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བོད་ཁུལ་གསར་འགྱུར།
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མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།
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རྒྱལ་་བབ
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བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ནགས་ཚལ་ཁྱབ་ཚད་རྒྱལ་ཡོངས་
ཀྱི་ཨང་དང་པོར་སླེབས་པ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ།
བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ས་གཤིས་ཀྱི་རྒྱལ་བབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཞིབ་བཤེར་ཐོག་་་་
མ་ལེགས་སྒྲུབ་བྱུང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཞིབ་བཤེར་ཐོབ་ནས་་་་་་་་་་་་
ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་ས་གཤིས་ཀྱི་རྒྱལ་བབ་ཐེངས་དང་པོར་ཕྱོགས་་་་་་་་
ཡོངས་དང་ཡང་དག་ངང་གསལ་རྟོགས་ཐུབ་ཡོད། བརྟག་དཔྱད་་
ལས་མངོན་པར། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ནགས་ཚལ་ཁྱབ་ཚད་སྤྱིའི་རྒྱ་་་་་་་་
ཁྱོན་སྟོང་སྨི་ངོས་གྲུ་93.8744ཟིན་པ་དེས་རྒྱལ་ཁབ་ས་ཆའི་རྒྱ་་་་་་
ཁྱོན་གྱི་78%བཟུང་ནས་ཁྱབ་ཚད་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཨང་དང་པོར་་་་
སླེབས་ཡོད་པ་རེད།
ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། ད་ཐེངས་ཀྱི་ཡོངས་ཁྱབ་་་་
ཞིབ་བཤེར་དུས་ཡུན་ལོ་3ལྷག་ཙམ་བྱས་པ་དེར་འབྱེད་ནུས་ཆེ་་་་་་་་
བའི་རྒྱང་ཚོར་བརྙན་ཤེལ་སྤྱད་དེ་ལས་རིགས་མང་པོའི་ཆེད་ལས་་་་
ཀྱི་གཞི་གྲངས་འཚོལ་བསྡུ་དང་བསྡུ་སྒྲིལ་བྱས་ནས་ཁང་པའི་ནང་་་་
དུ་དབྱེ་ཞིབ་དང་བརྡར་ཤ་ཡང་དག་གཅོད་པ་དང་ཕྱི་རོལ་གྱི་ས་་་་་
གནས་ས་ཐོག་ཏུ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ་བརྒྱུད་ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་་་་་་་་
སྲིད་འཛིན་ས་ཁོངས་ནང་རང་བྱུང་ཁམས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རིག་་་་
གནས་སྣང་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ས་གཤིས་གྲུབ་ཆའི་བར་སྣང་ཁྱབ་་་་་་་
ཚུལ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་རྩད་ཆོད་མཐའ་གསལ་ཐུབ་པ་དང་ས་་་་་་་་
གཤིས་ཀྱི་རྒྱལ་བབ་ས་བཀྲ་བྲིས་ཏེ་རྒྱལ་བབ་དང་རྒྱལ་སྟོབས་་་་་་་་་་་
གཞན་བརྟག་དཔྱད་ལ་གཞི་གྲངས་ཀྱི་རྨང་གཞི་བཏིང་ཡོད་པ་་་་་་་་

