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ཡུལ་སྐོར་བ་ཁྲི་ཁ་ཤས་ནས་མི་ཐེངས་ཁྲི་270ལྷག་ཙམ་ཟིན་པའི་་་་་
བར་ཀྲུང་གོའི“གནམ་གྱི་མེ་ལོང”དུ་གྲགས་པའི་ཚྭ་ཁ་ཚྭ་མཚེའུ་དེ་ཉིད་་་
ལོ་ཤས་རིང་དྲ་ཐོག་སྐད་གྲགས་ཆོད་པའི་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་དུ་ཡུལ་་་་་་་་་
སྐོར་བ་མཚོ་སྔོན་དུ་ཡུལ་སྐོར་བྱེད་སྐབས་འགྲོ་དགོས་ངེས་ཀྱི་མཛེས་་་་་་་་་
ལྗོངས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།
བཟོ་ལས་ཚྭ་མཚེའུ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཚྭ་ཁ་ཚྭ་མཚེའུ་དེ་གྲགས་ཅན་གྱི་་
མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་དུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བ་ཡིན། ཡུལ་སྐོར་འཕེལ་རྒྱས་སོང་
བ་ལས་མཐའ་འཁོར་གྱི་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་འབྲས་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཡོད་་་་་་་་་
དམ། མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་གྱི་ཞབས་ཞུའི་སྤུས་ཚད་ཇི་ལྟར་བྱས་ཏེ་གོམ་་་་་
སྟབས་གཅིག་མཚུངས་ངང་གོང་མཐོར་གཏོང་ངམ། དེ་དོན་ཤིན་ཧྭ་་་་་་་
གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པས་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་རྩད་འདྲི་་་་་
བྱས་པ་ཡིན།

ལས་ཚྭ་ཁ་ཚྭ་མཚེའུ་ཡི་སྐད་གྲགས་ཆོད་ཚད་སྔར་བས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པ་དང་་
ཡུལ་སྐོར་བ་ལོ་རེ་བཞིན་མང་དུ་སོང་ཡོད། གྲངས་གཞི་ལས་མངོན་་་་་་་་་
པར་2016ལོར་ཡུལ་སྐོར་བ་མི་ཐེངས་ཁྲི་195ལ་སྣེ་ལེན་ཞུས་པ་དེ་་་་་་་་་
2015ལོ་ལས་50%འཕར་བ་དང་འདི་ལོ་ཡུལ་སྐོར་བའི་མི་གྲངས་མི་་་་
ཐེངས་ཁྲི་276ལས་ཚད་བརྒལ་བྱུང་ནས་ན་ནིང་ལས་38.4%འཕར་་་་་
བ་རེད།

ས་མཐོའི་ཞིང་འབྲོག་པ་4000ལྷག་ཙམ་ལ་ཡུལ་་་་་་་་
སྐོར་ལས་ཡོང་འབབ་བྱུང་བ།

ཚྭ་ཁ་གྲོང་རྡལ་དུ་སོག་རིགས་དང་བོད་རིགས་གཙོ་བོ་བྱས་པའི་མི་་
འབོར་4100ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་དང་གསར་འགོད་པར་བཅར་འདྲི་བྱས་་
པ་ལས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་གསལ། ཚྭ་ཁ་ཚྭ་མཚེའུ་ཡི་ཡུལ་སྐོར་འཕེལ་་་་་་་་་
ཀྲུང་གོའི“གནམ་གྱི་མེ་ལོང”ཞེས་པའི་ཡུལ་སྐོར་་་་་་་ རྒྱས་བཏང་བ་དེས་ས་ཆ་དེ་གའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱུག་འགྱུར་ལམ་གསར་་་་
བཏོད་པ་རེད།
སྤུས་རྟགས་གཏོད་པ།
པ་ཡིན་གྲོང་ཚོའི་དེ་སྔའི་གནས་ཡུལ་ནི་གྲོང་ཁུལ་ནས་བར་ཐག་སྤྱི་་
ཚྭ་ཁ་ཚྭ་མཚེའུ་འདི་ཉིད་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ནུབ་སོག་རིགས་་་ ལེ་20ཡོད་པ་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་དང་འཚོ་བ་དཀའ་ངལ་ཆེ་་་་་
བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་ཨུ་ལན་རྫོང་ཚྭ་ཁ་གྲོང་རྡལ་དུ་གནས་པ་དང་་་ ཙམ་ཡོད། 2013ལོར་ས་ཆ་དེ་གའི་སྲིད་གཞུང་གིས་པ་དབྱི་གྲོང་ཚོའི་་་་
མཚོ་ངོས་ཀྱི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ལས་སྨི་3100ཙམ་ཟིན་ཡོད།
དུད་ཚང་35ཡི་མི་113ཚང་མ་གྲོང་རྡལ་ཁུལ་དུ་གནས་སྤོས་པ་རེད།
མཚོ་ངོས་ཀྱི་ཞུན་ཆགས་ཚྭ་ཆུའི་འོད་ལྡོག་འཕྲོ་བྱས་པ་ལས་ཨ་སྔོན་སྤྲིན་་་
གྲོང་མི་ཧྲི་ཕ་ཀྲུང་གིས་སྔོན་ཆད་གཙོ་བོ་གྲོ་དང་ནས་བཏབ་ནས་་་་་་
དཀར་དང་རྒྱང་རིང་གི་རི་བོར་མཛེས་རྒྱན་སྤྲས་ནས་འོད་ཆེམ་ཆེམ་དུ་་་་ འཚོ་བ་སྐྱེལ་བ་དང་། ས་ཞིང་མུའུ་25ལ་ལོ་གཅིག་གི་ཡོང་འབབ་སྒོར་་་་
འཕྲོ་བའི་ཤེལ་ངོས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།
ཁྲི་1ཙམ་ལས་ཟིན་གྱི་མེད། གྲོང་རྡལ་ཁུལ་དུ་སྤོས་རྗེས་སྲིད་གཞུང་གིས་
གསར་འགོད་པར་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་གསལ། 2012ལོའི་གོང་དུ་ཚྭ་ ཁ་གསབ་སྒོར་ཁྲི་10ལྷག་ཙམ་སྤྲད་པ་དང་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྒོར་ཁྲི་5
ཁ་ཚྭ་མཚེའུ་རུ་ཚྭ་སྔོན་པོ་ཐོན་པ་ལས་སྐད་གྲགས་ཆོད་ཡོད། དེས་ན་་་་་་་ བཏོན་ནས་སྨི་ངོས་གྲུ་120ལྷག་ཙམ་ཡོད་པའི་ཐོག་སོ་གཉིས་ལྡན་གྱི་་་་་་་
ཡུལ་སྐོར་ལས་རིགས་ཀྱི་སྤྱིའི་འཕེལ་རྒྱས་འགོར་བ་དང་གཞི་ཁྱོན་ཆུང་་་་་ ཁང་པ་ཞིག་བརྒྱབ་ཡོད་ཅེས་བཤད།
བའི་དབང་གིས་2012ལོར་ཡུལ་སྐོར་བ་མི་ཐེངས་ཁྲི་5.42ལས་ཟིན་་་་་་
ཧྲི་ཕ་ཀྲུང་གིས་རང་ཁྱིམ་གྱི་ཁང་པ་སྟོང་པ་འགའ་ཤས་བཟོ་བཅོས་་
མེད་པ་རེད།
བརྒྱབ་ནས་ཁྱིམ་ཚང་མགྲོན་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞིག་བཙུགས་པ་དང་ཁོང་གིས
ད་ཕན་ལོ་ཤས་རིང་དཔོད་ཆུང་དང་འཕྲིན་ཕྲན་སོགས་རང་མོས་་་་
“ཁང་མིག་8དང་ཉལ་ཁྲི་20ཡོད་པར་ཡུལ་སྐོར་བྱེད་མང་བའི་དུས་་་་་་་་
སྨྱན་སྦྱོར་མགྱོགས་མྱུར་དར་རྒྱས་སོང་ནས་ཚྭ་ཁ་ཚྭ་མཚེའུ་ཡི་རང་བྱུང་་་་
ཚིགས་སུ་ཉིན་ལྟར་སྟོང་པ་གཅིག་ཀྱང་མི་ལུས་པ་དང་ལོ་གཅིག་གི་ཡོང་་་
མཛེས་ལྗོངས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་ལ་མཐོང་དཀོན་པས་དེའི་མཚན་སྙན་་་་་་
འབབ་ཉུང་ཤོས་ལའང་སྒོར་ཁྲི་8ཡོང་གི་འདུག”ཅེས་བཤད།
རིམ་བཞིན་ཆེ་རུ་སོང་ཡོད། 2013ལོར“དེ་གའི་གནམ་གྱི་མེ་ལོང་གི་་་་་
ཚྭ་ཁ་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཏང་ཨུད་ཧྲུའུ་ཅི་པེ་ཁྲེང་ཧུའུ་ཡིས་མིག་སྔར་གྲོང་
མཛེས་པ་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བས་པོ་ལི་ཝེ་ཡར་འགྲོ་དགོས་དོན་མེད”ཅེས་་་་་་
རྡལ་དེ་ཡོངས་ཀྱི་ཁྲོམ་རའི་བྱེད་པོའི་གྲས་དུད་ཚང་558ཟིན་པ་དང་་་་་་་
