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 བམ་པོ་ ༢༥     ཨང་ ༤༡   ད ིན་ ་ བ ་གཅིག་ཀོའི་་  ཆེ༹ས་ ༢༦              གཟའ་  པ་སངས་                    ཤོག་ ེབ་   ༡ 
 
 
 

ང་ཤར་ མངའ་ ་ེ ོན་པ་ོཀསི་ གཅོ༹་ ་ི ནོ་ལ་ོ 
མཇལ་བོ་་་་་་་ 

 
 

ང་ཏོགཿ ད ་ག ང་ མངའ་ ེ་ མཉམ་ ེལ་ ོན་པོ་ 
་ཞབས་ བི་ལེ་ འབར་མ་ ིས་ ག ང་ གཟིམ་ ཤ་ མེ་

ཏོག་ ང་ལོ་ གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ ་ཞབས་ པི་ཨེས་ ཏ་
མང་ མཉམ་པོ་ མཇལ་བ་ོ ཨིན།མཇལ་བོའི་ བས་ན་ 
མངའ་ ེ་ འ ས་ ོངས་ ི་ ཡར་ ས་ འཆར་གཞི་ཅུ༹འི་ 
ཧོང་ན་ གཏམ་ཅུ༹་ འ ེལ་བ་ གནང་བོ་ ཨིན། ང་ཤར་ 
མངའ་ ེ་ ོན་པོ་ཀི་ གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ལོ་ མཉམ ་ ེལ་ 
ས་གནས་ ཧང་ན་ གཞི་རིམ་ ེལ་ལས་ རོགས་ ་ 
གནང་ཤད་ ིས་ རེ་བ་ གནང་བ་ོ ཨིན། ོན་པ་ོཀི་ མ་
འོངས་པོའི་ ན་ མངའ་ ེ་ འ ས་ ོངས་ ིས་ ལ་བོའི་ 
འ ས་ ོངས་ མངའ་ ེ་ མཉམ་ ེལ་ གཅིག་མ ན་
(SICUN)    དང་ འ ས་ ོངས་ ཨོམ་ ི་ དོན་ཆ༹ན་
ལོ་ གས་གཟིགས་ གནང་ཤད་ ི་ རེ་བ་ ཡང་ གནང་
བོ་ ཨིན།  
 
ད ་ག ང་ ང་ཤར་ མངའ་ ་ེ ནོ་པ་ོཀ་ི ང་
ཏོག་ མ་ཏེག་ སང་ ག ང་ལམ་ སི་ ད ད་ཞིབ་ 
གནང་བོ་་་་་་་་་  

ང་ཏོག་ ད ིན་ ་བ ་གཅིག་ཀོའི་ ཆེ༹ས་ ༢༥◌ཿ ད ་
ག ང་ མངའ་ ེ་ ང་ཤར་ མངའ་ ེ་ མཉམ་ ེལ་ 

ོན་པོ་ ་ཞབས་ བི་ལེ་ འབར་མ་ ིས་ སོང་མཁན་ 
ཆེ༹ས་༢༥ ཉིན་ཆ༹་ེ ང་ཏོག་ མ་ཏེག་ སང་ ག ང་
ལམ་ ི་ ད ད་ཞིབ་ གནང་བོ་ ཨིན། ཀི་ལོ་ མི་ཏོར་ 

༢༤ ཡོད་པོའི ག ང་ལམ་ འདི་ ང་ཤར་ ོན་ཆོ༹གས་
ཁང་(DoNER) ཀི་ ད ལ་ འགོ་སོང་ བཏང་བོ་ ཨིན། 

 
ག ང་ལམ་ འཆར་གཞི་ འདིའི་ འགོ་སོང་ནང་ལས་ 
ད ལ་ ཡངས་ ོམ་ འ མ་ ༦༢༡༡,༨༢ སོང་བོ་ ཨིན། 
ག ང་ལམ་ འདི་ ལོ་༢༠༢༡ ཀི་ ད ིན་ ་ ག མ་པོའི་ 
ཆེ༹ས་ ༣༡ ལོ་ བཟོ་ ོང་པོ་ ཨིན། ོན་པ་ོཀིས་ ག ང་
ལམ་ འདི་ ད ད་ཞིབ་ གནང་ ི་ ལམ་ བཟོ་ ངས་ན་ 

