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མཆོད་བརྗོད། 

 
ཚློགས་གཉིས་རབ་རློགས་སངས་རྒྱས་མློས་པློ་ཆེ། །སྙིགས་དུས་སྐྱབས་མགོན་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་ཞབས།། 
ལྗོངས་འདིའི་དྲིན་ཅན་མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ། །མཆོག་གསུམ་མློས་གདུང་དྲག་པློས་རབ་ཏུ་མཆོད།། 

 
བྱང་སེམས་དངོས་སྤྲུལ་ཆོས་རྒྱལ་བཞི་པ་དང་། །ཁམས་གསུམ་དབང་འདུས་མངའ་བདག་ཆོས་ཀྱི་རྗེ།། 
རྒྱལ་བརྒྱུད་དར་ཁྱུན་རྒྱལ་སྲས་གཞློན་ནུའི་ཞབས། །སྒོ་གསུམ་རབ་ཏུ་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་བསྙེན།། 

 
འབངས་ཀྱི་རེ་འདློད་རློགས་ཕྱིར་ཁྲིམས་ཀྱི་སྡེ། །འཕྲིན་ལས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ།། 
སློམ་གཉིས་དྲྲྭ་བ་གཅོད་པའི་དྲང་ཁྲིམས་སྡེ། །སྡེ་གསུམ་འཛློམས་པས་རྒྱལ་ཁབ་གོང་དུ་འཕེལ།། 

 
ལྗོངས་འདིའི་ལྷན་རྒྱས་རྣམས་དང་ དེ་མཉམ་གྱི། །གོ་གནས་དང་མཚུངས་ཡློངས་ཀྱིས་ རྒྱལ་འབངས་ལ།། 
ཕྱག་ཕྱིད་རབ་ཏུ་བསྐྱང་བའི་ཕློགས་འཐུས་སློགས། །གསལ་བར་བྱད་པའི་ ཁྲིམས་ཀྱི་མེ་ལློང་ཞུགས།། 
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ངོ་སློད། 
PREAMBLE 

 

འདི ་ཡང་ བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་གིས་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་བྱ་སྒོ་དང་
འགན་ཁུར་ཚུ་འཁྲི་བའི་ སྤྱི་གཡློག་གི་མཐློ་བའི ་གོ་གནས་ འཆང་ཡློདཔ་མ་ཚད་ གལ་ཆེ་བའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་
གནད་དློན་མང་རབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་གྲོས་ཐག་གཅད་མི་ཅིག་ཨིནམ་དང་། 
WHEREAS a Minister or Minister Equivalent Post Holder occupies a high public 

office with important functions and responsibilities and is the ultimate decision-

maker on many key policy issues.  

 

བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་གིས་ འགན་འཁྲི་དང་གཅིག་སྒྲིལ་བཅས་ དློན་
སྨིན་ཅན་དང་དྲང་སྙོམས་ དེ་ལས་དྭངས་གསལ་གྱི་སྒོ་ལས་ ཁོའམ་མློའི་བྱ་སྒོ་ཚུ་འཐབ་ནི་དང་ འགན་ཁུར་ཚུ་ 
ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ཚུགསཔ་བཟློ་ནིའི ་དློན་ལུ་ ཁོའམ་མློ་ལུ་ འློས་ལྡན་གྱི་དངུལ་ཕློགས་ སློད་དགོཔ་ལས་བརྟེན།  
WHEREAS it is desirable to adequately remunerate a Minister or Minister 

Equivalent Post Holder to enable him or her to perform his or her functions and 

discharge responsibilities in an efficient, fair and transparent manner with 

accountability and integrity. 

 

འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚློགས་ཀྱིས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཆ་འཇོག་མཛད་གྲུབ། 
Parliament of the Kingdom of Bhutan do hereby, enacts as follows: 
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ལེའུ་༡ པ། 
སྔོན་བརྗོད། 

CHAPTER 1 

PRELIMINARY 

 

མཚན་གནས། 
༡. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ འབྲུག་གི་བློན་པློ་དང་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མིའི་ཐློབ་ཐངས་བཅའ་

ཁྲིམས་༢༠༡༩ ཅན་མ་ཨིན། 
 

Short Title 

1. This Act is the Minister and Minister Equivalent Post Holder’s Entitlement 

Act of the Kingdom of Bhutan 2019. 

 

འགོ་བཙུགས་ཟླ་ཚེས། 
༢. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ རང་ལུགས་གནམ་ལློ་ ས་མློ་ཕག་ལློ་ ཟླ་་་་་་་་པའི་ཚེས་་་་་་ལུའམ་སྤྱི་ལློ་༢༠༡༩ ཟླ་་་་་

པའི་ཚེས་ལས་ འགོ་བཟུང་སྟེ་བསྟར་སློད་འབད་ནི་ཨིན། 
 

Commencement 

2. This Act comes into force on the …Day of the …Month of the …Year 

corresponding to the …Day of the …Month of 2019.  

 

ཁྱབ་ཚད། 
༣. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་ས་ཁྱོན་ཡློངས་ལུ་ ཁྱབ་ནི་ཨིན། 
 

Extent 

3. This Act extends to the whole of the Kingdom of Bhutan. 

 

སློར་འཇུག 
༤. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དློན་ཚན་ ༥༨ (༦) པ་དང་ (༧) པའི་ངེས་ཚིག་ནང་ འགྲེལ་བཤད་ཡློད་པ་ལྟར ་ 

བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གིས་ བློན་པློ་དང་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ག་ར་ལུ་ སློར་འཇུག་
འཐབ་ནི ་ཨིན། 
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Application 

4. This Act applies to every Minister and Minister Equivalent Post Holder as 

defined in section 58(6) and (7) of this Act. 

 

དམིགས་དློན་གཙློ་བློ།  
༥. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དམིགས་དློན་གཙློ་བློ་རང་། 

(༡) བློན་པློ་དང་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མིའི་ ཐློབ་ཐངས་ཀྱི་ཁྲིམས་དློན ་གཞི་བཀོད ་ཅིག་ 
བྱིན་ནི། 

(༢) བློན་པློ་དང་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མིའི་ ཐློབ་ཐངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་ཆུང་
ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི། དང ་  

(༣) དློན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་དློན་ཚན་ (༡) པ་དང་ (༢) པ་ལས་བརྟེན་པའི་རྗེས་མཐུན་ནམ་ 
གནས་རིམ་ཡན་ལག་ ཡང་ན་ ཞར་བྱུང ་གནད་དློན་ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་རུང་ བཀོད་ནི།  

 

Principal Objects  

5. The principal objects of this Act are: 

(1) to provide a legal framework on the Entitlement of a Minister and 

Minister Equivalent Post Holder;  

(2) to establish a National Committee on the Entitlement of a Minister and 

Minister Equivalent Post Holder; and  

(3) to provide for any matter, which is consequential, ancillary or incidental 

to subsections (1) and (2) of this section.  

 

ཆ་མེད། 
༦. བཅའ་ཁྲིམས་ འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་རྒྱ་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ བཅའ་ཡིག་ ཡང་ན་ བརྡ་བསྐུལ་གང་རུང་ 

བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དགོངས་དློན་ཚུ་དང་ རྒྱབ་འགལ་ཡློད་པ་ཅིན་ ད་ལས་ཕར་ ཆ་མེད་གཏངམ་ཨིན། 
 

Repeal  

6. Any act, executive order, circular, rule or notification, in so far as it is 

inconsistent with the provisions of this Act, is hereby repealed.     

 

འཕློ་འགྱུར་དང་རང་འཇགས།   
༧. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ བསྟར་སློད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ཆ་མེད་གཏང་བའི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་རྒྱ་ ཡང་ན་ 

ཁྱབ་བསྒྲགས་ བཅའ་ཡིག་ བརྡ་བསྐུལ་གྱི་ནང་གསལ་ལྟར་ འབད ་ཡློད་མི་གང ་རུང ་ ཡང་ན་ དང་ལེན་
འབད་ཡློད་མི་ཚུ་ ཆ་མེད་ཨིན ་རུང་ དེ་ཚུ་ འཕློ་མཐུད་དེ ་རང་ བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ 
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Transitional and Saving  

7. Any thing done or an action taken under the repealed executive order, 

circular, rule or notification before the commencement of this Act, shall 

continue as if such executive order, circular, rule or notification had not been 

repealed.  

