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!ར་འཁདོ་བདོ་རགིས་ཚ-གས་པ། 
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!ོན་%ེང་། 
 

!ི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར། ༧གོང་ས་༧/བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་6ད་ཛར་ལན་ཌིར་ཞབས་བཀོད་བཀའ་=ིན་ཆེ་>བས། དམིཌ་བསལ་
བཀའ་?ོབ་ནན་ཏན་Aི་ནོད་དགོངས་དོན་དང་། ཡོ་རོབ་བོད་རིཌ་གཞོན་Cའི་མDན་ཚFགས་སོགས་འདི་!ོགས་རང་རིགས་Gེར་
ཚFགས་ཁག་འགས་རེ་Iལ་གནང་དོན། དེང་Jས་!ི་ནང་Kབ་ཁབ་གང་སར་བོད་Lི་གནས་Mངས་དང་འNེལ་བའི་Oིད་Pས་འཕོ་
འRར་རིམ་པའི་གོ་>བས་འདི་བSན། རང་རིགས་གཞིས་Tེས་གང་ན་མཆིས་སོ་ཅོག་ནས་བོད་མི་ས་ཡ་Vག་གི་W་དོན་རང་དབང་
བདེན་པའི་འཐབ་Wོད་འདིའི་ཐོག ཆིག་Yིལ་གོང་Zའི་Cས་པ་O་བ[ན་འདོན་འོས་\ག་པར་>བས་6་བབས་པ་འདིའི་དགོས་
དོན་W་བ]ང་གིས། རང་རེའི་Aི་དོན་ཐོག་^་ཞབས་འདེཌ་བ_བ་འོས་གང་Cས་འབད་བWོན་`་!ིར། འདི་ག་aར་མི་ནི་Cབ་^་
གནས་འཁོད་བོད་རིགས་ཕལ་ཆེ་བ་ཉེ་ཆར་!ི་ལོ་ ༡༩༧༩ c་ ༡༢ ཚeས་ ༢༩ དང་ ༣༠ ཉིན་གཉིས་རིང་ཚང་འཛFམས་ཐོག་ནས་
aར་འཁོད་བོད་རིགས་ཚFགས་པ་འདི་བཞིན་དངོས་6་བhགས་པའི་དམིགས་iལ་མང་མོས་ཐག་ཆོད་གཤམ་གསལ། 
 

༡༽་. འདིར་ཡོད་རང་རིགས་ནང་mལ་མDན་Yིལ་Cས་nགས་བ/ེད་ཐབས་དང་། ཕན་oན་རོགས་རམ་pི་Cས་པ་འདོན་ཐབས། 
དེ་བཞནི་ཉམས་qོང་དང་གནས་rགས་བཅས་sེལ་རེས་T་t། 
 

༢༽. རང་རེའི་རིགས་ག`ང་དང་། གོམས་གཤིས། >ད་ཡིག་མི་ཉམས་tན་འཛuན་ཡོང་ཐབས་T་t། 
 

༣༽  ཚFགས་པ་འདི་ནས་v་རམ་ས་ལར་རང་ག`ང་དང་འNེལ་བ་tན་བSད་T་t་མ་ཟད། Cབ་!ོགས་6་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་
ཚFགས་པ་ཁག་དང་འNེལ་བ་གང་ཟབ་T་t། 
 

༤༽. aར་མན་བོད་དོན་རོགས་རམ་ཚFགས་པ་ཡོད་yས་འདི་ནས་བོད་མི་/བས་བཅོལ་བར་རོགས་རམ་y་མDད་ཡོང་ཐབས་རེ་
འJན་`་t་དང་། /བོས་གསོ་རོགས་རམ་Pང་རིགས་བོད་མི་/བས་བཅོལ་པ་རང་གི་ཐོག་^་བཏབ་སར་zིན་འ{ོལ་ཡོང་བའི་
བtད་Iལ་T་t། 
 

༥༽. རོགས་རམ་ཚFགས་པ་ཁག་དང་། ཡེ་nའི་ཆོས་པའི་རོགས་ཚFགས་ཁག་ལ་བོད་མི་/བས་བཅོལ་བར་དཔལ་འTོར་pི་རོགས་རམ་
ཡོང་བའི་འབོད་Iལ་`་t། 
 

