རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར།

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

ཀྲུང་གོ་དང་ཨེ་ཤེ་ཡ་ཤར་ལྷོའི་མནའ་འབྲེལ་གྱི་ཆ་འཕྲིན་གྲུ་ཁའི་
འཛུགས་སྐྲུན་བརྟན་པོའི་ངང་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནན་ཉིང་ནས་ཟླ་9ཚེས་
9ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། གསར་འགོད་པར་་་་་་་་
ཀོང་ཤིས་ཀྲོང་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་གྲངས་གཞི་ཆེན་་་་
པོ་འཕེལ་རྒྱས་ཅུས་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར། ཀྲུང་གོ་་་་་་་་
དང་ཨེ་ཤེ་ཡ་ཤར་ལྷོའི་མནའ་འབྲེལ་གྱི་ཆ་འཕྲིན་གྲུ་ཁའི་རྩེ་
རིམ་ཇུས་འགོད་རིམ་བཞིན་འཐུས་སྒོ་ཚང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་།
ཀོང་ཤིས་ཀྱི་ཆུས་བཙུགས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་14ཚང་མ་ཀྲུང་གོ་
དང་ཨེ་ཤེ་ཡ་ཤར་ལྷོའི་མནའ་འབྲེལ་གྱི་ཆ་འཕྲིན་གྲུ་ཁའི་་་་་་
འཛུགས་སྐྲུན་ནང་ཞུགས་ཡོད། ཆ་འཕྲིན་གྲུ་ཁའི་་་་་་་་་་་་་་
འཛུགས་སྐྲུན་ལས་མགྱོགས་མྱུར་གོང་འཕེལ་འགྲོ་བའི་་་་་་་
འཕེལ་ཕྱོགས་གསར་པ་མངོན་ཏེ། མཉམ་ལས་ཀྱི་གྲུ་ཁ་་་་་
དང་གཉིས་ཁེའི་གྲུ་ཁའི་ལས་སྟེགས་ཀྱི་ནུས་པ་རིམ་གྱིས་་་
མངོན་བཞིན་ཡོད།
རང་སྐྱོང་ལྗོངས་གྲངས་གཞི་ཆེན་པོ་འཕེལ་རྒྱས་ཅུས་་་
ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་བཀོད་པ་ཀྲོའུ་མིང་གིས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་དོན།
མིག་སྔར《ཀྲུང་གོ་དང་ཨེ་ཤེ་ཡ་ཤར་ལྷོའི་མནའ་འབྲེལ་གྱི་་་་
ཆ་འཕྲིན་གྲུ་ཁའི་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལག་བསྟར་ཇུས་གཞི
（2019ལོ་ནས་2021ལོ་བར）》ཚུད་པའི“1+4”ཡི་་་་་་་་
ཡིག་ཆ་རབ་དང་རིམ་པ་གཅིག་མཇུག་གཉིས་མཐུད་ངང་་་་
བཏོན་པ་དང་། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་ཆུས་བཙུགས་པའི་་་་
གྲོང་ཁྱེར་རིམ་པའི་ཀྲུང་གོ་དང་ཨེ་ཤེ་ཡ་ཤར་ལྷོའི་མནའ་་་་་་

