༄༅། །ཝཱཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་སོབ་གཉེར་སྱིག་ཞུགས་བྱ་འདོད་
ཡོད་པའྱི་གསར་བུ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་ངོ་སོད་མདོར་བསྡུས་དང་གསར་
ཞུགས་བྱ་ཕོགས་སོར།།
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༄༅། །ཝཱཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་སོབ་གཉེར་སྱིག་ཞུགས་བྱ་འདོད་ཡོད་པའྱི་
གསར་བུ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་ངོ་སོད་མདོར་བསྡུས་དང་གསར་ཞུགས་བྱ་ཕོགས་སོར།།
༡༽

དམྱིགས་ཡུལ་དང་དགོས་པ།
ཀ༽
ཁ༽
ག༽
ང༽

༢༽

བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་རྒྱུན་འཛིན་དང་། ཉམས་གསོ་ཁྱབ་སེལ་བྱ་རྒྱུ།
རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བོའྱི་གཞུང་ལུགས་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སད་ནས་བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་བའྱི་རྒྱ་དཔེ་རྩ་བརླག་
ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་བོད་སད་ནས་ལེགས་སྦྱར་དུ་བསྐྱར་གསོ་བྱ་རྒྱུ།
བོད་ཀྱི་སོབ་གཉེར་བ་རྣམས་དང་ཧྱིམཱལཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱ་གར་བའྱི་སོབ་གཉེར་བ་སྔར་བོད་དུ་བསྐྱོད་
དེ་སོབ་གཉེར་བྱ་སོལ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་དེ་མཚུངས་སོབ་གཉེར་གྱི་གོ་སབས་སོད་རྒྱུ།
བོད་ཀྱི་ཆོས་སེ་ཆེན་པོ་ཁག་ཏུ་སྔོན་སོལ་སོབ་གཉེར་ལམ་ལུགས་དེ་དག་དེང་རབས་ཀྱི་གཙུག་ལག་
སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་ལམ་སོལ་སོམ་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུད་པ་བྱ་རྒྱུ་བཅས།

སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་བྱུང་བ་མདོར་བསྡུས།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་དུ་དུས་འགྱུར་མྱི་བཟད་པ་བྱུང་བའྱི་དབང་གྱིས་༸སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་དབུས། བོད་མྱི་སོང་ཕྲག་དུ་མ་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་ཞྱིང་། ༸སྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་སྱིད་བོན་ནེཧརཱུ་དང་ལྷན་དུ་བཀའ་བསྡུར་བསྐྱངས་འབྲས་སུ། བོད་
ཀྱི་རྱིག་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་དང་། བོད་མྱི་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་སོབ་སྦྱོ ང་སོད་རྒྱུ་འདྱི་ཛ་དྲག་གལ་ཆེའྱི་
ལས་དོན་དུ་གཟྱིགས་ནས་བོད་ཀྱི་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་དུ་མ་འཕྲལ་དུ་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་པ་དང་ལྷག་
པར་གོང་གསལ་དགོས་དམྱིགས་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དམྱིགས་བསལ་ཆེས་མཐོའྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ཞྱིག་
གསར་འཛུགས་འཆར་སོན་མཛད་ནའང་། སབས་འཕྲལ་མྱི་འགོ་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཐུན་རེན་གྱིས་རེ་ཞྱིག་
དུས་འགངས་གྱུར་ཀང་། རྱིང་མྱིན་སྦག་ས་ཆོས་སྒར་མཐོ་སོབ་ཀྱི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་བ་དང་། མ་སུ་རྱིར་གཙུག་
ལག་སོབ་དཔོན་གྱི་གཟབ་སྦྱོང་བཙུགས་པ་སོགས་མཐུན་རེན་རྱིམ ་སྱིན་མཚམས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༧ ལོར་ཆོས་
བརྒྱུད་བཞྱིའྱི་སོབ་གཉེར་བ་དགུ་བཅུའྱི་སོར་སྦག་ས་ཆོས་སྒར་ནས་བསྡུ་སོང་གྱིས་གནས་སབས་ཝཱརཱཎསཱྱི་ལེགས་
སྦྱར་གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ཡན་ལག་ལྟ་བུར་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས། དེ་ནས་ལོ་ལྟར་སོབ་
གཉེར་བ་གསར་ཞུགས་བཞྱི་བཅུའྱི་སོར་སྦག་ས་ཆོས་སྒར་ནས་སོང་བཞེས་གནང་སེ་ལོ་ཤས་སོང་མཚམས། ཆོས་
སྒར་ལྷོ ་ཕོག ས་གཞྱིས ་ཆགས་སུ་གནས་སོ ས་མཛད་རེ ས ་བོ ད ་ཀྱི ་གཞྱི ་རྱིམ ་སོབ ་གྲྭ་ཁག་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་ས་
མཚམས་རྱི་རྒྱུད་ཁག་གྱི་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་འཛིན་རྱིམ་བརྒྱད་པ་ཐོན་ཁོངས་ནས་སོབ་གཉེར་བ་སྐྱ་སེར་ཁྱད་མེད་
གསར་ཞུགས་བྱས།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ ལོར་ཅནྡྲ་མཎྱི་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་ Chandramani Review Committee དང་། ཕྱི་ལོ་
༡༩༧༥ ལོར་ཊྱིཔྱིཡཱདབ་ཚོགས་ཆུང་ D.P.Yadav Committee བཅས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བཞྱིན། ཕྱི་ལོ་
༡༩༧༧ ལོར་ལེགས་སྦྱར་གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ནས་ཟུར་ཐོན་གྱིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ལེགས་
བྱང་སེ་ཚན་གྱི་ཐད་ཀའྱི་གཟྱིགས་སྐྱོང་འོག་རང་སྐྱོང་འཛིན་སྐྱོང་སྱིག་འཛུགས་ཟུར་བཙུགས་བྱས་ཏེ་སཱརནཱཐར་

ས་ཁོངས་སྤུས་གཟྱིགས་དང་སོབ་ཁང་གསར་རྒྱག་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་རྣམས་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཁྱི་པ་དང་པོ་
ཊོཀ་ཊར་ལྕམ་སྐུ་ཀཔྱིལ་ཝཱཏསྱཡན་ Dr. Mrs. Kapila Vatsyayan མཆོག་གྱི་ཡང་དག་པའྱི་དབུ་ཁྱི ད་ལམ་
སོན་དང་། མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དཀའ་དཔྱད་འབད་བརྩོན་འོག་སོད་བཅུད་མཐུན་རེན་སྒོ་
གང་ས་ནས་མགོགས་མྱུར་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཏེ། ལོ་ངོ་ལྔ་དྲུག་ནང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་
གྱི་གནས་ཚད་དང་མཉམ་པ་བྱུང་བར་བརེན་སར་ཡང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལེགས་བྱང་སེ་ཚན་(Ministry
of Culture) གྱི་ཐད་ཀའྱི་གཟྱིགས་སྐྱོང་སྱིག་གཞྱི་དེ་དག་བསྐྱར་བཅོས་བྱས་ཏེ་རང་སྐྱོང་དབང་ཚད་ཆ་ཚང་
ལྡན་པའྱི་རྩ་ཁྱིམས་གསར་བཟོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་རྒྱ་གར་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་བཀོྱིད་
ཁྱབ་ཨང་ (F.9-9/86-U-3) ཐོ ག ་སོ བ ་ཁང་འདྱི ་ཆེ ས ་མཐོ འྱི ་གཙུག་ལག་སོ བ ་ཁང་གྱི ་གནས་ཚད་ཅན་
(Deemed to be University) དུ་གསལ་བསགས་གནང་བ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོའྱི་སོབ་ལོ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་
དང་། རྒྱུགས་སོད། གནས་ཚད་ལག་འཁྱེར་སོད་རྒྱུ་བཅས་ཆ་ཚང་རང་ཁོངས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་པ་དང་། འཛམ་
གྱིང་ནང་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་རྣམས་དེང་རབས་ཀྱི་ལམ་སོལ་ལྡན་པའྱི་སོབ་གཉེར་བྱ་སའྱི་བསྱི་གནས་
དང་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དང་པོར་གྱུར་པ་རེད་།

༣

རྱིག་སེ་དང་སེ་ཚན་ཁག (Faculties and Departments)
ཀ

ཚད་མ་དང་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་རྱིག་སེ།
རྱིག་སེ་འདྱིའྱི་ཁོངས་གཤམ་གསལ་སེ་ཚན་ (Department) ཁག་གསུམ་ཡོད།
༡༽ རྒྱ་གཞུང་སེ་ཚན།
༢ ༽རང་གཞུང་སེ་ཚན།
༣ ༽བོན་གཞུང་སེ་ཚན།

ཁ

ས་རྱིག་པའྱི་རྱིག་སེ།
རྱིག་སེ་འདྱིའྱི་འོག་གཤམ་གསལ་སེ་ཚན་གསུམ་ཡོད།
༡༽ བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་། རྩོམ་རྱིག་སེ་ཚན།
༢༽ གནའ་རབས་སད་ཡྱིག་སེ་ཚན།་(ལེགས་སྦྱར་དང་པཱལྱི།)
༣༽ དེང་རབས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གཞན་གྱི་སེ་ཚན། (ཧྱིནདྱི་དང་དབྱྱིན་ཇྱི།)

ག

གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རྱིག་སེ།
རྱིག་སེ་འདྱིའྱི་འོག་གཤམ་གསལ་སེ་ཚན་གཉྱིས་ཡོད།
༡༽ གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སེ་ཚན།
༢༽ བོད་ཀྱི་སར་རྩྱིས་རྱིག་པའྱི་སེ་ཚན།

