
ཨང། ལས་ཁུངས /ལས་སྡེ། མིང་གསལ། འགོ་གནས། ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ། འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང། གློག་རིག་ཡིག་འཕྲིན། དྲན་གསོ།

༡ ཆོས་རྒྱལ་ཟླ་སྒོ་རིག་འཛིན། བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཆབ། ཕོ ༡༧༦༡༤༤༤༧ cec@election-bhutan.org.bt

༢ བདེ་སྐྱིད་པདྨ། བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན། མོ ༡༧༡༡༡༧༠༦ dpema@election-bhutan.org.bt

༣ ཨོན་ཚེ་དབང། བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན། ཕོ ༡༧༦༠༡༦༠༧ uchewang@election-bhutan.org.bt

༤ ཟླ་ཝ་བསྟན་འཛིན། དྲུང་ཆེན། ཕོ ༡༧༦༠༣༦༦༤ dtenzin@election-bhutan.org.bt 

༥ བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན། སྐུ་སྒེར་ཞིབ་རོགས། མོ ༡༧༤༢༧༤༨༡ schoxin@yahoo.com

༦ བསོད་ནམས་སོྟབས་རྒྱལ། མདོ་ཆན་ངོ་ཚབ། ཕོ ༡༧༦༧༢༠༦༢ stobgyal@election-bhutan.org.bt

༧ སྒྲོལ་མ། བཙག་འཐུའི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། མོ ༡༧༧༤༥༡༧༧ dema@election-bhutan.org.bt

༨ བསོད་ནམས་རིག་འཛིན། གནས་སྡུད་རིམ་ལུགས་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཕོ ༡༧༧༦༠༠༡༧ srinzin@election-bhutan.org.bt

༩ བསོད་ནམས་དབང་མོ། བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་འགོ་དཔོན། མོ ༧༧༢༤༤༠༠༡ swangmo@election-bhutan.org.bt

༡༠ ཨོན་ཚེ་རིང། བཙག་འཐུའི་ཐོ་བཀོད་ལས་རོགས། ཕོ ༡༧༣༠༦༤༡༦ dhaluput@yahoo.com

༡༡ ཚེ་རིང་དཔལ་འབོར། བཅད་མཚམས་འགོ་དཔོན། ཕོ ༡༧༦༤༨༨༠༨ tpenjor@election-bhutan.org.bt
དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ།

༡༢ བསོད་ནམས་དབངས་འཛོམ། བཅད་མཚམས་ལས་རོགས། མོ ༡༧༦༧༧༡༦༡ som_yang@yahoo.com

༡༣ ཕུརཔ་རྡོ་རྗེ། མདོ་ཆན་ངོ་ཚབ། ཕོ ༡༧༦༦༩༢༥༣ phubkr@yahoo.com

༡༤ སྐལ་བཟང་མཚོ་མོ། བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན། མོ ༡༧༦༤༥༠༤༧ ktshomo@election-bhutan.org.bt

༡༥ མཆི་མེད་གཡུ་སྒྲོན། བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན། མོ ༡༧༦༡༨༢༩༤ cyuden18@yahoo.com 

༡༦ བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ། བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན། ཕོ ༡༧༡༡༨༦༤༤ tnamgyel@election-bhutan.org.bt

༡༧ ཚེ་རིང་སྒྲོལ་དཀར། འཕྲུལ་རིག་པ། མོ ༡༧༩༡༡༩༢༠ tshezinsom@yahoo.com  

༡༨ ཚེ་དབང་དཔལ་འབོར། མ་དངུལ་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཕོ ༡༧༣༠༥༤༧༠ tshewangp@election-bhutan.org.bt

༡༩ བདེ་སྐྱིད་སྒྲོལ་མ། མ་དངུལ་འཛིན་སྐྱོང་ལས་རོགས། མོ ༡༧༦༢༥༤༥༢ deekee_dema@yahoo.com དམིགས་བསལ་ངལ་ག

