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

བོད་ཀྱི“ཆ་འཕྲིན་མྱུར་བགྲོད་ལམ་བུ”དུད་ཚང་ཁྲི་སྟོང་མང་པོར་ཁྱབ་པ།

ཟུང་དུ་སྦྲེལ་བ”དང་། “དྲ་སྦྲེལ་དང་ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་ཟུང་་་
དུ་སྦྲེལ་བ”སོགས་ཀྱི་ལས་རྣམ་གསར་པའི་ཆ་འཕྲིན་འཕྲིན་་་
གཏོང་ལས་རིགས་སྐྱེད་སྲིང་དང་གསར་སྤེལ་བྱས་ཏེ།
ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་བོད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་་་་་་་་་་་
འཕེལ་རྒྱས་ལ་རམ་འདེགས་བྱས་པ་རེད།
གྲོང་ཁྱེར་དང་ས་ཁུལ་ཁག་གི་འཕྲིན་གཏོང་ལྟ་སྐུལ་དོ་་་
དམ་སྒྲིག་གཞིའི་འགན་ནུས་སྔར་བས་འདོན་སྤེལ་གང་་་་་་་་་་་
ལེགས་བྱ་ཆེད། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་འཕྲིན་གཏོང་དོ་དམ་་་
ཟླ་1ཚེས་11ཉིན་སྐབས་དང་པོའི་བོད་ལྗོངས་གཞོན་ནུའི་དྲ་ཐོག་ཚོང་ཁང་གི་དབུལ་སྐྱོར་ལས་གཏོད་ཀྱི་་་་་་་
ཅུས་ཀྱིས་ཁྲོམ་རའི་མཉམ་འབྲེལ་གྲོས་ཚོགས་ལམ་ལུགས་་་་་་་
ཆེད་དོན་འགྲན་བསྡུར་གྱི་མཐའ་འགྲན་ལྷ་སར་མཇུག་འགྲིལ་བ་རེད། ད་ཐེངས་ཀྱི་འགྲན་བསྡུར་དེ་གུང་གཞོན་སྡེ་
དོན་འཁྱོལ་ཧུར་ཐག་བྱས་ནས་ལོ་ཧྲིལ་པོར་སྡོམ་རྩིས་བརྒྱབ་་ ཚོགས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་སོགས་ཚན་པས་གཙོ་གཉེར་བྱས་པ་ཞིག་རེད། འགྲན་བསྡུར་དེ་སྤེལ་
ན་ཁྲོམ་རར་སྐོར་བཤེར་དང་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་20ལྷག་་་་་་་་ འགོ་ཚུགས་པ་ནས་བཟུང་གཞོན་ནུའི་ལས་གཏོད་རྣམ་གྲངས་173འགྲན་བསྡུར་ནང་ཞུགས་རྒྱུར་མིང་ཐོ་བཀོད་པ་
ཙམ་བྱས་ཡོད། སློབ་གྲྭའི་གློག་འཕྲིན་ཚོང་གཉེར་སོགས་་་་་་་ དང་། ཟླ་གཅིག་ཙམ་གྱི་གདམ་གསེས་དང་། ཐོག་མའི་འགྲན་བསྡུར། བསྐྱར་མའི་འགྲན་བསྡུར་སོགས་བརྒྱུད་་་་་་་
ཁྲོམ་རའི་འགྲན་རྩོད་བྱེད་མང་སར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་་་་་་ མཐར་ཕུལ་བྱུང་རྣམ་གྲངས་11འབུར་དུ་ཐོན་ནས་མཐའ་འགྲན་ནང་ཚུད་ཅིང།
འཕྲིན་གཏོང་དོ་དམ་ཅུས་ཀྱིས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སློབ་་་་་་
འདི་ནི་བྱ་དགའ་རིམ་པ་དང་པོ་ཐོབ་མཁན་ཙང་ཧྲེང་ཀེ་མི་རིགས་ལག་ཤེས་བཟོ་ལས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་རྟེན་་་་་་་་་
གསོ་ཐིང་དང་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་ནས《སློབ་གྲྭའི་གློག་འཕྲིན་ གཞིའི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་འཐུས་མིས(གཡོན)བྱ་དགའ་ལེན་པའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།
ལས་སྒོའི་ཁྲོམ་རའི་གཉེར་སྐྱོང་བྱེད་སྒོ་ཡག་པོ་སྤེལ་རྒྱུའི་སྐོར་
གྱི་བརྡ་ཐོ》གཤམ་སྤེལ་བྱས་ཏེ་གཉེར་སྐྱོང་ཁེ་ལས་ཁག་དང་་
རང་འགུལ་གྱིས་སློབ་གྲྭའི་གཉེར་སྐྱོང་རང་འདོམ་གྱི་གན་་་་་་
