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བོད་ཁུལ་གསར་འགྱུར།

2017 ལོའི་ཟླ་ 12 ཚེས་ 6

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

“ཐོན་ལས་དང་དངུལ་རྩ་ཟུང་འབྲེལ”བྱས་ནས་ཀན་སུའུ་ཀན་ལྷོ་ཀྲོའུ་
ཡི་ཞིང་འབྲོག་པའི་ཕྱུག་འགྱུར་ཕུགས་འདུན་མངོན་འགྱུར་བྱས་པ།
ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལན་ཀྲོའུ་ནས་གློག་འཕྲིན་
འབྱོར་གསལ།“དེ་སྔོན་འདི་གར་སྐད་གྲགས་ཆོད་པའི་གྲོང་་
ཚོ་དབུལ་པོ་ཞིག་ཡིན། མང་ཚོགས་ཚོས་ལོ་གཅིག་དཀའ་ལས་
བརྒྱབ་ཀྱང་རང་ཉིད་ཀྱི་གྲོད་པ་ཡང་རྒྱགས་ཀྱི་མེད། ད་ཆ་་་་་་་་
དངུལ་བུན་རོགས་སྐྱོར་ཡོད་པས་མཉམ་ལས་ཁང་གི་ཁོངས་་་་་་
མིའི་ཡོང་འབབ་ལྡབ་ཁ་ཤས་འཕར་ཡོད”ཅེས་ཀན་སུའུ་ཞིང་་་
ཆེན་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར་ཁ་གྱ་་་་
སྨད་ཤང་རྐེད་ལུ་སྲིད་འཛིན་གྲོང་ཚོའི་དབུལ་སྐྱོར“ཧྲུའུ་ཅི་་་་་་་
དང་པོ”མ་ཝན་ཧྥུའུ་ཡིས་ས་སེར་གྲོང་མི་ཚོགས་ཆུང་གི་ལོ་་་་་་་་
ལྔའི་རིང་གི་འགྱུར་ལྡོག་གླེང་སྐབས་སེམས་འགུལ་ཆེན་པོས་དེ་
ལྟར་བཤད།
ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ལྷོ་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡོད་པའི་ཀན་ལྷོ་་་་་་
བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་ནི་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་དབུལ་་་་་་་་་
སྒྲོལ་འགག་སྒྲོལ་གྱི་གཡུལ་ས་གཙོ་བོའི་གྲས་ཤིག་ཡིན། 2014
ལོར་ས་སེར་གྲོང་མི་ཚོགས་ཆུང་གི་འབྲོག་དུད་9ཡིས་ཞིང་ལས་
དངུལ་ཁང་ཀན་ལྷོ་ཀྲོའུ་ཡན་ལག་དངུལ་ཁང་གིས་བཏོན་པའི་
སྐྱེད་གསབ་ཞིང་ཕན་དངུལ་བུན་བརྒྱུད། དངུལ་བུན་སྒོར་ཁྲི་་

45གཡར་བའི་ཐོག་རང་ཉིད་ཀྱིས་གྲབས་གསོག་བྱས་པའི་་་་་་་་
དངུལ་བསྣན་ཏེ་མ་རྐང་ནང་ཞུགས་པའི་བྱ་ཐབས་ཐོག་ནས་་་་་
ས་སེར་མཛོ་མོ་གསོ་ཚགས་ཆེད་ལས་མཉམ་ལས་ཁང་བཙུགས་
པ་དང“གཅིག་འགྱུར་ཐོག་ཕྱུགས་འཚོ་བ་དང་། འོ་མ་བཞོ་་་་་་
བ། འོ་མ་འཚོང་བ། གསོ་ཚགས་བཅས”ཀྱི་དོ་དམ་བྱ་ཐབས་་
ལག་ལེན་བསྟར་ཡོད། མིག་སྔར་མཉམ་ལས་ཁང་དུ་ལག་ཡོད་
ཕྱུགས་རིགས་མགོ་གྲངས་125ཡོད་པ་རེད།
“མཉམ་ལས་ཁང་གིས་ལོ་མཇུག་ཏུ་ཁེ་འབབ་བགོ་བ་་་་་་་་
དང་དུད་ཚང་རེར་སྒོར་ཁྲི་1ཙམ་རག་གི་ཡོད”2016ལོར་་་་་་་
མཉམ་ལས་ཁང་གིས་ས་ཆ་བརྒྱུད་བཤུག་བཏང་སྟེ་སྨན་རྩྭ་་་་་་་་་
མུའུ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་འདེབས་འཛུགས་བྱས་པ་བརྒྱུད། ལོའི་་
ཐོན་སྐྱེད་རིན་ཐང་སྒོར་ཁྲི་30ལྷག་ཙམ་ཟིན་ནས་གྲོང་མི་མི་་་་་
རེར་ཆ་སྙོམས་ཡོང་འབབ་ཁེ་གཙང་སྒོར་7000ཡན་ཟིན་ཡོད་
ཅེས་མཉམ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཁུར་བས་གསར་འགོད་པར་་
བཤད།
2017ལོའི་ཟླ་8པའི་ཟླ་མཇུག་བར། ཞིང་ལས་དངུལ་་་་་་
ཁང་ཀན་ལྷོ་ཀྲོའུ་ཡན་ལག་དངུལ་ཁང་གི་ཞིང་འབྲོག་པའི་་་་་་་་་

