ཕྱོཕྱོགིས་འིདུས་གིསར་འིགྱུར།
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ཞིཞིང་ཆེནཆེ ་ཡོངཕྱོ ས་ཀྱི་ཞི མགིཕྱོ་ཁྲིདཞི ་ཚོན་ཁགི་དང་མགིཕྱོ་ཁྲིདཞི ་ལས་བྱེདཆེ ་པའིཞི་དམཞིགིས་འིབེནཆེ ་འིགིན་འིཁྲི(ཞི དཔྱད་འིབྲས)དཔྱད་ཞིབེཞི ་མགིཕྱོ་ཁྲིདཞི ་ཚོན་ཆུང་གི་ཞི གྲོསཕྱོ ་ཚོགིཚོ ས་བེསྡུས་པ།
2020ལོསྐྱོའ་འི ཟླ12པོའགྱི་ཚཚེས23ཉགྱིན།

ཧྲེསྐྱེང་ཀྲང་ངམ་ཞགྱིང་
ཆེསྐྱེན་དེཔྱདེ་ཞགྱིབེ་མགསྐྱོ་ཁྲགྱིདེ་ཚན་ཆུང་གགྱི་ཚན་གཙོཙོ་ཞགྱིན་ཁྲང་ཞགྱིང་
གགྱིས་མགསྐྱོ་མཛིའིན་བྱོས་ཏོསྐྱེ་ཞགྱིང་ཆེསྐྱེན་ཡོསྐྱོངས་ཀྱིགྱི་མགསྐྱོ་ཁྲགྱིདེ་ཚན་ཁོག་
དེང་མགསྐྱོ་ཁྲགྱིདེ་ལོས་བྱོསྐྱེདེ་པོའགྱི་དེམགྱིགས་འབེསྐྱེན་འགན་འཁྲགྱི(དེཔྱདེ་
འབྲས)དེཔྱདེ་ཞགྱིབེ་མགསྐྱོ་ཁྲགྱིདེ་ཚན་ཆུང་གགྱི་གྲོསྐྱོས་ཚཙོགས་བེསྡུས་
ནས། 2020ལོསྐྱོའ་འིདེཔྱདེ་ཞགྱིབེ་ཀྱིགྱི་འབྲསྐྱེལོ་ཡོསྐྱོདེ་བྱོ་བེརི་ཞགྱིབེ་འཇུག་
དེང་འབྲསྐྱེལོ་ཡོསྐྱོདེ་ཡོགྱིག་ཆེརི་གྲོསྐྱོས་ཞགྱིབེ་བྱོས། ཞགྱིང་ཆེསྐྱེན་ཏོང་ཨུའགྱི་
རྒྱུན་ལོས་ཨུ་ཡོསྐྱོན་ནམ་ཞགྱིང་ཆེསྐྱེན་དེཔྱདེ་ཞགྱིབེ་མགསྐྱོ་ཁྲགྱིདེ་ཚན་ཆུང་གགྱི་
ཚན་གཙོཙོ་གཞསྐྱོན་པོ་ལོགྱི་ཅསྐྱེ་ཞང་དེང་ཝང་ཡུས་ཡོན། ཡུས་ཚུང་ལོསྐྱེ་
བེཅས་གྲོསྐྱོས་ཚཙོགས་ལོ་ཞུགས།
གྲོསྐྱོས་ཚཙོགས་ཀྱིགྱིས་བེསྟན་དེསྐྱོན། 2020ལོསྐྱོ་ནགྱི་ཁྱསྐྱོན་ཡོསྐྱོངས་
ནས་འབྱོསྐྱོརི་འབྲགྱིང་སྤྱིགྱི་ཚཙོགས་བེསྐྲུན་པོ་དེང་དེབུལོ་ཐོརི་འགག་
སྒྲིསྐྱོ ལོ ་ལོས་རྣམ་པོརི་རྒྱལོ་བེའགྱི ་ ལོསྐྱོ ་ ཡོགྱི ན ་པོ་དེང་།“ ལྔ་བེཅུ་
