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གལ་ཆེའི་གསར་འགྱུར།
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པར་རིས་གསར་འགྱུར།

གནའ་བོའི་གྲོང་ཚོ་སྲུང་སྐྱོང་དང་གསར་སྤེལ་བྱས་ནས་གྲོང་གསེབ་དར་རྒྱས་ལ་རམ་འདེགས་བྱས་པ།

 ཧོ་པེ་ཞིང་ཆེན་ཧྲེ་རྫོང་ཀེང་ལེ་གྲོང་རྡལ་ཏ་ཝ་་་་
གྲོང་ཚོ་འདི་ཉིད་ཐའེ་ཧང་རི་བོའི་གསེབ་ཏུ་ཆགས་པ་་་་
དང་། གྲོང་ཚོའི་གནའ་བོའི་སྐྲུན་དངོས་སྲུང་སྐྱོང་ཡག་་
པོ་བྱུང་ནས་ཁྱད་ཆོས་དམིགས་བསལ་ལྡན་སྟབས་་་་་་་་་་་
2016ལོར་ཀྲུང་གོའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྲོང་ཚོའི་མིང་གཞུང་་་་་་
ནང་བཅུག་ཡོད། ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་། ས་གནས་དེ་་་་
གའི་སྲིད་གཞུང་གིས་ཐའེ་ཧང་རི་བོའི་མྱུར་བགྲོད་་་་་་་་་་
གཞུང་ལམ་གྱི་སྟབས་བདེའི་ཆ་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་གྲོང་་
གསེབ་ཡུལ་སྐོར་འཕེལ་རྒྱས་བཏང་སྟེ་ཏ་ཝ་གྲོང་ཚོར་་་་་
སྲུང་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཁོར་ཡུག་བཅོས་སྒྲིག་དང་། རང་་་་་་་་
བྱུང་སྐྱེ་ཁམས་ཉམས་གསོ། རྨང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་་་་་་་
ཚང་འགྲིག་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་་་་་་
པས་གནའ་བོའི་གྲོང་ཚོ་དེ་ཉེ་རིང་གང་སར་སྐད་གྲགས་
ཆོད་པའི་དྲ་ཐོག་གྲགས་ཅན་གྲོང་ཚོར་བཏོད་ཡོད།
གྲོང་མི་ཚོས་ཟ་ཁང་དང་མགྲོན་ཁང་གཉེར་ནས་ཡུལ་་་་་
སྐོར་གྱི་ཁེ་སྤོགས་རག་ཐབས་བྱས་པས་མི་རེར་ལོ་རེར་་་་
ཆ་སྙོམས་ཡོང་འབབ་2016ལོའི་སྒོར་3000ལྷག་ཙམ་་
ནས་2020ལོའི་སྒོར་10000ལྷག་ཙམ་བར་མང་དུ་་་་་་
ཕྱིན་ཡོད། འདི་ནི་ཐའེ་ཧང་རི་བོའི་མྱུར་བགྲོད་གཞུང་་
ལམ་འགྲམ་གྱི་ཏ་ཝ་གྲོང་ཚོ་ཡིན་པ།

རིགས་གཅིག་མཁས་ཅན་གྱིས་སི་ཁྲོན་ཏཱ་ཀྲོའུ་རུ་
འོས་འགན་སྨན་བཅོས་བྱས་པ།

➝ ཉེ་ཆར། དུས་ཡུན་ཉིན་4ཡི་ཡོན་ཧྲི་དང་རིགས་གཅིག་མཁས་ཅན་གྱིས་གསར་་་་་་་་་་་
བརྗེའི་གནས་རྙིང་ཏཱ་ཀྲོའུ་རུ་བསྐྱོད་པའི་བྱེད་སྒོ་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ཏཱ་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་སྤེལ་བ་་་་་
དང་། ཡོན་ཧྲི་དང་རིགས་གཅིག་མཁས་ཅན་མང་པོས་ཏཱ་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བརྟག་ཞིབ་བྱེད་་་་་་་
པར་བསྐྱོད་ཅིང་། བྱེད་སྒོ་སྤེལ་རིང་ད་དུང་ཡུལ་དེ་གའི་གྲོང་མིར་འོས་འགན་སྨན་བཅོས་དང་་
གཤགས་བཅོས་སོགས་བྱེད་རྒྱུ་རེད།
འདི་ནི་སི་ཁྲོན་ཏཱ་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་ཏ་ཀྲུའུ་རྫོང་མི་དམངས་སྨན་ཁང་དུ་རིགས་གཅིག་མཁས་
ཅན་གྱིས་གྲོང་མིར་འོས་འགན་སྨན་བཅོས་བྱེད་བཞིན་པ།

རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་དང་པའོ་ནེང་ཚོགས་པའི་དབར་
འཐབ་ཇུས་ཀྱི་མཉམ་ལས་སྒྲོམ་གཞིའི་གྲོས་མཐུན་བཞག་པ།

ནན་ཏན་བྱེད་པ་དང་། ལས་དོན་ཆེད་དོན་ཚན་ཁག་འཛུགས་
པ། ཕྱོགས་གཉིས་པོའི་འབྲེལ་གཏུག་དང་ཕྱོགས་ཡོངས་སྦྲེལ་་་་
མཐུད་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་པ། ལས་དོན་དོན་འཁྱོལ་ལ་ནུས་་་་་
ཤུགས་ཡོད་རྒུས་སྐུལ་འདེད། རང་ངོས་ཀྱི་ལེགས་ཆ་འདོན་་་་་་
(པར་ངོས་དང་པོར་མཐུད) སྤུས་རྟགས་སྐྱེད་སྲིང་སོགས་་་་་་ ཀྱིས་དེ་བས་སྤུས་ལེགས་ཀྱི་ཞབས་འདེགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཀུང་་
སྤེལ་གང་ལེགས་བཅས་བྱས་ནས་བོད་ཀྱི་ཐོན་ལས་བཀོད་ཇུས་་
ཁྱབ་ཁོངས་སུ་དངོས་སྒྲུབ་མཉམ་ལས་བྱེད་པ། རྣམ་གྲངས་་་་་་ སི་བོད་དུ་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཏེ་གཉིས་ཁེ་་་་
གང་མགྱོགས་འཐུས་སྒོ་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་གྲོང་གསེབ་དར་་
དོན་འཁྱོལ་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་ཧུར་ཐག་གཏོང་བ་་་་་་་་་་ མཉམ་ལས་དང་ཐུན་མོང་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུ་་
རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་ཆེད་དགེ་མཚན་ལྡན་པའི་ལེགས་་་་་་
བཅས་བྱས་ཏེ་གྲོས་མཐུན་སྔ་ཙམ་དོན་འཁྱོལ་ཐུབ་ནས་ཕན་་་་་ ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་རེད།
སྐྱེས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་རེད།
འབྲས་ཐོན་པ་བྱེད་དགོས་པའི་ཐུགས་རེ་གནང་བ་རེད། བོད་་
ཡའོ་ཀྲེན་ཧྭ་ཡིས་གྲོས་མཐུན་གྱི་ནང་དོན་ལག་བསྟར་་་་་་་་

རྒྱལ་ཡོངས་ལུས་རྩལ་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་ཁ་གཏད་བོད་སྐྱོར་ལས་དོན་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པ་འཚོགས་པ།

