མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར།

ཕྱི་འབྲེལ་པུས།

པ་ལི་གླིང་ཕྲན་དུ་ལུས་པའི་ཀྲུང་གོའི་ཡུལ་སྐོར་བ་ཆིག་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་ལྷག་ཙམ་བདེ་
འཇགས་ངང་ཀྲུང་གོར་ལོག་རྒྱུར་གཞོགས་འདེགས་བྱས་ཡོད་ཅེས་བཤད་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་12ཚེས་5
ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཚེས་5ཉིན་ཕྱི་འབྲེལ་་་་་་་་་
པུའི་ཀྲུང་གོའི་ཁེ་སྐྱོང་ཞབས་ཞུ་དྲ་བའི་ཐོག་སྤེལ་བའི་གནས་
ཚུལ་ལྟར་ན། ཚེས་4ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་12བར། ཕྱི་འབྲེལ་་་་་་་་
པུས་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་དང་མཉམ་དུ་ཨ་ཀོང་མེ་རི་འཕྱུར་་་་
བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཧིན་རྡུ་ཉི་ཞི་ཡའི་པ་ལི་གླིང་ཕྲན་དུ་ལུས་པའི་་
ཀྲུང་གོའི་ཡུལ་སྐོར་བ་15237ནང་སར་ལོག་རྒྱུའི་གཞོགས་་་
འདེགས་བྱས་པ་དང་། ཀྲུང་གོའི་ཡུལ་སྐོར་བ་600ཙམ་་་་་་་་
འབྲེལ་ཡོད་དུས་གཏན་གནམ་གྲུར་བསྡད་དེ་ཤང་ཀང་དུ་་་་་་
ལོག་པ་རེད།
ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། ཟླ་11ཚེས་27ཉིན།
ཨ་ཀོང་མེ་རི་འཕྱུར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཧིན་རྡུ་ཉི་ཞི་ཡའི་པ་ལི་་་་་་
གླིང་ཕྲན་གྱི་ཝུའུ་ལ་ལའེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་ཐང་གནས་སྐབས་་
སྒོ་བརྒྱབ་པས་ཀྲུང་གོའི་ཡུལ་སྐོར་བ་ཆིག་ཁྲི་ལྷག་དེ་གར་་་་་་་་
ལུས་པ་རེད།
ཉིན་ཤས་བསྟུད་མར། ཕྱི་འབྲེལ་པུའུ་ཡིས་རྒྱལ་ཁབ་་་་་
ཡུལ་སྐོར་ཅུས་དང་ཀྲུང་གོ་དམངས་སྤྱོད་མཁའ་འགྲུལ་ཅུས་་་
སོགས་དང་མཉམ་དུ་ཐག་གཅོད་ཧུར་ཐག་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ནང་་
གི་འབྲེལ་ཡོད་མཁའ་འགྲུལ་ཀུང་སི་དང་ཡུལ་སྐོར་ལས་དོན་་
ཁང་དང་སྤྱི་འདོམས་མཐུན་སྦྱོར་གྱིས་ཚོང་ལས་གནམ་གྲུའི་་་
རྣམ་པ་དང་ཁྲོམ་རའི་སྒྲིག་སྲོལ་གཞིར་བཟུང་བ་དང་།
ཆབས་ཅིག་ཕན་ཚུན་ལྟ་རྟོག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགན་ཡང་་་་་་་་་
འཁུར་ནས་དེ་གར་ལུས་པའི་ཀྲུང་གོའི་ཡུལ་སྐོར་བ་གང་་་་་་་་་
མགྱོགས་དང་བདེ་འཇགས་ངང་ཀྲུང་གོར་ལོག་རྒྱུར་་་་་་་་་་་་་་
གཞོགས་འདེགས་བྱས་པ་རེད། ཏེང་པ་སར་བཅའ་སྡོད་་་་་་་

ཀྲུང་གོའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཁེ་སྐྱོང་ལས་ཤག་གིས་ཧིན་རྡུ་ཉི་ཞི་ཡའི་ས་་
གནས་སྲིད་གཞུང་དང་། གནམ་ཐང་། ཀྲུང་གོ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་
གྱི་མཁའ་འགྲུལ་ཀུང་སི་བཅས་དང་དེ་བཞིན་ཡུལ་དེ་གའི་་་་་
