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འག་་བཙག་འ་ན་ཚ ོགས། 
ELECTION COMMISSION OF BHUTAN 

་་/བ་འན་-༠༡/༢༠༡༨/༣༦༥       ་ས་ ༡༨-༨-༢༠༡༨ ། 

བ་འན། 

་ཚགོས་གམ་པ་བཙག་འ་ ༢༠༡༨ ལ་ཡོངས་ཚགོས་འ། 

དཔལ་ན་འག་པ་་མས་ན་མ�ོ་མངའ་འགོ། 

༉ དཔལ་་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ ༧ ཞབས་ལས་ ་ས་ ༡༧-༨-༢༠༡༨ ་ འག་་་

ཚོགས་གམ་པ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་བཙག་འ་ འ་འན་འཐབ་་དོན་་ བཀའ་ཐམ་གར་་

བད་་ ་བོར་བས་་འ་ ་ ༣ ས་པ་ན་པོ�་་ལས་ ག་ད་་ཐབས་་དང་ འག་་བཙག་

འ་བཅའ་མས་ ༢༠༠༨ ཅན་མ་དངས་དོན་དང་འལ་  ་ཚོགས་གམ་པ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་

་བཙག་འ་ ༢༠༡༨ དང་འལ་བ་ འམས་ངས་ དོ་འན་ཁས་ན་་་ འམས་�་གདམ་་བཏོན་

་ བཙག་འ་ཐོ་ག་ ཚགོས་ན་འལ་ཆས་ ཚོགས་ན་ས་ངས་ ཚོགས་ན་འ་དཔོན་ ཚོགས་ན་

འན་ང་ བ་ང་ ་ལས་ གཞན་དས་མ་དང་ ་ག་་དང་འལ་བ་ཁ་གསལ་ གཤམ་འད་ར་

་ ་མང་ཡོངས་་ བ་འན་ལཝ་ན། 

ཀ༽ བཙག་འ། 

 ༡. འག་་བཙག་འ་ན་ཚོགས་ས་ དོ་འན་ཁས་ན་་་འ་་འལ་གནད་ཆ་མཉམ་

  ་ ལ་མན་ཡོདཔ་མཐོང་་ ཆ་འག་བ་ཡོད་་ ཐོ་བད་བ་པ་ད་དོན་ཚོགས་པ་

  ་ས་ འ་ཐོག་བཙག་འ་འ་འན་འཐབ་ད་་་ནང་ ོང་ཁག་ ༢༠ ཆ་མཉམ་ནང་་ 

  དོ་འན་འབད་ད།  

 ༢. ོང་ཁག་ ༢༠ ནང་ འ་འན་འཐབ་ཡོད་པ་ ཚོགས་ན་་ངས་ཁ་ཡོངས་བོམས་མཐོ་

  ཤོས་དང་པ་དང་ གས་པ་ཐོབ་་ ད་དོན་ཚོགས་པ་གས་་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་

  འམས་ ངས་ ༤༧ ་་བན་་ནང་ ར་བཏང་བཙག་འ་དོ་འན་འབད་་་ 

  བཙག་འ་ན་ཚོགས་ས་ འམས་་་གདམ་་བཏོན་་་མན་བ་ལ་་ན། 

  



ཁ༽ བཙག་འ་ལས་འཆར། 

 ༣. ་ཚོགས་་བཙག་འ་ ༢༠༡༨ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་་བཙག་འ་ས་  

  ངས་དང་ ས་ཚོད་་ལས་འཆར་་ གཤམ་འད་ར་་ན། 

ཨང་། ལས་དོན། ས་ངས། 

༡ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་་བཙག་འ་་མ་་ག་འབད་དཔ་་ 

འག་ལ་པོ�་ཞབས་ལས་བཀའ་བ་གནང་། 

༡༧-༨-༢༠༡༨ ༼ནམ་༽ 

༢ འག་་བཙག་འ་ན་ཚོགས་ས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་་

བཙག་འ་ལས་འཆར། 

 
 

༡༨-༨-༢༠༡༨ ༼མ་༽ 

 
༣ ཐོ་བད་བ་པ་ད་དོན་ཚོགས་པ་་ས་ འ་ཐོག་བཙག་འ་

དོ་འན་འབད་དོན་་ དོ་འན་ཁས་ན་་་བགས་། 

༤ ཐོ་བད་བ་པ་ད་དོན་ཚོགས་པ་་ས་ དོ་འན་ཁས་ན་་་

བགས་་མཐའ་མག་ས་ངས། 

༢༡-༨-༢༠༡༨ ༼གཔ་༽ 

༥ བཙག་འ་ན་ཚོགས་ས་ དོ་འན་ཁས་ན་་་བག་བ།  

 

 

 

༢༢-༨-༢༠༡༨ ༼རཔ་༽ 

༦ ད་དོན་ཚོགས་པ་་ས་ བཙག་འ་བལ་བགས་མ་དལ་་

་བ་འ་བགས། 

༧ འག་་བཙག་འ་ན་ཚོགས་ལས་ཆ་འག་་གནང་བ་དང་འལ་ 

བཙག་འ་བལ་བགས་འ་བགས། 

༨ ས་ན་འ་དཔོན་ས་ འམ་ཐོག་ཚོགས་ན་ར་་་་དོན་་ 

་ག་ན་་མཐའ་མག་ས་ངས་ འམ་་ཁ་ང་་བར་བ་

དང་འལ་བ་ཁ་གསལ་ཡོད་པ་ན། 

༩ འམ་ཐོག་ཚོགས་ན་ར་་ཐོ་དང་ མཐའ་དད་བཙག་འ་ན་

ཐོ་བམ་། 

༢༣-༨-༢༠༡༨ ༼པ་སངས་༽ 

༡༠ བཙག་འ་ལས་ར་འཐོན་མཐའ་མག་ས་ངས།  

༢༤-༨-༢༠༡༨ ༼ནམ་༽ ༡༡ ས་ན་འ་དཔོན་ས་ འམ་ཐོག་ན་ཤོག་གཏང་་འ་བགས། 

༡༢ བཙག་འ་བལ་བགས་མ་དལ་གཏང་། ༢༥-༨-༢༠༡༨ ༼མ་༽ 



༡༣ འ་ཐོག་བཙག་འ་དོན་་ ་མང་ོད་འན་དང་པ། ༢༦-༨-༢༠༡༨ ༼ཝ་༽ 

༡༤ ་མ་འཛོམས་འ་འ་བགས། ༢༧-༨-༢༠༡༨ ༼ག་དམར་༽ 

༡༥ འ་ཐོག་བཙག་འ་དོན་་ ་མང་ོད་འན་གས་པ། ༢-༩-༢༠༡༨ ༼ཝ་༽ 

༡༦ འམ་ཐོག་ན་ཤོག་ན་ཐབས་/འལ་ད་ས་ངས་ལག་ན། ་་ ༩ པ་ས་ ༧ དང་ 

༨-༩ ༼ནམ་དང་མ་ ཝ་༽ 

༡༧ བཙག་འ་བལ་བགས་མག་བ། ༡༣-༩-༢༠༡༨ ོ་པ་་ཚོད་ ༩ 

་ ༼པ་སངས་༽ 

༡༨ འམ་ཐོག་ན་ཤོག་ན་་་ནམ་མཐའ་མག། ༡༤-༩-༢༠༡༨ ༼ནམ་༽ 

༡༩ འ་ཐགོ་བཙག་འ་ཚགོས་ན་མ། ༡༥-༩-༢༠༡༨ ༼མ་༽ 

༢༠ བ་འས་ངས་ས་བམོས་། 

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

འས་ན་འལ། 

༡༦-༩-༢༠༡༨ ༼ཝ་༽ 

 ར་བཏང་བཙག་འ།  

༢༢ འ་ཐོག་བཙག་འ་བས་ ཚོགས་ན་ཡོངས་བོམས་མཐོ་ཤོས་

དང་པ་ཐོབ་་དང་ གས་པ་ཐོབ་་ ད་དོན་ཚོགས་པ་གས་པོ�་

འམས་་་ས་ གདམ་�་ག་ཆ་བགས་་འ་བགས། 

༡༧-༩-༢༠༡༨ ༼ག་དམར་༽ 

༢༣ འམས་་་་གདམ་�་ག་ཆ་བགས་་་མཐའ་མག་ས་

ངས། 

༢༡-༩-༢༠༡༨ ༼ནམ་༽ 

༢༤ འམས་་་གདམ་་བག་བ།  

༢༢-༩-༢༠༡༨ ༼མ་༽ ༢༥ འམས་་་ས་ བཙག་འ་བལ་བགས་མ་དལ་་་བ། 

༢༦ ས་ན་འ་དཔོན་ས་ འམས་�་ཆ་འག་བ་་ བཙག་

འ་བལ་བགས་འ་བགས། 

༢༧ འམས་་ལས་ར་འཐོན་་མཐའ་མག་ས་ངས།   

༢༤-༩-༢༠༡༨ ༼ག་དམར་༽ 

 

༢༨ ས་ན་འ་དཔོན་ས་ འམ་ཐོག་ན་ཤོག་་དོན་་ ་ག་

ན་་མཐའ་མག་ས་ངས་ འམ་་ཁ་ང་་བར་བ་དང་



འལ་བ་ཁ་གསལ་ཡོད་པ་ན།  

༢༩ ས་ན་འ་དཔོན་ས་ འམ་ཐོག་ན་ཤོག་གཏང་་འ་བགས། 

༣༠ འག་་བཙག་འ་ན་ཚོགས་ས་ བཙག་འ་བལ་བགས་མ་

དལ་གཏང་། 

༢༥-༩-༢༠༡༨ ༼གཔ་༽ 

༣༡ ་མ་འཛོམས་འ་དང་ ་མང་ོད་འན་འ་བགས། ༢༥-༩-༢༠༡༨ ལས་ ༡༠-༡༠-

༢༠༡༨ ན། 

༣༢ འམ་ཐོག་ན་ཤོག་དང་ འལ་ད་ས་ངས་ལག་ན། ་་ ༡༠ པ་ས་ ༡༠-༡༡-

༡༢ ན་ ༼རཔ་དང་ པ་

སངས་ ནམ་༽ 

༣༣ བཙག་འ་བལ་བགས་མག་བ། ༡༦-༡༠-༢༠༡༨ ོ་པ་་ཚོད་ ༩ 

་ ༼གཔ་༽ 

༣༤ འམ་ཐོག་ན་ཤོག་ཐོབ་་ནམ་མག། ༡༧-༡༠-༢༠༡༨ ༼རཔ་༽ 

༣༥ ར་བཏང་བཙག་འ་ཚགོས་ན་མ་ ༡༨-༡༠-༢༠༡༨ ༼པ་སངས་༽ 

༣༦ བ་འས་ངས་ས་བམོས་་ 

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

བ་འས་ན་འལ། 

༡༩-༡༠-༢༠༡༨ ༼ནམ་༽ 

༣༨ བཙག་འ་བར་ག་ས་ན་འ་བགས། ༢༢-༡༠-༢༠༡༨ ༼ག་དམར་༽ 

༣༩ བཙག་འ་བར་ག་བགས་་ས་ན་མག་བ། ༦-༡༡-༢༠༡༨ ་་་ཚོད་ ༤ 

་ ༼གཔ་༽ 

 

ག༽ ར་བཏང་བཙག་འ་ད་ོའན་་། 

 ༤. ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་་བཙག་འ་དོ་འན་འབད་་་ དང་འདོད་ཡོད་པ་ ཐོ་བད་བ་

  པ་ད་དོན་ཚོགས་པ་ག་ས་ བཙག་འ་ན་ཚོགས་་ག་ཚང་ནང་དང་ ན་ཚོགས་་

  ཡོངས་འལ་ www.ecb.bt ཐོག་ལས་ཕབ་ན་འབད་གས་་ན་་ “དོ་འན་ཁས་

  ན་་་བགས་་འ་ཤོག་” ་ ད་བ་ཐོག་་བད་ག་འབད་་ཡོད་པ་ ད་

http://www.ecb.bt/


  དགས་བད་་ཡོད ་པ་བཟོ་བད་དང་འལ་བ་ དོ་འན་ཁས་ན་་་་ འག་་

  བཙག་འ་ན་ཚོགས་ག་ཚང་་བ་ ད་དོན་ཚོགས་པ་ཐོ་བད་དབང་འན་་ ་ས་ 

  ༢༡-༨-༢༠༡༨ ་ ་་་ཚོད་ ༥ ་ནང་འད་བགས་ད། 

 ༥. དོ་འན་ཁས་ན་་་འ་ནང་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་འམས་ངས་ ༤༧ ་་བན་

