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༄༅།། །$་ེབ་ཐགོ་མ་མདེ་པ་ནས་ད་0་བར་2་འཁོར་བའི་6ག་བ7ལ་9་མཚ;་ཆནེ་པསོ་མནར་བཞནི་པ་བདག་ཅག་འ?་ོབ་ཉམ་ཐག་

པའི་འདས་མ་འངོས་ད་0་2ས་གBམ་Cི་བདེ་$ིད་གང་ལས་Dང་ས། སངས་9ས་Eི་བFན་པ་རིན་པོ་ཆེ་G་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་འཛIན་

མཁན་དགོན་པ་མང་པོའ I་དགེ་འ2ན་པ་Jམས་ནས་ཀོ་པཎ་དགོན་པའམ་དཔལ་འགོ་མིན་Mང་Nབ་ཆོས་Oིང་གི་དགེ་འ2ན་པ་Jམས་

དང་བPན་དགོན་མཁའ་Qོད་དགའ་Rིལ་Oིང་གི་བPན་མ་Jམས་ལ་ཏོག་དMིབས་ན་ཚ་འགོས་ཡོད་པ་གསན་པས། དགེ་འ2ན་པ་མང་

པོས་Uགས་Vལ་ཆནེ་པ་ོགནང་བ་དང་Uགས་Wནོ་མང་པ་ོགནང་བར། Xས་Uབ་བFན་བཟདོ་པས་དགནོ་པ་གཉསི་E་ིཚབ་Zས་ཏེ་[ིང་

ཐག་པ་ནས་Uགས་\ེ་ཆེ་Z་]་ཡནི། 

ད་0་^་བ་ཡོད་པ་ ༤༦༠ ཐམ་པ་དང་བPན་མ་ ༣༧༠ ཡདོ་པའ་ིནང་ནས་ཉ་ེཆར་^་པ་ ༡༧༠ དང་བPན་མ་ ༩༠ ཙམ་ལ་ཏགོ་

དMིབས་ན་ཚ་ཕོག་འ2ག །བPན་མར་ལོ་མང་པོ་ནས་hག་དཔེ་འVིད་གནང་མཁན་དགེ་བཤེས་jོ་བཟང་kིན་པ་ལགས་དlགས་མི་

བདེ་བ་Dང་ནས་Wན་ཁང་ལ་ཕེབས་དགོས་Dང་Eང་བPན་མ་ནས་ག2གས་དཀར་སོགས་བསགས་ནས་ཁོང་ཉིན་\ེས་མར་mག་n་

སོང་ནས་ད་0་བPན་དགོན་ལ་ལོག་ཡོད། ཁོང་གི་ཆེད་2་ཨ་རི་ལ་བ2ན་pག་རེ་རེར་q་བ་གཅིག་གི་རིང་སེམས་ཅན་མང་པོ་ཚr་ཐར་

གཏངོ་]་Mེད།  

^་པའི་དགོན་པར་འཇིགས་Mེད་Eི་བ[ེན་ཆེན་བཏང་ཟིན་པའི་དགེ་བtོས་uར་པ་དགེ་བཤེས་ཚr་རིང་བvིས་ལགས་དlགས་མི་བདེ་བ་

Dང་བས་Wན་ཁང་ལ་ཕེབས་དགོས་པ་Dང་Eང་ད་0་mག་n་སོང་ཡོད། སོག་པ་ོ^་པ་གཅིག་དང་^་wག་གཅིག་ཡང་དlགས་མི་བདེ་

བ་Dང་ནས་Wང་ཁང་ལ་ཕབེས་ནས་ཁངོ་གཉསི་ད་0་mག་n་སོང་F་ེxར་དགནོ་པ་ལ་ཕབེས་ཡདོ། དག་ེབtསོ་uར་པ་ཁོང་དང་༧9ལ་

བ་རིན་པོ་ཆེ་གཙ;ས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་Jམས་དང་9་གར་བ་སོགས་Eི་ཆེད་2་སེམས་ཅན་ཚr་ཐར་བཏངy zོམ་ན་ཀོ་པཎ་^་བ་

