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བོད་ཁུལ་གསར་འགྱུར།
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དགུན་དུས་བོད་དུ་ཡུལ་སྐོར་བྱེད་པའི་ཚ་རླབས་འཕྱུར།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་ལྷ་ས་ནས་ཟླ་5ཚེས་15
ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཁྲུང་ཆིང་ནས་རླངས་་་་་་་་་་་
འཁོར་བཏང་སྟེ་བོད་དུ་ཡོང་བའི་སྐུ་ཞབས་པེ་ལགས་ཀྱིས
“བོད་དུ་ཡོང་སྐབས་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་ཚང་མར་སྒོ་འཛིན་་་་་་་
དགོས་ཀྱི་མི་འདུག སྐར་མ་རིམ་པའི་ཨར་ཁང་ཡང་རིན་གོང་་
གཅོག་གི་འདུག ལམ་བར་དུ་དཀའ་ལས་ཁག་ཙམ་ཡོད་ཀྱང་་་
ཡུལ་སྐོར་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་གོ་སྐབས་ཡག་པོ་ཞིག་རེད”ཅེས
“དགུན་དུས་བོད་དུ་ཡུལ་སྐོར་བྱེད་པའི”སྐོར་གླེང་སྐབས་་་་་་་་
བསྔགས་བརྗོད་ཚད་མེད་བྱེད་ཀྱི་འདུག བསྡོམས་རྩིས་ལ་་་་་་་་་
གཞིགས་ན། འདི་ལོའི་ཟླ་1ནས་ཟླ་4བར་བོད་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་་་
ཕྱི་ནང་གི་ཡུལ་སྐོར་བ་མི་ཐེངས་ཁྲི་266.7ལ་སྣེ་ལེན་ཞུས་པ་་་་
དེ་དུས་མཚུངས་ལས་63.5%འཕར་ཡོད་པ་རེད།
བོད་དུ་ཡུལ་སྐོར་བྱེད་པའི་དུས་ཚིགས་རང་བཞིན་ཧ་་་་་་་་
ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་སྟེ། ལོ་ལྟར་གྱི་ཟླ་5པའི་ཟླ་སྟོད་ནས་ཟླ་་་་་་
10པའི་ཟླ་མཇུག་བར་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཡུལ་སྐོར་་་་་་་
བས་ཁེངས་རུང་། ཟླ་11ནས་ཕྱི་ལོའི་ཟླ་4བར་ཡུལ་སྐོར་བ་་་་་་
ཉུང་ཤས་ལས་མེད། ལོ་24ལ་སླེབས་པའི་ཕོ་ཞོན་ཏིང་ལགས་་་
ཀྱིས་ལྷ་སར་ཡུལ་སྐོར་ཁྱད་ལྡན་ཡུལ་ཟོག་ཚོང་ཁང་ཞིག་་་་་་་་་་་་
བཙུགས་ཡོད་པ་དང་ཁོང་གིས“སྔོན་ཆད་དགུན་ཁ་ཤར་མ་་་་་་་
ཐག་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་ཡུལ་སྐོར་བ་ཁ་ཤས་ལས་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པ་་་
དང་ཟླ་12པར་སླེབས་སྐབས་ཚོང་ཁང་མང་ཆེ་བ་སྒོ་བརྒྱབ་་་་་་
ནས་ཚོང་པ་མང་ཆེ་བ་ནང་སར་ལོ་གསར་གཏོང་རྒྱུའི་བར་་་་་་་་
འགྲོ་ཡི་ཡོད། འོན་ཀྱང་འདི་ལོ་དགུན་དུས་བོད་དུ་ཡུལ་སྐོར་་་་

