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རྒྱལ་ནང་གསར་འགྱུར།
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མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་གིས།

“གཞོན་ནུའི་འབོད་སྒྲ”2017ལོའི་དཔྱིད་དུས་ཀྱི་ལས་ཞུགས་ཞབས་ཞུའི་མཐོ་
སློབ་དྲིལ་བསྒྲགས་ཁྱབ་གདལ་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་འགོ་ཚུགས་པ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་3ཚེས་་་་་
17ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། མིག་སྔའི་དུས་ནི་མཐོ་
སློབ་ཀྱི་ལོ་འདི་རང་ལ་ཐོན་པའི་སློབ་མ་མང་པོ་ལས་ཀ་་་་་་་་་་་
འཚོལ་བའི་དུས་ཚིགས་ཡིན་ཞིང་། ཟླ་3ཚེས་17ཉིན་གུང་་་་་
གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་གི“གཞོན་ནུའི་འབོད་སྒྲ”
2017ལོའི་དཔྱིད་དུས་ལས་ཞུགས་ཞབས་ཞུའི་མཐོ་སློབ་་་་་་་
དྲིལ་བསྒྲགས་ཁྱབ་གདལ་བྱེད་སྒོ་པེ་ཅིང་དུ་དངོས་སུ་འགོ་་་་་
ཚུགས་པ་རེད། བྱེད་སྒོ་དེས་མི་སྤྱི་པུའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་འབྲིང་་་་
གིས་མཉམ་དུ་མཐོ་སློབ་སློབ་ཐོན་སློབ་མ་གདན་འདྲེན་པའི་་
ཆེད་གཉེར་ཚོགས་འདུ་དང་ཀྲུང་ཧྥ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོའི
“དངོས་སྦྱོང་སློབ་མ་སྟོང་གི་འཆར་གཞི”སོགས་རྣམ་གྲངས་
ཀྱི་ལས་ཞུགས་ཞབས་ཞུའི་ཆ་འཕྲིན་བསྡུ་སྒྲིལ་གྱིས་གཅིག་་་་་་
སྡུད་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ནས་ཞིང་ཆེན་དང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྤྱི་་་་་
པའི་ལས་ཞུགས་ཤེས་ལྡན་མི་སྣའི་ཞབས་ཞུའི་སྒྲིག་གཞི་140
མཉམ་སྒུལ་དང་ཟླ་གསུམ་པ་ནས་ལྔ་པའི་བར“གཞོན་ནུའི་་་
འབོད་སྒྲ”མཉམ་སྒུལ་འབྲེལ་གཏུག་ལས་སྟེགས་སོགས་་་་་་་་་་
བརྒྱུད་མཐོ་སློབ་ཀྱི་ལོ་འདིའི་སློབ་ཐོན་སློབ་མར་ལས་གནས་་
ཆ་འཕྲིན་ཁྲི་130ཙམ་མཁོ་འདོན་བྱ་རྒྱུ་རེད།
ངོ་སྤྲོད་བྱས་པར་གཞིགས་ན། ད་ཐེངས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་དེ་་་་
མི་སྤྱི་པུའུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཤེས་ལྡན་མི་སྣའི་འཁོར་རྒྱུག་ལྟེ་གནས་
དང་། གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་སློབ་གྲྭ་པུའུ། གུང་་

གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཀྲུང་དབྱང་དྲ་བའི་གློག་བརྙན་བརྙན་་་་་་་་་་་
འཕྲིན་ལྟེ་གནས་བཅས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་གཙོ་གཉེར་བྱས་པ་་་་་་
ཞིག་རེད། ད་ཐེངས་ཀྱི་ཁྱབ་གདལ་བྱེད་སྒོའི་གཙོ་གནད་་་་་་
ནང་དོན་ཡིན་པའི་དཔྱིད་དུས་ཆེད་གཉེར་ཚོགས་འདུའི་་་་་་་
གདན་ཞུ་བྱེད་སྒོ་སྐབས་བཞི་པ་ཟླ་3ཚེས་18ཉིན་ནས་ཟླ་5
ཚེས་18ཉིན་བར་སྤེལ་རྒྱུ་རེད། བྱེད་སྒོའི་ནང་གཙོ་བོ་གྲོང་་་
ཁྱེར་མཉམ་འབྲེལ་དྲ་བའི་གདན་ཞུ་ཚོགས་ཆེན་དང་། ས་་་་་
གནས་ཁག་གི་ཡུལ་དངོས་གདན་ཞུ་ཚོགས་འདུ། ས་ཁོངས་་་
ལས་འདས་པའི་སྐོར་སྐྱོད་གདན་ཞུ་བྱེད་སྒོ། ཆ་ལག་ཚང་་་་་
བའི་ལས་ཞུགས་ཞབས་ཞུའི་བྱེད་སྒོ་བཅས་ཚུད་ཡོད། སྔོན་་་
དཔག་བྱས་ན། མཐོ་སློབ་ཀྱི་ལོ་འདི་རང་ལ་ཐོན་པའི་སློབ་་་་
མར་ལས་གནས་ཆ་འཕྲིན་ཁྲི་130ལྷག་ཙམ་མཁོ་འདོན་བྱ་་་་་
རྒྱུ་དང་དྲ་སྦྲེལ་དང་། དངུལ་རྩ། དྲ་ཐོག་ཚོང་དོན། སྐྱེ་་་་་་་་
དངོས་གསོ་རིག་སྨན་རྫས། རིག་གནས་བརྒྱུད་བསྒྲགས་་་་་་་་
སོགས་ཁྱབ་ཁོངས་མང་པོ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད། དེ་དང་དུས་་
མཚུངས་ཀྲུང་གོ་དང་ཧྥ་རན་སེ་ཡིས་སློབ་ཆེན་སློབ་མ་སྟོང་་་་
ཕྲག་ཕན་ཚུན་གྱི་གཞུང་ཁོངས་ཁེ་ལས་སུ་དངོས་སྦྱོང་བྱེད་་་་་
པར་གཏོང་རྒྱུ་རེད། རྒྱལ་ཡོངས་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་འཁོར་རྒྱུག་་
ལྟེ་གནས་ཀྱིས་གནད་སྨིན་ལས་ཞུགས་ཞབས་ཞུའི་ལས་་་་་་་་་་་
སྟེགས་བསྐྲུན་ནས་པེ་ཅིང་དང་། ཧོ་ནན། ཅང་སུའུ་སོགས་་

ཞིང་ཆེན་དང་གྲོང་ཁྱེར་15ལ་གནད་སྨིན་ལས་ཞུགས་་་་་་་་་་་་
ཞབས་ཞུ་ཚོད་ལྟ་བྱ་རྒྱུ་དང་ས་གནས་དེ་གའི་མཐོ་སློབ་དང་།
སློབ་ཐོན་སློབ་མ། མི་སྤྱོད་ཚན་པ་བཅས་ཀྱིས་ལས་སྟེགས་་་་་
བརྒྱུད་ལས་རིགས་ཀྱི་ནུས་པར་དཔྱད་བསྡུར་བྱ་ཆོག་པ་་་་་་་་་་
དང་། ལས་གནས་ཀྱི་འཇོན་ནུས་མཚོན་པའི་དཔེ་དབྱིབས་་་
བཟོ་བ། མཁོ་སྤྲོད་ཕྱོགས་གཉིས་ཀས་དྲ་བ་བརྒྱུད་རིག་ནུས་་
སྙོམས་སྒྲིག་ཐུབ་པ། དྲ་ཕྱིའི་གདན་ཞུ་དང་མཉམ་དུ་གནད་་
སྨིན་སྦྲེལ་མཐུད་ཐུབ་པ་བཅས་བྱ་རྒྱུ་རེད།
མཐོ་སློབ་སློབ་ཐོན་སློབ་མས་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་ཀྲུང་
དབྱང་གི“གཞོན་ནུའི་འབོད་སྒྲ”ཡི་ཆེད་དོན་དྲ་དངོས
(http\\qnzs.youth.cnztzp)དང་། ཀྲུང་གོའི་གཞོན་་་་་
ནུའི་དྲ་བ(http\\www.youth.cn)ཀྲུང་གོའི་སྤྱི་པའི་་་་་་་་་
གདན་ཞུ་དྲ་བ(www.cjob.gov.cn)ཀྲུང་གོའི་མི་ཤུགས་་་་
ཐོན་ཁུངས་ཁྲོམ་རའི་དྲ་བ(www.chrm.gov.cn) ཀྲུང་་་
གོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཤེས་ལྡན་མི་སྣའི་དྲ་བ(www.newjobs.
com.cn)“གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་འབྲིང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་མཐོ་་་་
སློབ་སློབ་ཐོན་སློབ་མ་གདན་ཞུ་བྱེད་པའི་ཆེད་གཉེར་ཚོགས་་
འདུའི་དྲ་ཐོག་ལས་སྟེགས”བཅས་སུ་ཞུགས་ནས་འདྲི་རྟོགས་
བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
(ལྷ་དབང་གིས་བསྒྱུར། བསོད་བདེ་གཞོན་པས་ཞུས)

