
ཤེས་རིག་མཐོ་+ོབ་+ོབ་ཡོན་/ི་0ིག་གཞི། 

དོན་ཚན་དང་པོ།        0ིག་གཞིའི་མིང༌། 

ཤེས་རིག་མཐོ་+ོབ་+ོབ་ཡོན་གནང་9ོགས་:ི་0ིག་གཞི་ཞེས་འབོད་;། 

དོན་ཚན་གཉིས་པ།    0ིག་གཞིའི་ཆ་>ེན། 

0ིག་གཞི་འདི་བཙན་@ོལ་བོད་མིའི་བཅའ་Cིམས་དོན་ཚན་ ༡༧ པ་དང་བོད་མིའི་0ིག་འFགས་:ི་འཛHན་Iོང་0ིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༨ པའི་འགོ་བཀོད་0ིག་

@ས་པ་ཡིན། 

དོན་ཚན་གLམ་པ།    0ིག་གཞི་འགོ་འFགས། 

0ིག་གཞི་འདི་9ི་ལོ་ ༢༠༡༢ O་ ༦ ཚQས་ ༡ ནས་ལག་བRར་འགོ་འFགས་@་;། (0ིག་གཞིའི་དོན་ཚན་ཁག་ལ་བIར་བཅོས་ནམ་Tང་Uབས། བཀའ་ཤག་ནས་

བIར་བཅོས་གཏན་འབེབས་བཀའ་འCོལ་བWལ་བའི་ཉིན་མོ་ནས་དོན་ཚན་དེ་དག་ལག་བRར་དགོས་པ་X་འཛHན་@་;།) 

དོན་ཚན་བཞི་པ།        0ིག་གཞིའི་དམིགས་Yལ། 

0ིག་གཞི་འདི་ཤེས་རིག་ལས་Zངས་:ིས་[་བལ་འ\ག་གLམ་]་གནས་^ོད་བཙན་@ོལ་བོད་མིའི་+ོབ་_ག་[་གར་ནང་མཐོ་རིམ་+ོབ་`ོང་དང༌། ལས་

རིགས་+ོབ་`ོང༌། aར་བཅད་ཞབས་Rེགས་བཅས་L་འདེམས་bག་@ེད་པའི་ཆེད་]་ཡིན། 

དོན་ཚན་c་པ།        འདེམས་bག་ཚdགས་eང༌། 

༡།    ཤེས་རིག་བཀའ་fོན་/ི་གཙd་Iོང་འགོ་ཤེས་རིག་ལས་Zངས་:ི་aང་འgེལ་hང་ཆེ་ཡན་/ི་འགན་འཛHན་iམས་ཚdགས་eང་འདིའི་ཚdགས་མི་ཡིན། 

ཀ    ཤེས་རིག་བཀའ་fོན། ༼ཚdགས་གཙd་༽ 

ཁ    ཤེས་རིག་hང་ཆེ། ༼ཚdགས་གཙd་གཞོན་པ་༽ 

ག    ཤེས་རིག་ལས་Zངས་:ི་aང་hང་ཡན་/ི་འགན་འཛHན་iམ་པ། ༼ཚdགས་མི་༽ 

དོན་ཚན་hག་པ།        ཡོངས་lབ་གསལ་བ0གས། 

འདེམས་bག་ཚdགས་eང་གིས་+ོབ་ཡོན་/ི་mངས་ཚད་དང་+ོབ་ཚན་གཏན་འབེབས་ཟིན་oེས་[་བལ་འ\ག་གLམ་/ི་ས་གནས་འགོ་འཛHན་iམས་དང་

འgེལ་ཆགས་+ོབ་pའི་འགོ་འཛHན་བཅས་ལ་qག་ཐོག་ནས་དང༌། གསར་ཤོག་ཁག བོད་མིའི་0ིག་འFགས་:ི་r་[་ www.tibet.net དང་ཤེས་རིག་ལས་

Zངས་:ི་r་[་ www.tcewf.org བཅས་:ི་ཐོག་དམིགས་བསལ་ཛ་xག་རིགས་yད་zང་མཐར་O་གLམ་{ོན་|ད་ཡོངས་lབ་གསལ་བ0གས་@་;། 

དོན་ཚན་བ]ན་པ།    +ོབ་ཡོན་}་ལེན་/ི་དགོས་ངེས་ཆ་>ེན་དང༌། འདེམས་bག་@ེད་9ོགས། 

༡།    བོད་མི་Iབས་བཅོལ་བ་ངོ་མ་ཡིན་ཐོག་དང་fངས་ད~་ད�ལ་ལག་དེབ་དང༌། Iབས་བཅོལ་བོད་མིའི་ལག་དེབ་ཡོད་པ། Iབས་བཅོལ་ལག་དེབ་མེད་

པའི་བལ་Yལ་དང་འ\ག་Zལ་^ོད་མཁན་ཡིན་ན་འgེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛHན་ནས་བོད་མི་Iབས་བཅོལ་བ་ངོ་མ་ཡིན་པའི་ངོས་`ོར་fངས་ཏེ་འ�ལ་

དགོས། གལ་ཏེ་ས་གནས་འགོ་འཛHན་;ན་བ}གས་མེད་པའི་ས་Zལ་ནས་ཡིན་ན་ས་གནས་རང་བདེན་ཚdགས་eང་ནས་ངོས་`ོར་ལེན་དགོས། 

༢།    མཐོ་+ོབ་+ོབ་ཡོན་ཁོངས་འཛHན་རིམ་བ�་གཉིས་གསར་ཐོན་iམས་ལ་གོ་Uབས་དང་པོ་�ོད་;་དང༌། ས་མིག་�ག་མ་Tང་ན་+ོབ་ལོ་{་མའི་�ན་

