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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས། 

Anti-Corruption Commission 

གཞི་གནས་གསལ་སྡོན་གི་འབི་ཤྡོག། 
 

Asset Declaration Form 

 

 

གཞ་ིགནས་གསལ་སྟོན་འབད་ནའི་ིནང་གནད་དོན་གལ་ཅན། 
 

༡. ང་གསི་ གཞ་ིགནས་གསལ་སྟོན་འད་ི ག་ཅ་ིསྦེ་ འབད་དགཔོ་ཨིན་ན? 
ངན་ལྷད་བཀག་སྟོམ་བཅའ་ཁིམས་་༢༠༡༡ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༣༨(༡) འཁིལཝ་ད་ སི་གཡོགཔ་ ཡང་ན་ མི་མང་འཐོན་བསྦེད་ཉེར་སྟོད་འབད་བའི་ངོ་རྐྱང་གཞན་ གིས་ རང་གི་མ་ཚད་ རང་གི་བཟའ་ཟླ་དང་/ཡང་ན་ རང་ལས་བརྦེན་ཏེ་སྟོད་
མི་ ཚུ་གི་ གཞིས་གནས་དང་འྟོང་འབབ་ དེ་ལས་ འཁི་བ་ཚུ་ འཛོལ་བ་མྦེད་པར་ གྲ་སིག་འབད་དེ་ དྲང་པོའི་ཐོག་ལས་ གསལ་སྟོན་འབད་ དགོ 
འདི་ཡང་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་གི་གནས་ཚད་ནང་ དྭངས་གསལ་དང་འགན་འཁི་ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་ཨིན། 
 
༢. ང་གསི་ གཞ་ིགནས་གསལ་སྟོན་ ག་ཅ་ིརང་ འབད་དགཔོ ཨིན་ན? 
 ཁྟོད་ཀིས་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་སིག་གཞི་་༢༠༡༧ ཅན་མ་ནང་ བཀོད་ཡོད་པའི་གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་གི་འབི་ཤོག་དང་འཁིལ་ཏེ་ རང་གི་གཞི་གནས་དང་ འྟོང་འབབ་ དེ་ལས་ བུ་ལོན་ཚུ་ ཁ་གསལ་སྦེ་ གསལ་སྟོན་འབད་དགོ 
ཀ) དེ་ཡང་ ལོ་བསར་གི་ གསལ་སྟོན་ཨིན་པ་ཅིན་ སྙན་ཞུའི་ལོ་ (སི་ཟླ་ ༡ ་པའི་ སི་ཚེས་ ༡་ ལས་ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢་པའི་ སི་ཚེས་ ༣༡) ནང་འཁོད་བསྒྲུབས་ཡོད་པའི་ རང་གི་ རྒྱུ་དངོས་ འྟོང་འབབ་དང་ བུ་ལོན་ཚུ་གསལ་སྟོན་འབད་དགོ 
ཁ) ཡིག་ཚང་འགན་ལེན་འབད་བའི་ སྐབས་ཀི་གསལ་སྟོན་ཨིན་པ་ཅིན་ ཡིག་ཚང་འགན་ལེན་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལས་བསྒྲུབས་ཡོད་པའི་ རང་གི་ རྒྱུ་དངོས་ དང་ བུ་ལོན་ཚུ་ ཆ་མཉམ་ གསལ་སྟོན་འབད་དགོ། ཨིན་རུང་ རང་སོའི་འྟོང་འབབ་
དང་ ཟད་འགྲྟོ་ཚུ་གསལ་སྟོན་འབད་མི་དགོ། 
ག) ཡིག་ཚང་དགོངས་ཞུ་འབད་བའི་ གསལ་སྟོན་ཨིན་པ་ཅིན་ ལོ་བསར་གི་གསལ་སྟོན་དང་ དགོངས་ཞུའི་ དུས་ཚོད་ གི་ བར་ན་ ་བསྒྲུབས་ཡོད་པའི་རང་གི་རྒྱུ་དངོས་དང་ འྟོང་འབབ་ དེ་ལས་ བུ་ལོན་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དགོ། 
 
༣. ང་གསི་ གཞ་ིགནས་གསལ་སྟོན་འད་ི ནམ་དང་ནམ་ར་འབད་དགཔོ་ཨནི་ན? 
ཁྟོད་ཀིས་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་གི་སིག་གཞི་༢༠༡༧ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༩ པའི་(ཀ/ཁ/ག) པ་དང་འཁིལ་ཏེ: 
ཀ) ཡིག་ཚང་འགན་ལེན་གི་གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་འདི་ དབང་ཁབ་ལུ་ཚུད་པའི་ཉིནམ་ལས་ ཟླ་ངོ་༣ གྤྱི་ནང་འཁོད་འབད་དགོ། 
གལ་སིད་ ཡིག་ཚང་འགན་ལེན་འབད་བའི་གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་འདི་ ལོ་བསར་གསལ་སྟོན་གི་དུས་ཡུན་ནང་ དུས་མཉམ་ཕོག་པ་ཅིན་ ཁྟོད་ཀིས་ ལོ་བསར་གི་གསལ་སྟོན་ལོགས་སུ་སྦེ་ འབད་མི་དགོ། 
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ཁ) དེ་ལས་  ལོ་བསར་བཞིན་དུ་ སི་ཟླ་༣ པའི་སི་ཚེས་༡ ལས་  སི་ཟླ་༤ པའི་སི་ཚེས་༣༠ གི་ནང་འཁོད་ ལོ་བསར་གི་གསལ་སྟོན་འདི་ འབད་དགོ། 
ག) དགོངས་ཞུའི་གསལ་སྟོན་འདི་ ཡིག་ཚང་དགོངས་ཞུ་ ཡང་ན་ དབང་ཁབ་ལུ་ཚུད་པའི་མི་ངོམ་གི་གྲལ་ལས་ ཕི་ཁར་འཐོན་འགྟོ་བའི་སྐབས་སུ་ འབད་དགོ། 
དེ་ཡང་ ཕི་ཁར་འཐོན་མ་འགྟོ་བའི་ཟླ་ངོ་༡ གི་སྔ་གོང་ལས་ གསལ་སྟོན་འབད་དགོཔ་དང་ གལ་སིད་ གྟོ་བུར་ཕིར་འཐོན་པ་ཅིན་ ཕི་ཁར་འཐོན་འགྟོ་བའི་ཉིནམ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཟླ་ངོ་༡ གི་ནང་འཁོད་ གསལ་སྟོན་འབད་དགོ།  
༤. གཞ་ིགནས་གསལ་སྟོན་ག་ིསགི་གཞ་ིའད་ིལས་ འགལ་བ་ཅིན་ ཉསེ་བྱ་དང་ཉེས་ཁིམས་ཚུ་ ག་ཅ་ིར་ ཡདོཔ་ཨིན་ན? 
གལ་སིད་ དབང་ཁབ་ལུ་ཚུད་པའི་མི་ངོམ་གཅིག་གིས་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ར་ཁུངས་བཀལ་ནི་མྦེད་པར་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་མ་འབད་ ཡང་ན་ རང་གི་གཞི་གནས་དང་ འྟོང་འབབ་ དེ་ལས་ བུ་ལོན་ཚུ་ མ་བདེནམ་ ཡང་ན་ རྫུན་ཞུགས་ཐོག་
ལས་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྟོམ་བཅའ་ཁིམས་༢༠༡༡ ཅན་མ་དང་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་གི་སིག་གཞི་༢༠༡༧ ཅན་མ་དང་འཁིལ་ཏེ་ ཉེས་བྱ་ ཡང་ན་ སིག་ཁིམས་ཀི་དང་ལེན་ཚུ་སྐབས་ཐོབ་དང་བསྟུན་ 
ལག་ལེན་འཐབ་འྟོང་། 
གལ་སིད་ དབང་ཁབ་ལུ་ཚུད་པའི་མི་ངོམ་གཅིག་གིས་ རང་གི་གཞི་གནས་དང་ འྟོང་འབབ་ དེ་ལས་ བུ་ལོན་ཚུ་ ས་གསང་འབད་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཤེས་བཞིན་དུ་ བརྡ་དོན་རྫུན་ཞུགས་བཀོད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཉེས་བཤེར་རུང་བའི་གནོད་འགེལ་གི་
གྲངས་སུ་ཚུད་འྟོང་། 
 
