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འ�ག་ག�བཙག་འ�་�ན་ཚ�ས།  
ELECTION COMMISSION OF BHUTAN 

(Ensuring Free, Fair & Democratic Elections & Referendums) 

་་/བ་འན-༠༡/༢༠༡༦/༢༤༨        ་ས་:༡༨-༨-༢༠༡༦ 

 

བ་འན།  

༉ འག་་བཙག་འ་ན་ཚོགས་ས་  ༌མང༌ཡོངས༌༌༌དོན༌འ༌ཡང༌ ་ས་༡༥ -༨-༢༠༡༦ ་  ཡང་བར་

མན་མཐོ་མས་་འན་ས་ལས་ མན་མཐོ་༼༥༤༽-༢༠༡༦/༡༦༥༡ ཅན་མ་ བཀའ་ག་་་དོན་འལ་བཤད་ 

ག་ ལོགས་་བས་ཡོད་པ་གནད་དོན་དང་འལ་ འདས་པ་བ་འན་ཨང་ ་་་ /བ་འན་-༠༡/༢༠༡༦/༡༩༣ 

་ས་༩-༨-༢༠༡༦ ཅན་མ་འོ་མད་་ འག་་བཙག་འ་བཅའ་མས་༢༠༠༨ ཅན་མ་དོན་ཚན་༣༤, ༣༥, ༣༦ 

་ལས་ ༡༩༧ པ་་མངའ་འོག་ བ༌འན༌འ་ལཝ་ན། 

“་ལོ་༢༠༡༥ ་༦ པ་ས་༡༠ ་ འག་་་ཚོགས་ངས་༥ པ་ནང་ ཆ་འག་བ་པ་ོང་ཁག་དང་ ཡན་ལག་

མ་་་ས་མཚམས་་ཡང་ ་མ་མཁས་མག་ན་ཚོགས་ས་ བད་བ་ལོགས་་མ་གནང་ན་ ཕར་བངས་་

བཞག་་ ད་ས་བས་་བབས་པ་ས་གནས་གང་་བཙག་འ་བས་་ ་ས་༢ .༧.༢༠༡༠ ཅན་མ་མ་་

དང་ ས་མཚམས་གཏན་འབས་བ་་་་གར་བཞག་ཐོག་ ་ལོ་༢༠༡༡ ་ ས་གནས་གང་་བཙག་འ་ཐོག་

ལས་ག་བགས་ག་འ་་མཛད་་ག་ ་བམ་་རང་ བཙག་འ་མ་པ་་” ་ འག་་བཙག་འ་ན་ཚོགས་

ས་ ་་ /་འན་/༢༠༡༡/༡༥༢༠ ་ས་༢༧ -༢-༢༠༡༡ ཅན་མ་མཐའ་དད་བཅད་མཚམས་བཀའ་་ཐོག་ འ་

འན་འཐབ་་ན། ་འབདཝ་ལས་ འདས་པ་བ་འན་ནང་བད་ཡོད་པ་་གནས་ཁ་ང་་ ོང་ཁག་མ་་

ཚོགས་་ད་པ་ མ་་༡༦ ནང་་ འལ་ཡོད་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ནང་ མ་་་ཚབ་ ༡༦ ་བཙག་འ་་

