འ�ག་ག�བཙག་འ�་�ན་ཚ�ས།
E L E CT I O N C O M MI S S I O N O F B H U TA N
(Ensuring Free, Fair & Democratic Elections & Referendums)
་་/བ་འན-༠༡/༢༠༡༦/༡༩༣

་ས་: ༩-༨-༢༠༡༦

བ་འན།
ས་གནས་གང་་བཙག་འ་༢༠༡༦།

འག་པ་་མས་ན་མོ�་མངའ་འོག་

ས་གནས་གང་་བཙག་འ་

༉

ངས་ གས་པ ་་མ་གས་པ།

འག་་བཙག་འ་ན་ཚོགས་ས་ འག་་བཙག་འ་བཅའ་མས་༢༠༠༨ ཅན་མ་དོན་ཚན་༡༩༧ ཅན་

མ་དང་ གསལ་བགས་ཨང་ ་་་ /བ་འན་-༠༡/༢༠༡༦/༤༢༤༡ ་ས་༤ -༦-༢༠༡༦ ཅན་མ་ནང་

ས་གནས་

གང་་བཙག་འ་འ་ ་ས་༢༨ -༧-༢༠༡༦ ་ལ་ལས་ བ་བགས་ལ་་ན་ར་་དང་འལ་ ས་གནས་
གང་་བཙག་འ་ངས་གས་པ ་་མ་གས་པ་་ གསལ་བགས་འབདཝ་ན།

མན་མཐོ་མས་་འན་ས་ལས་ མན་མཐོ་༼༥༤༽-༢༠༡༦/༡༥༦༡ ་ས་་ས་༥.༨.༢༠༡༦ ཅན་མ་ བས་ཡོད་་
་ ས་བད་་ག་ད་་ཐོག་ལས་ བཙག་འ་འ་ ོང་ཁག་༢༠ ་ ད་འོག་༢༠༥ ་ ད་འོག་ཚོགས་་

བཙག་འ་་དང་ བསམ་བ་གས་མཁར་ོང་ཁག་མ་་་ ོང་ཁག་མ་་ཚོགས་་བཙག་འ་་འབད་་ན།
ག་ས་་ོང་ཁག་མ་་དང་ ཡན་ལག་མ་་བཙག་འ་་ ལ་མ་བ་འན་མ་ལ་ན་་ང་་ ཕར་
འང་འབདཝ་ན།

བཙག་འ་ལས་འཆར་དང་ འལ་ཡོད་འམས་ངས་ འམས་�་གདམ་་བཏོན་ཐངས་་་་མ་པ་ བཙག་

འ་ཐོ་ག་ ཚོགས་ན་འལ་ཆས་ ཚོགས་ན་ས་ངས་ ཚོགས་ན་འ་དཔོན་ ཚོགས་ན་འན་ང་ བ་ང་
་ལས་གཞན་་ག་་ཁ་གསལ་་ གཤམ་འད་བ་འན་ར་་ན་་་ཡང་

ཀ༽ བཙག་འ་ལས་འཆར།
༡.

ས་གནས་གང་་བཙག་འ་༢༠༡༦ ་ས་ངས་དང་ ས་ཚོད་་ལས་འཆར་འ་ གཤམ་འད་
ར་་ན།

ས་ངས་དང་ས་ཚོད་

ན་གསོ་

- ད་འོག་ཚོགས་་༢༠༥ དང་ བསམ་བ་ངས་མཁར་ོང་ཁག་ མ་་ཚོགས་
་བཙག་འ་ བ་འན་གསལ་བགས་ལ་།

༩-༠༨-༢༠༡༦
(ག་པ་)

- ད་ཚད་ན་པ་འམ་ཐོག་ཚོགས་ན་ར་་་ས་ རང་སོ�་འལ་ཡོད་

ས་ན་འ་དཔོན་་་ འམ་ཐོག་ན་ཤོག་་་ག་གཏང་་འ་བགས་
། (འལ་ད་ས་ན་འ་དཔོན་་་ རང་སོ�་འམ་ཐོག་ན་ཤོག་་་
ག་འ་ཤོག་གཏང་་འ་ འག་འམ་རང་ང་ལས་འན་ས་ ན་ད་
ོང་པ་་ན་་ཡོད་)

༡༡-༠༨-༢༠༡༦
(པ་སངས་)

༢༨-༠༨-༢༠༡༦
(་བ་)

- པོ། དམངས་། བསམ་བ་ངས་མཁར་མ་་མ་དཔོན་་་དོན་་
འཛོམས་འ་འ་བགས་།

- ད་འོག་ཚོགས་་ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ མ་་ཚོགས་པ་་གནས་དོན་་ ད་
ཚད་ན་པ་་མ་་ས་ ལག་གས་ན་་མ་པ་འ་བགས་།

- བཙག་འ་ཐོ་ག་་གནས་བས་འཚམས་འགས་འབད་།
བཅའ་མས་༢༠༠༨ ཅན་མ་དོན་ཚན་༡༢༥

(བཙག་འ་

མ་ས་ ཚོགས་ན་ནམོ་མ་རན་

པ་ང་་ ན་ངས་མ་་ས་ན་ག་་ང་ བཙག་འ་ཐོ་ག་ནང་

བགས་་འ་ གནས་བས་འཚམས་འགས་འབད་དཔ་་བད་ཡོད་་དང་
འལ་)
༣༡-༠༨-༢༠༡༦
(ར་་)

༡-༠༩-༢༠༡༦
(པ་སངས་)

༣-༠༩-༢༠༡༦
(་མ་)

- ད་འོག་༢༠༥ ་དོན་ལས་ པོ། དམངས་། ད་འོག་ཚོགས་པ་་དང་

བསམ་བ་ངས་མཁར་ོང་ཁག་མ་་་མ་དཔོན་དང་ ཚོགས་པ་་ས་
འམས་�་གདམ་་་ག་ཆ་བགས་་མཐའ་མག་ས་ངས།

- འམས་་་གདམ་་་བག་བ་འབད་།
- འམས་་ལས་ར་འཐོན་མཐའ་མག་ས་ངས།

- ས་ན་འ་དཔོན་་ས་ འམ་ཐོག་ན་ཤོག་་་ག་ན་་མཐའ་མག་
ས་ངས།

- བཙག་འ་བལ་བགས་འ་བགས་།

- ས་ན་འ་དཔོན་་ས་ ཐོ་བད་བ་པ་འམ་ཐོག་ཚོགས་ན་ར་་་
་ འམ་ཐོག་ན་ཤོག་གཏང་་འ་བགས་།
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༢༥-༠༩-༢༠༡༦

- བཙག་འ་བལ་བགས་མག་བ་།

༢༦-༠༩-༢༠༡༦

- འམ་ཐོག་ན་ཤོག་ན་་ནམོ་/ས་ཚོད་མཐའ་འག།

(་མ་)

(ག་དམར་)

༢༧-༠༩-༢༠༡༦
(ག་པ་)

- ཚོགས་ན་ནམོ་དང་ བ་འས་བོམས་།

ོ་པ་་ཚོད་༩ ལས་ ་
་་ཚོད་༥ ན།
༢༨-༠༩-༢༠༡༦
(ར་་)

༡༧-༡༠-༢༠༡༦
(ག་དམར་)

ཁ༽

ན་འལ་ལ་།

- བཙག་འ་བར་ག་ལ་་ས་ན་འ་བགས།
- བཙག་འ་ལག་ར་ོད་།

- བཙག་འ་གར་ག་ལ་་ས་ན་མག་བ།

ཚོགས་ན་ས་ཚོད།
༢.