གས་ དགའ་ གས་དང་ མངའ་ ེ་ ག ང་ལོ་ བ ་
ཤིས་ བདེ་ལེགས་ ཡང་ གནང་བོ་ ཨིན། ད ད་ཞིབ་ 
གནང་བོ་ བས་ན་ ོན་པོ་ མཉམ་པོ་ ལམ་དང་ ཟམ་
པོའི་ ལེ་ལག་གི་ འགོ་ ེད་ཅུ༹་ ཡང་ ཡོད་པོ་ ཨིན། 

 
བ་ལས་ ོན་པ་ོཀི་ ས་ོཅ་ཐང་ ན་ཁང་ ོམ་པ་ོ 

ཨེས་ཊེ་ཨེན་ཨེམ་ ི་ ད ད་ཞིབ་ གནང་ ི་ ན་པོ་
ཅུ༹་ མཉམ་པོ་ཡང་གཏམ་ཀེས་ཅིག་ འ ེལ་བ་ གནང་
བོ་ ཨིན། 



འདེས་རང་ ཉིན་ ོན་མོའི་ ཉིན་ཆེ༹་ ང་ཤར་ ོན་པོ་
ཀི་ ན་ཐོག་ལ་ ས་ཆ༹མས་ ི་ ད ད་ཞིབ་ གནང་ ི་ 
དམག་མི་ འགོ་ ེད་ཅུ༹་ མཉམ་པོ་  གཏམ་ ཀེས་ཅིག་ 
འ ེལ་བ་ བས་པོ་ ཨིན།འདི་ལས་ ཁོང་གི་ 
(BABA) མོན་དིར་ཡང་ མཇལ་བོ་ ཨིན། 
ཉིན་ག མ་ ས་རིང་ཀོའི་ འ ས་ ོངས་ གཟིགས་

ོར་ན་ ང་ཤར་ མངའ་ ེ་ ོན་པ་ོཀི་ མངའ་ ེ་ 
ག ང་གི་ ཡར་ ས་ འཆར་གཞི་ཅུ༹་ ས་ཆ༹ད་དང་ 
མ ན་ ི་ ལག་ལེན་ ༹ས་ཡོད་པོའི་ན་ དགའ་ཆུ༹ལ་ 
གནང་བོ་ མི་ཆ༹ད་ ཁོང་གི་ ད་ ང་ཡང་ ག ང་བོ་ 

ད། མ་འོངས་པོ་ན་ ང་ཤར་ ོན་ཆོ༹གས་ཁང་ལས་ 
འཆར་གཞི་ ཀེས་པོ་ཅིག་ རོགས་རམ་ གནང་ཤད་ ི་ 
རེ་བ་ གནང་བཞག་ ཡོད། 

ནོ་པོ་ ་ཞབས་ ན་དགའ་ ཉི་མ་ སི་ ་
ཝཧ་ཏི་ཀ་ི ང་ཤར་ ཤསེ་རགི་ ནོ་པོའི་ཅ༹འུ་ི 
ལསེ་རམི་ ཆ༹གོས་འ ་ན་ གས་འགན་ བཞསེ་
པོ་་་་་་ 

 
ང་ཏོག་ ད ིན་ ་ བ ་གཅིག་ཀོའི་ ཆེ༹ས་༢༡◌ཿ 

ད ་ག ང་ ཤེས་རིག་ ོན་པོ་ ་ཞབས་ དྷར་མེན་
ར་ ་དྷན་ ིས་ ད ་ ིག་ གནང་བོའི་ ་ཝཧ་ཏི་

ཀི་ ང་ཤར་ ཤེས་རིག་ ོན་པོ་ཅུ༹འི་ ཆོ༹གས་འ ་ན་  
མངའ་ ེ་ ཤེས་རིག་ ོན་པོ་ ་ཞབས་ ན་དགའ་ 
ཉི་མ་ ལེབ་ཅ་ཀིས་ གས་འགན་ བཞེས་པོ་ ཨིན། 
ལེས་རིམ་ལོ་ ང་ཤར་ མངའ་ ེའི་ ཤེས་རིག་ ོན་

