
གནས་�ལ་གསར་འ	ན།གནས་�ལ་གསར་འ	ན།གནས་�ལ་གསར་འ	ན།གནས་�ལ་གསར་འ	ན།    

�་་�ན་�་ཚོགས་ ཚོགས་འ��་ �་�་དང་ལམ་�ོལ་གཏན་འཇགས་ཚོགས་�ང་�་ ཞལ་འཛོམས་འ ་ !མ་"ག་#་ ད་

$ས་%ོ་པ་ 'ས་འཛོམས་(་བ་ (Convention Centre) ནང་#་,་ འ-་འ.ད་མཛད་གནང་/། 

�་0་ ༨ པ�་2ས་ ༣༡ ལས་�་0་ ༩ 2ས་ ༡ �ན་ 6ན་ངས་ག6ས་8་$ང་#་ ཚོགས་9་:ན་པ�་ ཞལ་འཛོམས་

འ ་ནང་ �་་�ན་;་<ལ་ཁབ་ ༢༠ @་Aག་�་ནང་ལས་ �་ཚོགས་8་འBས་�་ ༡༠༠ Cགཔ་Aག་དང་ �་ཚོགས་ནང་Dག་

E་གནང་�་འ-་དཔོན་ @་ལས་ �་་�ན་�་ཚོགས་ ཚོགས་འ��་འ-་དཔོན་�་�ས་ ལ་གཏོགས་མཛད་གནང་དོ་ཡོདཔ་

:ན་མས། འGག་<ལ་ཁབ་8ས་ འ ་བHམ་མ�་ #ང་Dོགས་�་ཚོགས་8་ ཞལ་འཛོམས་འ-་འIན་འཐབ་�་@་ འ-་དང་པ་

དང་ གལ་གནད་ཅན་Aག་:ན་མས། 

འBས་�་�་ཚན་;་ལ་ཁར་ �་་�ན་�་ཚོགས་ ཚོགས་འ��་ Lད་འMན་དང་ ཡོངས་Nབ་Oང་Pན་ག6ས་ཡང་ ལ་

གཏོགས་མཛད་གནང་དོ་ཡོདཔ་:ན་མས། 

ཞལ་འཛོམས་@་ཁར་ འGག་�་�་ཚོགས་8་ ཚོགས་ཁང་ག6ས་8་ �་�་དང་ལམ་�ོལ་ཚོགས་�ང་�་ འBས་�་ ༡༢ 8ས་

ཡང་ འ-་འ.ད་བQན་འRལ་ནང་#་ ལ་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ �་S་ཚོགས་ཚོགས་དཔོན་ འTགས་Uད་བཟང་པོ་

དང་ �་S་W་འMན་ %-ས་བསོད་ནམས་Xན་དགའ་ @་ལས་ འGག་#་ འཛམ་Yང་�་ཚོགས་ -ང་འZལ་ལས་$མ་;་

གཏན་འཇགས་[་ཚབ་�་�ས་ཡང་ ལ་གཏོགས་མཛད་གནང་ཡོདཔ་:ན་མས། 

འGག་�་འBས་�་�་ཚན་@་ �་�་དང་ལམ་�ོལ་ཚོགས་�ང་�་ འBས་�་ ༡༢ :ནམ་དང་ @་ཡང་ <ལ་ཡོངས་ཚོགས་�་

ལས་ འBས་�་ ༥ དང་ <ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ�་ལས་ འBས་�་ ༧ :ན་མས། 

@་ཁར་ [་མ'ན་གཙོ་བོ་ �་S་_ོན་Pན་ %-ས་2་$ང་̀ ོབས་<ས་མaག་�ས་ འ-་འ.ད་Qན་འRལ་bབས་ གcངས་

བཤད་གནང་�་ནང་ འGག་<ལ་ཁབ་8་ཁ་Bག་ལས་ �་�་དང་ལམ་�ོལ་;་ གལ་གནད་ཅན་;་གནད་དོན་�་e་ 'ས་བfར་

