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怀报国之志，

勇攀创新高峰

——国家科

技奖励大会引发

热烈反响

本报评论：强

大的政党是在自

我革命中锻造出

来的

“2019年中国

考古新发现”揭

晓6个入选项目

云南启动“春

风行动”帮助困

难群众就业创业

全面小康之
年，让回家的路
更温馨、更安全

全国宣传推
选学雷锋志愿服
务“四个100”先
进典型活动进入
事迹展示和投票
阶段

国家开发银
行原党委书记、
董事长胡怀邦严
重违纪违法被开
除党籍

“核心价值观
百场讲坛”第100
场走进首都图书
馆

中乌文保合
作让希瓦古城重
焕生机

截至2019年12月末我国外汇
储备规模31079
亿美元

国际团队确
定直立人“最后
定居点”年代

英国将借助
卫星技术应对气
候变化

环境中残存
多年的化学污染
物仍可对胎儿产
生影响

美国消费电
子展主办方：中
国企业创新能力

“与日俱增”

让法治的种

子在雅砻开花结

果

—记安徽省

第七批短期援藏

法援律师都勇

昔日贫困户

今成带富人

—记西藏拉

孜县旁达村手艺

人多琼
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ཁྱིམ་ཚང་སྨན་པས་ཁྱིམ་ཚང་
དུ་ཞབས་འདེགས་ཞུས་པ།
2019ལོ་ཚུན་དུ་བཞད་མཐོང་སྨོན་་་་་་་་

རྫོང་གིས་མཁོ་ཆོད་སྨན་པ་བཀའ་བཅུ་པའི་་་་་
ཚོགས་པ་རྨང་གཞིར་བྱས་པའི་ཁྱིམ་ཚང་སྨན་
པའི་གན་འཇོག་ཞབས་ཞུའི་ལམ་ལུགས་སྔར་་
བས་འཐུས་སྒོ་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ“རྫོང་རིམ་་་་་་
པའི་སྨན་པས་ཤང་འགན་གཙང་ལེན་པ་་་་་་་་་
དང་། ཤང་རིམ་པའི་སྨན་པས་གྲོང་ཚོ་་་་་་་་་་་་
འགན་གཙང་ལེན་པ། གྲོང་ཚོའི་སྨན་པས་་་་་་
དུད་ཚང་དང་མི་འགན་གཙང་ལེན་་་་་་་་་་་་་་
པ”བཅས་ཀྱི་རྣམ་པ་སྤྱད་དེ་གྲོང་ཚོའི་སྨན་་་་་
པས་རྟག་ཏུ་གཞི་རིམ་དུ་སྨན་བཅོས་བྱེད་་་་་་་་
པར་བསྐྱོད་པ་དང་། ཤང་གི་སྨན་པས་ཟླ་་་་་་་
རེར་མིང་རྟགས་འགོད་པ། རྫོང་གི་སྨན་པས་
དུས་ཚིགས་རེར་མཛུབ་ཁྲིད་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་
ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱས་པས། ནད་པ་་་་་་
མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་སྨན་པའི་གན་འཇོག་
ཞབས་ཞུ་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཞིང་།
འདི་ནི་བཞད་མཐོང་སྨོན་རྫོང་རུང་མ་ཤང་་་་་
འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་གི་གྲོང་ཚོ་འགན་གཙང་་་་་་
ལེན་མཁན་སྨན་པ་བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན་་་་་་
གྱིས་ཨ་མ་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མར་ཁྲག་ཤེད་ལྟ་་་་་་་་་་་
བཞིན་པ།

ཡར་ཀླུང་ས་གཞི་ཆེན་པོར་ཁྲིམས་སྐྱོང་ལས་དོན་གྱི་མེ་ཏོག་རྣམ་པར་བཞད།
—— ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཁག་བདུན་པའི་དུས་ཐུང་བོད་སྐྱོར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་རོགས་སྐྱོར་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཏུའུ་ཡུང་གི་སྐོར་བཀོད་པ།

བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་གྱི་གསར་འགོད་པ། ཝང་ཤང་ཤང།
ད་ལྟ་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་ཧོ་ཧྥེ་བཙོན་ཁང་གི་གཞུང་གི་་་་་

ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཏུའུ་ཡུང་གིས་རྟག་ཏུ་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་ནས་་་
བོད་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་རིང་གི་པར་རེ་རེར་ལྟ་བཞིན་བོད་ལྗོངས་་
ལྷོ་ཁར་བོད་སྐྱོར་བྱེད་རིང་གི་བྱ་བ་ཆེ་ཆུང་ཚང་མར་དྲན་གསོ་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

