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བོད་ཁུལ་གསར་འགྱུར།

2019 ལོའི་ཟླ་ 8 ཚེས་ 25

ལོ་10ཡི་རིང་། རྒྱལ་ཁབ་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱིས་་
སྔ་རྗེས་སུ་གནའ་དཔེ་ཡོངས་བཤེར་ལ་འགྲོ་གྲོན་སྒོར་ཁྲི་་་
1031.72བཏང་ཡོད། མིག་སྔར། ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་གྲོང་
ཁྱེར(ས་ཁུལ)7གྱི་གནའ་དཔེ་ཡོངས་བཤེར་ཐོ་འགོད་ལས་
དོན་མཇུག་འགྲིལ་དུས་མཚམས་སུ་སླེབས་པ་དང་ཡོངས་་
བཤེར་ཐོ་འགོད་བྱས་པའི་གནའ་དཔེ་པོ་ཏི་ཁྲི་1.3ལྷག་་་་་
ཙམ་ཟིན་ཡོད།

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།
ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་གནའ་དཔེ་་་་་
སྲུང་སྐྱོང་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་སྔ་རྗེས་སུ་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་མལ་གྲོ་་་་
གུང་དཀར་རྫོང་མང་རྭ་དགོན་གྱི་ཉམས་ཆག་བྱུང་བའི་་་་་་་
གནའ་དཔེའི་ཉམས་གསོའི་ལས་དོན་ལེགས་སྒྲུབ་ཟིན་་་་་་་་་
ནས། གནའ་དཔེ་དང་ཚད་ལྡན་ཡིག་ཆའི་ལོ་མ་248
ཉམས་གསོ་བྱས་པ་དང་པར་རིས་496ཡིག་ཚགས་བཟོས་་་
པ་དང་པར་ལེན་བྱས་ཡོད། ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་ལྷུན་རྩེ་རྫོང་བྱ་
ཡུལ་ཤང་པད་དཀར་དགོན་གྱི་རྩ་ཆེའི་གནའ་དཔེ་དང་་་་་་་
ཚད་ལྡན་ཡིག་ཆ་ཁུག་མ་66(པོ་ཏི་237)དང་ལོ་མ་ཁྲི་3
ལྷག་ཙམ་ལེགས་སྒྲིག་དང་། ཡིག་ཚགས་བཟོ་བ། པར་ལེན་སོགས་ཀྱི་་་་
ལས་དོན་སྤེལ་ཏེ་རྩ་ཆེའི་གནའ་དཔེ་དང་ཚད་ལྡན་ཡིག་ཆ་ཡོངས་ལ་་་་་་
གྲངས་འཛིན་ཅན་གྱི་གྲངས་གཞི་བཟོས་པ་རེད།
གནའ་དཔེ་གྲངས་གཞི་ཅན་གྱི་ལས་དོན་ཡག་པོ་སྒྲུབ་ཆེད། མིག་་་
སྔར། རྒྱལ་ཁབ་གནའ་དཔེ་སྲུང་སྐྱོང་ལྟེ་གནས་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་་་་་
རིག་གནས་ཐིང་གིས“དུས་ཐེངས་གསུམ་པའི་གནའ་དཔེ་གྲངས་་་་་་་་་་་་
འཛིན་ཅན་གྱི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་ལག་ལེན་གྱི་གསོ་སྦྱོང་་་་་་་་
འཛིན་གྲྭ”གཙོ་གཉེར་བྱས་ནས། བོད་ཀྱི་གནའ་དཔེ་སྲུང་སྐྱོང་ལས་་་་་་
དོན་གྱི་དོན་དངོས་གནས་ཚུལ་ལ་དམིགས་ཏེ། རིགས་གཅིག་མཁས་་་་་་
ཅན་གདན་དྲངས་ནས་མིག་སྔའི་གནའ་དཔེ་གྲངས་འཛིན་ཅན་གྱི་་་་་་་་་
འཕེལ་རིམ་འཆར་འགོད་དང་། རྒྱལ་ཁབ་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་གྲངས་་་་་
ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཚད་ལྡན་ཡིག་ཆ་གྲངས་འཛིན་ཅན་གྱི་ལས་དོན་སྒྲུབ་་་
ཚུལ། གྲངས་གཞིའི་ཐོན་ཁུངས་ཉར་ཚགས་དང་ཞབས་ཞུ། བོད་ཡིག་་
གི་གནའ་དཔེའི་ཚད་ལྡན་ཡིག་ཆ་གྲངས་འཛིན་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་་་་་་་་
ལག་རྩལ་དང་ཉེར་མཁོའི་དཔེ་སྟོན། བོད་ཡིག་གི་གནའ་དཔེའི་དཀར་
ཆག་སྒྲིག་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་འཆད་ཁྲིད་བྱས་པ་རེད། དེ་དང་དུས་་་་་་་་་་་
མཚུངས། གནའ་དཔེ་གྲངས་གཞི་ཅན་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་སྟངས་ནང་་་་་་་
སློབ་མ་ཞུགས་སུ་བཅུག་སྟེ། གནའ་དཔེ་ཉར་ཚགས་ཚན་པས་གནའ་་་་་
དཔེ་གྲངས་འཛིན་ཅན་གྱི་ལས་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུར་རིགས་པའི་གཞུང་་་་་་་་་
ལུགས་དང་ལག་ལེན་གྱི་རྨང་གཞི་བརྟན་པོ་འདིང་རྒྱུ་དང་། བོད་ཡིག་་་
གི་གནའ་དཔེ་གྲངས་གཞི་ཅན་གྱི་ཆེད་ལས་མི་སྣའི་དཔུང་ཁག་གསོ་་་་་་་
སྐྱོང་ཆེད་དུ་ལས་སྟེགས་ནུས་ལྡན་མཁོ་འདོན་བྱ་རྒྱུ་རེད།

