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འ�ག ་� ་བཙག ་འ� ་�ན ་ཚ ོགས ། 
ELECTION COMMISSION OF BHUTAN 

(Ensuring Free, Fair & Democratic Elections & Referendums) 

�་�་�/བ�་འ�ིན་-༠༡/༢༠༡༧/༢༢༤༦                       �ི་�ས་༣༡-༡-༢༠༡༧ 

བ�་འ�ིན།   

དབང་འ�ས་ཕོ་�ང་�ོང་ཁག་མངའ་འོག་ �ངས་�་�ེད་འོག་�པོ་�་�་གནས་དོན་�ི་�ས་�ན་བཙག་འ�། 

༉ འ�ག་�་བཙག་འ�་�ན་ཚོགས་�ིས་ འ�ག་�་བཙག་འ��་བཅའ་�ིམས་༢༠༠༨ཅན་མ�་དོན་ཚན་༥༧༧ དང་
༥༧༩ �་ལས་ས་གནས་ག�ང་�་བཅའ་�ིམས་༢༠༠༨ ཅན་མ�་དོན་ཚན་༣༣ དང་༣༤ ��་�ེས་མ�ན་�་ དབང་འ�ས་
ཕོ་�ང་�ོང་ཁག་མངའ་འོག་ �ངས་�་�ེད་འོག་�པོ་�་�་གནས་དོན་�་ ས་�ོང་�གས་ཡོད་པ�་�ོར་བ�ད་ཡོད་�་�་ 
ས་གནས་ག�ང་�ོང་ལས་�ངས་ལས་�ོད་པ�་�ག་ཨང་ DLG-12/1503 �ི་�ས་༦-༡-༢༠༡༧ ཅན་མ༌དང༌ དབང་
འ�ས་ཕོ་�ང་�ོང་ཁག་ལས་ �ག་ཨང་DAW/ECB-02/2017/4559 �ི་�ས་༢༤-༡-༢༠༡༧ ཅན་མ་�་µས་¾ན་ཐོག་ 
�ས་�ན་བཙག་འ��་གསལ་བÉགས་འབདཝ་�ན།  

བཙག་འ�་འÑ་�་ལས་འཆར་དང་ འ�མས་Óངས་ འ�མས་µ�་གདམ་µ་བཏོན་Õ་�་Ö་×མ་ བཙག་འ��་ཐོ་�ག་ 
ཚོགས་Øན་འÙལ་ཆས་ ཚོགས་Øན་ས་Óངས་ ཚོགས་Øན་འ�་དཔོན་ ཚོགས་Øན་འÚན་�ོང་ བ�་Ûང་ �་ལས་གཞན་
ད�ས་མÓ�་Ý་Éིག་�་དང་འ�ེལ་བ�་ཁ་གསལ་�་ གཤམ་འÓད་ßར་�་ �་མང་ཡོངས་�་བ�་འ�ིན་àེལཝ་�ན། 

 

ཀ༽ བཙག་འ��་ལས་འཆར། 
༡. བཙག་འ��་ལས་འཆར་Ñ་གཤམ་འÓད་ßར་�་�ན། 

�ས་Ýངས་དང་�ས་ཚོད་  âན་གསོ་ 
 
༣༡-༡-༢༠༡༧ 

- �ས་�ན་བཙག་འ��་བ�་འ�ིན་གསལ་བÉགས། 
- �ད་ཚད་ãན་པ�་འÝེམ་ཐོག་ཚོགས་Øན་äར་�་�་�ས་ µས་¾ན་  

  འ�་དཔོན་�་ �་�ག་གཏང་Õ་འ�་བåགས། 
༤-༢-༢༠༡༧ - �པོ་�་གདམ་µ་བཏོན་Õ�་དོན་�་ གདམ་འ��་འཛོམས་འ�་འ�་

བåགས།  

༡༤-༢-༢༠༡༧ - འ�མས་µ�་གདམ་µ་�་�ག་ཆ་çལ་Õ་མཐའ་མèག་�ས་Ýངས།  

༡༥-༢-༢༠༡༧ - འ�མས་µ�་གདམ་µ་�་བéག་êབ། 

 
 

- བཙག་འ�་ལས་ëིར་འཐོན་ìི་མཐའ་མèག་�ས་Ýངས། 
- µས་¾ན་འ�་དཔོན་ìིས་ འÝེམ་ཐོག་ཚོགས་Øན་äར་�་�་ལས་ 
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༡༧-༢-༢༠༡༧ འÝེམ་ཐོག་Øན་ཤོག་�་�་�ག་¾ན་Õ་མཐའ་མèག་�ས་Ýངས།  

