
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་ ༡༠ ཚེས་ ༡༦ ྱིན་ནས་ཚེས་ ༣༡ ྱིན་བར། 

  

༡༽ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༦ ྱིན་གྱི་སྔ་དོར་སྐབས་ེར་བདུན་པའྱི་འཛམ་གྱིང་ནང་པའྱི་དད་ལྡན་པ་མཐུན་

འབེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཧྲའན་ཞྱི་ཞྱིང་ཆེན་པའོ་ཅྱི་གོང་ཁེར་དུ་འཚོགས་འགོ་བརྩམས་ཤྱིང་། ཀྲུང་

གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྱིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་དང་རྒྱལ་ཡོངས་སྱིད་གོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་ཡུས་ཀེང་ཧྲེང་གྱིས་

ཚོགས་ཆེན་ལ་རེན་འབེལ་ཞུ་བའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་གནང་།  

     ཡུས་ཀེང་ཧྲེང་གྱིས་རེན་འབེལ་ཞུ་ཡྱིག་ནང་། ནང་པའྱི་བསྟན་པ་ནྱི་དམངས་ཁོད་ནས་བྱུང་ཞྱིང་། ཞྱི་

བདེ་དང་། བྱམས་སྱིང་རེ། བཏང་སོམས། ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བཅས་དར་སེལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། མྱི་

རྣམས་ལ་དགེ་བ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་བསླབ་བྱ་རྒྱག་པ་དང་དགེ་བའྱི་ཕོགས་སུ་སེ་ཁྱིད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལོ་

རྒྱུས་ཐོག་ནང་པའྱི་བསྟན་པས་ཤེས་རྱིག་མྱི་འད་བའྱི་བར་སེལ་རེས་དང་མམ་འདེས་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཕན་ཚུན་

སློབ་སོང་དང་དཔྱད་གཞྱིའྱི་མེ་ལོང་དུ་འཛིན་རྒྱུའྱི་ཐད་མྱིག་དཔེ་ཡག་པོ་བསྟན་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་མྱི་

དམངས་བར་གྱི་མཛའ་བཤེས་ཇེ་ཟབ་ཏུ་འགོ་བར་འབེལ་ཟམ་དང་འབེལ་ཐག་གྱི་ནུས་པ་གལ་ཆེན་འདོན་སེལ་

བྱས་ཡོད། ནང་པའྱི་བསྟན་པ་ནྱི་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་གནའ་སྔ་མོའ་ིཤེས་རྱིག་གྱི་ཞུན་ཐྱིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་དེང་

རབས་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་མདུན་དུ་ལྷགས་པའྱི་འགན་རྩོད་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་བོ་སོ་འབྱེད་ཤུགས་གལ་ཆེན་འདོན་

སོད་བྱེད་ཐུབ། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་ནང་པའྱི་ཆོས་ལུགས་ལས་རྱིགས་ཀྱིས་ལག་གདང་སེལ་ཏེ་མམ་ལས་དང་

ཕར་བ་གྲུ་འདེགས་བྱས་ནས་བསམ་འདུན་སྒུལ་ཤུགས་སུ་སྒྱུར་པའྱི་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་མྱི་དམངས་བར་ཕན་

ཚུན་རྒྱུས་ལོན་དང་ཡྱིད་ཆེས་སྔར་ལས་ཟབ་ཏུ་འགོ་བར་བྱེད་པ་དང་། ཤེས་རྱིག་མྱི་འད་བའྱི་བར་ཕན་ཚུན་

སེལ་རེས་དང་དཔྱད་གཞྱིའྱི་མེ་ལོང་དུ་འཛིན་པར་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ་འཛམ་གྱིང་ཡུན་རྱིང་ཞྱི་བདེ་དང་ཐུན་

མོང་དུ་དར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ཡོང་བར་སྐུལ་སེལ་གཏོང་ཆེད་དང་། མྱིའྱི་རྱིགས་ཡོངས་ལ་བདེ་སྱིད་སྔར་ལས་

ཆེ་བ་སྐྲུན་ཆེད་ལེགས་སེས་སྔར་ལས་ཆེ་བ་འབུལ་རྒྱུའྱི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བཤད། ཐེངས་འདྱིའྱི་འཛམ་



གྱིང་ནང་པའྱི་དད་ལྡན་པ་མཐུན་འབེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་བལ་ཡུལ་དང་། རྒྱ་གར། སྱིང་གྷ་ལ། 

བྷང་ག་ལ། ཐེ་ལན་ཉྱི། འབར་མ། ལ་འོ་སྱི། ཁམ་བྷོ་ཉེ་ཡ། ཝེ་ཐྱི་ནམ། སྱིང་གྷ་ཕོར། མ་ལེ་ཞྱི་ཡ། ཧྱིན་ངྷུ་ྱི་ཞྱི་

ཡ། ཧྱི་ལྱི་ཕྱིན་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ ༣༠ ཙམ་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་སྐུ་མགོན་ ༦༠༠ ཙམ་ཚོགས་འདུར་ཞུགས། པཎ་

ཆེན(རྫུན་མ)ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་ཀང་ཚོགས་ཐོག་ཏུ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་ཚུལ་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་

ཁུངས། མྱི་དམངས་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༦ ྱིན༽ 

 

 ༢༽ ≪ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་ས་ཁོངས་རང་སོང་བཅའ་

ཁྱིམས≫འགེམས་བསྒྲགས་དང་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་ལོ་ ༣༠ འཁོར་བར་དན་གསོ་ཞུ་བའྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་

འདུ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༧ ྱིན་གྱི་སྔ་དོ་པེ་ཅྱིང་མྱི་དམངས་ཚོགས་ཁང་ཆེ་མོར་འཚོགས་ཤྱིང་། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་

ཆབ་སྱིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་ཨུ་ཡོན་

ཀང་ཀང་ཏེ་ཅང་ཚོགས་འདུར་ཕེབས་འདུག 

    ༡༩༥༤ ལོའ་ིརྩ་ཁྱིམས་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་བའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་རྱིགས་ས་ཁོངས་

རང་སོང་ལམ་ལུགས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་དང་།  ༡༩༨༢ ལོར་གོས་འཆམ་བྱུང་བའྱི་ད་ལྟ་ལག་ལེན་བསྟར་བའྱི་

རྩ་ཁྱིམས་ནང་རང་རྒྱལ་གྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་བྱེད་ཕོགས་དང་སྱིད་ཇུས་བསར་བཤད་བྱས་ཡོད།  ༡༩༨༤ ལོའ་ིཟླ་ལྔ་

པར་རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་དྲུག་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གྱིས་པའྱི་ཐོག་མྱི་རྱིགས་ས་

ཁོངས་རང་སོང་བཅའ་ཁྱིམས་གོས་འཆམ་བྱུང་བ་དང་ལོ་འདྱིའྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ྱིན་དངོས་སུ་ལག་ལེན་བསྟར་

འགོ་ཚུགས་པ་རེད། 

    བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྱིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་དམངས་

འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་ཨུ་ཡོན་ཀང་གཞོན་པ་ལྱི་ཅན་གོས་གསུང་བཤད་གནང་བ་

དང་། ཁོང་གྱིས་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ནས་མྱི་རྱིགས་ས་ཁོངས་རང་སོང་བཅའ་ཁྱིམས་ལག་ལེན་

བསྟར་ནས་ལོ་ ༣༠ འཁོར་བར་དན་གསོ་ཞུ་བར་ཀྲུང་དབྱང་གྱི་མྱི་རྱིགས་ལས་དོན་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་གྱི་སྱི་

ཁབ་ཧྲུའུ་ཅྱི་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེའྱི་དགོངས་དོན་ནན་ཏན་ངང་སློབ་སོང་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་

མྱི་རྱིགས་ས་ཁོངས་རང་སོང་ལམ་ལུགས་འཛུགས་པ་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་བུར་ཕྱིར་མྱིག་ལྟ་བ་དང་། མྱི་

རྱིགས་ས་ཁོངས་རང་སོང་བཅའ་ཁྱིམས་ལག་ལེན་བསྟར་བའྱི་མས་མོང་ཕོགས་སོམ་བྱེད་པ། ཏང་གྱི་མྱི་

རྱིགས་སྱིད་ཇུས་སོ་ཀུན་ནས་ལག་བསྟར་ཡང་དག་བྱེད་པ། མྱི་རྱིགས་ས་ཁོངས་རང་སོང་ལམ་ལུགས་མཐའ་



འཁོངས་དང་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ། མྱི་རྱིགས་ཁག་གྱི་མཐུན་སྒྲྱིལ་ཆེ་མོའ་ིསྟོབས་ཤུགས་གཅྱིག་ཏུ་སྒྲྱིལ་བ་

བཅས་བྱས་ནས་ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རླབས་ཆེན་བསར་དར་གྱི་ཀྲུང་གོའ་ིཕུགས་འདུན་མངོན་འགྱུར་ཡོང་ཆེད་

འབད་འཐབ་བྱེད་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། 

    ལྱི་ཅན་གོས་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་མྱི་རྱིགས་ས་ཁོངས་རང་སོང་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་སོག་ཤྱིང་སྱིང་པོ་

