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རང་མོས་ རྣམ་དག།
ecB photo News

རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་གཙུག་སྡེ་ཁག་ཚུ་གི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་གཉིས་པ་དང་    
ལོ་བསྟར་ཟླ་རིམ་བཞི་རེ་བར་ནའི་གནས་ཚུལ་འགོ་འབྱེད།

ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མིའི་ཤེས་ཡོན་: ༢༠༡༦ 

གི་ས་གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུ། 

འབུ་རས་དཀརཔོ་དང་ འགན་རྟགས་ དེ་ལས་ དཔའ་རྟགས་གནང་ཡོདཔ། 

༉ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚེས་
༡༢-༥-༢༠༡༦ ལུ་ དམངས་གཙོའི་ཁང་བཟང་ནང་ལུ་
འབད་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་གཙུག་སྡེ་ཁག་ཚུ་གི་བར་ནའི་ 
ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་གཉིས་པའི་འགོ་འདྲེན་འབད་ཡི། 
ཞལ་འཛོམས་དེ་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ 
འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་ དེ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་

༉ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ སྤྱི་
ཚེས་༡༤-༧-༢༠༡༦ ལུ་ བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་ ཨོ་
རྒྱན་ཚེ་དབང་དང་ བདེ་སྐྱིད་པདྨ་གཉིས་ལུ་ འབུ་རས་
དཀརཔོ་དང་ འགན་རྟགས་ དེ་ལས་ དཔའ་རྟགས་
གནང་ཡི།  འདི་བཟུམ་མའི་བརྩི་མཐོང་ཆེ་བའི་ངོས་

ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་ ངོ་འཛོམས་འབད་ཡི། ཞལ་
འཛོམས་འགོ་བཙུགསཔ་དང་འབྲེལ་ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་
ཁྲི་འཛིན་ མི་རྗེ་འབྲུག་གི་ཁྲིམས་སྤྱི་བློན་པོ་མཆོག་གིས་ 
འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ལས་ ལོ་བསྟར་ཟླ་
རིམ་བཞི་རེའི་བར་ན་ གསར་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ 
(རང་མོས་རྣམ་དག་) གི་གནས་ཚུལ་འགོ་དང་པ་འདི་ 
འགོ་འབྱེད་མཛད་གནང་ཡི།  

༉ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་ལམ་ལུགས་ནང་ ཚོགས་
རྒྱན་སྐྱུར་མི་ལུ་ གོ་བརྡའི་ཤེས་ཡོན་འདི་ ག་ནི་བ་
ཁག་ཆེཝ་ཚུ་ལུ་བརྩི་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ 
ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཚུ་དང་ མི་མང་སྤྱིར་བཏང་དང་
གཅིག་ཁར་ ངོ་མ་སྦེ་ཕྱད་དེ་ བཙག་འཐུའི་ཤེས་ཡོན་
སྤེལ་ནི་འདི་ ག་ནི་བ་ཁག་ཆེ་བའི་ཐབས་ལམ་ལུ་ བརྩི་
འཇོགས་འབད་དེ་ཡོད། 

ལེན་དང་ གཟེངས་བསྟོད་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་བཙག་
འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ལས་ རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་
བའི་སྐབས་ ག་ནི་བ་རྩ་ཆེ་བའི་འགན་ཁུར་འབག་ནི་ལུ་ 
ཐེ་ཚོམ་ག་ནི་ཡང་མེར་པར་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ནི་ལུ་ 
སེམས་ཤུགས་ཐེབས་རང་ཐོབ་ཅི།

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྫོང་ཁག་ག་
རའི་ནང་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མིའི་གོ་བརྡའི་ཤེས་ཡོན་འདི་ 
ཐེངས་གཉིས་རེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ ས་གནས་གཞུང་
གི་བཙག་འཐུ་༢༠༡༦ འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཚོགས་རྒྱན་
སྐྱུར་མི་ཚུ་ལུ་ གོ་བརྡའི་ཤེས་ཡོན་སྤེལ་ཏེ་ཡོད། ཚོགས་
རྒྱན་སྐྱུར་མིའི་གོ་བརྡའི་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་འདི་ སྤྱི་
འོག་གི་གནས་ཚད་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ ཚོགས་
རྒྱན་སྐྱུར་མི་ ག་སྟེ་མང་མ་ལུ་ཁྱབ་ཚུགས་པའི་བརྩོན་
ཤུགས་བསྐྱེད་ཅི།  

