


- 1 - 
 

 

半衰期                   དེ་ཟད་ ས་ ན། 

不改其心、不移其志、

不毁其节   

ོ་སེམས་མི་བ ར།      འ ན་མ་མི་ ོར།  

ལ་ གས་མི་བ ག 

不善为               བ་ལ་མི་འཇོན། 

嫦娥五号                    ང་ ་ ་པ།  

崇法善治             ིམས་བ ར་ ོང་མཁས། 

初心笃定 བསམ་འ ན་གདེང་ཡོད། 

党     史                                     ཏང་གི་ལོ་ ས། 

党史观                             ཏང་གི་ལོ་ ས་ ་བ། 

党史学习教育               ཏང་གི་ལོ་ ས་ ོབ་ ོང་ ོབ་གསོ། 

“低级红”            “དམའ་རིམ་དམར་བ ར།” 

钉钉会议                 ཏིན་ཏིན་ ོས་ཚགས། 

洞察先机       གོ་ བས་ ོན་ ོགས། 

都市圈                     ོང་ ེར་ར་བ། 

“非农化”           “ ཞིང་མིན་ཅན།” 

“非粮化”               “འ ་མིན་ཅན།” 

封      湖                       མཚ་ ་ ོམ་པ། 

封湖育鱼          མཚ་བ མས་ཉ་གསོ། 

奉献精神         བ ོ་འ ལ་ ིང་ ོབས། 

赋      能                  ས་གནང་། 

赋     新                     གསར་གནང་། 
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赋      值                    ཐང་ ད། 

赋      智                   རིག་གནང་། 

改革开放史                    བཅོས་ ར་ ོ་འ ེད་ལོ་ ས། 

“高级黑”                   “མཐོ་རིམ་ནག་བ ར།” 

高品质生活        ས་ཀ་ལེགས་པའི་འཚ་བ།           

高质量发展     ས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་ ས།   

革命精神                         གསར་བ ེའི་ ིང་ ོབས། 

共克时艰             ས་དཀའ་མཉམ་སེལ། 

共享电梯       མཉམ་ ོད་ ོག་ ས། 

孤岛现象                ཁེར་ ིང་ ང་ ལ། 

挂牌督办            ང་འགེལ་བཤེར་ བ། 

规定动作                       གཏན་ཁེལ་ལས་ཚན།   

国家观                                ལ་ཁབ་ ་བ། 

合村并居         ེ་ ིལ་མཉམ་གནས། 

红色传统                        དམར་པོའི་ ོལ་ ན། 

红色基因                          དམར་པོའི་ ད་ ། 

惠企利民        ཁེ་དམངས་གཉིས་ཕན། 

机动部队                བབ་བ ན་དམག་ད ང་། 

坚忍力              བཟོད་ གས། 

健康码                         བདེ་ཐང་ཨང་རིས། 

降费奖补             ཡོན་གཅོག་གཟིགས་གསབ།   

节用为民            དམངས་ཆེད་ ི་ ོད། 
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卡脖子                     ེ་དགག 

冷暴力        འ ག་ཐབས་ག མ་ ོད།   

冷      货                              འ ག་ཟོང་།       

冷      门                         འ ག་ཤོས། 

冷门绝学    འ ག་ཉམས་རིག་ཚན། 

冷门学科         འ ག་ཤོས་རིག་ཚན། 

冷战思维         འཇམ་འཐབ་བསམ་གཞིགས། 

离岸金融         ངོགས་ ེས་ད ལ་ ། 

历史观                               ལོ་ ས་ ་བ། 

历史虚无主义             ལོ་ ས་དོན་ ོང་རིང་ གས། 

量子信息             ཚད་ ལ་ཆ་འ ིན། 

零和博弈                     འཆམ་ ོངས་འ ན་ ོད།   

乱建滥建           
 འཆོལ་ ན་ཉོག་ ན། 

民     宿                                                                                  དམངས་ཤག 

民族观                              མི་རིགས་ ་བ། 

名      宿                              ན་རབས་ གས་ཅན། 

牧草返青                        གས་ ་ ང་འ ར། 

“牛鼻子”                   “ གཡག་ །” 

排头兵                ་ ་པ། 

热      购        ཚ་ཉོ། 

热      货                      ཚ་ཟོང་། 

热      买                       ཚ་ཉོ། 
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热       卖                      ཚ་འཚང་། 

