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འཛམ་གླིང་ཀྲུང་མཐུན་བོད་གསོ་ཆེད་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཀླི་རིག་གཞུང་ལོ་ཚོགས་སྐབས་བཞི་བ་དང་

༢༠༡༨ལོའླི་པེ་ཅླིན་བོད་ཀླི་གསོ་བ་རླིག་པའླི་རྒྱལ་སླིའླི་བགོ་གེང་ཚོགས་འདུའླི་བརྡ་སོར། 

ཀྲུང་ག﹒ོཔེ་ཅླིན། 

                                                                                                                                                                        

གུས་པར་འོས་པའི་བོད་ཀླི་གསོ་བ་རླིག་པའླི་མཁས་དབང་རྣམ་པར་ཞུ་གསོལ། 

འཛམ་གླིང་ཀྲུང་མཐུན་བོད་གསོ་ཆེད་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཀླིས་གཙོ་སྒྲུབ་དང་། བོད་ལོངས་བོད་ལུགས་གསོ་རླིག་སོབ་ཆེན།  བོད་

ལོངས་སྨན་རླིས་ཁང་། པེ་ཅླིན་བོད་ལུགས་སྨན་རླིས་ཁང་། ཀྲུང་གོ་བོད་རླིག་པ་ཞླིབ་འཇུག་ལེ་གནས་བོད་གསོ་ཞླིབ་འཇུག་ཁང་། པེ་

ཅླིན་ཀྲུང་ལུགས་སོབ་ཆེན་མླི་རླིགས་གསོ་རླིག་ཞླིབ་འཇུག་གླིང་། མཚོ་སོན་མླི་རླིགས་སོབ་ཆེན་སྨན་རྫས་རླིག་པའླི་སོབ་གླིང་། མཚོ་

སོན་འཇླིགས་མེད་བོད་སྨན་སེ་ཚོགས། མགོ་ལོག་ཧླི་མ་ལ་ཡ་བོད་ཀླི་གསོ་རླིག་ཞླིབ་འཇུག་ཚོགས་པ། ཁླིན་ཏུའུ་ཀྲུང་ལུགས་གསོ་རླིག་

སོབ་ཆེན་གླི་མླི་རླིགས་གསོ་རླིག་སོབ་གླིང་། སླི་ཁོན་ཞླིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་ ཁུལ་བོད་ལུགས་སྨན་རླིས་ཁང་། ཀན་སུའུ་ཀྲུང་ལུགས་

གསོ་རླིག་སོབ་ཆེན་བོད་ལུགས་གསོ་རླིག་སོབ་གླིང་། ཡུན་ནན་ཞླིང་ཆེན་བདེ་ཆེན་བོད་ལུགས་སྨན་རླིས་ཁང་བཅས་ཀླིས་རོགས་སྒྲུབ་ 

གནང་བའླི་༢༠༡༨ལོའླི་པེ་ཅླིན་བོད་ཀླི་གསོ་བ་རླིག་པའླི་རྒྱལ་སླིའླི་བགོ་གེང་ཚོགས་ཆེན་ད་ལོའླི་སླི་ཟླ་༨པའླི་ཚེས་༣-༥ླིན་བར་དུ་

རྒྱལ་ས་པེ་ཅླིན་གླི་རྒྱལ་སླིའླི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོ་རུ་སོང་འཚོགས་བེད་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་བ་ཡླིན།  

 དང་པོ།  ཚོགས་འདུའི་དམིགས་ཡུལ། 

བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ལྡན་པའི་སོལ་རྒྱུན་གསོ་རིག་ཅིག་ཡིན་པ་དང་། འཛམ་གིང་སོལ་རྒྱུན་གསོ་རིག་གི་

ཁྱབ་ཁོངས་སུ་དམིགས་བསལ་གི་རིག་གཞུང་གླི་གོ་གནས་དང་ཐོབ་ཐང་ཟླིན་ཡོད། བསྐལ་པ་ཡ་ཐོག་གླི་དུས་ནས་བཟུང་མཚོ་བོད་

ས་མཐོའི་སྟེང་ཡོད་པའླི་བོད་མླིས་འཚོ་གཞིས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་ཁོད་དམངས་ཁོད་ཀླི་གསོ་བཅོས་ལ་བརྟེན་པའི་ལུས་གསོ་དང་བདྟེ་

