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

བོད་ཀྱིས་སློབ་གསོའི“འགན་ལེན་གསུམ”གྱི་སྲིད་ཇུས་ཁ་གསབ་ཀྱི་
ཚད་གཞི་སྔར་བས་མཐོ་རུ་བཏང་བ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལྷ་ས་ནས་གློག་འཕྲིན་་་་་་་་
འབྱོར་གསལ། སློབ་མའི་སློབ་སྦྱོང་དང་འཚོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་་་་་་་་
སྔར་བས་ལེགས་སུ་བཏང་ནས་སློབ་གསོའི“འགན་ལེན་་་་་་་་་་་་
གསུམ”གྱི་སྲིད་ཇུས་འགན་ལེན་བྱེད་པའི་ནུས་པ་རྒྱུན་མཐུད་་་
ཆེ་རུ་གཏོང་ཆེད། ཉེ་ཆར་བོད་ཀྱིས་སློབ་གསོའི“འགན་ལེན་་་
གསུམ”གྱི་སྲིད་ཇུས་ཁ་གསབ་ཀྱི་ཚད་གཞི་སྔར་བས་མཐོ་རུ་་་་་
བཏང་ཞིང་། དེ་ཡང་ད་ལྟ་ལག་ལེན་བསྟར་བཞིན་པའི་རྨང་་་་
གཞིའི་ཐོག་ལོར་སློབ་མ་རེར་ཆ་སྙོམས་སྒོར་240མང་དུ་་་་་་་་་་་
བཏང་སྟེ། འདི་ལོའི་སྟོན་དུས་ཀྱི་སློབ་དུས་ནས་ལག་ལེན་་་་་་་་
བསྟར་རྒྱུ་རེད།
གསར་འགོད་པར་ཉེ་ཆར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནོར་་་་་་་་་
སྲིད་ཐིང་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར། ལེགས་སྒྲིག་བྱས་རྗེས་ཀྱི་

མ་དངུལ་གྱི་ཚད་གཞི་དེ་སློབ་ཞུགས་གོང་གི་སློབ་གསོའི་དུས་་་་ བཟུང་བ་དང་། སློབ་གོས་དང་དེ་བཞིན་ཡོ་ཆས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་་་
མཚམས་སུ་ས་ཁུལ་རིགས་གཉིས་པར་སྒོར་3120དང་། ས་་་་ གྱིས་10%ནས་15%བར་བཟུང་བ། སྦྱོང་དེབ་དང་ཡིག་་་་་་་་
ཁུལ་རིགས་གསུམ་པར་སྒོར་3220 ས་ཁུལ་རིགས་བཞི་་་་་་་་་་་ ཆས་ཀྱི་འགྲོ་སོང་གིས་3%ནས་5%བར་བཟུང་ཡོད།
པའམ་ཡང་ན་མཐའ་མཚམས་རྫོང་དུ་སྒོར་3320བཅས་་་་་་་་་་
བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱིས་1985ལོ་ནས་བཟུང་།
དང་། འོས་འགན་སློབ་གསོའི་དུས་མཚམས་སུ་ས་ཁུལ་རིགས་ “འགན་ལེན་གསུམ”གྱི་སྲིད་ཇུས་ལག་ལེན་བསྟར་ཏེ་སློབ་་་་་་་་
གཉིས་པར་སྒོར་3620དང་། ས་ཁུལ་རིགས་གསུམ་པར་སྒོར་ ཡོན་མི་དགོས་པའི་འོས་འགན་སློབ་གསོ་གཏོང་བའི་རྨང་གཞིའི་
3720 ས་ཁུལ་རིགས་བཞི་པའམ་ཡང་ན་མཐའ་མཚམས་་་་་་་ ཐོག་ཞིང་འབྲོག་པའི་བུ་ཕྲུག་ལ་ཟས་སྡོད་སྦྱོང་གསུམ་གྱི་འགྲོ་་་་
རྫོང་དུ་སྒོར་3820བཅས། མཐོ་རིམ་སློབ་འབྲིང་གི་དུས་་་་་་་་་ གྲོན་གཏོང་བའི“འགན་ལེན་གསུམ”སྲིད་ཇུས་ལག་ལེན་་་་་་་་་་
མཚམས་སུ་ས་ཁུལ་རིགས་གཉིས་པར་སྒོར་4120དང་། ས་་་་ བསྟར་བ་དང་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྡལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་་་་་་་་
ཁུལ་རིགས་གསུམ་པར་སྒོར་4220 ས་ཁུལ་རིགས་བཞི་་་་་་་་་་་ པའི་ཁྱིམ་ཚང་གི་བུ་ཕྲུག་ལ་ཚད་གཞི་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་་་་་་་་་་་་
པའམ་ཡང་ན་མཐའ་མཚམས་རྫོང་དུ་སྒོར་4320བཅས་རེད། རོགས་དངུལ་སྤྲོད་པའི་ལམ་ལུགས་དང་ནོར་སྲིད་ཁ་གསབ་་་་་་
འགྲོ་སོང་གཏོང་སྐབས་ཟས་གྲོན་གྱིས་80%ནས་87%བར་་་་ སྲིད་ཇུས་ལག་ལེན་བསྟར་བ་རེད།