རེད།

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁབ་ས་ཆ་ཐོན་ཁུངས་ཐིང་གི་ཐིང་་
ཀྲང་ལེང་ཅན་ཕིང་གིས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པར་གཞིགས་ན། ད་ཐེངས་་་་
ཀྱི་ཡོངས་ཁྱབ་ཞིབ་བཤེར་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ནང་དོན་ཕུན་སུམ་་་་་་་་་་་་
ཚོགས་པ་དང་ཁྱད་ཆོས་མངོན་གསལ་དོད་པས་ས་ངོས་ནག་ཐིག་་་་
ཁྲི་440ལྷག་ཙམ་དང་ས་གཤིས་ཀྱི་རྒྱལ་བབ་ཀྱི་གྲུབ་ཆའི་གཞི་་་་་་་་་
གྲངས་ཁྲི་118ལྷག་ཙམ་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད།
ད་ཐེངས་ཀྱི་ཡོངས་ཁྱབ་ཞིབ་བཤེར་ལས་བོད་ཀྱི་ས་བབ་མཐོ་་
བའི(སྨི་3500ནས་5000བར)དང་ས་བབ་དེ་བས་མཐོ་བའི་ས་་་་
ཁོངས(སྨི་5000ཡན་ཚུད་པ)ཀྱིས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་སྐམ་སའི་་་་་་
རྒྱལ་ཁབ་ས་ཆའི་རྒྱ་ཁྱོན་གྱི་93.69%བཟུང་བ་དང་། འདེབས་་་་
འཛུགས་ས་རྒྱ་ཁྱོན་སྟོང་སྨི་ངོས་གྲུ་5450.63ཟིན་པ། ནགས་་་་་་་་
ཚལ་ཁྱབ་རྒྱ་ཁྱོན་སྟོང་སྨི་ངོས་གྲུ་938,744.64ཟིན་པ། ཆུའི་་་་་་་
སྤྱིའི་རིང་ཚད་སྟོང་སྨི་1,074,542.16ཟིན་པ། ཆུ་ཡུར་གྱི་སྤྱིའི་་་
རིང་ཚད་སྟོང་སྨི་10161.55ཟིན་པ། མཚོའི་རྒྱ་ཁྱོན་སྟོང་སྨི་་་་་་་་
ངོས་གྲུ་33764.60ཟིན་པ། ཆུ་མཛོད་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན་སྟོང་སྨི་ངོས་གྲུ་་་
139.64ཟིན་པ། འཁྱགས་རོམ་དང་ལོ་འཁོར་མོར་གངས་གསོག་
ཐེབས་རྒྱ་ཁྱོན་སྟོང་སྨི་ངོས་གྲུ་20149.79ཟིན་པ་བཅས་རེད།
(བསྟན་འཛིན་བཟང་མོས་བསྒྱུར། བདེ་སྐྱིད་དང་བསྟན་་་་་་་་
འཛིན་བཟང་མོས་ཞུས)

ལག་གདང་སྦྲེལ་ནས་སློབ་གསོ་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུར་སྐུལ་མ་གཏོང་།

བོད་ལྗོངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ནས་ཡིན་པའི་ཚེ་རིང་དཔལ་ལྡན་སོགས་བོད་རིགས་དགེ་རྒན་10ཧོ་པེ་ཞིང་ཆེན་ཕིང་ཤང་རྫོང་གི་སློབ་འབྲིང་གཉིས་པར་སྤེལ་རེས་་་་་་
དང་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པར་བསྐྱོད། ཁོང་ཚོས་སློབ་གྲྭའི་སློབ་གཉེར་ཁྱད་ཆོས་ལ་ལྟ་སྐོར་དང་སློབ་གྲྭ་དེ་གའི་དགེ་སློབ་ཚོ་དང་སྤེལ་རེས་བྱས་ནས་བོད་ལྗོངས་དང་ནང་སའི་་་་་་་་
སློབ་གསོ་དང་རིག་གནས་སྤེལ་རེས་ལ་སྐུལ་མ་བཏང་ཞིང་།
འདི་ནི་ཟླ་11ཚེས་9ཉིན། བོད་ལྗོངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་གྱི་བོད་རིགས་དགེ་རྒན་ཚོས་ཧོ་པེ་ཞིང་ཆེན་ཕིང་ཤང་རྫོང་གི་སློབ་འབྲིང་གཉིས་པའི་སློབ་མ་ཚོ་དང་མཉམ་
དུ་འཁྲུག་ཆ་དོད་པའི་སྒོར་གཞས་རྒྱག་པ།

