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དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི ་མཐུན ་རྒྱལ ་ཁབ་ཀྱི ་རྩ ་

ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་

ཐང་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་

གནས་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དོན་

མཚུངས་པ་ཞིག་དགོས།   

    བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 
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༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་པ་རྣམས་ལ་
བྱམས་བརེ་དང་བཟང་སྤོད་སོར་བཀའ་སོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལི་ལི་གསར་པའི་

ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རམ་མ་ནོ་ཧར་ལོ་ཧི་

ཡའི་སྨན་ཁང་ Dr. Ram Manohar Lohia 

Hospital གི་འགན་འཛིན་སྨན་པ་སྐུ་ཞབས་

ཨེ་ཆེ་ཀེ་ཀར་ Director Dr Prof HK Kar 

མཆོག་གིས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་དོན་ལྟར་ཕི་ལོ་ 

༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་སྤི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྙན་གྲགས་

ཆེ་བའི་རམ་མ་ནོ་ཧར་ལོ་ཧི་ཡ་ཞེས་པའི་སྨན་

ཁང་དུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་སབས་

སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་པ། གཞན་ཡང་འབེལ་

ཡོད་ལས་བྱེད་བཅས་ཁོན་མི་གྲངས་ ༤༠༠ 

བརྒལ་བས་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདི་ཞུས་

བསྟུན། འགན་འཛིན་མཆོག་གིས་མང་ཚོགས་

ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ངོ་སྤོད་གནང་། དེ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

བྱམས་བརེ་དང་བཟང་སྤོད་ "Compassion 

and Ethics" སོར་བཀའ་སོབ་སྩལ་དོན། ངོས་

རང་དེ་རིང་འདི་གར་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་

པ། དེ་བཞིན་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་རྣམས་མི་

ཚེ་ཧིལ་པོའི་རིང་ནད་པ་དང་ཉམ་ཐག་དཀའ་

ངལ་ཅན་རྣམས་ལ་སྨན་བཅོས་རོགས་རམ་

བྱེད་མཁན་ཁེད་ཚོ་དང་ཐུག་ནས་སད་ཆ་ཤོད་

རྒྱུའི་གོ་སབས་ཐོབ་པ་ནི་ཆེ་མཐོང་ཧ་ཅང་ཐོབ་

པ་ཞིག་བྱུང་། ཞེས་བཀའ་སོབ་དབུ་འཛུགས་

ཀིས་ཐོག་མར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བྱ་བ་

ཇི ་འད་ཞིག་བརམས་ཡང་ཀུན་སོང་བཟང་

པོ་ཞིག་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཡིན་སོར་

སོགས་ནང་ཤེས་རྒྱུད་དང་འབེལ་བའི་བཟང་

པོའི་རིན་ཐང་དེ་དག་ལག་ལེན་བསྟར་གལ་ཆེ་

བའི་སོར་བཀའ་སོབ་སྩལ་བ་མ་ཟད། མགོན་

པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་བཟང་པོའི་

རིན་ཐང་དང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒིལ་གོང་

མཐོར་གཏོང་གནང་མཛད་རྒྱུའི་སོར་བཀའ་

སོབ་སྩལ་དོན། ང་ཚོ་ཚང་མ་ལུས་སེམས་དང་

སེམས་ཚོར་གང་གི་ཆ་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་འདུ་

ཤེས་འཛིན་མཁན་ཡིན་པ་གཅིག་འགྱུར་ཞིག་

ཆགས་ཡོད། སོག་ཆགས་གཞན་དང་མཚུངས་

པར་ང་ཚོ་ཚང་མ་བདེ་བ་འདོད་མཁན་ཡིན་པ་

གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་མ་ཟད། མི་ཚེ་བདེ་

སྐྱིད་ལན་པ་ཞིག་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡང་ཚང་

མར་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡོད། འོན་ཀང་སོག་

ཆགས་གཞན་དང་ང་ཚོའི་བར་ཁད་པར་ཞིག་

ཡོད་པ་ནི་རྣམ་དཔོད་དེ་ཡིན། མིའི་རྣམ་དཔོད་

དང་ཀླད་པའི ་རལ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་ཉིད་

ཙམ་མ་ཟད། གཞན་ལའང་བདེ་སྐྱིད་སྐྲུན་ཐུབ། 

གལ་ཏེ་ང་ཚོའི་རྣམ་དཔོད་དེ་བེད་སྤོད་ལོག་

པར་ཕིན་པ་ཡིན་ན་དམག་འཁྲུག་སོང་གི་ཡོད། 

དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་རང་ཉིད་འཛམ་གིང་ནང་

མི་འབོར་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡོད་ཁོངས་ནས་

གཅིག་ཡིན་བསམ་པའི་འདུ་ཤེས་ཀིས་རྣམ་

དཔོད་དེ་མཐུན་ཕོགས་སུ་བེད་སྤོད་གཏོང་

དགོས། ངོས་རང་རྒྱ་གར་སོལ་རྒྱུན་གི་ལེགས་

བཤད་ལ་ཧ་ཅང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་མཁན་ཞིག་

ཡིན། རྒྱ་གར་ནང་སོལ་རྒྱུན་ནས་དར་བའི་འཚེ་

མེད་ཞི་བ་དང་ཆོས་ལུགས་འཆམ་མཐུན་གི་ལྟ་

གྲུབ་དེས་སྤི་ཚོགས་ནང་བཟོད་སན་དར་ཁབ་

ཤུགས་ཆེ་བྱུང་ཐུབ་པ་དང་། ལྷག་པར་རྒྱ་གར་

སོལ་རྒྱུན་ཐོག་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒིལ་བརོད་

སབས་ཆོས་ཁས་ལེན་མཁན་ཙམ་མིན་པར་

ཆོས་ཁས་མི་ལེན་མཁན་རྣམས་ལའང་གུས་

བརི་ཞུ་རྒྱུའི་སོལ་བཟང་ཞིག་དར་ཡོད། ནུབ་

ཕོགས་སུ་ ༼སེ་ཁུ་ལར་༽ ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་

འདི་མི་འགའ་ཤས་ཀིས་ལྷ་མེད་སྨྲ་བའི་རིང་

ལུགས་དང་གཅིག་མཚུངས་སུ་ལྟ་བཞིན་ཡོད། 

དེས་ཆོས་ལུགས་སུ་ལའང་དད་གུས་མི་བྱེད། 

དེེར་བརྟེན་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་དང་

སེམས་ཁམས་རིག་པའི་སོར་དེ་དག་ཧ་ཅང་

གཏིང་གཟབ་པོ་དང་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན། གལ་ཏེ་

ང་ཚོས་དེང་སབས་ནུབ་ཕོགས་པའི་སེམས་

ཁམས་རིག་པ་དང་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་

སེམས་ཁམས་རིག་པ་གཉིས་མཚུངས་བསྡུར་

བྱེད་ཚེ་ནུབ་ཕོགས་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་

པའི་རྣམ་གཞག་དེ་གཞི་རིམ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད། 

ཕོགས་མཚུངས་རྒྱ་གར་ནང་དུས་ཡུན་རིང་པོ་

ནས་འཛམ་གིང་ནང་གི་ཆོས་ལུགས་གཙོ་ཆེ་

བ་རྣམས་འཆམ་མཐུན་ངང་མཉམ་གནས་བྱས་

དང་བྱེད་མུས་ཡིན། སབས་རེ་གནས་ཚུལ་

ཕྲན་བུ་ཡོང་བཞིན་ཡོད་ཀང་གཞི་རའི་ཆ་ནས་

ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་ཧ་ཅང་འཆམ་མཐུན་ངང་

གནས་བཞིན་ཡོད། གནད་དོན་འདི་ནི་ངོས་ཀི་

ལས་འགན་གཉིས་པ་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒིལ་

གོང་སེལ་གཏོང་རྒྱུའི་ལས་གཞི་དང་འབེལ་བ་

ཡོད། སྤིར་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་བྱམས་པ་

དང་བརེ་བ། བཟོད་སན་སོགས་ཀི་བསབ་བྱ་

གསུང་བཞིན་ཡོད་སྟབས། ཆོས་ལུགས་ཕན་

ཚུན་ངེས་པར་དུ་འཆམ་མཐུན་ངང་གནས་

ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། དེ་

འདའི་འདུ་ཤེས་འཛིན་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་འགྲོ་བ་

མི་རིགས་སྤིའི་བདེ་དོན་ལ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་

ཐུབ། ཀུན་སོང་བཟང་པོ་དགོས་རྒྱུ་དང་སེམས་

ཇེ ་བཟང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ ་

ཡིན། སྨན་པ་ཁག་གཅིག་གིས་གདོང་གི་རྣམ་

འགྱུར་སྒམ་པོ་བྱས་ནས་ནད་པར་སྨན་བཅོས་

བྱེད་སབས་འཁྲུལ་ཆས་བཟོ་སྒིག་བྱས་པ་ལྟར་

བྱེད་ཀི་རེད། ཅེས་བཀའ་སོབ་སྩལ་བསྟུན་མང་

ཚོགས་ཀི་དི་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ།

རྒྱ་གར་མང་གཙོའི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརི་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ 

ཚེས་ ༢༦ ཉིན་གི་སྔ་དོ་ཆུ་ཚོད་ 

༩།༠༠ པའི་ཐོག་དབུས་བོད་མིའི་

སྒིག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་

སེང་གེ་མཆོག་གིས་དབུས་ཕག་

སྦེལ་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་དང་། ལྷན་

ཁང་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ། བཀའ་

དྲུང་ཡིག ་ཚང་གི ་སི ་ཞུའི ་ལས་

བྱེད་བཅས་དབུས་བོད་མིའི་སྒིག་

འཛུགས་བཀའ་ཤག་མདུན་དུ་ལྷན་

འཛོམས་ཀིས། རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་

གླུ་འབུལ་མུར་སིད་སྐྱོང་མཆོག་

གིས་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་དར་མཁའ་

དབྱིངས་སུ་སྒེང་འཛུགས་གནང་

སྟེ། རྒྱ་གར་གི་མང་གཙོའི་དུས་དན་

(Republic Day) ཐེངས་ ༦༦ པ་

སྲུང་བརི་ཞུས་ཡོད།

 དུས་དན་གི་མཛད་སྒོའི་ཐོག་སིད་

སྐྱོང་བོ ་བཟང་སེང་གེ ་མཆོག་གིས་གསར་

འགོད་པ་ཚོར། རྒྱ་གར་མང་གཙོའི་དུས་དན་

ཉིན་མོ་འདིར་ངས་སབས་ ༡༤ པའི་བཀའ་

ཤག་གི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་

ཡོངས་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་འཚམས་འདི་ཞུ་

རྒྱུ་དང། ད་རེས་ཀི་ཉིན་མོ་འདིར་ཨ་རིའི་སིད་

འཛིན་མཆོག་ཐེངས་དང་པོ་སྐུ་མགྲོན་ཏུ་ཕེབས་

པར་དགའ་བསུ་དང་འཚམས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

ཞེས་གསུངས།

 དེ་བཞིན་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་དོ་

ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཐོག་ཀངྒ་ར་རོང་ལས་ཁུངས་ཀིས་

གོ་སྒིག་འོག རྡ་སའི་ཉེན་རྟོག་ཐང་ཆེན་དུ་རྒྱ་

གར་མང་གཙོའི་དུས་དན་མཛད་སྒོར་བོད་མིའི་

སྒིག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་

མཆོག་དང་ཕི་འབེལ་དྲུང་ཆེ་དྭགས་པོ་བསོད་

ནམས་ནོར་བུ་ལགས། རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་བཅས་ཕེབས་ཡོད། མཛད་སྒོའི་ཐོག་

མར་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སེའི་

འགྲིམ་འགྲུལ་བོན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཇི་ཨེས་བྷ་

ལི་ (G.S. Bali) མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་

དར་སྒེང་འཛུགས་གནང་བསྟུན། ཉེན་རྟོག་རུ་

ཁག་དང་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀིས་རུ་སྒིག་ཀི་ལམ་

ནས་ཆེ་མཐོང་ཞུས། དེ་རེས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་

མཆོག་གིས་མཛད་སྒོ་དང་འབེལ་བའི་གསུང་

བཤད་གནང་རེས་རིག་གཞུང་འཁྲབ་སྟོན་

གཟིགས་འབུལ་ཞུས། དེ་ནས་མཛད་སྒོའི་སྐུ་

མགྲོན་རྣམས་ཀིས་རྒྱན་ཤོག་ཐོབ་མཁན་དིལ་

བསྒགས་གནང་ནས་གསོལ་རས་གནང་ཡོད་པ་

བཅས།།

ཕག་དེབ་བླུ་ཡོན་འབུལ་རྒྱུའི་གསལ་བསྒགས།

༄༅། །སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོས་ལམ་སྟོན་མཛད་པ་ལྟར་རོམ་སྒིག་གནང་བའི་

ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཞེས་པའི་

ཚན་རིག་སོར་གི ་ཕག་དེབ་རྒྱས་པ་པོད་གཉིས་

དང། འབིང་བ་པོད་གཅིག་བཅས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོས་སྔ་རེས་སུ་དབུ་འབྱེད་མཛད་པ་

ལྟར། རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ནས་མཇལ་འདུན་ཆེན་

པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་རེ་བ་སོང་ཆེད་བླུ་ཡོན་པར་

བསྐྲུན་གི་མ་གནས་ཐོག་གཤམ་གསལ་དཔེ་མཛོད་

ཁང་དང་། དེབ་ཚོང་ཁག་བརྒྱུད་བླུ་ཡོན་འབུལ་

རྒྱུ་ཡིན་པའི་གསལ་བསྒགས་སུ། དགའ་ལན་ཕོ་

བང་ཡིག་ཚང་ནས། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༠ ལ།། 

རྡ་རམ་ས་ལ།

 རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་དཔེ་དེབ་ཁང་།

ལི་ལི།

 ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་གི་དཔེ་དེབ་ཁང་།

མོན་གོ་གཞིས་ཆགས།

 དགའ་ལན་ཤར་རེ་དཔེ་མཛོད།

 དགའ་ལན་བྱང་རེ་དཔེ་མཛོད།

 འབས་སྤུངས་སྒོ་མང་དཔེ་མཛོད།

 འབས་སྤུངས་བོ་གིང་དཔེ་མཛོད།

སེལ་ཀོབ་གཞིས་ཆགས།

 སེར་བྱེས་དཔེ་མཛོད།

 སེར་སྨད་དཔེ་མཛོད།

ཉི་ཧོང་བ་ཞིག་གིས་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་ཆེད་

ཞལ་འདེབས་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་གནས་

ཚུལ་ཐོན་པ་ལྟར་ན། གཏོང་ཕོད་ཅན་གི་ཉི་ཧོང་བ་སྐུ་

ཞབས་ཀ་སུ་ཡ་ཏ་ཀ་སུ་ Dr. Katsuya Takasu 

ལགས་ཀིས་དན་རྟེན་ཐེབས་ར་ཁང་དང་ Katsuya 
Takasu Memorial Foundation ཏ་ཀ་སུ་

ཉི་ཧོང་ཐེབས་ར། Takasu Fund of Japan 
ཞེས་པ་བརྒྱུད་ནས་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་

གཏོང་སད་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ཀི་སོབ་ཡོན་ལས་གཞིའི་མ་དངུལ་ཆེད་ཨ་

སྒོར་ ༡༣༨༠༠༠ ཞལ་འདེབས་གནང་བར་བོད་མིའི་

སྒིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཐུགས་

རེ་ཆེ་གསུངས་པ་མ་ཟད། ཁོང་གིས་དེ་སྔའང་བོད་

མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སོབ་

ཡོན་ལས་གཞིའི་ཐོག་རོགས་རམ་གནང་མོང་ཡོད་

པར་བརྟེན་ལེགས་གསོའི་སྔགས་བརོད་ཞུས་པ་དང་

སྦགས།  སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དིན་ཆེ་ཞུས་ཡོད།

བོད་དོན་ཆེད་རྐང་འཁོར་སོར་བསྐྱོད་ཀི་ལས་

འགུལ་མཇུག་བསྒིལ་བ།

༄༅། །རྒྱ་གར་དབུས་མ་ཧ་རཤ་ཊ་མངའ་སེའི་གྲོང་

ཁེར་ནཱག་པུར་དུ་གནས་སོད་སྐུ་ཞབས་སན་དེཤ་མེཤ་

རཱམ་ (Sandesh Meshram) ལགས་ཀིས་ཕི་

ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ནཱག་པུར་བོད་མིའི་

སུད་ཚོང་བའི་ཁྲོམ་ས་ནས་བོད་དོན་དིལ་བསྒགས་

སད་རྒྱ་གར་གི་མངའ་སེ་ཁག་ལྔ་ཙམ་ལ་རྐང་འཁོར་

ཐོག་ཉིན་གྲངས་ ༤༥ རིང་བསྐྱོད་དེ་མཐའ་མའི་མཇུག་

བསོམས་ཀི་མཛད་སྒོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༣ 

ཉིན་གི་ཕི་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༤།༠༠ ཐོག་སན་ད་ར་ནོར་རྒྱས་

གིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཚོགས་ཡོད། སབས་

དེར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་དབུས་བོད་

མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང་བོད་ཕི་ནང་གཉིས་ཀི་བོད་མི་

ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཁོང་ལ་ཐུགས་རེ་ལེགས་སོའི་

དན་རྟེན་ཕག་རྟགས་སྟོན་པའི་སྐུ་བརྙན་ཞིག་ཕུལ། ཕི་

དོ་ ༦།༣༠ ཐོག་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་སེལ་ཏེ་

མཛད་སྒོ་གྲོལ་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 12 ཚེས་ 9 ཕི་ཟླ་ 1 ཚེས་ 282

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའི་སྨན་པའི་སོབ་སྦོང་(MBBS) དང་བཟོ་སྐྲུན་རིག་གནས་(Engg.) ས་མིག་
སྦོང་བརྡར་དང་འབེལ་བའི་གསལ་བསྒགས།

གཉིས་པ།༽ བཟོ་སྐྲུན་རིག་གནས་ (Engineering) ཆེད་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་ ༧ ཡོད་པ་གཤམ་གསལ་ཆ་བགོས་ལྟར་

ར་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།

ཨང་། སོབ་ཚན། ཞབས་སྟེགས་གྲངས།

༡ ཀམ་པཱུ་ཊར་བཟོ་སྐྲུན་རིག་གནས། (Computer Engineering) གཉིས།

༢ འཛུགས་སྐྲུན་འཆར་འགོད་རིག་གནས། (Civil Engineering) གཉིས།

༣ འཕྲུལ་ཆ་བཟོ་སྐྲུན་རིག་གནས། (Mechanical Engineering) གཅིག

༤ རས་སྦོར་བཟོ་སྐྲུན་རིག་གནས། (Chemical Engineering) གཅིག

༥ གོག་ལས་སེ་ཁྲིད་རིག་གནས། (Electrical Engineering) གཅིག

མཆན། འདི་ལོའི་སྦོང་བརྡར་ཁོངས་ལྷོ་ཕོགས་ཀར་ན་ཏ་

ཀ་(Karnataka)མངའ་ཁོངས་ཀི་སྒིག་གཞི་ལྟར་འཛིན་

རིམ་བཅུ་གཉིས་ཚན་རིག་(PCM)ཐོན་པའི་སོབ་ཕྲུག་

གང་ཞིག་(CET)ཚུད་རྒྱུགས་གཏོང་འདོད་ཡོད་མཁན་

རྣམས་ཀང་སོབ་གྲྭའི་ནང་ཁུལ་ཡིག་རྒྱུགས་(Half yearly/ 

Pre-Board Examination) གཉིས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ཕོགས་

བསོམས་ཀིས་རེ་བཏོག་ཞུས་སྟེ་སོབ་མ་གྲངས་ ༡༦ ལ་

དམིགས་བསལ་ལྷོ་ཕོགས་སེང་ལོར་ཏུ་སྦོང་བརྡར་གོ་

སབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན།

 གོང་གསལ་སྦོང་བརྡར་ཆེད་འབེལ་ཆགས་

སོབ་གྲྭའི་སོབ་སྤིའམ་རེག་ཊར་རྣམས་ནས་རིང་མིན་ཕི་ལོ་ 

༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡༠ ནང་ཚུད་འབེལ་ཆགས་སོབ་

ཕྲུག་རྣམས་ཀི་ཐོ་གཞུང་འདི་ག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་

ཕུལ་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ།

 གཞན་ཡང་ཐུགས་སང་དགོས་པའི་གལ་ཆེའི་

གནད་དོན་ཁག་གཅིག་གཤམ་གསལ།

༡༽ རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་ཧི་མྰ་ཅལ་མངའ་གཞུང་

གི་སྨན་པའི་ཚུད་རྒྱུགས་སབས་དང་སྦོང་བརྡར་སབས་ཀི་

ལམ་གྲོན་ཆ་ཚང་ སོབ་ཕྲུག་རང་ངོས་ནས་གཏོང་དགོས་རྒྱུ།

༢༽ སྨན་པའི་ཞབས་སྟེགས་ཐོབ་པའི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་

(MBBS)སོབ་སྦོང་ཐོན་མཚམས་ཉུང་མཐར་ལོ་གསུམ་

རིང་དབུས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་

ཁུངས་ཀི་བཀོད་ཁབ་ལྟར་ཞབས་ཞུ་བྱ་རྒྱུར་འཕྲོད་བསྟེན་

ལས་ཁུངས་མཉམ་དུ་མོས་མཐུན་གིས་ཁྲིམས་མཐུན་གན་

རྒྱ་འཇོག་དགོས།

༣༽ གོང་གི་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་ཐོབ་རིགས་རྣམས་

ནས་སོབ་སྦོང་མཇུག་བསྒིལ་མ་ཟིན་བར་ཕི་ནང་གཞུང་

སྒེར་གི་སོབ་ཡོན་ལས་རིམ་གང་དུའང་འཛུལ་ཞུགས་མི་

ཆོག

༤༽ གལ་ཏེ་ཚུད་རྒྱུགས་ཨང་ཐོབ་འད་མཉམ་བྱུང་ཚེ། 

འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་བརྒྱ་

ཆ་མཐོ་བ་སུ་ཡིན་དེ་གདམ་རྒྱུ་དང་། དེའང་འད་མཉམ་བྱུང་

ཚེ་རྒྱན་རྒྱག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

༥༽ གོང་གི་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་དང་ས་མིག་གྲངས་

ཚད་སོགས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་གོ་བུར་འགྱུར་བ་ཡོང་

སིད་ཅིང་། དེ་འདའི་སབས་སུ་རོད་གེང་རིགས་བྱེད་མི་ཆོག

༦༽ གོང་གསལ་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་ཁག་ནང་

ཞུགས་བོ་ཡོད་རིགས་ནས་ཤེས་རིག་མཐོ་སོབ་སོོབ་ཡོན་

གི་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་བཀང་སྟེ་འབུལ་དགོས། དུས་

བཀག་རེས་སུ་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་རིགས་ངོས་བཞེས་གནང་

རྒྱུ་མིན།

༧༽ གོང་གསལ་གནད་དོན་ཁག་ལ་དྭོགས་འདི་ཡོད་ཚེ་

གཤམ་འཁོད་འབེལ་གཏུགས་བྱ་ཡུལ་ཁ་བྱང་བརྒྱུད་འབེལ་

བ་ཞུ་འཐུས་བཅས། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས། ཕི་ལོ་ 

༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༤ ལ།།

Secretary
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Distt. Kangra, Himachal Pradesh
Ph: 01892 – 226695, 222572, 222721; Fax: 
01892- 223481
Email: scholarship@tibet.net;
Website: www.tcewf.org or www.sherig.org/tb

གོང་གསལ་ཟུར་བཅད་ས་མིག་ཁག་སྒིག་དོན་ (JEE 

Main) ཚུད་རྒྱུགས་ཀི་ཨང་ཐོབ་དང་། འཛིན་རིམ་བཅུ་

གཉིས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་གཞིར་བཞག་སྟེ་བརྒྱ་ཆ་རེ་བཏོག་གིས་

གོང་གསལ་བཟོ་སྐྲུན་རིག་གནས་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་

ཁག་ལ་མཐའ་མའི་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུ།

གསུམ་པ།༽ དམིགས་བསལ་སྦོང་བརྡར། (Coaching)

འདི་ག་ལས་ཁུངས་ནས་ཆེད་ལས་མི་ས་གང་མང་གསོ་སྐྱོང་

གལ་གནད་རྒྱ་ཆེར་གཟིགས་ཀིས་འདི་ལོའང་བྱང་ཕོགས་

སིམ་ལ་(Shimla) དང་ལྷོ་ཕོགས་སེང་ལོར་(Bangalore )

བཅས་ས་གནས་ཁག་གཉིས་སུ་སོབ་ཕྲུག་མི་འགྲོ་ ༥༦ ལ་

དམིགས་བསལ་དུས་ཐུང་སྦོང་བརྡར་ (Coaching) གོ་

སྒིག་ཞུ་གཏན་འཁེལ་ཡོད། དེ་ཡང་འདི་ལོའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་

ཡོངས་ཚུད་རྒྱུགས་ (AIPMT) ནང་དེབ་འགོད་བྱས་

ཟིན་པའི་སོབ་མ་རྣམས་ཀི་སོབ་གྲྭའི་ཡིག་རྒྱུགས་ (Half  

yearly/ Pre-Board Examination) གཉིས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་

