རྫོང་ཁ་སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ་གོང་འཕེལ་གྱི་ཁྱད་རིག་སྦྱོང་བརྡར།
ཉིན་བསྟར་སྙན་ཞུ།
ཉིནམ་དང་པ། སྤྱི་ཚེས་༡༣/༡༠/༢༠༢༠
སྦྱོང་བརྡར་ས་ཁོངས་་་་རྩི་རང་སྟོད་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།
སློབ་སྟོན་པ་་་ལས་སྐྱིད་རྡོ་རྗེ།འགྲམ་ཕུག་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ།
རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ།མན་ཌལ་སྒང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།
ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།རྩི་རང་སྟོད་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།
སྦྱོང་བརྡར་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་བསྡོམས་༡༧།

སྦྱོང་བརྡར་རྒྱབ་ཁུངས།
༡༽

ཤེས་ཡོན་གྱི་སྤུས་ཚད་ཉུང་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་

སློབ་ཕྲུག་གི་ཤེས་ཡོན་སྤུས་ཚད་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི།

༢༽

སློབ་དཔོན་ག་ར་ལུ་ ཁྱད་རིག་སྦྱོང་བརྡར་ ཆུ་ཚོད་༨༠

ནང་ལས་

རྫོང་ཁག་ཁ་ཐུག་ལས་ ཆུ་ཚོད་༢༠་དང་

སློབ་གྲྭ་ཁ་ཐུག་ལས་ཆུ་ཚོད་༢༠ དེ་ལས་ལྷན་ཁ་ཐུག་ལས་ཆུ་ཚོད་༤༠་སྤྲོད་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་ དྲགོས་རྫོང་བདག་མཆོག་
དང་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ རྫོང་ཁག་ཁ་ཐུག་ལས་

ཁྱད་རིག་སྦྱོང་བརྡར་ཆུ་ཚོད་ ༢༤རེ་སློབ་དཔོན་ག་ར་ལུ་

སྤྲོད་ནི་ཨིན།
༣༽

མ་དངུལ་

Dzongkhag)

༢.༠༠༠ Project Tied Assistance, GoI, India (TPSD, MoE organized by

རྫོང་ཁའི་སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ་གྱི་ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་སྦྱོང་བརྡར།(༢༠༢༠)
ཉིནམ/

ཐུན་ཚན་དང་པ།

ཐུན་ཚན།

༠༩-༡༠:༣༠

ཐུན་ཚན་གཉིས་པ།

ཐུན་ཚན་གསུམ་པ།

ཐུན་ཚན་བཞི་པ།

སྲུང་།

སྲུང་།

འབྲི་རྩོམ།

རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱུག།

རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱུག།

ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།

༡༡:༠༠-༡༢:༣༠

ངོ་སྤྲོད་ལས་རིམ་དང་

ཉིནམ་དང་པ།

ཁྱད་རིག་རྒྱབ་ཁུངས།

༠༡:༣༠-༠༣:༠༠

༠༣:༣༠-༥:༠༠

སྙན་རྩོམ།

གསལ་བཤད་པ།

ལས་སྐྱིད་རྡོ་རྗེ།

ཉིནམ་གསུམ་པ།

ཡིག་འགྲུལ།

ཡིག་འགྲུལ།

འཆར་གཞི།

བསམ་ལན།

གསལ་བཤད་པ།

ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།

ལས་སྐྱིད་རྡོ་རྗེ།

རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱུག།

་་་

སྐད་ཡིག།

ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།

གསོལཝ། ༠༣:༠༠-༠༣:༣༠

ཉིནམ་གཉིས་པ།

གསོལཝ། ༡༢:༣༠-༠༡:༣༠

རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱུག།

གསོལ་ཇ། ༡༠:༣༠-༡༡:༠༠

གསལ་བཤད་པ།

ཡིག་སྦྱོར།

ལས་སྐྱིད་རྡོ་རྗེ།

ཡིག་སྦྱོར།

རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱུག།

བཅའ་མར་གཏོགས་པའི་ཐོ།
བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ ཕོ། བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ མོ།

ཡོངས་བསྡོམས།

སྦྱོང་བརྡར་ས་གནས།

༡༡

༦

༡༧

རྩི་རང་སྟོད་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།

༡༣

༡

༡༤

མན་དྲལ་སྒང་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ།

༡༣

༧

༢༠

འགྲམ་ཕུག་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ།

བཅའ་མར་གཏོགས་མཔི་ཡོངས་བསྡོམས།

༥༡

སློབ་སྟོན་པ།

༣

ལས་རིམ་འཛིན་སྐྱོང་པ་ རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་སྡེ་ཚན་ལས་

༢

ཡོངས་བསྡོམས།

༥༦

Sl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Name

School

Employee ID

ShangagChoden
PemaDema
SonamWangdi
Karma Phuntsho
SangayNorbu
PemaTshewang
UgyenTshewang
Chagay
SherabDorji
Pema Tenzin
ZekoDema
SonamDeki
SonamTshering
ChengaLhamo
Chencho Dolma
PhubRinzin
PemaDendup

Tsirangtoe CS
Tsirangtoe CS
Tsirangtoe CS
Tsirangtoe CS
Tsirangtoe CS
Tsirangtoe CS
Tsirangtoe CS
Sergithang PS
Sergithangps
Sergithangps
Phuentenchu PS
Phuentenchu PS
Semjongps
Semjongps
Pemathang
Gosaling PS
Gosaling PS

TandinWangchuk
LekiDorji
TsheringDorji
KelzangChodup
Tshering

Mendrelgang CS
Damphu MSS
Tsirangtoe CS
Education Sector
Education Sector

201001290
201202289
20140104066
20190113413
20200116761
20200116762
Khenpo
201001287
20170308855
20190414522
201001291
20171010247
200803079
200801418
20190113198
20150308910
200201207
200301119
20140104145
20200116761
200307262
9707107

ཐུན་ཚན་དང་པ།
 དྲགོས་རྫོང་བདག་མཆོག་གིས་སྦྱོང་བརྡར་འགོ་བྱེད་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།
 དེའི་སྐབས་ཤེས་རིག་གཙོ་འཛིན་གོངམ་གིས་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་རྒྱབ་ཁུངས་དང་བཅའ་མར་གཏོགས་མིའི་སྙན་ཞུ།
 སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་གིས་རང་གི་སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ་ག་དེ་སྦེ་སྟོན་ཏེ་འབད་རུང་གཙོ་བོ་ཨ་ལོ་གིས་རང་གི་སློབ་སྟོན་ལུ་
དགའ་ཚུགས་པའི་ཐབས་ལམ་སྒྲིག་དགོ་ཟེར་གསུང་ཡི།

 དེ་ལས་སྐུ་མགྲོན་ག
དེ
གཙོ་བོ་དང་བཅའ
འ་མར་གཏོགས་མི
མི་ཚུ་ལུ་བཀྲིན་ད
དགའ་ཚོར་ཚུ་ཞུ་ཡི
ཡི།


དེ
དེའི་ཤུལ་ལས་སྐུ་མ
མགྲོན་དང་གཅིག
ག་ཁར་པར་བཏབ
བ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཐུན་ཚན་གཉི
ཉིས་པ།སློབ་སྟོན་པ་ རྟ་མགྲིན་ད
དབང་ཕྱུག།

