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ཨ་མྱེས་རྨ་ཆྱེན་དང་འབྱེལ་ནས་བོད་ཀྱི་གངས་རྱི་དང་ 
གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལོག་ལ་དཔྱད་པ། 

རྔ་བ་ཀུན་བཟང་སོལ་མ། 
 

དཔྱད་གྱེང་།  

 
 
          སྦྲ་གུར་དང་རྩྭ་ཐང་ནས་ནར་སོན་ཞྱིང་། ལྷས་འདབས་ནས་འུར་རོ་འཕྱེན་མོང་བའྱི་འབོག་
མོ་ཞྱིག་ལ་མཚོན་ན། མྱི་ལོ་ཉྱི་ཤུའྱི་གོང་གྱི་ཕ་ཡུལ་དང་དྱེའྱི་ཁོར་ཡུག་དག་འཁྲུལ་སྣང་མྱིག་གཡོར་ལྟར་མྱིན་
པར་མྱིག་མཐོང་གསལ་གྲུབ་གྱི་རྱི་མོ་ཞྱིག་ཡྱིན། སྐབས་དྱེ་དུས་ཀྱི་རྩྭ་ཐང་དང་།  གངས་རྱི། རྫ་ལུང་། རྟ་ནོར་
དག་གངས་འདབ་གྱི་མྱེ་ཏོག་གསྱེར་ཆྱེན་བཞྱིན། རང་བྱུང་གྱི་ཁ་རླུང་གཙང་མའྱི་ཁོད་ནས་འཚར་བས།  
གནོད་གདུག་དང་རྫས་འགྱུར་གྱི་གནནོ་ཤུགས་གང་ཡང་མྱེད་པར།  རྱི་མཐོ་ས་གཙང་གྱི་ཡུལ་ལ་རང་ཉྱིད་
གང་འདོད་ལ་སྱེས་ཤྱིང་། རང་དབང་ངང་འཕྱེལ་ཁ་རྒྱས། ད་དུང་དབྱར་དགུན་སོན་དཔྱྱིད་མྱེད་ལ་རྩྭ་ཐང་
ཀུན་ལྗང་ཐྱིང་ཐྱིང་དང་། རྱི་ལུང་ཐམས་ཅད་སྨུག་དྭངས་དྭངས། རྟ་ནོར་རྣམས་རྩྭ་ཐང་ན་གོས་དཀར་ཐང་
ལ་གཤམ་པ་དང་ལྷན་དུ་ཞོགས་པའྱི་ས་རྱེངས་དང་ཉྱི་ནུབ་གྱི་མཛེས་སྡུག་ལ་རོལ་བའྱི་སྐལ་བ་ལན།། 
        ལྷག་པར་དུ་ཨ་མྱེས་རྨ་ཆྱེན་ནྱི་རྱེ་མོ་གནམ་ལ་ཐུག་བཞྱིན་ར་བ་གཏྱིང་རྱིང་ཀླུ་ཡུལ་ལ་ཟུག་པའྱི་ཡོན་
ཏན་ཀུན་འབྱུང་གྱི་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤྱིང་དང་ཆ་འདྲ་སྱེ།  ང་ལོ་བདུན་ཡྱིན་དུས་རྟ་རོད་པོ་ཞྱིག་གྱི་རྒྱབ་ལ་
བཞོན་ནས་ཨ་ཡྱེ་མཉམ་དུ་དབྱར་ར་དགུན་འབུ་ལ་འགོ་དུས། ལམ་ཞོར་ནས་ག་གྱུའྱི་རྱི་མོ་བཞྱིན་མཐོང་
མོང་།   དཀར་གསལ་གངས་རྱིའྱི་མདངས་དང་། རང་ཡུལ་གངས་རྱི་ཉྱིད་དུ་གནས་པའྱི་དྲྱི་མྱེད་རབ་མཛེས་
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ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཅྱིག་ན།  གངས་རྱི་འདྱི་ཆགས་ཤྱིང་། གཡས་གཡོན་དང་ཕོགས་བཞྱི་ཀུན་ཏུ་རང་བྱུང་གྱི་དྲྱི་
བཟང་ཁྱབ་པ་དང་།  རྟ་ནོར་རྱི་དྭགས་ཀྱི་དབྱངས་གར་རོལ་མོ་སང་སང་། ། 
      ལྟ་ཚུལ་དང་མོང་ཚུལ་འདྱི་དག “ཁྲུང་ཁྲུང་བྱང་དུ་འཕུར་བ་ལ།ཕག་པས་ཇུས་གཏོགས་བྱྱེད་དོན་
མྱེད”ཟྱེར་བའྱི་དཔྱེ་འདྲ་བ་ཞྱིག་ག་ལ་ཡྱིན།  སྐབས་དྱེ་དག་གྱི་དབྱར་དགུན་དུས་བཞྱི་ཡྱི་གནམ་གཤྱིས་དོ་
མཉམ་པ་དང་། རྩྭ་ཆུ་ནགས་གསུམ་གྱི་ཐོན་ཁུངས་བཟང་། རོང་འབོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་སྱིད། རྱི་དྭགས་
སྱེམས་ཅན་གྱི་འཕྱེལ་ཁ་དར་བའྱི་དངོས་མཐོང་ལ་དཔྱད་ན། གངས་རྱི་དྱེ་དག་གྱི་གལ་གནས་ལ་ལུང་རྱིགས་
གང་ཡང་དགོས་དོན་མྱེད།  ཁ་དཔྱེར། “བརྒྱ་བྱྱིན་ལྷ་ཡྱི་ལོངས་སོད་ལ། །དབུལ་པོ་ནོར་མྱེད་འགན་མཁན་
མང་”ཞྱེས་པ་ལྟར། གངས་རྱི་འདྱི་དག་སྱིད་འབྱོར་རྱིག་གསུམ་དང་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ཀུན་གྱི་གསསོ་སྨན་
ཡྱིན་ཀང་། གཡས་གཡོན་དང་ཕོགས་ཀུན་ལ་གཏོར་མཁན་དང་། ཟ་མཁན། འགལ་རྱེན་ཇྱེ་མང་དུ་འག།ོ།   
      