ང

བཟོ་རྱིག་པའྱི་རྱིག་སེ།
རྱིག་སེ་འདྱི་འོག་གཤམ་གསལ་སེ་ཚན་གཉྱིས་ཡོད།
༡༽ བོད་ཀྱི་རྱི་མོའྱི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་སེ་ཚན།
༢༽ བོད་ཀྱི་ཤྱིང་རོས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་སེ་ཚན།

ཅ

དེང་རབས་རྱིག་གཞུང་གྱི་རྱིག་སེ།
༡༽ སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་སེ་ཚན།

༤༽ སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་སྔོན་འགོའྱི་འཛིན་རྱིམ་དང་སོབ་ཚན།
༡། གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་འདྱིར་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བར་དམྱིགས་བསལ་གཙོ་བོ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་
རྱིག་གཞུང་ལ་སོབ་སྦྱོང་བྱ་དགོས་སབས། སྱིར་སངས་གཞྱི་རྱིམ་འཛིན་གྲྭ་བཅུྱིས་ཐོན་པ་རྣམས་ཐད་ཀར་འདྱི་གའྱི་བསན་
བཅོས་འཛིན་རྱིམ་དུ་འཛུལ་ཞུགས་ཐུབ་མྱིན་ལ་བརེན། སྔོན་འགོའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་གཞྱི་རྱིམ་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་ནས་བཅུ་གཉྱིས་
བར་ལོ་བཞྱིར་གཞྱི་རྱིམ་དབུ་མ་གོང་འོག་གཉྱིས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སྔོན་འགོའྱི་སོབ་སྦྱོང་གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་འདྱི་རང་ནས་
བྱེད་དགོས་པ་ཡྱིན།
༢། སན་རྩྱིས་དང་བཟོ་རྱིག་རྱིག་སེ་གཉྱིས་ཀྱི་སོབ་མ་རྣམས་གཞྱི་རྱིམ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་དགོས་ཤྱིང་། སན་
རྩྱིས་རྱིག་སེའྱི་དམྱིགས་བསལ་སྔོན་འགོའྱི་སོབ་ཚན་རྣམས་ལས་གཞན་རྣམས་དབུ་མ་གོང་མའྱི་སྔོན་འགོའྱི་སོབ་ཚན་དང་
མཚུངས་ཤྱིང་བཟོ་རྱིག་སོབ་མ་རྣམས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སྔོན་འགོའྱི་སོབ་ཚན་ཆ་ཚང་དམྱིགས་བསལ་ཟུར་དུ་ཡོད།

༣། སྔོན་འགོ་དབུ་མའྱི་འཛིན་གྲྭའྱི་སོབ་ཚན།
དབུ་མ་འོག་མ་ལོ་དང་པོ།
དབུ་མ་འོག་མ་ལོ་གཉྱིས་པ།
དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་དང་པོ།
དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་གཉྱིས་པ།

གཞྱི་རྱིམ་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་དང་ཚད་མཉམ་པ།
གཞྱི་རྱིམ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་དང་ཚད་མཉམ་པ།
གཞྱི་རྱིམ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅྱིག་དང་ཚད་མཉམ་པ།
གཞྱི་རྱིམ་འཛིན་གྲྭ་བཅུྱིས་དང་ཚད་མཉམ་པ།

༥༽ དངོས་གཞྱི་སོབ་སྦྱོང་།
༡ བསན་བཅོས་པའྱི་སོབ་རྱིམ། (B.A.)དང་དོ་མཉམ་པ་རྱིམ་བཞྱིན།
བསན་བཅོས་ལོ་རྱིམ་དང་པོ།
བསན་བཅོས་ལོ་རྱིམ་གཉྱིས་པ།
བསན་བཅོས་ལོ་རྱིམ་གསུམ་པ།
༢ སོབ་དཔོན་གྱི་སོབ་རྱིམ། (M.A.) དོ་མཉམ་པ་རྱིམ་བཞྱིན།
སོབ་དཔོན་ལོ་རྱིམ་དང་པོ།
སོབ་དཔོན་ལོ་རྱིམ་གཉྱིས་པ།
དེ་ལྟར་སོབ་གཉེར་ཁང་འདྱི་ནས་བསན་བཅོས་པའྱི་འཛིན་རྱིམ་བར་ལ་སོབ་ལོ་བདུན་དང་། སོབ་དཔོན་འཛིན་རྱིམ་ལ་ལོ་
གཉྱིས་ཏེ་སོབ་ལོ་ཡོངས་རོགས་ལ་ལོ་དགུ་ཧྱིལ་པོར་འགོར་བ་ཡྱིན།

༦༽ སོབ་ཚན་ཁག
ཀ༽

ཀ་སེའྱི་སོབ་ཚན།
ཚད་མ་དང་ནང་དོན་རྱིག་པ།
༡༽
༢༽

རྒྱ་གཞུང་། ཡང་ན། ཞང་ཞུང་གྱི་གཞུང་།
རང་གཞུང་། ཡང་ན། བོན་གཞུང་།

ས་རྱིག་པ།
ངེས་ཅན་སད་ཡྱིག་སོབ་ཚན།
༡༽
༢༽
༣༽

བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་རྩོམ་རྱིག
ལེགས་སྦྱར་སད་ཡྱིག
ཧྱིནྱིའམ་དབྱྱིན་ཇྱི་གང་རུང་གྱི་སད་ཡྱིག་གཅྱིག

ཁ་སེའྱི་སོབ་ཚན།
ཁ་སེའྱི་སོབ་ཚན་དྲུག་ནས་གང་རུང་གཅྱིག་སོབ་དགོས།
༡༽ སྱིད་དོན་ཚན་རྱིག
༢༽དཔལ་འབྱོར་ཚན་རྱིག
༣༽ ཤར་གྱིང་ལོ་རྒྱུས།
༤༽ བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།
༥༽ ལེགས་སྦྱར་སད་ཡྱིག་(དམྱིགས་བསལ་)
༦༽ པཱལྱིའྱི་སད་ཡྱིག
སོབ་དཔོན་འཛིན་གྲྭར་སོབ་ཚན་ལྔ་ཡོད་པ།
༡༽ རྒྱ་གཞུང་དྲྱི་ཤོག་དང་པོ།
༢༽ རྒྱ་གཞུང་དྲྱི་ཤོག་གཉྱིས་པ།
༣༽ རང་གཞུང་དྲྱི་ཤོག་དང་པོ།
༤༽ རང་གཞུང་དྲྱི་ཤོག་གཉྱིས་པ།
༥༽ སད་ཡྱིག
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ རྒྱུགས་དུས་དང་པོ་ནས་བཟུང་སོབ་དཔོན་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་ཧྱིན་དབྱྱིན་སད་ཡྱིག་གྱི་འཛིན་གྲྭ་ཚུགས་
འགོ ་བརྩམས། འབྱུང་འགྱུར་བོད ་ཀྱི ་སད་ཡྱིག ་དང་རྩོ མ་རྱིག བོད ་ཀྱི ་ལོ ་རྒྱུས། བོད་ཀྱི་བཟོ་རྱིག ་བཅས་ཀྱི་ཐོ ག ་
ཏུའང་སོབ་དཔོན་འཛིན་རྱིམ་གསར་འཛུགས་བྱེད་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད།
ཁ༽ གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རྱིག་སེ།
སྔོན་འགོ་དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིང་སོབ་ཚན་དྲུག་རེ་ངེས་པར་དུ་ལེན་དགོས་པ་གཤམ་གསལ།
ཀ་སེའྱི་སོབ་ཚན།
ཚད་མ་དང་ནང་དོན་རྱིག་པ།
༡ རྒྱ་གཞུང་། ཡང་ན། ཞང་ཞུང་གྱི་གཞུང་།
ས་རྱིག་པ།
༡༽བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་རྩོམ་རྱིག
༢༽ ལེགས་སྦྱར་སད་ཡྱིག
༣༽ཧྱིནྱིའམ་དབྱྱིན་ཇྱི་གང་རུང་།
སན་རྩྱིས་རྱིག་པ།
༡༽གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་ཤེས་བྱ།
༢༽སར་རྩྱིས་ཀྱི་གཞྱི་རྩའྱི་ཤེས་བྱ།

གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སེ་ཚན་དུ་བསན་བཅོས་དང་སོབ་དཔོན་འཛིན་རྱིམ་སོ་སོར་མེད་ཅྱིང་ལོ་ལྔར་སན་པ་དཀའ་བཅུ་
པའྱི་སོབ་སྦྱོང་མཐར་སོང་བས་ MBBS དང་ཚད་མཉམ་པ་ཡྱིན།
སན་པ་དཀའ་བཅུ་པའྱི་སོབ་ཚན་དུ། དཔལྡན་རྒྱུད་བཞྱི་གཞྱི་བཟུང་གྱིས།
༡༽
གསོ་བའྱི་ཡུལ་ལ་གྲུབ་པ་ལུས་དང་།
༢༽ འཕེལ་འགོ་བ་ནད། གསོ་ཚུལ་(གསོ་ཐབས)དང་།
༣༽ ངོས་བཟུང་རགས་ཐབས་ཁག
༤༽ སྦྱོར་བ་སན་གྱི་རྱིམ་པ།
༥༽ ཐ་མ་ལ་ནད་སེ་ཟས་སོད་བཅུད་ལེན་རྣམས།
ག༽ སར་དཔྱད་རྩྱིས་རྱིག་གྱི་སེ་ཚན།
དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་གཉྱིས་གསོ་རྱིག་སྔོན་འགོའྱི་སོབ་གཞྱི་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན།
བསན་བཅོས་པའྱི་སོབ་རྱིམ་ལོ་གསུམ་དང་། སོབ་དཔོན་སོབ་རྱིམ་ལོ་གཉྱིས་ཡྱིན་ཞྱིང་བསན་བཅོས་འཛིན་གྲྭའྱི་སོབ་ཚན་དུ།
༡༽
བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག
༢༽ ལེགས་སྦྱར་སད་ཡྱིག་ཐོག་རྒྱ་གར་གྱི་རྩྱིས་རྱིག
༣༽ བོད་ཀྱི་སར་རྩྱིས་རྱིགས་པ་བཅས་དང་།
སོབ་དཔོན་འཛིན་རྱིམ་གྱི་སོབ་ཚན་དུ། བོད་ཀྱི་སར་དཔྱད་རྩྱིས་རྱིག་དང་། དུས་སྦྱོར། དབྱངས་འཆར་བཅས་སོ།
ང༽ལྷ་བྲྱིས་དང་ཤྱིང་བརོས་སྒྱུ་རྩལ་སེ་ཚན།
སེ་ཚན་འདྱི་ནྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་རྱི་མོ་དང་ཤྱིང་བརོས་སྒྱུ་རྩལ་ཆེད་
སྔོན་འགོ་ལོ་གཉྱིས་དང་། དེ་རེས་སེ་ཚན་སོ་སོར་སྒྱུ་རྩལ་བསན་བཅོས་ལོ་རྱིམ་གསུམ་དང་། སྒྱུ་རྩལ་སོབ་དཔོན་ལོ་རྱིམ་
གཉྱིས་བཅས་ཡོད། སྒྱུ་རྩལ་རྱིག་སེའྱི་སོབ་ཚན་ཁག་ནྱི། སྒྱུ་རྩལ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཅྱིང་དེ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཤེས་བྱ་མཐའ་
དག་ལ་བོ་གོས་ཀྱི་འཇུག་པ་ཡངས་པའྱི་སྒྱུ་རྩལ་བ་ཞྱིག་སྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན།
སྒྱུ་རྩལ་སྔོན་འགོ་ལོ་གཉྱིས་དང་བསན་བཅོས་འཛིན་ག་ལོ་གསུམ་གྱི་སོབ་ཚན་དུ།
༡
བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག
༢
ནང་དོན་རྱིག་པ
༣
དེང་རབས་སད་ཡྱིག
༤
སྒྱུ་རྩལ་ལོ་རྒྱུས།
༥
མཛེས་རྩལ་རྱིག་པ།
༦
རྨང་གཞྱིའྱི་རྱི་མོའྱི་སྒྱུ་རྩལ་བཅས་ཡྱིན་ཅྱིང་དེ་དག་ལ་དམྱིགས་བསལ་སོབ་ཚན་སོ་སོར་སོབ་
དེབ་ཟུར་གསལ་ཡོད།

༨༽ རྒྱུགས་སོད།
རྱིག་སེ་ཡོངས་རོགས་ལོ་རེའྱི་སོབ་ཚན་ཆ་ཚང་རྒྱུགས་དུས་གཉྱིས་སུ་ཆ་བགོས་ཀྱིས་སོབ་ལོ་རེར་རྒྱུགས་སོད་ཐེངས་གཉྱིས་
གཏོང་དགོས་ཤྱིང་། དབུ་མ་གོང་འོག་ལོ་གཉྱིས་རེ་ལ་རྒྱུགས་དུས་ (Semester) བཞྱི་རེ། བསན་བཅོས་ལོ་རྱིམ་གསུམ་ལ་
རྒྱུགས་དུས་དྲུག སོབ་དཔོན་ལོ་རྱིམ་གཉྱིས་ལ་རྒྱུགས་དུས་བཞྱི་བཅས་ཡོད། རྒྱུགས་དུས་སོ་སོར་རྒྱུགས་འཕྲོད་མྱིན་རྒྱུགས་དུས་
སོ་སོར་དབྱེ་འབྱེད་བྱས་ཏེ། རྒྱུགས་དུས་སྔ་མ་སྔ་མའྱི་རྒྱུགས་སོད་ཐོན་རྱིགས་རྣམས་རྒྱུགས་དུས་ཕྱི་མར་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་པ་

ལས། མ་ཐོན་རྱིགས་རྒྱུགས་དུས་དེ་རང་དུ་བསྐྱར་རྒྱུགས་འབུལ་དགོས། སོབ་དཔོན་འཛིན་གྲྭའྱི་སྒེར་རྒྱུགས་གཏོང་མཁན་མ་
ཡྱིན་པའྱི་སོབ་མ་སོ་སོའྱི་འཛིན་བཅར་ཞྱིབ་གཤེར་གྱིས་འཛིན་བཅར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཅུ་རྒྱ་ལྔ་མ་ལོན་པ་རྣམས་རྒྱུགས་སོད་དུ་
ཞུགས་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་མེད།
རྒྱུགས་ཐོན་གྲུབ་འབྲས་གནས་རྱིམ་འཛིན་གྲྭ་སོ་སོའྱི་རྒྱུགས་དུས་ཆ་ཚང་གྲུབ་མཚམས་ཐོབ་ཆ་ཁྱོན་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
འདོན་སོལ་ཡོད།

༩༽

ཉམས་ཞྱིབ་ལས་རྱིམ་སོབ་སྦྱོང་།
ཀ༽

ཁྱད་འཕགས་སོབ་དཔོན་(M. Phil)གྱི་སོབ་སྦྱོང་གྱི་སོབ་རྱིམ་ལོ་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀ་ཡོད་ཅྱིང་དེ་ནྱི་རྱིག་པའྱི་ཆུ་
གཏེར་དང་ངག་གྱི་དབང་ཕྱུག་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྔོན་འགོའྱི་ཆ་རེན་སྒྲུབ་པའྱི་སད་དུ་གནའ་དེང་གྱི་སད་དང་ལྟ་
གྲུབ། དེ་བཞྱིན་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་བཅས་ལ་སོབ་སྦྱོང་སོད་སད་ཡྱིན།

ཁ༽

རྱིག་པའྱི་ཆུ་གཏེར་དང་ངག་གྱི་དབང་ཕྱུག་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་སོབ་གཞྱི། སྱི་སོལ་བཞྱིན་བརོད་གཞྱི་གང་རུང་ཞྱིག་ལ་
རྱིག་གཅྱིག་རང་འཛིན་གྱིས་ལོ་གཉྱིས་ནས་གསུམ་བར་ཉམས་ཞྱིབ་ལེགས་པར་བྱས་ཏེ་གྲུབ་དོན་གསར་འབྲྱིའམ།
ལེགས་སྦྱར་དུ་རྩ་བརླག་སོང་རྱིགས་བསྐྱར་གསོ་བཅས་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱི་བོ་ཁ་ཁེངས་པ་དགོས་པ་ཡྱིན།

ག༽

ཉམས་ཞྱིབ་སེ་ཚན།
༡༽ནང་པའྱི་ཆེས་དཀོན་གསུང་རབ་ཉམས་ཞྱིབ་སེ་ཚན།
༢༽ལེགས་སྦྱར་དུ་རྒྱ་གཞུང་བསྐྱར་གསོའྱི་སེ་ཚན།
༣༽ས་བསྒྱུར་སེ་ཚན།
༤༽ཚིག་མཛོད་སེ་ཚན་བཅས་ཡོད།

༡༠༽ དཔེ་མཛོད།
གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་འདྱིའྱི་ཞྱི་འཚོ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Shantarakshita Library ནྱི། བོད་རྱིག་པ་དང་། ནང་
དོན་རྱིག་པ། ཧྱིམཱ ལཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སོབ་སྦྱོང་གསུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་འབྲེལ ་ཡོད་རྱིག་གཞུང་དུ་མ་སོབ་སྦྱོང་དང་ཞྱིབ་
འཇུག་སད་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དཔེ་རྒྱུན་དཀོན་རྱིགས་འབོར་ཆེན་བསྡུ་གསོག་ཡོད་པའྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ཁྱད་འཕགས་ཞྱིག་
ཡྱིན། འདྱིར་རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་བསན་གྱི་མཚོན་པའྱི་པོ་ཏྱི། དེབ་གཟུགས། སྱིན་ཤོག་འཁོར་ལོ། སྱིན་ཤོག་ཉ་གཟུགས་སོགས་དང་།
གསུང་ཆོས་དང་། བགོ་གེང་གསུང་བཤད་ས་མང་དང་། དེ་མཚུངས་གོག་བརྙན། ས་སྡུད་འཁོར་ལོ་སོགས་ཡོད་ཅྱིང་། དོན་
གཉེར་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་སོང་སད་དཔར་བཤུས་ས་བཤུས་འཕྲུལ་འཁོར་སོགས་དང་། ཀོག་ཁང་། ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་།
དེཔ་དེབ་གཡར་གཏོང་སོགས་མཐུན་རེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་ཟད། དེང་དུས་རྒྱ་གར་དང་། བོད། དེ་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་བཅས་
ནས་ཐོན་པའྱི་བོད་དང་ནང་པའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའྱི་རྩོམ་དང་དུས་དེབ་རྱིགས་བརྒྱ་སོར་རྒྱུན་ལྡན་འབྱོར་གྱི་ཡོད།

༡༡༽ སོབ་གཉེར་བའྱི་གངས་ཚད།
ཀ༽དབུ་མ་གོང་འོག་གྱི་འཛིན་གྲྭར་སོབ་གངས་
ཁ༽བསན་བཅོས་འཛིན་གྲྭར་སོབ་གངས་
ག༽སོབ་དཔོན་འཛིན་གྲྭར་སོབ་གངས་