མན་དྲལ་སྒང་སློབ
ོ ་གྲྭ་ལྟེ་བ།

 སློབ་སྟོན་པ་དང་པ
པ་བཅབའ་མར་ག
གཏོགས་མི་ཚུ་གིས
ས་ངོ་སྤྲོད་ལས་རིམ
མ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
 དོན་ཚན་སྲུང་གི་སྐོ
སྐོར་ལས་འགོ་བཙུ
ཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན
ན།
 དེ་ཡང་དང་པ་སྦྱོ
དེ
ང་ལཱ།པར་བལྟ་ཞིན
་
ནམ་ལས་སྲང་བྲིས
ས་བཅུག་ཡི།སྡེ་ཚ
ཚན་ནང་ལུ་གྲོས་བ
བསྟུན་འབད་དེ་ད
དམངས་ཁར་སྤྱན
ན་ཞུ་
འ
འབད་ཡི།
 རང་སོ
ར ་སོའི་སློབ་གྲྭ
གྲྭ་ནང་སྲུང་སློབ་སྟོ
སྟོན་གྱི་ཐབས་ཤེས
ས་ཐོ་བཀོད་འབད
ད་བཅུག་ཡི།
 སྲུང་གི་ཐབས་ལམ
སྲུ
མ་ཚུ་བཤད་པ་རྐྱབ
བ༌ཡོདཔ༌ཨིན།

ཐུན་ཚན་གསུ
སུམ་པ།

སློབ་སྟོ
་ ན་པ་ རྟ་མགྲི
གྲིན་དབང་ཕྱུག།

མན་དྲལ་སྒང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།



སྲུ ས་ཉམས་བ
སྲུང་སྤྲོ
བཙུགས་ཏེ་འབྲི་ཐ
ཐངས།



སྲུ
སྲུང་འདི་སྟོ
ན་འབད
ད་བའི་སྐབས་ཉམ
མས་ཚུ་བཙུགས་་ཏེ་བྲི་བ་ཅིན་ཨ་ལོ
ལོ་ཚུ་ལུ་རིག་རྩལ
ལ་བཞི་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཚུགས་པའི་
སྐོ
སྐོར་བཤད་ཡོ
དཔ།།


པར
ར་རིས་ཐོག་ལས་སྲུང་སྟོན་གྱི་ཐབས་

ཤེས།

-

ངལ་སངས།མི
མི་དབང་མཆོག་གི
གིས་རྒྱལ་བཙུན་ཁ
ཁབ་ཏུ་བཞེས་རྟེ
རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུ
སྲུང་གི་གུས་བཏུད
ད་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ཞ
ཞབས་
ཁྲ་འཐེན་བཅུ
ཅུག་ཡི།

-

སྲུང་གི་གནས
ས་དུས་ཚུ་ལུ་སྤྲོས་བཏགས་ཏེ་ཡོ
ས
ད
ད་མི་ཚུ་བཅའ་མར
ར་གཏོགས་མི་ལུ་ལྷག་བཅུག།

-

སྡེ་ཚན་ནང་ལུ
ལུ་སྦྱོང་ལཱ།པར་ལུ
ལུ་བལྟ་སྟེ་ཉམས་བ
བཙུགས་བཅུག་ཡི
ཡི།སྡེ་ཚན་ནང་སྤྱ
སྤྱན་ཞུ་འབད་ཡི།

ཐུན་ཚན་བཞི
ཞི་པ།

སློབ་སྟོན་པ་ ཚེ་རིང་་རྡོ
ཚེ
་རྗེ།

རྩི་རང་སྟོད་སློ
སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།

དོན་ཚན།འབྲི
བྲི་རྩོམ།
-

སློབ་གྲྭ་ནང་ འབྲི་རྩོམ་སློབ་སྟོ
སྟོན་འབད་ཡོད་པ
པའི་ ཐབས་ལམ
མ་ཐོ་བཀོད་འབད
ད་བཅུག་ཡི། ༼སྦྱོ
སྦྱོང་ལཱ།༽སྡེ་ཚན
ན།

-

འབྲི་རྩོམ་བྲི་ནི
ནིའི་གྲ་སྒྲིག།མིང་་ཚིག་ལེགས་ཤོམ་འབད་འཚོ
མ
ལ་བྱི
བྱིན་དགོ།

-

འབྲི་རྩོམ་འཆ
ཆར་གཞི་བཟོ་ཐང
ངས་དཔེ་སྟོན།

-

སྡེ་ཚན་སྦྱོང་ལཱ
ལཱ།དོན་ཚན་་་རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོ
ད
མ།སྤྱ
སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུ
ཅུག་ཡི།

-

འབྲི་རྩོམ་གྱི་འ
འབྲི་བའི་སྐབས་ཐ
ཐབས་ལམ་ཚུ་བ
བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ག
གསལ་བཤད་འབ
བད་ཡི།

-

སྡེ་ཚན་སྦྱོང་ལཱ
ལཱ།དོན་ཚན་་་འབྲེ
བྲེལ་ཚིག་ཚུ་ཐོ་བཀོ
ཀོད་འབད་བཅུག
ག་ཡི།སྤྱན་ཞུ་འབད
ད་བཅུག་ཡི།

ཉིནམ་གཉིས
ས་པ།

སྤྱི་ཚེས་་༡༤/༡༠/༢༠༢༠

ཉིནམ་གཉིས
ས་པ།ཐུན་ཚན་དང
ང་པ།སློབ་སྟོན་པ་ ལས་སྐྱིད་རྡོ་རྗེ།
རྗེ

འགྲམ་ཕུ
ཕུག་འབྲིང་རིམ་སློ
སློབ་གྲྭ་བར་མ།

དོན་ཚན།སྙན
ན་རྩོམ།


ཞ
ཞབས་ཁྲ་ཉན་བཅུ
ཅུག་འབད་ལག་ཤོ
ཤོག་སྤྲོད་དེ་ས་སྟོང
ོ ་བསུབ་ནི་སྦྱོང་ལཱ
ལཱ་བྱིན་ཡི།



ཞ
ཞབས་ཁྲ་གཟིགས
ས་ཕུལ་འབད་ཐོག་ལས་ཅིག་ཁར་
ག
འཐེན་ཡི།



ར
རང་གསོ
འི་སློབ་གྲྭ
གྲྭ་ནང་ལུ་སྙན་རྩོམ་སློ
མ བ་སྟོན་འབད
ད་ཐངས་ཀྱི་ཐབས
ས་ལམ་སྐོར་ལས
ས་སྡེ་གྲོགས་ནང་གྲོ
གྲོས་བསྡུར་འབད
ད་དེ་
ད
དམངས་ཁ་སྤྱན་ཞུ
ཞུ་འབད་ཡི།



སྙ མ་གྱི་ངེས་ཚི
སྙན་རྩོ
ཚིག་གི་ཤུགས་བ
བརྙན་འདི་གཟིགས
ས་ཕུལ་གནང་ཡི།



ཞ
ཞབས་ཁྲ་སློ
བ་སྟོན་འབད་ཐངས་ཀྱི
ན
ཀྱི་གློག་བརྙན་སྤྱན
ན་འབུལ་འབད་ཡི
ཡི།



_བློ
བློ་ཟེ་སློབ་སྟོན་འ
འབད་ཐངས་ཀྱི་གློ
གློག་བརྙན་ནང་ཤུ གས་བརྙན་སྟོན་ཡི།
་



རྩ ་འདི་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས
རྩང་མོ
ས་སློབ་སྟོན་འབད
ད་ཐངས་ཀྱི་གོ་དོན་ཚུ་གློག་བརྙན་
ན
་ཐོག་ལས་གཟིག
གས་ཕུལ་འབད་ཡི
ཡི།