འཛམ་གླིང་གི་དཔའ་བོའི་ལོ་རྒྱུས་སྙན་ངག་རིང་ཤོས《གླིང་སྒྲུང》རྒྱ་
ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བའི་ལས་དོན་ལ་གྲུབ་འབྲས་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནས་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་་་་་་
གསལ། གསར་འགོད་པར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྤྱི་ཚོགས་་་་་་
ཚན་རིག་ཁང་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་གསལ། འཛམ་གླིང་གི་་་་་་
དཔའ་བོའི་ལོ་རྒྱུས་སྙན་ངག་རིང་ཤོས《གླིང་སྒྲུང》རྒྱ་ཡིག་ཏུ་་་
བསྒྱུར་བའི་འདུ་འགོད་ལ་གྲུབ་འབྲས་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཡོད།
《གླིང་སྒྲུང》རྒྱ་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བའི་འདུ་འགོད་ཀྱིས་བསྒྱུར་མ་་་་་
10དཔེ་སྐྲུན་བྱས་པ་དེས་རྣམ་གྲངས་བསྡོམས་འབོར་གྱི་གསུམ་
ཆ་གཅིག་བཟུང་ཡོད།
《གླིང་སྒྲུང》རྒྱ་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བའི་རྣམ་གྲངས་ནི་བོད་་་་་་
རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་རིག་གནས་འདུ་འགོད་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་
པ་དང་། 2014ལོར་སྤེལ་འགོ་ཚུགས་ཏེ་མ་དངུལ་བསྡོམས་་་་
སྒོར་ཁྲི་766བཏང་ཡོད། རྣམ་གྲངས་དེས་ཁག་45(དེབ་48)

ཡི《〈གླིང་སྒྲུང〉གི་སྒྲུང་མཁན་བསམ་སྒྲུབ་ཀྱི་གླུ་མ་་་་་་་་་་་་་་
གཏམ》དཔེ་གཞིར་བྱས་ནས་པེ་ཅིང་དང་། ཀན་སུའུ། མཚོ་་་
སྔོན། བོད་ལྗོངས་སོགས་ས་ཁུལ་གྱི་རིགས་གཅིག་མཁས་ཅན་་་་
དང་མཁས་དབང་50ཙམ་ཞུགས་རྒྱུའི་སྒྲིག་འཛུཌ་བྱས་ཡོད།
《གླིང་སྒྲུང》རྒྱ་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བའི་རྣམ་གྲངས་ནང་ཁྱོན་་་
བསྒྱུར་མ་30ཡོད། དཔེ་སྐྲུན་བྱས་པའི་དེབ་10ཕུད། མིག་་་་་་་་
སྔའི་དེབ་6གི་ཡིག་སྒྱུར་ལས་དོན་ལེཌ་གྲུབ་ཟིན་པ་མ་ཟད།
རིགས་གཅིག་མཁས་ཅན་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཞིབ་བཤེར་གཏན་་་་་་་་་་་་་་
འབེབས་བརྒྱུད་དངོས་སུ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་དུ་པར་འདེབས་རྒྱུར་་
རྩིས་སྤྲད་པ་དང་དེ་དབྱིངས་ཀྱི་དེབ་14ཡིག་སྒྱུར་རམ་ཡང་ན་

