
1 
 

སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ།   ཁྱད་ཡྡོན་ཐྡོ།  
 
འབྲེལ་བ་འཐབ་ས་ཁ་གསལ།  འགྲུལ་འཕྲིན་ :  ༠༠༩༧༥ ༡༧༤༥༠༢༣༢/༧༧༢༡༣༤༣༦ 
    གློག་འཕྲིན་  :  kezangdorji.pce@rub.edu,bt 

      kezdorji03@yahoo.com 

 
 
ད་ལྡོའི་ལཱ་འགན།   ལེགས་བཤད་པ། (Lecturer) 

གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་བར་མའི་རྡོང་ཁའི་ཤེས་ཡྡོན་གྱི་ལས་རིམ་འགོ་ཁྲིདཔ།  
(Program Leader (B.Ed. Dzongkha Secondary) 

    འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སྡོབ་སྡེ། སྤ་རྡོ་ཤེས་རིག་མཐྡོ་རིམ་སྡོབ་གྲྭ། སྤ་རྡོ། 
 

     
ཤེས་ཡྡོན། 

 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༡༠-༢༠༡༢་ལུ་ Acharya Nagarjuna གཙུག་ལག་སྡོབ་སྡེ་ནང་ལས་ གཙུག་ལག་མཐྡོ་རིམ་གོང་
མའི་ཤེས་ཡྡོན་སྦྱང་ཡི། 

 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༠༧ ལུ་ སྤ་རྡོ་ཤེས་རིག་མཐྡོ་རིམ་སྡོབ་གྲྭ་ནང་ལས་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གོང་མའི་སྡོབ་དཔྡོན་སྡོབ་སྦྱྡོང་
འབད་ཡི། 

 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༠༣-༢༠༠༥ ལུ་ ཤེས་རབ་རྩེ་མཐྡོ་རིམ་སྡོབ་གྲྭ་ནང་ལས་ རྡོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་ཆོག་མཇུག་བསྡུ་ཡི། 
 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༠༡-༢༠༠༢ ལུ་ ཆུ་ཁ་སྡོབ་གྲྭ་ནང་ལས་ སྡོབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པ་མཇུག་བསྡུ་ཡི།  
 སྤྱི་ལྡོ་ ༡༩༩༩-༢༠༠༠ ལུ་ བྱ་དཀར་སྡོབ་གྲྭ་ནང་ལས་སྡོབ་རིམ་བཅུ་མཇུག་བསྡུ་ཡི། 

 
ལཱ་གཡྡོག་གི་འབྱུང་རབས་དང་ལཱ་འགན་འབག་ཡྡོདཔ། 

 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༡༩ ལས་ད་ལྡོ་ཚུན་ རྡོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་བར་མའི་ ལས་རིམ་གྱི་འགོ་ཁྲིདཔ་འབད་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་
ཡྡོད། 

 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༡༨ མཐྡོ་རིམ་སྡོབ་གྲྭའི་ཤེས་ཡྡོན་ཚྡོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་ཡི། (CAC member) 
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 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་ ༨་པ་ལས་ད་ཚུན་ རིན་སྤུངས་ཤེས་ཡྡོན་རིག་པའི་བརྟག་ཞིབ་གྲོས་འཛྡོམས། Rinpung 
Experiment གི་འཐུས་མི་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ཡྡོད། 

 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༡༧ ལས་ད་ཚུན་ སྔར་སྡོལ་རྩེད་རིགས་ཚྡོགས་པའི་འགོ་འདྲེན་པ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ཡྡོད། 
 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༡༧-༢༠༡༩ ཚུན་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཆུང་བའི་(B.Ed pry PBE)གི་ཆོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚྡོགས་ཀྱི་

འཐུས་མི་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་ཡི། 
 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༡༦-༢༠༡༧ ཚུན་ PBE member for Diploma physical and Health 

Education 
 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༡༦-༢༠༡༨ ཚུན་ མཐྡོ་རིམ་སྡོབ་གྲྭའི་རྡོམ་རིགས་ཚྡོགས་པའི་གྲོས་སྡོན་པ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་ཡི། 
 སྤྱི་ལྡོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་ དྲུག་པ་ལས་ སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་ བཅུ་གཉིས་པ་ཚུན་ མཐྡོ་རིམ་སྡོབ་གྲྭའི་ རྡོམ་རིགས་

ཚྡོགས་པའི་འཐུས་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་ཡི། 
 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༠༩ སྤྱི་ཟླ་དང་པ་ལས་ སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༡༠་ སྤྱི་ཟླ་ དྲུག་པ་ཚུན་ ཏ་ར་ཡ་ན་ཚྡོགས་པའི་འགོ་འདྲེན་པ་སྦེ་ཕྱག་