         རྒྱུ་མཚན་འདྱི་དག་གྱི་དབང་གྱིས་ “ཨ་མྱེས་རྨ་ཆྱེན་དང་འབྱེལ་ནས་བོད་ཀྱི་གངས་རྱི་དང་གནམ་
གཤྱིས་འགྱུར་ལོག་ལ་དཔྱད།” ཞྱེས་བྱ་སྱེ། ལོ་ཉྱི་ཤུ་གོང་གྱི་དངོས་ཐོག་བདྱེན་མཐོང་གྱི་རྣམ་པ་ལ་ཡང་བསར་
དྲན་གསོ་ཞྱིག་དང་ཆབས་ཅྱིག  རང་རྱེའྱི་རྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་གངས་རྱི་དང་རྩྭ་ཐང་དག་ལ་གཞན་གྱིས་དུག་ལྱེ་
དང་སོ་བར་ནས་ཇྱི་ལྟར་རྨས་སོན་ཐྱེབས་པའྱི་གནད་དོན་ལ་ཞྱིབ་ལྟ་ཞྱིག་བྱྱེད་འདོད།  
 

ས་བཅད་དང་པོ།   
 

«ཨ་མྱེས་རྨ་ཆྱེན་དང་འབྱེལ་བའྱི་བདོ་ཀྱི་གངས་རྱི་སྱིའྱི་གལ་གནད་བཤད་པ།» 
 