༦༽. aར་མན་Cབ་འདིའི་མཐོ་རིམ་?ོབ་~་ཁག་དང་འNེལ་བའི་ཐོག་ནས་བོད་Lི་རིག་ག`ང་ཉམས་sེལ་ཡོང་ཐབས་T་t། 
 

༧༽. གཞིས་Tེས་བོད་མིའི་Aི་ཚFགས་Lི་གནས་Mངས་དང་། རང་གི་Dན་མོང་མ་ཡིན་པའི་�མ་པ་བཅོས་མིན་གསལ་Mོན་ཆེད་J་
=ིལ་བYགས་གང་Dབ་T་t། 
 

༨༽. !ི་Kལ་pི་གསར་ཤོག་�མས་Lིས་མཚFན་པའི་=ིལ་བYགས་ཁག་ནང་རང་རེའི་ཆོས་Oིད་རིག་ག`ང་དང་། གཞིས་Tེས་བོད་
མིའི་གནས་Mངས། �གས་Lི་W་དོན་དང་བཅས་པར་གོ་དོན་!ིན་ཅི་ལོག་^་བ�ལ་བའི་གསལ་བYགས་ཐོན་པ་Pང་ཚe། དེར་=ང་
བདེན་pི་ལན་འདེབས་ཐོག་ནས་!ོགས་ན་མི་ཡོད་Lི་དོན་གོ་ཚང་བ་T་t་བཅས། aར་འཁོད་བོད་རིགས་ཚFགས་པས། !ི་ལོ་ 
༡༩༨༠ c་ཚeས་ལ།། གཙF་འཛuན། ཨ་�ི་ཚང་c་བ་\་མོ། 
_________________________________ 
གོང་གསལ་'ོན་)ེང་འདི་ནི་.ར་འཁོད་བོད་རིཌ་ཚ4ཌ་པ་ཐོག་མར་བ8གས་9བས་:ི་;ིག་གཞི་དང་=ོས་ཆོད་ཡིན་པས་རང་སོར་ཉར་དགོས། 
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!ར་འཁདོ་བདོ་རགིས་ཚ-གས་པ། 
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!ར་འཁདོ་བདོ་རགིས་ཚ-གས་པའ་ི/གི་གཞ།ི 
 
དོན་ཚན་དང་པོ། ཚ*གས་པའི་མིང་དང་། གནས་0ལ། 

 

༡༽   ཚFགས་པའི་མིང་ནི། aར་བོད་རིགས་ཚFགས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་ས་གནས་བྷོན་ (Bonn) གི་�ིམས་ཡིག་ཨང་�ངས་ VR5098 
འོག་དེབ་/ེལ་Tས་ཡོད་པས་ཐོག་ ”e.V” ཞེས་པ་ཁ་�ོན་བKབ་ཡོད། 

༢༽   ཚFགས་པའི་གནས་iལ་ནི། བྷོན། (Bonn) ཡིན། 
༣༽   ཚFགས་པའི་ལས་གཞིའི་Jས་iན་ནི། ལོ་རེའི་c་བ་དང་པོ་ནས་c་བ་བ�་གཉིས་བར་ཡིན། 
 

དོན་ཚན་གཉིས་པ། ཚ*གས་པའི་དམིགས་0ལ། 
 

༡༽   aར་འཁོད་བོད་མི་Aི་དང་། \ག་པར་J་ཚFགས་`གས་པའི་བར་མཛའ་མDན་མཉམ་གནས་ཐོག་བོད་མི་�མས་ཕན་oན་
གཅིག་ཕན་གཅིག་�གོས་T་t། 

༢༽   རོགས་རམ་ཚFགས་པ་དང་། Gེར་པ་ཁག་ལ་འNེལ་བ་`ས་པའི་ཐོག་རང་རིགས་ཉམ་ཐག་ཚFར་རོགས་རམ་T་t།  
༣༽ བོད་Lི་ཆོས་དང་། >ད་ཡིག་གོམས་གཤིས་སོགས་གཅེས་འཛuན་གིས་རང་རེའི་ངོ་བོ་དང་། རིག་ག`ང་བཟང་པོར་བདག་ཉེར་