ཞུ་ཡི། 
 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༠༨ ལས་ སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༡༠ སྤྱི་ཟླ་དྲུག་པ་ཚུན་ ཕྱྡོགས་སྡེ་ཁག་(Colloborative Group Advisor) 

གི་ འགོ་འདྲེན་པ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་ཡི།   
 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༠༨ ལས་ སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༡༠ སྤྱི་ཟླ་དྲུག་པ་ཚུན་ སྡོབ་ཁང་(Class Advisor)གི་འགོ་འདྲེན་པ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་

ཡི།   
 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༠༦ སྤྱི་ཟླ་ བདུན་པ་ལས་ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པ་ཚུན་ དགེ་ལེགས་ཕུག་འབྲིང་རིམ་སྡོབ་གྲྭ་འྡོག་མའི་སྡོབ་རིམ་

དྲུག་པ་སྡོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ མི་སྡེ་ཤེས་ཡྡོན་གྱི་ཆོས་ཚན་ (Social Studies) སྡོབ་སྡོན་འབད་ཡི། 
 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༠༣ ལས་ སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༠༥ ཚུན་ བཀང་ལུང་སྡོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ལུ་སྦེ་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྡོན་སྡོབ་སྦྱྡོང་འབད་

མི་ཚུ་ལུ་ སྡོབ་སྡོན་འབད་ཡི། 
 
 
སྡོབ་སྡོན་དང་ཞིབ་འཚྡོལ་གྲོས་སྡོན།  

 གཙུག་ལག་མཐྡོ་རིམ་རྡོང་ཁའི་ཤེས་ཡྡོན་ (M.Ed Dzongkha) གྱི་ ཞིབ་འཚྡོལ་མཉམ་འབྲེལ་གྲོས་སྡོན་པ་འབད་ 
ལྡོ་རེ་བཞིན་ སྡོབ་ཕྲུག་ ༤-༥ རེ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དང་འབད་བཞིན་པ་ཡྡོད།  

 གཙུག་ལག་མཐྡོ་རིམ་རྡོང་ཁའི་ཤེས་ཡྡོན་ནང་ལུ་ སྐད་ཡིག་ཞིབ་སྦྱྡོང་ སྡོབ་སྡོན་འབད་ཡི། 
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 གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་རྡོང་ཁའི་ཤེས་ཡྡོན་ (B.Ed. Dzongkha) ནང་ལུ་ སྡོབ་སྡོན་སྦྱང་རལ། ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ། 
འབྲིང་རིམ་རྡོང་ཁ་སྡོབ་སྡོན། གཞི་རིམ་རྡོང་ཁ་སྡོབ་སྡོབ་སྡོན། བར་དྡོན་སྡོད་ལེན། དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས། ར་གཞུང་
སྡོབ་སྡོན། སྡོགས་སྡོབ་སྡོན་འབད་ཡི། 

 གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གོང་མའི་ཤེས་ཡྡོན་ (PgDE) ར་གཞུང་སྡོབ་སྡོན། སྡོབ་སྡོན་སྦྱང་རལ། དབྱེ་ཞིབ་ལམ་
ལུགས། སྡོགས་སྡོབ་སྡོན་འབད་ཡི། 

 གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཆུང་བ་ (B.Ed pry) ནང་ལུ་ གཞི་རིམ་འྡོག་མའི་རྡོང་ཁ་སྡོབ་སྡོན། འབྲི་ནི་དང་ལྷག་ནི། 
བར་དྡོན་སྡོད་ལེན་ཚུ་ སྡོབ་སྡོན་འབད་ཡི།  

 གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གོང་མའི་རྒྱང་འབྲེལ་སྡོབ་སྦྱྡོང་པ་ཚུ་ལུ་ སྡོབ་སྡོན་སྦྱང་རལ། དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས་ཚུ་སྡོབ་སྡོན་
འབད་ཡི། 

 གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གོང་མའི་རྒྱང་འབྲེལ་ཤེས་ཡྡོན་ནང་ལུ་ སྡོབ་སྡོན་ཐབས་ལམ་ཚུ་ སྡོབ་སྡོན་འབད་ཡི། 
 གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཆུང་བའི་རྒྱང་འབྲེལ་ཤེས་ཡྡོན་སྡོབ་སྦྱྡོང་པ་ཚུ་ལུ་ རྡོང་ཁ་བར་དྡོན་སྡོད་ལེན། གཞི་རིམ་འྡོག་མའི་

རྡོང་ཁ་སྡོབ་སྡོན་ཚུ་སྡོབ་སྡོན་འབད་ཡི། 
 

 
སྲིད་བྱུས་དང་ལམ་ལུགས་ཡར་རྒྱས།  
ནམ་རང་འབད་རུང་སྲིད་བྱུས་དང་ལམ་ལུགས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དྡོན་ལུ་གོ་སྐབས་དང་བཀའ་རེ་གནང་པ་ཅིན་ཕྱག་ཞུ་ཆོག་ཆོག་སྦེ་སྡོད་
ཡྡོད། 
 
