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ལེའུ་༡ པ། རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྐོར།
འགན་དབང་།

1.1.

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མའི་ གཤམ་གསལ་གྱི་རྩ་ཚན་དང་ དོན་

ཚན་ཚུ་གི་འགན་དབང་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ནད་པའི་བཟའ་འཐུང་གི་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཅི།
ཀ) འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མའི་རྩ་ཚན་༢༥ (༡) ཅན་མ་དང་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མའི་དོན་
ཚན་༣ པའི་ནང་ལུ་ “རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ཅིག་ཡོད་དགོ་མི་འདི་ དམངས་ཀྱི་འཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་

དང་ འཇོན་ཚད་ དོ་སྨིན་ཅན་འབད་སོད་ནིའི་སྐོར་ལས་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནི་དང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན་” ཟེར་
འཁོད་དེ་ཡོད།
ཁ) རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་༣༨(ཁ)པའི་ནང་ལུ་
དབང་འཛིན་གྱིས་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ལག་ལེན་ཚུ་གི་འོག་ལུ་

“རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ལས་སྡེ་ཚུའི་ལག་ལེན་གྱི་

ཚད་དམ་དང་

འཇོན་ཚད་

གཏན་བཟོ་ནི་དང་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་དགོ་” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོད།

དོན་སྨིན་ཚུ་ངེས་

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ།

1.2.

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

ནད་པའི་བཟའ་འཐུང་ཚུ་གི་ཟས་བཅུད་དང་

འཛིན་སྐྱོང་ལུ་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་

ནད་པའི་བཟའ་འཐུང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ནང་ དངུལ་གྱི་གནས་གོང་ངེས་གཏན་འབད་ནི་གི་དམིགས་ཡུལ་བསྐྱེད་དེ་ རྩིས་ཞིབ་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། དམིགས་ཡུལ་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་འབད་འགྲུབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་གཤམ་འཁོད་ཀྱི་
ཡན་ལག་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ལུ་ཡང་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ཡོདཿ
༡.

༢.

ནད་པའི་བཟའ་འཐུང་བྱིན་ནི་གི་ བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་གི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་འཇོན་ཚད་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི།

བཟའ་འཐུང་བྱིན་མི་ཚུ་གིས་ མགྱོགས་པར་དྲག་ནི་དང་ སྤྱིར་བཏང་འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་སྐྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ནད་པའི་
ཟད་བཅུད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་དང་ལྡན་མི་ལྡན་ངེས་གཞན་བཟོ་ནི།

༣.

སྨན་ཁང་ནང་སོད་མི་ནདཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་

༤.

བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་གསོག་འཇོག་འབད་ཡོད་མེད་ བརག་ཞིབ་འབད་ནི་དང་

༥.

ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི།

སྨན་ཁང་གི་གནས་སྟངས་ཀྱི་

སྤུས་ཚད་ཅན་དང་

སྨན་ཁང་ནང་སོད་མི་ནདཔ་ཚུ་ལུ་

ཉེན་སྲུང་ཅན་གྱི་བཟའ་འཐུང་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་

ཁོང་རའི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་བཟའ་ནི་དང་

སོ་བ་

བསྐྱེད་ནི་ནང་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དོ་ཡོད་མེད་ བརག་ཞིབ་འབད་ནི།

1

ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་དང་ཚད་འཛིན་ཚུ།

1.3.

རོང་ཁག་དང་ ལུང་ཕོགས་ དེ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་ ནད་པའི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་ལས་

ས་གནས་བདེན་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ སྨན་ཁང་ཚུ་གདམ་འཐུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། གདམ་འཐུ་དེ་ཡང་ ཉལ་
ཁྲིའི་གྱངས་ཁ་དང་ ནདཔ་སོད་མིའི་གྱངས་ཁ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
རིམ་ཨང་།

1
2
3
4
5
6

སྨན་ཁང་།

ཉལ་ཁྲིའི་གྱངས་ཁ།

འཇིགས་མེད་རོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

350
80
60
50
45
45

མོང་སྒར་ལུང་ཕོགས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་།
ལུང་ཕོགས་ལྟེ་བའི་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་། དགེ་ལེགས་ཕུག།
ཕུན་ཚོགས་གླིང་སྤྱི་དོན་སྨན་ཁང་།
བཀྲིས་སྒང་སྨན་ཁང་།
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་སྨན་ཁང་།

ཐིག་ཁྲམ་༡.༡ པ། རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་གདམ་འཐུ་འབད་མི་སྨན་ཁང་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ འི་ཉལ་ཁྲི་གི་གྱངས་ཁ་ཚུ་གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན་
(གཞི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ གི་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གི་ལོ་བསྟར་འཕྲོད་བསྟེན་གནས་ཚུལ་སྙན་ཞུ)།

རྩིས་ཞིབ་དེ་

ནད་པའི་བཞེས་སྒོ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་གཙོ་བོར་བཏོན་ཡོདཔ་དང་

དམིགས་བསལ་གྱི་ཟད་བཅུད་ལུ་གཙོ་བོ་

བཏོན་ཏེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། དེའི་ཁ་སྐོང་ལུ་ སྙན་ཞུ་འདི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲོས་འཆར་ཚུ་
ཡང་ཅིན་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་ལུ་བྱིན་མི་བར་དོན་དང་ སྨན་ཁང་དྲུག་ནང་ས་གནས་བལྟ་སྐོར་་
ནང་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ པར་རིས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ལུ་ཚད་འཛིན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ།

1.4.

བར་དོན་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་དང་ གནད་སྡུད་ཚུ་བརག་དཔྱད་འབད་ནི་ དེ་ལས་ གྲོས་འཆར་ཚུ་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིནཿ

1.

ནད་པའི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩ་བའི་བར་དོན་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཙོ་བོ་/འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་
འགན་འཛིན་པ་དང་གཅིག་ཁར་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་ཡོདཔ།

2.
3.

དྲི་ཤོག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ནདཔ་ཚུ་དང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་ཡོདཔ།
བྱ་རིམ་དང་ བཟོ་སོར་ ལམ་སྟོན་ ལག་དེབ་ ཡང་ཅིན་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་གཞན་ཚུ་གི་བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་ཡོདཔ།

4.
5.

2

གདམ་འཐུ་འབད་མི་སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་ ས་གནས་བབལྟ་སྐོར་་འབད་ཡོདཔ་དང་
ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་སོད་མི་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་གནས་སྡུད་གང་རུང་གི་ དབྱེ་དཔྱད་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ།

ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

ལེའུ་༢ པ། ངོ་སོད།
2.1.

རྒྱབ་ཁུངས།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་

དུས་རབས་བདུན་ཅུ་ལས་ར་འགོ་བཙུགས་ཏེ་

ནང་པའི་སྨན་རིགས་དེ་ར་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་

དང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༡ གི་ལོ་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་ སྨན་ཁང་གཉིས་དང་ སྨན་ཁང་ཆུང་བ་༡༡ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ དེང་

སང་གི་སྨན་རིགས་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ དུས་ཨ་རག་ར་ འཕྲོད་བསྟེན་ལུ་གཙོ་
བོར་བཏོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་

མི་སེར་ག་ར་ལུ་

འདི་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཡང་རིན་མེད་སྟོང་པར་འབད་བྱིན་ཏེ་འདུག།

ད་རེས་

འབདཝ་ད་ འབྲུག་ལུ་ སྨན་ཁང་༣༡ དང་ གཞི་རྟེན་གསོ་བའི་སྨན་ཁང་༢༣༥ རང་ལུགས་ཀྱི་སྨན་ཁང་༥༢ གྲོང་གསེབ་
ཀྱི་སྨན་བཅོས་ཁང་༥༦༢ བརྩིས་ཏེ་ སྔར་སོལ་དང་ དེང་སང་གི་སྨན་རིགས་གཉིས་ཆ་རའི་ འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་
སོད་མི་མང་རབས་ཅིག་འདུག།
སྨན་ཁང་ཚུ་ལུ་ ན་ཚ་སྔོན་འགོག་འབད་ནི་དང་ ནདཔ་ཚུ་གི་འཕྲོད་བསྟན་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་གི་ འགན་ཁག་རྩ་ཅན་ཚུ་ཕོག་
སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

སྨན་བཅོས་འབད་ནི་གིས་མ་དོ་བར་

ཟས་བཅུད་དེ་ཡང་

ནདཔ་ཚུ་གི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ངེས་

གཏན་བཟོ་མི་རྒྱུ་རྐྱེན་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ སྨན་ཁང་ཚུ་གིས་ ནདཔ་ཚུ་གི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ ནད་ལས་དྲག་
ནི་ནང་གལ་ཆེ་བའི་ཟས་བཅུད་ ཡང་ཅིན་ ཚད་མཉམ་གྱི་ཟས་བཅུད་ཚུ་ལངམ་འབད་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ སྨན་ཁང་ལས་བྱིན་
མི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་དྲན་གཏད་འབད་དགོཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ཟས་བཅུད་དང་ལྡན་པའི་ནད་པའི་བཞེས་

སྒོ་གིས་ མགྱོགས་སུ་འབད་དྲག་ནི་དང་ སྨན་ཁང་ནང་དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་སོད་ནི་ དེ་ལས་ སྨན་ཁང་གི་ཟད་
སོང་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་འོང་། ཟས་བཅུད་དང་གཅིག་ཁར་ སྨན་ཁང་གི་གཅེས་སྐྱོང་དང་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དེ་གིས་
ནད་པའི་མ་འོངས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ མི་ཚེ་གི་སྤུས་ཚད་འགྱུར་བཅོས་བཟོ་འོང་།
དེ་ལུ་བརྟེན་ སྨན་ཁང་དང་ བཞེས་སྒོའི་རྩ་ཆེ་ཧིང་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབདཝ་བཞིན་དུ་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གིས་ ནདཔ་ཚུ་གི་
འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་གནས་སྟངས་དང་ ནད་ལས་དྲག་ནི་ཚུ་ཡར་སྐྱེད་གཏང་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ སྨན་ཁང་ཚུ་དང་ གཞི་རྟེན་གསོ་
བའི་སྨན་ཁང་གནས་རིམ་༡ པ་ཚུའི་ནང་ བཞེས་སྒོ་བྱིན་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག།

2.2.

ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་མཐུན་རྐྱེན།

ནད་པའི་བཞེས་སྒོ་འདི་ གཞི་རྟེན་གསོ་བའི་སྨན་ཁང་གནས་རིམ་༡ པ་དང་ རོང་ཁག་སྨན་ཁང་ ལུང་ཕོགས་གཙོ་བསྟེན་
སྨན་ཁང་ དེ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་བྱིནམ་ཨིན།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

སྨན་ཁང་སོད་མི་ནདཔ་གི་བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་ལམ་ལུགས་འདི་ལུ་

“བུང་སྡེབ་དོ་གཞོང་ལམ་

ལུགས་(BULK TROLLEY SYSTEM)” ཟེར་སླབ་ཨིནམ་དང་ དེ་ནང་ བཞེས་སྒོ་ཚུ་ཡང་ བུང་སྡེབ་འབད་
འདི་ཁར་རང་བཟོ་སྟེ་ ནདཔ་ཚུ་ལུ་བགོ་བཀྲམ་འབདཝ་ཨིན་པས། བཞེས་སྒོ་ཚུ་ ཐབ་ཚང་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ ཕུལ་
བཏུབ་པའི་དོ་གཞོང་ནང་འབད་

3

ནདཔ་ཚུ་ལུ་བྱིནམ་ཨིན་པས།

ནདཔ་མང་ཤོས་ཅིག་ལུ་

དུས་རྒྱུན་གྱི་བཞེས་སྒོ་བྱིན་དོ་

ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

ཡོདཔ་ད་ དུང་ཅུང་ལས་(enteral tube)བྱིན་དགོ་པའི་ནདཔ་ཚུ་ལུ་ ཟས་བཅུད་མཁས་མཆོག་ཚུ་གི་བཟོ་མི་ཐུགཔ་བྱིན་
ཏེ་འདུག།

འདི་དང་གཅིག་ཁར་

ཟས་བཅུད་ཐེབས་བྱིན་ཏེ་འདུག།

བཅུད་ནུས་(calorie)དང་ཟས་བཅུད་(protein)མཐོ་དྲགས་དགོ་མི་ནདཔ་ཚུ་ལུ་

བཞེས་སྒོའི་བྱ་རིམ་འདི་ནདཔ་བཞག་སའི་ཁང་མིག་ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་པས།

ནད་པའི་ཁང་མིག་གཉེར་པ་གིས་

ནུབམོ་ཨ་རག་ར་ སྨན་ཁང་ནང་སོད་མི་ནད་པའི་ཁང་མིག་རེ་རེ་ནང་གི་ ནད་པའི་ཐོ་ཡོད་པའི་ བཞེས་སྒོ་ཞུ་བཀོད་བཀང་

ཤོག་(Diet Request Form) ནང་བཀོདཔ་ཨིན་པས། ནངས་པ་དྲོ་པ་ བཞེས་སྒོ་ཞུ་བཀོད་བཀང་ཤོག་འདི་མཛོད་
གཉེར་ལུ་སོད་དོ་ཡོདཔ་དང་

དེ་དང་བསྟུན་

ཐོ་ཚུ་མཉམ་སྡེབ་འབད་དེ་

ཉིནམ་འདི་ནང་བཞེས་སྒོ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

གཉེར་ཚང་ཚུ་བྱིན་ཏེ་འདུག། བཞེས་སྒོ་འབད་ནིའི་རྒྱུ་ཆ་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་འབོར་ཚད་ཀྱི་གནས་ཚད་ལུ་
གཞི་བཞག་སྟེ་བྱིན་སོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་༢.༡ ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད། བཞེས་སྒོའི་བྱ་རིམ་འདི་ ནང་སོད་ནད་
པའི་བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་༢༠༡༣
པའི་ནང་གསལ་བཤད་འབད་དེ་ཡོད།

ཅན་མའི་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་དོ་བཟུམ་

པར་རིས་༢.༡

གསལ་བཀོད།

ཚད་ལྡན་བཞེས་སྒོ།

སྨན་བཅོས་བཞེས་སྒོ།

བཞེས་སྒོ་འཇམ་དྲགས།

ཆུམ་(མ་བཙོཝ་)/མི་གཅིག

ཉིནམ་གཅིག་ལུ་ གཱརམ་༢༥༠

ཉིནམ་རེ་ལུ་ གཱརམ་༢༠༠

ཉིནམ་རེ་ལུ་ གཱརམ་༢༠༠

དཱལ་(མ་བཙོཝ་)/མི་གཅིག

ཉིནམ་གཅིག་ལུ་ གཱརམ་༡༠༠

ཉིནམ་རེ་ལུ་ གཱརམ་༡༠༠

ཉིནམ་རེ་ལུ་ གཱརམ་༡༠༠

ཨོ་ཕྱེ་/མི་གཅིག

ཉིནམ་གཅིག་ལུ་ གཱརམ་༢༢

ཉིནམ་རེ་ལུ་ གཱརམ་༢༢

ཉིནམ་རེ་ལུ་ གཱརམ་༢༢

གུ་རམ་/མི་གཅིག

ཉིནམ་གཅིག་ལུ་ གཱརམ་༢༤

ཉིནམ་རེ་ལུ་ གཱརམ་༡༢

ཉིནམ་རེ་ལུ་ གཱརམ་༡༢

ཇ་རིལ་*

ཉིནམ་གཅིག་ལུ་ གཱརམ་༥༠༠

མར་ཁུ་/མི་གཅིག

ཉིནམ་གཅིག་ལུ་ གཱརམ་༢༠

ཉིནམ་རེ་ལུ་ གཱརམ་༡༠

ཉིནམ་རེ་ལུ་ གཱརམ་༡༠

སྒོང་རོག་/མི་གཅིག

ཉིནམ་གཅིག་ལུ་ ཕུད་རོག་༡

ཉིནམ་རེ་ལུ་ ཕུད་རོག་༡

ཉིནམ་རེ་ལུ་ ཕུད་རོག་༡

(གསལ་བཀོད་མ་འབད་ཚུན་)

(གསལ་བཀོད་མ་འབད་ཚུན་)

བཱམ་རོ་ཊི

ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་ མི་༤ ལུ་
ཤོག་ཐུམ་༡

ཨེ་ཕྱེ་*

ཉིནམ་གཅིག་ལུ་ གཱརམ་༢༠༠

ཧཱལ་དི་*

ཉིནམ་གཅིག་ལུ་ གཱརམ་༡༠༠

ཇི་ར་ཕྱེ་*

ཉིནམ་གཅིག་ལུ་ གཱརམ་༡༠༠

ཤིང་འབྲས་ཚུ་
ཚོད་བསྲེ་/མི་གཅིག
ཤ་

བདུན་ཕྲག་༡ ལུ་ཚར་༤
ཉིནམ་གཅིག་ལུ་ གཱརམ་༢༠༠

ཉིནམ་རེ་ལུ་ གཱརམ་༢༠༠

མི་རེ་ལུ་ གཱརམ་༡༠༠ ( འཐོབ་པ་ཅིན་)

ཐིག་ཁྲམ་༢.༡ པ། ནད་པའི་རྒྱགས་སྐལ་གྱི་ཚད་གཞི། (གཞིཿ འབྲུག་གི་ནང་སོད་ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་༢༠༡༣)

4

ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

WARD

Nurse In charge accounts for:

No. of patient

Diet for patient

Nurse fills us the diet request
form and submits to the
cooks and also distributes
the diet card to patients

Cook hands over the diet
request form to kitchen
Incharge/store Incharge

Store Incharge/Kitchen
Incharge releases the raw
material estimated from the
request form

3 different diets are cooked

Regular diet

Soft diet

Therapeutic diet

The foods are cooked
following the all the basic
standards

Kitchen

Ward

Food served according to diet card

Blue for Regular diet

Pink for Soft diet

Yellow for Therapeutic

White for supplements
diet

Pt is served till discharged.
The diet cards are collected
by the nurse when they are
discharged.

པར་རིས་༢.༡ པ། སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་ བཞེས་སྒོའི་བྱ་རིམ་དང་ བགོ་བཀྲམ་གྱི་བྱ་རིམ་སྟོནམ་ཨིན། (གཞིཿ འབྲུག་གི་ནང་སོད་ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཞབས་
ཏོག་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་༢༠༡༣)

5

ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

2.3.

འཆར་དངུལ་དང་ ཟད་སོང་།

འདས་པའི་རྩིས་ལོ་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ སྨན་ཁང་དྲུག་གི་ནང་ལུ་ སྨན་ཁང་ནང་སོད་མི་ནདཔ་ཚུ་ལུ་བྱིན་མི་བཞེས་སྒོའི་འཆར་
དངུལ་དང་

ཟད་སོང་ཚུ་

ཐིག་ཁྲམ་༢.༢

དང་

པར་རིས་༢.༢

ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༣༡.༧༢༢ དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡.༦༩༥ རིམ་པ་བཞིན་བྱུང་སྟེ་འདུག།
འཆར་དངུལ་(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
སྨན་ཁང་།
མོང་སྒར།
བཀྲིས་སྒང་།
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར།
ཕུན་ཚོགས་གླིང་།
དགེ་ལེགས་ཕུག
རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

20132014
2.500
0.618
0.411
1.020
1.830
5.251

ཡོངས་བསོམས།

20142015
2.500
0.786
0.314
1.096
1.100
5.133

ཟད་སོང་(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

2015- བསོམས།
2016
2.100 7.100
0.650 2.054
0.384 1.109
0.898 3.014
1.101 4.031
4.080 14.464
31.772

20132014
2.498
0.618
0.410
1.020
1.777
5.249

20142015
2.500
0.786
0.313
1.096
1.097
5.133

2015- བསོམས།
2016
2.100 7.098
0.650 2.054
0.384 1.107
0.898 3.014
1.087 3.961
4.079 14.461
31.695

ཐིག་ཁྲམ་༢.༢ པ། འདས་པའི་རྩིས་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་འཁོད་ཀྱི་ སྨན་ཁང་གསུམ་གྱི་ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ འཆར་དངུལ་དང་ཟད་སོང་།

པར་རིས་༢.༢ པ། རྩིས་ལོ་གསུམ་གྱི་ ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་འཆར་དངུལ་དང་ཟད་སོང་།
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ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

ལེའུ་༣ པཿ རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ།
འ་ནཱི་ལེའུ་འདི་ ཁག་གཉིས་ལུ་དབྱེ་སྟེ་ཡོད། ཆ་ཤས་༣ .༡ པའི་ནང་ལུ་ ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡར་དྲག་བཟོ་ནི་
གི་ གྲུབ་འབྲས་དང་ ལག་ལེན་དྲག་ཤོས་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ཆ་ཤས་༣ .༢ པའི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱི་ངོས་འཛིན་འབད་མི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ཨིན།

3.1.

