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In exercise of the powers conferred by Section 171 of the Anti-
Corruption Act of Bhutan 2011, the Anti-Corruption Commission 
hereby makes this Rule for prohibiting the solicitation, restricting the 
acceptance and setting procedures for the disclosure and 
management of gift. 
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ལེལེའུའུ་་  ༡༡  པཔ།། 
སྔོསྔོནན་་བབརྗོརྗོདད།།  

མམཚཚནན་་གགནནསས།། 
༡. བཅའ་ཡིག་འདི་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༧ ཅན་མ་ཟེར་བརྗོད་དགོ 
འའགོགོ་་འའཛུཛུགགསས་་ཟླཟླ་་ཚེཚེསས།། 
༢. བཅའ་ཡིག་འདི་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་བཀའ་རྒྱའི་ཐོག་ལས་ བརྡ་བསྐུལ་འབད་བའི་ཟླ་ཚེས་ལས་

འགོ་བཟུང་སྟེ་ བསར་སོད་འབད་དགོ 
ཆཆ་་མེམེདད།། 
༣. ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༠༩ ཅན་མ་འདི་ ད་ལས་ཕར་ཆ་མེད་ཨིན། 
ཁྱཁྱབབ་་ཚཚདད།། 
༤. བཅའ་ཡིག་འདི་  ས་ཁོངས་ཀྱི་མཚམས་ལུ་ཁྱད་པར་མེད་པར་  སྤྱི་གཡོགཔ་ག་ར་དང་  

ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ ཡང་ན་  ཁེ་ཕན་ལེན་ཡོད་མི་ ཡང་ན་ བྱིན་ཡོད་མི་ག་ར་ལུ་ཁྱབ་དགོ    
དདམིམིགགསས་་དདོནོན།། 
༥. བཅའ་ཡིག་འདི་གི་ དམིགས་དོན་འདི་ཡང་ཿ 

(ཀ) ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ཞུ་བསྐུལ་འབད་ནི་ལས་བཀག་ནི་དང་།  
(ཁ) ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བྱིན་ནི་དང་ ལེན་ནི་ལས་བཀག་འཛིན་འབད་ནི། 
(ག)  བཀག་དམ་ཅན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་   བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་

གྲལ་ལས་  ལེན་ཆོག་པའི་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་ནི།  
(ང་) བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་གྲལ་ལས་ ལེན་ཆོག་པའི་ཁྱོསམ་དང་

ཕྱག་མཇལ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་ ཆ་རྐྱེན་ཚུ་ཆེད་དུ་བཀོད་ནི། 
(ཅ) ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ཐོབ་མི་ ཡང་ན་ ལེན་མི་ཚུ་གིས་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་

འདི་ མི་མང་ལུ་གསལ་སོན་འབད་ནི་གི་ བྱ་བའི་གནད་སོད་ཚུ་བཀོད་ནི། 



CHAPTER I  
PRELIMINARY 

Title 

1. This Rule shall be called the Gift Rules 2017. 
 

Commencement 

2. This Rule shall come into force with effect from the date 
announced by the Commission by an order. 

 
Repeal 

3. This Rule repeals the Gift Rules 2009.་ 

 
Application 

4. This Rule shall apply to all public servants and shall cover all 
gift or advantage received or given irrespective of the territorial 
boundary. 

 
Purpose 

5. The purpose of this Rule is to: 

(a) Prohibit solicitation of gift; 

(b) Restrict giving and acceptance of gift; 

(c) Specify prohibited sources and exceptions to prohibitions 
on acceptance of gift; 

(d) Prescribe conditions on the use of exceptions to 
prohibitions on acceptance of gift; 

(e) Set procedures for public disclosure by recipients of gift; 
 

 The Gift Rules 2017   | 1                            

 



༢ | ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༧ ཅན་མ།                 

 

   
(ཆ) ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་མཐའ་བཏགོས་ནི་གི་ བྱ་བའི་གནད་སོད་ཚུ་བཀོད་ནི། 
(ཇ) ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ཞུ་བསྐུལ་འབད་ཡོད་མི་ ཡང་ན་ བཀག་དམ་ཅན་གྱི་

ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ལེན་ཡོད་མི་དང་ གཞན་ཡང་བཅའ་ཡིག་འདི་ལས་འགལ་
བའི་ཉེས་བྱ་ཚུ་ ཆེད་དུ་བཀོད་ནི།   

(ཉ) དེ་ལས་བཅའ་ཡིག་འདི་དོན་སྨིན་ཅན་ཅིག་སྦེ་ ལག་ལེན་དང་བདག་སྐྱོང་འཐབ་
ནིའི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོའི་ལམ་སནོ་གཞན་བཀོད་ནི་ཚུ་ཨིན། 

  
 



 
(f) Set procedures for disposal of gift; 

(g) Prescribe penalties for solicitation or acceptance of gift 
and other breaches of this Rule; and 

(h) Offer such other guidance as may be necessary for the 
effective implementation or administration of this Rule.
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ལེལེའུའུ་་  ༢༢  པཔ།། 
བབཀཀགག་་དདམམ་་ཅཅནན་་གྱིགྱི་་  ཁྱོཁྱོསསམམ་་དདངང་་ཕྱཕྱགག་་མམཇཇལལ།།  

༦. སྤྱི་གཡགོཔ་ཅིག་གིས་ བཀག་དམ་ཅན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཅིག་ལས་  ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་
ཅིག་ཐད་ཀར་དུ་  ཡང་ན་  གཞན་བརྒྱུད་དེ་  ཞུ་བསྐུལ་འབད་ནི་  ཡང་ན་  ལེན་ནི་མེད།  

༧. གཞན་བརྒྱུད་དེ་ཞུ་བསྐུལ་  ཡང་ན་  ལེན་པའི་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་གྱི་གྲངས་སུ་ཿ  
(ཀ) སྤྱི་གཡགོཔ་ཅིག་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བྱིན་མི་དེའི་མཐུན་འབྲེལ་

ལུ་བརྟེན་ སྤྱི་གཡོགཔ་དེའི་ཤེས་རགོས་དང་ མོས་མཐུན་ཐོག་ལས་ སྤྱི་གཡོགཔ་
དེའི་བཟའ་གྲོགས་དང་ ཡང་ན་ སྤྱི་གཡགོཔ་འདི་ལུ་བརྟེན་སོད་མི་གིས་ ཞུ་བསྐུལ་
འབད་ཡོད་མི་ ཡང་ན་ ལེན་ཡོད་མི་དངོས་པ་ོགང་རུང་འདི་ཚུདཔ་ཨིན། ཡང་ན། 

(ཁ) སྤྱི་གཡགོཔ་ཅིག་གིས་གྲོས་འདེབས་ ཡང་ན་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡདོ་མི་ ཡང་ན་ 
སྤྱི་གཡགོཔ་དེའི་ཧོངས་ལས་ མི་ངོ་གང་རུང་ཅིག་གིས་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་ཡོད་མི་ 
ཡང་ན་ ལེན་ཡོད་མི་དངོས་པོ་གང་རུང་འདི་ཚུདཔ་ཨིན།  

བབཀཀགག་་དདམམ་་ཅཅནན་་གྱིགྱི་་འའབྱུབྱུངང་་ཁུཁུངངསས།། 
༨. བཀག་དམ་ཅན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཟེར་མི་འདི་ཿ  

(ཀ) སྤྱི་གཡགོཔ་དེའི་ལས་སྡེ་འདི་ལས་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་དང་ལེན་རེ་བ་བསྐྱེད་མི་ ཡང་
ན་ ཚོང་ལཱ་འཚལོ་མི་གི་མི་ངོ་གང་རུང་ཅིག ཡང་ན། 

(ཁ) སྤྱི་གཡགོཔ་དེའི་ལས་སྡེ་འདི་དང་ཅིག་ཁར་ ཚངོ་ལཱ་འཐབ་མི་ ཡང་ན་ ཚོང་ལཱ་
འཐབ་ནི་གི་གོ་སྐབས་འཚོལ་མི་གི་མི་ངོ་གང་རུང་ཅིག ཡང་ན། 

(ག) སྤྱི་གཡགོཔ་དེའི་ལས་སྡེ་འདི་གིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ཡོད་མི་ལས་སྣ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་མི་གི་མི་ངོ་གང་རུང་ཅིག ཡང་ན། 

(ང་) སྤྱི་གཡགོཔ་འདི་གིས་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་འགན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ ཡང་ན་ མ་
འཐབ་མི་ལུ་བརྟེན་ ཁེ་ཕན་ལུ་ཕན་གནོད་འབྱུང་མི་གི་མི་ངོ་གང་རུང་ཅིག ཡང་ན། 

(ཅ)  བཀག་དམ་ཅན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཨིན་མིའི་མི་ངོ་གང་རུང་ཅིག ཡང་ན། 



CHAPTER II 
GIFT PROHIBITION 

 
6. A public servant shall not solicit or accept a gift, directly or 

indirectly from a prohibited source. 

 
7. An indirect solicitation or acceptance of gift includes any item 

solicited or accepted by: 

(a) A public servant’s spouse and/or dependent with the public 
servant’s knowledge and acquiescence because of the 
giver’s relationship to that public servant; or 

(b) Any other person recommended or specified by or on 
behalf of a public servant. 

