
 

 

  

 

     སིཀ ིམ་ཧེ་རལཌ 
     བོམ་བོ  ༢༤    ཕི་ལོ  ༢༠༢0   ཟླ་བ  ༩   པའི་ཚེས ༣༠  རེསགཟའ་  ལྷག་ཀོ་    ཐེངས་ ༡༨  ཤགོ་ལྷེབ  ༡  

 

 

འག་ོཡུལ་   བྱང་ ཤར་   ༢༠༢༠ ཀ་ི   ས་ོཕ་ེརནེ་འབལེ་   གཟུགས་མཐངོ་ རླུང་འཕནི་   བརྒྱུད་
ཏ་ེ། 

 

 

སང་ཏོག་   སེབ་ཀེམ་བར་   ༢༧ :   སིཀ ིམ་གི་ གཙོ་བོ་ བོན་པོ་ པི་ ཨེས་  ཏ་རྨང་ གཞན་ 
བྱང་ཤར་ མངའ་སེ་ཙུའི་ གཙོ བོ་ བོན་པོ་ཙུ་ མཉམ་ཅི་ སྦྲགསཀོ་ འགོ་ཡུལ་ བྱང་ཤར་མངའ་
སེ་ཙུའི་ ༢༠༢༠ ཀི་ སོ་ཕེ་རེན་འབེལ་ ཐོག་ལོ་ གཟུགས་མཐོང་ རླུང་འཕིན་ བརྒྱུད་ཏེ་།  དུ་ཅི་ 

དོན་རྩ་ འདི་ ‘ འགོ་ཡུལ་ སིད་པོ་ ཐོན་ཤད་ཀི་’ ལབ་ཏེ ་རྒྱ་གར་ ནང་སིད་ བོན་པོ་ སྐུ་
ཞབས་ ཨ་མིཏ་ ཤྭ་ ( ཁི་པོ་ ཨེན་ཨི་སི་) ཀིས་ སོ་ཕེ་རེན་འབལེ་ གནང་བོ་ ཡང་ འདི་འདི་ 
སེབ་ཀེམ་བར་ ཚེས་ ༣༠ སང་ཏེ་ འབྱུང་ཤད་། འདི་ན་ ས ྐུུྐུུ་མགོན་ མཚན་སྙན་ འདི་ ཌག་
ཊོར་ ཇེ་ཏེན་  སིང་( མངའ་སེ་ བོན་པོ་ རང་བཙན་ འགན་ཡོད་པོ་) དང་ ཌོ་ནར་གི་ ཨིན་
ཅརཆ་ སྦད་།། 

    འཛམ་གངི  བསལི་དདོ་ ལྷན་ཚགོས་ ༢༠༢༠ ཀ་ི།  

 

 

སིཀ ིམ་གི་ ན་གཞོན་ གསུམ་ མངི་ རི་ཤལ་ པན་ཌེ་ ཆ་ེཏི་, རུ་ཤ་ལི་ གོ་ལ་ེ( 
ཏ་རྨང་) དང་ ཨཤ་ཝའཏ་ ཏ་རྨང་ ཁོང་ཙུ་ ་ ཚེས་ ༢༥ དང་ ༢༦ སེབ་ཀེམ་
བར་ ༢༠༢༠ ཚེ་ ང་ཅའི་ རྒྱལ་ཁབ་ མིང་ཐོག་ སྐུ་ཚབ་ འདེམས་བྱས་ཏེ་ 
འཛམ་གིང་  བསིལ་དོད་  ལྷན་ཚོགས་(World Climate Submmit)  
༢༠༢༠ ཀི་ན་ འཛོམས་བོ་ སྦད་།  ལྷན་ཚོགས་འདི་ ཨི་ཀོ་- ནེཊ་ཝོརཀ་ཀིས་ 
གོ་སིག་ གནང་བོ་ དང་ འད་ིན་ འཐུས་མ་ིཙུ་ དང་ སྙན་གགས་ཅན་ སྐུ་
མགོན་ ལབ་མཁན་ཙུ་ དང་ བསིལ་དོད་ ཞིབ་འཇུག་པོ་ཙུ་ འད་མི ན་འད་  