རྒྱའི་ཡི་གེ་བཞག་པ་དང་དུས་མཚུངས་ཞིབ་བཤེར་ཚོགས་་་་་་
སྔོ་ཐིང་ཐིང་གི་མཚོ་སྔོན་པོར་ཤིན་ཏུ་དཀོན་་་ བཏང་ཡོད། དེ་དང་དུས་མཚུངས་མི་ཐབས་ལ་་་་་
ཆུང་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་ནས་སློབ་གྲྭའི་གཉེར་སྐྱོང་བྱེད་སྒོར་་་
ས་གནས་ས་ཐོག་གི་ལྟ་སྐུལ་དང་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ཡོད་པ་་་་་་་་ པའི་ཉ་ཞིག་གནས་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཙོང་ཉ་རེད། ཉེ་་ བརྟེན་ནས་ཙོང་ཉའི་ཉ་ཕྲུག་འཕེལ་ཐབས་ཀྱི་ལག་
བའི་ལོ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་རིང་ཙོང་ཉ་སྟོངས་ལ་ཉེ་བ་་ རྩལ་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་ཡོད་ཅེས་བཤད།
རེད།
（ཚེ་ཁོས་བསྒྱུར། ཉི་དོན་གྱིས་ཞུས）
ནས་མང་དུ་ཕྱིན་པའི་བར་གྱི་དར་རྒུད་ཐོག་ནས་་་
བསྡོམས་རྩིས་ཀྱི་གྲངས་གཞི་ལས་མངོན་པ་་་་་
མཚོ་སྔོན་པོའི་སྣོད་བཅུད་ཁོར་ཡུག་ལེགས་སུ་ཕྱིན་ ལྟར་ན། 2002ལོར་མི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་ཙོང་
པའི་དཔང་པོ་བྱས་ཡོད་ལ། མཚོ་སྔོན་པོའི་སྣོད་་་་ ཉ་སྐྱེ་འཕེལ་ལག་རྩལ་ལག་ལེན་བསྟར་བ་ནས་ད་་་
བཅུད་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་བྱུང་བའང་དེ་བས་་་་་་་་་ བར་མཚོ་སྔོན་པོའི་ཙོང་ཉ་སྲུང་སྐྱོབ་ལྟེ་གནས་་་་་་་་
མཚོན་ཡོད།
ཀྱིས་མཚོ་སྔོན་པོར་ཙོང་ཉའི་ཉ་ཕྲུག་ཁྱོན་ཁྲི་་་་་་་་་་་་
དགུན་ཨ་རང་ད་རང་སྐབས་ས་མཐོར་ཆུ་་་་་་་ 9497ལྷག་ཙམ་གློད་ཡོད།
ཐིགས་ཀྱང་འཁྱགས་པ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད། མཚོ་སྔོན་་
ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་་་་་་་་
ཞིང་ཆེན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གནས་པའི་མཚོ་་་་་་་་ གྱིས་ད་དུང་མ་དངུལ་འབོར་ཆེན་བཏང་ནས་མཚོ་
སྔོན་པོའི་ཙོང་ཉ་སྲུང་སྐྱོབ་ལྟེ་གནས་ནང་གི་དྲོད་་་ སྔོན་པོ་རྒྱུག་ཁུལ་དུ་སྣོད་བཅུད་ཁོར་ཡུག་སྲུང་་་་་་་་
ཚད་དཔྱིད་ཀ་ལྟར་ཡིན་པས་རིང་ཚད་ལ་ཚུན་་་་་་་་ སྐྱོང་དང་བཅོས་སྒྲིག་རབ་དང་རིམ་པ་བྱས་ཡོད།
གཉིས་ཙམ་ལྡན་པའི་ཐལ་སེར་མདོག་གི་ཉ་མང་་་་ “སྲུང་སྐྱོང་ཡུན་རིང་བྱས་པས་མཚོ་སྔོན་པོའི་སྤྱི་་་་་
པོ་ཞིག་ཆུ་རྫིང་ནང་བག་ཕེབས་ངང་གནས་ཡོད། ཡོངས་ཀྱི་སྣོད་བཅུད་ཁོར་ཡུག་མངོན་གསལ་དོད་་
གསར་འགོད་པར་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་གསལ། པོས་ལེགས་སུ་ཕྱིན་ཡོད”ཅེས་ཝང་ཧའེ་ཡིས་་་་་་་་་་་
ཉ་ཕྲུག་ཁྱོན་ཁྲི་500ཙམ་ཡོད་པས་དེ་ནི་2017
བརྗོད།
ལོར་ཙོང་ཉ་གནས་སྤོ་བྱེད་སྐབས་བསྡུ་རུབ་གསོ་་་་
ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་ལས་མངོན་པ་ལྟར་ན།
སྤེལ་བྱས་པ་ཞིག་རེད། ཟླ་ལྔ་སོང་རྗེས་སླར་ཡང་་་ མཚོ་སྔོན་པོའི་ཆུའི་རྒྱ་ཁྱོན་ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་་་་་་་
