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བོད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ལོ་24བསྟུད་མར་གྲངས་གནས་
གཉིས་འཕར་བ་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཐུབ་པ།
དཔལ་འབྱོར་འཕར་ཚད་སླར་ཡང་མགྱོགས་སུ་ཕྱིན་པ།
འདི་ག་ཚགས་པར་གྱི་གསར་འགོད་པ། བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས།

བོད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ལོ་24བསྟུད་མར་གྲངས་་་་་་་་་་་་
གནས་གཉིས་འཕར་བ་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཐུབ་པས། མི་་་་་་་་་་་་
གཞན་གྱིས་བོད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ལྟ་སྟངས་་
གསར་པ་འཛིན་གྱི་ཡོད།
འདི་ལོའི་ལོ་སྟོད་དུ་འཕེལ་ཚུལ་དེ་མུ་མཐུད་རྒྱུན་་་་་་་་
འཁྱོངས་ཐུབ་ཅིང་། དཔལ་འབྱོར་གྱི་དམིགས་ཚད་གཙོ་་་
བོ་མང་པོའི་འཕར་ཚད་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མདུན་གྲལ་དུ་་་་་་་་་་
སླེབས་ཡོད། ས་ཁུལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་རིན་ཐང་བསྡོམས་་་་་་་་་་་
འབོར་སྒོར་དུང་ཕྱུར་555.41ཟིན་པ་དེ་དུས་མཚུངས་་་་་་
ལས་10.8%འཕར་བ་དང་། གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་་་་་་་་་་་
གསེབ་ཀྱི་གྲོང་མིའི་མི་རེའི་ཆ་སྙོམས་བཀོལ་སྤྱོད་ཆོག་པའི་
ཡོང་འབབ་སོ་སོར་སྒོར་15292དང་སྒོར་3210ཟིན་པ་་
དེ་དུས་མཚུངས་ལས་སོ་སོར་10%དང་13.9%འཕར་་་་
བ། གཞི་ཁྱོན་ཡན་གྱི་བཟོ་ལས་ཀྱི་རིན་ཐང་འཕར་མ་་་་་་་་་
སྒོར་དུང་ཕྱུར་39.52ཟིན་པ་དེ་དུས་མཚུངས་ལས་་་་་་་་་་་་
14.1%འཕར་བ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཛད་སྤྱོད་དངོས་་་་་་་་་
རྫས་ཀྱི་སིལ་ཚོང་བསྡོམས་འབོར་སྒོར་དུང་ཕྱུར་240.05
ཟིན་པ་དེ་དུས་མཚུངས་ལས་14.2%འཕར་ཡོད་པ་་་་་་་་
རེད།

རྨང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་འཛུགས་སྐྲུན་ལ
“མཆོང་སྐྱོད་ཆེན་པོ”བྱུང་བ།

འདས་ཟིན་པའི་ལོ་5ཡི་རིང་བོད་ཀྱིས་དམངས་འཚོ་་
ལེགས་གཏོང་དང་། ཐོན་ཁུངས་གསར་སྤེལ། ཐོན་ལས་་་
འཛུགས་སྐྲུན། གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྡལ་འཕེལ་རྒྱས་་་་་་་་་་་་
བཅས་ལ་གཞི་ཚུགས་ནས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྨང་གཞི་བརྟན་་
དུ་བཏང་བ་རེད།

ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་གཞུང་ལམ་ཤར་གཏོང་ཐུབ་པའི་་་་་་ 29%བཟུང་ཡོད།
ལམ་ཚད་2011ལོའི་སྤྱི་ལེ་ཁྲི་6.31ནས་2016ལོའི་སྤྱི་ལེ་་་
ཡུལ་སྐོར་བ་ཟམ་མི་ཆད་པར་ཡོང་བ་དང་ཆབས་་་་་་་་
8.21བར་རིང་དུ་ཕྱིན་ནས་རིང་དུ་འགྲོ་ཚད་30%ཟིན་་་ ཅིག་ཡུལ་སྐོར་ལས་རིགས་ལ་ཞུགས་པའམ་ཡང་ན་ཡུལ་་་་་་
པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་དུ་སྐྱོད་པའི་མཁའ་ལམ་72
སྐོར་བྱ་གཞག་གཉེར་མཁན་ཞིང་འབྲོག་པ་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་
ཟིན་པ་དང་མཁའ་ལམ་ཤར་གཏོང་ཐུབ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་་་་་་ བཞིན་ཡོད། 2016ལོར་བོད་ཀྱིས་ལོ་ཧྲིལ་པོར་ཡུལ་སྐོར་་
41ཟིན་པ། རྫམ་དང་། རྡོ་ཕུག མགོན་མདོ་བཅས་ཆུ་་་་་ བ་མི་ཐེངས་ཁྲི་2315ལ་སྣེ་ལེན་ཞུས་པ་དེ་དུས་མཚུངས་་་་
ཤུགས་གློག་ཁང་དང་ཕུ་མདོ་ཆུ་བེད་ལྟེ་བའི་ལས་གྲྭ་སྤྱོད་་་་ ལས་14.7%འཕར་ཡོད། ཞིང་འབྲོག་པ་ཁྲི་10ལྷག་ཙམ་
འགོ་ཚུགས་ནས་ཕྱིར་གཏོང་གློག་ཤུགས་ཆན་ཝ་ཆུ་ཚོད་་་་་་ ལ་ཡུལ་སྐོར་གྱི་ཡོང་འབབ་བྱུང་ནས་ཕྱུག་པོའི་ལམ་དུ་་་་་་་་་
དུང་ཕྱུར་8.24ཟིན་པ་དང་འཕར་ཚད་ལྡབ་1.5ཟིན་་་་་་་་ བསྐྱོད་ཡོད།
ནས་ཕྱི་ཕྱོགས་ལ་ཐོག་མར་གློག་གཏོང་ཚད་ཆན་ཝ་ཆུ་་་་་་་་་
བོད་ཀྱི་ཐོན་རྫས“སྤུས་ལེགས་ཚོང་་་་་་་་་་་
ཚོད་དུང་ཕྱུར་2མངོན་འགྱུར་བྱུང་ཡོད།
སུ་གྱུར་པ།
“ལོ་ལྔ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའི”རིང་བོད་ཀྱིས་ལྷ་ས་ལྟེ་་ རྟགས”
བར་བྱས་པའི“ཆུ་ཚོད་3གྱི་འགྲིམ་འགྲུལ་འཁོར་རྒྱ”ཧུར་་
ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་ལེགས་ཆར་གཞི་ཚུགས་ཏེ་བོད་ཀྱིས་་་་་
ཐག་བཏོད་དེ་རྒྱལ་ལམ་རིམ་མཐོ་ཅན་དང་གྲོང་གསེབ་་་་་་ ཁྱད་ལྡན་ལེགས་ལྡན་ཐོན་ལས“འགོ་འཛུགས་ས་མཐོ་བ་་་་
གཞུང་ལམ་དྲ་བ་ཅན་དུ་བསྐྲུན་རྒྱུ་རེད། 2020ལོར་་་་་་་་་ དང་། གཞི་ཁྱོན་ཅན། སྦྲེལ་ཐག་རིང་བ”བཅས་ཀྱི་་་་་་་་་་་
སླེབས་སྐབས་ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་གཞུང་ལམ་གྱི་སྤྱིའི་ལམ་་་་་་་ ཕྱོགས་སུ་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཞིང་།“ཨེ་མ་སྒང”
གི་ཞོག་་་་
ཚད་སྤྱི་ལེ་ཁྲི་11ཟིན་པ་དང་། རིམ་གསུམ་ཡན་གྱི་གཞུང་ ཁོག་དང་།“ཡར་ཀླུང”
གི་བོད་སྒོང་།“གམ་པའི”ལུག
ལམ་གྱི་སྡུར་གྲངས་65%ཟིན་པ། རྫོང་ཡོངས་སུ་སྣུམ་་་་་་་ “གཙང་ཡོན”ནས་ཆང་སོགས་ས་མཐོའི་ཁྱད་ལྡན་ཐོན་་་་་
ནག་ལམ་ཤར་གཏོང་དང་། ཤང་དང་གྲོང་རྡལ་ཚང་མ་་་་་ རྫས་ཁག་གཅིག་ཁྲོམ་རར་བྲིན་ཁ་རྒྱུག་པོ་ཡོད། བོད་ཀྱི་་་་་
དང་སྒྲིག་ཁོངས་སུ་ཚུད་པའི་གྲོང་ཚོ་ཚང་མར་གཞུང་ལམ་ ནས་ཀྱི་སྦི་རག་དང་། བདུད་རྩི་རྟགས་ཅན་གྱི་བོད་སྨན།
ཤར་གཏོང་ཐུབ་པ་བཅས་བྱ་རྒྱུ་རེད།
བོད་ཀྱི་ཆུ་བཟང་སོགས་ནུས་སྟོབས་ཆེ་བའི་སྤུས་རྟགས་སྣེ་

