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བོད་ཁུལ་གསར་འགྱུར།
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མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

ནགས་བཟོ་བར་ཁེ་ཕན་ཐོབ་པ་དང་ཁེ་ཕན་ཐོབ་མཁན་ནགས་བཟོ་བྱེད་དུ་འཇུག་པ།
—— སི་ཁྲོན་གྱིས་འབྲི་ཆུའི་སྟོད་རྒྱུད་ཀྱི་སྣོད་བཅུད་སྲུང་ཡོལ་བརྟན་པོ་བསྐྲུན་པའི་སྐོར།

སྨུག་པའི་ཁྲོད་ནས་འབྲི་ཆུའི་སྟོད་རྒྱུད་ཀྱི་སྔོ་ལྗང་ས་གཞིར་དཔྱིད་་
ཀྱི་ཉི་ཟེར་འཕྲོས་པས། སྔོ་ལྗང་ཐིང་ཐིང་གི་ས་གཞིའི་སྟེང་ཡུལ་མིའི་་་་་་
སྡོད་ཁང་སྟར་པ་རེ་རེ་བཞིན་རབ་རིབ་མཐོང་ལ། མེ་ཏོག་གི་དྲི་ཞིམ་་་་་
དང་། འདབ་ཆགས་ཀྱི་སྐད་སྒྲ། དབེན་པའི་ནགས་གསེབ་བཅས་ཀྱི་་་་་
ཁྲོད་དབུགས་རིང་ཞིག་འབྱིན་ཚེ་བློ་བདེ་བག་ཕེབས་ཀྱི་ཚོར་སྣང་ཞིག་་་་
ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེ་ནི་གསར་འགོད་པས་ཉེ་ཆར་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་འོབས་་
ལུང་དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ཁུལ་ཀེང་ཏ་གྲོང་རྡལ་བདེ་སྐྱིད་གྲོང་་་་་
ཚོ་ནས་མཐོང་བའི་རྣམ་པ་ཞིག་རེད།
ཀེང་ཏ་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཀྲེན་ཀྲང་གཞོན་པ་ཝང་ཝེ་ཅུས་ཀྱིས་2012
ལོར་བདེ་སྐྱིད་གྲོང་ཚོའི་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི་1305ཙམ་ལས་ཟིན་མེད་་་
པ་དང་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི་8ལས་མེད།
2016ལོར་སླེབས་སྐབས་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི་2056ཟིན་པ་དེའི་ནང་་་་
ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི་520ཟིན་ཡོད། ཝང་ཝེ་་་
ཅུས་ཀྱིས“བདེ་སྐྱིད་གྲོང་ཚོའི་བདེ་སྐྱིད་འཚོ་བ་ནི་རང་བྱུང་ནགས་ཚལ་
སྲུང་སྐྱོང་ལས་གྲྭའི་སྲིད་ཇུས་དོན་འཁྱོལ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་ཡོད”ཅེས་་་་་
བཤད།
འོབས་ལུང་ལ“དོམ་ཁྲའི་ཕ་ཡུལ”ཞེས་གྲགས་ཤིང་། འོབས་ལུང་་
དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ཁུལ་ཐོན་ཁུངས་དོ་དམ་ཅུས་ཀྱི་ཅུས་ཀྲང་་་་་
དབྱང་ཞའོ་ཅུན་གྱིས་བདེ་སྐྱིད་གྲོང་ཚོར་བྱུང་བའི་འགྱུར་ལྡོག་ནི་་་་་་་་་་་་
འོབས་ལུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་འཛུགས་སྐྲུན་དང་འབྲི་ཆུའི་སྟོད་རྒྱུད་ཀྱི་་་་་་་་
སྣོད་བཅུད་སྲུང་ཡོལ་བསྐྲུན་པའི་བསྡུས་རིས་ཤིག་རེད་ཅེས་བཤད།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་འོབས་ལུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་་་
འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་དཀའ་མོ་ཡོད། གནས་བབ་དེར་འགྱུར་ལྡོག་གཏོང་་
ཆེད། འོབས་ལུང་གིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྔོན་དུ་སྡེ་ཁུལ་གྱིས་མཉམ་དུ་དོ་་་
དམ་དང་མི་སེར་ཐད་ཀར་ཞུགས་པའི་རང་བྱུང་ནགས་ཚལ་གྱི“གྲོས་་་་་
མཐུན་བདག་སྐྱོང”བྱ་ཐབས་དང་རྨོ་བསྐྱུར་ནགས་བཟོའི“འགན་འཁྲི་་
བདག་སྐྱོང”བྱ་ཐབས་ཁྱབ་གདལ་བཏང་སྟེ། སྣོད་བཅུད་ཞབས་ཞུ་ཉོ་་་
སྒྲུབ་བྱེད་སྟངས་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་ལ་སྣོད་བཅུད་སྲུང་སྐྱོང་དང་་་་་་་་
འཛུགས་སྐྲུན་ཁྲོད་ཞུགས་རྒྱུར་སྐུལ་མ་བཏང་ནས་ས་ཆ་དེ་གའི་ཞིང་་་་་་་
འབྲོག་པར་གཏན་འཇགས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་རག་ཐབས་བྱས་པ་སྟེ། སྲུང་
སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་སྤྱི་ཆིང་ཁྲི་13ལྷག་ཙམ་གྱི་རང་བྱུང་ནགས་ཚལ་ལྟ་སྐུལ་དོ་་་
དམ་འགན་འཁྲི་ཞིབ་ཕྲའི་བདག་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་ཐོག་དོན་འཁྱོལ་བྱས་
པ་རེད།
ལོ་30གོང་གི་འོབས་ལུང་དུ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་བུད་ཤིང་སྤྱད་ནས་་་་
རྒྱུན་གཏན་གྱི་འཚོ་བའི་དགོས་མཁོ་སྐོང་གི་ཡོད་པས། ་ལོ་གཅིག་གི་ཆ་་
སྙོམས་བུད་ཤིང་སྤྱོད་ཚད་སྨི་རྒྱ་དཔངས་གྲུ་བཞི་4500ཟིན་པ་དེས་་་་་་་
ནགས་ཚལ་ཐོན་ཁུངས་ཟད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་དོམ་ཁྲ་སོགས་བདག་་་་
ཏུ་མ་བཟུང་བའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་གདོད་མའི་འཚོ་སྡོད་ཁུལ་ལ་རིམ་་་་་་་་་་་
བཞིན་གཏོར་སྐྱོན་ཐེབས། རྗེས་སུ་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱིས“གློག་གིས་བུད་་་
ཤིང་གི་ཚབ་བྱ་རྒྱུ”ཁྱབ་གདལ་བཏང་ནས་གྲོང་གསེབ་ལ་གློག་རིན་ཁ་་་་
གསབ་སྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་ལོ་ལྟར་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་མང་་་་་་་་་་་