གྲུབ་འབྲས་དང་ལག་ལེན་དྲག་ཤོས་ཚུ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གིས་ ནད་པའི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་ཐབས་ལམ་
བཟང་པོ་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཁར་
སྨན་ཁང་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་

རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་བལྟ་སྐོར་་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

སྙན་ཞུ་འདི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ནི་ནང་འོས་འབབ་ཡོད་པའི་

ལག་ལེན་དྲག་ཤོས་ཚུ་ངོས་

འཛིན་འབད་ཡི། འ་ནཱི་ཐབས་ལམ་དང་ ལག་ལེན་དྲག་ཤོས་ཚུ་འོག་ལས་མར་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
ཀ) སྨན་ཁང་ནང་སོད་མི་ནདཔ་གི་བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་གི་འཇོན་ཚད་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་

གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་

གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ གྱི་ལོ་ལུ་ ནང་སོད་ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་བཟོ་འབད་ནུག།
ཁ) སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་ཟས་བཅུད་མཁས་མཆོག་བསྐོ་བཞག་འབད་ནི་དང་ ཟས་བཅུད་མཁས་མཆོག་ཚུ་ ཟས་མཐོ་བརྩམ་ནི་
དང་ ཟས་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་དང་ཐབ་ཚང་གི་གཙང་སྦྲ་རྩ་བརན་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་སྤུས་ཚད་དམ་འཛིན་
ཚུ་ནང་གྲས་གཏོགས་འབད་ནི།

ག) ནང་སོད་ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་

རྒྱབ་སྐྱོར་གང་དྲག་འབད་ནི་དང་

མཐའ་སྐྱོང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མཛོད་གཉེར་དང་ ཐབ་ཚངཔ་གོང་མ་ ནད་གཡོག་པའི་ལྟ་རོག་པ་ དེ་ལས་ འཛིན་
སྐྱོང་པ་ལ་སོགས་པའི་འབྲེལ་ཆགས་ཡོད་པའི་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གྲས་གཏོགས་འབད་དེ་འདུག།

ང) སྨན་ཁང་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ མགྱོགས་པར་མེདཔ་ཐལ་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བསིལ་མཛོད་སོ་སོ་ཡོད་པའི་ གསོག་འཇོག་
གི་མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཤོམ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་གིས་ སྨན་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ བཞེས་སྒོའི་ཉེན་སྲུང་དང་ གཙང་སྦྲ་
ལུ་གཙོ་རིམ་བཏོན་ཡོད་པའི་བར་མཚོན་སྟོན་ཏེ་འདུག།

ཅ) སྨན་ཚུ་གི་ཐབ་ཚང་ཚུའི་ནང་ གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་འདུག།
ཆ) འཇིགས་མེད་རོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་ལུ་
བཞེས་སྒོ་བཟའ་ནིའི་དང་འདོད་ཡོད་མི་དང་
ནི་འདུག།

ཇ) བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་སྨན་ཁང་ནང་ལུ་
དོན་ལུ་

ནད་པའི་ཁང་མིག་གཉིས་ནང་

སྨན་ཁང་གི་

རང་རང་སོ་སོ་གི་གྲ་སྒྲིག་འབད་མིའི་ནདཔ་གྱི་གྱངས་ཁ་ཐོ་བཀོད་འབད་
བཞེས་སྒོ་བྱིན་དགོ་མི་

སྨན་ཁང་ནང་གི་བཞེས་སྒོ་བཟའ་ནིའི་དང་འདོད་ཡོད་མི་

ནང་སོད་ནད་པའི་གྱངས་ཁ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་

ནང་སོད་ནདཔ་ཚུ་ལུ་

ཤོག་འཛིན་ཚུ་བྱིན་ནི་གི་

ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག།
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ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

3.2.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ལག་ལེན་དྲག་ཤོས་དང་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་

དྲན་ཐོ་བཀོད་ཡོད་མི་ལས་སོ་སོ་འབད་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

ནད་པའི་བཞེས་སྒོ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་ ལེགས་བཅོས་ཐེབས་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ངོས་
འཛིན་འབད་ཡི། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་འོག་ལས་མར་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོདཿ
ནད་པའི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་ ནདཔ་ཚུ་གི་ཟས་བཅུད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་མ་བྱིན་པར་ཡོདཔ།

3.2.1.

ཚུལ་མཐུན་གྱི་ནད་པའི་བཞེས་སྒོ་དང་གཅིག་ཁར་

ཚད་སྙོམ་བཞེས་སྒོ་བྱིན་ནི་འདི་

ནདཔ་ཚུ་མགྱོགས་པར་དྲག་ནི་གི་

སྨན་ཁང་གི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གལ་ཅན་གཅིག་ཨིན། ནད་པའི་སྨན་བཅོས་གནས་སྟངས་ཚུ་དང་ ངེས་བསལ་གྱི་བཞེས་
སྒོའི་དགོས་མཁོ་དང་

གདམ་ཁ་ཚུ་བྱིན་ཚུགས་པའི་

ཟས་བཅུད་ལྡན་པའི་བཞེས་སྒོའི་གདམ་ཁ་ལེགས་ཤོམ་བྱིན་ཚུགས་

ནིའི་དོན་ལུ་ ནང་སོད་ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་འདི་ སྟབས་བདེ་དྲགས་དགོཔ་ཨིན།

ནང་སོད་ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་༢༠༡༣ ཅན་མའི་ནང་ཡང་ ནང་སོད་ནདཔ་ཚུ་ལུ་ ཁོང་
རའི་ནད་གཞི་དང་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ ཚད་ལྡན་བཞེས་སྒོ་དང་ བཞེས་སྒོ་འཇམ་དྲགས་ སྨན་བཅོས་

བཞེས་སྒོ་ དེ་ལས་ དམིགས་བསལ་ཟས་བཅུད་ ལ་སོགས་པའི་ཟས་བཅུད་སྣ་ཚོགས་ བྱིན་དགོ་པའི་གསལ་བཀོད་འབད་
དེ་འདུག། མཚོན་རགས་ཤོག་འཛིན་ཚུ་ རང་སོའི་ཟས་བཅུད་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ནདཔ་ཚུ་ལུ་ བགོ་བཀྲམ་འབད་དགོ་
ཟེར་འདུག།
ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ སྨན་ཁང་དྲུག་ནང་ས་གནས་བལྟ་སྐོར་་ལུ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
སྨན་བཅོས་བཞེས་སྒོ་འདི་ནང་ ཚྭ་ཟས་དང་ བཅུད་ནུས་ཉུང་སུ་ཡོད་མི་དང་ སྤྱིར་བཏང་གི་མངར་རས་ཉུང་སུ་ཡོད་མི་ལ་
སོགས་པའི་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་བཀག་ཆ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ སྨན་བཅོས་བཞེས་སྒོ་ངོས་ལེན་འབད་མི་ཉུང་སུ་ཡོདཔ་ལས་ སྨན་
ཁང་ག་གིས་ཡང་

སྨན་བཅོས་བཞེས་སྒོ་འདི་བྱིན་ནི་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

འཇིགས་མེད་རོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གིས་ ཟས་བཅུད་གསུམ་ཆ་ར་དང་ དོ་གཞོང་གི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཚབ་ལུ་
ཤིང་ཀྲོ་གི་ལམ་ལུགས་(tray

system)འགོ་བཙུགས་ཐོག་ལས་

ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་ལམ་ལུགས་འདི་

ལེགས་བཅོས་འབད་ནིའི་གྲོས་འཆར་གསརཔ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡོདཔ་འབད་ཤེས་ཅི། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ ད་ལྟོའི་འཛིན་སྐྱོང་
གིས་

གྲོས་འཆར་གསརཔ་འདི་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

འཆར་དངུལ་དང་ཐོན་སྐྱེད་ལངམ་འབད་ཐོབ་ནི་འདི་

དཀའ་ངལ་སོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པའི་ བར་སོད་འབད་ནུག།
དེ་མ་ཚད་ སྨན་ཁང་དྲུག་གི་ནང་ལས་སྨན་ཁང་གཉིས་ནང་རྐྱངམ་གཅིག་ དུང་ཅུང་ནང་ལས་བཞེས་སྒོ་བྱིན་མི་ནདཔ་ཚུ་གི་
དོན་ལུ་

ལྷད་རྐྱབ་མི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་བྱིན་དོ་ཡོད་རུང་

བཟའ་ཁམས་མེད་མི་དང་

ལྐོད་མར་གཏང་མ་ཚུགས་མི་

དེ་ལས་

བཞེས་སྒོ་ས་ཀྲག་ཟ་ནི་ནང་ལཱ་ཁག་གཏང་མི་ནདཔ་ཚུ་བྱིན་སོལ་མིན་འདུག།
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ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ཟས་བཅུད་དཔེར་ན་ ཨ་ལོ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཨོམ་གྱི་ཚབ་དང་ ཟས་བཅུད་མཐོ་དྲགས་དགོ་མི་
ཚུ་གི་དོན་ལུ་སྒོང་རོག་ཐེབས་ དེ་ལས་ བད་ཀན་གྱི་ནདཔ་ཚུ་ལུ་ཨོམ་ཚུ་ སྨན་ཁང་ག་རའི་ནང་བྱིན་ཏེ་ཡོད་རུང་ དམིགས་

བསལ་གྱི་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ལྷན་ཐབས་ཟས་བཅུད་ཚུ་ དགོས་མཁོ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་མེན་པར་ ཐོབ་མ་ཐོབ་ལུ་གཞི་
བཞག་སྟེ་བྱིན་ཏེ་འདུག།

ནད་པའི་ཁང་མིག་སོ་སོ་ནང་བཞག་མི་ཚུ་གི་བར་ནའི་

ནདཔ་ཚུ་གི་ནད་གཞི་གི་གནས་སྟངས་ལུ་མ་ལྟ་བར་

བཞེས་སྒོ་ལུ་དབྱེ་བ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་

ནདཔ་ག་ར་ལུ་སྤྱིར་བཏང་གི་བཞེས་སྒོ་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་འབད་ཧ་གོཝ་

ཨིན་པས། སྨན་ཁང་ནང་སྐྱེལ་མི་ནདཔ་མང་ཤོས་ཅིག་ “ཟས་བཅུད་དང་ལྡན་”ཡོདཔ་དང་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་
ཚད་སྙོམ་བཞེས་སྒོ་དང་འཁྲིལ་ཡོད་པའི་གོ་བ་ཡང་ལེན་བཏུབ་ནི་ཨིན་པས།

ངེས་བསལ་གྱི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ངོས་བཟུང་འབད་བའི་ནདཔ་ཚུ་ལུ་
དམིགས་བསལ་གྱི་ཟས་བཅུད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་མི་ལང་ནི་དང་

དེ་གིས་

སྤྱིར་བཏང་གི་བཞེས་སྒོ་བྱིན་མི་དེ་གིས་

ཁོང་གི་ནད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཧང་སྐལ་རང་སྐྱོང་

དྲགས་བཟོ་ནི་དང་ ཁོང་ཚུ་དྲག་ནི་ནང་ཡུན་རིངམོ་འབད་འགོར་ནི་ཨིན་པས།
བཞེས་སྒོ་མ་འདྲཝ་འབད་བྱིན་ནི་
མེདཔ་ལས་བརྟེན་

སྨན་ཁང་ནང་ལུ་

མཚོན་རགས་ཤོག་འཛིན་ལམ་ལུགས་

འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མིན་འདུག།
དེ་གི་ཚབ་ལུ་
ཅིག་ནང་

སྨན་ཁང་མང་ཤོས་

ནདཔ་ཚུ་འཛུལ་ཞུགས་

འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

Picture 3.1: Regular diet being served to patients

གིས་ སྤྱིར་བཏང་གི་བཞེས་སྒོ་ཨིན་པའི་བར་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན་པས།

ཤོག་འཛིན་

ཧོནམ་འདི་སོད་དོ་ཡོདཔ་ལས་

དེ་

དངུལ་འབྲེལ་དང་ ལས་གཡོགཔ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོན་སྐྱེད་མེད་མི་དེ་ ནདཔ་ཚུ་ལུ་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ ཡང་ཅིན་
ནད་གཞི་གི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཞེས་སྒོ་བྱིན་མ་ཚུགས་པའི་ སྤྱིར་བཏང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཨིནམ་འབད་ཤེས་ཅི།

དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུང་ཕོགས་ལྟེ་བའི་སྨན་ཁང་གིས་འབད་བ་ཅིན་

ད་ལྟོའི་གནས་སྐབས་ནང་

མི་སྟོབས་དང་མཁོ་ཆས་

ལངམ་འབད་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ བཞེས་སྒོའི་དབྱེ་བ་གསུམ་ཆ་ར་བྱིན་མི་ཚུགས་པས་ཟེར་ཨིནམ་ད་ ལམ་ལུགས་འདི་ མ་
འོངས་པའི་ནང་ སྨན་ཁང་གསརཔ་ནང་བརྩི་འཇོག་འབད་འོང་ཟེར་བཤད་ཅི། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ སྨན་ཁང་གིས་འབད་
བ་ཅིན་ བཞེས་ས་ཀྲག་ཟ་མ་ཚུགས་མི་ནདཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཐུགཔ་དང་ ཚོད་བསྲེ་དང་ སནམ་ དེ་ལས་ སྒོང་རོག་
ཚུགཅིག་ཁར་ཆུམ་ཆུམ་བསྣད་བསྣདཝ་

ལ་སོགས་པའི་

བཞེས་སྒོ་འཇམ་དྲགས་ཚུ་བྱིན་དོ་ཟེར་བཤད་ཅི།

ལྷག་པར་དུ་

བཞེས་སྒོ་ཚུ་བཅུད་ཅན་དང་ བྱོ་ལྷ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐབ་ཚང་ནང་ལུ་ ཚྭ་དང་ མར་ཁུ་ ཨེ་མ་ཚུ་ལྟ་རོག་
འབད་དེ་འདུག།
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ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

སྨན་ཁང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་

མི་སྟོབས་དང་

མཁོ་ཆས་མ་ལང་པའི་གནད་དོན་བཀོད་མི་ལུ་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་

འཛིན་གྱིས་ ངོས་ལེན་འབདཝ་ཨིན། དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ར་ བཞེས་སྒོ་ཚུ་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྱིན་པ་ཅིན་
ནད་པའི་སྤྱིར་བཏང་གི་གཟུགས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་དྲག་བཟོ་ནི་ནང་ ཁྱད་པར་སོམ་བཟོ་ནི་ཨིན་པས།

3.2.2.

འཇོན་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའི་བཞེས་སྒོ་གྲ་སྒྲིག་གི་བྱ་རིམ།

སྨན་ཁང་ནང་སོད་མི་ནདཔ་གི་

བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་ལམ་ལུགས་འདི་

བཅུད་ལྡན་པའི་བཞེས་སྒོ་བྱིན་ཚུགས་པའི་འཇོན་ཚད་དང་ལྡན་དགོ།

གྲོན་ཆུང་ཨིན་དགོཔ་དང་

ནདཔ་ཚུ་ལུ་ཟས་

སྨན་ཁང་གི་བཞེས་སྒོ་ཟ་ནིའི་དང་འདོད་ཡོད་པའི་ནད་

པའི་གྱངས་ཁ་དང་འཁྲིལ་ རྒྱགས་སྐལ་སོད་དེ་ བཞེས་སྒོ་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དེ་ ལག་ལེན་དྲག་ཤོས་ཅིག་འོང་ནི་ཨིནམ་

ད་ དེ་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་བརྒྱ་ལས་བཅད་དེ་ གསོག་འཇོག་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ སྨན་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་

ནདཔ་འབད་ཡོད་མི་ གཉེན་ཉེཝ་དང་ ཆ་རོགས་ དེ་ལས་ བཟའ་ཚང་ཚུ་ལུ་བཞེས་སྒོ་འབག་འོང་ནི་འདི་ འབྲུག་པའི་
ལུགས་སོལ་ནང་གོམས་འདྲིས་ཚུད་ཡོདཔ་ལས་

སྨན་ཁང་ནང་སོད་མི་ནདཔ་མང་ཤོས་ཅིག་གི་ར་

སྨན་ཁང་ལས་བྱིན་མི་

བཞེས་སྒོ་འདི་ཟ་ནི་མིན་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ བཞེས་སྒོ་གྲ་སྒྲིག་གི་བྱ་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ ནད་པའི་བཞེས་སྒོ་ཟ་ནིའི་
དང་འདོད་ཡོད་མི་ ནད་པའི་གྱངས་ཁ་བཞག་དགོཔ་འདི་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས།

ད་ལྟོའི་ བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ སྨན་ཁང་ག་རའི་ནང་ ནུབམོ་ཨ་རག་ར་ རང་སོའི་ནད་པའི་ཁང་
མིག་གཉེར་པ་གིས་ ཁང་མིག་རེ་རེ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ནང་སོད་ནད་པའི་ཐོ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ བཞེས་སྒོའི་ཤོག་བྱང་ ཡང་
ཅིན་ བཞེས་སྒོའི་ཞུ་བཀོད་བཀང་ཤོག་བཀང་ནི་དང་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་ མཛོད་གཉེར་ལུ་སོད་ནི་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་
འདུག། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ མཛོད་གཉེར་གྱིས་ ཐོ་ཚུ་མཉམ་སྡེབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཉིནམ་འདི་གི་བཞེས་སྒོ་འབད་ནིའི་དོན་
ལུ་ རྒྱགས་སྐལ་ཚུ་ཐབ་ཚང་ནང་སོད་དེ་འདུག། འ་ནཱི་བྱ་རིམ་འདི་ ནང་སོད་ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་ལམ་ལུགས་
ཀྱི་ལམ་སྟོན་༢༠༡༣ ཅན་མ་ལུ་གནས་ཏེ་འདུག།

གྲ་སྒྲིག་གི་བྱ་རིམ་འདི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འཇིགས་མེད་རོ་རྗེ་དབང་
ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་ལུ་ ནད་པའི་ཁང་མིག་གཉིས་(སྨན་བཅོས་དང་ སྐྱེ་མའི་ཁང་མིག་)ནང་ལུ་ ཁང་
མིག་གཉེར་པ་གིས་ བཞེས་སྒོའི་ཞུ་བཀོད་བཀང་ཤོག་/ཤོག་བྱང་ནང་ སྨན་ཁང་གི་བཞེས་སྒོ་ཟ་དགོ་མནོ་མི་དང་ རང་ར་སོ་
སོ་འབད་གྲ་སྒྲིག་འབད་མི་གི་ནདཔ་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སོལ་ཡོད་པའི་ ལག་ལེན་དྲག་ཤོས་ངོས་འཛིན་འབད་
ཡི། དེ་མ་ཚད་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་སྨན་ཁང་གིས་ བཞེས་སྒོ་བྱིན་དགོ་པའི་ནད་པའི་གྱངས་ངེས་བདེན་འབད་ཐོབ་
ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ སྨན་ཁང་གི་བཞེས་སྒོ་ཟ་ནིའི་དང་འདོད་ཡོད་མི་ནདཔ་ཚུ་ ཏིག་ཅུང་གི་དབྱིབས་བཟུམ་མའི་ཤོག་འཛིན་
བགོ་བཀྲམ་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག།
འདི་བཟུམ་མའི་ལག་ལེན་དྲག་ཤོས་ཚུ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ད་ལྟོའི་ བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་ལམ་ལུགས་ནང་ སྨན་ཁང་ཚུ་
གི་ནད་པའི་ཁང་མིག་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ སྨན་ཁང་ནང་གི་བཞེས་སྒོ་ཟ་ནིའི་དང་འདོད་ཡོད་མི་ ནདཔ་ཚུ་གི་གྱངས་ཁ་ཏན་

ཏན་མ་བཟོ་བར་ སྨན་ཁང་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་མི་ནདཔ་ག་ར་ ཟ་དགོ་མནོ་མི་དང་ མ་མནོ་མི་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་ལྟ་བར་
ཐོ་ནང་བཙུགས་ཏེ་འདུག། སྨན་ཁང་ནང་སོད་མི་ནདཔ་ཚུ་དང་དྲིས་ལན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སྨན་ཁང་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་

གིས་ ཁོང་ཚུ་སྨན་ཁང་ནང་གི་བཞེས་སྒོ་ཟ་ནི་ཨིན་མེན་ངེས་གཏན་འབད་བར་འོང་ནི་མེད་ཟེར་བཀོད་མི་ལས་ གསལ་ཏོག་
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ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

ཏོ་འབད་ཧ་གོ་ཚུགས་པས། གནད་དོན་འདི་ སྨན་ཁང་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་བར་འོང་མི་ནདཔ་ག་ར་ལུ་ མཚོན་རགས་ཧོནམ་
བཀོད་མི་ཤོག་འཛིན་བྱིན་མི་ལས་ཡང་

པའི་ནང་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་བཀོད་དེ་ཡོད།

ཧ་གོ་ཚུགས་པས།

ངེས་བསལ་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་

གནད་དོན་ཞིབ་འཇུག་༡

གནད་དོན་ཞིབ་འཇུག་༡ པཿ འཇིགས་མེད་རོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གི་ ནད་པའི་ཁང་
མིག་༥ འི་ནང་ ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་དོན་ལུ་ཏན་ཏན་བཟོ་ཡོད་པའི་ ངེས་བདེན་གྱི་ནད་པའི་གྱངས་ཁ།

སྨན་ཁང་གི་མཛོད་ཁང་ནང་ བཞེས་སྒོའི་ཤོག་བྱང་བཙུགས་མི་ནང་ལུ་ སྨན་ཁང་ནང་ལས་བཞེས་སྒོ་ཟ་མི་ནད་པའི་གྱངས་ཁ་
ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་ཡོད་མེད་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འཇིགས་མེད་རོ་རྗེ་དབང་
ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་

རུ་ཚིགས་སྨན་བཅོས་ཁང་མིག་ནང་ལུ་

ཉིནམ་གཅིག་གི་བཞེས་སྒོ་གྲ་སྒྲིག་གི་བྱ་

རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༢༨ ལུ་ ནད་པའི་
མགྲོན་ཁྱིམ་བརྩིས་ཏེ་ ནད་པའི་ཁང་མིག་ལྔའི་ནང་ལྟ་སྐོར་འབད་དེ་ འ་ནཱ་ཁང་མིག་ཚུ་ནང་བཞག་སྟེ་ཡོད་པའི་ནདམ་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་དྲིས་ལན་འབད་ཡི། བཞེས་སྒོའི་ཤོག་བྱང་(སྤྱི་ཚེས་༢༨/༡༡/༢༠༡༦)དང་འཁྲིལཝ་ད་ ནདཔ་༡༣༤ འཛུལ་བཞུགས་
འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་