དང་བPན་མའ་ིཆདེ་2་ར་{ག་ཚr་ཐར་བཏང་ཡོད། ཕན་xན་གཉསི་ཀ་ནས། Bའི་ཆེད་2་ཚr་ཐར་བཏང་བ་དང་ར་ཁ་ོརང་ཚ;་ལའང་ཕན་

ཐོགས་ཆེན་པ་ོDང་བ་མ་ཟད་ཕར་བ0ས་པ་ཙམ་Cིས་Eང་རའི་|ོག་བཅད་པ་ནི་མི་བཟོད་པ་གཅིག་རེད། ^་པ་ན་ཚ་འགོས་པ་Jམས་

ཉནི་ ༡༨ རིང་uར་བཀག་n་བZགས་F་ེབ~ག་ད�ད་Mས་པས་ན་ཚ་མདེ་པ་དངy 7ནོ་ན་ཚ་མདེ་པ་གཅགི་ལ་ན་ཚ་འགསོ་པ་རདེ།

དང་པ་ོན་ཚ་ཐགོ་མ་Dང་བ་ད་ེནས་བuང་^་བPན་དགནོ་གཉསི་ཀར་ཧ་ཅང་དམ་པ་ོMས་ཡོད་Eངy དགནོ་པའ་ིhག་མཛ;ད་དག་ེ 
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བཤེས་Mང་Nབ་ཏོག་དMིབས་ནད་པའི་^་བPན་Jམས་Wན་ཁང་དང་ཉ་ོཆ་ལ་སོགས་Eི་ཆེད་2་hིར་ཕེབས་Eང་ན་ཚ་འགོད་མེད། དེ་

བཞིན་^་ཚང་གཉེར་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པ་ོ^་བPན་ཆེད་བཟའ་བཅའ་སོགས་ཉ་ོབར་hིར་ཕེབས་Eི་ཡོད། Wན་པ་Åན་སངས་9ས་

བFན་འཛIན་དང་hག་རོགས་^་པ་གཉིས་2ས་]ན་^་ཚང་ཆེད་hིར་ཕེབས་Eི་ཡོད་Eང་ན་ཚ་འགོས་མེད། དེ་བཞིན་Åན་བFན་པ་

ཆོས་Çན་དགནོ་པ་གཉསི་དང་ཡན་ལག་བཅས་ཡར་9ས་གཏངོ་མཁན་ཁངོ་hིར་ཕེབས་E་ིཡོད་Eང་ན་ཚ་འགསོ་མདེ། 2ས་]ན་hིར་

མི་ཕེབས་པར་བZགས་མཁན་མང་པ་ོལ་ན་ཚ་འགསོ་འ2ག  །ཨ་རའི་ིནÉི་མགེ་ས་ིཀ་ོ ཆོས་ཚ;གས་དང་ཨབེ་པ་ིཨམེ་vི་ (FPMT) 

ཆོས་ཚ;གས་ཁག་ལ་གBང་ཆོས་གནང་མཁན་དགེ་བཤེས་Uབ་བFན་ཤེས་རབ་ཡང་ན་ཚ་དེ་བÜངས་ནས་mག་n་སོང་Wན་ཁང་ནས་

xར་ཕེབས་ཡོད། ^་པ་དང་བPན་མའ་ིདགནོ་པ་གཉསི་ཀའ་ིWན་ཁང་ལ་གཟགིས་~གོས་གནང་མཁན་འpོད་བFནེ་ཚ;གས་པས་འགན་

འཛIན་Wན་པ་Åན་སངས་9ས་བFན་འཛIན་དང་ཁོང་གི་hག་རོགས་^་པ་གཉིས་Eི་ཞབ་hི་ཡག་པ་ོZས་ཡོད། ༧$བས་\ེ་སེང་áག་