 

ལེའུ་༢ པ། 
རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་ཆུང་། 

CHAPTER 2 

NATIONAL COMMITTEE 
 

གཞི་བཙུགས། 
༨. བློན་པློ་དང་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མིའི་ ཐློབ་ཐངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་ཆུང་ཅིག་ ད་

ལས་ཕར་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ ་ཨིན། 
 

Establishment  

8. The National Committee on the Entitlement of a Minister and Minister 

Equivalent Post Holder is hereby established. 

 

འཐུས་མི། 
༩.  རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་ཆུང་ནང་ འཐུས་མི་བདུན་ཚུད་མི་ཚུ་ཡང་ གཤམ་འཁོད་ཚུ་གིས་ གདམ་འཐུ་འབད་ནི། 

(1) འབྲུག་གི་ཁྲིམས་སྤྱི་བློན་པློ། 
(2) རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་འདུའི་ཚློགས་དཔློན། 
(3) རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན། 
(4) ལྡློག་ཕྱློགས་འགོ་ཁྲིདཔ། 
(5) སྐུ་སྒེར་ཚློགས་སྡེའི་ ཁྲི་འཛིན། 
(6) ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚློགས། དང ་ 
(7) དངུལ་རྩིས་བློན་པློ། འཐུས་མི་འདི་ ཚློགས་རྒྱན་བསྐྱུར་མ་ཆོག་པའི་ འཐུས་མིའི་དྲུང་ཆེན་ཨིན། 

 

Members  

9. The National Committee consists of  seven members nominated by: 

(1) the Chief Justice of Bhutan; 

(2) the Speaker of the National Assembly; 
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(3) the Chairperson of the National Council; 

(4) the Opposition Leader; 

(5) the Chairperson of Privy Council;  

(6) the Cabinet and 

(7) the Minister of Finance as a non-voting Member Secretary 

 

བྱ་སྒོ། 
༡༠. རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་ཆུང་གིས་ བློན་པློ་དང་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མིའི་ཐློབ་ཐངས་ཚུ་ 

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ དངུལ་ཕློགས་ལྷན་ཚློགས་ལུ་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་དགོ 
 

Functions  

10. The National Committee shall review and recommend to the Pay Commission 

on the Entitlement of a Minister and Minister Equivalent Post Holder.  

 

བྱ་བའི་གནད་སློད། 
༡༡. རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་ཆུང་གིས་ རང་སློའི་ཁྲི་འཛིན་བཙག་འཐུ་འབད་ནི་རྩིས་ཏེ ་ རང་གི་བྱ་བའི་གནད་སློད་

ཚུ་ བརྩམས་ཆོག  
 

Rules of Procedures  

11. The National Committee may make its own rules of procedures, including the 

election of its chair.  

 

ལེའུ་༣ པ། 
ཡིག་ཚང་འགན ་ལེན ་དང་འགན་གྲོལ། 

CHAPTER 3 

ASSUMPTION OF AND LEAVING OFFICE 

 

དློ་གླ། 
༡༢. བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་ལུ། 

(༡)  ཁོའམ་མློའི ་གཏན་འཇགས་སློད་གནས་ལས་གཞུང་ལྟེ་བ་ཚུན ་ ཁོའམ་མློའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་
གྱི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ བཅའ་ཡིག་ནང་ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ཆ་རྐྱེན་ ཡང་ན་ དངུལ་འབློར ་མཐློ་ཚད་ལས་ 
མ་བརྒལ་བའི ་ཐློབ་ལམ་ཡློདཔ། དང་ 

(༢)  གལ་སྲིད་ དབང་ནུས་ལྡན་པའི་དབང་འཛིན་ཅིག་གིས་ ཁོའམ་མློའི་བཙག་འཐུ་ ཡང་ན་ བསྐོ་
བཞག་ཚུ ་ ལལ་ལས་ ཆ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ དེ ་བཟུམ་མའི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ ལློག་སློད་དགོ  
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Carriage Charge  

12. A Minister or Minister Equivalent Post Holder: 

(1) is entitled to be paid the expenses on carriage of his or her personal 

effects from his or her ordinary place of residence to the seat of 

government, subject to such conditions or monetary ceilings to be 

prescribed by Rules; and  

(2) shall refund such expenses, if a competent authority subsequently 

declares his or her elections or appointments ineffective.  

 

སྣུམ་འཁོར ་ཐློབ་ལལ། 
༡༣. བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་ལུ་ ཁོའམ་མློ་འགན་གྲོལ་སློང་ཞིནམ་

ལས་ ཐློབ་ལམ་ཡློད་མི་ཚུ་ཡང་།  
(1) བཟློ་རྣམ་དང་དབྱེ་བ་ག་ཅི་བཟུམ་ཨིན་རུང་ འཕྲུལ་ཨམ་སི་སི་༣༠༠༠ འབད་མི་ ཡང་ན་ དེ་ལས་

དམའ་བའི་སྣུམ་འཁོར་ཉོ་ནིའི་དློན་ལུ་ ཐེངས་གཅིག་གི་ ཅ་ཁྲལ་དང་ཚློང་ཁྲལ་ལས་དགོངས་
ཡངས། ཡང་ན 

(2) བཅའ་ཡིག་ནང་ ཆེད་དུ་བཀོད་པ་ལྟར་ ཐློབ་ལམ་ཡློད་པའི་སྣུམ་འཁོར་ཐློབ་ལལ་གྱི་ཚབ་ལུ་ 
དངུལ་བསྒྱུར། 

 

Vehicle Quota  

13.  A Minister or Minister Equivalent Post Holder is, upon his or her Separation, 

entitled to:  

(1) a one-time vehicle quota, which exempts the custom duty and sales tax 

for the purchase of motor vehicle with 3000cc engine or less of any type 

and make; or 

(2) monetized amount in lieu of  eligible vehicle quota as prescribed in the 

Rules 

 

རྒྱུ་དངོས་རྩིས་ལེན། 
༡༤. བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་གིས་ གཞུང་དབང་སློད་ཁྱིམ་ནང་འཛུལ་

ཞིནམ་ལས་ འབྲེལ་ཡློད་ལས་སྡེའི ་ འབྲེལ་ཡློད་འགོ་དཔློན་གྱིས་ ཅ་ཆས་ཐློ་གཞུང་བཟློ་སྟེ་ ལག་བྲིས་
བཀོད་ཐློག་ལས་ འགན་ཁུར་ཚུ་རྩིས་སློད་དགོཔ་དེ་ཡང་། 
(1) གཞུང་དབང་སློད་ཁྱིམ། དང་ 
(2) གཞུང་དབང་སློད་ཁྱིམ་ནང་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ། 



6 

(ཀ) དེ་བཟུམ་མའི་བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་དེ་ལུ། ཡང་ན། 
ཁ) ) དེའི་དློན་ལུ་ ཁོའམ་མློ་གིས་ ཡིག་ཐློག་གནང་བ་སློད་མི་ཅིག་ལུ། 

 

Handing of Property 

14. After a Minister or Minister Equivalent Post Holder occupies the Official 

Residence, the officer concerned of the relevant agency shall, according to an 

inventory to be drawn up and signed, handover the charge of: 

(1) the Official Residence; and 

(2) all the Property in that Official Residence: 

(a) to such Minister or Minister Equivalent Post Holder; or  

(b) to a person authorized in writing in that behalf by him or her. 