ཞུས་དག་གི་ལས་དོན་སྤེལ་བཞིན་ཡོད།
《གླིང་སྒྲུང》ནི་གནའ་བོའི་བོད་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལོ་་་་་་
རྒྱུས་མངོན་པའི་ཤེས་བྱ་ཀུན་བཏུས་ཆེ་མོའི་བརྩམས་ཆོས་ཤིག་
དང་བོད་རིགས་ཀྱི་གནའ་བོའི་ལྷ་སྒྲུང་དང་། གཏམ་རྒྱུད།
སྒྲུང་གཏམ། དམངས་གཞས། གཏམ་དཔེ་སོགས་དམངས་་་་་
ཁྲོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་རྨང་གཞིའི་ཐོག་ཐོན་པ་དང་འཕེལ་རྒྱས་་་་་་་་
བྱུང་བ་ཞིག་རེད། དེས་གནའ་བོའི་བོད་རིགས་ཀྱི་དམངས་་་་་་
ཁྲོད་རིག་གནས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཆེ་ཤོས་མཚོན་གྱི་ཡོད། 2009
ལོར《གླིང་སྒྲུང》འཛམ་གླིང་གི་མངོན་མིན་རིག་གནས་ཤུལ་་་་་
བཞག་གི་མིང་གཞུང་ནང་ཚུད་པ་རེད།

①

མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་གཞིས་རྩེས་སྐུ་ཉིད་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།

གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཡུལ་སྐོར་གྱི་ཐོན་ཁུངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཡོད་ཅིང་། བརྗིད་ཆགས་ལྷུན་་་་་་་
གྱིས་གྲུབ་པའི་རི་བོ་ཇོ་མོ་གླང་མ་དང་། ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་གྲོ་མོ་ལུང་ཤུར། ཤར་པའི་གདོད་མའི་རྣམ་་་་་་་་
པའི་འདྲེན་ཐང་ལུང་ཤུར། ཇོ་མོ་གླང་མ་ཁྲང་ཁྲུའི་སྣོད་བཅུད་གླིང་གི་ཀརྨ་ལུང་ཤུར། གཡང་གཟར་གྱི་་་་
འདབས་སུ་ཆགས་པའི་འགྲམ་སོགས་རང་བྱུང་གི་ཁོར་ཡུག་བརྗིད་ཆགས་ཤིང་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་དང་།
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱུང་གི་གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དང་། བོད་ལྗོངས་ཀྱི“མཆོད་རྟེན་གཙོ་་་་་་་་་་་་་་
བོའི”མཚན་སྙན་ལྡན་པའི་རྒྱལ་རྩེའི་དཔལ་འཁོར་ཆོས་སྡེ། ས་སྐྱའི་འབྱུང་ཁུངས་ས་སྐྱ་དགོན། བོད་མི་་་
དམངས་ཀྱི་རྒྱལ་གཅེས་ཀྱི་དཔང་རྟགས་རྫོང་རིའི་དབྱིན་འགོག་དམག་འཁྲུག་གི་ཤུལ་བཞག་སོགས་སྤྱི་་་་་་་
ཚོགས་ཀྱི་རིག་གནས་སྣང་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཡུལ་ལྗོངས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཡོད། ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་།
གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་འཛམ་གླིང་གི་རང་བྱུང་དང་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་དམིགས་ས་གལ་ཆེན་འཛུགས་
སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་དམིགས་ཚད་དུ་བྱས་པ་དང་ཇོ་མོ་གླང་མའི་ཁྱད་ལྡན་གྱི་ཡུལ་སྐོར་ལས་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་་་་་་་་་་
གཏོང་རྒྱུ་གཙོ་བོར་བྱས་ཏེ་ཇོ་མོ་གླང་མའི་ཁྱད་ལྡན་ཡུལ་སྐོར་ལས་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་འཐབ་ཇུས་ལག་་་་་་་་
བསྟར་ཤུགས་ཆེན་བྱས་པས་གྲོང་ཁྱེར་ཡོངས་ཀྱི་ཡུལ་སྐོར་ལས་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞིང་།
①འདི་ནི་སྨུག་པས་འཁྲིགས་ཤིང་རི་ཚོགས་ཀྱིས་སྐོར་བའི་གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་གྲོ་མོ་རྫོང་གི་གྲོ་མོ་་་་་་་
ལུང་ཤུར་ཡིན་པ།
②འདི་ནི་ཇོ་མོ་གླང་མའི་སྐྱེད་ཚལ་དང་ཤམ་བྷ་ལ—གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་སྐྱིད་གྲོང་རྫོང་སྐྱིད་གྲོང་་་་་་
ལུང་ཤུར་ཡིན་པ།