རནི་པ་ོཆསེ་ལ་ོགཅགི་རངི་བàབས་བཞག་པའ་ིâང་ä་G་ཆནེ་པ་ོད་ེ^་པ་Wན་ཁང་ལ་ཡདོ་པ་Jམས་ལ་རིལ་l་དX་རེ་དང་Wན་ཁང་ལ་

མེད་པ་Jམས་ལ་རིལ་l་ä་རེ་དlལ་]་Dངy 

Xས་པ་རང་དང་ཆོས་ཚ;གས་Eི་ལས་Mེད་དl་འVིད་དགེ་ãོང་རོ་ཇར་åན་བཟང་། བདག་ལ་རོགས་པ་Mེད་མཁན་7གས་རམས་པ་

བFན་དར། Fབོས་9ས་དང་Oོག་çད་པ་ཤེས་རབ་བཅས་ཁོང་ཚ;་ཚང་མ་ལ་ཡང་ན་ཚ་མདེ། ད་0་Xས་པ་རང་ན་ཚ་མདེ་པ་ད་ེཡག་

6ག་ག་ར་ེཡནི་མནི་མ་ིཤསེ། དཔརེ་ན་མ?ནོ་ཁང་ཆནེ་པོའ I་བདག་པ་ོཕར་བ0ས་ན་ཚr་རིང་པ་ོགuགས་པ་ོཐང་པ།ོ མི་མང་པ་ོཡོང་བ།

དéལ་ཡོང་འབབ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡིན་Eང་ལས་འáས་ལ་བསམ་jོ་བཏང་ན་ཉིན་རེར་མ་མཐར་|ོག་བཅད་པ་ཁོ་ན་བསམས་ནའང་9་

མཚ;འི་སེམས་ཅན་Vི་pག་མང་པ་ོབསད་དགོས། གསད་པར་མངག་དགོས། དlགས་དེ་ཆད་པའི་\ེས་$ེ་བ་hི་མར་བtལ་པ་མང་

པོར་དèལ་བའི་6ག་བ7ལ་èོང་]་བསམ་པ་ཙམ་Cིས་ཤིན་n་êག་པ་ཞིག་རེད་འ2ག  །གཞན་ཕར་བཞག་|ོག་བཅད་པ་ཁོ་ན་

བསམས་ན་ད་ེའm་རེད། ཚr་jསོ་བཏང་བའི་^་པ་ཆོས་Jམ་དག་Mེད་མཁན་ད་ེནད་མང་པ་ོÜངy གཅགི་ག་ི\ེས་ལ་ཡང་ནད་གཞན་དག་

སགོས་Üང་བ། འནོ་Eང་འཆ་ིཁར་ཧ་ཅང་Uགས་ཞ་ིབ་ë་ོཔ་ོདང་དག་ཞངི་2་ཕབེས་པ་སགོས་ཡངོy ད་ེན་ིཆསོ་Jམ་དག་Mས་བའི་7ནོ་

$་ེབ་མང་པའོ I་ལས་ངན་ཚབས་ཆནེ་པ་ོམང་པ་ོཚr་འདརི་ན་ཚ་དང་བར་ཆད་སགོས་B་Wནི་ཏ་ེ$་ེབ་\ེས་མར་བtལ་བ་མང་པ་ོངན་སངོ་ 
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2་$་ེམ་ིདགསོ་པར་དག་ཞངི་2་$་ེབ་དང་íར་2་འཚང་9་བ་སགོས་ཡངོy བཀའ་གདམས་པའ་ིདགེ་བཤསེ་ཁ་རག་ìོམ་Nང་གསི།  

ད་0འི་6ག་བ7ལ་p་མ་ོEངy 7ར་Mས་ལས་ངན་ཟད་Mས་ནས། hི་མའི་2ས་ན་བད་ེའîར་C།ི 6ག་བ7ལ་ལ་དགའ་བར་ìོམས་

ཤགི་ཨངy གཙ;་བ་ོན་ཚ་འག་ོབའ་ིལས་ཡདོ་Eང་ད་0་Wནི་མདེ་མ་འངོས་པར་འག་ོ|དི་པ་རེད། དསེ་ན་སངས་9ས་Eསི། zགི་པ་ཅ་ི