  ་་ དས་མ�་ཚད་ག་ལས་འར་བ་ད་པ་འམས་�་ན་ཐོ་ག་ད་ད། 

 ༦. དོ་འན་ཁས་ན་་་ནང་ ་མ་་མག་་དལ་འལ་ས་ཐོ་ན་་འབད་ད། 

 ༧. ོང་ཁག་་ནང་ ཚོགས་པ་ག་ཚང་་ཐོ་དང་ ག་ཚང་་་འགན་འབག་་ང་ཐོ་ཁ་

  གསལ། 

 ༨. ོང་ཁག་ལས་ཐོ་བད་བ་པ་འས་་ཐོ། 

 ༩. བཙག་འ་དོན་་ལག་ན་དང་ ོད་་ན་་ ཚོགས་པ་དང་འམས་ ་་་ན་ཐོ�་ནང་ 

  ཡོངས་འལ་འཆར་་དང་ ་་བ་བད་ས་་/ཁ་ང་་དཔ་དང་ 

 ༡༠. བཙག་འ་ཁས་ངས་གསལ་བགས་་འ་བས་ག་ད། 

 ༡༡. ཐོ་བད་བ་པ་ད་དོན་ཚོགས་པ་ག་ས་ དོ་འན་ཁས་ན་་་ན་་བགས་པ་

  བས་  ཡང་ན་ ལ་ཁམས་ལས་ ་་ན་པ་ཞལ་འབས་་ཅ་ཆས་་གང་མགས་ོད་

  གསཔ་བཟོ་་དོན་་ བལ་བགས་་ཅ་ཆས་མ་ད་་མ་ས་འཆར་གང་མགས་ 

  འབད་ད།  

ང་༽ དོ་འན་ཁས་ན་་་བག་བ། 

 ༡༢. བཙག་འ་ན་ཚོགས་ས་ ད་དོན་ཚོགས་པ་་ས་ བགས་་དོ་འན་ཁས་ན་་་

  ་ ་�་ལམ་གས་དང་འལ་ ་ས་ ༢༢-༨-༢༠༡༨ ་ བག་བ་འབད་། 

 ༡༣. དོ་འན་ཁས་ན་་་་ ཆ་འག་/ཆ་ད་་་་འ་ ་ས་ ༢༢-༨-༢༠༡༨ ་བཏོན་

  ། 

 



ཅ༽ ར་བཏང་བཙག་འ་་འམས་�་གདམ་་བཏོན་། 

 ༡༤. འ་ཐོག་བཙག་འ་བས་་ ཚོགས་ན་ཡོངས་བོམས་་ངས་ཁ་ མཐོ་ཤསོ་དང་པ་

  དང་ གས་པ་ཐོབ་་ ད་དོན་ཚོགས་པ་གས་་ བཙག་འ་ན་ཚོགས་ས་ ལ་ 

  ཡོངས་ཚོགས་འ་འམས་ངས་ ༤༧ ་་ནང་ ར་བཏང་བཙག་འ་དོ་འན་འབད་་

  ་ དོ་འན་ཁས་ན་་་བགས་ཡོད་་ནང་ ཆ་འག་བ་ཡོད་་ན་ཐོ་ལས་ འམས་

  ་་ གང་འལ་ཐོག་ གདམ་་བཏོན་བག་ ་ན། 

 ༡༥. ་ས་མ་ཚད་པར་ འམས་་་ཚད་ག་གཞན་ བཙག་འ་བཅའ་མས་ ༢༠༠༨ ཅན་

  མ་དོན་ཚན་ ༢༠༩ (ག) པ་ནང་ལོགས་་བད་ཡོད་་་ཡང་: 

  དོན་ཚན་ ༢༠༩ པ་ནང་ ་་་ ར་བཏང་བཙགའ་དོ་འན་དོན་་ མཐར་འལ་མ་

  གས་་ ཐོ་བད་བ་པ་ད་དོན་ཚོགས་པ་འས་་ན་ང་ ར་བཏང་བཙག་འ་

  ནང་དོ་འན་འབད་་་ ད་དོན་ཚོགས་པ་གག་ས་ འས་་དང་ གདམ་་་བགས་

  ཡོད་པ། ན་ང་ ་/མོ་ར་ ་མ་ད་དོན་ཚོགས་པ་ལས་ འས་་འགན་དབང་་ ཆ་

  ད་གཏང་ད། 

ཆ༽ འམས་་་ས་ གདམ་�་ག་ཆ་བགས་། 

 ༡༦. ད་ཡོན་ན་པ་ད་དོན་ཚོགས་པ་ལས་ གདམ་་བ་པ་འམས་་ག་ས་ ར་བཏང་

  བཙག་འ་དོ་འན་འབད་་་ ་/མོ�་ གདམ་�་ག་ཆ་་ ་་ ༩ པ་ས་ ༡༧ 

  ལས་ ༢༡ ་ ོ་པ་་ཚདོ་ ༩-༣༠ ལས་ ་་་ཚདོ་ ༤ ན་ འལ་ཡོད་ས་ན་

  འ་དཔོན་་ག་ཆ་་བགས་ད། 

 ༡༧. གདམ་�་ག་ཆས་་ ཆ་ཚང་་ ང་གས་བད་་ བན་དད་་ང་གས་ཐོག་ 

  ད་དགས་བད་པ་གཤམ་འད་འ་ཤོག་ནང་ད་་ཡོདཔ་ད། 

  ༡༧.༡. གདམ་་་ག་ཆ་དས་མ�་ར་གས་དང་བཅསཔ་: ས་ན་འ་དཔནོ་་

   འ་ཤགོ་ཨང་ ༦ ཀ་པ་ (་)། 



  ༡༧.༢. ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་ ར་བཏང་བཙག་འ་་འམས་་་ ཆ་འག་བ་པ་

   ས་ོར་: ད་དོན་ཚགོས་པ་འ་ཤགོ་ཨང་ ༣ ཀ་པ་ (་)། 

  ༡༧.༣. ་དས་གསལ་ོན།   

  ༡༧.༤. ལ་་གས་ད་ལག་ར། 

  ༡༧.༥. ས་བ་གས་ད་ལག་ར། 

  ༡༧.༦. ན་ང་གས་ད་ལག་ར། 

  ༡༧.༧. གལ་ད་གན་ོར་ན་་ གན་ཐམ་དང་ གན་ོར་་་ངས་་ོད་ལག་

   ར་་འ་བས། 

  ༡༧.༨. འག་་བཙག་འ་ན་ཚོགས་ས་་ོར་ཐོག་ ག་མན་གག་ལག་ོབ་་

   ས་ཚད་ལག་ར་་འ་བས། 

  ༡༧.༩. ན་ཁག་/ལས་ངས་/ལས་་ལས་འགན་ལ་བཀའ་་ (གལ་ད་  

   འལ་བ་ཡོད་་) དང་ 

  ༡༧.༡༠. འབའ་འགན/མས་འན་་གས་ད། 

 ༡༨. ཡོངས་འལ་ (Webpage) ནང་ བཙག་འ་དོན་་ ཆ་འག་བ་ར་གསལ་ོན་ 

  འབད་་ཡོད་་ ང་བ་གས་ད་་ག་ག་གདོང་ཤོག་འ་ པར་བན་འབད་་ ་

  ་འ་ གདམ་�་ག་ཆ་བགས་པ་ས་ཚོད་་ ས་ན་འ་དཔོན་་ོན་ད། 

 ༡༩. ས་བ་གས་ད་འ་ ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་ས་ བད་ག་འབད་་ཡོད་

  པ་ལམ་གས་ར་་ པར་བན་འབད་་  ་་འ་ གདམ་�་ག་ཆ་བགས་པ་ ས་

  ཚོད་་བགས་ད། 

 ༢༠. ག་མན་གག་ལག་མཐོ་མ་ས་ཚད་་ ་ོར་འ་ བཙག་འ་བཅའ་མས་ ༢༠༠༨ 

  ཅན་མ་དོན་ཚན་ ༡༧༦ (ང་) དང་ ༡༧༧ (ང་) ༡༧༨(ང) པ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་ 

  ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ ཡང་ན་ མ་དཔོན་་་གནས་འམས་�་ས་ཚད་ད་ཡོན་་ 



  དས་མ�་་དོན་འལ་བཤད་ ལག་ན་དས་འཐབ་ལམ་ོན་ ༢༠༡༧ ཅན་མ་དང་ 

  འལ་ད། 

 ༢༡. ་དས་གསལ་ོན་་བན་དད་འ་ བཙག་འ་དོ་འན་འབད་་འམས་་་ ་

  དས་གསལ་ོན་ད་བ་ལམ་ོན་ ༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་འལ་ད། 

 ༢༢. འམས་་་་ མས་་འན་ས་ལས་ མས་གད་བ་་ བཙོན་མས་ན་པ་  

  ཡང་ན་ མས་འན་གང་ང་ག་ནང་ ་/མོ་་ ས་འལ་་ན་འངས་ ོད་ག་

  ག་་ ཐོ་བད་འབད་་ད་པ་ མས་་འན་ཐོ�་བག་བ་འབད་་་ བཙག་འ་

  མས་གས་་དས་མ་ར་་ འབའ་གན་ར་ མཚན་གས་བད་་ ོང་ཁག་/ང་

  ཁག་མས་་འན་ས་ང་དཔོན་་ཕོག། 

ཇ༽ གདམ་�་བག་བ། 

 ༢༣. འལ་ཡོད་ས་ན་འ་དཔོན་ས་ འམས་་་ས་བགས་པ་ གདམ་�་ག་ཆ་་ 

  བཙག་འ་ན་ཚོགས་་ན་་འབད་ཐོག་ བག་བ་འ་འན་འཐབ་ད། 

ཉ༽ འམས་་ལས་ར་འཐོན་་མཐའ་མག་ས་ངས། 

 ༢༤. འམས་་ལས་ར་འཐོན་་མཐའ་མག་ས་ངས་འ་ ་ས་ ༢༤-༩-༢༠༡༨ ་  

  ་་་ཚོད་ ༥-༠༠ ་ན། 

 ༢༥. འམས་་ལས་ར་འཐོན་་མཐའ་མག་ས་ངས་་ག་བཟོ་ཚར་ནམ་ལས་ གདམ་

  �་ཆ་འག་བ་་འམས་་་ འག་་བཙག་འ་ན་ཚོགས་དང་ འག་་ང་ 

  བགས་ལས་འན་ས་འ་འན་འཐབ་་ ་མང་ོད་འན་ནང་ས་པར་་བཅའ་མར་

  གཏོགས་ད། 

 ༢༦. འམས་་ག་ས་ ་མང་ོད་འན་ནང་ོད་མ་གས་པ་ན་ ས་ན་འ་དཔོན་ལས་

  ག་ཐོག་་་ང་ལས་ གནང་བ་ན་ད། གལ་ད་ འམས་་ག་ས་ོད་འན་ནང་



  མ་ོད་པ་ན་ ་/མོ་ ག་འབད་ང་ བལ་བགས་་མ་དལ་ག་ར་ལོག་ོད་ད་པ་

  འ་བ་འབག་ད། 

ཏ༽ འམས་�་ཚབ་མ། 

 ༢༧. འག་་བཙག་འ་བཅའ་མས་ ༢༠༠༨ ཅན་མ་དོན་ཚན་ ༢༣༣ ལས་ ༢༣༧ པ་དང་

  འལ་ འམས་་ཆ་ད་བཏང་བ་ ཡང་ན་ ་ལས་འདས་པ་ན་ འམས་�་གདམ་་

  ཚབ་མ་བཏོན་་ ཡང་ན་ འམས་ངས་་ནང་་ཚོགས་ན་ས་ངས་ཕར་ད་འབད་ད། 

ཐ༽ འམས་ངས། 

 ༢༨. ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་འམས་ངས་་ཡང་: 

