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བོད་ཁུལ་གསར་འགྱུར།
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མཚོ་སྔོན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་གནམ་གཤིས་
ས་ཚིཌ་13རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལོ་བརྒྱའི་གནམ་
གཤིས་ས་ཚིགས་ཁག་དང་པོར་
གཏན་འཁེལ་བྱས་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ཟི་ལིང་ནས་ཟླ་7
ཚེས་10ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། གསར་་་་་་་་་
འགོད་པར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གནམ་གཤིས་ཅུས་ནས་་
ཤེས་རྟོགས་བྱུང་གསལ། ཉིན་ཤས་གོང་ཀྲུང་གོ་གནམ་་
གཤིས་ཅུས་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་བཀྲམ་ནས་ཀྲུང་གོའི་ལོ་བརྒྱའི་
གནམ་གཤིས་ས་ཚིགས་ཁག་དང་པོ་གཏན་འཁེལ་བྱས་་
འབྲས་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱས་པ་དང་། དེའི་ནང་མཚོ་་་་་་
སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་རྨ་སྟོད་དང་ཆུ་དམར་སོགས་རྒྱལ་་་་་་་་་
ཁབ་རིམ་པའི་གནམ་གཤིས་ས་ཚིགས་13ཀྲུང་གོའི་ལོ་་་་
བརྒྱའི་གནམ་གཤིས་ས་ཚིགས་སུ་གཏན་འཁེལ་བྱས་་་་་་་
ཡོད་པ་རེད།
ཀྲུང་གོ་གནམ་གཤིས་ཅུས་ཀྱིས་རང་རྒྱལ་གྱི་་་་་་་་་་་་
གནམ་གཤིས་ས་ཚིགས་ཡུན་རིང་སྲུང་སྐྱོང་དང་།
གནམ་གཤིས་ཀྱི་རིག་གནས་སྣང་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་དང་།
ཚན་རྩལ། ལོ་རྒྱུས་བཅས་རྒྱུན་འཛིན་ལ་ཤུགས་སྣོན་་་་་་
རྒྱག་ཆེད། 《ཀྲུང་གོའི་ལོ་བརྒྱའི་གནམ་གཤིས་ས་་་་་་་་་་་
ཚིགས་གཏན་འཁེལ་བྱ་ཐབས》སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་ནས་
བཟོས་པ་དང་འབྲེལ་2018ལོར་གཏན་འཁེལ་བྱེད་་་་་་་
པའི་ལས་དོན་སྤེལ་འགོ་ཚུགས་པ་རེད། ཉིན་ཤས་གོང་
ཀྲུང་གོ་གནམ་གཤིས་ཅུས་ཀྱིས་ཀྲུང་གོའི་ལོ་བརྒྱའི་་་་་་་་་་
གནམ་གཤིས་ས་ཚིགས་གཏན་འཁེལ་བྱས་འབྲས་་་་་་་་་་་་
ཡོངས་བསྒྲགས་བྱས་པ་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནམ་་་་་་
གཤིས་ས་ཚིགས་433ཀྲུང་གོའི་ལོ་བརྒྱའི་གནམ་གཤིས་
ས་ཚིགས་སུ་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཡོད་པ་རེད།
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ས་ཚིགས་13
ཀྲུང་གོའི་ལོ་བརྒྱའི་གནམ་གཤིས་ས་ཚིགས་ཀྱི་མིང་་་་་་་་་་

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

བོད་ཀྱིས་མིག་སྔའི་འབྲུབ་འགོག་ཐན་འགོག་གི་ལས་དོན་ལ་
ཞིབ་འཇུག་དང་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ།

