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

ཁེ་ལས་ཆུང་གྲས་དང་ཆེས་ཆུང་གྲས་བོད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ལ་སྐུལ་
སྤེལ་གཏོང་བའི་གཙོ་ཤུགས་དམག་ལ་གྱུར་པ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་གནས་ཚུལ་འབྱོར་གསལ།
བོད་ལྗོངས་ཚོང་འཕྲིན་ཐོག་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་གཞིར་བཟུང་།
ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བཟོ་ཚོང་ཅུས་ཀྱིས
“གློད་སྡོམ་ཞབས་གསུམ”སྒྱུར་བཅོས་ལ་དམིགས་ནས་འདུ་་་་་་
ཤེས་གསར་པར་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་པ་དང་འཕེལ་རྒྱས་གསར་་
པར་སྣེ་ཁྲིད་དང་ཚོང་དོན་ལམ་ལུགས་སྒྱུར་བཅོས་སྔར་བས་་་་་
གཏིང་ཟབ་ཏུ་བཏང་ནས་ཁེ་ལས་ཆུང་གྲས་དང་ཆེས་ཆུང་གྲས
“ནང་འདྲེན་ཐུབ་པ་དང་། ཡག་པོ་གནས་ཐུབ་པ། དོ་དམ་་་་་
ཡག་པོ་བྱེད་ཐུབ་པ”བཅས་བྱུང་ཡོད། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་་་
བཟོ་ཚོང་ཅུས་ཀྱིས་ཐོ་འགོད་སྟབས་བདེ་ཅན་གྱི་སྒྱུར་བཅོས་་་་་
ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས་ཐོ་འགོད་མ་རྩ་དངོས་བསྡུ་དེ་མ་རྩ་་་
བསྡུ་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱེད་པར་གྱུར་བ་དང་། “སྔོན་ལ་ལས་་་་་་་་་་་་
གཉེར་ལག་ཁྱེར་བླངས་ནས་རྗེས་སུ་འབྲེལ་ཡོད་ཆོག་འཐུས་་་་་་
ལག་ཁྱེར་ལེན་རྒྱུ”ལག་བསྟར་བྱས་པ། བཟོ་ཚོང་ཐོ་འགོད་མ་་
བྱས་གོང་གི་ཞིབ་མཆན་དོན་ཚན་ཁག་ཁུ་བསྡུ་བཅས་བྱས་ནས
“ལག་ཁྱེར་གསུམ་སྒྲིལ”དང་། “ལག་ཁྱེར་ལྔ་སྒྲིལ”“ལག་་་་་་་
ཁྱེར་གཉིས་སྒྲིལ”བཅས་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་ངང་ལག་་་་་
བསྟར་བྱས་ཏེ་བསྐྱར་ཐོ་འགོད་པའི་བྱ་སྤྱོད་ཉུང་དུ་བཏང་བ་་་་
དང་སྲིད་གཞུང་དང་ཁེ་ལས་ཀྱི་མ་གནས་དམའ་རུ་བཏང་་་་་་་་་
ཡོད་པ་རེད།
བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བཟོ་ཚོང་ཅུས་ཀྱིས་ཐོག་མཐའ་བར་
གསུམ་དུ་དྲང་སྙོམས་དང་ལྷུག་པ་དང་ནུས་ཆེ་སྟབས་བདེའི་་་་་
ཆོག་འཐུས་བགྲོད་ལམ་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒུས་བཏོད་ཡོད།