པོ་ ཐམས་ཅད་ མ་ ིས་པ་ ཨ་སམ་ ི་ གཅོ༹་ ི་ ོན་
པོ་ ་ཞབས་ ཧི་མན་ཏ་ བི་ ་ སར་མ་ ིས་ ཡང་ 

གས་འགན་ བཞེས་པོ་ ཨིན། ང་ཤར་ ཤེས་རིག་ 
ོན་པོ་ཅུ༹འི་ ཉིན་མོའི་ ཆོ༹གས་འ ་ན་ ཤེས་རིག་ 
ོན་པོ་ ་ཞབས་ ན་དགའ་ ཉི་མ་ ལེབ་ཅ་ཀིས་ 

ཤེས་རིག་ ས་གནས་ ཧོང་ན་ མངའ་ ེ་ འ ས་ ོངས་ 
ག ང་གི་ ལག་ལེན་ ༹ས་བོའི་ གོ་ བ་ཅུ༹འི་ ཧོང་ 

བ་ གས་ གནང་བོ་ ཨིན། ལེས་རིམ་ ཆོ༹གས་འ ་ 
བས་ན་ ད ་ག ང་ལས་ ཤེས་རིག་ ས་གནས་ ཧོང་

ན་ རོགས་རམ་ གནང་བོ་ གཏམ་ཡང་ ག ང་བོ་  
མིད་ཆ༹ད་ ཁོང་ད ་ག ང་ལོ་ སམ་མ་ ་ ཤིག་ཤས་

(samagra shiksha) ོབ་ ་ ཤེས་རིག, 
(RUSA) དང་ འ ིང་རིམ་ ཤེས་རིག་ ས་གནས་ན་ 
ད་ ང་ཡང་ རོགས་རམ་ གནང་སེ་ ་བ་ ལ་བོ་ 
ཨིན། 
ལེས་རིམ་ན་ ག ང་བཞེས་ ོན་པོ་ ཀི་ ལོ་༣ ལས་ ༩་

ཟང་ ལངས་པོའི་ བོ་ཅོ༹་ཅུ༹་ལོ་( Numeracy) ཡང་
ནེ་ ོན་འ ོའི་ ོབ་ ་ལས་ གཞི་རིམ་ ོབ་ འི་ 
འཇི༹ན་ ལ་ ༣ པོ་ ཟང་ལོ་ གཞི་རིམ་ ཤེས་ཡོན་དང་ 

ིས་རིག་ བ་པའོི་ དོན་ལོ་ (NIPUN SIKKIM), 
NIPUN Bharat ཀི་ ཤེས་རིག་ ོབ་ ོང་ འ ༹མ་
བཅུ༹ག་ཀོའི་ འདེམ་ འ ས་ ོངས་ ག ང་གི་ གོམ་པོ་
ཅུ༹འི་ ཧོང་ན་ བ་ གས་ གནང་བོ་ ཨིན། ཁོང་གི་ 

ལ་ཁབ་ ཤེས་རིག་ Policy ༢༠༢༠ ལག་ལེན་ ༹ས་
བོའི་ ལམ་ ོན་ནང་ འ ས་ ོངས་ ི་ ༹ས་བའོི་ དོན་
ཆ༹ན་ ཧོང་ན་ ན་གསན་ གནང་བོ་ ཨིན། ལེས་རིམ་ 
ཆོ༹གས་འ ་ན་ ད ་ག ང་ ཤེས་རིག་ ོན་པོ་ ་
ཞབས་ དྷར་མེན་ ར་ ་དྷན་ ིས་ འ ས་ ོངས་ ི་ 
ལེ་ལག་གི་ ས་གནས་ ཀེས་པོ་ཅིག་ན་ གཡོག་ ེམ་ 

