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Election Symbols Rules of the Kingdom of Bhutan, 2012 

In keeping with the Election Act of the Kingdom of Bhutan, 2008 

relating to specification, approval and reservation of symbols for 

Political Parties and in the interest of conduct of free and fair 

elections, the Election Commission of Bhutan hereby adopts and 

promulgates the Election Symbols Rules of the Kingdom of Bhutan, 

2012.  

1. Short Title, Extent, Application and Commencement 

1.1. These Rules shall: 

1.1.1. Be called the Election Symbols Rules of the 

Kingdom of Bhutan, 2012; 

1.1.2. Extend to the whole of the Kingdom of 

Bhutan; 

1.1.3. Apply to specification, approval and 

reservation of election symbols for Political 

Parties registered with the Election 

Commission of Bhutan, and Candidates at 

elections to National Assembly; and  

1.1.4. Come into force with effect from 19th of 

October 2012 corresponding to 4th Day of the 

9th Month of the Water Male Dragon Year of 

the Bhutanese Calendar. 
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འབྲུག་གི ་བཙག་འཐུའི་ངོ་རྟགས་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༢ཅན་མ།  
འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུའི་ངོ་རྟགས་ཚུ་གི་དོན་
ལས་ བཟོ་རྣམ་ལོགས་སུ་བཀོད་ནི་དང་ གནང་བ་གྲོལ་ནི དེ་ལས་བང་བཏབ་ནི་དང་འབྲེལ་ 
རང་མོས་དང་རྣམ་དག་གི་བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚུགས་ཐབས་ལུ་ འབྲུག་གི་བཙག་
འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་ངོ་རྟགས་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༢ ཅན་མ་འདི་ ཆ་
འཇོག་དངཁྱབ་སྤེལ་གྲུབ་ཨིན།  
1. མཚན་བསྡུས་ ཁྱབ་ཚད་ སརོ་འཇུག་དང་འགོ་འཛུགས། 

1.1 བཅའ་ཡིག་འདི་  
1.1.1 འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་ངོ་རྟགས་བཅའ་ཡིག༢༠༡༢ ཅན་མ་ཟེར་སླབ་

དགོ། 
1.1.2 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ཁྱབ་ནི། 
1.1.3 འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་ཡོད་པའི་སྲིད་

དོན་ཚོགས་པ་དང་ རྒྱལ་ཡངོས་ཚོགས་འདུའི་བཙག་འཐུ་སྐབས་ 
འདེམས་ངོ་ཚུ་ལུ་ ངོ་རྟགས་ཚུ་བཟོ་རྣམ་ལོགས་སུ་བཀོད་ནི་དང་ 
གནང་བ་སོད་ནི་ དེ་ལས་བང་བཏབ་ནི་ཚུ་ལུ་སོར་འཇུག་འཐབ་ནི་
ཨིན།  

1.1.4 བཅའ་ཡིག་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༩ འམ་ 
རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ཆུ་མོ་འབྲུག་ལོ་ ཟླ་༩ པའི་༤ ལས་ ཁྱབ་
དབང་གི་ཆ་གནས་གྲུབ་ཨིན། 
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2. Definitions 

2.1. In these Rules, unless stated otherwise: 

2.1.1. “Commission” means the Election 

Commission of Bhutan formed in accordance 

with the Article 24 of the Constitution of the 

Kingdom of Bhutan; 

2.1.2. “Election” means an election to any House of 

Parliament or a Local Government conducted 

by the Commission under the Electoral Laws; 

2.1.3. “Election Act” means the Election Act of the 

Kingdom of Bhutan, 2008; 

2.1.4. “Election Symbol” means a pictorial design or 

sign, reserved for a political party by the 

Commission, which represents or identifies a 

Political Party and its Candidate in the form of 

a party logo, flag or otherwise; 

2.1.5. “Political Party” means an association or body 

of individual citizens of Bhutan registered 

with the Commission as a Political Party under 

the Election Act;  
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2. ངེས་ཚིག། 
2.1 བཅའ་ཡིག་འདི་ནང་གོ་དོན་ལོགས་སུ་ལེན་དགོཔ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན། 