༢༠ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཕོ ༧༧༣༩༡༠༠༧ swangchuu@gmail.com

བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགསའི་ལས་གཡོགཔ་ཁ་གསལ་།།

དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང།

བཙག་འཐུའི་ཐོ་བཀོད་དང་བཅ
ད་མཚམས་ལས་ཁུངས།

བཙག་འཐུ་ལས་ཁུངས།

བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན།
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༢༡ མཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། མདོ་ཆན་ངོ་ཚབ། ཕོ ༡༧༤༥༡༨༡༠ chhimidorji2012@gmail.com

༢༢ ཀུན་ལེགས། སོང་བརྡར་མཉམ་འབྲེལ་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཕོ ༡༧༦༢༨༡༤༣ kiinnlleey@hotmail.com སོབ་སོང༌ངལ་གསོ།
༢༣ བཙན་སྐྱོག་ལྷ་མོ། སོང་བརྡར་འགོ་འདྲེན་པ། མོ ༡༧༩༤༣༥༢༡

clhamo@election-bhutan.org.bt

༢༤ ཚེ་དབང་ལྷུན་གྲུབ། སོང་བརྡར་མཉམ་འབྲེལ་འགོ་དཔོན། ཕོ ༡༧༢༦༦༣༥༨ lhuendrub93@gmail.com

༢༥ མགོནམ་ཚེ་དབང། སོང་བརྡར་མཉམ་འབྲེལ་འགོ་དཔོན། ཕོ ༡༧༧༤༩༡༠༠ gtshewang@gmail.com

༢༦ འཕྲུན་ལས་དབང་མམོ། དཔེ་གཉེར་ཞིབ་རོགས། མོ ༧༧༢༡༢༠༩༧ thinleywngm76@gmail.com 

༢༧ ཚེ་རིང་དཔལ་འབོར། མཐོང་ཐོས་འཕྲུལ་རིག་པ། ཕོ ༡༧༩༨༣༢༧༦ tsheringp@election-bhutan.org.bt

༢༨ མཱ་ནི་ཀུ་མར་ག་ལས། འཆར་གཞི་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ། ཕོ ༡༧༢༦༨༩༥༩ mkghaley@election-bhutan.org.b

༢༩ གོ་བིན་ད་སུ་བི་དི། ཞིབ་འཚོལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ། ཕོ ༡༧༧༩༠༢༥༢ gsubedi@election-bhutan.org.bt

༣༠ རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རིང། བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་འགོ་དཔོན་གོང་མ། ཕོ ༡༧༡༡༥༣༥༢ ntshering@election-bhutan.org.bt

༣༡ གར་ཇ་མཱན་བིཤ་བ། བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་འགོ་དཔོན། ཕོ ༡༧༩༡༩༡༥༣ gbiswa@election-bhutan.org.bt

༣༢ འཕྲུན་ལས་ལྷུན་གྲུབ། བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་འགོ་དཔོན་། ཕོ ༡༧༧༡༠༩༤༦ tlhendup@election-bhutan.org.bt

༣༣ ཤེས་རབ་བཟང་མོ། བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་ལས་རོགས་། མོ ༡༧༧༦༣༡༣༩ szangmo@election-bhutan.org.bt

༣༤ ཨོན། རོང་ཁ་མཉམ་འབྲེལ་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཕོ ༡༧༦༣༩༢༤༧ ugyenchingching@yahoo.com

༣༥ ཀརྨ་ དབང་མོ། བརྡ་དོན་དང་བརྡ་བརྒྱུད་འགོ་དཔོན། མོ ༧༧༦༡༠༣༣༦ kwangmo@election-bhutan.org.bt

༣༦ བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན། ཕོ ༡༧༥༣༡༠༢༨ sdorjee@election-bhutan.org.bt

༣༧ བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ། ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་རོགས། ཕོ ༡༧༨༠༡༩༨༢ tenzin@election-bhutan.org.bt