②

སྔོན་ཐོན་འདེབས་འཛུགས་ལག་རྩལ་གྱིས་ཀུ་ཤུའི་ཐོན་ལས་ཕྱོགས་སྒྱུར་རིམ་སྤོར་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལྷ་ས་ནས་ཟླ་6ཚེས་10
ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། རྒྱལ་ནང་གི་སྐད་གྲགས་་་་་
ཡོད་པའི་རིགས་གཅིག་མཁས་ཅན་གྱི་དཔུང་ཁག་ཞུགས་པ་་་་
དང་མཛུབ་ཁྲིད་བྱས་པ་བརྒྱུད་བོད་ལྗོངས་ཉིང་ཁྲི་ཡི་མུའུ་་་་་་་
1000ཙམ་གྱི་ཀུ་ཤུའི་སྡོང་པོའི་སྐྱེ་འཚར་བཟང་བ་དང་མུའུ་
600ལྷག་ཙམ་ལ་འབྲས་བུ་བཏགས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་་་་་་་་་
ནང་གི་ཆེས་སྔོན་ཐོན་གྱི་ཀུ་ཤུ་འདེབས་འཛུགས་ཀྱི་ལེགས་་་་་
བསྡུས་ཞིབ་གཉེར་གྱི་ནུས་ཆེའི་འདེབས་འཛུགས་ལག་རྩལ་་་
འཛམ་གླིང་ཡང་རྩེར་ཁྱབ་གདལ་བཏང་ནས་ས་ཆ་དེ་གའི་་་་་
ཤིང་ཏོག་གཙོ་བོའི་ཐོན་སྐྱེད་རྟེན་གཞིའི་ཐོན་ལས་ཕྱོགས་་་་་་
སྒྱུར་རིམ་སྤོར་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ་རེད།
ས་གནས།

