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གིཅེཅེས་ཤོཤོས་བཏུས་པ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། སྒྲོལ་མ་སྐྱིད།

བརླན་ས་གླེདེང་དུས་མིཀྱི་རྣམིས་ཀྱཀྱི་ཡཀྱིདེ་ངངོརེ་ཐངོག་མིརེ་དེདེའཀྱི་ཆུ་
བགྲུང་བའཀྱི་ནུས་པོ་དྲོན་ཡངོང་གཀྱི་ཡངོདེ། ཡཀྱིན་ཡང་བརླན་སའཀྱི་
བྱདེདེ་ནུས་དེདེ་ཙོམི་གྱིཀྱིས་མིཀྱི་ཚདེ་དེདེ། དེདེ་ལེ་བྱདེདེ་ནུས་གལེ་ཆེདེན་
གཞིན་ཞིཀྱིག་ཡངོདེ་པོ་ནཀྱི་ཉེདེ་འཁངོརེ་གྱིཀྱི་ནམི་ཟླ་སྙོངོམིས་སྒྲཀྱིག་བྱདེདེ་
ཐུབ་པོ་དེདེ་ཡཀྱིན། བརླན་སའཀྱི་གྲུབ་ཆེ་གཙོཙོ་བངོ་ནཀྱི་རྒྱ་ཆེདེ་བའཀྱི་ཆུ་
ངངོས་ཡཀྱིན། ཆུ་དེདེ་སྲོངོག་ཤིཀྱིང་བྱས་ཐངོག་དེ་དུང་མིཐཀྱིལེ་འདེམི་
དེང་འདེམི་ངངོགས། སྔངོ་ཁདེབས་སངོགས་རྒྱུ་མིང་པོངོ་ཞིཀྱིག་གཀྱིས་
གྲུབ་ཡངོདེ་ཅཀྱིང་། རྒྱུ་ཚཙོགས་དེདེ་དེག་གཀྱིས་མིཉེམི་དུ་བརླན་སའཀྱི་
ཉེདེ་འཁངོརེ་གྱིཀྱི་ནམི་ཟླ་དེང་མིཁའ་རླུང་གཀྱི་སྤུས་ཀོ་སྙོངོམིས་སྒྲཀྱིག་
དེང་ཇེདེ ་ལེདེགས་སུ་གཏངོང་བཞིཀྱིན་ཡངོདེ། འངོ ་ན་སྙོངོམིས་སྒྲཀྱིག་
མིཁན་པོངོ་འདེཀྱིས་ལེས་ཀོ་ཇེཀྱི་ལྟརེ་བྱདེདེ་བཞིཀྱིན་ཡངོདེ་དེམི་ཞིདེ་ན།

སྐམིསྐམི་་ཤིསཤིས་་ཆེདེཆེདེ་་བའཀྱིབའཀྱི་་མིཁའམིཁའ་་རླུངརླུང་་བརླནབརླན་་པོངོརེཔོངོརེ་་གཏངོངགཏངོང་་བབ།།
སྐམི་ཤིས་ཆེདེ་བའཀྱི་དུས་ཚཚིགས་སུ་ང་ཚཙོའཀྱི་སྐྱིཀྱི་མིངོ་དེང་སྣ་