- བཙག་འ��་བíལ་བÉགས་འ�་བåགས། 
༤-༣-༢༠༡༧ བཙག་འ��་བíལ་བÉགས་མèག་བî། 

(âོ་པ�་�་ཚོད་ ༦.༠༠) 
 
༥-༣-༢༠༡༦ 

འÝེམ་ཐོག་Øན་ཤོག་¾ན་Õ་མཐའ་མèག་�་ïམ་དང་�ས་ཚོད། 
(ëི་ð�་�་ཚོད་ ༥-༠༠) 

༦-༠༣-༢༠༡༧ ཚོགས་Øན་ïམ་དང་ òབ་འ�ས་བóོམས་Õ། 

 
༧-༠༣-༢༠༡༧ 

- òབ་འ�ས་གསལ་བÉགས་འབད་�་ འ�ག་Øལ་པོ�་ཞབས་སར་
òབ་འ�ས་�ན་འôལ། 

- བཙག་འ��་བõར་�ག་çལ་Õ�་�ས་öན་འ�་བåགས། 
༨-༠༣-༢༠༡༧ - བཙག་འ��་ལག་འ�ེར་÷ོད་Õ། 
༢༠-༠༣-༢༠༡༧ - བཙག་འ��་བõར་�ག་བåགས་Õ་�་�ས་öན་མèག་བî། 
 

ཁ༽ ཚོགས་Øན་�ས་ཚོད། 
༢. ཚོགས་Øན་བäར་Õ་�ས་ཚོད་འÑ་âོ་པ�་�་ཚོད་༩ ལས་ëི་ð�་�་ཚོད་༥ �ན་�ན། 

ག༽ འ�མས་Óངས། 
༣. ལག་¾ན་འཐབ་Õ་�ན་�་འ�མས་Óངས་�ི་ས་མཚམས་�ི་�ང་འÑ་བཀའ་Ø་ཨང་âི་�་-�ི་འÚན་-༢༠༡༡-

༡༥༢༠�ི་�ས་༢༧-༢-༢༠༡༡ཅན་མ�་ནང་ �ིས་ü་ཡོད་�་ßར་�་�ན། 
ང༽ འ�མས་µ�་གདམ་ཁ་�་Ö་×མ།  

༤. འ�ག་�་བཙག་འ��་བཅའ་�ིམས་༢༠༠༨ཅན་མ�་ དོན་ཚན་༡༧༨པ�་ནང་བ�ད་ཡོད་�་ �ད་ཚད་ãན་�་ཐོ་
བ�ད་òབ་པ�་ཚོགས་Øན་äར་�་ýག་ བཙག་འ��་འ�མས་µ་ýག་þེ་ གདམ་µ་བཏོན་Õ་�་�ད་ཚད་ཡོད། 

༥. �པོ་�་�་གནས་�་ དོ་འÝན་འབད་�་འ�མས་µ�་Ö་×མ་འÑ་ �ེད་འོག་/�ོང་ཁག་�ོམ་óེ�་གདམ་µ་བཏོན་
ཐངས་�ི་ ལམ་�ོན་Éིག་�ག་ßར་�་�ན་�་འÑ་ཡང་། 

༥.༡ འཛོམས་འ�་འÑ་ �ོཔ་�་�་གནས་དོན་�་ �ི་འོག་ÿ་ÿ་ལས་ འ�མས་µ་གýག་ལས་མ་�གཔ་þེ་
གདམ་µ་བཏོན་ཐབས་�་ དབང་འ�ས་ཕོ་�ང་�ོང་ཁག་བཙག་འ��་དབང་འÚན་ìིས་ འ�་འâེན་
འཐབ་Õ་�ན། 

༥.༢ �ི་འོག་འཛོམས་འ��་�བས་ ཚོགས་Øན་འÙལ་ཆས་འÑ་ ལག་¾ན་འཐབ་ད�། 
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༥.༣ གལ་�ིད་ཐོ་བ�ད་òབ་པ�་ཚོགས་Øན་äར་�་ýག་ དོ་འÝན་འབད་Õ་ད�གས་གཏད་ཡོད་ðང་ 
འཛོམས་འ��་ནང་མ་�ོད་པ་ýན་ འཛོམས་འ�་འÑ་�ས་ (གདམ་µ�་འ�ི་ཤོག་ཨང་ ༦ཁ) པ�་
ཐོག་ བཙག་འ��་དབང་འÚན་�་ གང་མìོགས་འབད་çལ་ད�། 