མཚོ་སྔོན་དུ་ས་མཚམས་ཞིབ་བཤེར་གྱི་རྫོང་རིམ་པའི་སྤྱི་བདེའི་དོ་
དམ་སྒྲིག་གཞི་གསར་པ་8བཙུགས་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནས་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་་་་་་
གསལ། གསར་འགོད་པས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྤྱི་བདེ་ཐིང་་་་་་
ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱས་པར།“གློད་དམ་ཞབས”གསུམ་གྱི་ལས་
ཀའི་བླང་བྱ་དོན་འཁྱོལ་དང་རྒྱལ་མཚམས་ནས་སྒྲོལ་མཁན་་་་་་
མང་ཚོགས་ལག་ཁྱེར་གཉེར་བདེ་ཡོང་ཆེད། སྤྱི་བདེ་པུས་ཞིབ་་
བཤེར་རྩིས་ལེན་དང་ཆོག་མཆན་སྤྲད་པ་བརྒྱུད་མཚོ་སྔོན་ཞིང་་
ཆེན་དུ་ས་མཚམས་ཞིབ་བཤེར་གྱི་རྫོང་རིམ་པའི་སྤྱི་བདེ་ལས་་་་
ཁུངས་ཀྱི་དོ་དམ་སྒྲིག་གཞི་8གསར་དུ་བཙུགས་པ་རེད།
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྤྱི་བདེ་ཐིང་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་་
ཐིང་ཀྲང་གཞོན་པ་ལི་གོ་རུའུ་ཡིས་མཚོ་སྔོན་དུ“གནས་མང་བ་
དང་། ལམ་ཐག་རིང་བ། ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་བ། སྡོད་གནས་ཁ་་་་་་་་་་་་
ཐོར”སོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་ཁྱད་ཆོས་མངོན་གསལ་དོད་་་་་
པས་ས་མཚམས་ནས་ཕར་འགྲོ་ཚོར་འོང་ལ་དོ་དམ་བྱེད་པའི་་་་

ལས་ཀ་གཞི་རིམ་དུ་ཕྱོགས་རྒྱུ་དང་ཞབས་འདེགས་ལས་དོན་་་་་
འཐབ་ས་མདུན་མར་སྤེལ་བའི་ལས་འགན་ལ་དཀའ་ངལ་མི་་་་་
ཉུང་བ་ཞིག་འཕྲད་ཡོད། དེར་བརྟེན་ས་མཚམས་ཞིབ་བཤེར་་་
གྱི་སྤྱི་བདེ་དོ་དམ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ཞིབ་འཇུག་གཏིང་ཟབ་དང་་་་་་་་
དོན་དངོས་ལ་གཞི་ཚུགས་ནས་ཇུས་གཞི་འཐུས་སྒོ་ཚང་དུ་་་་་་་་་
བཏང་བ་དང་འབྲེལ། སྤྱི་བདེ་པུའི་བླང་བྱར་ནན་པོར་་་་་་་་་་་་་་
གཞིགས་ནས་སྒྲིག་གཞི་འཛུགས་པ་དང་། མི་སྣ་བཀོད་སྒྲིག
གནས་བསྐྲུན་པ། སྒྲིག་ཆས་ཉོ་སྒྲུབ། མ་ལག་སྒྱུར་བཀོད།
བརྒྱུད་རིམ་སླར་སྐྲུན། སྒྲིག་སྦྱོར་ཚོད་ལྟ། སློབ་གསོ་གསོ་སྦྱོང་་
སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་སྔ་སྣུར་དུ་ལེགས་གྲུབ་བྱས་པ་རེད།
ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། གསར་དུ་བཙུགས་་་་་་
པའི་སྤྱི་བདེའི་དོ་དམ་སྒྲིག་གཞི་དེ་དག་བཀའ་མ་ཧུད་རིགས་་་་