 

རྒྱུ་དངོས་རྩིས་སློད། 
༡༥. བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་གིས་ གཞུང་དབང་སློད་ཁྱིམ་ལས་ 

འཐློན་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མ་ འབྲེལ་ཡློད ་ལས་སྡེ་གི་འགོ་དཔློན་ལུ་ ཅ་ཆས་ཐློ་གཞུང་བཟློ་སྟེ་ ལག་བྲིས་
བཀོད་ཐློག་ལས་ ལློག་སྟེ་རྩིས་སློད་དགོ 

 

Return of Property 

15. A Minister or Minister Equivalent Post Holder shall, before vacating the 

Official Residence, hand over to the officer concerned of the relevant agency 

according to an inventory to be drawn up and signed. 

 

འབུལ་སྒོ་ལློག་སློད། 
༡༦. གལ་སྲིད་ བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་ འགན ་གྲོལ་གྱི་ལབས་ལུ་ 

ཐབས་ལམ་སློ་སློའི ་ཐློག་ལས་ ལློག་སློད་མ་ཚུགས་པའི་འབུལ་སྒོ་རེ་ཡློད་པ་ཅིན་ ལེན་ཐབས་ཚུ་ཡང་ 
ཁོའམ་མློའི ་ 
(༡)  དགོངས་ཞུའི་གསློལ་ར ་ལས། ཡང་ན 

(༢)  གལ་སྲིད་ དེ ་བཟུམ་མའི་དགོངས་ཞུའི་གསློལ་ར ་འདི ་ ལེན་ཐབས་ཀྱི་དློན་ལུ་ལངམ་སྦེ་མེད་པ་ཅིན་ 
རང་སློའི་ཕུགས་རྟེན་མ་དངུལ་ལས།  

 

Recovery of Dues 

16. An amount due, if any, which is not recoverable otherwise, at the time of a 

Ministers or Minister Equivalent Post Holder’s Separation is recoverable from 

his or her: 

(1) gratuity; or 
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(2) own provident fund contributions, if such gratuity is insufficient to make 

full recovery. 

 

ལེའུ་༤ པ། 
དངུལ་ཕློགས། 

CHAPTER 4 

SALARIES 

 

དངུལ་ཕློགས་རྩིས་བཏློན། 
༡༧. ལེའུ་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ སློད་ཆོག་པའི་དངུལ་ཕློགས་འདི ་ རྩིས་བཏློན་ནིའི་དློན་ལུ་ བློན་པློ་ ཡང་ན་ 

དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་གིས་ བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་
ཅིག་འཆང་ཡློདཔ་སྦེ་བརྩི་ནི་འདི། 
(༡)  ཁོའམ་མློའི་བདག་རྐྱེན་ ཡང་ན་ ཁོའམ་མློའི་བསྐོ་བཞག་གི་ཉིནམ་ལས། དང་ 
(༢)  ལྡློག་ཕྱློགས་འགོ་ཁྲིདཔ་ཨིན་པ་ཅིན། 

(ཀ)  ཁོའམ་མློ་གིས་ བདག་རྐྱེན་ཐློབ་པའི་ཉིནམ་ལས། ཡང་ན་ 
(ཁ) རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་འདུའི་ཚློགས་དཔློན་གྱིས་ བདག་རྐྱེན་ཐློབ་པའི་ཉིནམ་ལས་ ཨིན།  

 

Computation of Salary 

17. For the purpose of computing Salary payable under this chapter, a Minister or 

Minister Equivalent Post Holder holds a minister or minister equivalent posts 

from: 

(1) the day of his or her dakyen or his or her appointment; and 

(2) In the case of the Opposition Leader, from the day of dakyen received: 

(a) by him or her; or 

(b) by the Speaker of the National Assembly. 

 

༡༨. བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་གིས་ ཁོའམ་མློ་འགན་གྲོལ་མ་འབད་ཚུན ་ 
བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་ཡློདཔ་སྦེ་ བརྩི་ནི་ཨིན། 

18. A Minister or Minister Equivalent Post Holder holds a minister or minister 

equivalent post until his or her Separation. 

 

དངུལ་ཕློགས་སློད་བཞག 

༡༩. བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་ལུ་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚློགས་ཀྱི་གནང་བ་
གྲོལ་བའི་ཐློབ་ཚད་ལྟར ་ དངུལ་ཕློགས་ཀྱི་ཐློབ་ལམ་ཡློད ་པ་དེ ་ཡང་ 
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(༡)  དངུལ་ཕློགས་ལྷན་ཚློགས་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་ལུ་ གཞི་བཞག་ནི། དང་ 
(༢)  སྤྱི་ཚློགས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་ཆ་རྐྱེན་དང་སྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ལས་ མ་འགལ་བར་དགོ 

 

Payment of Salary 

19. A Minister or Minister Equivalent Post Holder is entitled to be paid a Salary 

at a rate approved by the Lhengye Zhungtshog: 

(1) based on the recommendation of the Pay Commission; and 

(2) subject to such conditions and modifications as Parliament may make. 

 

༢༠. ལེའུ་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ སློད་ཆོག་པའི་དངུལ་ཕློགས་དེ་ཡང་། 
(༡) ཟླ་རིམ་བཞིན་ ཟླ་ངོ་རློགས་ཁམས་ལུ་ སློད་ནི། ཡང་ན་ 
(༢) ཟླ་ངོ་གཅིག་མ་ལང་པ་ཅིན་ ཉིན་གྲངས་དཔྱ་བགོ་རྐྱབ་སྟེ་སློད་ནི། 
 

20. The Salary payable under this chapter is to be paid: 

(1) monthly in arrear; or  

(2) on a pro rata basis in respect of periods of less than one month.  

 

དངུལ་ཕློགས་གྱི་ཁྱད་པར། 
༢༡. བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་གི་ དངུལ་ཕློགས་འདི་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མློ་

དང་འཁྲིལ་ཏེ་མ་གཏློགས་ ཁོའམ་མློའི་ཡིག་ཚང་གི་གནས་ཡུན་ལབས་ལུ་ ཁོའམ་མློ་ལུ་ ཁེ་རྒུད་མ་
བཏུབ་པའི་ཁྱད་པར་བཟློ་ནི་མེད།  

  

Variation of Salary 

21. The Salary of a Minister or Minister Equivalent Post Holder is not to be 

varied to his or her disadvantage during the terms of his or her office except 

in accordance with the Constitution. 

 

ལེའུ་༥ པ། 
འཐུས་རིགས། 

CHAPTER 5 

ALLOWANCES 

 

ཉིན་བསྟར་འཚློ་འཐུས། 
༢༢. བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་ལུ་ ཁོའམ་མློ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ག་

ཏེ ་ཨིན་རུང་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་དློན་ལུ་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་ལབས་ལུ།  
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(༡)  བཅའ་ཡིག་ནང་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ཐློབ་ཚད་ལྟར ་ ཉིན ་བསྟར་འཚློ་འཐུས་སློད་དགོཔ དང་ 
(༢)  ཁོའམ་མློ་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་ལབས་ ཆེ་མཐློའི་བཞུགས་ཁང་སློད་ནི་རྩིས་ཏེ ་ ཆེ་མཐློའི་

བཞུགས་གནས་ སློད་ནིའི་ཐློབ་ལམ་ཡློད། 
 

Daily Subsistence Allowance  

22. A Minister or Minister Equivalent Post Holder is, when he or she travels for 

official purposes, whether within or outside Bhutan, entitled: 

  

(1) to be paid a daily subsistence allowance at a rate to be prescribed by 

Rules; and  

(2) to the use of executive or business class, including the executive lounges 

when he or she travels.   

 

ཞར་བྱུང་གི་ཟད་འགྲོ། 
༢༣. བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་ལུ་ བཅའ་ཡིག་ནང ་ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་

ཐློབ་ཚད་ལྟར ་ ཞར་བྱུང་གི་ཟད་འགྲོ་ཚུའི་ཐློབ་ལམ་ཡློད། 
 

Incidental Expenses 

23. A Minister or Minister Equivalent Post Holder is entitled to be paid an 

incidental expenses at a rate to be prescribed by Rules. 