༢༠༤
༡༥༣
༡༠༢

སོར།
སོར།
སོར།

ཉམས་ཞྱིབ་སོབ་མ་ ༡༥ སོར་བཅས་ཁྱོན་སོབ་གཉེར་བ་ ༤༧༠ སོར་ཡོད།

༡༢༽ མཐུན་རེན་དང་འགོ་གོན།
སོབ་གཉེར་སོབ་ཡོན་ཐོབ་མྱི་རྣམས་ལ།
དབུ་མ་དང་བསན་བཅོས་པའྱི་སོབ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་ཟླ་རེར་སོབ་ཡོན་སྒོར།
༨༢༥།༠༠ རེ།
སོབ་དཔོན་སོབ་རྱིམ་གྱི་སོབ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་ཟླ་རེར་སོབ་ཡོན་སྒོར།
༩༠༠།༠༠ རེ།
ཁྱད་འཕགས་སོབ་དཔོན་གྱི་སོབ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་ M.Phil ལ་ཟླ་རེར་སོབ་ཡོན་སྒོར། ༥༠༠༠།༠༠ དང་ལོ་རེར་དཔེ་དེབ་
མཁོ་གྲུབ་ཆེད་སྒོར།༥༠༠༠།༠༠ རེ།
ཉམས་ཞྱི བ་པའྱི ་སོ བ་གཉེ ར ་བ་རྣལས་ལ་ཟླ་རེར ་སོ བ་ཡོ ན ་སྒོར ། ༧༠༠༠།༠༠ དང་ལོ ་རེ ར་དཔེ་དེ བ ་མཁོ ་གྲུབ་ཆེ ད ་སྒོར །
༥༠༠༠།༠༠ རེ།
བཅས་ཀྱི་ཐོག་བཞུགས་ཁང་དང་སོབ་སོན་སོགས་རྱིན་མེད་མ་ཟད། སན་དང་རྩེད་མོ། རུང་ཁང་གྱི་འཚོ་སོན་སོགས་མཐུན་
རེན་གཞན་དག་ཀང་གང་འཚམས་ཡོད།
སོབ་གཉེར་བའྱི་ངོ ས་ན་འགོ་གོ ན་གཏོང་དགོ ས་པ་རྒྱུགས་དུས་སོ་སོར་རྒྱུགས་ཞུགས་སྙན་ཤོག་དང་། རྒྱུགས་ཡོན་བཅས་
བསོམས།
༡
དབུ་མ་འོག་མ་རྣམས་ལ་རྒྱུགས་དུས་རེར་འགོ་གོན་སྒོར།
༡༤༠།༠༠
༢
དབུ་མ་གོང་མ་རྣམས་ལ་རྒྱུགས་དུས་རེར་འགོ་གོན་སྒོར།
༡༥༥།༠༠
༣
བསན་བཅོས་པ་རྣམས་ལ་རྒྱུགས་དུས་རེར་འགོ་གོན་སྒོར།
༡༨༠།༠༠
༤
སོབ་དཔོན་རྣམས་ལ་རྒྱུགས་དུས་རེར་འགོ་གོན་སྒོར།
༢༣༠།༠༠
གོང་གསལ་ངེས་ཅན་གྱི་འགོ་གོན་དང་། དེ་མྱིན་ཟླ་རེའྱི་ལྟོ་དོད། ཡྱིག་ཆས་ཀོག་དེབ་སོགས་ཀྱི་འགོ་སོང་ཆུང་རྩེགས་གཏོང་
དགོས་པ་ལས་སོབ་གཉེར་སྒེར་གྱིས་འགོ་གོན་གཏོང་དགོས་གང་ཡང་མེད།

༡༣༽ སོབ་ཐོན་པ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་ལམ།
འདྱི་ནས་སོབ་ཐོན་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཐོས་དོན་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཆེན་པོ་རྣམས་ཕུད། དེ་འཕྲོས་བོ་ཁ་མཐོ ་
ཤོས་རྣམས་ནྱི་འདྱི་གའྱི་གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་རང་དུ་སོབ་དཔོན་དང་། ཉམས་ཞྱིབ་ལས་རྱིགས་ཁག་དང་། དེ་འོག་རྣམས་
ཤར་ནུབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོར་སོབ་དཔོན་དང་ཆོས་སྒྱུར་ལོ་ཙྭ། ཉམས་ཞྱིབ་སོགས་དང་། དེ་འོག་རྒྱ་བལ་འབྲུག་སོགས་སུ་
གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ཆོས་དགེ་དང་བོད་སད་དགེ་རྒན་དང་། གཞུང་ཞབས་ལས་བྱེད། དཔེ་མཛོད་དང་དགོན་སེ་ཁག་གྱི་
ལས་བྱེད་སོགས་ལས་རྱིགས་ས་ཚོགས་སུ་ཞབས་ཞུ་གནང་བཞྱིན་པ་རེད།

༡༤༽ སོབ་གཉེར་བ་གསར་ཞུགས།
སོབ་མའྱི་གངས།
ལོ་ལྟར་དབུ་མ་འོག་མ་ལོ་རྱིམ་དང་པོའྱི་ནང་སོབ་གཉེར་བ་རང་གཞུང་ཆོས་བརྒྱུད་རེའྱི་ནང་སོབ་གངས་བརྒྱད་རེ། བོན་
གཞུང་ལ་ལྔ། གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་སར་རྩྱིས་དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་དང་པོར་བདུན་རེ་དང་། ལྷ་བྲྱིས་དང་ཤྱིང་བརོས་དབུ་གོང་ལོ་
དང་པོ་ལ་བཅུ་བཅས་ཁྱོན་སོབ་ཡོན་གཞུང་ཐོབ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གཉེར་བ་དྲུག་ཅུ་སོར་གསར་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

གསར་ཞུགས་པའྱི་འོས་ཆོས།
ངོས་ལེན་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ནས་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་། དབྱྱིན་ཧྱིན་སད་ཡྱིག་གང་རུང་གཅྱིག་ཐོག་གཞྱི་རྱིམ་འཛིན་གྲྭ་
བརྒྱད་པ་ཐོན་པའམ། དེ་དང་ཚད་མཉམ་གྱི་ལག་འཁྱེར་ཚད་ལྡན་ཡོད་པ་དགོས་ཤྱིང་། དེ་རྱིགས་གསར་ཞུགས་སྙན་ཤོག་ཕུལ་
ཏེ་འོས་ཆོས་ཚང་རྱིགས་འཛུལ་རྒྱུགས་གཏོང་ཆོག འཛུལ་རྒྱུགས་ལ་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་། དབྱྱིན་ཧྱིན་གང་རུང་གཅྱིག་གྱི་
རྒྱུགས་ཤོག་ཨང་གངས་ ༡༠༠ རེ་ཡོད་པ་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱུགས་སོད་གཏོང་དགོས། འཛུལ་རྒྱུགས་ཐོན་རྱིགས་ཨང་ཐོབ་མཐོ་རྱིམ་
ནས་དྲག་འདེམས་གྱིས་སོབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།
(གསར་འཇུག་སྱིག་གཞྱི་དང་འཛུལ་རྒྱུགས་ཀྱི་སོབ་ཚན་འཆར་གཞྱི་བཅས་ཟུར་འཛར་ ཀ༽ནས་ ཇ༽བར་གཟྱིགས)

༡༥༽ མཐའ་དོན།
གོང་འཁོད་ལྟར་སོབ་རྱིམ་དང་མཐུན་རེན་ལྡན་པའྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེང་ཁང་འདྱིར་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་རྣམས་ནྱི་
བོད་དང་ནང་པའྱི་གནའ་བོའྱི་རྱིག་གཞུང་ལ་མཁས་པའྱི་ཡུལ་མྱི་ཚད་ལྡན། རྱིག་གཞུང་དང་གནའ་སོལ་རྒྱུན་འཛིན་ཐུབ་
པའྱི་མཁས་པའྱི་བྱ་བ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་ལ་གཞོལ་ཏེ་མྱི་ཚེ་འཕགས་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་དོན་དུ་གཏོང་མཁན་ཞྱིག་ལ་
དམྱིགས་པར་བརེན། སྦྱང་བྱ་སོབ་ཚན་ལ་དེང་རབས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་ཁག་དང་མྱི་འདྲ་བར་ནང་དོན་དང་ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་
གཞུང་ལུགས་དང་ལེགས་སྦྱར་སོགས་གནའ་བོའྱི་རྱིག་གཞུང་ཤྱིན་ཏུ་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། སོབ་སོན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཡང་
གནའ་སོལ་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་བསེན་གྱི་ཡོད་སབས། སོབ་གཉེར་བའྱི་འོས་ཆོས་ཚང་བ་ཙམ་མ་ཟད་བོ་རྱིག་
གསལ་ཞྱིང་། དད་བརྩོན་ཆེ་བ་དང་། ལྷག་པར་གནའ་བོའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་དེང་རབས་ཀྱི་སོབ་ཚན་གཉྱིས་ལས་གནའ་གཞུང་
ལ་དགའ་མོས་ཡྱིད་ཆེས་ཆེ་བ། མྱི་ཚེའྱི་མདུན་ལམ་རྱིག་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སེལ་བའྱི་སྱིད་ཞུར་གཏོང་ནུས་མཁན་ཞྱིག་ངེས་
པར་དགོས་པ་ལས། དེར་དད་བརྩོན་ཆུང་ཞྱིང་། དེང་རབས་ཀྱི་རྱིག་གནས་ལ་དགའ་མོས་ཆེ་རྱིགས་མཐོ་སོབ་འདྱིར་འཛུལ་
ཞུགས་མ་བྱས་ན་སྱི་སྒེར་གཉྱིས་གར་ལེགས་ཚོགས་ཆེ་བ་ཡྱིན།། །།

