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                                          འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

ས་ཁམས་རིག་པ། 

སློབ་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཁག་ཅིག

ཁྱེད་ཀྱིས་སའི་གོ་ལའི་ཕྱི་ནང་གི་རྣམ་པ་ལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འགྱུར་ལྡོག་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་ཤེས་སམ། 

ཁྱེད་རང་སའི་གོ་ལའི་ནང་རོལ་ཏུ་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཤེས་འདོད་དང་ཡ་མཚན་སྐྱེས་མྱོང་ཡོད་དམ།

ཁྱེད་ཀྱིས་བསམ་ན་སའི་གོ་ལ་འདི་ཅི་ཞིག་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནམ། 

ཁྱེད་ཀྱིས་བསམ་ན་ཅི་ཞིག་ལ་ཐོན་ཁུངས་ཟེར་རམ། 

ད་བར་མིའི་རིགས་ཀྱིས་ཐོན་ཁུངས་ངོས་འཛིན་བྱེད་སྟངས་དང་དབྱེ་བ་འབྱེད་སྟངས་ཅི་འདྲ་ཡིན་ནམ། 

ཁྱེད་ཀྱིས་བསམ་ན་ཅི་ཞིག་ལ་གཏེར་རྫས་ཟེར་རམ། 

གཏེར་རྫས་ཀྱིས་ཕྱུག་པའི་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་གཞན་དག་ཇི་བཞིན་བོད་དུ་གཏེར་རྫས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཡོད་དམ། 

ཁྱེད་ཀྱིས་བསམ་ན་ཅི་ཞིག་ལ་ནུས་ཤུགས་ཐོན་ཁུངས་ཟེར་རམ། 

དྲོ་བའི་ཉི་མ་དང་། བསིལ་བའི་རླུང་བུ། བཞུར་བའི་གཙང་པོ། འཁྱིལ་བའི་རྒྱ་མཚོ་སོགས་

ནུས་ཤུགས་ཐོན་ཁུངས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ། 

བཟོ་གྲྭ་རིགས་སྣ་ཚོགས་དར་བ་དེ་ནི་འུ་ཅག་གི་འཚོ་བའི་དགོས་མཁོ་སྐོང་བའི་མཐུན་རྐྱེན་གལ་ཆེན་

ཞིག་ཏུ་གྱུར་དོན་གང་ཡིན་ནམ། 

ཁྱེད་ཀྱིས་བསམ་ན་ཅི་ཞིག་ལ་གཞིགས་ཏེ་བཟོ་གྲྭའི་རྣམ་གྲངས་འབྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། 

ཁྱེད་ཀྱིས་བསམ་ན་མིའི་རིགས་ནི་ཐོན་ཁུངས་གལ་ཆེན་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་དོན་གང་ཡིན་ནམ། 

རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ “མི་འབོར་གྲུབ་ཚུལ་གྱི་དཔེ་རིས” ལས་གནད་དོན་གང་ཞིག་དཔོག་ཐུབ་བམ། 

བོད་ཀྱི་རི་རྒྱུད་གཙོ་བོ་གང་དག་ཡིན་ནམ། དེ་དག་གིས་བོད་ཀྱི་ས་ཁམས་ཆགས་ཚུལ་ལ་ཐུན་མོང་

མིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཅི་ཞིག་བསྐྲུན་ཡོད། 

བོད་ཡུལ་ལ་ “ཨེ་ཤི་ཡའི་ཆུ་མཛོད” ཟེར་དོན་གང་ཡིན་ནམ།
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                            འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

  མིའི་རིགས་ཀྱིས་ཁྱིམ་གཞི་བཅའ་སའི་གོ་ལ་འདི་ནི་

འགྱུར་ལྡོག་གི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་གཟའ་ཞིག་ཡིན།  དེའི་ཕྱི་ངོས་དང་

ནང་རོལ་ལ་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འགྱུར་ལྡོག་འབྱུང་གི་ཡོད། ཁྱེད་

ཀྱིས་སའི་གོ་ལའི་ནང་རོལ་དུ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ་སྙམ་གྱིན་ཡ་མཚན་སྐྱེས་

མྱོང་ངམ། དོན་དངོས་སུ་སའི་གོ་ལ་འདི་ཅི་ཞིག་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནམ། 

 

སའི་གོ་ལའི་ནང་རོལ། (Interior of The Earth)

 ཙོང་རྡོག་ཅིག་ལྟར་སའི་གོ ་ལ་ནི ་ཕྱི ་ཤུན་དང་ནང་ཤུན་གྱི ་

བརྩེགས་རིམ་མང་པོས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན། སའི་གོ་ལའི་ཕྱི་ངོས་ཀྱི་ཤུན་པ་

ཐོག་མ་དེ་ལ་ས་ཤུན་(Crust)ཟེར། དེ་ནི་ས་ཤུན་གྱི་བརྩེགས་རིམ་ཚང་མའི་

ནང་གི་སྲབ་ཤོས་ཡིན། སྐམ་སའི་ཁུལ་དུ་དེའི་མཐུག་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་

35ཙམ་ཡོད་པ་དང། རྒྱ་

མཚོའི་གཏིང་གི་ས་ངོས་

ནས་འཇལ་ཚེ། དེའི་

མཐུག་ཚད་ལ་ཀི ་ལོ ་མི ་

ཊར་5ལས་མེད།

 སྐམ་ས་འགྲུབ་བྱེད་

གཏེར་རྫས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་གཙོ་

བོ་ནི། མེ་རྡོ་སི་ལི་ཁ་(Sili-

ca)དང་ཧ་ཡང་གི་གཡའ་

རྫས་(Alumina)གཉིས་

ཡིན། དུས་རྒྱུན་ཨིན་ཡིག་

ནང་དེ་གཉིས་ཀྱི་བསྡུས་

མིང་དུ་སཱིལ་(sial)ཞེས་

འབྲི། དེ་བཞིན་རྒྱ་མཚོའི་

གཏིང་གི ་ས་ཤུན་ནི ་སི ་

ལི་ཁ་དང་དཀར་གཡའ་

(Magnesium)ཡིས་གྲུབ་

སའི་གོ་ལའི་ནང་རོལ།སློབ་ཚན་དང་པོ།

ས་ཤུན། 

ས་ཡོལ། 

ས་སྙིང་། 

དཔེ་རིས། ༡.༡: སའི་གོ་ལའི་ནང་རོལ། 

སྐམ་སའི་ས་ཤུན། 
སྐམ་ས། རྒྱ་མཚོ། 

རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་གི་ས་ཤུན། 

དཔེ་རིས། ༡.༢: སྐམ་སའི་ས་ཤུན་དང་མཚོ་གཏིང་གི་ས་ཤུན། 

ཀ༽ འཛམ་གླིང་དུ་གཏེར་

ཁ་སྔོག་འདོན་ཆེད་བརྐོས་

པའི་ས་དོང་ཟབ་ཤོས་ནི་ལྷོ་

ཨ་ཧྥེ ་རི ་ཁའི ་ནང་ཡོད་པ་

དང་། དེའི་ཟབ་ཚད་ལ་ཀི་

ལོ་མི་ཊར་4ཙམ་ཡོད། སྣུམ་

གྱི་ཐོན་ཁུངས་འཚོལ་ཆེད་

འཛུགས་སྐྲུན་བཟོ་ལས་པ་

ཚོས་ཟབ་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་མི་

ཊར་6ཡོད་པའི་ས་ཁུང་ཞིག་

བརྐོས་ཡོད། 

ཁ༽སའི་གོ་ལའི་ནང་རོལ་

གྱི་དཀྱིལ་དབུས་སུ་སླེབས་

པར་མཚོ་གཏིང་གི་ས་ངོས་

ནས་ཟབ་ཚད་ལ་ཀི་ལོ ་མི ་

ཊར་6000ཡོད་པའི་ས་བྲུ་

དགོས།

ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ།



 

 3

3

                                          འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

པ་ཡིན་ལ། དེ་གཉིས་ཀྱི་བསྡུས་མིང་ལ་སི་མཱ་(sima)ཞེས་འབྲི། ས་ཤུན་གྱི་

འོག་ཏུ་ས་ཡོལ་(Mantle)ཡོད། དེའི་མཐུག་ཚད་ནི་ཀི་ལོ་མི་ཊར་2900 

ཡིན། 

 སའི་གོ་ལའི་ནང་རོལ་གྱི་དཀྱིལ་དབུས་སུ་ཕྱེད་ཚངས་ཐིག་ལ་ཀི་

ལོ་མི་ཊར་3500ཡོད་པའི་ས་སྙིང་(Core)ཡོད། ས་སྙིང་ནི་གཤའ་དཀར་

(Nickel)དང་ལྕགས་(Iron)ཀྱིས་གྲུབ་ཡོད་ལ། སའི་གོ་ལའི་ནང་རོལ་གྱི་

དཀྱིལ་དབུས་སུ་དྲོད་ཚད་(Temperature)དང་གནོན་ཤུགས་(Pressure)

ཀྱི་ཚད་ཧ་ཅང་མཐོ།

 

བྲག་རྡོ་དང་གཏེར་རྫས། (Rocks and Minerals)

 སའི་གོ་ལའི་ས་ཤུན་ནི་བྲག་རྡོ་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གྲུབ་པ། ས་

ཤུན་གྲུབ་པའི་རང་བྱུང་གཏེར་རྫས་རིགས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་དེར་བྲག་རྡོ་(Rock)ཟེར། བྲག་རྡོ་ལ་མདོག་

དང་། ཆེ་ཆུང་། སྤུས་ཚད་སོགས་ཀྱི་ཆ་ནས་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡོད། 

 བྲག་རྡོ་ལ་སྤྱིའི་ཆ་ནས་དབྱེ་བ་གཙོ་བོ་གསུམ་ཡོད་དེ། མེ་རྡོ་(Igneous Rocks)དང་། ཟེགས་རྡོ་(Sedimen-

tary Rocks)། གཞན་འགྱུར་བྲག་རྡོ་(Metamorphic Rocks)བཅས་ཡིན། 

 ཚ་དྲོད་ཇེ་དམའ་རུ་སོང་སྟེ་བྲག་རྡོའ་ིཞུན་མྱག་(Molten Magma)དཀག་ནས་མཁྲེགས་པོར་གྱུར་པ་ལ་

མེ་རོྡ་ཟེར། མེ་རོྡ་ལ་བྲག་རོྡ་གཙོ་བོའང་(Primary Rocks)ཟེར། དེར་དབྱེ་ན་ས་སྟེང་མེ་རྡ་ོ(Extrusive Igneous Rocks)

ཀ༽ ས་ཤུན་གྱིས་སའི་གོ་

ལའི་གྲུབ་ཆ་སྤྱིའི་བརྒྱ་ཆ་

0.5ཟིན་པ་དང་། ས་ཡོལ་

གྱིས་བརྒྱ་ཆ་16ཟིན། ས་

སྙིང་གིས་བརྒྱ་ཆ་83ཟིན་

ཡོད།  

ཁ ༽ ས འི ་ གོ ་ ལ འི ་ ཕྱེ ད ་
ཚངས་ཐིག ་ལ ་ཀི ་ལོ ་མི ་
ཊར་6371ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ།

ཚིག་ མཆན་

འགྲེལ། རྩི་ཤིང་རྙིད་པ་དང་སེམས་ཅན་ཤི་

བའི ་ཕུང་པོའ ི་ལྷག་རོ ་རྣམས་བྲག་རྡོའ ི་

ཕྱི ་ཤུན ་ནང ་བཏུམས ་ཏེ ་ རི མ ་བཞིན ་

སྲ ་ ཞི ང ་ མ ཁྲེ ག ས ་ པ འི ་ རྡོ ་ ཡི ་ ངོ ་ བོ ར ་

འགྱུར ་གྱི ་ཡོ ད ་པ ་ལ ་འགྱུར ་རྡོ ་ ཟེ ར ། 

ཚིག་ གནད་ མཆན་ འགྲེལ།

འགྱུར་རྡོ།

གནད་
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                            འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

དང་ས་འོག་མེ་རྡོ་(Intrusive Igneous Rocks)གཉིས་ཡོད།

 ཁྱེད་ཀྱིས་མེ་རི་འབར་བའི་ཁྲོད་ནས་ཐོན་པའི་མེ་ཞུན་(Lava)ལ་བསམ་བློ་ཐོངས་དང་། དོན་དངོས་སུ་

མེ་ཞུན་ནི་བྲག་རྡོའ་ིཞུན་མྱག་(Molten Magma)ས་གཏིང་ནས་ས་ཁར་འཕྱུར་ཡོང་བ་ཡིན། མེ་ཞུན་ས་ཁར་ཐོན་

རྗེས་མི་རིང་བར་དཀག་སྟེ་མཁྲེགས་པོ་ཆགས་ནས་བྲག་རྡོར་འགྱུར་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ས་ཁར་ཆགས་པའི་བྲག་

རྡོ་འདིའི་རིགས་ལ་ས་སྟེང་མེ་རྡོ་ཟེར། ས་སྟེང་མེ་རྡོ་ནི་རྡོ་ཧ་ཅང་ཞིབ་སྟེ། དཔེར་ན།  མེ་རྡོ་ནག་པོའམ་ཀ་མ་

རུ་ནག་པོ་ལྟ་བུ་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་ཌེ་ཁན་མཐོ་སྒང་(Deccan Plateau)ནི་མེ་རྡོ་ནག་པོས་གྲུབ་པའི་མཐོ་སྒང་ཞིག་

ཡིན། སྐབས་འགར་བྲག་རྡོའ་ིཞུན་མྱག་ས་ཁར་མ་ཐོན་གོང་ས་གཏིང་དུ་དཀག་སྟེ་མཁྲེགས་པོ་ཆགས་ནས་

བྲག་རྡོར་འགྱུར་གྱི་ཡོད་པ་དང་། བྲག་རྡོ་འདིའི་རིགས་ལ་ས་འོག་མེ་རྡོ་ཟེར། ས་འོག་མེ་རྡོ་གྲང་མོ་ཆགས་པར་

དུས་ཡུན་ཅུང་འགོར་གྱི་ཡོད་པ་དང་། དེས་རྡོ་ཧྲོག་ཆེན་པོའ་ིརིགས་གྲུབ་པ་རེད།  དཔེར་ན། འཛེང་རྡོ་(Gran-

ite)ལྟ་བུ་རེད།  རྡོ་དེ་རིགས་ནི་སྨན་སྣ་དང་འབྲུ་རིགས་སོགས་ཞིབ་མོར་འཐག་བྱེད་རང་འཐག་བཟོ་བར་ཡང་

སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད། 

དཔེ་རིས། ༡.༤: ས་སྟེང་མེ་རྡོ།  དཔེ་རིས། ༡.༥: ས་འོག་མེ་རྡོ། དཔེ་རིས། ༡.༣: མེ་རྡོ། 

དཔེ་རིས། ༡.༡༠: ཟེགས་རྡོ། དཔེ་རིས། ༡.༩: རྡོ་ཟེགས།  

དཔེ་རིས། ༡.༦:གཞན་འགྱུར་བྲག་རྡོ། དཔེ་རིས། ༡.༧: རྡོ་གཡའ་མ།  དཔེ་རིས། ༡.༨: ཟེགས་རྡོ། 

དཔེ་རིས། ༡.༡༡: བྲག་རྡོའ་ིཞུན་མྱག 
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                                          འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

   སྐབས་འགར་ས་ངོས་གཟར་ས་

ནས་བྲག་རྡོ་རྣམས་གྲིལ་ནས་སེར་ཁ་གས་

པ་དང་། བྲག་རྡོ་ཕན་ཚུན་བརྡེགས་ནས་

འཐོར་ཏེ་རྡོ་ཧྲུག་ཏུ་འགྱུར་གྱི་ཡོད། རྡོ་ཧྲུག་

གི ་ཟེགས་མ་ཆུང་ངུ་འདིའི ་རིགས་ལ་རོྡ་

ཟེགས་(Sediments)ཟེར། རྡོ་ཟེགས་འདི་དག་

ཆུ་དང་ལྷགས་པ་སོགས་ཀྱིས་ཁུར་ཏེ་སྤུང་

གསོག་བྱེད་པ་དང་། རིམ་བཞིན་དེ་དག་

གནོན་བཙིར་གྱིས་ཇེ་མཁྲེགས་སུ་གྱུར་ཏེ་

བྲག་རྡོའ་ིཕྱི་ཤུན་གྲུབ།  འདི་ལྟ་བུའི་བྲག་

རྡོའ་ིརིགས་ལ་ཟེགས་རྡོ་ཟེར། དཔེར་ན། བྱེ་

ཟེགས་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་བྱེ་རོྡ་(Sandstone)ལྟ་བུ་

རེད། ད་དུང་སྐབས་འགར་ཟེགས་རྡོའ་ིནང་

དུ་དེ་སྔ་གནས་དེར་སྐྱེད་འཚར་བྱུང་བའི་རྩི་

ཤིང་དང་། སྲོག་ཆགས། གཞན་ཡང་སྐྱེ་ལྡན་

ཕྲ་མོའ་ིརིགས་ཀྱི་འགྱུར་རྡོ་(Fossil)འབྱུང་གི་

ཡོད། 

 དྲོད་ཚད་དང་བཙིར་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་གནས་སྟངས་འོག་མེ་རྡོ་དང་ཟེགས་རྡོ་གཉིས་གཞན་

འགྱུར་བྲག་རྡོར་འགྱུར་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། འདམ་བག་གཡའ་མ་(Slate)ལ་འགྱུར་བ་དང་། རྡོ་ཐལ་(Limestone)

གྱི་རྒྱུ་རྡོ་ཀ་མ་རུ་(Marble)ལ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། ། 

དཔེ་རིས། ༡.༡༢: རྡོ་ཀ་མ་རུ་དཀར་པོ་སྤྱད་དེ་འཛུགས་

སྐྲུན་བྱས་པའི་བང་སོ་གྲགས་ཅན་ཌཱཇ་མ་ཧཱལ། (Taj 

Mahal)

དཔེ་རིས། ༡.༡༣: བྱེ་རྡོ་དམར་པོ་སྤྱད་དེ་འཛུགས་

སྐྲུན་བྱས་པའི་བླ་མཁར་དམར་པོ། (Red Fort) 

མེ་རི་འབར་བ། 

མེ་རྡོ། 

རྡོ་ཟེགས། 

ཟེགས་རྡོ། 

གཞ
ན་

འགྱུ
ར་

བྲག
་རྡ

ོ། 

མེ་ཞུན།  

དཔེ་རིས། ༡.༡༤: བྲག་རྡོའ་ིའགྱུར་རིམ། 
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                            འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

 རྡོ་ནི་ང་ཚོར་སྤྱོད་སྒོ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་དངོས་པོ་ཞིག་ཡིན། བྲག་རྡོ་མཁྲེགས་པོའ་ིརིགས་ནི་གཞུང་

ལམ་དང་། ཁང་བརྩེགས། ར་སྐོར་སོགས་འཛུགས་སྐྲུན་ཆེད་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད། ད་དུང་ཁྱེད་ཀྱིས་བསམ་བློ་ཐོངས་

དང། རྡོ་ཡིས་བཟོས་པའི་རྩེད་ཆས་ཀྱང་མང་པོ་ཞིག་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་རྡོས་བཟོས་པའི་རྩེད་ཆས་ཁ་ཤས་ཀྱི་

མིང་བཤད་ཐུབ་བམ། 

 བྲག་རྡོ་ཞིག་རྒྱུ་རྐྱེན་མི་འདྲ་བའི་གནས་སྟངས་འོག་རྣམ་པ་གཞན་དང་གཞན་ཏུ་འགྱུར་བ་ནི། ངོ་

མཚར་ཆེ་བའི་རང་བྱུང་གི་སྣང་ཚུལ་ཅིག་ཡིན། བྲག་རྡོ་ཞིག་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་བྲག་རྡོ་གཞན་ཞིག་གི་ངོ་

བོར་འགྱུར་བའི་བརྒྱུད་རིམ་འདི་ལ་བྲག་རྡོའ་ིའགྱུར་རིམ་(Rock Cycle)ཟེར། ཁྱེད་ཀྱིས་གོང་དུ་སྦྱངས་པ་བཞིན། 

བྲག་རྡོའ་ིཞུན་མྱག་དཀག་ནས་མཁྲེགས་པོར་གྱུར་ཏེ་མེ་རྡོ་གྲུབ་པ་དང་། མེ་རྡོ་གས་འཐོར་ཏུ་སོང་བའི་རྡོ་ཧྲུག་

གི་ཟེགས་མ་ཆུང་ངུ་རྣམས་སྤུང་གསོག་གིས་ཟེགས་རྡོ་གྲུབ། མེ་རྡོ་དང་ཟེགས་རྡོ་གཉིས་ཀྱང་ཚ་དྲོད་དང་

བཙིར་ཤུགས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་འོག་གཞན་འགྱུར་བྲག་རྡོའ་ིངོ་བོར་འགྱུར་བ་དང་། ཚ་དྲོད་དང་བཙིར་ཤུགས་

ཆེན་པོའ་ིའོག་ཡུན་རིང་གནས་པའི་གཞན་འགྱུར་བྲག་རྡོ་དེ་དག་རིམ་བཞིན་བྲག་རྡོའ་ིཞུན་མྱག་གི་ངོ་བོར་

འགྱུར་གྱི་ཡོད། དེ་བཞིན་བྲག་རྡོའ་ིཞུན་མྱག་སླར་ཡང་དཀག་སྟེ་མཁྲེགས་པོར་གྱུར་ནས་མེ་རྡོ་རུ་འགྱུར་གྱི་

ཡོད། 

 བྲག་རྡོ་ནི་གཏེར་རྫས་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། གཏེར་རྫས་ནི་ཕྱིའི་རྣམ་པ་དང་

རྫས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ངེས་ཅན་ལྡན་པའི་རང་བྱུང་རྫས་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན། གཏེར་རྫས་ནི་མིའི་རིགས་ལ་སྤྱོད་སྒོ་ཧ་ཅང་ཆེ་

བའི་དངོས་པོ་ཞིག་ཡིན།   གཏེར་རྫས་ཁ་ཤས་འབུད་རྫས་ལ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། རྡོ་སོལ་དང་། རང་བྱུང་

རླངས་རྫས། རྡོ་སྣུམ་ལྟ་བུ་རེད། ད་དུང་གཏེར་རྫས་རིགས་ཁ་ཤས་བཟོ་གྲྭའི་ནང་དུ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། 

ལྕགས་དང་། ཧ་ཡང་། གསེར། ཡུ་རེ་ནི་ཡམ་ལྟ་བུ་སྨན་རྫས་དང་ལུད་ཀྱི་སོགས་སུ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རེད། 

 ཀ༽ སའི་གོ་ལར་བརྩེགས་རིམ་གསུམ་ཡོད་པ་དེ་གང་དག་ཡིན་ནམ། 
 ཁ༽ ཅི་ཞིག་ལ་བྲག་རྡོ་ཟེར། 

 ག༽ བྲག་རྡོའ་ིདབྱེ་བ་གསུམ་གང་དག་ཡིན་ནམ། 
 ང༽ ས་སྟེང་མེ་རྡོ་དང་ས་འོག་མེ་རྡོ་གཉིས་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནམ། 

དང་པོ། ལན་གནད་བསྡུས་རེ་བྲིས། 

སྤྱ
ི་ཚ

ོག
ས

་
ཚ

ན
་ར

ིག

སྦྱོང་ཚན། 

སྦྱ
ོང

་

ཚ
ན

་ 

སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག 

ཚན་རིག  

རྩིས་རིག 

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག 
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                                          འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

 ཅ༽ ཅི་ཞིག་ལ་བྲག་རྡོའ་ིའགྱུར་རིམ་ཟེར། 
 ཆ༽ བྲག་རྡོ་ལ་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་རིན་ཐང་ཅི་ཞིག་ཡོད། 
 ཇ༽ ཅི་ཞིག་ལ་གཞན་འགྱུར་བྲག་རྡོ་ཟེར།

 ༡། བྲག་རྡོའ་ིཞུན་མྱག་གིས་གྲུབ་པའི་བྲག་རྡོ་ནི། 

  ཀ༽ མེ་རྡོ།   ཁ༽ ཟེགས་རྡོ།    ག༽ གཞན་འགྱུར་བྲག་རྡོ། 

 ༢། སའི་གོ་ལའི་ནང་རོལ་གྱི་དཀྱིལ་དབུས་སུ་ཆགས་པའི་རིམ་པ་དེ་ནི། 

  ཀ༽ ས་ཤུན། ཁ༽ ས་སྙིང་།   ག༽ ས་ཡོལ། 

 ༣༽ གསེར་དང་། རྡོ་སྣུམ། རྡོ་སོལ་བཅས་ནི་གཤམ་དུ་འཁོད་པ་དག་ལས་གང་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ 

  སམ། 

  ཀ༽ བྲག་རྡོ།   ཁ༽ གཏེར་རྫས།   ག༽ འགྱུར་རྡོ། 

 ༤༽ འགྱུར་རྡོ་ཆགས་སའི་བྲག་རྡོ་ནི། 

  ཀ༽ ཟེགས་རྡོ།  ཁ༽གཞན་འགྱུར་བྲག་རྡོ། ག༽ མེ་རྡོ། 

 ༥། སའི་གོ་ལའི་བརྩེགས་རིམ་སྲབ་ཤོས་ནི། 

  ཀ༽ ས་ཤུན།   ཁ༽ ས་ཡོལ།   ག༽ ས་སྙིང་། 

 

༡། ས་སྙིང་།               (ཀ) གཡའ་མ་ལ་འགྱུར་བ། 

༢། གཏེར་རྫས།            (ཁ) གཞུང་ལམ་དང་ཁང་བརྩེགས་འཛུགས་སྐྲུན་དུ་སྤྱོད་པ།

༣། བྲག་རྡོ།                 (ག) སི་ལི་ཁ་དང་ཧ་ཡང་གི་གཡའ་རྫས་ཀྱི་བསྡུས་མིང། 

༤། འདམ་བག              (ང) རྫས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ངེས་ཅན་ལྡན་པ། 

༥། སཱིལ་(Sial)              (ཅ)  སའི་གོ་ལའི་ནང་རོལ་གྱི་དཀྱིལ་དབུས་སུ་ཆགས་པའི་རིམ་པ། 

གསུམ་པ། མཐུན་སྦྱོར་གྱིས།བོད། 

གཉིས་པ། དྲིས་ལན་འདེམས། 



 

 8

 8

                            འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

 ཀ༽ ང་ཚོ་སའི་གོ་ལའི་ནང་རོལ་གྱི་དཀྱིལ་དབུས་སུ་འགྲོ་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ། 

 ཁ༽ ཟེགས་རྡོ་རྣམས་རྡོ་ཟེགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཚུལ་ཅི་འདྲ་ཡིན་ནམ། 

 ག༽ རྡོ་ཐལ་གྱི་རྒྱུ་རྡོ་ཀ་མ་རུ་ལ་འགྱུར་ཚུལ་ཅི་འདྲ་ཡིན་ནམ།  

 

 གལ་ཆེའི་བརྡ་ཆད། 
Crust-ས་ཤུན། 

Alumina-ཧ་ཡང་གི་གཡའ་རྫས།
Mantle-ས་ཡོལ།

Core-ས་སྙིང་།

Nickel-གཤའ་དཀར།
Iron-ལྕགས།

Temperature-དྲོད་ཚད།
Pressure-གནོན་ཤུགས།

Rock-བྲག་རྡོ།

Mineral-གཏེར་རྫས།
Igneous Rocks-མེ་རྡོ།

Sedimentary Rocks-ཟེགས་རྡོ།Metamorphic Rocks-གཞན་འགྱུར་བྲག་རྡ།ོMolten Magma-བྲག་རྡོའ་ིཞུན་མྱགPrimary Rocks-བྲག་རྡོ་གཙོ་བོ།
Extrusive Igneous Rocks-ས་སྟེང་མེ་རྡོ།

Intrusive Igneous Rocks-ས་འོག་མེ་རྡོ།

Granite-འཛེང་རྡོ།
Sediments-རྡོ་ཟེགས།

Sandstone-བྱེ་རྡོ།

Fossil-འགྱུར་རྡོ།
Slate-གཡའ་མ།

Limestone-རྡོ་ཐལ།
Marble-རྡོ་ཀ་མ་རུ།

Rock Cycle-བྲག་རྡོའ་ིའགྱུར་རིམ།

 བཞི་པ། རྒྱུ་མཚན་ཤོད། 
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                                          འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

 ས་ཁམས་(Lithosphere)ནི་སྡེར་དབྱིབས་ཀྱི་ས་ལྷེབ་མང་པོས་(Plates)གྲུབ་ཅིང་། སྡེར་དབྱིབས་ཀྱི་ས་ལྷེབ་

དེ་དག་ལ་ས་སྡེར་(Lithospheric plates) ཟེར།  ས་སྡེར་འདི་དག་དལ་མོའ་ིངང་ཕྱོགས་མཐའ་སོ་སོར་འགུལ་སྐྱོད་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད། (དེ་ནི་ལོ་གཅིག་ལ་མི་ལི་མི་ཊར་འགའ་ཤས་ལས་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་ཀྱི་མེད་པས། འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་ཧ་ཅང་དལ།) འདི་ལྟ་

བུའི་འགུལ་སྐྱོད་ནི་སའི་གོ་ལའི་ནང་རོལ་གྱི་བྲག་རོྡའ་ིཞུན་མྱག་གི་འགུལ་སྐྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན། 

སའི་གོ་ལའི་ནང་རོལ་གྱི་བྲག་རྡོའ་ིཞུན་མྱག་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་སྟངས་ནི། གཤམ་གསལ་བྱེད་སྒོའ་ིནང་དུ་བསྟན་

པ་ལྟར་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

 ས་སྡེར་འདི་དག་གི་འགུལ་སྐྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་སའི་གོ་ལའི་ངོས་སུ་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་འགྱུར་ལྡོག་

ཐེབས་ཀྱི་ཡོད། སའི་གོ་ལའི་འགུལ་སྐྱོད་ནི་དེའི་ཤུགས་རྐྱེན་ལ་གཞིགས་ཏེ་རྣམ་པ་སོ་སོར་དབྱེ་ཡོད་དེ། སའི་གོ་

ལའི་ནང་རོལ་ནས་འབྱུང་བའི་ཤུགས་རྐྱེན་དག་ལ་ནང་གི་རྐྱེན་(Endogenic 

force)ཟེར་བ་དང་། སའི་གོ་ལའི་ཕྱི་ངོས་ནས་འབྱུང་བའི་ཤུགས་རྐྱེན་དག་

ལ་ཕྱི་ཡི་རྐྱེན་(Exogenic force)ཟེར། 

  

  

  

  

  

  

  

  

         

  

  

 སྐབས་འགར་ནང་གི་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ས་ངོས་སུ་འགུལ་

སྐྱོད་གློ་བུར་བ་དེ་འདྲ་འབྱུང་གི་ཡོད་ལ། ཡང་སྐབས་འགར་ཞི་འཇགས་

འགྱུར་ལྡོག་ལྡན་པའི་སའི་གོ་ལ།
སློབ་ཚན་གཉིས་པ། 

སའི་གོ་ལའི་འགུལ་སྐྱོད། (Earth movements)

ནང་གི་རྐྱེན།(Endogenic force) ཕྱི་ཡི་རྐྱེན།(Exogenic force)

གློ་བུར་གྱི་རྐྱེན། 
(Sudden forces)

རིམ་འབྱུང་གི་རྐྱེན། 
(Diastrophic forces)

ས་ཡོམ།
 (Earthquake)

མེ་རི། 
(Volcano)

ས་རུད། 
(Landslide)

རིམ་ཟད་དང་སྤུང་གསོག་གི་རྐྱེན།  
(Erosional and Depositional)

གཙང་པོ། (River)

ལྷགས་པ། (Wind)

མཚོ་རླབས། (Sea-waves)

འཁྱགས་རོམ། (Glacier)

རི་ཚོགས་སྐྲུན་པ། 
(Building Mountains)

དཔེ་རིས། ༢.༡: ས་བབ་ཆགས་ཚུལ་གྱི་འགྱུར་ལྡོག 

བྱེད་སྒོ། 

༡༽ བསྲེག་ཕོར་ནང་ཆུ་ཕྱེད་
ཙམ་བླུགས།

༢༽ དེའི་ནང་ཚོན་མདོག་ཅན་
གྱི་ཤོག་རིལ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཞོག

༣༽ བསྲེག་ཕོར་རྐང་གསུམ་
སྟེགས་བུའི ་ཐོག་བཞག་སྟེ ་ཆུ་
སྐོལ། 

༤༽ ཁྱེད་ཀྱིས་བརྟག་དཔྱད་
བྱོས་དང་། རིམ་བཞིན་ཆུ་ཚ་བོ་
ཆགས་ཏེ་བསྲེག་ཕོར་གྱི་གཏིང་
ནས་ཡར་འཕྱུར་ཡོང ་བ་དང་
བསྟུན་ནས། ཤོག་རིལ་དེ་ཆུ་ཁར་
གཡེང་ཡོང་ལ། དེ་རྗེས་བསྲེག་
ཕོར་ནང་གི་ཆུ་གྲང་མོའ་ིའགྲོས་
དང་བསྟུན་ནས་ཕྱིར་གཏིང་ལ་
བྱིང་འགྲོ། 

༥༽ སའི་གོ་ལའི་ནང་རིམ་གྱི་
བྲག་རྡོའ་ིཞུན་མྱག་འགུལ་སྐྱོད་
བྱེད་སྟངས་ནི་གོང་གི་ངང་ཚུལ་
དེ་དང་མཚུངས། 
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                            འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་དེ་འདྲ་འབྱུང་གི་ཡོད། དཔེར་

ན། འགུལ་སྐྱོད་གློ་བུར་བ་ནི་ས་ཡོམ་རྒྱག་པ་

དང་མེ་རི་འབར་བ་ལྟ་བུ་རེད། དེས་ས་ངོས་སུ་

གཏོར་སྐྱོན་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད། 

 མེ་རི་ནི་སའི་གོ་ལའི་ས་ཤུན་གྱི་གསེང་ནས་གློ་

བུར་དུ་རྡོ་ཞུན་འཕྱུར་ས་ཡིན། 

 དེ་བཞིན་ས་སྡེར་དག་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་པའི་ཚེ། 

སའི་གོ་ལའི་ངོས་སུ་འདར་ཡོམ་(Vibration)གྱི་

རྣམ་པ་འབྱུང་ཞིང། འདར་ཡོམ་དེ་ས་ངོས་སུ་

ཁྱབ་འགྲོ་བ་དང་། འདར་ཡོམ་དེ་རིགས་ལ་ས་

ཡོམ་ཟེར། ས་འོག་ཏུ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་འགོ་རྩོམ་

ས་དེར་ཞབས་ལྟེ་(Focus)ཟེར། ཞབས་ལྟེའི་ཐད་དུ་ཁེལ་བའི་ས་སྟེང་གི་གནས་དེར་སྟེང་ལྟེ་(Epicentre)ཟེར། འདར་