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ ཀ་ཝང་རྒེད་འོག་ནང་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་
མིའི་གོ་བརྡའི་ཤེས་ཡོན།

རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཚོགས་
རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཚུ་ལུ་ གོ་བརྡའི་ཤེས་ཡོན་སྤེལ་སྐབས།

དམངས་གཙོའི་ཁང་བཟང་ནང་ ཁ་དར་གྱི་ལེགས་སྨོན་མཛད་རིམ།

མི་རྗེ་ཁྲིམས་སྤྱི་བློན་པོ་མཆོག་གིས་ རང་མོས་རྣམ་དག་གི་ལོ་བསྟར་ཟླ་རིམ་བཞི་རེའི་བར་ནའི་ གནས་ཚུལ་འགོ་འབྱེད་མཛད་པའི་སྒང་།

རྩི་རང་རྫོང་བདག་གིས་ བཙག་འཐུའི་བྱ་རིམ་སྐོར་ ཚོགས་
རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཚུ་ལུ་ གོ་བརྡའི་ཤེས་ཡོན་སྤེལ་སྐབས།
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བཙག་འཐུའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་སྦྱོང་བརྡར། 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཙག་འཐུ: ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་བར་འོང་མི་དང་ འདེམས་ངོའི་གནས་སྡུད།  བཙག་འཐུའི་ཐོ་ཡིག།

༉ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དམངས་
གཙོའི་ཁང་བཟང་གི་ བཞི་པ་ཆེན་པོའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ལྟ་རྟོག་པ་དང་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ 
ཉིན་གྲངས་གསུམ་རེ་གི་སྦྱོང་བརྡར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ཅི། སྦྱོང་བརྡར་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༥ པའི་ཚེས་
༡༣ ལས་ ༢༡ ཚུན་གྱི་རིང་ལུ་ ཤོག་ཐེངས་གསུམ་
ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་ནང་རྒྱལ་གཞུང་གི་ལས་
སྡེ་སྣ་ཚོགས་ནང་ ཕྱག་ཞུ་མི་འགོ་དཔོན་གོངམ་ཚུ་རྩིས་
ཏེ་ མི་གྲངས་བསྡོམས་༡༤༥ (ཨམ་སྲུ་༡༢ དང་ ཕོ་
རྒས་༡༣༣) གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། བཅའ་མར་
གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་དང་ ལྟ་རྟོག་
པའི་ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་
བྱིན་ཏེ་ བཙག་འཐུའི་ཁྲིམས་ལུགས་ བཅའ་ཡིག་དང་
སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་ཡང་ བཤད་དེ་བྱིན་ཡི། དེ་བཟུམ་མའི་
སྦྱོང་བརྡར་འདི་ བཙག་འཐུ་མ་རན་པའི་སྔ་གོང་ ཨ་
རྟག་རང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན།

༉ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚེས་༣༡-
༨-༢༠༡༦ ལུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུ་ཐེངས་
གཉིས་པ་གི་ གོ་རིམ་གཉིས་པའི་དོན་ལུ་ བཙག་འཐུའི་
ཐོ་ཡིག་མཐའ་དཔྱད་དང་ འགྲེམ་ཐོག་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་
མི་ཚུ་གི་ཐོ་འདི་ གསར་སྟོན་འབད་ཡི། ཐོབ་བརྗོད་དང་
འགག་ཆ་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ མཉམ་སྡེབ་འབད་བའི་ཤུལ་
གྱི་བཙག་འཐུའི་ཐོ་ཡིག་མཐའ་དཔྱད་འདི་དང་འཁྲིལཝ་
དང་ སྤྱི་ཚེས་༡-༧-༢༠༡༦ ཚུན་ལུ་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་
གི་ལོ་ཚད་གུར་ལྷོད་མི་ ཕོ་རྒས་༡༩༦,༨༧༠ དང་ ཨམ་
སྲུ་༢༠༥,༢༡༩ རྩིས་ཏེ་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཚོགས་རྒྱན་
སྐྱུར་མི་ཡོངས་བསྡོམས་༤༠༢,༠༨༩ འདུག། ས་གནས་
གཞུང་གི་བཙག་འཐུ་ཐེངས་གཉིས་པའི་གོ་རིམ་གཉིས་
པ་༢༠༡༦ འདི་གི་དོན་ལུ་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་འགྲེམ་
ཐོག་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༧༨,༢༡༨ 
འདུག།   

ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆས་ཐོག་ 
དངོས་འཐབ་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར།

ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆས་ལུ་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་ཀྱི་
སྦྱང་བ།

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་མཆོག་གིས་ ལྟ་རྟོག་པ་དང་ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ གསལ་བཤད་གནང་སྐབས།

བཙག་འཐུའི་ཐོ་ཡིག་ལུ་ ཐོབ་བརྗོད་དང་འགག་ཆའི་བདེན་
དཔྱད།

ས་གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུ་༢༠༡༡ ནང་ དོ་འགྲན་འབད་མི་དང་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་མི།

ས་གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུ་༢༠༡༡ ནང་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་བར་འོང་མི་བརྒྱ་དཔྱ།
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ག་ར་གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཆོག་པའི་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ།  

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ དམངས་གཙོའི་ཁང་བཟང་ནང་བལྟ་སྐོར།

འཛོམས་འདུའི་བྱ་རིམ།

མེ་ཏོག་དང་ཤིང་གི་ལྕངམ་འཛུགས་སྐྱོང་།

ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་མཆོག་གིས་ ཤིང་གི་ལྕངམ་འཛུགས་སྐྱོང་
གནང་སྐབས།

ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་དང་ ལྷན་འཛིན་རྣམ་གཉིས་ལྷན་འཛོམས་
ཐོག་ ལྕངམ་འཛུགས་སྐྱོང་གི་གྲ་སྒྲིག་མཛད་སྐབས།

ཐིམ་ཕུག་གི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ ག་ར་གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཆོག་པའི་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཤེས་ཡོན། 

ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་མཆོག་ གཞལ་སྒང་རྫོང་ཁག་ ལང་དུར་སྦི་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་འཇལ་ཕྲད།  

༉ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚེས་༡༧ 
དང་ ༢༤-༥-༢༠༡༦ ལུ་ དམངས་གཙོའི་ཁང་བཟང་
གི་བཞི་པ་ཆེན་པོའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ ག་ར་གིས་བཅའ་

མར་གཏོགས་ཆོག་པའི་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མིའི་ཤེས་ཡོན་
ལས་རིམ་འདི་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ལས་རིམ་འདི་གི་
སྐབས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ སྤྱིར་བཏང་
བཙག་འཐུའི་དབྱེ་རིམ་སྣ་ཁག་ཚུ་དང་ དམིགས་བསལ་
ས་གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུ་༢༠༡༦ འདི་གི་སྐོར་
ལས་ གསལ་བཤད་ཚུ་འབད་ཡི། བཅའ་མར་གཏོགས་
མི་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་མི་ག་ར་གིས་རང་ བཙག་འཐུའི་ནང་

༉ གཞལ་སྒང་རྫོང་ཁག་ ལང་དུར་སྦི་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་
སློབ་ཕྲུག་༢༠ འབད་མི་སྡེ་ཚན་ཅིག་ སྤྱི་ཚེས་༥-༧-
༢༠༡༦ ལུ་ དམངས་གཙོའི་ཁང་བཟང་ནང་ བདག་
འཛིན་འཐབ་མི་སློབ་དཔོན་དང་སྦྲགས་ བལྟ་སྐོར་
ལུ་ལྷོད་ཅི། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་བལྟ་སྐོར་འདི་ ཁོང་རའི་ 
“གནམ་བྱར་གྱི་ཉམས་མྱོང་བལྟ་སྐོར་” གི་ཆ་ཅས་ཅིག་
དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གཞུང་གི་གཙུག་སྡེ་སྣ་ཚོགས་ཚུ་

