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

བོད་ཀྱིས་ཆུ་ལོག་གནོད་འཚེའི་ཉེན་ཟོན་སྔོན་བརྡ་གཏོང་བའི་
མ་ལག་འཐུས་སྒོ་ཚང་དུ་བཏང་བ།
འབྲུབ་དུས་ཀྱི་མངོན་མེད་རྐྱེན་ངན་གྲལ་བཤེར་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་པ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་གནས་ཚུལ་འབྱོར་གསལ།
ཀྲུང་གོ་བོད་ལྗོངས་གསར་འགྱུར་དྲ་ཚུགས་ཐོག་གནས་ཚུལ་་་་་་
སྤེལ་བ་གཞིར་བཟུང་། ཆར་དུས་འགོ་ཚུགས་པ་དང་སྦྲགས་་་་་
བོད་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་གིས་ཆུ་སྐྱོན་སྔོན་འགོག་དང་། ཐན་པ་་་
ཆེན་པོ་འགོག་པ། ཉེན་ཆེན་མྱུར་སྐྱོབ་བཅས་ལ་གཞི་ཚུགས་་་་་
ནས་ཆུ་སྐྱོན་སྔོན་འགོག་དང་ཐན་འགོག་གི་སྲིད་འཛིན་འགོ་་་་་
ཁྲིད་འགན་འཁུར་བ་ལྟེ་བར་བྱེད་པའི་འགན་འཁྲིའི་ལམ་་་་་་་་་་
ལུགས་ཁག་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་དོན་འཁྱོལ་བྱས་ཏེ་སྔ་སྣུར་ནས་
བཀོད་སྒྲིག་དང་བྱེད་ཐབས་དོན་འཁྱོལ་གྱིས་ཆུ་སྐྱོན་སྔོན་་་་་་་་་་
འགོག་དང་ཐན་འགོག་ལས་དོན་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒུས་ཡག་པོ་
སྒྲུབ་ཡོད་པ་རེད།
ཉིན་ཤས་གོང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་འབྲུབ་འགོག་ཐན་་་་་
འགོག་བཀོད་འདོམས་པུའི་གཞུང་ལས་ཁང་ནས་ཤེས་རྟོགས་་་
བྱུང་གསལ། གནམ་གཤིས་དྲོ་རུ་ཕྱིན་པ་དང་སྦྲགས་ཆུ་ལོག་་་་་
གིས་གཏོར་སྐྱོན་ཕོག་པའི་ཆུ་བེད་ལས་གྲྭའི་སྒྲིག་བཀོད་ཉམས་
གསོའི་ལས་ཡུན་ཐུང་ཞིང་མིག་སྔར་ཆུ་ལོག་གིས་གཏོར་སྐྱོན་་་་་
ཕོག་པའི་བོད་ལྗོངས་ཆུ་བེད་ལས་གྲྭའི་སྒྲིག་བཀོད་ཉམས་་་་་་་་་་
གསོའི་ལས་དོན་སྤྱིར་ན་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད། རང་སྐྱོང་་་་་་་་་་
ལྗོངས་འབྲུབ་འགོག་ཐན་འགོག་བཀོད་འདོམས་པུའི་གཞུང་་་་
ལས་ཁང་གི་འགན་འཁུར་བས་ཆུ་ལོག་གིས་གཏོར་སྐྱོན་ཕོག་་་་་
པའི་ཆུ་བེད་ལས་གྲྭའི་སྒྲིག་བཀོད་ཉམས་གསོའི་ལས་དོན་་་་་་་་་་
ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ནས་འབྲུབ་དུས་ཆུ་བེད་ལས་གྲྭའི་ཆུ་ལོག་་་་་་་་་
སྔོན་འགོག་གི་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་བྱ་རྒྱུར་ཕན་པ་ཐོབ་ཐུབ་་་་་་་་
ཅེས་བཤད།
ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། 2016ལོར་བོད་དུ་་་་་
ཆུ་ལོག་དང་ཞོད་སྐྱོན་གྱི་གནོད་འཚེ་ཚབས་ཆེ་བ་དང་ཆུ་བེད་་་
