ལས་ ེད་གསར་འདེམས་གསལ་བ གས།
༄༅། །བཙན་ ོལ་བོད་མིའི་ ིག་འ གས་ ི་ལས་ ངས་ཁག་ནང་ལས་ ེད་དགོས་མཁོ་བཞིན།
ི་ འི་ལས་ ེད་ཁ་ ོང་ཆེད་གསར་འདེམས་ ་
གཏན་འཁེལ་བས། གཤམ་གསལ་ ད་ལས་ས་མིག་ཐོག་ཆ་ ེན་ཚང་ཞིང་དོན་དམ་ ི་ འི་ཞབས་འདེགས་ ་ ོ་ཡོད་རིགས་ནས་འཚང་ ན་ གས་
བ ད་གཏོང་གནང་ཡོང་བ་དགོས་ །
ནང་ ིད་ལས་ ངས་ ་ ད་ལས་ ང་གཞོན་ལས་རོགས་ས་མིག་ ༡ ཆེད་དགོས་ངེས་ཆ་ ེན་གཤམ་གསལ།
ཚད་ ན་མཐོ་ ོབ་ཞིག་ནས་ཨར་ལས་འཆར་འགོད་ཐོག་ག ག་ལག་རབ་འ མས་ (Master of
Architecture) ཐོན་པའི་ཤེས་ཚད་ལག་འ ེར་ཡོད་པ།
༢༽ ཉམས་ ོང་།
ཤེས་ཚད་ལག་འ ེར་ཐོག་ལོ་ ༣ ལས་ཀའི་ཉམས་ ོང་ཡོད་པ་དགོས།
༣༽ ལོ་ཚད།
༢༠༢༡།༠༤།༡༧ ཉིན་རང་ལོ་ ༢༡ ལས་མི་ ང་ཞིང་ ༤༠ ལས་མ་བ ལ་བ་དགོས།
༤༽ གས་གཞི།
ཆ་ ེན་ཚང་བའི་མི་འ ོ་ མས་ལ་ངག་ གས་ཚད་ ན་ལམ་ནས་འདེམས་ ག་གནང་ །
༥༽ ལས་འགན། ཀ།
བོད་མིའི་ ིག་འ གས་ ི་ཁང་བཟོ་འཆར་འགོད་དང་ ས་བཀོད།
ཁ།
བོད་མིའི་ ིག་འ གས་ཨར་ལས་འ གས་ ན་ ་ ོག་འགན་འ ར།
ག
ས་ཁང་ ིམས་མ ན་མིང་བ ར་ལས་དོན་འགན་ ར་།
༡༽ ཤེས་ཚད།

གོང་གསལ་ས་མིག་ཐོག་ཆ་ ནེ ་ ན་རིགས་ནས་འདི་ག་ལས་ ངས་དང།
ས་གནས་འགོ་འཛན་ལས་ ངས།
ག ང་འ ེལ་ ་ ་
(www.tibet.net) ནས་བོད་ཡིག་ཐོག་གཏན་འབེབས་ཡོད་པའི་འཚང་ ན་འགེངས་ཤོག་ཕབ་ལེན་ ིས་དོན་ཚན་ མས་འཚམས་ ས་མེད་པ་
བཀང་ཟིན་ ེས།
༡༽
རང་ཉིད་ ི་ད་ འི་ ེད་པར་ཚན་ ན་ ༢ རེ་། (One passport & one stamp size photo)
༢༽
ཤེས་ཚད་ལག་འ ེར་དང་། ཨང་ཤོག (Degree Certificate & Marks sheet) བཅས་ ི་ངོ་བ ས།
༣༽
འ ལ་འབབ་གཙང་འ ལ་ཟིན་པའི་ད ་ད ལ་ལག་དེབ་ ི་ཤོག་ ངས་དང་པོ་དང། གཉིས་པ། མཐའ་མ་བཅས་ ི་ངོ་བ ས།
༤༽
ེས་ཚས་ལག་འ ེར་ཡོད་ན་དང་། དེ་མིན་རང་ལའ་ ངས་ ེལ་ཆེད་འཛན་རིམ་ ༡༠ པའི་ལག་འ ེར་ ི་ངོ་བ ས།
༥༽
བོད་མིའི་ ིག་ག གས་ ི་འ ོད་བ ེན་ལས་ ངས་ བ་ཁོངས་ ་བོད་ ན་ཁང་ཡོད་ན་དང། དེ་མིན་ ན་ཁང་ཚད་ ན་གང་ ང་ནས་
ནད་རིགས་མེད་པར་ག གས་བབ་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་ ན་པའི་ངོས་ ོར་ཁ་གསར་ ེང་རང་ཉིད་ ི་འ ་པར་མཉམ་
ར་ཐོག་དག་མཆན་
ལས་དམ་འཁོད་པ་ངོ་མ།
༦༽
རང་ཉིད་གཏན་ ོད་ ་ ལ་ ་ཚབ་དོན་གཅོད་དམ་ས་གནས་འགོ་འཛན་ ི་ ་ ོད་ཐལ་ ོན་མེད་པའི་ངོས་ ོར་ (Character
Certificate) ངོ་མ།
༧༽
གལ་ ིད་ ེར་ ི་ ེ་ཚན་གང་ ང་ནང་གཏན་འཇགས་ལས་ཀ་ ེད་ ས་རིགས་ཡིན་ན་ ེ་ཚན་དེའི་འགན་འཛན་ནས་དགག་ཆ་ མེད་པའི་
ངོས་ ོར་ངོ་མ་དང་བཅས་གོང་གསལ་ངོ་བ ས་ཡིག་ཆ་ཚང་མར་ས་གནས་འགོ་འཛན་ནམ། ལས་ ེད་འདེམས་ ན་ ནས་བ ོ་གཞག་ ས་པའི་ ང་
ང་གནས་རིམ་ཡན་ ་ ང་གི་དག་མཆན་ལས་དམ་ (Attestation) ས་ཏེ། ༢༠༢༡
༤ ཚས་ ༡༦ ཉིན་ བ་ ད་ ༥ པ་
འ ངས་མེད་རང་ཉིད་ ི་ ིམ་གཞིས་དང། ད་ འི་ ོད་གནས་ ་འ ེལ་བ་གནང་ བདེའི་ཁ་ ང། ཁ་དཔར་ཨང།
ོག་འ ིན། (E-mail)
སོགས་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་གཤམ་གསལ་ ང་ཆེའི་མཚན་ ང་ཐོག་ ལ་ འ ོར་ཟིན་པ་དགོས་ །
གོང་གསལ་ ས་བཀག་ ེས་འཚང་ ན་ ལ་
འ ོར་རིགས་ ིས་མེད་ཡིན། ས་ཐོག་འ ོར་
རིགས་ མས་ལ་ཞིབ་འ ག་ཚགས་ ང་ནས་ཞིབ་འ ག་དང་འ ེལ་འོས་ཆོས་ ན་པ་ཚར་
ས་ཐོག་འབོད་བ ་ ་ ར་ བས་
བ ན་ལག་འ ེར་སོགས་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཁག་མཉམ་འ ེར་ ིས་འ ོར་ཐོ་འགོད་བཅར་དགོས་པ་བཅས་ ི་
གསལ་བ གས་
། ལས་ ེད་འདེམས་བ ོ་ ན་ཁང་ནས་ ༢༠༢༡ ་ ༣ ཚས་ ༡༨ ལ།།
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