 
Prohibited Sources 

8. A prohibited source means any person: 

(a) Who seeks official action or business from the public 
servant’s agency; 

(b) Who does business or seeks to do business with the 
public servant’s agency; 

(c) Who conducts activities regulated by the public servant’s 
agency; 

(d) Who has interests that may be affected by performance or 
non-performance of the public servant’s official duties; 

(e) Who are member of those prohibited sources; or 
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(ཆ)  ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དུས་དང་དུས་སུ་གསལ་བསྒྲགས་འབད་མི་ འབྱུང་ཁུངས་གཞན་ 
    གང་རུང་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན། 

ཁྱོཁྱོསསམམ་་དདངང་་ཕྱཕྱགག་་མམཇཇལལ་་བྱིབྱིནན་་ནིནི་་ལལསས་་བབཀཀགག་་དདམམ།།  
༩. བཀག་དམ་ཅན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཅིག་གིས་ སྤྱི་གཡགོཔ་གང་རུང་ཅིག་གི་བཟའ་གྲོགས་

དང་ ཡང་ན་ བརྟེན་སོད་མི་བརྩིས་ཏེ་ སྤྱི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་
ཐད་ཀར་དུ་ ཡང་ན་ གཞན་བརྒྱུད་དེ་བྱིན་ནི་མེད། 

༡༠. གཞན་བརྒྱུད་དེ་བྱིན་པའི་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་གྱི་གྲངས་སུ་ཿ 
(ཀ) སྤྱི་གཡགོཔ་ཅིག་དང་ཅིག་ཁར་ བཀག་དམ་ཅན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཟེར་ འགྲེལ་

བཤད་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ མི་ངོ་དེའི་མཐུན་འབྲེལ་ལུ་བརྟེན་ མི་ངོ་དེའི་བཟའ་གྲོགས་
དང་ ཡང་ན་ མི་ངོ་འདི་ལུ་བརྟེན་སོད་མི་གིས་ སྤྱི་གཡགོཔ་དེའི་ཤེས་རོགས་དང་ 
མོས་མཐུན་ཐོག་ལས་ སྤྱི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་བྱིན་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་གང་རུང་འདི་
ཚུདཔ་ཨིན།   ཡང་ན། 

(ཁ) བཀག་དམ་ཅན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་གྲངས་སུ་མ་ཚུད་པའི་ མི་ངོ་གཞན་ཅིག་གིས་
བྱིན་པའི་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་འདི་ལུ་ བཀག་དམ་ཅན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་འདི་
གིས་ དེའི་ཚབ་ལུ་ ཡང་ན་ དེའི་རིན་གོང་དང་མཉམ་མི་ཅིག་བྱིན་ནི་གི་ཁས་
བླངས་ ཡང་ན་ ཁ་བཟེད་ཡོད་རུང་མེད་རུང་ མི་ངོ་དེ་གིས་བྱིན་ཡོད་མི་དངོས་པོ་
གང་རུང་འདི་ཚུདཔ་ཨིན། 

བབཀཀགག་་དདམམ་་ཅཅནན་་གྱིགྱི་་ཁྱོཁྱོསསམམ་་དདངང་་ཕྱཕྱགག་་མམཇཇལལ་་གྲགྲལལ་་ལལསས་་ལེལེནན་་ཆོཆོགགཔཔ།། 
༡༡. སྤྱི་གཡགོཔ་ཅིག་གིས་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་འདི་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གནས་སངས་ཚུ་ནང་

ལེན་ཆོགཿ 
(ཀ)  མི་ངོ་ཅིག་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་སྤྱི་གཡོགཔ་དེའི་གཞུང་འབྲེལ་གོ་གནས་ལུ་བརྟེན་

མེན་པར་ རང་དོན་གྱི་མཐུན་འབྲེལ་ལུ་བརྟེན་བྱིན་པའི་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་
འདི་ སྤྱི་གཡགོཔ་འདི་གིས་ རང་དོན་གྱི་མཐུན་འབྲེལ་ཁོ་ན་ལུ་བརྟེན་  ལེན་
ཡོདཔ་ཨིནམ་ བློ་གཏད་ཚུགས་པའི་གནས་སངས་གསལ་པོར་བྱུང་བའི་སྐབས།  



 

(f) Any other source which the Commission may declare 
from to time to time. 

 
Gift Giving Prohibitions 

9. A prohibited source shall not, directly or indirectly, give a gift 
to any public servant including his or her spouse and/or 
dependent. 

 
10. An indirect giving of gift includes any item given by a: 

(a) Spouse and/or dependent of the person defined as a 
prohibited source with the person’s knowledge and 
acquiescence because of the giver’s relationship to that 
person; or 

(b) Person other than the prohibited source irrespective of 
whether or not the prohibited source has promised or 
agreed to reimburse that person or to give that person 
something of value in exchange for giving a gift. 

 
Exceptions to Prohibitions 

11. A public servant may however accept a gift under the 
following circumstances: 

(a) Gift provided by an individual solely on the basis of a 
personal relationship when the circumstances make it 
clear that it is that personal relationship rather than the 
official position of the person concerned which is the 
motivating factor. 
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སྤྱི་གཡགོཔ་དེའི་རང་དོན་གྱི་མཐུན་འབྲེལ་ཐད་ ལས་སྡེ་དེའི་འགོ་འཛིན་གྱི་ཐག་
གཅད་ནི་དང་  ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་གྱི་མཐུན་འབྲེལ་ཐད་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་
མཇལ་བདག་སྐྱོང་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཐག་གཅད་དགོ ཡང་ན།  

(ཁ) འབྲེལ་ཡོད་སྤྱི་གཡགོཔ་ཅིག་གིས་ ཉེ་ཚན་བཅར་ཤོས་ཅིག་ལས་ གཞུང་འབྲེལ་
གོ་གནས་ལུ་བརྟེན་མེན་པར་ རང་སོའི་མཐུན་འབྲེལ་ལུ་བརྟེན་ལེན་པའི་ཁྱོསམ་
དང་ཕྱག་མཇལ་འདི་ རང་སོའི་མཐུན་འབྲེལ་ཁོ་ན་ལུ་བརྟེན་ ལེན་ཡདོཔ་ཨིནམ་ 
བློ་གཏད་ཚུགས་པའི་གནས་སངས་གསལ་པོར་བྱུང་བའི་སྐབས། ཡང་ན། 

(ག) གཞན་སྤྱིར་བཏང་ལུ་ཐོབ་ཡོད་པའི་ གོ་སྐབས་དང་ཁེ་ཕན་ཚུ། 
 

 



 

Personal relationship in case of the public servant shall 
be established by the Head of the Agency (HoA). 
However, in the case of the HoA, it shall be established 
by the Gift Administration Committee (Committee). 

(b) Gift from an immediate relative when the circumstances 
make it clear that it is the relationship rather than the 
position of the public servant concerned which is the 
motivating factor; or 

(c) Opportunities and benefits which are also available to 
other individual. 
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 ༦ | ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༧ ཅན་མ།             

 

ལེལེའུའུ་་  ༣༣  པཔ།། 
སྤྱིསྤྱི་་གགཡཡོོགགཔཔ་་ཚུཚུ་་གིགི་་བབརར་་ནན་་  ཁྱོཁྱོསསམམ་་དདངང་་ཕྱཕྱགག་་མམཇཇལལ་་སསོོདད་་ལེལེནན་་འའབབདད་་ཐཐངངསས།།  

༡༢. སྤྱི་གཡགོཔ་ཅིག་གིས་ སྤྱི་གཡགོཔ་གཞན་ཅིག་ལས་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ ཐད་ཀར་
དུ་ ཡང་ན་ གཞན་བརྒྱུད་དེ་ཞུ་བསྐུལ་འབད་ནི་ ཡང་ན་ བྱིན་ནི་ ཡང་ན་ ལེན་ནི་མེད། 

༡༣. གཞན་བརྒྱུད་དེ་ཞུ་བསྐུལ་ ཡང་ན་ བྱིན་པའི་ ཡང་ན་ ལེན་པའི་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་
གྱི་གྲངས་སུ་ཿ 
(ཀ) སྤྱི་གཡགོཔ་ཅིག་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བྱིན་མི་དེའི་མཐུན་

འབྲེལ་ལུ་བརྟེན་ སྤྱི་གཡོགཔ་དེའི་ཤེས་རགོས་དང་ མོས་མཐུན་ཐོག་ལས་ སྤྱི་
གཡོགཔ་དེའི་བཟའ་གྲོགས་དང་ ཡང་ན་ སྤྱི་གཡགོཔ་འདི་ལུ་བརྟེན་སོད་མི་གིས་ 
ཞུ་བསྐུལ་འབད་ཡོད་མི་ ཡང་ན་ བྱིན་ཡོད་མི་ ཡང་ན་ ལེན་ཡོད་མི་དངོས་པོ་
གང་རུང་འདི་ཚུདཔ་ཨིན། ཡང་ན། 

(ཁ) སྤྱི་གཡགོཔ་ཅིག་གིས་གྲོས་འདེབས་ ཡང་ན་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡདོ་མི་ ཡང་
ན་ སྤྱི་གཡོགཔ་དེའི་ཧོངས་ལས་ མི་ངོ་གང་རུང་ཅིག་གིས་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་ཡོད་
མི་ ཡང་ན་ བྱིན་ཡོད་མི་ ཡང་ན་ ལེན་ཡོད་མི་དངོས་པོ་གང་རུང་འདི་ཚུདཔ་ཨིན། 

ཐེཐེ་་མིམིནན།། 
༡༤. གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གནས་སངས་ཚུ་ནང་ སྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ སྤྱི་གཡགོཔ་གཞན་ཅིག་ལུ་ 

ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བྱིན་ཆོག་ ཡང་ན་ སྤྱི་གཡགོཔ་གཞན་ཅིག་ལས་ལེན་ཆོགཿ  
(ཀ) གཉེན་སོར་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཡང་ན་ ནཝ་ཚཝ་ཕོག་པའི་སྐབས་ལུ་ ཡང་ན་ ཨ་ལ་ོ

གསར་སྐྱེས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ཡང་ན་ ནང་མི་བཟའ་ཚང་ཚུ་ཤི་རྐྱེན་ལ་སོགས་པའི་ 
རྒྱ་ལམ་ལས་འབྱུང་ནི་མེད་པའི་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་དུས་སོན་ཚུ་ལུ་ བཅའ་ཡིག་
གི་དོན་ཚན་ ༤༧ པའི་ (ཉ) པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ ཉུང་ཐའི་རིན་གོང་གི་
ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ། ཡང་ན། 



CHAPTER III 
GIFT BETWEEN PUBLIC SERVANT 

 
12. A public servant shall not directly or indirectly solicit, give to 

or accept a gift from another public servant. 

 
13. An indirect solicitation, giving or acceptance of gift includes 

any item solicited, given or accepted by: 

(a) A public servant’s spouse and/or dependent with the public 
servant’s knowledge and acquiescence because of the 
giver’s relationship to that public servant; or 

(b) Any other person, because of the recommendation, or other 
specification by or on behalf of the public servant. 