2019ལོའི་ཟླ་6ཚེས་12ཉིན། ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་་་་་་་་་་
ཁྲིམས་འཛིན་ཐིང་གི་འོས་སྦྱོར་བརྒྱུད་ཏུའུ་ཡུང་ཨན་ཧུའེ་་་་་་་་་
ཞིང་ཨུད་རྩ་འཛུགས་པུའུ་དང་ཞིང་ཆེན་མི་སྤྱི་ཐིང་གིས་་་་་་་་་་་
མངགས་པའི་ཁག་བདུན་པའི་དུས་ཐུང་བོད་སྐྱོར་ཆེད་ལས་་་་་
ལག་རྩལ་ཤེས་ལྡན་མི་སྣར་གྱུར་ནས་ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲིམས་་་་་་་
འཛིན་ཅུས་སུ་སླེབས་ཏེ་བཅའ་ཁྲིམས་རོགས་སྐྱོར་ལྟེ་གནས་་་་་
སུ་ཁ་གཏད་རོགས་སྐྱོར་བྱས་ཡོད། དུས་དེ་ནས་བཟུང་ཁོང་་་་
གིས་བོད་དུ་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་ལས་དོན་སྒྲུབ་འགོ་བརྩམས།

དྲང་གཞག་གི་ལས་དོན་སྒྲུབ་པར་ངེས་པར་་
དུ་དྲང་བདེན་ཡོད་དགོས།

ས་མཐོར་མི་འཕྲོད་པར་མི་བལྟོས་པར་ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་་་་་་
ཁྲིམས་འཛིན་ཅུས་སུ་སླེབས་མ་ཐག་ཏུའུ་ཡུང་གིས་རྡོག་ཁྲེས་་་་
ཕབ་ནས་ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་བཅའ་ཁྲིམས་རོགས་སྐྱོར་ལྟེ་གནས་་་་
ཀྱི་ཀྲུའུ་རེན་གྱི་སྣེ་ཁྲིད་འོག་ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་འབྲིང་རིམ་མི་་་་་་་་་
དམངས་ཁྲིམས་ཁང་དུ་ཡོང་ནས་ཡིག་ཚགས་ལྟ་ཀློག་བྱས།

ལྟེ་གནས་ཀྱི་ཀྲུའུ་རེན་གྱིས“ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཏུའུ་ཡུང་་་་་་་་
ལགས་དགོངས་པ་མ་ཚོམ། མ་གཞི་བྱས་ན་ཁྱེད་རང་ཉིན་ཁ་་་
ཤས་ངལ་གསོ་བཞག་རྩིས་ཡོད། འོན་ཀྱང་གྱོད་གཞི་ཕུང་་་་་་་་་
གསོག་ཐེབས་ནས་ཉིན་མང་པོ་སོང་བས་དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་་་་
ཡིན”ཞེས་བཤད།

འདི་ནི་ལས་རྨས་ཀྱི་གྱོད་གཞི་སྤྱིར་བཏང་ཞིག་རེད། ལོ་་
27ལ་སླེབས་པའི་བློ་ཆེ་གེ་མོ་2015ལོའི་ཟླ་12པར་ལས་ཡུལ་
དུ་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་པ་དང་གསལ་འབྱེད་བྱས་རྗེས་རིམ་པ་ལྔ་་་་་་་
པའི་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་པ་གཏན་འཁེལ་བྱས་འདུག དོན་རྐྱེན་་་་་་་
ཐོན་རྗེས་ཁོང་གནས་སའི་ཚན་པས་དུས་ཐོག་ཏུ་བློ་ཆེ་གེ་མོ་་་་་་
སྨན་ཁང་དུ་སྨན་བཅོས་བྱེད་པར་བསྐྱལ་འདུག འོན་ཀྱང་མི་་
སྤྱི་སྡེ་ཚན་ལ་ལས་རྨས་གཏན་འཁེལ་རེ་ཞུ་བྱས་མེད། 2019
ལོའི་ཟླ་5པར་བློ་ཆེ་གེ་མོས་ཁྲིམས་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུག་བརྒྱབ་་་་་་་
ནས་ལས་རྨས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ལོངས་སྤྱོད་བྱེད་རེ་ཞུས་པ་དང་།
ཁྲུན་གཅོད་དང་པོ་བྱས་རྗེས་ཁོང་གནས་སའི་ཚན་པས་ཁྲུན་་་་
གཅོད་དེ་བློ་ལ་མ་བབས་པར་སླར་ཡང་ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་འབྲིང་་
རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུག་བརྒྱབ།