ད
དཔེ་དང་དཔེ་ཅན།
།བཅུད་དོན།ལ་སོ
སོགས་པའི་སྐོར་ལ
ལས་གྲོས་བསྡུར་འ
འབད་ཡི།སྙན་རྩོོམ་གྱི་སྦྱོང་ལཱ་གྲ་སྒྲི
སྒྲིག་འབད་ཐངས
ས།



_ གློག་བརྙན་གཟི
ཟིགས་ཕུལ་འབད
ད་ཐོག་ལས་སྡེ་ཚ
ཚན་གྲོས་བསྡུར་འ
འབད་ཡི།



ཐུན་ཚན
ན་གསུམ་པ།སློབ་སྟོ
བ ན་པ་ ཚེ་རིང
ང་་རྡོ་རྗེ།

རྩི་་རང་སྟོད་སློབ་གྲྭ
གྲྭ་ལྟེ་བ།



སྐ
སྐད་ཡིག་གི་གོ་དོ
ན།སྐད་ཡིག་གི་ཕ
ན
ཕན་ཐོགས།གནོད་པ་པའི་ཤུགས་བ
ད
བརྙན་གཟིགས་ཕུ
ཕུལ་འབད་ཐོག་ལ
ལས་གོ་དོན་སྤྲོད་ཡི།
་



_ སྐད་ཡིག་དཔེ་ཉི
ཉིམ་ལུ་བཞག་ཐོ
ཐོག་ལས་སྦྱོང་ལཱསྡེ
སྡེ་ཚན་ནང་སྤྲོད་ཡི
ཡི།དེ་ལས་སྡེ་ཚན
ན་གྲོས་བསྡུར་འབ
བད་ཡི།



སློབ་དཔོན་གྱིས་སྐ
སྐད་ཡིག་འདི་

ག་དེ་སྦེ་ལག་ལེ
ལེན་བཏབ་དགོཔ་ཨིན་ན་ཨ་ལོའི་ཤེ
ཤེས་ཚན་དང་འཁྲི
ཁྲིལ་སྦྱོང་ལཱ་བྱིན་ད
དགོཔ།

ཐུན་ཚན་གསུ
སུམ་པ།སློབ་སྟོན་པ་
ན
ལས་སྐྱིད་རྡོ
རྡོ་རྗེ།

འགྲམ
མ་ཕུག་འབྲིང་རིམ
མ་སློབ་གྲྭ་བར་མ།།

དོན་ཚན།ཡིག
ག་སྦྱོར་རྣམ་གཞ
ཞག།
_ སྦྱོང་ལཱ་ལཱ
ལཱ་ཤོག་བྱིན་ཏེ་ཡིག་སྡེ་དག་བཅོས
ས་འབད་ཡི།དེ་ལས
ས་ལན་གཟིགས་་ཕུལ་འབད་དེ་གྲོ
གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡི
ཡི།
_ རང་སྦྱོང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི
་
ནི་དོན་ལུ་ཡིག་སྦྱོ
སྦྱོར་གྱི་དོན་ཚན་ལྷ
ལྷག་བཅས།བྱེད་སྒྲ
སྒྲ།འབྲེལ་སྒྲ་ཚུ་སྡེ
སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་བྱིན་ཡི།
_ སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས་ཀྱི
ན
ཀྱི་སྦྱོང་ལཱ་བཅའ་འ
འགྲིགས་རྐྱབ་མི་འ
འདི་དམང་ཁ་སྤྱན
ན་ཞུ་འབད་ཡི།
_ ཚིག་མཛོ
ཛོད་ལག་ལེན་འཐ
ཐབ་ཐངས་ཀྱི་སྦྱོང་ལཱ་འདི་སྡེ་ཚན་ན
ང
ནང་འབད་ཡི།དམ
མང་ཁ་སྤྱན་ཞུ་འབ
བད་དེ་ག་ར་ཅིག་ཁར་གྲོས་བསྡུར
ར་
འབད་ཡི།

ཐུན་ཚན་བཞི
ཞི་པ།སློབ་སྟོན་པ
པ་ རྟ་མགྲིན་དབ
བང་ཕྱུག།

མན་དྲལ་སྒང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།

དོན་ཚན།ཚིག
ག་མཚམས་དང་བ
་བརྗོད་མཚམས་བ
བཅད་ཐངས།
-

ཚི
ཚིག་མཚམས་དང
ང་རྗོད་མཚམས་བ
བཅད་མི་དང་མ་བ
བཅད་པའི་དཔེར་རྗོ
རྗོད་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་གསལ་བཤད
ད་འབད་ཡི།

-

ཕྲ
ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་ཐོ
ཐོབ་ཐངས་ཀྱི་ལཱ
ལཱ་ཤོག་སྤྲོད་དེ་ས་སྟོ
སྟོང་སུབས་བཅུག
ག་སྟེ་གྲོས་བསྡུར
ར་འབད་ཡི།

-

དེ
དེ་ལས་ཚིག་མཐའ
འ་ཚུ་སྐབས།ད།ཅི
ཅིན།འབད།འདི།ནི
ནི།མ་ཚད།ཚུ་འཐོོན་པའི་སྐབས་གཅ
ཅད་མཚམས་བཞ
ཞག་དགོཔ་དམང
ང་ཁ་
སྤྱ
སྤྱན་ཞུ་འབད་ཡི།དེ
དེ་མཚད་ཨ་ལོའི་སློ
སློབ་རིམ་དང་གན
ནས་ཚད་དང་བསྟུ
སྟུན་ཏེ་བཞག་དགོ
གོཔ་ཁ་གསལ་སྦེ
སྦེ་བཤད་ཅི།

-

བྱེད་སྒྲ།འབྲེལ་སྒྲ།འདི།དེ།འབད།སྦེ།ཚུ་གི་ཕྲད་ག་ཕོག་བལྟ་སྟེ་ས་སྟོང་སུབས་ནི་གི་ལཱ་ཤོག་བྱིན་ཏེ་ལན་ཚུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་
ཡི།

ཉིནམ་གསུམ་པ།ཐུན་ཚན་དང་པ།

སྤྱི་ཚེས་༡༤/༡༠/༢༠༢༠

དོན་ཚན།ཡིག་འགྲུལ།སློབ་སྟོན་པ་ ཚེ་རིང་་རྡོ་རྗེ།

རྩི་རང་སྟོད་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།

-

སྦྱོང་བརྡར་གྱི་བསམ་ལན་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་གཙོ་འཛིན་འབད་ཡི།

-

རང་སྦྱོང་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལུ་སློབ་རང་རྐྱང་གིས་ཞུ་ཡིག་གཅིག་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་བྲི་བཅུག་ཡི།

_ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་བྲིས་མི་དེ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་ཡི།
-

སྡེ་ཚན་ནང་རྡོག་གྲོས་བསྡུར་འབད་བཅུག་ཡི།

-

སྡེ་ཚན་སྦྱོང་ལཱ།ཡིག་འགྲུལ་འདི་སློབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་དཀའ་ངལ་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་ཡི།

-

སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ངལ་སངས་ཀྱི་ཞབས་ཁྲ་འཐེན་བཅུག་ཡི།

ཐུན་ཚན་གཉིས་པ།

སློབ་སྟོན་པ་ལས་སྐྱིད་རྡོ་རྗེ།

འགྲམ་ཕུག་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ།

དོན་ཚནཡིག་འགྲུལ།
o ཡིག་འགྲུལ་གྱི་གོ་དོན་དང་ དབྱེ་བ་ཚུ་ངོ་སྤྲོད་འབད་ཡི།
o བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ ཞུ་ཡིག་འབྲི་བཅུ་ཡི།
o སྡེ་ཚན་སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་ཡི།
o དེང་སང་གི་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལས་ ཞུ་ཡིག་འབྲི་སྲོལ་གྱི་དོགས་པ་དང་ གྲོས་པསྡུར་ཁ་གསལ་སྦེ་ འབད་ཡི།

