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ཚགོས་པ་ོ མཁས་བསྐྲགས་ཙུའ་ི ཞུ་ཁྲ་( ར་ིཔའོརཊ་) 

 སི་ཚོགས་ ནུས་ཚད་ ཞིབ་རིས་  གྲངས་ ཚད་ཀ་ི ཞུ་ཁྲ་ ཨེན་ཨེཆ་ པི་སི་ཀིས་ ས་ ལནེ་ཤད་ཀི་ ཊ ེས་ཊ་ 
ཨེས་ཊེཆ་  ༤ (༥༢༠ Mw) ཧྭའི་གྲོ ཨེ་ལཀེ་ཀཀི་ པོ་རོ་ཇེཊ་ - བྱང་ འབྲས་ལོངས་། 

  ང་ོསདོ་  :-སི་ཚགོས་ ནུས་ཚད་ ཞིབ་རིས་ (SIA) ཞབི་འཇུག་, ཨེན་ཨེཆ་པི་སི་ཀིས་ ཊེས་ཊ་ ཨེས་
ཊེཆ་ ༤ ( ༥༢༠ MW) ཧྭའི་གྲོ་ ཨེ་ལེཀ་ཀིཀ་ པོ་རོ་ཇེཊ་  བྱང་ འབྲས་ལོངས་ན་ ས་ ལེན་ཤད་ ཐགོ་
ལུ་ འདི་ ཨེཌ་མི་ཎིས་ཊེ་ཊིཕ་ ཨེས་ཏྲཕ་ ཀ་ོལེཆ་ ཨོཕ་ ཨིན་ཌི་ཡ་, ཧེ་དེ་ར་བཏ་ཀིས་ གནང་འདུག་ 
ཡང་ རི་པོའརཊ་ འདི་ མ ་ ༢༠༡༨ ན་ འཕུལ་  འདུག་།  མངའ་སྡེ་ གཞུང་ག་ི དལི་བ སྒྲགས་ ཨང་  

༢༩ / ཨྡེལ་ཨར་ & ཌི་ཨྡེམ་ཌི་/ ཨྡེ་སི་ཀྱུ་/ ཇི་ཨོ་ཨྡེས་/  ཚེས་  ༡༨/ ༧/ ༢༠༢༠  ཀི་ན་ 

ཚོགས་པོ་ མཁས་བསྐྲགས་ བཟོ་ འདུག་  SIA རི་པོའརཊ་ དནོ་ལུ་།  ཚོགས་མི་ཙུ་ འོག་མ་ སོན་་
སོན་བོ་ཙུ་ སྦད་།  

༡)  སྐུ་ཞབས་  ཇི་པི་ ཤར་མ་,  ཟུར་ཞུགས་ ཌི་པུ་ཊི་  ཌྡེ་རྡེཀ་ཀོར་, ས་ཁྲལ་ ལྡེ་ལག་།    ཁྲ་ིཔོ་ ( ཅྡེ་
ཡར་མན་) 

༢)   ཌཀོ་ཊར་  ནྡེན་སི་  སི་ ལྷ་སྲུང་པ་, ཨྡེ་སིས་ཊྡེནཊ་ པོརོ་ཕི་སོར་, ཨྡེན་བི་བི་ཌི་སི་, རྟ་གདོང་།         
ཚོགས་མི་། 

༣)  མིས་ བི་བྡེ་ཀ་  སྒུ་རུང་,  ཨྡེ་སིས་ཊྡེནཊ་ པོ་རོ་ཕི་སོར་, ཨྡེན་བི་བི་ཌི་སི་, རྟ་གདངོ་ ,  ཚགོས་མི་། 



༤)   སྐུ་ཞབས་ ཡ་དྭཕ་ པར་སཏ་  ཨ་དི་ཀ་རི་,    ཨྡེ་ཨི་( སི་བིལ་) མན་གན་, ( ཊྡེཀ་ནི་ཀལ་ 

མཁས་པ་)                   ཚགོས་མི་། 

༥)   སྐུ་ཞབས་  གྲུབ་ ཚེ་རིང་ བོ་ཊི་ཡ་, པན་ཅ་ཡཏ་, ན་མཀོ་, ཇ་ིཔི་ཡུ་,         ཚགོས་མི་། 

