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༄༅། །ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤསེ་རྱིག་ལས་

ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་སྙན་ཐ།ོ 
 

ཤསེ་རྱིག་ལས་ཁུངས།  
 
༡༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡ ནང་། སོབ་ས་ེས་ོསོའ་ིནང་སོབ་གྲྭའྱི་གྲངས་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་དགེ་

ལས་ཀྱི་གྲངས་འབོར། སོབ་ཕྲུག་ཁོངས་བོད་ཕྲུག་དང་། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ། ཡུལ་མྱིའྱི་ཕྲུ་གུ་བཅས་
ཀྱི་གྲངས་འབོར་གྱི་རེའུ་མྱིག་དང་། བརྒྱ་ཆ་དབེ་བགོས་བཅས་གནང་འདུག་པ་ནྱི་དེ་སོན་དང་མྱི་འདྲ་བ་ཁ་
གསལ་དུ་ཕྱིན་པའྱི་ལགེས་ཆ་ཞྱིག་ཏུ་མངནོ། 

ལན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
༢༽ ལས་བསམོས་ཤགོ་གྲངས་ ༡༤ ནང་། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་ཤསེ་ཡནོ་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགངོས་དནོ་དང་

མཐུན་པར་གཞྱི་རྱིམ་སབོ་གྲྭ་ཁག་གྱི་བདོ་དགའེྱི་དགསོ་མཁ་ོསངོ་སད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༢ ནས་འག་ོ
འཛུགས་ཀྱིས་དུས་ཡུན་ལ་ོགཅྱིག་དང་ཕེད་ཀའྱི་བོད་དག་ེའོས་སོང་ཞྱིག་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡོད་ཅྱིང་།  ཞེས་དང་། 
ཤགོ་གྲངས་ ༡༥ པའྱི་ནང་། ཐེངས་འདྱིའྱི་མཐར་ཕྱིན་དག་ེའསོ་ཀྱི་ཆ་སྙོམས་ཡྱིག་རྒྱུགས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༦ སོན་
ཡོད་པ་དང་། དགེ་འོས་སོབ་མ་ཡོངས་རོགས་ཨང་ས་ེདང་པོའ་ིཁོངས་མཐར་སོན་ཡོད་པ་རེད། ཅེས་གསལ་
བས། ཐངེས་འདྱིའྱི་མཐར་ཕྱིན་དག་ེའོས་པ་ཡངོས་རགོས་ལས་ཞུགས་བས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་མྱིན་དང་། ལས་ཞུགས་
བས་པ་རྣམས་ས་གནས་གང་དང་གང་དུ་ཞུགས་ཡོད་མེད་ཁ་གསལ། གལ་སྱིད་ལས་ཞུགས་མ་བས་པ་ཡོད་
ཚེ་མ་འོངས་པར་ལས་ཞུགས་བེད་དགོས་སོར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཆ་རེན་སོགས་བཞག་ཡོད་མེད ་
གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 

ལན།  ཐངེས་འདྱིའྱི་དག་ེརྒན་འོས་སོང་ཁོངས་མཐར་ཕྱིན་དག་ེའོས་པ་ ༢༠ ཡདོ་པ་ལས། ལས་ཞུགས་ཟྱིན་པ་དང་མུ་
མཐུད་སོབ་སོང་གནང་བཞྱིན་པ་ ༡༥  ཡོད་པ་དང་། ལས་ཞུགས་བས་མེད་པ་ ༥ ཡོད་པའྱི་ཞྱིབ་ཕྲ་གཤམ་
གསལ་ལྟར་ཡྱིན། 

 
དག་ེའསོ་སབས་དྲུག་པའྱི་ལས་ཞུགས་གནས་སྟངས། 

ཨང་། མཚན། ལས་ཞུགས་གནས་སྟངས། 
༡ ལྷག་པ་ཚ་ེརྱིང་། སརེ་བསེ་འབྱིང་རྱིམ་སབོ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན། 
༢ ཚ་ེབརྟན་ནོར་བུ། བཀྱིས་ལྷུན་པ་ོསབོ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན། 
༣ ཚང་བུ། སརེ་བསེ་འབྱིང་རྱིམ་སབོ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན། 
༤ བམས་པ་ཆོས་འཛིན། ས་ཾབྷ་ོཊ་མ་ན་ལྱི་སབོ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན། 
༥ བསོད་ནམས་ཚ་ེབརྟན། བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་གྱི་རྱིག་གནས་དག་ེརྒན། 
༦ ཀརྨ་གྲགས་པ། དཔལ་སྤུངས་རྱིགས་ལམ་སདེ་ཚལ་སབོ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན། 
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༧ འཆྱི་མདེ་ཚ་ེརྱིང་། སྱིམ་ལ་གཏན་སབོ་ཀྱི་དག་ེརྒན། 
༨ བཀ་ཤྱིས་དབང་མ།ོ ཐསོ་བསམ་གྱིང་བཙུན་དགནོ། 
༩ ཚ་ེརྱིང་ལྷ་འཛོམས། ས་ཾབྷ་ོཊ་མ་ཧྱིནྡ་ན་གར་གྱི་དག་ེརྒན། 
༡༠ བསྟན་འཛིན་ཆསོ་སནོ། དཔལ་སྤུངས་རྱིགས་ལམ་སདེ་ཚལ་སབོ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན། 
༡༡ སལ་བཟང་། དྷ་སྟངེ་བདོ་ཁྱིམ་སབོ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན། 
༡༢ པདྨ་སལོ་དཀར། ལ་དྭགས་བོད་ཁྱིམ་སབོ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན། 

༡༣ ལ་ོཡག་བཀ་ཤྱིས། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་མཐ་ོརྱིམ་སབོ་གྲྭར་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་བེད་
བཞྱིན་ཡདོ། 

༡༤ ཚ་ེདབང་དཔལ་ལྡན། 
ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་མཐ་ོརྱིམ་སབོ་གྲྭར་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་བེད་
བཞྱིན་ཡདོ། 

༡༥ གྲགས་པ་ཀུན་དགའ། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་མཐ་ོརྱིམ་སབོ་གྲྭར་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་བེད་
བཞྱིན་ཡདོ། 

༡༦ བསྟན་འཛིན་ཚ་ེདཔལ། 
ལས་ཞུགས་བ་རྒྱུ། སྱི་ཞུ་བའྱི་འདམེས་རྒྱུགས་ཁངོས་འཚང་སྙན་
འབུལ་འདུག 

༡༧ དཔལ་ཆནེ་དབང་རྒྱལ། ལས་ཞུགས་བ་རྒྱུ། དྷ་སའྱི་ཉ་ེའཁརོ་གང་རུང་ཞྱིག་ཏུ་དག་ེརྒན་གྱི་
ལས་སརོ་ཞུགས་ཐབས་བདེ་བཞྱིན་འདུག 

༡༨ རྱིག་འཛིན་སལོ་མ། ལས་ཞུགས་བ་རྒྱུ། བཟའ་ཟླའྱི་ནད་གཡགོ་བདེ་བཞྱིན་ཡདོ། 

༡༩ བསོད་ནམས་དཔལ་སལོ། 
ལས་ཞུགས་བ་རྒྱུ། ལ་དྭགས་སུ་ཁྱིམ་ལ་རགོས་རམ་བས་ནས་
བསད་ཡདོ། 

༢༠ སལོ་མ་ཆསོ་སྱིད། ལས་ཞུགས་བ་རྒྱུ། གནས་སབས་རྱིང་དྷ་སར་ཨྱིན་ཇྱི་སོང་བཞྱིན་
ཡདོ། 

 
 ལས་ཞུགས་མ་བས་པ་རྣམས་ལ་མ་འོངས་པར་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གམ། དགོན་ས་ེགྲྭ་

ཚང་སོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལས་ཞུགས་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཕུལ་ཡོད་ལ། འབེལ་ཡོད་སོབ་སེ་ས་ོསོར་
གངོ་གསལ་དག་ེརྒན་འོས་སོང་བ་ཡོངས་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་དང་འབལེ་གཏུགས་ཁ་བང་སོགས་ཕུལ་
ཏེ། དགེ་རྒན་དགོས་མཁོ་བྱུང་ཚེ་གོང་གསལ་དགེ་འོས་སོབ་ཐོན་པ་ཚོའྱི་ཁོངས་ནས་འདེམས་སྒྲུག་ཆོག་པའྱི་
ལམ་སྟོན་དང་གཞནེ་སྐུལ་ཞུས་ཡདོ། 

༣༽ ལས་བསམོས་ཤགོ་གྲངས་ ༡༦ ནས། ས་ལ་ོསབོ་གྲྭ་ཁག་གྱི་འགན་འཛནི་རྣམས་དང་བྱིས་པའྱི་ཀགོ་རྩལ་རྒྱུས་
སྟནོ་པ་ཁག་གཅྱིག་ལ་བྱིས་པའྱི་ཀགོ་རྩལ་འཁྱིད་ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སངོ་ཕུལ་བའྱི་མཇུག་གནནོ་དུ། འདྱི་ལ་ོཕྱི་ཟླ་ ༨ 
པའྱི་ནང་འདྱི་ནས་ཨྱིན་བདོ་གཉྱིས་ཐགོ་དག་ེརྒན་གྱི་བྱིས་པའྱི་ཀགོ་རྩལ་སབོ་ཁྱིད་ལྟ་ཞྱིབ་ལམ་སྟནོ་དང་འགངེས་
ཤགོ་བསྐུར་ཏ།ེ སབོ་གྲྭའྱི་འགན་འཛནི་དང་རྒྱུས་སྟནོ་པ་རྣམས་ནས་གཞྱི་རྱིམ་འགོ་མའྱི་དག་ེརྒན་རྣམས་ཀྱི་སབོ་
ཁྱིད་ལྟ་ཞྱིབ་གནང་ཡདོ། ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་འགོ་སབོ་གྲྭ་ ༤༠ ནང་ཁནོ་བསམོས་ཚགོས་ཐངེས་ ༡༥༥ སབོ་ཁྱིད་
ལྟ་ཞྱིབ་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ་པ་མ་ཟད། ལྟ་ཞྱིབ་པ་རྣམས་ནས་དག་ེརྒན་ད་ེདག་ལ་སབོ་ཁྱིད་ཐབས་ལམ་ཡར་
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རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཡང་གནང་ཡོད། ཅེས་གསལ་བས། འགེངས་ཤོག་ཁག་ནང་བྱིས་པའྱི་ཀོག་
རྩལ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་བཀོད་ཡོད་མེད་དང། ལ་ོཤས་ནས་བཟུང་བྱིས་པའྱི་ཀོག་རྩལ་
ཡར་རྒྱས་ཆེད་ཟབ་སོང་མང་པ་ོཞྱིག་ཕུལ་འདུག་པར་གྲུབ་འབས་སོན་པའྱི་རྣམ་པ་མངོན་གྱི་ཡོད་མེད་དཔེ་
མཚནོ་དང་བཅས་ཁ་གསལ་ཡངོ་བ། 

ལན། བྱིས་པའྱི་ཀོག་རྩལ་སོབ་ཁྱིད་ལྟ་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་དང་འགེངས་ཤོག་ནང་བྱིས་པའྱི་ཀོག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་
པའྱི་གནས་སྟངས་བཀོད་ཡོད་པ་འདྱི་ལྟ་ཏེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ དང་ ༢༠༡༩ ལརོ་བྱིས་པའྱི་ཀོག་རྩལ་རྒྱུས་སྟོན་པ་
ཁག་ཅྱིག་ནས་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་དག་ེརྒན་རྣམས་ལ་རྟགོ་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་འགེངས་ཤགོ་ནང་ལྟ་ཞྱིབ་བ་ཡུལ་གྱི་
དག་ེརྒན་རྣམས་ནས་གཤམ་གསལ་ཐབས་ལམ་དང་བདེ་ས་ོའདྲ་མྱིན་སལེ་གྱི་ཡདོ་པ་བཀདོ་འདུག་པ་དེས་དག་ེ
སོབ་གཉྱི་གར་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད། དེ་ཡང་བླ་ོཐོག་ནས་སྒྲུང་ཤོད་པ། བྱིས་སྒྲུང་ཀོག་འདོན་བེད་པ། སོབ་མ་
རང་མོས་ནས་ཀོག་པ། སྙན་ཚིག་དང་གླུ་གཞས་གབ་ཚིག་སོགས་ཀོག་པ། ཚགས་པར་དང་དུས་དེབ་སོགས་
ནས་བརདོ་གཞྱི་ཐུང་གྲས་རྱིགས་འདེམས་སྒྲུག་གྱིས་ཀགོ་པ། ཁ་ཁུ་སྱིམ་པོའ་ིངང་ཀོག་པ། པར་རྱིས་ལ་བལྟས་
ཏ་ེདྲྱི་བར་ལན་འདེབས་བས་པ། སྒྲུང་ངམ་རང་རྩོམ་བྱིས་པ། བ་དངོས་བྱུང་རྱིམ་ཇྱི་བཞྱིན་བྱིས་པ། བརོད་གཞྱི་
གང་རུང་ཞྱིག་སྤྲད་ད་ེདེའྱི་ཐགོ་རྩམོ་བྱིས་པ། མཐངོ་ཐོས་མངོ་གསུམ་གྱི་རྩམོ་ཡྱིག་བྱིས་པ་སགོས་བཀདོ་འདུག 

  བྱིས་པའྱི་ཀགོ་རྩལ་གྱི་ཟབ་སོང་ཕུལ་རསེ་དག་ེརྒན་རྣམས་ནས་སབོ་ཁྱིད་སབས་ལག་བསྟར་གྱིས་གྲུབ་
འབས་སོན་པའྱི་རྣམ་པ་མངོན་གྱི་ཡོད་པའྱི་དཔ་ེམཚོན་ཁག་གཅྱིག་རྟོག་ཞྱིབ་འགེངས་ཤོག་ནས་ཟུར་དུ་ཕྱུང་པ་
གཤམ་གསལ། 
 ཀགོ་རྩལ་དང། བཤད་རྩལ། ཉན་རྩལ་བཅས་ཀྱི་བདེ་ས་ོལག་ལེན་གང་ལགེས་གནང་བར་བརྟེན། སབོ་མའྱི་