དྱེ་ཡང་སྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་དཔྱད་བརོད་པ་ Keke Chang 1དང་།  Junyu Tao2 གཉྱིས་ཀྱིས་
བརོད་ཚུལ་ལ་“སྱི་ལོ་ 2010ནས་ 2022 བར་མཐོ་སྒང་ན་སྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་དང་འབྱེལ་བའྱི་གངས་བཞུ་
དང་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལོག་ཆྱེ་བས། བོད་ཀྱི་ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་ལ་སྔར་མྱེད་ཀྱི་གཏོར་བཤྱིག་བྱུང་
འདུག་།”ཞྱེས་དཔྱད་བརོད་གནང་འདུག།  རྒྱུ་མཚན། ཤར་ནུབ་ལྷོ་བྱང་གྱི་ཕོགས་ན་གནས་པའྱི་བོད་ཀྱི་
གངས་རྱི་ཏྱི་སྱི་དང་། ཇོ་མོ་གང་མ། གཉན་ཆྱེན་ཐང་ལྷ།  ཡར་ལྷ་ཤམ་པོ། མྱི་ཉག་གངས་དཀར། རོང་བཙན་
ཁ་བ་དཀར་པོ། རྨྱེ་རྱི་གངས་དཀར། གཉན་པོ་གཡུ་ར ྱེ། རྱི་བོ་ཉྱི་ཟླ་སོགས་ནྱི་སོྣད་བཅུད་སྲུང་བའྱི་མཁར་རྫོང་
བཞྱིན། སོག་ལན་དང་སོག་མྱེད་ཀུན་གྱི་རྨང་རོ་ལྟར་ཆགས་ཡོད། ད་དུང་གངས་རྱི་དྱེ་དག་ནྱི་རང་བྱུང་སྱེ་
ཁམས་དང་འབྱེལ་བའྱི་བོད་ཡུལ་གྱི་མཚོ་དང་། མཚེའུ། ལྗོན་ཤྱིང་། གཅན་གཟན། རྱི་དྭགས། འདབ་ཆགས། 
ནགས་ཚལ། སྤང་གཤོངས་རྣམས་ཀྱི་ཁྱྱིམ་གཞྱི་དང་འཚོ་བའྱི་སོག་ཤྱིང་ཡྱིན།།  

  
       ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུལ་ཉམས་ཞྱིབ་པ་སྐུ་ཞབས་ Yibo Yang 3 ལགས་དང་།  བསན་པ་རྒྱལ་
མཚན4།  བསན་འཛིན་ཚུལ་ཁྱིམས5། Marcel Kurz6།  G.O.  dyhrenfurth7  རྣམས་ཀྱི་དཔྱད་རོམ་ནང་
                                                   
1
 <<Distribution characteristics and potential ecological risk assessment of heavy metals in soils around Shannan landfill site, Tibet>>   

 
2
   ‹‹ Evolution of research topics on the Tibetan Plateau environment and ecology from 2000 to 2020: a paper mining»  

3     «Tibetan Plateau Uplift and Environmental Impacts: New Progress and Perspective» “Institute of Tibetan Plateau Research, Chinese Academy of Sciences” 
4
    «The Tibetan Plateau: Why it Matters to the Indian Subcontinent» by   Tempa Gyaltsen’ Environment Research Fellow at the Tibet Policy Institute 
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ལ“བོད་ཀྱི་གངས་རྱི་དང་མཚོ་མཚེའུ་སོགས་ནྱི་གོ་ལའྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལོག་དང་འབྱེལ་བའྱི་བརྟྱེན་གཞྱི་
ཨ་མ་ལྟ་བུར་ཡྱིན”ཞྱེས་གསུངས་ཡོད། སྐད་ཆ་འདྱི་ལ་གནས་ལུགས་མྱེད་པར་ག་ལ་ཡྱིན།   མཐོ་ཞྱིང་བརྱིད་
ཉམས་ལན་པའྱི་གངས་རྱི་དྱེ་དག་གྱི་མཐའ་སྐོར་ན་ཆགས་པའྱི་བག་རྱི་དང་། ནགས་རྱི། སྤང་རྱི། རྫ་རྱི་དག་ནྱི་
བྱ་བྱྱེའུ་དང་རྱི་དྭགས་སོང་ཕྲག་མང་པོའྱི་འཚོ་གནས་ཡྱིན། དཔྱེར་ན།  ཤ་བ་དང་། ག་བ། རོ་བ། རང་། རྱི་བོ། 
གོང་མོ། ཁུ་བྱུག འཇོལ་མོ། ཅོ་ཀ ཟྱེར་མོ། མཚོ་སར། དོམ་ཁ། གཡྱི། དྲྱེད་མངོ་། ཕག་རོད། གསའ། ཁ་ཤྭ།  ཁང་
བྱྱེའུ་བཅས་ནྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ན་ཡོད་པའྱི་མཐོ་སྒང་གྱི་གཅྱེས་ནོར་དང་གསྱེར་དངུལ་ལས་ལྷག་པའྱི་རྱི་
མཐོ་ས་གཙང་གྱི་རྒྱན་ཆ་ཏག་ཏག་ཡྱིན།། 
 
