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དྲི་སི་/ཁྲི་འཛིན་/༢༠༡༧/༤༠༩༩      སྤྱི་ཚེགས་ ༢༦/༡༢/༢༠༡༧ 
   

བརྡ་འཕྲིན། 

 
འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡངོས་ཚགོས་འདུའི་འདེམས་ཁོངས་ཚུའི་མཐའ་དཔྱད་བཅད་མཚམས་བཀའ་རྒྱ་ ༢༠༡༧། 

༉ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་༢༤ (༤) པའི་མངའ་འོག་གཞི་བཙུགས་གྲུབ་པའི་ འབྲུག་གི་བཅད་
མཚམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ འདེམས་ཁོངས་ཚུའི་མཐའ་དཔྱད་བཅད་མཚམས་བཀའ་རྒྱ་ 
༢༠༡༧ ཅན་མ་འདི་ དགའ་སོྤྲ་དང་བཅས་པའི་ཐོག་ལས་ གསར་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།   

རྫོང་ཁག་ཉི་ཤུའི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འདེམས་ཁྲི་གི་ཁ་གྱངས་ཡོངས་བསོྡམས་འདི་ ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་འདེམས་
ཁོངས་༤༧ ཚུའི་ མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ས་མཚམས་ཚུ་ལུ་ སྒྱུར་བཅོས་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ རང་འཇགས་བཞག་སྟེ་ཡོད།  

བཅད་མཚམས་འཆར་གཞི་ཟིན་བྲིས་འདི་ མི་མང་ཡོངས་ལུ་ བརྡ་འཕྲིན་/ཁྲི་འཛིན་/༢༠༡༧/༣༨༣༣ སྤྱི་ཚེས་༦-༡༡-༢༠༡༧ 
ཅན་མའི་ཐོག་སྤེལ་ཏེ་ སྤྱི་ཚེས་༢༠-༡༡-༢༠༡༧ ལས་ ༤-༡༢-༢༠༡༧ ཚུན་གྱི་བར་ན་ རྫོང་ཁག་ཉུ་ཤུ་ཆ་མཉམ་ནང་ མི་
དམངས་སྙན་གསན་འགོ་འདྲེན་སྐབས་ལུ་ བསམ་འཆར་དང་བསམ་ལེན་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡི། རྫོང་ཁག་༢༠ ཚུ་ནང་གི་མི་
དམངས་སྙན་གསན་འདི་ནང་ རྒཔོ་ དམངས་མི་ ཁྲོམ་དཔོན་ རྒེད་འོག་དང་ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ལས་ གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས་ཚུ་ རྫོང་
བདག་དང་རྫོང་ཁག་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ གྲལ་གཏོགས་འབད་དེ་ཡོད། མི་དམངས་ཀྱི་ངོས་ལེན་བསམ་འཆར་ཚུ་ མཐའ་
དཔྱད་བཅད་མཚམས་བཀའ་རྒྱ་མ་སོྟན་པའི་གོང་གི་ སྤྱི་ཚེས་༡༥ དང་ ༢༡-༡༢-༢༠༡༧ ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ 
བཅད་མཚམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༣༡ པའི་ནང་ མཐིལ་ཕྱིན་གྱི་གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡི།  

གྲོས་བསྡུར་ཚུ་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་
འདེམས་ཁྲི་བགོ་བཀྲམ་དང་ འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་ས་མཚམས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དགོངས་
དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འབྲུག་གི་འདེམས་ཁོངས་བཅད་མཚམས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༢ ཅན་
མའི་ནང་ དམིགས་བསལ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་  

༤.༡. ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་རེ་རེ་གི་ ནུས་ཤུགས་འདྲ་མཉམ་ཡོདཔ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ རྫོང་ཁག་ནང་འཁོད་ཀྱི་འདེམས་
ཁོངས་ཁ་གྲངས་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མིའི་གྲངས་ཚད་དེ་དང་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ ཤོ་སྙོམ་
བཟོ་དགོ།  

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ ་ལྷན་ཚོགས།
ELECTION COMMISSION OF BHUTAN 
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ཨིན་རུང་ གཤམ་འཁོད་གནད་དོན་གཞན་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཞིབ་བལྟས་འབད་ཞིནམ་ལས་ བརྩི་འཇོགས་འབད་
དགོ།  

