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སློབ་ཚན་དྲུག་པ། བོད་ཀྱི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས། 

 སྤྱིར་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱིས་བདག་དུ་མ་བཟུང་བར་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གི་

མཐུན་འགྱུར་འབའ་ཞིག་ལ་བརྟེན་པའི་སྲོག་ཆགས་རིགས་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་ཟེར། སྲོག་ཆགས་དེ་རིགས་

འཚོ་གནས་འཆའ་སའི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གཙོ་བོ་ནི་ནགས་ཚལ་དང་། སྤང་ལྗོངས། གཙང་པོ། མཚེའུ། བྱེ་

ཐང་། རི་ཁྲོད་སོགས་ཡིན། 

 བོད་ནི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གི་ཆ་རྐྱེན་ཧ་ཅང་ལེགས་པའི་ས་ཆ་ཞིག་ཡིན་པས། རི་སྐྱེས་སྲོག་

ཆགས་རིགས་ཀྱང་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་མི་རྣམས་ཆོས་ལ་དད་ཅིང་སྲོག་གཅོད་པའི་ལས་ལ་

འཛེམ་ཟོན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས། དེ་སྔ་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ལ་དྲག་པོའ་ིབཙན་འཛུལ་མ་བྱས་གོང་། བོད་ཡུལ་སྟོད་

སྨད་བར་གསུམ་གང་སར་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་མང་པོ་མིའི་རིགས་ཀྱི་གནོད་འཚེ་བྲལ་བའི་ཞི་བདེ་བག་

ཕེབས་ཀྱི་འཚོ་བ་ལ་ཅི་དགར་རོལ་གྱི་ཡོད། 

 ད་ལྟའི་བར་བོད་མི་རང་གིས་སྲོག་ཆགས་རིག་པ་ཆེད་སྦྱོང་བྱས་ཏེ། བོད་ཀྱི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་

རིགས་དང་། བྱུང་རབས། གྲངས་ཚད་སོགས་ལ་དབྱེ་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་པ་བྱུང་མྱོང་མེད་མོད། དེང་སྐབས་

མི་རིགས་གཞན་གྱི་སྐྱེ་ཁམས་ཚན་རིག་པ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གིས་བོད་ཀྱི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་སྐོར་ལ་ཞིབ་

འཇུག་བྱས་པའི་གྲུབ་དོན་ལ་གཞིགས་ན། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་གཅིག་པུའི་མངའ་ཁོངས་སུ་ད་ལྟའི་བར་

ཉ་རིགས་མི་འདྲ་བ་༦༨ དང་། སྐམ་གཤེར་གཉིས་འཚོའི་སྲོག་ཆགས་རིགས་༤༥ ། ཆུར་གནས་སྲོག་ཆགས་

རིགས་༧༦༠ ། ལྟོ་འགྲོ་སྲོག་ཆགས་རིགས་༥༡ ། བྱ་རིགས་༤༨༨ ། ནུ་འཐུང་སྲོག་ཆགས་རིགས་མི་འདྲ་བ་༡༤༢  

སྒལ་ཚིགས་ཅན་གྱི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་རིགས་༧༩༩ བཅས་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

 འནོ་ཀྱང་ཕྱིས་སུ་དྲག་ཆས་ཐོག་པའི་རྒྱ་དམག་ཁྱོན་ཆེ་བོད་ཡུལ་བཙན་འཛུལ་བྱ་བར་སླེབས་

པས། དེས་བོད་མི་རིགས་རིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་རྩ་སྟོང་འགྲོ་བའི་གཏོར་བཅོམ་ཚད་མེད་བཏང་བ་