ཕོགས་བསོམས་ཀིས་ཨང་རིམ་རེ་བཏོག་བྱས་སྟེ་འདེམས་

སྒྲུག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ས་ཁུལ་ཆ་བགོས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན།

སྦོང་བརྡར་ས་གནས། སོབ་གྲྭ་ཡོང་ཁུངས། སྦོང་བརྡར་ཆེད་ས་མིག་ཆ་བགོས།

བྱང་ཕོགས། ༼སིམ་ལ།༽ མ་སུ་རི་གཏན་སོབ་དང་། ཀ་སྦུག་

གཏན་སོབ། ཧ་སྤུར་གཏན་སོབ། སེལ་

ལ་ཀུའི་བོད་ཁིམ། མ་སུ་རི་བོད་ཁིམ།

བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་(PCB)སོབ་ཕྲུག་

ཆེད། ༡༠

བོད་ཁིམ་ཁག་གཉིས་(PCB)སོབ་ཕྲུག་ཆེད། ༡༠

ལྷོ་ཕོགས།༼སེང་ལོར།༽ མོན་གོ་གཏན་སོབ་དང་། སེལ་ཀོབ་

བོད་ཁིམ། 

མོན་གོ་གཏན་སོབ་(PCB)ཆེད། ༡༠

མོན་གོ་གཏན་སོབ་(PCM)ཆེད། ༠༨***

སེལ་ཀོབ་བོད་ཁིམ་(PCB)ཆེད། ༡༠

སེལ་ཀོབ་བོད་ཁིམ་(PCM)ཆེད། ༠༨***

༄༅། །རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་ཧི་མ་ྰཅལ་མངའ་སེ་གཞུང་གཉིས་ནས་ལོ་ལྟར་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་སོབ་ཕྲུག་ཆེད་སྨན་པའི་སོབ་སྦོང་ (MBBS) དང་། བཟོ་སྐྲུན་རིག་གནས་ (Engineering) སོབ་སྦོང་བཅས་ཀི་དམིགས་བསལ་ཟུར་བཅད་ཞབས་

སྟེགས་ཁག་ཅིག་གནང་མུས་ལྟར་གཤམ་གསལ་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་ཁག་གི་འགྲན་རྒྱུགས་ནང་ཞུགས་བོ་ཡོད་རིགས་རྣམས་ནས་ས་མིག་དང་སྦོང་བརྡར་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་པའི་གསལ་བསྒགས་བྱ་རྒྱུར།

དང་པོ། སྨན་པའི་སོབ་སྦོང་ (MBBS) ཆེད་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་ ༣།

ཀ༽ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ སོབ་དུས་ཀི་དབུས་དང་མངའ་སེ་གཉིས་ཀི་ཟུར་བཅད་སྨན་པའི་ས་མིག་ཐད་ཞུགས་བོ་ཡོད་པའི་སོབ་ཕྲུག་ཡོངས་ནས་ངེས་པར་དུ་རྒྱལ་ཡོངས་སྔོན་འགྲོའི་སྨན་པའི་ All India pre-medical test (AIPMT) ཚུད་རྒྱུགས་ནང་འགྲན་

ཞུགས་གནང་དགོས་སོར་འདི་ནས་འབེལ་ཡོད་སོབ་གྲྭ་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡོངས་རོགས་ལ་གསལ་བསྒགས་སྔོན་སོང་ལྟར། སྨན་སོབ་བྱ་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་དེབ་བཀོད་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཞུ་གི་ཡོད། སབས་དེའི་རྒྱལ་ཡོངས་(AIPMT)ཚུད་

རྒྱུགས་ཀི་ལམ་སྟོན་བཞིན་བརྒྱ་ཆ་རེ་བཏོག་གིས་གཤམ་གསལ་ས་མིག་ཐོག་རྒྱབ་གཉེར་གནང་རྒྱུ་ཡིན།

༡༽ དབུས་གཞུང་གི་སྨན་པའི་ས་མིག་ཐད་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་ (CTSA) ཁབ་ཁོངས་གཞི་རིམ་སོབ་གྲྭ་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚན་རིག་ (PCB) སོབ་སྦོང་ཐོན་པའི་སོབ་ཕྲུག་ཁོ་ནའི་ཆེད་ཟུར་བཅད་ཞབས་

སྟེགས་གཅིག་ཡོད།

༢༽ ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་གཞུང་གི་སྨན་པའི་ས་མིག་ཐད་གཞུང་སྒེར་སོབ་གྲྭའི་ནང་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚན་རིག་ (PCB) སོབ་སྦོང་ཐོན་པའི་སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མིའི་སོབ་ཕྲུག་ཆེད་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་གཉིས་ཡོད།

ཁ༽ སྒེར་སོབ་སོབ་ཕྲུག་དང་སོབ་ཕྲུག་རྙིང་པ་ཁོངས་ནས་ (AIPMT) སྒིག་དོན་ཆ་རྐེན་ཚང་རིགས་རྣམས་ལ་འདི་གའི་ལས་ཁུངས་ནས་གོང་གསལ་སྨན་པའི་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་ཆེད་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་རྒྱུར་(AIPMT)ཚུད་རྒྱུགས་ཁོངས་དེབ་བཀོད་ཟིན་

པའི་ལག་འཁེར་གི་(Admit Card )ངོ་བཤུས་དང་། དོ་བདག་གི་དྭང་བངས་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ བར་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པ། རྒྱ་གར་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཐོག་ཁྲིམས་མཐུན་དུས་འགངས་ཡོད་པའི་ངོ་བཤུས་བཅས་ཀི་སྟེང་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་ནས་དག་མཆན་འཁོད་པ་བཅས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ནང་ཚུད་འདི་གར་འབུལ་དགོས།

དིལ་མདའ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་བཞི་
འཛིན་བཟུང་བྱས་པ།

ཕི་དིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ཁུལ་དུ་
གཞུང་འབེལ་ཕོགས་ཕེབས་གནང་བ།

༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ནག་ཆུ་སོག་རོང་ཁྲི་རུ་དིལ་མདའ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚེ་དབང་

ལགས་ལོ་ངོ་བཅུའི་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་འདུག དེ་ཡང་བརྒྱུད་ལམ་

ཁག་གི་ནང་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་གི་མཚན་མོ་

རྒྱ་གཞུང་གིས་ནག་ཆུ་སོག་རོང་ཁྲི་རུ་དིལ་མདའ་དགོན་པའི་དབུ་མཛད་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་

ལགས་དང་། ཚེ་དབང་ལགས། ཨ་ཚེ་ལགས། རྒྱལ་མཚན་ལགས་བཅས་དགེ་འདུན་པ་བཞི་འཛིན་

བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད་ཀང་། ད་ལྟའི་ཆར་ས་གནས་གང་དུ་བཙན་འཁྲིད་བྱས་ཡོད་པ་དང་

། ཅིའི་ཕིར་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་གང་ཡང་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 

༡ ནང་དགེ་འདུན་པ་ཚེ་དབང་ལགས་ལ་དུས་བཀག་ཁྲིམས་ཐག་ལོ་ ༡༠ དང་། དེ་བཞིན་དེ་སྔ་ཁོང་

དང་མཉམ་དུ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ལ་ལོ་ ༡༢ ཁྲིམས་ཐག་བཅད་

ཟིན་འདུག་པ་དང་། ཨ་ཚེ་ལགས་དང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་གཉིས་ཀི་སོར་ད་དུང་ཤེས་རྟོག་ཐུབ་མེད། 

རང་ལོ་ ༢༧ ཙམ་ཡིན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚེ་དབང་ལགས་ཀི་པ་ལགས་སྔ་ས་ནས་འདས་གྲོངས་ཟིན་

པ་དང་། ཁོང་གི་མ་རྒན་ད་ལྟ་འཚོ་བཞུགས་ཡོད་ཀང་ཁོང་གི་བུ་བཙོན་འཇུག་གི་གནས་ཚུལ་ཁོང་ལ་

གསང་བ་བྱས་ནས་བཞག་ཡོད་འདུག

༄༅། །ཕི་དིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་

དབྱངས་མཆོག་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ཏ་མིལ་ན་

ཌུ་མངའ་སེའི་ཅི་ནའི་གྲོང་ཁེར་གིས་གཙོས་ལྷོ་

ཕོགས་མངའ་ཁུལ་མཐོ་སོབ་འགྲིམ་བཞིན་པའི་

བོད་རིགས་སོབ་མ་གནས་ཡོད་ས་གནས་ཁག་

གཅིག་ཏུ་གཞུང་འབེལ་ཕོགས་ཕེབས་གནང་

བཞིན་ཡོད་འདུག 

 དེ་ཡང་ཕི་ཚེས་ ༢༥ ཉིན་བཀའ་

བོན་མཆོག་གིས་ཅི་ནའི་གྲོང་ཁེར་དུ་ཕེབས་

འབྱོར་གིས་ཕི་ཚེས་ ༢༦ ཉིན་ཁུལ་དེར་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་ལོ་ཡོ་ལ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་

ཁང་གི་ནང་འགྲིམ་བཞིན་པའི་བོད་རིགས་

སོབ་མ་ཚོ་ཐུག་འཕྲད་ཀིས་ཁོང་རྣམས་ལ་

གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་དང་

བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་སྒོམ་གི་སོགས་ཀི་

སོར་གསུང་བཤད་དང་། སོབ་ཕྲུག་ཁག་གཅིག་

གིས་དི་བར་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད་འདུག 

ཕི་ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ཕི་དིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་

གིས་མ་ཌ་ར་སི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་

གི་རྒྱ་གར་སོབ་མ་རྣམས་ལ་རྒྱ་དཀར་ནག་

གཉིས་ཀི་འབེལ་ལམ་ནང་བོད་ཀི་གལ་གནད་ 

Tibet: Core Issue in Sino-India Rela-

tions ཞེས་པའི་བརོད་གཞི་ཐོག་གསུང་བཤད་

གནང་ཡོད་འདུག

 ཕི་ཚེས་ ༢༨ ཉིན་མེང་ལོར་དུ་

ཕེབས་འབྱོར་གིས་ཁུལ་དེར་ལས་རིམ་ཁག་

གྲུབ་རེས། ཕི་ཚེས་ ༢༩ ཉིན་སེང་ལོར་དུ་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་སེན་ཇོ་སེཕ་ St. Joseph’s 

evening college ཕི་དོའི་མཐོ་སོབ་ཏུ་ཕེབས་

འབྱོར་སབས་ལྷོ་སྤི་ལས་ཁུངས་དང་། ཧིན་

བོད་མཛའ་འབེལ་ཚོགས་པ། མཐོ་སོབ་དེའི་

ལས་སེ་རྣམ་པས་སེ་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག དེ་

ཉིན་བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་རྒྱ་དཀར་ནག་

གཉིས་ཀི་འབེལ་ལམ་ནང་བོད་ཀི་གལ་གནད་ 

ཞེས་པའི་བརོད་གཞིའི ་ཐོག་གསུང་བཤད་

གནང་རྒྱུ་དང་། ཕི་ཚེས་ ༣༠ ཉིན་ Sri Sarva-

jna College of Education ཞེས་པའི་མཐོ་

སོབ་ཏུ་གོང་གསལ་བརོད་གཞིའི་ཐོག་གསུང་

བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 12 ཚེས་ 9 ཕྱི་ཟླ་ 1 ཚེས་ 28 3

ཟླ་དྲུག་ཟབ་ཁྲིད་ཐེངས་གཉིས་པའི་གསལ་བསྒགས།
༄༅།། བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཆོས་རིག་

ལས་ཁུངས་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོའི ་རླབས་ཆེན་བཀའ་སོབ་དགོངས་

བཞེད་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། ལྷག་པར་བོད་ཀི་

ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་

ལ་དགོངས་ཏེ་ན་ནིང་ལོར་ཧུན་སུར་གཞིས་

ཆགས་སུ་རྟེན་གཞི་བྱེད་པའི་རྒྱུད་སྨད་གངས་

ཅན་རིག་གནས་སོབ་གྲྭ་དང་ཟུང་འབེལ་ཐོག 

བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་མཐོ་སོབ་མཐར་སོན་

བཅུ་ཕྲག་གཉིས་ལ་བོད་ཀི་སད་ཡིག་དང་ནང་

དོན་རིག་པའི་ཟབ་ཁྲིད་ཅིག་གོ་སྒིག་གནང་བ་

དེ་ཉིད། དོན་ཕན་དགེ་མཚན་ཆེ་ལུགས་དང་མུ་

མཐུད་ལག་བསྟར་དགོས་པའི་དགོངས་ཚུལ་

ཡང་ཡང་འབྱུང་བཞིན་པ་གཞིར་བཅས། ༸གོང་

ས་མཆོག་གི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་སྐྱ་བོ་ཚོས་

ཀང་སེར་མོ་བ་དང་གཅིག་མཚུངས་སྤིར་བོད་

ཀི་སད་ཡིག་དང་། ཡང་སྒོས་དབུ་ཕར་སོགས་

ནང་ཆོས་ཀི་རིག་གནས་ཁག་ལ་ཚད་མཐོའི་

སོབ་གཉེར་གནང་ཐུབ་པའི་དམིགས་ཡུལ་

འོག་ ༢༠༡༥ ལོར་བོད་ཀི་སད་ཡིག་དང་ནང་

དོན་རིག་པའི་ཟབ་ཁྲིད་ཐེངས་གཉིས་པ་འཚུག་

གཏན་འཁེལ་བར། ལས་འཆར་དེའི་ཁོངས་སུ་

ཞུགས་འདོད་མཐོ་སོབ་མཐར་སོན་རང་རིགས་

སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་གཤམ་གསལ་དོན་ཚན་

ཁག་ལ་ཐུགས་ཞིབ་དང་འབེལ། བོད་མིའི་སྒིག་

འཛུགས་དང་། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས། ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀི་ད་རྒྱ་གང་རུང་ནས་