༤.༢. འདེམས་ཁོངས་ཅིག་ ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་བདག་སྐྱོང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་དང་ ས་མཚམས་ནང་འཁོད་ ས་གནས་
ཁྱབ་ཚད་གཅིག་བསྒྲིལ་གནས་ཐོག་གི་ ཁེ་ཕན་མཐུན་རྐྱེན་དོན་ལས་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ མཉམ་འབྲེལ་ཡོདཔ་
དགོ།  

༤.༣. འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་བཅད་མཚམས་བཟོ་བའི་སྐབས་ བཅད་མཚམས་ནང་འཁོད་ལུ་ བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་   
འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ།  

༤.༤. འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་བཅད་མཚམས་བཟོ་བའི་སྐབས་ སའི་ཆགས་ཐངས་དང་ ངོ་རྟགས་གྱི་རྣམ་པ་ དཔེ་
འབདན་ རི་ གཙང་ཆུ་ གཞུང་ལམ་གྱི་རིགས་གཞན་ཚུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ།  

༤.༥. སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་དང་འདེམས་ངོ་ཚུ་ ཁོང་རའི་འདེམས་ཁོངས་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ དཀའ་ངལ་མེད་པར་ མཉམ་
འབྲེལ་འབད་ཚུགས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་སོྤྲད་ཐབས་ལུ་ འདེམས་ཁོངས་འདི་ ནང་འཁོད་སྦྲེལ་མཐུན་ཐོག་ 
བར་བཅད་མེདཔ་སྦེ་བཟོ་དགོ།  

༤.༦. མཐའ་དཔྱད་བཅད་མཚམས་ཀྱི་རིམ་པ་དེ་གིས་ ས་ཆའི་རྒྱ་ཚད་ མཐའ་ཟུར་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ མི་རློབས་ཁ་
གཏོར་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ གང་དྲག་ཐོག་ ཞིབ་བལྟས་འབད་དེ་ བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ།  

༧.༤. བཅད་མཚམསལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འདེམས་ཁྲི་བགོ་བཀྲམ་གྱི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་
ཚོགས་འདུའི་འདེམས་ཁོངས་རེ་གི་རྒྱ་ཚད་གནས་ཚད་འདི་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་བསྡོམས་ 
༡༠,༠༠༠ ལུ་གཞིར་བཞག་ཐོག་འབད་དགོ། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འདེམས་ཁྲི་གཉིས་ལས་མ་
ཉུངམ་དང་ བདུན་ལས་ལྷག་སྟེ་ རྫོང་ཁག་ག་ལུ་ཡང་ བགོ་བཀྲམ་མི་འབད། 

 

རྫོང་ཁག་ཉི་ཤུ་ཚུ་ནང་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འདེམས་ཁོངས་༤༧ གྱི་ཁ་གསལ་ཚུ་ཡང་ གཤམ་འཁོད་ཐིག་ཁྲམ་༡ 
པའི་ཐོག་གསལ་སོྟན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་  
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ཨང་ རྫངོ་ཁག འདེམས་ཁོངས རྒེད་འགོ/ཁྲོམ་སྡེ་ 
ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཚོགས་
རྒྱན་སྐྱུར་མིའི་མི་རོླབས་ 

(༨-༥-༢༠༡༧) 

༡. བུམ་ཐང་། 
ཚོགས་འདུ་༠༡༠༡ ཆོས་འཁོར།_ སྟང་།  ཆོས་འཁོར། སྟང་། ཁྲོམ་སྡེ། ༥,༧༢༡
ཚོགས་འདུ་༠༡༠༢ ཆུ་མིག། _ ཨུ་ར། ཆུ་མིག།  ཨུ་ར། ༣,༤༩༨

༢ ༤/༡ ༩,༢༡༩

༢. ཆུ་ཁ། 

ཚོགས་འདུ་༠༢༠༡ སོྦང་སྒོར། _ 
སྐྱབས་ཆ། 

བྱག་ཕོྱགས། སོྦང་སྒོར། 
སྐྱབས་ཆ། དར་ལ།  
གད་སྟག་ན། 

༡༣,༥༡༢

ཚོགས་འདུ་༠༢༠༢ ཕུན་ཚོགས་གླིང་། 

གདུང་ན། དགེ་གླིང་།  
ལོག་ཅི་ན། སྨད་བཏབ་ཁ། 
ཕུན་ཚོགས་གླིང་། 
བསམ་འཕེལ་གླིང་། ཁྲོམ་སྡེ།