པེ་ཅིང་དུ་དྲོ་སྐྱིད་
ལྡན་པའི་དཔྱིད་
ཀ་ཤར་བ།
ཉེ་ཆར། གནམ་གཤིས་དྲོ་་
རུ་ཕྱིན་པ་དང་བསྟུན་ནས་པེ་་་་་་
ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་པེ་ཧའེ་དང་།
ཡུས་ཡོན་ཐན། དབྱི་ཧོ་ཡོན་་་་་་་
སོགས་སྤྱི་གླིང་དུ་མེ་ཏོག་སོས་པ་
རབ་ཏུ་བཞད་པ་དང་གྲོང་མི་་་་་་
རྣམས་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་
ངང་སྤྱི་གླིང་དུ་བསྐྱོད་དེ་མེ་ཏོག་
གི་མཛེས་ལྗོངས་ལ་ལྟ་བ་དང་ཉི་
འོད་ལོངས་སུ་སྤྱོད་བཞིན་ཡོད་་་
ཅིང་། འདི་ནི་པེ་ཧའེ་སྤྱི་གླིང་་་་་
གི་མཆོད་རྟེན་དཀར་པོ་དང་་་་་་་
རབ་ཏུ་བཞད་པའི་མེ་ཏོག་ཡུས་་
ལན་ཡིན་པ།

ཟླ་གཉིས་པར་གཙོ་གནད་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་བསྐྲུན་
པའི་ཚོང་སྒྱུར་སྡོད་ཁང་གི་རིན་གོང་དུས་
མཚུངས་ལས་མུ་མཐུད་ཆག་པ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་པེ་ཅིང་ནས་་་་
ཟླ་3ཚེས་18ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ།
ཚེས་18ཉིན་རྒྱལ་ཁབ་བསྡོམས་རྩིས་ཅུས་ཀྱིས་་་་་་་
ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་2017ལོའི་ཟླ་གཉིས་པའི་
གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་འབྲིང་70ཡི་སྡོད་ཁང་བྲིན་ཚོང་གི་་་་་
རིན་གོང་བསྡོམས་རྩིས་གྲངས་གཞི་ལས་མངོན་་་་་་
པར། རིམ་པ་དང་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་15དང་རིམ་པ་
གཉིས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་ཡུལ་བབ་དང་གྲོང་་་་་་་་
ཁྱེར་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་བསྟུན་ནས་བྱེད་ཐབས་་་་་་་་

ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་ས་ཁང་བདག་ཁོངས་ཀྱི་་་་་་་་་་་་
སྙོམས་སྒྲིག་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་ནུས་པའི་འོག གསར་་་་་་
སྐྲུན་ཚོང་སྒྱུར་སྡོད་ཁང་བཙོངས་འབོར་མུ་མཐུད་
ཆག་པ་དང་ཁང་པའི་རིན་གོང་ཟླ་བསྡུར་ཕྱོགས་་་་
བསྡུས་ཆ་སྙོམས་ལས་ཆག་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཆག་་་་་་་
ཚད་དེ་ཟླ་གོང་མ་དང་སྙོམས་ཡོད་པ་རེད།
(པ་ཕན་གྱིས་བསྒྱུར། པ་སངས་དང་པ་ཕན་
གྱིས་ཞུས )