        ཕོགས་མཚུངས་གོང་དུ་བརོད་པའྱི་གངས་རྱི་དག་ནྱི་ཡལ་འདབ་མྱེད་པའྱི་ཤྱིང་སྐམ་དང་བྱ་རྱིགས། རྱི་
དྭགས་ཀྱི་ཚང་ཙམ་ཞྱིག་ག་ལ་ཡྱིན། གོ་ལའྱི་རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་མ་མ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད། དཔྱེར་ན། ཆུའྱི་
རྱིགས། སྨན་རྩྭའྱི་རྱིགས་དང་། ནས་རྱིགས།  མར་རྱིགས། ཆང་རྱིགས།  ཟངས་རྱིགས། ལགས་རྱིགས། གསྱེར་
རྱིགས། དངུལ་རྱིགས། རག་རྱིགས། ཚྭ་ཆུ་རྱིགས། རྱི་ཤྱིང་རྱིགས་སོགས་ནྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་དུས་རབས་ལ་འགོ་བ་
སྱིའྱི་སྱིད་འབྱོར་རྱིག་གསུམ་གྱི་ཐོན་ཁུངས་གལ་ཆྱེན་ཡྱིན་པར་དཔྱད་བརོད་པ་རྱེ་གཞུང་སྐལ་བཟང་དང་། 
བསོད་ནམས་ཆོས་དར། སྐུ་ཞབས་ Joseph Shea8,  Wu Guangjian9,  Yang Wei10 སོགས་ཀྱིས་དཔྱེ་
དོན་རྟགས་གསུམ་ཐོག་ནས་ར་སོད་གནང་འདུག། འོན་ཀང་།  ཁ་དཔྱེར། ཚེར་མའྱི་ཤྱིང་ལ་བརྟྱེན་བྱས་
ན། །གནད་དུ་ཟུག་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་སྱེ།། ཞྱེས་པར་ལྟར།  བོད་ཀྱི་གངས་རྱི་འདྱི་དག་ནྱི་རང་གྱི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་
དང་། ཆོས་ལུགས། ཤྱེས་རྱིག། ཁོར་ཡུག་ཙམ་མ་ཟད་།  ཤར་ནུབ་རྒྱལ་ཁབ་དུ་མ་ཞྱིག་གྱི་འཚོ་གནས་དང་
འབྱེལ་ཡོད་ཀང་། རྒྱ་དམར་པོའྱི་བཙན་ཤུགས་ལ་བརྟྱེན་དགོས་པས། སྣོད་བཅུད་སྲུང་བའྱི་གངས་ཆུ་རྣམས་
ཤན་པའྱི་ལག་མགོ་ནས་ཟགས་པའྱི་ཁག་ཐྱིགས་བཞྱིན་དུས་ཚོད་རྱེ་རྱེའྱི་བར་ནས་མཐོང་མྱེད་འཇའ་འོད་
བཞྱིན་བཞུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མྱིག་མཐོང་གཟུགས་གྲུབ་ལོས་ཡྱིན།།  

