
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་ ༦ ཚེས་༡ ྱིན་ནས་ཚེས་༡༦ྱིན་བར། 

 

 ༡༽ཟླ་༥ཚེས་༢༨ནས་ཚེས་༢༩ྱིན་བར་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅྱི་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་
གཙོ་སོང་གནང་བའྱི་ཀྲུང་དབྱང་གྱི་ཤྱིན་ཅང་ལས་དོན་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གྱིས་པ་པེ་
ཅྱིན་དུ་འཚོགས།ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྱིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་རྣམ་པ་དང་།པེ་ཅྱིན་རང་དུ་
བཞུགས་པའྱི་ཆབ་སྱིད་ཅུས་ཨུ་ཡོན་རྣམ་པ།དེ་བཞྱིན་ཞྱིང་ཆེན་དང་གོང་ཁྱེར་སོ་སོའ་ིའགོ་ཁྱིད་པ་
རྣམས་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།ཚེས་༢༩ྱིན་སྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅྱི་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས།ཤྱིན་ཅང་ལས་དོན་གྱི་རྩ་
བའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་སྱི་ཚོགས་བརྟན་ལྱིང་དང་ཡུན་རྱིང་བདེ་འགོད་ཡྱིན་པ་དང་།གཏུམ་སོད་འཇྱིགས་
སྐུལ་གྱི་བྱ་སོད་ལ་ངེས་པར་དུ་རྡུང་རེག་ཚ་ནན་གཏོང་རྒྱུ་ནྱི་མྱིག་སྔའྱི་འཐབ་རོྩད་ཀྱི་གཙོ་གནད་དུ་
འཛིན་རྒྱུ་མ་ཟད། རྒྱལ་སྱི་དང་རྒྱལ་ནང་བཅས་ཀྱི་འཐབ་ཕོགས་གྱིས་ལ་སྐུལ་འདེད་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་སྱིའྱི་
འཇྱིགས་རོལ་ལ་མམ་འབེལ་གྱི་སོབས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། དུས་མཚུངས་སུ་ལས་
ཞུགས་ཨང་དང་པོར་འཛིན་རྒྱུ་དང་སོབ་གསོ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་སྔོན་དུ་སེལ་བ་བཅས་ཀྱི་དམངས་
འཚོའྱི་ལས་གཞྱི་ཆེན་པོ་གྱིས་རྒྱུན་འཁྱོངས་སྐུལ་འདེད་བྱེད་དགོས། ཞེས་བཤད།  

 

གཞན་ཡང་ཤྱིན་ཅང་གྱི་ཆོས་ལུགས་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་ཀྱི་གཞྱི་རྩའྱི་རྩ་དོན་ཐད། དེ་སྔོན༼རྒྱ་ཡྱིག་
སེང་༽ཡྱི་གེ་བཅུ་དྲུག་མ་གཏོགས་མེད་དེ། ཁྱིམས་མཐུན་ལ་སྲུང་སོང་དང་། ཁྱིམས་འགལ་ལ་བཀག་
འགོག སྱིམ་འཛུམ་ལ་འགོག་སྲུང་། ེས་གསོག་ལ་རྡུང་རེག་བཅས་ཡྱིན་པ་རེད། ཐེངས་འདྱིར་དེའྱི་
སེང“ཐལ་སོད་ལ་བཀག་སོམ”ཞེས༼རྒྱ༽ ཡྱིག་འབྲུ་བཞྱི་བསྣན། ཐེངས་འདྱིའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག 



༢༠༡༠ ལོའ་ིཟླ་ ༥ པར་ཀྲུང་དབྱང་གྱི་ཤྱིན་ཅང་ལས་དོན་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པོ་
འཚོགས་རེས་ཀྱི་ལས་དོན་རྣམས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ཕོགས་བསོམས་དང་། ཤྱིན་ཅང་གྱི་གནས་བབ་ལ་
ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་སོ་ནས་དབྱེ་ཞྱིབ་བྱས་ཏེ། ཤྱིན་ཅང་གྱི་ལས་དོན་ཐད་ཀྱི་སོབ་སོན་དགོངས་པ་
དང་། གཞྱི་རྩའྱི་བླང་བྱ། གཙོ་རོལ་བྱེད་ས་བཅས་ངེས་གསལ་ཐོག་ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་པའྱི་དུས་སྐབས་
ཤྱིག་ནང་ཤྱིན་ཅང་གྱི་ལས་དོན་ཕོགས་ཡོངས་ནས་བཀོད་སྱིག་བྱས། ཞེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་
འབྱུང་ཁུངས། http://www.guancha.cn/strategy/2014_06_03_233723.shtml  དང་ཡཱ་ཤྱིན་དྲ་བ་
ནས། 亚心网  ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢ ྱིན༽ 

 

