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རྒྱལ་ནང་གསར་འགྱུར།

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

《རིག་གནས་དང་ཡུལ་སྐོར་འཛད་སྤྱོད་ཀྱི་མི་མངོན་པའི་སྟོབས་ཤུགས་
སྔར་བས་འཕེལ་བར་བྱེད་པའི་སྐོར་གྱི་བསམ་འཆར》བཀྲམ་པ།
ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་8ཚེས་་་
23ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཉིན་ཤས་གོང་།
རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གཞུང་དོན་ཐིང་གིས《རིག་གནས་་་་
དང་ཡུལ་སྐོར་གྱི་འཛད་སྤྱོད་ཀྱི་མི་མངོན་པའི་སྟོབས་་་་་་་་་་
ཤུགས་སྔར་བས་འཕེལ་བར་བྱེད་པའི་སྐོར་གྱི་བསམ་་་་་་་་་་་
འཆར》(གཤམ་དུ《བསམ་འཆར》ཞེས་བསྡུ་རྒྱུ)བཀྲམ་པ་་
རེད།
《བསམ་འཆར》ནང་རིག་གནས་དང་ཡུལ་སྐོར་གྱི་་་་་
འཛད་སྤྱོད་ཀྱི་མི་མངོན་པའི་སྟོབས་ཤུགས་སྔར་བས་་་་་་་་་་་
འཕེལ་བར་བྱེད་པའི་སྲིད་ཇུས་དང་བྱེད་ཐབས་9བཏོན་་་་
པ་སྟེ། གཅིག་ནས་འཛད་སྤྱོད་ཀྱི་དམངས་ཕན་བྱེད་་་་་་་་་་་
ཐབས་འདོན་དགོས་ཤིང་། གཞུང་གཉེར་མཛེས་ལྗོངས་་་་
ཁུལ་གྱི་སྒོ་འཛིན་གྱི་གོང་ཚད་གཅོག་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་་་་་་་་་་
བཏང་ནས་རིག་གནས་དང་ཡུལ་སྐོར་གྱི་འཛད་སྤྱོད་ཀྱི་་་་་་
ཡིད་རྟོན་དངུལ་བུན་ལས་སྒོ་གསར་གཏོད་རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་་
དགོས་པ་དང་། གཉིས་ནས་འཛད་སྤྱོད་ཀྱི་སྟབས་བདེའི་་
ཚད་གཞི་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས་ཤིང་། སྒུལ་བདེའི་གཏོང་་
སྤྲོད་ཀྱི་དམངས་ཕན་དཔེ་སྟོན་འདུ་འགོད་ལ་སྐུལ་འདེད་་
དང་ལག་ལེན་བསྟར་ནས་རིག་གནས་འཛད་སྤྱོད་དེ་་་་་་་་་་་
རིགས་ཁག་གི་འཛད་སྤྱོད་བྱེད་སར་འཇུག་པར་བྱེད་་་་་་་་་་་
དགོས། འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་ས་དང་རྟེན་རྫས་བཤམས་་་་་་་་་་་་
མཛོད་ཁང་གི་ལེ་ལག་ཞབས་ཞུའི་སྒྲིག་ཆས་སྒྱུར་བཀོད་་་་་་
དང་ལེགས་སུ་བཏང་ནས་འཛད་སྤྱོད་བྱེད་སའི་དྲ་ཆེན་གྱི་
སྒུལ་བདེའི་འཕྲིན་གཏོང་དྲ་རྒྱའི་ཁྱབ་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་་
དགོས། གསུམ་ནས་རྒྱལ་མཚམས་ནང་ཡུལ་སྐོར་བྱེད་་་་་་་་
པའི་ཁོར་ཡུག་ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས་ཤིང་། ས་གནས་་་་་་
ཁག་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཡུལ་སྐོར་བའི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམ་་་་་
པའི་ཡུལ་སྐོར་ལམ་ཐིག་དང་། དམིགས་ས། ཡུལ་སྐོར་་་་་་
འཁྲབ་སྟོན། ཁྱད་ལྡན་ཚོང་ཟོག་བཅས་གསར་སྤེལ་ལ་་་་་་་

སྐུལ་ལྕག་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་མཚམས་སུ་ཡུལ་སྐོར་ལ་ཡོང་མཁན་
གྱི་སྒུལ་བདེའི་གཏོང་སྤྲོད་ཀྱི་ཐག་གཅོད་ཇུས་གཞི་འཐུས་་
སྒོ་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་འཛད་སྤྱོད་བྱ་ཡུལ་གྱི་སྐད་་་་་་་་་་་་
རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཞབས་ཞུའི་ཆུ་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་་་་་་་་་་
དགོས། བཞི་ནས་འཛད་སྤྱོད་ཀྱི་ཚོད་ལྟའི་དཔེ་སྟོན་ལ་་་་་་
སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས་ཤིང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིག་གནས་་
དང་ཡུལ་སྐོར་འཛད་སྤྱོད་ཀྱི་ཚོད་ལྟའི་གྲོང་ཁྱེར་དང་དཔེ་
སྟོན་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་གཅིག་གཏན་འཁེལ་དང་འབྲེལ་་་་་་་་་་་་
འགུལ་རྣམ་གྱི་དཔྱད་ཞིབ་བྱས་ཏེ་རིག་གནས་གསར་་་་་་་་་་་
གཏོད་ཚོང་ཁང་དང་། ཁྱད་ལྡན་དཔེ་དེབ་ཁང་། ཟློས་་་་་
གར་ཁང་ཆུང་གྲས་སོགས་ཀྱི་ལས་རྣམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འཛད་
སྤྱོད་འདུ་གནས་བསྐྲུན་པར་སྐུལ་ལྕག་བྱེད་དགོས། ལྔ་་་་་་་
ནས་ཐོན་རྫས་ཀྱི་མཁོ་སྤྲོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་སུ་གཏོང་བར་
ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཤིང་། རྣམ་པ་འབྲིང་ཆུང་དང་། བརྗོད་
དོན་གཙོ་བོའི་རང་བཞིན། ཁྱད་ལྡན་རང་བཞིན་བཅས་་་
ཀྱི་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་གྱི་འཁྲབ་སྟོན་ཐོན་རྫས་གཏོད་་་་་་
པར་སྐུལ་ལྕག་བྱས་ཏེ་སྐར་མ་རིམ་པའི་ཡུལ་སྐོར་གྱི་ཞག་་་་
སྡོད་སྤུས་རྟགས་ཅན་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་་་་་་་
དགོས། སོས་དལ་ཞིང་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཧུར་ཐག་བཏང་་་
ནས་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཡུལ་སྐོར་གཙོ་གནད་གྲོང་ཚོ་ཁག་་་་་་་་་་
གཅིག་སྐྲུན་དགོས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཧྲིལ་པོའི་ཡུལ་་
སྐོར་དཔེ་སྟོན་ཁུལ་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་་་་་་་
ནས་གསར་བརྗེའི་ཡུལ་སྐོར་གསར་གཏོད་དང་མཉམ་་་་་་་་
འདྲེས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས། དྲུག་ནས་་་་་་་
མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་གྱི་སྤུས་ཚད་མཐོར་གཏོང་དང་་་་་་་་་་་་་་
གཤོངས་ཚད་ཆེར་གཏོང་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས་་་་་་་་
ཤིང་། མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་གྱི་སྒྲིག་ཆས་གསར་བརྗེས་དང་།
ཐོན་རྫས་གསར་གཏོད། རྣམ་གྲངས་རིམ་སྤོར་བཅས་ལ་་་
སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས་ཡུལ་སྐོར་ལམ་ཐིག་དང་བྱེད་་་་་་་་་་་

ཐབས་ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས། རིག་ནུས་མཛེས་ལྗོངས་་་་
ཁུལ་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་ནས་མཛེས་་་་་་་་་་་་
ལྗོངས་ཁུལ་གྱི་སྒོ་འཛིན་སྔོན་མངག་ལམ་ལུགས་ཁྱབ་་་་་་་་་་་
གདལ་གཏོང་དགོས། བདུན་ནས་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་་་་་་་་
དང་མཚན་མོའི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་དགོས་་་་
