
བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་གྱི་གལ་ཆེ་གསར་འགྱུར་མདོར་བསྡུས། 

སྱི་ལོ་ ༢༠༡༤  ལོའ་ིཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ྱིན་ནས་ཚེས་ ༡༦ ྱིན་བར། 

  

༡༽ ཀྲུང་དབྱང་མྱི་རྱིགས་ལས་དོན་ཚོགས་འདུ་དང་རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་ཁང་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་རྱིགས་མཐུ

ན་སྱིལ་ཡར་ཐོན་གཟེགས་རྟགས་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པ་ཚེས ༢༨ ནས་ཚེས ༢༩ ྱིན་བར་དུ་པེ་ཅྱིན་ནས་འ

ཚོགས། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅྱིའམ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅྱི། ཀྲུང་དབྱང་དམག་ཨུའྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་ཞྱིས

་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་ཚོགས་འདུའྱི་སེང་གསུངས་བཤད་གནང་། ཚོགས་འདུ་ལས་མྱི་རྱིགས་མཐུན་སྱིལ་དང་རྒྱལ་ཁབ་

གཅྱིག་གྱུར་སྲུང་སོང་ནྱི་མྱི་རྱིགས་སོ་སོའ་ིཆེས་ཆེ་བའྱི་དགེ་མཚན་ཡྱིན་པས། བོ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཀྱིས་ཀྲུང་གོ

འྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའྱི་མྱི་རྱིགས་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་ཀྱི་བགོད་ལམ་ཡང་དག་ཏུ་སོད་པ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་

དགོས་ཞེས་ནན་གྱིས་བསན། ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་ཏུ་མྱི་རྱིགས་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཡོངས་དང་མམ་དུ་ཕོ

གས་ཡོངས་ནས་འབྱོར་འབྱིང་སྱི་ཚོགས་མངོན་འགྱུར་བྱ་རྒྱུ་དཀའ་ཁག་ཅུང་ཆེ་བས། ངེས་པར་དུ་ཐོད་བརྒལ་

རང་བཞྱིན་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་དགོས་ཞེས་བསན། ་་་་་་་་ མྱི་རྱིགས་མཐུན་སྱིལ་བྱ་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་རྱིགས་ཆེན་པོའ་ི

རྱིང་ལུགས་དང་གུ་དོག་པའྱི་མྱི་རྱིགས་རྱིང་ལུགས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུ་ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱིས་ཁག་ཐེག་དགོས་ལ།  མྱི་

རྱིགས་སོ་སོ་ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཁྱྱིམ་གཞྱི་ཆེན་པོ་འདྱི་ནས་ལག་རྡང་སེལ་ཏེ་ཕར་བ་གྲུ་འདེགས་བྱ་དགོས། ་་་་

་་་་ མྱི་རྱིགས་ས་ཁུལ་གྱི་འོས་འགན་སོབ་གསོའ་ིསོབ་གྲྭའྱི་ཚད་གཞྱི་ཅན་དང་བཅའ་སོད་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ

འྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ཇེ་མགོགས་སུ་བཏང་སེ། གླ་རྱིན་མྱི་དགོས་པའྱི་འབྱིང་རྱིམ་ལས་རྱིགས་སོབ་གསོ་ལག་བསར་ད

ང་མྱི་རྱིགས་ས་ཁུལ་གྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གསོ་བཟང་པོར་བསྒྲུབས་ཤྱིང་སྐད་གྱིས་སོབ་གསོ་བཟང་པོར་བསྒྲུབ་ད

གོས། སྨན་བཅོས་འཕོད་བསེན་ཆ་རེན་ལེགས་བཅོས་བྱས་ཏེ་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སྨན་བཅོས་འཕོད་བསེན་གྱི་ཤེས་ལྡན་

མྱི་སྣའྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་ཤུགས་སྣོན་བྱེད་དགོས། ་་་་་་་ ཚོགས་ཐོག་ནས་ནན་གྱིས་བསན་དོན། མྱི་རྱིགས་གནད་

དོན་ཐག་གཅོད་བཟང་པོ་བྱེད་དགོས་ན། དངོས་པོའ་ིཐད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བཟང་པོ་བྱེད་དགོས་པར་

མ་ཟད། བསམ་པའྱི་ཐད་ཀྱི་གནད་དོན་ཡང་ཐག་གཅོད་བཟང་པོ་བྱེད་དགོས། ་་་་་་་་་ གོང་ཁྱེར་གྱི་མྱི་རྱིགས་ལ



ས་དོན་བཟང་པོར་བསྒྲུབ་པ་དེ་སྔར་ལས་གལ་ཆེན་དུ་གྱུར། གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འཁོར་སོད་མྱི་གངས་ལ་སོ

་གཅོད་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་འཛིན་མྱི་རུང་བ་དང་། རང་སྣང་གང་ཤར་བྱེད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཡང་འཛིན་

མྱི་རུང་། ་་་་་་་་་  གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་ལ་མཐོང་ཆུང་བྱེད་པ་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་བརེ་དུང་ལ་གནོ

ད་པའྱི་གཏམ་སོད་ཡོ་བསང་དང་གཏན་འགོག་བྱེད་དགོས། གོང་ཁྱེར་དུ་ཡོང་བའྱི་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་མང་

ཚོགས་ཀྱིས་རང་འགུལ་ངང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་གོང་ཁྱེར་གྱི་དོ་དམ་གཏན་འཁེལ་བརྱི་སྲུང་བྱེད་པ

ར་སྣེ་ཁྱིད་བྱས་ཤྱིང་། གོང་ཁྱེར་གྱིས་སྔར་ལས་ལྷག་པའྱི་སོ་ནས་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་དང་ལེན་

བྱེད་པ་དང་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་སྔར་ལས་གོང་ཁྱེར་འཚོ་བར་ཞུགས་སུ་འཇུག་དགོས། ་་་་་་ 

འབེལ་ཡོད་ཆེད་ལས་མཁས་པ་དག་གྱིས། ཐེངས་འདྱིའྱི་ཀྲུང་དབྱང་གྱི་མྱི་རྱིགས་ལས་དོན་ཚོགས་འདུ་

ཡྱིས་རྒྱལ་སྱིའྱི་འཕེལ་ཕོགས་དང་རྒྱལ་ནང་གྱི་མྱི་རྱིགས་ལས་དོན་གྱི་འགྱུར་ལྡོག་ཐད་ལ་དོ་སྣང་བྱས་ཡོད་ཚུལ་