 
ས་བཅད་གཉྱིས་པ།  

«ཨ་མྱེས་རྨ་ཆྱེན་11དང་འབྱེལ་བའྱི་བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་སྱིའྱི་འགྱུར་ལོག་གྱི་ཉྱེན་ཁ།» 
 

                                                                                                                                                              
5    «Militarisation of the Tibetan Plateau and its Significance» by Dr. Tenzin Tsultrim Environment Research Fellow at the Tibet 
6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4071559/ 
7 https://www.jstor.org/stable/41144338   
8
 http://www.climatecentral.org/news/scientists-racing-to-unravel-ice-avalanche-mystery-20678    

 
9
   https://bulletinofcas.researchcommons.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1396&context=journal 
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https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021GeoRL..4894651W/abstract#:~:text=Vanishing%20Glaciers%20at,Show%20affiliati   
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 “གངས་རྱི་ཞྱིག་རྨ་རྒྱལ་སོྤམ་ར་དང་རྨ་རྒྱལ་གངས་རྱི་ཡང་ཟེེར། མཚོ་སོྔན་ཞྱིང་ཆྱེན་གྱི་ཤར་ལོྷའྱི་རྒྱུད་དུ་ཡོད། དྱེའྱི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོ་ངོས་ལས་སྨྱི༦༢༨༢ཡོད། མཚོ་སོྔན་ཞྱིང་ཆྱེན་མགོ་ལོག་བོད་རྱིགས་རང་སོང་ཁུལ་གྱི་
སར་གནས་པའྱི་གཞྱི་བདག་ཆྱེན་པོ་ཞྱིག་གྱི།”སོྨན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ལས་དྲངས།  

https://www.jstor.org/stable/41144338
https://bulletinofcas.researchcommons.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1396&context=journal
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021GeoRL..4894651W/abstract#:~:text=Vanishing%20Glaciers%20at,Show%20affiliati
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ས་བཅད་གཉྱིས་པའྱི་བཤད་བྱ་
གཙོ་བོ་ནྱི་ཨ་མྱེས་རྨ་ཆྱེན་དང་
འབྱེལ་ནས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་
སྱིའྱི་འགྱུར་ལོག་དང་དྱེའྱི་ཉྱེན་
ཁ་སྐོར་དྱེ་ཡྱིན། དཔྱད་དོན་གཙོ་
བོ་ཨ་མྱེས་རྨ་ཆྱེན་ཞྱེས་པ་གང་
ཡྱིན་པ་དང་།ལོ་རྒྱུས་ཁོད་ནས་
གངས་རྱི་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་གལ་ཆྱེན་
ཞྱིག་ལ་ཆགས་ཡོད་མྱེད་གོང་
ནས་བརོད་ཟྱིན་པ་ལྟར། ངག་