འ་ནཱ་ནདཔ་ཚུ་ག་ར་ལུ་

གསལ་ག་ནི་ཡང་མ་བྱིན་རུང་

སྨན་ཁང་གི་བཞེས་སྒོ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་ཨིན་པས།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

དྲི་དྲིས་ལན་གྱི་ཐོག་ལས་

ནདཔ་༤༥

གིས་ལན་

འ་ནཱི་ཉིནམ་འདི་ཁར་

ནདཔ་༨༩ ཡོད་ས་ལས་༤༨ (བརྒྱ་ཆ་༣༦)རྐྱངམ་གཅིག་ སྨན་སྨན་ཁང་ནང་ལས་ཟ་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་དེ་འོག་ལུ་
བཀོད་དེ་ཡོད། ལོག་གཅིག་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལྟ་སྐོར་འབད་མི་ནད་པའི་ཁང་མིག་ལྔ་གི་ ནད་
གཡོགཔ་༡༧ དེ་ཅིག་ སྨན་ཁང་གི་བཞེས་སྒོ་ཟ་དོ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།
རིམ་
ཨང་

1
2
3
4
5

སྡེ་ཚན།
སྨན་བཅོས་ཁང་མིག།
གཤག་བཅོས་ཁང་མིག།
རུ་ཚིགས་སྨན་བཅོགས་ཁང་མིག
རྣམ་ཅོ་ ལྷ་པ་ ལྐོདམ་གྱི་ཁང་
མིག་དང་ སྨན་བཅོས་རྒྱ་སྐྱེད།
ནད་པའི་མགྲོན་ཁྱིམ།
བསོམས།
ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་%

སྤྱིར་བཏང་གི་

ཟ་སོད་འབད་

15
32
32

ནད་གཡོགཔ།

མ་འབདཝ།

ལན་གསལ་མེདཔ།

9
7
11

2
4
7

1
14
15

5
11
6

31

11

3

6

14

24
134

10
48
35.82%

1
17
12.69%

5
41
30.60%

9

བཞེས་སྒོ།

མི་ནདཔ།

གོང་ལུ་འཁོད་དེ་ཡོད་མི་གནད་དོན་ཞིབ་འཇུག་དང་འཁྲིལཝ་ད་

45
33.58%

སྒྲིག་གཡོག་ནང་ཡོད་མི་ལས་གཡོགཔ་དེ་གིས་

བཞེས་

སྒོའི་བཀང་ཤོག་/ཤོག་བྱང་འདི་ བཞེས་སྒོ་ཟ་ནིའི་དང་འདོད་ཡོད་མིའི་གྱངས་ཁ་མེན་པར་ ནད་པའི་གྱངས་ཁ་རྐྱངམ་གཅིག་
ལུ་བལྟ་སྟེ་ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཆུད་ཟད་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་འབད་ཤེས་ཅི།

11

ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ཚེས་༢༠/༠༡/༢༠༡༧ ལུ་ ནད་པའི་མགྲོན་ཁྱིམ་ནང་ལྟ་སྐོར་ནང་འགྱོ་
བའི་སྐབས་ལུ་ ཉིནམ་འདི་ཁར་ནདཔ་༢༦ བཞག་ཡོད་ས་ལས་ ནདཔ་༥ རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ སྨན་ཁང་གི་བཞེས་སྒོ་ཟ་ཡོདཔ་
འབད་ཤེས་ཅི། ཨིན་རུང་ བཞེས་སྒོའི་ཤོག་བྱང་ནང་ལུ་ སྨན་ཁང་གི་བཞེས་སྒོའི་དོན་ལུ་ནདཔ་༢༦ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་འདུག། ནད་
པའི་མགྲོན་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ བཞེས་སྒོ་འབད་ནིའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ མགྲོན་ཁྱིམ་ནང་གི་ནདཔ་ཚུ་གིས་ སྨན་ཁང་ལས་བྱིན་མི་
བཞེས་སྒོ་ཚུ་ཟ་ནི་མིན་འདུག།

གནད་དོན་ལོག་ཅིག་ཁར་ ནད་པའི་ཁང་མིག་གཉེར་པ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སླབ་མི་ནང་ སྨན་
ཁང་ནང་སོད་མི་ནདཔ་དག་པ་ཅིག་གིས་ ཇ་དང་ བཱམ་རོ་ཊི་ དེ་ལས་ སནམ་ཅུངམ་ཚུ་ཟ་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་དང་ ཁོང་རའི་
ནད་གཡོག་ཚུ་ཟ་ནིའི་དོན་ལུ་
གཅིག་ཁར་

སྨན་ཁང་གི་བཞེས་སྒོ་ཟ་ནིའི་དང་འདོད་ཡོད་ཟེར་བཀོདཔ་མས་ཟེར་བཤད་ཅི།

ཁོང་གིས་འབད་བ་ཅིན་

སྨན་ཁང་གི་བཞེས་སྒོ་ཟ་ནིའི་དང་འདོད་མེད་ཟེར་བཀོད་མི་ཚུ་གིས་

འདི་དང་

ཤུལ་ལས་

བཞེས་སྒོ་འདི་བཟེད་བ་འོངམ་མས་ཟེར་ཡང་བཤད་ཅི། དེ་འབད་ དང་འདོད་ཡོད་མི་ ནང་སོད་ནད་པའི་གྱངས་ཁ་ཏན་ཏན་
ཐོབ་ནི་འདི་ ནད་པའི་ཁང་མིག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་བྱུང་སྟེ་ཡོད་པའི་ དུས་རྒྱུན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཨིན་མི་ཚུ་ བརག་ཞིབ་
གྲུབ་འབྲས་ཚུ་དང་ གྲོས་བསྡུར་ཚུ་ལས་ཧ་གོ་ཚུགས་པས།
དེ་མ་ཚད་ འཕྲལ་འཕྲལ་འབད་ བཞེས་སྒོའི་བཀང་ཤོག་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ནདཔ་ཚུ་ བཞེས་སྒོ་མ་བྱིན་པའི་ཧེ་
མ་ སྨན་ཁང་ནང་ལས་གཏང་ནི་ཡང་འདུག། རེ་ཚེ་སྐབས་ལུ་ ནདཔ་ཚུ་ བཞེས་སྒོའི་བཀང་ཤོག་འདི་ མཛོད་ཁང་ནང་
སོད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་

འཛུལ་བཞུགས་འབད་ནི་ཡང་འདུག།

འདི་བཟུམ་མའི་

འཆར་གཞི་མ་བརྩམ་པར་འཛུལ་ཞུགས་

འབད་ནི་དང་ གཏང་མི་ཚུ་ལས་བརྟེན་ བཞེས་སྒོ་གྲ་སྒྲིག་གི་བྱ་རིམ་འདི་འཇོན་ཚད་ཅན་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ ཧེ་
སྐལ་རང་ཚབས་ཆེན་དང་ དཀའ་ངལ་ཆེ་དྲགས་བཟོཝ་ཨིན་པས།

འདི་ཚུ་གིས་ སྨན་ཁང་ནང་གི་བཞེས་སྒོ་ཟ་མི་ ནད་པའི་གྱངས་ཁ་ཏན་ཏན་བཟོ་ནི་ནང་ གདོང་ལེན་དང་ དཀའ་ངལ་བྱིན་
ཏེ་འདུག། གནད་དོན་འདི་ལས་བརྟེན་ ནད་པའི་ཁང་མིག་གཉེར་པ་ཚུ་གིས་ བཞེས་སྒོའི་ཞུ་བཀོད་བཀང་ཤོག་/ཤོག་བྱང་
ནང་ལུ་

ནད་པའི་གྱངས་ཁ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཐོ་བཀོད་འབད་མི་འདི་

ཚད་དམ་མེན་པའི་ཁར་

བཞེས་སྒོ་མ་ཟ་བར་ལྷག་མ་

ལུས་མི་ལས་བརྟེན་ བཞེས་སྒོ་ཆུད་ཟད་འགྱོ་ནི་ཨིན་པས། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་བལྟ་
སྐོར་་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

ཧ་ལས་སི་སི་འབད་

བཞེས་སྒོ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ་དང་

ཆུད་ཟད་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་འབད་

མཐོངམ་ལས་ འདི་གིས་ བཞེས་སྒོ་འདི་ཚུ་ ཡང་ཅིན་ ནད་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ཟ་དོ་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ཅིན་ མཛོད་ཁང་
ནང་ལས་ རྒྱགས་སྐལ་ཉུང་སུ་འབད་བྱིན་དོ་ཡོད་པའི་བར་མཚོན་བྱུང་ཡི།

དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུང་ཕོགས་ལྟེ་བའི་སྨན་ཁང་གིས་

ནདཔ་ཚུ་འཛུལ་ཞུགས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

བཞེས་སྒོའི་ཤོག་བྱང་

ས་ཐག་རིང་ས་ལས་འོང་མི་ནད་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་

ཁོང་ར་གི་དགའ་མི་

སོད་ཐོག་ལས་ བཞེས་སྒོ་གྲ་སྒྲིག་གི་བྱ་རིམ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཟེར་བཀོད་ཅི། དེའི་ཁ་སྐོང་ལུ་ སྨན་ཁང་གིས་བཤད་
མི་ནང་

གལ་སྲིད་ནདཔ་གིས་ཟ་མ་ཚུགས་རུང་

བཞེས་སྒོ་ཚུ་ཟ་དོ་ཟེར་ཨིན་པས།

སྨན་ཁང་ནང་གི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་གིས་
སྨན་ཁང་གི་བཞེས་སྒོ་འདི་
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ས་ཐག་རིང་ས་ལས་འོང་མི་ནད་གཡོགཔ་དག་པ་ཅིག་ལུ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་སྟེ་འབད་རུང་

ནདཔ་ཚུ་མགྱོགས་པར་དྲག་ནིའི་དོན་ལུ་

ནདཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིནམ་འདི་

ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

སེམས་ཁར་ངེས་དགོ། སྨན་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ བཞེས་སྒོ་གྲ་སྒྲིག་གི་བྱ་རིམ་དེ་ ཐེབས་འབད་རང་ དོན་སྨིན་ཅན་དང་ ཚད་
དམ་ཅན་ཅིག་བཟོ་དགོཔ་འདུག།

3.2.3.

ནདཔ་ཚུ་གིས་བཞེས་སྒོ་ལངམ་འབད་ ཟ་སོད་མི་འབད་དོ་ཡོདཔ།

སྨན་ཁང་ནང་ལུ་ནད་པའི་བཞེས་སྒོ་བྱིན་མི་འདི་

སྨན་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་ནདཔ་ཚུ་དྲག་ནི་ནང་ཕན་ཐོགས་ནི་དང་

ཟས་

བཅུད་ཉུང་བའི་ན་ཚ་བཀག་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན། དེ་གིས་འབད་ ནདཔ་ཚུ་ལུ་བཞེས་སྒོ་ཟ་ནི་ནང་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་
དགོཔ་དང་ དེ་གིས་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་ གཟུགས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ཡང་གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།
ཨིན་རུང་ སྨན་ཁང་ནང་གི་ནད་པའི་ཁང་མིག་ཚུ་ནང་ བལྟ་སྐོར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
གྱིས་ ནདཔ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་བཞེས་སྒོ་ག་ར་མི་ཟ་དོ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ གནས་སྟངས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ བཞེས་སྒོ་
འདི་ཚད་ལས་ཉུང་སྟེ་ཟ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ བཞེས་སྒོ་ཚུ་ ཆུད་ཟད་སོང་སྟེ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། སྨན་ཁང་གི་བཞེས་སྒོ་
ཉུང་སུ་འབད་ཟ་མི་དེ་གིས་

ནདཔ་ཚུ་གིས་སྨན་ཁང་གི་བཞེས་སྒོ་ལུ་ངོས་ལེན་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐད་

དོགས་པ་ཡང་བསག་

བཅུགཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ འོག་ལུ་འཁོད་དེ་ཡོད་མི་ རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་མི་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཡང་བྱུང་དོ་འོངཿ
i.

བཞེས་སྒོ་ཚུ་ མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ མཐའ་ཟུར་དང་ཐག་རིང་ས་ལས་
འོང་མི་ནད་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ཟ་སྟེ་འདུག།

འདི་བཟུམ་མའི་གནད་

དོན་ཚུ་གཙོ་བོ་རང་ མོང་སྒར་དང་ བཀྲིས་སྒང་ དེ་ལས་ བསམ་
གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལ་སོགས་པའི་
ཚུ་ནང་མཐོང་ནི་འདུག།
ii.
iii.

iv.

ཤར་ཕོགས་ཁ་ཐུག་གི་སྨན་ཁང་

“Food is your medicine –
hence let your medicine
be your food”.
- Hippocrates 400 BC

གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ ནདཔ་གཅིག་གི་བཞེས་སྒོ་འདི་ ནད་གཡོགཔ་དང་གཅིག་ཁར་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་སྟེ་ཟ་
དོ་ཡོདཔ་ལས་ ནདཔ་ཚུ་གིས་ བཞེས་སྒོ་བྱིན་མི་ལས་ ཕྱེད་ཀ་རྐྱངམ་གཅིག་ཟ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
འཕྲལ་འཕྲལ་འབད་རང་ ནདཔ་ཚུ་ལུ་ ཁྱིམ་ནང་བཟོ་མི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་འབག་ནི་འདུག།

སྐབས་སྐབས་སུ་ ནདཔ་ཚུ་ལུ་ ནད་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ སྒོ་ཚོང་པ་ཚུ་དང་ ཟ་ཁང་ཚུ་ལས་བཞེས་སྒོ་འབག་སྟེ་
བྱིན་ཏེ་འདུག། སྒོ་ཚོང་པ་ཚུ་དང་ ཟ་ཁང་ཚུ་ལས་ཉོ་སྟེ་ཟ་མི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་ནང་ ཟས་བཅུད་ལྡན་ཧིང་དང་འབྲེལ་
བའི་ཚ་གྱངས་སོམ་འབག་དགོཔ་ཅིག་ཨིན་པས།

v.
vi.

ནདཔ་ལ་ལུ་ཅིག་ སྨན་བཅོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལས་བརྟེན་ ཐང་ཆད་དེ་འོང་ནི་དང་ ཟ་ཁམས་མེདཔ་ཐལ་ཏེ་ ཟ་
ནི་ནང་དཀའ་ངལ་ཐོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

ནད་པའི་ཁང་མིག་ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་འབད་བཞེས་སྒོའི་དུས་ཚོད་དང་ཁ་ཐུག་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་དང་ དེ་གི་
སྐབས་ལུ་ ནདཔ་ཚུ་དྲུང་འཚོ་དང་ སྨན་གཡོགམོ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ བཞེས་

སྒོ་ཟ་ནི་ནང་བར་དཀྲོགས་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ ནདཔ་ཚུ་ ཚར་གཅིག་དཀྲོགས་
ཞིནམ་ལས་
འདུག།
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འཕྲོ་མཐུད་དེ་ཟ་མི་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ལས་

བཞེས་སྒོ་རོགསཔ་འབད་ཟ་དགོ་མ་མནོ་བར་ལུས་ཏེ་

ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

རྒྱུ་རྐྱེན་འདི་ཚུ་ག་ར་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ནདཔ་ཚུ་དང་ སྨན་
ཁང་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་བཤད་དོ་ཡོདཔ་དང་

སྨན་ཁང་ནང་

ཚུ་ལས་བརྟེན་ ནདཔ་ཚུ་གིས་ལྟོ་ཚད་ལས་ཉུངམ་འབད་

བཞག་ནི།

གཟུགས་ཁམས་

ཟ་སྟེ་འདུག།

བཞེས་སྒོ་

ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་སྐྱོ་

ཟཝ།

ཉིན་ཁ།

ཕབ་འགྱོ་ནི།

གཟུགས་ཀྱིས་ལཱ་

ཁུ་བ་གི་རིགས་ཚུ་

ཡང་འཐུང་ནི་ནང་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ།
ཨིན་རུང་

ཚད་གཞི་མར་

དེ་དང་གཅིག་ཁར་

འབད་ནི་ནང་ངེས་པར་མཁོ་བའི་

ལངམ་འབད་མ་

དྲགས་འགྱོ་ནིའི་

ཟས་བཅུད་ཀྱི་

འདི་

སྨན་གཡོགམོ་ཚུ་དང་

ལས་གཡོགཔ་ཚུ་

ཟས་བཅུད་

ལང་འབད་མ་

བོར་བཏོན་མི་

ཐོབ།

ནད་པའི་ཁང་མིག་

སྨན་བཅོས་ཀྱི་འགན་ཁག་ནང་གཙོ་
“techno-medical”

གཞི་བཀོད་

ནང་ལཱ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ བཞེས་སྒོ་ཟ་ནི་དང་ ཁུ་

འཆར་གཟུགས་༡ པ། བཞེས་སྒོ་ལངམ་འབད་མ་ཟ་བའི་འབྲས་བུ།

བའི་རིགས་འཐུང་ནི་གི་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་མི་

དང་ ལྟ་རོག་འབད་ནི་གི་འགན་ཁག་འདི་ ནད་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ཕོགས་ཏེ་འདུག།
དེ་མ་ཚད་

བཞེས་སྒོ་གྲ་སྒྲིག་གི་བྱ་རིམ་འདི་

འདྲེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་
བཞེས་སྒོ་ཉུང་སུ་འབད་ཟ་མི་དེ་

སྨན་ཁང་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་མི་ནདཔ་ག་ར་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་འགོ་

སྨན་ཁང་གི་
སྤྱིར་བཏང་

སྨན་ཁང་ནང་
གཟུགས་ཁམས་

གི་ཚད་བཟུམ་སྦེ་ཆ་བཞག་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡང་
འདུག།

ཡོདཔ།

ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

ཟས་བཅུད་ཀྱི་
གནས་སྟངས་

བཞེས་སྒོ་ཟ་ནིའི་ཚད་གཞི་མར་ཕབ་འབད་མི་

ཡར་དྲག་འགྱོ་
ཡོདཔ།

ཟས་བཅུད་མེད་པའི་གནོད་སྐྱོན་
དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་པའི་

ཉིན་བསྟར་གྱི་ཟས་བཅུད་མ་ཐོབ་མི་ལས་

མཐའ་སྐྱོང་།

ཡར་དྲག་སོང་

མིའི་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་འཆར་གཟུགས་༡ པའི་

འབྱུང་འོང་།

ཟས་བཅུད་ཀྱི་

ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་

བཞེས་སྒོ་ཚད་ལས་ཉུངམ་འབད་ཟ་

དེ་གིས་

བཞག་ནི།

བཞེས་སྒོ་ཡར་

ཟས་བཅུད་ཡར་
་
སེང་འབད་དེ་ཟ་

སེང་འབད་དེ་ཟ་
ནི།

ནི།

འཆར་གཟུགས་༢ པ། ནདཔ་ཚུ་བཞེས་སྒོ་ཡར་སེང་འབད་ཟ་ནི་ནང་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ཡོདཔ།

བརྟེན་ གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་སྐྱོ་དྲགས་འོང་ནི་ཨིནམ་དང་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡང་མར་ཕབ་འགྱོ་ནི་ཨིན་
པས། འདི་གིས་ ནད་ལས་དྲག་ནི་ནང་བར་ཆད་རྐྱབ་ནི་དང་ སྨན་ཁང་ནང་ཡུན་རིངམོ་འབད་སོད་དགོཔ་ཐོན་ནི་དང་ ལོག་
ཅི་རང་སྨན་ཁང་ནང་འོང་དགོཔ་ཐོན་ནི་ཨིན་པས།

འ་ནཱི་གནས་སྟངས་འཁོར་རིམ་འདི་

ལོག་ཅི་རང་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ལས་

གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་མཐོ་དྲགས་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ སྨན་ཁང་གི་ཟད་སོང་ཡང་མངམ་འཁྲི་ནི་ཨིན་པས།
འཆར་གཟུགས་༢

པའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ

གནད་དོན་ལོག་ཅིག་ལས་

ཟས་བཅུད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་

བཞེས་སྒོ་ཡར་སེང་འབད་དེ་ཟ་བ་ཅིན་ ཟས་བཅུད་ཡར་སེང་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་ལས་ དེ་གིས་ ནད་པའི་ཟས་བཅུད་ཀྱི་གནས་

སྟངས་ཡར་དྲག་བཟོ་སྟེ་ འཇུག་ལུ་ནད་པའི་གཟུགས་ཁམས་ག་ར་ཡར་དྲག་བཟོ་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། དེ་གིས་ ལོག་ཅི་རང་
སྨན་ཁང་ནང་འོང་དགོ་པའི་གནད་སྟངས་ཡང་མི་ཤར་ནི་ཨིན་པས།
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ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ སྨན་ཁང་ནང་སོད་མི་ནདཔ་ཚུ་གི་ གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ གཞུང་
ལུ་ སྨན་ཁང་གི་ཟད་སོང་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཟས་བཅུད་ཀྱི་སྐྱོང་བཞག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཐོག་
ལས་ ནདཔ་ཚུ་ལུ་བཞེས་སྒོ་ཡར་སེང་འབད་དེ་ ཟ་ནི་གི་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ།

3.2.4.