ནང་སོག་གིས་ཆ་འཕྲིན་ཅན་འཕེལ་རྒྱས་ལ་
སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ།

མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་གྲོང་གསེབ་ཏུ་ཞིང་ལས་སྦྱོང་བ།

ཟླ་3ཚེས་19ཉིན་པེ་ཅིང་གི་གྲོང་གསེབ་མཛེས་ཤོས་ཀྱི་གྲས་ཡིན་པའི་ཕིན་ཀུའུ་ཆུས་ཏ་ཧྭ་ཧྲན་གྲོང་རྡལ་ཀོ་ཅ་ཡུས་གྲོང་ཚོའི་སྔོ་ཐིང་ཐིང་གི་སྔོ་ཚལ་དང་ཞིང་ཆས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཕྲུ་གུར་སྤྲོ་སྣང་་
བྱིན་པ་དང་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་ངང་ཨ་ཁུ་ཞིང་པའི་གམ་ནས་ཞིང་ལས་བྱེད་སྟངས་སྦྱོང་ཞིང་། འདི་ནི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་ངལ་རྩོལ་གྱི་དཀའ་ངལ་དང་སྤྲོ་སྣང་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

བརྡ་ཁྱབ་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་དུས་སྒྲོ་འདོགས་པ་ནི་འཛད་སྤྱོད་པས་དྲ་ཐོག་
ནས་ཚོང་ཟོག་ཉོ་སྐབས་ཀྱི་སེམས་ཁྲལ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་3ཚེས་་་་་
15ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཀྲུང་གོའི་འཛད་སྤྱོད་་
པའི་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་ཚེས་15ཉིན“དྲ་ཐོག་ཉོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡིད་
རྟོན་དང་འཛད་སྤྱོད་པའི་ངོས་འཛིན”རྟོག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་་་་་་་་
ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ནང་། འཛད་སྤྱོད་པ་དྲ་རྒྱའི་འཛད་་
སྤྱོད་ཁོར་ཡུག་དང་དྲ་རྒྱའི་ཟོག་ཉོའི་འཛད་སྤྱོད་ལ་གཞི་རྩའི་
ཆ་ནས་ཡིད་ཚིམས་ཡོད་མོད། ཡིན་ན་ཡང་བཅར་འདྲི་དང་་
ལེན་བྱེད་མཁན་50%ལྷག་ཙམ་གྱིས་བརྡ་ཁྱབ་དྲིལ་་་་་་་་་་་་་་
བསྒྲགས་བྱེད་དུས་སྒྲོ་འདོགས་པར་ཡང་ན་ཚོང་ཟོག་དངོས་་་
དང་མི་མཐུན་པའི་གནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེན་འདུག་་་་་་
ཅེས་བརྗོད་ཅིང་། དེ་ནི་འཛད་སྤྱོད་པའི་སེམས་ཁྲལ་ཆེ་ཤོས་
སུ་གྱུར་འདུག་ཅེས་འཁོད་ཡོད།
བརྟག་དཔྱད་བྱས་འབྲས་ལས་མངོན་པར་གཞིགས་ན།
དྲ་ཐོག་ཉོ་སྒྲུབ་ཁྲོད་ཀྱི་འཛད་སྤྱོད་པ་70.3%གྱིས་གྱོན་ཆས་
དང་ལྷམ་དང་ལྟོ་ཕད་སོགས་གཙོ་བོ་ཉོ་གི་ཡོད་པ་དང་།
53.5%ཡིས་བཟའ་བཅའ་དང་ཁྱིམ་ཆས་སོགས་གཙོ་བོ་ཉོ་་་
གི་ཡོད་ཅིང་། འདི་གཉིས་ནི་ཚོང་ཟོག་འཛད་སྤྱོད་རིགས་ཀྱི་