2.1.1 “ལྷན་ཚོགས་” ཟེར་མི་འདི་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་༢༤ དང་
འཁྲིལ་གཞི་བཙུགས་ཡོད་པའི་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་
གོ། 

2.1.2 “བཙག་འཐུ” ཟེར་མི་འདི་ བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་
ལུགས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ སྤྱི་ཚོགས་ཁང་དང་ 
ས་གནས་གཞུང་ཚུ་གི་བཙག་འཐུ་ཚུ་ལུ་གོ། 

2.1.3 “བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་”ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་
ཁྲིམས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ཅན་མ་ལུ་གོ། 

2.1.4 “བཙག་འཐུའི་ངོ་རྟགས་” ཟེར་མི་འདི་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པའམ་དེའི་
འདེམས་ངོའི་བརྡ་མཚོན་ ཡང་ན་ ངོས་འཛིན་དོན་ལུ་ ཚོགས་པའི་
ལས་རྟགས་དང་ དར་ཤིང་ ཡང་ན་ འབྱར་ཡིག་ཚུ་གི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་ 
བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བང་བཏབ་བཞག་ཡོད་པའི་ཚོགས་པ་ 
ཡང་ན་ འདེམས་ངོའི་པར་རིས་ཅན་གྱི་བཟོ་བཀོད་དང་ངོ་རྟགས་ལུ་གོ།  

2.1.5 “སྲིད་དོན་ཚོགས་པ” ཟེར་མི་འདི་ བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་
འཁྲིལ་ འབྲུག་པའི་མི་ཁུངས་ངོ་རྐྱང་གིས་ ལས་ཚོགས་ ཡང་ན་ 
སྡེ་ཚན་གྱི་ཚོགས་པ་བཟོ་ཐོག་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ 
སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་སྦེ་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་ཡོད་མི་ལུ་གོ། 
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2.1.6. “Reservation” means approving an election 

symbol for use by a Political Party and its 

Candidate during the elections or as a logo and 

flag of the Party;  

2.1.7.  “Symbol” means an election symbol; and 

2.1.8. The words importing the singular number shall 

include the plural number and vice versa. 

3. Reservation of Symbols for Political Parties 

3.1. Every Political Party shall, at the time of its 

application for registration as a Political Party under 

Section 131 of the Election Act, provide the name and 

pictorial design of the election symbol which it 

proposes to be reserved for it by the Commission. 

3.2. The pictorial design of the election symbol must be of 

the size specified by the Commission and the name 

must be provided both in Dzongkha and English.  

4. Reserved Symbols 

4.1. A symbol shall be considered “Reserved” upon 

approval and publication by the Commission under 

Section 6.1 of these Rules.  
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2.1.6 “བང་བཏབ་ནི” ཟེར་མི་འདི་ བཙག་འཐུའི་སྐབས་དང་ ལས་རྟགས་ 
དེ་ལས་དར་ཤིང་ཚུ་གུར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དོན་ལས་ སྲིད ་དོན་
ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ཚུ་ལུ་ བཙག་འཐུའི་ངོ་རྟགས་ཀྱི་
གནང་བ་སོད་ནི་ལུ་གོ།  

2.1.7 “ངོ་རྟགས” ཟེར་མི་འདི་ བཙག་འཐུའི་ངོ་རྟགས་དེ་ལུ་གོ། 
2.1.8 གཅིག་ཚིག་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ཚིག་དོན་ཚུ་ མང་ཚིག་ལུ་གོ་དགོཔ་

དང་ མང་ཚིག་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ཚིག་དོན་ཚུ་ གཅིག་ཚིག་ལུ་ཡང་
གོ་དགོ། 

3. སྲིད་དནོ་ཚགོས་པ་ཚུའི་དནོ་ལས་ ངོ་རྟགས་ཚུ་བང་བཏབ་ནི། 
3.1 བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་༡༣༡ དང་འཁྲིལ་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་

རེ་རེ་གིས་ ཚོགས་པ་འབད་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ ཚོགས་པའི་
མིང་དང་བཙག་འཐུའི་ངོ་རྟགས་ཀྱི་པར་རིས་དང་སྦྲགས་ བཙག་འཐུ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ ཚགོས་པ་དེའི་དོན་ལུ་བང་བཏབ་བཞག་ནི་དོན་ལས་ཕུལ་དགོ། 