རྒྱལ་ཁབ་ ༡༥ དཔེ་ན་ རྒྱ་གར་, ཛིམ་བ་བེ་ཡ་, རྒྱ་ནག་, ཡུ་ཨེས་ཨ་ེ, རྦང་

ལ་དེཤ་, ལྷོ་  ཀོ་རི་ཡ་ ནེ་པལ་ཙུ་ལས་ ཞལ་ཚགོས་ གནང་འདུག་།། 

 

 

ལྷ་ོའབས་ལངོས་ གཡང་སང་ཀསི་ དུ་ཅ་ི ལའོ་ི ལྟ་ཤལ་ འགྲུལ་ཁིམ་ 
ཐོན་སདེ་ ལུགས་སལོ་ གསབ་ དག་ཤསོ་ཀ་ི " ཧ་ིམ་ལ་ཡན་ ཧའོས་

པ་ིཊ་ལི་ཊ་ེ & ཀྲུ་རེེ་ཟའེམ་ ཨ་ེཝའརཌ "གསལོ་རས་ ཐབོ་པའོ་ི 
པར་། 
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རྒྱ་གར་ག་ི  མསོ་ཤགོ་བསྡུ་ལས་  འགན་དཀ་ི། 

ནརི་བ་ཅན་  ས་དྭན་  ཨ་ཤ་ོཀ་  རའོཌ་  ནའིུ་ དལི ་ི  ༡༡༠༠༠༡ 

ཨང་ ཨི་སི་ཨའི་། པི་ཨེན་། ༦༠ ། ༢༠༢༠                               ༠ཚེས་   ༢༡ ། ༠༩།  ༢༠༢༩                                                                                             

པེརསེ་ ནའོཊ 

འཛམ་གངི་ མི་དམངས་ དབང་གཙའོི་གཞུང་ ལྷན་གཅགི་ཏུ་ རྒྱལ་བོ་ ཀོ་བིཊ  ༡༩ སྐབས་ན་ཨེ་ལེཀ་ཤོན་ བྱས་ཤད་ཀི་ ཉམས་
མོང་ ཕན་ཚུན་ བཤད་ཤད་ཀི་།ཨི་སི་ཨའི་ཀིས་ སིན་བདག་ སོང་བོ་  ཨིན་ཀར་ནེ་ཤེ་ནལ་ ཝེ་བི་ནར་ ཁ་ཐད་ དང་ པོརོ་ཊོ་ཀལ་ 
ཨེ་ལེཀ་ཤནོ་ བྱས་ཤད་ ཀོ་བིཌ་ ༡༩  སྐབས་ན་ ཐོག་ལོ་།  རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ ཉམས་མོང་ ཕན་ཚུན་བཤད་ཏེ་།པོབ་ལི་ཀེ་ཤནོ་  གཉིས་ 
སོན་བོ་ ཨིན་ཌི་ཡ་ ཨེ་ -ཌྲབ་ལུ་ཨི་བི་ སེནཀར་ཀིས་  ཨེ་-ཌྲབ་ལུ་ཨི་བི་ ཨིན་ཌི་ཡ་  ཇོར་ནལ་ ཨོཕ་ ཨི་ལེཀ་ཤོན་ ལབ་ཏེ་ གོ་
སྐབས་ན་། 

 

 

 

 

 

 

 

 

སི་ཨི་སི་ཀིས་ བི་ཧར་ན་ ཀོ་བིཌ་ ༡༩ ནད་ཡམས་ དབུས་ན་ ཨེ་ལེཀ་ཤོན་ བྱས་ཤད་ཀ་ི བཤད་པོ་ །  ཀོ་མི་ཤནོ་གིས་ མངའ་སེ་ 
གཟིགས་སོྐར་ གནང་དེ་ མ་ལག་ ཐག་བཅད་ གནང་ཤད་ སྦད་།འཛམ་གིང་ ཨེ་ལཀེ་ཤནོ་ བོ་ཌའིས་ཀི་ ཁི་པོ་ ཐོན་དེ་ ལོ་ གཅིག་ 
ཚང་བའི་ ཐོག་ལོ་ ཨེ་ལེཀ་ཤོན་ ཀོ་མི་ཤནོ་ ཨོཕ་ ཨིན་ཌི་ཡ་ ད་རིང་ ཨིན་ཀར་ནེ་ཤོ་ནལ་ ཝེ་བི་ནར་ དནོ་རྩ་གཏམ་ ཁ་ཐད་ 
དང་ པོརོ་ཊོ་ཀལ་ ཀོ་བིཌ་ ༡༩ སྐབས་ན་ ཨེ་ལཀེ་ཤནོ་ བྱས་ཤད་ཀི་ སོྐར་ལོ་ དཔུང་ཚགོས་ གནང་བོ་ སྦད་།   