ཐུན་ཚན་གསུམ་པ།

དོན་ཚན་ སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་བཟོ་ཐངས།

སློབ་སྟོན་པ་ རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱུག།

མན་དྲལ་སྒང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།

 ལོ་འཁོར་འཆར་གཞི། སྟོན་ཚན་འཆར་གཞི་ཚུ་བཟོ་ཐངས་དང་ གཅིག་མཚུངས་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡི།
 སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་གི་དཔེ་དག་པ་ཅིག་གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ཐུན་ཚན་བཞི་པ།

དོན་ཚན་ བསམ་འཆར་བསྡུ་ལེན།

 བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ ངལ་རངས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་དང་རྒྱབ་སྣོད་ཀྱི་ བཀང་ཤ ོག་བཀང་ཡི།

མན་དྲལ་སྒང་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ།
རྫོང་ཁ་སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ་གོང་འཕེལ་གྱི་ཁྱད་རིག་སྦྱོང་བརྡར།
ཉིན་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༼༡༧-༡༠-༢༠༠༢༠ལས་ ༡༩-༡༠-༢༠༢༠༽
སློབ་སྟོན་པ་་་

ལས་སྐྱིད་རྡོ་རྗེ།འགྲམ་ཕུག་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ།
རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ།མན་ཌལ་སྒང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།
ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།རྩི་རང་སྟོད་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།

སྦྱོང་བརྡར་རྒྱབ་ཁུངས།
༡༽

ཤེས་ཡོན་གྱི་སྤུས་ཚད་ཉུང་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་

སློབ་ཕྲུག་གི་ཤེས་ཡོན་སྤུས་ཚད་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི།

༢༽

སློབ་དཔོན་ག་ར་ལུ་ ཁྱད་རིག་སྦྱོང་བརྡར་ ཆུ་ཚོད་༨༠

ནང་ལས་

རྫོང་ཁག་ཁ་ཐུག་ལས་ ཆུ་ཚོད་༢༠་དང་

སློབ་གྲྭ་ཁ་ཐུག་ལས་ཆུ་ཚོད་༢༠ དེ་ལས་ལྷན་ཁ་ཐུག་ལས་ཆུ་ཚོད་༤༠་སྤྲོད་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་ དྲགོས་རྫོང་བདག་མཆོག་
དང་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ རྫོང་ཁག་ཁ་ཐུག་ལས་

ཁྱད་རིག་སྦྱོང་བརྡར་ཆུ་ཚོད་ ༢༤རེ་སློབ་དཔོན་ག་ར་ལུ་

སྤྲོད་ནི་ཨིན།
༣༽

མ་དངུལ་

༢.༠༠༠ Project Tied Assistance, GoI, India (TPSD, MoE organized by

Dzongkhag)
རྫོང་ཁའི་སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ་གྱི་ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་སྦྱོང་བརྡར།(༢༠༢༠)

ཐུན་ཚན་གསུམ་པ།

ཐུན་ཚན་བཞི་པ།

ཐུན་ཚན།

༠༩-༡༠:༣༠

༡༡:༠༠-༡༢:༣༠

༠༡:༣༠-༠༣:༠༠

༠༣:༣༠-༥:༠༠

ཉིནམ་དང་པ།

ངོ་སྤྲོད་ལས་རིམ་
དང་ ཁྱད་རིག་
རྒྱབ་ཁུངས།

གསལ་བཤད་པ།

རྟ་མགྲིན་དབང་
ཕྱུག།

སྲུང་།

རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱུག།

སྲུང་།

རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱུག།

གསོལཝ། ༠༣:༠༠-༠༣:༣༠

ཐུན་ཚན་གཉིས་པ།
གསོལཝ། ༡༢:༣༠-༠༡:༣༠

ཐུན་ཚན་དང་པ།
གསོལ་ཇ། ༡༠:༣༠-༡༡:༠༠

ཉིནམ/

འབྲི་རྩོམ།

ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།

ཉིནམ་གཉིས་པ།

སྙན་རྩོམ།

སྐད་ཡིག།

ཡིག་སྦྱོར།

ཡིག་སྦྱོར།

གསལ་བཤད་པ།

ལས་སྐྱིད་རྡོ་རྗེ།

ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།

ལས་སྐྱིད་རྡོ་རྗེ།

ཉིནམ་གསུམ་པ།

ཡིག་འགྲུལ།

ཡིག་འགྲུལ།

འཆར་གཞི།

བསམ་ལན།

གསལ་བཤད་པ།

ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།

ལས་སྐྱིད་རྡོ་རྗེ།

རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱུག།

་་་

རྟ་མགྲིན་དབང་

བཅའ་མར་གཏོགས་པའི་ཐོ།
བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ ཕོ།

བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ མོ།

༡༣

༡

ཡོངས་བསྡོམས།

སྦྱོང་བརྡར་ས་གནས།

༡༤

སློབ་སྟོན་པ།

༣

ལས་རིམ་འཛིན་སྐྱོང་པ་ རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་སྡེ་ཚན་ལས་

༢

ཡོངས་བསྡོམས།

༢༣

རྩི་རང་སྟོད་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།

བཅའ་མར་གཏོགས་པའི་ཐོ།
Sl

Name

school

Employee ID

1 YesheyGyeltshen

Mendrelgang PS

201001282

2 UgyenDorji

Mendrelgang PS

200401201

3 NimaDorji

Mendrelgang CS

9203042

4 Passang

Mendrelgang CS

8403004

ཕྱུག།

5 SonamWangdi

Mendrelgang CS

2008201

6 KezangTshomo

Nimazor ECR

200701542

7 PhubDorji

Mendrelgang CS

20180812153

8 NimaGyeltshen

Mendrelgang CS

20190414523

9 Penpa

Mendrelgang CS

Khenpo

10 TshewangNorbu

Mendrelgang CS

9908236

11 KelzangDrakpa

Patshaling PS

2106001

12 ThubtenDorji

Rangthangling PS

201101633

13 PemaTashi

Rangthangling PS

9808254

14 YeshiDorji

Mendrelgang CS

20150105214

15 TandinWangchuk

Mendrelgang CS

200301119

16 LekiDorji

Damphu MSS

20140104145

17 TsheringDorji

Tsirangtoe CS

20200116761

18 KelzangChodup

Education Sector

200307262

19 Tshering

Education Sector

9707107

ཉིནམ་དང་པ། ༡༧-༡༠-༢༠༢༠ ཐུན་ཚན་དང་པ།
 སྦྱོང་བརྡར་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་བསྡོམས ༡༤།