ག༽

- བ་འས་གསལ་བགས་འབད་་དང་ འག་ལ་པོ�་ཞབས་སར་ བ་འས་

ཚོགས་ན་ས་ཚོད་འ་ ོ་པ་་ཚོད་༩.༠༠ ལས་ ་་་ཚོད་ ༥.༠༠ ན་ན།

འམས་ངས།
༣.

ས་གནས་གང་་འམས་ངས་་དང་ང་་ ད་འོག་ཚོགས་་ཚོགས་པ་འམས་ངས་ར་

བ་འན་ཨང་ ་་/་འན/༢༠༡༡/༡༥༢༠ ་ས་༢༧-༠༢-༢༠༡༡ ཅན་མ་ བཅད་མཚམས་
བཀའ་་ལ་ཡོད་་ནང་བད་ཡོད་ར་་ལག་ན་འཐབ་ད།

༤.

བསམ་བ་ངས་མཁར་ོང་ཁག་མ་་འ་ ་ཚོགས་ས་ས་ད་ཐོག་ གསལ་བགས་འབད་་

༥.

བསམ་བ་ངས་མཁར་ོང་ཁག་མ་་ཚོགས་་ཚོགས་པ་འམས་ངས་འ་

ཡོད་་འ་ འལ་ཡོད་མ་དཔོན་་གདམ་ཁ་བ་་ འམས་ངས་ན།

་་/་འན/༢༠༡༠/༦༩༧ ་ས་༡༦-༡༠-༢༠༡༠ ཅན་མ་ བཅད་མཚམས་བཀའ་་ལ་ཡོད་་
དང་འལ་ འལ་ཡོད་ོང་ཁག་མ་་ཚོགས་པ་བཙག་འ་འམས་ངས་ན།

ང༽

བ་འན་ཨང་

ད་འོག་ཚོགས་་ཚོགས་པ་འམས་་གདམ་ཁ་་མ།
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༦.

༧.

ཐད་ཀར་བཙག་འ་ལས་བ་པ་ པོ་ དམངས་་ ་ལས་ད་འོག་ཚོགས་པ་

མཐོ ་ཤོས་བད་ས་ ད་འོག་ཚོགས་་ག་བགས་བ་ད།
འག་་བཙག་འ་བཅའ་མས་༢༠༠༨ཅན་མ་དོན་ཚན་༡༧༨

་ ཐོ་བད་བ་པ་ཚོགས་ན་ར་་ག་ པོ་ དམངས་་

ང་ཤོས་་དང་

ནང་བད་ཡོད་པ་ད་ཚད་ན་
ཡང་ན་ ད་འོག་ཚོགས་་

ཚོགས་པ་་གནས་་ བཙག་འ་འམས་་ག་་ གདམ་་བཏོན་་་ད་ཡོན་ཡོད།
༨.

ད་འོག་ཚོགས་་འམས་�་གདམ་ཁ་་མ་པ་འ་ གཤམ་འད་ར་་ན།

པོ་/དམངས་།
༩.

༡༠.

འལ་ཡོད་ད་འོག་་ པོ་ /དམངས་་དོན་ལས་ བཙག་འ་དོ་འན་འབད་་་ ་འོག་ར་

ནང་་ འམས་�་་མ་་ བཏོན་་་ཐོབ་ལམ་ཡོད།

པོ་/དམངས་་་་གནས་དོན་ལས་ བཙག་འ་དོ་འན་འབད་་་ འམས་་ག་གདམ་ཁ་

བ་་དོན་ལས་ ་འོག་ག་ར་ནང་ ོང་ཁག་བཙག་འ་དབང་འན་ས་ འཛོམས་འ་འ་འན་

འཐབ་་ན། འཛོམས་འ་འ་ འག་་བཙག་འ་ན་ཚོགས་ས་

ས་གནས་གང་་བཙག་

འ་འ་འན་འཐབ་ལམ་༢༠༡༦ ཅན་མ་ནང་ བད་ཡོད་་དང་འལ་ ལག་ན་འཐབ་ད།
ད་འོག་ཚོགས་པ།
༡༡.

ད་འོག་ཚོགས་པ་བཙག་འ་དོ་འན་འབད་་་ དགས་གཏད་ཡོད་པ་ཐོ་བད་བ་པ་ཚོགས་
ན་ར་་ག་་ བ་ར་ཡོད་པ་བ་ད་་གསལ་ོན་འ་ འལ་ཡོད་་འོག་ནང་་ མ་

ང་སོ་སོ�་ཐོ་བད་བ་པ་ཚོགས་ན་ར་་་ཆ་ང་མཐའ་་ས་ ང་གས་དང་ ཚོགས་ན་

ར་་ས་འན་འ་པར་ནང་་ཁ་གསལ་དང་གས་ོན་དཔ་དང་ བ་ར་འ་ཡང་ ཚོགས་ན་
ར་་ ཡང་ན་ མ་ང་ག་ས་ཡང་ གདམ་་གག་ལས་ག་འབད་་ག།
༡༢.

གལ་ད་ མ་ང་དག་པ་ག་ལས་ད་པ་་འོག་ ཚོགས་ན་ར་་་ོབས་ང་་ག་ལས་
འགལ་ད་པ་གནད་དོན་ཐད་ འག་་བཙག་འ་ན་ཚོགས་ས་ ང་འད་དས་མ་འ་
བར་བ་ཐོག་ བས་འབབ་དང་འལ་ ས་ཐག་ད་་ན།

ཅ༽ བསམ་བ་ངས་མཁར་ོང་ཁག་་ ོང་ཁག་མ་་འམས་�་གདམ་་བཏོན་ཐངས་་་མ།
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༡༣.

