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འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚ ོགས།
ELECTION COMMISSION OF BHUTAN 

 

ཨི་སི་བི/ན་ོཀྲིཕ-༠༡/༢༠༡༧/༢༨༠༧         སྤྱི་ཚེས་ ༡༩/༤/༢༠༡༧ ལུ། 

བརྡ་འཕྲིན། 

འདེམས་ཁོངས་ལྷག་ལུས་ ༦༠ འི་ནང་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུ་དང་ ཐིམ་ཕུག་རོྫང་ཁག་ སྲོས་རྒེད་འོག་གི་ རྡོ་
བཟ་ོབཏནོ་སྤྱི་འོག་གི་ རྒེད་འགོ་ཚགོས་སྡེ་ཚགོས་པའི་ དུས་མིན་བཙག་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས། 

 

༉ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༤༥༧ པ་
དང་འཁྲིལ་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུའི་ འདེམས་ཁོངས་སྟོངམ་འབད་ལུས་མིའི་བཙག་འཐུ་དང་  རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་
ཚོགས་པའི་ དུས་མིན་བཙག་འཐུའི་ གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།   
 

རྫོང་ཁག་ ༡༨ ཀྱི་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ཚོགས་པའི་འདེམས་ཁོངས་ ༤༦ དང་ མོང་སྒར་རོྫང་ཁག་ཁྲོམ་སྡེ་ ཆུ་ཁ་རོྫང་ཁག་ 
ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་རོྫང་ཁག་ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་པའི་འདེམས་ཁོངས་ པད་དཀར་ཞིང་དང་ རིན་ཆེན་ལྡིང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་
མཁར་རྫོང་ཁག་གི་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་སོྟད་འདེམས་ཁོངས་ གསར ་སྤང་རྫོང་ཁག་ དགེ་ལེགས་ཕུག་གི་ ནམ་མཁའ་
གླིང་ འདེམས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།  
 

མོ་ ༡༣ དང་ ཕོ་ ༦༣ བཅས་ འདེམས་ངོ་བསོྡམས་ཀྱིས་ ༧༦ གིས་དོ་འགྲན་འབད་ས་ལས་  མོ་ ༨ དང་ཕོ་ ༤༣ 
འབདཝ་ད་ བསྡོམས་ཀྱིས་ ༥༡ བཙག་འཐུ་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

ཀ༽ འདེམས་ཁོངས་སྟངོམ་གི་བཙག་འཐུ། 
 

༡༽རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ཚོགས་པ་འབད་བཙག་འཐུ་གྲུབ་མི་ཚུ་གི་མིང ་གསལ་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན། 

ཨང་ མིང་ ངོས་འཛིན་འདྲ་པར་ཨང་ ཕོ་མའོི་དབྱེ་བ་ རྒེད་འགོ་ འདེམས་ཁོངས་ 

༡- བུམ་ཐང་ 

༡ ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ་ ༡༠༡༠༤༠༠༢༠༤༩ མོ ཨུ་ར་ ཨུ་ར-མདོ་བཞི། 
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༢- ཆུ་ཁ་ 
༢ ཀུན་ལེགས་ ༡༠༢༠༧༠༠༠༣༥༢ ཕོ དགེ་གླིང་ དི་ལིཔ་ཁ-ལམ་འགྱོ་ཁ། 

༣- དར་དཀར་ན་ 

༣ སན་ མ་ཡ་ པི་ཀྲ་ཀོ་ཀྲི། ༢༠༣༡༡༠༠༠༡༣༤ མོ་ གཙང་ཁ་ གུང་པ་སུམ་ཅུ། 
༤ དིལ་ཀུ་མར་ གུ་རུང་ ༡༡༣༠༤༠༠༠༧༧༤ ཕོ་ ཀརྨ་གླིང་ ལབ་རྩ་ཁ། 

༥ རོ་ཧིད་ ཀོཡི་ར ་ལ་ ༡༡༣༠༩༠༠༢༣༨༩ 

 