2019ལོའི་ཟླ་6ཚེས་18ཉིན། ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་འབྲིང་་་་་་
རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཁྲིམས་ར་འཚོགས་ནས་གྱོད་
གཞི་དེར་འདྲི་ཞིབ་བྱས། ཏུའུ་ཡུང་གིས་ཁྲུན་གཅོད་གཉིས་་་་་
པའི་ཞུ་ལན་ནང་ཟླ་བ་6རིང་གི་ནད་གཡོག་འགྲོ་གྲོན་མང་དུ་་་
གཏོང་རྒྱུའི་རེ་ཞུ་བྱས་པ་དང་། སྨན་ཁང་དུ་སྡོད་རིང་གི་ལྟོ་་་་་
ཆས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ཉིན་རེར་སྒོར་50ནས་གོང་གི་ཉིན་7རིང་་་་་་
ཉིན་རེར་སྒོར་120དང་རྗེས་ཀྱི་ཉིན་38རིང་ཉིན་རེར་སྒོར་་་་
80བར་སྤོར་རྒྱུ་དང་། ལས་མཚམས་བཞག་ནས་གླ་ཆ་སྤྲོད་་་་་
རིང་གི་ནད་གཡོག་འགྲོ་གྲོན་ཉིན་རེར་སྒོར་120ནས་ཉིན་་་་་་་
རེར་སྒོར་223.6བར་སྤར་ཏེ་སྐྱིན་ཚབ་རེ་ཞུ་སྒོར་ཁྲི་2ལྷག་་་་་
ཙམ་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་རེ་བ་བཏོན་ཡོད།

བར་འདུམ་བྱེད་རིང་ཚན་པ་དེས་མཐར་བློ་ཆེ་གེ་མོའི་་་་་་
འགྲོ་གྲོན་ཁག་སྒོར་ཁྲི་121སྤྲོད་རྒྱུའི་མོས་མཐུན་བྱས་པ་་་་་་་་་་
དང་། 2020ལོའི་ཟླ་6པའི་གོང་ལ་དུས་ཐེངས་གསུམ་ལ་་་་་་་་
བགོས་ནས་སྤྲད་ཟིན་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེས་ལོ་4ལྷག་ཙམ་ཐག་་་

གཅོད་མ་ཐུབ་པར་ལུས་པའི་ལས་རྨས་རྩོད་གཞིའི་གྱོད་གཞི་་་་
དེ་མཐར་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པ་རེད།

རྩོད་གཞི་ཐོག་མ་དེ་བདེ་བླག་ངང་མཇུག་འགྲིལ་བ་དང་་
དོ་བདག་གི་བློ་ཡིད་ཚིམ་པའི་འཛུམ་མདངས་ལ་ལྟ་བཞིན་་་་་་་་
ཏུའུ་ཡུང་གིས་དེ་བས་ཡིད་ཆེས་ཀྱིས་ཁེངས་བཞིན་རྗེས་་་་་་་་་་་་
མཐུད་ཀྱི་ལས་དོན་ཁྲོད་ཞུགས་ཡོད་པ་རེད།

འགན་འཁྲི་འཁུར་འདོད་ན་འགན་འཁྲི་ལྕི་་་
པོ་དང་དུ་ལེན་དགོས།

ཉེས་དོན་གཏུག་བཤེར་ཁྲོད་ཀྱི་རང་ཉེས་ངོས་ལེན་དང་་་
ཉེས་ཆད་ཁས་ལེན་གུ་ཡངས་སུ་གཏོང་བའི་ལམ་ལུགས་་་་་་་་་་་་
འཐུས་སྒོ་ཚང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ནི་ཏང་གི་སྐབས་བཅུ་དགུ་པའི་་་་་་་
ཀྲུང་ཨུ་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་པའི་ཐོག་གཏན་
ལ་ཕབ་པའི་སྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་བཀོད་སྒྲིག་ཅིག་རེད། 2016
ལོའི་ཟླ་9པར་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་་
ཨུ་ལྷན་གྱིས་ཆེས་མཐོའི་ཁང་གཉིས་ལ་ཚོད་ལྟ་བྱེད་རྒྱུའི་་་་་་་་་་་
དབང་ཆ་སྤྲད་ཡོད། 2018ལོའི་ཟླ་12པར《ཉེས་དོན་་་་་་་་་་་་
གཏུག་བཤེར་བཅའ་ཁྲིམས》ལ་བཟོ་བཅོས་བྱས་ནས་རང་་་་་་་་
ཉེས་ངོས་ལེན་དང་ཉེས་ཆད་ཁས་ལེན་གུ་ཡངས་སུ་གཏོང་་་་་་་་
བའི་ལམ་ལུགས་དང་མྱུར་གཅོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་དངོས་སུ་་་་་་་་་
གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་རེད།

