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༢༠༡༧ ལོའི་ཁོར་ཡུག་རོམ་རིག་འགྲན་སྡུར་གི་
ཕུལ་བྱུང་གི་གཟླེངས་རྟགས་ཐོབ་པའི་རོམ་ཡིག
ཁམས་སོན་ཧླེ་རི་ཀས་བརམས།

བོད་ཡུལ་སླེ་ཁམས་ཐླེབས་ར་ཚོགས་པས་སླེལ།
WWW.TIBETANECOLOGY.ORG

ཆུ་བོ་གླེང་བ། | བོད་ཡུལ་སླེ་ཁམས་ཐླེབས་ར་ཚོགས་པས་སླེལ།

ནང་དོན་གནད་བསྡུས། འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ནི་ཟབ་ཅིང་བརིང་བའི་ཆུ་བོ་ཆླེན་པོ་ཞིག་དང་མཚུངས་ཤིང་། ཆུ་བོ་ནི་སླེ་འགྲོ་ཐུན་མོང་གི་ཚེ་
སོག་གི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆླེན་ཞིག་ཡིན། དཔྱད་རོམ་འདིར་ཆུ་བོའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་། ཕན་ནུས། ཆུ་བོའི་ཁྱབ་ཁོངས། འཐུང་ཆུ་ལ་གྲོན་ཆུང་
བླེད་དགོས་པའི་གལ་ཆླེན་རང་བཞིན་སོགས་རགས་ཙམ་བརོད་ཡོད།
བརྡ་ཆད་གཙོ་བོ།

ཆུ་བོའ་ི འབྱུང་ཁུངས། ཆུ་བོའི་ཕན་ནུས། གྲོན་ཆུང་།

གླེང་གཞི།
བརླེ་བའི་བླ་སོག་དང་སིང་ཉླེ་བའི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་གི་ཆླེད་དུ། མིའི་རིགས་ཀིས་གསར་རོམ་བས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་
སན་ཚིག་བགྲང་ལས་འདས་པ་དླེ་དག་ཐམས་ཅད་ཆུ་ལས་འཕོས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཚན་པ་གཅིག་རླེད་ཅླེས་གླེང་
ཆོག ངས་འདི་ནས་དུས་ཆླེན་ག་གླེ་མོ་ཞིག་མཚམས་སོར་བླེད་ཀིན་མླེད་ལ་སླེམས་གཙོ་སྨྲ་བ་དང་སླེ་དངོས་རིག་
པའི་གསང་བ་ཕ་མོ་ཞིག་དླེ་བས་ཀང་གསལ་བཤད་བླེད་ཀིན་མླེད། བདག་གིས་འདི་ནས་གླེང་འདོད་པའི་དོན་
བ་གཙོ་བོ་ནི་ཁྱོད་ཉིད་ཁྱོད་ཀི་བླ་སོག་ལ་ཤིན་ཏུ་གཅླེས་པ་ལྟར་རང་གི་འཚོ་གནས་སུ་གྱུར་པའི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་
ལའང་དུང་བ་བླ་ལྷག་ཏུ་ཡོད་དགོས་པའི་ཞུ་མཆིད་རྣལ་མ་ཞིག་ཡིན།
ཀུན་གིས་མཁྱླེན་གསལ་ལྟར་ཁོར་ཡུག་
ལླེགས་བཅོས་ཀི་བ་གཞག་ནི་སླེམས་ལྡན་གི་སླེས་བུ་རླེ་རླེའི་ཕག་ཏུ་བབ་པའི་འོས་འགན་ཡིན་ན། ཁོར་ཡུག་སིའི་
གྲུབ་ཆ་གཙོ་ཤོས་སུ་གྱུར་པའི་ཆུ་དང་གཙང་བོར་གཅླེས་སོང་གནང་བ་ནི་ང་ཚོ་ཐླེ་བའི་བ་དངོས་ཡོད་ཚད་ཀི་བླ་
སོག་དང་ཐད་ཀར་འབླེལ་བའི་བཤོལ་དུ་མླེད་པའི་ལས་དོན་ཞིག་མིན་ནམ་ཅི། གནད་དོན་འདི་གསླེད་བཀོལ་ཡོང་
ཆླེད་བདག་གིས་ཆུ་བོའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ཕན་ནུས་སོགས་ས་བཅད་གཅིག་དང་། འཐུང་ཆུ་ལ་གྲོན་ཆུང་བླེད་
དགོས་པའི་གལ་ཆླེན་རང་བཞིན་གླེང་བ་བཅས་ས་བཅད་གཉིས་སུ་དིལ་ནས་གླེང་བར་འདོད།

ས་བཅད་དང་པོ། ཆུ་བོའ་ི འབྱུང་ཁུངས་དང་ཕན་ནུས་སོགས་གླེང་བ།
དང་པོ། ཆུ་བོའ་ི འབྱུང་ཁུངས་དང་འཐུང་ཆུའི་འབྱུང་ཁུངས།
གནའ་བོའི་གི་རི་སིའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ་ཐླེ་ལླེ་སི་ཡིས། ཆུ་ནི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་འབྱུང་ཁུངས་
ཡིན། ཞླེས་དང་། འཇར་པན་ཚན་རིག་པ་ཅང་པིང་ཧིང་གིས། ཆུ་ནི་སའི་གོ་ལའི་ཐོག་གི་ཚེ་སོག་ཡོད་ཚད་ཀི་འབྱུང་
ཁུངས་ཡིན། 1 ཞླེས་ལླེགས་པར་གདམས་པ་ལྟར་དྭངས་གཙང་གི་ཆུ་ཐིགས་རླེ་རླེས་སླེ་འགྲོ་མང་པོའི་ཚེ་སོག་སྲུང་
སོང་བླེད་བཞིན་ཡོད་པས་ང་ཚོས་ཆུ་བོ་སྲུང་སོང་བ་དགོས། ཆུ་བོ་སྲུང་སོང་དགོས་ན་དླེའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ཕན་
1