༦. �ད་ཚད་ãན་པ�་འ�མས་µ་འÑ་�ས་ བཙག་འ�་དང་འ�ེལ་བ�་�ིམས་ßར་�་ གདམ་µ�་�ག་ཆ་
བåགས་པ�་ïནམོ་�་ �ེས་ལོ་གཞོན་ཤོས་༢༥ ལང་ཡོདཔ་ �ེས་ལོ་�ན་ཤོས་༦༥ ལང་ཡོདཔ་འÑ་ཡང་ 
(�ི་ལོ་༡༩༩༢ �ི་!་ ༢ པ�་�ི་�ས་༡༤ �་"་�ང་�ེས་�) �་ལས་ (�ི་ལོ་༡༩༥༢ �ི་!་༢ པ�་�ི་�ས་
༡༤ �་ཡང་ན་ ��་#ལ་ལས་�ེས་�) �་�ན། 

ཅ༽ བཙག་འ��་ཐོ་�ག། 
༧. �ི་ལོ་༢༠༡༦ �་ས་གནས་ག�ང་�་ བཙག་འ�་གïས་པ�་དོན་�་ ལག་¾ན་འཐབ་�་བཙག་འ��་ཐོ་�ག་

འÑ་ ཆ་བཞག་�ས་Ýངས་དང་འ�ིལ་ ཡང་བ�ར་ìི་བ�ར་êབ་ཐོག་ ལག་¾ན་ìི་གêར་བཞག་འབད་Õ་
�ན། བཙག་འ��་མཐའ་ད$ད་ཐོ་�ག་ནང་ ཐོ་བ�ད་òབ་�ེ་ཡོད་�་ཆ་མཉམ་རང་ འ�ེལ་ཡོད་འ�མས་
Óངས་འÑ་ནང་ ཚོགས་Øན་äར་Õ་�་�ད་ཚད་ãནམ་�ན། 

༨. བཙག་འ��་ཐོ་�ག་�་ཆ་བཞག་�ས་Ýངས་འÑ་ �ི་�ས་༡-༡-༢༠༡༧ འÑ་�ནམ་ལས་ �ི་�ས་༡-༡-༢༠༡༧ 
�ན་�་ �ེས་ལོ་༡༨ ལང་�་ ཡང་ན་ �ི་ལོ་༡༩༩༩ !་༡ པ�་�ས་༡ �་ ཡང་ན་ ��་"་�ང་�་�ེས་�་
ཆ་མཉམ་རང་ ཐོ་བ�ད་òབ་པ�་ཚོགས་Øན་äར་�་ýག་þེ་ �ེས་ལོ་དམའ་ཚད་�ི་ད�ས་མÓ་ãནམ་�ན། 

༩. �ོང་ཁག་བཙག་འ��་�ག་ཚང་�ས་ ཚོགས་Øན་ïམ་མ་རན་པ�་ ïམ་&་མམ་�ན་ìི་×ང་�་ ཚོགས་Øན་
äར་�་µས་འÚན་འâ་པར་ &་མ་བî་¾ན་འབད་མ་�གས་�་�་�་ ཚོགས་Øན་äར་�་µས་འÚན་འâ་པར་
འÑ་ འ�ོ་མ�ད་�་རང་ བ�་བ'མ་འབད་Õ་�ན། 

༡༠. བཙག་འ��་མཐའ་ད$ད་ཐོ་�ག་འÑ་ �ི་�ས་༢-༢-༢༠༡༧ ནང་འÓད་པར་བ*ན་འབད་ཐོག་ µས་¾ན་
འ�་དཔོན་�་�་÷ོད་�་ �ི་�ས་༡༧-༠༢-༢༠༡༧ �་ འ�མས་µ་�་�་Öིན་འོང་། 

ཆ༽ བཙག་འ��་བíལ་བÉགས། 
༡༡. འ�མས་µ་ýག་�་ བཙག་འ��་བíལ་བÉགས་འབད་Õ་དོན་ལས་ ïན་Ýངས་༡༦ �ན་ཡོད་�་འÑ་ 

