
 

 

 

  

     སིཀ ིམ་ཧེ་རལཌ 
 

བམ་པོ་  ༢༤    ཨང་ ༡༩  གཟའ་ ཕུར་པོ་  ཚེས་   ༠༨/ ༡༠/༢༠༢༠  ཤོག་ལེབ་ ༡ 

 

སྒང་ཏོག་ : གཙོ་བོ་ བོན་པོ་ པི་ཨེས་ གོ་ལེ་གིས་ གཟའ་ ཟླ་བོ་ ཚེ་ གཙོ་བོ་ བོན་པོ་ པི་ཨེས་ གོ་ལེ་གིས་ 

ནར་ བྷ་དུར་ བན་ ཌ་རི་ ཕེ་ལོ་ཤིབ་ ཐབས་ཚུལ་ གོ་བཙུགས་ཀོ་ (NAR BAHADUR 

BHANDARI FELLOWSHIP) ཐེངས་ གསུམ་ སིཀ ིམ་ ཅིཕ་ མི་ནིས་ཀྲར་ལུ་ ངོ་སོ་ གནང་
ཤད་ཀི་ ཁོང་གི་ འཁྲུངས་སྐར་ དུས་རེན་༨༠ སྲུང་ སྐབས་།། 

 

 

ཀོ་བིཉ་ - ༡༩ སྨན་ཁང་ག་ི སོྒ་ཕེ་རནེ་འབེལ་ སོ་ཀེ་ཐང་ ལ་ོ། སྒང་ཏོག་ ༥ ཨོཀ་ཉ་ོསྦར་ ༢༠༢༠:   སིད་སོང་ སྐུ་ཞབས་ 

གང་ག་ པར་སཏ་ དང་ གཙ་ོབོ་ བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ པི་ཨེས་  གོ་ལ་ེགིས་ ཨེས་ཉ་ིཨེན་ཨེམ་ ཧོས་པི་ཏལ་ གསབ་ན་ ཀ་ོབིཉ་ - 
༡༩ ཀི་ སྨན་ཁང་ག་ི སོྒ་ཕེ་རེན་འབེལ་ གནང་བི་ ད་རིང་།  སྨན་ཁང་ འད་ི ཨེས་ཉི་ཨེན་ཨེམ་ ལས་ གེ་ཏག་ ཨིན་ ཡང་ 
འདི་ན་ ལ་ཁི་ ༧༧ ཡོད་།  ཧོས་པི་ཏལ་ འདི་ ཨ་ཙིམ་ ིམ་ ་ གིས་ རྒྱབ་ལས་ ལག་ལནེ་ འཐབ་ཤད་ ཨིན་།   
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ཁ་སོན་ ས་ིཉི་ ཨེས་ཀན་ འཕྲུལ་ཆས་  (མི་ཤིན་) ད་ལོ་སང་ཏེ་ མངའ་གསོལ་ མ་ཡ་ ཨེས་ཉི་ཨེན་ཨམེ་ ཧོས་པི་ཏལ་ གསབ་ན་།  འདི་འདི་ ད་རིང་ གཙོ་བོ་ བོན་པོའི་ སྒོ་ཕེ་རེན་འབེལ་ ལས་རིམ་ སྐབས་ན་ མངའ་གསོལ་ གནང་བོ་ ཨིན་།  

ལས་རིམ་ འདི་ན་ བོན་པ་ོ སྐུ་ཞབས་ ཀུན་དགའ་ ིམ་ ལེབ་ཅ་, སྒང་ཏོག་ ཨེམ་ཨེལ་ཨེ་ སྐུ་ཞབས་ ཝའི་ཉི་ ལེབ་ཅ་, རུམ་བཏེག་ མར་ཏམ་ ཨེམ་ཨེལ་ཨེ་ སྐུ་ཞབས་ བོན་ཅུང་པ་, གཞན་ ཁི་པ་ོཙུ་ དང་ འགོ་བེད་ཙུ་ འཛོམས་བོ་ གནང་
འདུག་།། 

ཨ་ིཀ་ོན་ོམཀི་ ར་ེབ་ིབལ་ ཀ་ོམ་ིཉ་ིཀ་ི ཚགོས་འདུ་ འཛམོས་བའོ་ི་པར་། 

 

 
 

ཀ་ོབཌི་ ༡༩ སྐརོ་ལ་ོ ཇན་ ཨན་ད་ོལན་ སྒ་ ཨའ་ིཔ་ིཨར་ སྒ་ོཁ་ སནོ་བའ་ི པར་། 
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            ཨང་ ༣༤ / ཧོམ / ༢༠༢༠        བཀའ་                     ཚེས་ : ༣༠ / ༠༩ / ༢༠༢༠ 