སྲུང་གི་མས་མོང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེ་དག་ལ་ སི་སོམ་དང་རོག་ཞླིབ་བས་མཐར་བོད་ཀླི་གསོ་བ་རླིག་

པའླི་གཞུང་ལུགས་ཕི་མོ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞི་བྱུང་བར་བརྟེན་ནས་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གི་གཞུང་ལུགས་དང་ལག་ལྟེན་ལ་རྨང་

གཞི་བཏིང་བ་དང་། གསར་གཏོད་ཀི་ཁྱད་ཆོས་འབུར་དུ་ཐོན་ཞླིང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མཐོ་སྒང་གསོ་རིག་གི་མ་ལག་ཀང་གྲུབ་
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པ་ཡླིན། སོལ་རྒྱུན་གསོ་རིག་གང་ཞིག་ལ་མཚོན་ནའང་། དུས་རབས་ཀི་དགོས་མཁོར་འཚམ་དགོས་པ་དང་། རང་ིད་ཀི་ཁྱད་ཆོས་

མ་བརླག་པར་སོལ་རྒྱུན་རྒྱུན་འཛིན་གི་རྨང་གཞིའི་སྟེང་གསར་གཏོད་དང་འཕྟེལ་རྒྱས་བཏང་སྟེ་ནད་གཞི་འགོག་བཅོས་ཀི་ནུས་པ་

མཐོ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆེན་ནང་གི་དོན་ཆེན་ཡླིན། དྟེང་གླི་ཆར་གསོ་བ་རླིག་པའླི་མ་ལག་སོ་སོའླི་རྣམ་པར་འགྱུར་ལོག་འབྱུང་

བཞླིན་པའླི་སབས་སུ་མླིའླི་རླིགས་ཀླི་སླི་ཚོགས་ཀང་ན་ཚོད་རྒས་པའླི་རང་བཞླིན་མང་དུ་འགོ་བ་དང་བདེ་ཐང་རེས་མཐུན་པའླི་མླི་

འབོར་ླིན་རེ་བཞླིན་ཇེ་མང་དུ་འགོ་བ་བཞླིན་པ་དང་། མླི་ན་བར་ཡུན་རླིང་དུ་གནས་པའླི་གསོ་རླིག་གླི་ལ་བར་དེ་བས་མཐོང་ཆེན་

བེད་བཞླིན་པའླི་དུས་སབས་སུ་འཁེལ་འདུག་ལ། འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་ཀླི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་ཁམས་ གསོ་བདྟེ་སྲུང་གི་འདུ་ཤྟེས་ཤུགས་

ཇྟེ་ཆྟེ་རུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པས་། བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གི་དགྟེ་མཚན་དང་སོབས་ཤུགས་སྔར་བས་འདོན་སྟེལ་དང་སོྔག་འདོན་བྟེད་

རྒྱུ་ནི་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་འཕྟེལ་རྒྱས་གཏོང་བར་ཐོབ་དཀའ་བའི་གོ་སྐབས་ཤིག་རྟེད། དེ་དང་མམ་དུ་ཕི་རྒྱལ་དུ་སེལ་ཆོག་པར་

གྟེགས་རྒྱ་དང་། ལག་རལ་ཐད་ཀླི་གེགས་རྒྱ་ད ང་། རྒྱལ་སི་ཅན་དུ་འགྱུར་བའླི་ཚད་གཞླི་དམའ་བ་སོགས་ཀི་འགན་སོང་དྲག་པོར་

ཡང་འཕྲད་ཡོད་པར་བརེན། འདི་ལྟ་བུའི་རྒྱལ་སིའི་རིག་གཞུང་གོས་ཚོགས་མང་དུ་སེལ་ཏེ། བོད་ལུགས་གསོ་བ་རིག་པ་དྟེང་རབས་

ཅན་དུ་ཁ་ཕོགས་པར་སྐུལ་འདྟེད་གཏོང་དགོས།  

ཐེངས་འདླིའླི་རླིག་གཞུང་བགོ་གེང་ཚོགས་འདུའླི་དམླིགས་ཡུལ་ནླི། གོམ་གང་མདུན་སོས་ཀླིས་བོད་ལུགས་གསོ་རླིག་དར་སེལ་

