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གོ་ལ་ཚ་འགྱུར། (Global Warming)

 གོ་ལ་ཚ་འགྱུར་ནི་སའི་གོ་ལའི་རླུང་ཁམས་ཀྱི་དྲོད་ཚད་ཇེ་ཆེར་

འགྲོ་བ་ལ་ཟེར། དེ་ལྟར་དྲོད་ཚད་ཆེ་རུ་འགྲོ་དོན་ནི་ལྗང་ཁང་གི་རླངས་

རྫས་(Greenhouse gas) ཇེ་མང་དུ་སོང་བས་ཡིན། རླུང་ཁམས་ཀྱི་དྲོད་

ཚད་འཕར་བར་བྱེད་པའི་ལྗང་ཁང་གི་རླངས་རྫས་གཙོ་བོ་དག་ནི་སོལ་

རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་(Carbon dioxide)དང། རླངས་པ།(Water vapour) ཟེ་

རླུང་ཟུང་གི་འཚོ་རྐྱང་ཅན།(Dinitrogen Monoxide) མི་ཐེན་(Methane)

བཅས་ཡིན། ལྗང་ཁང་གི་རླངས་རྫས་འདི་དག་ལ་ཉི་མའི་ཚ་དྲོད་འཛིན་

པའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་དང་། སའི་གོ་ལ་འདི་དྲོད་ཁོལ་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་

པའང་རླངས་རྫས་འདི་དག་གིས་ཉི་མའི་ཚ་དྲོད་འཛིན་པ་ལ་བརྟེན་

ནས་བྱུང་བ་རེད། གལ་ཏེ་རླུང་ཁམས་ནང་རླངས་རྫས་འདི་དག་མེད་ཚེ། 

ཉི་མའི་ཚ་དྲོད་སའི་གོ་ལར་ཕོག་རྗེས་རླུང་ཁམས་སུ་མི་ཐོག་པར་ཕྱིར་

བར་སྣང་དུ་བཟློགས་འགྲོ་བས། སའི་གོ་ལའི་རླུང་ཁམས་སུའང་དྲོད་

ཁོལ་མེད་པར་འགྱུར་གྱི་ཡོད། དེས་ན་སྤྱིར་རླུང་ཁམས་སུ་རླང་རྫས་འདི་

མེད་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ཐུབ། འནོ་ཀྱང་ད་དུང་གསལ་པོར་

ངེས་དགོས་པ་ཞིག་ནི། རླུང་ཁམས་སུ་རླངས་རྫས་འདི་དག་མང་དྲགས་

ན་དགེ་སྐྱོན་ཅི་ཞིག་ཡོད་མེད་དེ་རེད། རླུང་ཁམས་སུ་རླངས་རྫས་འདི་

དག་མང་དྲགས་པ་དེས་གོ་ལའི་ཚ་འགྱུར་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་དང། གོ་ལ་