ལས་གྲྭའི་སྒྲིག་བཀོད་ཆུ་ལོག་གིས་གཏོར་སྐྱོན་ཕོག་པས་གྱོང་་་་་
གུན་ཚབས་ཆེན་བྱུང་ཡོད། ཆུ་ལོག་གིས་གཏོར་སྐྱོན་ཕོག་པའི་
ཆུ་བེད་ལས་གྲྭའི་སྒྲིག་བཀོད་ཉམས་གསོའི་ལས་དོན་ནུས་་་་་་་་་་
ཤུགས་ཡོད་རྒུས་ཡག་པོ་བསྒྲུབས་ནས་དུས་བཀག་ནང་ཆུ་ལོག་

གིས་གཏོར་སྐྱོན་ཕོག་པའི་ཉམས་གསོའི་ལས་འགན་ལེགས་་་་་་་
སྒྲུབ་བྱ་ཆེད་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཆུ་བེད་ཐིང་གིས་ས་གནས་་་་
ཁག་ལ་འགན་འཁྲི་དང་ལས་འགན་དོན་འཁྱོལ་བྱས་ཏེ་ཆུ་་་་་་་་་
ལོག་གིས་གཏོར་སྐྱོན་ཕོག་པའི་ཆུ་བེད་ལས་གྲྭའི་སྒྲིག་བཀོད་་་་་
ཉམས་གསོའི་ལས་དོན་ལ་མགྱོགས་མྱུར་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ་་
2017ལོར་ཆུ་མ་རྒྱས་གོང་ལེགས་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་འགན་ལེན་་་་་
བྱེད་དགོས་པའི་བླང་བྱ་བཏོན་ཡོད།
བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་འབྲུབ་འགོག་ཐན་འགོག་བཀོད་་་་་་
འདོམས་པུའི་གཞུང་ལས་ཁང་གི་འགན་འཁུར་བས་འདི་ལོ་་་་་་
བོད་ཀྱིས་ཆུ་བེད་ལས་གྲྭའི་སྒྲིག་བཀོད་482ཉམས་གསོ་བྱ་་་་་་་་
རྩིས་ཡོད་ཅིང་། “ས་གནས་ཁག་གིས་གོང་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་་
པའི་འཕེལ་རིམ་ལ་བལྟས་ཚེ་ཉམས་གསོའི་ལས་དོན་སྤྱིར་ན་་་་་
ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད། ཟླ་5ཚེས་20ཉིན་གྱི་གོང་ཉམས་་་་་་་་་་་་
གསོའི་ལས་འགན་ཁག་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ལེགས་སྒྲུབ་ཐུབ་སྟེ་་
ཆུ་རྒྱས་དུས་ཆུ་ལོག་སྔོན་འགོག་གི་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་ཐུབ་་་་་་་་
པའི་འགན་ལེན་བྱེད་ཐུབ”ཅེས་འགན་འཁུར་བས་བཤད།
འགན་འཁུར་བས་ཉིན་ཤས་གོང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཆུ་་་་་་་་་
བེད་ཐིང་གིས་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་4ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཆུ་ལོག་
གཏོར་སྐྱོན་གྱི་ཉམས་གསོ་དང་། ཆུ་བོ་འབྲིང་ཆུང་གི་བཅོས་་་་
སྒྲིག་རྣམ་གྲངས། འབྲུབ་འགོག་ཐན་འགོག་གི་འགན་འཁྲིའི་་་
མི་སྣ་དོན་འཁྱོལ། ཆུ་ལོག་སྔོན་འགོག་དང་ཐན་འགོག་གི་་་་་་་་་
དངོས་ཟོག་གྲབས་གསོག་སོགས་ལས་དོན་སྤེལ་ཚུལ་ལ་ལྟ་སྐུལ་
མཛུབ་ཁྲིད་དང་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པར་མངགས་ཡོད་ཅེས་ངོ་་་་་་