ཤིང་། གླ་ཡོད་འཁོར་ཞག་གི་ལམ་ལུགས་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་
པ་དང་དུས་ཆེན་དང་། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ། དེ་བཞིན་་་་་
ཡུལ་སྐོར་བ་མང་བའི་དུས་ཀྱི་འགྲིམ་འགྲུལ་དོ་དམ་ལ་་་་་་་་་
ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་དགོས། མཚན་མོའི་རིག་གནས་ཡུལ་་་་་་་་
སྐོར་གྱི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཤུགས་ཆེན་བཏང་ནས་་་
རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་མཚན་མོའི་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་་་་་་་་་་་
མཛད་སྤྱོད་འདུས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་སྐྲུན་དགོས། བརྒྱད་་་་
ནས་ཐོན་ལས་མཉམ་འདྲེས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་་་་་་་
གཏོང་དགོས་ཤིང་། གྲུ་གཟིངས་ཆེན་པོ་དང་སྤྲོ་གསེང་གྲུ་
གཟིངས་ཀྱི་ཡུལ་སྐོར་དང་མངོན་མིན་རིག་གནས་ཤུལ་་་་་་་
བཞག་གི་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་ཡུལ་སྐོར་སོགས་ལས་རྣམ་་
འཕེལ་རྒྱས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཏེ་རིག་གནས་དང་ཡུལ་སྐོར་
གཉིས་དེང་རབས་ཅན་གྱི་ལག་རྩལ་དང་མཉམ་འདྲེས་་་་་་་
ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས་རབས་གསར་པའི་་་་་་་་་་་་
དབྱིངས་ཚུད་པའི་ཉམས་ལེན་ཅན་གྱི་རིག་གནས་དང་་་་་་་
ཡུལ་སྐོར་འཛད་སྤྱོད་ཀྱི་ནང་དོན་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་་་་་་་་་་་
དགོས། དགུ་ནས་ཁྲོམ་རའི་ལྟ་འདོམས་ཁྲིམས་འཛིན་ལ་་་
ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་དགོས་ཤིང་། ཁྲིམས་འགལ་སྒྲིག་འགལ་་་
གྱི་གཉེར་སྐྱོང་བྱེད་སྤྱོད་ལ་རྡུང་རྡེག་ནན་པོ་བཏང་ནས་་་་་
རིག་གནས་དང་ཡུལ་སྐོར་གྱི་ཁྲོམ་རའི་བདེ་འཇགས་དོ་་་་་་
དམ་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་སྟེ་རིག་གནས་རོལ་རྩེད་དང་་་་་་
ཡུལ་སྐོར་སྒྲིག་ཆས་ཀྱི་སྤུས་ཚད་དང་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ལྟ་་་་་
འདོམས་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་དགོས་པ་བཅས་རེད།
(བདེ་དབང་དང་ལྷག་ཚེས་ཀྱིས་སྒྱུར་ཞུས་བྱས)

ཟླ་8ཚེས་22ཉིན། ཧྲན་ཏུང་ཡན་ཐའེ་ཡི་ཏ་གཡོད་ཁྲེང་དུ“གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བག་ཆགས”ཞེས་པའི་འགྲེམས་སྟོན་འཚོགས་་་་
པ་དང་། དེའི་ནང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་དགོད་བྲོ་བའི་ཡུལ་སྐད་དུམ་བུ་ལ་གྲོང་མི་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡིད་དབང་འཕྲོག དགོད་བྲོ་བ་་་་་་་་
དང་ས་ཁུལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཟབ་མོ་ལྡན་པའི་ཡུལ་སྐད་དེ་དག་ལ་ལྟད་མོ་ཆེ་བའི་འཆར་འགོད་བྱས་པ་བརྒྱུད། མཐོང་ཐོས་་་་་་་་་་་་