ཞིང་འབྲོག་པས“ཡུལ་སྐོར་ལ་བརྟེན་་་་་་་་
ནས་ཕྱུག་པོའི”ལམ་དུ་བསྐྱོད་པ།

འདྲེན་ཁེ་ལས་ཁག་གཅིག་འབུར་དུ་ཐོན་ཡོད། ཁྱད་ལྡན་་
ཐོན་ལས་དེ་དག་གིས་ཞིང་འབྲོག་པའི་ཡོང་འབབ་མང་དུ་
བཏང་བ་དང་དུས་མཚུངས། བོད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་་་
2016ལོར་ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་ཡུལ་སྐོར་གྱི་སྤྱིའི་ཡོང་་་་་ སྤྱི་ཚོགས་མགྱོགས་མྱུར་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བར་སྐུལ་འདེད་་་
འབབ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་330ཡན་ཟིན་ནས་ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་ གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།
སྤྱིའི་ཐོན་སྐྱེད་རིན་ཐང་ནང་བཟུང་བའི་སྡུར་གྲངས་་་་་་་་་་་
(ཆོས་བཟང་གིས་བསྒྱུར། བདེ་དབང་གིས་ཞུས)

ཆེས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི“འཛམ་
གླིང་ཡང་རྩེ”ཡག་པོ་སྲུང་དགོས།

འདི་ག་ཚགས་པར་གྱི་གསར་འགོད་པ། ཆུང་བདག་སྒྲོལ་དཀར་གྱིས།

འདི་ག་ནི་མཚོ་བོད་ས་མཐོའི་གྲུབ་
ཆ་གཙོ་བོ་ཡིན་ཞིང་། རྒྱ་ཁྱོན་ལ་སྤྱི་ལེ་་་་
ངོས་གྲུ་ཁྲི་120ལྷག་ཙམ་དང་ཆ་སྙོམས་
ས་བབ་མཐོ་ཚད་སྨི་4000ཡན་ཟིན་གྱི་་
ཡོད།
ཟླ་8ཚེས་19ཉིན་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་་་་
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་མཚོ་བོད་ས་མཐོའི་་་་་་་
ཕྱོགས་བསྡུས་ཚན་རིག་རྟོག་ཞིབ་ཞིབ་་་་
འཇུག་ཐེངས་གཉིས་པ་སྤེལ་འགོ་ཚུགས་
པར་འཕྲིན་ཡིག་སྤྲིངས་ནས་རྟེན་འབྲེལ་
ཞུས་ཏེ་མཚོ་བོད་ས་མཐོའི་ཐོན་ཁུངས་་་
སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཐེག་ནུས་དང་། གནོད་་་
འཚེའི་ཉེན་ཁ། ལྗང་མདོག་འཕེལ་རྒྱས་
ལམ་བུ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་་་་་་་་་་་་
གཅོད་ནུས་ལྡན་བྱས་ཏེ་མཚོ་བོད་ས་་་་་་་
མཐོའི་མི་རིགས་ཁག་གི་མང་ཚོགས་ཀྱི་་་
འཚོ་བ་དེ་བས་བདེ་སྐྱིད་ཁམས་བཟང་་་
ཡོང་བར་བྱེད་དགོས་ཞེས་བཏོན་གནང་
བ་རེད།
སྣོད་བཅུད་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་ནི་་
ཐོན་སྐྱེད་ནུས་ཤུགས་སྲུང་སྐྱོང་བྱས་པ་་་
ཞིག་ཡིན་པ་དང་སྔོ་ཞིང་དྭངས་པའི་རི་་
ཆུ་དང་གངས་འཁྱག་གིས་བསྡམས་པའི་
ས་གཞི་ཚང་མ་གསེར་རི་དངུལ་རི་རེད།
བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་དང་་་་་་་་
སྲིད་གཞུང་གིས་སྲུང་སྐྱོང་སྔོན་དུ་སྤེལ་་་
བ་དང་འཛུགས་སྐྲུན་གལ་ཆེ་མཉམ་་་་་་་་
འཛིན་ལམ་བུར་སྐྱོད་པ་མཐའ་འཁྱོངས་
བྱས་ཏེ་དག་ཞིང་འདི་ནུས་ཤུགས་ཡོད་་་
རྒུས་ཡག་པོ་བསྲུངས་ཡོད།
གྲངས་གཞི་ལས་མངོན་པར། མིག་་
སྔར་བོད་ཀྱི་ནགས་སའི་རྒྱ་ཁྱོན་སྤྱི་་་་་་་་
ཆིང་ཁྲི་1798.19ཟིན་ནས་2011ལོ་་་
ལས་སྤྱི་ཆིང་ཁྲི་14མང་དུ་སོང་བ་དང་།
ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱོན་སྤྱི་ཆིང་ཁྲི་1491
ཟིན་ནས་2011ལོ་ལས་སྤྱི་ཆིང་ཁྲི་19
མང་དུ་སོང་ཡོད། བོད་ཀྱི་མྱ་ངམ་ཐང་་
གི་རྒྱ་ཁྱོན་སྤྱི་ཆིང་ཁྲི་1.36ཆུང་དུ་ཕྱིན་་་
པ་དང་བྱེ་འགྱུར་ས་ཞིང་རྒྱ་ཁྱོན་སྤྱི་ཆིང་