གསུམ ”
འཆེརི་འགསྐྱོདེ་མཇུག་བེསྡུ་བེའགྱི་ལོསྐྱོ་ཡོགྱིན། གློསྐྱོ་བུརི་དུ་བྱུང་
བེའགྱི་པྲོསྐྱོག་གསརི་གློསྐྱོ་ཚདེ་རིགྱིམས་ནདེ་ཀྱིགྱིས་རིང་ཞགྱིང་གགྱི་དེཔོལོ་
འབྱོསྐྱོརི་དེང་སྤྱིགྱི་ཚཙོགས་འཕསྐྱེལོ་རྒྱས་ཐོདེ་གནསྐྱོདེ་པོ་ཚབེས་ཆེསྐྱེན་
ཐོསྐྱེབེས་པོས། རིགྱིམ་པོ་སསྐྱོ་སསྐྱོའ་འི མགསྐྱོ་ཁྲགྱིདེ་ཚན་ཁོག་དེང་མགསྐྱོ་ཁྲགྱིདེ་
ལོས་བྱོསྐྱེདེ་པོས་ཉམས་སདེ་དྲེག་པོསྐྱོ་ཐོསྐྱེག་པོརི་བྱོས། ཁྱསྐྱོན་ཡོསྐྱོངས་
དེཔྱདེ་ཞགྱིབེ་ཀྱིགྱི་ལོས་འགན་ཅུང་ལྕིགྱི་བེས། དེཔྱདེ་ཞགྱིབེ་ནན་མསྐྱོ་བྱོསྐྱེདེ་
པོའགྱི་བླང་བྱོ་སྔོརི་ལོས་ཁོ་ཚ་དེགསྐྱོས་གཏུག་ཏུ་གྱུརི་ཡོསྐྱོདེ། ཞགྱིང་ཆེསྐྱེན་
ཏོང་ཨུ་དེང་ཞགྱིང་ཆེསྐྱེན་སྲིགྱིདེ་གཞུང་ལོ་འགན་འཁུརི་བེ་དེང་རྒྱ་ཆེསྐྱེའགྱི་

ལོས་བྱོསྐྱེདེ་པོརི་འགན་འཁུརི་བེ། ཞགྱིང་ཆེསྐྱེན་ཡོསྐྱོངས་ཀྱིགྱི་མགྱི་དེམངས་
ལོ་འགན་འཁུརི་བེའགྱི་རྣམ་འགྱུརི་གྱིགྱིས། ས་ཆེ་སསྐྱོ་སསྐྱོ་དེང་སྡེསྐྱེ་ཁོག་
སསྐྱོ་སསྐྱོའ་འི གནས་ཚུལོ་དེངསྐྱོས་ལོ་བེསམ་གཞགྱིག་གང་ལོསྐྱེགས་གཏོསྐྱོང་
བེ་དེང་། དེཔྱདེ་ཞགྱིབེ་ཇུས་གཞགྱི་ཞགྱིབེ་ཚགས་སུ་གཏོསྐྱོང་བེ། ཚན་
རིགྱིག་དེང་མཐུན་པོའགྱི་སྒོསྐྱོ་ནས་ཚན་ཆུང་བེགསྐྱོ་བེ་དེང་དེམགྱིགས་ཚདེ་
ཇེསྐྱེ་ལོསྐྱེགས་སུ་གཏོསྐྱོང་བེ། འཆེརི་འགསྐྱོདེ་བེཟང་པོསྐྱོ་བྱོསྐྱེདེ་པོ་དེང་རྩི་
འཛུགས་བེཟང་པོསྐྱོ་བྱོསྐྱེདེ་པོ་བེཅས་ཀྱིགྱིས། 2020ལོསྐྱོའ་འི དེཔྱདེ་ཞགྱིབེ་
ལོསྐྱེགས་པོསྐྱོརི་སྤེསྐྱེལོ་ནས། དེཔྱདེ་ཞགྱིབེ་ཀྱིགྱི་འདྲེ་མཉམ་རིང་བེཞགྱིན་