སྤྲོད་བྱས་པ་རེད། ཆུ་ལོག་གིས་གཏོར་སྐྱོན་ཕོག་པའི་ཆུ་བེད་་་་
ལས་གྲྭ་ཉམས་གསོ་ཕུད་འགན་འཁུར་བ་དེས“འདི་ལོ་ཆུ་བོ་་་་་་
འབྲིང་ཆུང་བཅོས་སྒྲིག་དང་། ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་ཆུ་མཛོད་ཆུང་་་་
གྲས་ཀྱི་ཉེན་སེལ་དང་བརྟན་གཏོང་། གཞི་རིམ་ཆུ་ལོག་སྔོན་་་་
འགོག་གི་ཉེན་ཟོན་སྔོན་བརྡའི་ནུས་པ་འཛུགས་སྐྱོང་སོགས་་་་་་
བརྒྱུད་ཆུ་ལོག་སྔོན་འགོག་དང་ཐན་འགོག་གི་ཕྱོགས་བསྡུས་་་་་་

གནོད་འཚེ་ཉུང་གཏོང་མ་ལག་སྔར་བས་འཐུས་སྒོ་ཚང་དུ་་་་་་་་་
གཏོང་རྒྱུ་རེད”ཅེས་བཤད།
2017ལོའི་འབྲུབ་འགོག་ཐན་འགོག་ལས་དོན་གྱི་རྩ་་་་་་་་་
འཛུགས་འགོ་ཁྲིད་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་ནས་འབྲུབ་འགོག་་་་་་་
ཐན་འགོག་གི་འགན་འཁྲི་དོན་འཁྱོལ་ཏན་ཏིག་བྱས་ཏེ་འདི་་་་་
ལོའི་འབྲུབ་འགོག་ཐན་འགོག་གི་ལས་དོན་སྔར་བས་ཡག་པོ་་་་་
སྒྲུབ་ཆེད། ཉིན་ཤས་གོང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་འབྲུབ་འགོག་་
ཐན་འགོག་བཀོད་འདོམས་པུས་ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་ཆུ་བོ་དང་་་་་་
གཙང་པོ་ཆེ་གྲས་དང་། ཆུ་མཛོད་ཆེ་འབྲིང་། གྲོང་ཁྱེར(ས་་་
ཁུལ)ཁག་གི་འབྲུབ་འགོག་ཐན་འགོག་སྲིད་འཛིན་འགན་་་་་་་་་་
འཁུར་བའི་མིང་ཐོ་བཅས་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱས་པ་རེད།
གཞན་ཡང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཆུ་བེད་ཐིང་དང་རང་་་་
སྐྱོང་ལྗོངས་གནམ་གཤིས་ཅུས་ཀྱིས་ཆུ་བེད་གནམ་གཤིས་་་་་་་་་་་
མཉམ་ལས་གྲོས་མཐུན་བཞག་སྟེ་ཆུ་ལོག་གནོད་འཚེའི་གནམ་་
གཤིས་ཀྱི་ཉེན་ཟོན་སྔོན་བརྡའི་བརྗེད་ཐོ་དང་བོད་ཀྱི་ཐོལ་་་་་་་་་
བྱུང་དོན་རྐྱེན་གྱི་ཉེན་ཟོན་སྔོན་བརྡའི་ཆ་འཕྲིན་ཡོངས་ལས་་་་་
དོན་གྱི་སྦྲེལ་མཐུད་གྲོས་མཐུན་མཉམ་དུ་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱས་་
ཤིང་། འགན་འཁུར་བས་རྒྱལ་ཁབ་འབྲུབ་འགོག་ཐན་འགོག་་
སྤྱི་ཁྱབ་བཀོད་འདོམས་པུའི་གཅིག་གྱུར་བཀོད་སྒྲིག་གཞིར་་་་་་་
བཟུང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་། གྲོང་ཁྱེར། རྫོང་བཅས་རིམ་་་་་་
གསུམ་བརྙན་ལམ་གྲོས་མོལ་དང་ཆུ་ལོག་གནོད་འཚེའི་ཉེན་་་་་་
ཟོན་སྔོན་བརྡ་གཏོང་བ་དང་དེ་བཞིན་མཉམ་དུ་ཚད་ལེན་་་་་་་་་
ཚོད་ལྟ་དང་མཉམ་འགོག་སོགས་མ་ལག་འཐུས་སྒོ་ཚང་དུ་་་་་་་་་
གཏོང་རྒྱུ་རེད།“དེ་དང་ཆབས་ཅིག་གསོ་སྦྱོང་ནང་སྦྱོང་དང་་
