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ཨི་སི་བི/བརྡ་འཕྲིན-༠༡/༢༠༡༣/༣༠༣༡          སྤྱི་ཚེས་: ༢༤-༠༤-༢༠༡༣ 
 

བརྡ་འཕྲིན། 
 

གནད་དོན་: འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚགོས་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡངོས་ཚགོས་སྡེའི་བཙག་འཐུ་ ༢༠༡༣ གྱི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས།  
 

༉ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མི་མང་ཡོངས་ལུ་ཞུ་དོན་འདི་ཡང་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་
༢༠༠༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༤༤༤ པ་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་བཙག་འཐུ་༢༠༡༣ གི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ དགའ་སོྤྲ་
དང་བཅའ་པའི་ཐོག་ལས་ གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་བཙག་འཐུའི་དོ་འགྲན་འབད་མི་འདེམས་ངོ་བསོྡམས་༦༧ ཡོད་མི་ནང་ལས་ མི་ངོམ་༢༠ འདི་ རྫོང་
ཁག་༢༠ གི་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཚུ་གིས་ འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གི་འཐུས་མི་ལུ་ རང་སོའི་ངོ་
ཚབ་འབད་བཙག་འཐུ་གྲུབ་སྟེ་ཡོད།    
 

ཨང་ མིང་གསལ་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ངོས་
འཛིན་འདྲ་པར་ཨང་། རྫངོ་ཁག ངོ་པར། 

༡ ཉི་མ། 10103000508 བུམ་ཐང་། 

༢ པདྨ་བསྟན་འཛིན། 11410006470 ཆུ་ཁ། 

༣ བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། 10305001620 དར་དཀར་ན། 

(Ensuring Free, Fair & Democratic Elections & Referendums) 

འབྲུག ་གི ་བཙག ་འཐུ ་ལྷན་ཚ ོགས །
ELECTION COMMISSION OF BHUTAN 
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༤ སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ། 10402000085 མགར་ས། 

༥ ཚེ་རིང་རོྡ་རྗེ། 10501000467 ཧཱ། 

༦ བསྟན་པ་རོྡ་རྗེ། 10602000012 ལྷུན་རྩེ། 

༧ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག། 10710001978 མོང་སྒར། 

༨ ཀ་ཀ་ཚེ་རིང་། 10811001791 སྤ་རོ། 

༩ འཇིགས་མེད་རིན་འཛིན། 10905002564 པདྨ་དགའ་ཚལ། 

༡༠ རིན་འཛིན་རྡ་ོརྗེ། 11009001202 སྤུ་ན་ཁ། 

༡༡ འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག། 11104002493
བསམ་གྲུབ་
ལྗོངས་མཁར། 

༡༢ སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ། 11216000365 བསམ་རྩེ། 
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༡༣ དཱན་བྷ་དུར་མོང་གར། 11303001900 གསར་སྤང་། 

༡༤ ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན། 11402000256 ཐིམ་ཕུག། 

༡༥ བསོད་ནམས་ཀུན་དགའ། 11513002276 བཀྲིས་སྒང་། 

༡༦ བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས། 11607002667 བཀྲིས་གཡང་རྩེ། 

༡༧ མཐར་ཕྱིན། 11703001835 ཀྲོང་གསར། 

༡༨ ཀ་མཱལ་བྷ་དུར་གུ་རུང་། 11806001593 རྩི་རང་། 

༡༩ བཀྲིས་རོྡ་རྗེ། 11913000025 དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་། 

༢༠ པདྨ་གྲགས་པ། 12001001711 གཞལ་སྒང་། 
 

རྫོང་ཁག་༢༠ ནང་ལུ་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་༣༧༩,༨༡༩ ཡོད་མི་ནང་ལས་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་བསོྡམས་
༡༧༡,༥༤༤ གིས་རང་སོའི་ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་ནང་ལས་ མི་ངོམ་༡༤༧,༥༧༧ ཚུ་གིས་ ཚོགས་རྒྱན་ས་ཁོངས་༨༥༠ 
ནང་ མི་ངོ་བོ་འབད་འགྱོ་སྟེ་ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་༢༣,༩༦༧ གྱིས་ འགྲེམ་ཐོག་རྒྱན་ཤོག་
ཐོག་བཙུགས་ཏེ་ཡོད།   
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ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་བར་འོང་མི་གི་སྤྱིར་བཏང་རྒྱ་ཆ་འདི་ ༤༥.༡༧ ཨིན་མས། མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ བཙག་འཐུ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ http://www.election-bhutan.org.bt/NCResult2013  ནང་ལས་ཐོབ་
ཚུགས། 
བརྡ་འཕྲིན་འདི་སྤེལ་བའི་ཤུལ་ལུ་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས ༢༠༠༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༤༥༢ པ་དང་འཁྲིལ་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་འདི་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་གཞི་བཙུགས་གྲུབ་ཨིན།  