ཁུང་སྐམི་པོརེ་གྱུརེ་ཏདེ་མིཀྱི་བདེདེ་བའཀྱི་ཚཙོརེ་སྣང་འབྱུང་། གལེ་ཏདེ་
སྐབས་འདེཀྱིརེ་ཁང་པོའཀྱི་ནང་དུ་ཆུ་ཀོ་ཏངོ་རེ་གང་བཞིག་ཚཚེ་མིཀྱི་
བདེདེ་བའཀྱི་ཚཙོརེ་བ་དེདེ་ཅུང་ཆུང་བརེ་གཏངོང་ཐུབ། བརླན་ས་དེང་
ལྷག་པོརེ་དུ་གྲངོང་ཁྱེདེརེ་ཉེདེ་འཁངོརེ་གྱིཀྱི་བརླན་ས་ནཀྱི་རེང་བྱུང་གཀྱི་
བརླན་ཆེས་རེདེ་རེདེ ་དེང་འདྲོ་བརེ་མིཁའ་དེབུགས་ཀྱཀྱི་བརླན་
ཤིས་ཆེདེ་རུ་གཏངོང་གཀྱིན་ཡངོདེ། བརླན་སས་མིཁའ་དེབུགས་ཀྱཀྱི་
བརླན་ཤིས་ཆེདེ་རུ་གཏངོང་ཐུབ་དེངོན་ཡང་། གཙོཙོ་བངོ་བཀོག་རྒྱ་
མིདེདེ་པོའཀྱི་ཆུ་ངངོས་དེང་དེདེའཀྱི་ཉེདེ་འཁངོརེ་གྱིཀྱི་འདེམི་ངངོགས་དེང་སྔངོ་
ཁདེབས་ལེ་བརྟེདེན་ནས་བྱུང་བ་ཡཀྱིན། ཆུ་ངངོས་ཀྱཀྱི ་གཞིཀྱི་རྒྱ་ཇེཀྱི ་
ལྟརེ་ཆེདེ་ན་རླངས་འགྱུརེ་བྱདེདེ་ཚདེ་དེདེ་ལྟརེ་ཇེདེ་མིཐངོརེ་གཏངོང་
ཐུབ་པོ་ཀུན་གྱིཀྱིས་གངོ ་སླ་ཡང་། འདེམི་སྙོཀྱིའཀྱི ་ངངོགས་དེང་སྔངོ ་
ཁདེབས་ལེ་བྱདེདེ་ནུས་ཅཀྱི་ཞིཀྱིག་ཡངོདེ་དེམི་ཞིདེ་ན། འདེམི་ངངོགས་
ཀྱཀྱིས་ཀྱང་བརླན་ས་རླངས་འགྱུརེ་ལེ་བྱདེདེ་ནུས་གལེ་ཆེདེན་ཐངོན་
བཞིཀྱིན་ཡངོདེ་དེདེ། ཕྱོངོགས་གཅཀྱིག་ནས་འདེམི་སྙོཀྱི་ལེ་ཉེཀྱི་འངོདེ་ལྡངོག་
འཕྲོངོའ ཚི་ཚདེ་ཅུང་དེམིའ་བརེ་བརྟེདེན་དྲོངོདེ་འཕརེ་བ་ཆུ་ངངོས་ལེས་
ཅུང་མིངངོན་གསལེ་ཡཀྱིན། ཕྱོངོགས་གཞིན་ཞིཀྱིག་ནས་འདེམི་སྙོཀྱིའཀྱི་
ངངོགས་ཀྱཀྱི་ས་རྒྱུའཀྱི་རེཀྱིལེ་བུ་དེག་གཀྱི་བརེ་དུ་སྦུག་ཕྲོན་ལྟ་བུའཀྱི་
བརེ་གསདེང་གྲུབ་ཡངོདེ་ལེ། ངངོས་མིཀྱི་མིཉེམི་པོ་དེདེས་ཀྱང་རླངས་
འགྱུརེ་གྱིཀྱི་རྒྱ་ཁྱེངོན་ཆེདེ་རུ་བཏང་ཡངོདེ་པོརེ་མི་ཟདེ། འདེམི་སྙོཀྱིའཀྱི་
ངངོགས་བརྒྱུདེ་ནས་རླངས་པོརེ་འགྱུརེ་ཚདེ་ཀྱང་མིངངོན་གསལེ་
གྱིཀྱིས་ཆེདེ་རུ་ཕྱོཀྱིན་ཡངོདེ། དེདེ་དེང་ཆེབས་ཅཀྱིག འདེམི་སྙོཀྱིའཀྱི་ངངོགས་
ནཀྱི་བརླན་སའཀྱི་རྩིཀྱི་ཤིཀྱིང་འབངོརེ་ཆེདེན་སྐྱིདེས་སའཀྱི་གནས་ལེདེགས་པོངོ་
ཞིཀྱིག་ཡཀྱིན་ལེ། རྩིཀྱི་ཤིཀྱིང་གཀྱིས་ཀྱང་རེང་གཀྱི་རླངས་འགྱུརེ་བྱདེདེ་
ནུས་དྲོག་པོངོརེ་བརྟེདེན་ནས་བརླན་སའཀྱི་རླངས་འགྱུརེ་ཚདེ་ཇེདེ་
མིཐངོརེ་གཏངོང་གཀྱིན་ཡངོདེ། དེཔོདེརེ་ན་རྒྱུན་པོརེ་མིཐངོང་བའཀྱི་
བརླན་སའཀྱི་རྩིཀྱི་ཤིཀྱིང་འདེམི་རྩྭ་ལྟ་བུརེ་མིཚཙོན་ན་ཡང་། འདེམི་
རྩྭ་སྟོངོང་ཁདེ་གཅཀྱིག་སྐྱིདེ་བརེ་ཆུ་སྟོངོང་ཁདེ800ཙོམི་རླངས་འགྱུརེ་
བྱདེདེ་དེགངོས་པོ་རེདེདེ། འདེཀྱི་འདྲོའཀྱི་རླངས་འགྱུརེ་བྱདེདེ་ཚདེ་ཆེདེན་
པོངོ་ལེས་ཉེདེ་འཁངོརེ་གྱིཀྱི་མིཁའ་རླུང་གཀྱི་བརླན་ཤིས་ཤུགས་ཆེདེན་
པོངོས་ཇེདེ་ཆེདེརེ་གཏངོང་བཞིཀྱིན་ཡངོདེ་པོ་ནཀྱི་བཤིདེ་མི་དེགངོས་པོ་རེདེདེ།
དེཔོདེརེ་ན་པོདེ་ཅཀྱིན་གྲངོང་ཁྱེདེརེ་ལྟ་བུརེ་མིཚཙོན་ན། བརླན་སའཀྱི་ཉེདེ་
འཁངོརེ་གྱིཀྱི་མིཁའ་རླུང་གཀྱི་བརླན་ཚདེ་སྤྱིཀྱི་ལེདེ5ཕ་རེངོལེ་གྱིཀྱི་ས་ཆེ་
ལེས10%ཡཀྱིས་མིཐངོ་བ་དེདེས་ཀྱང་། རེང་བྱུང་བརླན་ཆེས་ཏདེ་
བརླན་སའཀྱི་ནུས་པོ་གལེ་ཆེདེན་ཐངོན་བཞིཀྱིན་པོ་ཤིདེས་ཐུབ།