འཇར་པན་གི་ཚན་རིག་པ་ཅང་པིང་ཧིང་གིས་བརམས་ཤིང་འདན་མ་དཀོན་མཆོག་ཚེ་རྒྱལ་གིས་སྒྱུར་བའི་<<ཆུ་ཡིས་དིས་ལན་ཤླེས>>དླེབ་གསུམ་པ་ལོ་ཉིན་མི་རིགས་རིག་གནས་དར་སླེལ་སི་

གཉླེར་ཁང་གིས་སི་ལོ་2016ལོའི་ཟླ་12པར་པར་དུ་བསྐྲུན། ཤོག་ངོས་81པ།
1

ཆུ་བོ་གླེང་བ། | བོད་ཡུལ་སླེ་ཁམས་ཐླེབས་ར་ཚོགས་པས་སླེལ།

ནུས་སོགས་སོན་དུ་ཤླེས་དགོས་ སམ། ཆུ་བོའི་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོ་ནི་རང་བྱུང་གི་ཆུ་མིག་དྭངས་གསལ་ཡན་ལག་
བརྒྱད་ལྡན་ཡིན་ཏླེ། གནས་མཆོག་སླེས་དངོས་སྣ་མང་རྟོག་ཞིབ་སྟབས་རྒྱལ་ལས། གནའ་བོའི་གངས་རི་དང་། སིད་
པའི་ཁ་བ་བསྟི་ཆགས། གཞན་ཡང་ཆར་འབབ་པ་སོགས་ཀི་ལྷན་ཅིག་བླེད་རླེན་བྱུང་ཞིང་། འབྱུང་བཞིའི་རྡུལ་ཕན་
ནང་གི་ཆུ་རྡུལ་སོགས་ཀིས་ཉླེར་ལླེན་གི་རྒྱུ་བས་ཏླེ་སླེས། མཁའ་དབུགས་དང་ས་གཤིས་ནང་གི་བརན་གཤླེར་གི་ཆ་
མང་པོ་ཞིག་འདུས་ཏླེ་གྲུབ་ཡོད། 2 ② ཅླེས་བཤད་པ་ལྟར་ཆུ་བོའི་འབྱུང་ཁུངས་རང་བྱུང་ཁམས་ཆླེན་མོ་ཡིན་པས་
ང་ཚོས་ཆུ་བོ་སྲུང་སོང་ཡག་དག་ཅིག་བླེད་དགོས་ན་ཐོག་མར་རང་བྱུང་ཁམས་ཆླེན་མོ་སྲུང་སོང་བ་རྒྱུ་གལ་ཆླེ། ས་
གོ་ལའི་སྟླེང་དུ་ཆུ་བོའི་རིགས་མང་པོ་ཡོད། དཔླེར་ན། རྒྱ་མཚོ་དང་འཁྱག་རོམ། མཚོ་དང་མཚེའུ། ཆུ་ཀླུང་དང་ཆུ་
ཕན་ཆླེ་ ཆུང་ཡོད། ད་རུང་ས་སྟླེང་གི་ཆུ་དང་ས་འོག་གི་ཆུ། ཆུ་ཚན་དང་ཆུ་རུལ། ཟིལ་པ། སླེར་བ། ཆར་པ། ཁ་བ་
སོགས་མང་དུ་ཡོད། ཆུ་བོ་ནི་རླུང་ཁམས་ཆླེན་མོའི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོ་རྒྱུན་པར་བཟའ་བཏུང་དང་འཚོ་
བའི་ཁོད་སོད་རུང་བའི་དྭངས་གཙང་གི་ཆུ་ནི་ག་ས་གང་ནས་འབྱུང་མི་སིད། སའི་གོ་ལའི་ལྷོ་བང་གི་འཁྱག་རོམ་
ཆླེན་པོ་ཞུ་བ་ལས་སའི་སྟླེང་འོག་བརྒྱུད་དླེ་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། གཙང་བོ་དང་རྒྱ་མཚོའི་རན་གཤླེར་འཁོར་
སོད་ལས་མཁའ་དབིངས་ནས་འབབ་བཞིན་ཡོད་པ། སླེ་དངོས་དང་རྩྭ་ཐང་ས་གཞི་སོགས་ལས་ཀང་འབྱུང་བཞིན་
ཡོད། དླེ་བས་ཆུ་ཕོར་གང་མ་རོགས་ནའང་རང་ནུས་ཀི་ཆུ་བསླེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད། ལོན་ཤིང་དང་རྩྭ་ཐང་སོགས་སླེ་
དངོས་ཀི་རིགས་དང་ས་གཞི་དང་གཙང་བོ་ཆུ་ཕན་སོགས་ལ་བདག་སོང་ལླེགས་པོ་བས་ནའང་ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་ལ་
སྲུང་སོང་བས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ། ཆུ་བོའ་ི ཕན་ནུས།
སོ་ཉིན་རི་ཆུའི་ཁོར་སྲུང་ཞླེས་པའི་དླེབ་ལས། ཆུ་གཙང་མ་བརོགས་ན་ཀླུ་མི་དགའ། །རྩྭ་རི་ཤིང་བཅད་ན་ཚེ་མི་
རིང་། ། རི་བཟར་བོ་བསོགས་ན་ས་མི་དགའ། །དི་ངན་པ་བདུག་ན་གནམ་མི་དགའ། །ཞླེས་དང་། གད་སིགས་ཆུ་ལ་
དོར་བ་ནི། ཆུ་ལ་དུག་དངས་པ་དང་འད།3 ཞླེས་བཤད་པ་ལྟར་ཆུ་བོ་སླེ་འགྲོ་ཀུན་གི་འཐུང་ཆུ་ཡིན་པས་ནམ་ཡང་
སྦགས་བཙོག་བཟོ་མི་རུང་། ཆུ་བོ་ནི་ཚེ་སོག་འཚོ་བར་བླེད་པའི་མ་ལག་གི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་པས་འཛམ་
གིང་ས་སྒང་གི་གཞི་ཆ་ཆླེ་ཤོས་དླེ་ཆུ་བོས་བཟུང་ཡོད་ལ། ང་ཚོ་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀིས་འཐུང་ཆུ་ཆོག་པའི་ཆུ་ནི་ཧ་
ཅང་ཉུང་ཉུང་རླེད། རི་ཤིང་རིགས་ཀི་སླེ་དངོས་དག་ནི་ཆར་ཆུས་འཕླེལ་འགྲིབ་བླེད་ཅིང་། ཆུ་བོས་ནགས་ཚལ་
སོགས་རི་ཤིང་གི་ས་ཁུལ་སླེ་འཕླེལ་བླེད་པས་ཆུ་དང་སླེ་དངོས་བར་གི་འབླེལ་བ་ཧ་ཅང་དམ་པོར་ཡོད་པས་ཆུ་མླེད་
2

