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ཉེ་ཆར། ཀྲུང་གོས་རོགས་སྐྱོར་བྱས་པའི་ཨུ་ཟ་བྷེ་ཁི་སི་་
ཐན་གྱི་ཧྭ་ཚེ་ཙེ་མོའུ་ཀྲོའུ་ཡི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་་་
ཉམས་གསོའི་རྣམ་གྲངས་ལ་ནང་ཁུལ་གྱི་ལས་མཇུག་འགྲིལ་་
བའི་ཞིབ་བཤེར་རྩིས་ལེན་ཐོབ་པ་ལས་ཀྲུང་གོས་ཨུ་ཟ་བྷེ་ཁི་་་
སི་ཐན་དུ་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་རིག་དངོས་སྲུང་སྐྱོང་ཉམས་
གསོའི་རྣམ་གྲངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོའི་ངང་ལེགས་སྒྲུབ་་་་་་་
ཟིན་པ་མཚོན་ཡོད། ཨུ་ཟ་བྷེ་ཁི་སི་ཐན་གྱི་ཙུང་ལི་གཞོན་པ་་
ལཱ་མཱ་ཐོ་ཧྥུའུ་ཡིས་རྣམ་གྲངས་དེར་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་སྐབས་་་་་་་་་་་་
ཉམས་གསོའི་ལས་དོན་ལ་གདེང་འཇོག་བཟང་པོ་བྱས་ཏེ་ཨུ་
ཀྲུང་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོས་རིག་དངོས་སྲུང་སྐྱོང་ཉམས་་་་་་་་་་
གསོའི་ཉམས་མྱོང་སྤེལ་རེས་ཧུར་ཐག་བྱ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད་་་་་་་་
ཅེས་བརྗོད་པ་རེད།

ཨུ་ཟ་བྷེ་ཁི་སི་ཐན་གྱི་ལྷོ་ནུབ་རྒྱུད་དུ་གནས་པའི་ཧྭ་ཚེ་་་
ཙེ་མོའུ་ཀྲོའུ་ཡི་ཤིས་ཝ་གནའ་གྲོང་དེ་ཉིད་སཱ་མར་ཧན་དང་་་
པུའུ་ཧ་ལཱ་དང་འདྲ་བར་གནའ་བོའི་དར་གོས་ལམ་བུའི་་་་་་་་
ཐོག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་གྲགས་ཅན་གྲོང་ཁྱེར་ཡིན་པས་་་་་་་་
ཤར་ནུབ་ཀྱི་ཚོང་འགྲུལ་སྤེལ་རེས་ཀྱི་གནས་མཆོག་ཅིག་ཡིན་
པའི་དཔང་པོ་བྱས་ཡོད། རིག་དངོས་གནའ་ཤུལ་མང་བས་་
ཤིས་ཝ་གནའ་གྲོང་དེ་ཉིད་ལ“ཐོག་མེད་རྟེན་རྫས་བཤམས་་་
མཛོད་ཁང”ཞེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་ལ། 1990ལོར་འཛམ་་་་་་་་
གླིང་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་གི་མིང་གཞུང་ནང་བཅུག་ཡོད།
ཡིན་ནའང་ལོ་མང་ཉམས་གསོ་མ་བྱུང་བའི་དབང་གིས་ཤིས་
ཝ་གནའ་གྲོང་གི་གནའ་བོའི་འཛུགས་སྐྲུན་ཁག་གཅིག་ལ་་་་་་
ཚད་གཞི་མི་འདྲ་བའི་ཉམས་རྒུད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།

2014ལོར་ཀྲུང་ཨུ་ཕྱོགས་གཉིས་པོས་ཐུན་མོང་ཐོག་་
ཤིས་ཝ་གནའ་གྲོང་དུ་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་སྲུང་
སྐྱོང་ཉམས་གསོའི་མཉམ་ལས་བྱ་རྒྱུའི་གཏན་འཁེལ་བྱས་་་
ཡོད། རྣམ་གྲངས་དེ་ཀྲུང་གོའི་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་་་་་་་
ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དང་ལས་གྲྭའི་་་་་་
ནང་ཨ་སྨིའར·ཐུའུ་ལ་ཅིན་སློབ་གླིང་དང་ཧ་སངས·མུའུ་
ལ་ཏེ་ཁུའུ་ཧྲེ་པེ་ཅི་དབྱི་སི་ལམ་ཆོས་ཁང་གཙོ་བོ་སྲུང་སྐྱོང་་
དང་དེ་བཞིན་ཉེ་འགྲམ་གྱི་ཁོར་ཡུག་བཅོས་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུ་་་་་་་་་
ཚུད་ཡོད།