དང་། བོད་ལུགས་གསོ་རླིག་གླི་ནད་གཞླི་བརག་བཅོས་ཀླི་དམླིགས་གསལ་ཁྱད་ཆོས་ཁྱབ་སེལ། རྒྱལ་ཁབ་ཕླི་ནང་དུ་བོད་ལུགས་གསོ་

རླིག་ཁྱབ་རྒྱ་ཇེ་ཆེར་གཏོང་བ། རྒྱལ་སླིའླི་བར་གླི་རླིག་གཞུང་བསམ་བོ་བརེ་རེས་དང་མམ་འབེལ། རྒྱ ལ་ཁབ་ཕླི་ནང་ཁག་གླི་ཞླིབ་

འཇུག་གླི་འབས་བུ་སླི་བསོམས་བས་ནས་བོད་ལུགས་གསོ་རླིག་གླི་བ་བཞག་འཐའ་དག་ཕོགས་ཡོངས་ནས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགོ་བར་

སྐུལ་འདེད་བས་ཏེ བོད་ཀླི་གསོ་རླིག་གླི་འཛམ་གླིང་སེང་གླི་གོ་གནས་དང་སེ་ཁླིད་ནུས་པ་མཐོར་འདེགས་བེད་རྒྱུ་དེ་ཡླིན། 

གླིས་པ།  ཚོགས་འདུའླི་ར་འཛུགས་ལས་ཁུངས། 

གཙོ་སྒྲུབ་ལས་ཁུངས། 

འཛམ་གིང་ཀྲུང་མཐུན་བོད་གསོ་ཆྟེད་ལས་ལྷན་ཚོགས། 

རོགས་གྟེར་ལས་ཁུངས། 
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བོད་ལོངས་བོད་ལུགས་གསོ་རླིག་སོབ་ཆེན།  

བོད་ལོངས་སྨན་རླིས་ཁང་།  

པེ་ཅླིན་བོད་ལུགས་སྨན་རླིས་ཁང་།  

ཀྲུང་གོ་བོད་རླིག་པ་ཞླིབ་འཇུག་ལེ་གནས་བོད་གསོ་ཞླིབ་འཇུག་ཁང་།  

པེ་ཅླིན་ཀྲུང་ལུགས་སོབ་ཆེན་མླི་རླིགས་གསོ་རླིག་ཞླིབ་འཇུག་གླིང་།  

མཚོ་སོན་མླི་རླིགས་སོབ་ཆེན་སྨན་རྫས་རླིག་པའླི་སོབ་གླིང་།  

མཚོ་སོན་འཇླིགས་མེད་བོད་སྨན་སེ་ཚོགས།  

མགོ་ལོག་ཧླི་མ་ལ་ཡ་བོད་ཀླི་གསོ་རླིག་ཞླིབ་འཇུག་ཚོགས་པ།  

ཁླིན་ཏུའུ་ཀྲུང་ལུགས་གསོ་རླིག་སོབ་ཆེན་གླི་མླི་རླིགས་གསོ་རླིག་སོབ་གླིང་།  

སླི་ཁོན་ཞླིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་བོད་ལུགས་སྨན་རླིས་ཁང་།  

ཀན་སུའུ་ཀྲུང་ལུགས་གསོ་རླིག་སོབ་ཆེན་བོད་ལུགས་གསོ་རླིག་སོབ་གླིང་།  

ཡུན་ནན་ཞླིང་ཆེན་བདེ་ཆེན་ཁུལ་བོད་ལུགས་སྨན་རླིས་ཁང་། 

གསུམ་པ།  ཚོགས་འདུའླི་བརོད་གཞླི། 

སོལ་རྒྱུན་རྒྱུད་འཛིན།  ཞིབ་འཇུག་གསར་གཏོད།  ཁྱད་ཆོས་འབུར་ཐོན། 

བཞི་བ།   ཚོགས་འདུའི་དུས་ཚོད། 

སི་ལོ༢༠༡༨ལོའི་ཟླ༨པའི་ཚེས༣ནས༥བར། 

(གཟའ་པ་སངས་ནས་གཟའ་ི་མ།)དུས་ཡུན་ིན་གསུམ།) 