གསར་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། དེ་དག་ལས་ཐུན་མིན་གྱི་གྲོང་མིའི་རང་གཤིས་དང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་རིག་གནས་མཚོན་ཐུབ།
འདི་ནི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཏ་གཡོད་ཁྲེང་དུ་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་གི་དགོད་བྲོ་བའི་ཡུལ་སྐད་དུམ་བུར་ལྟ་བཞིན་པ།

2019ལོའི་ཀྲུང་གོའི་ཞིང་པའི་ལོ་ལེགས་དུས་ཆེན་གྱི་
བྱེད་སྒོ་རབ་དང་རིམ་པ་པེ་ཅིང་དུ་གཉེར་བ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་8
ཚེས་23ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཚེས་23
ཉིན། ཞིང་ལས་གྲོང་གསེབ་པུའུ་དང་ཀྲུང་གོ་ཞིང་་་་་་
པའི་ལོ་ལེགས་དུས་ཆེན་སྒྲིག་འཛུགས་མཛུབ་ཁྲིད་ཨུ་་་
ལྷན་གྱིས་པེ་ཅིང་དུ་2019ལོའི“ལོ་ལེགས་ལ་རྟེན་་་་་་་
འབྲེལ་ཞུ་བའི་འཛད་སྤྱོད་དུས་ཆེན”དང་ཞིང་པའི་་་་
ལག་ཐོགས་ཁ་པར་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་རྩལ་ནུས་གསོ་སྦྱོང་་
གི་འགོ་ཚུགས་མཛད་སྒོ་གཉེར་བ་རེད།
འདི་ལོའི་ཀྲུང་གོའི་ཞིང་པའི་ལོ་ལེགས་དུས་ཆེན་
གྱི་བྱེད་སྒོ་གལ་ཆེན་རབ་དང་རིམ་པ་སྟེ་འགོ་ཚུགས་་་་
མཛད་སྒོར་2019ལོའི“ལོ་ལེགས་ལ་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་་་་
བའི་འཛད་སྤྱོད་དུས་ཆེན”དང་། ཞིང་པའི་ལག་་་་་་་་
ཐོགས་ཁ་པར་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་རྩལ་ནུས་གསོ་སྦྱོང་། ས་
གནས་70ཡིས་ལོ་ལེགས་ལ་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བ་དང་་་་་་་་
ཀུན་འདུས་སྨྱན་སྦྱོར་གྱིས་མཉམ་འགུལ་བྱེད་སྒོ་ཐད་་་
གཏོང་གི་བཀོད་སྒྲིག་ཡོངས་བསྒྲགས་དང་། ཁེ་ལས་་་
30ལྷག་ཙམ་གྱིས་མཉམ་དུ“ལོ་ལེགས་ལ་རྟེན་འབྲེལ་་
ཞུ་བའི་འཛད་སྤྱོད་དུས་ཆེན”དང་ཞིང་པའི་ལག་་་་་་་་
ཐོགས་ཁ་པར་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་རྩལ་ནུས་གསོ་སྦྱོང་བྱེད་་
སྒོའི་གྲོས་འགོ་བཏོན་པ་རེད།
ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། ད་ཐེངས་ཀྱི
“ལོ་ལེགས་ལ་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བའི་འཛད་སྤྱོད་དུས་་་་་་་
ཆེན”བྱེད་སྒོ་དེ་རྒྱལ་སྟོན་གྱི་སྔ་ནུབ་བར་རྒྱུན་མཐུད་་
རྒྱུ་དང་དེའི་རིང་དྲ་ཐོག་གི་ཚོང་ཁང་ཆེ་མོ་ཁག་དང་།
ཚོང་ཁང་དང་སྒོ་རྩིས་ཚོང་ཁང་ཆེ་གྲས་ཁག སྡེབ་་་་་་་
ཚོང་ཁྲོམ་ར་བཅས་ཀྱིས་དྲ་ཐོག་དང་དྲ་ཕྱིའི་བྲིན་སྐུལ་
བྱེད་སྒོ་རབ་དང་རིམ་པ་གཉེར་ནས་ཞིང་པར་ཞིང་་་་་
ལས་ཐོན་ཟོག་སྤུས་ལེགས་རིན་གོང་མཐོ་པོའི་ངང་་་་་་
ཚོང་རོགས་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཞིང་པའི་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་
བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་རྩལ་ནུས་གསོ་སྦྱོང་གཟའ་འཁོར་དེ་ཟླ་་
8ཚེས་29ཉིན་བར་རྒྱུན་མཐུད་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་་་་་་

ཆེད་དོན་བྱེད་སྒོ་ཐེངས་20ལྷག་ཙམ་སྤེལ་རྒྱུ་མ་ཟད།
ས་གནས་ཁག་གིས་ཀྱང“ལག་ཐོགས་ཁ་པར་ལ་་་་་་་་་་་་
