
 

 

འབྲུག ་ག་བཙག ་འཐུ ་ལྷན ་ཚོགས།  
ELECTION COMMISSION OF BHUTAN  

(Ensuring Free, Fair & Democratic Elections & Referendums) 

ECB/DoE/19/2016-17/༢༢༡༢                                     སྤྱི་ཚེས་ ༢༠-༠༡-༢༠༡༧ 
 

 

བརྡ་འཕྲིན། 
 

གནད་དནོ་- ས་གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུ་༢༠༡༦ གི་སྐབས་ ས་སངོ་ཞུགས་ཡདོ་པའི་འདེམས་ཁོངས་༦༠ ཆ་མཉམ་ནང་ འབྲི་
ལྷག་ཤེས་ཡནོ་དང་རིག་རྩལ་བརྟག་དཔྱད་འགོ་འདྲེན། 

 

༉ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མི་མང་ཡོངས་ལུ་ཞུ་དོན་འདི་ཡང་ གཤམ་འཁོད་རོང་ཁག་༡༨ ཀྱི་ས་སོང་ཞུགས་ཡོད་
པའི་འདེམས་ཁོངས་༦༠ ནང་ འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་བརྟག་དཔྱད་འདི་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་བརྡ་དོན་སྤེལཝ་ཨིན།  

ཨང་ རངོ་ཁག། རྒེད་འགོ། འདེམས་ཁོངས། དྲན་གས།ོ 

1 བུམ་ཐང་། ཨུ་ར། ཨུ་ར་མདོ་བཞི། ས་སོང་། 

2 ཆུ་ཁ། 
གད་སག་ན། དར་ག་-ཚེ་སྦྱིས། ས་སོང་། 

3 དགེ་གླིང་། དི་ལིབ་ཁ་-ལམ་འགྱོ་ཁ། བཙག་འཐུ་མ་གྲུབ། 

4 

དར་དཀར་ན། 

གཙང་ཁ། གུང་པ་སུམ་ཅུ། ས་སོང་། 

5 ཀརྨ་གླིང་། ལབ་རྩ་ཁ། ས་སོང་། 

6 ལྷ་མའོི་རྫིང་ཁ། 
སྐྱོངས་བསམ་གླིང་། ས་སོང་། 

7 རླུང་བསིལ་ས། ས་སོང་། 

8 ནི་ཅུ་ལ། སྦྲམ་ཟས་སྐྱེས་ས། ས་སོང་། 

9 མགར་ས། ལ་ཡ། 
རྒྱལ་ཟ་-ལུང་སྒོ། ས་སོང་། 

10 སྤ་གཞི། བཙག་འཐུ་མ་གྲུབ། 

11 ཧཱ། དབུས་སུ། སྤ་རྗེ་ཁ་-གསང་ཀི་རི། ས་སོང་། 

12 ལྷུན་རྩེ། 
རྒྱ་རས། ཡུམ་ཆེ། བཙག་འཐུ་མ་གྲུབ། 

13 བཙན་མཁར། བདེ་ཀ་གླིང་-མཚོ་ཆེན། བཙག་འཐུ་མ་གྲུབ། 

14 

མངོ་སྒར། 

ཙ་ཀ་གླིང་། གྲོང་སོད- གཏོར་མ་གཞོང་། ས་སོང་། 

15 སི་ལམ་སྦིས། དག། ས་སོང་། 

16 དགོངས་འདུས། བདག་ས་- སྐུ་མ་རོང་། ས་སོང་། 

17 ས་གླིང་། གསེང་སྒོར། ས་སོང་། 

18 སྤ་ར།ོ ཝང་ལྕང་། དུང་དཀར་-གནམ་དཀར། ས་སོང་། 
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19 བཙན་ཏ།ོ ཆུང་རྗེས་-ཟམ་གསར། ས་སོང་། 