(པར་ངོས་དང་པོར་མཐུད) ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་་་་་་་
དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་ཆེ་དགྲ་ལྷས་ཤིས་ཚིག་གསུངས་པ།
རྒྱལ་ཁབ་ལུས་རྩལ་སྤྱི་ཁྱབ་ཅུས་ཀྱི་ཅུས་ཀྲང་གཞོན་པ་ཀའོ་ཀྲི་ཏན་གྱིས་་
ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ། རྒྱལ་ཁབ་ལུས་རྩལ་སྤྱི་ཁྱབ་ཅུས་ཀྱི་་་་་་་
ཅུས་ཀྲང་གཞོན་པ་ལི་ཡིང་ཁྲོན་དང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང་་་་་་
དྲུང་ཆེ་ལིའུ་ཅང་བཅས་ཚོགས་འདུར་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད།
ཀོའུ་ཀྲུང་ཝུན་གྱིས་གསུངས་དོན། རྒྱལ་ཡོངས་ལུས་རྩལ་ཁོངས་་་་་
གཏོགས་ཀྱིས་ཀྲུང་དབྱང་གི་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་བཞུགས་མོལ་་་་་་་་
ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བདུན་པའི་དགོངས་དོན་ལ་གོ་བ་ཡག་པོ་ལེན་པ་་་་་་་
དང་ལག་བསྟར་གཏིང་ཟབ་བྱེད་པ་དང་། ལུས་རྩལ་གྱི་དོན་དངོས་ལ་་་
གཞི་ཚུགས་པ། ལྟེ་བའི་དོན་སྙིང་དང་དགོངས་དོན་གྱི་ངོ་བོ་ཁོང་དུ་་་་་་
ཆུད་པ། དུས་རབས་གསར་པའི་ཏང་གི་བོད་སྐྱོང་མཛད་ཇུས་ཕྱོགས་་་་་
ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་བྱེད་པ། ལུས་རྩལ་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་་་་་་་
དགེ་མཚན་དང་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་བྱེད་པ། དམངས་འཚོ་འགན་་་་་་་་
ལེན་ལེགས་གཏོང་དང་མི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཆུ་ཚད་རྒྱུན་ཆད་་་་་་་་
མེད་པར་མཐོ་རུ་གཏོང་བ་སོགས་ཀྱི་ཐད་འབད་བརྩོན་བྱེད་པ།
ལུས་རྩལ་བོད་སྐྱོར་ལས་དོན་ལ་ཕན་འབྲས་དངོས་ཐོན་པར་སྐུལ་་་་་་་་
འདེད་གཏོང་བ། མི་རིགས་ཁག་གི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ལུས་རྩལ་ལ་་་་་་་་
བརྟེན་ནས་ཡང་དག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ལྟ་བ།
མི་རིགས་ཀྱི་ལྟ་བ། རིག་གནས་ཀྱི་ལྟ་བ། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བ་་་་་་་་་་
བཅས་འཛུགས་པར་ཁྲིད་སྟོན་བྱེད་པ། ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་གཅིག་་་་་
མཐུན་འདུས་གྲུབ་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བརྟན་པོ་འཛུགས་པ་དང་མི་་་་་་་་་་་་་
རིགས་ཁག་དབར་འགྲོ་འོང་དང་། སྤེལ་རེས། མཉམ་འདྲེས་་་་་་་་་་་
བཅས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས།
ཀོའུ་ཀྲུང་ཝུན་གྱིས་གསུངས་དོན། ལུས་རྩལ་ཁ་གཏད་བོད་སྐྱོར་་་་
ནི་དུས་ཡུན་རིང་པོའི་ལས་འགན་ཞིག་རེད། “ལོ་ལྔ་ཚན་བཅུ་བཞི་་་་་་་་
པའི”རིང་ང་ཚོས་ཁ་གཏད་བོད་སྐྱོར་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་
དང་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་བླང་བྱ་གསར་པར་གོ་བ་གཏིང་ཟབ་ལེན་་
པ་དང་། བོད་ཀྱི་ལུས་རྩལ་ལས་དོན་གྱི་དུས་བབ་གསར་པ་དང་ལས་་་་་
འགན་གསར་པ་ཁོང་དུ་ཡང་དག་ཆུད་པ། རྒྱལ་ཡོངས་སྒྲིག་སྲོལ་གྱི་་་་་་་
ལེགས་ཆ་འདོན་སྤེལ་བཅས་བྱས་ཏེ། ལུས་རྩལ་ཁ་གཏད་བོད་སྐྱོར་་་་་་་་
ལས་དོན་ཞིབ་ཚགས་དང་ཏན་ཏིག་ཡག་པོ་སྒྲུབ་དགོས། འཆར་འགོད་
ཀྱི་སྣེ་ཁྲིད་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་སྟེ་ཐུན་མོང་ཐོག“ལོ་ལྔ་ཚན་བཅུ་བཞི་་་
པའི”ཁ་གཏད་རོགས་སྐྱོར་གྱི་འཆར་གཞི་ཞིབ་བཟོ་དང་། ལས་འགན་་
དང་བླང་བྱ་གཏན་འཁེལ་ཁ་གསལ་བཅས་བྱས་ཏེ། ཐུན་མོང་ཐོག་་་་་་་་