ཚོང་དོན་ལམ་ལུགས་སྒྱུར་བཅོས་བྱས་རྗེས་བོད་དུ་ཁྲོམ་རའི་་་་་
བྱེད་པོ་དུད་ཚང་ཁྲི་14.58གསར་སྣོན་བྱས་པ་དེ་སྒྱུར་བཅོས་་
གོང་གི་སྤྱི་འབོར་ལས་བརྒལ་ནས་ཆ་སྙོམས་ཉིན་རེར་ཁྲོམ་་་་་་་་་
རའི་བྱེད་པོ་དུད་ཚང་118གསར་སྣོན་བྱུང་བ་དང་ཁེ་ལས་་་་་་་
ཆུང་གྲས་དང་ཆེས་ཆུང་གྲས་ཀྱི་ལས་མི་ཁྲི་80ལྷག་ཙམ་ལས་་་་་
བརྒལ་ཡོད། ཁེ་ལས་ཆུང་གྲས་དང་ཆེས་ཆུང་གྲས་བོད་ཀྱི་་་་་་
ལས་ཞུགས་ལ་སྐུལ་འདེད་དང་དཔལ་འབྱོར་ལ་སྐུལ་སྤེལ་་་་་་་་་་
གཏོང་བའི་གཙོ་ཤུགས་དམག་ལ་གྱུར་ཡོད། མིག་སྔའི་བར་་་
བོད་དུ་ཡོང་ནས་ཚོང་རྒྱག་མཁན་ལྗོངས་ཕྱིའི་ཁེ་ལས་ཆུང་་་་་་་་་
གྲས་དང་ཆེས་ཆུང་གྲས་དུད་ཚང་ཁྲི་10.4ཙམ་ཟིན་པ་དེས་་་་་
བོད་ཀྱི་ཁེ་ལས་ཆུང་གྲས་དང་ཆེས་ཆུང་གྲས་ཀྱི་56%བཟུང་་་་་
ནས་བོད་འདི་ཉིད་རྒྱལ་ཡོངས་དམངས་གཉེར་དཔལ་འབྱོར་་་
གྱིས་མ་འཇོག་ལས་གཏོད་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ས་ཆར་གྱུར་་་་
ཡོད།
བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བཟོ་ཚོང་ཅུས་ཀྱིས་ཁེ་ལས་ཀྱི
“མགྱོགས་མྱུར་ཆོག་འཐུས་དང་བདེ་བླག་ངང་བཙུགས་་་་་་་་་་་་
པ”དང“ཉ་དང་ཆུ་བོ་འགྲོགས་པ་བཞིན་སྐྱེ་སྟོབས་ཆེན་པོས་་་་
འཚར་ལོངས་ཡོང་བའི”དམིགས་ཚད་ཀྱི་བླང་བྱར་དམིགས་་་་་
ནས་རིམ་ཁག་བཟོ་ཚོང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁེ་ལས་ཆུང་གྲས་་་་་་་་་
དང་ཆེས་ཆུང་གྲས་ཁག་ལ་འབྲེལ་བ་བྱས་ནས་གཙོ་གནད་ཀྱི་་་་
ཞབས་ཞུ་བྱ་ཡུལ་དུ་བྱས་ཏེ་འགོ་ཁྲིད་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་པ་་་་་་་
དང་འཚམས་འདྲིའི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་བཟོ་་་་་་་
ཚོང་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱི་འགན་ནུས་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱས་་

པ་དང་ཁེ་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཡོད་པ་རེད།
རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཁེ་ལས་ཆུང་གྲས་དང་ཆེས་ཆུང་གྲས་མིང་ཐོའི་་་་
མ་ལག་བཟོས་ནས་དྲ་ཐོག་ཏུ་བཏོན་རྗེས་བོད་ཀྱིས་ཁེ་ལས་་་་་་་་
ཆུང་གྲས་དང་ཆེས་ཆུང་གྲས་ཀྱི་མིང་ཐོའི་མ་ལག（བོད་་་་་་་་་་་་་་
ལྗོངས）མཉམ་དུ་བཟོས་ཏེ་བཟོ་འཕྲིན་དང་། ནོར་སྲིད།
མི་སྤྱི། ཚོང་དོན་སོགས་ཚན་པ་12དང་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་་་
ཁག་གི་ཁེ་ལས་ཆུང་གྲས་དང་ཆེས་ཆུང་གྲས་ཁེ་ལས་ཀྱི་འཕེལ་་་
རྒྱས་དང་དབུལ་སྐྱོར་སྲིད་ཇུས་ཆ་འཕྲིན་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་པ་
དང་ལས་གཏོད་རོགས་སྐྱོར་མཛུབ་ཁྲིད་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་པ་
དང་འབྲེལ་ཁེ་ལས་ཆུང་གྲས་དང་ཆེས་ཆུང་གྲས་ཀྱི་རྗེས་་་་་་་་་་་་
འདེད་དབྱེ་ཞིབ་དང་བརྟག་ཞིབ་ལས་དོན་ཧུར་ཐག་སྤེལ་རྒྱུ་་་་་
ཡིན་པ་རེད།
ཚོང་དོན་ལམ་ལུགས་སྒྱུར་བཅོས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏིང་་་་་
ཟབ་གཏོང་བ་དང་སྦྲགས་བོད་ཀྱི་ཁེ་ལས་ཆུང་གྲས་དང་ཆེས་་་་
ཆུང་གྲས་འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་དང་གནས་བབ་དང་་་་་་་་་
ཕན་ནུས་མངོན་གསལ་དོད་པོས་མཐོ་རུ་ཕྱིན་ཡོད། ཁེ་ལས་་་་་
ཆུང་གྲས་དང་ཆེས་ཆུང་གྲས་འཕེལ་རྒྱས་ཁྲོད་གཉེར་སྐྱོང་མ་་་་་
གནས་མཐོ་པོ་ཡོད་པ་དང་། རང་གཏོད་ནུས་པ་ཞན་པ།
དངུལ་བུན་གཡར་བ་དང་མ་རྩ་མཉམ་འདྲེས་དཀའ་བ་སོགས་
ཀྱི་གནད་དོན་སྔར་བཞིན་གནས་པར་དམིགས་ནས་བོད་རང་་
སྐྱོང་ལྗོངས་བཟོ་ཚོང་ཅུས་ཀྱིས་གོམ་སྟབས་རྗེས་མར་བྱ་ཐབས་
སྣ་མང་སྤྱད་དེ་ཁེ་ལས་ཆུང་གྲས་དང་ཆེས་ཆུང་གྲས་འཕེལ་་་་་་་་
རྒྱས་ཡོང་བ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད། （བསོད་ནམས་བདེ་སྐྱིད་་་་་་་་་
གཞོན་པས་བསྒྱུར། དམ་ཆོས་མི་ཕམ་གྱིས་ཞུས）