སོར་ : ཀོ་བིཉ་ - ༡༩ མ་འཕེལ་ཤད་ཀྲ་ི བཀག་ཐབས་ ལམ་། 

རྒྱ་གར་ གཞུང་གི་ ཡུ་ནིའོན་ ནང་སིད་ དྲུང་ཆ་ེ ཀྲསི་ བམ་པོ ( སེཀ་ཤནོ་) ༡༠ ( ༢ ) ( ༡ ) ཌི་སྭའས་ཀྲར་ མ་ེནེཆ་མེནཉ་ ཨེཉ་ ༢༠༠༥ ཀྲ་ིལམ་སནོ་ གནས་ཡོད་པ་ོ མངའ་འོག་ན་ དང་ 

བམ་པོ་( སེཀ་ཤནོ་) (༢༢) (༢) (ཨེཆ) ཌི་སྭའས་ཀྲར་ མེ་ནེཆ་མེནཉ་ ཨེཉ་ ༢༠༠༥ ཀྲ་ི མངའ་འགོ་ན་ ཚད་དབང་ བིན་ཡོ་ད་པོ་ལར་ འོག་མ་ ཕག་མཚན་ ཡོད་པོ་ ཨིས་ཉེཉ་ ཨེཀ་ཟ་ེཀྱུ་ཏིཕ་ 

ཀོ་མི་ཊི་ཀྲ་ི ( ཅ་ེཡར་མན་) ཁ་ིཔོའོ་ གོ་ས་ འདེམས་ཀྲི་ ཚད་དབང་ན་ ལམ་སོན་ གསབ་ སོན་ ཡོད་ ཨེ་ནེཀ་ཟུའར་ སྦྲགས་ཏེ་ ༢༠༢༠ ཀྲི་ དབིན་ཟླ་ ཨོཀ་ཉོསྦར་ ཚེས་ ༡ ལས་ དམཀྲག་ ལག་
ལེན་ གཏོང་ཤད་ཀྲི་ དོན་ལ་ོ།  

( ཨེས་སེ་ གུབ་ཏ་ ཨའ་ིཨ་ེཨེས)  

སི་ཁྱབ་ དྲུང་ཆ་ེ 

༡ . མངའ་སེ་ ཕན་ཚུན་བར་ན་ མི་ དང་ ག་ར་ི འགྲུས་ཀྲི་ : ༡) མངའ་ས་ེ ཕན་ཚུན་བར་ན་ མི་ དང་ག་ར་ི འགྲུས་ བས་ཤད་ན་ འགག་ཆ་མེད་། ཨནི་རུང་ ཏ་རིག་ ༡༠ ཨོཀ་ཉ་ོསྦར་ ༢༠༢༠ 

ལས་ ལ་ཤལ་བ(ོ ཀྲུ་རེསཉ་) ཙུ་ འཛུལ་ཤད་ འདི་ཙུ་ ལ་ཤལ་འགྲུལ་ཁྱིམ་ ལེ་ལག་གིས་ ཨིས་ཉེན་གརཌ་ ཨོ་པེ་ར་ེཊིང་ པོ་རོ་ས་ེགྲུའར་(S O P) སོན་ ཡོད་པོ་ལར་ འོང་བཅུག་ཤད་།   ༢) མངའ་
སེ་ ཕན་ཚུན་ ཡུལ་པ་ོཏེ་ འགྱུ་མཁན་ ལེ་སྦོར་ གཡོག་ རྐྱབ་མཁན་ འཛུལ་བཅུག་ཤད་ འདི་ཙུ་ ཨིན་ཀྲར་ ཨིས་ཉེཉ་ མ་ཡི་ག་ེརེནཉ་ ཝརཀ་ མྭན་ ཨེཉ་ ༡༩༧༩ མངའ་འོག་ན་ ཡོད་པ་ོལར་ ལེ་
སོྦར་ ལ་ེལག་གིས་ པར་མིཉ་ བིན་ཤད་ སྦད་། གཙོ་བོ་ ལས་བེད་པ་ོ འདི་ཀྲིས་ ལ་སྦོར་ཙུ་ཀྲི་ འཕོད་བསེན་ ག་ལེམ་ ཡོད་མེད་ འདི་ ཆད་མེད་ ལ་དགོས་། གལ་སིད་ ལ་ེསྦོར་ཙུ་ ཀོ ་བིཌ་ ༡༩ ཀྲི་ 

