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བོད་ཁུལ་གསར་འགྱུར།
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“མི་གཅིག་ཕྱུག་པོ་ཆགས་པ་ཕྱུག་པོ་མིན། ངའི་ཕུགས་འདུན་ནི་་་
ང་དང་ང་འདྲ་བའི་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་དང་དུད་ཚང་དབུལ་པོ་ཚོ་འཚོ་་
བ་སྐྱིད་པོ་ཞིག་སྐྱེལ་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན”
འདི་ལོ་ལོ་37ལ་སླེབས་པའི་བསྟན་འཛིན་དངོས་གྲུབ་གཟུགས་་་་་་
སྟོབས་ཅུང་ཆུང་རུང་སྤྱི་ཚོགས་ཕན་བདེའི་བྱ་གཞག་ལ་བྱས་རྗེས་ཆེན་་་་
པོ་བཞག་ཡོད།
བོད་ལྗོངས་དིང་རི་རྫོང་གངས་དཀར་གྲོང་རྡལ་དུ་བསྟན་འཛིན་་་་
དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་ལས་འཛིན་འགོ་གཙོ་བྱས་པའི་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་་་་
མི་རིགས་ལག་ཤེས་བཟོ་ལས་མཉམ་ལས་ཁང་དེ་ས་གནས་དེ་གའི་མང་་་
ཚོགས་དབུལ་པོ་རྣམས་དབུལ་སྒྲོལ་ཕྱུག་འགྱུར་གྱི“སྣེ་ཁྲིད་པར”གྱུར་་་་
ཡོད།

ཕན་་བདེ
ཕན
བདེ་་སྐྲུན
སྐྲུན་་མཁན
མཁན་་གྱི
གྱི་་སྐར
སྐར་་འོད
འོད།།
བསྟན་འཛིན་དངོས་གྲུབ་དིང་རི་རྫོང་མཚོ་སྒོ་ཤང་གི་ཁྱིམ་ཚང་་་་་་་
དབུལ་པོ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས། ཆུང་དུས་ནད་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་དབང་པོ་སྐྱོན་་་་་་་
ཅན་དུ་གྱུར་བ་དང་གཟུགས་སྟོབས་ཆེན་པོ་མེད།
ཁྱིམ་ཚང་གི་ཁུར་པོ་ཡང་དུ་གཏོང་ཆེད། བསྟན་འཛིན་དངོས་་་་་་་་
གྲུབ་ཀྱིས་དེ་སྔ་ཕ་ཡུལ་གཅིག་པ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ལྷ་སར་གླ་པར་སྐྱོད།
བསྟན་འཛིན་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས“སྐབས་དེ་དུས་ལོ་ན་ཆུང་བའི་ཁར་་་་་་་་་་
དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་པས་འགྲོ་ཁུངས་མ་རྙེད་པ་དང་ལུས་ཐོག་གི་་་་་་
