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Public Election Fund Rules and Regulations of the Kingdom of 

Bhutan, 2012 
In keeping with the Public Election Fund Act of the Kingdom of 
Bhutan, 2008 that the Public Election Fund be managed efficiently, 
effectively and transparently, the Election Commission of Bhutan 
hereby adopts and promulgates the Public Election Fund Rules and 

Regulations of the Kingdom of Bhutan, 2012. 

1. Short Title, Extent, Application and Commencement  

1.1. These Rules shall: 
1.1.1. Be called the Public Election Fund Rules and 

Regulations of the Kingdom of Bhutan, 2012; 
1.1.2. Extend to the whole of Kingdom of Bhutan; 
1.1.3. Apply to the management of Public Election 

Fund; 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. 

2. Definition 

2.1. In these Rules, unless the context otherwise requires: 
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འབྲུག་གི་མི་དམངས་བཙག་འཐུའི་མ་དངུལ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༢ ཅན་མ། 
འབྲུག་གི་མི་དམངས་བཙག་འཐུའི་མ་དངུལ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༨ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ མི་
དམངས་བཙག་འཐུའི་མ་དངུལ་འདི་ འཇོན་ཐངས་དང་ཕན་ནུས་ཅན་ དེ་ལས་དྭངས་གསལ་
གྱི་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དོན་ལས་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་མི་
དམངས་བཙག་འཐུའི་མ་དངུལ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༢ ཅན་མ་འདི་ ཆ་འཇོག་
དང་ཁྱབ་སྤེལ་གྲུབ་ཨིན།  
1. མཚན་བསྡུས་ ཁྱབ་ཚད་ སརོ་འཇུག་དང་འགོ་འཛུགས། 

1.1 བཅའ་ཡིག་འདི་  
1.1.1 བཅའ་ཡིག་འདི་ འབྲུག་གི་མི་དམངས་བཙག་འཐུའི་མ་དངུལ་

བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༢ ཅན་མ་ཟེར་སླབ་དགོ། 
1.1.2 བཅའ་ཡིག་འདི་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ཁྱབ་

ནི། 
1.1.3 བཅའ་ཡིག་འདི་  མི་དམངས་བཙག་འཐུའི་མ་དངུལ་འཛིན་སྐྱོང་

ལུ་ སོར་འཇུག་འཐབ་ནི་ཨིན། 
1.1.4 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། 

2. ངེས་ཚིག།  

2.1 བཅའ་ཡིག་འདི་ནང་ གོ་དོན་ལོགས་སུ་ལེན་དགོཔ་ཡོད་ན་མ་གཏགོས་ དེ་
མིན་ 
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2.1.1. “Act” means the Public Election Fund Act of the 
Kingdom of Bhutan, 2008; 

2.1.2. “Candidate” means a person whose nomination 
has been duly accepted by the concerned 
Returning Officer; 

2.1.3. “Commission” means the Election Commission of 
Bhutan formed in accordance with the Article 24 
of the Constitution of the Kingdom of Bhutan; 

2.1.4. “Division” means Public Election Fund Division 
of the Commission;  

2.1.5. “Election Act” means the Election Act of the 
Kingdom of Bhutan, 2008;  

2.1.6. “Electoral Laws” means the Election Act of the 
Kingdom of Bhutan, 2008, Public Election Fund 
Act of the Kingdom of Bhutan, 2008  and 
National Referendum Act of the Kingdom of 
Bhutan, 2008 and all Rules,  Regulations, 
Guidelines and orders made there under; 

2.1.7. “Expenditure Observer” means a National 
Observer and Micro-Observer authorized to verify 
expenditures incurred by a Political Party or a 
Candidate for the purpose of election campaign; 
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2.1.1 “བཅའ་ཁྲིམས་” ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་གི་མི་དམངས་བཙག་འཐུའི་
མ་དངུལ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༨ ཅན་མ་ལུ་གོ། 

2.1.2 “འདེམས་ངོ་” ཟེར་མི་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་ངོས་ལེན་འགོ་དཔནོ་གྱིས་ 
ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་མི་ངོ་ཅིག་ལུ་གོ།  

2.1.3 “སྡེ་ཚན་” ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མི་
དམངས་བཙག་འཐུའི་མ་དངུལ་སྡེ་ཚན་ལུ་གོ།  

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

2.1.5 “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། 

2.1.6 “བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་” ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་
གི་བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༨ ཅན་མ། འབྲུག་གི་མི་
དམངས་བཙག་འཐུའི་མ་དངུལ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༨ ཅན་མ། དེ་
ལས་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༨ 
ཅན་མ་ དེ་ལས་འདི་འོག་བརྩམས་པའི་བཅའ་ཡིག་ སྒྲིགས་གཞི་ 
ལམ་སོན་སྒྲིག་ཡིག་ དེ་ལས་བཀའ་རྒྱ་ཚུ་ལུ་གོ། 

2.1.7 “ཟད་གྲོན་ལྟ་རོག་པ་” ཟེར་མི་འདི་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ 
འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་ བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་དོན་ལས་ 
ཟད་གྲོན་བཏང་ཡོད་མི་དེ་གི་བདེན་དཔྱད་ཀྱི་དབང་འཛིན་ཡོད་པའི་
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2.1.8. “Fund” means the Public Election Funds allocated 
to the Commission under the Public Election 
Fund Act of the Kingdom of Bhutan, 2008;  

2.1.9. “fund” means the amount provided by the 
Division to Political Parties and Candidates for 
carrying out Election campaign for Parliamentary 
elections; 

2.1.10. “Political Party” means any registered Political 
Party which has submitted Letter of Intent to 
contest Parliamentary Elections; 

2.1.11. “Telephonic Transfer (TT)” means transfer of 
money from one bank account to another effected 
through telephone; and 

2.1.12. The words importing the singular number shall 
include the plural number and vice-versa. 

3. National Assembly 

3.1. The Division shall release the campaign fund for Political 
Parties contesting the Primary Round of the National 
Assembly Elections to the bank account maintained by 
the Political Party for the purpose of financing election 
campaign. 
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རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ལྟ་རོག་པ་ཅིག་ལུ་གོ།  
2.1.8 “མ་དངུལ་” ཟེར་མི་འདི་  འབྲུག་གི་མི་དམངས་བཙག་འཐུའི་མ་

དངུལ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༨ ཅན་མའི་འོག་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་བགོ་
བཀྲམ་ཡོད་པའི་ མི་དམངས་བཙག་འཐུའི་མ་དངུལ་ལུ་གོ། 

2.1.9 “མ་དངུལ་” ཟེར་མི་འདི་ སྤྱི་ཚོགས་བཙག་འཐུའི་དོན་ལས་ 
བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ལུ་ སྡེ་ཚན་གྱིས་
སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་དང་འདེམས་ངོ་ཚུ་ལུ་བྱིན་པའི་དངུལ་བསོམས་ལུ་
གོ། 

2.1.10 “སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་” ཟེར་མི་འདི་ སྤྱི་ཚོགས་བཙག་འཐུའི་ནང་ 
དོ་འགྲན་འབད་ནི་ལུ་ དོ་འགྲན་ཁས་ལེན་ཡི་གུ་ཕུལ་བའི ་ ཐོ་
བཀོད་གྲུབ་པའི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་གང་རུང་ཅིག་ལུ་གོ།  

