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དང་པོ། འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པའི་ནགས་ཚལ་སྤྱིའི་གནས་ཚུལ། 

 འཛམ་གླིང་གི ་ནགས་ཚལ་

སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་ཧེཀ་ཊེར་ཐེར་འབུམ་3.9 

(3.9 billion hectares)ཡོད་པ་དང་། དེས་

འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་ས་ཁྱོན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་30% 

ཟིན་ཡོད། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

ཀྱི་ཟས་རིགས་དང་ཞིང་ལས་རྟོག་ཞིབ་

ཚན་པས་(Food and Agriculture Or-

ganization of the United Nations)རོབ་

རྩིས་བྱས་པ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༠ ནས་

༢༠༡༠ བར་ལོ་བཅུའི་རིང་མིའི་རིགས་

ཀྱི་བཀོལ་སྤྱོད་དང་རང་བྱུང་གི་འགྱུར་

བའི་རྐྱེན་གྱིས་ནགས་ཚལ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པའི་རྒྱ་ཁྱོན་ནི་ཧེཀ་ཊེར་ས་ཡ་130 (ལོ་རེར་ཧེཀ་ཊེར་ས་ཡ་13) ཙམ་ཡིན་པ་

དང། ལོ་ངོ་བཅུ་དེའི་རིང་ནགས་ཚལ་འདེབས་འཛུགས་ཀྱིས་ཉམས་གསོ་བྱས་པའི་བསྡོམས་རྩིས་ནི་ཧེཀ་ཊེར་

ས་ཡ་50 (ལོ་རེར་ཧེཀ་ཊེར་ཡ་ས5) ཙམ་ཡིན་པ་རེད། 

གཉིས་པ། ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་གླིང་ཆེན་གྱི་ནགས་ཚལ། 

 རོབ་རྩིས་བྱས་ན་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་གླིང་ཆེན་གྱི་ནགས་ཚལ་ཁྱབ་ཁུལ་

སྤྱིའི་ས་ཁྱོན་ལ་ཧེཀ་ཊེར་ས་ཡ་650 ཡོད་པ་དང་། དེས་འཛམ་གླིང་

ནགས་ཚལ་སྤྱིའི་བརྒྱ་ཆ་17 ཟིན་ཡོད།  ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་གླིང་ཆེན་གྱི་ནགས་

ཚལ་རིགས་གཙོ་བོ་ནི། ས་ཧེལ་(Sahel)དང་ཤར་ལྷོའ་ིགནམ་གཤིས་སྐམ་

ཤས་ཆེ་བའི་ཚ་ཁུལ་དུ་སྐྱེ་བའི་ནགས་ཚལ་དང་། ནུབ་དང་དབུས་ཀྱི་

གནམ་གཤིས་བརླན་ཤས་ཆེ་བའི་ཚ་ཁུལ་དུ་སྐྱེ་བའི་ནགས་ཚལ། ཚ་བ་

འབྲིང་ཙམ་ཁུལ་དུ་སྐྱེ་བའི་ནགས་ཚལ། བྱང་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་དུ་སྐྱེ་བའི་

ནགས་ཚལ། དེ་བཞིན་ལྷོ་སྣེའི་མཚོ་རྒྱུད་དུ་སྐྱེ་བའི་ཆུ་ཤིང་ནགས་ཚལ་

བཅས་ཡིན། 

 ཨ་ཧྥེ་རི་ཁའི་ཡུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་དང་ནགས་ཚལ་དོ་དམ་སྲིད་

དཔེ་རིས། ༢.༡ གླིང་ཆེན་བདུན་གྱི་ནང་ནགས་ཚལ་ཁྱབ་ཚུལ་མཚོན་པའི་ས་ཁྲ། 

དཔེ་རིས། ༢.༢ ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་གླིང་ཆེན་

དུ་ནགས་ཚལ་ཁྱབ་ཚུལ། 

སློབ་ཚན་གཉིས་པ། ནགས་ཚལ།
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ཇུས་ཞན་པ། དེ་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་ཚན་པ་ཁག་ཚད་དང་ལྡན་པའི་

ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་མེད་པ་བཅས་ནི་མིག་སྔའི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་

ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

གསུམ་པ། ཨེ་ཤི་ཡའི་ཤར་ཁུལ་དང་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་ཁུལ་གྱི་