འབྲུབ་དུས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ཞིབ་བཤེར་དང་མངོན་མེད་རྐྱེན་་
ངན་གྲལ་བཤེར་ལས་དོན་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་ནས་ཆུ་ལོག་་་་་
གནོད་འཚེ་འགོག་སྲུང་དང་ཁ་གཏད་གཅོག་ནུས་ཆེ་རུ་གཏོང་
རྒྱུ་རེད”
ཅེས་འགན་འཁུར་བས་བཤད།
(མཚམས་གཅོད་ཀྱིས་བསྒྱུར། རིག་རྡོར་གྱིས་ཞུས)

ཟླ་5ཚེས་18ཉིན་ནི་་་་་་་་
རྒྱལ་སྤྱིའི་དངོས་མང་རྟེན་་་་་་་
རྫས་བཤམས་མཛོད་ཁང་་་་་་་་
ཉིན་མོ་ཐེངས་41པ་ཡིན་པ་་་་
དང་། ས་གནས་ཁག་གི་་་་་་་་་་
འབྲེལ་ཡོད་བྱེད་སྒོ་དང་་་་་་་་་་་
འགྲེམས་སྟོན་ཕུན་སུམ་་་་་་་་་་་་
ཚོགས་པོ་ཡོད་ཅིང་། འདི་ནི་་
ཉིན་དེར་ལྷ་སར་གནས་པའི་་་
བོད་ལྗོངས་གཡག་རྟེན་རྫས་་་་
བཤམས་མཛོད་ཁང་གིས་་་་་་་་
གཉེར་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དངོས་་་་
མང་རྟེན་རྫས་བཤམས་་་་་་་་་་་་
མཛོད་ཁང་ཉིན་མོའི་རིག་་་་་་་
གནས་བྱེད་སྒོའི་ཐོག་སོག་་་་་་་
རིགས་བུ་མོ་གུ་རུ་ལེགས
（གཡོན་གྱི་གཉིས་པ）ཀྱིས་་་་་་
བོད་ལྗོངས་གཡག་རྟེན་རྫས་་་་
བཤམས་མཛོད་ཁང་ལ་ཀོ་་་་་་་
སྒམ་སྤྲོད་པའི་གནས་ཚུལ་་་་་་་
ཡིན་པ།

ས་གནས།
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ཟླ་5ཚེས་18ཉིན་2017ལོའི་བོད་ལྗོངས་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོའི་ལེགས་སྐྱེས་འགྲན་བསྡུར་ལྷོ་ཁ་གྲོང་་་་
ཁྱེར་དུ་འགོ་ཚུགས་པ་དང་། ནག་ཆུ་དང་ལྷ་ས་སོགས་གྲོང་ཁྱེར(ས་ཁུལ)དྲུག་དང་ལྗོངས་ཐད་གཏོགས་་་་
ཁོངས་གཏོགས་སོགས་ཀྱི་རུ་ཁག་10ཡི་ལུས་རྩལ་པ་200ཙམ་དུས་ཡུན་ཉིན་8ཀྱི་འགྲན་བསྡུར་ནང་་་་་་་་་
ཞུགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ལོ་འཁོར་གྱི་ཚད་གཞི་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོའི་འགྲན་བསྡུར་ཡིན་་་་་་་་
ཞིང་། འདི་ནི་འགོ་འཛུགས་འགྲན་བསྡུར་ནང་ཉིང་ཁྲིའི་རུ་ཁག་དང་ནག་ཆུའི་རུ་ཁག་གི་རུ་མི་དང་དེ་་་་
བཞིན་ཤན་འབྱེད་པ་འགྲན་རར་སྐྱོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

གད་སྙིགས་སྒྲུག་ནས་མཚོ་སྔོན་པོའི་མཛེས་
ལྗོངས་ཁུལ་གྱི་སྦགས་བཙོག་སེལ་བ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་གནས་་་་་་་་་
ཚུལ་འབྱོར་གསལ། ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་ཐོག་་་་་་་་་
གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་གཞིར་བཟུང་།“མཚོ་་་་་་་་་