ཧོར་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་དང་། གཏེར་ལེན་ཁ་གྲོང་ཁྱེར།
ཝུའུ་ལམ་རྫོང་། ཐེམ་ཆེན་རྫོང་། ཏ་ཁྲའེ་ཏན་སྲིད་འཛིན་ཨུ་་་
ཡོན་ལྷན་ཁང་། མང་ཡ་སྲིད་འཛིན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་།
གསེར་ཆེན་རྫོང་། རྐང་ཚ་རྫོང་སོགས་སུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ཆ་་་
མཚོ་སྔོན་དུ་ཆུས（རྫོང）རིམ་པའི་སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་25ལ་་་་་་
ཆེད་དོན་སྒྲིག་གཞི་དེ་བཙུགས་ཟིན་ནས་ས་མཚམས་ནས་ཕར་་
འགྲོ་ཚུར་འོང་གི་ལག་ཁྱེར་གཉེར་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། མིག་་་་་
སྔར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དང་མཚོ་ནུབ་་་་
སོག་རིགས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་རུ་རྫོང་རིམ་པའི་སྤྱི་་་་་་་་་
བདེའི་དོ་དམ་སྒྲིག་གཞི་ཁྱབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།
（པ་སངས་ཀྱིས་བསྒྱུར། པ་སངས་དང་པ་ཕན་གྱིས་་་་
ཞུས）