ནད་ཀྲི་ རགས་ སོན་བ་ཅ་ིན་ ཁོང་ཙུ་ལུ་ ཚོད་ལ་ (ཉེའསཉ) བས་ཤད་ དང་ ཀོ་རེན་ཉེན་ བཞག་ཤད་ འདི་ཙུ་ གཙོ་བོ་ ལས་བེད་པོ་ཀྲིས་ བས་དགོས་ ཤད་སྦད་། 

༢ . མི་ཙུ་ དང་ ག་རིའི་ འགྲུས་ མངའ་སེ་ ནང་ཤ་ : ཀ) ཨོཌ་- ཨི་བེན་ སིག་སིག་ཀོ་ ནོ་ཊ་ིཕི་ཀ་ེཤོན་ ཨང་ ༣༠/ ཧོམ་/༢༠༢༠ ཚེས་༣༡ /༠༨/ ༢༠༢༠ ན་ ལབ་ལབ་པོ་ འདི་ སྒེར་ ག་ར་ི 

གཅིག་ཀུའ་ི དོན་ལ་ོའསོ་པ་ོཨིན་ ཏ་རིག་༩ ཨོཀ་ཉོ་སྦར་ ༢༠༢༠ སསང་ཏེ་། ཁ) སྒེར་ དང་ ཉེཀ་ཤ་ི ག་རི་ཙུ་ ཀྲིས་ འོག་མ་ བཤད་བཤད་པ་ོ ཡོད་པོ་ལར་ བདའ་དགོས་།  ༡ . པ་ེསེན་ཇར་ ག་ར་ི 

ཆུང་ཆུང་གིས་ མི་ ༣ གཅིག་ཀུ་ འབག་ཐོབ་། མི་ ༡ སོན་ལེ་, ༢ རྒྱབ་ལེ་། ཡང་ ཉེཀ་ཤི་ ག་རི་ སྦོམ་པ་ོ ན་ པ་ེསེན་ཇར་ ༥ འབག་ཐོབ་། ༡ སོན་ལེ་, ༢, ༢, རྒྱབ་ གེ་ན་།  ༣. ཁིམ་ (མར་ཀེཉ), 

དོ་ཀན་ཙུ་, ཨིནས་ཊི་ཊུ་ཤོན་, ཀོ་མར་ཤལ་ དང་ ཨིན་ཌོའས་ཀྲེལ་ ཨིས་ཏབ་ལིསཤ་མེནཉ་ཙུ་  

: ༡ . ས་ིནི་མ་ཧལ་  སུཡི་མིང་པོལ་, གིང་ཁ་, ལམེ་ལ་ས་ཙུ་ དང་ འདའོ་ སྒོམ་བཅོད་ཤད་། ༢. ཀོ་མར་ཤལ་ ཨིས་ཏབ་ལིསཤ་མེནཉ་ཙུ་ཀྲིས་ མི་ཙུ་ རྒྱང་རྒྱང་ན་ སོད་བཅུག་ཤད་ འདི་ཙུ་ (ས་ོ

ཤལ་ཌིས་ཉེན་) དམ་བསྐྲགས་ བས་ཏེ་ ལག་ལེན་ འཐབ་དཀོས་།  ༣. ལས་བེད་པ་ོ ཐམས་ཅད་ཀྲི་ ཨ་རོ་ག་ ས་ེཏུ་ ཨེབ་ འགོ་བཙུགས་ཤད་ མེ་ན་ེཇར་གི་ གནས་སབས་ ལ་ཏེ་ བས་ཤད་། ༤. 

གཞུང་ ལས་ཁུངས་ ཕག་ལས་ གནང་སངས་: ༡) མངའ་སེ་ གཞུང་གི་ ལས་ཁུངས་ཙུ་ ཨ་ཏང་ འད ེམས་ གཡོག་ན་ འཛོམས་དགོས་, ཁ་རས་ རྐབ་ཤད་ དང་ཕན་ཚུན་ རྒྱང་རྒྱང་ན་ སོད་དཀོས་། 
ཧབ་ཏ་ མཇུག་མཐའ་ གཟའ་ སེན་པོ་ དང་ ིམ་ སོམ་ གཅོད་ཤད་གཞན་ བཀའ་ཤོག་ མ་འོང་ སང་ཏེ་། ཡང་ སྐབས་འད་ིན་ ཨེཆ་ཨ་ོཌི་ཙུ་ཀིས་ ལ་ེལག་གི་ སིལ་ཌིང་ མཚམས་ མཚམས་ན་ 

