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ལེའུ་དང་པ། རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྐོར། 

འགན་དབང་། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་འདི་ འབྲུག་གི་
རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མའི་འགན་དབང་དང་འཁྲིལ་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་རྩ་
ཚན་དང་ དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།  
༡.  འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་༢༥(༡) དང་ འ བྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མའི་ དནོ་ཚན་༣ 

པའི་ནང་ “རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ཅིག་ཡོད་དགོ་མི་འདི་ སྤྱི་ནོར་ཚུ་ ཚད་དམ་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཅན་
སྦེ་སོད་ནིའི་སྐོར་ལས་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནི་དང་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནིའི་དནོ་ལུ་ཨིན།” དང་ 

༢. འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མའི་ནང་ ‘རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་བྱ་སྒོ་ནང་ དབང་འཛིན་
གྱི་འོག་ལུ་ དོན་ཚན་༣༨(ཁ) པའི་ནང་ “རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ལས་སྡེ་ཚུའི་ལག་ལེན་གྱི་ ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ 
དོན་སྨིན་ཚུ་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནི།”  

 

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནས་ཚད། 

རྩིས་ཞིབ་འདི་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ཀྱི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་(ཨེའི་ཨེས་ཨེས་ཨེ་ཨའི 
༣༠༠) དང་འཁྲིལ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩུས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྒྲིག་ཆས་དང་ རིམ་མཐུན་རྒྱུན་
སྐྱོང་བྱུང་འཐབ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ལམ་སོན་ནང་ བཀོད་ཡོད་པའི་རྩིས་ཞིབ་ལམ་
ལུགས་ལྟར་ རྩིས་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 

 
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་དནོ། 

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་དོན་དེ་ཡང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁེ་ཕན་པ་ཚུ་ལུ་ འཐུང་ཆུ་དེ་ གནདོ་མེད་དང་ལངམ་ དེ་ལས་ 
ཁུངས་ལྡན་དང་ འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐོག་ལུ་ འཇོན་ཚད་དང དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་མེད་ ངེས་གཏན་བཟ་ོཐབས་
ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་དོན་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ འོག་གི་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དྲི་བ་གསུམ་ བརྩི་འཇོག་
འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  
 ༡. ཆུ་རྐ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་མེད་དང་ ཆུ་རྐ་འདི་གིས་ ཐིམ་ཁྲོམ་ལུ་སོད་མི་ཚུ་གི་ རེ་འདདོ་འགྲུབ་ནུག་ག? 
 ༢.  ཐིམ་ཁྲོམ་ལུ་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ འཐུང་ཆུ་ཚུ་ལངམ་དང་ འདྲ་མཉམ་འབད་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནུག་ག? དང་ 
 ༣.  ཐིམ་ཁྲོམ་ལུ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོད་པའི་ འཐུང་ཆུ་དེ་ མི་གིས་ལོངས་སོད་ནི་དོན་ལུ་ ཉེན་སྲུང་འདུག་ག? 
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རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད། 

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ འཐུང་ཆུ་ བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ རྩིས་ཞིབ་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་མངའ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ 
ས་ཁོངས་ཚུ་ ཚུདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་དུས་ཡུན་འདི་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལས་ ༢༠༡༦ ཚུན་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ 
ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ལྷན་ཚོགས་ དེ་ལས་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ 
གནས་ཚལ་འཐེབ་ལེན་ནི་དོན་ལུ་ སོང་ཡོདཔ་ཨིན། ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་འདི་ ཐིམ་ཁྲོམ་ནང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་བའི་
ལས་སྡེ་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ལས་སྡེ་འདི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

གཞན་ཡང་ ཐིམ་ཁྲོམ་ལུ་སོད་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཆུ་ལངམ་མ་ལངམ་དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་
དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏོག་གི་འཇོན་ཐངས་ཚུ་གི་ཐོག་ དྲི་བ་དྲི་ལེན་ཡང་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 
 
ཚད་འཛིན་ཚུ། 
 
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ གནས་སྡུད་ཚུ་ཨང་གྲངས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་དང་ ཆུའི་མི་ཊར་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་ དེ་ལས་ 
ཆུའི་རྩིས་ཐོ་གི་ཡིག་ཐོ་ལ་སོགས་པའི་ དགོས་མཁོའི་གནས་སྡུད་ཚུ་ཐོབ་མ་ཚུགསཔ་དང་ གྲིང་ཁྱིམ་གྱི་མཛོད་ཐ་ོདང་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་
མི་རོབས་ཀྱི་ཐ་ོཚུ་ ཐོབ་མ་ཚུ་མི་ཚུ་གིས་ འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་ལུ་ བཀག་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་
འབདཝ་ལས་ སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་ བསམ་འཆར་ཚུ་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
གྱིས་འཐོབ་ཡོད་པའི་གནས་སྡུད་དང་ ཡིག་ཐ་ོཚུ་དང་འཁྲིལ་ བསམ་བརྗོད་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།  
  
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ། 
 

༡. རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆུ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཁྲིམས་རོྩམ་དང་ གནས་ཡོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ དེ་ལས་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་
ཚུ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཐིམ་ཁྲོམ་ནང་ འཐུང་ཆུ་གི་མཐུད་སྦྲེལ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཧ་གོ་འཐབ་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་
སྡེ་ཡིག་ཚང་ནང་འགྱོ་ཡོདཔ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་དྲི་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  
༢. འཐུང་ཆུ་གི་འཆར་གཞི་གཙ་ོབོ་དང་ བཙོག་ཆུ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་པའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་བརྡ་དོན་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ 
ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་དང་ ཆུ་རྐའི་མཛོད་ཐོ་ཤེས་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ལྷན་ཚོགས་ནང་ སོང་
ཡོདཔ་ཨིན། 
༣. རྩིས་ཞིབ་བསར་སོད་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ཚུ་ཡང་: 
ཀ༽ གཞུང་ལས་མི་སེར་(G2C) གྱི་ལམ་ལུུུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ ཆུའི་ཞབས་ཏོག་ཕྱིར་སོད་འབད་ནི་དང་ ཆུའི་རྩིས་ཐོ་གི་
ལམ་ལུགས་ དེ་ལས་ ཡིག་ཆ་རྒྱུན་སྐྱོང་ཚུ་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ། 
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ཁ༽ ས་གནས་ཁར་སོད་མི་ཚུ་གིས་ཟླ་ངོ་གསུམ་གྱི་རིང་འཐུང་ཆུ་སོད་ཡོད་པའི་ ཆུའི་འཛིན་ཤོག་དང་ འཐུང་ཆུ་བཅོས་བཞག་
འཕྲུལ་ཁང་བཞིའི་ནང་ལས་ འཐུང་ཆུ་བཟོ་འདོན་ཚུ་དཔེ་ཚད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ གནས་སྡུད་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ།  
ག༽ གཞུང་ལས་མི་སེར་ G2C ལམ་ལུགས་དང་ ཉོག་བཤད་ཐ་ོདེབ་ ཁྱད་འཕགས་དྲན་ཐ་ོདང་ ཉོག་བཤད་སྙན་ཞུ་འབྲི་
ཤོག་ཚུ་ལས་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་བྱིན་ཡོད་པའི་ ཆུའི་ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་དང་ཉོག་བཤད་ཚུ་གི་ དྲན་ཐོ་ཚུ་ བསྡུ་སྒྲིག་
འབད་ཡོདཔ། 
ང༽ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་པ་གཙོ་བ་ོཚུ་དང་མཉམ་ གྲོས་བསྡུར་དང་ དྲི་བ་དྲི་ལེན་ཚུ་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ། 
ཅ༽ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་ཚུད་པའི་ ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་བཞི་དང་ ཆུ་མཛོད་ཁང་ཞབས་ཏོག་ག་རའི་ནང་  
མཉམ་འབྲེལ་དངོས་མཐོང་གི་བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ། 
ཆ༽ ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་དང་ རིམ་བྲལ་དུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་པའི་ ཆུ་མཛོད་ཁང་ཚུ་ལས་ ཆུའི་དཔེ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ 
ཆུའི་སྤུས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ། 
ཇ༽ ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ ཁྲིམས་ལས་འགལ་བའི་ཆུ་དུང་མཐུད་ནི་དང་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ ཉེན་
སྲུང་དང་ལྡན་པའི་ཆུའི་མཐུད་སྦྲེལ་ཚུ་གི་ དངོས་མཐོང་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ། 
ཉ༽ ཐིམ་ཁྲོམ་ནང་འཁོད་ཡོད་པའི་ སྣུམ་འཁོར་འཁྱུ་ཁང་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ ཆུའི་རྐ་དང་ ཆུའི་མི་ཊར་མཐུད་འབྲེལ་ཚུ་ ངེས་
གཏན་བཟོ་ནི་དནོ་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྡེ་ཚན་དང་ཁྲོམ་སྡེ་གི་འགོ་དཔནོ་ཚུ་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ལྟ་རྟོག་འབད་བར་སོང་ཡོདཔ།  
ཆ༽ རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ དྲི་བ་དྲི་ལེན་གྱི་ཐོག་ ཐིམ་ཁྲོམ་མངའ་ཁོངས་ལུ་སོད་པའི་ཁེ་ཕན་པ་༩༡༠ ཚུ་དང་མཉམ་ བརྟག་
ཞིབ་འབད་ཡོདཔ། 
ཇ༽ ཨེས་པི་ཨེས་ཨེས་(SPSS) གློག་རིག་མཉེན་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་ཅིག་འབད་ཡོདཔ། 
ཉ༽ ཁེ་ཕན་གྱི་བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ཐིམ་ཁྲོམ་མངའ་འགོ་ལུ་ཚུད་པའི་ ས་ཁོངས་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། ས་ཁོངས་རེ་རེ་ནང་ 
བརྟག་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་དཔེ་གི་གདམ་ཁ་འདི་ཡང་ ཡོངས་རྫོགས་དང་ཁྱད་དུ་ཆོད་པའི་དཔེ་འབད་འངོ་ཐབས་ལུ་ མི་རབོས་
དང་ ཆུའི་མི་ཊར་མཐུད་ཡོད་པའི་གྱངས་ཁ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན། 
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ལེའུ་གཉིས་པ། ངོ་སདོ། 

རྒྱབ་ཁུངས།  

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ རང་བཞིན་ཐནོ་སྐྱེད་ཀྱི་ ཕྱུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་ཕདཔ་ད་ འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ལུ་ མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ ཆུ་ཁམས་དྭངས་པའི་ཁྱབ་ཚད་ལངམ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། དཔྱ་སྙོམས་ལུ་ སྐར་ཆ་རེ་ལུ་ 
ཆུ་ཀིའུ་བིཀ་མི་ཀྲར་༢,༢༣༨(m3/s) ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ལོ་བསར་བཞིན་དུ་ ཀིའུ་བིཀ་མི་ཀྲར་ས་ཡ་༧༠,༥༧༢ 
(m3/annum) མཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ མི་ངོམ་རེ་ལུ་ ལོ་རེ་ནང་ ཀིའུ་བིཀ་མི་ཀྲར་༩༤,༥༠༠(m3) རེ་ལངམ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
ཆུ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གཞི་བཟུང་གཙ་ོབོ་ སོ་ནམ་དང་ གློག་མེ་ དེ་ལས་ བལྟ་བཤལ་དང་ བཟོ་གྲྭ་ཆུང་
བ་བཞིཔ་ཆ་རང་ནང་ དགོས་མཁོ་ཅན་ཅིག་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་ནང་ལུ་ ཆུའི་ཐནོ་སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༩༠ 
ལག་ལེན་འཐབ་ད་ོཡོདཔ་ད་ འབྲུག་གི་མི་རོབས་ཕད་ཀ་དེ་ཅིག་ འདི་ནང་ལཱ་འབད་དེ་བཟའ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་
འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡོངས་འབརོ་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༡༥ གི་ ཕན་གྲོགས་འབདཝ་ཨིན་མས། འབྲུག་གི་ ནུས་ཤུགས་ལས་སྡེ་འདི་ནང་ 
མང་ཆེ་ཤོས་ གློག་མེ་གིས་འདུས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡོངས་འབརོ་ལུ་ ཕན་གྲོགས་འབད་ནི་ནང་
ལས་ ཨང་ལྔ་པའི་ནང་ཚུདཔ་ཨིན།  
 

ཆུ་འདི་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་རྒྱུད་སྐུལ་འབད་ནི་དནོ་ལུ་ གཙ་ོབོ་ཅིག་ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ མིའི་འཚོ་བའི་དོན་ལུ་ མེད་ཐབས་
མེདཔ་ཅིག་ཨིན། གཙང་སྦྲ་དང་ལྡན་པའི་ ཆུ་ཐོབ་ནི་འདི་ མི་གི་ཐོབ་དབང་ཨིན་རུང་ མི་འབུམ་ལྷག་ཙམ་ལུ་ འདི་གི་རྩ་བའི་
ཞབས་ཏོག་ཐོབ་པར་ ལཱ་ཁག་བཏང་སྟེ་ གདོང་ལེན་ཅན་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། འཐུང་ཆུ་དང་ འཐུང་བཏུབ་པའི་ཆུ་
ཡང་ན་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་འཐུང་ཆུ་ཟེར་མི་འདི་ འཐུངམ་ད་ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་དང་ ཡང་ན་ བཞེས་སྒོ་བཟོཝ་ད་
ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་ གཟུགས་ཁམས་ལུ་ ཉེན་ཁ་མེད་པའི་ཆུ་ལུ་སབ་ཨིན།  
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མི་མང་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའི་ཆུ་བྱིན་དགོ་མི་འདི་ ཆ་ཤས་གཙོ་བ་ོསྦེ་བརྩི་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ཡང་ 
ཆུ་མ་ལངམ་ལངམ་འབད་ཡོད་ནི་འདི་གིས་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་
འཐབ་ལུ་ཡང་ གལ་ཅན་ཅིག་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཨིན། འདི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་ལུ་ འགྲོ་བ་མི་གི་ཐབོ་དབང་ཨིནམ་སྦེ་
བཀོད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༢ ལུ་ གཙང་སྦྲ་འཕོད་བསྟེན་གྱི་ཐོག་ མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ཤོག་ནང་ལུ་ཡང་ ཆུ་
དང་ གཙང་སྦྲ་འཕོད་བསྟེན་འདི་ མི་སེར་ཚུ་གི་ རྩ་བའི་ཐབོ་དབང་ཨིན་ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འ ཐུང་ཆུའི་རྐ་ཚུ་ གཙང་ཆུ་དང་ རོང་ཆུ་ རང་བྱུང་ཆུ་ཚུ་ལས་ བཏོན་ད་ོཡོདཔ་ད་ ས་འོག་གི་ཆུ་དང་ 
ཆརཔ་ཆུ་ཚུ་ ལག་ལེན་དཀོན་སུ་ཅིག་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཉེན་སྲུང་དང་ མཁོ་ཚད་ལྡནམ་སྦེ་ ཐོབ་ཚུགས་པའི་ཁར་ གཙང་
སྦྲ་དང་ལྡནམ་སྦེ་འོང་དགོ་པའི་ཆ་ཤས་གལ་ཅན་ ཚུ་ གསོ་བའི་འཕོད་བསྟེན་གྱི་དོན་ལུ་ རྩ་བའི་རྒྱུ་གཙོ་བ་ོཅིག་ཨིན། ཉེན་སྲུང་
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ལྡན་པའི་ཆུ་མ་ལངམ་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ ནད་འབུའི་ནད་གཞི་ཚུ་སྤེལ་ནི་དང་ གསོ་བའི་འཚོ་ཁམས་ལུ་ཉེན་ཁ་འོང་ནི་ དེ་ལས་ 
རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་ལུ་ བཙོག་གྲིབ་ཚུ་ཡར་སེང་འགྱོ་བའི་ཉེན་ཁ་སོམ་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་བའི་བརྟག་ཞིབ་༢༠༡༢ 
ཅན་མའི་ནང་ འབྲུག་གི་མི་རབོས་བརྒྱ་ཆ་༩༧.༧ ལུ་ ཉེན་སྲུང་ལག་བཅོས་དང་ལྡན་པའི་ཆུ་ལངམ་སྦེ་འདུག་ཟེར་ སྙན་ཞུ་འབད་
དེ་འདུག ཨིན་རུང་ རྒྱལ་འཛིན་ནད་རིགས་བཀག་ཐབས་ལྟེ་བ་ (RCDC) གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལུ་ གྲོང་གསེབ་མཐུང་ཆུ་
དང་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་གུ་འཕལ་མགྱོགས་བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ད་ རོང་ཆུ་ལས་བཏོན་པའི་ཆུ་རྐ་བརྒྱ་ཆ་༡༧ དང་ རང་བྱུང་ཆུ་ལས་
བཏོན་པའི་ཆུ་རྐ་བརྒྱ་ཆ་༢༨ འདེ་ཅིག་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་ འཐུང་ཆུ་སྦེ་ལག་ལེན་ འཐབ་བཏུབ་པའི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོདཔ་
ཨིན་མས། འདི་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའི་འཐུང་ཆུ་ལངམ་སྦེ་སོད་ནི་གི་ཡིད་ཆེས་འདི་ གདོང་ལེན་ཅན་
ཅིག་ལུ་བསྒྱུར་སྟེ་ཡོད་པའི་ རྟགས་ཚན་སོནམ་ཨིན་མས། 
 

ཐུམ་ཕུག་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་རོབས་བརྒྱ་ཆ་༢༠ ལྷགཔ་གཅིག་ ས་གནས་འདི་
ནང་གནས་ཡོདཔ་དང་ མི་རོབས་བརྒྱ་ཆ་༩༠ ལས་ལྷག་ ས་ཁོངས་ལྟེ་བ་ལུ་ ཆུ་དུང་གི་འཐུང་ཆུ་ཚུ་སོད་ཡོདཔ་ཨིན།  འདི་མ་
ཚད་ ཁྲོམ་དང་ མི་རོབས་ཡར་དྲག་འགྱོཝ་ད་བཅས་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ འཐུང་ཆུ་མ་ལངས་པའི་དཀའ་ངལ་མཐནོམ་ལས་ གདོང་
ལེན་ཅན་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།  
 

ཐིམ་ཕུག་གི་ས་ཁོངས་ལྟེ་བ་ནང་སོད་མི་ མི་རབོས་བརྒྱ་ཆ་༩༠ ལུ་ ཆུའི་དུང་ཅུ་མཐུད་དེ་ཡོད་རུང་ ཆུའི་ལམ་ལུགས་དང་ ཆུའི་
རྟེན་གཞི་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་མེད་པ་ལས་བརྟེན་ ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་ལམ་ལུགས་ནང་ ཆུའི་བཀྲམ་སྤེལ་འདྲ་མཉམ་མེདཔ་དང་ ཆུ་ཚུ་ 
ཆུད་ཟད་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།  
 

ཨེཕ་རི་ཀ་ ས་ཧཱ་རན་ཆ་འོག་ནང་ ཆུ་དང་གཙང་སྦྲ་འཕོད་བསྟེན་ལུ་ ཟད་འགྲོ་མ་བཏང་མི་འདི་གིས་ དཔལ་འབྱརོ་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་
༤.༣ གིས་ཕན་གནོད་བྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གིས་ ཕོ་ཚོད་བཀོད་མི་ནང་ རྒྱ་གར་གྱི་ནང་འཁོད་ཐོན་
སྐྱེད་ཡོངས་འབརོ་བརྒྱ་ཆ་༦.༤ གི་མར་ཕབ་འགྱོ་མི་འདི་ཡང་ དཔལ་འབྱརོ་ལུ་མི་མཐུན་པའི་གནདོ་རྐྱེན་འབྱུང་མི་དང་ གཙང་སྦྲ་
མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ལས་བྱུང་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་པས། འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ ཁམས་དྭངས་
ཏོག་ཏོ་དང་ལྡན་པའི་ འཐུང་ཆུ་ལངམ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ ས་གནས་ཁ་ལས་ཕར་ རྟེན་གཞི་དང་འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་ 
ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ མི་གྲངས་ས་ཡ་ལས་བཅད་ དཀའ་སྡུག་མོང་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་མས། ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་
དམིགས་ཡུལ་གྱི་ དམིགས་ཡུལ་དྲུག་པ་ (ང་བཅས་རའི་ འཛམ་གླིང་བསྒྱུར་བ་དང་བརྟེན་ ས་གནས་ག་རའི་མི་སེར་གི་འཚོ་
བའི་གནས་སངས་ ཡར་དྲག་བཏང་ནི་གི་ གྲོས་གཞི་) གིས་ཡང་ ཆུ་དང་གཙང་སྦྲ་ཚུ་ག་ར་ལུ་ ཐོབ་ཚུགསཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་
ནི་འདི་ཨིན་པས། 
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ཆུ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ བཀྲམ་སྤེལ་ལམ་ལུགས། 
ཐིམ་ཁྲོམ་ནང་ལུ་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་གི་འགན་ཁུར་འདི་  ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ བཟོ་ལས་སྡེ་ཚན་གྱི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ཆུ་
བཀྲམ་སྤེལ་ལས་ཚན་གྱིས་ བལྟཝ་ཨིན་པས། སྡེ་ཚན་འདི་ ཁྲོམ་སྡེའི་བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱི་འོག་ལུ་ བཟ་ོརིག་འགོ་དཔནོ་
གཙོ་འཛིན་གྱིས་ འགོ་ཁྲིད་འབད་དེ་ ལཱ་འབད་དེ་འདུག 
 
ཁྲོམ་ཁར་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གནང་ནི་འདི་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ ཞབས་ཏོག་གཙོ་བ་ོཅིག་ཨིན། ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཆུ་
བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོད་མི་འདི་ འ ཐུང་ནི་དང་ བཞེས་སྒོ་འབད་ནི་ གཟུགས་དང་གོ་ལ་ཚུ་འཁྱུ་ནི་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་དམིགས་གཏད་
བསྐྱེད་དེ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོད་པའི་ཆུ་གི་སྤུས་ཚད་འདི་ཡང་ སྤྱི་ཚེས་༠༡/༠༧/༢༠༡༧ ལས་འགོ་བཙུགས་
འཛམ་གླིང་གསོ་བའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུང་ཆུ་སྤུས་ཚད་ལམ་སོན་ (པར་ཐེངས་༤ པ་)དང་ འབྲུག་འཐུང་ཆུའི་སྤུས་ཚད་གནས་
ཚད་དང་འཁྲིལ་སྟེ་ འོང་དགོཔ་ཨིན་མས། 
 
ད་ལོྟ་ ཐིམ་ཁྲོམ་ནང་སོད་མི་ཚུ་ལུ་འཐུང་ཆུ་འདི་ ས་གནས་མུ་ཏིག་ཐང་ འབྱུང་གཞི་ན་ བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་དང་ ལྕངམ་སྒང་
/མི་རྒས་སང་ལུ་ཡོད་པའི་ ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་བཞི་ནང་ལས་ཕྱིར་སོད་འབད་དེ་ གསོ་བཅོས་བསགས་མཛོད་ནང་ལས་ 
བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་དང་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་གི་ཁ་གསལ་
ཚུ་ ཟུར་སྦྲགས་ཀ་པའི་ ནང་ བཙུགས་སྟེ་ཡོད། 
 
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཆུ་མཐུད་ནི་དང་ རྒྱུན་བཏོགས་ནི་ ལོག་མཐུད་ནི་ ཡར་དྲག་བཏང་ནི་ མར་ཕབ་ནི་དང་ ཚབ་མ་
བཙུགས་ནི་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་བྱིན་ཏེ་འདུག འདི་མ་ཚད་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཉོག་བཤད་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་བལྟ་སྟེ་འདུག ཐིམ་
ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཆུ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཞབས་ཏོག་གི་བྱ་རིམ་སབ་ཁྲ་འདི་ ཟུར་སྦྲགས་ཁ་པའི་ནང་ སོན་ཡོདཔ་ཨིན། 
འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གླ་ཆའི་གཞི་བཀོད་དང་ ཞུ་བ་པོ་ཚུ་ལུ་ ཆུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་གླའི་རིན་ཚུ་ གསལ་སོན་
འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།   
ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་གི་རིན། 

རིམ་ཨང་། མི་ཊར་ཚད། མི་ཊར་གྱི་རིན། (དངུལ་ཀྲམ་ནང་) མཐུད་ནི་གི་རིན། (དངུལ་ཀྲམ་ནང་) 
ཡོངས་བསོམས། (དངུལ་

ཀྲམ་ནང་) 
1. མི་ལི་མི་ཀྲར་15  1,470.00 300.00 1,770.00 
2. མི་ལི་མིིཀྲར་20  2,285.00 300.00 2,585.00 
3. མི་ལི་མི་ཀྲར་25  5,245.00 300.00 5,445.00 
4. མི་ལི་མི་ཀྲར་32  7,455.00 300.00 7,355.00 

འབྱུང་ཁུངས་: ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ བཀོལ་སདོ་བྱ་རིམ་གྱི་གནས་ཚད། 
 



9 
 

ཆུའི་མི་ཊར་འདི་ ཆུའི་ལག་ལེན་རྩིས་ཁྲ་འབད་ནི་དང་ ཁྲལ་འབབ་བཟོ་ནི་དནོ་ལུ་ ཆུ་མཐུད་གེ་ར་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ ཆུའི་མཐུད་སྦྲེལ་དང་ ཆུའི་ལག་ལེན་ དེ་ལས་ ཆུའི་ཞབས་ཏོག་ལས་བཟོ་ཡོད་པའི་འངོ་འབབ་ཚུ་ 
སོན་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལས་༢༠༡༦ ཚུན་ ཆུའི་མཐུད་སྦྲེལ་དང་ ཆུའི་ལག་ལེན་ དེ་ལས་ ཆུའི་ཞབས་ཏོག་ལས་བཟོ་ཡོད་པའི་ འོང་འབབ། 

སྤྱི་ལ ོ མི་ཊར་མཐུད་ཡདོ་པའི་གྲངས། (བསགས་ཡདོཔ)  ལོ་བསར་སདོ་ཡདོཔ་ (m3) འོང་འབབ་ (དངུལ་ཀྲམ་ནང་) 

2010 3108 3,545,632 18,161,246.00 

2011 3247 3,562,432 22,566,595.36 

2012 3600 3,624,213 24,086,679.86 

2013 3725 3,526,877 23060518.00 

2014 3810 3,334,297 24,313,646.00 

2015 4019 3,359,608 24,485,825.00 

རྒྱུ་ཁུངས : ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ། 
 

འགོ་གི་པར་རིས་འདི་གིས་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༠ ལས་༢༠༡༦ ཚུན་གྱི་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་ འཆར་དངུལ་ཡངོས་བསོམས་སནོམ་ཨིན། 
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ལེའུ་ ༣ པ་: རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ། 

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ལེའུ་འདི་ བམ་ཚན་གཉིས་ལུ་ བགོ་སྟེ་ཡོད་: བམ་ཚན་དང་པའི་ ནང་ལུ་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ གཙོ་
བོར་བཏོན་ཡོདཔ་དང་ བམ་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ནང་ལུ་ སྐྱོན་དང་ནརོ་འཁྲུལ་ཚུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན། 

 

བམ་ཚན་དང་པ ་: ཐབས་ལམ་དང་ ཡར་དྲག་ཚུ། 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ནོར་འཁྲུལ་དང་ ཆད་སྐྱོན་མང་རབས་ཅིག་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ གལ་གནད་
ཅན་གྱི་ཐབས་ལམ་དང་ ཡར་འཕེལ་ཚུ་ཡང་ ངོས་འཛིན་འབྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཡར་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་བཅུད་
བསྡུ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

༡. འབྲུག་གི་ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་
འཐབ་དགོཔ་དང་ འདི་ཡང་ ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ དཔལ་འབྱརོ་གི་ཕན་ནུས་དང་ མི་སྡེ་ལུ་འདྲ་མཉམ་ དེ་ལས་
མཐའ་འཁོར་ཡུན་བརྟན་སོད་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་དང་ ཉམས་སྲུང་ ཡང་ན་ འཛིན་སྐྱོང་ངེས་པར་འཐབ་ནིའི་
དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལུ་ ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་འབད་ནུག 

༢. འབྲུག་གི་ཆུའི་སྒྲིགས་གཞི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ལུ་ ཁྱབ་སྤེལ་འབད་མི་འདི་ ཀ) ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་དེའི་ 
དམིགས་ཡུལ་དང་དགོས་དོན་ཚུ་འགྲུབ་ཐབས་ལུ། ཁ) ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་དེ་ དོན་
སྨིན་ཅན་སྦེ་ལག་ལེན་དང་བསར་སོད་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལུ། དང་། ག) ངོས་འཛིན་འབད་བའི་ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་ཚུ་
དང་ གཞན་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཚོགས་ཚུ་གི་ལཱ་འགན་དང་ ཁག་འགན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི། ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཨིན་མས།  

༣. རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་དང་ མི་སྡེའི་ འཕོད་
ཁམས་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ཐབས་ལུ་ འབྲུག་གི་འཐུང་ཆུའི་སྤུས་ཚད་གནས་ཚད་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལུ་ གསར་བརོྩམ་
འབད་ཡི། འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁྱེད་གུད་པ་ཚུ་གི་ ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་འབད་ གནས་ཚད་འདི་
འགྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན། གནས་ཚད་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༠༡/༠༧/༢༠༡༧ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་  ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ 
ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་དང་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གཅིག་ཁར་མཉམ་རུབ་གནང་སྟེ་ འབྲུག་གི་ཆུའི་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༤ 
ཅན་མ་འདི་ ཉེན་ཁའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་ དེའི་འཛིན་སྐྱོང་གཏན་འབེབས་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ དགོ་མཁོ་དང་འབྲེལ་ ཆུའི་
ཉེན་སྲུང་འཆར་གཞི་(WSP)འདི་ འགྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན། ཆུའི་ཉེན་སྲུང་འཆར་གཞི་འདི་ མཁས་རིག་ཅན་གྱི་ཡིག་ཆ་
ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཉེན་ཁའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གུ་རག་ལས་པའི་ཐོག་ལས་ དུས་རྒྱུན་དུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་དང་ དུས་མཐུན་
བཟོ་དགོཔ་ཨིན། 
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༤. སྤྱི་ཟླ་༣ པ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ལུ་ མ་འོངས་པའི་ནང་ ཐིམ་ཁྲོམ་གྱི་ རེ་འདོད་འགྲུབ་ནི་དོན་ལུ་ ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་ཆུའི་
བཀྲམ་སྤེལ་ཡར་རྒྱས་བཏང་འཐབ་ལུ་ རྡོ་བདེ་ན་ལས་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ལྟེ་བ་བསྡུ་ནི་གི་དནོ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་
ཁག་དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གཉིས་ཀྱིས་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་ནང་ལས་ འབྲུག་ཁྲོམ་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་
-༢ པའི་འོག་ དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་༤༡༤ ཐོབ་སྟེ་འདུག 

 

