
བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་། 
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བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་གྱི་གལ་ཆེ་གསར་འགྱུར་མདོར་བསྡུས། 
སྱི་ལོ་ ༢༠༡༤  ལོའ་ིཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༦ ྱིན་ནས་ཟླ་བ་༢ ཚེས་ ༣༡ ྱིན་བར། 

 

༡༽ ༡༩༨༥ ལོར་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་དུ་བོད་རྱིགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ༼རྒྱའྱི་སྐད་ཡྱིག་སོབ་སོང་བེད་སའྱི་བོད་
རྱིགས་སོབ་མའྱི་སོབ་གྲྭ་ལ་ཟེར། ཡྱིག་སྒྱུར་པས༽ ༡༢ ཡོད་པ་དང་། ༢༠༡༠ ལོར་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༢༩ ཏུ་
འཕར་ཞྱིང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གོང་ཁེར་དང་ཞྱིང་ཆེན་ ༢༠ ནང་ཁབ། དེ་ཡང་ཀོང་ཏུང་ཞྱིང་ཆེན་ཁོ་ན་ལས་
བོད་རྱིགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ ༤ ལྷག་ཡོད་པ་རེད། “ལོ་ལྔ་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི”སྐབས་སུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཞྱིང་
ཆེན༼གོང་ཁེར༽ ༢༠ དང་སོབ་གྲྭ་ ༢༨ ཀྱི་ནང “ཞྱི་ཙང་པན”ཏེ་བོད་རྱིགས་ཀྱི་འཛིན་གྲྭ་བཙུགས། ནང་
ལོགས་ས་ཁུལ་གྱི་གཙོ་གནད་ཆེ་སའྱི་མཐོ་འབྱིང་སོབ་གྲྭ་ ༥༨ དང་། མཐོ་སོབ་ ༡༢༠ ཡྱིས་བོད་རྱིགས་
ཀྱི་སོབ་མ་བསྡུ་ལེན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ནང་ལོགས་ས་ཁུལ་དུ་བོད་རྱིགས་ཀྱི་སོབ་ཞུགས་སོབ་མ་ 
༢༡༨༠༠ ཡོད་པ་དང་། “ལོ་ལྔ་ཚན་བཅུའྱི”སྐབས་དང་བསྡུར་ན་སོབ་མ་ ༧༠༠༠ ཇེ་མང་དུ་སོང་། འབྱུང་
འགྱུར“ལོ་ལྔ་ཚན་བཅུ་གྱིས་པའྱི”སྐབས་སུ་ནང་ལོགས་ས་ཁུལ་དུ་ད་དུང་བོད་རྱིགས་ཀྱི་མཐོ་འབྱིང་
སོབ་མ་ ༡༥༠༠༠ དང་། མཐོ་སོབ་སོབ་མ་ ༡༢༠༠༠ ། བསོམས་ ༢༧༠༠༠ བསྡུ་ལེན་བེད་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞེས་
གནས་ཚུལ་སེལ་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིསྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༡ 
ཚེས་ ༢༠ ྱིན༽ 

 

༢༽ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༨ ྱིན་གྱི་སྔ་དྲོར་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབང་གྱི་སྱི་ཁབ་ཧྲུའུ་ཅྱི་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་པེ་ཅྱིན་
རྒྱལ་ཁབ་གསོལ་མགོན་ཁང་དུ་ཀྲུང་གོའ་ིགོ་མྱིན་ཏང་གྱི་མཚན་འཛིན་ཀྲུའུ་ཞྱི་ལེན་ཀྲན་ལ་མཇལ་
འཕད་གནང་། ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་མཚོ་འགག་ངོགས་གྱིས་ཀྱིས་ངོགས་གྱིས་ཁྱིམ་ཚང་གཅྱིག་གྱི་