ཡུལ་སྐོར་ལས་དོན་ཁང་དང་མཐུན་སྦྱོར་ཧུར་ཐག་བྱས་པ་མ་
ཟད། གནམ་ཐང་དུ“ཀྲུང་གོའི་ཡུལ་སྐོར་བའི་བློ་འདྲི་ལྟེ་་་་་་་
གནས”བཙུགས་ཏེ་དེ་གར་ལུས་པའི་ཀྲུང་གོའི་ཡུལ་སྐོར་བ་་་
བཀོད་སྒྲིག་འོས་འཚམ་དང་བདེ་བླག་ངང་རྒྱལ་ནང་དུ་ལོག་་
ཐུབ་པའི་འགན་ལེན་བྱས་པ་རེད། སི་ཧྲུའེ་རུ་བཅའ་སྡོད་་་་་
ཀྲུང་གོའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཁེ་སྐྱོང་ལས་ཤག་གིས་ཀྱང་སི་ཧྲུའེ་ཀྲུའུ་་་་་་་་
ཨན་ཏ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་ཐང་དུ“ཀྲུང་གོའི་ཡུལ་སྐོར་བའི་བློ་་
འདྲི་ལྟེ་གནས”བཙུགས་ཏེ་གནམ་ཐང་དེ་ནས་གནམ་གྲུ་་་་་་་་
བརྗེས་ནས་འགྲོ་མཁན་ཀྲུང་གོའི་ཡུལ་སྐོར་བར་གཞོགས་་་་་་་
འདེགས་བྱས་པ་རེད། ཧིན་རྡུ་ཉི་ཞི་ཡ་དང་མ་ལེ་ཞི་ཡར་་་་་་་
བཅའ་སྡོད་གཞུང་ཚབ་ཁང་དང་དེ་བཞིན་ཤང་ཀང་དང་་་་་་
ཨའོ་མོན་དུ་བཅའ་སྡོད་ཕྱི་འབྲེལ་པུའི་ཆེད་མངགས་པའི་་་་་་
ཀུང་ཧྲུའུ་ཡིས་ཀྱང་ཧུར་ཐག་ཞུགས་ཏེ་འབྲེལ་ཡོད་ཕྱོགས་ལ་་
འབྲེལ་གཏུག་བྱས་ནས་ཡུལ་སྐོར་བ་རྣམས་རྒྱལ་ནང་དུ་ལོག་་
རྒྱུར་གཞོགས་འདེགས་བྱེད་པའི་ལས་དོན་ལ་འགན་ལེན་་་་་་་
བྱས་ཡོད།
ཤེས་རྟོགས་བྱས་པར་གཞིགས་ན། ཝུའུ་ལ་ལའེ་རྒྱལ་་་་་
སྤྱིའི་གནམ་ཐང་དེ་ཉིད་ཟླ་11ཚེས་29ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་14
དང་སྐར་མ་28ནས་ཟླ་12ཚེས་4ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་12བར་་་་་་་
སླར་ཡང་སྒོ་འབྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་་་་་་་་
གྱིས་ཀྲུང་གོ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མཁའ་འགྲུལ་ཀུང་སི་དང་མཐུན་
སྦྱོར་བྱས་ནས་ཚོང་ལས་གནམ་གྲུ་82བཏང་སྟེ་རིམ་རྩིས་་་་་་་་

བྱས་ན་དེ་གར་ལུས་པའི་ཀྲུང་གོའི་ཡུལ་སྐོར་བ་15237པ་་་་་
ལི་གླིང་ཕྲན་ནས་ནང་སར་ལོག་རྒྱུར་གཞོགས་འདེགས་བྱས་་་
པ་དང་། ཀྲུང་གོའི་ཡུལ་སྐོར་བ་600ཙམ་འབྲེལ་ཡོད་་་་་་་་་་་་
གནམ་གྲུར་བསྡད་དེ་ཤང་ཀང་དུ་ལོག་པ་རེད། གཞན་ཡང་་
དེ་གར་ལུས་པའི་ཀྲུང་གོའི་ཡུལ་སྐོར་བ་3041སི་ཧྲུའེ་་་་་་་་་་་་
བརྒྱུད་མངའ་ཁོངས་སྒྲོལ་ནས་རྒྱལ་ནང་དུ་ལོག་ཡོད་པ་རེད།
གནས་ཚུལ་སྤེལ་བའི་ནང་། མིག་སྔའི་བར། རྒྱལ་ནང་
དུ་ལོག་འདོད་པའི་ཀྲུང་གོའི་ཡུལ་སྐོར་བ་མང་ཆེ་བ་སྤྱིའི་་་་་་་་
ཆར་བདེ་འཇགས་ངང་རྒྱལ་ནང་དུ་ལོག་ཡོད།“འདི་གར་་་
ང་ཚོས་ད་ཐེངས་ཀྱི་གཞོགས་འདེགས་ལས་དོན་ནང་ཞུགས་་་
པའམ་ཡང་ན་སྟབས་བདེ་སྐྲུན་མཁན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་་་་་་
མཁན་གྱི་ཀྲུང་ཕྱིའི་འབྲེལ་ཡོད་ཕྱོགས་ཁག་ལ་ལྷག་བསམ་་་་་་
ཟོལ་མེད་ངང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཀྲུང་གོའི་སྤྱི་དམངས་