བྱེད་པའི་གཟིགས་སྐྱོང་སྲིད་ཇུས་བཏོན་རྗེས་ཡུལ་སྐོར་བ་མང་ བཏང་ཡོད་པ་རེད།
པོའི་ཡིད་དབང་བཀུག་ནས་ནང་སར་ལོག་པའི་ཚོང་པ་མང་་་་་
ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་དོ་དམ་ཁྲུའི་ཁྲུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་འབྱོར་་
པོ་སླར་ཡང་བོད་དུ་ལོག་ནས་ཚོང་རྒྱག་གི་ཡོད་པས་འཁྲུག་ཆ་་་ ལྡན་གྱིས“དེ་སྔ་ཡུལ་སྐོར་བྱེད་ཉུང་བའི་སྐབས་སུ་ཕོ་བྲང་པོ་་་་་
ཧ་ཅང་དོད་པོ་འདུག”ཅེས་བཤད།
ཏ་ལར་ཡུལ་སྐོར་བ་ཉུང་ཤས་ལས་མེད། སྒོ་འཛིན་མི་དགོས་་་་
བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་འགན་ཁུར་བས
པའི་སྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་བྱས་རྗེས་འདི་ལོའི་ཟླ་2པའི་ཟླ་་་་་་་་་
“དགུན་དུས་བོད་དུ་ཡུལ་སྐོར་བྱེད་པ་ནི་དམངས་ཕན་་་་་་་་་་་་་་ མཇུག་ཏུ་ཡུལ་སྐོར་བ་ཧ་ཅང་མང་དུ་ཕྱིན་ཏེ་སྐབས་རེ་ཉིན་་་་་་་
དམངས་ཕྱུག་གི་འདུ་འགོད་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པས་བོད་ཀྱི་་་་་ གཅིག་ལ་མི་ཐེངས་7000ལས་བརྒལ་གྱི་ཡོད། དེ་ནི་ཡུལ་་་་་་་་
ངོས་ནས་བརྗོད་ན་དབུལ་སྒྲོལ་འགག་སྒྲོལ་གྱི་དམག་འཐབ་་་་་་ སྐོར་བ་མང་བའི་དུས་ཀྱི་ཉིན་གཅིག་ལ་མི་ཐེངས་5000ཡོད་་་་
རྒྱག་པ་དང་། མི་རིགས་དབར་སྤེལ་རེས་ལ་སྐུལ་མ་གཏོང་བ། པ་ལས་མང་དུ་ཤུགས་ཆེན་ཕྱིན་པས་ཟླ་4པའི་ཟླ་འགོར་ང་་་་་་་་
མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ཟབ་ཏུ་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་དམ་འཛིན་་ ཚོས་སྔོན་ཚུད་ནས་ཐོ་འགོད་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་ཚོད་འཛིན་་་་་་་་་
བྱ་གཞི་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད”ཅེས་བཤད།
བྱེད་ཐབས་མ་བཟོ་ཀ་མེད་བྱུང”ཞེས་བཤད།
བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱིས་འདི་ལོའི་ཟླ་2ཚེས་1ནས་ཟླ་4
ངོ་སྤྲོད་བྱས་པར་གཞིགས་ན། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱིས
ཚེས་30ཉིན་བར“དགུན་དུས་བོད་དུ་ཡུལ་སྐོར་བྱེད·སའི་གོ་་ “དགུན་དུས་བོད་དུ་ཡུལ་སྐོར་བྱེད་པའི”གཟིགས་སྐྱོང་སྲིད་་་་་
ལའི་སྣེ་གསུམ་པ་མཉམ་སྤྱོད་བྱེད”ཅེས་པའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ་་་་་་ ཇུས་ཟླ་6ཚེས་30ཉིན་བར་རྒྱུན་མཐུད་རྒྱུའི་གཏན་འཁེལ་་་་་་་་་
དང་ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་Aརིམ་པའི་ཡུལ་སྐོར་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་་ བྱས་པ་རེད། ས་ཁོངས་ཧྲིལ་པོ་དང་དུས་རྟག་ཏུ་དང་འཕེལ་་་་
རིན་མེད་ངང་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་སྒོ་མོ་ཕྱེ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཨར་་་་་་་ རྒྱས་ཀྱི་བསམ་ཕྱོགས་མཉམ་འདྲེས་བྱས་པ་གཞིར་བཟུང་།
ཁང་དང་མགྲོན་ཁང་དང་། ཡུལ་སྐོར་རླངས་འཁོར། མཁའ་་ བོད་ལྗོངས་ཀྱིས་འདི་ལོ་ཡུལ་སྐོར་བའི་བསྡོམས་འབོར་མི་་་་་་་་་་
ལམ་དང་ལྕགས་ལམ། ཡུལ་སྐོར་ཚོགས་སྒྲིག་སོགས་ཚུད་པའི་་ ཐེངས་ཁྲི་800ཡན་འཕར་བ་བྱས་ནས་མི་ཐེངས་ཁྲི་3300
གཟིགས་སྐྱོང་སྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་དམིགས་སའི་རང་་ ཟིན་པ་བྱ་རྒྱུ་དང“ཡུལ་སྐོར་བ་ཉུང་བའི་དུས་སུ་ཡུལ་སྐོར་བ་་་་
བཞིན་ཡོད་པའི་སྒོ་ནས་ཡུལ་སྐོར་བ་དགུན་དུས་བོད་དུ་ཡུལ་་་་ མང་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད་མང་བའི་དུས་སུ་དེ་བས་མང་བ་ཡོད་་་་་་
སྐོར་བྱ་རྒྱུར་འཚམ་པའི་རྣམ་གྲངས་དང་རིག་གནས་ཐོན་རྫས་ པའི”བརྩོན་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
ཁྱབ་གདལ་བཏང་ནས་དགུན་དུས་བོད་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་
(བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་བསྒྱུར། བདེ་སྐྱིད་དང་དཀོན་སྒྲོལ་གྱིས་་་
གི་ཡུལ་སྐོར་བའི་ཡིད་དབང་འགུག་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཤུགས་ཆེན་་་་་ ཞུས)