2.1.11 “བརྒྱུད་འཕྲིན་ཐོག་བཏང་བ་ (ཀྲི་ཀྲི)” ཟེར་མི་འདི་ བརྒྱུད་འཕྲིན་
ཐོག་ དངུལ་ཁང་གཅིག་གི་རྩིས་ཁྲ་ལས་ དངུལ་ཁང་གཞན་མི་
གཅིག་གི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ ཏི་རུ་སོ་སོར་འབད་ཡོད་མི་ལུ་གོ།   

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

3. རྒྱལ་ཡངོས་ཚགོས་འདུ། 

3.1 སྡེ་ཚན་གྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ཐོག་བཙག་འཐུ་ད་ོའགྲན་འབད་
མི་ སྲིད་དནོ་ཚོགས་པ་ཚུ་ལུ་ བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཟད་གྲོན་
གཏང་ནི་དོན་ལས་ བསྐུལ་བསྒྲགས་མ་དངུལ་འདི་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་གིས་
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3.2. The payment for Candidates contesting General Elections 
shall be released to the bank account maintained by the 
Candidate for the purpose of financing election 
campaigns. 

4. National Council 

4.1. The payment for Candidates contesting National Council 
Election shall be released to the bank account maintained 
by the Candidate for the purpose of financing election 
campaign. 

5. Banking Services and Campaign Accounts 

5.1. A Party and a Candidate shall open separate campaign 
account with any Bank licensed to operate in Bhutan and 
has branches in twenty Dzongkhags to be called the 
Party/Candidate (name) Campaign Account and shall 
submit the details of the same to the Division within 5 
working days of opening such accounts. 
For those Demkhongs with no bank facilities, the 
withdrawal of whole amount at one instance shall be 
allowed but the recording and verification of 
expenditures shall be as per the laws.  
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རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་པའི་དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲ་ལུ་གཏང་དགོ།  

3.2 སྤྱིར་བཏང་བཙག་འཐུའི་ད་ོའགྲན་འབད་མི་འདེམས་ངོ་ཚུ་ལུ་ མ་དངུལ་བྱིན་ནི་
འདི་ བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཟད་གྲོན་གཏང་ནི་དནོ་ལས་ འདེམས་
ངོ་གིས་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་པའི་དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲ་ལུ་གཏང་དགོ།  

4. རྒྱལ་ཡངོས་ཚགོས་སྡེ། 

4.1 རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་བཙག་འཐུའི་ད་ོའགྲན་འབད་མི་འདེམས་ངོ་ཚུ་ལུ་ མ་
དངུལ་བྱིན་ནི་འདི་ བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཟད་གྲོན་གཏང་ནི་དོན་
ལས་ འདེམས་ངོ་གིས་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་པའི་དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲ་ལུ་གཏང་དགོ།  

5. དངུལ་ཁང་ལས་དནོ་ཞབས་ཏགོ་དང་ བསྐུལ་བསྒྲགས་རྩིས་ཁྲ་ཚུ། 

5.1 སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་དང་ འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལག་
ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་དངུལ་ཁང་དང་ རོང་ཁག་ཉི་ཤུ་ནང་དེའི་ཡན་ལག་ཚུ་
ཡོད་མི་ གང་རུང་ཅིག་ནང་ ཚོགས་པ་/འདེམས་ངོ་ (མིང་གསལ་) བཀོད་
ཐོག་ བསྐུལ་བསྒྲགས་རྩིས་ཁྲ་སོ་སོར་ཕྱེ་སྟེ་ རྩིས་ཁྲ་ཁ་ཕྱེ་ཡོད་པའི་སྐོར་གྱི་
ཁ་གསལ་ཚུ་ ལཱ་འབད་བའི་ཉིན་གྲངས་ལྔ་གི་ནང་འཁོད་ སྡེ་ཚན་ལུ་སྙན་ཞུ་
འབད་དགོ། 
དངུལ་ཁང་གི་མཐུན་རྐྱེན་མེད་སའི ་འདེམས་ཁོངས་ཚུ་གི་དོན་ལས་ དངུལ་
བསོམས་ཧྲིལ་བུ་ སབས་ཅིག་ཁར་ཕྱིར་བཏོན་འབད་ཆོག་ནི་ཨིན་རུང་ ཟད་
རྩིས་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ འཛིན་ཐ་ོདང་བདེན་དཔྱད་དེ་ ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་དུ་
འོང་དགོ།   
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5.2. All financial transactions shall, as required under section 
53 of the Act, be made in cheques through bank accounts 
maintained by Political Parties and Candidates for the 
purpose of financing election campaign except for 
payments and receipts of amounts less than Nu.10,000/- 
which may be made in cash. 

5.3. Financial institutions co-operating with the Division in 
the financial transaction connected with elections must 
have a banking facility in every Dzongkhag.  

6. Mode of Disbursement for National Assembly and National 

Council 

6.1. The Division shall disburse the funds through Telephonic 
Transfer (TT) to the bank account maintained by the 
Political Parties and Candidates respectively for the 
purpose of financing election campaigns.  

6.2. The Commission shall bear the Bank charges on such 
remittances originating from the Fund. 

7. Procedures for Application and Disbursement of the Fund 

7.1. All Political Parties and Candidates shall apply for Fund 
in the prescribed Application Forms. 
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5.2 མ་དངུལ་སོད་ལེན་གྱི་རིགས་ཆ་མཉམ་རང་ བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་༥༣ 
པའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ བཙག་འཐུའི ་བསྐུལ་བསྒྲགས་ཟད་གྲོན་དནོ་
ལས་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་དང་ འདེམས་ངོ་ཚུ་གིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ཡོད་
པའི་ དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་ཁྲའི་ཐགོ་ དངུལ་ཁང་གི་དངུལ་འཛིན་ལག་ལེན་
འཐབ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་༡༠,༠༠༠/- ལས་ཉུང་བའི་ དངུལ་
བསོམས་ཀྱི་སོད་ལེན་འདི་ དངུལ་རྐྱང་ཐོག་སོད་ཆོག།  

5.3 བཙག་འཐུའི་མ་དངུལ་སོད་ལེན་འབད་ནི་ལུ་འབྲེལ་བ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་
ཡོད་པའི་དངུལ་ཁང་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ རོང་ཁག་རེ་རེ་ནང་ དངུལ་ཁང་ལས་དོན་
གྱི་ཞབས་ཏོག་མཐུན་རྐྱེན་ཅིག་ཡོདཔ་དགོ། 

6. རྒྱལ་ཡངོས་ཚགོས་འདུ་དང་རྒྱལ་ཡངོས་ཚོགས་སྡེ་དནོ་ལས་ མ་དངུལ་བགོ་བཀྲམ་
ལམ་ལུགས། 

6.1 སྡེ་ཚན་གྱིས་ མ་དངུལ་བགོ་བཀྲམ་འདི་ སྲིད་དནོ་ཚོགས་པ་དང་འདེམས་ངོ་
ཚུ་གིས་ བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་ཟད་གྲོན་གཏང་ནི་དོན་ལས་ རྒྱུན་
སྐྱོང་འཐབ་པའི་དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲ་ལུ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཐོག་གཏང་དགོ།  

6.2 མ་དངུལ་ལས་བཏང་བའི་དངུལ་རིགས་གཏོང་དངུལ་གྱི་དངུལ་ཁང་གླ་འཐུས་
ཚུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སོད་དགོ། 

7. མ་དངུལ་གྱི་ཞུ་བ་དང་ བགོ་བཀྲམ་གྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། 

7.1 སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་དང་འདེམས་ངོ་ཆ་མཉམ་གྱིས་ བསྐུལ་བསྒྲགས་མ་དངུལ་
དོན་ལུ་ ཆེད་དམིགས་བཀོད་པའི་ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤོག་ཐོག་བཙུགས་དགོ། 
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Political Parties 
7.2. A Political Party shall apply for the fund in Public 

Election Fund Form No. 1A counter-signed by the Party 
Secretary. 

