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གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

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། 

 བོ ད ་ གཞུང ་ བཀའ ་ཤག ་གི ས །

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གནས་མཆོག་ཝྭ་རཱ་ཎ་སིར་

ཆོས་འབྲེལ་རྒྱ་ཆེ་བསྐྱངས་པ།
༄༅།།ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་སྤྱི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་མི་གྲངས་ཁྲི་གསུམ་ 

༣༠༠༠༠  བརྒལ་བ་རྣམས་ལ་གནས་མཆོག་ཝ་

ར་ཎ་སིའི་གསུང་ཆོས་རྭ་བའི་ནང་རྒྱལ་སྲས་ཞི་

བ་ལྷས་མཛད་པའི་སྤྱོད་འཇུག་ཆེན་མོ་དང་སློབ་

དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལས་མཛད་པའི་སྒོམ་རིམ་

བར་པའི་ཆོས་འབྲེལ་དབུ་འཛུགས་སྐབས་བཀའ་

སློན་སྩལ་དོན།   གནས་མཆོག་ཝཱ་རཱ་ཎ་སི་འདི་

ནི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་

དང་པོ་བདེན་བཞི་ཆོས་འཁོར་སྐོར་སའི་གནས་

ཁྱད་པར་ཅན་བྱིན་གྱི་རླབས་པ་ཞིག་ཆགས་

ཡོད་པས་དེ་རིང་འདིར་ཆོས་འབྲེལ་བྱེད་རྒྱུ་

བྱུང་བ་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མ་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་རེད།

ངོས་ཀྱིས་ནམ་རྒྱུན་ཆོས་འབྲེལ་བྱེད་སྐབས་

སྔོན་ལ་སྟོན་པའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་

སྒོ་ནས་སྟོན་པར་གསོལ་བ་འདེབས་རྒྱུ་དང། 

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉིད་ཀྱིས་

ཀྱང་ཐོག་མར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྐོར་བ་མཛད་

སྐབས་ཕལ་ཆེར་གསུང་སྐད་དེ ་རྒྱ་གར་གྱི་

ཡོངས་གྲགས་ཡུལ་སྐད་དེ་ཆགས་ཡོད་ངེས་

རེད་ལ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡང་རེད། ཕྱིས་སུ་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་སྡེ་སྣོད་གསུམ་པཱ་ལིའི་ནང་ཡོད་

པ་རེད། དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་རྩ་བ་

ལྟ་བུ་རེད། གདུལ་བྱ་དག་པའི་ངོ་བོར་ལེགས་

སྦྱར་གྱི ་ཆོས་འཁོར་སྐོར་བ་མཛད་པ་རེད། 

དཔེར་ན། ཤེས་རབ་སྙིང་པོའ་ིནང་ས་ལ་གནས་

པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་སྤྱན་

རས་གཟིགས་དང་དེ་བཞིན་ཤ་རིའི་བུ་སོགས་

ཀྱིས་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གནང་སྟེ་ཡོང་བ་ཞིག་ཡིན་

པ་དེ་གདུལ་བྱ་ལས་དག་གི་ངོ་བོ་ཆགས་ཀྱི་

རེད་མ་གཏོགས་གདུལ་བྱ་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་ངོ་

བོར་ཆགས་ཀྱི་མེད། དེར་བརྟེན་གདུལ་བྱ་ལས་

དག་གི་ངོ་བོར་ལེགས་སྦྱར་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་

གསུངས་ཡོད། ཐུན་མོང་ཡོངས་གྲགས་སུ་སྒྲུབ་

པ་དེ་ཐོག་མར་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་པཱ་ལིའི་

གཞུང་ནང་ཡོད་པ་དང་། ཤེར་ཕྱིན་གྱི་གཞུང་དེ་

དག་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་ནང་ཡོད་པ་རེད། གོང་

དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ལེགས་སྦྱར་སྐད་ནང་ཡོད་པ་

གཙོ་བོ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ཡིན། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོ་

ལེགས་སྦྱར་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་རྒྱ་

ནག་དང་ཝི་ཏི་ནམ། དེ་བཞིན་ཉི་ཧོང་། སོག་

པོ། བོད་དེ་དག་གི་ནང་ལ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་གཞུང་

རྒྱས་བསྡུས་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཤེས་རབ་སྙིང་

པོ་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་དོན་དག་ཧ་གོ་རུང་མ་གོ་

རུང་ཚིག་འདོན་བཞིན་ཡོད། འདིར་ཉིན་ཤས་

ཤིག་ཆོས་འབྲེལ་བྱེད་ རྒྱུའི་སྤྱོད་འཇུག་ནི་བྱང་

ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་རྒྱུ་དང་བདག་གཞན་མཉམ་

བརྗེ་བྱེད་རྒྱུར་གཞུང་འདི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་

ཞིག་ཡིན། སློབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལས་བོད་དུ་

ཕེབས་ཏེ་མཛད་པའི་སྒོམ་རིམ་ཐོག་མཐའ་བར་

གསུམ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་སྒོམ་རིམ་བར་པ་

དེ་ཏིང་ངེས་འཛིན་སྒོམ་སྟངས་སོགས་གཞུང་

མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་གཉིས་འཆད་

དགོས་བསམ་བྱུང་། བཅས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་

སློབ་སྩལ།

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་ཝྭར་ཎ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་ཨ་ཏི་ཤ་ཚོགས་ཁང་དུ་བོད་ནས་ཕེབས་པའི་

ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་

གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༥།༣༠ ཐོག་བཙན་བྱོལ་བོད་

གཞུང་གི་བཀའ་ཁྲི ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཝྭར་ཎ་གཙུག་ལག་སློབ་

གཉེར་ཁང་གི་ཨ་ཏི་ཤ་ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་བོད་

ནས་བཅར་བའི་ཆོས་ཞུ་བ་ ༡༨༠༠ བརྒལ་བ་

རྣམས་ལ་བཙན་བྱོལ་ནང་གི ་གནས་སྟངས་

སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གསུང་བཤད་གནང་དོན། 

དེ་རིང་ཁྱེད་རང་ཚོར་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་

སྐབས་བྱུང་བ་དེ་ཧ་ཅང་གི་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་

བརྩིས་ཀྱི་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོ་མཇལ་རྒྱུ་དང་

འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུར་ཆེད་མངགས་ང་དང་བཀའ་

ཤག་གི་ལས་རོགས་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་གཉིས་

བཅར་བ་ཡིན། ཁྱེད་རང་ཚོ་ཚང་མར་བཀའ་

ཤག་དང། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས། 

ང་རང་སྒེར་གྱི་ངོས་ནས་མཛའ་བརྩེ་དང་ལྡན་

པའི་ཐོག་ནས་འཚམས་འདྲི་དང་བཀྲ་ཤིས་བདེ་

ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཚང་མའི་དགོངས་པ་མངའ་

གསལ་རེད། བོད་ཆོས་ལྡན་ཞིང་གི་སྤྱི་ཚོགས་

དེ་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ལ་ཁ་གྱེས་ནས་ལོ་ ༥༡ 

ཕྱིན་པ་རེད། ལོ་ ༥༡ དེའི་རིང་མི་རབས་ལྟ་བུ་

བྱས་ན་མི་རབས་གསུམ་ཙམ་ཕྱིན་ཟིན་པ་རེད། 

དེའི་རིང་བྱེས་འབྱོར་དང་གཞིས་བཞུགས་བོད་

མིའི་བར་དམ་ཚིག་གི་གཟུངས་ཁམས་མ་ཉམས་

པ་བྱས་ནས་གཟུགས་པོའ ་ིཐུགས་འཕྲད་མེད་

ནའང་བསམ་བློའ་ིཆིག་སྒྲིལ་མ་ཉམས་པ་བྱས་

ནས་སྡོད་ཐུབ་རྒྱུ་དང།  ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་ལ་དད་པ་དམ་ཚིག་གཡོ་བ་མེད་པ་བྱས་

ནས་བཞུགས་ཐུབ་པ་དེ་ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་

གཟི་བརྗིད་དང་སྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཡོན་ཏན་ཞིག་

རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།

དེར་བརྟེན་གཞིས་སུ་བཞུགས་མཁན་གྱི་བོད་

རིགས་ཚང་མར་ང་ཚོ ་བྱེས་འབྱོར་གྱི ་བོད ་ 

རིགས་ཚོའི ་ངོས་ནས་རྗེས་སུ་ཡིད་རང་དང་

དགའ་བའི་མངོན་འདོད་མ་ཉམས་པའི་ཐོག་ནས་

དུས་རྟག་ཏུ་བོད་ཀྱི་དོན་གྱི་བདག་པོ་བོད་ནང་

ཡོད་པའི་མི་མང་ཚོ་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཏེ་

བློ་དད་མི་གཡོ་བ་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོད། བོད་ནང་

བཞུགས་མཁན་གྱི་བོད་རིགས་ཚང་མས་ཀྱང་དེ་

བཞིན་བོད་རིགས་ཀྱི་ལ་ཞེན་དང་མཚན་མཐོང་

མ་ཉམས་པའི་ཐོག་ནས་སྐུ་ངལ་ཆེན་པོ་གང་འདྲ་

ཞིག་བྱུང་ནའང་གདོང་ལེན་བྱས་ནས་སྲོག་དང་

ཤ་ཁྲག་གི་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་དགོས་ས་དང། སྲོག་

དང་ལུས་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོའི་

འོག་ནས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རྣམ་པ་མ་བརླག་པ་

བྱས་ནས་བདག་ཉར་བྱེད་ཐུབ་པ། འཕགས་པ་

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་འདུལ་ཞིང་གི་ངོ་བོ་ལ་

ཉམས་མེད་དུ་བདག་ཉར་ཐུབ་པ་དེ་ཁྱེད་རང་

ཚོ་ད་ཕན་གྱི་མི་རབས་དེ་ཚོའི་རླབས་ཆེན་གྱི་

ཕྱག་རྗེས་གཅིག་དང་བྱས་རྗེས་བླ་ན་མེད་པ་

ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༥༩ རྗེས་སུ་སྐྱེས་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་

པའི་ན་གཞོན་ཚོར་མཚོན་ན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་

ཆེ་ མཆོག་ཞལ་མཇལ་བྱུང་མྱོང་མེད།

བོད་ཀྱི་སྔ་མོ་རང་དབང་ཡོད་པའི་སྐབས་ཀྱི་སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མཐོང་མྱོང་གོ་མྱོང་མེད། 

འོན་ཀྱང་གཞོན་སྐྱེས་དེ་ཚོས་བོད་མི་རིགས་

ཀྱི་ལ་ཞེན་དང་༸གོང་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་ལ་ཡིད་ཆེས་བློ་དད་ཀྱི་སྒོ་ནས་དད་

འདུན་ཞུ་རྒྱུ། བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཡུལ་

གོམས་གཤིས་ལུགས་ལེགས་བྱང་དང་བཅས་

པ་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་གནང་རྒྱུའི་ལས་དོན་

གྱི་ཐོག་མཐུན་རྐྱེན་མ་འཛོམས་པ་དང། འགལ་

རྐྱེན་མང་པོ་ཞིག་ཡོན་ནའང་དཀའ་ངལ་དེ་ཚོར་

གདོང་ལེན་གནང་ནས་ད་བར་བོད་ཀྱི་ངོ་བོ་དང། 

སྐད་ཡིག་མ་བརླག་པ། བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་

གཞུང་རྩ་མེད་དུ་མ་ཕྱིན་པ་བྱས་ཏེ་རྒྱུན་འཛིན་

གནང་ཐུབ་པ་དེ་ཁྱེད་རང་ཚོ་ཧ་ཅང་གི་ལྷག་

བསམ་དང་སྙིང་སྟོབས་གཉིས་རྒྱ་ཆེའི་འཇིག་

རྟེན་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་དྲང་བདེན་ལ་དགའ་བའི་མི་

རིགས་ཚང་མས་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་གནང་

དང་གནང་བཞིན་ཡོད། དེའི་དབང་གི་འཇིག་

རྟེན་ཡོངས་ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁྱབ་ཐུབ་

པ་དང། བོད་ལ་ཤ་ཚ་ཡོད་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་

མཁན་གྱི་མི་མང་འབུམ་ཕྲག་མང་པོ་རྒྱལ་ཁབ་

ཚང་མའི་ནང་ནས་ཐོན་ཐུབ་པ་དེ་༸རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་དང་