ཚོགས་Øན་མ་རན་པ�་�ང་�་�ས་öན་�་ཚོད་༤༨ �ི་"་�ང་�་ མèག་བî་ད�།  

༡༢. +ོན་པོ་ �ི་ཚོགས་�ི་འ�ས་�་ �ིད་དོན་ཚོགས་པ་ýག་�་ལས་Öེདཔ་ ཡང་ན་ འ�ས་�་ýག་ ཡང་ན་ 
བཙག་འ�་ལས་òབ་�་ýག་�ས་ འ�མས་µ་ག་�ས་དོན་�་ཡང་ ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ ཐད་ཀར་�ན་པ�་
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བíལ་བÉགས་འབད་�་,ག། +ོན་པོ་ ཡང་ན་ �ི་ཚོགས་�ི་འ�ས་�་ýག་�ས་ འ�ག་�་བཙག་འ��་
བཅའ་�ིམས་༢༠༠༨ དོན་ཚན་༣༣༡ མངའ་འོག་ Óང་ར་དང་ Óང་ར�་བཟའ་!་�་�་  འÝེམ་ཐོག་Øན་
ཤོག་�་མ�ན་8ེན་གནང་�ེ་ཡོད་�་འÑ་ གལ་�ིད་ལག་¾ན་�་འཐབ་Õ་�ནམ་�་ Ýོས་ཐག་,ད་པ་ýན་ 
ཚོགས་Øན་ïམ་�་ ཚོགས་Øན་བäར་བར་མ་གཏོགས་ ག�ང་འ�ེལ་ìི་བß་�ོར་�་འཐབ་�་,ག།  

༡༣. བཙག་འ�་ལས་òབ་པ�་ ས་གནས་ག�ང་�་འ�་དཔོན་གཞན་�ན་�་ འÑ་ཡང་ �པོ་ དམངས་�་ �ོང་
ཁག་�ོམ་óེ་µ་ཚབ་�་�ས་ འ�མས་µ་ག་�ས་དོན་ལས་ཡང་ ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ ཐད་ཀར་�ན་པ�་བíལ་
བÉགས་འབད་�་,ག་Õ་དང་ ཚོགས་Øན་ïམ་�བས་�་ ཚོགས་Øན་äར་�་ýག་þེ་བཅའ་མར་གཏོགས་Õ་
8ངམ་ýག་�ན།  

 

ཇ༽ བཙག་འ��་བíལ་བÉགས་མ་ད;ལ། 

༡༤. འ�མས་µ་ýག་�ས་ Ó་/མོ་ར�་བཙག་འ��་བíལ་བÉགས་ཟད་Ýོན་འÑ་ བཙག་འ��་�་དམངས་བíལ་
བÉགས་མ་ད;ལ་བཅའ་�ིམས་༢༠༠༨ ཅན་མ�་དོན་ཚན་༥༩ པ�་ནང་ མཐོ་ཚད་བ�ད་�་ཡོད་�་ འÑ་
ཡང་ ད;ལ་'མ་ ༥༠,༠༠༠/- ལས་�ག་གཏང་�་,ག།  

 

ཉ༽ བཙག་འ��་བíལ་བÉགས་ཟད་Ýོན་<ན་�། 

༡༥. འ�མས་µ་ýག་�ས་ Ó་/མོ་ར�་བéག་êབ་�ི་དོན་�་ བíལ་བÉགས་�ི་ཟད་འÝོ�་=ིས་�་��་<ན་�་འÑ་ 
>ད་ད�གས་བ�ད་པ�་Ö་×མ་དང་འ�ིལ་ü་ Øལ་ཡོངས་ß་éོག་པ་�་ བཙག་འ��་òབ་འ�ས་གསལ་
བÉགས་འབད་ཚར་བ�་ ïན་Ýངས་?མ་@�་ནང་འÓད་བåགས་ད�། བཙག་འ��་=ིས་�་�་<ན་�་མ་
çལ་�་འÑ་ མ་འོངས་པ�་བཙག་འ�་�་ནང་ Ýལ་གཏོགས་འབད་Õ་�་བཀག་Õ་�ན།  