7.3. The Application Form shall be submitted along-with a 
copy of the Certificate of Registration as a Political Party, 
a copy of the Letter of Intent and a list of names of 
registered members who had made voluntary 
contributions as per Public Election Fund Form No. 2A. 

Candidates 

7.4. A candidate to the General Election shall apply for the 
fund in Public Election Fund Form No. 1B counter-
signed by the Party Secretary. 

7.5. A Candidate shall submit the Application Public Election 
Fund Form No. 1B along-with the copy of the Letters of 
Acceptance of Candidature issued by the concerned 
Returning Officer, to the respective Dzongkhag Electoral 
Officer or the Division. 
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སྲིད་ད ོན་ཚ ོགས་པ། 

7.2 སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཅིག་གིས་ བསྐུལ་བསྒྲགས་མ་དངུལ་གྱི་ཞུ་བ་འདི་ མི་
དམངས་བཙག་འཐུའི་མ་དངུལ་འབྲི ་ཤོག་ངང་ ༡ ཀ་ གུར་ ཚོགས་པའི་
དྲུང་ཆེན་གྱིས་ ངོ་སོར་གྱི་མིང་རགས་བཀོད་ཐོག་བཙུགས་དགོ། 

7.3 ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤོག་འདི་བཙུགས་སྐབས་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་སྦེ་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་
པའི་ལག་ཁྱེར་གྱི་འདྲ་ དོ་འགྲན་ཁས་ལེན་ཡི་གུའི་འདྲ་ དེ་ལས་ ཁས་
བླངས་ཐོག་ཞལ་འདེབས་སོད་མི་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་འཐུས་མི་ཚུའི་མིང་ཐོ་ཚུ་ 
མི་དམངས་བཙག་འཐུའི ་མ་དངུལ་འབྲི་ཤོག་ངང་ ༢ ཀ་ དང་འཁྲིལ་
བཙུགས་དགོ།    

འདེམས་ངོ། 

7.4 སྤྱིར་བཏང་བཙག་འཐུའི ་ནང་གི་འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་ བསྐུལ་བསྒྲགས་མ་
དངུལ་གྱི་ཞུ་བ་འདི་ མི་དམངས་བཙག་འཐུའི་མ་དངུལ་འབྲི་ཤོག་ངང་ ༡ 
ཁ་ གུར་ ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ངོ་སོར ་གྱི་མིང་རགས་བཀོད་ཐོག་
བཙུགས་དགོ། 

7.5 འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་ མི་དམངས་བཙག་འཐུའི་མ་དངུལ་འབྲི་ཤོག་ངང་ ༢ 
ཀ་ འདི་ འབྲེལ་ཡོད་ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ལས་ འདེམས་ངོ་སྦེ་ཆ་འཇོག་
གྲུབ་པའི་ཡི་གུའི་འདྲ་དང་སྦྲགས་ རང་སོའི་རངོ་ཁག་བཙག་འཐུ་འགོ་དཔནོ་ 
ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་ལུ་བཙུགས་དགོ།  
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National Council 

7.6. A candidate to the National Council shall apply for the 
fund in Public Election Fund Form No. 1C. 

7.7. The Application Form shall be submitted along-with a 
copy of the Letter of Acceptance issued by the concerned 
Returning Officer. 

7.8. The date of receipt of the Application Forms by the 
Dzongkhag Electoral Office shall be treated as the date of 
receipt by the Division. 

7.9. The Dzongkhag Electoral Officer shall fax the Form to 
the Division and send the original copy by registered 
post. 

7.10. The Division shall, after receipt of the faxed copy of the 
Application Form, process disbursement of the entitled 
amount within 3 working days from the date of receipt of 
a valid application, with intimation to the Political Parties 
or Candidates at their given contact addresses. 
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རྒྱལ་ཡ ོངས་ཚ ོགས་སྡེ། 

7.6 རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་ མ་དངུལ་གྱི་ཞུ་བའདི་ མི་
དམངས་བཙག་འཐུའི་མ་དངུལ་འབྲི་ཤོག་ངང་ ༡ ག་ ཐོག་ བཙུགས་དགོ།    

7.7 ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤོག་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་སོད་པའི་ ཆ་
འཇོག་གི་ངོ་སོར་ཡི་གུ་དང་སྦྲགས་བཙུགས་དགོ།  

7.8 རོང་ཁག་བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན་ཡིག་ཚང་གིས་ ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤོག་ཐོབ་པའི་
ཚེས་གྲངས་འདི་ མི་དམངས་བཙག་འཐུའི་མ་དངུལ་སྡེ་ཚན་ལུ་འབྱོར་བའི་ 
ཚེས་གྲངས་སྦེ་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ་ཨིན། 

7.9 རོང་ཁག་བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན་ཡིག་ཚང་གིས་ འབྲི་ཤོག་འདི་ སྡེ་ཚན་ལུ་ 
པར་འཕྲིན་(ཕེགསི་)ཐོག་དང་ འདྲ་ངོ་མ་འདི་ ཐོ་བཀོད་ཅན་གྱི་འགྲེམ་ཐོག་
བརྒྱུད་དེ་གཏང་དགོ།  

7.10 སྡེ་ཚན་གྱིས་ པར་འཕྲིན་ཐོག་ཐོབ་པའི་ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤོག་གི་འདྲ་འདི་ ཆ་
འཇོག་ཅན་གྱི་འབྲི་ཤོག་ཐབོ་ཡོད་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ལཱ་འབད་བའི་ཉིན་
གྲངས་༣གྱི་ནང་འཁོད་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ཚུ་ལུ་ ཁོང་
རའི་ཁ་བྱང་བྱིན་ཡོད་མི་ནང་ བརྡ་དནོ་སོད ་ཐོག་ ཐབོ་ལམ་ཡོད་པའི་དངུལ་
བསོམས་བགོ་བཀྲམ་གྱི་བྱ་རིམ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
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8. Use of Campaign Funds  

8.1. The Political Parties and Candidates contesting Primary 
Round and General Elections shall, as provided under 
section 77 of the Act, use from the Party’s own funds, an 
amount not exceeding the fund amount provided by the 
Commission. 