ཐད་ཁར་བཙག་འ་ལས་བ་པ་མ་དཔོན་དང་

མ་་ཚོགས་པ་ང་ཤོས་ག་དང་ མཐོ ་ཤོས་

༡༤.

མ་་ཚོགས་་འམས་�་གདམ་་བཏོན་ཐངས་་་�་མ་པ་འ་ གཤམ་གསལ་ར་་ན་

བན་ས་ ོང་ཁག་མ་་ཚོགས་་འ་ ག་བགས་བ་ད།

་ཡང་

མ་དཔོན།
༡༥.

བསམ་བ་ངས་མཁར་ོང་ཁག་མ་་ མ་དཔོན་་བཙག་འ་དོ་འན་འབད་་་ ཚོགས་

༡༦.

མ་དཔོན་་་གནས་དོན་ལས་ བཙག་འ་དོ་འན་འབད་་་ འམས་་ག་གདམ་ཁ་བ་་

པ་འམས་ངས་ག་ར་ལས་ འམས་་་གདམ་་བཏོན་་ཐོབ་ངས་ཡོད།

དོན་ལས་

ཚོགས་པ་འམས་ངས་ག་ར་ནང་ ོང་ཁག་བཙག་འ་དབང་འན་ས་ འཛོམས་

འ་འ་འན་འཐབ་་ན། འཛོམས་འ་འ་

འག་་བཙག་འ་ན་ཚོགས་ས་

གང་་བཙག་འ་འ་འན་འཐབ་ལམ་༢༠༡༦ ཅན་མ་ནང་
ན་འཐབ་ད།

ས་གནས་

བད་ཡོད་་དང་འལ་

ལག་

མ་་ཚོགས་པ།
༡༧.

མ་་ཚོགས་པ་བཙག་འ་དོ་འན་འབད་་་
ན་ར་་ག་་

དགས་གཏད་ཡོད་པ་ཐོ་བད་བ་པ་ཚོགས་

བ་ར་ཡོད་པ་བ་ད་་གསལ་ོན་འ་ འལ་ཡོད་ཚོགས་པ་འམས་

ངས་ནང་་ མ་ང་སོ་སོ�་ཐོ་བད་བ་པ་ཚོགས་ན་ར་་་ཆ་ང་མཐའ་་ས་ ང་

གས་དང་ ཚོགས་ན་ར་་ས་འན་འ་པར་ནང་་ཁ་གསལ་དང་གས་ོན་དཔ་དང་ བ་

ར་འ་ཡང་ ཚོགས་ན་ར་་ ཡང་ན་ མ་ང་ག་ས་ཡང་ གདམ་་གག་ལས་ག་འབད་་
ག།
༡༨.

གལ་ད་ མ་ང་དག་པ་ག་ལས་ད་པ་ཚོགས་པ་འམས་ངས་ ཚོགས་ན་ར་་་

ོབས་ང་་ག་ལས་འགལ་ད་པ་གནད་དོན་ཐད་ འག་་བཙག་འ་ན་ཚོགས་ས་ ང་
འད་དས་མ་འ་ བར་བ་ཐོག་ བས་འབབ་དང་འལ་ ས་ཐག་ད་་ན།

ཆ༽

འམས་་གདམ་་་ག་ཆ་་་བག་བ།
༡༩.

གདམ་�་བག་བ་འ་ གདམ་�་ག་ཆ་བགས་་མཐའ་མག་་ས་ངས་་ལ་མ་

ནམོ་ནང་པ་རང་ འལ་ཡོད་ས་ན་འ་དཔོན་་ས་ བཙག་འ་དང་འལ་བ་མས་གས་
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བཅའ་ག་དང་གས་ག་་དང་འལ་འབད་བ་བས་ བཙག་འ་ན་ཚོགས་་ འམས་་དང་
བག་བ་དང་འལ་བ་བ་དོན་ན་ད།
༢༠.

ས་གནས་གང་་བཙག་འ་༢༠༡༦ འ་་ དོ་འན་འབད་་འམས་་་ས་ གདམ་�་ག་
ཆ་བགས་ད་པ་ག་ཆ་་ཡང་ གཤམ་གསལ་ར་ན།
(ཀ)

གདམ་ངོའི་འབྲི་ཤོག་དང་ གདམ་�་བ་དོན་།

(ཁ)

མས་་འན་ས་ལས་ ས་ན་གནོད་འལ་་བཙོན་མས་མ་འ་བ་ན་་ གས་

(ག)

་དངོས་གསལ་སྟོན་འབྲི་ཤོག་དང་ གལ་ད་་འར་གཏང་་ ཡང་ན་ ཚོང་གས་ང་

ད་ལག་ར་བཅས་པ་འབའ་གན།

བ་ལག་ར་འཆང་ཡོད་་ན་་ ་/མོ་ས་ ར་གས་་་་་དང་འལ་བ་འགན་ན་
ན་ད།

(ང)

དགས་བསལ་ཁྲལ་གྱི་ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར།

(ཅ)

རྩིས་ཞིབ་ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར། (ཡོངས་འལ་ཐོག་)

(ཆ)

ཁྲིམས་སྲུང་ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར། (ཡོངས་འལ་ཐོག)

(ཇ)

གན་ཐམ་དང་ ་ངས་་ོད་ལག་ར་འ། (འོས་འབབ་དང་བན་)

(ཉ)

འག་་བཙག་འ་ན་ཚོགས་ས་ོད་་ འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་བརྟག་དཔྱད་

(ཏ)

ན་ཁག་/ལས་ངས་/ལས་་/་འ་འན་ལས་ འགན་ལ་བཀའ་། (འོས་འབབ་དང་

ལག་ཁྱེར།

བན་)

(ཐ)

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ་/མོ་ར་ ག་མན་གག་ལག་ས་ཚད་དོན་་

(ད)

འདེམས་ངོ་འདི་གིས་ ཆེད་དམིགས་བཀོད་པའི་འབྲི་ཤོག་ཐོག་ ཁོ་/མོ་རང་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་

ོད་་ ངོ་ས
ྦ ྱ ོ ར་་། (མ་དཔོན་་འམས་་)

ཅིག་གི་འཐུས་མི་མིན་པ་ ཡང་ན་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༨ ཅན་མའི་དོན་
ཚན་༢༠༦ (ང) པའི་ནང་ དམིགས་བསལ་བཀོད་པའི་རྣམ་གཞག་དང་འཁྲིལ་ ཁོ་/མོ་རང་
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འཐུས་མིའི་འགན་དབང་ལས་ དགོངས་ཞུ་འབད་དེ་ ཉུང་ཤོས་ལོ་ངོ་གཅིག་ལང་བའི་གསལ་

བསྒྲགས་ཀྱི་འབྲི་ཤོག་འ་ ་མང་བཙག་འ་མ་དལ་འན་ང་པ་ས་་ོར་འབད་་
ཡོདཔ།
(ན)
༢༡.