ཚོགས་ལ་ཁ་གསབ་སྒོར་ཁྲི་230ལྷག་ཙམ་སྤྲོད་པ་དང་གློག་རིན་ཏུའུ་་་་་་
རེར་སྒོར་0.1ལས་ལེན་གྱི་མེད་པས་ལོ་ལྟར་མི་རེའི་ཆ་སྙོམས་གཏོང་སྒོ་་
སྒོར་480ཉུང་དུ་སོང་ཡོད།
དབྱང་ཞའོ་ཅུན་གྱིས་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་རང་བྱུང་་་
ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོང་ནང་ཞུགས་པ་བརྒྱུད་དངོས་ཕན་ཐོབ་ཡོད་པ་སྟེ།
ལོ་ལྟར་རང་བྱུང་ནགས་ཚལ་བདག་སྐྱོང་ནང་ཞུགས་མཁན་མི་རེར་ཆ་་་་
སྙོམས་ཡོང་འབབ་སྒོར་690དང་། ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་སྐོར་ཞིབ་བདག་སྐྱོང་་་
བྱེད་མཁན་མི་རེར་ཆ་སྙོམས་ཡོང་འབབ་སྒོར་12000 དུད་ཚང་་་་་་་་་་
དབུལ་པོའི་སྣོད་བཅུད་ནགས་སྲུང་བྱེད་མཁན་མི་རེར་ཆ་སྙོམས་ཡོང་་་་་
འབབ་སྒོར་10000 རྨོ་བསྐྱུར་ནགས་བཟོ་བྱེད་མཁན་མི་རེར་ཆ་་་་་་་་་་
སྙོམས་ཡོང་འབབ་སྒོར་260བཅས་བྱུང་བ་དང་མི་རེར་རྩྭ་ཐང་སྣོད་་་་་་་
བཅུད་བྱ་དགའ་དང་ཁ་གསབ་ཆ་སྙོམས་སྒོར་300ནས་700བར་བྱུང་་
ཡོད་ཅེས་ངོ་སྤྲོད་བྱས།
དེས་ན། སི་ཁྲོན་དུ་མི་སེར་ཇེ་མང་ཞིག་གིས་ནགས་བཟོ་ནགས་་་་་་
སྐྱོང་ནང་ཞུགས་ནས་འབྲི་ཆུའི་སྟོད་རྒྱུད་ཀྱི་སྣོད་བཅུད་སྲུང་ཡོལ་་་་་་་་་་་་
འཛུགས་སྐྲུན་ཧུར་ཐག་བྱས་པ་རེད།
སི་ཁྲོན་ཤར་རྒྱུད་ཀྱི་ཏ་པ་རི་རྒྱུད་སྨི་ཚང་རི་བོའི་ལྷོ་རྒྱུད་དུ་གནས་་་
པའི་ཐུང་ཅང་རྫོང་ཐེ་ཁྲང་ཧོ་ནགས་རའི་ནགས་སྲུང་བ་ཅིན་ཞང་ཅུན་་་
གྱིས་ལོ་མང་རིང་གསོམ་ཤིང་སྡོང་ཕྲུག་ཁྲི་64བཏབ་ནས་མུའུ་4000
ཡོད་པའི་ཐང་རྒོད་སྔོ་ལྗང་ཅན་དུ་གྱུར་ཡོད།