ཚ་འགྱུར་གྱིས་མི་དང་། སྲོག་ཆགས། རྩི་ཤིང་ཚང་མའི་འཚོ་གནས་ལ་

གནོད་སྐྱོན་འབྱུང་གི་ཡོད། དུས་རབས་ཉི་ཤ ་པའི་དུས་འགོ་ནས་སའི་གོ་

ལའི་དྲོད་ཚད་ཆ་སྙོམས་ཀྱིས་0.80(Celsius) འཕར་ཡོད། 

རླུང་ཁམས། 

རླུང་ཁམས་ནི་མཁའ་དབུགས་ཀྱིས་ཁྱབ་པའི་ཁོར་

ཡུག་སྤྱི་ལ་གོ་དགོས། 

ལྗང་ཁང་རླངས་རྫས་ཀྱི་ཁེབ། 

ལྗང་ཁང་རླངས་རྫས་ཀྱི་ཁེབ། 

ཉི་མའི་ཚ་དྲདོ་ས་དང་ཆུ་ངསོ་སུ་འཐིམ་པ། 

དམར་ཕྱིའི་འདོ་ཟེར། 

ས་ངསོ་ལ་དྲདོ་རྒྱས་པ། 

ལྗང་ཁང་རླངས་རྫས་ཀྱིས་དྲོད་འཛིན་པ། 

ལྗང་ཁང་རླངས་རྫས་ཀྱི་ཁེབས་གཡོགས་བརྟོལ་ཏེ། 

ཉི་འདོ་རླུང་ཁམས་ནང་འཛུལ་བ།  

ཉི་འདོ་ས་སྒང་དུ་འཕྲོས་རྗེས། སྐམ་ས་དང་ཆུ་

ངོགས་སུ་ཉི་མའི་དྲོད་ཁོལ་འཐིམ་པ། 

ཉི་འདོ་ས་ངོས་སུ་འཐིམ་རྗེས། སླར་ཡང་དམར་

ཕྱིའི་འདོ་ཀྱི་རྣམ་པར་ཕྱིར་རླུང་ཁམས་སུ་འཕྲོ་བ། 

སྤྱིར་ཉི་མའི་དྲོད་ཕྱིར་ལྡོག་གི་ཡོད་ཀྱང་། མི་ཉུང་

བ་ཞིག་རླུང་ཁམས་སུ་ལྗང་ཁང་རླངས་རྫས་ཀྱིས་

འཛིན་པར་བྱེད་པས། གོ་ལའི་ཁམས་འདི་དྲོད་ཁོལ་

ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་གྱི་ཡོད།  

ལྗང་ཁང་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བའི་གོ་ལ་ཚ་འགྱུར། 

སློབ་ཚན་གསུམ་པ། གོ་ལ་ཚ་འགྱུར། 
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གོ་ལ་ཚ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ། 

 འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་བཟོ་གྲྭ་དར་ཁྱབ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་དུས་སྐབས་འདིར། ལོ་རེ་བཞིན་རླངས་

འཁོར་དང་། གནམ་གྲུ། འཕྲུལ་འཁོར་བཅས་ཁྲི་སྟོང་མང་པོ་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་ལ། དེ་དག་ཚང་མས་ལྗང་

ཁང་རླངས་རྫས་(སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་དང། རླངས་པ། ཟེ་རླུང་ཟུང་གི་འཚོ་རྐྱང་ཅན། མི་ཐན།)སྔར་བས་མང་

བ་སྐྱེད་བཞིན་ཡོད་པས། གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་ལོ་རེ་བཞིན་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱ་ཆོག་ལ། གཞན་

ཡང་འཛམ་གླིང་ནང་བ་ཕྱུགས་གྲངས་ཐེར་འབུམ་༡.༥ ཡོད་པ་གཙོས་སེམས་གཞན་དག་གིས་ཀྱང་མི་ཐན་གཙོ་

བྱས་པའི་རླངས་རྫས་མི་གཙང་བའི་རིགས་སྐྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པ་དང་། ཞིབ་འཇུག་པ་ཚོས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། ཉིན་

རེར་ཆ་སྙོམས་བྱས་ན་བ་ཕྱུགས་ཀྱིས་མི་ཐན་ལི་ཊར་༡༠༠ ནས་༢༠༠ ཡས་མས་ཤིག་སྐྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། དེས་ཀྱང་གོ་

ལའི་ཚ་དྲོད་རྒྱས་བར་ཤ གས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད།

 མདོར་ན་གོ་ལ་ཚ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནི། གྲོང་ཁྱེར་འཛུགས་སྐྲུན་དང་། བཟོ་ལས་དར་རྒྱས། 

ནགས་ཚལ་གཅོད་འབྲེག འགྱུར་རྡོ་བུད་རྫས་སུ་སྤྱོད་ཐལ་ཆེ་བ། ཞིང་ལས་ཐོན་སྐྱེད་རྒྱ་ཆེར་གཉེར་བ་བཅས་

ཆགས་ཡོད། འདི་དག་ནི་ལྗང་ཁང་རླངས་རྫས་སྐྱེད་བྱེད་གཙོ་བོར་གྱུར་ཡོད་པས། རླུང་ཁམས་སུ་ལྗང་ཁང་

