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(Ensuring Free, Fair & Democratic Elections & Referendums) 

འག་་བཙག་འ་ན་ཚོགས།  

ELECTION COMMISSION OF BHUTAN 

་་་/་་་/བ་འན་-༠༡/༢༠༡༦/༣༤༡          ་ས་༢༦.༨.༢༠༡༦  
 

བ་འན། 
 

༉ འག་་བཙག་འ་བཅའ་མས་༢༠༠༨ ཅན་མ་དོན་ཚན་༢༠༤ ཅན་མ་དང་འལ་ ས་གནས་གང་་བཙག་འ་་

མ་གས་པ་༢༠༡༦ ནང་་ གདམ་་བ་པ་འམས་་་དང་ ་མང་ཡོངས་་ ་ས་༣ -༩-༢༠༡༦ ན་་ འམས་�་

གདམ་་་ག་ཆ་བགས་་ བག་བ་འབད་་ འམས་་ལས་ར་འཐོན་འབད་་་དོན་་ གཤམ་འད་ག་མ་ནང་

བད་ཡོད་པ་ ས་ན་འ་དཔོན་་དང་འལ་བ་འཐབ་ས་ཁ་གསལ་དང་ ་་ག་ཚང་་ས་ངས་་ ་མང་་བ་དོན་

ལཝ་ན། ་དང་གག་ཁར་ ས་གནས་གང་་བཙག་འ་ས་ན་ལ་་ང་་ བ་བད་དབང་འན་ག་ཚང་དང་ 

ག་ཚང་་ས་ངས་་ཁ་གསལ་་ཡང་ གཤམ་འད་་བད་་ཡོད།  
 

ཨང་ ང་གསལ། 

ས་གནས་གང་་བཙག་འ་་གཡོག་

ས་གནས། ས་ན་འ་དཔོན་་ 

ག་ཚང་ས་ངས། 

འལ་

འན་ 
ག་འན་ཁ་ང་། 

ོང་ཁག། 
ས་གནས་གང་་འམས་

ངས། 

༡ 
བ་ན་     

བཟང་མོ། 
མ་ཐང་། 

༡. ས་འར། འག་ང་འལ་དལ་ཁང་

་འདབ་་འག་ག་་

ལས་འན་ག་ཚང་ངམ་

་ང་མ་ནང་། 

17968147 
03631440 
03631441 
03631442 

dzam@mof.gov.bt 

༢. ང་། dechenmt@gmail.com 

༣. ་ག།   

༤. ་ར།   

༢ 
ཕན་བ་   

དབང་ག། 

་ཁ། 

༡. བས་ཆ། 
་མ་ལ་ཁ་ མན་མ་

ནང་། 
17116965 
08478445 wphenday@yahoo.com ༢. ག་ོགས། 

༣. གད་ག་ན། 

༣ ་ར་པ། 

༡. དར་ལ། 

་མ་ལ་ཁ་ མན་མ་

ནང་། 
17613462 
08478446 sphub6@gmail.com 

༢. ོང་ར། 

༣. ད་ང་།  

༤. གང་ན། 

༤ 
བན་འན་ 

དབང་ག། 

༡. བསམ་འལ་ང་། 

ན་ཚོགས་ང་ང་ཁག་

ག་ཚང་ནང་། 
17662187  
05254111 

tensonwangs@hotmail
.com 

༢. ན་ཚོགས་ང་། 

༣. ད་བཏབ་ཁ། 

༤. ལོག་་ན། 

༥ ཨོན་་མོ། 
དར་དཀར་

ན། 

༡. བ་ཟ། ོང་ཁག་བཙག་འ་ག་

ཚང་། 
77292650 
06481234 

  

༢. དཀར་ན། ulhamo@mohca.gov.b
t 

mailto:dzam@mof.gov.bt/dechenmt@gmail.com
mailto:dzam@mof.gov.bt/dechenmt@gmail.com
mailto:sphub6@gmail.com
mailto:tensonwangs@hotmail.com
mailto:tensonwangs@hotmail.com
mailto:ulhamo@mohca.gov.bt
mailto:ulhamo@mohca.gov.bt
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ELECTION COMMISSION OF BHUTAN 