**************************************

ཟུར་འཛར་ཀ་པ༽
ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་དབུ་མ་འོག་མ་ལོ་རྱིམ་དང་པོའ་ྱི ནང་གསར་ཞུགས་སྱིག་གཞྱི།
༡༽

ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་བོད་ཀྱི་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དབུ་མ་འོག་མ་ལོ་དང་པོའྱི་ནང་གསར་ཞུགས་
བྱ་འདོད་ཡོད་རྱིགས་རྣམས་ངོས་འཛིན་ལྡན་པའྱི་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ནས་འཛིན་རྱིམ་བརྒྱད་པ་ཐོན་པའྱི་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཤེས་
ཚད་དང་། ཧྱིན་དབྱྱིན་གང་རུང་གཅྱིག་གྱི་ཤེས་ཚད་ཀང་འཛིན་རྱིམ་བརྒྱད་པ་དང་མཉམ་པ་དགོས།

༢༽

གསར་ཞུགས་བྱ་འདུན་ཡོད་རྱིགས་ལག་འཁྱེར་ཚད་ལྡན་ཡོད་པ་རྣམས་ནས་འཛུལ་ཞུགས་རྒྱུགས་སོད་ནང་ཞུགས་ཏེ་གཤམ་
གསལ་རྒྱུགས་ཤོག་གཉྱིས་གཏོང་དགོས།
ཀ༽བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག
ཁ༽ཧྱིན་དབྱྱིན་གང་རུང་གྱི་སད་ཡྱིག་གཅྱིག
གསར་ཞུགས་སོབ་ཚན་ཟུར་སྦྱར་གཞྱི་བཟུང་འབྲྱི་རྒྱུགས་རེ་རེར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དང་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གསུམ་ཡྱིན།

༣༽

འཛུལ་ཞུགས་རྒྱུགས་སོད་ཐོན་པར་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ལ་མ་མཐར་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ དང་ཧྱིན་དབྱྱིན་གང་རུང་ལ་ ༤༠ ལོན་དགོས།

༤༽

འཛུལ་རྒྱུགས་སབས་ཧྱིན་དབྱྱིན་གང་གྱི་ཐོག་རྒྱུགས་ཕུལ་མྱི་རྣམས་དབུ་མའྱི་འཛིན་གྲྭར་སོབ་ཚན་དེ་རང་ནང་ཞུགས་པ་ལས་
སད་ཡྱིག་སོབ་ཚན་གཞན་ལ་བརེ་སྒྱུར་མྱི་ཆོག

༤༽

རྒྱུགས་སོད་པ་ཞྱིག་གྱིས་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་རྒྱུགས་སོད་ཐོག་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ འམ་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཐོབ་ཀང་དབྱྱིན་ཧྱིན་གང་རུང་
གྱི་སད་ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་ན་དམྱིགས་བསལ་ཐོཔ་ཨང་ ༥ ལས་མ་མང་བ་ཞྱིག་སོད་ཆོག

༥༽

འཛུལ་ཞུགས་རྒྱུགས་སོད་ནང་རྒྱུགས་འཕྲོད་རྱིགས་རྣམས་གཙུག་ལག་གཉེར་སོབ་ཁང་ནང་ཞུགས་རྒྱུའྱི་འོས་ཆོས་ཚང་བ་ཡྱིན།

༦༽

གསར་ཞུགས་སབས་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོར་སོབ་གཉེར་བ་བརྒྱད་རེ་དང་། གཡུང་དྲུང་བོན་ལ་སོབ་གཉེར་བ་ལྔའྱི་ས་མྱིག་ཡོད།

༧༽

བུ་མོ་གསར་འཇུག་གྱི་གངས་ཚད་ནྱི་བུ་མོའྱི་ཁང་ཚན་དུ་ཁང་མྱིག་སོང་པ་ཡོད་མེད་ལ་ལྟོས་ཏེ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།

༩༽

གོང་གསལ་སེ་ཚན་སོ་སོའྱི་ནང་སོབ་གཉེར་བའྱི་འཛུལ་ཞུགས་རྒྱུགས་སོད་ཀྱི་ཨང་ཐོབ་གཞྱིར་བཟུང་མཐོ་རྱིམ ་ནས་དྲག་
འདེམས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།

༡༠༽

སེ་ཚན་སོ་སོའྱི་ནང་ས་མྱིག་སོང་པ་ལྷག་བསད་བྱུང་ཚེ། འཛུལ་ཞུགས་རྒྱུགས་སོད་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ཨང་ཐོབ་ཐོག་དྲག་འདེམས་
བྱས་ཏེ་སེ་ཚན་གཞན་དུ་སོབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ།

༡༡༽

ཟུར་ཐོར་བཀོད་པའྱི་མྱི་རྱིགས་དང་མྱི་སེ་ SC/ST ཡན་ལག་སྐྱོན་ཅནPHརྣམས་ཀྱི་སོབ་ཞུགས་བྱ་ཕོགས་མཐོ་སོབ་མཐུན་
སྦྱྱིན་ལྷན་ཚོགས་ UGC དང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གཏན་འབེབས་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་ཡྱིན །

༡༢༽

འཛུལ་ཞུགས་སབས་ག་བཙུན་དང་ཁྱྱིམ་པ་སྱི་མཚུངས་ཡྱིན་རུང་། སོབ་ཞུགས་སབས་ག་བཙུན་ཡྱིན་ཚེ་སོབ་ཐོན་མ་ཟྱིན་བར་
ག་བཙུན་དུ་གནས་དགོས་པ་ལས་སོབ་དུས་ཀྱི་ཡུན་ཚད་མ་རོ གས་གོང་སྐྱ་བོར་བབས་ཚེ་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ནས་
གནས་དབྱུང་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།

༡༣༽

གསར་ཞུགས་བྱས་པའྱི ་སོ བ ་གཉེ ར ་བ་གང་ཞྱི ག ་རང་ཉྱི ད ་སོ བ ་གྲྭ་གང་ནས་ཐོ ན ་པའྱི ་ལག་འཁྱེ ར ་/གནས་སོ ས ་ལག་
འཁྱེར/རྒྱུགས་སོད་ཨང་ཐོབ་ཤོག་ལྷེ/སོད་ལམ་གྱི་ལག་འཁྱེར་བཅས་སོབ་འཇུག་གསལ་བསགས་ཐོན་རེས་ཉྱིན་བཅོ་ལྔའྱི་ནང་
ཚུད་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་འབྱོར་དགོས། ཅྱི་སེ་དུས་བཀག་ནང་ཚུད་གོང་གསལ་ལག་འཁྱེར་རྣམས་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་སུ་
འབུལ་མ་ཐུབ་ཚེ་འབྲེལ་ཡོད་ཆོས་བརྒྱུད་/སེ་ཚན་སོ་སོའྱི་འགན་འཛིན་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་དང་སྦྲགས་ལས་ཁུངས་སུ་སྙན་ཞུ་
འབུལ་དགོས་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་རེས་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་སོབ་འཇུག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འཕྲལ་སེལ་འཛུལ་ཞུགས་པའྱི ་
གནས་སངས་ལ་བརགས་ཏེ་སར་ཉྱིན་བཅོ་ལྔའྱི་དུས་ཡུན་འཕར་མ་འབུལ་རྒྱུ་དང་། དེ་ལས་འགངས་ཚེ་སོབ་འཇུག་མྱི་ཆོག་
ཅྱིང་། དེའྱི་ཚབ་ཏུ་གསར་ཞུགས་པ་ཨང་རྱིམ་འོག་མ་ལ་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་གོ་སབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།

༡༤༽

རང་ཉྱིད་ནད་མེད་ལུས་ཐང་ཡྱིན་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་སན་པའྱི་བརག་དཔྱད་དང་ངོས་འཛིན་མ་བྱས་པར་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་པའྱི་
སོབ་གཉེར་བ་རྣམས་འཕྲལ་སེལ་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།

༡༥༽

གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་རྱིགས་བདག/སྐུ་ཚབ་ནས་འདྲྱི་བརྩད་བཀའ་སོབ་རེས་མཐའ་མའྱི་སོབ་འཇུག་པའྱི་མྱིང་ཐོ་
གསལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ནས་འདོན་རྒྱུ་ཡྱིན།

*******************************

ཟུར་འཛར་ཁ་པ༽
གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་སར་རྩྱིས་རྱིག་པ་དབུ་གོང་ལོ་དང་པོའ་ྱི ནང་སོབ་གཉེར་གསར་འཇུག་སྱིག་གཞྱི།
༡༽

ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་ གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་སར་རྩྱིས་རྱིག་པ་དབུ་གོང་ལོ་དང་པོའྱི་ནང་གསར་
ཞུགས་བྱ་འདུན་ཡོད་རྱིགས་ངོས་འཛིན་ལྡན་པའྱི་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ནས་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པ་ཐོན་པའྱི་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཤེས་ཚད་
དང་། ཧྱིན་དབྱྱིན་གང་རུང་གཅྱིག་གྱི་ཤེས་ཚད་ཀང་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པ་མཉམ་པ་དགོས།