8.2. The Political Parties and Candidates shall, use the funds 
disbursed for election campaign under section 77 of the 
Act only for the following heads of accounts: 
8.2.1. Rental of campaign office spaces; 
8.2.2. Utility bills, like water, telephone, and electricity 

bills; 
8.2.3. Goods and services for direct campaign purposes 

only;  
8.2.4. Hire and rent of office automation equipments 

during elections; 
8.2.5. Stationery; 
8.2.6. Rent for facilities for a specific campaign-related 

event; 
8.2.7. Communication expenses; 
8.2.8. Production of manifesto; 
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8. བསྐུལ་བསྒྲགས་མ་དངུལ་གྱི་ལག་ལེན།  

8.1 འགོ་ཐོག་བཙག་འཐུ་དང་སྤྱིར་བཏང་བཙག་འཐུའི་ད་ོའགྲན་འབད་མི་ སྲིད་
དོན་ཚོགས་པ་དང་འདེམས་ངོ་ཚུ་གིས་ བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་༧༧ པའི་
ནང་བཀོད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ཚོགས་པ་འདི་གི་མ་དངུལ་ནང་ལས་ ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་སོད ་པའི་ དངུལ་བསོམས་ཀྱི་མཐོ་ཚད་ལས་མ་འགལ་བར་ལག་
ལེན་འཐབ་ཆོག། 

8.2 བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་དོན་ལས་ བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་༧༧ 
མངའ་་འོག་ བགོ་བཀྲམ་འབད་ཡོད་པའི་མ་དངུལ་ཚུ་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་
དང་འདེམས་ངོ་ཚུ་གིས་ གཤམ་འཁོད་གནད་དནོ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ 
ལག་ལེན་ཆོགཔ་ཚུ་ཡང་  
8.2.1 བསྐུལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ཁང་གླ་སོད་ནི་དང། 
8.2.2 ཆུ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ གློག་མེ་ཚུའི་ཁྲལ། 
8.2.3 ཐད་ཀར་བསྐུལ་བསྒྲགས་ཀྱི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་

པའི་རྒྱུ་དངོས་དང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལུ། 
8.2.4 བཙག་འཐུའི་སྐབས་ ཡིག་ཚང་འཕྲུལ་སོད་ཀྱི་ཅ་ཆས་ཚུའི་བརྙའ་གླ།  
8.2.5 ཡིག་འབྲི་མཁོ་ཆས། 
8.2.6 བསྐུལ་བསྒྲགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་ཅིག་གི་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་གླ། 
8.2.7 བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་ཟད་གྲོན། 
8.2.8 ཁས་བླངས་གསལ་བསྒྲགས་བཟོ་བསྐྲུན། 
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8.2.9. Canvassing and election rallies; 
8.2.10. Hire of motor vehicles for campaign purposes; 
8.2.11. Display after obtaining permit from the 

Commission the party name, symbols, logo, 
poster or flags on vehicles; 

8.2.12. Daily Subsistence Allowance for candidates and 
duly appointed representatives of the political 
parties and candidates; and 

8.2.13. Any other campaign related expenses as may be 
specified by the Commission from time to time. 

8.3. All expenditures incurred by a Political Party or a 
Candidate for the Election Campaign shall be fully 
supported by proper bills/cash memos/receipts and where 
such documents are not available, the Party or Candidate 
shall use the Public Election Fund Form No.10 with legal 
stamps affixed on the agreement document and revenue 
stamps for each payment.  

8.4. The Division shall accept the Expenditure Statements 
duly verified and signed by the concerned National 
Observer.  
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8.2.9 རྒྱབ་སྐྱོར་འཛོལ་ནི་དང་ བཙག་འཐུའི་འདུ་འཛོམས། 
8.2.10 བསྐུལ་བསྒྲགས་ཀྱི་དོན་ལུ་འགྲུལ་འཁོར་ཚུ་གླ་ཁར་ལེན་ནི། 
8.2.11 བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ལས་གནང་བ་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ ཚོགས་པའི་

མིང་དང་ ངོ་རགས་ ལས་རགས་ འབྱར་ཡིག་ དེ་ལས་དར་ཚུ་
འགྲུལ་འཁོར་ཚུ་གུར་གསལ་སོན་འབད་ནི། 

8.2.12 འདེམས་ངོ་དང་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ དེ་ལས་འདེམས་ངོའི་ངོ་ཚབ་ཚུ་
ལུ་ཉིན་བསར་གྱི་འཐུས། 

8.2.13 བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དུས་དང་དུས་ཚོད་ལུ་གསལ་བསྒྲགས་
འབད་བའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་དང ་འབྲེལ་བའི་ཟད་གྲོན་གཞན། 

8.3 བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་དོན་ལས་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ 
འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་བཏང་བའི་ཟད་གྲོན་ཆ་མཉམ་རང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་རྩིས་
ཐོ་/དངུལ་རྐྱང་འབྱུང་འཛིན ་/འབྱོར་རགས་ཚུ་གི་བདེན་ཁུངས་ཧྲིལ་བུའི་ཐོག་
འབད་དགོཔ་དང་ ཡིག་ཆས་དེ་བཟུམ་ཚུ་མེད་ཚེ་ ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ 
འདེམས་ངོ་ཚུ་གིས་ མི་དམངས་བཙག་འཐུའི ་མ་དངུལ་འབྲི་ཤོག་ངང་ ༡༠ 
པའི་གུར་ ཁྲིམས་རགས་དང་ གན་ཡིག་སྦྲགས་ དངུལ་སོད་ཡོད་པའི་ཡིག་
ཆས་རེ་རེ་བཞིན་གུར་ འོང་འབབ་ཀྱི་འགྲེམ་རགས་རེ་འབྱར་ཐགོ་ལག་ལེན་
འཐབ་དགོ།    

8.4 སྡེ་ཚན་གྱིས་ འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཡོངས་ལྟ་རོག་པ་ལས་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་
བདེན་འབྱརོ་གྱི་མིང་རགས་བཀོད་པའི ་ ཟད་གྲོན་གྱི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ལུ་ ངོས་
ལེན་འབད་དགོ། 
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9. Prohibited Expenditures 

9.1. A Political Party or a Candidate shall, as per section 84 of 
the Act, be prohibited from making the following 
election campaign expenditures: 
9.1.1. Anything that is in violation of the laws in force 

in the Kingdom of Bhutan; 
9.1.2. Purchase of goods to sell for profit; 
9.1.3. Anything clearly in excess of the fair market 

value of the services, materials, facilities, or other 
things of value received in exchange for the 
satisfaction or repayment of any debts;  

9.1.4. Gift or donations; and 
9.1.5. Any other expenditure the Commission may from 

time to time deem as prohibited expenditure. 
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9. གཏང་མ་ཆོག་པའི་ཟད་གྲོན། 

9.1 སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་ བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་
ཚན་༨༤ དང་འཁྲིལ་ གཤམ་འཁོད་བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་ཟད་གྲོན་
གཏང་མ་ཆོགཔ་ཚུ་ཡང་  
9.1.1 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་ལས་འགལ་