ལྷ་ས་རྡོ་སེང་གེ་ལམ་སྒོ་རྟགས། 36

2017ལོའི་ལོ་སྟོད་དུ་སྨན་གླིང་རྫོང་ཆབ་ནག་ཤང་གི་་་་
མུའུ་1000ལྷག་ཙམ་ཡོད་པའི་ས་ཞིང་ལ་ལོ་ལྟར་རྨང་གཞིའི་་
བོགས་དངུལ་སྒོར་900བྱས་ནས་བོད་ལྗོངས་ཉིང་ཁྲི་ཧྲེང་ཧྲི་་
ཚན་རྩལ་ཞིང་ལས་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིར་བརྒྱུད་བཤུག་བྱས་ཏེ་་་
ལེགས་བསྡུས་ཞིབ་གཉེར་གྱི་ནུས་ཆེའི་དཔེ་སྟོན་ཤིང་འབྲས་་་་
ལྡུམ་ར་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད།
རྒྱལ་ཁབ་ཀུ་ཤུའི་ཐོན་ལས་ཁྲོན་ནུབ་ས་མཐོའི་ཕྱོགས་་་་་་
བསྡུས་ཚོད་ལྟའི་ས་ཚིགས་ཀྱི་ཀྲེན་ཀྲང་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ཞིང་་
ལས་ཚན་རྩལ་ཁང་གི་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་ཤེ་ཧུང་ཅང་གིས་ང་་་་
རང་ལོ་8ཀྱི་གོང་ནས་བོད་ལྗོངས་ཉིང་ཁྲིར་ཐེངས་དང་པོ་་་་་་་
ཡོང་བ་དང་ལོ་ལྟར་ཐེངས་8ཙམ་ཡོང་གི་ཡོད་ཅེས་བརྗོད།
སྦྲག་ཨང་། 850000

ཁོང་གིས
“ལེགས་བསྡུས་ཞིབ་གཉེར་གྱི་ནུས་ཆེའི་་་་་་་་་་་་་
འདེབས་འཛུགས་ནི་འཛམ་གླིང་ཐོག་གི་ཀུ་ཤུ་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་་་
པའི་སྔོན་ཐོན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་སྤྱོད་པའི་་་་་་་་་་་་་་
འདེབས་འཛུགས་ལག་རྩལ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། རང་རྒྱལ་གྱི་་་
དེང་རབས་ཀུ་ཤུའི་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་ཁ་་་་་་་་་་་
ཕྱོགས་ཀྱང་རེད། སྔོན་ཐོན་གྱི་འདེབས་འཛུགས་བྱ་ཐབས་་་་་
དེ་ཁྱབ་གདལ་ཤུགས་ཆེན་བཏང་ཚེ་ཀུ་ཤུ་འདེབས་འཛུགས་་་་
ཀྱི་ལམ་ལུགས་དེ་རྒྱལ་སྤྱི་དང་འབྲེལ་མཐུད་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་མ་་་་་་
ཐེབས་ནས་ཀུ་ཤུ་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་པའི་གྲངས་འབོར་གྱི་རྣམ་པ་་
ནས་སྤུས་ཚད་ཀྱི་རྣམ་པའི་བར་འགྱུར་ལྡོག་འགྲོ་བར་གལ་ཆེ་་
ལ་གཏིང་ཟབ་པའི་དོན་སྙིང་ལྡན་ཡོད”
ཅེས་བརྗོད་པ་རེད།

ཁ་པར་ཨང་གྲངས། 0891—6335974

བོད་རིགས་སློབ་མས་གསར་གཏོད་བྱས་པའི་སློབ་ཐོན་འདྲ་པར།

སློབ་གྲྭ་མ་ཐོན་གོང་ཅང་ཤིས་ལྕགས་རིགས་བཙོ་སྦྱངས་ལས་རིགས་ལག་རྩལ་སློབ་གླིང་གི་2016
ལོའི་རྩིས་པའི་གློག་རྩིས་ཆེད་ཚན་གྱི་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པའི་བོད་རིགས་སློབ་མ་བུ་ཚེ་བློ་ཡིས་ཅང་ཤིས་དང་།
ཡུན་ནན། ཀུའེ་ཀྲོའུ། སི་ཁྲོན་སོགས་ནས་ཡོང་བའི་སློབ་མ་བུ་མོ་41དང་མཉམ་དུ་སློབ་ཐོན་གྱི་འདྲ་་་་་་་
པར་གསར་གཏོད་རྣམ་པའི་སྒོ་ནས་བརྒྱབ་སྟེ་སློབ་གྲོགས་དབར་གྱི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་ལོ་ཟླ་མི་བརྗེད་་་་་
པར་བྱས་ཤིང་། འདི་ནི་ཁོང་ཚོའི་གསར་གཏོད་རྣམ་པའི་འདྲ་པར་ཡིན་པ།