དང་ འདི་ཚུ་གིས་ལཱ་འབད་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་
སྐོར་ ཤེས་ཐབས་ལུ་ཨིན་མས། འདི་བཟུམ་མའི་བལྟ་
སྐོར་འདི་གིས་ ན་གཞོན་གྱི་མི་སྡེའི་རྩིས་མཐོང་དགོངས་
འཕེལ་དང་ འབྲུག་གི་དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་
ལམ་སྲོལ་ བཙག་འཐུའི་ལམ་ལུགས་དང་གཞུང་སྐྱོང་
གི་སྐོར་ལས་ ཤེས་ཚུགས་པའི་གོ་སྐབས་བྱིན་ཚུགས་ནི་
ཨིན་མས།

༉ འཛོམས་འདུའི་བྱ་རིམ་འདི་ བཙག་འཐུའི་དོ་འགྲན་
འབད་ནི་ལུ་ འདེམས་ངོའི་གདམ་ངོ་བཏོན་ནི་གི་བཙག་
འཐུའི་ཅ་ཆས་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ག་ནི་བ་ཁག་ཆེ། ས་
གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུ་ ཐེངས་གཉིས་པ་གི་གོ་

༉ མཐའ་འཁོར་མཛེས་ཆའི་ལས་རིམ་དང་འབྲེལ་ 
བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་པ་འདི་ ལོ་ངོ་གཅིག་
འཁོར་བའི་དུས་སྟོན་རྗེས་དྲན་ལུ་ བཙག་འཐུ་ལྷན་
འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་དང་ བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་རྣམ་གཉིས་ 
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཆ་མཉམ་འཛོམས་ཐོག་ སྤྱི་
ཚེས་༢༩-༧-༢༠༡༦ ལུ་ དམངས་གཙོའི་ཁང་བཟང་
གི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ ཤིང་གི་ལྕངམ་དང་མེ་ཏོག་ཚུ་ 
འཛུགས་སྐྱོང་འབད་ཡི། 
དམངས་གཙོའི་ཁང་བཟང་གི་མཐའ་འཁོར་འདི་ དུས་
རྒྱུན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ མཛེས་ཆ་ཅན་སྦེ་བཞག་
ཐབས་ལུ་ ལས་ཁུངས་དང་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ ས་ཁོངས་
ཡང་བགོ་བཀྲམ་འབད་ཡི།

གོ་གནས་
འཛོམས་འདུའི་ལྟེ་བ། དང་འདོད་བསྐྱེད་མི་འདེམས་ངོའི་ཁ་གྱངས། གདམ་ངོ་གྲུབ་པའི་འདེམས་ངོའི་ཁ་གྱངས།

༡༠༥༢

ཕོ་རྒས་ ཨམ་སྲུ་ བསྡོམས ཕོ་རྒས་ ཨམ་སྲུ་ བསྡོམས་

རྒཔོ། ༨༥༦ ༥༠ ༩༠༦ ༥༨༩ ༢༧ ༦༡༦

དམངས་མི། ༨༠༤ ༡༢༢ ༩༢༦ ༥༧༦ ༧༨ ༦༥༤

བཅའ་མར་གཏོགས་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེཝ་ལས་བརྟེན་ 
ད་རེས་ཀྱི་ས་གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུའི་ནང་ ལས་
དོན་གང་རུང་ཅིག་གིས་ཐོག་ལས་ བཅའ་མར་གཏོགས་
ཏེ་ གྲུབ་འབྲས་ཅན་བཟོ་དགོ་པའི་དྲན་གསོ་ཚུ་འབད་ཡི།      
ལས་རིམ་འདི་ ཤོག་ཐེངས་གཉིས་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ཡོདཔ་དང་ འདི་ནང་སློབ་དཔོན་༥༠༠ ལྷགཔ་ཅིག་གིས་ 
བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི།   