བརྟེན་ནས་ཞིང་ལས་ཐོན་ཟོག་གྲོང་ཚོ་ནས་གྲོང་་་་་་་
ཁྱེར་དུ་ཚོང་རོགས་བྱ་རྒྱུའི”བརྗོད་དོན་གཙོ་བོར་་་་་་་་
དམིགས་ནས་གསོ་སྦྱོང་བྱེད་སྒོ་རབ་དང་རིམ་པ་སྤེལ་་
རྒྱུ་རེད།
གྲངས་གཞི་ལས་མངོན་པ་ལྟར་ན། 2015ལོ་་་་་
ནས་བཟུང་།“རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཞིང་པའི་ལག་ཐོགས་་་
ཁ་པར་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་རྩལ་ནུས་གསོ་སྦྱོང་གནའ་་་་་་་་་་
འབྲེལ”ཚབ་མཚོན་དུ་བྱས་པའི་ཁེ་ལས་དང་བྱ་་་་་་་་་་་་
གཞག་ཚན་པས་ཁྱོན་ཞིང་པ་མི་ཐེངས་ཁྲི་3000ལྷག་་
ཙམ་ལ་གསོ་སྦྱོང་བྱས་ཡོད། འདི་ལོའི་ལོ་ལེགས་དུས་་
ཆེན་ལ་བདམས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་་་་་་
ཤོས་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་70གཙོ་གནད་དུ་བྱས་ནས་གྲོང་་་་
ཚོ་རེ་ནས་ཉུང་མཐར་ཡང་ཞིང་པ་100ལ་ལག་་་་་་་་་་་་
ཐོགས་ཁ་པར་གྱི་ཐད་གཏོང་དང་། བརྙན་ཐུང་པར་་
ལེན། དྲ་ཐོག་ཚོང་ཁང་ནས་ཅ་དངོས་འཚོང་བ་་་་་་་་་་
སོགས་ཀྱི་རྩལ་ནུས་བསླབ་ཡོད་པ་རེད།
ཞིང་ལས་གྲོང་གསེབ་པུའི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་་་་་་
ཡུས་ཁང་ཀྲེང་གིས་ཞིང་པར་ཁེ་བཟང་རག་པ་དང་།
གྲོང་མིར་ཕན་པ་འདོགས་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་་་་་་་
ནས་ལོ་ལེགས་བྱུང་བར་མཉམ་དུ་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བ་་་་་
དང་། ལོ་ལེགས་མཉམ་སྤྱོད་བྱས་ཏེ། ཆ་འཕྲིན་ཅན་་
གྱི་ཐབས་ལམ་སྤྱད་དེ་ཐོན་ཚོང་སྦྲེལ་མཐུད་ལ་རོགས་་
རམ་དང་། ཞིང་ལས་ཐོན་ཟོག་བཙོངས་ཐུབ་པ་དང་་
རིན་གོང་མཐོ་པོ་རག་པར་རོགས་རམ་བྱེད་དགོས་་་་་་
ཞེས་བརྗོད། བྱེད་སྒོ་སྤེལ་ཡུལ་དུ་འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་ལས་་
དང་། ས་གནས་སྲིད་གཞུང་། ཞིང་པའི་འཐུས་མི་་་་་
བཅས་ཀྱིས་དཔེ་མཚོན་གཏམ་བཤད་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད།
(པ་ཕན་གྱིས་བསྒྱུར། བདེ་སྐྱིད་སྒྲོལ་དཀར་་་་་་་་་
དང་པ་ཕན་གྱིས་ཞུས)

རང་་རྒྱལ
རང
རྒྱལ་་གྱིས
གྱིས།།
ཀྲུང་གོ་གསར་པ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་70འཁོར་བའི་དཔེ་སྐྲུན་ཐོན་རྫས་རྩེ་གྲ་སྐབས་26པའི་དཔེ་དེབ་སྟོན་ཚོགས་སུ་བཏོན་པ།

ཉེ་ཆར། པེ་ཅིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔེ་དེབ་སྟོན་ཚོགས་སྐབས་26པར་ཀྲུང་གོ་གསར་པ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་70འཁོར་བའི་དཔེ་སྐྲུན་ཐོན་རྫས་རྩེ་གྲ་འགྲེམས་སྟོན་བྱས་པ་དང་། ཀྲུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་
པ་དང་ཀྲུང་གོའི་ཉམས་འགྱུར་མངོན་པའི་ཕུལ་བྱུང་གི་དཔེ་སྐྲུན་དངོས་པོ་ཁག་ལས་ཀྲུང་གོའི་དཔེ་སྐྲུན་ལས་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་དང་དར་རྒྱས་ཀྱི་ཉམས་འགྱུར་མངོན་ཡོད།
