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ལས་$ེད་གསར་འདེམས་གསལ་བ,གས།  

 
༄༅། ། དགའ་0ན་ཕོ་4ང་ཡིག་ཚང་གི་9བ་ཁོངས་;་ལའི་<་མའི་དགེ་=འི་ལས་གཞི་༼@ི་ནོར་ᨊགོང་ས་ᨊBབས་མགོན་
ᨊCལ་བའི་དབང་པོ་E་Fེང་བG་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་གIང་འJམ་དཔེ་མཛLད་དང་། ཡིག་མཛLད་བMི་གནས་ཁང་༽O་དཔེ་
མཛLད་དོ་དམ་པ་གཅིག་དང་ལས་རོགས་གཅིག  Qངས་མཛLད་དཀར་ཆག་ནང་འSག་$ེད་མཁན་བཞི། ཡིག་ཚགས་བདག་གཉེར་
བ་གཅིག གཟེངས་Vགས་དོ་དམ་པ་གཅིག་བཅས་ཆོད་གན་ལས་$ེད་O་བWོ་གཞག་X་Y་ལགས་ན། གཤམ་གསལ་དགོས་ངེས་
ཆ་[ེན་ཚང་ཞིང་དོན་དམ་ཞབས་X་X་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་གཤམ་གསལ་ཁ་$ང་ཐོག་འཚང་]ན་འJལ་འ^ས། 

 

དང་པོ། དཔེ་མཛLད་དོ་དམ་པ་གཅིག 
ཀ༽ ལས་འགན། 
གIང་འJམ་དཔེ་མཛLད་ཁང་འཛ_ན་Bོང་གི་གཙL་འགན་བཞེས་Yའི་ཐོག ༸གོང་ས་མཆོག་གི་གIང་འJམ་དང་གIང་=ོམ་Wད་
ཡིག་འb་མིན་ཐོག་ཡོད་པ་ཡོངས་cོགས་དངd ༸གོང་ས་མཆོག་གི་E་གIང་^གས་eི་མཛད་པ་འFིན་ལས་eི་Wོར་=ོམ་པ་པོ་
གཞན་fིས་Wད་ཡིག་འb་མིན་ནང་4ིས་པའི་gག་དེབ་ཁག  ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་hགས་=ོམ་གནང་བའི་gག་དེབ་ཁག དེ་
བཞིན་༸Cལ་དབང་E་Fེང་རིམ་$ོན་fི་གIང་འJམ་ཁག་བi་jབ་དངd དཀར་ཆག་འགོད་,ིག བདག་གཉེར་དང་ཁ་གསབ། 
དཔེ་kོག་ཁང་དང་། འlལ་དེབ་kོག་ཁང་གི་འཛ_ན་Bོང་དང་འ4ེལ་བའི་Wབས་འFལ་ལས་དོན་ཇི་མཆིས་རིགས་གནང་Y། 

 

ཁ༽ འོས་ཆོས་ཆ་[ེན།  
༡། oང་མཐར་ཚད་0ན་མཐོ་pོབ་ཁང་ཞིག་ནས་དཔེ་མཛLད་ཚན་རིག་རབ་འ$མས་པའི་ (Bachelor of Library 

 Science) pོབ་ཐོན་ལག་འ9ེར་ཡོད་ཐོག ལོ་གIམ་fི་དཔེ་མཛLད་དོ་དམ་པའི་ལས་ཀའི་ཉམས་qོང་ཡོད་པ། 
༢༽ ད$ིན་བོད་Wད་ཡིག་རང་B་འཕེར་བ། 
༣། tོག་kད་eི་ཤེས་ཚད་གང་ལེགས་ཡོད་པ།  
༤། vིམས་ཐོག་ནས་ནག་ཉེས་རིགས་མེད་པ། 

 

ག༽ དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ།  
༡། X་]ན་དང་སོ་སོའ _་ངོ་wོད་]ིང་བiས། 
༢། དག་མཆན་འཁོད་པའི་pོབ་ཐོན་ལག་འ9ེར་དངd ཤེས་ཚད་ལག་འ9ེར་ཨང་ཤོག་ (Degree Certificate & 

