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ཡགི་ཆ་ཨང་། ༡༣ 

 
གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརྲེས་དྲན་གྲོས་ཆྲོད། 

 
སྲོན་གྲེང་། 

༄༅། །རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ག་ིབྲོན་ཆྲེན་ཟུར་པ་དང་། ས་ིཚོགས་རིང་ལུགས་ཀ་ིདབུ་འཁིད་རྒན་གས་བྲོད་དྲོན་རྒྱབ་སྲོར་
བ་སྲོབ་དཔྲོན་ར་གྷུ་ཝན་ཤི་པརཱ་སདྷ་སིངྒ་ (Dr. Raghuvansh Prasad Singh) མཆྲོག་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༡༣ ཉིན་དགུང་གངས་ ༧༤ ཐྲོག་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལི་ལིའི་ཨྲེམ་ས་ི (AIIMS) སྨན་ཁང་དུ་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆྲེད་
པའ་ིཏྲོག་དབབིས་གཉན་རམིས་ ༡༩ ཕྲོག་པའ་ིརྲེན་གིས་སྐུ་ཚའེ་ིའཕྲེན་པ་རྲོགས་པའ་ིཡིད་སྲོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐྲོན་འདུག 
 ཁྲོང་ནི་ཕི་ལྲོ་ ༡༩༤༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༦ ཉིན་རྒྱ་གར་བང་ཕྲོགས་བི་ཧར་མངའ་སྲེའི་ཝྲེ་ཤ་ལི་ (Vaishali) ས་
གནས་སུ་ཡབ་རམ་ཝི་རིག་ཤ་སིངྒ་  (Shri Ram Vriksha Singh) དང་། ཡུམ་ཇན་ཀི་དྷྲེ་ཝི་ (Late Smt. Janki 
Devi) རྣམ་གཉིས་ཀི་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས་ ཤིང་། ནར་སྲོན་སྐབས་བ་ིཧར་གཙུག་ལག་སྲོབ་གཉྲེར་ཁང་ནས་ཨང་རིས་སྲོབ་
ཚན་ཐྲོག་འབུམ་རམས་པའ་ིབསབ་པ་མཐར་སྲོན་གནང་རྲེས། ཕ་ིལྲོ་ ༡༩༦༩ ནས་ ༡༩༧༤ བར་བ་ིཧར་ནང་རྲེན་གཞ་ིབས་
པའ་ིགྷུན་ཀ་མཐྲོ་སྲོབ་ (Goenka College, Sitamarhi) ནང་ཨང་རིས་རིག་པའ་ིཐྲོག་སྲོབ་དཔྲོན་ག་ིཕག་ལས་གནང་། 
ཕ་ིལྲོ་ ༡༩༧༠ ལྲོར་དགྲེ་རྒན་ལས་འགུལ་དང་། ༡༩༧༣ ལྲོར་ས་ིཚོགས་རིང་ལུགས་པའ་ིལས་འགུལ་བཅས་ཀ་ིནང་མཉམ་
ཞུགས་གནང་། ཕི་ལྲོ་ ༡༩༧༤ ལྲོར་བི་ཧར་མངའ་སྲེའི་ནང་ལྲོག་ཟ་རུལ་སུངས་མྲེད་པ་བཟྲོ་ཆྲེད་རྒྱ་གར་སི་ཚོགས་རིང་
ལུགས་པའ་ིདབུ་འཁིད་སྐུ་ཞབས་ཇ་ཡ་པར་ཀ་ཤ་ན་རཡན་ (Jayaprakash Narayan) མཆྲོག་གིས་སྲེ་འཁིད་པ་དང་། 
སྲོབ་ཕྲུག་གིས་འགྲོ་འཛུགས་པའི་བི་ཧར་ལས་འགུལ་ལམ་ཇྲེ་པི་ལས་འགུལ་ (JP Movement) ནང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་། ཕི་ལྲོ་ ༡༩༧༧ ལྲོར་ཐྲོག་མར་བ་ིཧར་མངའ་སྲེའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིར་ (Bihar Legislative Assembly) 
འདྲེམས་ཐྲོན་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་ ༡༩༩༠ བར་སྐབས་ལྔ་བསྟུད་མར་མངའ་སྲེའ་ིགྲོས་ཚོགས་འྲོག་མའ་ིའཐུས་མིར་འདྲེམས་
ཐྲོན་བྱུང་། ཕི་ལྲོ་ ༡༩༧༧ ནས་ ༡༩༧༩ བར་མངའ་སྲེའི་གྲོག་གི་བྲོན་ཆྲེན་ (Minister of State (Independent 
charge), Power, Bihar) གི་ཐུགས་འགན་བཞྲེས་པ་དང་། ཕི་ལྲོ་ ༡༩༩༠ ལྲོར་མངའ་སྲེའི་གྲོས་ཚོགས་འྲོག་མའི་
ཚགོས་གཞྲོན་གནང་། ཕ་ིལྲོ་ ༡༩༩༡ ལྲོར་མངའ་སྲེའ་ིགྲོས་ཚོགས་གྲོང་མའ་ིའཐུས་མིར་ (Bihar Legislative Council) 
འདྲེམས་ཐྲོན་བྱུང་ཞིང་། ཕི་ལྲོ་ ༡༩༩༤ དང་ ༡༩༩༥ ལྲོར་མངའ་སྲེའི་གྲོས་ཚོགས་གྲོང་མའི་ཚོགས་གཙོའི་ཐུགས་འགན་
བཞྲེས། ཕི་ལྲོ་ ༡༩༩༥ དང་ ༡༩༩༦ ལྲོར་མངའ་སྲེའ་ིནུས་ཤུགས་དང་། ངལ་སྲེལ། མཐུན་རྲེན་སྲོར་སྲོད། གཞུང་འབྲེལ་
སྐད་ཡིག ་ཚན་པའི་བྲོན ་ཆྲེན ་  (Minister of  Energy, Relief, Rehabilitation and Department of 
Official Languages, Bihar) ག་ིཐུགས་འགན་བཞྲེས། ཕ་ིལྲོ་  ༡༩༩༦ ལྲོར་བ་ིཧར་ཝྲེ་ཤ་ལ་ིརྲོང་ཁྲོངས་ནས་སྐབས་