༣. ་བ།   

༦ 
ག་ར་ འཇམ་ 

དཔལ་ོ་། 

༡. ་་ལ། 
་མོ�་ང་ཁ་ང་ཁག་

མན་མ་ནང་། 
17311539 ayjay1976@gmail.com ༢. ཀ་ང་། 

༣. ་མོ�་ང་ཁ། 

༧ གས་ད། 

༡. ོ་རོ་ན། 

བཙན་མདའ་ང་ད་འོག་

ག་ཚང་ནང་། 
17631433 
06483189 leki@molhr.gov.bt 

༢. ་སར་ང་། 

༣. བས་ང་། 

༤. བཙན་མདའ་ང་། 

༨ ་ང་ོ་། 

༡. ལ་བ། 

འག་ས་ང་ད་འོག་

ག་ཚང་ནང་། 
17609150 
06487100 tdorji@tsirang.gov.bt 

༢. གཙང་ཁ། 

༣. འག་ས་ང་། 

༤. ་ས་ས། 

༩ ཨོན་ས་འལ། 

མགར་ས། 

༡. ཁ་ད། དམ་ས་ད་འོག་ག་ཚང་

ནང་། 
17377018 uchophel@moea.gov.b

t ༢. ང་ནག་ན། 

༡༠ མ་ལ། 
༡. ཁ་ོད། ོང་ཁག་བཙག་འ་ག་

ཚང་ནང་། 
17716673 namgay30@yahoo.co

m ༢. ལ་ཡ། 

༡༡ 
སངས་ས་     

ོ་། 

། 

༡. ས། 
དས་་ད་འོག་ག་ཚང་

ནང་། 
17707815 sang_dor@yahoo.com ༢. ར་ཚོགས། 

༣. དས་། 

༡༢ 
ན་ན་  

དཔལ་འོར། 

༡. དགའ་ད་ང�   
གསང་ས་ང་ཁག་ག་

ཚང་ནང་། 
77758088 rpenjor@punakha.gov.

bt ༢. ས་དམར། 

༣. གསང་ས། 

༡༣ ཨོན་འན་ལས། 

ན་། 

༡. ང་ར། 

ོང་ཁག་བཙག་འ་ག་

ཚང་ནང་། 
17579362 uthinley@Monggar,go

v.bt 
༢. མ་མ། 

༣. ར་ོད། 

༤. ན་ས། 

༡༤ ོ་་ ། 

༡. ་རས། 

ོང་ཁག་བཙག་འ་ག་

ཚང་ནང་། 
17573806 dorjit@trashiyangtse.g

ov.bt 

༢. ན་ས། 

༣. ད་མཚོ། 

༤. བཙན་མཁར། 

༡༥ བོད་། 
མོང་ར། 

༡. དངས་འས། ་ང་ལ་ང་ཁག་ག་ཚང་

ནང་། 
17750177 
04641248 

bettu@trashigang.gov.
bt ༢. ་ལམ་ས། 

༡༦ བས་དོན་བ། ༡. ངས་མཁར། ས་ང་ད་འོག་ག་ཚང་ 17115740 tdendup@moaf.gov.bt 

mailto:tdorji@tsirang.gov.bt
mailto:namgay30@yahoo.com
mailto:namgay30@yahoo.com
mailto:dorjit@trashiyangtse.gov.bt
mailto:dorjit@trashiyangtse.gov.bt
mailto:bettu@trashigang.gov.bt
mailto:bettu@trashigang.gov.bt
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༢. འར་ད། ནང་། 04641244 