༢༽ེ་ཆར་ལོག་ཆོས་མྱི་སྣས་རང་རྒྱལ་གྱི་ས་ཆ་ཁ་ཤས་སུ་མྱི་གསོད་དོན་རེན་བསངས་པ་ང་ཚོའྱི་མཐོང་
ལམ་དུ་བརྒྱུད་བྱུང་། ཁོ་ཚོས་མྱིའྱི་རྱིགས་ལ་ངོ་རོལ་བྱེད་པ་དང་སྱི་ཚོགས་ལ་གནོད་འཚེ་གཏོང་གྱི་ཡོད། 
ལོ་དུ་མའྱི་རྱིང་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཏུའང་ལོག་ཆོས་རྩ་འཛུགས་སྣ་ཚོགས་མྱི་ཉུང་བ་ཐོན་
ཡོད། ལོག་ཆོས་ཀྱིས་སོལ་རྒྱུན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཕྱི་གོས་གོན་ཏེ་དད་པ་བྱེད་མཁན་ལ་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ་དང་། 
མྱི་དམངས་ལ་གནོད་འཚེ་གཏོང་བའྱི་སོད་ངན་ཐ་ཤལ་སེལ་དང་སེལ་བཞྱིན་ཡོད། གཏུམ་སོད་སོད་པ་
དང་། རྒྱུ་རྔམ་མྱི་གསོད་བྱས་པ་སོགས་ལོག་ཆོས་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ེས་གསོག་སོད་ངན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་
འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་ེན་ཟོན་ཅོང་བར་གཏོང་གྱི་ཡོད། ལོག་ཆོས་ནྱི་གནས་ཡུལ་མྱི་འདྲ་བ་དང་། དུས་
རབས་མྱི་འདྲ་བ། ཆོས་ཀྱི་སྱིང་དོན་མྱི་འདྲ་བ་བཅས་ཡྱིན་མོད། འོན་ཀང་ཚེ་སོག་ལ་གནོད་འཚེ་གཏོང་
ཚབས་ཆེ་ཚུལ་ཧ་ལས་དགོས་པ་འདྲ་མཚུངས་རེད། ལོག་ཆོས་རྩ་འཛུགས་ཇྱི་སེད་ལ་འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་གྱིས་རྡུང་རེག་ཤུགས་ཆེར་གཏོང་དགོས་པ་ལས་སྱིང་རེ་གཏན་ནས་བྱ་མྱི་རུང་། ལོག་ཆོས་རྩ་
འཛུགས་ཀྱི་རང་ྱིད་སོབས་ཆེན་འགན་ཐབས་བལ་བ་ཡྱིན་ཞེས་འུད་སོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། མཇུག་
མཐར་འཛམ་གྱིང་སེ་བོ་ཀུན་གྱིས་ལོག་ཆོས་ལ་སྱིང་རེ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་རྡུང་རེག་ཚ་ནན་བཏང་
དང་གཏོང་བཞྱིན་པ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ར་སོད་བྱས་ཡོད་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་
ནས། ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ ྱིན༽ 

 



༣༽ བཅྱིངས་འགོལ་དམག་གྱི་སྨན་ཁང་དོན་ལྔ་པས་བཅའ་སོད་བྱ་ཡུལ་ཆབ་མདོའ་ིཞྱིང་འབོག་ས་ཁུལ་
གྱི་སྨན་བཅོས་ཆུ་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་ཆེད་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་གྱི་དཔལ་འབར་རོང་དཔལ་འབར་གོང་རལ་
གྱི་འཕོད་བསེན་ཁང་དང་། གོ་འཇོ་རོང་ཁེར་རྱི་ཤང་འཕོད་བསེན་ཁང་། རྱི་བོ་ཆེ་རོང་ཁ་མོ་གྱིང་ཤང་
འཕོད་བསེན་ཁང་སོགས་རོང་ ༡༡ ནས་གོང་གསེབ་ཀྱི་སྨན་པ་ ༡༡ ལ་ཁག་དང་པོའ་ིསྨན་བཅོས་ལག་
རྩལ་གསོ་སོང་སོང་བརར་བྱས། ངོ་སོད་བྱས་པར་གཞྱིགས་ན། གསོ་སོང་ནང་ཞུགས་པའྱི་སྨན་པ་ཚོར་
དང་ཐོག་ལས་རྱིགས་ཀུན་སོད་དང་། ཚུལ་ལུགས། འཕལ་བཅོས་མྱུར་སོབ། ཕྱི་བཅོས་དང་ཁོག་ནད་
ཚན་ཁག་གྱི་སྨན་བཅོས་རྒྱུན་སོད་བཅས་འཆད་ཁྱིད་བྱས་པ་རེད་ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་
འབྱུང་ཁུངས། བོད་ལོངས་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ ྱིན༽  

 

༤༽ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ ྱིན་ནས་བཟུང་ལོ་ཁ་རྒྱ་ཚ་རོང་གྱིས་ལས་བྱེད་པར “རྒྱ་བོད་སྐད་གྱིས”གསོ་སོང་
སོང་བརར་གྱི་བྱེད་སོ་དངོས་སུ་འགོ་ཚུགས། ལས་བྱེད་པས་ཕན་ཚུན་སྐད་ཡྱིག་སོབ་སོང་བྱེད་པ་ནྱི་མྱི་
རྱིགས་མཐུན་སྱིལ་དང་། རྱིགས་སོ་སོ་ཐུན་མོང་དུ་འཕེལ་རྒྱས་དང་། དར་སེལ། སྔོན་ཐོན་བཅས་ཡོང་
བའྱི་གལ་ཆེ་བའྱི་བྱ་ཐབས་ཤྱིག་ཡྱིན་ལ། དཔལ་འབོྱར་གོང་འཕེལ་ཡོང་བའྱི་དོན་ཆེན་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན་
ཟེར། རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པས་བོད་སྐད་ཤེས་ན་ཐད་ཀར་མང་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཕན་ནུས་ལྡན་པ་
སྒྲུབ་ཐུབ་པ་དང་། བོད་རྱིགས་མང་ཚོགས་དང་འབེལ་བ་དམ་ཟབ་བཟོ་རྒྱུར་ཤུགས་སོྣན་ཡོང་བའྱི་བྱ་
ཐབས་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན།  དེ་བཞྱིན་བོད་རྱིགས་ལས་བྱེད་པས་རྒྱའྱི་སྐད་ཡྱིག་གང་མང་ཤེས་ན་ཏང་གྱི་
སྱིད་ཇུས་དང་། ཚན་རྱིག་ཤེས་བྱ། ཆ་འཕྱིན་སྣ་ཚོགས་བཅས་དུས་ཐོག་ཏུ་ནང་བྱན་ཆུད་པ་བྱས་ཏེ་མང་
ཚོགས་ལ་སྱིད་ཇུས་དྲྱིལ་བསགས་དང་། ཁྱིད་སོན། ཞབས་འདེགས་ཞུ་བ་བཅས་ཀྱི་ནུས་པ་གོང་མཐོར་
གཏོང་བའྱི་ཐབས་ལམ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ་
ནས། ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ ྱིན༽ 