ཆབས་ཅིག་ཏུ་གཞིས་བཞུགས་མང་ཚོགས་

རྣམས་ཀྱི་རང་གི་གནས་བབ་བརྟན་པོར་འཛིན་

སྟེ་བཞུགས་ཐུབ་པའི་དབང་གི་བྱུང་བ་རེད།  

དེར་བརྟེན་ང་ཚོ་ཚང་མས་དགའ་སྤོབས་ཡི་

རང་བྱེད་འོས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་གསུངས།།  

ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེ་གཞུང་འབྲེལ་

ཕྱོགས་བསྐྱོད་ཕེབས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༣ 

ནས་ ༢༤ བར་ཉིན་གྲངས་ ༡༢ རིང་ནང་

སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་དངོས་གྲུབ་རྡོ་

རྗེ་ལགས་རྒྱ་གར་ཤར་ཁུལ་ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་

གླིང་དང་། ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡེའི་དཔོན་

རིགས་ཁག་གཅིག་དང་ལྷན་མཇལ་འཕྲད་

ཆེད་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་ཕེབས་

ཡོད་པ་བཅས།།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པོ་མཆོག་གིས་ཆུ་ལོག་གི་གནོད་
འཚེ་ཕོག་པའི་བྷ་ར་སིལ་ཡུལ་མི་
རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་

ཕྲིན་རྩལ་བ།
༄༅། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ 

ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་

མཆོག་གིས་བྷར་སིལ་(Brasil) སྲིད་

འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཌིལ་མ་ཝ་ན་རོ ་སེ ་ཕི ་ 

(H.E.Dilma Vana Rousseff) 

མཆོག་བརྒྱུད་ཡུལ་དེར་ཉེ་ལམ་ཆུ་ལོག་

གི་གནོད་འཚེ་ཚབས་ཆེ་ཕོག་པའི་ཡུལ་མི་

རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕྲིན་སྩལ་

བའི་ནང་འཁོད་དོན། 

 ཉེ ་ལམ་ལྷོ ་ཤར་བྷར་སིལ་ས་

ཁུལ་དུ་སྔར་བྱུང་མ་མྱོང་བའི་ཆུ་ལོག་གི་

གནོད་འཚེ་ཚབས་ཆེ་བྱུང་སྟེ་ཡུལ་མི་མང་

པོའ ་ིཚེ་སྲོག་ཤོར་བ་དང་རྒྱུ་དངོས་མང་པོ་

རྩ་གཏོར་ཕྱིན་པར་ངོས་རང་བློ་ཕམ་ཧ་ཅང་

ཆེན་པོ་བྱུང།  ཆུ་ལོག་གི་གནོད་འཚེ་དེའི་

འོག་ཚེ་སྲོག་ཤོར་བའི་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་

སྨོན་ལམ་དང་ཆབས་གཅིག་རྗེས་ཤུལ་ནང་

མི་སྤུན་མཆེད་ཚོར་ངོས་ཀྱིས་སྙིང་ཐག་པ་

ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

ཞེས་སོགས་འཁོད་ཡོད།   རང་བྱུང་གི་

འཇིག་པ་དེའི་འོག་ད་བར་བྷར་སིལ་ཡུལ་མི་

གྲངས་ ༥༠༠ ཙམ་རྐྱེན་འདས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་

པ་མ་ཟད། མི་མང་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའ་ིཁང་

ཁྱིམ་རྩ་གཏོར་ཕྱིན་ཏེ་སྡོད་ཁང་མེད་པའི་

དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆེ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པའི་

གནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག་པ་བཅས།།



པར་ངོས་གཉིས་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༩

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིཤེས་རིག་སྨན་པའི་སློབ་སྦྱོང་(MBBS) དང་བཟོ་སྐྲུན་རིག་གནས་ (Engineering)

གཉིས་ཀྱི་ཚུད་རྒྱུགས་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེ་གཞུང་གཉིས་ནས་ལོ་

ལྟར་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་སློབ་ཕྲུག་ཆེད་སྨན་པའི་སློབ་སྦྱོང་ (MBBS) 

དང་། བཟོ་སྐྲུན་རིག་གནས་ (Engineering) སློབ་སྦྱོང་ཆེད་དམིགས་

བསལ་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་ཁག་ཅིག་ཐོབ་མུས་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་

འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་འཐོན་རྒྱུའི་ཁོངས་ནས་གཤམ་གསལ་ཟུར་བཅད་ཞབས་

སྟེགས་ཁག་གི་ཆེད་འགྲན་ཞུགས་བྱ་བློ་ཡོད་རིགས་རྣམས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ 

ལོའ་ིཤེས་རིག་ཚུད་རྒྱུགས་ (DoE Medical/Engg.Entrance 

Test) ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་པའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུར།  ཀ༽  སྨན་

པའི་སློབ་སྦྱོང་ (MBBS) ཆེད་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་  ༣   ༡༽ 

དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ (CTSA) ཁྱབ་ཁོངས་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་

ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚན་རིག་ (PCB) སློབ་

སྦྱོང་ཐོན་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཁོ་ནའི་ཆེད་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་གཅིག་ཡོད།  ༢༽ 

ཧི་མ་ཅལ་གཞུང་ནས་སྨན་པའི་སློབ་སྦྱོང་ཆེད་ཞབས་སྟེགས་གཉིས་ཟུར་བཅད་

ཡོད་པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིཤེས་རིག་ཚུད་རྒྱུགས་ (DoE Medical/

Engg.Entrance Test) ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཨང་རིམ་བརྒྱ་ཆ་རྩེ་བཏོག་གིས་

སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༢༠ ལ་དམིགས་བསལ་དུས་ཐུང་སྦྱོང་བརྡར་ (Coach-

ing) གྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་རྒྱུ་དང་ཧི་མ་ཅལ་གཞུང་གི་སྨན་སློབ་ཚུད་རྒྱུགས་ 

(CPMET Combined Pre-Medical Entrance Test, H.P 

State) སུ་འཚང་ཞུགས་བྱེད་མཁན་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་མིང་ཐོའ་ིནང་འཇུག་རྒྱུ། 

དེ་བྱིངས་རྩ་བའི་ཆ་རྐྱེན་ཁག་ཚང་ལ་རང་ལོ་ ༢༥ མ་བརྒལ་བའི་སྐྱབས་བཅོལ་

བོད་མིའི་སློབ་ཕྲུག་ཧི་མ་ཅལ་གྱི་སྨན་སློབ་ཚུད་རྒྱུགས་ནང་འགྲན་ཞུགས་བྱ་བློ་

ཡོད་རིགས་ནས་ཧི་མ་ཅལ་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་འཚང་སྙན་ཐད་

འབུལ་བྱས་ན་འཐུས་རྒྱུ།  ཁ༽བཟོ་སྐྲུན་རིག་གནས་ (Engineering) 

ཆེད་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་ ༧ ཡོད་པ་གཤམ་གསལ་ཆ་བགོས་ལྟར་རྩ་

འཛིན་བྱ་རྒྱུ།
ཨང་། སློབ་ཚན། ཞབས་སྟེགས ་

གྲངས།
༡ ཀམ་པུ་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 རྫས་སྦྱོར་བཟོ་སྐྲུན་རིག་གནས། 

(Chemical Engineering)

གཅིག

༥ གློག་ལས་སྣེ་ཁྲིད་རིག་གནས། 

(Electrical Engineering)

གཅིག

ཐུགས་སྣང་དགོས་གལ།  ༡༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡།༢༠༡༢ ཧི་མ་ཅལ་གཞུང་གི་ཚུད་

རྒྱུགས་ལམ་སྟོན་དེབ་ཆུང་ (Prospectus) སིམ་ལ་གཏན་སློབ་རེག་ཊར་

བརྒྱུད་སློབ་ཕྲུག་རང་ཉིད་ནས་འགན་འཁུར་གྱིས་ཐད་ཀར་མངགས་ཉོ་བྱ་དགོས་པ་

དང་། སྨན་པའི་ཚུད་རྒྱུགས་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་གནད་གལ་ཆེ་ཁག་སློབ་ཕྲུག་རང་

ཉིད་ནས་ཐུགས་ཞིབ་དགོས་རྒྱུ།  ༢༽ རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་ཧི་མ་ཅལ་གཞུང་

གི་སྨན་པའི་ཚུད་རྒྱུགས་སྐབས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ཆ་ཚང་སློབ་ཕྲུག་རང་ངོས་ནས་གཏོང་

དགོས་རྒྱུ། ༣༽ གོང་གསལ་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་ཁག་གི་མཐའ་མའི་སློབ་

གཉེར་བ་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུའི་གཞི་རྩ་ཚུད་རྒྱུགས་ཀྱི་ཨང་ཐོབ་ཁོ་ནར་གཞི་བཅོལ་

བྱ་རྒྱུ་ཡིན་རུང་། འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་ འབྲས་ཀྱི་ཉུང་མཐའི་

བརྒྱ་ཆ་གཤམ་འཁོད་ལྟར་ཚད་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། 

 
སློབ་ཚན། ས་མིག་

གྲངས།

འབྲེལ་ཡོད་མཐོ་

སློབ་ཏུ་ཉུང་

མཐའི་བརྒྱ་ཆ་

དགོས་པ།

སློབ་ཡོན་ཐོབ་པར་

ཉུང་མཐའི་བརྒྱ་ཆ་

དགོས་པ།

(MBBS) 
Medical 
seats

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

  60%  ་     in-
cluding two 
HP seats

  Civil Engi-
neering

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

60%

Mechanical 
Engineering

1 (one) 50% in 
class XII 
& 50% in 
PCM

60%

Chemical 
Engineering

1 (one) 50% in 
class XII 
& 50% in 
PCM

60%

Computer 
Engineering

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

60%

Electrical 
Engineering

  1 (one)      45% in 
class XII 
& 45% in 
PCM

60%

༤༽ སློབ་ཕྲུག་གང་ཞིག་ནས་བོད་ཡིག་སློབ་ཚན་འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ་

བར་སྦྱངས་ཐོན་བྱུང་ཡོད་ན་ཨང་ཆ་ ༢ དང་། འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་བར་སྦྱངས་ཐོན་

བྱུང་ཡོད་ན་ཨང་ཆ་ ༣ ། འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་བར་སྦྱངས་བྱུང་ཡོད་ན་ཨང་ཆ་ 

༥ བཅས་དམིགས་བསལ་འཕར་སྣོན་འཐོབ་རྒྱུ། ༥༽ ཚུད་རྒྱུགས་ཀྱི་ཨང་ཐོབ་

ལ་གཞིགས་ཏེ་སློབ་ཕྲུག་སོ་སོར་བཟོ་སྐྲུན་རིག་གནས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་གང་དུ་ཞུགས་

རྒྱུའི་གདམ་ག་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན། ༦༽ ཚུད་རྒྱུགས་ནང་ཞུགས་བློ་ཡོད་རིགས་རྣམས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ཉིན་སྔ་ དྲོ་ཕྱག་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་རང་

ཉིད་ཀྱི་རྒྱུགས་སྤྲོད་ས་གནས་སུ་འབྱོར་ཐོ་འགོད་དགོས་ ཤིང་། ཕྱི་ཚེས་ ༩ 

ཉིན་ཚུད་རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུ། ༧༽ འབྱོར་ཐོ་འགོད་ཡུལ་གཤམ་གསལ་ས་གནས་

གཉིས་སུ་ངེས་པ་ཡིན།

 ཀ༽ ལྡི་ལི་དོན་གཅོད་ཁང་། ༼རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་སློབ་

ཕྲུག་ཆེད།༽
Bureau of H.H. the Dalai Lama, 10-B Ring Road, Lajpat 
Nagar-IV, New Delhi – 110 024 
Ph.no. (011) 26474798 / 26218548

ཁ༽ སྦེང་ལོར་ལྷོ་སྤྱི་ལས་ཁུངས། ༼རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་སློབ་ཕྲུག་

ཆེད།༽
The Chief Representative Office, No. 7, Sampangira-
maiah Garden, Srinivagalu Tank, Viveknagar Post, 
Bangalore - 560 047, Karnataka State 
 Ph.no. (080) 25506842 / 25506843

