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习近平对湖
北十堰市张湾区
艳湖社区集贸市
场燃气爆炸事故
作出重要指示

稳步增长，前
5月外资加速流
入我国原因何
在？

庆祝中国共
产党成立 100周
年大会首次综合
演练圆满结束

西藏为首批
自治区非遗特色
县乡村授牌

弘扬端午文

化 厚植爱党情

怀
——各地广

泛开展“永远跟
党走”主题文化
活动

多部门：加强
县城绿色低碳建

设 控制县城建

设密度和强度
实施中医药

法见成效！我国
中医药传承创新
能力逐步提升

外交部：欢迎

各界朋友来中国

革命圣地

安理会推荐

古特雷斯连任联

合国秘书长

海外积极评

价中国对外贸易

保持强劲增长

老挝政府批

准中企万象—巴

色高速公路线路

方案

西藏工业：在

改善民生中实现

绿色发展

青海：在“呼

风唤雨”中实现

生态修复与防灾

减灾双赢

西藏开展非

遗进校园活动

ས་གནས། ལྷ་ས་རྡོ་སེང་གེ་ལམ་སྒོ་རྟགས། 36 སྦྲག་ཨང་། 850000 ཁ་པར་ཨང་གྲངས། 0891—6335974 ཚགས་པར་བརྒྱབ་ཟིན་དུས་ཆུ་ཚོད། 6:50

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལྷ་ས་ནས་ཟླ་6ཚེས་10ཉིན་་
གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་། བོད་ཀྱིས་་
སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོང་ཡག་པོ་བྱེད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་དམངས་་་་་
འཚོ་ལེགས་སུ་གཏོང་ཆེད་བཟོ་ལས་འཕེལ་རྒྱས་འོས་འཚམ་་་་་་
བཏང་ནས། མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་འཚོ་བར་བཅངས་པའི་ས་་
མཐོའི་གྲོང་མིའི་དགོས་མཁོ་བསྐངས་ཡོད། བསྡོམས་རྩིས་་་་་་་་
གྲངས་གཞི་གསར་ཤོས་ལས་མངོན་གསལ། 2020ལོར་བོད་་་
རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་བཟོ་ལས་ཐོན་སྐྱེད་རིན་ཐང་བསྡོམས་་་་་་་་་་
འབོར་སྒོར་དུང་ཕྱུར་331.15ཟིན་པ་དེ་1956ལོ་ལས་ལྡབ་་་
4023.3འཕར་བ་དང་ལོར་ཆ་སྙོམས་13.8%འཕར་ཡོད་པ་
རེད།

རི་སྔོན་ཆུ་དྭངས་ནི་གསེར་རི་དངུལ་རི་ཡིན་ཞིང་། སྐྱེ་་་་་་
ཁམས་སྲུང་སྐྱོང་གི་འདུ་ཤེས་ཉིན་རེ་བཞིན་ཟབ་ཏུ་འགྲོ་་་་་་་་་་་་
བཞིན་པའི་བོད་ལྗོངས་གསར་པར་མི་སེར་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱེ་་་་་་་་་་
ཁམས་དཔལ་འབྱོར་དང་། ལྗང་མདོག་དཔལ་འབྱོར། ལྗང་་་
མདོག་ཐོན་ལས་བཅས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་བརྟེན་ནས་འབབ་་་་་་
འཕར་ཕྱུག་འགྱུར་ཡོང་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

2017ལོར་ནག་ཆུ་གྲོང་ཁྱེར་གསེར་རྙེད་ཆུས་སུ་བོད་་་་་་་
ལྗོངས་དགའ་བདེ་སྐྱེ་ཁམས་འབྲོག་ལས་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་་
ཚད་ཡོད་ཀུང་སི་བཙུགས་ཤིང་། ད་ཆ་ཀུང་སིས་འོ་ཁུངས་་་་་་་་
རྟེན་གཞི་100བཙུགས་པར་འབྲོག་དུད་3200ལྷག་ཙམ་་་་་་་་་
ཞུགས་ཡོད་པ་དང་། མི་16256གི་ལས་ཞུགས་ལ་སྐུལ་ཁྲིད་་་་
བྱས་པ་དང་། འོ་མ་ཉོས་པའི་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་2044.96
སྤྲད་ནས་དེ་སྔ་ཡིག་ཚགས་དང་གཱ་བཟོས་པའི་མང་ཚོགས་་་་་་་་་
དབུལ་པོ་ཁག་གཅིག་དབུལ་སྒྲོལ་ཡོང་བར་རོགས་རམ་བྱས་པ་
རེད།