རླངས་རྫས་མང་དུ་སོང་སྟེ། གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་ལོ་རེར་འཕར་བཞིན་ཡོད། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་དུ་ལྗང་ཁང་

རླངས་རྫས་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བར་ཚོད་འཛིན་མ་བྱས་ཚེ། དེས་སའི་གོ་ལའི་ཐོག་གི་འཚོ་གནས་ལ་མི་འདོད་པའི་

ཤགས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་ངེས། 

 ཁྱེད་ཀྱིས་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་སྤྱོད་པའི་ཅ་དངོས་མང་པོ་ཞིག་གིས་སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་མང་

པོ་སྐྱེད་བཞིན་ཡོད་པར་དོ་སྣང་བྱ་མྱོང་ངམ། གཤམ་ཀྱི་དཔེ་རིས་ནང་འཁོད་པའི་ཁྱིམ་ཆས་འདི་དག་གིས་སོལ་

རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་སྐྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས། ཁྱེད་ཀྱིས་ཀྱང་གོ་ལ་ཚ་འགྱུར་ལ་ཚོད་འཛིན་ཡོང་ཐབས་སུ་ཅ་དངོས་

འདི་དག་སྤྱོད་སྟངས་རན་པ་ཞིག་ཡོང་བར་འབད་རྒྱུ་གལ་ཆེ། ཅ་དངོས་འདིའི་རིགས་སྤྱོད་པར་གློག་གི་ནུས་

རི་མོ་འདི་ལས་ཁྱེད་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག རི་མོའ་ིནང་གི་གནམ་གྲུ་དང་། རླངས་འཁོར། སྤྱི་སྤྱོད་

འགྲུལ་འཁོར། གྲུ་གཟིངས། བཟོ་གྲྭ་བཅས་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཡོད་པའི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ཅི་ཞིག་རེད་དམ། 
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ཤགས་སྤྱོད་དགོས་པས། དུས་རྒྱུན་རང་ལ་དགོས་མཁོ་དེ་ཙམ་མེད་ཀྱང་གློག་ནུས་ཚོད་མེད་དུ་སྤྱད་ཚེ། དེས་

གློག་གི་ནུས་ཤ གས་ཐོན་ཁུངས་ཆུད་ཟོས་སུ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། གོ་ལའི་དྲོད་ཚད་རྒྱས་པར་བྱེད་པའི་ལྗང་

ཁང་རླངས་རྫས་སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་ཡང་མང་པོ་སྐྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ངེས་དགོས། 

གོ་ལ་ཚ་འགྱུར་གྱི་ཤ གས་རྐྱེན། 

 གོ་ལ་ཚ་འགྱར་ལ་བརྟེན་ནས་ནམ་ཟླར་འགྱུར་ལྡོག་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། དུས་རྒྱུན་ནམ་ཟླ་གྲང་སར་སྔར་

བས་དྲོད་ཚད་ཆེ་རུ་འགྲོ་བ་དང་། ཡང་དུས་རྒྱུན་ནམ་ཟླ་དྲོ་སར་སྔར་བས་དྲོད་ཚད་ཆུང་དུ་འགྲོ་བ་སོགས་

རྒྱུན་གཏན་མིན་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་བྱུང་སྟེ། ཁོར་ཡུག་དེའི་སྐྱེ་དངོས་སྲོག་ཆགས་ཀུན་གྱི་འཚོ་གནས་

ལ་གོམས་འདྲིས་དཀའ་བའི་གནོད་པ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། གོ་ལ་ཚ་འགྱུར་གྱིས་རིམ་བཞིན་ལྷོ་བྱང་དང་

གངས་རི་མཐོན་པོ་དག་གི་ཁ་བ་དང་འཁྱགས་དར་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ལ། དེས་རྐྱེན་པས་གཙང་པོ་དང་མཚོ་རྣམས་