མཚོ་སྔོན་གྱི་ལྟ་བཤེར་སྒྲིག་གཞི་སྒྱུར་བཅོས་ལ་དུས་མཚམས་
རང་བཞིན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་གལ་ཆེན་ཐོབ་པ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་ཟི་ལིང་་་་་་་
ནས་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། གསར་་་་་་་་་་
འགོད་པར་ཉེ་དུས་འཚོགས་པའི་མཚོ་སྔོན་་་་་་་་
ཞིང་ཆེན་སྒྲིག་ཨུད་ལྟ་བཤེར་ཨུ་ལྷན་གྱི་གསར་་
འགྱུར་ཡོངས་བསྒྲགས་ཚོགས་འདུ་ནས་ཤེས་་་་་
རྟོགས་བྱུང་བར། མཚོ་སྔོན་གྱི་རིམ་ཁག་ལྟ་་་་་་་
བཤེར་ཨུ་ལྷན་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་། ཟླ་བ་་
བཞི་འཚོལ་ཞིབ་དང་ལག་ལེན་བྱས་པ་བརྒྱུད།
རིམ་ཁག་སྒྲིག་བཤེར་ལྟ་བཤེར་ལས་ཁུངས་་་་་་་་
ཀྱིས་ཚད་ལྡན་ནུས་ཆེའི་འཁོར་སྐྱོད་ལམ་སྲོལ་་་
རགས་ཙམ་བཙུགས་པ་དང་ལྟ་བཤེར་སྒྲིག་་་་་་་་
གཞི་སྒྱུར་བཅོས་ལ་དུས་མཚམས་རང་བཞིན་་་་
གྱི་གྲུབ་འབྲས་གལ་ཆེན་ཐོབ་པ་སྟེ། འདི་ལོའི་་
ཟླ་དང་པོ་ནས་ལྔ་པ་བར་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་་་་་
སྒྲིག་བཤེར་ལྟ་བཤེར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནད་་་་
དོན་གྱི་ཁུངས་སྣེ་1962ཐག་གཅོད་བྱས་པ་དེ་་
དུས་མཚུངས་ལས་65.2%འཕར་བ་དང་།
གྱོད་གཞི་285ཐོ་འགོད་285བྱས་པ་དེ་དུས་་་་
མཚུངས་ལས་42.5%འཕར་བ། ཏང་གི་་་་་་་་་
སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་ཆད་པ་ཕོག་པའི་མི་322ཟིན་་་་་
པ། སྲིད་དོན་ཆད་པ་ཕོག་པའི་མི་104ཟིན་་་་་
པ། རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་མི་27ཐག་གཅོད་བྱས་་་་་
པ། ཁྲིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་མི་10རྩིས་་་་་
སྤྲས་པ། རྣམ་པ་བཞི་སྤྱད་ནས་མི་1611ཐག་་
གཅོད་བྱས་པ་དེ་དུས་མཚུངས་ལས་33.8%
འཕར་བ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ལྟ་བཤེར་ཨུ་་་་་་་་
ལྷན་དང་མཚོ་ཤར་དང་མཚོ་བྱང་སོགས་གྲོང་་་་་
ཁྱེར་དང་ཀྲོའུ་6གི་ལྟ་བཤེར་ཨུ་ལྷན་དང་རྫོང་་་་
དང་ཆུས་8ཀྱི་ལྟ་བཤེར་ཨུ་ལྷན་གྱིས་བརྟག་ཞིབ་
བྱ་ཡུལ་42ལ་བཀག་ཉར་གྱི་བྱ་ཐབས་སྤྱད་ཡོད།
ངོ་སྤྲོད་བྱས་པར་གཞིགས་ན། རྒྱལ་་་་་་་་་་་
ཡོངས་སུ་ལྟ་བཤེར་སྒྲིག་གཞི་སྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་་་་་་་
ཚོད་ལྟའི་ལས་དོན་སྤེལ་ཚུན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་་་