རིམ་གཉིས་པའི་འཛོམས་འདུ་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༡༡ ལས་ 
༢༨-༨-༢༠༡༦ ཚུན་ རྫོང་ཁག་༢༠ ཆ་མཉམ་གྱི་རྒེད་
འོག་༢༠༥ ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འཛོམས་འདུའི་
ཁ་གསལ་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ཐིག་ཁྲམ་ལྟར་དུ་ཨིན།  
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ས་གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུ་ཐེངས་གཉིས་པའི་གོ་རིམ་གཉིས་པ་༢༠༡༦ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ལུ་ བཙག་འཐུའི་འགོ་དཔོན་བསྐོ་བཞག།  

ས་གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུ་ཐེངས་གཉིས་པའི་གོ་རིམ་གཉིས་པ་༢༠༡༦འགོ་འདྲེན་གྱི་བརྡ་འཕྲིན། ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་མཆོག་གིས་ མཐོ་རིམ་སློབ་ཕྲུག་
ཚུ་ལུ་གསལ་བཤད།    

ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་གི་བཙག་འཐུའི་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་སྡེ་གི་གྲོས་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༧ པ།    

༉ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ས་གནས་
གཞུང་གི་བཙག་འཐུ་ ཐེངས་གཉིས་པའི་གོ་རིམ་གཉིས་
པ་༢༠༡༦ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༩-༨-༢༠༡༦ 
ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ལྟ་རོྟག་པ་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ 
བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་སྤྱི་ཁྱབ་ བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་
སྤྱི་ཁྱབ་འོག་མ་ ཞིབ་རོགས་བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་
སྤྱི་ཁྱབ་ དེ་ལས་ བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན་པ་ཚུ་རྩིས་
ཏེ་ བཙག་འཐུའི་འགོ་དཔོན་༣༧༦ ལྷགཔ་ཅིག་ བསྐོ་
བཞག་འབད་ཡི། འགོ་དཔོན་འདི་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་
འབྲེལ་ཡོད་རྫོང་ཁག་/འདེམས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ བཙག་
འཐུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ལུ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་མཉམ་

༉ ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༡༢-༨-༢༠༡༦ ལུ་ 

རྒྱལ་ཡོངས་མཐོ་རིམ་གོམས་འདྲིས་ལས་རིམ་སྐབས་ མཐོ་རིམ་

སློབ་ཕྲུག་༢༢༠༠ ལྷགཔ་ཅིག་ལུ་ གསལ་བཤད་གནང་ཡི། འདི་

གི་སྐབས་ དུས་ཅིག་གི་ས་གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུ་༢༠༡༦ 

འདི་ མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ སྐུ་འཁྲུངས་གནང་

ཡོད་མི་དང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་འཁྲུངས་ལོ་ དེ་ལས་ མཐུ་

ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལཔོ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ ལྷོ་

མོན་འདི་ནང་ཕེབས་ཏེ་ མི་ལོ་༤༠༠ འཁོར་བའི་དུས་སོྟན་གསུམ་ 

མཉམ་འཛོམས་ཡོད་མི་དང་དུས་མཉམ་ཕོག་ཡོདཔ་ལས་ ག་ནི་

བ་དམིགས་བསལ་ཆེ་བའི་དུས་ཚོད་ནང་ཕོག་སྟེ་ཡོད་ཟེར་གསུངས་

ཡི། དེ་འབདཝ་ལས་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚུ་གིས་ དུས་

ཅིག་གི་ས་གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུ་འདི་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་

སྦེ་འགྱུར་ཐབས་ལུ་ གང་དྲག་བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ་པའི་དྲན་

གསོ་འབད་ཡི། དེ་གི་ཤུལ་ལུ་ བཙག་འཐུའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ 

མཐོ་རིམ་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆ་ལག་ལེན་འཐབ་

ཐོག་ལས་ སྦྱང་བ་ཐོབ་ཚུགས་པའི་དོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་འགོ་ཁྲིདཔ་

