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FoReWoRD 

The Committee Manual is an instrument intended to serve 
the Parliamentary Committees of the Parliament of Bhutan to 
perform their Committee functions efficiently and effectively. 
This Manual would guide the current Members and staff in 
Parliament as well as new Members and staff in Parliament on 
committee operations to ensure a practical application of the 
rules and procedures. This would ensure higher quality guidance 
to committee operations; and familiarize Committee Members 
and all Members of Parliament and Secretariat alike with agreed-
upon policies and procedures as well as more effective oversight 
and supervision of the committee system.

Section 11 Article 10 of the Constitution of the Kingdom 
of Bhutan mandates each House of Parliament to establish 
Committees through the Rules of Procedure of the Parliament 
in order to carry out the business of the Parliament. This very 
Committees help in fulfilling the Parliamentary mandate 
enshrined in the Section 2 Article 10 of the Constitution of the 
Kingdom of Bhutan which requires Parliament to “ensure that 
the Government safeguards the interests of the nation and fulfils 
the aspirations of the people through public review of policies 
and issues, Bills and other legislations, and scrutiny of State 
functions.”

Since the Committees are inevitable for Parliament in discharging 
its profound mandates obliged by the Constitution, Faith of the 
People, and as a very important arm of the Government in the 
country, I hope this Manual would help the Members and staff 
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in Parliament in fulfilling its mandates with great integrity and 
perfection. 

I acknowledge everyone who worked and contributed to the 
success of this document.

(JIGME ZANGPO)
    SPEAKER
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CHaPteR 1
BaSiS anD autHoRitY FoR PaRliamentaRY 

CommitteeS

1. The main basis and authority for Parliamentary Committees 
lies in the Constitution of the Kingdom of Bhutan as stated 
below:

a. Article 10.2 of the mandates the Parliament to “ensure 
that the Government safeguards the interests of the 
nation and fulfils the aspirations of the people through 
public review of policies and issues, Bills and other 
legislations, and scrutiny of State functions.” This 
mandate is carried out by the Parliament mainly 
through Parliamentary Committees;

b. Article 10.11 mandates each House to establish 
Committees through the Rules of Procedure of the 
Parliament to carry out the business of the Parliament 
and gives each House the power to determine their 
rules of procedures;

c. Article 10.21 empowers the Members of Parliament 
or any Committee thereof to openly express their 
opinion, discharge their functions, vote in the 
Parliament and produce or publish reports, papers or 
proceedings under the authority of Parliament without 
fear or favour by granting them immunity against “any 
inquiry, arrest, detention or prosecution” on account of 
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ལེའུ་༡ པ།

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གི་དོན་ལུ་ གཞི་རྟེན་དང་ དབང་ཚད།

༡. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཚུའི་དོན་ལུ་ གཞི་རྟེན་དང་ དབང་ཚད་ངོ་མ་ཚུ་ འབྲུག་གི་རྩ་

ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ནང་ འཁོད་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་།

ཀ༽ རྩ་ཚན་༡༠.༢ པའི་ནང་ “སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ སྲིད་བྱུས་དང་གནད་དོན་ དཔྱད་

ཡིག་ཚུ་དང་ ཁྲིམས་ཡིག་གཞན་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་མཛད་སྒོའི་བརག་ཞིབ་ཚུ་ 

མི་དམངས་བསྐྱར་ཞིབ་ཐོག་ལས་ གཞུང་གིས་ མི་སེར་གྱི་རེ་འདོད་བསྐང་ནི་

དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དོན་ ཉེན་སྲུང་འཐབ་ཚུགསཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ་

པའི་” འགན་དབང་གནང་སྟེ་འདུག། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ འགན་དབང་དེ་ གཙོ་

བོ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཐོག་ལས་ འགྲུབ་ཐབས་མཛདཔ་ཨིན།

ཁ༽ རྩ་ཚན་༡༠.༡༡པའི་ནང་ ཚོགས་ཁང་རང་སོའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་སྒོ་ཚུ་ 

ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་གནང་དགོ་པའི་

ཁར་ རང་སོའི་བྱ་བའི་གནད་སྤོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་དགོ་པའི་

འགན་དབང་གནང་སྟེ་འདུག།

ག༽ རྩ་ཚན་༡༠.༢༡ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ ཡང་ན་ དེའི་ཚོགས་ཆུང་ གང་ཞིག་གི་

འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ནང་ རང་སོའི་བྱ་སྒོ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ བསམ་

འཆར་གང་རུང་ཅིག་བརྗོད་པཡང་ན་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་ལུགས་ལས་བརྟེན་ འདྲི་

རྩད་ ཡང་ན་ འཛིན་བཟུང་ དོ་དམ་ ཉེས་བཤེར་ཚུ་ལས་ བཀག་ཆ་གནང་སྟེ་ 

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དབང་འཛིན་འོག་ལུ་ རང་སོའི་བསམ་འཆར་ཚུ་ བཀག་ཆ་མེད་

པར་བརྗོད་ཆོག་ནི་དང་ རང་སོའི་ལས་འགན་ཚུ་ སྒྲུབ་ཆོག་པ་གིས་མ་ཚད་ སྤྱི་

ཚོགས་ནང་ ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་ནི་དང་ སྙན་ཞུ་གང་རུང་དང་ཡིག་ཆས་ ཡང་
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any opinion expressed in the course of the discharge of 
their functions or vote cast in Parliament; and,

d. Article 25.6 further mandates the Parliament to 
“appoint a five member Public Accounts Committee, 
comprising Members of Parliament who are reputed 
for their integrity, to review and report on the Annual 
Audit Report to Parliament for its consideration or on 
any other report presented by the Auditor General.”

2. Further, the National Assembly Act of Bhutan, the National 
Council Act of Bhutan and the Rules of Procedure and Rules 
of the two Houses, Rules of Committees of the National 
Council of Bhutan, Procedures for Calling Parliamentary 
Committee Meetings of the National Assembly as well as 
the Rules of Procedure of the Public Accounts Committee 
further articulate how committees and Members of 
Parliament may perform their Parliamentary functions. 
Where appropriate, references to these provisions are 
included in this manual. 

3. Citations to these authorities may be useful when carrying 
out their functions by the Parliamentary Committees.
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ན་ མཛད་རིམ་ཚུ་ བཀོད་པཡང་ན་ དཔར་བསྐྲུན་བཅས་ལུ་ ཉེས་པ་སྨིན་ནི་

མེད་པའི་ དབང་ཆ་གནང་སྟེ་ཡོད།

ང་༽ རྩ་ཚན་༢༥.༦ པའི་ནང་ “སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་བལྟས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཕུལ་མི་ ལོ་

བསར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ཡང་ན་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་ཕུལ་བའི་ སྙན་

ཞུ་གཞན་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་གྲལ་ལས་ རང་སོའི་ཀུན་སྤོད་རྣམ་དག་གི་ མིང་གཏམ་

ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ལྔ་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་ བསྐོ་བཞག་

འབད་དགོ།” པའི་འགན་དབང་གནང་སྟེ་འདུག།

༢. ལྷག་པར་དུ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་

ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་ དེ་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཀྱི་ བྱ་

བའི་གནད་སྤོད་དང་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཆུང་གི་བྱ་བའི་གནད་

སྤོད་ དེ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ 

འཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་སྤོད་དང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་བྱ་བའི་

གནད་སྤོད་ཚུ་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ལས་

འགན་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ སྒྲུབ་དགོཔ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ ཁ་གསལ་འབད་འཁོད་དེ་འདུག། 

དགོངས་དོན་འདི་ཚུའི་ ཁུངས་གཏུགས་ཚུ་ ག་ཏེ་འོས་འབབ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ 

ལག་དེབ་འདི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།

༣. གོང་ལུ་བཀོད་མི་དབང་ཚད་ཀྱི་ལུང་འདྲེན་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཚུ་གིས་ 

རང་སོའི་ལས་འགན་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ ཕན་ཐོགས་ཚུགས།
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CHaPteR 2 
PuRPoSe

4. This Committee Manual is designed to serve the National 
Assembly of Bhutan as well as the National Council of 
Bhutan to help their Parliamentary Committees to perform 
their Committee functions efficiently and effectively. 

5. The specific objectives of the manual are:
a. To guide current and new staff in Parliament on 

committee operations to ensure a practical application 
of the rules and procedures;

b. To ensure higher quality guidance to committee 
operations; and,

c. To familiarize committee members and all members 
of parliament (MPs) and Secretariat alike with agreed-
upon policies and procedures as well as more effective 
oversight and supervision of the committee system.

6. The manual is not a fixed legal document but a dynamic 
guideline for Committees regarding their roles and 
functions, the tools that are at their disposal, the position of 
the Chairperson and the roles of Committee staff.   
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ལེའུ་༢ པ།

དགོས་དོན།

༤. ལག་དེབ་འདི་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འགན་

ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་དང་ ཕན་ནུས་ཅན་འབད་ སྒྲུབ་ནིའི་ཕན་ཐབས་ལུ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་

ཡོངས་ཚོགས་འདུ་དང་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོགས་ཚོགས་སྡེ་ གཉིས་ཆ་རའི་ཁེ་ཕན་ལུ་

དམིགས་ཏེ་ བསྒྲིགས་བཀོད་འབད་འབདཝ་ཨིན།

༥. ལག་དེབ་འདི་གི་ དམིགས་བསལ་གྱི་དམིགས་དོན་ཚུ་ཡང་།

ཀ༽ བྱ་བའི་གནད་སྤོད་ཚུ་ དངོས་བསར་ལག་ལེན་ འཐབ་ཚུགསཔ་ངེས་གཏན་

བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ ཚོགས་ཆུང་གི་བྱ་སྒོ་ཚུ་བསར་སྤོད་འབད་ནིའི་ནང་ སྤྱི་

ཚོགས་ནང་གི་ལས་བྱེདཔ་ ད་ལྟོ་ཡོད་མི་དང་གསརཔ་ཚུ་ལུ་ ལམ་སོན་བྱིན་ནི།

ཁ༽ ཚོགས་ཆུང་གི་བྱ་སྒོ་ཚུ་ བསར་སྤོད་འབད་ནིའི་ནང་ སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་ལམ་

སོན་ བྱིན་ཚུགསཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི།

ག༽ ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་དང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་གཞན་ཆ་མཉམ་ དེ་

བཟུམ་སྦེ་ དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་ཚུ་ མོས་མཐུན་བྱུང་མི་ སྲིད་བྱུས་དང་ བྱ་བའི་

གནད་སྤོད་ཚུ་གིས་མ་ཚད་པར་ ལྷག་པར་དུ་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ནན་ཞིབ་དང་ 

ཚོགས་ཆུང་གི་རིང་ལུགས་ བལྟ་བཀོད་ཚུ་ནང་ གོམས་འདྲིས་ཚུད་བཅུག་ནི།

༦. ལག་དེབ་འདི་ བརྒྱུན་བཞག་གི་ཁྲིམས་ཡིག་ཅིག་མེན་རུང་ ཚོགས་ཆུང་ཚུ་གི་དོན་

ལས་ཨིན་མི་ རང་སོའི་འགན་ཁུར་དང་ལས་འགན་ ཁྲི་འཛིན་གྱི་གནས་རིམ་དང་ 

ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་བྱེད་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་སོན་ ཕན་ཐོགས་ཅན་

ཅིག་ཨིན།
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7. As parliamentary practice is often subject to change and 
adaptations, this manual should also be flexible and open 
for regular revision. 

8. It is important for proper functioning of the Committees 
that each role and position is clear, for the Chairperson, for 
the Members as well as for the staff that is supporting the 
Committee. 

9. The implementation of these guidelines will be decisive for 
bringing the Committees at the best possible operational 
level.

CHaPteR 3
tHe imPoRtanCe oF CommitteeS in a 

PaRliamentaRY SYStem

10. Committees are generally considered as the backbone 
of the parliamentary system. Worldwide, Parliaments 
have introduced Standing Committees as an instrument 
for preparing plenary debates on a specific dossier, for 
examining legislative proposals and to reach out to civil 
society organizations. 

11. Most Parliaments created different types of committees: 
standing committees that are in place for the entire 
legislature, ad hoc committees on a temporary basis and 
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༧. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱག་འགན་དེ་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ བསྒྱུར་བཅོས་དང་འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་

དགོ་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ལག་དེབ་འདི་ཡང་ དུས་རྒྱུན་བསྐྱར་གསོའི་དོན་ལུ་ གོ་

ཡངས་ུདང་ བཅོས་བསྒྱུར་མཛད་བཏུབ་འབད་བཞག་དགོ།

༨. ཁྲི་འཛིན་དང་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་མ་དོ་བར་ ཚོགས་ཆུང་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ལས་

བྱེདཔ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ཡང་ རེ་རེ་བཞིན་གྱི་འགན་ཁུར་དང་ གནས་རིམ་ཚུ་ གསལ་

ཏོག་ཏོ་འབད་འོང་དགོཔ་དེ་ ཚོགས་ཆུང་གི་ཚུལ་མཐུན་བྱ་སྒོའི་དོན་ལུ་ གལ་ཆེ་དྲག་

ཅིག་ཨིན།

༩. ལམ་སོན་བསར་སྤོད་འབད་མི་འདི་གིས་ ཚོགས་ཆུང་ཚུ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་བྱ་སྒོ་

འཐབ་ནི་ལུ་ ཕན་གྲོགས་འབད་འོང་།

ལེའུ་༣པ།

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རིང་ལུགས་ནང་ ཚོགས་ཆུང་ཁག་ཆེ་བའི་གནད་ཁུངས།

༡༠. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཚུ་ སྤྱི་ཚོགས་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ སོག་ཤིང་ངོ་མ་ཅིག་འབད་ ཆ་

གནས་བཞགཔ་ཨིན། འཛམ་གླིང་ནང་ ཁྲིམས་ཀྱི་གྲོས་འཆར་ཚུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་

ནི་དང་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ལུ་ ཁྱབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ དམིགས་

བསལ་གྱི་གནད་དོན་ཅིག་གི་སྐོར་ ལྷན་ཞུགས་རྩོད་གླེང་ གྲ་སྒྲིག་གི་དོན་ལུ་ ཐབས་

ལམ་གཙོ་བོ་གཅིག་འབད་ གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག།

༡༡. སྤྱི་ཚོགས་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ ཚོགས་ཆུང་གི་དབྱེ་ཁག་མ་འདྲཝ་ མང་རབས་ཅིག་

གཞི་བཙུགས་ གནང་སོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ ཁྲིམས་བཟོའི་ལས་དོན་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་

ལས་ གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་དང་ དམིགས་བསལ་གནད་དོན་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ 
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 with a specific mission and joint committees, combining 
Members of the two Houses of the Parliament.

12. A Parliamentary Committee is an essential element in a 
well-functioning Parliament because it gives its Members 
the chance to involve themselves deeper into a specific 
issue, and to prepare for the final debate in the plenary. In 
fact, the Members of a committee have the opportunity to 
profoundly scrutinize legislative proposals, to invite experts 
to give further explanations and to connect to interest 
groups within the population. They can also reach out to the 
citizens by organising field visits and receiving delegations 
from civil society organizations.

13. Committees usually send their findings to the plenary in 
the form of a report, to be discussed for a final conclusion. 
When a committee sends a report that outlines the main 
issues at stake and/or gives possible indications for a 
solution to be made, it saves precious time for the plenary 
session. Otherwise, the discussion during plenary sessions 
can be lengthy and repetitive of the deliberations that were 
supposed to have been finalized within the Committee.
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གནས་སྐབས་ཅིག་གི་དོན་ལས་ གཞི་བཙུགས་གནང་མི་ སྐབས་ཐོག་ཚོགས་ཆུང་ དེ་

ལས་ ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཆ་ར་ལས་ འཐུས་མི་ཚུ་ཡོད་པའི་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་

ཚུ་ཨིན། 

༡༢. ཚོགས་ཆུང་གང་རུང་ནང་ འཐུས་མི་འབད་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་མི་གིས་ འཐུས་མི་ཚུ་

ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་གནད་དོན་ཅིག་ནང་ གཏིང་ཟབ་ཀྱི་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ནི་

དང་ ལྷན་ཞུགས་ཀྱི་རྩོད་གླེང་མཐའ་བཅད་ནང་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་ ལེགས་

ཤོམ་ཐོབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་དེ་ ཚུལ་མཐུན་བྱ་རིམ་ཐོག་ཡོད་མི་ 

སྤྱི་ཚོགས་ནང་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན། ངེས་བདེན་དུ་ ཚོགས་ཆུང་

གི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་གྲོས་འཆར་ཚུ་ལུ་ མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་

དང་ གསལ་བཤད་ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལས་ མཁས་མཆོག་ཚུ་ལུ་ འདྲི་དཔྱད་འབད་ནི་ 

དེ་ལས་ ཕན་ཁྱད་ལྡན་པའི་མི་སྡེ་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཚུགས་པའི་ གོ་སྐབས་ཚུ་

ཐོབ་ཨིན། དེ་གིས་མ་ཚད་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ས་ཁོངས་ནང་བལྟ་སྐོར་མཛད་ཐོག་

ལས་དང་ ཞི་བའི་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཚུ་ལས་ འཐུས་ཚབ་ཚུ་ མགྲོན་འབོད་མཛད་

ཐོག་ལས་ མི་དམངས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ ཁྱབ་ཚུགསཔ་མཛད་དགོ།

༡༣. རྒྱུན་སོལ་དུ་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ རང་སོའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ མཐའ་བཅད་

མཇུག་བསྡུའི་དོན་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་གནང་ནིའི་དོན་ལས་ སྙན་ཞུའི་ཡིག་ཆ་ཅིག་འབད་ 

ལྷན་ཞུགས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ བཙུགསཔ་ཨིན། ཚོགས་ཆུང་གིས་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མིའི་ནང་ 

ཐག་བཅད་དགོ་མི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་ ཡང་ན་ དཀང་ངལ་དེ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལས་ 

འོས་འཚམས་ལྡན་པའི་བརྡ་སོན་ཚུ་ འཁོད་ཡོད་མི་གིས་ ལྷན་ཞུགས་རྩོད་གླེང་ནང་ 

དུས་ཚོད་ཆུད་ཟད་ལས་ བཀག་ཚུགས་པའི་ཕན་ཁྱད་ཡོད། དེ་མིན་ ལྷན་ཞུགས་རྩོད་

གླེང་གི་ཚོགས་རིམ་དེ་ དུས་ཚོད་ཡུན་རིངམོ་འགོར་བའི་ཁར་ ཚོགས་ཆུང་ནང་འཁོད་
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14. Committee activities should be considered as an integral part 
of the parliamentary work, and are generally rewarding for 
Members of Parliament as they give them the opportunity 
to make use of their specific knowledge of a certain domain 
as well as to develop new expertise in this area. Members 
also have the chance to make themselves known as the 
spokesperson for a specific theme when being active in a 
Committee and to become an influential participant in the 
debate. 