ཐོག་དང་ཡྱིག་ཐོག་གཉྱིས་ཀའྱི་ཆ་ནས་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ཚུལ་མྱི་འདྲ་བར་སྣང་།ངག་ཐོག་ནས་བཤད་ན་ཨ་མྱེས་
རྨ་ཆྱེན་ནྱི་ར་བའྱི་ལོ་རབས་དུ་མའྱི་ཡར་སོྔན་ནས་བཟུང་མདོ་སྨད་རྨ་ཆུའྱི་ཡུལ་འདྱི་ཡྱི་གཙུག་ཏོར་ལྟར་མཐོ་
ཞྱིང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཕུགས་ཐག་རྱིང་བའྱི་ལྷ་རྱི་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་དང་། རོམ་པ་པོ་ཕུན་ཚོགས་དང་སག་གོ་རྒྱལ་
གཉྱིས་ཀྱིས་བརམས་པའྱི་ “རྨ་ཆྱེན་གངས་རྱིའྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཐོར་བུ།”12  ཞྱེས་པའྱི་ནང་ལ་ངག་རྒྱུན་དང་
འབྱེལ་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་བཀོད་པ་དང་། ད་དུང་ཨ་མྱེས་རྨ་ཆྱེན་ནྱི་ཡུལ་དྱེ་དང་དྱེའྱི་མྱེས་པོའྱི་ཤྱེས་རྱིག་ཡོད་དོ་
ཅོག་གྱི་ཁུངས་དང་འབྱེལ་བ་ཆགས་ཡོད་སབས།རྨ་ཆུ་རང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཤྱེས་རོྟགས་དགོས་ན་ངྱེས་པར་དུ་ཨ་
མྱེས་རྨ་ཆྱེན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཁ་འབལ་ཐབས་མྱེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་།  གངས་རྱི་འདྱི་ལ་མྱི་ལོ་སོང་ཕྲག་དུ་
མའྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། མདོ་སྨད་ཀྱི་ངོ་མཚར་མཛེས་ལོྗངས་མང་པོ་ཞྱིག་གནས་འདྱིར་ཡོད་པ་ཁ་གསལ་བརོད་
འདུག   ཡང་མདོ་སྨད་ལོ་རྒྱུས་ཆྱེན་མོ13ལས། འཛམ་གྱིང་ས་སྒང་ཧྱིལ་པོའྱི་དབུ་རྱེ་འདྱི་རུ་ཆགས་པའྱི་གདོང་
དམར་བོད་པའྱི་ཁྱྱིམ་གཞྱིས་འདྱི་རུ་གངས་རྱི་དང་མཚོ་ཆྱེན་ཁག་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་གྱི་མཚོན་རྟགས་དང་སྣོད་
བཅུད་ཀུན་གྱི་ཁྱྱིམ་གཞྱིས་ལྟ་བུར་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་བརོད་ཡོད།  
 

གོང་བཀོད་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་དཔྱད་ན། མདོ་སྨད་སྣོད་བཅུད་གཉྱིས་ཀྱི་མ་མ་འབྱུང་ལྔའྱི་གཞྱིས་ཁྱྱིམ་
ལྟ་བུའྱི་ཨ་མྱེས་རྨ་ཆྱེན་ནྱི་གདོང་དམར་བོད་ཀྱི་ལྷ་གསོལ་རྱིག་གནས་ཞྱིག་དང་། དྱེང་རབས་འཛམ་གྱིང་ཁོར་
ཡུལ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་སྲུང་སོབ་གྱི་ཡུལ་ལ་འགྱུར་དོན།  དང་པོ། བོད་ཀྱི་ལྷ་གསོལ་རྱིག་གནས་ལ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ནས་སྲུང་སོབ་མྱེད་པའྱི་ཉྱེན་ཁ་དང་། ཨ་མྱེས་རྨ་ཆྱེན་དང་ཆ་འདྲ་བའྱི་བོད་ཀྱི་གངས་རྱི་དུ་མ་ཞྱིག་
ཉྱིན་རྱེ་བཞྱིན་མཐོང་མྱེད་དུ་འགྱུར་བའྱི་བོ་འཚབ་མཐོང། གཉྱིས་པ། ཨ་མྱེས་རྨ་ཆྱེན་ནྱི་ཡྱི་དམ་མགོན་པོ་

                                                   
12  “ དྱེ་ཡང་ངག་རྒྱུན་དུ་ལོ་སོང་ཕྲག་འགའྱི་ཡར་སོྔན་དུ་ཡབ་བསྱེ་རུ་ངང་ཡག་དང་། ཡུམ་ཨ་ནྱེ་བན་རྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་རྱི་ལ་བདུན་གྱི་མར་གཤམ། གསྱེར་རྱེའུ་ཕྱུག་མོའྱི་ཡར་གཤམ་དུ་སས་རྨ་རྒྱལ་སོམ་ར་སྐུ་འཁྲུངས། རྨ་