མ་ཟད། རང་བྱུང་ཁམས་སུ་ཅི་དགར་འཚོ་བའི་སྲོག་ཆགས་བགྲང་ཡས་ཤིག་གི་འཚོ་གནས་ཀྱང་གཡོལ་

ཐབས་བྲལ་བའི་དཀའ་ཁག་གི་གནས་སུ་གཏད་ཡོད། དེར་བརྟེན་འཛམ་གླིང་ན་དཀོན་པའི་བོད་ཀྱི་རི་

སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་འབྲོང་དང་། དོམ་ཁྲ། ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག་སོགས་ཀྱི་རིགས་རྩ་སྟོང་དུ་འགྲོ་ཉེན་ལ་ཐུག་ཡོད། 
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གཙོད། 

 གཙོད་ནི་བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་རྩ་ཆེའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་

ཆགས་ཤིག་ཡིན། སྤྱིར་འཛམ་གླིང་ནང་རིགས་རྒྱུད་མཆེད་ཁུངས་དང་

ཁྱད་ཆོས་ཅུང་མི་འདྲ་བའི་གཙོད་རིགས་འགའ་ཤས་ཡོད་ལ། བོད་ཀྱི་

གཙོད་ནི་ས་བབ་མཐོ་ས་དང་གནམ་གཤིས་གྲང་ངར་ཆེ་སར་འཚོ་

གནས་བྱེད་པའི་གཙོད་རིགས་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ཡིན། 

 གཙོད་ཅིག་གི་རིང་ཚད་ལ་མི་ཊར་༡.༢ ནས་༡.༤ བར་ཡོད་

པ་དང་། གཙོད་ཕོ་ཅིག་གི་ལུས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་༤༠ ནས་༥༥ 

བར་ཡོད་ལ། གཙོད་མོ་ཞིག་ལྗིད་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་༢༥ ནས་༤༠ བར་ཡོད། 

གཙོད་ཀྱི་ཕོ་མོ་ནི་རྭ་ཅོ་ལས་ཀྱང་ངོས་འཛིན་བྱ་ཐུབ་སྟེ། གཙོད་ཕོ་ལ་

རྭ་ཅོ་ཡོད་པ་དང་གཙོད་མོ་ལ་རྭ་ཅོ་མེད། དུས་རྒྱུན་གཙོད་རྭའི་རིང་

ཚད་ལ་སན་ཊི་མི་ཊར་༥༥cm ནས་༧༠cm བར་ཡོད་པ་དང་། ད་བར་

ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བའི་གཙོད་རྭ་རིང་ཤོས་ཀྱི་རིང་ཚད་ལ་སན་ཊི་མི་

ཊར་༧༥cm ཡོད་འདུག 

 བོད་ཀྱི་གཙོད་ནི་མཚོ་ངོས་ལས་མི་ཊར་༣༠༠༠ ནས་༦༠༠༠ 

བར་གྱི་ས་བབ་མཐོ་ཚད་དུ་གནས་ཀྱི་ཡོད་ལ། བོད་ཡུལ་དུ་གཙོད་

འཚོ་སྡོད་བྱ་སའི་ས་ཁུལ་གཙོ་བོ་ནི་གདང་ལ་རི་རྒྱུད་དང་། གཉན་

ཆེན་ཐང་ལྷའི་རི་རྒྱུད། ཁུ་ནུ་རི་རྒྱུད། བ་ཡན་ཧ་རིའི་རི་རྒྱུད། ཆི་ལན་

རི་རྒྱུད། གངས་ཏི་སིའི་རི་རྒྱུད། ཧི་མ་ལ་ཡའི་བྱང་ཤར་རི་རྒྱུད་བཅས་

ཡིན། 

 དེང་སང་གཙོད་ཀྱི་ཁུ་ལུ་དང་རྭ་ཅོ་སོགས་རྩ་ཆེན་དུ་རྩི་བས། 

གཙོད་གཅིག་གི་རིན་གོང་ཨ་སྒོར་US$.༣༥༠༠༠ ལྷག་ཡིན་པ་དང། 

མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཚོང་ཁེ་གཅིག་པུའི་ཆེད་གཙོད་བསད་བཟུང་ཅི་

རིགས་བྱེད་ཐལ་ཆེ་བས།  གཙོད་ཀྱི་གྲངས་འབོར་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་