འ�ལ་བར་བགོ་འmེམས་@་འ�ས། 

༣།    ཉེ་བའི་ག�ག་ལག་རབ་འ@མས་དང་ཌིབ་ལོ་མ་༼]ས་�ང་༽+ོབ་ཡོན་ཐོག་འཚང་�ན་འ�ལ་མཁན་གང་ཞིག་ངོས་འཛHན་ཡོད་པའི་+ོབ་p་ཞིག་ནས་

འཛHན་རིམ་བ�་པ་བར་བོད་པའི་Uད་ཡིག་+ོབ་`ོང་@ས་ཡོད་པའམ། དེ་དང་མཉམ་པའི་བོད་པའི་Uད་ཡིག་གི་ཤེས་ཚད་ཡོད་པ་གང་�ང་ངེས་པར་ཡིན་

དགོས་གཤིས། 9ི་མའི་ཚད་འཛHན་+ད་ཤེས་རིག་ལས་Zངས་བ;ད་འཛHན་རིམ་བ�་པའི་ཚད་མཉམ་ཡིག་;གས་ཤིག་གོ་0ིག་@་;་དེའི་ནང་}གས་ཏེ་zང་

མཐར་བ[་ཆ་ ༣༣ ལོན་ན་+ོབ་ཡོན་ཆེད་�ན་འ�ལ་ཆོག་;། ༼༢༠༡༦།༣།༡༦༽ འནོ་:ང་འ\ག་ནས་ཐོན་མཁན་+ོབ་མ་iམས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛHན་/ི་

[བ་གཉེར་ཡོད་ཚQ་དམིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་གནང་;། ༼༢༠༡༦།༤།༢༧༽ 

༤།    དམིགས་བསལ་;་མཚན་དང་qགས་དོ་བདག་ནས་རང་ཉིད་:ི་རིག་ཚན་ཁོངས་གཏོགས་མ་ཡིན་པའི་རིག་ཚན་གཞན་ཐོག་བoེ་བ�ར་ཆོག་པའི་�ན་

}་འ�ལ་རིགས་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་;། ༼༢༠༡༥།༨།༡༡༽ 

༥།    གསལ་བ0གས་ནང་གསལ་དགོས་མཁོའ H་ཆ་>ེན་མ་ཚང་བ་དང༌། �ན་ཤོག་]ས་བཀག་ནང་|ན་མ་འ@ོར་བ། ཡིག་ཆ་�ན་0ིག་@ས་པའི་རིགས་ལ་

+ོབ་ཡོན་མི་ཐོབ། 



༦།     ཤེས་ཚད་ལག་འlེར་དང་ཨང་ཤོག དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་གཞན་བཅས་:ི་འx་བ�ས་ཐོག་ས་གནས་འགོ་འཛHན་ནམ་aང་hང་གནས་རིམ་ཡན་/ི་ལས་

@ེད། ཤེས་རིག་lབ་ཁོངས་འཛHན་རིམ་བ�་པ་ཡན་ཡོད་པའི་+ོབ་pའི་+ོབ་�ི་གང་�ང་ནས་བདེན་བཤེར་སོང་བའི་དག་མཆན་ (Attestation)  }་དགོས། 

༧།    Zངས་གཞན་ནས་མཐོ་རིམ་+ོབ་ཡོན་ཐོབ་མཁན་ལ་+ོབ་ཡོན་འདི་ཐོབ་ཐང་མེད། 

༨།    +ོབ་ཚན་སོ་སོའ H་zང་མཐའི་བ[་ཆ་ (Cut off mark) ཁག་ཡོང་lབ་གསལ་བ0གས་ནང་གསལ་འགོད་@་;། མཐའ་མའི་འདེམས་bག་@ེད་Rངས་

བ[་ཆ་Xེ་བཏོག་གིས་@་;། 

༩།     ཀ་�ོར་�ང་གLམ་དང་[་གར་@ང་ཤར་མཐའ་མཚམས་ས་Zལ་ཁག་ཅིག་�་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་འ�ལ་མེད་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་Iབས་བཅོལ་ལག་

དེབ་མེད་པའི་^ེ་ཁག་ཅིག་ལ་དམིགས་བསལ་/ིས་བོད་མི་Iབས་བཅོལ་བ་དང་�་Iོང་གཅིག་འ�ར་གནང་;འི་�ིད་Tས་ཐག་གཅོད་{ོན་ཡོད་རིགས་ལ་

འgེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛHན་ནས་ཚད་�ན་ངོས་`ོར་ཡོད་ཚQ་+ོབ་ཡོན་འདིའི་ཁོངས་འཚང་}གས་ཆོག་;། 

དོན་ཚན་བ[ད་པ།    འཚང་�ན་འགེངས་ཤོག་འ�ལ་9ོགས། 

༡།     +ོབ་ཡོན་0ིག་གཞི་དང༌། �ན་}འི་འགེངས་ཤོག་བཅས་ཤེས་རིག་ལས་Zངས་:ི་r་གནས་ www.tcewf.orgནས་ཕབ་བ�ས་@་འ�ས། 

༢།    འཚང་�ན་འགེངས་ཤོག་མཉམ་]་ཡིག་འgེལ་qག་�་སོགས་:ི་ཆེད་ཧིན་�ོར་ ༡༥༠ ཤེས་རིག་ལས་Zངས་:ི་དེབ་བIེལ་}ས་པའི་ (Tibetan 

Children“s Educational and Welfare Fund) མཚན་ཐོག་ཌབ་འཛHན་བཟོས་ཏེ་འ�ལ་དགོས། 

༣།     ]ས་བཀག་གི་ཉིན་mངས་ ༡༤ {ོན་|ད་འཚང་�ན་yལ་འ@ོར་Tང་བ་iམས་ལ་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་མ་ཚང་བའི་གནས་|ལ་ཡོད་ཚQ་བ�་ལན་གཏོང་

