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(Ensuring Free, Fair & Democratic Elections & Referendums) 

འག་་བཙག་འ་ན་གས།  
ELECTION COMMISSION OF BHUTAN 

་་་/་་་/བ་འན-༠༡/༢༠༡༦/༢༤༦      ་ས་༧-༩-༢༠༡༦ 

    
གནས་ལ་གསར་ོན། 

 

 
 

༉ ་མང་ཡོངས་་་དོན་འ་ཡང་ ད་འོག་༢༠༥ ་ད་འོག་ཚོགས་་དང་ བསམ་བ་ངས་མཁར་མ་་

དང་ ོང་ཁག་༡༦ ་མ་་་ཚབ་་བཙག་འ་་དོན་་ ་ས་༡-༩-༢༠༡༦ ་ འམས་�་གདམ་་་ག་

ཆ་་བག་བ་དང་ ་ས་༣ -༩-༢༠༡༦ ་ འམས་་ལས་ར་འཐོན་་མཐའ་མག་ས་ངས་་ལ་་ 

བཙག་འ་འ་་དོན་ལས་ དོ་འན་འབད་་འམས་�་ཁ་ངས་འ་ གཤམ་གསལ་ར་་ན་་་ཡང་  
 
 

དོ་འན་འབད་་འམས་་། 

 

༡. ད་འོག་༢༠༥ །  

པོ་-  ༦༠༦(ཨམ་་༢༧ཕོ་ས་༥༧༩) 
དམངས་་- ༦༧༣(ཨམ་་༡༠༨ཕོ་ས་༥༦༥) 
ཚོགས་པ-  ༢༡༤༤(ཨམ་་༣༧༥ཕོ་ས་༡༧༦༩) 

 
༢. ོང་ཁག་༡༦ མ་།  

མ་་་ཚབ་-༣༡(ཨམ་་༨ཕོ་ས་༢༣) 
 
༣. བསམ་བ་ངས་མཁར་མ་།  

མ་དཔོན་-༢(ཨམ་་༡ཕོ་ས་༡) 
མ་་ཚོགས་པ་-༧(ཨམ་་༣ཕོ་ས་༤) 

 

ད་ོ་འ་འན་འཐབ་པ་ང་ན་་ ས་གནས་གང་་བཙག་འ་ནང་ དོ་འན་འབད་་འམས་་ཡོངས་བོམས་

༣༤༦༣ ཡོད་་ལས་ ་ངས་༤༧༣ འ་ ་མ་ཡང་ས་གནས་གང་་བཙག་འ་་གནས་འཆང་་་ན་མས།  

 

འམས་་ལས་ར་འཐོན་འབད་ཡོད་། 

གདམ་�་ག་ཆ་ལས་ ་མ་༡༠ ར་འཐོན་འབད་་ཡོད་་་ གཤམ་གསལ་ར་ན་་ཡང་  

༡. ་ཁ་ོང་ཁག་ནང་ ཚོགས་པ་འམས་་གག།  

༢. དར་དཀར་ན་ོང་ཁག་ནང་ ཚོགས་པ་འམས་་གག། 
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(Ensuring Free, Fair & Democratic Elections & Referendums) 

འག་་བཙག་འ་ན་གས།  
ELECTION COMMISSION OF BHUTAN 

༣. པ་དགའ་ཚལ་ོང་ཁག་ནང་ དམངས་་་འམས་་གག། 

༤. ངས་ཐང་ཁ་ོང་ཁག་ནང་ པོ་གག་དང་ ཚོགས་པ་འམས་་གག། 

༥. གསར་ང་ོང་ཁག་ནང་ དམངས་་གག་དང་ ཚོགས་པ་འམས་་གག། 

༦. དབང་འས་ཕོ་ང་ོང་ཁག་ནང་ པོ་གག་དང་ དམངས་་་འམས་་གས། 

 