བོད་ཀྱི་རི་འཛེག་པས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་ཆེད་ནུས་པ་ཕྲན་བུ་འདོན།
ལྷ་སའི་བྱང་རྒྱུད་དུ་གནས་པའི་ཡངས་པ་ཅན་རི་མཐོའི་་་
སྦྱོང་བརྡར་རྟེན་གཞིའི་ཕྱི་རོལ་དུ་ལོ་31ལ་སླེབས་པའི་ཧྥུའུ་་་་་་
ཆིང་དཔུང་ཁག་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་རྐང་ཐང་མར་སྐྱོད་་་་་
བཞིན་མཆིས། ཁོང་མགོ་བོ་ན་ནས་གོམ་པ་ཁ་ཤས་སྤོས་རྗེས་་་་
དབུགས་ཧལ་གྱི་ཡོད། རི་འཛེག་རྡོག་ཁྲེས་ཀྱི་ཟུར་དུ་འགྱིག་་་་་
ཕད་ཅིག་བཏགས་འདུག དེས་ཁོང་འགྲོ་སྐྱོད་བྱེད་པར་་་་་་་་་་་་
དཀའ་ཚེགས་ཕྲན་བུ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད།
ད་ཐེངས་ཀྱི་རྐང་ཐང་ནི་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ཀྲུང་གོའི་་་་་་་
བོད་ལྗོངས་རི་འཛེག་ཚོགས་ཆེན་གྱིས་ནོར་སྟོད་ལ་མ་འཛེག་་་་་
གོང་གི་ཕྱིར་སྐྱོད་སྦྱོང་བརྡར་ཞིག་རེད། ཧྥུའུ་ཆིང་ནི་ཡོངས་་་་་
བསྒྲགས་མིང་ཐོ་བཀོད་ནས་རི་འཛེག་དཔུང་ཁག་ཏུ་བདམས་་
པའི་ལས་ཞོར་རི་འཛེག་དགའ་ཞེན་པ་ཞིག་རེད། ལོ་མང་་་་་་་་་
ཧྲེན་ཀྲེན་དུ་གཞིས་ཆགས་པའི་ཁོང་ལ་ཆ་མཚོན་ན། ས་བབ་་་་
སྨི་4500ཙམ་ཟིན་པའི་ཡངས་པ་ཅན་དུ་འཕྲོད་ཀྱི་མེད།
འོན་ཀྱང་རྩྭ་ཐང་སྟེང་བོར་བའི་འགྱིག་དམ་དང་འགྱིག་ཤོག་་་་་
སོགས་གད་སྙིགས་དེ་དག་མཐོང་སྐབས་ཁོང་གིས་གོམ་པ་དལ་
བུར་སྤོས་ནས་གད་སྙིགས་རེ་རེ་བཞིན་སྒྲུག་པ་དང་སྦྲགས།
རྡོག་ཁྲེས་ཀྱི་ཟུར་དུ་བཏགས་པའི་འགྱིག་ཕད་ནང་བླུགས་ཀྱི་་་་་
ཡོད། ལུས་བསྒུར་ནས་གད་སྙིགས་སྒྲུག་རིམ་བཞིན་དབུགས་་་
ཧལ་ཏེ་ཡུད་ཙམ་ངལ་གསོ་དགོས་འཁེལ་གྱི་ཡོད།
རྐང་ཐང་མར་བསྐྱོད་རྗེས་ཀྱི་ཉིན་གཉིས་པར་རི་འཛེག་་་་་་་་
དཔུང་ཁག་གིས་སླར་ཡང་བོད་ལྗོངས་རི་འཛེག་རུ་ཁག་གི་རྩལ་་་་
ཁྲིད་པའི་རྗེས་སུ་བསྙེགས་ནས་ས་བབ་སྨི་5400ཡོད་པའི་ནོར་་་་
སྟོད་ལ་རྩེའི་གངས་སར་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་པར་བསྐྱོད། ཧྥུའུ་ཀྲེང་་
གི་ལུས་པོ་སྔར་བཞིན་བདེ་པོ་མེད་ཀྱང་ཁོ་པའི་རྡོག་ཁྲེས་ཟུར་གྱི་་་
འགྱིག་ཕད་སྔར་ལྟར་བཏགས་ཡོད།
“རི་འཛེག་གི་ཞོར་དུ་ས་མཐོའི་ཁོར་ཡུག་གཙང་མ་ཡོང་་་་
ཆེད་ཙམ་ཡིན”ཞེས་ཧྥུའུ་ཆིང་གིས་བཤད། ནོར་སྟོད་ལ་ནི་་་་་་་
ཁོང་གིས་ཉེ་བའི་ལོ་བཅུ་ཙམ་རིང་འཛེགས་པའི་གངས་རིའི་་་་་
ཐོག་མ་དེ་རེད། ཧྥུའུ་ཆིང་དང་འགྲོགས་པའི་རི་འཛེག་པ་ནི་་་་
རི་འཛེག་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོད་མཁན་ཞིག་རེད། གང་དུ་་་་
རི་འཛེག་ཀྱང་གད་སྙིགས་བླུགས་པའི་འགྱིག་ཕད་ཅིག་ཁོང་གི་
ལུས་པོ་ལས་བྲལ་མྱོང་མེད། ཁོང་གིས་རྒྱུན་དུ་སེམས་ཐག་་་་་་་་་
ས་གནས།
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ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ། ཝང་ཆིན་ཨོའུ།

ཟླ་9ཚེས་20ཉིན་པེ་ཅིང་སློབ་ཆེན་གྱི་རི་འཛེག་རུ་ཁག་གིས་ཇོ་བོ་དབུ་ཡག་ཏུ་གད་སྙིགས་བསྒྲུགས་རྗེས་མཉམ་དུ་དྲན་རྟེན་པར་རྒྱག་པ།