པ་མ་ཟད། འཚོ་གནས་ཐད་དཀའ་ངལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་གནས་སུ་གྱར་

ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ། 

 དེང་སང་འཛམ་གླིང་

རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའི་ནང་རི་སྐྱེས་

སྲོག་ཆགས་ལ་བདག་གཅེས་

བྱེད་པའི་གླིང་ཀ་(National Park)

མང་པོ ་བཙུགས་ཡོད ་པ ་མ ་

ཟད། རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་བྱུང་ཁམས་

བདག་གཅེས་བྱེད་པའི ་ལྷན་

ཚོགས་(International Union for 

the Conservation of Nature-

IUCN) ཀྱང་བཙུགས་ཏེ་ལས་

དོན་འདིར་ཤ གས་སྣོན་རྒྱག་གི་

ཡོད་པས། ད་ལྟའི་བར་འཛམ་

གླིང ་ཁྱོན ་ཡོངས་ན་རི ་སྐྱེས ་

སྲོག་ཆགས་བདག་གཅེས་བྱེད་

པའི་གླིང་ཀ་༦༥༠༠ ལྷག་ཡོད། 



 46 འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་སློབ་དེབ། 

 

 46

46

འབྲོང་། 

 འབྲོང་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་བོད་ཡུལ་མཐོ་སྒང་གཅིག་པུ་ལས་

མེད་པའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཤིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། དེ་ནི་གྲང་རེག་དང་

ལྟོགས་སྐོམ་ལ་བཟོད་བསྲན་ཆེ་བས། གྲང་ངར་ལྡན་ལ་སྐམ་ཤས་ཆེ་བའི་

བོད་མཐོ་སྒང་གི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ཏུ་འཚོ་གནས་ཐུབ་པའི་ཁྱད་ཆོས་

ཅན་གྱི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ཡིན། 

 དེའི་ལུས་དབྱིབས་དང་། སྤུ་མདོག ཆ་བྱད་ཀུན་གྱི་ཆ་ནས་འབྲི་

གཡག་དང་ཧ་ཅང་འདྲ་ཡང། འབྲོང་མང་ཆེ་བའི་གཟུགས་པོའ་ིརིང་ཚད་

ལ་མི་ཊར་༣.༦༨ ཡོད་པ་དང་། ལྗིད་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་༦༠༠ ནས་༡༠༠༠ བར་

ཡིན་པས། དེའི་ལུས་བོངས་ནི་འབྲི་གཡག་ལས་ལྡབ་གཉིས་གསུམ་ཙམ་

གྱིས་ཆེ་བ་ཡོད། 

 བོད་ཡུལ་དུ་འབྲོང་ཡོད་སའི་ས་གནས་གཙོ་བོ་ནི་མཚོ་ངོས་ལས་

ས་བབ་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༣༠༠༠ ནས་༦༠༠༠ བར་ཏེ། མཚོ་སྔོན་ཐེམ་ཆེན་

རྫོང་གི་མུ་རུ་དང་། སུ་རུ། གཏེར་ལམ་རྫོང་གི་རྒུ་རུ། གདང་ལ་རི་རྒྱུད། 

གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ་རི་རྒྱུད། ཁུ་ནུ་རི་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷོ་ངོས། བ་ཡན་ཧ་རིའི་རི་

༡༽ གཡི་དཀར། གཡི་དཀར་ནི་བོད་དང་། ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐཱན། རྒྱ་ནག་ཤར་ཕྱོགས་ས་ཁུལ། རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་

ས་ཁུལ་སོགས་ཨེ་ཤི་ཡའི་མངའ་ཁུལ་ཀྱི་ས་བབས་མཐོ་སར་འཚོ་གནས་བྱེད་པའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཤིག་ཡིན། 

༢༽ ཁམས་སྤྲེལ་སྤུ་སེར། ཁམས་སྤྲེལ་སྤུ་སེར་ནི་བོད་ཡུལ་མ་གཏོགས་ས་གཞན་ན་དཀོག་པའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་