འདུ་ཤེས་ཡྱིད་ལ་བཅངས་ནས་བབ་བསྟུན་ལས་སྒྲུབ་དང་ནུས་ཤུགས་གཅྱིག་སྱིལ་གྱིས་ངོགས་གྱིས་ཞྱི་
བདེ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་སེ་མཚོ་འགག་ངོགས་གྱིས་ཀྱི་མྱི་དམངས་མང་
ཚོགས་ལ་ཕན་བདེ་སྐྲུན་ནས་ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་རྱིགས་རླབས་ཆེན་བསྐྱར་དར་གྱི་ཀྲུང་གོའ་ིབསམ་འདུན་མངོན་
གྱུར་བེད་དགོས། ཞེས་བཤད། ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་གསུངས་དོན། ལོ་རྒྱུས་དང་དོན་དངོས་ཀྱི་དབང་གྱིས་
ངོགས་གྱིས་ཀྱི་འབེལ་བའྱི་ཐད་གནད་དོན་གང་མང་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞྱིག་གྱི་ནང་ཐག་གཅོད་
དཀའ་མོད། འོན་ཀང་ངོགས་གྱིས་ཀྱི་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ནྱི་ཁྱིམ་ཚང་གཅྱིག་གྱི་མྱི་ཡྱིན་པས་གཅྱིག་མཐུན་
གྱི་ཁྲག་དྲོན་དང་། གཅྱིག་མཐུན་གྱི་རྱིག་གནས། གཅྱིག་མཐུན་གྱི་འབེལ་བ། གཅྱིག་མཐུན་གྱི་བསམ་
འདུན་བཅས་ཡོད་པ་འདྱི་ནྱི་ངོགས་གྱིས་ཀྱི་ལས་དོན་ཁག་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའྱི་ནུས་ཤུགས་གལ་
ཆེན་ཡྱིན་པ་སེ། གཅྱིག ངོགས་གྱིས་ཀྱི་སྤུན་ཟླ་ནྱི་ཁྱིམ་ཚང་གཅྱིག་ལྟར་ཡྱིན་པས་ང་ཚོའྱི་བར་གྱི་ཤ་
དང་རུས་པ་ལྟ་བུའྱི་འབེལ་བ་དེ་སུ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་མེད་པར་བཟོ་མྱི་ཐུབ། གྱིས། ངོགས་གྱིས་ཀྱི་སྤུན་
ཟླའྱི་ལས་དབང་གཅྱིག་ཏུ་འབེལ་པས་ཕན་ཚུན་བར་གྱི་སེམས་ཀྱི་མདུད་པ་དཀྲོལ་མྱི་ཐུབ་པ་མེད། 
གསུམ། ངོགས་གྱིས་ཀྱི་སྤུན་ཟླས་བོ་སེམས་གཅྱིག་ཏུ་སྱིལ་ནས་ངོགས་གྱིས་ཀྱི་འབེལ་བ་ཞྱི་བདེ་ངང་
འཕེལ་རྒྱས་འགོ་རྒྱུར་མུ་མཐུད་དུ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། བཞྱི། ངོགས་གྱིས་ཀྱི་སྤུན་ཟླ་ཚོས་བོ་
སེམས་གཅྱིག་སྱིལ་བས་ནས་ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་རྱིགས་རླབས་ཆེན་བསྐྱར་དར་གྱི་ཀྲུང་གོའ་ིཕུགས་འདུན་མམ་
དུ་མངོན་གྱུར་བེད་དགོས། ཞེས་བཤད་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༡ 
ཚེས་ ༢༠ ྱིན༽ 

 

༣༽ ེ་ཆར་གྱིང་ལྔ་ཁབ་སེལ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྱིས་པར་སྐྲུན་བས་པའྱི་དབྱིན་བསྒྱུར ≪ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་སྐུ་
ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པ≫ཞེས་པའྱི་དཔེ་དེབ་ཅྱིག་པེ་ཅྱིན་དུ་འགེམ་སེལ་བས། དེ་ཡང་དཔེ་དེབ་འདྱི་ནྱི་ལོ་
རྒྱུས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་གཞྱིར་བཟུང་སེ་ལོ་རྱིམ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྱིག་ལུགས་ལྟར། ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པ་
དེ་ྱིད་ལོ་བརྒྱད་བཅུར་སེབས་ལ་ེ་བའྱི་སྐུ་ཚེའྱི་མོང་བརྒྱུད་བརོད་ཡོད་ལ། འདྱི་ནྱི་རྒྱལ་ནང་དུ་ཏཱ་ལའྱི་
བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པར་ཞྱིབ་ཕའྱི་ངང་ཟྱིན་བྱིས་དང་དཔྱད་བརོད་སེལ་པའྱི་ཐོག་མའྱི་ཆེད་དམྱིགས་
རོམ་དེབ་དེ་རེད་ཟེར། དཔེ་དེབ་དེའྱི་ནང་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པས་དང་ཐོག་ཞྱི་བའྱི་བཅྱིངས་



འགོལ་ལ་བརྱི་བཀུར་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་གྱུར་ལ་སྲུང་སོྐྱང་། ཏང་ཀྲུང་དབང་དང་མའོ་ཀྲུའུ་ཞྱི་ལ་
བསོད་བསྔགས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ས་ཐག་རྱིང་པོ་ནས་པེ་ཅྱིན་དུ་ཕེབས་ཏེ་རྒྱལ་དོན་ཚོགས་འདུར་
ཞུགས་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་ཁྲྱིད་དུ་བདམ་ཐོན་བྱུང་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་བཀོད་ཡོད། དེ་ནས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མས་
བཙན་བོལ་ནང་ཐོག་མར་དཀའ་སྡུག་མངས་པའྱི་སོྐར་དང་། ད་དུང་ེ་བའྱི་ལོ་འགའ་རྱིང་རྒྱལ་སྱིའྱི་
སེང་བ་སོད་སེལ་པའྱི་སོྐར་བརོད་ཡོད། དུས་མཚུངས་སུ་དཔེ་དེབ་དེའྱི་ནང་དུ་ར་ཆེ་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་
འདྲ་པར་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པ་གསེར་ཁྲྱི་མངའ་གསོལ་གནང་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་པར་ནང་ཚུད་ཀྱི་
ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་དང་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ་བཅས་ཀྱིས་མའོ་ཙེ་ཏུང་ལ་མཇལ་འཕད་
གནང་བའྱི་པར་རྱིས་དང་། ཀྲུང་དབང་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་བོད་ལོངས་ས་གནས་སྱིད་
གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབས་རྣམ་པས་ཀྲུང་ནན་ཧའེ་ནས≪ཆྱིངས་ཡྱིག་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ≫འཇོག་སྐབས་
ཀྱི་འདྲ་པར། མའོ་ཙེ་ཏུང་དང་ཏཱ་ལའྱི་བ་མས་ཕན་ཚུན་བཏང་བའྱི་ཡྱི་གེ་ཕྱག་བསར་མ་སོགས་པར་རྱིས་
བཅུ་གངས་འགའ་བཅུག་ཡོད་ཟེར། 