ཤིས་ཝ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཧྲི་ཀྲང་ཀྲུའུ་མ་ཉི་ཡ་ཙོ་ཕུའུ་ཡིས་་་་
ཨུ་ཀྲུང་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོའི་རིག་དངོས་སྲུང་སྐྱོང་ལས་དོན་
པའི་ཐུན་མོང་འབད་བརྩོན་འོག་ཨ་སྨིའར·ཐུའུ་ལ་ཅིན་་་་་་་
སློབ་གླིང་དང་ཧ་སངས·མུའུ་ལ་ཏེ་ཁུའུ་ཧྲེ་པེ་ཅི་དབྱི་སི་་་་་་་་
ལམ་ཆོས་ཁང་གི་ལོ་རྒྱུས་རྣམ་པ་སླར་གསོ་བྱུང་བ་དང་།
གནའ་གྲོང་གི་བྱང་སྒོའི་མ་ལམ་དང་གྲོང་མིའི་འཚོ་བའི་་་་་་་་
ཁུལ་གྱི་ཐང་ཆེན་གྱི་ཁོར་ཡུག་མངོན་གསལ་དོད་པོས་ལེགས་
སུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། “ཀྲུང་གོའི་རིག་དངོས་སྲུང་སྐྱོང་ལས་་
དོན་པས་སྔོན་ཐོན་གྱི་ལག་རྩལ་དང་འདུ་ཤེས་ལ་བརྟེན་་་་་་་་
ནས་རྩ་ཆེའི་ཤིས་ཝ་གནའ་གྲོང་སྲུང་སྐྱོང་ནུས་ལྡན་བྱས་པ་་་་
དང་ལས་ཀའི་གྲུབ་འབྲས་ལ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཚན་་
སློབ་རིག་གསུམ་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་ཁས་ལེན་གང་་་་་་
ལེགས་ཐོབ་ནས་ཤིས་ཝ་ཡི་ཡུལ་སྐོར་ལས་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་
ལ་སྐུལ་འདེད་ཐེབས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་མི་སེར་གྱི་བདེ་་་་་་་་

སྐྱིད་ཚོར་སེམས་ཀྱང་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ནས་གནའ་གྲོང་འཕེལ་རྒྱས་
ལ་གསོན་ཤུགས་གསར་པ་རྒྱས་ཡོད”ཅེས་བརྗོད་པ་རེད།

སྔོན་མ་ལྟར་ཉམས་གསོ་བྱས་པའི་བྱང་སྒོའི་མཁར་་་་་་་་
རྫོང་ནས་གནའ་གྲོང་ཧྲིལ་པོར་ལྟ་སྐབས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་་་་་་
པའི་ཡུལ་ལྗོངས་མིག་མདུན་དུ་འཆར་གྱི་ཡོད། མི་ཚོགས་་་
སྟུག་པོའི་ཡུལ་སྐོར་བ་དང་རྩེད་མོར་རོལ་བའི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ཕར་་་
འགྲོ་ཚུར་འོང་བྱེད་པ་ལས་གནའ་གྲོང་གི་གསོན་ཤུགས་ཤིག་
སླར་ཡང་འཕེལ་བཞིན་འདུག