 Marks Sheet) བཅས་eི་ངོ་བyས། 
༣། @ི་zེར་{ེ་ཚན་གང་jང་O་ལས་ཀ་$ེད་|ས་ཡིན་ཚ}། {ེ་ཚན་དེའི་འགན་འཛ_ན་ནས་དགག་$་མེད་པའི་ངོས་~ོར་ངོ་མ། 
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༤། ཚད་0ན་C་བོད་�ན་ཁང་གང་jང་ནས་ནད་རིགས་མེད་པར་གÄགས་བབ་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་�ན་པའི་ངོས་~ོར་
 Mེང་རང་ཉིད་eི་gེད་པར་མཉམ་~ར་ཐོག་དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོད་པ་ངོ་མ། 
༥། བོད་རིགས་ཡིན་ཚ}་དང་<ངས་དÇ་དÉལ་འJལ་འབབ་གཙང་འJལ་ཟིན་པའི་ལག་དེབ་eི་ཤོག་Qངས་དང་པོ་དང་
 མཐའ་མའི་ངོ་བyས་དག་མཆན་འཁོད་པ། 

 

ང༽ ཕོགས་རིམ། 
༡། Ñ་རེར་t་ཕོགས་ཧིན་zོར་ ༡༨༠༠༠།༠༠ ཐམ་པ་རེ་འཐོབ་Y། 
༢། ཁང་དོད་དང་�ད་དོད་སོགས་,ིག་གསལ་àར་འཐོབ་Y། 

 

ཅ༽ Yགས་གཞི། 
ངག་Yགས་eི་ལམ་ནས་བWོ་གཞག་གནང་Y། 
 

གཉིས་པ། དཔེ་མཛLད་དོ་དམ་པའི་gག་རོགས། 
ཀ༽ ལས་འགན། 
༸གོང་ས་མཆོག་གི་གIང་འJམ་དང་གIང་=ོམ་Wད་ཡིག་འb་མིན་ཐོག་ཡོད་པ་ཡོངས་cོགས་དངd ༸གོང་ས་མཆོག་གི་E་
གIང་^གས་eི་མཛད་པ་འFིན་ལས་eི་Wོར་=ོམ་པ་པོ་གཞན་fིས་Wད་ཡིག་འb་མིན་ཐོག་4ིས་པའི་gག་དེབ་ཁག ༸གོང་ས་
མཆོག་གིས་hགས་=ོམ་གནང་བའི་gག་དེབ་ཁག  དེ་བཞིན་༸Cལ་དབང་E་Fེང་རིམ་$ོན་fི་གIང་འJམ་ཁག་བi་jབ་དང་། 
དཀར་ཆག་འགོད་,ིག བདག་གཉེར་དང་ཁ་གསབ། དཔེ་kོག་ཁང་དང་། འlལ་དེབ་kོག་ཁང་བཅས་དང་འ4ེལ་བའི་Wབས་
འFལ་ལས་དོན་ཆེ་âང་ཇི་མཆིས་རིགས་དངd དེ་མིན་དཔེ་མཛLད་དོ་དམ་པའི་Yན་0ན་ལས་zོ་ཇི་མངགས་àར་གནང་Y། 

 

ཁ༽ འོས་ཆོས་ཆ་[ེན། 
༡། oར་མཐར་ཚད་0ན་མཐོ་pོབ་ཁང་ཞིག་ནས་དཔེ་མཛLད་ཚན་རིག་རབ་འ$མས་པའི་ (Bachelor of Library 

 Science) pོབ་ཐོན་ལག་འ9ེར་ཡོད་པ། 
༢། ད$ིན་བོད་Wད་ཡིག་རང་B་འཕེར་བ། 
༣། tོག་kད་eི་ཤེས་ཚད་གང་ལེགས་ཡོད་པ།  
༤། vིམས་ཐོག་ནས་ནག་ཉེས་རིགས་མེད་པ། 

 

ག༽ དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ།  
༡། X་]ན་དང་སོ་སོའ _་ངོ་wོད་]ིང་བiས། 
༢། དག་མཆན་འཁོད་པའི་pོབ་ཐོན་ལག་འ9ེར་དངd ཤེས་ཚད་ལག་འ9ེར་ཨང་ཤོག་ (Degree Certificate & 

 Marks Sheet) བཅས་eི་ངོ་བyས། 
༣། @ི་zེར་{ེ་ཚན་གང་jང་O་ལས་ཀ་$ེད་|ས་ཡིན་ཚ}། {ེ་ཚན་དེའི་འགན་འཛ_ན་ནས་དགག་$་མེད་པའི་ངོས་~ོར་ངོ་མ། 
༤། ཚད་0ན་C་བོད་�ན་ཁང་གང་jང་ནས་ནད་རིགས་མེད་པར་གÄགས་བབ་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་�ན་པའི་ངོས་~ོར་
 Mེང་རང་ཉིད་eི་gེད་པར་མཉམ་~ར་ཐོག་དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོད་པ་ངོ་མ། 
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༥། བོད་རིགས་ཡིན་ཚ}་དང་<ངས་དÇ་དÉལ་འJལ་འབབ་གཙང་འJལ་ཟིན་པའི་ལག་དེབ་eི་ཤོག་Qངས་དང་པོ་དང་
 མཐའ་མའི་ངོ་བyས་དག་མཆན་འཁོད་པ། 