ལ་ཕྱི་འབྲེལ་པུའུ་དང་ཧིན་རྡུ་ཉི་ཞི་ཡར་བཅའ་སྡོད་ཀྲུང་་་་་་་་
གོའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་གིས་སྤེལ་བའི་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་བདེ་་་་་་་་་་
འཇགས་དྲན་སྐུལ་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱས་ཏེ་ཉེ་དུས་པ་ལི་་་་་་་
གླིང་ཕྲན་དུ་གནས་སྐབས་བསྐྱོད་མི་རུང་བའི་གྲོས་འགོ་ནན་་
པོ་བསྐྱར་དུ་འདོན་རྒྱུ་ཡིན། པ་ལི་གླིང་ཕྲན་དུ་མུ་མཐུད་་་་་་་་
སྡོད་འདོད་ཡོད་པའི་ཀྲུང་གོའི་སྤྱི་དམངས་ཉུང་ཤས་དེ་དག་་
གིས་དོགས་ཟོན་ཆེར་སྐྱེད་ངང་རང་ཉིད་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་་
དོ་སྣང་བྱས་ཏེ་མེ་རིའི་ཉེ་འཁོར་དུ་སྐྱོད་མི་རུང་བ་མ་ཟད་དེ་
གར་ཐོན་སྲིད་པའི་ཉེན་ཁ་དང་དེ་གར་ལུས་པ་ལས་སོང་་་་་་་་
བའི་གྲོན་དངུལ་ལ་བསམ་བློའི་གྲ་སྒྲིག་གང་མང་ཡོད་པ་བྱེད་
དགོས”ཞེས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། (ཚེ་བརྟན་སྒྲོལ་དཀར་་་་་་་
གྱིས་བསྒྱུར། གནམ་ཕྱུག་རྒྱལ་གྱིས་ཞུས)
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སྐབས་19པའི་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁའི་ཨེ་ཙེ་ནད་དང་
འཁྲིག་སྦྱོར་ལས་འགོས་པའི་ནད་གཞིའི་
རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་ཆེན་འགོ་ཚུགས་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་ཁྱེར་ཨ་་་་
པི་རང་ནས་ཟླ་12ཚེས་5ཉིན་གློག་འཕྲིན་་་་་་་
འབྱོར་པ་གཞིར་བཟུང་། སྐབས་19པའི་ཨ་ཧྥེ་
རི་ཁའི་ཨེ་ཙེ་ནད་དང་འཁྲིག་སྦྱོར་ལས་འགོས་་་་་་
པའི་ནད་གཞིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་ཆེན་ཚེས་4
ཉིན་ཁོ་ཐེ་ཏི་ཝོར་གྱི་དཔལ་འབྱོར་རྒྱལ་ས་ཨ་པི་་་་
རང་དུ་འགོ་ཚུགས་ཤིང་། ཚོགས་ཆེན་ཚེས་9
ཉིན་བར་འཚོག་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་མང་་
པོའི་འཐུས་མི་ཆིག་ཁྲི་ཙམ་གྱིས་ཨེ་ཙེ་ནད་དང་་་་་
འཁྲིག་སྦྱོར་ལས་འགོས་པའི་ནད་གཞི་འགོག་་་་་་་་
བཅོས་ཀྱི་འཐབ་ཇུས་དང་ལྷག་པར་དུ་ས་ཧ་ལའི་
ལྷོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁའི་ཨེ་ཙེ་ནད་འགོག་བཅོས་་་་
ཀྱི་དུས་བབ་སོགས་ལ་སྤེལ་རེས་གཏིང་ཟབ་བྱ་རྒྱུ་
ཡིན་པ་རེད།
མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཨེ་ཙེ་ནད་འཆར་་
འགོད་ཧྲུའི་ལག་བསྟར་ཀྲུའུ་རེན་སྨི་ཞེའར·ཤིས་
ཏི་པེས་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ཨེ་ཙེ་ནད་ཤེས་རྟོགས་་་་་་
ཐུབ་ཚུན་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོར་ཨེ་ཙེའི་ནད་དུག་ཕོག་་་་་
