
WHAT IS ECOTOURISM 
AND HOW CAN IT HELP 
YOUR COMMUNITY?  
ཅི་ཞིག་ལ་skyེས་ཁམས་yuལ་skོར་ཟེར་ཞིང་དེས་
yེད་kyི་ས་གནས་ལ་ཕན་ཅི་ltར་ཐོག 



People have been traveling for many centuries, 
starting with the famous explorers who went on long 
dangerous journeys to find out what was out there 
More and more people over the last century started 
to travel as a way to relax from work and to visit 
and experience places that are different from 
where they live. 

 



Tourism yuལ་skོར།

Tourism is the world’s largest industry. 
    yuལ་skོར་ནི་འཛམ་gིlང་stེང་ཆེས་ཆེ་བའི་ཚAང་ལས་ཡིན། 

China’s tourism industry is also expanding quickly and will soon be 
the world second largest travel and tourism economy.  

    kruང་གDའE་yuལ་skོར་ཚAང་ལས་kyང་མgyོགས་པDའE་ངང་rgy་ཇེ་ཆེར་འgོr་བཞིན་པ་དང་།  མི་  
    འgyངས་པར་འཛམ་gིlང་གི་ཨང་གཉིས་པའི་yuལ་skོར་ཚAང་ལས་su་འgyuར་ངེས། 

Despite major disruptions, tourism will continue to grow substantially 
    བར་ཆད་དང་བཀག་འགོག་གང་འdr་ཡོད་ནའང་yuལ་skོར་ཚAང་ལས་mu་འuད་du་rgy་ཆེན་ 
    པDའE་ངང་འཕེལ་rgyས་འgོr་rgyu་





The Chinese government has listed tourism as one of the 
major business in the Tibetan areas kruང་གDའE་sིrད་གuང་གིས་yuལ་
skོར་ཚAང་ལས་བོད་yuལ་gyི་ཆེས་ཆེ་བའི་ཚAང་ལས་grས་su་བཞག་ཡོད། 
The government has began building transport and other 
infrastructure to open up remote areas and prepare for 
tourism development sིrད་གuང་གིས་འgིrམ་འgruལ་དང་rmང་གཞིའི་འǳuགས་
skruན་gyི་by་བ་འགོ་བrʦམས་ཏེ་ཞིང་འbོrག་ས་uལ་gyི་yuལ་skོར་ལས་རིགས་འǳuགས་skruན་byེད་
rgyuར་gr་sgrིག་byེད། 
Over 8 million tourists visited the Tibetan areas in 
2011spyི་ལོ༢༠༡༡ལོར་yོན་བsdོམས་yuལ་skོར་བ་ས་ཡ་བrgyད་lhག་བོད་yuལ་du་yིན།





Tourism can bring many opportunities for local 
communities.  

   yuལ་skོར་ཚAང་ལས་kyིས་ས་གནས་མང་ཚAགས་ལ་གོ་skབས་མང་པོ་skruན་uབ། 

But tourism can also present challenges and create 
problems  

   འོན་kyང་དེ་ཡིས་rོག་འཛiང་དང་གནད་དོན་ཡང་skruན་sིrད།



Many local communities want to get involved in the tourism industry, however 
they often do not have the necessary knowledge and skills to plan and prepare  
properly for tourism business. Because of this:   
ས་གནས་མང་ཚAགས་yuལ་skོར་ཚAང་ལས་su་uགས་འདོད་ruང་།ཁོང་ཚAར་དེར་འཆར་གཞི་འགོད་པ་དང་gr་sgrིག 
byེད་པའིའbེrལ་ཡོད་kyི་ཤེས་by་དང་ལག་rʦལ་མེད།  དེའི་rkyེན་gyིས། 