འབྲེལ་གྱི་ཆ་འཕྲིན་གྲུ་ཁའི་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་དོན་འགོ་་་་་་་་
ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་སྔ་རྗེས་སུ་བཙུགས་པ་རེད།
དེ་དང་དུས་མཚུངས་ཆ་འཕྲིན་གྲུ་ཁའི་ལས་སྟེགས་ཀྱི་་
ནུས་པ་རིམ་གྱིས་མངོན་གསལ་དོད་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད།
ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པ་དང་བསྟུན་ནས།
ཨ་ལི་པ་པ་དང་། ཅིང་ཏུང་། ཐེང་ཤུན། ཧྭ་ཝེ། ལང་་་་་་་་
ཁྲའོ་སོགས་དྲ་སྦྲེལ་སྣེ་འདྲེན་ཁེ་ལས་སྔ་རྗེས་སུ་བཅའ་སྡོད་་
བྱས་པ་རེད། འདི་ལོ་ཀོང་ཤིས་ཀྱིས་གཙོ་གནད་རྣམ་་་་་་་་་་་
གྲངས་82བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ་དང་། ཀོང་ཤིས་ཀྱི་ཆུས་་་་་་་་་
བཙུགས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་14ཚང་མར་རྣམ་གྲངས་ཁྱབ་ཡོད།
གཞན་ཡང་ཀོང་ཤིས་ཀྱིས་ཨེ་ཤེ་ཡ་ཤར་ལྷོའི་མནའ་འབྲེལ་་་
ལ་ཕྱོགས་པའི་ལས་སྒོའི་མཉམ་ལས་གཞི་ཁྱོན་ཟམ་མི་ཆད་་་
པར་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ། མ་ལེ་ཞི་ཡ་དང་། འབར་མ། ཁམ་་
ཕུ་ཁྲེ་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གཱ་མེད་པའི་འཕྲིན་གཏོང་རྣམ་་་་་་་
གྲངས་གཉེར་བ་རེད། ཨེ་ཤེ་ཡ་ཤར་ལྷོའི་མནའ་འབྲེལ་ལ་་་
ཕྱོགས་པའི་བྱང་སྐར་སྤུན་བདུན་གྱི་ཕྱོགས་སྟོན་དང་གནས་
སའི་སྤྱི་པའི་ཞབས་ཞུའི་ལས་སྟེགས（དུས་ཐེངས་དང་་་་་་་་་་
པོ）སྐྲུན་ཟིན་ནས་གཉེར་སྐྱོང་བྱེད་འགོ་ཚུགས་པ་དང་།
དུས་ཐེངས་གཉིས་པའི་རྣམ་གྲངས་འཛུགས་སྐྲུན་ལའང་་་་་་
དུས་མཚམས་རང་བཞིན་གྱི་འཕེལ་རིམ་ཐོན་ཡོད། ལག་་་་་

རྩལ་གཞན་སྒྱུར་རོགས་ལས་དྲ་རྒྱའི་ཁོངས་མིའི་ཁེ་ལས་་་་་་་་
2000ལས་བརྒལ་ཡོད།
ཀྲོའུ་མིང་གིས། ཀོང་ཤིས་ཀྱིས་ཁག་དང་པོའི་གཙོ་་་་་་་
གནད་རྣམ་གྲངས་དམ་འཛིན་བྱ་གཞིར་བྱས་ནས་མ་དངུལ་
གཏོང་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་དང་ཚོང་གཉེར་ཁོར་ཡུག་་་་་་་་
རྒྱུན་མཐུད་ངང་ལེགས་སུ་བཏང་སྟེ། དེ་བས་སྒོ་དབྱེའི་་་་་་་་
རྣམ་འགྱུར་ཐོག་ནས་ཕྱོགས་ཁག་གི་ཤེས་ལྡན་པ་གཅིག་་་་་་་་
སྡུད་ཡོང་བ་བྱེད་པ་དང་། གྲངས་གཞིའི་སྲིད་གཞུང་དང་།
གྲངས་གཞིའི་དཔལ་འབྱོར། གྲངས་གཞིའི་སྤྱི་ཚོགས།
གྲངས་གཞིའི་སྒྲིག་ཆས་བཅས་དང་དེ་བཞིན་ཀྲུང་གོ་དང་་་་
ཨེ་ཤེ་ཡ་ཤར་ལྷོའི་མནའ་འབྲེལ་གྱི་ཆ་འཕྲིན་གྲུ་ཁའི་་་་་་་་་་་་་་
འཛུགས་སྐྲུན་གཙོ་གནད་དུ་བྱས་ནས། དྲ་སྦྲེལ་དང་།
གྲངས་གཞི་ཆེན་པོ། མི་ཐབས་རིག་ནུས་སོགས་ལག་རྩལ་་་་
གསར་པ་དང་། དངོས་ཚན་དཔལ་འབྱོར་དང་། སྲིད་་་་་་་་
གཞུང་དོ་དམ། སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་སྐྱོང་། དམངས་འཚོའི་་་་་
ཞབས་ཞུ། སྒོ་དབྱེ་མཉམ་ལས་བཅས་མཉམ་འདྲེས་གཏིང་་
ཟབ་ཡོང་བ་བྱས་ཏེ་གྲངས་གཞིའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྒུལ་་་་་་་་
ཤུགས་གསར་པ་མགྱོགས་མྱུར་སྐྱེད་སྲིང་ཡོང་བ་བྱེད་དགོས་
ཞེས་བརྗོད། （རིག་རྡོར་གྱིས་བསྒྱུར། རིག་རྡོར་དང་་་་་་་་་་
དཀོན་སྒྲོལ་གྱིས་ཞུས）