༥. དྲ་ིབ་ཡོད་པ་ཅནི་ ག་ཏ་ེལུ་འདྲ་ིན་ིསྟོ? 
གལ་སིད་ དོགས་སེལ་རྦེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྟོད་རའི་ལས་སྦེའི་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་འཛིན་སྟོང་པ་དང་ འབྦེལ་བ་འཐབ་ནི་དང་ ཡང་ན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྟོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་འཛིན་སྟོང་སྦེ་ཚན་ དང་ བརྒྱུད་འཕིན་ཨང་ 
༠༢༣༣༧༤༢༣ ཡང་ན་ གྟོག་འཕིན་ཁ་བྱང་ admd@acc.org.bt ་ ཐོག་ལས་འབྦེལ་བ་འཐབ་གནང་། 
 
༡. གསལ་སྟོན་འབད་དག་ོཔའ་ིརྒྱུ་མཚན། 
  འྟོས་འཚམས་ལྡན་པའི་ཐིག་ཁམ་གུར་རགས་བཀལ། 
ཀ༽ ཡིག་ཚང་འགན་ལེན་གི་གསལ་སྟོནཿ        ཡིག་ཚང་འགན་ལེན་མ་འབད་བའི་སྔྟོན་གོང་ལས་བསྒྲུབས་ཡོད་པའི་ རྒྱུ་དངོས་ དང་ བུ་ལོན་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་ གསལ་སྟོན་འབད་དགོ། ཁྟོད་རའི་ འྟོང་འབབ་དང་ཟད་འགྲྟོ་ཚུ་གསལ་སྟོན་འབད་མ་ིདགོ། 
ཁ༽ ལོ་བསར་གི་གསལ་སྟོནཿ             འྟོང་འབབ་ལོའི་ནང་འཁདོ་(སི་ཟླ་ ༡་ པའི་ སི་ཚསེ་ ༡་ ལས་ སི་ཟླ་ ༡༢་ པའ་ི སི་ཚེས་ ༣༡)ཚུན་བསྒྲུབས་ཡོད་པའི་རྒྱུ་དོངས་  འྟོང་འབབ་དང་ བུ་ལནོ་ དེ་ལས་ ཟད་འགྲྟོ་ ཚུ་གསལ་སྟོན་འབད་དགོ། 
ག༽ ཡིག་ཚང་དགོངས་ཞུའི་གསལ་སྟོནཿ     ལོ་བསར་གསལ་སྟོན་དང་ཡིག་ཚང་དགོངས་ཞུ་འབད་བའི་ཉིན་མའི་ནང་འཁདོ་ནང་ བསྒྲུབས་ཡོད་པའི་ རྒྱུ་དངོས་ འྟོང་འབབ་དང་ བུ་ལནོ་ དེ་ལས་ཟད་འགྲྟོ་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དགོ། 
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02-227423 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས། 

Anti-Corruption Commission 

གཞི་གནས་གསལ་སྡོན་གི་འབི་ཤྡོག། 
 

Asset Declaration Form 

 

 

                                                                  
༢. གསལ་སྟོན་པའ་ིཁ་གསལ། 

ཁྟོད་རའི་བརྡ་དོན་ཁ་གསལ་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད། ཁྟོད་རའི་བཟའ་ཟླ་འདི་ དབང་ཁབ་ལུ་ཚུད་པའི་མི་ངོམ་གཅིག་ ཨིན་མིན་གི་འྟོས་འཚམས་ལྡན་པའི་གདམ་འཐུ་འབད། 

 
༣.   བཟའ་ཚང་ ཚུའ་ིཁ་གསལ།  
    ཁྟོད་རའི་བཟའ་གྲྟོགས་དང་/ཡང་ན་ ཨ་ལུ་ དེ་ལས་ ཁྟོད་ར་ལུ་བརྦེན་ཏེ་སྟོད་མི་ཚུའི་ཁ་གསལ་བཀོད། ཁོང་ དང་ ཁྟོད་ཀི་ བར་ན་ འབྦེལ་བ་ ངོས་འཛིན་གི་དོན་ལུ་ འྟོས་ལྡན་ཅན་གི་ འབྦེལ་བ་ གདམ་ཁ་འབད་གནང། གལ་སིད་  
    ཁྟོད་རའི་ བཟའ་གྲྟོགས་འདི་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་སོ་སོར་སྦེ་འབད་དགོཔ་ཡོད་ན་ འདི་ནང་བརྡ་སྟོན་དགོ། 

མིང མ་ིཁུངས་ང་ོསྟོད་ལག་
ཁྦེར་ཨང/ ལཱ་གཡགོ་
ཆགོ་ཐམ་ཨང། 

སྦེས་ཚསེ། 
(ཚེས/ཟླ/གནམ་ལོ) 
 