ཁྲི་3.50ཆུང་དུ་ཕྱིན་ནས་ལྗོངས་ཡོངས་
ཀྱི་མྱ་ངམ་ཐང་དང་བྱེ་འགྱུར་ས་ཞིང་གི་
རྒྱ་ཁྱོན་ཆུང་དུ་འགྲོ་བའི་རྣམ་པ་མངོན་་
ཡོད།
རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་གྲུབ་ཆ་
གཙོ་བོ་བྱས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་་་་་་་
འདམ་རའི་སྤྱི་གླིང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་་་་་་་་་་་་
འདམ་ར་གལ་ཆེན་སོགས་རྣམ་པ་སྣ་་་་་་་
ཚོགས་ཀྱི་འདམ་རའི་སྲུང་སྐྱོང་མ་ལག་་་
ཅིག་བོད་དུ་རིམ་བཞིན་ཆགས་བཞིན་་་་
ཡོད། བོད་དུ་ད་ཆ་འདམ་ར་སྣ་ཚོགས་་
ཀྱི་སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་སྤྱི་ཆིང་ཁྲི་652.9
ཟིན་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཨང་གཉིས་་་་་་་་
པར་སླེབས་ཡོད། མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་་་་་་་་
དང་སྨི་ཏི་ཁ་འདམ་ར་གཉིས་པོ་རྒྱལ་་་་་་
སྤྱིའི་འདམ་ར་གལ་ཆེན་གྱི་མིང་གཞུང་་་
དུ་ཚུད་ཡོད།
བདག་ཏུ་མ་བཟུང་བའི་སྲོག་་་་་་་་་་་
ཆགས་ལ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྲུང་སྐྱོང་་་་
ཐུབ་ཅིང་། མིག་སྔར་བོད་ཀྱིས་རང་་་་་་་
བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་སྣ་ཚོགས་47བསྐྲུན་་
པར་སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་སྤྱི་ལེ་ངོས་གྲུ་ཁྲི་42ཙམ་
ཟིན་ནས་ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ས་་་
ཆའི་རྒྱ་ཁྱོན་གྱི་34%བཟུང་ཡོད།
ད་ཕན་ལོ་ཤས་རིང་། བོད་ཀྱིས་་་་་
ས་གནས་རང་བཞིན་གྱི་ཁྲིམས་སྲོལ་30
ལྷག་ཙམ་སྔ་རྗེས་སུ་བཟོས་ནས་བཏོན་་་
ཏེ་ངར་ལྕགས་དང་། བཙོ་སྦྱངས།
རྫས་འགྱུར་བཟོ་ལས། ཤོག་བཟོ་སོགས་
ཁོར་ཡུག་ལ་སྦགས་བཙོག་བཟོ་ཉེན་ཆེ་་་
བའི་རྣམ་གྲངས་རང་ལྗོངས་སུ་གཏན་་་་
འགོག་བྱས་ཡོད། མིག་སྔར་བོད་ཀྱིས་་་་
གསར་སྤེལ་གཏན་འགོག་དང་གསར་་་་་
སྤེལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པའི་ས་ཆའི་རྒྱ་་་་་་་
ཁྱོན་སྤྱི་ལེ་ངོས་གྲུ་ཁྲི་80ཡན་ཟིན་ནས་་་
ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ས་ཆའི་རྒྱ་་་་་་་
ཁྱོན་གྱི་70%བཟུང་ཡོད།
(ཚེ་བརྟན་སྒྲོལ་དཀར་གྱིས་བསྒྱུར།
དམ་ཆོས་མི་ཕམ་གྱིས་ཞུས)