 

༥༽ེ་ཆར“རྔ་བ་ཁྱུང་མཆུ་གནམ་གྲུ་ཐང་གྱི་ཡུལ་སོྐར་དཔལ་འབོྱར་ཁུལ་གྱི་ལྟེ་བའྱི་ཁུལ་སོྐར་
བའྱི”ཡུལ་སོྐར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྱིང་གཏམ་ཤོད་རེས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་ཐོན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ལྟར་ན། 



དམངས་སོད་མཁའ་འགྲུལ་ལོ་ནུབ་དོ་དམ་ཅུས་ཀྱིས་མོས་མཐུན་བྱས་པ་བརྒྱུད། ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ ྱིན་སྱི་
ཁོན་ཞྱིང་ཆེན་རྔ་བ་ཁྱུང་མཆུ་གནམ་ཐང་ནས་གནམ་གྲུ་འཕུར་སོད་ཚོད་ལྟ་བྱས། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་
ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༦ ྱིན༽ 

 

༦༽ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༦ ྱིན་གྱི་སྔ་དྲོར་ཀྲུང་གོའ་ིཐང་གའྱི་རྱིག་གནས་ཞྱིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་དང་ཀྲུང་
དབྱང་མྱི་རྱིགས་སོབ་ཆེན་དངོས་མང་བཤམས་མཛོད་ཁང་གྱིས་ཀྱིས་ཐུན་མོང་ཐོག་གཙོ་གེར་གནང་
བའྱི་ཀྲུང་གོའ་ིཐང་གའྱི་རྱིག་གནས་ཞྱིབ་འཇུག་སོབ་ཆེན་གེང་སེགས་སྐབས་དང་པོ་ཀྲུང་དབྱང་མྱི་
རྱིགས་སོབ་ཆེན་དུ་འཚོགས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་རྱིག་པ་ཞྱིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་དང་། རྒྱལ་སའྱི་དངོས་མང་
བཤམས་མཛོད་ཁང་། ཀྲུང་དབྱང་མྱི་རྱིགས་སོབ་ཆེན་སོགས་ཀྱི་ཆེད་ལས་མཁས་པ་རྣམས་གཙོ་སྒྲུབ་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གདན་ཞུས་ལྟར་གེང་སེགས་སུ་ཕེབས་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཀྲུང་དབྱང་མྱི་
རྱིགས་སོབ་ཆེན་བོད་རྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིང་གྱི་སོབ་མ་བཅུ་ཡས་མས་ཀྱིས་སྔ་རེས་སུ་ཚོགས་ཐོག་ཏུ་བོད་
ཀྱི་ཐང་གའྱི་རྱིག་གནས་བརོད་བྱ་བྱས་ཏེ་སོ་སོའ་ིདཔྱད་རོྩམ་སོག་སང་ལྷུག་པོར་གནང་འདུག ༼ཆ་
འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༦ ྱིན༽  

 

༧༽ སྱི་ཟླ་༦ཚེས་༥ྱིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་༡༢ཐོག་ཀྲུང་གོའ་ིརྒྱལ་སྱིའྱི་མཁའ་འགྲུལ་ཀུང་སྱི་ཡྱི་ A319རྟགས་
ཅན་གྱི་གནམ་གྲུ་ཞྱིག་ཁེང་ཏུའུ་ནས་རྔ་བའྱི་ཁྱུང་མཆུ་བར་ཚོད་ལྟའྱི་ཚུལ་དུ་འཕུར་སོད་བྱས་ཏེ་སྐར་མ་
༤༠རེས་སུ་ཁྱུང་མཆུ་གནམ་གྲུ་ཐང་དུ་བདེ་བླག་ངང་བབ།དེ་ནྱི་ཁེང་ཏུའུ་ནས་ཁྱུང་མཆུ་བར་འཕུར་སོད་
བྱས་པའྱི་གནམ་གྲུ་ཐོག་མ་དེ་ཡྱིན།ཤེས་རོྟགས་བྱུང་བར་གཞྱིགས་ན།ད་ལོ་སྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའྱི་ཟླ་མཇུག་
ནས་བཟུང་ཁྱུང་མཆུ་གནམ་ཐང་ནས་གནམ་གྲུ་དངོས་སུ་འཕུར་མགོ་རོྩམ་རྒྱུ་དང་།ཐོག་མར་ཁེང་ཏུའུ་
བར་འཕུར་སོད་དང་དེ་ནས་རྱིམ་གྱིས་ཁྲུང་ཆྱིང་དང་།ཞྱི་ཨན།ལ་ས་སོགས་ཀྱི་མཁའ་ལམ་འབྱེད་རྒྱུ་
རེད།དེ་བཞྱིན་དཀར་མཛེས་ས་ཁུལ་གྱི་གེ་སར་གནམ་ཐང་ཡང་༢༠༡༥ལོའ་ིལོ་མཇུག་ཏུ་འཛུགས་སྐྲུན་
བྱས་ཏེ་གནམ་གྲུ་འཕུར་སོད་བྱེད་འགོ་བརྩམས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ།༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས།ཀྲུང་གོའ་ིབོད་སྐད་
རླུང་འཕྱིན་དྲ་བ་ནས།ཟླ་༦ཚེས་༦ྱིན༽ 