ོང་ཁག་ ་ཚགོས་འམས་ངས་          ད་འགོ། 

མ་ཐང་ ས་འར་-ང་ ས་འར་དང་ ང་ མ་། 

་ག་-་ར་ ་ག་དང་ ་ར། 

་ཁ་ ོང་ར་-བས་ཆ་ 
 

 

ག་ོགས་དང་ ོང་ར་ བས་ཆ་ དར་ལ་ གད་

ག་ན། 

ན་ཚོགས་ང་ 
   

གང་ན་དང་ ད་ང་ ལོག་་ན་ ད་བཏབ་ཁ་ 

ན་ཚོགས་ང་ བསམ་འལ་ང་ མ་། 

དར་དཀར་ན་ འག་ས་ང་-བ་ཟ་ འག་ས་ང་དང་ ་ག་ དཀར་ན་ ་ས་ས་ 

ལ་བ་ བ་ཟ་ གཙང་ཁ་ མ་། 
་མོ�་་ཁ་-བས་ང་ ོ་རོ་ན་དང་ ་སར་ང་ བས་ང་ བཙན་མདའ་

ང་ ཀ་ང་ ་མོ�་ང་ཁ་ ་་ལ།  

མགར་ས་ ཁ་ད་-ང་ནག་ན་ ཁ་ད་དང་ ང་ནག་ན། 
ཁ་ོད་-ལ་ཡ་ ཁ་ོད་དང་ ལ་ཡ། 

་ ས་-ར་ཚོགས་-དས་་ ས་དང་ ར་ཚོགས་ དས་་ མ་། 

གསང་ས་ཁ་ གསང་ས་དང་ དགའ་ད་ང་ ས་དམར། 
ན་་ ང་ར་-ན་ས་ ང་ར་ མ་མ་ ར་ོད་ ན་ས་ མ། 



ན་ས་-བཙན་མཁར་ ་རས་དང་ ན་ས་ ད་མཚོ་ བཙན་མཁར། 

   མངོ་ར་ ད་ད་་-་ཚང་ བ་ལམ་དང་ གས་ས་མཁར་ ད་ད་་ ན་རང་ 

་ཚང་ ར་་�་ ཐང་རོ། 
 

མོང་ར་ ཆ་ང་དང་ འས་ངས་ མོང་ར་ ཙ་ཀ་ང་ ་

མང་ མ་། 
ངས་མཁར་-་ང་ལ་ དངས་འས་དང་ ་ལམ་ས་ འར་ད་ ངས་

མཁར་ ས་ང་། 

་ར་ོ ོ་དཀར་-ཤར་པ་ ོ་གཀར་དང་ ང་གས་ ན་་ ཤར་པ། 

 

ལམ་ང་-ཝང་ང་ 

 

ོབ་ཤ་་དང་ ོ་ང་ �་རལ་ ལམ་ང་ བཙན་ཏོ་ 

ཝང་ང་ མ་། 
 

   

པ་དགའ་ཚལ་ མཁར་-་ང་ ་ང་དང་ ང་ང་ གང་ད་ མཁར་ ་ང་། 

ན་ནོང་-་མར་ ན་ནོང་དང་ ་མར་ བཟོ་ལ། 

ངང་ལམ་ ས་འར་ང་དང་ བ་ན་ང་ ནོར་་ང་། 

་ན་ཁ་ དཀར་ས་-་ལོག་ བརཔ་དང་ ་མ་ དན་ཤ་་ དཀར་་ས་ ་ལོག་ 

ོད་པ་ས་ མ་། 

ང་་ཁ་-ོད་ཝང་ ་ག་དང་ འཛོམས་་ ང་་ཁ་ ལ་་-་་ 

ོད་ཝང་། 

བསམ་བ་

ངས་ཁར་ 

བ་བ་ཐང་-མ་དར་ བ་བ་ཐང་དང་ མ་དར་ ་རོང་ ན་ཚོགས་ཐང་ 

ཝང་ག་ མ་། 

་མོ་གཙང་ཁ་-མར་་ལ་ ང་ཅན་ག་དང་ ལ་་ མར་་ལ་ པ་ཐང་ 

བསམ་རང་ གར་ག། 
བསམ་་ ོ་ག་ཅན་-་ང་ ོ་ག་ཅན་དང་ བན་་ཁ་ གམ་ོད་ ་ང་ 



མ་། 

ན་ཚོགས་དཔལ་་-

བསམ་་ 

ནོར་་ང་དང་ ན་ཚོགས་དཔལ་་ བསམ་་ 

མ་། 

བས་ས་ང་ ནོར་ས་ང་དང་ པ་ང་ བས་ས་ང་ བན་

འག། 

ཨོན་་-འོད་གསལ་་ གསང་གས་ས་ང་དང་ མ་ལ་ས་ང་ ཨོན་

་ འོད་གསལ་། 

གསར་ང་ ད་གས་་ བསམ་གཏན་ང་དང་ ་འཛག་ང་ ད་གས་་ 

འགས་ད་ས་ང་ གར་གཞོང་ ་རས་ཐང་ 

མ་ང་ མ་། 

ཤོམ་ང་ཁ་ བ་ད་ང་དང་ ་འཛོམས་ དགའ་ད་ང་ ་ 

ཤོམ་ང་ཁ། 

མ་ག་ ང་མ་ག་མ་་-ཀ་

ཝང་-ན་རོ་-ང་ག་-

གསོས་ 

ང་མ་མ་དང་ ཀ་ཝང་ ང་ག་ ན་རོ་ གསོས། 

ོ་མ་ག་མ་་-ང་-

དར་དཀར་ལ་-ད་བན་-

ད་ཝང་ 

ོ་མ་མ་དང་ ང་ དར་དཀར་ལ་ ད་བན་ 

ད་ཝང་། 

བས་ང་ བར་མཚམས་-ཤོང་ག་ བར་མཚམས་དང་ ས་གང་ ཡངས་གར་ ཤོང་

ག། 
བཀང་ང་-བསམ་མཁར་-

་མཛོ་རོང་ 

བཀང་ང་དང་ བསམ་མཁར་ ་མཛོ་རོང་ མ་། 

ར་་-སག་ང་ ་རག་དང་ ཕོངས་ད་ ར་་ སག་ང་། 

མས་ང་ ང་པར་དང་ མས་ང་། 

ཝམ་རོང་ ཁ༌ང༌དང༌ ༌མང༌། 



བས་གཡང་་ མ་་ང་-འཇམ་མཁར་ མ༌༌ང༌དང༌ འཇམ༌མཁར༌ ོང༌༌གཞང༌ས༌ 

གཡང༌༌ མ༌། 
ཁམས་ངས་-རམ་འཇར་ རམ༌འཇར༌དང༌ ཁམས༌ངས༌ ོད༌མཚོ༌ ཡ༌ལང༌། 

ང་གསར་ ག་ང་-ང་མལ་ ག༌ང༌དང༌ ར༌ག༌ ང༌མལ། 

བ་ས་-ང་་ས་ བ༌ས༌དང༌ ང༌༌ས༌ མ༌། 

་རང་ དལ་འར་ཐང་-མལ་

ང་ 

བར༌གཤོང༌དང༌ པ༌ཚ༌ང༌ དལ༌འར༌ཐང༌ 

མལ༌ང༌ རང༌ཐང༌ང༌ མཚོ་ང་མཁར་ མ་། 

གར་་ཐང་-་རང་ོད་ 

 

ང་ལ་ང་དང་ ་གསར་ང་ གར་་ཐང་ ང་

ན་་ མས་ངས་ ་རང་ོད། 

དབང་འས་ཕོ་

ང་ 

ཨང་ཐང་-ད་མཚོ་ ཨ་ཐང་དང་ ་ནག་ དར་དཀར་ དགའ་ང་ཚོ་

ངམ་ དགའ་ང་ཚོ་འོགམ་ ན་་ ད་ཚོ་ ས་

སི་ས་ མ་། 
་ཤོག་-ས་ག་ ངས་་དང་ ང་ང་ ཀ་ག་ ་ཤོག་ ཕངས་

ལ་ ཕོབ་ས་ས་ག། 

གཞལ་ང་ བར་ོ་-ང་ བར་ོ་དང་ ནང་ར་ ང་མཁར་ ང་ མ་། 

ན་ང་ འོག་དཀར་དང་ ་ང་ ཕང་མཁར། 
 

ད༽ བཙག་འ་ཐ་ོག། 

 ༢༩. ་ཚོགས་་བཙག་འ་ ༢༠༡༨ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་་བཙག་འ་ཐོ་ག་་ག་དང་

  འལ་བ་ཆ་བཞག་ས་ངས་འ་ ་ས་ ༡-༧-༢༠༡༨ ་ན། ་འབདཝ་ལས་ ་

  ས་ ༡-༧-༢༠༡༨ ན་་ ས་ལོ་ ༡༨ ལང་་ཆ་མཉམ་རང་ ཐོ་བད་བ་པ་ཚོགས་

  ན་ར་་ག་་ ས་ལོ་དམའ་ཚད་་དས་མ་ནམ་ན།  



 ༣༠. ་ས་ ༢༡-༩-༡༩༩༣ ་ ཡང་ན་ ་་ང་ས་ཡོད་་་དང་ ་ས་༢༡-༩-༡༩༥༣ 

  ་ ཡང་ན་ ་ལ་ལས་ས་ཡོད་་་ འམས་�་དོན་་ མས་མན་ལོ་ཚད་་ 

  དས་མ་ནམ་ན། 

 ༣༡. ་བམ་་ ་ས་ ༣༠-༦-༢༠༡༧ ་ ཡང་ན་ ་་ང་་འམས་ངས་ག་ནང་ ་

  ས་་ཐོ་བད་བ་ཡོད་་ ཚོགས་ན་ར་་་འམས་ངས་་ཁ་ལས་ ཚོགས་ན་ར་

  ་ ཡང་ན་ འམས་་ག་འབད་་་ ས་ན་དས་མ་ལ་མནམ་ན། 

 ༣༢. ་ཚོགས་བཙག་འ་ ༢༠༡༨ ་ བཙག་འ་ཐོ་ག་ན་ས་འ་ ་ས་ ༡༢-༨-༢༠༡༨ 

  ནང་འད་ ་མང་ས་བག་བ་འབད་་ ཐོབ་བད་དང་ དགག་ཆ་བད་་་ ་ས་ 

  ༢-༨-༢༠༡༨ ལས་རང་ བམ་ལ་འབད་ཚར་་ཡོད། 

 ༣༣. འལ་ཡོད་ོང་ཁག་བཙག་འ་ག་ཚང་ས་ ཚོགས་ན་མ་མ་རན་པ་ནམ་་མམ་ན་

   ཚོགས་ན་ར་་ས་འན་འ་པར་ ་མ་བ་ན་འབད་མ་གས་་་་ ཚོགས་ན་

  ར་་ས་འན་འ་པར་་ འོ་མད་་རང་ བམ་ལ་འབད་་ན། 

 ༣༤. ་ཚོགས་བཙག་འ་ ༢༠༡༨ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་་བཙག་འ་མཐའ ་དད་ཐོ་ག་་ 