དང་ ཡོངས་ཁྱབ་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ བཙག་འཐུ་འབད་ཡི། 
༉ བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་ ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དབང་གིས་འགོ་
ཁྲིད་ཐོག་ འཐུས་མི་གསུམ་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚེས་༢-༨-༢༠༡༦ 
ལས་༤-༨-༢༠༡༦ ཚུན་ མཱལ་དིབསི་ལུ་ ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་
གི་བཙག་འཐུའི་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་སྡེ་གི་གྲོས་ཚོགས་
ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༧ པའི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་
ཅི། གྲོས་ཚོགས་འདི་ བཙག་འཐུའི་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་
སྡེ་ཚུ་ལུ་ གནད་ཁག་ཆེ་བའི་བཙག་འཐུའི་གདོང་ལེན་ཚུ་ 

༉ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚེས་
༩-༨-༢༠༡༦ ལུ་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་
༢༠༠༨ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་གི་མངོན་མཐོ་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ བཀའ་ཡིག་ཨང་ མངོན་
མཐོ་(༥༤)༢༠༡༦/༡༥༦༡ སྤྱི་ཚེས་༥-༨-༢༠༡༦ ཅན་མ་

ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་མཆོག་ བཙག་འཐུའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ལྷན་ཞུགས།

ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་མཆོག་གིས་ས་གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུ་

ཐེངས་༢པའི་གོ་རིམ་༢པ་གི་བརྡ་འཕྲིན་གསར་སྟོན་མཛད་སྐབས།

ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་གི་བཙག་འཐུའི་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༧པའི་སྐབས་ཀྱི་བཙག་འཐུའི་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་
སྡེའི་འཐུས་མི་ཚུ།    

ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐོ་རིམ་གོམས་འདྲིས་ལས་

རིམ་ནང་གསལ་བཤད།

མཐོ་རིམ་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་མཆོག་གི་

གསུང་བཤད་ཉན་པའི་སྒང།

འབྲེལ་ཁག་འགན་འབག་ཐོག་ འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ཅིག་སྦེ་ལཱ་འབད་དགོ། 

ལུ་ གུས་བཏུད་ཐོག་ལས་ རྒེད་འོག་༢༠༥ གི་རྒེད་འོག་
ཚོགས་སྡེ་ཚུ་དང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫོང་ཁག་
ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་ རྫོང་ཁག་༡༦ གི་རྫོང་ཁག་ཚོགས་
འདུའི་ཁྲོམ་སྡེ་ངོ་ཚབ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་
བཙག་འཐུ་ ཐེངས་གཉིས་པའི་གོ་རིམ་གཉིས་པ་༢༠༡༦ 
གི་ བརྡ་འཕྲིན་སྤེལ་ཡི། བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་
ཀྱི་ལས་འཆར་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣-༩-༢༠༡༦ ལས་འགོ་
བཙུགས་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༢༦-༩-༢༠༡༦ ལུ་ ཐོ་
བཀོད་གྲུབ་པའི་འགྲེམ་ཐོག་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཚུ་ལས་ 
འབྲེལ་ཡོད་ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ འགྲེམ་ཐོག་
རྒྱན་ཤོག་ལེན་ནི་མཐའ་མཇུག་ཚེས་གྲངས་དང་གཅིག་
ཁར་ སྤྱི་ཚེས་༢༧-༩-༢༠༡༦ ལུ་ ཚོགས་རྒྱན་ཉིནམོ་
དང་ བཙག་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་བསྡོམས་ནི་ཨིན། 

གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི་དང་ ཉམས་མྱོང་ཚུ་བརྗེ་སོར་འབད་
ནི་ལུ་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་སྐོར་རྒྱབ་འབད་དེ་ ལོ་བསྟར་
བཞིན་དུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན། གྲོས་ཚོགས་ནང་ 
བཅའ་མར་གཏོགས་མི་འབྲུག་གི་འཐུས་མི་སྡེ་ཚན་འདི་
གིས་ འབྲུག་ལུ་ལོག་པའི་སྐབས་ བཱེང་ཀོག་ལུ་ ཐཱཡེ་
ལཱེདྲི་གི་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་
ནང་ལུ་ཡང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནུག།
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Second Meeting of the Constitutional Offices & 
Launching of Tri-Annual Photo Newsletter

His Majesty The King granted 
Bura Karp, Geyntag and Patag to 
the Election Commissioners Ugyen 
Chewang and Deki Pema respectively 
on 14th of July 2016. 