༦)  སྐུ་ལྕམ་  སྡེ་ཁྲིཀ་ བོ་ཊི་ཡ་,  པན་ཅ་ཡཏ་,  ཏནི་ཅམི་, ཇི་པི་ཡུ་,         ཚོགས་མ་ི། 

ཚོགས་པོ་ མཁས་བསྐྲགས་ཙུ་ཀི་ ཚོགས་འདུ་ ཐྡེངས་ དང་པོ་ འདི་ གནམ་ལོ་ ༢༠༢༠ ཀི་ ཟླ་བོ་ ༨ 

པའི་ ཚེས་ ༡༠ ཉམི་ འབྱུང་བོ་ བཀ་ཤིས་ གངི་, སྒང་ཏོག་ན་, ཡང་ ཚོགས་འདུ་ ༢ པོ་ འདི་ ཨོ་

གྭའསཊ་ ཏ་རིག་ ༡༤ ཚེ་ འབྱུང་ འདུག་,  ད་ལྟའི་ རི་པོའརཊ་ འདི་ མཐའ་མཇུག་ བཟོའོ་ སྦད་ 

སྡེབ་ཀྡེམ་བར་ ཏ་རིག་ ༣ ཀི་ ཚགོས་འདུ་ན་ SIA  ཞུ་ཁྲ་ ༢༠༡༨ ཀི་དབིན་ཟླ་ ཇུ་ལྡེ་ འཕུལ་བོ་ 
༢༠༡༣ཀི་ ཁྲིམས་ལུགས་ ལྟར་། 

ལྟ་སངས་ དང་ གྲངས་ཚད་ :- 

པོ་རོ་ཇྡེཊ་ འཆར་གཞི་ འདི་ཀི་ དནོ་ལུ་ ས་ཆ་  ༢༧༢་ ༨༤ ཧྡེཀ་ཀར་ དགོས་པོ་ འདི་འད་ི ༡༧༧་

༤༣ ཧྡེཀ་ཀར་ སྡེར་གི་, ༣་༣༡ ཧྡེཀ་ཀར་ ནགས་ཙེ་ ལྡེ་ལག་གི་ དང་ ༩༢ ཧྡེཀ་ཀར་ འདི་(ཁྭའས་

མལ་) ཇི་པི་ཡུ་ ༡༠ ལས་ བང་ འབྲས་ལངོས་ཀི་ པོ་རོ་ཇྡེཊ་ འདི་ཀི་ དནོ་ལུ་།  འཆར་གཞི་ འདི་ 

(༥༢༠ MW) ཀི་ བཟོ་ཤད་། 

ས་ཁུལ་ འདི་ན་ ཇི་པི་ཡུ་ ཚུད་ ཡོད་པོ་ཙུ་ རྨང་ཤི་ལ་, ཏི་བུཀ་,  ཏིང་ཅིམ་ ཅན་དྡེ་,  རིང་གིམ་ 

ནམ་པ་ཏམ་, རམ་ཐང་ ཏ་ཉྡེཀ་,  ན་མཀོ་ ཟྡེ་ཡམ་ གཙང་ཆུའི་  གཡན་ ཕོགས་ན་ དང་ པ་སིང་

དོང་  ས་ཕོ,  ལངི་དངོ་ སྦར་ཕོཀ་,  ཧི་ རྒྱ་ཐང་ དང་ ལུམ་གྭོར་ ཊྡེས་ཊ་ གཙང་ཆུའི་ གཡས་ 

ཕོགས་ན་།   ཨྡེས་ཨའི་ཨྡེ་ རི་པོའརཊ་ འདི་ ཅབ་ཀར་ (༦) ན་ སིྒྲག་ ཡདོ་། 



ཅབ་ཀར་   ༡ :-   པོརོ་ཇྡེཊ་ཀི་ ཧ་གའོོ་ ཁྱབ་ཆྡེ་བསྐྲགས་ བཟོ་ཤད་, འདི་ཀི་ དོན་དག་ ས་ཕོགས་

, ཐབས་ལམ་ གཅིག་མན་གཅིག་, སི་ཚགོས་ ནུས་ཚད་,  ཆག་ཡང་འཐབ་, སི་ཚགོས་ཀི་ རིན་གོང་ 
དང་ ཕན་ཐོགས་ཙུ་། 