སྡོབ་རིག་གི་སྡོབ་སྦྱྡོང་ལས་རིམ་ཡར་རྒྱས། Academic Program Development 

 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༠༨ ལས་འགོ་བཙུགས་ ད་ལྡོ་ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ སྤ་རྡོ་ཤེས་རིག་མཐྡོ་རིམ་སྡོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ སྡོབ་རིག་
དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་ཚུ་བྲི་ནི་དང་ སྡོབ་སྡོན་འབད་ནི་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ཡི།  

 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༠༩ ལུ་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་རྡོང་ཁའི་ལས་རིམ་ (4 year Dzo. B.Ed. programme) གྱི་
སྦྱྡོང་ཚན་གསརཔ་ ༢ བྲིས་ཡི།  

 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༡༥ ལུ་ གཙུག་ལག་མཐྡོ་རིམ་རྡོང་ཁའི་ཤེས་ཡྡོན་ (M.Ed Dzo.)སྦྱྡོང་ཚན་ སྐད་ཡིག་ཞིབ་སྦྱྡོང་། 
(KYG 503)བྲིས་ཡི།  
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 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༡༦ ལུ་ གཙུག་ལག་མཐྡོ་རིམ་རྡོང་ཁའི་ཤེས་ཡྡོན་ (M.Ed Dzo.) སྦྱྡོང་ཚན་ སྡོབ་སྡོན་ཐབས་ལམ། 
(Teaching Strategies) (LTL606)བྲིས་ཡི།  

 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༡༧ ལུ་ གཙུག་ལག་མཐྡོ་རིམ་རྡོང་ཁའི་ཤེས་ཡྡོན་ (M.Ed Dzo.) སྦྱྡོང་ཚན་ ཤེས་རིག་དང་འབྲེལ་
བའི་ཤེས་ཡྡོན་བརྟག་དཔྱད་དང་དབྱེ་ཞིབ།(STA 701)བྲིས་ཡི།  

 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༡༨-༢༠༡༩ ལུ་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཛུགས་རྡོང་ཁའི་ལས་རིམ་ (B.Ed. Dzo. Pry) གྱི་སྦྱྡོང་
ཚན་ ༣ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་བྲིས་ཡི།  

 
དཔེ་དེབ། དཔེ་བསྐྲུན།  Publications 

 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༡༥  སྐད་ཡིག་ཞིབ་སྦྱྡོང་(KYG 503) གི་ལག་དེབ། སྤ་རྡོ་ཤེས་རིག་མཐྡོ་རིམ་སྡོབ་གྲྭ། 
 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༡༦ སྡོབ་སྡོན་ཐབས་ལམ། (Teaching Strategies) (LTL606) གྱི་ལག་དེབ། སྤ་རྡོ་ཤེས་རིག་

མཐྡོ་རིམ་སྡོབ་གྲྭ། 
 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༡༦ ནུབ་ཕྱྡོགས་རྡོང་ཁག་བཞི་གི་ རྡོང་ཁ་སྡོ་དཔྡོན་ཚུ་གིས་རྗོད་སྒྲ་གི་སྐོར་ལས་ཞིབ་འཚྡོལ་འབད་ 

དེ་རབ་གསལ་ཐྡོན་རིམ་ ༡༧་པ་ནང་པར་བསྐྲུན་འབད་ཡི། 
 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༡༧ ཤེས་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་ཡྡོན་བརྟག་དཔྱད་དང་དབྱེ་ཞིབ། (STA701) ཀྱི་ལག་དེབ། སྤ་རྡོ་

ཤེས་རིག་མཐྡོ་རིམ་སྡོབ་གྲྭ། 
 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༡༩ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་འློག་གི་ མཐློ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཡློངས་སྐད་

ཡིག་རློང་ཁ་ ལྷབ་ནི་ལུ་སློ་བ་ག་དེ་འབད་རང་འདུག་ག་ བལྟ་ནིའི་དློན་ལུ་ཞིབ་འཚློལ་འབད་དེ་ རབ་གསལ་ཐྡོན་རིམ་ 
༡༩ པ་ནང་པར་བསྐྲུན་འབད་ཡི། 

 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༡༩ སྤ་རློ་ཤེས་རིག་མཐློ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ གཙུག་ལག་མཐློ་རིམ་རློང་ཁའི་ཤེས་ཡློན་གྱིས༌ སློབ་སློང་པ་ཚུ་གི་
ཁྱད༌རིག༌དང༌ ཤེས༌ཡློན༌ཡར༌རྒྱས༌ལུ་ཕན་ཐློགས་ཡློད་མེད་དང༌ སློང༌ཚན༌ཚུ་ལེགས༌བཅོས༌འབད༌དགོཔ༌ཡློད༌མེད༌ 
(Impact studies on Dzo. M.Ed)ཀྱི༌ སྐོར༌ལས༌ཞིབ་འཚློལ་འབད་དེ་ པར་བསྐྲུན་འབད་ཡི། 
 