20 
པདྨ་དགའ་ཚལ། 

བདེ་ཆེན་གླིང་། གདུང་ཆི་ལོ་-ཁོ་ལོམ་རི། ས་སོང་། 

21 གདུང་སྨད། འུང་བོ་རང་། ས་སོང་། 

22 བདེ་ཆེན་གླིང་། རྣམ་དག་གླིང་། བཙག་འཐུ་མ་གྲུབ། 

23 
སྤུངས་ཐང་ཁ། 

འཛམོས་མི། 
རྟ་ནག་-དབུ་ས། ས་སོང་། 

24 སྦྱིས་མི་ཐང་། ས་སོང་། 

25 གླིང་མུ་ཁ། གླིང་མུ་ཁ། ས་སོང་། 

26 

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་
མཁར། 

བསམ་རང་། 
འདམ་ས་སྒང་སོད། ས་སོང་། 

27 མཚོ་བདུན། ས་སོང་། 

28 ལའུ་རི། 
མཚོ་ཐང་། ས་སོང་། 

29 སྦས་རྩེ་གླིང་-གདུང་མན་མ། བཙག་འཐུ་མ་གྲུབ། 

30 ཨོ་རངོ་། ན་སྦར་-ཕི་ལུ་མ། བཙག་འཐུ་མ་གྲུབ། 

31 བདེ་བ་ཐང་།   
རི་མཁས། ས་སོང་། 

32 མར་ལྟང་། ས་སོང་། 

33 

བསམ་རྩེ། 

བསན་འབྲུག། ཟླ་བ་ཐང་-ཀུན་དགའ་གླིང་། ས་སོང་། 

34 ཕུན་ཚགོས་དཔལ་རི། སོན་པ་གླིང་-ཏིང་ཏིང་མ། ས་སོང་། 

35 གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་། བདེ་འཕེལ་གླིང་སྨད་_ཁང་བཟང་གླིང་། ས་སོང་། 

36 བསམ་རྩེ། ཉི་མ་གླིང་-ཕྱིར་ལོགས་ས། བཙག་འཐུ་མ་གྲུབ། 

37 རྟ་ལྡིང་། མཐོང་ས-སོབས་ཆེན་ཐང་། བཙག་འཐུ་མ་གྲུབ། 

38 ནརོ་བུ་སྒང་། སྦྲམ་ཟས་སྒང་_སྨད་སྒང་། བཙག་འཐུ་མ་གྲུབ། 

39 གསར་སྤང་། རྟ་རས་ཐང་། འུང་ཆི་ལུ། ས་སོང་། 

40 

ཐིམ་ཕུག། གླིང༌བཞི། 

ཆུ་གཟར་ཁ། ས་སོང་། 

41 ཁང་སྐྱིད་ཡུལ། ས་སོང་། 

42 ལྕགས་ཕུ། ས་སོང་། 

43 གངས་ཡུལ། ས་སོང་། 
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44 
 དར་དཀར་ལ། 

ཝང་འབོག། ས་སོང་། 

45 གདུང་འབོག། བཙག་འཐུ་མ་གྲུབ། 

46 བཀྲིས་སྒང་། ཤངོ་ཕུག། དགོངས་རྩེ་ཕང་མ་-ཡོ་སྦིས་ནང་། ས་སོང་། 

47 ཀྲོང་གསར། གླང་མཐིལ། གཡུ་དྲུང་ཆོས་གླིང་། ས་སོང་། 

48 རྩི་རང་།  སྒོ་གསར་གླིང་། 
འཛམ་གླིང་ཟོར། ས་སོང་། 

49 དཔལ་རི་ཐང་། ས་སོང་། 

50 དབང་འདུས་ཕ་ོབང། 
ཀ་གཞི། ལེང་སྦིས། ས་སོང་། 

51 དྭངས་ཆུ། གཡུས་ས་སྒང་། བཙག་འཐུ་མ་གྲུབ། 

52 
ཆུ་ཁ། ཕུན་ཚགོས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ། 

པད་དཀར་ཞིང་། བཙག་འཐུ་མ་གྲུབ། 

53 རིན་ཆེན་ལྡིང་། བཙག་འཐུ་མ་གྲུབ། 

54 ཕུན་ཚོགས་གླིང་སྨད། ས་སོང་། 

55 གསར་སྤང་། དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ། མ་མཁའ་གླིང་། ས་སོང་། 

56 
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་
མཁར། བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ། བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་སདོ། ས་སོང་། 