  ་ས་ ༢༣-༨-༢༠༡༨ ནང་འད་པར་བན་འབད་ཐོག་ ས་ན་འ་དཔོན་་་ོད་་ 

  ་ས་ ༢༣-༨-༢༠༡༨ ་ ད་དོན་ཚོགས་པ་/འམས་་་་ན་འོང་། 

ན༽ བཙག་འ་བལ་བགས། 

 ༣༥. འ་ཐོག་བཙག་འ་བལ་བགས་འ་ འག་་བཙག་འ་ན་ཚོགས་ལས་ དོ་འན་

  ཁས་ན་་་ཆ་འག་བ་པ་ལ་ལས་ ད་དོན་ཚོགས་པ་/འམས་་ག་ས་འབད་

  ག་ ཡང་ན་ ར་བཏང་བཙག་འ་དོན་་འབད་བ་ན་ འལ་ཡོད་ས་ན་འ་དཔོན་

  ས་ དོ་འན་ཁས་ན་་་ཆ་འག་བ་པ་ལ་ལས་ འ་བགས་ག། 

 ༣༦. འ་ཐོག་བཙག་འ་བལ་བགས་འ་ ད་དོན་ཚོགས་པ་ ཁས་ངས་གསལ་བགས་ 

  འཆར་ང་ ་ལས་ དགས་གཏད་་་་་ གར་བཞག་ཐོག་འབད་ད། 



 ༣༧. འ་ཐོག་བཙག་འ་བལ་བགས་འ་ ད་དོན་ཚོགས་པ་ག་ཚང་་བ་ ད་ད་

  ཐོག་ལས་འབད་དཔ་དང་ ཆ་འག་བ་པ་ འམས་�་ཐོ་ནང་ལས་ འལ་ཡོད་ས་

  འན་ཡོད་པ་འམས་་་ ད་དོན་ཚོགས་པ་ ་ས་ བཙག་འ་བལ་བགས་་་

  ཚབ་་ འམས་ངས་་་ནང་བ་བཞག་འབད་་དང་ དབང་འན་ན་ག། 

 ༣༨. ད་དོན་ཚོགས་པ་/འམས་་ག་ས་ འལ་ཡོད ་ས་ན་འ་དཔོན་ལས་གནང་བ་བ་

  ཐོག་ ་་འ་ ་ོག་པ་་ན་ཡོད་པ་ བཙག་འ་བལ་བགས་་ལས་འཆར་ར་

  ་ འ་འན་འཐབ་ད། 

 ༣༩. ས་ན་འ་དཔོན་ས་ བཙག་འ་བ་ང་མཉམ་བ་ཐོག་ འམས་ངས་་འལ་་

  དང་ ནང་འད་ ་དང་ འལ་འར་ ་དས་་ ན་འག་དང་ བ་དད་ ཡང་ན་ 

  གནང་བ་ད་པ་་་དང་ ག་ཆ་ ་་ ཆང་ ་མཚོན་ མ་དང་ བཀག་དམ་་ཅ་

  དས་་ ཧང་ོང་མར་བ་དད་ འ་འན་འཐབ་ད། 

 ༤༠. བཙག་འ་་ཚབ་་ས་ ར་བཤོལ་བཞག་པ་་་ ཆ་མཉམ་་འ་བ་དང་ རང་སོ�་

  ད་དོན་ཚོགས་པ་ ལས་དཔ་དང་ བ་ར་པ་་ས་ ག་པ་ན་ོད་་འགན་ར་

  ་ད་དོན་ཚོགས་པ་/འམས་་ག་་ཕོག་ད། 

 འམས་་ཆ་མཉམ་ས་ ་མང་གསལ་བཤད་འབད་་་ ་མ་འཛམོས་འ། 

 ༤༡. ས་ན་འ་དཔོན་ ཡང་ན་ བ་རོགས་ས་ན་འ་དཔོན་ས་ འལ་ཡོད་བཙག་ 

  འ་འ་འན་པ་་དང་ བ་ང་མཉམ་འལ་པ་་དང་གག་ཁར་ ས་བན་ཐོག་ 

  ད་འོག་/་འོག་/ོང་ཁག་མ་་་་བན་་ནང་ ཚོགས་ན་ར་་་ ད་དོན་ 

  ཚོགས་པ་/འམས་་་་ བན་་གསལ་བཤད་ཉན་་་ འ་ཐོག་བཙག་འ་དང་ ར་

  བཏང་བཙག་འ་གས་ཆ་ར་བས་ ད་འོག་ ཡང་ན་ ོང་ཁག་/མ་་ནང་ འཛོམས་

  འ་ངས་མང་རབས་ག་ནང་ སོ་སོར་་ ཡང་ བར་་འོང་ད་པ་ ་བས་མ་

  བཝ་་བཀག་ཐབས་་ དོ་འན་འབད་་ ད་དོན་ཚོགས་པ་/འམས་་་ས་ཚོགས་



  ན་ར་་་་ གསལ་བཤད་འབད་་་་བས་ འ་མཉམ་ཐོབ་ཐབས་་ ་མ་ 

  འཛོམས་འ་་ག་འབད་ད། 

 ༤༢. ་མ་འཛོམས་འ་འ་ བཙག་འ་བལ་བགས་་དོན་་ ་མ་འཛོམས་འ་འ་

  འན་ལམ་ོན་ག་ག་ ༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་འལ་ འ་འན་འཐབ་ད། 

 ་མང་འཛམོས་འ་གཞན་ མ་་བཤལ་་བལ་བགས་འབད་་ ཡང་ན་ ་ག་། 

 ༤༣. ་མང་འཛོམས་འ་ མ་་བཤལ་་བལ་བགས་འབད་་ ཡང་ན་ ་ག་འབད་་་

  ་གས་ ག་་རང་འབད་ང་ མས་་དངས་དོན་དང་ ན་ོད་མ་གཞག་་དང་ 

  འལ་་ བལ་བགས་་ལས་འཆར་ར་་འབད་དཔ་དང་ འལ་འར་ལག་ན་ 

  འཐབ་་་ ས་ན་འ་དཔོན་ལས་གནང་བ་ན་ད། 

 ༤༤. མ་་བཤལ་་ བལ་བགས་འབད་་་ ོ་པ་་ཚོད་ ༦-༠༠ ལ་མ་དང་ ་་་

  ཚོད་ ༦-༠༠ ་མ་ངམ་ག་འ་འན་འཐབ་ག། 

 ལ་མན་ན ་པ་དལ་དོ་ན། 

 ༤༥. དལ་ཁང་་གག་་ཆ་མཉམ་ས་རང་ བཙག་འ་དོ་འན་འབད་་ ད་དོན་ཚོགས་པ་ 

  ཡང་ན་ འམས་་ག་་ས་་ས་་ ལ་མན་ན ་པ་ མ་དལ་ོད་ན་འང་ཡོད་

  པ་མ་པ་་མཐོང་་ བཙག་འ་ན་ཚོགས་་ན་་འབད་ད། 

 ་ཚབ་ ཡང་ན་ བ་ར་པ་་ན་ོད། 

 ༤༦. ད་དོན་ཚོགས་པ་དང་ འམས་་ག་་་ཚབ་ ཡང་ན་ བ་ར་པ་་ས་ མས་ 

  མན་་བཙག་འ་དང་འལ་བ་ ་གས་་་བར་དགས་འབད་་ བཙག་འ་ 

  གས་དང་ མས་་་ གནོད་ན་་འར་བ་འང་ན་་འཐོན ་་ ་་ཁག་འགན་

  དང་ འགན་འ་འ་ ད་དོན་ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འམས་་་ཕོག། 

  

 



 ན་ད་བམ་ལ་་མ་གཔ། 

 ༤༧. ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་བཙག་འ་་ དོ་འན་འབད་་ ད་དོན་ཚོགས་པ་/འམས་་ ་

  ལས་ འལ་ཡོད་ཆ་མཉམ་ས་རང་ བཙག་འ་བལ་བགས་་ འཛོམས་འ་ནང་འོང་

  ་ ་མང་ར་བཏང་ ཡང་ན་ ཚོགས་ན་ར་་་་ བཟའ་འང་ ཡང་ན་ ཁམས་ 

  གསོ�་བས་ས་ དལ་ང་ སམ་ ཡང་ན་ གསོལ་ར་སོགས་ན་་གཔ་མ་ཚད་ 

  ན་ཇ་  (T-Shirts) དང་ མོ (Caps) ལ་སོགས་པ་་ བམ་་ག། 

 འདས་པ་ད་བད་ ཡང་ན་ འདས་པ་་ལ། 

 ༤༨. ད་དོན་ཚོགས་པ་ འམས་་ ལ་གང་ ཡང་ན་ གང་ན་ལས་་དབང་འན་ ལས་

  ཚོགས་ ཡང་ན་  ་ང་ག་ས་རང་འབད་ང་ དོ་འན་འབད་་འམས་་ག་ ལ་གང་ 

  ཡང་ན་ ་གཡོག་ནང་ོད་ང་ འདས་པ་བ་འས་་ བོད་བགས་བབ་པ་ ཡང་ན་ 

  ་བོད་་བ་་མཚོན་པ་ མཐོང་ཐོས་ ཡང་ན་ ག་བན་་ཆ་ཤས་ བཟོ་བན་་ོན་

  ་གཔ་མ་ཚད་ ག་ཐོག་ ཡང་ན་ པར་ས་ཅན་་བཟོ་བད་ ཡང་ན་ གཞན་འམས་

  �་གསལ་ོན་་ མ་གཞག་གང་ང་ག་ གསལ་ོན་/བམ་ལ་ ལ་སོགས་པ་་ 

  འབད་་ག། 

 ་ཚགོས་་འས་་ག་ས་འ་འལ་ ཡང་ན་ གང་འལ་བ་ར་འབད་མ་གཔ། 

 ༤༩. ་ཚོགས་་འས་་ག་ས་ གལ་ད་ ་/མོ་རང་ འམ་ཐོག་ན་ཤོག་་མན་ན་

  ལག་ན་་འཐབ་ ་ནམ་་ ས་ཐག་ད་པ་ན་ ཚོགས་ན་མ་་ ཚོགས་ན་ 

  བར་བར་མ་གཏོགས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་་བཙག་འ་ས་ན་བས་་ རང་ས�ོ་

  ོད་གནས་་མ་་ས་གནས་ལས་བལ་་ འམས་ངས་ག་་ཡང་འ་འལ་ ཡང་ན་ 

  གང་འལ་་བ་ར་་འཐབ་་ག། གལ་ད་ འམས་ངས་ནང་་ ་ཐབས་ད་

  པ་འ་ འལ་འབད་དཔ་འང་་ ་/མོ་ས་ འལ་ཡོད་ས་ན་འ་དཔོན་་ན་་

  འབད་ད། 



  