;། 

དོན་ཚན་ད¢་པ།        བོད་མིའི་ཆེད་aར་བཅད་ཞབས་Rེགས། (Reserved Seats for Tibetans) 

༡།    aར་བཅད་ཞབས་Rེགས་ཇི་ཡོད་Uབས་འgེལ་ཡོང་lབ་གསལ་བ0གས་ནང་འཁོད་;། ¦ན་པ་དང་བཟོ་བ§ན་རིག་གནས་:ི་aར་བཅད་ཞབས་

Rེགས་iམས་|ད་;གས་:ི་¨བ་འgས་གཞིར་བaང་བ[་ཆ་Xེ་བཏོག་གིས་བཀང་;་དང༌། འཛHན་རིམ་བ�་གཉིས་པའི་ཚན་རིག་+ོབ་ཚན་ (PCB) ལ་zང་

མཐར་ཨང་ཀི་ ༦༠ དང་ (PCM) ལ་zང་མཐར་ཨང་ཀི་ ༥༠ ལོན་མེད་ཚQ་aར་བཅད་ཞབས་Rེགས་མི་ཐོབ། [་གར་ག}ང་ནས་ཞབས་Rེགས་:ི་mངས་དང་ཆ་

>ེན་ལ་�ར་བཅོས་Tང་ཚQ་Uབས་འgེལ་གསལ་བ0གས་ནང་འཁོད་;། 

༢།    |ད་;གས་:ི་ཨང་ཐོབ་མཐོ་དམན་ལ་གཞིགས་ཏེ་+ོབ་_ག་སོ་སོར་བཟོ་§ན་རིག་གནས་ (Engineering) :ི་^ེ་ཚན་གང་]་}གས་;འི་གདམ་ག་

�ོད་;། 

༣།    aར་བཅད་ཞབས་Rེགས་ཁག་ལ་འmན་}གས་@་fོ་ཡོད་རིགས་ནས་མཐོ་+ོབ་+ོབ་ཡོན་/ི་འཚང་�ན་འགེངས་ཤོག་བཀང་འ�ལ་དགོས་ཤིང༌། ཞབས་

Rེགས་འདི་དག་ལ་འmན་}གས་@ེད་པར་འཛHན་རིམ་བ�་པ་བར་བོད་པའི་Uད་ཡིག་+ོབ་`ོང་@ེད་མེད་:ང་འ�ས་;། 

༤།    འཚང་�ན་འ�ལ་མི་གང་ཞིག་འཛHན་རིམ་བ�་པ་ཡན་བོད་པའི་Uད་ཡིག་ཐོག་+ོབ་`ོང་@ས་ཡོད་ཚQ་|ད་;གས་:ི་ཨང་ཐོབ་ཐོག་དམིགས་བསལ་

/ིས་ཨང་ཀི་ ༥ འཕར་«ོན་@་;། 

༥།    |ད་;གས་ཨང་ཐོབ་འx་མཉམ་Tང་ཚQ་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་@་ཐབས་གཤམ་གསལ་བཞིན་@་;། 

ཀ    འཛHན་རིམ་བ�་གཉིས་པའི་ཡིག་;གས་བ[་ཆ་L་མཐོ་དེ་གདམ་;། 

ཁ     འཛHན་རིམ་བ�་གཉིས་པའི་ཡིག་;གས་བ[་ཆའང་འx་མཉམ་Tང་ཚQ་[ན་[ག་@་;། 

༦།    ¦ན་པ་དང་བཟོ་§ན་རིག་གནས་གཉིས་:ི་aར་བཅད་ཞབས་Rེགས་yད་པའི་aར་བཅད་ཞབས་Rེགས་གཞན་iམས་འཛHན་རིམ་བ�་གཉིས་པའི་ཡིག་

;གས་¨བ་འgས་ལ་གཞིགས་ཏེ་བ[་ཆ་Xེ་བཏོག་གིས་བཀང་;། 

༧།    ¦ན་པའི་ཞབས་Rེགས་ཐོབ་པའི་+ོབ་_ག་iམས་ནས་¦ན་པའི་+ོབ་`ོང་ཐོན་མཚམས་zང་མཐར་ལོ་གLམ་རིང་བོད་མིའི་�ི་ཚdགས་ཞབས་}་@་;ར་

འ¬ོད་བRེན་ལས་Zངས་�ན་]་མོས་མ�ན་གན་[་འཇོག་དགོས། 

༨།    ཤེས་རིག་ལས་Zངས་བ;ད་ནས་aར་བཅད་ཞབས་Rེགས་ཐོབ་པ་iམས་ནས་བོད་མིའི་0ིག་འFགས་:ི་མཐོ་+ོབ་+ོབ་ཡོན་གཞན་/ི་ཁོངས་L་འFལ་

}གས་མི་ཆོག 

དོན་ཚན་བ�་པ།    དམིགས་བསལ་བ[་ཆ། 

༡།    འཛHན་རིམ་བ�་གཉིས་པའི་ཡིག་;གས་Uབས་བོད་ཡིག་+ོབ་ཚན་ཐོག་བ[་ཆ་ ༧༥ ཡན་ལོན་ཡོད་ཚQ་གཤམ་གསལ་�ར་དམིགས་བསལ་བ[་ཆ་ཁ་

«ོན་འཐོབ་;། 

ཨང་ཀི་ ༧༥ ནས་ ༨༥ བར་ལ་བ[་ཆ་ ༢ 



ཨང་ཀི་ ༨༦ ནས་ ༩༥ བར་ལ་བ[་ཆ་ ༣ 

ཨང་ཀི་ ༩༦ ཡན་ལ་བ[་ཆ་ ༥ 

༢།    འཛHན་རིམ་བ�་གཉིས་ཐོན་Uབས་ཤེས་རིག་ལས་Zངས་:ི་དགའ་�ན་ཕོ་gང་གི་@་དགའ་ཐོབ་པ་ལ་བ[་ཆ་ ༥། 

