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འ�ག ་� ་བཙག ་འ� ་�ན ་
གས། 

ELECTI ON COM M ISSION OF B HUTAN 

(Ensuring Free, Fair & Democratic Elections & Referendums) 

�་�་�་/བ�་འ�ིན་-༠༡/༢༠༡༦/༦༧༩       �ི་�ས་༧-༡༠-༢༠༡༦ 

བ�་འ�ིན། 
 

�མ་�ག་�ོང་ཁག་�་ �ང་�མ་�ོམ་-ཀ་ཝང་-�ིང་བ�་-ན་རོ་-�ོས་འ�མས་�ངས་�ི་�ས་�ན་བཙག་འ�།  
 

༉ �་དབང་མངའ་བདག་�ན་པོ་��་ཞབས་ལས་ �ི་�ས་༣-༡༠-༢༠༡༦ �་ གནང་ཡོད་པ�་བཀའ་ཐམ་�ན་མོ�་
ད�ངས་དོན་�་ �ས་བ�ད་དང་ འ�ག་�་བཙག་འ��་བཅའ་�ིམས་༢༠༠༨ ཅན་མ�་དོན་ཚན་ ༥༧༧ དང་༥༧༩ ཅན་
མ་དང་འ�ིལ་ འ�ག་�་བཙག་འ�་�ན་ཚོགས་�ིས་ �མ་�ག་�ོང་ཁག་མངའ་འོག་�་  ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ��་
འ�མས་�ངས་ �ང་�མ་�ོམ་-ཀ་ཝང་-�ིང་བ�་-ན་རོ་-�ོས་�ི་�ས་�ན་བཙག་འ�་འ�་འ°ེན་འཐབ་¾་�་ �ས་�ན་
བཙག་འ��་ལས་འཆར་དང་ འ�མས་É�་གདམ་É་དང་འÌེལ་བ�་ཁ་གསལ་ བཙག་འ��་ཐོ་Ñག་ ཚོགས་ ན་འÒལ་
ཆ་ཚོགས་ ན་ས་�ངས་ ཚོགས་ ན་འ�་དཔོན་ ཚོགས་ ན་འÓན་Ôོང་ བ�་Õང་ �་ལས་ གཞན་Ö་×ིག་Ø�་བ�་
འ�ིན་གཤམ་འ�ད་Úར་Ûེལ་�་ཡང་   
 

ཀ༽ བཙག་འ��་ལས་འཆར། 

༡. �ང་�མ་�ོམ་-ཀ་ཝང་-�ིང་བ�་-ན་རོ་-�ོས་འ�མས་�ངས་�ི་ �ས་�ན་བཙག་འ��་�ས་Öངས་དང་
�ས་ཚོད་�ི་ལས་འཆར་འÝ་ གཤམ་འ�ད་Úར་�ན་�་ཡང་  

 

�ག་�མ་༡: བཙག་འ��་ལས་འཆར། 
 

ཨང་ ལས་འཆར་ �ི་�ས་ 
༡ �ས་�ན་བཙག་འ�་འ�་འ°ེན་ßི་དོན་�་ བཀའ་ཤོག་àབས་པ།  ༣-༡༠-༢༠༡༦ 

༢ 
འ�ག་�་བཙག་འ�་�ན་ཚོགས་�ིས་ �ས་�ན་བཙག་འ��་ལས་
འཆར་ßི་བ�་འ�ིན་Ûེལ་¾།  

༧-༡༠-༢༠༡༦ Ûེན་པ། 
༣ 

âད་ཚད་äན་པ�་འÖེམ་ཐོག་ཚོགས་ ན་åར་�་Ø་�ས་ Éས་æན་
འ�་དཔོན་�་ འÖེམ་ཐོག་ ན་ཤོག་�་ç་Ñག་གཏང་¾་འ�་བíགས།  

༤ 
འ�མས་É་Ø་�ས་ གདམ་É�་Ñག་ཆ་བíགས་¾་མཐའ་མïག་�ས་
Öངས།  

༡༣-༡༠-༢༠༡༦ པ་སངས། 
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༥ འ�མས་É�་གདམ་É་�་བðག་�བ།  

༡༤-༡༠-༢༠༡༦ Ûེན་པ། ༦ 
འ�མས་É་Ø་�ས་ བཙག་འ��་བòལ་བ×གས་མ་དóལ་ßི་ ç་
Ñག་བíགས་¾།   

༧ བཙག་འ��་བòལ་བ×གས་འ�་བíགས། 
༨ འ�མས་É་ལས་ôིར་འཐོན་ßི་མཐའ་མïག་�ས་Öངས། 

༡༦-༡༠-༢༠༡༦ ö་བ། 
༩ 

Éས་æན་འ�་དཔོན་ßིས་ འÖེམ་ཐོག་ ན་ཤོག་གཏང་¾་འ�་
བíགས།  

༡༠ 
Éས་æན་འ�་དཔོན་ßིས་ འÖེམ་ཐོག་ ན་ཤོག་�་ç་Ñག་æན་¾་ 
�ས་Öངས་/�ས་ཚོད་མïག།  

༡༡ བཙག་འ��་བòལ་བ×གས་མïག་བ÷་¾།  
༢-༡༡-༢༠༡༦ 
�ར་ü། °ོ་པ�་ý་ཚོད་༩ �། 

༡༢ འÖེམ་ཐོག་ ན་ཤོག་æན་¾�་þནམོ་/�ས་ཚོད་མïག།  
༣-༡༡-༢༠༡༦ 
པ་སངས། ôི་ÿ�་ý་ཚོད་༥ 
�། 

༡༣ 
ཚོགས་ ན་þནམོ། 
�བ་འÌས་བ!ོམས་¾།  

༤-༡༡-༢༠༡༦ Ûེན་པ། 

༡༤ 
�བ་འÌས་གསལ་བ×གས་འབད་�་ འ�ག་ ལ་པོ�་ཞབས་སར་ 
�བ་འÌས་�ན་འüལ་�ལ་¾།  

༥-༡༡-༢༠༡༦ þ་མ། 
༡༥ བཙག་འ��་བ"ར་Ñག་�ལ་¾་�ས་#ན་འ�་བíགས།  
༡༦ བཙག་འ��་ལག་âེར་གནང་¾།  
༡༧ བཙག་འ��་བ"ར་Ñག་�ལ་¾་�ས་#ན་མïག་བ÷། ༢༡-༡༡-༢༠༡༦ �ག་དམར། 

 

ཁ༽ འ�མས་É་Ø་�ས་ གདམ་É�་Ñག་ཆ་བíགས་ཐངས། 

༢. གདམ་É�་Ñག་ཆ་Ø་ �ི་�ས་༡༣-༡༠-༢༠༡༦ $ས་གཟའ་པ་སངས་�་ གདམ་É�་Ñག་ཆ་བíགས་¾་
མཐའ་མïག་�་�ས་Öངས་དང་བཅས་ཡོད་�་ནང་འ�ད་ �ས་�ན་བཙག་འ��་དོ་འÖན་འབད་¾་�་ 
གདམ་É་�བ་པ�་འ�མས་É་&ག་�ས་བíགས་ད�།  
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༣. གདམ་É�་Ñག་ཆ་Ø་ ད�ས་མ�་དང་འ�ིལ་ ཆ་ཚང་'ེ་ �ང་ðགས་དང་ É་འ�ོར་བ�ན་ðགས་�ི་
�ང་ðགས་བཅས་ གཤམ་འ�ད་�ད་ད�གས་བ(ད་པ�་འÌི་ཤོག་དང་)གས་བ(ད་ད�པ་Ø་ཡང་  
 

༣.༡. Éས་æན་འ�་དཔོན་འÌི་ཤོག་ཨང་ ༥ ཀ་པ་:  ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ��་�ས་�ན་བཙག་འ�་
�་ དོ་འÖན་འབད་�་འ�མས་É�་གདམ་É་�་Ñག་ཆ་ ད�ས་མ�་ཅན་Ø་ *ར་)གས་
དང་)གས།   
 

༣.༢. Éས་æན་འ�་དཔོན་འÌི་ཤོག་ཨང་ ༦ པ་:  ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ��་འ�མས་�ངས་ �ང་
�མ་�ོམ་-ཀ་ཝང་-�ིང་བ�་-ན་རོ་-�ོས་�ི་�ས་�ན་བཙག་འ��་དོན་�་ འ�མས་É་�་
གདམ་É་ཆ་འ+ག་�བ་ཡོད་པ�་É་འ�ོར།  

 
༣.༣. Éས་æན་འ�་དཔོན་འÌི་ཤོག་ཨང་ ༧ པ་- �ིར་བཏང་(ཇ་༡༠) འ�མས་É�་འབའ་གན 

(བཙག་འ�): �་/མོ་ར་ #ན་བßང་,ོན་ག�་&ག་ནང་ ད�ེ་�མ་ཅན་ßི་0ས་འ1གས་འ�ི་
2ེ་3ད་པ་ �ིམས་འ�ན་&ག་�ས་ Éས་འÓན་�བ་2ེ་ བཙོན་�ིམས་4ིན་5་3དཔ་�་ 
འÌེལ་ཡོད་�ིམས་�ི་འ�ན་ས་ལས་ 0ས་འ6ལ་བཙོན་�ིམས་4ིན་5་3ད་པ�་7ན་ཐོ་ ཡང་
ན་ 8གས་3ད་ལག་âེར་,ིས་5་ �ིམས་�ི་འ�ན་ས་ལས་གནང་བ�་འབའ་གན།  
 

༣.༤. 9་དÉས་གསལ་2ོན་འÌི་ཤོག་ཨང་ ༣ པ།  
༣.༥. �ལ་�ག་8གས་3ད་ལག་âེར། 
༣.༦. ,ིས་�བ་8གས་3ད་ལག་âེར། 
༣.༧. Õང་Ôོབས་8གས་3ད་ལག་âེར། (བཙག་འ��་དོན་�) 
༣.༨. ག0ན་ཐམ་ (གལ་�ིད་འÌེལ་བ་ཡོད་�་) 
༣.༩. "ས་�ག་�ན་ཁག་ འ�ག་É་འ�ོར་ཚོགས་!ེ་�ས་�ིན་ཡོད་པ�་ ×ིག་མ�ན་གíག་ལག་