ཡང་ འ་འན་འཐབ་་ན། ་འབདཝ་ལས་ མདང་ཞག་་མ་་བཙག་འ་འ་འན་འཐབ་ཡོད་་འ་སཝ་

དང་ ལ་ཁབ་་ཚོགས་ན་ར་་ཆ་མཉམ་ས་རང་ ས་གནས་གང་་བཙག་འ་་མ་གས་པ་འ་ནང་ འམས་

་ག་་འཐོན་་དང་/ཡང་ན་ ཚོགས་ན་ར་་་་བས་ཐོབ་་ཡོད།  

ད་ང་ བཀའ་ག་་་དོན་འལ་བཤད་དང་འལ་ “་ལོ་༢༠༡༥ ཅན་མ་ོང་ཁག་དང་ ཡན་ལག་མ་་་ས་

མཚམས་དང་འལ་ ད་ས་བས་་འབབ་པ་བཙག་འ་འཛོམས་འ་འབད་ཚར་་་ནང་ ད་འོག་་་ར་ཁ་

ཤས་ འཛོམས་འར་ལ་གཏོགས་འབད་་་བས་མ་ཐོབ་པར་འག་པས་ འཛོམས་འ་ཐོག་ལས་འམས་་བཏོན་

་ཐོབ་དབང་དང་བན་ ་ལོ་༢༠༡༠ ཅན་མ་མ་་དང་ ས་མཚམས་དང་འལ་་ འལ་ཡོད་་ར་་ བཙག་

འ་འཛོམས་འ་་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་བག་དཔ་གལ་ཝ་ལས་ ་ར་་ཚོགས་ན་ཐོབ་དབང་དང་འལ་

་དཔ་་ ་དོན་་ཕན་བས་་བ་བས་དོན་གང་ག་འབ་ཐབས་་་” ་ ་ལོ་༢༠༡༥ ་བཅད་མཚམས་བས་

་ ད་འོག་༣༨ དང་ ་འོག་༦༡ ་ས་མཚམས་་ ར་བས་ཐོག་ ོང་ཁག་མ་་དང་ ཡན་ལག་མ་་བཅད་

མཚམས་མངའ་འོག་ད་་ཡོད་་་ཡང་ ར་ལོག་ར་་འལ་ཡོད་ད་འོག་དང་ ་འོག་་་ས་མཚམས་མངའ་འོག་ 



རང་འཇགས་བགས་་ ་ཁ་ཚོགས་ན་ར་་་་བཙག་འ་ཐོ་ག་་ཡང་ ་དང་འལ་ བར་ག་འབད་་ 

གསལ་ོན་འབད་ཡོད་པ་ འལ་ཡོད་འམས་ངས་་ནང་ ར་བན་བགས་་ཡོད། 

ད་ས་ན་་ མགར་ས་ོང་ཁག་ ཁ་ོད་ད་འོག་་ ོགས་ལས་ -་ལ་ཁ་་འོག་དང་ བསམ་བ་ངས་མཁར་ོང་

ཁག་ ན་ཚོགས་ཐང་ད་འོག་་ ན་ཚོགས་ཐང་་འོག་དང་ བསམ་བ་ས་ང་་འོག་གམ་་ནང་་ངམ་ག་ 

གདམ་་བཏོན་་འཛོམས་འ་འ་འན་འཐབ་ཡོདཔ་ལས་ ང་འད་་འོག་གམ་་ནང་་ གདམ་་བཏོན་་

འཛོམས་འ་འ་ཡང་ ལོག་་འ་འན་འཐབ་་ན།  

་དང་འལ་་ ོང་ཁག་༡༦་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ནང་་ མ་་་ཚབ་་ བཙག་འ་འབད་་དོ་འན་འབད་

་དོན་་  དགས་གཏད་ཡོད་པ་ཐོ་བད་བ་པ་ཚོགས་ན་ར་་ག་ས་ རང་་བ་ར་ཡོད་པ་བ་ད་་

གསལ་ོན་འ་ འལ་ཡོད་མ་་ནང་ལས་ མ་ང་སོ་སོ�་ཐོ་བད་བ་པ་ཚོགས་ན་ར་་་ལས་ ང་

མཐའ་་ད་་ས་ ང་གས་དང་ ཚོགས་ན་ར་་ས་འན་འ་པར་ནང་་ ཁ་གསལ་དང་གས་ོན་དཔ་

དང་ བ་ར་འ་ཡང་ ཚོགས་ན་ར་་ ཡང་ན་ མ་ང་ག་ས་ཡང་ གདམ་་གག་ལས་ག་འབད་་ག།  

མ་་་ཚབ་་འམས་�་ད་ཚད་འ་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་འས་་གཞན་ པོ་དང་དམངས་་་ད་ཚད་དང་