༥. ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལྕང་ཟམ་ཏགོ་ས་གོ་ཚུ་ནང་ལུ་ ཆུ་མ་ལང་པའིདཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ཤེས་ཏེ་ མེ་གསད་ནི་དནོ་
ལུ་ དབང་ཆུ་ལས་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་བཏནོ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ཉིན་རེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་
འགག་སྡེ་གི་མེ་བསད་ནི་གི་ཆུ་སྐྱེལ་འགྲུལ་འཁོར་ནང་ ཆུ་བཀང་ནི་གི་དནོ་ལུ་ འཐུང་ཆུ་ཀིའུ་བིཀ་མི་ཊར་༦༠༠ བཀག་
སྲུང་འབད་དེ་འདུག འདི་བཟུམ་འབད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་སོ་ལོགས་ཁར་ཡོད་པའི་ མེ་གསད་
ནི་དནོ་ལུ་ཨིན་པའི་ ཆུ་མཛོད་ཁང་འདི་ ཉམས་བཅོས་འབད་དེ་ ཆུ་འདི་ཡང་ དབང་ཆུ་ལས་འཐེན་ཏེ་འདུག དང་ 

 

༦. འབྲུག་ཁྲོམ་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་-༢ གི་འོག་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གིས་ གྲོགས་རམ་ཐོག་ ཆུ་དང་ 
གཙོག་ཆུ་བཏང་ཚུལ་གྱི་རྩིས་ཐོ་ལམ་ལུགས་གསར་བཟ་ོའབད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༠༡/༠༣/༢༠༡༧ ལས་ གཞུང་
འབྲེལ་ཐོག་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག ལམ་ལུགས་གསརཔ་འདི་གིས་ དངུལ་སོད་དང་ རྩིས་འབྱོར་གོ་རིམ་ལྡན་
ཏོག་ཏོ་དང་ མཁོ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ལས་ གྲོས་ཐག་བཅད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་བྱུང་སྟེ་འདུག 

 

 

བམ་ཚན་གཉིས་པ་: ཆད་སྐྱོན་དང་ ནརོ་འཁྲུལ། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལས་༢༠༡༦ ཚུན་ལུ་ ཐིམ་ཁྲོམ་ལུ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ཐོག་ལུ་ ཐོབ་
ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ལེ་ཤ་ངོས་འཛིན་
འབད་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ དབྱེ་བ་གསུམ་ལུ་ཕྱེ་སྟེ་ཡོད་: ༡. ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་མཐུད་འབྲེལ་གྱི་ཚད་འཛིན 
༢. ཆུའི་སྤུས་ཚད་འཛིན་སྐྱོང་ དང་ ༣. གཞུང་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན།  

 

༣.༢.༡ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་མཐུད་སྦྲེལ་གྱི་ཚད་འཛིན། 

༣.༢.༡.༡ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འདྲ་མཉམ་མེད་པ། 
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་མངའ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་མི་རོབས་༡༠༧,༡༦༥ ལུ་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་
སྡེ་གིས་ ཉིན་རེ་ནང་ ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་བཞི་དང་ ས་འོག་ཆུ་གཉིས་ལས་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ འཐུང་ཆུ་
ཡོངས་བསོམས་ ཀིའུ་བིཀ་མི་ཊར་༢༡,༡༠༠ བཀོལ་སོད་འབད་ནི་གི་ནུས་ཚད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 
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སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ནང་ ཐིམ་ཁྲོམ་ནང་ ཉིན་རེ་ནང་ ཆུའི་ཐནོ་སྐྱེད་ཀིའུ་བིག་མི་ཀྲར་༢༠,༠༣༦.༢༡ འཐོན་དོ་ཡོདཔ་དང་ མི་རེ་གི་
ཆུའི་དགོས་འདདོ་དང་ཕདཔ་ད་ ཉིན་རེ་ནང་ཀིའུ་བིཀ་མི་ཀྲར་༡༩,༢༨༩.༧ གི་དགོས་མཁོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། འདི་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༡༦ ནང་ མི་རོབས་དང་ མི་རེའི་དགོས་འདོད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་དེ་ མ་ལངས་ལངསམ་འབད་ཡོདཔ་
ཨིན་མས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ གི་ ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་དང་ ཆུ་ཐནོ་སྐྱེད་ཀྱི་རྩིས་འདི་ གཤམ་གྱི་ཐིག་ཁྲམ་ཨང་༡ ནང་ གསལ་སོན་
འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 

 

ཐིག་ཁྲམ་ཨང་ ༡: སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ གི་ ཆུའི་ཐནོ་སྐྱེད་དང་ ཆུའི་དགོས་འདོད་ཀྱི་ གནས་སྡུད། 

རིམ་ 
ཨང་ 

ཨན་ཨེས་བི་དང་
འཁྲིལ་ ཁྱུམ་
གུང་ཡངོས་
བསོམས།  

ཁྱིམ་གུང་གི་ཚད་ 
དཔྱ་སྙོམས་ཀྱི་ཐགོ 
(འབྲུག་འཚ་ོབའི་
གནས་ཚད་ཀྱི་

བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༢ 
གི་སྙན་ཞུ་དང་
འཁྲིལ།) 

ཀ: མི་
རོབས།  

ཁ: མི་རེ་
ལུ་ ཆུའི་
དགོས་
འདདོ་ཀྱི་
གནས་ཚད། 
(l/c/d)  

ག: མི་རོབས་
དནོ་ལུ་ ཆུ་
བཀྲམ་སལོ་གྱི་
དགོས་འདདོ། 
(l/c/d) (A*B) 

ག: ཆུའི་ ཐནོ་
སྐྱེད་དང་ 

དགོས་འདདོ།  
(in M3/ 

/day) 
(C/1000) 

ཆུའི་ ཐནོ་སྐྱེད་
དང་ དགོས་འདདོ།  

(in M3  

/year) 
(D*365) 

ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་་དང་ ས་འགོ་ཆུ་གི་ཐནོ་སྐྱེད། ༢༠,༠༣༦.༢༡ ༧,༣༡༣,༢༡༦.༠༠ 
༡. ༢༤,༩༩༢.༠༠ ༤.༣༠ ༡༠༧,༡༦༥ ༡༨༠.༠༠ ༡༩,༢༨༩,༠༠.༠༠ ༡༩,༢༨༩.༧ ༧,༠༤༠,༧༤༠.༥ 

ཐནོ་སྐྱེད་ ལྷག་འཐེབ་ཚུ། ༧༤༦.༥༡ ༢༧༢,༤༧༥.༥ 
 

 
ཐིག་ཁྲམ་འདི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ སྐབས་བབས་ལུ་ ཐིམ་
ཁྲོམ་གྱི་མི་ཚུ་གི་ ཆུའི་དགོས་འདོད་མཐུད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཆུའི་ཐནོ་སྐྱེད་མ་
ལངས་ལངམ་སྦེ་འདུག ཨིན་རུང་ མི་སེར་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ ཆུ་ལངམ་སྦེ་ཡོད་
རུང་ འཐུང་ཆུ་མཁོ་ཚད་དང་ལྡན་པ་སྦེ་མ་ཐོབ་པར་ཡོདཔ་ཨིན་མས།  

 
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་མངའ་ཁོངས་འདི་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ས་ཁོངས་(Zone)བརྒྱད་ནང་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
ཟླ་ངོ་༣ གི་རིང་ལུ་ ས་ཁོངས་(Zone)ཚུ་ལས་ཕར་ ཆུའི་དགོས་འདོད་དང་ ཆུའི་ལོངས་སོད་གཉིས་ དེ་ལས་ བཀྲམ་སྤེལ་
འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐོག་ ཁྱད་བསྡུར་ཕད་དེ་དབྱེ་དཔྱད་འབདཝ་ད་ ས་ཁོངས་ལ་ལུ་གཅིག་ནང་ ཆུ་བརྒྱ་ཆ་༩༤.༠༩ ཐོབ་དོ་ཡོདཔ་ད་ 
ལ་ལུ་གཅིག་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༢༧.༦༥ ལས་ ཐོབ་ནི་མེདཔ་ཨིན་མས། ས་ཁོངས་དང་འཁྲིལ་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་
བཅུད་དནོ་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་ཨང་༢ ནང་དང ཁ་གསལ་འདི་ ཟུར་སྦྲགས་༡ དང་༢ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
ཐིག་ཁྲམ་འདི་ནང་ ས་ཁོངས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ལུ་ ཆུའི་བཀྲམ་སྤེལ་འདྲ་མཉམ་མེདཔ་དང་ ཆུའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་སོན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།  
 

ཆུ་ལངམ་འབད་ཡོད་རུང་མི་ཚུ་ལུ་ འཐུང་ཆུ་ མཁོ་
ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་མ་ཐོབ་པར་ཡོདཔ་ཨིན། 
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ཐིག་ཁྲམ་ཨང་ ༢: ས་ཁོངས་རེ་ནང་ ཆུའི་དགོས་འདདོ་ལས་འགལ་ཐོབ་ཡདོ་པའི་ བརྒྱ་ཆ་ནང་སནོ་ཡདོཔ། 

ས་ཁོངས 
(Zone) 

ས་གནས་ཀྱི་མིང་། 

ཀ: མི་སབོས། 
(ཟུར་སྦྲགས་༡ 
ནང་གཟིགས་
གནང་། ) 

ཁ: ཆུའི་དགོས་འདདོ་ 
སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ ༤ པ་དང་༦ 
པ། 
(m3) 
((A*180*91)/1000))  

ག: ཆུའི་རྩིས་ཐ་ོལམ་
ལུགས་དང་འཁྲིལ་ སྤྱི་ལ་ོ
༢༠༡༦་གི་ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་༤ 
པ་དང་༦ པའི་ ཆུ་ལངོས་
སདོ། (m3) 

ང: འཐུང་ཆུ་ཐབོ་
ཡདོཔ། (%) 
(C/B*100)  

༡. མུ་ཏིག་ཐང་ སདོ་དང་ སྨད། ༡༧,༠༣༧ ༢༧༩,༠༦༦.༠༦ ༢༦༢,༥༨༢.༠༠ ༩༤.༠༩ 

༢. 

ཝཡ་ཨེཅ་ཨེས་དང་ ལུང་བསན་ཟམ་
པ།  

༡༠,༣༩༣ ༡༧༠,༡༧༡.༨༢ ༤༧,༠༥༥.༠༠ ༢༧.༦༥ 
ཀ་བ་བྱང་ས་དང་ ཟི་ལུ་ཁ། 
ལྷད་ཇོ་ རྫངོ་དང་ ཁྲིམས་ཁང་གོང་
མའི་ ས་ཁོངས།  
གླང་ཇོ་ཕ་ཁའི་ས་ཁོངས། 

༣. 

ལྕངམ་ཟམ་ཏགོ་ སྒོར་སྒོར་ལམ་གྱི་ 
ལྟག་ལུ་དང་ ལྕང་བང་དྲུག་གི་ ས་
ཁོངས། 

༣༠,༦༨༥ ༥༠༢,༦༢༠.༣༠ ༢༡༩,༡༩༠.༠༠ ༤༣.༦༠ 
ལྕངམ་ཟམ་ཏགོ་ སྨན་ཁང་དང་ ལྕང་
བང་དྲུག་གི་ ས་ཁོངས།  
ལྕང་ཇི་ཇི་སྒེར་གྱི་ ས་ཁོངས། 
ཨེན་པི་པི་ཨུཕ་གནས་ཁོངས་དང་ 
ཨེན་པི་པི་ཨུཕ་གནས་ཁོངས་ཀྱི་ལྟག་གི་
ས་ཁོངས། 

༤. 
གཟའ་ཟླཝ་གི་ཁྲོམ་དང་ ཆུ་བ་ཆུའི་ 
ས་ཁོངས། 

༦,༥༧༥ 
 

༡༠༧,༦༩༨.༥༠ 
༦༨,༤༨༣.༠༠ ༦༣.༥༨ 

༥. དང་ 
༧. 

འདདོ་བུམ་ལམ་གྱི་འགོ་ལས་ ཨེམ་
ཀྲཊ་དང་ ཧངོ་ཀོང་ཁྲོམ་གྱི་ ས་
ཁོངས། 

༥,༠༥༣ ༨༢,༧༦༨.༡༤ 
༣༩,༣༤༠.༠༠ 

༩༠.༤༣ 
༣༥,༥༡༤.༠༠ 

ཡངོས་བསམོས། 
  

༧༤,༨༥༤.༠༠ 
 

༦. 
ནོར་ཟིན་ལམ་བདའ་སྟེ་ ས་ཁོངས་
གཙ་ོབ།ོ 

༧,༩༣༤ ༡༢༩,༩༥༨.༩༢ ༡༠༩,༡༥༡.༠༠ ༨༣.༩༨ 

༨. 
ལྕང་ཇི་ཇི (ཨེན་ཨེཅ་དྲི་སི) གནས་
ཁོངས། 

༣,༡༢༢ ༥༡,༡༣༨.༣༦ ༢༥,༠༨༥.༠༠ ༤༩.༠༥ 

ཡངོས་བསམོས། ༨༠,༧༩༥ ༡,༣༢༣,༤༢༢.༡༠ ༨༠༦.༤༠༠.༠༠  
༦༠.༩༣ སྤྱིར་བཏང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ བརྒྱ་ཆ་ནང་། 
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(སེམས་ཁར་དྲན་དགོཔ་: འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གི་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ འབྲུག་ཁྲོམ་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་༢ པའི་ 
ཞིབ་འཇུག་-མ་རྩ་བཙུགས་བཞག་གི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་གླེགས་བམ་༣ པ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཉིན་རེ་ནང་མི་རེ་གིས་ ཆུ་ལི་ཊར་༡༨༠ ལོངས་
སོད་ཀྱི་ དཔྱ་སྙོམས་སོན་ཡོདཔ་ཨིན།) 
 

ཐིག་ཁྲམ་༢ པའི་ནང་ ས་ཁོངས་༡ པ་ མུ་ཏིག་ཐང་སོད་དང་སྨད་ནང་ལུ་ འཐུང་ཆུ་མཐོ་ཤོས་ ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་
༩༤.༠༩ ཐོབ་ད་ོཡོདཔ་ད་ ས་ཁོངས་༢ པ་- དབྱངས་ཅན་ཕུག་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མ་ ལུང་བརྟེན་ཟམ་པ་ ཀ་བ་བྱང་ས་ ཟི་
ལུ་ཁ་ ལྷད་ཇོ་ རྫོང་ ཁྲིམས་ཁང་གོང་མ་དང་ གླང་ཇོ་ཕ་ཁའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ གྲངས་ཚད་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༢༧.༦༥ སྦེ་ འཐུང་
ཆུ་ཉུང་ཤོས་ ཐབོ་སྟེ་འདུག 
 

དཔྱ་སྙོམས་ཐོག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཐིམ་ཁྲོམ་ནང་སོད་མི་ཚུ་གིས་ འཐུང་ཆུ་དགོས་འདོད་གྲངས་ཚད་ལས་འགལ་ བརྒྱ་ཆ་
༦༠.༩༣ ཐོབ་སྟེ་འདུག 
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Figure No. 1:  Percentage of drinking water received in each zone

 
 

པར་རིས་༡ པ་ལས་ འཐུང་ཆུ་འདི་འདྲ་མཉམ་སྦེ་ བཀྲམ་སྤེལ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་སྦེ་ཐག་ཆོད་ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་
མ་ཚད་ ཁྱིམ་གྱི་སོམ་ཆུང་ལུ་ མ་བལྟ་བར་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོདཔ་ཤེས་ཅི། འདྲ་མཉམ་གྱི་གཞི་རྩ་དང་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་ཁང་
ཚད་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ སོད་མི་ག་ར་ལུ་ དུང་ཅུ་གི་ཚད་དང་ མི་ཊར་ཅོག་གཅིགཔ་འབད་བྱིན་ཏེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ པར་རིས༢ 
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པ་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་བཟུམ་ བརྟག་ཞིབ་ནང་ལས་བསྡུ་ཡོད་པའི་ ཁེ་ཕན་ཐོབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཆུ་ཐོབ་ནི་གི་དུས་ཡུན་ལུ་
ཡང་ ཁྱད་པར་ཡོདཔ་དང་ འཐུང་ཆུ་འདྲ་མཉམ་སྦེ་བཀྲམ་སྤེལ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཤེས་ཅི། 
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Figure No.2 Water supply  received in hrs/day
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འདི་ཚུ་ག་ར་ འཆར་གཞི་ལེགས་ཤོམ་འབད་མ་བརྩམ་མི་དང་ ཡང་ན་ མི་རོབས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ དེ་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་གི་
སྡེ་ཚན་གྱི་ཚད་གཞི་དང་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་བའི་སྐབས་ འདྲ་མཉམ་གྱི་དགོངས་དོན་ལུ་ བསམ་ཞིབ་མ་འབད་བའི་སྐྱོན་
སོནམ་ཨིན་པས། 

༣.༢.༡.༢ ས་གནས་ཁར་སདོ་མི་ཚུ་ལུ་ ཆུ་ ཁུངས་ལྡན་དང་ལངམ་སྦེ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནིའི་དནོ་ལས་ ཆུ་མཛདོ་ཁང་གི་ཤངོ་
ཚད་ལངམ་སྦེ་མེདཔ།  

ཆུ་མཛོད་ཁང་འདི་ཚུ་ ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་ལས་བཏང་ཡོད་པའི་ཆུ་ཚུ་ བསག་སྟེ་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་གི་
དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ལས་བརྟེན་ ཚད་དང་ལྡན་པའི་ཆུ་མཛོད་ཁང་འདི་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཆུ་ལངམ་སྦེ་
བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ གལ་ཆེ་ཤོ་ཅིག་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ས་ཁོངས་ནང་ཆུའི་དགོས་འདདོ་
དང་འཁྲིལ་ ཆུ་མཛོད་ཁང་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ ཤོང་ཚད་དབྱེ་བ་དཔྱད་ཡོད་མི་དེ་ ཆུ་དགོས་འདོད་ཀྱི་རེ་བ་ འགྲུབ་ཡོད་ག་ངེས་
གཏན་བཟོ་ནི་དནོ་ལུ་ཨིན། ཁྱད་པར་དཔྱད་དེ་བལྟཝ་ད་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ ཆུ་མཛདོ་ཁང་ཚུ་ ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ ཆུའི་
དགོས་འདོད་ལྟར་ བཟ་ོསྐྲུན་མ་འབད་བར ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཅི། ཆུ་མཛོད་ཁང་ཆུ་ འདྲ་མཉམ་སྦེ་ བགོ་སྐལ་མ་འབད་བར་
ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ ས་ཁོངས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ ཆུ་མཛོད་ཁང་ལངམ་འབད་བྱིན་ཡོདཔ་ད་ ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ མ་ལངམ་སྦེ་བྱིན་
ཡོདཔ་ཨིནམ་ ཐིག་ཁྲམ་༣ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་འབད་ མ་ལངམ་དང་ འདྲ་མཉམ་མེད་པར་ 
ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 
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ཐིག་ཁྲམ་ཨང་༣ པ་: ཆུ་མཛདོ་ཁང་གི་ཤོང་ཚད་དང་ ཆུ་དགོས་འདདོ་ཀྱི་ཁྱད་པར།  

རིམ་
ཨང་། 

ཆུ་མཛདོ་
ཁང་གི་
གྲངས་྾ 
ཤོང་ཚད། 
(m3) 

ཀ་: ཆུ་མཛདོ་
ཁང་ཤངོ་ཚད་
ཡོངས་བསོམས། 

(m3) 

ཁ:ཉིན་རེ་ནང་ 
ཆུའི་དགོས་
འདདོ (m3) 
(ཟུར་སྦྲགས་
༦གཟིགས) 

ཁྱབ་ཚད་བརྒྱ་ཆ་
ནང་: (ཀ/ཁ 
*༡༠༠)  

ཆུ་མཛདོ་ཁང་གི་ 
ས་གནས།  

ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡདོ་པའི་ 
ས་ཁོངས། 

ས་གོ། 

༡. ༢x༣༧༥ ༧༥༠ 
༥,༦༢༩.༣༠ ༣༩.༧༠ 

བར་པའི་ས། 
ལུང་རྟེན་ཕུ་ ཨོ་ལ་ཁ་ སེམས་
རོྟག་ཁ་དང་ བ་ར་པའི་ས། ས་གོ་-༡ ༢. ༡x༧༣༥ ༧༣༥ སེམས་རོྟག་ཁ། 

༣. ༢x༣༧༥ ༧༥༠ ལུང་རྟེན་ཕུ། 
ཡོངས་བསོམས ༢༢༣༥ 

    
 

༤. ༢x༢༥༠ ༥༠༠ 

༢,༦༠༢.༩༦ ༣༨.༤༢ ལྕང་འབང་དྲུག 

ལྕང་ཇི་ཇི་ སྒེར་གྱི་ས་ཁོངས་ 
ལྕང་ཇི་ཇི་ (ཨན་ཨེཅ་དྲི་སི) 
གནས་ཁོངས། ལྕང་ཟམ་ཏོག 
སྒོར་ལམ་ལྟག་ལུ་དང་ ལྕང་
འབབ་དྲུག་ས་ཁོངས། 

ས་གོ་-༢ ༥. ༢x༡༠༠ ༢༠༠ 

༦. ༢x༡༥༠ ༣༠༠ 
    

ཡོངས་བསོམས ༡༠༠༠ 
    

 

༧. ༢x༣༢༠ ༦༤༠  
༢,༩༥༢.༠༤ 

༢༡.༦༨ བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང 

བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་ས་ཁོངས་དང་ 
ཆུ་མཛོད་ཁང་འདི་ བདེ་ཆེན་ཕོ་
བྲང་ པམ་མཚོ་དང ལྟག་བཱ་ 

ལུ་མིན་འདུག། 

ས་གོ་-༣ 

༨. ༡x༣༢༠ ༣༢༠ 

༡,༦༧༧.༢༦ ༡༣.༧༡ 

བི་སི་སི་ཨའི་ 
ཡིག་ཚང 

གཟའ་ཟླཝ་ཁྲོམ་དང་ ཆུ་བ་ཆུ་ས་
ཁོངས་ནོར་ཟིན་ལམ་བདའི་ས་
ཁོངས་དང་ འདོད་བུམ་ལམ་
འོག་ ཨེམ་ཀྲཊ་དང་ ཧོང་ཀོང་

ཁྲོམ་གྱི་ ས་ཁོངས། 

ས་གོ་-༤ 
༩. ༢x༢༣༠ ༤༦༠ ཆུ་རྩལ་ས་ཁོངས། 

བསོམས་ ༧༨༠ 
    

 
༡༠. ༡x༢༣༠ ༢༣༠ 

༨༢༥.༠༨ ༥༨.༡༨ 
གླང་ཇོ་ཕ་ཁ། ལྷད་ཇོ་ རྫོང་དང་ ཁྲིམས་ཁང་

གོང་མའི་ ས་ཁོངསདང་ གླང་ཇོ་
ཕ་ཁའི་ས་ཁོངས། 

ས་གོ་-༥ 
༡༡. ༡x༢༥༠ ༢༥༠ བཀྲིས་ཆོས་རྫོང། 

ཡོངས་བསོམས ༤༨༠      

༡༢. ༢x༣༢༠ ༦༤༠ 
༢,༣༦༡.༤༧ ༦༧.༧༥ 

ཀུན་དགའ་ཆོས་
གླིང་། མུ་ཏིག་ཐང་ སོད་དང་ སྨད། ས་གོ་-༦ 

༡༣. ༣x༣༢༠ ༩༦༠ མུ་ཏིག་ཐང་། 
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ཡོངས་བསོམས ༡༦༠༠ 
    

 

༡༤. ༡x༢༢༥ ༢༢༥ 

༢,༣༧༣.༠༨ ༣༧.༩༣ 

ཇེ་དྲི་དྲབལེའུ་ཨེན་
ཨར་སྨན་ཁང་། ལྕང་ཟམ་ཏོག་ སྨན་ཁང་དང་ 

ལྕང་རྒི་བདའ་ཕུ་སཁོངས་དང་ 
ཨེན་པི་པི་ཨེཕ གནས་ཁོངས་
དང་ ཨེན་པི་པི་ཨེཕ གནས་

ཁོངས་ཀྱི་ལྟག་ལུ། 

ས་གོ་-༧ 
༡༥. ༡x༡༢༥ ༡༢༥ -do- 

༡༦. ༡x༣༢༠ ༣༢༠ ཨར་ཨའི་སི་བི་ 
གནས་ཁོངས། 

༡༧. ༡x༢༣༠ ༢༣༠ ལྕང་རྒི་བདའ་ཕུ། 
ཡོངས་བསོམས ༩༠༠ 

    
 

༡༨. ༡x༣༢༠ ༣༢༠ ༣༥༤.༤༩ ༩༠.༢༧ 
ཝཡ་ཨེཅ་ཨེས་་ས་

ཁོངས། 

ཝཡ་ཨེན་ཨེས་དང་ ལུང་རྟེན་
ཟམ་ས་ཁོངས་དང་ ས་མ་རྫིང་ཁ་

དང་ རྟ་མགྲིན་གནས། 
ས་གོ་-༨ 

༡༩. ཆུ་མཛོད་ཁང་གི་ གྲངས། ༡,༠༧༢.༧༦ - 
ཀ་བ་བྱང་ས་དང་ཟི་
ལུ་ཁ་ ས་ཁོངས། 

ཀ་བ་བྱང་ས་དང་ ཟི་ལུ་ཁའི་ས་
ཁོངས། 

ས་གོ་-༩ 

 

ཐིག་ཁྲམ་༣ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་ ས་གོ་༩ གི་ནང་ལས་ ས་གོ་༣ ལུ་ ཆུ་མཛོད་ཁང་གི་ཤོང་ཚད་དེ་ 
ཆུ་དགོས་འདོད་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༥༠ གིས་ ལྷག་ཡོདཔ་དང་ ས་གོ་༥ ནང་ བརྒྱ་ཆ་༥༠ གིས་ ཉུང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཟི་ལུ་ཁ་དང་ 
ཀ་བ་བྱང་ས་གི་ ས་གོ་ཚུ་ལས་ཕར་ ཆུ་མཛོད་ཁང་མེདཔ་ཨིན་པས།  
 

འདི་འབདཝ་ལས་ ཆུ་མཛོད་ཁང་ལངམ་སྦེ་ཁྱབ་ཚད་ཡོད་སའི་ ས་གོ་ཚུ་ནང་ ཆུ་ལངམ་སྦེ་ཡོདཔ་ད་ ས་གོ་ལ་ལུ་ནང་ ཁྱབ་
ཚད་ལངམ་སྦེ་མེད་ས་ལུ་ འཐུང་ཆུ་ཉུངམ་འབད་ཐོབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་གིས་ ཆུ་མ་ལངམ་དང་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འདྲ་མཉམ་སྦེ་ 
མ་འབད་བར་ ཡོདཔ་སོནམ་ཨིན་པས།   
 

-
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Figure No. 3: Per capita water requirement against 
the actual capacity of the available service tanks 

Total Capacity of 
service tank (cum) 

Required water per  
day (Cum)
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པར་པིས་༣ པའི་ནང་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཆུ་མཛོད་ཁང་ཚུ་ ས་གོ་ནང་ལུ་ ཆུའི་དགོས་འདོད་ལྟར་ བཟ་ོསྐྲུན་མ་འབད་
བར་ཡོདཔ་ལས་ ཆུ་མཛོད་ཁང་གི་བགོ་སྐལ་ཚུ་ ཆུའི་དགོས་འདདོ་ལྟར་ ཆ་སྙོམས་མེད་པར་འདུག  

༣.༢.༡.༣ ཆུ་མཐུད་འབྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ་ ཚུལ་མཐུན་མེདཔ། 
འབྲུག་གི་ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེའི་ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་
ལས་ གླ་འཐུས་ཚུ་བཀོད་ཡོད་བཞིན་ ཆུའི་བཀྲམ་སྤེལ་ཞབས་ཏོག་གི་གླ་འཐུས་དང་ བཙོག་ཆུ་ཕྱིར་བཏོན་ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་དནོ་
ལུ་ སོད་དགོ་པའི་གླ་ཡོན་དང་འཐུས་ དེ་ལས་འཐུས་གཞན་ཚུ་ ལེན་དགོཔ་ཨིན་མས།  
 

འདི་འབདཝ་ལས་ ཁེ་ཕན་ཐབོ་མི་ཚུ་གིས་ ཆུའི་ཞབས་ཏོག་གི་གླ་འཐུས་ཚུ་ ག་དེ་རེ་ལེན་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ བལྟ་ནི་གི་དནོ་ལུ་ 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཆུའི་རྩིས་ཐོ་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཆུའི་མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ་དང་གཅིག་
ཁར་ ཆུའི་རྐ་ཚུ་ཡང་ དངོས་མཐོང་བདེན་དཔྱད་འབད་ཡི། འདི་གི་སྐབས་ གཤམ་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ ཚུལ་མིན་ཚུ་ ངོས་
འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། 

 

 

༣.༢.༡.༣.༡ ཆུ་ཚུ་ཁྲིམས་འགལ་ཐགོ་ལས་འཐེན་ཡདོཔ། 
ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ་དེ་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ དངོས་མཐོང་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ པར་
རིས་ཨང་༤ པའི་ནང་མངོན་གསལ་འབད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་ ས་གནས་ཁ་ལས་ཕར་ ཆུ་ཚུ་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཐོག་ལས་འཐེན་ཡོད་
པའི་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  

 

 
 

བར་པའི་ས།  ལྷད་ཇོ། 
པར་རིས་༤ པ་: ཆུ་ཚུ་ཁྲིམས་འགལ་ཐགོ་ལས་འཐེན་ཡདོཔ། 

 

འདི་བཟུམ་གྱི་ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་ཆུ་འཐེན་ཡོད་མི་འདི་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ལས་གནང་བ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ མཐུད་སྦྲེལ་
བཀྲམ་སྤེལ་ལས་ འཐེན་ཏེ་འདུག དཔེར་ན་ ལྷད་ཇོ་ལུ་ གཟའ་ཟླཝ་ཁྲོམ་དང་ ཆུ་བ་ཆུ་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་
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ནི་གི་དནོ་ལུ་ བྱུང་གཞི་ན་ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་ལས་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོད་པའི་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟ་ོགྲྭ་ཚོགས་སྡེའི་ཉེ་
འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་ ཆུ་མཛོད་ཁང་གི་སོ་བཤུད་དུང་ཅུང་ལས་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་ ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་འབད་དེ་འདུག ཆུ་
འདི་ཡང་ སོ་བཤུད་དུང་ཅུང་ ལྕགས་མཉེན་ཏོག་ (Ductile Iron (DI)) དཀྲུམ་པར་ལཱ་ཁག་ཡོད་པའི་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་
ཡོད་པའི་དུང་ཅུང་ལས་ མཐུད་ཡོདཔ་ལས་ ཧ་ལས་སི་སི་ཅིག་ཨིན་མས། འདི་བཟུམ་སྦེ་ གཞན་ཡང་ བཀྲམ་སྤེལ་རྒྱུན་ལམ་
ལས་ ཆུ་ཚུ་མཐུད་སྦྲེལ་འབད་དེ་འདུག  
 

ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་ཆུ་འཐེན་ནི་འདི་ གཞན་ཁེ་ཕན་ཐོབ་མི་ཚུ་ལུ་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ འདྲ་མཉམ་མེདཔ་བཟོ་བའི་ གཡོ་
སྒྱུ་ཅན་གྱི་ལཱ་ངན་ཅིག་ཨིན། 
 