ཚཚ་་བབ་་ཆེདེཆེདེ་་བའཀྱིབའཀྱི་་གྲངོངགྲངོང་་ཁྱེདེརེཁྱེདེརེ་་གྱིཀྱིགྱིཀྱི་་དྲོངོདེདྲོངོདེ་་ཚདེཚདེ་་ཇེདེཇེདེ་་དེམིའདེམིའ་་རུརུ་་གཏངོངགཏངོང་་བབ།།
ང་ཚཙོ་ཚང་མིས་ཤིདེས་གསལེ་ལྟརེ། ཆུ་ལེ་ཚ་བ་ཆེདེན་པོངོ་

སྡུདེ་ལེདེན་བྱདེདེ་ཐུབ་པོའཀྱི་ནུས་པོ་ལྡན་ཏདེ། ཚ་ཚདེ་གཅཀྱིག་པོ་
སྡུདེ་ལེདེན་བྱདེདེ་སྐབས་ཆུའཀྱི་དྲོངོདེ་ཚདེ་དེདེ་བསྟུན་གྱིཀྱིས་ཇེདེ་མིཐངོརེ་
འགྲངོ་བཞིཀྱིན་མིདེདེ། དུས་མིཚུངས་སུ་ཆུ་རླངས་འགྱུརེ་ཚ་ཚདེ་
ཅུང་མིཐངོན་པོངོ་ཡངོདེ་པོ་སྟོདེ། ཆུ་རླངས་པོརེ་འགྱུརེ་སྐབས་ཚ་བ་
འབངོརེ་ཆེདེན་སྡུདེ་ལེདེན་བྱདེདེ་བཞིཀྱིན་ཡངོདེ་པོས། མིཁའ་རླུང་གཀྱི་
བརླན་ཆེ་ཡརེ་འཕརེ་བ་དེང་བསྟུན་ནས་ཉེདེ་འགྲམི་ཁངོརེ་ཡུག་
གཀྱི་དྲོངོདེ་ཚདེ་ཀྱང་གང་མིཚམིས་ཀྱཀྱིས་ཇེདེ་དེམིའ་རུ་གཏངོང་ཐུབ།
གྲངོང་ཁྱེདེརེ་དུ། མིཀྱིའཀྱི་རེཀྱིགས་ཀྱཀྱི་ཐངོན་སྐྱིདེདེ་བྱདེདེ་སྒོངོ་བྲེདེལེ་བ་ཆེདེ་