དབུལ་སྐྱོར་དངུལ་བུན་རིམ་རྩིས་བརྒྱབ་ན་སྒོར་དུང་ཕྱུར་་་་་་་་་་
37.59བཏང་བར་ཀན་ལྷོ་ཀྲོའུ་ཡི་གྲོང་ཚོ་དབུལ་པོ་ཚང་མར་་
གཞི་རྩའི་ཆར་ཁྱབ་ཡོད། ཀན་ལྷོ་ཀྲོའུ་ཡི་ཀྲོའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་་་་
ཁྲེན་ཅང་ཧྥུང་གིས་ཀན་ལྷོ་ཀྲོའུ་ཡིས་དངུལ་རྩའི་འདེགས་སྐྱོར་
འོག་དམངས་ཕྱུག་ཐོན་ལས་སྐྱེད་སྲིང་ཤུགས་ཆེན་བྱས་པར་་་་་་
ཀྲོའུ་དེ་ཡོངས་སུ་ཡུལ་སྐོར་རིག་གནས་ཐོན་ལས་དང་སྣོད་་་་་་་་་
བཅུད་ཞིང་འབྲོག་ལས་སྣེ་འདྲེན་དུ་བྱེད་པ་དང་སྣ་མང་་་་་་་་་་་་
དམངས་ཕྱུག་ཐོན་ལས་མཉམ་དུ་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བའི་རྣམ་པ་
ཞིག་རགས་ཙམ་ཆགས་ཡོད་ཅེས་ངོ་སྤྲོད་བྱས།
མིག་སྔའི་བར། ཀན་ལྷོ་ཀྲོའུ་ཡི་ཞིང་འབྲོག་པའི་ཐོན་་་་་་་་
སྐྱེད་གཉེར་སྐྱོང་གི་རྩ་འཛུགས་ཅན་གྱི་ཚད་གཞི་44%ཟིན་པ་
དང་། ཞིང་འབྲོག་པ་ལོ་རེར་མི་རེར་ཆ་སྙོམས་བཀོལ་སྤྱོད་་་་་་་་
ཆོག་པའི་ཡོང་འབབ་སྒོར་6414ཟིན་ནས་2011ལོ་དང་་་་་་་་་
བསྡུར་ན་106.5%འཕར་ཡོད། ཀྲོའུ་དེ་ཡོངས་ཀྱི་ཞིང་་་་་་་་་་་
འབྲོག་གྲོང་ཚོའི་དབུལ་པོ་2011ལོའི་ཁྲི་28.39ནས་2016
ལོའི་ཁྲི་5.55བར་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་རེད།
(ལྷག་ཚེས་བསྒྱུར། པ་སངས་ཕན་ཐོགས་ཀྱིས་ཞུས)

“གློག་ནུས་ཚབ་བྱེད་ཀྱིས་གྲོང་སྡེ་གཙང་མར་གྱུར”
—— མཚོ་སྔོན་གཅན་ཚ་རྫོང་གིས་དྭངས་གཙང་དྲོད་ལེན་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་བའི་སྐོར་གྱི་མཐོང་ཐོས།