ཕ་ོམྟོའ་ིདབྱྦེ་བ། 
(ཕོ/མྟོ/གཞན) 

གཉནེ་སྟོར་ཁ་གསལ། 
(ཕོ་མྟོ་རང་རྐྱང་/གཉེན་རྐྱབ་
རྐྱབ/ཁ་བྱལ/ཡུགས་ས་མྟོ/  

ཡུགས་ས) 

གཏན་འཇགས་ཁ་བྱང་། 
(རྒྱལ་ཁབ/རྟོང་ཁག/དྲུང་
ཁག/ རྦེད་འྟོག/སི་འྟོག) 

ལྭ་གཡགོ་ཁ་གསལ། 
(ལྭ་གཡོག་ངོས་འཛིན་ཨང/ལྭ་གཡོག་དབྱྦེ་བ་
/ལས་སྦེའི་དབྱྦེ་ཁག/ལས་སྦེ/ད་ལྟོའི་ལྭ་
གནས/གོ་གནས/གོ་གནས་ཀི་གནས་རིམ 
/གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་པའི་དབྱྦེ་ཁག) 

འབྦེལ་བ་འཐབ་ས། 
(གྟོག་འཕིན་ཁ་བྱང་/འགྲུལ་འཕིན་
ཨང་/ཡིག་ཚང་གི་ བརྒྱུད་འཕིན་

ཨང་) 
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས། 

Anti-Corruption Commission 

གཞི་གནས་གསལ་སྡོན་གི་འབི་ཤྡོག། 
 

Asset Declaration Form 

 

 

 
 

 
༤. ལྷན་ཐབས་ཀ་ིལཱ་གཡགོ 
ཁྟོད་ལུ་ ད་ལྟོའི་ལཱ་གཡོག་གི་མ་དོ་བར་ ལྷན་ཐབས་ལཱ་གཡོག་དང་ ལཱ་གཡོག་གཞན་འཆང་སྦེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དངུལ་ཕོག་ ཡང་ན་ འྟོང་འབབ་ཡོད་མྦེད་ཇི་ལར་ཡང་ འདི་ཚུའི་བརྡ་དོན་ཁ་གསལ་ཚུ་བཀོད་དགོ། གལ་སིད་ ཁྟོད་རའི་བཟའ་ཟླ་ 
ཡང་ན་ ཨ་ལུ་ཚུ་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་སོ་སོར་སྦེ་ འབད་མི་མྦེན་པ་ཅིན་ ཁོང་གི་འཆང་མི་ ལཱ་གཡོག་ ཡང་ན་ ཕིའི་གོ་གནས་ཚུའི་བརྡ་དོན་ཁ་གསལ་ཡང་ འདི་ནང་བཀོད་དགོ 
 

འབྦེལ་བ། 
(བཟའ་གྲྟོགས/ 

ཨ་ལུ/བརྦེན་ཏེ་སྟོད་མི) 

མིང མ་ིཁུངས་ང་ོསྟོད་
ལག་ཁྦེར་ཨང/ 
ལཱ་གཡགོ་ཆགོ་
ཐམ་ཨང། 

སྦེས་ཚསེ། 
(ཚེས/ཟླ/ 
གནམ་ལོ) 

ཕ་ོམྟོའ་ིདབྱྦེ་བ། 
(ཕོ/མྟོ/གཞན) 

གཉནེ་འབྦེལ་ཁ་
གསལ། 
(ཕོ་མྟོ་རང་

རྐྱང/གཉེན་རྐྱབ་
རྐྱབ/ཁ་བྱལ/ཡུགས་
ས/ཡུགས་ས་མྟོ) 

གཏན་འཇགས་ཁ་
གང། 

(རྒྱལ་ཁབ/རྟོང་
ཁག/དྲུང་

ཁག/རྦེད་འྟོག 
/སི་འྟོག) 

་གཡགོ་ཁ་གསལ། 
(ལྭ་གཡོག་ངོས་འཛིན་ཨང/ལྭ་གཡོག་
གི་དབྱྦེ་བ་/ལས་སྦེའི་དབྱྦེ་ཁ /ལས་

སྦེ/ 
ད་ལྟོའི་ལྭ་གནས/གོ་གནས/གོ་གནས་

ཀི་གནས་རིམ) 

འབྦེལ་བ་འཐབ་ས། 
(གྟོག་འཕིན་ཁ་བྱང་ 
འགྲུལ་འཕིན་ཨང་/ 
ཡིག་ཚང་གི་ བརྒྱུད་
འཕིན་ཨང་) 

 

ཁྟོད་རའི་བཟའ་གྲྟོགས་ 
གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་སོ་
སོར་སྦེ་འབདལྦ་ཨིན་ན? 
(ཨིན/མྦེན་རགས་བཀལ) 
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས། 

Anti-Corruption Commission 

གཞི་གནས་གསལ་སྡོན་གི་འབི་ཤྡོག། 
 

Asset Declaration Form 

 

 

རམི་ཨང། འབྦེལ་བ། 
(རང /བཟའ་གྲྟོགས/ཨ་ལུ) 

མིང མ་ིཁུངས་ཨང/ལཱ་གཡགོ་ཆགོ་ཐམ་ཨང། ལྷན་ཐབས་ཀ་ིལཱ་གཡགོ་ ཡང་ན་ ཕའི་ིག་ོགནས་ཀ་ིཁ་གསལ། 

ལས་སྦེ། ག་ོགནས། འྟོང་འབབ། (ཡོད/ མྦེད། 

       

       

       

 
༥.  ཤུལ་མའ་ིགཡགོ་ག་ིགྲ་སགི/འཆར་གཞ།ི 
ཁྟོད་ཀིས་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཚང་ལས་དགོངས་ཞུ་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལཱ་གཡོག་གཞན་གི་གྲ་སིག་ ཡང་ན་ འཆར་གཞི་བརྩམས་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ འདི་ཚུ་གི་ཁ་གསལ་བཀོད།  གལ་སིད་ཁྟོད་རའི་ བཟའ་གྲྟོགས་ ཡང་ན་ཨ་ལུ་ཚུ་གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་
སོ་སོར་སྦེ་འབད་མི་མྦེན་པ་ཅིན་ ཁོང་གི་ཤུལ་མའི་ལཱ་གཡོག་གི་འཆར་གཞི་ཚུའི་ཁ་གསལ་ཡང་འདི་ནང་བཀོད་དགོ། 

རམི་ཨང། འབྦེལ་བ མིང མ་ིཁུངས་ང་ོསྟོད་ལག་ཁྦེར་
ཨང/ལཱ་གཡགོ་ཆགོ་ཐམ་ཨང། 

 

ཤུལ་མའ་ིགཡགོ་ག་ིགྲ་སགི/འཆར་གཞའི་ིཁ་གསལ། བྱིན་འདོད་དང་ཁས་ལེན་འབད་དེ་ཡོད་
ག? 

