
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལའོྱི་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་དག་ེརྩའྱི་སབོ་ཡནོ། 

༄༅།།བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བསགས་ཞུ་རྒྱུར། དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡྱིག་ཚང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའྱི་ཏཱ་ལའྱི་བླ་
མའྱི་དགེ་རྩའྱི་སོབ་ཡོན་ཁོངས་བོད་ཕྲུག་སོབ་མ་གྲངས་ ༡༠༥ ལ་སོབ་ཡོན་གསལོ་བསྩལ་གནང་གཏན་འཁེལ་བ་བཞྱིན། ཉ་ེབའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་
པའམ་ལ་ོགསུམ་ཡན་གྱི་ཌྱིབ་ལ་ོམའྱི་སོབ་ཚན་ཆདེ་སོབ་ཡོན་གྲངས་ ༡༠༠ དང་། གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའྱི་སོབ་ཚན་ཆེད་སོབ་ཡོན་གྲངས་ ༥ གསོལ་
བསྩལ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་འདུག་ན། སོབ་ཡོན་ཞུ་ཆེད་གཤམ་འཁདོ་དགོས་ངེས་ཆ་རནེ་ཚང་རྱིགས་ནས་ཉ་ེབའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའྱི་སོབ་ཡོན་ཆེད་ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༡ དང་། གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའྱི་སོབ་ཡོན་ཆདེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ འགངས་མེད་གཤམ་གསལ་སེལ་ཐག་ཁ་
བྱང་བརྒྱུད་འཚང་སྙན་འབུལ་ཟྱིན་པ་དགསོ་རྒྱུ། 

ཉེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་སོབ་ཡོན་སྙན་འབུལ་གྱི་སེལ་ཐག  

གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་སོབ་ཡོན་སྙན་འབུལ་གྱི་སེལ་ཐག  

འགེངས་ཤགོ་-ཀ་ཕབ་ལེན།     

འགེངས་ཤགོ་-ཁ་ཕབ་ལེན། 

༡༽གཤམ་གསལ་དགསོ་ངསེ་ཆ་རནེ་གང་རུང་གཅྱིག་ངསེ་པར་དུ་ཚང་དགསོ། ("འགངེས་ཤགོ་-ཁ" འགངེས་དགསོ།) 

ཀ   རྒྱུན་གཏན་སོབ་སོང་ལེགས་པོ་ཡོད་ལ་ཐོན་རྒྱུགས་སྐབས་བརྒྱ་ཆ་མཐོ་པོ་བླངས་མ་ཐུབ་པ།(སོབ་གྲྭ་ནས་འགེངས་དགོས།) 

ཁ།  སྱི་དོན་སེམས་ཁུར་དང་། ལྷག་བསམ། དྲང་བདེན། ཡ་རབས་སོད་བཟང་བཅས་ལྡན་པ།(སོབ་གྲྭ་ནས་འགེངས་དགོས།) 

ག   དྭ་ཕྲུག་དང་། ཕེད་དྭ་ཕྲུག དབུལ་ཕོངས་ཉམ་ཐག་ཅན་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཡྱིན་པ།(ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་འགེངས་དགོས།) 

༢༽ དགསོ་མཁའོྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་གཤམ་གསལ།  

༢་༡། "འགེངས་ཤོག་-ཀ" པ་དང་། "འགེངས་ཤོག་-ཁ་" པ་ཞྱིབ་བཀང་གྱིས་ངེས་འབུལ་དགོས། 
༢་༢། འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་ཨང་ཐོབ་ཤོག་ལྷེ་འབུལ་དགོས། 
༢་༣། གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའྱི་སབོ་ཚན་ཁོངས་སྙན་འབུལ་བ་ཡྱིན་ན་ཉེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་སྐབས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་དགེ་རྩ་ནས་སོབ་ཡོན་བཞེས་

མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དགོས་ཐོག་ཉེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའྱི་ཨང་ཐོབ་ཤོག་ལྷེ་ཆ་ཚང་འབུལ་དགོས། 
༢་༤། སོབ་ཕྲུག་རྩེ་ཕུད་ཀྱི་གཟེངས་བསོད་ལག་འཁེར་ཡོད་ཚེ་ལག་འཁེར་གྱི་ངོ་བཤུས་འབུལ་དགོས། 

 

 
༣། ཐུགས་སྣང་དགསོ་པའྱི་གནད་དནོ་གཞན་ཁག 
༣་༡། འཚང་སྙན་འབུལ་མྱི་གང་ཞྱིག་བཙན་བོྱལ་བོད་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ད་ོབདག་དང་། ཕ་མའྱི་དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ བར་གཙང་ཕུལ་

ཟྱིན་པ་དགོས།གལ་ཏེ་ཕ་མ་བོད་ནང་ཡོད་པའམ། འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པ། ཁ་བྲལ་སོང་བའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ཚེ་འབེྲལ་ཆགས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་གནས་ཚུལ་"འགངེས་ཤགོ་-ཀ" ནང་ཁ་གསལ་བཀང་དགོས། 
༣་༢། འཚང་སྙན་འབུལ་མྱི་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དུས་འགངས་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་དགོས། བལ་ཡུལ་དང་། འབྲུག ཀ་རོར་སྒང་