ཡོམ་དེ་དག་སྟེང་ལྟེ་ནས་རླབས་རྒྱུན་བཞིན་ཕྱོགས་མཐའ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད། དུས་རྒྱུན་སྟེང་ལྟེ་དང་ཁ་ཐག་ཉེ་

ཤོས་ལ་གཏོར་སྐྱོན་ཆེ་ཤོས་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། རིམ་བཞིན་སྟེང་ལྟེ་ནས་འགོ་བརྩམས་ཏེ་ས་འགུལ་གྱི་སྒུལ་

ཤུགས་ཇེ་ཆུང་དུ་འགྲོ་བ་ཡོད། 

 སྤྱིར་ས་ཡོམ་འབྱུང་རྒྱུ་ནི་ཚོད་དཔག་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། ང་ཚོས་སྔ་ས་ནས་དོགས་ཟོན་བྱས་

ཚེ། ས་ཡོམ་གྱི་གཏོར་སྐྱོན་མང་པོའ་ིའཇིགས་པ་ལས་ཐར་ཐུབ། 

 དུས་རྒྱུན་ས་གནས་མི་མང་ལ་ས་ཡོམ་སྔོན་དཔག་བྱེད་ཐབས་འགའ་ཡོད་པ་ནི། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྤྱོད་

ཞབས་ལྟེ།  

སྟེང་ལྟེ།  

དཔེ་རིས། ༢.༢: ས་ཡོམ་འབྱུང་ཚུལ། 

ཚིག་ མཆན་

འགྲེལ།

ཚིག་ གནད་ མཆན འགྲེལ།

གནད་

 སྐམ་ས་དང་མཚོ་མཐིལ་གྱི་ས་ཤུན་ནི། 

ཆེ་ཆུང་དང་དབྱིབས་གཟུགས་མི་འདྲ་བའི་སྡེར་

དབྱིབས་ཀྱི་ས་ལྷེབ་མང་པོས་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། 

སྡེར་དབྱིབས་ཀྱི་ས་ལྷེབ་དེ་དག་ལ་ས་སྡེར་ཟེར།  

      ས་སྡེར། 
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                                          འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

ལམ་ལ་བརྟག་རྒྱུ་དེ་རེད། ས་ཡོམ་རྒྱག་ཉེན་ཡོད་ཚེ། མཚོ་ནང་གི་ཉ་

ཁྱུས་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་འཚུབ་སྐོར་རྒྱག་པ་དང་། སྦྲུལ་དང་ཙི་ཙི་

རྣམས་ས་སྟེང་དུ་ཐོན་པ་སོགས་ལྟས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་ཡིན། 

 

ས་ངོས་ཀྱི་བཀོད་པ། (Major Land Forms)

 འཐོར་ཞིག་(Weathering)དང་རིམ་ཟད་དབང་གིས་ས་ངོས་སུ་

ཟད་སྐྱོན་གྱི་འགྱུར་ལྡོག་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འབྱུང་གི་ཡོད།  འཐོར་

ཞིག་ནི་ས་ངོས་ཀྱི་བྲག་རྡོ་དག་འཐོར་ཞིག་ཏུ་འགྲོ་བ་ལ་ཟེར། རིམ་ཟད་

(Erosion)ནི་འཁྱགས་དར་དང་། ལྷགས་པ། ཆུ་ལྟ་བུའི་བྱེད་པོ་སྣ་ཚོགས་

ཀྱིས་ས་ངོས་ཀྱི་ཆ་མང་པོ་རིམ་གྱིས་ཟད་པར་གྱུར་བ་ལ་ཟེར། རིམ་ཟོས་

བྱས་པའི་ས་རྡུལ་རྣམས་རྒྱུག་ཆུ་དང་ལྷགས་རླུང་གིས་ཁུར་ཏེ་གནས་

གང་སར་སྤུང་གསོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རིམ་ཟད་དང་སྤུང་གསོག་གི་རྐྱེན་

གྱིས་སའི་གོ་ལའི་ངོས་སུ་ས་དབྱིབས་སྣ་ཚོགས་ཆགས་པ་རེད། 

རྒྱུག་ཆུའི་བྱེད་ལས། (Work of River)

 རྒྱུག་ཆུའི་བཞུར་རྒྱུན་གྱིས་ངོས་ལ་ཟད་སྐྱོན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད། 

 བདེ་ཐང་བརྒྱུད་ཀྱག་ཀྱོག་གིས་བཞུར་བའི་གཙང་ཆུའི་དཀྱོགས་

མཚམས་ཀྱི་ཁུག་པ་དག་ལ་ཆུའི་ཁུག་པ་(Meander)ཟེར། ཆུའི་ཁུག་

པ་གཡས་གཡོན་དུ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འབྱུང་བའི་རིམ་ཟད་དང་སྤུང་

གསོག་གིས་རྐྱེན་བྱས་ཏེ། རིམ་བཞིན་ཁུག་སྣེ་གཉིས་ཁ་ཐག་ཉེ་རུ་འགྲོ་བ་

དང་། དུས་ཡུན་གང་འཚམ་འགོར་རྗེས་ཁུག་པ་དེ་གཙང་ཆུ་ལས་ལོགས་

སུ་ཆད་ནས་མཚེའུ་ཆུང་ངུ་ཞིག་འགྲུབ་ཀྱི་ཡོད་ལ། དེར་ནོག་དབྱིབས་

མཚེའུ་(Ox-bow lake)ཡང་ཟེར། མཚམས་རེར་ཆུ་བྲུག་ནས་གཙང་པོའ་ི

འགྲམ་རྒྱུད་ཀུན་ཆུས་ཁེངས་ཏེ། ཉེ་འགྲམ་གྱི་ས་ཁུལ་མང་པོར་ཆུ་ལོག་གི་

གནོད་འཚེ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད། ཆུ་ལོག་རྒྱུག་པར་བརྟེན་ནས་གཙང་འགྲམ་

གཡས་གཡོན་དུ་ས་རྡུལ་དང་སྙིགས་མ་མང་པོ་སྤུང་གསོག་བྱས་པ་

དེས། ས་གཤིས་གཤིན་པའི་བདེ་ཐང་སྐྲུན་གྱི་ཡོད། བདེ་ཐང་དེ་དག་ལ་

ཆུ་ལོག་གིས་བསྐྲུན་པའི་བདེ་ཐང་ངམ་༼ཆུ་ཤུལ་བདེ་ཐང༽(Floodplain)ཟེར། དེ་བཞིན་གཙང་པོའ་ིའགྲམ་རྒྱུད་

གཡས་གཡོན་གྱི་ས་ངོས་ཇེ་མཐོར་སོང་བ་དེར་ཆུ་རགས་(Levee)ཟེར། གཙང་ཆུ་བཞུར་ནས་མཐར་འབབ་ཡུལ་

མཚོ་དང་ཉེ་སར་སླེབས་པ་ན། བཞུར་རྒྱུན་གྱི་འགྲོས་ཇེ་དལ་དུ་འགྲོ་བ་དང་། ཡན་ལག་མང་པོར་ཁ་གྲམ་གྱི་ཡོད། 

ཡན་ལག་དེ་དག་ལ་ཆུ་ལག་(Distributary)ཟེར། རིམ་བཞིན་གཙང་པོའ་ིབཞུར་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་དལ་མོར་གྱུར་ཏེ། ཁུར་

ཡོང་བའི་ས་རྡུལ་དང་སྙིགས་མ་ཡོངས་རྫོགས་སྤུང་གསོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཆུ་ལག་རེ་རེར་ཆུ་སྣེ་(Mouth)རེ་ཡོད་པ་

ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ།

 འ ཛ མ ་ གླི ང ་
ནང་རྦབ་ཆུ་ཆེ ་ཆུང་
སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ཡོད་
པའི་ནང་ནས། ས་བབ་
ཆེས་་གཟར་ཤོས་ནས་
འབབ ་པའི ་ རྦབ ་ཆུ ་
ནི་ལྷོ ་ཨ་རིའི ་ས་ཁུལ་
Venezuela རུ་
ཡོད་པའི་Angleརྦབ་
ཆུ་ཆེན་པོ་ཡིན། 

ཆུའི་ཁུག་པ།  

ནོག་དབྱིབས་མཚེའུ།  

དཔེ་རིས། ༢.༣: ནོག་དབྱིབས་མཚེའུ་གྲུབ་

ཚུལ། 
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                            འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

དང་། མཐར་ཆུ་ལག་གི་ཆུ་སྣེ་ཚང་མས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་པའི་སྙིགས་མ་དེས་ཟུར་གསུམ་ཆུ་གླེ་ (Delta) ཞིག་

སྐྲུན་གྱི་ཡོད། 

མཚོ་རླབས་ཀྱི་བྱེད་ལས། (Work of Sea Waves)

 མཚོ་རླབས་ཀྱིས་བསྐྱེད་པའི་རིམ་ཟད་དང་སྤུང་གསོག་གིས་ས་བབ་ཇེ་མཐོར་བཏང་སྟེ་མཚོ་རྒྱུད་ཆགས་སྟངས་

ཐད་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་ཡོང་གི་ཡོད། མཚོ་རླབས་ཀྱིས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བྲག་རྡོར་རྡེག་གི་ཡོད་ལ། དེ་ལྟར་རྡེག་པ་

དེས་བྲག་རྡོར་སེར་ཀ་གས་ཀྱི་ཡོད། དུས་ཡུན་རིང་

པོ་འགོར་བ་ན། སེར་ག་ཇེ་ཆེར་གྱུར་ཏེ། མཐར་བྲག་

རྡོའ་ིངོས་སུ་བྲག་ཕུག་ལྟ་བུའི་ཁུང་བུ་བརྟོལ་བ་དེར་

མཚོ་བརྐོས་ཕུག་པ་(Sea Cave)ཟེར། རིམ་བཞིན་

མཚོ་བརྐོས་ཕུག་པ་དེའི་ཁ་ཆེ་རུ་གྱུར་ཏེ། མཐར་ཕུག་

པ་དེའི་མདུན་རྒྱབ་བརྟོལ་ནས་ཟླ་གམ་གཟུགས་སུ་

འགྱུར་གྱི་ཡོད་པ་དང། དེར་གཞུ་དབྱིབས་མཚོ་ཕུག་

(Sea Arch)ཟེར། དེ་བཞིན་རིམ་ཟད་དབང་གིས་བྲག་

གི་ཀླད་ངོས་ཡོངས་རྫོགས་ཟད་ཅིང་ཟུར་ངོས་གཅིག་པུ་ལྷག་སྟེ་རྡོ་རྩིག་ལྟར་གྱུར་བ་དེར་བྲག་ཕུར་(Stack)ཟེར།  

མཚོ་རྒྱུད་(Coast)ཀྱི་བྲག་གཡང་ལ་མཚོ་ཁའི་བྲག་གཡང་(Sea Cliff)ཟེར། མཚོ་རླབས་ཀྱིས་སྙིགས་རོ་མང་པོ་མཚོ་

འགྲམ་(Shore)དུ་སྤུངས་པ་དང་། དེར་སྤུང་གསོག་བྱས་པའི་སྙིགས་རོས་གྲམ་ཐང་(Beach)སྣ་ཚོགས་སྐྲུན་གྱི་ཡོད།  

འཁྱགས་དར་གྱི་བྱེད་ལས། (Work of Ice)

 འཁྱགས་རོམ་ནི་འཁྱགས་དར་གྱི་རྒྱུན་ཞིག་ཡིན་པས། དེས་ས་ངོས་མཐོ་ས་ནས་དམའ་སར་རིམ་བཞིན་

ནུར་འགྲོས་བྱེད་པ་དང་བསྟུན་ནས། ས་རྡོ་བཙན་འདེད་ཀྱིས་རིམ་ཟད་ཀྱི་ནུས་པ་འདོན་གྱི་ཡོད། བྱེད་ནུས་དེ་ལ་

བརྟེན་ནས་སྲ་མཁྲེགས་ཀྱི་བྲག་རྡོ་ས་ཁར་འདོན་པ་དང་། ས་ངོས་སུ་ཀོང་དོང་ཟབ་མོ་བཏོད་ཀྱི་ཡོད། ཡུན་གྱིས་

འཁྱགས་དར་ཞུ་སྟེ་ཀོང་དོང་དེ་རིགས་ཆུས་ཁེངས་བར་གྱུར་བ་དེས། རི་ལུང་ཁྲོད་དུ་མཛེས་ཤིང་སྡུག་པའི་མཚེའུ་

སྣ་ཚོགས་སྐྲུན་གྱི་ཡོད། འཁྱགས་རོམ་བཞུར་བའི་ཁྲོད་དུ་ཆེ་ཆུང་འདྲ་མིན་གྱི་བྲག་རྡོ་དང་། བྱེ་མ། སྙིགས་མ་སོགས་

དཔེ་རིས། ༢.༥: མཚོ་བརྐོས་ཕུག་པ། དཔེ་རིས། ༢.༦: གཞི་དབྱིབས་མཚོ་ཕུག དཔེ་རིས། ༢.༧: བྲག་ཕུར།

ཆུ་ལག

ཆུ་གླེ། 

ཆུ་སྣེ། 

དཔེ་རིས། ༢.༤: ཟུར་གསུམ་ཆུ་གླེ། 

རྒྱ་མཚོ། 

གཙང་པོ།  
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                                          འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

མང་པོ་ཞིག་ཁུར་ནས་སྤུང་གསོག་བྱས་པ་དེ་ལ་འཁྱགས་རོམ་གྱིས་བསྐྱེད་

པའི་ས་རྡོའ་ིཕོན་པོ་(Glacial Moraine)ཟེར། 

ལྷགས་པའི་བྱེད་ལས། (Work of Wind)

 ཁྱེད་རང་བྱེ་ཐང་དུ་བསྐྱོད་མྱོང་ངམ། ལྷགས་པ་ནི་བྱེ་ཐང་དུ་རིམ་

ཟད་དང་སྤུང་གསོག་གི་ནུས་པ་འདོན་མཁན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན། བྱེ་ཐང་

དུ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཤ་མོ་དབྱིབས་ཀྱི་བྲག་རྡོར་(Mushroom Rock)མཐོང་ཐུབ། 

དེ་ནི་ལྷགས་པས་བྲག་རྡོའ་ིའོག་རིམ་ཤུགས་ཆེར་ཟོས་པས། སྟེང་རིམ་སྦོམ་

ལ་འོག་རིམ་ཕྲ་བར་གྱུར་ཏེ་གྲུབ་པ་ཡིན། ལྷགས་རླུང་གཡུག་པའི་ཚེ་བྱེ་

རྡུལ་ཁུར་ནས་འགྲོ་བ་དང་། ལྷགས་རླུང་གཡུག་མཚམས་བཞག་པ་དང་

ལྷགས་པས་འཁུར་བའི་བྱེ་རྡུལ་སར་བབས་ཏེ་དེའུ་འབུར་དམའ་མོ་ཞིག་

སྤུང་གསོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། དེར་བྱེ་རི་(Sand Dune)ཞེས་འབོད།  ཧ་ཅང་ཕྲ་བའི་བྱེ་རྡུལ་ཡང་མོའ་ིརིགས་ལྷགས་

པས་ཁུར་ཏེ་རྒྱང་ཐག་རིང་པོར་འགྲོ་བ་དང་། བྱེ་རྡུལ་དེ་རིགས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་དུ་སྤུང་གསོག་བྱས་པ་ལ་བྱེ་

ཐལ་(Loess)ཟེར། 

 

    

 ༡. ས་སྡེར་དག་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ། 

 ༢. ཅི་ཞིག་ལ་ཕྱི་ཡི་རྐྱེན་དང་ནང་གི་རྐྱེན་ཟེར། 

 ༣. ཅི་ཞིག་ལ་རིམ་ཟད་ཟེར། 

 ༤. ཆུ་ཤུལ་བདེ་ཐང་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནམ། 

དཔེ་རིས། ༢.༨:  བྱེ་རི། 

སྦྱོང་ཚན། 

སྦྱ
ོང

་

ཚ
ན

་ 

སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག 

ཚན་རིག  

རྩིས་རིག 

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག 

དང་པོ། ལན་གནད་བསྡུས་རེ་བྲིས། 

སྤྱ
ི་ཚ

ོག
ས

་
ཚ

ན
་ར

ིག
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                            འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

 ༥. ཅི་ཞིག་ལ་བྱེ་རི་ཟེར། 

 ༦. གྲམ་ཐང་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནམ། 

 ༧. ཅི་ཞིག་ལ་ནོག་དབྱིབས་མཚེའུ་ཟེར། 

 

 ༡. མཚོ་རླབས་ཀྱིས་བསྐྱེད་པའི་རིམ་ཟད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མི་ལྡན་པ་ནི། 

   (ཀ) མཚོ་གཡང་། (ཁ) གྲམ་ཐང་། (ག) མཚོ་བརྐོས་ཕུག་པ། 

 ༢. འཁྱགས་རོམ་གྱིས་བསྐྱེད་པའི་སྤུང་གསོག་གི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ་ནི། 

  (ཀ) ཆུ་ཤུལ་བདེ་ཐང་། (ཁ) གྲམ་ཐང་། (ག) འཁྱགས་རོམ་གྱིས་བསྐྱེད་པའི་ས་རྡོའ་ིཕོན་པོ། 

 ༣. སའི་གོ་ལའི་འགུལ་སྐྱོད་གློ་བུར་བ་ལས་བྱུང་བ་ནི། 

  (ཀ) མེ་རི། (ཁ) ལྟེབ་རིམ། (ག) ཆུ་ཤུལ་བདེ་ཐང་། 

 ༤. ཤ་མོ་དབྱིབས་ཀྱི་བྲག་ཆགས་ཡུལ་ནི། 

  (ཀ) བྱེ་ཐང་། (ཁ) གཙང་པོའ་ིའབབ་རྒྱུན།  (ག) འཁྱགས་རོམ། 

 ༥. ནོག་དབྱིབས་མཚེའུ་ཆགས་ཡུལ་ནི། 

  (ཀ) འཁྱགས་རོམ། (ཁ) གཙང་པོའ་ིའབབ་རྒྱུན།  (ག) བྱེ་ཐང་། 

༡། འཁྱགས་རོམ།                      (ཀ) མཚོ་འགྲམ། 

༢། ཆུའི་ཁུག་པ།                       (ཁ) འཁྱགས་དར་གྱི་རྒྱུན། 

༣། གྲམ་ཐང་།                         (ག) གཙང་པོ། 

༤། བྱེ་རི།                              (ང) ས་ངོས་འདར་ཡོམ། 

༥། ས་ཡོམ།                            (ཅ) བྱེ་ཐང་།

གསུམ་པ། མཐུན་སྦྱོར་གྱིས།བོད། 

གཉིས་པ། དྲིས་ལན་འདེམས། 
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                                          འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

  

 ༡། བྲག་རྡོ་ཁ་ཤས་ཤ་མོ་དབྱིབས་སུ་གྲུབ་ཡོད་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ། 

 ༢། ཆུ་ཤུལ་བདེ་ཐང་གི་ས་གཤིས་ཧ་ཅང་གཤིན་པའི་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ།

 ༣། མཚོ་བརྐོས་ཕུག་པ་ནི་རིམ་གྱིས་བྲག་ཕུར་གྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་དོན་གང་ཡིན་ནམ། 

 ༤། ས་ཡོམ་གྱིས་ཁང་བརྩེགས་དག་ལ་གཏོར་སྐྱོན་ཐེབས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།  

གལ་ཆེའི་བརྡ་ཆད། 

Lithospheric plates-ས་སྡེར།

Plates-སྡེར་དབྱིབས་ཀྱི་ས་ལྷེབ།

Endogenic force-ནང་གི་རྐྱེན།

Exogenic force-ཕྱི་ཡི་རྐྱེན།

Focus-ཞབས་ལྟེ།

Epicentre-སྟེང་ལྟེ།

Vibration-འདར་ཡོམ།

Weathering-འཐོར་ཞིག

Meander-ཆུའི་ཁུག་པ།

Ox-bow lake-ནོག་དབྱིབས་མཚེའུ།

Floodplain-ཆུ་ཤུལ་བདེ་ཐང་།

Levee-ཆུ་རགས།

Distributary-ཆུ་ལག

Mouth-ཆུ་སྣེ།

Delta-ཟུར་གསུམ་ཆུ་གླེ

Sea Cave-མཚོ་བརྐོས་ཕུག་པ།

Sea Arch-གཞི་དབྱིབས་མཚོ་ཕུག

Stack-བྲག་ཕུར།

Coast-མཚོ་རྒྱུད།

Sea Cliff-མཚོ་ཁའི་བྲག་གཡང་།

Shore-མཚོ་འགྲམ།

Beach-གྲམ་ཐང་།

Glacial Moraine-འཁྱགས་རོམ་གྱིས་བསྐྱེད་པའི་ས་རྡོའ་ིཕོན་པོ།

Mushroom Rock-ཤ་མོ་དབྱིབས་ཀྱི་བྲག་རྡོ།

Sand Dune-བྱེ་རི།

Loess-བྱེ་ཐལ།

 བཞི་པ། རྒྱུ་མཚན་ཤོད། 
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                            འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

བྱེད་སྒོ། 

 རང་བྱུང་ཐོན་
ཁུ ང ས ་ ལྔ ་ ད ང ་ མི ས ་
བཟོས་ཐོན་ཁུངས་ལྔའི་
མིང་ཐོ་བྲིས་ཏེ། དེ་དག་
གི་ཁྱད་པར་ཤོད། 

བྱེད་སྒོ། 

 ཁྱེད་ཀྱིས་དུས་
རྒྱུན་ཁྱིམ་དུ་བེད་སྤྱོད་
བྱེད ་པའི ་ཐོན ་ཁུངས་
ལྔ་དང་འཛིན་གྲྭའི་ནང་
བེད ་སྤྱོད ་བྱེད ་བཞིན ་
པའི ་ཐོན་ཁུངས་ལྔའི ་
མིང་ཐོ་བྲིས། 

 

 ཆུ་དང་གློག འགྲུལ་འཁོར། སྔོ་ཚལ། དེབ་སོགས་ཚང་མར་ཐུན་

མོང་གི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡོད་པ་ནི་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡིན་ལ། བེད་

སྤྱོད་ཀྱི་རང་བཞིན་དེས་ཅ་དངོས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་

ངོ་བོར་སྒྱུར་གྱི་ཡོད། ད་དུང་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་རང་བཞིན་དེས་ཅ་དངོས་དག་

རིན་ཐང་ལྡན་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཐོན་ཁུངས་ཚང་མར་རིན་

ཐང་ངེས་ཅན་རེ་ཡོད། 

 དེ་ཡང་ཐོན་ཁུངས་ཁ་ཤས་ལ་དཔལ་འབོྱར་གྱི་རིན་ཐང་ལྡན་ལ། 

ཁ་ཤས་ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རིན་ཐང་མི་ལྡན། དཔེར་ན། ལྕགས་རིགས་ལ་

དཔལ་འབྱོར་གྱི་རིན་ཐང་ལྡན་པ་དང་།  ཡིད་དུ་འོང་བའི་མཛེས་ལྗོངས་

ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རིན་ཐང་མི་ལྡན་པ་ལྟ་བུ་རེད། འོན་ཀྱང་དེ་གཉིས་ཀ་

གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ལ། དེ་གཉིས་ཀས་མིའི་རིགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་སྐོང་གི་

ཡོད།   

 དུས་ཚོད་དང་བཟོ་ལས་རིག་རྩལ་ནི་རྒྱུ་ཆ་ཞིག་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་

ངོ་བོར་བཅོས་བའི་ཆ་རྐྱེན་གལ་ཆེན་གཉིས་ཡིན། དེ་གཉིས་ནི་མིའི་

རིགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད། དོན་དངོས་སུ་འགྲོ་

བ་མིའི་རིགས་རང་ཉིད་ནི་ཐོན་ཁུངས་ཚང་མའི་ནང་གི་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་

ཡིན། མིའི་རིགས་ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད་དང་། བློ་གྲོས། གསར་གཏོད། གསང་

རྟོལ་བཅས་ཀྱི་ནུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོན་ཁུངས་སྔར་ལས་མང་བ་སྐྲུན་

གྱི་ཡོད། གསང་རྟོལ་དང་གསར་གཏོད་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་རེ་རེས་དོན་གནད་

མང་དག་ཅིག་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། མེ་སྦར་ཐབས་གསར་རྙེད་བྱུང་

བ་ནས་ཟས་རིགས་གཡོས་སྦྱོར་བྱེད་སྟངས་སོགས་བྱེད་ཐབས་མང་དག་

ཅིག་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཡོད་ལ། འཁོར་ལོ་གསར་གཏོད་བྱས་པ་དེས་སྐྱེལ་

འདྲེན་ཡོ་ཆས་གསར་པ་མང་པོ་ཞིག་དར་རྒྱས་ཡོང་བར་གྲུབ་འབྲས་

མངནོ་གསལ་ཐནོ་ཡདོ། ཆུ་ཤུགས་གླགོ་འདོན་(Hydroelectrocity)ཐད་སྤྱོད་

ཐོན་ཁུངས། 
སློབ་ཚན་གསུམ་པ། 
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                                          འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

པའི་བཟོ་ལས་རིག་རྩལ་དར་བ་དེས་དྲག་ཏུ་བཞུར་བའི་ཆུའི་ནུས་པ་དེ་ཐོན་ཁུངས་གལ་ཆེན་ཞིག་གི་ངོ་བོར་

བསྒྱུར་ཡོད། 

ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་དབྱེ་བ། (Types of Resources)

 སྤྱིར་ཐོན་ཁུངས་ནི་རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་དང་། མིས་བཟོས་ཐོན་ཁུངས། མིའི་ཐོན་ཁུངས་བཅས་རིགས་

གསུམ་དུ་དབྱེ་ཡོད། 

རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས། (Natural Resources)

 ཐོན་ཁུངས་གང་ཞིག་རང་བྱུང་ཁམས་ནས་བླངས་རྗེས་ལས་སྣོན་དེ་ཙམ་མ་བྱས་པར་སྤྱོད་པའི་རིགས་

ལ་རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་ཟེར། དུས་རྒྱུན་ང་ཚོས་འབྱིན་རྔུབ་བྱེད་པའི་མཁའ་དབུགས་དང་། གཙང་པོ་དང་མཚོ་

ནང་གི་ཆུ། ས། གཏེར་རྫས་སོགས་ཚང་མ་རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་ཡིན། ཐོན་ཁུངས་འདིའི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་

རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱིས་བསྩལ་བའི་ལེགས་སྐྱེས་ཡིན་པས་ཐད་ཀར་སྤྱོད་ཆོག་ཆོག་ཡིན། འོན་ཀྱང་སྐབས་འགར་

རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་བེད་སྤྱོད་གང་ལེགས་ཡོང་བར་ཡོ་བྱད་དང་བཟོ་ལས་རིག་རྩལ་བཀོལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། 

 རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་ལ་རྣམ་གྲངས་མང་པོ་ཡོད། དེ་དག་འཕེལ་ཚད་(Level of Development)དང། 

སྤྱོད་སྒོ།(Use) འབྱུང་ཁུངས།(Origin) གསོག་ཚད།(Stock) ཁྱབ་ཚད་(Distribution)བཅས་ལ་གཞིགས་ཏེ་སྡེ་ཚན་

དང་ཁྱབ་ཁོངས་མི་འདྲ་བར་དབྱེ་ཡོད། 

 རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་དེ་དག་འཕེལ་ཚད་དང་སྤྱོད་སྒོ་ལ་གཞིགས་ཏེ་མངོན་གྱུར་ཐོན་ཁུངས་(Actual 

Resources)དང་མངོན་འགྱུར་ཐོན་ཁུངས་(Potential Resources)བཅས་སྡེ་ཚན་གཉིས་སུ་དབྱེ་ཆོག 

 ཐོན་ཁུངས་གང་ཞིག་གི་འབོར་ཚད་དངོས་སུ་ཤེས་ཤིང་ད་ལྟ་ཉེ་བར་སྤྱོད་བཞིན་ཡོད་པའི་རིགས་ལ་

མངོན་གྱུར་ཐོན་ཁུངས་ཟེར། འཇར་མན་ནུབ་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་རོར་(Ruhr)ནས་ཐོན་པའི་རྡོ་སོལ་དང། ཨེ་ཤི་ཡ་

ནུབ་མའི་མངའ་ཁུལ་ནས་ཐོན་པའི་རྡོ་སྣུམ། རྒྱ་གར་གྱི་མ་ཧཱ་རཱཥྲ་ཏྲ་མངའ་སྡེའི་ཌེ་ཁཱན་མཐོ་སྒང་གི་ས་ནག་

བཅས་ནི་མངོན་གྱུར་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་རིགས་སུ་གཏོགས། 

 ཐོན་ཁུངས་གང་ཞིག་གི་འབོར་ཚད་དངོས་སུ་མི་ཤེས་ཤིང་ད་ལྟ་ཉེ་བར་སྤྱོད་ཀྱི་མེད་པའི་རིགས་ལ་

མངོན་འགྱུར་ཐོན་ཁུངས་ཟེར། ཐོན་ཁུངས་འདིའི་རིགས་མ་འོངས་པར་སྤྱོད་ཐུབ་ངེས། དེང་སྐབས་ཀྱི་བཟོ་

ལས་རིག་རྩལ་ནི་ཐོན་ཁུངས་འདིའི་རིགས་དཀའ་ཚེགས་མེད་པར་སྤྱོད་ཐུབ་པའི་ཚད་ལ་ད་དུང་སླེབས་མེད།  

དཔེར་ན། ལ་དྭགས་ནས་ཐོན་པའི་ཡུ་རེ་ནི་ཡམ་(Uranium)ནི་མངོན་འགྱུར་ཐོན་ཁུངས་ཤིག་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་རེད། 

ལོ་ངོ་ཉིས་བརྒྱའི་གོང་དུ་ཤུགས་ཆེ་བའི་ལྷགས་རླུང་ནི་མངོན་འགྱུར་ཐོན་ཁུངས་སུ་གཏོགས། འོན་ཀྱང་དེང་

སྐབས་དེ་མངོན་གྱུར་ཐོན་ཁུངས་སུ་གྱུར་བ་དང། ནེ་ཐར་ལནཌ་(Netherland)ལྟ་བུའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དར་ཁྱབ་

ཆེ་ལ། རླུང་ཤུགས་ལྡན་པའི་ས་ཁུལ་དུ་རླུང་འཁོར་སྤྱད་དེ་ནུས་ཤུགས་འདོན་གྱི་ཡོད། 

 རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་དེ་དག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ལ་གཞིགས་ཏེ་སྐྱེ་ལྡན་(Biotic)དང་སྐྱེ་མེད་(Abiotic) 
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                            འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

བཅས་རིགས་གཉིས་སུ་དགར་གྱི་ཡོད། ས་དང་། བྲག་རྡོ། གཏེར་རྫས་

བཅས་སྐྱེ་ནུས་མེད་པའི་རིགས་ལ་སྐྱེ་མེད་ཐནོ་ཁུངས་(Abiotic Resources) 

ཟེར་བ་དང་། རྩི་ཤིང་དང་སྲོག་ཆགས་སོགས་སྐྱེ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་རིགས་ལ་

སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་ཁུངས་(Biotic Resources) ཟེར། 

 རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་དབྱེ་ན་རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་ནི་སླར་གསོ་ཐུབ་པའི་

ཐནོ་ཁུངས་(Renewable Resources)དང་སླར་གས་ོམི་ཐུབ་པའི་ཐནོ་ཁུངས་ 

(Non-Renewable Resources)བཅས་རིགས་གཉིས་སུ་དབྱེ་ཆོག  

 ཐོན་ཁུངས་གང་ཞིག་ཅི་ཙམ་སྤྱད་ཀྱང་དེའི་གུན་གསབ་མགྱོགས་

པོར་སླར་གསོ་ཐུབ་པའི་རིགས་ལ་སླར་གསོ་ཐུབ་པའི་ཐོན་ཁུངས་ཟེར། ཐོན་

ཁུངས་འདིའི་རིགས་ལས་ཁ་ཤས་ནི་འཛད་པ་མེད་པ་དང་མིའི་རིགས་ཀྱི་

བྱེད་སྤྱོད་ཀྱིས་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་མི་ཐུབ།  དཔེར་ན། ཉི་མ་དང་ལྷགས་རླུང་

གི་ནུས་པ་ལྟ་བུ་རེད།  འོན་ཀྱང་བག་མེད་ལོངས་སྤྱོད་བྱས་པ་དེས། ཆུ་དང་། 

ས། ཤིང་ནགས་ལྟ་བུའི་སླར་གསོ་ཐུབ་པའི་ཐོན་ཁུངས་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྟེན་གཞི་

ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད། ཆུ་ནི་འཛད་པ་མེད་པའམ་སླར་གསོ་ཐུབ་

པའི་ཐོན་ཁུངས་ཤིག་ཏུ་སྣང་ནའང་།  ཆུ་ཇེ་དཀོན་དུ་སོང་བ་དང་། རང་

བྱུང་ཆུ་མཛོད་དག་སྐམ་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་ནང་ས་

ཁུལ་གང་སར་འཕྲད་པའི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། 

 ཐོན་ཁུངས་གང་ཞིག་སྤྱད་ནས་རྫོགས་པར་གྱུར་ཚེ་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་

མང་པོའ་ིརིང་སླར་གསོ་མི་ཐུབ་པའི་རིགས་ལ་སླར་གསོ་མི་ཐུབ་པའི་ཐོན་

ཁུངས་ཟེར། རྒྱུ་མཚན་ནི། ཐོན་ཁུངས་དེ་རིགས་སླར་གསོ་བྱེད་པའི་དུས་

ཡུན་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་འགོར་བ་དང་། དེ་མིའི་ཚེ་ཚད་དང་བསྡུར་ན་

ཤིན་ཏུ་རིང་བས་ཡིན། རྡོ་སོལ་དང་། རྡོ་སྣུམ། རང་བྱུང་རླངས་རྫས་བཅས་

ནི་སླར་གསོ་མི་ཐུབ་པའི་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་འགའ་ཡིན། 

 ཐོན་ཁུངས་ལ་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ཆ་ནས་དབྱེ་ན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཐོན་

ཁུངས་(Ubiquitous Resources)དང་བྱེ་བྲག་གི་ཐོན་ཁུངས་(Localised 

Resources)བཅས་རིགས་གཉིས་སུ་དབྱེ། དུས་རྒྱུན་ང་ཚོས་འབྱིན་རྔུབ་

བྱེད་པའི་རླུང་ལྟ་བུ་གང་སར་ཁྱབ་པའི་ཐོན་ཁུངས་ལ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཐོན་

