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སྤྱི་ཚེས་: ༢༤-༠༤-༢༠༡༣
གནས་ཚུལ་གསར་སྟོན།

གནད་དོན་: རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་བཙག་འཐུ་༢༠༡༣ གྱི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས།
༉

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དགའ་སྤྲོ་དང་བཅས་པའི་ཐོག་ལས་ མི་མང་ཡོངས་ལུ་ཞུ་དོན་འདི་ཡང་ སྤྱི་

ཚོགས་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་བཙག་འཐུ་༢༠༡༣ གྱི་དོན་ལུ་ བུམ་ཐང་། ཆུ་ཁ། དར་དཀར་ན། མགར་ས། ཧཱ།
ལྷུན་རྩེ། མོང་སྒར། སྤ་རོ། པདྨ་དགའ་ཚལ། སྤུ་ན་ཁ། བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར། བསམ་རྩེ། གསར་སྤང་། ཐིམ་ཕུག།

བཀྲིས་སྒང་། བཀྲིས་གཡང་རྩེ། ཀྲོང་གསར། རྩི་རང་། དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་། དེ་ལས་ གཞལ་སྒང་ཚུ་གི་འདེམས་ཁོངས་ཉི་
ཤུ་ནང་ ཁ་ཙ་སྤྱི་ཚེས་༢༣-༤-༢༠༡༣ ལུ་ ག་ནི་བ་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་འབད་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་བཙག་འཐུའི་དོ་འགྲན་འབད་མི་འདེམས་ངོ་བསྡོམས་༦༧ ཡོད་
མི་ནང་ལས་ མི་ངོམ་༢༠ འདི་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ཏེ་བཙག་འཐུ་གྲུབ་ཡོདཔ་ལུ་ དགའ་སྤྲོ་དང་བཅས་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་

ཨིན། ད་རེས་དྲོ་པ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྫོང་ཁག་༢༠ ནང་གི་ བཙག་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་བརྡ་འཕྲིན་སྤེལཝ་དང་
དུས་མཉམ་ལུ་ འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་ནང་ལུ་ རང་སོའི་ངོ་ཚབ་ཀྱི་བཙག་འཐུ་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན་

འདི་ཚུ་ཡང་

ཨང་

མིང་གསལ་

ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ངོས་
འཛིན་འདྲ་པར་ཨང་།

རྫོང་ཁག

༡

ཉི་མ།

10103000508

བུམ་ཐང་།

༢

པདྨ་བསྟན་འཛིན།

11410006470

ཆུ་ཁ།

༣

བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ།

10305001620

དར་དཀར་ན།

ངོ་པར།

1

༤

སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ།

10402000085

མགར་ས།

༥

ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།

10501000467

ཧཱ།

༦

བསྟན་པ་རྡོ་རྗེ།

10602000012

ལྷུན་རྩེ།

༧

བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག།

10710001978

མོང་སྒར།

༨

ཀ་ཀ་ཚེ་རིང་།

10811001791

སྤ་རོ།

༩

འཇིགས་མེད་རིན་འཛིན།

10905002564

པདྨ་དགའ་ཚལ།

11009001202

སྤུ་ན་ཁ།

༡༠ རིན་འཛིན་རྡོ་རྗེ།

༡༡ འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།

11104002493

༡༢ སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ།

11216000365

བསམ་གྲུབ་
ལྗོངས་མཁར།
བསམ་རྩེ།

2

༡༣ དཱན་བྷ་དུར་མོང་གར།

11303001900

གསར་སྤང་།

༡༤ ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན།

11402000256

ཐིམ་ཕུག།

༡༥ བསོད་ནམས་ཀུན་དགའ།

11513002276

བཀྲིས་སྒང་།

༡༦ བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས།

11607002667

བཀྲིས་གཡང་རྩེ།

༡༧ མཐར་ཕྱིན།

11703001835

ཀྲོང་གསར།

༡༨ ཀ་མཱལ་བྷ་དུར་གུ་རུང་།

11806001593

རྩི་རང་།

༡༩ བཀྲིས་རྡོ་རྗེ།

11913000025

༢༠ པདྨ་གྲགས་པ།

12001001711

དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་།

གཞལ་སྒང་།

རྫོང་ཁག་༢༠ ནང་ལུ་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་༣༧༩,༨༡༩ ཡོད་མི་ནང་ལས་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་བསྡོམས་