ཏ༽ �མས་µ་ཆ་མཉམ་ìིས་ �་མང་གསལ་བཤད་འབད་Õ་�་ �ི་<ོམ་འཛོམས་འ�། 

༡༦. ཚོགས་Øན་äར་�་�་ འ�མས་µ་ÿ་ÿ་བêན་ìི་གསལ་བཤད་ཉན་Õ་�་ འཛོམས་འ�་Fངས་མང་རབས་ýག་
ནང་ སོ་སོར་འབད་ ཡང་བ�ར་�་འོང་ད�་པ�་ Ö་�བས་མ་བ�ཝ་�་བཀག་ཐབས་�་ དོ་འÝན་འབད་�་
འ�མས་µ་�་�ས་ ཚོགས་Øན་äར་�་�་�་ གསལ་བཤད་འབད་Õ་�་�་�བས་ འâ་མཉམ་ཐོབ་ཐབས་�་ 
µས་¾ན་འ�་དཔོན་ìིས་ འ�ེལ་ཡོད་བཙག་འ��་འ�་འâེན་པ་�་དང་ བ�་Ûང་མཉམ་འ�ེལ་པ་�་དང་
གýག་ཁར་ Ýོས་བHན་ཐོག་ �ི་འོག་ÿ་ÿ་བêན་ནང་ �ི་<ོམ་འཛོམས་འ��་Ý་Éིག་འབད་ད�། 
 

ཐ༽ འÝེམ་ཐོག་Øན་ཤོག།  
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༡༧. འÝེམ་ཐོག་ཚོགས་Øན་äར་�་�་ཐོ་འÑ་ ས་གནས་ག�ང་�་བཙག་འ�་གïས་པ་ ༢༠༡༦ ìི་དོན་�་ འÝེམ་
ཐོག་ཐོ་བ�ད་འབད་�་ཡོད་�་�་གêར་བཞག་འབད་Õ་�ན།  

༡༨. འÝེམ་ཐོག་Øན་ཤོག་�་×མ་པ�་ལས་འཆར་འÑ་ གཤམ་འÓད་བ�ད་�་ßར་�་�ན།  

 

�ས་Ýངས་དང་དངས་ཚོད་ âན་གསོ་ 
 

༣༡-༡-༢༠༡༧ 
- �ད་ཚད་ãན་པ�་འÝེམ་ཐོག་ཚོགས་Øན་äར་�་�་�ས་ µས་  

  ¾ན་འ�་དཔོན་�་ �་�ག་གཏང་Õ་འ�་བåགས། 
 
 
༡༧-༠༢-༢༠༡༧ 

- µས་¾ན་འ�་དཔོན་ìིས་ འÝེམ་ཐོག་Øན་ཤོག་�་�་�ག་
¾ན་ 
  Õ་མཐའ་མèག་�ས་Ýངས།  

- µས་¾ན་འ�་དཔོན་ìིས་ ཐོ་བ�ད་òབ་པ�་འÝེམ་ཐོག་ 
  ཚོགས་Øན་äར་�་�་�་ འÝེམ་ཐོག་Øན་ཤོག་གཏང་Õ་འ�་  
  བåགས། 

 
༥-༠༣-༢༠༡༧ 

- འÝེམ་ཐོག་Øན་ཤོག་¾ན་Õ་མཐའ་མèག་�་ïམ་དང་�ས་ཚོད། 

༦-༠༣-༢༠༡༧ - ཚོགས་Øན་ïམ་དང་ òབ་འ�ས་བóོམས་Õ། 

 
ད༽ ཚོགས་Øན་äར་�་µས་འÚན་འâ་པར། 

༡༩. བཙག་འ�་�ན་ཚོགས་�ིས་ ÷ོད་ཡོད་�་ཚོགས་Øན་äར་�་µས་འÚན་འâ་པར་འÑ་ བཙག་འ��་�ས་öན་
�བས་ ཚོགས་Øན་ས་Óངས་ནང་ ཚོགས་Øན་äར་�་��་µས་འÚན་འབད་Õ་�་ ཆ་གནས་ཅན་ìི་�ག་ཆ་
�ན། 

 
༢༠. �ན་ðང་ ཚོགས་Øན་äར་�་ཆ་མཉམ་ìིས་རང་ ནང་�ིད་དང་�ོལ་འÚན་�ན་ཁག་�ས་÷ོད་ཡོད་པ�་ �་

�ངས་µ་÷ོད་ལག་�ེར་འÑ་ རང་དང་གýག་ཁར་མཉམ་Iགས་འབག་འོང་ད�། གལ་�ིད་ ཚོགས་Øན་äར་
�་µས་འÚན་འâ་པར་དང་འ�ེལ་བ�་ =ོད་Jོགས་ÿ་འKང་པ་ýན་ óེ་�ིད་འ�་དཔོན་ìིས་ �་�ངས་µ་
÷ོད་ལག་�ེར་འÑ་ ཐག་,ད་�ི་གê་éེན་འབད་ད�། 
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ན༽ ཚོགས་Øན་འÙལ་ཆས། 

