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ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་མང་ཚོགས་ཀྱི་སེམས་ལ་ངེས་སུ་འཇུག་དགོས།
2020 ལོསྐྱོ འི ་འི ཟླ12པའིསྤྱི ་ཚཚེ སོ7ཉིསྤྱི ན་གྱིསྤྱི ་སྔོ་

དྲོསྐྱོར། ཡུསོ་ཧྲུའུ་བསྐྱོད་རསྤྱིགིསོ་རངོ་སྐྱོསྐྱོངོ་ཁུལོ་ཆུ་
དམར་ལོལེབ་རྫསྐྱོངོ་བདལེ་ལོལེགིསོ་སྡེལེ་ཁུལོ་མདུན་གྱིསྤྱི་
ཐངོ་ཆལེན་དུ། འིབྲོསྐྱོགི་པ་ཚཚོ་སྔོ་མསྐྱོ་ནསོ་གིནསོ་དལེར་
འིཛོཚོམསོ་ཏལེ། སྒྲསྐྱོགི་འིགྲེལེལོ་ཚཚོགིསོ་པསོ་ཏངོ་གིསྤྱི་
སྐོབསོ་བཅུ་དགུ་པའིསྤྱི་ཀྲུངོ་ཨུ་ཚངོ་འིཛོཚོམསོ་གྲེསྐྱོསོ་
ཚཚོགིསོ་ཐལེངོསོ་ལྔ་པའིསྤྱི་དགིསྐྱོངོསོ་དསྐྱོན་སྡེལེ་ཁུལོ་དུ་
བསྐྱོསྐྱོད་པའིསྤྱི་སྒྲསྐྱོགི་འིགྲེལེལོ་བྱེ་འིགུལོ་སྤེལེལོ་བར་
བསྒུགི་འིདུགི
སྔོ་དྲོསྐྱོའི་འིདུསོ་ཚཚོད10ཡསྤྱི་སྟེལེངོ་། སྒྲསྐྱོགི་འིགྲེལེལོ་
ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་བརྒྱུད་སྒྲོག་བྱེད་བཞིན་པ།
བྱེ་འིགུལོ་དངོསྐྱོསོ་སུ་མགིསྐྱོ་བརྩོམསོ། ཆུ་དམར་
ལོལེབ་རྫསྐྱོངོ་གིསྤྱི་དུསོ་རབསོ་གིསོར་པའིསྤྱི་ཏངོ་ཨུའིསྤྱི་གིཞུངོ་ལུགིསོ་སྒྲསྐྱོགི་ ཆུ་དམར་ལོལེབ་རྫསྐྱོངོ་གིསྤྱི་དཔལོ་འིབྱེསྐྱོར་དངོ་སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགིསོ་འིཕལེལོ་རྒྱསོ་ཀྱིསྤྱི་
འིགྲེལེལོ་ཚཚོགིསོ་པའིསྤྱི་ཁསྐྱོངོསོ་མསྤྱིའིམ་རྫསྐྱོངོ་སྤྱིསྤྱི་ཁྱབ་བཟསྐྱོ་ཚཚོགིསོ་ཀྱིསྤྱི་ ད་ཡསྐྱོད་གིནསོ་བབ་དངོ་ཟུངོ་འིབྲོལེལོ་བྱེསོ་ཏལེ། ཏངོ་གིསྤྱི་ཁྱསྐྱོན་ཡསྐྱོངོསོ་
ཀྲུའུ་ཞིསྤྱི ་ གིཞིསྐྱོ ན ་པ་འིཕགིསོ་བསོསྐྱོ ད ་ཀྱིསྤྱི སོ །“‘ ལྔ་བཅུ་ ཀྱིསྤྱི་མགིསྐྱོ་ཁྲོསྤྱིད་རྒྱུན་འིཁྱསྐྱོངོསོ་དངོ་ཕྱོསྐྱོགིསོ་སོསྐྱོ་སོསྐྱོའི་འི སྟེསྐྱོབསོ་ཤུགིསོ་