CHaPteR 4
FunCtionS anD taSKS oF PaRliamentaRY 

CommitteeS 

Functions of Parliamentary Committees 
15. “Committees shall deliberate, inquire, investigate, review, 

recommend, legislate and draw attention to any important 
matter of national importance to the Speaker and the 
House and give advice for matters connected therewith and 
incidental thereto” (Section 310 of RoP of NA of Bhutan 
2014).
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ལུ་ མཐའ་བཅད་ཚུགས་པའི་གནད་དོན་ཐོག་ གྲོས་བསྡུར་བསྐྱར་ཟོས་ཀྱི་སྐྱོན་ཆ་ཚུ་

བྱུངམ་ཨིན།

༡༤. ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་སྣ་ཚུ་ཡང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱག་ལཱའི་ཆ་ཤས་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་

ཨིན་པའི་ བརྩི་འཇོག་མཛད་དགོཔ་དང་ སྤྱིར་བཏང་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུའི་

དོན་ལས་ ངེས་ཅན་གྱི་ལས་དོན་ གང་རུང་གི་དོན་ལུ་ རང་སོའི་དམིགས་བསལ་གྱི་

མཁྱེན་རབ་ ལཱ་བཀོལ་ནི་དང་ ལས་དོན་འདི་གི་དོན་ལས་ མཁས་རིག་གསརཔ་ 

སོལ་གཏོད་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་ཐོབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ལེགས་སྐྱེས་བཟང་པོ་ཅིག་ཡང་

ཨིན། དེ་གིས་མ་ཚད་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཚོགས་ཆུང་ནང་ འཇོན་ཐངས་ཅན་འབད་ 

འབྲེལ་གཏོགས་མཛད་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་བརྗོད་དོན་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ 

མགྲིན་ཚབ་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་པའི་ སྙན་གྲགས་གསལ་སོན་དང་ རྩོད་བསྡུར་ནང་ 

དབང་ནུས་ཆེ་བའི་གྲལ་གཏོགས་པ་ཅིག་ལུ་ འགྱུར་ཚུགས་པའི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཚུ་

ཡོད།

ལེའུ་༤པ།

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཕྱག་འགན།

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཕྱག་འགན།

༡༥. “ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཚོགས་དཔོན་དང་ ཚོགས་ཁང་ལུ་སྙན་སྒྲོན་ལྷོད་མི་ རྒྱལ་ཡོངས་

ལུ་ཕན་པའི་གནད་དོན་གང་རུང་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་དང་ འདྲི་རྩོད་ དབྱེ་ཞིབ་ བསྐྱར་

ཞིབ་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ནི་ ཁྲིམས་བརྩམ་ནི་ དྲན་གསལ་འབད་ནིའི་ཁར་ དེ་གི་

ཞོར་ལས་བྱུང་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ བསླབ་སོན་བྱིན་ཆོག།” (འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་འདུའི་བྱ་བའི་གནད་སྤོད་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༣༡༠།
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16. The functions and tasks of the parliamentary committees 
can be divided in three areas:
a. Legislative functions
b. Parliamentary oversight functions
c. Representative functions

legislative functions within the naB
17. The House refers a Bill generally to the relevant Committee 

after the general principles of the Bill have been discussed 
in the second reading. 

18. The Committee discusses the details of the Bill but not its 
merits. It examines the different sections of the Bill and can 
present amendments to it. The results are presented before 
the House in the form of a report.

19. During the examination, Committees can ask government 
representatives to come to the parliament and clarify certain 
elements of the proposal.

20. They can also ask Civil Society Organizations and interest 
groups to send in their comments or ask experts to share 
their expertise.
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༡༦. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཕྱག་འགན་ཚུ་ དབྱེ་ཁག་གསུམ་ལུ་ ཕྱེ་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་།

ཀ༽ ཁྲིམས་བཟོའི་ཕྱག་འགན།

ཁ༽ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནན་ཞིབ་ཕྱག་འགན།

ག༽ ངོ་ཚབ་ཀྱི་ཕྱག་འགན།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ནང་ ཁྲིམས་བཟོའི་ཕྱག་འགན།

༡༧. སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཚོགས་ཁང་གིས་ དཔྱད་ཡིག་ཅིག་ ལྷག་ཐེངས་གཉིས་པའི་ནང་ སྤྱིར་

བཏང་གཞི་རྩ་ཚུ་ གྲོས་བསྡུར་གནང་བའི་ཤུལ་ལུ་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ 

གནངམ་ཨིན།

༡༨. ཚོགས་ཆུང་གིས་ དཔྱད་ཡིག་གི་སྤུས་ཚད་ཐོག་མེན་པར་ གནད་དོན་ཁ་གསལ་གུ་ 

གྲོས་བསྡུར་གནངམ་ཨིན། ཚོགས་ཆུང་གིས་ དཔྱད་ཡིག་གི་དོན་ཚན་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལུ་ 

བདེན་དཔྱད་མཛད་ཞིནམ་ལས་ འཕྲི་སྣོན་འབད་དགོཔ་ཚུ་ གསལ་སོན་འབད་དེ་ 

གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཅིག་ ཚོགས་ཁང་ནང་ཕུལཝ་ཨིན།

༡༩. ཚོགས་ཆུང་གིས་ དཔྱད་ཡིག་བདེན་དཔྱད་སྐབས་ གཞུང་གི་ངོ་ཚབ་ཚུ་ ཚོགས་ཆུང་

ནང་འབོ་ཐོག་ལས་ གྲོས་འཆར་གྱི་གནད་དོན་ངེས་ཅན་ཚུ་ དོགས་སེལ་ཞུ་དགོ་པའི་

བཀའ་རྒྱ་གནང་ཆོག།

༢༠. ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་དང་ ཁེ་གྱོང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ཡང་ 

དཔྱད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་ རང་སོའི་འཆར་སྣང་གི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ ཕུལ་དགོ་པའི་

བཀའ་གནང་ཆོག་ནི་ ཡང་ན་ མཁས་མཆོག་ཚུ་ལུ་ཡང་ རང་སོའི་ཁྱད་རིག་ཚུ་ བརྗེ་

སོར་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཆོག།
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21. The content of the report of the Committee will make the 
discussion in third reading more efficient and effective, 
as the details will have been handled in the Committee 
procedure. The main issues and the big lines of the Bill are 
discussed in the third reading.

legislative functions within the nCB
22. The House sends bills to a Committee for scrutiny.

23. The Committee may decide to organise consultative 
meetings with relevant officials and agencies.

24. The Committee sends a report with recommendations to the 
House.

Parliamentary oversight functions
25. The oversight function of Committees focusses on controlling 

the government policies in the area of competence of the 
respective Committees. For example the Environment and 
Urban Development Committee should concentrate its 
oversight activities in controlling government action where 
environmental issues are at stake. 
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༢༡. དཔྱད་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ཚུ་ ཚོགས་ཆུང་གི་བྱ་རིམ་ནང་ མཐིལ་ཕྱིན་འབད་ འབྲེལ་

སྤོད་མཛད་པ་ལས་བརྟེན་ ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཞུའི་བརྗོད་དོན་གྱིས་ ལྷག་ཐེངས་

གསུམ་པའི་ནང་ གནད་དོན་ཚུ་ ལྷག་པར་དུ་ ཕན་ནུས་ཅན་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་

ཐོག་ གྲོས་བསྡུར་གནང་ཚུགསཔ་བཟོཝ་ཨིན། ལྷག་ཐེངས་གསུམ་པའི་ནང་ དཔྱད་

ཡིག་གི་རྩ་དོན་གཙོ་ཅན་དང་ དཔྱད་ཡིག་གུ་ གྲོས་བསྡུར་གནངམ་ཨིན།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ནང་ ཁྲིམས་བཟོའི་ཕྱག་འགན།

༢༢. ཚོགས་ཁང་གིས་ དཔྱད་ཡིག་ཅིག་ བརག་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་ཅིག་ལུ་

གནངམ་ཨིན།

༢༣. ཚོགས་ཆུང་གིས་ཐག་བཅད་ཐོག་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་འགོ་དཔོན་དང་ ལས་སྡེ་ཚུ་དང་

གཅིག་ཁར་ གྲོས་སོན་ཞལ་འཛོམས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཆོག།

༢༤. ཚོགས་ཆུང་གིས་ གྲོས་འདེབས་དང་བཅས་པའི་སྙན་ཞུ་ཅིག་ ཚོགས་ཁང་ལུ་ཕུལཝ་

ཨིན།

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནན་ཞིབ་ཕྱག་འགན།

༢༥. ཚོགས་ཆུང་གི་ནན་ཞིབ་ཀྱི་ཕྱག་འགན་ངོ་མ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་ཆུང་སོ་སོའི་ དབང་

ཁྱབ་ནང་ཚུད་པའི་ལས་དོན་ཚུ་ནང་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ དམ་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ 

གཙོ་བོར་བཏོན་དགོ། དཔེར་ན་ མཐའ་འཁོར་དང་ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་ཚོགས་ཆུང་

བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ འདི་གི་ནན་ཞིབ་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ མཐའ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་

གནད་དོན་རྒྱ་ཆེ་ས་ལུ་ གཞུང་གི་མཛད་སྒོ་ཚུ་ དམ་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ ཤུགས་བཏོན་

དགོཔ་ཨིན།
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26. The Committee is supposed to be proactive in its oversight 
activities and has a number of tools at its disposal. These 
tools are further elaborated in Chapter 8 of this manual. 

27. The Committee should draw the attention of the Leadership 
and the other Members of the House when it detects certain 
developments that it considers alarming or important. This 
can result in a call for Attention or a Resolution in which 
the Government or a Minister is being asked to take notice 
of a certain situation and to address an issue of wider public 
interest.

 
Representative functions
28. Members of Parliament are the highest representatives of 

the people. They have been chosen to represent the interest 
and to fulfil the aspirations of the People of Bhutan. 

29. This representative task never stops during the whole 
parliamentary period. 

30. Committees are an instrument for Members of Parliament 
to realize their representative tasks and to implement their 
representative functions, through examining issues that are 
at stake, through inviting Civil Society Organizations to 
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༢༦. ངེས་བདེན་དུ་ ཚོགས་ཆུང་འདི་ རང་སོའི་ནན་ཞིབ་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ནང་ སྔ་གོང་དང་

ལེན་ཐོག་ གནས་དགོ་པའི་ཁར་ རང་སོའི་ནན་ཞིབ་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལས་ ཐབས་

ལམ་མང་རབས་ཅིག་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ ལག་དེབ་འདི་གི་ལེའུ་༨ པའི་ནང་ རྒྱས་ཤིང་

རྒྱསཔ་འབད་ བཀོད་དེ་ཡོད།

༢༧. ཚོགས་ཆུང་གི་ཐུགས་ཁ་ལུ་ ཉེན་ཁ་ཆེ་དྲགས་ ཡང་ན་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་ ངེས་ཅན་

གྱི་འགྱུར་བ་འགའ་ཞིག་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཚེ་ དབུ་ཁྲིདཔ་དང་ ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་

ཚུ་ལུ་ དྲན་གསལ་ཞུ་དགོ། འདི་གིས་ གཞུང་ ཡང་ན་ བོན་པོ་ཅིག་ལུ་ གནས་

སངས་ངེས་ཅན་འགའ་ཞིག་དང་ མི་མང་གི་མཐའ་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ རྒྱ་

ཆེ་དྲགས་ཚུ་ སེལ་ཐབས་མཛད་དགོ་པའི་ དྲན་བསྐུལ་ཞུ་སོལ་ཡོད་པའི་ དྲན་སྐུལ་ 

ཡང་ན་ གྲོས་ཆོད་ཀྱི་ཚོགས་རིམ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཚུགས།

ངོ་ཚབ་ཀྱི་ཕྱག་འགན།

༢༨. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་ མི་སེར་གྱི་དོན་ལས་ ཆེས་མཐོ་བའི་ངོ་ཚབ་ཅིག་ཨིན། 

འཐུས་མི་ཚུ་ མི་སེར་གྱི་རེ་འདོད་བཀང་ནི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དོན་འགྲུབ་ནིའི་

དོན་ལུ་ གདམ་འཐུ་འབད་འབདཝ་ཨིན།

༢༩. ངོ་ཚབ་ཀྱི་ཕྱག་འགན་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཡུན་ མ་ཚང་གི་རིང་ མཚམས་འཇོག་

འབད་ནི་མེད།

༣༠. ཚོགས་ཆུང་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ངོ་ཚབ་ཀྱི་ཕྱག་འགན་ཚུ་ 

འགྲུབ་ནི་དང་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ བདེན་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་ལས་དང་། ཁོང་

གི་ཚ་གྱང་ཚུ་ ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལས་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཚུ་ མགྲོན་འབོད་མཛད་

ཐོག་ལས། དེ་ལས་ ས་ཁོངས་བལྟ་སྐོར་གྱི་སྐབས་ མི་སེར་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་
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 bring in their concerns, through contacts with the population 
during field visits and through forwarding its preoccupations 
in debates with the Government.

CHaPteR 5
DiFFeRent tYPeS oF PaRliamentaRY 

CommitteeS

types of Parliamentary Committees
31. The Parliament establishes different Committees to perform 

the functions of the Parliament in a more effective manner.

32. Every Committee works in accordance with its Terms 
of Reference or for such matters as the Speaker or the 
Chairperson and the respective Houses of the Parliament 
may direct from time to time.

33. The Parliament of Bhutan establishes three types of 
committees with specific mandates and tenures. They are:
a. Standing Committees
b. Joint Committees
c. Select or Ad-hoc or Special Committees

34. Different types of the Parliamentary Committees are 
articulated below.    
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བ་མཛད་ཐོག་ལས་དང་། འདི་གི་སྔོན་འཆར་ཚུ་ གཞུང་དང་གཅིག་ཁར་ རྩོད་འགྲན་

གྱི་ཐོག་ལས་ རང་སོའི་ངོ་ཚབ་ཀྱི་ལས་འགན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་

ཆ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན།

ལེའུ་༥ པ།

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ ཚོགས་ཆུང་གི་དབྱེ་ཁག་མ་འདྲཝ་ཚུ།

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གི་དབྱེ་བ།

༣༡. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱག་འགན་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་ཐོག་ འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་གི་

དབྱེ་ཁག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་གནངམ་ཨིན།

༣༢. ཚོགས་ཆུང་རེ་རེ་བཞིན་གྱིས་ རང་སོའི་འགན་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡང་ན་ དུས་དང་

དུས་སུ་ཚོགས་དཔོན་ ཡང་ན་ ཁྲི་འཛིན་དང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་ཁང་སོ་

སོའི་ བཀའ་ཁྱབ་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གནད་དོན་ཅིག་གུ་ ཕྱག་ལཱ་གནངམ་ཨིན།

༣༣. འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ དམིགས་བསལ་གྱི་འགན་དབང་དང་གནས་ཡུན་ཐོག་ 

ཚོགས་ཆུང་ཁག་གསུམ་ གཞི་བཙུགས་གནང་སོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་།

ཀ༽ གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་།

ཁ༽ མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་།

ག༽ གདམ་ཁ་ ཡང་ན་ སྐབས་ཐོག་ ཡང་ན་ དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆུང་།

༣༤. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འོག་ལུ་ཁ་གསལ་ བཀོད་དེ་ཡོད།
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Standing committees
35. A Standing committee is a permanent and regular committee 

consisting of elected or appointed Members of Parliament. 

36. It is constituted from time to time according to the provisions 
of an Act or Rules of Procedure of Parliament. 

37. Standing Committees are the main bodies through which 
almost all the Parliament’s legislative, oversight and 
representative functions are carried out on behalf of the 
Parliament.

38. Both the Houses of the Parliament have similar Standing 
Committee structures with a few exceptions, which will be 
articulated under appropriate sections.