༣.༢.༡.༣.༢ ཆུའི་མི་ཊར་མེད་པར་མཐུད་སྦྲེལ་འབད་ཡདོཔ། 
 

མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ དངོས་མཐོང་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ཆུའི་མི་ཊར་མེད་པར་མཐུད་
སྦྲེལ་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་མཐངོ་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ ཁེ་ཕན་ལེན་མི་ཚུ་ལུ་ ཆུའི་རིན་སོད་མ་དགོ་པའི ཁེ་ཕན་བྱུང་སྟེ་འདུག 
གནས་སངས་ལ་ལུ་ཅིག་ པར་རིས་༥ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

 

   
ཀ་བ་བྱང་ས ལྕང་ཟམ་ཏགོ ཧོང་ཀོང་ཁྲོམ 

པར་རིས་ཨང་༥ པ་: ཆུའི་མི་ཊར་མེད་པར་མཐུད་སྦྲེལ་འབད་ཡདོཔ།  

༣.༢.༡.༣.༣ ས་ོབཤུད་དུང་ཅུང་ལས་ ཆུ་མཐུད་ནི་གི་ གནང་བ་བྱིན་ཡདོཔ།  
 

སོ་བཤུད་དུང་ཅུང་འདི་ ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་ལས་སྦེ་ ཆུ་མཛོད་ཁང་ནང་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ བཙུགས་
ཡོདཔ་ཨིན། འཐུང་ཆུ་འདི་ཡང༌ ཁེ་ཕན་ལེན་མི་ཚུ་ལུ་ ཆུ་མཛདོ་ཁང་ནང་ལས་ བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་དུས་ཚད་དང་ ཆུའི་རྒྱུག་ཚད་ 
དམ་འཛིན་གྱི་ཐོག་ལས་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ་བསྐྱར་ཞིབ་འབདཝ་ད་ ཟི་ལུ་
ཁ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་གྱི་གནས་ཁང་གི་ལྟག་ལུ་ ལྕང་བྱ་ལུག་ འབྲུག་ན་གཞོན་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་ཡིག་
ཚང་གི་ས་ཁོངས་དང་ ལྕང་རྒི་བདའ་ཕུ་ལས་ཕར་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཆུ་སོ་བཤུད་དུང་ཅུང་ལས་ ཆུ་མཐུད་ནི་གི་གནང་བ་
མང་རབས་ཅིག་ལུ་བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་གིས་འབད་ ཆུ་མཛོད་ཁང་ཚུ་ནང་ལུ་ ཆུ་ཉུངམ་སྦེ་རྒྱུག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 
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ལྷག་པར་དུ་ སོ་བཤུད་ལས་མཐུད་ནི་འདི་གིས་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་དུས་ཚད་དང་ རྒྱུག་ཚད་དམ་འཛིན་མ་འབད་བར་ དུས་ཚོད་
༢༤ གི་རིང་ཆུ་ཚུ་ཐོབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གནས་སངས་དག་པ་ཅིག་ པར་རིས་ཨང་༦ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་ཡོདཔ་
ཨིན།  

 

   
ཝཡ་དྲི་ཨེཕ་གི་ ཆུ་མཛདོ་ཁང་། ལུང་བརྟེན་ཕུའི་ ཆུ་མཛདོ་ཁང། ཨར་ཨའི་སི་བི་ཨེལ་ གནས་ཁང་གི་

ལྟག་ལུ། 
པར་རིས་ཨང་༦ པ་ : སོ་བཤུད་དུང་ཅུང་ལས་མཐུད་སྦྲེལ་འབད་ཡདོཔ། 

 

འདི་བཟུམ་འབད་ སོ་བཤུད་དུང་ཅུང་ལས་ ཆུ་མཐུད་དེ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནིའི་གནང་བ་བྱིན་ནི་འདི་ ཁུངས་ལྡན་མེད་མི་དེ་
ཡང་ འདི་གིས་ འདི་བཟུམ་གྱི་ཆུ་མཐུད་དེ་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ གཞན་སོད་མི་ཚུ་དང་ཕདཔ་ད་ ཆུ་ཚུ་ ཆུ་ཚོད་༢༤ གི་རིང་ཐོབ་དོ་
ཡོདཔ་དང་ ཆུའི་རྒྱུག་ཚད་ཚུ་ཡང་བཀྲོག་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཁེ་ཕན་ལེན་མི་ཚུ་ལུ་འདྲ་མཉམ་དང་ དྲང་བདེན་མེདཔ་འགྱོ་ནི་ཨིན།  

༣.༢.༡.༣.༤ ཁང་ཁྱིམ་རེ་ནང་ ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་གཅིག་ལས་ལྷག་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡདོཔ། 
འབྲུག་གི་ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མ་དང་ འབྲུག་གི་ཆུའི་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༤ ཅན་མའི་འགོ་ ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་དང་ ཆུ་
སོད་མིའི་ཐབོ་དབང་ནང་ “མི་ངོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་རྟེན་དགོས་མཁོའི་དོན་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ཅན་དང་ ཟད་འགྲོ་
རན་པའི་ཐོག་ ཆུ་ལངམ་སྦེ་ཐབོ་ལམ་ཡོདཔ་དང་ ཆུའི་འབོར་ཚད་དེ་ སྔར་སོལ་གྱི་དཔེ་ལམ་ཡང་ན་ དེང་སང་གི་ཚད་རྟགས་
དཔེ་ལམ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ག་དེ་སྦེ་གཏན་འཁེལ་འབད་རུང་ ཆུ་སོད་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ དྲང་བདེན་དང་སྤྱི་སྙོམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་
ཐོག་ལས་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དགོ།” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ལྟར་ རྩ་དོན་འདི་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཡིག་ཆ་
ཚུ་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་མེད་རུང་ ཁྱིམ་རེ་ལུ་ ཆུའི་བཀྲམ་སྤེལ་རེ་མཐུད་སྦྲེལ་འབད་ནི་གི་ལུགས་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 
 

ཨིན་རུང་ ཁང་ཁྱིམ་རེ་ནང་ ཆུའི་མཐུད་སྦྲེལ་རེ་བྱིན་ཡོད་པའི་ཐོ་ཚུ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ ཁྱིམ་གུང་༡༣༦ ལུ་ ཆུ་
མཐུད་གཅིག་ལས་ལྷག་བྱིན་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཅི། ཁྱིམ་རེ་ནང་རུ་ ཆུའི་མཐུད་སྦྲེལ་གཅིག་བྱིན་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ཡོད་དེ་འབད་
རུང་ ཁྱིམ་གུང་༡༣༦ ལུ་ མཐུད་སྦྲེལ་གཅིག་ལས་ལྷག་བྱིན་ཡོད་མི་འདི་གིས་ གཞན་ཁེ་ཕན་ལེན་མི་ཚུ་གི་ཁྱིམ་ནང་ ཆུ་མ་
ལངས་པའི་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ ཐིམ་ཁྲོམ་ལུ་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཆུ་འདྲ་མཉམ་སྦེ་མ་ཐབོ་པར་འདུག ཁ་གསལ་སྦེ་ ཟུར་
སྦྲགས་༣ པའི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
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༣.༢.༡.༣.༥ ཆུའི་བཀྲམ་སྤེལ་ མི་སྡེའི་ ཆུ་མཛདོ་ཁང་ནང་ཕགོས་བསྒྱུར་འབད་ཡདོཔ།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལྕང་བྱ་ལུག་ལུ་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ མི་སྡེ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་གཉིས་ཆ་རའི་ ཆུ་མཛོད་ཁང་ལས་ 
ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐངོ་ཅི། མི་སྡེ་ལས་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོད་མི་འདི་ གཙོ་བོ་རང་ ཁྲོམ་སྡེ་ལས་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་
ཡོད་པའི་ཆུ་གིས་ མ་ལངམ་དང་ རྒྱུན་གཏན་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།  
 

དངོས་མཐོང་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ དུང་ཅུང་ མི་ལི་མི་ཊར་༨༠ འབད་མི་ཅིག་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་སོ་བཤུད་དུང་ཅུང་ནང་
མཐུད་དེ ལྕང་བྱ་ལུག་གི་མི༌སྡེའི༌ཆུ༌མཛོད༌ཁང༌ནང༌ དཔག་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་པར་རིས་ཨང་༧ པའི་ནང་གསལ་
སོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  

 

 

 
པར་རིས་ཨང་༧ པ་: སོ་བཤུད་དུང་ཅུང་ལས་ མཐུད་ཡོདཔ། (ལྕང་བྱ་ལུག་ཡུལ་སྡེའི་ ཆུ་མཛོད་ཁང་།) 

 

ཡུལ་སྡེའི་ ཆུ་མཛོད་ཁང་ནང་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་གི་གནང་བ་ ཁྲོམ་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཡོད་རུང་ ཆུ་ཁྲལ་བཀལ་ནི་དོན་
ལུ་ ཆུའི་མི་ཊར་མ་བཙུགས་པར་འདུག ལྷག་པར་དུ་ ཆུ་འདི་ སོ་བཤུད་དུང་ཅུང་ལས་མཐུད་དེ་ཕོགས་བསྒྱུར་འབད་ཡོདཔ་
ལས་ ཆུའི་དུས་ཚད་དང་ རྒྱུག་ཚད་ལུ་དམ་འཛིན་མེདཔ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཆུ་བཅོས་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ཡུལ་སྡེའི་ཆུ་བཅོས་མ་
འབད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ས་བསྲེས་འགྱོ་ནི་འདི་གིས་ ཆུ་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་དགོས་དནོ་ཡང་ དོན་དག་མེདཔ་འགྱོ་ནི་ཨིན་
པས། འདི་བཟུམ་གྱི་ཕོགས་བསྒྱུར་འབད་མི་འདི་གིས་ མ་དངུལ་འཕ་ོབརག་བཏང་ཡོདཔ་དང་ ཆུ་བཅོས་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ཆུ་
ཟད་བཏང་སྟེ་ ཐིམ་ཁྲོམ་ལུ་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཆུའི་ཐོབ་ཁུངས་འདྲ་མཉམ་མེདཔ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།  

༣.༢.༡.༣.༦ སྣུམ་འཁོར་འཁྱུ་ཁང་ཚུ་ནང་ ཆུ་ཁྲལ་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ།  
ད་ལོྟ་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ ཚོང་འབྲེལ་སྣུམ་འཁོར་འཁྱུ་ཁང་༢༨ ཡོདཔ་ཨིན། ཁང་ཚན་༢༨ ཡོད་ས་ལས་༩ ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་
གིས་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོདཔ་དང་ གཞན་མི་ག་ར་ ཁོང་ར་སྒེར་གྱི་ཐོག་ལས་ ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་འབད་དེ་འདུག ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་
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སྡེ་གིས་ ས་གོ་ལ་ལུ་ནང་ འཐུང་ཆུ་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ སྣུམ་འཁོར་འཁྱུ་ཁང་ནང་ལས་ཕར་ འཐུང་ཆུ་
བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཆུའི་ཐོ་དང་ སྣུམ་འཁོར་འཁྱུ་ཁང་ཚུ་ནང་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ཆུའི་མི་ཊར་ཚུ་
དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ཁོང་༩ གི་ནང་ལས་ སྣུམ་འཁོར་འཁྱུ་ཁང་༨ ལུ་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ཉིན་ཚུན་ ཆུ་ཁྲལ་མ་
བཀལ་བར་ཡོདཔ་དང་ ཆུའི་མི་ཊར་ཡང་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་མ་ཚད་ གཞུང་ལུ་ ཁྲལ་ག་ནི་ཡང་ མ་
བཏབ་པར་ མི་སེར་ཚུ་ལས་ གླ་ཆ་ལེན་ཏེ་འདུག། ཁ་གསལ་ ཟུར་སྦྲགས་༤ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 

 

འདི་མ་ཚད་ འབྲུག་གི་ཆུའི་བཅའ་ཁིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་ནང་ ཆུའི་ལག་ལེན་ཚུ་ འོག་གི་གོ་རིམ་ལྟར་ གཙོ་བོར་སོན་དགོཔ་
དང་ ཨང་༡  པ་འདི་ གལ་ཆེ་ཤོས་དང་ ཨང་༦ པ་འདི་ གལ་ཆུང་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པས་: 
 ༡.  ཆུ་འདི་ འཐུང་ནི་དང་ གཙང་སྦྲ་གི་དོན་ལུ། 
 ༢. ཆུ་འདི་ སོ་ནམ་གྱི་དནོ་ལུ། 
 ༣. ཆུ་འདི་ ནུས་ཤུགས་ཀྱི་དོན་ལུ། 

༤. ཆུ་འདི་ བཟ་ོགྲྭ་གི་དོན་ལུ། 
 ༥.  ཆུ་འདི་ བལྟ་བཤལ་དང་ ངལ་སངས་ཀྱི་དོན་ལུ། 
 ༦. ཆུ་འདི་ གཞན་མི་ལག་ལེན་གྱི་དནོ་ལུ། 
སྣུམ་འཁོར་འཁྱུ་ཁང་ཚུ་ནང་ ཆུ་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་འདི་ དགོས་འདོད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལས་འགལ་
བ་ཨིནམ་མ་ཚད་ འབྲུག་གི་ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་དང་ མ་མཐུན་པར་འདུག 

༣.༢.༡.༣.༧ བར་བི་ས་ ལུང་བརྟེན་ཕུག་དང་ ཨོ་ལ་ཁ་ལུ་ ཆུའི་མི་ཊར་མ་བཙུགས་པར་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་༢༠.༣༧) 
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ བར་བི་ས་དང་ ལུང་བརྟེན་ཕུག་གི་ས་གནས་འཆར་གཞི་དང་ ཨོ་ལ་ཁ་ལས་ཕར་ ཨེ་ཤི་ཡའི་གོང་འཕེལ་
དངུལ་ཁང་ལས་འགུལ་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་ཐོག་ལས་ ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་ ཆུ་མཛོད་ཁང་དང་ བཀྲམ་སྤེལ་དུང་
ཅུང་ཚུ་ བཟ་ོསྐྲུན་འབད་དེ་འདུག ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་འདི་ཡང་ ལྕམ་སྒང་ལུ་མི་རྒས་སང་ཟེར་ས་ལུ་ གནས་ཡོདཔ་
ཨིན། ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་དང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ དངོས་གྲངས་
ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣༨,༣༢༠,༣༡༢.༢༩ ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་༤ 
པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

ཐིག་ཁྲམ་༤ པ་: ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ ཟད་འགྲོ། 
རིམ་ཨང་། ལཱའི་འགྲེལ་བཤད། དངུལ་འབརོ་ (དངུལ་ཀྲམ) 

༡. ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་། 111,125,243.07 
༢. ལུང་བརྟེན་ཕུག་ས་གནས་འཆར་གཞིའི་ ཆུ་མཛོད་ཁང་། 9,763,443.83 
3. སེམས་རོྟག་ཁ་དང་ བར་བི་སའི་ཆུ་མཛོད་ཁང་། 17,975,185.57 
4. ལྕང་བང་དྲུག་གི་ ཆུ་མཛོད་ཁང་། 8,871,530.51 
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5. ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ དུང་ཅུང་ (གཙོ་བོ) 116,219,499.88 
6. ལྕང་འབང་དྲུག་གི་ མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ། 12,524,118.60 
7. ལུང་བརྟེན་ཕུག་གི་ མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ། 16,671,148.94 
8. སེམས་རོྟག་ཁའི་ མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ། 16,479,756.41 
9. བར་བི་སའི་ མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ། 28,690,385.48 

ཡོངས་བསོམས་ 338,320,312.29 
 

ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་རིང་ལུགས་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༢༣/༡༡/༢༠༡༤ ལས་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ས་གནས་ཁ་ལས་ཕར་ བཀྲམ་
སྤེལ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ འབྲུག་གི་ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་དང་ ཆུ་
བཏོན་ནི་ དེ་ལས་ གཞན་མི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་གླ་འཐུས་ཚུ་ ཚད་ལྡན་སྦེ་བཀོད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་དགོཔ་ཨིན་
རུང་ བར་བི་ས་ ལུང་བརྟེན་ཕུག་དང་ ཨོ་ལ་ཁ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ཚུན་ གླ་འཐུས་ཚུ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག 
ཆུ་དང་ བཙོག་ཆུའི་གླ་འཐུས་དང་ཁྲལ་མ་བསྡུ་མི་འདི་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༢༣/༡༡/༢༠༡༤ ལས་ ༢༠༡༧ ཚུན་གྱི་བར་ན་ མི་ཊར་
འབོར་ཚད་ཀྱི་ཐ་ོབཀོད་ཐོག་ ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་གི་ཐོན་སྐྱེད་དང་དབྱེ་བ་དཔྱདཔ་ད་ གཞུང་ལུ་ ཁྲལ་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ 
ས་ཡ་༢༠.༣༦༥ གི་ གྱོང་རྒུད་ཕགོ་ཡོདཔ་དང་ ཁ་གསལ་ ཟུར་སྦྲགས་༥ པའི་ནང་ གསལ་སོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

གོང་ལུ་བཤད་ཡོད་པའི་ ཚུལ་མིན་ཚུ་ གཙོ་བོ་རང་ ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ ལྟ་རྟོག་འབད་མི་མེད་མི་
དང་ ཉེས་པའི་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཉེས་བྱ་བཀལ་ནི་གི་རིམ་ལུགས་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ འབྱུང་སྟེ་འདུག 

༣.༢.༡.༤ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨.༤༩ གནས་པའི་ ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ་ལམ་ལུགས་ལས་ ཆུ་ཆུ་ཟད་སངོ་ཡདོཔ། 

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེའི་མི་རབོས་ནང་གི་ མི་རེ་ལུ་ལངས་པའི་ ཆུའི་ཐནོ་སྐྱེད་ཡོད་རུང་ ཆུ་མ་ལངས་པའི་དཀའ་ངལ་འཐོན་ཏེ་འདུག 
ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་ འཕོ་བརག་འགྱོ་བའི་ཆུའི་ཚད་དཔག་བཏོན་ནི་གི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
གྱིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༠-༢༠༡༡ ལས་༢༠༡༥-༢༠༡༦ ཚུན་གྱི་ ཆུ་ཐནོ་སྐྱེད་ཀྱི་ཚད་དང་ ཆུ་ལོངས་སོད་གཉིས་ཀྱི་ཚད་ དབྱེ་དཔྱད་
འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཐནོ་སྐྱེད་དང་ ལོངས་སོད་གཉིས་ཀྱི་ གནས་སྡུད་འདི་ཡང་ ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་གིས་ བདག་
འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཐ་ོདང་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་ཐོབ་ཡོད་པའི་ འབབ་ཁུངས་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལས་བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན། བརྟག་
ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨.༤༩༧ གནས་པའི་ ཆུ་ཀིའུ་བིཀ་མི་ཀྲར་ས་ཡ་༧.༩༦ འཕོ་བརག་བཏང་སྟེ་འདུག  
ཁ་གསལ་འབད་ ཐིག་ཁྲམ་ཨང་༥ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 
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ཐིག་ཁྲམ་ཨང་༥ པ་: ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་ ཆུ་འཕོ་བརག་སོང་ཡདོཔ། 

རྩིས་ལ།ོ ཀ་: ཐནོ་སྐྱེད། 
(m3) 

ཁ་: ལོངས་སདོ། 
(m3) 

ག་: ཆུ་འཕ་ོབརག 
(A-B) ( m3) 

ཆུའི་ཐནོ་སྐྱེད་དང་
འཕ་ོབརག་བརྒྱ་ཆ་
ནང་སོན་ཡདོཔ། 
(C/A*100) 

ཆུ་ལངོས་སདོ་དང་
འཕ་ོབརག་བརྒྱ་ཆ་
ནང་སོན་ཡདོཔ། 
(C/B*100) 

ཆུ་འཕ་ོབརག 
CX3.58* (Nu.) 

2010-11 4,653,929 3,545,632 1,108,292 23.81 31.26 3,967,685.36 
2011-12 4,670,791 3,562,432 1,108,359 23.72 31.11 3,967,925.22 
2012-13 4,763,533 3,624,213 1,139,320 23.91 31.44 4,078,765.60 
2013-14 4,831,338 3,526,877 1,304,461 27.00 36.99 4,669,970.38 
2014-15 4,903,378 3,334,297 1,569,081 32.00 47.06 5,617,309.98 
2015-16 5,090,315 3,359,608 1,730,707 34.00 51.52 6,195,931.06 
བསོམས། 28,913,284 20,953,059 7,960,220 27.53 37.99 28,497,587.60 

*ཆུ་ཁྲལ་གོང་ཚད་འདི་ དཔྱ་སྙོམས་ཀྱི་རྒྱ་ཚད་ཐགོ་ལས་རྩིས་བཏནོ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན། 
 

གོང་ལུ་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་ལས་ ཆུ་བརྒྱ་ཆ་༢༧.༥༣ ཆུ་ཟད་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་དང་ ཆུ་ལོངས་སོད་
ལས་ ཆུ་འཕོ་བརག་བརྒྱ་ཆ་༣༧.༩༩ སོང་སྟེ་འདུག ལྷག་པར་དུ་ པར་རིས་༨ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་
དུས་ཡུན་༢༠༡༠-༢༠༡༡ ལས་༢༠༡༥-༢༠༡༦ ཚུན་ ཆུ་འཕོ་བརག་གི་ཁ་ཕོགས་འདི་ཡང་ ཡར་སེང་སོང་སྟེ་འདུག  
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Figure No.8: Water loss in water distribution network (%)

 
 

གནད་དནོ་གཞན་དང་ཅིག་ཁར་ ཆུ་འཕོ་བརག་འགྱོ་དགོ་པའི་དནོ་དག་འདི་ ས་གནས་ཁ་ལས་ཕར་ ཆུ་མཛོད་དང་ དུང་ཅུང་
ཚུ་ལས་ ཆུ་འཛག་ཐོན་འགྱོཝ་ལས་ཨིན་མས། འདི་གིས་འབད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨.༤༩༧ གནས་པའི་ ཆུ་བཅོས་བཞག་
འབད་ཡོད་པའི་ ཆུ་ཀིའུ་བིཀ་མི་ཀྲར་ས་ཡ་༧.༩༦ གིས་ མ་ལངས་པར་ཡོདཔ་དང་ གཞུང་གི་འོང་འབབ་ལུ་ཡང་གྱོང་རྒུད་
ཕོགས་སྟེ་འདུག  
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༣.༢.༡.༥ ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་གྱི་རྟེན་གཞི་ལངམ་སྦེ་མེདཔ།  

ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་རྟེན་གཞི་ནང་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་ཆུ་ ཆུ་འཐེན་འབད་ནི་ ཕོགས་བསྒྱུར་འབད་ནི་ སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ནི་ 
མཛོད་ནི་ ཆུ་བཅོས་འབད་ནི་དང་ མཁོ་སོད་འབད་ནི་གི་བཟ་ོབཀོད་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། ཆུ་རྐ་ཚུ་མ་བརྩི་བར་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་
རྟེན་གཞིའི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ ཁེ་ཕན་ལེན་མི་ཚུ་གི་ རེ་འདདོ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་དམིགས་སྟེ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་དགོཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ 
ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ཚུ་ ངེས་བདེན་སྦེ་འབད་ཐབས་ལུ་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་རྟེན་གཞི་ལངམ་འབད་འངོ་དགོཔ་དང་ དུས་ཚོད་ཁར་ 
རྒྱུན་སྐྱོང་ཡང་འབད་དགོཔ་འདི་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེའི་ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་གྱི་རྟེན་གཞི་ལངམ་
སྦེ་ཡོད་མེད་ ངེས་གཏན་སྦེ་ཤེས་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཡིག་ཆ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་གྱི་ 
རྟེན་གཞི་ཚུ་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དངོས་མཐོང་བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་དང་ དེའི་སྐབས་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ 
ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། 

༣.༢.༡.༥.༡ འསོ་ལྡན་དང་མེད་པའི་ ཆུའི་དུང་ཅུང་ཚུ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡདོཔ། 
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་དོན་ལུ་ སྤྱིར་བསོམས་གྱི་བཟོ་བཀོད་དང་བཟོ་རྣམ་ ཡང་ན་ པར་གཞི་ཚུ་
མིན་འདུག མཉམ་རུབ་ཀྱི་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ པར་རིས་ཨང་༩ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ 
འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་དུང་ཅུང་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་མ་བཀྲམ་པའི་སྐྱོན་མཐོང་ཅི། ཆུའི་དུང་ཅུང་ཚུ་ པར་རིས་ནང་སོན་
ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ གཡུར་བ་ནང་ལས་ཕར་ ལམ་བཟུར་བདའ་སྟེ་ ལམ་གུ་ལས་གནམ་ཁར་ལས་ཕར་དཔྱང་སྟེ་ཡོདཔ་མཐོང་ཅི། 
འདི་བཟུམ་འབད་ དུང་ཅུང་ལེགས་ཤོམ་འབད་མ་བཀྲམ་པར་ཡོད་མི་འདི་གིས་ དུང་ཅུང་ཚུ་ལུ་སྐྱོན་ཞུགས་བྱུང་སྟེ་ འཛག་ཐོན་
འགྱོ་ནི་དང་ གཡུར་བ་ནང་ལས་ཡོད་པའི་དུང་ཅུང་ཚུ་ནང་ ཆུ་བཙོག་གྲིབ་འགྱོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་མ་ཚད་ ཁྲོམ་
ཚོགས་ཀྱི་མཛེས་ཆ་ལུ་ཡང་ གནོད་སྐྱོན་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

 

   
བི་སི་སི་ཨའི་གི་ རྩ་བ་ཡདོ་པའི་ ཆུ་མཛདོ་

ཁང་། 
ལྕང་བྱ་ལུ། ལྕང་བྱ་ལུ། 

པར་རིས་༩ པ་: ཆུ་དུང་ཅུང་ལེགས་ཤམོ་འབད་མ་བཀྲམ་པར་ཡདོཔ། 
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༣.༢.༡.༥.༢ ར་བ་ ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་བསྒོར་བར་ཡདོཔ། 
འབྲུག་གི་ཆུའི་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ནང་ “འཐུང་ཆུའི་རྐ་མགོ་འདི་ འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་གིས་ བར་དཀྲོགས་
ལས་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་དགོ།” ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག ཨིན་རུང་ ཉེ་འཁོར་ས་གནས་ལས་ཕར་ ཆུ་རྐ་གཞན་ངོས་འཛིན་མེད་པ་ཅིན་ 
འདི་བཟུམ་གྱི་ཆུ་རྐ་ཚུ་ ར་བ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ ཆུ་རྐ་གཅིག་ལས་བརྟེན་སོད་པའི་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་ ཁམས་མཐུན་པའི་ཐོག་ 
ལས་ལོངས་སོད་ནི་ལུ་ བཀག་འཛིན་འབད་ནི་ཨིན་མས། 
 

ཆུ་རྐ་དང་ ཆུ་མཛོད་ཁང་ཚུ་ དངོས་མཐོང་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ པར་རིས་
ཨང་༡༠ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ མི་རྒས་སང་ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་གི་ ཆུ་རྐའི་ར་བ་དེ་ ལེགས་
ཤེམ་སྦེ་ བདག་འཛིན་མ་འབད་བར་འདུག ལོྷ་ཐིམ་ཕུག་གི་ ཆུ་མཛོད་ཁང་མང་ཆེ་ཤོག་ཅིག་ ལྡེ་མིག་ག་ནི་ཡང་མ་རྐྱབ་པར་སྒོ་
ཕྱེ་བཞག་སྟེ་འདུག ཆུ་རྐ་དང་ ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ་ལུ་ཡོད་པའི་ འཐུང་ཆུ་གི་རྟེན་གཞི་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་ 
བདག་འཛིན་མ་འབད་བ་ཅིན་ བཙོག་གྲིབ་དང་ ཆུ་ཨར་རྐུན་ཤོར་བའི་ཉེན་ཁ་སོམ་ཡོདཔ་ཨིན། 

 

  
མི་རྒས་སང་ལུ་ར་བ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་སྒོར་བར་ཡདོཔ། བར་བི་སའི་ཆུ་མཛདོ་ཁང་ ལྡེ་མིག་མ་རྐྱབ་པར་ཡདོཔ། 

  
ལྕམ་སྒང་གི་ཆུ་མཛདོ་ རྣལ་ལྕགས་འདྲ་སྙོམས་མེདཔ་དང་ ལྡེ་

མིག་མ་རྐྱབ་པར་ཡདོཔ། 
གླང་ཇོ་ཕ་ཁ་ལུ་ར་བ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་སྒོར་བར་ཡདོཔ།  

པར་རིས་ཨང་༡༠ པ་: ར་བ་ལེགས་ཤམོ་སྦེ་མ་སྒོར་བར་ཡདོཔ། 
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ཆུའི་རྟེན་གཞི་ ཉེན་སྲུང་སྐྱོ་དྲགས་ཡོད་མི་འདི་ གཙ་ོབ་ོརང་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་དང་ འཛིན་
སྐྱོང་དང་ ས་གནས་ལས་བྱེད་པ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ འབྲེལ་མཐུན་མེདཔ་ལས་བརྟེན་འབྱུང་སྟེ་འདུག 

༣.༢.༡.༥.༣ འབརོ་ཆེན་མི་ཊར་ ལཱ་ལེགས་ཤམོ་སྦེ་འབད་མ་བཏུབ་པར་ཡདོཔ།  
འབོར་ཆེན་མི་ཊར་འདི་ ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་ནང་ལུ་ བཙུགས་ཡོད་མི་འདི་ ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་ལས་ ཆུ་
མཛོད་ཁང་ནང་ འཐུང་ཆུ་ཐོན་སྐྱེད་ངེས་བདེན་སྦེ་ཐ་ོབཀོད་འབད་ནི་དནོ་ལུ་ཨིན་མས། འབོར་ཆེན་མི་ཊར་འདི་གིས་ ཆུའི་འབབ་
ཁུངས་དང་ འབབ་ཁུངས་མིན་པའི་ཆུ་བརྩིས་ཏེ་ ཆུ་འཕ་ོབརག་གི་ རྩིས་བཏོན་འབད་ནི་ལུ་ཡང་ཕན་ཐབས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་
རུང་ ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་གི་ ས་ཁོངས་ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབདཝ་ད་ མུ་ཏིག་ཐང་ བྱུང་གཞི་ན་དང་ བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་
ནང་ཡོད་པའི་ འབོར་ཆེན་མི་ཊར་འདི་ ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་པར་ཡོདཔ་དང་ མུ་ཏིག་ཐང་དང་ བྱུང་གཞི་ན་ལུ་ ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་
ལག་ཐོག་ལས་ ཚད་བཏནོ་འབད་དེ་འདུག མུ་ཏིག་ཐང་ལུ་ ཐནོ་སྐྱེད་ཚུ་ ལག་ཐོག་ལས་ཚད་བཏོན་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ཆུའི་
ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོ་བཀོད་ཚུ་བདག་འཛིན་མ་འབད་བར་འདུག 
 

ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་པའི་ འབོར་ཆེན་མི་ཊར་དང་ ཐ་ོབཀོད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་བཞག་མི་འདི་གིས་ ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་
ལས་བཏོན་པའི་ ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱིས་ ཨང་རྩིས་ངེས་བདེན་སྦེ་ཐབོ་ནི་ལུ་ གནོད་ཡོདཔ་ཨིན། ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་པའི་ འབརོ་
ཆེན་མི་ཊར་ཚུ་ པར་རིས་ཨང་༡༡ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

 

  
པར་རིས་ཨང་༡༡: བྱུང་གཞི་ན་དང་ བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་གི་ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་ནང་ཡདོ་པའི་ ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་པའི་ འབོར་ཆེན་