བའི་རིགས་ཚུ་ལུ། 
9.1.2 ཁེ་སང་གི་དོན་ལུ་བཙངོ་ནི་འབད་ཅ་ཆས་ཚུ་ཉོ་ནི། 
9.1.3 ཁྲོམ་གྱི་འོས་འབབ་གོང་ཚད་ལས་འགལ་ཏེ་ཡོདཔ་གསལ་རི་རི ་

མཐོང་བའི་ཞབས་ཏོག་གང་རུང་ དེ་ལས་རྒྱུ་ཆ་དང་ མཐུན་རྐྱེན་ 
ཡང་ན་ རིན་གོང་ཆེ་བའི་གཞན་ཅ་ཆས་ཚུ་རེ་འདོད་བསྐང་ནི་དོན་ལུ་
བརྗེ་སོར་འབད་བ་ ཡང་ན་ བུ་ལོན་གྱི་དནོ་ལས་སོད་དགོཔ་ཚུ་ལུ། 

9.1.4 གསོལ་རས་ ཕྱག་འཇལ་ ཡང་ན་ ཞལ་འདེབས་ལུ། 
9.1.5 གཞན་ཟད་གྲོན་གྱི་རིགས་ བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ལས་ དུས་དང ་

དུས་ཚོད་ལུ་གཏང་མ་ཆོག་པའི་བཀག་དམ་གྲངས་སུ་བརྩིས་ཡོད་མི་
ཚུ་ལུ། 
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9.2. A political Party or a Candidate shall, as required by 
section 65 of the Act, during an election period ensure 
that no individual or organization sponsors meals, 
entertainment, donations or activities of any kind which 
may be construed as coercion or inducement or 
prohibited under the Electoral Laws. 

9.3. The Party and/or a Candidate shall not incur any further 
cost on advertisement activities from the Funds received 
from the State. 
However, a Party and/or a Candidate can purchase 
broadcast time and space in print media from its own 
funds provided the total for all expenditure does not 
exceed the ceiling and such expenses are as per the 
provisions laid down in the Strategy for the 
Implementation of the Provisions related to Election 
Advertising. 
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9.2 བཙག་འཐུའི་དུས་ཡུན་སྐབས་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་
ཅིག་གིས་ བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་༦༥ གི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ མི་ངོ་ 
ཡང་ན་ ལས་འཛིན་ག་གིས་ཡང་ སོ་སོན་ ཡང་ན་ གྲལ་བཞུགས་ ཡང་ན་ 
ཨུ་བཙུགས་ ཡང་ན་ རྒྱུད་བསྐུལ་གྱི་གྲངས་སུ་ཚུད་པའི་ ཡང་ན་ བཙག་
འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་འོག་ བཀག་དམ་ཨིན་པའི་ལས་དོན་གྱི་
རིགས་ཚུ་ལུ་གྲོགས་རམ་འབད་མི་ཆོག།  

9.3 སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་དང་/་ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་ རྒྱལ་ཁམས་ལས་
ཐོབ་པའི་ མ་དངུལ་ནང་ལས་ གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལུ་ ཁ་སྐོང་གི་
ཟད་གྲོན་གཏང་མི་ཆོག། 
ཨིན་རུང་ སྲིད་དནོ་ཚོགས་པ་དང་/ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་ རང་སོའི་
མ་དངུལ་བྱིན་ཐོག་ལས་ རྒྱང་བསྒྲགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་དང་ གསར་ཤོག་གི་ས་
སོང་ཚུ་མཁོ་མངག་འབད་ཆོག་ འདི་གི་ཟད་གྲོན་ཆ་མཉམ་གྱི་བསོམས་འདི་ 
མཐོ་ཚད་ལས་འགལ་མི་ཆོག་ནི་དང་ དེ་གི་ཟད་གྲོན་ཚུ་ བཙག་འཐུའི་གསལ་
བསྒྲགས་དང་འབྲེལ་བའི་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ནང་བཀོད་
ཡོད་མི་ དགོངས་དནོ་དང་འཁྲིལ་དགོ།  
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10. Return of Election Expenses 

10.1. A political Party or a Candidate shall, as required under 
section 113 of the Act, file before the Division, their 
returns of election expenses in the prescribed forms, 
exhibiting details of all contributions received by the 
Candidate or Party and all expenditure incurred or 
authorized by them in relation to elections within thirty 
days of the declaration of results. 

10.2. The Returns of Election Expenses shall be submitted to 
the concerned Dzongkhag Electoral Office or to the 
Division directly and the “date of receipt” stamped on the 
same will be taken as the date of receipt by the Division.  

10.3. The Dzongkhag Electoral Offices shall forward, by 
registered post, the Returns to the Division without any 
delay.  

10.4. The Division shall, after receipt of the Returns, verify and 
conduct a scrutiny. 

10.5. The Royal Audit Authority shall, after receipt of the 
Returns, verify and conduct audit. 
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10. བཙག་འཐུའི་ཟད་རྩིས་སྙན་ཞུ། 

10.1 སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ ་ཅིག་གིས་ བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་
ཚན་༡༡༣ པའི ་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ བཙག་འཐུའི་ཟད་གྲོན་ཚུ་ ཆེད་
དམིགས་བཀོད་པའི་འབྲི་ཤོག་ནང ་ ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ལས་ 
ཞལ་འདེབས་ཐབོ་མི་དང་ བཙག་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབད་དེ 
ཉིན་གྲངས་༣༠ གི་ནང་འཁོད་ བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཟད་གྲོན་ ཡང་ན་ 
གནང་བ་སོད་ཡོདཔ་ཚུ་ ཁ་གསལ་འབད་བཙུགས་ཏེ་ སྡེ་ཚན་ལུ་སྙན་ཞུ་
འབད་དགོ། 

10.2 བཙག་འཐུའི་ཟད་རྩིས་སྙན་ཞུ་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་རོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་ཡིག་
ཚང་ ཡང་ན་ ཐད་ཀར་དུ་སྡེ་ཚན་ལུ་བཙུགས་དགོཔ་དང་ དེའི་གུར་ “ཐོབ་
ཡོད་པའི་ཚེས་གྲངས་”ཀྱི་ ཐིའུ་བརྐྱབ་ཡོད་མི་དེ་ སྡེ་ཚན་ལུ་འབྱརོ་ཡོད་པའི་
ཚེས་གྲངས་སྦེ་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ། 

10.3 རོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་ཡིག་ཚང་གིས་ ཟད་རྩིས་ཐོབ་ཡོད་མི་སྙན་ཞུ་འདི་ སྡེ་
ཚན་ལུ་ ཐོ་བཀོད་ཅན་གྱི་འགྲེམ་ཐོག་བརྒྱུད་དེ་ ཡུན་འགྱངས་མེད་པར་གཏང་
དགོ། 

10.4 སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཟད་རྩིས་སྙན་ཞུ་ཐོབ་ཡོད་པའི་ཤུལ་ལུ་ བདེན་དཔྱད་ཐོག་ 
བརག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

10.5 རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཟད་རྩིས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཐོབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ 
བདེན་དཔྱད་ཐོག་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 
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11. Surplus Campaign Fund 

11.1. Any unspent amount out of the campaign funds provided 
to the Political Parties for the Primary Round, upon 
completion of the Primary Round shall be retained for 
use in the General Elections, provided proper 
documentation is maintained in the election returns, 
while the Parties ineligible to contest the General 
Election shall refund the unspent amount to the Division.  