ཨང་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་ཡིན་པ་རེད། བཅར་འདྲི་དང་་་་་
ལེན་བྱེད་མཁན་39.6%གིས་བཟའ་བཅའ་སོགས་ཉོ་མྱོང་་་་
ཡོད་ལ་འདི་ནི་ཞབས་ཞུའི་རང་བཞིན་གྱི་འཛད་སྤྱོད་འགྲོ་་་་་
གྲོན་ཆེ་ཤོས་རེད། སྐད་འཕྲིན་ཚོང་ཁང་ནས་འཛད་སྤྱོད་་་་་་
བྱེད་མཁན་དང་། དྲ་ཐོག་ནས་མགྲོན་ཁང་མངགས་མཁན།
ཁྱིམ་ཚང་ཞབས་ཞུ་དང་ལེན་བྱེད་མཁན་བཅས་ཀྱི་བསྡུར་་་་་་
གྲངས་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་ཅུང་དམའ་པོ་ཡོད།
བརྟག་དཔྱད་བྱས་འབྲས་ལས་མངོན་པར་གཞིགས་ན།
འཛད་སྤྱོད་པ་དྲ་རྒྱའི་འཛད་སྤྱོད་ཁྲོམ་རར་ཡིད་ཚིམས་ཚད་་
68.7%ཟིན་ནས་ཆུ་ཚད་འབྲིང་གི་རབ་སླེབས་ཡོད།
འཛད་སྤྱོད་པ་ཡིད་རྟོན་གདེང་འཇོག་དང་། ཆ་འཕྲིན་བདེ་་
འཇགས། ཉོས་རྗེས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་སོགས་ལ་ཡིད་ཚིམས་ཚད་་་
ལྟོས་བཅས་ཀྱིས་ཅུང་དམའ་བ་ལས་དྲ་རྒྱའི་འཛད་སྤྱོད་ལས་་
སྟེགས་དང་ཚོང་པས་ཕྱོགས་འདི་དག་ཐད་ད་དུང་ལེགས་སུ་་
གཏོང་དགོས་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
རིན་གོང་ཐད། དྲ་རྒྱའི་འཛད་སྤྱོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཆེ་་་་་

ཤོས་ནི་སྤུས་གོང་མི་འཚམ་པ་དང་། གོང་གཅོག་ཁུལ་བྱེད་་་་
པ། རིན་གོང་ནས་མགོ་སྐོར་གཏོང་བ་བཅས་ཡིན་ཏེ། དེ་་་་་
དག་གི་སོ་སོར་51.7%དང་། 47.3% 32.3%བཅས་་་་
བཟུང་ཡོད། འཛད་སྤྱོད་པས་དྲ་ཐོག་ནས་ཉོ་སྒྲུབ་བྱེད་་་་་་་་་་
སྐབས་ཆེས་དགའ་པོ་མེད་པའི་སྣང་ཚུལ་ཞིག་ནི“གོང་སྤར་་་
རྗེས་ཡང་བསྐྱར་གཅོག་ཁུལ་བྱེད་པ”ཡིན་པས་དེར་ངོ་རྒོལ་་་
བྱེད་ཚད་47.5%ཟིན་ཡོད།
དྲ་ཐོག་ནས་དངུལ་སྤྲོད་པའི་ཐད། བཅར་འདྲི་དང་་་་་་
ལེན་བྱེད་མཁན་87.3%གྱིས་དྲ་ཐོག་ནས་ཚོང་ཟོག་ཉོ་་་་་་་་་་
སྐབས་ཕྱོགས་གསུམ་པ（སྐད་འཕྲིན་དང་གཏོང་སྤྲོད་འབོ་་་་་
སོགས）བརྒྱུད་དེ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཕྱོགས་གསུམ་པ་་་་་་་
བརྒྱུད་དེ་སྤྲོད་པ་ནི་དྲ་ཐོག་ནས་ཚོང་ཟོག་ཉོ་མཁན་ཚོའི་་་་་་་་
གདམ་ག་དང་པོར་གྱུར་ཡོད། གཞན་ཡང་། དྲ་ཐོག་དངུལ་་
ཁང་དང་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་དངུལ་ཁང་བརྒྱུད་དེ་སྤྲོད་་་་་་་་་་
མཁན་གྱིས་སོ་སོར་40.7%དང་31.0%བཟུང་ཡོད།
(དམ་ཆོས་མི་ཕམ་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ཞུས)