ཤོག་མངས་ནམ་དང་ མ་་་ཚབ་་གདམ་་བཏོན་་་ འཛོམས་འ་འ་འན་འཐབ་དཔ་དཔ་ལས་ 

བཙག་འ་ལས་འཆར་་ བ་འན་ཨང་ ་་་ -བ་འན་/༢༠༡༦/༡༩༣ ་ས་༩ -༨-༢༠༡༦ ཅན་མ་་གནས་

ད། 

་འབདཝ་ལས་ ་ལོ་༢༠༡༥ ་བཅད་མཚམས་བས་ ོང་ཁག་མ་་དང་ ཡན་ལག་མ་་མངའ་འོག་ད་པ་

ད་ཚད་ན་པ་འམ་ཐོག་ཚོགས་ན་ར་་་ས་ཡང་ ད་ས་བར་ལོག་་འར་བས་དང་འལ་ རང་སོ�་ར་

་ད་འོག་ཁ་ང་ཐོག་ འལ་ཡོད་ས་ན་འ་དཔོན་་་ ་ས་༠༣ -༠༩-༢༠༡༦ ན་་ནང་འད་ གང་མགས་

་ འམ་ཐོག་ན་ཤོག་་་ག་འ་ཤོག་་ཡང་གཏང་གནང་། 

མ་་༡༦ ་ས་ན་འ་དཔོན་་ གཤམ་འད་ར་་ན་་་ཡང་ 

ཨང་ ང་གསལ། 
ས་གནས་གང་་བཙག་འ་་གཡོག་ས་གནས། འལ་འན་

ཨང་།  
ཡོངས་འལ་ཁ་ང་། 

ོང་ཁག། ས་གནས་གང་་འམས་ངས། 

1 བ་ན་བཟང་མོ། མ་ཐང་། 

ས་འར་ ད་འོག། 

17968147 dzam@mof.gov.bt 
dechenmt@gmail.com 

ང་ ད་འོག། 

་ག་ ད་འོག། 

་ར་ ད་འོག། 

མ་ཐང་མ་་་ཚབ། 

mailto:dzam@mof.gov.bt/dechenmt@gmail.com
mailto:dzam@mof.gov.bt/dechenmt@gmail.com