ཞིང་ཆེན་སྒྲོལ་བའི་ཏང་ཡོན་ཞབས་ཞུ་རུ་ཁག་
མཚོ་བོད་ས་མཐོར་གཞི་ཚུགས་པ།

→ འདི་ནི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་་་་་་་་
ཀྲོའུ་ཡུལ་ཤུལ་གྲོང་ཁྱེར་རག་ཤུལ་སྟོད་མ་ཤང་ལྟེ་བའི་ཞག་སྡོད་ལམ་་་་་་་་་
ལུགས་སློབ་ཆུང་གི་ལོ་རིམ་བཞི་པའི་སློབ་མས་སློབ་ཚན་ཉན་བཞིན་པ།
↓ འདི་ནི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་་་་་་་་
ཀྲོའུ་ཡུལ་ཤུལ་གྲོང་ཁྱེར་རག་ཤུལ་སྟོད་མ་ཤང་ལྟེ་བའི་ཞག་སྡོད་སློབ་ཆུང་
དུ་རྒྱལ་ཁབ་གློག་དྲ་ཧང་ཀྲོའུ་གློག་འདོན་ཀུང་སིའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ངལ་་་་་
རྩོལ་དཔེ་བཟང་བ་ཧྲི་ཝུན་པིན་གྱིས་སློབ་མ་ཚོར་ཡིག་ཆས་སྤྲོད་པའི་་་་་་་་་
གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

ཉིན་ཤས་གོང་། ས་བབ་མཐོ་ཚད་སྨི་4000ལྷག་ཙམ་གྱི་སར་གནས་པའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་ཡུལ་་

ཤུལ་གྲོང་ཁྱེར་རག་ཤུལ་སྟོད་མ་ཤང་ལྟེ་བའི་ཞག་སྡོད་སློབ་ཆུང་དུ་རྒྱལ་ཁབ་གློག་དྲ་ཀྲེ་ཅང་གློག་ཤུགས（ཧང་ཀྲོའུ）གྲུ་དམར་གུང་ཁྲན་ཏང་་

ཡོན་ཞབས་ཞུ་རུ་ཁག་དང་དགེ་སློབ་ཚོས་འོད་ཤུགས་གློག་གསོག་ལག་རྩལ་སྤེལ་རེས་དང་། གློག་སྤྱོད་སློབ་ཁྲིད་མ་ལག་ཉམས་བཟོ། སློབ་་་་
མའི་གློག་སྤྱོད་བདེ་འཇགས་བཅས་ཀྱི་སློབ་ཚན་ཁྲིད་པ་རེད། ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། འདི་ནི་གྲུ་དམར་ཞབས་ཞུ་རུ་ཁག་ལོ་8

བསྟུད་མར“ཡུལ་ཤུལ་དུ་བཀྲག་མདངས་འཚེར་བར་བྱེད”ཅེས་པའི་དབུལ་སྐྱོར་འདུ་འགོད་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ་དང་ལོ་7རིང་རིམ་རྩིས་བྱས་་

ན་སློབ་གྲྭ་22ལ་ཕན་པ་ཐོབ་པ་མ་ཟད། བོད་ཁུལ་གྱི་མི་འབོར་དབུལ་པོ་ཁྲི་3ལྷག་ལ་ཕན་པ་ཐོབ་སྟེ་ཡུལ་ཤུལ་དུ་སྔོན་ལ་སློབ་གྲྭ་ཚང་མར་་་་་
གློག་ཤར་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་མངོན་འགྱུར་བྱུང་ཡོད།

བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མི་རིགས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ལུས་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་
སྐབས་དང་པོ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་མཇུག་འགྲིལ་བ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་ལྷ་ས་ནས་ཟླ་5ཚེས་15
ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཉེ་ཆར། བོད་ལྗོངས་ལྷ་་་་་
ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མི་རིགས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ལུས་རྩལ་འགྲན་་་་་་་་་་་་
ཚོགས་སྐབས་དང་པོ་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་མང་ཚོགས་རིག་གནས་
ལུས་རྩལ་ལྟེ་གནས་སུ་མཇུག་འགྲིལ་ཞིང་། ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་་་་
གྱི་ཐད་གཏོགས་ཚན་པ་ཁག་དང་རྫོང་ལྔ་དང་ཆུས་གསུམ་་་་་
དང་དེ་བཞིན་ལྷ་སར་བཅའ་སྡོད་ཉེན་ཟོན་བདེ་སྲུང་དམག་