ནགས་ཚལ། 

 ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་ཁུལ་གྱི་ནགས་ཚལ་གྱིས་

འཛམ་གླིང་ནགས་ཚལ་སྤྱིའི་བརྒྱ་ཆ་18.8 ཟིན་ཡོད། ཁུལ་འདིར་གཞི་རྒྱ་

ཆེས་ཆེ་བའི་ནགས་ཚལ་ནི་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་ནུབ་བྱང་དང་ཨེ་ཤི་ཡའི་

ཤར་ཁུལ་དུ་ཡོད་ལ། དེ་བཞིན་ཨསྟྲེ་ལི་ཡ་དང་། ནེའུ་ཛ་ལན་ཌ། ཨེ་ཤི་

ཡའི་ལྷོ་ཁུལ། ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་ལྷོ་ཁུལ། ཨེ་ཤི་ཡའི་དབུས་ཁུལ་བཅས་

སུའང་ནགས་ཚལ་སྟུག་པོ་ཡོད། འབྱུང་འགྱུར་ད་དུང་ཁུལ་འདིའི་

ནགས་ཚལ་གྱི་གཞི་རྒྱ་ཆུང་དུ་མི་འགྲོ་བ་དང། ཡར་རྒྱས་སོང་ཟིན་པའི་

རྒྱལ་ཁབ་དག་གི་ནང་ནགས་ཚལ་གྱི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་རུ་བསྐྱེད་ཐབས་བྱེད་

བཞིན་ཡོད་ཀྱང་། མི་འབོར་འཕེལ་ཚད་མགྱོགས་དྲགས་པ་དང་ཡོང་

འབབ་ཇེ་ལེགས་སུ་འགྲོ་བ་འདིས་ཤིང་གི་ཅ་དངོས་སྤྱོད་ཁྱབ་སྔར་ལས་

ཆེ་རུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག 

བཞི་པ། ཨེ་ཤི་ཡའི་ནུབ་ཁུལ་གྱི་ནགས་ཚལ། 

 ཨེ་ཤི་ཡའི་ནུབ་ཁུལ་གྱི་ནགས་ཚལ་ཁྱབ་ཁུལ་སྤྱིའི་ས་ཁྱོན་ལ་ཧེཀ་ཊེར་ས་ཡ་3.66 ཡོད་པ་དེས། ཁུལ་

དེ་གའི་ས་ཁྱོན་ཧྲིལ་པོའ་ིབརྒྱ་ཆ་1 ཟིན་གྱི་ཡོད་ལ། འཛམ་གླིང་ནགས་ཚལ་སྤྱིའི་བརྒྱ་ཆ་0.1 ཟིན་གྱི་ཡོད། ཁུལ་

དེ་གའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་ཡག་ཏུ་འགྲོ་བ་དང་མི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་ཇེ་མགྱོགས་སུ་འགྲོ་བར་བརྟེན། 

འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལོ་རབས་ནང་འཚོ་བའི་དགོས་མཁོ་བསྒྲུབ་པར་མུ་མཐུད་དུ་ཤིང་དང་ཤིང་ཆས་སྣ་ཚོགས་ནང་

འདྲེན་ལ་བརྟེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད། 

ལྔ་པ། ཡུ་རོབ་ཁུལ་གྱི་

ནགས་ཚལ། 

 ཡུ ་རོ བ ་ཁུལ ་གྱི ་

ནགས་ཚལ་ཧ་ཅང་སྟུག་པོ་

ཡོད་པས། དེའི་ཁྱབ་ཁུལ་

སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་ཧེཀ་ཊེར་ས་

ཡ་1 ལས་མེད་ཀྱང། དེས་

དཔེ་རིས། ༢.༣ ཨེ་ཤི་ཡའི་ཤར་ཁུལ་དང་

ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་ཁུལ་གྱི་ནགས་

ཚལ་ཁྱབ་ཚུལ། 

དཔེ་རིས། ༢.༤  ཨེ་ཤི་ཡའི་ནུབ་ཁུལ་གྱི་

ནགས་ཚལ་ཁྱབ་ཚུལ། 

དཔེ་རིས། ༢.༥ ཡུ་རོབ་ཁུལ་གྱི་ནགས་ཚལ་ཁྱབ་ཚུལ། 
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འཛམ་གླིང་ནགས་ཚལ་སྤྱིའི་བརྒྱ་ཆ་27 ཟིན་ཅིང། ཡུ་རོབ་ཀྱི་ས་ཁྱོན་