རྒྱས་བཤད་དང་མྱི་རྱིགས་ས་ཁོངས་རང་སོང་བཅའ་ཁྱིམས་ལག་ལེན་བསྟར་བའྱི་ཞྱིབ་ཕའྱི་བང་བྱ་བཏོན་

ཡོད། ཁོང་གྱིས་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ནས་མྱི་རྱིགས་ས་ཁོངས་རང་སོང་བཅའ་ཁྱིམས་ནྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་

དང་འཚམས་པ་དང་། དོན་དངོས་དང་འཚམས་པ། དུས་རབས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བང་བྱ་དང་འཚམས་པ་བཅས་

ཀྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཡག་པོ་དང་། མྱི་རྱིགས་ཁག་གྱི་ཐུན་མོང་གྱི་འདོད་བོ་དང་རྩ་བའྱི་ཁེ་ཕན་མཚོན་པ། གངས་

ཉུང་མྱི་རྱིགས་དང་མྱི་རྱིགས་ས་ཁུལ་གྱི་ཁེ་དབང་ཁག་འགན་ལེན་གང་ལེགས་བཅས་བྱས་པའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་

ཡག་པོ། རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་གྱུར་དང་མངའ་ཁོངས་ཆ་ཚང་སྲུང་སོང་བྱེད་པ་དང་། མྱི་རྱིགས་འད་མམ་མཐུན་

སྒྲྱིལ་ལ་ཤུགས་སོན་རྒྱག་པ། མྱི་རྱིགས་ས་ཁུལ་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་མ་གཏོང་བ། ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་གོང་བུ་

འགྱིལ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཡག་པོ། མྱི་རྱིགས་ཁག་གྱི་མྱི་དམངས་ཀྱིས་སྔ་ཕྱི་བར་

གསུམ་དུ་ཀྲུང་གོའ་ིཁད་ཆོས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་འགོ་ལམ་བརྒྱུད་མདུན་སོད་བྱེད་པའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་

ཀྱི་འགན་ལེན་བཅས་ཡྱིན་པ་ར་སོད་གང་ལེགས་བྱུང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། 

        ལྱི་ཅན་གོས་མྱི་རྱིགས་ས་ཁོངས་རང་སོང་བཅའ་ཁྱིམས་ནན་ཏན་ངང་སློབ་སོང་ཡག་པོ་དང་། ལག་

བསྟར་དོན་འཁོལ་ཡག་པོ། དྱིལ་བསྒྲགས་ཁབ་གདལ་ཡག་པོ་བཅས་བྱེད་པ་དང་། མྱི་རྱིགས་ས་ཁོངས་རང་

སོང་བཅའ་ཁྱིམས་ལག་བསྟར་ལ་ལྟ་སྐུལ་ཞྱིབ་བཤེར་ཡག་པོ་བྱེད་པ། མྱི་རྱིགས་ས་ཁོངས་རང་སོང་གྱི་འབེལ་

ཡོད་ཁྱིམས་སོལ་དང་ལམ་ལུགས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུར་ཤུགས་སོན་རྒྱག་པ་བཅས་བྱས་ནས་ཀྲུང་གོའ་ིཁད་ཆོས་

ཀྱི་སྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་འགོ་ལམ་གྱི་གདེང་ཚོད་དང་། རྱིགས་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་གདེང་ཚོད། ལམ་

ལུགས་ཀྱི་གདེང་ཚོད་བཅས་བརན་དུ་གཏོང་བ་དང་། ཀྲུང་གོའ་ིཁད་ཆོས་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་

བྱེད་པའྱི་འགོ་ལམ་ཡང་དག་མཐའ་འཁོངས་བྱེད་པ། མྱི་རྱིགས་ས་ཁོངས་རང་སོང་ལམ་ལུགས་མཐའ་འཁོངས་

དང་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ནས་མྱི་རྱིགས་ས་ཁོངས་རང་སོང་བཅའ་ཁྱིམས་ལག་བསྟར་དོན་

འཁོལ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཆུ་ཚད་གསར་པ་ཞྱིག་ཏུ་སླེབས་པ་བྱེད་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་

ཆབ་སྱིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁབ་ཁང་གྱི་ཙུང་ལྱི་གཞོན་པ་ལྱིའུ་ཡན་ཏུང་སོགས་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་

འདུར་ཕེབས་ཡོད་པ་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་ཨུ་ཡོན་ཀང་



གཞོན་པ་བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སོང་གནང་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་

དམངས་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠ ྱིན༽ 

 

 ༣༽ ཀྲུང་གོའ་ིབོད་རྱིག་པ་ཞྱིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཁང་དང་ཀྲུང་གོའ་ིབོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་མཐོ་རྱིམ་

སློབ་གྱིང་བཅས་ཀྱིས་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠ ནས་ཚེས་ ༢༡ ྱིན་བར་མམ་འབེལ་ཐོག “༢༠༡༤ ལོའ་ིབོད་བརྒྱུད་

ནང་བསྟན་གྱི་བསྟན་དོན་འཆད་འགེལ་ལས་དོན་ཞྱིབ་འཇུག་བགོ་གེང་ཚོགས་འདུ”པེ་ཅྱིན་དུ་འཚོགས་

ཤྱིང་། “བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང་འད་མམ་གྱི་བསམ་བ”ོཞེས་བརོད་བྱ་གཙོ་བྱས་ཏེ་བགོ་གེང་དང་

བསམ་འཆར་སེལ་རེས་བྱས། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བསྟན་དོན་འཆད་འགེལ་ལས་དོན་ཞྱིབ་འཇུག་བགོ་

གེང་ཚོགས་འདུ་འདྱི་ནྱི་ ༢༠༡༡ ལོ་ནས་བཟུང་འགོ་བརྩམས་ཏེ་ལོ་ལྟར་འཚོག་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རེད། ཀྲུང་གོའ་ི

བོད་རྱིག་པ་ཞྱིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་ལས་འཛིན་པ་ལྷག་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་ཚེས་ ༢༠ ྱིན་གྱི་

ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ཚུགས་མཛད་སོའ་ིཤྱིས་ཚིག་གསུང་སྐབས། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བསྟན་དོན་འཆད་

འགེལ་བྱེད་སོ་འདྱི་ནྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་སོལ་རྒྱུན་བཟང་པོ་དེ་སྔོག་འདོན་དང་། ལེགས་སྒྲྱིག དར་སེལ་

བྱས་ཏེ་སྔོན་ཐོན་གྱི་བསམ་བོ་དང་འདུ་ཤེས་བཅས་བསྡུ་ལེན་མམ་འདེས་བྱས་པའྱི་སྟེང་སྱི་ཚོགས་ལ་ཞབས་

ཞུ་དང་མྱི་དམངས་ལ་ཁེ་ཕན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། ཞེས་བཤད། ཐེངས་འདྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་སྟེང་བོད་བརྒྱུད་ནང་

བསྟན་གྱི་བ་མ་སེས་ཆེན་རྣམ་པ་དང་། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མཁན་གྱི་ཆེད་ལས་མཁས་པ་

ཁག་གཅྱིག ཀྲུང་གོའ་ིབོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་མཐོ་རྱིམ་སློབ་གྱིང་གྱི་སྐབས་བཅུ་གྱིས་པའྱི་འཛིན་རྱིམ་མཐོ་

པའྱི་དགེ་སློབ་རྣམ་པ། ཀྲུང་དབྱང་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་པུའུ་ཡྱི་འབེལ་ཡོད་འགན་ཁུར་པ། དེ་བཞྱིན་བོད་

རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་ཁུར་པ་བཅས་ཚོགས་འདུར་ཞུགས། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། 

ཀྲུང་གོའ་ིགསར་འགྱུར་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠ ྱིན༽ 

 

 ༤༽  ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༧ ྱིན་གྱི་སྔ་དོ་ཀྲུང་དབྱང་དྱིལ་བསྒྲགས་པུས་ ༢༠༡༥ ལོའ་ིལོ་འཁོར་གྱི་ཏང་གྱི་

ཚགས་པར་དང་ཏང་གྱི་དུས་དེབ་འགེམས་སེལ་ལས་དོན་གྱི་བརྙན་འཕྱིན་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ་དེ་ཐོག་ནས་ 

༢༠༡༥ ལོའ་ིལོ་འཁོར་གྱི་ཏང་གྱི་ཚགས་པར་དང་ཏང་གྱི་དུས་དེབ་འགེམས་སེལ་ལས་དོན་དངོས་སུ་འགོ་ཚུགས་

པ་མཚོན་ཡོད་ཟེར། བོད་ལོངས་ཡན་ལག་ཚོགས་རའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་ཏང་གྱི་ཚགས་པར་དང་ཏང་གྱི་དུས་



དེབ་དེ་ཏང་གྱི་དྱིལ་བསྒྲགས་འཐབ་ས་དང་། ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་པའྱི་སློབ་གཞྱི་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་རྱིམ་

པ་ཁག་དང་སེ་ཚན་ཁག་གྱིས་བསམ་བོའ་ིངོས་འཛིན་སྔར་བས་མཐོ་རུ་གཏོང་བ་དང་། ཏང་གྱི་ཚགས་པར་དང་