མཚོ་སྔོན་གྱིས“གློག་ནུས་ཚབ་བྱེད”སྤྱད་
པ་ལས་ལོ་བཞི་ཡི་ནང་དབྱང་གཉིས་
ཐཱན་འགྱུར་འབུད་ཚད་ཏུན་ཁྲི་
360ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ།

སི་ཁྲོན་དཀར་མཛེས་ཉག་ཆུ་ཁའི་ནགས་ཚལ་དུ་མེ་སྐྱོན་ཐོན་ནས་གཟའ་འཁོར་གཅིག་ཕྱིན་པ་དང་མིག་སྔར་མི་སྣ་འཆི་རྨས་བྱུང་མེད་པ།

སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་ཉག་ཆུ་ཁ་རྫོང་དུ་མེ་སྐྱོན་ཐོན་ནས་གཟའ་འཁོར་གཅིག་ཕྱིན་ཡང་ད་དུང་མེ་ཡོངས་སུ་གསོད་ཐུབ་མེད་ལ་མེ་ཤོར་བའི་རྒྱ་ཁྱོན་སྤྱི་ཆིང་100ཙམ་ཟིན་ཡོད་པ་
རེད། མིག་སྔར་དཀར་མཛེས་ཀྲོའུ་ཡི་ས་གནས་ཁག་གི་ནགས་ཚལ་ཉེན་རྟོག་པ་དང་། མེ་གསོད་རུ་ཁག ལས་བྱེད་མང་ཚོགས་བཅས་མི་སྟོང་ཕྲག་གིས་མེ་ཤོར་ཡུལ་དུ་མེ་གསོད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། མི་སྣ་འཆི་རྨས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་་
འབྱོར་མེད་ཅིང་། འདི་ནི་ཟླ་3ཚེས་16ཉིན་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་དཀར་མཛེས་ནགས་ཚལ་ཉིང་ལག་རུ་ཁག་གི་རུ་མིས་མེ་གསོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