མི་ཊར། 
    

༣.༢.༡.༥.༤ རྟེན་གཞི་ཚུ་ བདག་འཛིན་མ་འབད་བར་ཡདོཔ།  
དངོས་མཐོང་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་རྟེན་གཞི་བདག་འཛིན་
མ་འབད་མི་འདི་གིས་ ས་གནས་ཁ་ལས་ཕར་གྱི་ ཆུ་མཛོད་ཁང་དང་ དུང་ཅུང་ཚུ་ལས་ ཆུ་འཛག་ཐོན་སོང་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་
འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། ཆུ་མ་ལངས་པའི་དཀའ་ངལ་གཙོ་བ་ོ ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་ ཆུ་འཛག་ཐོན་འགྱོ་མི་འདི་གིས་བྱུང་
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སྟེ་འདུག ཆུའི་རིང་ལུགས་ནང་ རྟེན་གཞི་ལེགས་ཤོམ་འབད་བདག་འཛིན་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོདཔ་ པར་རིས་ཨང་༡༢ པའི་
ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 
                                                                              

 

   
གླང་ཇོ་ཕ་ཁ་གི་ཆུ་མཛདོ་ཁང་། ལྕང་བྱ་ལུག་གི་ ཆུ་མཛདོ་ཁང་། མུ་ཏིག་ཐང་གི་ཆུ་རྐ་བཏནོ་ས། 

པར་རིས་ཨང་༡༢ པ་: ཆུ་འཛག་ཐནོ་འབད་ཡདོཔ། 
 

ཆུ་འཛག་ཐནོ་འགྱོ་མི་འདི་ ཆུ་མཛོད་ཁང་དང་ དུང་ཅུང་ཚུ་ དུས་ཐོག་ལུ་ལྟ་རྟོག་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་
སྟེ་འདུག 

༣.༢.༡.༥.༥ ཆུའི་མི་ཊར་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ མ་བཙུགས་པར་ཡདོཔ།  
ཐིམ་ཁྲོམ་ལུ་ ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ་ དངོས་མཐོང་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ རྒྱ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ 
ཆུའི་མི་ཊར་ཚུ་ཚལ་མཐུན་སྦེ་མ་བཙུགས་པར་ཡོདཔ་མཐངོ་ཅི། མི་ཊར་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་སྦེ་མ་བཙུགས་མི་འདི་གིས་ མཁོ་ཆས་
མེདཔ་བཏང་ནི་གི་ཉེན་ཁ་སོམ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འདི་གིས་ ཆུའི་མི་ཊར་ལྷག་ནི་ལུ་ཡང་བར་གེགས་འབྱུངམ་ཨིན། གནས་སངས་ཚུ་ 
པར་རིས་ཨང་༡༣ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།   

 

  
པར་རིས་ཨང་༡༣ པ་: ཆུའི་མི་ཊར་ཚུ་ཚུལ་ལྡན་སྦེ་མ་བཙུགས་པར་ཡདོཔ། 
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ཆུའི་མི་ཊར་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ མ་བཙུགས་པར་ཡོད་མི་འདི་ གཙ་ོབོ་རང་ ཆུའི་མི་ཊར་བཙུགས་ནི་གི་ ལམ་སོན་དང་ གནས་
ཚད་ཚུ་ མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། 

 

༣.༢.༢ ཆུའི་སྤུས་ཚད་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་། 

༣.༢.༢.༡ ཆུའི་ སྤུས་ཚད་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ཆད་སྐྱོན། 

ཆུ་བཅོས་བཞག་འབད་དགོ་མི་འདི་ཡང་ བཙོག་རྫས་དང་ མ་དགོ་པའི་ཆ་ཤས་ ནད་གཞི་སྤེལ་བའི་ཕ་འབུཔ་ཚུ་ གསལ་ནི་ 
ཡང་ན་ ཆུའི་ཤུགས་གཏད་མར་ཕབ་འབད་དེ་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ འཐུང་བཏུབ་བཟ་ོཐབས་ལུ་ཨིན། ཆུ་བཅོས་བཞག་ཟེར་མི་འདི་ 
ཆུ་འདི་འཐུང་བཏུབ་སྦེ་བཟ་ོཔའི་ བྱ་རིམ་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན། ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེའི་ ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་གི་ ཆུ་བཅོས་
བཞག་བྱ་རིམ་ནང་ ཆུ་གཅིག་ཁར་བསྡུ་ནི་ སྙིགས་ཆགས་ནི་ བྱེམ་གསལ་བཙག་འབད་ནི་དང་ ཆུའི་སྨན་རྫས་བཏབ་ནི་ཚུ་
ཚུདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ གར་འཁྱེག་(coagulation) འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཨེལ་ལུམ་(Alum) རྫས་དང་ པི་ཨེཆ་(pH) 
དག་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཙུ་ནེ་ དེ་ལས་ འབུ་ནད་བསལ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཆུའི་སྨན་རྫས་(chlorine) ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་མས། 
 

འཐུང་ཆུ་མཁོ་སོད་ཀྱི་དམ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ ལག་ལེན་གྱི་ལྟ་རྟོག་འབད་དགོཔ་འདི་ འཐུང་ཆུ་ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ 
གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ ཚད་གཞི་ཚད་གཟུང་འབད་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེཝ་མ་ཚད་ ཚད་གཟུང་དེ་ལྟ་རྟོག་འབད་
དགོཔ་དང་ ཆུ་ཚུ་ གནོད་ཉེན་ཅན་མ་བསྒྱུར་བའི་ཧེ་མ་ སྤྱི་མཚུངས་མེདཔ་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ འདི་དང་འཁྲིལ་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་
བྱ་ལེན་ཚུ་འབད་དགོཔ་ཨིན། ཆུའི་སྤུས་ཚད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཚད་གཞི་དང་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་གི་འབྱུང་གྲངས་ཚུ་ ཆུའི་ཉེན་
སྲུང་ལས༌རིམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འཛམ་གླིང་གསོ་བའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུང་ཆུ་སྤུས་ཚད་ཀྱི་ལམ་སོན་ལུ་
གཞི་བཞག་སྟེ་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཚད་གཞི་རེ་རེ་གི་དནོ་ལུ ཨང་གྲངས་ལྡན་པའི་ “ལམ་སོན་རིན་གོང་” བཟ་ོསྟེ་
ཡོད་མི་དེ་ ཐིག་ཁྲམ་ཨང་༦ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

 

ཐིག་ཁྲམ་ཨང་༦: ཆུའི་སྤུས་ཚད་ཀྱི་ ཚད་གཞི། 
རིམ་ཨང་། གཞི་རྟེན ལམ་སནོ་རིན་གོང་། དྲན་གསོ། 

1. Conductivity 1400µ  

2. Hardness 500  

3. Turbidity <5NTU  

4. pH 6.5 – 8.5  

5. Residual 

Chlorine 

0.2 ppm at service level  
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6. E. coli/faecal 

coliform 
CFU/100ml ཐིམ་ཁྲོམ་གྱིས་ ཀོ་ལི་ཕོརམ་(Coliform) ཕ་འབུཔ་

བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་གི་ མིང་ཚིག་ལུ་ “ཕེཡ་ཀཱལ་ ཀོ་
ལི་ཕོརམ(faecal coliform)”ཟེར་སབ་ཨིནམ་དང་ 
རྒྱལ་འཛིན་ནད་རིགས་བཀག་ཐབས་ལྟེ་བ་གིས་ “ཐར་
མོལ་ཀྲོ་ལ་རེནཊ་ ཀོ་ལི་ཕོརམ (thermotolerant 
coliform)” ཟེར་སབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། “ཐར་མོལ་
ཀྲོ་ལ་རེནཊ་ ཀོ་ལི་ཕོརམ (thermotolerant 
coliform)” ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་འདི་ “ཕེཡ་ཀཱལ་ ཀོ་ལི་
ཕོརམ(faecal coliform)”ལས་ ཡོངས་གྲགས་ 
མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་གིས་ འདི་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན། 

འབྱུང་ཁུངས་ : ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ། 
 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འཐུང་ཆུའི་སྤུས་ཚད་བརྟག་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ ཆད་
སྐྱོན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། 

༣.༢.༢.༡.༡ ནམ་བྱཱར་གྱི་སྐབས་ ཆུ་ཧུ་མ་ཁོག་ཁོ་འགྱོ་ཡདོཔ།  
ཆུ་ཉེན་སྲུང་ལས་རིམ་གྱི་དགོས་འདོད་ལྟར་ ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་གི་ཆུའི་སྤུས་ཚད་ཚུ་ ཆུའི་གློག་དྲོད་དང་ ཆུའི་ཧུ་མ་ 
པི་ཨེཅ(pH) ཆུའི་སྨན་རྫས་སྦེ་ ཚད་གཞི་བཞི་གི་ཐོག་ལས་ ཉིན་ལྟར་ལྟ་རྟོག་འབད་དགོཔ་དང་ ས་ཆུ་དང་ ཨི-ཀོ་ལི་ཕ་
འབུཔ་ ཚད་གཞི་གཉིས་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ ལྟ་རྟོག་འབད་དེ་འདུག ཉིན་ལྟར་ཚད་གཞི་ལྟ་རྟོག་གི་ཐོ་ཚུ་ལུ་བལྟཝ་ད་ ཐིམ་ཕུག་
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་བཀོད་ཡོད་པའི་ འསོ་ལྡན་ཚད་གཟུང་དང་འཁྲིལ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ མུ་ཏིག་ཐང་ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་ནང་ 
ནམ་བྱཱར་གྱི་སྐབས་ ཆུ་ཧུ་མ་ཁོག་ཁོ་འགྱོ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐངོ་ཅི། ཆུ་དེ་ཆུ་བཅོས་འབད་ཡོད་རུང་ ཟླཝ་གཅིག་ལུ་ ཉིན་གྲངས་༢ 
ལས་༩ ཚུན་གྱི་བར་ ཧུ་མ་ཁོག་ཁོ་སྦེ་སོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ པར་རིས་ཨང་༡༤ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
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Figure No. 14: No. of days in a month where the water was turbid

 
 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ མུ་ཏིག་ཐང་ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་གི་ལས་སོད་ནུས་ཤུགས་འདི་ ཉིནམ་རེ་ ཀིའུ་
བིཀ་མི་ཀྲར་༦༥༠༠ ཨིན་རུང་ འདི་ལས་ལྷག་ ཉིནམ་རེ་ནང་ཀིའུ་
བིཀ་མི་ཀྲར་༧༥༠༠ ཚུན་ བཀོལ་སོད་འབད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ ཆུའི་
ཧུ་མ་བཅོས་ནི་དོན་ལུ་ ཨལ་ལུམ་རྫས་བླུག་རུང་ ཆུ་ཧུ་མ་ཁོག་ཁོ་སྦེ་
སོདཔ་ཨིན་མས་ཟེར་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

ཆུ་ཧུ་མ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ གཟུགས་ཁམས་ལུ་ཐད་ཀར་གྱི་གནོད་སྐྱོན་
ག་ནི་ཡང་མེད་དེ་འབད་རུང་ འཐུང་དགོ་མནོ་སི་སི་མི་འོང་ནི་དང་ 
འཐུང་མི་ལུ་ཡང་ གནདོ་ཉེན་ཅན་འངོ་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། ཆུ་ཧུ་
མ་ཁོག་ཁོ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ དུས་རིང་ནང་ གཟུགས་ཁམས་ལུ་ ཉེན་ཁ་སོམ་ཡོདཔ་དང་ ནད་འབུཔ་བསལ་ནི་ནང་བར་ཆད་
རྐྱབ་ནི་དང་ ཕ་འབུཔ་སྤེལ་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། གཞན་ཡང་ འདི་གིས་ ཁམས་ཕོག་ནད་གཞི་ རྩ་སྒྲིལ་
ནད་གཞི་ བཤལ་ནད་དང་  མགུ་ནད་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་གཞི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་སྤེལ་བའི་སོག་ལྡན་ ཕ་འབུཔ་དང ཕ་རབས་
ནད་འབུཔ་ གཞན་རྟེན་སྲིན་འབུཔ་ཚུ་ཡོད་པའི་ བརྡ་མཚན་སོནམ་ཨིན། 

༣.༢.༢.༡.༢ ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་དང་ ཆུ་མཛདོ་ཁང་ནང་ལུ་ ཕཡོ་ཀཱལ་ ཀོ་ལི་ཕརོམ་ ཆུ་སྨན་གྱི་ ལྷག་ར་ོཡདོཔ། 
ཆུ་ཉེན་སྲུང་ལས་རིམ་དགོས་མཁོ་དང་འབྲེལ་ ཆུ་རྐ་(ནང་ལེན་ཁང་མིག)ཚུ་ནང་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ ཨི་ཀོ་ལི་(E.coli) ཆུའི་ཧུ་
མ་དང་ པི་ཨེཅ་ཚུ་གི་ ཚད་གཞི་ཚུ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་དང་ མི་རྒས་སང་གི་
ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་ནང་ལུ་ བརྟག་་དཔྱད་མ་འབད་བར་འདུག འདི་མ་ཚད་ ཆུ་ཉེན་སྲུང་ལས་རིམ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ པི་
ཨེཆ་(pH) ཆུ་སྨན་དང་ ཆུ་ཧུ་མ་གི་ ཚད་གཞི་གསུམ་ལུ་ བདུན་ཕག་རེ་ནང་ ལྟ་རྟོག་འབད་དགོཔ་དང་ ཨི་ཀོ་ལི་ (E. 

ཆུ་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་གཞི་མང་ཤོས་ཅིག་ ཕ་འབུཔ་ 
(ཕ་འབུཔ་ ནད་འབུཔ་ ཁམས་ཕན་ལྡན་པའི་འབུཔ་ 
ཡང་ན་ གཞན་མི་ སོག་ལྡན) བཙོག་གྲིབ་ལས་བརྟེན་
འབྱུངམ་ཨིན། - འཛམ་གླུང་གསོ་བའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་
འཐུང་ཆུ་སྤུས་ཚད་ཀྱི་ལམ་སོན། 
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coli) འདི་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ལྟ་རྟོག་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ་ནང་ལུ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་
ཡོད་པའི་ཐ་ོབཀོད་ཚུ་མིན་འདུག   
ལྷག་པར་དུ་ ཆུ་སྨན་དང་ ཆུ་ཧུ་མ་ དེ་ལས་ པི་ཨེཆ་(pH) ཚུ་ ཆུ་མཛོད་ཁང་ལས་ཆུ་འཐོན་ས་ལུ་ ཉིན་ལྟར་ བརྟག་དཔྱད་
འབད་དགོཔ་དང་ ཨི་ཀོ་ལི་(E. coli) འདི་ ཟླ་རིམ་དུ་ལྟ་རྟོག་འབད་དགོཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ ཆུ་མཛོད་ཁང་ལ་ལུ་གཅིག་
ནང་ལུ་ ཕེཡ་ཀཱལ་ཀོ་ལི་ཕོརམ་(faecal coliform) ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་དང་ གོང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་
པའི་ ཚད་གཞི་གསུམ་གྱི་བརྟག་དཔྱད་དེ་ ཉིན་ལྟར་མེན་པར་ ཟླ་རིམ་སྦེ་འབད་དེ་འདུག གཞན་ཡང་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་
པའི་ཆུ་མཛདོ་ཁང་ཚུ་ནང་ བརྟག་དཔྱད་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་འདུག 

 

རིམ་ཨང་ ཆུ་མཛདོ་ཁང་གི་མིང་། 
1. བར་པའི་སའི་ཆུ་མཛོད་ཁང་ ༡ 
2. བར་པའི་སའི་ཆུ་མཛོད་ཁང་ ༢ 
3. སེམས་རོྟག་ཁའི་ ཆུ་མཛོད་ཁང་ ༡ 
4. ལུང་བརྟེན་ཕུག་གི་ཆུ་མཛོད་ཁང་ ༡ 
5. ལུང་བརྟེན་ཕུག་གི་ཆུ་མཛོད་ཁང་ ༢ 
6. ལྕང་ཇི་ཇིའི་ཆུ་མཛོད་ཁང་ ༡ 
7. ལུང་བརྟེན་ཕུག་གི་ཆུ་མཛོད་ཁང་ (ས་འོག་ཆུ) 
8. ལྕང་འབང་དྲུག་གི་ཆུ་མཛོད་ཁང་ ༡ 
9. ལྕང་འབང་དྲུག་གི་ཆུ་མཛོད་ཁང་ ༢ 
10. ལྕང་འབང་དྲུག་གི་ས་འོག་ཆུའི་ཆུ་མཛོད་ཁང་ ༡ 
11. ལྕང་འབང་དྲུག་གི་ས་འོག་ཆུའི་ཆུ་མཛོད་ཁང་ ༢ (ཧིན་དུ་ལྷ་ཁང་གི་ལྟག་ལུ) 

 

འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ཞིབ་འཇུག་ནང་ ཆུ་མཛོད་ཁང་མང་ཆེ་ཤོས་ནང་ལུ་ བརྟག་དཔྱད་ཉིན་ལྟར་མ་འབདཝ་དང་ 
དག་པ་ཅིག་ནང་ བརྟག་དཔྱད་མ་པ་ལས་ར་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་སོནམ་ཨིན། དཔེ་ལ་ལུ་ཅིག་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་
རུབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ཡོད་མི་ནང་ ཕེཡ་ཀཱལ་ཀོ་ལི་ཕོརམ་(faecal coliform) དང་ ཆུ་སྨན་གྱི་ལྷག་རོ་ཚུ་
ཡོདཔ་ གསལ་སོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 
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གནད་དནོ་༡ པ་: སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༣/༢༠༡༧ ལུ་ མི་རྒས་སང་ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་ལས་བསྡུ་ཡོད་པའི་ ཆུ་བཅོས་ཀྱི་དཔེ་
འདི་ པི་ཨེཅ(pH) ཆུའི་གློག་དྲོད་དང་ ཕེཡ་ཀཱལ་ཀོ་ལི་ཕོརམ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། བརྟག་དཔྱད་
དེ་ནང་ པི་ཨེཅ(pH)དང་ ཆུའི་གློག་དྲོད་ཚུ་ ཚད་གཟུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་ཡོད་རུང་ ཕཡོ་ཀཱལ་ཀོ་ལི་ཕོརམ་༤༣༧.༤ ཡདོཔ་དང་ 
སྤྱིར་བཏང་ཆུ་བཙོག་གྲིབ་ཡོད་པའི་ བརྡ་མཚན་བཏོན་ཨིན་མས།  

 
 

པར་རིས་༡༥ པ་: ཆུ་དཔེ་ནང་ ཕེཡ་ཀཱལ་ཀོ་ལི་ཕརོམ་ཡདོཔ་ སནོ་ཡདོཔ།  
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གནད་དནོ་༢ པ་: ཕེཡ་ཀཱལ་ཀོ་ལི་ཕོརམ་(faecal coliform) དང་ ཆུ་སྨན་གྱི་ལྷག་རོ་གཉིས་ ཆུ་ནང་ཡོད་མེད་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ ལུ་ ཆུ་
མཛོད་ཁང་དག་པ་ཅིག་ལས་དང་ བརྟག་དཔྱད་མ་པ་ལས་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ཆུ་མཛོད་ཁང་ཚུ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༢༥ དང་༢༦/༠༤/༢༠༡༧ ལུ་ཆུའི་དཔེ་ཚུ་བསྡུ་
སྟེ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་བལྟ་ཡི། ཐིག་ཁྲམ་ཨང་༧ འདི་ནང་ ཕོཡ་ཀཱལ་ཀོ་ལི་ཕོརམ་(faecal coliform) དང་ ཆུ་སྨན་གྱི་ལྷག་རོ་གཉིས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་
སོན་ཡོདཔ་ཨིན། 
ཐིག་ཁྲམ་ཨང་༧ པ་: ཕེཡ་ཀཱལ་ཀོ་ལི་ཕོརམ་དང་ ཆུ་སྨན་གྱི་ལྷག་ར་ོགཉིས་ཀྱི་ བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས། 

ཨང་། བསྡུ་པའི་ཚེས། དཔེ་བསྡུ་བའི་ ས་ཁོངས། 
ཕཡོ་ཀཱལ་ ཀོ་ལི་

ཕརོམ། 
(CFU/100ml) 

སྨན་གྱི་ལྷག་ར།ོ 
(mg/l) 

1. 25/4/2017 
གླང་ཇོ་ཕ་ཁའི་ ཆུ་མཛོད་ཁང་། (བྱུང་གཞི་ན་ཆུ་བཅོས་བཞག་
འཕྲུལ་ཁང་) 0 བརྟག་དཔྱད་མ་འབད། 

2. 25/4/2017 རྫང་གི་ཆུ་མཛོད་ཁང་། (བྱུང་གཞི་ན་ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་) 0 བརྟག་དཔྱད་མ་འབད། 

3. 25/4/2017 
བི་སི་སི་ཨའི་ཆུ་མཛོད་ཁང་། (བྱུང་གཞི་ན་ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་
ཁང་) 0 བརྟག་དཔྱད་མ་འབད། 

4. 25/4/2017 
ཆུ་རྩལ་ཁང་གི་ཆུ་མཛོད་ཁང་། (བྱུང་གཞི་ན་ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་
ཁང་) 0 བརྟག་དཔྱད་མ་འབད། 

5. 26/4/2017 
ཨར་༡ (R1) ཆུ་མཛོད་ཁང, ཀུན་དགའ་ཆོས་གླིང་། (མུ་ཏིག་ཐང་
ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་) 0 ༢.༦༠ ppm 

6. 26/4/2017 
ཝཡ་ཨུཅ་ཨེས་ཆུ་མཛོད་ཁང་། (མུ་ཏིག་་ཐང་ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་
ཁང་) 0 ༠.༦༨ ppm 

7. 26/4/2017 
ལུང་རྟེན་ཕུ་ཆུ་མཛོད་ཁང་། (མི་རྒས་སང་ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་
ཁང་) 1 མེད། 

8. 26/4/2017 
སེམས་རྟོག་ཁ་ཆུ་་མཛོད་ཁང་། (མི་རྒས་སང་ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་
ཁང་) 2 མེད། 

9. 26/4/2017 
བར་པའི་ས་ཆུ་མཛོད་ཁང་ ༡། (མི་རྒས་སང་ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་
ཁང་) 1 མེད། 

10. 26/4/2017 
བར་པའི་ས་ཆུ་མཛོད་ཁང་ ༢། (མི་རྒས་སང་ཆུ་བཅོས་བཞག་
འཕྲུལ་ཁང་) 5 མེད། 

11. 26/4/2017 ལྕང་འབང་དྲུག་གི་ས་འགོ་ཆུའི་ཆུ་མཛོད་ཁང་ ༡  0 ༣ ppm 
12. 26/4/2017 ལྕང་འབང་དྲུག་གི་ས་འགོ་ཆུའི་ཆུ་མཛོད་ཁང་ ༢ 1 མེད། 

13. 26/4/2017 
ལྕང་རྒི་བདའ་ཕུ་ཆུ་མཛོད་ཁང་། (མུ་ཏིག་ཐང་ཆུ་བཅོས་བཞག་
འཕྲུལ་ཁང་) 0 ༠.༢༦ ppm 

14. 26/4/2017 ལྕང་ཇི་ཇི་་ཆུ་མཛོད་ཁང་། ( ས་འོག་ཆུ་) 1 མེད། 
 

གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་སོན་ཡོད་པ་ལྟར་ མུ་ཏིག་ཐང་དང་ བྱུང་གཞི་ནའི་ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་ལས་བཀྲམ་ཡོད་པའི་ ཆུ་མཛོད་ཁང་ཚུ་ལས་ ཆུ་དཔེ་བསྡུ་
ཡོད་མི་ནང་ལུ་ ཕེཡ་ཀཱལ་ཀོ་ལི་ཕོརམ་མེད་ གསལ་སོནའབད་ཡི། ཨིན་རུང་ མི་རྒས་སང་ལས་ ལྷོ་ཕོགས་ཁ་ཐུག་གི་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་བཀྲམ་ཡོད་མི་ནང་ ཕེཡ་
ཀཱལ་ཀོ་ལི་ཕོརམ་ རྩིས་བཅུད་གི་རིང་ནང་ལུ་ གཅིག་ལས་ལྔ་སོན་ཡོདཔ་ད་ མི་རྒས་སང་ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་དང་ དེ་ཡི་ཆུ་མཛོད་ཁང་ཚུ་ནང་ གཉན་
སྲིན་མ་བསལ་བར་ཡོདཔ་ སོན་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 
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གནད་དནོ་༢ པ་ འཕ་ོམཐུད་: བརྟག་དཔྱད་འདི་འབདཝ་ད་ ཨར་༡ ཀུན་དགའ་ཆོས་གླིང་ཆུ་མཛོད་ཁང་དང་ ལྕང་འབང་དྲུག་གི་ས་འོག་ཆུའི་ཆུ་མཛོད་ཁང་༡ པ་
གཉིས་ནང་ ཆུ་སྨན་ལྷག་རུ་༢.༦༠ ppm དང་༣  ppm གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ མཐོ་དྲགས་སྦེ་ཡོདཔ་ མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན། མུ་ཏིག་ཐང་ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་གི་ 
འཕྲུལ་རིག་པ་གིས་སབ་མི་ནང་ ཨར་༡ ཀུན་དགའ་ཆོས་གླིང་ཆུ་མཛོད་ཁང་འདི་ ཐག་རིང་ས་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ཆུ་སྨན་གྱི་ནུས་ཤུགས་མགྱོགས་པར་ར་འབྱང་ནི་དེ་
གིས ཆུ་སྨན་གྱི་ཐུན་ཚད་མཐོ་དྲགས་སྦེ་ཡོད་མི་དེ་ འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི། ལྕང་འབང་དྲུག་གི་ས་འོག་ཆུའི་ཆུ་མཛོད་ཁང་༡ པ་ནང་ ཆུ་སྨན་ལྷག་རུ་
མཐོ་དྲགས་འབད་ཡོད་མི་འདི་ གཞན་མི་ཆུ་མཛོད་ཁང་ནང་བཟུམ་སྦེ་རང་ ནད་འབུཔ་བསལ་ནི་གི་ལཱ་འདི་ བདག་འཛིན་པ་གིས་འབད་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ཨིན་པའི་
བརྡ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

  

ཆུ་སྨན་གྱི་ཐུན་ཚད་མཐ་ོདྲགས།  
(ལྕང་འབང་དྲུག་གི་ས་འགོ་ཆུའི་ཆུ་མཛདོ་ཁང་༡ པའི་དཔེ།) 

ཆུ་སྨན་མེདཔ། 
(བར་པའི་ས་ཆུ་མཛདོ་ཁང་༡ པ་གི་དཔེ།) 

པར་རིས་ཨང་༡༦ པ་: ཆུ་སྨན་གྱི་གནས་ཚད་སནོ་ཡདོཔ། 
 

འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཐིག་ཁྲན་ཨང་༨ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ རྒྱལ་འཛིན་ནད་རིགས་བཀག་ཐབས་ལྟེ་བ་གིས་ ལྕང་ཇི་ཇི་གནས་ཁུངས་ཀྱི་ཆུ་མཛོད་
ཁང་ནང་ལུ་ བརྟག་དཔྱད་འབདཝ་ད་ ཐར་མོལ་ཀྲོ་ལ་རེནཊ་ཀོ་ལི་ཕོརམ (thermotolerant coliform) ཡོདཔ་སྦེ་འཐོན་ཏེ་འདུག  

   ཐིག་ཁྲམ་ཨང་༨ པ་: ཆུ་སྤུས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས། 

དཔེ་བསྡུ་སའི་ས་ཁོངས། ཐར་མལོ་ཀྲོ་ལ་རེནཊ་ 
(per 100 ml) 

དཔེ་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་སྤྱི་ཚེས། 

ལྕང་ཇི་ཇི་གནས་ཁུངས་ཀྱི་ཆུ་མཛོད་ཁང་ 1 16-09-15 
ལྕང་ཇི་ཇི་གནས་ཁུངས་ཀྱི་ཆུ་མཛོད་ཁང་ 6 19-10-15 
ལྕང་ཇི་ཇི་གནས་ཁུངས་ཀྱི་ཆུ་མཛོད་ཁང་ 3 25-11-15 
ལྕང་ཇི་ཇི་གནས་ཁུངས་ཀྱི་ཆུ་མཛོད་ཁང་ 3 19-01-16 
ལྕང་ཇི་ཇི་གནས་ཁུངས་ཀྱི་ཆུ་མཛོད་ཁང་ 3 27-07-16 
ལྕང་ཇི་ཇི་གནས་ཁུངས་ཀྱི་ཆུ་མཛོད་ཁང་ 4 09-08-16 
ལྕང་ཇི་ཇི་གནས་ཁུངས་ཀྱི་ཆུ་མཛོད་ཁང་ 1 19-10-16 

 

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལྕང་ཇི་ཇི་ཆུ་མཛོད་ཁང་གི་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལས་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག  
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ཆུ་ནང་ ཕེཡ་ཀཱལ་ཀོ་ལི་ཕོརམ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ཕ་འབུཔ་ཡོད་པའི་བརྡ་སོན་འབདཝ་མ་ཚད་ མི་དང་སེམས་ཅན་གྱི་ཆབ་
གསང་རྒྱསཔ་ཚུ་གིས་ བཙོག་གྲིབ་འབད་ཡོད་པའི་ཆུ་འཐུང་མི་འདི་གིས་ འདི་དང་འབྲེལ་ ནད་གཞི་ཐོབ་ནི་གི་ཉེན་ཁ་སོམ་ཡོད། 
འདི་གིས་ ཆུ་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་གཞི་ དཔེར་ན་ ཚཝ་མགུ་ནད་དང་ བཤལ་སྐྱུག་ནད་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ཐོབ་ནི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་
ཨིན། 
ཞིབ་འཚོལ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ནད་གཞི་བཀག་འཐབ་ཀྱི་དོན་ལུ་བླུག་ཡོད་པའི་ ཆུ་སྨན་འདི་གིས་ དཀའ་ངལ་གཞན་ ཀེན་སར་
དང་ དོན་ཧིང་གི་ནད་གཞི་ཚུ་ སྤེལ་ནི་ནང་ཕན་གྲོགས་འབད་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་འབདཝ་ལས་ ཆ་སྨན་ཚད་དང་ལྡནམ་
བླུག་དགོཔ་འདེ་ གལ་ཆེཝ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ལྷག་དྲགས་པ་ཅིན་ ཞོར་གནོད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཉུང་བ་ཅིན་ འཐུང་ཆུ་ཉེན་སྲུང་དང་
ལྡནམ་ མི་བཟོ་ནི་ཨིན་མས། 

༣.༢.༢.༡.༣ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་འཁོད་ཡདོ་པའི་ སབོ་གྲྭ་དང་ གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་མ་འབད་བར་ཡདོཔ།  