1. Local communities can miss opportunities to do tourism business or get    
        tourism jobs 
        ས་གནས་མང་ཚAགས་kyིས་yuལ་skོར་ཚAང་ལས་གཉེར་བ་དང་ཡང་ན་yuལ་skོར་ཚAང་ལས་skོར་gyི་   
        ལས་ཀ་རེག་པའི་གོ་skབས་འཆོར་ངེས། 
2.  Significant environmental damage can take place.  
     ཁོར་yuག་ལ་གནོད་skyོན་ཚབ་ཆེན་ཐེབས་sིrད། 
3.  Culture and traditions of local communities can be threatened or destroyed 
   ས་གནས་kyི་རིག་གནས་དང་གོམ་sོrལ་ལ་ཉེན་ཁ་དང་གཏོར་བཤིག་ཕོག་sོrད།



1. Local communities can miss opportunities to do 
tourism business or get tourism jobs because: 

     ས་གནས་མང་ཚAགས་kyིས་yuལ་skོར་ཚAང་ལས་གཉེར་བ་      

     དང་ཡང་ན་yuལ་skོར་ཚAང་ལས་skོར་gyི་ལས་ཀ་་རེག་པའི་   

     གོ་skབས་འཆོར་ངེས། rgyu་མཚན་ནི།



Outside tourism businessmen using local resources without benefits for the local communities  
ས་གནས་kyི་ཐོན་uངས་ས་གནས་མང་ཚAགས་ལ་ཁེ་ཕན་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ངང་yི་ནས་ཐོན་པའི་ཚAང་པ་དག་  གིས་བེད་spyོད་དང་ལོངས་spyོད་byེད་པ། 



Job opportunities are taken by outsiders because locals may not have the right education 
and tourism business skills yet  
ས་གནས་མང་ཚAགས་ལ་འbེrལ་ཡོད་kyི་ཤེས་by་དང་ལག་rʦལ་མེད་པས་ལས་uགས་གོ་skབས་མང་ཆེ་ཤས་yི་ནས་ཐོན་པའི་མི་ཡིས་sgེར་འཛiན་byས་
ཡོད། 



Disrupting or destroying existing local livelihoods  
sŋར་ཡོད་kyི་འཚA་བ་རོལ་stངས་སམ་འཚA་ཐབ་བཀག་འགོག་དང་གཏོར་བrlག་གཏོང་བ། 



Aggressive competition from outside businessmen forces local entrepreneurs out of business  
yི་ནས་ཐོན་པའི་ཚAང་བའི་ཛ་drག་ཆེ་བའི་འgrན་rʦོད་kyི་ས་གནས་kyི་ཚAང་ལས་ལ་ཉན་ཁ་བཟོས་བ། 



2. Significant environmental damage can take 
place 

    ཁོར་yuག་ལ་གནོད་skyོན་ཚབ་ཆེན་ཐེབས་sིrད།



Dramatic increases in white waste and other rubbish  
གད་sིགས་kyི་རིགས་མངོན་གསལ་du་་ཇེ་མང་du་འgོr་བ། 







Deforestation and erosion ཐིང་ནགས་rʦ་་གཏོར་དང་ཉིལ་ཟད། 



Disturbing and killing wildlife  
རི་skyེས་sོrག་ཆག་གསོད་པ་དང་དེ་དག་ལ་གནོད་བskyེད་པ། 



Overuse and pollution of local water supplies 
ས་གནས་kyི་u་ལ་འབོག་བཙAག་བཟོ་བ་དང་ཚད་ལས་བrgལ་ནས་བཀོལ་spyོད་byེད་པ། 



Badly designed infrastructure and building development  
ཁང་བ་དང་rmང་གཞིའི་འǳuགས་skruན་gyི་བཟོ་བཀོད་མི་ལེགས་པ། 



3. Cultural and traditions of local communities can 
be threatened or destroyed 

 ས་གནས་kyི་རིག་གནས་དང་sོrལ་rgyuན་ལ་གཏོར་བrlག་ཐེབས་ངེས།



Physical damage to cultural sites from too many visitors 
 རིག་གནས་ཆགས་yuལ་ལ་མgོrན་པD་ཡtང་drགས་ནས་དངོས་ཡོད་kyི་རིག་གནས་ལ་གཏོར་བrlག་ཐེབས་པ།བ༹ 