མཐོ་�མ་;ོབ་<�་ལག་âེར་འÝ་ འ�ག་�་བཙག་འ�་�ན་ཚོགས་�ིས་ ཆ་འ+ག་�བ་པ�་
É་འ�ོར་Ñ་�།  

༣.༡༠. �ན་ཁག་/ལས་=ངས་/ལས་!ེ་�་འ�་འÓན་ßིས་ འགན་Öོལ་བཀའ་ ་ (གལ་�ིད་འÌེལ་
བ་ཡོད་�་)  

༣.༡༡. ཚོང་འÌེལ་/âད་�ག་�ད་གཡོག་པ�་ལག་âེར་ßི་ འགན་ལན་འÌི་ཤོག། 
 



Page 4 of 20 

 

༤. �ས་�ན་བཙག་འ�་འÝ་�་ དོ་འÖན་འབད་�་འ�མས་É་&ག་ འ�ག་�་བཙག་འ��་བཅའ་�ིམས་
༢༠༠༨ ཅན་མ�་དོན་ཚན་༢༠༩ (ཁ) པ་དང་འ�ིལ་ འÝ་ཡང་ �ི་�ས་༡༣-༡༠-༢༠༡༦ $ས་གཟའ་པ་
སངས་�་>་�ང་�ན་�་�་ �ས་�ན་བཙག་འ�་འÝ་�་�ས་#ན་>་�ང་�་ གçང་འÓན་ཚོགས་པ་དང་ 
äོག་ôོགས་ཚོགས་པ�་ ཐོ་བ(ད་�བ་པ�་འ�ས་�་&ག་'ེ་འོང་ད�པ་�ན།  

ག༽ གདམ་É�་བðག་�བ། 

༥. འ�མས་É་Ø་�ས་ གདམ་É�་Ñག་ཆ་བíགས་ཡོད་�་�་ Éས་æན་འ�་དཔོན་ßིས་ བཙག་འ�་�ན་
ཚོགས་�་ འÌེལ་བ་འཐབ་ཐོག་ལས་ བðག་�བ་འ�་འ°ེན་འཐབ་ད�།  

༦. 9་དÉས་གསལ་2ོན་ßི་བ�ན་ད?ད་འབད་ཐངས་འÝ་ བཙག་འ�་�ན་ཚོགས་�ིས་Ûེལ་ཡོད་�་ @་
འབབ་ཅན་ßི་�་གནས་འཆང་�་༢༠༠༩ ཅན་མ་དང་འÌེལ་ ༢༠༡༣ ßི་བཙག་འ��་དོ་འÖན་འབད་�་
�་འ�མས་É་Ø�་9་དÉས་གསལ་2ོན་ßི་ད�ེ་�བ་ལམ་2ོན་×ིག་དང་ འ�ག་�་བཙག་འ��་བཅའ་
�ིམས་༢༠༠༨ ཅན་མ�་དོན་ཚན་༡༦༣-༡༧༤ ßི་ལག་æན་དÉས་འཐབ་དང་འÌེལ་བ�་ལམ་2ོན་×ིག་
དང་འ�ིལ་འབད་ད�།  

༧. བཙག་འ��་གནད་དོན་�་གསལ་2ོན་འབད་བ�་ བðག་�བ་8གས་3ད་འÝ་�་ ཆ་འ+ག་གནས་�མ་
འÝ་ Éས་æན་འ�་དཔོན་�་ གདམ་É�་Ñག་ཆ་བíགས་པ�་�ས་ཚོད་Aབས་ ཡོངས་འÌེལ་ནང་
གསལ་2ོན་འབད་བཞག་འོང་།   

༨. ,ིས་�བ་8གས་3ད་འÝ་  ལ་གçང་,ིས་�བ་དབང་འÓན་ßིས་ ལམ་�གས་བཟོ་ཡོད་ལས་ཐོབ་�་�་
འ°་འÝ་ གདམ་É�་Ñག་ཆ་བíགས་པ�་�ས་ཚོད་Aབས་བíགས་ད�པ།  

 

༩. ×ིག་མ�ན་གíག་ལག་མཐོ་�མ་"ས་ཚད་É་འ�ོར་འÝ་  ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ�་  ལ་ཡོངས་ཚོགས་!ེ་ 
ཡང་ན་ �ོམ་དཔོན་ßི་བཙག་འ��་དོ་འÖན་འབད་�་འ�མས་É�་དོན་�་ "ས་ཡོན་âད་ཚད་�ི་ད�ས་
མ�་༢༠༡༦ ཅན་མ�་Aོར་ འ�ག་�་བཙག་འ��་བཅའ་�ིམས་༢༠༠༨ ཅན་མ�་དོན་ཚན་ ༡༧༦(ང) 
༡༧༧(༧) �་ལས་༡༧༨ (ང) པ་Ø�་ད�ངས་དོན་འÖེལ་བཤད་དང་ ལག་æན་དÉས་འཐབ་ལམ་2ོན་
×ིག་Ñག་དང་འ�ིལ་ད�།  

  �ན་ÿང་ �ི་ཚོགས་བཙག་འ��་དོན་�་ Éས་æན་འ�་དཔོན་ßིས་ Øལ་མ�ན་ཆ་འ+ག་�བ་པ�་ 
གདམ་É�་འ�མས་É་འÝ་�ས་ བཙག་འ��་དབང་འÓན་ལས་ ད�གས་བསལ་བ(ད་âབ་ཡོད་ན་མ་
གཏོགས་ �་�ན་བཏོན་ད�པ་3ད།  
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༡༠. ཚོང་འÌེལ་/âད་�ག་�ད་གཡོག་པ�་ལག་âེར་ßི་ འགན་ལན་འÌི་ཤོག།  

 

ང༽ འ�མས་É་ལས་ôིར་འཐོན་མཐའ་མïག་�ས་Öངས། 

༡༡. འ�མས་É་ལས་ôིར་འཐོན་ßི་མཐའ་མïག་�ས་Öངས་འÝ་ འ�ག་�་བཙག་འ��་བཅའ་�ིམས་༢༠༠༨ 
ཅན་མ�་དོན་ཚན་༢༢༥ དང་འ�ིལ་ �ི་�ས་༡༦-༡༠-༢༠༡༦ $ས་གཟའ་ö་བ�་ôི་ÿ�་ý་ཚོད་༥ �་
�ན།  

 

ཅ༽ འ�མས་�ངས། 

༡༢. འ�མས་�ངས་འÝ་�་ཁ་གསལ་Ø་ �ས་�ན་བཙག་འ��་འ�་འ°ེན་�་ གཤམ་གསལ་�ན་�་Ø་ཡང་  
 

 �ག་�མ་༢: འ�མས་�ངས་དང་Éས་æན་འ�་དཔོན་ßི་ཁ་གསལ། 

ཨང་ �ོང་ཁག 
 ལ་ཡོངས་ཚོགས་
འ�B་འ�མས་
�ངས། 

Cེད་འོག/�ོམ་!ེ། Éས་æན་འ�་དཔོན་ßི་Ñག་ཚང་ཁ་
གསལ། 

༡ �མ་�ག། 
�ང་�མ་�ག་�ོམ་
- ཀ་ཝང་- �ིང་
བ�་-ན་རོ་-�ོས།  

ཀ༌ཝང་། 
�ག་འÓན་དབང་མོ།  
འ�ལའ�ིན་ཨང་: ༡༧༨༣༩༩༨༥ 
Email Address: 
rwangmo@punakha.gov.bt 

�ིང་བ�། 
ན་རོ། 
�ོས། 
�ང་�མ་�ོམ། 

 

ཇ༽ བཙག་འ��་ཐོ་Ñག། 

༡༣. �ས་�ན་བཙག་འ�་འÝ་�་ བཙག་འ��་ཐོ་Ñག་དང་འÌེལ་བ�་ཆ་བཞག་�་�ས་Öངས་འÝ་ �ི་ལོ་
༢༠༡༦ ö་༡༠ པ�་�ས་༡ �་�ན། �་འབདཝ་ལས་ �ི་ལོ་༢༠༡༦ ö་༡༠ པ�་�ས་ ༡ �་ Ôེས་
ལོ་བF་བ ད་ལང་�་ཆ་མཉམ་རང་ ཚོགས་ ན་åར་�་&ག་�ན་པ�་ ད�ས་མ��་ལོ་ཚད་Hང་ཤོས་�ི་
འོས་འབབ་ཡོདཔ་�ན། 

 

༡༤. �ི་ལོ་༡༩༥༡ ö་༩ པ�་�ི་�ས་༣༠ �་Iལ་ལས་Ôེས་�་དང་ �ི་ལོ་༡༩༩༡ ö་༩ པ�་�ས་༣༠ �་>་
�ང་�་Ôེས་ཡོད་�་ ཐོ་བ(ད་�བ་པ�་ཚོགས་ ན་åར་�་&ག་ འ�ས་�ན་བཙག་འ�་འÝ་�་དོན་ལས 
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འ�མས་É་'ེ་ གདམ་É་བཏོན་¾་�་ Ôེས་ལོ་མཐོ་ཤོས་(༦༥) དང་ དམའ་ཤོས་(༢༥) �་ད�ས་མ�་
äནམ་�ན།  

 

༡༥. �་བ*མ་'ེ་ འ�མས་�ངས་འÝ་ནང་ �་,ིས་ཐོ་བ(ད་�བ་པ�་ཚོགས་ ན་åར་�་&ག་ �ི་ལོ་༡༠༡༥ 
ö་༩ པ�་�ི་�ས་༣༠ �་ ཡང་ན་ ��་>་�ང་�་ ཐོ་བ(ད་འབད་�་ཡོད་པ་&ན་ ཚོགས་ ན་åར་�་ 
ཡང་ན་ འ�མས་É་&ག་འབད་¾་�་ �ས་#ན་ßི་ད�ས་མ�་äནམ་�ན།   

 

༡༦. �ང་�མ་�ོམ་-ཀ་ཝང་-�ིང་བ�་-ན་རོ་-�ོས་འ�མས་�ངས་�ི་ �ས་�ན་བཙག་འ��་ཐོ་Ñག་7ན་7ན་
Ìིས་འÝ་ �ི་�ས་༢༧-༩-༢༠༡༦ �་ �་མང་བðག་�བ་དོན་�་ ཐོབ་བJོད་དང་དགག་ཆ་བ(ད་¾་�་ 
Ûེལ་5་ཡོད། ཚོགས་ ན་þནམོ་རན་¾་�་ þན་Öངས་Kམ་L�་>་�ང་�ན་�་ �ི་�ས་༦-༡༠-༢༠༡༦ 
�་Iལ་ལས་ བཙག་འ��་ཐོ་Ñག་འÝ་�་ Mར་བFས་Nབ་�་Oག། �ན་ÿང་ �མ་�ག་�ོང་ཁག་
བཙག་འ��་Ñག་ཚང་ཁག་�ས་ ཚོགས་ ན་åར་�་Éས་འÓན་འ°་པར་Ø་ æན་མ་Øགས་པར་ཡོད་
�་Ø་�་ ཚོགས་ ན་þནམོ་Aབས་�་ཡང་ འ�ོ་མ�ད་�་རང་ བ�་བPམ་འབད་ད�།  