༢༽

གསར་ཞུགས་བྱ་འདུན་ཡོད་རྱིགས་ལག་འཁྱེར་ཚད་ལྡན་ཡོད་པ་རྣམས་ནས་འཛུལ་ཞུགས་རྒྱུགས་སོད་ནང་ཞུགས་ཏེ་གཤམ་
གསལ་རྒྱུགས་ཤོག་གཉྱིས་གཏོང་དགོས།
ཀ༽བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག
ཁ༽དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སད་ཡྱིག
གསར་ཞུགས་སོབ་ཚན་ཟུར་སྦྱར་གཞྱི་བཟུང་འབྲྱི་རྒྱུགས་རེ་རེར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དང་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གསུམ་ཡྱིན།

༣༽

འཛུལ་ཞུགས་རྒྱུགས་སོད་ཐོན་པར་རྒྱུགས་ཤོག་རེ་རེར་མ་མཐར་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ ལོན་དགོས།

༤༽

རྒྱུགས་འབུལ་བ་གང་ཞྱིག་གྱིས་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཤོག་ཐོག་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ འམ་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཐོབ་ཀང་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སད་
ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་པ་རྣམས་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཐོབ་ཨང་ ༥ ལ་མ་འརྒལ་བ་ཞྱིག་སོད་ཆོག

༥༽

འཛུལ་ཞུགས་རྒྱུགས་སོད་ནང་རྒྱུགས་འཕྲོད་རྱིགས་རྣམས་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ནང་ཞུགས་རྒྱུའྱི་འོས་ཆོས་ཚང་བ་ཡྱིན།

༦༽

གསོ་བ་རྱིག་པ་ལ་དགུ་ ༩ དང་། བོད་ཀྱི་སར་རྩྱིས་རྱིག་པར་སོབ་གཉེར་བ་བདུན་ ༧ ས་མྱིག་ཡོད།

༧༽

བུ་མོ་གསར་འཇུག་གྱི་གངས་ཚད་ནྱི་བུ་མོའྱི་ཁང་ཚན་དུ་ཁང་མྱིག་སོང་པ་ཡོད་མེད་ལ་ལྟོས་ཏེ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།

༨༽

གོང་གསལ་སེ་ཚན་སོ་སོའྱི་ནང་སོབ་གཉེར་བའྱི་འཛུལ་ཞུགས་རྒྱུགས་སོད ་ཀྱི་ཨང་ཐོབ་གཞྱིར་བཟུང་མཐོ་རྱིམ་ནས་དྲག་
འདེམས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།

༩༽

སེ་ཚན་སོ་སོའྱི་ནང་གྱི་ས་མྱིག་ལྷག་བསད་བྱུང་ཚེ། འཛུལ་ཞུགས་རྒྱུགས་སོད་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ཨང་ཐོབ་གལ་རྱིམ་ནས་རྩེ་བཏོག་
གྱིས་སེ་ཚན་གཞན་དུ་སོབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ།

༡༠༽

ཟུར་ཐོར་བཀོད་པའྱི་མྱི་རྱིགས་དང་མྱི་སེ་ SC/ST ཡན་ལག་སྐྱོན་ཅན་ PH རྣམས་སོབ་ཞུགས་བྱ་ཕོགས་མཐོ་སོབ་མཐུན་
སྦྱྱིན་ལྷན་ཚོགས་ UGC དང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་གཏན་འབེབས་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་ཡྱིན།

༡༡༽

འཛུལ་ཞུགས་སབས་ག་བཙུན་དང་ཁྱྱིམ་པ་སྱི་མཚུངས་ཡྱིན་རུང་། སོབ་ཞུགས་སབས་ག་བཙུན་ཡྱིན་ཚེ་སོབ་ཐོྱིན་མ་ཟྱིན་བར་
ག་བཙུན་དུ་གནས་དགོས་པ་ལས་སོ བ་དུས་ཀྱི་ཡུན་ཚད་མ་རོ གས་གོང་སྐྱ་བོར་བབས་ཚེ་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ནས་
གནས་དབྱུང་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།

༡༢༽

གསར་ཞུགས་བྱས་པའྱི ་སོ བ ་གཉེ ར ་བ་གང་ཞྱི ག ་རང་ཉྱི ད ་སོ བ ་ག་གང་ནས་ཐོ ན ་པའྱི ་ལག་འཁྱེ ར ་/གནས་སོ ས ་ལག་
འཁྱེར/རྒྱུགས་སོད་ཨང་ཐོབ་ཤོག་ལྷེ /སོད་ལམ་གྱི་ལག་འཁྱེར་བཅས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསལ་བསགས་ཐོན་རེས་ཉྱིན་བཅོ་ལྔའྱི་
ནང་ཚུད་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་འབྱོར་དགོས། ཅྱི་སེ་གསལ་བསགས་ཐོན་རེས་ཉྱིན་བཅོ་ལྔའྱི་ནང་ཚུད་གོང་གསལ་ལག་འཁྱེར་
རྣམས་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་མ་ཐུབ་ཚེ་འབྲེལ་ཡོད་སེ་ཚན་སོ་སོའྱི་འགན་འཛིན་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་དང་སྦྲགས་ལས་ཁུངས་སུ་སྙན་
ཞུ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་རེས་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་སོབ་འཇུག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འཕྲལ་སེལ་འཛུལ་ཞུགས་པའྱི་
གནས་སངས་ལ་བརགས་ཏེ་སར་ཉྱིན་བཅོ་ལྔའྱི་དུས་ཡུན་འཕར་མ་འབུལ་རྒྱུ་དང་དེ་རེས་འགངས་ཚེ་སོབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་མྱི ན་
པ་དང་། དེའྱི་ཚབ་ཏུ་གསར་ཞུགས་པ་ཨང་རྱིམ་འོག་མ་ལ་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་གོ་སབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།

༡༣༽

རང་ཉྱིད་ནད་མེད་ལུས་ཐང་ཡྱིན་པའྱི་སོབ་གའྱི་སན་པའྱི་བརག་དཔྱད་དང་ངོས་འཛིན་མ་བྱས་པར་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་པའྱི་
སོབ་གཉེར་བ་རྣམས་འཕྲལ་སེལ་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།

༡༤༽

གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་རྱིགས་བདག/སྐུ་ཚབ་ནས་འདྲྱི་བརྩད་བཀའ་སོབ་རེས་མཐའ་མའྱི་སོབ་འཇུག་པའྱི་མྱིང་ཐོ་
གསལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ནས་འདོན་རྒྱུ་ཡྱིན།

*******************************

ཟུར་འཛར་ག་པ༽
སྒྱུ་རྩལ་སེ་ཚན་གྱི་དབུ་གོང་ལོ་དང་པོའ་ྱི ནང་སོབ་གཉེར་གསར་འཇུག་སྱིག་གཞྱི།
༡༽

ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་སེ་ཚན་ལོ་དང་པོའྱི་ནང་གསར་ཞུགས་བྱ་འདུན་ཡོད་རྱིགས་ངོས་
འཛིན་ལྡན་པའྱི་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ནས་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པ་ཐོན་པའྱི་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཤེས་ཚད་དང་། ཧྱིན་དབྱྱིན་གང་རུང་གཅྱིག་
གྱི་ཤེས་ཚད་ཀང་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པ་དང་མཉམ་པ་དགོས་ལ། སྒྱུ་རྩལ་སྦྱོང་འདོད་ཀྱི་འདུན་པ་ཤུགས་དྲག་ཡོད་པ་དགོས།

༢༽

ལག་འཁྱེར་ཚད་ལྡན་ཡོད་པའྱི་གསར་ཞུགས་བྱ་འདུན་ཡོད་རྱིགས་རྣམས་ནས་འཛུལ་ཞུགས་རྒྱུགས་སོད་ནང་ངེས་པར་ཞུགས་
དགོས། འཛུལ་ཞུགས་རྒྱུགས་སོད་དུ་གཤམ་གསལ་རྒྱུགས་ཤོག་གསུམ་གཏོང་དགོས།
ཀ༽བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག
ཁ༽དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སད་ཡྱིག
ག༽སྐྱེས་རྩལ་ཚོད་ལྟ།
གསར་ཞུགས་སོབ་ཚན་ཟུར་སྦྱར་གཞྱི་བཟུང་འབྲྱི་རྒྱུགས་རེ་རེར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དང་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གསུམ་ཡྱིན།

༣༽

འཛུལ་ཞུགས་རྒྱུགས་སོད་ཐོན་པར་རྒྱུགས་ཤོག་རེ་རེར་མ་མཐར་བརྒྱ་ཆ་ ༣༥ ལོན་དགོས།

༤༽

རྒྱུགས་འབུལ་བ་གང་ཞྱིག་གྱིས་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཤོག་ཐོག་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ འམ་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཐོབ་ཀང་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སད་
ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་པ་རྣམས་ལ་དམྱིགས་བསལ་མང་མཐར་ཨང་ ༥ ལ་མ་འརྒལ་བ་ཞྱིག་སོད་ཆོག

༥༽

འཛུལ་ཞུགས་རྒྱུགས་སོད་ནང་རྒྱུགས་འཕྲོད་རྱིགས་རྣམས་གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་ནང་ཞུགས་རྒྱུའྱི་འོས་ཆོས་ཚང་བ་ཡྱིན།

༦༽

སེ་ཚན་སོ་སོར་སོབ་གཉེར་བའྱི་ས་མྱིག་ལྔ་རེ་ཡོད།

༨༽

བུ་མོ་གསར་འཇུག་སོར་བུ་མོའྱི་ཁང་ཚན་དུ་ས་མྱིག་སོང་པ་ཡོད་མེད་ལ་ལྟོས་ཏེ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།

༩༽

གོང་གསལ་སེ་ཚན་སོ་སོའྱི་ནང་སོབ་གཉེར་བ་འཛུལ་ཞུགས་རྒྱུགས་སོད་ཀྱི་ཨང་ཐོབ་གཞྱིར་བཟུང་མཐོ་རྱིམ་ནས་རྩེ་བཏོག་བྱ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