འགེངས་ཤོག་ཕབ་ལེན་རེས་འཐུས་གཙང་

བཀང་སྟེ་ཆ་རྐེན་ཡིག་ཆ་ལྷན་དུ་དུས་ཚིགས་

ནང་ཚུད་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ངེས་འབུལ་

དགོས་པའི་གསལ་བསྒགས་སུ།   

༡། འཚུག་ཡུལ། 

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ཧུན་སུར་དཔལ་ལན་རྒྱུད་

སྨད་གྲྭ་ཚང་།

༢། ཟབ་ཁྲིད་དུས་ཡུན།  

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 

༣༡ བར་ཟླ་བ་དྲུག 

༣། ལམ་གྲོན་དང་བཞུགས་གནས་ 

 སོགས་ཀི་མཐུན་རྐེན། 

ཕར་ཚུར་ལམ་གྲོན་དང་ས་གནས་སུ་བཞུགས་

གནས་བཞེས་ལག་བཅས་ཀི་མཐུན་རྐེན་ཆོས་

རིག་ལས་ཁུངས་དང་རྒྱུད་སྨད་གངས་ཅན་སོབ་

གྲྭ་ནས་གནང་རྒྱུ།  

༤། འཛུལ་ཞུགས་པའི་དགོས་ངེས་ 

 ཆ་རྐེན།

ཀ༽ དེང་དུས་མཐོ་སོབ་ཐོན་པ་དང་། 

ཁ༽ འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་བར་བོད་ཡིག་

སྦངས་མོང་བ། ཡང་ན་བོད་ཡིག་ཤེས་ཚད་

ལེང་ངེས་ཡོད་པ་དང་། 

ག༽ ལས་རིམ་འདིའི་ཁོངས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་

རེས་སོབ་དུས་མ་རོགས་བར་ཀར་ཀོར་མེད་

པར་ས་གནས་སུ་

     བཞུགས་ཐུབ་མཁན་ཡིན་པ་བཅས་ཡིན་

དགོས།  

༥། སོབ་གཉེར་བའི་ས་མིག 

ཁོན་སོབ་གཉེར་བའི་ས་མིག་སོ་གཉིས་ (༣༢) 

ཡིན། དེ་ཉིད་སྙན་ཞུ་འབྱོར་སྔ་རིམ་བཞིན་

འདེམས་རྒྱུ།

༦། སོབ་ཚན།

ཀ༽ སད་ཡིག

བརྡ་སྤོད། ༡ དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའི་རྡོ་རེས་མཛད་པའི་སུམ་ཅུ་པའི་སྙིང་པོ་ལེགས་བཤད་ལོན་དབང་གི་འགྲེལ་

པ་དང་། ༢ དཀའ་ཆེན་པདྨས་མཛད་པའི་རྟགས་འཇུག་དཀའ་གནད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་གི་འགྲེལ་པ་

རིགས་ལམ་གསེར་གི་ལེ་མིག 

སྙན་ངག ༡ སྤི་བཤད། ༢ མེ་ལོང་མའི་བསྡུས་དོན། ༣ སྙན་ངག་གི་ལུས། ༤ སྙན་ངག་གི་རྒྱན། ༥ རང་བཞིན་

བརོད་པ། ༦ དཔེ་རྒྱན། 

དག་ཡིག ༡ བྱིས་པ་དག་ཡིག ༢ བོད་ཡིག་གི་དུས་གསུམ་རྣམ་གཞག 

འབི་རོམ། ༡ རོམ་རིག ༢ ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག 

ཁ༽ ནང་དོན་རིག་པ།

སྔོན་འགྲོ

ཆོས་འབྱུང་། ༡ སྟོན་པའི་མཛད་རྣམ་སྙིང་བསྡུས། ༢ ཆོས་འཁོར་གསུམ། ༣ བཀའ་བསྡུ་རིམ་པ་

གསུམ། ༤ བཀའ་བསྟན་གི་རྣམ་གཞག།༥ སེ་སོད་གསུམ་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པ། ༦ བོད་

ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།

གྲུབ་མཐའ། ༡ ཕི་རོལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་མདོར་བསྡུས་བཤད་པ། ༢ རང་སེའི་གྲུབ་མཐའ་བཞི་རྒྱས་

པར་བཤད་པ།

བསྡུས་གྲྭ ༡ སྤི་བཤད། ༢ རིགས་ལམ་སྦོང་བའི་ཚུལ། ༣ མུ་གསུམ་མུ་བཞི། ༤ ཁབ་པ་སྒོ་

བརྒྱད། ༥ མཚན་མཚོན་གཞི་གསུམ། ༦ ཤེས་བྱ་ཡུལ་གི་རྣམ་གཞག ༧ རྒྱུ་དང་འབས་

བུའི་རྣམ་གཞག ༨ གཅིག་དང་ཐ་དད། ༩ སྤི་དང་བྱེ་བག ༡༠ འགལ་འབེལ་རྣམ་གཞག 

༡༡ དགག་སྒྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག

བོ་རིག ༡ སྤི་བཤད། ༢ ཡུལ་ཅན་བོའི་དབྱེ་ཚུལ། ༣ བ་རིག་གི་དབྱེ་བ་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པ། ༤ 

སེམས་སེམས་བྱུང་གི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་བཤད་པ། 

རྟགས་རིགས། ༡ གཏན་ཚིགས་ཀི་རྣམ་གཞག ༢ རིགས་པ་བཞིའི་རྣམ་གཞག ༣ ཐལ་འགྱུར་གི་རྣམ་

གཞག ༤ སྒྲུབ་ངག་གི་རྣམ་གཞག ༥ གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་དང་ལྟར་སང་གཉིས་

བཤད་པ། 

གཞུང།

ཕར་ཕིན། ༡ སྤི་བཤད། ༢ སྐྱབས་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག ༣ བདེན་པ་བཞི། ༤ ས་ལམ་གི་རྣམ་

གཞག

ཚད་མ། ༡ སྤི་བཤད། ༢ སྟོན་པ་ཚད་མར་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ། ༣ སྐྱེ་བ་སྔ་ཕི་སྒྲུབ་པའི་རིགས་

པ། ༤ ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ།

དབུ་མ། ༡ སྤི་བཤད། ༢ རྟེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས། ༣ འཁོར་བ་ལོག་ཚུལ། ༤ དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་དབབ་པ། ༥ སྟོང་པ་རྟེན་འབྱུང་གི་གོ་དོན། 

མཛོད། ༡ སྤི་བཤད། ༢ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་བཤད་པ། ༣ མཛོད་གནས་གསུམ་པའི་དོན་མདོ་

ཙམ་བཤད་པ། 

སྔགས། ༡ སྤི་བཤད། ༢ མདོ་སྔགས་གཉིས་ཀི་ཁད་པར། ༣ སྔགས་ས་ལམ་ཅུང་ཟད་ཕེ་སྟེ་

བཤད་པ། 

༧། མཁས་དབང་གསུང་བཤད་དང་ཤེས་ཡོན་ 

 བལྟ་བསོར།

ཟླ་བ་རེ་རེའི་ནང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་མཁས་དབང་རེ་

གདན་ཞུས་ཀིས་དམིགས་བསལ་གསུང་བཤད་དང་། སོབ་

ཡུན་བར་མཚམས་སུ་སེལ་ཀོབ་ཁུལ་གི་དགོན་སེ་གནས་

གཟིགས་སོགས་ཤེས་ཡོན་བལྟ་བསོར་ཐེངས་གཉིས་འཁྲིད་

རྒྱུ། 

༨། རྒྱུགས་སྤོད་དང་ལག་འཁེར།

སོབ་འཁྲིད་ཟིན་ལ་ཉེ་སབས་རོད་རྒྱུགས་དང་འབི་རྒྱུགས་

བཅས་བཏང་སྟེ་གྲུབ་འབས་ཨང་ཤོག་དང་ཟབ་ཁྲིད་མཐར་

སོོན་གི་ལག་ཁེར་ཞིག་སྤོད་རྒྱུ།  

༩། སྙན་ཞུ་འབུལ་ཚེས་མཐའ་མ།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥། 

༡༠། འགེངས་ཤོག་མཉམ་དུ་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ། 

ཀ༽ མཐོ་སོབ་མཐར་སོན་ལག་འཁེར་གི་ངོ་བཤུས་དང་། 

ཁ༽ ༢༠༡༤ བར་འབུལ་འབབ་གཙང་བའི་དྭང་བང་དཔ་

དངུལ་ལག་དེབ་ཀི་ངོ་བཤུས། 

ག༽ ཉེ་ཆར་ཕེད་པར་གཅིག་བཅས། 

༡༡། སྙན་ཞུ་འབུལ་ཡུལ་དང་འབེལ་བ་བྱ་ཡུལ། 
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ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༩ 

བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་བོད་མིའི་ཚོང་ལས་ནུས་ཤུགས་གོང་སེལ་གཏོང་ཐབས་དང་
འབེལ་བའི་ཟབ་སྦོང་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༤ དང་ 

༢༥ བཅས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་བོད་མིའི་

སྒིག་འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀིས་གོ་

སྒིག་འོག རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་སེང་ལོར་དུ་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་ནི་ལ་མངྒལ་ལས་རིགས་སྦོང་

བརྡར་བསྟི་གནས་ཁང་དུ་སྦོང་བརྡར་གནང་

བཞིན་པའི་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༣༦ ལ་འབྱུང་

འགྱུར་བོད་མིའི་ཚོང་ལས་ནུས་ཤུགས་གོང་

སེལ་གཏོང་ཐབས་དང་འབེལ་བའི་ཟབ་སྦོང་

གནང་འདུག

 དེ་ཡང་ཟབ་སྦོང་དབུ་འབྱེད་ཀི་

མཛད་སྒོར་ནི ་ལ་མངྒལ་ལས་རིགས་སྦོང་

བརྡར་བསྟི་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དགྲ་

འདུལ་ལགས་ཀིས་ཕེབས་བསུའི ་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད། ཟབ་ཁྲིད་པའི་ཁོངས་སུ་

བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རིང་ལགས་

དང་ རྒྱལ་སྤིའི་བོད་མིའི་ཆེད་ལས་མཐུན་

ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་བསྟན་འཛིན་པདྨ་ལགས། 

ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེ་

བོ་བཟང་གྲགས་པ་ལགས་བཅས་ཡིན་འདུག

 ཟབ་སྦོང ་སབས་ནི ་ལ ་མངྒལ་

ལས་རིགས་སྦོང་བརྡར་བསྟི་གནས་ཁང་གི་

སོབ་ཟུར་བསྟན་འཛིན་ཚེ་འཕེལ་དང་བོ་བཟང་

བསྟན་པ་རྣམ་གཉིས་ཀིས་རང་ཉིད་ཀི་མོང་

ཚོར་སོར་གསུངས་འདུག དེ་བཞིན་ཟབ་སྦོང་

སབས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི ་བུད་མེད་

ནུས་ཤུགས་གོང་སེལ་ཚན་པའི་འབེལ་མཐུད་

པ་ཀརྨ་སྒོལ་མ་ལགས་ཀིས་བོད་མིའི་སྒིག་

འཛུགས་ཀི་བུད་མེད་ནུས་ཤུགས་གོང་སེལ་

གཏོང་ཐབས་ཀི་སིད་བྱུས་དང་སོར་རྒྱག་བུན་

གཏོང་མ་དངུལ་སོགས་ཀི་སོར་ངོ་སྤོད་གནང་

ཡོད་འདུག



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 12 ཚེས་ 9 ཕི་ཟླ་ 1 ཚེས་ 284