39. Their appointment, terms of office, functions and procedures 
of conducting business are also broadly similar.

40. The Houses of the Parliament constitute the Standing 
Committees of their respective House at the beginning of 
their parliamentary tenure.
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གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་།

༣༥. བཙག་འཐུ་གྲུབ་མི་ ཡང་ན་ བསྐོ་བཞག་གནང་མི་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་ཡོད་

པའི་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་དེ་ གཏན་འཇགས་དང་ རྒྱུན་གནས་ཀྱི་ཚོགས་

ཆུང་ཅིག་ཨིན།

༣༦. ཚོགས་ཆུང་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ཡང་ན་ བྱ་བའི་གནད་སྤོད་ཀྱི་དགོངས་

དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ དུས་དང་དུས་སུ་ གཞི་བཙུགས་གནངམ་ཨིན།

༣༧. གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་དོན་དང་ 

ནན་ཞིབ་ དེ་ལས་ ངོ་ཚབ་ཀྱི་ལས་འགན་ཆ་མཉམ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ འདུས་

ཚོགས་གཙོ་ཅན་ཅིག་ཨིན།

༣༨. ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་གནད་ དག་པ་ཅིག་གི་ཁྱད་པར་མ་

གཏོགས་ གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་གི་གཞི་བཀོད་ཆ་མཉམ་ གཅིག་མཚུངས་ཐོག་

ཡོད་མི་ཚུ་ དོན་ཚན་གྱི་འོས་འཚམས་དང་འཁྲིལ་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་འབད་བཀོད་དེ་

ཡོད།

༣༩. ཚོགས་ཁང་དེ་གཉིས་ཀྱི་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་ བསྐོ་བཞག་གི་རྣམ་

གཞག་དང་ ཡིག་ཚང་གི་གནས་ཡུན་ དེ་ལས་ ཕྱག་འགན་དང་ བྱ་སྒོ་འཐབ་ཐངས་

ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ཡང་ གཅིག་མཚུངས་སྦེ་ཡོད།

༤༠. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ ཚོགས་ཁང་རང་སོའི་ གཏན་འཇགས་

ཚོགས་ཆུང་ཚུ་ རང་སོའི་ གནས་ཡུན་ འགོ་བཙུགས་པའི་བསྒང་ལས་ར་ གཞི་

བཙུགས་གནངམ་ཨིན།
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41. The number of Standing Committees constituted by each 
House may vary from one Parliamentary term to the other 
depending on the decision of the Parliament in tenure. 

42. Only the Public Accounts Committee is a Joint Committee 
mandated by the Constitution and is constituted with five 
Members of Parliament of which three (two from the 
Ruling Party and one from the Opposition Party) are from 
the National Assembly of Bhutan and two from the National 
Council of Bhutan. 

General mandate of Parliamentary Committees
43. Generally, all the Parliamentary Standing Committees 

are mandated to carry out the following functions of the 
Parliament:
a. Review, inquire and investigate any matter that is 

brought to the notice of the Committee;

b. Interact with relevant national, regional and 
international organisations and stakeholders;

c. Review and report to the relevant House on the status 
of implementation of the resolutions related to their 
respective area of concern by the Government and 
other relevant agencies; and,

d. Carry out any other issues related to their respective 
area of concern or beyond (mainly for the Committees 
of the National Council since any Committee may be 
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༤༡. ཚོགས་ཁང་རེ་རེའི་ གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྱངས་ཁ་ ངེས་ཏིག་གི་ཐད་ 

གནས་ཡུན་ཐོག་ཡོད་པའི་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་

ཡུན་ གཅིག་ལས་གཅིག་གི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ཞུགསཔ་ཨིན། 

༤༢. དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་རྐྱངམ་གཅིག་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་ལས་ འགན་སྤོད་གནང་

བའི་ མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་ཨིནམ་ད་ ཚོགས་ཆུང་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་

འདུ་ལས་ འཐུས་མི་གསུམ་ (གཞུང་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ལས་འཐུས་མི་གཉིས་དང་ ལྡོག་

ཕྱོགས་ཚོགས་པ་ལས་འཐུས་མི་གཅིག)དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་ལས་ འཐུས་མི་

གཉིས་འབདཝ་ད་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ལྔ་བཅས་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཚུ་གི་སྤྱིར་བཏང་འགན་དབང་།

༤༣. སྤྱིར་བཏང་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་ཆ་མཉམ་ལུ་ གཤམ་གསལ་

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱག་འགན་ཚུ་ སྒྲུབ་དགོ་པའི་འགན་དབང་ གནང་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་།

 ཀ༽ ཚོགས་ཆུང་ལུ་ སྙན་སྒྲོན་ལྷོད་མི་གནད་དོན་གང་རུང་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ དྲི་རྩད་    

ཞིབ་དཔྱད་མཛད་ནི།

ཁ༽ འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཡོངས་དང་ ལུང་ཕྱོགས་ དེ་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་ཚོགས་དང་ 

ཁེ་གྱོང་ཅན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་མཛད་ནི།

ག༽ གཞུང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་གིས་ ཐུགས་འཁུར་བཞེས་

པའི་ ལས་དོན་ཁག་སོ་སོ་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ 

ལག་ལེན་གྱི་གནས་སངས་སྐོར་ འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་ཁང་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།

ང་༽ འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་ཁང་གིས་ འགན་སྤོད་གནང་བའི་ ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བའི་ 

འབྲེལ་ཡོད་ལས་དོན་ཁག་སོ་སོ་ ཡང་ན་ ཚོགས་ཆུང་གི་འགན་དབང་ལས་ 

ལྷག་པའི་གནད་དོན་གང་རུང་ (སྤྱིར་བཏང་གིས་ ཚོགས་ཆུང་ག་འབད་རུང་ 
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 required to review any Bill or issue that may be 
beyond the Committee’s mandate) referred to by the 
relevant House and submit its findings, opinions and 
recommendations to the House.

General aspects for all Committees

Gender equality
44. Gender is multi-dimensional so all Committees and 

Members are involved in promoting gender equality 
measures.

45. Committees can  contribute to gender equality by:
a. Asking the National Commission for Women and 

Children (NCWC) and women organisations or 
other relevant CSO’s to send in their comments and 
suggestions when legislative proposals are under 
discussion;

b. Inviting the NCWC and women organisations or other 
relevant CSO’s to participate in hearings or round 
tables; and,
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ཚོགས་ཆུང་རང་སོའི་འགན་དབང་ལས་ལྷག་པའི་ དཔྱད་ཡིག་ ཡང་ན་ གནད་

དོན་གང་རུང་ བསྐྱར་ཞིབ་མཛད་དགོཔ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ གཙོ་བོ་རྒྱལ་

ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཆུང་གི་དོན་ལུ་) འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ དེ་གི་

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་དང་ ཐུགས་འཆར་ དེ་ལས་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་ 

ཚོགས་ཁང་ལུ་ཕུལ་ནི།

ཚོགས་ཆུང་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་ལས་ སྤྱིར་བཏང་གི་ཁྱད་ཆོས།

ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ།

༤༤. ཚོགས་ཆུང་དང་ འཐུས་མི་ཆ་མཉམ་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐབས་བྱུས་ ཡར་

དྲག་ནང་ འབྲེལ་གཏོགས་མཛད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ནང་ ཕོ་

མོའི་གྱངས་ཁ་སྣ་འདུས་ཐོག་འོང་དགོཔ་ཨིན།

༤༥. ཚོགས་ཆུང་ཚུ་གིས་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་འདྲ་མཉམ་ལུ་ ཕན་གྲོགས་མཛད་པའི་ཐབས་ལམ་

ཚུ་ཡང་།

ཀ༽ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འཆར་ཚུ་ གྲོས་བསྡུར་གནང་བའི་སྐབས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་

སྲུ་དང་ཨ་ལོའི་ལྷན་ཚོགས་དང་ ཨམ་སྲུའི་ལས་ཚོགས་ ཡང་ན་ འབྲེལ་བ་

ཡོད་པའི་ཞི་བའི་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་གཞན་ཚུ་ལུ་ རང་སོའི་བསམ་འཆར་དང་ 

གྲོས་འཆར་ཚུ་ གཏང་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་དགོ།

ཁ༽ རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོའི་ལྷན་ཚོགས་དང་ ཨམ་སྲུའི་ལས་ཚོགས་ ཡང་

ན་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཞི་བའི་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་གཞན་ཚུ་ སྙན་གསན་ 

ཡང་ན་ འདྲ་མཉམ་དབང་ཚད་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ནང་ གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་དོན་

ལས་ མགྲོན་འབོད་མཛད་དགོ།
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c. Pay attention to gender budgeting when debating the 
government budget.

Youth and Vulnerable Groups
46. When discussing legislative proposals, Committees and its 

Members should pay attention to defending and improving 
the position of youth and vulnerable groups in the society, 
in particular by stimulating education and employment 
opportunities.

Sustainable Development Goals
47. The United Nations have formulated on 25 September 

2015 seventeen Sustainable Development Goals (SDG’s) 
to end poverty, protect the planet and ensure prosperity 
and wellbeing for all. Each goal has special targets to be 
achieved over the period until 2030. These SDG’s are 
closely linked to the targets of the Gross National Happiness 
Index, and oversight of these objectives is one of the tasks 
of the Parliament and its Committees. 

48. The Committees can actively oversee the implementation 
of these SDG’s by integrating the relevant elements from 
the SDG’s in the activities of the Committee by:
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ག༽ གཞུང་གི་འཆར་དངུལ་སྐོར་ རྩོད་འགྲན་གནང་པའི་སྐབས་ ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་

དང་འབྲེལ་བའི་འཆར་དངུལ་བཞག་ཐབས་ཀྱི་ ཐུགས་དྲན་བསྟེན་དགོ།

ན་གཞོན་དང་ ཉེན་ཅན་སྡེ་ཚན།

༤༦. ཚོགས་ཆུང་དང་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་འཆར་ཚུ་ལུ་ གསུང་གྲོས་གནང་

བའི་སྐབས་ ན་གཞོན་དང་ཉེན་ཅན་སྡེ་ཚན་ཚུ་ སྲུང་སྐྱོབ་དང་ གནས་སངས་ཡར་དྲག་ 

དམིགས་བསལ་དུ་ ཤེས་རིག་དང་ ལཱ་གཡོག་གོ་སྐབས་ཚུ་ལུ་ གཙོ་ཤུགས་བཏོན་ཏེ་ 

ཐུགས་དྲན་བསྟེན་དགོ།

ཡུན་བརན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ།

༤༧. འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ཟ་༩ པའི་ཚེས་༢༥ ལུ་ དབུལ་ཕོངས་རྩ་

མེད་དང་ འཛམ་གླིང་སྲུང་སྐྱོབ་ དེ་ལས་ ཆ་མཉམ་ལུ་ ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་ ངེས་

གཏན་གྱི་དོན་ལས་ ཡུན་བརན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་བཅུ་བདུན་ སྒྲིག་བཀོད་

འབད་ནུག། དམིགས་ཡུལ་རེ་རེ་ལུ་ ༢༠༣༠ ཀྱི་ནང་འཁོད་ འགྲུབ་དགོ་པའི་དམིགས་

བསལ་གྱི་དམིགས་གཏད་རེ་བཀོད་དེ་འདུག། ཡུན་བརན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་

ཚུ་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་དང་ འབྲེལ་

གནད་སོམ་ཡོདཔ་ལས་ དམིགས་གཏད་དེ་ཚུའི་ནན་ཞིབ་འདི་ཡང་ སྤྱི་ཚོགས་དང་ དེ་

གི་ཚོགས་ཆུང་ཚུའི་ ཕྱག་འགན་ཅིག་ཨིན།

༤༨. ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཡུན་བརན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ནང་ལས་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་

གནད་དོན་ཚུ་ ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་སྣ་ཚུ་དང་ འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་ཐོག་ལས་ ཡུན་

བརན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ལག་ལེན་ནང་ འོག་གི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ འཇོན་

ཐངས་ཅན་འབད་ ཞིབ་རོག་གནང་ཆོག་ནི་འདི་ཡང་།
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a. Asking the Government on a regular basis to report on 
the progress on the SDG’s;

b. Referring to the SDG’s when examining legislation 
that has a connection to one or more of the 17 SDG’s; 
and,

c. Creating greater awareness of the SDG’s by mentioning 
them in public events or during field visits. 

49. The Oversight Manual also gives indications of how to link 
oversight to the Sustainable Development Goals.

Standing Committees of the national assembly of Bhutan 
and their mandates
50. The National Assembly of Bhutan had fourteen Standing 

Committees during the First Parliament. However, during 
the Second Parliament, the National Assembly decided to 
maintain only the following ten Standing Committees:
a. Legislative Committee;

b. Foreign Relations Committee;

c. Social and Cultural Committee;

d. Human Rights Committee;

e. Good Governance Committee;
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ཀ༽ གཞུང་ལུ་ ཡུན་བརན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ཚུའི་ མདུན་སྐྱོད་རིམ་འབྲས་

ཀྱི་སྐོར་ སྙན་ཞུ་མ་ཆད་པར་ གསལ་སོན་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་འབད་ནི།

ཁ༽  ཡུན་བརན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་བཅུ་བདུན་ལས་ གཅིག་ ཡང་ན་ དེ་

ལས་མང་བ་དང་ འབྲེལ་གནད་ཡོད་པའི་ ཁྲིམས་དོན་ཅིག་ བདེན་དཔྱད་

གནང་བའི་སྐབས་ ཡུན་བརན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ལུ་ འབྲེལ་

གཏུགས་མཛད་ནི།

ག༽ ཡུན་བརན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ མི་མང་དུས་སོན་ ཡང་ན་ ས་ཁོངས་

བལྟ་སྐོར་གྱི་སྐབས་ གསལ་སོན་མཛད་ཐོག་ལས་ དམིགས་ཡུལ་དེ་ཚུའི་སྐོར་ 

གོ་བརྡ་རྒྱ་ཆེཝ་འབད་སྤེལ་ནི།

༤༩. ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ནང་ཡང་ ནན་ཞིབ་དེ་ ཡུན་བརན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་དང་ 

འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ གསལ་སོན་འབད་དེ་འདུག།

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་དང་ དེའི་འགན་དབང་།

༥༠. སྤྱི་ཚོགས་དང་པའི་སྐབས་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ནང་ གཏན་འཇགས་

ཚོགས་ཆུང་ བཅུ་བཞི་སོད་ནུག། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཚོགས་གཉིས་པའི་སྐབས་ གཤམ་

འཁོད་གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་ བཅུ་ཐམ་རྐྱངམ་གཅིག་ རྒྱུན་འཛིན་མཛད་ནི་འབད་ 

ཐག་བཅད་གནང་ནུག།

ཀ༽ ཁྲིམས་དོན་ཚོགས་ཆུང་།

ཁ༽ ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་།

ག༽ མི་སྡེ་དང་ལམ་སོལ་ཚོགས་ཆུང་།

ང་༽ འགྲོ་བ་མིའི་དབང་ཆ་ཚོགས་ཆུང་།

ཅ༽ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་ཆུང་།
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f. Environment and Urban Development Committee;

g. Women, Children and Youth Committee;

h. Economic and Private Sector Development  Committee;

i. House Committee; and,

j. Finance Committee.

51. Specific mandates of each Standing Committee of the 
National Assembly are given in detail in the Rules of 
Procedure of the National Assembly of Bhutan 2014 while 
those of the Finance Committee are given in the Rules 
of Procedure (amendment) of the National Assembly of 
Bhutan 2015.  

Standing Committees of the national Council of Bhutan and 
their mandates
52. The National Council of Bhutan initially established 

seven Committees during the First Parliament. However, 
during the second Parliament, it dissolved the National 
Security Committee. Nevertheless, the National Council 
of the Second Parliament established the Foreign Relations 
Committee as an additional committee. Thus, the seven 
Committees of the House are:
a. House Committee;

b. Legislative Committee;

c. Economic Affairs Committee;

d. Social and Cultural Affairs Committee;
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ཆ༽ མཐའ་འཁོར་དང་ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་ཚོགས་ཆུང་།

ཇ༽ ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོ་ ན་གཞོན་ཚོགས་ཆུང་།

ཉ༽ དཔལ་འབྱོར་དང་ སྒེར་སྡེ་གོང་འཕེལ་ཚོགས་ཆུང་།

ཏ༽ ནང་འཁོད་ཚོགས་ཆུང་།

ཐ༽ དངུལ་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་།

༥༡. རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་ རེ་རེ་བཞིན་གྱི་དམིགས་

བསལ་འགན་དབང་ཚུ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་བྱ་བའི་གནད་སྤོད་ 

༢༠༡༤ཅན་མའི་ནང་ ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ད་ དངུལ་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་འགན་

དབང་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ བྱ་བའི་གནད་སྤོད(འཕྲི་སྣོན་) ༢༠༡༥ ཅན་མའི་

ནང་བཀོད་དེ་འདུག།

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་དང་ དེ་གི་འགན་དབང་།

༥༢. སྤྱི་ཚོགས་དང་པའི་སྐབས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གིས་ འགོ་ཐོག་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་

བདུན་ གཞི་བཙུགས་གནང་ནུག། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཚོགས་གཉིས་སྐབས་ རྒྱལ་ཡོངས་

བདེ་སྲུང་ཚོགས་ཆུང་དེ་ ཧྲམ་བཏང་ནུག། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཚོགས་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཕྱེ་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཟེར་ ཚོགས་ཆུང་ཁ་སྐོང་གཅིག་ གཞི་

བཙུགས་གནང་ནུག། དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཆུང་བདུན་

ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་།

ཀ༽ ནང་འཁོད་ཚོགས་ཆུང་།

ཁ༽ ཁྲིམས་དོན་ཚོགས་ཆུང་།

ག༽ དཔལ་འབྱོར་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་།

ང་༽ མི་སྡེ་དང་ལམ་སོལ་ཚོགས་ཆུང་།
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e. Natural Resources and Environment Committee;

f. Good Governance Committee; and,

g. Foreign Relations Committee.