བྲུག་སྟེ་མཚོ་དཀྱིལ་དུ་ཆགས་པའི་གླིང་ཕྲན་དང་ས་ཆ་དམའ་སར་ཆགས་པའི་གྲོང་དང་གྲོང་ཁྱེར་མང་པོའ་ི

གནས་སྟངས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཉེན་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ས་ཁུལ་

མི་ཉུང་བ་ཞིག་ལ་ཆུ་ལོག་གི་གནོད་འཚེ་འང་བསྟུད་མར་འབྱུང་གི་

ཡོད་པ་ལྟ་བུ་དང། གཞན་ཡང་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ལ་དྲོད་ཚད་ཆེ་རུ་སོང་

སྟེ་ཐན་པ་དང་མེ་སྐྱོན་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རེད། གནད་དོན་འདིའི་

རྐྱེན་པས་སའི་གོ་ལའི་ལྷོ་སྣེ་དང་བྱང་སྣེར་གནས་པའི་ངང་པ་ལྟོ་དཀར་

དང་དོམ་དཀར་སོགས་གྲང་སར་འཚོ་བའི་སྲོག་ཆགས་རྣམས་སྟོང་

ཉེན་གྱི་གནས་སུ་གྱར་བཞིན་ཡོད་ལ། ས་ཆ་ཁ་ཤས་ལ་རྩྭ་རྩི་ཤིང་སྐམ་

པ་དང་མཚེའུ་དང་གཙང་པོ་སྐམ་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འགོ་སྲོག་

ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ། 

 གོ་ལ་ཚ་འགྱུར་གྱི་རྐྱེན་གྱིས་ 

འདས་པའི་ལོ་རབས་ཁ་ཤས་རིང་བྱང་

སྣེ་གླིང་གི་མངའ་ཁུལ་གྱི་མཚེའུ་༡༢༥ 

བསྐམས་པར་གྱུར་ཡོད། 

བརྙན་འཕྲིན། 
གློག་ཀླད། རླུང་འཕྲིན། 

གློག

གྲང་སྒམ། 

ཚ་སྣོད། རླུང་འཁོར། 

དབུར་ཏེ།  
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ཆགས་མང་པོ་ཞིག་གི་འཚོ་གནས་དཀའ་ངལ་ཆེ་བའི་གནས་སུ་གྱར་

ཡོད། འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས་(WHO)ཀྱིས་བརྗོད་པ་ལྟར་

ན། གོ་ལ་ཚ་འགྱུར་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་རེར་མི་གྲངས་༡༥༠༠༠༠ ལྷག་གི་

ཚེ་སྲོག་འཆོར་བཞིན་ཡོད་ལ། མི་འབོར་ས་ཡ་༥ ཙམ་ནད་གྱིས་མནར་

གྱིན་ཡོད། ཕྱི་ལོ་༢༠༣༠ ལ་བསླེབ་དུས་གོ་ལ་ཚ་འགྱུར་གྱི་རྐྱེན་པས་མི་

རྣམས་འཆི་བ་དང་ནད་ཀྱིས་མནར་བའི་གྲངས་ཚད་དེ་ལྡབ་གཅིག་

གིས་འཕར་ངེས་རེད། 

 འདས་པའི་ལོ་རབས་ཁ་ཤས་སམ་དུས་རབས་གཅིག་ཙམ་རིང་

འཛམ་གླིང་ནང་ཐན་སྐྱོན་སོགས་ཀྱིས་མུ་གེ་བྱུང་སྟེ། འཛམ་གླིང་མི་

འབོར་ས་ཡ་མང་པོའ་ིཚེ་སྲོག་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་ཡོད། 

 

༡༽ ཕྱི་ལོ་༡༩༥༨ ནས་༡༩༦༡ བཅས་ལོ་ངོ་གསུམ་རིང་རྒྱ་ནག་ནང་བྱུང་བའི་མུ་གེ་              

     དེས་མི་འབོར་ས་ཡ་མང་པོའ་ིཚེ་སྲོག་འཕྲོག་ཡོད་པ་དང། དེ་ནི་འཛམ་གླིང་        

     ལོ་རྒྱུས་ནང་བྱུང་བའི་གོད་ཆག་ཆེན་པོ་ཞིག་ལའང་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