༢༡. ཚོགས་Øན་འÙལ་ཆས་ (�་M་Nམ་) འÑ་ ཚོགས་Øན་ས་Óངས་ཆ་མཉམ་ནང་ ཚོགས་Øན་བäར་Õ་�་ 
ལག་¾ན་འཐབ་Õ་�ན། 

པ༽ öན་×ང་�་བར་ན་ དག་མ་བOབ་པ�་Pག་=ིས། 

༢༢. བཙག་འ��་�བས་�་ öན་×ང་�་བར་ན་ དག་མ་བOབ་པ�་Pག་=ི་འÑ་ ལག་¾ན་འཐབ་Õ་དང་ Pག་=ི་
འÑ་ལགཔ་གཡས་པ�་ཨམ་མF་བོང་�་ �ེན་མོ�་=ེ་ལས་མར་ ¾གས་ཤོམ་འབད་བཀལ་ད�། 

ཕ༽ ཚོགས་Øན་ས་Óངས། 
༢༣. ཚོགས་Øན་ས་Óངས་འÑ་ �ས་�ན་བཙག་འ��་མཐའ་ད$ད་ཐོ་�ག་ནང་ བ�་�ོན་འབད་�་ཡོད། 

བ༽ བཙག་འ��་འ�་དཔོན་�།      

 བཙག་འ�་འ�་འâེན་�ི་�བ། 

༢༤. �ོང་བདག་ �ོང་རབས་དང་ �ེད་འོག་བདག་�ོང་འ�་དཔོན་�་བཙག་འ�་འ�་འâེན་�ི་�བ་ བཙག་འ�་
འ�་འâེན་�ི་�བ་འོག་མ་ êབ་རོགས་བཙག་འ�་འ�་འâེན་�ི་�བ་þེ་བ�ོ་བཞག་འབདཝ་�ན། བ�ོ་བཞག་
ཡོད་པ�་བཙག་འ��་འ�་དཔོན་ཆ་མཉམ་ìིས་རང་ བཙག་འ��་�ིམས་�གས་ནང་བ�ད་ཡོད་པ�་Q་དང་
འགན་�ར་�་Q་འགན་�་འབག་ད�པ་དང་ �ི་�ས་༣༡-༡-༢༠༡༧ �་ བཏོན་ཡོད་པ�་བ�ོ་བཞག་བཀའ་Ø་
ནང་�་དབང་འÚན་ �་ལས་ བཙག་འ��་�ིམས་�གས་ བཅའ་�ག་ ལམ་�ོན་Éིག་�ག་དང་འ�ེལ་ཡོད་
ལག་�བ་�་དང་འ�ིལ་བ�་Q་འགན་�་འབག་ད�།  

Øལ་ཡོངས་ß་éོག་པ།  

༢༥. བཙག་འ�་�ན་ཚོགས་�ིས་ བཙག་འ��་ß་éོག་འབད་Õ་�་ Øལ་ཡོངས་ß་éོག་པ་ýག་བ�ོ་བཞག་འབད་
Õ་�ན།  

µས་¾ན་འ�་དཔོན།  

༢༦. བཙག་འ�་�ན་ཚོགས་�ིས་ Rང་གསར་�ོང་ཁག་བཙག་འ�་འ�་དཔོན་འÑ་ �ས་�ན་བཙག་འ�་འ�་འâེན་
འཐབ་Õ�་དོན་ལས་ µས་¾ན་འ�་དཔོན་þེ་བ�ོ་བཞག་འབདཝ་�ན། 
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óེ་�ིད་དང་ ཚོགས་Øན་འ�་དཔོན།    

༢༧. བཙག་འ��་དོན་�་ óེ་�ིད་འ�་དཔོན་དང་ ཚོགས་Øན་འ�་དཔོན་�་�་བ�ོ་བཞག་འÑ་ µས་¾ན་འ�་
དཔོན་ìིས་ཚོགས་Øན་ïམ་མ་རན་པ�་ïནམོ་གïས་�ི་"་�ང་�་བཏོན་�་བཀའ་Ø་དང་འ�ིལ་ད�། 