གཞུང（ལོ་ལྔ་བཅུའི་ས་ཚིགས）དུ་བཅུག་པ་དང་།
དེའི་ནང་རྨ་སྟོད་དང་། རྐང་ཚ། བྲག་དཀར། དར་་་་་
ལག གཅིག་སྒྲིལ། འབྲོང་ལུང་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་་་་
ཚད་གནམ་གཤིས་ས་ཚིགས་7ཡོད་པ་དང་། ཆུ་དམར་་
ལེབ་དང་། ཆུ་ལེན། ཐོ་ལེ་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞི་་་་་་་་
རྩའི་གནམ་གཤིས་ས་ཚིགས་3ཡོད་པ། ཡ་རྫི་དང་།
ཐེམ་ཆེན། འབྲི་སྟོད་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནམ་གཤིས་་
ལྟ་ཞིབ་ཚད་འཇལ་ས་ཚིགས་3ཡོད་པ་རེད།
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གནམ་གཤིས་ཅུས་ཀྱི་འབྲེལ་་་་་
ཡོད་འགན་ཁུར་བས། འབྱུང་འགྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་་་་་་་
ཤུགས་སྔར་བས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་དང་། ལོ་བརྒྱའི་་་་་་་་་་་་
གནམ་གཤིས་ས་ཚིགས་ཀྱི་ལྟ་ཞིབ་ཚད་འཇལ་གྲངས་་་་་་
གཞི་བེད་སྤྱོད་དང་ཞིབ་འཇུག་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་པ།
ལོ་བརྒྱའི་གནམ་གཤིས་ས་ཚིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་དོན་་་་་
དངོས་དོན་སྙིང་སྔོག་འདོན་གཏིང་ཟབ་བྱེད་པ། ལོ་་་་་་
བརྒྱའི་གནམ་གཤིས་ས་ཚིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རིག་་་་་་་་་་
གནས་སྣང་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་དང་ཚན་རྩལ་ནང་དོན་རྒྱུན་
འཛིན་དང་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བ། ལོ་བརྒྱའི་གནམ་་་་་་་
གཤིས་ས་ཚིགས་ཀྱི་བེད་སྤྱོད་རིན་ཐང་རྒྱུན་ཆད་པར་་་་་
ཆེ་རུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་་་་་
དང་གནམ་གཤིས་བྱ་གཞག་འཕེལ་རྒྱས་ལ་འདེགས་་་་་་་
སྐྱོར་ནུས་ལྡན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད།
（པ་སངས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་བསྒྱུར། པ་ཚེས་་་་་་་་་་
ཞུས）

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་གནས་ཚུལ་འབྱོར་་་་
གསལ། ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་གསར་འགྱུར་དྲ་བར་་་་་་་་་
གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་གཞིར་བཟུང་། འབྲུབ་འགོག་ཐན་་་་་
འགོག་གི་ལས་དོན་ཡག་པོ་སྒྲུབ་པ་ནི་དཔལ་འབྱོར་དང་་་
སྤྱི་ཚོགས་རྒྱུན་མཐུད་འཕེལ་རྒྱས་དང་མི་དམངས་མང་་་་་
ཚོགས་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་དང་རྒྱུ་ནོར་གྱི་བདེ་འཇགས་དང་་་་་་་་་་་
འབྲེལ་བ་ཡོད། ཉེ་ཆར། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་་་་་་་་་
ཨུད་གྲོང་གསེབ་ལས་དོན་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གིས་་་་་་་་་
འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་ནས་ལས་དོན་་་་་་་་་
ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ཏེ་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་མིག་སྔའི་འབྲུབ་་་་་
འགོག་ཐན་འགོག་ལས་དོན་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་བཀོད་་་་་
སྒྲིག་བྱས་པ་རེད།

ཚོགས་འདུའི་ཐོག་བསྟན་དོན། མིག་སྔ་ནི་འབྲུབ་་་་
འགོག་ཐན་འགོག་གི་འགག་རྩའི་དུས་སུ་སླེབས་ཡོད།
ཞིང་ཁུལ་དུ་ཐན་པ་བསྟན་པས་ཆར་ཆུ་ཉུང་བ་དང་།
འབྲོག་ཁུལ་གྱི་རྩྭ་ཐང་སླར་གསོ་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་ཕྱིར་་་
འགྱངས་བྱས་ཡོད་པས། གནམ་གཤིས་ཀྱི་སྔོན་དཔག་་་་་་
དང་སྔོན་བརྡ་གཏོང་བར་སྔར་བས་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་པ་་་་
དང་། ཞིང་ལས་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ཞིང་ནང་དོ་དམ་དང་་་་་་་་་་
འབྲོག་ཁུལ་དུ་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་ངང་རྩྭ་ར་རེས་་་
སྐོར་བྱས་ནས་ཕྱུགས་འཚོ་རེས་བྱེད་པ། ཚན་རིག་དང་་་་
མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་ཆུ་བེད་ལས་གྲྭའི་ནུས་པ་འདོན་པ།
ཨ་བྲ་དང་འབུའི་གནོད་འཚེར་དོ་ཁུར་ཟབ་མོ་དང་་་་་་་་་་་
འགོག་བཅོས་བྱེད་པ། མི་ཐབས་ཆར་འབེབས་དང་སྐྱེ་་་་་