ཁུལ་ཁང་སོགས་འཐུས་མི་ཚོགས་པ་18ཀྱི་ལུས་རྩལ་པ་་་་་་་་་་་
1830ལྷག་ཙམ་གྱིས་འགྲན་བསྡུར་དྲག་པོ་བྱས་པ་བརྒྱུད་་་་་་
དུས་ཡུན་ཉིན་17གྱི་འགྲན་བསྡུར་ནང་ཁྱོན་རྣམ་གྲངས་ཆེ་་་་
གྲས་15དང་ཆུང་གྲས་64ཡི་རྒྱལ་ཕམ་ཐག་བཅད་ཡོད།
དེའི་ཁྲོད་ཚོགས་པའི་སྐར་གྲངས་བསྡོམས་འབོར་གྱི་ཨང་་་་་་་
དང་པོ་སློབ་གསོའི་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་འཐུས་མིར་རག་པ་་་་་་
དང་། ཁྲེང་ཀོན་ཆུས་འཐུས་མི་ཚོགས་པ་དང་འདམ་གཞུང་

རྫོང་འཐུས་མི་ཚོགས་པར་ཨང་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་རག་་་
ཡོད།
ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། སྐབས་འདིའི་ལུས་་་
རྩལ་འགྲན་ཚོགས་རིན་མེད་ངང་ཕྱི་ཕྱོགས་ལ་སྒོ་མོ་ཕྱེ་བས་་་་
ཡུལ་དེའི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ལུས་རྩལ་བྱེད་སྒོར་དོ་ཁུར་དང་།
རྒྱབ་སྐྱོར། དེའི་ནང་ཞུགས་པའི་སྤྲོ་སེམས་འཕེལ་བ་དང་།
སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་མི་རིགས་ལུས་རྩལ་རྒྱུན་འཛིན་དང་ཁྱབ་གདལ་
བཏང་ནས་རྩལ་འགྲན་ལུས་རྩལ་བོད་དུ་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་སྟེ་
གོམ་སྟབས་རྗེས་མའི་དམངས་ཡོངས་ལུས་སྦྱོང་གི་བྱེད་སྒོ་་་་་་
སྤེལ་བར་རྨང་གཞི་བཟང་པོ་ཞིག་བཏིང་ཡོད་པ་རེད།
(བསྟན་འཛིན་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བསྒྱུར། མཚམས་གཅོད་་་
ཀྱིས་ཞུས)

མཚོ་སྔོན་དུ་ཏེན་མི་འདང་བའི་ནད་འགོག་བཅོས་ལ་ཕན་འབྲས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཐོན་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ཟི་ལིང་ནས་ཟླ་5ཚེས་15
ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། གསར་འགོད་པས་མཚོ་སྔོན་་་
ཞིང་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འཆར་བཙའ་ཨུ་ལྷན་ནས་ཤེས་རྟོགས་་
བྱས་པ་ལྟར་ན། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཏེན་མི་འདང་བའི་ནད་མཆེད་་་་
ཚབས་ཅུང་ཆེ་བའི་ཞིང་ཆེན་གྱི་གྲས་ཡིན་པའི་མཚོ་སྔོན་གྱིས་ཏེན་་་་
མི་འདང་བའི་ནད་འགོག་བཅོས་བྱས་པར་ཐོན་པའི་ཕན་འབྲས་་
མངོན་གསལ་དོད་ནའང་། ཏེན་མི་འདང་བའི་ནད་མེད་པར་་་་་
བཟོ་བའི་དམིཌ་ཚད་དབར་སྔར་བཞིན་ཧེ་བག་ཡོད་པ་རེད།
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་རྫོང（ཆུས）43སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཁོར་་་་་་་་
ཡུག་ཏུ་ཏེན་མི་འདང་བའི་ས་ཆ་ཡིན་ཞིང་། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་རྒྱལ་་་་་་
ཡོངས་ཀྱི་ཏེན་མི་འདང་བའི་ནད་མཆེད་ཚབས་ཆེ་ཙམ་གྱི་ཞིང་་་་
ཆེན་ཞིག་ཡིན། དུས་རབས་20པའི་ལོ་རབས་70པར་མཚོ་སྔོན་
ཞིང་ཆེན་གྱི་མི་འབོར་ཁྲི་500ལྷག་ཙམ་ལ་ཚད་མི་འདྲ་བའི་ཏེན་
མི་འདང་བའི་གནོད་འཚེ་ཕོག་པ་དང་། ཚབས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་དུས་་་
སུ་ཨོལ་རྨེན་སྐྲངས་པའི་ནད་པ་ཁྲི་22ལས་བརྒལ་གྱི་ཡོད།
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ས་གནས་ཀྱི་ནད་སྔོན་འགོག་དང་་་་་་་
ཚོད་འཛིན་སུའོ་ས་གནས་ན་ཚ་ཁོའོ་ཡི་ཁོའོ་ཀྲང་མོང་ཤན་ཡ་་་་་་་
ས་གནས།