 

≪ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པ≫ཞེས་པའྱི་དཔེ་དེབ་འདྱི་ནྱི་ཀྲུང་གོ་སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་ཁང་གྱི་
ཀྲུང་གོའ་ིམཐའ་མཚམས་ལོ་རྒྱུས་ས་རྒྱུས་ཞྱིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཁང་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་པ་སུང་ཧོང་ན་
དང་། ཀྲང་ཡུན་ཕན། ལྱིས་ཧྱིན་བཅས་ཀྱིས་མམ་དུ་རོམ་སྱིག་གནང་བའྱི ≪ཤམ་བྷ་ལ་ནས་ལམ་
བརླག་པ། ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པ་བརོད་པ ≫ཞེས་པའྱི་ ༢༠༡༡ ལོར་པར་སྐྲུན་བས་པའྱི་རྒྱ་
ཡྱིག་གྱི་དེབ་དེ་ལས་ཀྲུང་གོའ་ིཕྱྱི་རྒྱལ་སྐད་ཡྱིག་ཅུས་ཀྱི་འགྱུར་ཞུས་པ་ཝང་གོ་ཀྲྱིན་གྱིས་དབྱིན་ཡྱིག་ཏུ་
ཕབ་བསྒྱུར་བས་པ་ཞྱིག་རེད་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། http://www.tibet.cn/news 

/szxw/201401/t20140122_1969129.htm  ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༢ ྱིན༽ 

 

༤༽ མཚོ་དམག་གྱིས་ ༢༠༡༣ ལོར་བོད་རང་སོྐྱང་ལོངས་ནས་དམག་མྱི་གསར་པ་བོད་རྱིགས་ཀྱི་བུ་མོ་
བཅུ་བསྡུ་ལེན་བས་པ་རྣམས་ལ་མྱིག་སྔར་དམག་གསར་སོང་བརྡར་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་དང་། དེ་དག་



ཤར་མཚོ་དམག་གྲུའྱི་རུ་ཁག་དང་། ལྷོ་མཚོ་དམག་གྲུའྱི་རུ་ཁག བང་མཚོ་དམག་གྲུའྱི་རུ་ཁག ལའོ་ྱིན་
མཁའ་བསོྐྱད་མ་གྲུ(Aircraft carrier 辽宁舰) བཅས་སུ་ལས་གནས་བགོ་བཤའ་བརྒྱབ་འདུག 
མྱིག་སྔར་ལའོ་ྱིན་མཁའ་བསོྐྱད་མ་གྲུའྱི་སེང་དམག་ཞབས་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཀྱི་བུ་མོ་བཞྱི་སེ། 
སྔར་བོད་ལོངས་ལས་རྱིགས་ལག་རལ་སོབ་གྱིང་གྱི་སོབ་མ་རྒྱལ་མཚན་སོལ་མ་དང་། སྔར་པེ་ཅྱིན་དེང་
རབས་དོ་དམ་རྱིག་པ་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིསོབ་མ་པ་སངས་སོལ་མ། སྔར་བོད་ལོངས་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིསོབ་
མ་ཆོས་དབངས་ལྷ་མོ་དང་དབངས་ཅན་ཆོས་འཛོམས་བཅས་ཡྱིན་པ་རེད། འདྱི་དག་ལས་ཆབ་མདོའ་ིབུ་
མོ་རྒྱལ་མཚན་སོལ་མས་མེ་བསོད་སོང་བརྡར་དང་། ཟགས་འགོག ཐུམ་རྒྱག ཐག་པར་མདུད་པ་རྒྱག་པ། 
འགོག་སྲུང་སོགས་ཀྱི་དངོས་སོད་སོབ་ཚན་དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་སྐབས་སངས་འབས་ཨང་དང་པོ་བངས་
འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༨ ྱིན༽  

 