ཡང་མ་ིM་ཞིངy དག་ེབ་ïན་Bམ་ཚ;གས་པར་Qད། རང་ག་ིསམེས་ན་ིཡངོས་B་འ2ལ། ད་ེན་ིསངས་9ས་བFན་པ་ཡནི། གBངས་པ་

0ར་ནང་པའ་ིཆསོ་9་ཆེ་Nང་གང་ãོབ་གཉརེ་གནང་བ་ད་ེརང་ག་ིསམེས་]ད་འ2ལ་བར་ཕན་པ་ཞགི་ཡནི་དགསོ་པ། འད་ིན་ིཧ་ཅང་ག་ི

བãབ་M་9་ཆེན་པ་ོགཏིང་ཟབ་པ་ོརེད་འ2ག་[མ། དཔལ་མཉམ་མེད་ཇ་ོབ་ོཆེན་པོས་གBངས། བཀའ་གདམས་Oེགས་བམ་[ིང་པ་ོ

མན་ངག་བ2ད་Gའིི་lམ་བཟང་ལས། རང་ག་ིངསོ་ནས་$བས་B་མ་མཐངོ་ན། 9ལ་བ་|ས་བཅས་åན་C་ིམU་Fབོས་Eངy བདག་

ཉདི་ངན་སངོ་གཡང་ལས་$བོ་མི་ñས། ད་ེནས་རང་ག་ིརང་ཉདི་བó་མི་M། འཁརོ་བའ་ིགནས་འདརི་བད་ེ6ག་ཅ་ིམཆསི་པ། ཐམས་

ཅད་རང་གི་ལས་ལས་འDང་བས་ན། 2ས་tབས་åན་n་རང་གི་ìོ་གBམ་ལ། བ~གས་ནས་zིག་òོངས་དགེ་àབ་ལ་འབད་M། 

སངས་9ས་Mང་སེམས་?ངས་མེད་ཡོད་Eང་རང་དང་སེམས་ཅན་?ངས་མེད་ཐོག་མེད་ནས་ད་བར་འཁོར་བ་6ག་བ7ལ་Cི་9་མཚ;་

ཆེན་པོས་མནར་བ་འང་ôང་འདིར་བཤད་Uབ། ད་0་སངས་9ས་Eི་བFན་པ་G་ཆེན་པ་ོདེའི་ནང་ཐེག་ཆེན་Cི་བFན་པ་མཇལ་བ་འདི་

ནི་མི་|ིད་པ་|ིད་པ་0་l་རེད་འ2ག་[མ། ^་པ་དང་བPན་མའི་དགོན་པ་གཉིས་ཀས་གསེར་འདོ་དམ་པའི་མད་ོཚར་ä་དང་འཕགས་

པ་གuངས་E་ིམད་ོཚར་ä། བཀའ་འîར་ནང་ཡདོ་པའ་ིགuངས་ཆནེ་སགོས་öོག་གནང་ག་ིཡདོ། འད་ིགའ་ིདག་ེའ2ན་པ་དང་བPན་མ་

Jམས་Uགས་ë་ོབར་Zགས་ཡདོ། དགནོ་པ་ཁག་ག་ིདག་ེའ2ན་པ་Jསམ་Eང་Uགས་ë་ོབར་བZགས་རགོས་གནངy ༧$བས་\ེ་õང་

གསལ་འlམ་C་ིབཀའ་བཞནི། Xས་úོངས་བདག་གསི་pན་l་ཞགི་ཕན་ན་[མ་F།ེ ད་0་ཉནི་0ར་འཛམ་Oིང་Q་ིཡོངས་དངy 9་གར་

བZགས་ìར་ù་རམ་ས་ལ། བལ་ûལ་བཅས་ལ་དམིགས་ཏེ་ãོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པü་འDང་གནས་Eིས་མཛད་པའི་མནོལ་བསངy 