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའི་ཤེས་རིག་མཐོ་སོབ་སོབ་ཡོན་དང་ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སོབ་ཡོན་འདི་ཐོབ་ཐང་ཞིག་མིན་པར་རོགས་སྐྱོར་ཚུལ་དུ་སྦར་བ་ཞིག་ཡིན་པར་སོང་། དེ་དོན་སོབ་ཕྲུག་སྙན་འབུལ་བ་ཡོངས་ནས་དགོངས་བཞེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ་སོ་སོའི་ནང་མི་དཔལ་འབྱོར་གནས་བབས་འགྲིག་

ངེས་ཡོད་རིགས་རྣམས་ནས་སོབ་ཡོན་ཞུ་མ་དགོས་པ་གཙོ་དོན་གནང་ཐབས་དགོས་པའི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཨང་། སོབ་ཚན། ས་མིག་གྲངས། འབེལ་ཡོད་མཐོ་སོབ་ཏུ་

ཚུད་པར་ཉུང་མཐའི་བརྒྱ་

ཆ་དགོས་པ།

སོབ་ཡོན་ཐོབ་པར་

ཉུང་མཐའི་བརྒྱ་ཆ་

དགོས་པ།

དང་པོ། ཌིག་རི་སོབ་ཚན་ཆེད་ཟུར་བཅད་ས་མིག(RESERVED SEATS IN DEGREE COURSES)

1 Medical seats (MBBS)  in-
cluding two HP seats

   3 (three) 60% in class XII & 
60% in PCB

60%

2 Civil Engineering 2 (two) 50% in class XII & 
50% in PCM

60%

3 Mechanical Engineering 1 (one) 50% in class XII & 
50% in PCM

60%

4 Chemical Engineering 1 (one) 50% in class XII & 
50% in PCM

60%

5 Computer Engineering 2 (two) 50% in class XII & 
50% in PCM

60%

6 Electrical Engineering 1 (one) 45% in class XII & 
45% in PCM

60%

7 B. Pharmacy 1 (one) 45% in PCB/M (The-
ory) of class XII

60%

གཉིས་པ། ཌིབ་ལོ་མའི་ཟུར་བཅད་ས་མིག(RESERVED SEATS IN DIPLOMA COURSES)

1 D. Pharmacy 1 (one) 45% in class XII PCB/M 55%
2 Chemical Engineering 1 (one) 45% in class XII PCB/M 55%
3 Electrical Engineering 1 (one) 45% in class XII PCB/M 55%
4 Printing Engineering 2 (two) 40% in class XII 55%

གསུམ་པ།ཤེས་ཡོན་རིག་པའི་ཟུར་བཅད་ས་མིག(RESERVED SEATS IN REGIONAL INSTITUTE OF EDU-

CATION)
1 B.Sc. B.Ed. * 4 (four) 60% in class XII PCM/B 60%

བཞི་པ། ཉམས་ཞིབ་དང་།ཁད་མཁས།ཆེད་ལས་སོབ་ཚན་ཁག་གི་སོབ་ཡོན་གཤམ་གསལ།(Research, Specialized & 

Professional Courses)

ཨང་། སོབ་ཚན། ས་མིག་གྲངས། སོབ་ཡོན་ཐོབ་པར་ཉུང་མཐའི་བརྒྱ་ཆ་དགོས་པ།
1 Ph.D 5 Admission accepted from recognized University
2 M.Phil 5 Admission accepted from recognized University
3 M.Sc 15 55% in Bachelor (Science)
4 M.B.A/PGDM 5 60% in Bachelor (CAT/MAT/XAT score 

preferred)
5 M.C.A (Master of  

Computer Application)
5 55% in BCA/ B.Sc (Computer Science)/B.Com 

(Computer)
6 M.P.T (Master of  

Physiotherapy)
5 55% in Bachelor (B.P.T)

7 M.D.S (Master of  
Dental Surgery)

2 60% in Bachelor (B.D.S)

8 M.D/M.S 3 60% in Bachelor(M.B.B.S) (50% AIPGMEE 
preferred)

9 M.Ed 3 50% in B.Ed
10 M.Pharmacy 4 60% in B. Pharmacy (GPAT score preferred)
11 M.Sc MLT (Medical 

Laboratory Technology)
2 60% in Bachelor (B.Sc M.L.T)

12 M.S.W (Master of So-
cial Work)

2 55% in Bachelor

13 L.L.M (Master of Laws) 2 55% in Bachelor (L.L.B)
14 P.G Counselling & 

Guidance
5 50% in Master(2 reserved for women)

15 P.G Journalism/Mass 
Communication

3 50% in Bachelor

16 Chartered Accountancy/
Cost & Work 
Accountancy

3 60 % in ClXII/50% in Bachelor

17 M.A 10 55% in Bachelor (B.A)
18 M.Com 10 55% in Bachelor (B.Com)
19 M.Ed (Guidance & 

Counseling)
2 50% B.Ed 

20 B.Ed 20 50% in Bachelor
21 B.Lib (Library Science) 5 55% in Bachelor
22 Post B.Sc Nursing 5 General Nurisng and Midwife (Diploma)
23 Others (Master) ** 5 55% in Bachelor
24 Sowa Rigpa 2 60% in class XII
25 M.B.B.S (Non

Reserved Seat)
5 60% in Class XII PCB (50% score AIPMT 

preferred) 
26 Engineering  (Non 

Reserved Seat)
6 60% in class XII PCM

27 B.Sc  B.Ed (Non 
Reserved seat)

2 60% in class XII with science

28 B.Sc Agriculture 1 55% in class XII Science
29 B.Sc (Hons) 10 55% in class XII Science
30 B.C.A (Bachelor of 

Computer Application)
7 55% in class XII

31 B.P.T  (Bachelor of 
Physiotherapy)

5 60% in class XII with PCB

32 B.D.S (Bachelor of 
Dental Surgery)

3 60% in class XII with PCB

33 Bachelor of Pharmacy 
(Non-Reserved Seat)

2 60% in class XII science

34 B.Sc Computer Science 5 55% in class XII science
35 B.Sc Respiratory 

Therapy
1 60% in class XII Science

36 B.Sc MLT (Medical 
Laboratory Technology)

2 60% in class XII with PCB

37 B.Sc Biotechnology 2 60% in class XII PCB
38 B.Sc IT (Information 

Technology)
3 60% in class XII with PCM

39 Bachelor of 
Architecture

2 60% in class XII with PCM (40% score NATA 
preferred)

40 B.A (Psychology) 3 60% in class XII
41 B.A L.L.B (Bachelor of 

Laws)
5 55% in class XII (CLAT score preferred)

42 B.A (Hons) 10 60% in class XII Arts
43 B.A Foreign Language 3 60% in class XII Arts
44 B.P Ed (Bachelor of 

Physical Education)
5 55%in class XII (2 reserved for women)

45 B.B.A / B.B.M / B.B.S 4 55% in class XII
46 B.H.M (Bachelor of 

Hotel Management)
6 55%in class XII

47 B.Com (Hons) 5 60% in class XII Commerce with Maths
48 Bachelor of Fine Arts 2 60% in class XII
49 B.S.W (Bachelor of 

Social Work)
2 55% in class XII

50 Others (Bachelor) ** 5 60% in class XII

ལྔ་པ། སྤིར་བཏང་སོབ་ཚན།(General Courses)

1 B.A (General) 10 60% in class XII Arts
2 B.A (Vocational Studies) 4 65% in class XII Vocational
3 B.Sc 15 55% in class XII Science
4. B.Sc (Nursing) 7 60% in class XII Science(4 reserved for women)
5 B.Com 12 60% in class XII Commerce
6 B.Com (Vocational Studies) 5 65% in class XII Vocational
7 B.B.A / B.B.M/F.M.M (Voca-

tional Studies)
4 65% in class XII Vocational

8 Others** 3 60% in class XII

དྲུག་པ། དུས་ཐུང་ལས་རིགས་སོབ་ཚན།(Vocational Courses)

1 1) Front Office/ House keeping/
Food & Beverages, Cookery Craft                                                                                                                       
2) Travel, Tourism  & Ticketing                                                                                 
3) Office Management/Secretarial Practices                                                                                          
4) Hotel Management                                                                                             
5) Beautician                                                                                                        
6) Stock Market                                                                                                            
7) Airhostess/Flight Steward 8) Make up Artist

20 55% in class XII(5 reserved for 
women)

2. Others** 2 55% in class XII

བདུན་པ། དུས་ཐུང་ལག་འཁེར་སོབ་ཚན།(Diploma Courses) 

1 Web Designing / Multi Media / Animation 4 55% in class XII
2 Graphic Designing 2 55% in class XII
3 General Nursing 5 55% in class XII
4 Fine / Commercial Arts 1 55% in class XII
5 Medical Laboratory Technology (MLT) 2 55% in class XII Science
6 Dental Hygienist 2 55% in class XII 
7 Dental Mechanist 2 55% in class XII 
8 Photography/Film Making 2 55% in class XII
9 Others** 2 55% in class XII

 
བརྒྱད་པ། བོད་ཀི་སོལ་རྒྱུན་བཟོ་རིག་ (Tibetan Arts 

& Crafts) སོབ་ཚན་ཐོག་སོབ་ཡོན་གྲངས་ ༡༠ ཡོད། 

དེ་འབེལ་གསལ་བསྒགས་རྒྱས་པ་སབས་མཚམས་འདོན་

སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དགུ་པ།  བོད་ཀི་མཐོ་རིམ་རིག་གནས་སོབ་སྦོང་།***

1. College for Higher Tibetan Studies, 

Sarah  17 (15 for Bachelor and 2 for Master)

བཅུ་པ། བལ་ཡུལ་ཟུར་བཅད་མཐོ་རིམ་སོབ་ཡོན།

1.  Tibetan Schools in Nepal 15 (Fifteen)

ཟུར་མཆན། ༡། གོང་གསལ་སོབ་ཚན་ཁག་ངེས་པར་དུ་

ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་མཐོ་སོབ་ཞིག་ནང་སོབ་ཞུགས་ཐོབ་

པ་བྱ་དགོས།

* ཟུར་བཅད་(B.Sc B.Ed) སོབ་ཚན་ཁོངས་སུ་རྒྱ་གར་

སད་ཡིག་ཧིན་དི་ངེས་པར་ལེན་དགོས།

**གོང་གསལ་སོབ་ཡོན་ཁོངས་མེད་པའི་སོབ་ཚན་གང་

ཞིག་གི་ཐོག་སྙན་འབུལ་བྱུང་རིགས་ཀི་ཆེད་སོབ་ཡོན་

ཁོན་བསོམས་གྲངས་ ༡༧ ཟུར་འཇོག་ཞུས་ཡོད་པས་

སབས་མཚམས་འདི་གའི་མཐོ་སོབ་སོབ་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་

ནས་རང་རེའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་དགོས་མཁོ་ལ་གཞིགས་ཏེ་

སོབ་ཡོན་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ། 

***གོང་གསལ་ས་རཱ་བོད་ཀི་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་

གི་མཐོ་རིམ་རིག་གནས་རབ་འབྱམས་པ་དང་གཙུག་ལག་



པར་ངོས་ལྔ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 12 ཚེས་ 9 ཕི་ཟླ་ 1 ཚེས་ 28 5

རབ་འབྱམས་པ་སོབ་གཉེར་ཀི་ལས་རིམ་ཇི་ཡོད་རྒྱུན་

སྐྱོང་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་སད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་

དམིགས་བསལ་མཐུན་སྦོར་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་ན། དེ་དོན་

སོབ་གཉེར་ཁང་ནས་གསལ་བསྒགས་སེལ་མཚམས་ཞུ་

སྙན་ཐད་ཀར་འབུལ་དགོས།

ཀ༽ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་འཚང་སྙན་འགེངས་

ཤོག་མཉམ་ངོ་བཤུས་ངེས་པར་འབུལ་དགོས་པའི་ཡིག་ཆ་

ཁག་གཤམ་གསལ།

༡།  འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་དང་། ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་

རབ་འབྱམས་པའི ་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་ཨང་ཤོག་ 

(Marks Card) ལག་འཁེར། 

༢། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དགའ་ལན་ཕོ་བང་གི་སོབ་

ཕྲུག་བྱ་དགའ་ཐོབ་མཁན་དང་། སོབ་གྲྭའི་ནང་བུམ་སྐྱོན་

གསུམ་བལ་གི་བྱ་དགའ་ཐོབ་མཁན་ (Best Boy or Girl 

Award) ། དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གང་ཞིག་དང་དྭང་སོབ་དམག་

སྦོང་ནང་ལོ་གཉིས་ཞབས་ཞུས་ཟིན་ མཁན་བཅས་ལ་སྒིག་

དོན་ལྟར་ཁ་སོན་བརྒྱ་ཆ་ཐོབ་ཐབས་ཆེད་ལག་འཁེར་ངོ་

བཤུས་འབུལ་དགོས། 

༣།  གལ་ཏེ་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སོབ་

ཚན་ (Master or Equivalent) ཁོངས་སུ་འཚང་སྙན་

འབུལ་མི་ཞིག་ཡིན་ན་འཚང་སྙན་མཉམ་སོ་སཱུའི་འཛིན་རིམ་

བཅུ་པའི་ཨང་ཤོག་དང་། ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་

པའི་ (Bachelor) ལོ་རིམ་དང་པོ་ནས་མཐའ་མའི་བར་གི་

ཡིག་རྒྱུགས་ཨང་ཤོག་བཅས་དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཆ་ཁག་