Disruption of traditional activities through lack of respect and understanding by visitors  
yuལ་skོར་བ་rnམ་ལ་guས་བཀར་དང་ཆ་rgyuས་མེད་པའི་sོrལ་rgyuན་gyི་རིག་གནས་duས་ཆེན་ལ་གཏོར་བrlག་ཐེབས་པ། 



 Impact of outside ideas and values on local community  
yིའི་lt་བ་དང་རིན་ཐང་ངན་པའི་uགས་rkyེན་ས་གནས་ལ་ཐེབས་པ། 





What is ecotourism?་ཅི་ཞིག་ལ་skyེས་ཁམས་yuལ་skོར་ཟེར།

Ecotourism is: “Responsible travel to natural areas 
that conserves the environment and improves the 
well-being of local people.”  

skyེས་ཁམས་yuལ་skོར་ཞེས་པ་ནི་འགན་uར་རང་བཞིན་ldན་པའི་ས་གནས་kyི་ཁོར་yuག་
ལ་sruང་skyོབ་དང་ས་གནས་མང་ཚAགས་kyི་འཚA་བ་ཇེ་ལེགས་su་གཏོང་བའི་yuལ་skོར་
gyི་rnམ་པ་ཞིག་ཡིན། 

                                         (TIES, 1990) 

 



Definition

Ecotourism uses nature for tourism purposes in such 
a way that it can be enjoyed by visitors but is not 
destroyed in the process of being visited and is 
therefore available for future generations to enjoy  

skyེས་ཁམས་yuལ་skོར་gyིས་རང་byuང་ཁོར་yuག་ལ་བrེtན་ནས་yuལ་skོར་གཉེར་བ་དང་། 
yuལ་skོར་བས་kyང་ljོངས་rgyuའི་གD་རEམ་rོད་ཁོར་yuག་དང་རིག་གནས་ལ་གཏོར་
བrlག་མི་byེད་པས་རང་byuང་ཁོར་yuག་དང་རིག་གནས་དེ་དག་rེjས་རབས་པ་rnམ་
gyིས་kyང་ལོངས་spyོད་byེད་uབ།





 Eco tourism business brings more economic 
opportunities to local communities by: 

 skyེས་ཁམས་yuལ་skོར་gyི་ཚAང་ལས་ཡིས་ས་གནས་མང་ཚAགས་ལ་དཔལ་
འbyོར་gyི་གོ་skབས་skruན་ངེས།



Creating more jobs for local people  
ས་གནས་མང་ཚAགས་ལ་by་བའི་གོ་skབས་skruན་པ། 











Gives existing environmental and cultural resources a real economic value  
sŋར་ཡོད་kyི་ཁོར་yuག་དང་རིག་གནས་ལ་དཔལ་འbyོར་gyི་རིན་ཐང་skruན་ངེས། 





Building of infrastructure services that locals can share with visitors  
ས་གནས་མང་ཚAགས་kyིས་yuལ་skོར་པ་དང་མཉམ་རོལ་byེད་ཆོག་པའི་ཁང་པ་སོགས་rmང་གཞིའི་འǳuགས་skruན་དང་ཞབས་uའི་ལས་རིགས་kyི་
འǳuགས་skruན། 





Supporting local businesses through using local products and services.  
ས་གནས་kyི་ཐོན་rǳས་དང་ཞབས་u་བཀོལ་བ་ལ་བrེtན་ནས་ས་གནས་རང་གི་ཁེ་ལས་ལ་rgyབ་skyོར་byེད་པ། 





Supporting local social projects  
ས་གནས་kyི་spyི་ཚAགས་ལས་རིགས་ལ་རམ་འདེགས་byེད་པ། 







Ecotourism limits its impact on the environment by: 
skyེས་ཁམས་yuལ་skོར་gyིས་གཤམ་གསལ་ltར་ཁོར་yuག་ལ་ཐེབས་པའི་uགས་rkyེན་ཇེ་uང་

tu་གཏོང་uབ།



Using natural resources without destroying them  
གནོད་མི་བskyེལ་བའི་ངང་རང་byuང་ཁོར་yuག་བཀོལ་spyོད་byེད་པ། 
 