བ་དེང་འཛུགས་སྐྲུན་དེང་ལེམི་ངངོས་ཀྱཀྱིས་སྔརེ་ཡངོདེ་ཁངོརེ་ཡུག་གཀྱི་
ངངོ་བངོརེ་འགྱུརེ་ལྡངོག་གཏངོང་བཞིཀྱིན་པོའཀྱི་རྐྱེདེན་གྱིཀྱིས། དྲོངོདེ་ཚདེ་རྟེག་
པོརེ་གྲངོང་ཁྱེདེརེ་གྱིཀྱི་མིཐའ་ཁུལེ་ལེས་མིཐངོ་བརེ་གྱུརེ་ཏདེ“ ཚ་
རླངས་ནུས་འབྲེས”ཟདེརེ་བ་བྱུང་། དེདེས་གྲངོང་ཁྱེདེརེ་གྱིཀྱི་མིཀྱི་རྣམིས་ལེ་
མིཀྱི་བདེདེ་བའཀྱི་ཚཙོརེ་བ་དྲོག་པོངོ་སྦྱིཀྱིན་བཞིཀྱིན་ཡངོདེ་པོས། བརླན་ས་དེང་
གྲངོང་ཁྱེདེརེ་བརླན་སའཀྱི་གལེ་ཆེདེན་རེང་བཞིཀྱིན་མིངངོན་གསལེ་དེངོདེ་
པོངོརེ་ཆེགས་ཡངོདེ། བརླན་ས་འདེཀྱི་དེག་ཡངོདེ་ན་ཉེདེ་འགྲམི་ཁངོརེ་ཡུག་
གཀྱི་དྲོངོདེ་ཚདེ་ཀྱང་མིངངོན་གསལེ་གྱིཀྱིས་ཇེདེ་དེམིའ་རུ་བཏང་སྟོདེ། ཚ་
གླེཀྱིང་ནང་ཁུལེ་དུ་བསཀྱིལེ་བའཀྱི་ཚལེ་ཞིཀྱིག་ཐངོན་བཞིཀྱིན་ཡངོདེ། དེཔོདེ་
བཞིག་ན། དེབྱརེ་ཁརེ་པོདེ་ཅཀྱིན་གྱིཀྱི་ཁུན་མིཀྱིང་མིཚཚེའུ་འགྲམི་གྱིཀྱི་དྲོངོདེ་
ཚདེ་དེདེ་གྲངོང་ཁྱེདེརེ་དེབུས་རྒྱུདེ་ཀྱཀྱི་དྲོངོདེ་ཚདེ་ལེས5～6℃གཀྱིས་
དེམིའ་ཞིཀྱིང་། ཐ་ན་ཐའངོ་རེན་ཐདེན་མིཚཚེའུ་ལྟ་བུའཀྱི་བརླན་ས་ཆུང་
ངུ་ཞིཀྱིག་གཀྱིས་ཀྱང་དྲོངོདེ་ཚདེ2～3℃ཇེདེ་དེམིའ་རུ་གཏངོང་ཐུབ་
ཀྱཀྱིན་ཡངོདེ་པོས། ཡུལེ་དེདེ་དེག་མིཀྱི་རྣམིས་ཀྱཀྱིས་ཚ་བརེ་གཡངོལེ་
སའཀྱི་གནས་མིཆེངོག་ཏུ་གྱུརེ་པོའཀྱི་རྒྱུ་མིཚན་ཡང་དེདེརེ་ཐུག་ཡངོདེ།

དེབྱངདེབྱང་་གཉེཀྱིསགཉེཀྱིས་་ཐཱནཐཱན་་རྫོསརྫོས““ཁྱུརེཁྱུརེ་་མིཀྱིདེམིཀྱིདེ””གཏངོངགཏངོང་་བབ།།
སྤྱིཀྱིརེ་ནགས་ཚལེ་དེང་རྒྱ་མིཚཙོ་ནཀྱི་དེབྱང་གཉེཀྱིས་ཐཱན་རྫོས་