འདི་ནི་པེ་ཅིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔེ་དེབ་སྟོན་ཚོགས་སྐབས་26པའི་ཀྲུང་གོ་གསར་པ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་70འཁོར་བའི་དཔེ་སྐྲུན་ཐོན་རྫས་རྩེ་གྲའི་འགྲེམས་ཁུལ་ཡིན་པ།

རྒྱལ་་སྲིད
རྒྱལ
སྲིད་་སྤྱི
སྤྱི་་ཁྱབ
ཁྱབ་་ཁང
ཁང་་སྒོ
སྒོ་་ཁྲལ
ཁྲལ་་ཁྲལ
ཁྲལ་་སྲོལ
སྲོལ་་ཨུ
ཨུ་་ཡོན
ཡོན་་ལྷན
ལྷན་་ཁང
ཁང་་གིས
གིས།།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ཝུའུ་ལུའུ་མུའུ་ཆི་་
ནས་ཟླ་8ཚེས་23ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ།
ཚེས་23ཉིན། རྒྱལ་ཁབ་ནགས་ལས་དང་རྩྭ་ཐང་་་་་་་་་
ཅུས་ཀྱི་ཅུས་ཀྲང་ཀྲང་ཅན་ལུང་གིས་2025ལོར་་་་་་་་་་
སླེབས་སྐབས་རང་རྒྱལ་དུ་ནགས་བཟོའི་སྡོང་ཕྲུག་་་་་་་
གཙོ་བོ་སྤྱོད་ཚད་75%ཟིན་པ་དང་། འདེབས་་་་་་་་་་་
འཛུགས་སྡོང་ཕྲུག་གི་ཐོན་ཁུངས་སྲུང་སྐྱོང་བེད་སྤྱོད་་་
དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱིར་གཏོང་ནང་འདྲེན་གྱི་སྒོ་་ ལམ་ལུགས་གཞི་རྩའི་ཆར་འཛུགས་པ། ས་བོན་ཐོན་་་
ཁྲལ་སྲོལ་ཡིག》སོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཁྲིམས་སྲོལ་དང་་་་་ སྐྱེད་མཁོ་འདོན་མ་ལག་སྔར་བས་འཐུས་སྒོ་ཚང་དུ་་་་་
རྒྱལ་སྤྱིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་རྩ་དོན་གཞིར་བཟུང་། གཏོང་བ། སྡོང་ཕྲུག་ཁྲོམ་རའི་ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་ཆུ་ཚད་
རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པ་བརྒྱུད། རྒྱལ་ ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་མཐོ་རུ་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་བརྩོན་་་
སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་སྒོ་ཁྲལ་ཁྲལ་སྲོལ་ཨུ་ལྷན་གྱིས། 2019
ལེན་བྱ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་བརྗོད་པ་རེད།
ལོའི་ཟླ་12ཚེས་15ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་12དང་སྐར་མ་01
ཁོང་གིས་ཚེས་23ཉིན། ཤིན་ཅང་ཡུ་གུར་རང་་་
ནས་བཟུང་ཨ་རི་ནས་ཐོན་པའི་རླངས་འཁོར་དང་དེའི་ལྷུ་ སྐྱོང་ལྗོངས་ཁྲང་ཅིས་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཚོགས་པའི་རྒྱལ་་་
ལག་གི་སྒོ་ཁྲལ་25%དང་5%སྤོ་རྒྱུ་སླར་གསོ་བྱེད་པའི་་་་་ ཡོངས་ཀྱི་ནགས་ཚལ་དང་རྩྭ་ཐང་གི་ས་བོན་ལས་དོན་
ཐག་བཅད་པ་རེད།
ཚོགས་འདུའི་ཐོག་གོང་གསལ་གྱི་སྐད་ཆ་དེ་བཤད་པ་་
ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཨ་རི་ཕྱོགས་ལ་མུ་མཐུད་རྒྱལ་་་་་་་་ རེད།
ཁབ་གཉིས་ཀྱི་གཙོ་བདག་གི་ཨ་ཀེན་ཐིན་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་
ཀྲང་ཅན་ལུང་གིས་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅོ་་་་་་་་་
ཐུན་མོང་ངོས་འཛིན་དང་ཏ་པན་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ཐུན་་་་་་ བརྒྱད་པ་འཚོགས་ཚུན། རང་རྒྱལ་གྱི་ནགས་ཚལ་་་་་་་
མོང་ངོས་འཛིན་གཞིར་བཟུང་། གྲོས་བསྡུར་བྱས་ནས་་་་་་་ དང་རྩྭ་ཐང་གི་ས་བོན་སྒྱུར་བཅོས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་གྲུབ་