(ཡོད/མྦེད) 
གོ་གནས་གསརཔ་འཆང་ནི། 
 (ལས་སྦེ / གོ་གནས) 

ཚོང་ལཱ་གསརཔ་འགོ་བཙུགས་ནི། 
(ཁ་གསལ་བཀོད) 
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས། 

Anti-Corruption Commission 

གཞི་གནས་གསལ་སྡོན་གི་འབི་ཤྡོག། 
 

Asset Declaration Form 

 

 

༦.  གཞ་ིགནས་དང་ འྟོང་འབབ་ ད་ེལས་བུ་ལོན་གསལ་སྟོན། 
༦.༡. ས་གཞ་ིདང་སངི་ཁམི་/ཁམི/ཁང་ཚན་ལ་སགོས་པའ་ི བསྒུལ་མྦེད་ཀ་ིརྒྱུ་དོངས། 
འྟོང་འབབ་ལོའི་ནང་བསྒྲུབས་ཡོད་པའི་ ས་གཞི་དང་སིང་ཁིམ་/ཁིམ/ཁང་ཚན་ལ་སོགས་པའི་ བསྒུལ་མྦེད་ཀི་རྒྱུ་དོངས་ཚུའི་ ཁ་གསལ་བཀོད།  
གལ་སིད་ ཁྟོད་རའི་ བཟའ་གྲྟོགས་ ཡང་ན་ཨ་ལུ་དང་ ཁྟོད་ལུ་བརྦེན་ཏེ་སྟོད་མི་ཚུ་གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་སོ་སོར་སྦེ་འབད་མི་མྦེན་པ་ཅིན་ ཁོང་གིས་བསྒྲུབས་ཡོད་པའི་ བསྒུལ་མྦེད་ཀི་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཡང་འདི་ནང་བཀོད་དགོ 
རམི་
ཨང། 

འབྦེལ་
བ། 

མིང ང་ོསྟོད་ལག་
ཁྦེར་ཨང/ལཱ་
གཡགོ་ཆགོ་
ཐམ་ཨང། 
 

རྒྱུ་དོངས་ཀ་ིཁ་གསལ། ཚསེ་གྲངས་དང་བསྒྲུབས་ཚུལ། རིན་གངོ། 
(དངུལ་ཀྲམ) 

མ་དངུལ་
ག་ིའཐནོ་
ཁུངས།  

ག་ལས་མཁ་ོསྒྲུབ་འབད་ཡ་ི
ག(མིང་དང་ ང་ོསྟོད་ལག་
ཁྦེར་ཨང) 

བདག་དབང་སྟོ་
སརོ་ག་ིགནས་ཚད། 
(སྟོ་སརོ་འབད་
ཚར་ཡི/མ་ཚར) 

རྒྱུ་དངོས་ཀི་
དབྱྦེ་བ། 

ཁམ/ཞིང/གུ
ང་ཨང། 

ཚད/མང་
ཉུང། 

ས་
གནས། 

ཚེས་གྲངས 
(ཟླལྦ/གནམ་
ལོ) 

ག་དེ་སྦེ་མཁོ་སྒྲུབ་
འབད་ཡི་ག། 

རིན་
གོང་
ཡོངས་
བསྟོམས
། 

འྟོང་འབབ་ལོོིའི་
ནང་སྟོད་པའི་
རིན་གོང། 

          
 
 

     

 
༦.༢. བགོ་བཤའི་རྒྱུ་དངོས། 
    འྟོང་འབབ་ལོའི་ནང་བསྒྲུབས་ཡོད་པའི་ བགོ་བཤའི་རྒྱུ་དངོས་ཀི་ཁ་གསལ་བཀོད། གལ་སིད་ ཁྟོད་རའི་བཟའ་གྲྟོགས་ ཡང་ན་ ཨ་ལུ་དང་ ཁྟོད་ལུ་བརྦེན་ཏེ་སྟོད་མི་ཚུ་གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་སོ་སོར་སྦེ་འབད་མི་མྦེན་པ་ཅིན་ ཁོང་གིས་  
    བསྒྲུབས་ཡོད་པའི་ བགོ་བཤའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཡང་འདི་ནང་བཀོད་དགོ། 
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02-227423 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས། 

Anti-Corruption Commission 

གཞི་གནས་གསལ་སྡོན་གི་འབི་ཤྡོག། 
 

Asset Declaration Form 

 

 

 
རམི་
ཨང། 

འབྦེལ་བ། མིང མ་ིཁུངས་ང་ོསྟོད་
ལག་ཁྦེར་
ཨང/ལཱ་གཡགོ་
ཆགོ་ཐམ་ཨང། 
 

བག་ོབཤའ་ིརྒྱུ་དངསོ་ཀ་ིཁ་གསལ། ཚསེ་གྲངས་དང་བསྒྲུབས་ཚུལ་། རིན་གངོ་ཡོངས་
བསྟོམས། 
(དངུལ་ཀྲམ) 

མ་དངུལ་
ག་ིའཐནོ་
ཁུངས། 

ག་ལས་མཁ་ོསྒྲུབ་འབད་ཡ་ི
ག(ཚངོ་ལས་ཨིན་པ་ཅནི 
མིང་དང་ས་གནས) 
(མ་ིང་ོཨིན་པ་ཅནི་ མངི་དང་ 
ང་ོསྟོད་ལག་ཁྦེར་ཨང) 

ཚོང་ལས་ཀི་
མིང། 
 
 

ས་གནས། གོ་བཤའི་གངས་ཁ། ཉོ་བཙོང་ཨང། ཚེས་གྲངས། 
(ཟླལྦ/གནམ་ལོ) 
 

ག་དེ་སྦེ་མཁོ་
སྒྲུབ་འབད་ཡི་ག། 

      
 

       

             

             

             

             