མཚོ་སྔོན་གྱི་ལས་ཞུགས་ཁྲོམ་རར་དྲ་ཐོག་ཚོང་དོན་སོགས་ཀྱི་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་དཀོན་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ཟི་ལིང་ནས་ཟླ་3ཚེས་19
ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཉེ་ཆར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་་་་་་
ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་ཁྲོམ་ར་ནས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར། མིག་སྔར་་་་་་་་
མཚོ་སྔོན་གྱི་ལས་ཞུགས་ཁྲོམ་རའི་མཁོ་འདོན་དང་དགོས་མཁོ་་་་་་
གཉིས་ཀ་ཆེ་བའི་ནང་དྲ་ཐོག་ཚོང་དོན་དང་། རྩིས་རྒྱག་འཕྲུལ་་་་
འཁོར། དྲ་སྦྲེལ་བཅས་ཀྱི་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་དཀོན་པས། ཁེ་ལས་་་་་
ལ་མཐོ་རིམ་དོ་དམ་མི་སྣ་དང་མཐོ་རིམ་ལག་རྩལ་མི་སྣའི་དགོས་་་
མཁོ་ཅུང་ཆེ་ཙམ་ཡོད་པ་རེད།
དུས་ཆེན་རྗེས་ཀྱི་ལས་འཚོལ་མཐོ་རླབས་ལ་ཁ་གཏད་་་་་་་་་་་་
གཅོག་ཆེད། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་ཤུགས་ཐོན་ཁུངས་ཁྲོམ་རས་་

ལས་བསྡུའི་འདུ་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་འཚོགས་པ་དེའི་ནང་ཚན་པ་་
510ཞུགས་པ་དང་ལས་གནས་6040མཁོ་འདོན་བྱས་ནས་ལས་
ཀ་འཚོལ་བར་ཡོང་མཁན་མི་ཐེངས་5270ཡི་ཡིད་དབང་བཀུག་་
ཅིང་། ཁར་མི་1767གྱི་འདོད་བློ་དང་མཐུན་ཡོད་པ་རེད།
བསྡོམས་རྩིས་བྱས་པར་གཞིགས་ན། ལས་བསྡུའི་དགོས་་་་་་་
མཁོ་ཆེ་བའི་ལས་གནས་བཞི་ནི་ཁྲོམ་རའི་ཚོང་གཉེར་དང་། དྲ་་་་
སྦྲེལ་དྲ་ཐོག་ཚོང་དོན། རྒྱ་ཟོག་སིལ་ཚོང་ཞབས་ཞུ། སྨན་བཟོ་་་་་
དང་སྨན་བཅོས་ཡོ་བྱད་བཅས་ཡིན། དུས་ཡུན་རིང་པོའི་འཕེལ་་
ཕྱོགས་ལ་བལྟས་ན། ཞིང་ཆེན་ནང་ཁུལ་གྱི་རིགས་ཁག་གི་ཁེ་་་་་་་་

ལས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྱུར་རིམ་སྤོར་མགྱོགས་མྱུར་བྱས་པ་དང་ཚང་་་་་་
མས“དྲ་སྦྲེལ་＋”ལ་བརྟེན་པའི་དབང་གིས་རྩིས་རྒྱག་འཕྲུལ་་་་་་
འཁོར་དང་། ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ། དྲ་ཐོག་ཚོང་དོན་བཅས་ཀྱི་་་་་
ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་དཀོན་པའི་རྣམ་པ་ཐོན་བཟོ་ཡོད་པ་རེད།
གཞན་ཡང་མཚོ་སྔོན་གྱི་ལས་རིགས་ཁག་གཅིག་གི་ས་་་་་་་་་་་་
ཁོངས་ཁྱད་ཆོས་མངོན་གསལ་དོད་པ་དང་ས་གནས་དེ་གའི་ཁྱད་
ལྡན་དཀར་ཆུའི་ཐོན་ལས་དང་འབྲོག་ལས་ཐད་ལས་བསྡུ་བྱེད་་་་་་
ཚད་ཆེ་བས་ཐོན་སྐྱེད་ཅན་གྱི་ཁེ་ལས་ཁྲོད་དགོས་མཁོ་ཅུང་ཆེ་་་་་་་
ཙམ་ཡོད།