དེང་དྲེང་གཞག་རིང་བེཞགྱིན་མངསྐྱོན་པོ་དེང་། དེཔྱདེ་ཞགྱིབེ་ཀྱིགྱི་དྲེང་
ཕྱོསྐྱོགས་ཀྱིགྱི་སྐུལོ་སླེསྐྱོང་ནུས་པོ་འདེསྐྱོན་སྤེསྐྱེལོ་བྱོསྐྱེདེ་དེགསྐྱོས།
གྲོསྐྱོས་ཚཙོགས་ཀྱིགྱིས་ནན་གྱིགྱིས་བེསྟན་དེསྐྱོན།《ཏོང་སྲིགྱིདེ་མགསྐྱོ་
ཁྲགྱིདེ་ལོས་བྱོསྐྱེདེ་པོའགྱི་དེཔྱདེ་ཞགྱིབེ་བྱོ་བེའགྱི་སྲིསྐྱོལོ་ཡོགྱིག》ནགྱི་ཀྲུང་གསྐྱོའ་འི
ཁྱདེ་ཆེསྐྱོས་ལྡན་པོའགྱི་སྤྱིགྱི་ཚཙོགས་རིགྱིང་ལུགས་དུས་རིབེས་གསརི་པོརི་
སྐྱོསྐྱོདེ་སྐབེས་སྤེསྐྱེལོ་བེའགྱི་ཏོང་ནང་ཁུལོ་གྱིགྱི་ཁྲགྱིམས་སྲིསྐྱོལོ་ལོམ་ལུགས་
ཤིགྱིག་ཡོགྱིན། སྤྱིགྱི་ཁྱབེ་ཧྲུའུ་ཅགྱི་ཞགྱི་ཅགྱིན་ཕགྱིང་གགྱིས་ལོས་བྱོསྐྱེདེ་པོའགྱི་དེཔྱདེ་
ཞགྱིབེ་བྱོ་བེའགྱི་ཐོདེ་གནང་བེའགྱི་མཆེན་བེཀོསྐྱོདེ་མཛུབེ་སྟསྐྱོན་གལོ་ཆེསྐྱེན་
རིབེ་དེང་རིགྱིམ་པོའགྱི་དེགསྐྱོངས་དེསྐྱོན་སླེསྐྱོབེ་སྦྱོསྐྱོང་དེང་ལོག་ལོསྐྱེན་མཐོརི་
ཕྱོགྱིན་བྱོསྐྱེདེ་པོ་དེང་། ཀྲུང་དེབྱོང་རྩི་འཛུགས་པུའུ་དེང་ཞགྱིང་ཆེསྐྱེན་ཏོང་
ཨུའགྱི་བེཀོསྐྱོདེ་སྒྲིགྱིག་གགྱི་བླང་བྱོ་ལྟརི།《སྲིསྐྱོལོ་ཡོགྱིག》སླེསྐྱོབེ་སྦྱོསྐྱོང་དེང་
ལོག་བེསྟརི་བེཟང་པོསྐྱོ་བྱོསྐྱེདེ་དེགསྐྱོས། མཚཙོ་སྔོསྐྱོན་གྱིགྱི་གནས་ཚུལོ་
དེངསྐྱོས་དེང་འབྲསྐྱེལོ་ནས“ དེམགྱིགས་བེསལོ་གཅགྱིག་དེང་མཐོསྐྱོ་བེ་

གཉགྱིས ”ཀྱིགྱི་འཐོབེ་ཇུས་བེཀོསྐྱོདེ་སྒྲིགྱིག་འབུརི་དུ་ཐོསྐྱོན་པོརི་བྱོསྐྱེདེ་པོ་
དེང་། ཕྱོསྐྱོགས་བེསྡུས་སྒོསྐྱོས་ལྟ་ཞགྱིབེ་དེང་རྩིགྱིས་བེཤིསྐྱེརི། ལྟ་སྐུལོ་གྱིགྱི་