པའི་དཔོད་ཆུང་ཞིག་ལ་དྲ་ཐོག་དོ་ཁུར་ཆེན་པོ་ཐོབ་ནས་ཚྭ་ཁ་ཚྭ་མཚེའུ་་
2015ལོ་ཚུན་བྱེད་པོའི་གྲས་དུད་ཚང་330འཕར་ནས་ཡུལ་སྐོར་ལས་་་་
འདི་ཉིད“མཚན་གཅིག”ལ་སྐད་གྲགས་ཆོད་པ་དང་དེ་རྗེས་དྲ་གྲོགས་་་་་
རིགས་གཉེར་མཁན་ཚོང་དུད་ཀྱིས་80%ཟིན་གྱི་ཡོད། མཛེས་ལྗོངས་་་་
ཚོས“མི་ཚེ་འདིར་འགྲོ་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་གྲས་ཤིག”དང“ཀྲུང་གོའི་
སྐར་ཚོགས་བཀྲ་བའི་ནམ་མཁའ་མཛེས་ཤོས་ཀྱི་གྲས་ཤིག”ཅེས་གཅིག་་་་ ཁུལ་གྱིས་ཐད་ཀར་མི་1000ལྷག་ཙམ་ལས་ཞུགས་ཐུབ་རྒྱུར་སྐུལ་ཁྲིད་་་་་
བྱས་པ་དང་མི་3000ལྷག་ཙམ་བར་བརྒྱུད་ངང་ལས་ཞུགས་བྱ་རྒྱུར་་་་་་་་
རྗེས་གཉིས་མཐུད་ངང་དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་ཡོད།
ཁེ་ལས་དང་སྲིད་གཞུང་གིས་ཡུལ་སྐོར་གསར་སྤེལ་གྱི་གོ་སྐབས་་་་་་་་ སྐུལ་ཁྲིད་བྱས་པ་དེའི་ནང་ཁྱིམ་ཚང་མགྲོན་ཁང་ཁོ་ན་200ལྷག་ཙམ་་་་་་་
མཐོང་ཞིང་། 2015ལོར་ནུབ་རྒྱུད་གཏེར་ལས་ཚོགས་པས་མཚོ་ནུབ་་་་་་ ཟིན་ཡོད་ཅེས་བཤད།
གསར་འགོད་པས་ཚྭ་ཁ་ཚྭ་མཚེའུ་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་ཐོན་སྒོའི་་་་་་་་་
ཀྲོའུ་ཚྭ་ཁ་ཚྭ་མཚེའུ་ཡུལ་སྐོར་གསར་སྤེལ་དང་མཉམ་དུ་ཁྲོམ་རར་་་་་་་་་་་་
བརྟག་ཞིབ་བྱས་ནས“ཚྭ་ཁ་ཚྭ་མཚེའུ--གནམ་གྱི་མེ་ལོང”ཞེས་པའི་་་་་་ དོས་སྒམ་ཡུལ་སྐོར་ཚོང་འདུས་ནས་གཅིག་གྱུར་འཆར་འགོད་བྱས་པའི་་
ཡུལ་སྐོར་སྤུས་རྟགས་གཏོད་རྒྱུའི་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་རེད། 2016 ཚོང་སྟེགས་བརྒྱ་ཙམ་སྟེང་ཡུལ་གྱི་ཁྱད་ལྡན་ཐོན་ཟོག་དང་། ཚྭ་བརྐོས་་་་
ལོར་མཚོ་སྔོན་ཚྭ་ཁ་ཚྭ་མཚེའུ་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་འཕེལ་རྒྱས་མ་རྐང་་་་ བཟོ་རྩལ་ཐོན་རྫས། གྱོན་གོས་དང་རྒྱན་ཆ་སོགས་ཚོང་ཟོག་བཤམས་་་་་་
ཡོད་པ་དང་ཡུལ་སྐོར་བ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཡོང་བ་མཐོང་བྱུང་།
ཚད་ཡོད་ཀུང་སི་བཙུགས་ཡོད།
(པར་ངོས་གཉིས་པར་གཟིགས)
མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་གསར་སྤེལ་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་འོས་སྦྱོར་བྱས་པ་

དུས་ཚིགས
དུས་
ཚིགས་་གསུམ
གསུམ་་པའི
པའི་་སྒུལ
སྒུལ་་བདེ
བདེ་་གཏོང
གཏོང་་སྤྲོད
སྤྲོད་་ལས
ལས་་
སྒོའི་་དངུལ
སྒོའི
དངུལ་་འབོར
འབོར་་སྒོར
སྒོར་་དུང
དུང་་ཕྱུར
ཕྱུར་་ཁྲིཁྲི་་49
49..26
26ཟིན
ཟིན་་
ནས་་དུས
ནས
དུས་་མཚུངས
མཚུངས་་ལས
ལས་་39
39..42
42%
%འཕར
འཕར་་བ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་པེ་ཅིང་་་་་་
ནས་ཟླ་12ཚེས་5ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་་་་
གསལ། ཚེས་5ཉིན། ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་་་་་་་