གཅེས་/ོང་T་t། 
༤༽   དZས་བོད་མིའི་Yིག་འ�ཌ་དང་། Cབ་!ོཌ་Kལ་ཁབ་^་ཡོད་པའི་བོད་པའི་ཚFགས་པ་ཁག་ལ་འNེལ་ལམ་དང་། aར་མན་གི་

?ོབ་གཉེར་ཁང་དང་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ཁག་ལ་ ” དོན་ཚན་གཉིས་པ་དང་ག6མ་པའི་” ནང་དོན་�ར་མཉམ་ལས་T་t། 
༥༽   ལོགས་6་དTེ་ཐབས་མེད་པའི་འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་། མང་གཙFའི་W་འཛuན་ལ་ཚFགས་པ་ནས་ངོས་འཛuན་ཐོག་ག`ང་

�ལ་�ིམས་ཡིག་ནང་། “Steuerbegünstigte Zwecke” ཞེས་པའི་བaོད་T་དང་མDན་པའི་ཐོག་དགེ་Wའི་དམིགས་iལ་
ཁོ་ནར་འབད་བWོན་T་t། 

༦༽   ཚFགས་པའ་ིལས་དོན་ནི་Aི་ཚFགས་Lི་ལས་དོན་ཁོ་ན་ལས་དཔལ་འTོར་ཁེ་ཕན་ཡོང་ཐབས་Lི་ལས་དོན་T་t་མིན། 
༧༽   ཚFགས་ད©ལ་ནི། ཚFགས་པའི་Yིག་གཞི་གཞི་བ]ང་གི་དམིཌ་iལ་དང་མDན་པའི་ལས་དོན་ཁོ་ན་ལས། ཚFགས་`ཌ་པར་

ཚFགས་ད©ལ་ནས་ལེགས་/ེས་དང་]ར་ཕོགས་མི་ཐོབ། 6་ལའང་དམིཌ་iལ་དང་འགལ་བའི་ªན་གསབ་«ད་མི་ཆོག 
 

དོན་ཚན་ག3མ་པ། ཚ*གས་པའི་ཚ*གས་4གས་པ་5ེད་ཆོག་དང་། ཚ*གས་ཁོངས་ནས་9ིར་འཐེན་5ེད་9ོཌ། 
 

༡༽   ཚFགས་པའི་ཚFགས་`གས་པ་Tེད་ཆོག་པ་ནི། 
ཀ།  aར་མན་J་གནས་¬ོད་བོད་རིགས་རང་ལོ་བཅོ་བKད་ཡན་ཆད་ཡིན་པ། 
ཁ།  རང་རིགས་ཚFགས་`གས་པའ་ི!ི་Kལ་བཟའ་c་�མས། 
ག། ཚFཌ་པའི་དམིཌ་iལ་ལ་Kབ་/ོར་ཡོད་པའི་ཕ་མ་ཡ་གཅིག་བོད་རཌི་ཡིན་པའི་་ª་རང་ལོ་བཅོ་བKད་ཡན་ཆད་ཡིན་པ། 
ང་། ཚFགས་པར་`གས་འདོད་Lི་®ན་`་ཚFགས་པའི་tན་ལས་6་ཡིག་ཐོག་^་འZལ་t། 

༢༽   ཚFགས་ཁོངས་ནས་!ིར་འཐེན་Tེད་!ོགས། 
ཀ།  ཚe་ལས་འདས་པ། 
ཁ།  ཚFགས་`ཌ་པ་ཞིག་གིས་aར་འཁོད་བོད་རིགས་ཚFགས་པའི་དམིཌ་iལ་ལམ། ངོ་བོ་ལ་གནོད་པའི་T་བ་Tས་པ་ཡིན་ན། 

ཚFགས་`ཌ་ནས་འZད་tའམ། གནས་>བས་རིང་ཚFགས་པ་ནས་!ིར་བཏོན་Tས་ཆོག ཚFགས་`ཌ་ནས་འZད་tའམ། 
ཚFགས་པ་ནས་!ིར་བཏོན་T་tའི་ཐག་གཅོད་ཚFགས་པའི་ཚFགས་ཆེན་ནས་T་t་ཡིན། 