Setting up proper waste management systems 
 འོས་འཚམས་kyི་གད་sིགས་དོ་དམ་sgrིག་འǳuགས་འǳuགས་པ། 



Providing environmental education and training for locals, visitors and guides  
snེ་ཤན་པ་དང་yuལ་skོར་པ།ས་གནས་yuལ་མི་བཅས་ལ་ཁོར་yuག་sruང་skyོབ་skོར་kyི་sོlབ་གསོ་དང་གསབ་sbyོང་byེད་པ། 







Proper visitor management  
འོས་འཚམས་kyི་yuལ་skོར་པ་དོ་དམ་sgrིག་འǳuགས་ཡོད་པ། 



Use of clean energy sources nuས་uགས་གཙང་མ་བཀོལ་བ། 



Proper design of roads and management of vehicles  
uལ་མuན་gyིས་rgy་ལམ་བཟོ་བཀོད་དང་rlངས་འཁོར་དོ་དམ་byེད་པ།



Ecotourism can protect local culture and 
traditions by: 

skyེས་ཁམས་yuལ་skོར་gyིས་གཤམ་གསལ་ltར་ས་གནས་kyི་རིག་
གནས་དང་sོrལ་rgyuན་ལ་sruང་skyོབ་byེད་uབ། 

      
   



Creating a reason to protect and preserve cultural and historical sites  
རིག་གནས་དང་ལོ་rgyuས་uལ་བཞག་ལ་sruང་skyོབ་དང་rgyuད་འཛiན་byེད་པར་rgyu་rkyེན་ཅིག་བskruན། 



Creating value and pride in maintaining local traditions and sense of identity.  
 ས་གནས་kyི་གོམས་sོrལ་rgyuད་འཛiན་དང་ 





Encouraging respect of local culture and traditions through education of guides, locals and 
visitors  
snེ་ཤན་པ་དང་yuལ་skོར་པ།ས་གནས་yuལ་མི་བཅས་ལ་sོlབ་གསDby�ད་པར་བrེtན་ནས་རིག་གནས་དང་ 
གོམས་sོrལ་ལ་བrʦི་བkuར་byེད་པར་skuལ་འདེབས་གཏོང་བ། 





Promoting small groups of visitors instead of mass tourism (less volume, high income tourism)  
 yuལ་skོར་པའི་grངས་ཀ་ཚAད་འཛiན་byེད་པ་ལས་གང་འདོད་gyིས་yuལ་skོར་བ་མང་པD་rEད་ནས་མི་ཡོང་ 
བར། yuལ་skོར་བའི་གངས་ཀ་ཇེ་uང་ལ་གཏོང་rgyu་དང་ཡོངས་འབབ་ཇེ་མཐོ་གཏོང་བ། 



Recent development of the Tibetan Plateau is bringing 
dramatic changes to local communities  

ཉེས་ཆེར་བོད་*ལ་,ི་འཕེལ་0ས་1ིས་བོད་ས་གནས་དག་ལ་འ4ར་5ོག་ཆེན་པོ་7ན་ཡོད།   





Ecotourism offers a livelihood where locals can use 
natural environments, traditional culture and historic 
sites to bring economic and social benefits. (quality 
of life)  

skyེས་ཁམས་yuལ་skོར་gyིས་ས་གནས་མང་ཚAགས་ལ་འཚ;་ཐབས་ཅིག་7ན་>བ། ས་གནས་མང་
ཚ;གས་1ིས་ས་གནས་1ི་རང་Aང་ཁོར་Cག Dོལ་Eན་,ི་རིག་གནས་དང་ལོ་Eས་1ི་དོན་Fིང་5ན་
པའི་ས་གནས་དག་བེད་Gད་ནས་དཔལ་འHོར་,ི་ཡོང་འབབ་དང་Gི་ཚ;གས་1ི་ཁེ་ཕན་ལ་ཕན་ཐོག་
བ7ན་ངེས།