 ཉིནམ་དང་པ་འདི་ མན་དལ་སྒང་སླ
་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ མགན་པོ་མཆོག
ག་གིས་དཀར་མེ་ཕུ
ཕུལ་ཏེ་ཁྱད་རིག་སྦྱོང་བརྡར་འགོ་
གོ་
བ
བཙུགས་གནང་ཡི
།དེ་ལས་ལས་རིམ
མ་འདི་ལེགས་ཤོོམ་འགྱོ་ནི་དོན་ལུ
ལུ་བཀྲིས་བཙེགས
ས་པའི་ཐུན་གནང
ང་ཡི།
 ཤེས་རིག་གཙོ
ཤེ
་འཛི
ཛིན་འགོ་དཔོན་འོ
འོག་མ་གིས་བཅའ
འ་མར་གཏོགས་མི
མི་ཚུ་ལུ་ཁྱད་རིག
ག་དང་འབྲེལ་བའི
འི་གསུང་བཤད་ག
གནང་
ཡི
ཡི།
 བཅའ་མར་གཏོ
བ
གས་མི་ཚུ་གི་ངོ་སྤྲོ
ས
ད
ད་ལས་རིམ་འབད
ད་ཡི།
 སྦྱོང་བརྡར་གྱི་རྒྱབ་ཁུངས་གསལ་བ
བཤད་འབད་ཡི།
 དོན་ཚན་དང་པ་སྲུ
སྲུང་འདི་པར་ལུ་བལྟ་སྟེ་སྲུང་གཅིག
ག་བཟོ་ཡི།དེ་ལས་སྡེ་ཚན་གྱིས་སྤྱན
ན་ཞུ་འབད་ཡི།
 སྲུང་གི་ཉམས་བརྒྱ
སྲུ
རྒྱད་དང་ཁྱད་རྣམ་་བརྒྱད་ཀྱི་སྐོར་ལ
ལས་གྲོས་བསྡུར་འ
འབད་དེ་དོགས་སེ
སེལ་འབད་ཡི།

ཐུ
ཐུན་ཚན་གཉིས་པ
པ།
 སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ སྲུང་སློ
སྲུ བ་སྟོན་འབ
བད་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ཤེས་མ་འདྲ
ཐ
དྲཝ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུལ་ཚུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད
གྲོ
ད་ཡི།
 སྲུང་སློ
སྲུ བ་སྟོན་འབ
བད་ཐངས་ཐབས་ལམ་ དཔེར་ན་ སྲུང་གོ་རིམ་དཀྲུགས་མི་འདི་གོ
གོ་རིམ་བཟོ་ནི།
 ས་སྟོ
ས ང་བསུབ་ནི།
 སློབ་རིམ་ གནད་་ཚད་དང་འཁྲིལ་་ཏེ་ སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས་ཚུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད
གྲོ
ད་ཡི།

ཐུ
ཐུན་ཚན་གསུམ་པ
པ།
 ཤེས་རིག་གཙོ
ཤེ
་འཛི
ཛིན་འགོ་དཔོན་མ
མཆོན་གྱིས་ ཁྱད
ད་རིག་སྦྱོང་བརྡར
ར་གྱི་ རྒྱབ་ཁུངས
ས་ཁ་གསལ་སྦེ་ག
གསུང་གནང་ཡི།
 སྲུང་ནང་ལུ་སྤྲོ
སྲུ
ས་ཉ
ཉམས་བཅུག་སྟེ་ སྲུང་སློབ་སྟོན་འ
འབད་དགོཔ་སྐོར
ར་ལས་བཤད་བྱིན
ན་ཡི།
 དེ་ལས་
དེ
སྲུང་ནང་་གི་ཆ་ཤས་ཚུ་གོ་་རིམ་སྦེ་ གསལ
ལ་བཤད་འབད་ཡི
ཡི།
 པར་ལུ་
པ
བལྟ་སྟེ་ སྤྲོས་ཉམས་བཙུ
ཙུགས་ཏེ་ བཤད
ད་པ་བྲིས་བཅུག་ཡི
ཡི།

ཐུ
ཐུན་ཚན་བཞི་པ།
 འབྲི་རྩོ
འ མ་ངོ་སྤྲོད་འ
འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
 རང་སོ
ར འི་སློབ་གྲྭ་ན
ནང་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་སློ
མ བ་སྟོན་གྱི་ ཐབས་ལམ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་
གྲོ
དེ་ སྤྱན་ཞུ་འབད
ད་བཅུག་ཡི།
 འབྲི་རྩོ
འ མ་འབྲི་ཐང
ངས་ཀྱི་ ཐབས་ལ
ལམ་ཚུ་ རེ་རེ་བཞི
ཞིན་དུ་ གསལ་་བཤད་འབད་ཡི།

 སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་
སྡེ
འབྲི་རྩོ
འ མ་གྱི་དོན་ཚ
ཚན་ ༼ ཤེས་ཡོན་ཡར་དྲག་ག
གབཏང་དགོ་པ་ཅིན་ སློབ་ཕྲུག་ལ
ལས་ སློབ་དཔོན་གལ་
ན
ཆེ ཟེར་བའི་དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་ འབྲི་རྩོ
ཆེ་
འ མ་བྲིས་བཅུ
ཅུག་ཡི།
 ལོག་སྟེ་ སྡེ་ཚན་ན
ནང་ལུ་ སྤྱན་ཞུ་་འབད་བཅུག་ཡི།།
 འབྲི་རྩོ
འ མ་ངོ་སྤྲོད། བར་གྱི་གནད་དོ
དོན། མཇུག་བསྡུ
སྡུ་ཚུ་འབྲི་ཐངས་ག
གསལ་བཤད་འབ
བད་ཡི།

ཐུན་ཚན་དང
ང་པ།
•

དོན་ཚན་
ན
སྙན་རྩོམ།
མ

ཞ
ཞབས་ཁྲ་ཉན་ཐོ
ག་ལས་
ག
ས་སྟོང་བ
བསུབ་ནི་སྦྱོང་ལཱ་་ དེ་ལས་ སློབ་དཔོ
བ ན་ཚུ་གིས་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ སྙན་རྩོམ་ སློོབ་
སྟོན་འབད་ཐངས་ཀྱི
ཀྱི་ ཐབས་ལམ་སྤྱན་ཞུ་འབད་ཡི
ཡི།

•

ངེ
ངེས་ཚིག་དང་
དབྱེ་བ་ ཞབས་ཁྲ
ཁྲ་སློབ་སྟོན་འབད
ད་ཐངས་ཀྱི་ ཐབ
བས་ཤེས་ཚུ་ ངོས
ས་འཛིན་འབད་ཐོ
ཐོག་ བློ་ཟེ་དང་རྩ
རྩང་
མོའི་ གློག་བརྙན་་ གཟིགས་ཕུལ་འབད་ཡི།

•

སྤྱི
སྤྱིར་བཏང་
སྙན་རྩོ
རྩོམ་སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ་ རེ་རེ
རེ་བཞིན་དུ་ གས
སལ་བཤད་འབད་་ཡི།

•

པ ག་ལས་ རྩོམ་གསར་རྩོམ་འ
པར་ཐོ
འབད་ཡི།

ཐུན་ཚན་གཉི
ཉིས་པ།

དོན་ཚན་ སྐད་ཡི
ཡིག།

•

སྐ
སྐད་ཡིག་གི་ངོ་སྤྲོ
ད།
ད

•

ཁ
ཁ་སྐད་ལག་ལེན་འ
འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ སྦྱོང་ལཱ་འབད་ཡི
ཡི།

•

རྒྱ
རྒྱལ་ཡོ
ངས་སྐད་ཡི
ཡིག་གི་ཕན་ཐོགས་དང་
ས
དགོས་པ
པ་སྐོར་ལས་ གསལ་བཤད་འབད
ག
ད་ཡི།

•

སློབ་སྟོན་ནང་ ཚུལ་མིན་གྱི་
ཚུ
སྐད
ད་ཡིག་ལག་ལེན་་འཐབ་ཐངས་ དཔེ་དོ
ད ན་བཤད་ཅི
ཅི།

•

རྗོ
རྗོད་སྒྲ་ལག་ལེན་འ
འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ སྐོར་ལས་གྲོས་་བསྟུན་འབད་ཡི།།