ཆ་ད་་འམས་� 

གདམ་་བ་ཡོད་་ལས་ འམས་་ཡོངས་བོམས་ ༣༢(ཨམ་་༣ ཕོ་ས་ ༢༩) འ་ མས་གས་དང་འལ་ ་

ས་༣-༩-༢༠༡༦ ་ན་མ་་ཚོད་༡༢ ན་་ རང་སོ�་བལ་ལན་བད་་ས་ཚོད་ན་པ་ལ་་ ཆ་ད་བཏང་

་ཡོད།  

ཆ་ད་་གནད་དོན་་ཡང་  
༡. ད་དོན་ཚོགས་པ་དང་འལ་གཏོགས་ཡོད་་དང་ དས་མ་་བ་ ས་ན་ ལོ་་གག་་ས་ན་མ་ན་

། (་མ་ ༡༦) 

༢. མས་ང་གས་ད་ལག་ར་ད་། (་མ་ ༡) 

༣. ས་ལོ�་ད་ཚད་དང་མ་ན་། (ལོ་ཚད་མ་ལང་་༧ དང་ ལོ་ཚད་ག་་ ༣) 

༤. འབའ་གན་ག་ཆས་ད་། (་མ་ ༡) 

༥. བཟའ་་་ངས་་ོད་ལག་ར་ད་།(་མ་ ༡) 
༦. ང་གས་ན་མ་བད་། (་མ་ ༡) 

༧. འལ་ཡོད་འམས་ངས་ནང་ང་གསལ་ད་། (་མ་ ༡) 

༨. ཆ་འག་ཅན་་ཚོང་་ཁ་འབག་ཅན། (་མ་ ༡) 
 

དོ་འན་འབད་་འམས་་་ས་ཡོན་བ་དོན། 

མས་གས་་དས་མ་དང་འལ་བ་ འ་ག་ས་ཡོན་ག་ལ་ན་ཡོད་་ཁ་ང་་ འམས་�་ས་ཡོན་

ད་ཚད་་ གཤམ་འད་མན་གསལ་ང་ཡོད་་་ཡང་  

༡. མཐོ་མ་  - ༡༥༠།  
༢. ོབ་་་བ་ - ༩༨༡། 

༣. ོབ་མ་ང་བ་ - ༦༩༧། 

༤. ག་ན་ས་ཡོན་ -༣༣༢།  



 

3 
 

(Ensuring Free, Fair & Democratic Elections & Referendums) 

འག་་བཙག་འ་ན་གས།  
ELECTION COMMISSION OF BHUTAN 

འམས་་དཔ། 

ོང་ཁག་༡༧ ནང་་་འོག་ ༤༠ ནང་་ ཚོགས་པ་་གནས་དོན་་ དོ་འན་འབད་་་གདམ་�་ག་ཆ་བགས་

་དཔ་དང་ མགར་ས་ མོང་ར་ པ་དགའ་ཚལ་ོང་ཁག་་མ་་་ཚབ་་་གནས་་ གནས་བས་ག་་

ང་་ ས་ོང་ས་་ན་མས། 

ཨམ་་འམས་་ ་མ་འ་དང་པ་བས་དང་ ད་ོ�་ས་གནས་གང་་ད་པར།  

ཨམ་་འམས་་་ཁ་ངས་འ་ ད་ོ�་ས་གནས་གང་་བཙག་འ་ནང་ དོ་འན་འབད་་ཨམ་་བོམས་༥༢༢ 

ཡོདཔ་ལས་ ལོག་བཏབ་ལས་ག་་ཡར་བང་སོང་་འག། ཁ་གསལ་་གཤམ་འད་ར་་ན་་་ཡང་ 

༡. པོ་-  ༢༧། 

༢. དམངས་་- ༡༠༨། 

༣. ད་འོག་ཚོགས་པ་- ༣༧༥། 

༤. མ་་་ཚབ་- ༨། 

༥. མ་དཔོན་- ༡། 

༦. མ་་ཚོགས་པ་- ༣ (བསམ་བ་ངས་མཁར་ས་་) 