!ིག་གཞི་ཤོག་(ངས། ༡/༤ 
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ག།  ཚFགས་པ་ནས་དགོངས་`་Tེད་!ོཌ། ཚFགས་པ་ནས་!ིར་ཐོན་T་t་དེ་tན་ལས་\ན་ཚFགས་ལ་ཡིག་ཐོག་®ན་`་ལོ་འཁོར་
ལས་བ¬ོམས་�ོགས་མཚམས་6་T་t། 

 

དོན་ཚན་བཞི་པ། ཚ,གས་ད/ལ། 
 

༡༽   ཚFགས་ད©ལ་གི་�ངས་ཚད་ཚFགས་པའི་tན་ལས་Lི་བསམ་འཆར་གཞི་བ]ང་གིས་ཚFགས་ཆེན་>བས་གཏན་འབེབས་T་t། 
ཚFགས་ད©ལ་ལོ་གཅིག་ལ་ནང་མི་ལ་Gོར་ ༣༠ དང་མི་རེར་Gོར་༢༥ ར།ེ དེ་ནས་K་ཆ་ ༣༠ དZས་6་འZལ་དགོས། 

༢༽   ཚFགས་ད©ལ་དེ་ལོ་�ར་¯ོན་oད་ནས་གནང་t།  ཚFགས་ད©ལ་ལོ་�ར་!ི་c་ ༣ ཚeས་ ༣༡ ནས་མ་འpངས་བར་«དོ་དགོས། 
 

དོན་ཚན་=་པ། ཚ*གས་པའི་>མ་པ། 
 

༡༽   ཚFགས་`གས་Kས་འཛFམས། 
༢༽   tན་ལས་\ན་ཚFཌ། (aར་མན་pི་�ིམས་ BGB དོན་ཚན་§ 26) 
 

དོན་ཚན་?ག་པ། @ན་ལས། 
 

༡༽    tན་ལས་ནི་´ང་མཐར་མི་�ངས་ག6མ་ནས་མང་མཐར་མི་�ངས་བKད་ཡོད་པའི་\ན་ཚFགས་ཤིག་ཡིན།  དེ་ཚFའི་ཁོངས་
ནས་ངེས་པར་J་ཚང་དགོས་པ་ནི། ཚFགས་གཙF་དང་། ཚFགས་གཞོན། ད©ལ་གཉེར་བཅས་ག6མ་འོས་འདེམས་T་t།  

༢༽  ་tན་ལས་ཚFགས་མི་´ང་མཐར་tན་ལས་གཉིས་ནས་!ི་ནང་གང་སར་ངོ་ཚབ་Tས་ཆོག tན་ལས་པ་གཅིག་གིས་tན་ལས་Lི་
ལས་དོན་གཅིག་ལས་མང་བ་འཛuན་མི་ཆོག། 

༣༽   tན་ལས་Lི་ལས་འགན་ནི། ཚFགས་པ་འཛuན་/ོང་T་t་དང་། ཚFཌ་པས་ཐག་གཅོད་ཟིན་པ་�མས་ལག་ལེན་བMར་t། ཚFཌ་
ད©ལ་འཛuན་/ོང་T་t། ལོ་འཁོར་ཚFཌ་ཆེན་འJ་>ོང་T་t། ཚFཌ་འJའི་>བས་ཉིན་རེའི་ལས་རིམ་གཙF་/ོང་T་t་བཅས་ཡིན། 

༤༽   tན་ལས་ནས་ལོ་འཁོར་ཚFགས་ཆེན་ལ་ལོ་འཁོར་ལས་བ¬ོམས་འZལ་དགོས། 
༥༽   ད©ལ་གཉེར་p་ིལས་ཀ་ནི། ཚFགས་ད©ལ་ལ་བདག་གཉེར་T་t་དང། Pང་སོང་ཡིག་ཐོ་གསལ་པོར་བཀོད་ནས་ཚFགས་ཆེན་ལ་

ལོ་འཁོར་ལས་བ¬ོམས་འZལ་t། ཚFགས་པར་ད©ལ་oར་བཏང་བའམ། ཚFགས་པའི་དོན་J་འ�ོ་སོང་བཏང་བ་�མས་ལ་Pང་
སོང་ཡིག་ཆ་mང་དག་བMན་t་ཡོད་པ་དགོས། 