•

སྡེ
སྡེ་ཚན་གྲོས་བསྡུར
ར་འབད་ཡི།

ཐུན་ཚན་གསུམ་པ།

དོན་ཚན་ ཡིག་སྦྱོར་རྣམ་བཞག།

ཡིག་སྡེབ་དག་བཅོས་འབད་ནིའི་ སྦྱོང་ལཱ་འདི་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ བཤུད་བརྙན་ཐོག་ལས་འབད་ཡི།
•

སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ ཡིག་སྦྱོར་ སློབ་སྟོན་འབད་ དོན་ཚན་བྱིན་ཐོག་ལས་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡི།

•

སྡེ་ཚན་ནང་རྡོག་ རིག་བསྡུར་འབད་བཅུག་ནི། པར་རིས་ཐོག་ལས། ཚབ་རྩེད་ནི་ཐོག་ལས་ཐབས་ལམ་ཚུ་ངོ་སྤྲོད་འབད་
ཡི།

•

ཕྲད་ སྦེ་དང་འབད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གོ་དོན་དང་དཔེ་བཤད་ཡི།

•

སྡེ་ཚན་ལུ་ ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ སྦྱོང་ལཱ་འབད་དེ་ ལཱ་ཤོག་བཀང་ཡི།

•

ཐུན་ཚན་བཞི་པ།

o

ཚིག་མཚམས་དང་རྗོད་མཚམས་བཅད་ཐངས་ཀྱི་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡི།

o

ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་ཐོབ་ཐངས་ཀྱི་རང་སྦྱོང་ སྦྱོང་ལཱ་འབད་ཡི།

o

ཚིག་མཚམས་དང་རྗོད་མཚམས་ཚུ་ ཨ་ལུ་གི་གནས་ཚད་དང་བསྟུན་ཏེ་བཅད་དགོཔ་སྐོར་ལས་ག་བསྡུར་འབད་ཡི།

དོན་ཚན་ ཡིག་སྦྱོར་རྣམ་བཞག།

༼སྤྱི་ཚེས་ ༡༨ ༢༠༢༠
ཐུན་ཚན་དང་པ།

ཉིནམ་གསུམ་པ།/༡༠/༽
དོན་ཚན་ ཡིག་འགྲུལ།

o

ཡིག་འགྲུལ་གྱི་གོ་དོན་དང་ དབྱེ་བ་ཚུ་ངོ་སྤྲོད་འབད་ཡི།

o

བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ ཞུ་ཡིག་འབྲི་བཅུ་ཡི།

o

སྡེ་ཚན་སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་ཡི།

o

དེང་སང་གི་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལས་ ཞུ་ཡིག་འབྲི་སྲོལ་གྱི་དོགས་པ་དང་ གྲོས་པསྡུར་ཁ་གསལ་སྦེ་ འབད་ཡི།

ཐུན་ཚན་གཉིས་པ།

དོན་ཚན་ ཡིག་འགྲུལ།

 ཞུ་ཡིག་གི་བཀོད་རིས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡི།
 དེང་སང་དང་སྔར་སྲོལ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ཚུ་ག་བསྡུར་འབད་ཡི།
 ཡིག་འགྲུལ་ལྷབ་ལས་བརྟེན་ མི་ཚེ་ནང་ལུ་ ཁེ་ཕན་བཤད་ནི་གི་སྦྱོང་ལཱ་འབད་ཡི

ཐུན་ཚན་གསུམ་པ།

དོན་ཚན་ སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་བཟོ་ཐངས།

 ལོ་འཁོར་འཆར་གཞི། སྟོན་ཚན་འཆར་གཞི་ཚུ་བཟོ་ཐངས་དང་ གཅིག་མཚུངས་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡི།
 སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་གི་དཔེ་དག་པ་ཅིག་གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ཐུན་ཚན་བཞི་པ།

དོན་ཚན་ བསམ་འཆར་བསྡུ་ལེན།

 བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ ངལ་རངས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་དང་རྒྱབ་སྣོད་ཀྱི་ བཀང་ཤོག་བཀང་ཡི།

འགྲམ་ཕུག་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ།
རྫོང་ཁ་སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ་གོང་འཕེལ་གྱི་ཁྱད་རིག་སྦྱོང་བརྡར།

ས་གནས་་་་འགྲམ་ཕུག་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ།ཉིན་བསྟར་སྙན་ཞུ། ༼༢༡-༡༠-༢༠༠༢༠ལས་ ༢༣-༡༠-༢༠༢༠༽
སློབ་སྟོན་པ་་་

ལས་སྐྱིད་རྡོ་རྗེ།འགྲམ་ཕུག་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ།
རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ།མན་ཌལ་སྒང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།
ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།རྩི་རང་སྟོད་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།

སྦྱོང་བརྡར་རྒྱབ་ཁུངས།
༡༽

ཤེས་ཡོན་གྱི་སྤུས་ཚད་ཉུང་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་

༢༽

སློབ་དཔོན་ག་ར་ལུ་ ཁྱད་རིག་སྦྱོང་བརྡར་ ཆུ་ཚོད་༨༠
ལས་ཆུ་ཚོད་༢༠

མ་དངུལ་

ནང་ལས་

རྫོང་ཁག་ཁ་ཐུག་ལས་ ཆུ་ཚོད་༢༠་དང་

དེ་ལས་ལྷན་ཁ་ཐུག་ལས་ཆུ་ཚོད་༤༠་སྤྲོད་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་

སྐྱོར་ཐོག་ལས་ རྫོང་ཁག་ཁ་ཐུག་ལས་
༣༽

སློབ་ཕྲུག་གི་ཤེས་ཡོན་སྤུས་ཚད་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི།
སློབ་གྲྭ་ཁ་ཐུག་

དྲགོས་རྫོང་བདག་མཆོག་དང་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་རྒྱབ་

ཁྱད་རིག་སྦྱོང་བརྡར་ཆུ་ཚོད་ ༢༤རེ་སློབ་དཔོན་ག་ར་ལུ་སྤྲོད་ནི་ཨིན།

༢.༠༠༠ Project Tied Assistance, GoI, India (TPSD, MoE organized by

Dzongkhag)

ཁྱད་རིག་རྒྱབ་ཁུངས།

༠༡:༣༠-༠༣:༠༠
སྲུང་།

ཐུན་ཚན་བཞི་པ།
༠༣:༣༠

སྲུང་།

ཐུན་ཚན་གསུམ་པ།

གསོལཝ། ༠༣:༠༠-

ངོ་སྤྲོད་ལས་རིམ་དང་

༡༡:༠༠-༡༢:༣༠

༠༡:༣༠

ཉིནམ་དང་པ།

༠༩-༡༠:༣༠

ཐུན་ཚན་གཉིས་པ།

གསོལཝ། ༡༢:༣༠-

ཐུན་ཚན།

ཐུན་ཚན་དང་པ།

༡༡:༠༠

ཉིནམ/

གསལ ཇ། ༡༠:༣༠-

རྫོང་ཁའི་སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ་གྱི་ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་སྦྱོང་བརྡར།(༢༠༢༠)
༠༣:༣༠-༥:༠༠
འབྲི་རྩོམ།