ཅབ་ཀར་   ༢ :-    པོ་རོ་ཇྡེཊ་ཀི་ ཆ་ཚང་ འགྲྡེལ་ཤད་བཤད་ -  པོ་རོ་ཇྡེཊ་ཀི་ རྩ་བའི་རིགས་པ་, 
ཁོར་ཡུག་ མཐའ་སོར་ ནུས་ཚད་ ཞིབ་རྩིས་, རི་པོའརཊ་ ཧ་གོ་ ཚུགས་པོ་, སབས་དོན་འབྲྡེལ་བའི་ 
ཁྲིམས་བཟོ་, སིད་ལུགས་ཙུ་། 

ཅབ་ཀར་   ༣ :-    ཌ་ཊ་  བསྡུ་ཤད་ ཊྡེཀ་ན་ིཀྱུ་ ལས་བྡེད་པོ་ཙུའི་ ཞིབ་འཇུག་ གནང་སབས་ ཞོར་
ལས་ ཕིལཌ་ གཡགོ་ སབས་ན་ དཀའ་ལས་ འཕོག་འཕོག་པོ་ བཤད་པོ་། 

ཅབ་ཀར་  ༤ :-  ནདོ་སོན་ འཕོག་ ཡདོ་པོ་ བཟའ་ཚང་ཙུ་ཀི་ སི་ཚོགས་ དཔལ་འབོར་གི་ གདངོ་ཕྡེད་ 
འད་བརྙན་ ཆ་ ཚང་ བཤད་ཡདོ་། འདི་ཀིས་ འཕོད་བསྡེན་ གནས་སངས་ཙུ་, ཡུལ་ སོ་ཤུད་ཀི་ དཔྡེ་
ཙུ་ དྡེབ་ཐྡེར་ བཟོ་ཡོད་། 

ཅབ་ཀར་  ༥ :-   པོ་རོ་ཇྡེཊ་ འཆར་གཞ་ི སིྒྲག་ཡདོ་པོའ་ི འབྲས་བུ་ཀིས་ མཁོ་སད་ དང་ སི་ཚོགས་ 
ནུས་ཚད་ གོང་འཕོག་ ཡོད་པོ་ཀི་ གཏམ་ རྐྱབ་པོ་།  འདི་ཀིས་ རང་གཞནི་,  ད་ལྟ་ོ  ལག་ལྡེན་གཏོང་
བའི་, ཡུར་ཆུ་ འདྡེན་ལས་ གནས་སངས་ ས་གཞི་ཀི་ དང་ སོད་གནས་ཀི་ རྩིས་ སོན་ཤད་ སྦད་།       

ཅབ་ཀར་   ༦  :-   ལྷག་ཀོ་ སི་ཚོགས་ ནུས་ཚད་ ལྟ་རྟགོས་ འཆར་གཞི་ ཁྱབ་སྡེལ་ གནང་བོ་ བསླབ་
བ་ དང་ ངོ་སོར་ ཡི་གྡེ་ཙུ་ མཉམ་ཅི་སི་ཚགོས་ རིན་གངོ་གི་ ཆག་ཡང་ དོན་ལུ་། 

བརྟག་དཔྱད་ཙུ་ :-  ཌྡེབ་ལོ་མྡེནཊ་ འད་ི ཧ་གོ་ ན་ ཡར་སྡེད་ དང་ གོམ་པོ་ འཕར་ ཚུགས་ཀི་ སྦད་།   
ཚོགས་པོ་ མཁས་བསྐྲགས་ཙུ་ཀིས་ ད་ལྟའོི་ SIA ཀི་ རི་པོའརཊ་ གཟིགས་པོ་ གནང་འདུག་ མི་
དམངས་ཙུ་ཀི་ ཉན་ཤད་ དནོ་ལུ་, སི་ཚགོས་ དཔལ་འབོར་གི་ ཞིབ་འཇུག་ གནང་བའི་ ཞིབ་ཆ་ཙུ་
,SIMP དང་ གཞན་ མཐུན་འགྱུར་གི་ ཡི་གྡེ་ཙུ་།  འོག་མ་ སོན་ བཞག་ཡདོ་པོ་ བརྟག་དཔྱད་ཙུ་  
SIA ཀི་ མཐའ་མ་ རི་པོའརཊ་ ལས་ བཟོའོ་ སྦད་། 