འ་དང་པ་ས་གནས་གང་་བཙག་འ་༢༠༡༡ ནང་ ཨམ་་བོམས་༢༣༦ ས་ བཅའ་མར་གཏོགས་་ཡོད་་་ 

གཤམ་འད་ར་་ན་་་ཡང་ 

༡. པོ་- ༢༡།  

༢. དམངས་་- ༤༢། 

༣. ད་འོག་ཚོགས་པ་- ༡༦༢། 

༤. མ་་འས་་- ༣། 

༥. མ་དཔོན་- ༡། 

༦. མ་་ཚོགས་པ་- ༧(བསམ་བ་ངས་མཁར་ ད་གས་ག་ ན་ཚོགས་ང་ མ་ག་་མ་

དཔོན་བ་ཆ་མཉམ་ས་་) 

ད་ས་་ས་ངས་ན་་ ོང་ཁག་བཙག་འ་ོད་གས་ལ་ཐབས་ལས་་ཁག་་ནང་ གས་བཤད་ཁག་ ༡༡ོད་

་ཡོད་་ནང་ལས་ ོད་གས་གས་ བཙག་འ་ོད་གས་ལ་ཐབས་ལས་་་བ་་ ཡང་བར་མཐོ་གགས་

འབད་་ཡོད། ོད་གས་་མས་གས་དང་འལ་ལ་་ ས་ཐག་ད་ཡོད་་གནས་མ་་ གཤམ་འད་ར་

ན་་་ཡང་  
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འག་་བཙག་འ་ན་གས།  
ELECTION COMMISSION OF BHUTAN 