འབད་9�་དོན་#་ �་ཚོགས་8་འBས་��་ཞལ་འཛོམས་ འ-་འIན་འཐབ་�གས་�་དང་གAག་ཁར་ <ལ་ཁབ་སོ་སོར་ལས་

ོན་�་ འBས་�་�་ཚན་�་#་ ོན་པ་hགས་སོ་ཡོད་iར་གcངས་གནང་/། @་མ་ཚད་ _ོན་Pན་མaག་�ས་གcངས་�་ནང་ 

�་ཚོགས་8་འBས་�་�་�ས་ �་��་ནང་#་ གལ་ཅན་;་Dག་འགན་བjམ་པ�་bབས་ འBས་�་�་�ས་ ལམ་�ོལ་དང་

འRལ་བ�་གནད་དོན་e་ གcང་'ས་གནང་ད-པ་ ཁག་P་བ�་kར་ལས་གcངས་གནང་/། #ང་Dོགས་ནང་འlད་#་ འ ་

བHམ་མ�་ ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་�་འ ་�ས་ ད�གས་དོན་བ<་Pཝ་,་nབ་o་འབད་pང་ མ་འོངས་པར་ Hང་Dོགས་8་

གནད་དོན་ནང་ ་`བས་མ་བ@ཝ་ཐོན་པ�་bབས་ Bགས་ལས་ཡོལཝ་:ན་མས་iར་གcངས་/། 

6ནམ་ག6ས་8་$ང་ འBས་�་�་ཚན་�་�ས་ j་མང་ལམ་�ོལ་ ཡར་<ས་གཏང་9�་དོན་#་ ཐབས་ལམ་དང་ �་་�ན་

ནང་ qར་�ོལ་ལམ་#གས་ rན་sང་འབད་9་དང་ �་་�ན་བར་ན་ བt་དོན་དང་བuད་འRལ་འvལ་$གས་8་ཐོག་ལས་ 

འRལ་མBན་བཟོ་9་ @་ལས་ �་་�ན་ �་ཚོགས་8་ངན་Cད་#་<བ་འགལ་ ཨམ་s�་�་ཚོགས་8་འBས་�་�་�་ �་་

�ན་�་ཚོགས་8་ཚོགས་འ�་དང་ གAག་�ས་གAག་#་ _ོ་གཏད་ཅན་;་ བསམ་འཆར་ཡར་yད་གཏང་9་དང་ འཛམ་Yང་ 

aས་#གས་�་�་བར་ན་ མBན་འRལ་བཟོ་9་�་ zས་པ�་ 'ས་aད་ཁག་ ༩ e་ 'ས་བfར་གནང་9་:ན་མས།   



གཏན་འཇགས་ཚོགས་�ང་ཞལ་འཛོམས་8་ W་འMན་དང་ W་འMན་འོགམ་ @་ལས་ {ན་འ-ད་པ་�་ བཙག་འB་འབད་

|ནམ་ལས་ ཞལ་འཛོམས་འ-་བ}གས་གནངམ་དང་འRལ་ ཚོགས་དམངས་མོས་མBན་;་ཐོག་ལས་ �་S་ ཚོགས་དཔོན་ 

འTགས་Uད་བཟང་པོ་ W་འMན་དང་ ཐ�་hནཌ་�་ �་S་ ཡོངས་Nབ་ 9་�ཐ་ མཐོང་hགས་འ ་ W་འMན་འོགམ་དང་ 

�མ་བྷོ་�་ཡ་�་ �་S་ ཡ་ར་སོ�་འ ་ {ན་འ-ད་པ་,་ འ@མས་བkས་འབད་/།  

�་S་ཚོགས་དཔོན་འTགས་Uད་བཟང་པོ་�ས་ འGག་�་ལམ་�ོལ་;་ བསམ་ག|་འ ་ <ལ་ཡོངས་དགའ་�ད་དཔལ་འཛོམས་

ནང་ གསལ་བ�ད་འབད་དོ་བHམ་,་ གAག་e་ར་གནས་9་Uན་པར་ འ�ར་བ�ས་འ�་Lད་པ་Aག་:ནམ་ལས་ �་ཚོགས་