བར་དཀྲོགས་མེད་པའི་བཞེས་སྒོའི་དུས་ཚོད་དང་མཐའ་འཁོར།

བར་དཀྲོགས་མེད་པའི་དུས་ཚོད་ཟེར་མི་དེ་
བཞེས་སྒོ་ཟ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་

སྨན་ཁང་ནང་གི་ནད་པའི་ཁང་མིག་ནང་ལུ་

ནདཔ་ཚུ་དཀྲོགས་མི་མེད་པར་

ཁག་ཆེཝ་མེད་པའི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚུ་འཚམས་འཇོག་འབད་བཞག་པའི་དུས་ཚོད་

ཅིག་ཨིན། ཞིབ་འཚོལ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ བཞེས་སྒོ་ཟ་བའི་དུས་ཚོད་ཁར་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཞབས་ཏོག་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འཐོབ་
མི་ནདཔ་ཚུ་ སེམས་ལྷོད་ཆི་ཆི་འབད་བཞེས་སྒོ་མངམ་ཟ་ཚུགས་ཟེར་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ ནདཔ་

ཚུ་གི་ཟས་བཅུད་ལེགས་ཤོམ་འཐོབ་སྟེ་ མགྱོགས་པར་དྲག་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཡང་འདུག། དེ་གིས་འབད་ ནདཔ་ཚུ་གི་བཞེས་
སྒོ་ཡར་སེང་འབད་དེ་ཟ་ཚུགས་ནིའི་དོན་
ལུ་

བར་དཀྲོགས་མེད་པའི་བཞེས་སྒོའི་

དུས་ཚོད་དང་

འོས་མཐུན་གྱི་མཐའ་

འཁོར་བྱིན་དགོཔ་འདི་ ནང་སོད་ནད་པའི་
བཞེས་སྒོ་བྱིན་མི་

སྨན་ཁང་ག་ར་ནང་

གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་

བཅུད་ཀྱི་སྐྱོང་བཞག་ཅིག་ཨིན།
པར་རིས་༣.༢ པ། ནད་པའི་ཁང་མིག་ནང་ཕག་དར་རྐྱབ་ནི་དང་ བཞེས་སྒོའི་དུས་ཚོད་ཁར་
གསོ་བའི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ ནདཔ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་པའི་བསྒང་།

མིག་དང་སྨན་གྱི་བལྟ་སྐོར་

ཕག་དར་

དེ་ལས་

ཟས་

དེའི་རྒྱབ་འགལ་ལུ་ སྨན་ཁང་ནང་གི་ནད་
པའི་ཁང་མིག་ཚུ་ནང་བལྟ་སྐོར་་འབད་བའི་

སྐབས་ལུ་ བཞེས་སྒོའི་དུས་ཚོད་ཚུ་ ཁང་

ནདཔ་ཚུ་ནད་གཞི་ངོས་བཟུང་གི་བརག་དཔྱད་འབད་བར་འགྱོ་ནི་

ལ་

སོགས་པའི་སྨན་བཅོས་དང་ སྨན་བཅོས་མིན་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་དང་ཁ་ཐུག་རྐྱབ་སྟེ་འདུག་(རིས་མོ་༣.༢ པའི་ནང་གསལ་སྟོན་

འབད་དེ་ཡོད)། དོ་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ནདཔ་དང་ནད་གཡོགཔ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ དྲིས་ལན་
འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁོང་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ལྟོ་བཟེད་ཚརཝ་ཅིག་རང་ ཕག་དར་རྐྱབ་ནི་དང་ ཁང་མིག་ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་
གིས་ བར་དཀྲོགས་འབདཝ་མས་ཟེར་བཤད་ཅི།
འདི་དང་གཅིག་ཁར་ སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་ ཁོང་ར་གི་འབད་བཞེས་སྒོ་ཟ་ཚུགས་མི་དང་ ཕར་ཚུར་སྤར་ཚུགས་མི་ནདཔ་ཚུ་གི་
དོན་ལུ་ བཞེས་སྒོ་ཟ་སའི་ཟ་ཁང་ལོགས་སུ་འབད་མེད་རུང་ འཇིགས་མེད་རོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་
དང་ མོང་སྒར་ལུང་ཕོགས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་ ནད་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བཞེས་སྒོ་ཟ་སའི་ས་སྒོ་སོ་སོ་འབད་བྱིན་

ཏེ་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་ཡང་བྱུང་ཡི། སྤྱིར་བསོམས་ས་ཁོངས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ནདཔ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་
བཞེས་སྒོ་ཚུ་ ཉལ་ཁྲི་ཐོག་ཁར་དང་ ཡང་ཅིན་ ཉལ་ཁྲིའི་ཟུར་ཁ་ཟ་སྟེ་འདུག། ལྷག་པར་དུ་ འཇིགས་མེད་རོ་རྗེ་དབང་
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ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་དང་

དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུང་ཕོགས་ལྟེ་བའི་སྨན་ཁང་གི་ནདཔ་དག་པ་ཅིག་གིས་འབད་

བ་ཅིན་ ཆབ་གསང་གི་དྲིམ་གདུག་དྲགས་མནམ་མི་ལས་བརྟེན་ བཞེས་སྒོ་ཟ་མི་ཚུགས་པས་ཟེར་བཤད་ཅི།
བར་དཀྲོགས་མེད་པའི་བཞེས་སྒོའི་དུས་ཚོད་དང་

འོས་མཐུན་གྱི་བཞེས་སྒོའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་མཐའ་འཁོར་མེད་མི་དེ་གིས་

ནདཔ་ཚུ་བཞེས་སྒོ་ཟ་མ་ཚུགསཔ་ཐལ་ནི་ཨིནམ་ད་ དེ་གིས་ ཟས་བཅུད་ལངམ་འབད་མི་འཐོབ་ནི་དང་ སྨན་བཅོས་ཀྱི་གྲུབ་
འབྲས་ལུ་ཡང་གནོད་ནི་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལ་བརྟེན་ ནདཔ་ཚུ་གི་གཟུགས་ཁར་ ཟས་བཅུད་ལངམ་འབད་ཐོབ་ཡོདཔ་

ངེས་བརན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྨན་ཁང་གི་ནད་པའི་ཁང་མིག་ཚུ་ནང་ བར་དཀྲོགས་མེད་པའི་བཞེས་སྒོའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་གཞི་རྩ་

གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་བརྩོན་ཤུགས་ཐེབས་བསྐྱེད་དེ་ ནདཔ་ཚུ་གིས་ཁོང་རའི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་ ཟ་ནི་དང་ སོ་བ་བསྐྱེད་
བཅུག་ནི་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ།

དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུང་ཕོགས་ལྟེ་བའི་སྨན་ཁང་གིས་འབད་བ་ཅིན་
མཁོ་མེད་པའི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་བལྟ་སྐོར་ཚུ་སྤང་ཐོག་ལས་

ནདཔ་ལྟ་བ་འོང་མི་ཚུ་ཚད་འཛིན་འབད་ནི་དང་

དགོས་

བར་དཀྲོགས་མེད་པའི་བཞེས་སྒོའི་དུས་ཚོད་བཟོ་སྟེ་ཡོད་ཟེར་

བཤད་ཅི། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ བཞེས་སྒོའི་དུས་ཚོད་ཁར་ འཚབ་རོལ་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་བཀག་མི་ཚུགས་པས་ཟེར་བཀོད་ཅི།
དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུང་ཕོགས་ལྟེ་བའི་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་ལུ་

བར་དཀྲོགས་མེད་པའི་བཞེས་སྒོའི་དུས་ཚོད་ལག་ལེན་

འཐབ་མི་འདི་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ངོ་སོར་འབདཝ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ནདཔ་ཚུ་གིས་ཁོང་རའི་བཞེས་
སྒོ་ཚུ་

སོ་སྣང་གི་སྒོ་ལས་ཟ་ནིའི་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ཐབས་ལུ་

སྨན་ཁང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་

འོས་མཐུན་གྱི་མཐའ་

འཁོར་བྱིན་ཡོདཔ་ངེས་བརན་འབད་དགོ།

3.2.5.

སྨན་ཁང་གི་བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ གཞུང་དོན་ཐོག་ལུ་ལྟ་རོག་འབད་ནིའི་བྱ་རིམ་མེདཔ།

ལྟ་རོག་འབད་ནི་འདི་ བྱ་རིམ་ག་ཅི་ནང་འབད་རུང་ ལག་ལེན་དང་སྤུས་ཚད་ཡར་དྲག་གཏང་ཡོདཔ་ ངེས་བརན་བཟོ་ནིའི་

བྱ་རིམ་ཅིག་ཨིན། སྨན་ཁང་ཚུ་གིས་ཡང་ ནདཔ་ཚུ་ལུ་བཞེས་སྒོ་བྱིན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚད་གཞི་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡོདཔ་
ངེས་བརན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་

ལྟ་རོག་དང་འབྲེལ་བའི་ལག་ལེན་ཚུ་

ནང་སོད་ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་ལམ་ལུགས་༢༠༡༣

འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།

ཅན་མའི་ལམ་སྟོན་ནང་ལུ་

འོག་གི་གནད་དོན་ཚུ་ཚུད་དེ་

འདུགཿ


ཐབ་ཚང་གཉེར་པ་/མཛོད་གཉེར་གྱིས་ འཁྲིལ་བསྟུན་དང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ངེས་བརན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་
ཐབ་ཚང་ནང་ཨ་རག་རང་ ཞིབ་དཔྱད་དང་ ལྟ་རོག་འབད་དགོ།



ཟས་བཅུད་མཁས་མཆོག་གིས་ བདུན་ཕྲག་རེ་ནང་ཐབ་ཚང་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་དང་ བཞེས་སྒོ་ཞབས་ཏོག་

ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲན་ཐོ་(ཟུར་
སྦྲགས་༢ པ་)ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

ཟས་བཅུད་མཁས་མཆོག་ཚུ་མེད་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ ཐབ་ཚང་གཉེར་

པ་/མཛོད་གཉེར་གྱིས་ བདུན་ཕྲག་གི་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་དགོ།


གསོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་ལམ་ལུགས་དེ་ ལོ་རེ་ནང་ཚར་གཉིས་དེ་རེ་ལྟ་རོག་
འབད་དགོ།
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ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ད་ལྟོའི་ལག་ལེན་ནང་ གོང་འཁོད་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ ལྟ་རོག་དང་ལྟ་བཀོད་
ལངམ་འབད་མ་འབད་བའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ཟས་བཅུད་མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་ནང་ ཉུང་མཐའ་ཚར་
གསུམ་དེ་རེ་ལྟ་རོག་འབད་ཡོདཔ་འབད་བཤད་རུང་
པའི་

ཁོང་གི་བཤད་མི་གི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་(ལམ་སྟོན་ནང་གི་ཟུར་སྦྲགས་༢

ལྟ་རོག་གི་དྲན་ཐོ་བཟུམ་)ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག།

ཟས་བཅུད་མཁས་མཆོག་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་

དྲན་ཐོ་ལག་ལེན་མ་

འཐབ་མི་འདི་ འབྲེལ་ཆགས་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་འབད་བཀོད་ཅི། འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ མཛོད་གཉེར་དང་ སྨན་ཁང་

འཛིན་སྐྱོང་གིས་ཡང་ ལྟ་རོག་འབད་ཡོདཔ་འབད་སླབ་རུང་ ཁོང་གི་སླབ་མི་གི་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་
ཁར་ གཞུང་དོན་གྱི་ལྟ་རོག་བྱ་རིམ་ཡང་མིན་འདུག།

དེ་མ་ཚད་ རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་ནམ་དུས་ནང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་སྨན་ཁང་ནང་གི་ནདཔ་ཚུ་གིས་ ཁོང་ལུ་ དཱལ་
རྙིངམ་ཐལ་ཐལཝ་ཚུ་བྱིནམ་མས་ཟེར་བའི་ཉོག་བཤད་ཡང་བཀོད་ཅི།

འདི་བཟུམ་བྱུང་མི་ཡང་

འདི་ སློབ་སོང་ངལ་གསོ་ལུ་འགྱོ་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལྟ་རོག་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

ཟས་བཅུད་མཁས་མཆོག་

ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལྟ་རོག་གི་ཐབས་ལམ་མེད་མི་དེ་གིས་ སྤུས་ཚད་དམ་འཛིན་དང་ སྨན་ཁང་བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་ཡིད་
ཆེས་ནང་ དཀའ་ངལ་བྱུང་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཆུད་ཟད་འགྱོ་འོང་།

3.2.6.

རྒྱགས་སྐལ་གྱི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ ཉིན་བསྟར་གྱི་ཟས་བཅུད་སོད་མི་དེ་ འཛམ་གླིང་གསོ་བའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་
བཀོད་མི་ ཉིན་བསྟར་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་མ་མཐུནམ།

སྨན་ཁང་ནང་བཞག་མི་ནདཔ་ཚུ་དྲག་ནི་དང་

ཁོང་གི་གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཡར་སྐྱེད་བཏགས་ནིའི་དོན་ལུ་

ནད་

པའི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་གིས་ ཟས་བཅུད་ལངམ་འབད་བྱིན་དགོ། ཟས་བཅུད་སའི་ཊ་མིན་དང་ མི་ནི་རཱལསི་ཚུ་ གཟུགས་ཁམས་
དང་ སེམས་ཁམས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཕྲ་རབ་ཟས་བཅུད་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ མི་ངོ་ཚུ་ལུ་ ཟས་
བཅུད་ལངམ་འབད་དགོཔ་འདི་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་ཟ་མི་ཟས་བཅུད་ཚུ་གིས་ བརག་ཞིབ་ཀྱི་གནས་
ཚད་དང་ ཚད་གཞི་ཨིན་མི་ རྒྱབ་སྣོན་འབད་མིའི་ཟས་བཅུད་ཀྱི་འཐུས་(ཨར་དྲི་ཨེ་)དང་མཐུན་མི་མཐུན་ཞིབ་དཔྱད་འབད་
ཐོག་ལས་ ཟས་བཅུད་ལང་ཧིང་འདི་ལྟ་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།
འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ནདཔ་ཚུག་གིས་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་སོད་མི་ཟས་བཅུད་དེ་གིས་ འཛམ་གླིང་གསོ་བའི་ལས་ཚོགས་
ཀྱིས་གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་མ་འབད་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ སྨན་ཁང་ནང་བྱིན་མི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་ནང་ ཟས་བཅུད་ལྡན་ཧིང་གི་ཐད་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་དཔའ་བཅམ་(འོག་

གི་ཐིག་ཁྲམ་༣.༡ པའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་)སྟེ་ཡོད། འདི་ཡང་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གིས་བཟོ་སྟེ་ཡོད་པའི་ལམ་

སྟོན་ནང་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ རྒྱགས་སྐལ་གྱི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ ནདཔ་ཚུ་གིས་ བཞེས་སྒོ་ག་ར་ཟ་དོ་
ཡོདཔ་འབད་ཆ་བཞག་མི་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། གནས་སྡུད་མེད་མི་དང་ གནད་དོན་འདི་དང་འབྲེལ་
བའི་མཁས་མཆོག་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་སོད་མི་ཟས་བཅུད་ངེས་

གཏན་བཟོ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ དེ་སྦེ་ཆ་བཞག་བཞགཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ཤ་གི་རིགས་ཚུ་ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་བྱིན་ནི་མེདཔ་
ལས་ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་གྲས་ཁར་མ་བཙུགས།
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ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

ཐིག་ཁྲམ་༣.༡ པ་ནང་གི་ ཟས་བཅུད་ཟ་སོད་འབད་མི་གི་རྩིས་བཏོན་མི་དེ་ འཛམ་གླིང་གསོ་བའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ ན་ལོན་
ཚུ་གི་ཉིན་བསྟར་གྱི་ཉུང་མཐའི་དགོས་མཁོ་དང་ ཁྱད་བསྡུར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ གྲུབ་འབྲས་(ཐིག་ཁྲམ་༣.༢ གཟིགས་
)དེ་ནང་ ཉིན་བསྟར་གྱི་ཟས་བཅུད་སོད་མི་དེ་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ དགོས་མཁོ་དང་མ་ལྡན་པའི་བར་མཚོན་སྟོན་ཡི། དབྱེ་དཔྱད་

དེ་གིས་ ཟས་བཅུད་དང་ ཐི་ཡ་མའེན་དང་ སའི་ཊ་མིན་བི་ཀོམ་པེལགསི་ དེ་ལས་ སའི་ཊ་མིན་སི་ བཟུམ་མའི་ཕྲ་རབ་
ཀྱི་ཟས་བཅུད་སོད་ནི་ཚུ་

ཉིན་བསྟར་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་ལྡནམ་འབད་ཡོདཔ་འབད་གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་

ཉིན་བསྟར་གྱི་ཟས་བཅུད་ཚུ་གིས་ ནུས་ཤུགས་དང་ ཚི་ལུ་ ཨའེ་རཱོན་ ཏི་ཚ་ དེ་ལས་ རི་བོ་ཕེལེ་བིན་ ཚུ་དང་འབྲེལ་
བའི་དགོས་མཁོ་དང་མ་མཐུན་པར་འདུག།

ལྷག་པར་དངུ་

ལྦ་ཚྭ་དང་

སའི་ཊ་མིན་ཨེ་

ཟ་སོད་འབད་མི་ཚུ་

གསལ་

བཀོད་འབད་མི་ལས་ ཉུང་སུ་འབད་ཐོན་ཏེ་འདུག།
དབྱེ་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་ཀྱིས་

ནདཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་

ཟས་བཅུད་ཀྱི་འབོར་ཚད་བྱིན་ནི་ནང་ལངམ་འབད་མེད་པའི་
ཁང་ཚུ་ནང་གི་འཛིན་སྐྱོང་པ་མང་ཤོས་ཀྱི་ར་

རྒྱགས་སྐལ་གྱི་ཚད་གཞི་འདི་

བར་མཚོན་གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་སྟོན་ཡི།

ལམ་སྟོན་ནང་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་

དགོས་མཁོའི་

དེ་མ་ཚད་

སྨན་

རྒྱགས་སྐལ་གྱི་ཚད་གཞི་

འདི་རང་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་ཟེར་བའི་ གོ་བ་ལེན་ཏེ་འདུག། ཁོང་ཚུ་གིས་ རྒྱགས་སྐལ་གྱི་ཚད་གཞི་འདི་ ནད་པའི་ཉལ་
ཁྲི་གི་གྱངས་ཁ་དང་འཁྲིལ་ རྩིས་སྙོམ་འབད་བཏུབ་ཟེར་མ་ཤེས་པར་འདུག།

ཐིག་ཁྲམ་༣.༢.༣ པའི་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་ ནདཔ་ཚུ་གིས་ བཞེས་སྒོ་ཚུ་ཚད་ལས་ཉུངམ་འབད་ཟ་མི་ལས་བརྟེན་ ངོ་མ་
འབད་བ་ཅིན་ ཟས་བཅུད་སོད་མི་འདི་ཚུ་ འདི་བ་ཡང་ཉུང་དྲགས་འོང་ནི་ཨིན་པས། ཟས་བཅུད་ལངམ་འབད་མེད་མི་དེ་

གིས་ ཟས་བཅུད་ཉུང་བའི་ན་ཚ་ ཡང་ཅིན་ ཟས་བཅུད་དཀོན་དྲགས་ལུ་འགྱུར་ནི་ཨིནམ་དང་ དེ་གིས་ ནདཔ་ཚུ་གི་ན་ཚ་
གི་གནས་སྟངས་ཚུ་ཡང་ཉམས་ཏེ་འགྱོ་ནི་ཨིན་པས།
རྒྱལ་གཞུང་གིས་

ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་

ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་འཆར་དངུལ་དང་

ཟད་སོང་ཡར་སེང་འབད་དེ་རང་སོད་དོ་

ཡོདཔ་ལས་ འ་ནཱི་འདི་ ཚ་གྱངས་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཅིག་ཨིན་པས། གསལ་བཀོད་འབད་བའི་ཟས་བཅུད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་
དང་མ་ལྡན་མི་དེ་གིས་ བཞེས་སྒོ་བྱིན་མི་གི་ཟད་སོང་དང་འབྲེལ་བའི་ ཐད་ཀར་གྱི་ཆུད་ཟད་འགྱོ་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར་

ནདཔ་ཚུ་མགྱོགས་པར་དྲག་མི་ཚུགས་ནི་དང་ དེ་གིས་ སྨན་ཁང་ནང་ཡུན་རིངམོ་འབད་ སོད་དགོཔ་ཐོན་མི་ལས་བརྟེན་
གཞུང་ལུ་ཟད་སོང་མངམ་འཁྲི་ནི་ཨིན་པས།
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བཞེས་སྒོའི་ཅ་
ཆས

ཆུམ།
སནམ།
མར་ཁུ།
སྒོང་རོག
ཨོ་ཕྱེ།
གུ་རམ།

བཱམ་རོ་ཊི།
ཚོད་བསྲེ་
གསརཔ།
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འབོར་
ཚད་

(gm)

ནུས་

ཤུགས་

(Kcal)

ཚི་ལུ་
(g)

100
250
100
100
100
20
100
60
100
22
100
24

332.000
830.000
338.000
338.000
900.000
180.000
128.000
76.800
70.000
15.400
392.000
94.080

0.400
1.000
1.000
1.000
100.000
20.000
8.700
5.220
3.800
0.836
0.000
0.000

100
89
100
200

261.000
232.003
19.000
38.000

2.000
1.778
0.200
0.400

ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

ལྦ་ཚྭ་

(µg)

0.000
0.000

ཨའེ་
རཱོན་

(mg)

ཟས་

བཅུད
(g)

རི་བོ་ཕེ་ལེ་
ཝིན་mg)

Thiami
ne

(mg)

སའི་ཊ་

མིན་ཨེ་
(µg)

སའི་ཊ་
མིན་བི་
༡༢

(µg)