སོབ་གྲྭ་དང་ གཙུག་སྡེ་ སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་འདི་ མཐར་ཕྱིན་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་འདི་ ག་ཅི་དེ་གལ་ཅན་
ཅིག་ཨིན། ཨ་ལོ་དང་ནདཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འཐུང་ཆུ་ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་ལྟ་རྟོག་
འབད་དགོཔ་དང་ འདི་གིས་མི་མང་འཚོ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོབ་འབདཝ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ སོབ་གྲྭའི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་དང་
ལྡན་པའི་ཆུ་བྱིན་མི་འདི་གིས་ གཟུགས་ཁམས་ལུ་ཁེ་ཕན་འོང་ནི་དང་ འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡར་རྒྱས་དང་ སོབ་སོང་འབད་ནིའི་
ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་སེང་འགྱོ་ནི་ དེ་ལས་ གཞན་ཡང་ ནད་ཐུབ་ཤུགས་ཀྱི་གཅེར་སོན་འདི་ མི་གེ་ར་ལུ་སྤྱི་མཚུངས་སྦེ་མེདཔ་ཨིན། 
ན་ཆུང་ན་གཞོན་དང་ རྒན་རྒས་ ཨ་ལོ་ཆགས་ཡོད་པའི་ཨམ་སྲུ་ ནད་ཐུབ་ཉམས་ཆག་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཆུ་ལས་བརྟེན་པའི་ནད་
གཞི་ཐོབ་ནི་ ཉེན་ཁ་སོམ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ དུས་རྒྱུན་དུ་ སོབ་གྲྭ་དང་ སྨན་ཁང་ དེ་ལས་ གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་ 
ཆུའི་སྤུས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོཔ་དེ་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། 
 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སྨན་ཁང་གི་ཆུ་མཛོད་ཁང་གི་ཆུའི་དཔེ་ དུས་རྒྱུན་དུ་བརྟག་དཔྱད་འབད་
ཡོད་རུང་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མ་མ་གཏོགས་ གཞན་སོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་མ་
འབད་བར་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

ཨིན་རུང་ རྒྱལ་འཛིན་ནད་རིགས་བཀག་ཐབས་ལྟེ་བ་གིས་ སོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་དང་ སོབ་
གྲྭ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ ཆུ་ནང་བཙོག་གྲིབ་ཡོདཔ་འབད་ བདའ་ཟུན་ཏེ་འདུག 
 

རྒྱལ་འཛིན་ནད་རིགས་བཀག་ཐབས་ལྟེ་བ་གིས་ སྤྱིལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ ལས་༡༡ པའི་ཚུན་ ཟླཝ་༦ གི་རིང་ ཐར་མོལ་ཀྲོ་
ལ་རེནཊ་ཀོ་ལི་ཕརོམ(thermotolerant coliform) གི་བརྟག་དཔྱད་འབད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ པར་རིས་ཨང་༡༧ པའི་ནང་
གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། པར་རིས་འདི་ནང་བཀོད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཐར་མོལ་ཀྲོ་ལ་རེནཊ་ཀོ་ལི་ཕོརམ་གྱི་བརྟག་དཔྱད་
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འབད་ཡོད་མི་ནང་ལུ་ འཇིགས་མེད་བོ་བསལ་གཞི་རིམ་སོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ མཐོ་ཤོས་༢༠༠ དང་ དེའི་རྟིང་
བདའ་སྟེ་ དབྱངས་ཅན་ཕུག་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་གོང་མའི་ནང་ལུ་ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་༡༠༠ ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ནུག 

 

 

པར་རིས་ཨང་༡༧ པ་: ཁྲོམ་སྡེའི་ཆུ་དང་མཐུད་ཡདོ་པའི་སབོ་གྲྭ་ཁག་ཚུ་ནང་ ཐར་མལོ་ཀྲོ་ལ་རེནཊ་ཀོ་ལི་ཕརོམ་བརྟག་དཔྱད་
གྲུབ་འབྲས། 
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སྒེར་དང་མི་སྡེ་ལས་མཐུད་ཡོད་པའི་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་ལྟ་རྟོག་མ་འབད་བར་ཡོད་དེ་སྦེ་རུང་ རྒྱལ་འཛིན་ནད་རིགས་
བཀག་ཐབས་ལྟེ་བ་གིས་ མཐུད་སྦྲེལ་ལུ་དབྱེ་བ་མ་ཕྱེ་བར་ སོབ་གྲྭ་ཁག་ཚུ་ནང་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་
འབད་དེ་འདུག པར་རིས་༡༨ པའི་ནང་ རྒྱལ་འཛིན་ནད་རིགས་བཀད་ཐབས་ལྟེ་བ་གིས་ སྒེར་གྱི་ཆུ་མཐུད་ཡོད་པའི་ སོབ་གྲྭ་
དང་ གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་ལུ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ཡོད་པའི་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གསལ་སོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  
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པར་རིས་༡༨ པ་: སྒེར་གྱི་ཆུ་མཐུད་ཡོད་པའི་ སབོ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ ཐར་མལོ་ཀྲོ་ལ་རེནཊ་ཀོ་ལི་ཕརོམ་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཡདོ་པའི་ 
གྲུབ་འབྲས།  

པར་རིས་ཚུ་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཆུ་ནང་ལུ་ བཙོག་གྲིབ་ཀྱི་གནས་ཚད་འདི་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་མཐུད་ཡོད་མི་
དང་ ཁྱད་པར་ཕྱེཝ་ད་ སྒེར་གྱི་མཐུད་ཡོད་པའི་ཆུ་ནང་ མང་སུ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན (པར་རིས་ཨང་༡༧ པ་དང་ པར་
རིས་ཨང་༡༨ པའི་ཁྱད་པར།) རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སོབ་སྡེ་དང་ བར་བི་ས་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་ནང་ ཐར་མོལ་ཀྲོ་ལ་རེནཊ་ 
ཀོ་ལི་ཕོརམ་གྱི་ བརྟག་དཔྱད་འབདཝ་ད་ རྩིས་མཐོང་༡༠༠༠ འཐོན་ཡོདཔ་ཨིནམ་ལས་ ཆུའི་ནང་ བཙོག་གྲིབ་ཚུ་ ཉེན་ཁ་
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ཅན་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་མ་ཚད་ ཆུ་ཚུ་ སྒེར་དང་མི་སྡེའི་མཐུད་སྦྲེལ་ལུ་བརྟེན་ སོད་མི་ལེ་ཤ་རང་ཡོདཔ་ལས་ འདི་
བཟུམ་མའི་གནས་སངས་དེ་ ཚ་གྱང་ཅན་ཅིག་ཨིན་མས། 
 

ཁྲོམ་སྡེ་ལས་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ཉུང་སུ་ལས་འབད་ནི་མེད་མི་འདི་གིས་ སོད་མི་ཚུ་གིས་ ཆུ་བཅོས་བཞག་མ་འབད་བའི་ འཐུང་ཆུ་
(སྒེར་དང་ མི་སྡེའི་མཐུད་འབྲེལ) ལུ་སོར་ཚབ་འབད་དགོཔ་འཐོནམ་ལས་ འདི་གིས་ ཁོང་གི་གཟུགས་ཁམས་ལུ་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་
ཨིན། 
ཉེན་སྲུང་མེདཔ་ ཡང་ན་ བཙགོ་གྲིབ་ཡོད་པའི་ འཐུང་ཆུ་འདི་གིས་ མི་སྡེ་ནང་ལུ་ རྒྱུ་མའི་ནད་དང་ ཆུ་ལས་བརྟེན་པའི་ནད་
གཞི་ཁྱབ་སྤེལ་འགྱོ་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

༣.༢.༢.༢ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ རྒྱལ་འཛིན་ནད་རིགས་བཀག་ཐབས་ལྟེ་བ་གི་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ཁྱད་པར། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ རྒྱལ་འཛིན་ནད་རིགས་བཀག་ཐབས་ལྟེ་བ་གིས་ གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཟླ་ངོ་
གཅིག་ལུ་ ཕེཡ་ཀཱལ་ ཀོ་ལི་ཕརོམ་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཡོད་མི་ལུ་ ཞིབ་བཤེར་འབད་དེ་བལྟཝ་ད་ གྲུབ་འབྲས་ནང་ ཁྱད་པར་
ཞུགས་ཡོདཔ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

པར་རིས་ཨང་༡༩ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་ནང་ སྨན་ཁང་གི་ ཆུ་
མཛོད་ཁང་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༧ པ་ དང་༨ པ་༩ པ དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ནང་ ཕོཡ་ཀཱལ་ཀོ་ལི་ཕོརམ་ 
མེདཔ་འབད་ཐོན་ཏེ་འདུག ཨིན་རུང་ རྒྱལ་འཛིན་ནད་རིགས་བཀག་ཐབས་ལྟེ་བ་གི་ བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་ནང་ གོང་གི་ཟླ་
ངོ་ཚུ་ནང་ ཆུ་ནང་ཐར་མོལ་ཀྲོ་ལ་རེནཊ་ཀོ་ལི་ཕོརམ་ རིང་ཚད་༡ ལས་༣༥ ཚུན་ ཡོདཔ་སྦེ་འཐནོ་ཡོད་མེ་དེ་ འོག་ལུ་གསལ་
སོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
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པར་རིས་ཨང་༡༩ པ་: ཁྲོམ་སྡེ་དང་ རྒྱལ་འཛིན་ནད་རིགས་བཀག་ཐབས་ལྟེ་བ་གིས་ ཕེཡ་ཀཱལ་ ཀོ་ལི་ཕརོམ་བརྟག་དཔྱད་
འབད་ཡདོཔ།  

 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ཚེས་གྲངས་ཚུན་ གལ་སྲིད་གནས་ཚད་དང་ མ་འཁྲིལ་བའི་
གནད་དནོ་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཆས་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་མེད་པའི་ ངོས་འཛིན་
འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ ད་ལོྟའི་གནས་སངས་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་བཟུམ་ གལ་སྲིད་ཟླ་ངོ་དག་པ་ཅིག་འཕ་ོ
མཐུད་དེ་རང་ ཡང་བསྐྱར་དུ་ འཁྲིལ་བསྟུན་མེདཔ་སྦེ་འཐོན་པ་ཅིན་ དེ་བསྟུན་གྱི་ ངེས་གསལ་གྱི་དང་ལེན་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག 
 
རྒྱལ་འཛིན་ནད་རིགས་བཀག་ཐབས་ལྟེ་བ་གི་ བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ཤོ་མཚུངས་མེད་པའི་སྒོ་ལས་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ 
ཐིམ་ཁྲོམ་ལུ་བརྗེ་སོར་འབད་དེ་འདུག ཨིན་རུང་ར་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ བཅོ་ཐབས་ཀྱི་བྱ་ལེན་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ 
ཡང་ན་ རྒྱལ་འཛིན་ནད་རིགས་བཀག་ཐབས་ལྟེབ་གིས་ཡང་ འཕོ་མཐུད་བསྐྱར་ཞིབ་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་འདུག འཐུང་ཆུ་
སྤུས་ཚད་ཀྱི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ སེམས་ཤུགས་བཀལ་བཅུག་ནི་དནོ་ལུ་ སྐུལ་སོང་གི་ཐབས་
ཤེས་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག 
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༣.༢.༢.༣ ཆུའི་སྤུས་ཚད་གུ་ ལྟ་རྟོག་དང་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་མེདཔ། 

འོས་འབབ་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་རྟོག་དང་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདི་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། 
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འཐུང་ཆུའི་སྤུས་ཚད་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ ལྟ་རྟགོ་འབད་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ཆུ་ཚུ་ནང་བཙོག་གྲིབ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ 
དུས་ཚོད་ཁར་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་ཚུ་འབད་ཚུགས་ནི་གི་དནོ་ལུ་ཨིན། འདི་མ་ཚད་ གཞན་ཡང་ ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ 
བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོད་པའི་ཆུའི་སྤུས་ཚད་ཀྱི་སྐོར་ བརྡ་སོད་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
 

ཨིན་རུང་ ཆུ་བཅོས་ཁང་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ འཕྲུལ་རིག་པ་ཚུ་གིས་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ 
ལུགས་མཐུན་དང་ལྡན་པའི་ ལྟ་རྟོག་དང་ སྙན་ཞུའི་ལམ་ལུགས་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག བརྟག་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་མ་
འབད་པར་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་མ་ཕུལ་བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་སུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་དེ་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གི་ ཆུ་དང་གཙང་སྦྲའི་ལམ་
ལུགས་(WaSIS) ནང་ མཉམ་སྡེབ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ མཇུག་མ་བསྡུ་བར་བཞག་ཡོད་པའི་ མངོན་
གསལ་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལས་༦ པ་ཚུན་གྱི་ སྙན་ཞུ་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་མཉམ་སྡེབ་འབད་
དེ་འདུག 
 

འདི་དང་གཅིག་ཁར་ འཐུང་ཆུ་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་དང་ གློ་བུར་ཉེན་ཚུབ་ཚུ་ མཐར་ཕྱིན་སྦེ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་གི་དོན་
ལུ་ ལོངས་སོད་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ དུས་ཐོག་ལུ་ གོ་བརྡ་ཚུ་འཕདོཔ་སྦེ་སོད་དགོཔ་ཨིན། ལོངས་སོད་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ རང་གི་
འཐུང་ཆུའི་ཉེན་སྲུང་གི་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་ཐོབ་ནི་འདི་ ཁོང་གི་དབང་ཆ་ཨིན། འདི་གིས་མ་ཚད་ བརྡ་སོད་ཚུ་འབད་བ་ཅིན་ 
ཟ་ཚང་གི་གནས་ཚད་ནང་ ཁོང་རའི་འཐུང་ཆུ་ཚུ་ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལས་ འཐུང་ཆུ་ཚུ་བསྐོལ་ནི་
བཟུམ་མའི་དགོས་མཁོའི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་སོན་ནི་ཨིན། ཨིན་རུང་ ལོངས་སོད་འབད་ མི་ཚུ་ལུ་ ཁོང་གི་ཁྱིམ་ནང་ བཀྲམ་སྤེལ་
འབད་ཡོད་པའི་ འཐུང་ཆུའི་སྤུས་ཚད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བརྡ་སོད་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་འདུག 
 

དེ་འབད་ ལོངས་སོད་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བརྡ་སོད་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་ཡོད་རུང་ ལོངས་
སོད་འབད་མི་མང་ཤོས་ཀྱིས་ ཆུ་ཚུ་བཅོས་བཞག་འབད་ཡོད་པའི་ བརྟག་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་དེ་ པར་རིས་ཨང་༢༠ པའི་ནང་
གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
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Figure No. 20: Types of water treatment 

Boil Filter Lets it stand and settle

 
 

ལྟ་རྟོག་དང་ སྙན་ཞུ་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་མེད་མི་འདི་གིས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི འཐུང་ཆུ་བྱིན་
ལུ་ བར་ཆད་རྐྱབ་ནི་དང་ ཆུ་ཚུ་བཙོག་གྲིབ་རེ་ཞུགས་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དུས་ཐོག་ལུ་ དགོས་མཁོའི་དང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་གནདོ་
ནི་ཨིན་མས། འདི་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་པ་ཚུ་ལུ་ ཁོང་གི་འཐུང་ཆུ་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་ཡོད་མེད་ཤེས་ནི་ནང་ལུ་ཡང་ 
བཀག་འཛིན་འབད་ནི་ཨིན་པས། 
 

༣.༢.༢.༤ ཆུ་བཅོས་རྫས་སརོ་བཞག་ས་ལེགས་ཤམོ་མེདཔ།  

དཀར་རྩི་ཕྱེ་སྨན་དང་ ཆུའི་སྨན་ཆུ་ཚུ་ ནུས་ཅན་རྒྱུན་བརྟན་སྦེ་བཞག་ནི་དང་ དེ་ལས་ མེ་ཤོར་དང་ འགས་འགྱོ་ནིའི་སྐྱོན་ཚུ་མི་
བྱུང་ནི་གི་དནོ་ལུ་ བསིལ་ལྡན་དང་ སྐམ་ལྡན་ དེ་ལས་ རླུང་མེད་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་བཞག་དགོཔ་དེ་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། 
ཆུའི་སྨན་རྫས་འདི་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བདག་འཛིན་དང་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པ་ཅིན་ ཆུའི་སྨན་རྫས་འདི་ལུ་ Oxidation གི་
ཁྱད་ཆོས་ཡོདཔ་ལས་ ཚོར་ཤུགས་ཅན་ཡོདཔ་དང་ དྲོད་ཤུགས་མཐོ་དྲགས་སྦེ་སྤེལ་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པའི་ཁར་ དུག་
རངསམ་བཏོན་ནི་གི་ ཉེན་ཁ་སོམ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་མ་ཚད་ དཀར་རྫས་ཚུ་ ཕྱི་ཁར་བཏོན་བཞག་ནི་དང་ ཉི་མའི་ནང་བཞག་
པ་ཅིན་ དཀར་རྫས་ཀྱི་ ནུས་ཤུགས་ཉམས་སྟེ་ མགྱོགས་པ་མེདཔ་འགྱོཝ་ཨིན།  
 

ཨིན་རུང་ ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་དང་ཆུ་མཛོད་ཁང་ཚུ་ནང་ བདེན་དཔྱད་འབད་བར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ དཀར་
རྫས་ཕྱེ་སྨན་དང་ ཆུའི་སྨན་རྫས་ཚུ་བཞག་ནི་གི་དནོ་ལས་ ཚུལ་མཐུན་དང་ ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའི་མཛོད་ཁང་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་
འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་ལུ་ མཛོད་ཁང་གི་ས་གོ་མེདཔ་ལས་ ཆུའི་སྨན་
རྫས་ཡོད་པའི་ཇར་ཀིན་ཚུ་ ཕྱི་ཁར་བཞག་ཡོདཔ་སྦེ་ མཐངོ་ཅི། འདི་བཟུམ་སྦེ་ མི་རྒས་སང་ ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་ནང་
ལུ་ ཆུའི་སྨན་ཆུ་བཞག་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལས་གཡོགཔ་གི་ཁང་མིག་འདི་ མཛོད་ཁང་ལུ་སྒྱུར་ཏེ་འདུག ཆུའི་སྨན་རྫས་ཀྱི་ཇར་ཀིན་
ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པའི་སྐྱོན་ལས་བརྟེན་ པར་རིས་ཨང་༢༡ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་བཟུམ་ 
འཛག་ཐནོ་འབད་དེ་འདུག དཀར་རྫས་ཕྱེ་སྨན་ལ་ལུ་ ཁང་ཉེར་གྱི་གྱིམ་ནང་ བདག་མེད་སྦེ་བཞག་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ ཁང་
ཉེར་ཁོ་རའི་ བཟའ་ཚང་ཚུ་གི་ཚེ་སོག་ལུ་ ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། 
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ལས་གཡོག་གི་ཁང་མིག་ མཛདོ་ཁང་ལུ་སྒྱུར་ཡདོཔ། འཛག་ཐནོ་ཡདོ་པའི་ཆུ་སྨན་གྱིས་ ལས་གཡོག་པའི་ཁང་མིག་གི་

འཐིང་གཞི་ མེདཔ་བཏང་ཡདོཔ།  

  
ཆུའི་སྨན་རྫས་ ཕྱི་ཁར་བཞག་ཡདོཔ། 

 
དབྱངས་ཅན་ཕུག་ཆུ་མཛདོ་ཁང་ནང་ དཀར་རྩི་ཕྱེ་སྨན་ ཁང་
ཉེར་གྱི་ཁྱིམ་ནང་ བཞག་ཡདོཔ། 

པར་རིས་ཨང་༢༡ པ་: བཅོས་པའི་རྫས་སོར་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་བཞག་པར་ཡདོཔ། 
 

༣.༢.༢.༥ དུས་རྫགོས་ཀྱི་ཚེས་བཀོད་མེད་པའི་རྫས་སརོ་དང་ དུས་རྫགོས་ཡདོ་པའི་རྫས་སརོ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོཔ།  

རྫས་སོར་ཚུ་ལུ་ དངོས་གནས་ཀྱི་ཚེ་ཅིག་ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་ཤུལ་ལས་ རྫས་སོར་གྱི་རྒྱུན་བརྟན་འབྱང་དོ་ཡོདཔ་དང་ རྫས་སོར་
འབྲེལ་བའི་དང་ ཡང་ན་ དངོས་གཟུགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཚུ་ འགྱོཝ་ཨིན་མས། འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་འབད་
ནི་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ད་ོཡོད་པའི་ ནད་འབུཔ་བསལ་ནི་གི་རྫས་ དཀར་རྩི་ཕྱེ་སྨན་ ཆུའི་སྨན་རྫས་དང་ གཞན་མི་རྫས་སོར་
ཚུ་ལུ་ཡང་ དུས་རྫོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ དངོས་གནས་ཀྱི་ཚེ་ཅིག་འོངམ་ཨིན། 
 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ཆུ་བཅོས་འབད་ནི་དང་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ རྫས་སོར་དང་ ནད་འབུཔ་བསལ་ནིའི་རྫས་སོར་ཚུ་ པར་རིས་ཨང་༢༢ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་
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དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ དུས་རྫགོས་སོང་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་མ་ཚད་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཚེས་གྲངས་ཡང་ 
མ་བྱིན་པར་འདུག 

 

  

དཀར་རྩི་ཕྱེ་སྨན་དང་ ཆུའི་སྨན་རྫས་ཚུ་ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཚེས་གྲངས་དང་ དུས་རྫགོས་ཚུ་ བཀོད་དེ་མེདཔ། 

  

ཕེཡ་ཀཱལ་ཀོ་ལི་ཕརོམ་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་དནོ་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ རྫས་སོར་ བཟ་ོསྐྲུན་གྱི་ཚེས་གྲངས་དང་ དུས་རྫོགས་ཚུ་ 
བཀོད་དེ་མེདཔ།  

པར་རིས་ཨང་༢༢ པ་: བཟ་ོསྐྲུན་གྱི་ཚེས་གྲངས་དང་ དུས་རྫགོས་ཚུ་ བཀོད་དེ་མེདཔ། 
 

འདི་བཟུམ་མའི་ ཚེས་གྲངས་མ་བྱིན་པར་བཞག་ཡོད་མི་འདི་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཚེས་གྲངས་
མི་ཤེས་ནི་དང་ དུས་རྫོགས་རེན་པའི་རྫས་སོར་ ཡང་ན་ དུས་རྫོགས་ལས་བརྒལ་ཡོད་མི་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་མི་ཚུགས་ནི་
ཨིན་མས། དུས་རྫོགས་ཡོད་པའི་ དཀར་རྩི་ཚུ་གིས་ ཆུ་ནང་ཡོད་པའི་ནད་འབུཔ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བསལ་མི་ཚུགས་ནི་དང་ 
ཡང་ན་ བཙོག་གྲིབ་འབྱུང་ཡོད་པའི་ ཕ་འབུཔ་ཚུ་ དནོ་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་བསལ་ནི་ལུ་ ངེས་ཤེས་འདྲོང་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན།  
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པར་རིས་ཨང་༢༣ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ དམིགས་བསལ་དུ་ མི་རྒས་སང་ ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་
ནང་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནིའི་ རྫས་སོར་ཚུ་ དུས་རྫོགས་སོང་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། 

 

  
མི་རྒས་སང་ ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ དུས་རྫགོས་ཡདོ་པའི་ རྫས་སརོ་ཚུ།  

  
ཕེཡ་ཀཱལ་ ཀོ་ལི་ཕསོམ་ བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ ག་བསྡུར་དངོས་ཆས་ དུས་རྫགོས་ཡདོཔ། 

པར་རིས་ཨང་༢༣ པ་: དུས་རྫོགས་སོང་ཡདོ་པའི་རྫས་སོར། 
 

ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་ཚུ་ ད་ལོྟ་བར་ན་ཡང་ བཀོལ་སོད་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་བའི་བསྒང་གི་ དུས་སྐབས་ལུ་ཨིནམ་ལས་ 
རྫས་སོར་ཚུ་ ཁག་འབག་པ་གིས་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་པའི་རྫས་སོར་ཚུ་ལུ་ ལྟ་རྟོག་འབད་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ གལ་སྲིད་དུས་རྫོགས་ཡོད་པའི་རྫས་སོར་ཚུ་ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ བརྟག་དཔྱད་སྙན་ཞུའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ནང་ ནོར་འཁྲུལ་འབྱུང་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན།  

 

Deterior
ated 
color 
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༣.༢.༣ བདག་སྐྱོང་དང་ འཛིན་སྐྱོང་།  

༣.༢.༣.༡ མི་སབོས་འཛིན་སྐྱོང་། 

ཁྱད་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ འཇོན་དྲགས་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་མཁོ་སོད་འབད་ཐབས་ལུ་ མི་སོབས་ཚུ་ གྱངས་ཁ་དང་ 
ལྕོགས་གྲུབ་གཉིས་ཆ་རའི་སྒོ་ལས་ ལངམ་སྦེ་དགོཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུངརྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ 
བཟོ་ལས་སྡེ་ཚན་འོག་གི་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་ཚན་ནང་ ཁྱད་རིག་དང་ལྡན་པའི་ ལས་བྱེད་པ་ལངམ་སྦེ་མེད་པའི་ངོས་
འཛིན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༥ པ་ཚུན་ ཐིམ་ཁྲོམ་གྱི་མི་རོབས་༡༠༧,༡༦༤ དང་ སྒྲིང་ཁྱིམ་༧,༦༡༤ ཙམ་ལུ་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་
ཞབས་ཏོག་མཁོ་སོད་འབད་མི་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་ཚན་ནང་ལུ་ ལས་བྱེད་པ་༥༥ འདུག 
 

པར་རིས་ཨང་༢༤ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་བཟུམ་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་ཚན་ནང་ལུ་ ལཱ་གཡོགཔ་༥༥ ཡོད་
ས་ལས་༢ ཁྱད་རིག་དང་ འཛིན་སྐྱོང་དབྱེ་ཁག་ནང་ཡོདཔ་དང་ ༡༠ ལྟ་བཀོད་དང་ གྲོགས་རམ་དབྱེ་ཁག་ནང་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ 
༥ བཀོལ་སོད་དབྱེ་ཁག་དང་ ༤ གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་ དེ་ལས་ ༣༤ སྤྱིར་བཏང་གི་ ལས་མི་ཚུ་ཨིན་པས། མི་སོབས་ནང་ 
གླ་ཆ་གི་ཐོག་ལས་ལཱ་འབད་མི་ བརྒྱ་ཆ་༦༣ ཡོདཔ་དང་ དུས་རྒྱུན་གྱི་ལས་གཡོགཔ་བརྒྱ་ཆ་༣༡ མཚོན་པའི་མི་ངོམ་༡༧ འདུག 
 

 
 

ལྷག་པར་དུ་ ཁོང་༡༧ ཡོད་ས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༧༠ མཚོན་པའི་ལས་གཡོགཔ་༡༢ ལུ་ ཤེས་ཚད་ ངོས་སོར་ལག་ཁྱེར་ཨིན་པས། 
བརྒྱ་ཆ་༡༢ མཚོན་པའི་ལས་གཡོགཔ་༢ ལུ་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་འཆང་ཡོདཔ་དང་ བརྒྱ་ཆ་༡༣ མཚོན་པའི་ ལས་
གཡོགཔ་༣ ལུ་ གཙུག་ལག་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་ལག་ཁྱེར་འཆང་སྟེ་འདུག ཁ་གསལ་ཚུ་ པར་རིས་ཨང་༢༥ པའི་ནང་ གསལ་
སོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
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པར་རིས་འདི་ནང་ སོན་ཡོད་དོ་བཟུམ་ ཆུའི་བཟ་ོལས་ནང་ ཁྱད་རིག་གི་ཤེས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ལས་བྱེད་པ་མིན་འདུག ད་ལོྟ་ 
གི་གནས་སངས་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ ཆུའི་བཟ་ོརིག་དང་འབྲེལ་བའི་ ཐབས་བྱུས་དང་ལྡན་པའི་བསམ་ཞིབ་འབད་ནི་ ཆུ་
མཐུད་སྦྲེལ་དང་ རྟེན་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ དབྱེ་ཞིབ་ཆེ་བའི་ མཁས་རིག་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་མི་སོབས་མིན་འདུག 
ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་ཚུ་ནང་གི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ ངོས་སོར་ལག་ཁྱེར་འཆང་མི་ཚུ་དང་ ཁོང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་སྦེ་གླ་ཆའི་ཐོག་གི་
ལས་གཡོགཔ་ཚུ་འདུག ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ ཤེས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ ལས་གཡོག་བགོ་བཀྲམ་གྱི་ཁ་གསལ་དེ་ ཐིག་ཁྲམ་
ཨང་༩ པའི་ནང་ གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

ཐིག་ཁྲམ་ཨང་༩ པ་:  ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་ཚན་གྱི་འགོ་ ལས་གཡོག་པའི་བགོ་བཀྲམ། 

རིམ་
ཨང 

ལཱ་གི་འགན་ཁུར་དང་ ས་
ཁོངས། 

མཐ་ོརིམ་
ཤེས་ཚད། 

ཌིབ་ལ་ོམ། ངོས་སོར་
ལག་ཁྱེར། 

སོབ་རིམ་
དགུའི་འགོ། 

དམིགས་
བསལ་གྱི་
འགན་ཁུར། 

ཡོངས་
བསོམས། 

1. 
ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་-གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ལཱ་
རྐྱངམ་ཅིག། - 2 - - - 2 

2. 
ལག་ལེན་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་།   
ཐིམ་ཕུག་ལྟེ་བ་དང་བྱང་། 1 1 - 3 26 31 

3. 
ཆུའི་ལག་ལེན་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་། 
ལྷོ་ ཐིམ་ཕུག། 1 -  - 7 8 

4. ཆུ་མཐུད་འབྲེལ། - - 4 - - 4 
5. མུ་ཏིག་ཐང་ཆུ་བཅོས་ཁང་། - - 2 - - 2 

6. 
བྱུང་གཞི་ན་ཆུ་བཅོས་བཞག་
འཕྲུལ་ཁང་། - - 2 - - 2 
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7. 
བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་ཆུ་བཅོས་
བཞག་འཕྲུལ་ཁང་། - - 2 - - 2 

8. 
མི་རྒས་སང་ཆུ་བཅོས་བཞག་
འཕྲུལ་ཁང་། - - 1 - - 1 

9. ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་མཛོད་ཁང་། - - 1 - - 1 
10. ཚོང་མགྲོན་པའི་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བ། - - 1 - 1 2 

ཡོངས་བསོམས། 2 3 13 3 34 55 
 

ལས་བྱེད་པའི་ལངས་ཚད་ཀྱི་ཐད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་༡༡ པའི་ནང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་
ལས་ཚན་ལུ་ གནང་གྲོལ་འབད་ཡོད་པའི་ལས་བྱེདཔ་གི་གྱངས་ཁ་དང་ ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་ ལས་བྱེད་པའི་གྱངས་ཁ་གཉིས་ཁྱད་
བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ པར་རིས་ཨང་༡༡ པའི་ནང་ གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

 
 

གོང་འཁོད་ཀྱི་པར་རིས་ནང་ལས་ གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ མི་སོབས་ཀྱི་གནང་གྲོལ་༢༡ འབད་དེ་ཡོད་རུང་ འཐུང་
ཆུ་བཀྲམ་ལས་ཚན་ནང་ ལས་གཡོགཔ་༡༧ ལས་མེདཔ་ལས་ མི་༤ གི་ཉུངམ་སྦེ་འདུག ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་ ས་སོངས་༤ ཡོད་མི་དེ་ནང་ སོང་བརྡར་འབད་ཡོད་པའི་ འཕྲུལ་རིག་པ་ཚུ་ལུ་མེན་པར་ གཞི་རིམ་ལས་
གཡོགཔ་(ESP ) ཚུ་བཙུགས་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