བོད་ཀྱིས་གནའ་དཔེ་ཡོངས་བཤེར་ལས་དོན་སྤེལ་ནས་ལོ་10
སོང་རིང་གི་གྲུབ་འབྲས་གཡུར་དུ་ཟ་བ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་གནས་ཚུལ་འབྱོར་གསལ། ཀྲུང་་་་་
གོའི་བོད་ལྗོངས་གསར་འགྱུར་དྲ་བའི་ཐོག་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན།
གསུང་རབ་གནའ་དཔེ་དང་ཚད་ལྡན་ཡིག་ཆར་སྲུང་སྐྱོང་ཡག་པོ་བྱེད་་་་
པ་དེས་རིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་ལ་སྐུལ་འདེད་དང་། མི་རིགས་ཀྱི་སྙིང་་་
སྟོབས་དར་སྤེལ། མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ལ་ཤུགས་སྣོན། རིག་གནས་་་་་་
དར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་ཐད་གལ་ཆེའི་་་་
དོན་སྙིང་ལྡན་ཡོད། 2009ལོར་རང་ལྗོངས་ཀྱིས་གནའ་དཔེ་ཡོངས་་་་་
བཤེར་ཐོ་འགོད་ལས་དོན་སྤེལ་འགོ་ཚུགས་ཡོད། ལོ་10ཡི་རིང་། རྒྱལ་
ཁབ་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱིས་སྔ་རྗེས་སུ་གནའ་དཔེ་ཡོངས་བཤེར་གྱི་་་་
འགྲོ་གྲོན་སྒོར་ཁྲི་1031.72ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད། མིག་སྔར་ལྗོངས་་་་་
ཡོངས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར(ས་ཁུལ)7གྱི་གནའ་དཔེ་ཡོངས་བཤེར་ཐོ་འགོད་་་་་་་་
ལས་དོན་མཇུག་འགྲིལ་དུས་མཚམས་སུ་སླེབས་པ་དང་ཡོངས་བཤེར་ཐོ་
འགོད་བྱས་པའི་གནའ་དཔེ་པོ་ཏི་ཁྲི་1.3ལྷག་ཙམ་ཟིན་ཡོད།

རྩ་ཆེའི་གནའ་དཔེ་217རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཆེའི་དཔེ་་་་་
རྙིང་གི་མིང་གཞུང་ནང་ཚུད་པ།

ཉེ་ཆར། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་གནའ་དཔེ་པུའི་ཀྲུའུ་་་་
རེན་གཞོན་པ་ཚེ་བློས་གསར་འགོད་པར། མིག་སྔར་ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་་་་་
གྲོང་ཁྱེར(ས་ཁུལ)7གྱི་གནའ་དཔེ་ཡོངས་བཤེར་ཐོ་འགོད་ལས་དོན་་་་་་་་
མཇུག་འགྲིལ་དུས་མཚམས་སུ་སླེབས་པ་དང་། གནའ་དཔེ་ཡོད་པའི་་་་་
ས་ཆ་1600ལྷག་ཙམ་ཤེས་པའི་ཁྲོད་ས་ཆ་1200ལྷག་ཙམ་གྱི་གནའ་་་་་་
དཔེ་ཡོངས་བཤེར་ཐོ་འགོད་ལས་དོན་བསྒྲུབས་ཟིན་ཞིང་། ཡོངས་་་་་་་་་