༡༧. བཙག་འ��་ཐོ་Ñག་མཐའ་ད?ད་འÝ་ �ི་�ས་༡༣-༡༠-༢༠༡༦ �་ནང་འ�ད་ Éས་æན་འ�་དཔོན་Ø་
�་�ིན་¾་དང་ འÝ་�་འ°་འÝ་འ�མས་É་Ø་�་ �ི་�ས་༢༧-༡༠-༢༠༡༦ �་�ིན་¾་�ན།     

ཉ༽ བཙག་འ��་Qན་�ོད་Rམ་གཞག། 

༡༨. བཙག་འ��་Qན་�ོད་Rམ་གཞག་འÝ་ �ི་�ས་༧-༡༠-༢༠༡༦ $ས་གཟའ་Ûེན་པ་ལས་འ�་བíགས་ 
�ས་�ན་བཙག་འ��་�བ་འÌས་གསལ་བ×གས་ �ི་�ས་༡༧-༡༠-༢༠༡༦ $ས་གཟའ་Ûེན་པ་Øན་ßི་
�ང་�་âབ་དབང་ཡོད།              

༡༩. བཙག་འ��་འ�་དཔོན་Ø་ འ�མས་É་ �་ལས་ཚོགས་ ན་åར་�་ཆ་མཉམ་ßིས་རང་ བཙག་འ��་
Qན་�ོད་Rམ་གཞག་དང་ བཙག་འ�་དང་འÌེལ་བ�་�ིམས་�གས་ བཅའ་Ñག་དང་×ིགས་ག�་ 
ལམ་2ོན་×ིག་Ñག་Ø་�་ད�ངས་དོན་Ø་�་གནས་ད�།  

༢༠. བཙག་འ�་དང་འÌེལ་བ་ཡོད་�་ཆ་མཉམ་ßིས་རང་ བཙག་འ�་ ཡང་ན་ བòལ་བ×གས་�ི་དོན་�་ 
�་!ེ་བ�་བ9ད་འÝ་ལག་æན་འཐབ་Oག་¾་�ན་ÿང་ བཙག་འ�་�ིམས་�གས་ བཙག་འ��་Qན་
�ོད་Rམ་གཞག་ �ག་པར་�་ཡང་ འ�ག་�་�་!ེ་བ�་བ9ད་བཅའ་Ñག་༢༠༡༥ ཅན་མ་དང་འ�ིལ་
ལག་æན་འཐབ་ད�།  
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ཏ༽ བཙག་འ��་Qན་�ོད་Rམ་གཞག། 

༢༡. འ�མས་É་&ག་�ས་ Éས་æན་འ�་དཔོན་ལས་ �་/མོ་ར�་གདམ་É་ཆ་འ+ག་�བ་པ�་Iལ་�་ 
བཙག་འ��་བòལ་བ×གས་འ�་བíགས་Oག།   

༢༢. འ�མས་É་&ག་�ས་ Éས་æན་འ�་དཔོན་ལས་གནང་བ་�བ་ཡོད་�་ བཙག་འ��་ལས་འཆར་ßི་འ°་ 
Ú་ðོག་པ་�་�ིན་ཡོད་�་དང་འ�ིལ་ བཙག་འ��་བòལ་བ×གས་འ�་འ°ེན་འཐབ་ད�།  

༢༣. བཙག་འ��་བòལ་བ×གས་འÝ་ བཙག་འ��་�ིམས་�གས་�་དམ་དམ་'ེ་གནས་ད�པ་དང་  
ད�གས་བསལ་�་ འ�ག་�་�ིད་དོན་ཚོགས་པ�་བཅའ་Ñག་༢༠༡༥ ཅན་མ�་དོན་ཚན་༧.༧ པ་དང་
འ�ིལ་ Éས་æན་ཡོད་པ�་འ�མས་É་�ས་མ་ཚད་པར་ Éས་æན་འ�་དཔོན་ßིས་གནང་བ་�བ་པ�་ 
འÌེལ་ཡོད་ཚོགས་པ�་�ི་འོག་ Cེད་འོག་ འ�མས་�ངས་ �་ལས་ �ོང་ཁག་འ�་འ°ེན་པ་Ø་,ིས་བ�་ 
É་ཚབ་འÝ་�ས་ Nངམ་&ག་འ�་འ°ེན་འཐབ་ད�།   

༢༤. �ིམས་�གས་དང་འ�ིལ་ ཆ་མཉམ་ßིས་རང་ ས་གནས་གçང་�་བཙག་འ�་ལས་�བ་པ�་�་གནས་
འཆང་�་Ø་,ིས་5་ བཙག་འ�་འÝ་�་དོན་�་ འ�མས་É་ ཡང་ན་ �ིད་དོན་ཚོགས་པ�་དོན་�་ ཡང་
ན་  བ་འགལ་�་ བཙག་འ��་བòལ་བ×གས་�་ ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ ཐད་ཀར་�ན་པ�་ཐོག་ལས་ 
བòལ་ Öལ་གཏོགས་འབད་�་ བòལ་བ×གས་འབད་�་Oག།  

འ�མས་É་Ø་�ས་ �་དམངས་གསལ་བཤད་འབད་¾་�་ �ི་Sོམས་འཛོམས་འ�།  

༢༥. ཚོགས་ ན་åར་�་Ø་ འ�མས་É་$་$་བ�ན་ßི་གསལ་བཤད་ཉན་¾་�་ འཛོམས་འ�་Uངས་མང་རབས་
&ག་ནང་ སོ་སོར་འབད་ ཡང་བÔར་�་འོང་ད�་པ�་ �་2བས་མ་བ�ཝ་Ø་བཀག་ཐབས་�་ དོ་འÖན་
འབད་�་འ�མས་É་Ø་�ས་ ཚོགས་ ན་åར་�་Ø་�་ གསལ་བཤད་འབད་¾་�་�་Aབས་ འ°་མཉམ་
ཐོབ་ཐབས་�་ Éས་æན་འ�་དཔོན་ßིས་ འÌེལ་ཡོད་བཙག་འ��་འ�་འ°ེན་པ་Ø་དང་ བ�་Õང་
མཉམ་འÌེལ་པ་Ø་དང་ག&ག་ཁར་ Öོས་བVན་ཐོག་ Cེད་འོག་ ཡང་ན་ �ོང་ཁག་�ོམ་!ེ་$་$་བ�ན་
ßི་འ�མས་�ངས་Ø་ནང་ �ི་Sོམ་འཛོམས་འ��་Ö་×ིག་འབད་ད�། 

༢༦. �ི་Sོམ་འཛོམས་འ�་འÝ་ བཙག་འ��་བòལ་བ×གས་�ི་�ི་Sོམ་འཛོམས་འ�་འ�་འ°ེན་འཐབ་¾་ལམ་
2ོན་×ིག་Ñག་༢༠༡༥ ཅན་མ་དང་འ�ིལ་ འ�་འ°ེན་འཐབ་ད�།  

�་དམངས་ཞལ་འཛོམས་ âིམ་Wོ་བཤལ་ßི་བòལ་བ×གས་ ཡང་ན་ �་དམངས་ÿ་×ིག།  
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༢༧. �་དམངས་ཞལ་འཛོམས་ âིམ་Wོ་བཤལ་ßི་བòལ་བ×གས་ ཡང་ན་ �་དམངས་ÿ་×ིག་Ø་ �ིམས་
�གས་�ི་ད�ངས་དོན་Ø་དང་ Qན་�ོད་Rམ་གཞག་Ø་དང་འ�ིལ་ད�་པ�་�ར་ བòལ་བ×གས་�ི་
ལས་འཆར་Úར་�་འབད་ད�པ་མ་ཚད་ Xམ་འ�ར་ལག་æན་འÝ་ Éས་æན་འ�་དཔོན་ßི་གནང་བ་ཐོག་
འཐབ་ད�།  

༢༨. âིམ་Wོ་བཤལ་ßི་བཙག་འ��་བòལ་བ×གས་འÝ་ ôི་ÿ�་ý་ཚོད་༦ �་Iལ་ལས་དང་ °ོ་པ�་ý་ཚོད་
༦ �་>་�ང་�་འབད་�་Oག།  

Øལ་�ན་ßི་མ་དóལ་གཏོང་æན།  

༢༩. དóལ་ཁང་ ཡང་ན་ དóལ་འÌེལ་གíག་!ེ་ཆ་མཉམ་ßིས་རང་ བཙག་འ�་འÝ་�་དོ་འÖན་འབད་�་
འ�མས་É་&ག་�་,ིས་�་,ིས་5་ Øལ་མ�ན་ßི་མ་དóལ་གཏོང་æན་འབད་�་ཡོདཔ་�་མཐོང་�་ 
བཙག་འ�་�ན་ཚོགས་�་Sན་ç་འབད་¾�་འགན་ཕོག།  

�ན་3ད་2ོང་པ�་Zོ་2ོན་མ་Oགཔ།   

༣༠. འ�མས་É་ �ིད་དོན་ཚོགས་པ་ �་ལས་འÌེལ་ཡོད་ཆ་མཉམ་ßིས་རང་ �་མང་�་ ཡང་ན་ ཚོགས་
 ན་åར་�་Ø་�་ བཙག་འ��་བòལ་བ×གས་�་འོང་ཐབས་དོན་ལས་ བ[ས་�་ ཡང་ན་ ཁམས་
གསོ་�ིན་¾་ �ན་Zོད་འབད་¾་ O་མ་�ིན་¾་ དགའ་ཚོར་ßི་ལོག་འབད་¾་ @ན་ཇ་དང་\་Ø་བ�་
བPམ་འབད་¾་Ø་ག་¾་ཡང་འབད་�་Oག།  