སྤེན་པ་ནི་དེ་སྔ་ནག་ཆུའི་འབྲོག་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། 2017
ལོ་ནས་དགའ་བདེ་སྐྱེ་ཁམས་འབྲོག་ལས་ཐོན་སྐྱེད་འཕེལ་རྒྱས་
ཚད་ཡོད་ཀུང་སིར་བཞོན་མ་གསོ་ཚགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཡོད།
ལོ་གཅིག་གི་རྗེས་སུ་ཁོང་གི་བུ་ཡང་ཀུང་སི་དེའི་ལས་མིར་གྱུར་་

ནས་མིག་སྔར་འོ་མ་ལས་སྣོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། སྤེན་པས“དེ་་
སྔ་ཕྱུགས་འཚོ་སྐབས་རྩྭ་ཐང་སྲུང་སྐྱོང་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་མེད།
ད་ཆ་ལྗང་མདོག་དང་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་ཁེ་ལས་་་་་་་་་་་་
དགའ་བདེ་ལྟ་བུ་བཙུགས་པས་འདི་གའི་སྐྱེ་ཁམས་སྔར་བས་་་་་
ཞི་མཐུན་དུ་གྱུར་ཡོད། ངེད་ཕ་བུ་གཉིས་ཀྱིས་ཀུང་སིར་ལས་་་་
ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་ཁྱིམ་ཚང་གི་ཡོང་འབབ་མང་དུ་ཕྱིན་ནས་་་
འཚོ་བ་ལེགས་སུ་སོང་ཡོད་ལ། ད་ཆ་ངས་ཁ་ལོ་བའི་ལག་ཁྱེར་་
བླངས་ནས་འཇིབ་ཆུང་ཞིག་ཀྱང་ཉོས་ཡོད”ཅེས་བཤད།

འདི་ལོ་ལོ་79ལ་སླེབས་པའི་དོན་གྲུབ་དབང་རྒྱལ་ནི་དེ་་་་
སྔ་བོད་རྙིང་པའི་ཞིང་བྲན་ཞིག་རེད། ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་གོང་་་་་་་་
དཀར་རྫོང་དགོན་སྟོད་གྲོང་རྡལ་མདོ་སྡེ་གྲོང་ཚོའི་ཏང་ཀྲི་་་་་་་་་
པུའི་ཧྲུའུ་ཅི་རྒན་གྲས་ཤིག་གི་ངོས་ནས་ཁོང་གིས་བོད་ཞི་བས་་་
བཅིངས་འགྲོལ་བཏང་ནས་ལོ་ངོ་70སོང་རིང་གི་མི་དམངས་་་
ཀྱི་འཚོ་བའི་འཕོ་འགྱུར་ཆེན་པོའི་དཔང་པོ་བྱེད་ཐུབ། ཨར་་་་་
འདམ་ལྕགས་རྩིབས་མའི་ཐོག་སོ་གཉིས་ལྡན་གྱི་བོད་བཟོའི་་་་་་
ཐོག་ཁང་ཞིག་གི་མདུན་དུ་དོན་གྲུབ་དབང་རྒྱལ་གྱིས“བོད་ཞི་་
བས་བཅིངས་འགྲོལ་མ་བཏང་གོང་། ང་བ་ཚང་དུ་སྡོད་ཀྱི་་་་་་་་
ཡོད་པས་ཆར་རླུང་ཡང་འགོག་ཐུབ་ཀྱི་མེད། ད་ཆ་ཨར་་་་་་་་་་་་
འདམ་ལྕགས་རྩིབས་མའི་སྡོད་ཁང་ཆེན་པོའི་ནང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་
ལ། མཐའ་འཁོར་དུ་རི་བོ་དང་སྤང་ལྗོངས་ཀྱིས་བསྐོར་ཡོད་་་་་
པས་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད། ང་རང་ཧ་ཅང་་་
སྐྱིད་པོ་འདུག”ཅེས་བཤད།