57 མགར་ས། ཁྲོམ་སྡེ། མགར་ས་ཁྲོམ་སྡེ། ས་སོང་། 

58 མངོ་སྒར། ཁྲོམ་སྡེ། མོང་སྒར་ཁྲོམ་སྡེ། ས་སོང་། 

59 པདྨ་དགའ་ཚལ། ཁྲོམ་སྡེ། པདྨ་དགའ་ཚལ་ཁྲོམ་སྡེ། ས་སོང་། 

60 སྤ་ར།ོ ཁྲོམ་སྡེ། སྤ་རོ་ཁྲོམ་སྡེ། ས་སོང་། 
 

འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་བརྟག་དཔྱད་འདི་ གཤམ་འཁོད་ལས་འཆར་ལྟར་དུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མི་འདི་ཡང་ 
  

༡ རོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་ཡིག་ཚང་ག་སྟེ་འབད་རུང་ ཡང་ན་ རྒེད་འོག་བདག་
སྐྱོང་འགོ་དཔོན་ག་འབད་རུང་ཅིག་ལུ་ ཐོ་བཀོད་དནོ་ལུ་ འབྲི་ཤོག་བཙུགས་
ནིའི་མཐའ་མཇུག་ཚེས་གྲངས། 

༣༡-༠༡-༢༠༡༧ 
(ལྷག་པ) 

༢ བྲིས་རྒྱུགས་དང་ངག་རྒྱུགས་བརྟག་དཔྱད་འགོ་འདྲེན། ༣-༢-༢༠༡༧ 
(སྤེན་པ) 

༣ མཐར་འཁྱོལ་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ ལག་ཁྱེར་སོད་ནི། ༩-༢-༢༠༡༧ 
(པ་སངས) 
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ས་སོངས་ཞུགས་ཡོད་པའི་འདེམས་ཁོངས་༦༠ གི་བརྟག་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་ལྟེ་བའི་ས་གནས་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་རངོ་ཁག་བཙག་འཐུ་ཡིག་
ཚང་ཁག་གིས་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་ཨིན།   

 

དེ་འབདཝ་ལས་ འདེམས་ཁོངས་འདི་ཚུ་ནང་གི་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ (སྐྱེས་སོ་༢༥ ལང་ཡོད་མི་དང་ ༦༥ འོག་རྒྱུ་
འབད་མི་) དོ་འགྲན་འབད་ནི་ལུ་ དང་འདོད་ཡོད་མི་ཆ་མཉམ་གྱིས་རང་ བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་དནོ་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཆོག། ཐོ་བཀོད་ཀྱི་
འབྲི་ཤོག་འདི་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ ཡང་ན་ རངོ་ཁག་བཙག་འཐུ་ཡིག་ཚང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཡིག་ཚང་ ཡང་ན་ 
ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ www.ecb.bt  ཚུ་ལས་ཐབོ་ནི་དང་ འབྲི་ཤོག་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་རོང་ཁག་བཙག་འཐུ་ཡིག་ཚང་ ཡང་ན་ ཉེ་
འདབ་ཀྱི་རོང་ཁག་བཙག་འཐུ་ཡིག་ཚང་ ཡང་ན་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ སྤྱི་ཚེས་༣༡-༡-༢༠༡༧ ནང་འཁོད་བཙུགས་
གནང་།  

 

བརྟག་དཔྱད་དང་ བརྟག་དཔྱད་ལྟེ་བ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དནོ་ལུ་ དོགས་སེལ་འབད་དགོཔ་ག་ཅི་རང་ཡོད་རུང་ འབྲེལ་ཡོད་རོང་
ཁག་བཙག་འཐུ་ཡིག་ཚང་ ཡང་ན་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་ལུ་ འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང་ ༡༧༦༧༢༠༦༢ ཐོག་ལུ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་གནང་།  

 

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ལས་ ཧེ་མ་ལས་ལག་ཁྱེར་ཐབོ་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ བརྟག་དཔྱད་འདི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་དགོཔ་
མེད་པའི་དྲན་གསོ་ཞུཝ་ཨིན།  
 

རང་ལུགས་གནམ་ལ་ོམེ་མ་ོབྱ་ལ་ོཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་ཉེར་གསུམ་མམ་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༧ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༢༠ ལུ་སྤེལ།  

 

 

 

 

 

 

(ཆོས་རྒྱལ་ཟླ་སྒོ་རིག་འཛིན་) 
འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ།  
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