བསང་གསལོ་hོགས་བཞ།ི †ས་གསལོ་hོགས་བཞ་ི~ནེ་†ས་ûལ་†ས་དང་Bར་བཅས་གཏངོ་ག་ིཡདོ། 

Xས་úོངས་Uབ་བFན་བཟདོ་པས་དགནོ་པ་གཉསི་ཀའ་ིཚབ་Zས་ཏེ་hག་བཅས་ïལ།			

hི་ལ་ོ ༢༠༢༡ q་བ་ ༥ ཚrས་ ༡༨ ཉནི། 

FPMT International Office ❖ 1632 SE 11th Avenue, Portland, OR 97214 USA 
Tel: 1-503-808-1588 ❖ Fax: 1-503-232-0557 ❖ Email: roger@fpmt.org ❖ Website: www.fpmt.org 
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	ཡུམ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་ཚར་༣༠༠ བཅས་བསྒྲག་དགོས་སོ།།
	Our MoU with the UP Government was signed in May 2003
	The broad agreement between the UP Government and MPT (Maitreya Project Trust) was that the UP Government would give MPT 750 acres of land in Kushinagar to build a 500 feet statue of Maitreya Buddha broadly a project that would promote Tourism in UP
	Apart from the Statue Works MPT would also develop other community services such as hospital, school, university and other support infrastructure
	Only in 2016 August, the UP Government conveyed by way of a lease in perpetuity 170 acres. It took a period of 13 years for the government to acquire and transfer the land to MPT for MPT to commence the project work.
	The original project outlay for a 750 acre and 500 feet statue was USD 150 million
	With the reduced land holding the project outlay was brought down to USD 57 million and the statue height was also reduced to 200 feet.
	Site survey works – 100% Site Survey works completed
	Pillar markings for the whole site – 100% activity completed
	Geotechnical Studies – 100% activity completed
	Soil Investigation Report – 100% activity completed
	Feng Shui for Key Elements such as Main Entrance, Main Statue ( 200 Feet) & Main Temple – 100% activity completed
	Feng Shui for other developmental arrangements namely Education, Health Care and Hospitality has been completed.
	BUILDING ARRANGEMENT for the 170 acres – 100% completed
	Completion of Art Work Design Elements – 100% completed
	Structural elements for the Statue – 80% completed
	Engineering Elements for the Statue – 50% completed
	Mandate various important studies ie Socio Economic Impact, Energy Efficiency Studies, Traffic Studies etc – Work Mandated
	Appointment of Design & Engineering Consultants – Consultants Appointed
	Detailed Cost Consultancy Works – Prelimenary Costing has been done detailed will be completed on completion of engineering works
	Appointment Of Project Management Company – Activity Completed
	Appointment Of Main Contractor – List of Main Contractors has been drawn up along with technical evaluation done. Main Contractor will be appointed once the detailed engineering works are completed
	Commencement Of Site Enabling Works – already commenced
	HHDL Visit & Land Consecration – Invitation in person has been done> HHDL expected to visit to consecrate the land
	Experience Centre Establishment and Operations – Local Community & Tourists. Activity 95% complete
	Voccational Training Centre – Operators Identified will be mandated shortly
	Site Establishment such as work and storage yards, fabrication yards, small statue and Stupa making unit, Main Statue Foundary – Activity will commencein the next 90 days
	Foundations for Lotus Throne, Podium & Statue - Activity will commence on receipt of approval from Airports Authority of India
	Structure of Lotus Throne & Statue - Activity will commence on receipt of approval from Airports Authority of India
	Landscaping Works Design and Implementation – activity to commence soon
	Parnership Finalisation & Works Commencement – Partnerships have been identified, Discussion in Progress
	Holy Objects Procurement Works - Activity and Works commenced.
	Commencement of Main Temple Works - Activity will commence on receipt of approval from Airports Authority of India
	Commencement Of Monastry Works - Activity will commence on receipt of approval from Airports Authority of India
	Application has been made to AAI for the approval of height clearance of statue works.