གསལ་བཤད་པ།

རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱུག།

རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱུག།

རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱུག།

ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།

ཉིནམ་གཉིས་པ།

སྙན་རྩོམ།

སྐད་ཡིག།

ཡིག་སྦྱོར།

ཡིག་སྦྱོར།

གསལ་བཤད་པ།

ལས་སྐྱིད་རྡོ་རྗེ།

ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།

ལས་སྐྱིད་རྡོ་རྗེ།

རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱུག།

ཉིནམ་གསུམ་པ།

ཡིག་འགྲུལ།

ཡིག་འགྲུལ།

འཆར་གཞི།

བསམ་ལན།

གསལ་བཤད་པ།

ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།

ལས་སྐྱིད་རྡོ་རྗེ།

རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱུག།

་་་

བཅའ་མར་གཏོགས་པའི་ཐོ།
བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ ཕོ།

བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ མོ།

༡༣

༧

ཡོངས་བསྡོམས།

སྦྱོང་བརྡར་ས་གནས།

༢༠

སློབ་སྟོན་པ།

༣

ལས་རིམ་འཛིན་སྐྱོང་པ་ རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་སྡེ་ཚན་ལས་

༢

ཡོངས་བསྡོམས།

༢༥

འགྲམ་ཕུག་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ།

བཅའ་མར་གཏོགས་པའི་ཐོ།

Sl
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Name

School

Employee ID

Karma Dorji
Kunzang Dolma
SonamDeki
SonamChoden
Wangchuk
Tsechu
TsheringZam
KelzangJamtsho
TandinChoden

Damphu MSS
Damphu MSS
Damphu MSS
Damphu MSS
Damphu MSS
Damphu MSS
Damphu MSS
Damphu MSS
Damphu MSS

9507164
200601396
200801319
200901396
2101196
200301121
20140303819
20130201440
2018011124

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Dorji
Ugyen
TshewangPenjor
Cheku
TashiWangmo
KezangDorji
TsheringWangchuk
NamgayPelden
YentenNorbu
Wangchuk
DamcheWangdi
TandinWangchuk
LekiDorji
TsheringDorji
KelzangChodup
Tshering

Damphu CS
Damphu CS
Damphu CS
Damphu CS
Damphu CS
Damphu CS
Tsholingkhar PS
Doonglagang PS
Doonglagang PS
Pemathang PS
Kikhorthang PS
Mendrelgang CS
Damphu MSS
Tsirangtoe CS
Education Sector
Education Sector

9103004
200501447
201101702
200701619
20130101720
Khenpo
20140303894
20150305444
200301126
20170308771
20160306769
200301119
20140104145
20200116761
200307262
9707107

ཉིནམ་དང་པ། ༢༢-༡༠-༢༠༢༠ ཐུན་ཚན་དང་པ།
 སྦྱོང་བརྡར་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་བསྡོམས ༢༠།
 ཉིནམ་དང་པ་འདི་ ཤེས་རིག་གཙོ་འཛིན་འོག་མ་ ཁྱད་རིག་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་རྒྱབ་ཁུངས་དང་བཀའ་བློ་གནང་སྟེ་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡི།དེ་ལས་
ཤེས་འཛིན་གཙོ་འཛིན་འོག་མ་གིས་སྦྱོང་བརྡར་ལུ་ཤོག་གུ་དང་སྨྱུ་གུ་ལག་ལེན་ཉུང་འབད་འཐབ་དགོཔ་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་ལག་ལེན་
འཐབ་ནི་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་ཐོག་ལས་རྫོང་ཁ་མཛུབ་སྣོན་འབད་དེ་འབད་དགོཔ་གསུང་གནང་ཡི།
 དེ་ལས་གསལ་བཤད་པ་གསུམ་གིས་སྦྱོང་ལཱ་གློག་རིག་ཐོག་ལས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དོན་ལུ་ཀྲས་ལི་གྲམ༼Telegram༽ནང་ལུ་རྩི་རང་
རྫོང་སློབ་སྡེ་ཚན་ཟེར་གཅིག་བཟོ་ཡི།
 བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གི་ངོ་སྤྲོད་ལས་རིམ་གོ་འདྲེན་འབད་ཡི།
 དོན་ཚན་དང་པ་སྲུང་འདི་པར་ལུ་བལྟ་སྟེ་སྲུང་གཅིག་བཟོ་ཡི།དེ་ལས་སྡེ་ཚན་གྱིས་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ནང་བཏོན་ཏེ་སྤྱན་ཞུ་
འབད་ཡི།
 སྲུང་གི་ཉམས་བརྒྱད་དང་ཁྱད་རྣམ་བརྒྱད་ཀྱི་སྐོར་ལས་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་དོགས་སེལ་འབད་ཡི།

ཐུན་ཚན་གཉི
ཉིས་པ།
 སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ སྲུང་སློབ་སྟོ
སྟོན་འབད་ཐངས་ཀྱི
ཀྱི་ ཐབས་ཤེས་མ
མ་འདྲཝ་ལག་ལེན་་འཐབ་ཚུལ་ཚུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་
གྲོ
ཡི།
 སྲུང་སློབ་སྟོ
སྟོན་འབད་ཐངས་ཐ
ཐབས་ལམ་ དཔེ
པེར་ན་ སྲུང་གོ་རིམ
མ་དཀྲུགས་མི་འདི
དི་གོ་རིམ་བཟོ་ནི་ལ
ལ་སོགས་པ་ཚུ་གྲོས
ས་བསྡུར་འབད་ཡི།
 སློབ་རིམ་ གནད་ཚད་དང་འ
འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་སྟོ
སྟོན་འབད་ཐངས་ཚུ
ཚུ་ གྲོས་བསྡུར་འབ
བད་ཡི།

མ་པ།
ཐུན་ཚན་གསུམ


ཤེས་རིག་་གཙོ་འཛིན་འགོ་ད
དཔོན་མཆོན་བྱོན་ཐོ
ཐོག་ལས་ ཁྱད་རི
རིག་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་ རྒྱབ་ཁུངས་དང་ རྩི་རང་རྫོང་ཁག་གི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༡༩་གི་
ལོ་བསྟར་གྱི་ ཤེས་ཡོན་གྲུབ
བ་འབྲས་དང་ གཞུང་སྐྱང་མཆོག་འ
འགྱུར་གྱི་གནས་ཚད
ད་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་སྦེ་གསུ
སུང་གནང་ཡོདཔ་དང་
བཅའ་མར
ར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ
ལུ་ སློབ་སྟོན་ལེག
གས་ཤོམ་གནང་དགོ
གོ་་པའི་ དྲན་བསྐུ
སྐུལ་འབད་ ཡི།།



སྲུང་ནང་ལུ
ལུ་སྤྲོས་ཉམས་བཅུ
ཅུག་སྟེ་ སྲུང་སློབ་སྟོན་འབད་དགོཔ་་སྐོར་ལས་བཤད་བྱི
བྱིན་ཡི།



དེ་ལས་ སྲུང་ནང་གི་ཆ་ཤས
སྲུ
ས་ཚུ་གོ་རིམ་སྦེ་ གསལ་བཤད་འབད
ག
ད་ཡི།



པར་ལུ་ བལྟ་སྟེ་
བ
སྤྲོས་ཉམ
མས་བཙུགས་ཏེ་ བཤད་པ་བྲིས་བཅུ
ཅུག་ཡི།

ཞི་པ།འབྲི་རྩོམ།
ཐུན་ཚན་བཞི
 འབྲི་རྩོམ་གྱི
གྱི་སྐོར་ལས་ གས
སལ་བཤད་འབད་ཡི།
 རང་སོའི་སློ
སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ འབྲི་རྩོ
འ མ་སློབ་སྟོན་གྱི་
་ ཐབས་ལམ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ སྤྱན་ཞུ་སྡེ་ཚ
ཚན་རེ་རེ་བཞིན་འ
འདུག་འབད་ཡི།
 འབྲི་རྩོམ་འ
འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་
ཐ
རེ་་རེ་བཞིན་དུ་ གས
སལ་བཤད་འབད་ཡི
ཡི།
 སྡེ་ཚན་ནང
ང་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་གྱི
གྱི་དོན་ཚན་ ༼ ཤེས་ཡོན་ཡར་དྲག
ག་བཏང་དགོ་པ་ཅིན་ སློབ་ཕྲུག་ལས
ས་ སློབ་དཔོན་གལ་ཆེ་ ཟེར་བའི་དོ
དོན་
ཚན་ཐོག་ལུ
ལུ་ འབྲི་རྩོམ་གི་ངོ
ངོ་སྤྲོད་ཐུང་ཀུ་གཅི
ཅིག་བྲིས་བཅུག་ཡི།།