བསམ་བླའོ་ིགནས་ཚད་གངོ་འཕལེ་འགྲ་ོབ་དང་།  སྒྲུང་ཤདོ་པ་དང་སྒྲུང་ཀགོ་པའྱི་སབས་སུ་སབོ་ཕྲུག་རྣམས་
ནས་བླ་ོརྩ་ེགཅྱིག་གཏད་དང་ཡྱིད་སོན་བེད་པ། གཞན་ཡང་བེད་ས་ོཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་སེལ་བའྱི་སབས་སུའང་སོབ་
ཕྲུག་རྣམས་ནས་ད་ོསྣང་ཆེན་པསོ་ཉན་པ་དང་མཉམ་ཞུགས་ལགེས་པར་གནང་བ། རོག་འཛིང་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་
རྣམས་ལ་ལན་འདེབས་གནང་ཐུབ་པ་བཅས་མཐངོ་རྒྱུ་འདུག 

 སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་སྤྲོ་སྣང་ལྡན་པ་ཐོག་ནས་མཉམ་ཞུགས་བས་པ་དང་། རང་དབང་དང་སེམས་ཐག་ཉེ་
པའོ་ིཁརོ་ཡུག་བཟང་པ་ོབསྐྲུན་པ། སོབ་ཚན་ལ་ད་ོདབྱིངས་དང་གསར་གཏོད། སབོ་མའྱི་བླ་ོལ་འཇུག་པ། ད་ེ
བཞྱིན་རྒྱུ་མཚན་ཐགོ་བསམ་བླ་ོགཏོང་ནུས་པའྱི་རྩལ་གངོ་མཐརོ་ཕྱིན་པ་སོགས་སོབ་མའྱི་བེད་ས་ོཁག་ལས་
མངནོ། 

 དག་ེརྒན་རྣམས་ནས་སོབ་ཁྱིད་ཡ་ོཆས་འདྲ་མྱིན་༼དཔརེ་ན། བརན་པར་སོགས།༽ འཛིན་ཁང་ནང་དངོས་
སུ་བེད་སདོ་གནང་བ་དང་། དག་ེརྒན་ནས་སོབ་མ་རང་ངསོ་ཀྱིས་བཟོས་པའྱི་སོབ་ཁྱིད་ཡ་ོཆས་སྣ་མང་བེད་
སདོ་གནང་བ་བརྒྱུད་འཛིན་ཁང་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་བཟསོ་པ་བཅས་འཛིན་གྲྭའྱི་ཁརོ་ཡུག་ནས་མངནོ། 

 བྱིས་པའྱི་ཀགོ་རྩལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་སོབ་ཁྱིད་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད། སབོ་ཕྲུག་རྣམས་མཉམ་རུབ་ཐོག་ནས་བེད་
ས་ོསེལ་རྒྱུ། སོབ་དེབ་ཁོད་ཀྱི་སོབ་ཚན་ཁག་གཅྱིག་ལ་རང་མོས་ཐོག་གཏམ་བརོད་འཁབ་སྟོན་བས་བཅུག་
པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་སོབ་ཕྲུག་ནང་ཁུལ་དང་དག་ེརྒན་ལ་ཡྱིག་འབེལ་དང་རྩམོ་ཡྱིག་འབྱི་སོང་། རྒྱུན་སོད་མྱིང་
ཚིག་གང་རྩྱིག་སྟེང་སོར་པ། གཞས་དང་སྙན་ཚིག་སོབ་ཁྱིད་བེད་པ། ཁ་ཁུ་སྱིམ་པོས་རང་མོས་ཀྱིས་དཔེ་
ཀོག་བེད་དུ་འཇུག་པ། སྒྲུང་བཤད་པ། སོབ་ཕྲུག་ཕན་ཚུན་སྒྲུང་ཤོད་རེས་འཇུག་པ། ཚོར་འདུ་རྱི་མོར་འབྱི་
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འཇུག་པ། ཚིག་སྤྲོས་ནས་ལན་རྒྱག་འཇུག་པ། ས་ོསོའ་ིཉྱིན་རེའྱི་འཚ་ོབ་དང་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ཚིག་འབྱི་སོང་
འཇུག་པ། བསམ་བླ་ོནང་གང་དྲན་པ་དུས་བཀག་ནང་ཚུད་འབྱི་འཇུག་པ། ས་ོསོའ་ིནང་མྱི་སོར་འབྱི་འཇུག་
པ་སོགས་བྱིས་པའྱི་ཀགོ་རྩལ་གྱི་སབོ་ཁྱིད་ཐབས་ལམ་ཕལ་ཆ་ེབ་ལག་བསྟར་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་ཡདོ། 

༤༽ ལས་བསམོས་ཤོག་གྲངས་ ༤༡ ནང་། ཤསེ་ཡནོ་འགན་འཛིན་རྣམས་ནས་ལ་ོའཁོར་ཤསེ་ཡོན་རྟོག་ཞྱིབ་གནང་
བའྱི་ཁོངས། དབུས་བོད་སབོ་འཛིན་ཚགོས་ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་སོབ་ཁག་འགའ་ཞྱིག་དང་། ས་ཾབྷ་ོཊ་བོད་སབོ་ཚགོས་
པའྱི་ཁབ་ཁངོས་སབོ་ཁག་འགའ་ཞྱིག་བཅས་སུ་རྟོག་ཞྱིབ་གནང་འདུག་པས་གཙ་ོབ་ོསབོ་ས་ེཁག་གཉྱིས་ཀྱི་ཤསེ་
ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་དང་། གཞན་ཡང་འཛིན་སོང་གནས་སྟངས། སོབ་གྲྭའྱི་ཁོར་ཡུག དགེ་རྒན་གྱི་སོབ་ཁྱིད་
གནང་སྟངས་སགོས་ལ་ཁད་པར་གང་དང་གང་གཟྱིགས་ཡདོ་དམ། 

ལན། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཁབ་ཁོངས་སྱིམ་ལ་གཏན་སོབ་དང་། མ་སུ་རྱི་གཏན་སོབ། ཧར་སྤུར་ཉྱིན་སོབ་བཅས་
དང་། ས་ཾབྷ་ོཊའྱི་ཁབ་ཁོངས་ཌ་ོལན་ཇྱི་ཉྱིན་སོབ་དང་། སོན་ཊ་གཏན་སོབ། སྤུ་རུ་ཝ་ལ་ཉྱིན་སོབ། དཔ་ེསྟོན་སོབ་
གྲྭ་བཅས་སུ་རྟགོ་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་མངོ་བ་ལ་གཞྱི་བཞག་སྟ་ེཁད་པར་ཇྱི་ཡདོ་འགདོ་འབུལ་ཞུ་རྒྱུར། 

 དང་པོ་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད། གཞྱི་རྱིམ་འོག་མ་ནས་བར་མའྱི་འཛིན་རྱིམ་བརྒྱད་པ་བར་གྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་
ཤེས་ཚད་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཁབ་ཁོངས་སོབ་ཁག་ལས་སཾ་བྷོ་ཊའྱི་སོབ་ཁག་ནང་ཅུང་ལེགས་པ་འདུག 
འཛིན་རྱིམ་དགུ་པ་ནས་བཅུ་གཉྱིས་བར་གྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གནས་ཚད་ནྱི་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་དང་སཾ་བྷོ་ཊ་
གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་ཆ་སྙོམས་ལྟ་བུ་མངོན། འོན་ཀང་སཾ་བྷ་ོཊའྱི་སོབ་ཁག་ནང་འག་ོའཛིན་སོང་ནས་དགེ་ལས་བར་
མང་ཆ་ེབ་བོད་རྱིགས་ཡྱིན་སྟབས་སོན་མའྱི་ཁརོ་ཡུག་ལས་ལྡགོ་སྟ་ེབཟང་ཕགོས་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡདོ། 

 གཉྱིས་པ་འཛནི་སངོ་གནས་སྟངས། བོད་པ་དང་རྒྱ་གར་བས་འཛིན་སངོ་གནང་ཕོགས་གཉྱིས་ལ་ཞྱིབ་སྡུར་བས་
ན། བོད་པས་འཛིན་སོང་བེད་པའྱི་སོབ་ཁག་ནང་སབོ་གྲྭ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་། སོན་འགྲ་ོནས་འཛིན་
རྱིམ་གོང་མ་བར་གྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་སྟངས། དེ་མྱིན་སོབ་ཕྲུག་དང་དགེ་ལས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་བསམ་ཤེས་
སགོས་ལ་ད་ོསྣང་བཟང་བ་ཡངོ་གྱི་ཡདོ་པའྱི་ཚོར་སྣང་འདུག གཞན་ཡང་སབོ་གྲྭའྱི་འཛིན་སོང་དང་ས་གནས་མྱི་
མང་དབར་གྱི་འབལེ་ལམ་ཡང་ས་ཾབྷ་ོཊའྱི་ཁབ་ཁངོས་སབོ་ཁག་ནང་ལགེས་པ་མཐངོ་། 

 གསུམ་པ་སོབ་གྲྭའྱི་ཁོར་ཡུག སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛིན་དང་དགེ་ལས་དབར་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་། དགེ་
ལས་དང་སོབ་ཕྲུག་དབར་ཕན་ཚུན་གུས་བརྩྱི་བེད་སྟངས། དག་ེརྒན་ལས་བེད་རྣམས་ནས་སོབ་ཕྲུག་ལ་འགན་
འཁུར་དང་ལེན་ཞུ་སྟངས། སོབ་གྲྭའྱི་མཐུན་རེན་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ས་ཾབྷ་ོཊའྱི་ཁབ་ཁོངས་སབོ་ཁག་ནང་ཅུང་
ལགེས་པ་ལྟ་བུ་མངནོ། 

 བཞྱི་པ་དག་ེརྒན་གྱིས་སབོ་ཁྱིད་གནང་སྟངས། བོད་སབོ་འཛིན་ཚགོས་དང་ས་ཾབྷ་ོཊའྱི་སབོ་ས་ེགཉྱིས་ནང་གྱི་དག་ེ
རྒན་ཚོས་སོབ་ཁྱིད་གནང་སྟངས་ལའང་ཁད་པར་ཆེན་པ་ོའདུག སཾ་བྷོ་ཊའྱི་ཁབ་ཁོངས་སོབ་ཁག་ནང་སོབ་མ་
དབུས་སུ་བཞག་པའྱི་སོབ་ཁྱིད་གནང་བ་དང་། འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ས་ེཚན་ཆ་བགོས་ཀྱིས་བེད་ས་ོ
སེལ་བ། དགེ་རྒན་གྱི་སོབ་ཁྱིད་བེད་སབས་ཁྱིད་ཆས་བེད་སོད་བེད་པ། སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་འཛེམ་ཟོན་མེད་
པར་དྲྱི་བ་འདྲྱི་ཐུབ་པ་བཅས་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་སོབ་ཁྱིད་གནང་སབས་མཐོང་རྒྱུ་འདུག བོད་སབོ་འཛནི་ཚགོས་ཀྱི་
ཁབ་ཁངོས་སབོ་ཁག་ནང་ད་ེརྱིགས་ཧ་ལམ་མཐངོ་རྒྱུ་མདེ། 
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༥༽ ལས་བསམོས་ཤགོ་གྲངས་ ༤༣ ནང་། ཉ༽ བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་སབོ་ས་ེཁག་གྱི་ཆེས་མཐའོ་ིའཛིན་སངོ་ལྷན་
ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུ་ཐངེས་དང་པ།ོ སབོ་གྲྭའྱི་ས་ེཁག་འགན་འཛནི་རྣམ་པའྱི་ཚགོས་འདུའྱི་ནང་བཙན་བལོ་བདོ་
མྱིའྱི་སབོ་གྲྭ་ནང་ཁུལ་འཛནི་སངོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐག་གཅདོ་ག་ོབསྡུར་གནང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་སབོ་ས་ེཁག་གྱི་ཆསེ་
མཐོའ་ིའཛནི་སངོ་ལྷན་ཚགོས་ཤྱིག་ཆེད་འཛུགས་ཀྱིས་ལྷན་ཚགོས་ཐེངས་དང་པ་ོད་ེཉྱིད་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་བསོང་ཚོགས་གནང་ཡོད། ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ཤེས་
རྱིག་ཚགོས་ཆནེ་ཐངེས་བདུན་པའྱི་གྲསོ་གཞྱི་དང་པའོ་ིགྲསོ་ཆདོ་དནོ་ཚན་ ༡ ནང་གསལ་སབོ་གྲྭ་ཁུ་བསྡུ་དང་ཟླ་
སྱིལ་སོར་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་བོད་སོབ་ཁག་ཏུ ་སོབ་སོང་
བེད་ཐུབ་པའྱི་མཐུན་འགྱུར། རང་རེའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་སོབ་ཕྲུག་སོབ་འཇུག་གནང་ཕོགས། 
བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་དང་ལྷག་པར་དུ་གཏན་ཉྱིན་སབོ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལས་རྱིགས་སབོ་སངོ་ཚགས་ཚུད་
གཏངོ་ཕགོས། གཏན་ཉྱིན་སབོ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་སབོ་ཕྲུག་གྱི་བད་ེའཇགས་དང་འབལེ་བའྱི་སབོ་ས་ེས་ོསའོ་ིའགན་
ཁུར་གནང་ཕགོས་ཇྱི་དག་ེསགོས་ཀྱི་གྲསོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་བཀའ་བསྡུར་གྱིས་ལག་བསྟར་གནང་ཕགོས་གྲསོ་ཆདོ་
གཏན་འབབེས་གནང་ཡདོ། ཅསེ་གསལ་བས། གངོ་གསལ་ཆེས་མཐའོ་ིའཛིན་སངོ་ལྷན་ཚགོས་དེའྱི་གྲུབ་ཆ་དང་
རྒྱུན་ལྡན་འགན་ཁུར་གནང་ཕོགས། གྲོས་ཆོད་ཁག་ལག་བསྟར་ཆེད་མཇུག་གནོན་གནང་ཕོགས། ཚགོས་འདུ་
ཐེངས་དང་པོའ་ིགྲོས་ཆོད་ལག་བསྟར་ཇྱི་ཙམ་འཁེལ་ཡོད་མེད། ད་བར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་རྱིམ་པ་ཇྱི་
ཙམ་ཚགོས་ཟྱིན་ཡདོ་པ་བཅས་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 