མཚོ་སྔོན་གྱིས་གཙང་གསུམ་ཆུ་འགོའི་སྣོད་བཅུད་ཁྲིམས་ར་བཙུགས་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ཟི་ལིང་ནས་ཟླ་3ཚེས་4
ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། གསར་འགོད་པར་མཚོ་སྔོན་
ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་ནས་ཤེས་རྟོགས་་་
བྱུང་བར། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཐོ་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་་་་་་་
ཁང་གི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པ་བརྒྱུད་ཉེ་དུས་གཙང་གསུམ་ཆུ་་་་་་་་་་
འགོའི་སྣོད་བཅུད་ཁྲིམས་ར་ཡུལ་ཤུལ་གྲོང་ཁྱེར་མི་དམངས་་་་་་་
ཁྲིམས་ཁང་དུ་བཙུགས་པ་རེད།
ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། མིག་སྔར་ཁྲིམས་ར་་་་་་
དེར་མི་6ཡོད་པ་དང་འགན་ནུས་གཙོ་བོ་དེ་གཙང་གསུམ་ཆུ་་་་་་
འགོའི་ས་ཁུལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྣོད་བཅུད་སྲུང་སྐྱོང་་་་་་
འདྲི་གཅོད་དང་དམངས་དོན་དང་ཉེས་དོན་ཞུ་གཏུག་གྱོད་་་་་་་
གཞི་གཅིག་སྡུད་ཐོག་བདག་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཁོར་ཡུག་སྦགས་་་་་་་་་་
བཙོག་སྔོན་འགོག་བཅོས་སྒྲིག་དང་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་་་་་
ས་གནས།

ལྷ་ས་རྡོ་སེང་གེ་ལམ་སྒོ་རྟགས། 36

ལས་བྱུང་བའི་གྱོད་གཞི་དང་དེ་བཞིན་སྣོད་བཅུད་ཐོན་ཁུངས་་་
ལ་གནོད་སྐྱོན་གཏོང་བའི་སྐྱིན་ཚབ་ཞུ་གཏུག་གྱོད་གཞི་སོགས་་་
ལ་ཁྱབ་ཡོད།
ཡུལ་ཤུལ་གྲོང་ཁྱེར་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཡོའན་ཀྲང་་
དབྱི་ཀྲེན་ཅང་གིས“གཙང་གསུམ་ཆུ་འགོའི་སྣོད་བཅུད་ཁྲིམས་་
ར་བཙུགས་པ་དེས་དམངས་དོན་དང་། ཉེས་དོན། སྲིད་་་་་་་་་་་
འཛིན་བཅས་གསུམ་ཐད‘འདྲི་གཅོད་ཁག་གསུམ་གཅིག་ཏུ་་་་་་
འགྲིལ་བའི’འདྲི་གཅོད་རྣམ་པ་སྤྱད་དེ་གཙང་གསུམ་ཆུ་འགོའི་
ཁོར་ཡུག་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་གྱོད་གཞི་སྣ་ཚོགས་ཁྲིམས་ལྟར་འདྲི་་་་་་
གཅོད་བྱས་ནས་གཙང་གསུམ་ཆུ་འགོའི་སྣོད་བཅུད་ཤེས་་་་་་་་་་་་
དཔལ་འཛུགས་སྐྱོང་དང་ལྗང་མདོག་འཕེལ་རྒྱས་ཐད་ཁྲིམས་་་་་
འཛིན་གྱི་འགན་ལེན་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་མ་བཏང་ནས་གཙང་གསུམ་་་
ཆུ་འགོའི་སྣོད་བཅུད་ཁྲིམས་འཛིན་སྲུང་སྐྱོང་ལམ་སྲོལ་འཚོལ་་་་
སྦྲག་ཨང་། 850000