༢༽ ཕྱི་ལོ་༡༩༠༧ ལོར་ཡང་རྒྱ་ནག་ཏུ་མི་གྲངས་ས་ཡ་མང་པོའ་ིཚེ་སྲོག་འཕྲོག་པའི་           

     མུ་གེ་ཚབས་ཆེན་བྱུང་ཡོད། 

༣༽ ཕྱི་ལོ་༡༩༤༣ ནས་༡༩༤༥ རིང་བངྒལ་དུ་བྱུང་བའི་མུ་གེ་དེས་མི་གྲངས་ས་ཡ་   

      ༣.༥ ཙམ་གྱི་ཚེ་སྲོག་འཕྲོག་ཡོད། 

༤༽ ཕྱི་ལོ་༡༩༨༢ ནས་༡༩༨༥ རིང་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་རུ་མུ་གེའི་གནོད་འཚེ་ཚབས་ཆེན་  

     བྱུང་། 

༥༽ དེ་བཞིན་དུས་རབས་བར་མའི་སྐབས་སུ་ཨིན་ཡུལ་དང་། ཧྥ་རན་སི། པ་རུ་ཤི་  

     ཡ་ཤར་མའི་མངའ་ཁུལ་བཅས་སུ་འང་ཐན་པའི་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་  

     བྱུང།

 གླིང་སྣེའི་འཁྱགས་རོམ་ཞུ་

བཞིན་ཡོད་པ་དེས། རིམ་བཞིན་རྒྱ་

མཚོ་འཕེལ་ཏེ་ལོ་ཧ་ཅ་ར་གླིང་ཕྲན་

(Lohachara Island) ནུབ་ནས་ས་སྒང་

གི་ངོས་སུ་མི་སྣང་བར་གྱུར་བ་འདི་ནི། 

གོ་ལ་ཚ་འགྱུར་བྱུང་བའི་མཇུག་འབྲས་

ཀྱི་མངོན་རྟགས་ཤིག་ཡིན་པར་ངོས་

འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འདི་ལྟར་རྒྱ་མཚོ་

མུ་མཐུད་དུ་བྲུག་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་གར་གྱི་

ལྷོ་སྣེ་འམ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ལྷོ་ཁུལ་དུ་ཆགས་

པའི་གླིང་ཕྲན་རྒྱལ་ཁབ་མལ་ཌིབ་ས་

(Maldives) [བྱུ་རུའི་གླིང་ཕྲན་ཆུང་

ཆུང་༢༠༠༠ ཙམ་གྱིས་གྲུབ་ཡོད།]ནས་

བྱང་གི་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་ཁུལ་

དུ་ཆགས་པའི་གླིང་ཕྲན་རྒྱལ་ཁབ་མར་

ཤལ་(Marshall Islands)[གླིང་ཕྲན་

ཆུང་ཆུང་༣༤ ཡིས་གྲུབ་ཡོད] བཅས་

རིམ་བཞིན་ནུབ་པར་འགྱུར་རྒྱུ་ཡིན་

པ་མ་ཟད། བངྒལ་ཌེ་ཤ་ནས་ཨི་ཅིབ་

བར་གྱི་ཡུལ་ཁམས་ཆེན་པོ་དང་། མཚོ་

རྒྱུད་དུ་ཁེལ་བའི་གྲོང་དང་གྲོང་ཁྱེར་

མང་པོ་ཞིག་རིམ་བཞིན་ཆུས་ནུབ་པར་

འགྱུར་ངེས། 

མ ལ ་ ཌི བ ་ ས ་

(Maldives)ཡི་

རྒྱལ་ས། 

གླིང་ཕྲན་རྒྱལ་

ཁབ་མར་ཤལ།
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 གོ་ལ་ཚ་འགྱུར་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་བྱ་སོྤྱད་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐྱེད་