༡ )  ཨྡེས་ཨའི་ཨྡེ་ ཞིབ་འཇུག་ འདི་ ཁྱབ་ཆྡེ་བསྐྲགས་ ཡིག་ཆ་ བཟོ་ཡོད་།  དགོས་པོ་ གནས་ཚུལ་ སོན་
བཞག་ ཡདོ་ ལུགས་ མཐུན་ལྟར་།   



༢)   རི་པོའརཊ་ འདི་ཀིས་ སི་ཚགོས་ཀི་ རིག་གཞུང་,  དཔལ་འབོར་,  ཆབ་སིད་ དང་ ལོ་རྒྱུས་ཀི་ 
ཁྱད་རྣམ་དོད་པོ་ཙུ་ ངོ་སོད་ སོན་ ཡདོ་ འཆར་གཞི་ (པོརོ་ཇྡེཊ) འགོ་མ་བཙུགས་ཀའོི་ སོན་ལས་།   

༣)   ཞིབ་འཇུག་(ཨིས་ཊོ་ཌྡེ) ཏིམ་གིས་ ལུང་སོན་བོ་ དང་ ཞིབ་རྩིས་ གནང་བོ་ གནད་འགག་ འཆར་
གཞི་ ནུས་ཚད་ཀིས་ བདྡེན་བོ་ དང་ མན་བདྡེན་བོམན་བདྡེན་བོ་/ ཁ་ཐུག་ དང་འགིར་སྡེ་/ཁ་ཆད་ 
དུས་ཡུན་ ཐུང་ཐུང་ དང་ རིང་ཀུ་/  ཞོར་ལས་ གཞན་ ཁྱིམ་ཙུ་ གགས་རྙྡེད་ དང་ མི་མང་ རྒྱུ་ནོར་, 
དཔལ་འབོར་ ཡོང་ཁུངས་( Common Property Resources), ཀའི་སྦལ་ རིགས་ཙུའི་ སི་ཚགོས་ 
རིག་གཞུང་ ཐགོ་ལ་ོ ཏན་ཏྡེ་ ངོ་སོད་ གནང་བོ་ ཞིབ་འཇུག་ གནང་སབས་།    

༤)  ལྷག་ཀོ་ པོརོ་ཇྡེཊ་ རི་པོའརཊ་ཀིས་ འཆར་གཞི་ གཡོག་ འད་མིན་འད་ཀི་ ནུས་ཚད་ -  ཉན་ཁ་ 
མི་འད་བ་ ཆགས་ ཡོད་པོ་ སི་ཚགོས་ ཁྱད་ཆོས་ཀིས་ དཔྡེ་ན་ ཕོ་མོ་, ས་བདག་ཀུ་, ས་བདག་མ་ཡིན་
བོ་, རིག་གཞུང་, ལོ་ཚད་, འཕོད་བསྡེན་ གནས་སངས་ སོར་ལོ་ ཞིབ་ཆ་ དབྡེ་ ཕྡེའུ་ སྦད་། 

༥)  རངོ་གུ་ ཡུལ་ལངོས་ འད་ི མནོ་རིགས་(ལེབ་ཅ་) ཙུ་ཀི་ ཕ་ཡུལ་ འདེམས་ སྦད་།  ཁངོ་ཙུ་ལུ་ 
གནའ་བོའི་ མ ི་རྒྱུད་(Primitive  Tribe) ་ གནས་སྟངས་ ནམ་ལོ་ ༢༠༠༥  ན་ བིྱན་བོ་ སྦད་།  ཨེས་
ཨའི་ཨེ་ ཞིབ་འཇུག་གིས་ ཕ་ཡུལ་ རང་ལོ་ སེས་པའི་ མ་ིཙུའི་ སོར་ལོ་ གཏིང་ལས་ དབེྱ་བ་ཕེའུ་ སིད་
པ་ ནུས་ཚད་ བིྱན་བོ་, དཔེ་ན་ ཁངོ་ཙའི་ རིག་གཞུང་ དང་ ལུགས་སོལ་ སོར་ལོ་ ཡང་ ཁོར་ ཡུག་ 
མཐའ་སོར་ ལྟ་རགོས་ འཆར་གཞི་ (EMP) ཁོར་ཡུག་ མཐའ་སོར་ དང་ཕ་ཡུལ་ རང་ལ་ོ སེས་པའི་ མི 
ཙུ་ རངོ་གུ་ ས་ ཁུལ་གི་ ལག་ལནེ་ བྱས་ཤད་ ཕི་པོ་ སོར་ལོ་།  

