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འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས། 
ELECTION COMMISSION OF BHUTAN  

ཨི་སི་བི/སི་ཨི་སི/བརྡ་འཕྲིན་-༠༡/༢༠༡༨/༡༠༧༣     སྤྱི་ཚེས་ ༧-༡༡-༢༠༡༨ ལུ། 
  

བརྡ་འཕྲིན། 
བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་ བསམ་མཁར་རྒེད་འགོ་གི་རྒཔ་ོདང་ སྤུ་ན་ཁ་རངོ་ཁག་ གུ་མ་-ཝ་ོལ་ཁ་སྤྱི་འགོ་གི་རྒེད་འགོ་

ཚགོས་སྡེ་ཚགོས་པའི་གོ་གནས་ཀྱི་དུས་མིན་བཙག་འཐུ། 

༉    འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ 
༥༧༧ དང་ ༥༧༩ པ་ དེ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༩ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༣༣ དང་ 
༣༤ པ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་ བསམ་མཁར་རྒེད་འོག་གི་རྒཔོ་དང་ སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་ གུ་མ་-ཝོ་
ལ་ཁ་སྤྱི་འོག་གི་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ཚོགས་པའི་གོ་གནས་གུ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཚེ་འདས་སོང་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ས་སོང་
ཞུགས་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དུས་མིན་བཙག་འཐུའི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། 

བཙག་འཐུ་འདི་གི་ལས་འཆར་དང་ འདེམས་ཁོངས་ འདེམས་ངོའི་གདམ་ངོ་བཏོན་ནི་གི་བྱ་རིམ་ བཙག་འཐུའི་ཐོ་
ཡིག་ ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆས་ ཚོགས་རྒྱན་ས་ཁོངས་ ཚོགས་རྒྱན་འགོ་དཔོན་ ཚོགས་རྒྱན་འཛིན་སྐྱོང་ བདེ་
སྲུང་ དེ་ལས་གཞན་དགོས་མཁོ་དང་གྲ་སྒྲིག་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ གཤམ་འཁོད་ལྟར་དུ་ མི་མང་
ཡོངས་ལུ་ བརྡ་འཕྲིན་སྤེལཝ་ཨིན། 

ཀ༽ བཙག་འཐུའི་ལས་འཆར། 
    ༡. བཙག་འཐུའི་ལས་འཆར་འདི་ གཤམ་འཁོད་ལྟར་དུ་ཨིན། 

ཚེས་གྲངས་དང་དུས་           
ཚདོ་ 

           དྲན་གས་ོ 

  ༧-༡༡-༢༠༡༨ -    བརྡ་འཕྲིན་གསལ་བསྒྲགས། 
-    རྒཔོ་དང་ ཚོགས་པའི་གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁྱད་ཚད་            

ལྡན་པའི་འདེམས་ངོ་ཚུ་གིས་འཛོམས་འདུ་དང་ ལག་རྗེས་
ལེན་ནིའི་བྱ་རིམ་འགོ་བཙུགས། 

  ༡༧-༡༡-༢༠༡༨ -    འདེམས་ངོའི་གདམ་ངོ་གི་ཡིག་ཆ་ཕུལ་ནི་མཐའ་མཇུག་
ཚེས་གྲངས། 



  
  
  
 

 

 

 

  ༡༨-༡༡-༢༠༡༨ -   འདེམས་ངོའི་གདམ་ངོ་གི་བརྟག་ཞིབ་དང་ བཙག་
འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་འགོ་བཙུགས། 

-   ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཚུ་གིས་ འགྲེམ་ཐོག་ཁ་བྱང་སྒྱུར་
བཅོས་དགོ་འདོད་བཀོད་མི་ ཡང་ན་ འགྲེམ་ཐོག་
ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཐོ་བཀོད་ཕྱིར་བཏོན་གྱི་དོན་ལུ་ ངོས་
ལེན་འགོ་དཔོན་ལུ་ཞུ་ཡིག་ལེན་ནི་མཐའ་མཇུག་ཚེས་
གྲངས། 

  ༢༠-༡༡-༢༠༡༨ -   བཙག་འཐུ་ལས་ཕྱིར་འཐོན་གྱི་མཐའ་མཇུག་ཚེས་གྲངས། 
 -  ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཚུ་ལུ་      