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ ཉམས་མངོ་ ཕན་ཚུན་ བཤད་པོ་།  འདི་ འདི་ གོ་སྐབས་ གཅགི་་འདུག་ འཛམ་གིང་ མི་དམངས་ དབང་གཙོའི་
གཞུང་ ཐམས་ཅད་ གཅིག་ཁ་ འཛམོ་སེ་ ཀོ་བིཌ་ ༡༩ སྐབས་ན་ ཨི་ལེཀ་ཤནོ་ བྱས་ཤད་ཀི་ ཉམས་མངོ་ ཕན་ཚུན་བཤད་ཤད་ཀི་།  
ན་རངི་ ནམ་ལ་ོ ༢༠༡༩ཀི་ དབིྱན་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ ཚེ་ རྒྱ་གར་ ཨེ་- ཌྲབ་ལུ་ཨི་བི་ཀི་ཁི་པོ་ ཐོན་བོ་ སྦད་  ༢༠༡༩ 
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ལས ་  ༢༠༢༡ སང་ཏེ་ཀི་ ཐངེས་ ༤ པོ་ ཇ་ན་རལ་ ཨེ་སེམ་སེྦ་ལི་ བེན་ག་ལུ་རུ་ན་  འབྱུང་སྐབས་།ཝེ་བི་ནར་ སོ་ཕེ་རེན་འབེལ་ 
གནང་སེ་ མི་ར་ེ རྒྱ་གར་ ཅིཕ་ ཨེ་ལེཀ་ཤོན་ ཀོ་མ་ིཤི་ནར་ ཡང་ན་ ཁི་པོ་ སྐུ་ཞབས་ སུ་ནིལ་ ཨ་རོ་ར་གི་ གཏམ་བཤད་ན་ ཁག་
ཀག་ དང་ འགག་ཉེན་ འཛམ་གིང་ན་ཨེ་ལེཀ་ཤནོ་ མེ་ནེཆ་མེནཊ་ བོ་ཌིའིས་ཀིས་ ཐུགས་ཡདོ་ བཤད་ འདུག་།མང་ འཕོད་
བསེན་ གལ་ཆ་ེབའི་ སྐབས་ ཨེ་ལེཀ་ཤནོ་ དུས་ཚོད་ ག་ཏེ་ སིག་ཤད་ དང་ བྱས་ཤད་།རྒྱལ་ཁབ་  རང་རང་ སོ་སའི་ ཨེ་ལེཀ་
ཤོན་ བཅའ་ཁམིས་དང་ སིད་ལུགས་ཙུ་ འད་མིན་འད་ འདུག་ཀེ་། ཁོང་གིས་ བཤད་པོ་ རྒྱལ་ཁབ་ ལྷོ་  ཀོ་རི་ཡ་།  ཨོས་ཀེ་ལི་
ཡ་།  མ་ལ་ཝ་ི། ཏྭའི་ཝན་། 

 

 

 

 

 

 

 

 