ཕོ་ 

 

ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་ 

 

སྐྱོངས་བསམ་གླིང་། 

༦ བསོད་ནམས་འབྲུག་པ་ ༡༡༣༠༩༠༠༠༡༠༣ ཕོ་ རླུང་བསིལ་ས། 

༧ རད་ན་ བྷ་དུར་ པའུ ་རེལ་ ༢༠༣༡༡༠༠༠༡༣༤ ཕོ་ ནི་ཅུ་
ལ་ 

སྦྲམ་ཟས་སྐྱེས་ས། 

༤- མགར་ས་ 

༨ པདྨ་དབང་ཕྱུག། ༡༠༤༠༣༠༠༠༣༣༤ ཕོ་ ལ་ཡ་ རྒྱལ་ཟ་ལུང་སྒོ། 
༩ དབང་རྒྱལ་ ༡༠༤༠༣༠༠༠༧༡༨ ཕོ སྤ་གཞི། 

༥- ཧཱ 

༡༠ ཕུརཔ་རྒྱལ་མཚན་ ༡༠༥༠༢༠༠༡༢༡༦ ཕོ་ དབུས་སུ་ སྤ་རྗེ་ཁ་ གསང་ཀི་རི། 

༦- ལྷུན་རྩེ་ 

༡༡ སངས་རྒྱས་ཆོས་འཕེལ་ ༡༠༦༠༢༠༠༡༧༡༣ ཕོ་ རྒྱ་རས་ ཡུམ་ཆེ། 
༡༢ ཚེ་རིང་སོྟབས་རྒྱས་ ༡༠༦༠༨༠༠༢༦༧༥ ཕོ་ བཙན་མཁར་ བདེ་ཀ་གླིང་ མཚོ་ཆེན་ 
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༧- མོང་སྒར་ 

༡༣ ཀརྨ་བདེ་ཆེན་ ༡༠༧༡༦༠༠༡༣༩༠ ཕོ་ ཙ་ཀ་གླིང་ གྲོང་སོྟད་ གཏོར་མ་གཞོང་།
༡༤ པདྨ་རོྡ་རྗེ་ ༡༠༧༡༣༠༠༡༧༨༠ ཕོ་ སི་ལམ་སྦིས་ དག། 
༡༥ རིགས་བཟང་ ༡༠༧༠༦༠༠༠༦༦༨ ཕོ་ དགོངས་འདུས་ བདག་ས་ སྐུ་མ་རོྫང་ 
༡༦ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་ ༡༠༧༡༡༠༠༡༨༨༩ ཕོ་ ས་གླིང་ གསེང་སྒོར། 

༨- སྤ་ར་ོ 

༡༧ ཚེ་རིང ་དཔལ་འབོྱར་ ༡༠༨༡༡༠༠༡༩༧༡ ཕོ ཝང་ལྕང་ དུང་དཀར་ གནམ་དཀར་ 
༡༨ ལྷགཔ་ཚེ་རིང་ ༡༠༨༡༠༠༠༢༡༨༤ ཕོ་ བཙན་ཏོ་ ཆུང་རྗེས་ ཟམ་གསར། 

༩- པདྨ་དགའ་ཚལ་ 

༡༩ བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན་ ༡༡༡༠༡༠༠༡༢༧༡ མོ་ བདེ་ཆེན་གླིང་ གདུང་ཆི་ལོ་ མཁོ་ལོམ་རི། 
༢༠ བཀྲ་ཤིས་རོྡ་རྗེ་ ༡༠༩༠༣༠༠༢༧༥༢ ཕོ་ གདུང་སྨད་ འུང་བོ་རང་ 
༢༡ རིན་ཆེན་བསྟན་པ་ ༡༡༡༠༡༠༠༢༠༡༥ ཕོ་ བདེ་ཆེན་གླིང་ རྣམ་དག་གླིང་། 