གནའ་དཔེ་པོ་ཏི་ཁྲི་1.3ལྷག་ཙམ་ལ་ཡོངས་བཤེར་བྱས་པ།

བཤེར་ཐོ་འགོད་བྱས་པའི་གནའ་དཔེ་པོ་ཏི་ཁྲི་1.3ལྷག་ཙམ་ཟིན་ཡོད།
ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ་དང་། ནོར་བུ་གླིང་ཁ། ས་སྐྱ་དགོན། འབྲས་སྤུངས་་་་་
དགོན། བོད་ལྗོངས་རྟེན་རྫས་བཤམས་མཛོད་ཁང་སོགས་གཙོ་གནད་་་
གནའ་དཔེ་སྲུང་སྐྱོང་ཚན་པར་སྔར་བཞིན་གནའ་དཔེ་འབོར་ཆེན་་་་་་་་་
ཡོངས་བཤེར་བྱ་རྒྱུར་ལུས་ཡོད་པ་དང་། མིག་སྔར་ཡོངས་བཤེར་གྱི་་་་་་་
འབྲེལ་ཡོད་ལས་དོན་སྤེལ་འགོ་ཚུགས་ཡོད། དེའི་ཁྲོད་ནོར་བུ་གླིང་་་་་་་་
ཁའི་དུས་མཚམས་གསར་པའི་གནའ་དཔེ་ཡོངས་བཤེར་ཐོ་འགོད་དང་་
རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྤོ་རུང་བའི་རིག་དངོས་ཀྱི་ཡོངས་བཤེར་ལས་་་་་་་་
དོན་སྤེལ་ནས་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་སོང་ཟིན་པ་དང་། ལས་དོན་གལ་ཆེན་དེ་་་་
གཉིས་ནི་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་གནའ་དཔེ་སྲུང་སྐྱོང་ལྟེ་གནས་དང་ནོར་གླིང་
དོ་དམ་ཁྲུའུ་ཡིས་མཉམ་ལས་བྱས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་བརྗོད།
བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་གནའ་དཔེ་ཉར་ཚགས་ཚན་པ་ཁ་ཐོར་་་་་་་
ཡིན་པས་གནའ་དཔེ་ཡོངས་བཤེར་དང་ཐོ་འགོད་བྱེད་རིང་ལས་དོན་་་་་
མི་སྣར་ཐག་རིང་ལུང་ཁུག་གྲོང་གསེབ་ནས་གནའ་དཔེ་རྙེད་པ་རེད།
ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་གནའ་དཔེ་་་་་
སྲུང་སྐྱོང་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་དེ་སྔ་ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་རྒྱ་ཚྭ་རྫོང་དྭགས་ལྷ་སྒམ་་་་
པོ་དགོན་གྱི་ཞིག་རོའི་ཁྲོད་ནས་གནའ་དཔེའི་ཤིང་པར་1500ལྷག་་་་་་་་
ཙམ་སྔོག་འདོན་ཐུབ་ནས་མྱུར་སྐྱོབ་རང་བཞིན་གྱི་གཙང་བཟོ་དང་་་་་་་་
ལེགས་སྒྲིག་བྱས་རྗེས་ཤིང་པར་གྱི་སྒྲོམ་བཟོས་ནས་ཆད་ལུས་དང་སྐྱོན་་་་
ཆག་ཚབས་ཆེན་བྱུང་བའི་ཤིང་པར་64ལ་གསབ་བརྐོས་བྱས་པ་དང་།
ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་ལྷུན་རྩེ་རྫོང་བྱ་ཡུལ་ཤང་པད་དཀར་དགོན་ནས་དེ་སྔ་རྩ་
ཆེའི་གནའ་དཔེ་ཁུག་མ66(པོ་ཏི་237)སྔོག་འདོན་ཐུབ་སྟེ་རང་སྐྱོང་་་་་