དངུལ་རྣམས་གཏོར་ཟིན་པས་མི་གཞན་གྱི་རོགས་རམ་ལ་བརྟེན་ནས་་་་་
ཕ་ཡུལ་དུ་ལོག་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་། དབུལ་ཞིང་ཕོངས་པས་ང་ཚོའི་ཁྱིམ་་་་་་
ཚང་ག་བྱེད་འདི་བྱེད་མེད་པར་གྱུར་སོང”ཞེས་བཤད།
ལོ་18ཀྱི་སྐབས་དེར་དིང་རི་རྫོང་དམངས་སྲིད་ཅུས་ཀྱིས་ཁོང་་་་་་་་་
མཚམས་མདའ་ཆུ་ཚན་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་པར་མངགས།
བསྟན་འཛིན་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས“མ་གཞི་བྱས་ན་ཟླ་རེར་གླ་ཕོགས་་་་
སྒོར་150ལས་མེད་རུང་ངའི་མིག་རྒྱང་རིང་དུ་ཕྱིན་སོང་ལ་མགྲོན་ཁང་་
དོ་དམ་གྱི་ཤེས་བྱ་མང་པོ་ཤེས་བྱུང་བ་མ་ཟད། སྐུ་མགྲོན་ཚོ་དང་ཅི་་་་་་་་
འཕྲོས་མོལ་འཕྲོས་བྱེད་པ་དང་རྒྱ་ཡིག་སྦྱོང་བ་སོགས་བྱེད་ཐུབ་་་་་་་་་་་་་་
བྱུང”ཞེས་བཤད། བསྟན་འཛིན་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་ཞབས་ཞུ་བ་བྱེད་་་་་་་
ཞོར་དུ་རང་སྦྱོང་བྱས་པ་དང་དེའི་རིང་ན་མཉམ་གྱི་བུ་མོ་ནོར་བུ་བདེ་་་་
སྐྱིད་དང་གཉེར་སྒྲིག་བྱས།
2006ལོར་བསྟན་འཛིན་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་བསགས་དངུལ་སྒོར་་་་་་
2000ཡོད་པ་རྣམས་སྤྱད་དེ་ཁྱིམ་ཚང་མགྲོན་ཁང་གཉེར་རྒྱུའི་ཐག་་་་་་་་
བཅད། གངས་དཀར་གྲོང་རྡལ་ནི་ཇོ་མོ་གླང་མའི་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་་་་་
དུ་སྐྱོད་པ་དང་ཕྱི་ཕྱོགས་འགག་སྒོར་སྐྱོད་སྐབས་བརྒྱུད་དགོས་ངེས་ཀྱི་་་་
ལམ་བུ་ཞིག་ཡིན་པས་བསྟན་འཛིན་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་དེ་གའི་ཚོང་གི་གོ་་་
སྐབས་རྙེད།
སྨི་ངོས་གྲུ་150ཟིན་པའི་སྡོད་ཁང་4ཡི་ནང་ཞབས་ཞུ་བ་བསྟན་་་་་
འཛིན་དངོས་གྲུབ་དང་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླ་ལས་མེད། བསྟན་འཛིན་་་་་་་་་
དངོས་གྲུབ་ཀྱིས“འགྲོ་སོང་གྲོན་ཆུང་བྱ་ཆེད། ཆུ་ཟོམ་རྡོལ་ནའང་་་་་་་་་་