ལྔ་བ། ཚོགས་འདུའི་ས་གནས། 

ཚོགས་ར་གཙོ་བོ།  

པྟེ་ཅིན་གི་རྒྱལ་སིའི་གོས་ཚོགས་ལྟྟེ་གནས་སུ། 
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 (ཀྲུང་གོའི་པྟེ་ཅིན་གོང་ཁྱྟེར་ཁའོ་དབང་ཆུས་པྟེ་ཁྟེན་ཤར་ལམ་ཨང༨པ།) 

ཡན་ལག་ཚོགས་ར། 

པྟེ་ཅིན་བོད་ལོངས་ཐོག་ཁང་ཆྟེན་མ།ོ 

(པྟེ་ཅིན་གོང་ཁྱྟེར་ཁའོ་དབང་ཆུས་བང་སོྒར་བཞི་ཤར་ལམ་གི་ཨང༡༡༨པ།) 

དྲུག་པ།   ཚོགས་འདུའི་ནང་དོན། 

༡ བོད་ལུགས་གསོ་རིག་དང་བོད་སྨན་ཞིབ་དཔྱད་དྟེང་རབས་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་བྟེད་པའི་གཞི་རྩའི་འཇུག་ལམ། 

༢ སོལ་རྒྱུན་བོད་ཀླི་གསོ་རིག་དེ་ནུབ་ཕོགས་སྨན་བཅོས་ལག་ལྟེན་ཁོད་དུ་མམ་འབེལ་བྟེད་པ། 

༣ བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གི་ལུས་སྟེམས་བདྟེ་ཐང་གླི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀླི་ལག་ལྟེན་དང་སྒྱུར་སེལ།  

༤ བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གི་ནད་ཐོག་སྨན་བཅོས་ལག་ལྟེན་དང་ཐོད་བརྒལ། 

༥ བོད་གསོའི་སྨན་སོར་བྟེད་ཚད་ཚད་གཞི་ཅན་འཛུགས་པར་འཚོལ་ཞིབ་བྟེད་པ། 

༦ བོད་སྨན་ཐོན་ལས་ཅན་གི་རྒྱུན་མཐུད་འཕྟེལ་རྒྱས་དང་ཁོར་ཡུག་ཐོན་ཁུངས་། 

བདུན་པ། ཚོགས་ཞུགས་མི་སྣ།  

རྒྱལ་ཁབ་ཕི་ནང་གི་མཐོ་རིམ་སོབ་གིང་དང་། ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་སྨན་བཅོས་ལས་ཁུངས། ཁྟེ་ལས་བ་གཞག་ལས་ཁུངས། དྟེ་མིན་

སོལ་རྒྱུན་བོད་གསོའི་དམངས་ཁོད་རྩ་འཛུགས་ཆྟེད་མཁས་པ། སོབ་གྟེར་བ་དང་ཞིབ་འཇུག་མི་སྣ་སོགས་སོལ་རྒྱུན་གསོ་རིག་བ་

གཞག་ལ་མོས་པ་ཆྟེ་བའི་མི་ས་དག  

བརྒྱད་པ། ཚོགས་འདུའི་རྩོམ་བསྡུ། 

རྩོམ་བསྡུའི་ནང་དོན། 

༡ བོད་ལུགས་གསོ་རིག་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས་ནང་དོན། 

༢ བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གི་“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག་”དང་རྒྱལ་སིའི་ཁྱབ་བསྒྲགས། 

༣ བོད་ལུགས་གསོ་རིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བ་ཐབས་གསར་པ་དང་། བསམ་ཕོགས་གསར་པ་དང་། ལག་རྩལ་གསར་པ། 
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༤ བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གི་གནའ་གཞུང་ཚད་ལྡན་ཡིག་ཆ་དག་སིྒྲག་དང་ཞིབ་འཇུག 

༥བོད་ལུགས་གསོ་རིག་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་གསོ་བཅོས་ཀི་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་ནང་དོན་དང་ནད་ཐོག་ྟེར་སོད་ཞིབ་འཇུག 