༨༽ ཚུད་རྒྱུགས་ཀྱི་འབྱོར་ཐོ་འགོད་སྐབས་སློབ་ཕྲུག་སོ་སོའ་ིའཛིན་རིམ་

བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་ངོ་སྤྲོད་ལག་འཁྱེར་ (Class XII Board Ex-

amination Hall Ticket/Admission Card) མིག་སྟོན་དགོས་

རྒྱུ། ༩༽ ཚུད་རྒྱུགས་ནང་ཞུགས་བློ་ཡོད་རིགས་རྣམས་ནས་ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་སུ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚུད་རྒྱུགས་གཏོང་སའི་ས་གནས་དང་སློབ་ཚན་གང་གི་

ཐོག་གཏོང་འདོད་ཡོད་པའི་ཞུ་སྙན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣ འགྱངས་མེད་

འབུལ་འབྱོར་དགོས་རྒྱུ་དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ཁོངས་ནས་

ཡིན་ཚེ་རང་ཉིད་ཀྱི་མིང་ཐོ་དང་སློབ་ཚན་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི་བརྒྱུད་འབུལ་དགོས། 

༡༠༽   སྨན་པའི་ཞབས་སྟེགས་ཐོབ་པའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་སློབ་སྦྱོང་ཟིན་

མཚམས་ཉུང་མཐར་ལོ་གསུམ་རིང་བོད་གཞུང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

བཀོད་ཁྱབ་ལྟར་ཞབས་ཞུ་བྱ་རྒྱུར་མོས་མཐུན་གྱིས་ཁྲིམས་མཐུན་གན་རྒྱ་འཇོག་

དགོས་པ་དང་དེའི་ཁག་ཐེག་འགན་ལེན་བྱེད་པོ་གཅིག་ཀྱང་ཡོད་དགོས་པ་ཡིན། 

༡༡༽ གལ་ཏེ་ཚུད་རྒྱུགས་ཨང་ཐོབ་འདྲ་མཉམ་བྱུང་ཚེ། འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་

པའི་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་བརྒྱ་ཆ་མཐོ་བ་སུ་ཡིན་དེ་གདམ་རྒྱུ་དང་། དེའང་འདྲ་

མཉམ་བྱུང་ཚེ་རྒྱན་རྒྱག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།  ༡༢༽ གོང་གི་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་

ཐོབ་རིགས་རྣམས་ནས་སློབ་སྦྱོང་མཇུག་བསྒྲིལ་མ་ཟིན་བར་ཕྱི་ནང་གཞུང་སྒེར་

གྱི་སློབ་ཡོན་ལས་རིམ་གཞན་གང་དུའང་འཛུལ་ཞུགས་མི་ཆོག  ༡༣༽ གོང་

གི་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་དང་ས་མིག་གྲངས་ཚད་སོགས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་

གི་ཕྱོགས་ནས་གློ་བུར་འགྱུར་བ་ཡོང་སྲིད་ཅིང་། དེ་འདྲའི་སྐབས་སུ་རྩོད་པའི་

རིགས་བྱེད་མི་ཆོག  ༡༤༽ གོང་གསལ་གནད་དོན་ཁག་ལ་དྭོགས་འདྲི་

ཡོད་ཚེ་གཤམ་འཁོད་འབྲེལ་གཏུགས་བྱ་ཡུལ་ཁ་བྱང་བརྒྱུད་འབྲེལ་བ་ཞུ་འཐུས་

བཅས། བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢  ཚེ ས ་ 

༡༨ ལ།།

Secretary, Department of Education, CTA, Gangchen 
Kyishong, Dharamsala-176 215, Distt. Kangra, H.P
Ph: 01892 - 226695, 222572, 222721
Fax: 01892- 223481
Email: scholarship@gov.tibet.net
Website: www.tcewf.org 

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་དང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་མང་ཚོགས་ལ་

ཚེ་དབང་དང་བཀའ་སློབ་བཀའ་དྲིན་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་སྤྱི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ཁམས་གསུམ་འགྲོ་ཀུན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གངས་

ལྗོངས་བསྟན་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་མགོན་དཔུང་དམ་

པར་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱའི་བར་

དུ་བརྟན་ཅིང་ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དགོངས་མཐའ་

དག་འབད་མེད་ལྷུན་འགྲུབ་དང་བདག་ཅག་སྐྱེ་

འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་བསོད་ནམས་གོང་མཐོར་སྤེལ་

སླད་བཅས་ལེགས་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་བརྒྱ་དུ་མར་

དམིགས་ཏེ ་དགེ་ལྡན་པའི་དགོན་སྡེ ་ཡོངས་

ནས་བརྟན་བཞུགས་རྒྱས་པ་ཞིག་བསྟར་འབུལ་

ཞུས་ཡོད། དེ་ཡང་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༨། ༣༠ ཐོག་

༸གོང་ས་མཆོག་ཕོ་བྲང་ནས་དུང་རྒྱ་སྤོ་སྣེས་

སྔོན་བསུས་ཏེ་གསུང་ཆོས་རྭ་བའི་བཞུགས་

ཁྲི་རིན་པོ་ཆེར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་རྗེས་སྒྲོལ་

མའི་གཟུངས་སྔགས་ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་ཙམ་ཞིག་

གསོག་སྒྲུབ་མཛད་གྲུབ་མཚམས་དེར་འདུས་མི་

མང་གྲངས་ ༣༠༠༠༠ བརྒལ་བ་རྣམས་ལ་སྒྲོལ་

དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའ་ིཚེ་དབང་བཀའ་

དྲིན་མ་སྩལ་གོང་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན།

མི་ཚེ་སྡུག་ལས་བྱས་ནས་བསྐྱལ་ན་དགོས་པ་

ཆེ་བ་མེད། ཚེ་དབང་ཞུས་ནས་སོ་སོ་མི་ཚེ་

བཟང་པོ་ཞིག་སྐྱེལ་དགོས། དེ་ཡང་མི་ཚེ་བཟང་

པོ་ཞེས་པ་དེ་རང་གི་འཕྲལ་སེལ་སེམས་སྐྱིད་

པ་དང་བདེ་བ་དེ་ཙམ་མིན་པར། རང་ཉིད་དང་

འབྲེལ་ཡོད་མི་གཞན་ལའང་བདེ་སྐྱིད་དང་ཕན་

ཐོགས་ཡོང་རྒྱུ། མདོར་དོན་རབ་བྱུང་ན་གཞན་

ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་དང་། གལ་ཏེ་གཞན་ལ་ཕན་

མ་ཐོགས་ཀྱང་གནོད་པ་བྱེད་རྒྱུ་མེད། དེ་ལྟ་བུའི་

མི་ཚེ་སྐྱེལ་གྱི་ཡིན་ན་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱུང་

བ་རེད། དེ་ལྟར་བྱས་ཚེ་སོ་སོ་སེམས་ སྐྱིད་པ་

ཡོང་གི་རེད། ག་ཚོད་ཀྱི་སེམས་སྐྱིད་པ་བྱུང་

ན། དེ་ཚོད་ཀྱིས་ལུས་བདེ་བ་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་

ནི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཆོག་ཡིན། ཚེ་གཟུངས་མང་པོ་

ཞིག་བསགས་ཀྱང་སེམས་ནང་ཕྲག་དོག་དང་

ཁོང་ཁྲོ་བཅངས་ནས་བསྡད་ན་ཚེ་གཟུངས་ཀྱི་

ཚེ་རིང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡིན། གཙོ་

བོ་བསམ་བློ་གཏོང་ཕྱོགས་ཀྱིས་སེམས་བག་

ཕེབས་པོ་ཞིག་དང་སྐྱིད་པོ་ཞིག་བྱུང་ན་ལུས་

བདེ ་བ་ཡོང་གི ་རེད་ཅེས་སོགས་ཀྱི ་བཀའ་

སློབ་སྩལ་གྲུབ་བསྟུན། བཀའ་ཆོས་འཕྲོ་སྐྱོང་

རྣམས་ཡོངས་སུ་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་མཚམས་

སྒྲོལ་དཀར་ ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའ་ིཚེ་དབང་

སྩལ། དེ་ནས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལ་

བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའི་ཐོག་མར་

ཤར་པ་ཆོས་རྗེ་མཆོག་དང་དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ་

མཆོག་ དེ་བཞིན་བྱང་རྩེ་ཆོས་རྗེས་བཅས་ཀྱིས་

རིམ་བཞིན་མལ་རྟེན་དོད་འདེགས་འབུལ་ཞུས་

ཡོད། དེ་རྗེས་གསོལ་འདེབས་མལ་དང་རྒྱལ་

བའི་ཞབས་བརྟན་གསུང་མུར་འབུལ་དངོས་

བཀྲིས་རྫས་བརྒྱད་སོགས་འདེགས་འབུལ་ཞུས་

གྲུབ་མཚམས་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཚོགས་པའི་

འགན་ཁུར་དང་སེར་བྱེས་དགེ་བཤེས་ཕུར་བུ་

བསམ་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་དང་བརྟན་

བཞུགས་ལ་འབུལ་དངོས་བྱུང་སོང་གིས་རྩིས་

ཁྲ་ཁག་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་རྗེས་གསུང་ཆོས་སྦྱིན་

བདག་གནང་མཁན་དང་གསུང་བསྒྱུར་བ་རྣམས་

ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ། མཐར་ཀ་ཁྲི་སྒྲོགས་ཏེ་བརྟན་

བཞུགས་དང་ཉིན་ལྔའི་ཆོས་འབྲེལ་ལེགས་པར་

གྲུབ་ཡོད་པ་བཅས་སོ།



པར་ངོས་གསུམ་པ།བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༩

སྐབས་གསུམ་པའི་བོད་མི་མང་གིས་ཐད་ཀར་འོས་འདེམས་བྱ་རྒྱུའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་སྤྱི་
འཐུས་བཅས་ཀྱི་དངོས་གཞིའི་འོས་མིའི་གསལ་བསྒྲགས་བསྐྱངས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་བཞུགས་སྒར་རྡ་སའི་ཕྱི་དྲིལ་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རྟེན་ཚོགས་ཁང་དུ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ནས་སྐབས་ ༣ པའི་བོད་མི་མང་གིས་ཐད་ཀར་འོས་འདེམས་བྱ་རྒྱུའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང་སྐབས་ ༡༥ སྤྱི་འཐུས་

བཅས་ཀྱི་དངོས་གཞིའི་འོས་མིའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོད། དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད། ༡༠།༣༠ ཐོག་དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་འཇམ་དཔལ་ཆོས་བཟང་མཆོག་དང༌། ལས་འཕར་དགེ་བཤེས་རིག་འཛིན་ཆོས་གྲགས་ལགས། 

ལས་འཕར་གཡང་མཁོ་རྒྱལ་ལགས་བཅས་ནས་གསར་འགོད་རྣམས་ལ་གསལ་བསྒྲགས་གནང་དོན། བཀའ་ཁྲི་དང་སྤྱི་འཐུས་འོས་མིར་ཕེབས་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཁོངས་ནས་དགོངས་ཞུ་ཇི་བྱས་དང༌། དོ་བདག་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་དངོས་གཞིའི་འོས་བསྡུར་

བཞུགས་ཀྱང་ཆ་རྐྱེན་ཁག་ཚང་ཡོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་གི་ཆོལ་ཁ་ཁག་ནས་དངོས་གཞིའི་འོས་མི་གྲངས་ ༢༠ རེར་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ནས་གྲངས་ ༤ ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་ཁུལ་ནས་གྲངས་ ༤ རེ་དང༌། ཐོབ་ཁོངས་སོ་སོ་ནས་དྭང་བླངས་ཇི་ཡོད་རྣམས་འདིར་

སྣོན་ཏེ་སྒྲིག་གཞི་ལྟར་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་དངོས་གཞིའི་འོས་མིར་གཉིས་ལྡབ་ལས་མི་ཉུང་བ་ཞེས་པ་ལྟར་དང༌། བཀའ་ཁྲིའི་དངོས་གཞིར་འོས་མི་ཁག་གསུམ་ཡོད་པ་དེ་དག་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ་གཤམ་གསལ།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའི་ཁོངས་དངོས་གཞིའི་

འོས་དམིགས་གཤམ་གསལ།
 བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་མདོ་སྟོད་ཆོལ་ཁའི་ཁོངས་དངོས་གཞིའི་

འོས་དམིགས་གཤམ་གསལ།
 

ཨང༌། མིང༌། ལུང་ཚན།
ད་ལྟའི་སྡོད་

གནས།
མཚོན་རྟགས

འོས་

གྲངས།

༡ འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན། འབའ་བ། རྡ་ས། དུང༌། ༦༦༦༩