 ལས་འགན་ བ་མཚོན་ ་གས་ ཡང་ན་ མཚན་གས་ལག་ན་འཐབ་མ་གཔ། 

 ༥༠. འམས་་ག་ས་རང་འབད་ང་ འདས་པ་ང་་ ལས་འགན་འཆང་ཡོད་པ་ ང་གནས་

  བདག་འགན་ ་གནས་ བཀབ་་ དཔའ་གས་ ཡང་ན་ ་་བོ་ ཡང་ན་ འལ་འར་

  ར་བ་མཚོན་ ་གས་ ཡང་ན་ མཚན་གས་་དང་ ཡང་ན་ འམས་་ ་ཚབ་ བ་

  ར་པ་་ས་ བལ་བགས་ས་ན་བས་་ ་�་་ཕན་་དོན་་ ལག་ན་ 

  འཐབ་་་གས་་འཐབ་་ག། 

 ༥༡. ས་ན་འ་དཔོན་་ག་ཚང་དང་ བཙག་འ་ལས་་འཐབ་ས་ས་གནས་་ བཀབ་་

  /རགས་་ དང་ དཔའ་གས་/ན་གས་ ག་ད་པ་དས་མ་ད་ས་ས་གནས་་ 

  ག་ཐབས་ོན་ད། 

 ཚགོས་ན་མ་མ་རན་པ་་ཚདོ་ ༤༨ ་ང་ བཙག་འ་བལ་བགས་མག་བ། 

 ༥༢. བཙག་འ་བལ་བགས་འ་ ཚོགས་ན་འ་བགས་་་ ་ཚོད་གཏན་  

  འལ་ག་ཡོད་པ་ ་ཚོད་ ༤༨ ་ང་་མག་བ་ད། 

 བཙག་འ་བལ་བགས་མ་དལ། 

 ༥༣. འ་ཐོག་བཙག་འ་དོ་འན་འབད་་ད་དོན་ཚོགས་པ་ག་ས་ བཙག་འ་བལ་ 

  བགས་་ཟད་ན་འ་ འམས་ངས་་་དལ་མ་ ༡༥༠,༠༠༠/- ཐམ་པ་ད་ཚད་

  དང་ནམ་་འཐོབ་ད། 

 ༥༤. འ་ཐོག་བཙག་འ་ དོ་འན་འབད་་་ འམས་་ག་ས་ བཙག་འ་བལ་ 

  བགས་་མ་དལ་འ་ བཙག་འ་ན་ཚོགས་ལས་ མཐོ་ཚད་གཏན་འལ་བཟོ་་ ་

  མང་་བ་འན་ལ་ཡོད་་ནང་ ལ་ཁམས་་་དམངས་བལ་བགས་མ་དལ་་ 

  དལ་མ་ ༡༥༠,༠༠༠/- ཐམ་པ་ན་ཡོད་་དང་ གནང་བ་ཡོད་པ་ཐོན་ངས་ཐོག་བ་ 

  གསོག་འབད་ཡོད་པ་ ད་དོན་ཚོགས་པ་་་མ་དལ་ནང་ལས་ དལ་མ་ ༡༥༠,༠༠༠/- 



  ཐམ་པ་ན་་ བཙག་འ་བལ་བགས་ ཟད་ན་་མཐོ་ཚད་་ དལ་མ་    

  ༣༠༠,༠༠༠-༠༠ ཐམ་པ་བད་ཡོད་་ལས་ བལ་གཏང་་ག། 

 ༥༥. ར་བཏང་བཙག་འ་དོ་འན་འབད་་ད་དོན་ཚོགས་པ་ག་ས་ བཙག་འ་བལ་

  བགས་་ཟད་ན་འ་ འམས་ངས་་་དལ་མ་ ༡༥༠,༠༠༠/- ཐམ་པ་་ བཙག་

  འ་ན་ཚོགས་ས་ བཙག་འ་བལ་བགས་མ་དལ་ བར་བཟོ་འབད་་དང་འལ་

  ན། 

 ༥༦. ར་བཏང་བཙག་འ་དོ་འན་འབད་་འམས་་ག་ས་ བཙག་འ་བལ་བགས་་

  མ་དལ་འ་ བཙག་འ་ན་ཚོགས་ལས་ མཐོ་ཚད་གཏན་འལ་བཟོ་་ ་མང་་བ་

  འན་ལ་ཡོད་་ནང་ ལ་ཁམས་་་དམངས་བལ་བགས་མ་དལ་་  དལ་མ་ 

  ༡༥༠,༠༠༠/- ཐམ་པ་ན་ཡོད་་དང་ གནང་བ་ཡོད་པ་ཐོན་ངས་ཐོག་བ་གསོག་འབད་ཡོད་

  པ་ད་དོན་ཚོགས་པ་འ་མ་དལ་ནང་ལས་ དལ་མ་ ༡༥༠,༠༠༠/- ཐམ་པ་ན་་ 

  བཙག་འ་བལ་བགས་ཟད་ན་་མཐོ་ཚད་་ དལ་མ་ ༣༠༠,༠༠༠-༠༠ ཐམ་པ་ 

  བད་ཡོད་་ལས་ བལ་གཏང་་ག། 

 ༥༧. ཟད་ན་མཐོ་ཚད་མ་དལ་འ་ ལ་ཁམས་ལས་ ་་ན་པ་ཞལ་འབས་མ་བ་བར་

  འག་་བཙག་འ་ན་ཚོགས་ས་ ་དམངས་བཙག་འ་མ་དལ་བཅའ་མས་ ༢༠༠༨ 

  ཅན་མ་ ་དམངས་མ་དལ་བཅའ་ག་དང་གས་ག་དང་ ཐབས་ས་ལག་ན་དང་ 

  འལ་བ་ བཙག་འ་བ་དོན་ལམ་ོན་ ༢༠༡༨ ཅན་མ་ར་ན།  

 ༥༨. ད་དོན་ཚོགས་པ་དང་ འམས་་་ས་ མ་དལ་་ གནང་བ་ཡོད་་་ལས་ མཐོ་ཚད་

  བད་་དང་འལ་་མ་གཏོགས་ གཞན་ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ ཐད་ཀར་ན་པར་ན་་ ཡང་

  ན་ བཙག་འ་དོན་་ ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ ཐད་ཀར་ན་པ་ཐོག་ལས་གཏང་་ག། 

  

  



 བཙག་འ་བལ་བགས་ཟད་ན་ན་། 

 ༥༩. འ་ཐོག་བཙག་འ་བས་་ འམས་ངས་་་ནང་ ད་དོན་ཚོགས་པ་ག་དང་ ར་

  བཏང་བཙག་འ་བས་་ འམས་་ག་ས་ ་/མོ་ར་ བག་བ་་དོན་་ ལ་

  ཡོངས་་ོག་པ་་ བན་མ་བན་་ བལ་བགས་་ཟད་འ�་ས་་་་ན་་

  ལ་དཔ་དང་ བཙག་འ་ཟད་ན་་ན་་་ ད་དགས་བད་པ་་མ་དང་ 

  འལ་་ བཙག་འ་བ་འས་གསལ་བགས་འབད་ཚར་བ་ ན་ངས་མ་་ནང་

  འད་ལ་ད་ བཙག་འ་བ་ང་ མ་བ་ང་ ཟད་ན་་ན་་ལ་མ་གས་པ་ན་ 

  ད་དོན་ཚོགས་པ་ང་འ་ ད་དོན་ཚོགས་པ་ཐོ་བ་ལས་ ར་བཏོན་འབད་་དང་  

  བཙག་འ་བ་པ་་གནས་་ འས་་ལས་ཆ་ད་འ་་དང་ མ་འོངས་པ་བཙག་འ་

  ནང་ འམས་�་ད་ཚད་དཔ་་འར་འོང་། 

 ་མང་ོད་འན། 

 ༦༠. འ་ཐོག་བཙག་འ་བས་་ དོ་འན་འབད་་ ད་དོན་ཚོགས་པ་་་བར་ན་  

  ་མ་དང་པ་བས་ ད་དོན་ཚོགས་པ་་བ་་ར་ལས་དང་ ་མ་གས་པ་་ ཁས་

  ངས་་གནད་དོན་ཐོག་་་ ་མང་ོད་འན་མ་ངས་གས་འ་འན་འཐབ་ད། 

 ༦༡. འ་ཐོག་བཙག་འ་་མང་ོད་འན་འ་ འག་་བཙག་འ་ན་ཚོགས་དང་ འག་

  ང་བགས་ལས་འན་ས་ ལ་ས་་་ག་འབད་་ན། 

 ༦༢. ར་བཏང་་མང་ོད་འན་འ་ འལ་ཡོད་ོང་ཁག་་བཙག་འ་འ་དཔོན་དང་ འག་

  ང་བགས་ལས་འན་ས་འ་འན་འཐབ་་ན། 

 ༦༣. ོད་འན་འ་ ལ་ཡངོས་ཚགོས་འ་ ་མང་དོ་འན་འ་འན་ལམ་ོན་ ༢༠༡༨ 

  ཅན་མ་ར་་ འ་འན་འཐབ་ད། 

 

 



པ༽ ད་དནོ་ལས་ད་འཕགས་ཐགོ་གས་དཔ་དང་ ད་དོན་དང་འལ་ད། 

 ས་གོས་དང་ འལ་བ་ལས་དོན། 

 ༦༤. བཙག་འ་ན་ཚོགས་ས་ ར་ལས་བ་འན་ལ་ཡོད་པ་ ་མང་བབ་ནོ་ཨང་ ་

  ་་ (བ་བད-༧)༢༠༡༧/༢༤༢༦  ་ས་ ༤-༣-༢༠༡༧ ཅན་མ་དང་འལ  

  བཙག་འ་ས་ན་བས་་ ་མང་ང་འཛོམས་དང་འལ་བ་ ས་ོགས་་ལས་དོན་

  ་ འ་འན་འཐབ་་ག། ོང་བདག་འ་ འལ་ཡོད་ོང་ཁག་་ བཙག་འ་འ་

  འན་་ བ་ནམ་ལས་ ང་ར་བ་དབང་འོག་་ ལས་དོན་གཞན་་གནང་བ་ོད་་ 

  མཐའ་དད་དབང་འན་ན། 

 ༦༥. ར་་ས་ོགས་་ག་པོ�་ལས་དོན་དང་འལ་བ་ གཏོར་ོག་ གཏོར་འཕང་ལ་སོགས་

  པ་ལག་ན་དང་ མ་འ་་ དགས་བསལ་ས་ འམས་་་དང་ ཡང་ན་ ་ཚབ་ 

  ་ལས་ བ་ར་པ་་ས་འབད་་ག། 

 ༦༦. ས་ར་གས་་་ས་ བཙག་འ་ཚོགས་ན་ནང་ ལ་གཏོགས་་འབད་་ནམ་མ་

  ཚད་ ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ ཐད་ཀར་ན་པ་ལ་གཏོགས་ ཡང་ན་ བཙག་འ་དོ་འན་

  འབད་་འམས་་ག་འབད་ང་ག་་ བ་ར་ ོག་ོགས་ ཡང་ན་ མ་བབ་པ་་

  དོན་་འར་བ་ ག་གནད་་ག་བག་་་འོང་། 

 ས་་ལས་ཚགོས་དང་ ་བ་་་ལས་ཚགོས་ བཙག་འ་དང་འལ་བ་ལས་་། 

 ༦༧. ས་་ལས་ཚོགས་དང་ ་བ་་་ལས་ཚོགས་ བཙག་འ་དང་འལ་བ་ལས་་་

  ས་ ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ ཐད་ཀར་ན་པ་ལ་གཏོགས་ ཡང་ན་ བཙག་འ་དོ་འན་

  འབད་་འམས་་ག་འབད་ང་ག་་ བ་ར་ ོག་ོགས་ ཡང་ན་ མ་བབ་པ་་

  དོན་་འར་བ་ དོགས་ག་་ག་བག་་་འོང་། 

  

 



 ་གཡོགཔ། 

 ༦༨. ལས་དོན་༌ོག༌འབད༌༌༌ོག༌པ་ ཡང༌ན༌ བག༌བ༌འབད༌་བཙག༌འ༌ག་གཡོག་

  གས༌༌༌གཡོགཔ༌༌ན་པ༌ གཞན༌་གཡོགཔ་་ས་ ་གཡོག་་མས་གས་ 

  ་ནང་ ད་དགས་བད་་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ ་ན་རང་སོ�་ཚོགས་ན་འ་ ས་འན་

  བ་པ་ས་ངས་ནང་ ་་འབད་འ་་ ཚོགས་ན་བར་་དང་ འམ་ཐོག་ན་ཤོག་

  ན་ཐབས་ས་ངས་ ཡང་ན་ འམ་ཐོག་ཚོགས་ན་བར་་མ་གཏོགས་ བལ་བགས་

  ་ལས་མ་ ཡང་ན་ ཞལ་འཛོམས་་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་་ ཡང་ན་ བཅར་གས་་

  འབད་་ག། 

 ་་འ་དཔ། 

 ༦༩. ་་འ་དཔ་་ས་ བཙག་འ་དབང་འན་ས་ ད་དགས་བད་པ་དས་ 

  མ�་ལས་དོན་ལས་འགལ་་ ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ ཐད་ཀར་ན་པ་ལ་གཏོགས་ ཡང་ན་ 

  བཙག་འ་དོ་འན་འབད་་ཚོགས་པ་/ཡང་ན་ འམས་་ག་འབད་ང་ག་་ བ་ར་ 

  ཡང་ན་ ོག་ོགས་ ཡང་ན་ མ་བབ་པ་་དོན་་འར་བ་ དོགས་ག་་ག་བག་

  ་་འོང་། 

ཕ༽ འམ་ཐགོ་ན་ཤགོ། 

 ༧༠. འམ་ཐོག་ན་ཤོག་་མ་་ལས་འཆར་འ་ ང་འད་བཙག་འ་ལས་འཆར་དང་ ་མ་

  ཚད་ ་ཚོགས་གམ་པ་བཙག་འ་ ༢༠༡༨ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་་བཙག་འ་འ་