༦ བོད་གསོའི་བཅོས་སྟེད་དཔྱད་འཇོག་དང་དངོས་པོའི་རྨང་གཞིའི་ཞིབ་འཇུག 

༧ བོད་སྨན་གི་རྒྱུན་མཐུད་རང་བཞིན་གསར་སྟེལ་དང་བྟེད་སོད་བྟེད་པ་། 

༨ བོད་སྨན་གི་སྤུས་ཚད་དང་ྟེན་མྟེད་གདྟེང་འཇོག་ཞིབ་འཇུག 

༩ བོད་ལུགས་གསོ་རིག་བདྟེ་ཐང་ཐོན་ལས་ཁོད་ཀི་བཀོལ་སོད། 

རྩོམ་བསྡུའི་ཆ་རྟེན། 

༡ རྩོམ་ཡིག་གླི་ཆ་རྟེན། 

བརོད་བ་ཁ་གསལ་ལ་ལ་ཚུལ་མངོན་གསལ་དོད་པ། གཏན་ཚིགས་ཚགས་དམ་པ། མཇུག་འབྲས་ཡླིད་རོན་རུང་བ། བོད་ལུགས་གསོ་

རིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གསར་གཏོད་ཀི་རང་བཞིན་དང་བེད་སོད་རང་བཞིན་ཡོད་པ། རྒྱལ་ནང་གི་ཆེད་ལས་དུས་དྟེབ་ཏུ་སྟེལ་མྟེད་པ། 

རྩོམ་འགན་རང་ཁུར་བྟེད་དགོས། དཔྱད་རྩོམ་ཕིར་མི་སོག 

(༡) གནད་ཚིག༣-༥ ནང་དོན་གནད་བསྡུས་ཡིག་འབྲུ༤༠༠ནང(ནང་དོན་གནད་བསྡུས་ཀི་དམིགས་ཡུལ། བ་ཐབས། མཇུག་འབྲས། 

དཔྱད་འཇོག་བཅས་ཕོགས་བཞི་ནས་འབིྲ་དགོས།) ཡིག་རིགས་སུ་རྒྱ་ཡིག་དང་བོད་ཡིག་དང་། དབིན་ཡིག་གང་ཡིན་ཡང་ཆོག། 

གནད་ཚིག་དང་ནང་དོན་གནད་བསྡུས་ཚང་མར་ངྟེས་པར་དུ་རྒྱ་ཡིག་དང་དབིན་ཡིག་ཡང་ན་རྒྱ་ཡིག་དང་བོད་ཡིག་ཤན་སར་། 

སིར་བཏང་དཔྱད་རོམ་ལ་ཡིག་འབྲུ་༥༠༠༠ལས་མ་བརྒལ་བ་དང་། ཞིབ་འཇུག་དཔྱད་རྩོམ་ཡླིག་འབྲུ་༣༠༠༠ལས་མི་བརྒལ་བ། ནང་

དོན་ཚུད་དྟེ་དུ་ཁ་བང་དང་། རྩོམ་པ་པོའི་མིང་། རྩོམ་པ་པོའླི་ལས་ཁུངས་དང་། འཕླིན་ཡླིག་བསྐུར་ས་དང་སྦྲག་གངས། དཔྱད་རྩོམ་

གནད་བསྡུས་དང་གནད་ཚིག། གཞུང་དངོས། དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་བཅས་ཡིན། 

(༢) ཁྱྟེད་ཀིས་ངྟེས་པར་དུ་ཚད་གཞི་Wordཡིག་ཚགས་བྟེད་སོད་དང་པར་ངོས་ཤོག་བུ་A4་དང་། མཐའ་བར་ཐག་ཡོངས་རོགས་

<༢.༥cm>འཛུགས་རྒྱུའི་གཏན་འཁྟེལ་བས་པ་དང་།དབིན་ཡིག་གི་གསལ་བྟེད་དང་གངས་ཡགི་ཚུགས་

<TimesNewRoman>བཀོལ་རྒྱུ། རྒྱ་ཡིག་གི་རྩོམ་ཡིག་ཁ་བང་སུང་གཟུགས་བཞི་བ་སོམ་པར་བྟེད་པ་དང་། རྩོམ་པ་པོ་དང་ལས་
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ཁུངས་ཡི་གྟེ་དབུ་ཆྟེན་ཞའོ་སི་ཨང་གངས་དང་། གནད་བསྡུས་དང་གནད་ཚིག་སུང་གཟུགས་ལྔ་ཚད་དང་། གཞུང་དངོས་སུང་

གཟུགས་ཞའོ་སི་ཨང་གངས་།བོད་ཡིག་གི་རྩོམ་ཡིག་ཁ་བང་ཡགི་ཚུགས་<MicrosoftHimalaya>ཆུང་གིས་དང་།                                                            