༡༧༡,༥༤༤ གིས་རང་སོའི་ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་ནང་ལས་ མི་ངོམ་༡༤༧,༥༧༧ ཚུ་གིས་ ཚོགས་རྒྱན་ས་ཁོངས་༨༥༠
ནང་ མི་ངོ་བོ་འབད་འགྱོ་སྟེ་ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་༢༣,༩༦༧ གྱིས་ འགྲེམ་ཐོག་རྒྱན་ཤོག་
ཐོག་བཙུགས་ཏེ་ཡོད།

3

ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་བར་འོང་མི་གི་སྤྱིར་བཏང་རྒྱ་ཆ་འདི་ ༤༥.༡༧

ཨིན་མས།

མི་མང་ཡོངས་ལུ་ཞུ་དོན་འདི་ཡང་ རྫོང་ཁག་༢༠ ནང་ལུ་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཡོངས་བསྡོམས་༣༨༠,༠༩༩

ཡོད་མི་གི་བརྡ་དོན་སྤེལ་ཡོད་མི་གི་ཚབ་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གི་བཙག་འཐུ་༢༠༡༣ གི་དོན་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༡-༡-༢༠༡༣

ཚུན་ལུ་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་༣༧༩,༨༡༩ ཨིནམ་ལས་ འདི་ཚུ་གྲལ་ལས་ ཕོ་༡༩༢,༧༩༩
དང་ མོ་༡༨༧,༠༢༠ ཨིན་མས། ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་གི་ཁ་གྲངས་བསྡོམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཞུགས་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ བཙག་འཐུའི་
ཐོ་ཡིག་ནང་ ཆོས་སྒོར་ཞུགས་མི་གི་མི་ངོམ་༢༧༠ ཕྱིར་བསལ་བརྐྱབ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡི།

ས་གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུའི་སྐབས་ལུ་ མོ་བཏབ་བཟུམ་འབད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་ འདེམས་ཁོངས་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་
ནང་ལུ་ འདེམས་ངོ་ཆ་མཉམ་གྱིས་ བསྐུལ་བསྒྲངས་འབད་ནི་གི་སྤྱི་སྙོམ་འཛོམས་འདུ་ (འདེམས་ངོ་རེ་རེ་གིས་ མི་སེར་ཚུ་
འཛོམས་འདུ་ནང་འབོ་མ་དགོཔ་) འདི་ ད་རེས་ཀྱི་བཙག་འཐུ་འདི་གི་སྐབས་ལུ་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་འབད་ ལག་ལེན་དངོས་
འཐབ་འབད་ཡི། དེ་གིས་མ་ཚད་ རྫོང་ཁག་༢༠ ཆ་མཉམ་ནང་ལུ་ བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ཚུ་ གཞི་
བཙུགས་འབད་ཡི།

ལྷན་ཚོགས་ལུ་

གཞལ་སྒང་རྫོང་ཁག་ནང་

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་

ཕུད་རྡོག་

གཅིགཔ་འདི་མ་གཏོགས་མ་ལྷོད་ རྩོད་རྙོགས་འདི་ ལྷན་ཚོགས་ཚུན་གྱི་གནས་རིམ་ལུ་རང་ མཐོ་གཏུགས་འབད་ཡི་ རྩོད་
རྙོགས་འདི་ནང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཡང་ སྤྱི་ཚེས་༣-༨-༢༠༡༣ ལས་ བཀག་ཆ་འབད་དེ་ཡོད་མི་ལུ་མ་གནས་པར་ ཞིང་སྒྲུབ་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་གི་རྩ་བོ་བཟའ་ཚང་གཉིས་ལུ་