ཆེན་དང་། གྲོང་ཁྱེར་དང་ཀྲོའུ། རྫོང་དང་།
གྲོང་ཁྱེར། ཆུས་བཅས་རིམ་གསུམ་ཏང་ཨུད་་་་
ཀྱིས་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ལ་ཤུགས་སྣོན་་་་་་་
རྒྱག་པ་དང་བྱེད་པོའི་འགན་འཁྲི་ཕྱོགས་་་་་་་་་་་
ཡོངས་ནས་དོན་འཁྱོལ་བྱས་ཏེ་ཐོག་མཐའ་་་་་་་་
བར་གསུམ་དུ་སྒྱུར་བཅོས་ཡང་དག་པའི་་་་་་་་་་་
ཕྱོགས་སུ་བདེ་བླག་ངང་སྐུལ་འདེད་གཏོང་་་་་་་་
བའི་འགན་ལེན་བྱས་ཡོད། འདི་ལོའི་ཟླ་2
ཚེས་13ཉིན་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་གྲོང་
ཁྱེར་དང་ཀྲོའུ་8དང་རྫོང་དང་། གྲོང་ཁྱེར།
ཆུས་བཅས་43གྱི་སྒྲིག་ཨུད་ཚང་མ་ཁྲིམས་་་་་་་་་
བཞིན་བཙུགས་ཏེ་ཀྲུང་དབྱང་གི་གཏན་འབེབས་
བྱས་པའི་དུས་ཚོད་ལས་ཟླ་ཕྱེད་ཀྱི་སྔ་སྣུར་དུ་་་་་
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སྒོ་བྱང་བཀལ་ནས་འཁོར་སྐྱོད་བྱས་པ་རེད།
སྒྱུར་བཅོས་བྱེད་རིང་། མཚོ་སྔོན་གྱིས་་་་་་
སྒྲིག་གཞི་དང་། སྒྲིག་ཁོངས། གོ་གནས་ཀྱི་་་་་་་
གྲངས་ཚད་བཅས་མང་དུ་མི་གཏོང་རྒྱུ་མངོན་་་
འགྱུར་ཐུབ་པ་དང་། ལས་ཀའི་སྟོབས་ཤུགས་་་
ལྟ་སྐུལ་ཞིབ་བཤེར་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ལག་་་་་་་་་་་
བསྟར་དང་ཁྲིམས་འཛིན་གྱི་འཐབ་ས་དང་་་་་་་་
པོར་ཕྱོགས་ཡོད། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་སྒྲིག་་་
ཨུད་ལྟ་བཤེར་ཨུ་ལྷན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ནང་་་་་་་
ཁུལ་དུ་སྒྲིག་གཞི་18བཙུགས་པ་དང་། ལྟ་་་་་་་་
སྐུལ་ཞིབ་བཤེར་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ལག་བསྟར་་་་
དང་ཁྲིམས་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱི་སྒྲིག་གཞིའི་་་་་་་་་་་
གྲངས་འབོར་དང་སྒྲིག་ཁོངས་གྲངས་འབོར་་་་་
གྱིས་སྤྱི་འབོར་གྱི་77.8%དང་66.5%
བཟུང་ཡོད། གྲོང་ཁྱེར་དང་ཀྲོའུ་ཡི་སྒྲིག་ཨུད་་་
ལྟ་བཤེར་ཨུ་ལྷན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཆ་སྙོམས་་་་་་་
ནང་ཁུལ་གྱི་སྒྲིག་གཞི་11བཙུགས་པ་དང་།
ལྟ་སྐུལ་ཞིབ་བཤེར་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ལག་་་་་་་་་་་
བསྟར་དང་ཁྲིམས་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱི་སྒྲིག་་་་་་་་་་་
གཞིའི་གྲངས་འབོར་དང་སྒྲིག་ཁོངས་གྲངས་་་་་