འདི་ལོའི་གནས་སྤོའི་དུས་ཚིགས་སུ་སླེབས་པས་ཉ་ རྒྱུན་མཐུད་ངང་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པ་དང་། ཆུ་ཁ་རྒྱུན་་་་་་
དེ་དག་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་མ་ཡུམ་མཚོ་སྔོན་པོའི་་་ ཆད་མེད་པར་མཐོ་རུ་ཕྱིན་པ། འདམ་ར་མང་དུ་་་
ནང་གློད་རྒྱུ་རེད།
ཕྱིན་པ། བྱེ་ས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ། ཙོང་ཉའི་ཐོན་་་་་་་
མཚོ་སྔོན་པོའི་ཙོང་ཉ་སྲུང་སྐྱོབ་ལྟེ་གནས་ཀྱི་་་ ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་འབོར་ཏུན་ཁྲི་8བར་མང་དུ་ཕྱིན་་་་་་་་་
ཀྲུའུ་རེན་ཧྲི་ཅན་ཆོན་གྱིས་ལོ་ལྟར་གནས་སྤོའི་་་་་་་་ པས་ལོ་15རིང་ལྡབ་30འཕར་ཡོད་པས་མཚོ་སྔོན་
དུས་ཚིགས་སུ་ལག་རྩལ་པས་མི་ཐབས་ལ་བརྟེན་་་་ པོར་ཆུ་བྱ་དེ་བས་མང་བ་སླེབས་ནས་རྒྱུད་སྤེལ་་་་་་་
ནས་ཙོང་ཉ་འཕེལ་ཐབས་བྱས་རྗེས་རིང་ཚད་ལ་་་་ འཚོ་གནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
ལི་སྨི་1.5ཡོད་པའི་ཉ་ཕྲུག་དག་མཚོ་སྔོན་པོའི་་་་་་་་
ཙོང་ཉའི་ཐོན་ཚད་འཕར་བ་དེས་ད་དུང་་་་་་་
ཙོང་ཉ་སྲུང་སྐྱོབ་ལྟེ་གནས་སུ་གསོ་སྤེལ་བྱེད་པ་་་་་་་ མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་གི་འདུ་ཤེས་་་་་་་་
དང་འབྲེལ་ལོ་གཅིག་རིང་གི་གསོ་སྤེལ་བརྒྱུད་རིང་ ཟབ་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད། ད་དུང་་་་
ཚད་ལ་ལི་སྨི་7.4ཟིན་པ་དེ་དག་ལ་ཞིབ་བཤེར་་་་་་་ ཙོང་ཉ་གནས་སྤོའི་དུས་ཚིགས་སུ་སླེབས་རིམ་་་་་་་་་
དང་ནད་ཡམས་བརྟག་ཞིབ་བྱས་རྗེས་དེ་སྔའི་ཆུའི་ བཞིན་ལག་ཏུ་སྦྱར་མ་འཁྱེར་བ་དང་།“སྒྲིག་་་་་་་་་
ནང་གློད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པ་རེད།
འདི་ནི་ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་ཀླུ་ནང་གྲོང་རྡལ་རིག་རྩལ་རུ་ཁག་གིས་མི་རིགས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ཞབས་བྲོ་འཁྲབ་བཞིན་པ།
ཆས་ཆ་ཚང་བ”གྱོན་པའི་མི་འབོར་ཆེན་ཞིག་་་་་་་་་་
ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་བྱས་པར་གཞིགས་ན།
གནས་སྤོའི་ལམ་དུ་མི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་ཙོང་་་་
2002ལོར་མཚོ་སྔོན་པོའི་ཙོང་ཉ་ཐོན་ཚད་ཏུན་་་་
ཉར་ཉ་ཕྲུག་འཕེལ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་ཁོང་་་་
བསྒྲལ་བ་དང་། 2017ལོར་བྲག་ཡིབ་ཆུས་་་ ཅིང་། ཁོང་གིས་འཚོ་བར་འགྱུར་ལྡོག་ཅི་་་་་་་ དབུལ་སྒྲོལ་འགག་སྒྲོལ་ཁྲོད་ཀྱི་ཐོན་ལས་་་་་་་་
2592ཟིན་གྱི་ཡོད་པ་དེས་སྔོན་མའི་ཐོན་ཚད་ཀྱི་་་
ཚོ་ནི་མཚོ་རྒྱུད་ཀྱི་མི་སེར་སོ་སོས་སྒྲིག་འཛུགས་་་་་་་