11.2. The unspent amount out of the campaign funds provided 
to the Candidates shall be refunded to the Division.  

12. Election Return Forms 

National Assembly   

12.1. All Political Parties which have contested the Primary 
Round of Election to the National Assembly shall file 
their Election Returns in Public Election Fund Form No. 
7A along-with the following supporting documents: 
12.1.1. Public Election Fund Form No. 2A & 2B, which 

are declaration of contributions received; 
12.1.2. Public Election Fund Form No. 3, which contains 

a list of campaign expenses incurred by the Party;  
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11. བསྐུལ་བསྒྲགས་མ་དངུལ་ལྷག་མཇུག། 

11.1 འགོ་ཐོག་བཙག་འཐུའི་དོན་ལས་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ལུ་བྱིན་ཡོད་པའི་བསྐུལ་
བསྒྲགས་མ་དངུལ་ནང་ལས་ དངུལ་བསོམས་ལྷག་ལུས་འདི་ འགོ་ཐོག་
བཙག་འཐུ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་བཙག་འཐུའི་ལག་ལེན་ལུ་
བཞག་དགོ་ ཨིན་རུང་ བཙག་འཐུའི་ཟད་གྲོན་སྙན་ཞུའི ་ནང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་
ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་དགོཔ་དང་ སྤྱིར་བཙག་འཐུའི་ད་ོའགྲན་ནི་ལུ་ ཁྱད་ཡོན་
མེད་པའི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་གིས་ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་འདི་ སྡེ་ཚན་ལུ་ལོག་
སོད་དགོ།  

11.2 འདེམས་ངོ་ལུ་བྱིན་ཡོད་པའི་ བསྐུལ་བསྒྲགས་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་འདི་ སྡེན་
ཚན་ལུ་ལོག་སོད་དགོ།   

12. བཙག་འཐུའི་ཟད ་རྩིས་སྙན་ཞུའི་འབྲི་ཤགོ། 
རྒྱལ་ཡ ོངས་ཚ ོགས་འདུ། 

12.1 རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ཐགོ་བཙག་འཐུ་ནང་དོ་འགྲན་འབད་བའི ་ སྲིད་
དོན་ཚོགས་པ་ཆ་མཉམ་གྱིས་ རང་སོའི་བཙག་འཐུའི་ཟད་རྩིས་སྙན་ཞུ་ཚུ་ 
གཤམ་འཁོད་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་སྦྲགས་ མི་དམངས་བཙག་འཐུའི་མ་
དངུལ་འབྲི་ཤོག་ངང་ ༧ ཀ་ ཐགོ་བཙུགས་དགོ། 
12.1.1 ཞལ་འདེབས་ཐབོ་པའི་གསལ་བསྒྲགས་ཨིན་པའི་ མི་དམངས་

བཙག་འཐུའི་མ་དངུལ་འབྲི་ཤོག་ངང་ ༢ ཀ་ དང་ ༢ ཁ།   
12.1.2 ཚོགས་པ་གིས་བསྐུལ་བསྒྲགས་ཟད་གྲོན་བཏང་བའི་ཐ་ོཡོད་པའི་ མི་
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12.1.3. Bank Statement of the campaign account for the 
campaign period; and 

12.1.4. Bank Reconciliation Statement in which the fund 
and contributions received and payments made 
are reconciled with the bank statement of the 
Party Campaign Account.   

12.2. All Candidates who have contested the General Election 
shall file their Election Returns in Public Election Fund 
Form No. 7B along-with the following supporting 
documents: 
12.2.1. Public Election Fund Form No. 3 which contains 

the list of campaign expenses incurred by the 
Candidate; 

12.2.2. Bank Statement of the campaign account for the 
campaign period; and 

12.2.3. Bank Reconciliation Statement in which the fund 
received from the Commission and the Political 
Party and payments made out of it, as recorded in 
the respective statements are reconciled with the 
bank statement of the Candidate Campaign 
Account. 
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དམངས་བཙག་འཐུའི་མ་དངུལ་ འབྲི་ཤོག་ངང་ ༣།   
12.1.3 བསྐུལ་བསྒྲགས་ཀྱི་དུས་ཡུན་དོན་ལུ་ བསྐུལ་བསྒྲགས་རྩིས་ཁྲའི་

དངུལ་ཁང་རྩིས་ཐོ། 
12.1.4 བསྐུལ་བསྒྲགས་མ་དངུལ་ དེ་ལས་ཞལ་འདེབས་ཐོབ་ཡོད་མི་དང་

དངུལ་སོད་ཀྱི་རྩིས་ཐ་ོཚུ་ ཚོགས་པའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་རྩིས་ཁྲ་
གཅིག་ཁར་ རགས་མཐུན་མི་མཐུན་གྱི་ དངུལ་ཁང་གི་མཐུན་སྒྲིག་
རྩིས་ཐོ་།     

12.2 སྤྱིར་བཏང་བཙག་འཐུའི་ནང་ད་ོའགྲན་འབད་མི་ འདེམས་ངོ་ཆ་མཉམ་གྱིས་ 
བཙག་འཐུའི་ཟད་རྩིས་སྙན་ཞུ་འདི་ མི་དམངས་བཙག་འཐུའི་མ་དངུལ་འབྲི་
ཤོག་ངང་ ༧ ཁ་ ཐོག་ གཤམ་འཁོད་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་སྦྲགས་
བཙུགས་དགོ།   
12.2.1 འདེམས་ངོ་གིས་བསྐུལ་བསྒྲགས་ཟད་གྲོན་བཏང་བའི་ཐོ་ཡོད་པའི་ 

མི་དམངས་བཙག་འཐུའི་མ་དངུལ་འབྲི་ཤོག་ངང་ ༣།    
12.2.2 བསྐུལ་བསྒྲགས་དུས་ཡུན་སྐབས་ཀྱི་ བསྐུལ་བསྒྲགས་རྩིས་ཁྲའི་

དངུལ་ཁང་རྩིས་ཐོ། 
12.2.3 སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་དང་ ལྷན་ཚོགས་ལས་ཐོབ་པའི་མ་དངུལ་ དེ་

ལས་འདི་ནང་ལས་དངུལ་སོད་པའི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་འཛིན་ཐོ་
ནང་བཀོད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འདེམས་ངོའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་རྩིས་
ཁྲ་གཅིག་ཁར་ རགས་མཐུན་མི་མཐུན་གྱི་ དངུལ་ཁང་གི་མཐུན་
སྒྲིག་རྩིས་ཐོ།     
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National Council 

12.3. A National Council Candidate shall file his/her Election 
Return in Public Election Fund Form No. 7C, along-with 
the following supporting documents: 
12.3.1. Public Election Fund Form No. 3, which contains 

the list of campaign expenses incurred by the 
candidate; 

12.3.2. Bank Statement of the campaign account for the 
campaign period; and 

12.3.3. Bank Reconciliation Statement in which the fund 
received from the Commission and the payments 
made out of it, as recorded in the statements are 
reconciled with the bank statement of the 
Candidate Campaign Account. 