ཞིབ་ཧུར་ཐག་ཐུབ་རྒྱུ་རེད”ཅེས་བཤད།
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཐོ་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་་་་་
ཡོའན་ཀྲང་གཞོན་པ་མན་ཀྲེ་ཧྥང་གིས་ཡུལ་ཤུལ་གྲོང་ཁྱེར་མི་་་་་
དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གཙང་གསུམ་ཆུ་འགོའི་སྣོད་བཅུད་ཁྲིམས་
ར་ནི་མཚོ་སྔོན་གྱི་ཆེད་ལས་ཁྲིམས་ར་ཐོག་མ་དེ་རེད་ཅེས་་་་་་་་་་་་
བཤད།
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ནི་འབྲི་ཆུ་དང་། རྨ་ཆུ། རྫ་ཆུ་བཅས་་
ཀྱི་ཆུ་འགོ་ཡིན་པས“ཀྲུང་ཧྭ་ཡི་ཆུ་གསོག་མཐོ་ལྕོག”ཅེས་་་་་་་་་་་་
བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། ཡུལ་ཤུལ་ཀྲོའུ་ནི་ཨེ་ཤེ་ཡའི་གནམ་གཤིས་་་་་་་་་་
འགྱུར་ལྡོག་ཚོར་སྣང་ཟབ་ཤོས་དང་སྐྱེ་དངོས་སྣ་མང་ཅན་་་་་་་་་་
གཅིག་སྡུད་ཁུལ་ཡིན་པས་སྣོད་བཅུད་གནས་ཡུལ་གལ་ཆེན་་་་་་་
ཞིག་རེད། （བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་བསྒྱུར། བདེ་སྐྱིད་དང་བསྟན་་་་་་
འཛིན་བཟང་མོས་ཞུས）

ཁ་པར་ཨང་གྲངས། 0891—6335974

ཕན་ཀྲི་ཧྭ་གྲོང་ཁྱེར་རིན་ཧོ་ཆུས་ཧྥོ་ཐན་གྲོང་རྡལ་གྱི་རི་བོར་གྲོང་་་་
མི་ཚོས་ཨ་མྲའི་ཤིང་སྡོང་ཕྲུག་བཏབ་ཡོད། རིགས་གཅིག་མཁས་ཅན་་་་་
གྱི་མཛུབ་ཁྲིད་འོག་གྲོང་རྡལ་དེའི་མུའུ་ཁྲི་2.8ཀྱི་རི་ཁུལ་ལ་སྔོ་ཐིང་ཐིང་
གི་ཨ་མྲའི་སྡོང་པོས་ཁེབས་ཤིང་། ཞིང་པར་ཡོང་འབབ་བྱུང་བ་མ་ཟད།
རི་བོ་སྔོ་ལྗང་དུ་གྱུར་ཡོད།
སི་ཁྲོན་ནུབ་རྒྱུད་ས་མཐོའི་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་སེར་ཁུལ་རྫོང་་་་་་
སེལ་ཤུལ་གྲོང་རྡལ་དུ་གསར་འགོད་པར་ལྕགས་དྲས་སྐོར་བའི་རྩྭ་ར་་་་་་་
ཞིག་ཏུ་གཟན་རྩྭ་མང་པོ་སྐྱེས་པ་མཐོང་བྱུང་། ས་གནས་དེ་གའི་འབྲོག་་
པས་ལོ་ཤས་གོང་དེ་གར“ས་ནག་གྲམ་ཐང”ཡིན་པ་དང་རྩྭ་གཏན་ནས་
སྐྱེ་ཡི་མེད། 2015ལོར་ས་གནས་དེ་གའི་ཞིང་འབྲོག་པས་མཉམ་ལས་་་
ཁང་གི་རྣམ་པ་བརྒྱུད་སྒོ་ཁར་ཞན་གྱུར་བྱས་པའི་རྩྭ་ཐང་ཐོག་རྩྭབཏབ་་་
ནས་སྲུང་སྐྱོང་བྱས་པས། སྣོད་བཅུད་ཉམས་སླར་གསོ་ཐུབ་ཡོད་ཅེས་་་་་
བཤད།
སི་ཁྲོན་གྱིས་2020ལོར་སླེབས་སྐབས་ནགས་ཚལ་ཁྱབ་ཚད་40%
ཟིན་པ་བྱ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བཀོད་ཡོད་པ་དེའི་ཁྲོད་2017ལོར་ནོར་་་་་་་
བཟོ་མུའུ་ཁྲི་1000ཡན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།
“ང་ཚོས་ད་དུང་སི་ཁྲོན་ཡོངས་སུ་ལྗང་མདོག་བྱ་སྤྱོད་ལག་ལེན་་་་་་
བསྟར་ཏེ་ནགས་ཚལ་དང་། རྩྭ་ཐང་། འདམ་ར། བྱེ་ཐང་བཅས་སྣོད་་་
བཅུད་མ་ལག་གི་ནུས་པ་དང་ཕན་འབྲས་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ་འབྲི་ཆུའི་སྟོད་་
རྒྱུད་ཀྱི་སྣོད་བཅུད་སྲུང་ཡོལ་བརྟན་དུ་བཏང་ནས་སི་ཁྲོན་གྱི་རི་ཀླུང་སྔོ་་
ལྗང་དང་། རྩི་ཤིང་འཛུགས་དགོས་སར་རྩི་ཤིང་བཙུགས་ཏེ་2020
ལོར་སླེབས་སྐབས་ནགས་ཚལ་མུའུ་ཁྲི་3000ཙམ་གསར་འཕར་ཐུབ་པ་
བྱ་རྒྱུ་ཡིན”ཞེས་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ནགས་ལས་ཐིང་གི་ཐིང་ཀྲང་ཡའོ་སི་་་
ཏན་གྱིས་བཤད།
(བསོད་བདེ་དང་། ཚེ་ཁོ། བསྟན་གཡུ་་་་་་་་་་་
བཅས་ཀྱིས་སྒྱུར་ཞུས་བྱས)

