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Average Expenses 
 
Amdo Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ང །     ོར་མོ་བསོག་ནས་ བེད་ ོད་གཏོང་ས་ཅི་ཞིག་ཡོད་ནི་རེད 
 
ནོར་  །  ད་དེ་བེད་ ོད་གཏོང་ས་གཅིག་ནི་མ་རེད། འ ོག་པ་ས་ཆ་ཡིན་ ་ན  ཁྱིམ་ཚང་ཆ་ ེན་ ་ནི་དེ་ཡིན་ན  དེ་བཞིན་
་ཁང་པ་འ ་ཨོར་ནས་ ག་བཟོ་ ེད་དང ནས་ཇེ་བཟང་དང་ཇེ་ ོ་གཏོང་པ་དང ཡང་ན་ཟོག་དེ་ཇེ་མང བཏང་ནས་ ོར་

མོ་དེ་ ིར་ཁྱེར་ཡོང་ནས་ཡང་ ི་འཁོར་ནས་ཁྱིམ་ཚང་གཞན་པ་དེ་ནས་ཟོག་འ ་དེ་ ིར་ཉོས་ནས་ཇེ་མང གཏོང་པ་དང་  
ཡང་ན་ཁྱིམ་ཚང་གི་ནང་དང་ བས་ཡིན་ན་ ོབ་ ར་འགྲོ་བའི་ ོབ་མ་ད་མང་པས་ ོབ་ཡོན་ལ་ ོད་པ་ཡང་ཡོད་ནི་རེད། ལ་
ལ་ བས་ ་ ོར་མོ་བསོག་དང་ནས་ ེས་ཚང་ལས་གི་ ོགས་གྱི་ ེ་བའི་ནང་ཚང་ཁང་ ེ་བ་དང་ཡང་ན་ཁྱིམ་ཚང་དེ་ ོར་མོ་
མང པོ་ཡོད་པ་དང་ ོབ་ཡོན་གི་འགྲོ་སོང་དེ་མེད་ན་ ངས་འཁོར་ཉོ་ ་སོགས་དང་ཡང་ན་ ོང་ཐོག་ནས་ཁང་པ་ཉོ་ འི་
ོགས་ལ་ཀླད་པ་བཏང་བ་སོགས། 

 
ང།    དེ་ན་ཁྱིམ་ཚང་འགའ་རེའི་ནང་ ོབ་ ་ཆེན་པོ་བཏང་ནས་མཐར་ ིན་ཚར་ ེས་ད་དཔེ་བཞག་ལས་ ེད་པ་དང་ལས་
ཁུངས་ན་ཡོད་ནི་དེ་ཚས་ཡོངས་ ོ་ཁྱིམ་ལ་ ིན་ནི་ཨི་རེད། 
 
ནོར་  །    ད་དེ་གཅིག་ནི་མ་རེད། ལ་ལ་ བས་ ་ ་བ་དེ་ ོང་ཐོག་ནས་ ེད་ས་ཧ་ཅང་དཀའ།  གཙ་བོ་བཤད་ན་ ིད་
ག ང་གི་ ་བ་དེ་ཧ་ཅང་ ེད་ས་དཀའ།།  ན་གདན་ ་ཁོ་ཚ་ ས་མ་ ས་ནས་ ་ཕོག་དེ་ཧ་ཅང་དམའ། 
 
ངའི་ངོ་ཤེས་པ་ཁ་ཤས་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ ་ཕོག་ཆེས་མཐོ་པའི་ནི་ཀྲོང་གོའི་ ོར་མོ་1200-1300བར་རེད། 
 
ཁོང་ཚར་མཚན་ན་ ོང་ཐོག་ན་རང་གཉིད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་ དང་ཤ་བོ་ཤ་ཉེ་མེད་པས་འ ག་ས་བ ལ་དགོས་པས་ཁང་ ར་ ་
བ་གཅིག་ལ་ཀྲོང་གོའི་ ོར་མོ་400་ནས500 བར་རེད། 
 