ཁྲིམས་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་
སྡེ་ཚན།

མི་སྡེ་དང་བཙག་འཐུའི་ཤེས་ཡོ
ན་སོང་བརྡར་ལས་ཁུངས།

སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་འབྲེ
ལ་མཐུན་སྡེ་ཚན།
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༣༨ བཀྲིས་རྡོ་རྗེ། བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཕོ ༡༧༦༡༢༢༢༩ tashidorji_101@yahoo.com

༣༩ ཀརྨ་ དོན་གྲུབ་ཚེ་རིང་། ལས་འགུལ་མཉམ་འབྲེལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཕོ ༡༧༦༠༢༤༠༧ kd_tshering@yahoo.com

༤༠ མ་ཎི་ཚེ་རིང་། མཁོ་སྒྲུབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ། ཕོ ༡༧༦༩༤༩༡༣ dargyallingtt@gmail.com

༤༡ ལྷབ་ཚེ་རིང། བརྩི་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཕོ ༡༧༩༧༥༡༠༧ ltshering@election-bhutan.org.bt

༤༢ ཚེ་རིང་བཟང་མོ། བརྩི་འཛིན་ཞིབ་རོགས། མོ ༡༧༦༣༨༡༧༣ tsheringz2004@gmail.com

༤༣ འཇིགས་མེད་ཀུན་ལེགས། བདག་སྐྱོང་ཞིབ་རོགས། ཕོ ༡༧༣༣༠༠༦༦ kjigmme84@gmail.com

༤༤ རྒྱལ་མཚན། མཛོད་གཉེར་ཞིབ་རོགས་གོངམ། ཕོ ༡༧༨༩༧༧༠༥ gylak76@yahoo.com

༤༥ བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས། མཛོད་གཉེར་ཞིབ་རོགས། ཕོ ༡༧༧༡༣༥༢༥ senamfunso@gmail.com

༤༦ ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ། མི་སོྟབས་འགོ་དཔོན། ཕོ ༡༧༦༤༣༧༥༤ kdorji@election-bhutan.org.bt

༤༧ དམ་ཆོས་བཟང་མོ། མི་སོྟབས་འགོ་དཔོན། མོ ༡༧༧༤༣༣༡༨ damchoe706@gmail.com

༤༨ སྐལ་བཟང། སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེན། ཕོ ༡༧༤༡༡༢༥༡ kezang1980@gmail.com