༢ འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན། སྡེ་དགེ རྡ་ས། སེང་གེ ༦༠༡༡

༣ གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས། གསེར་རྟ། རྡ་ས། རྒྱལ་མཚན། ༥༧༠༠

༤ ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན། དཀར་མཛེས། སྦིར། གླེགས་བམ། ༤༠༦༡

༥ དགེ་བཤེས་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་མཚན། ཁྱུང་པོ། བལ་ཡུལ། ཉི་མ། ༣༢༤༢

༦ དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན། ཆབ་མདོ། ལྡི་ལི་ ཟླ་བ། ༣༡༠༥

༧ གངས་ལྷ་མོ། བྲག་གཡབ། རྡ་ས། གླང་ཆེན། ༣༠༧༦

༨ ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག སྒ་པ། ལྡི་ལི་ མཆོད་མེ། ༢༧༨༨

༩ བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས། ཚ་རོང༌། སྦེལ་ཀོབ། འཁོར་ལོ། ༢༦༨༣

༡༠ རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས། ལི་ཐང༌། ལྡི་ལི་ དྲིལ་བུ། ༢༡༠༠

༡༡ འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ། ལི་ཐང༌། རྡ་ས། གདུགས། ༢༠༠༧

༡༢ སྒ་པ་ལྷ་མོ། སྒ་པ། སྡེ་ར་ལྡུན། པདྨ། ༡༧༧༣

༡༣ ཆོས་འཕེལ་ཐུབ་བསྟན། འབའ་བ། སྦེང་ལོར། རྡོ་རྗེ། ༡༤༨༩

༡༤ པདྨ་བདེ་ལེགས། གླིང་ཚང༌། སྦེལ་ཀོབ། ནོར་བུ་མེ་འབར། ༡༣༦༤

༡༥ དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར། སྡེ་དགེ ཤི་ལོང༌། གངས་རི། ༡༣༢༧

༡༦ གྲའུ་ཚེ་བརྟན། སྒ་པ། ཀམ་རའོ། ཕྲེང་བ། ༡༣༡༥

༡༧ ཟླ་བ་སྒྲོལ་མ། དཀར་མཛེས། ཧོན་སུར། ནོར་བུ་དགའ་འཁྱིལ། ༡༢༧༨

༡༨ ཀརྨ་མཁས་གྲུབ། རི་བོ་ཆེ། ཨོ་རི་ས། རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ། ༡༡༤༤

༡༩ གོ་བོ་བློ་བཟང་ཕན་བདེ། འབའ་བ། མོན་གྷོ། གཡག ༡༠༥༧

༢༠ ངག་དབང་བསྟན་པ། རི་བོ་ཆེ། བལ་ཡུལ། གྲོ་འབོ། ༩༦༨

༢༡ བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས། ནང་ཆེན། འབྲས་ལྗོངས། གསེར་ཉ། དྭང་བླངས།

  
ཨང༌། མིང༌། ལུང་ཚན། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས། མཚོན་རྟགས འོས་གྲངས།

༡ བཀྲིས་རྣམ་རྒྱལ། མདོ་སྟོད། སིཡ་ཊལ། རྒྱལ་མཚན། ༡༠༤༦

༢ ནོར་བུ་ཚེ་རིང༌། དབུས་གཙང༌། ཊོ་རོན་ཊ། འཁོར་ལོ། ༨༢༦

༣ ཀུན་དགའ་འཕྲིན་ལས། དབུས་གཙང༌། ནེའུ་ཡོག རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ། ༣༨༤

༤ བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས། དབུས་གཙང༌། ཀེལ་ག་རི། དུང༌། ༣༤༣

༥ བདེ་སྐྱིད་ཆོས་དབྱངས། མདོ་སྨད། བྱང་ཨ་རི། ཉི་མ། དྭང་བླངས།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་ཡུ་རོབ་ཁོངས་དངོས་གཞིའི་

འོས་དམིགས་གཤམ་གསལ།
བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་བྱང་ཨ་རི་ཁོངས་དངོས་གཞིའི་

འོས་དམིགས་གཤམ་གསལ།

ཨང༌། མིང༌། ལུང་ཚན། ད་ལྟའི་ མཚོན་རྟགས འོས་གྲངས།

༡ ཨཱ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས། མངའ་རིས། ལྡི་ལི། དུང༌། ༨༦༥༥

༢ པདྨ་འབྱུང་གནས། སྟོད་རུ་ཐོག རྡ་ས་འམསྡེ་ར་ལྡུན། སེང་གེ ༧༥༢༥

༣ སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང༌། བྲག་སྣེ། རྡ་ས། རྒྱལ་མཚན། ༧༤༤༦

༤ ཀརྨ་ཡེ་ཤེས། ས་སྐྱ། རྡ་ས། གླེགས་བམ། ༧༢༧༦

༥ ཟླ་བ་ཚེ་རིང༌། སྟོད་ར་ཆུ། རྡ་ས། རྟ། ༦༦༦༢

༦ བོུ་ཚེ་རིང༌། ཀོང་པོ། རྡ་ས། ཟླ་བ། ༦༢༤༦

༧ ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད། གཙང་གམ་པ། རྡ་ས། གླང་ཆེན། ༦༠༧༥

༨ ཚེ་བརྟན་ནོར་བུ། འབྲོག་སྨད། བལ་ཡུལ། མཆོད་མེ། ༥༧༡༧

༩ འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས། སྟོད་རུ་ཐོག སྦེལ་ཀོབ། འཁོར་ལོ། ༥༣༧༢

༡༠ ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན། གཙང་རྡོ་ཆེན། རྡ་ས། དྲིལ་བུ། ༤༧༠༣

༡༡ འཇམ་དབྱངས་རྡོ་རྗེ། འཕན་པོ། བལ་ཡུལ། གདུགས། ༤༥༥༢

༡༢ ངག་དབང་ལྷ་མོ། སྟོད་དིང་རི། རྡ་ས། པདྨ། ༤༠༣༤

༡༣ སྒོ་དྲུག་སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོགས། སྟོད་ཡོན་གདོང༌། རྡ་ས། རྡོ་རྗེ། ༣༩༢༧

༡༤ དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ། མཚོ་སྣ། རྡ་ས། ནོར་བུ་མེ་འབར། ༣༨༥༩

༡༥ ཤར་གླིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན། གཙང་འགྲུམ་པ། རྡ་ས། གངས་རི། ༣༦༤༨

༡༦ ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ། རྫོང་དགའ་གཙང༌། ར་ཇི་སྤུར། ཕྲེང་བ། ༢༦༧༦

༡༧ འཆི་མེད་གཡུང་དྲུང༌། མངའ་རིས། རྡ་ས། ནོར་བུ་དགའ་འཁྱིལ། ༢༤༨༥

༡༨ བསོད་ནམས་བཟང་པོ། ཆོས་རྫོང༌། བལ་ཡུལ། རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ། ༢༢༤༡

༡༩ བྱ་ཉང་ཚེ་རིང་ལྷ་སྐྱབས། རྒྱལ་རྩེ། སྦེལ་ཀོབ། གཡག ༢༠༤༦

༢༠ སྨན་རམས་པདྨ་རྡོ་རྗེ། ལྷོ་བྲག རྡ་ས། གྲོ་འབོ། ༡༨༤༠

༢༡ ཕུན་རབ་ཆོས་བཟང༌། མཁར་སྟེང༌། མོན་གྷོ། གསེར་ཉ། དྭང་བླངས།

༢༢ ལུང་རིགས་བསོད་ནམས། སྟག་རྩེ་རྫོང༌། མ་སུ་རི། ཉི་མ་ དྭང་བླངས།

༢༣ དཀོན་མཆོག་ཚེ་རིང༌། རྫོང་དགའ་གཙང༌། སྤོན་ཊ། བུམ་པ། དྭང་བླངས།

ཨང༌། མིང༌། ལུང་ཚན། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས། མཚོན་རྟགས འོས་གྲངས།

༡ ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན། སྐྱིད་གྲོང༌། སི་པན། རྒྱལ་མཚན། ༦༥༧

༢ དབང་པོ་བཀྲས་མཐོང༌། ལྷ་ས། སུད་སི། འཁོར་ལོ། ༤༣༠

༣ ཆུང་བདག་ཀོ་རིན། ཕག་རི། ནོར་ཝེ། རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ། ༤༢༧

༤ བསམ་མདོ་བྱམས་པ་ཚེ་རིང༌། ཨེ་ལྷ་རྒྱ་རི། སུད་སི། དུང༌། ༢༥༢

༥ སྨོན་མཁར་བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོཌ། གཙང་རྒྱལ་རྩེ། སུད་སི། ཉི་མ། དྭང་བླངས།



པར་ངོས་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༩

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་ཁོངས་དངོས་གཞིའི་

འོས་དམིགས་གཤམ་གསལ།

 
ཨང༌། མིང༌། ལུང་ཚན། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས། མཚོན་རྟགས འོས་གྲངས།

༡ སྤེན་པ་ཚེ་རིང༌། སྣང་ར། རྡ་ས། དུང༌། ༡༧༢༣

༢ རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང༌། རྒྱལ་རོང༌། མན་སྤར། སེང་གེ ༡༥༠༥

༣ ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས། རེབ་ཀོང༌། རྡ་ས། རྒྱལ་མཚན། ༡༤༣༧

༤ འཕེལ་རྒྱས་སྒྲོལ་མ་མཚོ་མོ། བྱ་ཁྱུང༌། བལ་ཡུལ། གླེགས་བམ། ༡༢༥༢

༥ བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། ཁྲི་ཀ རྡ་ས། ཉི་མ། ༡༡༣༦

༦ ཀིརྟི་སྒྲོལ་དཀར་ལྷ་མོ། རྔ་བ། རྡ་ས། ཟླ་བ། ༡༡༠༨

༧ སྒྲོལ་དཀར་སྐྱབས། རྨ་ཆུ། རྡ་ས། གླང་ཆེན། ༡༡༠༠

༨ ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲོན། ཅོ་ནེ། ཧོན་སུར། མཆོད་མེ། ༩༡༤

༩ ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ། ཧོར་གཙང༌། རྡ་ས། འཁོར་ལོ། ༨༨༧

༡༠ སྨན་པ་མཁྱེན་རབ། ཁྲི་ཀ རྡ་ས། དྲིལ་བུ། ༥༨༡

༡༡ རྨོག་རུ་བསྟན་པ། མཚོ་ལྷོ། རྡ་ས། གདུགས། ༥༥༨

༡༢ རྒྱ་རིགས་ཐར། མང་ར། རྡ་ས། པདྨ། ༥༠༢

༡༣ ཀུན་ཐར་དོན་གྲུབ། བླ་བྲང༌། རྡ་ས། རྡོ་རྗེ། ༣༥༡

༡༤ བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན། ར་རྒྱ། སྦེལ་ཀོབ། ནོར་བུ་མེ་འབར། ༣༤༧

༡༥ ཀརྨ་དགེ་ལེགས། བྱ་ཁྱུང༌། བྷན་རྡ་ར། གངས་རི། ༣༤༠

༡༦ ཆབ་བྲག་ལྷ་མོ་སྐྱབས། གཡུ་སྒང༌། རྡ་ས། ཕྲེང་བ། ༣༡༢

༡༧ ཀླུ་མཁར་བྱམས། ཨ་ཚོགས། རྡ་ས། ནོར་བུ་དགའ་འཁྱིལ། ༢༢༢

༡༨ བཀྲིས་དོན་གྲུབ། མགོ་ལོག བལ་ཡུལ། རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ། ༢༢༠

༡༩ ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ། མགོ་ལོག རྡ་ས། གཡག ༢༠༨

༢༠ ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ། རེབ་གོང༌། རྡ་ས། གྲོ་འབོ། ༡༥༧

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་བོན་པོ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁོངས་དངོས་གཞིའི་

འོས་དམིགས་གཤམ་གསལ།

ཨང༌། མིང༌། ལུང་ཚན། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས། མཚོན་རྟགས འོས་གྲངས།

༡ དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན། ཁྱུང་པོ། བོན་གཞིས། རྒྱལ་མཚན། ༧༠