53. Each Committee of the National Council determines and 
establishes its own mandate as soon as the Committees are 
established at the beginning of its parliamentary tenure. 

ad hoc or Select or Special committees
54. An Ad hoc or Select or Special Committee is a committee 

that is constituted for a particular purpose and is dissolved 
after it completes the assigned task.

55. Such a committee is constituted through a Standing Order 
or a Resolution passed by the relevant House or as a Joint 
Committee by the Parliament specifying the Committee’s 
composition, responsibilities, terms of reference and 
powers when any matter or issue cannot be resolved by the 
House or Parliament for want of adequate knowledge.

56. Such a Committee is required to place before the House/
Parliament its opinion and recommendation on the matter/
issue referred to it, and such opinion and recommendation 



སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ། 17

ཅ༽ རང་བཞིན་འཐོན་སྐྱེད་དང་མཐའ་འཁོར་ཚོགས་ཆུང་།

ཆ༽ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་ཆུང་།

ཇ༽ ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་།

༥༣. རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཆུང་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཡུན་ འགོ་

བཙུགས་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་གནངམ་ཅིག་ གང་

མགྱོགས་ཐོག་ ཚོགས་ཆུང་རང་སོའི་འགན་དབང་ཚུ་ གཏན་འབེབས་དང་གཞི་

བཙུགས་གནངམ་ཨིན།

སྐབས་ཐོག་ ཡང་ན་ གདམ་ཁ་ ཡང་ན་ དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆུང་།

༥༤ སྐབས་ཐོག་ ཡང་ན་ གདམ་ཁ་ ཡང་ན་ དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆུང་དེ་ དམིགས་

བསལ་གྱི་དགོས་དོན་ཅིག་ སྒྲུབ་ནིའི་དོན་ལས་ གཞི་བཙུགས་གནང་སྟེ་ འགན་སྤོད་

གནང་མི་ལས་འགན་དེ་ གྲུབ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཧྲམ་བཏང་མི་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་ཨིན།

༥༥ དེ་བཟུམ་མའི་ཚོགས་ཆུང་དེ་ ཚོགས་ཁང་གི་བཀའ་རྒྱ་ཅིག་ ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་

ཚོགས་ཁང་ ཡང་ན་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཚོགས་ཁང་ ཡང་

ན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཤེས་ཡོན་ཁ་སྐོང་གི་དགོས་མཁོ་བྱུང་མི་ལུ་བརྟེན་ གནད་དོན་གང་

རུང་ཅིག་ ཐག་བཅད་མ་ཚུགས་པའི་དུས་སྐབས་བྱུང་ཚེ་ ཚོགས་ཆུང་གི་ སྒྲིག་བཀོད་

དང་འགན་ཁུར་ འགན་ཚད་དང་དབང་ཚད་ཚུ་ ཆེད་དུ་བཀོད་ཐོག་ལས་ ཐག་བཅད་

གནང་བའི་གྲོས་ཆོད་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ གཞི་བཙུགས་གནངམ་ཨིན།

༥༦. དེ་སྦེ་ གཞི་བཙུགས་གནང་མི་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཁོང་ར་ལུ་ གནང་བའི་གནད་དོན་

སྐོར་ བསམ་འཆར་དང་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ ཚོགས་ཁང་ ཡང་ན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྙན་

ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་དང་ དེ་བཟུམ་མའི་ བསམ་འཆར་དང་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ ཚོགས་ཁང་ 
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 is used to guide the House/Parliament in taking the 
appropriate decision. 

Joint committees
57. A Joint Committee is a committee composed of members 

from both Houses which is established by an Act of 
Parliament or by concurrent resolution of both Houses.

58. The only Standing Joint Committee of the Parliament is the 
Public Accounts Committee. The Rules of Procedure of the 
Public Accounts Committee 2015 governs the Committee’s 
establishment, mandates and functions. 

59. The Parliament also constitutes Joint Ad hoc or Select or 
Special Committee as and when required to carry out specific 
functions and present their opinion and recommendation to 
the Joint Sitting of the Parliament to guide the Parliament 
to take decision on a specific disputed matter or issue.    
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ཡང་ན་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ གནད་དོན་དེ་ འོས་འཚམས་ཐོག་ ཐག་བཅད་ནིའི་ནང་ 

ལམ་སོན་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་།

༥༧ མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་ཟེར་མི་འདི་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ཡང་ན་ ཚོགས་

ཁང་གཉིས་ར་ལས་ མགྲིན་དབྱངས་གཅིག་མཐུན་ཐོག་ ཐག་བཅད་གྲུབ་པའི་གཅིག་

མཚུངས་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཆ་ར་ལས་ འཐུས་མི་ཚུ་ཚུད་པའི་ 

ཚོགས་ཆུང་ཅིག་ཨིན།

༥༨ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་ཁོ་ན་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ཨིན། ཚོགས་

ཆུང་ གཞི་བཙུགས་དང་ འགན་དབང་ དེ་ལས་ ཕྱག་འགན་ཚུ་ དམངས་རྩིས་

ཚོགས་ཆུང་གི་བྱ་བའི་གནད་སྤོད་ ༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཐོག་ རྒྱུན་སྐྱོང་མཛད་དགོ།

༥༩ དམིགས་བསལ་གྱི་ཕྱག་འགན་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་དང་ ཁོང་རའི་

བསམ་འཆར་དང་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཡང་ དམིགས་བསལ་རྩོད་རྙོག་ཅན་གྱི་གནད་དོན་

ཅིག་ གྲོས་ཐག་བཅད་ནིའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ལམ་སོན་གྱི་དོན་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་

ཞུགས་ནང་ གསལ་ཞུའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ ནམ་དགོས་མཁོ་བྱུང་མི་དང་བསྟུན་ 

སྐབས་ཐོག་ ཡང་ན་ གདམ་ཁ་ ཡང་ན་ དམིགས་བསལ་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་

ཆུང་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་གནངམ་ཨིན།
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CHaPteR 6
QualiFiCationS anD RoleS oF CHaiRPeRSonS 

anD memBeRS oF a PaRliamentaRY 
Committee

Qualifications of a Chairperson of a Committee
60. Chairperson of a Committee is crucial for the Committee’s 

effective performance, since achieving the Committee’s 
mandates and their integration into the flow of the larger 
parliamentary process depends on his or her leadership.

61. A Chairperson is a key player in the Committee but he or 
she is only one among many Committee Members. Thus, 
he or she must possess good leadership qualities and skills, 
and be able to provide good leadership to the Committee.

62. International experiences indicate that:
a. It takes time for a new Chairperson of a Committee to 

acquire knowledge of the subject matter for which a 
Committee is responsible;

b. Chairing a Committee is an acquired skill; and,

c. It takes some time for a new Chairperson to gain 
the confidence of the Members of the Committee, 
especially of the Member from the Opposition Party 
in case of the Committee of the National Assembly of 
Bhutan.
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ལེའུ་༦ པ།

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་གི་ ཁྲི་འཛིན་དང་འཐུས་མི་ཚུའི་ ཁྱད་ཚད་དང་འགན་ཁུར།

ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་གྱི་ཁྱད་ཚད།

༦༠. ཚོགས་ཆུང་གི་འགན་དབང་ཚུ་ འགྲུབ་ནི་དང་ ཚོགས་ཆུང་གི་འགན་དབང་ཚུ་ སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེ་བའི་བྱ་རིམ་ཚུ་དང་ འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་དགོཔ་ཚུ་ ཁྲི་འཛིན་གྱི་དབུ་ཁྲིད་

ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ལུ་ རག་ལསཔ་ལས་ ཁྲི་འཛིན་དེ་ ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འབྲེལ་དོན་

སྨིན་ཅན་གྱི་དོན་ལས་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།

༦༡. ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་དེ་ ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་གཞན་ མང་རབས་ཅིག་གི་གྲལ་

ལས་ གཙོ་བོ་ ཡང་ན་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཁོ་ ཡང་ན ་མོ་ལུ་ དབུ་ཁྲིད་

ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་རིག་རྩལ་ ཁྱད་འཕགས་དང་ལྡན་དགོཔ་མ་ཚད་ ཚོགས་ཆུང་ལུ་ 

དབུ་ཁྲིད་བཟང་པོའི་ལམ་སོན་ བྱིན་ཚུགས་མི་ཅིག་འོང་དགོ།

༦༢ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉམས་མོང་ཐོག་ མངོན་གསལ་བྱུང་མི་ བརྡ་སོན་ཚུ་ཡང་།

ཀ༽ ཚོགས་ཆུང་གི་ ཁྲི་འཛིན་གསརཔ་ཅིག་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་གི་ འགན་ཁུར་དང་

འཁྲི་བའི་གནད་དོན་སྐོར་ ཤེས་རོགས་འབྱུང་ནི་ལུ་ དུས་ཚོད་འགོར་སོལ་

ཡོདཔ།

ཁ༽ ཚོགས་ཆུང་ཅིག་གི་ ཁྲི་འཛིན་མཛད་ཚུགས་མི་དེ་ རིག་རྩལ་དང་ལྡན་པའི་ 

བརྡ་མཚོན་ཅིག་ཨིནམ་དང་།

ག༽ ཁྲི་འཛིན་གསརཔ་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་དང་ དམིགས་བསལ་དུ་ 

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ ཚོགས་ཆུང་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ལྡོག་

ཕྱོགས་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ལུ་ ཡིད་ཆེས་འདྲོངས་ནི་ལུ་ དུས་ཚོད་དུམ་གྲ་

ཅིག་འགོར་ནི་ཡོདཔ།
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63. Given the above situations, to enable a Chairperson to be 
able to provide good leadership to the Committee requires 
that he or she:
a. Is honest;

b. Has high integrity;

c. Is dependable;

d. Is trustworthy;

e. Is supportive;

f. Is available and approachable when required;

g. Is a people-person (caring);

h. Has a charismatic personality;

i. Is a source of inspiration and motivation to the other 
Members;

j. Is energetic and forward looking;

k. Is a good communicator and listener;

l. Is professionally competent to lead the Committee;

m. Is highly professional in whatever he or she does;

n. Is knowledgeable and/or has broad experience;

o. Has appropriate knowledge relevant to the Committee’s 
mandates;

p. Is intelligent;

a. Has high emotional intelligence; and,

q. Knows other Members of the Committee well.
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༦༣. གོང་གི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ཚོགས་ཆུང་ལུ་ དབུ་ཁྲིད་བཟང་པོའི་

ཐོག་ ལམ་སོན་མཛད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལས་ ཁོ་ ཡང་ན་ མོ་ལུ་ ལྡན་དགོ་པའི་ཁྱད་

ཚད་ཚུ་ཡང་།

ཀ༽ ཐུགས་རྒྱུད་དྲང་པོ།

ཁ༽ གཅིག་སྒྲིལ་ལེགས་ཤོམ།

ག༽ བོ་གཏད་ཚུགསཔ།

ང་༽ ཡིད་ཆེས་རུང་བ།

ཅ༽ རྒྱབ་སྐྱོར་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི།

ཆ༽ ནམ་དང་ནམ་འབད་རུང་ བཅར་ངོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཆོག་ཆོ།

ཇ༽ མི་ག་དང་ཡང་ འཆམ་ཏོག་ཏོ་དང་ ཁ་སང་ཧིང་སང་ཡོད་མི།

ཉ༽ འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་ཡོད་མི།

ཏ༽ འཐུས་མི་གཞན་ཚུ་ལུ་ སེམས་ཤུགས་དང་ རྒྱུད་བསྐུལ་བྱིན་ཚུགས་མི།

ཐ༽ སྙིང་རུས་དང་ བརྩོན་འགྲུས་ཅན།

ད༽ བརྡ་དོན་སྤོད་ལེན་དང་ ཉན་ཁུག་ལེགས་ཤོམ།

ན༽ ཚོགས་ཆུང་དབུ་འཁྲིད་མཛད་ནི་ལུ་ ཁྱད་རིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ།

པ༽ ཁོ་ ཡང་ན་ མོ་གིས་ ག་ཅི་ར་མཛད་རུང་ ཁྱད་རིག་གི་ཐོག་ལས་ མཛད་མི།

ཕ༽ ཤེས་ཡོན་དང་ཉམས་མོང་ཅན།

བ༽ ཚོགས་ཆུང་གི་འགན་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ནང་ འོས་འཚམས་ཀྱི་

ཤེས་ཡོན།

མ༽ རིག་རྩལ་ཅན།

ཙ༽ བོ་རིག་གསལ་དྲགས།

ཚ༽ ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་གཞན་ཚུའི་སྐོར་ ཤེས་རོགས་ལེགས་ཤོམ།
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Roles of a Chairperson of a Committee
Planning and Coordination
64. The Chairperson should be able to define the Committee’s 

mandates, mission and objectives, and prioritize them.

65. He or she should be able to set work plans for Committee’s 
activities and delegate responsibilities to the Members.

66. He or she should be able to align Committee Members to 
the mandates of the Committee, and inspire and motivate 
the Members to enable them to actively and effectively 
contribute to the Committee’s activities;

67. He or she should be able to secure and manage resources 
and provide directions to Committee Secretaries and other 
staff in managing the workflow of the Committee.

Conducting Committee meetings and Hearings
68. He or she should plan the purpose, schedule and venue of 

every meeting and set agendas effectively and efficiently.

69. He or she should have a clear sense of direction and a 
strategic view (The Big Picture), and conduct Committee 
Meetings and Hearings effectively and efficiently.
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ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་གྱི་འགན་ཁུར།

འཆར་གཞི་དང་ འགོ་འདྲེན།

༦༤ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ཚོགས་ཆུང་གི་འགན་དབང་དང་ དམིགས་འཆར་ དམིགས་དོན་ཚུ་ 

ལེགས་ཤོམ་འབད་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་ གཙོ་རིམ་སྒྲིག་དགོ།

༦༥ ཁོ་ ཡང་ན་ མོ་གིས་ ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་སྣ་ཚུའི་དོན་ལས་ ལཱ་གི་འཆར་གཞི་ཚུ་བཟོ་

སྟེ་ འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ འགན་སྤོད་གནང་དགོ།

༦༦ ཁོ་ ཡང་ན་ མོ་གིས་ ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ ཚོགས་ཆུང་གི་འགན་དབང་ཚུ་དང་ 

འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་དགོ་ནི་དང་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་སྣ་ཚུ་ལུ་ འཇོན་

ཐངས་ཅན་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཕན་གྲོགས་མཛད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལས་ 

སེམས་ཤུགས་དང་རྒྱུད་བསྐུལ་ ལེགས་ཤོམ་གནང་དགོ།

༦༧ ཁོ་ཡང་ན་མོ་གིས་ ཐབས་རིག་ཚུ་ འཚོལ་སྒྲུབ་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་དགོ་ནི་དང་ 

ཚོགས་ཆུང་གི་ལཱ་གི་འགྲིགས་རིམ་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་གི་དོན་ལས་ ཚོགས་ཆུང་གི་དྲུང་

ཆེན་དང་ ལས་བྱེདཔ་གཞན་ཚུ་ལུ་ བཀོད་རྒྱ་གནང་དགོ།

ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་དང་ སྙན་གསན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐངས།

༦༨ ཁོ་ཡང་ན་མོ་གིས་ ཞལ་འཛོམས་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ དགོས་དོན་དང་ ལས་འཆར་ 

ཚོགས་གནས་ཀྱི་འཆར་གཞི་བཟོ་དགོ་པའི་ཁར་ གྲོས་གཞི་ཚུ་ཡང་ དོན་སྨིན་ཅན་དང་ 

ཕན་ནུས་ཅན་འབད་ བཟོ་དགོ།

༦༩. ཁོ་ཡང་ན་མོ་ལུ་ དྲན་ཚོར་ཆེ་བའི་ལམ་སོན་དང་ ཐབས་བྱུས་ཆེ་བའི་མཁྱེན་རྒྱ་ཚུ་ འོང་

དགོཔ་མ་ཚད་  ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་དང་ སྙན་གསན་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་དང་ 

ཕན་ནུས་ཅན་འབད་ དབུ་འཁྲིད་མཛད་དགོཔ་ཨིན།
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70. He or she should ensure that the meetings are run in a timely 
fashion.

71. He or she should ensure that witnesses before the committee 
are treated fairly and respectfully.

72. He or she should ensure that all committee Members are 
given equal opportunity to contribute to the proceedings of 
the committee.

73. He or she should be open and seen as fair during Committee 
Meetings or Hearings.

74. He or she should treat all members, staff and witnesses in a 
way that builds respect.

75. He or she should endeavor to ensure that all the Members 
of the Committee attend the Committee Meetings and 
Hearings. Thus, he or she should maintain an attendance 
list for all Committee Meetings and Hearings, and ensure 
that the attendance list is available for public viewing.