ཏང་གྱི་དུས་དེབ་འགེམས་སེལ་ལས་དོན་གྱི་འགན་འཁྱིའྱི་བསམ་པ་ཆེ་རུ་ཏན་ཏྱིག་གཏོང་བ། ་་་་་་་“ེ་

བཅར་གསུམ”གྱི་བང་བྱར་གཞྱིགས་ནས་འཕྱིན་སེལ་གྱི་ཡྱིད་འགུག་ནུས་པ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཆེ་རུ་གཏོང་

བ། སྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་བོད་གསར་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་གསར་པ་དང་། འགྱུར་ལྡོག་གསར་པ། འཚོ་བ་གསར་

པ་བཅས་མཚོན་པར་བྱེད་དགོས། ཚན་པ་ཁག་དང་སེ་ཚན་ཁག་གྱིས《མྱི་དམངས་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་

པར》དང་། 《བདེན་འཚོལ》དུས་དེབ། 《འོད་ཟེར་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར》 《དཔལ་འབྱོར་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་

པར》བཅས་ཀྱི་འགེམས་སེལ་ལས་དོན་དང《བོད་ལོངས་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར》དང《བོད་གསར》ཞེས་པའྱི་

དུས་དེབ་འགེམས་སེལ་ལས་དོན་ཡག་པོ་སྒྲུབ་དགོས་ཞེས་ནན་བཤད་བྱས་པ་རེད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་

གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠ ྱིན༽ 

   

༥༽ འདྱི་ལོའ་ིཟླ་བ་ ༡ ནས་ཟླ་ ༩ པའྱི་བར། ལྷ་སའྱི་ཡུལ་སྐོར་ཁོམ་རས་སེ་ལེན་བྱས་པའྱི་ཡུལ་སྐོར་བའྱི་

གངས་ཚད་ཆེས་ཆེར་འཕར་བ་དང་རྱིམ་རྩྱིས་བྱས་ན། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གྱི་ཡུལ་སྐོར་བ་མྱི་ཐེངས་ཁྱི་ ༨༡༧∙༢༢ 

སེ་ལེན་བྱས་པ་དང་། ཡུལ་སྐོར་ཡོང་འབབ་སོར་ཁྱི་ ༩༩∙༩༨ ཟྱིན་ཞྱིང་། ལོ་གོང་མའྱི་དུས་མཚུངས་དང་བསྡུར་

ན་ཁག་སོ་སོ་ ༡༦∙༨༩% དང་ ༣༧∙༨༤% འཕར་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཟྱིན་ཐོ་གསར་པ་བཏོད། ཤེས་རོགས་བྱུང་དོན་

ལྟར་ན། དགུན་དུས་ཡུལ་སྐོར་བ་ཡྱིད་འགུགས་བྱ་ཆེད་འདྱི་ལོའ་ིཟླ་བ་ ༡༡ པའྱི་ཚེས་ ༡ ྱིན་ནས་སང་ལོའ་ིཟླ་

བ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༣༡ ྱིན་བར་བོད་ལོངས་ཀྱིས“དགུན་དུས་བོད་དུ་ཡུལ་སྐོར་བྱེད་པའྱི”གཟྱིགས་སོང་

སྱིད་ཇུས་མུ་མཐུད་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་ལོངས་ཁུལ་མང་ཆེ་བར་མྱི་ཉུང་དུས་ཀྱི་རྱིན་གོང་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་དང་། 

འཛིན་བྱང་རྱིན་གོང་ ༥༠% གཅོག་རྒྱུ། མགོན་ཁང་གྱི་རྱིན་གོང་ ༤༠% ནས་ ༦༠% བར་གཅོག་རྒྱུ། ཡུལ་སྐོར་སེ་

ཤན་ཁང་ཁག་གྱིས་ཀང་སྔར་ལས་མང་བའྱི་ཡུལ་སྐོར་ལམ་ཐྱིག་རྩེ་གས་འོས་སོར་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་རེད། ༼ཆ་འཕྱིན་

འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༢ ྱིན༽ 

 

 ༦༽ “དམངས་ཀྱི་འདུན་པ་ཤོད་རེས་ལ་ཤུགས་སོན་བརྒྱབ་ནས་གྱིས་ཕན་འཕེལ་རྒྱས་ལ་མམ་དུ་

སྐུལ་འདེད་གཏོང”ཞེས་པ་བརོད་དོན་གཙོ་བོར་བྱས་པའྱི“ཧྱི་མ་ལ་ཡ་བརྒལ་བའྱི་དམངས་ཁོད་ཀྱི་སྐད་ཆ་



ཤོད་རེས་ཚོགས་འདུ” ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༡ ྱིན་ནེ་པ་ལའྱི་རྒྱལ་ས་ཀ་ཏ་མན་ཉོར་འཚོགས། ནེ་པ་ལའྱི་སྱིད་

འཛིན་གཞོན་པ་ཅ་ཨ་དང་། ནེ་པ་ལར་བཅའ་སོད་ཀྲུང་གོའ་ིགཞུང་ཚབ་ཆེ་མོ་བ་ཝུའུ་ཁྲུན་ཐའེ། ཀྲུང་གོའ་ི

དམངས་ཁོད་རྩ་འཛུགས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སེལ་རེས་སྐུལ་སེལ་ཚོགས་འདུའྱི་དྲུང་ཆེ་ཡེའུ་ཅན་ཧྭ་སོགས་འགོ་ཚུགས་

མཛད་སོར་ཞུགས་པ་དང་འབེལ་ཤྱིས་ཚིག་ཀང་བསྒྲགས་ཡོད་ཚུལ་བཤད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། བོད་ལོངས་ྱིན་

རེའྱི་ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༣ ྱིན༽ 

 

 ༧༽ ལྷ་ས་བར་སྐོར་གྱི་བྱང་གྱི་གཞོགས་ངོས་ཤྱིག་ཏུ་སང་རྩེ་ཤག་ཅེས་པ་ཡོད་ཅྱིང་། དེ་ནྱི་དུས་རབས་

བཅུ་བདུན་པར་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པའྱི་སྐབས་སུ་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་པའྱི་བོད་ལོངས་རྙྱིང་པའྱི་བཙོན་ཁང་ཞྱིག་

ཡྱིན་པ་དང་། དེའྱི་རྒྱ་ཁོན་ལ་སྱི་ཉ་གྲུ་བཞྱི་ ༧༢༠འདུག སང་རྩེ་ཤག་ནྱི་ཤྱིང་དང་རོ་ལས་སྐྲུན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་

ཐོག་བརྩེགས་གསུམ་ཡོད་པ་དང་། འོག་ཁང་ནྱི་ེས་པ་ཚབས་ཆེ་བའྱི་བཙོན་པ་འཇུག་ས་དང་། ཐོག་བརྩེགས་

གྱིས་པ་ེས་པ་ཚབས་ཆུང་བའྱི་བཙོན་པ་དང་བུད་མེད་ཀྱི་བཙོན་མ་བཅས་འཇུག་ས་ཡྱིན་པ་དང་།ཐོག་

བརྩེགས་གསུམ་པ་འདྱི་གཅོད་ཁང་དང་བཙོན་སྲུང་བའྱི་སོད་ཁང་རེད་འདུག བོད་ལོངས་རྙྱིང་པའྱི་སྐབས་

སུ། སང་རྩེ་ཤག་བཙོན་ཁང་གྱི་ེས་ཁྱིམས་ཧ་ཅང་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བ་ཡོད་ལ། མྱིག་རྱིལ་འདྲུ་བ་ནང་ཚུད་ཀྱི་

པགས་པ་བཤུ་བ་དང་། རྐང་ལག་གཅོད་འབེག་སོགས་ཡོད་ཚུལ་བཤད།  ༡༩༩༦ ལོར་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱིས་

སང་རྩེ་ཤག་ལོངས་རྱིམ་པའྱི་རྱིག་རས་སྲུང་སོང་སེ་ཚན་ཁོངས་སུ་བཅུག་པ་དང་།  ༡༩༩༩ ལོར་ལྷ་ས་གོང་ཁེར་

གྱི་རྒྱལ་གཅེས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གསོ་གནས་གཞྱིའྱི་ཁོངས་སུ་བཅུག ༢༠༠༤ ལོར་ལྷ་ས་གོང་ཁེར་སྱིད་གཞུང་

གྱིས་མ་དངུལ་སོར་འབུམ་ ༥ བཏང་སྟེ་སང་རྩེ་ཤག་གྱི་ཆ་ཤས་ཁག་ལ་མས་གསོ་དང་འགེམ་སྟོན་ཁང་བཟོ་

འགོད་བྱས། ༢༠༡༤ ལོར་ལྷ་ས་གོང་ཁེར་གྱིས་ཀང་མ་དངུལ་སོར་འབུམ་ ༢༩․༥ བཏང་སྟེ་སང་རྩེ་ཤག་ཡང་

བསར་ཤྱིག་གསོ་སྲུང་སོང་བྱས། ལས་གཞྱི་འདྱི་ལོ་འདྱིའྱི་ཟླ་ ༦ པ་ནས་འགོ་ཚུགས་ཤྱིང་། སྔོན་རྩྱིས་ཟླ་ ༡༡ པའྱི་