ཉེས་ཆད་བཀལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་

ཕང་མཁར་རྒེད་འོག་གི་འདེམས་ངོ་

ཨོ་རྒྱན་ཆོས་འཕེལ་ལུ་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གནང་བ་མེད་པར་ ངོ་སྤྲོད་བལྟ་སྐོར་འབད་ཡོད་མི་ལུ་ ཉེན་བརྡ་བྱིན་ཡི།
འགྲེམ་ཐོག་རྒྱན་ཤོག་གི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོད་མི་༩,༡༧༤ “ཆ་མེད་” སོང་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཐོབ་སྟེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ ཞུ་ཡིག་༥,༣༨༠
ཚུ་ འགྲེམ་ཐོག་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་གི་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ཞུ་བ་ཕུལ་སྟེ་ཡོདཔ་ལུ་མཐོང་ཡི། དེ་འབདཝ་ལས་ཞུ་
ཡིག་༣,༩༧༤ རྐྱངམ་ཅིག་ ཆ་མེད་སོང་ཡོདཔ་ལུ་ ངེས་བདེན་གྱི་འཛིན་ཐོ་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ ཆ་མེད་སོང་ཡོད་མི་གྱངས་ཁ་འདི་
རྣམ་རྟོག་ལང་དགོཔ་ཅིག་མིན་འདུག། འདི་ཚུ་ གནད་ཁག་ཆེ་བའི་བརྡ་དོན་ དཔེ་འབདནི་ ཁ་བྱང་ཚངམ་འབད་མ་བཀོདཔ་
དང་ ཡང་ཅིན་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ངོས་འཛིན་འདྲ་པར་གི་ཨང་ འཛོལ་སྟེ་བཀོད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ བྱ་ཐབས་མེད་པར་ ཆ་
མེད་གཏང་དགོཔ་ལུ་འཐུག་ནུག།
དེ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་བཙག་འཐུའི་དོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་ཚུ་གིས་ ནོར་འཕྲུལ་ག་དེ་ཉུང་ཉུང་བཟོ་ཐོག་
ལས་ འགྲེམ་ཐོག་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ནང་ དོན་སྨིན་ཅན་འབད་གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་དང་ ཕྱི་
རྒྱལ་ཚུ་ནང་ རྒྱན་ཤོག་ཡུན་འགྱང་མེད་པར་སྤྲོད་ཐབས་ལུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ཚུ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ཡར་
དྲག་གཏང་ཐབས་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག།
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ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཉིམ་དེ་ཁར་ ཚོགས་རྒྱན་ས་ཁོངས་ཚུ་དང་ གྲངས་རྩིས་ལྟེ་བ་ག་སྟེ་ལུ་ཡང་ བྱ་སྟབས་མ་བདེ་བའི་དཀའ་ངལ་
སྦོམ་ག་ནི་ཡང་མ་བྱུང་པར་ ལེགས་ཤོམ་སོང་སྟེ་ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་ རྫོང་ཁག་ཉི་ཤུ་ཆ་མཉམ་ནང་རང་ བཙག་འཐུ་འདི་
ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབདཝ་ཨིན།
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་བཙག་འཐུ་༢༠༡༣ འདི་ དེ་ཅིག་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ལུ་འགྱུར་ཡོད་མི་འདི་ གཙོ་བོ་རང་ བཙག་འཐུ་

འགོ་འདྲེན་སྤྱི་ཁྱབ་༢༠ བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་སྤྱི་ཁྱབ་འོག་མ་༣༩ ཞིབ་རོགས་བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་སྤྱི་ཁྱབ་༢༠༥ ངོས་ལེན་
འགོ་དཔོན་༢༠ ཞིབ་རོགས་ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་༢༨ ཚོགས་རྒྱན་འགོ་དཔོན་༤,༢༥༠ དེ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་
སྡེ་དང་ བསྟན་སྲུང་དམག་སྡེ་གི་བདེ་སྲུང་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལས་ བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ དང་