76. He or she should preferably have the capacity to chair the 
formal Parliamentary Session in the absence of both the 
Speaker or the Chairperson and the Deputy Speaker or 
Chairperson of the House.
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༧༠ ཁོ་ཡང་ན་མོ་གིས་ ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ འཚོགས་ཚུགསཔ་ ངེས་

གཏན་མཛད་དགོཔ་ཨིན།

༧༡ ཁོ་ཡང་ན་མོ་གིས་ ཚོགས་ཆུང་གི་སྐུ་མདུན་ལུ  དཔང་པོ་ཚུ་ལུ་ དྲང་སྙོམས་དང་ 

བརྩི་མཐོང་ཆེ་བའི་ གདོང་ལེན་མཛད་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་མཛད་དགོཔ་ཨིན།

༧༢ ཁོ་ཡང་ན་མོ་གིས་ ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཆ་མཉམ་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་གི་མཛད་རིམ་ཚུ་

ལུ་ མཐུན་སྦོར་གྱི་གོ་སྐབས་ འདྲ་མཉམ་གནང་ཚུགསཔ་ ངེས་གཏན་མཛད་དགོཔ་

ཨིན།

༧༣ ཁོ་ཡང་ན་མོ་གིས་ ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ ཡང་ན་ སྙན་གསན་གྱི་སྐབས་ དྲང་

སྙོམས་དང་ ས་གསང་མེདཔ་འབད་ མཛད་དགོཔ་ཨིན།

༧༤ ཁོ་ཡང་ན་མོ་གིས་ འཐུས་མི་དང་ལས་བྱེདཔ་ དཔང་པོ་ཆ་མཉམ་ལུ་ བརྩི་མཐོང་ཆེ་

བའི་སྒོ་ནས་ སྐྱོང་བཞག་མཛད་དགོཔ་ཨིན།

༧༥ ཁོ་ཡང་ན་མོ་གིས་ ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་དང་ སྙན་གསན་ཚུ་ནང་ ཚོགས་ཆུང་

གི་འཐུས་མི་ཆ་མཉམ་ གྲལ་གཏོགས་མཛད་ཚུགསཔ་ ངེས་གཏན་གྱི་དོན་ལས་ 

ཐུགས་བརྩོན་བསྐྱེད་དགོ། དེ་གི་དོན་ལས་ ཁོ་ཡང་ན་མོ་གིས་ ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་

འཛོམས་དང་ སྙན་གསན་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་ལས་ འཛོམས་དེབ་ཀྱི་མཚན་ཐོ་ རྒྱུན་སྐྱོང་

མཛད་དགོཔ་དང་ འཛོམས་དེབ་དེ་ཡང་ མི་མང་གི་མཐོང་གསལ་དུ་ གསལ་སོན་

མཛད་ཚུགསཔ་ ངེས་གཏན་མཛད་དགོཔ་ཨིན།

༧༦ ཚོགས་ཁང་གི་ཚོགས་དཔོན་ ཡང་ན་ ཁྲི་འཛིན་གཉིས་ཆ་ར་དང་ ཚོགས་དཔོན་འོགམ་ 

ཡང་ན་ ཁྲི་འཛིན་མེད་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ ཁོ་ཡང་ན་མོ་ར་ གདམ་འཐུ་འབད་བ་ཅིན་ 

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་རིམ་ངོ་མ་ དབུ་ཁྲིད་མཛད་ཚུགས་པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་འོང་དགོཔ་

ཨིན།
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Communication of Committee’s activities and Proceedings
77. He or she should keep the leadership of the House and at 

least the Chairpersons of other Committees of the House 
apprised of his or her Committee’s activities.

78. He or she should maintain the Committee’s activities in 
synchrony with the mandates of the House or Parliament.

79. He or she should keep the public informed of the Committee’s 
activities and proceedings through creative use of the media 
and various communication tools including the Internet and 
social media.

Tips on being an Effective Member of Committee
80. The legislative, oversight and representative functions 

of a Member of Parliament requires him or her to attend 
countless meetings, conduct research and field visits, attend 
various public as well as private functions, make periodic 
constituency visits, respond to various requests from the 
electorate, and attend to media and other organisations’ 
requests. This requires that a Member is able to manage his 
or her time effectively and efficiently.
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ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་སྣ་དང་མཛད་རིམ་ཚུ་ བརྡ་སྤོད་མཛད་དགོཔ།

༧༧ ཁོ་ཡང་ན་མོ་གིས་ ཚོགས་ཁང་གི་དབུ་ཁྲིདཔ་དང་ ཐ་ན་ ཚོགས་ཁང་གི་ཚོགས་ཆུང་ 

གཞན་ཚུའི་ཁྲི་འཛིན་ཚུ་ལུ་ ཁོ་ ཡང་ན་ མོ་རའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་སྣ་ཚུའི་སྐོར་ 

སྙན་ཞུ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན།

༧༨ ཁོ་ཡང་ན་མོ་གིས་ ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་སྣ་ཚུ་ ཚོགས་ཁང་ ཡང་ན་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་

འགན་དབང་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱུན་འཛིན་མཛད་དགོཔ་ཨིན།

༧༩ ཁོ་ཡང་ན་མོ་གིས་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་དང་ མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་བརྩིས་པའི་ བརྡ་

བརྒྱུད་དང་ བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ཐབས་མཁས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ ལག་ལེན་

འཐབ་ཐོག་ལས་ ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་སྣ་དང་ མཛད་རིམ་ཚུའི་སྐོར་ མི་མང་ལུ་བརྡ་

དོན་སྤོད་དེ་ར་བཞག་དགོཔ་ཨིན།

ཚོགས་ཆུང་གི་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ།

༨༠ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཅིག་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་ ནན་ཞིབ་ དེ་ལས་ ངོ་ཚབ་ཀྱི་ལས་

འགན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ ཁོ་ཡང་ན་མོ་ར་ ཞལ་འཛོམས་མང་རབས་ཅིག་ནང་ གྲལ་

གཏོགས་མཛད་དགོཔ་འཐོན་ནི་དང་ ཞིབ་འཚོལ་དང་ས་ཁོངས་བལྟ་སྐོར་ འགོ་འདྲེན་

འཐབ་དགོཔ་ དེ་ལས་ གཞུང་དང་སྒེར་གྱི་དུས་སོན་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་

གཏོགས་དགོཔ་མ་ཚད་ དུས་དང་དུས་སུ་ འདེམས་ཁོངས་བལྟ་སྐོར་དང་ ཚོགས་རྒྱན་

སྐྱུར་མི་ཚུ་གིས་ ཞུ་བ་འབད་མི་གནད་དོན་སྣ་ཚོགས་ལུ་ ལན་གསལ་བྱིན་དགོཔ་ དེ་

ལས་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་དང་ ལས་ཚོགས་གཞན་གྱིས་ ཞུ་བ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ངོས་ལེན་

དང་ གྲལ་གཏོགས་མཛད་དགོཔ་ཐོནམ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ འཐུས་མི་ཅིག་

གིས་ ཁོ་ཡང་ན་མོ་རའི་དུས་ཚོད་དེ་ དོན་སྨིན་ཅན་དང་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་ རྒྱུན་སྐྱོང་

མཛད་ཚུགསཔ་མཛད་དགོ།
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81. Often a Member is unable to manage his or her time 
efficiently and fails to attend to its multiple functions 
effectively. 

82. The unintended consequences of the above problem are one 
or more of the following:
a. A Member spends too much time in the constituency 

and/or at traveling abroad, and compromises the 
Committee works;

b. A Member spends more time on Committee works 
and/or attending various meetings, and does not get 
enough time to visit his or her constituency;

c. A Member is neither able to contribute to his or her 
Committee’s works nor able to dedicate time for 
constituency visits; and,

a. A Member is not engaged meaningfully in the 
Parliamentary debates.

83. Following are 14 international best practices on being an 
effective Member of a Committee:
a. Choose the right Committee: Know the mandates of 

each Committee of your House well, and choose the 
Committee that best suits your interest and field of 
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༨༡ འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ ཁོ་ཡང་ན་མོ་རའི་དུས་ཚོད་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་ རྒྱུན་སྐྱོང་མཛད་མ་

ཚུགས་མི་ལུ་བརྟེན་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ མཛད་སྒོ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་

གྲལ་གཏོགས་མཛད་མ་ཚུགས་པར་ལུསཔ་ཨིན།

༨༢ གོང་གསལ་དཀའ་ངལ་གྱི་རྒྱུ་འབྲས་ཚུ་ ཐུགས་འདུན་མེད་བཞིན་དུ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་

ཞན་སྐྱོན་ གཅིག་ ཡང་ན་ མང་བ་ལུ་བརྟེན་ བྱུང་མི་ཚུ་ཡང་།

ཀ༽ འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ དུས་ཚོད་མང་ཤོས་ འདེམས་ཁོངས་ནང་ བཏང་བ་དང་ 

ཡང་ན་ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་དོན་ལུ་བཏང་སྟེ་ ཚོགས་ཆུང་གི་ཕྱག་ལཱ་

ཚུ་ བདེ་ལེན་བཟོ་བཞག་པ།

ཁ༽ འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ དུས་ཚོད་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ ཚོགས་ཆུང་གི་ཕྱག་ལཱ་དང་ 

ཡང་ན་ ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ནང་ གྲལ་གཏོགས་མཛད་ནིའི་ནང་བཏང་སྟེ་ ཁོ་

ཡང་ན་མོ་རའི་འདེམས་ཁོངས་ བལྟ་སྐོར་གྱི་དོན་ལས་ དུས་ཚོད་ལངམ་འབད་ 

མ་ཐོབ་པ།

ག༽ འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ ཁོ་ཡང་ན་མོ་རའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཕྱག་ལཱ་ནང་ མཐུན་སྦོར་

མཛད་མ་ཚུགས་པའི་ཁར་ འདེམས་ཁོངས་བལྟ་སྐོར་གྱི་དོན་ལས་ཡང་ དུས་

ཚོད་བཏོན་མ་ཚུགསཔ།

ང་༽ འཐུས་མི་ཅིག་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྩོད་འགྲན་ཚུ་ནང་ དོན་ཁུངས་ཅན་འབད་ 

འབྲེལ་གཏོགས་མཛད་མ་ཚུགསཔ།

༨༣ ཚོགས་ཆུང་ནང་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐབས་

ལམ་དྲག་ཤོས་༡༤ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་།

ཀ༽ འོས་ལྡན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་དགོཔ་: རང་སོའི་ཚོགས་ཁང་གི་ 

ཚོགས་ཆུང་རེ་རེ་བཞིན་དུའི་འགན་དབང་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་འབད་དེ་ རང་གི་
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 expertise. If you do not get assigned to the Committee 
of your choice, consider it as an opportunity to learn 
and expand your knowledge and experience;   

b. Don’t spread too thin: Join only such number of 
Committees to ensure that you are able to engage 
meaningfully in the Committees’ works; taking on too 
much responsibilities could dilute your impact. Should 
you take up heavy workloads, manage your time well;   

c. Know the rights and responsibilities: Learn the 
parliamentary rules and procedures well, and follow 
them;

d. Know the Committee well: Besides knowing the 
Committee’s mandates, missions/objectives, plans and 
strategies, learn about the Committee’s past activities, 
achievements and constraints through Committee 
minutes, reports and proceedings. Consult past as 
well as present Members of the Committees whenever 
required; 
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སྤོ་བ་དང་ཁྱད་རིག་དང་བསྟུན་པའི་ཚོགས་ཆུང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་དགོ། གལ་

སྲིད་ རང་ལུ་ དང་འདོད་ཡོད་པའི་ཚོགས་ཆུང་ནང་ འཐུས་མི་འབད་ནི་གི་གོ་

སྐབས་ མ་ཐོབ་སྟེ་འབད་རུང་ ལྷབ་སྦང་འབད་ནི་དང་ རང་གི་ཤེས་ཡོན་དང་

ཉམས་མོང་ཚུ་ ཡར་དྲག་བཟོ་ནི་ལུ་ གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཅིག་ཨིན་པའི་ ཐུགས་

བསམ་བཞེས་དགོ།

ཁ༽ འགན་ཁུར་ལེ་ཤ་འབག་ནི་ལས་འཛེམ་དགོཔ་: ཚོགས་ཆུང་གི་ཕྱག་འགན་ནང་ 

དོན་དང་ལྡནམ་འབད་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལས་ ཚོགས་

ཆུང་གི་གྱངས་ཁ་ མང་རབས་ཅིག་ནང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི་ལས་འཛེམ་

དགོ། འགན་ཁུར་ལེ་ཤ་འབག་མི་གིས་ རང་གི་ཕན་ནུས་ཀྱི་ནུས་པ་ མར་

ཉམས་འགྱོཝ་ཨིན། ཕྱག་འགན་ འཐེབ་འབག་དགོཔ་འཐོན་པ་ཅིན་ རང་གི་

དུས་ཚོད་དེ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ རྒྱུན་འཛིན་འབད་ཤེས་དགོ།

ག༽ ཐོབ་དབང་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་ ཤེས་དགོཔ་: སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་ 

བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷབ་སྦང་འབད་དེ་ དེ་ཚུ་དང་བསྟུནཏེ་

འབད་དགོ།

ང་༽ ཚོགས་ཆུང་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ངོས་འཛིན་འབད་དགོཔ་: ཚོགས་ཆུང་གི་

འགན་དབང་དང་ དམིགས་འཆར་/དམིགས་གཏད་ དེ་ལས་ འཆར་གཞི་དང་

ཐབས་བྱུས་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ཤེས་དགོ་པའི་ཁར་ ཚོགས་ཆུང་གི་ གྲོས་

ཆོད་དང་ སྙན་ཞུ་ དེ་ལས་ མཛད་རིམ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཚོགས་ཆུང་གི་འདས་

པའི་ལས་སྣ་དང་ གྲུབ་འབྲས་ དེ་ལས་ དཀའ་ངལ་ཚུའི་སྐོར་ ཤེས་མོང་ལེན་

དགོ། ནམ་ དགོས་མཁོ་ཐོན་མི་དང་བསྟུན་ འདས་པ་དང་ད་ལྟོའི་ཚོགས་ཆུང་

གི་འཐུས་མི་ཚུ་ལས་ གྲོས་སོན་ཞུ་དགོ།
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e. Engage meaningfully in all Committee Meetings: 
Make the necessary preparations for all Committee 
Meetings, participate actively in the Committee 
discussions, and always make an effort to help the 
Chairperson and other Members of the Committee 
identify issues, deliberate on them openly and 
resolve contentious issues amicably. Always attend 
all Committee Meetings without fail. Should you 
miss any of Committee Meetings, make sure that you 
update yourself with the deliberations, decisions and 
outcomes of those meetings;

f. Develop trust and an atmosphere of collaboration: 
Maintain good public/personal relations with all 
stakeholders within and outside the Parliament, 
especially with the Executive and Members of the 
other House, since there must be a certain level of trust 
between the citizens and their representatives. In the 
National Assembly, this should be done with Members 
from an other political party as well; 
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ཅ༽ ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཆ་མཉམ་ནང་ དོན་དང་ལྡནམ་སྦེ་ གྲལ་གཏོགས་

འབད་དགོཔ་: ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་ལས་ ཉེ་བར་

མཁོ་བའི་གྲ་སྒྲིག་ཚུ་འབད་དེ་ ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་བསྡུར་ནང་ འཇོན་སངས་

ཅན་འབད་ བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ། ནམ་དང་ནམ་འབད་རུང་ ཁྲི་འཛིན་

དང་ ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་གཞན་ཚུ་ལུ་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་

དང་ དེ་གི་དོན་ལུ་ བཀག་ཆ་མེད་པར་ གསུང་གྲོས་གནང་ནི་དང་ རྩོད་རྙོག་

ཅན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ གྲོས་མཐུན་ཐོག་ སེལ་ཐབས་འབད་ནིའི་ཕན་ཐབས་ལུ་ 

ཐུགས་བརྩོན་བསྐྱེད་དགོ། ནམ་ར་འབད་རུང་ ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་

ནང་ མ་ཆད་པར་གྲལ་གཏོགས་འབད་དགོ། གལ་སྲིད་ ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་

འཛོམས་གང་རུང་ཅིག་ནང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་མ་ཚུགས་པའི་གནས་སངས་

རེ་འཐོན་ཚེ་ ཞལ་འཛོམས་དེ་ནང་ གསུང་གྲོས་གནང་མི་དང་ གྲོས་ཐག་

བཅད་མི་ དེ་ལས་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རང་གིས་འབད་ དུས་མཐུན་བཟོ་དགོ།

ཆ༽ བོ་གཏད་དང་མཉམ་འབྲེལ་ ལེགས་ཤོམ་བཟོ་དགོཔ་: སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་

གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ ཁེ་གྱོང་ཅན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མི་མང་/ངོ་རྐྱང་གི་འབྲེལ་

བ་ ལེགས་ཤོམ་བཞག་དགོ་ནི་དང་ དམིགས་བསལ་དུ་ ཚོགས་ཁང་གཞན་

གྱི་འཛིན་སྐྱོང་དང་ འཐུས་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་ལེགས་ཤོམ་ 

བཞག་དགོ་མི་འདི་ཡང་ མི་སེར་དང་ དེ་ཚུའི་ངོ་ཚབ་ཚུའི་བར་ན་ བོ་གཏད་གྱི་

གནས་ཚད་ ངེས་ཅན་རེ་ འོང་སྲིད་ནི་དེ་གིས་ཨིན། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་

བཟུམ་ཅིག་ནང་འབད་བ་ཅིན་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་གཞན་གྱི་ འཐུས་མི་ཚུ་དང་