༹ས་བོའི་ན་ བ ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ གནང་བོ་ མིད་
ཆ༹ད་ འདི་ན་ ང་ཤར་ ས་གནས་ན་ ཐོག་ ོད་མོའི་  
ཡོད་པ་ོ ཨིན། ང་ཤར་ ཆོ༹གས་འ ་ ལེས་རིམ་ན་ 

ོན་པོ་ མཉམ་པོ་ མངའ་ ེ་ ་གཞན་ ི་ བ་ ང་
ཡིག་ ་ཞབས་ ཇི་པི་ བ་པ་ དྷ་ཡ་ དང་ སམ་མ་

་ ཤིག་ཤ་ ད ་འཇི༹ན་ ་ཞབས་ བྷིམ་ ཐ་ཏལ་ 
ཡང་ ོན་བོ་ ཨིན། 
. 
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འ ས་ ངོས་ བ་ཞན་པོ་ ིམ་འཆར་གཞའི་ི 
མི་ཅ༹འུ་ི ་ོ ༹་ི་་་་་་་  

 
ནམ་ ེ་ ད ིན་ ་ བ ་གཅིག་ཀོའི་ ཆེ༹ས་ ༢༢◌ཿ ོ་ 
འ ས་ ོངས་ ི་ རང་རང་ ཡངས་ ང་ འོས་ ོའི་ 

ལ་ ལོར་ ཻ་པ་ཏམ་ལོ་ སོང་མཁན་ ཆེ༹ས་༢༢ ཉིན་
ཆེ༹་ ད ་ ོས་ཆོ༹གས་ དམས་མོའི་ ས་མི་ ་ཞབས་ 
ཨིན་ ར་ ཧང་ ་བས་ཀིས་ འ ས་ ོངས་ བ་ཞན་
པོ་ ིམ་འཆར་གཞི་ན་ བས་ བས་པོའི་ ིམ་ ིས་ 

ོ་ ི༹་ གནང་བོ་ ཨིན། ཁོང་མཉམ་པོ་ State 
Medical Plant Board ཀི་ ོབ་ ེན་བོ་ མ་ 
བདེ་ཆེན་ དབང་མོ་ བྷོ་ཊེ་ཡ་དང་ གཞན་ མ ས་མི་ 
གལ་ཆེན་ཅུ༹་ ོན་བོ་ ཨིན། ཁོང་གི་ ིམ་ ཐོབ་མཁན་ 
མི་སརེ་ཅུ༹་ལོ་ བ ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ གནང་བོ་ ད། 
འདི་ལས་ ཁོང་གི་ འཆར་གཞི་ དོན་བཞིན་ ིམ་ མ་
ལག་ བས་པོའི་ ན་ འ༹ ེལ་བ་ ཡོད་པོའི་ ལེ་ལག་ལོ་ 
ཡང་ གས་ ེ་ཆེ་ ལ་བོ་ ཨིན། ཁོང་གི་ ཡངས་ ང་
ལོ་ འ ས་ ོངས་ བཅུ༹ག་ལག་ཁང་ བཟོ་ཤད་ ག་

ིགས་ ༹ས་བོའི་ན་ མངའ་ ེ་ག ང་ལོ་ དགའ་ཆུ༹ལ་ 
གནང་བོ་ ཨིན། ཁོང་གི་  ཁ་ ོད་ འདི་ཡང་ ག ང་
བོ་ ད། མངའ་ ེ་ ག ང་གི་ ོང་ ལ་ མི་སེར་ཅུ༹འི་ 
དོན་ལོ་ འཆར་གཞི་ ཀེས་པོ་ཅིག་ འ ༹མ་བཅུ༹ག་ཏོ་ 
ཨིན། 
མནེ་ལི་ལ་ོ བསོད་ནམ་ ཞངི་པོའ་ི ཧད་དང་ 
བག་ོའ མེས་ ལེས་རམི་ ག་ོ གིས་ དནོ་ལོ་ 
ཆ༹གོས་འ ་་་་་་་་ 
ནམ་ ེ་ ད ཨིན་ ་ བ ་གཅིག་ཀོའི་ ཆེ༹ས་༢༣◌ཿ 
ཞིང་གཡོག་དང་ སེམས་ཅན་ གསོ་ ོངས་ ལེ་ལག་གི་ 

