
བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་སྒྱུ་རྩལ་ལས་གཞྱིའྱི་གསལ་བསྒྲགས། 

༄༅།། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་རྱིག་གཞུང་དང་དེང་རབས་བོད་ཀྱི་བཟོ་རྱིག་སྒྱུ་རྩལ་རྒྱུན་འཛིན་དང་གོང་སེལ་
སླད། རྒྱ་གར་ནང་གནས་འཁོད་བོད་རྱིགས་སྒྱུ་རྩལ་བ། སྒྱུ་རྩལ་མཁན་གསར་པ་འཐོན་བཞྱིན་པ། རིག་གཞུང་ཉམས་ཞིབ་པ་ རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་། 
སྐད་ཡྱིག སྒྱུ་རྩལ་ཁོ་ནའྱི་ལས་འཆར་ཆེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་གཅྱིག་ནས་འབུམ་གསུམ་བར་རོགས་དངུལ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པས། གཤམ་གསལ་ཆ་རེན་ཚང་ཞྱིང་
ལས་འཆར་སེལ་འདོད་ཡོད་རྱིགས་རྣམས་ནས་ཞུ་སྙན་འགེངས་ཤོག་དང་༼འགེངས་ཤོག༽ ༼ལས་འཆར་དང་འཆར་རྩྱིས་འབུལ་ཕོགས་ལམ་སོན། ༽ དགོས་
མཁོའ་ིཡྱིག་ཆ་ཁག་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོག་འཕྱིན་ཁ་བྱང་ངམ་སྦྲག་བརྒྱུད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༣ འགྱངས་མེད་ཕུལ་ཟྱིན་པ་དགོས། ཆོས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ལ།། 

དགོས་ངེས་ཡྱིག་ཆ་ཁག 

 དོ་བདག་གྱི་མཚན་རྟགས་འཁོད་པའྱི་འགེངས་ཤོག་སྙན་ཞུ། 
 བོད་ཨྱིན་གང་རུང་ནང་ལས་འཆར་གང་གྱི་ཆེད་དུ་རོགས་དངུལ་ཞུ་བཞྱིན་པ་དེའྱི་འགེལ་བརོད་ཤོག་ངོས་གསུམ་ནས་ལྔ་བར་འབུལ་

དགོས།༼ཟུར་སོན།ལས་འཆར་འབུལ་ཕོགས་ལམ་སོན་ལྟར་བཀང་དགོས།༽ 
 ལས་འཆར་གྱྱི་འཆར་རྩྱིས།༼ཟུར་སོན།འཆར་རྩྱིས་འགེངས་ཤོག་མ་དཔེ་ལྟར་འགོད་དགོས།༽ 
 སོ་སོའ་ིལས་རྱིགས་ཐོག་ཤེས་མོང་ཡོད་པའྱི་མྱི་ས་གཉྱིས་ནས་འབེལ་སོར་རྒྱབ་གཉེར་ཡྱི་གེ་འབུལ་དགོས།  
 དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟྱིན་པའྱི་ལག་དེབ་ཀྱི་ངོ་བཤུས།༼ཚོགས་པ་ཡྱིན་ཚེ་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛིན་གྱྱི་དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་

ལག་དེབ་ཀྱི་ངོ་བཤུས་འབུལ་དགོས།༽ 
 དུས་འགྱངས་ཞུས་པའྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ངོ་བཤུས།༼ཚོགས་པ་ཡྱིན་ཚེ་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛིན་གྱྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ངོ་བཤུས་འབུལ་

དགོས།༽ 
 

འདེམས་སྒྲུག་བརྒྱ་ཆ་གནང་ཕོགས། 
 ལས་འཆར་གྱྱི་བཟོ་སྒྲྱིག་སྤུས་ཚད།   བརྒྱ་ཆ་ ༣༠། 
 འདྱི་གེང་།                 བརྒྱ་ཆ་ ༧༠། 

 
འདེམས་སྒྲུག་བརྒྱུད་རྱིམ། 

 འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ལས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ལ་གཟྱིགས་ཞྱིབ། 
 དྷ་ས་ཉེ་འཁྱིས་སུ་ཡོད་པའྱི་སྙན་འབུལ་བ་རྣམས་ལ་ངོ་འཕད་འདྱི་གེང་དང་།སྙན་འབུལ་བ་གཞན་རྣམས་ལ་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ (Video calling) འདྱི་གེང་

བྱ་རྒྱུ། 
 

ཐུགས་སང་། གོང་འཁོད་དགོས་ངེས་ཡྱིག་ཆ་ཁག་གྱི་ངོ་བཤུས་སེང་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་ཡན་ནམ།ས་གནས་འགོ་འཛིན་སུ་རུང་གྱི་དག་མཆན་
ལས་དམ་འཁོད་དགོས། 

ཞུ་སྙན་འབུལ་ཡུལ།: 
Department of Religion and Culture 

Central Tibetan Administration 

GangchenKyishong, P.O. Dharamsala -176215 

Kangra District (H.P), India 

Email: chorig.culture@tibet.net 

Phone: 01892-226737 / 222685 
Concerned staff mobile no. 9816743672 / 8296450233 



 

Tibetan Arts and Culture Fund (TACF-22) 

The Department of Religion and Culture, CTA is pleased to announce Fifth Tibetan Arts and Culture Fund 

(TACF) to support Tibetan artists and organizations engaged in the preservation and promotion of traditional and 

contemporary Tibetan arts and culture. This program will provide support for professional and emerging artists to 

expand or improve their work and share their expertise. Small grants between from Rs.1,00,000 to Rs.3,00,000 

will be awarded to individuals and organizations whose project is related to Tibetan culture. Click here to 

download application form and Guidelines for Project Proposal and Budget Details. 

Required Documents: 

 A completed and signed grant application form. 

 A proposal of approximately 3 to 5 pages (English or Tibetan) on activity for which funds are being 

requested. (see attached project description format) 

 A project budget (see attached sample budget format) 

 Two reference letters from someone expert in the arts and culture field who is familiar with the work and 

background of the applicant. 

 Green Book copy of the director or head of the organization. (For Organization) 

 RC copy of director or head of the organization. (For Organization) 

 Copy of applicant’s valid Green Book. (For individual applicant) 

 Copy of applicant’s valid RC. (For individual Applicant) 

Please note: All above copies must be attested either by a CTA officer (holding the post of Joint Secretary and 

above) / Tibetan Settlement Officer. 

Marking System: 

 Project proposal  : 30 marks 

 Interview  : 70 marks 

Selection Process: 

 Review of the project proposals of the applicants 

 The final selection will be done through interview by selection panel 

Application deadline:  May 13, 2022 

Interested applicants are requested to send their proposals and above mentioned documents to the below address 

by postal or email. 

      Postal Address: 

Department of Religion and Culture 

Central Tibetan Administration 

GangchenKyishong, P.O. Dharamsala -176215 

Kangra District (H.P), India 

Email: chorig.culture@tibet.net 

Phone: 01892-226737 / 222685 
Concerned staff mobile no. 9816743672 / 8296450233 
 

http://tibet.net/2017/05/tibetan-arts-and-culture-fund-tacf-for-tibetan-artists-and-organisations/form-english/
http://tibet.net/2017/05/tibetan-arts-and-culture-fund-tacf-for-tibetan-artists-and-organisations/guidelines-for-project-proposal-and-budget-details/
mailto:religion@tibet.net