Eco tourists

Eco tourists like to spend time in nature, learn about the environment, connect with local  

people and experience local lifestyles. Therefore typical eco tourism products are: 

  Iེས་ཁམས་Cལ་Jོར་བ་Kམས་རང་Aང་ཁོར་Cག་ལ་ལོངས་L་Gོད་པ་དང་། ས་གནས་1ི་མང་ཚ;གས་ལ་འMེལ་འNེས་དང་ས་གནས་1ི་མཚ;་བ་རོལ་Oངས་ལ་ཉམས་L་Pོང་E་སོགས་ལ་
དགའ་བས་Iེས་ཁམས་Cལ་Jོར་,ི་དཔེ་མཚ;ན་རང་བཞིན་,ི་ཚ;ང་Rས་ནི་གཤམ་གསལ་Tར། 

Nature tours like trekking, mountaineering, cycling tours, camping  
 Uང་འVལ་0ག་པ། རི་ལ་འཛXགས་པ། Yགས་Z་བཞོན་པ་དང་ [ར་འ\བ་པ་སོགས་རང་Aང་]ོངས་^_`་རིགས། 

Accommodation like home stays, community run  guesthouses and camp grounds 
  གཞིས་ཀ ས་གནས་མང་ཚ;གས་1ི་གཉེར་བའི་འbོན་ཁང་དང་[ར་འ\བ་སའི་ས་སོགས་འbོན་པོ་བcགས་ས། 

Cultural tours like visiting local artisans, art courses, study tours, pilgrimages, guided tours to 
monasteries and other cultural and historic sites  

 རིག་གནས་1ི་]ོངས་E་སོགས་དཔེར་ན། ས་གནས་1ི་d་eལ་པ་ལ་T་Jོར་ལ་འbོ་བ། ས་གནས་1ི་d་eལ་ལ་fོབ་Gོང་Hེད་པ། fོབ་Gོང་རང་བཞིན་,ི་T་Jོར། འཇལ་Jོར་Hེད་པ། 
དགོན་པ་དང་ལོ་Eས་1ི་དོན་Fིང་5ན་པའི་ས་ཆ་དག་ལ་T་Jོར་h་འbོ་བ། 



Horse trekking  
Z་བཞོན་པ་དང་Uང་འVལ་0ག་པ། 



Horse trekking  
Z་བཞོན་པ་དང་Uང་འVལ་0ག་པ། 



Home stay ས་གནས་1ི་iིམ་ནས་jོད་པ།



Home stay ས་གནས་1ི་iིམ་ནས་jོད་པ།



Camping [ར་འ\བ་པ།



Community experiences ས་གནས་1ི་འཚ;་བ་ཉམས་L་Pོང་བ།



Cycle tours Yགས་T་བཞོན་ནས་འbོ་བ།



Trekking Uང་འVལ་0ག་པ།  



Mountaineering རི་ལ་འཛXགས་པ། 



Cultural tours



Educational tours fོབ་གསོའི་]ོངས་E། 



Pilgrimage གནས་འཇལ།



Picnics kིང་ཁ་གཏོང་བ།



Souvenirs Nན་Zེན་དངོས་པོ། 



Ecotourism is a good option for your local community 
because you can utilize the natural beauty and cultural 
richness of your surroundings to generate income for 
your community and protect your local culture and 
environment.  

Iེས་ཁམས་Cལ་Jོར་ནི་iོད་1ིས་bོང་པ་ལ་མཚ;ན་ན་དཔལ་འHོར་,ི་ཡོང་mོ་ཇེ་མང་གཏོང་>བ་པའི་ཐབས་
ལམ་ཡག་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། iེད་1ིས་རང་གི་རིག་གནས་དང་རང་Aང་ཁོར་Cག་གི་མཛXས་བ་བཀོལ་ནས་
ཡོང་mོ་ཇེ་མང་གཏོང་>བ་པ་མ་ཟད་ས་གནས་1ི་རིག་གནས་དང་དཔལ་འHོར་ལའང་oང་Iོབ་Hེད་>བ། 



         Thank you!