ཆགས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། དེས་ཟས་སུ་ཤིང་ལོ་དང་། མྱུ་གུ། ལྕུག་ཕྲན། ཤིང་པགས། ཤིང་འབྲས་སྣ་ཚོགས། བྱ་

སྒོང། འབུ་སྲིན་སོགས་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད། 

༣༽ གནའ་བ། གནའ་བ་ནི་ཕྱི་ཚུལ་ར་ལུག་དང་འདྲ་ཤས་ཆེ་བའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཤིག་ཡིན། 

༤༽ གླ་བ། གླ་བ་ཕོའ་ིལྟེ་བ་རུ་གླ་རྩིའི་སྨན་མཆོག་ཡོད་པས། མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་གླ་རྩི་འཐོབ་རེ་བཅངས་ཏེ་རི་

སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་གླ་བའི་ཚེ་སྲོག་ལ་གནོད་པ་གཏོང་གི་ཡོད།  

༥༽ གསའ། གསའ་ནི་མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་གངས་རིའི་ཁྲོད་འཚོ་གནས་བྱེད་

པའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་གཟིག་དང་འདྲ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེས་ཟས་སུ་

གཙོད་དང་། གླ་བ། ཤྭ་བ་སོགས་རྩྭ་ཟན་སྲོག་ཆགས་རིགས་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད། 

༦༽ སྤྱང་ཀི སྤྱང་ཀི་ནི་གཟུགས་དབྱིབས་རྒྱ་ཁྱི་དང་འདྲ་བའི་རི་སྐྱེས་

སྲོག་ཆགས་ཤིག་ཡིན་ལ། དེས་བོད་ཀྱི་འབྲོག་ཁུལ་དུ་རྟ་ནོར་ལུག་གསུམ་

བསད་ཟོས་ཀྱིས་གནོད་སྐྱོན་གཏོང་གི་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ། 

ནོར་དཀར་གྱི་ཕ་ས། 

 

 མདོ ་སྨད་དཔའ་རིའི ་

ཡུལ་གྱི་ཕྱུགས་ཟོག་མང་ཆེ་བ་

དཀར་པོ་ཡིན་པས། ཡུལ་འདི་

ལ་ནོར་དཀར་གྱི་ཕ་ས་ཡང་ཟེར་

བ་དང་། ཡུལ་དེའི་འབྲོག་པ་

མང་ཚོགས་ཀྱི་སྦྲ་གུར་ཡང་ནོར་

དཀར་གྱི་རྩིད་པ་ལས་བྱས་པས་

དཀར་པོ་ཡིན། 

༡

༣

༥
༤

༢

༦

གཡས་ཀྱི་པར་རིས་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་རྣམས་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 
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རྒྱུད། ཆིན་ལན་རི་རྒྱུད་ཀྱི་ནུབ་ངོས་བཅས་ཡིན། 

 ད་དུང་འབྲོང་ནི་བོད་ཡུལ་མ་གཏོགས་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་གཞན་དུ་མེད་པའི་འབྲི་གཡག་གི་མེས་

པོ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་འབྲོང་གི་

གྲངས་ཀ་ལྡབ་མང་པོས་ཉུང་དུ་སོང་སྟེ། དེང་སང་འཛམ་གླིང་ནང་སྟོང་ལ་ཉེ་བའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་གྲས་སུ་བགྲང་

གི་ཡོད། 

 བྱེ་ཐང་དུ་འཚོ་བ་སྐྱེལ་མཁན་ཚོའི་དགོས་མཁོ་སྣ་ཚོགས་སྐོང་བའི་སྲོག་ཆགས་རྔ་མོང་ལ་མི་རྣམས་

ཀྱིས་ ‘བྱེ་ཐང་གི་གྲུ་གཟིངས’ ཞེས་འབོད་པ་ལྟར། བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་གཡག་ལའང་ ‘མཐོ་སྒང་གི་གྲུ་