༨༽ཟླ་༦ཚེས་༦ྱིན་རང་རྒྱལ་གྱི་བོད་ལུགས་ཀྱི་སྨན་དང་སྨན་བཅོས་རྱིག་གནས་ཆེད་གེར་ཨུ་ཡོན་
ལན་ཁང་ཐོག་མ་དེ་མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆེན་བོད་ལུགས་ཀྱི་སྨན་དང་སྨན་བཅོས་རྱིག་གནས་ཆེད་གེར་ཨུ་
ཡོན་ལན་ཁང་ཞེས་པ་མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆེན་བོད་སྨན་ཁང་དུ་དབུ་བརེས།པེ་ཅྱིན་དང་།ཧྲན་ཞྱི།བོད་
ལོངས།མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆེན་བཅས་ནས་ཕེབས་པའྱི་ཆེད་ལས་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་པ་དང་མཁས་དབང་སུམ་
ཅུ་ལག་ལན་ཚོགས་གསར་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་སོར་ཞུགས་པ་མ་ཟད།བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཐད་རྱིག་
གཞུང་ཞྱིབ་འཇུག་བགོ་གེང་ཡང་གནང་།༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས།ཟྱི་ལྱིང་གོང་ཁྱེར་ཚགས་པར་ནས།ཟླ་
༦ཚེས་༧ྱིན༽ 

༩༽ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༦ ྱིན་བོད་རང་སོང་ལོངས་སོབ་གསོ་ཐྱིང་ནས་སེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ལྟར་ན། འདྱི་
ལོའ་ིབོད་ལོངས་ནང་ཁུལ་གྱི་མཐོ་རྒྱུགས་རྒྱུགས་ཞུགས་སོབ་མ་ཁྱོན་ཡོངས་མྱི་གངས་ ༡༩༦༢༥ ཡོད་པ་
དང་། དེའྱི་ནང་ཞྱིང་འབོག་པའྱི་ཐེམ་ཐོ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུགས་ཞུགས་སོབ་མ་ ༡༢༡༢༦ ཡོད་པ་དེས་མཐོ་
རྒྱུགས་དཀྱུས་མའྱི་རྒྱུགས་ཞུགས་སོབ་མ་ཡོངས་ཀྱི་ ༧༡% ཟྱིན། བོད་ཀྱི་མཐོ་རྒྱུགས་སོད་མཁན་སོབ་མ་
ཡང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མཐོ་རྒྱུགས་སོད་མཁན་སོབ་མ་གཞན་དག་དང་འདྲ་བར་ྱིན་གྱིས་ཀྱི་རྒྱུན་སོལ་
རྒྱུགས་ཚན་ཚེས་ ༩ ྱིན་གྱི་སྔ་དྲོར་བོད་ཀྱི་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་རྒྱུགས་ཞུགས་སོབ་མ་མང་ཆེ་བ་བོད་
སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ནང་དུ་ཡང་ཞུགས་དགོས་ལ། བོད་སྐད་ཡྱིག་གྱི་རྒྱུགས་འབས་དང་རྒྱའྱི་སྐད་
ཡྱིག་གྱི་རྒྱུགས་འབས་ཀྱིས་སོ་སོར་མཐོ་རྒྱུགས་སྐད་ཡྱིག་རྒྱུགས་འབས་ཀྱི་ ༥༠% ཟྱིན་པ་རེད་ཅེས་
གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༨ 
ྱིན༽ 
 

༡༠༽ ལ་ལོ་ཆུ་བེད་ལྟེ་བའྱི་ལས་གཞྱི་དང་དེ་བཞྱིན་ལན་སར་ཆུ་འདྲེན་ལས་གཞྱི་ནྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༨ ྱིན་
གཞྱིས་ཀ་རྩེར་དངོས་སུ་སྐྲུན་འགོ་ཚུགས་ཤྱིང་། དེ་ནྱི་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་ཆུ་བེད་འཕེལ་རྒྱས་ལོ་
རྒྱུས་ཐོག་མ་དངུལ་འཇོག་ཚད་མང་ཤོས་ཀྱི་ཆུ་བེད་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ཚོད་རྩྱིས་བྱས་ན་ཁྱོན་
བསོམས་མ་དངུལ་སོར་དུང་ཕྱུར་ ༤༦ ․༩༧ གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ས་ཞྱིང་མུའུ (Unit of area equal to 

one fifteenth of a hectare. Translator) ཁྱི་ ༤༥ ལག་ཙམ་ལ་ནུས་ལྡན་ངང་ཆུ་འདྲེན་རྒྱུ་འགན་