 
༦.༣.  སྣུམ་འཁོར་དང་འཕྲུལ་ཆས། 
འྟོང་འབབ་ལོའི་ནང་བསྒྲུབས་ཡོད་པའི་ སྣུམ་འཁོར/འཕྲུལ་ཆས་ཚུའི་ཁ་གསལ་བཀོད། གལ་སིད་ ཁྟོད་རའི་བཟའ་གྲྟོགས་ ཡང་ན་ ཨ་ལུ་དང་ཁྟོད་ལུ་བརྦེན་ཏེ་སྟོད་མི་ཚུ་གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་སོ་སོར་སྦེ་འབད་མི་མྦེན་པ་ཅིན་ ཁོང་གིས ་བསྒྲུབས་
འབད་ཡོད་པའི་ སྣུམ་འཁོར/འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ཡང་འདི་ནང་བཀོད་དགོ 
 

mailto:admd@acc.org.bt


admd@acc.org.bt 
Page 8 

02-227423 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས། 

Anti-Corruption Commission 

གཞི་གནས་གསལ་སྡོན་གི་འབི་ཤྡོག། 
 

Asset Declaration Form 

 

 

རམི་
ཨང། 

འབྦེལ་
བ། 

མིང མ་ིཁུངས་
ང་ོསྟོད་
ལག་ཁྦེར་
ཨང/ལཱ་
གཡགོ་
ཆགོ་ཐམ་
ཨང། 

སྣུམ་འཁརོ/འཕྲུལ་ཆས་ཀ་ིཁ་གསལ། ཚསེ་གྲངས་དང བསྒྲུབས་
ཚུལ་། 

རིན་གངོ། 
(དངུལ་ཀྲམ) 

མ་དངུལ་ག་ི
འཐནོ་ཁུངས།  

ག་ལས་མཁ་ོསྒྲུབ་འབད་ཡ་ི
ག? 
(ཚངོ་ལས་ཨིན་པ་ཅནི 
མིང་དང་ས་གནས) 
(མ་ིང་ོཨིན་པ་ཅནི་ མངི་
དང་ ང་ོསྟོད་ལག་ཁྦེར་
ཨང) 

སྣུམ་འཁརོ/འཕྲུལ་
ཆས་འད་ིག་ག་ིམིང་
ཐགོ་ཁར་ཐ་ོབཀདོ་
འབད་དེ་ཡོད་ག? 
མིང་དང་ ང་ོསྟོད་
ལག་ཁྦེར་ཨང) 

སྣུམ་
འཁོར/འཕྲུ
ལ་ཆས་ཀི་
དབྱྦེ་བ། 

སྣུམ་
འཁོར/འཕྲུལ་
ཆས་ཀི་མིང། 
 

ཐོ་བཀོད་ཨང། བཟྟོ་
བསྐྲུན་གི་
ལོ། 

ཚེས་
གྲངས། 
(ཟླལྦ/ག
ནམ་ལ)ོ 
 

ག་དེ་སྦེ་
མཁོ་བསྒྲུབ་
འབད་ཡི་ག། 

རིན་གོང་
ཡོངས་
བསྟོམས། 

འྟོང་འབབ་ལོའི་
ནང་སྟོད་པའི་
རིན་གོང་། 

               

               

               

               

               

               

 
༦.༤.  དངོས་མྦེད་ཀི་རྒྱུ་དངོས། 
    འྟོང་འབབ་ལོའི་ནང་བསྒྲུབས་ཡོད་པའི་ བིཏ་ཀོའིན(Bitcoin) ལིཏ་ཀོའིན (Litecoin) ཨི་ཐར (Ether) ལ་སོགས་པའི་ དངོས་མྦེད་ཀི་རྒྱུ་དངོས་ཚུའི་ཁ་གསལ་བཀོད། གལ་སིད་ ཁྟོད་རའི་བཟའ་གྲྟོགས་ ཡང་ན་ ཨ་ལུ་དང་  
    ཁྟོད་ལུ་བརྦེན་ཏེ་སྟོད་མི་ཚུ་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་སོ་སོར་སྦེ་ འབད་མི་མྦེན་པ་ཅིན་ ཁོང་གིས་བསྒྲུབས་ཡོད་པའི་ དངོས་མྦེད་ཀི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཡང་ འདི་ནང་བཀོད་དགོ། 
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02-227423 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས། 

Anti-Corruption Commission 

གཞི་གནས་གསལ་སྡོན་གི་འབི་ཤྡོག། 
 

Asset Declaration Form 

 

 

རམི་
ཨང། 

འབྦེལ་བ། མིང མ་ིཁུངས་ང་ོསྟོད་
ལག་ཁྦེར་ཨང/ལཱ་
གཡགོ་ཆགོ་ཐམ་
ཨང། 
 

དངསོ་མྦེད་རྒྱུ་དངོས་ཀ་ིདབྱྦེ་བ། 
(བཏི་ཀའོིན/ ལིཏ་ཀའོནི/ 
ལ་སགོས་པ) 
 
 

ཚད/ག
ངས་ཁ། 

ཚསེ་གྲངས་དང་བསྒྲུབས་ཚུལ་། རིན་གངོ། (དངུལ་ཀྲམ) མ་དངུལ་ག་ི
འཐནོ་
ཁུངས།  

ག་ལས་མཁ་ོསྒྲུབ་འབད་ཡ་ིག? 
(ཚངོ་ལས་ཨིན་པ་ཅནི མངི་དང་
ས་གནས)(མ་ིང་ོཨིན་པ་ཅནི་ 
མིང་དང་ ང་ོསྟོད་ལག་ཁྦེར་ཨང) 

ཚེས་གྲངས། 
(ཟླལྦ/གནམ་ལོ) 
 

ག་དེ་སྦེ་མཁོ་
བསྒྲུབ་འབད་ཡི་
ག། 

རིན་གོང་ཡོངས་
བསྟོམས། 

འྟོང་འབབ་ལོའི་
ནང་སྟོད་པའི་
རིན་གོང་། 

            
            
