
མིང།

Name
(མིང།)

First Name: (མིང་ཐོག་མ།)

Middle Name:(མིང་བར་མ།)

 Last/Family Name:

             ཚེས། DD                            ཟླ་བ། MM                                         ཕྱི་ལོ། YYYY            

ཕ་མིང།             ཚེ་འདས། Late

Father’s Name
(ཕ་མིང།)

First Name:(མིང་ཐོག་མ།)

Middle Name:(མིང་བར་མ།)

Last/Family Name:

མ་མིང།             ཚེ་འདས། Late

Mother’s Name
(མ་མིང།)

First Name:(མིང་ཐོག་མ།)

Middle Name:(མིང་བར་མ།)

Last/Family Name:

ཕོ་མོ། Gender                                                                
སེར་མོ་བ། Ordained                             
སྔགས་འཆང། Tantric      སྔགས་པ། Male                    སྔགས་མ། Female

ཤེས་ཚད། Qualification

འཚོ་ཐབས། Occupation
                                                                                                               
      
      

                                                   

ཆོས་ལུགས། Religion

ཡོང་འབབ། Income
       འདོད་བློ་ཧ་ཅང་ཁེངས་པ།                འདོད་བློ་ཁེངས་པ།                                    འདོད་བློ་མ་ཁེངས་པ། 
         (Very Happy)                       (Happy)                                           (Not Happy)

གློག་འཕྲིན། Email

ཁ་པར། Phone no.

ད་ལྟའི་སྡོད་གནས་ཁ་བྱང་། Present Address གཏན་སྡོད་ཁ་བྱང་། Permanent  Address

Camp/House no./Apt: Camp/House no./Apt:

Settlement/Street/Ave: Settlement/Street/Ave:

City:  Pin code: City: Pin code:

District: District:

State: State:

Country: Country:

  

དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཨང། Green book No.   
༄༅། །ཕྱི་ལོ ༢༠༢༢ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མི་འབོར་གྲངས་བཤེར།  (Demographic Survey 2022)

   

མེད། Not Available 

མེད། Not Available 

བོད་པ་མིན་པ། Non-Tibetan 

བོད་པ་མིན་པ། Non-Tibetan 

Same as Present Address
ད་ལྟའི་སྡོད་གནས་ཁ་བྱང་དང་གཅིག་པ། 

ཨང་གྲངས། 
Serial No................................   

འབུམ་རམས་པ། Doctorate

ཌིབ་ལོ་མ། Diploma

ཆོས་པ། Religious སློབ་ཕྲུག Student ཞིང་པ། Farmer ཚོང་ལས། Business(ཚོང་ལས་སམ་ས་ཁུལ་ཁ་

གསལ་བྲིས།)Specify Business/Location________________________/___________________________
གཞན། Others:___________________________________________________________________

ཁྱེད་ཀྱི་ཤེས་ཚད་ཁ་གསལ་བྲིས། Specify your degree:_____________________________________________   

གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ། Master

འཛིན་རིམ་ ༡༠ ནས་ ༡༢ བར།10th to12th

ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ། Bachelor 
འཛིན་རིམ་ ༡༠ མན། Below 10th 

གཞན། Othersམོ། Femaleཕོ། Male

གྲྭ་པ། Monk བཙུན་མ། Nun

ཆོས་བརྒྱུད། Religious Tradition

མདོ་སྨད། Domeyམདོ་སྟོད། Dotoeདབུས་གཙང་། U-Tsangཆོལ་ཁ། Cholkha/Province

སྐྱེས་ཚེས། Date of Birth

(Optional / གདམ་ཀ)
Mother’s Green book No.
(མའི་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཨང་།)

(Optional / གདམ་ཀ)
Father’s Green book No.
(ཕའི་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཨང་།)

(མིང་མཐའ་མ་འམ་ཁྱིམ་མིང་།)

(མིང་མཐའ་མ་འམ་ཁྱིམ་མིང་།)

(མིང་མཐའ་མ་འམ་ཁྱིམ་མིང་།)

Date       : .............................................

Verified by (Name/Sign.) : ...............................................................

Place     : ...............................................................

Data Entered by (Name/Sign) : ..........................................................

(FOR OFFICE USE ONLY)
Date       : .............................................



༡། ཕྲུ་གུ་ལོ་ན་དྲུག་མན་ཡིན་ཚེ་ཕ་མ་གང་རུང་གི་དྭང་བླང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཨང་གྲངས་ངེས་པར་དུ་བྲིས་དགོས།

དྭང་བླང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་དང་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་མེད་པ་རྣམས་ནས་སོ་སོའ་ིཕ་མ་གང་རུང་གི་དྭང་བླང་
དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཨང་གྲངས་བྲིས་དགོས་པ་དང་། ཡང་ན་གནས་ཡུལ་རྒྱབ་ཁབ་ཀྱི་ཡིག་ཆ་གང་ཡོད་པ་དེ་དང་གཅིག་
མཚུངས་བྲིས་དགོས།

གྲྭ་བཙུན་སྔགས་འཆང་རྣམས་ནས་སོ་སོའ་ིཤེས་ཚད་༼ཁྱེད་ཀྱི་ཤེས་ཚད་ཁ་གསལ་བྲིས།༽ནང་ཤེས་ཚད་ཁ་གསལ་བཀང་
དགོས།

གལ་ཏེ་དོ་དག་ད་ལྟ་འཕྲལ་སེལ་རིང་ཡུལ་བསྐོར་སྤྲོ་འཆམ་དང་། སློབ་སྦྱོང་། དུས་ཐུང་ཚོང་ལས་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་
གནས་སྐབས་ས་གནས་སུ་གནས་སྡོད་ཡོད་པ་རྣམས་ད་ལྟའི་སྡོད་གནས་ནས་མི་འབོར་གྲངས་བཤེར་འགེངས་ཤོག་བཀང་
སྐབས་གཏན་སྡོད་ཁ་བྱང་སོ་སོའ་ིནང་གི་གཏན་འཇགས་ཁ་བྱང་བྲིས་དགོས་པ་དང་ད་ལྟའི་ཁ་བྱང་དེ་ད་ལྟ་སྡོད་སའི་ཁ་བྱང་
བྲིས་དགོས།

སྐྱ་སེར་སྔགས་འཆང་ཚང་མས་སོ་སོའ་ིཆོས་བརྒྱུད་ཁ་གསལ་བཀང་དགོས།

༢། 

༣། 

༤། 

༥། 

1)

2)

3)

4)

5)

GUIDELINES FOR FILLING THE DEMOGRAPHIC SURVEY FORM

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མི་འབོར་གྲངས་བཤེར་འགེངས་ཤོག་བཀང་སྟངས་དང་འབྲེལ་
བའི་ལམ་སྟོན།

In the case of children below age 6, one of the parent’s Green Book numbers must be 
written. 

Those who do not hold a Green Book or any ID issued by the host country may write 
the Green Book details of one of the parents or write the details as per the document 
issued by the host country.

For ordained and tantric, kindly provide your qualifications under the field Specify Your 
Degree.

Students and individuals working or temporarily shifted to another place may fill the 
form from the current place and provide their home address in the Permanent Address 
field and present address in the Present Address field.

Irrespective of an ordained, tantric, or lay person, kindly mention your religious 
tradition.
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