བརོད་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ལོངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༤ ྱིན༽ 

  

༢༽ ཤྱིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྱིས་ལྷ་ས་ནས་སེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ། ཀྲུའུ་ཧའེ་གོང་ཁྱེར་སོབ་འབྱིང་བ

ཞྱི་པའྱི་ནང་སའྱི་བོད་ལོངས་འཛིན་གྲྭ་དེ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༩ ནས་ ༡༡ ྱིན་སོབ་འགོ་ཚུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། ཁག་

དང་པོའ་ིབོད་ལོངས་ཀྱི་སོབ་མ་ ༤༠ ཐམ་པ་སོབ་གྲྭ་དེའྱི་སོབ་མར་གྱུར་བ་དང་། ཀྲུའུ་ཧའེ་གོང་ཁྱེར་སོབ་འབྱི

ང་བཞྱི་པ་དེ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ནང་སའྱི་བོད་ལོངས་འཛིན་གྲྭ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ ༣༢ པའྱི་གལ་དུ་ཚུད་པ་རེད་ཟེ

ར། ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞྱིགས་ན། ཀྲུའུ་ཧའེ་གོང་ཁྱེར་གྱི་ཁག་དང་པོའ་ིབོད་ལོངས་འཛིན་གྲྭའྱི་སོབ་མ་དེ་ད

ག་ནྱི་བོད་ལོངས་ྱིང་ཁྱི་དང་། མངའ་རྱིས། ནག་ཆུ་སོགས་ས་ཁུལ་ནས་ཡོང་བ་དང་། ནང་སའྱི་བོད་ལོངས་འཛི

ན་གྲྭའྱི་དམའ་རྱིམ་སོབ་འབྱིང་དང་འདྲ་བར་བོད་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་གྱི་སོབ་ཆུང་ནས་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིག་རྒྱུགས་བ

ཏང་སེ་བསྡུས་པའྱི་ཕུལ་བྱུང་སོབ་མ་ཤ་སག་ཡྱིན་པ་དང་། དགེ་རྒན་དེ་དག་ནྱི་ཀྲུའུ་ཧའེ་གོང་ཁྱེར་ནང་འགན་

འཁྱི་ཁུར་སེམས་ཆེ་ཞྱིང་སོབ་ཁྱིད་ཀྱི་དོ་དམ་མས་མོང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ལྡན་པ་ཁག་གཅྱིག་བདམས་ནས་

སོབ་ཁྱིད་ཀྱི་འགན་འཁུར་གྱི་ཡོད་ཚུལ་དང་། བོད་ནས་ཀང་ཕུལ་བྱུང་གྱི་འཚོ་བའྱི་དགེ་རྒན་དང་བོད་ཡྱིག་ད

གེ་རྒན་བདམས་ཏེ་ཀྲུའུ་ཧའེ་བོད་ལོངས་འཛིན་གྲྭར་ལས་ཀ་བྱེད་དུ་བཅུག་ཡོད་ཟེར། 

མྱིག་སྔར་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་པེ་ཅྱིན་དང་། ཧྲང་ཧའེ། ཀོང་ཏུང་སོགས་ཞྱིང་ཆེན་དང་། རང་སོང་ལོངས། གོ

ང་ཁྱེར་བཅས་ ༢༡ ནང་གྱི་སོབ་འབྱིང་ ༣༢ ཀྱིས་ནང་སའྱི་བོད་ལོངས་འཛིན་གྲྭ་བཙུགས་ཡོད་པ་དང་། ཧྲང་ཧ

འེ་ཧྥུ་ཏན་སོབ་ཆེན་གྱི་ཞོར་གཏོགས་སོབ་འབྱིང་སོགས་དཔེ་སོན་རང་བཞྱིན་གྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་འབྱིང་ ༥༦ གྱིས་

བོད་ཀྱི་སོབ་མ་བསྡུ་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ཀོང་ཀོའུ་གོང་ཁྱེར་འཕོད་བསེན་སོབ་གྲྭ་སོགས་འབྱིང་རྱིམ་ཆེད་ལས་སོབ



་གྲྭ་ ༤༤ ཡྱིས་བོད་ཀྱི་འབྱིང་རྱིམ་ཆེད་ལས་འཛིན་གྲྭ་བཙུགས་ཡོད་པ་དང་། པེ་ཅྱིན་སོབ་ཆེན་དང་ཆྱིང་ཧྭ་སོབ་

ཆེན་སོགས་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ ༡༧༠ ལྷག་གྱིས་ནང་སའྱི་བོད་ལོངས་འཛིན་གྲྭའྱི་སོབ་མ་བསྡུ་གྱི་ཡོད་ཟེར། ༡༩༨༥ ལོ

ར་ནང་སའྱི་བོད་ལོངས་འཛིན་གྲྭ་གེར་འགོ་བཙུགས་པ་དང་འཛིན་གྲྭ་གེར་མཁན་ཞྱིང་ཆེན་དང་། རང་སོང་

ལོངས། གོང་ཁྱེར་བཅས་ཀྱིས་ཚད་མཐོའ་ིམཐོང་ཆེན་དང་རྒྱབ་སོར་ཐོབ་ནས་ཕན་འབས་ཆེན་པོ་ཐོན་ཡོད་པ་ད

ང་། མྱིག་སྔའྱི་བར་ནང་སའྱི་བོད་ལོངས་འཛིན་གྲྭ་རྱིམ་རྱིས་ལྟར་ན་ཐེམ་ཐོ་བོད་ནས་ཡྱིན་པའྱི་དམའ་རྱིམ་སོབ་

འབྱིང་གྱི་སོབ་མ་ ༤༣༢༠༠ དང་། མཐོ་རྱིམ་སོབ་འབྱིང་གྱི་སོབ་མ་ཁྱི་ ༢༨༩༠༠ བསྡུས་ཏེ་བོད་ལ་འབྱིང་རྱིམ་ཆེད

་ལས་ཡན་གྱི་ཤེས་ལྡན་མྱི་སྣ་ཁྱི་ ༣ ལྷག་གསོ་སོང་བྱས་ནས་བོད་ཀྱི་དེང་རབས་སོབ་གསོའ་ིམ་ལག་གྱི་གྲུབ་ཆ་

གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་ཚུགས་ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༧ ྱིན༽ 

  