༤༩ འཇིགས་མེད་ནོར་བུ།། སྐུ་སྒེར་ལས་རོགས། ཕོ ༡༧༣༩༣༠༦༠ jigmenorbu881@gmail.com

༥༠ ཡིས་ཤེས་དབང་མོ། སྐུ་སྒེར་ལས་རོགས། མོ ༡༧༨༤༥༠༨༥ yeshiwangmo885@yahoo.com  

༥༡ ཡིས་ཤེས་སྒྲོལ་མ། སྐུ་སྒེར་ལས་རོགས། མོ ༡༧༦༠༨༤༨༦ yeshidema2011@gmail.com

༥༢ བསོད་ནམས་བཟང་མོ། ཡིག་་སྐྱེལ་པ། མོ ༡༧༢༧༧༧༢༣ somkinden13@gmail.com

༥༣ པདྨ་རྒྱལ་ཚན། ཡིག་་སྐྱེལ་པ། ཕོ ༡༧༤༣༣༢༠༨ pgyeltshen@election-bhutan.org.bt

༥༤ ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན། བསུ་ལེན་པ། མོ ༡༧༨༤༨༨༥༣
༥༥ ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ། དེད་གཡོགཔ། (ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ) ཕོ ༡༧༧༥༦༤༧༥
༥༦ བཀྲིས་དབང་འདུས་། དེད་གཡོགཔ། (ལྷན་འཛིན་) ཕོ ༡༧༦༦༡༣༧༣
༥༧ བསོད་ནམས་རིག་འཛིན། དེད་གཡོགཔ། (ལྷན་འཛིན་) ཕོ ༡༧༩༢༩༦༠༥
༥༨ བཙན་སྐྱོག་དབང་རྒྱལ་། དེད་གཡོགཔ། (དྲུང་ཆེན) ཕོ ༡༧༦༣༠༢༠༤
༥༩ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། དེད་གཡོགཔ། ཕོ ༡༧༦༣༤༩༨༡
༦༠ དགོན་པོ་རྡོ་རྗེ། དེད་གཡོགཔ། ཕོ ༡༧༤༡༡༢༥༤
༦༡ ཕུན་མཚོགས། དེད་གཡོགཔ། ཕོ ༡༧༦༦༥༣༣༧
༦༢ ཀརྨ་ ཆོས་སྐྱིད། ཕྱག་དར་བ། མོ ༡༧༣༧༥༠༤༩
༦༣ བཀྲིས་དབངས་འཛོམ། ཕྱག་དར་བ། མོ ༧༧༢༦༠༣༥༦

བདག་སྐྱོང་དང་བརྩི་འཛིན་སྡེ་
ཚན།
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ཨང། རོང་ཁག། མིང་གསལ། འགོ་གནས། ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ། འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང། གློག་རིག་ཡིག་འཕྲིན། དྲན་གསོ།
༡ ཨོན་ཆོས་སྒྲོན། རོང་ཁག་བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན། མོ ༡༧༦༣༦༤༧༢ uchoden@election-bhutan.org.bt

༢ འཕྲིན་ལས་བཟང་པོ། རོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། ཕོ ༡༧༦༢༢༦༩༣ tzangpo@election-bhutan.org.bt

༣ དབང་འདུས་རྒྱལ་ཚན། མཛོད་གཉེར་ཞིབ་རོགས། ཕོ ༡༧༣༨༤༨༤༩ wgyeltshen0@gmail.com

༤ ཟླ་ཝ། རོང་ཁག་བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཕོ ༡༧༦༥༧༥༡༣ dawa@election-bhutan.org.bt

༥ དམ་ཆོས་ལྷ་མོ། རོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། མོ ༡༧༩༧༢༤༢༡ dlhamo@election-bhutan.org.bt

༦ པདྨ་རྒྱ་མཚོ། མཛོད་གཉེར་ཞིབ་རོགས། ཕོ ༡༧༦༦༢༡༢༥ p_jamtsho@yahoo.com

༧ རིག་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ། རོང་ཁག་བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན། ཕོ ༡༧༩༨༧༧༧༥ rigdrup@election-bhutan.org.bt

༨ ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ། རོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། ཕོ ༡༧༧༧༩༤༦༢ klhendup@election-bhutan.org.bt

༩ རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས། བཅད་མཚམས་ཞིབ་རོགས། ཕོ ༡༧༧༠༡༡༢༧ dorjixee.2008@yahoo.com

༡༠ སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན། མཛོད་གཉེར་ཞིབ་རོགས། མོ ༡༧༨༢༠༦༧༠ kaycee201072@yahoo.com

༡༡ ཀརྨ་ ཚེ་རིང། རོང་ཁག་བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན། ཕོ ༡༧༩༩༧༥༠༠ ktshering@election-bhutan.org.bt

༡༢ བསོད་ནམས་འཕྲིན་ལས། རོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། ཕོ ༡༧༧༣༠༡༥༡ sonamthinley92@yahoo.com

༡༣ བསོད་ནམས་གཡུ་སྒྲོན། མཛོད་གཉེར་ཞིབ་རོགས། མོ ༡༧༤༠༨༤༨༤ sonam.youden@yahoo.com

༡༤ འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ། རོང་ཁག་བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན། ཕོ ༡༧༦༣༠༤༨༨ tjamtsho@election-bhutan.org.bt