ལན། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་སེ་ཁག་གྱི་ཆེས་མཐོའ་ིའཛིན་སོང་ལྷན་ཚོགས་དེའྱི་གྲུབ་ཆ་ནྱི། དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སངོ་མཆོག་ཚོགས་གཙ་ོདང་། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆགོ་ཚགོས་གཞོན། ཤསེ་རྱིག་དྲུང་ཆ་ེཚགོས་དྲུང་དང་
ཚགོས་མྱི་གཅྱིག་ལགོས། ཚོགས་མྱི་གཞན་ནྱི་དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་དང་། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་དྲུང་
ཆ།ེ ས་ཾབྷ་ོཊ་བོད་སབོ་ཚོགས་པའྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན། བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བད་ེརྩའྱི་དྲུང་ཆ།ེ དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་
སྱི་ཁབ་ཤེས་ཡོན་ངེས་སྟོན་པ་བཅས་ཡྱིན། ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་འོག་ནས་ཚོགས་འདུ་ནམ་ཚོགས་
སབས་གྲོས་གཞྱི་དང་ལས་རྱིམ་སྱིག་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཚགོས་གྲོལ་རེས་གྲོས་ཆདོ་ཁག་གྱི་མཇུག་གནོན་ལག་
བསྟར་གནང་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་འདྱི་ལས་ནས་གནང་བཞྱིན་ཡོད། ད་བར་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཅྱིག་
འཚགོས་ཡདོ་པའྱི་གྲོས་ཆདོ་རྣམས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དབུས་པས་སབོ་ས་ེཁག་ནས་ལག་བསྟར་གནང་དང་
གནང་མུས་ཡྱིན། 

༦༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༧༢ ནང་། ༡༽ ༢༠༡༩་་༢༠ ལོར་ཨ་རྱིའྱི་བོད་མྱིའྱི་སོབ་ཡོན་ལས་འཆར་ 
Tibetan Scholarship Program (TSP) ཁོངས་རྒྱ་གར་ནས་འདེམས་སྒྲུག་བྱུང་བའྱི་སོབ་གཉེར་བ་
གྲངས་ ༦ དང་། བལ་ཡུལ་ནས་ ༡ བཅས་ཁནོ་བསམོས་སབོ་གཉརེ་བ་གྲངས་ ༨ ཡདོ་པ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ 
ནང་སབོ་བསདོ་གནང་འཆར་ཡདོ། ཅསེ་གསལ་འདུག་ཀང་། གངོ་གསལ་རྒྱ་གར་ནས་ ༦ དང་བལ་ཡུལ་ནས་ 
༡ བཅས་ཡྱིན་ཚ་ེཁནོ་བསམོས་སབོ་གཉརེ་བ་ ༧ ཡྱིན་དགསོ་འདུག 

ལན། ཕེབས་གསལ་ལྟར་ཁོན་བསོམས་སོབ་གཉེར་བ་གྲངས་ ༧ ཡྱིན་དགོས་འདུག་པར་ ༨ ཞེས་འགོད་ནོར་གྱུར་
འདུག་པར་དགངོས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

༧༽ ལས་བསམོས་ཀྱི་ཟུར་སར། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེས ༣༡ བར་གཏན་ཉྱིན་
སོབ་གྲྭའྱི་ནང་སོབ་སྱི་དང་། དག་ེལས་ཇྱི་ཡོད་གཟྱིགས་བདེའྱི་རེའུ་མྱིག ཅེས་པའྱི་ནང་། ལས་བེད་བསོམས་
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ཞསེ་པར་ནང་གསསེ་རའེུ་མྱིག་གཉྱིས་སུ་ཕེས་ཏ་ེབོད་རྱིགས་དང་། རྒྱ་གར། ཞསེ་བཀདོ་པ་ད་ེརྒྱ་གར་ནང་ཙམ་
མ་ཡྱིན་པར་བལ་ཡུལ་གྱི་སབོ་ཁག་ཡངོས་རགོས་ལའང་རྒྱ་གར་ཞསེ་གཅྱིག་གྱུར་བཀདོ་འདུག་ཀང་། མ་འོངས་
པར་བལ་ཡུལ་གྱི་སབོ་ཁག་རྣམས་ལ་བལ་པའོམ་ཡུལ་མྱི་ཞསེ་འབྱི་དགསོ་འདུག 

ལན། ཕབེས་གསལ་ལྟར་མ་འོངས་པར་བལ་ཡུལ་གྱི་སབོ་ཁག་རྣམས་ལ་བལ་པའོམ་ཡུལ་མྱི་ཞསེ་འབྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༨༽ ལས་བསམོས་ཀྱི་ཟུར་སར། ཕྱི་ལོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་གཏན་ཉྱིན་

སབོ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ཡྱིག་ཚད་གྲུབ་འབས་ཇྱི་བྱུང་རའེུ་མྱིག་ ཅསེ་པའྱི་ནང་། 
ཀ༽ སྱིམ་ལ་གཏན་སོབ་ལ་སོབ་ཕྲུག་རྩ་འབོར་གྲངས་ ༣༠༨ ལས་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་མཁན་གྲངས་ ༢༣༥ མ་

གཏོགས་བྱུང་མྱི་འདུག་པ་མ་ཟད། ད་ེབཞྱིན་སོབ་ཁག་མང་པོར་རྩ་འབོར་དང་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་མཁན་དབར་
ཁད་པར་ཤོར་བ་ཡང་མང་པོ་འདུག་པས་དེ་འདྲའྱི་ཁད་པར་ཤོར་དོན་དང་། ཡྱིག་རྒྱུགས་ནང་མ་ཞུགས་པ་
རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཡྱིན་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 

ལན། གངོ་གསལ་བཞྱིན་རྩ་འབོར་དང་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་མཁན་དབར་ཁད་པར་ཤོར་དོན་ནྱི། འདྱི་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་
གྱི་ལ་ོའཁརོ་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་ཀྱི་སྙན་ཐ་ོབསྡུ་ལནེ་ཞུ་སབས། གཞྱི་རྱིམ་གངོ་མའྱི་སབོ་ཁག་གྱི་འཛིན་རྱིམ་
བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉྱིས་བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་ཐནོ་མེད་པར་སངོ་། སབོ་གྲྭ་ཁག་གཅྱིག་
གྱིས་སོབ་ཕྲུག་དེ་དག་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་མཁན་གྱི་གྲངས་འབོར་ཁོངས་སུ་རྩྱིས་ཡོད་ནའང་། ཡྱིག་རྒྱུགས་
འཕྲོད་ཡོད་མེད་ཀྱི་གྲངས་འབོར་ནང་རྩྱིས་མྱིན་འདུག ཡང་སོབ་གྲྭ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་སོབ་ཕྲུག་དེ་དག་ཡྱིག་
རྒྱུགས་གཏོང་མཁན་གྱི་གྲངས་འབོར་དང་། ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕྲོད་ཡོད་མེད་གཉྱིས་ཀའྱི་གྲངས་འབོར་ནང་རྩྱིས་
མེད་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་རེད་འདུག་ན། མ་འོངས་པར་འདྱི་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་དང་། 
ལས་བསོམས་འབུལ་བའྱི་སབས་སུ་རེའུ་མྱིག་གྱི་གཤམ་དུ་གསལ་བཤད་མཆན་བཀོད་འབྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་
རྒྱུགས་ནང་མ་ཞུགས་པ་རྣམས་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་སབོ་ཕྲུག་རྣམས་ཡྱིན་པས་ཡྱིག་རྒྱུགས་
གྲུབ་འབས་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་ནང་བཀདོ་ཡདོ། 

ཁ༽ རའེུ་མྱིག་ཨང་ ༥༦ པ་རྣམ་རྒྱལ་མཐ་ོསབོ་དང་། ཨང་ ༥༨ པ་རྣམ་རྒྱལ་འབྱིང་སབོ། ཨང་ ༦༠ པ་སགོ་ར་བཀ་
ཤྱིས་དཔལ་འཁྱིལ་བཅས་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་མཁན་རེའུ་མྱིག་སྟོང་པ་བཞག་འདུག་ཀང་། རྒྱུགས་འཕྲོད་
བརྒྱ་ཆ་དང་མ་འཕྲོད་པའྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་རེའུ་མྱིག་ནང་ཡྱི་གེ་བྱིས་པ་དེ་གཟུགས་འགྱུར་ནས་ཚིག་དོན་གང་ཡང་
ཤསེ་ཐབས་མདེ་པ་ཆགས་འདུག་པ་བཅས། 

ལན། གངོ་གསལ་བཞྱིན་རྒྱུགས་འཕྲདོ་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་དང་རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་པའྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་རའེུ་མྱིག་ནང་ཡྱིག་ནོར་ཤརོ་
བ་ནྱི། འདྱི་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ལ་ོའཁརོ་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་ཀྱི་སྙན་ཐ་ོབསྡུ་ལནེ་ཞུ་སབས། བལ་ཡུལ་དུ་
ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་རེན་པས་སོབ་ས་ོརྒྱག་པ་དང་ལ་ོའཁོར་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་ཐུབ་མེད་པ་བཅས་
ལ་བརྟེན། རྣམ་རྒྱལ་མཐ་ོསོབ་དང་། རྣམ་རྒྱལ་འབྱིང་སོབ། སགོ་ར་བཀ་ཤྱིས་དཔལ་འཁྱིལ་སོབ་གྲྭ་བཅས་ནས་
ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་ཀྱི་རེའུ་མྱིག་འདྱི་ལས་སུ་འབུལ་ལམ་བྱུང་མདེ་པས། ཕོགས་བསམོས་རའེུ་མྱིག་ནང་
སབོ་ཁག་ད་ེདག་གྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་མཁན་དང། ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕྲོད་པ། ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་འཕྲདོ་པ་བཅས་ཀྱི་
རེའུ་མྱིག་སྟོང་པ་བཞག་དགོས་གྱུར་པ་དང་། རེའུ་མྱིག་ཡོངས་ལ་ཀམ་པར་ཊར་རང་ནས་རྩྱིས་ཐབས་ 
(Formula) གཅྱིག་པ་བེད་སོད་བཏང་བར་སོང་། རྒྱུགས་འཕྲོད་བརྒྱ་ཆ་དང་རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་པའྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་
རའེུ་མྱིག་ནང་ཡྱིག་ནོར་ཤརོ་འདུག་ན། མ་འོངས་པར་ཡྱིག་ནོར་ད་ེརྱིགས་མྱི་ཡངོ་བ་ཡྱིད་གཟབ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཁ༽ ས་ཾབྷ་ོཊ་བདོ་སབོ་ཚགོས་པ་མ་ལག་དང་བཅས་པ། 

 
༢༠༡༩།༡།༡ ནས་ ༢༠༡༩།༡༢།༣༡ 

 
༡༽ སོན་ཊ་སཾ་བྷོ་ཊ་གཏན་སོབ་ཀྱི་ལས་བསོམས་དེ་ལས་བསོམས་ཀྱི་དེབ་དེའྱི་ཤོག་གྲངས་ ༢༧ ནས་ ༥༣ བར་

རེད་འདུག་ཀང་། དེབ་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་རེ་རེ་བཞྱིན་ལེ་ཚན་གྱི་འགོ་བརོད་འཁོད་པའྱི་ནང་། ཤོག་གྲངས་ ༢༧ 
གཅྱིག་པུ་ལས། གཞན་ཆ་ཚང་ལ་ཤོག་གྲངས་ས་ོསོའ་ིའགོ་བརོད་དུ་ "ཅོན་ཏ་ར་སཾ་བྷ་ོཊ་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་" 
ཞསེ་དེབ་གཟུགས་བཟ་ོའགདོ་སབས་འགདོ་ནོར་ཤརོ་འདུག་ཅྱིང་། ལས་བསམོས་ལ་བལྟ་ཀགོ་སབས་ས་གནས་
ཕན་ཚུན་ནོར་གཞྱིར་གྱུར་འདུག་པས། སད་ཕྱིན་དེབ་གཟུགས་བཟ་ོའགདོ་སབས་ཐུགས་སྣང་གནང་གལ་ཆ།ེ 

ལན།  ལ་ོའཁོར་ལས་བསོམས་ནང་སོན་ཊ་སཾ་བྷོ་ཊ་གཏན་སོབ་ཀྱི་ལས་བསོམས་དེབ་གཟུགས་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་ ༢༧ 
ནས་ ༥༣ བར་ཡྱིན་པ་དང་། ཤོག་གྲངས་ ༢༧ མ་གཏོགས་གཞན་ཆ་ཚང་གྱི་མག་ོབརོད་ལ་ཅོན་ཏ་ར་གཏན་
ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཞསེ་འཁོད་འདུག་པ་དངསོ་འབལེ་ནོར་འཁྲུལ་སོང་འདུག་པར་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང། མ་འོངས་
པར་སོབ་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་དེབ་གཟུགས་བཟ་ོའགོད་སབས་མྱིང་བང་འཇོག་སབས་དམྱིགས་བསལ་དོ་
སྣང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