ལྷ་ས་རྡོ་སེང་གེ་ལམ་སྒོ་རྟགས། 36

ཡིས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པ་ལྟར་ན། 2010ལོར་མཚོ་སྔོན་དུ་གཞི་རྩའི་་་
ཆར་ཏེན་མི་འདང་བའི་ནད་མེད་པར་བཟོ་བའི་དམིགས་ཚད་་་་་
མངོན་འགྱུར་བྱུང་ཡོད། ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་། མཚོ་སྔོན་གྱིས་་་་
བཟའ་ཚྭར་ཏེན་སྣོན་པ་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་བྱེད་ཐབས་མུ་མཐུད་
སྤྱད་ནས་བདེ་ཐང་སློབ་གསོའི་དྲིལ་བསྒྲགས་རྒྱ་ཆེར་བྱས་ཁར་་་་་
ཏེན་ཚྭ་དང་མི་ཚོགས་ཀྱི་ཏེན་གྱི་འཚོ་བཅུད་ལྟ་སྐུལ་ཚད་ལེན་ལ་་
ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་པ་དང་། “ཡུལ་བབ་དང་བསྟུན་པ་དང་།
རིགས་དབྱེ་མཛུབ་ཁྲིད། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་ཏེན་་
གསབ་པ”བཅས་ཀྱི་ཐབས་ཇུས་ལ་སྐུལ་སྤེལ་ཧུར་ཐག་བཏང་་་་་་་
ནས་མ་བཅོས་ཚྭའི་ཐོན་ཁུལ་དང་། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ས་་་
ཆ། ས་ཆ་དབུལ་པོ་བཅས་ལ་རིན་མེད་ངང་ཏེན་ཚྭ་སྤྲད་ནས་་་་་་་
ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ཏེན་ཚྭ་མི་འདང་བའི་ནད་མེད་པར་བཟོ་་་་་་་་
བའི་དམིགས་ཚད་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་ལ་སྐུལ་མ་ཐེབས་པ་རེད།
“མཚོ་སྔོན་དུ་ཏེན་མི་འདང་བའི་ནད་འགོག་བཅོས་ལ་་་་་་་་
ཕན་འབྲས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཐོན་ནའང་། ཕྱོགས་ཡོངས་་་་་་
ནས་ཏེན་མི་འདང་བའི་ནད་མེད་པར་བཟོ་བར་ད་དུང་ཧེ་བག་་་
ངེས་ཅན་ཡོད་པ་དང་། ས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་གི་སྦྲུམ་མར་སྔར་་་་་་་
སྦྲག་ཨང་། 850000

བཞིན་ཏེན་མི་འདང་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། མཚོ་སྔོན་ནི་མི་རིགས་་་་
མང་པོ་འདུས་སྡོད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་རིག་གནས་དར་རྒྱས་་་་་
འགྲོ་འགོར་བའི་ས་ཆ་ཞིག་རེད། མི་རིགས་ཁག་གི་མང་ཚོགས་་་་
ལ་ཏེན་མེད་ཚྭ་ཟ་བའི་འཚོ་བའི་གོམས་སྲོལ་ཡོད་ཁར། ཏེན་མི་་་
འདང་བའི་ནད་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་་་་་་་་་་་་་་
མེད”ཅེས་མོང་ཤན་ཡིས་བརྗོད།
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྨན་ཁང་གི་ནང་གི་ཟགས་་་
ཐོན་ཁོའོ་ཡི་ཀྲུའུ་རེན་ཡའོ་ཡུང་ལིས། ཏེན་ཚྭ་ཟ་བ་ནི་བདེ་་་་་་་་་་
འཇགས་དང་། གོ་ཆོད། གྲོན་ཆུང་། སྟབས་བདེ་བཅས་ཆེ་་་་་་་་
ཤོས་ཡིན་པའི་ཏེན་གསབ་བྱེད་ཐབས་ཤིག་ཡིན། སྦྲུམ་མའི་ཏེན་་
གསབ་ལ་ད་དུང་སྐྱེ་དངོས་རང་བཞིན་གྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཐོན་ཟོག་་་་་་་་
དང་སྲོག་ཆགས་རང་བཞིན་གྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཐོན་ཟོག་འོས་འཚམ་་་་་
ངང་གསབ་དགོས། ཏེན་མི་འདང་བའི་ས་ཆ་གཙོ་བོའི་མང་་་་་་་་་
ཚོགས་ཀྱིས་རང་འགུལ་ངང་རིན་མི་དགོས་པའི་ཏེན་ཚྭ་གདམ་རྒྱུ་
མ་ཟད། དུས་ཡུན་རིང་པོར་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་ཏེན་་་་་་་་་
གསབ་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས་ཀྱང་བྱེད་དགོས་ཞེས་གྲོས་འགོ་བཏོན་་་
པ་རེད།