ཟླ་མཇུག་ཏུ་གྲུབ་ཟྱིན་པ་བྱེད་རྒྱུ་རེད་ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིགསར་འགྱུར་ད་བ་

ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༣ ྱིན༽ 

   

༨༽ ེ་བའྱི་ལོ་ཤས་རྱིང་། ལྷ་ས་གོང་ཁེར་གྱིས་སྒྱུར་འཕེལ་བརན་གསུམ་གྱི་དོན་དངོས་ལ་དམ་པོར་

དམྱིགས་པ་དང་མཐའ་མཚམས་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ས་ཁུལ་གྱི་ལས་བྱེད་པའྱི་དཔུང་ཁག་གྱི་ཁད་ཆོས་དང་



ཟུང་འབེལ། ལས་བྱེད་པ་འདེམས་བསྐོའ་ིལམ་ལུགས་སྒྱུར་བཅོས་བྱེད་ཤུགས་ཟམ་མྱི་ཆད་པར་ཆེར་གཏོང་

གནང་། དེ་ཡང《ཏང་སྱིད་ལས་བྱེད་པ་འོས་འདེམས་དང་བསྐོ་སོད་ཀྱི་སོལ་ཡྱིག》གསར་པ་ལག་ལེན་

བསྟར་རྒྱུ་དེ་གོ་སྐབས་སུ་བྱས་ཏེ་ལས་བྱེད་པ་བདམས་སོད་སྒྲྱིག་སོལ་ཟམ་མྱི་ཆད་པར་ཞྱིབ་ཚགས་སུ་བཏང་

བས་ལས་བྱེད་པའྱི་དཔུང་ཁག་རྱིམ་བཞྱིན་ན་གཞོན་ཅན་དང་། ཤེས་ལྡན་ཅན། ཆེད་ལས་ཅན་བཅས་སུ་འགྱུར་

རྒྱུར་སྐུལ་མ་ཐེབས་པ་རེད།《སོལ་ཡྱིག》གྱི་དགོངས་དོན་ལ་གོ་བ་གཏྱིང་ཟབ་བངས་ཏེ་ལྷ་སའྱི་དོན་དངོས་

དང་མཐུན་པའྱི་ལས་བྱེད་པ་བདམས་སོད་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་བཏོན་པ་དང་། གཙོ་གནད་ཐོག་ཏང་གཤྱིས་ལེགས་པ་

དང་། མྱི་གཤྱིས་ལེགས་པ།  སོད་ཚུལ་ལེགས་པ། བྱང་ཚད་ལེགས་པ། ཞབས་འདེགས་ལེགས་པ་བཅས་ཀྱི

“ལེགས་པ་ལྔ་པ”ཡྱི་ལས་བྱེད་པ་བདམས་པ་རེད། ལྷ་ས་འདྱི་ྱིད་ཁ་ཕལ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའྱི་འཐབ་རྩོད་

ཀྱི་མདུན་སར་གནས་པ་དང་། དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཅུང་འགོར་བ། ལས་ཀའྱི་ཆ་རེན་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བ་

བཅས་ཀྱི་དོན་དངོས་དང་ཟུང་འབེལ་གྱིས་བརན་ལྷྱིང་སྲུང་སོང་གྱི་འཐབ་ས་དང་པོ་དང་། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་

འཐབ་ས་དང་པོ། གཞྱི་རྱིམ་གྱི་འཐབ་ས་དང་པོ་བཅས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་སོད་རྒྱུར་དོ་སང་བྱས་པ་རེད། ད་ལོའ་ི 

ཟླ་ ༦ ནས་བཟུང་ལྷ་ས་གོང་ཨུད་རྩ་འཛུགས་པུས་རྱིམ་པ་ཁག་གྱི་འགོ་ཁྱིད་ལས་བྱེད་པ་ ༡༣༠ ལྷག་ཙམ་དང་

གོས་མོལ་བྱས་ཏེ་ཁོ་ཚོའྱི་ཚན་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གཏན་ལས་དོན་ཐད་ཀྱི་སན་ཞུ་དང་དེ་བཞྱིན་ཚན་ཁག་གྱི་ལས་

བྱེད་པ་བསྐོ་སོད་ཀྱི་གོས་འགོར་ན་པས་རོང་རྱིམ་པའྱི་ལས་བྱེད་པ་ལེགས་སྒྲྱིག་གྱི་དམྱིགས་ས་དེ་བས་ཀང་

ཆེ་བར་གྱུར་ལ“འབེལ་འདྱིས”བྱེད་ཚད་ཀང་ལེགས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཁག་གཅྱིག་ལ་སེམས་ཁུར་དང་

གཅེས་སོང་བྱས་ཏེ་དགོན་པར་བཅའ་སོད་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་དང་། ལས་གནས་གཅྱིག་ཏུ་ལོ་ ༨ ཡན་ལས་འགན་

ཁུར་བ། ས་བབ་མཐོ་ཞྱིང་དཀའ་སྡུག་ཆེ་ལ་ཐག་རྱིང་གྱི་རོང་དུ་ལོ་ ༥ ཡན་ལས་ཀ་བསྒྲུབས་པ་བཅས་ཀྱི་ལས་

བྱེད་པ་བཀོད་སྒྲྱིག་ཡག་པོ་བྱས། ད་ལོའ་ིལོ་སྟོད་དུ་རོང་རྱིམ་པའྱི་ལས་བྱེད་པ་ ༢༥ ལ་སེལ་རེས་བྱས་པ་དང་། 

དུས་ཡུན་རྱིང་པོར་འཐབ་ས་དང་པོར་ལས་ཀ་བསྒྲུབས་པ་དང་བྱས་རེས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་བཞག་པའྱི་རོང་

དང་ཤང་གྱི་ལས་བྱེད་པ་ཕུལ་བྱུང་དག་སྔོན་ལ་གོ་གནས་སར་ནས་སོད་པའམ་ཡང་ན་ལས་གནས་གལ་ཆེན་དུ་

ལས་ཀ་སྒྲུབ་ཏུ་བཅུག་པ་རེད། ེ་བའྱི་ལོ་གྱིས་རྱིང་གོང་ཁེར་དེ་ཡོངས་སུ་རོང་རྱིམ་པ་གཞོན་པའྱི་ལས་བྱེད་

པ་ ༡༨༧ གྱི་གོ་གནས་སར་བའྱི་ཁོད་རོང་དང་། ཤང་། དགོན་པར་བཅའ་སོད། གོང་ཚོར་བཅའ་སོད་བཅས་ཀྱི་

ལས་བྱེད་པ་ནས་མྱི་ ༦༦ གོ་གནས་སར་བ་དེས་ ༣༥․༣% ཟྱིན་པ་དང་། བརན་ལྷྱིང་སྲུང་སོང་གྱི་འཐབ་ས་དང་

པོའ་ིལས་བྱེད་པ་ནས་མྱི་ ༨༥ གོ་གནས་སར་བ་དེས་ ༥༠․༩% ཟྱིན་ཡོད་པ་རེད། གསོ་སོང་དང་སོང་བརར་

ཡུན་རྱིང་བྱས་ཤྱིང་། ལྷ་ས་གོང་ཁེར་གྱིས་ཕུགས་ལ་ལས་གཞྱི་འཛུགས་རྒྱུ་མཐའ་འཁོངས་ཀྱིས་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་

བརྒྱུད་ནས་ལས་བྱེད་པའྱི་ཕོགས་བསྡུས་བྱང་ཚད་དང་ལས་ཀའྱི་ནུས་པ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཆེ་རུ་བཏང་བ་



རེད། དེ་བཞྱིན་ཕུན་ཚོགས་ས་མང་གྱི་བརོད་དོན་གཙོ་བོའ་ིབྱེད་སོ་དང་ཟུང་འབེལ་གྱིས་ལོ་ ༣ རྱིང་ལས་བྱེད་

པ་ཁོན་ ༣༠༠༠ མངགས་ཏེ་གོང་ཚོ་དང་དུད་ཚང་དུ་བཅའ་སོད་དང་། ཆ་སྒྲྱིག་རོགས་སོར། གཞྱི་རྱིམ་གྱི་རྨང་

གཞྱིར་ཤུགས་སོན་བརྒྱབ་པ་བཅས་བྱས་པ་རེད། འཇོན་ཐང་ཅན་གྱི་ན་གཞོན་ལས་བྱེད་པ་མངགས་ནས་གོང་

ཚོ་དང་ཡུལ་མྱི་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཏང་ཀྱི་པུའྱི་ཧྲུའུ་ཅྱི༼དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ༽དང་པོར་བསྐོས། ལྷ་ས་གོང་ཁེར་གྱི་གོང་

ཚོ་དང་ཡུལ་མྱི་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཏང་ཀྱི་པུའྱི་ཧྲུའུ་ཅྱི་དང་པོ་ ༢༦༧ གྱི་ཁོད་ལོ་ན་ ༣༥ མན་གྱི་ལས་བྱེད་པ་ ༡༧༨ 

ཡོད་པ་དང་། བསྡུར་ཚད་ ༦༦․༧% ཟྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ།  ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ི

བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༣ ྱིན༽ 

 

༩༽ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠ ྱིན་ཨོ་སྱི་ཁྲུ་ལྱི་ཡའྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཚོགས་པ་ཆེན་པོ་གྱིས་