ཡསྤྱི་འིཆར་འིགིསྐྱོད་དམསྤྱིགིསོ་
གིསུམ ’སྐོབསོ་སུ་བླངོསོ་པའིསྤྱི་འིཕལེལོ་རྒྱསོ་དངོ་གྲུབ་འིབྲོསོ་ལོ་ སྐུལོ་སློསྐྱོངོ་བྱེསོ་ནསོ།‘ ལྔ་བཅུ་བཞིསྤྱི ’
རྫསྐྱོངོ་ཡསྐྱོངོསོ་མསྤྱི་དམངོསོ་ཀྱིསྤྱི་ཁསོ་ལོལེན་ཐསྐྱོབ་པ་དངོ་། ཆུ་དམར་ལོལེབ་ འིབལེན་མངོསྐྱོན་འིགྱུར་བྱེལེད་ཆལེད་མཐུན་སྒྲསྤྱིལོ་འིབད་འིཐབ་བྱེལེད་
རྫསྐྱོངོ་དབུལོ་ནགི་སོ་ཁུལོ་ཞིསྤྱིགི་ནསོ་དབུལོ་ཕསྐྱོངོསོ་ཀྱིསྤྱི་ཞྭ་མསྐྱོ་ཕུད་པ་ དགིསྐྱོསོ་པ་དལེ་ཡསྤྱིན། ”
དུསོ་འིདསྤྱིར། ཐངོ་ཆལེན་དུ་རུབ་པའིསྤྱི་མངོ་ཚཚོགིསོ་ཇིལེ་མངོ་ནསོ་
མངོསྐྱོན་འིགྱུར་བྱུངོ་ཞིསྤྱིངོ་། མངོ་ཚཚོགིསོ་ཀྱིསྤྱི་འིཚཚོ་བར་བདལེ་སྡེསྐྱོད་ལོསོ་
བརྩོསྐྱོན་བྱུངོ་བ་འིདསྤྱི་ཏངོ་དངོ་རྒྱལོ་ཁབ་ཀྱིསྤྱི་སྲིསྤྱིད་ཇུསོ་ཀྱིསྤྱི་རྒྱབ་སྐྱོསྐྱོར་ ཇིལེ་མངོ་དུ་གྱུར་པསོ། ཀུའིསྐྱོ་སྒྲསྐྱོལོ་མསོ་སྐོད་གིསོངོ་ཇིལེ་མཐསྐྱོར་བཏངོ་
དངོ་རྫསྐྱོངོ་ཡསྐྱོངོསོ་ཀྱིསྤྱི་ལོསོ་བྱེལེད་པ་དངོ་མངོ་ཚཚོགིསོ་ཀྱིསྤྱིསོ་མཉིམ་དུ་ སྟེལེ།“ ད་ལྟ‘ ལྔ་བཅུ་གིསུམ ’གྱིསྤྱིསོ་ངོ་ཚཚོའིསྤྱི་ཆུ་དམར་ལོལེབ་ལོ་
འིབད་བརྩོསྐྱོན་བྱེསོ་པ་དངོ་ཁ་འིབྲོལོ་ཐབསོ་མལེད་པསོ། ངོ་ཚཚོསོ་ གིནམ་སོ་བླ་འིསྐྱོགི་བརྗེལེ་བ་ལྟ་བུའིསྤྱི་འིགྱུར་ལྡསྐྱོགི་བྱུངོ་དུ་བཅུགི་ཡསྐྱོད་
ལོ། འིདསྤྱི་ནསྤྱི་ཀྲུངོ་གིསྐྱོའི་འི ཁྱད་ཆསྐྱོསོ་ལྡན་པའིསྤྱི་སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགིསོ་རསྤྱིངོ་ལུགིསོ་
ནན་ཏན་གྱིསྤྱིསོ་སློསྐྱོབ་སྦྱོསྐྱོངོ་དངོ་ལོགི་ལོལེན་བྱེལེད་དགིསྐྱོསོ ”
ཟལེར།
དལེ་རྗེལེསོ། རྫསྐྱོངོ་སྲིསྤྱིད་གྲེསྐྱོསོ་ཀྱིསྤྱི་ཀྲུའུ་ཞིསྤྱི་གིཞིསྐྱོན་པ་ཀུའིསྐྱོ་སྒྲསྐྱོལོ་མསོ་ ལོམ་ལུགིསོ་ཀྱིསྤྱི་ཁྱད་འིཕགིསོ་རངོ་བཞིསྤྱིན་གྱིསྤྱི་གིཅསྤྱིགི་བསྡུསོ་མཚཚོན་