གཅིག་ཁར་ཡང་ འབྲེལ་བ་ལེགས་ཤོམ་ བཞག་དགོཔ་ཁག་ཆེ།
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g. Be resourceful in obtaining information and technical 
assistance: Since a Member cannot be an expert in 
everything, he or she must seek information and 
technical assistance from all reliable sources. Thus, a 
Member must know from where or whom to get the 
required information or assistance;

h. Develop diplomacy and communication skills: 
Diplomacy and communication skills may be the 
most useful tools for a parliamentarian; learn and 
develop them, and try to develop a reputation for 
being straightforward and honest. Always be mindful 
of when and how to speak in public and in the media; 

i. Be respectful of others: Always create an atmosphere 
of friendship while interacting with other Members and 
stakeholders outside the Parliament. Always act down-
to-earth, especially with bureaucrats and individual 
citizens, and never harass witness; 
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ཇ༽ བརྡ་དོན་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ལེན་གྱི་ འབྱུང་ཁུངས་ཤེས་དགོཔ་: 

འཐུས་མི་ཅིག་ གནད་དོན་ག་ཅིའི་ཐད་ལས་ཡང་ ཁྱད་རིག་དང་ལྡན་པ་ཅིག་ 

འོང་མི་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཁོ་/མོ་གིས་ བརྡ་དོན་དང་ ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ 

ཁུངས་ལྡན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ལས་ ཐོབ་ལེན་འབད་དགོ། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ 

འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ དགོས་ངེས་ལྡན་པའི་བརྡ་དོན་ ཡང་ན་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ ག་

ཏེ་ལས་ ཡང་ན་ ག་ལས་ ཐོབ་ལེན་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་ ཤེས་དགོཔ་ཁག་

ཆེ།

ཉ༽ ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་སྐྱོང་དང་ བརྒྱུད་འབྲེལ་རིག་རྩལ་ ལེགས་ཤོམ་བཟོ་དགོཔ་: ཕྱི་

འབྲེལ་སྲིད་སྐྱོང་དང་ བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་རིག་རྩལ་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལས་ 

ཧ་ཅང་གིས་ གལ་ཆེ་བའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་ ལྷབ་སྦང་དང་

ཡར་དྲག་བཟོ་སྟེ་ དྲང་བདེན་གྱི་མཚན་སྙན་ ཡར་དྲག་བཟོ་ཐབས་འབད་དགོ། 

ནམ་ར་འབད་རུང་ མི་མང་དང་བརྡ་བརྒྱུད་དང་གཅིག་ཁར་ ཁ་སླབ་ནི་གི་དུས་

ཚོད་དང་ ཁ་སླབ་ཐངས་ཚུའི་སྐོར་ ཐུགས་དྲནམ་བཏོན་དགོ།

ཏ༽ གཞན་ལུ་བརྩི་མཐོང་བཞག་དགོཔ་: འཐུས་མི་གཞན་ཚུ་དང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་

ཁར་ ཁེ་གྱོང་ཅན་གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་པའི་སྐབས་ 

ནམ་ར་འབད་རུང་ མཛའ་མཐུན་གྱི་གནས་སངས་ལེགས་ལྡན་ཐོག་ གནས་

ཚུགསཔ་འབད་དགོ། ནམ་ར་འབད་རུང་ ཉམ་ཆུང་གི་སྒོ་ནས་ དམའ་ས་

བཟུང་དགོཔ་དང་ དམིགས་བསལ་དུ་ གཞུང་གི་འགོ་དཔོན་དང་ མི་སེར་ངོ་

རྐྱང་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཉམ་ཆུང་ཐོག་གནས་དགོཔ་མ་ཚད་ དཔང་པོ་ཚུ་ལུ་ 

སྡུག་སྦོང་བྱིན་ནི་མི་འོང་།
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j. Maintain cultural and gender sensitivity: A Members 
should always be mindful and respectful of cultural 
and gender sensitivity. Always behave in a culturally 
appropriate way, and use culturally appropriate and 
gender sensitive language; 

k. Vote according to conscience: Always analyse Bills 
or motions thoroughly before agreeing to vote in a 
certain way or voting blindly. A Member must always 
vote according to his or her conscience, and be able to 
justify his or her stand in order to maintain a certain 
level of credibility;

l. Know the support staff well: A Member must make an 
effort to get to know and maintain good relations with 
the staff, especially the Committee Secretaries and 
the (Assistant) Research Officers of the Secretariat of 
the House. This is because they are the main people 
behind the stage who makes sure that the Parliament is 
able to function effectively and efficiently through its 
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ཐ༽ ལམ་སོལ་དང་ཕོ་མོའི་འདུ་ཤེས་ལུ་ བརྩི་མཐོང་བཞག་དགོཔ་: འཐུས་མི་ཅིག་

གིས་ ནམ་ར་འབད་རུང་ ལམ་སོལ་དང་ཕོ་མོའི་འདུ་ཤེས་བཟང་པོ་ལུ་ བརྩི་

མཐོང་བཞག་དགོ། མཛད་སྤོད་ག་ཅི་ར་མཛད་རུང་ ལམ་སོལ་དང་མཐུནམ་

འབད་ འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་འབད་ མཛད་དགོ་ནི་དང་ ལམ་སོལ་གྱི་འོས་

འབབ་དང་ ཕོ་མོའི་འདུ་ཤེས་བཟང་པོ་དང་བསྟུན་པའི་ཁ་སྐད་ཚུ་ ལག་ལེན་

འཐབ་དགོ།

ད༽ རང་གི་བསམ་དཔྱད་ཐོག་ ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་དགོཔ་: ཐབས་ལམ་གང་རུང་

ཐོག་ལས་ ཡང་ན་ བརག་དཔྱད་མ་འབད་བར་ ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་ནི་ལུ་ 

ཐག་མ་བཅད་པའི་ཧེ་མར་ ནམ་ར་འབད་རུང་ དཔྱད་ཡིག་ ཡང་ན་ གྲོས་དོན་

ཚུ་ལུ་ མཐིལ་ཕྱིན་འབད་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོ། འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ ནམ་

ར་འབད་རུང་ ཁོ་/མོ་རའི་བསམ་དཔྱད་དང་བསྟུན་པའི་ ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་

དགོཔ་དང་ ཁོ་/མོ་རའི་གནས་ཚད་ལུ་ ཡིད་ཆེས་དང་བོ་གཏད་ཀྱི་དོན་ལུ་ 

བདེན་ཁུངས་གསལ་ཚུགསཔ་འབད་དགོ།

ན༽ རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ངོ་ཤེས་དགོཔ་: འཐུས་མི་ཅིག་

གིས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་དང་ དམིགས་བསལ་དུ་ ཚོགས་ཆུང་གི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་

ཚང་དང་ ཚོགས་ཁང་གི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་དཔོན་ཚུ་ 

ལེགས་ཤོམ་འབད་ ངོ་ཤེས་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་དང་ མཐུན་ལམ་ལེགས་ཤོམ་

བཟོ་ནི་ལུ་ ཐུགས་བརྩོན་བསྐྱེད་དགོ། དེ་སྦེ་ བཟོ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ རྒྱབ་སྐྱོར་

ལས་བྱེདཔ་དེ་ཚུ་ མཁོ་གལ་ཆེ་བའི་བདག་སྐྱོང་དང་ ཞིབ་འཚོལ་ དེ་ལས་ 

དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ ཕུལ་ཐོག་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རང་གི་

ཚོགས་ཆུང་དང་ འཐུས་མི་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་ དོན་སྨིན་ཅན་དང་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་

མཛད་སྒོ་ འཐབ་ཚུགསཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་མི་ གཙོ་བོ་ཅིག་འབདཝ་ལས་
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 Committees and Members by providing all necessary 
administrative, research and secretarial support. 
Besides, they also possess the institutional memory;

m. Always be proud of the Committee: A Member must 
always communicate positively about his or her 
Committee, and feel proud to be its Member; and,

n. Promote Committee and Committee work: A Member 
should always be eager to seize any opportunity he or 
she gets to promote his or her Committee and/or create 
awareness about the Committee. This can be done 
during various meetings, field and constituency visits 
as well as through the Internet and social media. This is 
important because a Committee’s achievements reflect 
its Members’ capabilities.

84. All Chairpersons and Members of Committees must know 
about their privileges as well as the consequences of breach 
of privileges, which are well-defined in the Acts of the 
respective Houses. 
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བརྟེན་ཨིན། དེ་གིས་མ་ཚད་ རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ གཙུག་སྡེ་དང་

འབྲེལ་བའི་ གོམས་སྦངས་དང་ཉམས་མོང་ཚུ་ ཡོདཔ་ཨིན།

པ༽ ཚོགས་ཆུང་ལུ་བརྟེན་ དཔའ་ཉམས་བསྐྱེད་དགོཔ་: འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ དུས་

ནམ་ར་འབད་རུང་ ཁོ་/མོ་རའི་ཚོགས་ཆུང་གི་སྐོར་ལས་ ཡོན་ཏན་དང་ལེགས་

ཆ་ཚུ་ བཤད་དགོཔ་མ་ཚད་ ཚོགས་ཆུང་འདི་གི་ འཐུས་མི་འབད་ནིའི་གོ་

སྐབས་ཐོབ་མི་ལུ་ དཔའ་ཉམས་བསྐྱེད་དགོ།

ཕ༽ ཚོགས་ཆུང་དང་ ཚོགས་ཆུང་གི་ཕྱག་འགན་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་: འཐུས་

མི་ཅིག་གིས་ ནམ་ར་འབད་རུང་ ཁོ་/མོ་རའི་ཚོགས་ཆུང་ ཡར་དྲག་ལུ་ གོ་

སྐབས་གང་རུང་ཐོབ་མི་དེ་ དང་འདོད་སོམ་གྱི་སྒོ་ནས་ དང་ལེན་འབད་དགོ་ནི་

དང་ ཚོགས་ཆུང་གི་སྐོར་ལས་ ལེགས་ཆའི་གོ་བརྡ་ཚུ་ སྤེལ་ཐབས་འབད་

དགོ། ཐབས་ལམ་འདི་ ཞལ་འཛོམས་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་སྐབས་དང་ ས་ཁོངས་

ལྟ་སྐོར་ དེ་ལས་ འདེམས་ཁོངས་ལྟ་སྐོར་གྱིས་མ་ཚད་པར་ ཡོངས་འབྲེལ་

དང་ མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ཐོག་ལས་ འབད་དགོ། ཐབས་ལམ་འདི་ གལ་ཅན་

ཅིག་ཨིན་མི་འདི་ཡང་ ཚོགས་ཆུང་གི་མཛད་སྒོའི་གྲུབ་འབྲས་ལས་བརྟེན་ 

འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་ག་བཟུམ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ གསལ་སོན་འབད་ནི་དེ་

གིས་ཨིན།

༨༤ ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་དང་ འཐུས་མི་ཆ་མཉམ་གྱིས་ རང་སོའི་ཁེ་དབང་གི་སྐོར་ལས་ 

ལེགས་ཤོམ་འབད་ མཁྱེན་དགོཔ་དང་ དེ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་ཁང་སོ་

སོའི་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ ཆེད་དུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ ཁེ་དབང་ལས་འགལ་བའི་རྣམ་པར་

སྨིན་པ་ཡང་ མཁྱེན་དགོཔ་གལ་ཆེ།
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CHaPteR 7
oRGaniSinG Committee meetinGS anD 

inteRnal PRoCeDuReS

Constitution of Parliamentary Committees
85. Both the Houses of the Parliament constitute their Standing 

Committees during the First Sitting of the House.

86. The procedures for the constitution of Committees of the 
National Assembly are given in the National Assembly Act 
and the Rules of Procedure of the National Assembly and 
that of the National Council in the National Council Act 
and the Rules of the Committees of the National Council.

87. The Parliament also constitutes the Public Accounts 
Committee, the only Standing Joint Committee of the 
Parliament, as mandated by the Constitution of the 
Kingdom of Bhutan. The Rules of Procedure of the Public 
Accounts Committee provides the detailed procedures for 
the establishment of this Committee. 

88. Both the Houses also constitute Ad hoc or Select and Special 
Committees as and when required to carry out a specific 
function within a specified period of time. Similarly, the 
Parliament also constitutes Joint Ad hoc or Select or Special 
Committees.



སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ། ༣༠

ལེའུ་༧ པ།

ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་དང་ནང་འཁོད་བྱ་བའི་གནད་སྤོད་འགོ་འདྲེན།

སྤྱི་ཚོགས་ཚོགས་ཆུང་གཞི་བཙུགས།

༨༥ ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ་ཐེངས་དང་པ་འཚོགས་པའི་སྐབས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་

གཉིས་ཆ་ར་གིས་ རང་སོའི་གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ།

༨༦ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ ཚོགས་ཆུང་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་གི་

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་བྱ་བའི་

གནད་སྤོད་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཆུང་

གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ 

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཆུང་གི་བཅའ་ཡིག་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་

དེ་ཡོད། 

༨༧ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་མཉམ་

འབྲེལ་གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་ གཅིག་རྐྱངམ་གཅིག་འབད་མི་ དམངས་རྩིས་

ཚོགས་ཆུང་ ངེས་པར་དུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ། ཚོགས་ཆུང་འདི་ གཞི་བཙུགས་

འབད་ནིའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ བྱ་བའི་གནད་སྤོད་ནང་ གསལ་

བཀོད་འབད་དེ་ཡོད།

༨༨ ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལཱ་འགན་འབག་ནིའི་དོན་ལུ་ 

དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་ཡུན་བཀོད་པའི་ནང་འཁོད་ སྐབས་ཐོག་ ཡང་ན་ གདམ་འཐུ་ 

ཡང་ན་ ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཡང་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཆོག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ 

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ མཉམ་འབྲེལ་སྐབས་ཐོག་ ཡང་ན་ གདམ་མཐུ་ ཡང་ན་ ཁྱད་པར་

ཅན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཡང་ བཟོ་ཆོག།
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Standing Committee meetings
89. The Standing Committees of both the Houses have 

already been introduced in Chapter 5: Different Types of 
Parliamentary Committees.

First meeting of a Standing Committee
90. During the First Meeting of the Committee, the Members 

of the Committee either elect or through consensus 
appoint a Chairperson and a Deputy Chairperson from 
among themselves for a term of one year. In the National 
Council, Deputy Chairperson of the House is the ex-officio 
Chairperson of its House Committee.

91. The Committee submits the names of the Chairperson and 
the Deputy Chairperson to the Speaker or the Chairperson 
of the House who in turn endorses the names and also 
makes formal appointments during the First Parliamentary 
Session. 

92. Usually during the Committee Meeting that follows the 
election of the Chairperson and the Deputy Chairperson, 
in the case of a Committee of the National Assembly, the 
Committee reviews their mandates while in the National 
Council, since Committee mandates are not specified in any 
law, a Committee drafts its own mandates.



སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ། ༣༡

གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས།

༨༩ སྤྱི་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་ གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་སྐོར་ ལེའུ་༥ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་

ཚོགས་ཆུང་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ ངོ་སྤོད་འབད་དེ་ཡོད།

གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་དང་པ།

༩༠ ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་འགོ་ཐོག་དང་པའི་ནང་ ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ 

ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ ལོ་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཁྲི་འཛིན་དང་ཁྲི་འཛིན་འོགམ་ བཙག་

འཐུ་ ཡང་ན་ མོས་མཐུན་ཐོག་ལས་ བསྐོ་བཞག་འབད་དགོ། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་

སྡེའི་ནང་ ཁྲི་འཛིན་འོགམ་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ནང་ཚོགས་ཆུང་གི་ འགན་

འབྲེལ་ཁྲི་འཛིན་འབད་ཕྱག་ཞུཝ་ཨིན།

༩༡ ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཁྲི་འཛིན་དང་ཁྲི་འཛིན་འོག་མའི་ངོ་མིང་ཚུ་ ཚོགས་ཁང་གི་ཚོགས་

དཔོན་ ཡང་ན་ ཁྲི་འཛིན་ལུ་ ཕུལཝ་ཨིན། ཚོགས་འདུའི་འགོ་ཐོག་ནང་ ཚོགས་

དཔོན་ ཡང་ན་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ མི་ངོམ་དེ་ ངོ་སྦོར་འབད་དེ་ སྒྲིག་མཐུན་ཐོག་ལས་ 

བསྐོ་བཞག་འབདཝ་ཨིན།

༩༢ ཁྲི་འཛིན་དང་ཁྲི་འཛིན་འོགམ་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་པའི་ཤུལ་ལས་ ཚོགས་ཆུང་ཞལ་

འཛོམས་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་ཆུང་འབད་བ་ཅིན་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ 

འགན་དབང་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་འབད་བ་ཅིན་ 

ཚོགས་ཆུང་གི་འགན་དབང་ ཁྲིམས་ལུགས་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ བཀོད་དེ་མེདཔ་ལས་

བརྟེན་  ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཁོ་རའི་འགན་དབང་ཚུ་ ཟིན་བྲིས་བཀོད་ཆོག།
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organisational Setting of Committee meetings
93. Committee meetings should be preferably held in 

Committee meeting rooms that are sufficiently large to host 
the Members of the Committee, the committee staff, invited 
speakers and also public and the media.

94. The ideal sitting arrangement is a U-shaped table, where 
the Chairperson sits in the middle, with the invited guests at 
his right hand side and the Committee secretary at his left 
hand side. The Members will sit at the long leg of the table.