༢ བ་ར་ཚེ་དབང་བཀྲིས། ཧོར་སྦྲ་ཆེན། བོན་གཞིས། འཁོར་ལོ། ༤༡

༣ དགེ་བཤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད། ཧོར་སྦྲ་ཆེན། ཝར་ན། རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ། ༡༨

༤ བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། ཁྱུང་ལུང༌། བོན་གཞིས། དུང༌། ༦

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་དགེ་ལུགས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁོངས་དངོས་གཞིའི་འོས་དམིགས་

གཤམ་གསལ།

 
ཨང༌། མིང༌། ལུང་ཚན། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས། མཚོན་རྟགས འོས་གྲངས།

༡ རོང་པོ་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས། རོང་པོ། སྦེལ་ཀོབ། རྒྱལ་མཚན། ༡༢༢༨

༢ ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན། ལི་ཐང༌། མོན་གྷོ། འཁོར་ལོ། ༡༢༢༨

༣ དགེ་བཤེས་བློ་བཟང༌། དཀར་མཛེས། སྦེལ་ཀོབ་སེ་ར། རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ། ༥༢༩

༤ འཁྲུངས་གསར་རིན་པོ་ཆེ་བསྟན་

འཛིན་དཔལ་ལྡན།

ཏྲེ་ཧོར། ལྡི་ལི། དུང༌། ༣༩༣

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་བཀའ་བརྒྱུད་ཆོས་བརྒྱུད་ཁོངས་དངོས་གཞིའི་

འོས་དམིགས་གཤམ་གསལ།

ཨང༌། མིང༌། ལུང་ཚན། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས། མཚོན་རྟགས འོས་གྲངས།

༡ བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ། ཆབ་མདོ། རྡ་ས། རྒྱལ་མཚན། ༣༣༥

༢ ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ། དབུས་གཙང༌། རྡ་ས། འཁོར་ལོ། ༢༢༩

༣ ཁང་དཀར་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། སྟོད་ཕུ་རི། བལ་ཡུལ། རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ། ༡༦༥

༤ བླ་མ་འཕྲིན་ལས། མངའ་རིས། རྡོར་གླིང༌། དུང༌། ༡༤༢

མི་མང་ནས་ཐད་ཀར་འོས་འདེམས་བྱ་རྒྱུའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་སྐབས་ ༣ པའི་དངོས་གཞིའི་

འོས་དམིགས་གཤམ་གསལ།
 

ཨང༌། མིང༌། ལུང་ཚན། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས། མཚོན་རྟགས འོས་གྲངས།

༡ བློ་བཟང་སེང་གེ། ལི་ཐང༌། ཨ་རི། སེང་གེ། ༢༢༤༨༩

༢ བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ། ལྷ་ས། ཨ་རི། ནོར་བུ། ༡༢༣༡༩

༣ བཀྲིས་དབང་འདུས། ལྷོ་ཁ། ཡུ་རོབ། ཉི་མ། ༢༡༠༡

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་ས་སྐྱ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁོངས་དངོས་གཞིའི་

འོས་དམིགས་གཤམ་གསལ།

 
ཨང༌། མིང༌། ལུང་ཚན། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས། མཚོན་རྟགས འོས་གྲངས།

༡ ནོར་བུ་ཚེ་རིང༌། སྡེ་དགེ སྦིར། རྒྱལ་མཚན། ༢༣༡

༢ ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ། ནང་ཆེན། སྡེ་ར་ལྡུན། འཁོར་ལོ། ༡༩༦

༣ དགེ་བཤེས་ག་ཟི་ཚེ་རིང་པོ། གོ་འཇོ། སྦིར། རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ། ༨༦

༤ ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན། སྨར་ཁམས། སྤུར་ཝ་ལ། དུང༌། ༥༨

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་རྙིང་མ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁོངས་དངོས་གཞིའི་

འོས་དམིགས་གཤམ་གསལ།

ཨང༌། མིང༌། ལུང་ཚན། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས། མཚོན་རྟགས འོས་གྲངས།

༡ སློ་དཔོན་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ། རེ་ཁེ། སྦེལ་ཀོབ། རྒྱལ་མཚན། ༡༢༩༡

༢ རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག ཉག་རོང༌། སྦེང་ལོར། འཁོར་ལོ། ༧༧༥

༣ སློབ་དཔོན་དྲི་མེད་རྒྱལ་མཚན། སྡེ་དགེ། རྡ་ས། རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ། ༤༦༣

༤ མཁན་པོ་ཆོས་དབྱངས། གསེར་རྟ། རྡ་ས། དུང༌། ༨༢



པར་ངོས་ལྔ་པ།བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༩

གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་ཚོགས་པ། 
༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་

བོད་གཞུང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་

ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། བོད་གཞུང་

བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གིས་གོ་

སྒྲིག་ཐོག་ཨ་རིའི ་མཐོ ་སློབ་ཁག་ནང་སློབ་

སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་པའི་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་

རྣམས་ཀྱི་ནང་ཆོས་གོ་རྟོགས་མཐོ་རུ་གཏོང་

སླད་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོག་ནང་དགུན་དུས་ཀྱི་

ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་ཚོགས་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱི་

ཚེས་ ༡༣ ཉིན་ནས་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་དེར་

སློབ་ཁྲིད་གནང་མཁན་གཙོ་བོ་ནི་༸གོང་ས་

སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུའི་གསུང་

སྒྱུར་བ་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་སྦྱིན་པ་ལགས་

ཀྱི་གཙོས་ཕྱག་རོགས་སུ་ཀླད་པའི་ཚན་རིག་

མཁས་དབང་རི་ཆཌ་ཌེ་ཝིཌ་སན་ལགས།  བླ་

མ་མིག་དམར་ལགས།  ས་སྐྱ་ཆོས་ཚོགས་

ཀྱི་བླ་མ་པདྨ་དབང་གྲགས་ལགས།  སྒྱུ་རྩལ་

མཁས་དབང་རྗལ་ཕྷི ་ཝོ ་ཀྲེ ་སོགས་མཁས་

དབང་ཁག་གཅིག་ཕེབས་ཡོད་པ་དང་། གཞོན་

སྐྱེས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་

ནང་ཆོས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་ཞུ་བའི་དགོས་

དམིགས་གཙོ་བོ་ནི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་བོད་ཀྱི་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་

གི་ཁྱད་ཆོས་ངོས་ཟིན་ཐུབ་པ་དང་།  དེ་འདྲའི་

ཟབ་སྦྱོང་བརྒྱུད་ནས་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་དེང་

དུས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་ལྡན་ཐོག ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་

དང་གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་བློ་ལྡན་པའི་གང་ཟག་

ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་དབུ་

འབྱེད་གསུང་བཤད་སྐབས་གསུངས་དོན།  དེ་

རིང་གི་ཟབ་སྦྱོང་འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཕྱི་ 

ཟླ་ ༤ པར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་

རི་རྒྱུད་ཀྱི་མི་རིགས་དང་།  སོག་རིགས།  བོད་

པའི་ཚོགས་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་ཁག་གཅིག་ལ་

མཇལ་ཁ་སྩལ་སྐབས་དམིགས་བསལ་བཀའ་

སློབ་ཕེབས་པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་གོ་སྒྲིག་

ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།  ཟབ་སྦྱོང་དེ་རིགས་

བརྒྱུད་ནུབ་ཕྱོགས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གི་གཞོན་

སྐྱེས་ཚོས་འཛམ་གླིང་སྟེང་ངོམས་སུ་ཆོག་པའི་

བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་།  རིག་གཞུང་གི་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་བཟང་པོ་ངོས་འཛིན་

ཐུབ་པའི་ཐོག་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་

པ་དང་། དེ་དག་ནས་གསུང་པའི་ཡ་རབས་

བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་བསླབ་བྱ་དག་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་

བྱས་ཏེ་འབྱུང་འགྱུར་རང་སྐྱིད་གཞན་ཕན་གྱི་

བྱ་བ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཅེས་

བོད་རིགས་ན་གཞོན་ཟབ་སྦྱོང་།
དམིགས་སུ་བཀར་ནས་གསུངས། ༸གོང་ས་

མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་ཕེབས་རྗེས་

ལོ་དེའི་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པར་ནང་ཆོས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་

སྤེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་དང་པོ་དེ་ཚོགས་

ཡོད་པ་དང་། ད་ཐེངས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་དེ་ཐེངས་

གཉིས་པ་ཡིན་ལ་ཉིན་བཞིའི་ཟབ་སྦྱོང་དེར་

མཐོ་སློབ་ཁག་ནང་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་པའི་

བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་དང་།  གཞན་ཡང་འབྲུག་

པ་དང་།  སོག་རིགས།  ལ་དྭགས་པ།  ཤར་པ་

བཅས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་ གཞོན་སྐྱེས་མི་

གྲངས་ ༩༠ ཙམ་ཟབ་སྦྱོང་ནང་མཉམ་ཞུགས་

གནང་ཡོད། ཟབ་སྦྱོང་སྐབས་དགེ་བཤེས་

ཐུབ་བསྟན་སྦྱིན་པ་ལགས་གཙོ་བོར་གྱུར་

བའི་མཁས་དབང་ཚོས་རང་སོ་སོའ་ིསློབ་ཁྲིད་

ཐབས་ལམ་དང་།  ཤེས་རབ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་

ཀྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་དོན་སྙིང་ངོ་མ་དང་།  དམིགས་

བསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་ཁ་གསལ་གོ་བདེའི་

ལམ་ནས་གནང་རྒྱུ་མ་ཟད།  ནང་ཆོས་དང་དེང་

དུས་ཚན་རིག་གི་འབྲེལ་བ་དེ་དེང་སང་གནས་

ཚད་གང་འདྲ་ཞིག་ཏུ་སླེབས་ཡོད་པའི་སྐོར་

ཡང་ངོ་སྤྲོད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། ཕན་ཚུན་དྲི་

བ་དྲི་ལན་གྱི་ལམ་ནས་བགྲོ་གླེང་ཡང་གནང་རྒྱུ་

ཡིན་པ་བཅས།།

༄༅།  །འདི་གར་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་བོད་གཞུང་

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་

དོན།  ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་

ཁང་གིས་གོ་སྒྲིག་ཐོག་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་དང།  ནིའུ་

ཛི་ལེན་ཌིའི་ཁུལ་གྱི་བོད་རིགས་ན་གཞོན་ཕོ་མོ་

མཐོ་སློབ་ཐོན་པ་དང་། མཐོ་སློབ་ནང་སྐྱོད་བཞིན་

པ་བཅས་ལ་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོད།  

དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༦ ནས་ ༩

བར་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་སི་ཌི་ནིའི་ན་

གཞོན་མགྲོན་ཁང་ནང་ཉིན་གཉིས་དང་ཕྱེད་

ཀའི་ཟབ་སྦྱོང་ཐོག་བོད་རིགས་ན་གཞོན་ཕོ་

མོ་གྲངས་ ༢༠ ནས་མཉམ་བཞུགས་གནང་

ཡོད།  ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་མར་སྐུ་

ཚབ་དོན་གཅོད་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་

བུ་ལགས་ཀྱིས་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ལ་

འཚམས་འདྲི་དང་ཟབ་སྦྱོང་གི་ངོ་སྤྲོད་གནང་

རྗེས། བཛྲ་ཡཱ་ན་བོད་བརྒྱུད་ནང་པའི་ཆོས་

ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་དགེ་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་

བསམ་བརྟན་ལགས་ཀྱིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་ཆོས་

ངོ་སྤྲོད་དང་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་གནང།  དེ་

རྗེས་ཤེས་བྱ་དུས་དེབ་ཀྱི་སྩོམ་སྒྲིག་ཟུར་པ་སྐུ་

ཞབས་བློ་བཟང་སྦྱིན་པ་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་

སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་བཅས་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་

གནང་གྲུབ་བསྟུན་གཞུང་ཞབས་ལས་ཟུར་སྐུ་

ཞབས་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་

བོད་ཀྱི་དུས་ཆེན་ཁག་ངོ་སྤྲོད་གནང་རྗེས། སི་

ཌི་ནིའི་བོད་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཟློས་དགེ་

དྭང་བླང་ཞབས་ཞུ་བ་སྐུ་ཞབས་འཇམ་དབྱངས་

རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་གཞས་སྣ་འདྲ་མིན་

དང་ཞབས་བྲོ། ལྷ་མོའ་ིའཁྲབ་གཞུང་དར་འཕེལ་

འབྱུང་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་དང།  ཉིན་རྒྱབ་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་སྙིང་