བོད་དུ“དམངས་ཡོངས་ཀྱི་

རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇཌ་ཀྱི་སློབ་
གསོའི་ཉིན་མོའི”དྲིལ་
བསྒྲཌ་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ།

ནི་རང་རྒྱལ་གྱི“དམངས་ཡོངས་ཀྱི་་་་་་་་
རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ཀྱི་སློབ་གསོའི་་་
ཉིན་མོ”ཐེངས་གསུམ་པ་དེ་ཡིན་པ་་་་་་་
དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་འབྲེལ་་་་་་
ཡོད་ལས་དོན་མི་སྣས་མཉམ་འབྲེལ་་་་་་
ཐོག་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་་་་
དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་ནས་རྒྱ་ཆེའི་་
མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་་་་་་
བདེ་འཇགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དང་དེ་་་་་་་་་་
བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་སྲུང་་་
སྐྱོང་བྱེད་པའི་རང་རྟོགས་རང་བཞིན་་་
མཐོ་རུ་བཏང་ཞིང་། འདི་ནི་བོད་རང་
ཐིང་གི་ལས་དོན་མི་སྣས་གྲོང་མིར་་་་་་་་་
འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཁྲིམས་དྲིལ་་་་་་་་་་་་་་
བསྒྲགས་བྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

མཚོ་སྔོན་གྱིས་ཚན་རྩལ་ལ་བརྟེན་ནས་སྔོ་ཚལ་ཐོན་སྐྱེད་ལ་འདེགས་སྐྱོར་བྱས་པས་
ས་མཐོའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་བཟའ་བཅར་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་བ།

ལྷ་ས་རྡོ་སེང་གེ་ལམ་སྒོ་རྟགས། 36

བོད་ཀྱི་ཁག་དང་པོའི་ནད་སྡོད་སྨན་བཅོས་སྨན་པ་
དཀའ་བཅུ་པའི་ཚད་ལྡན་ཅན་གྱི་གསོ་སྦྱོང་སློབ་
མཇུག་འགྲིལ་བའི་དཔྱད་ཞིབ་བྱས་པ།