ཏེ༼གསར་འགྱུར་ཚོགས་པ༽དང༼ཧེར་ཧ་ཁེ་སྱི་ཚོགས་པ༽ཚུད་པའྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་མང་པོ་ཞྱིག་

གྱིས་རྩོམ་ཡྱིག་སེལ་ནས་ཨོ་སྱི་ཁྲུ་ལྱི་ཡས་ཀྲུང་གོའ་ིརྒྱལ་སྱིའྱི་བོས་བྱོལ་པ་རེས་འདེད་དང་བཙོག་དངུལ་ཚུར་

ལེན་ཆེད་དོན་བྱ་སོད་ལ་གཞོགས་འདེགས་བྱ་རྒྱུའྱི་མོས་མཐུན་བྱས་པ་དང་འབེལ། དེ་ནྱི་ཨོ་ཀྲུང་ཕོགས་གྱིས་

པོས་སེལ་བའྱི་སྔར་བྱུང་མོང་མེད་པའྱི་མམ་འབེལ་བྱ་སོད་གཅྱིག་རེད་ཅེས་བཤད་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་

ཁུངས།ཤྱིན་ཧྭ་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༣ ྱིན༽  

 

༡༠༽ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠ ནས་ཚེས་ ༢༣ ྱིན་བར། ཀྲུང་གོའ་ིགུང་ཁན་ཏང་གྱི་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའྱི་ཀྲུང་

དབྱང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཐེངས་བཞྱི་པ་པེ་ཅྱིང་དུ་འཚོགས་པ་རེད། ཀྲུང་དབྱང་

ཆབ་སྱིད་ཅུས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུར་གཙོ་སོང་གནང་བ་དང་། ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་ཧྲུའུ་ཅྱི་

ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་གནང་། 

      ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན་ ༡༩༩ དང་། རེས་སོན་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན་ ༡༦༤ ཀྲུང་དབྱང་སྒྲྱིག་ཁྱིམས་ཞྱིབ་བཤེར་

ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་ཨུ་ཡོན། ཏང་གྱི་ཚོགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་པའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་

འཐུས་མྱི་རྒན་པ་འགའ། ཆེད་མཁས་པ་དང་རྱིག་གནས་པ་སོགས་ཚོགས་འདུར་ཞུགས། ཚོགས་ཞུགས་པ་

རྣམས་ཀྱིས་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྱིད་ཅུས་ཀྱིས་མངགས་བཅོལ་ལྟར་གནང་བའྱི་ལས་དོན་སན་

ཞུར་གོས་ཞྱིབ་བྱས་པ་མ་ཟད། “ཁྱིམས་ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་སོང་བ་ལ་སོ་ཀུན་ནས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུའྱི་གནད་



དོན་གལ་ཆེན་འགའ་ཞྱིག་སྐོར་གྱི་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གྱི་གཏན་འབེབས”ལ་གོས་བསྡུར་བྱས་ནས་གོས་

འཆམ་བྱུང་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༤ ྱིན༽  

 

༡༡༽ ེ་ཆར་བོད་ལོངས་ྱིང་ཁྱི་ས་ཁུལ་འཕེལ་སྒྱུར་ཨུ་ལྷན་ནས་ཐོན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ལྟར་ན། ཟླ་དང་

པོ་ནས་དགུ་པའྱི་བར་བོད་ལོངས་ྱིང་ཁྱི་སན་གྱིང་གནམ་ཐང་གྱི་སེལ་འདེན་དམྱིགས་ཚད་ཁག་མཐོ་རུ་ཕྱིན་

ནས་གནམ་གྲུ་བདེ་འཇགས་ངང་འབབ་འཕུར་ཐེངས་ ༢༧༣༤ བྱས་ཏེ་འགྲུལ་པ་མྱི་ཐེངས་ ༢༤༦༦༡༡ དང་། སག་

དངོས་ཉོན་ ༩༦༡∙༨ སེལ་འདེན་བྱས་པ་དེ་དུས་མཚུངས་སུ་ ༡༧∙༧% དང་། ༡༧∙༥% ༧༤∙༦% ཅས་སོ་སོར་

འཕར་ཡོད་པ་རེད། 

སན་གྱིང་གནམ་ཐང་ནྱི་བོད་ཀྱི་ས་བབ་དམའ་ཤོས་ཀྱི་གནམ་ཐང་ཡྱིན་པ་དང་། བོད་ལོངས་ྱིང་ཁྱི་ས་

ཁུལ་སན་གྱིང་རོང་ཁོངས་ཀྱི་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའ་ིལུང་གཞུང་དུ་གནས་ཤྱིང་། རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་སྱི་

ཉ ༢༩༠༠ ཡོད་ལ། བོད་ཀྱི་གནམ་ཐང་ཆེ་གས་ཨང་གྱིས་པ་ཡྱིན་པ་རེད། དེ་ཡང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཆེ་རུ་

འགོ་བཞྱིན་པའྱི་མཁའ་འགྲུལ་སེལ་འདེན་གྱི་དགོས་མཁོ་བསྐངས་ནས་ས་གནས་དེ་གའྱི་ཡུལ་སྐོར་ཐོན་ཁུངས་

གསར་སེལ་དང་དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་ཆེད། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་མ་དངུལ་སོར་

དུང་ཕྱུར་ ༢∙༧༨ བཏང་ནས་སན་གྱིང་གནམ་ཐང་རྒྱས་སྐྲུན་བྱེད་རྩྱིས་ཡོད་པ་རེད། མ་དངུལ་དེ་དག་ལས་

སོར་དུང་ཕྱུར་ ༡∙༣༩༥ ནྱི་ཀྲུང་དབྱང་གྱི་སྔོན་རྩྱིས་མ་དངུལ་དང་། སོར་དུང་ཕྱུར་ ༡∙༣༩༥ ནྱི་དམངས་སོད་

མཁའ་འགྲུལ་འཕེལ་རྒྱས་ཐེབས་རྩའྱི་མ་དངུལ་ཡྱིན་པ་རེད། རྒྱས་སྐྲུན་ལས་གཞྱི་དེར་ད་ལྟ་རྒྱལ་ཁབ་འབེལ་

ཡོད་སེ་ཚན་གྱི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་ཟྱིན་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༤ ྱིན།  

 

༡༢༽ ད་རེས་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཐོག་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྱིད་ཅུས་ཀྱི་བཀའ་མངགས་ལྟར་ཞྱིས་

ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་གནང་བའྱི་ལས་དོན་སན་སྒྲོན་གསན་པ་དང་གོས་བསྡུར་གནང་བ་དང《ཁྱིམས་ལྟར་རྒྱལ་སོང་

ལ་སོ་ཀུན་ནས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་གལ་ཆེན་འགའ་ཞྱིག་སྐོར་གྱི་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གྱི་གཏན་

འབེབས》ལ་གོས་ཞྱིབ་དང་གོས་འཆམ་བྱུང་བ་དང་། ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས《གཏན་འབེབས（གོས་བསྡུར་མ་

ཟྱིན）》ཐད་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཐོག་གསལ་བཤད་གནང་བ་རེད། 



དེ་ཡང་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཐོག་བཏོན་དོན། དུས་བབ་གསར་པ་དང་ལས་འགན་གསར་པའྱི་

མདུན་དུ་ང་ཚོའྱི་ཏང་གྱིས་རྒྱལ་སྱི་རྒྱལ་ནང་སྱི་ཡོངས་གྱིས་ལ་སྱི་འདོམས་དེ་བས་ལེགས་པ་དང་། རང་རྒྱལ་

འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འཐབ་ཇུས་གོ་སྐབས་གལ་ཆེན་སྲུང་སོང་དང་བེད་སོད་དེ་བས་ལེགས་པར་བྱེད་པ། སྱི་ཚོགས་

སྟོབས་ཤུགས་སྱི་འདོམས་དང་། སྱི་ཚོགས་ཁེ་ཕན་བཏང་སོམས། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འབེལ་བ་ལེགས་སྒྲྱིག སྱི་ཚོགས་

ཀྱི་བྱ་སོད་ཚད་ལྡན་བཅས་དེ་བས་ལེགས་པ་བྱས་ཏེ་འཕོ་འགྱུར་གཏྱིང་ཟབ་འགོ་རྱིང་རང་རྒྱལ་གྱི་སྱི་ཚོགས་

སེ་སྟོབས་དཔལ་འབར་ལ་གོ་རྱིམ་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་བ་བྱས་ནས་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་དང་། ཆབ་སྱིད་

དྭངས་གསལ། རྱིག་གནས་ག་རྒྱས། སྱི་ཚོགས་གཞུང་དང་། སོད་བཅུད་བཟང་བ་བཅས་མངོན་འགྱུར་

དང་། རང་རྒྱལ་གྱི་ཞྱི་བདེ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འཐབ་ཇུས་དམྱིགས་ཚད་མངོན་འགྱུར་ཡོང་བ་བྱེད་པར་ཁྱིམས་སོང་

གྱི་སེ་འདེན་དང་ཚད་ལྡན་གྱི་ནུས་པ་འདོན་སེལ་དེ་བས་ལེགས་པ་བྱེད་དགོས། ཞེས་དང་།  

        ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཐོག་བསྟན་དོན། ཁྱིམས་ལྟར་རྒྱལ་སོང་ལ་སོ་ཀུན་ནས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་