ལྷག་པར་དུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལས་ཚོགས་གོང་འཕེལ་བསར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ 
སྙན་ཞུ་ནང་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ མི་སོབས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཨམ་ཡོངས་རྫོགས་ཅིག་མ་བཟོ་བར་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་
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ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འཆར་གཞི་འདི་ ད་ལོྟ་ཡང་མ་བཟ་ོབར་ཡོདཔ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་
ཨིན། 

 

གྱངས་ཁ་དང་ ཤེས་ཚད་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ དགོས་མཁོའི་མི་སོབས་དང་ ད་ལོྟ་གནས་ཡོད་ཀྱི་མི་སོབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་ 
ཞབས་ཏོག་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་དང་ དུས་ཐོག་ལུ་མཁོ་སོད་འབད་ནི་ནང་ བར་གེགས་འབྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ མི་
སོབས་འཆར་གཞི་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ དམིགས་བསལ་དུ་ ཐབས་བྱུས་དང་ གཙོ་རིམ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ འཛུལ་ཞུགས་
མཐོ་ཤོས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལུ་སྐྱོན་ཞུགས་འབད་དེ་ འདི་གིས་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཆུའི་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་ལུ་ ཐད་ཀར་དུ་བར་གེགས་
བྱུང་ནི་ཨིན། ཁྱད་རིག་དགོ་པའི་ཆུའི་ཞབས་ཏོག་མཁོ་སོད་འབད་ནི་གི་དནོ་ལས་ ཤེས་ཚད་དང་ སོང་བརྡར་གྱི་སྒོ་ལས་ལྕོགས་
གྲུབ་དང་ལྡན་པའི་ལས་བྱེད་པ་དགོཔ་དེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན།  
 

༣.༢.༣.༢ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་ཚན་ནང་ ལཱ་འགན་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་ དབྱེ་ཕྱེས་འབད་དེ་མེདཔ།  

ལས་ཚོགས་ནང་ལུ་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་གྱི་ལུགས་སོལ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འོང་དགོཔ་དེ་ ག་ཅི་དེ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་དང་ 
ནང་འཁོད་ལུ་གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཡོད་པ་ཅིན་ལས་ཚོགས་ནང་ དྭངས་གསལ་དང་ བརྒྱུད་སྐུལ་ཀྱི་ལམ་སོལ་གྱི་སྒོ་ལས་ 
ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ཡུན་རིངམ་སྦེ་གནས་སྟེ་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་གཏད་དང་ འཆར་སྣང་ཚུ་གྲུབ་ནི་ལུ་ཕན་ཐབས་ཡོདཔ་ཨིན། 
ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གིས་ཕག་ལཱ་ཚུ་ག་དེ་དྲག་དྲག་ འཇོན་དྲགས་སྦེ་འབད་བཅུག་ནི་གི་དནོ་ལུ་ ལཱ་འགན་དང་ འགན་ཁུར་ཚུ་ལེགས་
ཤོམ་སྦེ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་སྟེ་གསལ་བཀོད་འབད་དགོཔ་ཨིན། འདི་ཡང་ དམིགས་བསལ་དུ་ ཚོང་ལས་སོམ་ཚུ་ནང་ ལཱ་འགན་ཆེ་
ཆུང་ག་བཟུམ་ཨིན་རུང་ མ་ཤེས་མ་ལུས་པར་བཞག་ནི་ལས་བཀག་འཛིན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་གལ་ཅན་ཅིག་
ཨིན། ལཱ་འགན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཀོད་དགོ་མི་དེ་ཡང་ བྱེ་བྲག་ཏུ་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ཁོང་རའི་ ལཱ་ལུ་
དམིགས་པ་གཏད་ཚུགས་ནི་དང་ ལཱ་ཚུ་ཡང་བསྐྱར་དུ་ལོག་འབད་ནི་ལས་བཀག་འཛིན་འབད་ཐབས་ལུ་ཨིན། 
 

ཨིན་རུང་ ད་ལོྟ་གི་གནས་སངས་ནང་ བཟ་ོལས་སྡེ་ཚན་གྱི་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་ཚན་ནང་ལུ་ ལས་གཡོགཔ་གི་ ལཱ་འགན་དང་ 
འགན་གུར་ཚུ་ གསལ་ཏོག་ཏ་ོསྦེ་ མིན་འདུག འདི་གིས་འབད་ ལས་གཡོགཔ་ལ་ལུ་ཅིག་ དོན་དག་མེད་པའི་ལཱ་འགན་འཐེབ་
འབག་ཡོདཔ་དང་ གཞན་མི་ཚུ་ ལཱ་མེད་པར་ལུས་སྟེ་འདུག འདི་བཟུམ་མའི་ གནས་སངས་ཡོད་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ལཱ་དང་ 
འགན་ཁུར་ཚུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཀོད་དེ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ལཱ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་རྩིས་འཇོག་དང་ བརྟག་ཞིབ་འབད་མ་
ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། འདི་མ་ཚད་ འཛིན་སྐྱོང་གི་རེ་འདོད་ཚུ་ གྲུབ་མ་ཚུགས་པའི་ ཉེན་ཁ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་ཚན་ནང་ལུ་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ ལཱ་དང་ འགན་ཁུར་ཚུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ཆུའི་
ཞབས་ཏོག་མཁོ་སོད་འབད་ནི་ནང་ ཁེ་ཕན་ལེན་མི་ཚུ་གིས་ཉོགས་བཤད་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ འདི་འཕོ་ལས་དང་ལེན་འབད་མ་
ཚུགས་པར་འདུག 
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༣.༢.༣.༣ འཐུང་ཆུའི་རྐ་ཚུ་དང་ མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ་ཚུ་ནང་ ལྟ་རྟགོ་ལམ་ལུགས་མེདཔ།  

བོ་གཏད་དང་ ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའི་འཐུང་ཆུ་འཐོབ་ནི་འདི་ མགྱོགས་འགྲོས་ཅན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་དང་ འཐུང་ཆུའི་རྐ་
ཚུ་བཙོག་གྲིབ་འགྱོ་ནི་ཉེན་ཁ་སོམ་ཡོདཔ་ལས་ ད་རེས་ཀྱི་དུས་ཚོད་འདི་ནང་ མགུ་རྙོག་དྲགས་ཅིག་ཨིན། ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའི་
འཐུང་ཆུ་ ལངམ་སྦེ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལམ་ལུགས་ནང་ ལྟ་རྟོག་ལམ་ལུགས་ཚུ་ དམ་དམ་
སྦེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་དེ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། 
 

འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ དོན་སྨིན་གྱི་ལྟ་རྟོག་གི་དགོས་མཁོ་མཐོང་ཡོདཔ་ལས་ འབྲུག་གི་ཆུའི་སྒྲིགས་གཞི་ 
༢༠༡༤ ཅན་མའི་ རྩ་ཚན་༨༩(ང) པའི་ནང་ “ འཐུང་ཆུའི་རིམ་ལུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་དང་ལྟ་རྟོག་ལམ་
ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།” ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག 
 
ཨིན་རུང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བལྟཝ་ད་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ འཐུང་ཆུའི་རྐ་དང་ མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ ལྟ་རྟོག་ཐབས་
ལམ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བར་འདུག འདི་དང་ཅིག་ཁར་ ཆུའི་སྒྲིགས་གཞི་གི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་
འཛིན་ཚུ་ལུ་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ཡང་མེདཔ་སྦེ་མཐོང་ཅི། 
 
འོག་གི་ཐབས་ཆས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལྟ་རྟོག་དང་ལྟ་བཀོད་ལམ་ལུགས་ བརྟག་ཞིབ་འབད་
ཡོདཔ་ཨིན། འདི་དང་འབྲེལ་ཡོད་གྲུབ་འབྲས་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་ཨང་༡༠ པའི་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

ཐིག་ཁྲམ་ཨང་ ༡༠: ཆུ་རྐ་དང་ མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ ལྟ་རྟགོ་ བརྟག་ཞིབ།  

རིམ་ཨང ཆ་ལག་ 
ཚད་གཞི 

ལྟ་རྟོག་/ ཞིབ་དཔྱད་
སྡེ་ཚན། 

ལྟ་རྟགོ་/ ལྟ་བཀོད་ 
ལས་འཆར། 

ལྟ་རྟགོ་/ལྟ་བཀོད་ 
སྙན་ཞུ། 

1. 
མུ་ཏིག་ཐང་ ཆུ་རྐ་དང་ མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་
སྤེལ། ××× ××× ××× 

2. 
བྱུང་གཞི་ན་ ཆུ་རྐ་དང་ མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་
སྤེལ། ××× ××× ××× 

3. 
བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་ ཆུ་རྐ་དང་ མཐུད་སྦྲེལ་
བཀྲམ་སྤེལ། ××× ××× ××× 

4. 
མི་རྒས་སང་ ཆུ་རྐ་དང་ མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་
སྤེལ། ××× ××× ××× 

5. ལྕང་འབང་དྲུག་ ས་འོག་ཆུ། ××× ××× ××× 

6. ལྕང་ཇི་ཇི་ ས་འོག་ཆུ། ××× ××× ××× 

 
 √= ཡོད ××× = མེད 
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ཐིག་ཁྲམ་འདི་ནང་ སོན་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འཐུང་ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ལྟ་རྟོག་དང་ ལྟ་བཀོད་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ 
ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ལས་ སྙན་ཞུ་ནང་ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནས་སངས་ལེ་ཤ་རང་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། 

 

༣.༢.༣.༤ ཆུ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ ཁེ་གྱོང་ཡདོ་མི་ཚུ་གི་བར་ འབྲེལ་མཐུན་ལེགས་ཤམོ་མེདཔ། 

འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་དེ་ ནང་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་གཅིག་འབདཝ་ལས་ ལས་སྡེ་ག་ར་གི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ འབྲེལ་མཐུན་ཚུ་
དགོཔ་དང་ འདི་གིས་ ཁེ་ཕན་ལེན་མི་ཚུ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་འཐུང་ཆུ་ལངམ་སྦེ་བྱིན་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཆུ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལཱ་
ཚུ་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ གཞན་ཡང་ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་
ཚུགས་ནི་ཨིན། འབྲུག་གི་ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཆུའི་ཐནོ་སྐྱེད་ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་གི་དོན་
ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་གཙོ་བ་ོགེ་ར་གི་བར་ན་ མཉམ་རུབ་དང་ མཐུན་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་ལས་ ཆུ་དང་འདི་ཡི་ཡར་རྒྱས་གོང་
འཕེལ་གྱི་སྐོར་ལས་ རྒྱུས་ཅན་གྱི་གྲོས་ཐག་ཆོད་དགོཔ་སྦེ་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

ཆུ་དང་འདི་ཡི་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་ཐོག་ རྒྱུས་ཅན་སྦེ་གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་གི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ 
མཉམ་རུབ་དང་ མཐུན་འབྲེལ་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་སྦེ་མཐོང་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༢༡ ལུ་ རྒྱལ་
ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༣༢ པའི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཆུའི་ཐནོ་སྐྱེད་ཀྱི་བཀོད་ཚོགས་ བཟ་ོདགོ་
པའི་ གནང་བ་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན། གནང་བ་འདི་དང་འཁྲིལ་ བོན་ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༨ གི་ 
འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་རྒྱ་ཨང་ སི-༢/༢༧༧ གི་ཐོག་ གཤམ་འཁོད་ཚུ་ཚུད་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་བཀོད་ཚོགས་
གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 

རིམ་ཨང་། ཁེ་གྱོང་ཡདོ་པའི་ལས་སྡེ། བཀོད་ཚགོས་ འཐུས་མི། 
1. རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས། ༡. དྲུང་ཆེན་ ཁྲི་འཛིན་སྦེ།  

༢. ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་འགོ་འདྲེན་སྡེ་ཚན་གྱི་དབུ་འཛིན་ དྲུང་ཆེན་ 
འཐུས་མི་སྦེ།  

2. བསན་རྒྱས་ལྷན་ཁག ༡. ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ནུས་ཤུགས་ལས་ཁུངས། ༢. གཙོ་
འཛིན། ས་རིག་དང་ས་གཏེར་ལས་ཁུངས། 

3. ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ། ཁྲོམ་དཔོན། 
4. གསོ་བའི་ལྷན་ཁག དྲུང་ཆེན། མི་སྡེ་གསོ་བའི་ལས་ཁུངས། 
5. ནང་སྲིད་དང་སརོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག      དྲུང་ཆེན། ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས། 
6. རྒྱ་འཛིན་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་སྡེ།    འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། 
7. ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག    མདོ་ཆེན། ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་དང་བཟོ་རིག་ཞབས་ཏོག་ལས་

ཁུངས།  
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8. ས་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག            ༡. མདོ་ཆེན། སོ་ནམ་ལྷན་ཁག 
༢. མ དོ་ཆེན། རང་བཞིན་སར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཞིབ་འཚོལ་
ཚོགས་སྡེ།  
༣. གཙོ་འཛིན། ཆུ་རྐའི་ས་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན། 
༤. གཙོ་འཛིན། ཆུའི་ལས་ཁུངས། ཨོན་དབང་ཕྱུག་མཐའ་
འཁོར་ཞིབ་འཚོལ་དང་ཉམས་སྲུང་སྤེལ་ཁང་།  

 

བཀོད་ཚོགས་འཐུས་མི་གི་ འགན་ཚད་ནང་ “བཀོད་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚུ་ ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་༤ ལུ་དང་ ངེས་པར་མཁོ་བའི་
སྐབས་ལུ་ འཛོམས་དགོ” ཟོར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ལས་འགོ་བཙུགས་ 
བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ཚར་༤ ལས་མ་ ཚོགས་པར་འདུག བཀོད་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་དང་པ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་
༤ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༦ ལུ་ཚོགས་ཡོདཔ་དང་ ཐེངས་གཉིས་པ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི༌ཟླ་༠༡ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༢༩ དེ་ལས་ གསུམ་
པམ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༡༢པའི་ སྤྱི་ཚེས་༡༦ ལུ་ཚོགས་སྟེ་འདུག ཞལ་འཛོམས་མཇུག་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༠༡ 
པའི་ སྤྱི་ཚེས་༡༣ ལས་༡༤ ཚུན་ ཚོགས་སྟེ་འདུག 
 

བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་འདི་ཁག་ཆེ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ཆུའི་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ བཀོད་ཚོགས་འདི་ ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་ཚུའི་ངོ་
ཚབ་གཙོ་བ་ོཅིག་ཨིནམ་དང་ བཀོད་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་འདི་གིས་ ཕན་ཚུན་གྱི་ཆུའི་གནད་དོན་ཚུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི་དང་ 
ཆུའི་འཛིན་སྐྱོང་གོང་འཕེལ་གྱི་ལམ་སོན་བྱིན་ནི་ དེ་ལས་ གནས་རིམ་སོ་སོའི་ནང་ ཆུའི་གྲ་སྒྲིག་གི་གནས་སངས་ཚུ་གསལ་
བཀོད་འབད་ནིའི་ཚུལ་མཐུན་གྱི་གོ་སྐབས་བྱིནམ་ཨིན། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ གི་ཤུལ་ལས་ བཀོད་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་མ་
ཚོགས་པར་ཡོདཔ་དང་ འ དི་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆུའི་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ དང་འདོད་དང་ ཚ་གྱང་
མེད་པའི་ བརྡ་མཚོན་སོནམ་ཨིན་པས། འདི་གིས་ རང་རྐྱང་སྦེ་ལཱ་འབད་དགོཔ་འཐོན་ཡོདཔ་ལས་ ཁེ་ཕན་ལེན་མི་ཚུ་ལུ་ ཉེན་
སྲུང་དང་ལྡན་པའི་འཐུང་ཆུ་ ལངམ་སྦེ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནིའི་ སྤྱིར་བཏང་གི་གྲུབ་འབྲས་ལུ་ ཐ་ོཕགོ་སྟེ་འདུག 
 

དཔེར་ན་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ཚུ་དང་ བརྗེ་སོར་མ་འབད་བར་འདུག 
རྒྱལ་འཛིན་ནད་རིགས་བཀག་ཐབས་ལྟེ་བ་གིས་ཡང་ རང་སྐྱོང་གསང་ལྟའི་ལས་སྡེ་ཅིག་སྦེ་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་ཚུ་བརྟག་དཔྱད་འབད་
ནི་ཡོདཔ་དང་ བརྟག་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ཚུ་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ རིམ་མཐུན་མེད་པའི་སྒོ་ལས་ བརྗེ་སོར་འབད་དེ་
འདུག དགོས་མཁོའི་གསལ་བཀོད་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ཡང་ བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་འཐོབ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ 
དང་ལེན་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་བཞག་སྟེ་འདུག 
 

ད་རུང་ དཔེ་གཞན་ཅིག་བཀོད་པ་ཅིན་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་(ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ད་
ལོྟ་ཡོད་པའི་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་སྙན་ཞུ) ཚུ་ལུ་ དང་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་ དོན་ཚན་ཨང་
༣.༢.༣.༥ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  
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༣.༢.༣.༥ ཞབས་ཏགོ་ལྷན་ཁག་གི་གྲོས་འདེབས་ལུ་ དང་ལེན་མ་འབད་བར་ཡདོཔ།   

འབྲུག་གི་ཆུའི་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༤ ཅན་མའི་རྩ་ཚན་༩(ཀ) པའི་ནང་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ “ཁྲོམ་སྡེ་ནང་འཁོད་ཀྱི་
འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྐབས་བབས་ཀྱི་གནས་རིམ་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ དེའི་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ ལེགས་བཅོས་
ཐབས་ལམ་གྱི་དོན་ལུ་ ལམ་ལུགས་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་དང་ ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ གཏན་འབེབས་བཟོ་དགོཔ།” ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག 
 
གོང་གི་རྩ་ཚན་དང་འཁྲིལ་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གི་ ཆུ་དང་གཙང་སྦྲ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་འཐུང་ཆུ་
ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་གི་དམིགས་དོན་བསྐྱེད་དེ་ རང་རྐྱང་གི་ཞིབ་འཚོལ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ 
སྙན་ཞུ་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ནང་ ཕུལ་ཏེ་འདུག ཞིབ་འཇུག་ནང་ལུ་ དམིགས་བསལ་སྦེ་ ས་གོ་དང་འཁྲིལ་ཆུའི་
ཞབས་ཏོག་གི་ཁྱབ་ཚད་དང་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ལོྷད་ལམ་ དེ་ལས་ བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་དུས་ཡུན་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ལངས་ཚད་དང་ 
བོ་གཏད་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལུ་གཏང་ཚུགས་པའི་ཟད་འགྲོ་ བཟའ་ཚང་གི་འཐུང་ཆུ་བཅོས་བཞག་ ཆུ་དཀོན་དྲགས་ཀྱི་གནས་
སངས་ ཆུ་བདག་སྲུང་གི་ལན་ལེན་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཡིད་ཚིམ་ནུས་པ་ དངུལ་སོད་རུང་བ་དང་ འཐུང་ཆུ་མེན་པའི་ལག་ལེན་
གཞན་ཚུ་གི་ཐོག་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་འདུག 
ཞིབ་འཇུག་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ གྲོས་འདེབས་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏ་ོལེ་ཤ་རང་ཕུལ་
ཡོད་མི་ཚུ་གཤམ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

 བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་ བར་བི་ས་ སེམས་རྟོག་ཁ་དང་ ལུང་བརྟེན་ཕུག་ས་གོ་ཚུ་ནང་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ས་
གནས་འཆར་གཞི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེའི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ཞབས་ཏོག་དང་ མཐུད་སྦྲེལ་འབད་
དགོཔ།   

 ཁྲོམ་སྡེ་ནང་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཆུའི་བཀྲམ་སྤེལ་འདྲ་མཉམ་སྦེ་ཡོདཔ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོཔ། 
 ཆུའི་རྟེན་གཞི་ཡར་དྲག་བཏང་དགོཔ། 
 ཁྲལ་དང་འོང་འབབ་མེད་པའི་ཆུ་མར་ཕབ་འབད་དགོཔ། 
 ཆུ་མ་ལངས་པའི་དཀའ་ངལ་བསལ་ཐབས་ལུ་ ཐབས་ལམ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ། 
 ཆུའི་ཉམས་སྲུང་གི་སྐོར་མི་སེར་ཚུ་ལུ་གོ་བརྡ་སོད་དགོ། 
 འཐུང་ནི་མ་ཡིན་པའི་ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ སོར་ཚབ་ཆུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དགོཔ། 
 ཚོང་འགྲེན་གཅེས་སྐྱོང་ཞབས་ཏོག་ཡར་རྒྱས་དང་ བརྡ་སོད་འབད་དགོཔ། 
 ཆུ་ཉེན་སྲུང་འཆར་གཞི་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ། དང་ 
 ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ཕྱི་མི་ལུ་འབད་བཅུག་དགོཔ། (མི་མང་དང་སྒེར་སྡེའི་མཉམ་འབྲེལ་ཐབས་ལམ) 

ལྷག་པར་དུ་  ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གི་ ཆུ་དང་གཙང་སྦྲ་སྡེ་ཚན་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༠༤ པའི་སྤྱི་
ཚེས་༡༡ ལུ་ཞིབ་འཚོལ་སྙན་ཞུ་ཅིག་ཕུལ་ཏེ་འདུག འདི་དང་འཁྲིལ་ སྤྱི་ཚེས་༡༡/༠༤/༢༠༡༦ གི་ ཡིག་ཚང་དྲན་ཐོ་ཨང་༣༠/ཀྲི་
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ཀྲི/ཨའི་དྲི་/དྲབལུ་ཨེསི/༢༠༡༥-༢༠༡༦/༡༣༣༨ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་བཏནོ་ཏེ་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་ལུ་དང་
ལེན་འབད་ནི་གི་དནོ་ལས་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དེ་འདུག 
 

ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཕུལ་ཡོད་རུང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་དང་ལེན་མ་འབད་བར་
འདུག ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་དང་ལེན་མ་འབད་མི་འདི་ རོྩལ་སྒྲུབ་མེད་པའི་ བརྡ་མཚོན་སོནམ་ཨིནམ་དང་ འདི་གིས་ ཁེ་
ཕན་ལེན་མི་ཚུ་ལུ་ བོ་གཏད་ནུས་པའི་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་ལུ་ བར་གེགས་འབད་དེ་འདུག 

༣.༢.༣.༦ འཐུང་ཆུའི་ འཆར་གཞི་ཨམ་མེདཔ། 

འཐུང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ གལ་ནད་ཅན་གྱི་ཆ་ཤས་གཅིག་ཨིན། འཐུང་ཆུའི་
འཆར་གཞི་ཨམ་གྱི་དམིགས་དོན་འདི་ མ་འངོས་པའི་མི་རབོས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྤུས་ཚད་དང་འབོར་ཆེན་ལྡན་པའི་འཐུང་ཆུ་ཡོདཔ་
ངེས་གཏན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ གདམ་ཁ་ཡོད་པའི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཐབས་ལུ་ཨིན། 
 

འདི་གལ་ཅན་ཨིནམ་ངོས་འཛིན་ཏེ་ འབྲུག་གི་ཆུའི་སྒྲིགས་གཞིའི་༢༠༡༤ རྩ་ཚན་༩(ཁ) པའི་ནང་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་རྒྱལ་ཡོངས་འཐུང་
ཆུ་དང་བཙོག་ཆུ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཨམ་དེ་ ས་གནས་གཞུང་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ལས་བཟ་ོདགོ་པའི་ལཱ་
འགན་འདི་ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ལུ་ཕོགས་སྦེ་འཁོད་དེ་འདུག ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཡོངས་འཐུང་ཆུ་གི་འཆར་གཞི་ཨམ་དེ་ ད་ལོྟ་ཡང་
མ་བཟོ་བར་འདུག 
  
ཐིམ་ཁྲོམ་ནང་ལུ་ བོ་གཏད་ནུསཔ་དང་ འདྲ་མཉམ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་དང་ལྡན་པའི་འཐུང་ཆུ་ཚུ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་མེད་
པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཅིག་ འཐུང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། 

༣.༢.༣.༧ སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་དངོས་ཆས་ཐ་ོགཞུང་དང་ ཆུའི་མི་ཊར་གྱི་གནས་སྡུད་གཞི་མཛདོ་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཡངོས་རྫགོས་མེདཔ། 

ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁོངས་ནང་ཡོད་པའི་ སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་ ཆུའི་མི་ཊར་གྱི་དངོས་ཆས་ཐ་ོགཞུང་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་འདི་ ཁྲིམས་
ལུགས་ལྟར་ དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ རྒྱུའི་ཁྲལ་དང་ གཞན་མི་ཁྲལ་ དཔེར་ན་ ཆུའི་གླ་འཐུས་ཚུ་བཀལ་ནི་དོན་ལས་ ཁག་ཆེ་
དྲག་ཅིག་ཨིན། 
 

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡོད་པའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་ དངོས་ཆས་ཐོ་བཀོད་དེ་ ས་ཆའི་བརྡ་དནོ་རིམ་ལུགས་ནང་ལས་བཏོན་ཡོད་
པའི་ སབ་ཁྲ་སྦེ་འདུག རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཧེ་མའི་རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་
༡༢༦༠༨ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་འགག་ཆ་བཏོན་ཡོད་རུང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ད་ལོྟ་ཡང་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་དངོས་
ཆས་ཐོ་གཞུང་ཚུ་ ལངམ་སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། 
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ལྷག་པར་དུ་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་དངོས་ཆས་ཐོ་གཞུང་མ་བཟོ་བར་ཡོད་རུང་ མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥ ཟད་
སོང་བཏང་སྟེ་འདུག འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཆུའི་མི་ཊར་བཀྲམ་སྤེལ་དང་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་པའི་ 
གནས་སྡུད་གཞི་མཛོད་ཡང་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་འདུག ད་ལོྟ་ ཆུའི་མི་ཊར་བཀྲམ་སྤེལ་དང་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་པའི་ཐོ་
བཀོད་ཚུ་ མཁོ་ཆས་གཞན་མི་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་རང་ མཛདོ་ཆས་ཐོ་དེབ་ནང་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་འདུག ཐོ་དེབ་འདི་ཡང་ ཆ་ཚང་
དང་ དུས་མཐུན་མེདཔ་ དེ་ལས་ འདི་ནང་ལུ་ ཚོང་མགྲོན་པའི་ མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་དང་ ཁ་བྱང་ ཁྲམ་ཨང་ སྒྲིང་ཁྱིམ་
ཨང་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་བཀོད་པར་འདུག 
  
འདི་ལས་བརྟེན་ ཐིམ་ཁྲོམ་ལུ་ ཆུའི་མི་ཊར་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་མི་དང་ གནས་ཡོད་ཀྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་གྱངས་ཁ་ཚུ་ ཏན་ཏན་
སྦེ་སོན་མི་ཚུགས་ནི་དང་ འདི་ལས་བརྟེན་ འོང་འབབ་ཐོན་སྐྱེད་(ས་གནས་ཀྱི་ཁྲལ་དང་ འཐུས་ཚུ་) དང་ འཐུང་ཆུའི་མཐུད་
སྦྲེལ་ཚུ་ ངེས་གཏན་བཟོ་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། 

 

༣.༢.༣.༨ ཆུའི་ཐནོ་སྐྱེད་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་ཟིན་བྲིས་ ཐག་གཅད་མ་བཟ་ོབར་ཡདོཔ།  

ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་འདི་ ཆུ་རྐ་ཚུ་ནང་ལས་ཆུའི་ལངས་ཚད་དང་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་ཚུ་གི་ཐོག་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ཡོད་མི་
འདི་ལུ་སབ་ཨིན། ཆུའི་ཐནོ་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ཡོད་པ་ཅིན་ ད་ལོྟ་དང་ མ་འངོས་པའི་དགོས་འདོད་ཚུ་སྒྲུབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཆུའི་རྐ་
སོ་སོ་ཚུ་ནང་ལས་ འཐུང་ཆུའི་བགོ་སྐལ་ཚུ་ཚུལ་དང་ལྡནམ་སྦེ་ཡོད་མེད་ཀྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་འཐབོ་ནི་གི་ཁེ་ཕན་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

འབྲུག་གི་ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཆུའི་ཐ་ོགཞུང་བཟ་ོནི་གི་ལཱ་འགན་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་
སངས་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕོགཔ་ཨིནམ་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལུ་ ལཱ་དེ་ གྲོས་སོན་པ་ལུ་ མ་དངུལ་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་༨,༧༨༤ སྦེ་
སོད་དེ་འདུག ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ འབྲུག་གི་ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་
འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལས་རང་ བཟོ་སྟེ་ཡོད་རུང་ ཆུའི་ཐོ་གཞུང་འདི་ ད་ལོྟ་བར་ན་ཡང་ ཟིན་བྲིས་སྦེ་རང་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་
འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

ད་ལོྟ་ ཆུ་ཡོད་མེད་ཀྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་དཀོན་དྲགས་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ ཆུའི་ཐ་ོགཞུང་ཐག་བཅད་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཆུའི་རྐ་ཚུ་ངོས་
འཛིན་འབད་ནི་དང་ གཙོ་རིམ་འགྲིག་ནི་དང་འབྲེལ་ཆགས་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་གྱི་བརྡ་དོན་དཀོན་དྲགས་སྦེ་ཡོད་མི་ལས་
བརྟེན་ འཐུང་ཆུ་གི་དོན་ལུ་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་ཆུའི་རྐ་ངོས་འཛིན་འབད་ཐབས་ལུ་ གྲོས་ཐག་བཅད་ནིའི་བྱ་རིམ་ལུ་ བར་གེགས་
འབྱུང་ནི་ཨིན་པས། དཔེར་ན་  ཆུའི་དགོས་འདོད་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་ཚུ་ ཆུའི་རྐ་ཚུ་གིས་བསལ་ཚུགས་མི་ཚུགས་ གཏན་
འབེབས་བཟ་ོནི་ལུ་ ལཱ་ཁག་གཏང་ནི་ཨིན་མས། 
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ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་མེད་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལཱ་འགན་གཙ་ོབ་ོགཅིག་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་གིས་ 
ཆུའི་རྐ་ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་དང་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི་ དེ་ལས་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ བརྡ་དོན་སྤེལ་ནི་ཨིན་མི་འདི་ འཐུས་ཤོར་
འབྱུང་ནི་ཨིན་པས།  

༣.༢.༣.༩ ས་གནས་འཆར་གཞི་གི་དནོ་ལུ་ ཆུ་རྐ་ཚུ་ངོས་འཛིན་མ་འབད་བར་ཡདོཔ། 

ས་གནས་འཆར་གཞི་འདི་ ས་གནས་དབང་འཛིན་དང་ལྡན་པའི ས་གནས་ཀྱི་འོས་ལྡན་འཆར་གཞི་དང་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་
ཐབས་ཤེས་ དབང་འཛིན་གྱིས་དུས་རིམ་ལྟར་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཐིམ་ཕུག་གཞི་བཀོད་འཆར་གཞི་དང་ ས་གནས་
འཆར་གཞི་༢༠༠༢ དུས་མཐུན་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ ལུ་ ས་གནས་འཆར་གཞི་༡༤ གྲ་སྒྲིག་དང་ འདྲི་
བསྟུན་འབད་ཐོག་ལས་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་གནང་བ་སྒྲུབ་སྟེ་འདུག 
 