 

ང༽ ཕོགས་རིམ།  
༡། Ñ་རེར་t་ཕོགས་ཧིན་zོར་ ༡༧༥༠༠།༠༠ ཐམ་པ་རེ་འཐོབ་Y། 
༢། ཁང་དོད་དང་�ན་དོད་སོགས་,ིག་གསལ་àར་འཐོབ་Y། 

 

ཅ༽ Yགས་གཞི། 
ངག་Yགས་eི་ལམ་ནས་བWོ་གཞག་གནང་Y། 

 
གIམ་པ། Qངས་མཛLད་དཀར་ཆག་ནང་འSག་$ེད་མཁན་Qངས་བཞི།  

ཀ༽ ལས་འགན།  
ཤོག་ཐོག་ã་བXགས་པའི་@ི་ནོར་༸གོང་ས་༸Bབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་E་གIང་^གས་eི་མཛད་འFིན་ཡོད་དོ་ཅོག་དངd 
དགའ་0ན་ཕོ་4ང་གི་ཡིག་ཆ་བཅས་གནས་བiས་རེå་མིག་ (Database) དཀར་ཆག་ཁོངས་I་ཆད་çས་མེད་པར་ནང་
འSག་ཉར་ཚགས་དངd Oས་ནས་Oས་I་ཁ་གསབ་$་Y། 

 

ཁ༽ འོས་ཆོས་ཆ་[ེན།  
༡། ཚད་0ན་མཐོ་pོབ་ཁང་ཞིག་ནས་tོད་kད་རིག་པའི་ཉེ་བའི་གéག་ལག་རབ་འ$མས་པ་ (BCA) ཐོན་པའམ་དེ་དང་
 ཚད་མཉམ་fི་ཚད་0ན་ལག་འ9ེར་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས། 
༢། ད$ིན་བོད་གཉིས་eི་ཤེས་ཚད་རང་B་འཕེར་བ། 
༣།  tོག་kད་eི་ཤེས་ཚད་གང་ལེགས་ཡོད་པ།  
༤། vིམས་ཐོག་ནས་ནག་ཉེས་རིགས་མེད་པ། 

 

ག༽ དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ།  
༡། X་]ན་དང་སོ་སོའ _་ངོ་wོད་]ིང་བiས། 
༢། དག་མཆན་འཁོད་པའི་pོབ་ཐོན་ལག་འ9ེར་དངd ཤེས་ཚད་ལག་འ9ེར་ཨང་ཤོག་ (Degree Certificate & 

 Marks Sheet) བཅས་eི་ངོ་བyས། 
༣། @ི་zེར་{ེ་ཚན་གང་jང་O་ལས་ཀ་$ེད་|ས་ཡིན་ཚ}། {ེ་ཚན་དེའི་འགན་འཛ_ན་ནས་དགག་$་མེད་པའི་ངོས་~ོར་ངོ་མ། 
༤། ཚད་0ན་C་བོད་�ན་ཁང་གང་jང་ནས་ནད་རིགས་མེད་པར་གÄགས་བབ་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་�ན་པའི་ངོས་~ོར་
 Mེང་རང་ཉིད་eི་gེད་པར་མཉམ་~ར་ཐོག་དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོད་པ་ངོ་མ། 
༥། བོད་རིགས་ཡིན་ཚ}་དང་<ངས་དÇ་དÉལ་འJལ་འབབ་གཙང་འJལ་ཟིན་པའི་ལག་དེབ་eི་ཤོག་Qངས་དང་པོ་དང་
 མཐའ་མའི་ངོ་བyས་དག་མཆན་འཁོད་པ། 
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ང༽ ཕོགས་རིམ།  
༡། tོག་kད་རིག་པའི་ཉེ་བའི་གéག་ལག་རབ་འ$མས་པ་(BCA)pོབ་ཐོན་པའི་ལག་འ9ེར་ཡོད་མཁན་ལ་Ñ་རེར་t་
 ཕོགས་ཧིན་zོར་  ༡༨༠༠༠།༠༠ ཐམ་པ་རེ་འཐོབ་Y་དངd དེ་དང་ཚད་མཉམ་fི་pོབ་ཐོན་པ་ཡིན་ཚ}་Ñ་རེར་t་ཕོགས་
 ཧིན་zོར་ ༡༧༥༠༠།༠༠ རེ་འཐོབ་Y།  
༢། ཁང་དོད་དང་�ན་དོད་སོགས་,ིག་གསལ་àར་འཐོབ་Y། 

