
 ཨསི་ཊཊེ་ པ་ོལུ་ཤནོ་ ཀནོ་ཀལོ་ བརོཌ་- སཀི མི་། 

སིཀ ིམ་  ཧེ་རལཌ་ 
   བམ་པོ་  ༢༤     ཨང་ ༢༡     གཟའ་ ཕུར་པོ་    དབིན་ཟླ་ ༡༠      པའི་ ཚེས་ ༢༢     ནམ་ལོ་ ༢༠༢༠     ཤོག་ལེབ་  ༡ 

སྒང་ཏོག་ དབིན་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༢:-   ཨིས་ཊེཊ་   པོ་ལུ་ཤོན་ ཀོན་ཀོལ་ བོརཌ་ -
སིཀ ིམ་  ནགས་ཙེ་ ལེ་ལག་གི་ ལས་བེད་པོ་ཙུ་ཀིས་ ཀོ་བིཌ་  - ༡༩ ཧོས་པི་ཏྲལ་ དང་ 
ཀོ་བིཌ་  - ༡༩ ནད་པོ་ཙུ་ཀི་ གཅིག་ཀུའི་ སེན་ཀར་ བཙུགས་བཞགས་ ཡོད་པོ་ 
གཟིགས་སོར་ གནང་བོ་ སྦད་།  ཏྲིམ་གིས་ ནིའུ་ ཨེས་ཊི་ཨེན་ཨེམ་ ཧོས་པི་ཏྲལ་, 
ཌིས་ཊིཀ་ ཧོས་པི་ཏྲལ་ ( ཤར་, ནུབ་, བང་ དང་ ལོ) དང་ ཨའི་སུ་ལེ་ཤོན་ 
སེན་ཀར་, སིཀ ིམ་ ཨིས་ཊེཊ་ ཀོ་ཨོ་པེ་རེ་ཏྲིཕ་ ཡུ་ནིའན་, ཨ་སམ་ ལིང་ཛེ་, 
ཧི་མ་ལ་ཡན་ ཕར་མ་སེ་  བོའི་ ཧོས་ཏྲེལ་, ཨ་ཡུཤ་ ཧོས་པི་ཏྲལ་  རྒྱལ་ཞིང་, 
ཨེས་ཨའི་ཨར་ཌི་ དང་ ཨེས་ཨའི་སི་བི་ ཀར་ཕེཀ་ཀར་, ཇོོར་ཐང་ ལྟ་རོག་ གནང་བོ་ 
ཀོ་བིཌ་ - ༡༩ མེད་པོ་ བཟོ་ཤད་ཀི་ ལྟ་རོག་གི་ ལམ་སོན་གི་ སྒྱུ་བསྟུན་ གཏན་ཏེ་ 
བས་ཤད་ཀི་ དོན་ལུ་།། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ས་ིཀ མི་  གྭ་རབི་ ཨ་ཝའས་ ཡ་ོཇ་ན་ ལས་རམི་།   གནམ་རྩེ་ ཨཀོ་ཊོ་སྦར་ ༢༡ :   ཏྩེ་མ་ི ནམ་ཕིང་   
ཀོནས་ཊི་ཏྲུན་སྩེ་ཀིས་ ཡང་ སིཀ མི་ གྭ་རིབ་ ཨ་ཝའས་ ཡོ་ཇ་ན་ བགོ་བཤའ་ བཀའ་ཤོག་ (  ཨྩེ་ལོའཊ་མྩེནཊ་ 