དངུལ་ཁང་གིས་2017ལོའི་དུས་ཚིགས་་་་་་་་་་་
གསུམ་པའི་གཏོང་སྤྲོད་མ་ལག་གཉེར་སྐྱོང་གི་་
སྤྱིའི་གནས་ཚུལ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ་རེད།
གྲངས་གཞི་ལས་མངོན་པ་ལྟར་ན། དུས་་་་་་་་་་
ཚིགས་གསུམ་པའི་དངུལ་ཁང་ལས་རིགས་ཀྱི་་་
དངུལ་རྩའི་སྒྲིག་གཞིས་གློག་རྡུལ་གཏོང་སྤྲོད་་་
ལས་སྒོ་ཁག་དུང་ཕྱུར་381.35བསྒྲུབས་པར་་
དངུལ་འབོར་སྒོར་དུང་ཕྱུར་ཁྲི་523.47ཟིན་་
ཡོད། དེའི་ནང་དྲ་ཐོག་གཏོང་སྤྲོད་ལས་སྒོ་་་་་
ཁག་དུང་ཕྱུར་120.87ཡིན་པ་དེར་དངུལ་་་་་
འབོར་སྒོར་དུང་ཕྱུར་ཁྲི་439.89ཟིན་ནས་་་་་

དུས་མཚུངས་ལས་ཁག་སོ་སོར་4.14%དང་་་
1.37%འཕར་ཡོད། སྒུལ་བདེ་གཏོང་སྤྲོད་་་་
ལས་སྒོ་ཁག་97.22ཡིན་པ་དེར་དངུལ་་་་་་་་་་་་
འབོར་སྒོར་དུང་ཕྱུར་ཁྲི་49.26ཟིན་ནས་་་་་་་་
དུས་མཚུངས་ལས་ཁག་སོ་སོར་46.65%
དང་39.42%ཟིན་ཡོད། གཞན་ཡང་།
དངུལ་ཁང་མིན་པའི་གཏོང་སྤྲོད་སྒྲིག་གཞིས་་་
དྲ་རྒྱའི་གཏོང་སྤྲོད་ལས་སྒོ་ཁག་དུང་ཕྱུར་་་་་་་་་
778.33བསྒྲུབས་པར་དངུལ་འབོར་སྒོར་་་་་་་
དུང་ཕྱུར་ཁྲི་38.98ཟིན་ནས་དུས་མཚུངས་་་་་
ལས་ཁག་སོ་སོར་76.78%དང་47.99%
འཕར་ཡོད་པ་རེད།
（གནམ་ཕྱུག་རྒྱལ་གྱིས་བསྒྱུར། ཚེ་་་་་་་་་་་
བརྟན་སྒྲོལ་དཀར་གྱིས་ཞུས）

ཞི་་ཅིན
ཞི
ཅིན་་ཕིང
ཕིང་་གིས
གིས་་ཁ་ན་ཏའི
ཏའི་་ཙུང
ཙུང་་ལི
ལི་་ཐེ
ཐེ་་ལུའུ
ལུའུ་་
ཏོ་་དང
ཏོ
དང་་མཇལ
མཇལ་་འཛོམས
འཛོམས་་གནང
གནང་་བ།

ཁོངས་སུ་མཉམ་ལས་ཀྱི་བཀྲག་་་་་་་་་
མདངས་འཚེར་ས་སྔར་བས་མང་པོ་
གཏོད་དགོས། ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་ཀྱིས་་
སྟོབས་ཤུགས་ལྡན་པའི་ཀྲུང་གོའི་ཁེ་
ལས་ཁ་ན་ཏར་མ་འཇོག་བྱེད་པར་་་
འགྲོ་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་འདོད་ཡོད་
ལ་ཁ་ན་ཏའི་ཁེ་ལས“རྒྱུད་གཅིག་་་་་
ལམ་གཅིག”འཛུགས་སྐྲུན་ནང་་་་་་་་
ཧུར་ཐག་ཞུགས་རྒྱུར་དགའ་བསུ་་་་་
ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཀྲུང་ཁ་རྒྱལ་ཁབ་་་
གཉིས་པོའི་མི་དམངས་དབར་ལ་་་་་
སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་མཛའ་གྲོགས་འབྲེལ་བ་
ཟབ་མོ་ཡོད། ཕྱོགས་གཉིས་པོས་་་་་
སློབ་གསོ་དང་། རིག་གནས། ཡུལ་
སྐོར། ལུས་རྩལ་སོགས་ཁྱབ་ཁོངས་་
ཀྱི་སྤེལ་རེས་དང་མཉམ་ལས་ལ་་་་་་་་
ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་ནས་ཀྲུང་ཁ་་་་་་་་་
མཛའ་གྲོགས་སྔར་བས་མི་སེམས་སུ་
ཟུག་པར་བྱེད་དགོས། ཕྱོགས་་་་་་་་་་
ཟླ་12ཚེས་5ཉིན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་པེ་ཅིང་གི་ཏེའོ་ཡུས་ཐའེ་རྒྱལ་མགྲོན་ཁང་དུ་ཁ་ན་་་་་་ གཉིས་པོས་2018ལོའི་ཀྲུང་ཁའི་་་་་
ཏའི་ཙུང་ལི་ཐེ་ལུའུ་ཏོ་དང་མཇལ་འཛོམས་གནང་བ།
ཡུལ་སྐོར་ལོའི་ལས་དོན་ལེགས་པར་