སྔོན་པོར་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་ཕྱིར། ང་ཚོས་བྱ་སྤྱོད་་
སྤེལ་བཞིན་ཡོད”ཅེས་པའི་རིམ་སྤེལ་བྱེད་སྒོ་་་་་
སྔར་བས་གཏིང་ཟབ་སྤེལ་ཕྱིར། ཉེ་དུས་མཚོ་་་
སྔོན་པོའི་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་སྲུང་སྐྱོང་བེད་་་་་་་་
སྤྱོད་དོ་དམ་ཅུས་ཀྱིས་ལས་བཟོ་སྒྲིག་འཛུགས་་་
བྱས་ནས་མཚོ་སྔོན་པོའི་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་་་་་་་་
བཞི་དང་། མཚོ་སྐོར་ནུབ་ལམ། མཚོ་སྐོར་་་་་་་
ཤར་ལམ་བཅས་གཙོ་གནད་ལམ་བུར་ཚོགས་་་་
ཆུང་ཁག་བགོས་ཀྱིས་གད་སྙིགས་སྒྲུག་པའི་་་་་་་་
གཙང་སེལ་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ་རེད།
ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། ཉེ་་་་་་་
བའི་ལོ་ཤས་རིང་མཚོ་སྔོན་པོའི་མཛེས་ལྗོངས་་་
ཁུལ་སྲུང་སྐྱོང་བེད་སྤྱོད་དོ་དམ་ཅུས་ཀྱིས་ལྗང་་
མདོག་འཕེལ་རྒྱས་དམིགས་ཡུལ་དུ་འཛིན་ནས་
ཡུལ་སྐོར་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་ཁྲོད་སྣོད་་་་་་་་

བཅུད་ཡག་པོ་ཡོང་བ་བྱས་ཤིང་། སྣོད་བཅུད་་
རྣམ་པའི་ཡུལ་སྐོར་འཕེལ་རྒྱས་བཏང་བ་་་་་་་་་་་་
བརྒྱུད་མཚོ་རྫས་འབུལ་བའི་སྣོད་བཅུད་རིག་་་་
གནས་མྱོང་རོལ་དང་། བྱ་གླིང་མཚེར་བ་རིའི་་
སྣོད་བཅུད་ཚན་རིག་ཁྱབ་གདལ་ཡུལ་སྐོར།
བྱེ་མའི་གླིང་ཕྲན་གྱི་སྣོད་བཅུད་སོས་དལ་ཡུལ་་
སྐོར། ལྷ་མོའི་མཚོ་ཁུག་འདམ་རའི་ལྗོངས་་་་་་་་
ལྟའི་ཡུལ་སྐོར་སོགས་རིམ་སྤེལ་ཡུལ་སྐོར་ཐོན་་་
རྫས་དང་ལམ་ཐིག་བཅས་དམ་འཛིན་བྱ་་་་་་་་་་་་
གཞིར་བརྩིས་ནས་ཡུལ་སྐོར་བས་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་་་
གསེང་བྱེད་པ་དང་ཆབས་ཅིག“སྣོད་བཅུད་་་
ལྗོངས་རྒྱུའི”འདུ་ཤེས་རྒྱུད་སྤེལ་བྱས་ཡོད། དེ་
དང་དུས་མཚུངས། བྱེད་སྒོ་འཆར་འགོད་དང་
སྒྲིག་འཛུགས་བྱེད་པའི་ནང་སྣོད་བཅུད་ཁོར་་་་
ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་འདུ་ཤེས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་་་
ཡོང་བ་བྱས་ནས་ཐན་ཉུང་ལྗང་མདོག་ཡུལ་་་་་་་
སྐོར་དར་སྤེལ་བཏང་བ་རེད། (དོན་གྲུབ་ཀྱིས་་
བསྒྱུར། ཆོས་བཟང་གིས་ཞུས)

མཚོ་བྱང་ཀྲོའུ་ཡི་ས་མཐོའི་བདེ་ཐང་སླར་གསོའི་ལུས་
གསོ་ལྟེ་གནས་ཀྱི་རྩིག་རྨང་འདིང་འགོ་ཚུགས་པ།

མཚོ་སྔོན་གྱི་སྨྱན་སྦྱོར་གསར་པའི་སྲིད་དོན་ཞབས་ཞུའི་དུད་སྣེ་ཐོག་
