
 
 
 
 

 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལའོ་ིར་ེཊ་ཀུ་གཙུག་ལག་སབོ་གཉརེ་ཁང་གྱི་སབོ་ཡནོ་གསལ་བསྒྲགས། 
༄༅། །ཉྱི་འོང་ར་ེཊ་ཀུ་གཙུག་ལག་སོབ་གཉརེ་ཁང་ནས་ (Reitaku University, Japan) བོད་ཕྲུག་གཉྱིས་ལ་ལོ་
གཅྱིག་རྱིང་ཉྱི་འངོ་སྐད་ཡྱིག་སོང་སད་སོབ་ཡོན་གནང་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་སོང་བྱུང་ཡོད་ན། དགོས་ངསེ་ཆ་རེན་ཚང་
རྱིགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ཕྱི་དའོ་ིཕག་ཚོད་ ༥ པ་འགྱངས་མེད་དུ་གཤམ་གསལ་སལེ་ཐག་ཁ་བྱང་བརྒྱུད་
འཚང་སྙན་འབུལ་ཟྱིན་དགོས་པ་དང་།  འདམེས་སྒྲུག་གྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་
གཏན་འཁེལ་བྱུང་ཡོད་པ་ཐུགས་སྣང་ཡོང་བ་ཞུ། 

སྦྲེལ་ཐགཿ རྦྲེ་ཏ་ཀུ་སློབ་ཡློན་འགྦྲེངས་ཤློག 

སབོ་ཡོན་ཞུ་ལནེ་གྱྱི་དགོས་ངསེ་ཆ་རནེ་དང་། དགོས་མཁའོ་ིཡྱིག་ཆ་ཁག་གཤམ་གསལ། 
༡།  འཚང་སྙན་འབུལ་མྱི་ནས་ད་ོབདག་གྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དབེ་དུས་འགྱངས་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པའྱི་ཐགོ  དོ་བདག་དང་ཕ་མའྱི་
དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ བར་གཙང་འབུལ་ཟྱིན་པ་དགོས། དའེྱི་ཐད་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་གནས་ཚུལ་ཁག་"འགངེས་ཤོག-ཀ"པའྱི་
ནང་ཁ་གསལ་བཀང་ས་ེརང་ཉྱིད་གནས་ཡུལ་གྱྱི་ས་གནས་འགོ་འཛནི་ནས་དག་མཆན་ཞུ་དགོས། 
༢། འཚང་སྙན་འབུལ་མྱི་རྣམས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ངོས་འཛནི་ཡོད་པའྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉརེ་ཁང་ཞྱིག་ནས་སོབ་ཚན་གང་རུང་ཐོག་ཉ་ེ
བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ འམ་དའེྱི་རསེ་ཐོན་པ་དགོས་ཏ་ེརྒྱུགས་སོད་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལོན་པ་ཞྱིག་དགོས།  
༣།   རང་ཉྱིད་ཀྱི་མྱི་ཚའེྱི་ལ་ོརྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ཤོག་ངོས་གཅྱིག  
༤།  ཉྱི་འོང་གྱི་གཞྱི་རྩའྱི་སྐད་ཡྱིག་ Hiragana དང་ Katakana འབྱི་ཀོག་ཤསེ་དགོས་པ་ནྱི་སོན་འགོའ་ིདགོས་མཁོ་ཞྱིག་

ཡྱིན་པས། ད་ེལྟར་ཤསེ་མཁན་རྣམས་ལ་འདམ་ཀ་དང་པོ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། སྐད་ཡྱིག་གྱི་ལག་འཁརེ་ཡོད་ཚ་ེངོ་བཤུས་
འབུལ་དགོས། 

སབོ་ཡོན་འདམེས་སྒྲུག་བརྒྱུད་རྱིམ་ཁག་གཤམ་གསལ། 
༡། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་འདམེས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ནས་ངག་རྒྱུགས་སམ་ཡྱིག་རྒྱུགས་བླང་རྒྱུ།  
༢། རྒྱུགས་འཕྲོད་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་མཚུངས་བྱུང་ཚ་ེཉྱི་འོང་སྐད་ཡྱིག་སངས་པའྱི་ལག་འཁརེ་ཡོད་མཁན་ད་ེཉྱིད་འདམེས་ཐོན་

བྱ་རྒྱུ།  ད་ེམྱིན་ཉ་ེབའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་རྩེ་ཏོག་གྱིས་འདམེས་ཐོན་གནང་རྒྱུ། 
༣། ཉྱི་འོང་སྐད་ཡྱིག་སོབ་སོང་གྱི་དུས་ཡུན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ པ་ནས་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ བར་ཡྱིན། དའེྱི་གོང་ཕྱིར་བསྐྱོད་ལག་

དབེ་སེར་པོ་ག་སྒྲྱིག་ཡོད་པ་ཞྱིག་དགོས། 
 
ཤསེ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༧ ལ།། 
 
འབལེ་གཏུག་ཞུ་ཡུལ།  བསོད་ནམས་བཟང་མོ།  doe.lobyon@tibet.net   
    བསན་འཛནི་བསམ་འགྲུབ།  scholarship@tibet.net 
   Phone: +91.01892. 226695, 222572 and 222721 
 

https://docs.google.com/forms/d/1cBA2KdbuarMA8SDA3bAYiztRAQg10cSBH25NdIj_POw/edit


 
 
 
 

 

Reitaku University Scholarship - 2020 
                                                                 

The Department of Education, CTA is pleased to announce scholarship for two Tibetan 

students to study one year Japanese Language course at the Reitaku University in Japan. 

Eligible candidates must apply online using the link below latest by March 19, 2020 (5:00pm). 

The selection test will be held on 30th March, 2020 at Dharamshala.  

Click Here For Reitaku University Scholarship Form 

Eligibility criteria and required documents to be uploaded (in single PDF): 

1. Applicant must have Green Book (GB) and a valid Registration Certificate (RC). Applicant 

and his/her parents' Green Book contribution must be paid till 2019. Details should be 

mentioned in "Form-A" duly attested by the concerned Tibetan Settlement Officer. 

 2. Applicant must have a bachelor's degree in any field (regular) from a recognized University 

in India and must be graduated on or after the year 2014 with minimum score of 50% or above. 

 3. Resume (one page) 

4. Priority will be given to those who could read & write basic Hiragana and Katakana 

Japanese characters, as it's a prerequisite for taking the language course. Upload Language 

Certificate if available. 

Selection process: 

1. There'll be an interview/written test by the members of Selection Committee on March 30, 

2020.  

2. In the event of a tie, preference will be given to the student with the Japanese language 

proficiency certificate.  In case the students do not possess any certificate proving their 

proficiency in the Japanese language, the preference will then be given to the student with 

the higher undergraduate marks. 

3. The Japanese Language course is from September 2020 to August 2021. One must have a 

valid IC by then. 

 

 

For queries, contact:  Sonam Sangmo: doe.lobyon@tibet.net   

   Tenzin Samdup: scholarship@tibet.net 

 

Posted by:        Dated: 17thFeb, 2020 
Scholarship Section  

Department of Education, CTA 

Gangchen Kyishong, Dharamsala - 176215 

District Kangra, Himachal Pradesh, India 

Phone: +91.01892. 226695, 222572 and 222721 

Website: www.sherig.org, www.lamton.org, www.facebook.com/doe.lobyon   

 

https://docs.google.com/forms/d/1cBA2KdbuarMA8SDA3bAYiztRAQg10cSBH25NdIj_POw/edit