འདས་པ�་�ད་བJོད་ ཡང་ན་ འདས་པ�་�བ་འÌས་Ø་;བ་མ་Oགཔ།    

༣༡. འ�མས་É་ གçང་ ཡང་ན་ གçང་�ན་དབང་འÓན་ ལས་ཚོགས་ ཡང་ན་ É་Nང་ག་�ས་རང་འབད་
ÿང་ མཐོང་ཐོས་བཟོ་བ]ན་ ཡང་ན་ �ོག་བ^ན་ཆ་ཤས་2ོན་¾་Ø་�་Oག་¾་དང་ མཐོང་ཐོས་བཟོ་
བ]ན་གང་ÿང་&ག་�ས་ཐོག་ལས་ འ�མས་É་&ག་�་É་2ོན་Øགསཔ་,ིས་5་ གçང་ ཡང་ན་ �་
མང་ཞབས་ཏོག་�ས་ ད�གས་བསལ་འ�མས་É་�་འདས་པ�་�བ་འÌས་གསལ་2ོན་འབད་Øགས་པ�་ 
Ñག་ཐོག་ ཡང་ན་ པར་�ས་ཅན་ßི་ཅ་ཆས་Ø་ གསལ་2ོན་/བ�་བPམ་འབད་¾་Ø་�་Oག།  

�ི་འོག་འ�ས་�་&ག་�ས་ འ�ལ་བÔོད་ ཡང་ན་ གçང་འÌེལ་བÚ་Aོར་མ་Oགཔ།     

༣༢. �ང་�མ་�ག་�ོམ་!ེ་�་ས་གནས་�་ག�་བíགས་འབད་�་ཡོད་པ�་ Ñག་ཚང་ནང་འßོ་¾་དང་ Éས་
æན་འ�་དཔོན་ལས་ >་�ང་�་གནང་བ་�་ན་ཐོག་ �ིམས་�གས་དང་འ�ིལ་ �་ཐབས་3ད་པ�་



Page 9 of 20 

 

གནས་2ངས་Ø་�་�གས་ན་མ་གཏོགས་ �་�ན་ བཙག་འ��་�ས་#ན་Aབས་ འ�མས་�ངས་ནང་�་ 
�ི་ཚོགས་�ི་འ�ས་�་ ཡང་ན་ �ིད་དོན་ཚོགས་པ�་ལས་�ེདཔ་Ø་�ས་ འ�ལ་བÔོད་འཐབ་¾་ �་
དམངས་_ང་འཛོམས་འབད་¾་ ཡང་ན་ གçང་འÌེལ་བÚ་Aོར་Ø་འབད་�་Oག།  

�ིད་དོན་ཚོགས་པ�་ལས་�ེདཔ།     

༣༣. �ས་�ན་བཙག་འ�་འÝ་�་ཐད་ �ིད་དོན་ཚོགས་པ་$་$་�ས་ བཙག་འ��་བòལ་བ×གས་ནང་Öལ་
གཏོགས་འབད་¾་�་ ས་གནས་�ི་ “ལས་�ེདཔ” ཡང་ན་ “ བ་Ôོར་པ་” བ!ོམས་༢༦ $་ལས་�ག་
བཞག་�་Oག་�་ནང�་  

 (༡) �ོང་ཁག་�་དོན་�་ག&ག།  
 (༢) འ�མས་�ངས་�ི་དོན་�་ག&ག།  
 (༣) �ོས་ ན་རོ་ �ིང་བ�་ ཀ་ཝང་Cེད་བ�་�་དོན་�་ �་Éམ་$།  
 (༤) �ི་འོག་བ!ོམས་༢༠ ནང་�་ �་Éམ་$།(Cེད་འོག་༥ $་བ�ན་�) 

༣༤. �ང་འ�ད་ དོན་ཚན་༣༣ པ�་ནང་�་ Éས་འÓན་�བ་པ�་ ཐོ་བ(ད་�བ་པ�་�ིད་དོན་ཚོགས་པ�་ 
“ལས་�ེདཔ་” ཡང་ན་ “ བ་Ôོར་པ་” འÝ་�ས་ བཙག་འ��་བòལ་བ×གས་འ�་འ°ེན་འཐབ་པ�་
འགན་=ར་འབག་Aབས་�་ ཨ་ðགས་རང་ འ�ག་�་བཙག་འ�་�ན་ཚོགས་�ིས་ བ�་འ�ིན་ཨང་ �་
�་�་/བ�་འ�ིན་-༠༡/༢༠༡༣/༤༠༦༩ �ི་�ས་༡༠-༦-༢༠༡༣ ཅན་མ�་ཐོག་ �་མང་�་Ûེལ་ཡོད་�་དང་
འ�ིལ་ “ལས་�ེད་པ” ཡང་ན་ “ བ་Ôོར་པ” `ར་མ་གཏོགས་ “ཚོགས་པ་” `ར་;བ་�་Oག།   

༣༥. �ིད་དོན་ཚོགས་པ་ འ�མས་É་ ཡང་ན་ གནང་བ་�བ་པ�་É་ཚབ་&ག་�ས་ �ས་�ན་བཙག་འ�་འÝ་
�་Aབས་ Éས་æན་འ�་དཔོན་ལས་ གནང་བ་æན་པ�་Iལ་�་ བཙག་འ��་བòལ་བ×གས་�ི་ལས་
དོན་ཆ་མཉམ་རང་ འ�་འ°ེན་འཐབ་Oག།    

༣༦. འ�མས་É་ ཡང་ན་ �ིད་དོན་ཚོགས་པ་&ག་�ས་ བAོ་བཞག་འབད་བ�་ “ལས་�ེདཔ་” ཡང་ན་ 
“ བ་Ôོར་པ་” &ག་�ས་ བཙག་འ��་བòལ་བ×གས་འ�་འ°ེན་འཐབ་¾་�་ �་/མོ་ར�་ཚོགས་པ་
�ས་ É་Zོད་É་ðགས་Zོད་�་དང་ གཞན་�་Éས་æན་འ�་དཔོན་ßིས་Zོད་�་འÝ་ �ས་9ན་�་རང་
དང་ག&ག་ཁར་འབག་ད�།  

༣༧. གནང་བ་3ད་པ�་�་Éམ་ག་འབད་ÿང་&ག་�ས་ བཙག་འ��་བòལ་བ×གས་�ི་ལས་དོན་འཐབ་ཡོདཔ་
�་མཐོང་�་ བཙག་འ��་�ིམས་�གས་ལས་འགལ་བ�་,ོད་བ"ར་འབད་¾་�་ བཙག་འ��་འ�་
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དཔོན་Ø་�་ ཡང་ན་ བཙག་འ��་×ིག་གཡོག་�་ཡོད་པ�་ བཙག་འ��་བ�་Õང་�་Sན་ç་འབད་
ད�།   

É་ཚབ་ ཡང་ན་  བ་Ôོར་པ�་Qན་�ོད།     

༣༨. རང་སོ�་བཙག་འ��་É་ཚབ་དང་ ལས་�ེདཔ་/ བ་Ôོར་པ་Ø་�ས་ �ིམས་མ�ན་བཙག་འ��་b་�གས་
འ�་འ°ེན་འཐབ་¾་ནང་ བར་དPོགས་Nབ་པ་ ཡང་ན་ རང་མོས་དང་Rམ་དག་�་བཙག་འ��་�་བ�་
�་ བར་ཆད་འབད་བ་དང་ ཐོ་ཕོག་ཡོདཔ་�་ འབད་ད�པ་�་མ་འབད་བར་བཞག་པ་ ཡང་ན་ འབད་
མ་ད�པ་�་འབད་ཡོད་པ�་�་�ོད་�ི་འ�ི་བ་འÝ་ འ�མས་É་�་ཕོག།    

�ང་གནས་ ðགས་མཚན་ É་ðགས་ ཡང་ན་ བ�་མཚོན་2ོན་མ་Oགཔ།  

༣༩. �་É་ག་�ས་ཡང་ �ང་གནས་ �་གནས་ གནས་�མ་ བཏབ་¾་ འགན་ðགས་ དཔའ་ðགས་བཏགས་
¾་Ø་�་Oག་¾་དང་ འ�མས་É་ É་ཚབ་ ཡང་ན་  བ་Ôོར་པ་འÝ་�ས་ བòལ་བ×གས་Aབས་�་ 
ལག་æན་�ིད་¾་�ན་པ�་ �་É་ འ�ལ་འ�ར་ É་Nང་�་@་ཕན་ཡོདཔ་�་ c་མ�་�་གནས་འཆང་
བ�་བ�་མཚོན་ É་ðགས་ ཡང་ན་ མཚོན་�ེད་གཞན་གང་ÿང་&ག་�་བ�་2ོན་Ø་�་Oག།  

༤༠. བཙག་འ��་�ས་Aབས་�་ Éས་æན་འ�་དཔོན་ßི་Ñག་ཚང་དང་ ས་གནས་འÝ་ བཏབ་d་ འགན་
ðགས་དང་ དཔའ་ðགས༌བཏགས་མ་ད�་པ�་ས་གནས་&ག་�་ག�་བíགས་འབད་ད�།  

བཙག་འ��་བòལ་བ×གས་ ཚོགས་ ན་མ་བíགས་པ�་�ང་�་ý་ཚོད་༤༨ �་ བཀག་དམ།  

༤༡. བཙག་འ��་བòལ་བ×གས་འÝ་ ཚོགས་ ན་འ�་བíགས་¾་�་ �ས་ཚོད་གཏན་འ@ལ་×ིག་པ�་ ý་
ཚོད་༤༨ �ི་>་�ང་�་ བཀག་ཆ་འབད་ད�།  

བཙག་འ��་བòལ་བ×གས་མ་དóལ། 

༤༢. འ�མས་É་&ག་�་ Éས་æན་འ�་དཔོན་ßིས་ �་/མོ་ར་གདམ་É�་ཆ་འ+ག་�བ་པ�་Iལ་�་ བཙག་
འ�་�ན་ཚོགས་�ིས་ བཙག་འ��་བòལ་བ×གས་མ་དóལ་ßི་བÔར་�བ་ཐོག་ བ�་འ�ིན་ཨང་ �་
�/e་�་fཕ་°ི་/༠༨/༢༠༡༢/༣༩༤ �ི་�ས་༢༠-༩-༢༠༡༢ ཅན་མ་Ûེལ་ཡོད་�་དང་འ�ིལ་  དóལ་Pམ་ 
༡༣༠,༠༠༠/- �་ཚད་ག�་ཐོག་ བཙག་འ��་བòལ་བ×གས་མ་དóལ་ཐོབ་¾�་âད་ཚད་ཡོད།  