༣. ས་ང་། 

༤. ་མང་། 

༡༧ ་ཇ་ ་ང་། 

༡. འས་ངས། 

ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ཁང་

ངམ་ནང་། 
17572373 
04641245 rajsug74@gmail.com 

༢. མོང་ར།   

༣. ཆ་ང་། 

༤. ཙ་ཀ་ང་།   

༡༨ 
ངག་དབང་ས་

འལ། 

༡. ན་རང་། 
ད་ད་་ད་འོག་ག་

ཚང་ནང་། 
17616184 
04641246 

nchophel@samdrupjo
ngkhar.gov.bt 

༢. ད་ད་།   

༣. བ་ལམ། 

༡༩ 
འག་ད་ 

བན་འན། 

༡. ཐང་རོང་། 

་ཚང་ད་འོག་ག་ཚང་

ནང་། 
17654529 jtenzin@Trashi 

Yangtse.gov.bt 
༢. གས་ས་མཁར། 

༣. ་ཚང་། 

༤. ར་་�། 

༢༠ ་མོ། 

་རོ། 

༡. �་རལ། 

ཝང་ཅང་ད་འོག་ག་ཚང་

ནང་། 
17631883 
08272737 lemo.mo4@gmail.com 

༢. ོབ་ཤར་། 

༣. ོ་ང་། 

༤. ཝང་ང་། 

༢༡ 
་ང་དཔལ་   

འོར། 

༡. ང་གས། 

ང་གས་ད་འོག་ག་

ཚང་ནང་། 
17669402 
08272751 tpenjor43@yahoo.com 

༢. ཤར་པ། 

༣. ལམ་ང་།  

༤. བཙན་ཏོ། 

༢༢ 
དངས་ཅན་    

་མོ། 

༡. ོ་དཀར། ཝང་ཅང་ད་འོག་ག་ཚང་

ནང་། 
17117675 
08272736 ylhamo@doim.gov.bt 

༢. ན་། 

༢༣ 
བསོད་ནམས་  

མ་ཐང་། 
པ་དགའ་

ཚལ། 

༡. ་ང་། 

ང་ང་ད་འོག་ག་ཚང་

ནང་། 
17908817 sbumtab@molhr.gov.b

t 

༢. ང་ང་། 

༣. གང་ད། 

༤. མཁར། 

༥. ག་ང་། 

༢༤ 
སངས་ས་    

་ང་། 

༡. ན་ནོང་། 
་མར་ད་འོག་ག་ཚང་

ནང་། 
17414275 
07471318 

sangaytshering@natio
nalcouncil.bt 

༢. ་མར། sttalung@yahoo.com 

༣. བཟོ་ལ།     

mailto:rajsug74@gmail.com
mailto:nchophel@samdrupjongkhar.gov.bt
mailto:nchophel@samdrupjongkhar.gov.bt
mailto:tpenjor43@yahoo.com
mailto:sbumtab@molhr.gov.bt
mailto:sbumtab@molhr.gov.bt
mailto:sttalung@yahoo.com
mailto:sttalung@yahoo.com
mailto:sttalung@yahoo.com


 

4 
 

(Ensuring Free, Fair & Democratic Elections & Referendums) 

འག་་བཙག་འ་ན་ཚོགས།  
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༢༥ ཀ་ས་གས། 