མི་དམས་ཡོངས་ལུ་ཞུ་དོན་དེ་ཡང་ བཙག་འཐུའི་བཤེར་ཡིག་ཕུལ་ནི་དུས་ཚོད་འདི་ ད་རེས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྤྱི་ཚེས་ 
༨-༥-༢༠༡༣ ཕྱི་རུའི་ཆུ་ཚོད་༥.༠༠ ལུ་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན།  

རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ཆུ་མོ་སྦྲུལ་ལོ་ ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༡༣ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༢༣ ལུ་སྤེལ།  
 

བཀའ་རྒྱ་ཐོག།  
 

 

 

 

 

(ཀུན་བཟང་དབང་འདུས)  
འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ། 

འ ་ 

1. མི་རྗེ་འབྲུག་གི་བོླན་ཆེན་མཆོག་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་། 
2. མི་རྗེ་འབྲུག་གི་ཁྲིམས་སྤྱི་བོླན་པོ་མཆོག་ལུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ འབྲུག་གི་མངོན་མཐོའི་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས། 
3. མི་རྗེ་ཁྲི་འཛིན་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ། 
4. ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་། 
5. མི་རྗེ་ཁྲིམས་སྤྱི་ངོ་ཚབ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ འབྲུག་གི་ཆེ་མཐོའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས། 
6. མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ཆེན་མཆོག་ལུ་ མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ཡིག་ཚང་ ཐིམ་ཕུག་བཀྲིས་ཆོས་

རྫོང་། 
7. མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་དྲུང་ཆེན་མཆོག་ལུ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་ཡིག་ཚང་། 
8. དྲག་པོའི་གཙོ་འཛིན་ འབྲུག་གི་བསྟན་སྲུང་དམག་སྡེ་ ཐིམ་ཕུག་བཀྲིས་ཆོས་རོྫང་། 
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9. བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་ རྒྱལ་པོའི་སྐུ་སྲུང་དམག་སྡེ་ བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་། 
10. ཁྲི་འཛིན་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས། 
11. ཁྲི་འཛིན་ ངན་ལྷད་བཀག་དམ་ལྷན་ཚོགས། 
12. རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་། 
13. ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་དྲུང་ཆེན་ ཐིམ་ཕུག་བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་། 
14. གཞུང་གཞུང་དྲུང་ཆེན་ཆ་མཉམ་ལུ། 
15. འགག་པའི་གཙོ་འཛིན་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། 
16. སྲིད་འཛིན་ འབྲུག་གི་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཚོགས་སྡེ།  
17. རྫོང་བདག་ ཆ་མཉམ་ལུ།  
18. དྲང་དཔོན་ཆ་མཉམ་ལུ།  
19. བཙག་འཐུའི་བདེ་སྲུང་མཉམ་འབྲེལ་པ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། 
20. རྫོང་ཁག་ཁལ་གཅིག་གི་ རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ།  
21. དྲུང་པ་ཆ་མཉམ་ལུ། ། 
22. འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན། 
23. འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་ ཀུན་གསལ་རང་སྐྱོང་ལས་འཛིན། 
24. འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་ འབྲུག་དུས་ཚོད། 
25. འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་ འབྲུག་གནས་ལུགས། 
26. འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་ འབྲུག་ད་རེས། 
27. འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་ འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ། 
28. འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་ ཇོར་ན་ལིསདྲི། 
29. འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་ འབྲུག་གནས་ཚུལ།  
30. བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ རེ་དྲེའོ་ ཝེ་ལི། 
31. མཉམ་འབྲེལ་པ་སྐུ་གཟུགས་རྒྱང་བསྒྲགས། 
32. བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ སེན་ཀྲི་ནཱེལ་ རེ་དྲེཝོ། 
33. བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ རེ་དྲེཝོ་ཧའེ། 
34. རྒྱང་མཐོང་ཞབས་ཏོག་ལག་ལེན་པ་ཚུ་ལུ་ (འབྲེལ་ཡོད་རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་འབད་བཀྲམ་

དགོཔ་ལུ)   
*** 

 