མེ་ཏོག་རྫོང་གི་རྣམ་པ་གསར་པ།

ལོ་དྲུག་རིང་གྲོང་སྡོད་རུ་ཁག་ཁག་6གི་
ཁྱོན་མི་ཁྲི་13མངགས་པ།
ཏོན་མིང་གིས།

ས་མཐོའི་ས་གཞི་གང་ས་ནས་ཏང་ཡོན་ལས་་་་་་་་
བྱེད་པས་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒུས་མང་ཚོགས་ལ་ཞབས་་་
འདེགས་ཞུ་བ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་ཅིང་། གང་དུ་དཀའ་་་་་
ངལ་ཡོད་ན་དེར་ཏང་ཡོན་གྱིས་སྒེར་སེམས་མེད་པར་་
ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་གྱི་ཡོད།
ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་ལ་མང་ཚོགས་ཡོད་ན་མང་ཚོགས་
ཀྱི་སེམས་ལ་ཁྱེད་ཡོད་ངེས་རེད།“གནད་དོན་་་་་་་་་་་་
འཕྲད་ན་ང་ཚོས་ཧྲུའུ་ཅི་ཨང་དང་པོ་འཚོལ་བར་འགྲོ་
གི་ཡོད། ཁོང་གིས་ང་ཚོར་ཐག་གཅོད་རོགས་བྱེད་ཀྱི་་
འདུག”ཅེས་དགུང་ལོ་87ལ་སླེབས་པའི་ལྷོ་ཁ་གྲོང་་་་་་
ཁྱེར་འཕྱོངས་རྒྱས་རྫོང་རྒྱལ་སྨན་ཤང་བཅིངས་་་་་་་་་་་་
འགྲོལ་གྲོང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་གཉིས་པའི་ཡུལ་མི་པད་་་
མ་གཡུ་སྒྲོན་གྱིས་བརྗོད།
2012ལོ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་རིམ་པ་ཁག་གི་་་་་་་་

གཞི་རིམ་ཏང་རྩ་འཛུགས་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཏང་ཡོན་་་་་་་
ལས་བྱེད་པས་གཞི་རིམ་རྩ་འཛུགས་སྟོབས་ཆེར་་་་་་་་་་་
གཏོང་བ་དང་། ཞི་མཐུན་བརྟན་ལྷིང་སྲུང་སྐྱོང་།
གནད་སྨིན་དབུལ་སྐྱོར་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ།
དམངས་ལ་བྱ་བ་དངོས་སྒྲུབ་པ་བཅས་ཀྱི་ལས་འགན་་
ཁག་བཞིར་དམ་པོར་དམིགས་ཏེ་སེམས་ནུས་ཡོད་རྒུ་་་
བཏོན་པ་དང་། གཞི་རིམ་ལ་གཞི་ཚུགས་པ། མང་་་་་
ཚོགས་ཁྲོད་དུ་ཟབ་སྐྱོད་བཅས་བྱས་ཡོད།
གཞི་རིམ་སྟོབས་ཆེར་ཕྱིན་ན་ཁྱོན་ཡོངས་བརྟན་་
ལྷིང་ཡོང་ཐུབ། ལོ་དྲུག་རིང་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་་་
ཀྱིས་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་ཕྱིར་གྲོང་སྡོད་་་་་
ལས་དོན་རུ་ཁག་ཁག་6གི་རུ་མིས་དཀའ་ལས་ཆེན་པོ་
བརྒྱབ་ཡོད།
(དཀོན་མཆོག་སྒྲོལ་མས་བསྒྱུར། སྤེན་ཚེས་ཞུས)