མ“སྤྲིན་ཚོགས་དུད་སྣེའི་རྨ་ལྷོ”དངོས་སུ་དྲ་སྦྲེལ་ཐུབ་པ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་གནས་ཚུལ་འབྱོར་གསལ།
ཀྲུང་གོ་གསར་འགྱུར་དྲ་བའི་ཐོག་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་གཞིར་་་་་
བཟུང་། ཉིན་ཤས་གོང་ཀྲུང་གུང་རྨ་ལྷོ་ཀྲོའུ་ཨུད་དང་རྨ་ལྷོ་་་་་་་
ཀྲོའུ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་ཀྲོའུ་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་ཐོན་
ཁུངས་བསྡུ་སྒྲིལ་བྱས་པས་ཐོག་མར་བསྐྲུན་ཟིན་པའི་མཚོ་སྔོན་
ཞིང་ཆེན་གྱི་སྨྱན་སྦྱོར་གསར་པའི་སྲིད་དོན་ཞབས་ཞུའི་དུད་་་་་
སྣེ་ཐོག་མ“སྤྲིན་ཚོགས་དུད་སྣེའི་རྨ་ལྷོ”དངོས་སུ་དྲ་སྦྲེལ་ཐུབ་་་
ཡོད་པ་རེད།
རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་དེ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་་
ཤར་ལྷོའི་མཚམས་སུ་གནས་ཤིང་། དགུ་ཆུ་རྨ་ཆུའི་གུག་ཆ་་་་་་་་
དང་པོར་གནས་པས་ཞིང་ཆེན་དེའི་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་
དྲུག་གི་གྲས་ཤིག་ཡིན་པ་རེད།
ངོ་སྤྲོད་བྱས་པར་གཞིགས་ན།“སྤྲིན་ཚོགས་དུད་སྣེའི་རྨ་
ལྷོ”དེ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་སྒུལ་བདེའི་སྲིད་དོན་གྱི་སྨྱན་སྦྱོར་
གསར་པའི་ལས་སྟེགས་དང་པོ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས“སྤྲིན་ཚོགས་་་
དང་། དྲ་རྒྱ། དུད་སྣེ་བཅས་ཟུང་དུ་སྦྲེལ་བའི་རྣམ་པ་གཞིར་་་

བོད་ཀྱི་ལོ་འཁོར་གྱི་ཚད་གཞི་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་རྐང་རྩེད་
སྤོ་ལོའི་འགྲན་བསྡུར་འགོ་ཚུགས་པ།

བཟུང་གྲངས་གཞི་ཆེན་པོ་དང་སྤྲིན་ཚོགས་རྩིས་རྒྱག་གི་ལག་་་་་
རྩལ་ལ་བརྟེན་ཏེ“གསར་འགྱུར་དང་། ཏང་འཛུགས་སྐྱོང་།
སྲིད་དོན། ཞབས་ཞུ་བཅས་ཟུང་དུ་སྦྲེལ་བའི”ནུས་པ་གཞི་་་་་་་
བརྟེན་དུ་བྱས་ནས་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒུས“གནད་སྨིན་བཅོས་་་་
སྒྲིག་དང་། གནད་སྨིན་དོ་དམ། གནད་སྨིན་ཞབས་་་་་་་་་་་་་་
ཞུ”བཅས་གཞི་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་ཆ་འཕྲིན་ལས་སྟེགས་་་་་་་་
བཏོད་ཡོད་པ་རེད།
“སྤྲིན་ཚོགས་དུད་སྣེའི་རྨ་ལྷོ”
ཡིས“སྤྲིན་ཚོགས་བཞི”
སྟེ།
གསར་འགྱུར་སྤྲིན་ཚོགས་དང་། ཏང་འཛུགས་སྐྱོང་སྤྲིན་་་་་་་་་་་
ཚོགས། སྲིད་དོན་སྤྲིན་ཚོགས། ཞབས་ཞུའི་སྤྲིན་ཚོགས་་་་་་་་་་་་
བཅས་ལ་བརྟེན་ནས“ཏང་འཛུགས་སྐྱོང་ལས་དོན་དྲ་རྒྱ་ཅན་་་