ཨོ་ཌྲར་)  བགོས་ གནང་བོ་ མཐངོ་པོ་ ད་རིང་།  དུས་སྐབས་ འདིའི་ སྐུ་མགོན་ གཙོ་བོ་ འདི་ ས་གནས་རང་གི་ 
ཨྩེམ་ཨྩེལ་ཨྩེ་ ཞོར་ལས་ ཀྲུ་རྩེ་ཟྩེའམ་ དང་ མངའ་འབངས་ མཁའ་ལམ་ སྩེལ་འདྩེན་ མི་རྩེ་ བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ བི་ཨྩེས་  
པནཏ་ བོན་བོ་ སྦད་།   ཡང་ སྐབས་ འདི་ན་ བི་ཌི་ཨོ་( ཏྩེ་མི) སྐུ་ཞབས་ པྩེ་རྩེམ་ ཀུ་མར་ སུབ་བ་, ཛིལ་ དང་ 
གྭ་རམ་ པཐ་ཅ་ཡཏ་  མྩེམ་སྦར་ཙུ་, ཨར་ཌི་ཌ་ི  འགོ་བྩེད་ཙུ་,/ སི་ཨྩེལ་སི/ བི་ཨྩེལ་སི་ དང་ གཞན་ ཌྲབ་ལུ་ཨྩེལ་སི་ 
ཚོགས་མི་ འཛམོས་བོ་ གནང་འདུག་།སྐུ་མགནོ་ གཙོ་བོ་ མཆགོ་གི་ གཏམ་བཤད་ན་ ཨྩེས་ཇི་ཨྩེ་ཝའི་ སོྐར་ལོ་ 
བཤད་པོ་  འདི་འདི་ སིཀ མི་ མངའ་སྩེ་ གཞུང་གི་ གམོ་པོ་ གཅིག་ ཡནི་ མི་ ཉམ་ཆུང་ སོ་བསྐྲགས་ཙུའི་ དོནལུ་  
ཏབ་བདྩེ་བསྐྲགས་ བཟོ་ཤད་ དང་ ངོ་ཐགོ་ མཁོ་ཡོད་པོ་ བིན་སྩེ་ འཕྩེལ་སྩེད་ གཏོང་ཤད་ཀི་ན་། 
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ད་རིང་གི་ བཀྩེ་བ་ བགོ་བཤའ་ན་ ཇི་སི་ཨའི་ ལྕག་ཤོག་  ༦༣,  ཁིམ་ ཐོ་ 
འཕར་ཤད་ཀི་ ༦༡,  ཞོར་ལས་  ཅྩེཀ་ ༢༤༨ ཐམས་བ་ ཇི་པི་ཡུ་ ༣  མིང་ 
ཏྩེ་མི་ / ཏར་ཀུ་- ཏ་ནྩེག་& སྦྩེན་ ནམ་པི་རིཀ་ཀི་ ཉམ་ཆུང་ཙུ་ལུ་ 
བགོས་ཏྩེ་ གནང་བོ་ ཏྩེ་མི་ ནམ་ཕིང་  ཀོནས་ཊི་ཊྲུན་སྩེ་  མངའ་འོག་ན་།  
གཞན་ ཇི་པི་ཡུ་ ལུ་ལུབ་ཙུ་ཀི་ དོན་ལུ་ བགོས་ཤད་ ལས་རིམ་ འདི་ 
ཐོ་རང་ གནང་ཤད་ སྦད་།། 