“ཀྲུང་གོའི་རིག་གནས་ཉིན་མོའི”
རིམ་སྤེལ་བྱེད་སྒོ་ཨར་མེ་ཉི་ཡའི་
རྒྱལ་སར་འགོ་ཚུཌ་པ།

ཟླ་9ཚེས་7ཉིན། ཨར་མེ་ཉི་ཡའི་རྒྱལ་ས་ཨེ་་་
རེ་ཝན་དུ་སྤེལ་བའི“ཀྲུང་གོའི་རིག་གནས་ཉིན་་་་་་
མོའི”རིམ་སྤེལ་བྱེད་སྒོའི་འགོ་ཚུགས་མཛད་སྒོའི་་་
ཐོག་འཁྲབ་སྟོན་ནང་ཞུགས་མཁན་སྒྱུ་རྩལ་མཁས་
ཅན་ཚོས་ལྟད་མོ་བ་ཚོར་འཁྲབ་མཇུག་འགྲིལ་་་་་་་་་
བའི་གུས་འདུད་ཞུས་ཤིང་། འདི་ནི་ཚེས་7ཉིན་་་་་
ཨར་མེ་ཉི་ཡའི“ཀྲུང་གོའི་རིག་གནས་ཉིན་་་་་་་་་་་་་་
མོའི”རིམ་སྤེལ་བྱེད་སྒོ་ཨར་མེ་ཉི་ཡའི་རྒྱལ་ས་ཨེ་་་་
རེ་ཝན་དུ་འགོ་ཚུགས་པའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

ནེ་པ་ལའི་ཙུང་ཐུང་གཞོན་པས་ཀྲུང་གོའི་ཁེ་ལས་མཁས་ཅན་
དེ་བས་མང་བ་མ་འཇོག་ལས་དར་བྱེད་པར་ཡོང་རྒྱུར་
དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་ཁྱེར་ཀ་ཏ་མན་རྡུ་་་
ནས་ཟླ་9ཚེས་7ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། 2019
ལོའི་ནེ་པ་ལ་དང་ཀྲུང་གོའི་དཔལ་འབྱོར་ཚོང་དོན་གྱི་་་་་་་་་་་
མཉམ་ལས་གླེང་སྟེགས་ཚེས་7ཉིན་ནེ་པ་ལའི་རྒྱལ་ས་ཀ་ཏ་་་
མན་རྡུར་འཚོགས་ཤིང་། གླེང་སྟེགས་ལ་ཞུགས་པའི་ནེ་པ་་་
ལའི་ཙུང་ཐུང་གཞོན་པ་ཕུའུ་ཨེན་གྱིས་ཀྲུང་གོའི་ཁེ་ལས་་་་་་་
མཁས་ཅན་དེ་བས་མང་བ་ནེ་པ་ལར་མ་འཇོག་ལས་དར་་་་་་

བྱེད་པར་ཡོང་རྒྱུར་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་པ་རེད།
ཕུའུ་ཨེན་གྱིས་ཤིས་ཚིག་སྒྲོན་སྐབས་ཀྲུང་གོས“རྒྱུད་་་་་
གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་གྲོས་འགོ་བཏོན་ཚུན། ནེ་ཀྲུང་རྒྱལ་་
ཁབ་གཉིས་པོའི་རྨང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་དང་། མཉམ་སྦྲེལ་
མཉམ་མཐུད། ཚོང་དོན་སོགས་ཕྱོགས་མང་པོའི་ཐད་ཀྱི་་་་་
མཉམ་ལས་ལ་ཡར་རྒྱས་མྱུར་པོ་བྱུང་ནས་མི་རྣམས་དགའ་་་
འོས་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་པ་རེད།