“གློག་ནུས་ཚབ་བྱེད་ཁྱབ་གདལ་བཏང་རྗེས་གྲོང་སྡེ་དེ་་
བས་གཙང་མ་དང་གྲལ་འགྲིག་པོར་གྱུར་བ་མ་ཟད། མཁའ་་་་་
རླུང་ཡང་གཙང་མར་གྱུར་འདུག”ཅེས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྨ་་་
ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་གཅན་ཚ་རྫོང་གདོང་སྣ་གྲོང་་་་་་་་་
རྡལ་ཧྲང་ཀྲོང་གྲོང་ཚོའི་གྲོང་མི་ཀུའོ་ཧའེ་ལུང་གིས་བཤད།
རྨ་ཆུའི་འགྲམ་དུ་ཆགས་པའི་གྲོང་སྡེ་དེར་སྐྱོད་སྐབས་་་་་་་་
གྲལ་འགྲིག་པོར་བརྒྱབ་པའི་ཁང་པ་གསར་པ་མིག་མདུན་དུ་་་་་
མངོན་པ་ལས་དེ་གའི་དགུན་དུས་ཀྱི་ཁེར་རྐྱང་དང་ཁུ་སིམ་་་་་་་་
པོར་གནས་པའི་རྣམ་པར་བཀྲག་མདངས་དང་གསོན་ཤུགས་་་
ཤིག་བསྣན། རྒྱ་ཆེ་ལ་གཙང་བའི་རིག་གནས་ཐང་ཆེན་ཐོག་་་་་
གྲོང་མི་ལ་ལས་ལུས་སྦྱོང་བྱེད་པ་དང་ལ་ལས་མཉམ་དུ་བསྡད་་་
ནས་ཉི་མ་བསྲོ་བ་དང་ཁ་བརྡ་གློད་བཞིན་འདུག
ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱིས་ཞིང་་་་་་་་་་
འབྲོག་ཁུལ་དུ་གློག་ནུས་ཚབ་བྱེད་རྣམ་གྲངས་ཁྱབ་གདལ་དང་
ལག་བསྟར་ཧུར་ཐག་བྱས་ནས་ཚད་རྡུལ་ནུས་པའི་ཐབ་དང་།
བར་སྣང་ནུས་པའི་ཚ་ཕུམ། གློག་དྲོད་ཚ་ཐབ་སོགས་དྭངས་་་་་
གཙང་དྲོད་ལེན་བྱེད་ཐབས་སྣ་ཚོགས་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་་
ཡོད་པ་རེད།
གཅན་ཚ་རྫོང་རྨ་ཆུའི་སྟོད་རྒྱུད་ནི་སྣོད་བཅུད་སྲུང་སྐྱོང་་་
གི་གཙོ་གནད་ས་ཁོངས་ཤིག་རེད། 2015ལོ་ནས་བཟུང་ས་་་་་
གནས་དེས་གྲོང་ཚོ་ཧྲིལ་པོར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུ་གཙོ་བོར་་་་་
བྱེད་པ་དང་ཁ་ཐོར་དུད་ཚང་སྒྱུར་བཀོད་བྱ་རྒྱུ་ཕལ་པར་བྱེད་་་
པའི་རྩ་དོན་གཞིར་བཟུང་། དྭངས་གཙང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་
གི་གློག་དྲོད་ཚ་ཐབ་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་གྲོང་་་་
གསེབ་འཛུགས་སྐྲུན་ནང་བཅུག་ནས་གྲོང་མིར་སྒྲིག་སྦྱོར་འགྲོ་་
གྲོན་སྤྲོད་རོགས་བྱས་པར་རྒྱ་ཆེའི་ཞིང་འབྲོག་པའི་དགའ་བསུ་
ཐོབ་ཡོད་པ་རེད།
2016ལོར་ཧྲང་ཀྲོང་གྲོང་ཚོ་ཧྲིལ་པོས་གློག་དྲོད་ཚ་ཐབ་་་
ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འཛུགས་སྐྲུན་ལག་བསྟར་བྱས། གསར་འགོད་་་
པས་བཅར་འདྲི་བྱེད་རིང་།“དྲོ་སྐྱིད་དང་དྭངས་གཙང”ནི་་་་
མི་སེར་མང་པོས་དྭངས་གཙང་དྲོད་ལེན་བེད་སྤྱོད་བྱས་རྗེས་་་་་
ཀྱི་མྱོང་ཚོར་དངོས་ཤིག་ཡིན་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་།
“དེ་སྔོན་ཁྱིམ་དུ་གྲོ་སོག་དང་རྡོ་སོལ་སྲེག་གི་ཡོད་པས་་་་་་
ཁོར་ཡུག་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་གནོད་འཚེ་ཕོག་པ་མ་ཟད་མེ་སྐྱོན་་་་
གྱི་མངོན་མེད་རྐྱེན་ངན་ཡང་ཐོན་སླ་པོ་ཡོད། ད་ཆ་གཙང་་་་་་་་
མར་གྱུར་འདུག”ཅེས་གྲོང་མི་ཞུའེ་ཧྥུའུ་ཡིའུ་ཁྱིམ་གྱི་གློག་དྲོད་་
ཚ་ཐབ་སྨི་ངོས་གྲུ་4.2ཙམ་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་གིས་ཟླ་རེར་གློག་་་
རིན་སྒོར་30ཙམ་ཟིན་གྱི་འདུག་པས་རྡོ་སོལ་སྲེག་པ་ལས་གོང་་
ཁེ་བ་འདུག་ཅེས་བཤད།
རྒྱལ་ཁབ་གློག་དྲ་མཚོ་སྔོན་ཧོང་ཧྭ་གློག་ཤུགས་ཀུང་སིའི་་་
སྤྱི་ཁྱབ་ཅིང་ལི་ཅིང་ཀྲའོ་ཧུའེ་ཡིས། གཅན་ཚ་རྫོང་གིས་མིག་་་་