ཟུར་མང་ཕ་ཁྱིམ་གཅླེས་སོང་ཚོགས་པས་པར་བསྐྲུན་བས་པའི་<<གནས་མཆོག་སླེས་དངོས་སྣ་མང་རྟོག་ཞིབ་སྟབས་རྒྱལ>>སི་ལོ་2015ལོའི་
ཟླ་1པོར་པར་དུ་བསྐྲུན། ཤོག་ངོས་61པ།
3 རི་ཆུ་ཁོར་སྲུང་མཉམ་ལས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཁོར་སྲུང་དླེབ་ཕླེང་དང་པོ་ <<སོ་ཉིན་རི་ཆུའི་ཁོར་སྲུང་>>མར་མླེའི་རིག་མཛོད་པར་ཁང་།
2

ཆུ་བོ་གླེང་བ། | བོད་ཡུལ་སླེ་ཁམས་ཐླེབས་ར་ཚོགས་པས་སླེལ།

ན་རི་ཤིང་སོགས་ཡོད་མི་སིད་ལ། ས་སྒང་ཐོག་ཏུ་འཚོ་བའི་སླེ་འགྲོ་དག་ཀང་ཡོད་མི་སིད། ཆུ་བོ་ཡོད་པས་སོང་
འཛུགས་ནགས་སྐྲུན་བླེད་པ་དང་། ཕྱུགས་ལས་འཚོ་སོང་བླེད་པ། ཞིང་ལས་འབྲུ་རིགས་འདླེབས་པ་སོགས་ཀིས་
མཚོན་ཞིང་། ཁྱད་པར་དུ་འགྲོ་བ་མིའི་འཐུང་ཆུ་བླེད་ཅིང་དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཚེ་སོག་མང་པོ་ཞིག་སྲུང་
བཞིན་ཡོད་དླེ། ཁོར་ཡུག་ཚན་རིག་གི་སོར་ལས། འཛམ་གིང་རང་བཞིན་གི་ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་དཀོན་པར་གྱུར་པའི་
རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞླེ་ན། རྒྱུ་རླེན་གཙོ་བོ་གསུམ་ཡོད།
དང་པོ། ཞིང་ལས་དང་བཟོ་ལས། འཚོ་བར་བླེད་སོད་ཀི་ཆུའི་ཚད་མགོགས་མྱུར་ངང་འཕར་བར་གྱུར།
ཞིང་ལས་ལ་བླེད་སོད་པའི་ཆུ་དང་བཟོ་ལས་ལ་བླེད་སོད་པའི་ཆུ་སོ་སོར་འཛམ་གིང་ཡོངས་ཀི་བ་ཚྭ་མླེད་པའི་ཆུ་
བླེད་སོད་ཚད་ཀི་70%དང་22 ཟིན་ཡོད་ཅིང་། ད་དུང་ཡང་དགོས་མཁོའི་ཚད་མཐོ་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། མི་གྲངས་
མགོགས་མྱུར་ངང་ཇླེ་མང་དང གྲོང་ཁྱླེར་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་འཕླེལ་རྒྱས་ཀིས་འཚོ་བར་སོད་པའི་ཆུ་དགོས་མཁོའི་
ཚད་ཀང་མགོགས་མྱུར་ངང་འཕླེལ་བར་གྱུར།
དུས་རབས་20འགོ་ནས། བཟོ་ལས་དང་གྲོང་ཁྱླེར་གི་འཚོ་བའི་ཆུ་ཡིས་ཆུ་སིའི་བཀོད་སོད 22. ～7%
ལས་ཟིན་མླེད། འཛམ་གིང་གི་མི་གྲངས་དང་བཟོ་ལས་ཇླེ་མང་དུ་སོང་བ་བརྒྱུད་ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་ཀི་ཟད་གྲོན་ཇླེ་
ཆླེར་གྱུར། སི་ལོ་1900ལོ་ནས་1975ལོའི་བར། འཛམ་གིང་ཡོངས་ཀི་ཆུ་བཀོལ་སོད་ཀི་ཚད་ལོ་རླེ་བཞིན3%～
5%མགོགས་ཚད་ཀིས་འཕར་ཞིང་། ཕལ་ཆླེར་ལོ་20ནང་ལྡབ་རླེ་འཕར་ཡོད། བཟོ་ལས་དང་གྲོང་ཁྱླེར་གི་ཆུ་བཀོལ་
སོད་ཀི་འཕར་ཚད་ཤིན་ཏུ་མགོགས། 1950ལོར་ཆུའི་བཀོལ་སོད་ཀི་22.7% ཡིན་པ་དང་། 2000ལོར་འཛམ་གིང་
སིའི་ཆུ་བཀོལ་སོད་ཀི་ཚད་རྒྱ་དཔངས་སི་[m3]དུང་ཕྱུར་60000ཡིན་པས། འཛམ་གིང་གི་ཆུ་སིའི་བཞུར་རྒྱུན་གི་
15%ཟིན་ཡོད། ཉླེ་བའི་ལོ་བཞི་བཅུའི་རིང་འཛམ་གིང་ཡོངས་ཀི་བཟོ་ལས་ལ་བཀོལ་སོད་ཀི་ཆུ་ལྡབ་ 40 འཕར་
ཡོད། ཞིང་ལས་ལ་བཀོལ་སོད་ཀི་ལྡབ་ 2 འཕར་ཡོད། འཕླེལ་རྒྱས་སུ་འགྲོ་ཟིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བཟོ་ལས་སུ་བཀོལ་
སོད་ཀི་ཆུ་ 40% ཟིན་ཡོད། དླེའི་ནང་ 2/3 ལྕགས་རིགས་བཙོ་སངས་དང་རྡོ་སྣུམ། རས་འགྱུར་བཟོ་གྲྭ། ཤོག་བུ་བཟོ་
གྲྭ་དང་ཟས་རིགས་ཁླེ་ལས་སུ་བཀོལ་སོད་བཏང་བ་ཡིན། བཟོ་ལས་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་བསྡུར་ན། འཕླེལ་རྒྱས་སུ་
འགྲོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་བཟོ་ལས་ཕོགས་སུ་བཀོལ་སོད་བས་པའི་ཆུའི་ཚད་ཅུང་ཉུང་། མླེ་རླེའི་སི་སོམ་གིས་
རྒྱ་དཔངས་སི་ 20-40[m3] ཡིན།4
གཉིས་པ་ནི་ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་ལ་སྦགས་བཙོག་ཆླེན་པོ་ཕོག་པས་ཡིན། འཛམ་གིང་ཡོངས་ཀི་བཟོ་ལས་
4

བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ་དང་། ཐང་སོར་དབུས་སབས། ཏིང་འཛིན་བཀ་ཤིས་གསུམ་གིས་སྒྱུར་བའི་མ་འོངས་པའི་ཉི་གཞོན་མི་རིགས་སད་

ཡིག་གི་བིས་པའི་གཞི་སྤུས་སོབ་གསོའི་བསྒྱུར་རོམ་དཔླེ་ཚོགས་ལས་<<ཁོར་ཡུག་ཚན་རིག་གི་སོར>>མི་རིགས་དཔླེ་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་སི་
ལོ་2012ལོའི་ཟླ་བ་5པར་པར་དུ་བསྐྲུན། ཤོག་ངོས་227པ།
3

ཆུ་བོ་གླེང་བ། | བོད་ཡུལ་སླེ་ཁམས་ཐླེབས་ར་ཚོགས་པས་སླེལ།

དང་གྲོང་ཁྱླེར་ནས་ཕུད་པའི་བཙོག་ཆུ་ལོ་རླེ་ལ་རྒྱ་དཔངས་སི་དུང་ཕྱུར་30000[m3]ཟིན་ཅིང་། ས་འོག་གི་ཆུའི་
ཐོན་ཁུངས་ཀི་ཕླེད་ལ་སྦགས་བཙོག་ཐླེབས་ཡོད།5 ཅླེས་དང་།
གསུམ་པ་ནི་ཤིང་ནགས་གང་འདོད་དུ་བཅད་པས་ཆར་ཆུ་ཉུང་བར་གྱུར་ཞིང་ས་འོག་གི་ཆུ་ལ་ཁ་
གསབ་མ་ཐོབ། འཛམ་གིང་ཡོངས་ཀི་ལོ་རླེ་བཞིན་རྒྱ་དཔགས་སི་དུང་ཕྱུར་5500 ས་འོག་ནས་འཐླེན་ཞིང་། ས་ཁུལ་
མང་བོ་ནས་ས་འོག་གི་ཆུ་འཐླེན་པར་ཚོད་འཛིན་མ་ཐུབ་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད། 6 ཞླེས་ལླེགས་པར་བཤད་པར་
ལྟར་ཆུ་བོ་ནི་ཚེ་སོག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཆླེན་མོ་ཡིན་པར་གྲགས་པའང་རྒྱུ་མཚན་མླེད་པ་ཞིག་ག་ལ་ཡིན་ཨང་། ཆུའི་
བླེ་བག་ཆར་ཆུས་མིའི་ལུས་སྟླེང་གི་དུག་ནད་སླེལ་ཏླེ། གནས་མཆོག་སླེ་དངོས་སྣ་མང་རྟོག་ཞིབ་སྟབས་རྒྱལ་ལས།
ཆུའི་བླེ་བག་ཆུས་མིའི་ལུས་སྟླེང་གི་དུག་ནད་སླེལ་ཞིང་ལུས་ཁམས་འཕོད་བསྟླེན་ལ་ཧ་ཅང་ཕན་ནུས་ལྡན། ད་རུང་
སར་མ་རི་ཥི་ཤར་བའི་ཆུ་སོགས་ཀིས་ནད་ཡམས་འགོག་པ། 7 ཞླེས་མདོ་རྒྱུད་སོགས་ལས་གསུངས། ཆུ་ཡིས་རང་
བྱུང་ཁམས་ཀི་ཁ་དབུགས་སོམ་སིག་དང་། ཆུས་ཁོར་ཡུག་གི་སྦགས་བཙོག་གཙང་མ་བླེད་བཞིན་ཡོད་དོ། །