གལ་ད་ ཚོང་འལ་/མཁས་ག་ད་གཡོག་པ་ལག་ར་ཡོད་་ འགན་ན་འ་ཤོག།

འམས་�་ད་ཚད་་ས་ལོ་གཏན་འལ་འ་ བཙག་འ་དང་འལ་བ་མས་གས་དང་འལ་
ས་ལོ་གཞོན་ཤོས་༢༥ དང་ ས་ཤོས་༦༥ ནམ་ལས་ བཙག་འ་དོན་་ འམས་་འ་ ་

ས་༣༡-༨-༡༩༩༡ ་ ཡང་ན་ ་་ང་ས་ཡོད་་དཔ་དང་ ་ས་༣༡ -༨-༡༩༥༡ ་་ང་

་ནམ་ག་ན་ད།
ཆ༽

བཙག་འ་ཐོ་ག།
༢༢.

ས༌གནས༌གང༌༌བཙག་འ་༢༠༡༦

་བཙག་འ་ཐོ་ག་་ག་དང་འལ་བ་ཆ་བཞག་་ས་

ངས་འ་ ་ལོ་༢༠༡༦ ་༧ པ་ས་༡ ་ན། ་འབདཝ་ལས་ ་ལོ་༢༠༡༦ ་༧ པ་ས་

༡ ་ ས་ལོ་བ་བད་ལང་་ཆ་མཉམ་རང་ ཚོགས་ན་ར་་ག་ན་པ་ དས་མ�་ལོ་

ཚད་ང་ཤོས་་འོས་འབབ་ཡོདཔ་ན།
༢༣.

་་༧ པ་་ས་༡ ་ནང་འད་ འམས་ངས་འ་ནང་ཐོ་བད་བ་་ ་ས་ས་ག་ཡོད་

པ་ཚོགས་ན་ར་་ག་ འམས་ངས་་ཁར་ ཚོགས་ན་ར་་་ ས་ན་་དས་མ�་
ད་ཡོན་ཡོདཔ་་ཆ་འག་འབད་་དང་/ཡང་ན་ ས་གནས་གང་་བཙག་འ་ངས་གས་པ་ནང་

འམས་་ག་་གདམ་་བཏོན་་་ ད་ཡོན་ཡོདཔ་་ ས་ན་འབད་་ན།
༢༤.

ས༌གནས༌གང༌༌བཙག་འ་༢༠༡༦ ་བཙག་འ་ཐོ་ག་ན་ས་འ་ བ་འན་ཨང་ ་་་
/བ་འན་-༡/༢༠༡༦/༧༩ ་ས་༢༠ -༣༠/༧-༢༠༡༦ ཅན་མ་འ་ ་ས་༣༠ -༧-༢༠༡༦ ན་་
་མང་བག་བ་དོན་་ ཐོབ་བད་དང་དགག་ཆ་བད་་་ ལ་་ཡོད། བཙག་འ་ཐོ་ག་

ན་ས་འ་ འཛོམས་འ་དོན་་ བཙག་འ་ན་ཚོགས་ས་ ལ་བ་ཁ་ང་་ཐོ་དང་གག་
ཁར་ ལག་ན་འཐབ་ད།
༢༥.

ཚོགས་ན་ནམོ་རན་་་ ན་ངས་མ་་་ང་ན་་ ་ས་༢༧ -༨-༢༠༡༦ ་ལ་ལས་

ས་གནས་གང་་འམས་ངས་་ བཙག་འ་ཐོ་ག་འ་་ ར་བས་བ་་ག། ན་

ང་ འལ་ཡོད་ོང་ཁག་བཙག་འ་ག་ཚང་ཁག་་ས་ རང་སོ�་ཚོགས་ན་ར་་ས་འན་
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འ་པར་ ན་མ་གས་པར་ཡོད་་་་ ཚོགས་ན་ནམོ་བས་་ཡང་ འོ་མད་་རང་ བ་
བམ་འབད་ད།
༢༦.

ཇ༽

བཙག་འ་ཐོ་ག་མཐའ་དད་འ་ ་ས་༣༡-༨-༢༠༡༦ ་ནང་འད་ ས་ན་འ་དཔོན་་་
ན་་དང་ འ་་འ་འ་འམས་་་་ ་ས་༥-༩-༢༠༡༦ ་ན་་ན།

བཙག་འ་བལ་བགས།
༢༧.

འམས་་་་ བལ་བགས་་དོན་་ ན་ངས་༢༢ ན་ཡོད་་་ཡང་ ཚོགས་ན་འ་མ་
བགས་པ་་ང་་་ཚོད་༤༨ ང་་ མག་བ་ད། བལ་བགས་འ་ འལ་ཡོད་ས་
ན་འ་དཔོན་ས་ ཆ་འགས་བ་པ་ལས་འཆར་་ དམ་དམ་་གནས་་ འ་འན་འཐབ་

ད། ལས་འཆར་་འར་བས་གང་ང་ག་ ས་ན་འ་དཔོན་ས་གནང་བ་ཐོག་ ངམ་ག་
འབད་ད།
༢༨.

བལ་བགས་་ལས་འཆར་འ་ ་་བ་བད་དང་ བཙག་འ་བ་ང་ཐོག་ ཚོགས་ན་
ར་་་་ བ་དོན་འོད་དཔ་དང་ ཚོགས་ན་ར་་་ འཛོམས་འ་་ནང་འོང་་འ་
འགས་བལ་ ཡང་ན་ འགས་ག་ཐོག་དཔ་ས་བན་བཟོ་ད།

༢༩.

མ་་བཤལ་་བལ་བགས་ ཡང་ན་ ་མང་་ག་་ མས་གས་ ན་ོད་མ་གཞག་་

དང་འལ་དཔ་མ་ཚད་ བལ་བགས་ལས་འཆར་་གནས་་ མ་འར་ལག་ན་་ ས་ན་
འ་དཔོན་ས་གནང་བ་བ་ད། ག་པར་་ཡང་ མ་་བཤལ་་བལ་བགས་འ་ ོ་པ་
་ཚོད་༦ ་་ང་དང་ ་་་ཚོད་༦ ་ལ་ལས་ འ་འན་འཐབ་་ག།

༣༠.

བཙག་འ་འ་དཔོན་ག་་་གནས་ཐོག་མ་གཏོགས་ གཞན་་གང་གཡོགཔ་ག་ས་ཡང་

བལ་བགས་ ཡང་ན་ བལ་བགས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་་ ཡང་ན་ ད་དོན་དང་འལ་
བ་འཛོམས་འ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་་་་ག།

༣༡.