འཇར་མན་དུ་ཁང་འཁོར་འགྲེམས་སྟོན་བྱས་པ།

⇐ ཉེ་དུས།

འཇར་མན་དུ་ཁང་་་་་་་་
འཁོར་འགྲེམས་སྟོན་་་་་
བྱས་ཤིང་། འདི་ནི་་་་་་་
འཇར་མན་གྱི་ཏུའུ་་་་་་་་
སེར་ཏུའུ་ཕུར་དུ་་་་་་་་་་་
འགྲེམས་སྟོན་བྱས་པའི་
ཁང་འཁོར་ཡིན་པ།

ཨུ་རུ་སུའི་སྲིད་གཞུང་སྒྲིག་གཞིས་ཀུའུ་ཀོ་སོགས་ཀྱིས་ཨུ་རུ་སུའི་བདག་
དབང་ལ་ཐེ་ཇུས་བྱས་པའི་དོགས་གཞི་ཡོད་ཅེས་བཤད་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་ཁྱེར་མོ་སི་ཁོ་
ནས་ཟླ་9ཚེས་9ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ།
ཚེས་8ཉིན་ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་ཕྲན་མཉམ་འབྲེལ་གློག་་་་་་་་་
འཕྲིན་དང་། ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་དང་སྤྱི་དམངས་སྨྱན་
སྦྱོར་ལྟ་འདོམས་ཅུས་ཀྱིས། སྒྲིག་གཞི་དེས་དེ་ཉིན་ཨུ་་་་
རུ་སུའི་ས་གནས་ཀྱི་འདེམས་ཤོག་འཕེན་པར་ལྟ་སྐུལ་་་་
བྱེད་སྐབས། ཀུའུ་ཀོ་དང་། ལེན་ཧྲུའུ། ཡའུ་ཐུའུ་་་་་་་་
བཅས་ཀྱིས་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པའི་དྲ་རྒྱའི་ཐོན་ཁུངས་་་་་
ཀྱིས་ད་རེས་ཀྱི་འདེམས་བསྐོ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་་་་
ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བརྡ་ཆ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པ་ཤེས་རྟོགས་་་་་་་་

བྱུང་ཡོད། བྱེད་སྟངས་དེར་ཨུ་རུ་སུའི་བདག་དབང་ལ་
ཐེ་ཇུས་བྱས་པའི་དོགས་གཞི་ཡོད་ཅེས་བཤད་པ་རེད།
ཅུས་དེའི་གཞུང་ཕྱོགས་དྲ་ཚིགས་ཀྱིས་གསར་་་་་་
འགྱུར་སྤྱི་བསྒྲགས་སྤེལ་བའི་ནང་། བྱེད་སྟངས་དེ་་་་་་
རིགས་ནི“ཨུ་རུ་སུའི་བདག་དབང་ལ་ཐེ་ཇུས་བྱས་པ་་
དང་ཨུ་རུ་སུས་འདེམས་བསྐོ་བྱེད་པར་འགོག་རྐྱེན་་་་་་
བཟོས་པར་བརྩི་ཆོག”པ་དང“ཨུ་རུ་སུས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་་་
ཁེ་ལས་བྱེད་སྒོ་དེ་དག་ནང་ཞུགས་སུ་འཇུག་གི་་་་་་་་་་་་
མིན”ཞེས་འཁོད་ཡོད།
(སྐལ་མཆོག་གིས་བསྒྱུར། སྤེན་ཚེས་ཞུས)

ཕུའུ་ཨེན་གྱིས་ནེ་པ་ལ་ནི་གོ་སྐབས་ཀྱིས་ཁེངས་པའི་་་་་
ས་ཆ་ཞིག་ཡིན་པས་ཀྲུང་གོའི་ཁེ་ལས་མཁས་ཅན་དེ་བས་་་་་་
མང་བ་མ་འཇོག་ལས་དར་བྱེད་པར་ཡོང་ནས་ནེ་པ་ལར་
“ནེ་པ་ལ་དར་རྒྱས་དང་། བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་ནེ་པ་ལ་་་་་་་་་
བའི”རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འདོད་འདུན་སྔ་ཙམ་མངོན་འགྱུར་ཡོང་་
རྒྱུར་རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུའི་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་་་
པ་རེད།
གླེང་སྟེགས་ལ་ཞུགས་པའི་ནེ་པ་ལའི་ཞིང་ཆེན་མང་་་་་་
པོའི་དབུ་བཞུགས་པུའུ་ཀྲང་ཁག་སོ་སོས་གཏམ་བཤད་སྤེལ་
ནས། རང་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཐོན་ཁུངས་དང་ལེགས་ཆ་ངོ་སྤྲོད་་་
བྱས་ཏེ་ཀྲུང་གོར་ཕྱོགས་པའི་ཚོང་འགུག་མ་འདྲེན་གྱི་་་་་་་་་་་་
འདོད་འདུན་ཆེན་པོ་མཚོན་པར་བྱས་པ་རེད།
(ཚེ་སྒྲོལ་གྱིས་བསྒྱུར། གནམ་ཕྱུག་རྒྱལ་གྱིས་ཞུས)