གསུམ་པ། ཆུ་བོའ་ི ཁྱབ་ཁོངས།
སའི་གོ་ལ་ངོས་ 70% ནི་ཆུས་བཀང་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སའི་གོ་ལའི་མིང་ལ་ཆུའི་གོ་ལ་ ཞླེས་གྲགས།
ཤར་ནུབ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སླེ་ཁམས་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་སྨྲ་བ་དག་གིས་ཞིབ་འཇུག་བས་པ་ལྟར་ན། མདོ་དབུས་མཐོ་
སྒང་གི་སིའི་བརན་ས་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་སི་ལླེ་[kilometer]གྲུ་བཞི་མ་ཁི་ཚོ་4.7[km2] ཡོད་པ་དང་། མདོ་དབུས་མཐོ་
སྒང་གི་ཡུལ་འདིར་རན་གཤླེར་དང་ས་ཁམས་ཀི་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཡུལ་གཞན་ལ་མླེད་པའི་ཐུན་མོང་
མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཀང་མང་དུ་ཡོད། དླེ་དག་གི་ནང་ནས་གཙོ་བོར་རྩྭ་ཐང་གི་བརན་ས་དང་། མཚོ་རིང་གི་
བརན་ས། ཆུ་ཀླུང་གི་བརན་ས། ནགས་ཚལ་གི་བརན་ས་སོགས་ཀིས་བཟུང་ཡོད། ལྷག་ཏུ་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་ནི་རྨ་
འབི་ར་གསུམ་གཙོས་པའི་ཆུ་བོ་ཆླེ་ཆུང་གྲངས་མང་གིས་ཆུའི་ས་ཁོངས་བཟུང་ཡོད་དོ། །
མ་འོངས་པའི་ཉི་གཞོན་མི་རིགས་སད་ཡིག་གི་བིས་པའི་གཞི་སྤུས་སོབ་གསོའི་བསྒྱུར་རོམ་དཔླེ་ཚོགས་ལས་<<ཁོར་ཡུག་ཚན་རིག་གི་
སོར>>མི་རིགས་དཔླེ་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་སི་ལོ་2012ལོའི་ཟླ་བ་5པར་པར་དུ་བསྐྲུན། ཤོག་ངོས་228པ།
5

མ་འོངས་པའི་ཉི་གཞོན་མི་རིགས་སད་ཡིག་གི་བིས་པའི་གཞི་སྤུས་སོབ་གསོའི་བསྒྱུར་རོམ་དཔླེ་ཚོགས་ལས་<<ཁོར་ཡུག་ཚན་རིག་གི་
སོར>>མི་རིགས་དཔླེ་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་སི་ལོ་2012ལོའི་ཟླ་བ་5པར་པར་དུ་བསྐྲུན། ཤོག་ངོས་228པ།
6

ཟུར་མང་ཕ་ཁྱིམ་གཅླེས་སོང་ཚོགས་པས་པར་བསྐྲུན་བས་པའི་<<གནས་མཆོག་སླེས་དངོས་སྣ་མང་རྟོག་ཞིབ་སྟབས་རྒྱལ>>སི་ལོ་2015ལོའི་
ཟླ་1པོར་པར་དུ་བསྐྲུན། ཤོག་ངོས་62པ།
7

4

ཆུ་བོ་གླེང་བ། | བོད་ཡུལ་སླེ་ཁམས་ཐླེབས་ར་ཚོགས་པས་སླེལ།

ས་བཅད་གཉིས་པ། ཆུ་བོ་ལ་གྲོན་ཆུང་བླེད་དགོས་པའི་གལ་ཆླེན་རང་བཞིན་གླེང་བ།
དང་པོ། ཚེ་སོག་གི་ཕླེད་ཀ་ནི་ཆུ་བོ་ཡིན་ཚུལ།
ཆུ་བོ་ནི་ང་ཚོ་སླེ་འགྲོ་ཐུན་མོང་ལ་དབང་བའི་དངོས་པོ་ཞིག་རླེད། མིའི་རིགས་ལ་ཆུ་བོ་བཙོག་པ་བཟོ་བ་དང་།
ནགས་ཚལ་མླེད་པར་བླེད་པའི་ཐོབ་ཐང་ར་བ་ནས་མླེད། ང་ཚོའི་འགྲོ་བ་མི་གཙོས་པའི་སོག་ཆགས་ཡོད་དོ་ཅོག་གི་
ལུས་ཀི་གྲུབ་ཆ་60%—70%ཙམ་ཆུས་བཟུང་ཡོད་པའི་སྟབས་ཀིས་ཆུ་མླེད་ན་ང་ཚོ་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་གཙོས་
སོག་ཆགས་གཅིག་ཀང་ས་ཆླེན་མོའི་ཐོག་ཏུ་འཚོ་མི་ཐུབ་པ་ཤླེས་དགོས། སླེ་དངོས་ཐམས་ཅད་ཀང་རན་གི་གྲུབ་ཆ་
མླེད་པ་ཡིན་ན། འཐོར་ཞིག་ཏུ་འགྲོ་བ་ལས་གསོན་ཤུགས་ལྡན་པའི་ངང་འཚོ་མི་སིད་པས་ཆུ་ལ་གྲོན་ཆུང་བླེད་པ་ནི་
ཚེ་སོག་ལ་སྲུང་སོང་བས་པ་དང་ཁྱད་པར་མ་མཆིས།