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

གཟུགས་སྟོབས་ཆུང་ཡང་སྤྱི་ཚོགས་ཕན་བདེའི་བྱ་གཞག་ལ་བྱས་རྗེས་ཆེན་པོ་བཞག་པ།
—— བོད་ཀྱི་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་བསྟན་འཛིན་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྐོར་བཀོད་པ།

དབྱུགས་མ་ཕོད་པར་ལྷན་པ་ཡང་ཡང་རྒྱག་གི་ཡོད། པང་གཅལ་་་་་་་་་་་་
བཙོག་པ་ཆགས་སྐབས་ང་དང་བཟའ་ཟླས་པུས་མོ་བཙུགས་ནས་ཕྱིས་་་་་
ཀྱི་ཡོད་པས་སྤུས་མོ་ཐེངས་མང་རྡོལ་མྱོང”ཞེས་གསར་འགོད་པར་་་་་་་་་་
བཤད། མགྲོན་ཁང་གི་མིང་ལ་སྐར་འོད་ཕན་བདེ་ཞེས་འདོགས་དོན་་་་་
ནི་མི་དེ་བས་མང་བར་ཕན་པ་ཐོབ་ཆེད་ཡིན།
སྤུས་ལེགས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་དང་གཙང་སྦྲ་ཡག་པོ་ཡོད་པས་མགྲོན་་་་་་་
ཁང་གི་ཚོང་ཇེ་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ་2008ལོར་གཉེར་སྐྱོང་ཡོང་འབབ་སྒོར་་
ཁྲི་30ཟིན་པ་དང་2018ལོར་སྒོར་ཁྲི་60ལྷག་ཙམ་ཟིན་ཡོད།
“ལས་གཏོད་ལམ་བུའི་ཐོག་སྐྱོད་པས་ཉམས་མྱོང་ཕུན་སུམ་ཇེ་་་་་་་་
ཚོགས་སུ་ཕྱིན་པ་དང་ཐབས་ལམ་ཇེ་མང་དུ་ཕྱིན་སོང་། ངས་དབང་པོ་་
སྐྱོན་ཅན་གྲོགས་པོ་དེ་བས་མང་བ་དབུལ་པོའི་གནས་ལས་སྒྲོལ་རོགས་་་་
བྱ་རྒྱུ་ཡིན” 2008ལོར་བསྟན་འཛིན་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་གྲོང་ཚོའི་ནང་་་
གི་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་7སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་ཏེ་འཚེམ་བཟོ་བསླབ་ནས་་་་་
ཡུལ་སྐོར་དྲན་རྟེན་དངོས་པོ་བཙེམས་ནས་བཙོངས་པ་རེད།
2015ལོར་དིང་རི་རྫོང་སྲིད་གཞུང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག་གངས་་་་་་་་་་་
དཀར་གྲོང་རྡལ་གྱི་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་མི་རིགས་ལག་ཤེས་མཉམ་་་་་་་
ལས་ཁང་དངོས་སུ་བཙུགས་པ་དང་གཙོ་བོ་མི་རིགས་ལག་ཤེས་བཟོས་་་་
རྫས་དང་། སྒམ། ཞིང་འཕྲུལ་ཉམས་བཟོ་སོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 2017
ལོར་དིང་རི་རྫོང་གིས་སླར་ཡང་དབུལ་སྐྱོར་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་1000
ལྷག་ཙམ་བཏང་ནས་མཉམ་ལས་ཁང་དེར་མགྲོན་ཁང་དང་འགྲེམས་་་་་་
སྟོན་ཁང་གསར་སྐྲུན་བྱས་ནས་གཉེར་སྐྱོང་རྣམ་གྲངས་རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་་་་་
རོགས་བྱས་ཡོད།
ད་ཆ་མཉམ་ལས་ཁང་གི་རྒྱ་ཁྱོན་སྨི་ངོས་གྲུ་ཁྲི་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ཟིན་་་་
པ་དང་འདི་ལོ་ཁ་ལོ་བའི་གསོ་སྦྱོང་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་པས་ཡོང་་
འབབ་བསྡོམས་སྒོར་ཁྲི་200ལྷག་ཙམ་ཡོང་བཟོ་ཡོད་པ་རེད།

ཕྱུག་འགྱུར་གྱི་གསེར་རི་ཇོ་མོ་གླང་མ།
“ཇོ་མོ་གླང་མ་ནི་ང་ཚོའི་མིང་བྱང་ཡག་ཤོས་དེ་ཡིན”བསྟན་་་་་་་་་་་
འཛིན་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་མཉམ་ལས་ཁང་གིས་གསར་སྤེལ་བྱས་པའི་ཐོན་
རྫས“གཙང་པའི་ཨོ་ལོ”ཞེས་པ་འཁྱེར་ནས་གསར་འགོད་པར་ཁོང་གི་་་
ཚོང་གི་ཉམས་མྱོང་བརྗོད།
ཡུལ་སྐོར་ཐོན་རྫས་ལ་ངེས་པར་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་་་་་་་་་
དགོས། ཕྲུ་གུའི་གྱོན་གོས་དང་། འཁྲུས་ཁུག ཤོག་བུ་བླུགས་སྣོད་་་་་་་་་་
བཅས་ཀྱི་བཟོ་ལྟར་ལྷ་ས་དང་། གཞིས་རྩེ། དིང་རི་བཅས་ཀྱི་ཉམས་་་་་་