མཁན་ཁྲི་7600ཙམ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པ་དང་མི་་
ཁྲི་3500ལ་ཨེ་ཙེ་ནད་ཕོག་ནས་འཆི་བས་ས་ཧ་་་
ལའི་ལྷོ་རྒྱུད་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁའི་ས་ཁུལ་གྱི་ཨེ་ཙེའི་ནད་་་
དུག་ཕོག་ཚད་དེ་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོར་མཐོ་ཤོས་ཡིན་་་་་
པ་རེད།
ཁོ་ཐེ་ཏི་ཝོར་གྱི་ཙུང་ཐུང་ཝ་ཐ་ལས་ཚོགས་་་
ཆེན་ཐོག གནས་ཚུལ་དེར་དམིགས་ནས་ཨེ་ཙེ་་་་་
ནད་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ཕོག་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ཨ་ཧྥེ་་་་་

རི་ཁ་སྐམ་ས་ཆེ་མོས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ཨེ་ཙེ་་་་་་་་
ནད་ལ་འགོག་རྒོལ་བྱེད་པའི་ཆོག་འཐུས་འཆར་་་
གཞིར་གྲོས་བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་་་་་་་་་་་་་
འགངས་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དང་།
ཁོང་གིས་ཁོ་ཐེ་ཏི་ཝོར་སྲིད་གཞུང་གིས་2018ལོ་
ནས་2020ལོ་བར་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་ནུབ་མའི་ཧྥ་ལང་་་
སྒོར་མོ་དུང་ཕྱུར་210(ཧ་ལམ་ཨ་སྒོར་ཁྲི་3800
དང་མཚུངས་པ)བཏང་ནས་ཨེ་ཙེ་ནད་ཀྱི་འགོག་
བཅོས་དང་འགོག་རྒོལ་ལས་དོན་སྤེལ་རྒྱུའི་ཁས་་་
བླངས་པ་རེད།
ཝ་ཐ་ལས་ཨེ་ཙེ་ནད་དང་འཁྲིག་སྦྱོར་ལས་་་་
འགོས་པའི་ནད་གཞི་གཞན་དག་ཁྱབ་འགྱེད་་་་་་་་
འགྲོ་རྒྱུར་བཀག་འགོག་ནུས་ལྡན་བྱེད་མ་ཐུབ་ཚེ་་
ཨ་ཧྥེ་རི་ཁའི་དཔལ་འབྱོར་གནས་ཚུལ་འཁོར་་་་་་་
སྐྱོད་ཧ་ཅང་ཞན་པ་དང་ཐ་ན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུ་་་
ཡིན་པས་འབྲེལ་ཡོད་འགོག་རྐྱེན་དང་འགྲན་་་་་་་་
སློང་ལ་ཁ་གཏད་ཧུར་ཐག་གཅོག་རྒྱུ་དེ་ཨ་ཧྥེ་རི་་་་
ཁའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་འཕེལ་རྒྱས་དོན་གཉེར་བྱེད་་་
པའི་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། ཁོང་གིས་་
རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཐུན་མོང་ཐོག་འབད་་་་་་་
བརྩོན་བྱས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་སྐུལ་སློང་བྱས་ཏེ་་
འགོག་བཅོས་བྱ་སྤྱོད་ནང་ཞུགས་དགོས་པའི་་་་་་་་
འབོད་སྐུལ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བཏོན་གནང་བ་རེད།
(བསྟན་འཛིན་བཟང་མོས་བསྒྱུར། ཉི་དོན་
དང་བསྟན་འཛིན་བཟང་མོས་ཞུས)

ནེའུ་ཙི་ལན་གྱི་ཙུང་ལི་གཞོན་པས་ནེའུ་ཀྲུང་གི་འབྲེལ་
བར་བསྔགས་བརྗོད་བྱས་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་ཁྱེར་ཝེ་ལིང་ཐོན་ནས་ཟླ་་་་
