
  

 

   སི་ཀ ིམ་  ཧེ་རལཌ་ 

     བམ་པོ་  ༢༤   ཨང་  ༢༤   གནམ་ལོ་ ༢༠༢༠ དབིན་ཟླ་  ༡༡ ཀི་  ཚེས་  ༢༧  གཟའ་  པ་སངས་    ཤོག་ལེབ་   ༡ 

ཏ་ེམ་ི  སནོ་ཀའ་ི  དགའ་སནོ་ ( ཨ་ོཊམོ་  ཕེས་ཊ་ེསྦལ་ )  ༢༠༢༠ ཀ་ི། 

ཏེ་མི་  ༢༣ ནོ་བེམ་སྦར་ :-   མེ་རེ་ གཙོ་བོ་ བློན་པློ་ སྐུ་ཞབས་ པི་ཨེས་  གོ་ལེ་ ཉིམ་ གསུམ་ རིང་གི་ ཏེ་མི་  ཨོ་ཊོམ་ ཕེས་ཊེ་སྦལ་ ( སོན་ཀའི་ 

དགའ་སོན་)  ༢༠༢༠ ཀི་  མཇུག་སྡུ་ སྐབས་ན་ ད་རིང་ བོན་བོ་ སྦད་།  དགའ་སོན་ འདི་ན་ ཁོང་ མཉམ་ཅི་ གཞན་ ས་གནས་ ཨེམ་ཨེལ་ཨེ་ ལྟ་

བཤལ་ འགྲུལ་ཁང་ བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ བི་ཨེས་  པའནཏ་,  ནགས་ཙེ་ བོན་པོ་  སྐུ་ཞབས་ ཀརྨ་ བོ་གོས་, ཁི་པོ་ཙུ་, སོབ་སོན་པོ་ཙུ་, ཨེམ་ཨེལ་

ཨེ་ཙུ་,པན་ཅ་ཡཏ་ཙུ་ དང་ ཡུལ་མི་ རྒྱ་ཆེ་བསྐྲགས་ འཛོམས་བོ་ གནང་འདུག་།  ཡང་ མི་ཚོགས་ འཛམོས་ཐོག་ཁ་ སྐུ་ཞབས་ གོ་ལེ་གི་ གཏམ་
བཤད་ན་  ཁོང་གིས་ ཏེ་མི་ སོན་ཀའི་ དགའ་སོན་ སེང་ཁ་ ཡིད་སོན་ གནང་བོ་ དང་ མི་དམངས་ ཐམས་ཅད་ཀིས་ དགའ་སོན་ འདི་ ལེམ་བས་
ཏེ་ སྲུང་བོ་ གནང་སེ་ གསུངས་བོ་ སྦད་།   དུ་ཅི་ཀི་ ཏ་མི་ ཨོ་ཊོམ་ ཀར་ནི་བལ་ འདིའི་ དོན་རྩ་ འདི་ ས་གནས་ འདི་ས་གནས་རང་གི་ དོན་ལུ་

( ལོ་ཀལ་ ཕོར་ ལོ་ཀལ་) ལབ་ཏེ་ བཞགས་ཀོ་ སྦད་།  ཡང་ གཙོ་བོ་ བོན་པོ་ཀིས་ ཧོའམ་ ཨིས་ཊེ་ པོ་རོ་ཇེཊ་ ནེ་པ་ལི་, བོ་ཊེ་ཡ་ དང་ ལེབ་ཅ་ 
ལབ་ཏེ་ གོ་རིམ་ གསུམ་ན་ གནང་ཤད་ ཨིན་སེ་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ གནང་བོ་ སྦད་།  ཡང་ ཁོང་གིས་ མི་ དམངས་ཙུ་ལུ་ སིཀ ིམ་ གྭ་རིབ་ ཨ་ཝའས་ 
ཡོ་ཇ་ན་ སྐོར་ལོ་ བཤད་པོ་ གནང་བོ་ སྦད་།  ཐབས་ཚུལ་ འདིའི་ མངའ་འོག་ན་ མི་ ཉམ་ཆུང་ སོ་བསྐྲགས་ཙུ་ལུ་ ཁྱིམ་  ༢༠  ཐམས་བ་ བཟོ་ཏེ་ 
བིན་ཤད་ ཨིན་ གསུངས་འདུག་།  ཀར་ནི་བལ་ འདི་ ཏེ་མི་ ཊི་ གྭར་གེན་ན་ བཙུགས་ཀོ་ སྦད་།  ཀར་ནི་བལ་ ཉིམ་ གཉིས་པོ་ཚེ་ བོན་པོ་ སྐུ་
ཞབས་ ལོཀ་ནཏ་ ཤར་མ་ མཉམ་ ཨེམ་ཨེལ་ཨེ་ སྐུ་ཞབས་ ཨེམ་ཨེལ་ཨེ་ པར་སཏ་ ཤར་མ་ བོན་བོ་ དང་ ཁོང་ ལན་རྒྱས་ གཉིས་ལུ་ ཏེ་མི་ ཊི་ 
བོའརཌ་ཀི་ ཅེ་ཡར་མན་ སྐུ་ཞབས་ བཀྲ་ཤིས་ ཚེ་རིང་ བོ་ཊེ་ཡ་ དང་ ཅེ་ཡར་པོར་སོན་ རྨིང་མ་ ལ་མོ་ བོ་ཊེ་ཡ་ དང་ ཀོ་མི་ཊེ་ཙུ་ཀིས་ བོན་པ་
ལེགས་སོ་ གནང་བོ་ སྦད་།  ཡང་ ཉིམ་ གསུམ་གི་ དགའ་སོན་ འདི་ན་ རིགས་ འདྲ་མིན་འདྲ་ཙུའི་ ཀོལ་ཅོ་རལ་ ཤོ་ འཆམ་ ཞབས་གོ་ སོན་བོ་ 

