
 

 

  

 

     སིཀ ིམ་ཧེ་རལཌ 
     བོམ་བོ  ༢༤    ཕི་ལོ  ༢༠༢0   ཟླ་བ  ༩   པའི་ཚེས ༢༥  རེསགཟའ་  པ་སངས    ཐེངས་ ༡༧  ཤོག་ལེབ  ༡  

 

 

     རྒྱལ་ཡངོས་ མ་ིའབརོ་ ཤསེ་ཡནོ་ ལས་རམི་( ཨེན་པ་ིཨི་པི་) །    

 

 

སྒང་ཏོག་  ཚེས་ ༢༤་ ༠༩ ་ ༢༠༢༠ :  དར་མའི་ གནས་སྐབས་ ཤེས་ཡོན་ ལས་རིམ་ གཅིག་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ མི་འབོར་ ཤེས་ཡོན་ ལས་རིམ་ ( ནེ་ཤེ་ནལ་ པོ་པུ་ལེ་ཤོན་ ཨེ་ཌུ་ཀེ་ཤོན་ པོ་རོ་
གྭ་རམ་ ( ཨེན་པི་ཨི་པི་) ཨེན་སི་ཨི་ཨར་ཊི་ ནིའུ་ དིལ ི་ མངའ་འོག་ན་ ལོ་ ལས་  སོབ་གྲྭ་ ༧ 
དང་ ནུབ་ ལས་ སོབ་གྲྭ་ ༨ ཀི་ སོབ་ཕྲུག་ཙུའི་ བར་ན་ འགྲན་སྡུར་ དོན་རྩ་ བཅུད་ཅན་ 
ཟམ་ དང་ བདེ་སིད་, རང་གི་ བོ་བདེ་ ( གཟུགས་ཀི་, སེམས་ཀི་, འདུ་ཤེས་ཅན་ དང་ ཕོ་
མོའི་)   ཨིན་ཀྲར་ནེཊ་ དང་ བར་མ་ ཡི་གེའི་ སྐོར་ བཞགས་ ཡོད་པོའི་ ཉེན་མེད་ ལག་ལེན་ 

བྱས་སྟངས་།  བི་ཌིའོ་ འདི་ སོ་སོའི་ ཀོ་ཨོར་ཌི་ནེ་ཀོྲར་ཙུ་ལོ་ ཌཡིཊ་( DIETs)  

ལོ་ དང་ ནུབ་ རོང་ཁག་ ལས་ བཏང་བོ་ སྦད་། ཡང་ གཟུགས་མཐོང་ རླུང་འཕིན་( བི་ཌིའོ་) 
འདི་ ཌཡིཊ་ ཀི་ ཁང་མིག་ན་ སྟོན་བོ་ དཔྱད་ཁྲ་ གཏོང་མཁན་ ( ཇོཆ) ཙུའི་ མདུན་ཁ་།  
ཡོངས་བསོམས་ ལས་རིམ་ རོང་ཁག་ གཉིས་ཆ་ཀི་ འདི་ ལྕམ་སྐུ་ རན་ཇུ་ པར་དྷན་ ཨིས་
ཊེཊ་  པོ་རོ གྭ་རམ་  ཀོ་ཨོར་ཌི་ནེ་ཀྲོར་ ( ཨེན་སི་པི་) ཀིས་ གོ་སིག་ གནང་ འདུག་།། 

 
ཨ་པར་ན་ &  ཧ་ིམཀ་ཤི་ ལངི་ཏམ་ ཨསེ་ཨསེ་  བརི་ཅུའལ་ ཊ་ེལའེེནཊ་ ( བཅུད་ཅན་ ཤསེ་རབ་)  ཤོ་ ༢༠༢༠ ཀི་ རྒྱལ་མཁན་ སགི་ཀོ་། 
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རྒྱ་གར་ག་ི  མསོ་ཤགོ་བསྡུ་ལས་  འགན་དཀྲ་ི། 