ོན་པོ་ ་ཚོགས་་འས་་ ད་དོན་ཚོགས་པ་ལས་དཔ་ ཡང་ན་ འས་་་ས་ འམས་

་ག་་དོན་ལས་ཡང་ ཐད་ཀར་དང་ ཐད་ཀར་ན་པ་བལ་བགས་འབད་་ག། བཙག་འ་

ས་ན་བས་་ ོན་པོ་ ཡང་ན་ ་ཚོགས་་འས་་ག་ས་ འག་་བཙག་འ་བཅའ་

མས་༢༠༠༨ ཅན་མ་དོན་ཚན་༣༣༡ པ་མངའ་འོག་ ང་རང་དང་ང་ར་བཟའ་་་་ཐོབ་དབང་

ོད་་ཡོད་པ་

འམ་ཐོག་ན་ཤོག་་མན་ན་འ་
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ལག་ན་་འཐབ་་ན་་

འམས་

ངས་ནང་ ཚོགས་ན་ནམོ་་ རང་སོ�་ཚོགས་ན་ར་་དོན་་འ་་མ་གཏོགས་ གཞན་འ་

འལ་ ཡང་ན་ གང་འལ་བ་ར་་་ག།
༣༢.

ད་དོན་ཚོགས་པ་ལས་དཔ་ ཡང་ན་ འས་་ག་ས་ ས་གནས་གང་་བཙག་འ་

༣༣.

དལ་ཁང་ཆ་མཉམ་ས་རང་ ད་འོག་༢༠༥ དང་ བསམ་བ་ངས་མཁར་མ་་་ོང་ཁག་མ་

འམས་་་དོན་་ ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ ཐད་ཀར་ན་པ་ཐོག་ལས་ བལ་བགས་འབད་་ག།

་་ ས་གནས་གང་་ བཙག་འ་དོ་འན་འབད་་ དགས་གཏད་ཡོད་ པ་འམས་་ག་་

ས་་ས་་ ལ་ན་་མ་དལ་གཏོང་ན་འང་ཡོད་པ་ག་མ་་མཐོང་་ བཙག་འ་ན་

ཚོགས་་ ན་་འབད་ད།
བཙག་འ་བལ་བགས་ཟད་ན།
༣༤.

ས་གནས་གང་་བཙག་འ་དང་ བསམ་བ་གས་མཁར་ོང་ཁག་མ་ ་བཙག་འ་འམས་

་ག་ས་ ་/མོ་ར་བཙག་འ་བལ་བགས་འ་སོང་འ་ འག་་་དམངས་བཙག་འ་
མ་དལ་བཅའ་མས་༢༠༠༨

ཅན་མ་དོན་ཚན་༥༩

ནང་

འ་ཡང་དལ་མ་༥༠,༠༠༠/- ན་་ལས་ག་གཏང་་ག།
༣༥.

གཏན་འལ་བཟོ་་ཡོད་པ་མཐོ་ཚད་

འམས་་ག་ས་ འག་་བཙག་འ་བཅའ་མས་་དོན་ཚན་༦༥ པ་དང་འལ་ བཙག་འ་
ས་ན་བས་ ་་ ཡང་ན་ ལས་་ག་ས་ཡང་ བཟའ་འང་ན་་ ོ་ོན་ལས་མ་འཐབ་་
མས་གས་མངའ་འོག་ འགས་བལ་འབད་་ ཡང་ན་ བད་བལ་འབད་་་དཔ་ས་
བན་བཟོ་ད།

༣༦.

གནད་དོན་གང་ང་ག་ས་ཐོག་་ གསོལ་རས་་གས་མས་་ན་་ ཡང་ན་ ན་་ ཡང་ན་
ག་ཚང་་དོན་་ ཡང་ན་ ་་ང་་ ཚོང་་་ན་་ ཡང་ན་ ལས་་གང་ང་ག་་ ཞལ་
འབས་་གས་མས་ན་་་་ག།

བཙག་འ་བལ་བགས་ཟད་ན་ན་།
༣༧.

འམས་་ག་ས་ བལ་བགས་་ས་་ན་་ལ་་ ས་གནས་གང་་བཙག་འ་

འམས་་་བལ་བགས་ཟད་ན་་ོག་ལམ་ོན་ག་ག་༢༠༡༥ ཅན་མ་ནང་ བད་ཡོད་
པ་ ་མ་་ད་དགས་ར་་ བཙག་འ་ཟད་ན་ག་ཆ་་བགས་ད།

༣༨.

ལ་ཡོངས་་ོག་པ་དང་ ་དོན་་ོག་པ་ག་ས་ ཟད་ན་་་ོག་་འབད་ད།
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༣༩.

འམས་་ག་ས་
བད་་་དོན་་

་/མོ་ར་བཙག་འ་བལ་བགས་ཟད་ན་་བག་བ་དང་

ས་་

ད་དགས་བད་པ་་�་མ་པ་དང་འལ་བཙག་འ་བ་འས་་

གསལ་བགས་འབད་ཚར་བ་ན་ངས་
བགས་་ས་་་བགས་ད།

མ་་ནང་འད་

ས་ན་འ་དཔོན་་

བལ་

འམས་་ཆ་མཉམ་ས་ ་དམངས་གསལ་བཤད་འབད་་་ ་མས་འཛོམས་འ།
༤༠.

་མ་འཛོམས་འ་འ་ འལ་ཡོད་ས་ན་འ་དཔོན་ས་ ལ་མན་ཆ་འགས་བ་པ་

༤༡.

ཚོགས་ན་ར་་་ འམས་་་་བན་་གསལ་བཤད་ཉན་་་ འཛོམས་འ་ངས་མང་

འམས་་་དོན་་ འ་འན་འཐབ་ད།

རབས་ག་ནང་ སོ་སོར་འབད་ ཡང་བར་་འོང་ད་པ་ ་བས་མ་བཝ་་བཀག་ཐབས་་
དོ་འན་འབད་་འམས་་་ས་ ཚོགས་ན་ར་་་་ གསལ་བཤད་འབད་་་་བས་
འ་མཉམ་ཐོབ་ཐབས་་ ས་ན་འ་དཔོན་ས་ འལ་ཡོད་བཙག་འ་འ་འན་པ་་དང་

བ་ང་མཉམ་འལ་པ་་དང་གག་ཁར་ ས་བ ན་ཐོག་ ་འོག་ ་་བན་དང་ བསམ་བ་
ངས་མཁར་མ་་ཚོགས་པ་འམས་ངས་་ནང་ ་མ་འཛོམས་འ་་ག་འབད་ད།
ཉ༽

འམ་ཐོག་ན་ཤོག།
༣༡.