༣།    +ོབ་pའི་ནང་�མ་Iོན་གLམ་gལ་/ི་@་དགའ་ཐོབ་མཁན་ (Best Boy or Girl Award)ལ་བ[་ཆ་ ༣། 

༤།    ®ང་+ོབ་དམག་`ོང་ནང་ལོ་གཉིས་ཞབས་}ས་ཟིན་མཁན་ལ་བ[་ཆ་ ༥། 

༥།    དབང་པོ་Iོན་ཅན་གང་ཞིག་ལ་བ[་ཆ་ ༥ ཆག་ཡང་ཡོད་པར་དེ་མ|ངས་¦ན་པའི་Zངས་Iེལ་ཡིག་ཆ་ངེས་པར་]་དགོས་;། 

༦།    འཛHན་རིམ་བ�་གཉིས་ལས་རིགས་+ོབ་ཚན་(Vocational Course)ཐོག་ཤེས་རིག་ལས་Zངས་ནས་བོད་ཡིག་aར་;གས་གཏོང་;འི་ཡིག་;གས་

བ[་ཆ་ ༧༥ ཡན་ལོན་ཡོད་ཚQ་གོང་གསལ་དོན་ཚན་བ�་པའི་ནང་གསེས་དང་པོ་�ར་�ི་མ|ངས་ཁ་«ོན་འཐོབ་;། 

དོན་ཚན་བ�་གཅིག་པ།    [་གར་ད�ས་བོད་+ོབ་འཛHན་ཚdགས་:ི་+ོབ་ཡོན། 

�ི་ལི་ད�ས་བོད་+ོབ་འཛHན་ཚdགས་:ི་lབ་ཁོངས་+ོབ་pའི་+ོབ་_ག་གི་ཆེད་]་ལོ་�ར་ཉེ་བའི་ག�ག་ལག་རབ་འ@མས་པའི་+ོབ་`ོང་ (Bachelor 

Degree)ཆེད་+ོབ་ཡོན་mངས་ ༡༥ དང་ལས་རིགས་+ོབ་`ོང་ (Vocational Courses)ཆེད་+ོབ་ཡོན་mངས་ ༥ བཅས་lོན་བ^ོམས་+ོབ་ཡོན་mངས་ 

༢༠ ཡོད། ཤེས་རིག་མཐོ་+ོབ་+ོབ་ཡོན་ཚdགས་eང་གི་ཚdགས་འ]ར་བོད་+ོབ་འཛHན་ཚdགས་:ི་°་ཚབ་ཆེད་འབོད་:ིས་འཛHན་རིམ་བ�་གཉིས་པའི་ཡིག་

;གས་བ[་ཆ་Xེ་བཏོག་གིས་འདེམས་bག་གཏན་འབེབས་@་;། 

དོན་ཚན་བ�་གཉིས་པ།    +ོབ་ཡོན་འmེམས་གཏོང་@ེད་9ོགས་དང་]ས་Yན། 

༡།     ལོ་རེའི་+ོབ་ཡོན་གཏོང་ཐེངས་གཉིས་L་ད@ེ་Rེ་གནང་;། 

ཀ +ོབ་ཡོན་གཏོང་ཐེངས་དང་པོ། +ོབ་གསར་ཡིན་ན་རང་ཉིད་མཐོ་+ོབ་�་+ོབ་}གས་ཟིན་པའི་+ོབ་འ±ག་        འགེངས་ཤོག་yལ་འ@ོར་Tང་མཚམས་

དང༌། +ོབ་གསར་མིན་ན་སོ་སོའ H་ལོ་རིམ་/ི་ཡིག་;གས་འ¬ོད་པའི་ཐོག་9ོགས་བ^ོམས་བ[་ཆ་ ༥༠ ལོན་པ་དང༌། འཛHན་pར་བཅར་ཐོ་བ[་ཆ་ ༧༥ ལོན་

པའི་ཡིག་ཆ། +ོབ་ལོ་{་མའི་+ོབ་ཡོན་གཏོང་ཐེངས་མཐའ་མའི་Tང་འཛHན་བཅས་yལ་འ@ོར་Tང་མཚམས་+ོབ་ཡོན་གཏོང་ཐེངས་དང་པོ་གཏོང་;། 

ཁ +ོབ་ཡོན་གཏོང་ཐེངས་གཉིས་པ།+ོབ་ཡོན་གཏོང་ཐེངས་དང་པོའ H་Tང་འཛHན་yལ་འ@ོར་Tང་མཚམས་9ི་O་བ�་གཉིས་པའི་ནང་གཏོང་;། 

༢།    ཡིག་;གས་¨བ་འgས་ཨང་ཤོག་དང་ཡིག་ཆའི་ངོ་བ�ས་འ�ལ་དགོས་ཁག་གི་Rེང་དོ་བདག་གི་མཐོ་+ོབ་+ོབ་�ིའམ་^ེ་ཚན་/ི་འགན་འཛHན། ས་

གནས་འགོ་འཛHན་ནམ་བོད་མིའི་0ིག་འFགས་:ི་hང་གཞོན་གནས་རིམ་ཡན་/ི་ལས་@ེད་གང་�ང་ནས་ཞིབ་བཤེར་སོང་བའི་བདེན་དཔང་དག་མཆན་

དགོས་;། 

༣།    +ོབ་གཉེར་བ་གང་ཞིག་ནད་མནར་/ིས་>ེན་]ས་Yན་ངེས་ཅན་རིང་+ོབ་`ོང་མཚམས་འཇོག་@་དགོས་Tང་རིགས་ལ་¦ན་པའི་[བ་གཉེར་དང་