༡༠,༢༢༨

༢ ༡༡/༡ ༢༣,༧༤༠

༣. དར་དཀར་ན། 

ཚོགས་འདུ་༠༣༠༡ འབྲུག་རྗེས་སྒང་། _ 
བརྩེ་ཟ།      

འབྲུག་རྗེས་སྒང་། སྒོ་བཞི། 
དཀར་ན། ཁེ་སྦིས་ས། 
ལ་རྒྱབ། གཙང་ཁ། བརྩེ་ཟ།
ཁྲོམ་སྡེ། 

༡༡,༥༢༡

ཚོགས་འདུ་༠༣༠༢ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ། _ 
བཀྲིས་ལྡིང་། 

རོྡ་རོ་ན། གེ་སར་གླིང་།
ཀརྨ་གླིང་།  ལྷ་མོའི་རྫིང་
ཁ། ནི་ཅུ་ལ།  
བཀྲིས་ལྡིང་། བཙན་མདའ་
སྒང་།   

༡༡,༣༢༧

༢ ༡༤/༡ ༢༢,༨༤༨
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ཨང་ རྫོང་ཁག འདེམས་ཁོངས རྒེད་འོག/ ཁྲོམ་སྡེ། 
ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཚོགས་
རྒྱན་སྐྱུར་མིའི་མི་རློབས་  

(༨-༥-༢༠༡༧) 

༤. མགར་ས། 
ཚོགས་འདུ་༠༤༠༡ ཁ་སྨད།_ལུང་ནག་ན།  ཁ་སྨད། ལུང་ནག་ན།   ༩༦༨
ཚོགས་འདུ་༤༠༢ ཁ་སོྟད། _ ལ་ཡ། ཁ་སོྟད། ལ་ཡ། ཁྲོམ་སྡེ། ༩༦༦

༢ ༤/༡ ༡,༩༣༤

༥. ཧཱ། 

ཚོགས་འདུ་༠༥༠༡ སྦྱིས། _ སྐར་
ཚོགས། _ དབུས་སུ།

སྦྱིས། སྐར་ཚོགས། དབུས་སུ། 
ཁྲོམ་སྡེ། ༣,༩༨༢

ཚོགས་འདུ་༥༠༢ གསང་སྦས་ཁ། དགའ་སྐྱིད་གླིང་། ས་དམར། 
གསང་སྦས། ༣,༣༦༡

༢ ༦/༡ ༧,༣༤༣

༦. ལྷུན་རྩེ། 

ཚོགས་འདུ་༠༦༠༡ སྒང་ཟུར། _ སྨིན་
རྒྱས།       

སྒང་ཟུར། མཁོ་མ། ཀུར་སོྟད།    
སྨིན་རྒྱས། ཁྲོམ་སྡེ།  ༧,༧༡༧

ཚོགས་འདུ་༦༠༢ སྨན་སྦིས། _བཙན་
མཁར།    

རྒྱ་རས།  སྨན་སྦིས། སྨད་མཚོ།  
བཙན་མཁར།    ༧,༦༤༤

༢ ༨/༡ ༡༥,༣༦༡

༧. མོང་སྒར། 

ཚོགས་འདུ་༠༧༠༡ 
དགྲ་མེད་རྩེ། _  
སྔ་ཚང་།    
 

བ་ལམ།  ལྕགས་ས་མཁར།     
དགྲ་མེད་རྩེ། ན་རང་། སྔ་ཚང་།  
ཤེར་མུ་ཧཱུྂ། ཐང་རོང་།   

༡༢,༦༠༠

ཚོགས་འདུ་༧༠༢ སྐྱེངས་མཁར། _  
ཝེ་རིང་ལ།  

དགོངས་འདུས། འགྱུར་མེད།   
སྐྱེངས་མཁར། ས་གླིང་། 
སི་ལམ་སྦིས།   

༡༠,༢༥༤

ཚོགས་འདུ་༧༠༣ མོང་སྒར།   ཆ་གླིང་། འབྲས་སྤུངས། མོང་སྒར། 
ཙ་ཀ་གླིང་། རྩ་མང་། ཁྲོམ་སྡེ། ༡༠,༠༠༨

༣ ༡༧/༡ ༣༢,༨༦༢

༨. སྤ་རོ། 

ཚོགས་འདུ་༠༨༠༡ རོྡ་དཀར། _ ཤར་པ། རོྡ་དཀར། ལུང་གཉིས། ན་རྒྱ།  
ཤར་པ། ༨,༢༠༩

ཚོགས་འདུ་༠༨༠༢ 
ལམ་གོང་། _  
ཝང་ལྕང་།   

 