  འན་ཐབས་ལམ་ནང་ ཁ་གསལ་བད་ཡོད་་ར་འབད་ད། 

 ༧༡. འམ་ཐོག་ཚོགས་ན་ར་་་ ཐོ་བད་གདམ་ཁ་བ་པ་བས་དང་ འམ་ཐོག་ཚོགས་

  ན་ར་་ཐོ་ོདཔ་ད་ འམ་ཐོག་ན་ཤོག་ལམ་གས་་ཡང་ ར་བཏང་འམ་ཐོག་ 

  ཚོགས་ན་ཐབས་ལམ་དང་ འམ་ཐོག་ན་ཤོག་ན་ཐབས་ས་ངས་ འལ་ད ་ཚོགས་

  ན་་ཚན་་ད ་ད། 



 ༧༢. འམ་ཐོག་ཚོགས་ན་ར་་་ས་ ར་བཏང་འམ་ཐོག་ཚོགས་ན་ཐབས་ལམ་ 

  ་དོན་ལས་ གདམ་ཁ་བ་་་ཐོ་བད་འབད་་ ་/མོ་ར་ འམ་ཐོག་ཁ་ང་ 

  ན་་དང་འལ་ ས་ན་འ་དཔོན་ལས་ འམ་ཐོག་ཚོགས་ན་ཆ་ཚང་ཐོབ་་་ 

  ར་ ་ གས་བཀལ་ནམ་ལས་ ཐད་ཀར་་ས་ན་འ་དཔོན་་ འལ་  

  མགས་བལ་ད།  

 ༧༣. འམ་ཐོག་ཚོགས་ན་ར་་ག་ས་ འམ་ཐོག་་ཁ་ང་བར་བས་ ཡང་ན་ ར་

  བཏང་ན་ཤོག་་ཐབས་ལམ་ོད་་་འདོད་ད་་དང་ ་་ཚབ་་ བས་བ་ད་་

  ན་ཐབས་ས་ངས་་གདམ་ཁ་ ཡང་ན་ ཚོགས་ན་མ་་ ཚོགས་ན་ས་ངས་་ ་

  མ་་ཚོགས་ན་ར་བ་ན་ ་/མོ་ ག་འབད་ང་ ས་ན་འ་དཔོན་་བ་དོན་ 

  འོད་ད། ་བམ་་བ་འབད་་ ཚོགས་ན་ར་་ཁ་གསལ་་བར་བ་ཡོད་པ་ན་ 

  འལ་ཡོད་ས་ན་འ་དཔོན་་ ་ས་ ༢༢-༨-༢༠༡༨ ་ འ་ཐགོ་བཙག་འ་དང་ 

  ར་བཏང་བཙག་འ་་ ་ས་ ༢༤-༩-༢༠༡༨ ནང་འད་ ོད་ད། 

 ༧༤. འམ་ཐོག་ན་ཤོག་ན་ཐབས་ས་ངས་ནང་ལས་ ཚོགས་ན་ར་་གདམ་ཁ་བ་་་ 

  གདམ་ཁ་ཅན་་ས་ངས་ནང་ ་ས་ ༧-༩-༢༠༡༨ ལས་ ༩-༩-༢༠༡༨ ་ འ་ཐགོ་ 

  བཙག་འ་དང་ ར་བཏང་བཙག་འ་ ་ས་ ༡༠-༡༠-༢༠༡༨ ལས་ ༡༢-༡༠-༢༠༡༨ 

  ནང་འད་ ག་ཚང་ས་ཚོད་ནང་ ཚོགས་ན་བར་བ་འོང་ད་པ་ན་བལ་ ཡང་ན་ 

  བཙག་འ་དབང་འན་པ་་ས་ ད་་བ་དོན་འབད་་དང་འལ་ད། 

 ༧༥. འལ་ད་ཚོགས་ན་་ཚན་འ་ དགས་བསལ་་དས་མ་ཡོད་་་་ ཡང་ན་ ས་

  གནས་ག་ནང་ ཚོགས་ན་ར་་མང་ཤོས་ཡོད་་ ོབ་་དང་ ལས་འལ་ལ་སོགས་པ་

  ་་ དགས་བསལ་་ཞབས་ཏོག་ན་ད། 

 ༧༦. ཚོགས་ན་ར་་་ས་ འམ་ཐོག་ན་ཤོག་ན་ཐབས་ས་ངས་ནང་ ་/མོ་རང་སོ�་ 

  བ་ད་་ས་འན་དོན་་ ཚོགས་ན་ར་་ས་འན་འ་པར་འབག་འོང་ད། 



 ༧༧. འམ་ཐོག་ན་ཤོག་་་བ་འབད་་ ་མ་ག་ས་ ་/མོ་ར་ ང་གསལ་་ 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་ར་ག་བཞག་ཡོད་པ་ ་གས་

  བཀལ་ཡོད་་་ས་ ་མ་་ ཚོགས་ན་ར་ཐབས་ད། 

བ༽ ཚགོས་ན་ར་་ས་འན་འ་པར། 

 ༧༨. བཙག་འ་ན་ཚོགས་ས་ ོད་ཡོད་་ཚོགས་ན་ར་་ས་འན་འ་པར་་ བཙག་ 

  འ་ས་ན་བས་ ཚོགས་ན་ས་ངས་ནང་ ཚོགས་ན་ར་་་ ས་འན་འབད་

  ་་ ཆ་གནས་ཅན་་ག་ཆ་ན། 

 ༧༩. ཚོགས་ན་ར་་ཆ་མཉམ་ས་རང་ ནང་ད་དང་ོལ་འན་ན་ཁག་ས་ོད་ཡོད་ 

  པ་ ་ངས་་ོད་ལག་ར་་ རང་དང་གག་ཁར ་འབག་འོང་ད། ཚོགས་ན་ར་་

  ས་འན་འ་པར་དང་འལ་བ་ ོད་གས་་འང་པ་ན་ ་ད་འ་དཔོན་ས་ ་

  ངས་་ོད་ལག་ར་་ ཐག་ད་་ག་ན་འབད་ད། 

མ༽ ཚགོས་ན་ས་ཚདོ། 

 ༨༠. ཚོགས་ན་ར་་ས་ཚོད་འ་ ོ་པ་་ཚདོ་ ༩-༠༠ ལས་ ་་་ཚདོ་ ༥-༠༠  

  ན་ན། ན་ང་ ས་ཚོད་་ཁར་ ་མ་ལས་རང་ལ་ནང་ོད་ཡོད་པ་ ལ་ 

  མག་་ཡོད་པ་་མ་་་ ཤོག་འན་ཨང་ ༡ ོད་་ ་་་ཚོད་ ༥-༠༠ ་  

  ལ་ཁར་ཡོད་པ་ ་མ་་་ ཚོགས་ན་བར་བག་ད།  

ཙ༽ ཚགོས་ན་འལ་ཆས། 

 ༨༡. ཚོགས་ན་འལ་ཆས་ (EVM) འ་ འམས་ངས་ཆ་མཉམ་ནང་ ཚོགས་ན་ 

  བར་་་ལག་ན་འཐབ་་ན། 

 

 



ཚ༽ ན་ང་གནས་པ་ག་། 

 ༨༢. བཙག་འ་བས་་ ན་ང་གནས་པ་ས་ཚད་ཅན་་ག་་འ་ ལག་ན་འཐབ་་

  དང་ ག་་འ་ འ་ཐགོ་བཙག་འ་བས་་ ལགཔ་གཡས་པ་ཨམ་མ་བོང་་ ན་

  མོ�་་ཏགོ་ཁ་ལས་མག་ལག་གས་དང་པ་ ན་དང་ ར་བཏང་བཙག་འ་བས་་ 

  ལགཔ་གཡོན་པ་ཨམ་མ་བངོ་ར་ གས་མ་་བཀལ་ད། 

ཛ༽ ཚགོས་ན་ས་ངས། 

 ༨༣. ་ཚོགས་བཙག་འ་ ༢༠༡༨ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་་བཙག་འ་ཚོགས་ན་འ་  

  ཚོགས་ན་ས་ངས་ཡོངས་བོམས་ ༨༦༥ ནང་ འ་འན་འཐབ་ད། ་་ཁ་ 

  གསལ་་ ་ཚོགས་བཙག་འ་ ༢༠༡༨ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་་བཙག་འ་ཐོ་ག་ནང་ 

  བ་དོན་འབད་་ཡོད། 

ཝ༽ ཚགོས་ན་མ། 

 ༨༤. འ་ཐོག་བཙག་འ་མ་ ་ས་ ༡༥-༩-༢༠༡༨ ་ དང་ ར་བཏང་བཙག་འ་མ་་ 

  ་ས་ ༡༨-༡༠-༢༠༡༨ ་ ནམ་ལས་ ོང་ཁག་ ༢༠ ནང་་ ལ་ཡོངས་་ངལ་གསོ་

  ན་པ་གསལ་བགས་འབད་ད། 

 ༨༥. ་གཡོག་ོད་་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་་ན་ད། 

 ༨༦. དབང་ཆ་ཡོད་པ་་མ་་ས་མ་གཏོགས་ གཞན་་་ག་ས་ཡང་ ཚོགས་ན་མ་་ 

  ཚོགས་ན་ས་ངས་་མཐའ་འར་་ ་བང་/པར་བཏབ་/ག་བན་ བཟོ་་འལ་

  ཆས་ལ་སོགས་པ་་འབག་་ག། 



 ༨༧. བ་ང་ག་གཡོག་་དོན་་ བཙག་འ་མས་གས་དང་འལ་ དབང་འན་ཡོད་་་

  མ་གཏོགས་ ་ན་ཚོགས་ན་མ་་ གགས་་གནོད་ན་འང་ད་པ་ ་མཚོན་ 

  ཡང་ན་ ལག་ཆ་ལ་སོགས་པ་་འབག་་ག། 

 ༨༨. གནང་བ་ཡོད་པ་བ་བད་ལས་་ ཡང་ན་ གནས་ལ་བ་ན་པ་་ ཚོགས་ན་ས་ 

  ངས་ནང་འ་ག་་ན་ང་ ཚོགས་ན་ར་་ག་ ཚོགས་ན་ཁང་ག་ནང་ ཚོགས་

  ན་ར་བ་བས་་ ་ཁར་འ་་ག་་དང་ ར་མ་དག་པ་ག་་ལ་ལས་རང་ 

  ཚོགས་ན་ས་ངས་ནང་ལས་ ར་འཐོན་འ་བག་ད།  

ཞ༽ བཙག་འ་བ་འས་བམོས་་ མཉམ་བ་ ་ལས་ གསལ་བགས། 

 ༨༩. འམ་ཐོག་ན་ཤོག་་ .ངས་ས་་བ་་ལས་ ཚོགས་ན་འལ་ཆས་་བ་འས་་

  དང་གག་ཁར་ ོགས་བས་འབད་་ (SMS Relay System) མ་གས་དང་ ག་

  ཐོག་་ོད་་བན་དད་འབད་བ་ལ་ ་�་ཚད་ག་དང་ དས་མ�་འ་ཤོག་དང་

  འལ་ འལ་ཡོད་ས་ན་འ་དཔོན་ངམ་ག་ས་ ངས་ས་བོམས་་ན། 

 ༩༠. འམས་་དང་ ང་་་ཚབ་་ས་ ཚོགས་ན་དང་ ངས་ས་་�་མ་པ་ འ་

  འན་འཐབ་་་ནང་ འཛོམས་དཔང་དང་ ་ོག་འབད་། ན་ང་ གང་འལ་ཐོག་ 

  བ་འས་གསལ་བགས་ མ་འབད་བ་་ང་་ ཚོད་ས་དང་ ཕོ་ཚོད་ཁར་བཀལ་་ ་

  མང་་བ་་་་ག། 

 ༩༡. བ་བད་ལས་་ ཡང་ན་ གནས་ལ་བ་ན་པ་་ ངས་ས་་་མ་པ་་  

  འཛོམས་ཐོག་དང་ ་ོག་འབད་་གནང་བ་ོད་ཡོད་ ན་ང་ ས་ན་འ་དཔོན་་ 

  དས་མ�་་�་མ་པ་ནང་ བར་ཆད་བ་་དང་ བར་དག་བ་་་་མ་ 

  ་ས་བན་དཔ་འབད་ད་ ཡང་ན་ གང་འལ་ཐོག་ བ་འས་གསལ་བགས་དང་ 

  བ་འས་གསལ་ོན་མ་འབད་བ་་ང་་ ཕོ་ཚོད་ཁར་བཀལ་་ ་མང་་བ་་དང་ 

  བ་བད་ཐོག་བལ་་་་ག། 



 ༩༢. བཙག་འ་བཅའ་མས་དངས་དོན་ནང་ བཙག་འ་དང་འལ་བ་ལས་་་ས་  

  ཚོགས་ན་མག་མ་བ་ང་ལས་ འབད་མ་གཔ་་ཡང་: 

  དོན་ཚན་ ༣༤༣ པར་ ་་ག་ས་ ཚོགས་ན་མག་མ་བ་ང་ལས་ ང་བགས་

  དང་ ང་མཐོང་ ཡང་ན་ པར་བན་་འབད་མ་གཔ་་ཡང་: 