འདི་ག་ཚགས་པར་གྱི་གསར་འགོད་པ། ཡོན་ཆོན།

33ལ་སླེབས་ཡོད་པ་དང་། གྲུམ་ནད་ཕོག་ནས་དུས་ཐོག་ཏུ་སྨན་་་་་་་་་་་་
བཅོས་མ་ཐུབ་པས་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་དུ་གྱུར་ཡོད། ལོ་3གྱི་གོང་ལ་ཁོ་་
མོ་མཉམ་ལས་ཁང་ལ་ཞུགས་ཏེ་འཚེམ་བཟོ་འཁོར་ཁང་གི་ཐོན་སྐྱེད་་་་་་་
ལག་ཤེས་པར་གྱུར་ཡོད།
“ངའི་ལས་ཀ་ནི་ཐང་གའི་མཐའ་རྒྱན་འཚེམ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ལོ་་་་་་་་་་་
གཅིག་ནང་ཟླ་བཅུ་ལས་ཀར་བསྐྱོད་དགོས་པ་དང་དགུན་ཁ་དང་སྟོན་་་་
བསྡུའི་སྐབས་ད་དུང་འཁོར་ཞག་སྡོད་ཆོག་ལ། ཟླ་རེར་གླ་ཆ་སྒོར་་་་་་་་་་་
2600ཡོད”ཅེས་ངག་དབང་རྣམ་སྒྲོལ་གྱིས་བྱང་ཆ་ལྡན་པའི་ངང་་་་་་་་་་
འཚེམ་འཁོར་གཏོང་བཞིན་འཛུམ་དམུལ་དམུལ་གྱིས་བརྗོད།
ངག་དབང་རྣམ་སྒྲོལ་གྱིས“གཅེན་པོ”བསྟན་འཛིན་དངོས་གྲུབ་་་་
ཀྱིས་ཁོ་མོ་དང་འདྲ་བའི་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་མང་པོའི་སྣེ་ཁྲིད་དེ་འབྱོར་་
འབྲིང་ཕྱོགས་ལ་བསྐྱོད་ཡོད། ཁོང་ལ་གསེར་ལྟ་བུའི་རང་གཤིས་བཟང་
པོ་ཞིག་ཡོད་ཅེས་གསར་འགོད་པར་བརྗོད།
བསྟན་འཛིན་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་སློབ་གྲྭ་ཆེ་མོ་བ་དབུལ་པོ་10ལ་མི་་་
རེར་སློབ་དུས་རེར་སྒོར་5000གི་རོགས་དངུལ་སྤྲད་པ་དང་། “4·
25”ས་ཡོམ་རྗེས་ཁོང་གིས་སྒོར་ཁྲི་5ཡི་དངོས་ཟོག་ཞལ་འདེབས་་་་་་་་་་་་
བརྒྱབ་པ་མ་ཟད། གནོད་འཚེ་ཕོག་པའི་མང་ཚོགས་དང་མྱུར་སྐྱོབ་མི་་་་
སྣར་སྡོད་ཁང་དང་ཁ་ལག་རིན་མེད་ཀྱིས་མཁོ་འདོན་བྱས་ཡོད། མིག་་་་
སྔར། མཉམ་ལས་ཁང་གི་ལས་མི་56ནང་ལས་མི་36ནི་ཉེ་འགྲམ་ཤང་་
དང་གྲོང་ཚོའི་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་པ་དང་། ཡིག་ཚགས་དང་གཱ་་་་་་
བཟོས་པའི་དུད་ཚང་དབུལ་པོ་49ཡི་མི་གྲངས་196ལས་ཞུགས་བརྟན་
པོ་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད།
2013ལོར། བསྟན་འཛིན་དངོས་གྲུབ་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པའི་ངང་
ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ལ་ཞུགས་པ་རེད། “བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཕུགས་བསམ་་་་
མངོན་འགྱུར་བྱེད་དགོས་ན་ངེས་པར་དུ་ཏང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་པ་དང་་་
ཏང་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་དགོས”
མཉམ་ལས་ཁང་ཡག་པོ་གཉེར་བ་དང་ཆབས་ཅིག བསྟན་འཛིན་་་་་་
དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་གང་སར་ཏང་གི་སྲིད་ཇུས་བཟང་པོ་དྲིལ་བསྒྲགས་
བྱེད་པ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱི་ལས་གཏོད་ལམ་བུ་དང་ཉམས་མྱོང་མཉམ་་་་་་་
རང་གཤིས་བཟང་བའི་ཕོ་གཞོན།
སྤྱོད་བྱས་ཏེ་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཚོའི་དབུལ་སྒྲོལ་ཕྱུག་འགྱུར་གྱི་ཡིད་་་་་
གངས་དཀར་གྲོང་རྡལ་དུ། མཉམ་ལས་ཁང་གི“གཅེན་པོ”ཟེར་་་ ཆེས་བརྟན་དུ་བཏང་ཡོད། བསྟན་འཛིན་དངོས་གྲུབ་གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་་