ཏང་དར་ལྷབ་ལྷུབ་གཡོ། དཔའ་ངར་ལྷག་པར་བསྐྱེད།
འདི་ག་ཚགས་པར་གྱི་གསར་འགོད་པ། ཡོན་ཆོན་གྱིས།

ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་གཡོ་བའི་རྒྱལ་དར་གྱི་སྔར་སོང་ལོ་རྒྱུས་ནང་གུང་་ རྟེན་གསར་གཏོད་བྱས་ནས“སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་གསུང་་
ཁྲན་ཏང་ཡོན་གྲངས་མེད་ཀྱིས་སྒེར་སེམས་མེད་པའི་ལེགས་སྐྱེས་་་་་་ བཤད་གལ་ཆེན་རབ་དང་རིམ་པའི་དགོངས་དོན་ཁྱིམ་ཚང་ཁྲི་སྟོང་
ཕུལ་ཡོད་ལ་ད་ལྟའི་ཏང་ཡོན་ཁྲི་34.6གིས་རྒྱུན་མཐུད་བྱེད་བཞིན་་ མང་པོར་ཁྱབ་པའི”སྒྲོག་འགྲེལ་བྱེད་སྒོ་གཏིང་ཟབ་སྤེལ་བ་དང
ཡོད།
“ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་པ་གྲོང་ཚོ་དང་དུད་ཚང་དུ་བསྐྱོད་ནས་ཆ་་་་་་་་
ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་པ་འཚོགས་ཚུན་བོད་ཀྱི་རིམ་་་་ སྒྲིག་གཉེན་འཚོལ་དང་གྲོགས་པོ་འགྲིག་པའི”བྱེད་སྒོ་རྒྱ་ཁྱབ་སྤེལ་་་
ཁག་ཏང་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཏང་ནན་པོས་སྐྱོང་་་་་་ བ་མ་ཟད། ལས་གནས་ལ་གཞི་ཚུགས་པ་དང་རང་འགན་གཙང་་་་་
རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དགོངས་པ་གལ་ཆེན་་་་་་་ སྒྲུབ་ཀྱི་སྔོན་གཏོད་ལེགས་བརྩོན་གྱི་བྱེད་སྒོའང་སྤེལ་ཏེ་རྒྱ་ཆེའི་་་་་་་་་
རབ་དང་རིམ་པ་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་བྱས་པ་དང་། བསམ་བློ་་་་ ཏང་ཡོན་གྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དང་། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་འདུ་ཤེས།
དང་། རྩ་འཛུགས། སྤྱོད་ཚུལ་བཅས་འཛུགས་སྐྱོང་ལ་ཤུགས་སྣོན་་ སྲོག་ཤིང་གི་འདུ་ཤེས། མིག་ལྟོས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བཅས་རྒྱུན་ཆད་་་་་་་་་
ཏན་ཏིག་བརྒྱབ་པ། རུལ་སུངས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་འཐབ་རྩོད་་་་་ མེད་པར་ཟབ་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད།
ལ་སྐུལ་འདེད་གཏིང་ཟབ་བཏང་བ། བོད་དུ་ཏང་གི་སྲིད་སྐྱོང་་་་་་་་་
ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་ཏང་ཡོན་ཁྲི་34.6གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་་་་
རྨང་གཞི་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བརྟན་དུ་བཏང་བ་བཅས་བྱས་ནས་་་་་ དངོས་ལ་བརྟེན་ནས“སྡུག་བསྲན་ཁྱད་པར་ཐེག་པ་དང་། དམག་་་
དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་མུ་མཐུད་སྐྱོན་བྲལ་ངང་འཕེལ་རྒྱས་་་་་་ འཐབ་ཁྱད་པར་འཇོན་པ། བཟོད་བསྲན་ཁྱད་པར་ཐུབ་པ།
དང་ཡུན་རིང་བདེ་འཁོད་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་ཏང་འཛུགས་་་་་་ མཐུན་སྒྲིལ་ཁྱད་པར་ཐུབ་པ། ལེགས་སྐྱེས་ཁྱད་པར་འབུལ་་་་་་་་་་་་་་
སྐྱོང་དང་གོམ་སྟབས་གཅིག་མཚུངས་ངང་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བ་དང་་ བ”བཅས་ཀྱི“བོད་སྐྱོད་པ་རྒན་གྲས་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས”རྒྱུན་འཛིན་་་་་་
ཕན་ཚུན་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་རྣམ་པ་བཟང་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། བྱེད་བཞིན་ཡོད།
“སློབ་སྦྱོང་གཉིས་དང་ཚད་ལོན་གཅིག”གི་སློབ་སྦྱོང་སློབ་་་་་་་
2011ལོ་ནས་བཟུང་། བོད་ཀྱིས་སྔ་རྗེས་སུ་ཁག་6གི་ལས་་་་་་་
གསོའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་ཚུན་བོད་ཀྱི་རྩ་འཛུགས་སྡེ་ཚན་གྱིས་དོན་་་་་་་་་་་་ ཁུངས་ཀྱི་ཕུལ་བྱུང་ལས་བྱེད་པ་ཁྲི་13ལྷག་ཙམ་ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་་་་་་
དངོས་ནས་འགོ་ཚུགས་པ་དང་བཀོད་སྒྲིག་དང་ལག་ལེན་གྱི་གཞི་་་་་ གྲོང་ཚོ་དང་གྲོང་ལྷན་5000ལྷག་ཙམ་ལ་བཏང་ནས་རྨང་བརྟན་་་་་