ཁུངས་ཟེར་བ་དང་། ཟངས་དང་ལྕགས་ཀྱི་གཏེར་རྡོ་ལྟ་བུ་བྱེ་བྲག་གི་ས་

ཁུལ་ནས་འབྱུང་བའི་རིགས་ལ་བྱེ་བྲག་གི་ཐོན་ཁུངས་ཟེར། རང་བྱུང་ཐོན་

ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་ནི། ས་བབ་ཆགས་ཚུལ་དང་། གནམ་གཤིས། མཚོ་ངོས་

མཐོ་ཚད་ལྟ་བུ་ཕྱིའི་རྒྱུ་རྐྱེན་མང་དག་ཅིག་ལ་རག་ལས་ཡོད། སའི་གོ་ལའི་

ངོས་ཀྱི་ཕྱིའི་རྒྱུ་རྐྱེན་འདི་དག་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པས། ཐོན་ཁུངས་

བྱེད་སྒོ། 

 སླར་གསོ་ཐུབ་

པའི་ཐོན་ཁུངས་ཁ་ཤས་

བགྲང་སྟེ། དེ་དག་བེད་

སྤྱོ ད ་ ག ཏོ ང ་ ཚུ ལ ་ ལ ་

དགེ་སྐྱོན་ཅི་ཡོད་གྲོས་

སྡུར་བྱོས།  

༡༽ སྲོག་ལྡན་ཚང་མར་འདྲ་

མཉམ་གྱི་ཆེ་མཐོང་དང་བྱམས་

སྐྱོང་འཐོབ་དགོས། 

༢༽ མི་ཚེའི་རིན་ཐང་གོང་

མཐོར་གཏོང་དགོས། 

༣༽ སའི་གོ་ལའི་ཕྱི་ནང་གི་

ཐོན་དངོས་ཀུན་ལ་གཅེས་སྤྲས་

བྱ་དགོས། 

༤༽ རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་སྔོག་

ཚད་ཇེ་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས། 

༥༽ མི་སོ་སོས་རང་བྱུང་ཁོར་

ཡུག་ལ་འཛིན་པའི་བསམ་སྤྱོད་

ཐད་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས། 

༦༽ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྡེ་ཁག་སོ་

སོས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་

གཅེས་སྤྲས་ཡོང་བ་བྱ་དགོས། 

དོ་སྣང་བྱ་རྒྱུ། 
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                                          འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

ཁྱབ་ཚད་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད། 

མིས་བཟོས་ཐོན་ཁུངས། (Human Made Resources)

 སྐབས་རེར་རང་བྱུང་རྒྱུ་ཆ་དག་གི་ཐོག་མའི་རྣམ་པ་བསྒྱུར་བ་ན་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་ཡིན། 

མི་རྣམས་ཀྱིས་གཏེར་རོྡ་ལས་ལྕགས་འཚག་སྟངས་མ་ཤེས་གོང་ལྕགས་ཀྱི་གཏེར་རྡོ་ནི་ཐོན་ཁུངས་ཤིག་ལ་ངོས་

འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད། མིའི་རིགས་ཀྱིས་རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་སྤྱད་དེ་ཁང་རྩེག་དང་། ཟམ་པ། གཞུང་ལམ་སོགས་

འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པ་དང་། འཕྲུལ་ཆས་དང་འགྲུལ་འཁོར་སྣ་ཚོགས་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་པ་བཅས་ལ་མིས་བཟོས་

ཐོན་ཁུངས་ཟེར། བཟོ་ལས་རིག་རྩལ་ཡང་མིས་བཟོས་ཐོན་ཁུངས་ཤིག་ཏུ་བགྲང་ཆོག 

མིའི་ཐོན་ཁུངས། (Human Resources)

 འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་བློ་གྲོས་དང་། ལག་རྩལ། བཟོ་ལས་རིག་རྩལ་བཅས་ལྡན་པ་ན། རང་བྱུང་ཁམས་

བཀོལ་སྤྱོད་གང་ལེགས་བྱས་ཏེ་ཐོན་ཁུངས་སྔར་ལས་མང་བ་བསྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།  དེར་བརྟེན་འགྲོ་བ་མི་ནི་ཐོན་

ཁུངས་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། དུས་རྒྱུན་མིའི་ཐོན་ཁུངས་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད། ཤེས་ཡོན་དང་འཕྲོད་

བསྟེན་གྱིས་མི་རྣམས་སྔར་ལས་རིན་ཐང་ལྡན་པའི་ཐོན་ཁུངས་ཤིག་ཏུ་བསྒྱུར་བར་གཞོགས་འདེགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

མི་རྣམས་ཀྱི་ལག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་བཏང་སྟེ་ཐོན་ཁུངས་སྔར་ལས་མང་བ་བསྐྲུན་པར་མིའི་ཐོན་ཁུངས་གོང་སྤེལ་

(Human Resource Development)ཟེར། 

ཐོན་ཁུངས་གཅེས་སྤྲས། (Conserving Resources)

 ཐོན་ཁུངས་ཆུད་ཟོས་སུ་མི་གཏོང་བར་སྤྱོད་པ་དང་། བེད་སྤྱོད་བྱས་པའི་ཐོན་ཁུངས་ལ་སླར་གསོའ་ིདུས་

ཚོད་སྤྲོད་པ་བཅས་ལ་ཐོན་ཁུངས་གཅེས་སྤྲས་(Resource Conservation)ཟེར། ཐོན་ཁུངས་སྤྱོད་པའི་དགོས་མཁོ་

སྐོང་ཐབས་དང་བསྟུན་ནས་མ་འོངས་པའི་ཆེད་ཐོན་ཁུངས་གཅེས་སྤྲས་ཀྱིས་དཔལ་འབོྱར་གོང་འཕེལ་གཏོང་

བ་ལ་ཡུན་བརྟན་འཕེལ་རྒྱས་(sustainable development)ཟེར། མི་མས་ཐོན་ཁུངས་ཉུང་སྤྱོད་བྱེད་པ་དང་། ཅ་

དངོས་རིགས་བསྐྱར་བཟོ་དང་བསྐྱར་སྤྱོད་བྱེད་པ་སོགས་ཐོན་ཁུངས་གཅེས་སྤྲས་བྱེད་པར་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་

སྤྱད་དེ་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་ཐུབ། དེ་ལྟར་བྱས་ཚེ་ང་ཚོའི་འཚོ་བ་ནི་གཅིག་ལ་གཅིག་རྟེན་གྱི་རང་བཞིན་ཞིག་

ཡིན་པས་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་ཡོང་ཐུབ། 

 འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་མ་འོངས་པ་ནི། རང་བྱུང་ཁམས་ཆེན་པོས་ཚེ་སྲོག་འཚོ་གནས་ལ་གཞོགས་

འདེགས་བྱེད་པའི་མ་ལག་ཡུན་བརྟན་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐབས་ཐད་འདོན་པའི་ང་ཚོའི་ནུས་པ་དང་འབྲེལ་བ་དམ་

ཟབ་ཡོད། དེར་བརྟེན་འདིའི་ཐད་ཁག་ཐེག་ཡོང་བ་བྱ་རྒྱུ་ནི། ང་ཚོ་ཚང་མའི་གཡོལ་ཐབས་མེད་པའི་ལས་འགན་

དུ་གྱུར་ཡོད། 
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                            འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

 

ཐོན་ཁུངས། 

མིས་བཟོས་ཐོན་ཁུངས། རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས། མིའི་ཐོན་ཁུངས། 

འཕེལ་ཚད་དང་སྤྱོད་སྒོ།  འབྱུང་ཁུངས།  གསོག་ཚད།  ཁྱབ་ཚད། 

མངོན ་གྱུར་ཐོན ་

ཁུངས།   

མངོན་འགྱུར་ཐོན་

ཁུངས།   

སྐྱེ ་ ལྡ ན ་ ཐོ ན ་

ཁུངས།   

སྐྱེ ་ མེ ད ་ ཐོ ན ་

ཁུངས།   

སླར་གསོ་ཐུབ་པའི་

ཐོན་ཁུངས།   

སླར་གསོ་མི་ཐུབ་པའི་

ཐོན་ཁུངས།   

ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཐོན་

ཁུངས།   

བྱེ ་ བྲ ག ་ གི ་ ཐོ ན ་

ཁུངས།   

ཚིག་ མཆན་

འགྲེལ།

ཚིག་ གནད་ མཆན འགྲེལ།

གནད་

 ཡུན་བརྟན་འཕེལ་རྒྱས་ནི་ད་ལྟའི་

དགོས་མཁོ་དང་མ་འོངས་པའི་མི་རབས་

རྗེས་མའི་དགོས་མཁོ་གཉིས་ཀ་སྐོང་ཐབས་

ལ་གཞིགས་ཏེ། ཐོན་ཁུངས་དག་དོན་མེད་

ཆུད་ཟོས ་མི ་གཏོང ་བར་དཔལ་འབོྱར་

གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐབས་བྱེད་པ་ལ་ཟེར། 
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                                          འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

༡། སའི་གོ་ལའི་ཐོན་ཁུངས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་གཅིག་མཚུངས་མིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ། 

༢། ཅི་ཞིག་ལ་ཐོན་ཁུངས་གཅེས་སྤྲས་ཟེར། 

༣། མིའི་ཐོན་ཁུངས་གལ་ཆེན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། 

༤། ཅི་ཞིག་ལ་ཡུན་བརྟན་འཕེལ་རྒྱས་ཟེར།

༡། གཤམ་དུ་འཁོད་པ་ལས་དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཐོན་ཁུངས་སུ་བསྒྱུར་བའི་རྒྱུ་ཆ་མིན་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། 

 ཀ) སྤྱོད་སྒོ།        ཁ) རིན་ཐང་།         ག) འབོར་ཚད། 

༢། གཤམ་དུ་འཁོད་པ་ལས་མིས་བཟོས་ཐོན་ཁུངས་གང་ཡིན་ནམ། 

 ཀ) སྐྲན་ནད་སེལ་བའི་སྨན།        ཁ) ཆུ་ཕྲན།        ག) ཚ་ཁུལ་གྱི་ནགས་ཚལ། 

༣། གཤམ་དུ་འཁོད་པ་ལས་སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་ཁུངས་སུ་གཏོགས་པ་གང་ཡིན་ནམ། 

 ཀ) སྐྱེ་ལྡན་ལས་ཐོན་པའི་རྒྱུ་ཆ།    ཁ) མིས་བཟོས་རྒྱུ་ཆ།   ག) སྐྱེ་ལྡན་མིན་པ་ལས་ཐོན་པའི་རྒྱུ་ཆ།

༡། མངོན་གྱུར་ཐོན་ཁུངས་དང་མངོན་འགྱུར་ཐོན་ཁུངས་བར་ལ་ཁྱད་གང་ཡོད་དམ། 

༢། ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་དང་བྱེ་བྲག་གི་ཐོན་ཁུངས་བར་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དམ།

དང་པོ། ལན་གནད་བསྡུས་རེ་བྲིས། 

སྤྱ
ི་ཚ

ོག
ས

་
ཚ

ན
་ར

ིག

གསུམ་པ། ཁྱད་པར་ཤོད། བོད། 

གཉིས་པ། དྲིས་ལན་འདེམས། 

སྦྱོང་ཚན། 

སྦྱ
ོང

་

ཚ
ན

་ 

སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག 

ཚན་རིག  

རྩིས་རིག 

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག 



 

 22

 22

                            འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

གལ་ཆེའི་བརྡ་ཆད། 

Hydroelectrocity-ཆུ་ཤུགས་གློག་འདོན།

Natural Resource-རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས།

Human Made Resource-མིས་བཟོས་ཐོན་ཁུངས།

Human Resource-མིའི་ཐོན་ཁུངས།

Level of Development-འཕེལ་ཚད།

Use-སྤྱོད་སྒོ།

Origin-འབྱུང་ཁུངས།

Stock-གསོག་ཚད།

Abiotic Resource-སྐྱེ་མེད་ཐོན་ཁུངས།

Biotic Resource-སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་ཁུངས།

Renewable Resource-སླར་གསོ་ཐུབ་པའི་ཐོན་ཁུངས།

Non-Renewable Resource-སླར་གས་ོམི་ཐུབ་པའི་ཐནོ་ཁུངས།

Ubiquitous Resource-ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས།

Localised Resource-བྱེ་བྲག་གི་ཐོན་ཁུངས།

Resource Conservation-ཐོན་ཁུངས་གཅེས་སྤྲས།

sustainable development-ཡུན་བརྟན་འཕེལ་རྒྱས།

Distribution-ཁྱབ་ཚད།

Actual Resource-མངོན་གྱུར་ཐོན་ཁུངས།

Potential Resource-མངོན་འགྱུར་ཐོན་ཁུངས།

Biotic-སྐྱེ་ལྡན།

Abiotic-སྐྱེ་མེད།
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                                          འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

 

 

 གཏེར་ནི་རྫས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ངེས་ཅན་ལྡན་པའི་རང་བྱུང་རྒྱུ་རྫས་

ཤིག་ཡིན་ལ། དེ་ས་ཁུལ་ཁྱད་པར་བ་དང་བྲག་རྡོ་ཆགས་རིམ་ནང་འདུས་

ཡོད་པ་ཞིག་ལས་བར་སྣང་ཁམས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་མིན། 

གཏེར་རྫས་ཁ་ཤས་བྱང་འཁྱགས་རོམ་རྒྱ་མཚོ་དང་ནུབ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའ་ི

གཏིང་དུ་ཡོད་པས། སྔོག་འདོན་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཙམ་སྟབས་བདེ་མིན། 

 གཏེར་རྫས་ནི་རྒྱུ་རྐྱེན་མི་འདྲ་བའི་འོག་ས་ཁམས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་

མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་སུ་ཆགས་ཡོད། གཏེར་རྫས་ནི་རང་བྱུང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་

སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་པ་ལས་མིའི་རིགས་ཀྱིས་བཟོ་བསྐྲུན་བྱས་

པ་ཞིག་མིན། གཏེར་རྫས་ལ་ཚོན་མདོག་དང། སྟུག་ཚད། སྲ་སྙི་སོགས་

ཕྱིའི་རྣམ་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་། ཞུ་ཚད་(Solubility) ལྟ་བུ་འགྲུབ་བྱེད་རྫས་

ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལ་བརྟེན་ནས་ངོས་འཛིན་དང་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

གཏེར་རྫས་ཀྱི་དབྱེ་བ། (Types of Minerals)

 སྤྱིར་གཏེར་རྫས་རིགས་མི་འདྲ་བ་སུམ་སྟོང་ལྷག་ཡོད་ལ། དེ་དག་རྫས་རིགས་འདུས་ཚད་ལ་གཞིགས་

ནས་ལྕགས་རིགས་(Metallic)དང་ལྕགས་རིགས་མིན་པ་(Non-metalic)བཅས་དབྱེ་བ་གཙོ་བོ་གཉིས་སུ་ཕྱེས་

ཡོད། 

 ལྕགས་རིགས་གཏེར་རྫས་ནི་མ་བཅོས་རྒྱུ་ཆའི་ནང་ལྕགས་རིགས་འདུས་ཡོད་པར་ཟེར། ལྕགས་རིགས་

ནི་འོད་མདངས་དང་ཚ་དྲོད་ལྡན་ལ། གློག་བརྒྱུད་འདྲེན་ཐུབ་པའི་དངོས་རྫས་ཤིག་ཡིན།  དཔེར་ན། ལྕགས་རྡོ་

(Iron ore)དང་། ཧ་ཡང་གཏེར་རྡོ།(Bauxite) ལྕགས་ལྷང་ནག་པོའ་ིགཏེར་རྡོ་(Manganese ore)ལྟ་བུ་རེད། ལྕགས་

རིགས་གཏེར་རྫས་ལའང་ལྕགས་རྫས་ལྡན་པ་(Ferrous)དང་ལྕགས་རྫས་མི་ལྡན་པ་(Non-ferrous)བཅས་དབྱེ་

བ་གཉིས་སུ་འགེར་གྱིན་ཡོད། དཔེར་ན། ལྕགས་རྡོ་དང་། ལྕགས་ལྷང་ནག་པོ། ཁ་རོ་མེ་ཌ་(Chromite)བཅས་ནི་

གཏེར་རྫས་དང་ནུས་ཤུགས་ཐོན་ཁུངས། 
སློབ་ཚན་བཞི་པ།  

 དུ ས ་ རྒྱུ ན ་ ཟ ་

མའི་ནང་འདེབས་པའི་

ཚྭ་དང་། ཡི་གེ་འབྲི་

བྱེད་ཞ་སྨྱུག་ནང་སྤྱོད་

པའི་རྡོ་སྣག་(Graph-

ite)ཀྱང་གཏེར་རྫས་ཀྱི་

རིགས་སུ་གཏོགས། 

ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ།

གཏེར་རྫས། 

ལྕགས་རིགས་གཏེར་རྫས། ལྕགས་རིགས་མིན་པའི་གཏེར་རྫས། 

ལྕགས་རྫས་ལྡན་པའི་གཏེར་རིགས། ལྕགས་རྫས་མི་ལྡན་པའི་གཏེར་རིགས། 
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                            འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

ལྕགས་རྫས་ལྡན་པའི་གཏེར་རིགས་སུ་གཏོགས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ལྕགས་རྫས་མི་ལྡན་པའི་གཏེར་རིགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆའི་

ནང་ལྕགས་རྫས་མེད་ཀྱང་། གསེར་དང་། དངུལ། ཟངས། ཞ་ཉེ་སོགས་ལྕགས་རིགས་གཞན་གྱི་རྫས་འདུས་ཡོད།

       

 ལྕགས་རིགས་མིན་པའི་གཏེར་རྫས་ནང་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་

འདུས་མེད། དཔེར་ན། རྡོ་ཐལ་གྱི་རྡོ་(Limestone)དང་། ཉི་མ་ཁ་ཆུ།(Mica) 

རྡོ་ཅུ་གང་(Gypsum)ལྟ་བུའི་གཏེར་རྫས་ཀྱི་རིགས་ཡིན་ལ། རྡོ་སོལ་དང། 

རྡོ་སྣུམ་ལྟ་བུའི་འབུད་རྫས་དག་ཀྱང་ལྕགས་རིགས་མིན་པའི་གཏེར་རྫས་

ཁོངས་སུ་བགྲང་ཆོག  

 གཏེར་རྫས་འདོན་ཐབས་ལའང་སྔོག་འདོན་(Mining)དང་། འདྲུ་

འདོན།(Drilling) རྐོ་འདོན་(quarrying)བཅས་དབྱེ་བ་མི་འདྲ་བ་གཙོ་བོ་

གསུམ་ཡོད། 

 ས་འོག་གི་བྲག་རོྡ་ལས་གཏེར་རྫས་སྔོག་པ་ལ་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་ 

(Mining) ཟེར། གཏིང་དེ་ཙམ་མི་ཟབ་པའི་ས་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་གཏེར་

རྫས་འདོན་པ་ལ་ས་ཁ་ལས་སྔོག་འདོན་བྱེད་པ་(Open-cast mining)

ཟེར། ས་དོང་བྲུས་ཏེ་གཏིང་ཟབ་སར་ཡོད་པའི་གཏེར་རྫས་འདོན་ཐབས་

བྱེད་པ་ལ་ས་དོང་ལས་འདྲུ་འདོན་བྱེད་པ་(Shaft mining)ཟེར། རོྡ་སྣུམ་

དང་རང་བྱུང་རླངས་རྫས་སོགས་སའི་གཏིང་རིམ་དུ་ཡོད་པས། གཏིང་

རིང་བའི་དོང་ལམ་ཟབ་མོ་བྲུས་ཏེ་འདོན་ཐབས་བྱེད་དགོས་པ་ལ་གཏེར་

ཁ་འདྲུ་འདོན་(Drilling)ཟེར། ས་ཁར་ཡོད་པའི་གཏེར་རྫས་དག་བརྐོས་

ནས་འདོན་ཐབས་བྱེད་པ་ལ་རྐོ་འདོན་(Quarrying)ཟེར། 

གཏེར་རྫས་རིགས་ཁྱབ་ཚུལ། (Distribution of minerals)

 གཏེར་རྫས་ནི་བྲག་རྡོ་རིགས་སྣ་ཚོགས་ལས་འབྱུང་གི་ཡོད་དེ། 

དཔེར་ན། གཏེར་རྫས་ཁ་ཤས་མེ་རྡོ་ལས་འབྱུང་པ་དང་། ཁ་ཤས་གཞན་འགྱུར་བྲག་རྡོ་ལས་འབྱུང་། ཡང་ཁ་ཤས་

ཟེགས་རྡོ་ལས་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རེད། སྤྱིར་བཏང་ལྕགས་རིགས་གཏེར་རྫས་ནི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་མཐོ་སྒང་སྣ་

ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆར་གྱུར་པའི་མེ་རྡོ་དང་གཞན་འགྱུར་བྲག་རྡོ་ལས་འབྱུང་གི་ཡོད། སྭི་ཌེན་(Sweden)བྱང་མའི་

གཏེར་རྫས་འདོན་ཐབས། 

སྔོག་འདོན། 

ས་ཁ་ནས་སྔོག་འདོན་བྱེད་པ།  ས་དོང་ལས་འདྲུ་འདོན་བྱེད་པ།  

རྐོ་འདོན། འདྲུ་འདོན། 

 བྲག་རྡོ་ཞིག་གི་ནང་

གཏེར་རྫས་རིགས་གཅིག་གམ་

ཁ་ཤས་འདུས་ཡོད། འོན་ཀྱང་

གཏེར་རྫས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་འདུས་

ཚད་སྣ་ཚོགས་ཡོད། གཏེར་རྫས་

བཙག་འདོན་བྱ་སའི་བྲག་རྡོའ་ི

རིགས་ལ་གཏེར་རོྡ་ཟེར་གྱི་ཡོད། 

ད་ལྟ་བར་གཏེར་རྫས་རིགས་མི་

འདྲ་བ་༢༨༠༠ལྷག་ངོས་འཛིན་

ཐུབ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་གཏེར་

རྫས ་རིགས ་བརྒྱ ་ཙམ ་ཞིག ་

གཏེར་རྡོ ་ལས་འཚག་འདོན་

བྱས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན། དེར་བརྟེན། 

གཏེར ་རྫས ་ཚང་མ ་བྲག་རྡོ ་

ལས་བཏོན་པ་ཡིན་ཡང། བྲག་

རྡོ ་ཚང་མའི་ནང་གཏེར་རྫས་

འདུས་ཡོད་པའི་མ་ཁྱབ།  

ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ།
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                                          འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

མངའ་ཁུལ་ནས་ཐོན་པའི་ལྕགས་རྡོ་དང་། ཁེ་ན་ཌ་(Canada)མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ཨོན་ཊཱ་རོ་ཡ་(Ontario)ས་ཁུལ་

ནས་ཐོན་པའི་ཟངས་དང་། ལྕགས། ལྷོ་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་ནས་ཐོན་པའི་ལྕགས་དང་། གཤའ་དཀར། གསེར་དཀར་པོ་

བཅས་ནི་མེ་རྡོ་དང་གཞན་འགྱུར་བྲག་རྡོ་ལས་བྱུང་བའི་གཏེར་རྫས་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་འགའ་ཡིན། བདེ་ཐང་དང་

ལྟེབ་གཉེར་རི་གསར་པའི་ཁུལ་གྱི་ཟེགས་རྡོ་ལས་རྡོ་ཐལ་གྱི་གཏེར་ཁ་ལྟ་བུ་ལྕགས་རིགས་མིན་པའི་གཏེར་རྫས་

ཐོན་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ཧྥ་རན་སིའི་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ཁོ་ཁཱ་ས་(Caucasus)ས་ཁུལ་ནས་ཐོན་པའི་རོྡ་ཐལ་གྱི་གཏེར་

ཁ་དང་། ཇོར་ཇི་ཡ་(Georgia)དང་ཡུ་ཀརེན་(Ukraine)མངའ་ཁུལ་ནས་ཐོན་པའི་ལྕགས་ལྷང་ནག་པོའ་ིགཏེར་རྡོ། 

ཨལ་ཇི་རི་ཡ་(Algeria)མངའ་ཁུལ་ནས་ཐོན་པའི་འོད་ཀྱི་མ་མའི་སྐྱུར་ཚྭ་(Phosphate)ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། འབུད་རྫས་

སུ་སྤྱོད་པའི་རྡོ་སོལ་དང་རྡོ་སྣུམ་སོགས་ཀྱང་ཟེགས་རྡོའ་ིབར་གསེང་ནས་རྙེད་པའི་གཏེར་རྫས་རིགས་ཤིག་ཡིན། 

ཨེ་ཤི་ཡ་གླིང་ཆེན། (Asia)

 རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་ནི་ལྕགས་རྡོ་འབོར་ཆེན་ཐོན་ཡུལ་ཞིག་ཡིན། འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་ལྕགས་ཀྲེན་ (Tin)

གྱི་ཐོན་འབོར་ཕྱེད་ཀ་ལྷག་ཨེ་ཤི་ཡ་གླིང་ཆེན་གྱིས་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལྕགས་ལྷང་ནག་པོའ་ིགཏེར་

རྡོ་དང་། ཧ་ཡང་གཏེར་རྡོ། གཤའ་དཀར། ཏི་ཚ། ཟངས་སོགས་གཏེར་རིགས་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་ཨེ་ཤི་ཡ་གླིང་ཆེན་

ནས་ཐོན་གྱི་ཡོད། རྒྱ་ནག་དང་མ་ལེ་ཤི་ཡ།(Malaysia)  ཨིན་ཌོ་ནེ་ཤི་ཡ་(Indonesia)བཅས་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་

ལྕགས་ཀྲེན་གྱི་གཏེར་ཁའི་ཐོན་ཁུངས་གཙོ་བོར་གྱུར་ཡོད། རྒྱ་ནག་ནི་ཞ་ཉེ་(Lead)དང་། མིག་སྨན(Antimony)། 

རྡོ་སྙིང་ནག་པོ་(Tungsten)བཅས་འདོན་སྤེལ་བྱེད་མཁན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན།

༢༠0

༢༠0

༤༠0

༤༠0

༢༠0

༢༠0

༤༠0

༤༠0

བྱང་ཉི་ལྡོག་ཐིག 

ལྷོ་ཉི་ལྡོག་ཐིག 

ཞི ་བདེ ་
རྒྱ་མཚོ། 

རྒྱ་གར་རྒྱ་མཚོ། 

ཞི ་བདེ ་
རྒྱ་མཚོ། 

ལྷོ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ། 

ནུབ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ། 

བྱང་འཁྱགས་དར་རྒྱ་མཚོ། 

དཔེ་རིས། 4.1:     ལྕགས་གཏེར་དང་ཟངས་གཏེར་ཧ་ཡང་གཏེར་རྡོ་བཅས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་འབྱུང་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཁག་ཅིག 

༡༤༠0༡༠༠0༦༠0༠0 ༢༠0༢༠0༦༠0༡༠༠0༡༤༠0༡༨༠0W ༡༨༠0E

༡༤༠0༡༠༠0༦༠0༠0 ༢༠0༢༠0༦༠0༡༠༠0༡༤༠0༡༨༠0W ༡༨༠0E

ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ། 

ཨོ་སྟྲི་ལི་ཡ། 

ཨེ་ཤི་ཡ། 

ཡུ་རོབ།

ལྷོ་ཨ་རི། 

ལྷོ་སྣེ་གླིང་ཆེན། 

བྱང་ཨ་རི། 

ལྕགས་གཏེར། 

ཟངས་གཏེར། 

ཧ་ཡང་གཏེར་རྡོ། 
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                            འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

ཡུ་རོབ་གླིང་ཆེན། (Europe)

 ཡུ་རོབ་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་ལྕགས་རྡོ་འདོན་སྤེལ་བྱེད་མཁན་གཙོ་བོ་ཡིན། ཡུ་རོབ་ནང་ལྕགས་གཏེར་

རྡོའ་ིཐོན་ཁུངས་འབོར་ཆེན་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནི། ཨུ་རུ་སུ།(Russia)  ཡུ་ཀརེན།(Ukraine) སྭི་ཌེན།(Sweden) 

ཧྥ་རན་སི་(France)བཅས་ཡིན། ཟངས་དང་། ཞ་ཉེ། ཏི་ཚ། ལྕགས་ལྷང་ནག་པོ། གཤའ་དཀར་སོགས་གཏེར་རྫས་

རིགས་གཞན་དག་ཡུ་རོབ་ཤར་ཁུལ་དུ་ཐོན་གྱི་ཡོད། 

བྱང་ཨ་རི་གླིང་ཆེན།  (North America)

 བྱང་ཨ་རི་གླིང་ཆེན་ནས་ཐོན་པའི་གཏེར་རྫས་ནི། མཚོ་ཆེན་དག་ཆགས་པའི་བྱང་རྒྱུད་ཀྱི་ཁེ་ན་ཌ་

མངའ་ཁུལ་དང་། ཨེ་པེ་ལེ་ཆི་ཡན་མངའ་ཁུལ།(Appalachian region) ནུབ་ཀྱི་རི་རྒྱུད་ཁུལ་(Mountain rang-

es of west)བཅས་མངའ་ཁུལ་གཙོ་བོ་གསུམ་ནས་ཐོན་གྱི་ཡོད། ལྕགས་རོྡ་དང། གཤའ་དཀར། གསེར། ཡུ་རེ་

ནི་ཡམ།(Uranium) ཟངས་བཅས་ནི་ཁེ་ན་ཌའི་ཤར་ཕྱོགས་མཐོ་སྒང་(Canadian Shield) ནས་སྔོག་འདོན་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད་ལ། རྡོ་སོལ་ནི་ཨ་པ་ལི་ཆེན་(Appalachian)མངའ་ཁུལ་ནས་སྔོག་འདོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བྱང་ཨ་རིའི་ནུབ་

ཕྱོགས་ཀྱི་ཁོར་ཌ་ལེ་ར་(Cordilleras)རི་རྒྱུད་ནས་ཟངས་དང་། ཞ་ཉེ། ཏི་ཚ། གསེར། དངུལ་སོགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་

འབོར་ཆེན་ཐོན་གྱི་ཡོད།

༢༠0

༢༠0

༤༠0

༤༠0

༢༠0

༢༠0

༤༠0

༤༠0

ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ། 

ཨོ་སྟྲི་ལི་ཡ། 

ཨེ་ཤི་ཡ། ཡུ
་ར

ོབ།

ཞི ་བདེ ་
རྒྱ་མཚོ། 

རྒྱ་གར་རྒྱ་མཚོ། 

ཞི ་བདེ ་
རྒྱ་མཚོ། 

ལྷོ་ཨ་རི། 

ལྷོ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ། 

ནུབ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ། 

བྱང་ཉི་ལྡོག་ཐིག 

ལྷོ་ཉི་ལྡོག་ཐིག 

ལྷ ོ ་ སྣ ེ ་ གླ ི ང ་ཆ ེན ། 

བྱང་འཁྱགས་དར་རྒྱ་མཚོ། 

དཔེ་རིས། 4.2:     གཏེར་སྣུམ་དང་རྡོ་སོལ་གྱི་ཐོན་ཁུངས་འབྱུང་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཁག་ཅིག 

༡༤༠0༡༠༠0༦༠0༠0 ༢༠0༢༠0༦༠0༡༠༠0༡༤༠0༡༨༠0W ༡༨༠0E

༡༤༠0༡༠༠0༦༠0༠0 ༢༠0༢༠0༦༠0༡༠༠0༡༤༠0༡༨༠0W ༡༨༠0E

གཏེར་སྣུམ། 
རྡོ་སོལ། 

བྱང་ཨ་རི། 
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                                          འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

ལྷོ་ཨ་རི་གླིང་ཆེན། (South America)

 ལྷོ་ཨ་རི་གླིང་ཆེན་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་བ་རཱ་ཛིལ་(Brazil)

ནི་འཛམ་གླིང་ནང་སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་ལྕགས་རྡོ་མང་ཤོས་འདོན་སྤེལ་

བྱེད་མཁན་ཡིན། ད་དུང་ཅི་ལི་(Chile)དང་པེ་རུ་(Peru)གཉིས་ནི་ཟངས་

འདོན་མཁན་གཙོ་བོའ་ིགྲས་ཤིག་ཡིན། བ་རཱ་ཛིལ་དང་བོ་ལི་ཝི་ཡ་(Bo-

livia)གཉིས་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་ལྕགས་ཀྲེན་མང་ཤོས་འདོན་མཁན་རྒྱལ་

ཁབ་ཚོའི་གྲས་སུ་བགྲང་གི་ཡོད། དེ་བཞིན་ལྷོ་ཨ་རི་གླིང་ཆེན་དུ་གསེར་

དང་། དངུལ། ཏི་ཚ། ཀོ་ལྕགས་(Chromium) ལྕགས་ལྷང་ནག་པོ། ཧ་ཡང་

གཏེར་རྡོ། ཉི་མ་ཁ་ཆུ། གསེར་དཀར་པོ།(Platinum) རྡོ་བལ།(Asbestos) 

རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་སོགས་ཀྱི་གཏེར་ཁའི་ཐོན་ཚད་འབོར་ཆེན་ཡོད། གཏེར་

སྣུམ་(Mineral oil)ནི་ལྷོ་ཨ་རི་གླིང་ཆེན་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཝེ་ནི་

ཛུའེ་ལ་(Venezuela)དང་། ཨར་ཇེན་ཊི་ན།(Argentina) ཅི་ལི། པེ་རུ། ཀོ་

ལོམ་བི་ཡ་(Columbia)བཅས་ཀྱི་མངའ་ཁུལ་དུ་ཐོན་གྱི་ཡོད། 

ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་གླིང་ཆེན། (Africa)

 ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་ནི་གཏེར་རྫས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པའི་གླིང་ཆེན་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་དང། 

གསེར། གསེར་དཀར་བཅས་འདོན་སྤེལ་མང་ཤོས་བྱེད་མཁན་ཞིག་

ཡིན། ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་གླིང་ཆེན་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ལྷོ་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་དང་། ཛིམ་

བྷཱ་བེ།(Zimbabwe) ཛ་ཡེར་(Zaire)བཅས་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་ནང་གསེར་

འབོར་ཆེན་འདོན་སྤེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་གླིང་ཆེན་ནས་ཐོན་

པའི་གཏེར་རྫས་གཞན་དག་ནི། ཟངས་དང་། ལྕགས་རྡོ། ཀུ་རོ་མི་ཡམ། ཡུ་

རེ་ནི་ཡམ། ཀོ་བལ།(Cobalt) ཧ་ཡང་གཏེར་རྡོ་སོགས་ཡིན། ནཱའི་ཇི་རི་ཡ་

(Nigeria)དང་། ལི་བི་ཡ།(Libya) ཨང་གཽ་ལ་(Angola)བཅས་ཀྱི་ནང་དུ་

ཡང་སྣུམ་འདོན་སྤེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

 

