
 
 

Post Box No.: 2008, Democracy House, Kawajangsa, Thimphu: Bhutan 
 334851, 334852 (PABX),334762 (EA to CEC), Fax: 334763 

Website:  www.ecb.bt   E-mail: cec@ecb.bt 

(Ensuring Free, Fair & Democratic Elections & Referendums) 

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

ཨི་སི་བི/བརྡ་འཕྲིན་-༠༡/༢༠༡༨/༩༩༠         སྤྱི་ཚེས་ ༡༩-༡༠-༢༠༡༨ ལུ། 
བརྡ་འཕྲིན། 

གནད་དནོ་: སྤྱི་ཚགོས་ཀྱི་བཙག་འཐུ་གསུམ་པ་ ༢༠༡༨ རྒྱལ་ཡངོས་ཚོགས་འདུའི་སྤྱིར་བཏང་བཙག་འཐུའི་
གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས། 

༉ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མི་མང་ཡོངས་ལུ་ཞུ་དོན་དེ་ཡང་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་བཅའ་
ཁྲིམས་ ༢༠༠༨ ཅན་མའི་དནོ་ཚན་ ༤༤༣ པ་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་རབས་དང་ལྡན་པའི་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བཙག་འཐུ་
གསུམ་པའི་ ༢༠༡༨ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ སྤྱིར་བཏང་བཙག་འཐུ་གི་ ཚོགས་རྒྱན་ཉིནམ་ སྤྱི་ཚེས་ ༡༨-༩-
༢༠༡༨ སྐབས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ འདེམས་ཁོངས་ ༤༧ ལས་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་པའི་ འདེམས་ངོའི་
མིང་གསལ་ཚུ་ གུས་ཞབས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱི་བརྡ་དོན་ལུ་ གསལ་བསྒྲགས་གཤམ་འཁོད་ལྟར་ཞུཝ་
ཨིན། 
 
ཨང་ འདེམས་ཁོངས། བཙག་འཐུ་གྲུབ་པའི་འདེམས་ངོའི་

མིང་གསལ། 
བཙག་འཐུ་གྲུབ་པའི་

འདེམས་ངོའི་ཚགོས་པའི་
མིང་། 

༠༡ ཆོས་འཁོར་-སྟངས་ པདྨ་རྒྱ་མཚོ་ འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ 
༠༢ ཆུ་མིག་-ཨུ་ར་ ཀརྨ་ དབང་ཕྱུག་ འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ 
༠༣ སོྦང་སྒོར་-སྐྱབས་ཆ་ ཚེ་དབང་ལྷ་མོ་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་ 
༠༤ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ཇའི་བིར་རའི་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་ 
༠༥ འབྲུག་རྗེ་སྒང་-རྩེ་ཟ་ འགྱུར་མེད་དབང་ཕྱུག་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་ 
༠༦ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་-བཀྲིས་ལྡིང་ ཧེ་མཱནཀྲ་གུ་རུང་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་ 
༠༧ ཁ་སྨད་-ལུང་ནག་ན་ ཡེ་ཤེས་སྒྲོལམ་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་ 
༠༨ ཁ་སོྟད་-ལ་ཡ་ བསྟན་འཛིན་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་ 
༠༩ སྦྱིས་-སྐར་ཚོགས་-དབུས་སུ་ ཨོྱན་བསྟན་འཛིན་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་ 
༡༠ གསང་སྦས་ཁ་ རོྡ་རྗེ་དབང་མོ་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་ 
༡༡ སྒང་ཟུར་-སྨིན་རྒྱས་ ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱརོ་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་ 