སྐོད་སྦུགི་བླངོསོ་ནསོ་བཤད་རྒྱུར།“ ཏངོ་གིསྤྱི་སྐོབསོ་བཅུ་དགུ་ རྟོགིསོ་རལེད། ངོ་ཚཚོསོ་ཡསྤྱིན་གིཅསྤྱིགི་མསྤྱིན་གིཉིསྤྱིསོ་ཏངོ་གིསྤྱི་སྐོབསོ་བཅུ་
པའིསྤྱི་ཀྲུངོ་ཨུ་ཚངོ་འིཛོཚོམསོ་གྲེསྐྱོསོ་ཚཚོགིསོ་ཐལེངོསོ་ལྔ་པ‘ ལོསྐྱོ་བརྒྱ་ དགུ་པའིསྤྱི ་ ཀྲུངོ་ཨུ་ཚངོ་འིཛོཚོ མ སོ་གྲེསྐྱོ སོ ་ཚཚོ གི སོ་ཐལེ ངོ སོ་ལྔ་པའིསྤྱི ་
ཕྲོགི་གིཉིསྤྱིསོ ’
ཀྱིསྤྱི་འིབད་འིཐབ་དམསྤྱིགིསོ་འིབལེན་གྱིསྤྱི་ལོསྐྱོ་རྒྱུསོ་བསྣསྐྱོལོ་ དགིསྐྱོངོསོ་དསྐྱོན་སློསྐྱོབ་སྦྱོསྐྱོངོ་ནན་ཏན་བྱེལེད་དགིསྐྱོསོ་ལོ།‘ རངོ་རྟོསྐྱོན་
མཚམསོ་སུ་འིགྲེལེངོསོ་ཏལེ། རངོ་རྒྱལོ་གྱིསྤྱི་མ་འིསྐྱོངོསོ་འིཕལེལོ་རྒྱསོ་ཀྱིསྤྱི་ བཞིསྤྱི ’བརྟོན་པསྐྱོར་བཏངོ་ན། ངོ་ཚཚོའིསྤྱི་འིཚཚོ་བ་ཉིསྤྱིན་རལེ་བཞིསྤྱིན་ཇིལེ་
བརྗེསྤྱིད་ཆགིསོ་པའིསྤྱི་འིཆར་འིགིསྐྱོད་རསྤྱི་མསྐྱོ་བཞིལེངོསོ་པ་དངོ་། འིགྱུར་ རྒྱསོ་ཇིལེ་ལོལེགིསོ་སུ་འིགྲེསྐྱོ་བར་ཡསྤྱིད་ཆལེསོ་ཡསྐྱོད། ”
ལྡསྐྱོགི་ལོ་ཁ་གིཏད་འིཇིལོ་བ་དངོ་རྣམ་པ་གིསོར་པ་བཏསྐྱོད་པའིསྤྱི་རྩོལེ་
“ བཤད་པ་ཧ་ཅངོ་བཟངོ་གིསྤྱི། དངོསྐྱོསོ་གིནསོ་དྲོངོ་གིནསོ་རལེད།
རསྤྱིམ་ཇུསོ་འིགིསྐྱོད་བཟསྐྱོསོ་པ་དལེ་ལོ། ཏངོ་དངོ་རྒྱལོ་ཁབ་འིཕལེལོ་རྒྱསོ་ དལེ་རསྤྱིངོ་ངོསོ་མགིསྐྱོ་མཇུགི་ཀུན་ལོ་ཞིསྤྱིབ་ཏུ་མཉིན་པ་ཡསྤྱིན། བཤད་པ་
ཀྱིསྤྱི་འིཕལེལོ་རསྤྱིམ་ཁྲོསྐྱོད་དུ་ཁྱསྐྱོན་ཡསྐྱོངོསོ་རངོ་བཞིསྤྱིན་དངོ་ལོསྐྱོ་རྒྱུསོ་རངོ་ ཚངོ་མ་གིསྐྱོ་ཆསྐྱོད་ཏགི་ཏགི་རལེད། སྲིསྤྱིད་ཇུསོ་ངོསྐྱོ་མ་བཟངོ་གིསྤྱི་ཡ། རྒསོ་
ལེ ་