ས་གནས།

ལྷ་ས་རྡོ་སེང་གེ་ལམ་སྒོ་རྟགས།
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ལུས་རྩལ་བོད་སྐྱོར་ལས་དོན་འཆར་འགོད་ཡག་པོ་བྱེད་དགོས།
དམངས་འཚོ་ལེགས་གཏོང་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཡོང་བར་བྱས་ནས་་་་་་
བོད་སྐྱོར་སྲིད་ཇུས་དང་། མ་དངུལ། རྣམ་གྲངས་བཅས་དམངས་་་་་་་་་
འཚོའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་དེ་བས་མང་བ་གཟིགས་སྐྱོང་བྱས་ཏེ་བོད་སྐྱོར་་་་་་་
རྣམ་གྲངས་བོད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དངོས་དང་འཚམ་པར་བྱེད་དགོས།
ཤེས་ལྡན་མི་སྣའི་བོད་སྐྱོར་ལས་དོན་གཏིང་ཟབ་སྤེལ་ནས་བོད་ལ་་་་་་་་་་་
རིགས་ཁག་གི་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་སློབ་སྦྱོང་དང་། གནས་སྦྱར། སྦྱོང་་་་་་་་་་་
བརྡར་བཅས་ཀྱི་གོ་སྐབས་དེ་བས་མང་བ་སྤྲོད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་་་་་་་་་་་
རིགས་ཁག་གི་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་བོད་དུ་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་པར་འདེམས་་་་་་་
གཏོང་ཧུར་ཐག་བྱེད་དགོས། གཞོན་ནུ་ལོ་ཆུང་གི་ལུས་རྩལ་འཕེལ་་་་་་་་
རྒྱས་ཧུར་ཐག་གཏོང་བ་དང་། ལུས་རྩལ་གྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ཁྱད་ལྡན་སློབ་གྲྭ་་
དང་མཐོ་སློབ་ཀྱི་ཆུ་ཚད་མཐོ་བའི་ལུས་རྩལ་རུ་ཁག་འཛུགས་སྐྱོང་ལ་་་་་་
དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བྱེད་པ། རྩལ་འགྲན་ལུས་རྩལ་གྱི་རྗེས་གྲབས་ཤེས་་་་
ལྡན་མི་སྣ་གསོ་སྐྱོང་གི་རྨང་གཞི་བརྟན་དུ་དང་རྒྱ་ཆེར་གཏོང་བ། བོད་་
ཀྱིས་སྣ་མང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གཞོན་ནུ་ལོ་ཆུང་གི་ལུས་རྩལ་འགྲན་་་
བསྡུར་སྒྲིག་འཛུགས་བྱ་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་སྐུལ་ལྕག་བཅས་བྱེད་་་་་་་་་་་་་
དགོས། “རང་བརྟེན”ནུས་པ་ཆེ་རུ་ཧུར་ཐག་གཏོང་བ་དང་། ལུས་་་་་་
རྩལ་བོད་སྐྱོར་གྱི་འདུ་ཤེས་དང་བྱ་ཐབས་སྒྱུར་བ། རིག་སྟོབས་ཀྱི་རྒྱབ་་་
སྐྱོར་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་མ་ལག་་་་་་
དང་། ལས་རིགས་ཀྱི་ཚད་གཞི། ཐོན་ལས་ཀྱི་འཆར་འགོད། གཉེར་་་་་
སྐྱོང་དོ་དམ་སོགས་ཐད་ཤུགས་སྣོན་མང་ཙམ་བརྒྱབ་ནས། བོད་ཀྱི་་་་་་་་
ལུས་རྩལ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གཏིང་ཤུགས་དང་ནང་སྐྱེས་སྒུལ་ཤུགས་ཆེ་རུ་་་་
གཏོང་དགོས། ཁ་གཏད་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཞིང་ཆེན་དང་གྲོང་་་་་་
ཁྱེར་གྱི་ལུས་རྩལ་བོད་སྐྱོར་བྱེད་སྟངས་གསར་གཏོད་བྱས་ཏེ། ཞིང་་་་་་་་
ཆེན་དང་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་གི་བོད་སྐྱོར་སྲིད་ཇུས་དང་། མ་དངུལ། རྣམ་་་
གྲངས་བཅས་དེ་བས་མང་བ་ལུས་རྩལ་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་གཏོང་རྒྱུའི་་་་་་་་་་་་
བརྩོན་ལེན་ཧུར་ཐག་བྱེད་དགོས།
ཝུའུ་དབྱིང་ཅེས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་རྒྱལ་་་་་་་
ཁབ་ལུས་རྩལ་སྤྱི་ཁྱབ་ཅུས་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་ལུས་རྩལ་ཁོངས་་་་་་་་་་་་་་
གཏོགས། ཁ་གཏད་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཞིང་ཆེན་དང་གྲོང་ཁྱེར་་་་་་
བཅས་ཀྱིས་དུས་ཡུན་རིང་པོའི་ནང་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་དང་ལྷག་པར་དུ་་་
ལུས་རྩལ་བྱ་གཞག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རོགས་རམ་གནང་བར་སྙིང་་་་་་་་་་་་
དབུས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་མ་ཟད། ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་། རང་་་་་
ལྗོངས་ཀྱི་སྒྱུར་འཕེལ་བརྟན་གསུམ་གྱི་བྱ་གཞག་ཁག་ལ་ཐོབ་པའི་གྲུབ་་་་
འབྲས་བཟང་པོ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་གནང་བ་དང་། ལུས་རྩལ་བྱ་་་་་་་