བཙའ་ཨུ་ལྷན་གྱིས《བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱིས་
ནད་སྡོད་སྨན་བཅོས་སྨན་པ་དཀའ་བཅུ་པའི་་་་
ཚད་ལྡན་ཅན་གྱི་སློབ་གསོའི་ལམ་ལུགས་་་་་་་་་་་་
འཛུགས་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་ལག་བསྟར་བསམ་་་་་་་་་་་་་
འཆར》དང་དོ་དམ་དང་། བསྡུ་ལེན། དཔྱད་
ཞིབ་དེ་བཞིན་ལག་བསྟར་གྱི་ཞིབ་སྲོལ་སོགས་་་་
ཐད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་སྔ་རྗེས་སུ་པར་འགྲེམས་་
བྱས་ནས་བོད་ཀྱི་ནད་སྡོད་སྨན་བཅོས་སྨན་པ་་་
དཀའ་བཅུ་པའི་གསོ་སྦྱོང་ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་་་་་་་
འགྱུར་རྒྱུར་ལམ་ལུགས་ཀྱི་འགན་ལེན་བྱས་་་་་་་་
ཡོད་པ་རེད།
（དཀོན་མཆོག་སྒྲོལ་མས་བསྒྱུར། བདེ་་
སྐྱིད་ཀྱིས་ཞུས）

སྟོངས་ལ་ཉེ་བའི་ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག་300ལྷག་ཙམ་
མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་གྱི་སྐྱ་ཐང་དུ་འབྱོར་བ།

སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་་་

ས་གནས།

ཟླ་4ཚེས་14ཉིན“འགྲོ་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག——2018ལོའི་ཧོ་ཕེ་ཀོན་ཐིང་་་་་་
ནགས་མཚོ་སྤྱི་ཕན་འགྲོ་སྐྱོད་བྱེད་སྒོ་སྐབས་དང་པོ”ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་ཕེ་ཞིས་རྫོང་ཀོན་ཐིང་གྲོང་རྡལ་་་་་་
ནགས་མཚོ་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་དུ་སྤེལ་བ་དང་། འགྲོ་སྐྱོད་ལ་དགའ་པོ་བྱེད་མཁན་2000ལྷག་ཙམ་གྱིས་་་་་
ལུས་སྦྱོང་འགྲོ་སྐྱོད་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་ཐོག་ནས་ནུབ་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་གཅེས་སེམས་མཚོན་པའི་ཞལ་འདེབས་་
གྲབས་གསོག་བྱས་ཏེ་ཕྲུ་གུ་ཚོ་རི་གྲོང་ནས་འཛམ་གླིང་ལ་བལྟ་བར་འགྲོ་རྒྱུ་ཡོང་བ་བྱས་ཤིང་།
འདི་ནི་ཟླ་4ཚེས་14ཉིན་ཧོ་ཕེར“འགྲོ་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག”གི་འཚོལ་ཞིབ་སྒར་་
ལ་ཞུགས་པའི་མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་འགྲོ་སྐྱོད་བྱེད་སྒོར་ཞུགས་པའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་ལྷ་ས་ནས་་་
གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཉེ་ཆར་ཁག་དང་
པོའི་ནད་སྡོད་སྨན་བཅོས་སྨན་པ་དཀའ་བཅུ་་་་
པ112ཀྱིས་ཟླ་གསུམ་རིང་གི་ཚད་ལྡན་ཅན་གྱི་་
གསོ་སྦྱོང་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་ཏེ་བོད་རང་སྐྱོང་་་་་་་
ལྗོངས་མི་དམངས་སྨན་ཁང་དུ་སློབ་མཇུག་་་་་་་་
འགྲིལ་བའི་དཔྱད་ཞིབ་ལ་ཞུགས་པ་རེད།
2017ལོའི་ལོ་མཇུག་བར་བོད་ཀྱིས་་་་་་་་
ནད་སྡོད་སྨན་བཅོས་གསོ་སྦྱོང་བྱས་པའི་སྨན་་་་
པ་དཀའ་བཅུ་པ་919ཟིན་ཡོད། ནད་སྡོད་་་་་་
སྨན་བཅོས་སྨན་པ་དཀའ་བཅུ་པའི་ཚད་ལྡན་་་་
ཅན་གྱི་གསོ་སྦྱོང་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་ཆེད་་་་་་་
བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འཆར་