འདོད་ཐོག་ལས་ འཚེར་སྣང་མེད་པར་ ཅི་ལྕོགས་གང་ལྕོགས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་གནངམ་ལས་བརྟེན་ཨིན།

བཙག་འཐུ་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ལྟ་རྟོག་པ་༢༠ ཕྲ་དོན་ལྟ་རྟོག་པ་༢༧ རྒྱ་གར་ལས་མི་ངོ་༤ དང་ ཕ་རཱནསི་ (France)
ལས་མི་ངོ་༡ འབད་ རྒྱལ་སྤྱི་བརྡ་བརྒྱུདཔ་བསྡོམས་མི་ངོ་༥ གིས་ ལྟ་རྟོག་འབད་དེ་ཡོད། བརྡ་བརྒྱུད་སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཐོག་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན་པ་འདི་གིས་ ངོས་འཛིན་གྲུབ་པའི་བརྡ་བརྒྱུད་ལས་སྡེ་ཁག་

༡༡ དང་ བརྡ་བརྒྱུད་ལས་བྱེདཔ་༡༨༨ ཀྱིས་ བཙག་འཐུའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཁྱབ་
སྤེལ་འབད་ནི་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་འབད་དེ་ཡོད། ཁོང་གི་སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ་འདི་ལུ་བལྟ་ཞིནམ་ལས་ མ་འོངས་
པའི་བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཆེ་ནི་དོན་ལས་ ཉམས་མྱོང་ཚུ་ལེན་ནི་ཨིན།

མ་དངུལ་གྱི་ཐད་ཁར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༠༠ གི་སྔོན་རྩིས་ཡོངས་བསྡོམས་སྟོན་ཡོད་མི་དེ་ལས་ དངུལ་ཁྲམ་ས་ཡ་༨.༧༡ པ་
འདི་ མི་མང་བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་མ་དངུལ་འབད་ འདེམས་ངོ་ཚུ་ལུ་བགོ་བཀྲམ་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༨,༥ འདི་ མི་མང་རྩོད་འགྲན་དང་ བསྐུལ་བསྒྲགས་ཀྱི་མཁོ་ཆས་ལས་དོན་ཚུ་ལུ་ སྔོན་རྩིས་བཏོན་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༥༠ འདི་ རྫོང་ཁག་ཚུ་ནང་ ལཱ་རིགས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ལུ་ བགོ་བཀྲམ་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༡༡.༣ འདི་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ལུ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༤ འདི་ དྲག་པོའི་བསྟན་སྲུང་དམག་སྡེ་ལུ་
གཏང་སྟེ་ཡོད། མ་དངུལ་དང་ཟད་འགྲོའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ ཟླ་ངོ་གསུམ་ལས་ཡུན་འགྱང་མེད་པར་ མི་མང་གིས་ཤེས་ཚུགསཔ་ལུ་
གྲ་སྒྲིག་འབད་འོང་།
གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ཁ་གསལ་ཚུ་ བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་
http://www.election-bhutan.org.bt/NCResult2013 ནང་ལས་གཟིགས་ཚུགས།
བཙག་འཐུའི་ལག་ཁྱེར་འདི་

དུས་ཡུན་ཉིན་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་

བཙག་འཐུ་གྲུབ་པའི་འདེམས་ངོ་ཚུ་ལུ་ཕུལ་ནི་ཨིན།

སྤྱི་ཚེས་༢༦-༤-༢༠༡༣

ལུ་

མི་དམངས་ཡོངས་ལུ་ཞུ་དོན་དེ་ཡང་ བཙག་འཐུའི་བཤེར་ཡིག་གི་དུས་ཡུན་འདི་ ད་རེས་སྤྱི་ཚེས་༢༤-༤-༢༠༡༣ ལས་འགོ་
བཙུགས་