སྤེལ་དགོས། ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་ཀྱིས་་་་་
ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་12ཚེས་5ཉིན་་་་་་་
གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཚེས་5ཉིན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་ཞི་་་་་་་་ 2022ལོའི་དགུན་དུས་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་གྲབས་གཉེར་བྱེད་པའི་་་
ཅིན་ཕིང་གིས་ཏེའོ་ཡུས་ཐའེ་རྒྱལ་མགྲོན་ཁང་དུ་ཁ་ན་ཏའི་ཙུང་ལི་ཐེ་་་ བརྒྱུད་རིམ་ནང་ཁ་ན་ཏ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྔོན་ཐོན་ཉམས་མྱོང་དཔྱད་གཞིར་
འཛིན་འདོད་ཡོད། ཕྱོགས་གཉིས་པོས་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་་་་་་་་་
ལུའུ་ཏོ་དང་མཇལ་འཛོམས་གནང་བ་རེད།
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཀྲུང་ཁ་ཕྱོགས་གཉིས་པོས་དངོས་སྒྲུབ་མཉམ་་་་་ སོགས་ཁྱབ་ཁོངས་གལ་ཆེན་དང་དེ་བཞིན་ཕྱོགས་མང་སྒྲོམ་གཞིའི་་་་་་་
ལས་བྱེད་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་དང་མཉམ་ལས་ཐད་ཀྱི་མི་མངོན་པའི་་་་་་་ ནང་གི་མཐུན་སྦྱོར་དང་མཉམ་ལས་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་ནས་ཀྲུང་་་་་་
ཁའི་འཐབ་ཇུས་རོགས་ཟླའི་འབྲེལ་བའི་གོ་དོན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་་་་་་
ནུས་པ་སྔོག་འདོན་གང་ལེགས་བྱས་ནས་ནུས་རྒྱུ་ནུས་ཁུངས་དང་།
ཚན་རྩལ་གསར་གཏོད། མཁའ་ཐོག་འགྲིམ་འགྲུལ། དངུལ་རྩའི་་་་་་་་་ འཐུས་སྒོ་ཚང་དུ་གཏོང་དགོས་ཞེས་བསྟན་གནང་བ་རེད།
(སྤེན་ཚེས་བསྒྱུར། སྤེན་ཚེ་དང་སྐལ་མཆོག་གིས་ཞུས)
ཞབས་ཞུ། དེང་རབས་ཞིང་ལས། གཙང་བཟོ་ལག་རྩལ་སོགས་ཁྱབ་་་

སྐབས་་བཞི
སྐབས
བཞི་་པའི
པའི་་འཛམ
འཛམ་་གླིང
གླིང་་དྲདྲ་་སྦྲེལ་ཚོགས
ཚོགས་་ཆེན
ཆེན་་ཕུན
ཕུན་་སུམ
སུམ་་ཚོགས
ཚོགས་་པོའི
པོའི་་ངང
ངང་་གྲོལ
གྲོལ་་བ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་ཅ་ཤིང་ནས་ཟླ་12ཚེས་5ཉིན་་་་་ ཆོས་ལྡན་པས་ཚོགས་ཞུགས་སྐུ་མགྲོན་ཚོའི་བསམ་གཞིག་མཉམ་སྤྱོད་་
གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཚེས་5ཉིན། སྐབས་བཞི་པའི་འཛམ་་་་་་ དང་ལྟ་ཚུལ་གསར་པ་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་བའི་ལས་སྟེགས་རྩེ་གྲར་་་་་་་་་
གླིང་དྲ་སྦྲེལ་ཚོགས་ཆེན་ཀྲེ་ཅང་ཝུའུ་ཀྲེན་དུ་གྲོལ་བ་རེད། འདས་མ་་་ གྱུར་ཡོད། སྐབས་འདིའི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་གསར་གཏོད་བྱ་ཐབས་གལ་་
ཐག་པའི་ཉིན་གསུམ་ནང་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་80 ཆེན་ཞིག་ནི《ཀྲུང་གོའི་དྲ་སྦྲེལ་འཕེལ་རྒྱས་སྙན་ཞུ་2017》དང