བཅའ་ཁྲིམས་བཏོན་ཟིན་མོད། འོན་ཀྱང་ལམ་ལུགས་་་་་
གཉིས་ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་རྫོང་ཁག་གཅིག་ལ་དོན་ཐོག་ཏུ་མ་་་་་་
འཁྱོལ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནི་རང་ཉེས་ངོས་ལེན་དང་ཉེས་་་་་་་
ཆད་ཁས་ལེན་ཡིན་ནའང་འདྲ་ཡང་ན་མྱུར་གཅོད་ཀྱི་བརྒྱུད་་་་
རིམ་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་ཁྲིམས་རྩོད་པས་བདེན་དཔང་བྱེད་་་་་
དགོས་ངེས་ཡིན་རུང་། ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་རྫོང་ཁག་གཅིག་ཏུ་་
ཁྲིམས་རྩོད་པ་མེད་པར་བརྟེན་ཉེས་དོན་གཏུག་བཤེར་ལམ་་་་་
ལུགས་དེ་དོན་འཁྱོལ་ཐུབ་མེད་པ་རེད།

ཞིབ་འཇུག་བྱ་གཞི་གསར་རྐྱང་དེར་ཕྱོགས་ནས་2019
ལོའི་ཟླ་6ཚེས་26ཉིན་ཏུའུ་ཡུང་གིས་ལས་རེས་ཁྲིམས་རྩོད་་་་་་་
པའི་མིང་ཐོག་ནས་ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་འཕྱོངས་རྒྱས་རྫོང་གི་ཉེས་་་
དོན་མྱུར་གཅོད་གྱོད་གཞི་ཐོག་མ་དེ་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་དང་་་
ཉེས་གསོག་དོགས་ཅན་པས་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་འཕྱོངས་་་་་་་་་
རྒྱས་རྫོང་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གིས་བཟོས་པའི་རང་ཉེས་ངོས་་་་་་་་་
ལེན་དང་ཉེས་ཆད་ཁས་ལེན་གྱི་འགན་ལེན་ཡི་གེར་མིང་་་་་་་་་་་
རྟགས་བཀོད་པ་རེད།

དེ་རྗེས་ཁོང་གིས་སླར་ཡང་ལས་རེས་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་་་་་་་
མིང་ཐོག་ནས་ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་དང་ཟངས་རི་་་་་་་་
རྫོང་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་རང་ཉེས་ངོས་ལེན་དང་ཉེས་ཆད་་་་་་་་
ཁས་ལེན་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་དོན་འཁྱོལ་གྱི་དཔང་པོ་བྱས་རིགས་་་་
ཚང་མ་རྫོང་དེའི་ཐོག་མ་ཤ་སྟག་རེད།

ཏུའུ་ཡུང་གིས“སྐབས་ཤིག་རིང་བྲེལ་བ་ཆེན་པོ་བྱུང་།
གང་ལགས་ཤེ་ན། རེས་སྐོར་གོང་མའི་བོད་སྐྱོར་ཁྲིམས་རྩོད་་་་
པ་ནང་སར་ལོག་ཟིན་པ་དང་རེས་སྐོར་གསར་པའི་ཁྲིམས་་་་་་་་
རྩོད་པ་ལས་གནས་སུ་སླེབས་མེད་པས་གྲོང་ཁྱེར་དེ་ཡོངས་ཀྱི་་་
ཆུས་དང་རྫོང་12ཚང་མར་ང་མི་གཅིག་གིས་ལས་རེས་བྱེད་་་་་
དགོས་པས་ཡིན། བོད་དུ་ཐོག་མར་འབྱོར་སྐབས་ས་མཐོ་མ་་་་
འཕྲོད་པ་ཚབས་ཆེན་བྱུང་རུང་། ངས་གང་སར་བསྐྱོད་རྒྱུ་་་་་་་་
རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་པ་ཡིན། དེ་རྗེས་ཀྱི་མི་རིང་བར་ཁྲིམས་་་་་་་་
འཛིན་པུའི་བོད་སྐྱོར་ཁྲིམས་རྩོད་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པའི་ཁྲིམས་
རྩོད་པ་བོད་དུ་འབྱོར་ནས་ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་རྫོང་ཚང་མར་་་་་་
ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཡོད་པས་རང་ཉེས་ངོས་ལེན་དང་ཉེས་ཆད་་་་་་་་