༡༥ པ་སངས། རོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། ཕོ ༡༧༨༦༡༩༧༩ passang@election-bhutan.org.bt

༡༦ རིན་ཆེན་བཟང་མོ། མཛོད་གཉེར་ཞིབ་རོགས། མོ ༡༧༧༩༧༤༢༨ keldengyel2012@gmail.com

༡༧ སངས་རྒྱས་དོན་གྲུབ། རོང་ཁག་བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན། ཕོ ༡༧༦༥༥༣༠༧ sangaydendup@lhuentse.gov.bt

༡༨ དཀོན་མཆོག་དབང་འདུས། རོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། ཕོ ༡༧༨༥༢༨༦༠ kenchow@election-bhutan.org.bt

༡༩ ཤཱ་ཀྱ་དབང་མོ། མཛོད་གཉེར་ཞིབ་རོགས། མོ ༡༧༨༧༥༢༨༩ shachasherig@yahoo.com

༢༠ སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཕོ ༡༧༦༧༡༣༨༩ sangayd@election-bhutan.org.bt

༢༡ ཕདྨ། རོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། མོ ༡༧༦༨༤༩༥༡ pemapema@election-bhutan.org.bt

༢༢ ཕྱག་རྡོར་དབང་མོ། མཛོད་གཉེར་ཞིབ་རོགས། མོ ༡༧༥༧༨༥༦༠ cwangmoss@gmail.com

ཧཱ།

ལྷུན་རྩེ།

མོང་སྒར།

རོང་ཁག་བཙག་འཐུ་ཡིག་ཚང་གི་ལས་གཡོགཔ་ཁ་གསལ་།།

བུམ་ཐངས།

ཆུ་ཁ།

ད་དཀང་ན།

དགའ་ས།
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༢༣ སི་རི་ན་ར་ཡན་གཇི་མིར། རོང་ཁག་བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཕོ ༡༧༤༡༤༧༡༠ sngazmer@election-bhutan.org.bt

༢༤ བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། རོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། ཕོ ༡༧༩༠༨༥༦༡ swangyal@election-bhutan.org.bt

༢༥ འཆི་མེད་དབང་མོ། མཛོད་གཉེར་ཞིབ་རོགས། མོ ༡༧༩༣༧༦༦༤ chimiwangmo664@gmail.com

༢༦ ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོ། རོང་ཁག་བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཕོ ༡༧༦༧༡༣༨༧ tshetrimz@election-bhutan.org.bt

༢༧ སངས་རྒྱས་ལྷུན་གྲུབ། རོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། ཕོ ༡༧༦༨༠༨༣༠ slhundup@election-bhutan.org.bt

༢༨ བཀྲིས་དབང་འདུས་། བཅད་མཚམས་ཞིབ་རོགས། ཕོ ༡༧༧༦༦༡༥༣ teewang2008@gmail.com

༢༩ ཚེས་དབང་ལྷ་མོ། མཛོད་གཉེར་ཞིབ་རོགས། མོ ༡༧༦༥༥༤༣༧ lhamo.tshewang2@gmail.com

༣༠ བསྟན་འཛིན། རོང་ཁག་བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཕོ ༡༧༦༧༢༧༥༩ tenzin@election-bhutan.org.bt

༣༡ བསོད་ནམས་སྒྲོལ་མ། རོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། མོ ༡༧༧༨༧༢༠༥ sdema@election-bhutan.org.bt

༣༢ ཉི་མ་ཚེས་རིང། བཅད་མཚམས་ཞིབ་རོགས། ཕོ ༡༧༧༠༧༥༧༣ nimatshering25@hotmail.com

༣༣ ནོར་བུ་དབང་འདུས། རོང་ཁག་བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཕོ ༡༧༥༡༢༨༣༠ nwangdi@election-bhutan.org.bt