༤༣. འ�མས་É་&ག་�ས་ བཙག་འ�་�ན་ཚོགས་ལས་ མཐོ་ཚད་དóལ་Pམ་༢༦༠,༠༠༠/- �་ཚད་ག�་
བ(ད་�་ �་མང་�་བ�་འ�ིན་Ûེལ་ཡོད་�་ འÝ་ཡང་ དóལ་Pམ་༡༣༠,༠༠༠/- འÝ་ བཙག་འ��་
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བòལ་བ×གས་དོན་�་  ལ་ཁམས་�ི་�ིན་�་དང་ དóལ་Pམ་༡༣༠,༠༠༠/- འÝ་ གནང་བ་ཡོད་པ�་
འོང་འབབ་�ི་འཐོན་=ངས་ལས་ཐོབ་པ�་ ཚོགས་པ་�་མ་དóལ་ནང་ལས་བཏང་ཡོད་�་ལས་�ག་�་Oག།  

༤༤. འ�མས་É་&ག་�ས་ གནང་བ་ཡོད་པ�་འཐོན་=ངས་མ་Ñན་པ�་ ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ཐར་ཀར་�ན་པ�་
མ་དóལ་3དཔ་gས་བ�ན་བཟོ་2ེ་ གཏང་Oག་པ�་བཙག་འ��་གནད་དོན་དང་ གནང་བ་ཡོད་པ�་མཐོ་
ཚད་ནང་འ�ད་�་ཟད་འÖོ་གཏང་ད�།  

བཙག་འ��་བòལ་བ×གས་ཟད་Öོན་Sན་ç། 

༤༥. འ�མས་É་&ག་�ས་ བཙག་འ��་ཟད་Öོན་ßི་,ིས་��་Sན་ç་འÝ་  ལ་ཡོངས་Ú་ðོག་པ་�་ �/མོ་
ར�་བðག་�བ་�་ བ�ན་�མ་བ�ན་�་�ལ་ད�པ་དང་ བཙག་འ�་�བ་ÿང་མ་�བ་ÿང་ བòལ་
བ×གས་�ི་,ིས་��་Sན་ç་འÝ་ �ད་ད�གས་བ(ད་པ�་�་�མ་དང་འ�ིལ་ བཙག་འ��་�བ་འÌས་
གསལ་བ×ལགས་འབད་བ�་þན་Öངས་༣༠ �་ནང་འ�ད་ བཙག་འ�་ལས་�བ་པ�་�་གནས་ལས་ 
âད་ཚད་3དཔ་�་�་འßོ་¾་དོན་ལས་དང་ ཡང་ན་ འ�མས་É་འÝ་ མ་འོངས་པ�་བཙག་འ�་ནང་ 
âད་ཚད་3དཔ་�་ �་འhར་¾�་དོན་ལས་ བཙག་འ��་བòལ་བ×གས་ཟད་Sན་ç་འÝ་�ལ་ད�།།  

�་མང་,ོད་འÖན།  

༤༦. འ�མས་É་Ø་�་བར་ན�་ �་མང་,ོད་འÖན་འÝ་ �ོང་ཁག་བཙག་འ�་Ñག་ཚང་དང་ འ�ག་ ང་
བ×གས་ལས་འÓན་ßིས་ འ�མས་�ངས་ནང་�་'ེ་ �ི་ཚོགས་བཙག་འ��་�་མང་,ོད་འÖན་འ�་
འ°ེན་ལམ་2ོན༌×ིག༌Ñག༌༢༠༡༢ ཅན་མ་དང་འ�ིལ་ འ�་འ°ེན་ßི་Ö་×ིག་འཐབ་ད�།  

བཙག་འ��་གསལ་བ×གས།   

༤༧. བཙག་འ��་གསལ་བ×གས་  ལ་ཁམས་�ི་མ་དóལ་ཐོག་འབད་ད�པ་འÝ་ བཙག་འ��་གསལ་
བ×གས་×ིགས་ག�་�་ལག་æན་དÉས་འཐབ་ཐབས་ལམ་ ༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འ�ིལ་ བཟོ་བ(ད་
འབད་ད�།   

ཐ༽ �ིད་དོན་ßི་�ང་�་བçགས་ད�པ་དང་ �ིད་དོན་དང་འÌེལ་3ད་བçགས་ད�པ།    
འ�མས་�ངས་ནང་�་ Oས་ôོགས་�ི་ལས་དོན་ ཡང་ན་ གçང་�་ལས་དོན་Ø།    
༤༨. �་མང་_ང་འཛོམས་དང་འÌེལ་བ�་ Oས་ôོགས་ལས་དོན་ ཡང་ན་ གçང་�་ལས་དོན་Ø་ འ�མས་

�ངས་འÝ་ནང་ �ས་�ན་བཙག་འ�་འÝ་�་Aབས་�་ འ�་འ°ེན་འཐབ་�་Oག།    
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༤༩. Oས་ôོགས་�ི་ལས་དོན་ཡང་ དj་འབད་¾་ གཏོར་öོག་འཕང་¾་ལ་སོགས་པ�་�གས་Ø་ �ག་པར་�་
ཡང་ �ིད་དོན་ཚོགས་པ ཡང་ན་ འ�མས་É་དང་/འÝ་Ø�་É་ཚབ་དང་  བ་Ôོར་པ་Ø་�ས་ འབད་�་
Oག།   

༥༠. Oས་Wོར་çགས་�་Ø་�ས་ �ས་�ན་བཙག་འ�་འÝ་ནང་ ཚོགས་ ན་བíགས་�་Oག་དོ་ཡོདཔ་ལས་ 
ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ ཐད་ཀར་�ན་ཐོག་ལས་ Öལ་གཏོགས་མཛད་¾་�་འོང་།    

Oས་!ེ་ཚོགས་!ེ་དང་ �་བ�་�་!ེ་ལས་ཚོགས།  

༥༡. Oས་!ེ་ཚོགས་!ེ་དང་ �་བ�་�་!ེ་ལས་ཚོགས་Ø་�ས་ �ས་�ན་བཙག་འ�་འÝ་ནང་ ཐད་ཀར་ ཡང་
ན་ ཐད་ཀར་�ན་ཐོག་ལས་ Öལ་གཏོགས་འབད་�་Oག།     

�་གཡོགཔ།   

༥༢. �་གཡོགཔ་&ག་ �་/མོ་ར�་བཟའ་ö་དང་ བðེན་!ོད་�་Ø་ Éས་འÓན་ཡོད་པ�་ཚོགས་ ན་ས་�ངས་
ནང་ �་Éམ་'ེ་འßོ་2ེ་ ཚོགས་ ན་བíགས་¾་ ཡང་ན་ འÖེམ་ཐོག་ ན་ཤོག་ཐོག་ཚོགས་ ན་
བíགས་ད�།  

༥༣. �་གཡོགཔ་&ག་ བཙག་འ��་�ིམས་�གས་དང་འ�ིལ་ བཙག་འ��་འ�་དཔོན་&ག་'ེ་ བAོ་བཞག་
འབད་ཡོད་�་&ག་�ས་མ་གཏོགས་ བཙག་འ��་བòལ་བ×གས་ ཡང་ན་ ཞལ་འཛོམས་Ø་ནང་ Öལ་
གཏོགས་འབད་�་Oག།  

�་!ེ་འ�་�ིདཔ།   

༥༤. བཙག་འ�་ལས་�བ་པ�་ས་གནས་གçང་�་འ�་�ིདཔ་&ག་�ས་ �ས་�ན་བཙག་འ�་འÝ་ནང་ �་/མོ་
ར�་ཚོགས་ ན་བíགས་¾་�་མ་གཏོགས་ ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ ཐད་ཀར་�ན་པ�་ཐོག་ལས་ Öལ་
གཏོགས་འབད་�་Oག།  

ད༽ འÖེམ་ཐོག་ ན་ཤོག། 

༥༥. འÖེམ་ཐོག་ ན་ཤོག་�་�་�མ་ལས་འཆར་འÝ་ �ང་འ�ད་བཙག་འ��་ལས་འཆར་Úར་བ(ད་�་ཡོད།  

༥༦. ཐོ་བ(ད་�བ་པ�་འÖེམ་ཐོག་ཚོགས་ ན་åར་�་&ག་�ས་ འÖེམ་ཐོག་ ན་ཤོག་ཐོག་གཏང་¾་kོ་འདོད་
ཡོད་པ་&ན་ Éས་æན་འ�་དཔོན་�་ འÖེམ་ཐོག་ ན་ཤོག་�་ç་Ñག་འÝ་ Éས་æན་འ�་དཔོན་ßིས་ 
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�ི་�ས་༡༦-༡༠-༢༠༡༦ �་ ཡང་ན་ ��་>་�ང་ æན་Øགསཔ་�་ ཁ་�ང་Ø་ཁ་གསལ་དང་)གས་
གཏང་ད�།  

༥༧. ç་Ñག་འÝ་ ལག་བ9ད་ འÖེམ་ཐོག་ ཡང་ན་ �ོག་འ�ིན་ཐོག་ Éས་æན་འ�་དཔོན་�་གཏང་ད�པ་
�ན་ÿང་ པར་འ�ིན་Fax་ཐོག་གཏང་�་�་Éས་æན་�་འབད། �ོག་འ�ིན་ཐོག་གཏང་�་Ø་�་ ཁ་�ང་
འÝ་ �ག་�མ་༢ པ�་ནང་ གསལ་2ོན་འབད་�་ཡོད།   

༥༨. འÖེམ་ཐོག་ ན་ཤོག་�་ç་Ñག་�ལ་�་འÝ་�ས་ �་/མོ་ར�་�ང་གསལ་འÝ་ Éས་æན་འ�་དཔོན་ßིས་ 
འÖེམ་ཐོག་ ན་ཤོག་�་ཚོགས་ ན་åར་�་Öངས་K་Øད་¾་�་�ས་ �་Éམ་'ེ་འßོ་2ེ་ ཚོགས་ ན་
བíགས་�་Øགས།   