པའི་མཇུག་འབྲས་མི་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན། དཀའ་

གནད་འདི་སེལ་ཐབས་ཀྱང་མིའི་རིགས་ཀྱི་བྱ་སོྤྱད་མི་ལེགས་པའི་རིགས་

ལ་ཚོད་འཛིན་བྱ་རྒྱུར་རག་ལས་ཡོད་པ་གོར་མ་ཆག དུས་རྒྱུན་འཛམ་གླིང་

ཡུལ་གྲུ་གང་སར་ནགས་ཚལ་གཅོད་འབྲེག་བྱེད་པ་འདིའི་གནོད་སོྐྱན་དྲིལ་

བསྒྲགས་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ལ་གོ་རོྟགས་སྤེལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དང་། རང་ངོས་

ནས་འབད་བརོྩན་གྱིས་ནགས་ཚལ་འདེབས་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་ནི། གོ་ལ་ཚ་

འགྱུར་སོྔན་འགོག་ཡོང་ཐབས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་ནི་མང་པོ་

ཞིག་གིས་གནས་སྐབས་ཀྱི་དཔལ་འབོྱར་དང་འཚོ་ཐབས་ཁོ་ན་ལས་བསམ་

བོླ་གཏོང་གི་མེད་པས། འཚོ་གནས་སྤྱི་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་གལ་

ཆེན་འདིའི་གནད་འགག་ཤེས་ཀྱི་མེད། དེར་བརྟེན་ཁོང་ཚོའི་གོ་རོྟགས་གོང་

མཐོར་གཏོང་ཐུབ་ཚེ་འདིའི་ཐད་ཕན་ནུས་ཆེན་པོ་ཐོན་པ་དང་། གཞན་

ཡང་ནགས་ཚལ་འདེབས་འཛུགས་བྱས་ཚེ། དེས་གོ་ལའི་ཚ་དོྲད་རྒྱས་པར་

བྱེད་པའི་སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐུབ་པས། དེ་ནི་རླུང་ཁམས་

གཙང་བཟོ་བྱེད་ཐབས་ལེགས་ཤསོ་ཤིག་ཡིན། དེ་བཞིན་དུས་རྒྱུན་ཁོྲམ་ནས་

ཅ་དངོས་རིགས་ཉོ་སྐབས་ཐོན་རྫས་རྙིང་པ་བསྐྱར་སོྤྱད་བྱས་པའི་རྟགས་

ཅན་ཉོ་རྒྱུ་ནི། རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་དང་ཐོན་ཁུངས་སྲུང་སོྐྱབ་བྱེད་ཐབས་ནུས་

ལྡན་ཞིག་ཡིན། ཁོྲམ་རའི་ནང་ཐོན་རྫས་རྙིང་པ་བསྐྱར་སོྤྱད་བྱས་པའི་རྟགས་

ཅན་གྱི་ཅ་དངོས་རིགས་ཉོ་མཁན་ཅི་ཙམ་མང་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་ཁོར་ཡུག་ལ་

གནོད་སོྐྱན་ཆུང་བའི་དཔལ་འབོྱར་གཉེར་ཐབས་ལ་སྐུལ་འདེད་ཐེབས་ངེས། 

ད་དུང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོྐྱབ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཐད་ནུས་པ་འདོན་

པའི་བྱེད་ཐབས་གཞན་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོྐྱབ་དང་འབྲེལ་

བའི་ཚོགས་སྡེ་དང་ལས་རིགས་སྣ་ཚོགས་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། 

ཚོགས་སྡེ་དང་ལས་རིགས་སྣ་ཚོགས་བརྒྱུད་དེ་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་མཉམ་

རུབ་ཀྱིས་སྲིད་གཞུང་ལ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོྐྱབ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཐད་

འགན་འཁུར་བའི་སྐུལ་མ་ནན་པོ་གཏོང་ཐུབ་པ་དང་། དེས་གོ་ལའི་ཚ་དོྲད་

རྒྱུན་གཏན་དུ་ཆགས་ཐབས་གཅིག་པུ་མིན་པར་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོྐྱབ་སྤྱིའི་བྱ་