ན་ངོ་མི་ཤེས་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མེད་པར་ཉེ་རིང་གང་སར་སྐད་གྲགས་་་ ལ་རྫོང་18ཡོད་པའི་ནང་གི་རྫོང་11ལ་འགྲོ་མྱོང་ཡོད།
（བདེ་སྐྱིད་དང་། དམ་ཆོས་མི་ཕམ། དབང་སྒྲོལ་སྐྱིད་བཅས་་་་་་་་
ཆོད་ཡོད་པ་རེད།
ཤར་ལུང་གྲོང་ཚོ་ནས་ཡིན་པའི་ངག་དབང་རྣམ་སྒྲོལ་འདི་ལོ་ལོ་་་་་་ ཀྱིས་སྒྱུར་ཞུས་བྱས）
འགྱུར་ལྡན་ཡོད། མཉམ་ལས་ཁང་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚོང་རྟགས“ཡག་་་་་་
པོ”ཞེས་པ་ཐོ་འགོད་བྱས་ཡོད་པ་རེད། བསྟན་འཛིན་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་་
ཚོང་རྟགས་ཁྲོད་ཀྱི་ལྗང་མདོག་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱིས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་་་་་་་་
མཚོན་པ་དང་། ཚོས་གཞི་དཀར་པོ་འབུར་དུ་ཐོན་པ་དེས་ཇོ་མོ་གླང་མ་
མཚོན་པ། ཚོན་ཁྲ་ཟུར་གསུམ་ལས་མཐུན་སྒྲིལ་རྡོག་རྩ་གཅིག་སྒྲིལ་་་་་་་་
བྱེད་པ་མཚོན་ཡོད་ཅེས་ངོ་སྤྲོད་བྱས།
བསྟན་འཛིན་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས“ཡུལ་སྐོར་ལག་ཤེས་བཟོས་རྫས་་་་་་
ཚོང་ཁང་བཙུགས་མ་ཐག་ང་ཚོས་སྟབས་བདེའི་འཁྲུས་ཁུག་དང་། ལྟོ་་་་
ཕད། དངུལ་ཁུག་སོགས་བཟོས་པ་ཡིན། སྟབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་ཚང་
མས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག ད་ཆ་ང་ཚོས་ཇོ་མོ་གླང་མའི་་་་་་་་
ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་ཐང་ག་དང་ཤོག་བུ་བླུགས་སྣོད་སོགས་ཐོན་རྫས་་་་་་་
གསར་པའི་རིགས་ཇེ་མང་དུ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་ལ་ཕྱིར་འཚོང་ཡང་ཇེ་་་་
མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད”ཅེས་བཤད།
གངས་འཁྱག་གིས་བསྡམས་པའི་ས་གཞི་འདི་དག་གསེར་རི་་་་་་་་་་་་
དངུལ་རི་ཡིན་པས་སྲུང་སྐྱོང་ཡག་པོ་བྱེད་དགོས།
ཇོ་མོ་གླང་མའི་ཕྱོགས་སུ་སྐྱོད་པའི་རྒྱལ་ལམ་318གཡས་གཡོན་གྱི་
སྤྱི་པའི་གསང་སྤྱོད་དག་དོ་དམ་བྱེད་མཁན་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གཙང་་་་
སྦྲ་ཡག་པོ་མེད་པས་ཡུལ་སྐོར་བར་བསམ་འཆར་ཆེན་པོ་འདུག
2017ལོར། བསྟན་འཛིན་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་སྡེ་ཚན་མང་པོ་དང་མཐུན་
སྦྱོར་བྱས་མཐར་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་དང་མི་འབོར་དབུལ་པོ་བཀོད་་་་་་་་
སྒྲིག་བྱས་ནས་སྤྱི་པའི་གསང་སྤྱོད་20ལ་གཙང་སྦྲ་དང་སྒྲིག་བཀོད་སྲུང་
སྐྱོང་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་དང་། མཉམ་ལས་ཁང་གིས་ཁོང་ཚོར་ཟླ་བ་རེར་་
ཁ་གསབ་རོགས་དངུལ་སྒོར་1000ནས་2500བར་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་་་་་་་་
རེད།
“ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་གི་སྤྱི་ཕན་དགེ་སྒྲུབ་ནི་ང་ཚོའི་སྤུས་རྟགས་་་་་་
ཡིན། སྤྱི་ཚོགས་ལ་དྲིན་ལན་འཇལ་རྒྱུ་ནི་ང་ཚོའི་རིག་གནས་ཡིན” ཇོ་
མོ་གླང་མའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་ཐུབ་ཚེ། ཕྱུག་འགྱུར་གྱི་གསེར་རི་ཡོད་་་
པ་ཡིན་ཞེས་བསྟན་འཛིན་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་བརྗོད།