༢༽ ཤོག་གྲངས་ ༣༧ པའྱི་ནང་གཟྱིགས་སོར་དང་སྣེ་ལེན་ཞེས་པའྱི་ཚན་པ་དང་པོའ་ིནང་། "འཕྲོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་འཕར་སྐུ་ང་ོ 'འཇྱིག' མེད་ཚུལ' འཁྱིམས་' ལགས་" བྱིས་འཁོད་འདུག་པ་དང་། དོན་དངོས་སུ་
ཁངོ་གྱི་མཚན་ནྱི་ "འཇྱིགས་མདེ་ཚུལ་ཁྱིམས་" ཡྱིན་ཡང་། གངོ་གསལ་བཞྱིན་ཡྱིག་ནོར་འཁདོ་འདུག་ལ། ཚན་
པ་བདུན་པའྱི་ནང་། "ས་ཾབྷ་ོཊ་དབུས་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ 'གཡར་ ' འཕལེ་ " ཞསེ་མཚན་གྱི་དག་
ཆར་ཐུགས་སྣང་མ་གནང་བར་བྱིས་པ་གཞན་ཡང་འདུག་མདོ་དཔ་ེམཚནོ་མང་པ་ོམ་བཀོད་པར། སད་ཕྱིན་ལས་
བསོམས་འབྱི་འགོད་སབས་འབེལ་ཡོད་མྱི་སྣ་ས་ོསོའ་ིམཚན་གྱི་དག་ཆ་མ་ནོར་བར་འབྱི་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆ་ེཞྱིང་། མཚན་གྱི་དག་ཆ་མ་ནོར་བར་བྱིས་པ་ནྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་གུས་ཞབས་མཚོན་པ་ལྟ་བུའང་ཡོད་པས་
སྱི་ཡངོས་ནས་གནད་དོན་འདྱི་ལ་ཐུགས་གཟབ་གནང་གལ། 

ལན།  སོན་ཊ་གཏན་སོབ་ཀྱི་ལ་ོའཁོར་ལས་བསོམས་ཀྱི་གཟྱིགས་སོར་དང་སྣེ་ལེན་ཚན་པ་དང་པོའ་ིནང་འཕྲོད་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་འཕར་སྐུ་ང་ོའཇྱིགས་མེད་ཚུལ་ཁྱིམས་མཆོག་དང་འདྱི་གའྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་
ང་ོརྣམ་རྒྱལ་ཡར་འཕེལ་གཉྱིས་ཀྱི་མཚན་གྱི་དག་ཆ་ཡྱིག་ནོར་སོང་འདུག་པ་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  མ་
འོངས་པར་ཡྱིག་ནོར་འདྱི་རྱིགས་མྱི་ཡངོ་སད་སར་ལྷག་ཞུ་དག་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

༣༽ ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་གྱི་ལས་བསོམས། དེབ་ཤོག་གྲངས་ ༧༩ པའྱི་ནང་སོབ་ཕྲུག་བུ་གྲངས་ ༢༧ 
དང་། བུ་མོ་གྲངས་ ༥ བཅས་བསོམས་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༣༢ ལས་མྱི་འདུག་པ་དང་། དགེ་རྒན་གྲངས་ ༡༤ 
དང་ལས་བདེ་གྲངས་ ༨ བཅས་བསོམས་གྲངས་ ༢༢ འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་སབོ་ཕྲུག་གྲངས་ག་ཚདོ་ཡོད་པ་དང་། 
མུ་མཐུད་གནས་སྟངས་ད་ེརང་གྱི་ཐོག་ནས་སོང་ན་གྲུབ་འབས་ཐོན་ཐུབ་པའྱི་ཐུགས་ར་ེག་ཚོད་ཙམ་གནང་གྱི་
ཡདོ་མདེ། མ་འོངས་པར་འཛིན་ཁང་དང་། ཚགོས་ཁང་། ཉལ་ཁང་བཅས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ད་ེདག་བེད་སདོ་ག་
འདྲ་གཏོང་འཆར་ཡདོ་དམ། 
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ལན།  ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩་་༢༠ ལ་ོའཁོར་ལས་བསོམས་ནང་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ནང་སོབ་མ་གྲངས་ ༣༢ དང་
དག་ེལས་བསོམས་གྲངས་ ༢༢ གསལ་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་དག་ེ ༡༡ དང་ལས་བེད་ ༦ སོབ་ཕྲུག་ 
༣༡ བཅས་ཡདོ། མུ་མཐུད་གནས་སྟངས་རང་འཇགས་གནས་ཚ་ེཐགོ་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ལྟར་གྲུབ་འབས་ཐནོ་
ཐུབ་མྱིན་འདྱི་ནས་ཞུ་ཚོད་དབེན། ཤེས་དགའ་སོབ་གྱིང་གྱི་འཛིན་ཁང་དང་ཚོགས་ཁང་ད་ེདག་སོབ་ཕྲུག་མང་
ཉུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་བེད་སོད་བཏང་དང་གཏོང་མུས་ཡྱིན་པ་དང་འབྱུང་འགྱུར་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་གྱིང་སོབ་
ཁང་ནང་སོབ་ཕྲུག་ཆེས་ཉུང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཚེ་མེས་དབོན་དཔ་ེསྟོན་སོབ་གྲྭ་དེར་སོ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་
ཡུལ་བཟུང་བཞྱིན་ཡོད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ སོབ་དུས་ནས་ཤེས་དགའ་སོབ་གྱིང་གྱི་བུ་མོའ་ིཉལ་ཁང་སྟོང་པ་ཡྱིན་
པར་བརྟནེ་མསེ་དབོན་དཔ་ེསྟོན་སབོ་གྲྭའྱི་བུ་དང་བུ་མའོ་ིཉལ་ཁང་སསོ་ཟྱིན་པ་དང་ལས་ཤག་སྟོང་པའྱི་ནང་དུའང་
དཔ་ེསྟོན་སབོ་གྲྭའྱི་ལས་བདེ་གང་འཚམ་ཞྱིག་སསོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

༤༽ མསེ་དབོན་གཙུག་ལག་དཔ་ེསྟོན་སབོ་གྲྭའྱི་ལས་བསམོས། དེབ་ཤོག་གྲངས་ ༨༧ ནང་གསལ་ལྟར་ན། སོན་འགྲ་ོ
དང་པ་ོལ་སོབ་མ་གྲངས་ ༧༣ དང་། སོན་འགྲ་ོགཉྱིས་པར་སོབ་མ་གྲངས་ ༤༦ སོན་འགྲ་ོགསུམ་པར་སོབ་མ་
གྲངས་ ༥༥ བཅས་བསོམས་ ༡༧༤ འདུག གཞྱི་རྱིམ་འོག་མ་འཛིན་གྲྭ་དང་པ་ོལ་སོབ་མ་གྲངས་ ༥༤ འཛིན་
གྲྭ་གཉྱིས་པར་སོབ་མ་གྲངས་ ༣༩ འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པར་སོབ་མ་གྲངས་ ༤༤ འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པར་སོབ་མ་
གྲངས་ ༢༧ འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པར་སོབ་མ་གྲངས་ ༡༩ བཅས་དང་། གཞྱི་རྱིམ་གོང་མ་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པར་སོབ་མ་
གྲངས་ ༡༧ འཛིན་གྲྭ་བདུན་པར་སོབ་མ་གྲངས་ ༡༡ འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པར་སོབ་མ་གྲངས་ ༨ བཅས་འཛིན་གྲྭ་
མཐ་ོརྱིམ་བཞྱིན་སབོ་མ་ཧ་ཅང་ཉུང་དུ་འགྲ་ོབཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡདོ་པ་དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོགང་དང་གང་
ལ་ཐུག་ཡདོ་དམ། ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་དཔ་ེསྟོན་སབོ་གྲྭའམ། བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་ཤསེ་ཡནོ་གྱི་སྱིད་བྱུས་
ཀྱི་དགསོ་དམྱིགས་འགྲུབ་པར་ཕན་གནོད་གང་ཡངོ་གྱི་ཡདོ་མདེ་རྟགོ་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ཡདོ་དམ།  

ལན།  འཛིན་གྲྭ་མཐ་ོརྱིམ་བཞྱིན་སབོ་ཕྲུག་ཉུང་དུ་སངོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཁ་ཤས་འདུག་པ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡྱིན། 
༡།  དྷ་ཤདོ་དཔ་ེསྟོན་སབོ་གྲྭར་འཛིན་གྲྭའྱི་རྒྱ་ཁནོ་ཆུང་བས་སབོ་ཕྲུག་ཤངོ་ཚད་ཉུང་བ། 
༢།  དཔ་ེསྟོན་སབོ་གྲྭར་འཛནི་གྲྭ་བརྒྱད་པ་བར་དུ་མེད་སྟབས་མུ་མཐུད་སབོ་གྲྭ་མཇུག་སངོ་ཆེད་ཕ་མ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ར་ེ

འདོད་ལ་ཕྲུ་གུ་ས་ེལ་ཁུའྱི་བོད་ཁྱིམ་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡདོ་པས་སོབ་གྲྭ་དེར་སོབ་འཇུག་ཞུས་པར་དྷ་ས་
བོད་ཁྱིམ་ཁབ་ཁོངས་ནང་ལོ་གསུམ་བསྟུད་མར་སོབ་གྲྭ་འགྲྱིམ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བརྟེན་ནས་རྩ་
དགངོས་ཕབེས་མཁན་བྱུང་བཞྱིན་ཡདོ།  

༣།  སོབ་གཉེར་བའྱི་ཕ་མ་མང་པ་ོཕྱི་རྒྱལ་དུ་ནང་མྱི་ཟླ་སྱིལ་དབང་གྱིས་ཕྲུ་གུ་སོབ་གྲྭ་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུ་མཁན་མྱི་
ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡངོ་གྱི་ཡདོ་པ། 

༤། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་ལས་བེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་རང་ལ་ོ ༦ སོན་པ་རྣམས་དྷ་ས་དང་མ་སུ་རྱི་བོད་
ཁྱིམ་གཉྱིས་སུ་རྒྱན་རྒྱག་གྱིས་མྱིང་འཐནོ་པ་གཞྱིར་བཟུང་བསདོ་དགསོ་པ། 

༥།  གཞུང་ཞབས་ལས་བེད་ཡྱིན་པ་ཚོ་གནས་སོས་སབས་ཕྲུ་གུ་ཡང་མཉམ་འཁྱིད་གནང་མུས་བཅས། རྒྱུ་མཚན་
འདྱི་དག་ལ་བརྟེན་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་ཤེས་ཡནོ་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོས་དམྱིགས་འགྲུབ་པ་ལ་ཕན་
གནོད་གང་ཡོང་གྱི་ཡདོ་མདེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྟོག་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་བྱུང་མདེ། འོན་ཀང་དབུས་བོད་སབོ་འཛིན་ཚོགས་
ནས་རྩྱིས་བླངས་ཟྱིན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ་བར་ཤསེ་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་འག་ོ
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ཚུགས་ཟྱིན་པས་ ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོས་དམྱིགས་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གྲངས་འབོར་དང་ཁབ་ཚད་ཀྱི་ཆ་ནས་
ཁད་པར་ཆནེ་པ་ོབྱུང་མདེ་གྲང་སྙམ། 

༥༽ ད་བར་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཁོངས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་གང་མང་ཞྱིག་རྩྱིས་ལེན་ཐུབ་པར་བསགས་བརོད་དང་། ད་ལྟ་ 
"རྩྱིས་ལེན་མ་ཐུབ་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༦ ཡོད་པ་དེ་དག་གང་མྱུར་རྩྱིས་ལེན་ཐུབ་ཆེད་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་
བཀའ་བླནོ་གཙསོ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་དང་། ས་ཾབྷ་ོཊ་སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ནས་གང་ཐུབ་
ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་ཞུ་མུས་ཡྱིན།"  ཞེས་གསུངས་འདུག་པ་ད་ེདག་སོབ་གྲྭ་གང་དང་གང་ཡྱིན་མྱིན་དང་། 
ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་དུས་མ་ཚང་སོན་ལ་རྩྱིས་ལནེ་ཐུབ་པའྱི་གདེང་ཚདོ་ཡདོ་དམ། 

ལན། རྒྱ་གར་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་རྩྱིས་ལེན་མ་ཐུབ་པའྱི་སོབ་ཁག་ནྱི། ༡། མ་སུ་རྱི་གཏན་སོབ། ༢། 
སྱིམ་ལ་གཏན་སོབ། ༣། ར་ོར་ེགྱིང་གཏན་སོབ། ༤། ཀ་སྦུག་གཏན་སོབ། ༥། ཧར་པ་སྤུར་ཉྱིན་སོབ། ༦། ཌལ་ 
ཧོར་གཏན་སོབ་བཅས་ཡྱིན། སོབ་གྲྭ་ད་ེདག་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ལོའ་ིནང་རྩྱིས་སྤྲོད་གནང་རྒྱུ་ཐག་གཅོད་བྱུང་ཡོད་
ཀང་། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་སོན་འགོག་དམ་བསགས་མང་དག་དང་འཛིན་སོང་གྱི་གནས་སྟངས་
སོགས་ལ་གཞྱིགས་ཚེ་དུས་ཐོག་རྩྱིས་སྤྲོད་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་འདྱི་ནས་ཞུ་ཚོད་དཀའ། འོན་ཀང་འབད་
བརྩནོ་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

༦༽ ས་ཾབྷ་ོཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པ་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་ལ་ོའཁོར་ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༤༠༣ ཅན་ལ་
རྟོག་ཞྱིབ་བས་པ་བརྒྱུད། ལས་དོན་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསགས་བརོད་འོས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག་པ་མ་ཟད། 
ལས་བསོམས་ཀྱི་ཚིག་སོར་དང་བར་དག་སོགས་གང་ཐད་ནས་བསགས་འོས་ཀྱི་གནས་སུ་གྱུར་འདུག་པས། 
རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་པ་བཅས། 

ལན།  བསགས་བརདོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
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ག༽ ར་ས་བདོ་ཕྲུག་ཁྱིམ་ས་ེམ་ལག་དང་བཅས་པ།   

(༢༠༡༩།༡།༡ ནས་ ༢༠༡༩།༡༢།༣༡ བར) 