རྔུབ་མིཁན་གཙོཙོ ་བངོ ་དེདེ ་ཡཀྱིན་ཡང་། བརླན་སའཀྱི ་བྱདེདེ་ནུས་

ལེའང་སྣང་ཆུང་བྱདེདེ་མིཀྱི་རུང་།
བརླན་སས་དེབྱང་གཉེཀྱིས་ཐཱན་རྫོས་བརྔུབས་ནས་ཉེརེ་

ཐུབ་དེངོན་ཅཀྱི་རེདེདེ་ཅདེ་ན། དེདེ་ནཀྱི་བརླན་སས་རྩིཀྱི་ཤིཀྱིང་འབངོརེ་ཆེདེན་
ལེ་ཁངོ་ལེག་རྒྱས་སའཀྱི་ཁངོརེ་ཡུག་མིཁངོ་འདེངོན་བྱདེདེ་ཅཀྱིང་། རྩིཀྱི་
ཤིཀྱིང་སྐྱིདེ་བརེ་དེབྱང་གཉེཀྱིས་ཐཱན་རྫོས་སྡུདེ་ལེདེན་བྱས་ནས་རྩིཀྱི་
ཤིཀྱིང་ཁངོག་གཀྱི་ཐཱན་དུ་བསྒྱུརེ་གྱིཀྱིན་ཡངོདེ་པོ་དེང་། རྩིཀྱི་ཤིཀྱིང་དེདེ ་
དེག་བསྐམིས་རྗེདེས། བརླན་སརེ་རྩིཀྱི་ཤིཀྱིང་གཀྱི་ཕུང་གྲུབ་འཐངོརེ་
བ་ཅུང་དེལེ་བའཀྱི་དེབང་གཀྱིས་དེབྱང་གཉེཀྱིས་ཐཱན་རྫོས་ཕྱོཀྱིརེ་
གཏངོང་བའང་ཅུང་འགངོརེ་གྱིཀྱི་ཡངོདེ་སྟོབས། བརླན་ས་ནཀྱི་ཐཱན་
གྱིཀྱི་བང་མིཛོཙོདེ་དུ་གྱུརེ་ཡངོདེ་པོ་རེདེདེ།
ཚཙོདེ་དེཔོག་བྱས་པོ་ལྟརེ་ན། པོདེ ་ཅཀྱིན་གྲངོང་ཁྱེདེརེ་ནང་

ཁུལེ་གྱིཀྱི་བརླན་སས་ལེངོ་གཅཀྱིག་ལེ་ཐཱན་ཏུན15000སྙོངོམིས་
སྒྲཀྱིག་བྱདེདེ་ཐུབ་པོ་དེང་། སྙོངོམིས་སྒྲཀྱིག་བྱས་པོའཀྱི ་ཐཱན་དེང་
ཕྱོཀྱིརེ་བཏང་བའཀྱི་དེབྱང་དེདེ ་དེག་གཀྱིས། ཉེདེ ་འཁངོརེ་གྱིཀྱི ་མིཁའ་
རླུང་གཀྱི ་སྤུས་ཚདེ་འངོས་འཚམི་གྱིཀྱིས་ཇེདེ ་ལེདེགས་སུ་གཏངོང ་
བརེ་མི་ཟདེ། སྐྱིདེ ་ཁམིས་ཀྱཀྱི ་རེཀྱིན་ཐང་ཡང་མིངངོན་གསལེ་
གྱིཀྱིས་ཇེདེ ་མིཐངོརེ་གཏངོང་བཞིཀྱིན་ཡངོདེ། དེདེ ་ནཀྱི ་བརླན་སའཀྱི ་རྩིཀྱི ་
ཤིཀྱིང་གཀྱིས་དེབྱང་གཉེཀྱིས་ཐཱན་རྫོས་བརྔུབས་ནས་རེང་བྱུང་
ཁམིས་ཆེདེན་པོངོའ ཚི་དེབྱང་གཉེཀྱིས་ཐཱན་རྫོས་ཀྱཀྱི ་ཤིངོང་ཚདེ་ཇེདེ ་
ཆེདེ རེ ་བཏང ་ཞིཀྱི ང ་ ། ཐངོ ན ་སྐྱིདེ དེ ་ཀྱཀྱི ་གངོ ་ རེཀྱིམི ་ཁྲོངོ དེ ་དུ ་རླུང ་
ཁམིས་ཆེདེན་པོངོརེ་དེབྱང་གཉེཀྱིས་ཐཱན་རྫོས་གཏངོང་ཚདེ་ཇེདེ ་
ཆེདེརེ་གཏངོང་བརེ་གངོ ་ཆེངོག རྒྱལེ་སྤྱིཀྱིའཀྱི ་ཐཱན་ཕྱོཀྱིརེ་གཏངོང་ཐངོབ་
ཆེ་གཞིཀྱིརེ་བཞིག་སྟོདེ ་ཕབ་རྩིཀྱིས་བྱས་ན། གཏན་ཆེགས་སུ་
ཡངོདེ་པོའཀྱི ་ཐཱན་འདེཀྱི ་དེག་གཀྱིས་ཧ་ལེམི་སྒོངོརེ་དུང་ཕྱུརེ3.25
ཡཀྱི ་དེཔོལེ་འབྱངོརེ་རེཀྱིན ་ཐང་སྐྲུན་བཞིཀྱིན་ཡངོདེ ་ཅཀྱིང ་ ། དེདེའཀྱི ་
ཐདེ་ནས་བརླན་ས་ལེས་བྱུང་བའཀྱི ་སྐྱིདེ ་ཁམིས་ཀྱཀྱི ་རེཀྱིན་ཐང་
ཆེདེན་པོངོ་མིཐངོང་ཐུབ། །