དང་ རྩེམ་ འོནཏུར་ ཞོན་ཤད་ (lingey ping) , རྟ་ བཞནོ་ཤད་, ཧེ་ལི་ཀོབ་ཀྲར་ ཞོན་ཤད་ དང་ གཞན་ འདྲ་མིན་འདྲ་ ཚོང་ གཤམ་ 
བཞགས་ཀོ་ གནང་འདུག་།། 
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རྒྱ་གར་  སདི་བནོ་ག་ི  གཟུགས་མཐངོ་རླུང་འཕནི་  ཚགོས་འདུ་། 

སྒང་ཏོག་  ནོ་བེམ་སྦར་  ༢༤:-    མེ་རེ་ སིད་བོན་ ན་རེན་དྲ་ མོ་དི་ཀིས་ རྒྱ་གར་ མངའ་སེ་ ཐམས་ཅད་ཀི་ གཙོ་བོ་ བོན་པོ་  དང་ ཡུ་ཊི་ཙུའི་ ངོ་ཚབ་

ཙུ་ལུ་ གཟུགས་མཐོང་ རླུང་འཕིན་ན་ བསྐུགས་ཀོ་ གནང་སྐབས་ གཙོ་བོ་ བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ པི་ཨེས་ གོ་ལེ་ཡང་ འབེལ་བ་ གནང་བོ་,  སྐུ་ཞབས་  མོ་དི་ 

ཇི་ཀིས་ རྒྱལ་ཁབ་ན་ འབྲུམ་སན་( བེཀ་སིན་) སན་ཁབ་ བགོས་ཤད་ཀི་ ལས་རིམ་ གཅིག་འདེམས་ཀི་ འཆར་གཞི་ བཟོ་ཤད་ཀི་ ངོ་སོད་ རྒྱབ་སོར་ དོན་
ལུ་ སྦད་།  

ཚོགས་འདུ་ སྐབས་ན་མངའ་སེ་ ཀེ་པོའི་ གཙོ་བོ་ བོན་པོ་ཙུ་ཀིས་  རང་རང་ སོ་སོའི་ མངའ་སེ་/ ཡུ་ཊི་ཙུ་ན་  ཀོ་བིཌ་  - ༡༩ ཀི་ གནས་སངས་ཙུ་ བཤད་

པོ་ གནང་བོ་ སྦད་། ( བེཀ་སིན་)  སན་ཁབ་ འདི་ ཐེངས་ གཅིག་ ཐོན་སེ་ ཐོབ་པ་ཅེ་ན་ འདི་ བགོས་ཤད་, ཕ་ཚུ་ སེལ་ཤད་ དང་ མཛོད་ན་  ཉར་སྲུང་ 
བས་ཤད་ཀི་ གོ་སྒྲིག་ གནང་དགོས་སེ་ གསུང་བོ་ སྦད་།   ཀོན་ཕེ་རེནས་ འདི་ན་ ནང་སིད་ བོན་པོ་ ཨ་མིཏ་ ཤ་ ཡང་  ཚོགས་པོ་ གནང་འདུག་།། 

 
  