དངོས་ལག་རྩལ་སོགས་ཀྱི་བྱ་ཐབས་སྤྱད་དེ། ཞིང་་་་་་་་་་་་
འབྲོག་ལས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་དང་སྣོད་བཅུད་བདེ་འཇགས་་་་་
ཡོང་བའི་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས། འབྲུབ་འགོག་ཐད་་་་་་
དུས་ཐུང་གི་དྲག་ཆར་ལ་ཚད་མཐོའི་དོ་སྣང་བྱེད་པ་་་་་་་་་་
དང་། འཕྲལ་སྡོམ་ནང་སྦྱོང་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་པ།
སྐོར་ཞིབ་ཡང་ཡང་བྱེད་པར་དམ་འཛིན། མི་མངོན་་་་་་་་་
པའི་རྐྱེན་ངན་ཤེས་མ་ཐག་འཕྲལ་དུ་སེལ་བ་བཅས་བྱས་་་
ནས་འབྲུབ་ཆུ་རྒྱས་དུས་སུ་བདེ་འཇགས་ངང་སྒྲོལ་བའི་་་་
འགན་ལེན་བྱེད་དགོས།
（ཚེ་དབང་ལྷ་མོས་བསྒྱུར། རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེས་་་་་་་་
ཞུས）

བོད་ལྗོངས་ས་མཐོར་ཤིང་ཏོག་དང་སྔོ་ཚལ་སོས་པ་བཏབ་པ།

བོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཁྲིམས་གཏན་འཁེལ་བའི་
འདྲི་གཅོད་ཀྱི་དུས་བཅད་ནང་ཐག་གཅོད་
ཐུབ་ཚད་99.61%ཟིན་པ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་ལྷ་ས་ནས་གནས་་་་་
ཚུལ་འབྱོར་གསལ། ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་གསར་་་་་་་་་
འགྱུར་དྲ་བར་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་གཞིར་བཟུང་། ཉེ་་་་་
ཆར་གསར་འགོད་པར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མཐོ་རིམ་་
མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ལག་བསྟར་ཅུས་ནས་ཤེས་་་་་་་་་་་
རྟོགས་བྱུང་བར། 2016ལོའི་ཟླ་1ནས་2018ལོའི་ཟླ་་
1བར། བོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་་་
གྱོད་གཞི་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཚད་93.92%ཟིན་ཡོད།
འདི་ལོ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཁྲིམས་གཏན་
འཁེལ་བའི་འདྲི་གཅོད་ཀྱི་དུས་བཅད་ནང་ཐག་གཅོད་་
ཐུབ་ཚད་99.61%ཟིན་པ་དང་ལག་བསྟར་མཇུག་་་་་་་
འགྲིལ་གྱི་དམིགས་རྟེན་དངུལ་གྲངས་སྒོར་དུང་ཕྱུར་་་་་་་
2.82ཟིན་ནས་བོད་ཀྱི་རིམ་ཁག་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཚད་་་
ལྡན་ཅན་འཛུགས་སྐྱོང་དང་གྱོད་གཞི་ལག་བསྟར་གྱི་་་་་་
ལས་ཕྱོད་ལ་ཡར་རྒྱས་ཆེ་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།
བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མཐོ་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་
ཁང་ལག་བསྟར་ཅུས་ཀྱི་ཅུས་ཀྲང་སྙན་འབྲུག་གིས་ངོ་་་་་
སྤྲོད་བྱས་དོན། འདི་ལོ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ཁང་
གིས་ཁྱོན་དྲ་ཐོག་གི་འཚོལ་ཞིབ་མ་ལག་སྤྱད་དེ་ལག་་་་་་་་
བསྟར་བྱ་ཡུལ་གྱི་རྒྱུ་ནོར་ཆ་འཕྲིན་ཁག་3100ལྷག་་་་་་་་
ཙམ་བཙལ་འཚོལ་བྱས་པ་དང་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་3300
ལྷག་ཙམ་བསྡམས་བཅད་བྱས་པ། དྲ་ཐོག་ནས་ཁྲིམས་་
འཛིན་ཕམ་ཚོང་ཁག་ཐེངས་11བྱས་པར་དངུལ་སྨར་་་་་
སྒོར་དུང་ཕྱུར་1ཟིན་པ་བཅས་རེད། ཁ་དན་ཚིག་ལ་མ་