今
日
内
容

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ཟི་ལིང་ནས་ཟླ་3ཚེས་19ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་་་་་
གསལ། ཉེ་ཆར་གསར་འགོད་པར་རྒྱལ་ཁབ་གློག་དྲ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གློག་ཤུགས་ཀུང་
སི་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར། 2013ལོ་ནས་བཟུང་གློག་ནུས་ཚབ་བྱེད་རྣམ་གྲངས་ཁྱབ་
གདལ་ལག་བསྟར་བྱས་ཚུན། 2016ལོའི་ལོ་མཇུག་བར་མཚོ་སྔོན་གྱིས་ཁྱོན་གློག་ནུས་་་་་་
ཚབ་བྱེད་རྣམ་གྲངས་243ལེགས་སྒྲུབ་བྱས་པས་ཚབ་བྱེད་གློག་ཆན་ཝ་ཆུ་ཚོད་དུང་ཕྱུར་་་
33.99མངོན་འགྱུར་བྱུང་སྟེ་རིམ་རྩིས་ལྟར་ན་དབྱང་གཉིས་ཐཱན་འགྱུར་འབུད་ཚད་ཏུན་
ཁྲི་360ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད།
གློག་ནུས་ལ་ཕན་འབྲས་ཆེ་བ་དང་། ནུས་རྒྱུ་གྲོན་ཆུང་བ། གམ་གཙང་བ་བཅས་་་
ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཡོད། གློག་ནུས་ཚབ་བྱེད་ནི་མཐའ་སྣེའི་ནུས་རྒྱུའི་འཛད་སྤྱོད་ཐད་་་་་་་་་
གློག་ནུས་ཀྱིས་རྡོ་སོལ་བསྲེགས་པ་དང་འཕྲུལ་སྣུམ་གྱི་ཚབ་བྱེད་པའི་ནུས་རྒྱུའི་འཛད་་་་་་་་་
སྤྱོད་བྱེད་ཐབས་ཤིག་རེད།
རྒྱལ་ཁབ་གློག་དྲ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གློག་ཤུགས་ཀུང་སིའི་ཚོང་གཉེར་པུའི་ཀྲུའུ་་་་་
རེན་ཀྲེན་ཅེ་ཡིས་འདས་ཟིན་པའི་ལོ་གཅིག་ནང་མཚོ་སྔོན་གྱིས་མཚོ་སྔོན་པོ་སྐོར་བའི་ས་་་
ཁུལ་དང་། གཙང་གསུམ་ཆུ་འགོའི་ས་ཁུལ། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སོགས་ས་གནས་མང་་་་་་་་་
པོའི་གློག་ནུས་ཚབ་བྱེད་ཚོང་ལས་ཚ་ཕུམ་དང་། གློག་ཐབ། ཁྱིམ་ཚང་གི་གློག་ཤུགས།
ཞིང་ལས་ལྷན་སྦྱར་སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་བཅས་རྒྱ་བསྐྱེད་ལ་གཙོ་གནད་ཐོག་ཁྱབ་་་་་
གདལ་བཏང་ནས་ཚ་ཕུམ་ཆན་ཝ་ཁྲི་7.6མང་དུ་བཏང་བས་ཞིང་འབྲོག་པ་དུད་ཚང་ཁྲི་་་་
3.6ལ་གློག་དྲོད་ས་ཁྲི་དང་གློག་དྲོད་སྐྱི་ཁྱབ་པ་བྱས་ཡོད་ཅེས་ངོ་སྤྲོད་བྱས།
བཟོ་ལས་ཐོན་སྐྱེད་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་2016ལོར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཁེ་ལས་ཀྱི་རྡོ་་་་་་་