ཧྲིལ་པོའ་ིབརྒྱ་ཆ་45 ཟིན་ཡོད།  ཡུ་རོབ་ཏུ་ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་

པར་ཚད་ལྡན་གྱི་སྲིད་ཇུས་དང་འཆར་འགོད་ལེགས་པོ་ཡོད་པས། 

ནགས་ལས་ཐོན་ཁུངས་རྒྱ་སྐྱེད་དང་། ཡོང་འབབ་ཇེ་མང་། ཁོར་ཡུག་

སྲུང་སྐྱོབ་བཅས་ཀྱི་ཐད་འབད་པ་ལྷོད་མེད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 

དྲུག་པ།  ལེ་ཊིན་ཨ་མེ་རི་ཀ་དང་ཁ་རི་བྷེན་ཁུལ་གྱི་ནགས་ཚལ། 

 ལེ་ཊིན་ཨ་མེ་རི་ཀ་དང་ཁ་རི་བྷེན་གྱི་ནགས་ཚལ་གྱིས་འཛམ་

གླིང་སྤྱིའི་ནགས་ཚལ་གྱི་བཞི་ཆ་གཅིག་ཟིན་པས། དེ་ནི་འཛམ་གླིང་

ནགས་ཚལ་ཁྱབ་ཁུལ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་རུ་

གནམ་གཤིས་ཚ་ཁུལ་དུ་སྐྱེ་བའི་ནགས་ཚལ་ཁྱབ་ཁུལ་གྱི་ས་ཁྱོན་ལ་

ཧེཀ་ཊེར་ས་ཡ་834 ཡོད་པ་དང་། གནམ་གཤིས་གནས་སྟངས་གཞན་

གྱི་འོག་སྐྱེ་བའི་ནགས་ཚལ་ཁྱབ་ཁུལ་གྱི་ས་ཁྱོན་ལ་ཧེཀ་ཊེར་ས་ཡ་

130 ཡོད། མི་ཚོགས་སྟུག་པའི་ཨ་མེ་རི་ཀའི་དབུས་ཁུལ་དང་ཁ་རེ་བྷེན་

དུ་གྲོང་གསེབ་ནས་གྲོང་ཁྱེར་ལ་གནས་སྤོ་བྱེད་ཤ གས་ཆེ་རུ་སོང་བས། 

ཞིང་ལས་ཐོན་སྐྱེད་ལས་གཉེར་བྱེད་རྒྱུ་མཚམས་བཞག་ཏེ། ནགས་ཚལ་

གཅོད་འབྲེག་བྱེད་ཚད་ཇེ་ཉུང་དང་། དེ་སྔ་ནགས་ཚལ་གཅོད་འབྲེག་

བྱས་པའི་ཤ ལ་དུ་ནགས་ཚལ་འདེབས་འཛུགས་ཀྱིས་ནགས་ཚལ་ཁྱབ་

ཁུལ་རྒྱ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་འདུག དེ་ལྟར་ཡང་ལྷོ་ཨ་རིའི་ཁུལ་དུ་མི་

འབོར་དེ་ཙམ་མང་པོ་མེད་ཀྱང་། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལོ་རབས་ནང་ཤིང་

ནགས་གཅོད་འབྲེག་བྱེད་ཚད་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ་ངེས་ཡིན་པའི་རྣམ་པ་དེ་

ཙམ་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པ་ལྟ་བུར་མངོན། 

བདུན་པ། བྱང་ཨ་མེ་རི་ཀ་གླིང་ཆེན་གྱི་ནགས་ཚལ། 

 བྱང་ཨ་རིའི་ནགས་ཚལ་ཁྱབ་ཚད་ཀྱིས་ཁུལ་དེ་གའི་ས་ཁྱོན་སྤྱིའི་

བརྒྱ་ཆ་26 ཟིན་ཡོད་ལ། དེ་ནི་འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་ནགས་ཚལ་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་

བརྒྱ་ཆ་12 ཡིན། ཨ་རིའི་ས་ཁུལ་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་ནགས་ཚལ་གྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་

ཧེཀ་ཊེར་ཡ་ས་226 ཡོད་པས། ཨ་རི་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་གི་ནགས་ཚལ་

སྟུག་ཤོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཨང་བཞི་པ་ཡིན་པ་རེད། འདས་པའི་ལོ་རབས་