མ་འོངས་ལོ་ལྔའི་ནང་མི་སྤྱི་པུའུ་སོགས་ཀྱིས་བོད་ལ་
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་ལས་ལག་རྩལ་ཤེས་
ལྡན་མི་སྣ་600གསོ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལྷ་ས་ནས་་་་་
ཟླ་9ཚེས་9ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ།
ཚེས་9ཉིན། གསར་འགོད་པར་ཁག་གསུམ་་་་་་
པའི་བོད་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་ལས་་་
ལག་རྩལ་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་དམིགས་བསལ་གསོ་་་་
སྐྱོང་གི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ནས་་་་་
ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར། 2019ལོ་ནས་2023
ལོ་བར། མི་སྤྱི་པུའུ་སོགས་སྡེ་ཚན་གྱིས་བོད་ལ་་
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་ལས་ལག་རྩལ་་་་་་་་
ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་600གསོ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་་་་་་་་
དང་ཆབས་ཅིག་རིགས་གཅིག་མཁས་ཅན་གྱི་་་་་
ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པའི་བྱེད་སྒོ་ཁག་5སྤེལ་རྒྱུ་་་་་་་་
ཡིན་པ་རེད།
ལག་བསྟར་ཇུས་གཞི་གཞིར་བཟུང་། མ་་་
འོངས་ལོ་ལྔའི་རིང་། ལོ་ལྟར་བོད་ནས་ཆེད་་་་་་་
ལས་ལག་རྩལ་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་120བདམས་ཏེ་་
ནང་སའི་མཐོ་སློབ་དང་། ཚན་ཞིབ་ཁང་དང་་་
སུའོ། ཁེ་ལས་དང་བྱ་གཞག་ཚན་པ་བཅས་སུ་་་
དུས་ཡུན་ལོ་གཅིག་གི་དམིགས་བསལ་གསོ་་་་་་་་་
སྐྱོང་དང་ལག་ལེན་སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ་རེད། སློབ་་་
གསོ་དང་། འཕྲོད་བསྟེན། ཞིང་འབྲོག་ཁྱབ་་་་་

第一版

གངས་ལྗོངས་ས་མཐོར་ལོ་ལེགས་བྱུང་བ།

今

གྲ་ནང་རྫོང་དུ་འགོ་ཚུགས་པ་དང་། ཉིན་4ཡི་རིག་གནས་དུས་ཆེན་རིང་མི་་་་་་་་

日

ཟླ་9ཚེས་6ཉིན། སྣམ་བུའི་རིག་གནས་དུས་ཆེན་སྐབས་ལྔ་པ་བོད་ལྗོངས་་
རིགས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ལུས་རྩལ་འགྲན་བསྡུར་དང་། མི་རིགས་ཀྱི་ཡུལ་ཟོག་ཚོང་་་་