༡༡༽

ཟུར་ཐོར་བཀོད་པའྱི་མྱི་རྱིགས་དང་མྱི་སེ་་ SC/ST ཡན་ལག་སྐྱོན་ཅན་རྣམས་སོབ་ཞུགས་བྱ་ཕོགས་ UGC དང་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་ལུགས་གཞྱི་བཟུང་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།

༡༢༽

འཛུལ་ཞུགས་སབས་ག་བཙུན་དང་ཁྱྱིམ་པ་སྱི་མཚུངས་ཡྱིན ་རུང་། སོ བ་ཞུགས་སབས་ག་བཙུན་ཡྱིན་ཚེ་སོབ་ཐོྱི ན་བར་ག་
བཙུན་དུ་གནས་དགོས་པ་ལས་སོབ་དུས་ཀྱི་ཡུན་ཚད་མ་རོགས་གོང་སྐྱ་བོར་བབས་ཚེ་སོབ་ག་ནས་གནས་དབྱུང་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།

༡༣༽

གསར་ཞུགས་བྱས་པའྱི ་སོ བ ་གཉེ ར ་བ་གང་ཞྱི ག ་རང་ཉྱི ད ་སོ བ ་ག་གང་ནས་ཐོ ན ་པའྱི ་ལག་འཁྱེ ར ་/གནས་སོ ས ་ལག་
འཁྱེར/རྒྱུགས་སོད་ཨང་ཐོབ་ཤོག་ལྷེ /སོད་ལམ་གྱི་ལག་འཁྱེར་བཅས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསལ་བསགས་ཐོན་རེས་ཉྱིན་བཅོ་ལྔའྱི་

ནང་ཚུད་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་འབྱོར་དགོས། ཅྱི་སེ་གསལ་བསགས་ཐོན་རེས་ཉྱིན་བཅོ་ལྔའྱི་ནང་ཚུད་གོང་གསལ་ལག་འཁྱེར་
རྣམས་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་མ་ཐུབ་ཚེ་འབྲེལ་ཡོད་སེ་ཚན་སོ་སོའྱི་འགན་འཛིན་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་དང་སྦྲགས་ལས་ཁུངས་སུ་སྙན་
ཞུ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་རེས་གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་གྱི་སོབ་འཇུག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འཕྲལ་སེལ་འཛུལ་ཞུགས་པའྱི་གནས་
སངས་ལ་བརགས་ཏེ་སར་ཉྱིན་བཅོ་ལྔའྱི་དུས་ཡུན་འཕར་མ་འབུལ་རྒྱུ་དང་དེ་རེས་འགངས་ཚེ་སོབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་མྱིན་པ་དང་།
དེའྱི་ཚབ་ཏུ་གསར་ཞུགས་པ་ཨང་རྱིམ་འོག་མ་ལ་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་གོ་སབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།
༡༤༽

རང་ཉྱིད་ནད་མེད་ལུས་ཐང་ཡྱིན་པའྱི་སོབ་གའྱི་སན་པའྱི་བརག་དཔྱད་དང་ངོས་འཛིན་མ་བྱས་པར་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་པའྱི་
སོབ་གཉེར་བ་རྣམས་འཕྲལ་སེལ་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།

༡༥༽

སོབ་ཁང་གྱི་རྱིགས་བདག/སྐུ་ཚབ་ནས་འདྲྱི་བརྩད་བཀའ་སོབ་རེས་མཐའ་མའྱི་སོབ་འཇུག་པའྱི་མྱིང་ཐོ་གསལ་བསགས་ལས་
ཁུངས་ནས་འདོན་རྒྱུ་ཡྱིན།

*******************************

ཟུར་འཛར་ང་པ༽
ནང་ཆོས་དབུ་མ་འོག་མ་ལོ་དང་པོའྱི་སོབ་མ་གསར་འཇུག་རྒྱུགས་སོད་ཀྱི་རྒྱུགས་གཞྱི།
རྒྱུགས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༣།༠༠

ཁྱོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ།

ཀ༽ འཛིན་རྱིམ་བརྒྱད་པའྱི་སད་ཡྱིག་ཀོག་དེབ་ལ།

༢༥

ཁ༽ ལེགས་བཤད་ལོན་དབང་ལ།

༡༠

༡༠༠

ག༽ རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་དང་རྱིགས་ལམ་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཀོག་དེབ་ལ། ༢༠
ང༽ བྱྱིས་པ་དག་ཡྱིག་སོགས་དག་སེབ་ཤེས་ཚད།
ཅ༽ རྩོམ་རྱིགས།

༡༠

(འདྱིའྱི་ནང་སྙན་ཞུ་དང་། གཏོང་ཡྱིག། བརྩམས་ཆོས་དབྱེ་ཞྱིབ་སོགས་ཡོད) ༣༠

ཆ༽ ཡྱིག་གཟུགས་ལ།

༥

འདྱི་དག་ཀང་སེ་ཚན་གསུམ་དུ་ཕེ་ནས་དྲྱི་ཤོག་གསུམ་དུ་བསྡུ་དགོས་ཤྱིང་རྒྱུགས་བཞེས་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་
གསུམ་ལ་བགོ་དགོས་པ་ཡྱིན་ནོ།།
ཀ༽ འཛིན་རྱིམ་བརྒྱད་པའྱི་ཀོག་དེབ་དང་ལེགས་ལོན་ལ།

ཨང་། ༣༥

ཁ༽ རྒྱལ་རབས་ཆོས་བྱུང་ཀོག་དེབ་དང་བྱྱིས་པ་དག་ཡྱིག

ཨང་། ༣༠

ག༽ རྩོམ་རྱིགས་དང་ཡྱིག་གཟུགས་ལ།

ཨང་། ༣༥
བསོམས།

༡༠༠

གོང་གསལ་རྣམས་ཝཱཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་ནང་ལོ་ལྟར་སོབ་མ་གསར་པ་འཛུལ་མཁན་
རྣམས་ཀྱི་འཛུལ་རྒྱུགས་ཀྱི་རྒྱུགས་གཞྱིར་ཕྱི་ལོ་་༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་གྱི་རྱིགས་
བདག་མཆོག་དང་། འབྲེལ་ཡོད་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དགེ་རྒན་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན།

ཟུར་འཛར་ཅ་པ༽
ENGLISH SYLLABUS
FOR
PURVA MADHYAMA FIRST YEAR ENTRANCE EXAMINATION
PAPER II

TIME: 3 HRS

MAXIMUM MARKS: 100

The question paper will be designed to test the candidates’ awareness of English language at the class
VIIIth standard. It will primarily test their ability in understanding English, effective writing, correct use
of words, and some areas of elementary grammar. The paper will be divided into three sections.
Section A

Reading skills

Marks 30

There will be three short unseen passages, each passage followed by a variety of comprehension
questions. Comprehension questions will be also include vocabulary test. Each passage will carry 10
Marks. Each passage will contain question/questions of 2 marks for vocabulary test.
Section B
Writing Skills
Marks: 25
The candidates will have to attempt three writing tasks:
B-1 A short composition of about 50 words with guidance. Some notes or hints will be given and the
candidates will have to build up the composition by using these hints.
Marks 5
B-2 Candidates will have to write a letter/applications. Letter types will include the following:Personal letter : to friends or relatives
Official letter : to the Principal or any other official
Both types of letters will be given and the candidates will have to write one of them. Marks 10
B-3 Writing an essay of about 200 words on any one of the given topics.
Marks 10
Section C
Vocabulary and Grammar
Marks 45
C-1 Vocabulary
Marks 15
The test of vocabulary will include antonyms, synonyms and one-word substitution. 5
objective/multiple-choice question will be set on each of the three topics. Each question will
carry 1 mark..
C-2 Grammar
Marks 30
Candidates will be tested in the following areas of grammar: Parts of speech (specially form and
function of nouns, pronouns, verbs and adjectives), Article, Tenses, Rearranging jumbled word
into a meaningful order, Error correction of sentences, Spelling correction, Correct use of
simple prepositions and Punctuation

Question will be set on any six of three topics. The number of question on each topic will be 5. Each
question will carry 1 marks.

प्रवेश परीक्षा

ཟུར་འཛར་ཆ་པ༽

पूवव मध्यमा प्रथम वर्व
पाठ्यक्रम
हिन्दी भार्ा, हितीय प्रश्नपत्र

समय- 3 घण्टे

पूर्ाांक- 100

व्याकरर् – खण्ड
1.

2.

भार्ा और हिहप
क.

हिन्दी भार्ा का सामान्य पररचय

ख.

देवनागरी हिहप: पररचय और हवशेर्ताएँ

ध्वहन-पररचय
क.
ख.
ग.
घ.
ङ.

3.

4.

4+4=8

2+2+2= 6

ध्वहन और हिहप
ध्वहन और वर्व
स्वर
व्यंजन
संयुक्त व्यंजन

वतवनी और हवराम-हचह्न

5+5=10

क.

वतवनी और वतवनी सम्बन्धी अशुहियों को दूर करना ।

ख.

हवराम-हचह्न और उनका प्रयोग ।

शब्द-हवचार
क.

5+5+3+3=16

संज्ञा, सववनाम, हवशेर्र्, क्रक्रया और अव्यय की पररभार्ा, भेद और
वाक्यों मे उनकी पिचान ।

ख.

पयावयवाची शब्द, अनेकाथी शब्द, हवपरीताथवक शब्द एवं वाक्यांश के
हिए एक शब्द ।

5.

शब्द – रचना
क.
ख.
ग.