བཞིསྤྱིན་གྱིསྤྱི་དསྐྱོན་སྙིསྤྱིངོ་ལྡན། དལེ་རསྤྱིངོ་ངོསོ་བཤད་འིདསྐྱོད་པ་ནསྤྱི་ཇིསྤྱི་ལྟར་ སོསྐྱོངོ་ནའིངོ་འིཚཚོ་བའིསྤྱི་ཡངོསྐྱོ ་ཁུངོསོ་ལོ་འིདངོ་རྒྱགི་མ་སྤྱི དགིསྐྱོསོ། ངོ་ན་སྤྱི ཆསོ

བཟངོ་ཞིསྤྱིངོ་ཆལེསོ་སྐྱོསྤྱིད་པའིསྤྱི་དུསོ་རབསོ་ལོ་ཁལེལོ་སོསྐྱོངོ་
བ་རལེད། ”རྒན་སྐྱོསྐྱོངོ་སྲིསྤྱིད་ཇུསོ་སྒྲསྐྱོགི་འིགྲེལེལོ་བྱེལེད་
ཀྱིསྤྱིན་པའིསྤྱི་སྐོབསོ་སུ། དབུ་སྐྲ་དཀོར་པསྐྱོར་གྱུར་ཡསྐྱོད་
པའིསྤྱི་རྒན་པསྐྱོ་ཞིསྤྱིགི་གིསྤྱིསོ་མསྤྱིགི་ཤལེལོ་ཞིསྤྱིགི་དལོ་བ་དལོ་
བུསོ་མགི
སྤྱི ་མཐར་བསྐོསྐྱོན་ཞིརསྐྱོ ། ལོགི་ཏུ་སྨྱུ་གུ་ཐགི
སྐྱོ སོ་
ཏལེ་འིབྲོསྤྱི་ཞིསྐྱོར་དངོ་འིདསྐྱོན་ཞིསྐྱོར་ཟསྤྱིན་བྲོསྤྱིསོ་སུ་འིདལེབསོ་
བཞིསྤྱིན་ཡདསྐྱོ །
“ ངོསོ་ཆལེསོ་དསྐྱོ་ཁུར་བྱེལེད་སོ་ནསྤྱི་སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགིསོ་
འིགིན་སྲུངོ་ལོ་འིགྱུར་ལྡསྐྱོགི་བྱུངོ་ཡསྐྱོད་མལེད་དལེ་ཡསྤྱིན་
ལོ། དལེའིསྤྱི་འིཕྲོསྐྱོ་ནསོ་བྱེསྤྱིསོ་པ་སློསྐྱོབ་གྲྭར་སྐྱོལེལོ་བའིསྤྱི་
གིནད་དསྐྱོན་དལེ་ཡསྤྱིན་པསོ། དལེའི་སྤྱི ཕྱོསྐྱོགིསོ་ཀྱིསྤྱི་ཁལེ་བཟངོ་
སྲིསྤྱིད་ཇུསོ་འིདྲོ་ཡསྐྱོད་དམ ”
ཞིལེསོ་ཁྱསྤྱིམ་ཚངོ་སྡེལེ་ཁུལོ་དུ་བསྡེད་ཡསྐྱོད་པའིསྤྱི་
འིབྲོསྐྱོགི་པ་དཀོསྐྱོན་མཆསྐྱོགི་འིཕྲོསྤྱིན་ལོསོ་ཀྱིསྤྱིསོ་དལེ་ལྟར་དྲོསྤྱིསོ། དུསོ་ཚཚོད་
གིཅསྤྱིགི་ལོ་གིཏན་འིཁལེལོ་བྱེསོ་ཡསྐྱོད་པའིསྤྱི་སྒྲསྐྱོགི་འིགྲེལེལོ་དལེ། སྡེལེ་ཁུལོ་
སྡེསྐྱོད་དམངོསོ་ཀྱི་སྤྱི སྤྲོ་སྐྱོ སོམལེ སོ་འིཁསྐྱོལོ་བའིསྤྱི་དྲོ་སྤྱི བའིསྤྱི་ཁྲོདསྐྱོ ་ཧ་ལོམ་དུསོ་ཚདཚོ ་
གིཉིསྤྱིསོ་ཙོམ་ལོ་ད་གིཟསྐྱོད་མཇུགི་བསྡུསོ་ཤསྤྱིངོ་། སྒྲསྐྱོགི་འིགྲེལེལོ་ཚཚོགིསོ་
པའིསྤྱི་ཁངོསྐྱོ སོ་མསོ
སྤྱི ་དྲོ་སྤྱི བ་ར་ལེ རརལེ ་ནན་ཏན་གྱིསོ