            
༦.༥.   རང་སོའི་བསགས་དངུལ། 
ཕི་རྒྱལ་གི་དངུལ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ཁྟོད་ཀི་ལག་པར་ཡོད་པའི་དངུལ་རྐྱང་དང་ བསིན་འགྲུལ་བྱིན་ཡོདཔ་ ཡང་ན་ ནང་འཁོད་/ཕི་རྒྱལ་གི་དངུལ་ཁང་ནང་ གསོག་འཇོག་འབད་ཡོད་པའི་དངུལ་བསྟོམས་(དངུལ་ཀྲམ)འདི་ ཁྟོད་རའི་ཟླ་ངོ་གཅིག་གི་
དངུལ་ཕོག་ཐོབ་ཚད་ལས་ལྷག་པ་ཅིན་ བརྡ་དོན་ཁ་གསལ་བཀོད།    གལ་སིད་ ཁྟོད་རའི་བཟའ་ཟླ་ ཡང་ན་ ཨ་ལུ་དང་ ཁྟོད་ལུ་བརྦེན་ཏེ་སྟོད་མི་ཚུ་གིས་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་སོ་སོར་སྦེ་ འབད་མི་མྦེན་པ་ཅིན་ ཁོང་གི་དངུལ་གསོག་འཇོག་
ཚུ་ཡང་ འདི་ནང་བཀོད་དགོ། ལོ་བསར་གསལ་སྟོན་ཨིན་པ་ཅིན་ འྟོང་འབབ་ལོའི་སི་ཟླ་༡༢ པའི་སི་ཚེས་༣༡ ཚུན་གི་གསོག་འཇོག་ ལྷག་ལུས་དངུལ་བསྟོམས་འདི་ གསལ་སྟོན་འབད་དགོ། 
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02-227423 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས། 

Anti-Corruption Commission 

གཞི་གནས་གསལ་སྡོན་གི་འབི་ཤྡོག། 
 

Asset Declaration Form 

 

 

རམི་ཨང། འབྦེལ་བ། མིང མ་ིཁུངས་ང་ོསྟོད་
ལག་ཁྦེར་ཨང/ལཱ་
གཡགོ་ཆགོ་ཐམ་

ཨང། 

བསགས་དངུལ་ ག་ི་ཁ་གསལ དངུལ་བསྟོམས 
(དངུལ་ཀྲམ) 

བསགས་དངུལ་ག་ི
འཐནོ་ཁུངས། 

དངུལ་བསགས་དབྱྦེ་བ། 
(ལག་པ་ཡོད་པའི་དངུལ་རྐྱང/ བསིན་འགྲུལ་བྱིན་
ཡོད་པ་/དངུལ་ཁང་ནང་བཙུགས་བཞག་ཡོད་པ) 

དངུལ་ཁང་
གི་མིང་ 

ས་གནས རྩིས་ཁའི་དབྱྦེ་བ་དང་ རྩིས་
ཁ་ཨང་ཁ་གསལ་བཀོད 

          
          
          
          
          
          
          

 
༦.༦. དངུལ་ལུ་འགྲུར་བཏུབ་པའི་ རྒྱུ་དངོས། 
   འྟོང་འབབ་ལོའི་ནང་ དངུལ་ལུ་འགྲུར་བཏུབ་པའི་ རྒྱུ་དངོས་ དཔེར་ན་ ལག་བཟྟོའི་ཅ་ཆས་དང་ རྒྱན་ཆའི་རིགས་ གསེར་ དེ་ལས་ གྟོག་འཕྲུལ་ཅ་ཆས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ རིན་གོང་ཡོངས་བསྟོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ ༡༠༠༠༠༠ (འབུམ་ 
   གཅིག) ལས་ལྷག་པའི་རྒྱུ་དངསོ་ཚུ་ བསྒྲུབས་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁ་གསལ་བཀོད། གལ་སིད་ ཁྟོད་རའི་བཟའ་གྲྟོགས་ ཡང་ན་ ཨ་ལུ་དང་ ཁྟོད་ལུ་བརྦེན་ཏེ་སྟོད་མི་ཚུ་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་སོ་སོར་ སྦེ་ འབད་མི་མྦེན་པ་ཅིན་ ཁོང་གིས་  
   བསྒྲུབས་ཡོད་པའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཡང་འདི་ནང་བཀོད་དགོ། 
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02-227423 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས། 

Anti-Corruption Commission 

གཞི་གནས་གསལ་སྡོན་གི་འབི་ཤྡོག། 
 

Asset Declaration Form 

 

 

 
རམི་ཨང། འབྦེལ་བ། མིང མ་ིཁུངས་ང་ོ

སྟོད་ལག་ཁྦེར་
ཨང/ལཱ་གཡགོ་
ཆགོ་ཐམ་ཨང། 
 

རྒྱུ་དངསོ་ཀ་ིདབྱྦེ་བ། 
 
 

ཚསེ་གྲངས་དང་གནས་ལམ།     རནི་གོང (དངུལ་ཀྲམ)  
 
 
མ་དངུལ་ག་ི
འཐནོ་ཁུངས། 

ག་ལས་མཁ་ོསྒྲུབ་འབད་ཡ་ིག? 
(ཚངོ་ལས་ཨིན་པ་ཅནི མངི་དང་ས་གནས) 
(མ་ིང་ོཨིན་པ་ཅནི་ མངི་དང་ ང་ོསྟོད་ལག་ཁྦེར་
ཨང་) 

ཚེས་གྲངས། 
(ཟླལྦ/གནམ་ལོ) 
 

ག་དེ་སྦེ་མཁོ་
བསྒྲུབ་འབད་ཡི་ག 

རིན་གོང་ཡོངས་
བསྟོམས། 

འྟོང་འབབ་ལོའི་
ནང་སྟོད་པའི་
རིན་གོང་། 

           

           

           

 
༦.༧.  ཚོང་འབྦེལ་གི་ལཱ་དང་བྟོ་རིག་གི་རྒྱུ་དངོས། 
    ཚོང་འབྦེལ་གི་ལཱ་དང་བྟོ་རིག་གི་རྒྱུ་དངོས་ དཔེར་ན་ ཚོང་ལཱ་དང་ཚོང་ལས་ དེ་ལས་ འདྲ་བཤུས་བདག་དབང་ ལ་སོགས་པའི་ ཁ་གསལ་བཀོད།     གལ་སིད་ ཁྟོད་རའི་ བཟའ་གྲྟོགས་ ཡང་ན་ ཨ་ལུ་དང་ ཁྟོད་ལུ་བརྦེན་ཏེ་སྟོད་ 
    མི་ཚུ་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་སོ་སོར་སྦེ་ འབད་མི་མྦེན་པ་ཅིན་ ཁོང་གིས་ བསྒྲུབས་པའི་ཚོང་འབྦེལ་གི་ལཱ་དང་བྟོ་རིག་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཡང་འདི་ནང་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ 
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02-227423 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས། 

Anti-Corruption Commission 

གཞི་གནས་གསལ་སྡོན་གི་འབི་ཤྡོག། 
 

Asset Declaration Form 

 

 