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

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

པརེསེ་ ནའོཊ 

འཛམ་གིང་ མི་དམངས་ དབང་གཙོའི་གཞུང་ ལན་གཅིག་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་ཀྲར་ནེ་ཤེ་ནལ་ ཝེ་བི་ནར་ ཁ་ཐད་ དང་ པོརོ་ཊོ་ཀལ་ 
ཨེ་ལེཀ་ཤོན་ བྱས་ཤད་ ཀོ་བིཌ་ ༡༩  སྐབས་ན་ ཐོག་ལོ་།  རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ ཉམས་མོང་ ཕན་ཚུན་བཤད་ཏེ་།པོབ་ལི་ཀེ་ཤོན་  གཉིས་ 
སྟོན་བོ་ ཨིན་ཌི་ཡ་ ཨེ་ -ཌྲབ་ལུ་ཨི་བི་ སེནཀྲར་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་ཀི་ བཤད་པོ་ །  ཀོ་མི་ཤོན་གིས་ 
མངའ་སེ་ གཟིགས་སྐོར་ གནང་དེ་ མ་ལག་ ཐག་བཅད་ གནང་ཤད་ སྦད་།འཛམ་གིང་ ཨེ་ལེཀ་ཤོན་ བོ་ཌིའས་ཀི་ ཁྲི་
པོ་ ཐོན་དེ་ ལོ་ གཅིག་ ཚང་བའི་ ཐོག་ལོ་ ཨེ་ལེཀ་ཤོན་ ཀོ་མི་ཤོན་ ཨོཕ་ ཨིན་ཌི་ཡ་ ད་རིང་ ཨིན་ཀྲར་ནེ་ཤོ་ནལ་ ཝེ་
བི་ནར་ དོན་རྩ་གཏམ་ ཁ་ཐད་ དང་ པོརོ་ཊོ་ཀལ་ ཀོ་བིཌ་ ༡༩ སྐབས་ན་ ཨེ་ལེཀ་ཤོན་ བྱས་ཤད་ཀི་ སྐོར་ལོ་ དཔུང་
ཚོགས་ གནང་བོ་ སྦད་།   

 

    ནུབ་ འབྲས་ལོངས  རནི་ཆནེ་སྤུངས་ བཤད་གྲྭ་ ཞབས་བརྟན་ མ་མ་ོ འཁྲུས་སྐང་ གནང་བའ་ིཔར་། 
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རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ ཉམས་མོང་ ཕན་ཚུན་ བཤད་པོ་།  འདི་ འདི་ གོ་སྐབས་ གཅིག་་འདུག་ འཛམ་གིང་ མི་དམངས་ 
དབང་གཙོའི་གཞུང་ ཐམས་ཅད་ གཅིག་ཁ་ འཛོམ་སེ་ ཀོ་བིཌ་ ༡༩ སྐབས་ན་ ཨི་ལེཀ་ཤོན་ བྱས་ཤད་ཀི་ ཉམས་
མོང་ ཕན་ཚུན་བཤད་ཤད་ཀི་།  ན་རིང་ ནམ་ལོ་ ༢༠༡༩ ཀི་ དབྱིན་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ ཚེ་ རྒྱ་གར་ ཨེ་- ཌྲབ་ལུ་ཨི་བི་ཀི་ 
ཁྲི་པོ་ ཐོན་བོ་ སྦད་  ༢༠༡༩ ལས ་  ༢༠༢༡ སང་ཏེ་ཀི་ ཐེངས་ ༤ པོ་ ཇ་ན་རལ་ ཨེ་སེམ་སྦེ་ལི་ བེན་ག་ལུ་རུ་ན་  
འབྱུང་སྐབས་།ཝེ་བ་ིནར་ སྒོ་ཕེ་རྟེན་འབྲེལ་ གནང་སེ་ མི་རེ་ རྒྱ་གར་ ཅིཕ་ ཨེ་ལེཀ་ཤོན་ ཀོ་མི་ཤི་ནར་ ཡང་ན་ ཁྲི་
པོ་ སྐུ་ཞབས་ སུ་ནིལ་ ཨ་རོ་ར་ག་ི གཏམ་བཤད་ན་ ཁག་ཀྲག་ དང་ འགག་ཉེན་ འཛམ་གིང་ན་ ཨེ་ལེཀ་ཤོན་ མེ་
ནེཆ་མེནཊ་ བོ་ཌིའིས་ཀིས་ ཐུགས་ཡོད་ བཤད་ འདུག་།མང་ འཕོད་བསྟེན་ གལ་ཆེ་བའི་ སྐབས་ ཨེ་ལེཀ་ཤོན་ དུས་
ཚོད་ ག་ཏེ་ སིག་ཤད་ དང་ བྱས་ཤད་།རྒྱལ་ཁབ་  རང་རང་ སོ་སའི་ ཨེ་ལེཀ་ཤོན་ བཅའ་ཁྲིམས་ དང་ སིད་ལུགས་
ཙུ་ འདྲ་མིན་འདྲ་ འདུག་ཀེ་། ཁོང་གིས་ བཤད་པོ་ རྒྱལ་ཁབ་ ལོ་  ཀོ་རི་ཡ་། 