12ཚེས་5ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་པ་གཞིར་བཟུང་། ཚེས་5ཉིན་་་་
ནེའུ་ཙི་ལན་གྱི་ཙུང་ལི་གཞོན་པ་དང་ཕྱི་འབྲེལ་པུའི་པུའུ་ཀྲང་་་་་་་་་་་་
གཅིག་ལྕོགས་ཡིན་པའི་དབུན་སི་ཏུན·པི་ཏེ་སིས་ནེའུ་ཙི་ལན་གྱི་་་་་་་
རྒྱལ་ས་ཝེ་ལིང་ཐོན་དུ་གཏམ་བཤད་སྤེལ་སྐབས་ནེའུ་ཙི་ལན་དང་་་་་
ཀྲུང་གོའི་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ“དམ་ཟབ་དང་། དགེ་མཚན་ལྡན་པ།
སྔར་བས་ལེགས་སུ་སོང་བ་བཅས་ཡོད”
ཅེས་བརྗོད་པ་རེད།
དེ་ཉིན་པི་ཏེ་སིས་ཝེ་ལིང་ཐོན་ཝེ་ཏུའོ་ལི་ཡ་སློབ་ཆེན་ཁུང་ཙི་་་་་
སློབ་གླིང་དང་ནེའུ་ཙི་ལན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་དོན་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ཝེ་་་་་
ལིང་ཐོན་ཡན་ལག་ཁང་གིས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་གཙོ་གཉེར་བྱས་་་་་་་
པའི་ཆེད་དོན་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་གཏམ་བཤད་སྤེལ་ཞིང་།
ད་ཐེངས་ཀྱི་ཆེད་དོན་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་ནི་ཀྲུང་ནེའུ་དབར་ཕྱི་་་་་
འབྲེལ་འབྲེལ་བ་བཙུགས་ནས་ལོ་45འཁོར་བར་དྲན་གསོ་ཞུ་ཆེད་་་་
འཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།
པི་ཏེ་སིས་ད་ལྟའི་དུས་མཚམས་སུ་ནེའུ་ཀྲུང་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་་་་
པོས་ཕྱོགས་ཡོངས་ཀྱི་འཐབ་ཇུས་རོགས་ཟླའི་འབྲེལ་བ་བཙུགས་པ་་་
དང་ཀྲུང་གོ་འདི་ཉིད་ནེའུ་ཙི་ལན་གྱི་ཚོང་དོན་རོགས་ཟླ་ཆེ་གྲས་་་་་་་་

ཀྲུང་གོའི་ཁེ་ལས་ཀྱིས་སྡོད་ཁང་1500སྐྲུན་འགན་འཁུར་བའི་རྣམ་གྲངས་མར་ཏི་ཝེ་ལ་རྩིས་སྤྲད་པ།

⇑ ཚེས་4ཉིན། མར་ཏི་ཝེ་སྲིད་གཞུང་གིས་ཧུའུ་ལུའུ་མ་ལུའེ་གླིང་ཕྲན་དུ་མཛད་སྒོ་འཚོགས་ནས་ཀྲུང་གོའི་ཁེ་ལས་ཀྱིས་སྐྲུན་འགན་འཁུར་བའི་དམངས་ཕན་སྡོད་་་་་་
ཁང་1500རྩིས་ལེན་བྱས་ཤིང་།
འདི་ནི་ཟླ་12ཚེས་4ཉིན། མར་ཏི་ཝེའི་ཧུའུ་ལུའུ་མ་ལུའེ་གླིང་ཕྲན་དུ་གཉེར་བའི་རྩིས་སྤྲོད་ལེན་གྱི་མཛད་སྒོའི་ཐོག་རྣམ་གྲངས་སྐྲུན་འགན་འཁུར་བའི་ཚན་པ་སྟེ་་་་་་་་་
མར་ཏི་ཝེ་རུ་བཅའ་སྡོད་ཀྲུང་གོ་འཕྲུལ་ཆས་སྒྲིག་ཆས་ལས་གྲྭ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་འཐུས་མི་ལིའུ་ཞའོ་ཏ（གཡོན）ཡིས་མར་ཏི་ཝེའི་སྡོད་ཁང་དང་རྨང་གཞིའི་་་་་་་་་་་་་
འཛུགས་སྐྲུན་པུའུ་ཀྲང་མུའུ་ཧན་མོ་ཏེ·མུའུ་དབྱི་ཙུའུ་ལ་ལྡེ་མིག་སྤྲོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

ཀྲུང་གོའི་དྲ་ཐོག་བདལ་གཏོང་རླངས་འཁོར་ཁ་ཆད་ཁེ་ལས་
ཀྱིས་ས་གནས་དེ་གའི་གཉེར་སྟངས་སྤྱད་དེ་ལ་ཏིང་