༦ ༽   tན་ལས་ནས་ཚFགས་`གས་པ་ཞིག་ལ་ཚFགས་པའི་མིང་ཐོག་ནས་ལས་དོན་གང་µང་>ོར་ཐག་གཅོད་T་tའམ། ལས་དོན་
གང་µང་བ_བ་tའི་ཐོབ་ཐང་«ད་ཆོག། དེ་འ=འི་ཐོབ་ཐང་«ད་tར་´ང་མཐར་tན་ལས་གཉིས་Lི་མཚན་[ཌ་དགོས། 
ཐོབ་ཐང་«ད་tའི་ལས་དོན་གི་ངོ་བོ་གསལ་པོ་ཡོད་དགོས་པ་མ་ཟད་Jས་iན་ལ་ཚད་འཇོག་དགོས། 

༧༽   tན་ལས་སམ་tན་ལས་Lི་ལས་རོགས་ཚFར་]ར་ཕོགས་Lི་ཐོབ་ཐང་མེད། 
༨༽   tན་ལས་ནི་ལོ་ག6མ་རེ་ནས་ཚFགས་ཆེན་>བས་གསང་བའི་འོས་འདེམས་སམ། མོས་མDན་གི་�མ་པས་འོས་འདེམས་T་t། 
༩༽ ་ tན་ལས་མི་ཞིག་ལས་iན་མ་�ོཌ་གོང་tན་ལས་ནས་ཐོན་དགོས་Pང་ཚe། tན་ལས་ནང་ནས་དེའི་ལས་ཚབ་གཅིག་བ>ོ་

བཞག་Tེད་ཆོག 
༡༠༽    tན་ལས་�མས་དགོས་པ་ལ་བSན་ཏེ། མི་ངོ་མ་Dག་པའམ། ཁ་པར་རམ། བ·ན་འ¸ིན་tན་ལམ་བtད་འཛFམ་t། tན་ལས་

ཚFགས་འJ་�མས། tན་ལས་འགོ་འཛuན་ནམ། ཁོང་རང་མ་ཁོམ་ཚe། I་ཚབ་ནས་འJ་བཀོང་དང་། གཙF་/ོང་T་t། ´ང་མཐར་
tན་ལས་པ་གཉིས་Lིས་�ོས་འཆར་གང་ཞིག་ལ་མོས་མDན་Pང་ཚe། ཡིག་ཐོག་གམ། ཁ་པར་རམ། འ¸ིན་ལམ་བtད་ཐག་
གཅོད་Tས་ན་འ�ིག   

༡༡༽   tན་ལས་Lི་ཚFགས་`གས་པ་གཅིག་གིས་གོང་J་tན་ལས་ལ་དགོངས་>ོར་མ་`ས་པའམ། tན་ལས་ནས་མོས་མDན་མེད་
པར། aར་འཁོད་བོད་རིགས་ཚFགས་པའི་མིང་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་Tེད་མི་ཆོག 

!ིག་གཞི་ཤོག་(ངས། ༢/༤ 
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༡༢༽   གལ་ཏེ། གང་ཟག་གཅིག་ནས། ཤེས་ཡོན་དང་Tས་aེས་Lིས་ཚFགས་པའི་དམིགས་iལ་ལ་ཕན་ཐོག་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཚe། tན་
ལས་ནས་ལོ་འཁོར་ཚFགས་ཆེན་ལ་མ�ོན་འབོད་`ས་ཆོག  

 