“བོད་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་ཏུ་དཔྱིད་ཀ་ཤར”

དམངས་ཕན་གྱི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ་རེད། བསྡོམས་རྩིས་བརྒྱབ་པར་་་་་་
གཞིགས་ན། ཁག་ལྔ་པའི་གྲོང་སྡོད་ལས་དོན་རུ་ཁག་ཁོ་ནས་གྲོང་་་་
ཚོ་དང་གྲོང་ལྷན་ལ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བསམ་ཕྱོགས་ཁྲི་1.8གསལ་པོ་་་་་
བཟོས་པ་དང་། དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འཆར་འགོད་ཁག་་་་་་
8000ལྷག་ཙམ་ལག་བསྟར་བྱས་པ། རྣམ་གྲངས་5400ལྷག་ཙམ་་
ལེགས་གྲུབ་བྱས་ཡོད། ད་ཆ“ལས་ཀ་ཡོད་ཚེ་གྲོང་སྡོད་ལས་དོན་རུ་
ཁག་འཚོལ་བར་འགྲོ”ཞེས་པ་དེ་རྒྱ་ཆེའི་ཞིང་འབྲོག་པའི་ཁ་རྒྱུན་དུ་
གྱུར་ཡོད།
“སྟག་སྦྲང”མཉམ་དུ་རྡུང་། ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་་་
པ་འཚོགས་ཚུན་བོད་ཀྱིས་ས་ཁུལ་དང་ཐིང་རིམ་པའི་ལས་བྱེད་པ་་་་
21ལ་ཐོ་འགོད་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པ་དང་གྱོད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱས་་
ཟིན་པའི་གྱོད་གཞི་ལས་མི་19ལ་ཏང་སྲིད་སྒྲིག་ལམ་གྱི་ཆད་པ་་་་་་་་་
བཅད་ཡོད། ཐར་པར་གཏན་ནས་མི་གཏོང་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཐོག་་
ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཐོན་པའི་རུལ་སུངས་ཙག་ཙིག་་་་་་་་་
ཞིབ་བཤེར་ཐག་གཅོད་ནན་པོ་བྱས་ཏེ་ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་པའི་་་་་་་་་
སྒྱིད་ལུག་རྣམ་གཡེང་དང་། འགན་མི་འཁུར་བ། དགོས་པའི་ལས་
མི་བྱེད་པར་མི་དགོས་པའི་ལས་རྙོག་བཟོ་བ་སོགས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་་་་་་་་
བཅོས་སྒྲིག་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ཡོད། （བསོད་ནམས་བདེ་སྐྱིད་་་་་
གཞོན་པས་བསྒྱུར། ལྷ་དབང་གིས་ཞུས）