 

Exceptions 

14. A public servant may give to or accept from another public 
servant, under the following circumstances: 

(a) A gift of nominal value (refer Rule 47 (h)) to another 
public servant on a special infrequent occasions of 
personal significance such as marriage, illness, birth of a 
child, or death; or 
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 ༧ | ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༧ ཅན་མ།                

 

 

(ཁ) དགོངསམ་ཞུཝ་ད་ ཡང་ན་ བློ་འདོད་ལྟར་དགོངས་ཞུ་འབདཝ་ད་ ཡང་ན་ 
གནས་སོར་སོགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་བྱིན་པའི་ ཉུང་ཐའི་རིན་གོང་གི་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་
མཇལ། ཡང་ན། 

(ག) ཚུལ་ཙམ་གྱི་སྒོ་ལས་དང་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ཐོག་ལས་ དུས་སྐབས་ཀྱི་འགྲོ་
ལུགས་དང་བསྟུན་པའི་ རང་དོན་གྱི་མགྲོན་སྐྱོང་ཚུ། 



 
(b) A gift of nominal value on occasions such as retirement, 

resignation or transfer; or 

(c) Personal hospitality subject to it being modest, reasonable 
and customary to the occasion. 
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 ༨ | ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༧ ཅན་མ།            

 

ལེལེའུའུ་་  ༤༤  པཔ།། 
ཁྱོཁྱོསསམམ་་དདངང་་ཕྱཕྱགག་་མམཇཇལལ་་གྱིགྱི་་རིརིགགསས་་གགཞཞནན་་སསོོདད་་ལེལེནན།།  

༡༥. སྤྱི་གཡགོཔ་ཅིག་གིས་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་འདི་ བཀག་དམ་ཅན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཅིག་
ལས་ ཡང་ན་ བཀག་དམ་ཅན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཅིག་ལུ་མེན་པར་ འབྱུང་ཁུངས་གཞན་
གང་རུང་ཅིག་ལས་ ཡང་ན་ འབྱུང་ཁུངས་གཞན་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ ཁོ་རའི་ ཡང་ན་ 
མོ་རའི་ལས་སྡེའི་ཧངོས་ལས་ལེན་ཆོག་ ཡང་ན་ བྱིན་ཆོགཔ་ཨིན་རུང་ སྤྱི་གཡགོཔ་
འདི་གིས་ཐབོ་མི་ ཡང་ན་ ལེན་མི་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་འདི་ ཁོ་རའི་ ཡང་ན་ མོ་
རའི་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་གསལ་སོན་འབད་དེ་སོད་དགོ  

༡༦. བཅའ་ཡིག་འདི་ནང་ལེན་ཆོགཔ་སྦེ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་སྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ 
ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ལས་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ཞུ་བསྐུལ་འབད་ནི་ ཡང་ན་ བྱིན་ནི་ལུ་བློ་
བསྐུལ་འབད་ནི་ ཡང་ན་ ལེན་ནི་མེད། ཨིན་རུང་སྤྱི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ཕྱི་རྒྱལ་
གཞུང་ལས་བྱིན་པའི་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་འདི་ དྲན་རྟེན་ ཡང་ན་ གུས་བཀུར་གྱི་
བརྡ་མཚོན་ལུ་བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ལེན་ཆོག་ནི་དང་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་འདི་ 
རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་འབད་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ 

༡༧. སྤྱི་གཡགོཔ་ཅིག་གིས་བཅའ་ཡིག་དེའི་དོན་ཚན་ ༡༡ པ་དང་ ༡༤ པ་ ༡༥ པ་ དེ་ལས་ 
༡༦ པའི་ནང་མ་ཚུད་པའི་ འབྱུང་ཁུངས་གཞན་ཚུ་ལས་ བཅའ་ཡིག་འདི་ནང་འཁོད་དེ་
ཡོད་པའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་གྲུབ་ཐོག་ ཉུང་ཐའི་རིན་གོང་གི་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ལེན་ཆོག 

༡༨. ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་གྱིས་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ལེན་ཆོགཔ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི་དོན་
ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཁྱད་ཚད་ལུ་གཞི་བཞག་དགོཿ 
(ཀ) ལས་སྡེ་དེའི་སྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ཞུ་བསྐུལ་འབད་དང་

མ་འབད་ ཡང་ན་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་ནི་ལུ་བློ་བསྐུལ་འབད་དང་མ་འབད། དང་། 
(ཁ) ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བྱིན་མི་འདི་གིས་ ལས་སྡེ་འདི་ལུ་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་

གྱི་ངོས་ལེན་ལུ་ ཆ་རྐྱེན་གང་རུང་ཅིག་བཀལ་ཡོདཔ་དང་མེདཔ།  
 



CHAPTER IV 
OTHER GIFT TRANSACTIONS 

 
15. A public servant may accept a gift from or give a gift to any 

source other than a prohibited source, on behalf of his or her 
agency. However, the public servant is required to declare and 
deposit the gift received with his or her agency. 

 

16. A public servant shall not request or encourage the giving of a 
gift or accept a gift from foreign governments except as 
permitted by this Rule. However, a public servant may accept a 
gift given as a souvenir or mark of courtesy from a foreign 
government which shall be considered as State property. 

 

17. A public servant may accept a gift of nominal value from 
sources other than those specified in Rule 11, 14, 15 and 16 
upon the fulfilment of the requirements set in this Rule. 

 

18. In determining the permissibility of a gift, HoA shall consider 
the following criteria: 

 
(a) Whether a public servant of the agency solicited the gift 

or encouraged its solicitation; 
 

(b) Whether the giver has placed any condition on the 
agency’s acceptance of the gift; 
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(ག) ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ལེན་མི་དེ་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སོད་ཀྱི་འཆར་སྣང་ལས་འོས་
འབབ་ཡོད་མེད་དང་ བཏུབ་མ་བཏུབ། 

(ང་) དེ་ལས་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་འདི་ ལས་སྡེ་འདི་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་འོས་
འབབ་ཡོད་མེད་ཚུ་བལྟ་དགོ 



 
(c) Whether acceptance of a gift is appropriate and advisable 

from the perspective of Conflict of Interest; and 

(d) Whether the gift is appropriate for use by the agency. 
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 ༡༠ | ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༧ ཅན་མ།            

 

ལེལེའུའུ་་  ༥༥  པཔ།། 
ཁྱོཁྱོསསམམ་་དདངང་་ཕྱཕྱགག་་མམཇཇལལ་་བབདདགག་་སྐྱོསྐྱོངང།། 

ལཱལཱ་་འའགགནན་་དདངང་་འའགགནན་་ཁུཁུརར།། 
ལལསས་་སྡེསྡེའིའི་་འའགོགོ་་འའཛིཛིནན།། 
༡༩. ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་གྱིས་ བཅའ་ཡིག་འདི་ལག་ལེན་ཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཿ 

(ཀ) ལས་སྡེ་དེའི་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་གསལ་སོན་བདག་སྐྱོང་པ་གཅིག་ བསྐོ་
བཞག་འབད་ནི་དང་། 

(ཁ) ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་འདི་བཞག་ཆོག་པའི་སྐོར་ ཡང་ན་ མཐའ་བཏོགས་ནིའི་
སྐོར་གཏན་འཁེལ་བཟོ་དགོ 

(ག) བཅའ་ཡིག་འདི་ལས་འགལ་མི་ཚུ་ལུ་ ཉེས་བྱ་ཚུ་བཀལ་དགོ 
(ང་) ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བདག་སྐྱོང་གི་ཚོགས་ཆུང་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ 
(ཅ) ལས་སྡེ་རང་སོའི་ལཱ་གཡགོ་གི་བཅའ་ཡིག་ ཡང་ན་ ཀུན་སོད་རྣམ་བཞག་ནང་

ལུ་ བཅའ་ཡིག་འདི་ལས་འགལ་བའི་ སྒྲིགས་ལམ་གྱི་དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་
དགོངས་དོན་ཚུ་བཙུགས་དགོ 

(ཆ) ལས་སྡེ་འདི་ནང་གི་སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ བཅའ་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་ ཤེས་ཡོན་
དང་ གོ་བ་བརྡ་སོད་སྤེལ་དགོ   

(ཇ) དེ་ལས་བཅའ་ཡིག་འདི་ དོན་སྨིན་ཅན་ཅིག་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ 
དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ འདི་བཟུམ་མིའི་ལས་དོན་གཞན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག 

༢༠. བཅའ་ཡིག་འདི་ དོན་སྨིན་ཅན་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དོན་ལུ་ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་
གྱིས་སྤྱི་གཡགོཔ་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ཐོབ་ཡོད་མི་ ཡང་ན་ ལེན་
ཡོད་མི་འདི་གསལ་སོན་འབད་ཟེར་སླབ་ཆོག  



CHAPTER V 
GIFT ADMINISTRATION 

 
Roles and Responsibilities 
 
Head of Agency 

19. In implementing this Rule, the HoA shall: 

(a) Designate a Gift Disclosure Administrator (GDA) of the 
agency; 

(b) Determine retention or disposal of the gift; 

(c) Impose penalties for breach of this Rule; 

(d) Constitute Gift Administration Committee; 

(e) Incorporate provisions for disciplinary actions for breach 
of this Rule in their respective Service Rules/Code of 
Conduct; 

(f) Educate and advocate on this Rule within the agency; and 

(g) Perform such other activities as may be deemed necessary 
for effective implementation of this Rule. 