ཨོསྟྲེ་ལི་ཡ་གླིང་ཆེན། (Australia)

 ཨོསྟྲེ་ལི་ཡ་གླིང་ཆེན་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་ཧ་ཡང་གཏེར་རྡོ་མང་ཤོས་འདོན་སྤེལ་བྱེད་མཁན་ཡིན་ལ། དེ་

ནི་གསེར་དང་། རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ། ལྕགས་རྡོ། ལྕགས་ཀྲེན། གཤའ་དཀར་བཅས་འདོན་སྤེལ་བྱེད་མཁན་གཙོ་བོ་ཞིག་

ཀྱང་ཡིན། དེར་ད་དུང་ཟངས་དང་། ཏི་ཚ། ལྕགས་ལྷང་ནག་པོ་སོགས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཀྱང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད། 

ཨོསྟྲེ་ལི་ཡའི་ནུབ་ཕོྱགས་ཀྱི་ཀཱལ་གཽར་ལ་ཡེ་(Kalgoorlie)དང་ཁཽལ་གཱར་ཌ་ཡེ་(Coolgardie)ས་ཁུལ་ནས་གསེར་

གྱི་གཏེར་ཁ་འབོར་ཆེན་ཐོན་གྱི་ཡོད། 

ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ།  

 ད ་ བ ར ་ སྭི ་

ཛར ་ལནཌ་ (Swiz-

erland)རྒྱལ་ཁབ་དུ་

གཏེ ར ་ རྫས ་རི གས ་

གཅིག་ཀྱང་རྙེད་སོན་

བྱུང་མེད། 

༡༽ རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་ལྗང་ཁུ་ནི་

འཛམ་གླིང་ནང་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་

དཀོན་ཤོས་ཡིན། 

༢༽ འཛམ་གླིང་ནང་གི་བྲག་

རྡོ་རྙིང་ཤོས་ཀྱི་རིགས་ནི་ཨོ་

སྟྲི་ལི་ཡའི་ནུབ་ཕྱོགས་ས་

ཁུལ་དུ་ཡོད་པ་དང་། བྲག་རྡོ་

དེ་དག་གྲུབ་ནས་ལོ་ངོ་ས་ཡ་

༤༣༠༠འགོར་ཡོད། དེ་ནི་སའི་

གོ་ལ་ཆགས་ནས་ལོ་ངོ་ས་ཡ་

༣༠༠ ཙམ་འགོར་བའི་རྗེས་སུ་

གྲུབ་པ་ཞིག་རེད། 

ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ།  
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                            འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

ལྷོ་སྣེ་གླིང་ཆེན།  (Antarctica)    

 ལྷོ་སྣེ་གླིང་དུ་གཏེར་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པའི་ཚོད་དཔག་བྱུང་བ་མ་ཟད། གཏེར་རིགས་ཁག་ཅིག་

འབོར་ཆེན་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་ཡང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ལྷོ་སྣེ་གླིང་གི་འཕྲེད་རྒྱུག་རི་ཁུལ་(Transantarctic Moun-

tains)དུ་རྡོ་སོལ་གཏེར་ཁ་ཕོན་ཆེན་ཡོད་པ་དང་། ལྷོ་སྣེ་གླིང་གི་ཤར་ཕྱོགས་ཕ་རིན་སེ་ཆཱར་ལེ་ས་རི་ཁུལ་(Prince 

Charles)དུ་ལྕགས་གཏེར་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེར་ལྕགས་རྡོ་དང་། གསེར། དངུལ། སྣུམ་བཅས་

ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་འབོར་ཆེན་ཡོད་པས།  ཚོང་ལས་དཔལ་འབྱོར་ཐད་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཐོན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད། 

བོད་ཀྱི་གཏེར་རིགས་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 

  

གཏེར་རྫས། 

(བོད་མིང་།)

གཏེར་རྫས། 

(ཨིན་མིང་།)

ཐོན་ཡུལ། 

སྣུམ། Oil ཚྭ་འདམ།  ལྷུན་པོ་ལ། 

ཞ་ཉེ། Lead  འབའ་ལུང་། འབའ་ཐང་། ལི་ཐང་། དར་རྩེ་མདོ། ཅོ་ནེ། རྩི་གོར་ཐང་། མེན་ཡན།

གསེར། Gold
གཞིས་ཀ་རྩེ། སྣ་ཀར་རྩེ། མེན་ཡན། ཏུའུ་ལན། ཆུ་དམར་ལེབ། ཅོ་ནེ། ཀླུ་ཆུ། རྨ་ཆུ། མཛོད་
དགེ བསང་ཆུ། འཇོ་མདའ། ཉག་རོང་། ལི་ཐང་། རྒྱལ་ཐང་། བཞད་མཐོང་སྨོན། 

ཏི་ཚ། Zinc  འབའ་ལུང་། འབའ་ཐང་། ལི་ཐང་། དར་རྩེ་མདོ། རྩེ་གོར་ཐང་། མེན་ཡན། ཚྭ་འདམ།

གཤའ་དཀར། Nickel དར་རྩེ་མདོ། ཟི་ལིང་། གཅན་ཚ། 

དངུལ་ཆུ། Mercury རྨ་སྟོད། དགའ་བ་སུམ་མདོ། 

རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ། Diamond སྣེ་གདོང་། ནོར་བུ་ས། 

ཟངས། Copper  མལ་གྲོ་གོང་དཀར། རྒྱལ་ཐང་། བདེ་ཆེན། མི་ལི། འཇོ་མདའ། བཞད་མཐོང་སྨོན།

ཀོ་ལྕགས། Chromium སྣེ་གདོང་། ནོར་བུ་ས། སྦྲ་ནག ཉེན་རོང་། 

ལྕགས། Iron ཉི་གཤོང་། ཉེན་རོང་། ཚྭ་འདམ།  ཏུའུ་ལན། འཇོ་མདའ། པཎ་ཆེན་ཞིང་སྡེ། 

ལི་ཐི་ཡམ། Lithium དར་རྩེ་མདོ། 

མོ་ལིབ་ཌི་ནམ། Molybde-
num

འཇོ་མདའ། འབྲི་སྟོད། དགའ་བདེ། 

ཧ་ཡང་། Aluminuim རེབ་གོང། 

དུག་སེལ་དཀར་པོ། Potassium ཚྭ་འདམ། 

རྡོ་སོལ། Coal དཔལ་ཡུལ། 

རྡོ་བལ། Asbestos Mangya (མན་རྒྱ།)

དཀར་གཡའ། Magnesium བཀའ་མ་ལོག

དངུལ། Silver འབའ་ལུང་། མི་ལི། རྩེ་གོར་ཐང་། 
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                                          འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།
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                            འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

 ད་ལྟ་བར་བོད་ཡུལ་དུ་གཏེར་རིགས་མི་འདྲ་བ་གྲངས་༡༢༦རྙེད་

སོན་བྱུང་ཡོད་པས། བོད་ནི་རང་བྱུང་གཏེར་སྣ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་

ཡུལ་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱིཡོད། གོང་གི་ས་ཁྲ་དང་རེའུ་མིག་ལས་

བོད་ཀྱི་གཏེར་རྫས་གལ་ཆེན་རིགས་དང་དེ་དག་ཐོན་ཡུལ་ངེས་ཐབས་

བྱོས། 

གཏེར་རྫས་ཀྱི་སྤྱོད་སྒོ། (Uses of Minerals)

 གཏེར་རྫས་ནི་བཟོ་གྲྭ་མང་པོའ་ིནང་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་ཕྲ་

རྒྱན་(Gem)དུ་སྤྱོད་པའི་གཏེར་རྫས་ཀྱི་རིགས་ནི་སྲ་ཞིང་མཁྲེགས་ལ། 

དེའི་དབྱིབས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་བཅོས་ཏེ་རྒྱན་ཆ་(Jewellery)བཟོ་

བཞིན་ཡོད། ཟངས་ནི་ལྕགས་རིགས་གཏེར་རྫས་ཤིག་ཡིན་ལ། དེ་རྒྱུན་

སྤྱོད་ཀྱི་ཅ་དངོས་མང་པོ་ཞིག་བཟོ་བར་སྤྱོད་སྒོ་ཧ་ཅང་ཆེ། དཔེར་ན། 

ཟངས་སྣོད་དང་། ཟངས་སྐྱོགས། ཟངས་བུམ། ཟངས་སྦུག་ལྟ་བུ་རེད། སི་

ལི་ཀོན་(Silicon)ནི་ཤེལ་རྡོ་(Quartz)ལས་བཏོན་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཀམ་

པུཊར་བཟོ་གྲྭ་དག་གི་ནང་སྤྱོད་སྒོ་ཆེ་བའི་གཏེར་རྫས་ཤིག་ཡིན། ཧ་

ཡང་ནི་ཧ་ཡང་གཏེར་རྡོ་ལས་བཏོན་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་རླངས་འཁོར་

དང། གནམ་གྲུ། སྣོད། འཛུགས་སྐྲུན། ཐབ་ཚང་དུ་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་སྣོད་ཆས་

རིགས་སོགས་བཟོ་བར་སྤྱོད་སྒོ་ཆེས་ཆེ་བའི་གཏེར་རྫས་ཤིག་ཡིན། གོང་

དུ་བརྗོད་པ་ལྟར། དཔེ་མཚོན་དེ་དག་ལས་ང་ཚོས་གཏེར་རྫས་ནི་རྒྱུན་

གཏན་གྱི་འཚོ་བའི་ནང་དགོས་མཁོ་དང་སྤྱོད་སྒོ་ཆེ་བའི་དངོས་པོ་ཞིག་

ཡིན་པ་ཤེས་ཐུབ། 

གཏེར་རྫས་གཅེས་སྤྲས། (Conservation of Minerals)

 གཏེར་རྫས་ནི་སླར་གསོ་མི་ཐུབ་པའི་ཐོན་ཁུངས་སུ་གཏོགས་པས། 

དེ་ཆགས་པར་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་འགོར་གྱི་ཡོད། དུས་རྒྱུན་གཏེར་

རྫས་ཆགས་པའི་ཚད་ཉུང་དྲགས་པ་དང་མི་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱོད་ཚད་ཆེ་

དྲགས་པས། གནད་དོན་འདིའི་ཐད་དོ་མི་མཉམ་པའི་གནས་ཚུལ་འབྱུང་

གི་ཡོད།  དེར་བརྟེན་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་བྱེད་སྐབས་ཆུད་ཟོས་སུ་མི་

གཏོང་ཐབས་ལ་འབད་པ་བྱ་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ། གཞན་ཡང་ལྕགས་རིགས་རྣམས་སྤྱོད་ཐེངས་གཅིག་ལ་སྤྱད་དེ་

སྣང་མེད་མི་གཏོང་བར་ཡང་ནས་བསྐྱར་དུ་སྤྱོད་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ནི་ལྕགས་རིགས་ཐོན་ཁུངས་གཅེས་ཉར་དང་བསྲི་

ཚགས་ཡོང་ཐབས་ལེགས་ཤོས་ཤིག་ཡིན། དེ་བཞིན་གཏེར་རིགས་གཞན་དག་ཀྱང་གཅེས་ཉར་དང་བསྲི་ཚགས་

བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་དང་། དེ་དག་གཅེས་ཉར་དང་བསྲི་ཚགས་ཡོང་བར་འབད་པ་བྱ་དགོས། 

 

ནོར་ཝེ་(Norway)རྒྱལ་

ཁབ་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་

ཆུ་གློག་སྤྱོད་མཁན་གྱི་

རྒྱལ་ཁབ་ཐོག་མ་ཡིན། 

ཁྱེད་ཀྱིས་

ཤེས་སམ། 

 ས ཀོ ཊ ་ ལ ན ་ ཌ ་

(Scotland)རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཉི་

མ་དང་ལྷགས་རླུང་གི་ནུས་

ཤུགས་སྤྱོད ་པའི ་སྤྱི ་སྤྱོད ་

འགྲུལ་འཁོར་ཉར་འཇོག་

ཁང་ཐོག་མར་དར། 
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                                          འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

ནུས་ཤུགས་ཐོན་ཁུངས་། (Power Resources)

  འདིར་བརྗོད་པའི་ནུས་པའམ་ནུས་ཤུགས་ནི་ང་ཚོའི་

འཚོ་བའི་ནང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། བཟོ་གྲྭ་དང་། ཞིང་ལས། སྐྱེལ་

འདྲེན། བརྡ་འབྲེལ། བདེ་སྲུང་སོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་ཐད་ནུས་ཤུགས་ནི་

དགོས་མཁོ་ཧ་ཅང་ཆེ། ནུས་པའི་ཐོན་ཁུངས་འདི་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་དབྱེ་ན།  

རྒྱུན་སྲོལ་ནུས་པའི་ཐོན་ཁུངས་(Conventional Resources of Energy) 

དང་རྒྱུན་སྲོལ་མིན་པའི་ནུས་པའི་ཐོན་ཁུངས་ (Non-conventional Re-

sources of Energy) བཅས་དབྱེ་བ་གཉིས་སུ་འགེར་གྱི་ཡོད། 

རྒྱུན་སྲོལ་ནུས་པའི་ཐོན་ཁུངས། 

(Conventional Resources of Energy)

 རྒྱུན་སྲོལ་ནུས་པའི་ཐོན་ཁུངས་ནི་དུས་ཡུན་རིང་པོར་སྤྱད་པའི་

རྒྱུན་སྲོལ་ཡོད་པའི་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་རིགས་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། འབུད་ཤིང་

དང་འགྱུར་རྡོའ་ིརིགས་ཀྱི་འབུད་རྫས་(Fossil Fuels)ནི་རྒྱུན་སྲོལ་ནུས་

པའི་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་གཙོ་བོ་གཉིས་ཡིན། 

 

འབུད་ཤིང་།  (Fire Wood)

 འབུད་ཤིང་ནི་དྲོད་སྐྱེད་ཐབས་དང་ཟས་གཡོ་ཐབས་སོགས་སུ་

རྒྱ་ཆེར་སྤྱོད་པ་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་གར་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། གྲོང་གསེབ་ཁུལ་

དུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་པའི་མི་མང་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་གིས་སྤྱོད་པའི་ནུས་

ཤུགས་ཐོན་ཁུངས་གཙོ་བོ་ནི་འབུད་ཤིང་ཡིན། 

 རྩི་ཤིང་རྙིད་པ་དང་སྲོག་ཆགས་ཤི་བའི་ལྷག་རོ་རྣམས་ས་འོག་ཏུ་

ཐིམ་ནས་ལོ་ངོ་ས་ཡ་མང་པོ་འགོར་བ་ན། དྲོད་དང་བཙིར་ཤུགས་ཀྱིས་

འགྱུར་རོྡའ་ིརིགས་ཀྱི་འབུད་རྫས་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་སུ་འགྱུར་གྱི་ཡོད། 

རང་བྱུང་རླངས་རྫས་དང་། རྡོ་སྣུམ། རྡོ་སོལ་ལྟ་བུའི་འགྱུར་རྡོའ་ིརིགས་

ཀྱི་འབུད་རྫས་ནི་རྒྱུན་སྲོལ་ནུས་པའི་ཐོན་ཁུངས་གཙོ་བོའ་ིརིགས་སུ་

གཏོགས། གཏེར་རྫས་འདི་དག་གི་ཐོན་ཁུངས་ལ་འཛད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་

ཟད། གཏེར་རྫས་འདི་དག་གི་གྲུབ་ཚད་དང་ཐོན་འབོར་ནི་འཕེལ་རྒྱས་

ཆེ་བའི་འཛམ་གླིང་མི་འབོར་གྱིས་འཛད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ཚད་གཞི་དང་

བསྡུར་ན་ཧ་ཅང་ཆུང་བས། གཏེར་རྫས་འདིའི་རིགས་རིང་པོ་མི་འགོར་

བར་སྟོང་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡོད། 

ཁྱེད་ཀྱིས་
ཤེས་སམ། 

 རང་བྱུང་རླངས་རྫས་(Nat-

ural Gas)ནི་སྦུག་ལམ་ནས་བརྒྱུད་

འདྲེན་བྱེད་བདེ་བ་མ་ཟད། རྡོ་སྣུམ་དང་

རྡོ་སོལ་ལས་སྤུས་ཀ་གཙང་ལ། རིན་གོང་

ཆུང་བ་ཡོད། 

ཟངས་གཏེར་འདུས་པའི་བྲག་

རྡོའ་ིམདོག་སྔོན་པོ་ཡིན་པས། དུས་རྒྱུན་

ཁྱེད་ཀྱིས་མདོག་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་བྲག་རོྡ་

ཞིག་མཐོང་ཚེ། 
དེའི་ནང་ཟངས་གཏེར་

འདུས་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱ་ཐུབ། 

གཏེར་རྫས། 

བསྐྱར་བཟོ། 

བསྲ
ི་ཚ

ག
ས

།བསྐྱ
ར་

སྤྱ
ོད།

 

དཔེ་རིས། 4.4: གཏེར་རྫས་རིགས་ལུགས་
མཐུན་གྱིས་སྤྱོད་སྟངས། 
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                            འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

རྡོ་སོལ། (Coal)

 རྡོ་སོལ་ནི་འགྱུར་རྡོའ་ིརིགས་ཀྱི་འབུད་རྫས་འབེལ་ཤོས་ཡིན། དེ་ནི་ཁྱིམ་དུ་འབུད་རྫས་སུ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་

ལ། དྭངས་ལྕགས་དང་ངར་ལྕགས་བཟོ་གྲྭ། རླངས་ཤུགས་འཕྲུལ་འཁོར་དང་གློག་འདོན་ཐབས་སོགས་སུའང་སྤྱོད་

ཀྱི་ཡོད། རྡོ་སོལ་སྤྱད་དེ་གློག་འདོན་

ཐབས་ལ་ཚ་དྲོད་ནུས་ཤུགས་(Ther-

mal Power)ཟེར།  དེང་སང་ང་ཚོས་

སྤྱོད་པའི་རྡོ་སོལ་ནི། ལོ་ངོ་ས་ཡ་མང་

པོའ ི་གོང་དུ་སྔོ་ལྡུམ་དང་འདམ་རྩྭ་

རིགས་ས་འོག་ཏུ་བཏུམས་པ་ལས་

གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན། 

 འཛམ་གླིང་ནང་རྡོ་སོལ་མཁོ་

འདོན་མང་ཤོས་བྱེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་

ནི། ཨ་རི་དང་། རྒྱ་ནག འཇར་མན། 

ཨུ་རུ་སུ། ལྷོ་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ། ཧྥ་རན་སི་

བཅས་ཡིན།  དེ་བཞིན་བོད་མདོ་

ཁམས་དཔལ་ཡུལ་ཞེས་པའི་ས་ཆ་དེ་

ནི་བོད་ནང་གི་རྡོ་སོལ་ཐོན་ཡུལ་གཙོ་

བོ་ཞིག་ཡིན། 

རྡོ་སྣུམ།  (Petroleum)

 རླངས་འཁོར་ལ་སྤྱོད་པའི ་

རྡོ་སྣུམ་དྭངས་མ་(Petrol)དང་རྐང་

འཁོར་སོགས་ཀྱི་འཁོར་ཐག་བརྡར་

ཟད་མི་འགྲོ་ཆེད་སྤྱོད་པའི་སྣུམ་(Oil)

གང་ཡིན་ཡང་མདོག་ནག་པའི་རྡོ ་

སྣུམ་ནུར་མོ་ལས་བཙགས་འདོན་བྱས་

པ་ཡིན། རྡོ་སྣུམ་ནི་བྲག་རྡོའ་ིགསེང་

ནས་འདོན་གྱི་ཡོད་ལ། མཚོ་མཐའ་

དང་མཚོ་འགྲམ་སོགས་སུ་ཆགས་

པའི་སྣུམ་འདོན་ས་ཚིགས་དག་གིས་

འདྲུ་འདོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  འདི་ལྟར་

རྡོ་སྣུམ་འདྲུ་འདོན་བྱས་རྗེས་བཙག་

དཔེ་རིས། 4.5: སྣུམ་མཁོ་འདོན་མང་ཤོས་བྱེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཙོ་བོ་བཅུ། 

2520151050

7.31

10.96

19.41

5.47

5.64

5.74

7.74

8.89

5.53

20.60

སྤང་རྟེན་ཆེ། (1024) or Quadrillion Btu

སཽ་དྷི་ཨ་རཱ་བི་ཡ།

ཨུ་རུ་སུ། 

ཨ་རི།

ཨི་རཱན། 

རྒྱ་ནག 

མེཀ་སི་ཀོ། 

ཝེ་ནི་ཛུའེ་ལ། 

ནཱའི་ཇི་རི་ཡ། 

ནོར་ཝེ། 

ཀུ་ཝེད། 

དཔེ་རིས། 4.6: སྣུམ་འཛད་སྤྱོད་མང་ཤོས་བྱེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཙོ་བོ་བཅུ། 

2520151050

4.98

10.88

13.78

4.15

4.51

4.53

5.43

5.50

4.45

40.39

5045403530

སྤང་རྟེན་ཆེ། (1024) or Quadrillion Btu

ཨ་རི། 

རྒྱ་ནག 

འཇར་པན། 

ཨུ་རུ་སུ། 

འཇར་མན།  

རྒྱ་གར།

ཁེ་ན་ཌ། 

ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ།  

བ་རཱ་ཛིལ། 

ཧྥ་རན་སི། 
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                                          འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

འདོན་བྱ་ཡུལ་དུ་འཁྱེར་བ་དང་། ད ེར་དྭངས་སྙིགས་མ་བཀར་བའི ་རྡ ོ ་སྣུམ་བཙགས་འདོན་གྱིས་རྡ ོ ་

སྣུམ་དྭངས་མ་དང་། ས་སྣུམ། (Kerosene) སྤྲ་ཚིལ། (Wax) འགྱིག་ཚི། (Plastics) འཇམ་སྣུམ་(Lubricant)

བཅས་ཐོན་རྫས་སྣ་ཚོགས་མཁོ་འདོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རྡོ་སྣུམ་དང་རྡོ་སྣུམ་ལས་ཐོན་པའི་ཐོན་རྫས་དེ་དག་རིན་ཐང་

ཆེན་པོ་ཡོད་པས་གསེར་ནག་པོ་(Black Gold)ཞེས་པའི་མིང་ཐོགས་ཡོད། རྡོ་སྣུམ་མཁོ་འདོན་བྱེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་

གཙོ་བོ་དག་ནི་ཨི་རན་དང་། ཨི་རག སཽ་དྷི་ཨ་རཱ་བི་ཡ་(Saudi Arabia) ཀ་ཏཱར་(Qatar)བཅས་ཡིན། དེ་བཞིན་

ཨ་རི་དང་། ཨུ་རུ་སུ། ཝེ་ནི་ཛུའེ་ལ། (Venezuela) ཨལ་ཇི་རི་ཡ་(Algeria)སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་རྡོ་སྣུམ་འབོར་ཆེན་

འདོན་སྤེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  

རང་བྱུང་རླངས་རྫས། (Natural Gas)

 རང་བྱུང་རླངས་རྫས་ནི་རྡོ་སྣུམ་གཏེར་ཁ་དང་མཉམ་དུ་ཐོན་གྱི་ཡོད། དེ་ནི་དྭངས་སྙིགས་མ་བཀར་བའི་

རྡོ་སྣུམ་ས་ཁར་འདོན་སྐབས་མཉམ་དུ་ཐོན་གྱི་ཡོད་ལ། ཁྱིམ་དང་བཟོ་གྲྭ་སོགས་སུ་འབུད་རྫས་ལ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད། ཨུ་

རུ་སུ་དང་། ཨིན་ལན་ཌ། ནོར་ཝེ། ནེ་ཐར་ལནཌ་Netherlandབཅས་ནི་རང་བྱུང་རླངས་རྫས་མཁོ་འདོན་མང་ཤོས་

བྱེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲས་ཡིན། འགྱུར་རྡོའ་ིརིགས་ཀྱི་འབུད་རྫས་འདི་དག་འཛད་སྤྱོད་བྱས་པ་མང་དྲགས་པས་

རྫོགས་ཉེན་ཆེ་བ་མ་ཟད། དེ་དག་མེ་རུ་བསྒྲོན་པ་ལས་བསྐྱེད་པའི་དུ་བས་མཁའ་དབུགས་ལ་ལྷད་སྐྱོན་འབྱུང་གི་

ཡོད་པའང་སེམས་ཁུར་བྱ་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་རྒྱུན་སྲོལ་མིན་པའི་ནུས་

པའི་ཐོན་ཁུངས་སྤྱོད་དགོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། རྒྱུན་སྲོལ་མིན་པའི་ནུས་པའི་ཐོན་ཁུངས་ནི་འགྱུར་རྡོའ་ིརིགས་ཀྱི་

འབུད་རྫས་ལས་གཙང་བ་ཡོད། 

ཆུ་བེད་ནུས་ཤུགས། (Hydel Power) 

 ཆར་ཆུའམ་རྒྱུག་ཆུ་སོགས་ཆུ་མཛོད་ནང་བསགས་ཏེ་མཐོ་ས་ནས་མར་འབབ་འཇུག་གི་ཡོད། དེ་ནི་ཆུ་

མཛོད་ནང་གི་སྦུ་

གུ་(Pipes)བརྒྱུད་

ནས་ཆུ་མཛོད་ཀྱི་

གཏིང་དུ་བཙུགས་

པའི་སྐུལ་འཁོར་

གྱི ་ ག ཤོ ག ་ པ འི ་

(Turbine Blades) 

སྟེ ང ་ འ བ བ ་ པ ་

དང།  སྐུལ་

འཁོར་གྱི ་གཤོག་

པ་འཁོར་བ་དེས་

གློག་འདོན་འཕྲུལ་

སྐུལ་འཁོར།

གློག་འདོན་འཕྲུལ་འཁོར།
ཆུ་མཛོད། 

དཔེ་རིས། 4.7:   ཆུ་བེད་ནུས་ཤུགས། 
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                            འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

འཁོར་(Generator)བསྐོར་ཏེ་གློག་འདོན་སྤེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས། དེ་ལ་ཆུ་གློག་(Hydro Electricity)ཟེར། ཆུ་

མཛོད་ཀྱི་ཆུ་དེ་གློག་འདོན་སྤེལ་བྱ་བར་སྤྱད་རྗེས་ཞིང་ལས་ཐོན་སྐྱེད་གཉེར་བར་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད། འཛམ་གླིང་དུ་

སྤྱོད་པའི་གློག་གི་བཞི་ཆ་གཅིག་ཙམ་ནི་ཆུ་བེད་ནུས་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་གི་ཡོད། འཛམ་གླིང་ནང་ཆུ་བེད་

ནུས་ཤུགས་མཁོ་འདོན་བྱེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཙོ་བོ་དག་ནི། པཱ་ར་གྭེ་(Paraguay)དང་། ནོར་ཝེ། བ་རཱ་ཛིལ་(Brazil) 

རྒྱ་ནག་བཅས་ཡིན། 

 བོད་ནི་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཆུ་ཆེན་མང་པོ་ཞིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་པས། བོད་མཐོ་སྒང་ནས་འབབ་པའི་གཙང་

པོ་མང་པོ་ཞིག་ཆུ་གློག་དང་ཞིང་ལས་ཐད་བེད་སྤྱོད་རྒྱ་ཆེར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། འབྲི་ཆུའི་འགག་གསུམ་

འཕྲང་གི་ཆུ་མཛོད་ལྟ་བུ་རེད། ཆུ་མཛོད་དེས་ཆུ་གློག་མཁོ་འདོན་བྱེད་ཚད་འཛམ་གླིང་ནང་ཚད་མཐོ་ཤོས་སུ་

སླེབས་ཡོད། 

རྒྱུན་སྲོལ་མིན་པའི་ནུས་པའི་ཐོན་ཁུངས། 

(Non-Conventional Sources of Energy)

 འགྱུར་རྡོའ་ིརིགས་ཀྱི་འབུད་རྫས་སྤྱོད་པ་མང་དྲགས་པས། དེང་སྐབས་མི་འདང་བའི་དཀའ་ངལ་ཤུགས་

ཆེར་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད། ཚོད་རྩིས་བྱས་པ་ལྟར་ན། དེང་སྐབས་ང་ཚོས་འགྱུར་རྡོའ་ིརིགས་ཀྱི་འབུད་རྫས་སྤྱོད་པའི་

ཚད་དེ་ད་དུང་རྒྱུན་མཐུད་པ་ཡིན་ན། རིང་པོ་མི་འགོར་བར་རྫོགས་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁར་ཐུག་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེས་

རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་པའི་མཇུག་འབྲས་མི་ལེགས་པ་འབྱུང་གི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཉི་མའི་ནུས་པ་(Solar 

Energy)དང་། རླུང་གི་ནུས་པ།(Wind Energy) དུས་རླབས་ཀྱི་ནུས་པ་(Tidal Energy)ལྟ་བུའི་སླར་གསོ་ཐུབ་པའི་

ཐོན་ཁུངས་ཏེ། རྒྱུན་སྲོལ་མིན་པའི་ནུས་པའི་ཐོན་ཁུངས་སྤྱོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། 

ཉི་མའི་ནུས་པ། 

  དུས་རྒྱུན་ང་ཚོས་ཉི་མའི་དྲོད་

དང་འོད་ཀྱི་ནུས་པ་ཚོར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། 

ཉི་མ་ལས་ནུས་པ་བསྡུ་ཉར་བྱས་ཏེ་ཉི་

མའི་གློག་རྫས་(Solar Cell)བཟོ་བཞིན་

ཡོད་པ་དང་། དེས་གློག་མཁོ་འདོན་བྱེད་

ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།   གློག་རྫས་འདིའི་རིགས་

མང་པོ་ཞིག་མཉམ་དུ་བསྟར་ཏེ་ཉི་མའི་

གློག་པང་(Solar Panel)ནང་བཅུག་ནས་

དྲོད་དང་གློག་འདོན་པར་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད།  

ཉི་མའི་ནུས་པ་སྤྱོད་ཐབས་ཀྱི་ཚན་རྩལ་

རིག་པ་འདི་ནི་ཉི་འོད་རབ་ཏུ་ཆེ་བའི་ཚ་ཁུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་ལ་སྤྱོད་སྒོ་ཆེན་པོ་ཡོད། ཉི་མའི་ནུས་པ་

ནི་དྲོད་སྐྱེད་ཉི་གློག་(Solar Heater)དང་། ཉི་ཐབ། (Solar Cooker) སྐེམ་བྱེད་ཉི་གློག་(Solar Dryer)བཅས་སུ་སྤྱོད་

ཉི་མའི་གློག་པང་། 

དཔེ་རིས། 4.8:  ཉི་མའི་གློག་པང་། 



 

 35

35

                                          འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། འགྲིམ་འགྲུལ་གློག་བརྡ་དང་ས་ཁུལ་མང་པོ་ཞིག་ཏུ་རྒྱུན་སྤྱོད་ཀྱི་གློག་སྒྲོན་སྦར་བར་ཡང་སྤྱོད་

ཀྱི་ཡོད། 

རླུང་གི་ནུས་པ། 

 རླུང་ནི་འཛད་མེད་ནུས་པའི་ཐོན་ཁུངས་ཤིག་ཡིན། གནའ་སྔ་མོ་ཞིག་ནས་མི་རྣམས་ཀྱིས་འབྲུ་རིགས་

འཐག་ཆེད་དང་དོང་ཆུ་འདྲེན་ཆེད་རླུང་འཁོར་(Wind mill)བེད་སྤྱད་མྱོང་ཡོད། དེང་སྐབས་རླུང་འཁོར་ནི་རླུང་

ཤུགས་ཀྱིས་གློག་འདོན་འཕྲུལ་འཁོར་བསྐོར་ཏེ་གློག་མཁོ་འདོན་བྱེད་ཐབས་སུ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད། རླུང་ཤུགས་ཆེ་བའི་

མཚོ་རྒྱུད་དང་རི་ཁུལ་ཀྱི་ས་གནས་མང་དག་ཅིག་ལ་རླུང་འཁོར་མང་པོ་སྤྱོད་པའི་ས་ཚུགས་བཙུགས་ཡོད། རླུང་

འཁོར་ས་ཚུགས་མང་པོ་ཞིག་ནེ་ཐར་ལནཌ་དང་། འཇར་མན། ཨིན་ཡུལ། ཨ་རི། སི་པན་བཅས་སུ་ཡོད་པས། རྒྱལ་

ཁབ་འདི་དག་རླུང་ནུས་སྤྱོད་མཁན་གཙོ་བོའ་ིགྲས་ཡིན། 

ཉིང་རྡུལ་ནུས་ཤུགས། (Nuclear Power)

 ཉིང་རྡུལ་ནུས་ཤུགས་ནི་ཁམས་རྫས་(Element)ཡུ་རེ་ནི་ཡམ་(Uranium)དང་ཐོ་རི་ཡམ་(Thorium)ལྟ་

བུའི་འགྱེད་འཕྲོའ་ི(Radio Active)ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ལྟེ་ཉིང་(Nuclei)གི་ནུས་པ་ལས་ཐོན་པ་ཞིག་

ཡིན།  འབུད་རྫས་འདིའི་རིགས་ཉིང་རྡུལ་སྒྱུར་སྣོད་(Nuclear reactor)ནང་ཉིང་རྡུལ་གྱེས་འགྱུར་(Nuclear Fis-

sion)གྱི་རིམ་པ་བརྒྱུད་ནུས་ཤུགས་འདོན་སྤེལ་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཉིང་རྡུལ་ནུས་ཤུགས་མཁོ་འདོན་མང་ཤོས་བྱེད་

མཁན་ནི། ཨ་རི་དང་། ཡུ་རོབ་ཡིན་ལ། རྒྱ་གར་ནང་ཡུ་རེ་ནི་ཡམ་འབོར་ཆེན་ཐོན་ཡུལ་ནི་རཱཇ་སྛན་(Rajasthan)

མངའ་སྡེ་དང་ཇར་ཁན་ཌ་྄(Jharkhand)མངའ་སྡེ་གཉིས་ཡིན། དེ་བཞིན་ཀེར་ལ་(Kerala)མངའ་སྡེའི་མོ་ནོ་ཛ་ཊ་

(Monozite)ས་ཁུལ་དུའང་ཐོ་རི་ཡམ་འབོར་ཆེན་ཐོན་གྱི་ཡོད། 

 ཕྱི་ལོ་༡༩༩༠ ལོར་བོད་དུ་ཡུ་རེ་ནི་ཡམ་གྱི་གཏེར་ཁ་༢༠༠ ལྷག་ཐོན་པས། བོད་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་ཡུ་རེ་ནི་