  ཀ༽ ཚོགས་ན་ར་་་ས་ ཚོགས་ན་ག་་བགས་ཡོད་པ་ འལ་ཡོད་་ལོ་

   ས་དང་ གནས་ལ་ར་ལས་དང་། 

  ཁ༽ བཙག་འ་ར་ ་དམངས་་བསམ་འཆར་བག་དད་ཐོག་ ་དམངས་་ན་

   ། 

  ག༽ བཙག་འ་ཚོགས་ན་་ བ་འས་དང་འལ་བ་ ་ང་ལས་བ་ོན་འབད་

   ་ ཡང་ན་ ན་དཔག་གམ་ ཚོགས་ན་ར་་ ཡང་ན་ གཞན་་ོག་པ་་ལས་

   བད་་ཐོབ་ཡོད་པ་གནས་ལ་། 

ཟ༽ བཙག་འ་འ་དཔོན་། 

 བཙག་འ་འ་འན་་བ། 

 ༩༣. བཙག་འ་འ་འན་འཐབ་་དོན་་ ོང་བདག་་ས་ བཙག་འ་འ་འན་་བ་

  དང་ ོང་རབ་/ང་པ་/ོང་ཁག་མ་་ཁག་་བད་བ་ང་ན་་ བཙག་འ་འ་འན་

  ་བ་འོག་མ་ ་ལས་ ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན་་ འལ་ཡོད་ོང་ཁག་དང་ ད་

  འོག་་དོན་ལས་ བ་རོགས་བཙག་འ་འ་འན་་བ་་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་ 

  བཙག་འ་འ་འན་འཐབ་་དོན་་ བ་བཞག་འབདཝ་ན། 

 ༩༤. བཙག་འ་འ་འན་པ་་ས་ བཙག་འ་ན་ཚོགས་ལས་ ་ས་ ༡༨-༨-༢༠༡༨ ་ 

  འམས་བས་འབད་བ་བཀའ་་དང་འལ་ བཙག་འ་དང་འལ་བ་ མས་གས་ནང་

  བད་ཡོད་་དང་འལ་བ་ ་འགན་ འགན་ར་ ་ལས་ ག་གཡོག་་་ཁག་འགན་

  ཕོག། 



 ༩༥. ོང་ཁག་་བཙག་འ་འ་འན་་བ་ས་ བ་འས་གསལ་བགས་འབད་་ ན་ 

  ངས་ ༡༠ ནང་འད་་ བཙག་འ་འ་འན་་བ་་ལག་བ་ ༢༠༡༣ ནང་ ད་

  དགས་བད་ཡོད་་དང་འལ་ འལ་ཡོད་ོག་ཁག་ནང་་བཙག་འ་ན་་ཆ་ཚང་ག་ 

  ལ་ད་པ་ཁག་འགན་ཕོག། 

 ལ་ཡོངས་་གོ་པ། 

 ༩༦. བཙག་འ་ན་ཚོགས་ས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་འམས་ངས་ ༤༧ ་་ནང་་ 

  ལ་ཡོངས་་ོག་པ་ ༤༧ བ་བཞག་འབད་་དང་ འལ་ཡོད་འམས་ངས་ ༢ ་ 

  ནང་ ལ་ཡོངས་་ོག་པ་བ་རོགས་འབད་་དོན་ལས་ ་དོན་་ོག་པ་ ༢ བ་ 

  བཞག་འབད་ཡོད་་་ཡང་ དར་དཀར་ན་ོང་ཁག་ ་མོ�་ང་ཁ་-བས་ང་འམས་ 

  ངས་དང་ བསམ་བ་ངས་མཁར་ོང་ཁག་ འ་མོ་གཙང་ཁ་-མར་་ལ་འམས་ངས་ནང་

  ན། 

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

  ལས་ ་ོག་པ་ལག་བ་་་དོན་ཚན་་དང་འལ་བ་དབང་འན་ ་འགན་ ་ལས་ 

  འགན་ར་་འབག་ད། 

 ༩༨. ་ོག་པ་་ས་ ས་པར་་ལ་ད་པ་ན་་ས་མ་ཚད་ ་མོད ་་དང་ན་འཐབ་ད་

  པ་མས་འགལ་་ གནས་ངས་་འང་་ (SMS) དང་ བ་བད་་ཐབས་ལམ་

  གཞན་གང་ང་ག་ས་ཐོག་ལས་ བཙག་འ་ན་ཚོགས་་ ན་་འབད་ད། 

  

 ་གོ་པ་ན་་དང་འལ་ལག་ན་འཐབ་། 

 ༩༩. བཙག་འ་ན་ཚོགས་་ད་འཆར་་ཚན་ས་ བན་མ་བན་་དང་ ཡང་ན་ ་འལ་

  ལས་ས་ཐག་ད་ད་པ་དས་མ་འང་བས་ ན་ཚོགས་ས་བར་བ་དང་ ས་

  ཐག་ད་་་ ་ོག་པ་ས་ལ་ཡོད་པ་ན་་་ ོགས་བས་འབད་ད། 



 ས་ན་འ་དཔོན། 

 ༡༠༠. བཙག་འ་ན་ཚོགས་ས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་་བཙག་འ་འ་་དོན་ལས་ ལ་ 

  ཡོངས་ཚོགས་འ་འམས་ངས་ ༤༧ ་་་ནང་་ ས་ན་འ་དཔོན་ ༤༧ དང་ 

  བ་རོགས་ས་ན་འ་དཔོན་ ༢ བ་བཞག་འབད་ཡོད་་་ཡང་ དར་དཀར་ན་ོང་ཁག་  

  ་མོ�་ང་ཁ་-བས་ང་འམས་ངས་དང་ བསམ་བ་ངས་མཁར་ོང་ཁག་ འ་མོ་

  གཙང་ཁ་-མར་་ལ་འམས་ངས་་ འལ་ཡོད་འམས་ངས་ ༢ ་ ས་ན་འ་

  དཔོན་་བ་རོགས་འབད་་དོན་་ན། 

 ༡༠༡. 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་དཔནོ་དང་ ཚགོས་ན་འ་དཔནོ། 

 ༡༠༢. བཙག་འ་དོན་་ ་ད་འ་དཔོན་དང་ ཚོགས་ན་འ་དཔོན་་་བ་བཞག་འ་ 

  འལ་ཡོད་ས་ན་འ་དཔོན་་ས་ འ་ཐོག་བཙག་འ་ཐད་ ་ས་ ༡༢-༩-༢༠༡༨ 

  ནང་འད་དང་ ཡང་ན་ ར་བཏང་བཙག་འ་ཐད་ གཞན་གནང་བ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ ་

  ན་ ཚོགས་ན་མ་རན་པ་ མ་གམ་་་ང་ ་ས་ ༡༥-༡༠-༢༠༡༨ ་བཏོན་ཡོད་

  པ་བཀའ་་དང་འལ་ད། 

 ༡༠༣. ་ད་འ་དཔོན་དང་ ཚོགས་ན་འ་དཔོན་་ས་ བཙག་འ་དང་འལ་བ་མས་ 

  གས་ བཅའ་ག་ གས་ག་ ་ལས་ ་ད་འ་དཔོན་་དོན་་ལག་བ་དང་  

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

  འགན་ར་་འབག་ད། 

  

 



 ངས་ས་བ་དད་པ་དང་ ངས་ས་བ་རགོས་པ། 

 ༡༠༤. 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། 

 ༡༠༥. 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། 

 བ་བད་དབང་འན་པ། 

 ༡༠༦. ་ཚོགས་བཙག་འ་ ༢༠༡༨ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་་བཙག་འ་བ་བད་དབང་འན་

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

  ག་ ་ལས་ བ་བཞག་བཀའ་་་ནང་བད་ཡོད་པ་དབང་འན་ ་འགན་ ་ལས་ 

  འགན་ར་་འབག་ད། 

 ༡༠༧. བཙག་འ་ན་ཚོགས་ས་ བ་བད་དབང་འན་པ་་ཚན་་ཆ་ཤས་་ ་་བ་བད་

  ་ོག་པ་དང་ མས་དོན་འ་དཔོན་་བ་བཞག་འབད་ད།  

 དལ་ས་འ་དཔནོ། 

 ༡༠༨. བཙག་འ་ན་ཚོགས་་ ་དམངས་བལ་བགས་མ་དལ་་ཚན་ས་ ཐད་ཀར་ 

  ་བདག་འན་འཐབ་ཡོད་་ ་དམངས་བལ་བགས་མ་དལ་་མ་གཏོགས་ ་ 

  ན་ོང་ཁག་་ནང་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་བཙག་འ་དང་འལ་བ་ ཟད་ན་ཆ་ 

  མཉམ་་ས་་འན་ང་དང་ ས་་བཞག་་འགན་ར་་ ོང་ཁག་བདག་ 

  ང་་་བན་ས་ དལ་ས་འ་དཔོན་ས་འན་ཐོག་ བ་བཞག་འབད་ད། 



 ༡༠༩. མ་དལ་དང་ ཟད་ན་་འན་ཐོ་ ་ལས་ས་་་ འག་་བཙག་འ་ག་་ 

  དོན་་ མ་དལ་དང་འལ་བ་འན་ཐོ་་དང་ ས་་འན་ང་འཐབ་་་ 

  ལམ་ོན་ག་ག་ ༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་འལ་ ན་ང་འཐབ་ད། 

 ག་གཡགོ་ས་ངས་་་གཡགོ་ོད་། 

 ༡༡༠. བ་ོག་པ་ ས་ན་འ་དཔོན་ བ་རོགས་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་ འམས་བ་འབད ་་

  ག། 

 བཙག་འ་དང་འལ་བ་ལས་དནོ་་འན་ཐ་ོབད་་དབང་འན། 

 ༡༡༡. བཙག་འ་ག་གཡོག་་ བ་བཞག་བ་པ་འ་དཔོན་་་ བཙག་འ་ོད་ 

  གས་ལ་ཐབས་ལམ་གས་ནང་ བ་ད་་ལག་ན་འཐབ་བབ་་ བཙག་ 

  འ་དང་འལ་བ་་་ ཡང་ན་ ལས་དོན་་ ག་་རང་འབད་ང་ པར་བཏབ་་  

  ག་བན་བཟོ་་ ་ལས་/ཡང་ན་ འན་ཐོ་བད་་་འབད་གཔ་་ གང་ 

  འལ་ཐོག་ དབང་འན་ོད་ཡོདཔ་ནམ་་ ་མང་ཡོངས་་བ་དོན་ལཝ༌ན། 

འ༽ བཙག་འ་འན་ང་་བ། 

 ༡༡༢. བཙག་འ་འ་འན་འ་ དོན་ན་་ བ་བད་ བད་བ་ ་ོག་ ་ལས་ བ་

  ར་འབད་ཐབས་་ ས་ན་འ་དཔོན་་ག་ཚང་ནང་དང་ བཙག་འ་ན་ཚོགས་ག་

  ཚང་་བ་ནང་ ག་བགས་འབད་ད། 

 ༡༡༣. འན་ང་་བ་འ་ འན་ང་་བ་དནོ་ལས་ ལག་བ་ནང་ཁ་གསལ་བད་ཡོད་ 

  པ་མ་གཞག་དང་འལ་ ག་བགས་འབད་་ ་་འཐབ་ད། 



 ༡༡༤. འལ་ཡོད་འ་དཔོན་ཆ་མཉམ་་རང་ བཙག་འ་བས་་ ན་ཐབས་་བ་ བད་

  འལ་འཐབ་་་དོན ་་ ལ་ཡངོས་ཚགོས་འ་་ བཙག་འ་བད་འན་ཁ་ང་  

  ༢༠༡༨ ཅན་མ་འ་་ོད་་ན།  

ཡ༽ བཙག་འ་ན་དོ་མ་གཞག། 

 ༡༡༥. བཙག་འ་ན་ོད་མ་གཞག་འ་ ་ས་ ༡༨-༨-༢༠༡༨ ལས་འ་བགས་ བཙག་

  འ་ས་ན་མ་ོགས་ན་ ་ཡང་ ་ས་ ༡༩-༡༠-༢༠༡༨ ན་ ར་བཏང་བཙག་ 

  འ་བ་འས་གསལ་བགས་ན་་ བ་དབང་འོ་མད་གནས་ད། 

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

  འ་ན་ོད་མ་གཞག་ བཙག་འ་བཅའ་ག་དང་གས་ག་ ་ལས་ ལམ་ོན་་

  ་མ་་་གནས་ད། 

 ༡༡༧. བཙག་འ་དང་འལ་བ་ཡོད་་ཆ་མཉམ་ས་རང་ བཙག་འ་ ཡང་ན་ བལ་ བགས་་

  དོན་་ ་་བ་བད་འ་ ལག་ན་འཐབ་ག་་ན་ང་ ར་བཏང་བཙག་འ་འལ་

  བ་ མས་གས་ བཙག་འ་ན་ོད་མ་གཞག་་་གནས་དཔ་དང་  ག་པར་་

  ཡང་ འག་་བཙག་འ་ན་ཚགོས་་ ་་བ་བད་བཅའ་ག་དང་གས་ག་  

  ༢༠༡༨  ཅན་མ་་ དམ་དམ་གནས་ད། 

ར༽ ག་དང་མས་ ་ལས་ བ་ང་ལས་དཔ་བ་བམ། 

 ༡༡༨. ོང་ཁག་ཁལ་གག་་ོང་བདག་ ོང་ཁག་མ་་ཁག་་ བད་བ་ང་ན་་  

  ་ལས་ ད་འོག་་ནང་་ ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན་་ས་ བཙག་འ་ 