༣༽ རྒྱལ་སོན་དུས་ཆེན་གྱི་གུང་གསེང་རྱིང་ཁོན་བོད་དྲ་སེལ་ལས་གཞྱིར་རྒྱུན་གཏན་ལྟར་ཨར་སྐྲུན་

བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། ལས་གཞྱི་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལྷུ་ཚིགས་ཁག་ནང་ཁྱོན་མྱི་གངས་ ༦༨༧༢ ཞུགས་ཡོད་

ཅྱིང་། ཟླ་བཅུ་པའྱི་ཟླ་སྨད་དུ་ཚོད་ལྟའྱི་ངང་གློག་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད་ཟེར།  ལས་གཞྱིའྱི་བཀོད་འདོམས་

པུའྱི་ལས་དོན་མྱི་སྣས་ངོ་སོད་བྱས་པར་ལྟར་ན། མྱིག་སྔར་ཁོན་བོད་དྲ་སེལ་ལས་གཞྱི་ལག་བསར་བྱེད་རྱིང་

གསར་དུ་བསྐྲུན་པའྱི་ཆན་ཕུའུ(Kilovolt 千伏) ༥༠༠ ཡོད་པའྱི་འབའ་ཐང་དང་ཆབ་མདོའ་ིགློག་སྒྱུར་ས་ཚིགས་ ༢ 

དང་། ཆན་ཕུའུ་ ༢༢༠ ཡོད་པའྱི་སང་མདའ་དང་གཡུ་ལུང་གློག་སྒྱུར་ས་ཚིགས་ ༢ ཀྱི་གློག་ཤུགས་སྱིག་སོར་

བྱེད་ཚད་དེ་ལས་གཞྱི་ཆ་ཚང་གྱི་ ༩༥ % ཡན་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན་ཡོད། ལས་གཞྱི་ཞྱིབ་བཤེར་རྱིས་ལེན་ལས་དོན་

འགོ་ཚུགས་པ་དང་། ལས་ཡུལ་ནས་བལ་རྒྱུའྱི་ལས་དོན་བཀོད་སྱིག་ཟྱིན་སེ་ཁོན་བོད་དྲ་སེལ་ལས་གཞྱི་འཛུགས་

སྐྲུན་མཇུག་འགྱིལ་གབས་ཡོད་པ་རེད། ཁོན་བོད་དྲ་སེལ་ལས་གཞྱི་བསྐྲུན་ཟྱིན་རེས་བོད་ཀྱི་ཆབ་མདོ་དང་སྱི་

ཁོན་དཀར་མཛེས་སོགས་ས་ཆར་ཡུན་རྱིང་གློག་དཀོན་པའྱི་གནད་དོན་ཚད་གཞྱི་མཐོ་པོས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་སེ་

བོད་ལོངས་དང་སྱི་ཁོན་སོགས་ས་ཁུལ་དཔལ་འབྱོར་དང་སྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་ཐོན་ཁུངས་

ལུགས་མཐུན་ངང་གསར་སེལ་དང་བེད་སོད་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་མ་ཐེབས་རྒྱུ་རེད། ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ།  ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་

ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༨ ྱིན༽ 

 

༤༽ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༦ ྱིན་རྒྱལ་ནང་གྱི་ས་རྡོ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཆུ་རགས་མཐོ་ཤོས་ཡྱིན་པའྱི་ག་ཆུའྱི་ཆུ་

ཁ་གྱིས་ཀྱི་ཆུ་ཤུགས་གློག་ཁང་དངོས་སུ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་འགོ་ཚུགས། དེས་ཀང་ག་ཆུའྱི་དབུས་སོད་ཀྱི་ཆུ་



གློག་གསར་སེལ་ཁོྱན་ཡོངས་ནས་སྐུལ་འདེད་མགོགས་པོ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་མཚོན་ཡོད་ཟེར།    ཆུ་ཁ་གྱིས་

ཀྱི་ཆུ་ཤུགས་གློག་ཁང་དེ་སྱི་ཁོན་ཞྱིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་བོད་རྱིགས་རང་སོང་ཁུལ་ག་ཆུ་རོང་ཁོངས་སུ་ཡོད་

པ་དང་། ག་ཆུའྱི་དབུས་སོད་ཀྱི “སྣེ་འདྲེན”གློག་ཁང་ཡྱིན་ཞྱིང་། ག་ཆུའྱི་ཆུ་གཞུང་གཙོ་བོའ་ིདབུས་

སོད་ཀྱི་སྐས་དབྱྱིབས་གློག་ཁང་ ༧ འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའྱི་ནང་ནས་འཕྲུལ་འཁོར་ནས་གློག་འདོན་ཚད་ཆེ་ཤོས་

ཀྱི་ཆུ་ཤུགས་གློག་ཁང་ཡྱིན་ལ། མྱིག་སྔར་རང་རྒྱལ་གྱི་བོད་རྱིགས་ས་ཁུལ་དུ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་འགོ་ཚུགས་

པའྱི་ཕོགས་བསྡུས་གཞྱི་ཁོྱན་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ཆུ་ཤུགས་གློག་ཁང་གྱི་ལས་གཞྱི་འང་ཡྱིན། གློག་ཁང་ལ་ཁོྱན་མ་དངུལ་

སོར་དུང་ཕྱུར་ ༦༦༤ བཏང་བ་དང་། འཕྲུལ་འཁོར་ནས་གློག་འདོན་ཚད་སོང་ཝ (KW 千瓦) ཁྱི་ ༣༠༠  ཟྱིན་པ། 

ལོ་མང་ཇུས་འགོད་བྱས་ནས་ལོ་རེར་ཆ་སོམས་གློག་གཏོང་ཚད་སོང་ཝ་ཆུ་ཚོད་དུང་ཕྱུར་ ༡༡༠ ཟྱིན་པ་བཅས་

དང་། གློག་གཏོང་བཟོ་ཁང་ས་འོག་ཏུ་སྐྲུན་ཏེ་འཕྲུལ་འཁོར་ནས་གློག་འདོན་ཚད་སོང་ཝ་ཁྱི་ ༥༠ ཟྱིན་པའྱི་ཆུ་

འཁོར་གློག་གཏོང་འཕྲུལ་ཚན་ ༦ འཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་རེད། ༢༠༢༡ ལོའ་ིལོ་མཇུག་ཏུ་འཕྲུལ་ཚན་དང་པོ་ནས་