མེ་གླིང་ཁྲོམ་ར་རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ཝུ་ར་ཀུའེ་ཡི་གྲོང་ཁྱེར་ཏུང་ཅའོ་་་་་་་ གླིང་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་དྲ་སྦྲེལ་ཁེ་ལས་མང་དག་ཅིག་གི་ཁྲོམ་ར་རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་་་་
ནས་ཟླ་12ཚེས་3ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་པ་གཞིར་བཟུང་། ཚེས་2 ས་རྗེས་མར་གྱུར་ཡོད། གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་སྒུལ་བདེའི་འཕྲིན་གཏོང་མཐུན་་་
ཉིན་ཀྲུང་གོའི་དྲ་ཐོག་བདལ་གཏོང་རླངས་འཁོར་ཁ་ཆད་ཁེ་ལས་ཏི་ཏི་་་་་་ ཚོགས་ཀྱིས་སྔོན་རྩིས་བྱས་ན། 2020ལོར་སླེབས་སྐབས། ལ་ཏིང་མེ་་་་་་་་
ཕྱིར་སྐྱོད་ཀུང་སིའི་ཙུང་ཚའེ་གཞོན་པ་ཀུའུ་ཐའོ་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་་་ གླིང་དུ་དྲ་སྦྲེལ་སྤྱོད་མཁན་50%མང་དུ་ཕྱིན་ནས་དྲ་སྦྲེལ་སྤྱོད་མཁན་་་་་་་
ཀྲུང་གོ་དང་ལ་ཏིང་མེ་གླིང་གི་ཁེ་ལས་མཁས་ཅན་དབུ་ཚོགས་ནང་ཞུགས་ དུང་ཕྱུར་1.5གསར་དུ་འཕར་རྒྱུ་དང་དྲ་སྦྲེལ་སྤྱོད་མཁན་ཁྱོན་བསྡོམས་་་་
རིང་གསར་འགོད་པར་ཀྲུང་གོ“མཉམ་སྤྱོད་དཔལ་འབྱོར”གྱི་ཁྱབ་་་་་་་་་་་་ དུང་ཕྱུར་4.5བར་མང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།
ཁོངས་ནང་འཛམ་གླིང་གི་མདུན་གྲལ་དུ་སླེབས་ཡོད། ཏི་ཏི་ཕྱིར་སྐྱོད་ཀྱིས་་་
ཀུའུ་ཐའོ་ཡིས་ཏི་ཏི་དང་ས་གནས་དེ་གའི་མཉམ་ལས་རོགས་ཟླས་་་་་
ཀྲུང་གོའི“མཉམ་སྤྱོད་དཔལ་འབྱོར”དང“དྲ་སྦྲེལ་དཔལ་འབྱོར”གྱི་་་་་་་་ སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་བདལ་གཏོང་རླངས་འཁོར་ལས་རིགས་གསར་སྒྱུར་བྱ་རྒྱུར་་་་
ཕན་པ་ལ་ཏིང་མེ་གླིང་དུ་མཉམ་སྤྱོད་ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་བཤད།
སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་རིག་ལྡན་འགྲིམ་འགྲུལ་ནང་མཉམ་ལས་མང་་་་
ཀུའུ་ཐའོ་ཡིས་བལྟས་ན། དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཆུ་ཚད་དམ་་ པོ་བྱ་རྒྱུ་སྟེ། དཔེར་ན། བདལ་གཏོང་རླངས་འཁོར་གྱི་ཁ་ལོ་བར་ལས་་་་་་
ཡང་ན་ལས་སྒོའི་རྣམ་པ་གང་ཡིན་རུང་། ལ་ཏིང་མེ་གླིང་གི་ཁྲོམ་ར་དང་་་ སྟེགས་དང་སྦྲེལ་མཐུད་བྱེད་རོགས་བྱས་ནས་ཁོང་ཚོའི་ཡོང་འབབ་མང་་་་
ཀྲུང་གོའི་དབར་ཕན་ཚུན་འདྲ་བའི་ཆ་མང་པོ་ཡོད་པ་དཔེར་ན། ཚང་མ་ དུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། གཞན་ཡང་ཏི་ཏི་ཀུང་སིས་རྒྱལ་ནང་དུ་སྤྱོད་མང་བའི
དྲ་སྦྲེལ་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་པ་དང་། མི་འབོར་མང་བ། འཕེལ་་་་་་ “རིག་ལྡན་གློག་དམར་པོ་དང་ལྗང་ཁུ”སོགས་ཀྱི་ལག་རྩལ་པར་ཙིར་དུ་་་་