གཉིས་པ། འཛམ་གིང་གི་ཆུའི་འབོར་ཚད།
སིར་ས་གོ་ལ་ཧིལ་བོ་འདིའི་ 70% ཆུས་བཟུང་ཡོད་པ་དང་། ཡིན་ནའང་མིའི་རིགས་ཀི་བཏུང་ཆུར་སོད་རུང་
བའི་ཆུ་ནི་ཧ་ཅང་ཉུང་། སའི་གོ་ལའི་སྟླེང་དུ་ཡོད་པའི་ཆུའི་ 1% ཙམ་ལས་འཐུང་ཆུར་སོད་མི་རུང་བ་ཡིན། ཞླེས་
བཤད་པ་ལྟར། དླེང་སང་ཡང་ཧླེ་གིང་སོགས་ས་ཁུལ་གང་མང་ཞིག་ན་ལོ་ལྟར་འཐུང་ཆུའི་དཀའ་ངལ་ལ་འཕད་དླེ་
མི་དང་སོག་ཆགས་གྲངས་ལས་འདས་པ་འཆི་བཞིན་ཡོད། ཞིབ་འཇུག་པས་ཚོད་དཔག་ལྟར་ན། མི་རིང་བར་འཛམ་
གིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་གང་མང་ཞིག་ལ་འཐུང་ཆུའི་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། འདི་ལྟར་ཁོར་ཡུག་
གཏོར་རག་ལ་དོ་སྣང་མ་བས་པར་སོང་ན་ལོ1500རླེས་ནས་འཛམ་གིང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་འཐུང་ཆུ་ཡོངས་
སུ་རོགས་འགྲོ་བའི་ཉླེན་བརྡ་བཏང་ཡོད།

གསུམ་པ། གྲོང་ཁྱླེར་གི་ཆུ་གྲོན་ཆུང་བ་དགོས་ཚུལ།
དླེང་སང་གྲོང་ཁྱླེར་ནང་གི་མིའི་རིགས་ཀི་བཟའ་བཏུང་ལ་སོད་ཆོག་པའི་ཆུ་ཧ་ཅང་ཉུང་བས། ཆུ་ལླེན་
གནས་དང་། གཙང་སོད་ཁང་སོགས་ཀི་ནང་ནས་ཆུ་སོད་མཁན་མླེད་ནའང་ཆུ་སྒོ་གཏན་མླེད་པ། ཡང་ན་ད་དུང་
ཆུ་ཐིགས་འཛག་བཞིན་པའི་སྣང་ཚུལ་འདི་འད་མཐོང་ཚེ་ལམ་སང་ཆུ་སྒོ་གཏན་དགོས། ཆུ་ཐིགས་པ་གཅིག་ནི་
ཚེ་སོག་ལས་གལ་ཆླེ་བའི་འདུ་ཤླེས་གསོ་སོང་བས་ནས་ང་ཚོ་མིའི་རིགས་ཀིས་སླེ་འགྲོ་ཐུན་མོང་གི་འཚོ་གནས་ལ་
འགན་ཁུར་དགོས། དཔླེར་ན། སར་ཆ་རླེར་ཆུ་ཐིགས་རླེ་འཛག་པའི་དབང་དུ་བས་ན་དུས་ཚོད་ཉི་ཤུ་ར་བཞིའི་ནང་
དུ་ལུས་ཕུང་གཙང་མ་ཞིག་འཁྲུ་བླེད་དང་ཡང་ན་སོ་ཚལ་ས་ཞིང་སི་གྲུ་བཞི་མ་འགར་ཆུ་འདླེན་ཐུབ་པ་ཞིག་འཕོ་
བརག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ཅླེས་ཆླེད་མཁས་པ་དག་གིས་བཤད། རྒྱུན་པར་ལག་པ་དང་། ངོ་གདོང་། རྐང་པ། བཞིན་
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སོ་ཚལ་དང་གོན་པ་སོགས་འཁྲུད་སབས་རབ་བྱུང་ན་ཀ་ཏོ་ར་སད་དླེ་ཆུ་བླངས་ནས་སད་ན་ཧ་ཅང་གྲོན་ཆུང་བ་
ཐུབ། ད་དུང་ལན་གཅིག་སོད་ཟིན་ཡང་འདག་རས་དང་རས་འགྱུར་སོགས་ཀིས་ལྷད་མ་འདླེས་པའི་ཆུ་དག་ནི།
འཛུགས་ཤིང་དང་མླེ་ཏོག་ར་བ། སྣོད་ཆས་རས་ཕགས་སོགས་བཀྲུ་ཆོག་ལ། གལ་ཏླེ་ཆུ་སྒོ་ཕླེས་ནས་བཀྲུ་ནའང་སོད་
སྒོ་དང་བསྟུན་ནས་ཆུ་སྒོ་ཕླེ་ཚད་ལ་ཚོད་འཛིན་དགོས།