མོང་གོ་ལི་ཡ་ དང་ གཞན་ རྒྱལ་ཁབ་ཙུ་ན་ ཨེ་ལེཀ་ཤོན་  དུས་ཚོད་ སིག་ཡདི་པོ་ཀིས་ ལྷག་ཀོ་ ག་སིག་ དགོས་ཀ་ོ མི་དམངས་
ཀི་ ཉནེ་སྲུང་ ཉེན་མེད་ དནོ་ལོ་ ཨེ་ལེཀ་ཤོན་ བླུག་སྐབས་།  སྐུ་ཞབས་ སུ་ནིལ་ ཨ་རོ་ར་གིས་ བཤད་པོ་ རྒྱ་གར་ན་  ཨེ་ལཀེ་
ཤོན་ འདི་ མགོ་གཡོགས་  ཡ་ང་པོ་ ཁ་ཐད་ གཅིག་ འདེམས་སོྐ་ ལྷན་ཚགོས་ རྒྱ་ཆེ་ཀག་། འཛམ་གིང་རྒྱས་བཤད་ཀི་། སྐད་
རིགས་མཁས་པའི་ འད་མནི་ དང་ འད་མིན་འད་ གནམ་གཤིས་ གནས་སངས་ བྱས་ཏེ་།  ད་ བི་ཧར་ན་ འོང་ཤད་ ཨེ་ལེཀ་
ཤོན་ན་ མོས་ཤགོ་ བླུག་མཁན་ བིྱ་བ་ ༧༢ དང ་འབུམ་ ༩ ཡོད་ གསུངས་བོ་ སྦད་།  ཀོ་བིཌ་ ༡༩ བྱས་ཏེ་ ཨི་སི་ཨའི་ཀིས་ པོ་
ལིང་ ཨིས་ཊེ་ཤོན་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༠/  འཕར་པོ་ སོང་ཕག་ ༦༥ ལས་ འབུམ་ ༡ བཟོ་བཞགས་ ཡོད་ དང་ མོསཤགོ་བླུག་མཁན་ 
༡༥༠༠ ཡོད་ས་གཅག་ཏེ་ ༡༠༠༠ བཞགས་ཡོད་པོ་ ཁོང་གིས་ བཤད་པོ་ གནང་འདུག་།  ཡང་ ཅིཕ་ ཨི་ལཀེ་ཤནོ་ ཀོ་མི་ཤི་ནར་
གིས་ ཨི་སི་ཨའི་ཀིས་ མི་ རྒབ་རྒན་ སྐུ་གེས་ ། དབང་པོ་མ་ཚང་བོ་ཙུ་ལོ་ དང་ ཀ་ོརེན་ཊནེཊ་ན་ ཡདོ་མཁན་ཙུའི་ དནོ་ལོ་ ཏབ་
བདེ་ཀག་ བཟོ་བཞགས་ ཡདོ་ ཡང་ མི་ལོ་ ༨༠ ཡན་ཏབ་དབང་པོ་མ་ཚང་མཁན་ཙུ་ལོ་ དམགིས་བསལ་ གལ་ཅན་ གཡགོ་ན་ 
ཤུགས་ཡོད་པོ་ཙུ་ དང་ཀོ་བིཌ་ པོ་སི་ཏིཕ་ མོས་ཤགོ་ བླུག་མཁན་ཙུའི་ དོན་ལོ་ པོའས་ཏལ་ བེལའོཊ་ ཏབ་བདེ་ཀག་ བཟོ་
བཞགས་ཡོད་གསུངས་འདུག་། སྐུ་ཞབས་ ཨ་རོ་ར་གིས་བཤད་པོ་ དུ་ཅི་ དབིྱན་ཟླ་༦ ཀོ་ན་ རྭ་ཇ་ ས་བྷ་ཀི་ ཤིཊ་ ༡༨ ཀི་ ཨེ་ལཀེ་
ཤོན་ འདི་ ལམ་ལྷངོ་ འབྱུང་བོ་ ཨིན་། 

ཡང་ ཁོང་གིས་ ད ་ ཨེ་ལཀེ་ཤནོ་ བྱས་ཤད་ འདི་ མངའ་སེ་ ནུབ་ རྦང་གལ་ ། ཏ་མལི་ ན་གྲུ་། ཀེ་ར་ལ་། 
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པན་ཌི་ཅ་རི་ དང་ ཨ་སམ་ སི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཀི་ དབིྱན་ཟླ་ མརཆ་ ཡང་ན་ ཨེ་པེ་རལ་ བྱས་ཤད་ ཡོད་ གསུངས་འདུག་། ད་རིང་ 