This esteemed recognition and 

The ECB hosted the Second 
Meeting of the Constitutional Offices 
in the Delimitation Commission Hall 
of the Democracy House on 12th of 
May 2016. The meeting was attended 
by the members of ACC, ECB, RAA 

and RCSC. At the beginning of the 
meeting, Hon’ble Chief Justice of 
Bhutan, the chairman of the meeting, 
also launched the first issue of the 
Tri-Annual Newsletter (Rangmoed 
Namdag) of the ECB.

Voter Education: 2016 Local 
Government(LG) Election

Award of Bura Karp, Geyntag & Patag

Voter Education is central to the Bhutanese 
Electoral System and is considered crucial 
strategy with which the ECB imparts electoral 
education through face-to-face interaction 
with voters and general public. 

honour has further boosted the 
morale of the ECB to shoulder the 
sacred responsibility and serve the 
King, Country and the People with 
confidence and dedication.

issue ii www.election-bhutan.org.bt

Voter education in Kawang gewog under Thimphu 
Dzongkhag

Tsirang Dzongdag educating the electorates on 
electoral process

Dzongkhag Election Official Educating the Thromde 
Electorates

Hon’ble CJ Launching the Tri-Annual Issue of Rangmoed Namdag

Khadar Ceremony at the Democracy House

Volume i may-auG 2016

�མ་དག།རང་མོས་ecB Photo News

The ECB conducted two rounds of Voter 
Education in every dzongkhag and educated 
voters on Local Government (LG) Elections, 
2016. 

Effort was put to maximize the coverage 
of voters by taking the program right to the 
Chiwog level. A total of 64,220 male and          
61, 209 female participated in the programme.  
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The ECB conducted a three days 
training of National Observers and 
Returning Officers in the Great 
Fourth Auditorium of the Democracy 
House. 

The training was conducted in three 
batches from 13th of May to 21st of 
May 2016. A total of 145 participants 
(12 female and 133 male) comprised 
of senior officials working in various 
agencies of the RGoB. 

The participants were trained 
on the roles and responsibilities of 
Returning Officers and Observers and 
also familiarized with Electoral Laws, 
Rules and Regulations. Such training 
is conducted prior to every election.

Training of Election Officers

Electoral Roll
The Election Commission of 

Bhutan issued the Final Electoral 
Roll and Postal Voters List for the 
Second Phase of the Second Local 
Government Elections on 31st of 
August 2016. 

Bhutanese Elections: Voter Turnout and Candidates Data

Verification of Claims and Objections in 
the Electoral Roll

CEC Addressing the Observers and Returning Officers

Hands-on training on EVM for ROs Hands-on EVM practice

Voter Turnout in LG Elections 2011(%)

Contested & Elected for LG Posts in 2011(in figure)

As per the Final Electoral Roll, after 
incorporating claims and objections, 
there are 402,089 registered voters 
comprising of 196,870 male and 
205,219 female attending the voting 
age as on 1st of July 2016. There are 
78,218 registered postal voters for 
Second Phase of the Second Local 
Government Elections 2016.
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The ECB conducted an Open-
House Voter Education Programme 
in The Great Fourth Auditorium of 

the Democracy House on 17th of May 
and 24th of May 2016. During the 
program, the ECB Officials briefed 
the gathering on different types of 
Elections highlighting particularly on 
the LG Elections 2016. 

The participants were reminded 
of the importance of electoral 

CEC with students of Langdurbi Primary School, Zhemgang in the Democracy House

students visit Democracy house

Zomdu Process

Flower and Tree Plantation

Zomdu process is an important 
part of an election for nomination 
of a candidate to contest elections. 
The Zomdus for the Second Phase 
of the Second LG Elections 2016 

A group of 20 students of Langdurbi 
Primary School, Zhemgang along 
with an escort teacher visited the 
Democracy House in the afternoon of 
July 5th, 2016. 

The visit of these students was a part 
of their “Summer Exposure Tour” and 
familiarize with various government 

As a part of campus beautification 
programme and to mark the 
completion of one year of service of 
the Second Election Commission to 
the Nation, the Hon’ble CEC and the 
two Commissioners, joined by all the 
staff of ECB, undertook plantation of 
tree saplings and flowers around the 
Democracy House building on 29th of 
July 2016. 