༡༢ སྨན་སྦིས་-བཙན་མཁར་ ཆོས་སྐྱིད་རྒྱལ་མཚན་ འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ 
༡༣ དགྲ་མེད་རྩེ་-སྔ་ཚང་ ཨོྱན་དབང་འདུས་ འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ 
༡༤ སྐྱེངས་མཁར་-ཝི་རིང་ལ་ རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག་ འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ 
༡༥ མོང་སྒར་ ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་ 
༡༦ རྡོ་དཀར་-ཤར་པ་ རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་ 
༡༧ ལམ་གོང་-ཝང་ལྕང་ ཨོྱན་ཚེ་རིང་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་ 
༡༨ མཁར་-གཡུ་རུང་ ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་ འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ 
༡༩ ན་ནོང་-ཤུ་མར་ ལུང་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་ འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ 
༢༠ ངང་ལམ་ ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་ འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ 
༢༡ དཀར་སྦིས་ས་-རྟ་ལོག་ བཙན་སྐྱོགས་དབང་འདུས་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་ 
༢༢ གླིང་མུ་ཁ་-སོྟད་ཝང་ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་ 
༢༣ བདེ་བ་ཐང་-སྒོམ་དར་ ཨོྱན་རོྡ་རྗེ་ འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ 
༢༤ ཇོ་མོ་ཚང་ཁ་-མར་ཚྭ་ལ་ ནོར་བུ་གཡང་འཛོམས་ འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ 
༢༥ རྡོ་ཕུག་ཅན་-རྟ་ལྡིང་ ལོག་ནཐ་ཤར་མ་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་ 
༢༦ ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི་-

བསམ་རྩེ་ 
གཱ་ནེཤ་གི་མི་རི་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་ 

༢༧ བཀྲིས་ཆོས་གླིང་ དིལ་མཱ་ཡ་རའི་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་ 
༢༨ ཨོྱན་རྩེ་-འདོ་གསལ་རྩེ་ དེ་ནེཤ་ཀུ་མར་པར་དན་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་ 
༢༩ དགེ་ལེགས་ཕུག་ ཀརྨ་ རྡོ་ནན་དབང་འདུས་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་ 
༣༠ ཤོམ་སྤང་ཁ་ ཀྲེག་བྷ་དུར་རའི་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་ 
༣༡ བྱང་ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་-ཀ་

ཝང་-ན་རོ་-གླིང་གཞི་-
གསོས་ 

བདེ་ཆེན་དབང་མོ་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་ 

༣༢ ལོྷ་ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་-ལྕང་-
དར་དཀར་ལ་ -དགེ་བསྙེན་-
སྨད་ཝང་ 

བོླ་གྲོས་ཚེ་རིང་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་ 



༣༣ བར་མཚམས་-ཤོང་ཕུག་ པ་སངས་རྡོ་རྗེ་ འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ 
༣༤ བཀང་ལུང་-བསམ་མཁར་-

ཨུ་མཛོ་རོང་ 
བསམ་གྲུབ་ཨར་དབང་ཕྱུག་ འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ 

༣༥ ར་དི་-སག་སྟེང་ རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་ 
༣༦ ཁྲིམས་ཤིང་ ཨོྱན་རོྡ་རྗེ་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་ 
༣༧ ཝམ་རོང་ ཀརྨ་ འཕྲིན་ལས་ འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ 
༣༨ བུམ་སྡེ་གླིང་-འཇམ་མཁར་ གྲུབ་ཐབོ་ འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ 
༣༩ ཁམས་དྭངས་-རམ་སྦྱར་ ཀུན་དགའ་བོླ་གྲོས་ འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ 
༤༠ བྲག་སྟེང་-གླང་མཐིལ་ མགོནམ་རོྡ་རྗེ་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་ 
༤༡ ནུབ་སྦིས་-སྟང་སི་སྦྱིས་ ཡེ་ཤེས་དཔལ་འབོྱར་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་ 
༤༢ དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་-མནྜལ་