བཞི་པ། མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་གི་ཆུ་གྲོན་ཆུང་བ་ཚུལ་སོར།
མིའི་འཐུང་ཆུ་ནི་ཧ་ཅང་རིན་ཐང་ལྡན་པའི་ཆུ་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ཡིན། མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་ནི་རི་མཐོ་ས་
དང་། ས་གཙང་ས། ཆུ་བོ་མང་སའི་གནས་ཁྱད་པར་ཞིག་ཡིན་པས་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་གི་མི་རྣམས་ཀིས་ཀང་གོང་
བཞིན་ཆུ་ལ་གྲོན་ཆུང་བླེད་དགོས་ལ། ལྷག་ཏུ་སླེ་འགྲོ་མང་པོའི་ཚེ་སོག་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་གི་ཆུ་བོ་རྨ་འབི་ར་
གསུམ་གཙོས་པའི་ཆུ་བོ་དག་ལ་བརྟླེན་ནས་འཚོ་བཞིན་ཡོད་པ་ཤླེས་དགོས། ཤླེས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་འགྲོ་བ་ཡོད་
དོ་ཅོག་གི་ཚེ་སོག་ལ་འགན་ཁུར་དགོས། ལྷག་པར་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་བ་དག་གིས་དགུན་ཁར་ཆུ་སྦུག་འཁྱག་
གས་སོགས་ཆག་སོན་འབྱུང་ཉླེན་ཡོད་པས་དུས་མིན་དུ་ཆུ་འཕོ་བརག་ཏུ་གཏོང་མི་རུང་། དབར་ལོངས་སུ་བཀོལ་
སོད་མླེད་པར་ཆུ་གཙང་གང་སར་འདླེན་པ་སོགས་དླེ་ལས་ཀང་མི་བ་བ་མཁྱླེན། ཆུ་ཐིགས་པ་གཅིག་ལ་གྲོན་ཆུང་
བླེད་པ་ནི་སོག་ལྡན་ཡོངས་ཀི་མ་འོངས་བའི་ཚེ་སོག་དང་འབླེལ་བ་དམ་པོར་ཡོད་པས་སོ་སོས་མིག་རྒྱང་རིང་དུ་
བསིངས་ནས། སིར་ན་རང་བྱུང་ཁམས་ཆླེན་མོ་དང་། བླེ་བག་དྭངས་གཙང་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གི་ཆུ་བོར་གྲོན་
ཆུང་བ་རྒྱུ་གལ་ཆླེ། ཆུ་ལ་གྲོན་ཆུང་མ་བས་ན་དཔལ་འབོར་གི་དབང་དུ་བས་ནའང་། གྲོང་ཁྱླེར་སོ་སོ་དང་མི་མང་
འཚོགས་ས་ནས་ཆུ་གྲོན་[ཆུ་ཏོན་ton]གཅིག་ལ་སྒོར་ 3—5 བར་ཡིན་པས་ང་ཚོས་ཉམས་པར་མ་བཞག་ན་དཔལ་
འབོར་ཀང་མང་པོ་འཕོ་བརག་ཏུ་གཏོང་བཞིན་ཡོད། ཆུ་ལ་གྲོན་ཆུང་བས་ན་སིར་ན་འགྲོ་བ་ཡོད་དོ་ཅོག་གི་ཚེ་སོག་
གི་རྒྱུན་བསིང་བ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་དཔལ་འབོར་ལའང་གྲོན་ཆུང་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ།

མཇུག་བསྡུ་བ།
མདོར་བསྡུས་ན། འཇར་པན་གི་ཚན་རིག་པ་ཅང་པིང་ཧིང་གིས། ས་ཡི་གོ་ལའི་ཆུ་དྭངས་གཙང་བཟོ་བའི་ལས་
འགན་སུ་ཞིག་གིས་འཁུར་དགོས་ཀིན་ཡོད་ཅླེ་ན། དླེ་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀིས་འཁུར་དགོས་ཀིན་ཡོད། ང་ཚོ་ནི་
ཆུ་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། ང་ཚོ་ནི་ས་ཡི་གོ་ལའི་ཐོག་ཏུ་འཚོ་བ་རོལ་བཞིན་ཡོད་པས། ས་ཡི་གོ་ལའི་
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ཐོག་གི་ཆུ་གཙང་མ་བླེད་པའི་འོས་འགན་ཡོད་པ་རླེད། 8 ཅླེས་ལླེགས་པར་གདམས་པ་ལྟར་ཚེ་སོག་ཡོད་ཚད་ལ་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ནུས་པ་དང་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་ཞིང་ཁམས་ཤིག་བསྐྲུན་དགོས་ན་སའི་གོ་ལ་ཁ་མ་བལ་བའི་
སོན་དུ་རང་བྱུང་ཁམས་ཆླེན་མོ་དང་། ལྷག་ཏུ་རང་བྱུང་གི་ཆུ་བོ་དྭངས་གཙང་ལྡན་པ་དག་སར་བཞིན་མུ་ནས་མུ་
རུ་གནས་ཐུབ་པར་དགོས། ཆུ་ནི་ཆླེས་དྭངས་གཙང་ལྡན་པའི་ངང་ཚེ་སོག་གྲངས་མང་ཞིག་རྒྱུན་སིང་བས་ནས་
བཞུར་གིན་ཡོད། ཆུ་བོས་འགྲོ་བ་མི་གཙོས་པའི་སླེམས་ཅན་གྲངས་ལས་འདས་པའི་ཚེ་སོག་སླེད་སིང་བླེད་བཞིན་
ཡོད་པས་རང་ཉིད་ནས་མགོ་བརམས་ཏླེ་ཆུ་བོ་གད་སིགས་དང་། མི་གཙང་བའི་རས་ངན་སོགས་ཀིས་ནམ་ཡང་
འབག་བཙོག་བཟོ་མི་རུང་བའི་འདུ་ཤླེས་ཡོད་དགོས། ཆུ་བོ་གྲོན་ཆུང་བླེད་པ་ནི་ཚེ་སོག་མང་པོ་སྲུང་སོང་བླེད་པ་
དང་མཚུངས། ཆུ་ནི་སའི་གོ་ལའི་སོག་ར་ཡིན་པ་དང་། ཆུས་སླེ་དངོས་སྦྲུམ་པར་བས་པ་དང་། གསོ་རླུང་བསླེད་པ།
སོག་ཆགས་སོགས་བསྐྲུན་པ་རླེད་དོ། །
[ ] རྟགས་འདིའི་ནང་གི་མཆན་རྣམས་རོམ་སིགས་པས་བཀོད་པ་ཡིན།