རྩོམ་པ་པོ་དང་ལས་ཁུངས་<MicrosoftHimalaya>ཡིག་ཚུགས་ཨང་གསུམ་དང་།ཡིག་ཚུགས་<Microsoft 

Himalaya>ཨང་ལ་ཆུང་གསུམ་ཡིན་དགོས། 

(༣) རྩོམ་པ་པོའི་མིང་དང་། རྟེན། ལས་ཁུངས་དང་།  མི་རིགས་། བསབ་གནས། ལས་གནས་ཐོབ་ཐང་དང་། འཕླིན་ཡླིག་བསྐུར་

ས་དང་། ཁ་པར་དང་དྲྭ་འཕིྲན་སྦྲག་སྒམ་སོགས་མཁོ་འདོན་བྟེད་དགོས། 

༢ རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་སངས། 

གོག་རྡུལ་རྩོམ་ཡིག་ཁོ་ན་སྡུད་ལྟེན་བྟེད་པ་དང་། རྩོམ་ཡླིག་གླི་མ་ཡླིགབསྐུར་སའླི་་ཡིག་སྒམ་ནི།<isttm2015@126.com>། 

རྩོམ་ཡིག་སྐུར་སྐབས་སིང་དོན་།“འཛམ་གིང་ཀྲུང་མཐུན་བོད་གསོ་ཆྟེད་ལས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུའི་རྩོམ་ཡིག་”ཅྟེས་པའི་ཡི་གྟེ་

བཀོད་འགོད་རྒྱུ་མཁྱྟེན། སི་ལོ༢༠༡༨ལོའི་ཟླ༦པའི་ཚེས༢༠ིན་རྩོམ་བསྡུ་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན། དཔྱད་རྩོམ་ལ་རིག་གཞུང་ཚོགས་

པས་ཞིབ་བཤྟེར་གཏན་འབྟེབས་བས་པ་བརྒྱུད་དེ་བསྡུ་ལྟེན་བྟེད་མིན་གཏན་ཕབ་འཁེལ་བས་ཏྟེ། གོས་ཚོགས་དཔྱད་རྩོམ་ཕོགས་

སིྒྲག་ཏུ་རྩོམ་འཇོག་པ་འགོད་རྒྱུ་དང་རྩོམ་པ་པོར་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པའི་བརྡ་སོར་གཏོང་ངྟེས། 

དགུ་བ། ཚོགས་འདུའི་འགོ་གོན། 

ཚོགས་ཞུགས་ཐོ་འགོད་ལ་དམངས་སོྒར༡༢༠༠/མ་ིརེར། སོབ་མའི་འཛིན་ཡིག་ཡོད་ཚ་ེདམངས་སོྒར༡༠༠༠/མ་ིརེར། ཚགོས་འདུའླི་

ཚོགས་ཆུང་གླིས་གཅིག་གྱུར་དུ་ཟ་མ་དང་མལ་ཤག་བཀོད་སིྒྲག་བྟེད་ངྟེས་ལ་འགོ་སོང་མི་སྒྟེར་ནས་གཏོང་དགོས། ཚོགས་ཞུགས་

དངུལ་སོད་སངས་སུ་ལག་དངུལ་དང་ཡང་ན་ཡུལ་དངོས་དངུལ་བང་བཀོལ་ཡང་ཆོག(ས་སེ་འབིྲ་ངྟེས། ) 

བཅུ་བ། སོབ་སྐར་འགོད་ཚུལ། 

ཚོགས་ཞུགས་ཐོ་བཀོད་མི་སྣར་རྒྱལ་སིའི་རིམ་པའི་ཀྲུང་ལུགས་སྨན་པའི་རྒྱུན་མཐུད་སོབ་གསོའི་རིགསⅡཔའི་སོབ་སྐར༦ཡོད། 

བཅུ་གཅིག་པ། ཞག་སོད་མགོན་ཁང་། 

ཟ་མ་དང་མལ་ཤག་གཅིག་གྱུར་དུ་བོད་ལོངས་ཐོག་ཁང་ཆྟེན་མོར་(པྟེ་ཅིན་གོང་ཁྱྟེར་ཁའོ་དབང་ཆུས་བང་སོྒར་བཞི་ཤར་ལམ་གི་
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ཨང༡༡༨པ།)བཀོད་བསིྒྲགས་བས་ཡོད། མི་གཅིག་ཅན་གླི་མལ་ཤག་ལ་དམངས་སོར་༧༥༠/ིན་རེར། ཚད་ལྡན་མལ་ཤག་ལ་(མམ་