 

20. The HoA may ask any public servant to declare his or her gift 
for the proper implementation of this Rule. 
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ཁྱོཁྱོསསམམ་་དདངང་་ཕྱཕྱགག་་མམཇཇལལ་་བབདདགག་་སྐྱོསྐྱོངང་་གིགི་་ཚཚོགོགསས་་ཆུཆུངང་་།། 
༢༡. ལས་སྡེ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བདག་སྐྱོང་གི་ཚོགས་ཆུང་གཅིག་དགོ 

ཚོགས་ཆུང་འདི་ནང་ཉུང་ཤསོ་འཐུས་མི་གསུམ་འངོ་ནི་དང་ འཐུས་མི་ཚུ་ཡང་མི་སོབས་
ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ ལས་སྡེ་དེའི་འཛིན་སྐྱོང་གིས་འདེམས་བསྐོ་གྲུབ་དགོ  

༢༢. ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བདག་སྐྱོང་པ་གིས་ འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན་གྱི་འགན་ཁུར་འབག་དགོ 
༢༣. ཚོགས་ཆུང་གིས་ཿ 

(ཀ) ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་གྱི་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ 
གྲོས་ཐག་ཆོད་ནིའི་དོན་ལུ་ ནམ་དགོས་དང་བསྟུན་འཛོམས་ནི་དང་། 

(ཁ) རྩིས་ལོ་དེའི་ནང་འཁོད་ ལས་སྡེ་དེ་ནང་གི་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བདག་སྐྱོང་གི་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ 

(ག) རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྩིས་ལོ་དེའི་སྙན་ཞུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ 
སྙན་ཞུའི་ནང་ལུ་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ཐོབ་མི་དང་ སོད་བཞག་མི་ མཐའ་
བཏོགས་ཚར་མི་ དེ་ལས་ལྟ་རགོ་གི་འཆར་སྣང་བཀོད་མི་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་ཚུད་དགོ 

༢༤. བཅའ་ཡིག་འདི་དོན་སྨིན་ཅན་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དོན་ལུ་ ཚགོས་ཆུང་གིས་ སྤྱི་
གཡོགཔ་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ཐོབ་ཡོད་མི་ ཡང་ན་ ལེན་ཡོད་མི་
འདི་ གསལ་སོན་འབད་ཟེར་སླབ་ཆོག 

ཁྱོཁྱོསསམམ་་དདངང་་ཕྱཕྱགག་་མམཇཇལལ་་གགསསལལ་་སསོནོན་་བབདདགག་་སྐྱོསྐྱོངང་་པཔ།། 
༢༥. ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་གསལ་སོན་བདག་སྐྱོང་པ་གིས་ཿ 

(ཀ) བཅའ་ཡིག་འདི་ནང་ ཆེད་དུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དུས་ཚོད་དང་རྣམ་གཞག་གི་ཐོག་
ལས་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་གྱི་གསལ་སོན་ཚུ་ལེན་ནི་དང་། 

(ཁ) ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་གསལ་སོན་འབྲི་ཤོག་དང་ ཐོ་དེབ་ནང་ལུ་ ཁྱོསམ་དང་
ཕྱག་མཇལ་གསལ་སོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་བཀོད་དགོ 



Gift Administration Committee  

21. There shall be a Gift Administration Committee in the agency. 
The Committee may comprise a minimum of three members, 
who shall be nominated by the Human Resource Committee or 
the Management. 

 
22. The GDA shall serve as the Member Secretary. 

 
23. The Committee shall: 

(a) Meet as and when required to review and take decision on 
gifts that pertains to the HoA; 

(b) Review the administration of gifts in the agency for the 
financial year and report to the HoA; and 

(c) Prepare report for auditing purpose. 

The report shall include details on total number of gifts 
received, retained, disposed and the observations made. 

 
24. The Committee may ask any public servant to declare his or 

her gift for proper implementation of this Rule. 

 
Gift Disclosure Administrator 

25. The GDA shall: 

(a) Receive disclosures within the time and in the manner 
specified in this Rule; 

(b) Enter particulars of the disclosure provided in the gift 
disclosure form and in the gift register; 
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(ག) ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ 
(ང་) ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་སོད་དེ་བཞག་མི་ཚུ་ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་

དང་འཁྲིལ་མཐའ་བཏོགས་དགོ 
(ཅ) སྤྱི་གཡགོཔ་ཅིག་ལུ་ བཅའ་ཡིག་འདི་ལས་འགལ་བའི་ ཉེས་ཆད་བཀལ་མི་ཚུ་

བསྡུ་དགོ 
(ཆ) ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་གྱི་ཐོ་ཡིག་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་དགོ 
(ཇ) དེ་ལས་ཚགོས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་ནི་དང་ ཚགོས་ཆུང་དེའི་འཐུས་མི་

དྲུང་ཆེན་འབད་ཕྱག་ཞུ་དགོ 
༢༦. བཅའ་ཡིག་འདི་དོན་སྨིན་ཅན་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དོན་ལུ་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་

མཇལ་གསལ་སོན་བདག་སྐྱོང་པ་གིས་ སྤྱི་གཡོགཔ་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་
མཇལ་ཐོབ་ཡདོ་མི་ ཡང་ན་ ལེན་ཡོད་མི་འདི་གསལ་སོན་འབད་ཟེར་སླབ་ཆོག 

ཁྱོཁྱོསསམམ་་དདངང་་ཕྱཕྱགག་་མམཇཇལལ་་གྱིགྱི་་གགསསལལ་་སསོནོན།། 
༢༧. སྤྱི་གཡགོཔ་ཅིག་གིས་ འབྱུང་ཁུངས་གང་རུང་ཅིག་ལས་ཐོབ་པའི་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་

མཇལ་འདི་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ཐོབ་པའི་ ཡང་ན་ ལེན་པའི་ཉིནམ་ལས་ ཡང་ན་ 
ལཱ་འབད་ས་ལྷོད་པའི་ཉིནམ་ལས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཁྱོསམ་
དང་ཕྱག་མཇལ་གསལ་སོན་བདག་སྐྱོང་པ་ལུ་ ཆེད་དུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་འབྲི་ཤོག་ནང་
ལུ་ གསལ་སོན་འབད་དགོ 

གགསསལལ་་སསོནོན་་གྱིགྱི་་ནནངང་་དདོནོན།།   
༢༨. གསལ་སོན་ནང་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་པའི་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་རེ་ལུ་ ཚང་དགོ་

པའི་གནད་དོནཿ 
(ཀ) ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ཐོབ་མི་ ཡང་ན་ ལེན་མི་སྤྱི་གཡགོཔ་གི་མིང་དང་གོ་

གནས་ དེ་ལས་ ལས་སྡེ་དང་། 
(ཁ) ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་དེའི་འགྲེལ་བཤད་མདོར་བསྡུས་ཅིག 



 

(c) Report to the HoA; 

(d) Dispose the deposited gift as directed by the HoA; 

(e) Collect the fines levied on a public servant for breach of 
this Rule; 

(f) Maintain gift records; and 

(g) Convene Committee meeting and serve as the Member 
Secretary to the Committee. 

 
26. The GDA may ask any public servant to declare his or her gift 

for the proper implementation of this Rule. 

 
Gift Disclosure 

27. A public servant shall disclose any gift received from any 
source in the prescribed form to the GDA within twenty four 
hours after receiving the gift or upon arrival at his or her work 
place. 

 
Disclosure Contents 

28. Such a disclosure shall include the following for each gift 
reported: 

(a) Name, designation and agency of the recipient public 
servant; 

(b) Brief description of the gift; 

  
  
                         The Gift Rules 2017  |  12 
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(ག) ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ཐོབ་པའི་ ཡང་ན་ ལེན་པའི་ཟླ་ཚེས། 
(ང་) འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་གྱི་རིན་གོང་གི་ཚོད་རྩིས། 
(ཅ) སྐབས་སུ་སོད་བཞག་ས་ ཡང་ན་ ས་ཁོངས། 
(ཆ) གལ་སྲིད་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བྱིན་མི་འདི་ངོ་ཤེས་པ་ཅིན་ མི་ངོ་དེའི་མིང་དང་ 

གོ་གནས་ དེ་ལས་ ལས་སྡེ། 
(ཇ) དྲན་གསོ་རེ་ཡོད་ན། 

གགསསལལ་་སསོནོན་་བབལྟལྟ་་ནིནིའིའི་་གོགོ་་སྐསྐབབསས།།  
༢༩. འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཅིག་གིས་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་གསལ་སོན་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱུ་

མཚན་ལྡན་པའི་བདེན་ཁུངས་ཀྱི་ཞུ་ཡིག་ཐོབ་ཚེ་ ཞུ་ཡིག་ཐོབ་པའི་གཞུང་འབྲེལ་ཉིན་
གྲངས་ལྔའི་ནང་འཁོད་ལུ་ གསལ་སོན་འདི་བལྟ་ནི་གི་འགོ་སྐབས་བྱིན་ཆོག 

༣༠. ངོས་ལེན་མེད་པའི་ཞུ་ཡིག་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་འདི་གིས་ ཞུ་ཡིག་
ཕུལ་མི་འདི་ལུ་ ཞུ་ཡིག་ངོས་ལེན་མེད་པའི་གཞི་དོན་བཀོད་དགོ 

རྩིརྩིསས་་ཞིཞིབབ།། 
༣༡. ལས་སྡེ་དེའི་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་གསལ་སོན་ཚུ་ རྒྱལ་ཡངོས་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་

གྱིས་ གནས་ཡོད་མེད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་དགོ 
ཁྱོཁྱོསསམམ་་དདངང་་ཕྱཕྱགག་་མམཇཇལལ་་གགསསལལ་་སསོནོན་་རྒྱུརྒྱུནན་་སྐྱོསྐྱོངང་་གིགི་་ཐཐོ་ོ་ཡིཡིགག  
༣༢. ལས་སྡེ་རེ་རེ་བཞིན་གྱིས་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ཐོབ་ཡོད་མི་གི་ཐོ་ཡིག་འདི་ ལོ་ངོ་ལྔ་

གི་རིང་ལུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་དགོ 



 

(c) Date of acceptance; 

(d) Estimated fair market value; 

(e) Current disposition or location; 

(f) Identity, if known, of the giver such as name, designation 
and agency of the individual who presented the gift; and 

(g) Remarks, if any 

 
Access to Disclosure 

29. An agency concerned may, upon the receipt of an application 
with reasonable justification, provide access to a particular 
disclosure within five working days from the day of the receipt 
of such application. 

 
30. Any rejection of an application shall require the agency 

concerned to provide the ground for such rejection to the 
applicant. 