ོན་པོ་ ་ཞབས་ ལོག་ནཐ་ ཤ ་ ད ་ ིག་ན་ ོ་
ོ༹ང་ཁག་གི་ མེན་ལི་ལོ་ད ིན་ ་ བ ་གཉིས་པོའི་ 

ཆེ༹ས་ ༨ ན་  བསོད་ནམ་ ཞིང་པོའི་ ཧད་དང་ གོ་

འ ེམས་ ལེས་རམི་ གོ་ ིགས་ དོན་ལོ་ ཆོ༹གས་འ ་
གཅིག་ ཆོ༹གས་པོ་ ད།   

 ཆོ༹གས་འ ་ན་ ཁོང་མཉམ་པོ་ ོ་ ོ༹ང་ཁག་གི་ ཁ་

ོད་ ིད་ ང་ཡིག་ མ་ ཨན་ཇཻ་ཏ་ ར་ཇ་ལིམ, 
སེམས་ཅན་ གསོ་ ོངས་ ལེ་ལག་གི་ བ ང་འ ེལ་ 
ད ་འཇི༹ན, ཞིང་གཡོག་ ལེ་ལག་གི་ བ ང་འ ེལ་ 

ང་ཡིག, ག ང་ཞབས་,འགོ་ ེད་ཅུ༹་དང་ ི་ཆོ༹གས་ 
རོགས་རམ་བོ་ཅུ༹་ ཡོད་པོ་ཨིན། ཆོ༹གས་འ ་ན་ ཤམས་

ེན, ད ལ་ ན་ལེན, འཆར་གཞི་ བ ད་ ི་ ཞིང་
པོ་ཅུ༹་ལོ་ རིག་ཀོ་ ིང་ཤད ་ལེས་རིམ་དང་ གཞན་ 

ག་ ིགས་ དོན་ཆ༹ན་ཅུ༹་ན་ གཏམ་ཅུ༹་ བས་པོ་ 
གནང་བོ་ ཨིན། 

ོན་པོ་ཀི་ ལེ་ལག་ འགོ་ ེད་ཅུ༹་ལོ་ བསོད་ནམ་ ཞིང་
པོའི་ ཧད་ ལེས་རིམ་ བས་ན་ ོབ་ འི་ ོབ་ ག་
ཅུ༹་ལོ་ ཞིང་གཡོག་ཧོང་ན་ ལག་བཞག་ ་ ལ་ དོན་
ལོ་ གས་འགན་ བཞེས་པོའི་ དོན་ལོ་ སེམས་ གས་ 
གནང་ དགོས། ོན་པོ་ཀི་ མངའ་ ེ་ན་ ཨོམ་ཐོན་ ིས་
ན་ ཡ་ཕར་ ཐོན་ ཡོད་པོ་དང་ ཨོམ་ གསར་པོའི་  
མཉམ་ ེལ་ ི་ཆོ༹གས་ ས་གནས་ བཟོ་བོའི་ མཉམ་པོ་ 
Dairy ས་གནས་ ཧོང་ན་ཡང་ ཡར་ ས་ ཐོན་ ཡོད་
པོའི་ གཏམ་ཡང་ག ང་བོ་ ཨིན། 
ཆོ༹གས་འ ་ན་ ག་ ོར་ དི་ཀེན་ ར་ ་ཇེལ་ཀིས་ 

ན་གསན་ གནང་བོ་དོན་ བཞིན་ ད་རེས་རང་ 
འ ༹མ་བཅུ༹ག་ཀོའི་ གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ ཞིང་གཡོག་ ཨ་
ཏམ་ནེར་བྷར་ འཆར་གཞི་ ནང་ཆོ༹ད་ ོ་ ོ༹ང་ཁག་གི་ 
ཞིང་པོ་ ོང་གཅིག་ལས་ ག་ཀོ་ ཞིང་པོ་ཅུ༹་ལོ་ འགོ་
དང་པོ་ ཞིང་པོ་ སེམས་ གས་ རོགས་རམ་ དོན་ལོ་ 
ད ལ་ འ མ་ ་བ ་ ་ ི༹ན་བོའི་ གཏམ་ག ང་བོ་