सहन्ध
समास
उपसगव

5+5+3+3=16

घ.

6.

प्रत्यय

वाक्य – रचना
क.
ख.
ग.
घ.

3+2+5+5=15

वाक्य और उसके भेद ।
पद-पररचय
पद-क्रम
मुिावरे एवं िोकोहक्तयाँ-अथव और वाक्यों में उनका प्रयोग ।

रचना-खण्ड
1. अपरित गद्ांश एवं भावपल्िवन
क.

अपरित गद्ांश एवं उसका उहचत शीर्वक

ख.

अपरित गद्ांश से प्रश्नोत्तर

ग.

भावपल्िवन

5+5+5=15

2. पत्र-िेखन

7

क.

पाररवाररक पत्र

ख.

कायावियीय पत्र

3. हनबन्ध-िेखन
क्रदये गये हवर्यों में से क्रकसी एक हवर्य पर हनबन्ध हिखना ।

7

ཟུར་འཛར་ཇ་པ༽
གསོ་རྱིག་དང་རྩྱིས་དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་དང་པོའྱི་སོབ་མ་གསར་འཇུག་རྒྱུགས་སོད་ཀྱི་རྒྱུགས་གཞྱི།
རྒྱུགས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༣།༠༠

རྩོམ་རྱིག
ཀ༽ བསྐུར་ཡྱིག

ཁྱོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ།

༡༠༠

༣༥
(ད་ལྟའྱི་ཆར་ཤེས་རྱིག་གྱི་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་སོབ་དེབ་གཞྱིར་བཟུང་)

༥

ཁ༽ ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད།

གོང་ལྟར་

༡༥

ག༽ ཚིགས་བཅད་རྩོམ་ཡྱིག་འབྲྱི་ཚུལ།

གོང་ལྟར་

༡༥

ནང་ཆོས་དང་ལོ་རྒྱུས།

༣༠

༡༽

བཤེས་སྱིངས། (འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་སོབ་དེབ།)

༡༥

༢༽

ངོས་ཀྱི་ཡུལ་དང་ངོས་ཀྱི་མྱི་མང་། (འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་སོབ་དེབ།)

༡༥

བརྡ་སོད།

༣༥

ཀ༽ སྱི་ཏུ་ཞལ་ལུང་། (འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་སོབ་དེབ།)

༡༠

ཁ༽ དཀའ་གནད་གསལ་བའྱི་མེ་ལོང་།

༡༠

ག༽ དག་ཡྱིག་གསལ་བའྱི་སོན་མེ།(འཛིན་ག་བདུན་པའྱི་སོབ་དེབ་གཞྱིར་བཟུང་།)

༧་༡།༢

ང་༽ བདག་གཞན་དུས་གསུམ། (འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའྱི་སོབ་དེབ། )

༧་༡།༢

ཟུར་འཛར་ཉ་པ༽
སྒྱུ་རྩལ་དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་དང་པོའྱི་སོབ་མ་གསར་འཇུག་རྒྱུགས་སོད་ཀྱི་རྒྱུགས་གཞྱི།
རྒྱུགས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༣།༠༠

རྩོམ་རྱིག
ཀ༽ བསྐུར་ཡྱིག

ཁྱོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ།

༡༠༠

༣༥
(ད་ལྟའྱི་ཆར་ཤེས་རྱིག་གྱི་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་སོབ་དེབ་གཞྱིར་བཟུང་)

༥

ཁ༽ ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད།

གོང་ལྟར་

༡༥

ག༽ ཚིགས་བཅད་རྩོམ་ཡྱིག་འབྲྱི་ཚུལ།

གོང་ལྟར་

༡༥

ནང་ཆོས་དང་ལོ་རྒྱུས།

༣༠

༡༽

བཤེས་སྱིངས། (འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་སོབ་དེབ།)

༡༥

༢༽

ངོས་ཀྱི་ཡུལ་དང་ངོས་ཀྱི་མྱི་མང་། (འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་སོབ་དེབ།)

༡༥

བརྡ་སོད།

༣༥

ཀ༽ སྱི་ཏུ་ཞལ་ལུང་། (འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་སོབ་དེབ།)

༡༠

ཁ༽ དཀའ་གནད་གསལ་བའྱི་མེ་ལོང་།

༡༠

ག༽ དག་ཡྱིག་གསལ་བའྱི་སོན་མེ།(འཛིན་ག་བདུན་པའྱི་སོབ་དེབ་གཞྱིར་བཟུང་།)

༧་༡།༢

ང་༽ བདག་གཞན་དུས་གསུམ། (འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའྱི་སོབ་དེབ། )

༧་༡།༢

ཟུར་འཛར་ཏ་པ༽
ENGLISH SYLLABUS FOR SOWA-RIGPA AND JYOTISH
UTTAR MADHYAMA FIRST YEAR ENTRANCE
EXAMINATION
PAPER II

TIME: 3 HRS.

MAXIMUM MARKS: 100

The question paper has been designed to test the candidates’ awareness of English Language
at the 10 standard. It aims at testing their ability in understanding English, effective writing,
appropriate use of words and some areas of elementary grammar. The paper will be divided
into three sections: ‘Reading Skills’, ‘Writing Skills’ and ‘Grammar and Vocabulary’.

Section - A
Reading Skills (30 marks)
There shall be three short unseen passages, each passage followed by questions based on it,
so as to test the candidates’ ability of comprehension of the language. Each passage shall
contain 5 questions, each containing 2 marks. The comprehension questions after each
passage shall also include vocabulary test. Hence, there shall be 10 marks for every passage.
In total, there shall be 30 marks in this section.

Section - B
Writing Skills (25 marks)
Candidates have to attempt three writing tasks:
B-1. A short composition/ paragraph (including sub-paragraphs, if required, depending on the
nature of the topic) of about 50 words based on some hints. The composition/ paragraph
should be given an appropriate title. This question shall particularly aim at examining the
candidates’ skill of writing in the language using proper words and expressions. This question
shall carry 5 marks.
B-2. One informal/ personal letter to a friend or a relative, and one formal letter to the Head
of an Institution or any other official, in their proper formats. The candidates are required to

answer two questions, each carrying 5 marks. Internal options shall be available to the
candidates. In total, this sub-section shall carry 10 marks.
B-3. An essay of about 200 words on any one of the given topics. Some of the essay topics
shall be so framed as to examine the candidates’ awareness of the evolution and
developments in the fields of medicine and astrology, particularly with reference to the
Tibetan tradition. This question shall carry 10 marks.

Section - C
Grammar and Vocabulary (45 marks)
Grammar (30 marks)
C-1. Candidates shall be tested in the following areas of grammar:
i) Parts of Speech (especially forms and functions of nouns, pronouns, verbs, adverbs,
adjectives, conjunctions, prepositions and interjections)
ii) Use of Tense
iii) Use of Articles
iv) Active and Passive Voices
v) Re-arrangement of jumbled sentences into meaningful ones
vi) Correction of Errors in Sentences
Each of the components of ‘Grammar’ shall contain 5 questions of 1 mark each. This subsection shall consist of 30 marks.
Vocabulary (15 marks)
C-2. Candidates shall be tested in the following areas of vocabulary:
i) Antonyms
ii) Synonyms
iii) One-word substitution
Each of the components of ‘Vocabulary’ shall contain 5 objective/multiple-choice questions
of 1 mark each. This sub-section shall consist of 15 marks.

ཟུར་འཛར་ཐ་པ༽
ENGLISH SYLLABUS FOR FINE ARTS
UTTAR MADHYAMA FIRST YEAR ENTRANCE
EXAMINATION

The Syllabus for the English Language Entrance Examination for the Uttar
Madhayama 1st entrance of the discipline of Fine Arts shall be in
accordance with the tenth standard of English Language of the CBSE
Board.

ཟུར་འཛར་ད་པ༽
གསོ་རྱིག་སན་དཔྱད་སོབ་དཔོན་འཛིན་གྲྭའྱི་འཛུལ་ཞུགས་ཡྱིག་རྒྱུགས་སོབ་ཚན།
Syllabus of Entrance Examination for admission in BSMS
(Bachelor of Tibetan Medicine and Surgery)
རྒྱུགས་སོད་དང་པོ།

བོད་ཀྱི་བརྡ་སོད།

ཐོབ་ཨང་།

༡༠༠

First Paper

Tibetan Grammer & Literature

Marks

100

ཀ༽

སུམ་ཅུ་པ།

༣༠

ཁ༽

རགས་ཀྱི་འཇུག་པ།

༣༠

ག༽

སྙན་ངག་ལེའུ་བར་པའྱི་འགོག་རྒྱན་བར།

༤༠

རྒྱུགས་སོད་གཉྱིས་པ།

གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལོ་རྒྱུས།

ཐོབ་ཨང་།

Second Paper

History of Sowa-Rigpa

Marks 100

སོབ་དེབ།

༡༠༠

ཁོག་འབུགས་དྲང་སོང་དགེས་པའྱི་དགའ་སོན།

རྒྱུགས་སོད་གསུམ་པ།

གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་ཤེས་བྱ།

ཐོབ་ཨང་།

༡༠༠

Third Paper

Basic knowledge of Sowa-Rigpa

Marks

100

ཀ༽

རྩ་རྒྱུད་ཆ་ཚང་།

༣༠

ཁ༽

གསོ་དཔྱད་ཟླ་བའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་ལུས་ཀྱི་གནས།

༣༠

ག༽

དགའ་བོ་མངལ་འཇུག་གྱི་མདོ།

༢༠

ང༽

ཚེ་འཕོ་བ་ཇྱི་ལྟར་གྱུར་པའྱི་མདོ།

༢༠