གཞག་ཐད་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཐོན་ངེས།  

གོ་ལ་ཚ་འགྱུར་འབྱུང་བ་སྔོན་འགོག་བྱ་ཐབས།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ ཟླ་༡༢་ཚེས་

༡༩་ཉིན་ཌན་མག་(Denmark)རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་ཀོ་པེན་ཧཱ་གེན་(Copenha-

gen)ས་གནས་སུ་ནམ་ཟླའི་འགྱུར་

ལྡོག་སྐོར་ལ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་

པ་དང། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གནད་

ཡོད་འགོ་ཁྲིད་མི་སྣ་༡༡༥ ཚོགས་

ཞུགས་གནང་ཡོད། 

ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ། 

ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ། 

 ཕྱི་ལོ་༡༩༨༨ ལོར་འཛམ་

གླིང་གནམ་གཤིས་བརྟག་དཔྱད་

ལྷན་ཚོགས་དང་མཉམ་འབྲེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་ཁོར་ཡུག་ལས་འཆར་

ཚན་པའི ་ངོས ་ནས་ནམ་ཟླར་

འགྱུར་ལྡོག་འགྲོ་བའི་གནས་ཚུལ་

བརྟག་དཔྱད་སྡེ་ཁག་(Intergov-

ernmental Panel on Climate 

Change, IPCC)བཙུགས། 
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གནམ་གཤིས་

འགྱུར་བ་འགྲོ་བའི་

གནད་དོན་ཐད་མིའི ་རིགས་

ཡོངས་ནས་འགན་འཁུར་དགོས་གལ་

ཆེ་བའི་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཐབས་དང་། གནམ་

གཤིས་འགྱུར་བ་འགྲོ་བར་བརྟེན་ནས་གླིང་

ཕྲན་རྒྱལ་ཁབ་དང་མཚོ་རྒྱུད་དུ་ཆགས་པའི་

གྲོང་དང་གྲོང་ཁྱེར་མང་པོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་

ཉེན་ཆེ་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་མི་ཚང་མས་དོ་སྣང་

ཡོང་ཆེད། མལ་ཌེབ་གླིང་ཕྲན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

བློན་ལྷན་ཚོགས་ངོས་ནས་གོ་ལ་ཚ་འགྱུར་

དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཐད་སྐར་མ་

སུམ་ཅུའི་རིང་གི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་མཚོ་

འགོ་ཏུ་བསྐངས།

 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་འགྲོ་བའི་གནད་དོན་ཐད་མིའི་རིགས་

ཡོངས་ནས་འགན་འཁུར་དགོས་གལ་ཆེ་བའི་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཐབས་

དང་། གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་འགྲོ་བར་བརྟེན་ནས་འཁྱགས་རོམ་ཞུ་

འགྲོ་བ་དང་གཙང་པོ་སྐེམ་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་མི་ཚང་མས་

དོ་སྣང་ཡོང་ཆེད། བལ་ཡུལ་གྱི་བློན་ཆེན་ལྷན་ཚོགས་ངོས་ནས་

འཛམ་གླིང་རི་བོ་མཐོ་ཤོས་ཇོ་མོ་གླང་མའི་འདབས་རོལ་ནས་གོ་ལ་

ཚ་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཐད་སྐར་མ་སུམ་ཅུའི་རིང་

ཚོགས་འདུ་འཚོགས།

ཕྱི་ལོ་༡༩༥༠ ལོར་མཉམ་འབྲེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་ངོས་ནས་འཛམ་གླིང་

གནམ་གཤིས་བརྟག་དཔྱད་ལྷན་

ཚོགས་(World Meteorological 

Organization, WMO)བཙུགས། 

ཕྱི་ལ་ོ༡༩༨༨ ལརོ་ག་ོལའི་ཚ་དྲདོ་རྒྱས་པས་གླིང་སྣེའི་འཁྱགས་

རོམ་ཞུ་སྟེ་རྒྱ་མཚོ་བྲུག་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་འདི། མ་

འངོས་པར་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་སྐོར་ལ་གླིང་ཕྲན་རྒྱལ་ཁབ་