སྤྱི ་ལོན་བཏབ།
“ ཚངོ་འིཛོཚོམསོ་གྲེསྐྱོསོ་ཚཚོགིསོ་ཀྱིསྤྱི་དགིསྐྱོངོསོ་དསྐྱོན་གིཞིསྤྱི་རསྤྱིམ་གྱིསྤྱི་
གྲུ་ཟུར་རལེ་རལེར་བསྐྱོལོ་རྒྱུ་ནསྤྱི་ངོ་ཚཚོའིསྤྱི་ཐལེངོསོ་འིདསྤྱིའིསྤྱི་སྒྲསྐྱོགི་འིགྲེལེལོ་གྱིསྤྱི་
དམསྤྱིགིསོ་འིབལེན་གིཙོཚོ་བསྐྱོ་ཡསྤྱིན་ལོ། སྒྲསྐྱོགི་འིགྲེལེལོ་ཚཚོགིསོ་པའིསྤྱི་ལོསོ་
བྱེལེད་པསོ་སྒྲསྐྱོགི་འིགྲེལེལོ་གྱིསྤྱི་ཕན་འིབྲོསོ་ཆལེསོ་བཟངོ་པསྐྱོ་ཡསྐྱོངོ་ཆལེད་གྲེ་
སྒྲསྤྱིགི་ཚགིསོ་སུ་ཆུད་པ་བྱེསོ་ཡསྐྱོད། སྒྲསྐྱོགི་འིགྲེལེལོ་སྡེལེ་ཁུལོ་དུ་བསྐྱོསྐྱོད་
དགིསྐྱོསོ་པར་མ་ཟད། ད་དུངོ་སློསྐྱོབ་གྲྭ་དངོ་རྒན་གིསོསྐྱོ་ཁངོ་སོསྐྱོགིསོ་
སུའིངོ་བསྐྱོསྐྱོད་དགིསྐྱོསོ་ལོ། སྒྲསྐྱོགི་འིགྲེལེལོ་གྱིསྤྱི་ཕན་འིབྲོསོ་མངོ་ཚཚོགིསོ་
ཀྱིསྤྱི་སོལེམསོ་སུ་ཟུགི་ཏུ་བཅུགི་སྟེལེ། ངོལེད་ཅགི་གིསྤྱི་ཁྱསྤྱིམ་གིཞིསྤྱིསོ་སྔོར་
ལོསོ་མཛོཚེསོ་སྡུགི་ལྡན་པར་འིཛུགིསོ་སྐྲུན་བྱེལེད་པ་དངོ་། འིཚཚོ་བ་
སྔོར་ལོསོ་ཇིལེ་སྐྱོསྤྱིད་ཇིལེ་བདལེར་འིགྱུར་དུ་འིཇུགི་དགིསྐྱོསོ ”ཆུ་དམར་
ལོལེབ་རྫསྐྱོངོ་ཏངོ་ཨུའིསྤྱི་དྲོསྤྱིལོ་སྒྲསྐྱོགི་པུའུ་ཡསྤྱི་པུའུ་ཀྲངོ་དབྱེངོ་ཞིསྤྱི་ཧུངོ་གིསྤྱིསོ་
དལེ་ལྟར་བཤད། །
ཀྲུང་ཨུ
ཀྲུང
ཨུ་ཚོང
ཚོང་འིཛོཛོ
འིཛོཛོམསེ་གྲོགྲོ
སེ གྲོགྲོསེ་ཚོཛོ
ཚོཛོགསེ་ཐེཐེ
སེ ཐེཐེངསེ་ལྔ
སེ ལྔ་པའིའི
པའིའི་དོགགྲོངསེ་དོ
སེ དོ གྲོན་གཞིའི
གྲོན གཞིའི་རིའིམ་དུདུ་ཡོགྲོཡོགྲོདོ་པཔ་།

མཚོམཚོ་་སྔོན་གྱིས་ནག་
ནག་འབྲེའབྲེལ་ངན་
ངན་འབྲེའབྲེལ་གྱི་དོགས་
དོགས་ཡོད་
ཡོད་ཉེས་
ཉེས་ཅན1706
ཅན1706བཟུང
བཟུང་་བ་དང་
དང་གྱོད་འབྲེའབྲེལ་རྒྱུ་ནོར་
ནོར་སྒོར་དུང་
དུང་ཕྱུར1010..53སྒོསྒོ
53 ་རྒྱ་ཐེལ་
ཐེལ་གནོན་
གནོན་དང་
དང་བཀག་
བཀག་ཉར་