འབོར་གྱིས་སྤྱི་འབོར་གྱི་74.2%དང་་་་་་་་་་་་་་
72.8%བཟུང་ཡོད། རྫོང་དང་། གྲོང་ཁྱེར།
ཆུས་བཅས་ཀྱི་སྒྲིག་ཨུད་ལྟ་བཤེར་ཨུ་ལྷན་ལས་་
ཁུངས་ཀྱིས་ཆ་སྙོམས་ནང་ཁུལ་གྱི་སྒྲིག་གཞི་7
བཙུགས་པ་དང་། ལྟ་སྐུལ་ཞིབ་བཤེར་དང་་་་་་་
སྒྲིག་ཁྲིམས་ལག་བསྟར་དང་ཁྲིམས་འཛིན་སྡེ་་་་
ཚན་གྱི་སྒྲིག་གཞིའི་གྲངས་འབོར་དང་སྒྲིག་་་་་་་་
ཁོངས་གྲངས་འབོར་གྱིས་སྤྱི་འབོར་གྱི་་་་་་་་་་་་་་
81.2%དང་82.1%བཟུང་ཡོད།
སྒྱུར་བཅོས་བྱས་རྗེས་ཀྱི་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་་
ཀྱི་ལྟ་བཤེར་བྱ་ཡུལ་མི་ཁྲི་8.94ནས་མི་ཁྲི་་་་་་་་་་
18.09བར་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་ལས་འབོར་་་་་
ལྡབ་འཕར་གྱིས་མང་དུ་ཕྱིན་པའི་དོན་དངོས་་་
ལ་གཞིགས་ཏེ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་་་
རིམ་གསུམ་སྒྲིག་ཨུད་ལྟ་བཤེར་ཨུ་ལྷན་གྱིས་་་་་་་
ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཆབ་སྲིད་ལ་སྣང་་་་་་་
ཆེན་བྱ་རྒྱུ་ཨང་དང་པོར་བཞག་པ་དང་།
ཁྲིམས་བཞིན་བརྟག་ཞིབ་བྱ་ཐབས་ནན་པོ་་་་་་་་
སྤྱད་པ། རུལ་སུངས་ལ་ཆད་པ་ནན་པོ་གཅོད་་
པའི་དམ་བསྒྲགས་རྣམ་པ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་་་་
པ། ལྟ་སྐུལ་ཞིབ་བཤེར་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ལག་་་
བསྟར་གྱི“རྣམ་པ་བཞི”བེད་སྤྱོད་ནུས་ལྡན་་་་་་
བྱས་ཏེ་སྤྱོད་གཙང་གཞུང་དྲང་གི་ཆབ་སྲིད་་་་་་་
ཁོར་ཡུག་བཟང་པོ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུར་སྐུལ་་་་་་་་་་་
འདེད་བཏང་བ་རེད། (བསྟན་འཛིན་བློ་གྲོས་་
ཀྱིས་བསྒྱུར། མཚམས་གཅོད་ཀྱིས་ཞུས)
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青海海东：党
支部建设有了
“硬杠杠”
习近平《弘扬
“上海精神”构
建命运共同体》
单行本出版
工商联系统
援藏援疆电视电
话动员会召开
中央纪委公
开曝光八起违反
中央八项规定精
神问题

宁夏：一揽子
措施推动就业扶
贫
前 5 月新能源
汽车销量增
141.6%
内蒙古推进
无障碍环境建设
中俄界江黑
龙江开始禁渔
辽宁：省直
659 家事业单位
整合为 65 家
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朝美领导人
首次会晤在新加
坡举行
中国人权研
究会代表团访问
意大利
“中国比地球
上任何一个国家
变化得都更快”
鲁班工坊培
养泰国小工匠
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西藏进一步
提高教育“三包”
政策补助标准
世界最长英
雄史诗《格萨尔》
藏译汉取得重大
进展
青海监察体
制改革取得重要
阶段性成果
西藏林芝：矮
砧栽培技术助力
苹果产业转型升
级