བསྡུས་ངོ་སྤྲོད་དང་། དྲི་བ་འདྲི་ལན་གནང་། དེ་

རྗེས་ནིའུ་སའུཐེ་ཝེལ་སི་(New South 

wales University) གཙུག་ལག་སློབ་

གཉེར་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཀྱི་སློབ་དགེ་ལས་ཟུར་སྐུ་

ཞབས་ཇོན་པེ་སེ་ལགས་ཀྱིས་བོད་དང་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་།  ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་

ཟབ་ཁྲིད་གནང་ཡོད།  དེ་བཞིན་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་

ཡ་བོད་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་ཞེས་པའི་འགན་འཛིན་

སྐུ་ཞབས་སྤོལ་བྷོརཀ་(Paul Bourke) 

ལགས་ཀྱིས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་

ཁག་གིས་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྟངས་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་

གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་བོད་རིགས་དང་ཕྱི་རྒྱལ་

མི་སྣ་མཁས་མྱོང་ཅན་མགྲོན་འབོད་ཀྱིས་ཟབ་

སྦྱོང་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

སྒྲིག་ཞུགས་མ་ཡིན་པའི་མཐོ་རིམ་ཉམས་ཞིབ་སློབ་ཡོན་གསལ་བསྒྲགས།
དང་པོ། ངོ་སྤྲོད། 

 ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་སློབ་ཡོན་ལས་རིམ་

འདིའི་སྔར་ཡོད་སྒྲིག་གཞིར་དུས་འབྲེལ་དགོས་

ངེས་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཟིན་ཏེ། འདི་ལོ་ནས་

བཟུང་སླར་ཡང་མུ་མཐུད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ན། ཆ་

རྐྱེན་ཚང་ཞིང་མོས་བློ་ཡོད་མཁན་ཚོས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ འགྱངས་མེད་ཤེས་རིག་

ལས་ཁུངས་སུ་འཚང་སྙན་འབྱོར་བ་བྱ་དགོས། 

སློབ་ཡོན་ལས་རིམ་འདིའི་བརྒྱུད་རིམ་དང་ཞིབ་

ཕྲའི་ནང་དོན་གཤམ་གསལ།

གཉིས་པ། སློབ་ཡོན་ཡུན་ཚད་དང་གྲངས་

འབོར། 

 སློབ་ཡོན་ལས་རིམ་འདིའི ་ཡུན་

ཚད་ལོ་ ༣ ཡིན་པ་དང་། འགོ་འཛུགས་དུས་

ཚེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཡིན། 

ཐོག་མའི་ལོར་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་སྙན་འབུལ་བ་ 

༡༠ འདེམས་སྒྲུག་གནང་རྒྱུ། 

གསུམ་པ། སློབ་ཡོན་འབུལ་སྟངས།

ཀ༽  ལོ་རེར་སྒོར་ ༦༠༠༠༠། ༼འདིའི་ཁོངས་

སློབ་སྟོན་པའི་མཚན་དོད་ཀྱང་ཚུད་ཡོད།༽ 

འབུལ་རྒྱུ། ཁ༽ ཟླ་བ་དྲུག་རེར་སློབ་ཡོན་

འབུལ་ཐེངས་རེ་བྱ་རྒྱུ།

བཞི་པ། སློབ་ཡོན་ཞུ་སྤྲོད་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་དང་འཚང་

སྙན་འབུལ་ཕྱོགས། ༡། སློབ་ཡོན་ལས་རིམ་

འདིར་ཞུགས་མཁན་རྣམས་ལ་ཤེས་ཚད་ལག་

འཁྱེར་ཡོད་མེད་དང་ལོ་ན་རྒན་གཞོན་གྱི་ཆ་

རྐྱེན་མེད་རུང་། གཤམ་གསལ་གཞི་རྩའི་ཆ་

རྐྱེན་ཁག་ངེས་པར་ཚང་དགོས།

ཀ༽ དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་

འབུལ་འབབ་གྲངས་ཚང་ཕུལ་ཟིན་ཡོད་པ། ཁ༽ 

གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིནང་གནས་སྡོད་

ཆོག་པའི་ཁྲིམས་མཐུན་ལག་འཁྱེར་ཡོད་པ། 

ག༽ ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་ལས་དོན་ཐོག་ཤེས་ཚད་

དང་ཉམས་མྱོང་འདང་ངེས་ཡོད་པ། ང༽ བོད་ཀྱི་

སྐད་ཡིག་གི་ཤེས་ཚད་རང་རྐྱ་འཕེར་ངེས་ཡོད་

པ། ཅ༽ རང་གི་ཉམས་ཞིབ་བརྗོད་གཞི་དེའི་

ཐོག་ལོ་གསུམ་གྱི་ཉམས་ཞིབ་འཆར་གཞི་ཚད་

ལྡན་བཟོ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ། ཆ༽ ཉམས་ཞིབ་

བརྗོད་གཞི་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཆེད་ལས་མཁས་པ་

ཞིག་ནས་དོ་བདག་གིས་ཉམས་ཞིབ་ལས་རིམ་

མཇུག་སྐྱོང་ཐུབ་པ་དང། དེ་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་

སློབ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ངོས་ལེན་ཡོད་པ། 

ཇ༽ སྒྲིག་འཛུགས་གང་ཡང་རུང་བའི་ལས་

བྱེད་ཡིན་ཚེ་འབྲེལ་ཡོད་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་

དགག་བྱ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་ཞུ་འབུལ་དགོས། 

༢། གོང་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཁག་མ་ཚང་བ་དང། 

སྙན་ཤོག་དུས་བཀག་ནང་ཚུན་མ་འབྱོར་བ། 

ཡིག་ཆ་རྫུན་སྒྲིག་བྱས་པའི་རིགས་ལ་ངོས་

བཞེས་གནང་རྒྱུ་མིན། ༣། སློབ་ཁང་གང་རུང་

ནང་སློབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ངེས་ཅན་འགྲིམ་བཞིན་

པའི་རིགས་ལ་སློབ་ཡོན་འདི་སྤྲོད་རྒྱུ་མིན། ༤།  

གཞུང་སྒེར་སྡེ་ཚན་གཞན་གང་རུང་ནས་སློབ་

ཡོན་རོགས་སྐྱོར་འཐོབ་མུས་ཡིན་ཚེ་སློབ་ཡོན་

འདི་སྤྲོད་རྒྱུ་མིན།

ལྔ་པ། སློབ་སྟོན་པའི་ཆ་རྐྱེན།

ཉམས་ཞིབ་སློབ་སྟོན་པར་གཤམ་གསལ་གཞི་

རྩའི ་ཆ་རྐྱེན་གང་རུང་ཞིག་ངེས་པར་ཚང་

དགོས། ཀ༽ འབྲེལ་ཡོད་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་

མཐོ་རིམ་ཉམས་ཞིབ་(Ph.D) སློབ་ཐོན་པ།

ཁ༽ འབྲེལ་ཡོད་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ལོ་ངོ་ ༡༠ 

ཡན་གྱི་ལག་ལེན་ཉམས་མྱོང་ལྡན་པ། ག༽ 

འབྲེལ་ཡོད་བརྗོད་གཞིའི ་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་

བྱས་པའི་གྲུབ་འབྲས་ངོས་འཛིན་འཕེར་བ་ཡོད་

མཁན།

དྲུག་པ། འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་ཕྱོགས།

༡།  འདེམས་སྒྲུག་གི་ལས་དོན་སླད། ཤེས་རིག་

མཐོ་རིམ་སློབ་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཚོགས་

མི་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་

ཞིག་བསྐོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ། ཚོགས་ཆུང་དེའི་

ཚོགས་གཙོ་ཤེས་རིག་སྲོལ་རྒྱུན་ཚན་པའི་

འགན་འཛིན་ཡིན།  ༼ ཚོ ག ས ་ ཆུ ང ་ གི ་

ཚོགས་མིའི་ཁྲོད་དུ་གོང་གསལ་ཉམས་ཞིབ་

སློབ་སྟོན་པ་ཡོང་མི་ཆོག༽  ༢།  ཉ མ ས ་

ཞིབ་ཀྱི་བརྗོད་གཞིར་བཀག་རྒྱ་གང་ཡང་མེད་

ནའང་། བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྐད་ཡིག་

རིག་གཞུང་དང་།  བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན། དེང་སྐབས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་

སྤྱིའི་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་བརྗོད་གཞི་

བྱེ་བྲག་པ་གང་རུང་ཐོག་རིགས་གཅིག་རྐང་

འཛིན་གྱིས་ཉམས་ཞིབ་བྱ་རྒྱུར་མཐོང་ཆེན་བྱ་

རྒྱུ། ༼ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲྭ་ཚིགས་ནང་

བརྗོད་གཞིའི་ས་བོན་ཁག་ཅིག་ཟུར་བཀོད་ཡོད་

པ་དཔྱད་གཞིར་གཟུང་ཆོག༽ ༣། ཆ་རྐྱེན་ཚང་

བའི་འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་རྣམས་གཤམ་

གསལ་ཆ་རྐྱེན་འོག་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུ།

ཀ༽ བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་ཚད་ལ་བརྒྱ་

ཆ་ ༣༠ དང་། ཉམས་ཞིབ་འཆར་གཞི་ལ་བརྒྱ་

ཆ་ ༢༠ ཁ༽ ངག་རྒྱུགས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥

ག༽ གཤམ་འཁོད་སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་གང་

རུང་གཅིག་ཁུངས་འཕེར་ཡོད་པར་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ 

བར་གནང་རྒྱུ་དང་། སྐད་ཡིག་གསུམ་པ་ཁུངས་

འཕེར་ཡོད་པར་བརྒྱ་ཆ་ ༥ བར་གནང་རྒྱུ། 

༼ངག་རྒྱུགས་སྐབས་བརྟག་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ།༽  

 དེ་ཡང་། ཨིན་ཇི་དང་ཧིན་དི། 

ལེགས་སྦྱར། རྒྱ་ཡིག འཇར་མན། ཕི་རེནཅ། 

ལེ་ཊིན་གང་རུང་གཅིག་ཡིན་དགོས། ང༽ 

ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་གནས་ཚད་ལྡན་པའི་དཔྱད་རྩོམ་

དཔར་འགྲེམས་ཡོད་རིགས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ 

བར་གནང་རྒྱུ། ༤། སློབ་ཡོན་འདི་ཐོབ་པ་

ལ་ཕྱོགས་བསྡོམས་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ དགོས་ཤིང་

། བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ལོངས་པ་ཇི་ཡོད་རྩེ་བཏོགས་

ཀྱིས་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུ། ༥།  སློབ་ཡོན་

སྒྲིག་གཞིའི་དེབ་ཆུང་དང་། སྙན་ཞུའི་འགེངས་

ཤོག ཁག་ཐེག་འགེངས་ཤོག་བཅས་ཤེས་རིག་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲྭ་ཚིགས་ www.tcewf.

org ནང་འཇོག་རྒྱུ།

བདུན་པ། འདེམས་སྒྲུག་ཟིན་རྗེས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ།

༡།  ཉམས་ཞིབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་

སྟོན་པར་ཟླ་དྲུག་ལས་བསྡོམས་ཕུལ་ནས་རྟོག་

ཞིབ་དང་ལམ་སྟོན་དག་མཆན་ཞུ་དགོས་པ་ 

མ་ཟད། སློབ་ཡོན་རྒྱབ་གཉེར་གནང་སྟེ་ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་འབྱོར་བྱུང་རྗེས། 

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཟླ་དྲུག་སློབ་ཡོན་

འགྲེམས་གཏོང་གནང་རྒྱུ། ༢། ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་

ལས་དོན་དུས་བཀག་ནང་ཚུད་མཇུག་སྒྲིལ་

དགོས། གལ་ཏེ་བཟློག་ཏུ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གྱིས་དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་ཞུ་དགོས་བྱུང་

ན་ཆོག་རྒྱུའང་། དེ་ལ་སློབ་ཡོན་འཕར་མ་སྤྲོད་

རྒྱུ་མིན། ༣། མཐའ་མའི་ཟླ་དྲུག་གི་སློབ་ཡོན་

ནི། སློབ་ཡོན་ལས་རིམ་ཡོངས་རྫོགས་མཇུག་

འཁྱོངས་མ་བྱུང་བར་དུ་སྤྲོད་རྒྱུ་མིན། ༤། 

ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་དོན་རྩོམ་ཤོག་ཤེས་རིག་

ལས་ཁུངས་སུ་ངེས་འབུལ་དགོས་ཤིང་། ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྩོམ་ཤོག་ཚད་འཕེར་