༡. ས་འར་ང་། 
ངང་ལམ་ང་ཁག་མན་

མ་ནང་། 
17609545 
07481037 choedaa@gmail.com 

༢. བ་ན་ང་། 

༣. ནོར་་ང་། 

༢༦ 
བསོད་ནམས་ 

དཔལ་འོར། 

་ན་ཁ། 

༡. ོད་པ་ས། 

བརཔ་ད་འོག་ག་ཚང་

ནང་། 
17666671 saynam07@gamail.co

m 
༢. བརཔ། 

༣. ་ལོག། 

༤. ང་་ཁ། 

༢༧ 
ན་གས་     

ོ་། 

༡. དན་ཤ་། 

་མ་ད་འོག་ག་ཚང་ནང་། 17433824 kinleyd@moaf.gov.bt  
༢. ་མ། 

༣. དཀར་་ས། 

༢༨ 
ན་བཟང་ོབས་  

ས། 

༡. ལ་་-་། 

འཛོམས་་ད་འོག་ག་

ཚང་ནང་། 
16922041 ktobgye@mohca.gov.b

t 
༢. འཛོམས་། 

༣. ོད་ཝང་། 

༤. ་། 

༢༩ 
བསོད་ནམས་ 

དབང་འས། 

བསམ་

བ་  

ངས་

མཁར། 

༡. བ་བ་ཐང་།     

བསམ་བ་ངས་མཁར་

ོང་ཁག་ བདག་ང་ནང་། 
17703398 panbangdeo1978@gm

ail.com 

༢. ་རོང་། 

༣. མ་དར། 

༤. ཝང་ག།    

༣༠ ་ལ་ར།  

༡. ན་ཚོགས་ཐང་།     

བསམ་བ་ས་ང་ང་

ཁག་ནང་། 
17608815 beerai@gmail.com 

༢. མར་་ལ།    

༣. པ་ཐང་།     

༤. བསམ་རང་། 

༣༡ 
ག་འན་   

མ་ལ། 

༡. ང་ཅན་ག།    
་མ་གཙང་ཁ་ང་ཁག་

མན་མ་ནང་། 
17666129 rinzin75nam@gmail.co

m ༢. གར་ག། 

༣. ལ་།    

༣༢ ་མ་་ང་། 

བསམ་། 

༡. བན་་ཁ། 

ོ་ག་ཅན་ད་འོག་ག་

ཚང་ནང་། 
17606471 tsheringwater@gmail.c

om 

༢. ོ་ག་ཅན། 

༣. ་ང་། 

༤. གམ་ོད། 

༣༣ 
ག་འན་    

ལ་མ། 

༡. ནོར་་ང་། 
བསམ་་ོང་ཁག་མན་

མ་ནང་། 
17731102 
05365514 rdema@mohca.gov.bt ༢. ན་ཚོགས་དཔལ་། 

༣. བསམ་། 

༣༤ ན་ག་དབང་  ༡. ནོར་ས་ང་། བས་ས་ང་ད་འོག་ 17585620 mwangdi@health.gov.

mailto:choedaa@gmail.com
mailto:kinleyd@moaf.gov.bt
mailto:panbangdeo1978@gmail.com
mailto:panbangdeo1978@gmail.com
mailto:beerai@gmail.com
mailto:tsheringwater@gmail.com
mailto:tsheringwater@gmail.com
mailto:mwangdi@health.gov.bt
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འག་་བཙག་འ་ན་ཚོགས།  

ELECTION COMMISSION OF BHUTAN 

འས། ༢. པ་ང་། ག་ཚང་ནང་། bt 

༣. བས་ས་ང་། 

༤. བན་འག། 

༣༥ 
བན་འན་་

ང་། 

༡. གསང་གས་ས་ང་། 

འོད་གསལ་་ད་འོག་ག་

ཚང་ནང་། 
77859696 ttshering14@yahoo.co

m 
༢. མ་ལ་ས་ང་། 

༣. ་ན་། 

༤. འོད་གསལ་། 

༣༦ ་དབང་ོ་། 

གསར་

ང་། 

༡. ་ ད་འོག། 

དགའ་ད་ང་ད་འོག་

ག་ཚང་ནང་། 
17576881 tdorji@moe.gov.bt 

༢. དགའ་ད་ང་། 

༣. ཤོམ་ང་ཁ། 

༤. བ་ད་ང་། 

༣༧ 
་མན་དབང་   

ལ། 

༡. ་འཛོམས་། 

ད་གས་ག་ད་འོག་

ག་ཚང་ནང་། 
77602197 tandin_123@yahoo.co

m 

༢. བསམ་གཏན་ང་། 

༣. ད་གས་ག། 

༤. འགས་ད་ས་ང་། 

༣༨ ་དབང་ས་ས། 

༡. གར་གཞོང་། 

གར་གཞོང་ད་འོག་ག་

ཚང་ནང་། 
17806616 tchojay@dit.gov.bt 

༢. ་ཟངས་ང་། 

༣. མ་ང་། 

༤. ་རས་ཐང་། 

༣༩ 
ག་འན་   

དབང་མོ། 

མ་ག 

༡. ཀ་ཝང་། 

ོང་ཁག་བཙག་འ་ག་

ཚང་ནང་། 
17839985 
02339324 

rwangmo@punakha.go
v.bt 

༢. ང༌བ།   

༣. ན་རོ།     

༤. ོས། 

༤༠ 
པ་་ལ་

མཚན། 

༡. ང་།      

ང་ད་འོག་ག་ཚང་ནང་། 17589589 
02350621 

ptgyeltshen@chhukha.
gov.bt 

༢. དར་དཀར་ལ། 

༣. ད་བན། 

༤. ད་ཝང་།    

༤༡ གས་ས། 
བས་

ང་། 

༡. བར་མཚམས། 

རང་འང་ོབ་་་བ་ནང་། 
17659900 
04561220 
04561221 

llakjey@trashiyangtse.
gov.bt 

༢. ས་གང་། 

༣. གཡང་གར། 

༤. ཤོང་ག། 

༤༢ བསོད་ནམས་ བས་ ༡. བཀང་ང་། ད་ང་མན་མ་ནང་། 77342922 sonamw@mowhs.gov.

mailto:tandin_123@yahoo.com
mailto:tandin_123@yahoo.com
mailto:tchojay@dit.gov.bt
mailto:ptgyeltshen@chhukha.gov.bt
mailto:ptgyeltshen@chhukha.gov.bt
mailto:llakjey@trashiyangtse.gov.bt
mailto:llakjey@trashiyangtse.gov.bt
mailto:sonamw@mowhs.gov.bt
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ELECTION COMMISSION OF BHUTAN 