གཟིངས’ ཟེར་གྱི་ཡོད་ལ། དེ་ལྟར་འབོད་དོན་ནི་སྔ་མོའ་ིདུས་ནས་བོད་ཡུལ་མཐོ་སྒང་དུ་འགྲུལ་བཞུད་དང་

སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་གཡག་ཁོ་ན་ཡིན་པས་རེད། 

 གཡག་གི་སྤུ་མདོག་ལ་གཞིགས་ཏེ། གཡག་རྒྱ་རྒྱ་དང་། རོག་པོ། ཁམས་པ། སེ་བོ། དཀར་པོ་བཅས་མིང་

མི་འདྲ་བ་འདོགས་སྲོལ་ཡང་ཡོད། 

 དེ་བཞིན་གཡག་ནི་བོད་མི་ཚོའི་འཚོ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་དེ། འབྲི་གཡག་ལས་བོད་མི་

ཚོའི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་འ་ོམ་དང་། ཞོ། མར། ཕྱུར་བ། ཤ  ཀོ་བ། རྩིད་པ། ཁུ་ལུ། རུས་པ། ཞག སྒྲོ་བ། ཀོ་

ལྷམ་སོགས་འབྱུང་གི་ཡོད་པས། བོད་ཀྱི་འཚོ་བ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད། 
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 བོད་མི་རྒན་རབས་ཚོའི་ཁ་རྒྱུན་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ས་བཙན་བཟུང་མ་བྱས་གོང། བོད་ཀྱི་ས་

ཁུལ་གང་སར་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཤྭ་བ་དང་། གླ་བ། རྒོ་བ། གནའ་བ། རྐྱང་། འབྲོང་སོགས་ཁྱུ་ཁྱུ་བྱས་ཏེ་རྩྭ་ཆུ་

འཛོམས་སར་ཞི་བདེ་བག་ཕེབས་ངང་འཚོ་བའི་རྣམ་པ་ཡིད་དུ་འངོ་བ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་ཟེར། 

 འནོ་ཀྱང་དེང་སྐབས་རི་དྭགས་དེ་རིགས་ཅི་འདོད་དུ་མཐོང་དཀོན་པ་མ་ཟད། ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་

ཟིན་ཐོ་ཁ་ཤས་ལ་གཞིགས་ན། བོད་ཡུལ་གྱི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་མང་པོ་ཞིག་རྩ་སྟོང་དུ་འགྲོ་ཉེན་ཆེ་བའི་གནས་

སུ་གྱར་ཡོད་པར་བརྗོད་ཡོད།  

བོད་ཀྱི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཉུང་དུ་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན།

བོད་ཀྱི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་དྲུག  

 རང་བྱུང་ཁམས་ནི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཚང་མའི་འཚོ་གནས་

འཆའ་སའི་ཁྱིམ་གཞི་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། རང་བྱུང་ཁམས་ལ་ཕོག་ཐུག་

གཏོང་བ་ནི། རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཁྲི་སྟོང་མང་པོའ་ིའཚོ་གནས་ལ་ཕོག་

ཐུག་གཏོང་བ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། དེས་ན་བོད་ཀྱི་རི་སྐྱེས་སྲོག་

ཆགས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། ཁ་ཤས་རྩ་སྟོང་དུ་འགྲོ་ཉེན་ཆེ་བ་ནི། བོད་

ཀྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་བབས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་འགྲོ་བ་དང་

འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཆགས་ཡོད། 

རང་བྱུང་ནགས་ཚལ་གཅོད་འབྲེག་བྱེད་ཐལ་ཆེ་བ། • 

རང་བྱུང་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་བྱེད་ཐལ་ཆེ་བ། • 

དཔལ་འབོྱར་ཡོང་འབབ་ཁོ་ནར་དམིགས་ཏེ་རི་དྭགས་རྔོན་རྒྱག་• 

ཐལ་ཆེ་བ། 

ལོ་རེ་བཞིན་རྒྱ་རིགས་མི་འབོར་ཁྱོན་ཆེ་བོད་ཡུལ་དུ་སྤོ་བ། • 

བོད་རིགས་མང་ཚོགས་ལ་ཁེ་ཕན་ཡོད་མེད་དང་། བོད་རིགས་• 

མང་ཚོགས་ཀྱི་འདོད་བློ་དང་མཐུན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་བར་བཟོ་གྲྭ་