རམི་
ཨང། 

འབྦེལ་
བ། 

མིང མ་ིཁུངས་ང་ོ
སྟོད་ལག་
ཁྦེར་ཨང/ལཱ་
གཡགོ་ཆགོ་
ཐམ་ཨང། 

ལས་སྣའ་ིདབྱྦེ་
ཁག 
(ཚངོ་འབྦེལ་
ལས་སྣ/བྟོ་རགི་
ག་ིརྒྱུ་དངསོ) 

ཚངོ་འབྦེལ་ག་ིལཱ་དང་བྟོ་རགི་ག་ིརྒྱུ་དངསོ་་ཁ་གསལ། ཚསེ་གྲངས་དང་བསྒྲུབས་ཚུལ་། རིན་གངོ (དངུལ་ཀྲམ) མ་དངུལ་ག་ི
འཐནོ་ཁུངས། 

ག་ལས་མཁ་ོསྒྲུབ་
འབད་ཡ་ིག? 
 (མིང་དང་ ང་ོ
སྟོད་ལག་ཁྦེར་
ཨང) 

ཚོང་ལས་
ཀི་མིང། 

ཆོག་ཐམ་
ཨང། 

ས་
གནས། 

ལས་སྟོད་ཀི་
གནས་ཚད། 

ཚེས་གྲངས། 
(ཟླལྦ/གནམ་
ལོ) 

ག་དེ་སྦེ་མཁོ་བསྒྲུབ་
འབད་ཡི་ག 
 

རིན་གོང་
ཡོངས་
བསྟོམས། 

འྟོང་འབབ་ལོའི་
ནང་སྟོད་པའི་
རིན་གོང་། 

               

               

               

 
༦.༨.  འྟོང་འབབ་ཀི་རྩིས་ཐོ། 
    ཁྟོད་རའི་ འྟོང་འབབ་ཀི་འཐོན་ཁུངས་ཚུ་ ཆ་མཉམ་ ཁ་གསལ་བཀོད། གལ་སིད་ ཁྟོད་རའི་བཟའ་གྲྟོགས་ ཡང་ན་ ཨ་ལུ་དང་ཁྟོད་ལུ་བརྦེན་ཏེ་སྟོད་མི་ཚུ་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་སོ་སོར་སྦེ་ འབད་མི་མྦེན་པ་ཅིན་ ཁོང་གིས་ འྟོང་འབབ་   
    ཚུ་ཡང་འདི་ནང་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ 
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02-227423 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས། 

Anti-Corruption Commission 

གཞི་གནས་གསལ་སྡོན་གི་འབི་ཤྡོག། 
 

Asset Declaration Form 

 

 

རམི་
ཨང། 

འབྦེལ་
བ། 

མིང མ་ིཁུངས་ང་ོ
སྟོད་ལག་ཁྦེར་
ཨང/ལཱ་གཡགོ་
ཆགོ་ཐམ་ཨང། 

 

འྟོང་འབབ་ཁ་གསལ། 
 

ལས་གཡོག 
(དངུལ་ཕོག) 

ཚོང་ལཱ/ གྲྟོས་
སྟོན། 

ཁང་ག། བགོ་བཤའི་ཁེབ་
ས། 

བརྙ་རིན། 
ག་འཐུས། 

དངུལ་སྦེད། དངུལ་ཐོག་ཚོང་
བསྒྱུར་ལས་ཐོབ་
པའི་འྟོང་འབབ། 

ཉིན་ལར་གི་འཐུས/ 
སྣུམ་འཁོར་གི་འཐུས 

ཕིའི་གོ་གནས་
ལས་ཐོབ་པའི་
འྟོང་འབབ། 

འྟོང་འབབ་
གཞན། 

              
              
              
              
              
              
              
དྲན་གསཿོ  འྟོང་འབབ་འདི་ ལོ་བསར་གི་མ་དངུལ་ཡོངས་བསྟོམས་ཨིན།  
 
༦.༩.  བུ་ལོན། 
    འྟོང་འབབ་ལོའི་ནང་ ལེན་མིའི་བུ་ལོན་ཚུའི་ཁ་གསལ་བཀོད།    གལ་སིད་ ཁྟོད་རའི་བཟའ་གྲྟོགས་ ཡང་ན་ ཨ་ལུ་དང་ཁྟོད་ལུ་བརྦེན་ཏེ་སྟོད་མི་ཚུ་གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་སོ་སོར་སྦེ་འབད་མི་མྦེན་པ་ཅིན་ ཁོང་གིས་ལེན་པའི་བུ་ལོན་ཚུ་ 
    ཡང་འདི་ནང་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ། 
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02-227423 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས། 

Anti-Corruption Commission 

གཞི་གནས་གསལ་སྡོན་གི་འབི་ཤྡོག། 
 

Asset Declaration Form 

 

 

མངི མ་ིཁུངས་
ཨང/ལཱ་གཡགོ་
ཆགོ་ཐམ་ཨང། 

འབྦེལ་བ། བུ་ལོན་དབྱྦེ་བ། 
དངུལ་ཁང་བསནི་འགྲུལ/མ་ི
ངོམ་གཞན་ལས་ལནེ་པ། 

 

གནང་གྲྟོལ་དངུལ་ཡོངས་
བསྟོམས 

(དངུལ་ཀྲམ) 

ལགཔ་ཁར་ཐད་ཀར་ཐབོ་པའ་ི
དངུལ་བསྟོམས། 
(དངུལ་ཀྲམ) 

 
 

བསནི་འགྲུལ་བྱིན་མའི་ིཁ་གསལ། 
དངུལ་ཁང་བསནི་འགྲུལ་ཨནི་པ་ཅནི་ དངུལ་ཁང་ག་ི

མངི་དང་ ས་གནས་བཀདོ། 
མ་ིངམོ་གཞན་ལས་ཨིན་པ་ཅནི་ མ་ིངམོ་ག་ིམིང་དང་

ང་ོསྟོད་ལག་ཁྦེར་ཨང་བཀདོ། 

བུ་ལོན་ལེན་པའ་ིཚསེ། 
(ཟླལྦ/ གནམ་ལོ) 

 

        
        
        
        
        
        
        
 
༦.༡༠.  ཟད་འགྲྟོའི་ཁ་གསལ། 

ཀ་ ཤེས་ཡོན་གི་ཟད་འགྲྟོ། 
གལ་སིད མི་ངོམ་ལུ་ཤེས་ཡོན་ཟད་འགྲྟོ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༥༠༠༠/- ལས་བརལ་ཏེ་ ཁྟོད་ཀིས་གནས་ཡོད་པ་ཅིན་ གསལ་སྟོན་འབད་དགོ། 
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02-227423 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས། 