ལེན་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། ངོ་སོད་བྱས་པར་གཞྱིགས་ན། ལས་གཞྱི་དེ་གཞྱིས་ཀ་རྩེ་ས་ཁུལ་གྱི་ས་ས་རོང་དང་
གཞྱིས་རྩེ་གོང་ཁྱེར་གྱི་ས་མཚམས་ཏེ་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའ་ིགཡས་ངོགས་ཀྱི་ཤབ་ཆུའྱི་ཐོག་སྐྲུན་བཞྱིན་
ཡོད་པ་དང་། ལ་ལོ་ཆུ་བེད་ལྟེ་བའྱི་ལས་གཞྱི་དང་སེང་གེ་རྩེ་དང་བག་མཇུག་ཆུ་མྱིག་ྱི་རྱི་གཞུང་བཅས་
ལན་སར་ཞྱིང་ཆུ་འདྲེན་ཁུལ་བཞྱི་ལས་གྲུབ་འདུག ལས་གཞྱི་གཙོ་བོ་དེར་ལྟེ་བའྱི་ལས་གཞྱི་དང་ཞྱིང་ཆུ་
འདྲེན་ཁུལ་གྱིས་ཚུད་ཡོད་པ་རེད། ལྟེ་བའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་རགས་ཆེན་དང་ཆུ་བཤང་འཛུགས་སྐྲུན་
དངོས་པོ། གོག་ཁང་ཆུ་འདྲེན་ཕུག་ལམ་སོགས་ལས་གྲུབ་པ་དང་། ཆུ་མཛོད་ནང་ཆུ་ཤོང་ཚད་སྨྱི་ཉ་རྒྱ་
དཔངས་གྲུ་བཞྱི་དུང་ཕྱུར་ ༢․༩༦ ཡྱིན་ཞྱིང་། མ་དངུལ་དེ་ཀྲུང་དབྱང་སྔོན་རྩྱིས་ནང་ནས་བཀོད་སྱིག་བྱ་
རྒྱུ་དང་། ཚོད་དཔག་བྱས་ན་སྱིའྱི་ལས་ཡུན་ཟླ་བ ༦༧ ༼ལོ་ལྔ་དང་ཕེད་ལག༽ཡྱིན་འདུག “ལོ་ལྔ་ཚན་
བཅུ་གྱིས་པའྱི”བོད་ཀྱི་དཔལ་འབོྱར་དང་སྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱེད་པའྱི་འཆར་འགོད་
ནང་ཆུ་བེད་ཀྱི་རྣམ་གངས་ ༡༦ ཡོད་པ་དང་མ་དངུལ་འཇོག་ཚད་གོང་གྱི་ལོ་ལྔའྱི་འཆར་འགོད་ལས་
ལྡབ་གཅྱིག་འཕར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིགསར་འགྱུར་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༨ ྱིན༽  

 

༡༡༽ ༢༠༡༤ ལོའ་ིམཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་རྒྱུགས་སོད་པའྱི་ཤྱིན་ཅང་དང་། བོད་ལོངས། མཚོ་སྔོན། སྱི་
ཁོན། ནང་སོག དེ་མྱིན་ད་དུང་ཤར་བྱང་ས་ཁུལ་གྱི་ཞྱིང་ཆེན་གསུམ་གྱི་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སོབ་མ་
ཁ་ཤས་ཀྱིས་ས་ཁུལ་རང་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་། ཡུ་གུར་སྐད་ཡྱིག སོག་ཡྱིག ཁའོ་ཞན་རྱིགས་ཀྱི་
སྐད་ཡྱིག དབྱྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་བཅས་མྱི་རྱིགས་སྐད་ཡྱིག་གྱི་རྒྱུགས་སོད་བྱས། བོད་ལོངས་ཀྱིས་
གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ས་ཁུལ་དང་དབུལ་ཕོངས་མུ་འབེལ་ས་ཁུལ་གྱི་སོབ་མ་བསྡུ་ལེན་བྱེད་པའྱི་འཆར་
གཞྱི་ནྱི། བོད་ཁུལ་གྱི་ཞྱིང་འབོག་ས་ཁུལ་གྱི་བུ་དང་བུ་མོ་རང་ཡྱིན། ད་ལོར་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་སོ་སོས་
ཤྱིན་ཅང་ས་ཁུལ་དུ་སོབ་མ་བསྡུ་ལེན་བྱེད་པའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་སོབ་མ་ཅྱིག་སོང་ཇེ་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་
རེད། པེ་ཅྱིན་དང་ཧྲང་ཧེ་སོགས་ས་ཁུལ་དུ་བཙུགས་པའྱི་ནང་ལོག་གྱི་བོད་ལོངས་འཛིན་གྲྭ་དང་ཞྱིན་
ཅང་འཛིན་གྲྭའྱི་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སོབ་མས་ས་དེའྱི་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སོབ་མའྱི་གཟྱིགས་
སོང་སྱིད་ཇུས་ལོངས་སོད་བྱེད་ཆོག་པ་གཏན་འཁེལ་བྱས། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས།མཚོ་སྔོན་བོད་
སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སོགས་བརན་འཕྱིན་ཁང་ནས།ཟླ་༦ཚེས་༡༠ྱིན༽ 