གཙང་བཅད་ངང“རི་་འཛེག་ཞོར་དུ་རི་དེ་གཙང་མ་ཡོང་བ་་་་་
བྱ་རྒྱུ་ཡིན”
ཞེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད།
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་ལ་དགའ་བའི་རི་འཛེག་པ་དེ་དག་ནི་་
བོད་ཀྱིས་ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་གི་ལས་དོན་་་
རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་སྤེལ་བས། དམངས་ཚོགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་་་་་་
སྲུང་སྐྱོང་གི་འདུ་ཤེས་ཟབ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་བསྡུས་རིས་ཙམ་མོ།
རི་རྩེའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་ཐད་དམངས་ཁྲོད་རི་འཛེག་པ་་་་་་་་་
དང་། རི་གནས་སའི་མང་ཚོགས། རི་འཛེག་དོ་དམ་སྡེ་ཚན་་་་
བཅས་དབར་མཉམ་ཤུགས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་དང་འགྱུར་མུས་་་་་་་་་་་
ལགས། འདི་ལོའི་ཟླ་ལྔ་པར་རྒྱལ་ཁབ་ལུས་རྩལ་སྤྱི་ཁྱབ་ཅུས་་་་
རི་འཛེག་ལུས་རྩལ་དོ་དམ་ལྟེ་གནས་དང་བོད་རང་སྐྱོང་་་་་་་་་་་་
ལྗོངས་ལུས་རྩལ་ཅུས་དང་གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་དིང་རི་རྫོང་མི་་་་
དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་མཉམ་སྦྲེལ་ཐོག་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་་་
པའི་ཇོ་མོ་གླང་མའི་བྱང་འདབས་སུ་གད་སྙིགས་གཙང་སེལ་་་་་
གྱི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་རིང་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་རི་འཛེག་པ་དང་། རི་
མཐོའི་མཉམ་ལས། ཡུལ་དེ་གའི་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་་་་་་་་་་་
བཅས་ཀྱིས་སྒར་ས་ཆེན་པོ་ནས་སྒར་སར་བསྐྱོད་ལམ་བར་གྱི་་་་
སྦྲག་ཨང་། 850000

གད་སྙིགས་གཙང་སེལ་གྱི་ལས་འགན་བསྒྲུབས་པ་རེད།
ཐོ་འགོད་བྱེད་བཞིན་པའི་བོད་ལྗོངས་ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་་་་་་་་་་
མཐོའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་ཐེབས་རྩ་ལྷན་ཚོགས་ནི་དམངས་་་་་་
ཁྲོད་དང་གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་གྲོས་འགོ་བཏོན་པ་ཞིག་
རེད། བོད་ལྗོངས་ལུས་རྩལ་ཅུས་ཀྱི་ཅུས་ཀྲང་གཞོན་པ་ཉི་མ་་་་
ཚེ་རིང་གིས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པར་གཞིགས་ན། ཐེབས་རྩ་ལྷན་་་་་་་་་
ཚོགས་འཛུགས་པའི་བསམ་བཀོད་བཏོན་མ་ཐག་སྤྱི་ཚོགས་་་་་་་
ལས་རིགས་ཁག་གི་རི་འཛེག་པར་དགའ་བའི་མིས་ཚུར་སྣང་་་་་
ལན་ཆ་དྲག་པོ་བྱུང་སྟེ། མིག་སྔར་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་300ལྷག་་
ཙམ་གྲབས་གསོག་ཐུབ་ཡོད། ཞལ་འདེབས་བརྒྱབ་པའི་་་་་་་་་་་་
དངུལ་དག་ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རྒྱུད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་བྱ་གཞག་་
ཐད་སྤྱོད་རྒྱུ་དང་ལྷག་དོན་དུ་ཡུལ་དེ་གའི་ཞིང་འབྲོག་མང་་་་་་་་
ཚོགས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་གི་ལས་ཀའི་ནང་ཞུགས་པར་ཁྲིད་་་་་
སྟོན་བྱས་ནས་འབབ་འཕར་ཡོང་བ་དང་དབུལ་སྒྲོལ་ཕྱུག་་་་་་་་་་
འགྱུར་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་རེད།
(རིག་རྡོར་གྱིས་བསྒྱུར། མཚམས་གཅོད་ཀྱིས་ཞུས)