Ýངས་=ིས་êབ་ད$ད་པ་དང་ Ýངས་=ིས་êབ་རོགས་པ། 

༢༨. µས་¾ན་འ�་དཔོན་ìིས་བཏོན་ཡོད་པ� �་�གས་�ི་བ�ོ་བཞག་བཀའ་Ø་དང་འ�ིལ་བ�་དབང་འÚན་ཐོག་ 
óེ་�ིད་འ�་དཔོན་ìིས་ Ýངས་=ིས་êབ་ད$ད་པ་དང་ ཚོགས་Øན་འ�་དཔོན་ìིས་ Ýངས་=ིས་êབ་རོགས་
པ་འབད་Q་འབད་ད�། 

 

Éིག་གཡོག་ས་Óངས་�ི་Q་འགན་÷ོད་Õ། 

༢༩. བཙག་འ��་འ�་དཔོན་�་ Ó་/མོ་ར�་Sང་ ཡང་ན་ �་=ིས་ཐོ་བ�ད་ཡོད་སར་བ�ོས་�་,ག། 

མ༽ Éིག་དང་�ིམས་ �་ལས་བ�་Ûང་ལས་Öེདཔ་�ོད་Õ། 

༣༠. �ོང་བདག་དང་ �ེད་འོག་བདག་�ོང་འ�་དཔོན་ìིས་ བཙག་འ��་�ས་öན་�བས་�་ �ོང་ཁག་དང་�ེད་
འོག་ནང་ བདག་�ོང་དང་འ�ེལ་བ�་གནད་དོན་ཆ་མཉམ་ìི་འ�ེལ་བ་འཐབ་ས�་Q་འབད་ད�། 

༣༡. �ོང་བདག་དང་�ེད་འོག་བདག་�ོང་འ�་དཔོན་ìིས་ རང་སོ�་དབང་�བ་ནང་ རང་མོས་དང་Tམ་དག་�་
བཙག་འ�་འ�་འâེན་འཐབ་Õ་�་ Éིག་དང་�ིམས་�ི་གནས་�ངས་�་འོས་མ�ན་དང་ Ö་�བས་བ�་ཏོག་ཏོ་
ཡོདཔ་Uས་བ�ན་བཟོ་ད�་པ�་ཁག་འགན་ཕོག། 

༣༢. བཙག་འ��་འ�་དཔོན་ཆ་མཉམ་རང་ བཙག་འ��་�ས་öན་Vིལ་ô་�་ རང་སོ�་ས་Óངས་ནང་óོད་ད�། 

༣༣. Øལ་ག�ང་འ�ག་�་འགག་óེ་�ས་ འ�ག་�་བ�་Ûང་བཅའ་�ག་དང་Éིགས་གê་ßར་�་ བ�་Ûང་�་ཁག་
འགན་འབག་ད�།  

༣༤. འ�ེལ་ཡོད་�ོང་ཁག་བཙག་འ��་བ�་Ûང་མཉམ་འ�ེལ་འ�་དཔོན་འÑ་�ས་ བཙག་འ�་�་བར་ཆད་Xདཔ་
འབད་འ�་འâེན་འཐབ་Õ�་óེ་ཚན་མཉམ་ðབ་ýག་འབད་Õ་�་ བཙག་འ��་འ�་དཔོན་�་དང་གýག་ཁར་ 
མ�ན་འ�ེལ་དང་མཉམ་འ�ེལ་¾གས་ཤོམ་ཐོག་Q་འབད་ད�།  
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ཙ༽ བཙག་འ��་འÚན་�ོང་ßེ་བ། 

༣༥. བཙག་འ��་འ�་འâེན་འÑ་ མYལ་ëིན་འབད་ བß་བ�ད་ བ�ད་�བ་ ß་éོག་ �་ལས་ Øབ་�ོར་
འབད་ཐབས་�་ འÚན་�ོང་ßེ་བ་འÑ་ µས་¾ན་འ�་དཔོན་ìི་�ག་ཚང་ནང་དང་ བཙག་འ�་�ན་ཚོགས་
�ག་ཚང་ßེ་བ�་ནང་ གê་བåགས་འབད་ད�། 

༣༦. འÚན་�ོང་ßེ་བ་འÑ་ འÚན་�ོང་ßེ་བ�་དོན་ལས་ ལག་�བ་ནང་ཁ་གསལ་བ�ད་ཡོད་པ�་Tམ་གཞག་དང་
འ�ིལ་ གê་བåགས་འབད་�་Ö་Zོ་འཐབ་ད�། 