དབང་ག། ང་། ༢. བསམ་མཁར། 04521232 
04521233 

bt 

༣. ་ཛོ་རོང་། 

༤༣ 
ས་ད་ལ་   

མཚན། 

༡. ་རག། 

ར་་ད་འོག་ག་ཚང་། 
17651682 
77651682 
04561419 
04561420 

chogyal19699@gmail.c
om 

༢. ར་། 

༣. སག་ང་། 

༤. ཕོངས་ད། 

༤༤ 
ཀ་ན་དགའ་ 

བཟང་པོ། 

༡. ང་པར། 
མས་ང་བ་་་བ་ནང་། 17956075 kkzangpo@gmail.com 

༢. མས་ང་། 

༤༥ 
བསོད་ནམས་ 

དཔལ་ན། 

༡. ཁ་ང་། བས་་འང་མ་ོབ་་

ང་མ། 

17421122 
77303553 
04571192 
04571109 

speldon@mowhs.gov.b
t ༢. ་ང་། 

༤༦ 
ད་འན་    

ལ་མ། 

བས་

གཡང་། 

༡. འམ་་ང་། 

ོང་ཁག་བཙག་འ་ག་ང་

ནང་། 
17644646 gdolma@doim.gov.bt 

༢. འཇམ་མཁར།                  

༣. ོང་མ་ང་ས།                      

༤. གཡང་།                  

༤༧ ཨ་ནོག་ ་ར།  

༡. རམ་ར།                

ཁམས་ངས་ད་འོག་ག་

ཚང་ནང་། 
17150218 raianok@gmail.com 

༢. ཁམས་ངས།         

༣. ོད་མཚོ། 

༤. ཡ་ལངས།          

༤༨ འན་་མཚོ། 
ང་

གསར། 

༡. ག་ང་། 
དང་ང་ མང་་་ག་་

དབང་འན་ག་ཚང་ནང� 

17895562 
77895562 
03528039 
03528040 
03528041 

tjamtsho@zhemgang.g
ov.bt 

༢. ར་ག། 

༣. ང་མལ། 

༤༩ ཨོན་ོ་། 
༡. བ་ས། ང་གསར་མ་་ག་ཚང་

ནང་། 
17411772 
03521278 udorji@molhr.gov.bt 

༢. ང་་ས། 

༥༠ 
འན་ལས་  

ན་ཚོགས། 

ས་རང་། 

༡. དལ་འར་ཐང་། 

མ་་ག་ཚང་། 17615760 
06471305 

tphuntsho@chhukha.go
v.bt 

༢. མཚོ་ང་མཁར། 

༣. ་གསར་ང་། 

༤. ང་ལ་ང� 

༥༡ 
ཀ་ དབང་  

ག་བས། 

༡. བར་གཤོང་། 

མ་་ག་ཚང་། 17633759 
06471301 kwtashi@mohca.gov.bt 

༢. ་ཚ་ང་། 

༣. མལ་ང་། 

༤ རང་ཐང་ང� 

༥༢ སངས་ས་ོ་། ༡. གར་་ཐང་། ་རང་མ་་ག་ཚང་ 17117702 saynam07@gamail.co

mailto:chogyal19699@gmail.com
mailto:chogyal19699@gmail.com
mailto:kkzangpo@gmail.com
mailto:raianok@gmail.com
mailto:tjamtsho@zhemgang.gov.bt
mailto:tjamtsho@zhemgang.gov.bt
mailto:udorji@molhr.gov.bt
mailto:saynam07@gamail.com
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ELECTION COMMISSION OF BHUTAN 

༢. ་རང་ོད། ནང་། m 

༣. ང་ན་། 

༤. མས་ངས། 

༥༣ 
ན་ཚོགས་  

ོབས་ས། 

དབང་

འས་    

ཕོ་ང་། 

༡. ཨ་ཐང་། 

བར་་ཚོད་ས་མ་་་

འདབ་། 
17114004 ptobgay_1973@yahoo.