འགྲེམ་ཐོག་ ཚོགས་རྒྱན་གཏང་ནི་འགོ་བཙུགས་ནི། 
  ༡-༡༢-༢༠༡༨ _ བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་མཇུག་བསྡུ། 

 
  ༢-༡༢-༢༠༡༨  _ འགྲེམ་ཐོག་ཚོགས་རྒྱན་འཐོབ་ནིའི་ཚེས་གྲངས་མཇུག། 

  ༣-༡༢-༢༠༡༨   ཚགོས་རྒྱན་ཉིནམ་དང་ གྲུབ་འབྲས་བསམོས་ནི། 
  ༤-༡༢-༢༠༡༨ -   གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབད་དེ་ འབྲུག་རྒྱལ་པོའི་  

ཞབས་སར་གྲུབ་འབྲས་སྤྱན་འབུལ། 
-  བཙག་འཐུའི་བཤེར་ཡིག་ཕུལ་ནིའི་དུས་ཡུན་འགོ་བཙུགས། 

  ༧-༡༢-༢༠༡༨   -  བཙག་འཐུའི་ལག་ཁྱེར་སོད་ནི། 
  ༡༨-༡༢-༢༠༡༨   - བཙག་འཐུའི་བཤེར་ཡིག་བཙུགས་ནིའི་དུས་ཡུན་མཇུག་   

བསྡུ། 
  



 

ཁ༽  འདེམས་ངོའི་གདམ་ཁ་/ལག་མརྗེས་ལེན་ནིའི་བྱ་རིམ། 

 ༢. འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༡༧༨ པའི་ནང་བཀོད་ཡོད་
མི་  ཁྱད་ཚད་ ལྡན་མི་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཅིག་ བཙག་འཐུའི་འདེམས་ངོ་
ཅིག་སྦེ་   གདམ་ངོ་ བཏོན་ནི་གི་ཁྱད་ཚད་ཡོདཔ། 

 ༣. རྒཔོ་གི་འདེམས་ངོའི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁའི་བྱ་རིམ་འདི་ རྒེད་འོག་/རོང་ཁག་ཁྲོམ་སྡེའི་གདམ་ངོ་
  བཏོན་ནིའི་ལམ་སོན་དང་འཁྲིལ་འབད་དགོ། 

  ༣.༡ རྒཔོ་གི་གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་དབང་འཛིན་གྱིས་ བསམ་མཁར་
   རྒེད་འོག་གི་སྤྱི་འོག་རེ་རེ་བཞིན་དུའི་ནང་ འཛོམས་འདུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ རྒེད་
འོག་   གི་སྤྱི་འོག་རེ་རེ་ལས་ འདེམས་ངོ་གཅིག་ལས་བརྒལ་གདམ་ཁ་མི་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། 

  ༣.༢ སྤྱི་འོག་འཛོམས་འདུའི་ནང་ ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆ་དང་ གནང་བ་ཡོད་པའི་བཙག་
འཐུའི་   ཐོ་ཡིག་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

  ༣.༣ དོ་འགྲན་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཅིག་ཡང་མེད་པ་
   ཅིན་ གནད་དོན་འདི་གི་སྙན་ཞུ་ཅིག་ (གདམ་ངོའི་འབྲི་ཤོག་ ༦ ཁ་པ) ལྟར་ རོང་
   ཁག་བཙག་འཐུ་དབང་འཛིན་ལུ་འབད་དགོ། 

 ༤. གུ་མ་-ཝོ་ལ་ཁ་སྤྱི་འོག་གི་རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ཚོགས་པའི་གོ་གནས་དོན་ལུ་ དོ་འགྲན་འབད་ནི་
  དང་ དང་འདོད་ཡོད་མི་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཅིག་གིས་ ཁོ་/མོ་རའི་གདམ་ངོ་
ལུ་  རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་གསལ་སོན་ལུ་ སྤྱི་འོག་ནང་ལས་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་
ཉུང་  ཤོས་བརྒྱ་ཆ་ ༥ གི་མིང་རྟགས་སོན་དགོ། ཨིན་རུང་ གུང་སོ་སོ་ལས་ཉུང་ཤོས་ ༥ གི་མིང་
   རྟགས་དང་ གདམ་ངོ་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་རྒྱབ་སྐྱོར་མེད་མི་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ ཡང་
ན་ གུང་ ལས་དགོཔ་ཨིན། 