ཁས་ལེན་གྱི་ཁྲིམས་འཛིན་སྒྱུར་བཅོས་གལ་ཆེན་དེ་མཐར་ལྷོ་་་་
ཁ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་དོན་འཁྱོལ་ཐུབ་པས་ང་རང་ལྷོད་ལ་བབས་་་་་་་
སོང”ཞེས་བཤད།

གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་དགོས་ན་ངེས་པར་དུ་་་་་་་་་་
འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས།

བོད་དུ་སྡོད་རིང་གི་ལོ་ཕྱེད་ཙམ་རིང་ཉིན་ལྟར་གཞུང་་་་་་
ལས་ཁང་གི་སྒོ་ཕྱེ་མ་ཐག་བཅའ་ཁྲིམས་བློ་འདྲིར་ཡོང་མཁན་་་
མང་ཚོགས་རྫོགས་རྒྱུ་མེད། བློ་འདྲིའི་ནང་དོན་ལས་རྨས་་་་་་་་་
དང་། དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་དངུལ་བུན། འགྲིམ་འགྲུལ་ལས་་་་་་་་་་
འཛོལ། ཀུང་སིའི་དོན་དག གཉེན་སྒྲིག་འབྲེལ་བ། གྲོང་་་་་་་་
ཁྱེར་བཤིག་སྤོ། གྲོང་པ་ཁྱིམ་མཚེས་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ།
ཞིང་པ་ལས་མིའི་གླ་ཕོགས་སོགས་ཕྱོགས་མང་པོ་དང་འབྲེལ་་་་
བ་ཡོད་པ་རེད། བློ་འདྲི་བྱེད་མཁན་ཚང་མར་ཏུའུ་ཡུང་གིས་་་
ངང་རྒྱུད་རིང་པོའི་སྒོ་ནས་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་སྟེ་ཆེད་ལས་་་་
བཅའ་ཁྲིམས་ཤེས་བྱའི་ཐོག་ནས་ཚང་མར་ཞབས་འདེགས་་་་་་
ཞུས་ཏེ་མང་ཚོགས་ཚང་མས་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དྲང་སྙོམས་་་་་་་་་
དྲང་བདེན་ཚོར་ཐུབ་པ་བྱས་ཡོད།

ཏུའུ་ཡུང་ལ་མཚོན་ན་བཅའ་ཁྲིམས་རོགས་སྐྱོར་ལས་་་་་་་་
དོན་ཡག་པོ་སྒྲུབ་པ་དང་ཆབས་ཅིག་སྲིད་གཞུང་ལ་བཅའ་་་་་་་་
ཁྲིམས་རང་བཞིན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཞིབ་དཔྱོད་བྱས་ཏེ་ཁྲིམས་་་་་་་་་་་་
མཐུན་ལུགས་མཐུན་དང་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་གྲོས་འགོ་
འདོན་པ་དང་ཁྲིམས་སྐྱོང་སྲིད་གཞུང་བསྐྲུན་རྒྱུར་རོགས་རམ་
བྱ་རྒྱུ་དེ་ཁོང་གི་དོར་ཐབས་མེད་པའི་འགན་འཁྲི་ཞིག་ཡིན་པ་་
རེད།

དུས་ཐུང་ནང་ཁྲིམས་སྐྱོང་གི་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་་་་
ཆེད། ཏུའུ་ཡུང་གིས་བདེ་འཇགས་ཐོན་སྐྱེད་ཉིན་མོ་དང་།
རྒྱལ་སྤྱིའི་དུག་འགོག་ཉིན་མོ། མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་་་་་་་་་་་་
སོགས་བཅའ་ཁྲིམས་ཁྱབ་གདལ་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་སྒོ་
ཐེངས་བཅུ་ལྷག་ཙམ་སྤེལ་བའི་ཁྲོད་ནས་ཉམས་མྱོང་་་་་་་་་་་་
ཕྱོགས་སྡོམ་བྱས་ཏེ《ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བོད་སྐྱོར་བཅའ་་་་་་་་
ཁྲིམས་ལས་རིགས་ཀྱི་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་གྲོང་ཚོ་དང་གྲོང་ལྷན་
དང་ཁེ་ལས་སུ་བསྐྱོད་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་་་
པའི་འཆར་ཟིན》གྱི་མ་ཟིན་བཀོད་པ་དང་བོད་སྐྱོར་་་་་་་་་་་་
ཁྲིམས་དཔོན་དང་། ཞིབ་དཔྱོད་དཔོན། མཐོ་སློབ་ཀྱི་་་་་་་་
ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བཅས་ཆེད་ལས་ཀྱི་སློབ་ཐོན་སློབ་མ་་
སོགས་བསྡུས་ཡོད།《འཆར་ཟིན》ནང་བསྡུས་པའི་ཆེད་་་་
ལས་བཅའ་ཁྲིམས་མི་སྣས་ལོ་ལྟར་གྱི་ཟླ་8པ་ནས་སང་ལོའི་་
ཟླ་8པ་བར་ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྲིད་འཛིན་གྲོང་ཚོ（སྡེ་་་་་་་་་་་
ཁུལ）དང་མང་ཚོགས་ལས་ཞུགས་ཅུང་མང་བའི་ཁེ་ལས་་་་་
སུ་བཅའ་ཁྲིམས་སྒྲོག་འགྲེལ་དང་བློ་འདྲིའི་བྱེད་སྒོ་ཉུང་་་་་་་
མཐར་ཡང་ཐེངས་རེ་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད།

སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་བོད་སྐྱོར་ཉམས་མྱོང་ལ་ཕྱིར་དྲན་་་་་
བྱེད་བཞིན་ཏུའུ་ཡུང་གིས“བཅའ་ཁྲིམས་ཤེས་བྱ་ཁོང་དུ་་་་་
ཏན་ཏིག་ཆུད་ཚེ་མི་རྣམས་ཀྱིས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་་་་་
བཅའ་ཁྲིམས་གཞི་འཛིན་སར་བྱས་ནས་རང་ངོས་གཅུན་་་་
འདོམས་བྱེད་པ་མ་ཟད་རང་ངོས་ཀྱི་ཁེ་དབང་སྲུང་སྐྱོང་་་་་་
བྱེད་སྲིད་པས་ངས་སྤེལ་བའི་ལས་དོན་གྱི་ས་བོན་ལ་ཡར་་་་་
ཀླུང་ས་གཞི་ཆེན་པོར་མེ་ཏོག་རྣམ་པར་བཞད་ནས་འབྲས་་
བུ་སྨིན་པའི་རེ་བ་ཡོད”ཅེས་བཤད།

（བདེ་སྐྱིད་དང་བསྟན་འཛིན་བཟང་མོས་སྒྱུར་ཞུས་་་་
བྱས）

རྡོ་ཆུང་ནི་ལྷ་རྩེ་རྫོང་བཀྲ་ཤིས་སྒང་ཤང་་་་་
བང་མདའ་གྲོང་ཚོའི་གྲོང་མི་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།
དབུལ་སྒྲོལ་ཕྱུག་འགྱུར་གྱི་ལམ་བུའི་ཐོག་ཉེ་་་་་་་་
རིང་གང་སར་སྐད་གྲགས་ཆོད་པའི་འཇོན་་་་་་་་་
ཐང་ཅན་དང་ཕྱུག་འགྱུར་སྣེ་ཁྲིད་པ་ཞིག་རེད།

2013ལོའི་གོང་ལོ་40ལྷག་ཙམ་ལ་སོན་་་་
པའི་རྡོ་ཆུང་གི་འཚོ་བ་ཧ་ཅང་སྐྱོ་པོ་ཡོད་ཅིང་།
སྲིད་གཞུང་གི་མ་མཐའི་འཚོ་བའི་འགན་ལེན་་་་
ལ་བརྟེན་ནས་ལྟོ་གོས་འཕྱིད་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་་་་་་་་
ཡོད། སྡོད་ཁང་མེད་པས་གྲོང་ཚོ་ཨུ་ལྷན་གྱི་་་་་་་
རོགས་རམ་འོག གྲོང་ལྷན་རྙིང་པའི་ནང་ལོ་་་་་་
མང་སྡོད་མཁན་གྱི་དབུལ་པོ་དབུལ་རྐྱང་ཞིག་་་་
རེད།

རྡོ་ཆུང་གི་གནས་བབ་ལ་གྲོང་ཚོ“ཨུ་ལྷན་་་
གཉིས”ཀྱི་ཚན་ཁག་དང་ཤང་ཏང་ཨུད་དང་་་་་་
སྲིད་གཞུང་གིས་སེམས་ཁྲལ་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་་་་་་་་
ཡོད། དེར་བརྟེན་ཁོང་གྲོང་སྡོད་ལས་དོན་རུ་་་་
ཁག་གི་གཙོ་གནད་ཁྲིད་སྟོན་བྱ་ཡུལ་དུ་གྱུར།