དོན་ཚན་བBན་པ། ཚ*གས་པའི་འཆར་ཅན་ལོ་འཁོར་ཚ*གས་ཆེན། 
 

༡༽   ཚFགས་པའི་འཆར་ཅན་ལོ་འཁོར་ཚFགས་ཆེན་ནི། tན་ལས་Lི་གོ་Yིག་འོག་ལོ་གཅིག་ལ་ཐེངས་རེ་ཚFགས་པ་དེའི་Tེད་Gོ། 
ཀ། tན་ལས་Lི་ལོ་འཁོར་ལས་བ¬ོམས། 
ཁ།  ད©ལ་གཉེར་གི་ལོ་འཁོར་ལས་བ¬ོམས། 
ག།  tན་ལས་Lི་ལོ་འཁོར་ལས་བ¬ོམས་ལ་ངོས་ལེན་ཡོང་བར་འབོད་བIལ་`་t། 
ང་།  tན་ལས་པ་�མས་ལས་iན་�ོགས་aསེ། གསར་པ་འདེམས་བ>ོ་T་t། 
ཅ།  ?ོབ་Mོན་པ་�མས་ལས་iན་�ོགས་aསེ། གསར་པ་འདེམས་བ>ོ་T་t།  
ཆ༽   Wིས་�་ཞིབ་བཤེར་བ་ལས་iན་�ོགས་aསེ། གསར་པ་འདེམས་བ>ོ་T་t།  

༢༽   ལོ་འཁོར་ཚFགས་ཆེན་མ་ཚFགས་གོང་། གཟའ་འཁོར་གཉིས་Lི་¯ོན་ལ་ཡིག་ཐོག་གམ། ¹ོག་འ¸ིན་བtད་ཚFགས་མི་�མས་ལ་
�ོས་གཞིའི་མཛད་རིམ་འཁོད་པའི་མ�ོན་བv་གཏང་t། 

༣༽   ཚFགས་`ཌ་པའི་མི་�ངས་ག6མ་ཆ་གཅིག་གིས་དགོས་པ་མཐོང་ཚe། དམིགས་བསལ་ཚFགས་ཆེན་འªག་འབོད་Tས་ཆོག། 
༤༽   ཚFགས་ཆེན་གི་གཙF་/ོང་tན་ལས་Lི་ཚFགས་གཙFའམ། ཚFགས་གཙFས་མ་ºོགས་ན། ཚFགས་གཞོན་ནམ། ཚFགས་ཆེན་ནས་བ>ོ་

གཞག་Pང་བའི་ཚFགས་མི་ཞིག་ནས་T་t། 
༥༽   ཚFགས་འJའི་ལས་དོན་ཐག་ཆོད་ནི། ´ང་མཐར་ཚFགས་`གས་པ་ ༢༡ ངོ་ཕེབས་ཡོད་ན་�ོས་ཐག་བཅད་ཆོག་ཅིང་། འོས་ཤོག་

གཅིག་གིས་མང་མོས་Pང་བ་དེའི་ཐོག་ཆ་འཇོག་T་t། འོས་ཤོག་མང་´ང་གཅིག་པ་Pང་བ་ཡིན་ན། ཚFགས་གཙFའི་འོས་གང་
ཡིན་པ་དེས་ཐག་གཅད་t་ཡིན། 

༦༽   ལོ་འཁོར་ཚFགས་ཆེན་>བས་�ོས་བ»ར་ཐག་ཆོད་ཇི་Pང་ཚuག་ཐོ་གཙང་བཀོད་དེ་ལ་ཚFཌ་འJའི་གཙF་/ོང་བ་དང་ཚuག་ཐོ་
བས་མཚན་[གས་བཀོད་དགོས། 

༧༽   ཚFཌ་ཆེན་>བས་ཚFཌ་བ`གས་ངོ་ཡོད་ཚFཌ་མི་ག6མ་ཆ་གཉིས་Lིས་མང་མོས་Pང་ཚe། Yིགས་གཞིར་བ¼ར་བཅོས་བཏང་ཆོག 
 

དོན་ཚན་བDད་པ། Eིས་ཞིབ་པ་དང་། Gོབ་Hོན་པ། 
 

༡༽   Wིས་ཞིབ་པ་གཅིག་གམ་གཉིས། tན་ལས་དང་ལས་iན་མDན་པར་ལོ་ག6མ་�ོཌ་aེས་ལོ་འཁོར་ཚFགས་ཆེན་>བས་གསར་པ་
འདེམས་བ>ོ་T་t། Wིས་ཞིབ་པས་ཚFགས་ད©ལ་གི་འབོར་དང་། Pང་སོང་གི་Wིས་�འི་ཡིག་ཆ་�མས་ལ་Wིས་ཞིབ་Tས་aེས་
ཚFགས་ཆེན་ནས་Wིས་པའི་Wིས་བ¬ོམས་ཡིག་ཆར་ངོས་ལེན་ཡོང་བར་འབོད་བIལ་`་t། 