ལྗོངས་གནའ་དཔེ་སྲུང་སྐྱོང་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ལས་དོན་པས་དེར་གཙང་་་་་་་་
བཟོ་དང་། རིགས་དབྱེ། ལེགས་སྒྲིག་བཅས་བྱས་པ་རེད། 2012ལོ་་་་
ནས་བཟུང་། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་གནའ་དཔེ་སྲུང་སྐྱོང་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་སྔ་་་་
རྗེས་སུ་དམངས་ཁྲོད་དུ་གྱར་བའི་རྩ་ཆེའི་གནའ་དཔེ་པོ་ཏི་207བསྡུ་ཉོ་
བྱས་པ་མ་ཟད། དེའི་ནང་གི་མང་ཆེ་བ་རྩ་ཆེའི་དཔེ་རྒྱུན་དཀོན་རིགས་་
དང་གནའ་དཔེ་རྩ་ཆེན་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཀྱི་ཡོད།
ཚེ་བློས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པར། མིག་སྔའི་བར་ལྗོངས་ཡོངས་སུ་རྩ་ཆེའི་་
གནའ་དཔེ་ཁག་217(པོ་ཏི་291)རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཆེའི་གནའ་དཔེའི་་་་་་
མིང་གཞུང་ནང་ཚུད་པ་དང་། ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ་དང་། བོད་ལྗོངས་ཡིག་
ཚགས་ཁང་། བོད་ལྗོངས་རྟེན་རྫས་བཤམས་མཛོད་ཁང་། ནོར་བུ་་་་་་་་
གླིང་ཁ་སོགས་ཚན་པ་4“རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནའ་དཔེའི་གཙོ་གནད་སྲུང་་
སྐྱོང་ཚན་པའི”གྲས་སུ་བདེ་བླག་ངང་ཚུད་ཡོད་པ་རེད།

གནའ་དཔེའི་གྲངས་འཛིན་ཅན་གྱི་ལས་དོན་སྤེལ་་་་
ནས་རིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་དང་ཁྱབ་སྤེལ་ལ་སྐུལ་་་་་་་་་་་
འདེད་བཏང་བ།

ཚེ་བློས་གནའ་དཔེའི་གྲངས་འཛིན་ཅན་ནི་གནའ་དཔེའི་མ་ཡིག་་་་
ལ་སྐྱོན་ཕྲན་བུ་ཙམ་ཡང་མི་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་འོག་དེ་ཉིད་ཤེས་བྱའི་་
གཞི་རྟེན་ཡིན་པའི་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་ཐུབ་པ་བྱས་ཏེ་རིག་་་
གནས་རྒྱུན་འཛིན་དང་ཁྱབ་སྤེལ་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ངོ་་་་
སྤྲོད་བྱས།

དོམ་ཁྲ་འཚོ་སྡོད་ཁུལ་སྣོད་བཅུད་ལེགས་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ་བསྒྱུར་བ།

—— སི་ཁྲོན་རྔ་པ་སོགས་ས་ཁུལ་གྱིས་དོམ་ཁྲའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་གླིང་གི་སྒྲིག་སྲོལ་ཚོད་ལྟ་ཁུལ་གྱི་འཚོལ་ཞིབ་ལས་དོན་ལ་སྐུལ་འདེད་ཧུར་ཐག་བཏང་བ།