《《ཤིདེསཤིདེས་་བྱབྱ་་ནཀྱིནཀྱི་་སྟོངོསྟོངོབསབས་་ཤུགསཤུགས་་ཡཀྱིནཡཀྱིན》》ཞིདེསཞིདེས་་པོཔོ་་ལེསལེས་་བཏུསབཏུས།།

བརླན་སས་ནམི་ཟླ་སྙོཤོམིས་སྒྲིསྒྲིགི་བྱེཅེད་ཐུབ།

ཟླ7པོའཀྱི་ཚཚེས11ཉེཀྱིན་ནཀྱི་འཛོམི་
གླེཀྱི ང ་མིཀྱི ་གྲངས ་ཉེཀྱི ན ་མིངོ ་ ཡཀྱི ན ་ལེ །
མིཉེམི་འབྲེདེལེ་རྒྱལེ་ཚཙོགས་ཀྱཀྱིས་ཉེཀྱིན་
དེདེརེ ་བསྒྲགས ་པོའཀྱི《2022ལེངོའ ཚི་
འཛོམི་གླེཀྱིང་མིཀྱི་གྲངས་རྒྱང་ལྟ》ཞིདེས་
པོའཀྱི་སྙོན་ཞུའཀྱི་ཁྲོངོདེ་མིངངོན་པོ་ལྟརེ་ན།
དེ་ལེངོའ ཚི་ཟླ11པོའཀྱི་ཚཚེས15ཉེཀྱིན་འཛོམི་
གླེཀྱིང་གཀྱི་མིཀྱི ་གྲངས་དུང་ཕྱུརེ80ལེས་
བརྒལེ་རྒྱུ་རེདེདེ།
མིཉེམི་འབྲེདེལེ་རྒྱལེ་ཚཙོགས་ཀྱཀྱི ་

སྔངོན་དེཔོག་ཆེདེས་གསརེ་ཤིངོས་ལྟརེ་ན།
འཛོམི་གླེཀྱིང་གཀྱི་མིཀྱི་གྲངས2030ལེངོ་དེང
2050ལེངོའ ཚི་བརེ་སངོ་སངོརེ་ཧ་ལེམི་དུང་
ཕྱུརེ85དེང་དུང་ཕྱུརེ97ལེ་འཕརེ་
སྲོཀྱིདེ་ཅཀྱིང ་། དུས་རེབས་འདེཀྱིའཀྱི ་ལེངོ ་
རེབས80པོརེ་ཧ་ལེམི་མིཀྱི་གྲངས་དུང་
ཕྱུརེ104ཡཀྱི་རྩིདེ་གྲངས་དུ་འཕརེ་བརེ་
མི་ཟདེ། དུས་རེབས21པོ་རྫོངོགས་

རེག་བརེ་དུ་ཚདེ་ཐཀྱིག་འདེཀྱི་རྒྱུན་སྲུང་
བྱདེདེ་རྒྱུ་རེདེདེ།
སྙོན་ཞུའཀྱི་ནང་བསྟོན་དེངོན། རྒྱལེ་