ཀྲུང་གོའི་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་་་་་
ཡོན་ཀྲང་ཁྲའེ་ཞའོ་མིང་གིས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པར་གཞིགས་ན།
ཧྭ་ཚེ་ཙེ་མོའུ་ཀྲོའུ་ཡི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་ཉམས་་་་
གསོའི་རྣམ་གྲངས་ནི་ཀྲུང་གོས་ཨེ་ཤེ་ཡ་དབུས་མའི་ས་ཁུལ་་་་
དུ་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་སྲུང་སྐྱོང་གི་
རོགས་སྐྱོར་རྣམ་གྲངས་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་པ་རེད། རྣམ་གྲངས་
ལག་བསྟར་བྱེད་རིང་ད་དུང“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་་་་་
རིག་དངོས་སྲུང་སྐྱོང་ལག་རྩལ་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་
འདུ་འཚོགས་ཏེ་ཀྲུང་གོ་དང་ཨེ་ཤེ་ཡ་དབུས་མའི་རྒྱལ་ཁབ་་་་
ཀྱི་ཤུལ་བཞག་སྲུང་སྐྱོང་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སྤེལ་རེས་ལ་སྐུལ་་་་་་་་
འདེད་བཏང་ནས་ཨུ་ཟ་བྷེ་ཁི་སི་ཐན་ཕྱོགས་ལ་རིག་དངོས་་་་
སྲུང་སྐྱོང་གི་ལག་རྩལ་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་གསོ་སྐྱོང་བྱས་ཡོད་་་་
པ་རེད།

（བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་བསྒྱུར། བདེ་སྐྱིད་དང་བསྟན་བཟང་་་
གིས་ཞུས）

ཉེ་ཆར། ཨ་རིའི་ཨའེ་ཨའོ་ཝ་སློབ་ཆེན་དང་
ཨོ་སི་ཁྲུ་ལི་ཡའི་མའེ་ཁའོ་ལི་སློབ་ཆེན་སོགས་་་་་་་་་
སྒྲིག་གཞིའི་ཞིབ་འཇུག་མི་སྣས་དབྱིན་ཇིའི《རང་
བྱུང》དུས་དེབ་ཐོག་ཁོང་ཚོས་ད་བར་ཤེས་་་་་་་་་་་་
རྟོགས་བྱུང་བའི་ཀེར་ལངས་མིའི་གཏན་སྡོད་བྱ་་་
ཡུལ་མཇུག་ཤོས་ཀྱི་ཉེ་འགྲམ་གྱི་ས་གཤིས་དང་་་་་་
གནའ་རྫས་རྟོག་ཞིབ་དཔང་རྟགས་ལས་ལོ་་་་་་་་་་་་
རབས་ཚོད་དཔག་བྱས་པ་བརྒྱུད་དེ་ག་ནས་ཤེས་་
རྟོགས་བྱུང་བའི་ཀེར་ལངས་མི་གནས་སའི་ལོ་་་་་་་
རབས་ནི་ད་བར་ལོ་ཁྲི་11.7ནས་ཁྲི་10.8བར་་་་
ཡིན་པའི་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད་་་
པ་རེད། བསྡོམས་ཚིག་འདི་ལས་མིའི་རིགས་ཀྱི་་་
འཕེལ་འགྱུར་ཁྲོད་ཀེར་ལངས་མི་གནས་ས་་་་་་་་་་་་
རྟོགས་ཚད་ཟབ་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུར་ཕན་པ་ཡོད་ཅེས་་་་་་