ཡོད་མེད་ཁྱད་ལས་མཁས་པའི་མདུན་སར་

དགག་བཞག་གི་ལས་རིམ་གོ་སྒྲིག་གནང་རྒྱུ་

དང་། ཚད་ལྡན་ངོས་འཛིན་བྱུང་བ་ཚོར་ཚད་

འཛིན་ལག་འཁྱེར་གནང་རྒྱུ། གྲུབ་དོན་རྩོམ་

ཤོག་གི་བདག་དབང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་

ཡོད།

བརྒྱད་པ། ཁག་ཐེག་འགན་ལེན།

༡། སློབ་ཡོན་ཐོབ་མཚམས་ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ཁག་ཐེག་འགེངས་ཤོག་ངེས་པར་

བཀང་འབུལ་བྱ་དགོས། ༢། འདེམས་ སྒྲུག་བྱུང་

བ་གང་ཞིག་དུས་མཚམས་ཅི་རིགས་སུ་སྒྲིག་

གཞིའི་འབྲུ་དོན་གང་རུང་དང་འགལ་འཛོལ་བྱུང་

ཚེ་སློབ་ཡོན་མཚམས་འཇོག་བྱ་རྒྱུ་སྨོས་མེད་

ཐོག དོ་བདག་ལ་སློབ་ཡོན་བགོས་སྤྲོད་ཟིན་

པའི་སློབ་ཡོན་དངུལ་འབབ་ཆ་ཚང་ཤེས་རིག་

ལས་ཁུངས་ལ་ཕྱིར་སློག་དགོས་རྒྱུ།

འབྲེལ་གཏུགས་ཁ་བྱང་།
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པར་ངོས་དྲུག་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༩

ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་ནས་བཏོན་པའི་དྲི་བ་

ཁག་ལ་དྲྭ་བརྙན་བརྒྱུད་ཐད་ཀར་བཀའ་ལན་སྩལ་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ི ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༤ 

ཉིན་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་ནས་བཞུགས་སྒར་ཕོ་བྲང་དུ་དེང་དུས་

དྲྭ་ལམ་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་པེ་ཅིང་

དུ་ཡོད་པའི་རྩོམ་པ་པོ་ཝང་ལི་ཞོང་དང་། ཧྲིན་

ཀྲིན་དུ་ཡོད་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁྲིམས་

རྩོད་པ་ཐུན་པིའོ། པེ་ཅིང་གི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་སྙན་

གྲགས་ཅན་ཅཱང་ཐེན་ཡོང་བཅས་ཀྱི་དྲི་བ་གཉིས་

དང་གཞན་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་ནས་བཏོན་པའི་དྲི་བ་

བཅས་ཁྱོན་དྲི་བ་བརྒྱད་ཙམ་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་

ཡོད། 

ཐུན་པིའོ་ཡི་དྲི་བ་ཕུལ་དོན། 

  རྒྱ་བོད་མི་རིགས་བར་དང་། རྒྱ་བོད་ཤེས་ཡོན་

ཅན་བར་དུ་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་དང་ཕན་ཚུན་ཤེས་

རྟོགས་བྱེད་པ་ནི། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཞི་བའི་ཐོག་

ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་པར་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་

ཡིན་ལ། ྋགོང་ས་མཆོག་ནས་འདི་འདྲའི་འབྲེལ་

བ་ལ་མོས་མཐུན་ཡོད་མེད་དང་། ཇི་ལྟར་བྱས་ཏེ་

འབྲེལ་བ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ། འབྲེལ་བ་དང་ཤེས་

རྟོགས་འདི་ལྟ་བུའི་འགོག་རྐྱེན་གཙོ་བོ་གང་ལ་

ཐུག་ཡོད་དམ།

 ྋགོང་ས་མཆོག་གི ་བཀའ་ལན།  

གནམ་བདེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་ཐང་ཆེན་གྱི་གནས་ཚུལ་མ་

བྱུང་གོང་ནས་ངས་རྒྱ་རིགས་གྲོགས་པོ་ཚོ་ཐུག་

རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་ཨ་རི་

དང་། ཁེ་ཎ་ཌའི་ནང་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཚོར་

ཁྱོད་ཚོས་རྒྱ་རིགས་གྲོགས་པོ་ཚོར་འབྲེལ་བ་བྱེད་

དགོས་ཞེས་དེ་ལྟར་འབད་བརྩོན་བྱས་ཡོད། འོན་

ཀྱང་གནམ་བདེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་ཐང་ཆེན་གྱི་གནས་

ཚུལ་མ་བྱུང་གོང་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཕར་འབྲེལ་བ་

ཇི་ཙམ་བྱས་ཀྱང་ཁོང་ཚོས་ཕྲན་བུ་ཐེ་ཚོམ་བྱེད་

ཀྱི་འདུག གནམ་བདེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་ཐང་ཆེན་གྱི་

གནས་ཚུལ་བྱུང་རྗེས་ང་ཚོའི་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ཧ་

ཅང་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་སོང། ལྷག་པར་དུ་ ༢༠༠༨ 

ལོའ ་ིདོན་རྐྱེན་བྱུང་རྗེས་རྒྱ་རིགས་ནང་ནས་ང་

ཚོར་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་

ཡོད། འདས་པའི་ལོ་གཉིས་གསུམ་རིང་ངས་ས་

ཆ་འདྲ་མིན་ནང་ཕལ་ཆེར་རྒྱ་རིགས་མཁས་དབང་

སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ལ་ཐུག་པ་ཡིན། ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་

ཐུག་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ལ་ཕན་ཐོགས་

ཀྱང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད། དཔེར་ན་ང་ཚོ་དང་པོ་

ཐུག་སྐབས་ངོ་གདོང་ནག་པོ་སྟོན་མཁན་དེ་ཚོ་

ཡང་སྐད་ཆ་ཕར་བཤད་ཚུར་བཤད་གང་ཙམ་བྱས་

རྗེས་ཕན་ཚུན་གྱི་བསམ་ཚུལ་གསལ་པོ་ཤེས་

སྐབས་གྲོགས་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་རིང་འདིར་

ང་ཚོ་གཟུགས་པོ་དངོས་སུ་ཐུག་མ་ཐུབ་ཀྱང་དེང་

དུས་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་དྲི་བ་དྲིས་

ལན་བྱེད་པ་དེ་རིགས་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་

འདུག  གལ་ཆེ་ཤོས་ངོས་ནས་རྒྱ་རིགས་དང་ཕྱི་

རྒྱལ་བ་ཚོར་ག་དུས་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱང་རྒྱ་ནག་

ནང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་

ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། བོད་པའི་གནས་

ཚུལ་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བྱས་

པ་ཡིན་ན་ང་ཚོའི་བར་གྱི་དཀའ་ངལ་བདེ་བླག་ངང་

སེལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོས་གཉིས་མོས་ཀྱི་ཐབས་

ལམ་འཚོལ་གྱི་ཡོད་པ་ལས་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་

གྱི་གནས་ཚུལ་རྩ་བ་ནས་ཤོད་ཀྱི་མེད་ཅེས་བཀའ་

ལན་སྩལ།

ཅཱང་ཐེན་ཡོང་གི་དྲི་བ།  ཝིས་ཁིས་གསང་གྲོལ་

དྲྭ་གནས་སུ་ཉེ་ཆར་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་གློག་འཕྲིན་

ཕྱི་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ནང་། ཁྱེད་ཀྱིས་རྒྱ་གར་

དུ་བཅའ་སྡོད་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ལ། བོད་ཀྱི་

འཁྱགས་རོམས་བཞུ་བཞིན་པ་དང་། ནགས་ཚལ་

མེད་འགྲོ་བ། གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་གྱིས་གཙང་

ཆུ་འབག་བཙོག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པ་སོགས། གནད་

དོན་འདི་རིགས་སྒུག་ཐབས་མེད་མོད། ཆབ་སྲིད་

ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག  བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་ད་དུང་ལོ་

ལྔ་འམ་བཅུ་ལ་སྒུག་ཆོག་གི་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་

དེ་བདེན་པ་ཡིན་ནམ། བདེན་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་འཐབ་

ཇུས་ལ་བཅོས་སྒྲིག་བྱས་པ་ཞིག་མཚོན་གྱི་ཡོད་

དམ། དངོས་ཡོད་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་གང་ཡིན་ནམ།

ྋགོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་ལན།  ངོས་ནས་གོང་

དུ་བཤད་པ་བཞིན་ང་ཚོས་དབུ་མའི་ལམ་ཞེས་

གཉིས་སྨན་གྱི་བསམ་བློ་གཏོང་ གི་ཡོད། དེ་ལ་

འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད། ངོས་རང་སེམས་ཁྲལ་

ཆེ་ཤོས་ནི་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཆག་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་

དེ་སླར་གསོ་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡོད། ལྷག་

པར་དུ་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་སྐྱོན་ཆག་བྱུང་བ་

ཡིན་ན་གླིང་ཆེན་ཨེ་ཤེ་ཡ་ཡོངས་ལ་འབབ་བཞིན་

པའི་གཙང་པོ་མང་པོ་ཞིག་བོད་མཐོ་སྒང་ནས་

འབབ་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན་མི་བྱེ་བ་མང་པོའ ་ིཚེ་

སྲོག་ལ་ཕན་གནོད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཡོད་ཅེས་

བཀའ་ལན་སྩལ། 

 རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པོའ་ིགྲོང་ཁྱེར་

ཁ་ཤས་ནས་རྒྱ་རིགས་དོ་སྣང་ཅན་ཁག་གཅིག་

གིས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་

བཀའ་འདྲི་ཞུས་པའི་བཀའ་ལན།

དྲི་བ་དང་པོ།  ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག ང་ཕོད་ངག་

དབང་འཇིགས་མེད་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་གཟིགས་ཚུལ་

གང་འདྲ་ཡོད། ཁོང་ནི་ཁྱེད་ཀྱིས་བཏང་པའི་ཀྲུང་

དབྱང་དང་གྲོལ་མོལ་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཡིན་ལ། ཁོང་

གིས་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་བཞག་ཡོད། 

ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་འདྲའི་དབང་ཆ་གནང་མེད་ན་ཡང་

རྗེས་སུ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཁས་ལེན་གནང་ཡོད། རྗེས་

སུ་ང་ཕོད་ཕལ་ཆེར་ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་གཏད་དུ་ལངས་ཏེ་

བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་རྒྱ་དམར་གྱི་མགྲིན་ཚབ་

པ་ལྟ་བུར་གྱུར་འདུག

ྋགོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་ལན། ང་ཕོད་ནི་ 

༡༩༥༠ ལོའ་ིགོང་ནས་ངོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། དེ་སྐབས་