རོྡབ་ཤར་རི། རོྡ་སྟེང་། ཧཱུྂ་རལ། 
ལམ་གོང་།  བཙན་ཏོ། ཝང་ལྕང་། 
ཁྲོམ་སྡེ།   

༩,༥༡༢

༢ ༡༠/༡ ༡༧,༧༢༡
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ཨང་ རྫངོ་ཁག འདེམས་ཁོངས རྒེད་འགོ/ ཁྲོམ་སྡེ། 
ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཚགོས་
རྒྱན་སྐྱུར་མིའི་མི་རོླབས་ 

(༨-༥-༢༠༡༧) 

༩. པདྨ་དགའ་ཚལ། 

ཚོགས་འདུ་
༠༩༠༡ མཁར།_གཡུ་རུང།  ཕྱི་མུང་། ལྕོང་ཤིང་།

གདུང་སྨད། མཁར། གཡུ་རུང།  ༩,༠༣༢

ཚོགས་འདུ་
༠༩༠༢ ན་ནོང་།_ཤུ་མར། ན་ནོང་། ཤུ་མར། བཟོ་སྦལ།

ཁྲོམ་སྡེ། ༨,༨༠༩

ཚོགས་འདུ་
༠༩༠༣ ངང་ལམ། ཆོས་འཁོར་གླིང་།  བདེ་ཆེན་

གླིང་།  ནོར་བུ་སྒང་། ༦,༦༦༢

༢ ༡༡/༡ ༢༤,༥༠༣

༡༠. སྤུ་ན་ཁ། 

ཚོགས་འདུ་
༡༠༠༡ 

དཀར་སྦི་ས།_རྟ་
ལོག།   

བརཔ།  གུ་མ།  དགོན་ཤ་རི། 
དཀར་སྦི་ས། རྟ་ལོག།  
སྟོད་པའི་ས།  ཁྲོམ་སྡེ། 

༩,༢༩༣

ཚོགས་འདུ་
༡༠༠༢ 

གླིང་མུ་ཁ།  _ 
སྟོད་ཝང་།   

ཆུ་སྦུག འཛོམས་མི། གླིང་མུ་
ཁ། ཤེལ་རྔ་-བྱེ་མི། སྟོད་ཝང་།  ༦,༤༧༥

༢ ༡༡/༡ ༡༥,༧༦༨

༡༡. བསམ་གྲུབ་
ལྗོངས་མཁར། 

ཚོགས་འདུ་
༡༡༠༡ 

བདེ་བ་ཐང་། _ 
སྒོམ་དར། 

བདེ་བ་ཐང་། སྒོམ་དར། ཨོ་
རོང་།  ཕུན་ཚོགས་ཐང་། ཝང་
ཕུག། ཁྲོམ་སྡེ། 

༡༣,༤༢༩

ཚོགས་འདུ་
༡༡༠༢ 

འཇོ་མོ་གཙང་
ཁ_མར་ཚྭ་ལ། 

གླང་ཅན་ཕུག། ལའུ་རི།
མར་ཚྭ་ལ། པདྨ་ཐང་།     
བསམ་རང་།    གསེར་ཐིག། 

༡༠,༡༥༣

༢ ༡༡/༡ ༢༣,༥༨༢
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ཨང་ རྫངོ་ཁག འདེམས་ཁོངས རྒེད་འགོ/ ཁྲོམ་སྡེ། 
ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་

ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མིའི་མི་
རློབས་ (༨-༥-༢༠༡༧) 

༡༢. བསམ་རྩེ། 

ཚོགས་འདུ་༢༠༡ རོྡ་ཕུག་ཅན། _ རྟ་ལྡིང་། གདུམ་སོྟད།  རོྡ་ཕུག་ཅན།  
བདུན་ཆུ་ཁ། རྟ་ལྡིང་། ༡༢,༥༣༦

ཚོགས་འདུ་༢༠༢ ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི།  _ 
བསམ་རྩེ།   

ནོར་བུ་སྒང་།  ཕུན་ཚོགས་
དཔལ་རི། བསམ་རྩེ། ཁྲོམ་སྡེ། ༡༠,༢༢༩

ཚོགས་འདུ་༢༠༣ བཀྲིས་ཆོས་གླིང་།   ནོར་རྒྱས་སྒང་། པདྨ་གླིང་།  
བཀྲིས་ཆོས་གླིང་། བསྟན་འབྲུག།  ༡༢,༣༧༦