ཡམ་གྱི་ཐོན་ཁུངས་ཕྱུགས་ཤོས་སུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བོད་ཀྱི་ཡུ་རེ་ནི་ཡམ་ཐོན་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི། ཚྭ་འདམ་

གློག་འདོན་འཕྲུལ་འཁོར། 

གློག་སྒྲོན་སྦར་བ། 

སྐུལ་འཁོར།   

ཆུ་ཚ་པོ།  

ཉིང་རྡུལ་སྒྱུར་སྣོད། རླངས་པ།  

གྱེས་འགྱུར་ཁྲོད་ཚ་དྲོད་རྒྱས་པ། 

དཔེ་རིས།   4.9:  ཉིང་རྡུལ་ནུས་ཤུགས།       
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                            འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

གཤོང་དང། ཡར་འབྲོག་མཚོ། འདམ་གཞུང་། ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་

པའི་ཐེ་བོ་བཅས་ཡིན་ལ། ས་ཁུལ་དེ་དག་ལས་ཀྱང་ཐེ་བོ་ནི་ཡུ་རེ་ནི་ཡམ་མང་ཤོས་ཐོན་ཡུལ་ཡིན། 

ས་དྲོད་ནུས་པ། (Geothermal Energy)

 དྲོད་ཀྱི་ནུས་པ་གང་ཞིག་ས་ངོས་ལས་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་ལ་ས་དྲོད་ནུས་ཤུགས་ཟེར། སའི་གཏིང་ཇི་ཙམ་ཟབ་

ན་དེ་ཙམ་གྱིས་དྲོད་ཚད་མཐོ་བ་ཡོད། སྐབས་འགར་དྲོད་ཀྱི་ནུས་པ་དེ་ས་ངོས་སུ་ཆུ་ཚན་གྱི་རྣམ་པའི་སྒོ་ནས་ས་

ཁར་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་དང་། འདི་ལྟ་བུའི་དྲོད་ཀྱི་ནུས་པ་དེ་གློག་ཤུགས་འདོན་སྤེལ་བྱེད་པར་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད། ཆུ་ཚན་

གྱི་རྣམ་པར་འབྱུང་བའི་ས་དྲོད་ནུས་པ་ནི། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཟས་རིགས་གཡོ་སྐོལ་དང། དྲོད་སྐྱེད་ཐབས། 

ལུས་ཁྲུས་བྱེད་པ་སོགས་སུ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད། འཛམ་གླིང་ནང་གི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ས་དྲོད་ནུས་ཤུགས་ལས་གྲྭ་(Geo-

thermal Power Plant)ནི་ཨ་རི་ལ་ཡོད། གཞན་ཡང་ནིའི་ཛི་ལནཌ།(New Zealand) ཨ་ཨི་སི་ལནཌ། (Iceland) 

ཧྥི་ལི་པིན་(Philippines)སོགས་ཀྱང་ས་དྲོད་ནུས་ཤུགས་སྤྱོད་པའི་ལས་གྲྭ་མང་པོ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཙོ་བོའ་ི

གྲས་ཡིན། རྒྱ་གར་ནང་ས་དྲོད་ནུས་ཤུགས་ལས་གྲྭ་བཙུགས་པའི་ས་ཁུལ་གཙོ་བོ་ནི་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་མཱ་ནི་

ཀཱ་རཱམ་(Manikaran) དང་ལ་དྭགས་ཀྱི་པུ་གཱ(Puga)ས་ཁུལ་ཡིན། 

དུས་རླབས་ཀྱི་ནུས་པ། (Tidal Energy)

 ནུས་པ་གང་ཞིག་དུས་རླབས་ཀྱིས་སྐྱེད་པ་ལ་དུས་རླབས་ཀྱི་ནུས་པ་ཟེར། དུས་རླབས་ཀྱི་ནུས་པ་ནི་མཚོ་

འགག་དོག་སར་ཆུ་མཛོད་བསྐྲུན་ཏེ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དུས་རླབས་ཀྱི་རིམ་པ་མཐོ་བའི་སྐབས་

གློག་འདོན་འཕྲུལ་འཁོར། 
སྐུལ་འཁོར།  

རླངས་པ།  

ཆུ། ཁྲོན་པ། 

དཔེ་རིས།  4.9: ས་དྲོད་ནུས་པ། 
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                                          འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

སུ། དུས་རླབས་ཀྱི་ནུས་པ་སྤྱད་དེ་ཆུ་མཛོད་ནང་བཙུགས་པའི་ཆུ་འཁོར་བསྐོར་ནས་གློག་འདོན་སྤེལ་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད། ཨུ་རུ་སུ་དང་། ཧྥ་རན་སི། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་གྱི་ཀཱ་ཆྖ་མཚོ་འགག་(Gulf of kachchh) སོགས་སུ་དུས་རླབས་

ཆུ་འཁོར་ས་ཚིགས་(Tidal Mill Farm) ཆེན་པོ་ཡོད། 

སྐྱེ་ལྡན་རླངས་རྫས། (Biogas)

 རྩི་ཤིང་རྙིད་རོ་དང་། སྲོག་ཆགས་ཕུང་རོ་དང་། ལྕི་བ། ཟས་སྙིགས་ལྟ་བུའི་སྐྱེ་བཅས་སྙིགས་རོ་(Organic 

Waste)རྣམས་རླངས་གཟུགས་འབུད་རྫས་(Gaseous Fuel)ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར་བ་ལ་སྐྱེ་ལྡན་རླངས་རྫས་ཟེར། སྐྱེ་ལྡན་

རླངས་རྫས་སྦྱོར་སྣོད་(Biogas Digester)ནང་ཕྲ་སྲིན་(Bacteria)གྱིས་སྐྱེ་བཅས་སྙིགས་རོ་སོ་སོར་ཕྲལ་བ་ལས་སྐྱེ་

ལྡན་རླངས་རྫས་ཐོན་གྱི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའི་སྐྱེ་ལྡན་རླངས་རྫས་ནི་ཀར་བོན་འཚོ་རླུང་ཉིས་ལྡན་དང་མེ་ཐན་(Meth-

ane)གཉིས་བསྲེས་སྦྱོར་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། སྐྱེ་ལྡན་རླངས་རྫས་ནི་ཟས་གཡོ་སྐོལ་དང་གློག་མཁོ་གཏོང་ཐད་ཤིན་ཏུ་

གལ་ཆེ་བའི་འབུད་རྫས་ཤིག་ཡིན། ལོ་རེ་བཞིན་སྐྱེ་བཅས་ལུད་འབོར་ཆེན་མཁོ་འདོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

 ནུས་ཤུགས་(Energy)ནི་གང་ས་གང་དུ་

ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་མོད། དེ་གཅེས་ཉར་བྱ་རྒྱུ་ནི་

དཀའ་ངལ་ཆེ་ལ་འགྲོ་གྲོན་ཡང་ཆེན་པོ་ཡིན། ང་

ཚོས་རང་ནུས་གང་ཡོད་ཀྱིས་ནུས་ཤུགས་ཆུད་

ཟོས་མི་འགྲོ་པར་འབད་པ་བྱས་ཚེ། ནུས་ཤུགས་

བསྲི་ཚགས་ཡོང་བར་ཕན་ནུས་ཐོན་ངེས་ཡིན། 

ནུས་ཤུགས་བསྲི་ཚགས་བྱེད་པ་ནི་ནུས་ཤུགས་

མཁོ་གཏོང་གི་ནུས་པ་ཇེ་ཆེར་གཏོང་བ་དང་འདྲ། 

དེར་བརྟེན། ད་ནས་བཟུང་ནུས་ཤུགས་ཆུད་ཟོས་མི་གཏོང་བར་བསྲི་ཚགས་བྱེད་པའི་ཐབས་ལ་འབད་དེ། འབྱུང་

འགྱུར་སྔར་ལས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ནུས་ཤུགས་སྤྱོད་རྒྱུ་ཡོང་པར་འབད་བརྩོན་བྱ་དགོས། 

རླབས་རྒྱུན་ཆེ་བ། རླབས་རྒྱུན་ཆེ་བ། རླ
བ

ས
་རྒྱུ

ན
་ཆུ

ང
་བ

། 

གློག་འདོན་འཕྲུལ་འཁོར། སྐུལ་འཁོར།  

དཔེ་རིས།     4.10:    དུས་རླབས་ཀྱི་ནུས་པ། 

རླབ
ས་

རྒྱུ
ན་

ཆུ
ང་

བ།
 

རླངས་སྣོད། 

འདམ་གྱི་སྐྱོ་ལྡུར། 
ལུད། 

ཚྭ་ལུད། 

ཐོན་སྒོ། 

ས། 

དཔེ་རིས།  4.11:      སྐྱེ་ལྡན་རླངས་རྫས། 
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                            འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

༡། ཁྱེད་ཀྱིས་དུས་རྒྱུན་འཚོ་བའི་ནང་སྤྱོད་པའི་གཏེར་རྫས་གང་རུང་གསུམ་གྱི་མིང་བྲིས། 

༢། ཅི་ཞིག་ལ་གཏེར་རྡོ་ཟེར། ལྕགས་རིགས་གཏེར་རྡོའ་ིའབྱུང་ཡུལ་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་ནམ། 

༣། རང་བྱུང་རླངས་རྫས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཐོན་ཁུངས་འབྱུང་ཡུལ་གཉིས་ཀྱི་མིང་བྲིས། 

༤། ཁྱེད་ཀྱིས་བསམས་ན་གཤམ་གསལ་ས་ཁུལ་དག་ལས་ནུས་ཤུགས་ཐོན་ཁུངས་གང་ཞིག་འབྱུང་གི་ཡོད། 

 ཀ) གྲོང་རྡལ་གྱི་ས་ཁུལ།     ཁ) མཚོ་རྒྱུད་ཀྱི་ས་ཁུལ།      ག) སྐམ་ཤས་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ། 

༥། ཁྱེད་ཀྱིས་རང་ཁྱིམ་དུ་ནུས་ཤུགས་བསྲི་ཚགས་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་སྟབས་བདེ་ལྔ་ཤོད་དང། 

 

༡། གཏེར་རྫས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་མི་མཐུན་པ་གང་ཡིན་ནམ། 

 ཀ) གཏེར་རྫས་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན། 

 ཁ) གཏེར་རྫས་ནི་རྫས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ངེས་ཅན་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན། 

 ག) གཏེར་རྫས་ནི་འཛད་རྒྱུ་མེད་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཅན་ཞིག་ཡིན། 

 ང) གཏེར་རྫས་ནི་ས་ཁུལ་ཀུན་ལ་ཆ་སྙོམས་ཀྱིས་ཁྱབ་ཡོད་པ་ཞིག་མིན། 

༢། ཉི་མ་ཁ་ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་འབྱུང་ཡུལ་མིན་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། 

 ཀ) ཇར་ཁན་ཌ ྄། (Jharkhand) 

 ཁ) ཀཱརནཱ་ཊཀ (Karnataka) 

 ག) རཱ་ཇ་སྛན།  (Rajasthan)

 ང) ཨནདྲ། པྲདེཤ  (Andhra Pradesh)

སྦྱོང་ཚན། 

སྦྱ
ོང

་

ཚ
ན

་ 

སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག 

ཚན་རིག  

རྩིས་རིག 

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག 

དང་པོ། ལན་གནད་བསྡུས་རེ་བྲིས། 

སྤྱ
ི་ཚ

ོག
ས

་
ཚ

ན
་ར

ིག

གཉིས་པ། དྲིས་ལན་འགྲིག་པ་རྣམས་ལ་རྟགས་རྒྱོབས།
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                                          འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

༣། འཛམ་གླིང་ནང་ཟངས་མཁོ་འདོན་བྱེད་མཁན་གཙོ་བོར་རྩི་བའི་རྒྱལ་ཁབ་གང་ཡིན་ནམ། 

 ཀ) བྷོ་ལི་ཝི་ཡ། (Bolivia)

 ཁ) གྷཱ་ནཱ།(Ghana)

 ག) ཅི་ལེ། (Chile)

 ང) ཛིམ་བྷཱ་ཝེ། (Zimbabwe)

༤། གཤེར་གཟུགས་ཀྱི་རྡོ་སྣུམ་རླངས་རྫས་(LPG)བསྲི་ཚགས་བྱེད་ཐབས་དང་མི་མཐུན་པ་ནི་གང་ཡིན་ནམ། 

 ཀ) གཡོ་སྦྱོར་མ་བྱས་གོང་སྲན་མ་ཆུ་ནང་ལ་སྦང་བ།

 ཁ) ཁ་ཟས་དབུགས་རྡིག་(Pressure-cooker)ནང་དུ་གཡོ་སྐོལ་བྱེད་པ།

 ག) ཟས་གཡོ་སྦྱོར་ཆེད་ཐབ་ཏུ་མེ་ཁ་མ་གསོས་སྔོན་ལ། ཚལ་སྣ་རིགས་བཀྲུ་བ་དང་གཏུབ་པ་སོགས་ཀྱི་ 

     གྲ་སྒྲིག་སྔ་ས་ནས་ཡོད་དགོས། 

 ང) ཐབ་ཀྱི་མེ་ཤུགས་ཆུང་དུ་བཏང་སྟེ་སླ་ངའི་ཁ་ཕྱེས་ནས་ཟས་གཡོ་སྐོལ་བྱེད་པ། 

༡། ཆུ་མཛོད་ཆེན་པོ་དག་འཛུགས་སྐྲུན་མ་བྱས་གོང་ཁོར་ཡུག་གི་ཕྱོགས་ཚང་མར་བརྟག་དཔྱད་ལེགས་པོ་བྱ་                        

   དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ། 

༢། བཟོ་གྲྭ་མང་ཆེ་བ་རྡོ་སོལ་གཏེར་ཁ་དང་ཐག་ཉེར་སར་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ། 

༣། རྡོ་སྣུམ་ལ་ “གསེར་ནག་པོ” ཞེས་པའི་མིང་འདོགས་དོན་གང་ཡིན་ནམ། 

༤། གཏེར་རྫས་རྐོ་འདོན་བྱེད་པ་ནི་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་ཚབས་ཆེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། 

 

༡། རྒྱུན་སྲོལ་ནུས་པའི་ཐོན་ཁུངས་དང་རྒྱུན་སྲོལ་མིན་པའི་ནུས་པའི་ཐོན་ཁུངས་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤོད། 

༢། སྐྱེ་ལྡན་རླངས་རྫས་དང་རང་བྱུང་རླངས་རྫས་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤོད།  

༣། ལྕགས་རྫས་ལྡན་པའི་གཏེར་རིགས་དང་ལྕགས་རྫས་མི་ལྡན་པའི་གཏེར་རིགས་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤོད།

༤། ལྕགས་རིགས་གཏེར་རྫས་དང་ལྕགས་རིགས་མིན་པའི་གཏེར་རྫས་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤོད། 

བཞི་པ། ཁྱད་པར་ཤོད། བོད། 

 གསུམ་པ། རྒྱུ་མཚན་ཤོད། 
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གལ་ཆེའི་བརྡ་ཆད། 

Solubility-ཞུ་ཚད། 

Mineral-གཏེར་རྫས།

Metalic-ལྕགས་རིགས།

Non-metalic-ལྕགས་རིགས་མིན་པ། 

Iron-ore-ལྕགས་རྡོ།

Bauxite-ཧ་ཡང་གཏེར་རྡོ། 

Manganese-ore-ལྕཊ་ལྷང་ནག་པོའ་ིགཏེར་རྡོ།

Ferrous-ལྕཊ་རྫས་ལྡན་པའི་གཏེར་རིགས།

Mining-སྔོག་འདོན།

Driling-འདྲུ་འདོན།

Quarrying-རྐོ་འདོན།

Open-cast-mining-ས་ཁ་ནས་སྔགོ་འདནོབྱེད་པ།

Shaft-mining-ས་དངོ་ལས་འདྲུ་འདནོ་བྱེད་པ།

Tin-ལྕགས་ཀྲེན། 

Lead-ཞ་ཉེ།

Antimony-མིག་སྨན།

Non-ferrous-ལྕཊ་རྫས་མི་ལྡན་པའི་གཏེར་རིགས། 

Chromite-ཁ་རོ་མེ་ཌ།

Mica-ཉི་མ་ཁ་ཆུ།

Gypsum-རྡོ་ཅུ་གང་།

Slate-གཡའ་མ།

Chromium-ཀོ་ལྕགས། 

Platinum-གསེར་དཀར་པོ།

Mineral-oil-གཏེར་སྣུམ།

Asbestos-རྡོ་བལ།

Cobalt-ཀོ་བལ།

Oil-སྣུམ།

Gold-གསེར།

Zinc-ཏི་ཚ།

Nickel-གཤའ་དཀར།

Mercury-དངུལ་ཆུ།

Diamond-རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ།

Copper-ཟངས།

Pressure-Cooker-དབུགས་རྡིག

Lithium-ལི་ཐི་ཡམ།

Molybdenum-མོ་ལིབ་ཌི་ནམ།

Aluminium-ཧ་ཡང་།

Potassium-དུག་སེལ་དཀར་པོ།

Coal-རྡོ་སོལ།

Magnesium-དཀར་གཡའ།

Silver-དངུལ།

Gem-ཕྲ་རྒྱན།

Jewellery-རྒྱན་ཆ།

Silicon-སི་ལི་ཀོན།
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                                          འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

གལ་ཆེའི་བརྡ་ཆད། 

Power-resource-ནུས་ཤུགས་ཐོན་ཁུངས། 

Conventional Resources of 

Energy-རྒྱུན་སྲོལ་ནུས་པའི་ཐོན་ཁུངས།

Non-conventional Resouces of 

Energy-རྒྱུན་སྲོལ་མིན་པའི་ནུས་པའི་ཐོན་ཁུངས།

Fossil Fuel-འགྱུར་རྡོའ་ིརིགས་ཀྱི་འབུད་རྫས།

Fire Wood-འབུད་ཤིང།

Thermal Power-ཚ་དྲོད་ནུས་ཤུགས།

Petroleum-རྡོ་སྣུམ།

Petrol-རྡོ་སྣུམ་དྭངས་མ།

Kerosene-ས་སྣུམ།

Wax-སྤྲ་ཚིལ།

Plastics-འགྱིག་ཚི།

Lubricant-འཇམ་སྣུམ།

Hydel Power-ཆུ་བེད་ནུས་ཤུགས།

Turbine Blades-སྐུལ་འཁོར་གྱི་གཤོག་པ།

Pipe-སྦུ་གུ

Generator-གློག་འདོན་འཕྲུལ་འཁོར།

Hydro Electricity-ཆུ་གློག

Solar Energy-ཉི་མའི་ནུས་པ།

Wind Energy-རླུང་གི་ནུས་པ།

Tidal Energy-དུས་རླབས་ཀྱི་ནུས་པ།

Solar Cell-ཉི་མའི་གློག་རྫས།

Solar Panel-ཉི་མའི་གློག་པང།

Solar Heater-དྲོད་སྐྱེད་ཉི་གློག

Solar Dryer-སྐེམ་བྱེད་ཉི་གློག  

Wind Mill-རླུང་འཁོར། 

Nuclear Power-ཉིང་རྡུལ་ནུས་ཤུགས། 

Element-ཁམས་རྫས། 

Uranium-ཡུ་རེ་ནི་ཡམ། 

Thorium-ཐོ་རི་ཡམ།

Radio Active-འོད་འགྱེད་འཕྲོ་ལྡན་པ།

Nuclei-ལྟེ་ཉིང།

Nuclear reactor-ཉིང་རྡུལ་སྒྱུར་སྣོད།

Nuclear Fission-ཉིང་རྡུལ་གྱེས་འགྱུར།

Geothermal Energy-ས་དྲོད་ནུས་པ།

Geothermal power Plant-ས་དྲོད་ནུས་ཤུགས་ལས་གྲྭ།

Tidal Mill Farm-དུས་རླབས་ཆུ་འཁོར་ས་ཚུགས། 

Biogas-སྐྱེ་ལྡན་རླངས་རྫས།

Organic Waste-སྐྱེ་བཅས་སྙིགས་རོ། 

Gaseous Fuel-རླངས་གཟུགས་འབུད་རྫས། 

Biogas Digester-སྐྱེ་ལྡན་རླངས་རྫས་སྦྱོར་སྣོད། 

Bacteria-ཕྲ་སྲིན།

Energy-ནུས་པ།
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                            འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

 

 

 ཁྱེད ་ཀྱིས ་དུས་རྒྱུན་ཡི ་གེ ་

འབྲི་བར་སྤྱོད་པའི་འབྲི་དེབ་དེ་

ཇི ་ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ་སྙམ་

པའི་བསམ་བློ་བཏང་མྱོང་ངམ། 

དེ ་ནི ་བཟོ ་སྐྲུན་གྱི ་བརྒྱུད་རིམ་

མང་པོ་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་ད་གཟོད་

ཆེ་ཆུང་རན་ལ། སྤུས་ཀ་ལེགས་

པོ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན། ཐོག་མར་

དེ ་ནི ་ཤིང་སྡོང་གི ་ཆ་ཤས་ཤིག་

ཡིན་ལ། ཕྱིས་སུ་གཏུབས་ཏེ་ཤོག་

རྒྱུ་བཟོ་གྲྭ་(Pulp mill)རུ་དབོར་

འདྲེན་བྱས། དེར་ཤོག་རྒྱུར་སྤྱོད་

པའི་ཤིང་འདག་(Wood-pulp)

གི་ངོ་བོར་བཅོས་པ་དང་། དེ་རྗེས་

ཤོག་རྒྱུར་སྤྱོད་པའི་ཤིང་འདག་

དེའི་ནང་རྫས་རིགས་བསྲེ་སྦྱོར་

བྱས་ཏེ། མཐར་འཕྲུལ་འཁོར་

སྤྱད་ནས་ཤོག་བུའི་ངོ་བོར་བཅོས་

ཀྱི་ཡོད། ཕྱིས་སུ་དཔར་ཁང་དུ་

ཁྱེར་ནས་སྣག་ཚ་སྤྱད་དེ་ཤོག་ངོ་

རེ་རེ་བཞིན་ཐིག་ཕྲེང་དཔར་བ་

དང། དེ་ནས་འབྲི་དེབ་རེ་རེའི་

ཤོག་བུའི་གྲངས་ཚད་འཚམ་པོར་

བསྒྲིགས་ཏེ་མཉམ་དུ་སྡོམ་གྱི་ཡོད་ལ། དེ་རྗེས་འབྲི་དེབ་མང་པོ་ཐུམ་ལ་བཏུམས་ཏེ་ཁྲོམ་རར་ཁྱེར་ནས་བཙོང་

ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། མཐར་ཁྱེད་ཀྱི་ལག་ཏུ་སོན་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད།  

 བཟོ་སྐྲུན་ལས་རིགས་(Secondary Activities or Manufacturing)ཀྱིས་མ་བཅོས་རྒྱུ་ཆ་རྣམས་སྔར་ལས་

སྤྱོད་སྒོ་ཆེ་བའི་ཐོན་སྐྱེད་ངོ་བོར་སྒྱུར་གྱི་ཡོད། གོང་དུ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་བཞིན། ཤོག་རྒྱུར་སྤྱོད་པའི་ཤིང་འདག་དེ་

བཟོ་གྲྭ།  
སློབ་ཚན་ལྔ་པ།  

ཤིང་སྡོང་།

ཤོག་བུ་བཟོ་གྲྭ
དཔ

ར་
སྐྲུན

་ཁ
ང་

།

ཚོང་ཁང་།ཁྱིམ།

ཤོག་སྙིགས་བླུགས་སྣོད།

ཤོག་སྙིགས་གསོག་ས།

དཔེ་རིས།  5.1:   ཤོག་བུ་བཟོ་སྐྲུན་དང་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ། 
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                                          འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

ཤོག་བུའི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་བ་དང་། དེ་རྗེས་ཤོག་བུ་རྣམས་བསྒྲིགས་ཏེ་འབྲི་དེབ་ཀྱི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་བ་རེད། འདི་ནི་བཟོ་

སྐྲུན་ཁྲོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་གཉིས་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་རེད། 

 ཤོག་བུ་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་ཤིང་འདག་དང་། གྱོན་གོས་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་སྲིང་བལ་བཅས་ལ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་

ཁྲོད་རིན་ཐང་འཕར་སྣོན་བྱུང་ཡོད། འདི་ལྟར་ཐོན་སྐྱེད་བྱས་པའི་ཐོན་རྫས་དག་ནི་དེ་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་མ་བཅོས་རྒྱུ་ཆ་

དང་བསྡུར་ན་རིན་ཐང་དང་སྤྱོད་སྒོ་ཆེ་བ་ཡོད། 

 བཟོ་གྲྭ་ནི་ཅ་དངོས་ཐོན་སྐྱེད་(Production of goods )དང། གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན(Extraction of min-

erals)། ཞབས་ཞུའི་མཐུན་སྦྱོར་(Provision of services)བཅས་དང་འབྲེལ་བའི་དཔལ་འབྱོར་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་

རིགས་ཤིག་ཡིན། དེར་བརྟེན། ཅ་དངོས་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་པའི་ལྕགས་དང་དྭངས་ལྕགས་བཟོ་གྲྭ་ལྟ་བུ་དང་། གཏེར་

ཁ་སྔོག་འདོན་བྱེད་པའི་རྡོ་སོལ་སྔོག་འདོན་བཟོ་གྲྭ་ལྟ་བུ། ཞབས་ཞུའི་མཐུན་སྦྱོར་བྱེད་པའི་ཡུལ་སྐོར་ལས་རིགས་

བཟོ་གྲྭ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་རེད།  

བཟོ་གྲྭའི་རྣམ་གྲངས། (Classification of Industries )

 བཟོ་གྲྭའི་རྣམ་གྲངས་ནི་མ་བཅོས་རྒྱུ་ཆ་(Raw materal)དང་། གཞི་རྒྱ།(Size) བདག་པོ་(Ownership)

བཅས་ལ་གཞིགས་ཏེ་སོ་སོར་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

མ་བཅོས་རྒྱུ་ཆ། (Raw Materal )

 ཞིང་ཕྱུག་བཟོ་གྲྭ་(Agro based industry)དང། ནགས་ལས་བཟོ་གྲྭ (Forest based industry) མཚོ་ལས་

བཟོ་གྲྭ (Marine based industry) གཏེར་ལས་བཟོ་གྲྭ་(Mineral based industry)བཅས་བཟོ་གྲྭ་གང་དེས་སྤྱོད་

པའི་མ་བཅོས་རྒྱུ་ཆར་གཞིགས་ཏེ་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཞིང་ཕྱུགས་བཟོ་གྲྭ་དག་གིས་རྩི་ཤིང་སྔོ་ཚལ་དང་སྲོག་

ཆགས་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་ཆའི་རིགས་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ཟས་རིགས་དང་། ཚལ་སྣུམ། སྲིང་བལ་ཐགས་ལས། 

འོ་མའི་ཟས་སྣ། ཀོ་བའི་དངོས་ཆས་སོགས་ཀྱི་བཟོ་གྲྭ་ལྟ་བུའོ། ། ནགས་ལས་བཟོ་གྲྭས་ནགས་ཚལ་ལས་བྱུང་བའི་

རྒྱུ་ཆའི་རིགས་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ཤིང་རྒྱུ་སྤྱད་དེ་ཤོག་བུ་བཟོ་བ་དང་། སྨན་སྣ་བཟོ་བ། ཁྱིམ་ཆས་བཟོ་བ། 

ཁང་པ་བཟོ་བ་ལྟ་བུའོ། མཚོ་ལས་བཟོ་གྲྭ་དག་གིས་མཚོ་དང་མཚེའུ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་ཆའི་རིགས་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད། 

དཔེར་ན། མཚོ་ཟས་དང་ཉ་སྣུམ་སོགས་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་པ་ལྟ་བུའོ། གཏེར་ལས་བཟོ་གྲྭ་ནི་མ་རྒྱུ་མཁོ་སྒྲུབ་བཟོ་གྲྭ་

ཞིག་(Primary Industry)ཡིན་ལ། དེས་གཙོ་བོ་གཏེར་རྡོའ་ིརིགས་རྒྱུ་ཆར་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད། མ་རྒྱུ་མཁོ་སྒྲུབ་བཟོ་གྲྭས་

བཟོ་གྲྭ་གཞན་ལ་ཐོན་རྫས་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ལྕགས་རྡོ་ལས་བྱུང་བའི་ལྕགས་ནི་གཏེར་རིགས་

ཐོན་རྫས་བཟོ་གྲྭས་མཁོ་འདོན་བྱས་པའི་ཐོན་རྫས་ཤིག་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་རེད། ལྕགས་ཀྱི་ཐོན་རྫས་འདི་ནི་འཕྲུལ་

འཁོར་ཆེན་པོ་དང་། མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་སོགས་ཐོན་རྫས་སྣ་ཚོགས་བཟོ་བའི་རྒྱུ་ཆར་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད། 

གཞི་རྒྱ། (Size)

 འདིར་གཞི་རྒྱ་ནི་མ་རྩ་བཙུགས་པའི་འབོར་དང་། ལས་བཟོ་པའི་གྲངས། ཐོན་རྫས་ཀྱི་ཕོན་སོགས་ཀྱི་ཆ་

ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད།  དེ་དག་ལ་གཞིགས་ནས་བཟོ་གྲྭ་ལའང་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་བཟོ་གྲྭ་(Large scale industry)དང་
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                            འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

གཞི་རྒྱ་ཆུང་བའི་བཟོ་གྲྭ་(Small scale industry)བཅས་དབྱེ་ཕྱེས་ཡོད། 

ཁྱིམ་གཉེར་བཟོ་གྲྭ་(Household Industries)ནི་གཞི་རྒྱ་ཆུང་བའི་བཟོ་གྲྭའི་

ཁོངས་སུ་གཏོགས། དེ་ལྟ་བུའི་བཟོ་ལས་གཉེར་སར་སླེ་བོ་སླེ་བ་ རྫ་སྣོད་བཟོ་

བ་སོགས་ལག་ཤེས་བཟོ་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོན་རྫས་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད། དེ་ནི་ཐོན་རྫས་ཕོན་ཆེན་མཁོ་འདོན་བྱེད་པའི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་བཟོ་

གྲྭ་དང་བསྡུར་ཚེ། དེའི་མ་རྩ་དང་བཟོ་ལས་འཕྲུལ་ཆས་སྤྱོད་པའི་ཁྱབ་རྒྱ་

ཆུང་བ་ཡོད། གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་བཟོ་གྲྭས་མ་རྩ་ཆེན་པོ་བཙུགས་ཡོད་ལ། བཟོ་

ལས་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱང་སྤུས་ལེགས་རིགས་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད། གཞི་རྒྱ་ཆུང་བའི་

བཟོ་གྲྭས་དར་སྐུད་འཁེལ་བ་དང་། ཟས་སྣ་བཟོ་བ་སོགས་ལས་རིགས་ཕྲན་

ཚེགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་ལ། གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་བཟོ་གྲྭ་དག་གིས་རླངས་འཁོར་དང་

འཕྲུལ་འཁོར་ཆེ་བའི་རིགས་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

བདག་པོ། (Ownership)

 བདག་པོའམ་བདག་གཉེར་མཁན་གྱི་ཆ་ནས། སྒེར་གཉེར་བཟོ་གྲྭ་

(Private sector industry)དང་། གཞུང་གཉེར་བཟོ་གྲྭ(Public sector in-

dustry) མཉམ་འབྲེལ་བཟོ་གྲྭ(Joint sector industry) མཉམ་ལས་བཟོ་

གྲྭ་(Co-operate sector industry) བཅས་སོ་སོར་དབྱེ་ཡོད། སྒེར་གཉེར་

བཟོ་གྲྭ་ནི། མི་སྒེར་བ་ཁག་ཅིག་ལ་བདག་ཅིང་དོ་དམ་ལས་གཉེར་བྱེད་

པ་ཞིག་ཡིན། གཞུང་གཉེར་བཟོ་གྲྭ་ནི། སྲིད་གཞུང་ལ་བདག་ཞིང་སྲིད་

གཞུང་གིས་དོ་དམ་ལས་གཉེར་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། དཔེར་ན། རྒྱ་གར་གྱི་

གནམ་གྲུ་སྒྲིག་སྦྱོར་བཟོ་གྲྭ་Hindustan Aeronautics Limitedདང་རྒྱ་གར་

གྱི་ལྕགས་རིགས་ཐོན་སྐྱེད་བཟོ་གྲྭ་Steel Authority of India Limitedལྟ་

བུ་རེད། མཉམ་འབྲེལ་བཟོ་གྲྭ་ནི། སྲིད་གཞུང་དང་མི་སྒེར་གཉིས་ལ་ཐུན་

མོང་དུ་བདག་ཅིང་དེ་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ལས་གཉེར་བྱེད་པ་ཞིག་

ཡིན། དཔེར་ན། མཱ་རུ་ཊི་རླངས་འཁོར་སྒྲིག་སྦྱོར་བཟོ་གྲྭ་Maruti Udyog 

Limitedལྟ་བུ་རེད། མཉམ་ལས་བཟོ་གྲྭ་ནི། རྒྱུ་ཆ་མཁོ་འདོན་བྱེད་མཁན་

དང་ངལ་རྩོལ་བ་གཉིས་ལ་ཐུན་མོང་དུ་བདག་ཅིང་དེ་གཉིས་མཉམ་ལས་

གྱིས་དོ་དམ་ལས་གཉེར་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། དཔེར་ན། ཨ་ནནྜ་འོ་མའི་

མཉམ་ལས་བཟོ་གྲྭ་(Anand milk union limited)དང་སུ་དྷཱ་མཉམ་ལས་

དཀར་ཟས་ཁང་(Sudha dairy)ལྟ་བུའོ། །   

བཟོ་གྲྭ་འཛུགས་ཡུལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན།

དཔེ་རིས།  5.2:  གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་

སྲིང་བལ་བཟོ་གྲྭ 

དཔེ་རིས། 5.3:  གཞི་རྒྱ་ཆུང་བའི་བཟོ་གྲྭ

དཔེ་རིས། 5.4:  བེངྒ་ལོར་ཏུ་ཡོད་པའི་

རྒྱ་གར་གྱི་གནམ་གྲུ་སྒྲིག་སྦྱོར་བཟོ་གྲྭ

དཔེ་རིས། 5.5:  ཨ་ནནྜ་ས་ཁུལ་གྱི་

འོ་མའི་མཉམ་ལས་བཟོ་གྲྭ

དཔེ་རིས། 5.6:  ནགས་ལས་ཐོན་
རྫས་བཟོ་གྲྭ། 
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                                          འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

 བཟོ་གྲྭ་འཛུགས་ཡུལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ནི་མ་རྒྱུ་དང་། ས་ཆ། ཆུ། བཟོ་པ། གློག མ་དངུལ། 