༡༽  རྩྱིས་ལའོ་ིནང་ར་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་པུར་ཡུལ་ལུང་གཞན་གྱི་བུ་ཕྲུག་གསར་ཞུགས་སབོ་མ་གྲངས་ ༧༠ 
བྱུང་འདུག་པར་བོད་ཕྲུག་གསར་ཞུགས་ཀྱི་གྲངས་ཀ་དང་བསྡུར་ན་ཡུལ་ལུང་གཞན་གྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག་གྱི་
གྲངས་འབོར་ལ་ོརེ་བཞྱིན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞྱིན་པ་འདྱིས། བོད་ཕྲུག་ངོ་མ་ཚོ་སོབ་གྲྭ་དང་འཛིན་གྲྭ་ས་ོསོའ་ིནང་
གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཆགས་བཞྱིན་པའྱི་འོག་ཡུལ་ལུང་གཞན་གྱི་སད་དང་། ཡུལ་གོམས་གཤྱིས་ལུགས་ཀྱི་ཤན་
ཤུགས་ཏ་ེདེང་སང་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སའེྱི་ནང་བོད་སད་གཙང་མ་སོན་མཁན་ཞྱིག་ཧ་ལམ་མྱི་རདེ་པའྱི་ཚད་དུ་སབེས་
ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་ལ་སོང་། བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེ་ཐོག་མར་གསར་འཛུགས་གནང་བའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་རྒྱབ་
འགལ་དུ་སོང་བར་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། ཡུལ་ལུང་གཞན་གྱི་བུ་ཕྲུག་ལོ་རེ་བཞྱིན་ཇེ་མང་དུ་སོབ་འཇུག་
གནང་བའྱི་གནས་སབས་ཀྱི་ཁ་ེཕན་དང་། བོད་ཕྲུག་ང་ོམ་ཚོར་བོད་སད་ཡྱིག་དག་མ་ཞྱིག་མ་ཡོང་བའྱི་གོང་གུད་
གཉྱིས་ཀྱི་དགེ་སོན་སུ་ཆེ་སོགས། མདོར་ན་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལས་མ་འོངས་པར་ཐུགས་ཚབས་ཡོང་གཞྱི་
གཟྱིགས་ཀྱི་ཡདོ་མདེ་སོར་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་འགྲལེ་བཤད་ངསེ་གནང་ཡངོ་བ། 

ལན། རྩྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སོབ་ཕྲུག་གསར་འཇུག་སབས་ལོ་རེ་བཞྱིན་བོད་ཕྲུག་དང་བསྡུར་ན་ 
ཡུལ་ལུང་གཞན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་གསར་འཇུག་ཇེ་མང་འགྲོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་ཡྱིན་ཞྱིང་།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ 
ནས་བཟུང་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་མཁན་མེད་པའྱི་ཁར་བོད་པའྱི་བུ་ཕྲུག་ལ་ོར་ེབཞྱིན་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ་དང་འགྲོ་
བཞྱིན་པ་མ་ཟད།  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་སབོ་གྲྭ་ནས་འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པ་དང་ལྔ་པ་མན་
ཆད་རྣམས་བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་དང་གཏན་སོབ་ཁག་ཏུ་སོབ་འཇུག་མྱི་ཆགོ་པའྱི་བཀོད་ཁབ་གནང་ཡོད་པ་སོགས་ལ་
བརྟེན། བོད་མྱི་ཁ་ཐོར་གྱི་བུ་ཕྲུག་མ་གཏོགས་དམྱིགས་རྟེན་མེད་སྟབས།  བོད་ཁྱིམ་སབོ་སའེྱི་ནང་སོབ་གྲྭའྱི་མཐུན་
རེན་ཆ་ཚང་ས་མ་ོནས་བསྐྲུན་ཏ་ེའཐུས་སོ་ཚང་པ་ོཡོད་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་།  
ལྷག་དོན་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སོབ་སལེ་སགོས་ལ་ཡྱི་རང་གྱིས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བུ་ཕྲུག་མང་པ་ོཞྱིག་བོད་ཁྱིམ་
སོབ་སེའྱི་ནང་སོབ་འཇུག་གྱི་རེ་བ་འཆང་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་སོབ་འཇུག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་།   བོད་ཕྲུག་
རྣམས་གྲངས་ཉུང་བར་གྱུར་མདེ་པ་ནྱི།  ད་ལྟའྱི་ཆར་སབོ་གྲྭའྱི་ནང་བོད་ཕྲུག་གྲངས་ ༤༤༣༤ དང་། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་
རྱི་རྒྱུད་ནས་ཕྲུག་གྲངས་ ༢༠༩༢ ཡདོ། ལར་ནས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་གྲོས་ཚགོས་ས་ཕྱིའྱི་ནང་བོད་ཁྱིམ་སགོས་
ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་སབོ་འཇུག་མང་དྲགས་པའྱི་བསམ་འཆར་རྱིམ་པར་བྱུང་བར་བརྟེན།  ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ 
ལ་ོནས་བཟུང་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་མཁན་པ་ོདང་། ཆབ་སྱིད་མྱི་སྣ་སོགས་ནས་རྒྱབ་གཉེར་གྱིས་རྱིན་
མདེ་དང་ཆག་ཡང་ཐོག་སོབ་འཇུག་གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་སལོ་ད་ེར་ེཞྱིག་མཚམས་འཇོག་ཞུས་ཏ་ེའདྱི་ལོའ་ིསོབ་འཇུག་
གསར་པའྱི་ནང་བོད་ཕྲུག་ ༢༢༠ དང་།  ཡུལ་མྱིའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་གྲངས་  ༨༢ ལས་བྱུང་མེད། མདོར་ན། དེང་བར་ཧྱི་མ་
ལ་ཡའྱི་ཕྲུ་གུ་དང་ཡུལ་མྱིའྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག་ཞུས་པ་དག་བོད་ཀྱི་ཡུལ་གོམས་དང་།  ཐུན་མྱིན་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་
དང་རྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་ཤསེ་མཁན་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ནྱི་སོབས་པ་ཡོད།  བོད་ཕྲུག་ང་ོམ་ཚ་ོསོབ་གྲྭ་དང་འཛིན་
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གྲྭ་ས་ོསོའ་ིནང་གྲངས་ཉུང་བ་ཆགས་བཞྱིན་པའྱི་འོག་ཡུལ་ལུང་གཞན་གྱི་སད། ཡུལ་གོམས་གཤྱིས་ལུགས་ཀྱི་
ཤན་ཞུགས་ཏ་ེདེང་སང་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེའྱི་ནང་བོད་སད་གཙང་མ་སོན་མཁན་ཞྱིག་ཧ་ལམ་མྱི་རེད་པའྱི་ཚད་དུ་
སབེས་ཡདོ་གསུངས་པ་ནྱི་ཅུང་འུར་སོག་ལས་ད་ེའདྲའྱི་ཐུགས་ཚབས་མྱི་གནང་བར་ཞུ། 

༢༽ ལས་བསོམས་ཤོག་ངོས་ ༥ པ་དང་། ༢༤ ཇྱི་གསལ་བཞྱིན་ར་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭར་དགེ་ལས་གྲངས་ ༡༨༣ 
ཁོངས་རྩྱི་ས་ལོའ་ིནང་བོད་ཁྱིམ་ལས་བེད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་གྲངས་ ༤ ལས་སོབ་འཇུག་གནང་མཁན་བྱུང་མྱི་འདུག་པས་
དག་ེལས་གྲངས་ ༡༨༣ ལ་ཕྲུ་གུ་ ༤ ལས་མེད་པ་རེད་དམ་ཡང་ན་སབོ་གྲྭ་གཞ་དག་ནང་སོབ་འཇུག་གནང་མྱིན་
སོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་ངསེ་གནང་ཡངོ་བ། 

ལན། དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭར་དག་ེལས་གྲངས་ ༡༨༣ ཡོད་ཁོངས་ནས་རྩྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལས་བེད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་གསར་
འཇུག་ ༤ ལས་མེད་པ་རེད་དམ།  ཡང་ན་སོབ་གྲྭ་གཞན་ལ་བསོད་པ་རེད་ཅེས་ཕེབས་དགོངས་ཐད།  ལ་ོའདྱིའྱི་
ནང་དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་དག་ེལས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་གྲངས་ ༤ ལས་མདེ་པ་ནྱི་དངསོ་བདེན་ལས།  ལས་བདེ་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་གྲྭ་
གཞན་ལ་བསོད་པ་ད་ེའདྲ་བྱུང་མདེ། 

༣༽ རྩྱིས་ལའོ་ིལས་བསོམས་ནང་དག་ེལས་ཚའོྱི་ག་ཕོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་གསལ་མྱི་འདུག་པས་དག་ེལས་
རྣམ་པར་ག་ཕོགས་ཚད་ལྡན་རྒྱག་སྤྲོད་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། ལ་ོཤས་ནང་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན་
ལས་ཚོའྱི་ག་ཕོགས་དུས་བསྟུན་སར་ཆ་གནང་མ་ཐུབ་ཁར། ལ་ོམང་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་དག་ེལས་མང་པ་ོཞྱིག་
ལ་གསོག་དངུལ་དུས་ཐོག་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་རྱིམ་འཕྲད་སོར་སྱི་ཚོགས་ནང་ལབ་གེང་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་འགྲོ་
མུས་ལ་སངོ་གནད་དོན་འདྱིའྱི་སོར་གསལ་བཤད་ངསེ་གནང་ཡངོ་བ། 

ལན།  ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ནས་སང་ཕོགས་སྟེང་བརྒྱ་ཆ་ ༡༢% སར་ཆ་ཞུས་པར་མ་ཟད།   ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ནས་
བཟུང་དག་ེལས་ཀྱི་གསགོ་དངུལ་རྣམས་སེད་ཀ་དང་བཅས་རག་ཡདོ་པས་མ་ཚད། དེང་དགུང་ལ་ོ ༥༨ ཡན་སནོ་
པའྱི་ལས་བདེ་རྣམས་ལའང་གསགོ་དངུལ་རག་གྱིན་ཡདོ། 

༤༽ བོད་ཁྱིམ་ལས་བསམོས་ཤགོ་ངསོ་ ༩༦ ནང་། ཁྱིམ་ཚང་དང་སདོ་ཁང་ནས་གཞུང་གྱིས་མཐུན་རེན་གང་བསྐྲུན་པ་་
ད་ེཇྱི་ལྟར་ཕག་ལེན་གནང་ཡོད་མེད་སོགས་ལ། དབུ་འཛིན་དང་། རྩྱིས་པ། གཉེར་པ་བཅས་གཟྱིགས་སོར་ལ་ཡང་
ཡང་འགྲོ་མུས་ཡྱིན། ཅེས་གསལ་ཐད། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་གཙོས་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་
སོབ་ཕྲུག་ཚོར་རང་གཞུང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཟླ་རེའྱི་སོབ་དོད་ Pocket Money ལྟ་བུ་ཞྱིག་གནང་
བཞྱིན་པ་སབོ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ཕག་ཏུ་མ་རག་པར་ཆ་ཚང་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་སངོ་ཁང་གྱིས་ལནེ་བེད་གནང་གྱི་ཡོད་གནས་
ཤྱིག་གོ་རྒྱུ་འདུག་པར་དངོས་བདེན་ཡྱིན་མྱིན་དང་། གལ་སྱིད་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་་ནས་གནང་བའྱི་ཟླ་རེའྱི་
དངུལ་འབོར་ད་ོབདག་སབོ་ཕྲུག་ཚརོ་གནང་ཡདོ་ཚ་ེཁུངས་སལེ་ཡྱིག་ཆ་བཅས་གསལ་བཤད་ཞྱིབ་ཕྲ་དགསོ་གལ། 

ལན། ཤསེ་རྱིག་ལྷན་ཁང་ནས་ད་བར་བོད་ཁྱིམ་སོབ་ཕྲུག་ལ་ཟླ་རེའྱི་ལག་སྣ་ེ (Pocket Money) གནང་བ་བྱུང་མེད་
རུང་།   ད་རེས་རྒྱ་ནག་ཧུ་ཝང་ནས་མཆེད་པའྱི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམ་ ༡༩ དུས་འདྱིར་ཕ་མས་ 
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བསུ་ལེན་མ་ཐུབ་པའྱི་སོབ་གྲྭར་ལྷག་ལུས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ནས་སོར་ ༢༠༠༠ ར་ེགསོལ་སྩལ་ 
བྱུང་བ་དོ་བདག་ཕྲུ་གུ་ལ་ཕུལ་ཡོད་པའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་མཚན་རྟགས་དང་པར་བཅས་པ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་དན་ 
རྟགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཕུལ་ཡོད་པས་བཀའ་འདྲྱི་ཡོང་བ་ཞུ། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམ་ས་ོརྒྱ་བདམས་པའྱི་དུས་འདྱིར་
བོད་ཁྱིམ་གཟྱིགས་སོང་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པ་ནས་ ༩ པ་བར་ཟླ་རེར་ལྟོ་དོད་སོར་ 
༦༠༠ ར་ེཕུལ་ཡདོ་ཅྱིང་།  ད་ེམྱིན་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཐ་ོརྱིམ་སབོ་གཉརེ་ཁང་གཙསོ་བོད་ཁྱིམ་སབོ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སབོ་ཕྲུག་
ཚོར་རང་གཞུང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཟླ་རེའྱི་སོབ་དོད་ (Pocket Money) ལྟ་བུ་ཞྱིག་གནང་བཞྱིན་པ་
སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ཕག་ཏུ་མ་རག་པར་ཆ་ཚང་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་སོང་ཁང་གྱིས་ལེན་བེད་གནང་གྱི་ཡོད་གནས་ཤྱིག་གོ་
རྒྱུ་འདུག་པར་དངོས་བདེན་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་བཀའ་རྩད་གང་ཡང་མདེ་པར་གཞྱི་མེད་སོན་བརོད་ལ་བླ་ོཕམ་མཆྱིས་ན་
གནས་ཚུལ་ད་ེརྱིགས་ལ་ཁུངས་དང་ར་སྤྲོད་འཕརེ་པ་ཡདོ་ཚ་ེའདྱི་ནས་ད་ེལུགས་ཞྱིབ་རྩད་ཞུ་འཐུས། 