༦)   ཨེས་ཨའི་ཨེམ་པི་ཀིས་ ཚད་ ཆག་ཡང་ རེ་རེ་ ནུས་ཚད་ འདྲ་མིན་འདྲ་ཙུའི་ བཤད་ཤད་,  འདི་
ཀིས་ གཏམ་བཤད་ བྱས་ཤད་, འདའིི་ བཟོ་དཔེ་ཙུ་, འཆར་གཞི་ ཆག་ཡང་ ཐབས་ལམ་ཙུ་་ བཟོ་རིག་
གི་ ཐགོ་ལས་ དང་ ལག་ལནེ་ འོས་པོ་ དང་ རིག་གནས་ ཐོག་ལས་ འགྲིགས་ཀོ་།   བཟའ་ཚང་ གཙོབོ་ 
ཁིམ་ ཨམ་ ཨིན་མཁན་ཙུ་ རྨས་ཐུབ་ ཚོགས་པོ་ (Vulnerable Groups) གྲས་ན་ བཅུགས་ཀོ་ ཡང་
ཁྲོས་ཁྲོས་ གོམ་པོ་ ནོད་ཡོད་པོ་ ས་ཁུལ་གི་ རེམ་ མང་ཚོགས་ མཉམ་ཅི་ འཆར་གཞི་ ཡར་རས་ཀི་ 
སིང་པོ་ ཁབ་བསྒྲགས་ བྱས་ཤད་ ཐབས་ལུ་།   

 

 ༧)   ཨེས་ཊེཀ་ ཧོལ་ཌར་ ཁ་ཆད་ གནད་འགག་ ཆེ བསྐྲགས་ འདི་ ཨེས་ཨའི་ཨེ་ཀི་ ཞིབ་འཇུག་ 
འབྲས་བུ་ སྦད་།  སེམས་ཁྲེས་  དང་ བསླབ་བྱ་ཙུ་ གནདོ་ཡོད་པོ་ ཡདོ་པོ་ ས་བདག་ཙུ་ དང་ གཡོག་ 



རྐྱབ་མཁན་ཙུའི་ མདུན་ཁ་ བཞག་ཀ་ོ འགྱུ་ བསྟུན་ གནང་སབས་།  ཡང་ གཇལ་ཤད་ དང་ མང་གི་ 
ཉན་ཤད་ བསར་ཞིབ་ འབྱུང་བོ་། 