 

གནམ་རྩེ་ ༢༡ ཨཀོ་ཊ་ོསྦར་:-    ཁིམ་ ཐོག་འཕར་ཤད་ ཅྩེཀ་ དང་ ལྕག་ཤོག་ ཨྩེ་ལོཊ་མྩེནཊ་ ཤོག་གུ་ བགོས་ཏྩེ་ བིན་ཤད་ཀི་ 
ལས་རིམ་ འབྱུང་བོ་  སུམ་བུཀ་  བི་ཨྩེ་སི་ན་ ད་རིང་།  མི་རྩེ་  ཨྩེམ་ཨྩེལ་ཨྩེ་ སྐུ་ལྕམ་ ཕར་ཝའན་ཏི་ རྟ་མང་ དུས་སྐབས་ འདི་ན་ 
སྐུ་མགོན་ གཙོ་བོ་ འདྩེམས་ན་ བོན་སྩེ་ བཞུགས་ པོ་  ཡང་ ཨྩེ་རི་ཡ་ ཨིན་ཅརཆ་  སྐུ་ཞབས་ ཏི་ལཀ་ སྦའས་ནྩེཏ་ མཛད་སོ་ འདིའི་ 
སྐུ་མགོན་ འདྩེམས་ན་ བོན་བོ་ གནང་འདུག་།  ཡང་ འདི་ན་ བི་ཌི་ཨོ་ ( སུམ་བུཀ་) སྐུ་ཞབས་ ཀི་རན་        ཋ་ཊྲལ་ དང་ གཞན་ 
ལད་བྩེད་པོ་ཙུ་ ཞལ་ཚོགས་ གནང་འདུག་།  ད་རིང་གི་ ལས་རིམ་ན་  བསོམས་ཏྩེ་ ༡༨༤ མི་ཉམ་ཆུང་ཙུ་ལུ་ ཁིམ་ ཐོག་ འཕར་ཤད་ 
དང་ ༥༦ ལུ་ ལྕག་ཤོག་ གནང་བོ་སྦད་།། 

  

པ་ོལཀོ་ ཀམ་རང་་ ཨནི་ཅའརཆ་ སྐུ་ཞབས་ ཀྩེ་བ་ི རའ་ི མངའ་འགོ་ན་ བགསོ་ཤད་ ལས་རམི་ འག་ོབཙུགས་ཀ་ོ། 
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ཚགོས་པ་ོ མཁས་བསྐྲགས་ཙུའ་ི ཞུ་ཁྲ་( ར་ིཔའོརཊ་) 

 སི་ཚོགས་ ནུས་ཚད་ ཞིབ་རིས་  གངས་ ཚད་ཀི་ ཞུ་ཁྲ་ ཨྩེན་ཨྩེཆ་ པི་སི་ཀིས་ ས་ ལྩེན་ཤད་ཀི་ ཊ ྩེས་ཊ་ ཨྩེས་ཊྩེཆ་  ༤ 

(༥༢༠ Mw) ཧྭའི་གོ ཨྩེ་ལྩེཀ་ཀིཀ་ པོ་རོ་ཇྩེཊ་ - བང་ འབྲས་ལོངས་། 

  ངོ་སོད་  :-སི་ཚོགས་ ནུས་ཚད་ ཞིབ་རིས་ (SIA) ཞིབ་འཇུག་, ཨྩེན་ཨྩེཆ་པི་སི་ཀིས་ ཊྩེས་ཊ་ ཨྩེས་ཊྩེཆ་ ༤ ( ༥༢༠ 

MW) ཧྭའི་གོ་ ཨྩེ་ལྩེཀ་ཀིཀ་ པོ་རོ་ཇྩེཊ་  བང་ འབྲས་ལོངས་ན་ ས་ ལྩེན་ཤད་ ཐོག་ལུ་ འདི་ ཨྩེཌ་མི་ཎིས་ཊྲྩེ་ཊིཕ་ 
ཨྩེས་ཏྲཕ་ ཀོ་ལྩེཆ་ ཨོཕ་ ཨིན་ཌ་ིཡ་, ཧྩེ་དྩེ་ར་བཏ་ཀིས་ གནང་འདུག་ ཡང་ རི་པོའརཊ་ འདི་ མ ་ ༢༠༡༨ ན་ འཕུལ་  
འདུག་།  མངའ་སྩེ་ གཞུང་གི་ དིལ་བ སྒྲགས་ ཨང་  ༢༩ / ཨྩེལ་ཨར་ & ཌི་ཨྩེམ་ཌ་ི/ ཨྩེ་སི་ཀྱུ་/ ཇི་ཨོ་ཨྩེས་/  ཚེས་  ༡༨/ 