༣༤ ཚེ་རིང་བསོད་ནམས། རོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། ཕོ ༡༧༥༢༣༠༩༡ tsonam@election-bhutan.org.bt

༣༥ འཕྲིན་ལས་དབངས་འཛོམས། བཅད་མཚམས་ཞིབ་རོགས། མོ ༡༧༥༣༦༡༥༦ tyangzom82@yahoo.com

༣༦ ཨོན་རྣམ་རྒྱལ། མཛོད་གཉེར་ཞིབ་རོགས། ཕོ ༡༧༥༩༦༥༩༩ u.namgay@yahoo.com

༣༧ ཕདྨ། རོང་ཁག་བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཕོ ༡༧༦༡༢༣༠༨ pema@election-bhutan.org.bt

༣༨ ཀུན་དགའ་། རོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། ཕོ ༡༧༦༠༤༣༤༨ kuenga@election-bhutan.org.bt

༣༩ ཀུན་ལེགས་མཛོད་པ། བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན་ཞིབ་རོགས། ཕོ ༡༧༧༥༠༦༣༨ kzepa@election-bhutan.org.bt

༤༠ ངག་དབང་ལྷ་མོ། བཅད་མཚམས་ཞིབ་རོགས། མོ ༡༧༥༩༩༧༨༡ nlhamo75@gmail.com

༤༡ དབང་ཕྱུག་བཟང་མོ། མཛོད་གཉེར་ཞིབ་རོགས། མོ ༡༧༨༤༠༡༠༡ zangmow17@gmail.com

༤༢ བསོད་ནམས་དབང་དྲག་། རོང་ཁག་བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན། ཕོ ༡༧༡༣༠༢༨༧ swangda@election-bhutan.org.bt

༤༣ གནས་བཟང། རོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། མོ ༡༧༥༧༥༢༢༦ naizang@election-bhutan.org.bt

༤༤ ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ། བཅད་མཚམས་ཞིབ་རོགས། ཕོ ༡༧༨༠༠༤༠༤ teedee8043@yahoo.com

༤༥ ཆོས་སྒྲོན། མཛོད་གཉེར་ཞིབ་རོགས། མོ ༡༧༦༡༥༤༠༧ jetshunchoden@yahoo.com

༤༦ ཆོས་གཉིས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཕོ ༡༧༦༠༢༠༠༨ chonid@election-bhutan.org.bt

༤༧ ཡི་ཤེས། རོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། ཕོ ༡༧༦༥༡༦༤༧ yeshey1985@yahoo.com

༤༨ ཚེ་དབང་གསལ་སྒྲོན། བཅད་མཚམས་ཞིབ་རོགས། ཕོ ༡༧༧༠༢༤༩༧ seldon_35@yahoo.com
དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ།

༤༩ ཡན་རྟན་དབངས་སྒྲོན། མཛོད་གཉེར་ཞིབ་རོགས། མོ ༡༧༦༨༢༩༣༠ yontenyangden@yahoo.co.in

སྤ་རོ།

པདྨ་དགའ་ཚལ།

སྤུ་ན་ཁ།

བསམ་གྲུབ་ལྗོང་ཁར།

བསམ་རྩེ།

གསར་སྤང།

ཐིམ་ཕུག།
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༥༠ ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས། རོང་ཁག་བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཕོ ༡༧༦༡༢༣༤༨ tphuntsho@election-bhutan.org.bt

༥༡ ཚེ་རིང་དབང་འདུས། བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན་ཞིབ་རོགས། ཕོ ༡༧༦༧༠༡༤༧ twangdi@election-bhutan.org.bt

༥༢ སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚོགས། རོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། ཕོ ༡༧༦༣༢༩༣༥ sphuntsho@election-bhutan.org.bt

༥༣ ཀརྨ་ རྒྱལ་མཚན། མཛོད་གཉེར་ཞིབ་རོགས། ཕོ ༡༧༢༧༦༨༥༠ kgayel2010@gmail.com

༥༤ བརོན་སྐྱོ་རྒྱལ་ཚན། རོང་ཁག་བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཕོ ༡༧༦༧༡༣༨༧ cgyeltshen@election-bhutan.org.bt