གསུམ་ས་ཁུལ་དུ་གནས་སོད་སྙན་འབུལ་བ་ཡྱིན་ན་འབྲེལ་ཆགས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་བོད་མྱི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་དངོས་འབེྲལ་

ཡྱིན་པའྱི་རྒྱབ་གཉེར་"འགངེས་ཤགོ་-ཀ"པའྱི་ནང་ཁ་གསལ་བཀང་དགོས། 
༣་༣། ཉེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའྱི་སོབ་ཡོན་ཆདེ་དམའ་མཐར་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པ་བར་བོད་ཡྱིག་སོབ་སོང་བྱས་པ་ཞྱིག་དགོས། ཡང་ན་ཤེས་

རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་ག་ོསྱིག་ཞུ་གཏན་འཁེལ་བའྱི་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་
པའྱི་ཚད་མཉམ་བོད་ཡྱིག་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕྲདོ་པ་ཞྱིག་དགོས། 

༣་༤། ལས་རྱིགས་སོབ་སོང་གྱི་སོབ་ཡོན་འདྱི་ཁངོས་ཚུད་མེད། 

 

འབྲལེ་གཏུག་ཞུ་ཡུལ། སངས་རྒྱས་ལྷ་སནོ།   ༧༨༠༧༣༥༤༢༨༧  

https://forms.gle/V6Hwk515maX9Zyng8
https://forms.gle/pJQSwwW47Bz1eBtJA
https://sherig.org/en/wp-content/uploads/2020/02/DoE-Form-A.pdf
https://sherig.org/en/wp-content/uploads/2019/03/Form-B.pdf
https://sherig.org/en/wp-content/uploads/2020/02/DoE-Form-A.pdf
https://sherig.org/en/wp-content/uploads/2019/03/Form-B.pdf


 

 

The Dalai Lama Trust Scholarship - 2020 

The Department of Education, CTA is happy to announce the “The Dalai Lama Trust Scholarship” of the 

year 2020. This scholarship is fully funded and administered by The Office of Gadhen Phodrang. It 

offers: 

• 100 scholarships for the Undergraduate or Diploma Program of minimum 3 years.   

• 5 scholarships to the Post Graduate Program. 

Eligible candidates must apply online using the link below latest by July 31, 2020 for UG scholarship 

and August 31, 2020 for PG scholarship:  

Application for UG/ Diploma Scholarship   Download Form-A 

Application for PG Scholarship     Download Form-B 

1) Eligibility criterion: Anyone of the three (Fill up "Form-B") 

     (a)   Students who have consistently performed well in academics but couldn't score well in exam. 

 (Recommendation from school required.) 

     (b) Students who are responsible, sincere, honest and bearing good moral conduct.   

 (Recommendation from school required.) 

     (c) Students who are orphan, semi-orphan or belonging to destitute family.  

              (Recommendation from Tibetan Settlement Office required.) 

2) Required documents to be uploaded: 

2.1 Duly filled "Form-A" and "Form-B" 

2.2 Class X Mark sheet 

2.3 Master's scholarship applicant must be a recipient of the Dalai Lama Trust Scholarship 

during Bachelor's program and must submit three years Bachelor's mark sheets. 

2.4 Best Boy/Girl Certificate if applicable. 

3) Other important points: 

3.1 Applicant & his/her parents must have a Green Book (GB) and the GB contribution 

must be paid till 2019. If applicant's parents are in Tibet/deceased/separated, the 

authenticity of such informationmust be mentioned in "Form-A" by the concerned 

TibetanSettlement Officer. 

3.2 Applicant must have a valid Registration Certificate (RC). Those from Nepal, Bhutan, 

Kalimpong, Darjeeling and Gangtok must have a recommendation by the concerned 

Tibetan Settlement Officer in "Form-A" stating that the applicant is a་bonafide Tibetan 

refugee from their settlement. 

3.3 For UG Scholarship, one must have taken Tibetan Language till Class X or must clear 

"Tibetan Language Proficiency Test (TLPT) - 2020" to be conducted by the DOE at 

respective Tibetan Settlement Offices on August 06, 2020. 

3.4 This scholarship doesn't include Vocational courses.  

 
Dated: June 10, 2020 

 

For queries, contact: SangayLhadon   7807354287 
Posted by, 
Scholarship Section 
Department of Education, CTA 
GangchenKyishong, Dharamsala -176215 
District Kangra, Himachal Pradesh, India 
Phone: +91.01892.226695, 222572, 222721 
Email: doe.lobyon@tibet.net, scholarship@tibet.net 
Website: www.sherig.org, www.lamton.org   
 

https://forms.gle/fHQSRPsrdLG7bCcM6
https://sherig.org/en/wp-content/uploads/2020/02/DoE-Form-A.pdf
https://forms.gle/MNswVNL19WxwrjbWA
https://sherig.org/en/wp-content/uploads/2019/03/Form-B.pdf
https://sherig.org/en/wp-content/uploads/2020/02/DoE-Form-A.pdf
https://sherig.org/en/wp-content/uploads/2019/03/Form-B.pdf