3.2 པར་རིས་ཅན་གྱི་བཟོ་བཀོད་ལྡན་པའི་བཙག་འཐུའི་ངོ་རྟགས་འདི་ བཙག་འཐུ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལོགས་སུ་བཀོད་ཡོད་པའི་བཟོ་རྣམ་ཆེ་ཆུང་ལྡན་དགོ་པའི་
ཁར་ མིང་འདི་རོང་ཁ་དང་དབྱིན་སྐད་གཉིས་ཆ་རའི་ཐོག་ལས་བཀོད་དགོ། 

4. བང་བཏབ་ཡདོ་པའི་ངོ་རྟགས་ཚུ། 
4.1 ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བཅའ་ཡིག་འདི་གི་དོན་ཚན་6.1 པ་དང་འཁྲིལ་ གནང་བ་

དང་ཁྱབ་སྤེལ་འབད ་ཞིནམ་ལས་ ངོ་རྟགས་ཅིག་ བང་བཏབ་ཡོདཔ་འབད་
བརྩི་དགོ། 
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4.2. A reserved symbol is a symbol which has been 

reserved under Section 4.9 for a Political Party for 

exclusive use by that Party and its contesting 

Candidates. 

4.3. The Commission shall, at the time of registration of 

the Political Party reserve for it, under Section 4.1, a 

symbol, if in the opinion of the Commission the 

symbol applied for fulfils all criteria laid down under 

the Election Act and these Rules. 

4.4. The reservation of the symbol for the party applied for 

by it under Section 4.9 shall be subject to such 

modifications as the Commission may direct.  

4.5. A symbol once reserved for a Political Party shall not 

be reserved for any other Political Party, as long as 

that Political Party is in existence.  

4.6. No two political parties shall have the same symbol 

reserved for them.  

Provided that where two or more Political Parties 

propose the same symbol, the Political Party which 

submitted its application for registration first as 

recorded in the register maintained in this regard shall 

have that symbol reserved for it.  
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4.2 བང་བཏབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་ཟེར་མི་དེ་ དོན་ཚན་16པ་དང་འཁྲིལ་ སྲིད་དོན་
ཚོགས་པ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ བང་བཏབ་ཡོདཔ་དང་ ཚོགས་པ་དེ་དང་ དེ་ཚུའི་
དོ་འགྲན་འབད་མི་འདེམས་ངོ་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་དོན་ལུ་ཨིན། 

4.3 སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་སྐབས་ བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་བསམ་འཆར་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་བའི་ངོ་རྟགས་འདི་ བཙག་འཐུའི་བཅའ་
ཁྲིམས་དང་ བཅའ་ཡིག་འདི་གི་ཁྱད་ཆོས་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ཚང་བ་ཅིན་ ལྷན་
ཚགོས་ཀྱིས་ བཅའ་ཡིག་འདི་གི་དོན་ཚན་༤.༡ པ་དང་འཁྲིལ་ ཚོགས་པའི་
ངོ་རྟགས་ཅིག་བང་བཏབ་བཞག་དགོ།  

4.4 བཅའ་ཡིག་འདི་གི་དོན་ཚན་༤.༩ པ་དང་འཁྲིལ་ བང་བཏབ་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་
ཡོད་པའི་ཚོགས་པའི་ངོ་རྟགས་དེ་ལུ་བཟོ་རྣམ་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་
འབྱུང་ཚེ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་བརྐྱབ་ཆོག 

4.5 ངོ་རྟགས་ཅིག་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཚར་གཅིག་བང་བཏབ་
ཞིནམ་ལས་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་དེ་ ཆ་གནས་ཡོད་པའི་རིང་ལུ་ ཚོགས་པ་
གཞན་གང་རུང་ཅིག་ལུ་བང་བཏབ་མི་ཆོག།  