95. The public and the media will be positioned at the public 
gallery, opposite of the Chairperson and the other interveners 
during the meeting.

Routine Standing Committee meetings 
96. Most of the Standing Committees of both the Houses 

conduct Committee Meetings only on as and when required 
basis, usually when a Bill, a report or an issue is referred 
to it for review by the Speaker/Chairperson of the House or 
the House. Thus, most Committees meet on ad hoc basis.    

97. Some Committees do prepare work plans and hold routine 
meetings, normally weekly or fortnightly when the Members 
are not on constituency visits. This is a good practice since 
it provides a routine platform for Committee Members to 



སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ། ༣༢

ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་འགོ་འདྲེན་བཟོ་བཀོད།

༩༣ ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་དེ་ ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི་ཚུ་དང་ ཚོགས་ཆུང་ལས་བྱེདཔ་ 

མགྲོན་འབོད་གསལ་བཤདཔ་དང་མི་མང་ དེ་ལས་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་ཤོང་པའི་ 

ཚོགས་སྡེའི་ ཚོགས་ཁང་ནང་ཚོགས་དགོཔ་ཨིན། 

༩༤ ཞལ་འཛོམས་འཚོག་པའི་སྐབས་ ཁྲི་འཛིན་སྦུགས་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ གཡས་ཕྱོགས་ལུ་ 

མགྲོན་འབོད་སྐུ་མགྲོན་དང་ གཡོན་ཕོྱགས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་གི་དྲུང་ཆེན་ དེ་ལས་ 

འཐུས་མི་གཞན་ཚུ་ འདུན་ཅོག་གི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཞུགསཔ་ད་ བྱ་སབས་བདེ་

བའི་ “U” གི་དབྱིབས་ཅན་འདུན་ཅོག་ གྲ་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བཟང་ཤོས་ཨིན།

༩༥ ཞལ་འཛོམས་འཚོག་པའི་སྐབས་ མི་མང་དང་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་ ཁྲི་འཛིན་དང་ 

གཞན་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གི་གདོང་ཁར་ མི་མང་སོད་ཁྲི་ཚུའི་ནང་སོད་དགོཔ་

ཨིན།

གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་དུས།

༩༦ ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་དེ་ 

དགོས་མཁོས་དང་འཁྲིལ་ ཚོགསཔ་ཨིན། ནམ་རྒྱུན་ལུ་ དཔྱད་ཡིག་དང་ སྙན་ཞུ་ 

ཡང་ན་ གནད་དོན་ཚུ་ ཚོགས་ཁང་གི་ཚོགས་དཔོན་ ཡང་ན་ ཁྲི་འཛིན་ ཡང་ན་ 

ཚོགས་ཁང་གིས་་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་སྦེ་གནངམ་ད་ ཚོགསཔ་ཨིན། དེ་

འབདཝ་ལས་ ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ མང་ཤོས་ར་ གློ་འབུར་དུ་ ཚོགས་དགོ།

༩༧ ཚོགས་ཆུང་ལ་ལོ་གཅིག་གིས་ འདེམས་ཁོངས་གཟིགས་སྐོར་ནང་མེན་པའི་སྐབས་ 

བདུན་ཕྲག་རེའི་ནང་ ཐེངས་རེ་ ཡང་ན་ བདུན་ཕྲག་གཉིས་རེའི་ནང་ ཐེངས་རེ་ 

ཞལ་འཛོམས་འཚོག་ནིའི་དུས་ཚོད་བཟོས་ཏེ་ ལཱ་གི་འཆར་གཞི་ཚུ་བཟོཝ་ཨིན།  
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 frequently interact with one another, discuss issues of 
wider interest and conduct oversight functions even if the 
Committee has no work in hand assigned by the Speaker or 
the Chairperson of the House. Such a practice also ensures 
that no Committee remains dormant.

98. Some Committees also meet almost on a regular basis, 
especially when the Parliamentary Session is near. Such a 
practice may result in rushing the Committee work and not 
getting enough time to consult the stakeholders outside the 
Parliament which in turn may result in:
a. Poor work output by the Committee;

b. Poor Parliamentary debates on the Committee’s 
proposals to the House;

c. Possible rejection of Committee’s proposals; and,

d. Loss of Committee’s credibility.

99. A good practice to avoid the above problem is to have 
Committee Work plans developed through the consensus of 
the Members so that Members are encouraged to manage 
time between constituency visits, Committee Meetings, 
travels abroad and other activities.



སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ། ༣༣

ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་ལུགས་འདི་ ཚོགས་ཁང་གི་ཚོགས་དཔོན་ ཡང་ན་ ཁྲི་འཛིན་

གྱིས་ ཚོགས་ཆུང་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལཱ་འགན་ མ་གནང་པའི་སྐབས་ ཚོགས་

ཆུང་འཐུས་མི་ཚུའི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར་ རེ་འདོད་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ 

བསྟུན་གྲོས་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ ནན་ཞིབ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་

ལས་  ལག་ལེན་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིན། ལག་ལེན་འདི་གིས་ ཚོགས་ཆུང་ཚུ་ ལཱ་

མེད་པར་སོད་ནི་མེདཔ་ ངེས་གཏན་ཡང་ བཟོཝ་ཨིན།

༩༨ ཚོགས་ཆུང་ལ་ལོ་གཅིག་གིས་ དམིགས་བསལ་དུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ་

རནམ་ད་འབྲེལ་ ཧ་ལམ་ ཨ་རག་ར་ ཞལ་འཛོམས་གནང་དགོ། འདི་བཟུམ་གྱི་

ལག་ལེན་གྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཁེ་གྱོང་ཅན་ཚུ་དང་གཅིག་

ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནིའི་ དུས་ཚོགས་ལངསམ་སྦེ་ མ་ཐོབ་ནི་དེ་གིས་ ཧབ་ཐོབ་

རྐྱབ་ད་ གཤམ་གསལ་གྱི་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ཐོནམ་ཨིན།

ཀ༽ ཚོགས་ཆུང་གི་གྲུབ་འབྲས་སྐྱོ་དྲགས།

ཁ༽ ཚོགས་ཁང་ནང་ ཚོགས་ཆུང་གིས་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་མི་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྩོད་

གླེང་སྐྱོ་དྲགས།

ག༽ ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་འབུལ་ཚུ་ ཆ་མེད་གཏང་སྲིད།

ང་༽ ཚོགས་ཆུང་གི་ མིང་གཏམ་ ཟོགཔ་འགྱོ་ནི།

༩༩ གོང་གསལ་དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་ཐབས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི་ཚུ་ འདེམས་ཁོངས་

གཟིགས་སྐོར་དང་ ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ ཕྱི་རྒྱལ་ཆིབས་བསྐྱོད་ དེ་ལས་ ལས་

སྣ་གཞན་ཚུ་དང་ ཁ་ཐུག་མ་བརྐྱབས་པར་ མོས་མཐུན་ཐོག་ལས་ ཚོགས་ཆུང་གི་ལཱ་

གི་འཆར་གཞི་བཟོ་སྟེ་ དུས་ཚོད་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་གི་ ལག་ལེན་ལེགས་ཤོམ་ 

བཟོ་དགོ། 
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100. Committee Meetings can be conducted only within the 
precinct of the Parliament. Should a need arise to conduct 
the meeting outside the precinct, the Committee needs to 
get the approval of the Speaker or the Chairperson of the 
House.

101. Committee Meetings are normally conducted in public. 
However, if a Committee has the discretion to conduct 
the meeting closed door, especially if certain matter on 
the agenda of the meeting is of sensitive or confidential 
nature. In the National Assembly, consensus by two-thirds 
majority of the total number of Committee Members is 
required to conduct a closed door meeting (Section 331 of 
the RoP of NAB) while in the National Council, since no 
specific legal requirements are given, a simple majority 
should be acceptable. For more details, refer to the Rules 
of the Committees of the National Council and Procedures 
for Calling Parliamentary Committee Meetings of the 
National Assembly. 

102. A quorum of two-third of the total number of Members 
of a Committee in the National Assembly and a simple 
majority of the total number of Members of the Committee 
in the National Council is required to convene a Committee 
Meeting. For a Public Accounts Committee to convene a 
meeting, a quorum constitutes the presence of three out of 
the five Members. 



སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ། ༣༤

༡༠༠ ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ནང་འཁོད་ལུ་ རྐྱངམ་གཅིག་ 

འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཆོག། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་ ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་

པ་ཅིན་ ཚོགས་ཁང་གི་ཚོགས་དཔོན་ ཡང་ན་ ཁྲི་འཛིན་ལས་ གནང་བ་ཞུ་དགོ། 

༡༠༡ ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་དེ་ ནམ་རྒྱུན་ལུ་ ཀུན་མཐོང་གི་ཐོག་ལས་ འགོ་འདྲེན་

འཐབ་ཨིན། ཨིན་རུང་ གལ་སྲིད་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་གསང་བའི་གནད་དོན་སྐོར་ཨིན་པ་

ཅིན་ ཀུན་མཐོང་སྦེ་མེན་པར་ གསང་བའི་ཐོག་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན།  རྒྱལ་

ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ གསང་བའི་ཞལ་འཛོམས་དེ་ ཚོགས་ཆུང་འཐུས་

མི་ཡོངས་བསོམས་ལས་ གསུམ་དཔྱ་གཉིས་ཀྱིས་ མོས་མཐུན་འབྱུང་པ་ཅིན་ འགོ་

འདྲེན་འཐབ་ནི་ (འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་བྱ་བའི་གནད་སྤོད་ཀྱི་ རྩ་ཚན་

༣༣༡ པ་དང་འཁྲིལ་)། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་

དགོས་མཁོ་ཚུ་བཀོད་དེ་མེདཔ་ལས་ ཕྱེད་མང་ལུ་ ངོས་ལེན་གྲུབ་ཨིན། ཁ་གསལ་གྱི་

དོན་ལུ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་བྱ་བའི་གནད་སྤོད་དང་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་

ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ སྤྱི་ཚོགས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་འབོད་བཀུག་གི་བྱ་བའི་

གནད་སྤོད་ནང་ གཟིགས་གནང་།

༡༠༢ ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་འཚོག་ནིའི་ཚོགས་གྲངས་དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་

འདུའི་འབད་བ་ཅིན་ ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི་ཡོངས་བསོམས་ལས་ ཚོགས་གྲངས་ 

གསུམ་དཔྱ་གཉིས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཕྱེད་མང་དང་འཁྲིལ་

དགོ། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་དོན་ལུ་ འཐུས་མི་ལྔ་གི་གྲས་ལས་འཐུས་མི་ 

གསུམ་འཛོམས་ཐོག་ ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་ཚུགས།
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ad hoc Standing Committee meetings
103. Committees also hold Ad hoc meetings whenever 

necessary.

ad hoc or Select or Special Committees and their meetings
104. Ad hoc or Select or Special Committees are constituted 

by the House to carry out a specific function within a 
specified time period.

105. Such a Committee may also be constituted as a Joint 
Committee by the Parliament, especially during the Joint 
Sitting of the Parliament with a specific mandate that has 
to be completed within a certain time period. 

106. The Chairperson as well as the Members of any such 
Committee is elected or appointed by the House or 
Parliament.

107. The tenure of such a Committee ends with the submission 
of its report to the House or Parliament. 

108. Such a Committee operates as per the existing laws and 
Rules of Procedures of the House or Parliament. 

Roles and Powers of the Chairperson and the Deputy 
Chairperson
109. The Chairperson of the Committee has the power to 

convene Committee Meetings as and when he or she sees 
it fit. Nevertheless, the Chairperson decides usually in 



སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ། ༣༥

གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་གློ་འབུར་ཞལ་འཛོམས།

༡༠༣ ཚོགས་ཆུང་གིས་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གློ་འབུར་གྱི་ ཞལ་འཛོམས་ཡང་ 

འཚོགས་ཆོགཔ་ཨིན།

དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆུང་དང་ དེའི་ཞལ་འཛོམས་གློ་འབུར་ ཡང་ན་ གདམ་འཐུ། 

༡༠༤ ཚོགས་ཁང་གིས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལཱ་འགན་ཚུ་ སྤོད་པའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་ནང་འཁོད་

ལུ་ འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཚུ་ གློ་འབུར་ ཡང་

ན་ གདམ་ཁའི་ཐོག་ལས་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཆོག།

༡༠༥  འདི་བཟུམ་མའི་ཚོགས་ཆུང་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་སྦེ་ བཟོ་

ཆོག་ནི་དང་ དམིགས་བསལ་དུ་ སྤྱི་ཚོགས་མཉམ་འབྲེལ་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ 

དམིགས་བསལ་གྱི་ལཱ་འགན་ཚུ་ དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ཚུ་ཨིན། 

༡༠༦ འདི་བཟུམ་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གི་ ཁྲི་འཛིན་དང་འཐུས་མི་ཚུ་ ཚོགས་ཁང་ ཡང་ན་ སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱིས་ བཙག་འཐུ་ཐོག་ལས་ ཡང་ན་ ཐད་ཀར་དུ་ བསྐོ་བཞག་འབད་ཆོག།

༡༠༧ འདི་བཟུམ་མའི་ ཚོགས་ཆུང་གི་དུས་ཡུན་དེ་ ཚོགས་ཁང་ ཡང་ན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ 

སྙན་ཞུ་ ཕུལ་ཚརཝ་ཅིག་ མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན།

༡༠༨ འདི་བཟུམ་མའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ལག་ལེན་དེ་ ད་ལྟོ་གནས་པའི་ ཚོགས་ཁང་ ཡང་ན་ སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བྱ་བའི་གནད་སྤོད་དང་འཁྲིལ་དགོ།

ཁྲི་འཛིན་དང་ཁྲི་འཛིན་འོགམ་གི་ཕྱག་འགན་དང་དབང་ཚད།

༡༠༩ ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་འཚོག་ནི་དང་ ནམ་འཚོག་ནི་ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 

འཚོག་ནི་གི་དབང་ཚད་ ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་ལུ་ཡོད། ཨིན་རུང་ ནམ་རྒྱུན་ལུ་ 

ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ དགོས་མཁོའི་ཚོགས་གྲངས་འཛིན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ འཐུས་མི་ཚུ་དང་
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 consultation with the Members so that the required quorum 
can be maintained.  

110. As articulated in Chapter 6: Qualifications and Roles 
of Chairpersons and Members of Committees, the 
Chairperson does planning and coordination, conducting 
committee meetings and Hearings, and communication 
of Committee’s activities and proceedings. Thus the 
Chairperson:
a.  Sets the agenda, time and venue of the meetings. This 

is also usually done in consultation with the Members 
in order to include Members’ points for deliberation 
in the meeting; 

b. Decides, usually in consultation with the Members, 
whether a Committee Meeting should be conducted 
in public or closed door. He can also accept or reject a 
request for closed door meeting from any organisation 
external to the Parliament;

c. Presides over the Committee Meetings and Hearings. 
He or she reserves the right to cast the Deciding Vote 
when there is a tie during a voting in the Committee; 

d. Takes decisions on behalf of the Committee;

e. Reports to the leadership of the House and the House 
on behalf of the Committee; 

f. Represents the Committee in various fora, including 
the media;



སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ། ༣༦

གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ཐོག་ལས་ ཐག་བཅད་ཆོག།

༡༡༠ ལེའུ་ ༦ པ་དང་འཁྲིལ་ ཁྲི་འཛིན་དང་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་གི་སྤུས་ཚད་དང་

ལཱ་འགན་ནང་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ འཆར་གཞི་དང་ འགོ་འདྲེན་ ཚོགས་ཆུང་ཞལ་

འཛོམས་དང་སྙན་གསན་འགོ་འདྲེན་ དེ་ལས་ ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་སྣ་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་  

བརྒྱུད་འབྲེལ་འཐབ་ནི། དེ་འབདཝ་ལས་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས།

ཀ༽ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ གྲོས་གཞི་དང་ དུས་ཚོད་ དེ་ལས་ ས་གནས་ཚུ་ གཏན་

འཁེལ་བཟོ་ནི། དེ་ཡང་ ནམ་རྒྱུན་ལུ་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཞལ་འཛོམས་ནང་ 

གསལ་བཤད་འབད་ནི་ཨིནམ་ལས་ འཐུས་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་

བསྟུན་འབད་ཐོག་ལས་ འབད་དགོ།

ཁ༽ ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་དེ་ ཀུན་མཐོང་ ཡང་ན་ སྒོ་བསམ་ཐོག་ལས་ 

འཚོག་ནི་ཨིན་ནའི་སྐོར་ འཐུས་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་

ཐོག་ལས་ ཐག་བཅད་ཆོག། དེ་མ་ཚད་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ཁའི་ལས་སྡེ་ གང་

རུང་ཅིག་གིས་ སྒོ་བསམ་ཚོགས་ཞུགས་ཀྱི་ཞུ་བ་དེ་ ངོས་ལེན་ ཡང་ན་ 

ངོས་ལེན་མ་མཛད་པར་བཞག་ཆོག།

ག༽ ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་དང་ སྙན་གསན་སྐབས་ལུ་  ཁྲི་འཛིན་འབད་ནི། 

ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ནང་ ཚོགས་རྒྱན་འདྲ་མཉམ་ཐོན་པའི་སྐབས་ ཁོ་

/མོ་གིས་ མཐའ་བཅད་ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་ཐོག་ལས་ ཐག་བཅད་ཆོག།

ང་༽ ཚོགས་ཆུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གྲོས་ཐག་ཚུ་ བཅད་ཆོག།

ཅ༽ ཚོགས་ཁང་དང་ ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་ཁང་ཁ་ཐུག་ལས་ འགོ་ཁྲིད་སྙན་ཞུ་

འབད་ནི།

ཆ༽ བརྡ་བརྒྱུད་བརྩིས་པའི་ བསམ་ལན་སྣ་ཚོགས་ནང་ ཚོགས་ཆུང་གི་ངོ་ཚབ་

འབད་ནི།
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g. Coordinates documentation of Committee 
proceedings and reviews; and,

h. Performs any other duties assigned by the leadership 
of the House.