ཁབ་མིང་པོངོའ ཚི་ཕྲུ་གུ་སྐྱིདེ་ཚདེ་ཉེདེ་བའཀྱི་ལེངོ་
འགརེ་མིངངོན་གསལེ་གྱིཀྱིས་ཇེདེ་དེམིའ་རུ་
སངོང་ཡངོདེ་པོས། འཛོམི་གླེཀྱིང་གཀྱི ་མིཀྱི ་
གྲངས་འཕརེ་ཚདེ2020ལེངོརེ1%
མིན་དུ་ཆེག་པོ་དེང་། དེདེ་ནཀྱི1950ལེངོའ ཚི་
ཚུན་གྱིཀྱི་ཐངོག་མི་རེདེདེ། སྔངོན་དེཔོག་བྱས་
པོ་ལྟརེ་ན2022ལེངོ་ནས2050ལེངོའ ཚི་
བརེ་དུ། རྒྱལེ་ཁབ་བམི་ས་ཁུལེ61གཀྱི་
མིཀྱི་གྲངས1%གམི་ཡང་ན་དེདེ་ལེས་མིང་
བའཀྱི་སྒོངོ་ནས་ཇེདེ་ཉུང་དུ་འགྲངོ་སྲོཀྱིདེ་ལེ།
དུས་སྐབས་དེདེའཀྱི་ནང་དུ། ཕྱོདེདེ་ཀོ་ལེས་
བརྒལེ་བའཀྱི་འཛོམི་གླེཀྱིང་མིཀྱི་གྲངས་ཀྱཀྱི་
འཕརེ་གནས་གཙོཙོ་བངོ་ཁངོང་ཀོངོ(ཅཀྱིན)
དེང་ཨེདེ་ཅཀྱིབ། ཨེདེ་ཙོཚེ་ཨེངོ་ཕཀྱི་ཡ། ཧཀྱིན་རྡུ།
ནཀྱི་ཀྲིཀྱི་རེཀྱི་ཡ། ཕ་ཁཀྱི་སཀྱི་ཐན། ཧྥིཀྱི་ལེཀྱི་ཕཀྱིན་

དེང་ཐན་ཙོན་ནཀྱི ་ཡ་བཅས་ཀྱཀྱི་རྒྱལེ་
ཁབ་འདེཀྱི་བརྒྱདེ་པོངོ་རུ་གཅཀྱིག་ཏུ་འདུས་
ཡངོདེ་པོ་རེདེདེ།
སྙོན་ཞུ་ལེས་སྔངོན་དེཔོག་བྱས་པོ་

ལྟརེ་ན། གངོ་ལེ་ཧྲིཀྱིལེ་པོངོའ ཚི་ལེངོ་ན65དེང་
དེདེའཀྱི ་ཡན་གྱིཀྱི ་མིཀྱི ་གྲངས་ཀྱཀྱིས་འཛོམི་
གླེཀྱིང་མིཀྱི་གྲངས་ཀྱཀྱི་ཟཀྱིན་ཚདེ2022ལེངོའ ཚི
10%ནས2050ལེངོའ ཚི16%རུ་འཕརེ་
སྲོཀྱིདེ་ལེ། སྐབས་དེདེརེ། ལེངོ་ན65དེང་
དེདེའཀྱི་ཡན་གྱིཀྱི་བགྲདེས་པོངོའ ཚི་མིཀྱི་གྲངས་དེདེ་
ལེངོ5ཅན་དེང་དེདེའཀྱི་མིན་གྱིཀྱི་བྱཀྱིས་པོའཀྱི་
གྲངས་ཀོའཀྱི ་ལྡབ་གཉེཀྱིས་ལྷག་ཡཀྱིན་
པོརེ་མི་ཟདེ། ལེངོ་ན12ཅན་དེང་དེདེའཀྱི་
མིན་གྱིཀྱི ་བྱཀྱིས་པོའཀྱི་གྲངས་ཀོ་དེང་ཧ་
ལེམི་འདྲོ་མིཚུངས་ཡཀྱིན་རྒྱུ་རེདེདེ། །

《《ནུབནུབ་་མིཚཙོམིཚཙོ ་་གྲངོངགྲངོང་་ཁྱེདེརེཁྱེདེརེ་་ཚགསཚགས་་
པོརེཔོརེ》》ལེསལེས་་འདེདེམིའདེདེམི་་སྒྲཀྱིགསྒྲཀྱིག་་བྱསབྱས།།

ད་ལོཤོའསྒྲི་ཟླ11པརེ་འཛམི་གླིསྒྲིང་གིསྒྲི་མིསྒྲི་གྲངས་དུང་ཕྱུརེ80ལོས་བརྒལོ་རྒྱུ་རེཅེད།