 

བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་འཐུས། 
༢༤. བཅའ་ཡིག་ནང་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ཆ་རྐྱེན་ ཡང་ན་ དངུལ་འབློར་མཐློ་ཚད་ལས་ མ་བརྒལ་བར་ བློན་

པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་ལུ་ གཏན་འཁེལ་འབད་ཡློད་པའི་ཟླ་རིམ་
བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་འཐུས་ཐློབ་ལམ་ཡློད། 

 

Communication Allowance  

24. A Minister or Minister Equivalent Post Holder is, subject to such conditions 

or monetary ceilings to be prescribed by Rules, entitled to be paid a fix 

monthly communication allowance. 

 

ཐག་གཅད་དབང་ཚད་ཀྱི་འཐུས། 
༢༥. བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་ལུ་ བཅའ་ཡིག་ནང ་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་

ཐློབ་ཚད་ལྟར་ ལློ་བསྟར་བཞིན་ ཐག་གཅད་དབང་ཚད་ཀྱི་འཐུས་ ཐློབ་ལམ་ཡློད། 
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Discretionary Allowance 
25. A Minister or Minister Equivalent Post Holder is entitled to be paid a 

discretionary allowance on an annual basis at a rate to be prescribed by Rules.  

 

མགྲོན་སྐྱོང་དང་ཐུགས་སློ། 
༢༦. བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་ལུ་ འཛིན་ཤློག་གམ་ ཚློང་ཟློག་ཐློ་ཡིག་ 

ཡང་ན་ འབྱློར་རྟགས་ཚུ་ ངོ་མ་སྦེ་བཏློན་པ་ཅིན་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་བྱ་སྒོ་དངོས་སུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་
པའི་ལབས་ ཐད་ཀར་དུ་ མགྲོན་སྐྱོང་དང་ཐུགས་སློའི་ལས་རིམ་ཚུའི་དློན་ལུ་ གཏང་བའི་ཟད་འགྲོ་ཚུའི ་
ཐློབ་ལམ་ཡློད།  

 

Hospitality and Entertainment  

26. A Minister or Minister Equivalent Post Holder is, subject to production of 

original bills, invoices or receipts, entitled to be paid actual expenses incurred 

for hospitality and entertainments directly related to the active conduct of 

official business.   

 

༢༧. བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དངུལ་མཛློད་ལས་ 
མགྲོན་སྐྱོང་དང་ཐུགས་སློའི་ལས་རིམ་ཚུའི་དློན་ལུ་ གཏང་བའི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ལློ༌བསྟར༌བཞིན༌སྤྱི་ཚློགས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ 

27. The annual cost to the exchequer incurred by a Minister or Minister Equivalent 

Post Holder on Hospitality and Entertainment shall be reported to the 

Parliament. 

 

ངལ་གསློའི་འགྲུལ་འཐུས། 
༢༨. བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་ལུ་ བཅའ་ཡིག་ནང ་ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ཆ་

རྐྱེན་ ཡང་ན་ དངུལ་འབློར ་མཐློ་ཚད་ལས་མ་བརྒལ་བར་ ལློ་བསྟར་བཞིན་དུ་ངལ་གསློའི་འགྲུལ་འཐུས་
ཀྱི་ཐློབ་ལམ་ཡློད། 

 

Leave Travel Concession  

28. A Minister or Minister Equivalent Post Holder is entitled to be paid a leave 

travel concession on an annual basis at a rate and subject to such conditions or 

monetary ceilings to be prescribed by Rules.  
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སྣུམ་འཁོར། 
༢༩. བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་ལུ་ བཅའ་ཡིག་ནང ་ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ཆ་

རྐྱེན་ ཡང་ན་ དངུལ་འབློར་མཐློ་ཚད་ལས་ མ་བརྒལ་བའི་ཐློབ་ལམ་ཡློད་མི་ཚུ་ཡང་། 
(༡)  བཟློ་རྣམ་དང་དབྱེ་བ་ག་ཅི་བཟུམ་ཨིན་རུང་ འཕྲུལ་ཨམ་སི་སི་༣༠༠༠འབད་མི་ལས་ མ་བརྒལ་བའི ་ 

གཞུང་འཁོར་གཅིག་ སློད་ནི། དང་ 
(༢) གཞུང་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་སྣུམ་འཁོར ་གྱི་ ཟད་འགྲོ་ཡློངས་རློགས་གཏང་དགོཔ་ཚུ་ཡང་།  

(ཀ)  རྒྱུན་སྐྱོང་། དང་ 
(ཁ)  ས་སྣུམ། 
(ག) དེད་གཡློག་པའི་ཞབས་ཏློག་ཚུ་ ཨིན། 

 

Motor Vehicle 

29. A Minister or Minister Equivalent Post Holder is, subject to such conditions 

or monetary ceilings to be prescribed by Rules, entitled:  

(1) to the use of government motor vehicle of any make and type that does 

not exceed 3000cc engine; and 

(2) to be paid by the government such motor vehicle’s entire cost of: 

(a) maintenance; 

(b) propulsion; and  

(c) the services of chauffeur. 

 

༣༠. དློན་ཚན་ ༢༩ པ་ལུ་མ་ལྟློས་པར་ གོང་གསལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ ཡང་ན་ དངུལ་འབློར་གྱི་མཐློ་ཚད་ཀྱི་རིགས་ 
བློན་ཆེན་ལུ་ ཁྱབ་ནི་མེད། 

 

30. Notwithstanding section 29, the conditions or monetary ceilings do not apply 

to the Prime Minister.   

 

ལཱ་འགན་བསྒྱུར་བ། 
༣༡. སྤྱི་ཚློགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཅིག་ ལལ་ལས་ བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་

སྦེ་ བསྐོ་བཞག་གྲུབ་པ་ཅིན་ སྣུམ་འཁོར་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་འཐུས་ལེན་ཏེ ་ཡློད་པ་ཅིན་ ཁོའམ་མློ་གིས་ ཧྲིལ་
པློ་ ཡང་ན་ དཔྱ་བགོ་རྐྱབ་སྟེ་ ལློག་སློད་དགོ  

 



12 

Change of Portfolio  

31. A Member of Parliament shall, if he or she is subsequently appointed as a 

Minister or Minister Equivalent Post Holder, refund the vehicle purchase 

allowance, if any; fully or on a pro rata basis.  

 

ལེའུ་༦ པ། 
སློད་ཁྱིམ་དང་མཐུན་རྐྱེན། 

CHAPTER 6  

RESIDENCE AND FACILITIES 

 

གཞུང་དབང ་སློད་ཁྱིམ། 
༣༢. བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་ལུ་ གཞུང་གི་ཁང་གླ་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་

འགྲོ་ཐློག་ ནང་ཆས་དང་སྦྲགས་ཏེ ་གཞུང་དབང་སློད་ཁྱིམ་ནང་ སློད་ནིའི ་ཐློབ་ལམ་ཡློདཔ་འདི ་ཡང ་།   
(༡)  ཁོའམ་མློའི་ཡིག་ཚང་གི་ གནས་ཡུན་མ་རློགས་ཚུན། དང་ 
(༢)  དེ་གིས་ལལ་ལས་གང་མགྱོགས་ མཐློ་ཤློས་ ཟླ་ངོ་གཅིག་གི་རིང། 

 

Official Residence  

32. A Minister or Minister Equivalent Post Holder is entitled to the use and 

maintenance of a furnished Official Residence at government expense,: 

(1) throughout his or her term of office; and 

(2) for a maximum period of one month immediately thereafter. 

 

༣༣. ཚེ་འདས་བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མིའི་བཟའ་ཚང་ལུ་ ཁང་གླ་སློད་མ་དགོ་
པར་ དེ་བཟུམ་མའི་བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་གིས་ སློད་དེ་ཡློད་པའི་
གཞུང་དབང ་སློད་ཁྱིམ་ནང་ སློད་ནིའི ་ཐློབ་ལམ་ཡློདཔ་ དེ་ཡང་། 
(༡) བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ ཚེ་ལས་འདས་པའི་ཉིནམ་ལས་ མཐློ་

ཤློས་ ཟླ་ངོ་གཉིས་ཚུན། དང་ 
(༢)  བཅའ་ཡིག་ནང ་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ཁང་གླ་སློད་དེ་ དུས་ཡུན་ལྷན་ཐབས་ མཐློ་ཤློས་ ཟླ་ངོ་

གཅིག་གི་རིང་ཨིན། 
 

33. A demised Minister or Minister Equivalent Post Holder’s family is, without 

payment of rent, entitled to the use of Official Residence occupied by such 

Minister or Minister Equivalent Post Holder for a: 

(1) period of two months immediately after Minister or Minister Equivalent 

Post Holder’s demise; and 
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(2) further period of one month, on payment of rent at rates to be prescribed 

by Rules.  