སྦྲག་ཨང་། 850000

ཁ་པར་ཨང་གྲངས། 6335974

ཀྲུང་གོའི་བར་སྣང་ས་ཚིགས་ཐན་ཧོ་གྲུ་ཚང་ཨ་མ་
འཕེན་གཏོང་ལས་འགན་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ།

(པར་ངོས་དང་པོར་མཐུད) ཁྱེད་ཚོས
“མདེལ་གཉིས་དང་སྲུང་སྐར་གཅིག”གི་སྙིང་་
སྟོབས་དང་མི་བཞུགས་འཇིག་རྟེན་འཕུར་་་་་་་་
སྐྱོད་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས་དར་སྤེལ་ཤུགས་ཆེན་་་་་་་་་་་
བཏང་སྟེ། རང་བརྟེན་རང་འབད་དང་་་་་་་་་་་་
གསར་གཏོད་ཚད་བརྒལ་བྱས་ཐོག བར་སྣང་་
ས་ཚིགས་བསྐྲུན་པའི་ལས་འགན་ཁྱོན་ཡོངས་་་་
ནས་ལེགས་སྒྲུབ་བྱས་ཏེ། སྤྱི་ཚོགས་རིང་་་་་་་་་་་
ལུགས་དེང་རབས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱོགས་་་་་་་
ཡོངས་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་ཆེད་ལེགས་སྐྱེས་་་་
གསར་པ་དེ་བས་ཆེ་བ་འབུལ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད་་་་
ཅེས་བསྟན་གནང་ཡོད་པ་རེད།
ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་་་་་
རྒྱུན་ཨུ་དང་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཙུང་ལི་་་་
ལི་ཁེ་ཆང་དང་། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་་་་་
སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང་ཀྲུང་དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་་་་་
ཁྲུའི་ཧྲུའུ་ཅི་ཝང་ཧུའུ་ཉིང་གིས་པེ་ཅིང་འཇིག་་
རྟེན་འཕུར་སྐྱོད་ཚོད་འཛིན་ལྟེ་གནས་ནས་་་་་་་
འཕེན་གཏོང་གི་གནས་ཚུལ་དངོས་གཟིགས་་་་་
པ་རེད།
ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་
ཡོན་དང་ཀྲུང་དབྱང་དམག་ཨུད་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་་་་་་
གཞོན་པ་ཀྲང་ཡིའུ་ཞ་ཡིས་ཧའེ་ནན་ཝུན་ཁྲང་་
འཇིག་རྟེན་འཕུར་སྐྱོད་འཕེན་གཏོང་ཁུལ་་་་་་་་
ནས་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་རྟེན་འབྲེལ་གློག་འཕྲིན་་་་་་