འགལ་ཟླ་སེལ་བའི་ཡང་དག་ཐབས་ལམ་དུ་བསྐྱོད་དེ།
འབྲས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཐོབ་ཡོད། རྒྱལ་ཡོངས་་་་
ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་དང་མཉམ་དུ་དཔལ་འབྱོར་ཚོང་དོན་གྱི་་་་་་ སུ་ཁྱོན་བསྡོམས་ནགས་ཚལ་སྡོང་ཕྲུག་ས་བོན་སྤྱི་རྒྱ་་་་་
རྩོད་གཞི་མཚམས་འཇོག་གི་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་ཆེད་་་་་་་་ དུང་ཕྱུར་1.7དང་སྡོང་ཕྲུག་དུང་ཕྱུར་2800ལྷག་་་་་་་
འབད་འཐབ་ཧུར་ཐག་བྱེད་པའི་རེ་བ་བཏོན་པ་རེད།
ཙམ་ཐོན་སྐྱེད་བྱས་པ་དང་། ནགས་ཚལ་སྡོང་ཕྲུག་་་་་
（རིག་རྡོར་གྱིས་བསྒྱུར། སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་ཞུས） སྤུས་ལེགས་3224དང་རྩྭ་ཐང་གི་ས་བོན་སྣ་ཁ་106

སྤྱི་བསྒྲགས་སྤེལ་ཏེ་ཨ་རི་ནས་ཐོན་པའི་རླངས་འཁོར་དང་དེའི་ལྷུ་ལག་གི་སྒོ་ཁྲལ་སྤོར་རྒྱུ་སླར་གསོ་བྱེད་པའི་ཐག་བཅད་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་8ཚེས་་ ཐོའི་ཚོང་ཟོག་གི་སྒོ་ཁྲལ་སྤར་བའི་ཁྲལ་ཚད་10%ནས་་་་་་
23ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཀྲུང་ཨ་རྒྱལ་ཁབ་་་་་ 25%བར་མཐོ་རུ་གཏོང་རྒྱུའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ་རེད།
གཙོ་བདག་གི་ཨ་ཀེན་ཐིན་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ཐུན་མོང་ངོས་ 2019ལོའི་ཟླ་8ཚེས་15ཉིན། ཨ་རི་སྲིད་གཞུང་གིས་་་་་་་་
འཛིན་དོན་འཁྱོལ་བྱ་ཆེད། 2018ལོའི་ཟླ་12ཚེས་14
ཀྲུང་གོ་ནས་ནང་འདྲེན་བྱས་པའི་ཨ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་3000
ཉིན། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁབ་ཁང་སྒོ་ཁྲལ་ཁྲལ་སྲོལ་ཨུ་ལྷན་་་་་་་་་ ཙམ་གྱི་ཚོང་ཟོག་ལ་སྒོ་ཁྲལ་10%སྤོར་རྒྱུ་དང་། 2019
གྱིས་སྤྱི་བསྒྲགས་སྤེལ་ཏེ། 2019ལོའི་ཟླ་1ཚེས་1ཉིན་་་་་་་་ ལོའི་ཟླ་9ཚེས་1ཉིན་ནས་བཟུང་དང་ཟླ་12ཚེས་15ཉིན་་་
ནས་བཟུང་ཨ་རི་ནས་ཐོན་པའི་རླངས་འཁོར་དང་དེའི་ལྷུ་ ནས་བཟུང་བར་ཁག་གཉིས་ལ་དབྱེ་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་་
ལག་གི་སྒོ་ཁྲལ་ཟླ་བ་གསུམ་རིང་སྤོར་མཚམས་བཞག་པ་་་་་ རྒྱུའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ་རེད། ཨ་རི་ཕྱོགས་ཀྱི་གོང་་་་་་་་་་
རེད། 2019ལོའི་ཟླ་3ཚེས་31ཉིན། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་་་་་ གསལ་གྱི་བྱེད་ཐབས་ཀྱིས་ཀྲུང་ཨའི་དཔལ་འབྱོར་ཚོང་་་་་་་
ཁང་སྒོ་ཁྲལ་ཁྲལ་སྲོལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་སྤྱི་བསྒྲགས་་་་་ དོན་རྩོད་གཞི་རྒྱུན་མཐུད་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ནས། རྒྱལ་ཁབ་་་་་་་་་་
སྤེལ་ཏེ། 2019ལོའི་ཟླ་4ཚེས་1ཉིན་ནས་བཟུང་ཨ་རི་་་་་་་ གཉིས་ཀྱི་གཙོ་བདག་གི་ཨ་ཀེན་ཐིན་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ཐུན་