གྲུབེ་འབྲས་བེཀོསྐྱོལོ་སྤྱིསྐྱོདེ་བྱོས་ཏོསྐྱེ། སྟབེས་བེདེསྐྱེ་དེང་ལོག་བེསྟརི་
བྱོསྐྱེདེ་ཆེསྐྱོག་པོ། བེཀོསྐྱོལོ་སྤྱིསྐྱོདེ་ཡོག་པོསྐྱོ་བྱོསྐྱེདེ་ཆེསྐྱོག་པོའགྱི་དེཔྱདེ་ཞགྱིབེ་བྱོསྐྱེདེ་
ཐོབེས་ཆེགས་སུ་བེཅུག་ནས། རྒྱུན་ལྡན་རིང་བེཞགྱིན་གྱིགྱི་དེཔྱདེ་
ཞགྱིབེ་ལོ་སྔོརི་ལོས་ཤུགས་སྣོསྐྱོན་པོ་དེང་། རྒྱུན་ལྡན་གྱིགྱི་དེཔྱདེ་ཞགྱིབེ་
ནང་རྐྱེསྐྱེན་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོསྐྱོང་དེགསྐྱོས།
གྲོསྐྱོས་ཚཙོགས་ཀྱིགྱིས་བླང་བྱོ་བེཏོསྐྱོན་དེསྐྱོན། དེཔྱདེ་ཞགྱིབེ་བྱོ་བེརི་
ཁྲགྱིདེ་ཕྱོསྐྱོགས་གསལོ་བེ་དེང་སྣོསྐྱེ་ཁྲགྱིདེ་ཀྱིགྱི་ནུས་པོ་ལྡན་པོས། 2021
ལོསྐྱོའ་འི དེཔྱདེ་ཞགྱིབེ་བྱོ་བེརི་གཅགྱིག་གྱུརི་འཆེརི་འགསྐྱོདེ་བྱོསྐྱེདེ་དེགསྐྱོས།
ཀྲུང་དེབྱོང་རྩི་འཛུགས་པུའུ་ཡོགྱི《སྤུས་ཚདེ་མཐོསྐྱོན་པོསྐྱོའ་འི འཕསྐྱེལོ་
རྒྱས་ལོ་སྐུལོ་འདེསྐྱེདེ་གཏོསྐྱོང་བེའགྱི་སྲིགྱིདེ་འབྲས་དེཔྱདེ་ཞགྱིབེ་ལོསྐྱེགས་
སྒྱུརི་བྱོསྐྱེདེ་པོའགྱི་སྐསྐྱོརི་གྱིགྱི་བེརྡ་སྦྱོསྐྱོརི》གྱིགྱི་བླང་བྱོ་ལྟརི། རྒྱལོ་ཁོབེ་ཀྱིགྱི་
སྤུས་ཚདེ་མཐོསྐྱོན་པོསྐྱོའ་འི འཕསྐྱེལོ་རྒྱས་གྲུབེ་འབྲས་ལོ་གདེསྐྱེང་འཇེསྐྱོག་
བྱོསྐྱེདེ་པོའགྱི་བླང་བྱོ་དེང་དེམགྱིགས་ཚདེ་མ་ལོག་ལོ་དེཔོསྐྱེ་བེསྡུརི་བྱོས་
ནས། སྔོ་མསྐྱོ་ནས་འཆེརི་འགསྐྱོདེ་བྱོསྐྱེདེ་པོ་དེང་ཞགྱིབེ་འཇུག་གསལོ་
ཞགྱིབེ་བྱོསྐྱེདེ་པོ། རིང་ཞགྱིང་གགྱི་སྤུས་ཚདེ་མཐོསྐྱོན་པོསྐྱོའ་འི འཕསྐྱེལོ་རྒྱས་ཀྱིགྱི་
གྲུབེ་འབྲས་དེཔྱདེ་ཞགྱིབེ་ཕྱོསྐྱོགས་བེསྡུས་གདེསྐྱེང་འཇེསྐྱོག་དེམགྱིགས་