5 ཨོན་་མོ། དར་དཀར་ན། 

བ་ཟ་ ད་འོག། 

77292650  
ulhamo@mohca.gov.bt 

དཀར་ན ད་འོག། 

་བ་ ད་འོག། 

དར་དཀར་ན་མ་་་ཚབ། 

༣ མ་ལ། མགར་ས། 

ཁ་ོད་ ད་འོག། 

17716673 namgay30@yahoo.com 

ལ་ཡ་ ད་འོག། 

མགར་ས་མ་་་ཚབ། 

༤ སངས་ས་ོ་། ། 

ས་ ད་འོག། 

17707815 sang_dor@yahoo.com 
ར་ཚོགས་ ད་འོག། 

དས་་ ད་འོག། 

་མ་་་ཚབ། 

༥ ཨོན་འན་ལས། ན་། 

ང་ར་ ད་འོག། 

17579362 uthinley@Monggar,gov.
bt 

མ་མ་ ད་འོག། 

ར་ོད་ ད་འོག། 

ན་ས་ ད་འོག། 

ན་་མ་་་ཚབ། 

༦ ་ཇ་ ་ང་། མོང་ར། 

འས་ངས་ ད་འོག། 

17572373 rajsug74@gmail.com 

མོང་ར་ ད་འོག།   

ཆ་ང་ ད་འོག། 

ཙ་ཀ་ང་ ད་འོག།   

མོང་ར་མ་་་ཚབ། 

༧ ་མོ། ་རོ། 

�་རལ་ ད་འོག། 

17631883 lemo.mo4@gmail.com 

ོབ་ཤར་་ ད་འོག། 

ོ་ང་ ད་འོག། 

ཝང་ང་ ད་འོག 

་རོ་མ་་་ཚབ། 

༨ སངས་ས་་ང་། པ་དགའ་ཚལ། 

ན་ནོང་ ད་འོག། 

17414275 
sangaytshering@nationa
lcouncil.bt 
sttalung@yahoo.com 

་མར་ ད་འོག། 

བཟོ་ལ་ ད་འོག།   

པ་དགའ་ཚལ་མ་་་ཚབ། 

༩ ན་གས་ོ་། ངས་ཐང་ཁ། 
དན་ཤ་་ ད་འོག། 

17433824 kinleyd@moaf.gov.bt  

་མ་ ད་འོག། 

mailto:ulhamo@mohca.gov.bt
mailto:namgay30@yahoo.com
mailto:rajsug74@gmail.com
mailto:sttalung@yahoo.com
mailto:sttalung@yahoo.com
mailto:sttalung@yahoo.com
mailto:kinleyd@moaf.gov.bt


དཀར་་ས་ ད་འོག། 

ངས་ཐང་ཁ་མ་་་ཚབ། 

༡༠ ག་འན་ལ་མ། བསམ་། 

ནོར་་ང་ ད་འོག། 

17731102 rdema@mohca.gov.bt 
ན་ཚོགས་དཔལ་་ ད་འོག། 

བསམ་་ ད་འོག། 

བསམ་་མ་་་ཚབ། 

༡༡ 
བསོད་ནམས་དབང་

ག། 
བས་ང་། 

བཀང་ང་ ད་འོག། 

77342922 sonamw@mowhs.gov.bt 

བསམ་མཁར་ ད་འོག། 

་ཛོ་རོང་ ད་འོག། 

བས་ང་མ་་་ཚབ། 

༡༢ ད་འན་ལ་མ། བས་གཡང་། 

འམ་་ང་ ད་འོག། 

17644646 gdolma@doim.gov.bt 

འཇམ་མཁར་ ད་འོག།                  

ོང་མ་ང་ས་ ད་འོག།                      

གཡང་་ ད་འོག།                  

བས་གཡང་་མ་་་ཚབ། 

༡༣ ཨོན་ོ་། ང་གསར། 

བ་ས་ ད་འོག། 

17411772 udorji@molhr.gov.bt 

ང་་ས་ ད་འོག། 

ང་གསར་མ་་་ཚབ། 

༡༤ 
འན་ལས་ན་

ཚོགས། 
ས་རང་། 

དལ་འར་ཐང་ ད་འོག། 

17615760 tphuntsho@chhukha.gov
.bt 

མཚོ་ང་མཁར་ ད་འོག། 

་གསར་ང་ ད་འོག། 

ང་ལ་ང་ ད་འོག། 

་རང་མ་་་ཚབ། 

༡༥ ར་པ་་ང་། 
དབང་འས་ཕོ་

ང་། 

ན་་ ད་འོག། 

17882465 phubtshering@moea.go
v.bt 

དགའ་ང་ཚོ་ངམ་ ད་འོག། 

ད་ཚོ་ ད་འོག། 

དབང་འས་ཕོ་ང་མ་་་ཚབ། 

༡༦ 
་མན་ལ་

མཚན། 
གཞལ་ང་། 

བར་ོ་ ད་འོག། 

17311868 tgyeltshen@mohca.gov.
bt 

ནང་ར་ ད་འོག། 

ང་མཁར་ ད་འོག། 

ང་ ད་འོག། 

གཞལ་ང་མ་་་ཚབ། 

mailto:sonamw@mowhs.gov.bt
mailto:udorji@molhr.gov.bt
mailto:phubtshering@moea.gov.bt
mailto:phubtshering@moea.gov.bt
mailto:tgyeltshen@mohca.gov.bt
mailto:tgyeltshen@mohca.gov.bt


རང་གས་གནམ་ལོ་་ཕོ་ལ་ལོ་་བན་པ་་མ་ས་བ་་འམ་ ་ལོ་༢༠༡༦ ་༨ པ་ས་༡༨ ་ལ། 

 

 

 

འག་་བཙག་འ་ན་འན་་བ། 
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