Each department and division 
is allocated a plot to maintain the 
pristine physical ambience of the 
Democracy House at all times.

took place in the 205 Gewogs of all 
20 Dzongkhags from 11th of August 
to 28th of August 2016. The details of 
Zomdus is in the following table:

Open House Voter Education to the Teachers of School around Thimphu

CEC planting a tree Sapling

CEC and Commissioners readying for 
plantation

OPEN HOUSE VOTER EDUCATION PROGRAMME

institutions in the country and their 
working systems. 

Such visit serves as an important 
platform through which youth 
develop civic values and ethos of 
the Bhutanese Democracy, Electoral 
System and the governance.

Post Zomdu 
Centers

No of Aspiring Candidates No of Selected Candidates

Male Female Total Male Female Total

Gup
1052

856 50 906 589 27 616

Mangmi 804 122 926 576 78 654

participation of every Bhutanese and 
urged them to actively participate in 
the upcoming LG Elections in every 
possible way to make a difference.

The programme was conducted in 
two batches. More than 500 teachers 
participated in the programme. 
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Appointment of Election Officials for the conduct of 2nd Phase of 2nd LG Elections 2016

CEC Addresses the Graduates

The ECB appointed more than 376 
election officials including National 
Observers, Returning Officers, Chief 
Election Coordinators, Deputy Chief 
Election Coordinators, Assistant 
Chief Election Coordinators and 
Media Arbitrators on 9th of September 
2016 to conduct the second phase 
of the Second Local Government 
Elections 2016. These officials are 
responsible to effectively coordinate 
and work as a team to manage the 

The Hon’ble CEC addressed more 
than 2200 graduates at the National 
Graduates Orientation Program 
(NGOP) on 12th of August 2016. He 
emphasized on the upcoming LG 
Election 2016 which coincides with 
the special year that marks the birth 
of His Royal Highness the Gyalsey, 
the birth of Guru Rinpoche and 
400 years of Zabdrung’s arrival in 
Bhutan. On this note he urged the 
graduates to actively participate in the 
upcoming LG Elections to make it a 
great success. Following this, the ECB 
officials conducted election to the 
post of House Councilors and Chief 
Councilors using Electronic Voting 
Machine (EVM) to provide first-hand 
experiences to the graduates.A three member delegation, led 

by Election Commissioner Ugyen 
Chewang, attended the 7th Meeting 
of the Forum of the Election 
Management Bodies of South Asia 
(FEMBoSA) in Maldives from 2nd 
to 4th of August 2016. FEMBoSA is 

Notification Calling 2nd Phase of the 2nd Local Government Elections 2016

7th Meeting of the Forum of Election Management Bodies of South Asia

The ECB, in pursuance of Election 
Act of the Kingdom of Bhutan 2008 
and in obedience to the Writ No. Ngon 
Tho (54)2016/1561 dated 5th of August 
2016 issued by the Supreme Court 
of Bhutan, called the Second Phase 
of the Second Local Government 

conduct of the elections in their 

CEC addressing at the NGOP 2016 

Graduates actively listening to CEC’s 
Speech

EMB Members of South Asia at the 7th Meeting of the FEMBoSA.

CEC with Election Officials

CEC releasing the Notification Calling 2nd Phase of 2nd 
LG Elections 2016

Elections 2016 to the Gewog 
Tshogdes of 205 Gewogs 
and Dzongkhag Thromde 
Tshogde of Samdrup 
Jongkhar Dzongkhag 
Thromde through a 
Notification on 9th of August 
2016. 

The election campaign is 
scheduled from 3rd to 25th 

of September 2016. With the last 
date of receipt of postal ballot by the 
Returning Officer from the registered 
postal voters on 26th of September 
2016, the Poll Day and counting of the 
election results will take place on the 
27th of September 2016.   

held each year in a different member 
country to discuss important electoral 
issues facing the EMB and share each 
other’s experience. 

The Delegation also attended the 
Thailand National Referendum in 
Bangkok enroute Bhutan.

respective Dzongkhags/Demkhongs.
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