ས་གནས་གང་་བཙག་འ་༢༠༡༦ ་ དོན་་
འཆར་འ་ གཤམ་འད་ར་་ན།
་ས་དང་ས་ཚོད།

༩-༨-༢༠༡༦
ག་པ་

འམ་ཐོག་ན་ཤོག་་་�་མ་པ་འ་་ལས་

ན་གསོ།
- ད་ཚད་ན་པ་འམ་ཐོག་ཚོགས་ན་ར་་་ས་ རང་སོ�་འལ་
ཡོད་ས་ན་འ་དཔོན་་་ འམ་ཐོག་ན་ཤོག་་་ག་གཏང་་

འ་བགས་། (འལ་ད་ས་ན་འ་དཔོན་་་ རང་སོ�་འམ་
ཐོག་ན་ཤོག་་་ག་འ་ཤོག་གཏང་་འ་ འག་འམ་རང་ང་

༣-༠༩-༢༠༡༦
་མ།

ལས་འན་ས་ ན་ད་ོང་པ་་ན་་ཡོད་)

- ས་ན་འ་དཔོན་ས་ འམ་ཐོག་ན་ཤོག་་་ག་ན་་མཐའ་
མག་ས་ངས།

- ས་ན་འ་དཔོན་ས་ ་བ་འབད་་ཡོད་པ་འམ་ཐོག་ན་ཤོག་་
ཚོགས་ན་ར་་་་ འམ་ཐོག་ན་ཤོག་བལ་་་འ་བགས་
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༢༦-༠༩-༢༠༡༦

- འམ་ཐོག་ན་ཤོག་ན་་མཐའ་མག་་ནམོ་/ས་ངས།

ག་དམང་

་་་ཚོད་༥
༢༧-༠༩-༢༠༡༦

- ཚོགས་ན་ནམོ་དང་བ་འས་བོམས་།

ག་པ།
༤༣.

འམ་ཐོག་ན་ཤོག་་དོན་་ ་ག་བཏང་་ག་ས་ ་/མོ་ར་ང་གསལ་འ་ འམ་ཐོག་

ན་ཤོག་་ཚོགས་ན་ར་་་ཐོ་ནང་ད་་ ས་ན་འ་དཔོན་ས་ ཚོགས་ན་ས་ངས་ནང་

བཏང་ཡོད་པ་ཚོགས་ན་ར་་་ཐོ་ནང་

ག་བཞག་ཡོད་པ་་གས་བཀལ་ཡོད་་་ས་

མ་་ཚོགས་ན་ར་་ག། ན་ང་ ་ག་ག་ གལ་ད་ས་ན་འ་དཔོན་ས་ ས་

་

ན་མ་འབད་བ་ན་ ་བ་ལ་་འ་ས་ འལ་བ་འཐབ་པ་ན་ ཚོགས་ན་ནམོ་་ ཚོགས་
ན་བགས་བག་ད།
ཏ༽

ཚོགས་ན་ར་་ས་འན་འ་པར།
༤༤.

བཙག་འ་ན་ཚོགས་ས་ོད་ཡོད་པ་

ས་ན་བས་

ཚོགས་ན་ར་་ས་འན་འ་པར་འ་

ཚོགས་ན་བགས་ས་་

གནས་ཡོད་པ་ག་ཆ་ན།
༤༥.

བཙག་འ་

ཚོགས་ན་ར་་་་ས་འན་འབད་་་

ཆ་

ན་ང་ ཚོགས་ན་ར་་ཆ་མཉམ་ས་རང་ ནང་ད་དང་ོལ་འན་ན་ཁག་ས་ོད་ཡོད་པ་

་ངས་་ོད་ལག་ར་འ་ རང་དང་མཉམ་འབག་འོང་ད། ཚོགས་ན་ར་་ས་འན་འ་པར་
འ་དང་ འལ་བ་ོད་གས་་འང་པ་བས་ ་ད་འ་དཔོན་ས་ ་ངས་་ོད་ལག་
ར་འ་་གར་བཞག་ཐོག་ ཐག་ད་ད།

ཐ༽

ཚོགས་ན་འལ་ཆས།
༤༦.

ད༽

ཚོགས་ན་འལ་ཆས་ (་་མ)འ་ འམས་ངས་ཆ་མཉམ་ནང་ ཚོགས་ན་ར་་་ལག་
ན་འཐབ་་ན།

ན་ང་་གནས་པ་ག་།
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༣༦.

བཙག་འ་བས་་ ན་ང་གནས་པ་ད་ཚད་ཅན་་ག་་འ་ལག་ན་འཐབ་་དང་ ག་

་འ་ ལགཔ་གཡོན་པ་ཨམ་མཐོ་བོང་་ན་མོ�་་ལས་མར་ གས་དང་པ་ན་་ གས་ཤོམ་
འབད་བཀལ་ད།

ན༽

ཚོགས་ན་ས་ངས།
༤༨.

ས་གནས་གང་་བཙག་འ་༢༠༡༦ ་ཚོགས་ན་ས་ངས་་ཐོ་འ་ ས་གནས་གང་་བཙག་

འ་༢༠༡༦ ་དོན་་ མཐའ་དད་བཅད་མཚམས་བཀའ་་དང་ བཙག་འ་ཐོ་ག་མཐའ་བཅད་
འ་ནང་ར་གས་འབད་་ཡོད།

པ༽

བཙག་འ་འ་དཔོན་།

བཙག་འ་འ་འན་་བ།
༤༩.

འལ་ཡོད་ོང་ཁག་དང་ ོང་ཁག་མ་་ ་ལས་ ད་འོག་་ དོན་་ ོང་བདག་་ བཙག་
འ་འ་འན་་བ་དང་

ོང་རབས་/ང་པ་་

ནམ་ལས་ འ་་ས་

བཙག་འ་དང་འལ་བ་མས་གས་་ ་ལས་

ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན་་ བ་རོགས་

བཙག་འ་འ་འན་་བ་འོག་མ་ ་ལས་

བཙག་འ་འ་འན་་བ་་བ་བཞག་འབདཝ་
བཙག་འ་ན་

ཚོགས་ས་ ་ས་༩-༩-༢༠༡༦ ་བཏོན་པ་ བ་བཞག་བཀའ་་་དང་འལ་བ་ ་འགན་

འགན་ར་ ་ལས་ ག་གཡོག་་་ཁག་འགན་ཕོག།
ལ་ཡོངས་་ོག་པ།
༥༠.