བཀས་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་ཞིང་བྲན་ལམ་ལུགས་འོག་གི་་་་་
བོད་རྙིང་པར་མངའ་བདག་ཆེན་པོ་གསུམ（སྡེ་པ་གཞུང་། སྐུ་་
དྲག དགོན་སྡེའི་མཐོ་རིམ་གྲྭ་བཙུན）གྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོན་་་་
སྐྱེད་རྒྱུ་ཆ་མང་ཆེ་བ་བཟུང་ནས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་རྣམ་་་་་་་
པའི་མི་རིགས་ལག་ཤེས་བཟོ་ལས་ཁག་གཅིག་མ་གཏོགས་དེང་
རབས་རྣམ་པའི་བཟོ་ལས་ཁེ་ལས་གཅིག་ཀྱང་མེད་པས་མི་་་་་་་་་
མང་ཆེ་བའི་དགོས་མཁོ་སྐོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད།

བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་བཏང་རྗེས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་་་་་

དམངས་འཚོ་ལེགས་སུ་གཏོང་ཆེད་རྒྱུ་ཆ་རང་ས་ནས་བླངས་ཏེ
“འཛམ་གླིང་ཡང་རྩེར”བཟོ་ལས་ཁེ་ལས་ཁག་གཅིག་བཙུགས་
པས་བོད་དུ་དེང་རབས་ཁེ་ལས་མེད་པའི་སྟོང་ཆ་བསྐངས་པ་་་་
རེད།

1960ལོར་ལྷ་སའི་ཨར་འདམ་བཟོ་གྲྭ་བསྐྲུན་པས་བོད་་་་
དུ་ཨར་འདམ་བཟོ་གྲྭ་མེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་མཇུག་འགྲིལ་ཞིང་།
ཨར་འདམ་མཁོ་སྤྲོད་བོད་རང་ནས་འགན་ལེན་ཐུབ་སྟེ་བོད་་་་་
ལྗོངས་གསར་པ་འཛུགས་སྐྲུན་ཆེད་བྱས་རྗེས་ཆེན་པོ་བཞག་་་་་་
ཡོད་པ་རེད།

སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོང་གི་འདུ་ཤེས་ཟབ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་ལག་་
རྩལ་འཕེལ་རྒྱས་མགྱོགས་མྱུར་སོང་བ་དང་བསྟུན་ནས། བོད་་
ཀྱི་ཨར་འདམ་ལས་རིགས་ཀྱང་སྔར་བས་ཁོར་ཡུག་ལ་སྲུང་་་་་་་་་
སྐྱོང་དང་རྒྱུན་མཐུད་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་བུར་བསྐྱོད་དེ་བཟོ་་་་་
ལས་ལག་རྩལ་རྙིང་པར་གྱུར་པའི་ལྷ་སའི་ཨར་འདམ་བཟོ་གྲྭ་་་་
དེ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གར་སྟེགས་ལས་རིམ་བཞིན་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པ་་་་
རེད། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གཞུང་གིས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་་་་་་
སྐྱོང་དང་བསྐྱར་དུ་སྤྱོད་ཐུབ་པར་དམིགས་ནས་དེ་སྔའི་བཟོ་་་་་
གྲྭའི་ཤུལ་རྙིང་ཐོག་བོད་ལྗོངས་མཛེས་རྩལ་ཁང་བསྐྲུན་རྒྱུའི་་་་་་
ཐག་བཅད།

ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་། བོད་ཀྱིས་སྐྱེ་ཁམས་ཤེས་དཔལ་གྱི་་
མཐོ་ས་འབད་འབུངས་ཆེན་པོས་བསྐྲུན་ནས་ངར་ལྕགས་དང་།
བཙོ་སྦྱངས། རྫས་འགྱུར་བཟོ་ལས། ཤོག་བཟོ་སོགས་ཁོར་་་་་་་
ཡུག་སྦགས་བཙོག་གི་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་རྣམ་གྲངས་བོད་དུ་སྤེལ་་་་
རྒྱུ་གཏན་འགོག་བྱས་པ་དང་། གཏེར་ཁའི་ཐོན་ཁུངས་གསར་
སྤེལ་ལ་སྲིད་གཞུང་གི་མཆན་བཀོད“སྨྱུག་གཅིག་མའི”ལམ་་་་་
ལུགས་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་གི“སྤ་སེ་གཅིག་གིས་ཕྲུ་སློག་་་་་་
པའི”ལམ་ལུགས་དོན་འཁྱོལ་ནན་པོ་བྱས་ཏེ་ས་མཐོའི་གནམ་་་
སྔོན་པོ་དང་མཁའ་རླུང་གཙང་མ་འགན་ལེན་བྱས་པ་རེད།