热       门           ཚ་ཤོས། 

热      搜                     ཚ་བཤེར། 

人工心脏                      བཟོས་ ིང་། 

入      耳      ་བར་འ ོ། 

入     脑          ོ་ལ་ངེས། 

入   心                     སེམས་ལ་གཤགས། 

入     行      ོར་བར་ཐོན། 

“三牛”精神    “ ང་ག མ” ིང་ ོབས། 

商业圈                    ཚང་ལས་ར་བ། 

社会主义发展史       ི་ཚགས་རིང་ གས་འཕེལ་ ས་ལོ་ ས། 

生态板块                          ེ་ཁམས་ མ་ཆ། 

生态翻译学              ེ་ཁམས་ལོ་ ཱ་རིག་པ། 

实干精神                       དངོས་ བ་ ིང་ ོབས།   

数字人民币          ངས་འཛན་དམངས་ ོར། 

数字社会           ངས་འཛན་ ི་ཚགས། 

数字生态                ངས་འཛན་ ེ་ཁམས།  

数字政府               ངས་འཛན་ ིད་ག ང་། 

双   拥                               གཉིས་བ ར། 

探海工程                མཚ་ད ད་ལས་གཞི།

碳达峰 ཱན་ ེར་སོན། 
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碳汇交易                        ཱན་འ ས་ཉོ་ཚང་། 

碳中和                               ཱན་ ོམ་ ོར། 

提质扩容           ས་འདེགས་ཤོང་བ ེད།  

蹄急步稳                  འ ོས་མ ོགས་གོམ་བ ན། 

体恤民情                 དམངས་ ལ་གཙགས་མཐོང་། 

天宫一号                     མ་ ེན་དང་པོ། 

天问一号                   མཁའ་འ ི་དང་པོ། 

土地托管           ས་ཞིང་བཅོལ་འདེབས།   

推拖怕贪               བཤོལ་འགེལ་ ག་ མ། 

退    役                 ཁོལ་འ ར། 

退役军人                              ཁོལ་འ ར་དམག་མི། 

微创手术                 ་ ན་གཤག་བཅོས། 

微创治疗                ་ ན་གསོ་བཅོས། 

为党分忧                ཏང་དོན་མཉམ་ ར། 

为国尽责           ལ་དོན་ ར་ལེན། 

为民奉献             དམངས་ལ་བ ོ་འ ལ། 

为民解难                 དམངས་ ག་སེལ་རོགས། 

文化观                                རིག་གནས་ ་བ། 

稳岗扩岗         ལས་ ང་བ ན་བ ེད། 

我将无我、不负人民  བདག་འཛན་རིང་ ་ ངས།       དམངས་དོན་འགན་ ་ལེན། 

牺牲精神        ོས་གཏོང་ ིང་ ོབས། 

系统观念                 མ་ལག་ ་བ། 
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线上办公               ད་ཐོག་ག ང་ བ། 

乡村振兴促进法       ོང་གསེབ་དར་ ེལ་ ལ་འདེད་བཅའ་ ིམས། 

新发展格局          འཕེལ་ ས་ ི་ཆགས་ ངས་གསར་པ། 

新发展阶段    འཕེལ་ ས་ ི་ ས་རིམ་གསར་པ།   

新中国史                        ང་གོ་གསར་པའི་ལོ་ ས། 

信康码（信用健康码） ོན་ཐང་ཨང་རིས།  （ཡིད་ ོན་བདེ་ཐང་ཨང་རིས།） 

学党史    悟思想  

办实事    开新局    

ཏང་གི་ལོ་ ས་ ོབ།  དགོངས་པ་ ོགས།  

དོན་དངོས་ བ།  མ་གསར་གཏོད། 

学史崇德              ལོ་ ས་བ བས་ནས་ ོད་བཟང་བ ེན།   

学史力行         ལོ་ ས་བ བས་ནས་ལག་ ་བ ར། 

学史明理              ལོ་ ས་བ བས་ནས་གནས་ གས་ ོགས། 

学史增信               ལོ་ ས་བ བས་ནས་དད་སེམས་བ ེད། 

延迟退休      ལས་འ ར་འ ི་ ར། 

业兴人和         ལས་དར་དམངས་མ ན། 

以工代训        ལས་ཞོར་གསོ་ ོང་།   

意志力              སེམས་ གས། 

因城施策          ོང་བ ན་ ས་བ ར། 

云污染                           ིན་ ོད།

在岸金融 ངོགས་གནས་ད ལ་ ། 

泽被子孙           ེས་རབས་ཕན་འདོགས།   

长征精神        ང་ ོད་ ིང་ ོབས། 

政治领悟力             ཆབ་ ིད་གོ་ ོགས་ ས་པ། 
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政治判断力       ཆབ་ ིད་བ ར་གཅོད་ ས་པ། 

政治执行力            ཆབ་ ིད་ལག་བ ར་ ས་པ། 

直达机制      ཐད་ ོད་ ེན་ ོལ། 

智慧农场             ཤེས་རིག་ཞིང་ར། 

中国力量  ང་གོའི་ ོབས་ གས། 

中国速度  ང་གོའི་འ ོས་ཚད། 

中国温度  ང་གོའི་ ོད་ཁོལ། 

助企纾困                ཁེ་ ོར་དཀའ་སེལ།   

自选动作                 རང་འདེམས་ལས་ཚན། 

自制力                       རང་ག ན་ གས། 

宗教观                               ཆོས་ གས་ ་བ། 

走     心                          ༡.སེམས་འ ར། ༢.སེམས་གཏོད། 

 