གློག་གཏོང་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་དང་། ༢༠༢༣ ལོའ་ིལོ་མཇུག་ཏུ་ལས་མཇུག་སྱིལ་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་རེད།     

་་་་་་་་་་་དེ་བཞྱིན་རསེ་སུ་ག་ཆུའྱི་སྨད་རྒྱུད་ཀྱི་ཀནོ་ཏྱིས་དང་། ཅྱིན་ཕྱིང་རྱིམ་པ་དང་པོ་དང་གྱིས་

པའྱི་ཆུ་ཤུགས་གློག་ཁང་བཅས་གཅྱིག་མཇུག་གྱིས་མཐུད་ངང་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་འགོ་ཚུགས་རྒྱ་ཡྱིན་ཞྱིང་། 

ག་ཆུའྱི་ཀེ་ལོ་སྨྱི་ཉ ༡༠༧༣ ཡོད་པའྱི་དབུས་སོད་དུམ་བུར་བྱས་ནས་སྐས་དབྱྱིབས་ཅན་གྱི་གློག་ཁང་ ༡༧ 

བསྐྲུན་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། སྱིའྱི་སྱིག་སོར་བྱས་པའྱི་འཕྲུལ་འཁོར་ནས་གློག་གཏོང་ཚད་སོང་ཝ་ཁྱི་ ༡༤༠༠ ལྷག་

ཙམ་ཟྱིན་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། མ་དངུལ་ཁོྱན་སོར་དུང་ཕྱུར་ ༢༥༠༠ གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞེས་གནས་ཚུལ་སེལ་

འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་ཚུགས་ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༨ ྱིན༽ 

  

 

       ༥༽ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༨ ྱིན། ཏང་གྱི་མང་ཚོགས་ལམ་ཕོགས་ཀྱི་སོབ་གསོ་ལག་ལེན་བྱེད་སོའ་ིཕོགས་སོམ་

ཚོགས་འདུ་པེ་ཅྱིང་དུ་འཚོགས། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅྱི་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པ་

དང་འབེལ་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་གནང་། ཁོང་གྱིས་ཐེངས་འདྱིའྱི་སོབ་གསོ་ལག་ལེན་བྱེད་སོས་ང་ཚོས་གནས་

བབ་གསར་པའྱི་འོག་ནན་ཏན་ངང་ཏང་འཛུགས་སོང་བྱེད་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་ཆོས་ྱིད་འཚོལ་ཞྱིབ་བྱེད་པའྱི་

ཐད་སྣེ་ཁྱིད་རང་བཞྱིན་གྱི་ནུས་པ་བསྩལ་ཡོད། ནན་ཏན་ངང་ཏང་འཛུགས་སོང་བྱ་རྒྱུ་ནྱི་མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་

གྱི་ལས་དོན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས་ཁ་བཤད་ཙམ་གྱི་ལས་དོན་ཞྱིག་མྱིན་ཞེས་གསུངས།  

     ཏང་གྱི་མང་ཚོགས་ལམ་ཕོགས་ཀྱི་སོབ་གསོ་ལག་ལེན་བྱེད་སོ་འདྱི་ ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༦ པ་ནས་བཟུང་སེལ་



འགོ་ཚུགས་པ་དང་། མྱིག་སྔར་བྱེད་སོ་མཇུག་སྱིལ་ཡོད། བྱེད་སོ་སེལ་རྱིང་རྱིམ་པ་སོ་སོའ་ིཏང་ར་འཛུགས་

དང་རྒྱ་ཆེའྱི་ཏང་ཡོན། ལས་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྲུང་དབྱང་གྱི་ཡར་སྐུལ་ལྟར་བྱེད་སོར་གཙིགས་མཐོང་གལ་

ཆེན་གནང་སེ་ཕྱི་ཚུལ་རྱིང་ལུགས་དང་། དཔོན་མས་རྱིང་ལུགས། སྱིད་འདོད་རྱིང་ལུགས། བག་མེད་ཆུད་

ཟོས་ཀྱི་སོད་ངན་བཞྱིར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པ་སོགས་ཀྲུང་དབྱང་གྱི་དགོངས་དོན་ཁག་ལག་ལེན་དོན་འཁྱོལ་དཔྱིས་

ཕྱིན་པ་ཞྱིག་བྱས་ཏེ་སྔོན་དཔག་གྱི་དམྱིགས་ཚད་ལ་སེབས་ནས་གྲུབ་འབས་བཟང་པོ་ཐོབ་ཡོད་ཟེར། 

     ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྱིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྱི་ཁེ་ཆང་དང་། ཀང་ཏེ་ཅང་། ཡུས་ཀེང་ཧྲེང་། ཝང་ཆྱི་

ཧྲན། ཀང་ཀའོ་ལྱི་བཅས་ཚོགས་འདུར་ཞུགས། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྱིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ནམ་

ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གྱི་མང་ཚོགས་ལམ་ཕོགས་ཀྱི་སོབ་གསོ་ལག་ལེན་བྱེད་སོའ་ིའགོ་ཁྱིད་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འགོ་ཁྱིད་

ལྱིའུ་ཡུན་ཧྲན་གྱིས་ཚོགས་འདུར་གཙོ་སོང་གནང་ཡོད་ཚུལ་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་

ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༩ ྱིན༽ 

  

       ༦༽  ེ་ཆར་ཤྱིན་ཧྭ་དྲ་བའྱི་གསར་འགོད་པས་ལྷ་ས་གོང་ཁྱེར་མྱི་ཤུགས་ཐོན་ཁུངས་དང་སྱི་ཚོགས་

འགན་སྲུང་ཅུས་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱས་པར་གཞྱིགས་ན། མྱིག་སྔར་ལྷ་ས་གོང་ཁྱེར་དུ་ཤེས་ལྡན་མྱི་སྣའྱི་བསོམས་

འབོར་ཁྱི་ ༤ ལས་བརྒལ་ཡོད་པ་དང་། 《ལྷ་ས་གོང་ཁྱེར་གྱི་དུས་འབྱིང་རྱིང་གྱི་ཤེས་ལྡན་མྱི་སྣའྱི་འཕེལ་རྒྱས་

འཆར་འགོད་ཀྱི་ར་གནད（༢༠༡༡ ལོ་ནས་ ༢༠༢༠ ལོ་བར）》ལ་གཞྱིགས་ན། ༢༠༢༠ ལོར་སེབས་སྐབས་ལྷ་ས་

གོང་ཁྱེར་དུ་ཤེས་ལྡན་མྱི་སྣའྱི་བསོམས་འབོར་ཁྱི་ ༧․༠༥ ཟྱིན་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། སྐབས་དེ་དུས་ལྷ་ས་གོང་ཁྱེར་གྱི་