སྐབས་དེ་དུས་གྲོང་ཚོའི་ལས་བྱེད་པ་དང་་
གྲོང་སྡོད་ལས་དོན་རུ་ཁག་གི་རུ་མི་ཁྱིམ་དུ་་་་་་་་་
འཚམས་འདྲིར་ཡོང་ནའང་རྡོ་ཆུང་གིས་ལས་་་་་
དོན་རུ་ཁག་གི་རུ་མི་དང་མཉམ་དུ་ཁ་བརྡ་བྱེད་
པ་ལས་སྣང་བ་གཏན་ནས་འཇོག་གི་མེད།
དུས་ཚོད་རིང་པོ་སོང་བ་དང་འཚམས་འདྲི་་་་་་་་
ཐེངས་མང་བྱས་སྟབས་རྡོ་ཆུང་གི་བསམ་བློར་་་་
རིམ་བཞིན་འགྱུར་ལྡོག་འགྲོ་འགོ་ཚུགས། རྡོ་་་་་
ཆུང་གིས“སྐབས་དེ་དུས་ངའི་ལྟོ་གོས་ཀྱི་ཆ་་་་་་་་
རྐྱེན་ཧ་ཅང་ཞན་པས་ལས་བྱེད་པ་རྟག་ཏུ་ངའི་་
ཁྱིམ་དུ་འཚམས་འདྲིར་ཡོང་གི་ཡོད། གྲོང་པ་
ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་ཡང་ང་རང་ཁ་སྐྱེངས་པོ་་
འདུག”ཅེས་སྔར་སོང་གི་བྱ་བར་ཕྱིར་དྲན་བྱེད་
བཞིན་གསར་འགོད་པར་བཤད་བྱུང་།

ཐེངས་ཤིག་བཟའ་ཟླས་ད་ཆའི་འཚོ་བར་་་
སེམས་ཁྲལ་ཆེན་པོ་བྱེད་པ་མ་ཟད། གྲོང་ཚོའི་་་
ལས་བྱེད་པས་ཁྲིད་སྟོན་དང་ཐབས་འདོན་་་་་་་་་
ཇུས་འདོན་མང་པོ་བྱས་མཐར་རྡོ་ཆུང་ལ་་་་་་་་་་་
གནས་བབ་སྐྱོ་པོ་དེར་འགྱུར་ལྡོག་གཏོང་བའི་་་་
འདུན་པ་དྲག་པོ་སྐྱེས། དུས་དེ་ནས་བཟུང་རྡོ་་་
ཆུང་གིས་ཉི་མ་གང་འཁྱོལ་བྱས་ནས་མ་བསྡད་་་
པར་ལག་ཤེས་ལ་བརྟེན་ནས་ལྟོ་གོས་འཚོལ་་་་་་་་
ཐབས་བྱས།

རྡོ་ཆུང་གིས་རང་གི་གནས་བབ་ལ་འགྱུར་་
ལྡོག་གཏོང་ཆེད། ལག་ཤེས་པ་གང་དུ་ཡོད་་་་་་་་
སར་ལག་ཤེས་སྦྱོང་བར་བསྐྱོད། ཤིང་བཟོ་་་་་་་་་
སྦྱོང་སྐབས་ཁོང་གིས་གྲོང་པ་ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱི་་་་་་་་
ལབ་གླེང་ལ་ཁ་ཡ་མ་བྱས་པར་ལན་བརྒྱ་ཕམ་་་་་་
ཡང་དཔའ་མི་ཞུམ་པའི་བློ་སྟོབས་བཅངས་་་་་་་་་
ནས་ཤིང་བཟོ་སྦྱངས་པས་མཐར་དགེ་རྒན་་་་་་་་་
བསྟེན་མི་དགོས་པར་ཤིང་བཟོ་མཁས་པར་་་་་་་་་
གྱུར། དེ་རྗེས་རྡོ་ཆུང་གིས་ད་དུང་གཞིས་རྩེ་་་་
གྲོང་ཁྱེར་དང་དེ་བཞིན་རྫོང་དུ་བསྐྱོད་ནས་ཚ་་་
ལ་རྒྱག་སྟངས་དང་ཚོན་གཏོང་སྟངས་སོགས་་་་་
ཀྱི་ལག་རྩལ་སྦྱངས་པས། རིམ་བཞིན་ལག་་་་་་་་་
རྩལ་སྣ་མང་ཤེས་པའི་ལག་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་་་
དང་། འཚོ་བ་ཡང་རིམ་གྱིས་ལེགས་སུ་ཕྱིན།