༡༠- སྤུ་ན་ཁ་ 

༢༢ དཀོན་མཆོག་ ༡༡༠༠༦༠༠༡༦༢༢ ཕོ་ འཛོམས་མི་ རྟ་ནག་ དབུས་ས་ཁ 
༢༣ རྣམ་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན་ ༡༡༠༠༢༠༠༢༡༤༦ ཕོ་ སྦྱིས་མི་ཐང་ 
༢༤ ཟླ་བ་བཟངམོ་ ༡༡༠༠༦༠༠༠༨༨༢ མོ་ གླིང་མུ་ཁ་ གླིང་མུ་ཁ་ 
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༡༡- བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ 

༢༥ ཡེ་ཤེས་དབང་ཕྱུག་ ༡༡༡༠༤༠༠༠༣༣༧ ཕོ་ ལའུ་རི་ སྦས་རྩེ་གླིང་ གདུང་མན་
མ། 

༢༦ རིན་འཛིན་ ༡༡༡༠༧༠༠༥༠༤༨ ཕོ་ ཨོ་རོང་ ན་སྦར་ ཕི་ལུ་མ། 
 
༢༧ ཆོས་རྒྱས་ནོར་བུ་ ༡༡༡༠༧༠༠༦༢༠༢ ཕོ་ བདེ་བ་ཐང་ རི་མཁས། 
༢༨ པདྨ་རྒྱལ་མཚན་ ༡༡༡༠༧༠༠༣༥༨༣ ཕོ་ མར་ལྟང་། 

༡༢- བསམ་རྩེ་ 

༢༩ ཏ་ར་མན་ གུ་རུང་ 

 

༡༡༢༡༦༠༠༠༡༨༧ ཕོ་ བསྟན་འབྲུག་ ཟླ་བ་ཐང་ ཀུན་དགའ་
གླིང་། 

༣༠ པེརམ་བྷ་དུར་ ཡ་ཁ་ ༢༡༢༡༢༠༠༠༠༢༣ ཕོ་ ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི་ སྨྱོན་པ་གླིང་ ཏིང་ཏིང་མ། 

༣༡ ཇཱཤ་བྷ་དུར་ སུ་བཱ་ ༡༡༢༠༣༠༠༠༩༦༤ ཕོ་ གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ བདེ་འཕེལ་གླིང་སྨད-ཁང་
བཟང་གླིང་། 

༣༢ གོ་པལ་ ག་ལེ་ ༡༡༢༡༣༠༠༢༨༥༩ ཕོ་ བསམ་རྩེ་ ཉི་མ་གླིང་ ཕྱིར་ལོག་ས། 
༣༣ རོྡ་རྗེ་ ཏ་མང་ ༢༡༢༡༥༠༠༠༡༦༢ ཕོ་ རྟ་ལྡིང་ མཐོང་ས་ སོྟབས་ཆེན་ཐང་།
༣༤ ཚེ་རིང་ ༡༡༢༠༤༠༠༡༢༦༦ ཕོ་ ནོར་བུ་སྒང་ སྦྲམ་ཟས་སྒང་ སྨད་སྒང་། 

༡༣- གསར་སྤང་ 

༣༥ པུས་པ་ནི་ དྲུང་ག་ན། ༢༡༣༡༤༠༠༠༠༢༨ མོ་ རྟ་རས་ཐང་ འུང་ཆི་ལུ། 
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༡༤- ཐིམ་ཕུག་ 
༣༦ བསམ་གཏན་ ༡༡༤༠༦༠༠༠༡༠༠ ཕོ་ 

གླིང་གཞི་ 
ཁང་སྐྱིད་ཡུལ། 

༣༧ བདེ་ཆེན་མཚོ་མོ་ ༡༡༤༠༦༠༠༠༠༡༣ མོ་ ལྕགས་ཕུ། 
༣༨ ཨོ་རྒྱན་དཔལ་འབོྱར་ ༡༡༤༠༦༠༠༠༡༧༥ ཕོ་ གངས་ཡུལ། 
༣༩ རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་ ༡༡༤༠༣༠༠༠༠༨༣ ཕོ་ དར་དཀར་ལ་ གདུང་འབོྲག། 