སྔར། རིམ་རྩིས་ལྟར་ན། དུད་ཚང་3302ལ་གློག་དྲོད་ཚ་་་་་་་་
ཐབ་སྒྲིག་སྦྱོར་བྱས་པས་རྫོང་དེ་ཡོངས་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་གྲོང་་་་
མིའི་40%ཟིན་པའི་ཁྲོད་ཧྲང་ཀྲོང་གྲོང་ཚོ་དང་། ཞོལ་མ་ལ་་་་
གྲོང་ཚོ། གཟེག་ལམ་གྲོང་ཚོ་སོགས་གྲོང་ཚོ་11གིས་གྲོང་ཚོ་་་་་་
ཧྲིལ་པོའི་གློག་དྲོད་ཚ་ཐབ་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་རྣམ་་་་་་་་་
གྲངས་ལེགས་སྒྲུབ་ཟིན་ཡོད་པ་རེད།
འོན་ཀྱང་རྫོང་གྲོང་གི་གཅིག་སྡུད་ས་ཁོངས་ཁ་ཤས་སུ་་་་་་་
གཅན་ཚ་རྫོང་གིས་གློག་དྲོད་ཚབ་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འཛུགས་་
སྐྲུན་ལའང་སྐུལ་འདེད་ཧུར་ཐག་བཏང་ཡོད། གཅན་ཚ་རྫོང་་་་་
སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་དེ་གོང་ཡུན་རིང་པོར་རྡོ་སོལ་གྱི་ཐབ་ལ་་་་་་་་་་
བརྟེན་ནས་དྲོད་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་ལོ་ལྟར་རྡོ་སོལ་ཏུན་་་་་་་་
500ཙམ་བསྲེགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ལོ་གཅིག་གི་རྡོ་སོལ་་་་་་་་་་
བསྲེགས་པའི་འགྲོ་གྲོན་ཐོག་མི་ཐབས་ལ་བརྟེན་པ་སོགས་ཀྱི་་་་་
འགྲོ་གྲོན་སྣ་ཚོགས་བསྣན་ན་སྒོར་ཁྲི་40ཙམ་ཟིན་གྱི་ཡོད་པ་་་་་
རེད།

འདི་ལོའི་ཟླ་10པར་སྨན་ཁང་དེས་གློག་དྲོད་ཚབ་བྱེད་་་་་
བེད་སྤྱོད་བཏང་ནས་བར་སྣང་གི་དྲོད་ལེན་ལག་རྩལ་སྤྱད་་་་་་་་་
པས་ཟླ་ཕྱེད་ཀྱི་གློག་སྤྱོད་ཚད་ཆུ་ཚོད་རེར་ཆན་ཝ་ཁྲི་2.76
ཟིན་པ་དང་གློག་རིན་སྒོར་ཁྲི་1.1ཙམ་ཟིན་ཡོད་པ་རེད།
ཅིང་ཀྲའོ་ཧུའེ་ཡིས་གློག་ནུས་ལ་ནུས་ཆེ་དང་། ནུས་རྒྱུ་་་་་་
གྲོན་ཆུང་། དྭངས་གཙང་བཅས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པས་གཅན་
ཚ་རྫོང་གིས་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ཏུན་10མན་ཆད་ཀྱི་རྡོ་སོལ་ཐབ་་་་་
ཆུང་གྲས་45སྒོ་བརྒྱབ་པ་དང་སྒྱུར་བཀོད་བྱས་པས་མིག་སྔར།
27སྒྱུར་བཀོད་བྱས་ཟིན་པ་དང་སྔོན་དཔག་ལྟར་ན། 2018
ལོའི་ལོ་མཇུག་ཏུ་སྒྱུར་བཀོད་དམིགས་ཚད་ཆ་ཚང་ལེགས་སྒྲུབ་
ཟིན་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།
(ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ཟི་ལིང་ནས་གློག་འཕྲིན་་་
འབྱོར་པ་གཞིར་བཟུང)
(བསྟན་འཛིན་བཟང་མོས་བསྒྱུར། ཉི་དོན་དང་བསྟན་་་་་
འཛིན་བཟང་མོས་ཞུས)