༥༽  འདྱི་ལོའ་ིབོད་ཁྱིམ་སབོ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ལས་བསམོས་མང་ཆ་ེབར་ཡྱིག་ནོར་མང་དག་ཅྱིག་འདུག་པར་ར་ེར་ེབཞྱིན་ཐེར་
འདོན་དགོས་ཚེ་ལས་བསོམས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལྷག་ལེབ་བཤུ་དགོས་ངེས་ལྟ་བུར་གྱུར་འདུག  ཤེས་ཡོན་གྱི་བསྟྱི་
གནས་ཁག་ནས་ཡྱིག་ནོར་འདྱི་འདྲ་ཡངོ་བཞྱིན་པ་ནྱི་ཅུང་བླ་ོཚབས་ཀྱི་གནས་སུ་གྱུར་པ་མ་ཟད། བོད་ཁྱིམ་སབོ་གྲྭ་
ཟུར་དུ་བཙུགས་པའྱི་ཐོག་དམྱིགས་ཡུལ་དང་རྒྱབ་འགལ་དུ་འགྱུར་ཉནེ་ཆ་ེབས་འབལེ་ཡདོ་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་
ཆ་ེབཞསེ་ངསེ་གནང་དགསོ་གལ་མཐངོ་། 

ལན།  འདྱི་ལའོ་ིབོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ལས་བསམོས་ནང་ཡྱིག་ནོར་མང་དག་ཡདོ་པ་ཐུགས་ཞྱིབ་ཀྱིས་འབལེ་ཡདོ་ཚང་
མས་ཐུགས་སྣང་ཆ་ེབཞེས་ངསེ་གནང་དགོས་པ་བཀའ་ཕབེས་པར་དགོངས་སེལ་དང་སྦྲགས་དམ་དོན་ད་ོནན་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 

༦༽  ལས་བསོམས་ཤོས་ངོས་ ༢༠༠ ནང་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་མཐོ་སོབ་ཁང་དུ་དམྱིགས་བསལ་དབྱིན་ཇྱི་དང་རྒྱ་མྱིའྱི་སད་
ཡྱིག་སོབ་སེལ་གྱི་ལས་རྱིམ། ཞེས་པའྱི་ཁོངས། རང་རེའྱི་རྱིས་མེད་གདན་ས་ཁག་ནས་མཁན་པ་ོདང་། དག་ེཤེས། 
སོབ་དཔོན་ཐོན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་དབྱིན་ཇྱི་དང་རྒྱ་སད་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམ་པར་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་ཐེབས་རྩའྱི་སོབ་ཡོན་
འོག་སད་ཡྱིག་སབོ་ཁྱིད་གནང་བཞྱིན་ཡདོ་གནས་གསལ་ཐད། སབོ་གཉརེ་གནང་མཁན་རྣམ་པ་རྱིས་མདེ་གདན་ས་
ཁག་གང་དང་གང་ཡྱིན་དང། ལས་རྱིམ་འདྱིའྱི་ཁངོས་དག་ེའདུན་པ་གྲངས་ག་ཚདོ་ཡདོ་དམ། 

ལན། འདྱི་ག་མཐོ་སོབ་ཏུ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་སོབ་ཡོན་འོག་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས  ༢༤ ནས་དགེ་བཤེས་ 
དང་མཁན་པ་ོལས་རྱིམ་འདྱིའྱི་འོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་གྱི་མཚན་དང་སྱིག་ཁོངས་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་
གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡྱིན། 

ཨང་། མཚན། གྲྭ་ཚང་། ཐནོ་ཚསེ། ཟུར་བརདོ། 
༡ དག་ེབཤསེ་བླ་ོབཟང་ཡ་ེཤསེ། ས་ེར་བསེ། ༢༠༡༩།༡༠ གྲྭ་ཚང་ནས་ཐ་ེཝན་ལ་བཏང་བ། 

༢ དག་ེབཤསེ་ཆསོ་དབྱིངས་ 
ཐསོ་བསམ། 

ས་ེར་བསེ། ༢༠༡༩།༡༠ སབོ་གཉརེ་ད་ོདམ་དུ་བས་ོབཞག 
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༣ དག་ེབཤསེ་ངག་དབང་རྒྱ་མཚ།ོ ས་ེར་བསེ། ད་ལྟ་ཡདོ། མུ་མཐུད་གནང་འཆར། 
༤ དག་ེབཤསེ་བམས་པ་སལ་བཟང་། ས་ེར་བསེ། ད་ལྟ་ཡདོ། མུ་མཐུད་གནང་འཆར། 
༥ དག་ེབཤསེ་ངག་དབང་བསྟན་པ། ས་ེར་བསེ། ད་ལྟ་ཡདོ། མུ་མཐུད་གནང་འཆར། 
༦ དཀའ་ཆནེ་བླ་ོབཟང་ཐུགས་ར།ེ བཀྱིས་ལྷུན་པ།ོ ༢༠༡༩།༡༠ གྲྭ་ཚང་གྱི་དག་ེབསསོ། 

༧ 
དག་ེབཤསེ་བསྟན་འཛིན་ 
མཁས་བཙུན། བླ་ོགསལ་གྱིང་། ད་ལྟ་ཡདོ། མུ་མཐུད་གནང་འཆར། 

༨ དག་ེབཤསེ་ཐུབ་བསྟན་ཆསོ་འཕལེ། དགའ་ལྡན་ཤར་རྩ།ེ ད་ལྟ་ཡདོ། མུ་མཐུད་གནང་འཆར། 

༩ དག་ེབཤསེ་ཚུལ་ཁྱིམས་རྒྱལ་བ། དགའ་ལྡན་ཤར་རྩ།ེ ༢༠༡༨།༡ 
སེང ་ལོར ་དུ ་དབྱིན ་སོང ་ལ ་
ཕབེས། 

༡༠ དག་ེབཤསེ་བླ་ོབཟང་ཚ་ེརྱིང་། དགའ་ལྡན་ཤར་རྩ།ེ ༢༠༡༩།༦ 
སེང ་ལོར ་དུ ་དབྱིན ་སོང ་ལ ་
ཕབེས། 

༡༡ དག་ེབཤསེ་བླ་ོབཟང་ཕུན་ཚགོས། དགའ་ལྡན་ཤར་རྩ།ེ ༢༠༡༩།༥ སུད་སྱིར་ཆསོ་དག་ེལ་ཕབེས། 
༡༢ དག་ེབཤསེ་བླ་ོབཟང་བསྟན་འཛིན། དགའ་ལྡན་བང་རྩ།ེ ༢༠༢༠།༥ རྒྱུད་སྟོད་ཆསོ་ཐགོ་ལ་ཕབེས། 
༡༣ དག་ེབཤསེ་དག་ེའདུན་རྒྱ་མཚ།ོ དགའ་ལྡན་བང་རྩ།ེ ༢༠༡༩།༥ སབོ་གཉརེ་ད་ོདམ་དུ་བས་ོབཞག 
༡༤ མཁན་པ་ོཚུལ་ཁྱིམས་རྣམ་དག བཀའ་བརྒྱུད། ད་ལྟ་ཡདོ། མུ་མཐུད་གནང་འཆར། 

༡༥ 
དག་ེབཤསེ་ཡ་ེཤསེ་བླ་ོལྡན།  
རྒྱ་ཡྱིག་སོང་མཁན། སརེ་བསེ། ༢༠༡༨།༦ ཐ་ེཝན་དུ་རྒྱ་ཡྱིག་སབོ་ཏུ་བཏང་། 

 

༧༽  ལས་བསོམས་ཤོས་ངོས་ ༢༠༡ ནང་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་མཐ་ོསོབ་ཁང་དུ་དབྱིན་ཇྱི་སོང་མཁན་རྣམས་ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་
བང་ནས་མུ་མཐུད་སོང་བརར་ཆོག་མཆན་ཐོབ་ཡོད་ཀང་། དག་ེབཤེས་ཁག་གཅྱིག་ལ་ས་ོསོའ་ིསྱིག་ཁོངས་དགོན་
པའྱི་དག་ེབསོས་དང་། སོབ་གཉེར་རྒན་བས་ོབཞག་གྱིས་ལས་རྱིམ་འདྱིར་མུ་མཐུད་བཞུགས་དབང་མ་བྱུང་ནས་ག་ོ
སབས་ཤོར་བ་བྱུང་ཡོད། ཅེས་གསལ་ཐད་རྱིམ་འདྱིར་སོབ་ཞུགས་གནང་སབས་དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་སོ་སོའ་ིརྒྱབ་
གཉེར་དང་དགག་བ་མེད་པའྱི་ངོས་སོར་སོགས་ཆ་རེན་གང་ཡང་མེད་པར་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་
མངནོ་གྱི་འདུག་ན་ད་ེལྟར་ཡྱིན་མྱིན་ངསལ་བཤད་ཡངོ་བ་། 

ལན།   ཨྱིན་ཇྱི་སོང་མཁན་དག་ེབཤསེ་མཁན་པ་ོརྣམས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡྱིག་ཚང་རང་ནས་ཐད་ཀར་འདེམས་སྒྲུག་གྱིས་
སབོ་ཡནོ་གནང་གྱི་ཡདོ་ཅྱིང་། འདྱི་ནས་ད་ོབདག་ས་ོསའོ་ིཨྱིན་ཇྱིའྱི་གནས་ཚད་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་བསབ་གཞྱི་ག་ོསྱིག་
དང་སོབ་ཁྱིད་སོང་བརར་གནང་ཕོགས། བཞུགས་གནས་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རེན་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་ཙམ་ལས། དོ་
བདག་ས་ོསོའ་ིདགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་དང་དགག་ཆ་མེད་པའྱི་ངོས་སོར་སོགས་ཀྱི་ཆ་རེན་སོར་ལ་སྟངས་
འཛིན་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མདེ། 
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༨༽  ལས་བསམོས་ཤསོ་ངསོ་ ༢༠༤ ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་མཐ་ོསབོ་ཁང་ནས་རྩྱིས་ལའོ་ིདག་ེརྒན་དང་ལས་བེད་གྲངས་ ༡༢ རྩ་
དགོངས་ཞུས་འདུག་པར་ཚབ་གསར་བསོ་གཞག་བྱུང་མྱིན་གསལ་ཁ་མྱི་འདུག་པས་མཐ་ོསོབ་སོབ་མའྱི་ཤེས་ཡོན་
དང་ལས་དོན་གང་ཅྱིར་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ཡོད་མེད་དང་། སྱི་ཡོངས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་མཐོ་སོབ་ཀྱི་དག་ེརྒན་རྣམ་པར་
ཚད་ལྡན་ཕག་ཁརེ་ཡདོ་མཁན་ག་ཚདོ་ཡདོ་མདེ་ཞྱིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 

ལན། འདྱི་གའྱི་མཐོ་སོབ་ཁོངས་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ རྩྱིས་ལོའ་ིནང་དགེ་རྒན་ལས་བེད་གྲངས་ ༡༢  དགོངས་པ་ཞུས་ 
པ་དངོས་འབལེ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ད་ེཁངོས་ནས་གཏན་འཇགས་དག་ེརྒན་བཞྱི་དང་། ཆདོ་གན་ཐགོ་ཡདོ་པའྱི་དག་ེརྒན་དྲུག 
དགེ་རྒན་མྱིན་པའྱི་ལས་བེད་གཉྱིས་བཅས་ཡོད།  དེ་དག་ཚང་མའྱི་ཚབ་དུས་ཐོག་བསོ་གཞག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་
ཅྱིང་། དག་ེརྒན་ས་ོསོའ་ིརྣམ་དཔོད་དང་སོབ་ཁྱིད་སྤུས་ཚད་འདྲ་མྱིན་ཡོད་ཀང་། གནས་ཚད་དང་ལག་འཁེར་ཚད་
ལྡན་མེད་པ་གཅྱིག་ཀང་མེད། ལྷག་པར་ལ་ོར་ེབཞྱིན་སེང་ལོར་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་ས་གནས་རྟོག་ཞྱིབ་
ཚོགས་ཆུང་ (Local Inspection Committee ) ནས་དག་ེརྒན་གྱི་གནས་ཚད་དང་སོབ་ཁྱིད་བེད་སོ་ཁག་
ལ་ཞུ་དག་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་གནང་ནས་དག་མཆན་ངསོ་འཛིན་ཐབོ་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ནས་ ༡༢ བར་ཡདོ་པའྱི་དག་ེརྒན་རྣམས་ཀྱི་ལག་འཁརེ་དང་གྲངས། 

ཨང་། གནས་ཚད། གྲངས། 
༡ འབུམ་རམས་པ། (Ph.D) ༥ 
༢ ཉ་ེབའྱི་འབུམ་རམས་པ། (M.Phil) ༦ 
༣ དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ། ༡ 
༤ རྒྱུད་སད་སགས་རམས་པ། ༡ 
༥ ཨཱ་ཙཱརྱ། ༤ 
༦ གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ། (MA) ༡༧ 
 བསམོས། ༣༤ 

 

 གངོ་གསལ་དག་ེརྒན་ཁངོས་ནས་རྒྱ་གར་བ་བཞྱི་དང་ཕྱི་རྒྱལ་བ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཚང་མ་བོད་རྱིགས་ཡྱིན། མཐ་ོ
སོབ་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་རྩ་དགོངས་ཞུ་མཁན་དག་ེརྒན་རྣམས་ཟླ་བ་དྲུག་སོན་ནས་དགོངས་ཞུ་ཕུལ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པས།  དུས་ཡུན་དེའྱི་རྱིང་དགསོ་ངསེ་དག་ེརྒན་གསལ་བསགས་བཏང་ནས་ཞུ་སྙན་སོར་བ་དག་ལ་
སབོ་ཁྱིད་ཞྱིབ་འཇུག་དང་ངག་རྒྱུགས་བཅས་ཀྱི་ལམ་ནས་འདེམས་སྒྲུག་ཞུས་ནས་རྒྱུགས་དུས་གསར་པའྱི་སབས་
དུས་ཐགོ་སབོ་བཅར་ཐུབ་པ་ཡངོ་གྱི་ཡདོ་པ་དགངོས་འཇགས་ཞུ། 