༡༢༽ེ་ཆར≪ཀྲུང་གོའ་ིདཔལ་འབོྱར་གཟའ་འཁོར་དུས་དེབ≫ཀྱི་གསར་འགོད་པས་ཀྲུང་གོ་མྱི་
དམངས་སྱི་བདེ་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་འཇྱིགས་རོལ་ཞྱིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཁང་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་མྱིའེ་ཅན་མྱིང་
དང་ཀྲུང་གོ་དེང་རབས་རྒྱལ་སྱིའྱི་འབེལ་བ་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་བདེ་འཇགས་དང་དམག་དོན་བཏང་འཛིན་
ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྱིས་ཝེ་བཅས་ལ་གོང་གསལ་དུས་དེབ་དེའྱི་གསར་འགོད་པས་བཅར་
འདྲྱི་བྱས།མ་འོངས་པར་རང་རྒྱལ་གྱིས་འཇྱིགས་རོལ་ལས་དོན་གྱི་ནང་རེན་ཇྱི་ལྟར་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་
ཡྱིན་པ་སོགས་ཀྱི་དྲྱི་བ་དྲྱིས་པས།མྱིའེ་ཅན་མྱིང་གྱིས་མ་འོངས་པར་འཇྱིགས་རོལ་ནྱི་རང་རྒྱལ་གྱི་རྒྱལ་
ཁབ་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཁོད་གནས་བབ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཏུ་འཛིན་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་།མྱིག་སྔར་
འཇྱིགས་རོལ་ལས་དོན་གྱི་ནང་རེན་གཤམ་གསལ་གྱི་ཕོགས་དྲུག་ནས་གོང་མཐོར་གཏོང་དགོས་
ཏེ།གཅྱིག≪ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཇྱིགས་སྐུལ་རྱིང་ལུགས་པར་འགོག་རོལ་བཅའ་
ཁྱིམས≫མགོགས་སུ་གཏན་འབེབས་བྱེད་རྒྱུ།དེ་དགོས་གལ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ།གྱིས།འཇྱིགས་རོལ་ཐད་ཀྱི་འགོ་
ཁྱིད་དང་བཀོད་འདོམས་མ་ལག་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་རྒྱུ།གསུམ།འཇྱིགས་རོལ་ཐད་ཀྱི་ཆེད་ལས་སོབས་
ཤུགས་འཛུགས་སྐྲུན་དང་ཤེས་ལྡན་མྱི་སྣ་སེད་སྱིང་བཅས་ལ་ཤུགས་སོྣན་བྱེད་རྒྱུ།བཞྱི།འཇྱིགས་རོལ་
གསང་འཕྱིན་མ་ལག་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་ཤུགས་སོྣན་བྱེད་རྒྱུ།ལྔ།འཇྱིགས་རོལ་ལག་རྩལ་གསར་གཏོད་གོང་
མཐོར་གཏོང་རྒྱུ།དྲུགའཇྱིགས་རོལ་ཐད་རྒྱལ་སྱིར་མམ་འབེལ་བྱེད་རྒྱུ།དེ་བཞྱིན་ལྱིས་ཝེ་ཡྱིས་ང་ཚོའྱི་
གདོང་ལ་འཕད་པའྱི་འཇྱིགས་སྣང་ནྱི་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་ཚུན་གྱི་འཇྱིགས་སྣང་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡྱིན་ཞྱིང་།དེ་
དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད་ལ།ལག་པར་དུ་འཇྱིགས་སྐུལ་གྱི་གནད་དོན་འདྱི་ཕོགས་ཙམ་ནས་
ཁྱོན་ཡོངས་རང་བཞྱིན་ཅན་དུ་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་མཆེད་བཞྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་དང་།དེའྱི་སེང་མྱིག་སྔར་
འཇྱིགས་རོལ་གྱི་ཚད་རྱིམ་ཇེ་མཐོར་གཏོང་བ་དང་།འཇྱིགས་རོལ་ལ་ཞུགས་གཏོང་བྱེད་ཚད་ཇེ་མང་དུ་
སོང་བ་ནྱི་དངོས་ཡོད་ཡྱིན་པ་བཅས་ལ་བརྟེན།ང་རང་ྱིད་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་ཡྱིན་ན།རང་རྒྱལ་གྱི≪འཇྱིགས་
རོལ་བཅའ་ཁྱིམས≫ལོ་འདྱིའྱི་ནང་དངོས་སུ་འདོན་དགོས་རྒྱུ་བསམ་ཡོད།༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་
ཁུངས།ཀྲུང་གོའ་ིདཔལ་འབོྱར་གཟའ་འཁོར་དུས་དེབ་ནས།ཟླ་༦ཚེས་༡༠ྱིན༽  

 

 



༡༣༽མཚོ་སྔོན་ནྱི་འཛམ་གྱིང་སེང་གཏེར་རས་ལྱིས་ལྕགས (Lithium 锂)ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་གནས་གཞྱི་གལ་
ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་སབས།ད་ལོར་སྔར་ལས་ལག་པར་མཚོ་སྔོན་གྱི་ལྱིས་ལྕགས་ཐོན་རས་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་
བའྱི་སོྐར་ཁྱབ་བསགས་ཡོང་ཆེད་མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆེན་སྱིད་གཞུང་དང་ཞྱིང་ཆེན་ཨུ་ལན་གྱིས་ཐེངས་
དང་པོ་མཚོ་སྔོན་པོར་སོྐར་བའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ལྱིས་རས་གོག་སྒུལ་རླངས་འཁོར་འགན་སོང་འགན་བསྡུར་བྱ་
རྒྱུ་ཐག་བཅད།ཟླ་༦ཚེས་༨ྱིན་གྱི་སྔ་དྲོར་ལྱིས་རས་གོག་སྒུལ་རླངས་འཁོར་༣༣ལས་གྲུབ་པའྱི་སོྐར་སོད་
རླངས་འཁོར་ཁག་གཅྱིག་སྡུད་ཐོག་མཐོ་སང་གྱི་གནའ་གོང་ཟྱི་ལྱིང་གོང་ཁྱེར་ནས་ཐོན་ཏེ་སྐབས་དང་པོ་
མཚོ་སྔོན་པོར་སོྐར་པའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ལྱིས་རས་གོག་སྒུལ་རླངས་འཁོར་འགན་བསྡུར་གྱི་འགོ་བརྩམས། 
༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས།མཚོ་སྔོན་གསར་འགྱུར་དྲ་བ་ནས།ཟླ་༦ཚེས་༡༠ྱིན༽  

 

༡༤༽མྱི་རྱིགས་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་ནས་སེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ལྟར་ན།མྱིག་སྔར་ནུབ་རྒྱུད་ངལ་ལས་
ཞབས་འདེགས་གནས་གཞྱི་ས་ཁུལ་དུ་ངལ་རོྩལ་བྱེད་མཁན་མྱི་གངས་ཁྱི་༣․༤༥ལ་སེབས་ཡོད་པ་
དང་།དེ་རྣམས་ལས་བོད་ལོངས་སུ་གོག་གྱིས་ཚ་ལ་བྱེད་མཁན་དང་རླངས་འཁོར་རྱིང་པ་བཤྱིག་གཏོར་
བྱེད་མཁན་གྱི་གས་མྱི་གངས་ཁྱི་༡․༧ཡོད་པ་དང་།མཚོ་སྔོན་དུ་ཨར་ལས་བྱེད་མཁན་གྱི་གས་མྱི་གངས་
༤༠༠༠ལག་དང་།ཤྱིན་ཅང་དུ་སོ་ཕག་ལས་མཁན་སོགས་མྱི་གངས་ཁྱི་༡․༢ལག་ཡོད།༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་
ཁུངས།མྱི་རྱིགས་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་ནས།ཟླ་༦ཚེས་༡༠ྱིན༽  