Local Government 

12.4. A Local Government Candidate shall file his/her Election 
Return as per the Guidelines for Monitoring of Local 

Government Election Campaign Expenditures. 

13. Monitoring of Campaign Expenditures 

13.1. The National Observer and the Micro Observer shall 
serve as the Expenditure Observer. 
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རྒྱལ་ཡ ོངས་ཚ ོགས་སྡེ། 

12.3 རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་ ཁོ/མོ་རའི་བཙག་འཐུའི་ཟད་
རྩིས་སྙན་ཞུ་འདི་ མི་དམངས་བཙག་འཐུའི་མ་དངུལ་འབྲི་ཤོག་ངང ༧ ག་ 
ཐོག་ གཤམ་འཁོད་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་སྦྲགས་བཙུགས་དགོ། 
12.3.1 འདེམས་ངོ་གིས་བསྐུལ་བསྒྲགས་ཟད་གྲོན་བཏང་བའི་ཐོ་ཡོད་པའི་ 

མི་དམངས་བཙག་འཐུའི་མ་དངུལ་འབྲི་ཤོག་ངང་ ༣།   
12.3.2 བསྐུལ་བསྒྲགས་དུས་ཡུན་སྐབས་ཀྱི་་ བསྐུལ་བསྒྲགས་རྩིས་ཁྲའི་

དངུལ་ཁང་རྩིས་ཐོ། 
12.3.3 ལྷན་ཚོགས་ལས་ཐོབ་པའི་མ་དངུལ་དང་ འདི་ནང་ལས་དངུལ་སོད་

པའི་རྩིས་ཐ་ོཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་འཛིན་ཐ་ོནང་བཀོད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ 
འདེམས་ངོའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་རྩིས་ཁྲ་གཅིག་ཁར་ རགས་མཐུན་མི་
མཐུན་གྱི་ དངུལ་ཁང་གི་མཐུན་སྒྲིག་རྩིས་ཐོ།   

ས་གནས་གཞུང་། 

12.4 ས་གནས་གཞུང་གི་འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་ ཁོ/མོ་རའི་བཙག་འཐུའི་ཟད་རྩིས་
སྙན་ཞུ་འདི་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་སྒྲགས་ཟད་གྲོན་གྱི་རྩིས་
ཞིབ་ལྟ་རོག་ལམ་སོན་སྒྲིག་ཡིག་དང་འཁྲིལ་བཙུགས་དགོ། 

13. བསྐུལ་བསྒྲགས་ཟད་གྲོན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་ལྟ་རགོ། 

13.1 རྒྱལ་ཡོངས་ལྟ་རོག་པ་དང་ ཕྲ་དོན་ལྟ་རོག་པ་གིས་ ཟད་གྲོན་གྱི་ལྟ་རོག་པ་
འབད་ལཱ་འགན་འབག་དགོ།  
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13.2. Treasurers or Accountants or Finance Representatives of 
Political Parties or Candidates shall submit expenditure 
statements on the expenditures incurred or authorized by 
them to the Expenditure Observers in Public Election 
Fund Form No. 3 as per an agreed schedule drawn up on 
a weekly basis till the last day of campaign.  

13.3. The Expenditure Observers shall verify each and every 
payment made by a Political Party or a candidate in the 
Weekly Expenditure Statement submitted to him/her. 

13.4. The National Observers and the Micro-Observer shall 
maintain the record of all expenditures verified in the 
Public Election Fund Form No. 11. 

13.5. The National Observers and Micro Observers shall 
submit the weekly expenditure report to the Division. 

14. Audit  

14.1. The Division and the Royal Audit Authority shall carry 
out a scrutiny and audit of Parties’ and Candidates’ 
campaign accounts and records at the Parties’ or 
Candidates’ premises or the records may be required to 
be produced at the Commission’s office. 
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13.2 སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་དང་འདེམས་ངོ་ཚུ་གི་དངུལ་གཉེར་ ཡང་ན་ རྩིས་འཛིན་
པ་ ཡང་ན་ དངུལ་རྩིས་ངོ་ཚབ་ཚུ་གིས་ གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ བཟ་ོབའི་ལས་
འཆར་གྱི་དུས་ཚོད་དང་འཁྲིལ་ བསྐུལ་བསྒྲགས་ཀྱི་མཐའ་མཇུག་ཉིམ་ཚུན་ 
བདུན་རིམ་བཞིན་ ཟད་གྲོན་བཏང་བ་ ཡང་ན་ གཏང་ཆོག་པའི་གནང་བ་སོད་
ཡོདཔ་ཚུ་གི་ཟད་རྩིས་ཀྱི་རྩིས་ཐོ་ མི་དམངས་བཙག་འཐུའི་མ་དངུལ་འབྲི་
ཤོག་ངང་ ༣ ཐོག་བཙུགས་དགོ། 

13.3 ཟད་གྲོན་ལྟ་རོག་པ་གིས་ སྲིད་དནོ་ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ ་ཅིག་ལས་ 
ཁོ་/མོ་ལུ་བདུན་རིམ་བཞིན་གྱི་ཟད་རྩིས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་དངུལ་སོད་
ཡོད་མི་རེ་རེ་བཞིན་གུར་ ངོ་སོར ་འབད་དགོ།   

13.4 རྒྱལ་ཡོངས་ལྟ་རོག་པ་དང་ ཕྲ་དནོ་ལྟ་རོག་པ་གིས་ མི་དམངས་བཙག་འཐུའི་
མ་དངུལ་འབྲི ་ཤོག་ངང་ ༡༡ ཐོག་ ངོ་སོར་འབད་བའི་ཟད་རྩིས་ཆ་མཉམ་་་
གྱི་འཛིན ་ཐོ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་དགོ།  

13.5 རྒྱལ་ཡོངས་ལྟ་རོག་པ་དང་ ཕྲ་དོན་ལྟ་རོག་པ་གིས་ བདུན་རིམ་བཞིན་གྱི་
ཟད་རྩིས་སྙན་ཞུ་འདི་ སྡེ་ཚན་ལུ་བཙུགས་དགོ། 

14. རྩིས་ཞིབ། 

14.1 སྡེ་ཚན་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ 
འདེམས་ངོའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ལུ་ བརག་ཞིབ་དང་རྩིས་ཞིབ་འདི་ 
ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོའི་ཡིག་ཚང་ས་ཁོངས་ ཡང་ན་ འཛིན་ཐོ་ཚུ་
བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ནང་གསལ་སོན་འབད་དགོ་པའི་མཁོ་
མངགས་བཀོད་ཐོག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 
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14.2. The Political Party shall ensure that the Treasurer and 
Candidate concerned are present during the audit. 

14.3. The Division and the Royal Audit Authority shall, after 
completion of the audit, prepare a preliminary audit 
report and provide a copy to the Treasurer or the 
Candidate concerned after being approved by the 
Commission. 

14.4. The Party or the Candidate concerned may submit, in 
writing, within 10 days of the receipt of the preliminary 
audit report, any legal comments on the findings 
contained in the report. 

14.5. The Division shall release the final audit report after 
considering all legal and factual materials submitted by 
the Party or the Candidate.  