 

ང༽ Yགས་གཞི། 
ངག་Yགས་eི་ལམ་ནས་བWོ་གཞག་གནང་Y། 
 

  བཞི་པ། ཡིག་ཚགས་བདག་གཉེར་བ་Qངས་གཅིག   
ཀ༽ ལས་འགན། 
@ི་ནོར་ᨊགོང་ས་ᨊBབས་མགོན་ᨊCལ་བའི་དབང་པོ་E་Fེང་བG་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་གIང་འJམ་དཔེ་མཛLད་དང་། 
ཡིག་མཛLད་བMི་གནས་ཁང་གི་ཡིག་ཚགས་དང་དངོས་cས་ཇི་ཡོད་དེང་Oས་ཚན་རིག་དང་མ^ན་པར་དོ་དམ་བདག་གཉེར་དངd 
pར་གསོ་ཉར་ཚགས་$ེད་Y། 

 

ཁ༽ འོས་ཆོས་ཆ་[ེན།  
༡། ཚད་0ན་མཐོ་pོབ་ཁང་ཞིག་ནས་ཡིག་ཚགས་བདག་གཉེར་fི་ཉམས་qོང་དང་pོབ་~ོང་ཡོད་རིགས་ལ་དམིགས་ བསལ་

ཡོད། དེ་མིན་ཉེ་བའི་གéག་ལག་རབ་འ$མས་པའི་(BA)pོབ་ཐོན་པའམ་དེ་དང་ཚད་མཉམ་fི་ལག་འ9ེར་ཡོད་པ་
ཞིག་དགོས། 

༢། ད$ིན་བོད་གཉིས་eི་ཤེས་ཚད་རང་B་འཕེར་བ། 
༣།  tོག་kད་eི་ཤེས་ཚད་གང་ལེགས་ཡོད་པ།  
༤། vིམས་ཐོག་ནས་ནག་ཉེས་རིགས་མེད་པ།  

 

ག༽ དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ།  
༡། X་]ན་དང་སོ་སོའ _་ངོ་wོད་]ིང་བiས། 
༢། དག་མཆན་འཁོད་པའི་pོབ་ཐོན་ལག་འ9ེར་དངd ཤེས་ཚད་ལག་འ9ེར་ཨང་ཤོག་(Degree Certificate & 

 Marks Sheet) བཅས་eི་ངོ་བyས། 
༣། @ི་zེར་{ེ་ཚན་གང་jང་O་ལས་ཀ་$ེད་|ས་ཡིན་ཚ}། {ེ་ཚན་དེའི་འགན་འཛ_ན་ནས་དགག་$་མེད་པའི་ངོས་~ོར་ངོ་མ། 
༤། ཚད་0ན་C་བོད་�ན་ཁང་གང་jང་ནས་ནད་རིགས་མེད་པར་གÄགས་བབ་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་�ན་པའི་ངོས་~ོར་
 Mེང་རང་ཉིད་eི་gེད་པར་མཉམ་~ར་ཐོག་དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོད་པ་ངོ་མ། 
༥། བོད་རིགས་ཡིན་ཚ}་དང་<ངས་དÇ་དÉལ་འJལ་འབབ་གཙང་འJལ་ཟིན་པའི་ལག་དེབ་eི་ཤོག་Qངས་དང་པོ་དང་
 མཐའ་མའི་ངོ་བyས་དག་མཆན་འཁོད་པ། 
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ང༽ ཕོགས་རིམ།  
༡། Ñ་རེར་t་ཕོགས་ཧིན་zོར་ ༡༧༥༠༠།༠༠ རེ་འཐོབ་Y།  
༢། ཁང་དོད་དང་�ན་དོད་སོགས་,ིག་གསལ་àར་འཐོབ་Y། 

 