རྣམས་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ལྷོ་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་ཁུལ་

གྱི་ཚོགས་འདུ་(South Pacific Forum)འཚོགས། 

ཕྱི་ལོ་༡༩༧༢ ལོར་མཉམ་

འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཁོར་

ཡུག་ལས་འཆར་ཚན་པ་

(United Nations Envi-

ronment Programme, 

UNEP)བཙུགས། 

ཁྱ ེད་ཀྱ ིས་ཤ ེས་སམ། 

ཁྱ ེད་ཀྱ ིས་ཤ ེས་སམ། 

ཁྱ
ེད

་ཀྱ
ིས

་ཤ
ེས

་ས
མ

། 

ཁྱ
ེད

་ཀྱ
ིས

་ཤ
ེས

་ས
མ

། 
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༡༽ ཅི་ཞིག་ལ་གོ་ལ་ཚ་འགྱུར་ཟེར་རམ། 

༢༽ གོ་ལ་ཚ་འགྱུར་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་ནམ། 

༣༽ གོ་ལ་ཚ་འགྱུར་གྱིས་མིའི་རིགས་ཀྱི་འཚོ་གནས་ལ་ཤ གས་རྐྱེན་ཅི་ཞིག་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་དམ། 

༤༽ གོ་ལ་ཚ་འགྱུར་གྱིས་གནོད་ཚབས་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་གཙོ་བོ་གང་དག་ཡིན་ནམ། 

༥༽ གོ་ལ་ཚ་འགྱུར་སྔོན་འགོག་ཡོང་ཐབས་སུ་འཛམ་གླིང་ནང་ཚོགས་པ་གཙོ་བོ་གང་དག་བཙུགས་ཡོད།

དང་པོ། ལན་གནད་བསྡུས་རེ་བྲིས།

༡༽ གོ་ལ་ཚ་འགྱུར་གྱིས་ང་ཚོར་ཇི་ལྟར་གནོད་ཀྱི་ཡོད། 

༢༽ གོ་ལ་ཚ་འགྱུར་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཐབས་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ། 

གཉིས་པ། གྲོས་བསྡུར་བྱོས། 

༡༽ གོ་ལ་ཚ་འགྱུར་སྐོར་གྱི་ཤེས་བྱ་མཁོ་བསྡུ་བྱས་ཏེ་འཛིན་གྲྭའི་ནང་ཤོད། 

༢༽ གོ་ལ་ཚ་འགྱུར་གྱིས་སྲོག་ཆགས་རིགས་གང་དག་གི་འཚོ་གནས་ལ་དཀའ་ངལ་           

     འཕྲད་ཀྱི་ཡོད། 

༣༽ ལྗང་ཁང་གིས་དྲོད་ཉར་སྟངས་པར་རིས་བསྡུ་རུབ་བྱོས། 

གསུམ་པ། བྱེད་སྒོ། 

སྦྱོང་ཚན། 
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༣༽ ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་ཁྱེད་ཀྱིས་གོ་ལ་ཚ་འགྱུར་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་བྱ་བ་གང་  

     ཞིག་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཚུལ་ཐོ་གཞུང་ཞིག་བྲིས། 

༤༽ གོ་ལ་ཚ་འགྱུར་གྱི་ཤ གས་རྐྱེན་ཐེབས་ཚུལ་གྱི་པར་རིས་གང་མང་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱིས་             

     འཛིན་གྲོགས་ནང་ཁུལ་སྟོན་རེས་ཀྱིས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཐབས་བྱོས། 

An Inconvenient Truth • 
The Five Ways to Save The World• 
The Earth 2100• 
The Great Warming• 
Thin Ice• 

གཤམ་གྱི་གློག་བརྙན་གང་རུང་ཞིག་ལ་བལྟས་ཏེ་བསམ་གཞིགས་ཀྱིས་གོ་རྟོགས་སྐྱེད་ཐབས་བྱོས། 

ཟུར་ལྟའི་རྒྱུ་ཆ། 