 

༡༥༽ེ་ཆར་ཧོ་ནན་ཞྱིང་ཆེན་ཨུ་ལན་གྱིས་ཆ་འཕྱིན་འགེམས་སེལ་བྱས་དོན་ལྟར་ན།༢༠༡༤ལོར་ཧོ་ནན་
གྱིས་དང་བླངས་པ་༧༤༩དྲག་འདེམས་གདན་ཞུ་བྱ་རྩྱིས་ཡོད་པ་དང་།དེའྱི་ནང་ཤྱིང་ཅང་ཡུ་གུར་རྱིགས་
རང་སོང་ལོངས་དང་།ཤྱིན་ཅང་འཛུགས་སྐྲུན་དམག་སེ།བོད་རང་སོང་ལོངས་སོགས་ནུབ་རྒྱུད་ས་ཁུལ་དུ་
སོད་མཁན་དང་བླངས་པ་༤༥༠ཡོད་ཟེར།ངོ་སོད་བྱས་པར་གཞྱིགས་ན།འདྱི་ལོ་བོད་ལ་ཞབས་ཞུའྱི་ཆེད་
དོན་རྣམ་གངས་ལག་བསར་གྱི་གཞྱི་ཁྱོན་ཆེ་རུ་ཞེ་དྲག་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་།བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱིས་ལས་
གནས་བགོ་བཤའ་དང་།དོ་དམ་ཞབས་ཞུ།སྱིད་ཇུས་ཐོབ་ཐང་།ལས་ཞུགས་ཞབས་ཞུ་སོགས་ཀྱི་ཐད་



གཟྱིགས་སོང་སྱིད་ཇུས་རབ་དང་རྱིམ་པ་བཏོན་ཡོད་ཟེར།༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས།མྱི་དམངས་ྱིན་
རེའྱི་ཚགས་པར་ནས།ཟླ་༦ཚེས་༡༡ྱིན༽ 

 

༡༦༽ཟླ་༦ཚེས་༧ྱིན་ཀྲུང་གོའ་ིཁྲུང་ཆྱིན་ན་གཞོན་གོག་བརན་སྒྱུ་རྩལ་དུས་ཆེན་སེང་བོད་ཀྱི་སེས་མའྱི་
འཁབ་ཁྱིད་པ་བདུད་རྩྱི་སྱིད་ཀྱིས་འཁབ་གཞུང་བྱིས་ཤྱིང་འཁབ་ཁྱིད་བྱས་པའྱི་གོག་བརན་བརྩམས་
ཆོས་ཏེ≪གངས་འདབས་ཀྱི་ཤུག་སོང་ཁེར་སེས≫ཞེས་པ་དེར་དཔྱད་འདེམས་ཚོགས་པའྱི་བྱ་དགའ་
ཆེན་པོ་ཐོབ་ཅྱིང་།དེ་ནྱི་ཐེངས་འདྱིའྱི་གོག་བརན་དུས་ཆེན་སེང་གནང་བའྱི་ཆེས་མཐོ་བའྱི་བྱ་དགའ་དེ་
རེད།བདུད་རྩྱི་སྱིད་ནྱི་པེ་ཅྱིན་དུ་གོག་བརན་འཁབ་ཁྱིད་པའྱི་ཆེད་ལས་ལ་སང་བཞྱིན་པའྱི་སོབ་མ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ཞྱིང་།གོག་བརན་འདྱི་ནྱི་ཁོ་མོའ་ིབརྩམས་ཆོས་ཐོག་མ་ཡྱིན་ལ།བོད་ཀྱི་སེས་མའྱི་སོབ་ཆེན་སོབ་མ་
ཞྱིག་གྱིས་ཕབ་སྐྲུན་བྱས་པའྱི་གོག་བརན་ཐོག་མའང་ཡྱིན།ཞེས་གནས་ཚུལ་སེལ།༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་
ཁུངས།མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས།ཟླ་༦ཚེས་༡༡ྱིན༽ 

 