སྒྲོག་སྦྱངས་གནང་བ་རེད།
ཀྲུང་གོའི་བར་སྣང་ས་ཚིགས་ནི་ཀྲུང་་་་་་
གོས་རང་ཚུགས་རང་བརྟེན་གྱིས་བཟོས་པ་་་་་་་
དང་གཉེར་སྐྱོང་བྱེད་པའི་མི་བཞུགས་བར་་་་་་་
སྣང་ས་ཚིགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཐན་ཧོ་གྲུ་་་་
ཚང་ཨ་མ་དང་། མཁའ་འདྲི་ཚོད་ལྟའི་གྲུ་་་་་་་་་
ཚང་། མོང་ཐན་ཚོད་ལྟའི་གྲུ་ཚང་བཅས་གྲུ་་་་་
ཚང་གསུམ་ལས་གྲུབ་ཡོད། ཐན་ཧོ་གྲུ་ཚང་ཨ་་
མ་ནི་བར་སྣང་ས་ཚིགས་ཀྱི་དོ་དམ་དང་ཚོད་་་་
འཛིན་ལྟེ་གནས་ཤིག་དང་། འཕེན་གཏོང་་་་་་་
བྱས་ནས་འཁོར་ལམ་ཐོག་ཞུགས་པའི་བར་་་་་་་
སྣང་ས་ཚིགས་ཀྱི་གྲུ་ཚང་དང་པོ་དེ་རེད། ལས་
འགན་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ་ལྟར་ན། བར་སྣང་་་
ས་ཚིགས་2022ལོར་འཁོར་ལམ་ཐོག་བསྐྲུན་་་
རྒྱུའི་ལས་འགན་ལེགས་སྒྲུབ་བྱ་རྩིས་ཡོད་ཅིང་།
དེར་དུས་ཡུན་རིང་པོར་སའི་གོ་ལ་དང་བར་་་་་
ཐག་ཉེ་བའི་བར་སྣང་ཁམས་སུ་ཚན་རིག་ཚོད་་
ལྟ་དང་ལག་རྩལ་ཚོད་ལྟ་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་།
བར་སྣང་ཁམས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཕྱོགས་བསྡུས་་་་
གསར་སྤེལ་དང་བེད་སྤྱོད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་་་་་་
ལྡན་ཞིང་། དེ་ནས་བཀོལ་སྤྱོད་དང་འཕེལ་་་་་་
རྒྱས་ཀྱི་དུས་མཚམས་སུ་བརྗེ་སྒྱུར་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་་
པ་རེད། (སྤེན་ཚེ་དང་བསྟན་བཟང་གིས་་་་་་
སྒྱུར་ཞུས་བྱས)

(པར་ངོས་དང་པོར་མཐུད) 《དམངས་་་་་
དོན་དང་ཚོང་དོན་ཁྲིམས་འཛིན་གཞོགས་་་་་་་་
འདེགས་བྱ་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་དབྱི་རན་དབྱི་སི་ལམ་སྤྱི་་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆིངས་ཡིག》ལ་ཆོག་མཆན་
སྤྲོད་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་་་་་་་་་་་
འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་་་་་་
གཏན་འབེབས། 《སྤྱི་ལེ་ངོས་གྲུའི་བཤམས་་་་་
སྟོན་གནམ་དཔྱད་ས་ཚིགས་འཛུགས་པའི་སྤྱི་་་་
ཆིངས》ལ་ཆོག་མཆན་སྤྲོད་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་་་་
ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་་་་
ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་གཏན་འབེབས་བཅས་ལ་་་་་་་
བརྡས་ཐག་བཅད་ནས་གྲོས་འཆམ་བྱུང་བ་་་་་་་
རེད།
ཚོགས་འདུའི་ཐོག འཐུས་མི་འགའ་་་་་་་
ཞིག་གི་འཐུས་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་་་་་་་
ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་
ཡོན་ལྷན་ཁང་འཐུས་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཞིབ་་་་་་་་་

བཤེར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་སྙན་སྒྲོན་ལ་་་་་་་་་་་
བརྡས་ཐག་བཅད་ནས་གྲོས་འཆམ་བྱུང་བ་་་་་
རེད།
ཚོགས་འདུའི་ཐོག བརྡས་ཐག་བཅད་པ་
བརྒྱུད། ལིན་ཏོ་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་་་་་་་་་་་་
འཐུས་ཚོགས་ཕྱིར་སྡོད་རང་མི་ཨུ་ཡོན་ལྷན་་་་་་
ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པའི་ཨུ་ཡོན་ལ་བསྐོ་་་་་
གཞག་བྱས་པ་དང་། ཅང་ཧུང་ཅུན་གྱི་ཀྲུང་གོ་
མི་དམངས་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་དམག་དོན་
ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་ཅན་ཁྲ་ཀྲང་གི་གོ་གནས་་་་་
ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པ། ཁྲེང་ཏུང་ཧྥང་ཀྲུང་གོ་མི་་
དམངས་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་དམག་དོན་་་་་་
ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་ཅན་ཁྲ་ཀྲང་ལ་བསྐོ་གཞག་་
བྱས་པ་བཅས་རེད།
ཚོགས་འདུའི་ཐོག ད་དུང་བསྐོ་གཞག་་་་
དོན་གནད་གཞན་དག་ལ་བརྡས་ཐག་བཅད་་་་
ནས་གྲོས་འཆམ་བྱུང་བ་རེད།
(ལྷ་དབང་གིས་བསྒྱུར། བཀྲ་ཚེས་ཞུས)