༡༥- བཀྲ་ཤིས་སྒང ་ 

༤༠ ཤེས་རབ་རོྡ་རྗེ་ ༡༡༥༡༣༠༠༥༠༨༡ ཕོ་ གཤོང་ཕུག་ དགོངས་རྩེ་ཕང་མ་ ཡོ་
སྦིས་ནང་ 

༡༦- ཀྲོང་གསར་ 

༤༡ བསྟན་འཛིན་ལ་ ༡༡༧༠༣༠༠༢༩༠༩ ཕོ་ གླང་མཐིལ་ གཡུ་དྲུང་ཆོས་གླིང་། 

༡༧- རྩིས་རང་ 

༤༢ པེརེམ་ པ་ཕྲག་ ༡༡༨༠༤༠༠༠༦༦༤ ཕོ་ སྒོ་གསར་གླིང་ འཛམ་གླིང་ཟོར། 

༤༣ ཨམ་བར་བྷ་དུར་ མོང་གར་ ༡༡༨༠༤༠༠༡༢༩༢ ཕོ་ དཔལ་རི་ཐང་། 

༡༨- དབང་འདུས་ 

༤༤ ཀུན་ལེགས་རྒྱལ་མཚན་ ༡༡༩༠༨༠༠༠༣༦༡ ཕོ་ ཀ་གཞི་ ལེང་སྦིས། 
༤༥ དབྱངས་དཀར་ ༡༡༩༠༤༠༠༠༡༧༩ ཕོ་ དྭངས་ཆུ་ གཡུས་ས་སྒང་། 
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༢༽ མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་གི་ རྫངོ་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ ཁྲོམ་སྡེ་ངོ་ཚབ་འབད་བཙག་འཐུ་གྲུབ་མིའི་མིང་འདི་  
    གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན། 

 

ཨང་ རྫོང་ཁག་ མིང་ ངོས་འཛིན་འདྲ་པར་ཨང་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ

༡ མོང་སྒར། རྣམ་རྒྱལ་རོྡ་རྗེ་ ༡༡༣༠༦༠༠༠༡༡༦ ཕོ་ 
 

 

༣༽ རྫངོ་ཁག་ཁྲོམ་སྡེ་ཚགོས་པའི་དོན་ལུ་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་མིའི་མིང་འདི་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན། 
ཨང་ མིང་ ངོས་འཛིན་འདྲ་པར་ཨང་ ཕོ་མའོི་དབྱེ་བ་ འདེམས་ཁོངས་

༡༽ ཆུ་ཁ་རྫངོ་ཁག། 

༡ ཏིར་ཐ་ མ་ཡ་ མོང་གར་ ༡༠༢༡༡༠༠༣༤༩༣ མོ་ པད་དཀར་ཞིང་
༢ སྤ་སངས་ ནོར་བུ་ ཏ་མང་ ༡༠༢༡༢༠༠༠༠༤༤ ཕོ་ རིན་ཆེན་ལྡིང་

༢༽ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོྫང་ཁག།
༡ འོད་ཟེར་རོྡ་རྗེ་ ༡༡༡༠༧༠༠༣༢༣༣ ཕོ་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་སོྟད།

༣༽ གསར་སྤང་རྫངོ་ཁག།
༡ སན་ཇོག་ པར་དན་ ༡༡༢༠༣༠༠༠༡༢༧ ཕོ་ ནམ་མཁའ་གླིང་

 

 

༤༽ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་མིའི་བརྒྱ་ཆ་དང་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་མིའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ གཤམ་ 
    གསལ་ལྟར་ཨིན། 

 