Zངས་Iེལ་ཡིག་ཆ་ཁག་yལ་འ@ོར་Tང་ཚQ་+ོབ་ཡོན་]ས་འ/ངས་བཀའ་འCོལ་འསོ་མིན་གཟིགས་;། 

༤།     ལོ་རིམ་སོ་སོའ H་ཡིག་;གས་འ¬ོད་:ང་9ོགས་བ^ོམས་བ[་ཆ་ ༥༠ མ་ལོན་ན་ལོ་རིམ་oེས་མའི་+ོབ་ཡོན་}་�ོད་མི་ཆོག འནོ་:ང་+ོབ་མ་རང་ངོས་

ནས་ཐབས་ཤེས་དང་²ར་བXོན་/ི་ལོ་རིམ་oེས་མར་དགོས་ངེས་:ི་བ[་ཆ་ལོན་�བ་བ་Tང་ན་ལོ་རིམ་oེས་མའི་+ོབ་ཡོན་གནང་;། 

༥།    ཉམས་གསོག་(Internship)]ས་Yན་རིང་+ོབ་ཡོན་གནང་;་མིན། འནོ་:ང་ཆེད་མཐོའ H་Xིས་ཞིབ་པའི་(Chartered Accountant)+ོབ་`ོང་@ེད་

མཁན་iམས་ལ་དོན་ཚན་འདི་མི་lབ།༼༢༠༡༤།༦།༡༧ བIར་བཅོས།༽ 

༦།    0ིག་}གས་ཁོངས་(M.Phil)@ེད་མཁན་ལ་མང་མཐའ་ལོ་གཉིས་དང༌། (Ph.D)@ེད་མཁན་ལ་zང་མཐའ་ལོ་གLམ་དང་;་མཚན་Zངས་�ན་ཡོད་རིགས་

ལ་ད~ད་ཞིབ་:ིས་མང་མཐའ་ལོ་c་བར་+ོབ་ཡོན་གནང་;།༼༢༠༡༤།༦།༡༧ བIར་བཅོས།༽ 

དོན་ཚན་བ�་གLམ།    འmན་བ´ར་མི་དགོས་པའི་+ོབ་ཡོན། 

༡།    འཛHན་རིམ་བ�་གཉིས་:ི་ཡིག་;གས་ལ་བ[་ཆ་ ༧༥ ལོན་པ་iམས་ལ་སོ་སོའ H་རིག་ཚན་ཁོངས་:ི་རང་མོས་+ོབ་ཚན་ཐོག་མཐོ་+ོབ་+ོབ་ཡོན་འཐོབ་;། 

འནོ་:ང་དོན་ཚན་འདིའི་འགོ་+ོབ་ཡོན་}་མཁན་རིགས་ལ་གོང་གསལ་དོན་ཚན་ ༡༠ པར་གསལ་བའི་དམིགས་བསལ་བ[་ཆ་དེ་དག་བXི་;་མིན། 

༢།    ཉེ་བའི་ག�ག་ལག་རབ་འ@མས་པའི་ཡིག་;གས་ལ་བ[་ཆ་ ༧༥ ལོན་པའི་+ོབ་མ་iམས་ལ་སོ་སོའ H་རིག་ཚན་ཁོངས་རང་མོས་+ོབ་ཚན་ཐོག་ག�ག་

ལག་རབ་འ@མས་པའི་+ོབ་ཡོན་གནང་;། 

དོན་ཚན་བ�་བཞི་པ།    དམིགས་བསལ་+ོབ་ཡོན། 

༡།    བོད་:ི་མཐོ་རིམ་རིག་གནས་+ོབ་གཉེར་ལས་རིམ་ཇི་ཡོད་iམས་;ན་Iོང་དང་འཕེལ་[ས་ཡོང་+ད་ལོ་རེར་ས་µ་བོད་:ི་མཐོ་རིམ་+ོབ་གཉེར་ཁང་ལ་

ག�ག་ལག་རབ་འ@མས་ཁོངས་ས་མིག ༢ དང་ཉེ་བའི་ག�ག་ལག་རབ་འ@མས་ཆེད་ས་མིག ༡༥ བ^ོམས་+ོབ་ཡོན་mངས་ ༡༧ དང་ནོར་�ིང་བོད་:ི་རིག་



གནས་མཐོ་+ོབ་ལ་+ོབ་ཡོན་mངས་ ༡༠ བཅས་གནང་;། +ོབ་ཡོན་འདི་དག་ས་µ་དང་ནོར་�ིང་+ོབ་ཁང་སོ་སོ་ནས་གསལ་བ0གས་གཏོང་;། ༼༢༠༡༦།༣།

༡༦༽ 

༢།    ཤེས་རིག་lབ་ཁོངས་གཏན་+ོབ་གཞན་]་[ན་ཐོན་ལས་@ེད་པའི་_་¢་འཛHན་p་བ�་གཉིས་པའི་ཐོན་;གས་ལ་བ[་ཆ་ ༦༠ ཡན་སོན་iམས་ལ་ཤེས་

རིག་ལས་Zངས་ནས་མཐོ་+ོབ་+ོབ་ཡོན་མ�ན་>ེན་བWལ་;། 

༣།    སཾ་བྷོ་ཊ་བོད་+ོབ་ཚdགས་པའི་གཏན་འཇགས་དགེ་ལས་iམ་པའི་_་¢་འཛHན་p་བ�་གཉིས་པའི་ཐོན་;གས་ལ་བ[་ཆ་ ༦༠ ཡན་སོན་iམས་ལ་ཤེས་