བའྱི་སྱིའྱི་དམྱིགས་ཚད་ནྱི་ཀྲུང་གོའ་ིཁད་ཆོས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་སོང་མ་ལག་འཛུགས་སོང་

དང་། སྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་སོང་རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་སོང་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་ནྱི་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁན་ཏང་

གྱི་འགོ་ཁྱིད་འོག་ཀྲུང་གོའ་ིཁད་ཆོས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་མཐའ་འཁོངས་དང་ཀྲུང་གོའ་ི

ཁད་ཆོས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་སོང་རྱིགས་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་ཆ་ཚང་བའྱི་

བཅའ་ཁྱིམས་ཚད་ལྡན་མ་ལག་དང་། ནུས་པ་ཆེ་བའྱི་ཁྱིམས་སོང་ལག་བསྟར་ལ་གནན་ཞྱིང་དམ་པའྱི་ཁྱིམས་

སོང་ལྟ་སྐུལ་མ་ལག་ནུས་པ་ལྡན་པའྱི་ཁྱིམས་སོང་འགན་ལེན་མ་ལག་བཅས་ཆགས་པ་དང་། འཐུས་སོ་ཚང་བའྱི་

ཏང་ནང་གྱི་ཁྱིམས་སོལ་མ་ལག་ཆགས་པ་བྱས་ཏེ།ཁྱིམས་ལྟར་རྒྱལ་སོང་དང་། ཁྱིམས་ལྟར་སྱིད་སོང་། ཁྱིམས་

ལྟར་སྱིད་འཛིན་བཅས་ལ་ཐུན་མོང་ཐོག་སྐུལ་མ་གཏོང་རྒྱུ་མཐའ་འཁོངས་དང་། ཁྱིམས་སོང་རྒྱལ་ཁབ་

དང་། ཁྱིམས་སོང་སྱིད་གཞུང་། ཁྱིམས་སོང་སྱི་ཚོགས་བཅས་གཞྱི་གཅྱིག་འཛུགས་སོང་མཐའ་འཁོངས་བྱས་

ནས།ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་ཁྱིམས་འཛུགས་དང་། ཁྱིམས་འཛིན་ནན་པོ་བྱེད་པ། དང་གཞག་ཁྱིམས་

འཛིན། དམངས་ཡོངས་ཁྱིམས་སྲུང་བཅས་མངོན་འགྱུར་ཡོང་བ་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་ཁབ་བཅོས་སོང་མ་ལག་དང་

བཅོས་སོང་ནུས་པ་དེང་རབས་ཅན་དུ་འགྱུར་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། སྱིའྱི་དམྱིགས་ཚད་དེ་མངོན་

འགྱུར་ཡོང་བ་བྱེད་པར་ངེས་པར་དུ་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁན་ཏང་གྱི་འགོ་ཁྱིད་མཐའ་འཁོངས་དང་། མྱི་དམངས་ཀྱི་

གཙོ་གཟུགས་གནས་བབས་མཐའ་འཁོངས། བཅའ་ཁྱིམས་མདུན་དུ་མྱི་ཚང་མ་འད་མམ་ཡྱིན་པ་མཐའ་

འཁོངས། ཁྱིམས་ལྟར་རྒྱལ་སོང་དང་སོད་བཟང་རྒྱལ་སོང་ཟུང་འབེལ་བྱེད་རྒྱུ་མཐའ་འཁོངས། ཀྲུང་གོའ་ིདོན་



དངོས་དང་བསྟུན་རྒྱུ་མཐའ་འཁོངས་བཅས་བྱེད་དགོས། ཞེས་དམྱིགས་ཡུལ་གཅྱིག་དང་། མ་ལག་ལྔ། ལས་

འགན་དྲུག་བསྟན་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༤ྱིན༽  

 

༡༣༽ བོད་ལོངས་མཁའ་འགྲུལ་ཚད་ཡོད་ཀུང་སྱིས་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ ྱིན་ནས་བཟུང་ ༢༠༡༤ ལོའ་ི

དགུན་དཔྱྱིད་ཀྱི་དུས་གཏན་གནམ་གྲུའྱི་འཆར་གཞྱི་ལག་བསྟར་བྱེད་འགོ་བཙུགས་ཤྱིང་། དེ་ནས་བཟུང་ལྷ་ས་

ནས་པེ་ཅྱིན་བར་གྱི་ཐད་གཏོང་མཁའ་ལམ་གསར་པ་ཤར་གཏོང་བྱེད་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཁེང་ཏུའུ་ནས་སན་

ཡཱ་བར་གྱི་མཁའ་ལམ་ཡང་སླར་གསོ་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་ཡང་ལྷ་ས་ནས་པེ་ཅྱིན་བར་གྱི་ཐད་གཏོང་མཁའ་

ལམ་ནྱི་བོད་ལོངས་མཁའ་འགྲུལ་ཀུང་སྱིས་འདྱི་ལོར་ལྷ་ས—དབྱྱིང་ཁོན—པེ་ཅྱིན་བར་གྱི་མཁའ་ལམ་ཤར་

གཏོང་བྱས་པའྱི་རྨང་གཞྱིའྱི་ཐོག་གསར་དུ་བཏོད་པའྱི་ཐད་གཏོང་མཁའ་ལམ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ་འཕུར་ཐེངས་གཅྱིག་

ལ་ཆུ་ཚོད་བཞྱི་གཡས་གཡོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དེ་སྔོན་གྱི་དབྱྱིང་ཁོན་བརྒྱུད་དེ་འཕུར་བ་དང་བསྡུར་ན་ཆུ་ཚོད་

གྱིས་ཙམ་གོན་ཆུང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཚུལ་བརོད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། བོད་ལོངས་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་

ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༧ ྱིན༽  

 

༡༤༽  ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༢ ྱིན་ནས་ཚེས་ ༢༥ ྱིན་བར། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱི་ཆེད་

བཀོད་ཕོ་འམ་རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་མྱི་ཚོགས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་ཨུ་ཡོན་ཀང་

གཞོན་པ་བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས་གདན་ཞུས་ལྟར། ཟེམ་པྱི་ཡ་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་(Zambia 赞比亚)དབུ་བརྙེས་

ནས་ལོ་ངོ་ ༥༠ འཁོར་བའྱི་རེན་འབེལ་མཛད་སོར་ཞུགས། 

      བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་ཀྲུའུ་ཞྱི་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་ཀྲུང་གོའ་ིསྱིད་གཞུང་དང་ཀྲུང་གོའ་ིམྱི་དམངས་

ཚབ་ཞུས་ནས་ཟེམ་པྱི་ཡ་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༥༠ འཁོར་བར་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་གྱིས་

འཚམས་འདྱི་གནང་བ་བརྒྱུད་བསྒྲགས་བྱས་པ་མ་ཟད། ཁོང་གྱིས་ཟེམ་པྱི་ཡ་ནྱི་གྱིང་ཨ་ཧེ་རྱི་ཁའྱི་ཁུལ་གྱི་ཀྲུང་

གོའ་ིགོགས་པོ་རྙྱིང་པ་དང་གོགས་པོ་ཡག་པོ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་གྱིས་པོའ་ིའགོ་ཁྱིད་རྒན་རབས་རྣམས་ཀྱི་གསར་

གཏོད་གནང་བའྱི་ཀྲུང་གོ་དང་ཟེམ་པྱི་ཡའྱི་སོལ་རྒྱུན་མཛའ་མཐུན་ནྱི་རྒྱལ་ཁབ་གྱིས་པོའ་ིཐུན་མོང་གྱི་རྩ་

ཆེའྱི་རྒྱུ་ནོར་ཡྱིན། ད་ལོ་ནྱི་རྒྱལ་ཁབ་གྱིས་པོའ་ིདབར་ཕྱི་འབེལ་བཙུགས་ནས་ལོ་ངོ་ ༥༠ འཁོར་བའྱི་ལོ་ཡང་



ཡྱིན་པས་ཀྲུང་གོས་ཟེམ་པྱི་ཡ་དང་མམ་དུ་ཕོགས་གྱིས་པོའ་ིཁབ་ཁོངས་ཁག་གྱི་མཛའ་གོགས་གྱིས་ཕན་

མམ་ལས་ཕོགས་ཡོངས་ནས་གཏྱིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ཁྱིམས་འཛུགས་ལས་ཁུངས་བར་གྱི་སེལ་རེས་ལ་

ཤུགས་སོན་བརྒྱབ་ནས་ཀྲུང་གོ་དང་ཟེམ་པྱི་ཡའྱི་འབེལ་བ་ཟམ་མྱི་ཆད་པར་སྐས་རྱིམ་གསར་པ་ཞྱིག་ཏུ་སླེབས་

རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་འདོད་ཡོད་ཅེས་བརོད་འདུག  ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༧ྱིན༽ 

 

༡༥༽ ཀྲུང་གོ་གུང་ཁན་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་སྒྲྱིག་ཁྱིམས་ཞྱིབ་བཤེར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་

པའྱི་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཐེངས་བཞྱི་པ་དེ་ ༢༠༡༤ ལོའ་ིཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༥ ྱིན་པེ་ཅྱིང་དུ་འཚོགས་