གཙོ་གནད་ཁྱབ་ཁོངས་དང་། གཙོ་གནད་ཐོན་ལས།  གཙོ་གནད་རྱིག་གནས་ཚན་ཁག་བཅས་ཀྱི་ཤེས་ལྡན་མྱི་སྣ་

དང་། རྱིམ་པ་མཐོ་བ་དང་གསར་གཏོད་ཀྱི་ནུས་པ་ལྡན་ལ་སོད་གོ་ཆོད་པའྱི་ཤེས་ལྡན་མྱི་སྣ། མཐའ་མཚམས་

ལུང་ཁུག་དང་ཞྱིང་འབོག་ཁུལ་གྱི་ཤེས་ལྡན་མྱི་སྣ་བཅས་མང་དུ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཚུལ་

འདུག༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༩ ྱིན༽ 

  

       ༧༽ ེ་ཆར་བོད་ཀྱི་ལྷོའ་ིམཚམས་སུ་གནས་པའྱི་སྨར་ཁམས་རོང་ནས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང་། ེ་

བའྱི་སས་བརྒྱད་ཀྱི་བག་བརོས་སྐུ་བརྙན་ཕོན་ཆེན་ཞྱིག་རྙེད་འདུགབོད་རང་སོང་ལོངས་སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་

ཁང་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་པས་དེར་བརྟག་དཔད་བྱས་པ་ལྟར་ན། དེ་དག་ནྱི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་དུ་གསར་དུ་རྙེད་པའྱི་

པུར་རྒྱལ་བོད་ཀྱི་བཙན་པོའ་ིདུས་ཀྱི་བྱང་སེམས་དག་གྱི་བག་བརོས་སྐུ་བརྙན་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེར་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྱིན་

ཐང་དང་རྱིག་གནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་རྱིན་ཐང་ཆེན་པོ་ལྡན་ཡོད་ཚུལ་བཤད། བྱང་སེམས་ཀྱི་ལྷ་སྐུའྱི་བག་བརོས་



རྱི་མོ་དེ་རྱི་ཟུར་ཞྱིག་གྱི་མཐོ་ཚད་སྨྱི་ཉ་ ༩ དང་ཞེང་ཚད་སྨྱི་ཉ་ ༧․༥ ཡྱི་བག་ལྡེབས་ཤྱིག་ཏུ་བརོས་པའྱི་ནང་། 

གཙོ་ལྷ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་སྐུ་དེ་མཐོ་ཚད་སྨྱི་ཉ་ ༤․༩༥ ཟྱིན་ཞྱིང་། ཕག་གྱིས་མམ་བཞག་གྱི་ཕག་རྒྱ་

བཞེས་པ། པད་འདབ་སེང་ཁྱིར་བཞུགས་ཤྱིང་བརེ་མས་ཆེ་ལ། གཡས་གཡོན་དུ་བྱང་སེམས་བརྒྱད་ཡོད་པའྱི་

སེང་འོག་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་བཞུགས་པ་ལས། གཡས་ཀྱི་གོང་ལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང་ཕག་ན་རྡོ་རེ།  འོག་ཏུ་སའྱི་

སྱིང་པོ་དང་སན་རས་གཟྱིགས། གཡོན་གྱི་གོང་དུ་བྱམས་པ་དང་ནམ་མཁའྱི་སྱིང་པོ། འོག་ཏུ་འཇམ་དཔལ་

དབྱངས་དང་སྱིབ་པ་རྣམ་སེལ་བཅས་ཚུལ་བཞྱིན་བཞུགས་འདུག བོད་རང་སོང་ལོངས་སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་

ཁང་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་པ་པ་སངས་དབང་འདུས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་ནས་པུར་རྒྱལ་དུས་ཀྱི་རྣམ་སྣང་

དང་། ེ་སས་བརྒྱད་ཀྱི་བག་བརོས་སྐུ་བརྙན་ཁག་གྱིས་ཐོན་པ་སེ།  གཅྱིག་ནྱི་བག་གཡབ་རོང་རྱི་མདའ་ཤང་

གྱི་བག་བརོས་སྐུ་བརྙན་དང་། གཅྱིག་ཤོས་ནྱི་སྨར་ཁམས་རོང་སང་མདའ་ཤང་གྱི་རྣམ་ལྷ་ཁང་དུ་ཡོད་པའྱི་བག་

བརོས་སྐུ་བརྙན་ཡྱིན་ཞེས་བཤད། ད་རེས་སྨར་ཁམས་རོང་སར་ཐོག་གོང་རྡལ་ཁོངས་ནས་རྣམ་སྣང་དང་ེ་སས་

བརྒྱད་ཀྱི་བག་བརོས་སྐུ་བརྙན་རྙེད་པ་དེ་གོང་གསལ་གྱི་བག་བརོས་སྐུ་བརྙན་དེ་དག་དང་འདྲ་བར་དུས་

གཅྱིག་ཡྱིན་པར་བརྟེན་ལོ་རྒྱུས་དང་སྒྱུ་རལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་རྱིན་ཐང་ཧ་ཅང་མཐོ་ཞྱིང་དེས་ནང་བསན་བོད་ཀྱི་

ཤར་རྒྱུད་ལ་དར་ཚུལ་སོགས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་པར་དོན་སྱིང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་

འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་ཚུགས་ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༩ ྱིན༽ 

  

༨༽ སྐབས་བཅུ་པའྱི་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་གོག་རོང་ཆེ་མོའ་ིརྱིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་དུས་ཆེན་དེ་ཟླ་ ༡༠ 

ཚེས་ ༡༨  ྱིན་དངོས་སུ་འགོ་ཚུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་འགོ་འཛུགས་སར་བྱས་ནས་བོད་ཀྱི་སོན་དགུན་གྱི་ཡུལ་

སྐོར་བ་མང་བའྱི་དུས་ཀང་འཆར་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། མྱིག་སྔར་ག་སྱིག་ལས་དོན་ཁག་གོ་རྱིམ་ལྡན་པའྱི་ངང་སེལ་