སའི་ཊ་

མིན་བི་༦

B6(mg
)

སའི་ཊ་

མིན་བི་༩
-ཕོ་ལིག་
ཨེ་སིཌ་
(mg)

སའི་ཊ་

མིན་སི་
(mg)

ཏི་ཚ་

(mg)

0.000
11.000
2.200
53.000
31.800
0.000
0.000
0.000
0.000

0.800
2.000
9.000
9.000
0.000
0.000
1.500
0.900
0.000
0.000
0.300
0.072

6.700
16.750
28.100
28.100
0.000
0.000
12.400
7.440
1.800
0.396
0.000
0.000

0.030
0.075
0.250
0.250
0.000
0.000
0.300
0.180
0.000
0.000
0.000
0.000

0.110
0.275
0.480
0.480
0.000
0.000
0.090
0.054
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
12.000
12.000
0.000
0.000
225.000
135.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.500
1.500
0.020
0.004
0.000
0.000

0.300
0.750
0.540
0.540
0.000
0.000
0.120
0.072
42.000
9.240
0.000
0.000

11.800
29.500
0.000
0.000
0.000
0.000
29.400
17.640
10.500
2.310
0.000
0.000

0.000
0.000
4.400
4.400
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

1.300
3.250
4.780
4.780
0.000
0.000
1.200
0.720
0.420
0.092
0.100
0.024

6.000
5.333
0.000
0.000

1.700
1.511
1.000
2.000

7.700
6.845
0.800
1.600

0.060
0.053
0.130
0.260

0.160
0.142
0.050
0.100

0.000
0.000
119.000
238.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.040
0.036
0.110
0.220

150.000
133.335
40.800
81.600

0.000
0.000
25.710
51.420

0.850
0.756
0.490
0.980

ཟ་སོད་ཀྱི་བསོམས།

1804.283

30.234

39.333

15.483

61.131

0.818

1.051

385.000

1.504

10.858

264.385

55.820

10.602

ཐིག་ཁྲམ་༣.༡ པ། སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་བྱིན་མི་ བཞེས་སྒོའི་ཅ་ཆས་ཚུ་གི་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་དབྱེ་དཔྱད།

ནུས་ཤུགས།

ཚི་ལུ་

ལྦ་ཚྭ་

(Kcal)

(g)

(µg)

ཨའེ་རཱོན་
(mg)

ཟས་

བཅུད
(g)

རི་བོ་ཕེ་ལེ་
ཝིན་(mg)

Thiamine
(mg)

སའི་ཊ་

སའི་ཊ་

(µg)

༡༢(µg)

མིན་ཨེ་

མིན་བི་

སའི་ཊ་
མིན་བི་

༦(mg)

སའི་ཊ་མིན་བི་

༩ -ཕོ་ལིག་ཨེ་
སིཌ་ (mg)

སའི་ཊ་

མིན་སི་
(mg)

ཏི་ཚ་
(mg)

ན་ལོན་ཚུ་ལུ་དགོ་པའི་
ཟས་བཅུད་ཀྱི་དགོས་
མཁོ་(འཛམ་གླིང་གསོ་

2100

40

150

22

52

1.4

0.9

500

0.9

1.1

160

15.48313 61.13053

0.818334

1.051224

385

1.5044

10.85756

264.385
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12.3

བའི་ལས་ཚོགས་)
རྒྱགས་སྐལ་གྱི་ཚད་
གཞི་དང་འཁྲིལ་བའི་ཟ་
སོད་(ཤ་མེད་པའི་སྤྱིར་

1804.2829 30.2338 39.3334

བཏང་གི་བཞེས་སྒོ་)

ཐིག་ཁྲམ་༣.༢ པ། ཟས་བཅུད་ལྡན་ཧིང་གི་དབྱེ་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས།
* མཚོ་གཞི་དམརཔོ་གིས་ ཚད་དང་མ་ལྡནམ་འབད་སྟོན་ནི་དང་ མཚོ་གཞི་ལྕང་ཁ་གིས་ ཚད་གཞི་དང་ལྡནམ་འབད་གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།
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ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

55.82 10.60197

ཐབ་ཚང་ནང་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ བཞེས་སྒོའི་ཉེན་སྲུང་གི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

3.2.7.

ལམ་སྟོན་འདི་ནང་ སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་ བཞེས་སྒོའི་ཉེན་སྲུང་དང་འབྲེལ་
བའི་

དམིགས་བསལ་གྱི་ལམ་སྟོན་ཚུ་ཚུད་དེ་འདུག།

གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་

བཞེས་སྒོ་དང་

ནང་སོད་ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་

ཞབས་ཏོག་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ལས་སྣ་(གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དང་

ལག་ལེན་

འཐབ་ནི་ དེ་ལས་ བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་)དང་མཐུན་པའི་ བཞེས་སྒོའི་

ཉེན་སྲུང་དང་ གཙང་སྦྲ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡོན་ཏན་དང་ རིགས་རྩལ་ཚུ་
དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་འདུག། འདི་ཡང་ ཐབ་ཚང་ནང་གི་ལས་གཡོགཔ་
ཚུ་གིས་

གདོང་ཁེབས་དང་

ཁ་རས་

སྨན་ཁང་ཚུ་གིས་ ནང་སོད་ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་

ཞབས་ཏོག་ལམ་ལུགས་ནང་གྲས་གཏོགས་ཡོད་མི་

ལས་གཡོགཔ་ག་ར་གིས་ བཞེས་སྒོའི་གཙང་སྦྲ་དང་
བཞེས་སྒོ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་
གཞི་རྩ་དེ་ ཧ་གོ་ཡོདཔ་ངེས་བརན་བཟོ་སྟེ་ ཉེན་

སྲུང་ཅན་དང་ ཟས་བཅུད་ཅན་གྱི་བཞེས་སྒོ་བྱིན་ནི་
གིས་འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་དགོ།

མགོ་ཆས་ཧིང་སངས་ས་དང་

གྱིབ་ཀྱི་ལག་ཤུབས་ཧིང་སངས་ས་ལ་སོགས་པའི་

ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྒྲིག་གོ་གྱོན་དགོཔ་དང་

བཞེས་སྒོ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

ལགཔ་འཁྱུ་ནི་དང་ ཤ་མ་བཙོ་མི་ཚུ་ བཞེས་སྒོ་གཞན་མི་ཚུ་དང་ ལགཔ་གཅད་གཅདཔ་ཚུ་ལས་ སོ་སོ་འབད་བཞག་དགོ་ཟེར་
ཨིན་པས།

ཐབ་ཚང་ནང་བལྟ་སྐོར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

ཐབ་ཚང་གི་ལས་གཡོགཔ་ག་ར་གིས་

འབྲུག་སོ་ནམ་དང་བཟའ་སོད་ཁྲིམས་དོན་དབང་འཛིན་གྱིས་བྱིན་མི་ བཞེས་སྒོ་ལག་ལེན་པའི་སོང་བརར་ཐོབ་ཡོདཔ་འབད་ཤེས་ཅི།
སྨན་ཁང་ག་རའི་ནང་ མགྱོགས་པར་མེདཔ་ཐལ་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བསིལ་མཛོད་སོ་སོ་འབད་ཡོད་པའི་ གསོག་འཇོག་གི་མཐུན་
རྐྱེན་ལེགས་ཤོམ་འདུག། དེ་གིས་ སྨན་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ བཙོག་གྲིབ་སྤེལ་ནི་ལས་ཉེན་སྲུང་འབད་ནི་དང་ ནད་
ཚུ་དར་ཁྱབ་འགྱོ་ནི་ལས་བཀག་ནིའི་དོན་ལུ་
ཨིན་པས།

བཞེས་སྒོའི་ཉེན་སྲུང་དང་

གཙང་སྦྲ་ལུ་གཙོ་བོ་སྟོན་དོ་ཡོད་པའི་བར་མཚོན་སྟོནམ་

བཞེས་སྒོ་བཟོ་མི་ག་ར་ལུ་ བཞེས་སྒོའི་ཉེན་སྲུང་དང་ གཙང་སྦྲ་གི་ཡོན་ཏན་ཡོདཔ་འབད་མཐོང་ཅི།

ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁོང་དག་པ་ཅིག་གིས་ ཉེན་སྲུང་གི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པར་ཡོད་པའི་
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ ཡོན་ཏན་དང་ ལག་ལེན་གཉིས་ཀྱི་བར་ནའི་ཁྱད་པར་འདི་ འོག་གི་དམིགས་བསལ་གནད་དོན་ནང་
སན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།

སྨན་ཁང་ནང་བད་ཀན་ཐོབ་ཡོད་པའི་གནད་དོན།
ཕུན་ཚོགས་གླིང་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་གི་ ཐབ་ཚངཔ་གཅིག་ ཁ་རས་མ་སྤུབ་པར་ བད་ཀན་ཐོབ་མི་ནདཔ་ཚུ་ལུ་བཞེས་སྒོ་

བྱིན་མི་ལས་བརྟེན་ བད་ཀན་གྱི་ནད་ཐོབ་ནུག། ཁོ་ལུ་ སྨན་ཁང་ནང་ལཱ་འབད་ནི་ལས་ལྷག་སྟེ་ བད་ཀན་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེན་ཁ་

ཚུ་མ་ཤེས་པས། སྨན་བཅོས་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལས་གཡོགཔ་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་ལས་བརྟེན་ ཁོ་ར་སྨན་བཅོས་འབད་བའི་
བསྒང་ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ ལོག་སྟེ་ཐབ་ཚང་ནང་ལཱ་འབད་བར་འབོ་ནུག།

21

ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

འ་ནཱི་གནད་དོན་འདི་གིས་ བཞེས་སྒོ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་ཁོ་ར་རང་ནད་གཞི་ཟུན་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ ནདཔ་ཚུ་ལུ་ནད་བཀག་རིམ་
ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ཧེ་མ་ལས་ ནད་གཞི་ཟུན་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཆེ་སུ་ཨིནམ་ལས་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་བཞེས་སྒོ་
བྱིན་ནི་འདི་དོགས་པ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས། འ་ནཱི་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་གནད་དོན་འདི་གིས་ ཐབ་ཚང་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་
བཞེས་སྒོའི་ཉེན་སྲུང་དང་

གཙང་སྦྲ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡོན་ཏན་དང་

གོ་རོགས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་སྟོནམ་ཨིན་པས།

སྨན་ཁང་ནང་ལུ་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ ནདཔ་ཚུ་དང་ཐག་ཉེ་ས་སོད་དགོ་མི་ལས་བརྟེན་ ནད་གཞི་ཐོབ་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཆེ་སུ་ཡོད་མི་དེ་ལུ་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྒྱབ་སྣོན་འབད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ སྨན་ཁང་ནང་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ འདི་བཟུམ་མའི་ཉེན་
ཁ་དང་ འབྲེལ་འབྱུང་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གོ་རོགས་མངམ་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་སྐྱེདཔ་ཨིན།

དེ་མ་ཚད་ གནད་དོན་འདི་ལས་ ཐབ་ཚང་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ བཞེས་སྒོའི་ཉེན་སྲུང་ལག་ལེན་ཚུ་ལུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་ལས་

བརྒལ་འཁྲིལ་བསྟུན་མི་འབད་དོ་ཡོདཔ་འབད་ཧ་གོཝ་ཨིན་པས། སྨན་ཁང་ནང་སོད་མི་ནདཔ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ དྲིས་ལན་འབད་
བའི་སྐབས་ལུ་ བཞེས་སྒོ་ཚུ་བྱིན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཐབ་ཚང་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ བཞེས་སྒོའི་ཉེན་སྲུང་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་

ཀྱི་ཐད་ བསམ་འཆར་སྣ་ཚོགས་དང་ མི་མཐུན་པའི་བསམ་འཆར་ཚུ་བཀོད་ཅི། ཁོང་གི་འབད་བ་ཅིན་ ཐབ་ཚང་གི་ལས་གཡོགཔ་
ཚུ་གིས་ འཕྲལ་འཕྲལ་འབད་ ཁ་རས་དང་ མགོ་ཆས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྒྲིག་གོ་གྱོན་དོ་ཡོདཔ་དང་ འཕྲལ་
འཕྲལ་འབད་ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྒྲིག་གོ་ཚུ་མི་གྱོན་པས་ཟེར་བཤད་ཅི།

དེ་མ་ཚད་ ལམ་སྟོན་ཚུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ བཞེས་སྒོ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་ཚུ་ གསར་བསྐོས་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་དང་ གསར་
བསྐོས་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ དེ་ལས་ ན་ཚ་ལས་དྲག་པའི་ཤུལ་ལུ་ གསོ་བའི་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ཐོབ་དགོ་

ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ ཁོ་ནད་ལས་དྲག་ཡོད་པའི་བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་ནི་དང་ ལཱ་འབད་ཆོག་པའི་ཉོག་མེད་ཀྱི་
དོན་ལུ་ གསོ་བའི་ཉོག་མེད་བྱིན་ཏེ་མེད་པའི་ཁར་ སྨན་ཁང་གཞན་མི་ཚུ་གི་ཐབ་ཚངཔ་ཚུ་ལུ་ཡང་ གཡོག་ནང་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་
མ་དང་ བཙུགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ཡང་ གསོ་བའི་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་བྱིན་བྱིནམ་མིན་འདུག།
འ་ནཱི་འདི་ བཞེས་སྒོའི་ཉེན་སྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེན་ཁ་དང་ ཚ་གྱངས་ཀྱི་གཞི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཉེན་སྲུང་དང་ གཙང་སྦྲ་ལྡན་
པའི་བཞེས་སྒོ་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ བཞེས་སྒོ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་ཚུ་ དུས་མཚམས་ཀྱི་གཟུགས་ཁམས་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་

དང་ གསོ་བའི་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་སོད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་སོམ་བྱུང་སྟེ་འདུག། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ འདི་བཟུམ་མའི་གནད་
དོན་ཚུ་བྱུང་པའི་སྐབས་ལུ་ འོས་ལྡན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ངེས་བརན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ བྱུང་རྐྱེན་འཛིན་སྐྱོང་
དང་ བྱ་རིམ་ཚུ་ཡང་དགོཔ་འདུག།

དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུང་ཕོགས་ལྟེ་བའི་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ སྨན་ཁང་ནང་ལུ་ བཞེས་སྒོའི་ཉེན་སྲུང་དང་ གཙང་
སྦྲའི་ལས་རིམ་འདི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་དང་ ཁོང་གིས་ ཟས་བཅུད་སྡེ་ཕྲན་/གུ་རམ་སྨན་བཅོས་ནང་ལུ་ ཁ་སྐོང་གི་ལས་
གཡོགཔ་བཙུགས་ཐོག་ལས་ མ་འོངས་པའི་ནང་ཡར་དྲག་བཟོ་ནི་ཟེར་བཤད་ཅི།

དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུང་ཕོགས་ལྟེ་བའི་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གིས་ བཞེས་སྒོའི་ཉེན་སྲུང་དང་ གཙང་སྦྲའི་ལས་རིམ་ལག་ལེན་འཐབ་
ནི་གི་ཐབས་ཤེས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་འདི་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྒྱབ་སྣོན་འབདཝ་ཨིན། ཨིན་རུང་ སྨན་

ཁང་གིས་ ཐབ་ཚང་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ བཞེས་སྒོའི་ཉེན་སྲུང་གི་དགོས་མཁོ་ཚུ་དང་ འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརན་
བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྟ་རོག་འབད་དགོཔ་ཨིན།

22

ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

ཟས་ཐོ་ལངམ་འབད་འཆར་བཀོད་མ་འབདཝ།

3.2.8.

ཟས་ཐོ་ཚུ་གིས་ བཞེས་སྒོ་ཉོ་ནི་དང་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་ ཐབ་ཚང་གི་ལས་གཡོགཔ་དང་མཁོ་ཆས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ དེ་ལས་ མཇུག་
རང་ འཆར་དངུལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ཏན་འབེབས་བཟོ་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཟས་ཐོ་ཚུ་དོན་སྨིན་ཐོག་ལུ་འཆར་བཀོད་འབད་བ་

ཅིན་ ནང་སོད་ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལུ་ ཁེ་ཕན་སོམ་འོང་ནི་ཨིན་པས། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ སྨན་ཁང་གིས་ཁ་
ཐུག་ལས་

བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་ལམ་ལུགས་འདི་

མཐུན་ཐོག་ལུ་བརྩམ་ཡོདཔ་ངེས་བརན་བཟོ་དགོ།.

འཇོན་ཚད་ཅན་དང་དོན་སྨིན་ཅན་ལུ་འགྱུར་ཐབས་ལུ་

ཟས་ཐོ་ཚུ་ཚུལ་

ལྷག་པར་དུ་ ཟས་ཐོ་ཚུ་ ཟས་བཅུད་མཁས་མཆོག་དང་ སྨན་བཅོས་ སྨན་གཡོག་ དེ་ལས་ བདག་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ལ་སོགས་

པ་ རང་སོའི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ བྱ་རིམ་འདི་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ འཆར་གཞི་བརྩམ་དགོཔ་ཨིན། ཟས་ཐོ་
བརྩམ་ནིའི་བྱ་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ལག་ལེན་དྲག་ཤོས་ཚུ་ འོག་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད།
 སྨན་ཁང་ག་རའི་ནང་ སྤྱིར་བཏང་བཞེས་སྒོའི་དོན་ལུ་ ཟས་ཐོ་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་འདུག།
 དུང་ཅུང་ནང་འབད་ བཞེས་སྒོ་བྱིན་མི་སྨན་ཁང་ཚུའི་ནང་ བཞེས་སྒོ་འཇམ་དྲགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཟས་སོར་ལག་དེབ་གྲ་
སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོདཔ།

 སྨན་ཁང་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་

ཟས་ཐོ་ཚུ་ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་

དེ་དང་བསྟུན་

བསྒྱུར་

བཅོས་འབད་དོ་ཡོདཔ།
 སྨན་ཁང་ག་རའི་ནང་ ཟས་བཅུད་མཁས་པ་ཚུ་ ཟས་ཐོ་བརྩམ་ནི་ནང་གྲས་གཏོགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་
 ནང་སོད་ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་ལམ་ལུགས་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་དང་ མཐའ་སྐྱོང་འབད་ཐབས་ལུ་ མཛོད་
གཉེར་དང་ སྨན་བཅོས་ལྟ་རོག་པ་ དེ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་ལ་སོགས་པའི་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་གཡོགཔ་གཞན་ཚུ་
གྲས་གཏོགས་འབད་དོ་ཡོདཔ།
གནད་དོན་ལོག་ཅིག་ཁར་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཟས་ཐོ་བརྩམ་ནི་ནང་

བར་ཆད་བྱུང་མི་

གཤམ་གསལ་གྱི་ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ཡང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

3.2.8.1.

ཟས་ཐོ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་གི་གཞི་མེདཔ།

ན་ཚ་མེད་པའི་མི་ ཡང་ཅིན་ ཟས་བཅུད་མ་དཀོན་པའི་མི་ཚུ་དང་འཕདཔ་ད་ སྨན་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་ནདཔ་ཚུ་ལུ་ ཟས་
བཅུད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་མཐོ་དྲགས་འབད་འོང་ནི་ཨིནམ་ལས་

འདི་བཟུམ་མའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་བྱིན་ཚུགས་ཡོདཔ་ངེས་བརན་

བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ དེ་བསྟུན་གྱི་ཟས་ཐོ་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ སྨན་ཁང་ཚུ་གིས་ བཞེས་སྒོ་བྱིན་མི་
ཚུ་ནང་

ཟས་བཅུད་ཀྱི་སྙིང་བཅུད་ཡར་འཕར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

ཟས་ཐོ་ཚུ་བརྩམ་དགོ།

ཟས་བཅུད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་ཐོག་ལས་

ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྨན་ཁང་ག་ར་ནང་ ཟས་ཐོ་བརྩམས་པའི་སྐབས་ལུ་ དམིགས་བསལ་
ཟས་བཅུད་ཀྱི་ཁྱད་ཚད་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ཟས་བཅུད་མཁས་པ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་སྐབས་

23

ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

ལུ་ ཟས་ཐོ་བརྩམ་ནི་གི་གནས་ཚད་ ཡང་ཅིན་ ལམ་སྟོན་ཚུ་མེདཔ་ཨིནམ་གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་ཧ་གོ་ཡི། འདི་དང་འདྲཝ་
སྦེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཟས་ཐོ་བརྩམ་ནི་ནང་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་དྲན་ཐོ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་

ག་ནི་ཡང་མ་མཐོངམ་ལས་ དེ་གིས་ ཟས་ཐོ་བརྩམ་ནི་གི་གཞི་ ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་བར་མཚོན་སྟོན་ཡོདཔ་ལས་ དེ་སྦེ་
ཟས་ཐོ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་ཚུ་ག་ར་ ཟས་བཅུད་མཁས་པའི་མཁས་རིག་ལུ་རག་ལས་ཏེ་འདུག།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོན་ལུ་

འབྲུག་པའི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་

འཚོ་བཅུད་ཀྱི་རྒྱབ་སྟོན་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་མེདཔ་ལས་

བརྟེན་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་ཚད་གཞི་དེ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ཟས་ཐོ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་གི་གཞི་

མེད་མི་དེ་གིས་ ཟས་ཐོ་ཚུ་གི་འཚོ་བཅུད་དབྱེ་དཔྱད་(གཤམ་གསལ་གྱི་ཡན་ལག་གི་དོན་ཚན་༣.༢.༨.༢ པའི་ནང་གྲོས་བསྡུར་
འབད་དེ་ཡོད་)འབད་ནི་ནང་ལཱ་ཁག་འོང་ནི་དང་ དེ་གིས་ སྨན་ཁང་ནང་གི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་གིས་ སྨན་ཁང་ནང་སོད་མི་ནདཔ་
ཚུ་གི་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ ཚད་དང་ལྡནམ་འབད་ཐོབ་མི་ཐོབ་ ངེས་གཏན་འབད་ནི་གི་ བརག་ཞིབ་ཚུ་ལུ་བར་
ཆད་རྐྱབ་ནི་ཨིན་པས།

3.2.8.2.