དང་གྲོང་ཁྱེར་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་ཐལ་ཆེ་བ། 

རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གིས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་བཅའ• ་ཁྲིམས་

ཡིག་ཐོག་ཏུ་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ཙམ་ལས་ལག་བསྟར་དོན་

འཁྱོལ་ཡོང་གི་མེད་པ།  

ཁྱེད་ཀྱིས་

ཤེས་སམ། 

 དོམ་ཁྲ་ནི་འཛམ་གླིང་

ན་ཆེས་དཀོན་པའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་

ཆགས་ཤིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། དེང་

སྐབས་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་དུ་སྟོང་

ཉེན་ཆེ ་བའི ་སྲོག་ཆགས་ཤིག་

ཀྱང་ཡིན། 

 དོ མ ་ ཁྲ ་ ནི ་ སྨྱུ ག ་ མ ་

གཅིག་པུ་ཟས་སུ་བརྟེན་ནས་

འཚོ་བའི་ཟས་སྣ་གཅིག་ཅན་གྱི་

སྲོག་ཆགས་ཤིག་ཡིན་ལ། དེས་

ཉིན་རེར་སྨྱུག་མའི་མྱུ་གུ་གསོས་

པ་ཀི་ལོ་༢༠ ཙམ་ཟ་བཞིན་ཡོད།  
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ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ། 

 སྤྱིར་འཛམ་གླིང་ནང་རི་

སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་རྐྱང་གི་རིགས་

མི་འདྲ་བ་འགའ་ཤས་མཐོང་རྒྱུ་

ཡོད་ཀྱང་། དེ་དག་ལས་བོད་དང་

སོག་པོའ་ིཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་རྐྱང་

གི་རིགས་ནི། ཨེ་ཤི་ཡ་གཅིག་པུའི་

མངའ་ཁོངས་མ་གཏོགས་གླིང་

ཆེན་གཞན་ན་མེད་པའི་རྐྱང་གི་

རིགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་

ཡིན་པས། འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་

གཞན་གྱི་སྤྱན་གཟིགས་ཁང་དུ་

མཐོང་རྒྱུ་དཀོན། 

ཤྭ་བ་མཆི་དཀར། 

 ཤྭ་བ་མཆི་དཀར་ནི་བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་གཅིག་པུར་འཚོ་

གནས་བྱེད་པའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། འདི་ནི་བོད་

མ་གཏོགས་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་གཞན་གྱི་ནང་ཕལ་ཆེར་མཐོང་རྒྱུ་མེད་

པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

 འོན་ཀྱང་དུས་རབས་ཉི་ཤ འི་ལོ་རབས་བདུན་ཅུ་པའི་ནང་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་འབྲེལ་བ་བཟོ་ཐབས་སུ། ལེགས་སྐྱེས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཤྲིལིངྒ་ལ་བོད་ཀྱི་

ཤྭ་བ་མཆི་དཀར་ཕོ་མོ་ཆ་གཅིག་དང་། ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་པའི་ནང་བལ་ཡུལ་ལའང་ཤྭ་བ་མཆི་དཀར་ཕོ་མོ་ཆ་

གཅིག་ཕུལ་བ་བཅས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ་ཙམ་ལས། ཕལ་ཆེར་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ནང་བོད་ཀྱི་ཤྭ་བ་

མཆི་དཀར་འདིའི་རིགས་མཐོང་རྒྱུ་མེད། 

 སྤྱིར་ཤྭ་བ་མཆི་དཀར་འདི་ནི་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ས་ཁུལ་ཡུལ་ལུང་མང་པོ་ཞིག་ན་ཡོད་མོད། དེ་