ོད་གས་ ༡. ན་་་ འཛོམས་འ་བས་ དང་འདོད་བད་་འམས་་གཞན་་གག་ས་ ལ་ན་་

་ོད་ག་པ་གས་བཤད་བད་་ཡོད་་་ ན་་ོང་ཁག་བཙག་འ་ོད་གས་ལ་ཐབས་

ལས་་ས་ ར་འད་བཏང་་འག། ོད་གས་འ་ མཐོ་གགས་་བར་མ་འོངམ་ལས་ 

མག་བ་།  

ོད་གས་ ༢. བསམ་བ་ངས་མཁར་ོང་ཁག་མ་་འཛོམས་འ་བ་འས་་ ་ད་མ་བབ་པ་གནད་

དོན་ཐོག་ གས་བཤད་བད་ཡོད་་་ བསམ་བ་ངས་མཁར་ོང་ཁག་བཙག་འ་ོད་གས་

ལ་ཐབས་ལས་་ས་ ས་ད་བཏོན་པ་ལ་་ ཡང་བར་བཙག་འ་ོད་གས་ལ་ཐབས་

ལས་་་བ་་ མཐོ་གགས་འབད་། འཛོམས་འ་་ཚན་ས་ འཛོམས་འ་བས་ ཚོགས་

ན་ར་་ས་འན་འབད་་བ་ད་་ ་་ད་ོག་གག་་ ག་ཆ་འ་བས་་་ 

ས་ན་འབད་་ཡོད་་་བན་ འཛོམས་འ་་ཚན་་ ན་བ་ན་་ས་ད་བཏོན་། 

ོད་གས་འ་ ཚོགས་ན་་ད་པར་་་བ་བས་ ཚོགས་ན་ད་ོག་གག་ལས་ག་ཡོདཔ་

ལས་ བ་འས་་གནོད་པ་དཔ་ལས་བན་ འཛོམས་འ་བ་འས་འ་ ཆ་ད་བཏང་དཔ་

མ་ང�  

ོད་གས་ ༣. དར་དཀར་ན་ོང་ཁག་་ ནང་བག་ (མ་ན་ཡོདཔ་) ་ ོད་གས་བགས་ཡོད་་་ གས་

བཤད་བད་་་ས་ ོད་གས་ལོག་ར་བཏོན་འབད་ག།  

ོད་གས་ ༤. ་རོ་ོང་ཁག་འཛོམས་འ་བ་འས་་ ་ད་མ་བབ་པ་ོད་གས་བགས་ཡོད་་འ་ ད་

ོ་མཐོ་གགས་་་མ་ནང་ཡོད།  

ོད་གས་ ༥. དར་དཀར་ན་ོང་ཁག་ནང་ དང་འདོད་བད་་པོ་་འམས་་ག་ས་ འཛོམས་འ་བ་

འས་་ ་ད་མ་བབ་པ་གནད་དོན་ཐོག་ ོད་གས་བགས་ཡོད་་ནང་ ་་མོ་་ 

ཚོགས་ན་ར་་ས་འན་འ་པར་ོད་མ་བབ་པ་ར་ན་མས། ོད་གས་འ་ ད་ོ་དར་

དཀར་ན་ོང་ཁག་བཙག་འ་ོད་གས་ལ་ཐབས་ལས་་ས་ བར་བ་འབད་བ་ང་ཡོད།  

ོད་གས་ ༦. གཞལ་ང་ོང་ཁག་ནང་ ནང་བག་དང་ འགས་ལ་དང་འལ་བ་ོད་གས་ཁག་གས་ སོ་

སོར་འབད་བགས་ཡོད་་་ ད་ོ་བར་བ་འབད་བ་ང་ཡོད། 

ོད་གས་ ༧. གསར་ང་ོང་ཁག་ནང་ པོ་་འམས་་ག་་ འག་་ན་པ་་ངས་དང་གག་ཁར་ 

གན་ོར་འབད་་ཡོད་པ་ོད་གས་བགས་ག། འམས་་འ་ས་ འམས་་ལས་ར་

འཏོན་འབད་་འག།  
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འག་་བཙག་འ་ན་གས།  
ELECTION COMMISSION OF BHUTAN 

ོད་གས་ ༨. བསམ་་ོང་ཁག་ནང་ པོ་་འམས་་ག་ས་ འག་་ན་པ་་ངས་དང་གན་ོར་འབད་

་ཡོད་པ་ོད་གས་བགས་་འག། གནད་དོན་འ་་ཐད་ འམས་་འ་ས་ འག་་ན་

པ་་ངས་དང་གག་ཁར་ གན་ོར་འབད་ཡོད་་་ ་མ་ནམ་དང་ ད་ོ་འག་པ་་

ངས་དང་གག་ཁར་རང་ གན་ོར་འབད་་ཡོད་གས་བད་་ གན་ཐམ་དང་ བཟའ་་་

ངས་་ོད་ལག་ར་ཡང་བགས་་འག། ་བ་ལ་ཡོད་་བ་ད་འ་་ ས་ན་བ་་ ད་

ོ�་ས་གནས་གང་་བཙག་འ་ནང་ འམས་་་དོ་འན་འབད་་ཡོད།  

ོད་གས་ ༩. བས་གཡང་་ོང་ཁག་ནང་ པོ་་འམས་་ག་་ ་གཡོག་ནང་ལས་ བཏོན་བཏང་ཡོད་པ་

ོད་གས་བགས་་འག། ོད་གས་འ་ གས་བཤད་བགས་་་ས་རང་ ལོག་ར་བཏོན་

འབད་་ཡོདཔ་ལས་ ོང་ཁག་བཙག་འ་ོད་གས་ལ་ཐབས་ལས་་་ གས་བཤད་བད་་

ལས་ གནད་དོན་འ་་བ་དོན་ཁ་གསལ་ག་་ཡང་མ་ཐོབ་མ་ཚད་ གང་འལ་་ན་ཐོ་ཡང་ག་ན་

ཡང་མ་ཐོབ་པས། 

ོད་གས་ ༡༠. དབང་འས་ཕོ་ང་ོང་ཁག་ནང་ པོ་་འམས་་ག་་ ས་འལ་ན་ཐོ་ནང་ཡོད་ང་ འབའ་

གན་འ་ ན་་ཐོག་ལས་ཐོབ་ཡོད་གས་་ོད་གས་བགས་་འག། ོད་གས་འ་ ད་ོ་

བར་བ་འབད་བ་ང་ཡོད། 

་མང་བ་དོན་་ལཝ་ན། 

 
 
 
འག་་བཙག་འ་ན་འན་་བ། 