ཆྱེན་གངས་རྱི་ཁོང་དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་བཞྱེས་དུས་ཕོགས་སོ་སོར་ཡུལ་སོྐར་དུ་ཕྱེབས་པ་ན་རྨ་ཀླུང་རྱིང་མོའྱི་གཡོན་འགམ། མྱེ་ཏོག་ཐང་﹙གྱིང་སྒྲུང་ནང་གྱི་“འདུ་ར་སག་ཐང་ཕྲ་མོ”ཡྱིན་པར་བཤད﹚གྱི་གོང་རོལ་ནས་
ན་ཆུང་བུ་མོ་ཞྱིག་ལ་ཞྱེ་ཆགས་ཤྱིང་། ཁོང་རྒྱུན་དུ་བུ་མོ་དྱེ་ཡོད་སར་སོང་བ་ཡབ་ཡུམ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཚོར། ཁོང་གཉྱིས་དྱེར་ཡྱིད་འཐད་མ་བྱུང་བར་ཁ་ཏ་ཇྱི་ལྟར་བྱས་ཀང་ཁོང་བཙན་ཤྱེད་ཀྱིས་འགོ་བས་མཇུག་མཐར་ཡབ་
ཡུམ་གཉྱིས་ཐབས་ཟད་དྱེ་ཁོ་ལ་འདྱི་སྐད་ཟྱེར། “ཁོྱད་རང་ངྱེད་ཀྱི་བུ་ཆུང་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་པས་བོས་འདོར་དཀའ་ཡང་། ཁྱོད་རང་བཙན་ཤྱེད་ཀྱིས་འགོ་ན་དྱེ་བཞྱིན་དུ་གྱིས་ཤྱིག ཁྱོད་ཀྱི་མགོའྱི་ཕྱིང་ཞྭ་ནམ་ཡང་ངྱེད་གཉྱིས་
ཀྱི་མྱིག་གྱི་མཐོང་སར་འཇོག་དགོས། དྱེ་ལྟར་མྱི་བགྱིད་ན་ད་ནས་བཟུང་འུ་ཅག་གྱི་བར་དུ་ཕ་མ་དང་བུ་ཕྲུག་གྱི་འབྱེལ་བ་མྱེད” ཅྱེས་སྨྲས་པས། ཁོས་ཀང་དྱེ་ལྟར་བྱྱེད་རྒྱུ་ཁས་བངས་ནས་རྨ་ཡུལ་གྱི་བུ་མོ་དྱེའྱི་ཁོྱ་ག་བྱས་ཏྱེ་
རྨ་ཀླུང་རྱིང་མོའྱི་གཡོན་འགམ་ན་གངས་དཀར་གྱི་ཕྱིང་ཞྭ་ཀོང་ངྱེར་དགུང་ལ་བཏྱེགས་ཏྱེ་ད་ལྟའྱི་བར་དྲྱིན་ལན་གྱི་ཕ་མ་གཉྱིས་ལ་བསན་འདུག ད་ལྟ་དངོས་གནས་ཨ་ནྱེ་བན་རྱི་དང་བསྱེ་རུ་ངང་ཡག་གྱི་རྱི་རྱེ་ལྷང་ངྱེར་
མཐོང་འདུག གཞན་ཨ་ནྱེ་བན་རྱིའྱི་རྱི་འདབས་ནས་མཚེའུ་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྱེར་བྱྱིན་རླབས་ཆྱེ་ཞྱེས་ཡུལ་མྱི་ཀུན་གྱིས་རྒྱུན་དུ་ཕག་སོྐར་བྱྱེད། དགུན་དུས་སུ་མཚོ་གང་བརྒྱུགས་པ་རྱེད་ཅྱེས་མཚེའུ་དྱེར་གཡས་
གཤགས་གཡོན་གཤགས་བྱས་ཡོད་ལ་དབྱར་ཁ་མཚེའུ་ནང་ནས་གང་དམར་པོ་ཞྱིག་མྱི་ལ་ལས་དངོས་སུ་མཐོང་མོང་སྐད། གང་དྱེ་མྱི་སུས་མཐོང་ན་དྱེ་ལ་རྒྱུའྱི་འཕྱེལ་ཁ་དར་བའྱི་སྔ་ལྟས་ཡྱིན་ཟྱེར། དངོས་གནས་མཚེའུ་དྱེ་
ལས་སྐབས་སྐབས་སུ་ས་སྙན་སྣ་ཚོགས་གགས་འོངས་ཤྱིང་། དྱེ་ནྱི་ཀླུ་དང་ཀླུ་མོ་རྣམས་མཚེའུ་ནང་དུ་གར་ལ་རྱེན་པ་རྱེད་ཟྱེར། ཡུལ་དྱེའྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་མཚེའུ་འདྱི་ནྱི་རྨ་ཆྱེན་གངས་རྱིའྱི་ལྟྱེ་ཁག་ཡྱིན་པར་བཤད་དོ།།” 
 