སོལ་རང་གྲབས་འཕྲུལ་ཙུའུ་ཡིས་གཤོང་ཚད་སྒོ་རྒྱག་མཚམས་འཇོག་བྱེད་ཚད་ཆན་ཝ་ཁྲི་
70ཟིན་པ་དང་ཚབ་བྱེད་གློག་ཚད་ཆན་ཝ་ཆུ་ཚོད་དུང་ཕྱུར་30ཟིན་ཏེ་རྡོ་སོལ་ཟད་གྲོན་་
ཏུན་ཁྲི་121ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་དབྱང་གཉིས་ཐཱན་འགྱུར་འབུད་ཚད་ཏུན་ཁྲི་360ཉུང་་
དུ་ཕྱིན་ཡོད།
“2017ལོར་ང་ཚོས་གློག་ནུས་ཚབ་བྱེད་རྣམ་གྲངས་293དང་ཚབ་བྱེད་ཐེག་ཚད་
ཆན་ཝ་ཁྲི་337.7ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་ཚབ་བྱེད་གློག་ཚད་ཆུ་ཚོད་ཆན་ཝ་དུང་ཕྱུར་19
མངོན་འགྱུར་ཡོང་བ་བྱེད་རྩིས་ཡོད། མཚོ་སྔོན་པོ་སྐོར་བའི་གློག་ནུས་ཚབ་བྱེད་ཀྱི་སྤྱི་་་་་་་་
ཡོངས་ཁྱབ་གདལ་ས་ཁོངས་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་གཙོ་གནད་ཐོག་སྐུལ་མ་གཏོང་བ་དང་ནུས་
རྒྱུ་གཙང་མས་དྲོད་རླངས་མཁོ་འདོན་ལ་སྐུལ་མ་གཏོང་བ་དང་ཆབས་ཅིག བཟོ་ལས་་་་་་་
ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ནུས་རྒྱུ་གྲོན་ཆུང་གི་མི་མངོན་པའི་སྟོབས་ཤུགས་སྔོག་འདོན་བྱས་ཏེ་མཚོ་་་་
སྔོན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་གསར་གཏོད་དང་། ལྗང་མདོག མཐུན་སྦྱོར་་་་་་་་་་་་
བཅས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུར་སྐུལ་མ་གཏོང་རོགས་བྱ་རྒྱུ་རེད”ཅེས་ཀྲེན་ཅེ་ཡིས་
བཤད།
（བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་བསྒྱུར། བདེ་སྐྱིད་དང་བསོད་ནམས་མཚོ་མོས་ཞུས）

第一版

第二版

习近平会见
美国国务卿蒂勒
森
精准扶贫职
业教育公益行动
启动
我国 80 颗创
新“种子”有望太
空开花
北京冬奥组
委即日起面向全
球聘英才
北京直飞玉
树航线开通
“撸起袖子加
油干”劳模影像
作品展在京开展

团中央启动
“青年之声”2017
春季就业服务高
校宣传推广活动
2 月热点城市
新建商品住宅价
格同比涨幅继续
回落
内蒙古推进
信息化发展
公安部：会同
有关部门推动食
品造假行为直接
入刑
广告宣传夸
大其词成消费者
网购最大担忧
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第三版
跨国公司在

第四版

让造林者受
益
让受益者造
华发展商机无限
沙特经济界 林
——四川筑
人士对沙中加强
牢长江上游生态
合作充满期待
屏障
中国高新企
青海：
“电能
业亮相巴基斯坦 替代”四年减排
国际可再生能源 二氧化碳 360 万
吨
展
青海：就业市
世界知识产
场电子商务等人
权组织肯定中国 才紧缺
在知识产权方面
青海成立三
江源生态法庭
的成绩
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