ཁ་པར་ཨང་གྲངས། 0891—6335974

བོད་དུ་རིག་དངོས་སྲུང་སྐྱོབ་ཚན་པ་
ཁག་225མང་དུ་ཕྱིན་པ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་གནས་་་་་་་་་
ཚུལ་འབྱོར་གསལ། བོད་ལྗོངས་ཚོང་འཕྲིན་་་
ཚགས་པར་ཐོག་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་གཞིར་་་་་་་་
བཟུང་། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་སྲིད་་་་་་་་
གཞུང་གི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་85པའི་་
ཐོག་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་བརྒྱུད། ཉེ་ཆར་བོད་་་
རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གཞུང་གིས་ཁག་བདུན་་་་
པའི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་རིག་དངོས་སྲུང་་་
སྐྱོབ་ཚན་པ་ཁག་225ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ་་་་་་
རེད།
བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ས་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ལོ་་་་་་་་་
རྒྱུས་ཡུན་རིང་ལྡན་པས་རིག་དངོས་ཕུན་སུམ་་་
ཚོགས་པོ་ཡོད། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་ཁྲོད་ཉེ་་
འཁོར་ས་ཁུལ་གྱི་མི་རིགས་ཁག་དང་སྤེལ་རེས་་
དང་། འགྲོ་འོང་། འབྲེལ་འདྲིས་བཅས་ཟབ་་་
པ་དང་ཕུལ་བྱུང་གི་རིག་གནས་བསྡུ་ལེན་དང་་
དཔྱད་གཞིར་འཛིན་པའི་རྨང་གཞིའི་ཐོག་ཁྱད་
དུ་འཕགས་ཤིང་སྣ་མང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་་་
ས་ཁོངས་རང་བཞིན་གྱི་མི་རིགས་རིག་གནས་་་
བཏོད་ནས་རྗེས་རབས་པ་ཚོར་རྩ་ཆེ་བའི་ལོ་་་་་་
རྒྱུས་དང་། རིག་གནས། སྒྱུ་རྩལ། ཚན་རིག་་་
བཅས་ཀྱི་རིན་ཐང་ལྡན་པའི་རིག་དངོས་ཀྱི་་་་་་་
གནའ་ཤུལ་མང་པོ་བཞག་ཡོད། ད་ཆ་བོད་་་་་་་
འདི་ཉིད་རང་རྒྱལ་གྱི་རིག་དངོས་ཁུལ་ཆེན་་་་་་་
གལ་ཆེན་གྲས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། རིག་དངོས་་་
གནས་ཡུལ་དེ་དག་ནི་མེས་རྒྱལ་གཅིག་གྱུར་་་་་་་
སྲུང་སྐྱོང་དང་། མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ལ་་་་་་་་་་་
ཤུགས་སྣོན། ཏང་དང་མི་དམངས་དམག་་་་་་་་་
དཔུང་གིས་བོད་ལྗོངས་འཛུགས་སྐྲུན་བཅས་་་་་
བྱས་པའི་དཔང་པོ་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད།
ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན།
གསར་དུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་བོད་རང་་་་་་་་
སྐྱོང་ལྗོངས་རིག་དངོས་སྲུང་སྐྱོབ་ཚན་པ་ཁག་་་
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225དེ་དག་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ལོ་་་་་་་་་