 

ཨོས་ཀྲེ་ལི་ཡ་།  མ་ལ་ཝི་། ཏྭའི་ཝན་། མོང་གོ་ལི་ཡ་ དང་ གཞན་ རྒྱལ་ཁབ་ཙུ་ན་ ཨེ་ལེཀ་ཤོན་  དུས་ཚོད་ སིག་ཡིད་
པོ་ཀིས་ ལག་ཀོ་ གྲ་སིག་ དགོས་ཀོ་ མི་དམངས་ཀི་ ཉེན་སྲུང་ ཉེན་མེད་ དོན་ལོ་ ཨེ་ལེཀ་ཤོན་ བླུག་སྐབས་།  སྐུ་
ཞབས་ སུ་ནིལ་ ཨ་རོ་ར་གིས་ བཤད་པོ་ རྒྱ་གར་ན་  ཨེ་ལེཀ་ཤོན་ འདི་ མགོ་གཡོགས་  ཡ་ང་པོ་ ཁ་ཐད་ གཅིག་ 
འདེམས་སྐོ་ ལན་ཚོགས་ རྒྱ་ཆེ་ཀྲག་། འཛམ་གིང་རྒྱས་བཤད་ཀི་། སྐད་རིགས་མཁས་པའི་ འདྲ་མིན་ དང་ འདྲ་མིན་
འདྲ་ གནམ་གཤིས་ གནས་སྟངས་ བྱས་ཏེ་།  ད་ བི་ཧར་ན་ འོང་ཤད་ ཨེ་ལེཀ་ཤོན་ན་ མོས་ཤོག་ བླུག་མཁན་ བྱི་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་ སྟོང་ཕག་ ༦༥ ལས་ འབུམ་ ༡ བཟོ་བཞགས་ ཡོད་ དང་ མོསཤོག་བླུག་མཁན་ ༡༥༠༠ ཡོད་ས་ 
གཅག་ཏེ་ ༡༠༠༠ བཞགས་ཡོད་པོ་ ཁོང་གིས་ བཤད་པོ་ གནང་འདུག་།  ཡང་ ཅིཕ་ ཨི་ལེཀ་ཤོན་ ཀོ་མི་ཤི་ནར་གིས་ 
ཨི་སི་ཨའི་ཀིས་ མི་ རྒབ་རྒན་ སྐུ་གྲེས་ ། 

དབང་པོ་མ་ཚང་བོ་ཙུ་ལོ་ དང་ ཀོ་རེན་ཊེནཊ་ན་ ཡོད་མཁན་ཙུའི་ དོན་ལོ་ ཏབ་བདེ་ཀྲག་ བཟོ་བཞགས་ ཡོད་ 
ཡང་ མི་ལོ་ ༨༠ ཡན་ཏབ་དབང་པོ་མ་ཚང་མཁན་ཙུ་ལོ་ དམིགས་བསལ་ གལ་ཅན་ གཡོག་ན་ ཤུགས་ཡོད་པོ་ཙུ་  
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དང་ཀོ་བིཌ་ པོ་སི་ཏིཕ་ མོས་ཤོག་ བླུག་མཁན་ཙུའི་ དོན་ལོ་ པོའས་ཏལ་ བེལོའཊ་ ཏབ་བདེ་ཀྲག་ བཟོ་བཞགས་
ཡོད་གསུངས་འདུག་། སྐུ་ཞབས་ ཨ་རོ་ར་གིས་བཤད་པོ་ དུ་ཅི་ དབྱིན་ཟླ་ ༦ ཀོ་ན་ རྭ་ཇ་ ས་བྷ་ཀི་ ཤིཊ་ ༡༨ ཀི་ ཨེ་
ལེཀ་ཤོན་ འདི་ ལམ་ལོང་ འབྱུང་བོ་ ཨིན་།ཡང་ ཁོང་གིས་ ད་ ཨེ་ལེཀ་ཤོན་ བྱས་ཤད་ འདི་ མངའ་སེ་ ནུབ་ རྦང་
གལ་ ། ཏ་མིལ་ ན་གྲུ་། ཀེ་ར་ལ་། པན་ཌི་ཅ་རི་ དང་ ཨ་སམ་ སི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཀི་ དབྱིན་ཟླ་ མརཆ་ ཡང་ན་ ཨེ་པེ་
རལ་ བྱས་ཤད་ ཡོད་ གསུངས་འདུག་། ད་རིང་ པར་འགྲེམས་ གཉིས་ སྟོན་ཡོད་པོ་ སྐོར་ལོ་ བཤད་པོ་ རྒྱལ་ཁབ་ཙུ་
ཀི་ གདོང་ཕེད་འདྲ་བརན་ མདོར་བསྡུས་, ཨི་ཨེམ་བི་ ཚོགས་མི་ དང་ ཨེ་ -  ཌྲབ་ལུ་ཨི་བི་ཀི་ པྲཊ་ནར་ ཨོར་ག་
ནཡི་སེ་ཤོན་ དང་ ཀོ་བིཌ་ ༡༩ དང་ རྒྱལ་སི་ ཨེ་ལེཀ་ཤོན་ ཉམས་མོང་གི་ ཁོང་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་ཌི་ཡ་  སེནཀྲར་གིས ་འཛམ་གིང་ གྲྭལ་ ཇོར་ནལ་ “ ཨེ་-  ཌྲབ་ལུ་བི ་ 
ཇོར་ནལ་ ཨོཕ་  ཨི་ལེཀ་ཤོན་ ལབ་ཏེ་” ཇོར་ནལ་ “ གསར་ཤོག་ སྟོན་ཤད་  འཕེལ་སེད་ འབྱུང་ཡོད་།   