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་ཧུའུ་ཧོ་ཧའོ་་་་
ཐེ་ནས་ཟླ་3ཚེས་15ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་་་་་
གསལ། ཆ་འཕྲིན་གྱི་རྨང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་་་་་་་་་
གསར་པ་འཛུགས་སྐྱོང་བྱེད་མགྱོགས་སུ་གཏོང་བ་
དང་། ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་ཐོན་ལས་ཀྱི་མ་ལག་་་་་་
གསར་པ་འཕེལ་རྒྱས་ཤུགས་ཆེན་གཏོང་བ། ནང་
སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་ཅན་གྱི་ཆུ་ཚད་་་
ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་མཐོ་རུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱ་་་་་་་་
ཆེད། ཉིན་ཤས་གོང་ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་་་་་
མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གཞུང་དོན་ཐིང་གིས
《ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཆ་འཕྲིན་ཅན་འཕེལ་་
རྒྱས་ཀྱི“ལོ་ལྔ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའི”འཆར་་་་་་་་་་་་
འགོད》(གཤམ་དུ《འཆར་འགོད》ཞེས་བསྡུ་རྒྱུ)
བཀྲམ་པ་རེད། 《འཆར་འགོད》ནང་། 2020
ལོར་སླེབས་སྐབས་ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་
འཛིན་གྲོང་ཚོར་དྲ་ཆེན་ཤར་གཏོང་ཐུབ་པའི་་་་་་་་
བསྡུར་གྲངས་98%ཡན་ཟིན་པ་དང་། ལྗོངས་་་་་
ཡོངས་ཀྱི་དྲ་སྦྲེལ་གྱི་དྲ་དམངས་ཁྱབ་ཚད་70%

ཟིན་པ། གཏན་འཇགས་དྲ་ཆེན་ཁྱིམ་ཚང་དུ་་་་་་་་
ཁྱབ་ཚད་70%ཟིན་པ། ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་སྤྲིན་་་་་
རྩིས་གྲངས་གཞིའི་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ཐེག་ནུས་ཞབས་་་་་
ཞུའི་འཕྲུལ་ཆས་ཁྲི་300ཟིན་ནས་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་་་
པའི་སྤྲིན་རྩིས་གྲངས་གཞིའི་ལྟེ་གནས་ཀྱི་རྟེན་་་་་་་་
གཞིར་འགྱུར་བ་བྱ་རྒྱུ་དང་། སྲིད་འཛིན་གྱི་ཞིབ་་་
མཆན་འགོད་པའི་བྱ་བ་དང་སྤྱི་པའི་ཞབས་ཞུ་་་་་་་
80%ཡན་དྲ་ཐོག་ཏུ་གཉེར་ནས་སྲིད་གཞུང་གི་་་་
གྲངས་གཞི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་རིམ་བཞིན་ཡོངས་་་་་་་་་་་་་
བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ། སྤྲིན་རྩིས་གྲངས་གཞིའི་འབྲེལ་་་་་་
ཡོད་ཐོན་ལས་ཀྱི་གཞི་ཁྱོན་སྒོར་དུང་ཕྱུར་1000
ཟིན་པར་བྱས་ཏེ་ལོ་རེར་ཆ་སྙོམས་འཕར་ཚད་་་་་་་
20%ཟིན་པར་བྱེད་པ་དང་དྲ་ཐོག་ཚོང་དོན་གྱི་་་
ཉོ་ཚོང་གྲངས་འབོར་སྒོར་དུང་ཕྱུར་5800ཟིན་་་་
པར་བྱས་ཏེ་ལོ་རེར་ཆ་སྙོམས་འཕར་ཚད་30%
ཡན་ཟིན་པར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་འཁོད་ཡོད།