ལ་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་དབུལ་ཞྭ་འབུད་་ བྱུང་འཁྲབས་པ་ལས་ང་ཚོར་ཡང་མྱོང་ཚོར་་་ འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྣེ་ཁྲིད་ཤུགས་ཆེན་གྱི་ནུས་པ་་
0.81%ལས་ཟིན་གྱི་མེད། 2004ལོར་མཚོ་སྔོན་
བྱས་པའི“མཚོ་འགྲམ་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་་་་་་་་་་་
པའི་ལྟ་སྐུལ་ཚོགས་ཆུང་དང་ཚོད་སྐོར་་་་་་་་་་་ གཅིག་མཐུན་བྱུང་།“ལས་བྱེད་པའི་རོགས་ སྔར་བས་འདོན་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མ་་་་་་
པོའི་ཙོང་ཉ《ཀྲུང་གོའི་དངོས་རིགས་ཀྱི་མིང་་་་་་་་་་་
འཕྲལ་སྒྲུབ་རོགས་སྐྱོབ་རུ་ཁག”
རེད།
ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོད་སྐོར་དཔྱད་ཞིབ་བདེ་་་་་་་་ རམ་འོག ངས་ཕག་གསོ་ར་བ་དང་ཁྱིམ་ཚང་་་ དངུལ་དབུལ་སྒྲོལ་འགག་སྒྲོལ་ནང་གཏོང་་་་་
གཞུང་དམར་པོའི》སྟོངས་ཉེའི་དངོས་རིགས་ནང་
བླག་བྱུང་སྟེ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་དབུལ་ཞྭ་་་་་་་་ མགྲོན་ཁང་གཉེར་ནས་གྲོང་ཚོའི་དུད་ཚང་་་་ རྒྱུར་སྐུལ་ཁྲིད་བྱེད་པ། དབུལ་སྐྱོར་རྣམ་་་་་་་་
ཝང་ཧའེ་ཡིས་དེ་སྔ་ཉ་ཡིས་མི་སྐྱོབ་པ་དང་།
བཅུག་ཡོད།
ཕུད་པའི་བོད་ཀྱི་རྫོང（ཆུས）དང་པོའི་གྲས་་་ 14དང་མཉམ་དུ་ཕྱུག་འགྱུར་གྱི་ལམ་ལ་་་་་་་་་ གྲངས་ལ་རྗེས་འདེད་དོ་དམ་བྱ་རྒྱུར་ཤུགས་་་
ད་ཆ་མིས་ཉ་སྐྱོབ་ཀྱི་ཡོད། ཙོང་ཉའི་ཐོན་ཁུངས་་་
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཞིང་འབྲོག་ཐིང་ཉ་ལས་་་་
སུ་གྱུར་པ་རེད།“དེ་སྔོན་ལོ་ཏོག་གཅིག་་་་་་་ བསྐྱོད་པ་ཡིན། དེ་དག་ཚང་མ་ཏང་གི་སྲིད་་ སྣོན་རྒྱག་པ། རིག་སྐྱོར་དང་བློ་སྐྱོར་ཟུང་དུ་་
ཅུས་ཀྱི་ཅུས་ཀྲང་ཝང་ཧའེ་ཡིས། དུས་རབས་གོང་ དུས་ཐོག་ཏུ་སྲུང་སྐྱོང་ཐུབ་པ་དེས་མཚོ་སྔོན་པོར་་་
པུར་བརྟེན་ནས་ཁྱིམ་གྱི་འཚོ་བ་འཕྱིད་་་་་་་་་་་ ཇུས་བཟང་པོའི་བཀའ་དྲིན་ཡིན”
ཞེས་་་་་་་་་་་་་ འབྲེལ་བ། མང་ཚོགས་ཕྱུག་འགྱུར་གྱི་ནང་་་་
མའི་ལོ་རབས་80ནས་ད་བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་་ ཉ་དང་འདབ་ཆགས་མཉམ་གནས་ཀྱི་སྣོད་བཅུད་་
ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ལག་ཤེས་མེད་པའི་་་་་་་་ བཤད།
གནས་སྒུལ་ཤུགས་འདོན་པ་བཅས་བྱུང་་་་་་་་་
གྱིས་ཙོང་ཉ་སྲུང་སྐྱོང་བྱ་ཆེད་སྔ་རྗེས་སུ“མཚོ་་་་་་་་་ མ་ལག་དོ་སྙོམས་བྱུང་ཡོད། ཙོང་ཉའི་གྲངས་ཚད་
ཁར་མ་དངུལ་ཡང་མེད་པས་འཚོ་བ་ཧ་ཅང་་
ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན།
ནས་དབུལ་སྐྱོར་གྱི་ཕན་འབྲས་ཟམ་མི་ཆད་་་
འཕེལ་བ་དེས་མཚོ་སྔོན་གྱི་རྒྱ་ཆེའི་མི་དམངས་་་་་་་་
བཀག་ཉ་གསོ”ཐེངས་ལྔ་བྱས་པ་དང་། 2002
དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡིན”ཞེས་འཁྲབ་སྟོན་ལ་ བྲག་ཡིབ་ཆུས་ཀྱིས་དབུལ་སྒྲོལ་གྲུབ་འབྲས་་་་ པར་བརྟན་དུ་ཕྱིན་ཡོད། （པ་སངས་ཚེ་་་་་་་་