ཁ་པར་ཨང་གྲངས། 0891—6335974

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

མཚོ་སྔོན་པོའི་འདབ་ཆགས་གླིང་དང་བྱེ་མ་ལ་བདུན་
མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་གཉེར་སྐྱོང་བྱེད་མཚམས་
བཞག་ནས་སྣོད་བཅུད་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ཟི་ལིང་ནས་་
གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཟླ་ལྔ་པའི་མཚོ་་་་་་
སྔོན་དུ་གནམ་གཤིས་དྲོ་རུ་ཕྱིན་པས་མཚོ་སྔོན་་་
པོར་དུས་བྱ་མང་པོ་འཁོར་ཞིང་། ཉེ་འགྲམ་གྱི་་
སྣོད་བཅུད་མ་ལག་སྲུང་སྐྱོང་བྱ་ཆེད་འདི་ལོའི་་་
ཡུལ་སྐོར་བ་མང་བའི་དུས་ཚིགས་སུ་མཚོ་སྔོན་་་
པོ་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་་་
གྱི་འདབ་ཆགས་གླིང་དང་བྱེ་མ་ལ་བདུན་་་་་་་་་་་་
མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་ཕྱི་ལ་གཉེར་སྐྱོང་བྱེད་་་་་་་་་་་་་
མཚམས་མུ་མཐུད་བཞག་ཡོད།
མཚོ་སྔོན་པོ་ནི་རང་རྒྱལ་གྱི་སྐམ་སའི་་་་་་་་་་
དབུས་ཁུལ་གྱི་ཚྭ་མཚེའུ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་ལ་རྒྱལ་་་་་་་
སྤྱིའི་འདམ་ར་གལ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། ཆུ་བྱ་་་
སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་ས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་པས་ལོ་ལྟར་་
ཆུ་བྱ་ཁྲི་6ཙམ་མཚོ་སྔོན་པོའི་འདབ་ཆགས་་་་་་་་་
གླིང་དུ་ཡོང་ནས་སྐྱེ་འཕེལ་དང་ཆུ་བྱ་ཁྲི་10
ཙམ་གནས་སྤོ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མཚོ་་་་་་་་
སྔོན་པོར་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པའི་ཆུ་བྱ་ཁམ་པ་དང་་
ཁྲུང་ཁྲུང་མགོ་ཁྲ་སོགས་ཀྱིས་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་སྐྱེ་་
འཕེལ་བསྡོམས་འབོར་གྱི་60%བཟུང་གི་ཡོད།
ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། མིག་སྔར་་་་་
རིགས་40ཡི་བྱ་ཁྲི་2ལྷག་ཙམ་མཚོ་སྔོན་པོར་་་་་་
སླེབས་ཡོད་པ་རེད།
དེ་སྔ་ལོ་ལྟར་མཚོ་སྔོན་པོའི་འདབ་ཆགས་་་
གླིང་དང་བྱེ་མ་ལ་བདུན་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་དུ་་་
ཡུལ་སྐོར་དུ་ཡོང་མཁན་རྒྱུན་ཆད་རྒྱུ་མེད། ཉེ་་་
བའི་ལོ་ཤས་རིང་རང་རྒྱལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཁྲིམས་་་
འཛིན་ལྟ་སྡོམ་བྱེད་ཤུགས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་་་་
ཆེ་རུ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་་་་་་་
སྐྱོང་གི་འདུ་ཤེས་རིམ་བཞིན་ཟབ་ཏུ་ཕྱིན་པ་་་་་་་
དང་སྦྲགས་མཚོ་སྔོན་པོའི་མཛེས་ལྗོངས་སྲུང་་་་་
སྐྱོང་བེད་སྤྱོད་དོ་དམ་ཅུས་ཀྱིས་ཡུལ་སྐོར་གྱི་་་་་་་
བྱེད་སྒོས་མཚོ་སྔོན་པོའི་སྣོད་བཅུད་ཁོར་ཡུག་་་་
ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཤུགས་ཆུང་དུ་དང་མཚོ་་་་
སྔོན་པོའི་སྣོད་བཅུད་ཁོར་ཡུག་དང་རང་བྱུང་་་་
ཐོན་ཁུངས་ལ་སྲུང་སྐྱོང་བྱ་ཆེད། 《ཀྲུང་ཧྭ་མི་་་་
དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་་་་

སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས》དང་《ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་་་་
སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་་་
གྱི་སྲོལ་ཡིག》སོགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་་་་་་་་་་་
ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་སྲོལ་ལ་གཞིགས་ནས་2017
ལོའི་ཟླ་8ཚེས་29ཉིན་ནས་བཟུང་མཚོ་སྔོན་་་་་་་
པོའི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་་་་་་་་
ཁུལ་དུ་གནས་པའི་འདབ་ཆགས་གླིང་དང་བྱེ་་་་
མ་ལ་བདུན་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་སྒོ་བརྒྱབ་ནས་་་་
ཡུལ་སྐོར་གཉེར་སྐྱོང་བྱེད་སྒོ་མཐའ་དག་ལས་་་་
མཚམས་བཞག་པ་རེད།
ལས་སྒོ་གཉེར་མཚམས་བཞག་རྗེས་འདབ་
ཆགས་གླིང་དུ་ཚན་རྩལ་ཁྱབ་གདལ་གྱི་སློབ་་་་་་་་
གསོའི་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཐོན་རྒྱུ་རེད། འདི་ལོའི་་་
ཟླ་ལྔ་པར་འདབ་ཆགས་གླིང་དུ་སྣོད་བཅུད་་་་་་་་
ཚན་རྩལ་ཁྱབ་གདལ་གྱི་མྱོང་རོལ་བྱེད་སྒོ་རབ་་་
དང་རིམ་པ་སྤེལ་བ་སྟེ། རང་བྱུང་ཚན་རྩལ་་་་་་་
ཁྱབ་གདལ་གྱི་འཆད་ཁྲིད་དང་། སློབ་གྲྭ་་་་་་་་་་་་
འབྲིང་ཆུང་གི་སློབ་མ་གདན་དྲངས་ཏེ་འདབ་་་་
ཆགས་ལ་ལྟ་སྟངས་དང་འདབ་ཆགས་རིགས་ཀྱི་
ཁྱད་ཆོས་དབྱེ་སྟངས་སོགས་ཚུད་ཡོད། གཞན་་
ཡང་མཚོ་སྔོན་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་རང་་་་་་་་
བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་དོ་དམ་ཅུས་དང་ཀྲུང་གོ་་་་་་་
ཚན་རིག་ཁང་མཚོ་སྔོན་པོའི་ཚན་ཞིབ་རྟེན་་་་་་་་
གཞི་དང་དེ་བཞིན་གནས་དེ་གའི་སྨྱན་སྦྱོར་་་་་་་་
དང་དྲ་རྒྱའི་ལས་སྟེགས་བཅས་དང་མཉམ་་་་་་་་་
འབྲེལ་ཐོག་འདབ་ཆགས་གླིང་གི་བརྙན་ལམ་་་་་
ཐད་གཏོང་བྱེད་སྒོ་རྒྱུན་མཐུད་ངང་སྤེལ་ནས་་་་
ཚང་མས་འདབ་ཆགས་ལྟ་འདོད་ཀྱི་བློ་བསྐངས་
ཡོད།
2017ལོར་མཚོ་སྔོན་པོས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་་་་་་་
ནང་གི་ཡུལ་སྐོར་བ་མི་ཐེངས་ཁྲི་320ཙམ་ལ་སྣེ་
ལེན་ཞུས་ཡོད། མིག་སྔར་ཡུལ་སྐོར་བས་མཚོ་་་་
སྔོན་པོའི་ནུ་ལྕེ་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་དང་ལྷ་མོའི་་་
གླིང་ཕྲན་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་དུ་མཛེས་ཞིང་ལྟ་་་་
ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས་མུ་མཐུད་ཉམས་སུ་་་་
མྱོང་ཆོག (པ་སངས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་བསྒྱུར།
ཚེ་བརྟན་སྒྲོལ་དཀར་གྱིས་ཞུས)