ཚ༽ བཙག་འ��་[ན་�ོད་Tམ་གཞག། 

༣༧. བཙག་འ��་[ན་�ོད་Tམ་གཞག་འÑ་ �ི་�ས་ ༣༡-༡-༢༠༡༧ ལས་འ�་བåགས་ བཙག་འ��་བõར་�ག་
�་�ས་öན་མ་�ོགས་�ན་ འÑ་ཡང་ �ི་�ས་ ༡-༠༣-༢༠༡༧ �ན་�་ �བ་དབང་འ�ོ་མ�ད་གནས་ད�། 

༣༨. བཙག་འ��་འ�་དཔོན་ འ�མས་µ་ �་ལས་ཚོགས་Øན་äར་�་ཆ་མཉམ་ìིས་རང་ བཙག་འ��་[ན་�ོད་
Tམ་གཞག་དང་ བཙག་འ�་དང་འ�ེལ་བ�་�ིམས་�གས་�་ བཅའ་�ག་དང་Éིགས་གê་ �་ལས་ལམ་�ོན་
Éིག་�ག་�་�་གནས་ད�། 

ཛ༽ ཚོགས་Øན་ïནམོ་ ག�ང་�་ངལ་གསོ།  

༣༩. �ི་�ས་༦-༠༣-༢༠༡༧ འÑ་ འ�མས་Óངས་ནང་ཚོགས་Øན་ïནམོ་�ནམ་ལས་ ག�ང་�ས་འ�ེལ་ཡོད་
འ�མས་Óངས་ནང་ ངལ་གསོ་�ནམ་�་གསལ་བÉགས་འབད་ད�། Q་གཡོག་Öིན་�་ཆ་མཉམ་ìིས་རང་ 
ཚོགས་Øན་äར་�་ག་འབད་ðང་ �་µམ་þེ་ཚོགས་Øན་བåགས་པར་འìོ་Õ་+ོ་འདོད་ཡོད་�་�་ �ིམས་
�གས་�ི་ད�ས་མÓ་ßར་�་ བཙག་འ��་ངལ་གསོ་þེ་ འོས་འབབ་དང་ãན་པ�་ïན་Ýངས་�ི་ངལ་གསོ་Öིན་
ད�། 

ཝ༽ འ�མས་µ་གýག་8ངམ་ýག་ལས་�ག་Xད་�ས།  

༤༠. འ�མས་µ�་གདམ་µ་�་�་བ་çལ་Õ་མཐའ་མèག་�ས་Ýངས་�ི་#ལ་ལས་ གལ་�ིད་འ�མས་µ་Xད་�་Xད་
�་འབད་བ་ýན་ #ལ་མ�་�ས་Ýངས་�ི་གསལ་བÉགས་མ་འབད་�ན་�་ ཕར་འìང་འབདཝ་�ན།  

༤༡. འ�མས་µ�་གདམ་µ་�་�་བ་çལ་Õ་མཐའ་མèག་�ས་Ýངས་�ི་#ལ་ལས་ གལ་�ིད་འ�མས་µ་གýག་
8ངམ་ýག་ཡོད་�་འབད་བ་ýན་འ�ག་�་བཙག་འ��་བཅའ་�ིམས་༢༠༠༨ ཅན་མ�་དོན་ཚན་༥༧༥ དང་ 
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༥༧༦ པ་དང་འ�ིལ་ü་ དོ་འÝན་Xད་པ�་བཙག་འ�་ འ�་འâེན་འཐབ་�ན་པ�་གསལ་བÉགས་འབདཝ་
�ན། 

ད་ÿས་ལས་ འ�ག་�་བཙག་འ�་�ན་ཚོགས་�ིས་ �ས་�ན་བཙག་འ�་དང་ འÑ་དང་འ�ེལ་བ�་གནད་དོན་ཆ་མཉམ་
�ོར་ �་མང་ཡོངས་�་བ�་འ�ིན་àེལཝ་�ན།  

རང་�གས་གནམ་ལོ་X་ཕོ་÷ེལ་ལོ་ !་བ@་གïས་པ�་�ས་བê་མམ་ �ི་ལོ་ ༢༠༡༧ !་ ༡ པ�་�ས་ ༣༡ �་àེལ།  

 

 

 
འ�ག་�་བཙག་འ�་�ན་འÚན་�ི་�བ། 

  

 
 