ལས་ཀྱང་མང་ཤོས་ནི་མདོ་སྨད་ཡུལ་དུ་ཡོད་པས། མདོ་སྨད་ལ་ ‘ཤྭ་བ་མཆི་དཀར་གྱི་ཕ་ས’ ཞེས་འབོད་སྲོལ་

ཡང་ཡོད་ཟེར། 

 ཤྭ་བ་མཆི་དཀར་གྱི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་གཅིག་ནི། དེའི་མཆི་ཏོ་

དང་ཨོག་མ་བར་གྱི་སྤུ་མདོག་དཀར་པོ་ཡིན་པ་དེ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་བརྟེན་

ནས་ཤྭ་བ་འདིའི་མིང་ལའང་ ‘ཤྭ་བ་མཆི་དཀར’ ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན། 

 ཤྭ་བ་མཆི་དཀར་ནི་ལུས་སྟོབས་ཆེ་བའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་

ཤིག་ཡིན་པས། དེའི་རིང་ཚད་ལ་མི་ཊར་༢ ལྷག་དང་། མཐོ་ཚད་ལ་མི་

ཊར་༢.༥ ། ལྗིད་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་༢༥༠ ཙམ་ཡོད། 

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཁེ་ཕན་ལ་དམིགས་ཏེ་བོད་

ཀྱི་ས་ཁུལ་གང་སར་ཤྭ་གསོ་ར་བ་བཙུགས་མོད། ཤྭ་གསོ་ར་བ་དེ་དག་རང་

བྱུང་གི་ཁོར་ཡུག་དང་མི་འདྲ་བས། དེའི་ནང་ཉར་བའི་ཤྭ་བ་མཆི་དཀར་

མང་ཆེ་བ་ཡུན་རིང་འཚོ་གནས་ཐུབ་ཀྱི་མེད། དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་༡༩༥༨ ནས་

༡༩༧༩ བར་སྐྱེ་རྒུ་མདོར་བཙུགས་པའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་གསོ་ར་ཞིག་

གི་ནང་ཁྱོན་བསྡོམས་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་གྲངས་༧༡༠ ཙམ་འཛིན་བཟུང་

གིས་ཉར་ཐབས་བྱས་མོད། དེའི་ཕྱེད་ཀ་ལྷག་ཡུན་རིང་འཚོ་མ་ཐུབ་པར་

ཤི་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རེད། 

 དེ་སྔ་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་བོད་ཀྱི་ཤྭ་བ་མཆི་དཀར་

གཅིག་ལ་ཨ་སྒོར་US$.༡༣༠༠༠ བླངས་ཏེ་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཞིག་ལ་བཙོངས་པ་

དེས། བོད་ཀྱི་ཤྭ་བ་མཆི་དཀར་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་རིན་གོང་ཆེ་བའི་རི་

སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཤིག་ཀྱང་ཡིན་པ་ཤེས་ཐུབ།   



 50 འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་སློབ་དེབ། 

 50

 50

དང་པོ། གཤམ་གྱི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་དག་གི་པར་རིས་ལ་བལྟས་ཏེ་མིང་བྲིས། 

གཉིས་པ། བོད་ཀྱི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་པར་རིས་བསྡུ་རུབ་ཀྱིས་འཛིན་གྲོགས་ཕན་ 

           ཚུན་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རེས་བྱོས། 

གསུམ་པ། རང་ཉིད་སྲོག་ཆགས་གླིང་ཀ་(Zoo) ལ་འགྲོ་མྱོང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་འཛིན་གྲྭའི་ནང་སྐབས་ 

           དེའི་མཐོང་སྣང་དང་མྱོར་ཚོར་བཤད་དེ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རེས་བྱོས། 

མིང་། པར་རིས། མིང་། པར་རིས། 

སྦྱོང་ཚན། 