གསལ་བསྒགས་ནང་གསལ་ལྟར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 

༣༡  འགངས་མེད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་འབྱོར་

བ་འབུལ་དགོས། 

༤།  གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ངོ་བཤུས་ཐོག་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་ནམ། ཟུང་དྲུང་གནས་རིམ་ཡན་གི་སི་ཞུ་

བ། ཡང་ན་ཤེས་རིག་ཁབ་ཁོངས་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ཡན་

གི་སོབ་གྲྭའི་སོབ་སྤིའམ་རེག་ཊར་སུ་རུང་གིས་ཞིབ་བཤེར་

སོང་བའི་འགན་ལེན་དག་མཆན་  (Attestation) ངེས་

པར་ཞུ་དགོས། 

ཁ༽ དམིགས་བསལ་ངོས་སྦོར་དགོས་རིགས།

༡།  ཕ་མ་བོད་ནང་ཡོད་པའམ། འདས་གྲོངས། ཡང་

ན་ཁ་བལ་སོང་བ་ཡིན་ཚེ་འབེལ་ཆགས་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ནམ་ཤེས་རིག་ཁབ་ཁོངས་མ་མཐར་འཛིན་རིམ་བཅུ་

པ་བར་ཡོད་པའི་སོབ་གྲྭའི་སོབ་སྤི་དང་རེག་ཊར་སུ་རུང་

ནས་དེ་མཚུངས་ངོས་སྦོར་ཞུ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ། 

༢། བལ་ཡུལ་དང་འབྲུག་ཁུལ་ནས་འཚང་སྙན་

འབུལ་མི་དང་། ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ། རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་

མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་ཁག་ཅིག་ཏུ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་

འཁྲུལ་མེད་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་

མེད་པའི་སེ་ཁག་ཅིག་ལ་དམིགས་བསལ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་

པའི་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་སྒིག་ཁོངས་ཡིན་པ་འབེལ་

ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ངོས་སྦོར་འབུལ་དགོས། 

ག༽ དོ་བདག་དང་ཕ་མའི་དང་བངས་དཔ་དངུལ་ཕི་ལོ་ 

༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ བར་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པ་དང་། རྒྱ་གར་ནང་

སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཁྲིམས་མཐུན་དུས་འགངས་ཡོད་

པ་བཅས་ཀི་དན་རྟགས་སུ་འབེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

ནས་འགེངས་ཤོག་ནང་དག་མཚན་བཀོད་པས་འཐུས་པ་

ལས་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་

མི་དགོས། 

ང༽ འཚང་སྙན་འབུལ་མི་གང་ཞིག་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་བར་

བོད་ཀི་སད་ཡིག་ཐོག་སོབ་སྦོང་བྱས་མེད་ཚེ་ཤེས་རིག་

ལས་ཁུངས་ནས་འཛིན་ རིམ་བཅུ་པའི ་ཚད་མཉམ་བོད་

ཡིག་ཡིག་རྒྱུགས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་

རྡ་སར་གོ་སྒིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཉུང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་༣༣ ལོན་ཚེ་

སྤི་མཚུངས་ལྟར་སོབ་ཡོན་ཞུས་ཆོག དེ་རིགས་ནས་ཡིག་

རྒྱུགས་ཆེད་ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ནང་ཚུད་འདི་གའི་ལས་

ཁུངས་སུ་ དེབ་བཀོད་ཞུ་སྙན་ངེས་འབུལ་ཟིན་པ་དགོས་

རྒྱུ།

ཐུགས་སང་དགོས་པའི་གནད་དོན་གཞན་ཁག

༡། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའི་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་དང་ཉེ་

བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་བརྒྱ་ཆ་ 

༧༥ ལོན་པ་རྣམས་ནས་སོ་སོའི་རིག་ཚན་དེ་རང་ (Same 

Stream) གི་སོབ་ཚན་ཐོག་ལུགས་མཐུན་འཚང་སྙན་ཕུལ་

རིགས་ལ་མཐོ་སོབ་སོབ་ཡོན་གནང་རྒྱུ། ༼སྒིག་གཞི་ནང་ 

གསལ་དམིགས་བསལ་བརྒྱ་ཆ་ཁག་དོན་ཚན་འདི་ཁོངས་

སུ་བརི་རྒྱུ་མིན།༽

༢། དབུས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཉམ་ཐག་ཨང་རྟགས་

'ག་'པ་ཅན་གི་ཁིམ་ཚང་བུ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་སྒིག་དོན་ལྟར་སོབ་

ཡོན་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ཅིང་འགེངས་ཤོག་ནང་ཉམ་ཐག་ཨང་

ངེས་པར་འགོད་དགོས།

༣། འདི་ག་ལས་ཁུངས་ནས་མཐོ་སོབ་སོབ་ཡོན་ཁོངས་

འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་གསར་ཐོན་རྣམས་ལ་གོ་སབས་

དང་པོ་དང་། སོབ་ཡོན་ལྷག་རིགས་བྱུང་ན་དེ་སྔ་ཐོན་ཟིན་

པའི་སོབ་གཉེར་བ་དོ་སང་ཡོད་རིགས་ལའང་གང་ཁབ་

བགོ་འགྲེམས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ན་དེ་དོན་སྒིག་མཐུན་འཚང་སྙན་

འབུལ་ཆོག་པ་ཡིན། 

༤། སོབ་ཡོན་ཉིས་ལབ་ལེན་མི་ཆོག་ཀང་། རོགས་ཚོགས་

དང་སྒེར་ཁག་ནས་སོབ་ཡོན་ཁ་སོན་ཞུས་ཐོབ་བྱུང་བའི་

དན་རྟགས་ཁ་གསལ་ཕུལ་རིགས་ལ་དམིགས་བསལ་

དགོངས་བཞེས་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན། 

༥། གོང་གསལ་སོབ་ཚན་ཁག་ལ་འདི་ནས་ཉུང་མཐའི་

དགོས་ངེས་བརྒྱ་ཆ་གཏན་འབེབས་ཡོད་པ་ལྟར་མཐའ་མའི་

འདེམས་སྒྲུག་སབས་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་ལ་གཞིགས་

ཏེ་བརྒྱ་ཆ་རེ་བཏོག་གིས་སོབ་ཡོན་བགོ་འགྲེམས་བྱ་རྒྱུ་

ཡིན།

༦། སོབ་ཡོན་གི་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ཀི་ད་ཚིགས་ནང་ཡོད་པས་ཕབ་བཤུས་ཀིས་འབུལ་

ནའང་འཐུས་རྒྱུ།

༧། འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་ནང་རང་ཉིད་ཀི་འདོད་མོས་

ཡོད་པའི་སོབ་ཚན་གཅིག་ལས་མང་བ་འབི་མི་ཆོག་པ་དང། 

གང་བདམས་པའི་སོབ་ཚན་ཐོག་འབི་སུབ་གཏོང་མི་ཆོག་

པ་མ་ཟད། སོབ་ཡོན་ཐོབ་ཟིན་པའི་རེས་སུའང་རིག་ཚན་

གཅིག་ཏུ་གཏོགས་པའི་སོབ་ཚན་ནང་ཁུལ་མ་གཏོགས་

སོབ་ཚན་བརེ་སྒྱུར་མི་ཆོག

༨། སེ་ཚན་དང་པོ་ནས་གསུམ་པ་བར་གི་ཟུར་བཅད་སོབ་

ཚན་དང་ས་མིག་གྲངས་ཚད་རྣམས་ལ་འགྱུར་བ་ཡོང་སིད།

༩། གོང་གི་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་ཐོབ་རིགས་རྣམས་

ནས་སོབ་སྦོང་མཇུག་བསྒིལ་མ་ཟིན་བར་བོད་མིའི་སྒིག་

འཛུགས་སམ་སྒེར་ཁུངས་ཀི་ཕི་ནང་གཉིས་ཀི་སོབ་ཡོན་ཅི་

འད་ཞིག་གི་ནང་དུའང་འཛུལ་ཞུགས་མི་ཆོག

༡༠། འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་མཉམ་དུ་ཡིག་འབེལ་

སྦག་ག་སོགས་ཀི་ཆེད་ཧིན་སྒོར་ ༡༥༠ ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ཀི་དེབ་བསྐྱེལ་ཚོགས་པའི་ Tibetan Children's  

Educational and Welfare Fund(TCEWF) མཚན་

ཐོག་ཌབ་འཛིན་བཟོས་ཏེ་འབུལ་དགོས།(ཉམ་ཐག་ག་པ་

ཅན་གི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་སྦག་ག་འབུལ་དགོས་མེད།) 

༡༡། དུས་བཀག་གི་ཉིན་གྲངས་ ༡༤ སྔོན་ཚུད་འཚང་

སྙན་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་འདི་ནས་ཞིབ་འཇུག་

གི་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་མ་ཚང་བའི་གནས་ཚུལ་ཡོད་ཚེ་

བརྡ་ལན་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་། ཆ་རྐེན་ཚང་མིན་གི་འགན་

འཁུར་དོ་བདག་སོ་སོའི་འཁེར་དགོས།

༡༢། གོང་གསལ་གནས་དོན་ཁག་ཅིག་གཟིགས་བདེའི་

ཆེད་ཟུར་འདོན་བགིས་པ་ལས་ཞིབ་ཆ་ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ཀི་སོབ་ཡོན་སྒིག་གཞིར་ངེས་པར་གཟིགས་དགོས།

༡༣། འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་སྟེང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

ནས་ཞིབ་འཇུག་ཟིན་པའི་དག་མཆན་མཚན་རྟགས་ངེས་

པར་དུ་ཞུ་དགོས་པ་ཡིན། འཚང་སྙན་དང་དགོས་ངེས་ཡིག་

ཆ་ཁག་དམ་དོན་གིས་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཕི་ལོ་ 

༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༡ ནང་ཚུད་ངེས་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་

བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༤ ལ།།
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Distt. Kangra, Himachal Pradesh
Ph: 01892 - 226695, 222572, 222721 
Fax: 01892- 223481
Email: scholarship@tibet.net 
Website: www.tcewf.orgor www.sherig.org/tb

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་བོད་ཀི་དུས་སྟོན་ཐེངས་བདུན་པ་ཚོགས་པ།

༄༅། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༩ ནས ༢༥ བར་ཉིན་གྲངས་ ༧ རིང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་

གྲོང་ཁེར་བྷེ་རི་སི་བྷེན་ནང་བོད་ཀི་དུས་སྟོན་

ཐེངས་བདུན་པ་ཚོགས་འདུག

 དེ ་ཡང་དུས་སྟོན ་དེ ་བཞིན ་ལོ ་

ལྟར་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་གནས་བཞུགས་བོད་ཀི་

གཞས་པ་དང་སྒྱུ་རལ་བ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་

རྒྱལ་ལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་འགོ་

འཛུགས་ཀིས་ལོ་ལྟར་ཆད་མེད་གོ་སྒིག་གནང་

བཞིན་ཡོད། ཐེངས་འདིའི་བོད་ཀི་དུས་སྟོན་

སབས་ཁུལ་དེའི་མི་མང་ལ་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་

འཁྲབ་སྟོན་དང་། བོད་དོན་སོར་འགྲེམས་སྟོན། 

བོད་དོན་སོར་བགྲོ་གེང་། ཟབ་སྦོང་བཅས་

ཚོགས་ཡོད་འདུག ཉིན་གྲངས་བདུན་རིང་གི་

དུས་སྟོན་སབས་ཉིན་ལྟར་སྔ་དོ་བ་མ་མཁས་

གྲུབ་ལགས་ཀིས་སྒོམ་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུལ་སོར་

དང་། དེ་བཞིན་དབུགས་སྦོང་སོར། ཀརྨ་ཕུན་

ཚོགས་ལགས་ཀིས་བོད་ཀི ་སྒྱུ་རལ་སོར་

འགྲེམས་སྟོན། སྤན་རས་གཟིགས་ཕག་སྟོང་

སྤན་སྟོང་གི་སྐུ་ཐང་འགྲེམས་སྟོན། བོད་ཀི་

ཡིག་གཟུགས་འབི་སྟངས་དང་། བོད་ཀི་ཞལ་

ལག་བཟོ་སྟངས། སྐུ་ཐང་འབི་སྟངས་སོར་ཟབ་

སྦོང་དང་། དཀིལ་འཁོར་ངོ་སྤོད་གནང་ཡོད་

འདུག

 དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་ཨ་མ་

རེ་བཙུན་པདྨ་མཆོག་གིས་བོད་དོན་དང་བོད་

ཕྲུག་གི་ཤེས་ཡོན་སོར་གསུང་བཤད་གནང་

ཡོད་པ་དང་། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་

ལྷག་པ་མཚོ་སྒོ་ལགས་དང་དགེ་བཤེས་བཀྲ་

ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཀང་གསུང་བཤད་

གནང་ཡོད་འདུག དུས་སྟོན་ཀི་འགྲོ་གྲོན་ཕུད་

པའི ་དངུལ་ལྷག་རྣམས་བོད་ཕྲུག་གི ་ཤེས་

ཡོན་ཆེད་བོད་ཁིམ་ལ་ཞལ་འདེབས་གནང་

རྒྱུ་ཡིན་འདུག ཐེངས་འདིའི་དུས་སྟོན་འདི་སྤི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