（དབང་སྒྲོལ་སྐྱིད་ཀྱིས་བསྒྱུར། ཚེ་སྒྲོལ་གྱིས་ཞུས）

དམངས་འཚོ་ལེགས་སུ་གཏོང་རིང་བོད་ཀྱི་བཟོ་ལས་ལ་
ལྗང་མདོག་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ཟི་ལིང་ནས་
ཟླ་6ཚེས་12ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ།
གསར་འགོད་པར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གནམ་་་་
གཤིས་ཅུས་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར། ལོ་་་་་་་་
མང་རིང་ས་གནས་དེ་གའི་གནམ་གཤིས་སྡེ་་་་་་་
ཚན་གྱིས་མི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་གནམ་་་་་་་་་་་་
གཤིས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་གཏོང་བའི་ལས་དོན་་་་་་་་
སྤེལ་ཐབས་རྒྱུན་མཐུད་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་ཏེ།
གནམ་གཤིས་ཀྱི་གནོད་འཚེ་མ་བྱུང་སྔོན་་་་་་་་་་་་
འགོག་དང་ཉུང་དུ་བཏང་བ་དང་ཆབས་ཅིག
ས་མཐོའི་སྐྱེ་ཁམས་སླར་གསོ་ཡང་བྱས་པ་རེད།
མི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་གནམ་གཤིས་ལ་་་་་་་་་་་་
འགྱུར་ལྡོག་གཏོང་རྒྱུ་དེ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་་
གནོད་འཚེ་སྔོན་འགོག་དང་ཉུང་གཏོང་དང་་་་
གེགས་སེལ་ཕན་འདོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་གལ་་་་
ཆེན་ཞིག་ལ་གྱུར་ཡོད་པ་རེད།

སྒྲིག་ཆས་དང་སྒྲིག་བཀོད་གསར་སྒྱུར་་་་་་་
རབས་བརྗེ་དང་གནམ་གཤིས་ཀྱི་ལྟ་ཞིབ་ཚད་་་
ལེན་ལག་རྩལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གསར་་་་་་་་་་་་
གཏོད་བྱས་པ་དང་ཆབས་ཅིག མི་ཐབས་ལ་་་་་
བརྟེན་ནས་གནམ་གཤིས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་གཏོང་
བའི་ཞབས་ཞུའང་གནོད་འཚེ་མ་བྱུང་སྔོན་་་་་་་་
འགོག་ནས་སྐྱེ་ཁམས་སླར་གསོ་དང་རྨ་ཆུའི་་་་་་་
སྟོད་རྒྱུད་དུ་ཆུ་གསོག་ཚད་མང་དུ་གཏོང་བ་་་་་་
སོགས་ཐད་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཤུགས་སྣོན་་་་་་་་

བརྒྱབ་ཡོད། གནམ་གཤིས་སྡེ་ཚན་གྱིས་བསྡོམས་་
རྩིས་བྱས་པར་གཞིགས་ན། མི་ཐབས་ལ་བརྟེན་་
ནས་གནམ་གཤིས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་བཏང་བ་་་་་་་་
བརྒྱུད། 2012ལོ་ནས་2020ལོ་བར་མཚོ་་་་་་་་
སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་སེར་འགོག་དང་གནོད་འཚེ་་་
ཉུང་གཏོང་གི་རྒྱ་ཁྱོན་ལོ་ལྟར་མུའུ་ཁྲི་30ནང་་་་
ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་བྱས་པ་དང་འདི་ལོར་མཚོ་་
སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱིས་མི་ཐབས་ཆར་འབེབས་ཀྱི་་་
ལས་སྒྲུབ་ཐེངས་310དང་སེར་འགོག་གི་ལས་་་
སྒྲུབ་ཐེངས་12ལེགས་སྒྲུབ་བྱས་པ་རེད།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་གཙང་གསུམ་ཆུ་་་་་་
འགོའི་ཁུལ་ལ“ཀྲུང་ཧྭའི་ཆུ་གསོག་མཐོ་་་་་་་་་་་་་
ལྕོག”ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། 2012ལོ་ནས་་་་་་་་་
2020ལོ་བར་ས་གནས་དེ་གའི་གནམ་གཤིས་་་
སྡེ་ཚན་གྱིས་དེ་གར་མི་ཐབས་ཆར་འབེབས་་་་་་་
ཐེངས་4342བྱས་པ་རེད། ཀྲུང་གོ་ཚན་རིག་་་
ཁང་གཙང་གསུམ་ཆུ་འགོའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་གླིང་་་
ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་རིག་གཞུང་ཡོན་ཀྲང་ཀྲའོ་་་
ཤིན་ཆོན་གྱིས“གནམ་ཆུ་དང་མི་ཐབས་ཆར་་་་་
འབེབས་ཀྱི་ཐུན་མོང་ནུས་པའི་འོག གཙང་་་་་་
གསུམ་ཆུ་འགོའི་ཁུལ་དུ་སྔོ་ཁེབས་སླར་གསོ་་་་་་་
དང་། མཚོ་དང་མཚེའུ་ཡི་རྒྱ་ཁྱོན་ཆེ་རུ་འགྲོ་་་་་
བ། ཆུ་བོ་རྒྱུག་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བ་སོགས་སྐྱེ་་་་་
ཁམས་ཁོར་ཡུག་རྒྱུན་མཐུད་ལེགས་སུ་འགྲོ་་་་་་་་
བའི་རྣམ་པ་མངོན་ཡོད”ཅེས་བཤད་པ་རེད།