 

ཁང་གླའི་འཐུས། 
༣༤. གལ་སྲིད་ བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་ལུ་ ཐློབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 

གཞུང་དབང་སློད་ཁྱིམ་མེད ་པ་ཅིན་ གཞུང་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་གཞུང་དབང་སློད་ཁྱིམ་མ་སློད་ཚུན ་ 
བཅའ་ཡིག་ནང་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི ་ཚད་གཞི་ལྟར་ ཟླ་རིམ་གྱི་ཁང་གླའི ་ཐློབ་ལམ་ཡློད། 

 

House Rent Allowance  
34. A Minister or Minister Equivalent Post Holder is, if the Official Residence 

per entitlement is unavailable, entitled to be paid a monthly rent at rates to be 

prescribed by Rules until the government provides such Official Residence. 

 

སྒེར་ཁྱིམ། 
༣༥. གལ་སྲིད ཐློབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཞུང་དབང་སློད་ཁྱིམ་སློད ་རུང་ ཁོའམ་མློ་རའི་སྒེར་གྱི་སློད་ཁྱིམ་ནང་ 

སློད་ནིའི་གདམ་ཁ་རྐྱབ་པའི་བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ལུ་ ཤིང་ཆས་དང་
ནང་ཆས་ ཡང་ན་ མཐུན་རྐྱེན་སློད་གླ་བརྩི་སྟེ་ ཁང་གླ་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་ཐློབ་ལམ་
མེད།  

 

Private Residence  

35. A Minister or Minister Equivalent Post Holder who chooses to reside in his or 

her own house even if the Official Residence per entitlement is available, is 

not entitled to be paid a house rent and maintenance allowance, including the 

furniture and furnishings or utility allowance. 

 

སྒེར་ཁྱིམ་གྱི་བརྒྱུད་འཕྲིན། 
༣༦. དློན་ཚན་ ༣༥ པ་ལུ་མ་ལྟློས་པར་ བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་ལུ་ 

ཁོའམ་མློ་རའི་སྒེར་གྱི་སློད་ཁྱིམ་ནང་ སློད་ནིའི་གདམ་ཁ་རྐྱབ་རུང་ ཐློབ་ལམ་ཡློད་མི་ཚུ་ཡང་།  

(༡)  ཁོའམ་མློའི་སྒེར ་ཁྱིམ་ནང་ གཞུང་གི་ཟད་འགྲོ་ཐློག་ བརྒྱུད་འཕྲིན་བཙུགས་ཏེ་ སློད་ནི། དང་ 
(༢)  གཞུང་གིས་ བརྒྱུད་འཕྲིན་སློད་གླ་དང་ དེ་ལས་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་བརྒྱུད་འཕྲིན་བཏང་མི་ཚུ་ག་རའི་

ཟད་འགྲོ། 
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Residential Telephone  

36. Notwithstanding section 35, a Minister or Minister Equivalent Post Holder is, 

even if he or she chooses to reside in his or her own private house, entitled: 

(1) to the use of a telephone to be installed at his or her private residence at 

the government expenses; and 

(2) to be paid rental and charges of all official calls made therefrom by the 

government.  

 

སྨན་བཅོས་མཐུན་རྐྱེན། 
༣༧. བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་ལུ་ འཕྲི་སྣློན་དང་བཅས་ རྒྱལ་ཡློངས་

སྨན་བཅོས་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ ་ སློད་ནིའི་ཐློབ་ལམ་ཡློད་མི་ཚུ་ཡང་། 
(༡)  སྨན་བཅོས་འབད་ནི། དང་ 
(༢)  གསློ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་སློད་ནི། 

 

Medical Facilities 

37. A Minister or Minister Equivalent Post Holder is, in accordance with the 

National Medical Treatment Rules, as amended, entitled: 

(1) to medical treatment; and 

(2) to the use of medical facilities. 

 

ཡིག་ཚང་གི་མཁོ་ཆས། 
༣༨. བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་ལུ་ ཁོའམ་མློ་རའི་ཡིག་ཚང་གི་གནས་

ཡུན་ལབས་ལུ་ ཨའི་པེཌ་ ཡང་ན་ ཊེབ་ལེཊ་དང་ལེབ་ཀྲོབ་ཅིག་ བཅའ་ཡིག་ནང ་ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ཁ་
གསལ་ ཡང་ན་ ཆ་རྐྱེན་ཚུ་ལས་མ་འགལ་བར་ ཐེངས་གཅིག་ གཞུང་གི་ཟད་འགྲོ་ཐློག་ སློད་ནིའི་ཐློབ་
ལམ་བྱིན་དགོ  

 

Office Equipment  

38. A Minister or Minister Equivalent Post Holder is, once during his or her term 

of office, entitled to be provided an ipad or a tablet and a laptop at 

government expense subject to such specifications or conditions to be 

prescribed by Rules. 

 

བདག་འཛིན ་གྱི་འགན་ཁུར། 
༣༩. བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་རེ་རེ་ལུ་ རྩིས་སློད་ཡློད་པའི་གཞུང་དབང་སློད་

ཁྱིམ་དང་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ཁོའམ་མློ་གིས་ རན་ཚད་ལྡན་པའི་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོ  
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Duty of Care  

39. Each Minister or Minister Equivalent Post Holder shall take all reasonable 

care of the Official Residence and the Properties assigned to him or her. 

  

ཁེ་ཕན་གཞན། 
༤༠. བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་ལུ་ ཁོའམ་མློའི་ཡིག་ཚང་གི་གནས་ཡུན་

ལབས་ལུ་ གཞུང་གི་དངུལ་ཟད་འགྲོ་ཐློག་ ཁྱིམ་ནང་གི་ལཱ་འབད་མི་གཅིག་ བཀོལ་ནིའི་ཐློབ་ལམ་ཡློད་
མི་དེ་ཡང་ 
(༡)  གཞི་རིམ་ལས་གཡློག ཡང་ན་ 
(༢)  སྤྱིར་བཏང་ལས་གཡློག་པ་ཅིག་ཨིན། 
དློན་ཚན་འདིའི་དློན་ལུ་ གཞི་རིམ་ལས་གཡློག་ ཡང་ན་ སྤྱིར་བཏང་ལས་གཡློག་ཟེར་མི་འདི་ འཕྲི་སྣློན་
དང་བཅས་ ཞི་གཡློག་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ངེས་ཚིག་ནང་ འགྲེལ་བཤད་ཡློད་པ་ལྟར་ཨིན།  

 

Other Benefits 

40. A Minister or Minister Equivalent Post Holder is, during his or her term of 

office, entitled to the use of one domestic helper at government expense, who 

may be: 

(1) an elementary service personnel; or 

(2) a general service personnel. 

For the purpose of this section, an elementary service or general service 

personnel has the same meaning as defined in the Civil Service Act, as 

amended.  