ཡང་ ཇོར་ནལ་གི་ པརའགྲེམས་ དང་པོ་ འདི་ ནམ་ལོ་ ༢༠༢༡ ཀི་ དབྱིན་ཟླ་ མརཆ་ན་ སྟོན་ཤད་ སྦད་།  འཐུས་མི་ 
༡༢༠ རྒྱལ་ཁབ་ ༤༥  ལས་ ( ཨོས་ཀྲེ་ལི་ཡ་, རྦང་ལ་རེཤ་, ཨན་གོ་ལ་, འབྲུག་, རྦ་ར་ཛིལ་, ཨར་ཇེན་ཏི་ན་, ཀམ་
བོ་ཌི་ཡ་, ཌོ་མི་ནི་ཀ་, ཕི་ཇི་, ཇོར་ཇི་ཡ་, ཨིན་ཌོ་ནེཤ་ , ཇོར་དྭན་, ཀོ་རི་ཡ་, ལི་བི་རི་ཡ་, མལ་བ་ཝི་, མལ་
དྭིཕས་, རྨང་གོ་ལི་ཡ་, རུ་ཤི་ཡ་, པེ་ལིས་ཊེན, ཤི་ ལང་ཀ་, ཏྭའི་ཝན་, སུའི་ཌེན་, ཀྲོར་ཀེ་, ཛམ་བི་ཡ་, དང་ རྒྱལ་
སི་ ཚོགས་སེ་ ༤ ཙུ་ ཞལ་འཛོམས་ གནང་བོ་ སྦད་ ད་རིང་ །  

 འཛམ་གིང་ ཨེ་ལེཀ་ཤོན་ ལན་ཚོགས་ཀི་ སི་མཐུན་ཚོགས་སེ་ འདི་ ཨེ་ལེཀ་ཤོན་ ལྟ་རྟོག་ ལན་ཚོགས་ཀི་ སིད་སྡུག་ 
སྦོམ་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་ མེམ་བར་ འདེམས་ ཡོད་། ཨི་ལེཀ་ཤོན་ ཀོ་མི་ཤོན་ ཨོཕ་ ཨིན་ཌི་ཡ་ 
འདི་ཀིས་ ཨེ་ - ཌྲབ་ལུ་ཨི་བི་ བཟོ་དབྱིབས་ཀི་ ལམ་ལུགས་ བྱས་སྟངས་ན་ ཉམས་རུབ་ གཟབ་གཟབ་ གནང་འདུ་
ཨིན་ ནམ་ལོ་ ༢༠༡༡ - ༡༢ ལས་ ཚུ་ཏེ་།། 

པ་ཝན་ དྭི་ཝན་ 

འོག་མ་  དྲུང་ཆེ་། 

 