Anti-Corruption Commission 

གཞི་གནས་གསལ་སྡོན་གི་འབི་ཤྡོག། 
 

Asset Declaration Form 

 

 

རམི་ཨང། མིང་དང་ འབྦེལ་ལམ། ཟད་འགྲྟོ་ཡངོས་བསྟོམས། (དངུལ་ཀྲམ) སྟོབ་གྲྭ/གཙུག་སྦེ/མཐ་ོརམི་སྟོབ་གྲྭ་/གཙུག་ལག་སྟོབ་སྦེའ་ིམངི་དང་ས་གནས་ཀ་ིམིང་། སྟོབ་རམི། 

     
     
     
     
     
     

ཁ་ ཟད་འགྲྟོ་གཞན། 
     ཁྟོད་ཀི་ ཁང་ག་ ཉེན་བཅོལ་ བསིན་འགྲུལ་བཏབ་བཏབ་དང་ དངུལ་ཕོག་ལས་ ངེས་པར་དུ་བཏོག་པའི་ ཟད་འགྲྟོ་ ད་ེལས་ ཤེས་ཡོན་དང་ ཟད་འགྲྟོ་གཞན་གནས་པའི་ ཁ་གསལ་བཀོད། ཟད་འགྲྟོ་གཞན་ གི་འྟོག་ལུ་ དཔེར་ 
     ན་ འགྲྟོ་འགྲུལ་གི་ཟད་འགྲྟོ་ ངལ་གསོ་ གཉེན་སྟོར་ ཞལ་འདེབས་ རྒྱུན་སྟོང་ སན་བཅོས་ ཁྱོསམ་དང་ རིམ་གྲྟོ་ ལ་སོགས་པའི་ ཟད་འགྲྟོ་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དགོ། ཁྱོད་ཀི་ ཉིན་བསར་འཚོ་སྟོང་ཀི་ ཟད་འགྲྟོ་ དཔེར་ན་  
     བཟའ་འཐུང་ དེ་ལས་ གྟོག་མྦེའི་རྩིས་ཐོ་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་གསལ་སྟོན་འབད་མི་དགོ། 
 

མིང མ་ིཁུངས་ང་ོསྟོད་ལག་ཁྦེར་
ཨང/ལཱ་གཡགོ་ཆགོ་ཐམ་

ཨང། 

འབྦེལ་བ། ཟད་འགྲྟོའ་ིཁ་གསལ། 

ཁང་ག ཉེན་བཅོལ བསིན་འགྲུལ་བཏབ་བཏབ དངུལ་ཕོག་ལས་ངེས་པར་དུ་བཏོག་པ ཟད་འགྲྟོ་གཞན 
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02-227423 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས། 

Anti-Corruption Commission 

གཞི་གནས་གསལ་སྡོན་གི་འབི་ཤྡོག། 
 

Asset Declaration Form 

 

 

        
        
        
 
༧.   འབའ་གན།     
འབི་ཤོག་འདི་ནང་བཀོད་པའི་ གནད་དོན་ག་ར་ ང་གིས་ཤེས་ཤེསཔ་མཐོང་མཐོང་མའི་སྟོ་ལས་གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་ རང་གི་ཧྟོངས་ལས་ ངེས་བདེན་དང་ འཛོལ་མྦེད་ དེ་ལས་ ཆ་ཚང་ཨིན་པའི་ཁས་ལེན་འབདལྦ་ཨིན། ང་གིས་ཤེས་བཞིན་མཐོང་
བཞིན་དུ་ མ་བདེན་པའི་གནས་དོན་བཀོད་པ་ཅིན་ ང་ལུ་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྟོམ་བཅའ་ཁིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༦༤ པ་ལར་ཉེས་ཁིམས་འབག་དགོཔ་ ང་གིས་ཧ་གོ་ཡོད། ང་གིས་ རང་གིས་བཀོད་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ 
བདེན་ཁུངས་བཟང་དགོ་པའི་ དྲི་བ་བཀོད་སིད་ནི་ཨིན་པའི་སྐྟོར་ལས་ཡང་ཧ་གོ་ཡོད། ང་གིས་ ལྷན་ཚོགས་ ཡང་ན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ དབང་ཆ་སྟོད་ཡོད་པའི་ལས་སྦེ་ཚུ་གིས་ འྟོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ དེ་ལས་གཞན་འྟོས་ལྡན་ཅན་གི་ ལས་
སྦེ་ཚུ་ལས་ འདས་པའི་ལོ་བསར་གསལ་སྟོན་དང་ ཡིག་ཚང་འགན་ལེན་གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ནང་ རང་དང་རང་གི་བཟའ་གྲྟོགས་ ཨ་ལུ་ ཡང་ན་ རང་ལུ་བརྦེན་ཏེ་སྟོད་མི་ཚུའི་ འྟོང་འབབ་ རྒྱུ་དངོས་ དེ་ལས་ བུ་ལོན་ཚུའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལེན་
ནིའི་དབང་ཆ་སྟོདཔ་ཨིན། 
 
 
 
 
(གསལ་སྟོན་འབད་མིའི་མིང་རགས)         
སི་ཚེས་  ………………………………………………….                      

མིང   …………………………………………………. 

གོ་གནས་ …………………………………………………. 

ཁྲིམས་རྟགས། 
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02-227423 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས། 

Anti-Corruption Commission 

གཞི་གནས་གསལ་སྡོན་གི་འབི་ཤྡོག། 
 

Asset Declaration Form 

 

 

ལས་སྦེ  …………………………………………………             

གྟོག་འཕིན་ ཁ་བྱང་།…………………………………………. 

འགྲུལ་འཕིན་ཨང……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                     

 
ཡགི་ཚང་ལས་ང་ོསྟོར་འབྱྟོར་རགས། 

 
སི་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སི་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་པའི་སི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ མི་ངོམ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ སི་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
གི་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་ཐོབ་ཡོད་པའི་ངོས་ལེན་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་དང་བཅསཔ་སྦེ་ཞུཝ་ཨིན། འབྱྟོར་རགས་འདི་ རང་སོའི་དྲན་ཐོ་དང་མ་འྟོངས་རྒྱབ་རྦེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བདག་འཛིན་མཛད་བཀྲིན་བསངས། 
 
 
 
(མིང་རགས།) 
གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་བདག་སྟོང་པ། 
བརྒྱུད་འཕིན་ཨང                                             
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