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ཀ༽



 རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན་དེ་དག་གཞི་རྩར་བཟུང་སྟེ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ནས་འདི་ག་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་

ནས་<<འཛིན་རིམ་བདུན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་སློབ་དེབ་>>འདི་ཉིད་རྩོམ་སྒྲིག་གི་ལས་དོན་འགོ་བཙུགས་ཤིང་། སློབ་དེབ་ཀྱི་

ནང་དོན་དང་ཁྱབ་ཚད་རང་རེའི་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་དགོས་མཁོར་འཚམ་པ་ཡོང་ཆེད།  <<གཞི་རིམ་བར་མའི་

བསླབ་གཞི་རྩ་འཛིན་>>གྱི་དགོངས་དོན་བཞིན། ས་ཁམས་དང་སྲིད་དོན་ཚན་རིག་ལ་བརྒྱ་ཆ་༤༠ དང་། འཛམ་གླིང་དང་རྒྱ་གར་

གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་ལ་བརྒྱ་ཆ་༣༠།    བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་བརྒྱ་ཆ་༣༠ བཅས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང་རྒྱས་

བསྡུས་རན་པ་ཞིག་ཡོང་བའི་འབད་བརྩོན་བྱས་ཡོད། 

 སློབ་དེབ་འདི་རྩོམ་སྒྱུར་སྐབས་རྒྱ་གར་དབུས་ཤེས་ཡོན་ཉམས་ཞིབ་དང་སྦྱོང་བརྡར་ལྟེ་གནས་(NCERT)ཀྱིས་བཏོན་

པའི་འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པའི་ས་ཁམས་དང་།  ལོ་རྒྱུས། སྲིད་དོན་ཚན་རིག་བཅས་ཀྱི་སློབ་དེབ་དང་། ཉེ་ཆར་བོད་ནས་ཐོན་པའི་

སྤྱི་ཚན་སློབ་དེབ་ཁག ཨེན་ཀར་ཊ་(ENCARTA)ཞེས་པའི་འཛམ་གླིང་ཤེས་བྱ་ཀུན་བཏུས༌སོགས་གཞི༌རྩར་བཟུང་སྟེ་བསྒྲིགས་

ཤིང་། སྔ་ཕྱིར་གཞི་རིམ་བར་མའི་སྤྱི་ཚན་དགེ་རྒན་ཁག་དང་ལྷན་སྦྱངས་བཤད་དང་བགྲོ་གླེང་བྱས་པ་མ་ཟད། ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ནས་བསྐོ་འཛུགས་གནང་བའི་གཞི་རིམ་བར་མའི་སྤྱི་ཚན་སློབ་དེབ་ལམ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་མཐའ་མའི་བསྐྱར་ཞིབ་

དང་སྦྲགས་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད། 

 སློབ་དེབ་ནང་བཀོད་པའི་དཔེ་རིས་དང་ས་ཁྲ་ཕལ་ཆེ་བ་འབྲེལ་ཡོད་ནས་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་ཞིང་།  བོད་

ཀྱི་ས་ཁྲ་ཁག་ནི་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་ནས་འདོན་སྤེལ་གནང་བ་ཁག་ཡིན། དེང་གི་ཆར་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་འཕྲུལ་རིག་

དང་ཚན་རིག་སྐོར་གྱི་དེབ་རིགས་གང་འཚམ་ཞིག་ཐོན་བཞིན་ཡོད་མོད། སློབ་དེབ་ཁག་དང༌ཡིག་ཆ། ཚགས་དེབ། ཚིག་མཛོད་

སོགས་སུ་བརྡ་ཆད་གཅིག་གྱུར་མེད་པ་འདི་ནི་ད་ལྟའི་ཆར་གཡོལ་ཐབས་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པས། སློབ་དེབ་

ནང་བཀོད་པའི་ཐ་སྙད་ཁག་ཅིག་ལ་སྐབས་འགར་རང་ངོས་ནས་མོས་མཐུན་དེ་ཙམ་ཞུ་དཀའ་ནའང། བརྡ་ཆད་གཅིག་གྱུར་ཡོང་

རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེ་བར་བརྟེན། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཐ་སྙད་གཏན་འབེབས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་ཐ་སྙད་