“གློག་ནུས་ཚབ་བྱེད་ཁྱབ་གདལ་བཏང་རྗེས་གྲོང་སྡེ་སྔར་བས་གཙང་སྦྲ་དོད་པ་དང་མཁའ་རླུང་ཡང་སྔར་བས་གཙང་དུ་གྱུར་་་་་་་་་་
སོང”ཞེས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་གཅན་ཚ་རྫོང་གདོང་སྣ་གྲོང་རྡལ་ཧྲང་ཀྲོང་གྲོང་ཚོའི་གྲོང་མི་ཀུའོ་ཧའེ་ལུང་་
གིས་བཤད།
རྨ་ཆུའི་འགྲམ་དུ་ཆགས་པའི་གྲོང་སྡེ་དེར་སྐྱོད་ཚེ་གྲལ་སྟར་འགྲིག་པའི་ཁང་པ་གསར་པས་དགུན་དུས་ལ་བཀྲག་མདངས་དང་སྐྱེ་་་་་་་་་
སྟོབས་ཤིག་བསྣན། གུ་ཡངས་ལ་གཙང་སྦྲ་དོད་པའི་རིག་གནས་ཐང་ཆེན་དུ་གྲོང་མི་ལ་ལས་ལུས་སྦྱོང་བྱེད་པ་དང་། ལ་ལས་ཉི་མ་བསྲོས་་་
ནས་ཅི་འཕྲོས་མོལ་འཕྲོས་བྱས་ནས་བསྡད་འདུག
ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱིས་ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་དུ་གློག་ནུས་ཚབ་བྱེད་རྣམ་གྲངས་ཁྱབ་གདལ་བཏང་ནས་ཚད་རྡུལ་་་་་
ནུས་པའི་ཁྲོ་ཐབ་དང་། བར་སྣང་ནུས་པའི་ཚ་བུམ། གློག་དྲོད་ཚ་ཐབ་སོགས་དྭངས་གཙང་དྲོད་ལེན་བྱེད་ཐབས་སྣ་ཚོགས་འཚོལ་ཞིབ་་་་་་
བྱས་ཤིང་། འདི་ནི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་གཅན་ཚ་རྫོང་གདོང་སྣ་གྲོང་རྡལ་ཧྲང་ཀྲོང་གྲོང་ཚོའི་གྲོང་མི་་་
ལུའོ་ཚུན་ཧྭས་རང་ཁྱིམ་གྱི་གློག་དྲོད་ཚ་ཐབ་སྟེང་འཚེམ་བཟོ་བྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

བོད་ལྗོངས་ལྷོ་ཁའི་ཚོང་འདུས་ཀྱིས་མང་ཚོགས་འབབ་འཕར་ཕྱུག་འགྱུར་ལ་རམ་འདེགས་བྱེད་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལྷ་ས་ནས་གློག་འཕྲིན་་་་་་་་་
འབྱོར་གསལ།“ཚོང་འདུས་འགོ་ཚུགས་ནས་ཉིན་གཉིས་་་་་་་
ལས་སོང་མེད་ནའང་ང་རང་ལ་སྒོར་ཉིས་སྟོང་སུམ་སྟོང་ཙམ་་་་
བྱུང་། ཞིང་དལ་གྱི་དུས་སུ་ཡོང་འབབ་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་དངོས་་་
གནས་ཧང་སངས་དགོས་པ་ཞིག་རེད”ལྷོ་ཁའི་ཡར་ཀླུང་ཚོང་་་
འདུས་ཀྱི་སྐོར་གླེང་སྐབས། ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་མཚོ་སྣ་རྫོང་གི་་་་་་་་
ཚོང་པ་ལི་ཞི་ཚའེ་ཡི་ངོ་གདོང་ནས་དགའ་བའི་འཛུམ་་་་་་་་་་་་་་
མདངས་འཕྱུར་བཞིན།“གལ་སྲིད་ཚོང་འདུས་མིན་ཚེ་ཚོང་་་་
རྒྱུག་པོ་དེ་འདྲ་ཡོང་མི་སྲིད”ཅེས་བཤད།
དུས་ཡུན་ཉིན་7གྱི་ལྷོ་ཁའི་ཡར་ཀླུང་ཚོང་འདུས་ཚེས་1
ཉིན་ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་སྣེ་གདོང་ཆུས་ཁྲ་འབྲུག་གྲོང་རྡལ་མཁར་་་་
ཐོག་གྲོང་མི་ཨུ་ལྷན་དུ་འཚོགས་ཤིང་། ལི་ཞི་ཚའེ་དང་བཟའ་་་
ས་གནས།