ཀྲུང་གོ་དང་སིང་ཀ་ཕོར་དབར་བསམ་
ཤེས་དྲན་ཐོར་མིང་རྟགས་བཀོད་
ནས་འགག་སྒོ་སྒྲོལ་བའི་ལས་
ཕྱོད་མཐོ་རུ་བཏང་བ།
ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་་་་་་་་
ཁང་པེ་ཅིང་ནས་གློག་འཕྲིན་་་་
འབྱོར་གསལ། ཉེ་ཆར། གསར་
འགོད་པར་འགྲིམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་་་་་་
འདྲེན་པུའུ་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་
བར། ཀྲུང་གོས་དེ་ཉིན་སིང་ཀ་་་་
ཕོར་དང་གྲུ་གཟིངས་ཀྱི་གློག་་་་་་་་
རྡུལ་ལག་ཁྱེར་གྱི་བསམ་ཤེས་་་་་་་་
དྲན་ཐོར་མིང་རྟགས་བཀོད་དེ་་་་་
རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོའི་གྲུ་གཟིངས་
ཐོ་འགོད་བྱེད་པར་གློག་རྡུལ་་་་་་་་
ལག་ཁྱེར་སྤྱད་ནས་ཕྱོགས་གཉིས་
པོའི་གྲུ་གཟིངས་ཀྱི་གློག་རྡུལ་་་་་་་་
ལག་ཁྱེར་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་མཉམ་་་་་
ལས་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་རྒྱུར་་་་་་་་
སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།
འགྲིམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་་་་་
པུའི་མཚོ་དོན་ཅུས་ཀྱི་ཅུས་ཀྲང་་་་
ཚའོ་ཏེ་ཧྲེང་གིས་ཀྲུང་གོ་དང་་་་་་་
སིང་ཀ་ཕོར་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱིས་་་་་
གྲུ་གཟིངས་ཀྱི་གློག་རྡུལ་ལག་་་་་་་་

ཁྱེར་ཁྱབ་ཁོངས་ཐད་མཉམ་ལས་
བྱེད་པ་དེ“དུས་རབས་21པའི་་་་
མཚོ་ཐོག་དར་གོས་ལམ་་་་་་་་་་་་་་
བུ”འཛུགས་སྐྲུན་ལ་སྐུལ་འདེད་་་
གཏོང་བ་དང་ཀྲུང་གོ་དང་སིང་་་་
ཀ་ཕོར་གྱི་འཐབ་ཇུས་རང་་་་་་་་་་་་
བཞིན་གྱི་མཉམ་སྦྲེལ་མཉམ་་་་་་་་་
མཐུད་ཀྱི་དཔེ་སྟོན་རྣམ་གྲངས་་་་་
དོན་འཁྱོལ་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན་་་་་་་་
པས། དེ་བས་དོན་དངོས་རང་་་་་
བཞིན་གྱི་ཕྱོགས་གཉིས་པོའི་མཚོ་
ཐོག་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་
ཚོང་དོན་འབྲེལ་བ་མཉམ་དུ་་་་་་་་
བཏོད་ནས། གློག་རྡུལ་ལག་ཁྱེར་
གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་མཚོ་འགྲུལ་སྐྱེལ་་་་
འདྲེན་ལས་རིགས་སུ་བཀོལ་སྤྱོད་
བྱེད་པར་ཐུན་མོང་ཐོག་སྣེ་ཁྲིད་་་་
དང་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་་་་་
ཞེས་བརྗོད་པ་རེད།
（དཀོན་སྒྲོལ་གྱིས་བསྒྱུར།
རིག་རྡོར་གྱིས་ཞུས）
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ཨ་ཧྥེ་རི་ཁའི་ལས་རིགས་རྩལ་ནུས་ཀྱི་འགྲན་སློང་འགྲན་བསྡུར་
སྐབས་དྲུག་པ་ཁེན་ནི་ཡར་མཇུག་འགྲིལ་བ།