 
Compliance Auditing 

31. Gift disclosures in the agencies shall be subjected to 
compliance auditing by the Royal Audit Authority. 

 

Gift Disclosure Record 

32. Each agency shall maintain record of the gift received for a 
period of five years. 
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ལེལེའུའུ་་  ༦༦ པཔ།།  
ཁྱོཁྱོསསམམ་་དདངང་་ཕྱཕྱགག་་མམཇཇལལ་་མམཐཐའའ་་བབཏཏོོགགསས་་ཐཐངངསས།།  

ཁྱོཁྱོསསམམ་་དདངང་་ཕྱཕྱགག་་མམཇཇལལ་་མམཐཐའའ་་བབཏཏོགོགསས་་ཐཐངངསས།། 
༣༣. སྤྱི་གཡགོཔ་ཅིག་གིས་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ཐོབ་ཡོད་པའི་ ཡང་ན་ ལེན་ཡོད་པའི་

སྙན་ཞུ་འདི་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་གསལ་སོན་བདག་སྐྱོང་པ་ལུ་འབད་བའི་ཤུལ་མ་ 
ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་འདི་ གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་མཐའ་བཏོགས་དགོཿ 
(ཀ) གལ་སྲིད་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་འདི་ ལེན་ཆོག་པའི་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་

ཨིན་པ་ཅིན་ སྤྱི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ ལོག་རྩིས་སོད་དགོ ཡང་ན། 
(ཁ)  གལ་སྲིད་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་འདི་ བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་

མཇལ་ ཡང་ན་ ལེན་མ་ཆོག་པའི་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྱོསམ་
དང་ཕྱག་མཇལ་གསལ་སོན་བདག་སྐྱོང་པ་དང་ ཡང་ན་ ཚགོས་ཆུང་གི་འཐུས་
མི་ཅིག་གིས་ སྙན་ཞུ་ཐོབ་པའི་ཉིན་གྲངས་ལྔ་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་
མཇལ་བྱིན་མི་ མི་ངོ་འདི་ལུ་སླར་ལོག་སོད་དགོ ཡང་ན། 

(ག) གལ་སྲིད་བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་འདི་ ཕྱི་རྒྱལ་འབྱུང་ཁུངས་
ལས་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་འདི་ གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་མཐའ་
བཏོགས་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ མཐའ་བཏོགས་དགོ ཡང་ན། 

(ང་) གལ་སྲིད་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་འདི་ ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ལས་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྱོསམ་
དང་ཕྱག་མཇལ་འདི་ ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་ཐབ་ནི་ ཡང་ན་ གཞུང་གི་རྒྱུ་
དངོས་ཚུ་མཐའ་བཏོགས་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ མཐའ་བཏགོས་དགོ 

༣༤. གལ་སྲིད་བཅའ་ཡིག་འདི་དང་འཁྲིལ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་གྲོས་ཐག་ཆོད་མི་འདི་ལུ་ 
ཉོགས་བཤད་རེ་ཡོད་ན་ སྤྱི་གཡགོཔ་འདི་གིས་ ལྷན་ཚགོས་ལུ་མཐོ་གཏུགས་མ་འབད་
བའི་སྔོན་མ་ ལས་སྡེ་འདི་ནང་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་མི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ཡོངས་སུ་
རོགསཔ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ 



CHAPTER VI 
GIFT DISPOSAL 

Disposal of gift 

33. Where a public servant has reported the receipt of a gift to the 
GDA, the gift shall be dealt with in the following manner: 

(a) Where the gift is a permissible gift, the gift shall be 
handed over to the public servant concerned; 

(b) Where the gift is a prohibited gift or impermissible gift, 
the GDA and/ or a member of the Committee shall within 
5 working days after receipt of the report, return it to the 
giver; 

(c) Where the prohibited gift is from a foreign source, the 
gift shall be disposed of in accordance with the 
procedures in force for the disposal of government 
properties; or 

(d) Where the gift is from a foreign government, the gift 
shall be used for official purposes or be disposed of in 
accordance with the procedures in force for the disposal 
of government properties. 

 
34. Where a public servant has any grievances on the decision 

made with regard to the implementation of this Rule, he or she 
shall exhaust the mechanisms in place within the agency prior 
to making an appeal to the Commission. 
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ལེལེའུའུ་་  ༧༧  པཔ།། 
བབཅཅའའ་་ཡིཡིགག་་ལལསས་་འའགགལལ་་བབའིའི་་ཉེཉེསས་་བྱབྱ།།  

དདབབངང་་ཁྱཁྱབབ།། 
༣༥. སྤྱི་གཡགོཔ་ཅིག་ལུ་ བཅའ་ཡིག་འདི་ལས་འགལ་བའི་ཉེས་བྱ་བཀལ་ནི་དེ་ འབྲེལ་ཡོད་

ལས་སྡེ་འདི་ལུ་ བཅའ་ཡིག་འདི་ནང་ཆེད་དུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ལག་ལེན་
འཐབ་དགོ་པའི་དབང་ཁྱབ་ཡོད། 

སྤྱིསྤྱི་་གགཡཡོགོགཔཔ།། 
༣༦. སྤྱི་གཡགོཔ་ཅིག་ལུ་ཉེས་ཆད་བཀལ་དགོ་མི་འདི་ གལ་སྲིད་སྤྱི་གཡགོཔ་འདི་གིསཿ 

(ཀ) ཐད་ཀར་དུ་ ཡང་ན་ གཞན་བརྒྱུད་དེ་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ཞུ་བསྐུལ་
འབད་ཡོདཔ་ ཡང་ན་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་ནི་ལུ་བློ་བསྐུལ་འབད་ཡོདཔ། ཡང་ན། 

(ཁ) ཐད་ཀར་དུ་ ཡང་ན་ གཞན་བརྒྱུད་དེ་ ལེན་མ་ཆོག་པའི་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་
མཇལ་ལེན་ཡོདཔ། ཡང་ན། 

(ག) རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་བདེན་ཁུངས་མེད་པར་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་གསལ་སོན་
འབད་མ་བཏུབ་ ཡང་ན་ གསལ་སནོ་འབད་ནི་ལས་འཐུས་ཤོར་ཡོདཔ། ཡང་ན། 

(ང་) བཅའ་ཡིག་འདི་གི་དགོངས་དོན་གང་རུང་ཅིག་ལས་འགལ་ཡོདཔ། 
༣༧. སྤྱི་གཡགོཔ་ཅིག་གིས་བཅའ་ཡིག་འདི་གི་དོན་ཚན་༣༦ པའི་ནང་འཁོད་དེ་ཡོད་མི་ བྱ་

སོད་གང་རུང་ཅིག་འཐབ་མི་འདི་ གལ་སྲིད་ཚུལ་མཐུན་གྱི་བདག་སྐྱོང་གི་བྱ་རིམ་ནང་ལུ་
མངོན་རགས་གྲུབ་ཚེ་ ཉེས་ཆད་གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་བཀལ་དགོཿ 
(ཀ) ཐེངས་དང་པ་ཿ  ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་དེའི་ འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་ 

   གྱི་རིན་གོང་ཚོད་རྩིས་ཀྱི་ལོག་ལྟབ། 
(ཁ) ཐེངས་གཉིས་པ་ཿ  ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་དེའི་ འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་ 

   གྱི་རིན་གོང་ཚོད་རྩིས་ཀྱི་ལྔ་ལྟབ། 



CHAPTER VII 
PENALTY FOR BREACH 

 
Jurisdiction 

35. The agency concerned shall have the authority to levy penalty 
on a public servant as prescribed by this Rule. 

 
Public servant 

36. A public servant shall, be levied a fine, if he or she: 

(a) Solicited or encouraged the solicitation of gift directly or 
indirectly; 

(b) Accepted directly or indirectly any impermissible gift; 

(c) Without reasonable justification, refused or failed to 
disclose the gift; or 

(d) Breached any provision of this Rule. 

 
37. A public servant who commits any of the acts described by 

Rule 36, if proven in proper administrative proceedings, shall 
be levied a fine as follows: 

(a) At first instance-  Twice the estimate fair market  
    value of the gift. 

(b) For the second time- Five times the estimated fair  
    market value of the gift. 
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(ག) ཐེངས་གཉིས་ལས་ལྷག་ནཿཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་དེའི་ འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་ 
   གྱི་རིན་གོང་ཚོད་རྩིས་ཀྱི་བཅུ་ལྟབ། 

༣༨. གལ་སྲིད་སྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ཤེས་བཞིན་དུ་ བཀག་དམ་ཅན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཅིག་
ལས་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་གང་རུང་ཅིག་ ཐད་ཀར་དུ་ ཡང་ན་ གཞན་བརྒྱུད་དེ་ལེན་
པ་ ཡང་ན་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་བ་ ཡང་ན་ བྱིན་ནི་ལུ་བློ་བསྐུལ་འབད་ཡོད་པའི་མངོན་
རགས་གྲུབ་ཚེ་ གནད་དོན་འདི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ 

ལལསས་་སྡེསྡེའིའི་་འའགོགོ་་འའཛིཛིནན།། 
༣༩. གལ་སྲིད་ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་གྱིས་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་བདེན་ཁུངས་མེད་པར་ བཅའ་

ཡིག་འདི་ བསར་སོད་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་འགན་ཚུ་འབད་མ་བཏུབ་པ་ ཡང་ན་ འབད་
ནི་ལས་འཐུས་ཤོར་ཚེ་ ཉེས་ཆད་གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་སྨིན་དགོཿ 
(ཀ) ཐེངས་དང་པ་ཿ  ཟླ་ངོ་གཅིག་གི་དངུལ་ཕོགས་ཡངོས་བསོམས་དང་འདྲ་ 

   མཉམ་གྱི་ཉེས་ཆད། 
(ཁ) ཐེངས་གཅིག་ལས་ལྷག་ན་ཿཉེས་ཆད་གུར་ འོས་འཚམས་ལྡན་པའི་སྒྲིག་ལམ་གྱི་ 
    དང་ལེན་འབད་དགོ 

༤༠. དངུལ་ཕོགས་མེད་པའི་ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ཚུ་གི་ཐད་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་འདི་དང་འདྲ་
བའི་ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ཚུ་གི་ཟླ་ངོ་གཅིག་གི་ དངུལ་ཕོགས་ཡངོས་བསམོས་དང་
འདྲ་མཉམ་གྱི་ཉེས་ཆད་ འབྲེལ་ཡདོ་ལས་སྡེ་འདི་གིས་སོད་དགོ 

ཁྱོཁྱོསསམམ་་དདངང་་ཕྱཕྱགག་་མམཇཇལལ་་བབདདགག་་སྐྱོསྐྱོངང་་གིགི་་ཚཚོགོགསས་་ཆུཆུངང་་།།  
༤༡. གལ་སྲིད་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་བདེན་ཁུངས་མེད་པར་ 

བཅའ་ཡིག་འདི་བསར་སོད་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་འགན་ཚུ་ འབད་མ་བཏུབ་ ཡང་ན་ འབད་
ནི་ལས་འཐུས་ཤོར་ཚེ་ ཉེས་ཆད་གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་སྨིན་དགོཿ 
(ཀ) ཐེངས་དང་པ་ཿ  ཟླ་ངོ་གཅིག་གི་རྒྱལ་ཡངོས་ཉུང་མཐའི་གླ་ཆ་དང་འདྲ་ 

   མཉམ་གྱི་ཉེས་ཆད། 



(c)  More than twice- Ten times the estimated fair  
    market value of the gift. 