ལོར་ཉ་གཏན་ནས་མི་འཛིན་པའི་བྱ་ཐབས་ནན་་་་ ཚོའི་སྣོད་བཅུད་འདུ་ཤེས་ཟབ་ཏུ་སོང་བ་མཚོན་་་་
ལྟ་བར་ཡོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་སྒང་གྲོང་ཚོའི་་་་་་་ སྲ་བརྟན་མཐོར་གཏོང་གི་འཆར་གཞི་ཁག་་་་ རིང་གིས་བསྒྱུར། བསོད་ནམས་བདེ་སྐྱིད་་་་་
པོ་ལག་ལེན་བསྟར་འགོ་བཙུགས་ཏེ། ལྐོག་ཏུ་ཉ་་་་ ཡོད་ཅེས་བརྗོད་པ་རེད། (པ་སངས་སྒྲོན་ལགས་་་་
མང་ཚོགས་ཚེ་དབྱངས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་བཤད་་་་ བཟོས་ནས་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་བ་དེས་་་་་་་་་་་ གཞོན་པ་དང་པ་ཚེས་ཞུས）
བཟུང་མཁན་ལ་རྡུང་རྡེག་གཏོང་ཤུགས་ཆེ་རུ་་་་་་་་་ ཀྱིས་བསྒྱུར། བདེ་སྒྲོན་གྱིས་ཞུས)

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་གནས་ཚུལ་འབྱོར་་་་་་་་་་
གསལ། བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་ཐོག་གནས་ཚུལ་་་
སྤེལ་བ་གཞིར་བཟུང་། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་གློག་འཕྲིན་་
ལས་སྒོ་ཁྱོན་སྒོར་དུང་ཕྱུར་36.35ལེགས་སྒྲུབ་བྱས་པ་དེ་་་་་་་
དུས་མཚུངས་ལས་35.10%འཕར་བ་དང་། བོད་ཀྱི་འོད་་་
ཁྲིད་ཚི་སྐུད་ཀྱི་རིང་ཚད“ལོ་ལྔ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པའི”དུས་་་་
མཇུག་ལས་ལྡབ་3རིང་དུ་ཕྱིན་ནས་སྤྱི་ལེ་ཁྲི་15.33ཟིན་པ།
སྒུལ་བདེའི་འཕྲིན་གཏོང་ས་ཚིགས་གྲངས་འབོར“ལོ་ལྔ་ཚན་
བཅུ་གཅིག་པའི”དུས་མཇུག་ལས་ལྡབ་6.5འཕར་ནས་ཁྲི་་་་་
3.03ཟིན་པ། སྒུལ་བདེའི་བཞུར་ཚད་མ་དངུལ་འགྲོ་གྲོན་་་་
དུས་མཚུངས་ལས་38.1%ཆག་པ་དང་། ལག་ཐོགས་ཁ་་་་་་
པར་གྱི་བཞུར་ཚད་མ་དངུལ་འགྲོ་གྲོན་དུས་མཚུངས་ལས་་་་་་
42.0%ཆག་པ་སོགས་ཀྱི་གྲངས་གཞི་དེ་དག་ལས་བོད་ཀྱི་་་་་
ཆ་འཕྲིན་འཕྲིན་གཏོང་ལས་རིགས་ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་འཕེལ་་་
རྒྱས་ཕྱིན་ནས“དྲ་རྒྱ་སྟོབས་ལྡན་ཁུལ”གྱི་རྣམ་པ་ཞིག་་་་་་་་་་་་
ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་གངས་ལྗོངས་ས་མཐོར་མངོན་ཡོད་པ་་
རེད།
“དྲ་ཆེན་བོད་ལྗོངས”ཀྱི་འཐབ་ཇུས་དོན་འཁྱོལ་ཡག་་་་
པོ་བྱས་ནས་བོད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་་
དང་འཚམ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་རྨང་གཞིའི་སྒྲིག་་་་་་་་་་
བཀོད་མགྱོགས་མྱུར་འཛུགས་ཆེད། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་་་་་
འཕྲིན་གཏོང་དོ་དམ་ཅུས་ཀྱིས་འཕྲིན་གཏོང་དྲ་རྒྱ་དེ་རང་་་་་
ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལྷ་ས་ནས་
ཟླ་1ཚེས་11ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་་་་་་་་་
གསལ། ཧ་ཅང་མཛེས་པའི་གློག་འོད་ཀྱིས་་་
བརྒྱན་པའི་གར་སྟེགས་མེད་ནའང་། བོད་་་་