༥༽ ལྷོ་ཆུ་བང་འདྲེན་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ཤར་ཐྱིག་དང་བར་ཐྱིག་ལས་གཞྱི་སྔ་ཕྱྱིར་འཛུགས་སྐྲུན་
ལེགས་གྲུབ་བྱུང་སེ་ཆུ་གཏོང་འགོ་བཙུགས་ཚར་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་ ༢༠༠༢ ལོར་རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁབ་
ཁང་གྱིས་ཆོག་མཆན་གནང་བའྱི≪ལྷོ་ཆུ་བང་འདྲེན་ལས་གཞྱིའྱི་སྱིའྱི་འཆར་འགོད≫ནང་གཏན་
འབེབས་བས་པའྱི་ ༢༠༡༠ ལོར་ནུབ་ཐྱིག་ལས་གཞྱི་ལས་འགོ་བརམས་དགོས་ཞེས་པ་ད་དུང་རོམ་ཐུབ་
མེད་པས། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ལས་རྱིགས་ཁག་གྱིས་དེར་དོ་སྣང་རྒྱ་ཁབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་ནུབ་བརྒྱུད་མྱི་
དམངས་ཀྱིས་མགོ་བཏེག་རྱིང་བཀགས་ཀྱིས་རེ་བ་ཆེན་པོ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར། དེ་ཡང་ལྷོ་ཆུ་བང་
འདྲེན་གྱི་ནུབ་ཐྱིག་ལས་གཞྱི་ཟེར་བ་ནྱི་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའ་ིཆུ་ལྷོ་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུ་དང་། 
རྫ་ཆུ། འབྱི་ཆུ། ག་ཆུ། རྒྱལ་རོང་རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུ་བཅས་སུ་འབེལ་མཐུད་བས་ཏེ་སྱི་ཁྲོན་རྔ་བའྱི་ཧྱིན་
ཧྲུའེ་ལྱིན༼སྱི་བསྒྱུར༽བརྒྱུད་རྨ་ཆུའྱི་ནང་བཞུར་དུ་འཇུག་རྒྱུ་དང་། འདྱིའྱི་ཆུ་འདྲེན་བསོམས་གངས་སྨ་
ཉ་གྲུ་བཞྱི་ལྷམ་པ་དུང་ཕྱུར་ ༢༠༠༦ ཡྱིན་ཚུལ་བཤད། གཞན་ད་དུང་ག་ཆུའྱི་འགམ་གྱི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་
མཚོ་ངོས་ནས་སྨ་ཉ་ ༣༥༨༤ མཚམས་སུ་རྱི་ལ་ཕུག་ལམ་བཞྱི་བརྒྱབ་སེ་དཀར་ལྷ༼ས་བསྒྱུར༽རྱི་བོ་ནས་
མཚོ་བོད་ལྕགས་ལམ་བརྒྱུད་གདོང་ལ་རྱི་བོ་བརྒལ་ཏེ་ཀེ་ལོ་སྨ་ཉ་ ༡༡༠༠ བརྒྱུད་མཚོ་སྔོན་ན་གོར་མོར་
དྲངས་རེས་ཆུ་བོ་དེ་གྱིས་སུ་བགོས་ནས་གཅྱིག་ཤྱིན་ཅང་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་དང་། ཅྱིག་ཤོས་དེ་རྨ་



ནུབ་དོག་ལམ་ས་ཁུལ་དུ་འདྲེན་རྒྱུ་རེད། དེའྱི་ཆུ་འདྲེན་བསོམས་གངས་སྨ་ཉ་གྲུ་བཞྱི་ལྷམ་པ་དུང་ཕྱུར་ 
༤༠༠ ཡྱིན་ཚུལ་བཤད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༤ 
ྱིན༽ 

 

༦༽ ེ་ཆར་མྱི་དམངས་དྲ་བའྱི་གསར་འགོད་པས་སྱི་ཁྲོན་ཞྱིང་ཆེན་འགྱིམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་དོན་
ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་ཤེས་རོགས་བྱུང་དོན་ལྟར་ན། སྱི་ཁྲོན་དཀར་མཛེས་ཁུལ་གྱི་མྱུར་བགོད་གཞུང་ལམ་
ཐོག་མ་དེ་གཡག་རྔ་ནས་དར་རེ་མདོ་བར་གྱི་མྱུར་བགོད་གཞུང་ལམ་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་སྐྲུན་འགོ་འཛུགས་
རྒྱུ་ཡྱིན་ཚུལ་བཤད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༠ ྱིན༽  

 

༧༽ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༡ ྱིན་གྱི་དགོང་མོར་ཕྱྱི་འབེལ་པུའུ་ཡྱི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་ཀྲང་ཡེ་སུའེ་ཡྱིས་ཀྲུང་
གོར་བཅའ་སོད་བས་པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ཁང་གྱི་གནས་སྐབས་ཚབ་བེད་ལས་འཛིན་ཁང་ནཱར་
མཇལ་འཕད་གནང་སེ། ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་ཨའོ་པ་མ་ཡྱིས་ཀྲུང་གོས་ངོ་རྒོལ་ཚབས་ཆེན་བས་པ་སྣང་
མེད་དུ་བསྐྱུར་ཏེ་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མར་མཇལ་འཕད་གནང་པར་ཁ་རྡུང་དྲག་པོ་བཏང་ཟེར།  

 