ཟས་ཐོ་ཚུ་ནང་ ཟས་བཅུད་ལྡན་ཧིང་གི་དབྱེ་དཔྱད་ཚུ་ ནམ་ཡང་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པ།

ནདཔ་ཚུ་ལུ་ ཟས་བཅུད་ཚང་པའི་བཞེས་སྒོ་བྱིན་ཡོདཔ་ངེས་བརན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྨན་ཁང་གི་ཟས་ཐོ་ཚུ་ ཟས་བཅུད་
མཁས་པ་ཚུ་གིས་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོ། དབྱེ་དཔྱད་དེ་ཡང་ ཟས་ཐོ་ནང་གི་རྣམ་གྲངས་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ ཟས་བཅུད་ཚུ་དབྱེ་
དཔྱད་འབད་དེ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ཉུང་མཐའི་ཟས་བཅུད་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱད་བསྡུར་འབད་ཞིནམ་ལས་
མཐའ་འཇུག་ལུ་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་ཚད་མཉམ་ཡོད་མེད་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཟས་ཐོ་ཆ་ཚང་གི་དབྱེ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཟས་བཅུད་མཁས་པ་ཚུ་ ཟས་ཐོ་བརྩམ་ནི་ནང་གྲས་གཏོགས་འབད་དེ་
ཡོད་རུང་ སྨན་ཁང་ག་གིས་ཡང་ ཁོང་རའི་ཟས་ཐོ་ཚུ་གི་ཟས་བཅུད་ལྡན་ཧིང་གི་ དབྱེ་དཔྱད་ཚུ་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པའི་

ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ཟས་བཅུད་མཁས་པ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ རྒྱ་གར་གྱི་བཞེས་སྒོའི་ཟས་བཅུད་ཀྱི་གནས་ཚད་དེ་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཞེས་སྒོ་དང་ཅོག་གཅིགཔོ་ཡོདཔ་ལས་

རྒྱ་གར་གྱི་བཞེས་སྒོའི་ཟས་བཅུད་ཀྱི་གནས་ཚད་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་

ཟེར་བཀོད་ཅི། ཨིན་རུང་ ནད་པའི་ཟས་བཅུད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ཐོབ་ཡོདཔ་ ངེས་བརན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཟས་ཐོ་ཚུ་རྒྱ་
གར་གྱི་གནས་ཚད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡང་ བརག་ཞིབ་མ་འབད་ནུག།
འདི་ལས་བརྟེན་ ནདཔ་ཚུ་གིས་ དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ཟས་བཅུད་ཐོབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་ ཁུངས་མཐུན་ཡོད་པའི་བར་དོན་ག་ནི་
ཡང་མེདཔ་ལས་ སྨན་ཁང་ནང་སོད་མི་ནད་པའི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཡང་ ཚད་ཅིག་ལས་བརྒལ་
ཏེ་མིན་འདུག།

3.2.8.3.
ཟས་སོར་དང་

ཟས་སོར་གྱི་གནས་ཚད་མེདཔ།
བཞེས་སྒོ་བཟོ་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཅོག་གཅིགཔོ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་

བཞེས་སྒོའི་ནང་ལུ་

ཟས་བཅུད་ཅོག་

གཅིགཔོ་ལྡན་ཡོདཔ་ངེས་བརན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཟས་ཐོ་དེ་ ཟས་བཅུད་ལྡན་ཧིང་གི་དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཟས་
སོར་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་ ཤོ་མཚུངས་བཟོ་དགོ།
ཐབས་ཤེས་ལུ་རག་ལསཔ་ལས་
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བཞེས་སྒོའི་ནང་ལུ་ ཟས་བཅུད་ལྡན་ཧིང་འདི་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་གི་

ཟས་བཅུད་འབྱང་ནི་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

ཤོ་མཚུངས་ཀྱི་ཟས་སོར་གཞི་

ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

བཙུགས་འབད་དགོཔ་དང་

ནདཔ་ཚུ་ལུ་

དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་

ཟས་བཅུད་དང་ལྡན་པའི་བཞེས་སྒོ་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་

ངེས་བདེན་གྱི་ཟས་བཅུད་དབྱེ་དཔྱད་དེ་ ངེས་བརན་བཟོ་དགོ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྨན་ཁང་ག་རའི་ནང་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་བརག་ཞིབ་འབད་བའི་ ཟས་སོར་གྱི་གནས་
ཚད་མེད་པའི་ཚོར་བ་བྱུང་ཡི། ཟས་ཐོ་དེ་ ཟས་བཅུད་མཁས་མཆོག་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ ཚོགས་ཆུང་གིས་

གསལ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ བཞེས་སྒོ་བཟོ་ནིའི་བྱ་རིམ་འདི་ གསརཔ་-བཟོ་(བཞེས་སྒོ་ཚུ་ ཐབ་ཚངཔ་ཚུ་གིས་རྩ་བ་
ལས་ར་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་)ཟེར་མི་ཨིན་རུང་

གྲ་སྒྲིག་འབད་ཐངས་སོ་སོ་དང་

དབྱེ་དཔྱད་མ་འབད་བའི་ཟས་སོར་ཚུ་ལག་

ལེན་འཐབ་མི་དེ་གིས་ བཞེས་སྒོའི་ནང་གི་ཟས་བཅུད་ཚུ་མེདཔ་གཏང་ནི་ཨིན་པས།

འདི་གིས་ ནདཔ་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ ཟས་བཅུད་དང་ལྡན་པའི་བཞེས་སྒོ་ མི་ཐོབ་ནི་ཨིནམ་ད་ ཟས་བཅུད་ཉུང་སུ་ལས་བརྒལ་
མི་ཐོབ་ནི་དང་ ཤུལ་ལས་ གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཡང་ སྐྱོ་དྲགས་འོང་ནི་ཨིན་པས།

3.2.8.4.

བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་ཟས་ཐོ་འཁོར་རིམ་ནང་ ཟས་ཐོ་བསྐྱར་ལོག་ཡོདཔ།

ཟས་ཐོའི་འཁོར་རིམ་ཟེར་མི་འདི་

ངེས་བསལ་གྱི་དུས་ཡུན་གྱི་དོན་ལུ་བརྩམ་མི་

ཟས་ཐོ་ཚུ་གི་རིམ་པ་ཅིག་ཨིནམ་ད་

དཔེར་ན་ བདུན་ཕྲག་གསུམ་གྱི་དོན་ལུ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན། འཁོར་རིམ་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཟས་ཐོ་འདི་ ཉིནམ་རེ་རེ་ལུ་སོ་སོ་
འབད་འོངམ་ཨིན། འཁོར་རིམ་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་(བདུན་ཕྲག་གསུམ་)ལུ་ ཟས་ཐོ་ཚུ་བསྐྱར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།
བཞེས་སྒོའི་ལྷམ་པ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་དང་ བཞེས་སྒོ་ཟ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཟས་ཐོ་བརྩམ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཟས་ཐོའི་

འཁོར་རིམ་བཟོ་ནི་འདི་ ལག་ལེན་དྲག་ཤོས་ཅིག་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ སྨན་ཁང་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ ངེས་བསལ་གྱི་དུས་
ཡུན་ ཡང་ཅིན་ འཁོར་རིམ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ བསྐྱར་ལོག་མེད་པའི་བཞེས་སྒོའི་རྣམ་གྲངས་ཐོག་ལུ་ ཉིནམ་རེ་ནང་
བཞེས་སྒོ་ཚར་གསུམ་རེ་བྱིན་ནི་གི་ ཟས་ཐོ་བརྩམས་དགོ།

ཨིན་རུང་ སྨན་ཁང་ཚུ་ལས་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ ཟས་ཐོ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྨན་ཁང་ག་རའི་ནང་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་
འཁོར་རིམ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་རུང་

ཤ་བྱིན་པའི་ཉིནམ་ཚུ་ནང་མ་གཏོགས་

ཟས་ཐོ་ཚུ་བསྐྱར་ལོག་འབད་དེ་འདུག།

དཔེར་ན་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུང་ཕོགས་ལྟེ་བའི་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་ འ་ནཱི་བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་འཁོར་རིམ་ནང་ ཉིན་
བསྟར་བཞིན་དུ་བསྐྱར་ལོག་འབད་མི་ ཟས་ཐོ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག། དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུང་ཕོགས་ལྟེ་བའི་གཙོ་བསྟེན་

སྨན་ཁང་གིས་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་ནང་ དྲོ་པ་ཨ་རག་ར་ དྲོ་མཛར་ ཇ་དང་སྒོང་རོག་ དེ་ལས་ བཱམ་རོ་ཊི་བྱིན་ཏེ་འདུག།
འདི་བཟུམ་སྦེ་ སྨན་ཁང་གཞན་མི་ཚུ་ནང་ ཉིན་མའི་ལྟོ་ ཆུམ་དང་ དཱལ་ ཚོད་བསྲེ་སྣ་ཚོགས་བླུགས་ཏེ་བཟོ་བཟོ་ཚོདམ་
བྱིན་དོ་ཡོདཔ་དང་ ཤ་མ་བྱིན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཕྱི་རུའི་ལྟོ་དེ་ཨ་རག་ཧ་ལུགས་འབད་བྱིན་ཏེ་འདུག།

སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་ བཞེས་སྒོའི་རྣམ་གྲངས་ཅོག་གཅིགཔོ་དེ་ལོག་ཅི་ར་བྱིན་མི་དེ་གིས་ བཞེས་སྒོའི་ལྷམ་པ་ཉུང་དྲགས་ཐོན་ནི་
ཨིན་པས། ལྷག་པར་དུ་ ཕྲ་རབ་ཟས་བཅུད་ཀྱི་བྱུང་ཁུངས་ཆེ་ཤོས་ཨིན་མི་ ཚོད་བསྲེ་དང་ཤིང་འབྲས་ཀྱི་རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་

བྱིན་ནི་ནང་ གཙོ་བོ་བཏོན་ཏེ་མིན་འདུག། སྨན་ཁང་གསུམ་(མོང་སྒར་ལུང་ཕོགས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་དང་ དགེ་ལེགས་
ཕུག་ལུང་ཕོགས་ལྟེ་བའི་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ དེ་ལས་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་སྨན་ཁང་)ནང་རྐྱངམ་གཅིག་ དུས་བསྟུན་གྱི་

ཤིང་འབྲས་ཚུ་བྱིན་ནི་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ཟས་ཐོ་ནང་བཀོད་དེ་འདུག། སྨན་ཁང་ནང་གི་ཟས་ཐོ་ཚུའི་ནང་ ཉིན་མའི་ལྟོ་དང་
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ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

ཕྱི་རུའི་ལྟོ་ནང་ ཚོད་བསྲེ་བྱིན་དགོཔ་འབད་ཡོད་རུང་ མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ ཀེ་བ་བྱིན་ཏེ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། མོང་
སྒར་ལུང་ཕོགས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་ལུ་ ཡུན་རིངམོ་འབད་སོད་དེ་ཡོད་མི་ སོག་རླུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སོད་མི་ནདཔ་གཅིག་
གིས་ མོ་ “ཀེ་བ་གི་བསུན་ཁག་ཁ་ར་བཟོ་ཡི་” ཟེར་བཀོད་ཅི།
ཟས་ཐོའི་འཁོར་རིམ་ནང་

བཞེས་སྒོའི་རྣམ་གྲངས་གང་རུང་གཅིག་

ལོག་ཅི་ར་བྱིན་པ་ཅིན་

ནདཔ་ཚུ་བཞེས་སྒོ་འདི་ལུ་

བསུན་ཏེ་ ཟ་མ་ཚུགསཔ་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་ བཞེས་སྒོ་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་བརྒལ་ ཟ་མ་ཚུགསཔ་ཐལཝ་
ཨིན།

3.2.8.5.

ཟས་ཐོ་ཚུ་ནང་ཁུ་བའི་རིགས་ཚད་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེདཔ།

ཟས་ཐོ་ཚུ་ནང་ ནད་པའི་ཟས་བཅུད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་རྐྱངམ་གཅིག་ཚུད་ནི་དང་ སྣ་མང་ལུ་གཙོ་བོ་བཏོན་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་
པར་

ཆུ་བཟུམ་མའི་ཁུ་བའི་རིགས་ཚུ་ ཟས་བཅུད་སྤེལ་ནི་དང་ གཟུགས་ཀྱི་དྲོད་ཤུགས་ཚད་འཛིན་འབད་ནི་

དེ་ལས་

བཙོག་པ་ཚུ་བཏོན་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་ ཁུ་བའི་རིགས་ཚུ་ཡང་བཙུགས་དགོ། ནདཔ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་
ལྗིད་ཚད་དང་བསྟུན་པའི་ཁུ་བའི་རིགས་ཐོབ་དགོཔ་དང་
གཟུགས་ཁར་ཆུ་བསྐམ་ནི་ལས་བཀག་ནིའི་དོན་ལུ་

ཁུ་བའི་རིགས་ལངམ་འབད་ཡོདཔ་

གསལ་བཀོད་འབད་བའི་ཁུ་བའི་རིགས་ཚུ་

ངེས་བརན་བཟོ་ནི་དང་

བྱིན་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་

ནད་གཡོགཔ་ལུ་ཁ་གསལ་འབད་བཤད་དགོ།
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཇ་དང་དཱལ་རྐྱངམ་གཅིག་བྱིན་ཏེ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ ནདཔ་ཚུ་ལུ་ཁུ་བའི་རིགས་ཚུ་ ཚད་
ཅིག་ལས་བརྒལ་མི་ཐོབ་དོ་ཡོདཔ་འབད་ཤེས་ཅི།

དེ་མ་ཚད་

ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་འཐུང་མི་ཁུ་བའི་རིགས་ཚུ་

ལྟ་རོག་

འབད་ནི་མེདཔ་མ་ཚད་ ཁུ་བའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ཡང་ བརག་ཞིབ་འབད་ནི་མིན་འདུག། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་

གྱིས་ ནད་པའི་ཁང་མིག་ཚུ་ནང་ ཆུ་བཙག་ནི་དང་ དྲོད་བཏགས་ནིའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ནདཔ་ཚུ་ལུ་ ཆུ་
འཐུང་ནི་གི་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་ཚུ་ མེད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།
ཁུ་བའི་རིགས་ཀྱི་བྱུང་ཁུངས་ཚད་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་མི་དང་

འཐུང་ནི་ཡང་ཚད་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་མི་དེ་གིས་

གཟུགས་ཁར་ཆུ་བསྐམ་སྟེ་ གནས་སྟངས་ཚུ་ཚབས་ཆེན་ལུ་འགྱུར་ནི་ཨིན་པས།
ཟས་ཐོ་བརྩམ་ནི་ནང་ ཆད་སྐྱོན་བྱུང་མི་ཚུ་གིས་ ཟས་ཐོ་བརྩམས་ནི་ནང་དྲན་པ་ཐེབས་བཏོན་དགོ་པའི་ བར་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན་

པས། སྨན་ཁང་གི་བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་ ཤོ་མཚུངས་བཟོ་ནི་དང་ དུས་ཚོད་མི་འགོར་ནི་ ཟད་སོང་ཚད་འཛིན་འབད་ནི་ནང་
ཕན་ཐོགས་ནི་དང་ འཇུག་ལུ་ འཇོན་ཚད་ཅན་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ནང་སོད་ནད་པའི་ བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་ལམ་ལུགས་
བྱུང་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ འདི་བཟུམ་ཚུ་འབད་དགོཔ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས།

3.2.9.

ནདཔ་རྒས་ཤོས་ཚུ་སྨན་ཁང་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་བརག་དཔྱད་མ་འབདཝ།

སྨན་ཁང་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཟས་བཅུད་དཀོན་པའི་ནདཔ་ངོས་བཟུང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འོས་ལྡན་གྱི་ཟས་
བཅུད་བརག་དཔྱད་ལག་ཆས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཟས་བཅུད་བརག་ཞིབ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། འ་ནཱ་འདི་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་

དཀའ་ངལ་ཡོད་མི་དང་ ཡང་ཅིན་ ཟས་བཅུད་ཉུང་བའི་ན་ཚ་ཐོབ་ཉེན་ཡོད་པ་ཅིན་ ཟས་བཅུད་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་
བརག་ཞིབ་ཚུ་ རྒྱས་ཞིང་རྒྱསཔ་འབད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་པའི་ནདཔ་ ངོས་བཟུང་འབད་ནི་གི་ཐབས་ལམ་དང་པ་ཨིན། འདི་
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ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

གིས་ ནདཔ་ཚུ་མགྱོགས་དྲགས་འབད་དྲག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་
ཟས་བཅུད་ཀྱི་
ནང་

སྐྱོང་བཞག་འབད་ནི་ནང་ཕན་ཐོགས་ནི་དང་

སྨན་ཁང་

དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ལས་བརྒལ་སོད་མི་དགོ་ནི་ཨིནམ་ལས་

སྨན་ཁང་གི་ཟད་སོང་ལུ་ཡང་ གལ་ཅན་གྱི་ཁེ་ཕན་འོང་ནི་ཨིན་པས།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བལྟ་སྐོར་འབད་མི་སྨན་ཁང་ཚུ་
ནང་ ལོ་ལྔ་གི་འོག་འཇུག་འབད་མི་ཨ་ལུ་ཚུ་ ལྗིད་ཚད་

- རིང་ཚད་

/དཀྱུས་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་(W/H %) ཡང་ཅིན་ ཚད་གཞིའི་ཁྱད་པར་གྱི་
གནས་སྟངས་(Z-score)ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་བརག་ཞིབ་འབད་དོ་ཡོདཔ་

དང་ སྐྱེས་ལོ་༥ ཡན་ཆད་ཀྱི་ཨ་ལུ་ཚུ་ བརག་ཞིབ་(སྨན་བཅོས་རགས་
མཚན་)ཀྱི་ཐོག་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་འདུག། པར་རིས་༣.༡ པའི་
ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ སྨན་ཁང་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་བའི་

སྐབས་ལུ་ སྐྱེས་ལོ་༥ འི་འོག་འཇུག་གི་ཨ་ལུ་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་ བརག་ཞིབ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབདཝ་མ་གཏོགས་ ན་ཚོད་
སྨིན་མི་ནདཔ་ཚུ་ལུ་བརག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་མིན་འདུག། ལྷག་པར་དུ་
སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ནདཔ་འདི་ཚུ་ འཕྲལ་
གྱི་ལྗིད་ཚད་མར་ཕབ་སོང་མི་དང་
འབད་ནི་མིན་འདུག།

ཟ་ཁམས་མེདཔ་འགྱོ་མི་ཚུ་

དབྱེ་ཞིབ་

པར་རིས་༣.༡ པ། ཨ་ལོ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་བརག་
ཞིབ་ཀྱི་བཀང་ཤོག།

དེ་གི་ཚབ་ལུ་ ལོ་ན་སྨིན་མི་ནདཔ་ཚུ་ ཕྱི་གཟུགས་ལུ་ལྟ་སྟེ་བརག་ཞིབ་འབད་ནི་འདི་ བརག་ཞིབ་ཀྱི་ཚད་ཁོ་ན་ཨིནམ་ད་ དེ་གི་
ཤུལ་ལས་

ཚུལ་མཐུན་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་འདུག།

དཔེ་འབད་བ་ཅིན་

དགེ་ལུགས་ཕུག་ལུང་ཕོགས་ལྟེ་བའི་གཙོ་བསྟེན་སྨན་

ཁང་ནང་ ལོ་ན་སྨིན་མི་ནདཔ་ཚུ་ སྨན་ཁང་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་བརག་ཞིབ་འབད་ནི་མེད་རུང་

དྲུང་འཚོ་གིས་ དམིགས་བསལ་གྱི་བཀོད་རྒྱ་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་བརག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་ ལག་ལེན་

དྲག་ཤོས་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་དེ་འདུག། འ་ནཱི་འདི་ ནདཔ་གིས་བཞེས་སྒོ་ཟ་ནི་གི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ གཟུགས་སྟོབས་བར་སྟོན་
(BMI)ལ་སོགས་པ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ཟུར་སྦྲགས་ཀ་པའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
ཞིབ་འཇུག་ཚུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་

རྒས་ཤོས་ཚུ་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་ནི་གི་ ཉེན་ཁ་ཆེ་དྲགས་ཡོད་པའི་བར་མཚོན་སྟོན་

ཡོདཔ་དང་ འདི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བལྟ་སྐོར་འབད་མི་སྨན་ཁང་ཚུ་གི་ འཕྲོད་བསྟེན་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་
ལས་ཡང་ ཟས་བཅུད་ཉུང་བའི་ན་ཚ་འདི་ ལོ་ན་རྒས་མི་ནདཔ་ཚུ་ལུ་ མང་ཆེཝ་འབད་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི།
ནདཔ་རྒན་ཤོས་ཚུ་ལུ་
དགོཔ་ཐོན་ནི་དང་

ཟས་བཅུད་དཀའ་ངལ་གྱི་བརག་ཞིབ་མ་འབད་མི་དེ་གིས་

འགྲོས་ཀྱིས་འབད་དྲག་ནི་

སྟབས་མ་བདེཝ་མངམ་ཐོན་ནི་

སྨན་ཁང་ནང་ལུ་

ཡུན་རིངམོ་འབད་སོད་

མལ་ཆ་ནང་ཡུན་རིངམོ་འབད་ངལ་འཚོ་དགོཔ་

བྱུང་ནི་ དེ་ལས་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ ཤི་རྐྱེན་བྱུང་ནི་ལ་སོགས་པའི་ དཀའ་ངལ་གཞན་ཚུ་བྱུངམ་ཨིན་པས།
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ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུང་ཕོགས་ལྟེ་བའི་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གིས་འབད་བ་ཅིན་

ཨ་ལུ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་

ཟས་བཅུད་ཉུང་བའི་ན་ཚ་གི་བརག་ཞིབ་འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་ ནད་པའི་ཁང་མིག་གཞན་ནང་ བརག་ཞིབ་འབད་ནི་འདི་ ཁོང་རའི་
ན་ཚ་གི་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དོ་ཟེར་བཀོད་ཅི།

སྨན་ཁང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཨ་ལུ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་བརག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་ ཐབས་ལམ་
གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ལུ་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

རྒྱབ་སྣོན་འབདཝ་ཨིན།

ནདཔ་རྒན་ཤོས་ཚུ་ཡང་

ཟས་

བཅུད་དཀོན་པའི་ན་ཚ་ཐོབ་ནིའི་ཉེན་ཁ་སོམ་ཡོདཔ་ལས་ སྨན་ཁང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ནདཔ་རྒན་ཤོས་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་
བརག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་འདུག།

3.2.10.

བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་གི་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ བརག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པ།

ནང་སོད་ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ སྤུས་ཚད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ལག་ལེན་ཚུ་བརག་ཞིབ་འབད་ནི་གི་
དོན་ལུ་ ནདཔ་འདི་ཚུ་ བར་དོན་གྱི་བྱུང་ཁུངས་རྩ་ཅན་ཅིག་ཨིན། སྨན་ཚུ་གིས་ སྤུས་ཚད་ཡར་སྐྱེད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་-ནད་པའི་

ཡིད་ཆེས་ཀྱི་བརག་ཞིབ་ཐོག་ལས་ དུས་མཚམས་ཚུ་ནང་ ནད་པའི་བསམ་འཆར་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་དགོ། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སྨན་
ཁང་གིས་ ནང་སོད་ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་ལམ་ལུགས་ ཡར་སྐྱེད་གཏང་ཐབས་ལུ་ ནད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཚུ་ ནད་པའི་
བཞེས་སྒོའི་དོན་ལུ་ཚད་འཇལ་འབད་དགོ།
སྨན་ཁང་ཚུ་གིས་

ནད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་བརག་ཞིབ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་རུང་

བརག་ཞིབ་ཚུ་བརྒྱ་ལམ་ལས་བརྒལ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་མིན་འདུག།

བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་གི་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་

འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་

གྱིས་ སྨན་ཁང་བདག་སྐྱོང་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་བསྒྱུར་བཅོས་རིམ་པ་དང་ སྙན་ཞུ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ནད་པའི་ཡིད་ཆས་ཀྱི་བརག་
ཞིབ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་འབད་ཤེས་ཅི།

ཨིན་རུང་

སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་

བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་

ནད་པའི་ཡིད་ཆེས་བརག་ཞིབ་ཀྱི་དྲིས་ལན་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་ནུག།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

འཇིགས་མེད་རོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་དང་

དགེ་ལེགས་ཕུག་

ལུང་ཕོགས་ལྟེ་བའི་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་ རང་དབང་ཐོག་གི་བརག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ བརག་ཞིབ་དེ་གིས་
སྨན་ཁང་གི་བཞེས་སྒོའི་ཐད་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ ནདཔ་ཚུ་ལུ་ཉོག་བཤད་དུམ་གྲ་རེ་བརྒལ་མེད་པའི་མངོན་གསལ་སྟོན་ཡི། སྤྱིར་བཏང་
ལུ་ བརག་ཞིབ་འབད་མི་ནདཔ་འདི་ཚུ་ སྨན་ཁང་ནང་གི་བཞེས་སྒོའི་སྤུས་ཚད་དང་ འབོར་ཚད་ དེ་ལས་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལུ་

ཡིད་ཆེས་ཡོདཔ་འབད་མཐོང་ཅི། ཨིན་རུང་ བརག་ཞིབ་འབད་མི་གི་གྱངས་ཁ་ཉུང་དྲགས་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ བརག་ཞིབ་ཀྱི་
གྲུབ་འབྲས་དེ་ ཐུན་མོང་འབད་བཟོ་མི་བཏུབ་ནི་དང་ ནད་པའི་གྲངས་འབོར་གྱི་ཁྱད་ ཆོད་མི་ཚུགས།
དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་

གཞུང་དོན་དང་ཚུལ་མཐུན་གྱི་

བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་གི་ཡིད་ཆེས་བརག་ཞིབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་

ནདཔ་ཚུ་

ལས་ སྨན་ཁང་གི་བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་གི་བསམ་འཆར་དང་ བསམ་ལན་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་
ཨིན། འདི་བཟུམ་མའི་བར་དོན་མེད་མི་དེ་གིས་ སྨན་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་ལུ་ མ་འོངས་པའི་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་ གོང་འཕེལ་

གཏང་ནི་ དེ་ལས་ ནང་སོད་ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ སྤུས་ཚད་ཡར་དྲག་བཟོ་ནི་ཚུ་ནང་ ཉམས་ཆག་
བྱུང་འོང་།
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ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

3.2.11.

མཛོད་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་ནང་དམ་འཛིན་ལངམ་འབད་མེདཔ།

དོན་སྨིན་ཐོག་ལུ་རྩིས་བཀོད་འབད་ནི་དང་

ལོག་སོད་དང་ཚུལ་མིན་གཡོ་སོད་འབད་ནི་གི་ཉེན་ཁ་

མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

མཛོད་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ དམ་འཛིན་ལངམ་འབད་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་ སྨན་ཁང་དྲུག་ནང་བལྟ་སྐོར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡིཿ
i.

དུས་མཚམས་ཀྱི་རྩིས་སྙོམས་འབད་ནི་མེདཔཿ

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་བལྟ་སྐོར་འབད་མི་

སྨན་ཁང་ག་

རའི་ནང་ རྩིས་དེབ་དང་ དངོས་གྲངས་ཚུ་གི་བར་ན་ དུས་མཚམས་ཀྱི་མཛོད་ཆས་ལྷག་ལུས་ཀྱི་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ནི་
མིན་འདུག། དུས་མཚམས་ཀྱི་རྩིས་སྙོམས་འབད་ནི་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ དགོས་མཁོ་ལས་ལྷག་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཅ་ཆས་ཉོ་
ནི་དང་ དེ་ཚུ་མེདཔ་ཐལ་ཏེ་ ཆུད་ཟད་འགྱོ་ནི་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ འདི་བཟུམ་མའི་དམ་འཛིན་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་མ་

འབད་བ་ཅིན་ ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་དོན་ལུ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལོག་སོད་འབད་ནི་དང་ ཚུལ་མིན་གཡོ་
སོད་འབད་ནི་ལས་བཀག་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།
ii.

མཛོད་ཆས་ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ ཡང་ཅིན་ ཕྱིར་སོད་འབད་མི་ཚུ་བདེན་དཔྱད་མ་འབདཝཿ བལྟ་སྐོར་འབད་མི་སྨན་ཁང་

ཚུ་ནང་ ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་མཛོད་ཐོ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འགན་ཁག་ཕོགས་མི་ག་གིས་ཡང་ མཛོད་
ཐོའི་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་སྐབས་དང་ ཐབ་ཚང་ནང་སོད་པའི་སྐབས་ལུ་ བདེན་དཔྱད་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་བྱུང་

ཡི། འདི་བཟུམ་མའི་དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་མེད་མི་དེ་གིས་ མཛོད་ཁང་ནང་ལས་སོད་མི་བཞེས་སྒོའི་མཁོ་ཆས་ཀྱི་
འབོར་ཚད་ཚུ་ གཡོ་བཅོས་འབད་ནི་གི་ཉེན་ཁ་སོམ་འདུག།

3.2.12.

ཐབ་ཚང་དང་ མཛོད་ཁང་ནང་མཁོ་ཆས་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ནད་པའི་བཞེས་སྒོ་བྱིན་ནི་ནང་ འཇོན་ཐངས་མེདཔ་བཟོ་
ཡོདཔ།

བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་ལམ་ལུགས་དེ་

དོན་སྨིན་ཅན་འབད་དགོ་པ་ཅིན་

མཁོ་ཆས་དང་ཐབ་ཆས་ཚུ་ལངམ་འབད་དགོ།
བཞེས་སྒོ་ཟ་ནི་ཨིན་མི་འདི་
དགོ།

སྨན་ཁང་ག་རའི་ཐབ་ཚང་དང་

ད་ལྟོའི་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་འབྲེལ་མཐུད་དང་

ཧེ་མ་ལས་དུས་ཡུན་ལེ་ཤ་འགོར་ཡོདཔ་ལས་

བཞེས་སྒོ་ལེགས་ཤོམ་འབད་གསོག་འཇོག་འབད་མི་དང་

མཛོད་ཁང་ཚུ་ནང་

ཁྲོམ་ཁར་ཐོབ་ཧིང་ཚུ་ལས་བརྟེན་

བཞེས་སྒོ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་འབད་གསོག་འཇོག་འབད་

གྲ་སྒྲིག་འབད་མི་

དེ་ལས་

ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་བྱིན་མི་ཚུ་

མེདཔ་མ་ཐལ་བར་ གསརཔ་འབད་རང་ལུས་སྲིད་ནི་དང་ ཟས་བཅུད་ཚུ་ཡང་རང་བཞག་འབད་ཚུགས།
ཨིན་རུང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་སྨན་ཁང་ནང་ལུ་ བསིལ་མཛོད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ཚོད་བསྲེ་ཚུ་མཐིང་གཞི་
གུ་བཞག་སྟེ་འདུག། འ་ནཱི་སྨན་ཁང་ནང་ར་ བཞེས་སྒོའི་དོ་གཞོང་འདི་མེདཔ་ཐལ་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ཐབ་ཚངཔ་ཚུ་གིས་ བཞེས་སྒོ་

བྱིན་པའི་ནམ་དུས་ནང་ བཞེས་སྒོ་ཚུ་ཁོ་རའི་ཕག་ལྟག་ཁར་ བསྐྱལ་ཏེ་འབག་སྟེ་འདུག། གསོག་འཇོག་དང་ མཁོ་ཆས་ཚུ་གི་འདྲ་
པར་ཚུ་ པར་རིས་༣.༣ པའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
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ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

པར་རིས་༣.༣ པ། དོ་གཞོང་བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་དང་ ཚོད་བསྲེ་དང་ བཞེས་སྒོའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ མཐིང་གཞི་དང་ ཅོག་ཙེ་གུ་བཞག་ཡོདཔ།

འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ པར་རིས་༣.༤ པའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་སྨན་
ཁང་ནང་ བསིལ་མཛོད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ཚོད་བསྲེ་ཚུ་ ཁྱིམ་ནང་གི་ཅ་ཆས་བསིལ་སྒྲོམ་ཚུ་ནང་བཙུགས་ཏེ་
འདུག།

གསོག་འཇོག་འབད་ནི་གི་མཐུན་རྐྱེན་དང་
མཁོ་ཆས་མེད་མི་ལས་བརྟེན་

ཐབ་ཚང་ནང་གི་

བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་དང་

དམིགས་བསལ་གྱི་གཙང་སྦྲ་དང་

མེདཔ་ཐལ་ནི་དང་འབྲེལ་

བའི་

བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་གི་འཇོན་ཚད་ལུ་གནོད་པ་བྱུང་

འོང་།

དེ་གིས་

ཟས་བཅུད་ཉུང་སུ་ཡོད་པའི་བཞེས་སྒོ་ལུ་

འགྱུརཝ་ཨིན།

པར་རིས་༣.༤ པ། ཚོད་བསྲེ་ཚུ་ ཁྱིམ་གྱི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ནང་བཞག་ཡོདཔ།

ཁུངས་མཐུན་མེད་པའི་འཆར་དངུལ་གྱི་སྔོན་རྩིས་ལས་བརྟེན་ ཞོར་བྱུང་དུ་ཐོན་སྐྱེད་ཆུད་ཟད་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ།

3.2.13.
སྤྱིར་བཏང་ལུ་

འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་

རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་མང་ཤོས་ཅིག་གི་

འཆར་དངུ་རྩིས་བཏོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

ཐབས་གཞི་-གཞིར་བཞག་འཆར་དངུལ་(formula-based budgeting)ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། འདི་བཟུམ་སྦེ་ སྨན་ཁང་
སྣ་ཚོགས་འོག་གི་

ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་འཆར་དངུལ་དེ་ཡང་

ཐབས་གཞི་-གཞིར་བཞག་འཆར་དངུལ་(formula-based

budgeting)གྱི་ཐབས་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འཆར་དངུལ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་འདུག། ནདཔ་ཚུ་གི་བཞེས་སྒོའི་འཆར་དངུལ་ནང་
ཅ་ནམ་གྱི་གོང་ཚད་དང་ ཉལ་ཁྲི་གི་གྱངས་ཁ་ དེ་ལས་ ཉིན་གྲངས་བཅས་ མཐུན་རྐྱེན་གསུམ་འདུག།
གྲོས་འཆར་བཀོད་མིའི་འཆར་དངུལ་=

མཐུན་རྐྱེན་(གོང་ཚད་དང་

ཉལ་ཁྲི་གི་གྱངས་ཁ་

ཉིན་གྲངས་)།

Proposed Budget = f (Rates, No. of beds, No. of days).

དཔེར་ན་

འོག་གི་པར་རིས་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་

མཐུན་རྐྱེན་གསུམ་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་

དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུང་

ཕོགས་ལྟེ་བའི་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༡༦ གི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་༡,༨༡༥,༨༧༥.༠༠ གི་གྲོས་
འཆར་བཙུགས་ནུག།

འཆར་དངུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་བཀོད་ས་ལས་

རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་

དངུལ་ཀྲམ་

༡,༡༠༡,༠༠༠.༠༠ གནང་གྲོལ་འབད་ནུག། སྨན་ཁང་གིས་གལ་ཅན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་གཅིག་འདི་ ཉལ་ཁྲི་ཡོད་མི་གི་གྱངས་ཁ་ལག་
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ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

ལེན་འཐབ་ནུག། ཉལ་ཁྲི་ཚུ་གི་གྱངས་ཁའི་ཡོངས་བསོམས་འདི་ དགུ་འཐབ་རྐྱབ་མི་འབད་འབག་པའི་སྐབས་ལུ་ འཆར་དངུལ་
འདི་ཤོང་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཁར་གྲོས་འཆར་བཀོད་ནུག་-ཉལ་ཁྲི་༡༠༠ (ཐིག་ཁྲམ་༣.༤ པའི་ནང་)དེ་ ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ ཆ་ཚང་
འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ།

14.09 S&M - Patient Diet
རྣམ་གྲངས།
ཆུམ་ 551
ཨོ་ཕྱེ།
དཱལ།
གུ་རམ།
ཚྭ།
མར་ཁུ།
ཇ་རིལ།
ཧཱལ་དི་/ཇི་ར།
ཚོད་བསྲེ།
སྒོང་རོག
ཤ་ཚུ།
ངེས་བསལ་གྱི་བཞེས་སྒོ།

གོང་ཚད་(དངུལ་

ཉལ་ཁྲིའི་

ཀྲམ་)

གྱངས་ཁ།

7.25
8.00
5.50
0.95
0.50
1.50
0.75
0.40
10.55
9.85
2.50
20.00

བསོམས།

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10

ཉིན་གྲངས་།

365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365

ལོ་གཅིག་གི་ཡོངས་བསོམས་
(དངུལ་ཀྲམ་)

264,625.00
292,000.00
200,750.00
34,675.00
18,250.00
54,750.00
27,375.00
14,600.00
385,075.00
359,525.00
91,250.00
73,000.00
1,815,875.00

ཐིག་ཁྲམ་༣.༤ པ། དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུང་ཕོག་ལྟེ་བའི་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གི་ ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་འཆར་དངུལ་གྲོས་འཆར།

སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་ ཉལ་ཁྲི་ཚུ་ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་ ཡོངས་རོགས་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་མི་འོང་། གལ་སྲིད་ དེ་སྦེ་འོང་སྟེ་
འབད་རུང་ སྨན་ཁང་ནང་སོད་མི་ནདཔ་ཚུ་བརྒྱ་ཆ་༡༠༠ ར་ སྨན་ཁང་ནང་གི་བཞེས་སྒོ་ཟ་ནིའི་དང་འདོད་མི་འོང་། འཆར་བཀོད་

འབད་བའི་འཆར་དངུལ་ནང་ ཉལ་ཁྲི་གི་གྱངས་ཁ་ཚུ་བགོ་གྲངས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་འཆར་དངུལ་གྱི་ཕོ་
ཚོད་མཐོ་དྲགས་ཐོནམ་ཨིན་པས།
ཕོ་ཚོད་མཐོ་དྲགས་འབད་སྟོན་མི་དེ་གིས་ བཞེས་སྒོ་ཆུད་ཟད་འགྱོ་མི་ལུ་ ཐད་ཀར་གྱི་གནོད་པ་མེད་རུང་ དེ་གིས་ བཞེས་སྒོའི་
མཁོ་ཆས་ཚུ་ དགོས་མཁོ་ལས་ལྷག་སྟེ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་གི་ ཞོར་བྱུང་གི་རྒྱབ་སྣོན་བྱིནམ་ཨིན་པས།

དེ་འབདཝ་ལས་ ཉལ་ཁྲི་གི་གྱངས་ཁ་བརྩི་འཇོག་མ་འབད་བར་ ཧེ་མའི་འགྲོས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྨན་ཁང་ནང་གི་བཞེས་སྒོ་
ཟ་ནིའི་དང་འདོད་ཡོད་མི་ནདཔ་ཚུ་གི་

གྱངས་ཁ་གི་སྔོན་རྩིས་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་

ཁུངས་ལྡན་གྱི་འཆར་དངུལ་སྔོན་རྩིས་

/གྲོས་འཆར་བྱུང་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། དེ་གིས་ ཞོར་བྱུང་གི་ཆུད་ཟད་མར་ཕབ་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ འདི་བ་ལྷག་སྟེ་ ནད་པའི་
བཞེས་སྒོ་ཉུང་སུ་འབད་བཟོ་མི་དེ་གིས་ སྤུས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་བཞེས་སྒོ་བྱིན་ཚུགས།
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ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

ལེའུ་༤ པཿ གྲོས་འདེབས།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡར་དྲག་བཟོ་ནིའི་དམིགས་ཡུལ་བསྐྱེད་དེ་

གཙོ་བོ་ར་

ལེའུ་༣ པའི་ཆ་ཤས་༣.༢ ནང་གྲོས་བསྡུར་འབད་མི་ བརག་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ཡོད་པའི་ གཤམ་གསལ་གྱི་
གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཕུལཝ་ཨིན།

1.

སྨན་ཁང་ཚུ་གིས་ སྨན་ཁང་ནང་གི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་བའི་ ཉིན་བསྟར་གྱི་ཟས་བཅུད་དང་ལྡན་ཡོདཔ་
ངེས་བརན་བཟོ་དགོཔ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ནུས་ཤུགས་དང་ ཕྲ་རབ་ཟས་བཅུད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་ཟ་མི་ཟས་བཅུད་
ཀྱི་ འཛམ་གླིང་གསོ་བའི་ལས་ཚོགས་ཀྱིས་གསལ་བཀོད་འབད་མི་དགོས་མཁོ་ཚུ་དང་ མ་མཐུན་པར་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

དེ་མ་ཚད་ ཟས་ཐོ་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཟས་བཅུད་ཚད་གཞི་གི་གཞི་བཞག་ས་ཡང་མིན་འདུག། གསལ་བཀོད་འབད་
དེ་ཡོད་པའི་ ཉིན་བསྟར་གྱི་ཟས་བཅུད་དང་ལྡན་ནི་དང་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཚད་སྙོམས་གྱི་བཞེས་སྒོ་བྱིན་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་
སྨན་ཁང་ཚུ་གིསཿ

 སྨན་ཁང་ནང་བཞག་མི་ནདཔ་གི་དོན་ལུ་ ཉིན་བསྟར་གྱི་ཉུང་མཐའི་ཟས་བཅུད་གསལ་བཀོད་འབད་དགོ།
 དེ་བསྟུན་གྱི་རྒྱགས་སྐལ་གྱི་ཚད་གཞི་ གསལ་བཀོད་འབད་དགོ།
 ཟས་ཐོ་ཚུ་ ཟས་བཅུད་ལྡན་ཧིང་གི་དོན་ལུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོ།
 ཟས་བཅུད་འབྱང་ནི་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཟས་སོར་ཚུ་ཤོ་མཚུངས་བཟོ་དགོ།
 བཞེས་སྒོའི་གོང་ཚད་དམ་འཛིན་འབད་ནི་དང་ དུས་ཚོད་དེ་ནང་འཐོབ་པའི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་གི་ གོ་སྐབས་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་
དུས་བསྟུན་གྱི་ཟས་ཐོའི་འཁོར་རིམ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
 བཞེས་སྒོའི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ལོག་ཅི་རང་ བསྐྱར་ལོག་འབད་བྱིན་ནི་མི་འོང་།
 ཤིང་འབྲས་དང་ ཚོད་བསྲེ་གི་ལྷམ་པ་ཡར་སེང་འབད་དགོཔ་དང་
 ཟས་ཐོ་ཚུ་ནང་ ཁུ་བའི་རིགས་ཚུ་ འབོར་ཆེ་དྲགས་འབད་བཙུགས་དགོཔ་དང་ ནདཔ་ཚུ་ལུ་ ཁུ་བ་གི་རིགས་འཐུང་ནི་
ནང་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ།

2.