༨)    ཨེས་ཨའི་ཨེམ་པི་ དང་ རོང་གུ་ ཕ་ཡུལ་ རང་ལོ་ སེས་པའི་ མང་གི་ ཡར་རས་ འཆར་གཞ་ི( 
Dzongu Indigeneous People Development Plan) རི་པོའརཊ་ན་ རབ་བརེན་ འདུག་ ལྟ་
བཤལ་ འགྲུལ་ཁང་(ཀྲུ་རེ་ཟེསམ) འདི་ ས་གནས་ སོན་ འཕོག་ཡོད་པོ་ན་ དཔལ་འབོྱར་ ཡར་རས་ 
གཏོང་ཤད་ ལབ་ཏེ་།  འགྱུ་གཞི་ འདི་ ཚུལ་ དང་ མི་མཐུན་བོ་ གཅིག་ གྲོས་ཆདོ་ ཨང་  ༣༠༦༩ ཡོད་
པོ་ བྱང་ འབྲས་ལོངས་ སྲུང་སོབ་ ས་གནས་ དང་ བཀའ་ཤགོ་ ཨང་ ༣ (༤༥) པི་ཨེ་ / ༥༡༨/ ༢༠༠༦ 
འདི་ཀིས་  ལེབ་ཅ་ ཀའི་སྦལ་ ཀོ་མྱུ་ནི་ཊི་ འདི་ པི་རི་མ་ེཏྲིཕ་ གུ་རུབ་ འདམེས་ན་ ཁབ་བསྒྲགས་ ཐོན་
བོ་ འབྲས་ལོངས་ མངའ་སེ་ན་།  ཨོ་ན་ལས་ གནོད་ ཡདོ་པོ་ ས་གཞི་ དང་ མང་ཙུ་ ཚོར་བ་ སོྦམ་པོ་ 
མཐོང་འཁོར་ མངའ་སེ་ན་ ཚུད་ཤད་།  ཀྲུ་རེ་ཟེའམ་ གཏན་ཏེ་ མེད་པོ་ འདི་ དཔལ་འབོྱར་ ཡ་ཏེ་ 
འཐུ་ཤད་ཀི་ སྤམ་པོ་ འདི་ མན་།  ཚབ་ཏུ་ གཏན་ཏེ་ ཡར་རས་ དང་ ཀྲུ་རེ་ཟེའམ་ བཀག་དམ་ འཐབ་
ཇུས་ཀིས་ གཞུང་ གཡགོ་ལུ་ བཅུག་ དང་ གཞན་ ཁ་ཐུག་ ཡང་ན་ འགིར་སེ་ ཨིས་ཊེཊ་ ཧོལ་ཌརས་
ཀིས་ མིག་ཤེད་ ངོ་སོད་ བྱས་ཤད་ དང་ ་ཀྲུ་ རེ་ཟེའམ་ ཡར་རས་ གཏོང་ཤད་  

ལམ་སོྟན་ ས་ཁུལ་ཙུ་ དང་ ཡུན་རིང་ཀུ་ ལྟ་བཤལ་ 

 འགྲུལ་ཁང་ ལམ་ལོངས་ གཏོང་ཐབས་།    

༩)  ཚབ་མ་,  ཧོར་ཊི་ཀལོ་ཅོ་རལ་/ ཨཀེ་རི་ཀོལ་ཅོ་རལ་ རི་སའརཆ་  སེན་ཀར་ བཙུགས་འོང་ ཚ་
ལུམ་, ལནེ་ཇི་ དང་ སྒ་ ཡར་རས་ གཏོང་ཤད་ བཞག་ཏེ་། 

༡༠)  ས་ཆ་ ལེན་ཤད་ དགོས་པ་ཅེ་ན་ འདི་ དབུས་ཀི་ རེ་ཆེ་ ཡོད་ཀོ་, ས་ཆ་ འདི་ པོབ་ལིཀ་ གཡོག་ 
དོན་ལོ་ཉམ་,  པོ་རོ་ཇཊེ་ དོན་ལུ་ ས་ཆ་ ཉུང་ཉུང་ དགསོ་པོ་ཉམ་, ས་ཆ་ལེན་ཤད་  ས་རིང་ བཞག་ 
ཡོད་པོ་ འགྲིགས་ཀོ་ ཉམ་།ཨེས་ཨའི་ཨེ་ རི་པོའརཊ་ཀིས་ སི་ཚོགས་ཀི་ རིན་གངོ་ ཞིབ་བརིས་ དང་ 
པོརོ་ཇེཊ་ཀི་ ཐོག་ལུ་ མང་ཙུ་ཀི་ མོང་ཚོར་ འགོག་རོལ་གི་ ཕན་ཐགོས་ཀི་ བསམ་བོ་ འཁོར་བ་ བདེན་
མིན་བདནེ་ཙུ་ སོྟན་བོ་ སྦད་།  ཡང་ན་ གཙང་ཆུའི་ འགྲམ་ གཡནོ་ ཕོགས་ལུ་ སོད་མཁན་ མི་ཙུ་ཀིས་ 
པོརོ་ཇེཊ་ཀི་ རབ་སོར་ བིྱནབོ་ སྦད་། འདེམས་ འདི་དང་འདྲའོ་ ཊེས་ཊ་ གཙང་ཆུ་ གཡས་ཀི་ དནོ་ལུ་  
བཤད་མི་ཚུགས་།  ཇི་པི ་ཡུ་  ༤ ཐམས་བ་ པ་སིང་ དོང་,  ས་ཕོ་, ལངི་དངོ་ བར་ཕོག་,  ཧི་ ར་ཐང་ 