 དེ་ལས་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ ཕར་གཟུགས་འཕྲུལ་ཆས་ཐོག་ལས་ གསལ་སྟོད་འབད་དེ་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་ཡི།
 འབྲི་རྩོམ་ངོ་སྤྲོད། བར་གྱི་གནད་དོན། མཇུག་བསྡུ་ཚུ་འབྲི་ཐངས་དང་ དེ་ནང་ཚང་དགོ་པའི་ གནོད་དོན་ཚུ་གསལ་བཤད་འབདདེ་ གྲོས་
བསྡུར་་ཡི།
༼སྤྱི་ཚེས་ ༢༢༢༠༢༠/༡༠/ ཉིནམ་གཉིས་པ། ༽
 ཐུན་ཚན་དང་པ།

དོན་ཚན་ སྙན་རྩོམ།

 སྙན་རྩོམ་དོན་ཚན་འདི་དང་པ་རང་ ཞབས་ཁྲ་ཉན་ཐོག་ལས་ ས་སྟོང་བསུབ་ནི་སྦྱོང་ལཱ་ཡོད་པ་དང་ སྡེ་ཚན་གྱི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ ཕར་གཟུགས་
སྟོན་འཕྲུལ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་སྦྱོང་ལཱ་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་ཡི།
 བློ་ཟེདང་ གཙང་མོའི་ངེས་ཚིག་དང་ དབྱེ་བ། འཐོན་ཐངས། གདངས་དབྱངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དུས་ཐུངགློག་བརྙན་སྟོན་ཏེ་ སློབ་སྟོན་
འབད་དགོ་པ་ཐབས་ལམ་སྟོན་བྱིན་ཡི། སྙན་རྩོམ་སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ གསལ་བཤད་འབད་ཡི།
 པར་ཐོག་ལས་ རྩོམ་གསར་རྩོམ་འབད་དེ་ དམངས་ལུ་གཏང་བཅུག་ཡི།

ཐུན་ཚན་གཉིས་པ།

དོན་ཚན་ སྐད་ཡིག།

•

སྐད་ཡིག་གི་ངོ་སྤྲོད་གསལ་བཤད་འབད་ཡི།།

•

རྫོང་ཁ་དག་ཏོག་ཏོ་་དང་ ཁ་སྐད་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ སྦྱོང་ལཱགསུམ་ མཐིལ་ཕྱིན་འབད་ཡི།

•

རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་གི་ཕན་ཐོགས་དང་ དགོས་པ་སྐོར་ལས་ གསལ་བཤད་འབད་ཡི།

•

སློབ་སྟོན་ནང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ སྐད་ཡིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ དཔེ་དོན་བཤད་ཅི།

ཐུན་ཚན་གསུམ་པ།

དོན་ཚན་ ཡིག་སྦྱོར་རྣམ་གཞག

•

ཡིག་སྡེབ་དག་བཅོས་འབད་ནིའི་ སྦྱོང་ལཱ་འདི་ རྐྱང་ཐོག་ལས་འབད་དེ་ཤུལ་ལས་གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡི།

•

སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ ཡིག་སྦྱོར་ སློབ་སྟོན་འབད་ དོན་ཚན་བྱིན་ཐོག་ལས་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡི།

•

སྡེ་ཚན་ནང་རྡོག་ རིག་བསྡུར་འབད་བཅུག་ནི། པར་རིས་ཐོག་ལས། ཚབ་རྩེད་ནི་ཐོག་ལས་ཐབས་ལམ་ཚུ་ངོ་སྤྲོད་འབད་ཡི།

•

ཕྲད་ སྦེ་དང་འབད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གོ་དོན་དང་དཔེ་བཤད་ཡི།

•

ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཕྲད་ཀྱི་སྐོར་ལས་སློབ་སྟོན་འབད་ཡི།

•

སྡེ་ཚན་ལུ་ ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ སྦྱོང་ལཱ་འབད་དེ་ ལཱ་ཤོག་བཀང་ཡི།

ཐུན་ཚན་བཞི་པ།

དོན་ཚན་ ཡིག་སྦྱོར་རྣམ་བཞག།

o

ཚིག་མཚམས་དང་རྗོད་མཚམས་བཅད་ཐངས་ཀྱི་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡི།

o

ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་ཐོབ་ཐངས་ཀྱི་རང་སྦྱོང་ སྦྱོང་ལཱ་འབད་ཡི།

o

ཚིག་མཚམས་དང་རྗོད་མཚམས་ཚུ་ ཨ་ལུ་གི་གནས་ཚད་དང་བསྟུན་ཏེ་བཅད་དགོཔ་སྐོར་ལས་ག་བསྡུར་འབད་ཡི།

༼སྤྱི་ཚེས་ ༢༣ ༢༠༢༠
ཐུན་ཚན་དང་པ།

ཉིནམ་གསུམ་པ།/༡༠/༽

དོན་ཚན་ ཡིག་འགྲུལ།

o

ཡིག་འགྲུལ་གྱི་གོ་དོན་དང་ དབྱེ་བ་ཚུ་ངོ་སྤྲོད་འབད་ཡི།

o

བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ ཞུ་ཡིག་འབྲི་བཅུ་ཡི།

o

སྡེ་ཚན་སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་ཡི།

o

དེང་སང་གི་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལས་ ཞུ་ཡིག་འབྲི་སྲོལ་གྱི་དོགས་པ་དང་ གྲོས་པསྡུར་ཁ་གསལ་སྦེ་འབད་ཡི།

ཐུན་ཚན་གཉིས་པ།

དོན་ཚན་ ཡིག་འགྲུལ།

 ཞུ་ཡིག་གི་བཀོད་རིས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡི།
 དེང་སང་དང་སྔར་སྲོལ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ཚུ་ག་བསྡུར་འབད་ཡི།
 ཡིག་འགྲུལ་ལྷབ་ལས་བརྟེན་ མི་ཚེ་ནང་ལུ་ ཁེ་ཕན་བཤད་ནི་གི་སྦྱོང་ལཱ་འབད་ཡི

ཐུན་ཚན་གསུམ་པ།

དོན་ཚན་ སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་བཟོ་ཐངས།

 ལོ་འཁོར་འཆར་གཞི། སྟོན་ཚན་འཆར་གཞི་ཚུ་བཟོ་ཐངས་དང་ གཅིག་མཚུངས་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡི།
 སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་གི་དཔེ་དག་པ་ཅིག་གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ཐུན་ཚན་བཞི་པ།

དོན་ཚན་ བསམ་འཆར་བསྡུ་ལེན།

 བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ ངལ་རངས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་དང་རྒྱབ་སྣོད་ཀྱི་ བཀང་ཤོག་བཀང་ཡི།

 བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཕུལ་ཏེ་མཇུག་བསྡུ་ཡི།

བཀྲིན་ཆེ།