དང་། སྲིད་དོན་བྱེད་སྒོ་དུས་ཐོག་ཅན། དམངས་ཕན་སྲིད་་་་་
ཇུས་ཡོངས་བསྒྲགས་ཅན། སྲིད་གཞུང་ཞབས་ཞུ་དམངས་་་་་་་་
ཕན་ཅན། སློབ་གསོ་དྲིལ་བསྒྲགས་ཚད་ལྡན་ཅན། རིག་་་་་་་་་་་
གནས་ཡུལ་སྐོར་དྲ་ཞུགས་ཅན”བཅས་བྱུང་སྟེ་ཚད་གཞི་མཐོ་་་
ཤོས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཏང་དོན་དང་། སྲིད་དོན། སྤྱི་པའི་ཞབས་ཞུ་་་
སྦྲག་ཨང་། 850000

བཅས་ཀྱི་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད།
ཉེ་བའི་ལོ་གཉིས་རིང་རྨ་ལྷོ་ཀྲོའུ་ཡིས“དྲ་སྦྲེལ་དང་བོད་་་་
བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དགོན་སྡེའི་ཚད་ལྡན་ཅན་ཟུང་དུ་སྦྲེལ་བའི་
དོ་དམ་ཞབས་ཞུའི་ལས་སྟེགས”བཏོད་ནས“དྲ་སྦྲེལ་དང་་་་་་་་་
གནད་སྨིན་དབུལ་སྐྱོར་ཟུང་དུ་སྦྲེལ་བའི”རྨང་གཞིའི་ཐོག་་་་་་་་
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱིས་སྣེ་ཁྲིད་པའི“དྲ་སྦྲེལ་དང་སྲིད་འཛིན་་
ཞབས་ཞུའི”ལས་སྟེགས་དང“རྨང་གཞི་གསུམ”གྱི་འཛུགས་་་་
སྐྲུན་ཆ་འཕྲིན་ལས་སྟེགས་བསྐྲུན་པས། སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་སྐྱོང་་
ནུས་པ་ཆེ་རུ་དང་སྤྱི་པའི་ཞབས་ཞུའི་ཆུ་ཚད་སྔར་བས་མཐོ་རུ་་
ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད།
ཀྲུང་གུང་རྨ་ལྷོ་ཀྲོའུ་ཨུད་རྩ་འཛུགས་པུའི་འགན་འཁུར་་་་
བས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པར།“སྤྲིན་ཚོགས་དུད་སྣེའི་རྨ་ལྷོ”གྲུབ་་་་་་་
འབྲས་ཐོབ་པའི་ངང་དྲ་སྦྲེལ་བྱས་པ་དེ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཀྲོའུ་ཡི་སྨྱན་་་་་་
སྦྱོར་མཉམ་འདྲེས་འཕེལ་རྒྱས་དང་ཏང་འཛུགས་སྐྱོང་དང་་་་་་་
སྲིད་དོན་ཆ་འཕྲིན་ཡོངས་བསྒྲགས་ཐབས་ལམ་རྒྱ་ཆེ་གཏིང་་་་་་
ཟབ་འགྲོ་རྒྱུར་མགྱོགས་མྱུར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས་མང་་་་་་་་་་་
ཚོགས་ཀྱི་དོ་ཁུར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གླེང་མང་བའི་གནད་དོན་་་་
ལ་བརྡ་ལན་སློག་ནས་དེ་བས་ལེགས་པའི་སྒོ་ནས་རྒྱ་ཆེའི་མི་་་་་་་
དམངས་མང་ཚོགས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུར་དོན་སྙིང་ཟབ་་
མོ་ལྡན་ཡོད་པ་རེད། (བསྟན་འཛིན་བཟང་མོས་བསྒྱུར། ཉི་་་་
དོན་དང་བསྟན་འཛིན་བཟང་མོས་ཞུས)
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འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་གནས་་་་་་་་་
