
 

 

(ཏི་རུའི་དཔྱད་ཡིག།) 
(MONEY BILL) 

 

 
    

 

འབྲུག་གི་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་ (དགོངས་དོན་ཁ་ཤས་ཅིག་ཆ་མེད་གཏང་ནི་)གི་  
བསྐྱར་བཟོའི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༡༦ ཅན་མ། 

INCOME TAX (REPEAL OF CERTAIN PROVISIONS) 

BILL OFBHUTAN 2016 

 



འབྲུག་གི་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་ (དགོངས་དོན་ཁ་ཤས་ཅིག་ཆ་མེད་གཏང་ནི་)གི་  
བསྐྱར་བཟོའི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༡༦ ཅན་མ། 

 

དཔྱད་ཡིག་འདི་ རང་སོའི་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་གྱི་འོག་ལུ་ཁྲལ་བཀལ་རུང་བའི་ཐོན་ཁུངས་ཅིག་སྦེ་
ཡོད་མི་  དུས་བཟོ ་བཙུགས་བཞག་ལས་ཐོབ་པའི་ སྐྱེད་ཀྱི་འབབ་ཁུངས་དེ་ ཁྲལ་ཡངས་ཆག་
གཏང་སྟེ་དངུལ་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་ཚུ་ནུས་ལྡན་བཟོ་ནི་གི་དཔྱད་ཡིག་ཨིན།  

འབྲུག་གི་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་ (དགོངས་དོན་ཁ་ཤས་ཅིག་ཆ་མེད་གཏང་ནི་)གི་ བསྐྱར་བཟོའི་ དཔྱད་
ཡིག་ ༢༠༡༦ ཅན་མ་འདི་ རང་ལུགས་གནམ་ལོ་མེ་ཕོ་སྤྲེ་ལོ་ ཟླ་ ………ཚེས་…………. ལུའམ་ 
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ ….. པའི་ཚེས་ …….. ལུ་ འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཐེངས་ ............ ཀྱིས་གཤམ་
གསལ་ལྟར་ ཆ་འཇོག་མཛད་གྲུབ།  

མཚན་གནས་དང་ ཁྱབ་ཚད་ འགོ་བཙུགས་ཚེས་གྲངས། 
༡.  བཅའ་ཁྲིམས་འདི་: 

༡) འབྲུག་གི་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་(དགོངས་དོན་ཁ་ཤས་ཅིག་ཆ་མེད་གཏང་ནི་)གི་ 
བསྐྱར་བཟོའི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༡༦ ཅན་མ་ཟེར་བརྗོད་དགོ། 

༢) འབབ་ཁུངས་ལོ་ ༢༠༡༦ ལས་ཆ་གནས་ཡོད། 
༣) འབྲུག་གི་ས་ཁྱོན་ཡོངས་ལུ་ཁྱབ་དགོ། 

 
ཆ་མེད། 
༢. དཔྱད་ཡིག་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༡ ཅན་མའི་ 

གཤམ་འཁོད་དོན་ཚན་ཚུ་ ཆ་མེད་གཏང་དགོ།: 
༡) བམ་ཚན་ ༣ པའི་ལེའུ་ ༢ པའི་ ནང་གསེས་དོན་ཚན་ ༤.༢(ང)པ། 
༢) བམ་ཚན་ ༣ པའི་ ལེའུ་ ༣ པའི་ དོན་ཚན་ ༩ པ། 



༣) སྤྱིར་བཏང་གནད་དོན་ ལེའུ་ ༣ པའི་ ནང་གསེས་དོན་ཚན་ ༡༤.༡(ཀ) པ། 
 
༣. དཔྱད་ཡིག་འདི་གི་དོན་ལུ་ “ཆ་མེད་”ཟེར་མི་འདི་ དཔྱད་ཡིག་འདི་གི་ དོན་ཚན་ ༢ པ་

འོག་གི་ དོན་ཚན་ཚུ་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་གོ། 
 
བསྲུང་བྱའི་དོན་ཚན།  
༤. དཔྱད་ཡིག་འདི་གིས་ དོན་ཚན་ ༢ པ ་འོག་གི་དོན་ཚན་ཚུ་ ཆ་མེད་གཏང་མི་དེ་གིས་

འབྲུག་གི་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༡ ཅན་མ་འོག་གི་ དོན་ཚན་གཞན་
ཚུ་ལུ་ འགྱུར་བ་མེད། འབྲུག་གི་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་གྱི་དོན་ཚན་གཞན་ཚུ་ བསྒྱུར་བཅོས་
མ་འབད་ཚུན་ལུ་ འཕོ་མཐུད་ཆ་གནས་ཡོད། 

 

 

 

  



 

INCOME TAX (REPEAL OF CERTAIN PROVISIONS) BILL OF BHUTAN 2016 

 

An Act to give effect to the fiscal measures by exempting the interest income from 

fixed deposit as taxable source under the Personal Income Tax. 

 

Parliament of Bhutan hereby enacts the Income Tax (repeal of certain Provisions) 

Bill of Bhutan 2016 on the …….Day of the…..Month of……Year of the 

Bhutanese Calendar corresponding to the …..Day of ……, at its ….Session of the 

……Parliament as follows: 

 

 

Short Title, Commencement,and Extent 

 

1. This Bill shall: 

 

1) Be called INCOME TAX (REPAEAL OF CERTAIN 

PROVISIONS)BILL OF BHUTAN 2016; 

2) Shall have effectfrom Income Year 2016; and 

3) Extend to the whole of Bhutan. 

 

 

Repeal 

 

2. This Bill hereby repeals the following sections under the Income Tax Act of 

Kingdom of Bhutan 2001: 

 

1) Sub-section 4.2 (d) ofChapter 2 under Part III; 

 

2) Section 9 of Chapter 3 underPart III; and  

 

3) Sub-Section 14.1 (a) of Chapter 3 under the General Provisions. 

 

3. For the purpose of this Bill, “repeal” means repealing only those sections 

under section 2 of this Bill. 

 

Saving Clause 

 

4. The repeal of the sections mentioned under section 2 of this Bill will not 

affect the other sections in force under the Income Tax Act of Kingdom of 

Bhutan 2001. The other sections under the Income Tax Act of Kingdom of 

Bhutan shall continue to have effect until that status is altered. 