རིག་ལས་Zངས་ནས་མཐོ་+ོབ་+ོབ་ཡོན་མ�ན་>ེན་བWལ་;། 

༤།    བལ་Yལ་Zལ་/ི་འཛHན་རིམ་བ�་གཉིས་ཐོན་མཁན་+ོབ་_ག་iམས་:ི་ཆེད་ལོ་�ར་མཐོ་+ོབ་+ོབ་ཡོན་ས་མིག་ ༡༥ aར་བཅད་:ིས་གནང་;་དང་

+ོབ་ཡོན་འmེམས་གཏོང་@ེད་9ོགས་:ི་ལས་དོན་ཁག་བལ་Yལ་གངས་ཅན་བདེ་X་ནས་འགན་བཞེས་གནང་;། 

༥།    9ི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའ H་+ོབ་ཡོན་འཆར་གཞི་གསར་པའི་ཁོངས་L་མ་གཏོགས་པའི་ཤེས་རིག་+ོབ་ཡོན་}་�ོད་གནང་བཞིན་པའི་ཉེ་བའི་ག�ག་ལག་རབ་

འ@མས་པ་དང་ག�ག་ལག་རབ་འ@མས་པའི་+ོབ་མ་ལོ་རེའི་ཡིག་;གས་Uབས་བ[་ཆ་ ༧༥ ལོན་པ་iམས་ལ་དེ་{་གཏན་འབེབས་ཇི་ཡོད་ཐོག་ལོ་དེར་�ོར་ 

༡༠༠༠༠ འཕར་མ་གནང་;། དེ་མ|ངས་བོད་མིའི་0ིག་འFགས་lབ་ཁོངས་དང་བཅས་པ་ནས་+ོབ་ཡོན་མ་}ས་པར་སོ་སོའ H་འmོ་mོན་ཐོག་མཐོ་+ོབ་+ོབ་

གཉེར་གནང་ཁོངས་ནས་གོང་བཞིན་ལོ་རིམ་སོ་སོའ H་ཡིག་;གས་བ[་ཆ་ ༧༥ ལོན་ཚQ་�ོར་ ༡༠༠༠༠ ལེགས་Iེས་L་གནང་;་ཡིན། འདི་རིགས་ལ་གོང་]་དོན་

ཚན་ ༧ པའི་ནང་གསེས་ ༣ པའི་ནང་གསལ་ཆ་>ེན་ཚང་དགོས། 

༦།    ཉེ་བའི་ག�ག་ལག་རབ་འ@མས་དང་ག�ག་ལག་རབ་འ@མས་པའི་+ོབ་]ས་རིང་+ོབ་མ་གང་ཞིག་ནས་9ི་[ལ་Uད་ཡིག་གཞན་/ི་ཐོག་

Certificate/Diploma+ོབ་ཚན་ལེན་མཁན་iམས་ལ་�ོར་ ༡༠༠༠༠ རེ་དང༌། སོ་སོའ H་+ོབ་ཚན་དེའི་ Advance Courseལེན་མཁན་iམས་ལ་�ོར་ 

༡༥༠༠༠ རེ་འཕར་མ་གནང་;། 

༧།     ཉེ་བའི་ག�ག་ལག་རབ་འ@མས་པའི་+ོབ་]ས་རིང་+ོབ་མ་གང་ཞིག་ནས་ཆེད་ལས་(Professional courses)+ོབ་ཚན་གཞན་ཐོག་]ས་�ང་aར་

`ོང་གི་ཤེས་ཚད་ལག་འlེར་Certificate/Diplomaལེན་མཁན་iམས་ལ་�ོར་ ༥༠༠༠ རེ་འཕར་«ོན་གནང་;། 

༨།    སམ་བྷོ་ཊའི་lབ་ཁོངས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་+ོབ་�ིང་གི་+ོབ་_ག་iམས་:ི་ཆེད་]་དམིགས་བསལ་aར་བཅད་+ོབ་ཡོན་mངས་ ༥ འཇོག་;་དང༌། 

+ོབ་_ག་དེ་རིགས་:ི་+ོབ་ཡོན་�ན་}་སཾ་བྷོ་ཊའི་ཡིག་ཚང་བ;ད་འ�ལ་དགོས། 

༩།     �ིད་Iོང་+ོབ་ཡོན།  

༩།༡     བོད་མིའི་0ིག་འFགས་lབ་ཁོངས་+ོབ་p་ཁག་ནས་འཛHན་རིམ་བ�་གཉིས་:ི་;གས་འgས་ཨང་བ[་ཆ་Xིས་    9ོགས་དམིགས་བསལ་@ས་Rེ་

+ོབ་ཚན་བ[་ཆ་མཐོ་ཤོས་cའི་9ོགས་བ^ོམས་བ[་ཆ་ ༩༥ ཡན་ལོན་དགོས་པ་མ་ཟད་བོད་ཡིག་ཐོག་ཨང་དང་པོ་(Ist Division)བ[་ཆ་ ༦༠ zང་མཐར་

ལོན་རིགས་ལ་�ིད་Iོང་+ོབ་ཡོན་ཧིན་    �ོར་ ༡༠༠༠༠༠ དང་ལག་འlེར་བཅས་གནང་;།༼གསར་འ±ག ༢༠༡༥།༨།༡༡༽ 

༩།༢  �ིད་Iོང་གི་+ོབ་ཡོན་¹་མ�ད་འཐོབ་པར་ཉེ་བའི་ག�ག་ལག་རབ་འ@མས་པའི་ལོ་རིམ་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་སོ་སོའ H་ཡིག་;གས་བ[་ཆ་ ༧༠ ངེས་

པར་ལོན་པ་དགོས། དེ་མིན་དེོན་ཚན་ ༡༨ ནང་གསལ་/ི་+ོབ་ཡོན་�ི་མ|ངས་ལས་དམིགས་བསལ་ཐོབ་ཐང་མེད། 