ན༽ ཚོགས་ ན་ས་�ངས། 

༥༠. �ང་�མ་�ག་�ོམ་ ཀ་ཝང་ �ིང་བ�་ ན་རོ་ �ོས་འ�མས་�ངས་�ི་ �ས་�ན་བཙག་འ�་འÝ་�་
ཚོགས་ ན་འÝ་ བཙག་འ��་ཐོ་Ñག་མཐའ་ད?ད་ནང་ བ�་2ོན་ཁ་གསལ་འབད་�་ཡོད་�་ནང་ འ�་
འ°ེན་འཐབ་¾་�ན།     

པ༽ ཚོགས་ ན་åར་�་Éས་འÓན་འ°་པར། 

༦༠. བཙག་འ�་�ན་ཚོགས་�ིས་Zོད་ཡོད་པ�་ ཚོགས་ ན་åར་�་Éས་འÓན་འ°་པར་འÝ་ བཙག་འ��་ 
�ས་#ན་Aབས་ ཚོགས་ ན་བíགས་ས་�་ ཚོགས་ ན་åར་�་Ø་�་Éས་འÓན་འབད་¾་�་ ཆ་གནས་
ཡོད་པ�་Ñག་ཆ་�ན།  

༦༡. ཚོགས་ ན་åར་�་ཆ་མཉམ་ßིས་རང་ ནང་�ིད་དང་�ོལ་འÓན་�ན་ཁག་�ས་Zོད་ཡོད་པ�་ �་=ངས་
É་Zོད་ལག་âེར་འÝ་ རང་དང་མཉམ་འབག་འོང་ད�། ཚོགས་ ན་åར་�་Éས་འÓན་འ°་པར་འÝ་དང་ 
འÌེལ་བ�་,ོད་^ོགས་$་འnང་པ�་Aབས་ �་=ངས་É་Zོད་ལག་âེར་འÝ་�་ག�ར་བཞག་ཐོག་ ཐག་
Oད་ད�། 

ཕ༽ ཚོགས་ ན་þནམོ། 

༦༢. �ི་�ས་༤-༡༡-༢༠༡༦ འÝ་ �ང་�མ་�ོམ་ ཀ་ཝང་ �ིང་བ�་ ན་རོ་ �ོས་འ�མས་�ངས་ནང་�་ 
ཚོགས་ ན་þནམོ་�ནམ་ལས་ འ�མས་�ངས་འÝ་ནང་ གçང་�་ངལ་གསོ་�ན་པ�་གསལ་བ×གས་
འབད་ད�།  
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༦༣. ཚོགས་ ན་འÒལ་ཆས་ (�་o་fམ)འÝ་ འ�མས་�ངས་ཆ་མཉམ་ནང་ ཚོགས་ ན་åར་¾་�་ལག་
æན་འཐབ་¾་�ན།           

༦༤. #ན་�ང་གནས་པ�་_ད་ཚད་ཅན་ßི་pག་,ི་འÝ་ ལགཔ་གཡས་པ�་ཨམ་མཐོ་བོང་�་�ེན་མོ�་,ེ་ལས་
མར་ qགས་དང་པ་Øན་�་ æགས་ཤོམ་འབད་བཀལ་ད�། 

༦༥. ཚོགས་ ན་ßི་�ས་ཚོད་འÝ་ °ོ་པ�་ý་ཚོད་༩ ལས་ ôི་ÿ�་ý་ཚོད་ ༤ Øན་�ན་ÿང་ ý་ཚོད་༤ �་
ßལ་ཁར་ཡོད་པ�་ཚོགས་ ན་åར་�་མïག་�་�་Éམ་ �ས་ཚོད་ཁར་�ོད་�་འÝ་�་ ཤོག་�ང་ཨང་༡ 
འÝ་�ིན་�་ ཚོགས་ ན་བíགས་བLག་ད�།     

༦༦. b་གཡོག་�ིན་�་ཆ་མཉམ་ßིས་རང་ ཚོགས་ ན་åར་�་ག་འབད་ÿང་ �་Éམ་'ེ་ཚོགས་ ན་བíགས་
པར་འßོ་¾་�་kོ་འདོད་ཡོད་�་�་ �ིམས་�གས་�ི་ད�ས་མ�་Úར་�་ བཙག་འ��་ངལ་གསོ་'ེ་ 
འོས་འབབ་དང་äན་པ�་þན་Öངས་�ི་ངལ་གསོ་�ིན་ད�།   

༦༧. �་É་ག་�ས་ཡང་ ཚོགས་ ན་þནམོ་�་ ཚོགས་ ན་ས་�ངས་མཐའ་Aོར་�་ གནང་བ་ཡོད་�་Ø་�ས་
མ་གཏོགས་ ×་Aད་/པར་ཆས་/�ོག་བ^ན་བ*ང་¾་�་འÒལ་ཆ་Ø་ འབག་འßོ་�་Oག།    

༦༨. �་É་ག་�ས་ཡང་ ཚོགས་ ན་þནམོ་�་ བ�་Õང་×ིག་གཡོག་�་དོན་ལས་ བཙག་འ��་�ིམས་�གས་
དང་འ�ིལ་ གནང་བ་ཡོད་�་Ø་�ས་མ་གཏོགས་ གཞན་ག་�ས་ཡང་ གནོད་Nེན་�་�གས་པ�་མཚོན་
ཆ�་�གས་Ø་ འབག་�་Oག།    

༦༩. གནང་བ་ཡོད་པ�་བ�་བ9ད་ལས་!ེ་དང་ གནས་Øལ་བ÷་æན་པ་Ø་ ཚོགས་ ན་ས་�ངས་ནང་འßོ་
Oག་¾་�ན་ÿང་ ཚོགས་ ན་åར་�་&ག་ ཚོགས་ ན་ཁང་�ག་ནང་ཡོད་པ�་Aབས་འßོ་�་Oག་¾་དང་ 
Aར་མ་མ་དག་པ་&ག་ལས་ ཚོགས་ ན་ས་�ངས་ལས་འßོ་འßོ་བLག་ད�།     

བ༽ བཙག་འ��་�བ་འÌས་བ!ོམས་¾་ ôོགས་བ÷ས་འབད་¾་ �་ལས་ གསལ་བ×གས་འབད་¾།  

༧༠. ཚོགས་ ན་མïག་བ�་Iལ་�་ ཚོགས་ ན་ས་�ངས་འÝ་ �་Wོ�་�མ་པ་དང་འ�ིལ་ �་འ�ལ་ལས་
ཚོགས་ ན་འÒལ་ཆ་�་�བ་འÌས་བ!ོམས་¾་�ན་པ�་ Öངས་,ིས་Úེ་བ་གནང་བ་བཟོ་2ེ་ Éས་æན་
འ�་དཔོན་ßིས་  ལ་ཡོངས་Öངས་,ིས་Úེ་བ་�་བཏང་ད�།  

༧༡. ཚོགས་ ན་åར་བར་འོང་�་�་Sན་ç་འÝ་ �ན་ཚོགས་�ི་ ལ་ཡོངས་�བ་འÌས་Úེ་བ་�་ !ེ་�ིད་འ�་
དཔོན་ßིས་ འ�ལ་འ�ིན་ SMS ཐོག་གཏང་¾་�ནམ་མ་ཚད་ Éས་æན་འ�་དཔོན་ßིས་ཡང་ þན་
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ôེད་�་ °ོ་པ�་ý་ཚོད་༩ ལས་ þ་མ�་ý་ཚོད་༡ Øན་�་ ཚོགས་ ན་åར་བར་འོང་�་�་Sན་ç་
འབད་¾་དང་ ཚོགས་ ན་མïག་བ÷་བ�་Iལ་�་ ཚོགས་ ན་åར་བར་འོང་�་�་ Sན་ç་ཡོང་
བ!ོམས་འÝ་ �ད་ད�གས་བ(ད་པ�་འÌི་ཤོག་ཐོག་གཏང་ད�།  

༧༢. འÖེམ་ཐོག་ ན་ཤོག་འÝ་ Öགས་,ིས་Úེ་བ་Ø་ལས་ ཚོགས་ ན་འÒལ་ཆ་�་�བ་འÌས་ôོགས་བ÷ས་
འབད་�་ Éས་æན་འ�་དཔོན་ßིས་བ!ོམས་5་ བ�ན་ད?ད་ཐོག་ལས་  ལ་ཡོངས་�བ་འÌས་Úེ་བ་�་ 
ད�ས་མ�་དང་འ�ིལ་བ�་འÌི་ཤོག་ཐོག་གཏང་ད�།  

༧༣. འ�མས་É་ ཡང་ན་ �ང་ར�་É་ཚབ་Ø་�ས་ ཚོགས་ ན་དང་ �བ་འÌས་�ི་�་�མ་ཆ་མཉམ་ßི་
གནས་�མ་Ø་�་ Ú་ðོག་འབད་འབད་Oག་¾་�ན་ÿང་ བཙག་འ��་�བ་འÌས་འÝ་ གçང་འÌེལ་
ཐོག་གསལ་བ×གས་མ་འབད་བ�་�ང་�་ ཕོ་ཚད་ཐོག་�་མང་�་;བ་�་Oག།  

མ༽ བཙག་འ��་འ�་དཔོན་Ø། 
བཙག་འ�་འ�་འ°ེན་�ི་âབ། 

༧༤. �ས་�ན་བཙག་འ�་འÝ་�་འ�་འ°ེན་འཐབ་¾་�་ �ོང་བདག་འÝ་ བཙག་འ�་འ�་འ°ེན་�ི་âབ་དང་ 
�ོང་རབས་/�ིང་བ�་rང་པ་འÝ་ བཙག་འ�་འ�་འ°ེན་�ི་âབ་འོག་མ་ �་ལས་ འÌེལ་ཡོད་Cེད་འོག་
བདག་Ôོང་འ�་དཔོན་Ø་ �བ་རོགས་བཙག་འ�་འ�་འ°ེན་�ི་âབ་'ེ་བAོ་བཞག་འབདཝ་�ན། 

༧༥. བཙག་འ�་འ�་འ°ེན་པ་Ø་�ས་ བཙག་འ�་དང་འÌེལ་བ�་�ིམས་�གས་Ø་ �་ལས་ བཙག་འ�་�ན་
ཚོགས་�ིས་ �ི་�ས་༧-༡༠-༢༠༡༦ �་བཏོན་པ�་ བAོ་བཞག་བཀའ་ ་Ø་དང་འ�ིལ་བ�་ b་འགན་ 
འགན་=ར་ �་ལས་ ×ིག་གཡོག་Ø་�་ཁག་འགན་ཕོག།         