ཚོགས་འདུ་༢༠༤ ཨོ་རྒྱན་རྩེ། _ འོད་གསལ་
རྩེ།   

རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་། འོད་
གསལ་རྩེ། གསང་སྔགས་ཆོས་
གླིང་།  ཨོ་རྒྱན་རྩེ། 

༩,༨༡༦

༤ ༡༥/༡ ༤༤,༩༥༧

༡༣. གསར་སྤང་། 

ཚོགས་འདུ་༡༣༠༡ དགེ་ལེགས་ཕུག།   

ཆུ་ཟངས་སྒང་། དགེ་ལེགས་
ཕུག།  འཇིགས་མེད་ཆོས་གླིང་། 
བསམ་གཏན་གླིང་།  གསེར་
གཞོང་། རྟ་རས་ཐང་། ཨུམ་
གླིང་།  ཁྲོམ་སྡེ། 

༡༦,༢༨༣

ཚོགས་འདུ་༡༣༠༢ ཤོམ་སྤང་ཁ།   
ཆུ་འཛོམས། བདེ་སྐྱིད་གླིང་།   
དགའ་སྐྱིད་གླིང་། སེངྒེ།   
ཤོམ་སྤང་ཁ།   

༡༢,༤༥༡

༢ ༡༢/༡ ༢༨,༧༣༤

༡༤. ཐིམ་ཕུག། 

ཚོགས་འདུ་༡༤༠༡ 
བྱང་ཐིྱམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ_ཀ་
ཝང་།  _ གླིང༌བཞི།_ན་
རོ། _ སོྲས། 

བྱང་ཐིྱམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ། ཀ་ཝང་།  
གླིང༌བཞི། ན་རོ། སོྲས། ༥,༤༤༦

ཚོགས་འདུ་༡༤༠༢ 
ལོྷ་ཐིྱམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་_ལྕང་། 
_ དར་དཀར་ལ།_དགེ་
བསྙེན།_སྨད་ཝང་།    

ལོྷ་ཐིྱམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ། ལྕང་།   
དར་དཀར་ལ།  དགེ་བསྙེན།   
 སྨད་ཝང་།    

༨,༡༢༤

༢ ༨/༡ ༡༣,༥༧༠
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ཨང་ རྫངོ་ཁག འདེམས་ཁོངས རྒེད་འགོ/ ཁྲོམ་སྡེ། 
ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་

ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མིའི་མི་
རློབས་ (༨-༥-༢༠༡༧) 

༡༥. བཀྲིས་སྒང་། 

ཚོགས་འདུ་༡༥༠༡ བར་མཚམས། _ 
ཤོང་ཕུག། 

བར་མཚམས། སྦིས་གདུང་། 
གཡང་གཉེར། ཤོང་ཕུག། ༡༠,༦༨༨

ཚོགས་འདུ་༡༥༠༢ བཀང་ལུང་། _ བསམ་
མཁར།_ཨུ་ཛོ་རོང་། 

བཀང་ལུང་། བསམ་མཁར།  
ཨུ་ཛོ་རོང་། ཁྲོམ་སྡེ། ༡༠,༣༡༡

ཚོགས་འདུ་༡༥༠༣ ར་དྷི། _ སག་སྟེང་། མེ་རག། ཕོངས་མེད། ར་དྷི། 
སག་སྟེང་། ༩,༡༥༥

ཚོགས་འདུ་༡༥༠༤ ཁྲིམས་ཤིང་། རྐང་པར། ཁྲིམས་ཤིང་། ༦,༥༥༠
ཚོགས་འདུ་༡༥༠༥ ཝམ་རོང་། ཁ་གླིང་། ཀླུ་རྨང་། ༧,༨༢༡