ད། 
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ལ་ཡངོས་ ཉ་ གས་ོ ངོས་ ཉནི་༢༠༢༡   ང་
བ ་ེ་་་་་་་་་་  

 
ང་ཏོག་ ད ིན་ ་བ ་གཅིག་ཀོའི་ ཆེ༹ས་ 

༢༡◌ཿ ཉ་གསོ་ ོངས་ ད ་འཇི༹ན་ ལེ་ལག་གི་ 
ལ་ཡོངས་ ཉ་གསོ་ ོངས་ ཉིན་༢༠༢༡  ང་

བ ེ་ ཤོར་ན་ ོ༹ང་ཁག་ བཞི་ག་ནང་ ང་
བ ར་དང་ རིག་ཀོ་ ིང་བོའི་ ལེས་རིམ་ གོ་

ིགས་ བས་པ་ོ ཨིན། ད ིན་ ་ བ ་གཅིག་
ཀོའི་ ཆེ༹ས་ ༢༡  ཉིན་ཆེ༹་ ལོ་ ར་ ལ་ཡོངས་
ན་ ལ་ཡོངས་ ཉ་བའི་ ཉིན་ ང་བ ེ་ ༹ས་
དོ་ ཨིན། ལེས་རིམ་ ་ི མིག་ ལ་ གཅོ༹་བ་ོའདི་ 
འ ོད་བ ོན་དང་ འི་ མཉམ་འ ེལ་ མཐའ་
འཁོར་ཐབས་ལམ་ ཆ༹ད་ འདི་ ེར་ ི་ ཧོང་ན་ 
གལ་ཆེན་ ཡོད་པ་ོ ཨིན། ལེས་རིམ་ ་ི གོ་ ིགས་ 
ཤར་ ོ༹ང་ཁག་གི་ ང་ཏོག, བ་ ོ༹ང་ཁག་གི་ 

ཻ་བ་དམ,  ོ་ ོ༹ང་ཁག་ག་ི ནམ་ ེ་དང་ ང་
ོ༹ང་ཁག་གི་ རམ་ཐང་ལ་ོ བས་པོ་ ཨིན་ན་ེ 

ཤར་ ོ༹ང་ཁག་གི་ ང་ཏོག་ལོ་ གོ་ ིགས་ བས་
པོའི་ ལེས་རིམ་ན་ ཉ་བོའི་ ད ་འཇི༹ན་ ལེ་ལག་

གི་ ད ་འཇི༹ན་ ་ཞབས་ ཨེན་ ཇ ་ནཏ, ཉ་
གསོ་ ོངས་ ༹ས་མཁན་དང་ ལེ་ལག་གི་ ག ང་
ཞབས་བོ་ཅུ༹་ ོན་བ་ོ ཨིན།ལེས་རིན་ན་ གས་
འགན་ བཞེས་མཁན་ཅུ༹་ལོ་ ིད་ ོན་ ཉ་ ཐོན་ ིས་ 
འཆར་གཞི་དང་ གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ཀི་ འ ༹མ་བཅུ༹ག་
ཀོའི་ ཉ་ གསོ་ ོངས་ འཆར་གཞི་ ཀེས་པོ་གཅིག་གི་ 
དོན་ཆ༹ན་ ནང་ ན་གསན་ གནང་བོ་ ཨིན། གཅོ༹་ ི་ 

ོན་པོ་ ཉ་ཐོན་ ིས་ འཆར་གཞི་ འདི་ གཅོ༹་ ི་ ོན་
པོ་ཀིས་  ད་རེས་རང་ ད ིན་ ་ བ ་པོའི་ ཆེ༹ས་༢༨ 
ཉིན་ ༢༠༢༡ ལོ་ ོ་ ི༹་ གནང་བོ་ ཨིན། ཁོང་ཅུ༹་ལོ་ 
འཆར་གཞི་ བ ད་ ི་ བ་སོང་ ཐོབ་ཆུ༹གས་པོའི་ 
དོན་ཆ༹ན་ ཧོང་ན་ ཡང་ ན་གསན་ གནང་བོ་ ཨིན། 
ལེས་རིམ་ བས་ན་ གཞི་རིམ་ ེལ་ཀི་ ཉ་གསོ་