བཞྱིན་ཡོད་ཟེར། 

       ྱིང་ཁྱི་ས་ཁུལ་ཡུལ་སྐོར་ཅུས་ཀྱི་ཅུས་ཀང་ཝང་ཅུན་གྱིས་ངོ་སོད་བྱས་པར་གཞྱིགས་ན། ཡར་ཀླུང་

གཙང་པོ་གོག་རོང་ཆེ་མོའ་ིརྱིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་དུས་ཆེན་ནྱི་བོད་ཀྱི་དུས་ཆེན་ཆེ་གས་གསུམ་གྱི་གས་ཤྱིག་ཡྱིན་

པ་དང་། མྱིག་སྔར་སྐབས་དགུ་པ་བདེ་བག་ངང་གེར་བ་རེད། ད་ལོའ་ིཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་གོག་རོང་ཆེ་མོའ་ི

རྱིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་དུས་ཆེན་དེ་སྐབས་རྱིམ་བྱུང་དང་བསྡུར་ན་ཧེ་བག་ཆེ་ཤོས་ནྱི། བྱེད་སོའ་ིདུས་ཚོད་རྱིང་

ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ཡྱིན་པ་དང་། ཟླ་བཅུ་པ་ནས་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་བར་སེལ་རྒྱུ་མ་ཟད། འཛམ་གླྱིང་གྱི་གོག་རོང་ཆེ་

མོ་ཨང་དང་པོ་དེ་བརྟེན་སར་བྱས་ནས་ཡུལ་སྐོར་བ་ཚོར་ལྟ་ན་སྡུག་པའྱི་རང་བྱུང་སེ་དངོས་དང་ཐུན་མོང་མ་



ཡྱིན་པའྱི་སྱི་ཚོགས་དང་རྱིག་གནས་ཀྱི་གོམས་སོལ་མངོན་པར་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་རེད། ཅེས་བཤད།  ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། 

ཤྱིན་ཧྭ་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ ྱིན༽ 

  

༩༽ ྱིན་ཤས་གོང་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཏང་ཨུད་ར་འཛུགས་པུའུ་ནས། མྱིག་སྔར་བོད་ལོངས་སུ་བོད་

རྱིགས་དང་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་མྱི་གངས་ཁྱི་ ༡༠ལྷག་ཡོད་ཅྱིང་། གངས་འབོར་དེ་ ༡༩༦༥ ལོར་

བོད་རང་སོང་ལོངས་དབུ་བརྙེས་སྐབས་བོད་རྱིགས་གཙོ་བོར་བྱས་པའྱི་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པའྱི་

བསོམས་འབོར་༧༦༠༨ དང་བསྡུར་ན། སྱི་འབོར་ལྡབ་ ༡༣ འཕར་ཡོད་ཚུལ་བརོད་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་

དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣ ྱིན༽ 

  

༡༠༽ “ངེས་པར་དུ་གཙོ་གནད་མངོན་གསལ་དུ་འཛིན་པ་དང་གནད་དོན་ལ་དམྱིགས་དགོས།

” “སོད་ཚུལ་འཛུགས་སོང་དེ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གཏྱིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་དགོས།” “སོད་ཚུལ་

འཛུགས་སོང་བྱེད་པར་དངོས་ནས་དོན་ཐོག་ཏུ་འཁྱོལ་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས།” ཞེས་ྱིན་ཤས་བསྟུད་མར་སྱི་

ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅྱི་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་ཏང་གྱི་མང་ཚོགས་ལམ་ཕོགས་ཀྱི་སོབ་གསོ་ལག་ལེན་བྱེད་སོའ་ིཕོགས་བསོམས་

ཚོགས་ཆེན་ཐོག་གནང་བའྱི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་ལ་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་པའྱི་

ཁོད་ཚུར་སྣང་ལན་ཆ་དྲག་པོ་བྱུང་སོང་ཟེར། ཚང་མས་སྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅྱིའྱི་གསུང་བཤད་ནང་ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་བྱ་གཞག་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགོ་བའྱི་འཐབ་ཇུས་ཀྱི་ཁོྱན་ཡོངས་ཀྱི་མཐོ་ཚད་ཐོག་ནས་སོབ་གསོ་ལག་ལེན་བྱེད་

སོའ་ིགྲུབ་འབས་ཐོབ་པའྱི་མས་མོང་བརྒྱུད་རྱིམ་ལྡན་པའྱི་ངང་ཕོགས་སོམ་གནང་བ་དེའྱི་ཐོག་ནས་བོ་མཐུན་

ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་སྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅྱི་གནང་བའྱི་ཀྲུང་དབྱང་གྱིས་ཏང་གྱིས་ཏང་ལ་དོ་དམ་དང་ཏང་སྒྱུར་བཅོས་

ནན་མོ་བྱ་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱེད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་གསལ་པོ་གང་ལེགས་མཚོན་པས། དུས་བབ་གསར་པའྱི་འོག་

ཏང་བཅོས་སོང་ནན་པོ་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའྱི་ར་འཛིན་རང་བཞྱིན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་བཤད་

འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣ ྱིན༽ 

  

༡༡༽ བོད་ལོངས་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལོ་ཆུང་གྱི་ཚན་རལ་ཁང་ཐོག་མ་སེ་ལྷ་ས་གོང་ཁྱེར་གཞོན་ནུ་ལོ་ཆུང་གྱི་

ཚན་རལ་ཁང་ཟླ་འདྱིའྱི་ཚེས་ ༡༠ ྱིན་དངོས་སུ་སོ་མོ་ཕེ་ནས་གེར་སོང་བྱས་པ་མ་ཟད། ྱིན་དེ་ནས་བཟུང་



ལོངས་ཡོངས་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལོ་ཆུང་ལ་རྱིན་པ་མྱི་དགོས་པར་སོ་མོ་འབྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་པས། བོད་ལོངས་ཀྱི་གཞོན་ནུ་

ལོ་ཆུང་གྱི་སྱི་པའྱི་ཚན་རལ་ཁྱབ་གདལ་གཏོང་ཡུལ་མེད་པའྱི་སོང་ཆ་བསྐངས། 

ལྷ་ས་གོང་ཁྱེར་ཚན་རལ་ཅུས་ཀྱི་ཅུས་ཀང་ཧོང་ཆན་མྱིན་གྱིས། ལྷ་ས་གོང་ཁྱེར་གྱི་གཞོན་ནུ་ལོ་ཆུང་གྱི་