ཁ་ཤས་ནང་ཨ་རིས་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱོན་ཧེཀ་ཊེར་ས་ཡ་3.9 རྒྱ་སྐྱེད་བྱས་

ཡོད་མོད། ཁེ་ན་ཌའི་ཡུལ་དུ་དེ་ཙམ་གྱིས་ནགས་ཚལ་རྒྱ་སྐྱེད་ཐད་གྲུབ་

འབྲས་བྱུང་མེད། ནགས་ཚལ་ས་ཁུལ་རྣམས་ཀམ་པ་ནི་དག་གི་བདག་

དཔེ་རིས། ༢.༦ ལེ་ཊིན་ཨ་མེ་རི་ཀ་དང་ཁ་

རི་བྷེན་ཡུལ་དུ་ནགས་ཚལ་ཁྱབ་ཚུལ། 

དཔེ་རིས། ༢.༧ བྱང་ཨ་རི་གླིང་ཆེན་དུ་

ནགས་ཚལ་ཁྱབ་ཚུལ། 

དཔེ་རིས། ༢.༨ གླིང་སྣེའི་ཁུལ་དུ་ནགས་

ཚལ་ཁྱབ་ཚུལ། 
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དབང་འགོ་ཡོད་ནའང། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལོ་རབས་ནང་ཁེ་ན་ཌ་དང་ཨ་རིའི་ཡུལ་གྱི་ནགས་ཚལ་གནས་བབ་

ཇེ་ཞན་དུ་མི་འགྲོ་བར་སོར་གནས་ཐུབ་པར་ངེས། 

བརྒྱད་པ། གླིང་སྣེའི་ཁུལ་གྱི་ནགས་ཚལ། 

 འཛམ་གླིང་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ནགས་ཚལ་ནི་ཨུ་རུ་སུ་དང་། ས་ཁན་ཌི་ན་ཝི་ཡ།(Scandinavia) བྱང་ཨ་རི་

བཅས་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་ས་ཁུལ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཁྱབ་ནས་ཡོད་པ་དང་། རོབ་རྩིས་བྱས་ན་དེས་ཁྱབ་ཁུལ་གྱི་ས་

ཁྱོན་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་ས་ཡ་13.8 ཡོད། བྱང་ཕྱོགས་དྲོ་ཁུལ་གྱི་ནགས་ཚལ་ཁྱབ་ཡུལ་(Boreal Forest)འདི་

ནི་སའི་གོ་ལའི་ངོས་སུ་སྐྱེ་ཁམས་མ་ལག་(Ecosystem)ཁྱབ་ཁུལ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་གཉིས་ཡོད་པའི་ནང་གི་གཅིག་

ཡིན་པ་དང་། སྐྱེ་ཁམས་མ་ལག་ཁྱབ་ཁུལ་གཙོ་བོ་གཞན་དེ་ནི་བྱང་སྣེའི་བདེ་ཐང་(Tundra)ཁུལ་ཡིན། བྱང་སྣེའི་

བདེ་ཐང་ནི། བྱང་ཕྱོགས་དྲོ་ཁུལ་གྱི་ནགས་ཚལ་ཁྱབ་ཡུལ་ལས་ཀྱང་བྱང་གི་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པ་དང་། དེའི་མངའ་

ཁོངས་ཀྱིས་བྱང་འཁྱགས་རོམ་རྒྱ་མཚོ་བར་ཁྱབ་ཡོད། སྤྱིར་བྱང་ཕྱོགས་དྲོ་ཁུལ་གྱི་ནགས་ཚལ་ལ་ཚོང་ལས་ཁེ་

གཉེར་གྱི་རིན་ཐང་ཆུང་ཡང་། དེའི་ཁྱབ་ཁུལ་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་མཚོན་ན་ཐོན་ཁུངས་གལ་ཆེན་

ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། 

 སྤྱིར་བོད་ཀྱི་ནགས་ཚལ་ཁྱབ་ཁུལ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་

ཕྱིན་པ་བྱས་པའི་སྙན་ཐོ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ད་ལྟའི་བར་ཐོན་མྱོང་མེད་པས། བོད་

ཀྱི་ནགས་ཚལ་སྐོར་

ཞིབ་ཅིང་རྒྱས་པ་ཞིག་

ཤེས་ཐབས་བྲལ་མོད། 

འདིར ་ད ་ལྟ ་བར་ཐོན ་

པའི ་གནས་ཚུལ་ཁུངས་

ལྡན་འགའ་ཞིག་ལ་གཞི ་

བཅོལ་ཏེ་མདོར་བསྡུས་ཙམ་

འགོད་པར་བྱ། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལོར་རྟོག་ཞིབ་བྱས་པའི་