བཀོད་ཡོད།
ཀེར་ལངས་མིར་སྤྲ་མི་ཞེས་འབོད་ཅིང་། ད་

བར་ལོ་ཁྲི་300ནས་ཁྲི་200བར་སོང་བའི་་་་་་་་་་་་
གནའ་བོའི་མིའི་རིགས་ཤིག་རེད། དེ་ལས་སྔ་་་་་་་
ཙམ་གྱི་གནའ་བོའི་མིའི་རིགས་དང་བསྡུར་ན།
ཀེར་ལངས་མིའི་ཀ་ལི་མངོན་གསལ་གྱིས་ཆེ་བ་་་་་་
ཡོད་ལ་དེང་རབས་ཀྱི་བློ་རིག་བཀྲ་བའི་མིའི་་་་་་་་་་
རིགས་དང་འདྲ་བར་ལངས་ནས་འགྲོ་བའི་མིའི་་་
རིགས་དང་པོའང་རེད། ཀེར་ལངས་མིའི་རྗེས་་་་
ཤུལ་ཨེ་ཤེ་ཡ་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ཡོད་ཅིང་། ཀྲུང་་་་་་་་་
གོའི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བའི་ཡོན་་་
མོའུ་མི་དང་། ལན་ཐེན་མི། པེ་ཅིང་མི་སོགས་་་་་
ཚང་མ་མི་རྒྱུད་དེའི་གྲས་སུ་ཚུད་ཡོད།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་་་་་་
གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཉེ་ཆར། རྒྱལ་ཁབ་་་
ཕྱི་དངུལ་དོ་དམ་ཅུས་ཀྱིས་གྲངས་གཞི་ཡོངས་་་་་་་་་
བསྒྲགས་བྱས་ཤིང་། 2019ལོའི་ཟླ་12པའི་ཟླ་་་་་་
མཇུག་བར་རང་རྒྱལ་གྱི་ཕྱི་དངུལ་གྲབས་གསོག་་་་་
གཞི་ཁྱོན་ཨ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་31079ཟིན་པ་དེ་ཟླ་་་
11པ་ལས་ཨ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་123འཕར་ནས་་་་་་་་་
འཕར་ཚད་0.4%ཟིན་པ་དང་། ལོ་འགོ་ལས་ཨ་་
སྒོར་དུང་ཕྱུར་352འཕར་ནས་འཕར་ཚད་་་་་་་་་་་་
1.1%ཟིན་ཡོད།

“2019ལོའི་ཟླ་12པར་རང་རྒྱལ་གྱི་ཕྱི་་་་་་་་་
དངུལ་ཁྲོམ་རའི་མཁོ་སྤྲོད་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་དོ་་་་་་་་
སྙོམས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱུང་ཡོད”ཅེས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་་་
དངུལ་དོ་དམ་ཅུས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་མགྲིན་ཚབ་་་་་
པ་སྤྱི་ཁྱབ་དཔལ་འབྱོར་མཁས་ཅན་ཝང་ཁྲུན་་་་་་་་་
དབྱིང་གིས་བཤད་པ་དང་། ཁོང་གིས་གོ་ལ་ཧྲིལ་་་
པོའི་ཚོང་དོན་རྣམ་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གཙོ་བོའི་་་
ཀྲུང་དབྱང་དངུལ་ཁང་གི་དངུལ་ལོར་སྲིད་ཇུས་་་་་
ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས། དབྱིན་ཇིའི་འདེམས་བསྐོ་ཆེ་མོ་
སོགས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ཕོག་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་དངུལ་་་་་
རྩའི་ཁྲོམ་རའི་ཨ་སྒོར་གྱི་སྟོན་གྲངས་དང་། རྒྱལ་་་
ཁབ་གཙོ་བོའི་བུན་འཛིན་གྱི་རིན་གོང་ཅུང་ཟད་་་་

ཆག་ཡོད་པ་རེད། “དངུལ་ལོར་གྱི་འཛའ་ཐང་་་་་་
ཕབ་རྩིས་དང་རྒྱུ་ནོར་གྱི་རིན་གོང་འགྱུར་ལྡོག་་་་་་་་
སོགས་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱི་ཕྱོགས་བསྡུས་ནུས་པས་ཕྱི་་་་་་་་་་་་
དངུལ་གྲབས་གསོག་གཞི་ཁྱོན་ཅུང་ཟད་འཕར་་་་་་
ཡོད”ཅེས་བཤད།