༩༽  ལས་བསམོས་ཤསོ་ངོས་༡༩༩ ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་། བོད་ཀྱི་བར་སྤྲོད་གཞུང་ལུགས་སུ་
མ་གྲགས་པའྱི་༼བསབ་མ་༽ ཞསེ་པ་ཞྱིག་མཐར་ཕྱིན་ཚུལ་ཡང་ཡང་གསལ་འདུག་པ་དང་། དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་ག་ནོམ་
པ་བྱུང་། ཟརེ་བ་སོགས་ཐ་སྙད་སོར་ཚུལ་ལ་ཧ་ཅང་རྨོངས་རྟགས་ཐོན་པ་སོགས་མདོར་ན་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་མཐ་ོསོབ་
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ཀྱི་ལས་བསོམས་ནྱི་ཡྱིག་ནོར་གྱི་ཕུང་པ་ོལྟ་བུར་གྱུར་འདུག་པར། འབེལ་ཡོད་ཚང་མས་ཐུགས་འགན་ཟབ་ནན་མ་
བཞེས་ཚེ། ཚོགས་སེ་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བར་མཐོ་སོབ་ཁང་འདྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་ཐད་ཀར་བེད་སད་
ཡདོ་པ་ཚང་མས་མཁེན་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཡྱིན་པས་རྒྱུན་དུ་ད་ེལུགས་ཐུགས་ཁུར་གནང་གལ་ཆ་ེབ་ནན་
བརདོ་ཞུ་རྒྱུ། 

ལན། ལས་ཟྱིང་བེལ་འཚུབ་དང་ད་ོནན་ཞུ་དག་མ་བྱུང་བའྱི་དབང་གྱིས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་ཡྱིག་
ནོར་དང་ཐ་སྙད་སོར་ཚུལ་ཇྱི་བཞྱིན་མ་བྱུང་བའྱི་སོན་གནད་ཤོར་བར་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སད་ད་ེརྱིགས་མྱི་
འབྱུང་བའྱི་ཡྱིད་གཟབ་ད་ོནན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

༡༠༽ སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་སབོ་གྲྭའྱི་ལས་བསམོས་ཤགོ་ངསོ་ ༩༢ ནང་། ཁྱིམ་ཚང་ཨ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཆདེ་ཆསོ་ཕོགས་སྤྲ་ོའཆམ། 
ཞེས་པའྱི་རྩྱིས་འག་ོནས་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ཧྱིན་སོར་ ༢༨,༧༠༠'༠༠ ལེན་བེད་གནང་འདུག་པར། ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་སྤྲོ་
འཆམ་ཞསེ་པ་ག་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་བཤད་ངསེ་གནང་ཡངོ་བ། 

ལན།   སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་ངོས་ ༩༢ ནང་། ཁྱིམ་ཚང་ཨ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ཆོས་ཕོགས་སོར་ 
སདོ་སྤྲ་ོའཆམ། (Spiritual Tour for Home Mothers) ཞསེ་པ་ནྱི།  ཤསེ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདུན་ལམ་
ཚན་པས་སོབ་གྲྭའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཨ་མ་ལགས་རྣམས་ལ་ཉྱིན་གཅྱིག་རྱིང་དྷ་ས་ཉེ་འཁོར་གྱི་དགོན་སེ་ཁག་ལ་མཆོད་
མཇལ་ཞྱིག་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡདོ་པ་ད་ེལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། 

༡༡༽ སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་ངོས་ ༧༨ ཁྱིམ་ཚང་གྱི་ཞུ་སོ་གཙོ་བོ་དུས་གསུམ་གྱི་ཞལ་ལག་དེ་
བཞྱིན་དུས་ཐགོ་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་ཙམ་ལས། སབོ་ཕྲུག་ཚའོྱི་ཟས་བཅུད་ཐད་གང་ཡང་གསལ་འཁདོ་མྱི་འདུག་
པས། སྱི་ཡངོས་སུ་ཇ་སོབ་གྲྭའྱི་ཟས་བཅུད་ཀྱི་གནས་སྟངས། དམྱིགས་བསལ་ལ་ོསོན་མ་དག་དང་ད་ལྟའྱི་བར་ཟས་
བཅུད་ཀྱི་མཐུན་རེན་ཇ་ེཞནེ་དུ་སངོ་ཡདོ་མདེ་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་སལེ་དང་བཅས་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་གསལ་བཤད་ངེས་གནང་
དགསོ་གལ། 

ལན།   སུ་ཇ་ཱབདོ་ཁྱིམ་སབོ་གྲྭའྱི་ཟས་བཅུད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཇ་ེཞན་དུ་སངོ་མདེ།  སབོ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ནམ་དུས་དང་མཐུན་
པར་ཟས་བཅུད་གང་ལེགས་ཕུལ་དང་འབུལ་བཞྱིན་ཡོད། སོབ་གྲྭའྱི་དབར་དགུན་གཉྱིས་ཀྱི་ཞལ་ལག་རེའུ་མྱིག་
རྣམས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡྱིན་པས་ཟས་བཅུད་ཀྱི་མཐུན་རེན་ཇ་ེཞན་དུ་སོང་མེད་པ་འདྱི་ནས་ཁ་གསལ་ཡོང་བའྱི་
ར་ེབ་ཡདོ།  

 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ནས་ ༡༢ བར་སུ་ཇ་ཱབདོ་ཁམ་སབོ་གྲྭའྱི་དབར་ཁའྱི་ཞལ་ལག་རའེུ་མྱིག ། 

 
ར་ེགཟའ། ཞགོས་ཇ། བར་གསངེ་ 

ཁ་ཟས། 
གུང་ཚགིས། གསལོ་ཇ། དགངོ་ཚགིས། 

ཟླ་བ། 
བག་སགེ ཇ་
མངར།  ས་ོང་
རདོ་མ་དང་ཚལ། 

བག་ལབེ། 
འབས། དཱལ་སྣ་
འཛོམས། སམ་
ཚལ། 

ཆུ་མངར། 
སྱི་མགོ ཞགོ་ཁགོ་
རཇ་མ། 
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མྱིག་མར། བག་སགེ འ་ོམ། 
ཞགོ་ཁགོ་རདོ་མ། 

ཤྱིང་ཏགོ 
འབས། དཱལ་སྣ་
འཛོམས། སམ་
ཚལ་སྣ་འཛོམས། 

ཇ་ཐང་། 
ཀྱི་མགོ ཚལ་
མཉམ་པ་ཎྱིར་
རམ་ཕྱིང། 

ལྷག་པ། 
བག་སགེ མངར་
ཇ། མར་དང་ས་ོ
ང་བཙསོ་མ། 

སགས་ཟས། 
འབས་དང་སནེ་
དལ། གྲང་ཚལ། ལྱིམ་ཇ། 

བག་ཚ་མར་ཁུ། 
ཇ་ཐང་། 

ཕུར་བུ། བག་སགེ འ་ོམ།  ཤྱིང་ཏགོ 
འབས། དལ་སྣ་
འཛོམས། ནམ་
དུས་ཚལ།  

ཆུ་མངར། 
ཀྱི་མགོ ཚལ་སྣ་
འཛོམས་མཉམ་ཤ་
རྫུན། 

པ་སངས། 
བག་སག ས་ོརདོ་
ཚལ། ཅ་ན། 

འབས། དཱལ་སྣ་
འཛོམས། ནམ་
དུས་ཚལ། 

ཇ་ཐང་། 
ཀྱི་མགོ་ཞགོ་ཁགོ 
རཱཇ་མ། གྲང་
ཚལ། 

སནེ་པ། བག་སགེ ཅ་ན་
དཀར་པ།ོ འ་ོམ། 

བག་ལབེ། འབས། སངོ་
ཚལ། དཱལ། 

ལྱིམ་ཇ། 
ཤ་མདེ་འཐེན་
ཐུག་མཉམ་ནུར་
སུབ། 

ཉྱི་མ། 

ཀྱིན་མགོ་གམ་
སྣུམ་སགེ་བག་
ལབེ། མངར་ཇ། 
ཅ་ན་ཆ་ོལ།ེ 

ཏན་ཤྱིང་བག་ལབེ། 
འབས། དཱལ་སྣ་
འཛོམས། ནམ་
དུས་ཚལ། 

ཇ་ཐང་།  ཀྱི་མགོ ཚལ་སྣ་
འཛོམས། ཞ།ོ 

 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡ ནས་བར་སུ་ཇ་ཱབདོ་ཁམ་སབོ་གྲྭའྱི་དགུན་ཁའྱི་ཞལ་ལག་རའེུ་མྱིག ། 

 

ར་ེགཟའ། ཞགོས་ཇ། 
བར་གསངེ་ 
ཁ་ཟས། གུང་ཚགིས། གསལོ་ཇ། དགངོ་ཚགིས། 

ཟླ་བ། 
ཀྱི་མགོ   མངར་
ཇ། ས་ོང་རདོ་མ་
དང་ཚལ། 

དགའ་ཇག 
འབས། དཱལ་སྣ་
འཛོམས། སམ་
ཚལ། 

ལྱིམ་ཇ། 
སྱི་མགོ  ཞགོ་
ཁགོ་རཇ་མ། 

མྱིག་མར། 
ཀྱི་མགོ མངར་ཇ། 
ཆ་ོལ།ེ 

ཤྱིང་འབས། 
འབས། དཱལ་སྣ་
འཛོམས། སམ་
ཚལ་སྣ་འཛོམས། 

མངར་ཆུ་
ཚཔ།ོ 

པ་ཎྱིར་ཐནེ་ཐུག 

ལྷག་པ། 
ཀྱི་མགོ མངར་ཇ། 
ས་ོང་བཙསི་མ། 

སནེ་མ་ས་ོམ། 
ཤ་མདེ་འབས་ས་ོ
མ་དང་ཐང་། 

ལྱིམ་ཇ་ཚ་
པ།ོ 

ཀྱི་མགོ རྐམ་
ཚལ་དང་པ་ཎྱིར། 
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ཕུར་བུ། ཀྱི་མགོ མངར་ཇ། 
ཞ་ོཁགོ་ར་ོམ། 

ཤྱིང་འབས། 
འབས། དལ་སྣ་
འཛོམས། སམ་
ཚལ་སྣ་འཛོམས།  

ཇ་ཐང་། བ་ཤ་ཕྱི་ཚ་ེཐུག་
པ། 

པ་སངས། 
ཀྱི་མགོ མངར་ཇ། 
ས་ོང་བཙསོ་མ། དགའ་ཇག 

འབས། སནེ་
དཱལ།  སམ་
ཚལ། 

མངར་ཆུ་
ཚ་པ།ོ 

ཀྱི་མགོ་ཞགོ་ཁགོ་
དང་ཤ་མ་ོསད་
ཕྱིང་། 

སནེ་པ། ཀྱི་མགོ ཆག་
ཚའེྱི་ཐུག་པ། 

ཤྱིང་འབས། ཆ་ོམནེ་དང་ཐང་། མངར་ཆུ་
ཚ་པ།ོ 

འབས། དལ་སྣ་
འཛོམས། སམ་
ཚལ་སྣ་འཛོམས།  

ཉྱི་མ། 
སྣུམ་སགེ་བག་
ལབེ། ཞ་ོཁགོ་ས་ོ
མ་དང་ཇ་ཐང་། 

དགའ་ཇག 
འབས། དཱལ་སྣ་
འཛོམས། སམ་
ཚལ། 

ལྱིམ་ཇ། ཤ་ཡདོ་ཐུག་པ། 

 
༡༢༽ ད་ལན་བོད་ཁྱིམ་སབོ་གྲྭ་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་རྒྱས་པ་ཤགོ་གྲངས་ ༢༡༤ ཅན་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞྱིབ་མཇལ་

བས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ལས། སྱི་ཡོངས་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་ས་ེམ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཟས་བཅུད་ཀྱི་མཐུན་
རེན་ལ་ོར་ེབཞྱིན་ཇ་ེཞན་དུ་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད་པའྱི་མཐོང་ཚུལ་ཤུགས་ཆ་ེབྱུང་སངོ་བར། འབལེ་ཡདོ་དབང་ལྡན་འགན་
འཛིན་རྣམ་པས་ངེས་པར་དུ་ཕྲུ་གུའྱི་ཟས་བཅུད་ཐད་སར་ལྷག་འགན་འཁུར་ཆ་ེབཞེས་གནང་མ་ཐུབ་ཚེ། མ་འོངས་
བོད་ཀྱི་སོན་རྩ་རང་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་ཚརོ་ཟས་བཅུད་མདང་ངེས་མེད་པའྱི་རེན་གྱིས་ལུས་ཟུངས་ཉམས་ཤྱིང་མྱི་ཚ་ེ
ནད་གཅངོ་ཅན་ཤས་ཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་ཉནེ་ཆ་ེབས་ངསེ་པར་དུ་ཐུགས་སྣང་གནང་གལ་མཐངོ་བ་བཅས། 

ལན། ད་ལན་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གྲངས་  ༢༡༤ ཅན་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞྱིབ་ 
མཇལ་བས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ལས།  སྱི་ཡངོས་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་ས་ེམ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་སབོ་ཕྲུག་གྱི་ཟས་བཅུད་ཀྱི་
མཐུན་རེན་ལ་ོརེ་བཞྱིན་ཇེ་ཞན་དུ་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད་པའྱི་མཐོང་ཚུལ་ཤུགས་ཆ་ེབྱུང་སོང་བར།   འབེལ་ཡོད་དབང་
ལྡན་འགན་འཛིན་རྣམ་པས་ངེས་པར་དུ་ཕྲུ་གུའྱི་ཟས་བཅུད་ཐད་སར་ལྷག་འགན་འཁུར་ཆ་ེབཞེས་དགོས་ཞེས་པའྱི་
ཐད་ངསོ་ལནེ་ཞུ་ཐབས་མདེ། གང་ལགས་ཤ་ེན།  བོད་ཁྱིམ་དབུ་ལས་ནས་ཕྲུ་གུའྱི་ཟས་བཅུད་ཐོག་གལ་ཆནེ་པ་ོདང་
ཟས་བཅུད་ཚད་ལྡན་འབུལ་ཐབས་སུ་བོད་ཁྱིམ་སྱི་ཁབ་ཨ་མའྱི་འོས་སོང་འགན་འཛནི་ཟུར་པ་རྒན་སལ་བཟང་ཤར་
གྱིང་ལགས་ནས་ལམ་སྟོན་ཐོག་བོད་ཁྱིམ་སྱི་ལ་ཁབ་པའྱི་ས་གུང་དགོང་གསུམ་གྱི་ཞལ་ལག་རེའུ་མྱིག་གཏན་
འབེབས་ཐོག་ཕག་བསྟར་ཞུས་ཡོད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༧ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༡ བར་ཉ་ེའཁོར་
བོད་ཁྱིམ་སོབ་སེའྱི་ཨ་མ་རྣམས་ལ་ཟས་བཅུད་ཐོག་ཁད་ལས་པ་ལམ་སྐུ་འབུམ་རམས་པ་སེན་ཀ་མེ་རྱི་ཡ   (Dr. 