ཚདེ་མ་ལོག་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོསྐྱོང་བེ་དེང་། དེཔྱདེ་ཞགྱིབེ་ཀྱིགྱི་བེཀོསྐྱོདེ་
འདེསྐྱོམས་ནུས་པོ་དེང་ཕྱོསྐྱོགས་སྟསྐྱོན་ནུས་པོ། སྐུལོ་འདེསྐྱེདེ་ཀྱིགྱི་ནུས་པོ་
བེཅས་དེངསྐྱོས་གནས་འདེསྐྱོན་སྤེསྐྱེལོ་གང་ལོསྐྱེགས་བྱོསྐྱེདེ་དེགསྐྱོས། །

རང་ཞིཞིང་གིཞི་རྨང་གིཞིཞིའིཞི་སྒྲིཞིགི་བེཀོཕྱོད་འིཛུགིས་སྐྲུན་ལ་ཐོཕྱོད་རྒལ་གིསར་པ་མངཕྱོན་འིགྱུར་བྱུང་བེ།
གྱིགྱི་ཚུན་དུ། ཞགྱིང་ཆེསྐྱེན་
“ ལྔ་བེཅུ་གསུམ ”

ཡོསྐྱོངས་ཀྱིགྱིས་ཞན་ཆེརི་ཁོ་གསབེ་དེང་གཉསྐྱོམ་
ཆེརི་ཤུགས་སྣོསྐྱོན་བྱོས་པོདེང་། རྨང་གཞགྱིའ་གྱི སྒྲིགྱིག་
བེཀོསྐྱོདེ་འཛུགས་སྐྲུན་ལོ་མ་དེངུལོ་གཏོསྐྱོང་ཤུགས་
ཇེསྐྱེ་ཆེསྐྱེརི་བེཏོང་སྟསྐྱེ། ཆེ་འཕྲིགྱིན་དྲེ་རྒྱ་དེང་ཆུ་བེསྐྱེདེ།
གློསྐྱོག་ཤུགས་སསྐྱོགས་ཀྱིགྱི་རྨང་གཞགྱིའགྱི་སྒྲིགྱིག་བེཀོསྐྱོདེ་
འཛུགས་སྐྲུན་གྱིགྱི་གསྐྱོམ་འགྲོསྐྱོས་ཁྱསྐྱོན་ཡོསྐྱོངས་ནས་ཇེསྐྱེ་
མགྱིསྐྱོ ག ས་སུ་བེཏོང་ཞགྱི ང ་། གཙོཙོ ་ གནདེ་ལོས་
གཞགྱི ་ དེང་བེཟསྐྱོ ་ འགསྐྱོ དེ ་གནདེ་ཆེསྐྱེ ན ་སྐསྐྱོ རི ་ཞགྱི ག ་
ཤུགས་བེཏོསྐྱོན་ནས་ལོག་བེསྟརི་བྱོས་ཏོསྐྱེ། ཞགྱིང་
ཆེསྐྱེན་ཡོསྐྱོངས་ཀྱིགྱི་དེཔོལོ་འབྱོསྐྱོརི་དེང་སྤྱིགྱི་ཚཙོགས་
འཕསྐྱེལོ་རྒྱས་ལོ་འདེསྐྱེགས་སྐྱོསྐྱོརི་ནུས་ལྡན་འདེསྐྱོན་
སྤྲོསྐྱོདེ་བྱོས།“ ལྔ་བེཅུ་གསུམ ”
གྱིགྱི་སྔོནསྐྱོ ་མའགྱི་ལོ་སྐྱོ ང་སྐྱོ
བེཞགྱིའགྱི་རིགྱིང་ལོ། ཞགྱིང་ཆེསྐྱེན་ཡོསྐྱོངས་ཀྱིགྱི་རྨང་གཞགྱིའགྱི་