གནས་ཚུལ་ལྟར་ན། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་

ནགས་ཚལ་སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་

མ་ཁྲི་14.63 ཡོད། དེས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྤྱིའི་

ས་ཁྱོན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་11.91 ཟིན་ཡོད། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལོར་རྟོག་ཞིབ་བྱས་པ་ལྟར་ན།  མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ནགས་

དཔེ་རིས། ༢.༩ བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁོངས་ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ་གྱི་ནགས་

ཚལ། 

བོད་ཀྱི་

ནགས་ཚལ།
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ཚལ་སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་ཁྲི་4 ཡོད་པ་དང། དེས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ས་ཁྱོན་སྤྱིའི་བརྒྱ་

ཆ་5.4 ཟིན་ཡོད། སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ནགས་ཚལ་སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་ཀི་

ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་ཁྲི་2.76 ཡོད་པ་དང་། དེས་ས་ཁུལ་དེ་གའི་ས་ཁྱོན་སྤྱིའི་བརྒྱ་ཆ་31.1 ཟིན་ཡོད། དེ་བཞིན་

སི་ཁྲོན་རྔ་བ་བོད་རིགས་འཇང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ནགས་ཚལ་སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་

ཁྲི་3.885 ཡོད་པ་དང། དེས་ཁུལ་དེ་གའི་ས་ཁྱོན་སྤྱིའི་བརྒྱ་ཆ་28.5 ཟིན་ཡོད། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཀན་ལྷོ་བོད་

རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ནགས་ཚལ་སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་ཁྲི་0.92 ཡོད་པ་དང་། དེས་ཁུལ་དེ་

གའི་ས་ཁྱོན་སྤྱིའི་བརྒྱ་ཆ་30 ཟིན་གྱི་ཡོད། དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་གི་ནགས་ཚལ་སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་

ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་2365 ཡོད་པ་དང་། དེས་ཁུལ་དེ་གའི་ས་ཁྱོན་སྤྱིའི་བརྒྱ་ཆ་33.08 ཟིན་ཡོད། ཡུན་ནན་ཞིང་

ཆེན་བདེ་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ནགས་ཚལ་སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་ཁྲི་0.87 ཡོད་པ་

དང། དེས་ཁུལ་དེ་གའི་ས་ཁྱོན་སྤྱིའི་བརྒྱ་ཆ་36.4 ཟིན་ཡོད། 

 དེར་བརྟེན་རོབ་རྩིས་བྱས་ན་བོད་ཡུལ་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པའི་ནགས་ཚལ་སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་

བཞི་མ་ཁྲི་27.27 ཡས་མས་ཤིག་ཡོད་པ་དང་། དེས་བོད་ཀྱི་ས་ཁྱོན་སྤྱིའི་བརྒྱ་ཆ་11 ཙམ་ཟིན་གྱི་ཡོད།  

དཔེ་རིས། ༢.༡༣ ཀན་སུའི་ཞིང་ཆེན་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ཅོ་

ནེའི་ཡུལ་གྱི་ནགས་ཚལ། 

དཔེ་རིས། ༢.༡༡ སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་

རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཉག་ཆུ་ཁའི་ནགས་ཚལ། 

དཔེ་རིས། ༢.༡༠ ཀན་སུའི་ཞིང་ཆེན་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ཐེ་བོའ་ི

ཡུལ་གྱི་ནགས་ཚལ། 

དཔེ་རིས། ༢.༡༢ བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁོངས་ཀོང་པོ་ས་ཁུལ་

གྱི་ནགས་ཚལ། 
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  དུས་རྒྱུན་མི་རྣམས་ཀྱིས་དགོས་མཁོ་སྣ་ཚོགས་ལ་དམིགས་ཏེ་ནགས་ཚལ་

གཅོད་འབྲེག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་མང་པོ་ཞིག་གི་ནགས་ཚལ་

རྩ་མེད་བཟོས་ཏེ་ཞིང་སར་བཅོས་པའམ། གྲོང་ཁྱེར་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་གནས་སུ་བཅོས་པ་ལྟ་