2015ལོའི་ཟླ་7པར་རྡོ་ཆུང་གིས་ལྷ་རྩེ་་་་་་
རྫོང་ཨུད་དང་རྫོང་སྲིད་གཞུང་གི་རོགས་སྐྱོར་་་་
འོག་ཞིང་ལས་ཐོན་ཟོག་ཞིང་པའི་ལས་སྣོན་་་་་་་་
ཆེད་ལས་མཉམ་ལས་ཁང་བཙུགས། 2016
ལོ་ནས་བཟུང་། དབུལ་སྒྲོལ་འགག་སྒྲོལ་གྱི་་་་་་་་
ལས་དོན་ཁྲོད། རྡོ་ཆུང་གིས་ཏང་གི་བཀའ་་་་་་་་
དྲིན་མ་བརྗེད་པར་རང་འགུལ་ངང་དབུལ་་་་་་་་་
སྒྲོལ་འགག་སྒྲོལ་གྱི་ལས་དོན་ནང་ཞུགས་པ་་་་་་་་
དང་། ཡིག་ཚགས་དང་གཱ་བཟོས་པའི་དུད་་་་་
ཚང་དབུལ་པོ་མཉམ་ལས་ཁང་ནང་ལས་་་་་་་་་་
ཞུགས་དང་ལག་རྩལ་བསླབས་པས་སྔ་རྗེས་སུ་
མི་5ལག་རྩལ་མཐར་ཕྱིན་པ་བྱུང་ཡོད།

ད་ཆ་མཉམ་ལས་ཁང་དེར་ཐོག་མའི་་་་་་་་
དུད་ཚང་10ནས་དུད་ཚང་40ལྷག་ཙམ་བར་
མང་དུ་ཕྱིན་པ་ལས་ཡིག་ཚགས་དང་གཱ་་་་་་་་་་་་
བཟོས་པའི་དུད་ཚང་དབུལ་པོ་17ཡོད་པ་་་་་་་
ཚང་མ་དབུལ་སྒྲོལ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། མཉམ་་་་་
ལས་ཁང་ལའང་ལོར་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི་40
ལྷག་ཙམ་བྱུང་ཡོད།

“ང་འཚོ་བ་སྐྱིད་པོ་འདི་འདྲ་སྐྱེལ་རྒྱུ་་་་་་་
བྱུང་བ་ཚང་མ་ཏང་གི་བཀའ་དྲིན་ཡིན། ང་་་་
ཚོས་ཏང་གི་ཡང་དག་པའི་སྲིད་ཇུས་འོག་་་་་་་་་
རང་གི་ལག་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་བ་་་་་་་་་
སྐྱིད་པོ་ཞིག་སྐྱེལ་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན”ཞེས་རྡོ་་་་
ཆུང་གིས་བཤད།

(པ་ཕན་གྱིས་བསྒྱུར། རིག་རྡོར་དང་པ་་
ཕན་གྱིས་ཞུས)

སྔོན་ཆད་ཀྱི་དབུལ་པོ་ད་ཆ་ཕྱུག་འགྱུར་
སྣེ་ཁྲིད་པར་གྱུར་པ།

བོད་ལྗོངས་ལྷ་རྩེ་རྫོང་བང་མདའ་གྲོང་ཚོའི་ལག་ཤེས་པ་རྡོ་ཆུང་གི་སྐོར་བཀོད་པ།

བོད་ཤར་རྒྱུད་དུ་གྲོང་མིའི་སྡོད་ཁང་གསར་པ་བསྐྲུན་པ།
ཕྱོགས་བཞི་འཆམ་མཐུན་གྲོང་ཚོ་ནི་མཛོ་སྒང་རྫོང་གི་ཡུལ་གཞན་དུ་གནས་སྤོས་ས་ཚིགས་ཡིན་པ་་་་

དང་། སྡོད་ཁང་གི་སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་སྨི་ངོས་གྲུ་79918.51ཟིན་ཅིང་། སྡོད་ཁང་ནི་སྒྲོམ་གཞིའི་ཐོག་་་་་་་་་་་་
བརྩེགས་ཁང་པ་ཡིན་ལ། དེར་ཆུ་དང་། གློག ལམ། འཕྲིན་གཏོང་། དྲ་རྒྱ་སོགས་ཚང་མ་སྒྲིག་སྦྱོར་་་་་་་
བྱས་ཡོད། ད་ཆ་གནས་འདིར་མཛོ་སྒང་རྫོང་གི་རབ་ཅན་ཤང་དང་། ཞྭ་གླིང་ཁ་ཤང་། ཀྲུང་གླིང་ཤང་་་
སོགས་ཤང་དང་གྲོང་རྡལ་བདུན་གྱི་དུད་ཚང་902ཀྱི་མང་ཚོགས་4803ཚང་མ་སྤོས་ཡོད་ཅིང་།

འདི་ནི་ཕྱོགས་བཞི་འཆམ་མཐུན་གྲོང་ཚོ་གསར་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་པ།