སྤྱི་བདེ་པུས་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་དང་མཉམ་དུ་
བཟའ་བཅའ་རྫུས་བཟོའི་བྱེད་སྤྱོད་
ལ་རྡུང་རྡེག་གཏོང་བ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་པེ་ཅིང་ནས་་་
ཟླ་3ཚེས་17ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ།
གསར་འགོད་པས་སྤྱི་བདེ་པུའུ་ནས་ཤེས་རྟོགས་་་་
བྱས་པར་གཞིགས་ན། 2016ལོར་སྤྱི་བདེ་པུས་་་་
བཟའ་བཅའ་དང་སྨན་རྫས་ཁྱབ་ཁོངས་གཙོ་་་་་་་་་
གནད་དུ་བྱས་པའི་རྫུས་མར་རྡུང་རྡེག་གཏོང་བའི
“སྤུ་གྲིའི”བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་ཏེ“ནག་ཚང་བཞི་ལ་རྡུང་་
རྡེག་དང་གནོད་འཚེ་བཞི་མེད་པར་བཟོ་་་་་་་་་་་་་་
བའི”ལས་དོན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གཏིང་ཟབ་ཏུ་
བཏང་ནས་བཟའ་བཅའ་དང་སྨན་རྫས་ཀྱི་ཁྲིམས་
འགལ་ཉེས་གསོག་ལ་རྡུང་རྡེག་ཚ་ནན་གཏོང་་་་་་་་
བའི་དམ་བསྒྲགས་རྣམ་པ་མུ་མཐུད་རྒྱུན་འཁྱོངས་
བྱས་ནས་ལོ་ཧྲིལ་པོར་ཁྱོན་བཟའ་བཅའི་ཉེས་་་་་་་་
གསོག་གྱོད་གཞི་ཁྲི་1.2དང་སྨན་རྫས་ཉེས་་་་་་་་་་་་
གསོག་གྱོད་གཞི་8500རྩད་ཆོད་པ་དང། སྤྱི་་་་་་་་
བདེ་པུས་སྒྲུབ་རྒྱུར་སྐུལ་བའི་གྱོད་གཞི་350ལྷག་་
ཙམ་ཚང་མ་རྩད་ཆོད་ནས་རྫུས་བཟོ་རྫུས་ཚོང་་་་་་་
བྱེད་པའི་ལག་ཁྱེར་མེད་པའི་བཟོ་གྲྭ་དང་། བཟོ་་
ཁང་། ནག་ཚང་། ཁྲོམ་ར་བཅས་ཁག་གཅིག་་་་་་་
དུས་ཐོག་ཏུ་མེད་པར་བཟོས་ནས་རྫུས་བཟོ་རྫུས་་་

ཚོང་གི་ཉེས་གསོག་དྲ་རྒྱ་ནུས་ལྡན་ངང་གཏོར་བ་་
རེད།
ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། ཉེ་བའི་་་
ལོ་ཤས་རིང་། རྒྱལ་ཡོངས་སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་་་་་་་
ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་དང་མཉམ་དུ་རྡུང་རྡེག་་་
བཅོས་སྒྲིག་གི་བྱ་སྤྱོད་རབ་དང་རིམ་པ་རྒྱུན་་་་་་་་་་
མཐུད་ཧུར་ཐག་སྤེལ་བར་གྲུབ་འབྲས་མངོན་་་་་་་་་
གསལ་དོད་པོ་ཐོབ་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་བཟའ་་་་
བཅའ་དང་སྨན་རྫས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་གཏིང་་་་་་་་
ཟབ་པའི་གནད་དོན་རྩ་བའི་ཐོག་ནས་ཐག་་་་་་་་་་་
གཅོད་ཐུབ་མེད། དེར་བརྟེན་སྤྱི་བདེ་པུས་ཆེད་་་་
དོན་རྡུང་རྡེག་དང་བཅོས་སྒྲིག་ཁྲིད་སྟོན་དུ་བྱེད་་་
པ་མཐའ་འཁྱོངས་ཀྱིས་ས་ཁུལ་ཁག་གིས་མངོན་་་་
གསལ་དོད་པའི་བཟའ་བཅའ་དང་སྨན་རྫས་ཀྱི་་་་
ཉེས་གསོག་ལ་གནད་སྨིན་ཤུགས་འདོན་བཀོད་་་་་
སྒྲིག་བྱས་ནས། ཤ་སྣག་སྐྱེ་སྨན་དང་ནད་ཕོག་་་་་་་
ནས་ཤི་བའི་ཤ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་དམ་པོར་་
དམིགས་ནས་གནད་དོན་སླར་ཡང་མ་ཐོན་སྔོན་་་་
འགོག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱས་པ་རེད། (བསྟན་་་་་་་
འཛིན་གཡུ་སྒྲོན་གྱིས་བསྒྱུར། བསོད་བདེས་ཞུས)