 

ཁྱད་རིག་གི་ཞབས་ཏྡོག Professional Service 
 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༠༨་ ལུ་ སྡོབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ ཤེས་རིག་མཐྡོ་རིམ་སྡོབ་གྲྭ་ནང་མ་འྡོང་པའི་ཧེ་མ་ ལྡོ་ངོ་

གཅིག་གི་རིང་ལུ་ སྡོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ སྡོབ་སྡོན་འབད་བ་འགྱོ་མི་ཚུ་གྱི་སྡོབ་སྦྱྡོང་པ་ཚུ་ལུ་ ཉིན་གྲངས་བཅུ་ཐམ་གྱི་རིང་ 
སྡོབ་སྡོན་འབད་ཡི། 
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 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༡༣ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་སྡོབ་དཔྡོན་ཚུ་ལུ་སྡོབ་སྦྱྡོང་ སྡོབ་སྡོན་པ། སྤ་རྡོ་ཤེས་རིག་མཐྡོ་རིམ་སྡོབ་གྲྭ 
 
 

མཁས་མཆོག་གི་ཞབས་ཏྡོག Expert Services 
 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༢༣ ལས་ སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་ ༡ པའི་ སྤྱི་ཚེས་ ༣་ཚུན་ལུ་ གཞུང་

གྲྭ་ཚང་གི་  ཨ་ཎེའི་སྡོབ་དཔྡོན་ཚུ་ལུ་ སྡོབ་སྡོན་སྦྱང་རལ་དང་ཐབས་ལམ་གྱི་སྦྱྡོང་བརར། གཞུང་གྲྭ་ཚང་། 
 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ པའི་ སྤྱི་ཚེས་ ༦ ལས ༡༡ ཚུན་ བསམ་རྩེ་ཤེས་རིག་མཐྡོ་རིམ་སྡོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ 

འབྲུག་གཙུག་ལག་སྡོབ་སྡེ་འྡོག་གི་ རྡོང་ཁའི་ལེགས་བཤདཔ་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་རིག་ཡར་རྒྱས་འཕྲྡོ་མཐུད་ (CPD) གི་
སྡོབ་སྦྱྡོང་ནང་ གྲོས་སྡོན་པ་(Facilator)སྦེ་ ཕྱག་ཞུ་ཡི། འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སྡོབ་སྡེ། 

 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ པའི་ སྤྱི་ཚེས་ ༧ ལས ༨ ཚུན་ ཚན་རིག་མཐྡོ་རིམ་སྡོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ འབྲུག་གཙུག་
ལག་སྡོབ་སྡེ་འྡོག་གི་ རྡོང་ཁའི་ལེགས་བཤདཔ་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་རིག་ཡར་རྒྱས་འཕྲྡོ་མཐུད་ (CPD) གི་སྡོབ་སྦྱྡོང་ནང་ 
གྲོས་སྡོན་པ་ (Facilator)སྦེ་ ཕྱག་ཞུ་ཡི། འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སྡོབ་སྡེ། 

 As a Translator for 5 day training on physical Education and Sports 
programme for the monks and nuns at Bumthang from 29th Sept. – 3rd 
Oct. 2019, Organized by Dratshang Lhentshog. 

 
 

ཞིབ་འཚྡོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣ། Research  
 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༡༨ ལུ་ གཙུག་ལག་མཐྡོ་རིམ་གོང་མའི་སྡོབ་སྦྱྡོང་གི་ཕན་གནྡོད་དབྱེ་དཔྱད། མ་དངུལ། འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་

གཙུག་ལག་སྡོབ་སྡེ། 
 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༡༨ ལས་ ད་ལྡོ་ཚུན་གཙུག་ལག་མཐྡོ་རིམ་རྡོང་ཁའི་ཤེས་ཡྡོན་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་གྲོས་སྡོན་པ་ 

འབད་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་དྡོ།  
 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༡༧ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་འློག་གི་ མཐློ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཡློངས་སྐད་

ཡིག་རློང་ཁ་ ལྷབ་ནི་ལུ་སློ་བ་ག་དེ་འབད་རང་འདུག་ག་དབྱེ་ཞིབ། མ་དངུལ། འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སྡོབ་སྡེ། 
 སྤྱི་ལྡོ་ ༢༠༡༦ ནུབ་ཕྱྡོགས་རྡོང་ཁག་བཞི་གི་ རྡོང་ཁ་སྡོ་དཔྡོན་ཚུ་གིས་རྗོད་སྒྲ་དགཔ་མ་དགཔ་གི་རྟགས་ཞིབ། མ་
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