ཝུའུ་ཧན་སློབ་ཆེན་འབུམ་རམས་སློབ་མའི་་་་
སློབ་དཔོན་ཀོན་ཐའོ་ཡིས། 2019ལོའི་ལོ་ཧྲིལ་་་་་
པོའི་གྲབས་གསོག་འགྱུར་ལྡོག་གི་གནས་ཚུལ་ནས་
བལྟས་ན། གཙོ་བོ་ནི་དངུལ་ལོར་གྱི་འཛའ་ཐང་་་་
འཕར་ཆག་དང་རྒྱུ་ནོར་གྱི་རིན་གོང་འཕར་ཆག་་་་
གིས་རང་རྒྱལ་གྱི་ཕྱི་དངུལ་གྲབས་གསོག་གཞི་་་་་་་་་
ཁྱོན་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་རེད།
“དངུལ་ལོར་གྱི་འཛའ་ཐང་ཐད་གཙོ་བོ་ཨ་སྒོར་་་་་
གྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ཕོག་པ་དང་རྒྱུ་ནོར་གྱི་རིན་གོང་་་་་་་
གཙོ་བོ་ནི་བུན་འཛིན་ཁྲོམ་རའི་རིན་གོང་རེད།
འགྱུར་ལྡོག་དེ་དག་ཚང་མ་ནི་རྩིས་ཁྲའི་བསྡོམས་་་་
རྩིས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་ཡིན་པ་དང་རང་རྒྱལ་གྱི་ཕྱི་་་་་་་
དངུལ་གྲབས་གསོག་གི་ལྷག་གྲངས་སྔར་བཞིན་་་་་་
བརྟན་པོ་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཡོང་བཞིན་ཡོད་་་་་་་་་་་་་་
པའི”ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། (བསྟན་འཛིན་་་་་་
བཟང་མོས་བསྒྱུར། བདེ་སྐྱིད་དང་བསྟན་བཟང་་
གིས་ཞུས)

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ལཱ་སི་་་
ཝེ་ཅཱ་སི་ནས་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། 2020ལོའི་ཨ་་་་
རིའི་ལཱ་སི་ཝེ་ཅཱ་སིའི་འཛད་སྤྱོད་གློག་རྡུལ་འགྲེམས་སྟོན
（CES）ཉེ་ཆར་དངོས་སུ་གཉེར་འགོ་ཚུགས་ཤིང་།
འགྲེམས་ཚོགས་གཙོ་གཉེར་མཁན་ཨ་རིའི་འཛད་སྤྱོད་ལག་་་
རྩལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་ཅཱ་ལི·ཞཱ་ཕི་ལུའོ་ཡིས་ཉིན་་་་་་་་་
ཤས་གོང་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པར།
ཀྲུང་གོའི་ཁེ་ལས་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཚན་རྩལ་གསར་་་་་་་་
གཏོད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཁྱེར་ནས་སྐབས་འདིའི་འགྲེམས་་་་་་་་་་་
ཚོགས་ལ་ཞུགས་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། ཀྲུང་གོའི་ཁེ་ལས་ཀྱི་གསར་་་་
གཏོད་ནུས་པ“ཉིན་རེ་བཞིན་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་་་་་་་་་་་་་་
འདུག”ཅེས་བརྗོད་པ་རེད།

ཞཱ་ཕི་ལུའོ་ཡིས། པའེ་ཐེང་དང་། ཁྲང་ཧུང་། ཏཱ་་་་་་་་་་

ཅང་། ཧའེ་ཨར། ཧའེ་ཤིན། ཧྭ་ཝེ། ཁང་ཅཱ། ལེན་ཞང་།
TCL ཀྲུང་ཤིང་སོགས་ཚུད་པའི་ཀྲུང་གོའི་ཁེ་ལས་གྲགས་
ཅན་ཁག་ཡང་བསྐྱར་CESལ་ཞུགས་ནས། ཁྱབ་ཁོངས་མི་་་
འདྲ་བའི་ཚན་རྩལ་ཐོན་རྫས་གསར་ཤོས་འགྲེམས་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་
རེད་ཅེས་བརྗོད་པ་རེད།

ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་། CESའགྲེམས་ཚོགས་ཐོག་གི་་་་་
ཀྲུང་གོའི་ཁེ་ལས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཡག་པོ་ཡོད། ཞཱ་ཕི་ལུའོ་་་་་་་
ཡིས། ཨ་ཀྲུང་གི་ཚན་རྩལ་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་མཉམ་ལས་བྱེད་་་་་
རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་་་
པ་དང་། ཁོང་གིས། གསར་གཏོད་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་་་་་་
ཁྲོད་ཤེས་བྱའི་བདག་དབང་ལ་མུ་མཐུད་མཐོང་ཆེན་བྱེད་པ་
དང་། ཀྲུང་གོའི་ཁེ་ལས་ཀྱི་གདེང་ཚོད་སྔར་བས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་་་
ནས། ཚན་རྩལ་གསར་གཏོད་གྲུབ་འབྲས་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་་་་་་