གཙང་ག་འཕོད་བསེན་(ས་ེནི་ཉེཡི་ཟ་ེཤོན་) གནང་ཤད་ཀི་ ག་སིག་དཀོས་། ༢) གཞུང་ ལེ་ལག་ག་ི མངའ་འོག་ན་ ཡོད་པོ་ བོའརཌ་ཙུ་/ ཀོ་ཨ་ོཔེ་ཤོན་/ སོ་སའི་ཉི་ཙུ་ཀིས་རྡ་སོད་(ཨིནས་ཀོཀ་ཤོན) 

(1) ན་ ཡོད་པོ་ འདི་ ལག་ལེན་ ཐབས་དཀོས་། ༣) ཨ་ར་ོག་ སེ་ཏུ་ ཨེབ་ འགོ་བ ེད་ དང་ ལས་བ དེ་པོ་ཙུ་ཀ་ི འགོ་བཙུགས་དཀོས་ བརན་བསྐྲགས་། ༥. ས་ིཚོགས་ འཛོམས་ཤད་ སོར་ལ་ོ དམ་

བསྐྲགས་། : གེན་ ཆང་འཐུང་, མི་ཤིའ་ི ར་ོ སོན་སབས་ མི་སྤུངས་ཤད་ དོན་ལོ་ ཨེམ་ཨེཆ་ཨེ་ཀྲ་ི ལམ་སོན་ ལག་ལེན་ འཐབ་དཀོས་། ༦. མི་ཙུའ་ི ེན་སྲུང་གི་ ཐབས་ལམ་། : མི་ ལོ་ ༦༥ ཡན་

ཏབ་/ བུ་ཆེམ་ དང་ བུ་ཙོ་ ལོ་ ༡༠ འོན་ཏབ་ ཁྱིམ་ན་ སོད་མ ཁ་ོ དགོས་པོ་ སྨན་ ོ་ཤད་ དོན་ལ་ོ གཅིག་ཀུ་ མ་གཏོགས་ ནེ་ཤ་ེནལ་ བཀའ་སོར་ ལར་།༧. ཀོན་ཉེན་མེནཉ་ ཛོན་:སེང་ཁའི་ 
ལམ་སོན་ འདི་ཙུ་ རོང་བདག་གིས་ ཀོན་ཉེན་མེནཉ་ ཛོན་ ཁྱབས་བསགས་ གནང་ ཡོད་པ་ོ ས་ཁུལ་ཙུ་ན་ མ་ིཕོག་། ཡང་ ཀོན་ཉེན་མེནཉ་ ཛོན་ ནང་ཚུད་ མིའི་ འགྲུས་ དང་ གཡིག་ བས་མཆོག་

ཀོ་ སོར་ལོ་ འདི་ རྒྱ་གར་ གཞུང་(GoI) ཀྲི་ ལམ་སོན་ ཨེམ་ཨེཆ་ཨ་ེ བཀའ་ཤོག་ ཨང་ ༤༠ -༣/ ༢༠༢༠/ -ཌི་ཨེམ་- ༡ (ཨེ) ཚེས་ ༢༩/༠༨/༢༠༢༠ སོན་ ཡོད་པོ་ལར་ འབྱུང་ཤད་། 

༨. ེས་ཁིམས་ཀྲ་ི ལམ་སོལ་། : མི་ཀ་ ཀྲིས་ཡང་ ལོཀ་ཌོའན་ ཐབས་ འདི་ཙུ་ དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྲ་ི བཀའ་སོར་(National Directives) ཀོ་བིཉ་ - ༡༩ མེ་ནེཆ་མེནཉ་ འདི་ལ་ོ ེས་སོད་ བས་ན་ 

ཁིམས་ སེལ་ཤད་ བམ་པོ་ ༥༡ - ལས་ ༦༠ ཌི་ཨམེ་ཨེ་ ༢༠༠༥ ཀྲི་ ཡང་ ཁ་སོན་ སེང་ཁ་ བམ་པོ་ ༡༨༨(Ipc) ཀྲི་ མངའ་འོག་ན་ དང་སཀི ་ིམ་ པོབ་ལཀི་ ཧེལཏ་ དང་ སེཕ་ཉེ་ (ཀོ་བིཌ་ -
༡༩ ) རེ་གུ་ལེ་ཤོན་ ༢༠༢༠ ཀྲི་ ཁིམས་གཅོད་ གཏོང་ཤད་། 

( ཨེས་སི་ གུབ་ཏ་ ཨའི་ཨེ་ཨེས་)  

སི་ཁྱབ་ དྲུང་ཆེ་ 

འབས་ལོངས་ གཞུང་། 