ཅ༽ Yགས་གཞི། 
ངག་Yགས་eི་ལམ་ནས་བWོ་གཞག་གནང་Y། 
 

è་པ། གཟེངས་Vགས་དོ་དམ་པ་གཅིག 
ཀ༽ ལས་འགན། 
@ི་ནོར་ᨊགོང་ས་ᨊBབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་E་ཚ}འི་མཛད་འFིན་མཚLན་པའི་ཐང་ཀ་དངd gི་ནང་Cལ་ཁབ་ཁག་གི་
གXང་དང་གXང་འ4ེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚLགས་{ེ་འb་མིན་fིས་ᨊམགོན་པོ་མཆོག་ལ་êལ་བའི་ཆེ་བMོད་གཟེངས་Vགས་དངd 
ངོས་འཛ_ན་gག་འ9ེར་ëམས་དེང་Oས་ཚན་རིག་དང་མ^ན་པའི་ཐོག་ནས་དོ་དམ་བདག་གཉེར་དང་,ིག་གཤོམ། དེ་བཞིན་
གཟེངས་Vགས་དང་gག་འ9ེར་ëམས་eི་Cབ་hོངས་ལོ་Yས་དང་འQེལ་བཤད། དེ་འ4ེལ་གནས་íལ་རིགས་མཁོ་ìབ་eིས་
Yས་མངའ་ཤེས་Vོགས་དང་ངོ་wོད་གནང་Y། 

 

ཁ༽ འོས་ཆོས་ཆ་[ེན།  
༡། ཚད་0ན་མཐོ་pོབ་ཁང་ཞིག་ནས་གéག་ལག་རབ་འ$མས་པའི་(MA)pོབ་ཐོན་ཐོག་གཟེངས་Vགས་བདག་གཉེར་
 fི་ཉམས་qོང་དང་pོབ་~ོང་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས། 
༢། ད$ིན་བོད་གཉིས་eི་ཤེས་ཚད་རང་B་འཕེར་བ། 
༣།  tོག་kད་eི་ཤེས་ཚད་གང་ལེགས་ཡོད་པ།  
༤། vིམས་ཐོག་ནས་ནག་ཉེས་རིགས་མེད་པ།  
༥། འ4ེལ་མ^ད་eི་འཇོན་ཐང་ལེགས་པོ་ཡོད་པ། 

 

ག༽ དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ།  
༡། X་]ན་དང་སོ་སོའ _་ངོ་wོད་]ིང་བiས། 
༢། དག་མཆན་འཁོད་པའི་pོབ་ཐོན་ལག་འ9ེར་དངd ཤེས་ཚད་ལག་འ9ེར་ཨང་ཤོག་(Degree Certificate & 

 Marks Sheet) བཅས་eི་ངོ་བyས། 
༣། @ི་zེར་{ེ་ཚན་གང་jང་གི་དཔེ་མཛLད་ཁང་O་ལས་ཀ་$ེད་|ས་ཡིན་ཚ}། {ེ་ཚན་དེའི་འགན་འཛ_ན་ནས་དགག་$་མེད་
 པའི་ངོས་~ོར་ངོ་མ། 
༤། ཚད་0ན་C་བོད་�ན་ཁང་གང་jང་ནས་ནད་རིགས་མེད་པར་གÄགས་བབ་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་�ན་པའི་ངོས་~ོར་
 Mེང་རང་ཉིད་eི་gེད་པར་མཉམ་~ར་ཐོག་དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོད་པ་ངོ་མ། 
༥། བོད་རིགས་ཡིན་ཚ}་དང་<ངས་དÇ་དÉལ་འJལ་འབབ་གཙང་འJལ་ཟིན་པའི་ལག་དེབ་eི་ཤོག་Qངས་དང་པོ་དང་
 མཐའ་མའི་ངོ་བyས་དག་མཆན་འཁོད་པ། 
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ང༽ ཕོགས་རིམ།  
༡། Ñ་རེར་t་ཕོགས་ཧིན་zོར་ ༡༨༠༠༠།༠༠ ཐམ་པ་རེ་འཐོབ་Y།  
༢། ཁང་དོད་དང་�ན་དོད་སོགས་,ིག་གསལ་àར་འཐོབ་Y། 

 

ཅ༽ Yགས་གཞི། 
ངག་Yགས་eི་ལམ་ནས་བWོ་གཞག་གནང་Y། 

 

འཚང་]ན་འJལ་gོགས། 
སོ་སོའ _་འཚང་]ན་དང་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་ཁག་tོག་འFིན་ཁ་$ང་scholarship@dalailama.com ཐོག་བEར་ཆོག་
Yའམ་ཡང་ན་îག་བYད་གཤམ་གསལ་ཁ་$ང་ཐོག་བEར་གནང་ཡོང་བ།  

 

འཚང་]ན་འJལ་Oས་མཐའ་མ། gི་ལོ་ ༢༠༢༠ Ñ་ ༩ ཚ}ས་ ༣༠ ཡིན།  

 

འཚང་]ན་དང་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་ཁག་གཏོང་óལ།  
      The Secretary 

      The Dalai Lama Trust 

      Thekchen Choeling 

      Mcleod Ganj-176219 

      Distt. Kangra 

      H.P. 
 