བཅུ་གཅིག་པའ་ིརྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འྲོག་མའ་ིའཐུས་མིར་འདྲེམས་ཐྲོན་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༡༤ བར་སྐབས་ལྔའ་ི
རངི་རྒྱ་གར་ག་ིགྲོས་ཚོགས་འྲོག་མའ་ིའཐུས་མ་ིགནང། དྲེའ་ིརངི་ཕ་ིལྲོ་ ༡༩༩༦ ནས་ ༡༩༩༧ བར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་སྲོ་
ཕྱུ ག ་ ག སྲོ ་ སྲོ ང ་ ཚ ན ་ པ འི ་ བྲོ ན ་ ཆྲེ ན ་  ( Union Minister of State, Animal Husbandry and 
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Dairying(Independent Charge) དང་། ༡༩༩༧ དང་ ༡༩༩༨ ལྲོར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་བཟའ་ཆའི་བྲོན་ཆྲེན་ 
(Union Minister of State, Food and Consumer Affairs (Independent Charge) ག་ིཐུགས་འགན་
བཞྲེས། ལྷག་པར་དུ་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༠༤ ནས་ ༢༠༠༩ བར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྲོང་སྲེ་ཡར་རྒྱས་ཀི་བྲོན་ཆྲེན་  (Union 
Minister of Rural Development) ག་ིཐུགས་འགན་བཞྲེས་ཤིང་། དྲེའ་ིསྐབས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡྲོངས་གྲོང་སྲེར་ཁུལ་
སྲོད་མི་མང་རྣམས་ལ་ལས་ཀ་སྲོད་རྒྱུའི་ལས་འཆར་ (National Rural Employment Guaranrtee Act) འཆར་
འགྲོད་དང་། རིམ་པས་གྲོས་ཚོགས་ནང་བསམས་ཏྲེ་གྲོས་ཚོགས་ནས་གཏན་འབྲེབས་གནང་རྲེས་ལག་བསྟར་འཐུས་ཚང་
གནང་ཡྲོད།  
 ལྷག་པར་དུ་ཁྲོང་གིས་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མ་ིགནང་རངི་གྲོས་ཚོགས་ནང་བྲོད་ཀ་ིགནད་དྲོན་གྲེང་སྲོང་གནང་
ཡྲོད་པ་མ་ཟད། ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣ ནས་ ༡༤ བར་བ་ིཧར་མངའ་སྲེའི་ནང་ལྷན་ཚོགས་གནང་བའ་ིབྲོད་དྲོན་
རྒྱབ་སྲོར་ཚགོས་ཆྲེན་ཐྲེངས་གཉསི་པའ་ིཐྲོག་སྐུ་མགྲོན་གཙ་ོབྲོར་ཆྲེད་ཕྲེབས་གནང་ཡྲོད། གཞན་ཡང་ཁྲོང་གིས་ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༠༣ 
ལྲོར་རྒྱལ་ས་ལ་ིལིར་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིབྲོད་དྲོན་རྒྱབ་སྲོར་ཚགོས་ཆྲེན་ཐྲོག་མཉམ་ཞུགས་དང་། རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་གྲོང་སྲེ་ཡར་རྒྱས་ཀ་ིབྲོན་ཆྲེན་གནང་སྐབས་ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༥ པའི་ནང་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀ་ིསྐུ་
ཚབ་ཚོགས་ཆུང་དང་ལྷན་དུ་མཇལ་འཕྲད་སྲོགས་བྲོད་དྲོན་ཐྲོག་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཐུགས་ཁུར་རྒྱབ་སྲོར་གནང་མཁན་ཞགི་
ཡིན།   
 མདྲོ་དྲོན་ཁྲོང་གིས་སྐུ་ཚ་ེཧིལ་པྲོར་རྒྱ་གར་མ་ིམང་ག་ིབདྲེ་སྡུག་ཆྲེད་ས་ིཚོགས་ཀ་ིལས་འགུལ་མང་པྲོའ་ིནང་མཉམ་
ཞུགས་དང་། ཆབ་སྲིད་ནང་ལྲོ་ངྲོ་ ༤༠ ལྷག་རིང་རྒྱ་གར་དབུས་དང་མངའ་སྲེའ་ིབྲོན་ཆྲེན། རྒྱ་གར་དབུས་གྲོས་ཚོགས་འྲོག་
མའི་འཐུས་མི། མངའ་སྲེའི་གྲོས་ཚོགས་གྲོང་འྲོག་གཉིས་ཀི་འཐུས་མི་སྲོགས་གནང་སྟྲེ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ལྷག་
བསམ་རྣམ་དག་གིས་ཞབས་ཕ་ིཧུར་ཐག་ཞུས་གནང་ཡྲོད་པ་མ་ཟད། བྲོད་དྲོན་ཐྲོག་ལའང་བྲོད་དྲོན་རྒྱབ་སྲོར་བ་སྐུ་ཞབས་
རམ་མ་ནྲོ་ཧར་ལྲོ་ཧིཡ་ (Shri. Dr. Ram Manohar Lohia) མཆྲོག་དང་། སྐུ་ཞབས་ཇཱཡཱ་པྲ་ཀཱཤ་ན་ར་ཡན་ (Shri.Jai 
Prakash Narayan) མཆྲོག་རྣམ་གཉསི་ཀ་ིདགྲོངས་པ་ལྟར་ཁ་ཞྲེ་གཉསི་མྲེད་ཀ་ིརྒྱབ་སྲོར་གནང་ཡྲོད་པ་བཅས།   
 