ཁྱབ་ཁོངས་སུ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཁྱབ་གདལ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་
ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ངོ་སྤྲོད་བྱས་པར་གཞིགས་ན། དུས་ཡུན་ཉིན་བཞིའི་་་་་
CESའགྲེམས་ཚོགས་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་160ལྷག་་
ཙམ་གི་ཚོགས་ཞུགས་པ་ཁྲི་17ཙམ་ཞུགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་།
འགྲེམས་ཞུགས་ཁེ་ལས་4500ལྷག་ཙམ་གྱིས་ཚན་རྩལ་་་་་་་་་་
གསར་གཏོད་ཐོན་རྫས་ཁྲི་2ཙམ་འགྲེམས་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་
རེད། ཞཱ་ཕི་ལུའོ་ཡིས། CESསྐབས་ཚང་མའི་ཐོག་འབྱུང་་་
འགྱུར་འཚོ་བར་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་ཐེབས་པའི་གསར་སྒྱུར་་
རང་བཞིན་གྱི་ཚན་རྩལ་འགྲེམས་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འདི་་་་་་
ལོའི་འགྲེམས་ཚོགས་ཐོག་ཀུན་གྱིས་དོ་སྣང་བྱེད་མང་བའི་་་་་་
ཚན་རྩལ་གྲུབ་འབྲས་ནང་5Gདང་སྒུལ་བདེའི་མཉམ་་་་་་་་་་་
འབྲེལ་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་གསར་ཤོས་དང་། དེ་་་་་་་་་
བཞིན་རླངས་འཁོར་ཚན་རྩལ་དང་། རིག་ལྡན་གྲོང་ཁྱེར།
གྲངས་གཞིའི་སྨན་བཅོས་སོགས་ཚུད་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་པ་་་་་་་
རེད།

（དམ་ཆོས་མི་ཕམ་གྱིས་བསྒྱུར། པ་སངས་སྒྲོན་ལགས་་
ཀྱིས་ཞུས）

ཀྲུང་གོ་དང་ཨུ་ཟ་བྷེ་ཁི་སི་ཐན་གྱི་རིག་གནས་སྲུང་སྐྱོང་མཉམ་ལས་ཀྱིས་
ཤིས་ཝ་གནའ་གྲོང་ལ་སླར་ཡང་གསོན་ཤུགས་རྒྱས་པ།

ཧ་སག་སི་ཐན་དུ་བཅའ་སྡོད་འདི་ག་ཚགས་པར་གྱི་གསར་འགོད་པ། ཀྲོའུ་ཧན་པོ་ཡིས།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་པས་ཀེར་ལངས་མིའི“གཏན་སྡོད་བྱ་ཡུལ་
མཇུག་ཤོས”ཀྱི་ལོ་རབས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ།

ལྟ་ཀློག་ཐུང་ངུ་།

ཞིབ་འཇུག་གསར་པ་ཞིག་ལས་མངོན་པ་་་་་་
ལྟར་ན། ས་རྒྱུ་སོཌ་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ཁྲོད་ལོ་་་་
བཅུ་ཕྲག་རིང་གནས་པའི་མི་ཐབས་རྫས་འགྱུར་་་
སྦཌ་བཙོག་དངོས་པོ་སྦྲུམ་མའི་གཟུཌ་པོའི་ནང་་་
སླེབས་ཚེ། འདུས་ཚད་ཅི་ཙམ་དམའ་ཡང་་་་་་་་་་་་
མངལ་གནས་ཕྲུ་གུ་འཚར་ལོངས་ལ་ཤུཌ་རྐྱེན་་་་་་་་
ཐེབས་སྲིད། སྦཌ་བཙོག་དངོས་པོ་དེ་དག་ནི་་་་་་་་
གཙོ་བོ་འབུ་འཇོམས་སྨན་ཏི་ཏི་ཐི（DDT）དང་།
ཏུའོ་ཁིལ་འབྲེལ་པིན（PCB）སྐྱེ་ལྡན་ཁིལ་་་་་་་་
ཞིང་སྨན་དང་འབར་འགོག་སྦྱོར་རྟ་སོགས་ཡིན་་་
པ་རེད།

ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་བྱིས་པ་བདེ་ཐང་དང་་་་་་་་
མིའི་རིགས་འཚར་སྐྱེ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་སོགས་་་་་་་
སྒྲིག་གཞིའི་ཞིབ་འཇུག་མི་སྣས་ཉེ་ཆར《ཨ་རིའི་་་
གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དུས་དེབ·བྱིས་ནད་་་་་་་་

ཚན་ཁག》ཅེས་པའི་དུས་དེབ་ཏུ་རྩོམ་ཡིག་་་་་་་་་་་་
བཏོན་པའི་ནང་། ང་ཚོས་ཨ་རིའི་སྦྲུམ་མ་2248
ཀྱི་ཁྲག་ལ་ཞིབ་དཔྱད་ཚད་ལེན་བྱས་པ་དང་་་་་་་་་
འབྲེལ་Bསྒྲ་རླབས་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་དག་གི་་་་་་་་་་
མངལ་གནས་ཕྲུ་གུའི་འཚར་ལོངས་ལ་ལྟ་ཞིབ་་་་་་
ཚད་ལེན་བྱས་པ་ཡིན། ཞིབ་འཇུག་ལས་གསལ་་་
བ་ལྟར་ན། སྦྲུམ་མའི་ཁྲག་ནང་གི་སྦགས་བཙོག་་
དངོས་པོའི་འདུས་ཚད་ཀྱིས་མངལ་གནས་ཕྲུ་་་་་་་
གུའི་འཚར་ལོངས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད།
དཔེར་ན། གཟུགས་པོའི་ནང་གི་ཏུའོ་ཁིལ་་་་་་་་་་་
འབྲེལ་པིན་གྱི་འདུས་ཚད་25％ལས་དམའ་་་་་་་
བའི་སྦྲུམ་མ་དང་བསྡུར་ན། འདུས་ཚད་25％
ལས་མཐོ་བའི་སྦྲུམ་མའི་མངལ་གནས་ཕྲུ་གུའི་ཆ་་
སྙོམས་ཀྱི་མགོའི་ཆེ་ཆུང་ཧའོ་སྨི་6.5ཡིས་ཆུང་བ་
ཡོད་ཅེས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད།

ཉེ་ཆར། དབྱིན་ཇི་སྲིད་གཞུང་གིས“ཁོར་་་་
ཡུག་གི་ཚན་རིག་སྲུང་སྐར་གྲངས་གཞིའི་ལྟེ་་་་་་་་་་
གནས”ཞེས་པའི་སྒྲིག་གཞི་གསར་པ་ཞིག་་་་་་་་་་་་་
བཙུགས་ཏེ་སྔོན་ཐོན་གྱི་སྲུང་སྐར་ལག་རྩལ་ལ་་་་་
བརྟེན་ནས་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་ཤུགས་་་་
རྐྱེན་ལ་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་ཏེ་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཐབས་་་་་
ཇུས་འདིང་རྒྱུར་དཔྱད་གཞི་མཁོ་འདོན་བྱ་རྒྱུ་་་་་་
ཡིན་ཞེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད།

དབྱིན་ཇིའི་ཚོང་ལས་དང་ནུས་རྒྱུ་དང་དེ་་་་་
བཞིན་ཐོན་ལས་འཐབ་ཇུས་ཀྱི་བློན་ཆེན་ཨན་ཏེ་་
ལེ་ཡ·ལི་ཏེ་སུའུ་མུའུ་ཡིས་སྲུང་སྐར་གྲངས་་་་་་་་་་་
གཞིའི་ལྟེ་གནས་གསར་པ་དེས་སྲུང་སྐར་གྱི་པར་་
རིས་དུས་ཐོག་ཏུ་བསྐུར་ནས་གནམ་གཤིས་་་་་་་་་་་
འགྱུར་ལྡོག་ལས་བྱུང་བའི་ཤུགས་རྐྱེན་དངོས་་་་་་་
སྟོན་རྒྱུ་ཡིན། དེས་ཐབས་ཤེས་གསར་པ་གསར་་་

རིས་སྤེལ་གྱིས་འགྲན་སློང་འདི་རིགས་ལ་ཁ་གཏད་
གཅོག་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ཅེས་བཤད་པ་་་་་་་་་
རེད།