ཁག་བཀོལ་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་གཙོ་བཟུང་བྱས་ཡོད། 

 སློབ་དེབ་ཀྱི་ནང་དོན་ཆ་ནས་ས་ཁམས་རིག་པ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་ལོ་རྒྱུས། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས། བོད་གནས་ངོ་སྤྲོད།  བཙན་བྱོལ་

བོད་མིའི་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་བཅས་སྡེ་ཚན་ལྔར་དབྱེ་ཞིང་། སློབ་ཚན་སོ་སོའ་ིམཇུག་ཏུ་རྒྱས་བསྡུས་འཚམས་པའི་སྦྱོང་ཚན་དང་

བྱེད་སྒ་ོཁག་བཀདོ་སྒྲིག་བྱས་ཡདོ་པ་མ་ཟད། སླབོ་ཚན་ནང་སྤྱད་པའི་ཐ་སྙད་གསར་པ་ཁག་ཨིན་བདོ་ཤན་སྦྱར་གྱིས་འབྲེལ་ཡདོ་སླབོ་

ཚན་སོ་སོའ་ིམཇུག་ཏུ་བཀོད་ཡོད།  

 ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་འགོ་ཐོན་པའི་གཞི་རིམ་བར་མའི་སྤྱི་ཚན་སློབ་དེབ་འདི་ཉིད་རང་རེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཐོག་མ་ཡིན་

གཤིས། སླབོ་དེབ་ཀྱི་ནང་དནོ་དང་བཀདོ་ཇུས། ཁྱད་པར་བདོ་མི་རང་ལ་མཁ་ོབའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་གི་ཆ་ཤས་སགོས་གང་ཅིའི་ཆ་

ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཐགོ་ཡངོས་ཁྱབ་དགངོས་ཞིབ་ཀྱིས་ད་དུང་ཡང་ལེགས་བཅསོ་དང་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགསོ་པའི་ཆ་གང་མང་ཡདོ་པ་

སྨསོ་མ་དགསོ་པས། རྒྱ་ཆེའི་དནོ་གཉེར་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐགོ་ནས་དགངོས་འཆར་ལྷུག་སྩལོ་གནང་བར་དགའ་བསུ་

ཞུ།  

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ནས། 

བོད་རྒྱལ་ལོ་༢༡༤༠    ཕྱི་ལོ་༢༠༡༣  ཟླ་༥ ཚེས་༡༣ ཉིན་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་བྲིས།  

ཁ༽



དཀར་ཆག

སློབ་ཚན་དང་པོ།  ནམ་ཟླ། 

སློབ་ཚན་གཉིས་པ། ནགས་ཚལ། 

སློབ་ཚན་གསུམ་པ། གོ་ལ་ཚ་འགྱུར།  

སློབ་ཚན་བཞི་པ། བྱེ་འགྱུར།  

སློབ་ཚན་ལྔ་པ། བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ། 

སློབ་ཚན་དྲུག་པ། བོད་ཀྱི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས།

སློབ་ཚན་བདུན་པ། ས་སྐྱ་པ་ནས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་བར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།  

སློབ་ཚན་བརྒྱད་པ། ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ནས་བཅུ་གཉིས་བར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།  

སློབ་ཚན་དགུ་པ། ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པའི་དུས་སྐབས།  

ས་ཁམས་རིག་པ། 

བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།
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ཆེད་བརྗོད། ................................................................................................................................ཀ

སློབ་ཚན་བཅུ་པ། ཨིན་ཇིའི་དབང་སྒྱུར་དང་རྒྱ་གར་གྱི་རང་དབང་འཐབ་རྩོད།

 རྒྱ་གར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།
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སློབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་དང་། ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག 

སློབ་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མི་འབོར་དང་། ཤེས་ཡོན། འཚོ་ཐབས། 

    འཕྲོད་བསྟེན་བཅས་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་དང་གནས་བབ།

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད།

སློབ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གྷན་དྷི།  

སློབ་ཚན་བཅུ་བཞི་པ། མར་ཊིན་ལུ་ཐར་ཀིང། 

སློབ་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ། 

རྒྱུན་ཤེས། 
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