ཉིན་ཤས་གོང་། ཁེན་ནི་ཡའི་སློབ་གསོ་པུའུ་དང་ཀྲུང་གོ་མཁའ་འགྲུལ་ལག་རྩལ་རྒྱལ་སྤྱི་མ་རྐང་ཚོད་་་་་་་་་
འཛིན་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིས(ཀྲུང་གོ་མཁའ་འགྲུལ་རྒྱལ་སྤྱི)མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་གཉེར་བའི་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁའི་ལས་་་་་་་་་་་
རིགས་རྩལ་ནུས་འགྲན་སློང་འགྲན་བསྡུར་སྐབས་དྲུག་པ་ཁེན་ནི་ཡའི་རྒྱལ་ས་ནེ་རོ་པིར་མཇུག་འགྲིལ་ཞིང་།
འདི་ནི་ཁེན་ནི་ཡའི་རྒྱལ་ས་ནེ་རོ་པིར་བདམས་ཐོན་པ་ཞིག་གིས་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁའི་ལས་རིགས་རྩལ་ནུས་་་་་་་་་་་་
འགྲན་སློང་འགྲན་བསྡུར་སྐབས་དྲུག་པར་ཞུགས་པའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

RCEPཔུའུ་ཀྲང་རིམ་པའི་ཚོགས་འདུས་ལོ་
འདིའི་ནང་གྲོས་མོལ་མཇུག་སྒྲིལ་རྒྱུ་བརྩོན་
ལེན་བྱ་རྒྱུའི་ནན་བཤད་བྱས་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་ཁྱེར་་་་་་་་
པང་ཁོག་ནས་ཟླ་9ཚེས་8ཉིན་གློག་འཕྲིན་་་་་་་་
འབྱོར་པ་གཞིར་བཟུང་། ཚེས་8ཉིན། དུས་་་་་་་་
ཡུན་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཕྱོགས་ཡོངས་ཀྱི་་་་་་་་་
དཔལ་འབྱོར་རོགས་ཟླའི་འབྲེལ་བའི་ཆོད་ཡིག
（RCEP）པུའུ་ཀྲང་རིམ་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་
7པ་ཐེ་ལན་གྱི་རྒྱལ་ས་པང་ཁོག་ཏུ་གྲོལ་ཞིང་།
ཚོགས་འདུའི་ཐོག་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་་་་་་་་་་་་་་
དམིགས་ཚད་ལྟར་ལོ་འདིའི་ནང་RCEPགྲོས་་་་་་་
མོལ་མཇུག་སྒྲིལ་རྒྱུ་བརྩོན་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་ནན་བཤད་
བྱས་པ་རེད།
ཨེ་ཤེ་ཡ་ཤར་ལྷོའི་མནའ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཁབ་10
དང་ཀྲུང་གོ་དང་། ཨོ་སི་ཁྲུ་ལི་ཡ། རྒྱ་གར། རི་་་་་
པིན། ཧན་གོ ནེའུ་ཙི་ལན་བཅས་ཕྱོགས་16གི་་་་
དཔལ་འབྱོར་ཚོང་དོན་པུའུ་ཀྲང་ངམ་ཡང་ན་་་་་་་་་
འཐུས་མི་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་ཤིང་། ཐེ་ལན་གྱི་་་་
ཙུང་ལི་གཞོན་པ་དང་ཚོང་ལས་པུའུ་ཀྲང་གཅིག་་་་
ལྕོགས་ཀྲུའུ་ལིན་གྱིས་ཚོགས་འདུའི་ཀྲུའུ་ཞིའི་་་་་་་་་་
འགན་བཞེས་པ་རེད། ཚོགས་འདུ་གྲོལ་རྗེས་སྤེལ་་
བའི《མཉམ་འབྲེལ་གསར་འགྱུར་གསལ་་་་་་་་་་་་་་
བསྒྲགས》ནང་མིག་སྔའི་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་ཚོང་དོན་་
དང་མ་འཇོག་ལ་གཏན་འཁེལ་མེད་པའི་རྣམ་པས་
ཁེངས་པའི་རྒྱབ་ལྗོངས་འོག་RCEPགྲོས་མོལ་་་་་་་