ལྷ་ས་རྡོ་སེང་གེ་ལམ་སྒོ་རྟགས། 36

ཟླ་སྒྲོལ་དཀར་གཉིས་པོས་ཚབ་ཚོང་བྱེད་པའི་སྤུས་རྟགས་ག་་་་་ “ཡར་ཀླུང་ཚོང་འདུས་ལྷོ་ཁའི་དངོས་ཟོག་ཉོ་ཚོང་དང་། རིག་
གེ་མོ་ཞིག་གི་ཁུ་འདོན་འཕྲུལ་ཆས་ལ“ཚོང་འདུས”ལ་ཡོང་་་་་་་ གནས་སྤེལ་རེས། བརྩེ་སེམས་གཅིག་འདུས་བཅས་ཀྱི་ལས་་་་་་་
མཁན་མང་ཚོགས་ཚོའི་དགའ་བསུ་ཆེན་པོ་ཐོབ།
སྟེགས་གལ་ཆེན་དུ་གྱུར་ཡོད”ཅེས་བཤད།
ངོ་སྤྲོད་བྱས་པར་གཞིགས་ན། སྐབས་འདིའི་ཡར་ཀླུང་་་་་
1981ལོར་འགོ་ཚུགས་པ་ནས་ད་བར་སྐབས་37གཉེར་་
ཚོང་འདུས་སུ་ལྗོངས་ཕྱི་ནང་གི་ཚོང་དུད་4000ཙམ་ཞུགས་་་་་ བའི་ཡར་ཀླུང་ཚོང་འདུས་དེ་ནི་ལྷོ་ཁའི་གཞི་ཁྱོན་ཆེ་ཤོས་དང་་་
པ་དང་། ཚོང་ཟོག་བསྡོམས་འབོར་སྒོར་དུང་ཕྱུར་ཟིན་གྱི་་་་་་་་་ ལོ་རྒྱུས་རིང་ཤོས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་ཉོ་ཚོང་སྟོན་མོ་་་
ཡོད་པ་རེད།
ཞིག་ཡིན། ལོ་མང་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱིན་པ་བརྒྱུད། ཡར་ཀླུང་ཚོང་
“ཚོང་འདུས་འཚོགས་པ་ལས་ཚོང་ཟོག་འགྲོ་རྒྱུག་ལ་སྐུལ་ འདུས་དེ་ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུ་དང་། འཛད་་་་་
མ་ཐེབས་རྒྱུ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཛད་སྤྱོད་རྒྱ་ཆེར་འགྲོ་རྒྱུ།
སྤྱོད་རྒྱ་ཆེར་གཏོང་རྒྱུ། དཔལ་འབྱོར་ལ་གསོན་ཤུགས་སྦྱིན་རྒྱུ།
མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་མཐོ་རུ་འགྲོ་རྒྱུ། དཔལ་འབྱོར་་་་་་་་་་ ཞིང་འབྲོག་པའི་ཡོང་འབབ་འཕར་རྒྱུ་བཅས་ལ་སྐུལ་འདེད་་་་་་
འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་མ་ཐེབས་རྒྱུ་བཅས་ལ་ཕན་པ་ཡོད”ཅེས་་་་་་ གཏོང་བའི་ཐབས་ལམ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་རེད།
དང་། ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཧྲེ་ཀྲང་གཞོན་པ་མོའུ་ཡུང་ཝུན་གྱིས
(ཆོས་བཟང་དང་བདེ་དབང་གིས་སྒྱུར་ཞུས་བྱས)
སྦྲག་ཨང་། 850000