སི་ཁྲོན་དུ་འཚོ་གནས་བྱེད་པའི་བདག་ཏུ་མ་བཟུང་བའི་་་
དོམ་ཁྲ་1300ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་དེས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དོམ་ཁྲའི་་་་
བསྡོམས་འབོར་གྱི་74%བཟུང་ཡོད། སི་ཁྲོན་གྱིས་དོམ་ཁྲའི་་་
རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་གླིང་གི་སྒྲིག་སྲོལ་ཚོད་ལྟའི་ལས་དོན་ལ་སྐུལ་་་་་་་་་་་
འདེད་ཧུར་ཐག་བཏང་སྟེ། དོམ་ཁྲ་འཚོ་གནས་ཁུལ་སྣོད་་་་་་་་་་
བཅུད་ལེགས་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ་བསྒྱུར་ནས“རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་་་་་་་་
གཅེས་ནོར”ལ་འགན་ལེན་སྔར་ལས་ལྷག་པ་བྱས་དང་བྱེད་་་་་་་
བཞིན་ཡོད།
འཆར་འགོད་བྱེད་བཞིན་པའི་དོམ་ཁྲ་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་གླིང་་་་
གི་རྒྱ་ཁྱོན་སྤྱི་ལེ་ངོས་གྲུ་27134ཟིན་པའི་ནང་སི་ཁྲོན་ཡུག་་་་་་་
ཁུལ་གྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་སྤྱི་ལེ་ངོས་གྲུ་20177ཟིན་པ་དེས་སྤྱིའི་རྒྱ་་་་་་
ཁྱོན་གྱི་74.36%བཟུང་ཡོད།
དོམ་ཁྲའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་གླིང་དོ་དམ་ཅུས་2018ལོའི་ཟླ་10
ཚེས་29ཉིན་སྒོ་བྱང་བཀལ་ནས་དངོས་སུ་བཙུགས་རྗེས། སི་་་་
ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ནཌ་ལས་དང་རྩྭ་ཐང་ཅུས་ཀྱིས་ཟླ་11པར
“དོམ་་་
ཁྲའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་གླིང་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དོ་དམ་ཅུས”ཞེས་པའི་
སྒོ་བྱང་སྣོན་འགེལ་བྱས་པ་དང་། 2019ལོའི་ཟླ་དང་པོར་་་་་་་
དོམ་ཁྲ་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་གླིང་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དོ་དམ་ཅུས་ཀྱི་ཡན་་
ལག་ཅུས་7གྱི་སྒོ་བྱང་ཡང་དུས་མཚུངས་སུ་ཁྲེང་ཏུའུ་དང་།
མན་དབྱང་། ཡཱ་ཨན། ཀོང་ཡོན། རྔ་པ། ཏེ་དབྱང་། མེ་་་་་་་་
ཧྲན་བཅས་སུ་བཀལ་བ་ལས་སི་ཁྲོན་དོམ་ཁྲ་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་གླིང་་་
སྒྲིག་སྲོལ་ཚོད་ལྟའི་ལས་དོན་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྐུལ་འདེད་་་་་་
གཏོང་བའི་དུས་མཚམས་གསར་པར་སླེབས་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད།
ཚན་ཞིབ་ནི་སི་ཁྲོན་གྱིས་དོམ་ཁྲའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་གླིང་གི་་་་་་
ཚོད་ལྟའི་ལས་དོན་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ནང་དོན་གལ་་་་་
ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། སི་ཁྲོན་གྱིས་ཚན་ཞིབ་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་་་་་་་་