 ༥.  འདེམས་ངོའི་ཁྱད་ཚད་ལྡན་ཐབས་ལུ་ བཙག་འཐུའི་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་དུ་ དམའ་ཤོས་སྐྱེས་
   ལོ་ ༢༥ ལས་མ་ཆུང་མི་དང་ མཐོ་ཤོས་སྐྱེས་ལོ་ ༦༥ ལས་མ་རྒས་མི་ལང་དགོཔ་
དང་ བཙག་  འཐུ་དེ་གི་དོན་ལུ་ སྐྱེས་ཚེས་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༡༧ 
ཡང་ན་ དེའི་  སྔ་གོང་སྐྱེས་མི་དང་ སྤྱི་ལ་ོ༡༩༥༣ སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༡༧  སྔ་གོང་ལུ་མེདཔ་
ཅིག་དགོ། 

ག༽ བཙག་འཐུའི་ཐ་ོཡིག། 

 ༦. སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་བཙག་འཐུ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་བཙག་འཐུའི་ཐོ་
  ཡིག་འདི་ ཆ་བཞག་ཚེས་གྲངས་དང་འཁྲིལ་ ཡང་བསྐྱར་བསྐྱརཞིབ་ཐོག་ལག་ལེན་གྱི་གཞིར་
   བཞག་ནི་དང་  བཙག་འཐུའི་མཐའ་བཅད་ཐོ་ཡིག་ནང་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་མི་ཆ་མཉམ་རང་ 
འབྲེལ་  ཡོད་འདེམས་ཁོངས་ནང་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་སྦེ་ཁྱད་ཚད་ལྡནམ་ཨིན། 

 ༧. བཙག་འཐུའི་ཐོ་ཡིག་གི་ཆ་བཞག་ཚེས་གྲངས་འདི་ སྤྱི་ཚེས་ ༡-༡༠-༢༠༡༨ ཨིནམ་ལས་ སྤྱི་
  ཚེས་ ༡-༡༠-༢༠༡༨ ཚུན་ལུ་ སྐྱེས་ལོ་ ༡༨ ལང་མི་ ཡང་ན་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༡༠ པའི་
  ཚེས་ ༡ ལུ་ ཡང་ན་ དེའི་སྔ་གོང་ལུ་སྐྱེས་མི་ཆ་མཉམ་རང་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཚོགས་རྒྱན་
སྐྱུར་  མི་ཅིག་སྦེ་ སྐྱེས་ལོ་དམའ་ཚད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ལྡནམ་ཨིན། 

 ༨. རོང་ཁག་བཙག་འཐུ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཧེ་མ་ལས་ངོས་འཛིན་འདྲ་པར་མ་ལེན་མི་ཚུ་ལུ་འཕོ་མཐུད་
དེ་   ཚོགས་རྒྱན་ཉིནམ་ཚུན་བཟོ་སྟེ་བཀྲམ་ནི། 

. ༩. བཙག་འཐུའི་མཐའ་བཅད་ཐོ་ཡིག་འདི་ སྤྱི་ཚེས ༧-༡༡-༢༠༡༨ ནང་འཁོད་པར་བསྐྲུན་འབད་
ཐོག་   ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་སོད་དེ་ སྤྱི་ཚེས་ ༡༨-༡༡-༢༠༡༨ ལུ་ འདེམས་ངོ་ཚུ་ལུ་བྱིན་འོང་། 

ང༽  བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས། 

 ༡༠. འདེམས་ངོ་ཅིག་ལུ་ བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་འབད་ནི་དོན་ལས་ ཉིན་གྲངས་ ༡༤ ཚུན་
  ཡོད་མི་འདི་ ཚོགས་རྒྱན་མ་རན་པའི་གོང་གི་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༤༨ ཀྱི་སྔ་གོང་ལུ་མཇུག་བསྡུ་
  དགོ། 