རྒྱས་ཀྱི་གཏིང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ལྡན་པ། གྲངས་གཞིའི་དཔལ་འབྱོར་ལ་་་་་་་་ སྤྱད་དེ་པར་ཙིར་གྱི་འགྲིམ་འགྲུལ་འགག་པ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་་་་་་་
རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གསོན་ཤུགས་ལྡན་པ་བཅས་རེད།
གཅོད་བྱེད་འདོད་ཡོད་པ་རེད།
མགྱོགས་ལ་མྱུར་བའི་སྒུལ་བདེའི་དྲ་སྦྲེལ་འཕར་ཚད་ཀྱིས་ལ་ཏིང་མེ་
(བདེ་དབང་དང་ཆོས་བཟང་གིས་སྒྱུར་ཞུས་བྱས)

ཨང་གཉིས་པ་དང་ཚོང་ཟོག་ཕྱིར་གཏོང་བྱ་ཡུལ་ཆེ་གྲས་ཨང་དང་་་་་
པོར་གྱུར་ཡོད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཀྲུང་གོ་ནི་ནེའུ་ཙི་ལན་གྱི་རྒྱལ་་་་
སྤྱིའི་ཡུལ་སྐོར་གྱི་འགྲུལ་ཁུངས་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་གྲས་ཨང་གཉིས་པ་དེ་་་་་
ཡིན་ལ་ནེའུ་ཙི་ལན་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡུལ་སྐོར་བྱ་ཡུལ་ཆེ་གྲས་ཨང་ལྔ་་་
པ་དེའང་ཡིན། མིག་སྔར་ཀྲུང་གོའི་ཕྱི་སྦྱོང་སློབ་མ་ཁྲི་3.8ཙམ་གྱིས་
ནེའུ་ཙི་ལན་དུ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པ་དང་ནེའུ་ཙི་ལན་གྱི་སློབ་གྲྭ་འབྲིང་་་
ཆུང་གི་སློབ་མ་ཁྲི་4ཙམ་གྱིས་རྒྱ་ཡིག་སྦྱོང་གི་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་
པོའི་དབར་འགྲོ་འོང་བྱེད་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་པ་རེད།
པི་ཏེ་སིས་ནེའུ་ཀྲུང་འབྲེལ་བ་དེ་མི་དཀྱུས་མའི་དབར་འགྲོ་་་་་་་་
འོང་བྱེད་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་ནེའུ་ཙི་ལན་སྲིད་གཞུང་གི་ནེའུ་ཀྲུང་་་་
འབྲེལ་བའི་སླད་ཕྱིན་འཕེལ་རྒྱས་ཐད་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་ཀྱང་དམངས་་་་་་་
ཚོགས་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། ནེའུ་་་་་་
ཀྲུང་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོའི་སྲིད་གཞུང་གིས་དཔལ་འབྱོར་རྒྱུན་སྲིང་་་
འཕེལ་རྒྱས་མངོན་འགྱུར་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོའི་དམངས་ཚོགས་
ལ་ཕན་བདེ་བསྐྲུན་རྒྱུར་དོ་ཁུར་བྱེད་པ་དང་ནེའུ་ཙི་ལན་སྲིད་་་་་་་་་་་་
གཞུང་གིས་ཀྲུང་གོ་དང་མཉམ་ལས་དམ་ཟབ་བྱ་རྒྱུ་མུ་མཐུད་འཚོལ་
ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་པ་རེད།

གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་ཟ་ཁང་ལེགས་གྲས་1000གི་བང་རིམ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ།
ཀྲུང་གོ་བང་རིམ་གྱི་ཨང་གཉིས་པར་སླེབས་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་ཁྱེར་ཕ་རི་སི་ནས་ཟླ་12