སྒྲིགྱིག་བེཀོསྐྱོདེ་འཛུགས་སྐྲུན་ཐོདེ་མ་དེངུལོ་གཏོསྐྱོང་
ཚདེ་ལོསྐྱོ་རིསྐྱེརི་ཆེ་སྙོསྐྱོམས་ཀྱིགྱིས13%འཕརི་བེ་དེསྐྱེ།
ཞགྱིང་ཆེསྐྱེན་ཡོསྐྱོངས་ཀྱིགྱི་གཏོན་འཇེགས་རྒྱུ་ནསྐྱོརི་ཐོདེ་
མ་དེངུལོ་གཏོསྐྱོང་བེའགྱི་ལོསྐྱོ་རིསྐྱེའགྱི་ཆེ་སྙོསྐྱོམས་འཕརི་
ཚདེ་ལོས་བེརྒྱ་ཆེའགྱི་ཆེ4.7ལོས་མཐོསྐྱོ་བེ་དེང་།
2016ལོསྐྱོ་ནས2018ལོསྐྱོའ ་འི བེརི་གྱིགྱི་ལོསྐྱོ་གསུམ་
རིགྱིང་ལོ་རྨང་གཞགྱིའ་གྱི སྒྲིགྱིག་བེཀོསྐྱོདེ་འཛུགས་སྐྲུན་གྱིགྱི་
འཕརི་ཚདེ་གྲོངས་གནས་གཉགྱིས་ཡོན་དུ་སྲུང་
འཛིའི ན ་བྱོས་ཡོསྐྱོདེ་ལོ། 2016ལོསྐྱོའ་འི འཕརི་ཚདེ
21.3%དུ་སླེསྐྱེབེས་ཡོསྐྱོདེ། 2019ལོསྐྱོའ་འི ཞགྱིང་ཆེསྐྱེན་
ཡོསྐྱོངས་ཀྱིགྱི་རྨང་གཞགྱིའ་གྱི སྒྲིགྱིག་བེཀོསྐྱོདེ་ཐོདེ་མ་དེངུལོ་
བེཏོང་ཚདེ་ཀྱིགྱིས་སྤྱིགྱི་ཚཙོགས་ཡོསྐྱོངས་ཀྱིགྱི་གཏོན་

འཇེགས་རྒྱུ་ནསྐྱོརི་ཐོདེ་མ་དེངུལོ་བེཏོང་བེའགྱི་བེསྡུརི་ གཞུང་ལོམ་ཤིརི་གཏོསྐྱོང་གགྱི་ལོམ་གྱིགྱི་རིགྱིང་ཚདེ་སྤྱིགྱི་ རྨ་ཙོཙོང་གཞསྐྱོང་སརི་འདྲེསྐྱེན་པོའགྱི་ནུབེ་ཡུརི་གཙོཙོ་བེསྐྱོ་
ཚདེ་ཀྱིགྱི47.7%ཟགྱིན་པོས། 2015ལོསྐྱོའ་འི བེསྡུརི་ ལོསྐྱེ་ཁྲགྱི8.38ལོ་སླེསྐྱེབེས་ཡོསྐྱོདེ་པོ་དེང་། དེསྐྱེའ་གྱི ནང་དུ་ དེང་། རྨ་ཆུའགྱི ་ གཞུང་རྒྱུན་གྱིགྱི ་ འབྲུབེ་འགསྐྱོ ག ་
ཚདེ་ལོས་བེརྒྱ་ཆེའགྱི་ཆེ11.9ཡོགྱིས་ཇེསྐྱེ་མཐོསྐྱོརི་སསྐྱོང་ མྱུརི་བེགྲོསྐྱོདེ་གཞུང་ལོམ(རིགྱིམ་པོ་དེང་པོསྐྱོའ འི་གཞུང་ སསྐྱོགས་ཀྱིགྱི་བེཟསྐྱོ་འགསྐྱོདེ་ལོ་གསྐྱོམ་སྟབེས་བེརྟན་