ོངས་ ༹ས་མཁན་ཅུ༹་ ལོ་ སེམས་ གས་ དོན་ལོ་ 
སེམས་ གས་ ལག་འ ེར་ ཤོག་གོ་ཡང་ གནང་བོ་ 
ཨིན།  
 
ནམ་གན་ལ་ོ ོ༹ང་ཁག་ ནང་ཆ༹དོ་ བོ་ཅ༹འིོ་ སོ་
ཆ༹གོས་ ལེས་རམི་ གོ་ གིས་་་་་་་  
ནམ་གན་ ད ིན་ ་ བ ་གཅིག་ཀོའི་ ཆེ༹ས་ ༢༠◌ཿ 

ལ་ཡོངས་ བོ་ཅོ༹འི་ ཉིན་དང་ བོ་ཅོ༹འི་ ཐོབ་ཐང་ 
བ ན་ ག་ ལེས་རིམ་ འ ག་ན་ Azadi ka Amrit 

Mahotsav མཉམ་པོ་ ོ༹ང་ཁག་ ནང་ཆོ༹ད་ བོ་ཅོ༹འི་ 
ོས་ཆོ༹གས་ ལེས་རིམ་ ོ༹ང་ཁག་གི་ DAC Hall  ན་ 

གོ་ ིགས་ བས་པ་ོ ཨིན། ོ༹ང་ཁག་ བོ་ཅོ༹འི་ ོས་
ཆོ༹གས་ ི་ གཅོ༹་འཇི༹ན་ གཅོ༹་བོ་ མགོན་པོ་ ོ༹ང་ཁག་ 
བོ་ཅོ༹་ ང་ བས་ ཆོ༹གས་པོའི་  མ་ ནམ་ ེ་ ལེབ་

ཅ, ོ༹ང་དཔོན་ ་གཞན་  ་ཞབས་ བསོད་ནམ་ 
ལེབ་ཅ, པན་ཅཊ་ གཅོ༹་འཇི༹ན་དང་ ོང་གསེབ་ ནང་
ཆོ༹ད་ ི་ བོ་ཅོ༹འི་ ང་ བས་ ཆོ༹གས་པོ་ཅུ༹་ ཡོད་པ་ོ 
ཨིན། ང་ ོ༹ང་ཁག་གི་ ཆོ༹གས་པོ་ཅུ༹་ཀི་ མི་སརེ་ཅུ༹་ལོ་ 
རིག་ཀོ་ ིང་ཤད་དང་ དབང་ཆ་ དོན་ལོ་ རང་

འཐད་ རང་འཐད་ GPU ཅུ༹་ན་ བོ་ཅོ༹འི་ ཆོ༹གས་

འ , བོ་ཅོ༹འི་ དབང་ཆ་ དོན་ལོ་ ོས་ ར, ཆོ༹ང་འ ་ 
འ མ་ ེན, ིམ་ ི་ ོམ་ ོམ་ན་ ལེས་རིམ་ འདེམ་
ཅུ༹་ འ ་མན་ འ ་བོ་ དོན་ཆ༹ན་ཅུ༹་ ཧོང་ན་ བོ་ཅོ༹འི་ 
དབང་ཆ་ བ ན་ ག་ ལེས་རིམ་ ང་བ ེ་ ༹ས་བོ་ 
ཨིན། ོ༹ང་ཁག་གི་ ཁོང་ཅུ༹་ལོ་ བོ་ཅོ༹འི་ ན་ལམ་ 

ིམས་ གས་དང་ འཆར་གཞི་ཅུ༹འི་ ཧོང་ན་ རིག་ཀོ་ 
ིང་ དགོས་ ཤད་ ཨིན། 
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