ལྷག་ཙམ་གྱི་སྐུ་མགྲོན་1500ལྷག་ཙམ་གྱིས“གྲངས་འཛིན་དཔལ་་་་་་་ 《འཛམ་གླིང་དྲ་སྦྲེལ་འཕེལ་རྒྱས་སྙན་ཞུ་2017》རྒྱབ་ཤ་སྔོན་པོའི་་་་་་
འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་བཏང་ནས་སྒོ་དབྱེ་མཉམ་སྤྱོད་ལ་སྐུལ་འདེད་་་་་་་་་་ དེབ་གཉིས་ཐོག་མར་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱས་ཏེ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་་་་་
གཏོང་། ལག་གདང་སྦྲེལ་ནས་དྲ་རྒྱའི་བར་མཐོངས་ཀྱི་ལས་དབང་་་་་
ཕྱོགས་སྡོམ་དང་། ད་ལྟའི་གནས་བབ་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དབྱེ་ཞིབ།
གཅིག་མཐུན་འདུས་གྲུབ་མཉམ་དུ་སྐྲུན”ཞེས་པའི་བརྗོད་དོན་གཙོ་་་་
འཕེལ་ཕྱོགས་དང་མ་འོངས་ལ་རྒྱང་ལྟ་བཅས་བྱས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་་་་་་་་་
བོར་དམིགས་ཏེ་བསམ་བློ་དང་བློ་རིག་ལེགས་སྐྱེས་དང་། གསར་་་་་་་་་
ཁག་གིས་དྲ་སྦྲེལ་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་སྔར་བས་ཡག་པོ་གཏོང་་་་
གཏོད་གྲུབ་འབྲས་འགྲེམས་སྟོན། མཉམ་ལས་ཐབས་ལམ་གྲོས་་་་་་་་་་་་
བསྡུར། འབྱུང་འགྱུར་ལ་རྒྱང་ལྟ་བཅས་བྱས་པར་གཡུར་ཟའི་གྲུབ་་་་་་ ཆེད་དཔྱད་གཞི་ནུས་ལྡན་མཁོ་འདོན་བྱས་པ་དེ་རེད། གཞན་ཡང་་་་་
ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ད་དུང་སྐབས་འདིའི་འཛམ་གླིང་དྲ་སྦྲེལ་ཚོགས་ཆེན་
འབྲས་ཐོབ་པ་རེད།
ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ཕྱོགས་ཁག་གི་ངོས་འཛིན་རྒྱ་ཁྱབ་ངང་གཅིག་་་་ གྱི་ལོ་འཁོར་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཡིག་ཆ《ཝུའུ་ཀྲེན་གྱི་རྒྱང་ལྟ》ཡོངས་་་་་་་་་་་
འགྲིལ་བྱས་ཏེ་བསམ་བློ་དང་ལྟ་ཚུལ་གསར་པ་མཉམ་སྤྱོད་དང་བློ་་་་་་་་ བསྒྲགས་བྱས་པ་དེ་ཐོག་ནས་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་དྲ་སྦྲེལ་འཕེལ་རྒྱས་དང་་་
རིག་དང་སྟོབས་ཤུགས་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་ཡོད། ཡན་ལག་གླེང་སྟེགས་་་་་་ བཅོས་སྐྱོང་སྐོར་གྱི་ཐུན་མོང་གི་ངོས་འཛིན་ཐད་སླར་ཡང་མདུན་་་་་་་་་
20ཡི་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོ་མངོན་གསལ་དོད་པ་དང་རང་རང་གི་ཁྱད་་ ཕྱོགས་སུ་གོམ་སྟབས་བརྟན་པོ་ཞིག་སྤོས་པ་མཚོན་པ་རེད།

C919
919རྟགས
རྟགས་་ཅན
ཅན་་གྱི
གྱི་་གནམ
གནམ་་གྲུའི
གྲུའི་་མངགས
མངགས་་ཐོ
ཐོ་་ཁྱོན
ཁྱོན་་785
785ཟིན
ཟིན་་པ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་12ཚེས་5ཉིན་་
གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཟླ་12ཚེས་5ཉིན་བཟོ་ཚོང་དངུལ་་་་་་་
ཁང་དངུལ་རྩ་བོགས་གཡར་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི་དང་ཀྲུང་གོ་ཚོང་་་་་་་་་
སྤྱོད་གནམ་གྲུ་ཚད་ཡོད་འགན་འཁྲི་ཀུང་སིས་པེ་ཅིང་དུ་C919