ཇོ་མོ་གླང་མའི་བྱང་འདབས་ནས་ས་བབ་མཐོ་ཚད་སྨི་8300
བར་གྱི་རི་འཛེག་ལམ་བཟོ་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་ཐུབ་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལྷ་ས་ནས་་་་་
གློག་འཕྲིན་འབྱོར་པ་གཞིར་བཟུང་། 2018
ལོའི་ཇོ་མོ་གླང་མའི་རི་འཛེག་དུས་ཚིགས་ལ་་་་་་་
སླེབས་པ་དང་ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་ས་ཁོངས་་་་
ཀྱི་བྱང་འདབས་ནས་ས་བབ་མཐོ་ཚད་སྨི་་་་་་་་་་་་
8300བར་གྱི་འཕྲལ་སྒྲུབ་སྒར་སའི་ལམ་བཟོ་་་་
དང་དངོས་ཟོག་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་དོན་ལེགས་་་་་
གྲུབ་ཟིན་པ་དེ་ཐོག་ནས་རི་རྩེར་འཛེག་པའི་་་་་་་
དུས་ཚོད་མ་སླེབས་གོང་གི་ལམ་བཟོ་དང་སྐྱེལ་་་
འདྲེན་གྱི་ལས་དོན་ཚང་མ་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་པ་་་
མཚོན་ཡོད། མིག་སྔར་རྒྱལ་ནང་གི་ཇོ་མོ་གླང་་་
མའི་རི་འཛེག་རུ་ཁག་གིས་ལམ་སྣེ་འཁྲིད་པ་་་་་་་
དང་རོགས་ལས་བྱས་ནས་སྒར་ས་ཆེ་མོར་ངལ་་་
གསོ་བརྒྱབ་སྟེ་གནམ་གཤིས་དང་འཚམ་པའི་་་་་
སྐབས་སུ་རི་རྩེར་འཛེག་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་་་་་་་་་་་་
བཞིན་ཡོད་པ་རེད།
རིར་འཛེག་པའི་ཁྲོད་ཀྱི“ལམ་བཟོ”ཞེས་་་
པ་ནི་རིའི་ལྡེབས་སུ་ལམ་ཐག་བརྟན་པོར་་་་་་་་་་་་
བཙུགས་ནས་རིར་འཛེག་མཁན་གྱིས་སྤྱོད་་་་་་་་་་
དགོས་པའི་ལམ་ཐིག་སྟོན་གྱི་ཡོད། རིར་འཛེག་
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སྐབས་རི་འཛེག་མཁན་གྱིས་ལྕགས་ཀྱུ་བེད་སྤྱོད་
དང་། སྟེང་དུ་འགྲོ་ཆས་དང་ལམ་ཐག་སྦྲེལ་་་་་་་
མཐུད་བྱས་ཏེ་བདེ་འཇགས་ལྡན་པའི་ངང་རིར་
འཛེག་པ་དང་མར་འབབ་རྒྱུ་ཡོང་བ་བྱེད་ཀྱི་་་་་་་
ཡོད། ལམ་ཐག་དེ་རི་འཛེག་གི་དུས་ཚིགས་་་་་་་་
ཚང་མར་སླར་ཡང་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་་་་
ཡོད། ཉམས་མྱོང་གིས་ཕྱུག་པའི་རི་འཛེག་་་་་་་་་
མཁན་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ལམ་ཐག་ལ་བརྟེན་་་་་་་་་་་
དགོས་ཀྱི་མེད། འོན་ཀྱང་ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་་
དང་ནེ་པ་ལའི་ས་ཁོངས་ནང་གི་ཚོང་ལས་རི་་་་་་
འཛེག་རུ་ཁག་གིས་ལམ་བཟོས་རྗེས་གཞི་ནས་་་་
བདེ་བླག་ངང་རིར་འཛེག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
འདི་ལོ་ཁྱོན་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་རི་འཛེག་་
མཁན་180ཙམ་ཇོ་མོ་གླང་མའི་བྱང་འདབས་་་་
ནས་འཛམ་གླིང་གི་རི་བོ་མཐོ་ཤོས་ལ་འཛེག་རྒྱུ་་
རེད། རི་རྩེར་འཛེག་པའི་གནམ་གཤིས་དེ་ཟླ་5
པའི་ཟླ་དཀྱིལ་ལམ་ཡང་ན་ཟླ་སྨད་དུ་འཆར་རྒྱུ་་
རེད། (བསྟན་འཛིན་བཟང་མོས་བསྒྱུར། ཉི་་
དོན་དང་བསྟན་འཛིན་བཟང་མོས་ཞུས)

第一版

第二版

习近平主持
召开中央外事工
作委员会第一次
会议
习近平会见
特立尼达和多巴
哥总理罗利
习近平会见
博鳌亚洲论坛理
事长潘基文
《习近平用
典》第二辑出版
发行
我国实现世
界生物再生生命
保障系统的中国
领航

生态环境部:
全面排查处理长
江沿线自然保护
地违法违规开发
活动
我国城乡老
年人幸福感显著
提升
中国控烟协
会:近八成公众支
持烟盒包装使用
警示图片
最高法：征收
拆迁仍是社会矛
盾的集中领域

ཁ་ས་ཚགས་པར་རྒྱག་དུས་ཆུ་ཚོད་4:00

第三版

第四版

全国人大西

西藏冬游热

藏代表团访问美 起来
国
青海湖鸟岛
联合国秘书
长欢迎朝鲜宣布
将废弃北部核试
验场
华为携手中
白工业园共同打
造智慧园区
国际劳工组
织：绿色经济将
为全球创造就业
机会

བརྒྱབ་ཟིན་དུས་ཆུ་ཚོད་6:50

及沙岛景区停止
营业以保护生态
珠峰北坡通
往顶峰的登山修
路工作已完成
拉萨市首届
民族传统体育运
动会顺利闭幕
青海碘缺乏
病防治成效显著