ཀྲང་ཡེ་སུའེ་ཡྱིས་ཨ་རྱིའྱི་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་བ་སོད་འདྱིས་ཀྲུང་གོའ་ིནང་སྱིད་ལ་ཐེ་གཏོགས་ཚབས་ཆེན་
བས་པ་མ་ཟད། ཨ་རྱིའྱི “བོད་རང་བཙན”ལ་རྒྱབ་སོྐྱར་མྱི་བེད་ཅེས་པའྱི་ཁས་ལེན་དང་རྒྱབ་འགལ་
ཚབས་ཆེན་བས་པ་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་འབེལ་བའྱི་གཞྱི་རའྱི་ར་དོན་དང་རྒྱབ་འགལ་ཚབས་ཆེན་བས་པ། 
ཀྲུང་ཨ་རྒྱལ་ཁབ་གྱིས་བར་གྱི་འབེལ་བར་གཏོར་བརླག་ཚབས་ཆེན་བས་པ་བཅས་ཡྱིན་པས། ཀྲུང་
གོའ་ིཕྱོགས་ནས་ཨ་རྱིའྱི་བ་སོད་འདྱིར་ངོ་རྒོལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ནན་པོ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་བརོད་འདུག 
༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནས། ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༢ ྱིན༽  

༨༽ བོད་རང་སོྐྱང་ལོངས་ཞྱིང་འབོག་ཐྱིང་གྱི་གཞྱི་གངས་ལྟར་ན། དབར་རྩྭ་དགུན་འབུའྱི་ཐོན་ཁུངས་
གཙོ་བོ་བོད་ལོངས་སུ་ན་ནྱིང་དབར་རྩྭ་དགུན་འབུ་ཀེ་ལོ་ ༥༣༧༠༠.༦༥ བཏུས་ཤྱིང་། ལོ་གོང་མའྱི་དུས་



མམ་དང་བསྡུར་ན་ ༥༠% འཕར་འདུག་ཟེར། དེ་ཡང་ན་ནྱིང་བོད་ལོངས་ཀྱི་དབར་རྩྭ་དགུན་འབུའྱི་
ཐོན་ཁུངས་གཙོ་བོ་ས་ཁུལ་དག་ཏུ་ཆར་ཆུ་འཛོམས་པ་དང་གནམ་གཤྱིས་ལོ་སྔོན་མ་ལས་བཟང་ཞྱིང་
དབར་རྩྭ་དགུན་འབུའྱི་སྐྱེས་སའྱི་ཁོར་ཡུག་ལེགས་སུ་ཕྱྱིན་ཡོད་སབས་ཐོན་ཚད་ལོ་སྔོན་མ་ལས་མང་དུ་
ཕྱྱིན་པ་རེད་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༤ ྱིན༽  

 

༩༽ ེ་ཆར་མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆེན་མགོ་ལོག་བོད་རྱིགས་རང་སོྐྱང་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་གཙོ་གཞོན་པ་སྐལ་བཟང་
ཚེ་རྱིང་གྱིས་ངོ་སོད་བས་པ་ལྟར་ན། མ་དངུལ་སོར་དུང་ཕྱུར་ ༡༢.༤ བཏང་སེ་ ༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༤ ྱིན་རྨང་བཏྱིང་བའྱི་མཚོ་སྔོན་མགོ་ལོག་ཁུལ་ར་བོ་གནམ་གྲུ་ཐང་དེ་ ༢༠༡༦ ལོར་སོད་འགོ་ཚུགས་རྒྱུ་
ཡྱིན་ཚུལ་བཤད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ 
ྱིན༽ 

 

༡༠༽ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༤ ྱིན་ཕྱྱི་འབེལ་པུའུ་ཡྱི་འཆར་ཅན་གྱི་གསར་འགོད་པའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་
གསར་འགོད་པ་ཞྱིག་གྱིས་ེ་སྔོན་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱོགས་ཀྱིས་སྱི་དམངས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་དང་། དམངས་གཙོ་
དང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ལས་དོན་སྒྲུབ་འགན་ཁུར་བའྱི་རྒྱལ་དོན་འགོ་འཛིན་གཞོན་པ་ཞྱིའུ་
ཨེར“བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བར་སྡུམ་པ”གསར་པར་བསོྐ་བཞག་གནང་། ཀྲུང་གོས་དོན་
དེར་ལྟ་ཚུལ་གང་འདྲ་འཛིན་གྱི་ཡོད་ཅེས་དྲྱི་བ་དྲྱིས་པས། ཕྱྱི་འབེལ་པུའུ་ཡྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་ཧྭ་ཁྲུན་
དབྱིན་གྱིས། ཀྲུང་གོ་སྱིད་གཞུང་གྱིས་ཕྱྱི་རྒྱལ་གང་ཞྱིག་གྱིས “བོད་ཀྱི་གནད་དོན”ཞེས་པར་བརེན་ནས་
ཀྲུང་གོ་སྱིད་གཞུང་ལ་ཐེ་གཏོགས་བེད་པར་ངོ་རྒོལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བེད་ངེས་ཡྱིན། ཀྲུང་གོའ་ིཕྱོགས་
ཀྱིས་ཨ་རྱིས་བསོྐས་པའྱི“བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བར་སྡུམ་པ”ཞེས་པར་ཐོག་མ་ྱིད་ནས་
ཁས་ལེན་བེད་མོང་མེད་ལ་ཕྱྱིན་ཆད་ཀང་ཁས་ལེན་གཏན་ནས་བེད་མྱི་སྱིད། ཅེས་བཤད་འདུག ༼ཆ་
འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ ྱིན༽  