༩།༣    �ིད་Iོང་+ོབ་ཡོན་དང་ཆེ་བRོད་ལག་འlེར་ཐོབ་མཁན། མཐོ་+ོབ་Uབས་;གས་�ོད་བ[་ཆ་ ༩༥ ཡན་ལོན་པ་iམས་ལ་ལམ་mོན་དང་�ོ་དོད་@་

དགའ་ལེན་མཁན་_་¢་�ི་མ|ངས་�ར་གནང་;། 

༩།༤    གཞན་+ོབ་p་ཁག་ནས་བོད་_ག་འཛHན་རིམ་བ�་གཉིས་:ི་;གས་འgས་བ[་ཆ་ ༩༥ ཡན་ལོན་པ་གང་ཞིག་ལ་®ང་fངས་ད~་Cལ་ལག་དེབ་ཡོད་

རིགས་ལ་�ིད་Iོང་ཆེ་བRོད་ལག་འlེར་དང་ལམ་mོན་�ི་མ|ངས་གནང་;། 

༡༠།   ཡིག་འ¨ལ་མཐོ་རིམ་+ོབ་ཡོན།(Correspondence Course)༼གསར་འ±ག ༢༠༡༤།༦།༡༧༽ 

༡༠།༡     ལས་@ེད་འདེམས་�ན་/ི་བUོ་བཞག་@ས་པའི་ལས་@ེད་ངོ་མ་དང་aར་འཇོག་ས་མིག་ཐོག་ཡོད་པའི་རང་ཁོངས་ལས་@ེད་iམས་ལ་ལོ་�ར་ཉེ་བའི་

ག�ག་ལག་རབ་འ@མས་པ་དང་ག�ག་ལག་རབ་འ@མས་པའི་ (Bachelor/Master) +ོབ་ཚན་ཆེད་+ོབ་ཡོན་mངས་༡༠ ཡོད་པར་+ོབ་ཡོན་ཚད་གཞི་

�ོར་ ༡༠༠༠༠ རེ་གནང་;། འདེམས་9ོགས་ཐད་ཞབས་ལོ་མཐོ་རིམ་གཞིར་བaང་འདེམས་;་ཡིན། 

༡༠།༢     བོད་མིའི་0ིག་འFགས་:ི་lབ་ཁོངས་L་ཡོད་པའི་+ོབ་pའི་དགེ་ºན་iམས་ལ་ལོ་�ར་+ོབ་ཡོན་mངས་ ༢༠ ཡོད་པར་+ོབ་ཡོན་ཚད་གཞི་�ོར་ 

༡༠༠༠༠། རེ་གནང་;་དང་འདེམས་9ོགས་ཐད་ཞབས་ལོ་མཐོ་རིམ་གཞིར་བaང་འདེམས་;་ཡིན། 

༡༠།༣    འཛHན་རིམ་བ�་གཉིས་ཐོན་ཡང་མཐོ་+ོབ་�་བIོད་མ་�བ་པར་བར་�ིང་]་»ས་པའི་+ོབ་_ག་�་མོ་ ༡༠ དང་�་ ༡༠ བཅས་ལ་ཉེ་བའི་ག�ག་ལག་

རབ་འ@མས་པའི་+ོབ་ཚན་ཆེད་ལོ་�ར་+ོབ་ཡོན་�ོར་ ༡༠༠༠༠། རེ་གནང་;། 

༡༡།     aར་བཅད་+ོབ་ཡོན། ༼གསར་འ±ག ༢༠༡༤།༦།༡༧༽ 



ད�ས་བོད་+ོབ་འཛHན་ཚdགས་lབ་ཁོངས་+ོབ་_ག་ཆེད་aར་བཅད་+ོབ་ཡོན་mངས་ ༡༠ དང་སཾ་བྷོ་ཊ་lབ་ཁོངས་+ོབ་_ག་ཆེད་mངས་ ༥ བཅས་གནང་;་

ཡང་དེ་རིགས་:ི་+ོབ་མ་iམས་ནས་འཛHན་རིམ་ ༡༢ :ི་;གས་འgས་zང་མཐར་བ[་ཆ་ ༦༠ ཡན་ལོན་པ་ཞིག་དགོས། 

དོན་ཚན་བཅོ་c་པ།     ཉམ་ཐག་+ོབ་མར་+ོབ་ཡོན། 

༡། ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ག་པ་ཅན་/ི་+ོབ་མ་འཛHན་རིམ་བ�་གཉིས་:ི་[ལ་ཡོངས་ཡིག་;གས་Uབས་བ[་ཆ་ ༤༠     ལོན་པ་གང་ཞིག་མཐོ་+ོབ་དང་ལས་

རིགས་+ོབ་`ོང་སོགས་ནང་}གས་fོ་ཡོད་ཚQ་དམིགས་བསལ་+ོབ་ཡོན་གནང་;འང༌།+ོབ་�་དེ་iམས་{ོན་]་®ང་+ོབ་ནང་ངེས་པར་འFལ་}གས་གནང་

དགོས། གལ་ཏེ་»ས་བབ་གོ་འཕེར་མེད་པ་སོགས་:ི་>ེན་/ིས་®ང་+ོབ་�་མ་འ|ད་ན་འgེལ་ཡོད་®ང་+ོབ་འགོ་འཛHན་ལས་ཁང་ནས་[བ་གཉེར་Tང་ཚQ་

མཐོ་+ོབ་དང་ལས་རིགས་+ོབ་`ོང་གང་�ང་]་}གས་;ར་དམིགས་བསལ་+ོབ་ཡོན་དགོངས་བཞེས་གནང་;། 

༢། +ོབ་མ་དེ་རིགས་ལ་ཐོག་མར་+ོབ་གཉེར་ཁང་]་འFལ་}གས་Uབས་འmོ་mོན་ཆེད་ཧིན་�ོར་ ༥༠༠༠ ཐམ་པ་ལན་གཅིག་གནང་;། 