མདུན་མར་དམ་པོར་དམིགས་ཏེ། སྣོད་བཅུད་ཁོར་ཡུག་སྲུང་་ དམ་ཁྲུའུ་ཡིས་སྡེ་ཁུལ་གྱི་ཐུན་མོང་དོ་དམ་འཆར་གཞི་བཀོད་་་་
སྐྱོང་དང་། སྐྱེ་དངོས་སྣ་མང་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོང་། གནམ་་་་ དེ་ལོའུ་དབྱི་ཀོ་གྲོང་ཚོའི་དེ་སྔའི་ཡུལ་མིའི་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་་་་་་་་་་་
གཤིས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་ལ་ཁ་གཏད་འཇལ་ཐབས། སྡེ་ཁུལ་་་་་་་་་་ སྟངས་དང་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་བཏང་བ་དང་།
མཉམ་སྐྲུན་སོགས་གཙོ་གནད་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་་ “དུད་ཚང་རེ་ནས་མི་རེ་ལས་ཞུགས་ཐུབ་པའི་འཆར་་་་་་་་་་་་་་
པ་དང་། སྣོད་བཅུད་སྲུང་སྐྱོང་དང་། སྣོད་བཅུད་ཀྱི་རྐྱེན་རྩ། གཞི”ལག་ལེན་བསྟར་འགོ་བཙུགས་པ། ས་གནས་དེ་གའི་་་་་་་་
སྣོད་བཅུད་ལ་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན། ཆ་འཕྲིན་ཅན་འཛུགས་སྐྱོང་ མང་ཚོགས་ལ་དོམ་ཁྲ་སྲུང་སྐྱོང་སོགས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་རིན་མེད་དུ་་་
བཅས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཡོང་བ་བྱེད་པ། ཕྲ་ཕུང་རིག་པ་་་་ འཆད་ཁྲིད་བྱས་པ། གྲོང་མི་ཚོར“སྣོད་བཅུད་ནགས་སྲུང་་་་་་་་
དང་རྒྱུད་འཛིན་རིག་པའི་གྲུབ་འབྲས་གསར་ཤོས་བཀོལ་སྤྱོད་་ བ”དང་།“ངལ་ནུས་ཕྱིར་གཏོང་བ”
“མཉམ་སྐྲུན་མཉམ་་་་་་་
བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དོམ་ཁྲའི་རྒྱུད་པ་དང་། གཞི་རྒྱུའི་་་ སྡོམ་བ”བཅས་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་ལས་ཁོང་ཚོ“དོམ་ཁྲའི་སྤྱི་་་་་་་
མཛོད། གྲངས་གཞིའི་མཛོད་བཅས་འཛུགས་རྒྱུར་ཤུགས་སྣོན་ གླིང་བ”
ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།
བརྒྱབ་ཡོད།
སླད་ཕྱིན་སི་ཁྲོན་གྱིས་དོམ་ཁྲའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་གླིང་གཙོ་་་་་་་
ཡུན་རིང་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་བརྒྱུད། སི་ཁྲོན་གྱི་དོམ་་་་ བོར་བྱས་པའི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་མ་ལག་བཙུགས་ཏེ། ཁ་་་་་་་་་
ཁྲའི་ཚན་ཞིབ་མི་སྣས་མི་གསོས་དོམ་ཁྲའི“དྲུས་རྩ་ལངས་་་་་་་་་་ ཐོར་གྱི་དོམ་ཁྲ་འཚོ་གནས་ཁུལ་གཅིག་ཏུ་སྦྲེལ་བ་དང་། རིམ་་་
དཀའ་བ་དང་། དོམ་ཕྲུག་འཁོར་དཀའ་བ། དོམ་ཕྲུག་གསོ་་་་་ ཁག་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་ལ་ཁ་ཐོར་དུ་ཆགས་པའི་ད་ཡོད་ཀྱི་རང་་་་་་་
དཀའ་བ”བཅས་ཀྱི་གནད་དོན་སྔ་རྗེས་སུ་བསལ་བ་དང་།
བྱུང་ཐོན་ཁུངས་དག་དོ་དམ་བྱེད་པོ་གཅིག་གིས་ཁོངས་སུ་་་་་་་་་
རྒྱུད་པ་དང་གཞི་རྒྱུ་སོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པས། མི་་་་་་་་་་་་ གཏོགས་པར་བྱེད་པ། དེང་རབས་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་སྤྱད་
ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་དོམ་ཁྲ་གསོས་པར་གྲུབ་འབྲས་མངོན་་་་་་ དེ་དོམ་ཁྲ་དང་། འཚོ་གནས་ཁུལ། འགྲོ་འོང་བྱེད་ལམ་བཅས་་་་
གསལ་དོད་པོ་ཐོབ་ཡོད།
ལ་རྟག་ཏུ་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་དང་རྗེས་འདེད་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་པ།
ཆིང་ཤིས་གྲོང་རྡལ་ལུའོ་དབྱི་ཀོ་གྲོང་ཚོ་ནི་ཐང་ཅ་ཧོའི་་་་་་ སྲུང་སྐྱོང་དང་འཕེལ་རྒྱས་དབར་གྱི་འགལ་བ་སེལ་བ། མི་་་་་་་་་
ཁོངས་ཀྱི་ད་ཡོད་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་གྲོང་ཚོ་གཅིག་པུ་དེ་ཡིན་ཞིང་། དང་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དོ་སྙོམས་ཡོང་བ་བཅས་་་་་་་་་
རང་བྱུང་ཆ་རྐྱེན་གྱི་ཚོད་འཛིན་ཕོག་པའི་དབང་གིས་ལུའོ་་་་་་་་་ བྱས་ནས་སྣོད་བཅུད་སྲུང་སྐྱོང་དང་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་་་་་་
དབྱི་ཀོ་གྲོང་ཚོའི་འདེབས་འཛུགས་བྱེད་སྟངས་སྣ་གཅིག་ཅན་་ མཐུན་སྦྱོར་འཕེལ་རྒྱས་དང་། མི་དང་རང་བྱུང་ཁམས་ཞི་་་་་་་་་
ཡིན་པ་དང་། ཡུལ་མིའི་ཡོང་འབབ་ཉུང་བ། སྣོད་བཅུད་་་་་་་་་ མཐུན་མཉམ་གནས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་པ་ཞིག་ཆཌ་པ་བྱ་རྒྱུ་རེད།
སྲུང་སྐྱོང་དང་སྡེ་ཁུལ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་དབར་གྱི་་་་་
ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ཁྲེང་ཏུའུ་ནས་འབྱོར་པའི་
འགལ་བ་ཡུན་རིང་གནས་པ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ལྷག་ཡོད། གློག་འཕྲིན།
གནད་དོན་དེ་དག་ཐག་གཅོད་བྱ་ཆེད། ཐང་ཅ་ཧོ་དོ་་་་་་་
(སྐལ་མཆོག་དང་ཚེ་ལྷས་བསྒྱུར། སྤེན་ཚེས་ཞུས)