ཤྱིང་། ཐེངས་འདྱིའྱི་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་ནང་ཞུགས་མཁན་ཀྲུང་དབྱང་སྒྲྱིག་ཨུད་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ ༡༢༣ ཡོད་

པ་དང་། ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ནྱི་ཏང་གྱི་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའྱི་ཀྲུང་ཨུ་ཚང་

འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཐེངས་བཞྱི་པའྱི་དགོངས་དོན་སློབ་སོང་དང་ལག་བསྟར་ནན་ཏན་བྱེད་པ་དང་། སྒྲྱིག་

བཤེར་དང་ལྟ་ཞྱིབ་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱིས་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དོན་འཁོལ་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་

དོན་བཀོད་སྒྲྱིག་བྱེད་པ། ཏང་སོལ་སྱིད་གཙང་འཛུགས་སོང་དང་རུལ་སུངས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའྱི་འཐབ་རྩོད་

གཏྱིང་ཟབ་སེལ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ་ཁྱིམས་ལྟར་རྒྱལ་སོང་ལ་སོ་ཀུན་ནས་སྐུལ་འདེད་

གཏོང་བར་ས་ཞྱིང་བརན་པའྱི་འགན་ལེན་ནུས་ལྡན་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་ནྱི་ཀྲུང་དབྱང་སྒྲྱིག་

ཁྱིམས་ཞྱིབ་བཤེར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་ཨུད་ཀྱིས་གཙོ་སོང་གནང་བ་དང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྱིད་ཅུས་ཀྱི་

རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ཀྲུང་དབྱང་སྒྲྱིག་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅྱི་ཝང་ཆྱི་ཧྲན་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་

ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༧ ྱིན༽ 

 

༡༦༽ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ ྱིན་གྱི་སྔ་དོ་ཀྲུང་གོའ་ིལྷོ་ནུབ་ཆེན་པོའ་ིེན་རོག་ལས་དོན་མམ་ལས་ཀྱི་

མམ་འབེལ་ཚོགས་འདུ་སྐབས་ལྔ་པ་ལྷ་སར་འཚོགས་ཤྱིང་། ཀྲུང་གོའ་ིལྷོ་ནུབ་ཆེན་པོའ་ིེན་རོག་ལས་དོན་

མམ་ལས་ཀྱི་མམ་འབེལ་ཚོགས་འདུའྱི་ཁོངས་མྱིའྱི་ཚན་པ་བོད་ལོངས་དང་། ཁྲུང་ཆྱིང་། སྱི་ཁོན། ཀུའེ་

ཀོའུ། ཡུན་ནན། མཚོ་སྔོན། ཀོང་ཤྱིས་བཅས་ཞྱིང་ཆེན（གོང་ཁེར་དང་རང་སོང་ལོངས） བདུན་གྱི་སྱི་བདེ་

ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མམ་དུ་ེན་རོག་ལས་དོན་མམ་ལས་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་གོས་བསྡུར་བྱས་པ་དང་། ཤྱིན་ཅང་

དང་ཀན་སུའུ་ཡྱིས་གདན་ཞུས་ལྟར་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པ་རེད། 



      ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་ཀྲུང་གོའ་ིལྷོ་ནུབ་ཆེན་པོའ་ིེན་རོག་ལས་དོན་མམ་ལས་ཀྱི་མམ་འབེལ་ཚོགས་

འདུ་སྐབས་བཞྱི་པ་འཚོགས་ཚུན་གྱི་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་གྱི་ལས་དོན་ལ་ཕོགས་སོམ་བྱས་པ་མ་ཟད་། སླད་ཕྱིན་ལོ་

གཅྱིག་གྱི་ལྷོ་ནུབ་ཆེན་པོའ་ིེན་རོག་ལས་དོན་མམ་ལས་ཀྱི་ལས་ཀའྱི་གཙོ་གནད་བཀོད་སྒྲྱིག་བྱས་པ་

དང་། ཀྲུང་གོའ་ིལྷོ་ནུབ་ཆེན་པོའ་ིེན་རོག་ལས་དོན་མམ་ལས་ཀྱི་མམ་འབེལ་ཁོངས་མྱིའྱི་ཚན་པ་དང་ཤྱིན་

ཅང་རང་སོང་ལོངས་དང་ཀན་སུའུ་ཞྱིང་ཆེན་སྱི་བདེ་ཐྱིང་གྱིས《ེན་རོག་ལས་དོན་གྱི་མམ་ལས་ལམ་སོལ

》ལ་མྱིང་རགས་བཀོད་པ་དང་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་རེས་འཁོར་ཀྲུའུ་ཞྱི་ཡུན་ནན་ཞྱིང་ཆེན་སྱི་བདེ་ཐྱིང་གྱིས་

སྐབས་ལྔ་པའྱི་རེས་འཁོར་ཀྲུའུ་ཞྱི་བོད་རང་སོང་ལོངས་སྱི་བདེ་ཐྱིང་ལ་ཚོགས་རགས་དང་ཐམ་ག་རྩྱིས་སོད་

བྱས་པ་རེད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ད་ཚུགས་ནས།ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༨ ྱིན༽  

 

༡༧༽ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༨ ྱིན་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གྱི་སྱི་ཁབ་ཧྲུའུ་ཅྱི་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི། ཀྲུང་

དབྱང་དམག་ཨུའྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་བཅས་ཡྱིན་པའྱི་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་པེ་ཅྱིན་གོང་ཁེར་དུ་རྒྱལ་ཡོངས་སྱི་བདེ་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་དམངས་གཅེས་དཔེ་བཟང་མམ་སེབ་འཐུས་ཚབ་དང་དམངས་གཅེས་དཔེ་བཟང་རྣམས་ལ་མཇལ་

འཕད་གནང་བ་དང་འབེལ་གལ་ཆེའྱི་གསུང་བཤད་ཀང་གནང་བ་རེད། ཁོང་གྱིས་དེང་སྐབས་རང་རྒྱལ་ནྱི་སོ་

ཀུན་ནས་འབྱོར་འབྱིང་སྱི་ཚོགས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པ་དང་། ཁོན་ཡོངས་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་ཟབ་སེལ་བྱེད་

པ། ཁྱིམས་ལྟར་རྒྱལ་སོང་ལ་ཁོན་ཡོངས་ནས་སྐུལ་སེལ་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་དུས་སྐབས་གལ་ཆེན་དུ་གནས་ཡོད་

ཅྱིང་། བསྒྱུར་བཅོས་འཕེལ་རྒྱས་བརན་ ལྷྱིང་བཅས་བྱེད་པའྱི་ལས་འགན་ཧ་ཅང་ལྱི་ཞྱིང་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་

བས། སྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཟྱི་བརྱིད་ལྡན་པའྱི་འགན་འཁྱི་ཁུར་ཡོད། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་

དང་རྒྱ་ཆེའྱི་སྱི་བདེའྱི་མྱི་དམངས་ེན་རོག་པ་ཚོས་དམངས་གཅེས་དཔེ་བཟང་མྱིག་དཔེར་བྱས་ཏེ་ཏང་གྱི་

སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའྱི་ཀྲུང་ཨུ་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཐེངས་བཞྱི་པའྱི་དགོངས་དོན་སློབ་སོང་དང་ལག་

ལེན་མཐར་ཕྱིན་ནན་ཏན་བྱས་ནས་ཕུགས་བསམ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བརན་པོ་དང་། ཏང་གྱི་ལས་དོན་ལ་བོ་དཀར་

སེམས་དཀར། བོ་གཅྱིག་སེམས་གཅྱིག་གྱིས་མྱི་དམངས་ལ་ཞབས་ཞུ། ལས་དོན་ཁག་ལེགས་འགྲུབ་ཏན་ཏྱིག་

བཅས་བྱས་ཏེ་སྱི་ཚོགས་ཁོན་ཡོངས་བརན་ལྷྱིང་ཡོང་བར་སྲུང་སོང་དང་། སྱི་ཚོགས་དང་སོམས་དང་བདེན་

ཡོང་བར་སྐུལ་སེལ། མྱི་དམངས་བདེ་འཁོད་ལས་བརྩོན་ཡོང་བར་འགན་སྲུང་བཅས་བྱེད་ཆེད་དང་། ཁྱིམས་

ལྟར་རྒྱལ་སོང་ལ་ཁོན་ཡོངས་ནས་སྐུལ་སེལ་དང་སྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་སོང་རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་སྐྲུན་



བྱེད་ཕྱིར་བྱས་རེས་གསར་པ་སྔར་ལས་ཆེ་བ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འཇོག་པའྱི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ནན་བཤད་

གནང་། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༩ ྱིན༽  

 

༡༨༽  ེ་ཆར་ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ལོངས་སྒྱུ་རྩལ་ཚོགས་པ་གྱིང་ཆེན་ཨ་ཧེ་རྱི་ཁའྱི་རྒྱལ་ཁབ་སྟེ། ཙམ་པབ་

ཝེ་དང་མོ་རྱི་ཐྱིའུ་སྱི་རྒྱལ་ཁབ་(Zimbabwe 津巴布韦 Mauritius 毛里求斯 )གྱིས་སུ་ཕྱིན་ཏེ་ཡུལ་དེ་