བུ་དང། གཞན་ཡང་ཤིང་ནགས་གཅོད་འབྲེག་གིས་ནང་ཆས་དང་ཡོ་བྱད་སྣ་ཚོགས་བཟོས་

ཏེ་ཚོང་ལས་གཉེར་བའམ། ཁང་པ་འཛུགས་སྐྲུན་དང་བུད་ཤིང་དུ་སྤྱོད་པ་སོགས་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རེད། བཟོ་ལས་གསར་བརྗེ་བྱུང་བ་ནས་ད་ ལྟ འི ་

བར་འཛམ་གླིང་ནགས་ཚལ་གྱི་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་གཅོད་

འབྲེག་བྱས་ཡོད་པས། རང་བྱུང་ནགས་ཚལ་གྱི་

གནས་བབ་ལ་གཏོར་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་བཏང་

ཡོད། དེར་བརྟེན་ནགས་ཚལ་དུ་འཚོ་གནས་

འཆའ་བའི་རི་དྭགས་དང། གཅན་གཟན། 

བྱ་བྱིའུ་སོགས་སྲོག་ལྡན་དང་སྐྱེ་དངོས་ས་

ཡ་མང་པོ་ཞིག་གི་སྐྱེ་འཕེལ་ལ་ཕོག་ཐུག་

ཆེན་པོ་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། འཛམ་གླིང་

སྤྱིའི་ནམ་ཟླའི་གནས་ཚུལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་བའི་

རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། 

 ནགས་ཚལ་ནི་དཔལ་འབོྱར་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོན་ཁུངས་གལ་ཆེན་ཞིག་

ཡིན་པ་མ་ཟད། འཚོ་གནས་སྤྱི་དང་འབྲེལ་བའི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གི་གྲུབ་ཆ་གལ་

ཆེན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། དཔེར་ན། ནགས་ཚལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཡོད་ཚེ། དེས་ས་

བཅུད་མི་ཉམས་པ་དང་། ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་ལེགས་པོ་ཡོང་བར་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་

ཡོད་པ་མ་ཟད། སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ཡུན་གནས་དང་ནམ་ཟླར་འགྱུར་ལྡོག་མི་འགྲོ་

བར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་ཡོད། དེང་སང་ནགས་ཚལ་གཅོད་འབྲེག་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་

བརྟེན། འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་ས་བཅུད་ཤོར་བ་དང་། ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་ཇེ་དཀོན་དུ་འགྲོ་བ། དེ་

བཞིན་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ཉམས་རྒུད་དུ་སོང་སྟེ་སྲོག་ཆགས་དང་སྐྱེ་དངོས་རིགས་མང་པོ་ཞིག་གི་འཚོ་གནས་

ལ་ཕོག་ཐུག་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་དང་། ནམ་ཟླར་ཡང་འགྱུར་བ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པས། རིམ་བཞིན་འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་

རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་མི་འདོད་པའི་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་འགྲོ་ཉེན་གྱི་གནས་སུ་གྱར་ཡོད། 

 མི་སྒེར་ཞིག་གི་ངོས་ནས་ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ་ཐད་ནུས་པ་འདོན་ཐབས་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ། ང་ཚོས་

མི་སྒེར་ཞིག་གིས་རང་བྱུང་ནགས་ཚལ་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཅི་ཙམ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། དེ་ལས་ལྡོག་

 
ཆར་ཞདོ་ཆེ་བའི་ནགས་ཚལ་ཁུལ་དུ་ཆ་སྙམོས་བྱས་ན་

སྐར་མ་རེར་ཤིང་སྡོང་2000 ཙམ་གཅོད་འབྲེག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས། 

ལོ་རེར་རྒྱ་ཁྱོན་ཨེ་ཀར་ས་ཡ་36 
ཙམ་གྱི་རང་བྱུང་ནགས་ཚལ་

ཉུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད།  

ན ག ས ་ ཚ ལ ་གཅོད་འབྲེག

ནགས་ཚལ་

སྲུང་སྐྱོབ།
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ཏེ་མི་སྒེར་ཞིག་གི་ངོས་ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ་ཐད་ནུས་པ་ཅི་ཞིག་འདོན་