ལེགས་སྒྲུབ་ཡོང་བའི་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུག་གི་རང་་་་
བཞིན་ཆེ་རུ་སོང་ཡོད་ཅེས་འཁོད་ཡོད།
《མཉམ་འབྲེལ་གསར་འགྱུར་གསལ་་་་་་་་་་་་་་
བསྒྲགས》ནང་མིག་སྔའི་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་ཚོང་དོན་་
ཁོར་ཡུག་གིས་གྲོས་མོལ་བྱེད་མཁན་ཕྱོགས་འགའ་་
ཞིག་གི་གྲོས་མོལ་རྣམ་འགྱུར་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་
སྲིད་པས་པུའུ་ཀྲང་ཚོས་ཕྱོགས་ཁག་གིས་ཕུགས་ལ་
དམིགས་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་་་
བྱས་ཡོད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་RCEPལ་གྲོས་་་་་་་་་་
མཐུན་གཅིག་གྱུར་བྱུང་ཚེ་ཁྲོམ་ར་བརྟན་པོ་ཡོང་་་་
རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ལ། ས་ཁུལ་གྱི་ཚོང་དོན་་་་་་་་
དང་མ་འཇོག་ལའང་སྐུལ་མ་ཐེབས་རྒྱུ་ཡིན་པས་་་་
རེད། པུའུ་ཀྲང་ཚོས་ཕྱོགས་ཁག་གིས་བྱ་སྤྱོད་་་་་་་་་
དངོས་ལ་བརྟེན་ནས་གྲོས་མོལ་ལ་གྲུབ་འབྲས་་་་་་་་་
བཟང་པོ་ཐོབ་རྒྱུར་སྐུལ་མ་གཏོང་དགོས་ཞེས་་་་་་་་་
འཁོད་ཡོད།
ཚོགས་འདུ་གྲོལ་རྗེས་ཀྲུའུ་ལིན་གྱིས་མིག་་་་་་་་
སྔར་གྲོས་མོལ་བདེ་བླག་ངང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ལ།
ལོ་འདིའི་ནང་མཇུག་བསྒྲིལ་ཏེ་འབྲེལ་ཡོད་གྲོས་་་་་
མཐུན་མགྱོགས་ན་ཕྱི་ལོ་མིང་རྟགས་འགོད་ཐུབ་རེ་
ཡོད་ཅེས་བརྗོད། （པད་ཆོས་ཀྱིས་བསྒྱུར། ཉི་་་་་་་
དོན་དང་པད་ཆོས་ཀྱིས་ཞུས）

འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་
ཁག་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

ཀུའེ་ཡ་ན། (ཧྥ་རན་སེ)

མིང་། ཀུའེ་ཡ་ན།
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁྱོན། སྤྱི་ལེ་ངོས་གྲུ་་་་་་
83534
ཁོངས་གཏོགས་གླིང་། ཨ་མེ་རི་ཁ་་་་་་་
མི་འབོར། 250，603（2013
གླིང་ལྷོ་མ།
ལོར）
མི་རིགས་གཙོ་བོ། ཁེ་ལི་ཨོར་བ།
རྒྱལ་སྟོན་ཉིན་མོ། ཟླ་7ཚེས་14ཉིན།
རྒྱལ་ས། ཁ་ཡན།
རྒྱལ་གླུ། 《མ་སེའི་གླུ་གཞས》
ཆོས་ལུགས་གཙོ་བོ། གནམ་བདག་་་་་
གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐད། ཧྥ་རན་སེའི་་་་
ཆོས་ལུགས།
སྐད།
གྲོང་ཁྱེར་གཙོ་བོ། ཧྲེང་ལུའོ་ལང་་་་་་་་
དང་། ཧྲེང་ཅོར་ཅི།

འདི་ནི་ཀུའེ་ཡ་ནའི་ཁ་ཡན་ཐང་ཆེན་ཡིན་པ།