13 རོམ་པ་པོ།ཧོར་གཙང་འཇྱིགས་མྱེད་ལགས།    



 5 

རྣམ་གསུམ་དང། ཡུལ་ལྷ་སོང་ཕྲག་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་མ་ཟད། རང་བྱུང་ནོར་ཀྱི་དཔང་མཛོད་ལྟ་བུར་
ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་། སྱི་ལོ་༢༠༠༥་ནས་༢༠༢༢ བར་གངས་རྱིའྱི་གཡས་གཡོན་ཀུན་ལ་གཏྱེར་ཁ་སྔོག་འདོན་དང་
ཁོར་ཡུལ་གཏོར་བཤྱིག་ཚད་མྱེད་བྱུང་བ། འཛམ་གྱིང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཀྱི་གལ་ཆྱེའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཚོགས་
འདུའྱི་14 ཁོད་ནས་བོད་ས་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་གཏྱེར་ཁ་སྔོག་འདོན་དང་། གངས་རུད། གངས་ཞོད་སོགས་ཀྱི་
གནས་བབས་ཉྱིན་རྱེ་བཞྱིན་ཛ་དྲག་ཇྱེ་ཆྱེར་འགོ་བ་འབོད་ཚིག་བསགས་འདུག  གནས་ཚུལ་དྱེ་དག་དབང་གྱི་
ཨ་མྱེས་རྨ་ཆྱེན་དང་འབྱེལ་བའྱི་བོད་ཀྱི་ཞྱིང་འབོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའྱི་གནས་བབ་ཡྱིན་ན་འདྲ། རང་
བྱུང་ཐོན་ཁུངས་ཡྱིན་ན་འདྲ།  རྩྭ་ཆུ་ནགས་གསུམ་ཡྱིན་ན་འདྲ།  ནད་རྱིགས་འཕྱེལ་རྱིམ་ཡྱིན་ན་འདྲ། སྔར་
མྱེད་ཀྱི་འགྱུར་ལོག་ཞྱིག་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་དོ།། 
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12)   “གངས་རྱི་ཞྱིག་རྨ་རྒྱལ་སྤམོ་ར་དང་རྨ་རྒྱལ་གངས་རྱི་ཡང་ཟེེར། མཚ་ོསྔནོ་ཞྱིང་ཆྱེན་གྱི་ཤར་ལྷའོྱི་རྒྱུད་དུ་ཡོད། དྱེའྱི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚ་ོངསོ་ལས་སྨྱི༦༢༨༢ཡོད། མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆྱེན་མག་ོལགོ་བོད་རྱིགས་རང་སངོ་ཁུལ་གྱི་སར་གནས་པའྱི་གཞྱི་བདག་ཆྱེན་པ་ོཞྱིག་གྱི།” 
 
13) རོམ་པ་པོ། ཧོར་གཙང་འཇྱིགས་མྱེད་ལགས།    
14)  https://worldenvironment.in/conference.html 
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