 ༡༡. བོན་པོ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཅིག་གི་ལས་བྱེདཔ་ ཡང་ན་ འཐུས་མི་
ཅིག་   ཡང་ན་ བཙག་འཐུ་ལས་གྲུབ་མི་ཅིག་གིས་ འདེམས་ངོ་ག་གིས་དོན་ལུ་ཡང་ ཐད་ཀར་ ཡང་
ན་   ཐད་ཀར་མིན་པའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་འབད་མི་ཆོག། བོན་པོ་ ཡང་ན་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཅིག་
  གིས་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༨ དོན་ཚན་ ༣༣༡ མངའ་འོག་ ཁོང་ར་དང་ 
  ཁོང་རའི་བཟའ་ཟླ་ཚུ་ལུ་  འགྲེམ་ཐོག་རྒྱན་ཤོག་གི་མཐུན་རྐྱེན་གནང་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ གལ་སྲིད་
  ལག་ལེན་མི་འཐབ་ནི་ཨིནམ་ལུ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་པ་ཅིན་ ཚོགས་རྒྱན་ཉིནམོ་ལུ་ ཚོགས་རྒྱན་
སྐྱུར་  བར་མ་གཏོགས་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་བལྟ་སྐོར་ཚུ་འཐབ་མི་ཆོག། 

 ༡༢. བཙག་འཐུ་ལས་གྲུབ་པའི་ ས་གནས་གཞུང་གི་འགོ་དཔོན་གཞན་མི་དེ་ཡང་ རྒཔོ་ དམངས་མི་ 
  རྒེད་འོག་ཚོགས་པ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ངོ་ཚབ་ཚུ་གིས་ འདེམས་ངོ་ག་གིས་དོན་ལས་ཡང་ ཐད་ཀར་ 
  ཡང་ན་ ཐད་ཀར་མིན་པའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་འབད་མི་ཆོག་ནི་དང་ ཚོགས་རྒྱན་ཉིནམ་གྱི་སྐབས་
ལུ་   ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་སྦེ་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན། 

ཅ༽ བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་མ་དངུལ། 
      ༡༣. འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་ ཁོ་/མོ་རའི་བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་ཟད་གྲོན་འདི་ བཙག་འཐུའི་མི་
  དམངས་ བསྐུལ་བསྒྲགས་མ་དངུལ་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་  ༥༩ པའི་ནང་ 
  མཐོ་ཚད་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བའི་དངུལ་ཀྲམ་ ༥༠,༠༠༠/- ལས་ལྷག་གཏང་མི་ཆོག། 
  ༡༤. འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་ ཁོ་/མོ་རའི་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ བསྐུལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཟད་འགྲོའི་རྩིས་
ཁྲའི་  སྙན་ཞུ་འདི་ ཆེད་དམིགས་བཀོད་པའི་བྱ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ལྟ་རྟོག་པ་ལུ་ བཙག་
  འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཚར་བའི་ ཉིན་གྲངས་སུམ་ཅུའི་ནང་འཁོད་ཕུལ་དགོཔ་
  ད་ གལ་སྲིད་ བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༡༧༩ ཅན་མའི་ (ང) པ་ལྟར་གྱི་དུས་
  ཚོད་དང་ དགོས་མཁོའི་རྣམ་གཞག་དང་འཁྲིལ་ བཙག་འཐུའི་ཟད་གྲོན་གྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མ་
ཚུགས་  པ་ཅིན་ མ་འོངས་པའི་བཙག་འཐུ་ཚུ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ལས་བཀག་ཆ་ཨིན། 
ཆ༽ འདེམས་ངོ་ཆ་མཉམ་གྱིས་ མི་མང་གསལ་བཤད་འབད་ནི་ལུ་ སྤྱི་སྙོམས་འཛམོས་འདུ། 
 ༡༥. ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཚུ་ འདེམས་ངོ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་གསལ་བཤད་ཉན་ནི་ལུ་ འཛོམས་འདུ་ཐེངས་
  མང་རབས་ཅིག་ནང་སོ་སོར་འབད་ ཡང་བསྐྱར་དུ་འོང་དགོ་པའི་ བྱ་སབས་མ་བདེཝ་ཚུ་བཀག་
  ཐབས་ལུ་ དོ་འགྲན་འབད་མི་འདེམས་ངོ་ཚུ་གིས་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཚུ་ལུ་ གསལ་བཤད་