内

འདུས། ལྷ་མོ་འཁྲབ་སྟོན་སོགས་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཚོས་ལྟ་འདོད་ལ་ཉན་་
སྤྲོ་བའི་བྱེད་སྒོ་སྣ་ཚོགས་སྤེལ་ཏེ་བོད་ལ་དམངས་གཙོའི་བཅོས་སྒྱུར་བྱས་རྗེས་་་་
ཐོབ་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཆེན་པོ་གང་ལེགས་ངོམ་པ་རེད།

容

↑ འདི་ནི་གཡུལ་ལས་གཏོང་མཁན་ལ་ཆང་འགྱོགས་བཞིན་པ།

→ འདི་ནི་ཡུལ་དེ་གའི་ཞིང་འབྲོག་པས་སྣམ་བུ་འཐག་བཞིན་པ།

ས་གནས།

ལྷ་ས་རྡོ་སེང་གེ་ལམ་སྒོ་རྟགས། 36

སྦྲག་ཨང་། 850000

ཁ་པར་ཨང་གྲངས། 0891—6335974
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习近平主持
召开中央全面深
化改革委员会第
十次会议强调
加强改革系统集
成协同高效 推
动各方面制度更
加成熟更加定型
李克强王沪宁
韩正出席
习近平就朝
鲜国庆 71 周年向
朝鲜最高领导人
金正恩致贺电
习近平给国
家图书馆老专家
回信强调 坚持
正确政治方向
弘扬优秀传统文
化
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གདལ་སོགས་རྨང་གཞིའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ཆེད་་་་་
ལས་ལག་རྩལ་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་གཙོ་གནད་ཐོག་་་
གསོ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅིག བོད་ཀྱི་དཔལ་
འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གཙོ་་་་་་་་་་་་
གནད་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་དགོས་མཁོ་ཆེ་བ་དང་་་་་་་་
དཀོན་པའི་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་དང་དུས་ཡུན་རིང་་་
པོ་གཞི་རིམ་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཆེད་ལས་་་་་་་
ལག་རྩལ་རྐང་འཛིན་པ་དམིགས་སའི་རང་་་་་་་་་
བཞིན་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་གསོ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་་
རེད།
རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་མཆོག་ཆན་ཐོབ་་
པ་བརྒྱུད། 2009ལོར་མི་སྤྱི་པུའུ་དང་། ནོར་་་
སྲིད་པུའུ། རྒྱལ་ཁབ་མི་རིགས་ལས་དོན་ཨུ་་་་་་་་
ལྷན་སོགས་དང་། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་་་་་་་་
དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་བོད་ལ་གྲངས་ཉུང་་་་་
མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་ལས་ལག་རྩལ་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་་
དམིགས་བསལ་གསོ་སྐྱོང་གི་ལས་དོན་ཁག་་་་་་་་་
དང་པོ་མཉམ་དུ་སྤེལ་ཡོད། ལོ་10ཡི་རིང་།
བོད་ལ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་ལས་་་་་་་་་
ལག་རྩལ་རྐང་འཛིན་པ་1200གསོ་སྐྱོང་བྱས་
ཡོད།

中宣部授予
陈立群“时代楷
模”称号
《中国科技发
展 70 年（1949—

2019）》在京发布
普通高中三
科统编教材将于
今年秋季学期投
入使用
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中国—东盟
信息港建设稳步
推进
RCEP 部长级
会议强调力争年
内结束谈判
尼泊尔副总
统表示欢迎更多
中国企业家前来
投资兴业
中国与新加
坡签署谅解备忘
录 提升通关效
率
俄罗斯政府
机构：谷歌等涉
嫌干涉俄主权事
务
法属圭亚那
简介
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第四版
“小个子”有
大作为
—— 西藏残
障人士旦增欧珠
记事
未来 5 年人
社部等将为西藏
培养 600 名少数
民族专技人才