ཆུ་ཡིས་དིས་ལན་ཤླེས། དླེབ་དང་པོ་བོད་ལོངས་བོད་ཡིག་དཔླེ་རིང་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་སི་ལོ་2016ལོའི་ཟླ་1 པོར་པར་དུ་བསྐྲུན། ཤོག་ངོས
202 པ།
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ཁུངས་འདླེན་ཡིག་ཆ།
① འཇར་པན་གི་ཚན་རིག་པ་ཅང་པིང་ཧིང་གིས་བརམས་ཤིང་འདན་མ་དཀོན་མཆོག་ཚེ་རྒྱལ་གིས་སྒྱུར་བའི་<<ཆུ་ཡིས་དིས་ལན་
ཤླེས>>དླེབ་གསུམ་པ་ལོ་ཉིན་མི་རིགས་རིག་གནས་དར་སླེལ་སི་གཉླེར་ཁང་གིས་སི་ལོ་2016ལོའི་ཟླ་12པར་པར་དུ་བསྐྲུན། ཤོག་ངོས་81པ།
② ཟུར་མང་ཕ་ཁྱིམ་གཅླེས་སོང་ཚོགས་པས་པར་བསྐྲུན་བས་པའི་<<གནས་མཆོག་སླེས་དངོས་སྣ་མང་རྟོག་ཞིབ་སྟབས་རྒྱལ>>སི་ལོ་
2015ལོའི་ཟླ་1པོར་པར་དུ་བསྐྲུན། ཤོག་ངོས་61པ།
③ རི་ཆུ་ཁོར་སྲུང་མཉམ་ལས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཁོར་སྲུང་དླེབ་ཕླེང་དང་པོ་<<སོ་ཉིན་རི་ཆུའི་ཁོར་སྲུང་>>མར་མླེའི་རིག་མཛོད་པར་ ཁང་
གིས་སི་ལོ་2017ལོའི་ཟླ་6པར་པར་དུ་བསྐྲུན། ཤོག་ངོས་5 པ།
④བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ་དང་། ཐང་སོར་དབུས་སབས། ཏིང་འཛིན་བཀ་ཤིས་གསུམ་གིས་སྒྱུར་བའི་མ་འོངས་པའི་ཉི་གཞོན་མི་རིགས་ སད་
ཡིག་གི་བིས་པའི་གཞི་སྤུས་སོབ་གསོའི་བསྒྱུར་རོམ་དཔླེ་ཚོགས་ལས་<<ཁོར་ཡུག་ཚན་རིག་གི་སོར>>མི་རིགས་དཔླེ་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་ གིས་སི་ལོ་
2012ལོའི་ཟླ་བ་5པར་པར་དུ་བསྐྲུན། ཤོག་ངོས་227པ།
⑤ བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ་དང་། ཐང་སོར་དབུས་སབས། ཏིང་འཛིན་བཀ་ཤིས་གསུམ་གིས་སྒྱུར་བའི་མ་འོངས་པའི་ཉི་གཞོན་མི་རིགས་ སད་
ཡིག་གི་བིས་པའི་གཞི་སྤུས་སོབ་གསོའི་བསྒྱུར་རོམ་དཔླེ་ཚོགས་ལས་<<ཁོར་ཡུག་ཚན་རིག་གི་སོར>>མི་རིགས་དཔླེ་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་ གིས་སི་ལོ་
2012ལོའི་ཟླ་བ་5པར་པར་དུ་བསྐྲུན། ཤོག་ངོས་228པ།
⑥ བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ་དང་། ཐང་སོར་དབུས་སབས། ཏིང་འཛིན་བཀ་ཤིས་གསུམ་གིས་སྒྱུར་བའི་མ་འོངས་པའི་ཉི་གཞོན་མི་རིགས་ སད་
ཡིག་གི་བིས་པའི་གཞི་སྤུས་སོབ་གསོའི་བསྒྱུར་རོམ་དཔླེ་ཚོགས་ལས་<<ཁོར་ཡུག་ཚན་རིག་གི་སོར>>མི་རིགས་དཔླེ་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང ་གིས་སི་ལོ་
2012ལོའི་ཟླ་བ་5པར་པར་དུ་བསྐྲུན། ཤོག་ངོས་228པ།
⑦ ཟུར་མང་ཕ་ཁྱིམ་གཅླེས་སོང་ཚོགས་པས་པར་བསྐྲུན་བས་པའི་<<གནས་མཆོག་སླེས་དངོས་སྣ་མང་རྟོག་ཞིབ་སྟབས་རྒྱལ>>སི་ལོ་
2015ལོའི་ཟླ་1པོར་པར་དུ་བསྐྲུན། ཤོག་ངོས་62པ།
⑧ འཇར་པན་གི་ཚན་རིག་པ་ཅང་པིང་ཧིང་གིས་བརམས་ཤིང་འཇམ་དབངས་བློ་གྲོས་ཀིས་སྒྱུར་བའི་<<ཆུ་ཡིས་དིས་ལན་ཤླེས>>དླེབ་
དང་པོ་བོད་ལོངས་བོད་ཡིག་དཔླེ་རིང་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་སི་ལོ་2016ལོའི་ཟླ་1 པོར་པར་དུ་བསྐྲུན། ཤོག་ངོས་202 པ།
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