ཚན་རལ་ཁང་ནྱི་ཅང་སུའུ་ཞྱིང་ཆེན་གྱིས་རོགས་སྐྲུན་བྱས་པ་དང་། སྱིའྱི་མ་དངུལ་གཏོང་ཚད་སོར་ཁྱི་ ༡༥༠ 

ཟྱིན་ཡོད། ཚན་རལ་ཁང་དེ་ལྷ་ས་གོང་ཁྱེར་གྱི་སོབ་གསོ་གོང་དུ་གནས་པ་དང་སྱིའྱི་འཛུགས་སྐྲུན་རྒྱ་ཁོྱན་ལ་སྨྱི་

ཉ་གྲུ་བཞྱི་མ་ ༢༠༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ཡོད་ཅེས་ངོ་སོད་བྱས། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣ ྱིན༽ 

  

༡༢༽ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ྱིན་གྱི་ཕྱི་དྲོར ༢༠༡༤ ལོའ་ིནེ་པ་ལའྱི་རྱིག་གནས་དུས་ཆེན་སྐབས་གྱིས་པའྱི

“ནེ་པ་ལ་དང་ཀྲུང་གོའ་ིཐང་གའྱི་སྒྱུ་རལ་འགེམས་སོན་ཏེ།  ཇོ་རྱི་སོལ་བའྱི་མཛའ་གོགས་ཀྱི་མཚོན་

རྟགས”ཞེས་པའྱི་ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་ས་ཚིགས་ཀྱི་བྱེད་སོ་སེལ་འགོ་ཚུགས་པ་རེད། 

    བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་གཞོན་པ་བདེ་སྱིད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ས་ཚིགས་ཀྱི་འགེམས་སོན་དངོས་སུ་འགོ་

ཚུགས་པའྱི་ཁྱབ་བསགས་བྱས་པ་དང་ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ལོངས་སུ་བཅའ་སོད་ནེ་པ་ལའྱི་སྱི་ཁྱབ་ཁེ་སོང་བ་ཧ་ལྱི 

ཕུའུ་ལ་ས་ཏེ པ་ཤའོ་ཡྱིས་ཤྱིས་ཚིག་སོན།  ད་རེས་ཀྱི་འགེམས་སོན་དེ་རྱིག་གནས་པུའུ་དང་།  ནེ་པ་ལའྱི་རྱིག་

གནས་དང་ཡུལ་སྐོར།  དམངས་སོད་མཁའ་འགྲུལ་པུའུ།   ཀྲུང་གོར་བཅའ་སོད་ནེ་པ་ལའྱི་གཞུང་ཚབ་ཆེ་མོ་

ཁང་བཅས་ཀྱིས་གཙོ་གེར་བྱས་པ་ཞྱིག་དང་། བོད་རང་སོང་ལོངས་རྱིག་གནས་ཐྱིང་གྱིས་སྒྲུབ་འགན་འཁུར་བ་

ཞྱིག་རེད། ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞྱིགས་ན།   ད་རེས་ནེ་པ་ལའྱི་རྱིག་གནས་དུས་ཆེན་ཐོག་ཐང་གའྱི་འགེམས་

སོན་བྱ་རྒྱུ་གཙོ་བོར་བྱས་ནས་བྱིས་ཐང་རེ་ག་ ༤༨ བཤམས་ཡོད་ཅྱིང་།    དེའྱི་ནང་ནེ་པ་ལའྱི་ལྷ་འབྱི་བ་ ༢ 

ཀྱིས་བྱིས་པའྱི་བྱིས་ཐང་ ༢༦ དང་བོད་ཀྱི་ལྷ་འབྱི་བ་ ༡༥ ཡྱིས་བྱིས་པའྱི་བྱིས་ཐང་ ༢༢ བཅས་

འདུག  འགེམས་སོན་ྱིན་ ༥ བྱས་ནས་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༦ ྱིན་བར་བྱེད་སོ་སེལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་།   ཐེངས་འདྱིའྱི་

བྱེད་སོ་དེས་རྒྱལ་ཁབ་གྱིས་པོའ་ིའབེལ་བ་སོན་བལ་ངང་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་སྐུལ་མ་མུ་མཐུད་དུ་ཐེབས་རྒྱུ་

མ་ཟད། བོད་མྱི་དམངས་དང་ནེ་པ་ལའྱི་དམངས་ཚོགས་ཀྱི་ཡྱིད་གསོས་སུ་གྱུར་ཏེ་ཀྲུང་གོ་དང་ནེ་པ་ལ་རྒྱལ་

ཁབ་གྱིས་ཀྱི་མྱི་དམངས་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་མཛའ་གོགས་ཀྱི་འབེལ་བ་ཟབ་ཏུ་གཏོང་བ། རྒྱལ་ཁབ་གྱིས་པོའ་ིརྱིག་

གནས་སེལ་རེས་དང་མམ་ལས་ཡོང་བར་གསོན་ཤུགས་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པ་སྱིན་རྒྱུ་རེད། ཅེས་གནས་ཚུལ་

སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣ ྱིན༽  



༡༣༽ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༤ ྱིན་སྐབས་བདུན་པའྱི་བོད་ཡྱིག་དཔེ་དེབ་ོ་འཚོང་གོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་པེ་

ཅྱིང་མྱི་རྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་དུ་འཚོགས་ཏེ་མྱི་རྱིགས་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་གནས་པའྱི་གནད་དོན་སྣ་ཚོགས་ལ་གོས་

མོལ་བྱས་པ་མ་ཟད། ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་ད་དུང་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་དམངས་ཁོད་ངག་རྒྱུན་རྱིག་གནས་སྐོར་གྱི་

དཔེ་དེབ་དང་། བོ་དོང་པཎ་ཆེན་གྱི་གསུངས་འབུམ་ཕོགས་བསྱིགས་སོགས་བཀམ་ཡོད་པ་རེད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། 

མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༤ ྱིན༽ 

 

༡༤༽ གོང་གསེབ་གྱི་གླུ་གཞས་གཞྱི་རྟེན་དུ་བྱས་ནས་གོང་གསེབ་ཀྱི་རྱིག་གནས་སྔོག་འདོན་དང་རྒྱུན་

འཛིན་བྱས་ཏེ་སྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་གོབ་གསེབ་གསར་པ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པའྱི་སྱིང་སོབས་མས་འགྱུར་

མངོན་པ་དང་། གོབ་གསེབ་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་དང་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་ཆེད། ེ་ཆར་པེ་