 

38. Where a public servant is found to have knowingly accepted, 
solicited or encouraged the acceptance or solicitation, directly 
or indirectly of any gift from a prohibited source, the matter 
shall be dealt in accordance with the Act. 

 
Head of Agency 

39. The HoA shall be levied a fine if he or she, without reasonable 
justification, refuses or fails to perform his or her duties in 
relation to the enforcement of this Rule as follows: 

(a) At first instance-  One month’s gross salary. 

(b) More than once-  Appropriate disciplinary action in  
   addition to the fines levied. 

 
40. For non-salaried heads, the agency concerned shall pay the fine 

equivalent to one month’s gross salary of the head of similar 
agencies. 

 

Gift Administration Committee 
41. The Committee members shall be levied a fine if he or she, 

without reasonable justification, refuses or fails to perform his 
or her duties in relation to the enforcement of this Rule as 
follows: 

(a) At first instance-  One month’s national minimum wage. 
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(ཁ) ཐེངས་གཅིག་ལས་ལྷག་ན་ཿཉེས་ཆད་གུར་ འོས་འཚམས་ལྡན་པའི་སྒྲིག་ལམ་ 

   གྱི་དང་ལེན་འབད་དགོ 
ཁྱོཁྱོསསམམ་་དདངང་་ཕྱཕྱགག་་མམཇཇལལ་་གགསསལལ་་སསོནོན་་བབདདགག་་སྐྱོསྐྱོངང་་པཔ།། 
༤༢. གལ་སྲིད་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་གསལ་སོན་བདག་སྐྱོང་པ་གིས་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་

བདེན་ཁུངས་མེད་པར་ བཅའ་ཡིག་འདི་བསར་སོད་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་འགན་ཚུ་ འབད་
མ་བཏུབ་པ་ ཡང་ན་ འབད་ནི་ལས་འཐུས་ཤོར་ཚེ་ ཉེས་ཆད་གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་སྨིན་
དགོཿ  
(ཀ) ཐེངས་དང་པ་ཿ  ཟླ་ངོ་གཅིག་གི་རྒྱལ་ཡངོས་ཉུང་མཐའི་གླ་ཆ་དང་འདྲ་ 

   མཉམ་གྱི་ཉེས་ཆད། 
(ཁ) ཐེངས་གཅིག་ལས་ལྷག་ན་ཿཉེས་ཆད་གུར་ འོས་འཚམས་ལྡན་པའི་སྒྲིག་ལམ་གྱི་ 

   དང་ལེན་འབད་དགོ 
 

  
 

 



 
(b) More than once-  Appropriate disciplinary action in  

   addition to the fines levied.  

 
Gift Disclosure Administrator 

42. The GDA shall be levied a fine if he or she, without reasonable 
justification, refuses or fails to perform his or her duties in 
relation to the enforcement of this Rule as follows: 
 
(a) At first instance-  One month’s national minimum wage. 

 
(b) More than once- Appropriate disciplinary action in 

    addition to the fines levied. 
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ལེལེའུའུ་་  ༨༨ པཔ།།  
སྣསྣ་་ཚཚོོགགསས།།  

ཉེཉེསས་་ཆཆདད་་བབསྡུསྡུ་་ལེལེནན་་དདངང་་  བབཙུཙུགགསས་་བབཞཞགག་་ཐཐངངསས།། 
༤༣. བཅའ་ཡིག་འདི་དང་འཁྲིལ་བཀལ་ཡོད་པའི་ཉེས་ཆད་ཚུ་ འབོྱར་རགས་སོད་ཐོག་ བསྡུ་

ལེན་འབད་དེ་ གཞུང་གྱི་འོང་འབབ་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་བཙུགས་དགོ 
གོགོ་་དདོནོན་་ལེལེནན་་ཐཐངངསས།། 
༤༤. བཅའ་ཡིག་འདི་ནང་ ཚིག་འགྲེལ་གྱི་གོ་དོན་སོ་སོ་སྦེ་སོན་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་

གཅིག་ཚིག་ལུ་མང་ཚིག་ཡང་ཚུད་དགོ  
༤༥. བཅའ་ཡིག་འདི་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བཅའ་ཡིག་གི་དོན་ཚན་༤༧ 

པའི་ནང་ལུ་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་མིང་ཚིག་དེ་གི་གོ་དོན་ཚུ་ 
བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལུ་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་ གོ་བ་གཅིག་མཚུངས་སྦེ་ལེན་དགོ 

འའཕྲིཕྲི་་སྣསྣོནོན།།   
༤༦. ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དུས་དང་དུས་སུ་ བཅའ་ཡིག་འདི་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་འཕྲི་སྣོན་

འབད་ཆོག 
ངེངེསས་་ཚིཚིགག 
༤༧. བཅའ་ཡིག་འདི་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ཚིག་གི་གོ་བ་ དེ་ཡངཿ 

(ཀ) བབཅཅའའ་་ཁྲིཁྲིམམསས་་ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སམོ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ 
ཅན་མ་ལུ་གོ 

(ཁ) ཁེཁེ་་ཕཕནན་ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་ཁྲིམས་ནང་འཁོད་དེ་ཡོད་མི་གོ་དོན་ལྟར་དུ་ཨིན། 
(ག) ལྷལྷནན་་ཚཚོགོགསས་་ཟེར་མི་འདི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ ཡང་ན་ བཅའ་ཁྲིམས་ནང་གསལ་

ལྟར་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚགོས་ལུ་གོ 



CHAPTER VIII 
MISCELLANEOUS 

 
Collection and deposit of fines 

43. Fines levied under this Rule shall be collected through issuance 
of a receipt and accordingly be deposited in the Government 
Revenue Account. 

 

Rule of construction 

44. In this Rule, unless the context indicates otherwise, the singular 
shall include the plural. 

 

45. Unless a term used in this Rule is defined in Rule 47, that term 
shall bear the same meaning with the Act. 

 

Amendment 

46. The Commission may, as deemed necessary from time to time, 
amend this Rule. 

 

Definitions 

47. As used in this Rule: 

(a) “Act” means the Anti-Corruption Act of Bhutan 2011. 

(b) “Advantage” has the same meaning as in the Act. 

(c) “Commission” means the Anti-Corruption Commission 
established under the Constitution and/or the Act; 
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((ང་))  བབརྟེརྟེནན་་སསོོདད་་མིམི་་གྲལ་ལུ་སྤྱི་གཡོགཔ་གི་བུ་གཞི་ ཡང་ན་ གཞན་མི་ངོ་གང་རུང་
ཅིག་བརྩི་ཏེ་  སྤྱི་གཡོགཔ་དེའི་འོང་འབབ་ལུ་ཧྲིལ་པོར་བརྟེན་སོད་མི་ཚུ་ཚུདཔ་
ཨིན།  

(ཅ) འའོསོས་་འའབབབབ་་ཅཅནན་་གྱིགྱི་་ཁྲོཁྲོམམ་་གྱིགྱི་་རིརིནན་་གོགོངང་་གིགི་་ཚཚོདོད་་རྩིརྩིསས་་ཟེར་མི་འདི་ སིལ་ཚོང་གོང་ཚད་ལུ་
གཞི་བཞག་སྟེ་ སྤུས་ཚད་ཅོག་འཐད་པའི་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་གྱི་རིན་གོང་ 
ཡང་ན་ སྤྱིར་བཏང་མི་མང་གིས་སོད་མི་རིན་གོང་ལུ་བལྟ་སྟེ་སོད་མི་རིན་གོང་ལུ་གོ 

(ཆ) ཕྱིཕྱི་་རྒྱརྒྱལལ་་གགཞུཞུངང་་ཟེར་མི་འདིཿ 
(༡) ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་སྡེ་ཕྲན་གང་རུང་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ ལཱ་འབད་

སོད་མི་ཕྱིའི་མི་ཁུངས་དང་ མངའ་སྡེ་དང་ ས་གནས་ དེ་ལས་ཁྲོམ་སྡེའི་
གཞུང་གང་རུང་ཅིག་བརྩི་ཏེ་ ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་སྡེ་ཕྲན་གང་
རུང་ཅིག ཡང་ན། 

(༢) གོང་ལུ་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཡོད་མི་ ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་གི་སྡེ་ཕྲན་གང་རུང་ཅིག་
གི་གྲངས་སུ་ འཐུས་མི་སྦེ་ཡོད་མི་རྒྱལ་སྤྱི་ ཡང་ན་ རྒྱལ་ཁབ་སྣ་མང་
ལས་ཚགོས་གང་རུང་ཅིག ཡང་ན།  

(༣) དེ་ལས་འདི་བཟུམ་མའི་སྡེ་ཕྲན་ ཡང་ན་ ལས་ཚོགས་གང་རུང་ཅིག༌གི་ངོ་
ཚབ་ ཡང་ན་ སྐུ་ཚབ་འབད་སོད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། 

(ཇ) ཁྱོཁྱོསསམམ་་དདངང་་ཕྱཕྱགག་་མམཇཇལལ་་ཟེར་མི་འདི་ བརྩི་འཇོག་གི་རེ་འདོད་མེད་མི་ ཡང་ན་ 
ནམ་རང་འབད་རུང་སླར་ལོག་སོད་ནི་མེད་པའི་ དངུལ་གྱི་རིན་གོང་ཡོད་མི་
དངོས་པ་ོགང་རུང་ཅིག༌ལུ་གོ 

(ཉ)  ཉུཉུངང་་མམཐཐའིའི་་རིརིནན་་གོགོངང་ཟེར་མི་འདི་ ཉིན་གྲངས་བཅུ་ཐམ་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཉུང་མཐའི་
གླ་ཆ་ལུ་གོ 

 
 



(d) “Dependent” includes a public servant’s children or any 
other person who is entirely dependent on the income of 
such public servant. 