མཚོ་སྔོན་གྱིས་སྐྱེ་ཁམས་སླར་གསོ་དང་གནོད་
འཚེ་སྔོན་འགོག་དང་ཉུང་གཏོང་ཐད་

གཉིས་ཕན་ཡོང་བ་བྱས་པ།

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི“རིག་གནས་དང་རང་བྱུང་ཤུལ་བཞག་ཉིན་མོའི”མངོན་མིན་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་གི་
འགྲེམས་འཁྲབ་དང་འགྲེམས་སྟོན་བྱེད་སྒོ་རབ་དང་རིམ་པ་འགོ་ཚུགས་པ།

ཟླ་6ཚེས་12ཉིན། 2021ལོའི“རིག་གནས་དང་རང་བྱུང་ཤུལ་བཞག་ཉིན་མོའི”བོད་ཀྱི་མངོན་མིན་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་གི་འགྲེམས་འཁྲབ་དང་འགྲེམས་སྟོན་བྱེད་སྒོ་རབ་དང་རིམ་པའི་འགོ་ཚུགས་མཛད་
སྒོ་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མང་ཚོགས་སྒྱུ་རྩལ་ཁང（ལྗོངས་མངོན་མིན་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་སྲུང་སྐྱོང་ལྟེ་གནས）དུ་འཚོགས་པ་རེད།

འདི་ནི་ཚེས་12ཉིན། བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཡོད་པའི་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མང་ཚོགས་སྒྱུ་རྩལ་ཁང་དུ་འཁྲབ་སྟོན་པས་ལྷ་མོ་འཁྲབ་བཞིན་པ།

ཟླ་6ཚེས་13ཉིན་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཧྲའོ་ཤིན་གྲོང་ཁྱེར་ཧྲང་ཡུས་ལུས་རྩལ་ཐང་དུ་གཉེར་བའི་་་་་་་་་་་
2021ལོའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མཆོང་རྒྱུག་འཕེན་གསུམ་གྱི་ཨང་དང་པོའི་འགྲན་བསྡུར་དང་ཨོ་རྩལ་འགྲན་་་་
ཚོགས་ཀྱི་འདེམས་སྒྲུག་འགྲན་བསྡུར་གྱི་སྐྱེས་པའི་སྨི་10000ཡི་མཐའ་བསྡུར་ནང་། བོད་ལྗོངས་ལྷ་་་་་་་་
སའི་གྲོང་ཁྱེར་མ་འཇོག་རུ་ཁག་གི་བདམས་ཐོན་པ་སྟོབས་རྒྱལ་ལ་སྐར་མ་30དང་སྐར་ཆ་14དང་གྲངས་
ཆུང་77གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཐོག་ནས་ཨང་གསུམ་པ་རག་པ་རེད། འདི་ནི་ཟླ་6ཚེས་13ཉིན་བོད་ལྗོངས་ལྷ་་་་་་
སའི་གྲོང་ཁྱེར་མ་འཇོག་རུ་ཁག་གི་བདམས་ཐོན་པ་སྟོབས་རྒྱལ་འགྲན་བསྡུར་ལ་ཞུགས་བཞིན་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལྷ་ས་ནས་ཟླ་6ཚེས་11
ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཚེས་11ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ།
བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་རིག་གནས་ཐིང་དང་སློབ་གསོ་ཐིང་གིས་
གཙོ་གཉེར་བྱས་པ་དང་། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མང་ཚོགས་་་་་
སྒྱུ་རྩལ་ཁང(ལྗོངས་མངོན་མིན་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་སྲུང་་་་་
སྐྱོང་ལྟེ་གནས)གིས་གཉེར་འགན་ཁུར་བ། ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་་་་་་་་
སློབ་ཆུང་དང་པོས་གཉེར་རོགས་བཅས་བྱས་པའི“མངོན་་་་་་་་་
མིན་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་དང་ཟློས་གར་དང་ཀོ་ཕིག་སློབ་་་་་
གྲྭར་སྤེལ་བའི་བྱེད་སྒོ”སྤེལ་ནས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་་་་་་་་་་
2021ལོའི“རིག་གནས་དང་རང་བྱུང་ཤུལ་བཞག་ཉིན་་་་་་་་་་་་
མོའི”བྱེད་སྒོ་རབ་དང་རིམ་པ་སྤེལ་འགོ་ཚུགས་པ་རེད།

དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་མངོན་མིན་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་གི་རྣམ་་་

གྲངས་དང་། རྒྱུན་འཛིན་པ། རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་སྟངས་སོགས་་
ངོ་སྤྲོད་བྱས་པ་དང་དེ་བཞིན་མངོན་མིན་རིག་གནས་ཤུལ་་་་་་་་་
བཞག་གི་གླུ་གར་དང་ཀོ་ཕིག་འཁྲབ་སྟོན་སོགས་བྱས་པས།
བྱེད་སྒོ་སྤེལ་སར་ཡོད་པའི་གྲོགས་པོ་ཆུང་ཆུང་ཚོས་བོད་ཀྱི་་་་་་་་
མངོན་མིན་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་རྒྱུན་འཛིན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་་
ལ་ཤེས་རྟོགས་རགས་ཙམ་བྱུང་བ་མ་ཟད། ལྷག་དོན་དུ་ཁོང་་་་
ཚོས་ཐག་ཉེ་ས་ནས་ཀྲུང་ཧྭའི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཀྱི་ཡིད་་་་་་་་
དབང་འཕྲོག་ཤུགས་ཚོར་ཡོད།

ཉེ་ཆར་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གིས《ཁག་ལྔ་པའི་རྒྱལ་་་་་་་་
ཁབ་རིམ་པའི་མངོན་མིན་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་གི་མཚོན་་་་་་
བྱེད་རང་བཞིན་གྱི་རྣམ་གྲངས་མིང་གཞུང་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་་
རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་བརྡ་ཐོ》བཀྲམ་པ་དང་། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་་་་་་

སྨན་རྩིས་ཁང་དང་། མོན་པའི་སྭ་མ། ཚ་ཚ་བཟོ་རྩལ་སོགས་་་
ཀྱི་རྣམ་གྲངས་17མིང་གཞུང་ནང་ཚུད་ཡོད། དེར་བརྟེན་་་་་་་་
བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་མངོན་མིན་རིག་་་་་་་
གནས་ཤུལ་བཞག་གི་མཚོན་བྱེད་རང་བཞིན་གྱི་རྣམ་གྲངས་་་་་་་
106བར་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད།

ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། 2021ལོའི་ཟླ་6ཚེས་་
11ནས་ཚེས་15ཉིན་བར་བོད་ཀྱིས་མངོན་མིན་རིག་གནས་་་་་་
ཤུལ་བཞག་གི་ཆེད་དོན་འཁྲབ་སྟོན་དང་། མངོན་མིན་རིག་་་་་
གནས་ཤུལ་བཞག་གི་ཉོ་སྒྲུབ་དུས་ཆེན་གྱི་འགྲེམས་སྟོན་བྱེད་་་་་
སྒོ། མངོན་མིན་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་གི་ཆེད་དོན་འཆད་་་་་་
ཁྲིད་སོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་རབ་དང་རིམ་པ་སྤེལ་རྒྱུ་རེད།

(རིག་རྡོར་གྱིས་བསྒྱུར། ཚེ་ཁོ་དང་རིག་རྡོར་གྱིས་ཞུས)

བོད་ཀྱིས་མངོན་མིན་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་སློབ་གྲྭར་ཁྱབ་གདལ་གཏོང་བའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ།