2018ལོའི་ཟླ་4ཚེས་15ཉིན་་་་་

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནས་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་་་་་་
གསལ། ཚན་རྩལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་དར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་དང་་་་་
ཆབས་ཅིག་མཚོ་སྔོན་ས་མཐོའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་བཟའ་བཅར་་་་་་
འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་ནས་དེ་སྔ་ཡུལ་དེ་རང་ནས་ཐོན་པའི་ནོར་་་་་་་་
ལུག་གི་ཤ་དང་ཕྱི་ནས་ནང་འདྲེན་བྱས་པའི་སྔོ་ཚལ་མཉམ་དུ་་་
སྦྱོར་སྡེབ་ཀྱི་རྒྱུན་གཏན་བཟའ་བཅའ་ད་ལྟ་ཡུལ་དེ་རང་ནས་་་་
ཚང་མ་ཐོན་སྐྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་འདི་ཉིད་མཚོ་བོད་ས་མཐོར་གནས་་་་
པ་དང་། ས་བབ་མཐོ་ལ་གསོ་རླུང་དཀོན་པ་དང་གནམ་་་་་་་་་་་
གཤིས་སྐྱོ་བས་དུས་ཡུན་རིང་པོའི་ནང་ཞིང་ཆེན་ནང་ཁུལ་གྱི་་་་
ཤར་རྒྱུད་ས་ཁུལ་དུ་པད་ཁ་དང་ཞོག་ཁོག་སོགས་ཕྲན་བུ་་་་་་་་་་་
འདེབས་འཛུགས་བྱེད་པ་ལས་ས་ཁུལ་གཞན་དག་ཚང་མས་་་་་་
འབྲོག་ལས་གཙོ་བོར་འཛིན་གྱི་ཡོད། མང་ཚོགས་ཀྱི་བཟའ་་་་་་
བཏུང་རིགས་མང་པོ་མེད་པ་དང་སྔོ་ཚལ་སྤྱིར་ན་ཕྱི་ནས་ནང་་་
འདྲེན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད།
སྔོན་ཆད་གང་ཟ་འདོད་ཀྱང་དེ་མེད་པ་དང་གང་ཡོད་པ་་
དེ་ཟ་བ་ནས་ད་ཆ་གང་ཟ་འདོད་པ་དེ་ཡོད་ཅིང་། ཉེ་བའི་ལོ་་་་
ཤས་རིང་དྲོད་ཁང་དང་ཉི་འོད་ནུས་པ་སོགས་ཀྱི་ལག་རྩལ་་་་་་་་
སྤྱད་དེ་མཚོ་སྔོན་གྱིས་སྔོ་ཚལ་ས་ཆ་དེ་རང་ནས་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་་
དཀའ་བའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱས་ནས་མི་སེར་རྣམས་ལ་
ས་ཆ་དེ་རང་ནས་རིན་གོང་ཆུང་ལ་སྤུས་ཚད་ལེགས་པའི་སྔོ་་་་་་་
ཚལ་སོས་པ་བཟའ་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད། “མཚོ་སྔོན་གྱི་ས་མཐོའི་སྔོ་་་་་
ཚལ་སྐྱོན་བྲལ་ངང་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་པའི་འདུ་ཤེས་གསར་་་་་་་་་་་་་