com 

༢. དར་དཀར། 

༣. ས་ས་ས། 

༤. དགའ་ང་ཚོ་འོགམ། 

༥༤ ར་པ་་ང་། 

༡. ན་། བར་་ལམ་འལ་ན་ང་

དང་ལ་ འན་དབང་

འན་ག་ཚང་ནང་ 

17882465 phubtshering@moea.g
ov.bt 

༢. དགའ་ང་ཚོ་ངམ། 

༣. ད་ཚོ། 

༥༥ 
བན་འན་  

རབ་ས། 

༡. ་ཤོག། 
བར་་ལམ་འལ་ན་ང་

དང་ལ་ འན་དབང་

འན་ག་ཚང་ནང་ 

17641375 t_rabgyel@yahoo.com 
༢. ཀ་ག། 

༣. ་ནག། 

༤. ཕངས་ལ། 

༥༦ 
་བ་དཔལ་

འོར།  

༡. ས་ག། 
བར་་ལམ་འལ་ན་ང་

དང་ལ་ འན་དབང་

འན་ག་ཚང་ནང་ 

17118242 dpenjor@moaf.gov.bt  
dawa63@gmail.com 

༢. ཕོབ་ས། 

༣. ང་ང་། 

༤. ངས་། 

༥༧ 
་མན་ལ་   

མཚན། 

གཞལ་

ང་། 

༡. བར་ོ། 

ོང་ཁག་བཙག་འ་ག་

ཚང་ནང་། 

17311868 
03741363 
Fax-
03741374 

tgyeltshen@mohca.go
v.bt 

༢. ནང་ར། 

༣. ང་མཁར། 

༤. ང་། 

༥༨ 
ས་རབ་ལ་   

མཚན། 

༡. འོག་དཀར། 

ངང་ལ་ད་འོག་ག་ཚང་

ནང་། 

17430874 
03742027 
Fax- 
03742037 

mail2carma@gmail.co
m 

༢. ་ང་། 

༣. ངང་ལ། 

༤. འཕངས་མཁར། 

 

ཨང་ ང་གསལ་ ག་འན་ཁ་ང་ བད་འན་ཨང་ འལ་འན་ཨང་ ས་ངས་ 

༡. འན་ལས་དབང་ག། thrinwang@hotmail.com  

 

02-337104 

77607565 ་ཐོ་ནང་བད་ལས་

ངས། ནང་ད་དང་

ོལ་འན་ན་ཁག། 

ནོར་འན་ལམ། ་བར་

༢ ནོར་་དབང་ག nwangchuk@mohca.gov.bt 17555030 

༣ ན་བ་ས་ན། lchoden@mohca.gov.bt 17600393 

༤ པ་སངས་་ང་ passu@passdiary.com 17605030 

mailto:ptobgay_1973@yahoo.com
mailto:ptobgay_1973@yahoo.com
mailto:phubtshering@moea.gov.bt
mailto:phubtshering@moea.gov.bt
mailto:tgyeltshen@mohca.gov.bt
mailto:tgyeltshen@mohca.gov.bt
mailto:mail2carma@gmail.com
mailto:mail2carma@gmail.com
mailto:passu@passdiary.com
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༥ ས་ོ་། Letslearn2smail@gamil.com 17975498 ། 

 

འལ་ཡོད་ཆ་མཉམ་ས་རང་ ་ས་༣༡-༨-༢༠༡༦ ་་་་ཚོད་༥ ་ནང་འད་ ང་འད་ཁ་ང་བད་ཡོད་་ནང་ ད་ས་

་བཙག་འ་དོན་་ འལ་ཡོད་ས་ན་འ་དཔོན་་་ གདམ་�་ག་ཆ་་བགས་གནང་ར་བ་ཡང་བར་་ན་གསོ་

ཝ་ན། ་བམ་འབད་རང་ གདམ་�་བག་བ་འ་ འལ་ཡོད་ས་ན་འ་དཔོན་་ས་ ིྲ་ས་༡ -༩-༢༠༡༦ ་ 

འབད་་དང་ འམས་་ལས་ར་འཐོན་་མཐའ་མག་ས་ངས་འ་ ་ས་༣-༩-༢༠༡༦ ་ན་པ་བ་དོན་ལཝ་ན། 

   

རང་གས་གནམ་ལོ་་ཕོ་ལ་ལོ་ ་བན་པ་་མ་ས་ར་བ་འམ་ ་ལོ་༢༠༡༦ ་༨ པ་ས་༢༦ ་ལ།  

 
 
 
 
 
(ས་ལ་་་ག་འན) 

འག་་བཙག་འ་ན་འན་་བ།  