(e) “Fair market value” means the value established by 
reference to the retail cost of similar gift of like quality or 
by looking to what would be paid by the general public. 

(f) “Foreign government” means: 

(i)     Any unit of foreign governmental authority, 
including any foreign national working under such 
unit, State, local, and municipal government; 

(ii)  Any international or multilateral organization 
whose membership is composed of any unit of 
foreign government described in the sub 
paragraph above; or 

(iii) Any agent or representative of any such unit or 
such organization, while acting as such. 

(g) “Gift” shall include anything of economic value for 
which no consideration is expected/given in return at any 
point of time. 

(h) “Nominal value” means an amount not more than ten 
days’ national minimum wage. 
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(ཏ) མིམི་་ངོངོའིའི་་གྲངས་སུ་ མི་མང་ ཡང་ན་ སྒེར་སྡེ་ག་ར་ཨིན་རུང་ ངོ་རྐྱང་ ཡང་ན་ བགོ་
མཐུན་ཚོང་ལས་ ལས་འཛིན་ ལས་ཚགོས་ ཚོང་ལས་ ལས་ཚབ་ ཁྲིམས་
མཐུན་མངའ་གུལ་ལས་སྡེ་གཞན་དང་ གོང་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་གང་རུང་ཅིག་གི་
རྒྱུན་འཛིན་པ་ ཡང་ན་ ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ ལས་ཚབ་ཚུ་ལུ་གོ 

(ཐ) མིམི་་མམངང་་འའཐཐོནོན་་སྐྱེསྐྱེདད་ཀྱི་གྲངས་སུཿ 
(༡) འབྲུག་གི་ཕྱོགས་བསྡུས་མ་དངུལ་ལས་སོད་པའི་དངུལ། ཡང་ན། 
(༢) མི་མང་རྒྱུ་དངོས་དང་ མི་སོབས་འཐོན་བསྐྱེད་བརྩི་སྟེ་ དབང་འཛིན་ 

གནས་ཚུལ་ དུས་ཚོད་ རང་བཞིན་འཐོན་བསྐྱེད་ ཡང་ན། 
(༣) འབྲུག་པའི་མི་སེར་ ཡང་ན་ དེའི་སྡེ་ཚན་ལུ་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཕྱི་འབྲེལ་ 

ཡང་ན་ ནང་འཁོད་ལས་འཚོལ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་མི་བསྐྱིན་འགྲུལ་ ཡང་ན་ 
གནང་སྦྱིན་ ཡང་ན་ ཞལ་འདེབས་ ཡང་ན་ མ་དངུལ་གང་རུང་ཚུ་
ཚུདཔ་ཨིན། 

(ད) སྤྱིསྤྱི་་གགཡཡོགོགཔཔ་ཟེར་མི་འདི་ མི་མང་ལས་སྡེ་ཅིག་གི་བསྐོ་བཞག་ ཡང་ན་ བཙག་
འཐུ་ གཏན་གཡོག་ ཡང་ན་ སྐབས་གཡགོ་ དངུལ་ཕོགས་སོད་པ་ ཡང་ན་ 
མ་སོད་པའི་འཐུས་མི་ ཡང་ན་ འགོ་དཔོན་ ཡང་ན་ ལཱ་གཡོགཔ་ཚུ་དང་ 
གཤམ་གསལ་བཀོད་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིནཿ 
 (༡) ཁྲི་སྣོན་འབད་ཡོད་པའི་ཞི་གཡགོ་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་བ་ལྟར་ མི་ངོ་འདི་

ཞི་གཡགོཔ་ཨིནམ། ཡང་ན། 
(༢) གཞུང་གི་མ་དངུལ་ལས་དངུལ་ཕགོས་ ཡང་ན་ ཟུར་འཐུས་ ཡང་ན་ 

ཁེ་ཕན་ ཡང་ན་ གཞན་གླ་ཆ་ཐོབ་མི། 
 
 



 
(i) “Person” includes an individual, partnership, 

corporation, organization, enterprise, agency, or other 
legal entity whether public or private and successor 
representative, or agent of one of them; 

(j) “Public Resources” include: 

(i)   Money paid from the Consolidated Fund of Bhutan; 

(ii)   Public property including human resources, 
authority, information, time, natural resources; or 

(iii)   Any money, loan, grant, or donation for the benefit 
of the people of Bhutan or a Section thereof, 
whether mobilized through domestic or external 
sources. 

(k) “Public servant” means a person who is a member, an 
officer, an employee of a public agency, whether 
appointed or elected, whether permanent or temporary, 
whether paid or unpaid and includes person: 

(i)   Who is a civil servant within the meaning of the 
Civil Service Act, as amended; or 

(ii)   Receiving salary, allowances, benefits, or 
emoluments from public funds. 
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 (ན) མི་ངོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེཉེསས་་ཚཚནན་་བབཅཅརར་་ཤཤོསོས་་ཀྱི་གྲངས་སུ་ཚུད་མི་འདི་ཡངཿ 
(༡) མི་ངོ་དེའི་བཟའ་གྲོགས། ཡང་ན། 
(༢) མི་ངོ་དེའི་ཨ་པ་ ཡང་ན་ ཨའི་ ཡང་ན་ ཕོ་སྤུན་ ཡང་ན་ མོ་སྤུན། 

ཡང་ན། 
(༣) མི་ངོ་དེའི་བཟའ་གྲོགས་ཀྱི་ཨ་པ་ ཡང་ན་ ཨའི་ ཡང་ན་ ཕོ་སྤུན་ 

ཡང་ན་ མོ་སྤུན། ཡང་ན། 
(༤) མོ་ངོ་དེའི་དངོས་བརྒྱུད་ ཡང་ན་ བརྒྱུད་འཛིན་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། 

 
  
  
  
  



 
(l) “Immediate Relative” in relation to a person, includes: 

(i)   Spouse of that person; 

(ii)   Father, mother, brother or sister of that person; 

(iii)   Father, mother, brother or sister of the spouse of 
that person ; or 

(iv)   Any lineal ascendant or descendent of that person. 
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ཟུཟུརར་་སྦྲསྦྲགགསས་་  ༡༡  པཔ།།  
ཁྱོཁྱོསསམམ་་དདངང་་ཕྱཕྱགག་་མམཇཇལལ་་གགསསལལ་་སསོོནན་་འའབྲིབྲི་་ཤཤོོགག  

ཁྱོཁྱོསསམམ་་དདངང་་ཕྱཕྱགག་་མམཇཇལལ་་ཐཐོབོབ་་མིམི་་  ཡཡངང་་ནན་་  ལེལེནན་་མིམི་་གིགི་་ཁཁ་་གགསསལལ།།  
ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ཐོབ་མི་ ཡང་ན་ ལེན་མི་གི་མིང་།((སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ བཟའ་གྲོགས་  ཡང་ན་ 
བརྟེན་ཏེ་སོད་མི་))ཿ  ………………………………………………………………………………………………… 
སྤྱི་གཡགོཔ་དང་གཅིག་མཐུན་འབྲེལ།(གལ་སྲིད་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ཐོབ་མི་ ཡང་ན་ ལེན་མི་
འདི་བཟའ་གྲོགས་དང་ ཡང་ན་ བརྟེན་སོད་མི་ཨིན་པ་ཅིན)ཿ …………………………………………  
ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ཐོབ་མི་ ཡང་ན་ ལེན་མི་སྤྱི་གཡོགཔ་གི་གོ་གནས།ཿ…………………………… 
ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ཐོབ་མི་ ཡང་ན་ ལེན་མི་སྤྱི་གཡོགཔ་གི་ལས་སྡེ།ཿ……………………………… 
ཁ་བྱང་།ཿ…………………………………………………………………………………………………………………  
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་།ཿ………………………………………………………………………………………………… 
ཁྱོཁྱོསསམམ་་དདངང་་ཕྱཕྱགག་་མམཇཇལལ་་གྱིགྱི་་ཁཁ་་གགསསལལ།། 
ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་གྱི་འགྲེལ་བཤད།ཿ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་གྱི་རིན་གོང་།(འབོྱར་རགས་ ཡང་ན་ འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་གྱི་རིན་གོང་
གི་ཚོད་རྩིས་ལུ་གཞི་བཞག་པ།)ཿ ……………………………………………………………………………………………………… 
ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ལེན་པའི་ཟླ་ཚེས།ཿ………………………………………………………………………………………… 
ཁྱོཁྱོམམསས་་དདངང་་ཕྱཕྱགག་་མམཇཇལལ་་བྱིབྱིནན་་མིམི་་གིགི་་ཁཁ་་གགསསལལ།། 
ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བྱིན་མི་གི་མིང་།ཿ……………………………………………………………………… 
གོ་གནས།ཿ……………………………………………………………………………………………………………… 
ལས་སྡེ་།ཿ……………………………………………………………………………………………………………… 
ཁ་བྱང་།ཿ……………………………………………………………………………………………………………… 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང།ཿ…………………………………………………………………………………………………  

 
 



ANNEXURE I 
GIFT DISCLOSURE FORM 

 
Gift Recipient Information  

Name of the gift recipient (public servant, spouse and/or dependent): 
………………………………………………………………………... 
Relationship to the public servant (if gift receiver is spouse and/or 
dependent):…………………………………………………………… 
Designation of the recipient public servant: …………………………  
Agency of the recipient public servant: …………………………….. 
Address:………………………………………………………………  
Phone: ……………………………………………………………… 
 
 
Gift Information 

Description of the gift: ……………………………………………… 
Value of the gift (based on a receipt or the estimated fair market 
value): ………………………………………………………………. 
Date of receipt of the gift: ………………………………………….. 