བཙག་འ་ན་ཚོགས་ས་ བཙག་འ་་ོག་དང་ ན་་ འབད་་དོན་་ ལ་ཡོངས་་ོག་

༥༡.

་ོག་པ་་ས་ བཙག་འ་དང་འལ་བ་མས་གས་ བཅའ་ག་ གས་ག་ ་ལས་་

པ་ ༥༨ བ་བཞག་འབདཝ་ན།

ོག་པ་ལག་བ་་་ དོན་ཚན་་དང་འལ་བ་ དབང་འན་ ་འགན་ ་ལས་ འགན་ར་་
འབག་ད།

ས་ན་འ་དཔོན།
༥༢.

བཙག་འ་ན་ཚོགས་ས་ ས་གནས་གང་་བཙག་འ་༢༠༡༦ ་དོན་་
བོམས་༥༨ བ་བཞག་འབདཝ་ན།
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ས་ན་འ་དཔོན་

༥༣.

ས་ན་འ་དཔོན་་ས་ བཙག་འ་དང་འལ་བ་མས་གས་ བཅའ་ག་ གས་ག་ ་

ལས་ས་ན་འ་དཔོན་་ལག་བ་་དོན་ཚན་་དང་འལ་བ་ དབང་འན་ ་འགན་ ་ལས་

འགན་ར་་འབག་ད།
་ད་འ་དཔོན།
༥༤.

བཙག་འ་དོན་་

་ད་འ་དཔོན་་བ་བཞག་འ་

འལ་ཡོད་ས་ན་འ་དཔོན་ས་

ཚོགས་ན་ནམོ་ མ་རན་པ་ནམོ་གམ་་་ང་ན་པ་ ་ས་༢༤-༩-༢༠༡༦ ་

་ལ་ བཏོན་ཡོད་པ་ བཀའ་་དང་འལ་ད།
༥༥.

ཡང་ན་

་ད་འ་དཔོན་་ས་ བཙག་འ་དང་འལ་བ་མས་གས་ བཅའ་ག་ གས་ག་ ་
ལས་་ད་ འ་དཔོན་་ལག་བ་་དོན་ཚན་་དང་འལ་བ་ དབང་འན་ ་འགན་ ་ལས་

འགན་ར་་འབག་ད།
ཚོགས་ན་འ་དཔོན།
༥༦.

བཙག་འ་དོན་་

ཚོགས་ན་འ་དཔོན་་་བ་བཞག་འ་

འལ་ཡོད་ས་ན་འ་དཔོན་

ས་ ཚོགས་ན་ནམོ་མ་རན་པ་ནམོ་གམ་་་ང་ན་པ་ ་ས༢༤-༩-༢༠༡༦ ་ ཡང་
ན་ ་ལ་་ བཏོན་ཡོད་པ་བཀའ་་དང་འལ་ད།

༥༧.

ཚོགས་ན་འ་དཔོན་་ས་ བཙག་འ་དང་འལ་བ་མས་གས་ བཅའ་ག་ གས་ག་

་ལས་ཚོགས་ན་འ་དཔོན་་ལག་བ་་དོན་ཚན་་དང་འལ་བ་ དབང་འན་ ་འགན་ ་

ལས་ འགན་ར་་འབག་ད།

ངས་ས་བ་དད་པ་དང་ ངས་ས་བ་རོགས།
༥༨.

འལ་ཡོད་ས་ན་འ་དཔོན་ས་

་གས་་བ་བཞག་བཀའ་་དང་འལ་བ་དབང་འན་

ཐོག་ ་ད་འ་དཔོན་ས་ ངས་ས་བ་དད་པ་དང་ ཚོགས་ན་འ་དཔོན་ས་ ངས་

ས་བ་རོགས་པ་་ ་འབད་ད།
༥༩.

ངས་ས་བ་དད་པ་་དང་ ངས་ས་བ་རོགས་པ་་ས་ བཙག་འ་དང་འལ་བ་མས་

གས་ བཅའ་ག་ གས་ག་ ་ལས་ངས་ས་བ་དད་པ་དང་ ངས་ས་བ་རོགས་པ་

ལག་བ་་དོན་ཚན་་དང་འལ་བ་ དབང་འན་ ་འགན་ ་ལས་ འགན་ར་་འབག་ད།
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ག་གཡོག་ས་ངས་་་འགན་ོད་།
༦༠.

བ་ོག་པ་ ས་ན་འ་དཔོན་ ་ད་འ་དཔོན་ ཚོགས་ན་འ་དཔོན་ ་ལས་ ངས་ས་

བ་དད་པ་དང་ ངས་ས་བ་རོགས་པ་་ ་/མོ་ར་ང་ ཡང་ན་ ་ས་ཐོ་བད་ཡོད་ས་

ོང་ཁག་ནང་་བས་་ག།
ཕ༽

ལ་་་ོག་པ་དང་ བ་བད་མན་འལ།
༦༡.

ལ་་དང་ལ་ཡོངས་་ོག་པ་ལམ་ོན་ག་ག་

བཅའ་ག་དང་གས་

བཙག་འ་བ་བད་བ་ལ་

ག་་དང་འལ་ བཙག་འ་་ོག་འབད་་་ གནང་བ་ོད་ཡོད་

པ་འལ་ཡོད་ལ་་་ོག་པ་དང་
མཉམ་་ཐད་་

་ལས་

ལ་་བ་བད་་ལས་དཔ་དང་འལ་བ་གནད་དོན་ཆ་

བཙག་འ་ན་ཚོགས་་མས་དོན་དང་བད་འལ་་ཚན་ས་

དང་འལ་འན་འཐབ་ད།
བ༽

མཉམ་འལ་

ག་དང་མས་ ་ལས་བ་ང་ལས་དཔ་ོད་།
༦༢.

ོང་ཁག་་་ོང་བདག་་དང་ ད་འོག་་ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན་

བཙག་འ་ས་ན་འ་་བས་ ོང་ཁག་དང་ད་འོག་་ནང་
དོན་ཆ་མཉམ་་ འལ་བ་འཐབ་ས་ན་པ་་འབད་ད།

༦༣.

/ད་ང་་ས་

བདག་ང་དང་འལ་བ་གནད་

ོང་བདག་དང་ ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན་་ས་ རང་སོ�་འལ་ཡོད་དབང་བ་ནང་ རང་མོས་
དང་མ་དག་་ས་གནས་གང་་བཙག་འ་༢༠༡༦ འ་
ཡོདཔ་ ས་བན་བཟོ་ད་པ་ཁག་འགན་ཕོག།

འོས་མན་དང་

༦༤.

ལ་གང་འག་་འགག་་དང་ ག་པོ�་བན་ང་དམག་་ ས་

༦༥.