ཅྱིང་དུ་“འདུན་པ་ཟབ་མོ་བཅངས། ཕུགས་འདུན་མཚོན་པར་བྱེད”ཅེས་པ་བརོད་གཞྱིར་བྱས་པའྱི་སྐབས་

དྲུག་པའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གོང་གསེབ་གླུ་གཞས་འགན་བསྡུར་འཚོགས་ཤྱིང་། འགན་བསྡུར་ནང་བོད་ལོངས་ལྷོ་ཁ་

ས་ཁུལ་ཆུ་གསུམ་རོང་གྱི་གླུ་གཞས“ཕ་ཡུལ་ཆུ་མདོ་རྒྱང་ནས་ཡྱིན”ཞེས་པའྱི་གཞས་དེའྱི་གདངས་རོམ་པ་

པོ་ཇོ་དགའ་དང་། ཚིག་རོམ་མཁན་ཨའོ་ཁའོ། གླུ་གཞས་གཏོམ་མཁན་རྱིག་འཛིན་དབྱངས་འཛོམས་བཅས་ལ་

གསེར་གྱི་བྱ་དགའ་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད།  ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ྱིན༽  

༡༥༽ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣ ྱིན་གྱི་ཕྱི་དྲོར། ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྱིད་ཅུས་ཀྱིས་རང་རྒྱལ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གྱི་རྒྱལ་

ཁབ་སོང་བའྱི་ཐད་ཀྱི་མམ་སེབ་སོབ་སོང་ཐེངས་བཅོ་བརྒྱད་པ་བྱས་ཤྱིང་། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་

ཧྲུའུ་ཅྱི་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་སོབ་སོང་ཚོགས་འདུར་གཙོ་སོང་གནང་། ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་ལོ་རྒྱུས་ནྱི་མྱི་དམངས་

ཀྱིས་བཏོད་པ་མ་ཟད། ཤེས་དཔལ་ཡང་མྱི་དམངས་ཀྱིས་བཏོད་པ་ཞྱིག་རེད། ལོ་ངོ་ ༥༠༠༠ ལྷག་ཙམ་བརྒྱུད་

པའྱི་ཀྲུང་ཧྭའྱི་ཤེས་དཔལ་ལ་ང་ཚོས་རྱིས་འཇོག་དང་བསམ་གཞྱིག་མང་ཙམ་བྱེད་དགོས། གནའ་བོའ་ིམས་

མོང་ཐད་ང་ཚོས་དེའྱི་ནང་གྱི་སྱིང་བཅུད་དང་ལེན་དང་སྱིགས་རོ་དོར་པའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་རྣམ་འགྱུར་ཐོག་ནས་

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་མས་མོང་དང་། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བསབ་བྱ། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དྲན་སྐུལ་བཅས་བོ་ལ་བརྟན་པོར་ངེས་ནས་རྒྱལ་

ཁབ་སོང་བའྱི་མ་ལག་དང་བཅོས་སོང་ནུས་པ་དེང་རབས་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུར་དགེ་

མཚན་ལྡན་པའྱི་གཞྱི་འཛིན་ས་མཁོ་འདོན་བྱེད་དགོས་ཞེས་ནན་བཤད་གནང་། 

       ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་གསུངས་དོན། ལོ་རྒྱུས་ནྱི་དགེ་རྒན་ཡག་ཤོས་ཤྱིག་རེད། དུས་ཡུན་རྱིང་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་

ཀྱི་འཕེལ་རྱིམ་ཁོད་ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་རྱིགས་ཀྱིས་ཁྱད་དུ་འཕགས་ལ་འོད་སོང་རབ་ཏུ་འཕོ་བའྱི་རྱིག་གནས་བཏོད་



པའྱི་ཁར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་རྒྱལ་སོང་སྱིད་གེར་གྱི་མས་མོང་བསགས་ཡོད། དེའྱི་ནང་རྒྱལ་དར་

དམངས་བདེའྱི་དུས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཡར་ཐོན་གྱི་མས་མོང་ཚུད་ཡོད་ལ་སྱི་ཚོགས་མས་རྒུད་དང་

ཟང་ཟྱིང་དུས་ཀྱི་བསབ་བྱ་ནན་པོའང་ཚུད་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་དང་སྱི་ཚོགས་བཅོས་སོང་ཐད་ད་ཆ་འཕད་པའྱི་

བྱ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཐོན་མོང་བ་དང་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཐོན་པའྱི་བྱ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཀང་ད་ཆའྱི་མེ་ལོང་དུ་

འཛིན་ཆོག་གྱི་ཡོད། ཀྲུང་གོའ་ིདེང་དུས་ཀྱི་རྣམ་པ་ནྱི་ཀྲུང་གོའ་ིེ་རབས་དང་གནའ་རབས་ལས་འཕེལ་རྒྱས་

ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པས། ང་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་ལེགས་པར་སོང་དགོས་སྐབས་ངེས་པར་དུ་རང་རྒྱལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་

སོལ་རྒྱུན་རྱིག་གནས་ཤེས་རྟོགས་གཏྱིང་ཟབ་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། སྐབས་རྱིམ་པའྱི་རྒྱལ་སོང་སྱིད་གེར་ཐད་

ཀྱི་འཚོལ་ཞྱིབ་དང་བོ་གོས་ལ་ཕན་འབས་ལྡན་པའྱི་ངང་ཕོགས་སོམ་ཡག་པོ་རྒྱག་དགོས། ཞེས་བཤད་འདུག ༼ཆ་

འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོ་གུང་ཁན་ཏང་གྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ྱིན༽ 

  

༡༦༽ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ྱིན། མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རྱིགས་རང་སོང་ཁུལ་ནས་སྱི་ཁོན་ཁེན་

ཏུའུ་གོང་ཁྱེར་བར་གནམ་གྲུ་དངོས་སུ་འཕུར་གཏོང་བྱས་པ་རེད། གནམ་གྲུ་དེ་གཟའ་ཟླ་བ་དང་། གཟའ་ལྷག་

པ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་ྱི་མ་བཅས་སུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་ཅྱིང་། འཕུར་སོད་དུས་ཚོད་གཅྱིག་ལྷག་ལས་དགོས་

ཀྱི་མྱི་མེད་ཟེར།༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། བོད་ལོངས་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༦ ྱིན༽ 

  

  

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

༢༠༡༤ ལོའ་ིཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༦ ྱིན། 

 