པར་འགེམས་ གཉིས་ སོན་ཡོད་པོ་ སོྐར་ལོ་ བཤད་པོ་ རྒྱལ་ཁབ་ཙུ་ཀི་ གདོང་ཕེད་འད་བརན་ མདོར་བསྡུས་, ཨི་ཨེམ་བི་ 
ཚོགས་མི་ དང་ ཨེ་ -  ཌྲབ་ལུ་ཨི་བི་ཀ་ི པྲཊ་ནར་ ཨོར་ག་ནཡི་སེ་ཤོན་ དང་ ཀོ་བིཌ་ ༡༩ དང་ རྒྱལ་སི་ ཨེ་ལཀེ་ཤོན་ ཉམས་
མོང་གི་ ཁངོ་གིས་ གསུངས་བོ་   འདི་འདི་ ཕན་ཐོགས་པོའི ལག་ཅ་ འབྱུང་ཤད་ ཞིབ་འཇུག་ གནང་མཁན་ཙུ་ དང་ ལག་ལེན་
ལ་མཁས་པ་ཅན་ཙུའི་ དོན་ལོ་།  ཁོང་གིས་ བཤད་པོ་  ཨེ་ -  ཌྲབ་ལུ་བི་ ཨིན་ཌ་ིཡ་  སེནཀར་གིས ་འཛམ་གངི་ གྲྭལ་ ཇོར་

ནལ་ “ ཨེ་-  ཌྲབ་ལུ་བི ་ ཇོར་ནལ་ ཨོཕ་  ཨི་ལེཀ་ཤོན་ ལབ་ཏེ་” ཇོར་ནལ་ “ གསར་ཤོག་ སོན་ཤད་  འཕེལ་སེད་ འབྱུང་
ཡོད་།  ཡང་ ཇོར་ནལ་གི་ པརའགེམས་ དང་པོ་ འདི་ ནམ་ལོ་ ༢༠༢༡ ཀི་ དབིྱན་ཟླ་ མརཆ་ན་ སོན་ཤད་ སྦད་།  འཐུས་མི་ 

༡༢༠ རྒྱལ་ཁབ་ ༤༥  ལས་ ( ཨོས་ཀེ་ལི་ཡ་, རྦང་ལ་རཤེ་, ཨན་གོ་ལ་, འབྲུག་, རྦ་ར་ཛལི་, ཨར་ཇེན་ཏི་ན་, ཀམ་བོ་ཌི་ཡ་, 

ཌོ་མི་ནི་ཀ་, ཕི་ཇི་, ཇོར་ཇི་ཡ་, ཨིན་ཌོ་ནཤེ་ , ཇོར་དྭན་, ཀོ་རི་ཡ་, ལ་ིབི་རི་ཡ་, མལ་བ་ཝི་, མལ་དྭིཕས་, རྨང་གོ་ལི་ཡ་

, རུ་ཤི་ཡ་, པེ་ལིས་ཊནེ, ཤ་ི ལང་ཀ་, ཏྭའི་ཝན་, སུའི་ཌནེ་, ཀོར་ཀེ་, ཛམ་བི་ཡ་, དང་ རྒྱལ་སི་ ཚོགས་སེ་ ༤ ཙུ་ ཞལ་
འཛོམས་ གནང་བོ་ སྦད་ ད་རིང་ །  

 

 

 

  

འཛམ་གངི་ ཨེ་ལཀེ་ཤནོ་ ལྷན་ཚོགས་ཀི་ སི་མཐུན་ཚགོས་སེ་ འདི་ ཨེ་ལཀེ་ཤནོ་ ལྟ་རགོ་ ལྷན་ཚོགས་ཀི་ སིད་སྡུག་ སོྦམ་པོ་ 
གཅིག་ཡིན་ འཛམ་གིང་ན་།    ད་ལྟོ་ ཨེ་ - ཌྲབ་ལུ་ཨི་བི་ ལོ་ ༡༡༥ ཨི་ཨེམ་བི་ མེམ་བར་ དང་ ༡༦  རི་ཇི་ནལ་ ཨེ་སོ་སེ་ཤོན་ 
ཐམས་བ་ ཨེ་སོ་ཤིའཊ་ མམེ་བར་ འདམེས་ ཡདོ་། ཨི་ལཀེ་ཤནོ་ ཀོ་མི་ཤོན་ ཨོཕ་ ཨིན་ཌི་ཡ་ འདི་ཀིས་ ཨེ་ - ཌྲབ་ལུ་ཨི་བི་ 
བཟོ་དབིྱབས་ཀི་ ལམ་ལུགས་ བྱས་སངས་ན་ ཉམས་རུབ་ གཟབ་གཟབ་ གནང་འདུ་ཨིན་ ནམ་ལོ་ ༢༠༡༡ - ༡༢ ལས་ ཚུ་ཏེ་།། 

 

པ་ཝན་ དྭ་ིཝན་ 

འོག་མ་  དྲུང་ཆེ་། 

 

 