དོན་ཚན་བ�་hག་པ། �ིད་Iོང་རིགས་གཅིག་¼ང་འཛHན་ཆེ་བRོད།   

བོད་མིའི་0ིག་འFགས་མ་ལག་གང་�ང་ནས་+ོབ་ཡོན་`ར་བ་དང༌། བོད་མིའི་®ང་fངས་ད~་ད�ལ་ལག་དེབ་ཡོད་ལ་�ེར་Zངས་ནས་བཏང་བའི་0ིག་

}གས་རིགས་གཅིག་¼ང་འཛHན་/ི་(Ph.D)+ོབ་ཐོན་iམས་ལ་ཆེ་བRོད་གནང་9ོགས་གཤམ་གསལ། 

༡།     +ོབ་ཐོན་iམས་ལ་ཆེ་བRོད་ལག་འlེར་དང་ལེགས་Iེས་�ོར་༢༠༠༠༠གནང་;། 

༢།     +ོབ་ཐོན་པ་iམས་@་དགའ་ལེན་པར་ཡོང་Uབས་mང་�ོག་མེ་འཁོར་ཉལ་Cི་ཉིས་བXེགས་(AC 2  TIER)    དང་½་སི་ལེགས་mས་:ི་ལམ་mོན་

དང༌། ཉིན་རེར་�ོ་དོད་ཧིན་�ོར་ ༣༠༠། རེ་གནང་;། 

༣།    ལམ་བར་དགོས་གལ་ཡོད་རིགས་ལ་ཉིན་རེར་ཁང་�་མང་མཐར་�ོར་ ༥༠༠ གནང་;། 

༤།     ལོ་�ར་9ི་O་ ༩ ཚQས་ ༢ མང་གཙdའི་]ས་ཆེན་ཉིན་དྷ་སར་ག}ང་འgེལ་མཛད་�ོའ H་Uབས་གནང་;། 

དོན་ཚན་བ�་བ]ན་པ།    དགའ་�ན་ཕོ་gང་@་དགའ།  

བོད་མིའི་0ིག་འFགས་lབ་ཁོངས་+ོབ་p་ཁག་ནས་འཛHན་རིམ་བ�་གཉིས་:ི་ཡིག་;གས་ཁོངས་L་ཚན་རིག་དང༌། b་Xལ། ཚdང་རིག་བཅས་^ེ་ཚན་སོ་སོ་

ནས་;གས་འgས་Xེ་yད་གLམ་རེ་བXིས་བ^ོམས་+ོབ་_ག་ད¢་ལ་དགའ་�ན་ཕོ་gང་@་དགའ་གནང་9ོགས་གཤམ་གསལ། 

༡།     +ོབ་ཚན་^ེ་ཚན་གLམ་/ི་Xེ་yད་དང་པོར་@་དགའ་�ོར་ ༢༠༠༠༠ དང༌། གཉིས་པར་�ོར་ ༡༥༠༠༠ གLམ་པར་�ོར་ ༡༠༠༠༠ བཅས་གནང་;། 

༢།     ཁོང་iམས་@་དགའ་ལེན་པར་ཡོང་Uབས་མེ་འཁོར་mལ་རིམ་གཉིས་པ་(2nd Class Sleeper)དང་½་སི་ལེགས་mས་:ི་ལམ་mོན་དང༌། ཉིན་རེར་�ོ་

དོད་ཧིན་�ོར་ ༣༠༠། རེ་གནང་;། 

༣།     ལམ་བར་དགོས་གལ་ཡོད་རིགས་ལ་ཉིན་རེར་ཁང་�་མང་མཐར་�ོར་ ༥༠༠ གནང་;། 

༤།     ལོ་�ར་9ི་O་ ༩ ཚQས་ ༢ མང་གཙdའི་]ས་ཆེན་ཉིན་དྷ་སར་ག}ང་འgེལ་མཛད་�ོའ H་Uབས་གནང་;། 

དོན་ཚན་བཅོ་བ[ད་པ།    ཡིག་;གས་ཁག་གི་བ[་ཆ་དང་+ོབ་ཡོན་ཚད་གཞི། 

]ས་�ང་ལས་རིགས་སམ་ཌིབ་ལོ་མ་དང༌། ཉེ་བའི་ག�ག་ལག་རབ་འ@མས་པ། ག�ག་ལག་རབ་འ@མས་པ། ཉམས་ཞིབ་དང་lད་ལས་+ོབ་`ོང་སོགས་:ི་ལོ་

རིམ་སོ་སོའ H་ཡིག་;གས་བ[་ཆ་གཞིར་བaང་+ོབ་ཡོན་ད�ལ་འབོར་གཏན་འབེབས་�ར་9ི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའ H་+ོབ་]ས་ནས་ལག་བRར་གནང་;། འནོ་:ང་ 

༢༠༡༢ ལོའ H་གོང་ལ་+ོབ་ཡོན་ཐོབ་བཞིན་པའི་+ོབ་མ་iམས་ལ་དེ་cའི་+ོབ་ཡོན་གཏན་འབེབས་¹་མ�ད་གནང་;། ༼+ོབ་ཡོན་ཚད་གཞི་ཤེས་རིག་མཐོ་+ོབ་

+ོབ་ཡོན་ཚdགས་eང་ནས་]ས་ནས་]ས་L་གཏན་འབེབས་གནང་འ�ས།༽ 

དོན་ཚན་བ�་ད¢་པ།    0ིག་གཞི་བIར་བཅོས། 

0ིག་གཞི་འདི་ལ་བIར་བཅོས་དགོས་གལ་Tང་ཚQ་ཤེས་རིག་ལས་Zངས་ནས་འཆར་འ�ལ་བ;ད་བཀའ་ཤག་གིས་བIར་བཅོས་གཏན་འབེབས་གནང་;།