4.6 སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་གཉིས་ལུ་ གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ངོ་རྟགས་ བང་བཏབ་མི་
ཆོག། 
གལ་སྲིད་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་གཉིས་ ཡང་ན་ དེ་ལས་མང་བ་ཚུ་གིས་ ངོ་
རྟགས་གཅིག་མཚུངས་ལུ་ཞུ་བ་བཀོད་བ་ཅིན་ ངོ་རྟགས་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་ཞུ་བ་
ཕུལ་བའི་སྐབས་ དེ་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་པའི་ཐོ་དེབ་ནང་ ཧེ་མ་ག་གིས་
ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་དེ་ལུ་ བང་བཏབ་ནི་ཨིན། 
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4.7. A Political Party may apply to the Commission for 

changing its symbol, either before it has been reserved 

for it by the Commission or at any time after such 

reservation. 

Provided that such change in a symbol shall not be 

effected during an election period. 

4.8. The Commission may permit the change in the 

symbol reserved for a party on the request of that 

Party, if the Commission is satisfied that such change 

is not in contravention of any of the provisions of the 

Election Act or of these Rules.  

4.9. The decision of the Commission as to specification, 

reservation and modification of symbols to Political 

Parties shall be final and binding on them. 

5. Design and Specification of Symbols 

5.1. Every symbol shall be as per the specifications issued 

by the Commission from time to time. 

5.2. No symbol shall: 

5.2.1. Be a Royal seal of the Druk Gyalpo or the 

Royal Government; 
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4.7 སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཅིག་གིས་ དེ་གི་ངོ་རྟགས་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་དོན་
ལས་ ལྷན ་ཚོགས་ཀྱིས་ངོ་རྟགས་བང་མ་བཏབ་པའི་ཧེ་མ་ ཡང་ན་ དེ་ལུགས་
ཀྱི་བང་བཏབ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་
ཞུ་བ་ཕུལ་ཆོག།  
ཨིན་རུང་ བཙག་འཐུའི་དུས་ཡུན་སྐབས་ དེ་ལུགས་ཀྱི་ངོ་རྟགས་དེ་ལུ་བསྒྱུར་
བཅོས་བརྐྱབ་མི་ཆོག།  

4.8 ཚོགས་པ་ཅིག་གིས་ ངོ་རྟགས་བསྒྱུར་བཅོས་བརྐྱབ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་དེ་
ལུ་  གལ་སྲིད་ ལྷན་ཚོགས་ལས་ བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་ ཡང་ན་ 
བཅའ་ཡིག་འདི་ཚུ་གི་དགོངས་དོན་ཚུ་ལས་ འགལ་བ་མེད་པའི་ངེས་ཤེས་
འདོངས་པ་ཅིན་  བསྒྱུར་བཅོས་བརྐྱབ་ནི་གི་གནང་བ་བྱིན་ཆོག། 

4.9 སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་ ངོ་རྟགས་བཟོ་རྣམ་ལོགས་སུ་བཀོད་ནི་དང་ བང་བཏབ་
ནི་ དེ་ལས་བསྒྱུར་བཅོས་བརྐྱབ་ནི་ཚུའི་སྐོར་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་འདི་ 
མཐའ་བཅད་དང་མཇུག་འཁྱོང་ཨིན། 

5. ངོ་རྟགས་ཀྱི་དཔེ་རིས་དང་ བཟ་ོརྣམ་ལགོས་སུ་བཀོད་ནི། 
5.1 ངོ་རྟགས་ཚུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དུས་དང་དུས་ཚོད་ལུ་ ལོགས་སུ་བཀོད་ཡོད་

པའི་བཟོ་རྣམ་དང་ལྡན་དགོ། 
5.2 མ་ཆོག་པའི་ངོ་རྟགས་ཚུ་ཡང་། 

5.2.1 འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གི་ ཡང་ན་ རྒྱལ་གཞུང་གི་ཕྱག་ཐམ།  
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5.2.2. Be or resemble any national symbol and 

personality, national monument, religious sign 

and symbol, names of historic and religious 

figure; 

5.2.3. Contain any religious messages; 

5.2.4. Identify with a community or region; 

5.2.5. Be or resemble any other registered logos and 

trademarks or patented designs of other 

entities and individuals under the laws of the 

Kingdom of Bhutan; 