14.6. A Political Party or a Candidate shall, refund any 
recovery on prohibited expenditures as per the findings of 
the audit to the Commission. 
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14.2 སྲིད་དོན་ཚོགས་པའིགིས་ རྩིས་ཞིབ་སྐབས་ དངུལ་གཉེར་དང་འབྲེལ་ཡོད་
འདེམས་ངོ་ཚུ་ དེ་ཁར་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་བཟོ་དགོ། 

14.3 སྡེ་ཚན་དང་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་བརྐྱབ་ཚར་
བའི་ཤུལ་ལུ་ ཐོག་མའི ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོཔ་དང་ དེ་གི་
འདྲ་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་བ་གྲུབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ དངུལ་གཉེར་ 
ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་འདེམས་ངོ་ལུ་སོད་དགོ། 

14.4 འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་གིས་ ཐོག་མའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
ཐོབ་སྟེ་ ཉིན་གྲངས་༡༠ ནང་འཁོད་ སྙན་ཞུ་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་གནད་དནོ་
ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་བསམ་འཆར་ངེས་བདེན་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཕུལ་
དགོ།  

14.5 སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་གིས་ཕུལ་བའི་ཁྲིམས་མཐུན་
དང་ གནད་དོན་ངེས་བདེན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལུ་ ཞིབ་བལྟས་འབད་དེ་ མཐའ་
དཔྱད་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་འདི་བཏནོ་དགོ།  

14.6 སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་ བཀག་དམ་ ཡང་ན་ 
གཏང་མ་ཆོག་པའི་ཟད་གྲོན་ ལོག་བཙུགས་དགོ་པའི་རིགས་ཚུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་
གྲོས་འཆར་ཚུ་དང་བསྟུན་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ དངུལ་ཚབ་བཙུགས་དགོ། 
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15. Election Returns for Public Scrutiny 

15.1. The Division shall make necessary arrangement, for the 
Election Returns of Primary Round, General Elections, 
National Council and Local Government Elections or 
National Referendums to be made available for public 
scrutiny in the prescribed Public Election Fund Form No. 
9A, 9B and 9C. 

16. Offence 

16.1. All acts that violate any provision of these Rules shall 
constitute an electoral offence under the Election Act.  

17. Penalties 

17.1. Any corrupt practice in the management of the public 
election funds will be dealt in accordance with the 
Electoral Laws.  

17.2. Any person, Political Party or Candidate found guilty of 
violation of these Rules shall be dealt in accordance with 
the Electoral Laws. 
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15. ཟད་རྩིས་སྙན་ཞུ་ལུ་ མི་དམངས་བརག་ཞིབ། 

15.1 སྡེ་ཚན་གྱིས་ འགོ་ཐོག་བཙག་འཐུ་དང་ སྤྱིར་བཏང་བཙག་འཐུ་ རྒྱལ་
ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་ དེ་ལས་ས་གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུ་ ཡང་ན་ རྒྱལ་
ཡོངས་འོས་འདེམས་ཀྱི་ཟད་རྩིས་སྙན་ཞུ་ཚུ་ མི་དམངས་བརག་ཞིབ་དནོ་ལས་ 
ཆེད་དམིགས་བཀོད་པའི་  མི་དམངས་བཙག་འཐུའི་མ་དངུལ་འབྲི་ཤོག་ངང་ 
༩ ཀ་ དང་ ༩ ཁ་ དེ་ལས་ ༩ ག་ཐོག་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་བའི་སྒྲ་
སྒྲིག་འབད་དེ་ ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟ་ོདགོ།   

16. གནདོ་འགེལ། 

16.1 བཅའ་ཡིག་འདི་གི་དགོངས་དོན་གང་རུང་ལས་འགལ་བའི་བྱ་སོད་ཆ་མཉམ་
རང་ བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་མངའ་འོག་ བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་
གནོད་འགེལ་གྱི་གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན།  

17. ཉེས་ཆད། 

17.1 མི་དམངས་བསྐུལ་བསྒྲགས་མ་དངུལ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ ངན་ལོྷད་གང་རུང་ལག་
ལེན་འཐབ་ཚེ་ བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ 
འབྲེལ་སོད་འཐབ་དགོ།  

17.2 མི་ངོ་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་ བཅའ་ཡིག་འདི་
ལས་འགལ་བ་ལུ་མཐོང་ཚེ་ བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་དང་
འཁྲིལ་ འབྲེལ་སོད་འཐབ་དགོ།  
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18. Power of the Commission to Issue Instructions and 

Directions 

18.1. The Commission may issue instructions and directions: 
18.1.1. For the clarification of any of the provisions of 

these Rules and Regulations; 
18.1.2. For the removal of any difficulty which may arise 

in relation to the implementation of any such 
provisions; and 

18.1.3. In relation to any matter with respect to 
management of the public election funds, for 
which these Rules make insufficient provision, 
and clarification is necessary in the opinion of the 
Commission. 

19. Authority of Interpretation and Amendment 

19.1. The Commission shall, in case of differences in meaning, 
be the final authority on interpretation of these Rules. 

19.2. The Commission shall have the power to amend by way 
of addition, variation, or repeal the provisions of these 
Rules.  
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18. ལམ་སནོ་དང་ བཀོད་ཁྱབ་ལུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དབང་ཚད། 

18.1 ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལམ་སོན་དང་བཀོད་ཁྱབ་གནང་ཆོགཔ་ཚུ་ཡང་།  
18.1.1 བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་འདི་གི་དགོངས་དོན་གང་རུང་ཅིག་གི་

དོགས་སེལ་དོན་ལུ། 
18.1.2 དེ་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་

དཀའ་ངལ་གང་རུང་ཅིག་འབྱུང་སྐབས་སེལ་ཐབས་ལུ། 
18.1.3 མི་དམངས་བཙག་འཐུའི་མ་དངུལ་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་

དོན་གང་རུང་ཅིག་ བཅའ་ཡིག་ནང་ ཁ་གསལ་འབད་བཀོད་དེ་
མེདཔ་དང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ལུ་ བཅའ་ཡིག་འདི་ཚུའི་
དགོངས་དོན་གྱིས་མ་འཐུསཔ་དང་ དོགས་སེལ་གྱི་དགོས་མཁོ་
ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་པ་ཅིན།  

19. གོ་དནོ ་འགྲེལ་བཤད་དང་འཕྲི་ྣོནོ་གྱི་དབང་འཛིན། 

19.1 ལྷན་ཚོགས་འདི་ གལ་སྲིད་ གོ་དོན་མ་འདྲ་བའི་གནད་རེ་ཤར་ཚེས་  
བཅའ་ཡིག་འདི་ཚུ་གི་གོ་དནོ་འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་མཐའ་གཅོད་དབང་འཛིན་ཨིན།  

19.2 ལྷན་ཚོགས་འདི་ལུ་ བཅའ་ཡིག་འདིའི་དགོངས་དནོ་ཚུ་ལུ་ ཁ་སྐོང་ ཁྱད་
པར་བཟོ་ནི་ ཡང་ན་ ཆ་མེད་གཏང་ཐོག་ འཕྲི་ྣོོན་གྱི་དབང་ཚད་ཡོད། 
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