གནས་པའི་ལག་བསྟར་བྱ་ཡུལ་གྱི་མིང་ཐོ་1000ལྷག་་་
ཙམ་ཁྲིམས་ལྟར་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱས་པ་དང་ལག་་་་་་་་་
བསྟར་ཁྲུན་གཅོད་ཡིག་ཆ་དང་ལས་རིམ་ཆ་འཕྲིན་དྲ་་་
ཐོག་ཏུ་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱེད་ཚད་100%མངོན་་་་་་་་་་་
འགྱུར་བྱུང་བ་དང་། དྲ་རྒྱའི་གྲངས་གཞིའི་ལས་་་་་་་་་་་་
སྟེགས་སྤྱད་དེ་དུས་ཐོག་ཏུ་ལག་བསྟར་ལས་དོན་གྱི་་་་་་་
འཁོར་རྒྱུག་དུས་བབ་ལ་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་པ་དང་ལས་་་་་་་
རིམ་གྱི་མཚམས་ཚིགས་ཁག་37ལ་དོ་དམ་ཚོད་འཛིན་་
བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་སྔོན་བརྡ་གཏོང་ནུས་ཆེ་་་
རུ་བཏང་བ་རེད། སྙན་འབྲུག་གིས
“ཕྱོགས་བསྡུས་་་་་་་
བཅོས་སྐྱོང་ལག་བསྟར་བྱེད་དཀའ་བའི་ལས་ཀའི་རྣམ་
པ་དང་གང་སར་ཁ་དན་ཚིག་ལ་མི་གནས་པ་དང་གང་
སར་ཚོད་འཛིན་ཕོག་པའི་ཡིད་རྟོན་གཅུན་འདོམས་ཀྱི་
རྣམ་པ་རགས་ཙམ་ཆགས་ཏེ་མི་དང་དངོས་པོ་འཚོལ་་་
བ་དང་རྒྱུ་ནོར་དངུལ་སྨར་དུ་སྒྱུར་བའི་དཀའ་གནད་་་
སེལ་བ་དང་ལག་བསྟར་དོ་དམ་གྱི་སྒྲིག་སྲོལ་ལམ་སྲོལ་་
འཐུས་སྒོ་ཚང་དུ་གཏོང་བ། མཉམ་འབྲེལ་ཡིད་རྟོན་་་་
གཅུན་འདོམས་ལག་བསྟར་ནན་པོ་བྱེད་པ་སོགས་ཐད་
འཕུར་མཆོང་རྣམ་པའི་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་ཡོད”
ཅེས་་་་་་་
བཤད་པ་དང་གོམ་སྟབས་རྗེས་མར་བོད་ཀྱི་ཁྲིམས་་་་་་་་
ཁང་གིས་མུ་མཐུད་འབད་འབུངས་མདུན་སྐྱོད་བྱས་ཏེ་
ལག་བསྟར་བྱེད་ནུས་དེ་བས་ཡག་པའི་སྒོ་ནས་མི་་་་་་་་་་་
དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ནོར་གྱི་ཁེ་ཕན་སྲུང་སྐྱོང་བྱ་་
རྒྱུ་རེད།

ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་། དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་བོད་ལྗོངས་་་་
སྤྱི་ཁྱབ་རུ་ཁག་གིས་གྲོང་ཚོར་བཅའ་སྡོད་ཀྱིས་དུད་ཚང་དུ་་་་་
བསྐྱོད་ནས་འཁྲིད་རོགས་དང་། ཆེད་ལས་རྩལ་ནུས་གསོ་་་་་་་
སྦྱོང་། ཞིང་ལས་ལག་རྩལ་སྒྱུར་བཀོད། སོན་བཟང་སྤྲོད་པ་་
བཅས་བྱས་ཏེ“ཤ་ཚལ་སྒོང་གསུམ”ལ་བརྟེན་པའི་རིག་་་་་་་་་་
སྟོབས་དབུལ་སྐྱོར་ལས་དོན་ཧུར་ཐག་བསྒྲུབས་ནས། མང་་་་
ཚོགས་ལ་དབུལ་སྒྲོལ་བྱེད་རོགས་དང་དམག་དམངས་དབར་
གྱི་མཐུན་སྒྲིལ་ཟབ་ཏུ་བཏང་བ་རེད། བོད་ས་བབ་མཐོ་ལ་་
གྲང་ངར་ཆེ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཤིང་ཏོག་དང་སྔོ་ཚལ་སོས་པ་་་་་་་་
མཁོ་སྤྲོད་འདང་གི་མེད། དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་བོད་ལྗོངས་སྤྱི་་
ཁྱབ་རུ་ཁག་གི་དཔོན་དམག་གིས་དྲ་ཐོག་ནས་འདེབས་་་་་་་་་་
འཛུགས་ལག་རྩལ་སྦྱོང་བ་དང་། ས་གནས་ཀྱི་རིགས་གཅིག་་
མཁས་ཅན་གདན་དྲངས་ནས་མཛུབ་ཁྲིད། ས་རྒྱུའི་གྲུབ་ཆ་་་
ལེགས་སྒྱུར་བཅས་བྱས་པར་བརྟེན། སྔོན་ཆད་ནང་སར་མ་་་
གཏོགས་མི་སྐྱེ་བའི་ཤིང་འབྲས་དང་སྔོ་ཚལ་མང་པོ་ས་མཐོར་
སྐྱེ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཞིང་།
གོང་གི་པར་གཉིས་པོ་ནི་ཟླ་7ཚེས་10ཉིན་དྲག་ཆས་་་་་་་
ཉེན་རྟོག་བོད་ལྗོངས་སྤྱི་ཁྱབ་རུ་ཁག་གི་འདེབས་འཛུགས་་་་་་་
རྐང་འཛིན་པས་བཅའ་སྡོད་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཞིང་འབྲོག་པར་་་་་་་་་་
འདེབས་འཛུགས་ལག་རྩལ་གྱི་སྐོར་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་བཞིན་
པ།

ཆིང་སྲིད་གཞུང་གི་བོད་སྡོད་ཨམ་བན་ཡ་མོན་གནའ་ཤུལ་གྱི་བཤམས་སྟོན་ཁང་གིས་
ཡུལ་སྐོར་བ་མི་ཐེངས་ཁྲི་700ལྷག་ཙམ་ལ་སྣེ་ལན་ཞུས་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལྷ་ས་ནས་ཟླ་7ཚེས་10
ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། གསར་འགོད་པས་ཉེ་ཆར་་་
ཆིང་སྲིད་གཞུང་གི་བོད་སྡོད་ཨམ་བན་ཡ་མོན་གནའ་ཤུལ་གྱི་་་་
བཤམས་སྟོན་ཁང་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར། 2013ལོའི་ཟླ་་
7པར་བཤམས་སྟོན་ཁང་སྒོ་ཕྱེ་བ་ནས་བཟུང་བཤམས་སྟོན་་་་་་་
ཁང་གིས་སྣེ་ལེན་ཞུས་པའི་ཡུལ་སྐོར་བ་མི་ཐེངས་ཁྲི་700ལྷག་་
ཙམ་ཟིན་ཡོད་པ་དང་། ཡུལ་སྐོར་བ་སྣེ་ལེན་ཞུ་ཚད་ལོ་ལྟར་་་་་་
20%ཙམ་མང་དུ་ཕྱིན་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གྱི་ཡུལ་སྐོར་་་་་་་་་
བས་ཡུལ་སྐོར་དང་ལྟ་སྐོར་བྱ་ཡུལ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་་་
པ་རེད།
ཆིང་སྲིད་གཞུང་གི་བོད་སྡོད་ཨམ་བན་ཡ་མོན་གནའ་་་་་་་་
ཤུལ་གྱི་བཤམས་སྟོན་ཁང་གི་འགན་ཁུར་མི་སྣས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་་་་
ས་གནས།