༧/ ༢༠༢༠  ཀི་ན་ ཚོགས་པོ་ མཁས་བསྐྲགས་ བཟོ་ འདུག་  SIA རི་པོའརཊ་ དོན་ལུ་།  ཚོགས་མི་ཙུ་ འོག་མ་ 
སོན་་སོན་བོ་ཙུ་ སྦད་།༡)  སྐུ་ཞབས་  ཇི་པི་ ཤར་མ་,  ཟུར་ཞུགས་ ཌི་པུ་ཊི་  ཌྩེ་རྩེཀ་ཀོར་, ས་ཁྲལ་ ལྩེ་ལག་།    ཁྲི་པོ་ ( 
ཅྩེ་ཡར་མན་) 

༢)   ཌོཀ་ཊར་  ནྩེན་སི་  སི་ ལྷ་སྲུང་པ་, ཨྩེ་སིས་ཊྩེནཊ་ པོརོ་ཕི་སོར་, ཨྩེན་བི་བི་ཌི་སི་, རྟ་གདོང་།         ཚོགས་མི་། 

༣)  མིས་ བི་བྩེ་ཀ་  སྒུ་རུང་,  ཨྩེ་སིས་ཊྩེནཊ་ པོ་རོ་ཕི་སོར་, ཨྩེན་བི་བི་ཌི་ས་ི, རྟ་གདོང་ ,  ཚོགས་མི་། 

༤)   སྐུ་ཞབས་ ཡ་དྭཕ་ པར་སཏ་  ཨ་དི་ཀ་རི་,    ཨྩེ་ཨི་( སི་བིལ་) མན་གན་, ( ཊྩེཀ་ནི་ཀལ་ མཁས་པ་)                   
ཚོགས་མི་། 

༥)   སྐུ་ཞབས་  གྲུབ་ ཚེ་རིང་ བོ་ཊི་ཡ་, པན་ཅ་ཡཏ་, ན་མོཀ་, ཇི་པི་ཡུ་,         ཚོགས་མི་། 

༦)  སྐུ་ལྕམ་  སྩེ་ཁྲིཀ་ བོ་ཊི་ཡ་,  པན་ཅ་ཡཏ་,  ཏིན་ཅིམ་, ཇི་པི་ཡུ་,         ཚོགས་མི་། 

ཚོགས་པོ་ མཁས་བསྐྲགས་ཙུ་ཀི་ ཚོགས་འདུ་ ཐྩེངས་ དང་པོ་ འདི་ གནམ་ལོ་ ༢༠༢༠ ཀི་ ཟླ་བོ་ ༨ པའི་ ཚེས་ ༡༠ ཉིམ་ 
འབྱུང་བོ་ བཀ་ཤིས་ གིང་, སང་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་ སྩེབ་ཀྩེམ་བར་ ཏ་རིག་ ༣ ཀི་ ཚོགས་འདུ་ན་ SIA  ཞུ་ཁྲ་ 
༢༠༡༨ ཀི་དབིན་ཟླ་ ཇུ་ལྩེ་ འཕུལ་བོ་ ༢༠༡༣ཀི་ ཁྲིམས་ལུགས་ ལྟར་། 
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ལྟ་སངས་ དང་ གངས་ཚད་ :- 

 

པོ་རོ་ཇྩེཊ་ འཆར་གཞི་ འདི་ཀི་ དོན་ལུ་ ས་ཆ་  ༢༧༢་ ༨༤ ཧྩེཀ་ཀར་ དགོས་པོ་ འདི་འདི་ ༡༧༧་༤༣ ཧྩེཀ་ཀར་ སྩེར་གི་, ༣་༣༡ 
ཧྩེཀ་ཀར་ ནགས་ཙེ་ ལྩེ་ལག་གི་ དང་ ༩༢ ཧྩེཀ་ཀར་ འདི་(ཁྭའས་མལ་) ཇི་པི་ཡུ་ ༡༠ ལས་ བང་ འབྲས་ལོངས་ཀི་ པོ་རོ་ཇྩེཊ་ འདི་ཀི་ 
དོན་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་དྩེ་,  རིང་གིམ་ ནམ་པ་ཏམ་, རམ་ཐང་ ཏ་ཉྩེཀ་,  
ན་མོཀ་ ཟྩེ་ཡམ་ གཙང་ཆུའི་  གཡན་ ཕོགས་ན་ དང་ པ་སིང་དོང་  ས་ཕོ,  ལིང་དོང་ སྦར་ཕོཀ་,  ཧི་ རྒྱ་ཐང་ དང་ ལུམ་གྭོར་ ཊྩེས་ཊ་ 
གཙང་ཆུའི་ གཡས་ ཕོགས་ན་།   ཨྩེས་ཨའི་ཨྩེ་ རི་པོའརཊ་ འདི་ ཅབ་ཀར་ (༦) ན་ སྒྲིག་ ཡོད་། 