དཔེ་བཞག་ན་རེབ་གོང་ ་ ། གྲོང་ཁྱེར་ཀྱི་ཁང་པ་ཚ་དེ་བ ར་ན་དེ་ལས་ཀྱང་གོང་ཆེ། 
 
དེས་ཧན་ཆེད་རང་ ིད་ཀྱི་འཚ་བའི་ ོགས་གྱི་འགྲོ་སོང་  དཔེ་བཞག་ན་ཟས་དང་གོན་པ་སོགས་ལ་འགྲོ་སོང་ ེར་དགོས་ལ་
ད ར་གསེང་དང་དགུན་གསེང་གི་ བས་ ་ཡོང་དགོ་མེད་པས་ཁྱིམ་ལ་ ེར་ ་རགས་ནི་མ་རེད། 
 
ིད་ག ང་གི་ ་བ་ ེད་དང་ན་ཁྱིམ་ལ་་ ེར་ནི་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གཉིས་ཡོད། 

 
ིད་ག ང་གི་ ་བ་ ེད་པ་ཚར་ཐོག་མའི་ལོ་གཅིག་གཉིས་ཀྱི་ནང་ ་ཆ་ ང། 

 
དེ་ནས་ལོ་རེར་ ་ཆ་ཇེ་མཐོར་འགྲོ། ིད་ག ང་གི་ ་བའི་བཟང་ཆ་གཞན་ཞིག་ནི་ད ལ་ཁང་ནང་ནས་ ོར་མོ་གཡར་ བ། 
 



དཔེ་བཞག་ན་ཁྲི་7-11བར། ིད་ག ང་ལ་ ་བ་ལས་མཁན་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་ཚང་དེ་ཚས་ད ལ་ཁང་ནང་ནས་ ོར་མོ་གཡར་
ནས་ཚང་ལས་ ེད་པ་དང་ཡང་ན་ ོང་ཐོག་ནས་ཁང་པ་ དང་ ངས་འཁོར་སོགས་ཉོ་བ་ཡོད། ད་དེ་འ ་རེད། 
 
 
English translation: 
 
Sonam [Interviewer]: By saving the money, where do they use them [savings]? 
 
Norbu [Interviewee]: Their usages are not the same: as for nomads, those whose who are more 
well off would renovate their houses or build a house, and others will increase their livestock by 
buying more livetock from other families. Sometimes when there are children from one family 
going to schools, then they will also use the money to pay for their school fees. Some people will 
save the money and then later they will open up businesses, such as stores. Also, when a family 
has much money but doesn’t have to use it for school fees, they might also think about buying 
cars or a house in the city.  
 
Sonam: There are some families whose children are already graduated from schools and they are 
working right now. Do they bring their salaries into their family [parent’s house], or what do 
they do with it? 
 
Norbu: Well, it is not the same for everyone. For some people, it is very hard for them to find 
jobs in the city. Most of all, it is hard to get governement jobs. Usually, their salary, when 
breaking down into months, it is very low. As for some of the people that I know, their monthly 
salary is between 1200 to 1300 yuan. Since they don’t have any of their family members or 
relatives in the city to live with they have to rent apartments and it costs about 400 to 500 yuan 
monthly. For example, if you compare [to] the house in the Rebgon1, the houses in the cities are 
way more expensive. Besides that, there are your own other expenses, such as for food and 
clothes. Also since they don’t get those summer and winter breaks, and there is not enough 
money left to give to your family. And from those who have government jobs, there are two 
types of people: the ones that give [salary to] their family and the ones that don’t. In the first 
couple of years, the salary for those who get work in the governement is quite low. Then their 
salary will increase yearly. One of the good things about working in the government is that you 
will be able to take loan from the banks. For example, you could borrow about 7 to 11 thousand. 
Those families who have their family member working in the government usually take loan form 
the bank to open a business or buy a house in the city or buy motor vehicles.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 A city in Tibetan Autonomous Prefecture in Qinghai Province, Amdo 
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