གའྱི་མང་ཚོགས་ལ་བོད་ཀྱི་གཞས་གར་འཁབ་བྱས་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། བོད་ལོངས་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་

ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༩ ྱིན༽  

 

༡༩༽ ལྷ་སའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་གསེར་གྱི་རྒྱ་ཕྱིབས་བསར་གསོ་བྱེད་པའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ནྱི་ ༢༠༡༡ ལོ་

ནས་འགོ་བརྩམས་ཤྱིང་། བསར་གསོ་དུས་རྱིམ་དང་པོ་དང་དུས་རྱིམ་གྱིས་པའྱི་ཁོད་བོད་རང་སོང་ལོངས་

དང་ལྷ་ས་གོང་ཁེར་གྱིས་མ་དངུལ་སོར་ཁྱི་ ༤༤༠༠ བཏང་ནས་ཤཱཀ་མུ་ནེའྱི་ལྷ་ཁང་དང་། བྱམས་ཁང་སོགས་ལྷ་

ཁང་ཆེ་བ་ ༥ ཡྱི་གསེར་གྱི་རྒྱ་ཕྱིབས་བསར་གསོ་བྱས། མྱིག་སྔར་ཡོངས་སུ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཡོད་ཅྱིང་། འདྱི་

ནྱི་ལྷ་སའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གསེར་གྱི་རྒྱ་ཕྱིབས་བསར་གསོ་བྱེད་ཐེངས་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡྱིན་ཚུལ་

བཤད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༠ ྱིན༽  

 

༢༠༽  ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༥ ྱིན་མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆེན་མཚོ་ལྷོ་བོད་རྱིགས་རང་སོང་ཁུལ་ས་གྲུ་བཞྱི་ཤང་། ཁ་

སང་གོང་མ་གོང་ཚོའྱི་གོང་མྱི་ཚོར་གདོད་མའྱི་གང་ཆེན་གྱི་མགོ་རུས་འགྱུར་རོ་ཞྱིག་རྙེད་འདུག དེ་ནྱི་གང་

ཆེན་གྱི་ཐོད་པ་དང་བ་སོ།  མྱིག་རུས་བཅས་མགོ་རུས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ས་འོག་ནས་སྔོག་འདོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་

ཞྱིང་། ཐོག་མའྱི་ཚད་ལེན་བྱས་པ་ལྟར་ན། གང་ཆེན་དེའྱི་མགོ་རུས་ཀྱི་རྱིང་ཚད་ལ་སེན་ཉྱི་སྱི་

ཉ(Centimeter 厘米) ༡༨༠ དང་། ཐོད་པའྱི་ཞེང་ལ་སེན་ཉྱི་སྱི་ཉ ༦༣  ། ལྟག་རྒྱབ་ལ་སེན་ཉྱི་སྱི་ཉ ༥༢ ། འཐོར་

བའྱི་བ་སོའ་ིརྱིང་ཚད་ལ་སེན་ཉྱི་སྱི་ཉ ༡༩ དང་སེན་ཉྱི་སྱི་ཉ ༡༢༠  བ་སོའ་ིཆག་རོའ་ིརྱིང་ཚད་ལ་སེན་ཉྱི་སྱི་



ཉ ༡༣ བཅས་ཡོད་ཅྱིང་། མགོ་རུས་དང་མམ་དུ་རྩྱིབ་རུས་ཁ་ཤས་ཀང་རྙེད་ཡོད་འདུག ༼མཚོ་སོྔན་ྱིན་རེའྱི་

ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༡ ྱིན༽  

 

༢༡༽ ེ་ཆར་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བལ་ཡུལ་དུ་འཚམས་འདྱི་

གནང་བ་རེད། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༨ ྱིན་འཚམས་འདྱི་ཚོགས་པས་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྱིད་འཛིན་ཡ་ར་ཧྥུ་

དང་སྱིད་བོན་ཡྱི་ལ་ཤྱི། དེ་བཞྱིན་ཏང་སྱིད་གཙོ་བོའ་ིའགོ་ཁྱིད་དང་བཅས་པར་མཇལ་ཕད་གནང་བ་མ་

ཟད། ཀ་ཏ་མན་དུ་རུ་ས་གནས་དེ་གའྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོ་དང་བཞུགས་མོལ་བགོ་གེང་བྱས་པ་རེད། 

     ེ་བའྱི་ལོ་ཤས་ནང་ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ལོངས་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་ོ་ཚོང་དང་རྱིག་གནས་སེལ་

རེས་ྱིན་རེ་བཞྱིན་ཇེ་ཟབ་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བལ་ཡུལ་སྱིད་གཞུང་ནས་

ཐག་ཆོད་པོས་ཀྲུང་གོ་གཅྱིག་གྱི་སྱིད་ཇུས་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་ལས། བལ་ཡུལ་ས་ཁོངས་ནང་ཀྲུང་གོར་ངོ་

རྒོལ་གྱི་བྱེད་སོ་གཅྱིག་ཀང་སེལ་དུ་བཅུག་མེད་པ་དེར་བསྔགས་བརོད་དང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་པ་མ་ཟད། ཀྲུང་

བལ་སོལ་རྒྱུན་འབེལ་བ་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པར་འཕེལ་རྒྱས་དང་། བོད་ལོངས་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་མཛའ་གོགས་མམ་

ལས་དེ་བས་ཀང་དམ་ཟབ་ཡོང་རེ་བྱས་ཡོད་ཅེས་བཤད་པ་རེད། ྱིན་དེར་བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་དང་བཅས་པ་

ད་དུང་བོད་ལོངས་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་ཁེ་ལས་རྣམས་གངས་ལ་མྱིང་རགས་བཀོད་པའྱི་མཛད་སོར་ཞུགས་པ་

རེད། ༼ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༡ྱིན༽  

 

༢༢༽ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༩ ྱིན་ཧུའུ་པེ་ཞྱིང་ཆེན་གྱི་གོག་སེལ་གོག་སྒྱུར་ལས་གཞྱི་ཀུང་སྱིས་གནས་ཚུལ་

ཡོངས་བསྒྲགས་བྱས་ཏེ་ཀྲུང་གོའ“ིགོག་ཤུགས་མཁའ་ལམ”གྱིས་པའྱི་ཁོན་བོད་ད་སེལ་ལས་གྲྭའྱི་གྲུབ་ཆ་

གལ་ཆེན་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་ནས་ཀུང་སྱི་དེས་བསྐྲུན་འགན་ཁུར་བའྱི་འཛམ་གྱིང་གྱི་ས་བབ་མཐོ་ཤོས་ཡྱིན་པའྱི་སང་

མདའྱི་ཀེ་ལོ་ཝ་ཉྱི  (Kilovolt 千伏) ༢༢༠ ཡྱི་གོག་སྒྱུར་ས་ཚིགས་དེ་ཚེས་ ༢༨ ྱིན་གྱི་ཕྱི་དོ་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་

ལས་མཐོ་ཚད་སྱི་ཉ་ ༤༣༣༥ ཡོད་པའྱི་བོད་ལོངས་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་དཔའ་ཤོད་རོང་དུ་ཨར་སྐྲུན་ལེགས་གྲུབ་

ཟྱིན་པ་དང་འབེལ་ཚོད་ལྟའྱི་འཁོར་རྒྱུག་དུས་མཚམས་སུ་སླེབས་ཡོད་ཟེར། 

     ཁོན་བོད་ད་སེལ་ལས་གཞྱི་ནྱི་མཚོ་བོད་ད་སེལ་ལས་གཞྱིའྱི་རེས་ཀྱི་འཛམ་གྱིང་ཐོག་གྱི་ས་གཤྱིས་གྲུབ་ཆ་



རྙོག་འཛིང་ཆེ་ཤོས་དང་། འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་འགན་སློང་ཆེ་ཤོས་ལྡན་པའྱི་ས་མཐོའ་ིམཐོ་གནོན་སེལ་རྒྱུག་གོག་

སེལ་གོག་སྒྱུར་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་རེད། ལས་གཞྱི་དེ་སྱི་ཁོན་ཤང་ཁེང་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བོད་ལོངས་ཆབ་

མདོར་མཇུག་འགྱིལ་ཞྱིང་། སང་མདའ་དང་གཡུ་ལུང་གྱི་ཀེ་ལོ་ཝ་ཉྱི ༢༢༠ ཡོད་པའྱི་གོག་སྒྱུར་ས་ཚིགས་གྱིས་

དང་། ཆབ་མདོ་དང་འབའ་ཐང་གྱི་ཀེ་ལོ་ཝ་ཉ ༥༠༠ ཡོད་པའྱི་གོག་སྒྱུར་ས་ཚིགས་དང་། དེ་བཞྱིན་ཀེ་ལོ་ཝ་ཉ་

༡༡༠ ཡན་གྱི་གོག་ལམ་ཀེ་ལོ་སྱི་ཉ་ ༡༥༠༠ གསར་སྐྲུན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་གོག་ད་ཀུང་སྱིས་མ་

འཇོག་འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ད་ཚུགས་

ནས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༡ ྱིན༽ 

  

  

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

༢༠༡༤ ལོའ་ིཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༡ ྱིན། 

 