 

༤༡. བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་གི་བཟའ་ཚང་ལུ་ བཅའ་ཡིག་ནང་ཆེད་དུ་
བཀོད་པའི་ཆ་རྐྱེན་ ཡང་ན་ དངུལ་འབློར་མཐློ་ཚད་ལས་ མ་བརྒལ་བའི་ཐློབ་ལམ་ཡློད་མི་ཚུ་ཡང་། 
(༡)  བཟློ་རྣམ་དང་དབྱེ་བ་ག་ཅི་བཟུམ་ཨིན་རུང་ འཕྲུལ་ཨམ་སི་སི་༡༢༠༠འབད་མི་ལས་ མ་བརྒལ་བའི་ 

གཞུང་འཁོར་གཅིག་ སློད་ནི། དང་ 
(༢) གཞུང་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་སྣུམ་འཁོར་གྱི་ ཟད་འགྲོ་ཡློངས་རློགས་གཏང་དགོཔ་ཚུ་ཡང་།  

(ཀ)  རྒྱུན་སྐྱོང་།  
(ཁ)  ས་སྣུམ། དང་ 
(ག) དེད་གཡློག་པའི་ཞབས་ཏློག་ཚུ། 
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41. A Minister or Minister Equivalent Post Holder’s family is, subject to such 

conditions or monetary ceilings to be prescribed by Rules, entitled:  

(1) to the use of government motor vehicle of any make and type that does 

not exceed 1200cc engine; and 

(2) to be paid by the government such motor vehicle’s entire cost of: 

(a) maintenance; 

(b) propulsion; and  

(c) the services of chauffeur. 

 

ལེའུ་༧ པ། 
འགན་གྲོལ། 

CHAPTER 7  

SEPARATION  

 

ཁེ་ཕན་གྱི་ཁྱད་ཚད། 
༤༢. བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་ལུ་ དགོངས་ཞུ་གང་རུང་ འབྲེལ་ཡློད་ཁེ་

ཕན ་གཞན ་ཚུ་ ཐློབ་ལམ་མེད ་མི་ དེ ་ཡང་།  

(༡)  ཁོའམ་མློ་ བདག་སྐྱོང་དང་ལེན་ཐློག་ལས་ ཡང་ན་ དེ་མེན་རུང་ དགོངས་གྲོལ་གཏང་བ་ཅིན།  

(༢)  ཁོའམ་མློ་ལུ་ ཉེས་ཕློག་ ཡང་ན་ ཉེས་འཛུགས་ཚུ་བཙུགས་ཡློདཔ་ ཤེས་བཞིན་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
ཕྱི་ཁར་སློད་པ་ཅིན། ཡང་ན 

(༣) ཁོའམ་མློ་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་དབང་འཛིན་ཅིག་གི་འདུན་སར་ རྒྱུ་མཚན ་ལྡན་པའི་ར་ཁུངས་མེད་
པར་ ཁོའམ་མློའི་ལས་གཡློག་གི་སྐོར་ལས་ ངོ་བཅར་མ་འབད་བའམ་ བདེན་ཁུངས་མ་བཀལ་བ་ 
ཡང་ན་ ཡིག་ཆ་གང་རུང་ ངོ་སྟློན་མ་འབད་བ་ཅིན། 

 

Eligibility for Benefits 

42. A Minister or Minister Equivalent Post Holder is not entitled to be paid any 

retirement and other associated benefits, if he or she:  

(1) is terminated, whether by way of administrative action or otherwise; 

(2) willfully remains outside the country with knowledge of his or her 

indictment or charges; or  

(3) fails to appear, testify or produce any document relating to his or her 

service, before a lawful authority without a reasonable justification. 

 

༤༣. དློན་ཚན་ ༤༠ པ་ལུ་མ་ལྟློས་པར་ བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་ལུ་ 
ཕུགས་རྟེན་མ་དངུལ་ནང་བཙུགས་ཡློད་མི་ ཁོའམ་མློ་རའི་ཕན་འདེབས་ རྐྱངམ་ཅིག་ཐློབ་ལམ་ཡློད། 
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43. Notwithstanding Section 40, a Minister or Minister Equivalent Post Holder is 

entitled to be paid his or her own contribution to the provident fund.  

 

ཕུགས་རྟེན་མ་དངུལ། 
༤༤. བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་གི་ བཅའ་ཡིག་ནང ་ཆེད་དུ་བཀོད་པ་ལྟར་ 

ཁོའམ་མློ་གིས་ དངུལ་ཕློགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་དང་འདྲ་མཉམ་ ཕུགས་རྟེན་མ་དངུལ་ནང་ ཕན ་འདེབས་མ་
དངུལ་བཙུགས་དགོ  

 

Provident Fund 

44. A Minister or Minister Equivalent Post Holder shall pay contributions toward 

the provident fund in such percentage of his or her basic Salary to be 

prescribed by Rules. 

 

༤༥. གཞུང་གིས་ བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་གི་ ཕུགས་རྟེན་མ་དངུལ་
ནང་ བཙུགས་པའི་ཕན ་འདེབས་མ་དངུལ་འདྲ་མཉམ་ གཞུང་གི་ཕན་འདེབས་མ་དངུལ་སྦེ་ བཙུགས་
དགོ 

 

45. The government shall pay an amount equivalent to a Minister or Minister 

Equivalent Post Holder’s contribution to the provident fund as the 

government’s contribution. 

 

༤༦. བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་ལུ་ དློན་ཚན་ ༤༢ པ་ལས་མ་འགལ་
བའི ་ཐློབ་ལམ་ཡློད་མི་ ཕུགས་རྟེན་མ་དངུལ་ ཚུ་ཚུད་དགོཔ་ཡང ་ 
(༡) སྐྱེད་དང་སྦྲགས་ཏེ ་ ཁོའམ་མློ་རའི་ཕན ་འདེབས་མ་དངུལ། དང་ 
(༢) སྐྱེད་དང་སྦྲགས་ཏེ་ གཞུང་གི་ཕན་འདེབས་མ་དངུལ་། 

 

46. A Minister or Minister Equivalent Post Holder is, subject to section 42, 

entitled to be paid the provident fund, which consists of: 

(1) his or her own contributions with interests thereon; and   

(2) the government’s contribution with interests thereon. 
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དགོངས་ཞུའི་གསློལ་ར། 
༤༧. བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར་ཅིག་ 

ངོ་སྟློན་འབད་བ་ཅིན ་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ཡློད་པའི་ལློ་རེ ་ལུ་ ཁོའམ་མློའི་ཟླ་ངོ་མཐའ་མཇུག་གི་ དངུལ་ཕློགས་
དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་དགོངས་ཞུའི་གསློལ་ར་ ཐློབ་ལམ་ཡློད། 

 

Gratuity 

47. A Minister or Minister Equivalent Post Holder is, subject to production of an 

audit clearance certificate, entitled to be paid a gratuity equal to his or her last 

month’s Salary for each completed years of service. 

 

༤༨. བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་གིས་ ཉུང་ཤློས་ ཉིན་གྲངས་༡༨༠ ཐམ་
པ་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ཡློད་པ་ཅིན་དགོངས་ཞུའི་གསློལ་ར་ སློད་ནིའི ་དློན་ལུ་ ལློ་ངོ་གཅིག་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་བའི་
གྲངས་སུ་བརྩི་དགོ 

 

48. If a Minister or Minister Equivalent Post Holder serves at least 180 days or 

more, it shall be counted as one year of service for the purpose of the gratuity 

payment.  

 

སྡེ་ཚན་ཉེན་བཅོལ་མ་དངུལ། 
༤༩. བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་གིས་ 

(༡) བཅའ་ཡིག་ནང ་ཆེད་དུ་བཀོད་པ་ལྟར ་ ཁོའམ་མློའི་དངུལ་ཕློགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་དང་འདྲ་མཉམ་ སྡེ་
ཚན་ཉེན་བཅོལ་མ་དངུལ་གྱི་ནང་ ཕན ་འདེབས་མ་དངུལ་བཙུགས་དགོ དང་ 

(༢)  ཁོའམ་མློའི་འགན ་གྲོལ་གྱི་རྫེས་སུ་ དེ་བཟུམ་མའི་ཕན ་འདེབས་མ་དངུལ་གྱི་ ཐློབ་ལམ་ཡློད། 
 

Group Insurance Scheme  

49. A Minister or Minister Equivalent Post Holder shall: 

(1) pay contributions toward the group insurance scheme in such percentage 

of his or her Salary to be prescribed by Rules; and 

(2) entitled to be paid such contributions upon his or her Separation. 
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གཡུས་ལློག་འཐུས། 
༥༠. བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་ལུ་ ཁོའམ་མློའི་འགན་གྲོལ་གྱི་རྫེས་སུ་ 

བཅའ་ཡིག་ནང་ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ཆ་རྐྱེན་ ཡང་ན་ དངུལ་འབློར ་མཐློ་ཚད་ལས་ མ་བརྒལ་བར་ ཐློབ་
ལམ་ཡློད ་མི་ཟད་འགྲོ་ངོ་མ་ཚུ་ཡང་ 
(༡)  གཞུང་ལྟེ་བ་ལས་ ཁོའམ་མློའི་གཏན་འཇགས་སློད་གནས་ལུ་ འགྲོ་འགྲུལ། དང་  
(༢)  ཁོའམ་མློའི་ཅ ་ཆས་ཚུ་ སྐྱེལ་འདྲེན ་ལས་བརྟེན་མི་ཚུ། 

 

Repatriation Allowance 

50. A Minister or Minister Equivalent Post Holder is, subject to such conditions 

or monetary ceilings to be prescribed by Rules, entitled to be paid actual 

expenses on:  

(1) travel from the seat of government to his or her ordinary place of 

residence; and  

(2) transport of his or her personal effects. 