ངོ་སྤྲོད་བྱས་པར་གཞིགས་ན། ཞིབ་འཇུག་་
མི་སྣས་ཞིབ་ཚགས་ཤོས་ཀྱི་སྲུང་སྐར་གྱི་པར་རིས་
ཐད་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་ལ་བརྟེན་ནས་མཚོ་ཁ་རྒྱས་པ་་་་
དང་། དྲོད་ཁང་གི་རླུང་གཟུཌ་འབུད་གཏོང་།
འཁྱཌ་རོམ་བཞུར་བ། ནགས་ཚལ་ཞན་འགྱུར་་་་
སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་དཔྱད་དཔོག་སྔར་བས་་་
ཡག་པོ་བྱས་ཏེ་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་ལས་་་་་་
ཐོན་པའི་ཤུགས་རྐྱེན་ལ་ཤེས་རྟོགས་སྔར་བས་་་་་་
ཟབ་མོ་བྱ་རྒྱུ་དང་། སྲིད་གཞུང་ལ་འབྲེལ་ཡོད་་་་
ཀྱི་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཐབས་བཟོ་བའི་ཐད་ཚན་་་་་་
རིག་དང་མཐུན་པའི་གཞི་འཛིན་ས་མཁོ་འདོན་་་
བྱ་རྒྱུ་རེད།

དབྱིན་ཇིས་སྲུང་སྐར་ལག་རྩལ་ལ་བརྟེན་ནས་གནམ་གཤིས་
འགྱུར་ལྡོག་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་རྒྱུ་ཡིན་པ།

ཁོར་ཡུག་ཁྲོད་ལོ་མང་གནས་པའི་རྫས་འགྱུར་སྦགས་བཙོག་དངོས་པོས་
སྔར་བཞིན་མངལ་གནས་ཕྲུ་གུར་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་པ།

2019ལོའི་ཟླ་12པའི་ཟླ་མཇུག་བར་རང་རྒྱལ་གྱི་ཕྱི་དངུལ་
གྲབས་གསོག་གཞི་ཁྱོན་ཨ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་31079ཟིན་པ།

ཨ་རིའི་འཛད་སྤྱོད་གློག་རྡུལ་འགྲེམས་ཚོགས་གཙོ་གཉེར་མཁན་གྱིས།
ཀྲུང་གོའི་ཁེ་ལས་ཀྱི་གསར་གཏོད་ནུས་པ“ཉིན་རེ་བཞིན་

ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད”ཅེས་བརྗོད་པ།

པརཔར་་རིསརིས་་གསརགསར་་འགྱུརའགྱུར།།

བྷང་ག་ལར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་དོན་དངོས་མང་སྟོན་ཚོགས་འཚོགས་པ།
⇑ ཉེ་དུས་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་གཅིག་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་དོན་དངོས་མང་སྟོན་ཚོགས་དེ་བྷ་ག་ལའི་རྒྱལ་ས་ཏ་ཁར་དུ་འཚོགས་པ་རེད།
འདི་ནི་བྷང་ག་ལའི་རྒྱལ་ས་ཏ་ཁར་དུ་ཚོང་པ་ཞིག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་དོན་དངོས་མང་སྟོན་ཚོགས་ཐོག་ཤིང་བརྐོས་ཐོན་རྫས་སྟོན་་་་་

བཞིན་པ།

ཡེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལྗོན་
ཤིང་འཕེན་པའི་འགྲན་བསྡུར།

⇑ ཟླ་1ཚེས་5ཉིན་འཇར་མན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཝེ་ཏེང་ཐར་དུ་་་་་
བདམས་ཐོན་པ་ཚོས་ཡེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལྗོན་ཤིང་
འཕེན་པའི་འགྲན་བསྡུར་ནང་ཞུགས་པ།

པེ་ཁེ་སི་མཚོ་འགྲམ་གྱི་ངང་པ་མགོ་ལྗང་།
⇐ འདི་ནི་ཟླ་1ཚེས་5ཉིན་ཧང་ག་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཏེ་པུའུ་ལེ་་་་

སེན་གྱི་པེ་ཁེ་མཚོ་འགྲམ་ནས་པར་བླངས་པའི་ངང་པ་མགོ་ལྗང་ཡིན་
པ།