ཚུལ་འབྱོར་གསལ། ནུབ་མཚོའི་གྲོང་ཁྱེར་་་་་་་
ཚགས་པར་ཐོག་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་གཞིར་་་་་་་་
བཟུང་། ཉེ་ཆར་མཚོ་བྱང་ཀྲོའུ་ཡི་ས་མཐོའི་་་་་་
བདེ་ཐང་སླར་གསོའི་ལུས་གསོ་ལྟེ་གནས་ཀྱི་་་་་་་
རྩིག་རྨང་འདིང་བའི་མཛད་སྒོ་ཧེ་ཡན་རྫོང་དུ་་
གཉེར་བ་རེད། རྣམ་གྲངས་དེ་ལས་འགོ་་་་་་་་་་་་
ཚུགས་པ་དེ་ཐོག་ནས་གསར་དར་ཐོན་ལས་་་་་་་
འཕེལ་རྒྱས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་་་
རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་ཡི་ལེའུ་གསར་པ་ཞིག་འབྱེད་་་་་་་
འགོ་ཚུགས་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
ལུས་གསོའི་ལྟེ་གནས་རྣམ་གྲངས་དེར་མ་་
དངུལ་བསྡོམས་འབོར་སྒོར་དུང་ཕྱུར་2.12
བཏང་བ་དང་། འཛུགས་སྐྲུན་གཞི་ཁྱོན་སྤྱི་ལེ་་
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我国成功进
行世界首次海域
可燃冰试采
“一带一路”
大数据库“丝路
信息网”开通
我国自主研
制出口型武装直
升机成功首飞
教育部：高中
阶段招生取消体
育、艺术等加分
项目
四川 4 年脱贫
478 万人
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ངོས་གྲུ་ཁྲི་2.4ཡོད་པ་རེད། རྣམ་གྲངས་་་་་་་་་་་
འཛུགས་སྐྲུན་ཐད་ཧྲང་ཏུང་མི་དམངས་སྲིད་་་་
གཞུང་དང་ཕུའུ་ཅན་ཀྲུང་ལུགས་གསོ་རིག་་་་་་་་
སྨན་རྫས་སློབ་ཆེན་བདེ་ཐང་སླར་གསོའི་སྨན་་་
ཁང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད།
དེའི་ནང་ཧྲན་ཏུང་གི་རོགས་སྐྱོར་མ་དངུལ་་་་་་་
སྒོར་དུང་ཕྱུར་2ཟིན་པ་ནི་ད་ལྟའི་བར་ཧྲན་་་་་་་
ཏུང་རོགས་སྐྱོར་རྣམ་གྲངས་རྐྱང་པའི་ནང་མ་་་
དངུལ་གཏོང་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་་་་་་་་
ཤིག་རེད་ལ། ཧྲན་ཏུང་གིས་མཚོ་སྔོན་ལ་་་་་་་་་་་
རོགས་སྐྱོར་བྱེད་པའི“ལོ་ལྔ་ཚན་བཅུ་གསུམ་་་་་
པའི”རིང་གི་གཙོ་གནད་ལས་གྲྭ་ཞིག་ཀྱང་་་་་་་་་
ཡིན་པ་རེད། (པ་ཚེ་དང་བསོད་དབང་གིས་་་་་
སྒྱུར་ཞུས་བྱས)
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外交部发言人：
欢迎拉美国家积
极参与“一带一
部：确保享受“营
路”国际合作
尼泊尔孔子
学院和中资企业
养改善计划”学
共建人才培育基
地
生人数准确无误
澳科学家制
造出“芯片大脑”
联合国：借鉴
国家粮食局
中国经验在非洲
培训社区医务工
部署夏季粮油收 作者
英国高龄老
人高空跳伞破纪
购工作
录
教育部、财政
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第四版
西藏完善山
洪灾害预警预报
系统
徒手捡拾垃
圾 为青海湖景
区“减负”
海北州高原
康复疗养中心奠
基开工
青海首个新
媒体政务服务客
户端“云端黄南”
正式上线