སོད)དམངས་སོར་༥༨༠/ིན། འབྲྟེལ་གཏུགས་མི་སྣ། ཧྥན་ཕིན་ཐོ། ཁ་པར། ༡༨༥༡༠༦༥༦༥༦༥ 

བཅུ་གིས་པ། ཚོགས་འདུའི་དྲ་ཚུགས། 

གནས་ཚུལ་གསལ་བོར་ཤྟེས་འདོད་མཁན་གླིས་དྲ་ཚུགས་འདིར་ཞུགས།                                    

www.tibetanmedicineconference.org(དབིན་ཡིག) 

www.isttm.org(རྒྱ་ཡིག) 

འཕིྲན་ཕྲན་སི་སྟེགས། 世界中联藏医药专业委员会  

འབྲྟེལ་གཏུགས་བྟེད་ཐབས། 

འབྲྟེལ་གཏུགས་མི་སྣ། རིན་ཆྟེན་དོན་གྲུབ། （མཚོ་སོན་སོབ་ཆེན་བོད་ལུགས་གསོ་རླིག་སོབ་གླིང་།）ཁ་པར་ཨང་གངས། 

༡༥༢༩༧༡༨༩༠༧༣  

ཚེ་རླིང་རྣམ་རྒྱལ།（མཚོ་སོན་མླི་རླིགས་སོབ་ཆེན་བོད་སྨན་སོབ་གླིང་།）ཁ་པར་ཧང་གངས།༡༥༥༩༧༤༤༡༡༨༩ 

བཅུ་གསུམ་པ། གཞན་དག 

ཟ་མ་དང་མལ་ཤག་བཀོད་བསླིག་བེད་ཆེད། ཚོགས་ཞུགས་མླི་ས་དག་གླིས་ཟླ༦པའླི་ཚེས༣༠ླིན་གླི་སོན་ལ་ངེས་པར་དུ་འབོར་ལན་

སེར་དགོས། མླི་རླིགས་ཀླི་གོམས་སོལ་ལར་ཟ་མར་དམླིགས་བསལ་གླི་རེ་འདུན་ཡོད་པ་དག་གླིས་འབོར་ལན་ནང་དུ་གསལ་བོར་འབླི་

རོགས། 

 

འཛམ་གིང་ཀྲུང་མཐུན་བོད་གསོ་ཆྟེད་ལས་ལྷན་ཚོགས། 

                                   ༢༠༡༨ལོའླི་ཟླ་༤ཚེས་༡༢ླིན།  
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འཛམ་གླིང་ཀྲུང་མཐུན་བོད་གསོ་ཆེད་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཀླི་རླིག་གཞུང་ལོ་ཚོགས་སབས་བཞླི་བ་དང་༢༠༡༨ལོའླི་པེ་ཅླིན་བོད་ཀླི་གསོ་

བ་རླིག་པའླི་རྒྱལ་སླིའླི་བགོ་གེང་ཚོགས་འདུའླི་འབོར་ལན་རེའུ་མླིག། 

མླིང་།  རེན།  རྒྱལ་ཁབ།  ས་ཁུལ།  

ལས་ཁུངས།  ལས་གནས།  

རྒྱས་འཕླིན་ས་གནས།  སྦྲག་གངས།  

ཁ་པར 

    

བསོད་ཤག། 

 

ཤག་བསོད་བེད་མླིན།  ཡླིན།☐    མླིན།☐ 

 

མལ་ཤག། མླི་གཅླིག་མལ་ཤག ☐   ༧༥༠/ླིན    ཚད་ལན་མལ་ཤག（མམ་བསོད）☐  ༥༨༠/ླིན།   

 

ཟུར་མཆན། ཟ་མ་དང་མལ་ཤག་གཅླིག་གྱུར་དུ་བོད་ལོངས་ཐོག་ཁང་ཆེན་མོར་(པེ་ཅླིན་གོང་ཁྱེར་ཁའོ་དབང་ཆུས་བང་སོར་བཞླི་ཤར་ལམ་གླི་ཨང༡༡༨པ།）བཀོད་བསླིགས་
བས་ཡོད། 

 

 