རྒྱུས་ཡོད་མཁན་ཚོས་ང་ཕོད་ཅེས་བརྗོད་དུས་མི་

དྲང་པོ་དང་། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཅན་ཞིག་ལ་

ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ངོས་ནས་ཀྱང་ང་ཕོད་ནི་

གསར་བརྗེའི་བསམ་བློ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཏུ་མཐོང་

སྟེ་ངེད་གཉིས་བློ་ཐུབ་ཡིན། དེ་དུས་ངོས་ནས་ཡིད་

ཆེས་དང་ཆ་འཇོག་བྱེད་ས་གཙོ་བོ་དེ་ཆགས་

ཡོད། གྲོས་མཐུན་བཞག་རྗེས་ལྷ་སར་ཐོག་

མར་ཐུག་སྐབས་ང་ཕོད་ཀྱིས་ངོས་ལ་བརྗོད་

དོན། གྲོས་མཐུན་དེ་འདྲ་ཞིག་མི་འཇོག་ཐབས་

མེད་བྱུང་སོང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན་གྲོས་མཐུན་

དེ་འདྲ་ཞིག་མ་བཞག་ན་དྲག་པོའ ་ིབཅིངས་

བཀྲོལ་ཐོག་འགྲོ་རྒྱུ་ལས་མི་འདུག་དེར་བརྟེན་

དྲག་པོའ་ིབཅིངས་བཀྲོལ་ལས་ཞི་བའི་བཅིངས་

བཀྲོལ་དགའ་བ་བསམ་སྟེ་གྲོས་མཐུན་བཞག་

པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་ཐ་མའི་དམ་ཕྲུག་རྒྱག་སྐབས་

མདོ་སྤྱིའི་དམ་ཕྲུག་ཁྱེར་ཡོད་ཀྱང་ཁོང་ཚོས་

མ་གིར་བཟོས་པའི་དམ་ཕྲུག་བརྒྱབ་པ་ཡིན་

ཞེས་ང་ཕོད་ཀྱིས་ངོས་ལ་དེ་ལྟར་བཤད་བྱུང། 

མངོན་གསལ་དོད་ཤོས་ཤིག་ལ་ ༡༩༧༩ ལོར་

ཏིང་ཞོའ་ིཕིང་གིས་རླབས་ཆེན་གྱི་བསམ་བློ་གུ་

ཡངས་ཤིག་བཏང་བ་དང་། ངོས་ནས་ཀྱང་བོད་

དུ་ལྟ་སྐོར་ཚོགས་པ་ཞིག་བཏང་བ་ཡིན། དེ་

དུས་ལྟ་སྐོར་ཚོགས་པས་ང་ཕོད་ཐུག་པའི་སྐབས་

སུ་ང་ཕོད་ཀྱིས་བརྗོད་དོན། དེ་སྔ་ཆིང་རྒྱལ་རབས་

སྐབས་ཡིན་ནའང་འདྲ། གོ་མིང་ཏང་གི་སྐབས་སུ་

ཡིན་ནའང་འདྲ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་

ས་ཁོངས་ནས་ཁྲལ་འཇལ་བ་དེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་

ནས་བྱུང་མེད་པ་དེ་མཁྱེན་དགོས་པ་རེད། ཅེས་

ང་ཕོད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་བརྗོད་འདུག གང་ལྟར་མི་

རིགས་ཀྱི་བསམ་བློ་ཡོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་གསལ་

པོ་རེད། ༡༩༨༩ ལོར་ལྷ་སར་མི་མང་འཐུས་མིའི་

ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ང་ཕོད་ཀྱིས་ྋརྒྱལ་བ་རིན་པོ་

ཆེ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་དང་།

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིམ་རི་སྦོར་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་

གི་མཐོ་སློབ་སློབ་ཡོན་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །ཡུ་རོབ་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་དྲག་གྲས་ 

(University of Maribor, Slovenia)མ་

རི་སྦོར་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་དུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༤ པའི་ནང་

ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་

དེའི་འགོ་འཛིན་ནས་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་སློབ་

ཕྲུག་གཅིག་ལ་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་

པའི་སློབ་ཡོན་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་བྱུང་དོན་

ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་

འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ལེགས་ཐོན་བྱུང་བའི་བོད་མི་

སྐྱབས་བཅོལ་བའི་སློབ་ཕྲུག་ཞུགས་བློ་ཡོད་རིགས་

ནས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་དགོས་མཁོའ་ིཡིག་

ཆ་ཁག་དང་མཐོ་སློབ་ཀྱི་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་

བཅས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ འགྱངས་

མེད་འབུལ་དགོས།

ཀ༽ གཤམ་གསལ་སློབ་ཚན་ཁག་ནས་གང་རུང་

གཅིག་ལ་འཚང་སྙན་འབུལ་ཆོག
Faculty of Electrical Engineering 
and Computer Science
Faculty of Civil Engineering 
Faculty of Chemistry and Chemical 
Engineering 
Faculty of Logistics
Faculty of Energy Technology 
Faculty of Natural Sciences and 
Mathematics

Faculty of Business and Economics

ཁ༽ དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་དང་། འཚང་སྙན་འགེངས་

ཤོག་འབུལ་ཕྱོགས།

༡། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཡིག་

རྒྱུགས་ནང་ཉུང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ལོན་པ། ༢། 

འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་

གྲུབ་འབྲས་ཨང་ཤོག་ (Marks Card) དང་

རྒྱུགས་འཕྲོད་ལག་འཁྱེར་(Pass Certifi-

cate) ངེས་འབུལ་དགོས། ༣།དོ་བདག་དང་ཕ་

མའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢ 

བར་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་ལག་དེབ་ཀྱི་ངོ་བཤུས་

སྟེང་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ནས་བདེན་དཔང་

མཚན་རྟགས་ཞུས་པ་དགོས། ༤།རྒྱ་གར་སྐྱབས་

བཅོལ་ལག་དེབ་ཐོག་ཁྲིམས་མཐུན་དུས་འགྱངས་

བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པའི་ངོ་བཤུས། གལ་ཏེ་ལག་

དེབ་དུས་འགྱངས་ཞུ་ཆེད་བཏང་ཟིན་པ་ཡིན་ཚེ་

འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་བྱུང་འཛིན་ངོ་བཤུས་

སམ་གནས་ཡུལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ངོས་སྦྱོར་

གང་རུང་དགོས། བལ་ཡུལ་དང་འབྲུག་ཁུལ་གནས་

སྡོད་སྙན་འབུལ་བ་ཡིན་ན་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་

དངོས་འབྲེལ་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པར་ས་གནས་

རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོ་སྤྲོད་རྒྱབ་གཉེར་ཐོག་

ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་ངོས་

སྦྱོར་ཡིག་ཆ་ངེས་པར་དུ་ཞུ་འབུལ་དགོས། ༥།ཕ་

མ་བོད་ནང་ཡོད་པའམ། ཕ་མ་ཡ་བྲལ། ཡང་ན་

འདས་གྲོངས་སོང་བ་ཡིན་ཚེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

ནམ། བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་ཁྱབ་ཁོངས་འཛིན་རིམ་

བཅུ་པ་བར་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི་གང་རུང་གི་

ངོས་སྦྱོར་འབུལ་དགོས། ༦།གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་

དེའི་དྲྭ་རྒྱ་ནས་  http://vpis.uni-mb.si/Tu-

jci/Application%20form.htm  འཚང་

སྙན་འགེངས་ཤོག་ (Application form)

ཕབ་བཤུས་ཀྱིས་ཞིབ་བཀང་ཐོག་ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་སུ་འབུལ་དགོས། ༧།དོ་བདག་གི་ལོ་རྒྱུས་

སྙིང་བསྡུས་ཤིག་ (Personal Essay) བྲིས་ཏེ་

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་འཚང་སྙན་མཉམ་འབུལ་

དགོས། ༨།རྒྱབ་གཉེར་ཡི་གེ་ (Letter of Rec-

ommendation)རང་གི་སློབ་གྲྭའམ་ཡང་ན་

མཐོ་སློབ་ནས་ཞུ་འབུལ་དགོས། ༩།ངོས་འཛིན་ཡོད་

པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་པའམ། དེབ་བསྐྱེལ་ཡོད་

པའི་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་གང་རུང་ཞིག་ནས་གཟུགས་

ཁམས་བདེ་ཐང་ཡིན་པའི་བདེན་དཔང་ཡི་གེ་དགོས།

ག༽ ཐུགས་སྣང་དགོས་གལ་ཁག

༡། འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུགས་

འཕྲོད་ལག་འཁྱེར་དང་ཨང་ཤོག་གི་ངོ་བཤུས་སྟེང་

ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ། ཟུང་དྲུང་གནས་རིམ་

ཡན་གྱི་གཞུང་ཞབས། ཡང་ན་བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་

ཁྱབ་ཁོངས་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ཡན་ཡོད་པའི་སློབ་

གྲྭའི་སློབ་སྤྱི་གང་རུང་གི་འགན་ལེན་དག་མཆན་

འཁོད་པ་འཚང་སྙན་མཉམ་འབུལ་དགོས། ས་གནས་

འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་དང་ཤེས་རིག་ཁྱབ་ཁོངས་

སློབ་གྲྭ་མེད་པའི་ས་གནས་སུ་རང་བདེན་ཚོགས་

ཆུང་གི་ལས་དམ་དང་བཅས་ཏེ་འགན་ལེན་དག་

མཆན་དགོས་པ་ཡིན། ༢།སློབ་ཡོན་དེའི་ཆ་རྐྱེན་ཁག་

ཞིབ་ཆ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱ་ http://www.uni-

mb.si/ ལ་ལྟ་ཞིབ་དགོས།   ༣།སློབ་ཕྲུག་གང་

ཞིག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་སྨན་པ་(MBBS)

དང་བཟོ་སྐྲུན་རིག་གནས་(Engg.)སོགས་ཟུར་

བཅད་ཞབས་སྟེགས་ཐོག་འདེམས་སྒྲུག་བྱུང་སྟེ་མཐོ་

སློབ་འགྲིམ་བཞིན་པ་ཡིན་ཚེ་སློབ་ཡོན་འདིའི་ཁོངས་

འཚང་ཞུགས་མི་ཆོག ༤།གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་དེས་

སློབ་ཡོན་དང་ཁང་དོད་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་བྱུང་

གཤིས། གནམ་གླ་དང་སློབ་ཡུན་རིང་གི་འཚོ་གྲོན་

དོ་བདག་གི་འགན་འཁུར་ལས་སློབ་གྲྭས་གནང་རྒྱུ་

མིན་པ།   ༥།ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ པའི་ནང་མཐོ་སློབ་

ཏུ་བསྐྱོད་དགོས་པར་བརྟེན། ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་

སེར་པོ་ (IC) དུས་ཐོག་ཐོན་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དང། 

 སློབ ་སྦྱོང ་གི ་དུས་ཡུན་རིང ་ལག་

འཁྱེར་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་རྙོག་རིགས་མི་འབྱུང་

བའི་འགན་ཁུར་དོ་བདག་སོ་སོས་འཁྱེར་དགོས་པ་

མ་གཏོགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་མེད། ༦།འདི་

ནས་དོ་བདག་སོ་སོར་དུས་ཐོག་གནས་འབྲེལ་ཐུབ་

རྒྱུའི་སླད་ཞུ་སྙན་ནང་གནས་འབྲེལ་བྱ་ཡུལ་ཁ་བྱང་

དང་། ཨི་མེལ། ཁ་པར་ཨང་གྲངས་བཅས་པ་ཁ་

གསལ་འགོད་དགོས། ༧།རྒྱ་གར་ནང་འདེམས་སྒྲུག་

སྐབས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ཆ་ཚང་སློབ་གཉེར་བ་རང་ངོས་

ནས་བསྒྲུབ་དགོས། ༨།འཚང་སྙན་མཉམ་དུ་གནས་

འབྲེལ་སྦྲག་གླ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་ཧིན་སྒོར་ ༥༠ འབུལ་

དགོས། ༩། འཚང་སྙན་དུས་ཐོག་མ་འབྱོར་བ་དང་

། ཆ་རྐྱེན་མ་ཚང་བའི་རིགས་ལ་ངོས་བཞེས་བྱ་རྒྱུ་

མིན། ༡༠། དུས་བཀག་གི་ཉིན་གྲངས་ ༡༤ སྔོན་ཚུད་

འཚང་སྙན་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་འདི་ནས་

དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་ཚང་མིན་བརྡ་ལན་བྱ་རྒྱུ་དང་

། དེའི་རྗེས་སུ་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་བརྡ་ལན་

བྱ་རྒྱུ་མིན། ༡༡།ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་

སྔ་དྲོ་ཕྱག་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་འདི་ག་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་མཐོ་སློབ་ཚན་པར་འབྱོར་ཐོ་འགོད་སྐབས་རང་

ཉིད་ཀྱི་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་དང་བཅིུས་གཉིས་ཀྱི་

གྲུབ་འབྲས་ཨང་ཤོག་དང་ལག་འཁྱེར་ངོ་མ་མིག་

སྟོན་དགོས་པ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༢༩ དང་ ༣༠ ཉིན་

གཉིས་རིང་བོད་ཨིན་འབྲི་རྒྱུགས་དང་ངག་རྒྱུགས་

གཏང་རྒྱུ། ༡༢།ཚུད་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ནས་བརྒྱ་ཆ་རྩེ་

བཏོག་གིས་སློབ་ཕྲུག་གཅིག་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུ། 

༡༣།འཚང་སྙན་མཉམ་དགོས་མཁོའ་ིཡིག་ཆ་ཁག་

ཆད་ལུས་མེད་པ་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་འབུལ་

དགོས། ༡༤། སློབ་ཡོན་ཐད་དོགས་འདྲི་ཡོད་རིགས་

གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་འབྲེལ་བ་གནང་འཐུས་

བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། 

 བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་

ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༣ ལ།།                      
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