༥ ༡༥/༡ ༤༤,༥༢༥

༡༦. བཀྲིས་གཡང་རྩེ། 

ཚོགས་འདུ་༡༦༠༡ འབུམ་སྡེ་གླིང་།_ 
འཇམ་མཁར། 

འབུམ་སྡེ་གླིང་། འཇམ་མཁར། 
སོྟང་མ་བྱང་ས། གཡང་རྩེ། 
ཁྲོམ་སྡེ། 

༨,༧༩༣

ཚོགས་འདུ་༡༦༠༢ ཁམས་དྭངས།_
རམ་སྦྱར། 

རམ་སྦྱར། ཁམས་དྭངས།  
སོྟད་མཚོ།  ཡ་ལངས། ༨,༧༤༠

༢ ༨/༡ ༡༧,༥༣༣

༡༧. ཀྲོང་གསར། 

ཚོགས་འདུ་༡༧༠༡ བྲག་སྟེང་། _  
གླང་མཐིལ། 

བྲག་སྟེང་། སྐོར་ཕུག།   
གླང་མཐིལ། ༥,༥༥༨

ཚོགས་འདུ་༡༧༠༢ ནུབ་སྦིས། _ 
སྟང་སི་སྦྱིས། 

ནུབ་སྦིས། སྟང་སི་སྦྱིས།  
ཁྲོམ་སྡེ། ༤,༡༦༣

༢ ༥/༡ ༩,༧༢༡

༡༨. རྩི་རང་། 

ཚོགས་འདུ་༡༨༠༡ དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་། _  
མནྜལ་སྒང་། 

བར་གཤོང་། དཀྱིལ་འཁོར་
ཐང་། མནྜལ་སྒང་། སྤ་ཚ་
གླིང་། རང་ཐང་གླིང་། མཚོ་
གླིང་མཁར། ཁྲོམ་སྡེ། 

༡༡,༠༨༠

ཚོགས་འདུ་༡༨༠༢ གསེར་གྱི་ཐང་།_  
རྩི་རང་སོྟད། 

དུང་ལ་སྒང་། སྒོ་གསར་གླིང་། 
སྤུང་རྟེན་ཆུ། སེམས་ལྗོངས། 
གསེར་གྱི་ཐང་། རྩི་རང་སོྟད། 

༡༠,༥༢༧

༢ ༡༢/༡ ༢༡,༦༠༧
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ཨང་ རྫངོ་ཁག འདེམས་ཁོངས རྒེད་འོག/ ཁྲོམ་སྡེ། 
ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་

ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མིའི་མི་
རློབས་ (༨-༥-༢༠༡༧) 

༡༩. དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་། 

ཚོགས་འདུ་
༡༩༠༡ ཨ་ཐང་།_ཐེད་ཚོ། 

ཨ་ཐང་། སྦྱེ་ནག། དར་དཀར། 
དགའ་སེང་ཚོ་གོངམ།  
 དགའ་སེང་ཚོ་འོགམ།  ན་ཧི།  
ཐེད་ཚོ། རུས་སྦིས་ས། ཁྲོམ་སྡེ། 

༩,༢༤༩

ཚོགས་འདུ་
༡༩༠༢ ཉི་ཤོག།_སྲས་ཕུག། 

དྭངས་ཆུ། སྒང་སྟེང་། ཀ་གཞི།  
ཉི་ཤོག། ཕངས་ཡུལ། ཕོབ་སྦྱིས།  
སྲས་ཕུག། 

༩,༦༣༥

༢ ༡༥/༡ ༡༨,༨༨༤

༢༠. གཞལ་སྒང་། 

ཚོགས་འདུ་
༢༠༠༡ བར་རོྡ། _ ཀྲོང་།  བར་རོྡ། ནང་སྐོར། ཤིང་མཁར། 

ཀྲོང་། ཁྲོམ་སྡེ། ༡༠,༡༥༧

ཚོགས་འདུ་
༢༠༠༢ པན་སྦང་། འབོྱག་དཀར། སྒོ་ཤིང་། ངང་ལ། 

འཕངས་མཁར། ༧,༢༡༡

༢ ༨/༡ ༡༧,༣༦༨
བསྡམོས ༤༧ ༢༠༥/༢༠ ༤༡༡,༧༨༠

 
 

ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་ ད་ལྟོའི་རྒེད་འོག་གི་བདག་སྐྱོང་ས་མཚམས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ རྫོང་ཁག་
ལྟར་དུ་ ཟུར་དེབ་ཀྱི་ས་ཁྲ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།  

 

རང་ལུགས་གནམ་ལོ་མེ་མ་ོབྱ་ལ་ོཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་བརྒྱད་དམ་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༧ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༢༦ ལུ་སྤེལ།  
 
 
བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ།  
འབྲུག་གི་བཅད་མཚམས་ལྷན་ཚོགས་ཁྲི་འཛིན། 