ས་གནས་འཆར་གཞི་འདི་ནང་ སོད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་དགོ་པའི་ གཞི་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན་ ཆུའི་བཀྲམ་སྤེལ་ གློག་མེ་ བཙོག་ཆུ་
གཏང་ཚུལ་དང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་གྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་ཚུད་དགོཔ་སྦེ་འདུག ས་གནས་འཆར་གཞི་དང་ ཆུ་རྐ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་
དོན་ལུ་ ས་གནས་འཆར་གཞི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ ཆུ་རྐ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་ག་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ སྐལ་བཞག་
དང་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ མེདཔ་སྦེ་མཐོང་ཅི། ཨིན་རུང་ ས་གནས་འཆར་གཞི་རེ་རེ་བཞིན་དུའི་ ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་ཆུ་མཐུད་
སྦྲེལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་བལྟཝ་ད་ ས་གནས་འཆར་གཞི་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་འབད་དེ་མིན་འདུག       

ཐིག་ཁརམ་ཨང. ༡༡: ས་གནས་འཆར་གཞི་རེ་རེ་བཞིན་དུའི་ ད་ལྟོ་ཡདོ་པའི་ ཆུའི་མཐུད་སྦྲེལ། 
རིམ་ཨང ས་གནས་འཆར་གཞིའི་མིང་། ད་ལྟ་ོཡདོ་པའི་ཆུའི་མཐུད་སྦྲེལ།  

1. གསར་བི་ཐང་། ལྕངམ་སྒང་། 
2. བར་པའི་ས། ལྕངམ་སྒང་། 
3. ལུང་བརྟེན་ཕུ། ལྕངམ་སྒང་། 
4. སེམས་རོྟག་ཁ། ལྕངམ་སྒང་། 
5. ལྕང་འབང་དྲུག ལྕངམ་སྒང་། 
6. ལྕང་ཟམ་ཏོག (བར) མུ་ཏིག་ཐང་/ས་འོག་ཆུ་། 
7. ལྕང་ཟམ་ཏོག (སོད་དང་ སྨད) མུ་ཏིག་ཐང་/ས་འོག་ཆུ་། 
8. ལྷད་ཇོ-བསམ་གཏན་གླིང་–(ལྷད་ཇོ)  བྱུང་གཞི་ན། 
 ལྷད་ཇོ-བསམ་གཏན་གླིང་––(བསམ་གཏན་གླིང་) ཁྲོམ་སྡེའི་ཆུ་མཐུད་མེདཔ། 
9. བྱུང་གཞི་ན-པམ་མཚོ། ཁྲོམ་སྡེའི་ཆུ་མཐུད་མེདཔ། 
10. བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་། ཁྲོམ་སྡེའི་ཆུ་མཐུད་མེདཔ། 
11. གླང་ཇོ་ཕ་ཁ། བྱུང་གཞི་ན། 
12. ལྟག་བཱ། ཁྲོམ་སྡེའི་ཆུ་མཐུད་མེདཔ། 
13. སེམས་རོྟག་ཁ་བཟོ་བཅོས་ས་ཁོངས། (རྙིངམ) ལྕངམ་སྒང་། 
14. ཟི་ལུ་ཁ།  མུ་ཏིག་ཐང་/ བྱུང་གཞི་ན། 
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ཐིག་ཁྲམ་ཨང་༡༡ པའི་ནང་སོན་ཏེ་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ ས་གནས་འཆར་གཞི་༤ ལྷད་ཇོ་-བསམ་གཏན་གླིང་ པམ་མཚོ་ བདེ་ཆེན་
ཆོས་གླིང་དང་ ལྟག་བཱ་ཚུ་ནང་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་མེདཔ་དང་ འདི་ལས་བརྟེན་ ས་གནས་འཆར་གཞི་ནང་ཚུད་ཡོད་པའི་ 
ཁེ་ཕན་པ་ཚུ་ ད་ལོྟ་ཡང་ སྒེར་སྡེ་དང་ མི་སྡེའི་ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་ལས་བརྟེན་ཏེ་འདུག   

༣.༢.༣.༡༠ ཆུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏགོ་ཕྱིར་སདོ་འབད་ནི་ནང་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་ཡདོཔ། 

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེའི་ཆུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏོག་ དུང་ཅུང་གསར་མཐུད་འབད་ནི་ སར་ལོག་མཐུད་ནི་ མཐུད་སྦྲེལ་ཚུ་ཡར་
འདྲ་བཏང་ནི་ མི་ཊར་སོ་ནི་ ཆུ་རྐའི་མགོ་སོ་ནི་དང་ ཁང་ཁྱིམ་ཚུ་ནང་མཐུད་སོ་འབད་ནི་ཚུ་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཞུ་བ་པོ་
/ཚོང་མགྲོན་པ གཅེས་སྐྱོང་ལས་སོད་པ་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ཐོག་ལས་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་མཁོ་སོད་འབད་དེ་འདུག ཚོང་
མགྲོན་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བ་ནང་གི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གིས་ ཞུ་ཡིག་ཚུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་རང་སོའི་ལས་ཚན་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ 
བདེན་དཔྱད་དང་ ཞབས་ཏོག་འཐོབ་ནིའི་གནང་བ་སྒྲུབ་ནི་དོན་ལུ་ བཏང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༠༧ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༠༣ པ་ཚུན་ གཞུང་ལས་མི་སེར་(G2C) ཡོངས་འབྲེལ་རིམ་ལུགས་ལས་ 
དུས་རིམ་གནས་ཚད་བཀོད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ དུས་ཚོད་འགོར་ཡོད་མི་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབདཝ་ད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཞབས་ཏོག་མཁོ་སོད་འབད་ནི་ནང་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཅི། 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཞབས་ཏོག་མ་འདྲཝ་རེ་ནང་ དུས་ཡུན་ག་དེ་རེ་འགོར་ (Turn Around Time) 
ཡོདཔ་ཨིན་ན་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་ཨང་༡༢ པའི་ནང་བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན།  

 

ཐིག་ཁྲམ་ཨང་༡༢ པ་: ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཆུ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཞབསཏགོ་མ་འདྲཝ་ཚུ་བྱིན་མི་ནང་ དུས་ཚདོ་འགོར་ཡདོ་པའི་ཁ་གསལ། 

རིམ་
ཨང། 

 ཞབས་ཏགོ་གི་
དབྱེ་བ། 

ཞུ་ཡིག་ཐབོ་
ཡདོ་པའི་ 
གྲངས།  

དུས་ཡུན་
ཆོག་
ཡདོཔ། 
(ཉིན་
གྲངས) 

དུས་ཡུན་ཆོག་
ཡདོ་པའི་ནང་
ཡིག་ཆ་བཟ་ོ
སརོ་འབད་
ཡདོཔ། (ཨང་
གྲངས)  

དུས་ཡུན་ཆོག་
ཡདོ་མི་ལས་
ལྷག་ཡིག་ཆ་
བཟ་ོསརོ་འབད་
ཡདོཔ། (ཨང་
གྲངས) 

 ཡིག་ཆ་
དུས་
འགོར་
ཡདོ་པའི་ 
བརྒྱ་ཆ་
ནང་།  

དུས་ཚདོ་
འགོར་
ཡདོ་པའི་
དཔྱ་ཚད། 
( ཉིན་
གྲངས) 

དུས་ཚད་
ཉུང་
མཐའ་
འགོར་
ཡདོཔ། 
(ཉིན་
གྲངས) 

དུས་ཚདོ་མང་མཐའ་
འགོར་ཡདོཔ། 
(ཉིན་གྲངས) 

1. 

ཆུའི་དུང་ཅུང་
གསར་མཐུད་
འབད་ནི། 

666 3 ལིས 7  142 524 79% 43 1 443 

2. 
སར་ལོག་མཐུད་
ནི། 6 3 ལིས 7 4 2 33% 10 1 41 

3. 
མཐུད་སྦྲེལ་ཚུ་
ཡར་འདྲ་བཏང་ནི། 8 3 ལིས 7 7 1 13% 2 1 8 

4. མི་ཊར་སོ་ནི། 134 3 ལིས 7 103 31 23% 6 1 50 
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5. ཆུ་རྐའི་མགོ་སོ་ནི། 5 3 ལིས 7 3 2 40% 26 1 65 

6. 

ཁང་ཁྱིམ་ཚུ་ནང་
མཐུད་སོ་འབད་
ནི། 

44 3 ལིས 7 28 16 36% 15 1 98 

ཡངོས་བསམོས 863  287 576     

 
ཐིག་ཁྲམ་ཨང་༡༢ པའི་ནང་སོན་ཡོད་དོ་བཟུམ་ ཞུ་ཡིག་བསོམས་༨༦༣ ཡོད་ས་ལས་ ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༣༣ 
མཚོན་པའི་ཞུ་ཡིག་༢༣ འདི་ ཆོག་ཡོད་པའི་དུས་ཡུན་འདི་ནང་ བཟོ་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ ཞབས་ཏོག་གེ་ར་ལུ་ 
ཉིན་གྲངས་༣ ལས་༧ གྱི་རྩིས་ཨིནམ་དང་ བརྒྱ་ཆ་༦༧ མཚོན་པའི་ཞུ་ཡིག་༥༧༦ འདི་ ཆོག་ཡོད་པའི་དུས་ཡུན་ལས་ལྷག་
འགོར་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཞུ་ཡིག་ལ་ལུ་ཅིག་ ཉིནམ་གཅིག་ལུ་རང་ བཟོ་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལ་ལུ་ དུས་ཡུན་ལ་ཤེ་ 
(དཔེར་ན་ གནས་དནོ་ ཆུའི་དུང་ཅུང་གསར་མཐུད་འབད་ནི་ནང་ དུས་ཡུན་ཉིན་གྲངས་མཐོ་ཤོས་༤༤༣) འགོར་ཏེ་འདུག 
 

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་བྱིན་ཡོད་པའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ གསར་མཐུད་བྱིན་ནི་ནང་ དུས་ཡུན་དཔྱ་ཚད་ ཉིན་གྲངས་༤༣ དང་ 
ཆུ་རྐའི་མགོ་སོ་ནི་ནང་ཉིན་གྲངས་༢༦ གི་སྒོ་ལས་ དུས་ཡུན་ལེ་ཤ་འགོར་སྟེ་འདུག 
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ཞུ་ཡིག་༨༦༣ བཙུགས་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ གཙོ་བ་ོརང་ 
བརྒྱ་ཆ་༧༧ མཚོན་པའི་ ཆུ་གསར་མཐུད་འབད་ནི་དང་
འབྲེལ་བའི་ཞུ་ཡིག་༦༦༦ འདུག ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ གོང་གི་
ཞབས་ཏོག་གཙོ་བ་ོལུ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཡོད་པའི་ཡོངས་
བསོམས་ནང་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༧༩ འདི་ཡུན་འགྱངས་སྦེ་ལུས་
ཡོདཔ་དང་ དེ་ ཞུ་ཡིག་ཚུ་ བཟོ་བཅོས་འབད་ནི་དུས་ཡུན་
འགོར་ཡོདཔ་མི་ནང་ལས་ བརྒྱ་ཆ་མཐོ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པས། 
ཁྲོམ་སྡེ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཞུ་ཡིག་བཟོ་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་
ལུ་ དུས་ཡུན་ལེ་ཤ་འགོར་མི་འདི་ གཞུང་ལས་མི་སེར་རིམ་
ལུགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ དུས་ཚོད་མང་
ཤོས་ཅིག་ ཆུ་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ 
ས་གནས་ཁར་ལས་ཕར་འགྱོ་དགོཔ་དང་ གཞན་མི་བདག་
སྐྱོང་གི་ལཱ་འབད་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཡོདཔ་
ཨིན། ཁོང་གིས་ ཞུ་བ་པོ་ཚུ་གིས་ ལན་གསལ་ཕྱི་མི་ལས་
བརྟེན་ ཆུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནི་ནང་ ཡུན་
འགྱངས་འབད་ལུས་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན། 
ཆུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ དུས་ཐོག་ལུ་མ་བྱིན་མི་འདི་
གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ལཱ་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ མ་འབད་བའི་
བརྡ་མཚོན་སོནམ་མ་ཚད་ ཞུ་བ་པ་ོཚུ་ལུ་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་
འབད་ནི་ནང་ལུ་ཡང་ བར་གེགས་འབྱུང་སྟེ་འདུག 

༣.༢.༣.༡༡ ཉོག་བཤད་དང་ལེན་དནོ་སྨིན་ཅན་སྦེ་ མ་འབད་བར་ཡདོཔ། 

ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ ཆུའི་ཉོག་བཤད་ཚུ་ གཞུང་ལས་མི་སེར་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་དང་ ཕན་ལམ་ཞབས་ཏོག་གི་སྒོ་ལས་ དྲོ་པ་ 
ཆུ་ཚོད་༩ ལས་ ཕྱི་རུ་༨ ཚུན་ བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་ཐགོ་ལས་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཕན་ལམ་བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་ཐོག་ཕུལ་ཡོད་པའི་ 
ཉོག་བཤད་ཚུ་ ཡིག་ཚང་དུས་ཚོད་དང་ ཡིག་ཚང་མ་ཨིན་པའི་དུས་ཚོད་
གཉིས་ལུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

ཚོང་མགྲོན་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བའི གཞུང་ལས་མི་སེར་གྱི་ལས་སོད་པ་གིས་ 
གཞུང་ལས་མི་སེར་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་ ཕུལ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཆུ་

ཚངོ་མགྲིན་པ། 

འགོ་བརྩུགས། 

ཚངོ་མགྲིན་ཞབས་ཏགོ་ལྟེ་བ། 
ཆུ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉོག་བཤད་/འདྲི་དཔྱད་/ཞུ་
བ/ཞུ་ཡིག/བརྡ་དོན་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ འགྲེམས་ཐོག་ 
གློག་འཕྲིན་ མི་ངོམ ཡང་ན་ བརྒྱད་འཕྲིན་ཐོག་ 
ལེན་ནི་དང་ ཐོ་བཀོ་འབད་ནི། 
 

ཚངོ་མགྲིན་ཞབས་ཏགོ་ལྟེ་བ། 
ལས་སོད་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་(ཆུ)ལུ་བཏང་ནི་ 
ཞུ་བ་མཇལ་ནི་ ཚོང་མགྲོན་པ་ལུ་ གནས་
རིམ་ བརྡ་དོན་འབད་ནི། 

ལས་སདོ་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་། (ཆུ) 
ཞབས་ཏོག་བྱིན་ཡོད་པའི་ ཁ་གསལ/མཁོ་ཡིག་
ལེན་ནི། སྡེ་ཚན་ཚུ་ མཇལ་ནི་དོན་ལུ་ ལས་ཚབ་
བཏང་ནི། (ཚོང་མགྲིན་ག་དེ་འདྲ་མཇལ་ནི) 
ལཱ་འབད་ཡོད་མི་སྐོར་ལས་ གསལ་བཀོད་འབད་
ནི། 

ཚངོ་མགྲིན་ཞབས་ཏགོ་ལྟེ་བ་སྙན་ཞུ་
ཕུས་ནི། 

ཚོང་མགྲིན་པ་ཚུ་ལུ་དང་ལེན་དང་ དུས་
མཐུན་གནས་སྡུད་ཙུཡ་ཡི་ བརྡ་སོད་ནི།  
མཐའ་མཇུག། 

ཆུའི་ཉོག་བཤད་ཐ་ོབཀོད་དང་ མཇལ་ཡདོ་ཀྱི་ ཤགོ་ཁྲམ། 

དུས་ཡུན་ཆོག་
ཡོདཔ:  དུས་

ཚད་༡། 

ཞུ་ཡིག་ལ་ལུ་ཅིག་ཉིནམ་གཅིག་ལུ་རང་ བཟ་ོསརོ་འབད་
ཡདོཔ་དང་ ལ་ལུ་ ཉིན་གྲངས་མཐོ་ཤསོ་༤༤༣ འགོར་
ཏེ་འདུག 
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བཀྲམ་སྤེལ་སྡེ་ཚན་གྱི་ ལས་སོད་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ལས་ཚན་ནང་གཏང་ད་ོཡོདཔ་ཨིན། ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་སྡེ་ཚན་གྱི་ ལས་སོད་དང་
རྒྱུན་སྐྱོང་ལས་ཚན་ནང་ལས་ སྡེ་ཚན་གཅིག་ ཉོག་བཤད་བསལ་ཏེ་ ཚོང་མགྲོན་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བ་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་གི་དོན་
ལས་ གཏང་སོལ་འདུག 
 
ཡིག་ཚང་དུས་ཚོད་ནང་ ཕན་ལམ་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཐོག་ལས་ ཆུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོག་བཤད་ཐོབ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཚོང་མགྲོན་ཞབས་
ཏོག་ལྟེ་བ་གིས་ ཉོག་བཤད་ཐ་ོདེབ་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ཐོ་བཀོད་འབད་ཚརཝ་ཅིན་ འདི་འཕོ་ལས་ ཚོང་མགྲོན་
ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བ་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཆུ་དུང་བཅོ་པ་ལུ་ ཉོག་བཤད་ཁ་གསལ་སྦེ་བཤད་དེ་ དཀའ་ངལ་བསལ་བར་
བཏངམ་ཨིན། ཉིནམ་འདི་ལུ་རང་ ལས་སོད་པ་གིས་ ཚོང་མགྲོན་པ་འདི་ལུ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཐགོ་ལས་ ཉོག་བཤད་དེ་བསལ་
ཡོད་མེད་ཀྱི་ བསམ་ལན་ཚུ་ཡང་ལེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

ཡིག་ཚང་དུས་ཚོད་མ་ཨིན་པའི་ ཕན་ལམ་ལེན་ཡོད་པའི་ཞུ་ཡིག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་གཅིག་བཟ༌ོབཞིནམ༌ལས༌ དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་
ཚོད་ཁར་ ཉོག་བཤད་ཚུ༌ དང་ལེན་འབདཝ་ཨིན། སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ དུས་མིན་ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་འདི་ལུ་ དུས་འཐེབ་ཀྱི་གླ་ཆ་
བྱིན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ལཱ་འདི་འབད་ཚརཝ་ཅིན་ སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ ཉོག་བཤད་ཀྱི་ཐོ་བཀོད་འདི་ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཆུ་
བཀྲམ་སྤེལ་སྡེ་ཚན་གྱི་ ལས་སོད་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ལས་ཚན་ལུ་ ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།  
 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཉོག་བཤད་བསལ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ བཀོལ་སོད་བྱ་རིམ་གནས་ཚད་(SOP) ནང་བྱིན་
ཡོད་པའི་ དུས་ཡུན་འགོར་ཡོད་(TAT) ཀྱི་ དུས་རིམ་གནས་ཚད་བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། བརྟག་ཞིབ་ནང་ གཞུང་
ལས་མི་སེར་ཡོངས་འབྲེལ་རིམ་ལུགས་(སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༧ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ཚུན་)དང་ ཕན་ལམ་ (སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༧ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ཚུན་) ཀྱི་སྒོ་ལས་བཟོ་བཅོས་འབད་ཡོད་མི་གཉིས་ཆ་རང་ཚུད་ཡོདཔ་ཨིན། 
བརྟག་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ནང་ལུ་ ཉོག་བཤད་བསལ་འཐབ་ལུ་དུས་ཡུན་འགོར་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་ཨང་༡༣ ནང་སོན་ཡོདཔ་ཨིན། 

ཐིག་ཁྲམ་ཨང་༡༣ པ་: ཆུ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉོག་བཤད་བསལ་ནི་གི་དནོ་ལུ་ དུས་ཡུན་འགོར་ཡདོཔ། 
ཉོག་བཤད་ཁ་མ་འདྲཝ་བཀོད་

ཡདོཔ། 
ཉོག་བཤད་བཀོད་
ཡདོ་པའི་གྱངས་ཁ། 

དུས་ཚདོ་ཉུང་མཐའ་
འགོར་ཡདོཔ། 

དུས་ཚད་མང་མཐའ་
འགོར་ཡདོཔ། 

དུས་ཚད་འགོར་ཡདོ་
པའི་ དཔྱ་ཚད། 

གཞུང་ལས་མི་སེར་ཡོངས་འབྲེལ་
ཉོག་བཤད་ཞབས་ཏོག 

324.00 ཉིནམ་༡ ཉིནམ་༦༧ ཉིནམ་༤ 

དམིགས་བསལ་བརྒྱུད་འཕྲིན་
ཞབས་ཏོག་དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་༩ ལས་ 
ཕྱི་རུ་༥ ཚུན། 

232.00 ཉིནམ་༡ ཉིནམ་༩༧ ཉིནམ་༣ 

དམིགས་བསལ་བརྒྱུད་འཕྲིན་
ཞབས་ཏོག་ཕྱི་རུ་ཆུ་ཚོད་༥ ལས་ 
༩ ཚུན་། 

336.00 སྐར་མ་༥ དུས་ཚོད་༡༨ སྐར་མ་༥༩ 
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ཐིག་ཁྲམ་ཨང་༡༣ པའི་ནང་སོན་ཡོད་པ་ལྟར་ གཞུང་ལས་མི་སེར་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ ཉོག་བཤད་༣༢༤ ཐ་ོ
བཀོད་ཡོད་མི་ནང་ལས་ ཉོག་བཤད་བསལ་ནི་གི་དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་དཔྱ་ཚད་ ཉིནམ་༤ འགོར་ཏེ་འདུག གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་
ལུ་ ཆོག་ཡོད་པའི་དུས་ཡུན་གནས་ཚད་དུས་ཚོད་༡ ལས་ ཉོག་བཤད་བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ མཐོ་ཤོས་ ཉིནམ་༦༧ འགོར་སྟེ་
འདུག ཨིན་རུང་ ཉོག་བཤད་མང་ཤོས་ཅིག་ ཉིནམ་གཅིག་ནང་རང་བསལ་ཡོདཔ་དང་ ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༤༥ 
མཚོན་པའི་ཉོག་བཤད་༡༤༥ འདི་ ཆོག་ཡོད་པའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་གནས་ཚད་ནང་རང་ བཟོ་བཅོས་འབད་དེ་འདུག 
 

ཡིག་ཚང་དུས་ཚོད་ནང་ ཕན་ལམ་གྱི་ཐོག་ལས་བཀོད་ཡོད་པའི་ཉོག་བཤད་ཚུ་ བཟོ་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆོག་ཡོད་པའི་
དུས་ཚོད་ལས་ ལེ་ཤ་འགོར་ཏེ་འདུག ཉོག་བཤད་༢༣༢ བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་བལྟཝ་ད་ ཉོག་བཤད་བསལ་ནི་གི་
དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་དཔྱ་ཚད་ ཉིནམ་༣ འགོར་སྟེ་འདུག ཉོག་བཤད་ལ་ལུ་ཅིག་ཉིནམ་༡ ནང་རང་བསལ་ཡོད་རུང་ ལ་ལུ་ 
མཐོ་ཤོས་ཉིན་གྲངས་༩༧ འགོར་ཏེ་འདུག ཉོག་བཤད་ཡོངས་བསོམས་༢༣༢ ཡོད་ས་ལས་ ཉོག་བཤད་༡༣༧ (ཡོངས་བསོམས་
ལས་ བརྒྱ་ཆ་༥༩) དེ་ ཆོག་ཡོད་པའི་དུས་ཡུན་གནས་ཚད་ དུས་ཚོད་༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ མ་བསལ་བར་འདུག 
 

ཡིག་ཚང་དུས་ཚོད་མ་ཨིན་པའི་ ཕན་ལམ་ཐོག་ལས་བཀོད་ཡོད་པའི་ ཉོག་བཤད་ཚུ་ལུ་བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ད་ ཉོག་བཤད་
བསལ་ནི་གི་དནོ་ལུ་ དུས་ཡུན་དཔྱ་ཚད་ སྐར་མ་༥༩ འགོར་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཡོདཔ་དང་ འདི་ ཆོག་ཡོད་པའི་དུས་ཡུན་གནས་
ཚད་དུས་ཚོད་༡ ལས་ ཉུངམ་སྦེ་འགོར་ཏེ་འདུག ཡོངས་བསོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ་༦༡ མཚོན་པའི་ཉོག་བཤད་༢༠༨ འདི་ དུས་
ཡུན་དུས་ཚོད་༡ གི་ནང་འཁོད་བཟོ་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་དང་ བརྒྱ་ཆ༣༨ 
མཚོན་པའི་ཉོག་བཤད་༡༢༨ འདི་ ཆོག་ཡོད་པའི་དུས་ཡུན་གནས་ཚད་ 
དུས་ཚོད་༡ ལས་ལྷག་འགོར་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༡ མཚོན་པའི་
ཉོག་བཤད་༤ འདི་ མ་བསལ་བར་འདུག 
 

ཉོག་བཤད་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་འཁྲིལ་ རེ་ཅིག་སྐབས་ དུས་ཚོད་ལེ་ཤ་
དགོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཉོག་བཤད་ཚུ་བསལ་ནི་ལུ་ དུས་ཚོད་འགོར་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ གཞུང་ལས་མི་
སེར་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་གཞན་བཀོལ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ དུས་ཚོད་ཁར་ཉོག་བཤད་
བསལ་ནི་ནང་ གཙ་ོབོར་སོན་མི་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཆོག་ཡོད་པའི་དུས་ཡུན་གནས་ཚད་ དུས་ཚོད་༡ འདི་ཡང་ མཐོ་
འདོད་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ གནས་ཚད་འདི་དང་ ཐ་དད་སོམ་སྦེ་འབྱུང་སྟེ་འདུག 
 

ཡིག་ཚང་དུས་ཚོད་མ་ཨིན་པའི་ ཕན་ལམ་ཐོག་ལས་བཀོད་ཡོད་པའི་ཉོག་བཤད་ཚུ་ དུས་འཐེབ་གླ་འཐུས་སོད་ཐོག་ལས་ གཞན་
ཉོག་བཤད་ཚུ་དང་ཕདཔ་ འདི་འཕོ་ལས་བསལ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཉོག་བཤད་ཚུ་ དུས་ཐོག་ལུ་དང་ལེན་འབད་མ་ཚུགས་པར་
ཡོད་མི་དེ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ མི་སེར་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཕན་ནུས་ཅན་སྦེ་མཁོ་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ ཚོང་མགྲོན་པ་
ཚུ་ལུ་ བྱ་བཏབ་མ་བདེཝ་འབྱུང་སྟེ་འདུག  

 

 

ཡིག་ཚང་དུས་ཚོད་མ་ཨིན་པའི་ ཕན་ལམ་ཐོག་ལས་ བཀོད་
ཡོད་པའི་ ཉོག་བཤད་ཚུ་ དུས་འཐེབ་གླ་འཐུས་སོད་ཐོག་ལས་ 
འདི་འཕོ་ལས་ བསལ་ཡོདཔ་ཨིན། 
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༣.༢.༣.༡༢ སྒེར་དང་ མི་སྡེའི་ཆུ་རྐ་ལས་ འཐུང་ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་འབད་ཡོད་མི་དེ་ དར་ཁྱབ་སོང་ཡོདཔ།  

ཐིམ་ཁྲོམ་ནང་སོད་མི་ཚུ་གིས་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ཁག་གསུམ་ (ཁྲོམ་སྡེ་དང་ སྒེར་སྡེ་ དེ་ལས་ མི་སྡེ་གིས་བཏོན་ཡོད་པའི་ཆུ་
བཀྲམ་སྤེལ་) ལས་ འཐུང་ཆུ་ཚུ་ མཐུད་སྦྲེལ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། སོད་མི་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ འདི་གསུམ་ལས་ ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་
གཅིག་ཡོདཔ་དང་ ལ་ལུ་ནང་གཉིས་ ཡང་ན་ གསུམ་ཆ་རང་ མཐུད་སྦྲེལ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ པར་རིས་ཨང་༢༧ པའི་
ནང་ གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

 

 
 

འབྲུག་གི་ཆུའི་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ རྩ་ཚན་༩༠ པའི་ནང་ “ འཕྲུལ་རིག་གི་འོས་འབབ་མེད་ན་མ་གཏོགས་ ཁྲོམ་སྡེའི་
ས་ཁྱོན་དབང་ཁྱབ་ནང་འཁོད་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་རིམ་ལུགས་རྐྱངམ་གཅིག་ སོད་བཏུབ་པའི་འཐུང་ཆུའི་བཀྲམ་སྤེལ་
གྱི་རིམ་ལུགས་ཨིནམ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་དགོས་མཁོ་དང་ མཐུནམ་འབད་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཚེ་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་མཐུད་
སྦྲེལ་གཞན་ཆ་མཉམ་མཚམས་འཇོག་བཞག་དགོ” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

དོན་ཚན་འདི་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སྒེར་དང་ མི་སྡེའི་ཆུ་དང་མཐུད་སྦྲེལ་འབད་ཡོད་མི་འདི་ འཕོ་གཅད་ནི་གི་དནོ་ལུ་ 
མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཆུའི་བཀྲམ་སྤེལ་ལངམ་སྦེ་བྱིན་ནི་ནང་ བཙོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་ས་ཁོངས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ལས་ཕར་ ཆུའི་བཀྲམ་སྤེལ་ལངམ་སྦེ་ བྱིན་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་དང་ 
བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་ ལྟག་བཱ་ བསམ་གཏན་གླིང་དང་ པམ་མཚོ་ཚུ་ནང་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡོད་པའི་ངོས་
འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ལས་བརྟེན་ མི་ཚུ་གིས་ སྒེར་དང་མི་སྡེའི་ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་ཚུ་འཕོ་མཐུད་དེ་རང་ ལོངས་སོད་དོ་
ཡོདཔ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ སྒེར་དང་ མི་སྡེའི་ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་ཚུ་ འཕ་ོགཅད་འབད་མ་ཚུགས་པར་འདུག རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཐིམ་ཁྲོམ་ནང་སོད་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ བརྟག་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ སྒེར་དང་ མི་སྡེའི་ཆུ་
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མཐུད་སྦྲེལ་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ གཙོ་བོ་རང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ཆུ་ལངམ་སྦེ་བྱིན་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། 
འདི་གི་སྐོར་ལས་ པར་རིས་ཨང་༢༨ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
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ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སྒེར་དང་ མི་སྡེའི་ཆུ་དང་མཐུད་སྦྲེལ་འབད་ཡོད་མི་དེ་ འཕོ་གཅད་ནིའི་དནོ་ལུ་ གཙོ་བོ་རང་ གོ་རིམ་དང་ལྡན་ 
པའི་འཆར་གཞི་བརྩམ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སྒེར་དང་ མི་སྡེའི་ཆུ་དང་མཐུད་སྦྲེལ་འབད་ཡོད་མི་འདི་ འཕ་ོནམ་དང་ 
ག་དེ་སྦེ་བཅད་ནི་ཨིན་ན་གི་ ཞིབ་འཚོལ་རང་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ འཆར་གཞི་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་སྒྲུབ་པར་འདུག འདི་བཟུམ་
གྱི་འཆར་གཞི་མེད་པའི་སྐབས་ སྒེར་དང་ མི་སྡེའི་ཆུ་དང་མཐུད་སྦྲེལ་འབད་ཡོད་མི་འདི་ འཕོ་གཅད་ནི་ནང་ ལཱ་ཁག་རྐྱབ་ནི་
ཨིན་པས། 
 