ཉར་བྱས་
བྱས་པ།

ནགི་འིཇིསྐྱོམསོ་ངོན་སོལེལོ་ཆལེད་དམསྤྱིགིསོ་འིཐབ་རྩོསྐྱོད་སྤེལེལོ་
2019 ལོསྐྱོ འི ་འི ཟླ 11 པར། ཞིསྤྱི ངོ ་ཆལེ ན ་སྤྱིསྤྱི ་ བདལེ ་ ཐསྤྱི ངོ ་གིསྤྱི སོ ་བྱེ་
བའིསྤྱི་ཚུན་ལོ། ཞིསྤྱིངོ་ཆལེན་ཡསྐྱོངོསོ་ཀྱིསྤྱི་སྤྱིསྤྱི་བདལེ་ལོསོ་ཁུངོསོ་ཀྱིསྤྱིསོ་ཁྱསྐྱོན་ དགིའི་བྱེསྤྱིན་ནསོ་ངོན་འིབྲོལེལོ་ནགི་འིབྲོལེལོ་གྱིསྤྱི་ནགི་ཉིལེསོ་ཚབསོ་
བསྡེསྐྱོ མ སོ་ནགི་འིབྲོལེ ལོ ་ངོན་འིབྲོལེ ལོ ་གྱིསྤྱི ་ ཚཚོ གི སོ་པ 127 གིཏསྐྱོ ར ། ཆལེ ན ་བྲོསྐྱོ སོ ་བྱེསྐྱོ ལོ ་མསྤྱི ་ སྣ 31 འིཛོའི ན ་བཟུངོ་བྱེལེ ད ་རྒྱུ་ཡསྤྱི ན ་པ་ཁྱབ་
དལེའིསྤྱི་ཁྲོསྐྱོད། ནགི་འིབྲོལེལོ་ཚཚོགིསོ་པ6དངོ་སྟེསྐྱོབསོ་ཤུགིསོ་ངོན་པའིསྤྱི་ བསྒྲགིསོ་བྱེསོ། 2020ལོསྐྱོའི ་འི ཟླ11པའིསྤྱི་ཚཚེསོ17ཉིསྤྱིན། མཇུགི་
ཉིལེསོ་ཅན་ཚཚོགིསོ་སྡེལེ44དངོ་། སྟེསྐྱོབསོ་ཤུགིསོ་ངོན་པའིསྤྱི་ཉིལེསོ་ཅན་ མཐའིསྤྱི་བྲོསྐྱོསོ་བྱེསྐྱོལོ་ཉིལེསོ་ཅན་ཏསྤྱིའིསྐྱོ་ཡུངོ་ཧྥུ་ཀྲུངོ་གིསྐྱོ་དངོ་འིབར་མའིསྤྱི་
ཚཚོགིསོ་པ77དངོ་། བསྡེསྐྱོམསོ་པསོ་ནགི་འིབྲོལེལོ་ངོན་འིབྲོལེལོ་གྱིསྤྱི་ མཐའི་མཚམསོ་ཀྱིསྤྱི་ཡུན་ནན་ཞིསྤྱིངོ་ཆལེན་ལོསྤྱིན་ཚངོ་གྲེསྐྱོངོ་ཁྱལེར་ནསོ་
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འིབྲོལེལོ་རསྤྱིགིསོ་དགུའིསྤྱི་གྱིསྐྱོད་དསྐྱོན1355མྱུལོ་ཞིསྤྱིབ་གྱིསྐྱོད་སྒྲུབ་དངོ་ “ བྲོསྐྱོསོ་བྱེསྐྱོལོ་མསྤྱི་སྣ་གིཙོངོ་སོལེལོ ”འིགུལོ་སྐྱོསྐྱོད་ཕུན་སུམ་ཚཚོགིསོ་
མསྤྱི2264ཉིལེསོ་དསྐྱོན་བཀོགི་ཉིར་བྱེསོ།
པའིསྤྱི་ངོངོ་མཇུགི་བསྡུསོ་པ་མཚཚོན། དུསོ་མཚུངོསོ་སུ། ཞིསྤྱིངོ་ཆལེན་
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ནག་འིཇོགྲོ