 
 

Gift Giver’s Information 

Name of the gift giver: ……………………………………………. 

Designation: …………………………………………………..…… 

Agency: …………………………………………………………….. 

Address: ……………………………………………………………. 

Phone: ………………… ……………………………………………. 
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ཁྱོཁྱོསསམམ་་དདངང་་ཕྱཕྱགག་་མམཇཇལལ་་ལེལེནན་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགནནདད་་དདོནོན།།  ((ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ལེན་དགོ་པའི་གནད་
དོན་ཚུ་གི་ཁུངས་བཀོད།))ཿ………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
ཁྱོཁྱོསསམམ་་དདངང་་ཕྱཕྱགག་་མམཇཇལལ་་འའདིདི་་ཐཐོབོབ་་མིམི་་  ཡཡངང་་ནན་་  ལེལེནན་་མིམི་་ལུལུ་་བབཞཞགག་་པཔ་་  ཡཡངང་་ནན་་  མམཐཐའའ་་བབཏཏོགོགསས་་པཔ།། 
(༡) ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་འདི་ཐོབ་མི་ ཡང་ན་ ལེན་མི་ལུ་བཞག་ནི་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་

འཐབ་ནི། 
ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ལེན་མི་ ཡང་ན་ ཐོབ་མི་ལུ་སོད་པའི་ཟླ་ཚེས།:…………………………     

(༢) ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བཅའ་ཡིག་གི་དོན་ཚན་༣༣ པའི་(ཁ) པ་དང་འཁྲིལ་ ཁྱོསམ་དང་
ཕྱག་མཇལ་བྱིན་མི་འདི་ལུ་སླར་ལགོ་སོད་ཅིས། (སོད་བཞག་མིའི་འབྱོར་རགས་  ཡང་ན་ 
ངོས་འཛིན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཟུར་སྦྲགས་སྦེ་ཕུལ།) 
ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བྱིན་མི་ལུ་སླར་ལོག་སོད་པའི་ཟླ་ཚེས།ཿ………………………………… 

(༣) ཕྱི་རྒྱལ་འབྱུང་ཁུངས་ལས་ཨིན་མི་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་འདི་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་
བཅའ་ཡིག་གི་དོན་ཚན་༣༣ པའི་(ག)པ་ དང་འཁྲིལ་ གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་མཐའ་བཏགོས་
ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ མཐའ་བཏོགས་ཅིས། 

(༤) ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ལས་ཨིན་མི་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་འདི་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བཅའ་ཡིག་
གི་དོན་ཚན་༣༣ པའི་(ང་) པ་དང་འཁྲིལ་ ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཅིས་ ཡང་
ན་ གཞུང་གིས་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ མཐའ་བཏོགས་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ མཐའ་
བཏོགས་ཅིས། 
ལས་སྡེའི་མིང་།ཿ……………………………………………………………………………………………… 
ཁ་བྱང་།ཿ……………………………………………………………………………………………………… 
སོད་བཞག་པའི་ཟླ་ཚེས།ཿ………………………………………………………………………………… 
(སོད་བཞག་པའི་འབོྱར་རགས་ ཡང་ན་ ངོས་འཛིན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཟུར་སྦྲགས་སྦེ་ཕུལ།) 



 ༢༣ | ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༧ ཅན་མ།              

 

ཁྱོཁྱོསསམམ་་དདངང་་ཕྱཕྱགག་་མམཇཇལལ་་ལེལེནན་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགནནདད་་དདོནོན།།  ((ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ལེན་དགོ་པའི་གནད་
དོན་ཚུ་གི་ཁུངས་བཀོད།))ཿ………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
ཁྱོཁྱོསསམམ་་དདངང་་ཕྱཕྱགག་་མམཇཇལལ་་འའདིདི་་ཐཐོབོབ་་མིམི་་  ཡཡངང་་ནན་་  ལེལེནན་་མིམི་་ལུལུ་་བབཞཞགག་་པཔ་་  ཡཡངང་་ནན་་  མམཐཐའའ་་བབཏཏོགོགསས་་པཔ།། 
(༡) ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་འདི་ཐོབ་མི་ ཡང་ན་ ལེན་མི་ལུ་བཞག་ནི་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་

འཐབ་ནི། 
ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ལེན་མི་ ཡང་ན་ ཐབོ་མི་ལུ་སོད་པའི་ཟླ་ཚེས།:…………………………     

(༢) ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བཅའ་ཡིག་གི་དོན་ཚན་༣༣ པའི་(ཁ) པ་དང་འཁྲིལ་ ཁྱོསམ་དང་
ཕྱག་མཇལ་བྱིན་མི་འདི་ལུ་སླར་ལགོ་སོད་ཅིས། (སོད་བཞག་མིའི་འབྱོར་རགས་  ཡང་ན་ 
ངོས་འཛིན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཟུར་སྦྲགས་སྦེ་ཕུལ།) 
ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བྱིན་མི་ལུ་སླར་ལོག་སོད་པའི་ཟླ་ཚེས།ཿ………………………………… 

(༣) ཕྱི་རྒྱལ་འབྱུང་ཁུངས་ལས་ཨིན་མི་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་འདི་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་
བཅའ་ཡིག་གི་དོན་ཚན་༣༣ པའི་(ག)པ་ དང་འཁྲིལ་ གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་མཐའ་བཏགོས་
ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ མཐའ་བཏོགས་ཅིས། 

(༤) ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ལས་ཨིན་མི་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་འདི་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བཅའ་ཡིག་
གི་དོན་ཚན་༣༣ པའི་(ང་) པ་དང་འཁྲིལ་ ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཅིས་ ཡང་
ན་ གཞུང་གིས་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ མཐའ་བཏོགས་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ མཐའ་
བཏོགས་ཅིས། 
ལས་སྡེའི་མིང་།ཿ……………………………………………………………………………………………… 
ཁ་བྱང་།ཿ……………………………………………………………………………………………………… 
སོད་བཞག་པའི་ཟླ་ཚེས།ཿ………………………………………………………………………………… 
(སོད་བཞག་པའི་འབོྱར་རགས་ ཡང་ན་ ངོས་འཛིན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཟུར་སྦྲགས་སྦེ་ཕུལ།) 

Gift Acceptance Circumstances (Please provide circumstances 
justifying the gift acceptances):…………………………………… 

…………………………………………………………………….. 

 

Retention or Disposal of Gift 

(1) Gift will be retained/used by the recipient. 

Date of Return: …………………………………………………... 
 

(2) In accordance with Rule 33 (b) of the Gift Rules, the gift has 
been returned to the giver.    (Please attach the receipt or 
acknowledgment of the deposit) 

Date of Return: ………………………………………………… 
 

(3) In accordance with Rule 33 (c) of the Gift Rules, gift from 
foreign source is disposed off in accordance with the procedures 
in force for disposal of government properties. 
 

(4) In accordance with Rule 33 (d) of the Gift Rules, the gift from 
foreign government is used for official purposes or disposed off 
in accordance with the procedures in force for disposal of 
government properties. 

Name of organization: …………………………………………… 
Address:………………………………………………………….. 
Date of Deposit:………………………………………………….. 
(Please attach the receipt or acknowledgment of the deposit) 
 

                         The Gift Rules 2017  | 23 

 



 ༢༤ | ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༧ ཅན་མ།           

 

འའབབའའ་་གགནན།།  
 
ང་གི་འབྲི་ཤོག་འདི་ནང་བཀོད་མི་གནད་དོན་ཚུ་ག་ར་  ང་རའི་ཤེས་རགོས་དང་  གནས་ཚུལ་  
དེ་ལས་ཡིད་ཆེས་ལུ་  ཆ་ཚང་ངེས་བདེན་དང་བདེན་པ་ཨིན་པའི་དམ་བཅའ་ལེནམ་ཨིན།  གལ་
སྲིད་ང་གིས་ཤེས་བཞིན་དུ་  ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་འདི་ སྦ་བཞག་པ་    ཡང་ན་  རྫུན་ཞུགས་
ཀྱི་ཐོག་ལས་གསལ་སོན་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་  དེའི་ཉེས་བྱ་འདི་བཅའ་ཡིག་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་  
སྨིན་དགོཔ་ཨིནམ་ང་གིས་ཤེས།  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
(ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ལེན་མི་ ཡང་ན་ ཐོབ་མིའི་མིང་རགས་)     (ཟླ་ཚེས་) 
 
 
ང་གིས་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་འདི་ལག་ལེན་
འཐབ་ནི་ ཡང་ན་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ཐོབ་མི་ ཡང་ན་ ལེན་མི་འདི་ལུ་ལོག་རྩིས་སོད་ནི་ 
ཡང་ན་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བྱིན་མི་འདི་ལུ་ སླར་ལོག་སོད་ནི་ལུ་འོས་འབབ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ 
གཏན་འཁེལ་བཟོ་བའི་ཁར་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ཐོབ་མི་ ཡང་ན་ ལེན་མི་གིས་ཁྱོསམ་དང་
ཕྱག་མཇལ་འདི་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་འབདཝ་མིན་འདུག 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
((ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་གྱི་མིང་དང་རགས་))           ((ཟླ་ཚེས་))  
 
 
ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་གྱི་ཐད། 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ((ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་གྱི་མིང་དང་རགས་))                    ((ཟླ་ཚེས་))  
  



Affidavit 
 
I affirm that all the information that I have written in this form is 
true, correct and complete to the best of my knowledge, information 
and belief. I understand that I am liable for penalty under the Gift 
Rules if I have knowingly hidden or falsely disclosed the gift. 
 
…………………………………………………………………….. 
(Signature of the Recipient)                                     (Date) 
 
 
 
 
I have determined that this gift is appropriate for use/retention/return 
in accordance with the Gift Rules and that this gift was not solicited 
by the recipient. 
 
……………………………………………………………………. 
(Name and Signature of the Head of Agency)              (Date) 
 
 
 
 
In the case of the HoA 
 
……………………………………………………………………. 
(Name and Signature of the Committee Chair)                   (Date) 
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  ༄
༄༎དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ

་རྒྱལ
༎

ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བཅའ་ཡིག་ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༧༢༠༡༧ ཅན་མ ཅན་མ།།