སྨན་ཁང་ཚུ་གིས་

བཞེས་སྒོའི་རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་དང་

ནད་པའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་

ཟས་བཅུད་ཐེབས་ཡོད་པའི་ བཞེས་སྒོ་བྱིན་ནི་འགོ་བཙུགས་དགོཔ།
ད་ལྟོའི་གནས་སྟངས་ནང་ སྨན་ཁང་ག་གིས་ཡང་ ལམ་སྟོན་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ བཞེས་སྒོའི་རིགས་མ་འདྲཝ་
ཚུ་བྱིན་ནི་མིན་འདུག། ནདཔ་ཚུ་ལུ་ སྨན་བཅོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་མ་འདྲཝ་དང་ སྨན་ཁང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་བྱིན་དགོ་པའི་ ངེས་
བསལ་ཅན་གྱི་བཞེས་སྒོའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།
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དེ་འབདཝ་ལས་

སྨན་ཁང་ཚུ་གིས་

ནད་པའི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་

ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

བཞེས་སྒོའི་རིགས་མ་འདྲཝ་བྱིན་ནི་ཚུ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཨིན། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ སྨན་ཁང་ཚུ་གིས་
བཞེས་སྒོ་དང་

ཁ་ཟས་ལག་ཟས་ཀྱི་ཟས་བཅུད་ཡར་སེང་འབད་ནི་

བྱོ་ལྷ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བའི་བཞེས་སྒོ་(texture

modified diets)བྱིན་ནི་ དེ་ལས་ ཟས་བཅུད་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེན་ཁ་བྱུང་སྲིད་པའི་ནདཔ་ཚུ་དང་ ཟ་ཁམས་སྐྱོ་དྲགས་ཡོད་
པའི་ནདཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་

ཟས་བཅུད་ཐེབས་བླུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་

བཞེས་སྒོ་བྱིན་ནི་ལ་སོགས་པའི་

ཐབས་བྱུས་དང་ སྐྱོང་བཞག་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་ སྤུས་ཚད་ཡར་དྲག་བཟོ་ནི་ནང་གཙོ་བོ་བཏོན་དགོ།

3.

བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་གི་

སྨན་ཁང་ཚུ་གིས་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་བརག་ཞིབ་འདི་ ཁོང་རའི་སྨན་བཅོས་ཚད་གཞི་གི་ཆ་ཤས་གྲངས་སུ་བཙུགས་དགོཔ།

ད་ལྟོའི་གནས་སྐབས་ནང་

སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་ནདཔ་ཚུ་བརག་ཞིབ་འབད་ནིའི་སོལ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་

གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གིས་

སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་བྱ་རིམ་ ཡང་ཅིན་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་བརག་ཞིབ་བཟོ་དགོཔ་འདུག།
ཟས་བཅུད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་ནདཔ་ཚུ་ སྨན་ཁང་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་སྐབས་ལུ་ར་ ཚད་ལྡན་དང་ ཟས་བཅུད་དཀོན་

པ་དང་ ཟས་བཅུད་ཉུང་བའི་ན་ཚ་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད་མི་ཟེར་ ངོས་འཛིན་ ཡང་ཅིན་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་དགོཔ་འདུག། ཟས་བཅུད་ཀྱི་དཀའ་
ངལ་བྱུང་ཉེན་ཡོད་མི་ནད་པའི་སྡེ་ཚན་འདི་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཟས་བཅུད་ཀྱི་སྐྱོང་བཞག་གི་དོན་ལུ་ ཟས་བཅུད་མཁས་པ་གིས་ ལོག་
སྟེ་རང་བརག་ཞིབ་འབད་དགོ།

ཟས་བཅུད་བརག་ཞིབ་འབད་མི་འདི་གིས་

བཞེས་སྒོ་ཡར་སེང་འབད་ཚུགས་ནི་དང་

དེ་གིས་

སྨན་ཁང་ནང་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ལས་བརྒལ་སོད་མི་དགོ་ནི་ཨིནམ་ལས་ སྨན་ཁང་གི་ཟད་སོང་ཡང་ མར་ཕབ་འབད་ཚུགས།

4.

སྨན་ཁང་ཚུ་གིས་

ད་ལྟོའི་བཞེས་སྒོ་གྲ་སྒྲིག་གི་བྱ་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་

དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ལམ་ལུགས་གཞི་

བཙུགས་འབད་དགོཔ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
རུང་མེད་རུང་

སྨན་ཁང་ནང་བཞག་མི་ནདཔ་ག་ར་

སྨན་ཁང་ནང་གི་བཞེས་སྒོ་ཟ་ནིའི་དང་འདོད་ཡོད་

བཞེས་སྒོ་ཐོབ་པའི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

ཚད་དམ་ཅན་ཅིག་མེདཔ་འབད་མཐོང་ཡོདཔ་དང་

དེ་གིས་

འ་ནཱི་

བཞེས་སྒོ་གྲ་སྒྲིག་གི་བྱ་རིམ་འདི་

ཐོན་ཁུངས་ཆུད་ཟད་གཏང་ནི་ཨིན་པས།

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་

སྨན་ཁང་ཚུ་གིས་ སྨན་ཁང་ནང་གི་བཞེས་སྒོ་ཟ་ནིའི་དང་འདོད་ཡོད་མི་ ནད་པའི་གྱངས་ཁ་ ངེས་བདེན་འབད་ཐོབ་ཚུགས་ནིའི་
དོན་ལུ་ བཞེས་སྒོ་གྲ་སྒྲིག་གི་བྱ་རིམ་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག།

5.

སྨན་ཁང་ཚུ་གིས་ ཧེ་མའི་གནས་སྡུད་དང་འགྲོས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་འཆར་དངུལ་གྲོས་འཆར་བཀོད་
དགོཔ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་འཆར་དངུལ་ཚུ་ ནད་པའི་ཁང་མིག་ནང་གི་ ཉལ་ཁྲི་གི་གྱངས་ཁ་
ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གྲོས་འཆར་བཙུགས་མི་དེ་གིས་ ཁུངས་མཐུན་མིན་པའི་འཆར་དངུལ་དང་ ཞོར་བྱུང་ལུ་ཆུད་ཟད་འགྱོ་དོ་ཡོད་
པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ ཁུངས་མཐུན་གྱི་འཆར་དངུལ་ཚུཿ

 འདས་པའི་ཟད་སོང་གི་འགྲོས་ཚུ་ཞིབ་འཇུག་འབད་དེ་ གྲོས་འཆར་བཙུགས་དགོ།
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ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

 ཟས་ཐོ་ཚུ་དང་

ཤོ་མཚུངས་ཀྱི་ཟས་སོར་ཚུ་ནང་

གོང་ཚད་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་བགོ་གྲངས་འབད་དེ་

གྲོས་འཆར་བཙུགས་

དགོཔ་དང་
 སྨན་ཁང་ནང་གི་བཞེས་སྒོ་ཟ་ནིའི་དང་འདོད་ཡོད་མི་ ནད་པའི་གྱངས་ཁ་གི་སྔོན་རྩིས་དེ་ ཉལ་ཁྲི་གི་གྱངས་ཁ་མེན་པར་
ཧེ་མའི་ལོ་གི་འགྲོས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གྲོས་འཆར་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན།

འདས་པའི་གནས་སྡུད་དང་འགྲོས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་དང་

ངེས་བདེན་གྱི་ཟད་སོང་བཏོན་མི་དེ་གིས་

སྨན་ཁང་ག་རའི་ནང་

ཤེས་རོགས་ཐེབས་བསྐྱེད་ནི་དང་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན་པའི་ ནང་སོད་ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་གི་
གོང་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་གྲུབ་ཚུགས།

6.

ནད་པའི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལྟ་རོག་གི་ལམ་ལུགས་ལངམ་འབད་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ།

སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་ ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ཐད་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ ལྟ་རོག་ལངམ་འབད་མ་
འབད་བའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལྟ་རོག་དང་ ལྟ་བཀོད་མེད་མི་དེ་གིས་ ནདཔ་ཚུ་ལུ་ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ཞེས་སྒོ་
བྱིན་ནི་དང་ འདི་ལས་བརྟེན་ ཁོང་གི་གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་ཉམས་ཏེ་འགྱོ་འོང་། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ སྨན་ཁང་

ཚུ་གིས་ བཞེས་སྒོའི་སྤུས་ཚད་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཐབ་ཚང་ནང་ བཞེས་སྒོ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ བཞེས་སྒོའི་
ཉེན་སྲུང་བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་ ངེས་བརན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྟ་རོག་དང་ལྟ་བཀོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ།

7.

སྨན་ཚུ་གིས་ བཞེས་སྒོའི་ཉེན་སྲུང་དང་ གཙང་སྦྲའི་ལས་རིམ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ།

ཕན་ཚུན་གྱི་བར་ན་བཙོག་གྲིབ་སྤེལ་ནི་ལས་བཀག་ནི་དང་ བཞེས་སྒོ་ལས་བརྟེན་པའི་ན་ཚ་མར་ཕབ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཉེན་སྲུང་

དང་གཙང་སྦྲ་ལྡན་པའི་ བཞེས་སྒོ་ངེས་བརན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ བཞེས་སྒོའི་ཉེན་སྲུང་དང་གཙང་སྦྲ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཡོན་ཏན་དང་
ལག་ལེན་ཚུ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཞེས་སྒོའི་ཉེན་སྲུང་དང་གཙང་སྦྲ་ནང་ ལག་ལེན་
ལངམ་འབད་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ བཞེས་སྒོ་ཚུ་ཉེན་སྲུང་གི་སྒོ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ངེས་
བརན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་

སྨན་ཁང་ཚུ་གི་གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ཚུད་པའི་

བཞེས་སྒོའི་ཉེན་སྲུང་དང་གཙང་སྦྲ་ལས་རིམ་

གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཿ
 སོང་བརར་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ བཞེས་སྒོ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་ བཞེས་སྒོའི་ཉེན་སྲུང་དང་གཙང་སྦྲའི་དགོས་མཁོ་
ཚུ་གི་ གོ་རོགས་མངམ་བྱིན་ནི།
 བཞེས་སྒོའི་ཉེན་སྲུང་དང་གཙང་སྦྲའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ལུ་ དམ་དམ་འབད་ གནས་བཅུག་ནི།
 ལོ་བསྟར་བཞིན་དང་ ན་ཚ་ལས་དྲག་པའི་ཤུལ་ལུ་ཡང་ གསོ་བའི་ལག་ཁྱེར་ཚུ་སོད་ནི།
 བཞེས་སྒོ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནིའི་ལག་ལེན་ཚུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ལྟ་རོག་འབད་ནི།
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ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

8.

སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་ བར་དཀྲོགས་མེད་པའི་ བཞེས་སྒོའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་གཞི་རྩ་བཙུགས་དགོཔ།

གསོ་བའི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་

གཅིག་བ་གཅིག་གལ་ཆེ་བའི་དགོས་འདོད་ཚུ་བཀོད་འོང་པའི་སྐབས་

ལཱ་གི་གཙོ་

རིམ་སྒྲིག་མ་ཚུགས་པའི་ གནས་སྟངས་མགུ་རྙོག་དྲགས་ནང་ ལཱ་འབད་དགོཔ་ཡོད་རུང་ བར་དཀྲོགས་མེད་པའི་ བཞེས་

སྒོ་བཟའ་ནིའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན། འདི་གཞི་བཙུགས་
འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་ བར་དཀྲོགས་འབད་ནི་ཚུ་མེདཔ་ད་ བཞེས་སྒོ་ཟ་ནི་གི་གནས་སྟངས་ལེགས་ཤོམ་ཡོདཔ་ལས་ ནདཔ་

ཚུ་གིས་བཞེས་སྒོ་མངམ་སྦེ་བཟའ་ཚུགས་ནིའི་གོ་སྐབས་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ སྨན་ཁང་ཚུ་གིས་ ནདཔ་ཚུ་བཞེས་
སྒོ་ཟ་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ བར་དཀྲོགས་ཚུ་མེད་པའི་ འོས་མཐུན་གྱི་གནས་སྟངས་བཟོ་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་བཏོན་དགོཔ་ཨིན།

9.

སྨན་ཁང་ནང་སོད་མི་ནདཔ་ཚུ་དང་

འདི་ཚུའི་བཞེས་སྒོ་ཞབས་ཏོག་གི་ལས་རིམ་ནང་གྲལ་གཏོགས་ཡོད་མི་ལས་བྱེདཔ་

ཚུ་ལུ་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་གོ་རོགས་དང་ ཤེས་བྱ་ཚུ་སོད་དགོཔ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་

ཆད་སྐྱོན་མང་ཤོས་རང་

སྨན་ཁང་ནང་སོད་མི་ནདཔ་དང་

འདི་ནང་གྲལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་དང་ ཟད་བཅུད་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་གི་བར་ཞུགས་

ཚུ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ནདཔ་དང་ ལས་བྱེདཔ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ བསྟར་སོད་འབད་
ཡོད་པའི་ཟས་བཅུད་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་དང་

ལེགས་བཅོས་ཀྱི་བར་ཞུགས་ཚུ་ལུ་

ངོས་ལེན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་

སྨན་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གོ་བར་དང་ གོ་རོགས་ དེ་ལས་ ཤེས་བྱ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སོད་དགོཔ་

འདུག། ཐབས་ཚང་དང་ ནདཔ་བཞག་སའི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ ཟས་བཅུད་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཚུ་
སོད་དགོཔ་འདུག།

10.

སྨན་ཁང་ཚུ་གིས་ ཟ་འཐུང་མཛོད་ཆས་ལུ་ དུས་མཚམས་ཀྱིས་རྩིས་སྙོམ་འབད་དགོཔ་ཨིན།

སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་ ནད་པའི་ཟ་འཐུང་རིགས་ཀྱི་མཛོད་ཆས་ལྷག་ལུས་ཚུ་གི་ རྩིས་སྙོམ་འབད་ནི་མེད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་
ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ དགོས་མཁོ་ཡོད་མི་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་ མཁོ་མངག་འབད་དེ་ ཆུད་ཟད་འགྱོ་ནི་ལས་བཀག་འཛིན་འབད་
ཐབས་དང་ ཟ་འཐུང་གི་མཛོད་ཆས་ཚུ་གཡོ་སོད་འབད་ནི་ལས་ མར་ཕབས་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ སྨན་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཟ་
འཐུང་གི་ཟླ་རིམ་གྱི་རྩིས་སྙོམས་ཚུ་འབད་དགོཔ་ཨིན།
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ལེའུ་༥ པཿ མཇུག་དོན།
དམིགས་བསལ་གྱི་ སྨན་ཁང་གི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་ལས་རྒྱུད་དེ་བྱིན་མི་ ཟས་བཅུད་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ ནདཔ་ཚུ་དྲག་ནི་དང་ བདེ་
སྐྱིད་

སྨན་ཁང་ནང་སོད་ནི་གི་དུས་ཡུན་མར་ཕབ་འབད་ནི་

དེ་ལས་

སྨན་ཁང་གི་ཟད་སོང་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ནི་གིས་

གལ་ཅན་གྱི་འགན་ཁུར་འབགཔ་ཨིན། ཟས་བཅུད་དཀོན་མི་ ཡང་ཅིན་ ཟས་བཅུད་ཉུང་བའི་ན་ཚ་དེ་གིས་ ནད་པའི་ནད་

བཀག་རིམ་ལུགས་ཉམས་བཅུག་སྟེ་ འབུ་ནད་དང་ ཤི་རྐྱེན་གྱི་ཚད་ཡང་ཡར་སེང་འགྱོཝ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ སྨན་

བཅོས་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མ་དོ་བར་ ཚད་སྙོམ་ཅན་གྱི་ནད་པའི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་བྱིན་དགོ། འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ སྨན་ཁང་ནང་
སོད་མི་ནདཔ་གི་བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་ལམ་ལུགས་འདི་ ནད་པའི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་ ངེས་བསལ་ཅན་གྱི་
བཞེས་སྒོའི་དགོས་མཁོ་དང་
བྱིན་ནི་ནང་

གདམ་ཁ་ཚུ་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཚུགས་པའི་

སྟབས་བདེ་དྲགས་དགོཔ་ཨིན།

ཞབས་ཏོག་གི་ལམ་ལུགས་འདི་ལུ་

འཇོན་ཐངས་ཅན་དང་

ཟས་བཅུད་དང་ལྡན་པའི་བཞེས་སྒོའི་གདམ་ཁ་

དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་

ནང་སོད་ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་

ནད་པའི་གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཡར་དྲག་བཟོ་ནི་དང་

སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་ཟད་

སོང་མར་ཕབ་འབད་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་གིས་ མཐའ་འཇུག་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་སྨན་བཅོས་ལམ་ལུགས་ནང་གི་
ཚབས་ཅན་གྱི་སྡུག་སོང་མར་ཕབ་འབད་ནི་ནང་ ཕན་འདེབས་འབད་འོང་།
ནང་སོད་ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་ཡར་དྲག་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་

གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ གྱི་ལོ་ནང་

ནང་སོད་ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གསར་བཟོ་འབད་དེ་

སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་

ཟས་བཅུད་

མཁས་པ་ཚུ་བསྐོ་བཞག་འབད་བའི་ཁར་ ཁོང་ཚུ་ ཟས་ཐོ་བརྩམ་ནི་དང་ བཞེས་སྒོའི་ཉེན་སྲུང་དང་ ཐབ་ཚང་གི་གཙང་སྦྲ་
ངེས་བརན་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ ནད་པའི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་གི་སྤུས་ཚད་དམ་འཛིན་འབད་ནི་ཚུ་ནང་ གྲས་གཏོགས་འབད་དེ་འདུག།

མ་གཞི་ ལྷན་ཁག་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ནད་པའི་བཞེས་
སྒོ་ཚུ་ ནད་པའི་ཟས་བཅུད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ མ་བྱིན་པར་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། བཞེས་སྒོ་གྲ་སྒྲིག་གི་བྱ་
རིམ་དེ་འཇོན་ཚད་དང་མ་ལྡནམ་ལས་བརྟེན་

ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཆུད་ཟད་སོང་སྟེ་འདུག།

རྒྱགས་སྐལ་གྱི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཟ་མི་ཟས་བཅུད་དེ་

ལྷག་པར་དུ་

འཛམ་གླིང་གསོ་བའི་ལས་ཚོགས་ཀྱིས་

ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་

གསལ་བཀོད་འབད་མི་

ཉིན་བསྟར་དགོས་མཁོ་དང་མ་མཐུན་པར་འདུག། ཟས་ཐོ་བརྩམ་ནི་ཚུ་ ཕན་ནུས་མེདཔ་འབད་མཐོང་ཡོདཔ་དང་ ནདཔ་ཚུ་
གིས་ བཞེས་སྒོ་ཚུ་ཡར་སེང་འབད་དེ་ ཟ་ནི་གི་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ཐབས་ལུ་ བཞེས་སྒོའི་དུས་ཚོད་ཚུ་འོས་འབབ་
ལྡན་ཏོག་ཏོ་བཟོ་སྟེ་མིན་འདུག། དེ་མ་ཚད་ བཞེས་སྒོའི་ཉེན་སྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་ ཡོན་ཏན་ཡང་ལེགས་ཤོམ་མིན་འདུག།
གསོ་བའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ མགོ་རྙོགས་དྲགས་དང་ འགྲན་བསྡུར་ཅན་གྱི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་འགན་ཡོད་མི་དེ་གིས་ ཟས་
བཅུད་ཀྱི་མཐའ་སྐྱོང་འབད་ནི་ལཱ་ཁག་གཏང་སྟེ་ཡོད་མི་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱབ་སྣོན་འབདཝ་ཨིན།

ཨིན་རུང་ མཐའ་སྐྱོང་འབད་མིའི་ཟད་སོང་བ་ལྷག་པའི་ ཁེ་ཕན་ཚུ་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་མཐའ་སྐྱོང་འབད་ནི་
འདི་ གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྨན་བཅོས་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚུ་དང་འཕདཔ་ད་
ཟས་བཅུད་ཀྱི་གཅེས་སྐྱོང་ནང་ གཙོ་རིམ་ཉུང་སུ་ཅིག་ཐོབ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
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གྱིས་ སྨན་བཅོས་ཀྱི་གཅེས་སྐྱོང་གི་ཚབས་ཆེ་ཧིང་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ཡོད་རུང་ སྨན་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ སྨན་བཅོས་
ནང་ལུ་ཟས་བཅུད་ཀྱི་གལ་ཆེ་ཧིང་དང་ ནདཔ་ཚུ་དྲག་ནི་དང་ གཟུགས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ནང་ བཞེས་སྒོ་བཅུད་ཅན་གྱི་
འགན་ཁག་རྩ་ཅན་ཚུ་ ཡོངས་རོགས་འབད་ངོས་ལེན་འབད་དགོཔ་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ སྨན་ཁང་གིས་ སྨན་

བཅོས་ཀྱི་ལས་སྣ་གཞན་ཚུ་དང་འཕདཔ་ད་ ཟས་བཅུད་དེ་ སྣང་ཆུང་འབད་བཞག་སོལ་ཡོད་མི་འདི་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་
དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་ཐོན་ཏེ་འདུག།
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