དང་ ལུམ་ གོར་གིས་ སའི་ SIA  ཞིབ་འཇུག་ འགོ་བཙུགས་ཀོ་ ལས་ ལམ་སང་ འགག་ཀོ་ གནང་ 
འདུག་།  

༡༡)   གཙང་ཆུའི་ ཆུ་འགྲམ་ ས་ཁུལ་ན་ སོད་མཁན་ཙུ་ པོ་རོ་ཇེཊ་ཀིས་ འཁོར་ཡུག་ མཐའ་སོར་,  སི་
ཚོགས་- རིག་གཞུང་ དང་ དཔལ་འབོྱར་ དཀྲུག་ཀའོི་ ཉེན་ཁ་ པོ་རོ་ཇེཊ་ཀིས་ བྱས་ཏེ་  མི་དམངས་ཙུ་
ཀིས་ འབགས་དཀོས་བོ་ འདི་ འཇུགས་པོ་ སྦད་།  ཞིབ་འཇུག་  ཏྲིམ་གིས་ ཡར་རས་ ཁ་ཐད་ སོྤ་

བཤུད་(Development versus Displacement) སོར་ལོ་ རོད་པ་ 
བཞགས་ཤད་ཀི་ ཤུགས་རྐྱབ་པོ་  ར་ཆེ་བསྐྲགས་ ཁབ་བསྒྲགས་ དོན་ལུ་ །  མངའ་སེ་ གཞུང་གིས་ 
འཆར་གཞི་ ཐབས་ཚུལ་ འདྲ་མནི་འདྲ་ ཀེ་པོ་ གཅིག་ན་ སྤུངཤད་ ཐགོ་ལུ་ ལྟ་དགོས་ ཁ་ཆད་ དུས་
ཚོད་ ཐུང་ཐུང་ དང་ རིང་ཀུ་ ཡར་སེད་ ཐོག་ལུ་། 

༡༢)   ཧྭའ་ིགྲོ་ པོའར་ པོ་རོ་ཇཊེ་ སོྦམ་པོ་ སེྟང་ཁ་ བསར་གསོ་ པོ་རོ་ཇེཊ་ འདེམས་ ལབ་ཏེས་  མངའ་
སེ་ གཞུང་ལས་ ཤུགས་ རྐྱབ་ཏུ་ འདེམས་ མཐངོ་པས་།  སིྒྲག་ཡོད་པོ་ པོ་རོ་ཇེཊ་ འད་ི གངོ་སེྤལ་ 
གཏོང་ཤད་  གམོ་པོ་ན་ ཆགས་ཡདོ་ ད་ལྟོ་, ཡང་ མཐའ་མ་ ལག་ལེན་ གཏངོ་ཤད་ན་ ཆགས་ཡོད་ 
འདྲམནི་འདྲ་ ཨིས་ཊཀེ་ཧོལ་ཌའར་ཙུ་ ལས་ མནི་འགྲགི་ ལབ་མཁན་ ཀེ་པོ་ ཐོན་རུང་།  འདི་དང་ 
བསྟུན་ཏེ་ ན་ མ་འོངས་པ་ན་ འདི་ དང་ འདྲའོ་  འཆར་གཞི་( པོ་རོ་ཇཊེ་) སོྦམ་པོ་སོྦམ་པོ་, ལག་པར་

གི་ བསིལ་དྲོད་ གལ་ཆེ་བའི་ དུས་སབས་(Climate Emergency) , གཞུང་གིས་ 
དཔལ་འབོྱར་གི་ ཟོང་གོང་ སིྒྲག་ཀོ་ དང་ ཞོར་ལས་ ( ཨི་ཀོ་ལོ་ཇ་ིཀལ་) ཁོར་ཡུག་ མཐའ་སོར་ ཁ་
ཐད་ཙུ་ དང་ ནུས་ཚད་ དཔེ་ན་, མ་འོངས་པོ་ན་ པོརོ་ཇེཊ་ན་ ཏན་ཏེ་ ས་གནས་ ཡུལ་མི་ མང་ཚོགས་
ཙུ་ ཡདོ་ཤད་ དང་ ཁོང་ཙུ་ཀ་ི གཏམ་ ཧ་གོ་ཤད་ དང་ འབྱུང་ཚུགས་པོ་ གོམ་པོ་ཙུ་ འཕར་ཤད་། 