ཚེས་4ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་པ་གཞིར་བཟུང་། ཚེས་4ཉིན།
ཧྥ་རན་སེའི་LA LISTEརྒྱལ་སྤྱིའི་ཞིམ་ཟས་ཀྱི་2018ལོའི་བང་་་
རིམ་གྱི་སྐབས་གསུམ་པའི་མིང་བྱང་ཁྱབ་བསྒྲགས་མཛད་སྒོ་ཕ་རི་་་་་་
སིར་གནས་པའི་ཧྥ་རན་སེའི་ཕྱི་འབྲེལ་པུར་འཚོགས་ཤིང་། དཔྱད་་
འདེམས་བྱས་པའི་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་ཟ་ཁང་ལེགས་གྲས་1000ནང་་་་་་
ཀྲུང་གོའི་ཟ་ཁང་123(ཤང་ཀང་དང་། ཐའེ་དབན། ཨའོ་མོན་་་་་་་
བཅས་ཡོད་པ)ཚུད་ནས་ཧྥ་རན་སེའི་ཟ་ཁང་118ལས་བརྒལ་ཏེ་་་་་་་

བང་རིམ་གྱི་ཨང་གཉིས་པར་སླེབས་ཡོད།
LA LISTEརྒྱལ་སྤྱིའི་ཞིམ་ཟས་བང་རིམ་དེ་2015ལོར་ཧྥ་་་
རན་སེ་བས་ཐོག་མར་བཏོད་པ་དང་དེའི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་165ཡི་་་་་་་་
ཕུལ་བྱུང་ཞིམ་ཟས་ས་གནས་16000བསྡུས་པ་མ་ཟད། ཆེད་ལས་་་
ཞིམ་ཟས་ཕྱོགས་སྟོན་དང་དམངས་ཚོགས་500ལྷག་ཙམ་གྱིས་དྲ་་་་་་
ཐོག་ནས་དཔྱད་བརྗོད་བྱས་པ་དང་སྐར་གྲངས་མདུན་གྲལ་དུ་་་་་་་་་་་
སླེབས་པའི་ཟ་ཁང་1000ལོ་འཁོར་རྗེས་མའི་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་ཞིམ་་་་་
ཟས་བང་རིམ་ནང་འཇུག་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།

ཀྲུང་གོའི་ལྷོ་ཕྱོགས་མཁའ་འགྲུལ་ཀུང་སིས་ཀོང་ཀྲོའུ་ནས་ཁའེ་ཨེན་སི་བར་གྱི་མཁའ་ལམ་གཏོད་པ།

⇐ ཟླ་12ཚེས་5ཉིན་གྱི་ཞོགས་པ་ཀྲུང་་་་
གོའི་ལྷོ་ཕྱོགས་མཁའ་འགྲུལ་ཀུང་སིའི་A330
རྟགས་ཅན་གྱི་འགྲུལ་སྐྱེལ་གནམ་གྲུ་ཞིག་ཁའེ་་་་
ཨེན་སི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་ཐང་དུ་དལ་གྱིས་་་་་་་་་་་
བབས་པའི་ཐོག་ནས་ཀྲུང་གོའི་ནང་སའི་གྲོང་་་་
ཁྱེར་ནས་ཁའེ་ཨེན་སིར་ཐད་ཀར་འཕུར་བའི་་་་
གཏན་འཇགས་མཁའ་ལམ་དང་པོ་ཤར་གཏོང་
ཐུབ་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨོ་སི་ཁྲུ་ལི་ཡའི་
ཁུན་ཐུའུ་ལེན་ཀྲོའུ་ཡི་བྱང་རྒྱུད་དུ་གནས་པའི་་་
ཁའེ་ཨེན་སི་གྲོང་ཁྱེར་ནི་ཏེན་ཐེ་ལིའི་ཚ་བ་ཆེ་་་་
ཞིང་ཆར་ཆུ་མང་སའི་ནགས་ཚལ་དུ་སྐྱོད་པའི་་་
གཙོ་ཆེའི་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་རེད།
འདི་ནི་ཀྲུང་གོའི་ལྷོ་ཕྱོགས་མཁའ་འགྲུལ་་་
ཀུང་སིའི་ཀོང་ཀྲོའུ་ནས་ཁའེ་ཨེན་སི་བར་གྱི་་་་་་
མཁའ་ལམ་གྱི་དུས་གཏན་གནམ་གྲུ་ཐོག་མ་དེ་་་
ཨོ་སི་ཁྲུ་ལི་ཡའི་ཁའེ་ཨེན་སི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་་་་་
ཐང་དུ་དལ་གྱིས་བབས་པས་གནམ་ཐང་གིས་་་་
ཆུ་སྒོ་འགྲིམ་ནས་གུས་ལུགས་མཚོན་པར་བྱས་་་་
པའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