 



༡༡༽ ལྷོ་ནུབ་མྱི་རྱིགས་སོབ་ཆེན་གྱི་དྲ་ཚུགས་སུ་གནས་ཚུལ་སེལ་བར་གཞྱིགས་ན། ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༡ 
ྱིན་འཚོགས་པའྱི་ལྷོ་ནུབ་མྱི་རྱིགས་སོབ་ཆེན་གྱི་ལས་བེད་པའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་ནོར་བུ་རྒྱལ་མཚན་
གྱིས་ལྷོ་ནུབ་མྱི་རྱིགས་སོབ་ཆེན་གྱི་ཏང་ཨུད་ཧྲུའུ་ཅྱི་དང་། ཏང་ཨུད་རྒྱུན་ཨུ། ཏང་ཨུད་ཨུ་ཡོན། སོབ་
གཙོ་གཞོན་པ་བཅས༼ནས་གནས་དབྱུང་བཏང་འདུག༽ཀྱི་འགན་ཁུར་རྒྱུ་མྱིན་པ་གཏན་འབེབས་བས་
པ་དང་། བོ་མཐུན་ཕན་ཅྱིན （边境）ལྷོ་ནུབ་མྱི་རྱིགས་སོབ་ཆེན་གྱི་ཏང་ཨུད་ཧྲུའུ་ཅྱིར་བསོྐ་བཞག་
བས་པ་རེད་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ ྱིན༽  

༡༢༽ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༤ ྱིན་གྱི་ཕྱྱི་དྲོར་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབང་ཆབ་སྱིད་ཅུས་ཀྱིས་སྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་
ཀྱི་ལྟེ་བའྱི་རྱིན་ཐང་ལྟ་བ་སྐྱེད་སྱིང་དང་དར་སེལ་གཏོང་རྒྱུ་དང་ཀྲུང་ཧྭའྱི་སོལ་རྒྱུན་བཟང་སོད་དར་
སེལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་སོྐར་མམ་སེབ་སོབ་སོང་ཐེངས་བཅུ་གསུམ་པ་བས་ཟེར། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབང་གྱི་སྱི་
ཁབ་ཧྲུའུ་ཅྱི་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་སོབ་སོང་གཙོ་སོྐྱང་གནང་སྐབས་སྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་ལྟེ་བའྱི་རྱིན་
ཐང་ལྟ་བ་སྐྱེད་སྱིང་དང་དར་སེལ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་བོ་སེམས་གོང་བུ་སྱིལ་བ་དང་རྨང་ར་གྱིས་བརན་བ་
རྒྱུའྱི་རྨང་གཞྱིའྱི་ལས་གཞྱིར་བཟུང་ནས་ཀྲུང་ཧྭའྱི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྱི་སོལ་རྒྱུན་རྱིག་གནས་དང་སོལ་
རྒྱུན་བཟང་སོད་རྒྱུན་འཛིན་དང་དར་སེལ་གཏོང་བ་དང་། སྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་ལྟེ་བའྱི་རྱིན་ཐང་ལྟ་
བ་དྲྱིལ་བསགས་དང་སོབ་གསོ་བེད་སོ་རྒྱ་ཁབ་ཏུ་སེལ་ཞྱིང་། མྱི་རྣམས་ཀྱིས་སོད་བཟང་ལ་དང་དོད་དང་། 
སོད་བཟང་ལ་བཀུར་བ། སོད་བཟང་སྲུང་བ་བཅས་བ་རྒྱུ། བ་ན་མེད་པའྱི་སོད་བཟང་དང་ཕུགས་བསམ་
བརོན་གེར་བ་རྒྱུའྱི་ཁྲྱིད་སོན་ཧུར་ཐག་བས་ཏེ་ཀྲུང་གོའ་ིཁད་ཆོས་ལྡན་པའྱི་སྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་
བསམ་བོ་དང་སོད་བཟང་གྱི་རྨང་གཞྱི་ས་བརན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གཏོང་དགོས། ཞེས་ནན་བཤད་བས་
འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནས། ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༦ ྱིན༽  

 

༡༣༽ ེ་ཆར་བོད་རང་སོྐྱང་ལོངས་ཀྱིས་ན་སོ་དར་ལ་མ་བབས་པའྱི་མྱིའྱི་བསམ་པའྱི་ཀུན་སོད་འཛུགས་
སོྐྱང་གྱི་ལས་དོན་བརྙན་འཕྱིན་ཁ་པར་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ནས་ེ་བའྱི་ལོ་ཤས་རྱིང་ལོངས་ཡོངས་ཀྱིས་
ན་སོ་དར་ལ་མ་བབས་པའྱི་མྱིའྱི་བསམ་བོ་ཀུན་སོད་འཛུགས་སོྐྱང་གྱི་ལས་དོན་ལ་གཙིགས་མཐོང་བེད་
པ་དང་། ཀུན་སོད་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་ལྷུ་ལག་ཞན་སར་དམ་འཛིན་ཤུགས་ཆེར་བས་པས། ན་སོ་དར་ལ་མ་