ལྗོངས་ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་བྲག་ཡིབ་ཆུས་་་་་་་་་་་
དགུང་ཚང་ཤང་གི་དབུལ་སྒྲོལ་མང་ཚོགས་་་་
ཚོས་ལུས་ལ་གཟབ་མཆོར་སྤྲས་ནས་རྔ་སྒྲའི་་་
དབྱངས་དང་བསྟུན་དགའ་སྤྲོའི་ངང་ཞབས་
བྲོ་འཁྲབས་པས་གར་སྟེགས་འོག་ནས་ཐལ་་་་
མོའི་རྡེབ་སྒྲ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་གྲགས།
ཚེས་10ཉིན་ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་བྲག་་་་་་་་
ཡིབ་ཆུས་དབུལ་སྒྲོལ་འགག་སྒྲོལ་གྱི་ལས་་་་་་་
དོན་ཕྱོགས་སྡོམ་དང་དབུལ་སྒྲོལ་ཕན་་་་་་་་་་་་
འབྲས་སྲ་བརྟན་དུ་གཏོང་བའི་ལས་དོན་་་་་་་
ཚོགས་འདུ་བྲག་ཡིབ་ཆུས་སྲིད་གཞུང་དུ་་་་་་་
འཚོགས་པ་དང་། དབུལ་སྒྲོལ་མང་ཚོགས་་་་
དང་ལས་བྱེད་པས་གཏམ་བརྗོད་ཟློས་གར་་་་
ཐུང་ངུ་དང་། གླུ་གཞས། སྨྱུག་རོལ་་་་་་་་་་་་་་
མགྱོགས་གཏམ། ཞབས་བྲོ་སོགས་འཁྲབ་སྟེ་
ནང་སེམས་ཀྱི་དགའ་སྣང་དང་ཏང་དང་་་་་་་
སྲིད་གཞུང་ལ་བཅངས་པའི་བརྩེ་བ་མཚོན་་་་
པར་བྱས་ཡོད།
གཏམ་བརྗོད་ཟློས་གར་ཐུང་ངུ《བཀྲ་་་་་
ཤིས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག》ཅེས་པའི་ནང་། བུ་ཆུ་་་
ཤང་གི་མང་ཚོགས་པད་མས་གཏམ་རྒྱུད་་་་་་་
ནང་གི་མི་སྣ་གཙོ་བོ་བཀྲ་ཤིས་ཞེས་པས་་་་་་་་་
དབུལ་སྒྲོལ་ལས་བྱེད་པའི་སློབ་གསོ་ཁྲིད་་་་་་་
སྟོན་ལ་བརྟེན་ནས། སྔར་རྟག་ཏུ་ཆང་རག་་་
བཏུངས་ཏེ་ར་བཟི་ནས་སྡོད་པ་ནས་རང་་་་་་
འགུལ་ངང་ངལ་རྩོལ་གྱིས་ཕྱུག་འགྱུར་ལས་་་་
ལ་གཞོལ་བའི་སྐོར་འཁྲབ་ཡོད། པད་མས
“
‘སྒུག་རྟེན་སློང་གསུམ’གྱི་བསམ་བློ་་་་་་་་་་་་
འཆང་ན་ངོ་ཚ་ཡིན་པ་དང་། ངལ་རྩོལ་བྱས་
ནས་ཕྱུག་པོར་འགྱུར་ན་གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཤོས་་་
ཡིན”ཞེས་འཁྲབ་སྟོན་མཇུག་འགྲིལ་རྗེས་་་་་་་
སྤོབས་པ་ཆེན་པོས་དེ་ལྟར་བཤད་པར་གར་་་
སྟེགས་འོག་ཏུ་ཐལ་མོའི་རྡེབ་སྒྲ་གྲགས།
ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་། བྲག་ཡིབ་ཆུས་་་་་
ཀྱིས་ཐོན་ལས་རོགས་སྐྱོར་དང་སྲིད་ཇུས་་་་་་་་
འགན་ལེན་སོགས་ཀྱི་བྱེད་སྟངས་ལ་བརྟེན་་་་
ནས་གཱ་དང་ཡིག་ཚགས་བཟོས་པའི་དུད་་་་་་་་
ཚང་དབུལ་པོ་1556དབུལ་ཕོངས་ལས་་་་་་་་

བྱུང་གྲོང་ཚོ་དང་། གསར་འཕར་རྒྱལ་ལམ། ཞིང་ཆེན་ལམ།
མཛེས་ལྗོངས་ས་ཚིགས། མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་བཅས་སུ་ཁྱབ་་་་
ཚད་དང་ལེགས་སུ་གཏོང་ཚད་སྔར་བས་ཆེ་རུ་བཏང་བ་་་་་་་་་
དང་། ལྷག་པར་དུ་སྟོབས་ཤུགས་གཅིག་སྒྲིལ་གྱིས་ནག་ཆུ་ས་
ཁུལ་དང་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་གྱི་འཕྲིན་གཏོང་དྲ་རྒྱའི་ཁྱབ་་་་་
ཚད་རྒྱ་ཆེར་བཏང་བ་རེད།
དེ་དང་ཆབས་ཅིག་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་འཕྲིན་གཏོང་་
དོ་དམ་ཅུས་ཀྱིས་སྟོབས་ཤུགས་གཅིག་སྒྲིལ་གྱིས་གྲོང་ཁྱེར་་་་་་