༧༦. བཙག་འ�་འ�་འ°ེན་�ི་âབ་འÝ་�ས་ བཙག་འ�་འ�་འ°ེན་�ི་âབ་�་ལག་�བ་༢༠༡༣ དང་འ�ིལ་ 
འÌེལ་ཡོད་�ོང་ཁག་འÝ་�་Sན་ç་ཆ་ཚང་&ག་ བཙག་འ��་�བ་འÌས་གསལ་བ×གས་འབད་�་ þན་
Öངས་༡༠ ག་ནང་འ�ད་ འÝ་ཡང་ �ི་�ས་༡༤-༡༡-༢༠༡༦ �་ $ས་གཟའ་�ག་དམར་�་གཏང་ད�།  

 ལ་ཡོངས་Ú་ðོག་པ།  

༧༧. བཙག་འ�་�ན་ཚོགས་�ིས་ བཙག་འ��་Ú་ðོག་དང་ Sན་ç་འབད་¾་དོན་�་  ལ་ཡོངས་Ú་ðོག་
པ་&ག་ བAོ་བཞག་འབད་�་�་�ས་ བཙག་འ�་དང་འÌེལ་བ�་�ིམས་�གས་ བཅའ་Ñག་ ×ིགས་
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ག�་ �་ལས་Ú་ðོག་པ�་ལག་�བ་Ø་�་ དོན་ཚན་Ø་དང་འ�ིལ་བ�་ དབང་འÓན་ b་འགན་ �་
ལས་ འགན་=ར་Ø་འབག་ད�། 

༧༨. Ú་ðོག་པ་&ག་�ས་ ད�ས་མ�་�་བ�་Sན་ç་�ས་མ་ཚད་པར་ �ིམས་བsག་$་འབད་�་ཡོད་�་ 
�ན་ཚོགས་�ིས་ �་འ�ལ་ལས་ དང་æན་འབད་¾་�་ ཐད་ཀར་�་ SMS དང་ �་!ེ་བ�་བ9ད་
ཐོག་ལས་ Sན་ç་འབད་ད�།  

༧༩. བཙག་འ�་�ན་ཚོགས་�ི འཆར་ག�་དང་�ིད་nས་!ེ་ཚན་ßིས་ Ú་ðོག་པ་Ø་ལས་ཐོབ་ཡོད་པ�་Sན་
ç་Ø་ བÔར་�བ་འབད་�་ �ན་ཚོགས་�ི་Öོས་Oད་དོན་�་ Öོས་Oད་�ི་ད�་མ�་$་ཡོད་�་ བ�ན་
�མ་བ�ན་�་ ôོགས་བ÷ས་འབད་ད�།   

Éས་æན་འ�་དཔོན། 

༨༠. བཙག་འ�་�ན་ཚོགས་�ིས་ �ས་�ན་བཙག་འ�་འÝ་�་དོན་ལས་ འ�མས་�ངས་འÝ་ནང་ Éས་
æན་འ�་དཔོན་&ག་ བAོ་བཞག་འབད་�་�་�ས་ བཙག་འ�་དང་འÌེལ་བ�་�ིམས་�གས་ བཅའ་
Ñག་ ×ིགས་ག�་ �་ལས་Éས་æན་འ�་དཔོན་Ø�་ལག་�བ་�ི་དོན་ཚན་Ø་དང་འ�ིལ་བ�་ དབང་
འÓན་ b་འགན་ �་ལས་ འགན་=ར་Ø་འབག་ད�།             

!ེ་�ིད་འ�་དཔོན་དང་  ཚོགས་ ན་འ�་དཔོན། 

༨༡. �ས་�ན་བཙག་འ��་དོན་�་ !ེ་�ིད་འ�་དཔོན་དང་ ཚོགས་ ན་འ�་དཔོན་Ø�་བAོ་བཞག་འÝ་ 
Éས་æན་འ�་དཔོན་ßིས་ ཚོགས་ ན་þནམོ་ མ་རན་པ�་þནམོ་གKམ་ßི་>་�ང་�ན་པ�་ �ི་�ས་
༡-༡༡-༢༠༡༦ �་ ཡང་ན་��་Iལ་ བཏོན་ཡོད་པ�་ བཀའ་ ་དང་འ�ིལ་ད�།              

༨༢. !ེ་�ིད་འ�་དཔོན་དང་ ཚོགས་ ན་འ�་དཔོན་Ø་�ས་ བཙག་འ�་དང་འÌེལ་བ�་�ིམས་�གས་ 
བཅའ་Ñག་ ×ིགས་ག�་ �་ལས་!ེ་�ིད་ འ�་དཔོན་Ø�་ལག་�བ་�ི་དོན་ཚན་Ø་དང་འ�ིལ་བ�་ 
དབང་འÓན་ b་འགན་ �་ལས་ འགན་=ར་Ø་འབག་ད�།   

 

Öངས་,ིས་�བ་ད?ད་པ་དང་ Öངས་,ིས་�བ་རོགས། 

༨༣. Éས་æན་འ�་དཔོན་ßིས་ �་�གས་�ི་བAོ་བཞག་བཀའ་ ་དང་འ�ིལ་བ�་དབང་འÓན་ཐོག་ !ེ་�ིད་
འ�་དཔོན་ßིས་ Öངས་,ིས་�བ་ད?ད་པ་དང་ ཚོགས་ ན་འ�་དཔོན་ßིས་ Öངས་,ིས་�བ་རོགས་
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པ་'ེ་ b་འབད་ད�པ་དང་ Öངས་,ིས་�བ་ད?ད་པ་Ø་དང་ Öངས་,ིས་�བ་རོགས་པ་Ø་�ས་ 
བཙག་འ�་དང་འÌེལ་བ�་�ིམས་�གས་ བཅའ་Ñག་ ×ིགས་ག�་ �་ལས་Öངས་,ིས་�བ་ད?ད་པ་
དང་ Öངས་,ིས་�བ་རོགས་པ�་ལག་�བ་�ི་དོན་ཚན་Ø་དང་འ�ིལ་བ�་ དབང་འÓན་ b་འགན་ 
�་ལས་ འགན་=ར་Ø་འབག་ད�།        

བ�་བ9ད་དབང་འÓན་པ། 

༨༤. �ང་�མ་�ོམ་ ཀ་ཝང་ �ིང་བ�་ ན་རོ་ �ོས་འ�མས་�ངས་�ི་ �ས་�ན་བཙག་འ�་འÝ་�་དོན་�་ 
བ�་བ9ད་དབང་འÓན་བAོ་བཞག་འབད་�་འÝ་�ས་ བཙག་འ�་དང་འÌེལ་བ�་�ིམས་�གས་ 
བཅའ་Ñག་ ×ིགས་ག�་ �་ལས་བ�་བ9ད་དབང་འÓན་པ�་ བAོ་བཞག་བཀའ་ ་Ø་དང་འ�ིལ་
བ�་ b་འགན་ �་ལས་ འགན་=ར་Ø་འབག་ད�།        

༨༥. བཙག་འ�་�ན་ཚོགས་�ིས་ བ�་བ9ད་དབང་འÓན་!ེ་ཚན་ßི་ཅ་ཆས་�་ �་!ེ་བ�་བ9ད་དབང་
འÓན་པ་&ག་ བAོ་བཞག་འབད་ད�།       

�ིམས་དོན་འ�་དཔོན།  

༨༦. �ིམས་དོན་འ�་དཔོན་ßིས་ བཙག་འ��་,ོད་^ོགས་tལ་ཐབས་ལས་!ེ་Úེ་བ་�་ བ་Ôོར་འབད་
ད�པ་དང་ �མ་�ག་�ོང་ཁག་�ིམས་དོན་འ�་དཔོན་ßིས་ �ོང་ཁག་བཙག་འ��་,ོད་^ོགས་tལ་
ཐབས་ལས !ེ་�་ བ་Ôོར་འབད་ད�།  

དóལ་,ིས་འ�་དཔོན།  

༨༧. བཙག་འ�་�ན་ཚོགས་�ི་ �་དམངས་མ་དóལ་འÓན་Ôོང་!ེ་ཚན་ßིས་ ཐད་ཀར་བདག་འÓན་འཐབ་
2ེ་ཡོད་པ�་ བཙག་འ��་བòལ་བ×གས་འÝ་�་མ་གཏོགས་ �མ་�ག་�ོང་ཁག་བདག་Ôོང་�ས་ 
�ས་�ན་བཙག་འ�་འÝ་དང་འÌེལ་བ�་ ཟད་Öོན་ཆ་མཉམ་ßི་,ི་�་འÓན་Ôོང་འཐབ་¾་�་འགན་=ར་
འབག་¾་�་ དóལ་,ིས་འ�་དཔོན་&ག་Éས་འÓན་འབད་ད�།   

༨༨. མ་དóལ་དང་ཟད་འÖོ�་7ན་ཐོ་ �་ལས་,ིས་ཁར་Ø་ འ�ག་ ལ་ཁབ་ནང་ བཙག་འ��་མ་དóལ་
བཞག་ཐངས་དང་,ིས་�་9ན་Ôོང་འཐབ་ཐངས་ལམ་2ོན་×ིག་Ñག་༢༠༡༥ ཅན་མ་དང་འ�ིལ་ 9ན་
Ôོང་འཐབ་ད�།   

×ིག་གཡོག་ས་�ངས་�ི་b་འགན་Zོད་¾། 
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༨༩. བÚ་ðོག་པ་ Éས་æན་འ�་དཔོན་ !ེ་�ིད་འ�་དཔོན་ ཚོགས་ ན་འ�་དཔོན་ �་ལས་ Öངས་,ིས་
�བ་ད?ད་པ་དང་ Öངས་,ིས་�བ་རོགས་པ་Ø་ �་/མོ་ར�་�ང་ ཡང་ན་ �་,ིས་ཐོ་བ(ད་ཡོད་ས�་
�ོང་ཁག་ནང་�་བAོས་�་Oག།        

བཙག་འ�་དང་འÌེལ་བ�་ལས་དོན་Ø་བ*ང་¾་�་གནང། 

༩༠. བཙག་འ��་,ོད་^ོགས་tལ་ཐབས་ལམ་�གས་ནང་ �བ་�ེད་'ེ་ལག་æན་འཐབ་བ�བ་པ�་ བཙག་
འ�་དང་འÌེལ་བ�་ལས་དོན་Ø་�་ པར་བཏབ་¾་ �ོག་བ^ན་བཟོ་¾་ ×་བ*ང་¾་�་ བAོ་བཞག་
འབད་�་ཡོད་པ�་ བཙག་འ��་Aབས་�ི་×ིག་གཡོག་�་འ�་དཔོན་�་ གçང་འÌེལ་ཐོག་གནང་བ་
Zོད་�་ཡོད་པ�་བ�་འ�ིན་Ûེལཝ་�ན།   