ཁ་པར་ཨང་གྲངས། 0891—6335974

དགུན་ཁ་བོད་དུ་དུས་བྱར་ལྟ་བ།

དགུན་དུས་བོད་དུ་གྲང་ངར་ཆེ་མོད། འོན་ཀྱང་ནམ་མཁའ་སྔར་བཞིན་སྔོ་ཞིང་དྭངས་པ་ཞིག་་་་་་་་་
ཡོད། ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་བར་རྒྱུད་ལུང་གཞུང་གི་སྟོན་བསྡུའི་རྗེས་ཀྱི་ནས་ཞིང་དང་། ཆུ་འགྲམ།
འདམ་ར་བཅས་སུ་དུས་བྱ་མང་པོ་ཞིག་འཚོ་སྡོད་དང་ཟས་འཚོལ་བར་ཡོང་བ་དེ་གངས་ལྗོངས་ས་མཐོའི་
དགུན་དུས་ཀྱི་མཛེས་ལྗོངས་ཤིག་ཏུ་གྱུར།
ཉེ་དུས་གསར་འགོད་པས་ལྷ་ས་ནས་སྣ་དཀར་རྩེ་རྫོང་དུ་སྐྱོད་སྐབས་ཡུལ་དེའི་ཞིང་པ་ཚོས་དགུན་་་
སྒྲོལ་དུས་བྱར་ཆེད་མངགས་བཞག་པའི་ཞིང་ནང་གི་ནས་དང་གྲོ་སོགས་མཐོང་བྱུང་། དེ་ནི་ས་མཐོར་་་་་
དགུན་སྒྲོལ་བྱེད་པར་ཡོང་བའི་འདབ་ཆགས་དག་ལ་མཁོ་འདོན་བྱས་པའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བཟའ་་་་
འབྲུ་རེད།
ངོ་སྤྲོད་བྱས་པར་གཞིགས་ན། ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་བར་རྒྱུད་ལུང་གཞུང་ཁུལ་ནི་ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག་
དང་། ཁྲུང་ཁྲུང་མགོ་ཁྲ ངང་སེར་སོགས་རྩ་ཆེའི་འདབ་ཆགས་རིགས་ཀྱི་དགུན་སྒྲོལ་བྱ་ཡུལ་ཞིག་ཡིན།
ལོ་ལྟར་དགུན་ཁར་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག་80%ཙམ་གྱིས་དེ་གའི་ལུང་གཞུང་འདམ་ར་དང་་་་་
ཞིང་ནང་དུ་དགུན་སྒྲོལ་བྱེད་པར་ཡོང་གི་ཡོད། ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་། བོད་ཀྱིས་དུས་བྱ་འཚོ་སྡོད་བྱ་་་་་་་
ཡུལ་ལ་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་ཤུགས་ཟམ་མི་ཆད་པར་ཆེ་རུ་བཏང་བས་ས་མཐོའི་མི་རྣམས་ཀྱི་བདག་ཏུ་མ་་་་་་་་་་་
བཟུང་བའི་སྲོག་ཆགས་ལ་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་པའི་འདུ་ཤེས་ཟམ་མི་ཆད་པར་ཟབ་ཏུ་སོང་ནས་བདག་ཏུ་མ་་་་
བཟུང་བའི་དུས་བྱའི་འཚོ་སྡོད་ཁོར་ཡུག་ལེགས་སུ་ནུས་ལྡན་ཕྱིན་ཡོད། དགུན་དུས་བོད་དུ་དུས་བྱར་ལྟ་་
བ་དེ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་སྐོར་གྱི་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་གསར་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། མིག་སྔར། བོད་དུ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་
པའི་འདབ་ཆགས་རིགས་470ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་དང་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་བར་རྒྱུད་ལུང་གཞུང་གི་ཁྲུང་་
ཁྲུང་སྐེ་ནག་གི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་ཁོ་ནར་འདབ་ཆགས་རིགས་117ཡོད་པ་་་་་་་་
དེའི་ནང་མང་པོ་ཞིག་ནི་བོད་དུ་དམིགས་བསལ་དུ་ཡོད་པའི་འདབ་ཆགས་རིགས་ཡིན་ཞིང་། འདི་ནི་་་་་
ཡར་འབྲོག་གཡུ་མཚོའི་འགྲམ་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་པའི་དུས་བྱ་ཡིན་པ།