བབས་པའྱི་མྱིའྱི་བསམ་པའྱི་ཀུན་སོད་འཛུགས་སོྐྱང་ལ་གྲུབ་འབས་ཐོབ་ནས་སྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཁས་ལེན་
དང་། ཁྱིམ་བདག་བོ་ཡྱིད་ཚིམ་པ། ཕྲུ་གུར་ཕན་པ་ཐོབ་པ་བཅས་ཀྱི་དགའ་འོས་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཐོབ་
ཡོད་ཟེར། འབྱུང་འགྱུར་ན་སོ་དར་ལ་མ་བབས་པའྱི་མྱིའྱི་བསམ་པའྱི་ཀུན་སོད་ཀྱི་སོབ་གསོར་རྒྱུན་ཆད་
མེད་པར་ཤུགས་སོྣན་བརྒྱབ་སེ་སྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་ལྟེ་བའྱི་རྱིན་ཐང་མ་ལག་སོབ་གསོ་དང་། རྒྱལ་
གཅེས་རྱིང་ལུགས། མྱི་རྱིགས་མཐུན་སྱིལ། བཀའ་དྲྱིན་ཚོར་བ་སོགས་ཀྱི་སོབ་གསོའ་ིབེད་སོ་རབ་དང་
རྱིམ་པ་སེལ་བ་བརྒྱུད་གཞོན་ནུ་ལོ་ཆུང་དག་གྱི་ཡང་དག་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ལྟ་བ་དང་། མྱི་ཚེའྱི་ལྟ་བ། 
རྱིན་ཐང་གྱི་ལྟ་བ་བཅས་སྣེ་ཁྲྱིད་ཡག་པོ་བེད་རྒྱུ་ཞེས་གནས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། 
ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༦ ྱིན༽  

༡༤༽ ལྷ་ས་གོང་ཁེར་ཡུལ་སོྐར་ཅུས་ཀྱིས་སེལ་བའྱི་གཞྱི་གངས་ལ་གཞྱིགས་ན། ༢༠༡༣ ལོར་ལྷ་ས་གོང་
ཁེར་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱྱི་ནང་གྱི་ཡུལ་སོྐར་པ་ཁོན་བསོམས་མྱི་ཐེངས་ཁྲྱི་ ༧༩༨.༩༤ ལ་སྣེ་ལེན་ཞུས་ཏེ་ཡུལ་
སོྐར་ཡོང་འབབ་སོར་དུང་ཕྱུར་ ༨༢.༡༦ མངོན་གྱུར་བས། ཡུལ་སོྐར་ལས་རྱིགས་དེ་ྱིད་ལྷ་ས་གོང་ཁེར་
གྱི་དཔལ་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་དང་། ལས་ཞུགས་ལ་སྐུལ་འདེད་བེད་པའྱི་ཐོན་ལས་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་
ཡོད་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། བོད་ལོངས་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༦ ྱིན༽  

 

༡༥༽ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༦ ྱིན་རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གྱིས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་
ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་གོས་ཚོགས་ཐེངས་འདུ་པས་ཚོགས་ཆུང་ཁག་བགོས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་དམངས་
འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གྱིས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གྱིས་པར་གོས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུར་འབུལ་རྱིས་
ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་དོན་སྙན་ཞུར་གོས་
བསྡུར་བས་པ་དང་། ཨུ་ཡོན་ཀྲང་ཀྲང་ཏྱི་ཅང་གོས་ཞྱིབ་ནང་ཞུགས་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། 
ཤྱིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནས། ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ ྱིན༽  

 