5.2.6. Be a symbol or resemble the name or symbol 

of another Political Party which is already 

registered with the Commission; and 

5.2.7. Be indecent or derogatory.  

6. Notification of Lists of Election Symbols 

6.1. The Commission shall, by one or more notifications, 

publish a list of Reserved Symbols, along-with the 

names of the Political Parties for whom those symbols 

have been respectively reserved.  
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5.2.2 རྒྱལ་གཞུང་དང་ རྒྱལ་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་ངོ་རྟགས་གང་རུང་ ཡང་
ན་ འདི་དང་ཆ་མཚུངས་པ་ རྒྱལ་ཡོངས་དན་རྟེན་ ཆོས་ཕྱོགས་དང་
འབྲེལ་བའི་བརྡ་མཚོན་དང་ངོ་རྟགས་ཚུ་ རྒྱལ་རབས་ཅན་དང་ ཆོས་
སྒོར་ཞུགས་མི་ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཚུ་གི་མིང་།    

5.2.3 ཆོས་ཕྱགོས་ཀྱི་བརྡ་བསྐུལ་ཅན། 
5.2.4 མི་སྡེ་ ཡང་ན་ ལུང་ཕྱོགས་ཅིག་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་མཚོན་སོན་པ།  
5.2.5 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའི་ མི་ངོ་དང་ ངོ་རྐྱང་

གཞན་ཚུའི་ ཐོ་བཀོད་ཅན་གྱི་ལས་རྟགས་དང་ ཚོང་རྟགས་ཚུ་ ཡང་
ན་ བདག་དབང་ཐོག་ཡོད་པའི་དཔེ་རིས་ཚུ།  

5.2.6 སྔ་གོང་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་
གཞན་གྱི་ངོ་རྟགས་ ཡང་ན་ མིང་ ཡང་ན་ དེ་དང་ཆ་མཚུངས་ཅན། 

5.2.7 ངོ་ཚ་ ཡང་ན་ དམའ་འབེབས་ཅན་ཚུ། 
6. བཙག་འཐུའི་ངོ་རྟགས་ཐོ་ཡིག་བརྡ་འཕྲིན། 

6.1 ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བརྡ་འཕྲིན་གཅིག་ ཡང་ན་ དེ་ལས་ལྷག་པའི་བརྡ་འཕྲིན་
ཐོག་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ག་གི་དོན་ལས་ བང་བཏབ་བཞག་ཡོད་པའི་ངོ་
རྟགས་ཚུ་མིང་དང་སྦྲགས་ བང་བཏབ་བཞག་ཡོད་པའི་ངོ་རྟགས་ཀྱི་ཐོ་ཅིག་ 
པར་བསྐྲུན་འབད་དགོ།  
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7. Use of Symbols by Candidate 

7.1. A Candidate nominated by a Political Party at any 

election shall use the symbols reserved for that Party, 

and no other symbol. 

7.2. No symbol shall be required to be used by the 

Candidates contesting the National Council and Local 

Government Elections. 

8. Reservation of Symbols for Break-Away Groups  

8.1. The Commission shall, in the case of  a Political Party 

splitting  into two or more groups and where each 

such group claims to be that Party, after taking into 

account all available facts and hearing their 

representatives, decide that one or none of such 

groups be entitled to use the symbol of the original 

Party.  
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7. འདེམས་ངོ་གིས་ངོ་རྟགས་ཉེར་སདོ་ལག་ལེན། 
7.1 བཙག་འཐུ་གང་རུང་ཅིག་ནང་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཅིག་གིས་གདམ་ངོ་བཏོན་

ཡོད་པའི་འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་ ཚོགས་པ་དེ་གི་དོན་ལུ་ བང་བཏབ་བཞག་
ཡོད་པའི་ངོ ་རྟགས་འདི་མ་གཏོགས་ ངོ་རྟགས་གཞན་ཉེར་སོད་འཐབ་མི་ཆོག།  

7.2 རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་ ཡང་ན་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུའི་དོ་འགྲན་
འབད་མི་འདེམས་ངོ ་ཚུ་གིས་ ངོ་རྟགས་ག་ནི་ཡང་ཉེར་སོད་འཐབ་དགོཔ་མེད།   