མཇུག་སྡུད་ན་ ཨཀེས་པའརཊ་ གུ་རུབ་ ( ཚོགས་པོ་ མཁས་བསྐྲགས་) ཀི་ མནོ་བསམ་ འདི་ འོས་པེ་ 
རབ་སོར་ འདུག་ བྱང་ འབྲས་ལོངས་ ཨནེ་ཨེཆ་པི་སི་ཀསི་ ཊེས་ཊ་ ཨིས་ཊེཆ་  ༤ ( ༥༢༠ MW)  
ཧྭའི་གྲོ་  ཨི་ལེཀ་ཀིཀ་ པོ་རོ་ཇཊེ་ ཡར་རས་ གཏོང་ཤད་ དོན་ལུ་ ས་ ལེན་ཤད་ ཐོག་ལུ་ ཤོ་ཁག་ ༢ ( 
༡) ( ཨི་) ༢༠༡༣ ཨེཊ་ན་ རི་མོ་ འབིྲ་ ཡོད་པོ་ཀིས་  མི་མང་ འཆར་གཞི་ དང་  SIA  རི་པོའརཊ་ 
ASCI་ ཧེ་དེ་ར་བཏ་ཀིས་ སིྒྲག་ ཡོད་པོ་ འདི་ ངོས་ལནེ་ གནང་འོང་ སེྟང་ཁ་ བཤད་ཡོད་པོ་ བརག་
དཔྱད་ དང་ བསླབ་བྱ་ཙུ་ གཅགི་མཐུན་ གཅིག་མཐུན་ གནང་སེ་།། 



  ཁྲ་ིཔ་ོ  (ཅ་ེཡར་མྭན་)  

༡  )   སྐུ་ཞབས་   ཇི་པི་  ཤར་མ་, ཟུར་ཞུགས་ སྐུ་ཚབ་ དབུ་འཛནི་, ཨེལ་ཨར་& ཨེམ་ཌི་(རེ་ཧེ་བི་ལེ་
ཤོན་ ཐོག་ལོ་ མཁས་བསྐྲགས་) ། 

ཚགོས་མ་ིཙུ་:-  

༢)   སོ་ཤལ་  སེ་ཡེནས་ཊིསཊ་:-    ཌགོ་ཊར་ ནེན་སི་   སི་  ལ་སྲུང་པ་,  ཨེ་སིས་ཊེནཊ་ པོ་རོ་ཕི་
སོར་ & ཨེཆ་ཨོ་ཌི་, ཨེན་བི་བི་ཌི་སི་  ར་གདངོ་ 

༣)   སོ་ཤལ་  སེ་ཡནེས་ཊིསཊ་ :-    མྭིས་  བི་བེ་ཀ་  སོྒ་རུང་,  ཨེ་སིས་ཊེནཊ་   པོ་རོ་ཕི་སོར་, ཌེ་
པའརཊ་མེནཊ་  ཨོཕ་  སོ་ཤོ་ལོ་ཇ་ེ, ཨེན་བི་བི་ཌི་སི་,    ར་གདངོ་ 

༤)   ཊཀེ་ནི་ཀལ་  ཨེཀས་པའརཊ་ :-    ཡ་དྭཕ་ པར་སཏ་ ཨ་དི་ཀ་རི་,  ཨེ་ཨི་ ( སི་བིལ་)  ནོརཏ ་ 
སིཀ ིམ་། 

༥)    པན་ཅ་ཡཏ་  མེམ་སྦར་ :-   སྐུ་ཞབས་ གྲུབ་ ཚེ་རིང་  བོ་ཊི་ཡ་,  ན་མོཀ་ ཟེ་ཡམེ་ ཇི་པི་ཡུ་། 

༦)   པན་ཅ་ཡཏ་  མམེ་སྦར་ :-  སྐུ་ལྕམ་ སེ་ཁྲགི་  བོ་ཊི་ཡ་,  ཏིང་ཅིམ་  ལྕ་དེ་ ཇི་པི་ཡུ་། 

 

 