ལོམ་འདུས་ཡོསྐྱོདེ)སྤྱིགྱི་ལོསྐྱེ4040དེང་། རིགྱིམ་པོ་ པོསྐྱོ འའི་ ང ང ་ སྐུ ལོ ་ སྤེསྐྱེ ལོ ་ བྱོ ས །“ ལྔ ་ བེ ཅུ ་
ཡོསྐྱོདེ།
གསུམ ”གྱིགྱི ་ སྔོསྐྱོ ན ་མའགྱི ་ ལོསྐྱོ ་ ངསྐྱོ ་ བེཞགྱི འགྱི ་ རིགྱི ང ་ལོ།
ལོསྐྱོ་ལྔའགྱི་རིགྱིང་ལོ། རིང་ཞགྱིང་གགྱིས་ཕྱོསྐྱོགས་ གཉགྱིས་པོའགྱི་གཞུང་ལོམ་སྤྱིགྱི་ལོསྐྱེ8717ཡོསྐྱོདེ།
ལོསྐྱོ་ལྔའགྱི་རིགྱིང་ལོ། རིང་ཞགྱིང་གགྱི་གློསྐྱོག་ཤུགས་ ཞགྱིང་ཆེསྐྱེན་ཡོསྐྱོངས་ཀྱིགྱི་གློསྐྱོག་ཤུགས་ཚ་ཤུགས་ཐོསྐྱོན་
བེསྡུས་ལོངས་གཟུགས་འགྲོགྱིམ་འགྲུལོ་སྐྱོསྐྱེལོ་
འདྲེསྐྱེ ན ་དྲེ་རྒྱ་ཕལོ་ཆེསྐྱེ རི ་གྲུབེ་པོརི་བྱོས་ཡོསྐྱོ དེ ། དེང་ཆུ་བེསྐྱེ དེ ་སྒྲིགྱི ག ་བེཀོསྐྱོ དེ ་འཛུགས་སྐྲུན་གསྐྱོ མ ་ སྐྱོསྐྱེདེ་དེང་མཁོསྐྱོ་འདེསྐྱོན་ལོས་རིགྱིགས། ཆུ་བེསྐྱེདེ་དེསྐྱོ་
གྱིགྱི་དུས་སྐབེས་སུ། ཟགྱི་ལོགྱིང་ སྟབེས་བེརྟན་པོསྐྱོའ་འི ངང་སྐུལོ་སྤེསྐྱེལོ་བེཏོང་ཞགྱིང་། དེམ་ལོས་རིགྱིགས་བེཅས་ལོ་མ་དེངུལོ་གཏོསྐྱོང་ཚདེ་
“ ལྔ་བེཅུ་གསུམ ”
ཡོགྱི་བེཟསྐྱོ་ ལོསྐྱོ ་ རིསྐྱེ རི ་ཆེ་སྙོསྐྱོ མ ས་ཀྱིགྱི ས ་སསྐྱོ ་ སསྐྱོ རི 9.8% དེང
གནམ་གྲུ་ཐོང་གགྱི་ཚཙོདེ་ལྟའགྱི་དུས་རིགྱིམ་གསུམ་པོ་ “ མཚཙོ་སྔོསྐྱོན་གྱིགྱི་གློསྐྱོག་ཧོསྐྱོ་ནན་དུ་སྐྱོསྐྱེལོ་བེ ”
དེང་ཡུས་ཧྲུའུ་གནམ་གྲུ་ཐོང་གགྱི་བེསྒྱུརི་བེཅསྐྱོས་རྒྱ་ འགསྐྱོདེ་མཐུདེ་སྦྲེསྐྱེལོ་བྱུང་བེ་དེང་། འཇུ་ལོག་ཆུ་བེསྐྱོ་ 30.5%འཕརི་སྣོསྐྱོན་བྱུང་འདུག །
བེསྐྱོསྐྱེདེ་འཛུགས་སྐྲུན་བེཟསྐྱོ ་འགསྐྱོདེ་ལོས་མགསྐྱོ་