8་'ས་བfར་འ ་ འGག་#་འ-་འIན་འཐབ་9་�་ འོས་འབབ་ཡོདཔ་,་ �་འ.ད་གcང་བཤད་ནང་ གcངས་གནང་/།  

�་་�ན་ �་ཚོགས་ཚོགས་འ��་ Lད་འMན་ �་S་ �ག་ཊར་ �་�ོན་ �ལ་;ས་ ཞལ་འཛོམས་འ ་�ས་ འཛམ་Yང་�་

�་�ོབས་བ<་ཆ་ ༦༠ �་ [་ཚབ་,་བཅའ་མར་གཏོགས་�་ �་ཚོགས་8་འBས་�་�་#་ #ང་Dོགས་དང་ <ལ་��་གདོང་

hན་�་#་ 'ས་བfས་ གནས་bབས་བS་སོར་ @་ལས་ མཐོང་jང་ ཉམས་�ོང་�་ བS་སོར་འབད་@་ འོས་འབབ་ཅན་;་ 

ཐབས་ལམ་དང་ཐབས་�ས་�་ བ`ོན་9�་ས་lངས་Aག་:ནམ་,་ བཤད་A།  

�་་�ན་�་ཚོགས་ཚོགས་འ��་ ཡོངས་Nབ་Oང་Pན་ �་S་ �ག་ཊར་ མོག་�་�ཐ་ $་ཛར་ �་Tད་8ས་ �་་�ན་<ལ་

ཁབ་�་�ས་ �་ཚོགས་8་མBན་འRལ་@་ གནད་དོན་ག་A�་ཐད་ལས་འབད་pང་ hགས་ཤོམ་,་ ལག་hན་འཐབ་�གས་པ་

Aན་ ད་�ོ�་གནས་`ངས་ནང་ nབ་འ�ས་hགས་ཤོམ་,་ འཐོན་�གས་iར་གcངས་/།  

�་་�ན་ �་ཚོགས་8་ཚོགས་འ�་འ ་ �་ལོ་ ༡༩༩༩ #་ ག|་བ}གས་འབད་��་ |་བ@་ཅན་;་ �་་�ན་�་ཚོགས་

8་མBན་ཚོགས་དང་འWལ་ �་ལོ་ ༢༠༠༦ #་ ག|་བ}གས་འབད་ཡོདཔ་:ན་མས། �་་�ན་ �་ཚོགས་8་ཚོགས་འ��་

ནང ་ �་ཚོགས་8་འBས་�་ ༤༢ དང་ གཞན་འBས་�་ ༡༧༠ ཡོདཔདང་ འ ་ནང་ འGག་�་�་ཚོགས་ནང་ལས་ འBས་

�་ ༢ 8་ོད་W་ཡོདཔ་:ན་མས།  

�་་�ན་ �་ཚོགས་8་ཞལ་འཛོམས་འ ་ འGག་�་�་ཚོགས་8ས་ འ-་འIན་འཐབ་:ན ་མས། 

�་་�ན་ �་ཚོགས་ཚོགས་འ��་�་�་དང་ལམ་�ོལ་གཏན་འཇགས་ཚོགས་�ང་�་ �་ཕན་དང་ ལས་དོན་�་ནང་ ངན་Cད་

8་གདོང་hན་འབད་9་དང་ གསོ་བ�་འོད་བoན་ནང་ %ང་བ@ན་འཐོབ་9་ �ོས་�ས་ནག་ཚོང་བཀག་དམ་འབད་9་ @་ལས་ 

མBན་འRལ་དང་མཉམ་འRལ་ ད�ལ་ཕོངས་མར་ཕབ་དང་ j་མང་ལམ་�ོལ་�་ �དཔ་:ན་མས།  

ཞལ་འཛོམས་འ ་ནང་ ཐག་$ང་ས�་ <ལ་ཁབ་  ་རན་དང་ རག་་ཡ་ ¡་¢་ ས�་པར�་ :་རག་ @་ལས་ :་£ན་དང་ 

X་/¤་ <ལ་ཁབ་�་�་ འBས་�་�་ཚན་@་�་�ས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་:ན་མས།   
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