༡༧༽ེ་ཆར་ཀྲུང་གོ་མྱི་དམངས་བཅྱིངས་འགོལ་དམག་མཁའ་མཆོང་དམག (Paratroops 空降兵 )ག་
གེ་མོས་སེལ་འདྲེན་གནམ་གྲུ་ཆེ་གས་བཀོལ་སོད་བྱས་ཏེ་དང་ཐོག་མཐོ་སང་ས་ཁུལ་ག་ལ་བ་ཞྱིག་ཏུ་རྒྱ་
མཚོ་ངོས་ནས་མཐོ་ཚད་མྱི་ཉར་༦༠༠༠ཡོད་པའྱི་བར་སྣང་ནས་ལྱིད་ཚད་ཅན་གྱི་མཚོན་ཆ་ལམ་ལོང་ངང་
མར་འཕེན་ཐུབ་པ་བྱུང་།འདྱིས་ཀང་རང་རེའྱི་མཁའ་མཆོང་དམག་དཔུང་གྱིས་མཐོ་སང་དུ་འཕྲུལ་ཆས་
ཅན་གྱི་དམག་འཐབ་ཀྱི་དཀའ་གནད་སེལ་ཞྱིང་།རང་རྒྱལ་གྱིས་རྒྱ་མཚོ་ངོས་ནས་མཐོ་ཚད་མྱི་ཉར་
༤༠༠༠ཡན་དུ་བར་སྣང་ནས་ལྱིད་ཚད་ཅན་དབྱུག་འཕེན་བྱེད་མོང་མེད་པའྱི་སོང་ཆ་ཁ་སོྐང་བྱེད་ཐུབ་པ་
བྱུང་བ་རེད།འཛམ་གྱིང་སེང་རང་རྒྱལ་ཁོ་ནས་མཚོ་བོད་མཐོ་སང་གྱི་མངའ་རྱིས་ས་ཁུལ་ལ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་
བར་སྣང་དབྱུག་འཕེན་བྱེད་དགོས་ངེས་ཡྱིན་ལ།འདྱི་ནྱི་རང་རྒྱལ་གྱིས་བོད་ཀྱི་འགོག་སྲུང་ལ་ཤུགས་སོྣན་
བྱས་པའྱི་གལ་ཆེ་བའྱི་དམག་དོན་བྱ་ཐབས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང་།དེ་བཞྱིན་རང་དམག་གྱིས་ཆུ་ཚོད་བཅུ་
གངས་ནང་འཕྲུལ་ཆས་ཅན་གྱི་མཁའ་མཆོང་དམག“འཛམ་གྱིང་ཡང་རྩེར”སྱིག་གཤོམ་བྱེད་ཐུབ་པ་



མཚོན་ཡོད་ཟེར།༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས།http://www.qhnews.com/newscenter/system/2014/ 

06/11/011421107.shtml ཟླ་༦ཚེས་༡༡ྱིན༽ 

 

༡༨༽མོན་ཡུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་རྱིག་གནས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་པའྱི་ཀྲུང་གོའ་ིདཔེ་དེབ་ཐོག་མ་ཡྱིན་
པའྱི≪སྦས་ལུང་དགའ་ཚལ་མོན་ཡུལ―མོན་ཡུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་གནས་བབ≫ཅེས་
པའྱི་དེབ་དེ་དངོས་སུ་པར་སྐྲུན་བྱས།དཔེ་དེབ་དེའྱི་ནང་ཡྱིག་ཚགས་དང་དཔྱད་ཡྱིག་ཁུངས་བཙན་ཐོག་
ནས་དབྱེ་ཞྱིབ་གཏྱིང་ཟབ་བྱས་པ་བརྒྱུད་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་ས་གནས་སྱིད་གཞུང་གྱིས་མོན་
ཡུལ་ས་ཁུལ་ཧྲྱིལ་པོར་སྱིད་འཛིན་དོ་དམ་བྱས་ཚུལ་བདེན་དཔང་འཁྲུལ་མེད་ཡྱིན་པ་དེ་མོན་ཡུལ་ས་
ཁུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་གསལ་བཤད་བྱེད་པར་རྱིན་ཐང་གལ་ཆེན་ལྡན་ཡོད་ཟེར།༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས།མྱི་
དམངས་དྲ་བ་ནས།ཟླ་༦ཚེས་༡༢ྱིན༽ 

 

༡༩༽ེ་ཆར་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་ལོ་རོང་རོང་རྱི་ཐོ་གོང་རལ་སྐུ་ཆོས་གོང་ཚོ་ནས་རོའ་ིཔུར་སམ་མང་པོ་
རེད་ཡོད་པ་དང་།རོའ་ིཔུར་སམ་དེ་རྣམས་ཧན་རྒྱལ་རབས་ཤར་མ༼ཕྱི་ལོ་༢༥ནས་༢༢༠ལོའ་ི
བར༽དང་།ཝེ་དང་ཅྱིན་རྒྱལ་རབས་༼ཕྱི་ལོ་༢༢༠ནས་༤༢༠ལོའ་ིབར༽སྐབས་ཀྱི་ཡྱིན་པ་དང་།བརོད་
ཚུལ་ལྟར་ན།ས་གནས་དེ་གའྱི་མང་ཚོགས་ཚོས་ན་ནྱིང་ས་སྔོག་སྐབས་རོའ་ིཔུར་སམ་མང་པོ་རེད་པ་
འབེལ།ད་དུང་ར་ཆས་གྱིས་རེད་ཡོད་པའྱི་ནང་གཅྱིག་ལུང་གྱིས་ལྡན་གྱི་བླུགས་སོྣད་དང་།གཅྱིག་ཤོས་
དེ་ཆག་རུམ་ཤོར་ནས་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་ཤེས་ཐབས་བལ་བ་རེད།  

 

སྔར་ལས་ལག་པའྱི་ངང་དེའྱི་ཁུལ་གྱི་རོའ་ིཔུར་སམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཁུངས་འཚོལ་ར་སོད་བྱེད་ཆེད།ལོ་
འདྱིའྱི་ཟླ༤པར་བོད་རང་སོང་ལོངས་རྱིག་དངོས་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་གྱིས་གནའ་རས་རོྟག་ཞྱིབ་བྱས་པ་
བརྒྱུད།ཆ་ཚང་བའྱི་རོའ་ིཔུར་སམ་རྱིགས་གྱིས་ཡོད་པ་དང་།ཆག་སོན་བྱུང་བའྱི་རོའ་ིཔུར་སམ་མང་པོ་



ས་ངོས་སུ་བཏོན་པས།རྱི་ཐོ་གོང་རལ་སྐུ་ཆོས་གོང་ཚོ་ནྱི་རོའ་ིཔུར་སམ་གྱི་གནས་ཤྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་
བྱས།༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས།མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས།ཟླ་༦ཚེས་༡༣ྱིན༽ 

 

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

༢༠༡༤ལོའ་ིཟླ་༦ཚེས་༡༦ྱིན། 

 