དགུང་གྲངས་བརྒྱད་བཅུར་ཕེབས་པའི་དགའ་

སྟོན་དང་བཀའ་དིན་རེས་དན་མཚོན་ཕིར་ཡིན་

འདུག་པ་བཅས།།

ཡེ་ཤུའི་བ་ཆེན་པོབ་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་
གནང་འདོད་ཡོད་སོར་གསུངས་པ།

༄༅། །ཡེ་ཤུའི་བ་ཆེན་མཆོག་གིས་དེ་སྔོན་

ཁོང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་

མ་གནང་བ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞེད་པ་མིན་

པར་མ་འོངས་པར་མཇལ་འཕྲད་བྱེད་འདོད་

ཡོད་སོར་གསུངས་འདུག

 ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་  ༡༩ 

ཉིན་ཡེ་ཤུའི་དབུ་བ་པོབ་ཕ་རན་སི་སི་མཆོག་

ཕི་ལི་ཕིན་ནང་སོར་བསྐྱོད་གནང་བསྟུན་ཕིར་

མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་ཕེབས་སབས། གནམ་གྲུའི་

ནང་གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་འདས་ལོའི་ཕི་

ཟླ་ ༡༢ ནང་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ཨི་ཊ་ལིའི་

རྒྱལ་ས་རོམ་ནང་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སབས། 

བ་ཆེན་མཆོག་ནས་མཇལ་འཕྲད་མ་གནང་བའི་

རྒྱུ་མཚན་སོར་དིས་སབས།  བ་ཆེན་མཆོག་

གིས་སབས་དེར་ལན་འདེབས་གནང་བའི་ནང། 

དེ་ནི་བ་ཆེན་ཁོང་གིས་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བཞིན་

པའི་ཝེ་ཊི་ཀེན་གཞུང་གི་འགྲོ་སྟངས་(Proto-

col) ཤིག་འོག་ནས་སབས་དེར་མཇལ་འཕྲད་

མ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

བསྟུན་མཁས་བྱས་པ་དེ་འད་མིན། ཝེ་ཊི་ཀེན་

གི་ཕི་སིད་དྲུང་ཆེས་རྒྱལ་ས་རོམ་ནང་རྒྱལ་

སྤིའི་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་སབས་ཚོགས་བཅར་

དུ་ཕེབས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབུ་ཁྲིད་དང་སྙན་

གྲགས་ཅན་གི་མི་སར་མཇལ་འཕྲད་གནང་

སོལ་མེད་སྟབས། སབས་དེར་ངོས་ཀིས་བོད་

ཀི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་གིས་གཙོས་

ཞི་བདེའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བཅར་བའི་ནོ་བེལ་

ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མོང་མཁན་

མི་ས་སུ་གང་ལའང་ཐུག་འཕྲད་བྱས་མེད་པ་མ་

ཟད། འདས་ལོའི་ཟླ་ ༡༡ ནང་རྒྱལ་སྤིའི་ཟ་འབྲུ་

དང་སོ་ནམ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་སབས་

སུའང་རྒྱལ་སྤིའི་དབུ་ཁྲིད་སུ་གང་ལའང་ཐུག་

མེད། ཅེས་སོགས་ཀི་ལན་འདེབས་གནང་བ་

མ་ཟད། དེ་སྔོན་དབྱིན་ཡུལ་གི་ཆ་འཕྲིན་ཞིག་

ནང་བ་ཆེན་པོབ་མཆོག་གིས་བོད་ཀི་༸གོང་

ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་མ་

གནང་བ་དེ་ནི། རྒྱ་ནག་ལ་ཞེད་སང་བྱས་པ་

རེད་ཟེར་བ་དེར་གསལ་བཤད་གནང་དོན།  དེ་

བདེན་པ་མ་རེད། ང་ལ་བོད་ཀི་༸གོང་ས་ཏཱ་

ལའི་བ་མ་མཆོག་གིས་དུས་ཡུན་གང་འཚམ་

གོང་ནས་མཇལ་འཕྲད་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་གནང་

ཡོད་སྟབས། ད་ཆ་ང་ཚོ་འབེལ་བ་བྱེད་བཞིན་

ཡོད། དེར་བརྟེན་མ་འོངས་པར་ཁོང་དང་མཇལ་

འཕྲད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟའི་ཆར་དུས་ཚོད་གཏན་

འཁེལ་མེད། ཅེས་གསུངས་འདུག



པར་ངོས་དྲུག་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 12 ཚེས་ 9 ཕི་ཟླ་ 1 ཚེས་ 286

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་སོར་ཟབ་སྦོང་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༤ དང་ 

༢༥ བཅས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་བཞུགས་

སྒར་རྡ་སའི་ཉེ་འགྲམ་དབུས་སེ་ལེན་འབེལ་

མཐུད་ཚོགས་ཁང་ནང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་

ཁུངས་ནས་གོ་སྒིག་ཐོག་ས་གནས་ཁག་ ༣༠ 

ཙམ་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་། སྨན་ཁང་

འགན་འཛིན། སྨན་པ། ས་གནས་འབེལ་ལས་

བཅས་མི་གྲངས་ ༥༢ ཙམ་ལ་བཙན་བྱོལ་

བོད་མིའི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞི་བསྐྱར་

བཅོས་སོར་ཟབ་སྦོང་གནང་ཡོད།

 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་དོ་ཆུ་

ཚོད་ ༩ ཐོག་ཟབ་སྦོང་དབུ་འབྱེད་ཀི་མཛད་

སྒོའི་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་

ཀི་སིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་

ཐོག་མར་སང་གསལ་ཞལ་ཕེ་གནང་། དེ་ནས་

འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་གསུང་

བཤད་གནང་དོན། ཟབ་སྦོང་འདི་གཙོ་བོ་སྨན་

བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞི་དང་འབེལ་བ་ཆགས་

ཀི་ཡོད་སྟབས། འདི་དང་འབེལ་བའི་དོན་ཚན་

ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་ན་བསམས་བྱུང་། སྨན་བཅོས་

ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞི་འདི་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་

ནས་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་པའི་ལས་གཞི་ནང་

ནས་ལས་གཞི་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཀི་

ཡོད། དེ་བཞིན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀི་

གལ་གནད་ཆེ་བའི་ལས་དོན་ལྔ་ཡོད་པའི་ནང་

ནས་གཅིག་དེ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞི་

ཡིན། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞི་འདི་ཕི་ལོ་ 

༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་འགོ་བཙུགས་པ་

རེད། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞི་འདི་འགོ་

བཙུགས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་དམིགས་

ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི། རྒྱ་གར་ནང་སྐྱབས་བཅོལ་

བོད་མི་ཁྲི་དགུ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་

མི་མང་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ལྷག་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ཉེན་

སྲུང་མེད་སྟབས། ནད་གཞི་ཚབས་ཆེ་དང་ཛ་

དག་རིགས་བྱུང་སབས་སྨན་ཁང་ཆེ་ཁག་ལ་

སྨན་བཅོས་རིམ་པ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་

བྱེད་པར་སྐྱོད་སབས་དཔལ་འབྱོར་གི་དཀའ་

ངལ་ཆེན་པོ ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན། 

བཀའ་ཤག་གིས་འདིའི་ཐོག་དམིགས་བསལ་

དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ཛ་དག་སྨན་བཅོས་

མིན་པར་མ་འོངས་པར་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའི་

ལས་གཞི་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་མི་འདུག་གམ་

ཞེས་བཀའ་ཕེབས་དོན་བཞིན། འཕྲོད་བསྟེན་

ལས་ཁུངས་ནས་ཞིབ་འཇུག་མང་པོ ་བྱས་

མཐར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི ་སྨན་བཅོས་ལྟ་

སྐྱོང་ལས་གཞིའི་སིད་བྱུས་བཟོས་ནས་བཀའ་

ཤག་ལ་ཕུལ་ཏེ་བཀའ་ཤག་གིས་བཀའ་འཁྲོལ་

གནང་ནས་བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཁང་

གིས་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད། ཅེས་སོགས་

ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།

 དེ ་ནས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ ་སིད་

སྐྱོང་མཆོག་གིས་འཚམས་འདི་ཞུས་པ་དང་

ཆབས་ཅིག་གསུང་བཤད་གནང་དོན། ར་

བའི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞི་འདི་བཀའ་

ཤག་སབས་གོང་མས་འཆར་གཞི་རོབ་ཙམ་

སྒིག་འདུག ལས་གཞི་དངོས་སུ་བཀའ་ཤག་

སབས་ ༡༤ པས་འབད་བརོན་མུ་མཐུད་བྱས་

པ་རེད། འོན་ཀང་ལས་གཞི་འདིའི་ནང་འཛུལ་

ཞུགས་གནང་མཁན་ཉུང་ཤས་ལས་བྱུང་མེད། 

ལས་གཞི་འདིའི་ནང་མི་མང་སྐྱོ་བོ་རྣམས་ཚུད་

ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། འཕྲོད་

བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་འདིའི ་ཐོག་འབད་

བརོན་དང་ཁབ་བསྒགས་རྒྱ་གང་ཆེ་གནང་བར་

བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཨ་རི་གཞུང་ནས་

ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གསུམ་དང་འབུམ་གཉིས་གནང་

བ་དེ་བཀའ་དིན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡིན།

 ཨ་རི ་གཞུང་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་

ལས་ཁུངས་ལ་རོགས་དངུལ་གནང་བ་དེ་དག་

འགྲོ་གྲོན་མ་གནང་གོང་རྣམ་པ་ཚོའི་དགོངས་

ཚུལ་གང་ཡོད་པ་རྣམས་སྤུངས་ནས་བསྐྱར་

བཅོས་གཏོང་དགོས་པ་ཁག་བསྐྱར་བཅོས་

གཏང་ནས་མི་མང་ལ་གསལ་བསྒགས་བྱེད་

ནས་ལག་བསྟར་གནང་བ་ཡིན་ན། ལས་གཞི་

འདི་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་། མི་མང་འཛུལ་

ཞུགས་གནང་མཁན་མང་བ་ཡོང་ངེས་རེད། 

ཅེས་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།།

སྤི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་དང་སྤི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་རྣམ་གཉིས་སུད་ཚོང་ས་ཁུལ་
ཁག་གཅིག་ཏུ་གཞུང་འབེལ་གཟིགས་ཞིབ་ཏུ་ཕེབས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༢ ནས་ 

༢༠༡༥ ཟླ་༡ ཚེས་ ༡༣ བར་བོད་མི་མང་སྤི་

འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་དང་སྤི་འཐུས་

ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་རྣམ་གཉིས་སྤི་ལྷན་གི་ས་

ཁུལ་ཁག་བགོས་ལྟར་བོད་མི་སུད་ཚོང་ས་ཁུལ་

ཁག་ ༨ ཙམ་ལ་ཕོགས་ཕེབས་གནང་ཡོད། 

 དེ་ཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ 

ཚེས་ ༢༢ ཉིན་གི་ཕི་དོ་རྡ་ས་ནས་ལི་ལིར་ཐོན་

ཡོད་པ་དང་། ཕི་ཚེས་ ༢༣ ཕི་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༤་

༤༥ ཐོག་མེ་འཁོར་འཐོན་རྒྱུ་རེད་འདུག་ཀང། 

དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་རེས་

ཕི་ཚེས་ ༢༤ མཚན་གི་ཆུ་ཚོད་ ༡ ལ་མ་

གཏོགས་ཐོན་མ་ཐུབ་པས་ཕི་ཚེས་ ༢༥ མཚན་

མོ་ཆུ་ཚོད་དང་པོ་ལ་ཀོལ་ཀ་ཏར་འབྱོར། ཀོལ་

ཀ་ཏ་རུ་སུད་ཚོང་འཐུས་མི་བཞི་ཡིས་མཇལ་

དར་དང་བཅས་ཕེབས་བསུ་ཞུས་ཡོད་འདུག 

ཕི་ཚེས་ ༢༦ ཉིན་ཀོལ་ཀ་ཏར་བོད་མི་སུད་

ཚོང་བ་མི་མང་ ༣༠ ལ་གསུང་བཤད་གནང། 

ཕི་ཚེས་ ༢༧ ཉིན་གི་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ ༩ པར་

ཀོལ་ཀ་ཏ་ནས་ཨ་སན་སོལ་ལ་ཐོན། ཨ་སན་

སོལ་དུ་འཐུས་མི་ལྔ་དང་ལྷན་ལས་འཆར་སོར་

གོ་བསྡུར་ཞུས། དེ་རེས་བོད་མིའི་ཁྲོམ་སར་

གཟིགས་སོར་དུ་ཕེབས། ཕི་ཚེས་ ༢༨ ཉིན་ས་

གནས་དེ་གའི་མི་མང་ ༦༠ ཙམ་ལ་བོད་དོན་

སོགས་གང་ཅིའི་གསུང་བཤད་དང་དི་བ་དིས་

ལན་གནང།

 ཕི་ཚེས་ ༢༩ ཉིན་གི་ཞོགས་པ་ཆུ་

ཚོད་ ༡༠ པའི་ཐོག་དཱན་བད་ལ་ཐོན་པར་དེར་

ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ཙམ་ལ་འབྱོར། དཱན་བད་ཁྲོམ་སའི་