Bianca-Maria) མཆོག་ནས་ཟབ་སོང་གནང་སྟེ་མཐར་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་དུས་གསུམ་གྱི་ཞལ་ལག་གྱི་རེའུ་
མྱིག་ཐོག་ཟས་བཅུད་དང་འབརོ་ཚད་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་སྦྲགས་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོཤོག་ལ་ེ ༡༥ བས་པ་
ཞྱིག་གནང་འབོར་བྱུང་བའྱི་ཤོག་གྲངས་ ༢ པའྱི་ནང་བོད་ཁྱིམ་ཁག་གྱི་ཕྲུ་གུའྱི་ཞལ་ལག་དང་ལས་བེད་ཀྱི་གུང་
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ཚགིས་ཀྱི་ཟས་བཅུད་ཡག་པ་ོཡདོ་པ་བཀདོ་པ་མ་ཟད། ཡུ་རབོ་དང་ཨ་རྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཀང་ཟས་བཅུད་ལགེས་པ་
བཀདོ་ཡདོ་པ་ཟུར་བཏནོ་གྱིས་ལུང་འདྲནེ་ཞུས་ཡདོ་ན་དཔད་ཞྱིབ་ཡངོ་བ་ཞུ།   

 Report and Recommendations from 4 weeks of Teaching Nutrition to Tibetan 

Housemother’s in 4 TCV’s (Chauntra, Suja, Gopalpur and Upper TCV) 27th 

of March until 21st of April 2017  

 Dr. Bianca-Maria Exl-Preysch (Teaching and report was asked by Mrs 

Kelsung Sharling, Director Mother’s Training Centre TCV’s) 

 “ Overall impression of the food, served in the staff kitchens and in children’s 

homes ( Reference (MTC) and Standard Menu plan (2016))The general nutrition 

in the Tibetan Children Villages (as from the Reference Menu 2016/7) and 4 weeks 

of Lunch in 4 different TCV’s) is still very traditional. This is perfect as traditional 

recipes (even without knowing the scientific reasons for it) are mostly very good 

combinations of foods and namely proteins, containing all important nutrients, 

minerals, trace elements and vitamins. Normally, only when changing to 

westernized foods and Fast Foods or other food habits, the good combinations are 

getting lost. Sure enough, also in traditional food combinations some vital 

nutrients might be lacking or low because of budget restrictions or other not-

foreseen changes in foods. 

 One example is polished rice: When changing from unpolished rice to polished 

rice, many poor people inAsia, that were depending on the micro-nutrients in the 

skin of rice, were developing a severe Vitamin B1(Thiamine) deficiency years 

back (Beri-Beri). Even nowadays one must be careful, when using polishedrice 

(as is done in most TCV meals) that all B-vitamin needs are covered by the rest of 

the food. 

 In general, the overall nutrition in the TCV’s seems much better than in most 

European or American countries with a high content in fibres (peas & beans) 

and a rather low fat diet. However, due to budgetary constraints there is room 

for amelioration in some nutrients, especially in calcium and protein, but also iron 

(especially young girls after puberty) Vitamin B2, Folic acid and B12, as well in 

fat soluble vitamins A and perhaps D (both are well-known deficiencies in whole 

India). 

 NONE of the housemother’s in all 4 TCV’s (> than 100 housemother’s ) is 

suffering from diabetes, a very good sign that the overall nutrition is not yet 

“westernized” and still contains enough fibres, relatively low amount of “sugars” 

and is low in fat. 

 Some few changes could already improve this situation short-term. For a long-

term improvement we have developed the “Dhasa Cow’s Concept” already in 

2016.  “ 
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ང༽ མ་སུ་རྱི་བདོ་ཁྱིམ་མ་ལག་དང་བཅས་པ། 

(༢༠༡༩།༤།༡ ནས་ ༢༠༢༠།༣།༣༡ བར།) 

༡༽ འདྱི་ལོའ་ིམ་སུ་རྱིའྱི་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེའྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་ངོས་ ༡༢༣ ཆ་ཚང་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་རྒྱུས་ལོན་
བས་པར། གཟེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་ཕག་ལས་མང་དག་ཅྱིག་མཇལ་རྒྱུ་འདུག་པ་རེ་རེ་བཞྱིན་སོས་མ་དགོས་པའྱི་
ཐོག་སྱི་ཡོངས་མ་སུ་རྱིའྱི་བོད་ཁྱིམ་སོབ་མའྱི་ཤེས་ཡོན་དང། འཛིན་སོང་ཚགས་ཚུད་བཅས་ཀྱི་ཐད་ཉེ་བའྱི་ལ་ོ
ཤས་ནང་ཧ་ཅང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསལ་པ་ོའདུག་པ་ནྱི། ཤེས་འཇོན་མོང་གསུམ་ལྡན་པའྱི་སྐུ་ང་ོདྲུང་ཆེ་
མཆོག་གྱིས་སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་ཀྱིས་ཐུགས་བརྩེའྱི་གཟྱིགས་སོང་འོག དག་ེལས་སོབ་ཕྲུག་ཡོངས་ཀྱིས་ཕར་
གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་བ་ལ་བརྟནེ་ནས་བྱུང་བའྱི་གྲུབ་འབས་ཤྱིག་ཡྱིན་པས་སྐུ་ང་ོདྲུང་ཆསེ་གཙསོ་པའྱི་འབལེ་
ཡདོ་ཚང་མར་བསགས་བརདོ་ཞུ་འོས་སུ་མཐངོ་། 

ལན། འདྱི་ག་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ལས་དོན་ཞུ་ཕོགས་ལ་བསགས་བརོད་གནང་སནོ་བྱུང་བ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

༢༽ ལས་བསོམས་ཤོང་ངོས་ ༡༩ ནང་འདྱི་ལོར་མ་སུ་རྱིའྱི་བོད་ཁྱིམ་ཁྱིམ་ཚང་ཁག་ལ་ཆུ་སྣོད་ལྱིས་ཀར་ ༢༠༠༠ 
ཅན་བཅུ་གསར་བསྐྲུན་གནང་འདུག་པར་བསགས་བརདོ་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ཁྱིམ་ཚང་ཁག་ལ་
ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་གཙང་སེལ་བྱུང་ཡོད་མེད་དང་། གལ་སྱིད་བྱུང་མེད་ཚེ་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐད་སྐུ་ངལ་ཆ་ེཤོས་
གང་ནས་འཕྲད་ཀྱི་ཡདོ་མདེ་དང་། དེར་མཐུན་རེན་གང་ཞྱིག་ཐབས་འཚལོ་དགསོ་པ་ཉམས་མངོ་དང་འབལེ་བའྱི་
དགངོས་ཚུལ་ཞྱིབ་ཕྲ་འགྲལེ་བཤད་ངསེ་གནང་ཡངོ་བ། 

ལན། འདྱི་ག་མ་སུ་རྱི་ཁོན་ཡོངས་སུ་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ནྱི་ས་གནས་ཀྱི་ངཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ལྷག་དོན་
ས་གནས་སུ་ཡུལ་སོར་བ་མང་བའྱི་སབས་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་ཆ་ེའཕྲད་ཡངོ་གྱི་ཡདོ་པར་སངོ་། དེར་དམྱིགས་ནས་
ཆུ་མང་བའྱི་སབས་སུ་ཆུ་གསག་རྒྱུའྱི་ཆདེ་ཆུ་སྣདོ་རྣམས་གསར་ཉ་ོཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་མ་
སུ་རྱི་ས་གནས་ཀྱི་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་མ་སེལ་བར་འདྱི་གའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོངས་སུ་སེལ་ཐུབ་ཐབས་མེད་ཀང་འདྱི་
ནས་ཐབས་ཤསེ་འདྲ་མྱིན་ཞུས་ཏ་ེཆུའྱི་དཀའ་ངལ་ཆརེ་འཕྲད་ཀྱི་གནས་སྟངས་མདེ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

༣༽ ལས་བསམོས་ཤོག་ངོས་ ༡༩ པར་རྩྱིས་ལའོ་ིནང་མ་སུ་རྱིའྱི་བོད་ཁྱིམ་སབོ་གྲྭའྱི་སབོ་ཕྲུག་བུ་མ་ོསདོ་ཁང་གྱི་ཉལ་
ཁྱི་ཆ་ཚང་ཤྱིང་གྱི་གསར་བཟ་ོགནང་བ་མ་ཟད། ཉལ་ཁྱི་རེའྱི་འཁྱིས་སུ་སོབ་སོང་བེད་སའྱི་ཤྱིང་གྱི་ཅགོ་རྩེ། རྐུབ་
སྟེགས། སམ་ཆུང་། དཔ་ེདེབ་འཇོག་སའྱི་སྟེགས་སོམ་གགོ་ཞུ་རང་འགྲྱིགས་བཅས་གསར་བསྐྲུན་གནང་འདུག་
པ་ནྱི། སབོ་ཕྲུག་ཚོར་ཕན་ངེས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ད་ེསོན་བྱུང་མོང་མདེ་པ་ལྟ་བུ་སར་འདུག་པར་བསགས་བརོད་
དང་འབལེ། མ་འོངས་པར་སབོ་གྲྭའྱི་འཛིན་ཁང་། ཁྱིམ་ཚང་ས་ོསའོ་ིའཛིན་ཆས་རྣམས་ཤྱིང་རང་ལས་བཟ་ོགནང་
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ཐུབ་ཚེ། ཕྲུ་གུའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་ཐད་ཀར་ཕན་ངེས་ལ་སོང་། རྱིམ་པས་དགོངས་བཞེས་གནང་ཐབས་ཡོང་བའྱི་
གསལ་འདེབས་ནན་ཞུ་བ་རྒྱུ། 

ལན། ད་ེལྟར་ཞུ་ཐབས་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

༤༽ མ་སུ་རྱིའྱི་བོད་ཁྱིམ་ལས་བསམོས་ཤགོ་ངསོ་ ༣༣ ནང་སབོ་ཕྲུག་ལ་ོན་ ༡༦ སནོ་རྱིགས་ལ་རྒྱ་གར་ནང་གནས་
སོད་ཆོག་པའྱི་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་གསར་བཟ་ོགནང་མུས་ཁོངས་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་སོབ་ཕྲུག་ ༩༡ ལ་སབས་
བཅོལ་ལག་དེབ་གསར་བཟ་ོཐུབ་པ་བྱུང་འདུག་པར་བསགས་བརོད་དང་འབེལ། སོབ་ཕྲུག་ཁག་ཅྱིག་སོབ་གྲྭ་
ནས་ས་གནས་གཞན་དུ་གནས་ས་ོབས་ཟྱིན་རེས་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་གནས་ས་ོམ་བས་པར་སར་ཡང་ཕྱིར་
ཡངོ་དགསོ་ཐུག་པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མཁན་ཡངོ་གྱི་འདུག་པར། སད་ནས་ཀང་སབོ་ཕྲུག་ཚརོ་སབས་
བཅོལ་ལག་དེབ་གསར་བཟ་ོདང་། དུས་འགང་། གནས་ས་ོསོགས་ཀྱི་སོར་སོན་ཚུད་ནས་སབོ་ཕྲུག་ཚོར་འགྲེལ་
བཤད་ཀྱིས་སྐུ་ངལ་མྱི་འཕྲད་པ་གནང་ཐབས་སར་ལྷག་འབད་འབུངས་གནང་གལ་བཅས། 

ལན། འདྱི་ནས་སབོ་ཕྲུག་སབོ་ཐནོ་དང་རྩ་དགངོས་ཞུ་མཁན་རྣམས་གང་དུ་ཕྱིན་ཀང་ཁྱིམས་མཐུན་སབས་བཅལོ་ལག་
དེབ་སྟེང་ཐོན་ཚེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞྱིན་ཉྱིན་བདུན་ནང་འབོར་ཚེས་ཞུ་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཆ་ཚང་ཞུས་ཏེ་
གནས་སདོ་ལག་དེབ་ལག་སྤྲོད་ཞུ་མུས་ཀང་སོབ་ཕྲུག་ཁག་གཅྱིག་ནས་ལག་དེབ་སྤུན་ཉ་ེདང་ང་ོཤེས་སགོས་ཀྱི་
ལག་ཏུ་བཞག་པའྱི་རེན་གྱིས་སར་སོབ་གྲྭར་ཡོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བཞྱིན་ཡོད་འདུག་པས་ད་
དུང་སར་ལྷག་ནན་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་བཅས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ཁབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ལས་
བསམོས་ཐགོ་ཕེབས་པའྱི་དོགས་འདྲྱི་ཁག་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་དུ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༥ ལ་ཕུལ།། 

 
 

 