 

གདམ་ངོ། 
༥༡. བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་གི་ དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ ཁོའམ་མློ་ 

ཚེ་ལས་འདས་པའི་རྗེས་སུ། 
(༡)  བཅའ་ཡིག་ནང ་ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་ལས་ མ་འགལ་བར་ ཁོའམ་མློའི་གདམ་ངོ་ལུ་ སློད་

དགོ ཡང་ན ་  

(༢) གལ་སྲིད་ གདམ་ངོ་མེད་པ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡློད་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དློན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མཐའ་
གཏློགས་གཏང་དགོ 

 

Nominees  

51. A Minister or Minister Equivalent Post Holder’s retirement benefits shall, 

upon his or her demise, be: 

 

(1) paid to his or her nominee subject to such conditions to be prescribed by 

Rules; or 

(2) disposed off in accordance with the provisions of relevant laws, if there 

is no nominee. 
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ལེའུ་༨ པ། 
སྣ་ཚློགས། 

CHAPTER 8  

MISCELLANEOUS 

 

ཐློབ་ལམ་གཞན ་མེདཔ། 
༥༢. བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་ལུ་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་ ཆེད་དུ་

བཀོད་པའི་ཐློབ་ཐངས་ཚུ་ རྐྱངམ་ཅིག་ཐློབ་ལམ་ཡློད།  

 

Exclusion  

52. A Minister or Minister Equivalent Post Holder shall be paid only the 

Entitlement as specified in this Act.  

 

ངལ་གསློའི ་ཐློབ་དབང་། 
༥༣. བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་ལུ་ གློ་བུར་ངལ་གསློ་དང་ གསློག་འཇོག་

ངལ་གསློ་  སྐྱེ་མའི ་ངལ་གསློ། ཕའི་ངལ་གསློ། མྱ་ངན་ངལ་གསློ། སྨན་བཅོས་ངལ་གསློ། སློད་ནིའི་ཐློབ་
ལམ་ཡློད ་མི་འདི་ཚུ་ཡང་ བཅའ་ཡིག་ནང་ ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་ནི།  

 

Right to Leave 
53. A Minister or Minister Equivalent Post Holder is entitled to the use of leave, 

which consist of casual, earned, maternity, paternity, bereavement and 

medical leave to be more fully described by Rules. 

 

བཅའ་ཡིག་བརྩམས་ནིའི་དབང་ཚད། 
༥༤. རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་ཆུང་གིས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དགོངས་དློན་ཚུ་ བསྒྲུབ་ནིའི་དློན་ལུ་ བཅའ་ཡིག་

བརྩམ་དགོ  
 

Power to Make Rules  

54. The National Committee shall make rules for the carrying out of the 

provisions of this Act.  

 

གོ་དློན་ལེན་ཐངས། 
༥༥. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ནང་ གཅིག་ཚིག་གི་གྲངས་སུ་མང་ཚིག་ཡང་ཚུད་ནི་དང་ མང་ཚིག་གི་གྲངས་སུ་གཅིག་

ཚིག་ཡང་ཚུད་ནི་ཨིན།  
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Rules of Construction 

55. In this Act, the singular includes the plural and vice versa.   

 

བཅའ་ཁྲིམས་འཕྲི་སྣློན།  
༥༦. སྤྱི་ཚློགས་ཀྱིས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ལུ་ ཁ་སྐོང་ ཁྱད་པར་ ཡང་ན་ ཆ་མེད་བཅས་ཀྱི་ཐློག་ལས་ འཕྲི་

སྣློན་འབད་ཆོག 
 

Amendment of Act  

56. Parliament may, by way of addition, variation or repeal, amend this Act. 

 

ཚིག་དློན་གྱི་དབང་ཚད།  
༥༧. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ རློང་ཁ་དང་དབྱིན་ལད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གོ་དློན་མ་འདྲ་བའི་ གནད་རེ་འཐློན་པ་

ཅིན་ རློང་ཁའི་ཚིག་དློན་ཆ་གནས་བཟུང་དགོ 
 

Authoritative Text 

57. In any instance of difference in meaning between the Dzongkha and the 

English texts of this Act, the Dzongkha text shall be regarded as the 

authoritative text. 

 

ངེས་ཚིག 
༥༨. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ནང་ ལབས་ཐློབ་དང་བསྟུན་ གོ་བ་སློ་སློ་སྦེ་ལེན་དགོཔ་འཐློན་ན་མ་གཏློགས་ དློན་

འགྲེལ་གྱི་གོ་བ་ཚུ་ཡང་།  
 

Definitions 

58. In this Act, unless the context otherwise requires:  

(༡) “རྩ་ཁྲིམས” ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མློ་ལུ་གོ 
(1)  “Constitution” means the Constitution of the Kingdom of Bhutan; 

 

(༢) “ཐུགས་སློའི་ལས་རིམ” ཟེར་མི་འདི་ གཞུང་འབྲེལ་བྱ་སྒོ་དངོས་སུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ལབས་ 
མཐུན་རྐྱེན་འབད ་མི་ ཡང་ན་ འབད་སྲིད་པའི་ལས་གཡློགཔ་ ཡང་ན་ མི་ངོ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ 
མི་སྡེའམ་ལམ་སྲློལ་ ཡང་ན་ རྩེད་རིགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུའི་ནང་ བཅའ་མར་གཏློགས་མི་ལུ་གོ 
དེའི་གྲངས་སུ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་འདེམས་ཁོངས་བལྟ་སྐོར་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་ ག་ཅི་རང་ཨིན་
རུང་ མི་ཚུད།   

(2) “Entertainment” means an attendance at social, cultural or sporting 

events with officials or people who have or who may facilitate the active 
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conduct of official business. It excludes an entertainment in connection 

with the regular constituency visits by whatever names called; 
 

(༣) “ཐློབ་ལམ” ཟེར་མི་འདི་ ངལ་གསློ་དང་བཅས་ དངུས་ཕློགས་དང་ཟུར་འཐུས་ དེ་ལས་ ཐློབ་ལམ་
གཞན་ཚུ་ལུ་གོ 

(3) “Entitlement” mean the salaries, allowances, benefits and other 

emoluments, including leave; 
 

(༤) “མགྲོན་སྐྱོང་” ཟེར་མི་འདི་ གཞུང་འབྲེལ་བྱ་སྒོ་དངོས་སུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ལབས་ མཐུན་
རྐྱེན་འབད་ཡློད་མི་ ཡང་ན་ འབད་སྲིད་པའི་ལས་གཡློགཔ་ ཡང་ན་ མི་ངོ་ཚུ་ལུ་ བྱིན་པའི་
བཞེས་སྒོ་དང་ནང་འཁོད་མངར་ཆབ་མ་ཚད་ ཇ་དང་ཁ་ཟས་ལག་ཟས་ཚུ་ལུ་གོ དེའི་གྲངས་སུ་ 
སྒེར་གྱི་གནས་ལུགས་ཨིན་པའི་ ཞལ་འདེབས་དང་གསློལ་ར ་ དེ་ལས་ ཕྱློསམ་ཕྱག་མཇལ་ཚུ་མ་
ཚད་ དུས་རྒྱུན་གྱི་འདེམས་ཁོངས་བལྟ་སྐོར་དང ་འབྲེལ་བ་ཡློད་པའི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ ག་ཅི་རང་ཨིན་
རུང་ མི་ཚུད།   

