
༄༅། ། ལས་ �ེད་ �ི་ དམིགས་ �ོར་ �ོན་ འ��འ�་ འོས་ �ོང་ གསར་ བ�འི་ གསལ་ བ�གས།  
 

 

༄༅། ། ས་ �་ བོད་ �ི་ མཐོ་ �ོབ་ �་ �ས་ �ན་ རིང་ �ང་ འ�་ མིན་ ཐོག་ ལས་ �ེད་ འོས་ �ོང་ དང་ ཟབ་ �ོང་ �་ �ེས་ �ལ་ བའི་ �ི་ �འི་ ལས་ �ེད་ �་ �ད་ མིན་ ལ་ མ་ �ོས་ པར་ དོན་ 
དངོས་ ཕན་ ཐོགས་ གང་ ལེགས་ �ང་ ཡོད་ ཅིང་།  �བས་  ༡༥  པའི་ བཀའ་ ཤག་ གི་ དགོངས་ གཞི་ དང་ བ�ན་ ཏེ་ ཨ་ རི་ (USAID) ལས་ གཞིའི་ རོགས་ �ོར་ འོག་ བོད་ མིའི་ �ིག་      
འ�གས་ མ་ ལག་ དང་ བཅས་ པའི་ ལས་ �ེད་ �ི་ དམིགས་ �ོར་ �ས་ �ང་ ཐེངས་ བཞི་ པའི་ �མ་ �་ གཉིས་ པའི་ འོས་ �ོང་ དེ་ ས་ �་ བོད་ �ི་ མཐོ་ �ོབ་ �་ �ི་ ལོ་  ༢༠༢༠  �་  ༢  ཚ�ས་  ༡       
ནས་ འགོ་ འ�གས་ �ིས་ �་ �ངས་  ༣  རིང་ བོད་ མིའི་ �ིག་ འ�གས་ མ་ ལག་ དང་ བཅས་ པའི་ འཛ�ན་ �ོང་ འ�ོ་ �ངས་ �ི་ དང་ �ེ་ �ག་ གི་ ཐོག་ འོས་ �ོང་ ཟབ་ འ�ིད་ གནང་ གཏན་   
འཁེལ་ བར་ འོས་ �ོང་ བ་ �ངས་ ༣༠  ཡིག་ �གས་ �ི་ ལམ་ ནས་ གསར་ བ�་ �་ �་ ཡིན་ ན།  གཤམ་ གསལ་ ཆ་ �ེན་ �མས་ ཚང་ ཞིང་ འ�ལ་ �གས་ གནང་ �ོ་ ཡོད་ རིགས་ ནས་    
འཚང་ �ན་ འ�ལ་ འ�ས་ ཆོག་ པ་ ཡིན།   
ཚང་ དགོས་ པའི་ ཆ་ �ེན།  
༡། �ི་ ལོ་   ༢༠༡༩   �་   ༡༢   ཚ�ས་   ༣༡     ཉིན་ ནས་ རང་ ལོ་    ༣༥    ལས་ མ་ བ�ལ་ བ།  
༢། དམའ་ མཐར་ ཉེ་ བའི་ ག�ག་ ལག་ རབ་ འ�མས་ དང་ ཚད་ མཉམ་ �ོབ་ ཐོན་ ལག་ འ�ེར་ ཡོད་ པ།  
༣། �ང་ �ངས་ ད�་ ད�ལ་ འ�ལ་ འབབ་  ༢༠༢༠། ༣། ༣༡  བར་ གཙང་ �ལ་ ཟིན་ པའི་ ལག་ དེབ་ �ི་ ཤོག་ �ངས་ དང་ པོ་ དང་།  གཉིས་ པ།  མཐའ་ མ་ བཅས་ �ི་ ངོ་ བ�ས་ འ�ལ་     