སྤྱི་ཚེས་༨-༥-༢༠༡༣

གི་ཕྱི་རུའི་ཆུ་ཚོད་༥.༠༠

ལུ་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་པའི་དྲན་གསོ་འབདཝ་ཨིནམ་ལས་

དེ་
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འབདཝ་ལས་ གལ་སྲིད་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ག་གིས་རང་ རང་མོས་དང་རྣམ་དག་གི་བཙག་འཐུ་འདི་
ལུ་ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ ཁྲིམས་ལུགས་ལས་འགལ་བ་་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་མ་འབད་པའི་གནད་དོན་ལས་བརྟེན་

བཙག་འཐུའི་དུས་ཡུན་སྐབས་ བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལམ་ལུགས་ཐོག་ བཏོན་ཡོད་པའི་གྲོས་ཆོད་ལུ་ ཁེ་རྒུད་

མ་བཏུབ་མི་ ཚོགས་རྒྱན་ཉིམ་གྱི་བྱ་རིམ་ དེ་ལས་ ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆ་ཚུ་རྩིས་ཏེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་འདི་གི་བཙག་

འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་བཤེར་ཡིག་འདི་ཕུལ་དགོ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་བཙག་འཐུ་ དེ་ཅིག་མཐར་འཁྱོལ་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་པར་འོང་མི་དང་ ལྷག་བསམ་
རྣམ་དག་འབད་

དང་འདོད་ཆེ་བའི་ཐོག་ལས་

བརྩོན་ཤུགས་སྦོམ་སྐྱེད་དེ་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ཡོད་མི་འབྲེལ་གཏོགས་ཅན་གྱི་བཙག་

འཐུའི་འགོ་དཔོན་ཡོངས་རྫོགས་ བདེ་སྲུང་ལས་བྱེདཔ་ ཚོགས་རྒྱན་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཨིན།
དེ་མ་ཚད་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལཱ་འགན་འབག་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཡོད་མི་ ལྷན་ཁག་ ལས་ཁུངས་ རྫོང་ཁག་ དྲུང་ཁག་
རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ བརྡ་བརྒྱུད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འགྱུར་བ་མེད་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཡོད་མི་ལུ་ཡང་ དགའ་ཚོར་ཡོད།
དེ་འབདཝ་ལས་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་བཙག་འཐུ་༢༠༡༣ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་
སྐབས་ལུ་ཡང་ མཉམ་རུབ་འབད་ལཱ་འབད་འོང་མནོ་བའི་རེ་བ་ཡོད།

མཇུག་རང་ གུས་བཏུད་ཆེན་མོའི་སྒོ་ལས་ དཔལ་ལྡན་སའི་དབང་པོ་ ༧མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ ཐུགས་
ཀྱི་མཁྱེན་རབས་ཡངས་པའི་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་ཟབ་མོ་དང་ སྨན་ལྗོངས་ཆོས་ཀྱི་དབུ་

ཁྲིད་དམ་པ་ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཞབས་ལས་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ལས་ དམངས་གཙོའི་བཙག་འཐུ་འདི་
གི་དོན་ལས་ ཐུགས་སྨོན་གནང་ཡོད་མི་དང་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་ རབ་སྡེ་ དགོན་སྡེ་ བླམ་ སློབ་དཔོན་ཚུ་གི་སྐུ་དང་དྲི་མ་དང་

ཐུགས་སྨོན་བཟང་པོ་གནང་ཡོད་མི་ལུ་ བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུགས་ལས་ སྒོ་གསུམ་གཡོ་བ་མེད་པའི་ གུས་གཏུད་ཀྱི་

དགའ་ཚོར་ཧིངས་ལས་རང་ཕུལཝ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི།

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ།
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