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སེ ངན་སེཐེ
སེཐེལ་སྤེཐེ
སྤེཐེལ་བའིའི
བའིའི་སྐབསེ
སྐབསེ་སུ
སུ།
ཆལེ ད ་དམསྤྱི གིསོ་འིཐབ་རྩོསྐྱོ ད ་སྦྲེལེ ལོ་ཐགི་བྱེསོ་ཏལེ ། མལེ ་མདའི་དངོ་
འིབར་གིསོ་ཀྱིསྤྱི་ཁྲོསྤྱིམསོ་འིགིལོ་ཉིལེསོ་བཟསྐྱོ་ལོ་ཤུགིསོ་ཡསྐྱོད་རྒུསོ་

རྡུངོ་རྡེལེགི་དངོ་ལོལེགིསོ་བཅསྐྱོསོ་གིཏསྐྱོངོ་བའིསྤྱི་ཆལེད་དམསྤྱིགིསོ་འིགུལོ་
སྐྱོསྐྱོད་སྤེལེལོ། ལོསྐྱོ་གིསུམ་གྱིསྤྱི་རསྤྱིངོ་ལོ། བསྡེསྐྱོམསོ་པསོ་མལེ་མདའི་དངོ་
འིབར་གིསོ་ཀྱིསྤྱི་གྱིསྐྱོད་དསྐྱོན68རྩོད་གིཅསྐྱོད་བྱེསོ་པ་དངོ་། རསྤྱིགིསོ་མསྤྱི་
འིདྲོ་བའིསྤྱི་ཁྲོསྤྱིམསོ་འིགིལོ་མལེ་མདའི3783དངོ་། མདལེའུ་ཁྲོསྤྱི25ལྷགི
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སྤྲོསྐྱོད་དསྐྱོ་དམ་བྱེལེད་དགིསྐྱོསོ་པའིསྤྱི་གྲེསྤྱི་ཆསོ་ཁྲོསྤྱི1.7ལྷགི ཐགི་རསྤྱིགིསོ་
འིགིད་རྫསོ་སྨིསྤྱི་ཁྲོསྤྱི1.6ལྷགི ཉིལེན་ཁ་ཆལེ་བའིསྤྱི་འིབར་གིསོ་བཟསྐྱོ་སློ་
བའིསྤྱི་རྫསོ་འིགྱུར་དངོསྐྱོསོ་པསྐྱོ་སྤྱིསྤྱི་རྒྱ215བཅསོ་རྩོསྤྱིསོ་ལོལེན་བྱེསོ།
ད་ལོསྐྱོའི་འི ལོསྐྱོ་སྟེསྐྱོད་ལོ་རྒྱལོ་ཡསྐྱོངོསོ་ནགི་འིཇིསྐྱོམསོ་གིཞུངོ་ལོསོ་
ཁངོ་གིསྤྱིསོ་ཞིསྤྱིངོ་ཆལེན31(ལྗོསྐྱོངོསོ། གྲེསྐྱོངོ་ཁྱལེར། )གིསྤྱི་ནགི་འིཇིསྐྱོམསོ་
ངོན་སོལེལོ་ཆལེད་དམསྤྱིགིསོ་འིཐབ་རྩོསྐྱོད་ལོ་མངོ་ཚཚོགིསོ་ཡསྤྱིད་ཚའིམ་
ཚད་དཔལེ་འིཐལེན་བརྟོགི་དཔྱད་བྱེསོ་པ་ལོསོ་མངོསྐྱོན་པ་ལྟར་ན།
མཚཚོ་སྔོསྐྱོན་ཞིསྤྱིངོ་ཆལེན་གྱིསྤྱི་མངོ་ཚཚོགིསོ་ནགི་འིཇིསྐྱོམསོ་ངོན་སོལེལོ་ཆལེད་
དམསྤྱིགིསོ་འིཐབ་རྩོསྐྱོད་ལོ་ཡསྤྱིད་ཚའིམ་ཚད97.37%ཡསྤྱིན་ལོ། རྒྱལོ་
ཡསྐྱོངོསོ་ཀྱིསྤྱི་ཨངོ་གིཉིསྤྱིསོ་པ་རལེད། །