ཅབ་ཀར་   ༡ :-   པོརོ་ཇྩེཊ་ཀི་ ཧ་གོའོ་ ཁབ་ཆྩེ་བསྐྲགས་ བཟོ་ཤད་, འདི་ཀི་ དོན་དག་ ས་ཕོགས་, ཐབས་ལམ་ གཅིག་མན་གཅིག་, 
སི་ཚོགས་ ནུས་ཚད་,  ཆག་ཡང་འཐབ་, སི་ཚོགས་ཀི་ རིན་གོང་ དང་ ཕན་ཐོགས་ཙུ་། 

 

ཅབ་ཀར་   ༢ :-    པོ་རོ་ཇྩེཊ་ཀི་ ཆ་ཚང་ འགྩེལ་ཤད་བཤད་ -  པོ་རོ་ཇྩེཊ་ཀི་ ར་བའི་རིགས་པ་, ཁོར་ཡུག་ མཐའ་སྐོར་ ནུས་ཚད་ 
ཞིབ་རིས་, རི་པོའརཊ་ ཧ་གོ་ ཚུགས་པོ་, སྐབས་དོན་འབྲྩེལ་བའི་ ཁིྲམས་བཟོ་, སིད་ལུགས་ཙུ་།ཅབ་ཀར་  

  ༣ :-    ཌ་ཊ་  བསྡུ་ཤད་ ཊྩེཀ་ནི་ཀྱུ་ ལས་བྩེད་པོ་ཙུའི་ ཞིབ་འཇུག་ གནང་སྐབས་ ཞོར་ལས་ ཕིལཌ་ གཡོག་ སྐབས་ན་ དཀའ་ལས་ 
འཕོག་འཕོག་པོ་ བཤད་པོ་། 

 

ཅབ་ཀར་  ༤ :-  ནོད་སོན་ འཕོག་ ཡོད་པོ་ བཟའ་ཚང་ཙུ་ཀི་ སི་ཚོགས་ དཔལ་འབོར་གི་ གདོང་ཕྩེད་ འད་བརྙན་ ཆ་ ཚང་ 
བཤད་ཡོད་། འདི་ཀིས་ འཕོད་བསྩེན་ གནས་སངས་ཙུ་, ཡུལ་ སོ་ཤུད་ཀི་ དཔྩེ་ཙུ་ དྩེབ་ཐྩེར་ བཟོ་ཡོད་། 

 

ཅབ་ཀར་  ༥ :-   པོ་རོ་ཇྩེཊ་ འཆར་གཞི་ སྒྲིག་ཡོད་པོའི་ འབྲས་བུ་ཀིས་ མཁོ་སད་ དང་ སི་ཚོགས་ ནུས་ཚད་ གོང་འཕོག་ ཡོད་པོ་ཀི་ 
གཏམ་ རྐྱབ་པོ་།  འདི་ཀིས་ རང་གཞིན་,  ད་ལྟོ་  ལག་ལྩེན་གཏོང་བའི་, ཡུར་ཆུ་ འདྩེན་ལས་ གནས་སངས་ ས་གཞི་ཀི་ དང་ 
སོད་གནས་ཀི་ རིས་ སོན་ཤད་ སྦད་།     

 

 