དང་གྲོང་གསེབ་གཉིས་ཀྱི་གྲངས་གཞིའི་ཧེ་བག་ཆུང་དུ་་་་་་་་་་
བཏང་ནས་གློག་འཕྲིན་ཡོངས་ཁྱབ་ཞབས་ཞུ་ཚོད་ལྟའི་ས་་་་་་
ཚིགས་ཀྱི་ལས་དོན་དོན་འཁྱོལ་ཡག་པོ་བྱས་ཤིང་། ཤེས་་་་་་་་་
རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། བོད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་དང་ས་ཁུལ་་
བདུན་གྱི་ཚོད་ལྟའི་སྲིད་འཛིན་གྲོང་ཚོ（གྲོང་ལྷན）5210
ཚང་མ་གློག་འཕྲིན་ཡོངས་ཁྱབ་ཞབས་ཞུའི་ཚོད་ལྟའི་ས་་་་་་་་་་
ཚིགས་ལས་གྲྭའི་ནང་བཅུག་ཡོད་པ་རེད། ཚོད་ལྟའི་ས་་་་་་་་་་
ཚིགས་ལེགས་སྒྲུབ་བྱས་རྗེས་བོད་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་གྲོང་ཚོ་ཚང་་
མར་དྲ་ཆེན་ཤར་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་སྲིད་འཛིན་གྲོང་ཚོའི་་་་་
98%ལ་འོད་ཁྲིད་ཚི་སྐུད་ཤར་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་རེད།
གཞན་ཡང་། བོད་ཀྱིས་དྲ་སྦྲེལ་དང་སྤྱི་ཚོགས་འགན་་་་
སྲུང་དང་། སློབ་གསོ། འཕྲོད་བསྟེན་སོགས་ཁྱབ་ཁོངས་་་་་་་
ཁག་གི་མཉམ་འདྲེས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཆུ་ཚད་ནུས་ཤུགས་ཡོད་་
རྒུས་མཐོ་རུ་བཏང་ནས“དྲ་སྦྲེལ་དང་ས་མཐོའི་ཁྱད་ལྡན་་་་་་་

མཚོ་སྔོན་པོའི་སྟོངས་ལ་ཉེ་བའི་ཙོང་ཉ་མང་དུ་ཕྱིན་པ།

བོད་ལྗོངས་ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་གར་སྟེགས་ཆུང་ངུར་བརྟེན་ནས་
དབུལ་སྒྲོལ་གྱི་ཕུགས་འདུན་མངོན་པར་བྱས་པ།

མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་ཀྲོའུ་ཡིས་དམངས་ཀྱི་སེམས་ལ་
ཟུག་པའི་སྒྲོག་འགྲེལ་བྱས་པ།

ཚོས་དོ་ཁུར་ཆེ་ཤོས་བྱེད་པའི་དཀའ་གནད་ལ་དམིགས་ཏེ་་་་་་་་་
ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་དོན་སྒྲོག་འགྲེལ་གཏིང་ཟབ་་་་་་
བྱས་ཤིང་། ཚོགས་ཆེན་གྱི་དགོངས་དོན་རྩྭ་ཐང་གི་འབྲོག་ཁུལ་
དུ་ཁྱབ་ཐུབ་པ་བྱས་པ་རེད།
འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་གནས་ཚུལ་འབྱོར་གསལ། གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ལས་དོན་པ། ཏང་ཡོན་རྐང་འཛིན་པ།
དེ་དང་ཆབས་ཅིག་རྨ་ལྷོ་ཀྲོའུ་ཡིས“སྐད་འཕྲིན་དང་་་་་་་་་་
མཚོ་སྔོན་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་ཐོག་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་གཞིར་་ “སྐད་གཉིས”ལས་བྱེད་པ། ཤང་གི་འཇོན་ཐང་ཅན། སྔོན་་་་་ དཔོད་ཆུང་དང་སྤྲིན་ཚོམ་མཐའ་སྣེ”དང“སྤྲིན་ཚོམ་མཐའ་་་་་་
བཟུང་། རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་ཡིས་ཉིན་ཤས་བསྟུད་ ཐོན་དཔེ་བཟང་བ་བཅས་ཁྲོད་ནས་ཕུལ་བྱུང་འཐུས་མི་56
སྣེའི་རྨ་ལྷོ”སོགས་ལས་སྟེགས་བརྒྱུད།“དུས་ཐོག་ཏུ་ཕན་་་་་་་་