8. ཚགོས་པའི་སྡེ་ཚན་ཁ་འཐོར་འགྱོ་མིའི་དོན་ལུ་ ངོ་རྟགས་ཀྱི་བང་བཏབ། 
8.1 སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཅིག་ སྡེ་ཚན་གཉིས་ ཡང་ན་ དེ་ལས་ལྷག་པའི་སྡེ་ཚན་

ལུ་ ཁ་འཐོར་སོང་བའི་སྡེ་ཚན་རེ་རེ་གིས་ ཚོགས་པ་འདི་ཨིན་ཟེར་བའི་ཐོབ་
བརྗོད་བཀོད་པ་ཅིན་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གནད་དོན་ཆ་མཉམ་ལུ་ཞིབ་བལྟས་
དང་ དེའི་ངོ་ཚབ་ཚུ་ལས་སྙན་གསན་ཐོག་ ངོ་རྟགས་ཉེར་སོད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་
འདི་ སྡེ་ཚན་གཅིག་ ཡང་ན་ དེ་ལུགས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ ག་གིས་ཡང་སོད་མ་
ཆོག་པའི་གྲོས་ཐག་ཆོད་དགོ། 
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9. Reservation of Symbol for Merged Political Party 

9.1. The Commission shall, when two or more Political 

Parties merge either to form a new Political Party or 

unify in one of those Parties, after taking into account 

all available facts, hearing their representatives and 

having regard to the provisions of these Rules, decide 

either to reserve one of the symbols previously 

reserved for those merging Parties or reserve a new 

symbol. 

10. Penalties  

10.1. Any Political Party or Candidate found guilty of 

violation of these Rules shall be dealt in accordance 

with the Election Act. 

11. Power of the Commission to Issue Instructions and 

Directions  

11.1. The Commission may issue instructions and 

directions:  

11.1.1. For the clarification of any provisions under 

these Rules; 

11.1.2. For the removal of any difficulty which may 

arise in relation to the implementation of any 

such provisions; and 
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9. སྲིད་དནོ་ཚགོས་པ་མཉམ་བསམོས་ཡོད་མི་ལུ་ ངོ་རྟགས་ཀྱི་བང་བཏབ། 
9.1 སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་གཉིས་ ཡང་ན་ དེ་ལས་ལྷག་པའི་ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་ 

སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་གསརཔ་ཅིག་ ཡང་ན་  སྔ་གོང་ལས་ཡོད་པའི་ཚོགས་པ་
ཅིག་དང་མཉམ་བསོམས་འབད ་བ་ཅིན་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གནད་དོན་ཆ་མཉམ་
ཞིབ་བལྟས་དང་ དེའི་ངོ་ཚབ་ཚུ་ལས་སྙན་གསན་དང་ བཅའ་ཡིག་འདི་གི་
དགོངས་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ མཉམ་བསོམས་ཡོད་པའི་ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་ སྔ་
གོང་ལས་བང་བཏབ་ཡོད་པའི་ངོ་རྟགས་ ཡང་ན་ ངོ་རྟགས་གསརཔ་ཅིག་ 
བང་བཏབ་བཞག་དགོ།  

10. ཉེས་ཆད། 
10.1 སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ཅིག་ལུ་ བཅའ་ཡིག་འདི་ལས་

འགལ་བའི་ཉེས་སྐྱོན་སྦེ་འབྱུང་ཚེ་ བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་
འབྲེལ་སོད་འཐབ་དགོ། 

11. ལམ་སོན་དང་ བཀོད་ཁྱབ་ལུ་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་དབང་ཚད། 
11.1 ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལམ་སོན་དང་བཀོད་ཁྱབ་གནང་ཆོགཔ་ཚུ་ཡང་།  

11.1.1 བཅའ་ཡིག་འདི་འོག་གི་དགོངས་དོན་གང་རུང་ཅིག་གི་དོགས་སེལ་
དོན་ལུ། 

11.1.2 དེ་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་
དཀའ་ངལ་གང་རུང་ཅིག་འབྱུང་སྐབས་སེལ་ཐབས་ལུ། 
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