སྒང་ 
བི་མཱལ་ཐ་པ་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་ 

༤༣ གསེར་གྱི་ཐང་-རྩི་རང་སོྟད་ གར་ཇ་མཱན་རའི་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་ 
༤༤ ཨ་ཐང་-ཐེད་ཚོ་ ཀུན་ལེགས་དབང་ཕྱུག་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་ 
༤༥ ཉི་ཤོག་-སྲས་ཕུག་ དབང་ཕྱུག་རྣམ་རྒྱལ་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་ 
༤༦ བར་རྡོ་-ཀྲོང་ མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ 
༤༧ སྤན་བང་ རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས་ འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ 
 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་ ༡༥ པའི་རྩ་དོན་ ༨ པ་དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱིས་ 
འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་འདི་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ནང་ འདེམས་ངོ་ ༣༠ གི་ འདེམས་ཁྲི་མང་ཤོས་
བྱིན་ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པ་སྦེ་བཙག་འཐུ་གྲུབ་ཡོདཔ་དང་ འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལུ་ རྒྱལ་
ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འདེམས་ཁྲི་ ༡༧ བྱིན་ཡོད་མི་འདི་ ལོྡག་ཕྱོགས་ཚོགས་པ་སྦེ་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཡོངས་བསོྡམས་ ༤༣༨,༦༦༣ ཡོད་མི་ནང་ལས་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་བསོྡམས་
༣༡༣,༤༧༣ བརྒྱ་དཔྱ་ ༧༡.༤༦% གིས་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་བ་འངོ་མི་ཡོངས་བསོྡམས་ལས་ ཚོགས་རྒྱན་ 
༡༩༩,༥༥༣ གྱིས་ ཚོགས་རྒྱན་ས་ཁོངས་ ༨༦༥ ནང་ལུ་ མི་ངོམ་སྦེ་འགྱོ་སྟེ་ ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆས་ཐོག་ 
ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ ཚོགས་རྒྱན་ ༡༡༣,༩༢༠ འགྲེམ་ཐོག་རྒྱན་ཤོག་ཐོག་བཙུགས་ཏེ་ཡོད།  



དེ་གིས་མ་ཚད་ མཐའ་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ཁ་གསལ་ཚུ་ བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ 
http://results.ecb.bt/NAGE2018 ནང་ལས་གཟིགས་ཚུགས། 
 

འགོ་ཐོག་བཙག་འཐུ་དང་ སྤྱིར་བཏང་བཙག་འཐུ་ ༢༠༡༨ ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ སྲིད་དནོ་ཚོགས་པ་
གཉིས་དང་ འདེམས་ངོ་ཆ་མཉམ་གྱིས་ རང་སོའི་བཙག་འཐུའི་ཟད་གྲོན་སྙན་ཞུ་འདི་ སྤྱིར་བཏང་བཙག་འཐུའི་གྲུབ་
འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབད་བའི་ཉིན་གྲངས་སུམ་ཅུའི་ནང་འཁོད་ འབྲེལ་ཡོད་རྫངོ་ཁག་བཙག་འཐུ་ཡིག་ཚང་ ཡང་
ན་ ཐད་ཀར་དུ་ བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ མི་དམངས་བཙག་འཐུའི་མ་དངུལ་སྡེ་ཚན་ལུ་ ཆེད་
དམིགས་བཀོད་པའི་འབྲི་ཤོག་ (མི་དམངས་བཙག་འཐུའི་མ་དངུལ་འབྲི་ཤོག་ཨང་ ༧ ང་) པའི་ཐོག་ སྤྱི་ཚེས་ 
༡༩-༡༡-༢༠༡༨ ཀྱི་ཕྱི་རུའི་ཆུ་ཚོད་ ༥ ལས་ཡུན་འགྱངས་མེད་པར་བཙུགས་དགོ་པའི་དྲན་གསོ་འབདཝ་ཨིན། དེ་
བཞིན་དུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བཙག་འཐུ་གསུམ་པ་ ༢༠༡༨ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ཟད་གྲོན་སྙན་ཞུ་འདི་ ཟླ་ངོ་གསུམ་
ལས་ཡུན་མ་འགྱངས་པར་གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་ མི་མང་གིས་བརྟག་ཞིབ་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་ཨིན། 
 

མི་མང་ཡོངས་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ཆ་མཉམ་ལུ་ཞུ་དོན་དེ་ཡང་ བཙག་འཐུའི་བཤེར་ཡིག་ཕུལ་ནིའི་ ཉིན་གྲངས་བཅུ་
ཐམ་གྱི་དུས་ཡུན་འདི་ ད་རིས་ལས་འགོ་བཟུང་ སྤྱི་ཚེས་ ༦-༡༡-༢༠༡༨ ཀྱི་ ཕྱི་རུའི་ཆུ་ཚོད་ ༤.༠༠ ལུ་མཇུག་
བསྡུ་ནི་ཨིན་པའི་དྲན་གསོ་ཞུཝ་ཨིན། རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ས་ཕ་ོཁྱི་ ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༡༠ འམ་ སྤྱི་ཚེས་ ༡༩-
༡༠-༢༠༡༨ ལུ། 
 
 
 
        
         
          འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ། 
            

 