ནས་ཐོན་པའི་རླངས་འཁོར་དང་དེའི་ལྷུ་ལག་གི་སྒོ་ཁྲལ་་་་་ མོང་ངོས་འཛིན་དང་ཏ་པན་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ཐུན་མོང་་་་་་
མུ་མཐུད་སྤོར་མཚམས་བཞག་པ་དང་། སྒོ་ཁྲལ་སྤོར་་་་་་་་་་ ངོས་འཛིན་དང་རྒྱབ་འགལ་དུ་གྱུར་ཡོད།
མཚམས་བཞག་པའི་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་མཚམས་འཇོག་དུས་་་་
ཕྱོགས་མང་ཚོང་དོན་སྒྲིག་སྲོལ་ལ་སྲུང་སྐྱོང་དང་་་་་་་་་
ཚོད་ལོགས་སུ་བརྡ་ཐོ་གཏོང་རྒྱུ་རེད།
རང་ངོས་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་སྲུང་སྐྱོང་བྱ་ཆེད།
2019ལོའི་ཟླ་5ཚེས་9ཉིན། ཨ་རི་སྲིད་གཞུང་གིས་་ 《ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགག་སྒོའི་་་་་་་
2019ལོའི་ཟླ་5ཚེས་10ཉིན་ནས་བཟུང་། ཀྲུང་གོ་ནས་་་་ བཅའ་ཁྲིམས》དང་། 《ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་
ནང་འདྲེན་བྱས་པའི་ཨ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་2000གི་གསལ་་་་་་ ཁབ་ཕྱི་ཕྱོགས་ཚོང་དོན་བཅའ་ཁྲིམས》《ཀྲུང་ཧྭ་མི་་་་་་་་་་

2025ལོར་སླེབས་སྐབས་ནགས་བཟོའི་སྡོང་ཕྲུག་གཙོ་བོ་
སྤྱོད་ཚད་75%ཟིན་པའི་བརྩོན་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ།

ཞིབ་བཤེར་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ། ནགས་བཟོའི་་་་་་་་
སྡོང་ཕྲུག་གཙོ་བོ་སྤྱོད་ཚད་65%བར་མང་དུ་ཕྱིན་་་་་་
ཡོད། དེས་མ་ཚད་ནགས་ཚལ་དང་རྩྭ་ཐང་གི་ས་བོན་
ཐོན་ཁུངས་ཁྲི་10ཙམ་སོར་འཇོག་བྱས་པ་དང་རིམ་་་་
པ་ཁག་དང་རིགས་ཁག་དང་དྲ་ཐོག་དྲ་ཕྱིའི་སྡོང་ཕྲུག་
དང་མེ་ཏོག་ཉོ་ཚོང་ཁྲོམ་ར་100ཙམ་བཙུགས་པར་་་་་
རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པའི་སྡོང་ཕྲུག་ཉོ་ཚོང་ལས་སྟེགས་་
མ་ལག་དང་དེ་བཞིན་ས་བོན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་གཙོ་་་་་
བོར་བྱས་པའི་སྡོང་ཕྲུག་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ཁྲིམས་སྲོལ་་་
མ་ལག་རགས་ཙམ་གྲུབ་ཡོད་ཅེས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པ་་་་་་་་་
རེད།
གོམ་སྟབས་རྗེས་མར། དུས་ཡུན་ལོ་5སྤྱད་དེ་་་་་་
རང་རྒྱལ་གྱི་སྡོང་ཕྲུག་ཐོན་ཁུངས་ལ་གཞི་རྩའི་ཆར་་་་་
མཐིལ་བཤེར་བྱས་ཏེ་སྡོང་ཕྲུག་གི་སྤུས་ཚད་ཐོན་་་་་་་་་་
ཁུངས་སྲུང་སྐྱོང་བེད་སྤྱོད་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་པ་་་་་་་་་་
དང་། ནགས་ཤིང་སྣ་ཁ་ཞིབ་བཤེར་གཏན་འཁེལ་བྱ་་
ཐབས་དང་གོ་རིམ་ལེགས་སུ་གཏོང་བ། རྩྭའི་སྣ་ཁ་་་་་
ཞིབ་བཤེར་གཏན་འཁེལ་ལམ་ལུགས་འཐུས་སྒོ་ཚང་་་་
དུ་གཏོང་བ། ནགས་བཟོ་ལྗང་འགྱུར་དང་སྣོད་་་་་་་་་་་
བཅུད་ཉམས་བཟོར་མཁོ་བའི་རང་ཡུལ་གྱི་སྡོང་ཕྲུག་་་
སྤུས་ལེགས་དང་རྩྭ་ཐང་གི་སྣོད་བཅུད་ཉམས་གསོར་་་
མཁོ་བའི་རང་ཡུལ་གྱི་རྩྭའི་ས་བོན་སྤུས་ལེགས་མགྱོགས་
མྱུར་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པ་དང་འབྲེལ། སོན་བཟང་་་་
ཁྱབ་གདལ་བེད་སྤྱོད་ལམ་ལུགས་འགན་ལེན་ལ་ཤུཌ་་་
སྣོན་རྒྱག་དགོས་ཞེས་ཁོང་གིས་བརྗོད་པ་རེད།