འདི་དང་གཅིག་ཁར་ སྒེར་དང་ མི་སྡེའི་ཆུ་དང་མཐུད་སྦྲེལ་འབད་ཡོད་མི་འདི་གིས་ མ་འོངས་པའི་ནང་ འདི་བཟུམ་མའི་ལཱ་
འབད་ནི་ནང་ རེ་འདདོ་དང་སོ་བ་བསྐྱེད་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ནང་ འདྲ་མཉམ་དང་ འཐུང་ཆུ་སྤུས་ཚད་མེདཔ་ དེ་
ལས་ ཆུ་ཞབས་ཏོག་ལས་འཐོན་པའི་མ་དངུལ་ གྱོང་རྒུད་ཚུ་བྱུང་ནི་ཨིན་མས། 
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ལེའུ་༤ པ་: གྲོས་འདེབས། 

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་སྒོ་ལས་ རྡོ་སྡེ་ན་ལས་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ལས་འགུལ་དེ་མ་བརྩི་བར་ ལེའུ་༣ པའི་
ནང་ གསལ་སོན་འབད་ཡོད་པའི་ཆད་སྐྱོན་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ 
ཐིམ་ཁྲོམ་ནང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ནང་ ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་ དམིགས་ 
ཏེ་ འོག་གི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།  

4.1 ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གྱིས་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཆུ་ཚུ་བ་ོགཏད་ནུསཔ་དང་ འདྲ་མཉམ་སྦེ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དགོཔ།  
ཐིམ་ཁྲོམ་ནང་ ས་ཁོངས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ནང་ལུ་ཐབོ་ཡོད་པའི་ཆུའི་ཚད་དང་ དགོས་མཁོ་གཉིས་ ཁྱད་པར་དཔྱད་པའི་སྐབས་ 
ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ འཐུང་ཆུའི་ཚད་སོ་སོ་སྦེ་ དགོས་མཁོ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༢༨ དང་༩༤ ཚུན་གྱི་བར་ན་འཐོབ་ཡོད་པའི་ 
ཁྱད་པར་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ལས་ འདི་གིས་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འདྲ་མཉམ་སྦེ་མེད་པའི་བརྡ་མཚོན་སོནམ་མས། ལྷག་
པར་དུ་ ཆུའི་དགོས་འདོད་སྒྲུབ་ནི་གི་དནོ་ལུ་ ཆུའི་ཐནོ་སྐྱེད་ལངམ་སྦེ་ཡོད་རུང་ ས་ཁོངས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཆུ་དང་
མཐུད་སྦྲེལ་འབད་དེ་མིན་འདུག རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཆུ་མཛོད་ཁང་གི་ས་ཁོངས་ལ་ལུ་ནང་ལུ་ ཤོང་ཚད་མ་
ལངམ་སྦེ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ ས་ཁོངས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ལུ་ ཆུ་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་འབྱུང་སྟེ་
འདུག 
 

འདི་ལས་བརྟེན་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འཐུང་ཆུ་ཚུ་ བོ་གཏད་ཚུགསཔ་དང་ འདྲ་མཉམ་སྦེ་འཐོབ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ས་ཁོངས་རེ་རེ་
བཞིན་དུ་ནང་ ཆུའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་ངེས་གཏན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ མི་རོབས་ཀྱི་ཚད་དང་ ས་གོ་ 
དེ་ལས་ ལོངས་སོད་འབད་བའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ ཐབས་བྱུས་དང་ལྡན་པའི་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་འཆར་གཞི་ཅིག་
བརྩམ་དགོཔ་ཨིན། ཁྲོམ་སྡེ་གྱིས་ ཆུའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ ཆུ་མཛོད་ཁང་ཚུ་ལངམ་སྦེ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་དགོཔ་འདུག 

4.2 ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ་ ལྟ་རྟགོ་དང་ལྟ་བཀོད་འབད་ནི་གི་དནོ་ལས་ ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་
ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཡདོཔ།  

ཆུ་རྐ་དང་ མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ཆུ་ཆུད་ཟད་འགྱོ་ནི་དང་ ཆུའི་འོང་
འབབ་ནང་ གྱོང་རྒུད་ཕོག་ནི་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ནང་ རྒྱུན་ཆད་བྱུང་སྟེ་འདུག 
 

འོས་ལྡན་དང་ བོ་གཏད་ནུས་པའི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་དང་ ཆུའི་མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ་ནང་ལུ་ ཆུ་ཆུད་ཟད་མི་འགྱོ་
ནི་གི་དནོ་ལུ་ ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ་ཚུ་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག 
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལྟ་རྟོག་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ ཆ་ཤས་དཔེར་ན་ ལྟ་རྟོག་གནས་ཚད་དང་མགྲོན་སྐྱོང་ ལྟ་རྟོག་སྡེ་ཚན་གྱི་བཀོད་སྒྲིག་ 
ལས་འཆར་དང་སྙན་ཞུ་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་དནོ་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པ་འདུག 
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4.3 ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ་འདི་ ཉེན་སྲུང་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ།  

ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ནང་ལུ་ རྟེན་གཞི་དང་ ཆུའི་ཉེན་སྲུང་ནང་ལུ་ ཆད་སྐྱོན་ དཔེར་ན་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་དུང་ཅུང་དང་ ཆུའི་མི་
ཊར་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་བཙུགས་པར་ཡོདཔ་ ཆུ་རྐ་དང་ཆུ་མཛོད་ཁང་ཚུ་ར་བ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་བསྒོར་བར་ཡོདཔ་དང་ འབོར་
ཆེན་མི་ཊར་ཚུ་ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་པར་ཡོདཔ་  མང་རབས་ཅིག་ངོས་འཛིན་འབྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

ཆད་སྐྱོན་ཚུ་བསལ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ བཟོ་བཀོད་བཟོ་དགོཔ་དང་ ཆུ་མཐུད་
སྦྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་རྟེན་གཞི་ཚུ་ དུས་རིམ་བཞིན་དུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་ དེ་ལས་ ཆུའི་མི་ཊར་བཙུགས་ནི་གི་ལམ་སོན་
བཟོ་དགོཔ་འདུག 

4.4 ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་ལམ་ལུགས་ནང་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡདོ་པའི་ཚུལ་མིན་ཡདོ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ། 
ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་སངས་ དཔེར་ན་ གནང་བ་མེད་པའི་ཆུ་འཐེན་ཡོདཔ་དང་ མི་ཊར་མེད་པར་ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་འབད་ཡོདཔ་ དེ་
ལས་ སོ་བཤུད་དུང་ཅུང་ལས་ ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་འབད་ཡོདཔ་ སོད་ཁྱིམ་རེ་རེ་ནང་ མཐུད་སྦྲེལ་གཅིག་ལས་ལྷག་བྱིན་ཡོད་མི་ ཆུ་
བཀྲམ་སྤེལ་ཚུ་ མི་སྡེའི་ཆུ་མཛོད་ཁང་ནང་ ཕོགས་སྒྱུར་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་
ཨིན། 
 

གོང་འཁོད་ཀྱི་གནད་དནོ་ཚུ་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཡར་བསྐྱར་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་དང་ འདི་བསྟུན་གྱི་ དང་ལེན་ཚུ་ 
འདི་འཕ་ོལས་རང་འབད་དགོཔ་འདུག འདི་དང་གཅིག་ཁར་ མ་འོངས་པའི་ནང་འདི་བཟུམ་གྱི་གནས་སངས་བྱུང་ནི་ལས་བཀག་
འཛིན་འབད་ཐབས་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ནོར་བཅོས་ཐབས་ལམ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག 

4.5 ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་ ཆུའི་མི་ཊར་ཚུ་གི་ ཡངོས་རྫགོས་དང་ ངེས་བདེན་གྱི་གནས་སྡུད་གཞི་མཛདོ་
ཅིག་བཟ་ོདགོཔ་ཡདོཔ།  

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འགན་དབང་དང་འཁྲིལ་ རྒྱུ་ཁྲལ་དང་ ཆུའི་གླ་འཐུས་ཚུ་ ངེས་བདེན་སྦེ་བཀལ་ནི་གི་དནོ་ལས་ ཁྲོམ་
སྡེའི་ཁྱབ་ཚད་ནང་ ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་གི་ རྒྱུ་དངོས་དང་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ཆུའི་མི་ཊར་ཚུ་གི་ དུས་མཐུན་དང་ 
ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་གནས་སྡུད་གཞི་མཛོད་ཅིག་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་དེ་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། 
 

དུས་མཐུན་དང་ ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་གནས་སྡུད་གཞི་མཛོད་ཅིག་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ མཐུད་སྦྲེལ་འབད་ཡོད་པའི་ཆུའི་
མི་ཊར་གྱི་གྱངས་ཁ་དང་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ཚུ་ནང་ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་འབད་དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུ་ གཏན་འབེབས་སྦེ་བཏོན་ཚུགས་ནི་ཨིན། འདི་
ནང་གཅིག་ཁར་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཆུའི་ཁྱབ་ཚད་དང་ ཆུ་སོད་དང་ཆུའི་འོང་འབབ་ཀྱི་རྩིས་ཁྲ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ལུ་ཡང ཕན་
ཐབས་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ དོན་སྨིན་ཅན་དང་ལྡན་པའི་ འཆར་གཞི་དང་ 
གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་ནང་ལུ་ ཕན་ནི་ཨིན། འདི་ལས་བརྟེན་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་ འཐུང་ཆུ་མི་ཊར་གྱི་ ཡོངས་
རྫོགས་དང་ ངེས་བདེན་གྱི་གནས་སྡུད་གཞི་མཛོད་ཅིག་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།  
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4.6 ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཆུ་བཀྲམ༌སྤེལ༌ལས་ཚན་ནང་ལཱ་འབད་མི་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ ལཱ་འགན་དང་ འགན་ ཁུར་ཚུ་ ངེས་
གཏན་བཟ་ོདགོཔ་ཡདོཔ། 
ལས་སྡེའི་འགན་དབང་ཚུ་ འཇོན་དྲགས་དང་ དནོ་སྨིན་ཅན་སྦེ་ སྐྱེལ་སོད་འབད་ཚུགསཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་
དང་ ལས་ཚན་ཚུ་གིས་ཁོང་རའི་ ལཱ་འགན་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་ཧ་གོ་དགོཔ་ཨིན། ལས་སྡེ་ནང་ཡོད་པའི་ 
སྡེ་ཕན་གེ་ར་ལུ་ ལས་དོན་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་འབདཝ་ཨིན་ན་གི་ སྒྲིག་མཐུན་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་དགོཔ་ཨིན། ལས་སྡེའི་དམིགས་ཡུལ་སྒྲུབ་ནི་
གི་དོན་ལས་ ཕན་ཐབས་འབད་དགོཔ་དེ་ ལས་སྡེ་ནང་ཡོད་པའི་ལས་བྱེད་པ་གེ་རའི་སྤྱི་རུབ་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཅིག་ཨིན། 
 

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྩིས་ཞིབ་འདི་འབད་བའི་སྐབས་ ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོད་པའི་ཆད་སྐྱོན་སྣ་ཚོགས་ དཔེར་ན་ ཆུ་མཐུད་
སྦྲེལ་ལམ་ལུགས་ལུ་ དོན་སྨིན་མེད་པའི་ལྟ་རྟོག་འབད་ཡོད་མི་དང་ ཆུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏགོ་མཁོ་སོད་འབད་ནི་ནང་ དུས་
ཚོད་འགོར་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ ཉོག་བཤད་ཚུ་དནོ་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ མ་བསལ་བར་ཡོད་མི་དང་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་ལྟ་རྟོག་ནང་
ཆད་སྐྱོན་ཡོད་མི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་བསལ་ནི་གི་དནོ་ལས་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་ཚན་ནང་ཡོད་པའི་ གོ་གནས་རེ་རེ་བཞིན་དུའི་ ལཱ་
དང་ འགན་ཁུར་ཚུ་གསལ་རི་རི་སྦེ་ འགན་ཁྲི་བཀལ་ཐོག་ལས་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།  

4.7 ཁྲོམ་སྡེའི་ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་ཡདོ་མི་གེ་ར་ནང་ ཆུའི་མི་ཊར་བཙུགས་ཏེ་ འདི་བསྟུན་གྱི་གླ་འཐུས་ལེན་དགོཔ། 
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ་ལས་རང་ མི་རྒས་སང་ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་ལས་ བར་བི་ས་དང་ ལུང་བརྟེན་
ཕུག་ དེ་ལས་ ཨོ་ལོ་ཁ་ལུ་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོད་མི་ནང་ གླ་འཐུས་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག ལྷག་པར་
དུ་ ཚོང་ལས་སྣུམ་འཁོར་འཁྱུ་ཁང་ཚུ་ནང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ཆུའི་མི་ཊར་མ་བཙུགས་པར་འདུག 
འདི་ལས་བརྟེན་ གཞུང་ལུ་འོང་འབབ་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠.༣༧ གྱོང་རྒུད་ཕོག་སྟེ་འདུག 
 

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་བྱིན་ཡོད་མི་གེ་རའི་ནང་ ཆུའི་མི་ཊར་ཚུ་བཙུགས་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོདགོཔ་དང་ བསྡུ་
ལེན་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ཁྲལ་འབབ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་དགོཔ་ཨིན། 

4.8 ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སྒེར་དང་ མི་སྡེའི་ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་ཚུ་ འཕ་ོགཅད་འབད་ནི་གི་དནོ་ལུ་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལངམ་སྦེ་
བྱིན་དགོཔ།   

ཐིམ་ཁྲོམ་ནང་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ སྐབས་བབས་ལུ་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ཁག་གསུམ་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་དང་ སྒེར་སྡེ་ དེ་ལས་ 
མི་སྡེའི་བཏནོ་ཡོད་པའི་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ཚུ་ལས་ ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། སོད་མི་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ དེ་གསུམ་ལས་ ཆུ་
མཐུད་སྦྲེལ་གཅིག་ཡོདཔ་དང་ ལ་ལུ་ནང་གཉིས་ ཡང་ན་ གསུམ་ཆ་རང་ མཐུད་སྦྲེལ་འབད་དེ་འདུག 
 

འབྲུག་གི་ཆུའི་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ རྩ་ཚན་༩༠ པའི་ནང་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འདི་
རྐྱངམ་གཅིག་ སོད་བཏུབ་པའི་འཐུང་ཆུའི་བཀྲམ་སྤེལ་ཨིནམ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་དགོས་མཁོ་དང་མཐུན་པའི་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་
འབད་ཚེ་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་མཐུད་སྦྲེལ་གཞན་ཆ་མཉམ་མཚམས་འཇོག་བཞག་དགོཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ 
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ཆུ་དགོས་མཁོ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ འཆར་གཞི་ཚུ་བརྩམ་དགོཔ་དང་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ སྒེར་དང་ མི་
སྡེའི་ཆུ་དང་མཐུད་སྦྲེལ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འཕ་ོགཅད་འབད་དགོཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ སྒེར་དང་ མི་སྡེའི་ཆུ་རྐ་ལས་བཏོན་པའི་ 
ཆུའི་སྤུས་ཚད་དེ་ བཙོག་གྲིབ་རྩུབ་དྲགས་སྦེ་ཡོདཔ་དང་ མིའི་འཚོ་ཁམས་ལུ་ ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་འཕོ་གཅད་སྦེ་བཞག་དགོཔ་
ཨིན། 

4.9 འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་དབང་འཛིན་ཚུ་གི་བར་ན་ འབྲེལ་མཐུན་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དགོཔ།  
འབྲུག་གི་ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་གི་དནོ་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་
གཙོ་བོ་གེ་ར་བར་ན་ ཆུ་དང་འདིའི་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་སྐོར་ལས་ རྒྱུས་ཅན་གྱི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ཐབས་ལུ་ མཉམ་རུབ་དང་ 
མཐུན་འབྲེལ་དགོཔ་ཨིན་ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཐིམ་ཁྲོམ་ནང་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་ནང་ གྲལ་དུ་གཏོགས་ཡོད་པའི་ 
ལས་སྡེ་གཙོ་བོ་ནང་ ཞབས་ཏགོ་ལྷན་ཁག་དང་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་ དེ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ལྷན་
ཚོགས་དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། 
 
རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲེལ་མཐུན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་ ཁག་ཆེཝ་ཨིནམ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ 
ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་གེ་ར་ལྡན་པའི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་བཀོད་ཚོགས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག རྒྱལ་ཡོངས་ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་
བཀོད་ཚོགས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ལས་ རོྩལ་ཤུགས་མེདཔ་སོང་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་བཀོད་ཚོགས་འདི་ སར་སོད་འབད་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་བཏོན་དགོཔ་དང་ འབྲུག་གི་
ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༤ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ལཱ་འགན་འབག་དགོཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། 
 

4.10 ཞབས་ཏགོ་ལྷན་ཁག་གིས་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་དནོ་ལུ་ འཆར་གཞིའི་ཨམ་བཟ་ོདགོཔ།  

འབྲུག་གི་ཆུའི་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༤ ཅན་མའི་རྩ་ཚན་༩(ཁ) པའི་ནང་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ མ་འོངས་པའི་མི་རབས་ཚུ་གི་
དོན་ལུ་ ཆུ་ལངམ་ངེས་གཏན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་ཐོག་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་དོན་ལས་ རྒྱལ་
ཡོངས་འཐུང་ཆུ་དང་བཙོག་ཆུ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཅིག་བཟ་ོདགོཔ་ཨིན། འཆར་གཞི་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ 
ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལམ་ལུགས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ ཐབས་བྱུས་དང་ལྡན་པའི་ལམ་སོན་དང་ ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ གསལ་རི་
རི་སྦེ་སོན་ནི་ནང་ ཁེ་ཕན་ཡོདཔ་ཨིན།  
 

4.11 རྒྱལ་ཡངོས་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཆུའི་ཐནོ་སྐྱེད་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་དེ་ ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་ ཐག་
བཏགོ་དགོཔ།  

ཆུ་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་འདི་ ཆུ་རྐ་སོ་སོ་ཚུ་ལས་འཐོབ་པའི་ཆུ་དང་ འདིའི་སྤུས་ཚད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཚུ་གི་ཐོག་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་མི་
ཅིག་ཨིན། ཆུ་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་འདི་གིས་ ད་ལོྟ་དང་ མ་འོངས་པའི་དགོས་མཁོ་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ ཆུའི་རྐ་སོ་སོ་ཚུ་ལས་ ཆུ་
སྐལ་བཞག་ཚུ་ཁུངས་ལྡན་སྦེ་ཡོད་མེད་ཀྱི་བརྡ་དནོ་བྱིན་ནི་ནང་ ཁེ་ཕན་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ཚེས་གྲངས་ཚུན་ 
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རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་འདི་ ཟིན་བྲིས་
འབད་འདུག འདི་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆུ་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་འདི་ འདི་
འཕོ་ལས་ཐག་གཅད་བཟ་ོདགོཔ་ཨིན། 
 

4.12 ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་ནད་རིགས་བཀག་ཐབས་ལྟེ་བ་གིས་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་དུས་རིམ་བཞིན་དུ་ བརྟག་
དཔྱད་འབད་དགོཔ་ ངེས་བརྟན་བཟ་ོདགོཔ།   

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དམིགས་བསལ་དུ་ ལོྷ་ཐིམ་ཕུག་ལུ་ དུས་རིམ་དང་འཁྲིལ་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་མིན་འདུག འདི་
མ་ཚད་ སོབ་གྲྭ་དང་ གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་ནད་རིགས་བཀག་ཐབས་ལྟེ་བ་གིས་ བརྟག་ཞིབ་དག་པ་ཅིག་འབད་ཡོདཔ་
མ་གཏོགས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སྒེར་དང་མི་སྡེའི་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ནང་ལུ་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་མ་འབད་བར་འདུག དུས་ཐོག་
ལུ་བརྟག་ཞིབ་མ་འབད་མི་འདི་གིས་ ཉེན་སྲུང་མེད་པའི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་དང་ འདི་ལས་བརྟེན་ ཆུ་དང་འབྲེལ་བའི་ 
ནད་གཞི་ཚུ་སྤེལ་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

འདི་འབདཝ་ལས་ ཆུ་དང་གཙང་སྦྲ་ལས་རིམ་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ དུས་རྒྱུན་དུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་
འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་ནད་རིགས་བཀག་ཐབས་ལྟེ་བ་གིས་ དུས་རིམ་བཞིན་དུ་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་བརྟག་
དཔྱད་འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་དགོཔ་འདུག སོབ་གྲྭ་དང་ གཙུག་སྡེ་ དེ་ལས་ སྨན་ཁང་ཚུ་གི་ ཆུ་བཀྲམ་
སྤེལ་གྱི་རྐ་ཚུའི་ཁྱད་པར་ལུ་མ་བལྟ་བར་ དམིགས་བསལ་གྱི་སེམས་ཚོར་བསྐྱེད་དེ་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་ཚུ་བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོཔ་
ཨིན།  
 

4.13 ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་ནད་རིགས་བཀག་ཐབས་ལྟེ་བ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཐགོ་ལས་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་ ལྟ་
རྟགོ་དང་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ།  

འཕྲུལ་རིག་པ་ཚུ་གིས་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ཡོད་པའི་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་རྟག་དཔྱད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ ཡང་ན་ ལྟ་རྟོག་མ་འབད་བར་
ཡོད་པའི་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དནོ་ལུ་ཡང་ མ་ཕུལ་བར་འདུག ལྷག་པར་དུ་ བརྟག་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ནང་ ཕེཡ་ཀཱལ་ ཀོ་ལི་
ཕོརམ་(faecal coliform) དང་ ཆུ་སྨན་གྱི་ལྷག་རོ་ མཐ་ོདྲགས་སྦེ་ཡོད་རུང་ དང་ལེན་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་འདུག 
འདི་བཟུམ་གྱི་ལྟ་རྟོག་དང་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ཆུ་བཙོག་གྲིབ་ཞུགས་པའི་སྐབས་ ཚུལ་མཐུན་
གྱི་དང་ལེན་དང་ དུས་ཐོག་ལུ་ ཆུ་བཅོས་ཚུ་འབད་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན། 
 

འདི་འབདཝ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་ནད་རིགས་བཀག་ཐབས་ལྟེ་བ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐགོ་ལས་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་ལྟ་རྟོག་
དང་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་གི་ ལམ་ལུགས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་དགོཔ་འདུག 
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4.14 ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཆུ་བཅོས་རྫས་སརོ་བཞག་ནི་གི་ མཛདོ་ཁང་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ཡར་དྲག་བཏང་དགོཔ།  
ཆུ་བཅོས་བཞག་འབད་བའི་སྐབས་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་རྫས་སོར་ཚུ་ བཞག་ནི་གི་མཛདོ་ཁང་ མཐུན་རྐྱེན་འོས་ལྡན་ཅིག་མེད་
པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་དང་ འདི་ལས་བརྟེན་ རྫས་སོར་ཚུ་  ཉི་མའི་འདོ་ནང་ཐད་ཀར་བཏོན་བཞག་མི་འདི་གིས་ རྫས་
སོར་གྱི་ནུས་ཤུགས་མེདཔ་བཟོཝ་ཨིན། གནས་སངས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ ཁང་ཉེར་གྱི་ཁྱིམ་ནང་བཞག་ཡོདཔ་སྦེ་ མཐངོ་ཡོདཔ་དང་ 
འདི་གིས་ཁང་ཉེར་གྱི བཟའ་ཚང་ལུ་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ རྫས་སོར་བཞག་ནི་གི་དནོ་
ལུ་ འོས་ལྡན་གྱི་མཛོད་ཁང་ཚུ་དགོཔ་འདུག 
 

4.15 ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དུས་རྫགོས་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་དང་ བཟ་ོསྐྲུན་གྱི་ཚེས་བཀོད་ཚུ་ཡདོཔ་ ངེས་བརྟེན་བཟ་ོདགོཔ་དང་ དུས་
རྫགོས་ཡདོ་པའི་རྫས་སརོ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལས་ འཛེམ་དགོཔ་ཡདོཔ།  

ཆུ་བཅོས་བཞག་དང་ སྤུས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་དནོ་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ ནད་འབུཔ་སེལ་བྱེད་དང་ རྫས་སོར་མང་ཤོས་
ཅིག་ལུ་ དུས་རྫོགས་ཚེས་གྲངས་དང་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཚེས་བཀོད་ཚུ་ མ་བཀོད་བར་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཅི། མི་རྒས་སང་ ཆུ་བཅོས་
བཞག་འཕྲུལ་ཁང་གི་གནས་སངས་ནང་འབད་བ་ཅིན་ དུས་རྫོགས་ཡོད་པའི་ རྫས་སོར་ཚུ་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་
དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཅི། དུས་རྫོགས་ཡོད་པའི་རྫས་སོར་ཚུ་གིས་ ནརོ་བ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ སོན་ནི་གི་
ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཆུའི་བཙགོ་གྲིབ་བསལ་ནི་ནང་ཡང་ ནུས་ཤུགས་ཚུ་འོང་མི་སྲིད་ནི་ཨིན། 
 

འདི་འབདཝ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྫས་སོར་ཚུ་ལུ་ དུས་རྫོགས་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་དང་ བཟ་ོསྐྲུན་གྱི་ཚེས་བཀོད་ཡོདཔ་ ངེས་བརྟན་
བཟོ་དགོཔ་དང་ དུས་རྫོགས་ཡོད་པའི་ རྫས་སོར་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལས་ འཛེམ་དགོཔ་ཨིན། 
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ལེའུ་༥ པ་: མཇུག་དནོ། 

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་སྐྱོང་པའི་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་བཀོད་ཁྲམ་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། འབྲུག་གི་ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་
༢༠༡༡ ཅན་མ་དང་ འབྲུག་གི་ཆུའི་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༤ ཅན་མ་ དེ་ལས་ འབྲུག་གི་འཐུང་ཆུ་སྤུས་ཚད་ཀྱི་གནས་ཚད་ཚུ་གིས་ 
རྒྱལ་ཡོངས་དང་ ས་གནས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཚུ་ནང་ལུ་ ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་ འཇོན་དྲགས་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་
འབད་ནི་ནང་འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་པ་ཚུའི་ དགོས་མཁོ་དང་ ལམ་སོན་འབདཝ་ཨིན། 
 

ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་གི་ ཁྲིམས་མཐུན་བཀོད་ཁྲམ་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་ཡོད་རུང་ འབྲུག་གི་ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་
ནང་ “མི་ངོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་རྟེན་དགོས་མཁོའི་དནོ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ཅན་དང་ ཟད་འགྲོ་རན་པའི་ཐོག་ ཆུ་ཚུ་
ལངམ་སྦེ་འཐོབ་པའི་ ཐབོ་ལམ་ཡོད་།” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོད་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཐིམ་ཁྲོམ་གྱི་ ཆུ་
མཐུད་སྦྲེལ་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ཆད་སྐྱོན་མང་རབས་ཅིག་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་
ཨིན། ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་འདི་ ཐིམ་ཁྲོམ་ནང་ལུ་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མིའི་ ལས་སྡེ་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ བརྟག་ཞིབ་མང་
ཤོས་ཅིག་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

ཆུ་རྐ་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་དང་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ད་ལོྟ་ ཆུ་བཅོས་ཁང་དང་ ས་འོག་ལས་འཐོན་པའི་ཆུ་ཚུ་གིས་ ཐིམ་
ཁྲོམ་ནང་སོད་མི་ཚུ་གི་དགོས་མཁོ་སྒྲུབ་ཚུགས་པའི་ ཆུ་ལངམ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཅི། དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་ གཞུང་སྐྱོང་
དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལཱ་གཞི་ནང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ནརོ་འཁྲུལ་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ མ་
འབད་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ སོད་མི་ཚུ་ལུ་ འཐུང་ཆུ་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་དང་ ལངམ་ དེ་ལས་ བོ་གཏད་ཚུགསཔ་དང་ 
འདྲ་མཉམ་སྦེ་མཁོ་སོད་འབད་མ་ཚུགས་པར་འདུག 
 

ཆུའི་འཛིན་སྐྱོང་ནང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་མེདཔ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་བཀོད་
ཚོགས་ནང་འབྲེལ་བ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་མེདཔ་ལས་ བཀོད་ཚོགས་འདི་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་འདུག 
མ་འོངས་པའི་ནང་ ཆུའི་ཡུན་བརྟན་གཏན་འཁེལ་བཟ་ོནི་གི་དོན་ལུ་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་འཆར་གཞི་ཨམ་དང་ ཆུའི་ཐནོ་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོ་
གཞུང་ཚུ་མིན་འདུག ཁེ་ཕན་ལེན་མི་གི་གྱངས་ཁ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་དང་ ཆུ་ལས་འོང་འབབ་བཟོ་ཡོད་མི་འདི་ དུས་མཐུན་བཟ་ོ
ནི་གི་དནོ་ལུ་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་དངོས་ཆས་ཐ་ོགཞུང་དང་ སོད་མི་གི་དགོས་མཁོའི་ཁ་གསལ་ཚུ་མིན་འདུག ལྷག་པར་དུ་ ཆུ་བཀྲམ་
སྤེལ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་ནང་ལུ་ ཆུའི་ལས་ཚན་ནང་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ལཱ་འགན་དང་ འགན་ཁུར་ཚུ་ངེས་གསལ་
སྦེ་བཀོད་དེ་མེདཔ་ལས་ ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ་ནང་ ལྟ་རྟོག་དང་ བརྟག་དཔྱད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་
བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་རྟེན་གཞི་ནང་ ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ལེ་ཤ་རང་ ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ 
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ ས་གོ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ཚུ་ལངམ་སྦེ་མེདཔ་དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཁྱབ་དབང་ལུ་ 
ཡོད་པའི་ ས་ཁོངས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཆུ་དང་མཐུད་སྦྲེལ་མེདཔ་ལས་ སོད་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ འཐུང་ཆུ་འདྲ་མཉམ་གྱི་སྒོ་
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ལས་ མེད་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ལས་བརྟེན་ མི་ཚུ་གིས་ མི་སྡེ་དང་སྒེར་གྱིས་བཏོན་ཡོད་པའི་ཚུ་དང་ 
མཐུད་སྦྲེལ་འབད་ནི་ཐབས་ཤེས་སོན་ཏེ་འདུག 
 

ཁྲོམ་སྡེའི་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ནང་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་དང་འབྲེལ་བའི་ ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོད་
པའི་ཆུའི་སྤུས་ཚད་དེ་ མི་སྡེ་དང་སྒེར་གྱི་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོད་པའི་ཆུ་ལས་ ལེ་ཤ་གི་དྲགཔ་སྦེ་མཐོང་ཅི། ཐིམ་ཁྲོམ་ནང་སོད་
མི་ མི་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ སྒེར་དང་ མི་སྡེ་གིས་འཐནོ་ཡོད་པའི་ ཆུ་ཚུ་སོད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ སྒེར་དང་ མི་སྡེ་གི་ཆུའི་སྤུས་ཚད་
ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་འདི་ ཚ་གྱང་ཅན་གྱི་གནད་དོན་སོམ་ཅིག་ཨིན་པས། 
 

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་དང་ བསར་སོད་འབད་ནི་ནང་ ནོར་
འཁྲུལ་དང་ ཆད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ལེ་ཤ་རང་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཐིམ་
ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་དང་ གཞན་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཆད་སྐྱོན་ཚུ་བསལ་ཚུགས་པའི་གནད་དོན་ཨིནམ་ལས་ འཇོན་ཚད་དང་ 
དོན་སྨིན་ཡར་དྲག་གཏང་ཐོག་ལས་ བསལ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་བསྐྱེདཔ་ཨིན།  
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