གཞག་དེ་མེད་པ་ནས་ཡོད་པའི་བར་དང་། ཡོད་པ་ནས་ཟམ་མི་ཆད་་་་་
པར་འཕེལ་རྒྱས་སྟོབས་ཆེར་སོང་སྟེ་བོད་ཀྱི་རྒྱུན་མཐུད་བརྟན་ལྷིང་་་་་་་་
དང་། མགྱོགས་མྱུར་འཕེལ་རྒྱས། ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་གཅིག་མཐུན་་་་་་་་་
འདུས་གྲུབ་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཟབ་ཏུ་གཏོང་བ་སོགས་ཐད་ལེགས་སྐྱེས་ཧུར་་་་
ཐག་ཕུལ་བ་ཕྱིར་དྲན་གནང་བ་རེད།
ཝུའུ་དབྱིང་ཅེས་གསུངས་དོན། ཏང་གི་སྐབས་བཅུ་དགུ་པའི་་་་་་་་་
ཀྲུང་ཨུ་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་ལྔ་པའི་ཐོག “ལོ་ལྔ་ཚན་བཅུ་་
བཞི་པ”དང་དེ་བས་རིང་བའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་ལུས་རྩལ་བྱ་གཞག་འཕེལ་
རྒྱས་གཏོང་བའི་བརྗིད་ཆེའི་འཆར་གཞི་བཀོད་ཡོད། ཀྲུང་དབྱང་གི་་་་་་
བོད་ཀྱི་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བདུན་པའི་་་་་
ཐོག་བོད་ཀྱི་ལུས་རྩལ་འཕེལ་རྒྱས་ཐད་བླང་བྱ་ཁ་གསལ་བཏོན་ནས།
ང་ཚོས་དུས་རབས་གསར་པའི་བོད་ཀྱི་ལུས་རྩལ་ལས་དོན་ཡག་པོ་སྒྲུབ་་་
པར་ཁ་ཕྱོགས་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་ལུས་རྩལ་སྤྱི་ཁྱབ་ཅུས་་་་
དང་རྒྱལ་ཡོངས་ལུས་རྩལ་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱིས་སྔར་རྒྱུན་བཞིན་བོད་་
ཀྱི་ལུས་རྩལ་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཐུགས་ཁུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཏེ། ང་་་
ཚོར་ལུས་རྩལ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཞན་ཆ་སེལ་རོགས་བྱས་ནས་རྒྱལ་སྤྱི་་་་་་་
དང་། རྒྱལ་ཡོངས། ས་ཁོངས། ས་གནས་རང་བཞིན་བཅས་ཀྱི་་་་་་
འགྲན་བསྡུར་དེ་བས་མང་བ་གཉེར་བ་དང་། ས་གནས་འདི་གའི་་་་་་་
ཕུལ་བྱུང་ལུས་རྩལ་པ་དེ་བས་མང་བ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་པ། བོད་ཀྱི་རི་་་་་
ཁུལ་གྱི་ཕྱོགས་ཐོན་ལུས་རྩལ་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ།
མི་རིགས་ཁག་དབར་འགྲོ་འོང་དང་། སྤེལ་རེས། མཉམ་འདྲེས་་་་་་་་་
བཅས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་ཆེད་ལེགས་སྐྱེས་གསར་པ་དེ་བས་ཆེ་བ་་་
འབུལ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད། ང་ཚོས་ལུས་རྩལ་བོད་སྐྱོར་གྱི་སྲིད་ཇུས་ཁག་་
གང་ལེགས་སྤྱད་དེ་རྒྱལ་ཡོངས་ལུས་རྩལ་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་ཐུགས་་་་་
ཁུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་དེ་བོད་ཀྱི་ལུས་རྩལ་བྱ་གཞག་མགྱོགས་མྱུར་་་་་་་་་་་་
འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་སྒུལ་ཤུགས་ཆེན་པོར་འགྱུར་བ་
བྱེད་པ་དང་། ལུས་རྩལ་སྟོབས་ཆེའི་ལྗོངས་འཛུགས་སྐྱོང་ལ་སྐུལ་་་་་་་་