མར་ངོ་འཕྲད་གདོང་ཐུག་དང་ཕན་ཚུན་ལྕག་སྐུལ་གྱི་རྣམ་པའི་ བདམས་ཏེ“1＋4＋6”གི་རྣམ་པའི་དར་དམར་སྒྲོག་་་་་་་་་་་་ ཚུན་སྐུལ་གཏོང”གི་སྒྲོག་འགྲེལ་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་ཚོགས་་་་་་་་
ཐོག་ནས་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པའི་དགོངས་དོན་སྒྲོག་་ འགྲེལ་ཚོགས་པ་བཙུགས་པ་རེད། སྒྲོག་འགྲེལ་ཚོགས་པའི་་་་་་་ ཆེན་བཅུ་དགུ་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་140
འགྲེལ་བྱས་པ་དང་སྒྲོག་འགྲེལ་བྱེད་སྟངས་ཟམ་མི་ཆད་པར་་་་་ ཁོངས་མི་འབྲོག་ཁུལ་དང་། ཁེ་ལས། སློབ་གྲྭ ལས་ཁུངས།
བསྐྱལ་བ་དང་བརྙན་ལམ་ཆུང་གྲས་68བཟོས་པ་རེད།
གསར་གཏོད་དང་སྒྲོག་འགྲེལ་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་ཆེར་བཏང་་་་་་ དམག་སྒར། དགོན་སྡེ། སྡེ་ཁུལ་སོགས་སུ་སྐྱོད་དེ། སྒྲོག་་་་་་་་་་ “མཛུབ་རྩེ་འགུལ་བ”བརྒྱུད་ནུས་པ་ཆེ་ལ་ཧེ་བག་ཆུང་བའི་་་་་་
ནས། ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པའི་དགོངས་དོན་གཞི་རིམ་གྱི་་་་་་ འགྲེལ་ཆུང་གྲས་དང་། སྙན་ངག་གྱེར་འདོན། གཞས་གཏོང་་་ སྒྲོག་འགྲེལ་གྱི་ཕན་འབྲས་ཐོན་པ་དང་། སྒྲོག་འགྲེལ་ཕྱོགས་་་་་
མང་ཚོགས་ཁྲོད་ཁྱབ་པ་དང་། མང་ཚོགས་ཚོས་ཐོས་ཐུབ་པ། རོལ་དཀྲོལ། རིག་རྩལ་འཁྲབ་སྟོན་སོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་ཐོག་་་ ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ནས་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པའི་དགོངས་དོན་་་་་་
ཁོང་དུ་ཆུད་ཐུབ་པ། དོན་འཁྱོལ་ཐུབ་པ་བཅས་བྱས་པ་རེད། ནས་ཤང་གྲོང་གི་སྒོ་ར་དང་། ཞིང་ཁྱིམ་གྱི་དུད་ཚང་། རྩྭ་ཐང་ གཞི་རིམ་དུ་རྩ་བ་ཚུགས་ཐུབ་པ་བྱས་པ་རེད།
མི་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་དོན་དངོས་གཞིར་བཟུང་། རྨ་ལྷོ་་་་ གི་གུར་བཅས་འཆད་སྟེགས་བྱས་ཏེ་བོད་རྒྱ་སྐད་ཡིག་གཉིས་་་་་
（བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་བསྒྱུར། བདེ་སྐྱིད་དང་བསྟན་བློས་་་་་་་་་་་
ཀྲོའུ་ཡིས་ཏང་སྲིད་འགོ་ཁྲིད་ལས་བྱེད་པ་དང་། རིགས་པའི་་་་ དང་མི་སེར་ཚོས་གོ་ཐུབ་པའི་སྐད་ཆའི་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་་་་ ཞུས）
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第一版

今
日
内
容

第二版

习近平在十
九届中央纪委二
次全会上发表重
要讲话强调 全
面贯彻落实党的
十九大精神 以
“万企帮万
永远在路上的执
着把从严治党引 村”消费扶贫在
向深入
贵州启动
习近平会见
英国前首相卡梅
伦
习近平应约
同韩国总统文在
寅通电话
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第三版
澜湄合作第
二次领导人会议
发表《金边宣言》
国防部新闻
局就日方炒作中
国海军舰艇进入
钓鱼岛毗连区问
题答记者问
在英国打电
话，用中国套餐
国际专家称
“智能零售”助力
中国传统零售业
复兴
日本有位“一
带一路”宣传员
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第四版
西藏“信息高
速路”铺进千家
万户
青海一条鱼：
从濒临灭绝到鱼
翔浅底
西藏林芝：小
舞台唱响脱贫大
梦想
青海黄南州：
宣讲有滋有味
群众入脑入心