དགོས།  
༤། �ིམས་ མ�ན་ �ེས་ ཚ�ས་ ལག་ འ�ེར་    (Birth   Certificate)    �ི་ ངོ་ བ�ས་ བཅས་ ཚང་ དགོས།  
གོང་ གསལ་ ཡིག་ ཆའི་ ངོ་ བ�ས་ ཁག་ ལ་ འ�ེལ་ ཡོད་ ས་ གནས་ འགོ་ འཛ�ན་ ནམ།  ལས་ �ེད་ འདེམས་ �ན་ ནས་ བ�ོ་ གཞག་ �ས་ པའི་ �ི་ �འི་ ལས་ �ེད་ �ང་ �ང་ གནས་ རིམ་ ཡན་  
�་ �ང་ ནས་ དག་ མཆན་ ལས་ དམ་ (Attestation) �ས་ ཏེ།  �ི་ ལོ་  ༢༠༢༠  �་  ༡  ཚ�ས  ༡༠  �ི་ �ོ་ ��ད་  ༤། ༠༠ འ�ངས་ མེད་ ས་ �་ བོད་ �ི་ མཐོ་ རིམ་ �ོབ་ གཉེར་ ཁང་ �་            
རང་ �ིམ་ ཁ་ �ང་ དང་།  ཁ་ པར་ ཨང་།  �ོག་ འ�ིན་ (Email) སོགས་ ཁ་ གསལ་ བཀོད་ དེ་ སོ་ ས�འ�་ འཚང་ �ན་ དང་ མཉམ་ �་ འ�ལ་ དགོས།  གོང་ གསལ་ �ས་ བཀག་ �ེས་      
འཚང་ �ན་ �ལ་ འ�ོར་ རིགས་ �ིས་ མེད་ ཡིན།   
�ར་ མཆན།  
ས་ �་ བོད་ �ི་ མཐོ་ �ོབ་ ནས་ གཤམ་ གསལ་ �ར་ �ོབ་ ཚན་ ཁག་ ལ་ �ད་ �གས་ གཏོང་ གཏན་ འཁེལ་ ཡོད།  

�་ ཚ�ས།  གཟའ།  �ོབ་ ཚན།  �ས་ ཚ�ད།  
༢༠༢༠། ༡། ༢༧  �་ བ།  བོད་ �ི་ བ�་ �ོད།  ༩། ༠༠   ནས་   ༡༢། ༠༠  
༢༠༢༠། ༡། ༢༨  མིག་ དམར།  ནང་ པའི་ �་ �བ།  ༩། ༠༠   ནས་   ༡༢། ༠༠  

༢༠༢༠། ༡། ༢༩  �ག་ པ།  ལོ་ �ས་ དང་ ཡིག་ བཟོ།  ༩། ༠༠   ནས་   ༡༢། ༠༠  
༢༠༢༠། ༡། ༣༠  �ར་ �།  ཨིན་ ཡིག  ༩། ༠༠   ནས་   ༡༢། ༠༠  

 
འཚང་ �ན་ �ས་ ཐོག་ འ�ོར་ རིགས་ ལ་ ས་ �་ བོད་ �ི་ མཐོ་ �ོབ་ ནས་ ཞིབ་ འ�ག་ གིས་ འོས་ ཆོས་ ཚང་ བ་ �མས་ ལ་ �ད་ �གས་ ཆེད་ བཅར་ དགོས་ པའི་ འབོད་ བ�་ གཏོང་ �།  དེ་  
རིགས་ ནས་ �བས་ བ�ན་ ལག་ འ�ེར་ སོགས་ ཡིག་ ཆ་ ངོ་ མ་ ཁག་ མཉམ་ འ�ེར་ �ིས་ ས་ �་ བོད་ �ི་ མཐོ་ �ོབ་ ཁང་ �་ འ�ོར་ ཐོ་ འགོད་ དགོས་ པ་ བཅས་ �ི་ གསལ་ བ�གས་ �།  
བཀའ་ �ང་ ཡིག་ ཚང་ ནས་ �ི་ ལོ་   ༢༠༡༩   �་   ༡༢   ཚ�ས་   ༡༨   ལ།།  
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