༡༦༽ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༡ ྱིན༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་ཨའོ་པཱ་མ་མཇལ་འཕད་གནང་
རེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཤྱིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གཙོ་བས་གཞུང་འབེལ་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་
ཁག་ཏུ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སོྐྱན་མྱིན་སོྐྱན་བརོད་ཀྱི་སུན་འབྱིན་རོམ་ཡྱིག་གང་མང་སེལ་འདུག དེ་ཡང་
ཤྱིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྱི་ཅྱི་ཞོན་ཞེས་པས། ཏཱ་ལའྱི་བ་མས་བསོྐར་འཚོང་བེད་བཞྱིན་པའྱི “དབུ་མའྱི་
ལམ”ཞེས་པ་དོན་དངོས་ཐོག་ཅྱི་ཞྱིག་རེད་དམ། ཞེས་པ་དང་། ཤྱིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྱི་དྲ་ཐོག་ཏུ་
ཀྲུང་གོའ་ིབོད་རྱིག་པ་ཞྱིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཁང་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་པ་ལན་ཞང་མྱིན་ཞེས་པས། ཏཱ་ལའྱི་དང་
ཨ་རྱི་གྱིས་ཀྱིས་ཀྲུང་གོར་རྒོལ་པའྱི་བཞད་གད་སོང་བའྱི་ཟློས་གར་བསྐྱར་དུ་འཁྲབ་སོན་བས། ཞེས་
དང་། མྱི་དམངས་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་ནས། ཁ་དན་ཚིག་ལ་མྱི་གནས་ན་ཨ་རྱི་རང་ྱིད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལ་
གནོད་ཀྱི་རེད། ཅེས་དང་། ཤྱིན་ལང་དྲ་བ་ནས་ཀྲུང་ཤྱིན་གསར་འགྱུར་ཁང་གྱི་གསར་འགོད་པ་ཧྱི་ཡན་
ཞེས་པས། ཏཱ་ལའྱི་བ་མས་ཁ་བལ་གྱི་བ་སོད་སེལ་བ་དང་དཔུང་རོགས་འགུགས་གཏོང་བེད་མྱི་དགོས། 
བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་གོས་མོལ་གྱི་སོ་ཆེན་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཕྱེས་བསད་ཡོད། ཅེས་པ་ལ་
སོགས་སྔོན་བཞྱིན་ཚིག་རོ་རྙོག་བཤད་གང་མང་བས་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། གོང་གསལ་དྲ་
ཚུགས་ཁག་ནས། ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༢ ༢༣ ༢༥ བཅས་སུ༽ 

 

༡༧༽ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ ྱིན་བོད་རང་སོྐྱང་ལོངས་ཏང་ཨུད་ཧྲུའུ་ཅྱི་ཁྲྱིན་ཆོན་ཀུའོ་དང་བོད་རང་སོྐྱང་
ལོངས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཀྱིས་ཀྲུང་དབང་གྱི་སོྐར་ཞྱིབ་ལྟ་སྐུལ་མཛུབ་ཁྲྱིད་ཚོགས་
ཆུང་བཅུ་པའྱི་འགན་འཛིན་དབང་ཁྲུང་ཧུའེ་དང་མཇལ་འཛོམས་བས། དེ་ཡང་ཀྲུང་དབང་གྱི་སོྐར་ཞྱིབ་
ལྟ་སྐུལ་མཛུབ་ཁྲྱིད་ཚོགས་ཆུང་བཅུ་བས་ཀྲུང་དབང་གྱི་བང་བ་ལྟར་བོད་རང་སོྐྱང་ལོངས་ཏང་ཨུད་ལ་
དམ་པོར་བརེན་ནས་ལས་དོན་སེལ་ཏེ་བརག་དཔྱད་ཞྱིབ་འཇུག་གཏྱིང་ཟབ་བེད་པ་དང་། བསམ་འཆར་
རྒྱ་ཆེར་ངང་ན་པ། གནས་ཚུལ་དུས་ཐོག་ཏུ་བརྡ་ཁབ་བེད་པ། རང་འཁྲྱིའྱི་ལས་ཀ་ཡག་པོ་སྒྲུབ་པ་
བཅས་བས་ཏེ་རང་སོྐྱང་ལོངས་ཏང་ཨུད་དང་མམ་དུ་སོབ་གསོ་ལག་ལེན་བེད་སོ་ཁག་གྱིས་པར་དམ་
འཛིན་ཡག་པོ་དང་ནན་པོ་བས་ཏེ་ཕན་འབས་ཐོན་པ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་རེ་བར་རང་སོྐྱང་ལོངས་ཀྱིས་
ཕྱོགས་གཅྱིག་ནས་སེལ་མཐུད་ལས་དོན་ཡག་པོ་བསྒྲུབས་ཏེ་སོབ་གསོ་ལག་ལེན་བེད་སོ་ཁག་དང་



པོར“ཕྱྱིར་མྱིག་ལྟ་བའྱི”ལས་དོན་ཡག་པོ་སྒྲུབ་པ་དང་། དུས་མཚུངས་སུ་སོབ་གསོ་ལག་ལེན་བེད་སོ་ཁག་
གྱིས་པ་ཏན་ཏྱིག་ངང་ཡག་པོ་སེལ་དགོས། ཕོྱགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་གཅྱིག་ལྕོགས་ལྟ་རོག་གྱི་ལས་དོན་
ཡག་པོ་བསྒྲུབས་ནས་སོབ་གསོ་ལག་ལེན་བེད་སོ་ཡག་པོ་སེལ་རྒྱུ་དེ་བོད་ཀྱི་སྒྱུར་བཅོས་དང་། འཕེལ་
རྒྱས། བརན་ལྷྱིང་བཅས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའྱི་ལས་དོན་ཁག་དང་ཟུང་འབེལ་དམ་ཟབ་བས་ཏེ་
གྱིས་ཀར་འཐུས་ཤོར་མྱི་འགོ་བ་དང་གྱིས་ཀར་སྐུལ་མ་ཐེབས་པ་བེད་དགོས། ཞེས་བཤད་འདུག ༼ཆ་
འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་ཚུགས་ནས། ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ ྱིན༽  

 

 

 

བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་སྒྱུར་སྱིག་བས། 

 

༢༠༡༤ ལོའ་ིཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ྱིན། 