ལྷ་ས་རྡོ་སེང་གེ་ལམ་སྒོ་རྟགས། 36

པར་གཞིགས་ན། བཤམས་སྟོན་ཁང་སྒོ་ཕྱེ་བ་ནས་བཟུང་་་་་་་་་་ ལོ་ལྟར་ཟླ་5པ་ནས་ཟླ་10བར་ཉིན་ལྟར་གྱི་ཆུ་ཚོད་9དང་སྐར་་
བཤམས་སྟོན་ཁང་གིས་ལོ་ལྟར་རིགས་ཁག་གི་ལྟ་སྐོར་ཚོགས་པ་ མ་30ནས་ཆུ་ཚོད་18དང་སྐར་མ་30བར་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་ཡོད་་་་་
ཐེངས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ལ་སྣེ་ལེན་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཅིང་། དབྱར་དུས་་་ པ་དང་། དེ་བྱིངས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ལ་ཉིན་ལྟར་ཆུ་ཚོད་10པ་་་་་་་་
ཉིན་རེར་ཡུལ་སྐོར་བ་མི་ཐེངས་5000ལྷག་ཙམ་ལ་སྣེ་ལེན་ཞུ་་་ ནས་ཆུ་ཚོད་18བར་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
བ་དང་དགུན་དུས་ཉིན་རེར་ཡུལ་སྐོར་བ་མི་ཐེངས་2000
སི་ཁྲོན་ནས་སླེབས་པའི་ཡུལ་སྐོར་བ་ལོ་ཅང་ཡུས་ཀྱིས
ཙམ་ལ་སྣེ་ལེན་ཞུ་གི་ཡོད་པ་རེད།
“བཤམས་སྟོན་ཁང་དུ་ལྟ་སྐོར་བྱས་རྗེས་རང་ཉིད་ལ་རྒྱལ་་་་་་་་་
ཆིང་སྲིད་གཞུང་གི་བོད་སྡོད་ཨམ་བན་ཡ་མོན་གནའ་་་་་་་་
གཅེས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གསོ་ཡག་པོ་ཞིག་ཐེབས་བྱུང་།
ཤུལ་གྱི་བཤམས་སྟོན་ཁང་ནི་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་བར་སྐོར་ཁྲོམ་་་་་་་་
བཤམས་སྟོན་ཁང་གི་དངོས་པོ་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔྱད་གཞི་མང་
གཞུང་བྱང་ངོས་སུ་གནས་ཡོད་པ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་གི་་་་
ཉེ་འགྲམ་དུ་ཡོད་པ་དེ་ནི་རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སློབ་་་་་་་་་་་ པོ་ལས་བོད་གནའ་སྔ་མོ་ནས་བཟུང་ཀྲུང་གོའི་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་
གསོའི་རྟེན་གཞི་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་་་་ ཁ་འབྲལ་ཐབས་མེད་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པ་གསལ་བཤད་་་་་
དམངས་ཚོགས་ལ་སྒོ་འཛིན་མི་དགོས་པར་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་ཡོད། གང་ལེགས་བྱས་ཡོད་པ་རེད”ཅེས་བརྗོད།
སྦྲག་ཨང་། 850000
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第一版

今
日
内
容

第二版

习近平出席
中阿合作论坛第
八届部长级会议
开幕式并发表重
要讲话
我国认证认
可行业产业规模
居世界第一
我国页岩气
储量突破万亿立
方米
我国成功发
射第三十二颗北
斗导航卫星
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全国人大常
委会表决通过决
议推动打好污染
防治攻坚战
全军首次面
向社会公开招考
文职人员工作全
面展开

第三版
联合国关注
可持续发展目标
落实进展
中国代表呼
吁国际社会保护
武装冲突中儿童
中国品牌成
为比利时奥委会
官方合作伙伴
非洲发现迄
今已知最古老的
颜色
中国企业承
建的蒙古国首座
互通立交桥主桥
通车
中俄博览会
为各方洽谈互鉴
提供良机
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第四版
青海 13 个国
家级气象站被认
定为首批中国百
年气象站
西藏自治区
研究部署当前防
汛抗旱工作
西藏法院法
定审限内结案率
达 99.61%
清政府驻藏
大臣衙门旧址陈
列馆接待游客
700 多万人次