འདེད་གཏོང་བ། བརྟན་ལྷིང་དང་། འཕེལ་རྒྱས། སྐྱེ་ཁམས།
མཐའ་སྟོབས་བཅས་དོན་ཆེན་བཞི་ཡག་པོ་བསྒྲུབས་ཏེ་ཕུལ་བྱུང་གྲུབ་
འབྲས་ཐོག་ནས་བློ་མཐུན་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་སྲོག་ཤིང་གནང་བའི་་་་་་་་
ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་བྱམས་བརྩེའི་ཐུགས་ཁུར་ལ་དྲིན་ལན་འཇལ་བ་་་་
དང་། རྒྱལ་ཁབ་ལུས་རྩལ་སྤྱི་ཁྱབ་ཅུས་དང་རྒྱལ་ཡོངས་ལུས་རྩལ་་་་་་་
ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་སྒེར་སེམས་མེད་པའི་རོགས་སྐྱོར་ལ་དྲིན་ལན་་་་་་་་་
འཇལ་རྒྱུ་ཡིན།
ཆེ་དགྲ་ལྷས་གསུངས་དོན། སྔར་ནས་ད་བར་རྒྱལ་ཁབ་ལུས་་་་
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རྩལ་སྤྱི་ཁྱབ་ཅུས་ཀྱིས་ལུས་རྩལ་བོད་སྐྱོར་ལས་དོན་ལ་ཚད་མཐོའི་་་་་་་་་་་
མཐོང་ཆེན་དང་། བོད་ཀྱི་ལུས་རྩལ་བྱ་གཞག་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་་་
ཤུགས་ཆེན། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ལུས་རྩལ་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་་
གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་བ། ས་མཐོའི་ཁྱད་ལྡན་ལུས་རྩལ་བྱ་གཞག་འཕེལ་རྒྱས་་་་
ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བཅས་གནང་བས། བོད་དུ་དམངས་ཡོངས་ལུས་སྦྱོང་གི་་་་་
དར་སྲོལ་ཞིག་ཆགས་པ་དང་། རྩལ་འགྲན་ལུས་རྩལ་གྱི་བཀྲག་་་་་་་་་་་་་་
མདངས་ལྷག་པར་འཚེར་བ། ལུས་རྩལ་ཐོན་ལས་ཀྱི་སྤུས་ཚད་མཐོ་རུ་་་་
དང་ཕན་འབྲས་ཆེ་རུ་སོང་བ་བཅས་བྱུང་ཡོད། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱིས་་་་
ད་ཐེངས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་གོ་སྐབས་སུ་བྱས་ཏེ་སྦྲེལ་མཐུད་དོན་འཁྱོལ་་་་་་་
ལས་དོན་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཡག་པོ་སྒྲུབ་པ་དང་། བྱ་ཐབས་ནན་ཏན་་་
བཟོ་བ་དང་ཞིབ་ཚགས་སུ་གཏོང་བ། བོད་སྐྱོར་མ་དངུལ་ཚང་མ་ཡག་་་
པོ་སྤྱོད་པ། བོད་སྐྱོར་རྣམ་གྲངས་ཚང་མར་དོ་དམ་ཡག་པོ་བྱེད་པ།
བོད་སྐྱོར་ལས་བྱེད་པ་ཚང་མར་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་ངང་གཅེས་སྐྱོང་་་་
བཅས་བྱས་ཏེ་བྱ་སྤྱོད་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བློ་ཡིད་ཚིམ་པའི་རྒྱུགས་ལན་་་
ཞིག་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན།
（རིག་རྡོར་དང་སྐལ་མཆོག་གིས་སྒྱུར་ཞུས་བྱས）

今日主要内容
▲

中国空间站天和核心舱发射任务成功
▲ 十三届全国人大常委会第二十八次会
议在京闭幕
▲ 第六次全国体育系统对口支援西藏工
作会议召开
▲ 自治区人民政府与宝能集团签订战略
合作框架协议

第一版

▲

第二版

党的声音进万家
何文浩出席全区政法队伍教育整顿领
导小组办公室第十次主任会议
▲ 1 月至 4 月山南市兑现基础养老金提
标资金 70 余万元
▲ 拉萨市共享电动车上号牌

第三版

▲

周末乐园

第四版

▲

图片新闻

▲

ཁ་ས་ཚགས་པར་རྒྱག་དུས་ཆུ་ཚོད། 4:00

བརྒྱབ་ཟིན་དུས་ཆུ་ཚོད།

6:50