གྲོས་ཆྲོད། 
སྐུ་གཤྲེགས་དམ་པ་དྲེ་ཉདི་ཀ་ིརྨད་བྱུང་མཛད་རྲེས་རྣམས་ལ་གུས་བཀུར་ཆྲེ་བསྟྲོད་ཀསི་བསགས་བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁྲོང་ཉདི་
སྐུ་ཚ་ེམ་ཟནི་པ་འདསི་བྲོད་དྲོན་འཐབ་རྲོད་ལའང་གྲོང་གུད་གྲོད་ཆག་བྱུང་བར་བརྲེན་ཤུལ་བཞུགས་ནང་མ་ིལྟྲོས་བཅས་རྣམས་
ལ་བྲོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ནས་གཞིས་བྲེས་བྲོད་མ་ིཡྲོངས་ཀ་ིཚབ་ཞུས་ཏྲེ་ཐུགས་གསྲོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དམ་པ་ཁྲོང་ག་ི
ཕུགས་འདུན་བཟང་པྲོ་རྣམས་ཡྲོངས་སུ་འགྲུབ་ཅིང་། ཚ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་བདྲེ་ནས་བདྲེ་བར་བགྲོད་པའ་ིསྨྲོན་ལམ་ཤུགས་དྲག་ཞུ་
རྒྱུ་བཅས་ཀ་ིས་ིམྲོས་གྲོས་ཆྲོད་དུ།   བྲོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀསི་ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ལ།།  
 
གྲོང་གསལ་གྲོས་ཆྲོད་འད་ིབཞནི་སྐབས་ ༡༦ པའ་ིབྲོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིགྲོས་ཚགོས་ཚགོས་དུས་ ༡༠ པའ་ིཐྲོག་ས་ིམྲོས་ཀསི་
གཏན་འབྲེབས་གནང་།  ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༥ ལ།། 