སཀི མི་ འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ན་ མངའ་ས་ེ འག་ོདང་པ་ོ   ༣༤, ༠༠༠ ཐམས་བ་ ཨསི་མའརཊ་  ཊ་ིབ་ི  ཨི་- བ་ིག ་ེཡན་ ཐབས་ཚུལ་ མངའ་འགོ་ན་ སབོ་ཕྲུག་ཙུ་ལུ་ 
བགསོ་ཏ་ེ གནང་མཁན་  ཐོན་བ་ོ། 
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སྒང་ཏོག་ ༢༥  ནོ་བེམ་སྦར་ :-    མངའ་སེ་ གཞུང་གིས་ གཟའ་ ལག་ཀོ་ཚེ་ སིཀ ིམ་གི་ རྩེམ་ རྩེད་མཁན་ རང་རང་སོ་སོའི་ རྩེམ་ན་ སིཀ ིམ་གི་ 

ངོ་ཚབ་ ཛོ་ནལ་, ནེ་ཤོ་ནལ་ དང་ ཨིན་ཀྲར་ནེཤོ་ནལ་ གལ་ན་ མིང་ཏམ་ ཐོབ་འབགས་ འོོང་མཁན་ བསྔགས་འོས་ བསོད་ནམས་ཅན་ ༡༣༦  
ལུ་ དངུལ་རྐྱང་ གསོལ་རས་ གནང་བོ་ སྦད་།། 

  
 

 

ཚོགས་པོ་ མཁས་བསྐྲགས་ཙུའི་ ཞུ་ཁ་( རི་པོའརཊ་) 

 སི་ཚོགས་ ནུས་ཚད་ ཞིབ་རྩིས་  གངས་ ཚད་ཀི་ ཞུ་ཁ་ ཨེན་ཨེཆ་ པི་སི་ཀིས་ ས་ ལེན་ཤད་ཀི་ ཊ ེས་ཊ་ ཨེས་ཊེཆ་  ༤ (༥༢༠ Mw) 

ཧའི་གོ ཨེ་ལེཀ་ཀྲིཀ་ པོ་རོ་ཇེཊ་ - བང་ འབས་ལོངས་། 

  ངོ་སོད་  :-སི་ཚོགས་ ནུས་ཚད་ ཞིབ་རྩིས་ (SIA) ཞིབ་འཇུག་, ཨེན་ཨེཆ་པི་སི་ཀིས་ ཊེས་ཊ་ ཨེས་ཊེཆ་ ༤ ( ༥༢༠ MW) ཧའི་གོ་ 

ཨེ་ལེཀ་ཀྲིཀ་ པོ་རོ་ཇེཊ་  བང་ འབས་ལོངས་ན་ ས་ ལེན་ཤད་ ཐོག་ལུ་ འདི་ ཨེཌ་མི་ཎིས་ཊེ་ཊིཕ་ ཨེས་ཏྲཕ་ ཀོ་ལེཆ་ ཨོཕ་ ཨིན་ཌི་ཡ་, ཧེ་

དེ་ར་བཏ་ཀིས་ གནང་འདུག་ ཡང་ རི་པོའརཊ་ འདི་ མ ་ ༢༠༡༨ ན་ འཕུལ་  འདུག་།  མངའ་སེ་ གཞུང་གི་ དྲིལ་བ སྒྲགས་ ཨང་  ༢༩ / 

ཨེལ་ཨར་ & ཌི་ཨེམ་ཌི་/ ཨེ་སི་ཀྱུ་/ ཇི་ཨོ་ཨེས་/  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་  ཌེ་རེཀ་ཀྲོར་, ས་ཁལ་ ལེ་ལག་།    ཁི་པོ་ ( ཅེ་ཡར་མན་) 

 

༢)   ཌློཀ་ཊར་  ནེན་སི་  སི་ ལྷ་སྲུང་པ་, ཨེ་སིས་ཊེནཊ་ པློརློ་ཕི་སློར་, ཨེན་བི་བི་ཌི་སི་, རྟ་གདློང་།         ཚོགས་མི་། 

 

༣)  མིས་ བི་བེ་ཀ་  སྒུ་རུང་,  ཨེ་སིས་ཊེནཊ་ པློ་རློ་ཕི་སློར་, ཨེན་བི་བི་ཌི་སི་, རྟ་གདློང་ ,  ཚོགས་མི་། 



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

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

༦)  སྐུ་ལྕམ་  སེ་ཁིཀ་ བློ་ཊི་ཡ་,  པན་ཅ་ཡཏ་,  ཏིན་ཅིམ་, ཇི་པི་ཡུ་,  ཚོགས་མི་། 

 

ཚོགས་པློ་ མཁས་བསྐྲགས་ཙུ་ཀི་ ཚོགས་འདུ་ ཐེངས་ དང་པློ་ འདི་ གནམ་ལློ་ ༢༠༢༠ ཀི་ ཟླ་བློ་ ༨ པའི་ ཚེས་ ༡༠ ཉིམ་ 
འབྱུང་བློ་ བཀྲ་ཤིས་ གིང་, སྒང་ཏློག་ན་, ཡང་ ཚོགས་འདུ་ ༢ པློ་ འདི་ ཨློ་གྭའསཊ་ ཏ་རིག་ ༡༤ ཚེ་ འབྱུང་ འདུག་,  ད་