སྐྱེལ་འདྲེན། ཁྲོམ་ར། འབྲེལ་མཐུད་བཅས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་འཛོམས་དགོས་པ་དེ་ཡིན།  དུས་རྒྱུན་ཆ་རྐྱེན་འདི་དག་

ལས་གལ་ཆེ་བའི་རིགས་ཁ་ཤས་སམ་ཚང་མ་འཛོམས་ས་ཞིག་ཏུ་བཟོ་གྲྭ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད། སྐབས་རེར་སྲིད་

གཞུང་གི་ངོས་ནས་གློག་མཐུན་འགྱུར་བྱེད་པ་དང་། སྐྱེལ་འདྲེན་དང་

འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་གཞན་གྱི་ཐད་ནས་ཀྱང་འགྲོ་གྲོན་ཆག་

ཡང་གཏོང་གི་ཡོད་པས། ས་ཆ་ཁུག་ཀྱོག་ཏུའང་བཟོ་གྲྭ་འཛུགས་ཀྱི་

ཡོད། བཟོ་གྲྭ་རྒྱ་བསྐྱེད་པར་བརྟེན་ནས་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་དུ་

སོང་སྟེ། གྲོང་དང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ངོ་བོ་ཡར་རྒྱས་སུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད།

བཟོ་གྲྭའི་མ་ལག (Industrial System)

 བཟོ་གྲྭའི་མ་ལག་ནི་རྒྱུ་ཆ་(Inputs)དང་། ལས་སོྣན། (Processs-

es) ཐོན་རྫས་(Outputs)བཅས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན། རྒྱུ་ཆ་ནི་མ་རྒྱུ་དང། 

བཟོ་པ། ས་རིན། སྐྱེལ་འདྲེན། གློག དེ་མིན་བཟོ་སྐྲུན་རྒྱུ་ཆ་གཞན་བཅས་

ལ་གོ་དགོས། ལས་སྣོན་ནང་མ་རྒྱུ་གང་ཞིག་ཐོན་རྫས་ཀྱི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་

བའི་བཟོ་སྐྲུན་ལས་རིགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཆ་ཚང་ཚུད་ཡོད། ཐོན་རྫས་ནི་

བཟོ་སྐྲུན་བྱས་པའི་དངོས་པོ་དང་དེ་ལས་བྱུང་བའི་ཡོང་འབབ་བཅས་ལ་

གོ་དགོས། དཔེར་ན། འཁེལ་འཐག་བཟོ་གྲྭ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། དེའི་རྒྱུ་ཆ་

ནི་སྲིང་བལ་དང་། བཟོ་པ། ལས་གྲྭ། སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་འགྲོ་གྲོན་སོགས་ཡིན་

ལ། ལས་སྣོན་ནི་སྲིང་བལ་སེལ་བ་དང་། འཁེལ་བ། སླེ་བ། ཚོས་རྒྱག་པ། 

དཔར་འདེབས་པ་སོགས་ཡིན། ཐོན་རྫས་ནི་གྱོན་ཆོག་ཆོག་ཏུ་གྲུབ་པའི་

སྟོད་གོས་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་རེད། 

བཟོ་ལས་ས་ཁུལ། (Industrial Regions)

 བཟོ་གྲྭ་མང་པོ་ཞིག་ཕན་ཚུན་ཐག་ཉེ་བའི་ས་ཁུལ་ཞིག་ལ་ཆགས་ཏེ། གཅིག་ཕན་གཅིག་གྲོགས་ཀྱི་ཁེ་

ཕན་མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འཛམ་གླིང་ནང་བཟོ་གྲྭ་ཁྱབ་བརྡལ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ནི། ཨ་རིའི་བྱང་ཤར་ས་ཁུལ་

དང་། ཡུ་རོབ་ཀྱི་ནུབ་ཕྱོགས་དང་དབུས་ཁུལ། དེ་བཞིན་ཡུ་རོབ་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་དང་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཤར་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་

བཅས་ཡིན། བཟོ་གྲྭ་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་མང་ཆེ་བ་ཚ་གྲང་སྙོམས་པའི་ས་ཁུལ་དང་། གྲུ་ཁ་དང་ཐག་ཉེ་བའི་

ས་ཁུལ། ལྷག་པར་རྡོ་སོལ་ཐོན་ཁུངས་དང་ཐག་ཉེ་སར་ཁེལ་གྱི་ཡོད། 

བཟོ་གྲྭ་ཆེ་ཁག་ཁྱབ་ཚུལ། (Distribution of Major Industries)

 འཛམ་གླིང་ནང་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་བཟོ་གྲྭ་གཙོ་བོ་ནི། ལྕགས་དང་དྭངས་ལྕགས་བཟོ་གྲྭ(Iron and Steel 

Industry) འཁེལ་འཐག་བཟོ་གྲྭ(Textile Industry) ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་བཟོ་གྲྭ་(Information Technology In-

བཟོ་པ། 

ས་ཆ།  

སྐྱེལ་འདྲེན།  

བརྡ་འབྲེལ།  ཆུ།  

ཁྲོམ་ར། 

མ་དངུལ།  

མ་རྒྱུ།  

གློག 

དཔེ་རིས།  5.7:   བཟོ་གྲྭ་ཆགས་ཡུལ་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན། 

 

 གོ ་ ལྷ མ ་ ཞི ག ་

བཟོ ་བའི ་བརྒྱུད་རིམ ་

ཁྲོད་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་དང་། ལས་

སྣོན། ཐོན་རྫས་སོགས་

ག ང ་ ད ག ་ ཡི ན ་ ངོ ས ་

འཛིན་བྱོས། 

བྱེད་སྒོ། 
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                            འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

dustry)བཅས་ཡིན། དེ་ལས་འཁེལ་འཐག་བཟོ་གྲྭ་དང་ལྕགས་དང་དྭངས་ལྕགས་བཟོ་གྲྭ་གཉིས་ནི་སྔོན་ནས་དར་

སྲོལ་ཆེ་བའི་བཟོ་གྲྭའི་རིགས་ཡིན་ལ། ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་བཟོ་གྲྭ་ནི་དེང་སྐབས་དར་སྲོལ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བའི་བཟོ་

གྲྭའི་རིགས་ཡིན།   

 ལྕགས་དང་དྭངས་ལྕགས་བཟོ་གྲྭ་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནི། འཇར་མན་དང་། ཨ་རི། རྒྱ་ནག 

འཇར་པན། ཨུ་རུ་སུ་སོགས་ཡིན། འཁེལ་འཐག་བཟོ་གྲྭ་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནི། རྒྱ་གར་དང་། ཧོང་

ཀོང་། ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ། འཇར་པན། ཐེ་ཝན་བཅས་ཡིན། དེ་བཞིན་ཁཱ་ལི་ཧྥོར་ནི་ཡའི་(California)དབུས་ཁུལ་གྱི་སི་

ལི་ཀོན་ལུང་གཤོངས་(Silicon Valley)དང་། རྒྱ་གར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་བེངྒ་ལོར་(Bangalore)སོགས་ནི་ཆ་འཕྲིན་མཁོ་

གཏོང་བཟོ་གྲྭ་དར་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་གཙོ་བོ་ཁག་ཡིན།  

ལྕགས་དང་དྭངས་ལྕགས་བཟོ་གྲྭ། (Iron and Steel Industies)

 ལྕགས་དང་དྭངས་ལྕགས་བཟོ་གྲྭ་ཡང་བཟོ་གྲྭ་གཞན་དག་དང་འདྲ་བར་མ་རྒྱུ་དང་། ལས་སྣོན། ཐོན་རྫས་

སོགས་ཀྱི་མ་ལག་འཛོམས་ཡོད། འདི་ནི་མ་རྒྱུ་མཁོ་སྒྲུབ་བཟོ་གྲྭ་ཞིག་ཡིན་པས། ཐོན་རྫས་མང་པོ་ཞིག་བཟོ་གྲྭ་

གཞན་ལ་མ་རྒྱུ་རུ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

 ལྕགས་དང་དྭངས་ལྕགས་བཟོ་གྲྭའི་མ་རྒྱུ་ནི། ལྕགས་རྡོ་དང་། རྡོ་སོལ། རྡོ་ཐལ། བཟོ་པ། མ་དངུལ། ལས་

གྲྭ། བཟོ་སྐྲུན་མ་ལག་གཞན་དག་བཅས་ཡིན་ལ། ལྕགས་རྡོ་དྭངས་ལྕགས་ཀྱི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་བར་ལས་སྣོན་གྱི་རིམ་

པ་མང་པོ་བརྒྱུད་དགོས་ཏེ། ཐོག་མར་རླུང་སྦུད་མཐོ་ཐབ་(Blast Furnace)སྤྱད་དེ་མ་བཅོས་རྒྱུ་ཆ་དག་བཞུ་པར་བྱ་

བ་དང། དེ་རྗེས་བཙོ་སྦྱང་བྱ་དགོས། དེ་ལྟར་བྱས་ཚེ་གཞི་ནས་དྭངས་ལྕགས་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་དང། དྭངས་ལྕགས་

དེ་ནི་བཟོ་གྲྭ་གཞན་གྱིས་མ་རྒྱུ་རུ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད། 

 དྭངས་ལྕགས་ནི་སྲ་མོ་ཡོད་པས་བརྡུངས་ནས་གློག་སྐུད་ཕྲ་མོར་ཡང་བཅོས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།  ཧ་ཡང་དང་། 

གཤའ་དཀར། ཟངས་བཅས་མཉམ་སྡེབས་ཀྱིས་བསྲེས་

ལྕགས་(Alloy)ཡང་བཟོ་ཐུབ། བསྲེས་ལྕགས་དེ་རིགས་

ནི་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་སྲ་མོ་དང། མཁྲེགས་པོ། བཙའ་

མི་རྒྱག་པ་བཅས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཅན་ཞིག་ཡིན། 

 དྭངས་ལྕགས་ནི་དེང་རབས་ཀྱི་བཟོ་གྲྭ་ཁག་

གི་ནང་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་རྒྱུ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་

ཡིན། དུས་རྒྱུན་ང་ཚོས་སྤྱོད་པའི་ཅ་དངོས་མང་ཆེ་

བ་ལྕགས་གམ་ཡང་ན་དྭངས་ལྕགས་ཀྱིས་བཟོས་པ་

ཡིན། ཅ་དངོས་ཁ་ཤས་ནི་ལྕགས་རིགས་དེ་དག་གིས་

བཟོས་པའི་ཡོ་བྱད་དང་འཕྲུལ་ཆས་སོགས་སྤྱད་ནས་

བཟོས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན། དཔེར་ན། གྲུ་གཟིངས་དང། མེ་

འཁོར། སྐྱེལ་འདྲེན་རླངས་འཁོར། རླངས་འཁོར་ཆུང་

བ་སོགས་མང་ཆེ་བ་ཞིག་དྭངས་ལྕགས་སྤྱད་དེ་བཟོས་

དཔེ་རིས།   5.8:  རླུང་སྦུད་མཐོ་ཐབ་སྤྱད་དེ་ལྕགས་རྡོ་ལས་

དྭངས་ལྕགས་འདོན་པ། 

ལྕགས་རྡོ་དང་། རྡོ་ཐལ། རྡོ་
སོལ་བཏུལ་མ། 

རླུང་སྦུད་མཐོ་ཐབ། 

ཚ་རླུང་། 

ལྕགས་སྙིགས། ལྕགས་ཞུན། 
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                                          འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

པ་ཡིན་ལ། ཐ་ན་ཁབ་བཟུང་དང་ཁབ་ཆེ་ཆུང་ཅི་རིགས་ཡོད་པ་དེ་དག་ཀྱང་དྭངས་ལྕགས་ཀྱིས་བཟོས་པ་ཤ་སྟག་

ཡིན། དྭངས་ལྕགས་ཀྱིས་བཟོས་པའི་འཕྲུལ་འཁོར་སྤྱད་དེ་སྣུམ་དོང་འབྲུ་བཞིན་ཡོད་ལ། དྭངས་ལྕགས་ཀྱིས་

བཟོས་པའི་སྦུ་གུ་སྤྱད་དེ་རྡོ་སྣུམ་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གཏེར་རྫས་རིགས་ཀྱང་དྭངས་ལྕགས་ཀྱིས་བཟོས་པའི་

ཡོ་བྱད་སྤྱད་དེ་སྔོག་འདོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། ཞིང་ལས་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར་མང་ཆེ་བ་ཡང་དྭངས་ལྕགས་ལས་བཟོས་

པ་ཡིན། 

 ཕྱི་ལོ་༡༨༠༠ སྔོན་ལ་ལྕགས་དང་དྭངས་ལྕགས་བཟོ་གྲྭ་མང་ཆེ་བ་རྒྱུ་ཆ་དང་། གློག ཆུ་བཅས་ཀྱི་མཐུན་

རྐྱེན་འཛོམས་པའི་ས་ཁུལ་དུ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཕྱིས་སུ་རྡོ་སོལ་ཐོན་ཁུངས་དང་། ཆུ་ཡུར། མེ་འཁོར་

ལྕགས་ལམ་བཅས་ལ་ཁ་ཐག་ཉེ་བའི་ས་ཁུལ་ནི་བཟོ་གྲྭ་རིགས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། ཕྱི་

ལོ་༡༩༥༠ རྗེས་སུ་ལྕགས་དང་དྭངས་ལྕགས་བཟོ་གྲྭ་དེ་རིགས་གྲུ་ཁ་དང་ཐག་ཉེ་བའི་ས་ཁོད་ཡངས་སར་འཛུགས་

སྐྲུན་བྱ་འགོ་ཚུགས། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དེང་སྐབས་དྭངས་ལྕགས་སྤྱོད་པའི་ལས་གཞི་རྒྱ་ཇེ་ཆེར་སོང་སྟེ། ལྕགས་

རྡོ་ཕོན་ཆེན་ནང་འདྲེན་བྱ་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན། 

སྲིང་བལ་འཁེལ་འཐག་བཟོ་གྲྭ། 

(Cotton Textile Industry)

 ལྷས་མ་སླས་ནས་གྱོན་གོས་

བཟོ་བའི་སྲོལ་ནི་གནའ་སྔ་མོ་ནས་

དར་བའི་ལག་རྩལ་ཞིག་ཡིན། སྲིང་

བལ་དང་། སྲིན་སྐུད།(Silk) ཐག་

རན།(Jute) སོ་མ་ར་ཙ་(Flax)སོགས་

གྱོན་གོས་བཟོ ་བར་སྤྱོད་ཀྱི ་ཡོད། 

འཁེལ་འཐག་བཟོ་གྲྭ་ནི་དེས་སྤྱོད་

པའི་མ་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་ཏེ་དབྱེ་བ་དགར་

ཆོག སྤུ་ཉག་(Fibre)གི་རིགས་ནི་

འཁེལ་འཐག་བཟོ་གྲྭ་དག་གིས་སྤྱོད་

པའི་མ་རྒྱུ་ཡིན། སྤུ་ཉག་ལ་རང་བྱུང་གི་སྤུ་ཉག་དང་མིས་བཟོས་པའི་སྤུ་ཉག་བཅས་དབྱེ་བ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཡོད། 

རང་བྱུང་གི་སྤུ་ཉག་ནི་བལ་དང་། སྲིན་སྐུད། སྲིང་བལ། སྲིང་སྐུད(Linen)བཅས་ཡིན་ལ། མིས་བཟོས་སྤུ་ཉག་ནི་

ནེ་ལོན་(Nylon)དང་། པོ་ལེ་ས་ཊེར་(Polyester) ཨག་རེ་ལིག (Acrylic) རཻ་ཡོན་(Rayon)བཅས་ཡིན། 

 སྲིང་བལ་འཁེལ་འཐག་བཟོ་གྲྭ་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་བཟོ་གྲྭ་རྙིང་ཤོས་ཀྱི་གྲས་ཤིག་ཡིན། དུས་རབས་བཅོ་

བརྒྱད་པའི་ནང་བཟོ་ལས་གསར་བརྗེ་མ་བྱུང་སྔོན། སྲིང་བལ་ལས་བཟོས་པའི་གོྱན་གོས་ནི་འཕང་དང་ཐགས་ཁྲི་ལ་

བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན། དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ནང་གོླག་ཤུགས་སོྤྱད་པའི་ཐགས་ཁྲི་དར་བ་ནས་སྲིང་བལ་འཁེལ་

འཐག་བཟོ་གྲྭ་སྔར་ལས་གོང་འཕེལ་དུ་སོང་། དེ་ནི་ཐོག་མར་ཨིན་ཡུལ་དུ་དར་བ་དང་། ཕྱིས་སུ་འཛམ་གླིང་གི་ཡུལ་

གྲུ་གཞན་དུ་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་བྱུང་། དེང་སྐབས་རྒྱ་གར་དང་། རྒྱ་ནག འཇར་པན། ཨ་རི་བཅས་ནི་སྲིང་བལ་གྱི་

༢། ཕྱི་ལོ་༡༨༠༠ནས་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༠བར་
གྱི་བཟོ་གྲྭ་ཆགས་ཡུལ་གཙོ་བོ། 

༣། ཕྱི་ལོ་༡༩༥༠རྗེས་ཀྱི་བཟོ་
གྲྭ་ཆགས་ཡུལ་གཙོ་བོ། 

དཔེ་རིས།   5.9:     ལྕགས་དང་དྭངས་ལྕགས་བཟོ་གྲྭ་ཆགས་ཡུལ་གྱི་འགྱུར་ལྡོག 

༡། ཕྱི་ལོ་༡༨༠༠སྔོན་གྱི་བཟོ་
གྲྭ་ཆགས་ཡུལ་གཙོ་བོ། 
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                            འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

ཐགས་རས་འདོན་སྤེལ་བྱེད་མཁན་གཙོ་བོར་གྱུར་ཡོད། 

 རྒྱ་གར་ལ་སྲིང་བལ་གྱི་ཐགས་རས་སྤུས་ལེགས་འདོན་སྤེལ་བྱེད་པའི་

སོྲལ་རྒྱུན་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོད། ཨིན་ཇིས་དབང་མ་བསྒྱུར་གོང་། རྒྱ་གར་དུ་སྲིང་

བལ་ལག་པས་འཁེལ་བ་དང་སླེ་བ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གྱོན་གོས་བཟོ་བའི་

སྲོལ་ཡོད་ལ། སྐབས་དེར་ཚོང་གཉེར་བྱ་སའི་ཁྲོམ་ར་ཡང་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད། 

རྒྱ་གར་ནས་དར་བའི་སྲིང་བལ་གྱི་ཅ་དངོས་མང་པོ་ཞིག་གི་སྤུས་ཀ་དང་

མཛེས་ཁྱད་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་ནང་གོ་གནས་མི་དམན་པ་བཟུང་ཡོད། འོན་

ཀྱང་ལག་པས་འཁེལ་སླེ་བྱས་པའི་སྲིང་བལ་གྱི་ཐགས་རས་དེ་དག་བཟོ་

བར་དུས་ཡུན་རིང་པོ་འགོར་ལ་རིན་གོང་ཡང་ཆེན་པོ་ཡོད། དེར་བརྟེན། 

སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་སྲིང་བལ་འཁེལ་འཐག་བཟོ་གྲྭས་ནུབ་ཕྱོགས་ནས་དར་བའི་

ཐགས་འཁོར་གསར་པར་འགྲན་པའི་དོ་ཟླ་མི་ཡོང་བར་གྱུར། རྒྱུ་མཚན་ནི། 

དེ་དག་གིས་འདོན་སྤེལ་བྱེད་པའི་ཐགས་རས་ནི་རིན་གོང་ཆུང་ལ་སྤུས་ཀ་

བཟང་པས་ཡིན། 

 རྒྱ་གར་ལ་མཚོན་ན། ཕྱི་ལོ་༡༨༥༤ ལོར་དེང་རབས་ཀྱི་ཐགས་འཁོར་

ཐོག་མར་ལེགས་འགྲུབ་ཀྱིས་མུམ་བཻ་(Mumbai)གོྲང་ཁྱེར་དུ་བཙུགས་པ་

དང། དྲོད་ཁོལ་འཛོམས་ལ་གཞའ་ཚན་ལྡན་པའི་གནམ་གཤིས་དང་། 

འཕྲུལ་འཁོར་ནང་འདྲེན་བྱེད་སའི་གྲུ་ཁ། མ་བཅོས་རྒྱུ་ཆ། ལག་ཤེས་ལྡན་

པའི་བཟོ་པ་སོགས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་འཛོམས་པར་བརྟེན། དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིག་

གི་རིང་བཟོ་གྲྭ་འདི་དར་ཁྱབ་ཆེ་རུ་སོང་། 

 ཐོག་མར་བཟོ་གྲྭ་འདིའི་རིགས་གཞའ་ཚན་ལྡན་པའི་གནམ་

གཤིས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་འཛོམས་པའི་མ་ཧཱ་རཱཥ་྄ཏྲ་(Maharashtra)མངའ་

སྡེ་དང་གུཇ་རཱཏ་(Gujarat)མངའ་སྡེའི་ནང་དར་ཁྱབ་བྱུང་། འོན་ཀྱང་དེང་

སྐབས་གཞའ་ཚན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་དེ་གནམ་གཤིས་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་པར་བསྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། སྲིང་བལ་

གྱི་རྒྱུ་ཆ་ཡང་སྤུས་གཙང་ཡིན་པས། བཟོ་གྲྭ་འདི་རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཁུལ་གཞན་དག་ལའང་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་སོང་ཡོད། 

བཟོ་གྲྭ་དེ་རིགས་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་གཙོ་བོ་ཁག་ཅིག་ནི། ཀཱན་པུར། (Kanpur) ཅི་ཎཡེ། (Chennai) ཨ་མེ་ཌཱ་

བཱ་ཌ། (Ahmedabad) མུམ་བཻ། (Mumbai) ཀོལ་ཀཱ་ཊཱ།(Kolkata) ལུ་དྷི་ཡ་ནཱ།(Ludhiana) པོན་ཌི་ཅ་རི། (Pondich-

erry) པཱ་ནི་པཱ་ཊ་(Panipat) བཅས་ཡིན། 

ཨོ་སཱ་ཀཱ། Osaka

 ཨོ་སཱ་ཀཱ་ནི་འཇར་པན་གྱི་ཐགས་ལས་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ས་གནས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། ཨོ་སཱ་ཀཱ་ས་ཁུལ་

དུ་ཐགས་ལས་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ས་ཁམས་ཆགས་ཚུལ་གྱི་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ལ་རག་ལས་ཡོད། ཨོ་

དཔེ་རིས། 5.11: རྒྱ་གར་བུད་མེསྲིང་

བལ་འདེབས་ལས་བྱེད་པ།

སྲིང་བལ་འཐག་ལས་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་འཚོ་

ཐབས་ལས་རིགས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།

དཔེ་རིས། 5.10: སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

གྷན་དྷི་མཆོག་གིས་སྲིང་བལ་འཐག་པ།

རྒྱ་གར་ནི ་སྲིང་བལ་ཐོན་ལས་གཉེར་

མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཙོ་གྲས་ཤིག་ཡིན།
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                                          འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

སཱ་ཀཱ་ས་ཁུལ་གྱི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་བདེ་ཐང་ནི་སྲིང་བལ་ཐགས་འཁོར་དར་བར་མཁོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་གལ་ཆེན་

ཞིག་ཡིན་ལ། ས་ཁུལ་དེའི་དྲོད་ཁོལ་འཛོམས་ལ་བརླན་གཤེར་ལྡན་པའི་གནམ་གཤིས་ནི་སྲིང་བལ་འཁེལ་བ་

དང་སླེ་བ་སོགས་ཀྱི་བྱ་བར་ཧ་ཅང་འཚམས། ས་ཁུལ་དེར་ཡོད་པའི་ཡོ་དོ་གཙང་པོ་(River Yodo)ནི་ཐགས་འཁོར་

ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཆུའི་མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་པོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། དེར་ད་དུང་ལས་བཟོ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་འཛོམས་

པ་མ་ཟད། སྲིང་བལ་གྱི་མ་རྒྱུ་ནང་འདྲེན་དང་ཐགས་ལས་ཀྱི་ཐོན་རྫས་ཕྱིར་ཚོང་ཆེད་མཁོ་བའི་གྲུ་གཟིངས་

འབབ་ཚིགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡང་འཛོམས་ཡོད།  ཨོ་སཱ་ཀཱ་ས་ཁུལ་གྱི་འཁེལ་འཐག་བཟོ་གྲྭ་ནི་རྒྱུ་ཆ་ནང་འདྲེན་

ལ་བརྟེན་པའི་བཟོ་གྲྭ་ཞིག་ཡིན་པས། དེས་ཨེ་ཅེབ་དང་། རྒྱ་གར། རྒྱ་ནག ཨ་རི་སོགས་ནས་སྲིང་བལ་ནང་འདྲེན་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བཟོ་སྐྲུན་བྱས་པའི་ཐོན་རྫས་མང་ཆེ་བ་ཕྱིར་འཚོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེའི་རིན་གོང་ཆུང་ལ་སྤུས་ཀ་

བཟང་བས་ཁྲོམ་རའི་གཞི་རྒྱ་ཡང་ཆེན་པོ་ཡོད། སྤྱིར་ཨོ་སཱ་ཀཱ་ནི་འཁེལ་འཐག་བཟོ་ལས་དར་བའི་ས་ཁུལ་གལ་

ཆེན་ཞིག་ཡིན་ནའང་། ཕྱིས་སུ་འཁེལ་འཐག་བཟོ་གྲྭ་དེ་དག་གི་ཚབ་ལ་ལྕགས་དང་དྭངས་ལྕགས་བཟོ་གྲྭ། འཕྲུལ་

ཆས་བཟོ་གྲྭ། གྲུ་གཟིངས་སྒྲིག་སྦྱོར་བཟོ་གྲྭ། རླངས་འཁོར་བཟོ་གྲྭ། གློག་ཆས་བཟོ་གྲྭ། ཨར་འདམ་བཟོ་གྲྭ་སོགས་

དར་ཁྱབ་ཆེ་རུ་སོང་ཡོད། 

ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ། (Information Technology)

 ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་བཟོ་གྲྭ་(Information Technology Industry) ནི་ཆ་འཕྲིན་ཉར་ཚགས་དང་། ཆེད་

སྒྲིག  འགྲེམས་སྤེལ་བཅས་དང་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཡིན། དེང་སྐབས་བཟོ་གྲྭ་འདི་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་དར་

ཁྱབ་ཆེན་པོ་སོང་ཡོད། དེ་ནི་འཕྲུལ་རིག་དང་། ཆབ་སྲིད། སྤྱི་ཚོགས། དཔལ་འབྱོར་སོགས་ཀྱི་ཐད་འཕེལ་

འགྱུར་གྱི་གནད་དོན་བསྟུད་མར་བྱུང་བས་ཡིན། བཟོ་གྲྭ་འདིའི་རིགས་ཆགས་ཡུལ་ནི་ཐོན་ཁུངས་དང། འགྲོ་

དཔེ་རིས། 5.12: འཛམ་གླིང་ས་ཁུལ་ཁག་གི་ཆ་སྙོམས་སྲིང་བལ་ཐོན་སྐྱེད། (kg/ha)
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                            འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

གྲོན། རྨང་གཞིའི་འཛུགས་སྐྲུན་བཅས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད། ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་བཟོ་

གྲྭ་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་གཙོ་བོ་ནི་ཁཱ་ལི་ཧྥོར་ནི་ཡའི་(California)སི་ལི་ཀོན་ལུང་གཤོངས་(Silicon Valley)

དང་། རྒྱ་གར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་བེངྒ་ལོར་(Bangalore)སོགས་ཡིན། 

 གཞན་ཡང་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་བཟོ་གྲྭ་དར་བའི་རྒྱ་གར་གྱི་གོྲང་ཁྱེར་གཙོ་བོ་དག་ནི། གོྲང་ཁྱེར་མུམ་བཻ་

(Mumbai)དང་། དིལླི་གསར་པ། ཧེདྲ་བཱ་ད། (Hyderabad) ཅི་ཎཡེ་(Chennai)སོགས་ཡིན། དུས་རྒྱུན་འདིའི་ཐད་

བེངྒ་ལོར་ལ་ཐུན་མིན་གྱི་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ལྡན་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ནི། བེངྒ་ལོར་གྲོང་ཁྱེར་ནི་དོ་དམ་ལས་གཉེར་

གྱི་ཚད་གཞི་ཆེས་མཐོ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ཡིན་པས་རེད། 

༡། ཅི་ཞིག་ལ་བཟོ་གྲྭ་ཟེར། 

༢། བཟོ་གྲྭ་འཛུགས་ཡུལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་དག་གང་ཡིན་ནམ། 

༣། བཟོ་གྲྭ་རིགས་གང་ཞིག་དེང་རབས་བཟོ་གྲྭ་འཛུགས་སྐྲུན་དར་རྒྱས་ཡོང་བར་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཆགས་ཡོད་

པ་དང། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ། 

༤། དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི་ནང་མུམ་བཻ་(Mumbai)གྲོང་ཁྱེར་དུ་སྲིང་བལ་བཟོ་གྲྭ་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་  

    མཚན་གང་ཡིན་ནམ།  

སྦྱོང་ཚན། 

སྦྱ
ོང

་

ཚ
ན

་ 

སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག 

ཚན་རིག  

རྩིས་རིག 

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག 

དང་པོ། ལན་གནད་བསྡུས་རེ་བྲིས། 

སྤྱ
ི་ཚ

ོག
ས

་
ཚ

ན
་ར

ིག
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༡། སི་ལི་ཀོ་ལུང་གཤོངས་ཆགས་ཡུལ་ནི། 

 ཀ) བེངྒ་ལོར། 

 ཁ) ཁཱ་ལི་ཧྥོར་ནི་ཡ། (California)

 ག) བོད། 

༢། གཤམ་གསལ་ལས་དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པའི་བཟོ་གྲྭ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། 

 ཀ) ལྕགས་དང་དྭངས་ལྕགས་བཟོ་གྲྭ།

 ཁ) སྲིང་བལ་འཁེལ་འཐག་བཟོ་གྲྭ།

 ག) ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་བཟོ་གྲྭ། 

༣། གཤམ་དུ་འཁོད་པ་ལས་གང་ཞིག་རང་བྱུང་གི་སྤུ་ཉག་རེད། 

 ཀ) སྲིང་སྐུད། 

 ཁ) ཐག་རན། 

 ག) ཨག་རེ་ལིགAcryclic

༡། ཞིང་ཕྱུགས་བཟོ་གྲྭ་དང་གཏེར་ལས་བཟོ་གྲྭ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤོད། 

༢། གཞུང་གཉེར་བཟོ་གྲྭ་དང་མཉམ་གཉེར་བཟོ་གྲྭ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤོད། 

༡།  མ་བཅོས་རྒྱུ་ཆ། 

༢།  བཟོ་སྐྲུན་ཐོན་རྫས། 

༣།  ཞབས་ཞུའི་མཐུན་སྦྱོར་བཟོ་གྲྭ།

༤།  ཞིང་ཕྱུག་བཟོ་གྲྭ། 

༥།  ཁྱིམ་གཉེར་བཟོ་གྲྭ། 

༦།  མཉམ་ལས་བཟོ་གྲྭ།

གཉིས་པ། དྲིས་ལན་འགྲིག་པ་རྣམས་ལ་རྟགས་རྒྱོབས།

གསུམ་པ། ཁྱད་པར་ཤོད། བོད། 

བཞི་པ། དཔེ་མཚོན་གཉིས་རེ་ཕྲིས། 



 

 52

 52

                            འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

གལ་ཆེའི་བརྡ་ཆད། 

Pulp mill-ཤོག་རྒྱུ་བཟོ་གྲྭ།  

Wood pulp-ཤིང་འདག 

Secondary Activities-བཟོ་སྐྲུན་ལས་རིགས། 

Production of goods-ཅ་དངོས་ཐོན་སྐྱེད། 

Extraction of minerals-གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན། 

Provision of services-ཞབས་ཞུའི་མཐུན་སྦྱོར། 

Raw material-མ་བཅོས་རྒྱུ་ཆ། 

Input-རྒྱུ་ཆ། 

Process-ལས་སྣོན། 

Output-ཐོན་རྫས། 

Iron and steel industry-ལྕགས་

དང་དྭངས་ལྕགས་བཟོ་གྲྭ། 

Textile Industry-འཁེལ་འཐག་བཟོ་གྲྭ།  

Information Technology 

Industry-ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་བཟོ་གྲྭ། Size-གཞི་རྒྱ། 

Ownership-བདག་པོ། 

Agro based industry-ཞིང་ཕྱུགས་བཟོ་གྲྭ། 

Forest based industry-ནགས་ལས་བཟོ་གྲྭ། 

Marine based industry-མཚོ་ལས་བཟོ་གྲྭ

Alloy-བསྲེས་ལྕགས། 

Silk-སྲིན་སྐུད། 

Jute-ཐག་རན། 

Flax-སོ་མ་ར་ཙ། 

Mineral based industry-གཏེར་ལས་བཟོ་གྲྭ། 

Primary industry-མ་རྒྱུ་མཁོ་སྒྲུབ་བཟོ་གྲྭ། 

Large scale industry-གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་བཟོ་གྲྭ། 

Small scale industry-གཞི་རྒྱ་ཆུང་བའི་བཟོ་གྲྭ། 

Household Industry-ཁྱིམ་གཉེར་བཟོ་གྲྭ། 

Fibre-སྤུ་ཉག 

Linen-སྲིང་སྐུད། 

Nylon-ནེ་ལོན།

Polyester-པོ་ལེ་ས་ཊེར། 

Acrylic-ཨག་རེ་ལིག

Private sector industry-སྒེར་གཉེར་བཟོ་གྲྭ། 

Public sector industry-གཞུང་གཉེར་བཟོ་གྲྭ། 

Joint sector industry-མཉམ་འབྲེལ་བཟོ་གྲྭ། 

Co-operate sector industry-མཉམ་ལས་བཟ་ོགྲྭ། 

Rayon-རཻ་ཡོན། 

Blast Furnice-རླུང་སྦུད་མཐོ་ཐབ། 

Slag-ལྕགས་སྙིགས། 

Coke-རྡོ་སོལ་བཏུལ་མ། 
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                                          འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

 

 

 རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་མཚོན་ན་མི་ནི་ཆེས་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ཐོན་ཁུངས་ཤིག་ཡིན། རང་བྱུང་གི་ཐོན་ཁུངས་

གང་ཞིག་མིའི་རིགས་ལ་སྤྱོད་སྒོ་ཡོད་ཚེ། ད་གཟོད་དེ་ལ་རིན་ཐང་ལྡན་གྱི་ཡོད། མི་ནི་དགོས་མཁོ་དང་འཇོན་