   འབད་ནི་གི་གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་ཐོབ་ཐབས་ལུ་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ འབྲེལ་
ཡོད་བཙག་  འཐུའི་འགོ་འདྲེན་པ་ཚུ་དང་ བདེ་སྲུང་མཉམ་འབྲེལ་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་
ཐོག་བཙག་  འཐུའི༌བསྐུལ༌བསྒྲགས༌ཀྱི༌དོན་ལུ་ སྤྱི་སྙོམས༌འཛོམས༌འདུ༌འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ལམ་
སོན་སྒྲིགས་  ཡིག་ ༢༠༡༨ པ་ལྟར་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ། 
ཇ༽  འགྲེམ་ཐགོ་རྒྱན་ཤགོ།          
 ༡༦. འགྲེམ་ཐོག་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་གི་ཐོ་འདི་ སྤྱི་ཚོགས་བཙག་འཐུ་ཐེངས་གསུམ་པ་ ༢༠༡༨ ཀྱི་
  དོན་ལུ་ འགྲེམ་ཐོག་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ལུ་གཞིར་བཞག་འབད་ནི་ཨིན། 
ཉ༽  ཚགོས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ངོས་འཛིན་འདྲ་པར། 
 ༡༧. བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སོད་ཡོད་མི་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ངོས་འཛིན་འདྲ་པར་འདི་ བཙག་
  འཐུའི་དུས་ཡུན་སྐབས་ ཚོགས་རྒྱན་ས་ཁོངས་ནང་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཚུའི་ངོས་འཛིན་འབད་
ནི་  ལུ་ ཆ་གནས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཨིན། 
ཏ༽  ཚགོས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆས་དང་ ཡུན་རིང་གནས་པའི་སྣག་རྩི། 
 ༡༨. ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆས་ (ཨི་ཝི་ཨེམ་) འདི་ ཚོགས་རྒྱན་ས་ཁོངས་ནང་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་ནི་ལུ་ 
  ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན། 
 ༡༩. བཙག་འཐུའི་སྐབས་ལུ་ ཡུན་རིང་གནས་པའི་སྣག་རྩི་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ སྣག་རྩི་
   འདི་ ལགཔ་གཡསཔ་ཀྱི་ཨམ༌མཐེ་བོང་གུར་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཀལ་དགོ། 
 ཐ༽ བཙག་འཐུའི་འགོ་དཔནོ་ཚུ།     
 ༢༠. འབྲེལ་ཡོད་རོང་བདག་ཚུ་ བཙག་འཐུའི་འགོ་འདྲེན་སྤྱི་ཁྱབ་དང་ རོང་རབ་བཙག་འཐུའི་འགོ་
   འདྲེན་སྤྱི་ ཁྱབ་འོག༌མ་ དེ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་འདི་ 
ཞིབ་རོགས་  བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་སྤྱི་ཁྱབ་སྦེ་བསྐོ་བཞག་འབདཝ་ཨིན། 
 ༢༡. འབྲེལ་ཡོད་རོང་ཁག་གི་བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན་འདི་ དུས་མིན་བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་
  དོན་ལུ་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་སྦེ་བསྐོ་བཞག་འབདཝ་ཨིན། 
 ༢༢.  བཙག་འཐུའི་དོན་ལུ་ སྡེ་ཁྲིད་འགོ་དཔོན་དང་ ཚོགས་རྒྱན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་བསྐོ་བཞག་འདི་ 
  ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཚོགས་རྒྱན་ཉིནམོ་མ་རན་པའི་ཉིནམོ་གཉིས་ཀྱི་སྔ་གོང་ཨིན་མི་འདི་
  ཡང་ སྤྱི་ཚེས་ ༡-༡༢-༢༠༡༨ ལུ་བཏོན་མི་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་དགོ། 