ཐུབ་པར་བསམ་བློ་འཁོར་གྱི་མེད་ལ་གདེངས་ཚོད་ཀྱང་རྙེད་ཀྱི་མེད། 

འནོ་ཀྱང་བསལ་བློ་ལེགས་པར་བཏང་ན། མི་སྒེར་ཞིག་གི་ངོས་ནས་རང་

བྱུང་ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ་ཐད་དཀའ་ཚེགས་ཆེན་པོ་སྤྱད་མི་དགོས་

པར་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཐོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། རང་ཉིད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་

དང་ཁྱིམ་མི་ཚོར་རང་བྱུང་ནགས་ཚལ་ཉམས་རྒུད་འགྲོ་བའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་

བྱེད་པ་དང། ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ་ཐད་ནུས་པ་འདོན་པའི་གཞུང་དང་

སྒེར་གྱི་ཚོགས་པ་སོགས་སུ་དང་བླངས་ཀྱིས་ཞུགས་པ། དེ་བཞིན་ནགས་

ཚལ་གཅོད་འབྲེག་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བྱས་པའི་ཡུལ་དང་ནགས་ཚལ་

ཉུང་བའི་ཡུལ་སོགས་སུ་ཤིང་ནགས་འདེབས་འཛུགས་བྱེད་པ་སོགས་

ནི། མི་སྒེར་རེ་རེའི་ངོས་ནས་ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ་ཐད་ནུས་པ་འདོན་

ཐབས་སྟབས་བདེ་ཤོས་དེ་ཡིན་ལ། མི་སྒེར་རེ་རེའི་ངོས་ནས་འདི་ལྟ་བུའི་

འབད་བརྩོན་བྱས་ཚེ། འཛམ་གླིང་མི་གྲངས་ས་ཡ་མང་པོས་ཐུན་མོང་གི་

དགེ་ཕན་ཆེད་ནུས་པ་ཆེན་པོ་འདོན་ཐུབ་རྒྱུར་གདོན་མི་ཟའ།ོ ། 

 ཁྱེད་ཀྱིས་བསམ་ན་དེང་

སང་སྲིད་གཞུང་དང་། ཚོགས་པ། 

མི་སྒེར་མང་པོ་ཞིག་གིས་ནགས་

ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་བར་འབད་པ་

བྱེད་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ།

བསམ་བློ་ཐོངས། 



ས་ཁམས་རིག་པ།  19

 19

སྦྱོང་ཚན།

༡༽ འཛམ་གླིང་ནགས་ཚལ་སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་ཅི་ཙམ་ཡོད། 

༢༽ ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་གླིང་དུ་སྐྱེ་བའི་ནགས་ཚལ་རིགས་གཙོ་བོ་གང་དག་ཡིན་ནམ། 

༣༽ ཨེ་ཤི་ཡའི་ནུབ་ཁུལ་གྱི་ནགས་ཚལ་སྐོར་བྲིས། 

༤༽ བོད་ཡུལ་སྤྱིའི་ནགས་ཚལ་གྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་ཅི་ཙམ་ཡོད་དམ།

དང་པོ། ལན་གནད་བསྡུས་རེ་བྲིས།

གཉིས་པ། གྲོས་བསྡུར་བྱོས། 

༡༽ འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་ནགས་ཚལ་གྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ཆུང་དུ་འགྲོ་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ། 

༢༽ ནགས་ཚལ་ཉུང་དུ་སོང་བ་དེས་མིའི་རིགས་ཀྱི་འཚོ་གནས་ལ་གནོད་སྐྱོན་འབྱུང་ཚུལ་ཤོད། 

༣༽ འཛམ་གླིང་ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐབས་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ། 

༤༽ བོད་ཀྱི་ནགས་ཚལ་སྐོར་གྱི་པར་རིས་དང་གནས་ཚུལ་མཁོ་བསྒྲུབ་ཀྱིས་འཛིན་གྲྭའི་ནང་གྲོས་བསྡུར་བྱོས།

གསུམ་པ། བྱེད་སྒོ། 

༡༽ སློབ་ཕྲུག་སོ་སོའ་ིནགས་ཚལ་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་བྱས་ཏེ་འཛིན་གྲྭའི་ནང་ཤོད། 

༢༽ ནགས་ཚལ་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་མཁོ་བསྡུ་བྱས་ཏེ་སོ་སོའ་ིསློབ་གྲྭའི་ནང་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཐབས་བྱོས། 

༣༽ ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བསྡུས་ཏེ་གཞན་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཐབས་བྱོས།

༤༽ ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་བ་ཞིག་སྒྲུབས། 