ཐང་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར་ཡོད། དེར་བརྟེན་མིའི་ཐོན་ཁུངས་ནི་ཐོན་ཁུངས་ཀུན་གྱི་ནང་ནས་

ལེགས་ཤོས་ཡིན། ལུས་པོ་བདེ་ཞིང་ཐང་ལ། ཤེས་ཡོན་དང་ཕུགས་བསམ་ལྡན་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་

དགོས་མཁོར་གཞིགས་ཏེ་ཐོན་ཁུངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་གི་ཡོད། 

 མིའི་ཐོན་ཁུངས་ནི་ཐོན་ཁུངས་གཞན་དག་དང་འདྲ་བར་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཆ་སྙོམས་ངང་ཁྱབ་

ཡོད་པ་ཞིག་མིན། མི་རྣམས་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་ཤེས་ཚད་དང་། ན་ཚོད། ཕོ་མོ་སོགས་ཀྱི་ཆ་ནས་མི་འདྲ་ས་མང་ལ། 

དེ་དག་གི་གྲངས་ཚད་དང་སྤྱོད་ལམ་

ལའང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འགྱུར་བ་

འགྲོ་བཞིན་ཡོད། 

མི་འབོར་ཁྱབ་ཚུལ། (Distribution of 

Population)

 ས་སྟེང་དུ་འདུས་སྡོད་བྱེད་

པའི་མི་རྣམས་ཕོྱགས་སོ་སོར་ཁྱབ་ཚུལ་

ལ་མི་འབོར་ཁྱབ་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པའམ་

སྒྲོམ་གཞི་ (The Pattern of Popula-

tion Distribution) ཟེར། འཛམ་གླིང་

མི་འབོར་བརྒྱ་ཆ་༩༠ ལྷག་འཛམ་གླིང་

གི་ས་ཁྱོན་སྤྱིའི་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ཙམ་གྱི་སྟེང་

འཚོ་སྡོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས། འཛམ་གླིང་

ནང་གི་མི་འབོར་ཁྱབ་ཚུལ་དེ་ཆ་སྙོམས་

པོ་ཞིག་གཏན་ནས་མ་ཡིན། 

 ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ལ་མི་འབོར་

ཕོན་ཆེན་པོ་འདུས་སྡོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་

པ་དང་། ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ལ་མི་འབོར་

མིའི་ཐོན་ཁུངས། 
སློབ་ཚན་དྲུག་པ།  

དཔེ་རིས། 6.1:  གླིང་ཆེན་སོ་སོར་ཁྱབ་པའི་མི་འབོར་གྱིས་ཟིན་ཚད། 

ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་སྡོད་མཁན། ཡུ་རོབ་ནང་སྡོད་མཁན། ཨ་ཧྥེ་རི་ཁའི་ནང་སྡོད་མཁན། 

ཨ་རིའི ་དབུས་དང་ལྷོ ་
ཁུལ་དུ་སྡོད་མཁན།  

རྒྱ་མཚོའི་ཁུལ་དུ་སྡོད་མཁན། 

(ཨསྟྲེ་ལི་ཡ། ནིའུ་ཛི་ལནཌ། ཞི་

བདེ་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་ཕྲན།) 

བྱང་ཨ་རིར་གནས་
སྡོད་བྱེད་མཁན།  
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                            འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

ཉུང་ངུ་ཞིག་ཁ་འཐོར་གྱིས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། མི་འབོར་ཕོན་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་ཁག་ནི། ཨེ་ཤི་ཡའི་ལྷོ་ཁུལ་དང་། ལྷོ་ཤར་

ཁུལ། ཡུ་རོབ། བྱང་ཨ་རི་བཅས་ཡིན། འཕྲེད་ཚད་མཐོ་བའི་ས་ཁུལ་(High Latitude Areas)དང་། ཚ་ཁུལ་གྱི་བྱེ་

ཐང།(Tropical Desert) ཐིག་དམར་དང་ཉེ་བའི་ནགས་ཚལ་ཁུལ་(Equatorial Forest)བཅས་སུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་

པའི་མི་འབོར་ཧ་ཅང་ཉུང་། 

 ཐིག་དམར་གྱི་ལྷོ་ཁུལ་དང་བྱང་ཁུལ་བསྡུར་ཚེ། མི་མང་ཆེ་བ་ཐིག་དམར་གྱི་བྱང་ཁུལ་དུ་གནས་སྡོད་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འཛམ་གླིང་མི་འབོར་

གྱི་བཞི་ཆ་གསུམ་ཙམ་ཞིག་ཨེ་ཤི་ཡ་

གླིང་ཆེན་དང་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་གླིང་ཆེན་

ནང་གནས་སྡོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

 འཛམ་གླིང ་མི ་འབོར ་བརྒྱ་

ཆ་༦༠ནི་རྒྱལ་ཁབ་༡༠་ཙམ་གྱི་ནང་

གནས་སྡོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། རྒྱལ་

ཁབ་དེ་དག་ཚང་མ་མི་འབོར་ས་ཡ་

བརྒྱ་ལྷག་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཤ་སྟག་

ཡིན།  

 

མི་འབོར་སྟུག་ཚད། (Density of Population)

 མི་འབོར་སྟུག་ཚད་ནི་ཚད་གཞི་ངེས་ཅན་གྱི་ས་ཁྱོན་ཞིག་གི་ནང་

མི་གྲངས་ག་ཚོད་འཚོ་སྡོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་ཚད་དེར་ཟེར། དུས་རྒྱུན་

ཚད་གཞི་འཛིན་ས་ནི་ས་ཁྱོན་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་རེའི་ཐོག་མི་

གྲངས་ག་ཚོད་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ་ཡིན། འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་ཆ་སྙོམས་

ཀྱི་མི་འབོར་སྟུག་ཚད་ནི། ས་ཁྱོན་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་རེའི་ཐོག་མི་

གྲངས་༤༥ འཚོ་སྡོད་བྱེད་པ་དེ་ཡིན། ཨེ་ཤི་ཡའི་ལྷོ་དབུས་ས་ཁུལ་ནི་མི་

འབོར་གྱི་སྟུག་ཚད་ཆེས་མཐོ་བའི་ས་ཁུལ་ཡིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཨེ་ཤི་

ཡའི་ཤར་ཁུལ་དང་ལྷོ་ཤར་ཁུལ་དུའང་མི་འབོར་གྱི་སྟུག་ཚད་མཐོན་པོ་

ཡོད།  

མི་འབོར་ཁྱབ་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན།  

 ས་ཁམས་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན། (Geographical Factors)

 ས་བབ། (Topography) དུས་རྒྱུན་མི་རྣམས་རི་ཁུལ་དང་མཐོ་སྒང་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་རྒྱུར་དེ་ཙམ་མི་

དགའ་བས། མི་མང་ཆེ་བ་བདེ་ཐང་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་མི་མང་ཆེ་བ་བདེ་ཐང་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་

འཇར་པན། 

རྒྱ་ནག 
རྒྱ་གར། 
ཨ་རི། 

ཨིན་ཌོ་ནེ་ཤི་ཡ།  

བ་རཱ་ཛིལ། 
པཀིསྟཱན།  

བངྒ་ལ་དེཤ   

ཨུ་རུ་སུ།  

ནཱའི་ཇི་རི་ཡ།  

མི་འབོར། (ས་ཡ་ཡི་གྲངས་ཚད། )

དཔེ་རིས། 6.2: འཛམ་གླིང་ནང་མི་ཚོགས་སྟུག་ཤོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག  

རྒྱ
ལ

་ཁ
བ

། 

ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ། 

 རྒྱ ་ ག ར ་ གྱི ་ ཆ ་

སྙོམས་མི་འབོར་སྟུག་ཚད་

ནི ་ས་ཁྱོན་ཀེ ་ལོ ་མེ ་ཊར་

གྲུ་བཞི་མ་རེ་རེའི་ཐོག་མི་

༣༢༤གནས་སྡོད་བྱེད་ཀྱི ་

ཡོད་པ་དེ་རེད། 
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                                          འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

དོན་ནི། བདེ་ཐང་ནི་ཞིང་ལས་གཉེར་བ་དང་། བཟོ་ལས་གཉེར་བ། ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་སོགས་གཉེར་བར་

འཚམ་པོ་ཡོད་པས་ཡིན། དཔེར་ན། ཆུ་བོ་གངྒའི་རྒྱུད་ཀྱི་བདེ་ཐང་(Ganga Plain)ནི་འཛམ་གླིང་ནང་མི་འབོར་

སྟུག་ཤོས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཨེབ་ས་རི་རྒྱུད་དང་། ཨན་ཌེས་རི་རྒྱུད། ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རྒྱུད་བཅས་

སུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་པའི་མི་འབོར་གྱི་སྟུག་ཚད་ཧ་ཅང་ཆུང་བ་ལྟ་བུ་རེད། 

 ནམ་ཟླ། (Climate) ནམ་རྒྱུན་མི་རྣམས་ས་ཧ་ར་བྱེ་ཐང་དང་། ཨུ་རུ་སུའི་མངའ་ཁུལ་གྱི་བྱང་སྣེའི་ས་ཁུལ། 

ཁེ་ན་ཌ། ལྷོ་སྣེ་གླིང་ལྟ་བུ་ནམ་ཟླ་ཧ་ཅང་དྲོ་བའམ། ཡང་ན་ཧ་ཅང་གྲང་བ་སྟེ། དྲོད་གྲང་མི་སྙོམས་པའི་ས་ཁུལ་དུ་

འཚོ་སྡོད་བྱེད་རྒྱུར་མི་སྤྲོ། 

 ས་གཤིས། (Soil) ས་གཤིས་གཤིན་པོ་ནི་ཞིང་ལས་གཉེར་བར་འཚམ་པོ་ཡོད། རྒྱ་གར་གྱི་ཆུ་བོ་གངྒ་དང་བྲ་

མཧཱ་པུཏྲ། བོད་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་འབབ་པའི་གཙང་པོ་རྨ་ཆུ་དང་འབྲི་ཆུ། ཨི་ཅེབ་ཀྱི་གཙང་པོ་ནེལ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུད་

དུ་ཆགས་པའི་ས་གཤིས་གཤིན་པའི་བདེ་ཐང་ཁག་ཏུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་པའི་མི་འབོར་གྱི་སྟུག་ཚད་མཐོ་བ་ཡིན། 

 ཆུ། (Water) མི་རྣམས་དྭངས་གཙང་ཆུ་ཡི་མཐུན་རྐྱེན་གང་དུ་འཛོམས་ན་དེ་རུ་འཚོ་སྡོད་བྱ་འདོད་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་འཛམ་གླིང་གི་གཙང་པོའ་ིའབབ་རྒྱུད་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་པའི་མི་འབོར་མང་བ་དང་། བྱེ་ཐང་

སོགས་སུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་པའི་མི་འབོར་ཧ་ཅང་ཉུང་། 

 གཏེར་རྫས། (Mineral) གཏེར་རྫས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཡོད་པའི་ས་ཁུལ་དུ་མི་འབོར་ཆེན་འཚོ་སྡོད་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད། ལྷོ་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁར་ཡོད་པའི་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་གྱི་ཐོན་ཁུངས་དང་། དབུས་ཤར་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའི་སྣུམ་གྱི་ཐོན་

ཁུངས་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་ས་ཁུལ་དེ་དག་ལ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་པའི་མི་གྲངས་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། 

 སྤྱི་ཚོགས་དང་། ལེགས་བྱང་། དཔལ་འབྱོར་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཁག  (Social, Cultural and 

Economic Factors)

 སྤྱི་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན། (Social Factors) སྡོད་ཁང་དང་། ཤེས་ཡོན། འཕྲོད་བསྟེན་བཅས་ཀྱི་

མཐུན་རྐྱེན་འཛོམས་སར་འཚོ་སྡོད་བྱེད་པའི་མི་འབོར་ཆེ་བ་ཡོད། དཔེར་ན། རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཁུལ་པུ་ནེ(Pune)ལྟ་

བུ་རེད། 

 ལེགས་བྱང་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན། (Cultural Factors) ཆོས་ལུགས་དང་ལེགས་བྱང་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་

ས་ཁུལ་དུ་མི་གྲངས་མང་བ་འདུས་སྡོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ཝ་རཱ་ཎ་སི་དང་། ཇེ་རུ་སཱ་ལེམ།(Jerusalem) ཝ་

ཌི་ཁཱན(Vatican)གྲོང་ཁྱེར། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ལྟ་བུ་རེད། 

 དཔལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན། (Economic Factors) བཟོ་གྲྭ་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་དུ་ལས་

རིགས་གཉེར་བའི་གོ་སྐབས་མང་བ་འཐོབ་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ས་གནས་དེ་དག་ལ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་པའི་མི་འབོར་

མང་བ་ཡོད། དཔེར་ན། འཇར་པན་གྱི་ཨོ་སཱ་ཀཱ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་མུམ་བཻ་(Mumbai) གྲོང་ཁྱེར་དུ་འདུས་སྡོད་བྱེད་

པའི་མི་འབོར་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། ། 

མི་འབོར་འགྱུར་ལྡོག (Population Change)

 མི་འབོར་འགྱུར་ལྡོག་ནི་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་མི་གྲངས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་འགྲོ་བར་ཟེར། འཛམ་

གླིང་མི་འབོར་ནི་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཞིག་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེ་རིས་ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན་འཕེལ་རྒྱས་སྣ་ཚོགས་བྱུང་
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                            འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

ཡོད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། མི་རྣམས་སྐྱེ་བ་དང་ཤི་བའི་གྲངས་ཚད་ལ་འགྱུར་ལྡོག་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་གི་

ཡོད་པས་རེད། དུས་ཡུན་ཧ་ཅང་རིང་བའི་མིའི་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་གཞིགས་ན། ཕྱི་ལོ་༡༨༠༠ བར་མི་འབོར་རྒྱུན་

མཐུད་ནས་འཕེལ་རྒྱུས་བྱུང་ཡོད་ནའང། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་ཧ་ཅང་དལ། སྐབས་དེར་བྱིས་པ་མང་པོ་

བཙའ་བཞིན་ཡོད་ནའང་། དེ་དག་ལོ་ན་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་གྲོངས་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ནི་སྐབས་དེར་

འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་པོ་མེད་པས་རེད། སྐབས་དེར་ད་དུང་ཞིང་པས་མི་ཚང་མར་འདང་ངེས་པའི་

ཟས་རིགས་མཁོ་འདོན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པས། མི་འབོར་སྤྱིའི་འཕེལ་རྒྱས་ཚད་ཧ་ཅང་དལ། 

 ཕྱི་ལོ་༡༨༢༠ ལོར་འཛམ་གླིང་མི་འབོར་དུང་ཕྱུར་བཅུ་ལ་སོན་ཡོད། དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་༡༩༧༠ ལོའ་ིའགོ་སྟོད་

དེ། ལོ་ངོ་༡༥༠ ཡི་རྗེས་སུ་འཛམ་གླིང་མི་གྲངས་དུང་ཕྱུར་སུམ་ཅུ་ལ་སོན། འདི་ལ་མི་འབོར་འཕེལ་ཚད་གློ་བུར་

བ་(Population Explosion) ཟེར། དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༠ ལོ་སྟེ། ལོ་ངོ་སུམ་ཅུ་མ་འདས་ཙམ་གྱི་རྗེས་སུ་འཛམ་གླིང་

མི་གྲངས་ལྡབ་གཅིག་འཕར་ཏེ་དུང་ཕྱུར་དྲུག་ཅུ་ལ་སོན། འདི་ལྟར་མི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་

ནི། མི་རྣམས་སྐྱེ་བའི་གྲངས་ཚད་སྔར་བཞིན་

མཐོ་བའི་ཁར་ཁ་ཟས་དང་སྨན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་

འཛོམས་ཏེ་ཤི་བའི་གྲངས་ཚད་ཇེ་ཉུང་དུ་སོང་

བས་ཡིན། 

 སྐྱེ་ཚད་ནི་སྐྱེ་བའི་གྲངས་ཚད་(Birth 

Rate) ལ་གཞིགས་ཏེ་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

སྐྱེ་བའི་གྲངས་ཚད་ནི་ལོ་རེར་མི་ཆིག་སྟོང་

རེའི་ནང་ནས་གསོན་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དེར་གོ་

བ་དང་། ཤི་ཚད་ནི་ཤི་བའི་གྲངས་ཚད་(Death 

Rate) ལ་གཞིགས་ཏེ་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

ཤི ་བའི་གྲངས་ཚད་ནི་ལོ ་རེར་མི་ཆིག་སྟོང་

རེའི་ནང་ནས་ག་ཚོད་ཤི་ཡོད་པ་དེར་གོ་དགོས།  

གནས་སྤོར་(Migration) ནི་མི་རྣམས་ཡུལ་

གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་སྤོར་བར་ཟེར།   

སྐྱེ་ཚད་དང་ཤི་ཚད་ནི་མི་འབོར་ལ་འགྱུར་ལྡོག་

གཏོང་བའི་རང་བྱུང་གི་ཆོས་ཉིད་ཡིན། རྒྱལ་

ཁབ་ཅིག་གི་ནང་སྐྱེ་བའི་གྲངས་ཚད་དང་ཤི་

བའི་གྲངས་ཚད་དབར་གྱི་ཁྱད་པར་དེ་ལ་རྒྱུན་

གཏན་གྱི་འཕར་ཚད་(Natural Growth Rate)

ཟེར། 

 འཛམ་གླིང་མི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་

དོན་ནི། རང་བཞིན་གྱི་འཕར་ཚད་གློ་བུར་དུ་
དཔེ་རིས།  6.3:  འཛམ་གླིང་གི་མི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་ཚུལ། 
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                                          འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

ཇེ་མགྱོགས་སུ་སོང་བས་ཡིན། 

 གནས་སྤོར་ནི་མི་འབོར་ལ་འགྱུར་ལྡོག་གཏོང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་ཞིག་ཡིན། མི་རྣམས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

ཁུལ་གྱི་ས་ཁུལ་གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་གནས་སྤོ་བའམ་ཡང་ན་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ནས་གཞན་ལ་གནས་སྤོ་བཞིན་

ཡོད།དེ་སྔ་རང་ཉིད་གནས་སྡོད་བྱེད་སའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཁ་བྲལ་ཏེ་གནས་སྤོར་འགྲོ་མཁན་གྱི་མི་རྣམས་ལ་རྒྱལ་

ཁོངས་ནས་འབུད་མཁན་(Emigrants) ཟེར། རྒྱལ་ཁབ་གང་རུང་ཞིག་གི་ཁོངས་སུ་གསར་དུ་ཞུགས་མཁན་གྱི་མི་

རྣམས་ལ་རྒྱལ་ཁོངས་སུ་ཞུགས་མཁན་(Immigrants) ཟེར། 

 ཨ་རི་དང་ཨསྟྲེ་ལི་ཡ་ལྟ་བུ་ནི་རྒྱལ་ཁོངས་སུ་ཞུགས་མཁན་ཇེ་མང་དུ་སོང་སྟེ་མི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་སོང་

བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲས་ཡིན་ལ། སུ་ཏན་(Sudan) ནི་རྒྱལ་ཁོངས་ནས་འབུད་མཁན་མང་དྲགས་པས་མི་འབོར་ཇེ་

ཉུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་ཞིག་ཡིན། 

  རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་གནས་སྤོ་བྱེད་པའི་ཁ་ཕྱོགས་ནི། དཔལ་འབྱོར་མཁོ་སྒྲུབ་ཐད་སྔར་ལས་ལེགས་པའི་གོ་

སྐབས་འཐོབ་ཆེད། མི་རྣམས་ཡར་རྒྱས་ཆུང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཡར་རྒྱས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ནང་སྤོ་ཐབས་

བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིནང་ཁུལ་དུའང་ལས་རིགས་དང་། ཤེས་ཡོན། འཕྲོད་བསྟེན་སོགས་

ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་སྔར་ལས་ལེགས་པ་ཡོང་ཆེད་མི་མང་པོ་ཞིག་གྲོང་གསེབ་ནས་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གནས་སྤོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 

མི་འབོར་འགྱུར་ལྡོག་གི་རྣམ་པ། (Patterns of Population Change)

 འཛམ་གླིང་ཕྱོགས་སོ་སོའ་ིམི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཚད་གཞི་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཡིན། འཛམ་གླིང་

སྤྱིའི་མི་འབོར་འཕེལ་ཚད་ཧ་ཅང་མགྱོགས་པོ་ཡོད་ནའང། དེ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའི་ནང་གཅིག་མཚུངས་ངང་

མི་འབོར་འཕེལ་ཚད་མགྱོགས་པོ་ཡོད་པའི་དོན་མིན། དཔེར་ན། ཨིན་ཇི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་འབོར་འཕེལ་ཚད་དལ་

པོ་ཡོད་པ་དང་། ཀེན་ཡཱ་(Kenya)རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་འབོར་འཕེལ་ཚད་མགྱོགས་པོ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རེད།  ཨིན་ཇི་རྒྱལ་

ཁབ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། མི་འབོར་གྱི་ཆ་ནས་སྐྱེ་བའི་གྲངས་ཚད་དང་ཤི་བའི་གྲངས་ཚད་གཉིས་ཀའི་འཕར་ཚད་

དལ་བས། མི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཚད་དམའ་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཀེན་ཡཱ་(Kenya)རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་འབོར་འཕེལ་

ཚད་ཧ་ཅང་མཐོན་པོ་ཡོད་དོན་ནི། སྐྱེ་བའི་གྲངས་ཚད་དང་ཤི་བའི་གྲངས་ཚད་གཉིས་ཀ་མཐོན་པོ་ཡོད་པས་ཡིན། 

སྐྱེ་ཚད། 

སྐྱེ་ཚད། 

སྐྱེ་ཚད། 

མི་གྲངས་ཡར་འཕར་བ། 

ཤི་ཚད། ཤི་ཚད། 
ཤི་ཚད། 

མི་གྲངས་མར་ཆག་པ། 
འཕར་ཆག་མེད་པར་རང་སོར་གནས་པ། 

སྐྱེ་ཚད་དེ་ཤི་ཚད་ལས་མང་བའི་སྐབས་
སུ་མི་གྲངས་ཡར་འཕར་བཞིན་ཡོད། 

ཤི ་ཚད ་དེ ་སྐྱེ ་ཚད ་ལས ་མང ་བའི ་
སྐབས་སུ་མི་གྲངས་མར་ཆག་གི་ཡོད། 

སྐྱེ་ཚད་དང་ཤི་ཚད་མཉམ་པའི་སྐབས་
སུ་མི་གྲངས་རང་སོར་གནས་ཡོད། 

དཔེ་རིས། 6.4:    མི་འབོར་འཕར་ཆག་གི་རྣམ་པ། 
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                            འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

ཕྱིས་སུ་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཇེ་ལེགས་སུ་སོང་སྟེ་ཤི་བའི་གྲངས་ཚད་ཇེ་ཉུང་དུ་སོང་ཡོད། འོན་ཀྱང་སྐྱེ་

བའི་གྲངས་ཚད་སྔར་བཞིན་མཐོ་བས། མི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཚད་མཐོན་པོ་ཆགས་པ་རེད།  

མི་འབོར་གྱི་གྲུབ་ཆ། (Population Composition) 

 རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་མི་ཚོགས་མང་པོ་ཡོད་ན། དེའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཚད་གཞི་མཐོན་པོ་ཡོད་པས་མ་ཁྱབ་

སྟེ། དཔེར་ན། བྷང་ལ་དྷེ་ཤ་(Bangladesh)དང་འཇར་པན་གཉིས་ལ་མི་ཚོགས་ཧ་ཅང་ཆེ་ནའང། དེ་གཉིས་བསྡུར་

ཚེ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཆ་ནས་འཇར་པན་ནི་ཧ་ཅང་སྔོན་ཐོན་ཡིན་པ་དང། བྷང་ལ་དྷེ་ཤ་དེ་ལྟར་མིན་པ་ལྟ་བུ་རེད། 

 མི་ནི་ཐོན་ཁུངས་ཤིག་ཡིན་པ་ཤེས་རྟོགས་ཡོང་ཆེད། ང་ཚོས་མི་རྣམས་ལ་ལྡན་པའི་འཇོན་ཐང་དང་ནུས་

པ་སྣ་ཚོགས་སྐོར་ཤེས་ཐབས་བྱ་དགོས། མི་རྣམས་ཀྱི་

ལོ་ན་དང་། ཕོ་མོ། ཤེས་ཚད། ལུས་ཁམས་བདེ་ཐང་། 

ལས་རིགས། ཡོང་འབབ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ཁྱད་པར་ཆེན་

པོ་ཡོད། གནས་ཚུལ་འདི་དག་ཤེས་རྟོགས་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེ།  མི་འབོར་གྱི་གྲུབ་ཆ་ནི་མི་འབོར་གྱི་གྲུབ་

ཚུལ་གྱི་སྒྲོམ་གཞི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། 

 མི་འབོར་གྱི་གྲུབ་ཆ་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོས་ཕོ་

མོའ་ིགྲངས་ཚད་དང་། ལོ་ན་ལ་གཞིགས་པའི་རྒན་

གཞོན་གྱི་སྡེ་ཚན། ཤེས་ཡོན་གོ་རྟོགས། ལས་རིགས། 

ཕོ། མོ།

བརྒྱ་ཆའི་ཟིན་ཚད། 

ལ
ོ་ཚ

ད།
  

དཔེ་རིས།  6.6:  མི་འབོར་གྲུབ་ཚུལ་མཚོན་པའི་དཔེ་རིས། 

0-4
5-9

10-14

45-49
40-44
35-39
30-34
25-29

20-24
15-19

75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54

80-84

10 4202468 6 8

༢༠0

༢༠0

༤༠0

༤༠0

༢༠0

༢༠0

༤༠0

༤༠0

ཞི ་བདེ ་
རྒྱ་མཚོ། 

རྒྱ་གར་རྒྱ་མཚོ། 

ཞི ་བདེ ་
རྒྱ་མཚོ། 

ལྷོ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ། 

ནུབ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ། 

བྱང་ཉི་ལྡོག་ཐིག 

ལྷོ་ཉི་ལྡོག་ཐིག 

ལྷ ོ ་ སྣ ེ ་ གླ ི ང ་ཆ ེན ། 

བྱང་འཁྱགས་དར་རྒྱ་མཚོ། 
༡༤༠0༡༠༠0༦༠0༠0 ༢༠0༢༠0༦༠0༡༠༠0༡༤༠0༡༨༠0W ༡༨༠0E

༡༤༠0༡༠༠0༦༠0༠0 ༢༠0༢༠0༦༠0༡༠༠0༡༤༠0༡༨༠0W ༡༨༠0E
དཔེ་རིས། 6.5:     འཛམ་གླིང་ནང་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིམི་འབོར་འཕེལ་ཚད་མི་འདྲ་བ། 

ལོ་རེའི་རྒྱུན་གཏན་གྱི་འཕེལ་ཚད། 
ཧ་ཅང་མཐོ་བ།(3%ལས་མང་བ།)
མཐོ་བ། (2%-2.9%)
འབྲངི་ཙམ། (1%-1.9%)
དམའ་བ། (0.9% ལས་ཉུང་བ།)
0% དང་ཡང་ན་མར་ཆགས་པ། 
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                                          འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

ཡོང་འབབ། འཕྲོད་བསྟེན་གནས་སྟངས་སོགས་ཤེས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། 

 རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་མི་འབོར་གྱི་གྲུབ་ཆ་ཤེས་རྟོགས་བྱ་ཐབས་ལེགས་ཤོས་ནི། མི་འབོར་གྲུབ་ཚུལ་མཚོན་

པའི་དཔེ་རིས་(Population Pyramid) ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དཔེ་རིས་འདི་ལ་ལོ་ན་དང་ཕོ་མོའ་ིདབྱེ་ཚན་

སྟོན་པའི་དཔེ་རིས་(Age-sex Pyramid) ཀྱང་ཟེར། 

 མི་འབོར་གྲུབ་ཚུལ་མཚོན་པའི་དཔེ་རིས་ཀྱིས་བསྟན་དོན་ནི། དང་པོ། ཁྱོན་སྡོམས་མི་འབོར་ག་ཚོད་

ཡོད་པ་དེ་ཚང་མ་ལོ་ན་༥ ནས་༩ བར་དང་། ༡༠ ནས་༡༤ བར་

ལྟ་བུ་ན་ཚོད་ཀྱི་རིམ་པ་ལྟར་དབྱེ་བ་སྣ་ཚོགས་ཕྱེས་ཡོད། གཉིས་

པ། མི་འབོར་སྤྱིའི་བརྒྱ་ཆའི་ནང་ན་ཚོད་ཀྱི་རིམ་པ་སོ་སོར་ཕྱེས་

པའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཕོ་དང་མོའ་ིགྲངས་འབོར་གྱིས་ཟིན་ཚད་

བསྟན་ཡོད། 

 མི་འབོར་གྲུབ་ཚུལ་མཚོན་པའི་དཔེ་རིས་ཀྱིས་རྒྱལ་

ཁབ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ནང་འཚོ་སྡོད་བྱེད་པའི་མི་མང་གི་སྐོར་

འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  མི་འབོར་གྲུབ་ཚུལ་མཚོན་

པའི་དཔེ་རིས་ཀྱི་རྟིང་རིམ་གྱིས་བྱིས་པའི་གྲངས་འབོར་(ལོ་ན་

༡༥མན་ཆད)མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་དང་། དེས་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་

ནང་སྐྱེ་བའི་མི་འབོར་གྱིས་ཅི་ཙམ་ཟིན་ཡོད་མེད་མཚོན་གྱི་

ཡོད། དེ་བཞིན་དཔེ་རིས་དེའི་རྩེ་མོ་ཡིས་ལོ་ན་བགྲེས་པའི་(ལོ་

ན་༦༥ཡན་ཆད)མི་འབོར་གྱི་གྲངས་ཚད་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་དང། 

དེས་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ནང་ཤི་བའི་གྲངས་ཚད་ཀྱིས་ཅི་ཙམ་

ཟིན་ཡོད་མེད་མཚོན་གྱི་ཡོད།

 མི་འབོར་གྲུབ་ཚུལ་མཚོན་པའི་དཔེ་རིས་ཀྱིས་རྒྱལ་

ཁབ་ཅིག་གི་ནང་འཚོ་བ་གཞན་རྟེན་བྱེད་པའི་མི་འབོར་

གྱི་གྲངས་ཚད་ཀྱང་སྟོན་གྱི་ཡོད།  འཚོ་བ་གཞན་རྟེན་བྱེད་

མཁན་ཚོ་སྡེ་ཚན་གཉིས་སུ་ཕྱེས་ཡོད་དེ། གཅིག་ནི་འཚོ་

བ་གཞན་རྟེན་བྱེད་པའི་ལོ་ཆུང་(ལོ་ན་༡༥མན་ཆད)རིགས་

དང་། ཅིག་ཤོས་ནི་འཚོ་བ་གཞན་རྟེན་བྱེད་པའི་རྒན་རབས་

(ལོ་ན་༦༥ཡན་ཆད)ཀྱི་རིགས་ཡིན་པ་རེད། ལས་རིགས་

གཉེར་ཐུབ་པའི་ལོ་ཚད་ཀྱི་མི་ཚོས་དཔལ་འབྱོར་མཁོ་སྒྲུབ་

ཐད་ནུས་པ་ཐོན་གྱི་ཡོད། 

 རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་མི་འབོར་ཁྲོད་ཤི་བའི་གྲངས་ཚད་

དང་སྐྱེ་བའི་གྲངས་ཚད་གཉིས་ཀ་མཐོ་པོ་ཡོད་ཚེ། དེའི་མི་

འབོར་གྲུབ་ཚུལ་མཚོན་པའི་དཔེ་རིས་ཀྱི་རྟིང་རིམ་ཞེང་ཁ་

ཕོ། མོ། 

བརྒྱ་ཆའི་ཟིན་ཚད། 

ལོ་ཚད། 

དཔེ་རིས།  6.7:  ཀེན་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་འབོར་
གྲུབ་ཚུལ་མཚོན་པའི་དཔེ་རིས། 

ཕོ། མོ། 

ལོ་ཚད། 

བརྒྱ་ཆའི་ཟིན་ཚད། 

དཔེ་རིས། 6.8:   རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་འབོར་
གྲུབ་ཚུལ་མཚོན་པའི་དཔེ་རིས། 
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                            འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

ཆེ་ལ། དཔེ་རིས་ཀྱི་རྩེ་མོར་ཕྱོགས་པའི་རིམ་པ་དག་གི་ཞེང་ཁ་རིམ་

བཞིན་ཆུང་དུ་འགྱུར་གྱི་ཡོད། དེས་བསྟན་དོན་ནི་བྱིས་པ་མང་པོ་སྐྱེ་

བཞིན་ཡོད་ནའང་། དེ་དག་ལས་མང་པོ་ཞིག་ནར་མ་སོན་གོང་ནས་

འདས་གྲོངས་སུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཉུང་ཤས་ཤིག་ནར་སོན་གྱི་

ཡོད་པ། ཆེས་ཉུང་ཤས་ཤིག་རྒན་རབས་པ་ཡིན་པ་བཅས་ཡིན། གནད་

དོན་འདིའི་སྐོར་ཀེན་ཡཱ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་འབོར་གྲུབ་ཚུལ་མཚོན་པའི་

དཔེ་རིས་ལས་གསལ་པོར་ཤེས་ཐུབ། 

 ཤི་བའི་གྲངས་ཚད་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀྱི་མི་

འབོར་གྲུབ་ཚུལ་མཚོན་པའི་དཔེ་རིས་ངོས་སུ་ན་གཞོན་གྱི་རིམ་པ་

སྟོན་པའི་ཞེང་ཁ་ཆེན་པོ་ཡོད། དེས་བསྟན་དོན་ནི་བྱིས་པ་མང་པོ་ཞིག་

ན་གཞོན་གྱི་རིམ་པར་འཚར་ལོངས་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་དེ་ཡིན། འདིའི་

སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ནི། རྒྱ་གར་གྱི་མི་འབོར་གྲུབ་ཚུལ་མཚོན་པའི་དཔེ་རིས་ལས་ཤེས་ཐུབ། དེར་ན་གཞོན་གྱི་

གྲངས་འབོར་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་སྟོན་གྱི་ཡོད་ལ། དེས་ངལ་རྩོལ་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་ཆེ་ལ་སྟོབས་ཤུགས་

དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད། 

 འཇར་པན་ལྟ་བུ་སྐྱེ་བའི་གྲངས་ཚད་དམའ་བོ་ཡིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀྱི་མི་འབོར་གྲུབ་ཚུལ་མཚོན་