ལྟའི་ རི་པློའརཊ་ འདི་ མཐའ་མཇུག་ བཟློའློ་ སྦད་ སེབ་ཀྲེམ་བར་ ཏ་རིག་ ༣ ཀི་ ཚོགས་འདུ་ན་ SIA  ཞུ་ཁ་ ༢༠༡༨ ཀི་
དབིན་ཟླ་ ཇུ་ལེ་ འཕུལ་བློ་ ༢༠༡༣ཀི་ ཁིམས་ལུགས་ ལྟར་། 

ལྟ་སྟངས་ དང་ གྲངས་ཚད་ :-པློ་རློ་ཇེཊ་ འཆར་གཞི་ འདི་ཀི་ དློན་ལུ་ ས་ཆ་  ༢༧༢་ ༨༤ ཧེཀ་ཀྲར་ དགློས་པློ་ འདི་འདི་ 
༡༧༧་༤༣ ཧེཀ་ཀྲར་ སེར་གི་, ༣་༣༡ ཧེཀ་ཀྲར་ ནགས་ཙེ་ ལེ་ལག་གི་ དང་ ༩༢ ཧེཀ་ཀྲར་ འདི་(ཁྭའས་མལ་) ཇི་པི་ཡུ་ ༡༠ 

ལས་ བང་ འབྲས་ལློངས་ཀི་ པློ་རློ་ཇེཊ་ འདི་ཀི་ དློན་ལུ་།  འཆར་གཞི་ འདི་ (༥༢༠ MW) ཀི་ བཟློ་ཤད་། 

ས་ཁུལ་ འདི་ན་ ཇི་པི་ཡུ་ ཚུད་ ཡློད་པློ་ཙུ་ རྨང་ཤི་ལ་, ཏི་བུཀ་,  ཏིང་ཅིམ་ ཅན་དེ་,  རིང་གིམ་ ནམ་པ་ཏམ་, རམ་ཐང་ ཏ་
ཉེཀ་,  ན་མློཀ་ ཟེ་ཡམ་ གཙང་ཆུའི་  གཡན་ ཕློགས་ན་ དང་ པ་སིང་དློང་  ས་ཕློ,  ལིང་དློང་ སྦར་ཕློཀ་,  ཧི་ རྒྱ་ཐང་ དང་ 
ལུམ་གྭློར་ ཊེས་ཊ་ གཙང་ཆུའི་ གཡས་ ཕློགས་ན་།   ཨེས་ཨའི་ཨེ་ རི་པློའརཊ་ འདི་ ཅབ་ཀྲར་ (༦) ན་ སིག་ ཡློད་། 

 

ཅབ་ཀྲར་   ༡ :-   པློརློ་ཇེཊ་ཀི་ ཧ་གློའློ་ ཁྱབ་ཆེ་བསྐྲགས་ བཟློ་ཤད་, འདི་ཀི་ དློན་དག་ ས་ཕློགས་, ཐབས་ལམ་ གཅགི་མན་
གཅིག་, སི་ཚོགས་ ནུས་ཚད་,  ཆག་ཡང་འཐབ་, སི་ཚོགས་ཀི་ རིན་གློང་ དང་ ཕན་ཐློགས་ཙུ་། 

ཅབ་ཀྲར་   ༢ :-    པློ་རློ་ཇེཊ་ཀི་ ཆ་ཚང་ འགྲེལ་ཤད་བཤད་ -  པློ་རློ་ཇེཊ་ཀི་ རྩ་བའི་རིགས་པ་, ཁློར་ཡུག་ མཐའ་སློར་ ནུས་
ཚད་ ཞིབ་རྩིས་, རི་པློའརཊ་ ཧ་གློ་ ཚུགས་པློ་, སབས་དློན་འབྲལེ་བའི་ ཁིམས་བཟློ་, སིད་ལུགས་ཙུ་། 

ཅབ་ཀྲར་   ༣ :-    ཌ་ཊ་  བསྡུ་ཤད་ ཊེཀ་ནི་ཀྱུ་ ལས་བེད་པློ་ཙུའི་ ཞིབ་འཇུག་ གནང་སབས་ ཞློར་ལས་ ཕིལཌ་ གཡློག་ 
སབས་ན་ དཀའ་ལས་ འཕློག་འཕློག་པློ་ བཤད་པློ་། 
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