༥༥ འཕྲིན་ལས་མཚོ་མོ། རོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། མོ ༡༧༥༣༨༠༠༩ ttshomo@election-bhutan.org.bt

༥༦ བོ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ། མཛོད་གཉེར་ཞིབ་རོགས། ཕོ ༡༧༢༥༡༡༢༠ loday@yahoo.com

༥༧ དངུས་གྲུབ། རོང་ཁག་བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན། ཕོ ༡༧༤༢༣༣༥༧ needup@election-bhutan.org.bt

༥༨ ཤེས་རབས་ལྷ་མོ། རོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། མོ ༡༧༨༥༩༦༢༧ slhamo@election-bhutan.org.bt

༥༩ བཀྲིས་དབང་འདུས་། མཛོད་གཉེར་ཞིབ་རོགས། ཕོ ༡༧༧༧༧༥༦༠ tashee560@gmail.com

༦༠ སྐྱིད་བུ་བཟང་པོ། རོང་ཁག་བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན། ཕོ ༡༧༧༧༧༠༤༨ zangpokibu@yahoo.co.uk

༦༡ ཀརྨ་ བསོད་ནམས། རོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། ཕོ ༡༧༦༦༠༢༡༤ ksonam@election-bhutan.org.bt

༦༢ བསོད་ནམས་རིན་ཆན། བཅད་མཚམས་ཞིབ་རོགས། ཕོ ༡༧༧༣༣༢༤༡ srinchen@tsirang.gov.bt

༦༣ སངས་རྒྱས་ཆོས་འཕེལ། མཛོད་གཉེར་ཞིབ་རོགས། ཕོ ༧༧༢༢༣༡༥༣ schophel@gmail.com

༦༤ ཨོན་ཆོས་སྒྲོན། རོང་ཁག་བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན། ཕོ ༡༧༦༠༠༨༠༨ ucee2008@gmail.com
དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ།

༦༥ རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས། རོང་ཁག་བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན། ཕོ ༡༧༩༦༨༥༤༤ dwangdi@election-bhutan.org.bt

༦༦ ཀརྨ་ ཆོས་སྒྲོན། རོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ངོ་ཚབ། མོ ༧༧༦༠༩༩༧༢ karmaktc@gmail.com

༦༧ འཆི་མེད་ཨོམ། བཅད་མཚམས་ཞིབ་རོགས། མོ ༡༧༧༡༦༨༧༠ chhimi_08@yahoo.com

༦༨ ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ། མཛོད་གཉེར་ཞིབ་རོགས། ཕོ ༡༧༤༠༨༡༨༡ talopnamgyal@yahoo.com

༦༩ ཨོན་མཚོ་མོ། རོང་ཁག་བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན། མོ ༡༧༦༦༥༥༧༨ utshomo@election-bhutan.org.bt

༧༠ བཀྲིསཆོས་སྒྲོན། རོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། མོ ༡༧༨༦༤༡༥༨ tchoden@election-bhutan.org.bt

༧༡ ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ། མཛོད་གཉེར་ཞིབ་རོགས། ཕོ ༡༧༧༦༥༩༧༡ tdendup15@yahoo.com

ཕོ མོ
ཡིག་ཚང་ ལྟེ་བ། ༤༢ ༢༡ ༦༣

རོང་ཁག་ཡིག་ཚང། ༤༦ ༢༥ ༧༡
བསོམས། ༨༨ ༤༦ ༡༣༤

ཡོངས་བསོམས།ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ།

བཀྲིས་སྒང།

བཀྲིས་གཡང་རྩེ།

ཀྲོང་ས།

རྩི་རང།

དབང་འདུས་ཕོ་གྲང།

གཞལ་སྒང།
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