རྟགས་ཅན་གྱི་འགྲུལ་སྐྱེལ་གནམ་གྲུ་ཆེ་གྲས་55ཉོ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲོམ་་་་་་་་་་
གཞིའི་གྲོས་མཐུན་བཞག་པ་རེད། ད་ཐེངས་གྲོས་མཐུན་བཞག་་་་་་་
པའི་C919རྟགས་ཅན་གྱི་གནམ་གྲུ་55ཡི་ཉོ་སྒྲུབ་མངགས་ཐོ་དེས་་
བཟོ་ཚོང་དངུལ་ཁང་གི་བོགས་གཡར་C919རྟགས་ཅན་གྱི་གནམ་་

གྲུའི་མངགས་ཐོའི་བསྡོམས་འབོར་100ཟིན་ནས་C919རྟགས་་་་་་་
ཅན་གྱི་གནམ་གྲུ་མངགས་མཁན་ཆེ་ཤོས་སུ་གྱུར་ཡོད། དེའི་ཁར་་་་་
དེ་གོང་མངགས་ཉོ་བྱས་པའི་ARJ21-700རྟགས་ཅན་གྱི་གནམ་
གྲུ་30བསྣན་རྗེས་གནམ་གྲུའི་མངགས་ཐོ་བསྡོམས་འབོར་130ཡི་་་་
ཐོག་ནས་ཀྲུང་གོས་ཚོང་སྤྱོད་གནམ་གྲུ་ཞིབ་བཟོ་བྱས་པའི་རང་་་་་་་་་
རྒྱལ་ནས་ཐོན་པའི་གནམ་གྲུ་རིགས་གཉིས་སྤྱོད་མཁན་ཆེ་ཤོས་དེར་
གྱུར་ཡོད། C919རྟགས་ཅན་གྱི་གནམ་གྲུའི་མངགས་ཐོ་ཁྱོན་785
ཟིན་པ་རེད།

ཀན་་སུའུ
ཀན
སུའུ་་ཡིས
ཡིས་་ལོལོ་་གཉིས
གཉིས་་རིང“གསང
གསང་་སྤྱོད
སྤྱོད་་གསར
གསར་་བརྗེའི
བརྗེའི”
”ཐད
ཐད་་རིམ
རིམ་་རྩིས
རྩིས་་
བརྒྱབ་་ན་ཁྱོན
བརྒྱབ
ཁྱོན་་མ་དངུལ
དངུལ་་སྒོར
སྒོར་་དུང
དུང་་ཕྱུར
ཕྱུར་་7ལྷག
ལྷག་་ཙམ
ཙམ་་བཏང
བཏང་་བ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལན་ཀྲོའུ་ནས་ཟླ་12ཚེས་5 ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་པའི་ཉམས་མྱོང་བསགས་པ་དང་། བཀོལ་་
ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། གསར་འགོད་པར་ཀན་་་་་་་་་ སྤྱོད་རང་བཞིན་འགན་ལེན་བྱས་པའི་རྨང་གཞིའི་ཐོག་དངོས་་་
སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་སྐོར་འཕེལ་རྒྱས་ཨུ་ལྷན་ནས་ཤེས་རྟོགས་་་་་་ ཡོད་དང་འཚམ་པ་བྱས་ནས་ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་མངོན་པར་
བྱུང་བར། 2015ལོ་ནས་ད་བར་དུ། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱིས་ བྱས་ཡོད་པ་རེད།
རིམ་རྩིས་བརྒྱབ་ན་མ་དངུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་7.4བཏང་ནས་་་་་་་
དེའི་རྨང་གཞིའི་ཐོག
ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱིས་ད་དུང
ཁྱོན་ཡུལ་སྐོར་གསང་སྤྱོད་2738གསར་སྐྲུན་རྒྱས་སྐྲུན་བྱས་པ་་ “གསང་སྤྱོད་གསར་བརྗེས”ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ཚད་ཆེ་རུ་
ལས་1895གསར་སྐྲུན་དང་843སྒྱུར་བཀོད་བྱས་ནས་ཡུལ་་་་་་ བཏང་བ་རེད། གསར་དུ་དཔར་འགྲེམས་བྱས་པའི《ཀན་སུའུ་
སྐོར་གསང་སྤྱོད་ཉུང་བའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་སྔར་བས་་་་་་་ ཞིང་ཆེན་གྱི་གསང་སྤྱོད་གསར་བརྗེའི་ལོ་གསུམ་བྱ་སྤྱོད་འཆར་་
ཡག་པོ་བྱས་ཡོད་པ་རེད།
གཞི་གསར་པའི（2018—2020）》བླང་བྱ་ལྟར། ཀན་་་་་་་་་
ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་སྐོར་འཕེལ་རྒྱས་ཨུ་ལྷན་གྱིས་ངོ་་་་ སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱིས་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་གསུམ་ནང་མཛེས་ལྗོངས་་་
སྤྲོད་བྱས་དོན། ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་། ཀན་སུའུ་ཡི་ས་ཁུལ་་་་་་་་ ཁུལ་གྱི་མཐའ་འཁོར་དང་། གཞུང་ལམ་ཞབས་ཞུའི་ཁུལ།
མང་པོ་ཞིག་གིས་ས་ཁོངས་དང་། འགྲུལ་པའི་མང་ཉུང་།
འགྲིམ་འགྲུལ་བསྡུ་འགྲེམས་ས་ཚིགས། སྤྲོ་གསེང་རྐང་ཐང་་་་་་་་
རིག་གནས། གནམ་གཤིས་བཅས་མི་འདྲ་བར་གཞིགས་ནས་་་་ ཁྲོམ་ཁུལ། ཁྱད་ལྡན་གྲོང་རྡལ་ཆུང་ངུ་། གྲོང་གསེབ་ཡུལ་སྐོར་
ཡུལ་སྐོར་གསང་སྤྱོད་བསྐྲུན་ཏེ། ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་་ ས་ཚིགས། ཡུལ་སྐོར་ཟ་ཁང་། ཡུལ་སྐོར་རོལ་རྩེད་ཁང་སོགས་
ཀྲོའུ་ཡི་བོད་ལུགས་ཀྱི་ཡུལ་སྐོར་གསང་སྤྱོད་དང་ཅིན་ཁྲང་གྲོང་ སུ་འཆར་འགོད་ཚད་ལྡན་ཅན་གྱི་གསང་སྤྱོད་1974བསྐྲུན་་་་་་་
ཁྱེར་གྱི་མེ་ཏོག་གསོ་ཁང་ལྟ་བུའི་ཡུལ་སྐོར་གསང་སྤྱོད་སོགས་་་་་ ཐོག་སྤྱི་ཕན་རང་བཞིན་གྱི་ལས་གནས་མང་དུ་བཏང་ནས་དྲ་་་་་

མིག་ཅན་གྱི་དོ་དམ་བྱས་ཏེ། ཡུལ་སྐོར་གསང་སྤྱོད་གཙང་་་་་་
དག་ཡོང་རྒྱུའི་འགན་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།
ཆ་རྐྱེན་འཛོམས་པའི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ། ཀན་སུའུ་ཞིང་་
ཆེན་གྱིས་ད་དུང་རང་འགུལ་ཅན་གྱི་ཚོད་འཛིན་དོ་དམ་ལག་་
རྩལ་ནང་འདྲེན་བྱས་ནས་གསང་སྤྱོད་ལ་རིག་ནུས་ཅན་གྱི་་་་་་
སྒྱུར་བཀོད་བྱ་རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅིག“གསང་སྤྱོད་ཀྱི་གློག་རྡུལ་ས་་་
བཀྲ”དང་། ལག་ཐོགས་ཁ་པར་གྱི་APPམཉེན་ཆས་དང་རྩ་་་་
གཉིས་ཨང་རྟགས་བཟོས་ནས་གསང་སྤྱོད་གནས་ཐིག་གཏན་་་་
འཁེལ་དང་ཆ་འཕྲིན་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཐུབ་པར་བྱས་ནས། ཡུལ་་་
སྐོར་བའི“གསང་སྤྱོད་འཚོལ་དཀའ་བའི”གནད་དོན་ཐག་་་་་་་
གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།
མིག་སྔར། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱིས་ཡུལ་སྐོར་གསང་སྤྱོད་
གསར་སྐྲུན་སྒྱུར་བཀོད་ལས་དོན་སྤེལ་མགྱོགས་སུ་བཏང་ནས་་་
2018ལོ་ནས་2020བར་གསང་སྤྱོད་ཞབས་ཞུའི་བར་ཐག་་་་་་
རིང་ཤོས་སྤྱི་ལེ་1ལས་མི་བརྒལ་བ་དང་ཡུལ་སྐོར་གསང་སྤྱོད་་་་་་
འཚོལ་བའི་དུས་ཚོད་སྐར་མ་10ལས་མི་བརྒལ་བ་བྱས་ནས་་་་་་་
ཡུལ་སྐོར་གྱི་སྤྱི་པའི་ཞབས་ཞུའི་ཆུ་ཚད་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་་་་་་་་་
མཐོ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།
(དམ་ཆོས་མི་ཕམ་གྱིས་བསྒྱུར། པ་སངས་སྒྲོན་ལགས་་་་་་་་
ཀྱིས་ཞུས)