ལྷ་སར་ནུས་རྒྱུ་གསར་པའི་བདལ་གཏོང་རླངས་འཁོར་
གྱིས་ལྗང་མདོག་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རམ་འདེགས་བྱས་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལྷ་ས་ནས་་་་་
གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། གསར་འགོད་་་་་་་
པར་ལྷ་ས་འགྲིམ་འགྲུལ་ཐོན་ལས་ཚོགས་པ་་་་་་་
ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་གསལ། ཉིན་ཤས་གོང་།
ནུས་རྒྱུ་གསར་པའི་བདལ་གཏོང་རླངས་འཁོར་
182ལྷ་སའི་ཁྲོམ་རར་དངོས་སུ་སྤྱོད་འགོ་་་་་་་་་་
ཚུགས་པ་དེའི་ཐོག་དེ་སྔོན་མ་དངུལ་བཏང་་་་་་་
ནས་ཚོད་གཏོང་བྱས་པའི་རླངས་འཁོར་་་་་་་་་་་་་
བསྡོམས་ན་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ནུས་རྒྱུ་གསར་་་་་་
པའི་བདལ་གཏོང་རླངས་འཁོར་གྱི་གྲངས་་་་་་་་་
འབོར་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆུ་ཚད་མཐོ་ཤོས་སུ་སླེབས་་་་་་
ནས་ལྗང་མདོག་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རམ་འདེགས་་་་་
བྱས་ཡོད།
ད་ཕན་ལོ་ཤས་རིང་། ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་་་་་་་་
གྱིས་ལྗང་མདོག་དང་། ཐཱན་ཉུང་། ནུས་རྒྱུ་་་་་་
བསྲི་ཚགས། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་སོགས་ཀྱི་་་་་་་་
ཕྱིར་སྐྱོད་བྱེད་སྟངས་དར་སྤེལ་བཏང་སྟེ་ཐོན་་་་
ཁུངས་གྲོན་ཆུང་རྣམ་པ་དང་ཁོར་ཡུག་འཕྲོད་་་་
བསྟེན་ཅན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་པའི་འགྲིམ་འགྲུལ་་་་
རྣམ་པ་ཞིག་གཏོད་བཞིན་ཡོད། ལྷ་ས་གྲོང་་་་་་་
ཁྱེར་གྱིས“ཁོར་ཡུག་ལ་བརྟེན་ནས་གྲོང་ཁྱེར་་་་་
གཏོད་པའི”འཐབ་ཇུས་དོན་འཁྱོལ་བྱས་ནས་་
དྭངས་ཤིང་གཙང་བའི་རི་ཆུ་ཀླུང་གསུམ་སྲུང་་་་
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སྐྱོང་བྱ་ཆེད། ལྷ་ས་འགྲིམ་འགྲུལ་ཐོན་ལས་་་་་་་
ཚོགས་པས་སྣུམ་གློག་འདྲེས་མའི་ནུས་རྒྱུ་གསར་་
པའི་ལག་རྩལ་བྱེད་སྟངས་བདམས་ཏེ་འདི་་་་་་་་
ལོའི་ལོ་སྟོད་དུ་སྣུམ་གློག་འདྲེས་མའི་ནུས་རྒྱུ་་་་་་
གསར་པའི་བདལ་གཏོང་རླངས་འཁོར་10ནང་་
འདྲེན་བྱས་ཏེ་ཚོད་གཏོང་བྱེད་འགོ་བཙུགས།
ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། ནུས་་་་
རྒྱུ་གསར་པའི་རླངས་འཁོར་བདལ་གཏོང་་་་་་་་་
རླངས་འཁོར་གྱི་ཚབ་བྱེད་དུ་གྱུར་བས། བདལ་་
གཏོང་རླངས་འཁོར་ཚང་མ་གཅིག་གྱུར་ངང་་་་་
མེད་པ་བཟོས་ནས་དམངས་སྤྱོད་ཁྲོམ་རའི་་་་་་་་
ཐོག་སླར་ཡང་མི་སྤྱོད་རྒྱུ། ནུས་རྒྱུ་གསར་པའི་་་
བདལ་གཏོང་རླངས་འཁོར་གྱིས་བདལ་གཏོང་་
རླངས་འཁོར་དཀྱུས་མའི་རིན་གོང་ཚད་གཞི་་་་་
གཞིར་བཟུང་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་རེད།
2016ལོར་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ལོ་ཧྲིལ་་་་་་་་་
པོའི་མཁའ་རླུང་ལེགས་པའི་གནམ་གཤིས་་་་་་་་་
བསྟན་པའི་ཉིན་གྲངས་313ཟིན་པ་དེས་ལོ་་་་་་
ཧྲིལ་པོའི་ནུས་ལྡན་ལྟ་དཔྱད་ཉིན་གྲངས་ཀྱི་་་་་་་
85.5%ཟིན་པ་དང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་་་་་་་་་་་་
གནད་གྲོང་ཁྱེར་74ཡི་གྲས་ཀྱི་ཨང་རིམ་བཅུ་་་་་
གཉིས་པར་སླེབས་ཡོད་པ་རེད།
(སྒྱུར་ཞུས་པ་མཚམས་གཅོད་དང་རིག་རྡོར)
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“中华经典资
公厅 国务院办 源库”四期成果
公厅印发《关于 发布
国土资源违
建立健全村务监
法线索举报微信
督委员会的指导 平台开通
意见》
信息技术助
中国数字经 力解决我国 400
济发展促进全球 多万贫困地区学
生师资短缺开课
开放共享
不足问题
中央政策宣
福建省全面
讲好 脱贫攻坚 推行农村公路路
长制
更牢靠
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第三轮中日
企业家和前高官
对话在日本东京
召开
中国赴黎维
和官兵与当地青
少年共度国际残
疾人日
基辅国立大
学孔子学院被授
予“人民使者”荣
誉勋章
泰国政府批
准泰中铁路合作
项目一期工程全
线环评
中国动画电
影《大鱼海棠》在
匈牙利获奖
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第四版
“产业＋金
融”托起甘肃甘
南州农牧民致富
梦想
“电能替代让
村庄变干净了”
——青海尖
扎县推进清洁取
暖见闻
拉萨：新能源
出租车助力绿色
发展
西藏山南：物
交会助力群众增
收致富