 ༢༣.  ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་བཏོན་ཡོད་པའི དེ་ལུགས་ཀྱི་བསྐོ་བཞག་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་བའི་
   དབང་འཛིན་ཐོག་ སྡེ་ཁྲིད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ གྲངས་རྩིས་ཞིབ་དཔྱད་པ་དང་ ཚོགས་
རྒྱན་འགོ་  དཔོན་གྱིས་ གྲངས་རྩིས་ཞིབ་རོགས་པ་འབད་ལཱ་འབད་དགོ། 
 ༢༤.  བཙག་འཐུའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་ ཁོ་/མོ་རའི་གུང་ ཡང་ན་ མི་རྩིས་ཐོ་བཀོད་ཡོད་སར་གཏང་མི་
ཆོག། 
 ད༽ བཙག་འཐུའི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག། 
 ༢༥.  བཙག་འཐུའི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་འདི་ སྤྱི་ཚེས་ ༧-༡༡-༢༠༡༨ ལས་ ༤-༡༢-༢༠༡༨ ཚུན་ 
  བཙག་འཐུ་མཇུག་མ་བསྡུ་ཚུན་ལུ་ཁྱབ་དབང་འཕོ་མཐུད་གནས་དགོ། 
 ༢༦.  བཙག་འཐུའི་འགོ་དཔོན་ འདེམས་ངོ་ དེ་ལས་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཆ་མཉམ་གྱིས་རང་ བཙག་
  འཐུའི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་དང་ བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ བཅའ་ཡིག་དང་
  སྒྲིགས་གཞི་ དེ་ལས་ ལམ་སོན་སྒྲིག་ཡིག་ཚུ་ལུ་གནས་དགོ། 
ན༽  ཚགོས་རྒྱན་ཉིནམ་ོདང་ ཚགོས་རྒྱན་དུས་ཚདོ། 
 ༢༧.  སྤྱི་ཚེས་ ༣-༡༢-༢༠༡༨ འདི་ འབྲེལ་ཡོད་འདེམས་ཁོངས་ནང་ ཚོགས་རྒྱན་ཉིནམོ་ཨིནམ་ལས་ 
  གཞུང་གི་ངལ་གསོ་ཨིནམ་སྦེ་གསལ་བསྒྲགས་འབད་དགོ། ལཱ་གཡོག་བྱིན་མི་ཆ་མཉམ་གྱིས་རང་ 
  ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ག་འབད་རུང་ མི་ངོམ་སྦེ་ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་པར་འགྱོ་ནིའི་བོ་འདོད་ཡོད་མི་
  ལུ་ ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ལྟར་དུ་ བཙག་འཐུའི་ངལ་གསོ་སྦེ་འོས་འབབ་དང་ལྡན་པའི་
  ཉིན་གྲངས་ཀྱི་ངལ་གསོ་བྱིན་དགོཔ་ད་ ཚོགས་རྒྱན་གྱི་དུས་ཚོད་འདི་ དྲོ་པའི་ཆུ་ཚོད་ ༨ ལས་ 
  ཕྱི་རུའི་ཆུ་ཚོད་ ༥ ཚུན་ཨིན། 

པ༽  འདེམས་ངོ་མེདཔ་ ཡང་ན་ གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་ལས་མེད་ཚེ། 

 ༢༨.  འདེམས་ངོའི་གདམ་ངོ་གི་ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་མཐའ་མཇུག་ཚེས་གྲངས་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ གལ་སྲིད་  
  འདེམས་ངོ་མེད་དེ་འབད་བ་ཅིན་ ཤུལ་མའི་ཚེས་གྲངས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་མ་འབད་ཚུན་ལུ་ 
ཕར་  འགྱངས་འབདཝ་ཨིན། 

 ༢༩.  འདེམས་ངོའི་གདམ་ངོ་གི་ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་མཐའ་མཇུག་ཚེས་གྲངས་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ གལ་སྲིད་  
  འདེམས་ངོ་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་ལས་མེད་པ་ཅིན་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༨ 



  ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༥༧༥ པ་དང་ ༥༧༦ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དོ་འགྲན་མེད་པའི་བཙག་འཐུ་འགོ་
  འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། 

ད་རིས་ བརྡ་འཕྲིན་འདི་སྤེལ་བའི་ཉིནམ་ལས་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དུས་མིན་བཙག་འཐུའི་
ལས་འཆར་དང་ འདི་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཆ་མཉམ་སྐོར་ མི་མང་ཡོངས་ལུ་གོ་བརྡ་སོདཔ་ཨིན། རང་
ལུགས་ས་ཕོ་ཁྱི་ལ་ོ ཟླ༌ ༩ པའི་ཚེས༌ ༣༠ འམ་ སྤྱི་ལོ༌ ༢༠༡༨ ཟླ༌ ༡༡ པའི་ཚེས༌ ༧ ལུ། 

 

 

 

       (ཆོས་རྒྱལ་ཟླ་གོ་རིག་འཛིན) 
       འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ། 

  
 