བཙག་འ་དང་འལ་བ་་མ་་

༦༦.

འལ་ཡོད་ོང་ཁག་་བཙག་འ་བ་ང་མཉམ་འལ་པ་འ་ས་

ང་བཅའ་ག་དང་གས་ག་ར་་ བ་ང་བམ་བགས་འབད་ད།

འག་་བཙག་འ་བ་

ང་བ་་ན་ཁ་དཔ་བཟོ་ཐབས་དོན་ལས་

ང་ལས་ད་པ་ ཁ་ངས་ལངམ་འབད་བམ་བགས་འབད་ད།

འབད་

་བས་བ་ཏོག་ཏོ་

འ་འན་འཐབ་་་ཚན་མཉམ་བ་ག་འབད་་་

བཙག་འ་་བར་ཆད་དཔ་

བཙག་འ་འ་དཔོན་་དང་

གག་ཁར་ མན་འལ་དང་མཉམ་འལ་ གས་ཤོམ་ཐོག་་འབད་ད།
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ང་ས་བ་

མ༽

བཙག་འ་འན་ང་་བ།
༦༧.

བཙག་འ་འ་འན་འ་ མལ་ན་འབད་ བ་བད་ བད་བ་ བ་ོག་ ་ལས་བ་ར་
འབད་ཐབས་་ འན་ང་་བ་འ་ ས་ན་འ་དཔོན་་་ག་ཚང་ནང་དང་ དོན་ན་ཅན་་

བ་ང་ བད་བ་ བ་ོག་ ་ལས་ བཙག་འ་འ་འན་་བ་ན་་ ན་ཚོགས་་ག་
ཚང་་བ་་ག་བགས་འབད་ད།

ཙ༽

༦༨.

འན་ང་་བ་འ་ འན་ང་་བ་དོན་ལས་ ལག་བ་ནང་ཁ་གསལ་བད་ཡོད་པ་མ་གཞག་

༦༩.

འལ་ཡོད་འ་དཔོན་ཆ་མཉམ་་རང་ བཙག་འ་བས་་ ཕན་ས་་བ་བད་འལ་འཐབ་་

དང་འལ་ ག་བགས་འབད་་་་འཐབ་ད།

་མན་ན་་ འག་་བཙག་འ་བད་འན་ཁ་ང་་འ་ག་ོད་་ན།

བཙག་འ་ན་ོད་མ་གཞག།
༧༠.

༧༡.

བཙག་འ་ན་ོད་མ་གཞག་འ་ ་ས་༩-༩-༢༠༡༦

ན་ མག་བ་བ་་ས་༡༧-༡༠-༢༠༡༦ ན་་ང་་བ་དབང་ཡོད།

བཙག་འ་ས་

བཙག་འ་འ་དཔོན་་ འམས་་ ་ལས་ཚོགས་ན་ར་་ཆ་མཉམ་ས་རང་ བཙག་འ་

ན་ོད་མ་གཞག་དང་

ད།
ཚ༽

ལས་འ་བགས་

བཙག་འ་དང་འལ་བ་མས་གས་་ས་དས་མ་་་གནས་

ཚོགས་ན་ནམོ་- གང་་ངལ་གསོ།
༧༢.

་ས་༢༧-༩-༢༠༡༦ འ་ ོང་ཁག་༢༠ ནང་་ ཚོགས་ན་ནམོ་ནམ་ལས་ ལ་ཡོངས་་ངལ་

གསོ་ན་པ་གསལ་བགས་འབད་ད། ་གཡོག་ན་་ཆ་མཉམ་ས་རང་ ཚོགས་ན་ར་་ག་

འབད་ང་ ་མ་་ཚོགས་ན་བགས་པར་འ་་་ོ་འདོད་ཡོད་་་ མས་གས་་དས་

མ་ར་་ བཙག་འ་ངལ་གསོ་་ འོས་འབབ་དང་ན་པ་ན་ངས་་ངལ་གསོ་ན་ད།
ཛ༽

འམས་་དཔ་ ཡང་ན་ འམས་་གག་ངམ་ག་ལས་ད་པ་འམས་ངས།
༧༣.

འམས་�་གདམ་་་་ག་བགས་་མཐའ་མག་་ས་ངས་ལ་་

འམས་ངས་ག་

ནང་ གལ་ད་འམས་་ད་པ་གནད་དོན་འང་་ འག་་བཙག་འ་ན་ཚོགས་ས་
བར་་བ་འན་མ་ལ་ན་ ཕར་འང་་བ་དོན་ལཝ་ན།
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ཡང་

༧༤.

འམས་�་གདམ་་་་ག་བགས་་

གསལ་བགས་འབད་བ་མཐའ་མག་་ས་ངས་

ལ་་ འམས་་གག་ངམ་ག་ལས་ད་་འབད་བ་ན་ འམས་ངས་འ་ནང་

འག་་

བཙག་འ་བཅའ་མས་ ༢༠༠༨ ཅན་མ་དོན་ཚན་ ༥༧༥ དང་ ༥༧༦ མངའ་འོག་བད་་དང་
འལ་ དོ་འན་ད་པ་བཙག་འ་ནམ་་ འ་འན་འཐབ་་ན།

ཝ༽

ན་ཐབས།
༧༥.

བཙག་འ་འ་དཔོན་་ས་

བཙག་འ་དང་འལ་བ་མས་གས་་

བཅའ་ག་

གས་

ག་ ལམ་ོན་ག་ག་ ལག་བ་ བཀའ་་ ་ལས་བ་འན་་ས་མ་ཚད་པར་ བཙག་འ་

འ་འན་འཐབ་་ནང་་ བ་དོན་དང་ལམ་ོན་ཁ་ང་་དོན་ལས་ “ས་གནས་གང་་བཙག་འ་
༢༠༡༦ ་འ་འན་ཐབས་ལམ་” འ་ཡང་བ་ད།

ད་ས་ བ་འན་འ་ལ་བ་ནམོ་ལས་འ་བགས་ འག་་བཙག་འ་ན་ཚོགས་ས་ ས་གནས་གང་་
བཙག་འ་ལས་འཆར་་དང་ འ་དང་འལ་བ་གནད་དོན་ཆ་མཉམ་་བ་དོན་ ་མང་ཡོངས་་ལཝ་ན།
རང་གས་གནམ་ལོ་་ཕོ་ལ་ལོ་་བན་པ་་མ་ས་ག་གམ་ ་ལོ་༢༠༡༦ ་༨ པ་ས་༩ ་ལ།

(ས་ལ་་་ག་འན་)

འག་་བཙག་འ་ན་འན་་བ།
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