ལས་ཞུགས་གཞན་སྒྱུར་གྱིས་
འབབ་འཕར་ལ་སྐུལ་
འདེད་བཏང་བ།

ཉེ་ཆར། བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས་གྲོང་་་་་་་་
ཁྱེར་གྱིས་2019ལོའི་དབྱར་དུས་ཀྱི་་་་་་་་་
གནད་སྨིན་དབུལ་སྐྱོར་དང་ཞིང་འབྲོག་་
ཁུལ་གྱི་ངལ་ནུས་ལས་ཞུགས་གཞན་སྒྱུར་
བྱས་ཏེ་འབབ་འཕར་ལ་སྐུལ་འདེད་་་་་་་་་་
གཏོང་བའི་ཆེད་དོན་ལས་བསྡུའི་བྱེད་སྒོ་
སྤེལ་ཡོད། ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་་་་་་་་་་་་་་
གཞིགས་ན། ད་ཐེངས་ཀྱི་ལས་བསྡུའི་་་་་་
བྱེད་སྒོར་ཁེ་ལས་142ཀྱིས་ལས་གནས་་་་
2649མཁོ་འདོན་བྱས་པའི་ནང་། བདེ་
སྲུང་དང་། གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན། ཟ་
ཁང་གི་ལས་མི། མགྲོན་ཁང་གི་ཞབས་་་་་
ཞུ་བ་སོགས་ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་ངལ་ནུས་་
དང་འཚམ་པའི་ལས་གནས་1314མཁོ་་
འདོན་བྱས་པར། ལས་ཀ་འཚོལ་མཁན་་
མི་ཐེངས་5000ལས་བརྒལ་ཅིང་། ལས་
འཚོལ་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་909འབྱོར་
བའི་ནང་ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་ངལ་ནུས་་་་་
ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་315ཡོད།
འདི་ནི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་ཡུལ་ཡིན་པ།

ས་གནས།
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གནམ་གྲུར་སྡོད་པར་སྔར་བས་སྟབས་བདེ་བ།

ཡུལ་སྐོར་ཞབས་ཞུའི་སྤུས་ཚད་སྔར་བས་མཐོ་རུ་གཏོང་བ་དང་འགྲུལ་པའི་ཕྱིར་སྐྱོད་སྐྱིད་སྣང་དོད་་་་
དུ་གཏོང་ཆེད། 2018ལོ་ནས་བཟུང་། དམངས་སྤྱོད་མཁའ་འགྲུལ་བོད་ལྗོངས་ཡན་ལག་ཅུས་ཀྱིས་ལྷ་ས་་
གོང་དཀར་གནམ་ཐང་དང་ཉིང་ཁྲི་སྨན་གླིང་གནམ་ཐང་དུ་ཤོག་བུའི་སྤ་སེ་མི་དགོས་པའི་ཞབས་འདེགས་
ཞུ་བ་དང་། སྐབས་འཕྲལ་དུ་ཐོབ་ཐང་ལག་ཁྱེར་སྤྱད་དེ་འཕྲུལ་ཆས་ནས་འགྲོ་ལུགས་གཉེར་བ་དང་ངོ་་་་་་་
རིས་བཤེར་ནས་འགྲོ་ལུགས་གཉེར་བ་སོགས་ཀྱི་ལག་རྩལ་དང་སྒྲིག་ཆས་གསར་པ་སྤྱད་དེ་ཡུལ་སྐོར་བས་་་་་
རྩ་གཉིས་ཨང་རྟགས་དང་ཐོབ་ཐང་ལག་ཁྱེར་ཁྱེར་ནས་གནམ་གྲུར་སྡོད་པའི་འགྲོ་ལུགས་གཉེར་ཆོག་པས་་
འགྲུལ་པས་གནམ་གྲུ་སྒུག་པའི་དུས་ཡུན་ཧ་ཅང་ཐུང་དུ་སོང་ཡོད།
འདི་ནི་འགྲུལ་པས་འཕྲུལ་ཆས་ནས་གནམ་གྲུར་སྡོད་པའི་འགྲོ་ལུགས་གཉེར་བཞིན་པ།