བརྩེ་སེམས་ཀྱི་འགྲོ་སྐྱོད།

པ”ཞེས་པ་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་ཀྲུང་གོ་ཚན་རིག་་་་་་
མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ལྟ་བ་གསར་པ་དང་གཞུང་ལུགས་གསར་པའི་
རིག་གཞུང་འདུ་ཚོགས་ཉེ་ཆར་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གཉེར་བ་་་་
དང་། འདུ་ཚོགས་ལ་ཞུགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་སྔོ་ཚལ་་་
འདེབས་གསོའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་རིགས་གཅིག་མཁས་ཅན་29
ཡིས“སྔོ་ཚལ་སྐྱོན་བྲལ་ངང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ལག་རྩལ་གསར་་་་་་་་་་
པར”གཞིགས་ནས་སྤེལ་རེས་དང་གྲོས་བསྡུར་བྱས་པ་དང་་་་་་་་
འབྲེལ་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་མཚོ་སྔོན་གྱི་སྔོ་ཚལ་ཞིབ་འཇུག་་་་་་་་
དང་ཐོན་སྐྱེད་རྟེན་གཞི་གཙོ་བོར་རྟོག་ཞིབ་བྱས་པ་རེད།
“དགུན་ཁ་དྲོད་ཚད་དམའ་བས་སུར་པན་འདེབས་་་་་་་་་་
ཐབས་མེད། ཉི་འོད་ནུས་རྒྱུ་བསྲི་ཚགས་དྲོད་ཁང་གི་ལག་་་་་་་་་
རྩལ་བེད་སྤྱད་རྗེས་ད་ཆ་མཚོ་སྔོན་རང་དུ་སུར་པན་ལོ་འཁོར་་་
མོར་ཁྲོམ་རའི་ཐོག་འདོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་སོ་ལོ་་་་་་་
དམར་པོ་སོགས་བྲོ་བ་ཆེ་བའི་རིགས་གསར་པ་མང་པོ་ཞིག་་་་་་་་
ཐོན་ཡོད”ཅེས་ལི་ལིས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཤིང་། ཁོང་གིས་དེ་དག་་་་་
ནི་ཉིན་མཚན་གྱི་དྲོད་ཚད་ཧེ་བག་ཆེ་བ་དང་མཁའ་རླུང་་་་་་་་་་་
གཙང་ཞིང་སྦགས་གཙོག་མེད་པ་སོགས་རང་བྱུང་གི་ལེགས་ཆ་
ལས་ཕན་པ་ཐོབ་པས་མཚོ་སྔོན་གྱི་སྔོ་ཚལ་སྤུས་ཚད་དེ་བས་་་་་་་
ཡག་པའི་ཁར་དབྱར་ཁ་ཕྱི་རོལ་དུ་སྔོ་ཚལ་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ལེགས་་་
ཆ་ལྡན་པས་མཚོ་སྔོན་གྱི་སྔོ་ཚལ་ཐོན་ལས་ལ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་་་་་་་
མདུན་ལམ་བཟང་པོ་ལྡན་ཡོད། “ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་སྣ་ཁ་་་་་
གསར་པ་དང་ལྗང་གསོའི་ལག་རྩལ་དང་། ཆུ་ལུད་གཞི་་་་་་་་་་་་
གཅིག་ཅན། ནད་འབུའི་གནོད་འཚེ་འགོག་བཅོས་སོགས་་་་་་་་
སྦྲག་ཨང་། 850000

ཕྱོགས་བསྡུས་ལེ་ལག་ཚང་བའི་ལག་རྩལ་སྤྱད་པ་དང་བསྟུན་་་་་
ནས་མཚོ་སྔོན་གྱིས་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་པའི་སྔོ་ཚལ་གྱི་རིགས་མང་་་་
དུ་དང་ཐོན་ཚད་འཕར་བ་མ་ཟད་སྤུས་ཚད་ཀྱང་སྔར་བས་་་་་་་་
མཐོ་རུ་ཕྱིན་ཡོད”ཅེས་བཤད།
རྒྱལ་ཁབ་སྔོ་ཚལ་འདུ་འགོད་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་་་་་་་་
ཞིབ་འཇུག་པ་ལིའུ་མིང་ཁྲེ་ཡིས་མིག་སྔར་མཚོ་སྔོན་ས་ཁུལ་གྱི་་་
སྔོ་ཚལ་ཐོན་སྐྱེད་ཐད་སྣ་ཁ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་མེད་པ་དང་།
རང་ཁ་རང་གསོ་བྱེད་ཚད་མི་འདང་བ། སྤུས་རྟགས་ཀྱི་སྔོ་་་་་་་་
ཚལ་དཀོན་པ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཡོད། “འབྱུང་འགྱུར་་་་་་་་
མཚོ་སྔོན་གྱི་སྔོ་ཚལ་ཐོན་ལས་རྒྱུན་མཐུད་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བ་་་་
བྱེད་པར་མཚོ་སྔོན་གྱི་ཐོན་ཁུངས་ལེགས་ཆ་འདོན་སྤེལ་གང་་་་་
ལེགས་བྱེད་དགོས། འོད་ཤུགས་ཚ་ནུས་ཐོན་ཁུངས་དང་།
ཆུའི་ཐོན་ཁུངས། སྐྱེ་ལྡན་ལུད་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་བཅས་ལུགས་་་་་་
མཐུན་ངང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་དང་། སྒྲིག་བཀོད་ཚད་ལྡན་་་་་་་་་
ཅན་མུ་མཐུད་མཐོ་རུ་གཏོང་བ། སྒྲིག་བཀོད་ཞིང་ལས་ཐད་་་་་
གཏོང་ཆ་གཏོང་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་དང་འབྲེལ་ཁྲོམ་ར་་་་་་་་་
ཕྱོགས་སྟོན་དུ་འཛིན་པ་དང་། སྤུས་ཚད་མཐོ་རུ་དང་ཕན་་་་་་་་
འབྲས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དམིགས་ཚད་དུ་བྱེད་པའི་ཐོན་སྐྱེད་་་་་་་་་
དང་། ལས་སྣོན། ཕྱིར་འཚོང་བཅས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཆགས་པར་་་་་
བྱེད་དགོས”ཞེས་ལིའུ་མིང་ཁྲེས་བརྗོད།
(པ་སངས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་བསྒྱུར། ཚེ་བརྟན་སྒྲོལ་་་་་་་་་་་་
དཀར་གྱིས་ཞུས)