བེརྩིམས་ཤིགྱིང་། མགསྐྱོ་ལོསྐྱོག་དེང་ཆེགྱི་ལོསྐྱེན་གནམ་
གྲུ་ཐོང་གགྱི་མཁོའ་ལོམ་ཤིརི་གཏོསྐྱོང་བྱོས། མཚཙོ་
ནུབེ་ཀྱིགྱི་གནམ་གྲུ་ཐོང་གསུམ་པོའགྱི་ཐོག་ཉསྐྱེའགྱི་
འགྲོགྱི མ ་འགྲུལོ་ཕྱོསྐྱོ ག ས་གཉགྱི ས ་འཁོསྐྱོ རི ་རྒྱུག་
འཕུརི་སྐྱོསྐྱོདེ་ཀྱིགྱིས། རྒྱལོ་ནང་གགྱི་མཐོསྐྱོ་སྒོང་གནམ་
གྲུ་ཐོང་གགྱི་མཁོའ་ལོམ་ཐོག་ཉསྐྱེའགྱི་འགྲོགྱིམ་འགྲུལོ་
སྟསྐྱོང་པོའགྱི་ཐོསྐྱོདེ་རྒལོ་མངསྐྱོན་འགྱུརི་བྱོས། 2019
ལོསྐྱོའ་འི ལོསྐྱོ་མཇུག་ཏུ་ཞགྱིང་ཆེསྐྱེན་ཡོསྐྱོངས་ཀྱིགྱི་དེམངས་
སྤྱིསྐྱོདེ་མཁོའ་འགྲུལོ་གྱིགྱི་མཁོའ་འགྲུལོ་ལོམ་ཚདེ་
སྤྱིགྱི ་ ལོསྐྱེ ་ ཁྲགྱི 16.71 ལོ་སླེསྐྱེ བེ ས་པོ་དེང་། 2015
ལོསྐྱོའ་འིལོསྐྱོ་མཇུག་ལོས་སྤྱིགྱི་ལོསྐྱེ་ཁྲགྱི7.44འཕརི་ཡོསྐྱོདེ།
མྱུརི་བེགྲོསྐྱོདེ་གཞུང་ལོམ་ཁུལོ་ཡོསྐྱོངས་སུ་
2020ལོསྐྱོའ་འི ཟླ12པོའགྱི་ཚཚེས6ཉགྱིན། ཁོ་བེ་བེབེས་རྗེསྐྱེས་ཀྱིགྱི་ཨ་རིགྱིག་རྩྭ་ཐོང་དུ་ནསྐྱོརི་ནག་གགྱིས་རྩྭ་ཟ་
ཁོསྐྱེབེས་པོ་མངསྐྱོན་འགྱུརི་བྱུང་ཞགྱིང་། རྫོསྐྱོང་མཁོརི་ བེཞགྱིན་པོ།（མགྱི་མསྐྱེདེ་གནམ་གྲུས་བླངས་པོའགྱི་པོརི） དེགུན་དུས་སུ། མཚཙོ་སྔོསྐྱོན་ཞགྱིང་ཆེསྐྱེན་ཆེགྱི་ལོསྐྱེན་
ཡོསྐྱོངས་ལོ་རིགྱིམ་པོ་གཉགྱིས་པོའགྱི་གཞུང་ལོམ་ཤིརི་ རྫོསྐྱོང་ཨ་རིགྱིག་ཞང་ཨ་རིགྱིག་རྩྭ་ཐོང་ལོ་ཁོ་བེས་གཡོསྐྱོགས་ཤིགྱིང་མཛིཚེས་ཉམས་ངསྐྱོམ།
གཏོསྐྱོ ང ་བྱོས་ཡོསྐྱོ དེ ། 2019 ལོསྐྱོ འ ་འི ལོསྐྱོ ་ མཇུག་ཏུ་
ཞགྱིན་ཧྭཧྭ་་གསརི
གསརི་་འགྱུརི
འགྱུརི་་ཁོང
ཁོང་་གགྱིས་བེཀྲམ
བེཀྲམ།།