ཟླ་བདུན་པར་བདེ་ཆེན་སྲོང་བཙན་གླིང་མཛེས་ལྗོངས་
ཁུལ་དུ་ཡུལ་སྐོར་བ་མི་ཁྲི་7.6ཙམ་ཟིན་པ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་གནས་ཚུལ་
འབྱོར་གསལ། ཟླ་བདུན་པར་སྲོང་བཙན་་་་་་་་
གླིང་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་གྱིས་ཉིན་རེར་ཆ་་་་་་་་་་་་
སྙོམས་ཡུལ་སྐོར་བ་མི་2000ལྷག་ཙམ་ལ་སྣེ་་་་་་
ལེན་ཞུས་ནས་ཁྱོན་བསྡོམས་ཡུལ་སྐོར་བར་སྣེ་་་་
ལེན་ཞུ་ཚད་མི་ཐེངས་ཁྲི་7.57ཟིན་ཡོད།
ཡུལ་སྐོར་བྱེད་མཁན་མང་ཤོས་ཀྱི་དུས་་་་་་
ཚིགས་ལ་བསུ་བ་ཞུ་ཆེད། སྲོང་བཙན་གླིང་་་་་་་
མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་གྱིས་ནང་ཁུལ་གྱི་དོ་དམ་ལ་་་
ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་སྟེ་ཞབས་ཞུའི་སྤུས་ཚད་་་་་་་་

今
日
内
容
སྦྲག་ཨང་། 850000

ཁ་པར་ཨང་གྲངས། 0891—6335974

དང་ཆུ་ཚད་མཐོ་རུ་བཏང་ཡོད། 5Aཚད་ལྡན་་་
ཅན་གྱི་འཛུགས་སྐྲུན་བླང་བྱ་གཞིར་བཟུང་།
རྨང་གཞིའི་ལྷན་སྦྱར་སྒྲིག་བཀོད་ཕྱོཌ་ཡོངས་ནས་་
ལེཌ་སུ་བཏང་སྟེ་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་གྱི་མཚོན་་་་
རྟཌ་མཚོན་བྱང་དང་། དགོན་པ་སྔོ་འགྱུར་་་་་་་་
སྒྱུར་བཀོད་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སོཌ་སྤྱི་པའི་ཞབས་་་་
ཞུའི་སྒྲིག་བཀོད་འཛུཌ་སྐྲུན་ལག་བསྟར་ཧུར་་་་་
ཐག་བྱས་ནས་སྲོང་བཙན་གླིང་མཛེས་ལྗོངས་་་་་
ཁུལ་དུ་ཤེས་དཔལ་དང་། བདེ་ཐང་། ཞི་་་་་་་་་་་་
མཐུན་བཅས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་བཏོད་ཡོད།

第一版

第二版

习近平在视察
空军某基地时强
调牢记初心使命
提高打赢能力
以优异成绩庆祝
新中国成立 70 周
年
习近平向第十
二届中国—东北
亚博览会致贺信
庆祝新中国成
立 70 周年 60 多
家境外媒体将播
出 70 余部中国电
视节目
“电力天路”双
向累计输送电量
突破 90 亿千瓦时

国务院办公
厅印发《关于进
一步激发文化和
旅游消费潜力的
意见》
2019 年中国
农民丰收节系列
活动在京举行
我国力争到
2025 年主要造林
树种良种使用率
达到 75%
国务院关税
税则委员会发布
公告决定对原产
于美国的汽车及
零部件恢复加征
关税

ཁ་ས་ཚགས་པར་རྒྱག་དུས་ཆུ་ཚོད་4:00

第三版

第四版

西藏古籍普
查工作开展 10
年来成果颇丰
普查古籍超 1.3
大爱无疆 命
万函
运与共
让大熊猫栖
——献给中 息地变成生态天
国援非医疗五十 堂
——四川阿
六载非凡岁月
坝等地积极推进
荷属圣马丁
大熊猫国家公园
简介
体制试点探索
迪庆松赞林
景区 7 月接待游
客近 7.6 万人
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