པའི་དཔེ་རིས་ལ་བལྟས་ཚེ། དེའི་རྟིང་རིམ་གྱི་ཞེང་ཁ་ཆུང་། ཤི་བའི་གྲངས་ཚད་ཇེ་ཉུང་དུ་སོང་བ་དེས། རྒན་

རབས་པའི་གྲངས་འབོར་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་མཚོན། 

 

བརྒྱ་ཆའི་ཟིན་ཚད། 

0-4
5-9
10-14

45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19

75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54

80-84
85+

མོ།ཕོ།

10 4202468 6 8 10

ལོ་ཚད། 
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                                          འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

༡། མི་ནི་ཐོན་ཁུངས་ཤིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ།

༢། འཛམ་གླིང་ནང་མི་འབོར་ཁྱབ་ཚུལ་སྙོམས་པོ་མེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཡིན་ནམ། 

༣། འཛམ་གླིང་ནང་མི་འབོར་འཕེལ་ཚད་ཧ་ཅང་མགྱོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། 

༤། མི་འབོར་འགྱུར་ལྡོག་ཐད་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེ་བའི་གནད་དོན་གཉིས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས། 

༥། ཅི་ཞིག་ལ་མི་འབོར་གྱི་གྲུབ་ཆ་ཟེར། 

༦། ཅི་ཞིག་ལ་མི་འབོར་གྲུབ་ཚུལ་མཚོན་པའི་དཔེ་རིས་ཟེར། དེས་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་མི་འབོར་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་

ཡོང་བར་ཕན་ནུས་ཅི་ཞིག་ཐོན་གྱི་ཡོད། 

༡། གཤམ་དུ་འཁོད་པ་ལས་མི་འབོར་ཁྱབ་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། 

 ཀ) དུས་ཚོད་ཀྱི་འགྲོས་སུ་ས་ཁུལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་མི་འབོར་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཚུལ། 

 ཁ) ས་ཁུལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་མི་འབོར་གྱི་ཤི་བའི་གྲངས་ཚད་དེ་སྐྱེ་བའི་གྲངས་ཚད་དང་དོ་མཉམ་པ། 

 ག) ས་ཁུལ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་མི་འབོར་ཁྱབ་ཚུལ། 

༢། མི་འབོར་འགྱུར་ལྡོག་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་གསུམ་གང་དག་ཡིན་ནམ། 

 ཀ) སྐྱེ་ཚད། ཤི་ཚད། གཉེན་སྒྲིག་ཚད། 

 ཁ) སྐྱེ་ཚད། ཤི་ཚད། གནས་སྤོ། 

 ག) སྐྱེ་ཚད། ཤི་ཚད། ཆ་སྙོམས་ཀྱི་ཚེ་ཚད། 

སྦྱོང་ཚན། 

སྦྱ
ོང

་

ཚ
ན

་ 

སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག 

ཚན་རིག  

རྩིས་རིག 

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག 

དང་པོ། ལན་གནད་བསྡུས་རེ་བྲིས། 

སྤྱ
ི་ཚ

ོག
ས

་
ཚ

ན
་ར

ིག

གཉིས་པ། དྲིས་ལན་འགྲིག་པ་རྣམས་ལ་རྟགས་རྒྱོབས།
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                            འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

༣། ཕྱི་ལོ་༡༩༩༩ལོའ་ིའཛམ་གླིང་མི་འབོར་གྱི་གྲངས་ཚད་ནི། 

 ཀ) དུང་ཕྱུར་བཅུ།

 ཁ) དུང་ཕྱུར་གསུམ་ཅུ། 

 ག) དུང་ཕྱུར་དྲུག་ཅུ།  

༤། ཅི་ཞིག་ལ་མི་འབོར་གྲུབ་ཚུལ་མཚོན་པའི་དཔེ་རིས་ཟེར། 

 ཀ) མི་འབོར་ཁྲོད་ན་ཚོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་ཕོ་མོའ་ིགྲངས་འབོར་སོ་སོས་ཟིན་ཚད་མཚོན་པའི་ཐིག་  

  རིས་ཤིག་ཡིན། 

 ཁ) ས་ཁུལ་ཞིག་གི་མི་འབོར་སྟུག་ཚད་མཐོ་དྲགས་པས་མི་རྣམས་ཁང་རྩེག་མཐོ་པོའ་ིནང་སྡོད་པ། 

 ག) གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་དག་གི་ནང་མི་འབོར་ཁྱབ་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པ། 

༡། ལོ་ན་༡༥ མན་གྱི་གྲངས་འབོར་ཧ་ཅང་མང་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་གི་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེན་དག་ 

 གི་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་དང་བགྲོ་གླེང་བྱོས། 

༢། ལོ་ན་༡༥ མན་གྱི་གྲངས་འབོར་ཆེས་ཉུང་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་གི་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེན་དག་གི་ 

 སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་དང་བགྲོ་གླེང་བྱོས། 

(གྲོས་སྡུར་དང་བགྲོ་གླེང་སྐབས་དོ་སྣང་བྱ་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཁག་ཅིག་ནི། སློབ་གྲྭའི་དགོས་མཁོ་དང་། རྒན་ཡོལ་མཐུན་

སྦྱོར། དགེ་རྒན། རྩེད་ཆས། སྨན་ཁང་སོགས་ཡིན།)

 གསུམ་པ། བྱེད་སྒོ།  
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གལ་ཆེའི་བརྡ་ཆད། 

Distribution of population-མི་འབོར་ཁྱབ་ཚུལ།   

The pattern of population distribution-

མི་འབོར་ཁྱབ་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པའམ་སྒྲོམ་གཞི། 

Density of population-མི་འབརོ་སྟུག་ཚད། 

Geographical Factors-ས་ཁམས་དང་

འབྲེལ་བའི་གནད་དོན། 

Climate-ནམ་ཟླ།  

Cultural Factors-ལེགས་བྱང་དང་འབྲེལ་བའི་

གནད་དོན། 

Population Change-མི་འབོར་འགྱུར་ལྡོག 

Population Explosion-མི་འབོར་འཕེལ་

ཚད་གློ་བུར་བ། 

Natural Growth Rate-རྒྱུན་གཏན་གྱི་འཕར་ཚད། 

High Latitude Area-འཕྲེད་མཐ་ོབའི་ས་ཁུལ། 

Tropical Desert-ཚ་ཁུལ་གྱི་བྱེ་ཐང་། 

Equatorial Forest-ཐིག་དམར་དང་ཉེ་

བའི་ནགས་ཚལ་ཁུལ། 

Topography-ས་བབ། 

Ganga Plain-ཆུ་བོ་གངྒའི་རྒྱུད་ཀྱི་བདེ་ཐང་། 

Social Factors-སྤྱི་ཚོགས་དང་འབྲེལ་

བའི་རྒྱུ་རྐྱེན། 

Economic Factors-དཔལ་འབྱོར་དང་

འབྲེལ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན།  

Birth rate-སྐྱེ་ཚད། 

Death rate-ཤི་ཚད། 

Migration-གནས་སྤར། 

Emigrant-རྒྱལ་ཁོངས་ནས་འབུད་མཁན། 

Patterns of Population change-མི་

འབོར་འགྱུར་ལྡོག་གི་རྣམ་པ། 

Population Pyramid-མི་འབོར་གྲུབ་ཚུལ་

མཚོན་པའི་དཔེ་རིས། 

Immigrant-རྒྱལ་ཁུངས་སུ་ཞུགས་མཁན། 

Population Composition-མ་ིའབརོ་གྱ་ི

གྲུབ་ཆ།  

Age-sex Pyramid-ལོ་ན་དང་ཕོ་མོའ་ི

དབྱེ་ཚན་སྟོན་པའི་དཔེ་རིས། 
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བོད་ཀྱི་ས་དབྱིབས། 

 སྔ་མོའ་ིདུས་ནས་བོད་མི་ཚོའི་ཁ་རྒྱུན་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་དག་གི་ནང་བོད་ཀྱི་ས་

དབྱིབས་ཆགས་སྟངས་ནི། “ སྟོད་ཀྱི་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་རྫིང་གི་ཚུལ། ། བར་དུ་དབུས་གཙང་རུ་བཞི་ཡུར་

བ་འདྲ། ། སྨད་དུ་མདོ་ཁམས་སྒང་དྲུག་ཞིང་ལྟ་བུ། །’’ ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཡོད། 

 དེང་སྐབས་བོད་ཀྱི་ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་གི་ས་ཁམས་ཆགས་ཚུལ་ལ་བྱང་ཕྱོགས་ས་མཐོའ་ིཁུལ་དང་། ལྷོ་

ཕྱོགས་ལུང་གཤོངས་ཁུལ། ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་ཁུལ། བྱང་ཤར་མཐོ་སྒང་ཁུལ། ཤར་ཕྱོགས་རི་མཐོ་གྲོག་རོང་ཁུལ་

བཅས་དབྱེ་བ་ལྔ་རུ་ཕྱེས་ཡོད། 

བོད་ཀྱི་རི་རྒྱུད་དང་གཙང་པོ།སློབ་ཚན་བདུན་པ། 

འཛམ་གླིང་གི་ཡང་རྩེར་ཆགས་པའི་བོད། 
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                            འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

བྱང་ཕྱོགས་ས་མཐོའ་ིཁུལ། 

 བྱང་ཕྱོགས་ས་མཐོའ་ིཁུལ་ཞེས་པ་ནི་ཁུ་ནུ་དང་། གདང་ལ། 

གངས་ཏི་སེ་སོགས་རི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་གསུམ་དང་། གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ་

བཅས་ཀྱི་བར་དུ་ཆགས་པའི་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་བྱང་ཐང་ས་ཁུལ་ལ་

ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེར་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྤང་ཐང་དང།  ཆུ་

བོ། མཚེའུ་སོགས་མང་བས། ཕྱུགས་ལས་གཉེར་བར་རང་བྱུང་ཆ་རྐྱེན་

འཛོམས་པོ་ཡོད། ཕྱུགས་ལས་རྒྱ་ཆེར་གཉེར་བའི་མངའ་རིས་ཀྱང་ས་

ཁུལ་འདིའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས། 

ལྷོ་ཕྱོགས་ལུང་གཤོངས་ཁུལ། 

 ས་ཁུལ་འདི་གངས་ཏི་སེ་དང་ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རྒྱུད་གཉིས་ཀྱི་

བར་དུ་གནས་ཤིང་། ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་དང་དེའི་ཆུ་ལག་ཆེན་པོ་སྐྱིད་

ཆུ་དང་། མྱང་ཆུ། ཉང་ཆུ་གསུམ་འབབ་ཡུལ་གྱི་ལུང་གཤོངས་མང་པའི་

ས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན། འདིར་ས་གཤིས་གཤིན་ལ་ཆུ་ཕྲན་མང་བས། རྩི་ཤིང་

དང་ལོ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ལེགས་པོ་ཡོད། 

ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་ཁུལ། 

 འདི་ནི་རྒྱ་གར་དང་། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ། འབྲས་ལྗོངས་

སོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབྲེལ་མཚམས་སུ་གནས་ཤིང་། རི་རྒྱུད་མང་

བའི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན། དེའི་ནུབ་རྒྱུད་ས་མཐོ་ཞིང་གནམ་གཤིས་གྲང་

མོད། ཤར་རྒྱུད་དྲོ་ལ་ཆར་ཆུ་བཟང་བས་ནགས་ཚལ་སྟུག་པོ་ཡོད། 

བྱང་ཤར་མཐོ་སྒང་ཁུལ། 

 བྱང་ཤར་མཐོ་སྒང་ནི་གདང་ལའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས་དང། 

རྨིན་ཧྲན་དང་ཤེའུ་ཆེན་རི་རྒྱུད་ཀྱི་ནུབ་ཕྱོགས། མདོ་ལ་རིང་མོ་རི་རྒྱུད་

ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས། ལི་སར་བོའུ་ལན་པོའུ་སུང་རི་རྒྱུད་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཁུལ་

ཏེ། གཙོ་བོ་ཀན་སུའུ་དང་མཚོ་སྔོན་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཡོད། ལྷོ་ནུབ་

ཏུ་ཁུ་ནུ་རི་བོའ་ིསྨད་རྒྱུད་དང་། བ་ཡན་ཧ་རིའི་རྒྱུད། རྨ་ཆེན་གངས་

ཀྱི་རི་རྒྱུད་སོགས་ཡོད་པས། ས་མཐོ་ཞིང་རི་ཆེན་མང་པོ་ཡོད། 

དཔེ་རིས། 7.2: ཁུ་ནུ་རི་རྒྱུད།

དཔེ་རིས། 7.3: གདང་ལ་རི་རྒྱུད།

དཔེ་རིས། 7.4: གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ།

དཔེ་རིས། 7.5: ཇོ་མོ་གླང་མ།
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དཔེ་རིས། 7.5: ཨ་མྱེས་རྨ་ཆེན།

དཔེ་རིས། 7.6: གནམ་ལྕགས་འབར་བ།

དཔེ་རིས། 7.7: རོང་བཙན་ཁ་བ་དཀར་པོ།

དཔེ་རིས། 7.8: གངས་དཀར་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ།

ཤར་ཕྱོགས་རི་མཐོ་གྲོག་རོང་ཁུལ། 

 དེ་ནི་སོག་རྫོང་ཤར་ཕྱོགས་དང་། འབའ་ལུང་བྱང་ཕྱོགས། 

དར་རྩེ་མདོའ་ིནུབ་ཕྱོགས། བ་ཡན་ཧ་རིའི་ལྷོ་ཕྱོགས། བོད་ཤར་ལྷོའ་ི

མཚམས་ཀྱི་འཕྲེད་རྒྱུག་རི་རྒྱུད་དང་གཙང་ཆེན་གསུམ་རྒྱུག་ཡུལ་གྱི་

ས་ཁུལ་དུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།   

བོད་ཡུལ་གྱི་རི་ཆུ། 

རི་རྒྱུད། 

 དུས་རྒྱུན་བོད་ཡུལ་ལ་‘‘གངས་རིའི་ར་བས་བསྐོར་བའི་ཞིང་

ཁམས།།’’ཞེས་གྲགས་པ་ལྟར། བོད་ཡུལ་གྱི་ཕྱོགས་མཐའ་ཀུན་མཐོ་ཞིང་

གཟར་ལ་མཛེས་ཤིང་བརྗིད་པའི་གངས་རི་སྣ་ཚོགས་དང་། གངས་རི་

དེ་དག་གི་རི་ལག་རི་རྒྱུད་མང་པོས་མུ་འབྲེལ་དུ་བསྐོར་ཡོད་པས། དེ་ནི་

འཛམ་གླིང་གི་མཐོ་སར་ཆགས་པའི་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་འདི། 

འཇིགས་ཞུམ་བྲལ་བའི་དཔའ་བོའ་ིདཔུང་ཁག་ཅིག་གིས་ལག་རྡང་

དཔུང་གཤིབ་ཀྱིས་བརྟན་སྲུང་བྱེད་པའི་སྙིང་སྟོབས་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པ་

ལྟར་སྣང་། བོད་ཡུལ་གྱི་རི་རྒྱུད་ཆགས་སྟངས་ལ་འདི་ལྟ་བུའི་ཉམས་སྣང་

དང་མཛེས་སྡུག་ལྡན་ཡོད། 

 སྤྱིར་བོད་ཡུལ་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རྒྱུད་དང་། ཤར་

ཕྱོགས་སུ་འཕྲེད་རྒྱུགས་རི་རྒྱུད། ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཁ་ར་ཁུ་ནུ་རི་རྒྱུད། 

བྱང་ཕྱོགས་སུ་མདོ་ལ་རི་རྒྱུད། ཡུལ་དབུས་སུ་གངས་ཏི་སེའི་རི་རྒྱུད་

བཅས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ནས་ཡོད། 

ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རྒྱུད། 

 དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ལྷོ་མཐའི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་དང་། བལ་ཡུལ། 

འབྲུག་ཡུལ་སོགས་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་སུ་ཆགས་པའི་གཞུང་རྒྱུག་རི་

རྒྱུད་ཆེ་ཤོས་ཡིན། དེའི་རིང་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢༦༠༠ དང་། ཞེང་ཚད་

ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༣༢༠ ནས་༤༠༠ བར་ཡིན་ལ། མཚོ་ངོས་ལས་ཆ་སྙོམས་

མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༦༡༠༠ཙམ་ཡིན། མཐོ་ཚད་ལ་མི་ཊར་༨༨༥༠ ཡོད་པའི་

འཛམ་གླིང་གི་རི་བོ་མཐོ་ཤོས་ཇོ་མོ་གླང་མའང་རི་རྒྱུད་འདིའི་དཀྱིལ་དུ་

བལ་བོད་གཉིས་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་སུ་ཆགས་ཡོད། 
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འཕྲེད་རྒྱུག་རི་རྒྱུད། 

 རི་རྒྱུད་འདི་ནི་གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ་དང་གདང་ལའི་རི་རྒྱུད་ལ་འབྲེལ་ཏེ་བོད་ཤར་ཕྱོགས་ནས་ནུབ་ཕྱོགས་

སུ་རྒྱུག་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཆགས་ཤིང་། མཚོ་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༤༠༠༠ ནས་༥༠༠༠ ཙམ་ཡིན། 

ཁ་ར་ཁུ་ནུ་རི་རྒྱུད། 

 རི་རྒྱུད་འདི་ཤིན་ཅང་གི་ནུབ་བྱང་མཐའ་མཚམས་སུ་ཆགས་ཤིང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་པཱ་

མིར་(Pamir) ས་ཁུལ་དང་འབྲེལ་ཡོད། རི་རྒྱུད་འདིའི་ཤར་ཕྱོགས་དང་ནུབ་ཕྱོགས་བར་གྱི་རིང་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་མི་

ཊར་༢༤༡༠ ཡོད་ལ། དེ་ནི་བོད་ཀྱི་མཐོ་སྒང་གི་བྱང་སྣེ་དང་། སྐམ་ཤས་ཆེ་བའི་ཚྭ་འདམ་གཤོངས་(Qaidam Pen-

di)དང་ཊཱ་རིམ་གཤོངས་(Tarim Pendi) གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་ཡོད། 

གངས་ཏི་སེ་རི་རྒྱུད། 

 འདི་ནི་བོད་ལྷོ་ནུབ་ཀྱི་དབུས་ཁུལ་དུ་ཆགས་ཡོད། མཚོ་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་ཆ་སྙོམས་མི་ཊར་༥༥༠༠ ནས་

༥༨༠༠ ཙམ་ཡིན། མཚོ་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༦༧༡༤ ཡོད་པའི་གངས་རིན་པོ་ཆེ་ནི་རི་རྒྱུད་འདིའི་ཁྲོད་ཀྱི་

རི་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན། རི་རྒྱུད་འདིའི་ཤར་སྣེ་མཚོ་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༧༡༡༧ ཡོད་པའི་གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ་

དང་འབྲེལ་ནས་ཡོད། 
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གཙང་པོ། 

 བོད་ཡུལ་ནི་འཛམ་གླིང་གི་ཡང་རྩེར་ཆགས་ཤིང་ཕྱོགས་མཐའ་ཀུན་གངས་རིས་བསྐོར་ཡོད་པས། མཐོ་

ས་ནས་དམའ་ས་དང་། གངས་རི་ལས་རྒྱ་མཚོར་འབབ་པའི་གཙང་པོ་མང་པོ་ཞིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཆགས་

ཡོད།  འཛམ་གླིང་ནང་མི་འབོར་ཆེས་མང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་སོགས་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་

པོ་ཞིག་གི་ཆུའི་འབྱུང་ཡུལ་གཙོ་བོ་བོད་ཡིན་པས། བོད་ཡུལ་ལ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཆུ་མཛོད་ཀྱང་ཟེར་གྱི་ཡོད། 

 བཞུར་རྒྱུན་གྱི་རིང་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་སྟོང་ཕྲག་ཡོད་པའི་གཙང་པོ་གླང་ཆེན་ཁ་འབབ་དང། རྟ་

མཆོག་ཁ་འབབ། རྨ་བྱ་ཁ་འབབ། སེངྒེ་ཁ་འབབ། འབྲི་ཆུ། རྨ་ཆུ། རྫ་ཆུ། རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུ་སོགས་ནི་བོད་ནས་འབབ་

པའི་གཙང་པོ་ཤ་སྟག་ཡིན་ལ། འདི་དག་གིས་འཛམ་གླིང་མི་འབོར་བརྒྱ་༤༧ གྱི་ཆུ་ཡི་དགོས་མཁོ་སྐོང་གི་ཡོད་

པས། བོད་ཀྱི་གཙང་པོ་ནི་འཛམ་གླིང་མི་འབོར་ས་ཡ་མང་པོའ་ིའཚོ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཆགས་ཡོད། 

གཙང་པོ། (བོད་མིང་།) གཙང་པོ། (རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་གྱི་མིང་།)

བཞུར་རྒྱུན་གྱི་རིང་ཚད། 

(ཀི་ལོ་མི་ཊར།)

འབབ་ཡུལ། (རྒྱལ་ཁབ།)

གླང་ཆེན་ཁ་འབབ། Sutlej 1450 རྒྱ་གར། 

རྨ་བྱ་ཁ་འབབ། Ganges 2510 རྒྱ་གར།

རྟ་མཆོག་ཁ་འབབ། Brahmaputra 2900 རྒྱ་གར། བངྒ་ལ་དེཤ

སེངྒེ་ཁ་འབབ། Indus 3200 པཀིསྟཱན། 

འབྲི་ཆུ། Yangtze River 6300 རྒྱ་ནག 

རྨ་ཆུ། Yellow River 5464 རྒྱ་ནག

རྒྱལ་མོ་དངུལ་ཆུ། Mekong 2800 འབར་མ།

རྫ་ཆུ།  Salween 4350 ཐའེ་ལནཌ། ལའོ་སེ། ཀམ་

བོ་ཌི་ཡ། ཝེད་ནམ།
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དཔེ་རིས། 7.9: རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུ།

དཔེ་རིས། 7.10: རྫ་ཆུ།

དཔེ་རིས། 7.11: རྨ་ཆུ།

དཔེ་རིས། 7.12: འབྲི་ཆུ།

རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུ།

 རྫ་ཆུ་ནི་གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ་རི་རྒྱུད་ནས་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་

རྔུལ་ཆུའི་ཕྱོགས་སུ་འབབ་པ་དང་། ཁ་བ་དཀར་པོའ་ིརི་རྒྱུད་དུ་སླེབས་

རྗེས་རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུའི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་བཞུར་ཏེ། མཐར་ཁམས་ཁུལ་བརྒྱུད་

ལྷོ་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་བཞུར་ནས་འབར་མ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་འབབ་ཀྱི་ཡོད། 

དེའི་བཞུར་རྒྱུན་གྱི་རིང་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢༨༠༠ ཡོད་པ་དང་། བཞུར་

ཡུལ་འབར་མ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙང་པོ་གཙོ་བོའང་ཡིན། 

རྨ་ཆུ། 

 བ་ཡན་ཧ་རིའི་ཤར་ངོས་ནས་བཞུར་འགོ་བརྩམས་ཏེ་མཐར་རྒྱ་

ནག་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་པོ་ཧེ་རྒྱ་མཚོ་རུ་འབབ་ཀྱི་ཡོད། དེའི་བཞུར་རྒྱུན་གྱི་

རིང་ཚད་ལ་ཀེ་ལོ་མི་ཊར་༥༤༦༤ ཡོད་པས། བོད་ཀྱི་གཙང་པོ་རིང་ཤོས་

ཨང་གཉིས་པ་ཡིན་ལ། འཛམ་གླིང་གི་གཙང་པོ་རིང་ཤོས་ཨང་དྲུག་པ་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད། གཙང་པོ་འདི་རྒྱ་ནག་གི་མི་འབོར་ས་ཡ་༥༥༠ ལྷག་འཚོ་

སྡོད་བྱེད་པའི་བྱང་ཕོྱོགས་བདེ་ཐང་བརྒྱུད་ནས་འབབ་ཀྱི་ཡོད་པས། རྒྱ་

ནག་གི་ཞིང་ལས་ཐོན་ཁུངས་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཀྱི་འཚོ་རྟེན་གཙོ་བོར་

གྱུར་ཡོད་ལ། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ཧྲིལ་པོའ་ིཆུའི་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་ལྔ་ཆ་གཅིག་

ཟིན་གྱི་ཡོད། 

འབྲི་ཆུ། 

 བ་ཡན་ཧ་རིའི་ལྷོ་ངོས་ནས་འབབ་པའི་འབྲི་ཆུའི་བཞུར་རྒྱུན་གྱི་

རིང་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༦༣༠༠ ཡོད་པས། དེ་ནི་བོད་ཀྱི་གཙང་པོ་རིང་

རྫ་ཆུ། 

 བཞུར་རྒྱུན་གྱི་རིང་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༤༣༥༠ ཡོད་པའི་ཆུ་བོ་

རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུ་ནི། བོད་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་ནས་འབབ་པའི་གཙང་པོ་

ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་འབའ་ལུང་དང་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་སོགས་ས་ཁུལ་མང་

པོ་བརྒྱུད་རྗེས། མཐར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཁ་ཕྱོགས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གི་ས་མཚམས་

དང་ཁ་བྲལ་ཏེ་ལའོ་སེ་དང་། ཐའེ་ལནཌ། ཀམ་བོ་ཌི་ཡ། ཝེད་ནམ་བཅས་

བརྒྱུད་ནས་འབབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། འབབ་རྒྱུན་གྱི་མི་འབོར་ཁྲི་ཕྲག་མང་

པོའ་ིཞིང་ལས་སོགས་འཚོ་ཐབས་ཐད་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་གཙང་པོ་གལ་

ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། 
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                            འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

ཤོས་ཨང་དང་པོ་དང་། འཛམ་གླིང་གི་གཙང་པོ་རིང་ཤོས་ཨང་གཉིས་པ་

ཆགས་ཡོད། གཙང་པོ་འདི་བོད་ནས་བཞུར་ཏེ་རྒྱ་ནག་ནང་མི་འབོར་ས་

ཡ་༧༠༠ ལྷག་ཡོད་པའི་ཞིང་ཆེན་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བཅུ་གཅིག་བརྒྱུད་

མཐར་རྒྱ་ནག་ཧྲང་ཧེ་ས་ཁུལ་དུ་ཏུང་ཧེ་རྒྱ་མཚོ་རུ་འབབ་ཀྱི་ཡོད། 

རྟ་མཆོག་ཁ་འབབ།

 རྟ་མཆོག་ཁ་འབབ་ནི་གངས་ཏི་སེ་ནས་འབབ་པའི་བོད་ཀྱི་

གཙང་ཆེན་བཞིའི་ཡ་ཀྱལ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཡོངས་གྲགས་སུ་ཡར་ཀླུང་

གཙང་པོ་ཞེས་འབོད། དེའི་བཞུར་རྒྱུན་གྱི་རིང་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢༩༠༠ 

ཡོད། བོད་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་བརྒྱུད་ནས་ཤར་དུ་བབས་རྗེས་སྨན་གླིང་ཕད་ཆུ་ས་

ཁུལ་ནས་ཁ་བྱང་ཤར་ངོས་སུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞུར་ཞིང། རི་བོ་གནམ་ལྕགས་

འབར་བ་ལ་སྐོར་བ་རྟ་རྨིག་འདྲ་བ་ཞིག་བརྒྱབ་རྗེས་སླར་ཡང་ལྷོ་ནུབ་

ཁུལ་གྱི་གཅོང་རོང་ཟབ་མོ་འགྲིམས་ནས་རྒྱ་གར་དུ་འབབ་ལ། རྒྱ་གར་དུ་

དེའི་མིང་ལ་བྷྲམ་པུཊ་ར་ཟེར། མཐར་མི་འབོར་ས་ཡ་༡༢༨ བརྒལ་བའི་ས་

ཁྱོན་བརྒྱུད་བངྒ་ལ་དེ་ཤ་མཚོ་ཁུག་ཏུ་འབབ་ཀྱི་ཡོད། 

སེངྒེ་ཁ་འབབ། 

 སེངྒེ་ཁ་འབབ་ནི་གངས་ཏི་སེའི་བྱང་ཕྱོགས་ནས་བབས་ཏེ་ནུབ་

ཕྱོགས་སུ་ལ་དྭགས་ཡུལ་དུ་བཞུར་བ་དང་། དེ་རུ་སེངྒེ་གཙང་པོ་ཞེས་

འབོད། དེ་ནས་མུ་མཐུད་ཀ་ཤི་སྨིར་བརྒྱུད་ནས་པ་ཀིསྟཱན་གྱི་ཡུལ་དུ་བབས་

ཏེ་ཡུལ་དེའི་གཙང་པོ་གཙོ་བོར་གྱུར་ཡོད། དེའི་བཞུར་རྒྱུན་གྱི་རིང་ཚད་

ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༣༢༠༠ ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་གར་གྱིས་གཙང་པོ་དེའི་མིང་ལ་

ཨིན་ཊ་ས་གཙང་པོ་ཟེར། 

གླང་ཆེན་ཁ་འབབ། 

  གླང་ཆེན་ཁ་འབབ་ནི་གངས་ཏི་སེའི་ནུབ་ཕྱོགས་ནས་བབས་ཏེ་

རི་བོ་ཧི་མ་ལ་ཡ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་མངའ་སྡེ་ཧི་མ་ཅལ་དང་པན་ཇབ་

ཏུ་བཞུར་གྱི་ཡོད་པ་དང་། མཐར་པ་ཀིསྟཱན་ཏུ་འབབ་པའི་གཙང་པོ་ཨིན་

ཊ་སའི་ནང་འདྲེས་ཡོད། དེའི་བཞུར་རྒྱུན་གྱི་རིང་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་

༡༤༥༠ ཡོད་ལ། རྒྱ་གར་གྱིས་གཙང་པོ་དེའི་མིང་ལ་སཱ་ཊ་ལ་ཇ་Satlejཟེར། 

དཔེ་རིས། 7.13: རྟ་མཆོག་ཁ་འབབ།

དཔེ་རིས། 7.14: སེངྒེ་ཁ་འབབ།

དཔེ་རིས། 7.15: གླང་ཆེན་ཁ་འབབ།
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                                          འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

རྨ་བྱ་ཁ་འབབ། 

 རྨ་བྱ་ཁ་འབབ་ནི་གངས་ཏི་སེ་ནས་བབས་ཏེ་རི་བོ་ཧི་མ་ལ་ཡ་

བརྒྱུད་བལ་ཡུལ་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་བཞུར་ནས་མཐར་རྒྱ་གར་གྱི་གཙང་པོ་

གངྒ་དང་འདྲེས་ཡོད། དེའི་བཞུར་རྒྱུན་གྱི་རིང་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢༥༡༠ 

ཡོད། 

 གཞན་ཡང་བོད་ཡུལ་དུ་ཟླ་ཆུ་དང་། མྱང་ཆུ། རྡོ་གཞུང་གཙང་པོ། 

འབྲུག་ཆུ། རྩ་སྐྱ་གཙང་པོ། མཚོ་ལ་གཙང་པོ། ཝ་མོ་གཙང་པོ། ཁ་འཐུང་

གཙང་པོ། བྲག་གཙང་པོ་སོགས་དྭངས་ཤིང་གཙང་ལ་བཞུར་རྒྱུན་རིང་

བའི་གཙང་པོ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད། 

༡། བོད་ཀྱི་གཞུང་རྒྱུག་རི་རྒྱུད་ཆེ་ཤོས་གང་ཡིན་པ་དང་། དེའི་ཆགས་ཡུལ་གང་ཡིན་དང་མཐོ་ཚད་ག་ཚོད་

ཡོད་ཤོད། 

༢། བོད་ཡུལ་ལ་གངས་རིའི་ར་བས་བསྐོར་བའི་ཞིང་ཁམས་ཞེས་གྲགས་དོན་གང་ཡིན་ནམ། 

༣། བོད་ཡུལ་ལ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཆུ་མཛོད་ཟེར་དོན་གང་ཡིན་ནམ། 

༤། བོད་ཀྱི་གཙང་པོ་གང་རུང་ལྔའི་མིང་བྲིས། 

༥། འབར་མ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་འབབ་པའི་བོད་ཀྱི་གཙང་པོ་གང་ཡིན་ནམ། 

སྦྱོང་ཚན། 
སྦྱ

ོང
་

ཚ
ན

་ 
སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག 

ཚན་རིག  

རྩིས་རིག 

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག 

དང་པོ། ལན་གནད་བསྡུས་རེ་བྲིས། 

སྤྱ
ི་ཚ

ོག
ས

་
ཚ

ན
་ར

ིག

དཔེ་རིས། 7.16: རྨ་བྱ་ཁ་འབབ།
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                            འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་དེབ།

༡། བོད་དང་རྒྱ་གར། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་བཅས་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་སུ་ཆགས་པའི་རི་རྒྱུད་དེ་གང་ཡིན་ནམ། 

 ཀ) མདོ་ལ་རིང་མོ་རི་རྒྱུད། ཁ) ཁ་ར་ཁུ་ནུ་རི་རྒྱུད། ག) ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རྒྱུད།

  

༢། པ་ཀིསྟཱན་ཏུ་འབབ་པའི་གཙང་པོ་གང་ཡིན་ནམ།  

 ཀ)  རྨ་ཆུ། ཁ) རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུ། ག)  སེངྒེ་ཁ་འབབ།

༣། ལ་དྭགས་ཡུལ་དུ་སེངྒེ་གཙང་པོ་ཞེས་འབོད་པ་དེ་བོད་ཀྱི་གཙང་པོ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། 

 ཀ) སེངྒེ་ཁ་འབབ། ཁ) རྟ་མཆོག་ཁ་འབབ། ག) འབྲི་ཆུ། 

༤། ཝེད་ནམ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་འབབ་པའི་བོད་ཀྱི་གཙང་པོ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། 

 ཀ) རྟ་མཆོག་ཁ་འབབ། ཁ) རྫ་ཆུ།  ག) རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུ། 

༡། ས་ཁྲ་ལས་བོད་ཀྱི་རི་རྒྱུད་གཙོ་བོ་དག་གང་དུ་ཡོད་འཚོལ་དགོས། 

༢། ས་ཁྲ་ལས་བོད་ཀྱི་གཙང་པོ་གཙོ་བོ་དག་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་གང་དག་ནང་འབབ་ཀྱི་ཡོད་བཙལ་ཏེ། སློབ་

ཕྲུག་ནང་ཁུལ་དུ་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་བགྲོ་གླེང་བྱོས། 

༣། བོད་ཀྱི་རི་རྒྱུད་དང་གཙང་པོ་དག་གི་པར་རིས་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་དང་འགྲེལ་བརྗོད་བྱོས། 

གཉིས་པ། དྲིས་ལན་འགྲིག་པ་རྣམས་ལ་རྟགས་རྒྱོབས།

 གསུམ་པ། བྱེད་སྒོ།  
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