ཁ་པར་ཨང་གྲངས། 0891—6335974

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ཟི་ལིང་ནས་
གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། གསར་འགོད་་་་་་་
པར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་་་་
རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་ཁྲི་འདུ་རྫོང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་་་
དང་ནགས་ལས་ཅུས་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་་་་་་་་
བར། འདི་ལོའི་ཟླ་གསུམ་པ་ནས་བཞི་པའི་་་་་་་
བར་ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག་310ཙམ་སྐྱ་ཐང་དུ་་་་་་་་་
འབྱོར་བའི་ནང་ནས་ཁྱུ་ཚོགས་ཆེ་ཤོས་ལ་ཁྲུང་་་
ཁྲུང་240ཡོད་པ་རེད།
ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། ཁྲུང་་་་
ཁྲུང་སྐེ་ནག་ནི་ས་མཐོའི་སྣོད་བཅུད་ལ་འགྱུར་་་
ལྡོག་ཇི་བྱུང་གསལ་པོར་སྟོན་ཐུབ་པའི་འདབ་་་་
ཆགས་ཏེ། ཁྱབ་ཁོངས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་་་་

第一版

今
日
内
容

第二版

《习近平关于
总体国家安全观
论述摘编》出版
发行
中央军委主
席习近平签署命
令发布新修订的
三大条令
4500 米级“潜
龙三号”潜水器
首次亮相
国家安全部
开通互联网举报
受理平台

ཁ་ས་ཚགས་པར་རྒྱག་དུས་ཆུ་ཚོད་4:00

འཚར་ལོངས་ཁོར་ཡུག་གམ་ཡང་ན་ཁོར་ཡུག་་་་
གི་ཆ་རྐྱེན་འགའ་ཞིག་གསལ་སྟོན་ཐུབ་པའི་་་་་་་
འདབ་ཆགས་ཤིག་རེད། འདབ་ཆགས་དེ་དག་
གཙོ་བོ་ས་བབ་མཐོ་ཚད་སྨི་2500ནས་5000
ཡི་ས་མཐོའི་ན་ཁ་དང་། འདམ་ར། འདམ་རྩྭ་་
སྐྱེ་ཡུལ་བཅས་སུ་འཚོ་གནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ད་་་
ཐེངས་ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག་གཞི་ཁྱོན་ཆེན་པོ་ཤེས་་་
རྟོགས་བྱུང་སའི་སྐྱ་ཐང་ནི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་་་
ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་ཁོངས་ཀྱི་་་་
རྩྭ་ཐང་ཆེ་གྲས་གཉིས་པ་དེ་ཡིན་ཞིང་། དེར་ཆ་
སྙོམས་ས་བབ་མཐོ་ཚད་སྨི་3700ལྷག་ཙམ་་་་་་་
ཟིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
(སྐལ་མཆོག་གིས་བསྒྱུར། སྤེན་ཚེས་ཞུས)

中国成全球
电影市场发展主
引擎
“护航计划”

启动仪式暨公益
宣讲进校园举行
中国疾控中
心走进中学校园
揭秘“生物安全”
香港首次举
办国家安全教育
日活动

第三版
中国致力于
消除贫困且成就
巨大
——访联合
国粮农组织总干
事达席尔瓦
金正恩会见
中国艺术团团长
宋涛
中国作为主
宾国参加第十届
墨西哥城国际友
好文化博览会
科威特家居
展中国产品受青
睐
中国人工智
能和民生领域创
新亮相日内瓦发
明展
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第四版
小微企业成
为拉动西藏经济
的主力军
西藏首批住
院医师规范化培
训结业考核举行
青海玉树：

300 余只濒危物

种黑颈鹤飞抵嘉
塘草原
青海：科技支
撑蔬菜生产 高
原群众“餐桌”发
生变化