མི་འཐུས་གསུམ་ནས་ཕེབས་བསུ་ཞུས། དེར་

བོད་མི་སུད་ཚོང་བ་མི་མང་ ༡༩ ཙམ་ལ་གོང་

བཞིན་གསུང་བཤད་གནང་། ཚེས་ ༣༠ ཞོགས་

པ་ཆུ་ཚོད་ ༨ པའི་ཐོག་དཱན་བད་ལྷ་ས་སུད་ཚོང་

བ་ ༧༠ ལ་གསུང་བཤད་དང་དི་བ་ཁག་ལ་ལན་

འདེབས་གནང་། ཚེས་ ༣༡ ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ 

༦ པའི་ཐོག་དཱན་བད་ནས་པུ་རོ་ལི་ཡ་བརྒྱུད་

ཀྲ་ཀྲ་ན་གར་ལ་ཐོན་པར། པུ་རོ་ལི་ཡར་ཞོགས་

པ་ཆུ་ཚོད་ ༧་༣༠ ཙམ་ལ་འབྱོར་བས། དེ་གའི་

འཐུས་མི་གཉིས་ནས་ཕེབས་བསུ་ཞུས་པ་དང། 

དེར་གཟིགས་སོར་འཁྱུག་ཙམ་ཕེབས་རེས་ཀྲ་

ཀྲ་ན་གར་ལ་རྡོག་ཐོན་བགིས་པར། ཀྲ་ཀྲ་ན་གར་

འཐུས་མི་གསུམ་ནས་ཕེབས་བསུ་ཞུས་ཡོད།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ སྟེ་ཕི་ལོ་གསར་

ཚེས་ཀི་ཞོགས་པ་ས་གནས་དེ་གའི་མི་མང་ 

༧༥ ཚོགས་འཛོམས་ཐོག་གོང་བཞིན་གསུང་

བཤད་དང་དི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་གསལ་

བཤད་གནང་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 

༢ ཉིན་སྤི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ཀྲ་

ཀྲ་ན་གར་ནས་རན་ཅི་ལ་ཐོན་པ་དང། སྤི་འཐུས་

ཟླ་བ་ཚེ་རིང་མཆོག་སེང་ལོར་ནས་གནམ་ཐོག་

བརྒྱུད་རན་ཅི་མགྲོན་ཁང་དུ་ས་གནས་དེ་གའི་

འཐུས་མི་གསུམ་ནས་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་ཕེབས་

བསུ་སེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། ཕི་ཚེས་ ༣ ཉིན་

ས་གནས་སུད་ཚོང་བ་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་

དང། དི་བ་ཁག་ལ་སབས་ཐོག་སོ་སོར་ལན་

འདེབས་གནང་། ཕི་ཚེས་ ༤ ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ 

༨ པའི་ཐོག་སྤི་འཐུས་ས་བགོས་གང་གི་ཡང་

ཁབ་ཁོངས་སུ་མེད་པའི་ལམ་བར་དུ་འཁེལ་གི་

ཡོད་པ་རམ་སྒར་ལ་འཁྱུག་ཙམ་ཕེབས་འཁོར་

བཀག་ནས་གནས་སྟངས་རྟོག་ཞིབ་ཞུས་ཡོད་

པ་དང་། གོང་མཚུངས་ས་བགོས་ཁོངས་མེད་

པ་ཧཱ་ཛ་རི་སག་ཏུའང་དེ་གའི་འཐུས་མི་དང་མི་

མང་བཅས་གྲལ་བསྟར་གིས་ལག་ཏུ་མཇལ་

དར་ཐོགས་ཏེ་ཕེབས་བསུ་ཞུས་ཡོད་འདུག དེ་

ནས་གནས་མཆོག་རྡོ་རེ་གདན་དུ་རྡོག་ཐོན་

གནང་སྟེ། ཕི་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༣་༣༠ ཙམ་ལ་འབྱོར། 

ཕི་ཚེས་ ༦ ཉིན་མི་མང་གྲངས་ ༢༧ ཙམ་ལ་

གསུང་བཤད་གནང་། ཕི་ཚེས་ ༨ ཉིན་གི་སྔ་དོ་

པཊ་ནར་ཐོན་པར་དེར་ཆུ་ཚོད་ ༡་༣༠ ཙམ་ལ་

འབྱོར་བར་དེ་གའི་འཐུས་མི་གཉིས་ནས་ཕེབས་

བསུ་ཞུས། ཕི་ཚེས་ ༩ ཉིན་ཚོགས་འདུ་འགོ་

འཛུགས་དང་སྦགས། མི་མང་ ༧༠ ཙམ་ལ་གོང་

བཞིན་གསུང་བཤད་དང། དི་བ་ཁག་ལ་ལན་

འདེབས་གནང་། ཕི་ཚེས་ ༡༡ ཕི་དོ་མེ་འཁོར་

བརྒྱུད་ལི་ལིར་ཐོན་པར་ཆུ་ཚོད་ ༥ ཙམ་རེས་

ལུས་ཀིས་དེར་ཆུ་ཚོད་ ༣་༡༥ ཙམ་ལ་འབྱོར་

བས་ཐད་ཀར་བསམ་ཡས་གིང་མགྲོན་ཁང་དུ་

ཐོན། ཕི་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ལི་ལི་ནས་རྡ་སར་ལས་

ཁུངས་ཀི་སྣུམ་འཁོར་བརྒྱུད་ཕིར་ཕེབས་ཐོན་

གནང་ནས། ཕི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་རྡ་སར་

ཕེབས་འབྱོར་གནང་ཡོད། ད་ཐེངས་སྤི་འཐུས་

རྣམ་གཉིས་ཕོགས་ཕེབས་དུས་ཡུན་དེའི་རིང་

བོད་མི་སུད་ཚོང་བའི་ཁྲོམ་གི་གནས་སྟངས་སྤི་

དང་། ཚོང་ཁྲལ་སོར། ཁོང་ཚོར་ནང་ལྷན་ནས་

བོགས་ལེན་བརྒྱུད་ཁྲོམ་ས་གསར་གཏོད། དང་

བངས་དཔ་ཁྲལ་བཟོ་ཕོགས་སོགས་ཀི་གནད་

དོན་ཐད་ཞུ་སྐུལ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་གཟིགས་

ཞིབ་གནང་སྟེ་ཕོགས་ཕེབས་ལས་དོན་ལེགས་

གྲུབ་བྱུང་ཡོད་པའི་གནས་བསྡུས་སུ།

གོང་ས་མཆོག་གིས་ཌི་ཨེ་ཝི་སོབ་གྲྭའི་དགེ་ལས་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བཀའ་སོབ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་

སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་གི་ཨུ་ཏར་པར་ཌེ་ཤི་མངའ་

སེའི་གྲོང་ཁེར་ག་ཛི་ཡ་བྷཏ་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་ཌི་ཨེ་ཝི་སོབ་གྲྭའི་ (DAV School) 

འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཇི་ལྟར་སྔོན་

ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར། བཀའ་

བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་སྟེ་དགེ་ལས་སོབ་ཕྲུག་

གྲངས་ ༣༥༠༠ བརྒལ་བར་འགྲོ་བ་མིའི་བཟང་

པོའི་རིན་ཐང་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐབས་དང་

འབེལ་བའི་སོར་ལམ་སྟོན་བཀའ་སོབ་བཀའ་

དིན་ཆེ་བ་སྩལ་འདུག

 དེ ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ་དོ ་

༸གོང་ས་མཆོག་ཌི་ཨེ་ཝི་སོབ་གྲྭར་༸ཞབས་

སོར་འཁོད་སབས་དགེ་ལས་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་

ཀིས་ལག་ཏུ་མེ་ཏོག་ཐེགས་ཏེ་ཕེབས་བསུ་

གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག སབས་དེར་མགོན་

པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་བཀའ་སོབ་སྩལ་དོན། 

ངོས་རང་དེ་རིང་འདིར་ཡོང་སྟེ་གཞོན་སྐྱེས་

ཁེད་ཚོ་ཐུག་སྟེ་སད་ཆ་ཤོད་རྒྱུ་བྱུང་བར་ཧ་

ཅང་དགའ་སོབས་ཆེན་པོ་བྱུང་། ཐོག་མ་དེར་

ཚང་མར་འཚམས་འདི་ཡོད། དུས་རབས་ ༢༠ 

མི་རབས་ཚོས་ཕི་དངོས་པོའི་རིན་ཐང་གལ་

ཆེན་པོར་རིས་པའི་ཤེས་ཡོན་གི་ལམ་ལུགས་

འོག་ནས་ཚར་ལོངས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། 

དཔལ་འབྱོར་དང་དབང་ཆར་མ་གཏོགས་

བསམ་བོ་གཞན་འཁོར་གི་མེད་ནའང་། ཁེད་

རང་ཚོ་ད་ལྟ་ཁོར་ཡུག་དེའི་འོག་ཚར་ལོངས་

བྱས་པ་ཞིག་མིན་སྟབས། འཛམ་གིང་འདིའི་

ནང་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀི་ཡོད་མེད་ལ་མ་

ལྟོས་པར་འགྲོ་བ་མིའི་བཟང་པོའི་ཀུན་སྤོད་ལ་

རིན་ཐང་དང་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་

རྒྱུའི་ནུས་པ་ཁེད་རང་ཚོར་ཡོད། གལ་ཏེ་དེ་

ལྟར་བྱུང་ཚེ་དུས་རབས་ ༢༡ འདི་བདེ་སྐྱིད་

ལན་པའི་དུས་རབས་ཤིག་ཏུ་བསྐྲུན་ཐུབ་ཀི་

རེད།

 ངོས་ཀིས་རྒྱ་གར་ལ་ལོ་ངོ་སྟོང་

ཕྲག་ལྷག་ནས་ཡོད་པའི་འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་

ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒིལ་གི་ལྟ་གྲུབ་ལ་ཡི་རང་

བསྔགས་བརོད་ཞུ་བཞིན་ཡོད། སོབ་ཕྲུག་ཁེད་

རང་ཚོས་རྒྱ་གར་གི་ལྟ་གྲུབ་བཟང་པོ་དེ་ཉིད་

རིག་གཞུང་གི་ངོ་བོ་ཙམ་མ་བཞག་པར་དེ་དག་

ལ་བསམ་ཞིབ་དང་སོབ་སྦོང་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། ལྟ་གྲུབ་དེ་དག་གི་

ལམ་སྟོན་འོག་ནས་དང་པོ་སོ་སོ་རང་ཉིད་སྐྱིད་

པ་ཙམ་མ་ཟད། སོ་སོའི་ནང་མི་དང་། ནང་མི་

བརྒྱ་ཉིས་བརྒྱ། རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་སྤི་ཚོགས་དང་

རྒྱལ་ཁབ་བདེ་སྐྱིད་ལན་པ་ཞིག་ཆགས་ན། 

འཛམ་གིང་གི་མིག་དཔེ་བལྟ་ས་ཞིག་ཆགས་

ཀི་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་ཀི་ངོས་ནས་

མིག་དཔེ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་སྟོན་ཐུབ་ཚེ་དངོས་

འབེལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་རྒྱུ་རེད། ངོས་

རང་དུས་རྒྱུན་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་

བསྐྱོད་སབས་རྒྱ་གར་གི་འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་

ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒིལ་སོར་ཤོད་ཀི་ཡོད། 

ཅེས་སོགས་ཀི་བཀའ་སོབ་སྩལ་གྲུབ་རེས་སོབ་

ཕྲུག་རྣམས་ཀིས་དི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད། 

དེ་རེས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་སོབ་མ་

རེ་ཕུད་ཁག་གཅིག་ལ་ཕག་ཁེར་གསོལ་སྩལ་

མཛད་ཡོད་པ་བཅས།།