  ས་ན་བས་་ རང་སོ�་འལ་ཡོད་ོང་ཁག་དང་ མ་་ ་ལས་ ད་འོག་་ནང་ 

  བདག་ང་དང་འལ་བ་ གནད་དོན་ཆ་མཉམ་་ འལ་བ་འཐབ་ས་་འབད་ད། 

 ༡༡༩. ོང་བདག་་དང་ བད་བ་ང་ན་ ་ལས་ ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན་་ས་ 

  འལ་ཡོད་རང་སོ�་དབང་བ་ནང་ རང་མསོ་དང་མ་དག་་ ་ཚོགས་ ༢༠༡༨  



  ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་ བཙག་འ་འ་འན་འཐབ་་་ གས་དང་མས་་ 

  གནས་ངས་་འོས་མན་དང་ ་བས་བ་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་ ས་བན་བཟོ་ད་པ་ 

  ཁག་འགན་ཕོག། 

 ༡༢༠. ལ་གང་འག་་འགག་་དང་ ལ་གང་འག་་བན་ང་དམག་་ས་ འག་་

  བཙག་འ་བ་ང་བཅའ་ག་དང་ གས་ག་ ༢༠༡༢ ར་་ བ་ང་བ་བམ་ 

  འབད་ད། 

 ༡༢༡. ལ་གང་འག་་འགག་་དང་ ལ་གང་འག་་བན་ང་དམག་་ས་ རང་སོ�་

  འལ་ཡོད་དབང་བ་ནང་་ བཙག་འ་དང་འལ་བ་་མ་ནང་་ ང་བ་་ན་ཁ་

  དང་ བར་ཆད་་ག་་ཡང་དཔ་་ བཟོ་ཐབས་་དོན་ལས་ བ་ང་ལས་ད་པ་ ཁ་ 

  ངས་ལངམ་་ བ་བམ་འབད་ད། 

 ༡༢༢. འལ་ཡོད་ོང་ཁག་བཙག་འ་ བ་ང་མཉམ་འལ་པ་་ས་ བཙག་འ་་བར་ 

  ཆད་དཔ་་ འ་འན་འཐབ་་་ཚན་མཉམ་བ་ག་འབད་་་ བཙག་འ་ 

  འ་དཔོན་་དང་གག་ཁར་ མཉམ་འལ་དང་ མན་འལ་གས་ཤོམ་ཐོག་་འབད་ད། 

 ༡༢༣. བཙག་འ་བ་ང་ལས་དཔ་ས་ ་/མོ་/་ཚན་་་ བཙག་འ་རང་མོས་དང་མ་

  དག་་ གནོད་ན་འང་ད་པ་ ག་ན་་གར་བཞག་ཐོག་ དོགས་ང་འཐོན་་ 

  འག་་བཙག་འ་བཅའ་མས་དོན་ཚན་ ༣༨ མངའ་འོག་་དབང་ཚད་དང་ དབང་འན་

  ལ་་ཐོག་ལས་ ་ང་ ཡང་ན་ ་ཚན་ག་རང་འབད་ང་ དོ་དམ་འོག་བཞག་ད།  

ལ༽ བཙག་འ་ོད་གས་ལ་ཐབས་ལམ་གས། 

 ༡༢༤. བཙག་འ་ས་ན་བས་་ བཙག་འ་ན་ཚོགས་་ མས་་ཆ་ཤས་་ འགན་ར་

  འ་ ས་ཐག་ད་་ བཙག་འ་ོད་གས་ལ་ཐབས་ལམ་གས་ མཐོ་གགས་་

  གནས་མ་གམ་་ཡོད་་ཐོག་ལས་ བ་་ན་་་ཡང་: 

  ༡༢༥.༡. ོང་ཁག་བཙག་འ་ོད་གས་ལ་ཐབས་ལས་། 



  ༡༢༥.༢. བཙག་འ་ོད་གས་ལ་ཐབས་ལས་་་བ་དང་། 

  ༡༢༥.༣. བཙག་འ་ན་འན་ཆ་ཚང་། 

 ༡༢༥. བཙག་འ་ོད་གས་འ་ ས་ན་འ་དཔོན་ ་ོག་པ་ བཙག་འ་འ་འན་་བ་ 

  ཡང་ན་ བཙག་འ་ན་འན་་བ་་་ལ་ག་་ན་ང་ བཙག་འ་གས་བཤད་

  འ་ཤགོ་ ༡ ཀ་ (PR/GE) པ་ནང་་ ཁ་གསལ་ཆ་མཉམ་ད་ད། 

 ༡༢༦. བཙག་འ་ོད་གས་་ོད་བར་འ་ ར་བཏང་ལ་ཁབ་་མས་གས་་དང་  

  དགས་བསལ་་ བཙག་འ་དང་འལ་བ་མས་གས་ བཙག་འ་ོད་གས་ལ་

  ཐབས་བཅའ་ག་དང་གས་ག་ ་ལས་ བཙག་འ་ོད་གས་ལ་ཐབས་ལག་བ་་

  ག་་དང་ དངས་དོན་་ས་ལམ་ོན་འབདཝ་ན། 

 ༡༢༧. འལ་ཡོད་ཆ་མཉམ་་རང་ ན་གསོ་་དོན་་ཡང་ བ་འན་ཨང་ ་་/བ་འན་-

  ༡/༢༠༡༨/༨༢༥ ་ས་ ༡༦-༡༢-༢༠༡༡ ཅན་མར་ ་མང་་ལ་ཡོད་་དང་འལ་་  

  བཙག་འ་ོད་གས་ལ་ཐབས་ལས་་ ཡང་ན་ བཙག་འ་ན་ཚོགས་་ན་ས་འལ་

  ད་འཐབ་་ན། 

 ༡༢༨. བཙག་འ་ན་ཚོགས་ས་ བཙག་འ་བས་་ ོད་གས་ལ་ཐབས་ལས་་་བ་་ 

  མས་དོན་འ་དཔོན་་ བས་གཡོག་་དོན་་བ་བཞག་འབད་་དང་ འལ་ཡོད་ོང་

  ཁག་མས་དོན་འ་དཔོན་་དང་ གཞན་་ཚན་འ་དཔོན་་ས་ བཙག་འ་ས་ན་

  ནང་ ོང་ཁག་ོད་གས་ལ་ཐབས་ལས་་འས་་་གས་རམ་དང་ ག་་ད། 

 ༡༢༩. བཙག་འ་ོད་གས་ལ་ཐབས་ལས་་འ་ འོག་་བད་་མ་གཞག་ཐོག་ རང་བན་

  ས་་ལ་འ་ ་་ཡང་: 

  ཀ༽ བཙག་འ་ོད་གས་ལ་ཐབས་་བ་འ་ ཚོགས་ན་མ་ ༦ ་་ང་ ་

   ས་ ༩-༩-༢༠༡༨ ་ འ་ཐོག་བཙག་འ་དང་ ར་བཏང་བཙག་འ་་ ་ས་ 

   ༡༢-༡༠-༢༠༡༨ ་དང་ 



  ཁ༽ ོང་ཁག་བཙག་འ་ོད་གས་ལ་ཐབས་ལས་་འ་ ཚགོས་ན་མ་ ༩ ་་

   ང་ ་ས་ ༦-༩-༢༠༡༨ ་ འ་ཐགོ་བཙག་འ་དང་ ར་བཏང་བཙག་འ་་ 

   ་ས་ ༩-༡༠-༢༠༡༨ ་ན། 

 མཐ་ོགགས། 

 ༡༣༠. འག་་བཙག་འ་བཅའ་མས་ ༢༠༠༨ དང་འལ་ བཙག་འ་ན་ཚོགས་་ས་ད་

  ག་་མཐོ་གགས་ ཡང་ན་ ཚོགས་ན་མ་་ ཡང་ན་ ཚོགས་ན་འལ་ཆས་དང་ 

  འལ་བ་གནད་དོན་་ བཙག་འ་བར་ག་ འག་་་མཐོ་མས་་འན་ས་་ 

  ་ས་ ༢༢-༡༠-༢༠༡༨ ལས་ ༦-༡༡-༢༠༡༨ ་ལ་ད། 

ཤ༽ ལ་་་གོ་པ་དང་ བ་བད་མན་འལ། 

 ༡༣༡. ལ་ཡོངས་དང་ ལ་་་ོག་ལམ་ོན་དང་ བ་བད་བ་ཚད་་བཙག་འ་བཅའ་ག་

  དང་གས་ག་ ་་བ་བད་བཅའ་ག་དང་འལ་ ལ་་དང་ ལ་ཡོངས་་ོག་

  པ་ལམ་ོན་ག་གཡོག་ བཙག་འ་་ོག་འབད་་་ གནང་བ་ོད་ཡོད་པ་འལ་ཡོད་

  ལ་་་ོག་པ་དང་ ལ་་བ་བད་་ལས་དཔ་དང་འལ་བ་ གནད་དོན་ཆ་མཉམ་

  ་ཐད་་ བཙག་འ་ན་ཚོགས་་ འཆར་ག་དང་ད་ས་་ཚན་ས་ མཉམ་འལ་

  དང་འལ་འན་འཐབ་ད། 

ས༽ བ་ན་ག་ཆ་གཞན། 

 ༡༣༢. ་ད་ཡོད་་དང་ ་མང་ བཙག་འ་འ་དཔོན་་ས་ བཙག་འ་དང་འལ་བ་ 

  མས་གས་ བཅའ་ག་ གས་ག་ ལམ་ོན་ག་ག་ ལག་བ་ ་ལས་ བ་ 

  འན་་ ས་མ་ཚད་ བཙག་འ་འ་འན་འཐབ་་ནང་་ བ་དོན་ལམ་ོན་ཁ་ང་་དོན་

  ལས་ “་ཚགོས་བཙག་འ་ ༢༠༡༨ ལ་ཡོངས་ཚགོས་འ་བཙག་འ་འ་འན་འཐབ་

  ་ཐབས་ལམ་’’ ་ཡང་ བ་ད། 

 



 བ་དོན་འ་ལ་བ་ནམ་ལས་ འག་་བཙག་འ་ན་ཚོགས་ས་ ་ཚོགས་་བཙག་འ་ 

༢༠༡༨ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་་བཙག་འ་ལས་འཆར་དང་ ་དང་འལ་བ་ གནད་དོན་ཆ་མཉམ་་ར་

ལས་ ་དམངས་ཡོངས་་ བ་འན་ལཝ་ན། རང་གས་གནམ་ལོ་ས་ཕོ་་ལ་ོ ་ ༧ པ་ས་ ༨ 

འམ་ ་ས་ ༡༨-༨-༢༠༡༨ ། 

 

 

 

         ༼ས་ལ་་་ག་འན༽ 

       འག་་བཙག་འ་ན་འན་་བ། 

   

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

  