༢༽   ?ོབ་Mོན་པ་གཉིས་སམ་ག6མ། tན་ལས་དང་ལས་iན་མDན་པར་ལོ་ག6མ་�ོཌ་aེས་ལོ་འཁོར་ཚFགས་ཆེན་>བས་གསར་པ་
འདེམས་བ>ོ་T་t། ?ོབ་Mོན་འོས་དམིཌ་6་aར་འཁོད་བོད་རིཌ་ཚFགས་པའི་ཚFགས་`གས་པ་ཡིན་མིན་6་µང་ཡང་། བདོ་
དོན་ལ་ཕན་སེམས་ཡོད་མཁན་དང་། aར་མན་�ིམས་ཐོག་མ{ེན་[གོས་ཡོད་པ་དང། ½ོ་ག]་བོར་གནས་Dབ་མཁན། ཉམས་
qོང་ཡོད་མཁན་ཞིག་འདེམས་བ>ོ་T་t།། 

 
དོན་ཚན་དI་པ། ས་གནས་ཚ*གས་Jང་། 

 

ས་གནས་ཚFགས་¾ང་�མས་�ིམས་rགས་�ར་ན། དེབ་/ེལ་Tས་པའི་ཚFགས་པའི་mངས་6་ཡིན་པ། རང་དབང་ཅན་མ་ཡིན་པའི་
ཡན་ལག་ཚFགས་པ་ཞིག་ཡིན། ཚFགས་པའི་Yིགས་གཞིའི་དོན་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་གསེས་དང་པོ་དང་། གཉིས་པའི་དམིགས་iལ་

!ིག་གཞི་ཤོག་(ངས། ༣/༤ 
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Association of Tibetans in Germany 
 

�མས་Lི་ངོས་ལེན་དགོས། དེ་མིན་ས་གནས་Lི་ལས་དོན་�མས་རང་/ོང་ཐོག་ནས་sེལ་t་དང་། ས་གནས་ཚFགས་¾ང་ཚFགས་
`གས་མིན་པ་དང་མཉམ་J་ལས་དོན་Tས་ན་ཆོག ། 

 

དོན་ཚན་བK་པ། ཚ*གས་པ་9ིར་བL། 
 

༡༽   ཚFགས་པའི་Yིག་འ�ག་W་བ་ནས་!ིར་བ»་T་དགོས་Pང་ཚe། ཚFགས་`གས་པའི་W་འབོར་´ང་མཐར་ག6མ་ཆ་གཉིས་Lི་
མང་མོས་ཐག་གཅོད་དགོས། 

༢༽  གལ་ཏེ་ཚFགས་པ་ཐོར་བའམ་མེད་པ་བཟོ་དགོས་Pང་ཚe། ཚFགས་པའི་t་ནོར་ཡོད་ཚད་aར་བོད་རོགས་རམ་ཚFགས་པ་ 
(Deutsche Tibethilfe e.V. www.deutschetibethilfe.de (Hamburg) ལ་འZལ་t། 

 ༣༽   གོང་གསལ་t་དངོས་�མས་མ་འོངས་པར་བེད་Aོད་གཏོང་ཆོག་>ོར། ད©ལ་Wིས་�ལ་འབབ་ལས་mང་ (Finanzamt) གི་
ཆོག་མཆན་Pང་aེས་ཐག་ཆོད་T་t། །  

 
 
_____________________________ 
གོང་གསལ་;ིག་གཞི་འདི་བཞིན་བCར་བཅོས་ཇི་སོང་དང་བཅས་ཆ་ཚང་Fི་ལོ་ ༢༠༢༢།༠༡།༢༠ ཉིན་Fོགས་བ;ིགས་Jས། 
 
  
 
 
aར་འཁོད་བོད་རིགས་ཚFགས་པའི་ཚFགས་གཙF། བMན་འཛuན་ཡེ་ཤེས། 
 

aར་འཁོད་བོད་རིགས་ཚFགས་པའི་ཚFགས་གཞོན། Dབ་བMན་ཚe་རིང་། 

 
 

!ིག་གཞི་ཤོག་(ངས། ༤/༤ 
 