རྒྱུས་དང་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་ནང་ལོ་རྒྱུས་་་
དང་། ཚན་རིག སྒྱུ་རྩལ། རིག་གནས་བཅས་
ཀྱི་རིན་ཐང་ཆེ་ཙམ་ལྡན་པའི་ཤུལ་བཞག་ཡིན་་
ཞིང་། དེའི་ནང་གནའ་ཤུལ་ཁག་20དང་།
གནའ་བོའི་བང་སོ་ཁག་14 གནའ་བོའི་་་་་་་་
སྐྲུན་དངོས་ཁག་159 བྲག་ཕུག་ལྷ་ཁང་དང་་་
རྡོ་བརྐོས་ཁག་20ཉེ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གནའ་་་་
ཤུལ་གལ་ཆེན་དང་དཔེ་མཚོན་རང་བཞིན་གྱི་་་
སྐྲུན་དངོས་ཁག་12 ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་གྲོང་་་་་་་
ཁྱེར་དང་ས་ཁུལ་བདུན་གྱི་རྫོང(ཆུས)62དང་་་
འབྲེལ་བའི་གནའ་ཤུལ་བཅས་ཚུད་ཡོད།
བསྐྲུན་པའི་ལོ་རབས་སྔ་ཤོས་ནི་རྡོ་ཆས་དུས་་་་་་
རབས་གསར་པའི་སྐབས་ཡིན་པ་དང་ལོ་་་་་་་་་་་་
རབས་ཉེ་ཤོས་སུའང་ལོ་60ལྷག་ཙམ་གྱི་ལོ་་་་་་་་
རྒྱུས་ལྡན་ཡོད།
མིག་སྔར་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གཞུང་གི་་
བཀོད་སྒྲིག་བླང་བྱ་གཞིར་བཟུང་། རང་སྐྱོང་་་
ལྗོངས་རིག་དངོས་ཅུས་ཀྱིས་གྲོང་ཁྱེར་དང་ས་་་
ཁུལ་གྱི་རིག་དངོས་སྡེ་ཚན་ཁག་ལ་བརྡ་ཐོ་་་་་་་་་་
བཏང་ནས་གསར་དུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་་་་
རིག་དངོས་སྲུང་སྐྱོབ་ཚན་པའི་ཡིག་ཚགས་་་་་་་་
བཟོ་བ་དང“ཡོད་པ་བཞིའི”འཛུགས་སྐྲུན་་་་་་་
ལས་དོན་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ་རེད།
བསྡོམས་རྩིས་བྱས་པར་གཞིགས་ན།
མིག་སྔའི་བར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སུ་འཛམ་་་
གླིང་གི་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་ཁག་1གི་་་་་་་་་་་་
གནས་3དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིག་དངོས་སྲུང་་་་
སྐྱོབ་ཚན་པ་ཁག་55 རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་་་་་་་
རིག་དངོས་སྲུང་སྐྱོབ་ཚན་པ་ཁག་616
རྫོང་རིམ་པའི་རིག་དངོས་སྲུང་སྐྱོབ་ཚན་པ་་་་་་་
ཁག་753བཅས་ཡོད།
(ལྷ་དབང་གིས་བསྒྱུར། བསོད་བདེ་་་་་་་་་་
གཞོན་པས་ཞུས)
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习近平同老
挝人民革命党中
央委员会总书
记、国家主席本
扬举行会谈
习近平再次
会见越共中央总
书记阮富仲
习近平同越
南国家主席陈大
光举行会谈
财政部提前
下达 2018 年中央
专项彩票公益金
48 亿多元

电子商务进
农村综合示范县
覆盖近 500 个贫
困县
民政部、国家
减灾委办公室发
布 10 月份全国灾
情与去年同期相
比明显偏重
全国共有城
乡低保对象
5402.6 万人
我国多措并
举解决弃水弃风
弃光问题
中国计生协
推进六项重点任
务

《人类命运共
同体》宣传片亮
相纽约时代广场
大屏
老挝官员说
老挝积极对接
“一带一路”倡议
中企在德国
国际农机展上引
关注
德国学者：欧
洲应同中国积极
合作共建美好未
来
中国文化周
走进约旦扎尔卡
专家认为明
年全球经济将延
续复苏态势

ཁ་ས་ཚགས་པར་རྒྱག་དུས་ཆུ་ཚོད་4:00

བརྒྱབ་ཟིན་དུས་ཆུ་ཚོད་6:50

第四版
西藏首次完
成地理国情普查
显示
—— 西藏林
草覆盖率全国第
一
青海新增 8
个县级公安出入
境管理机构
西藏新增文
物保护单位 225
处
践行环保，西
藏登山客在行动