༼༡༽ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་མི་བསོྡམས = ༡༥༦༢༠ ༼མོ་ ༧༨༢༡ དང་ཕོ ༧༧༩༩༽ 
 

༼༢༽ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་ཡོད་པའི་བསོྡམས = ༤༨༠༧ ༼མོ་ ༢༤༡༢ དང་ཕོ་ ༢༣༩༣༽ 
 

༡- ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆས་ཐོག་ལུ་ = ༤༧༥༩ 
 

༢- འགྲེམ་ཐོག་ཚོགས་རྒྱན ་ཐོག་ལས་ =༦༢ 
 

༼༣༽ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་བརྒྱ་ཆ = ༣༠.༨%  
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ཁ- དུས་མིན་བཙག་འཐུ།  

ཨང་ མིང་ ངོས་འཛིན་འདྲ་པར་ཨང་ ཕོ་མའོི་དབྱེ་བ་ རྒེད་འགོ་ འདེམས་ཁོངས་
༡༽ ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག། 

༡ ཕུརཔ་སྒྲོལ་མ་ ༡༡༤༠༩༠༠༠༡༨༢ མོ་ སྲོས་ རོྡ་བཟོ་སོྟན་ 
 
 

   ༡- ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་མིའི་བརྒྱ་ཆ་དང་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་མིའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ གཤམ་ 
    གསལ་ལྟར་ཨིན། 

༼༡༽ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་མི་བསོྡམས = ༤༤ ༼མོ་ ༢༣ དང་ཕོ ༢༡༽ 
 

༼༢༽ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་ཡོད་པའི་བསོྡམས = ༡༦ ༼མོ་ ༨ དང་ཕོ་ ༨༽ 
 

༡- ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆས་ཐོག་ལས་ = ༡༦ 
༢- འགྲེམ་ཐོག་ཚོགས་རྒྱན་ཐོག་ལས་ = ༠༠ 

 

   ༼༣༽ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་བརྒྱ་ཆ = ༣༦.༤%     

 
འདེམས་ཁོངས་ ༡༠ ནང་ལུ་ དྭང་འདོད་བསྐྱེད་མི་མི་ངོམ་ ག་ཡང་མ་ཐོནམ་ལས་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ཚོགས་པའི་འདེམས་
ཁོངས་ ༦ དང་ རྫོང་ཁག་ཁྲོམ་སྡེ་ངོ་ཚབ་ཀྱི་འདེམས་ཁོངས་ ༣ རྫོང་ཁག་ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་ཚོགས་པའི་ འདེམས་ཁོངས་ལ 
༡ འབདཝ་ད་ ད་རུང་ འདེམས་ཁོངས་ ༡༠ ས་སོྟང་འབད་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན།  
 

གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ཁ་གསལ་འདི་ བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ www.ecb.bt/vacant2017 ནང་ལས་
ཐོབ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 
 

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༨ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༥༨༠ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་མི་འཐུས་མི་
འདི་གིས ས་གནས་གཞུང་གཉིས་པའི་ ལྷག་ལུས་ཀྱི་གནས་ཡུན་མ་ཚང་ཚུན་རྐྱངམ་ཅིག་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ཆོག་ནི་ཨིན། 
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བཙག་འཐུའི་མཐོ་གཏུགས་ཀྱི་གནས་ཡུན་འདི་ ད་རི་ སྤྱི་ཚེས་ ༡༩/༤/༢༠༡༧ ལས་ སྤྱི་ཚེས་ ༣/༥/༢༠༡༧ གྱི་ཕྱི་རུའི་ཆུ ་
ཚོད་ ༥ ཚུན་ལུ་ཨིནམ་སྦེ་ མི་མང་ལུ་ བརྡ་ཁྱབ་སྤེལཝ་ཨིན། 
 
རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ མེ་མོ་བྱ་ལ་ོ རང་ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༢༢ དང་ སྤྱི་ཟླ་ ༤ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༡༩ ལུ།  
 
   
 
 
 
  

    འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ། 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