(4) “Hospitality” means meals, local beverages, as well as tea and snacks 

given to, or received from officials or people who have or who may 

facilitate the active conduct of official business. It excludes donations, 

rewards and offerings of a personal nature and expenses on regular  

constituency visits by whatever names called; 

(༥)  “རྒྱུན་སྐྱོང་” ཟེར་མི་འདི་ གཞུང་དབང་སློད་ཁྱིམ་སྐོར་ལས་ འབད་བ་ཅིན། 
(ཀ) ཤིང་ཆས་དང་ནང་ཆས་ཚུ་ལུ་གོ  
(ཁ) ནང་འཁོད་ཀྱི་ཕློག་ལམ་དང་ཁྲལ་ཚུ་ སློད་བཞག 
(ག) གློག་མེ་དང་འཐུང་ཆུ་ རིན་མེད་སྟློང་པར་ བཀྲམ་སྤེལ། དང་ 
(ང) བརྒྱུད་འཕྲིན། 

(5)  “Maintenance” in relation to Official Residence includes: 

(a) the maintenance of furniture and furnishings; 

(b) the payment of local rates and taxes;  

(c) free supply of electricity and water; and 

(d) telephone. 

(༦) “བློན ་པློ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི” ཟེར་མི་འདི།  
(ཀ) འཕྲི་སྣློན་དང་བཅས་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཚུ་དང་འཐུས་མི  

ལྷན་འཛིན་ཚུའི་ཐློབ་ཐངས་དང་ལཱ་གཡློག་ཆ་རྐྱེན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མ་ལུ་མ་
ལྟློས་པར ་ འབྲུག་གི་ཁྲིམས་སྤྱི་བློན་པློ། 
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(ཁ)  རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་འདུའི་ཚློགས་དཔློན། 
(ག)  རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན།  

(ང)  ལྡློག་ཕྱློགས་འགོ་ཁྲིདཔ། དང་ 
(ཅ)  འབྲུག་རྒྱལ་པློ་མཆོག་གིས་ བསྐོ་བཞག་མཛད་མི་ བློན་པློ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་

འཆང་མི་གཞན་ཚུ་ལུ་གོ 

(6) “Minister Equivalent Post Holder”, for the purposes of this Act, means:  

(a) notwithstanding the Entitlement and Service Conditions Act for the 

Holders, Members and Commissioners of the Constitutional Offices 

of Bhutan 2010, as amended; the chief justice of Bhutan; 

(b) the speaker of the national assembly; 

(c) the chairperson of the national council; 

(d) the opposition leader; and 

(e) the Minister Equivalent Post Holders appointed by the Druk 

Gyalpo; 

(༧) “བློན་པློ” ཟེར་མི་འདི ་ བློན་ཆེན་བརྩི་སྟེ་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མློའི་རྩ་ཚན་༡༧(༣) པའི་ནང་གསལ་
ལྟར་ བསྐོ་བཞག་མཛད་མི་ བློན་པློ་ཅིག་ལུ་གོ 

(7) “Minister” means a minister appointed under Article 17(3) of the 

Constitution, including the Prime Minister;  
 

(༨) “རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་ཆུང་” ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ལེའུ་༢ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ གཞི་
བཙུགས་འབད་མི་ བློན་པློ་དང་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མིའི་ཐློབ་ཐངས་ཀྱི་ ཚློགས་
ཆུང་ལུ་གོ 

(8) “National Committee” means the committee on the Entitlement of a 

Minister and Minister Equivalent Post Holder as established under 

chapter 2 of this Act; 
 

(༩)  “གཞུང་དབང་སློད་ཁྱིམ” ཟེར་མི་འདི་ བློན་པློ་དང་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཚུ་ 
སློད་ནིའི་དློན་ལུ་ དུས་དང་དུས་སུ་ བཞག་མི་ཁྱིམ་ལུ་གོ་ནི་དང་ དེའི་གྲངས་སུ་ ལས་བྱེདཔ་སློད་
ཁྱིམ་དང་ གཞུང་དབང་སློད་ཁྱིམ་དེ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ཡློད་པའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་གཞན་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། 

(9) “Official Residence” means the house reserved from time to time for use 

by Ministers and Minister Equivalent Post Holders and includes the staff 

quarters and other buildings appurtenant to; 
 

(༡༠) “དངུལ་ཕློགས་ལྷན་ཚློགས” ཟེར་མི་འདི་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མློའི་རྩ་ཚན་༣༠(༡) པའི་ངེས་ཚིག་ནང་ 
འགྲེལ་བཤད་ཡློད་པ་ལྟར ་ཨིན། 
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(10) “Pay Commission” has the same meaning as defined in Article 30(1) of 

the Constitution; 
 

(༡༡) “རྒྱུ་དངོས”ཀྱི་གྲངས་སུ་ ཤིང་ཆས་དང་ཆས་ སྣུམ་འཁོར་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ དེ་ལས་ གཞུང་གིས་ 
བྱིན་མི་མཐུན་རྐྱེན་གཞན་ག་ར་ཚུད་རུང་ ཨའི་པེཌ་ ཡང་ན་ ཊེབ་ལེཊ་དང་ལེབ་ཀྲོབ་ཚུ་ མི་ཚུད། 

(11) “Property” include the furniture and furnishings, motor vehicle, 

telephones, and all other facilities provided by government but excluding 

the ipad or a tablet and a laptop; 
 

(༡༢) “བཅའ་ཡིག” ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དློན་ཚན་༥༣ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ བརྩམས་
པའི་བཅའ་ཡིག་ལུ་གོ  

(12) “Rules” mean the rules made under section 53 of this Act; 

 

(༡༣) “དངུལ་ཕློགས” ཟེར་མི་འདི་ ཟུར་འཐུས་དང་ཁེ་ཕན་ ཐློབ་ལམ་གཞན་ཚུ་མ་ཚུད་མི་ ཟླ་རིམ་
དངུལ་ཕློགས་ལུ་གོ 

(13) “Salary” means the monthly basic salary excluding allowances, benefits 

and other emoluments; and  
 

(༡༤) “འགན ་གྲོལ” ཟེར་མི་འདི་ བློན་པློ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་གི་ 
འགན་ཁག་ལས་གྲོལ་མི་ལུ་གོ 

(14) “Separation” means a cessation of a Minister or Minister Equivalent Post 

Holder’s employment. 

 



 
 

སྨློན་ཚིག 
ལྷན་རྒྱས་ཐློབ་ཐངས་བཅའ་ཁྲིམས་ཆར་རྒྱུན་གྱིས། །འབྲུག་པའི་བང་མཛློད་དབྱར་མཚློ་ལྟར་འཁྱིལ་ནས།། 
རྒྱལ་ཁབ་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་ལ་ལློངས་སློད་ཅིང་། །དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས་དམིགས་དློན་རབ་འགྲུབ་ ཤློག། 

 
མི་དབང་ཡབ་མེས་གསུམ་དང་སྐུ་འཁོར་སློགས། །སྐུ་ཚེ་མི་འགྱུར་རྡོེའི་གདན་བཞུགས་ནས།། 

མི་འགགས་གསུང་གི་དངོས་གྲུབ་རབ་བསློལ་ཞིང་། །གྲིབ་མེད་ཐུགས་ཀྱི་མཛད་འཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤློག། 
 

འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་བདེ་འབྱུང་བའི་གནས། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་རིན་པློ་ཆེ།། 
ཕྱློགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞིང་རབ་རྒྱས་ནས། །འགྲོ་རྣམས་མ་ལུས་ཕྱམས་གཅིག་གྲོལ་བར་སྨློན།། 

 