ཙ༽ བཙག་འ��་འÓན་Ôོང་Úེ་བ། 

༩༡. བཙག་འ��་འÓན་Ôོང་Úེ་བ་འÝ་ �ི་ཚོགས་བཙག་འ��་འÓན་Ôོང་Úེ་བ་ལག་�བ་༢༠༡༣ ནང་ ཁ་
གསལ་བ(ད་པ�་�་Wོ་དང་Rམ་གཞག་Úར་�་ Éས་æན་འ�་དཔོན་Ø་�་Ñག་ཚང་ནང་དང་ �ན་
ཚོགས་�ི་Ñག་ཚང་Úེ་བ་�་ག�་བíགས་འབད་ད�།  

ཚ༽ འ�མས་É་སོར་ཚབ། 

༩༢. གལ་�ིད་ འ�མས་É་&ག་ཆ་3ད་སོང་བ་ ཡང་ན་ �་འདས་�་འ�ག་�་ འ�མས་É�་སོར་ཚབ་འÝ་ 
འ�ག་�་བཙག་འ��་བཅའ་�ིམས་༢༠༠༨ ཅན་མ�་དོན་ཚན་༢༣༣ ལས་ ༢༣༧ Øན་དང་འ�ིལ་ 
གདམ་É་བཏོན་¾་ ཡང་ན་ འ�མས་�ངས་འÝ་�་ཚོགས་ ན་ཕར་བßང་འབད་ད�།  

ཛ༽ དོ་འÖན་3ད་པ�་བཙག་འ�། 

༩༣. གལ་�ིད་ དོ་འÖན་འབད་�་འ�མས་É་ག&ག་Nངམ་&ག་ལས་3ད་�་ འ�ག་�་བཙག་འ��་བཅའ་
�ིམས་༢༠༠༨ ཅན་མ�་དོན་ཚན་༥༧༥ པ་དང་ ༥༧༦ དང་འ�ིལ་ དོ་འÖན་3ད་པ�་བཙག་འ�་འ�་
འ°ེན་འཐབ་ད�།   

ཝ༽ ×ིག་དང་�ིམས་ �་ལས་བ�་Õང་ལས་�ེདཔ་�ོད་¾། 
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༩༤. བཙག་འ�་འ�་འ°ེན་�ི་âབ་དང་ �བ་རོགས་བཙག་འ�་འ�་འ°ེན་�ི་âབ་�ིས་ �ས་�ན་བཙག་
འ��་�ས་#ན་འÝ་�་Aབས་ �ོང་ཁག་དང་Cེད་འོག་Ø་ནང་ བདག་Ôོང་དང་འÌེལ་བ�་གནད་དོན་
ཆ་མཉམ་ßི་ འÌེལ་བ་འཐབ་ས་�ན་པ�་b་འབད་ད�།  

༩༥. བཙག་འ�་འ�་འ°ེན་�ི་âབ་དང་ �བ་རོགས་བཙག་འ�་འ�་འ°ེན་�ི་âབ་�ིས་ རང་སོ�་འÌེལ་
ཡོད་དབང་âབ་ནང་ རང་མོས་དང་Rམ་དག་�་�ས་�ན་བཙག་འ�་འÝ་ འོས་མ�ན་དང་ �་2བས་
བ�་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་ gས་བ�ན་བཟོ་ད�་པ�་ཁག་འགན་ཕོག།             

༩༦.  ལ་གçང་འ�ག་�་འགག་!ེ་�ས་ འ�ག་�་བཙག་འ��་བ�་Õང་བཅའ་Ñག་དང་×ིགས་ག�་༢༠༡༢ 
Úར་�་ བ�་Õང་བPམ་བíགས་འབད་ད�།          

༩༧. བཙག་འ��་བ�་Õང་ལས་�ེདཔ་�་ བཙག་འ��་བཅའ་�ིམས་�ི་དོན་ཚན་༣༨ པ་དང་འ�ིལ་ �་
/མོ་!ེ་ཚན་&ག་�་ མ�ན་འÌེལ་དང་ རང་མོས་དང་Rམ་དག་�་བཙག་འ�་�་ ཐོ་ཕོག་¾�་དོགས་པ་
ཡོད་�་ É་Nང་ ཡང་ན་ ད�གས་བསལ་!ེ་ཚན་&ག་ འÓན་བ*ང་འབད་�་ དོ་དམ་འོག་བཞག་¾་ 
དབང་ཚད་དང་དབང་འÓན་uིབ་�་ཡོད།          

ཞ༽ བཙག་འ��་,ོད་^ོགས་tལ་ཐབས་ལམ་�གས། 

༩༨. �ས་�ན་བཙག་འ�་འÝ་�་དོན་�་ བཙག་འ��་,ོད་^ོགས་tལ་ཐབས་ལས་!ེ་Úེ་བ་དང་ �ོང་ཁག་
བཙག་འ��་,ོད་^ོགས་tལ་ཐབས་ལས་!ེ་འÝ་ བཙག་འ��་�ིམས་�གས་Ø་དང་ བཙག་འ��་
,ོད་^ོག་tལ་ཐབས་ལཅའ་Ñག་དང་×ིགས་ག�་༢༠༡༣ ཅན་མ་དང་འ�ིལ་ tལ་ཐབས་འབད་¾་�་ 
བAོ་བཞག་འབད་�་ཡོད།   

༩༩. བཙག་འ��་,ོད་^ོགས་འÝ་ Éས་æན་འ�་དཔོན་ Ú་ðོག་པ་ བཙག་འ�་འ�་འ°ེན་�ི་âབ་ ཡང་
ན་ བཙག་འ�་�ན་འÓན་�ི་âབ་�་བíགས་ད�པ་�ན་ÿང་ ཁ་གསལ་Ø་་བཙག་འ��་8གས་བཤད་
འÌི་ཤོག་ཨང་༡ པ་དང་འ�ིལ་ཁ་གསལ་'ེ་བ(ད་ད�།   

༡༠༠. འÌེལ་ཡོད་ཆ་མཉམ་�་རང་ °ན་གསོ་ç་དོན་འÝ་ཡང་ བ�་འ�ིན་ཨང་ �་�་�་/བ�་འ�ིན་-
༠༡/༢༠༡༡/༨༢༥ �ི་�ས་༡༦-༡༢-༢༠༡༡ ཅན་མ�་ཐོག་ བ�་འ�ིན་Ûེལ་ཡོད་�་དང་འ�ིལ་ བཙག་
འ��་8གས་བཤད་འÝ་ བཙག་འ��་,ོད་tལ་ཐབས་ལས་!ེ་ ཡང་ན་ བཙག་འ�་�ན་ཚོགས་�ིས་
འÌེལ་�ད་འཐབ་¾་�ན་པ�་བ�་འ�ིན་Ûེལཝ་�ན།    
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ཟ༽  ལ་�ི་Ú་ðོག་པ་དང་ བ�་བ9ད་མ�ན་འÌེལ། 

༡༠༡.  ལ་�ི་དང་ ལ་ཡོངས་Ú་ðོག་པ�་ལམ་2ོན་×ིག་Ñག་ �་ལས་ བཙག་འ��་བ�་བ9ད་âབ་Ûེལ་
བཅའ་Ñག་དང་×ིགས་ག�་༢༠༡༢ ཅན་མ་Ø་དང་འ�ིལ་ བཙག་འ��་Ú་ðོག་འབད་¾་�་ གནང་བ་
Zོད་ཡོད་པ�་འÌེལ་ཡོད་ ལ་�ི་Ú་ðོག་པ་དང་  ལ་�ི་བ�་བ9ད་�ི་ལས་�ེདཔ་དང་འÌེལ་བ�་
གནད་དོན་ཆ་མཉམ་ßི་ཐད་�་ བཙག་འ�་�ན་ཚོགས་�ི་�ིམས་དོན་དང་བ9ད་འÌེལ་!ེ་ཚན་ßིས་ 
མཉམ་འÌེལ་དང་འÌེལ་འÓན་འཐབ་ད�།  

འ༽ �ན་ཐབས། 

༡༠༢. བཙག་འ��་འ�་དཔོན་Ø་�ས་ བཙག་འ�་དང་འÌེལ་བ�་�ིམས་�གས་Ø་ བཅའ་Ñག་ ×ིགས་
ག�་ ལམ་2ོན་×ིག་Ñག་ ལག་�བ་ བཀའ་ ་ �་ལས་བ�་འ�ིན་Ø་�ས་མ་ཚད་པར་ བཙག་འ�་
འ�་འ°ེན་འཐབ་¾་ནང་�་ བ�་དོན་དང་ལམ་2ོན་ཁ་Aོང་�་དོན་ལས་ �མ་�ག་�ོང་ཁག་�ང་�མ་
�ོམ་ ཀ་ཝང་ �ིང་བ�་ ན་རོ་ �ོས་འ�མས་�ངས་�ི་�ས་�ན་བཙག་འ�་འ�་འ°ེན་ཐབས་ལམ་
འÝ་ཡང་བÚ་ད�།     

ད་$ས་ བ�་འ�ིན་འÝ་Ûེལ་བ�་þནམོ་ལས་འ�་བíགས་ འ�ག་�་བཙག་འ�་�ན་ཚོགས་�ིས་ �མ་�ག་�ོང་ཁག་ 
�ང་�མ་�ོམ་ ཀ་ཝང་ �ིང་བ�་ ན་རོ་ �ོས་འ�མས་�ངས་�ི་�ས་�ན་བཙག་འ��་ལས་འཆར་Ø་དང་ འÝ་དང་
འÌེལ་བ�་གནད་དོན་ཆ་མཉམ་ßི་བ�་དོན་ �་མང་ཡོངས་�་Ûེལཝ་�ན།  

རང་�གས་གནམ་ལོ་3་ཕོ་Zེལ་ལོ་ö་བ ད་པ�་�ས་rག་གམ་ �ི་ལོ་༢༠༡༦ ö་༡༠ པ�་�ས་༧ �་Ûེལ། 

 

 

 

 

 
འ�ག་�་བཙག་འ�་�ན་འÓན་�ི་âབ། 
 