111. The Deputy Chairperson of a Committee assists the 
Chairperson in carrying out his functions. Further, in 
the absence of the Chairperson, he or she takes over the 
functions of the Chairperson with equal powers. 

Roles of members of a Committee
112. The roles of the Members of a Committee of the National 

Assembly are given in the National Assembly Act and the 
Rules of Procedure of the National Assembly and that of 
the National Council in the National Council Act and the 
Rules of the Committees of the National Council. They 
are further explained in detail in Chapter 6 under the topic 
“Tips on How to be a Good Member”.

Recording of Committee activities Proceedings
113. Every Committee must maintain clear records of their 

activities and proceedings for future reference by themselves 
as well as future Committees.

114. Generally, Committees keeps Minutes of Meeting for most 
of the routine Committee Meetings. 



སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ། ༣༧

ཇ༽ ཚོགས་ཆུང་གི་བྱ་རིམ་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་ ཡིག་ཆའི་ཐོག་བཞག་ནི་གི་ འགོ་

འདྲེན་འཐབ་ནི།

ཉ༽ ཚོགས་ཁང་གི་འགོ་ཁྲིདཔ་གིས་ གནང་མི་ལཱ་གཞན་ཚུ་ འབད་ནི།

༡༡༡ ཁྲི་འཛིན་འོགམ་གིས་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་འབད་མི་ལཱ་ནང་ གྲོགས་རམ་འབད་ནི། དེ་

གིས་མ་ཚད་ ཁྲི་འཛིན་མེད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁོ་/མོ་གི་ཚབ་ལུ་ འདྲ་མཉམ་གྱི་དབང་

ཆའི་ཐོག་ འགན་ཁུར་འབག་ནི།

ཚོགས་ཆུང་འཐུས་ཚུ་གི་ལཱ་འགན།

༡༡༢  རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ལཱ་འགན་ཚུ་ འབྲུག་གི་

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་བྱ་

བའི་གནད་སྤོད་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད། དེ་འཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་

སྡེའི་ལཱ་འགན་ཚུ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ འབྲུག་གི་

རྒྱལ་ཡོངས་སྡེའི་བྱ་བའི་གནད་སྤོད་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད། དེ་གིས་མ་ཚད་ 

ལེའུ་༦ པའི་ “འཐུས་མི་ལེགས་ཤོམ་འབད་ཐབས་” ཀྱི་བརྗོད་དོན་ཐོག་ལུ་ ཁ་

གསལ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

ཚོགས་ཆུང་ལས་སྣའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ཐོ་བཀོད།

༡༡༣ ཚོགས་ཆུང་རེ་རེ་གིས་ རང་སོའི་དོན་ལུ་དང་ མ་འོངས་པའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཁུངས་

གཏུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལས་སྣ་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཞག་དགོ། 

༡༡༤ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་ཚུ་གིས་ དུས་རྒྱུན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་མང་ཤོས་

ཀྱི་ གྲོས་ཆོད་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་བཞག་དགོ།



Parliamentary Committee Manual 2017 38

115. Committees must also record proceedings of all the 
meetings conducted with its stakeholders.

116. It is a good practice to produce Committee Reports for all 
the reviews and studies, field visits, study tours and travels 
abroad, and share the reports with the House and relevant 
stakeholders.

117. Reports that Committees produce on a certain topic to be 
sent to the Plenary for further discussion, contains normally 
the following elements:
a)  Terms of Reference;

b) Summary of the Committees Conclusions and 
Recommendations;

c) Discussion on the reasons underpinning Conclusions 
and Recommendations;

d) Conclusions;

e) Summery of the proceedings; and,

f) Evidence taken and submissions received.

118. Committee reports contain the names of the Chairperson 
responsible for the report, the Members that have contributed 
and the name(s) of the Committee Staff.

119. The Committee Secretaries and the Chairpersons of the 
Committees must take a proactive role in producing and 
maintaining Committee Reports.



སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ། ༣༨

༡༡༥ ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཁེ་གྱོང་ཅན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་

མི་ཚུ་ཡང་ ཐོ་བཀད་འབད་དེ་བཞག་དགོ།

༡༡༦ ཚོགས་ཆུང་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ ཞིབ་འཇུག་ ས་ཁོངས་གཟིགས་སྐོར་ སློབ་སྦོང་

གཟིགས་སྐོར་ དེ་ལས་ ཕྱི་རྒྱལ་འགྲུལ་བསྐྱོད་ཚུ་གི་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ བཞག་ཞིན་ན་ 

ཚོགས་ཁང་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁེ་གྱོང་ཅན་ཚུ་ལུ་ སོན་ནི་དེ་ ལག་

ལེན་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིན།

༡༡༧ ཚོགས་ཆུང་ཚུ་གིས་ དམངས་འཛོམས་ནང་ གྲོས་བསྟུན་ཁ་གསལ་འབད་ནི་གི་དོན་

ལུ་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ གཤམ་གསལ་གནད་དོན་ཚུ་ཚུད་དགོ།

ཀ༽ ལག་ལེན་འགན་ཚད།

ཁ༽ ཚོགས་ཆུང་གང་བཅུད་བསྡུས་དང་རྒྱབ་སྣོན་ངོ་སྦོར་ མདོར་བསྡུས།

ག༽ བཅུད་བསྡུས་དང་རྒྱབ་སྣོན་ངོ་སྦོར་གི་ ཁ་གསལ་མེད་མི་ཚུ་ གྲོས་བསྡུར་

འབད་ནི།

ང་༽ བཅུད་བསྡུས།

ཅ༽ བྱ་རིམ་གྱི་མདོར་བསྡུས།

ཆ༽ གནད་དོན་ཐག་བཅད་དང་ གནད་དོན་ཐོབ་མི་གི་བདེན་ཁུངས།

༡༡༨ ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཞུ་གི་ནང་ལུ་ འགན་ཁུར་འབག་མི་ ཁྲི་འཛིན་དང་ ཕན་གྲོགས་

འབད་མི་འཐུས་མི་ དེ་ལས་ ཚོགས་ཆུང་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ མིང་ཐོ་ཚུ་བཀོད་དགོ།

༡༡༩ ཚོགས་ཆུང་གི་དྲུང་ཆེན་ཚུ་དང་ ཁྲི་འཛིན་ཚུ་གིས་ ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཞུ་བཟོོ་ནི་དང་

འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་གི་ འགན་ཁུར་འབག་དགོ།
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120. The Committee Secretaries should circulate the draft 
minutes and reports to all the participants for edition before 
finalization electronically within a reasonable period of 
time from the date of convening the meeting or producing 
the draft report.

121. The Members and any other participants should provide 
any comment or feedback they have on the Minutes or 
Report within a stipulated date after the circulation of the 
draft Minutes or Report.

122. All final minutes of meetings and Committee Reports 
should be endorsed, sealed and signed by the Chairperson 
of the Committee and circulated to the Members and 
participants.

Handling of Handed over Documents
123. Committees have the power to source all available 

information and documents from the Executive while 
performing oversight and legislative review functions.

124. Some of the documents obtained from other organisations, 
especially the Executive may be of sensitive or confidential 
nature. If the organisation submitting the document 
classifies it as such, it is the Committee’s responsibility to 
safeguard the documents. Such documents must be leveled 
‘confidential,’ and due care taken.



སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ། ༣༩

༡༢༠ ཚོགས་ཆུང་དྲུང་ཆེན་ཚུ་གིས་ ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཡང་ན་ 

སྙན་ཞུའི་ཟིན་བྲིས་བཏོན་པའི་ཉིནམ་ལས་ འོས་ལྡན་གྱི་དུས་ཚོད་ནང་འཁོད་ལུ་ གློག་

འབྲེལ་ནང་ཞུན་དག་མཐའ་བཅད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མར་ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་

དང་སྙན་ཞུའི་ཟིན་བྲིས་ཚུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ ཆ་མཉམ་ལུ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་

དགོ།

༡༢༡ གྲོས་ཆོད་དང་སྙན་ཞུའི་ཟིན་བྲིས་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ ཆེད་དུ་བཀོད་

པའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ འཐུས་མི་དང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་གཞན་གིས་ 

བསམ་བཀོད་དང་བསམ་ལེན་གང་རུང་ སྤོད་དགོ།

༡༢༢ ཞལ་འཛོམས་ཆ་མཉམ་གྱི་ གྲོས་ཆོད་དང་ ཚོགས་ཆུང་སྙན་ཞུའི་མཐའ་བཅད་ཚུ་ 

ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ བདེན་སྦོར་འབད་དེ་ ཐིའུ་དང་མཚན་རགས་བཀོད་ཐོག་

ལས་ འཐུས་མི་དང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དགོ།

རྩིས་སྤོད་མི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་།

༡༢༣ ནན་ཞིབ་དང་ཁྲིམས་བཟོ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ 

འཛིན་སྐྱོང་ལས་ བརྡ་དོན་དང་ཡིག་ཆ་ ལེན་ནི་གི་ དབང་ཚད་ཡོད།

༡༢༤ ལས་ཚོགས་གཞན་ལས་ཐོབ་མི་ཡིག་ཆ་ལ་ལུ་ཅིག་ དམིགས་བསལ་དུ་ འཛིན་སྐྱོང་

ལས་ཐོབ་མི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཉེན་ཅན་ ཡང་ན་ གསང་བ་སྦེ་བཞག་དགོ་པའི་གནས་

སངས་ འོངམ་ཨིན། གལ་སྲིད་ ལས་ཚོགས་ཀྱིས་ འདི་བཟུམ་མའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ སྤོད་

པ་ཅིན་ དེའི་ཉེན་སྲུང་འབད་ནི་དེ་ ཚོགས་ཆུང་གི་ འགན་ཁུར་ཨིན།  འདི་བཟུམ་

གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུའི་ཐོག་ཁར་ “གསང་བ་” ཟེར་ བཀོད་དགོཔ་ད་ གཟབ་གཟབ་སྦེ་ 

གཉེར་བཞག་འབད་དགོ།
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125. Normally no copies of confidential documents are made for 
circulation among the Members. The original document 
circulated among the Members to read in turns. However, 
if copies are made and circulated, it is the responsibility 
of every Member of the Committee to take extra care of 
the document, not share it with other person(s), and ensure 
that the confidentiality is maintained.

126. It is a good practice for the Chairperson of the Committee 
to entrust the duty of safekeeping a confidential document 
to the Committee Secretary.

127. A Committee Secretary must secure a confidential 
document in a locked facility to which only he or she has 
access.

128. A Committee Secretary must also take charge of 
safekeeping all Handed Over Documents.

129. Should an organisation that submits a document to 
the Committee require that the Committee returns the 
document after it has completed its review task, the 
Committee Secretary, with the approval of the Chairperson 
of the Committee, must return the document in the same 
form and quality as it was originally submitted by an 
organisation.



སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ། ༤༠

༡༢༥ ནམ་རྒྱུན་ལུ་ གསང་བའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ འཐུས་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་

ཆོག། ཡིག་ཆ་འདི་གི་ མ་དཔེ་ཐོག་ལུ་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ སྐོར་རྒྱབ་འབད་ ལྷག་

དགོ། ཨིན་རུང་ གལ་སྲིད་ ཡིག་ཆ་དེ་ འདྲ་བཤུས་བརྐྱབས་ཏེ་ འཐུས་མི་ཚུའི་བར་

ན་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་བ་ཅིན་ མི་གཞན་ལུ་མ་སྤོད་པར་ གསང་བའི་ཐོག་ལུ་ འཛིན་

སྐྱོང་འཐབ་ནི་དེ་ འཐུས་མི་རེ་རེའི་ འགན་ཁུར་ འཐེབ་སྦེ་འབག་དགོ། 

༡༢༦ ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ཚོགས་ཆུང་དྲུང་ཆེན་ལུ་ གསང་བའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་

དང་ལྡནམ་སྦེ་ བོ་གཏད་ཐོག་ལུ་ གཉེར་བཞག་འབད་བཅུག་ནི་དེ་ ལག་ལེན་

ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིན།

༡༢༧ ཚོགས་ཆུང་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ གསང་བའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཁོ་/མོ་ར་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ མ་

གཏོགས་ གཞན་གྱིས་མ་ལྷོད་པའི་ ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཐོག་ལུ་བཞག་

དགོ། 

༡༢༨ ཚོགས་ཆུང་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ རྩིས་སྤོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཆ་མཉམ་ར་ ཉེན་སྲུང་ལྡནམ་

སྦེ་ བཞག་ནི་གི་ འགན་ཁུར་འབག་དགོ། 

༡༢༩ ལས་ཚོགས་གང་རུང་གིས་ ཚོགས་ཆུང་ལུ་མཁོ་བའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་སྤོད་མི་ བསྐྱར་ཞིབ་

འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་གནང་བ་གྲོལ་ ཐོག་ལས་ 

ཚོགས་ཆུང་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ ཡིག་ཆའི་གནས་སངས་དང་སྤུས་ཚོད་ ཧེ་མ་ ག་ཨིནམ་

སྦེ་ ལས་ཚོགས་ལུ་ ལོག་སྟེ་ རྩིས་སྤོད་དགོ། 
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CHaPteR 8
DiFFeRent toolS to imPlement taSKS anD 

FunCtionS oF CommitteeS

Committee tools
130. Parliamentary committees have a number of tools at their 

disposal to implement their task of scrutinizing the activities 
of the government. The main tools are:

a. Deliberations with the Executive;
b. Hearings and round table meetings;
c. Engaging external expertise;
d. Consultations with Civil Society Organisations;
e. Conducting research;and
f. Organising field visits; 

Deliberations with the executive
131. The Rules of both Houses empower their Committees to 

ask public officials and other persons to appear before them 
and to communicate directly with government agencies and 
autonomous bodies (refer to section 23 b and d of the Rules 
of the Committees of NCB).

132. When a Committee decides to summon a Minister and/or 
any government representative(s) to appear before it, the 
Chairperson of the Committee sends a summon letter either 
directly or through the Secretary of the Secretariat of the 
relevant House to the Secretary of the Cabinet of Ministers 



སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ། ༤༡

ལེའུ་༨ པ།

ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལཱ་དང་ལཱ་འགན་ཚུ་ བསར་སྤོད་འབད་ནིའི་ ཐབས་བྱུས་སྣ་ཚོགས།

ཚོགས་ཆུང་གི་ཐབས་བྱུས།

༡༣༠ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཚུ་ལུ་ གཞུང་གི་ལས་སྣ་ཚུ་ ཞིབ་འཇུག་གི་ལཱ་འབདཝ་ད་ 

བསར་སྤོད་འབད་ནིའི་ ཐབས་བྱུས་ལེ་ཤ་ཡོད། ཐབས་བྱུས་གཙོ་ཅན་ཚུ་གཤམ་

གསལ་ལྟར་ཨིན།:

ཀ༽ འཛིན་སྐྱོང་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྡུར།

ཁ༽ སྙན་གསན་དང་ སྒོར་ཅོག་གི་ཞལ་འཛོམས།

ག༽ ཕྱི་ཁའི་མཁས་མཆོག་གྲལ་གཏོགས།

ང་༽ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཚུ་དང་གྲོས་སོན།

ཅ༽ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་དང་།

ཆ༽ ས་ཁོངས་གཟིགས་སྐོར་འགོ་འདྲེན།

འཛིན་སྐྱོང་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་སོན།

༡༣༡ ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཆ་རའི་ བཅའ་ཡིག་གིས་ ཁོ་རའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་ མི་དམངས་

འགོ་དཔོན་དང་ མི་གཞན་ ཁོ་རའི་འདུན་ལུ་ འབོད་བཀུག་འབད་དེ་ ཐད་ཀར་དུ་ 

གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ བརྒྱུད་འབྲེལ་འཐབ་

ཆོག་ ༼འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་བཅའ་ཡིག་ དོན་ཚན་ ༢༣ ཁ་པ་དང་ 

ང་པའི་ནང་གཟིགས་གནང་༽ །

༡༣༢ ཚོགས་ཆུང་གིས་ བོན་པོ་དང་ ཡང་ན་ གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་ཅིག་ མདུན་དུ་

འབོད་བཀུག་དགོས་ཚེ་ ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་

ཚོགས་ཁང་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་དྲུང་ཆེན་བརྒྱུད་དེ་ ཚོགས་འཛོམས་མ་འཚོགས་པའི་
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 at least 48 hours before the meeting takes place. The Cabinet 
Secretary in turn informs the concerned Head of the agency 
about the summon.

133. The topic of the meeting is clearly indicated in the 
summon letter in order to give the concerned agency or its 
representative the opportunity to prepare for the meeting. 
Generally, the topic will be of a legislative proposal or a 
policy document or issue concerning that agency. 

134. A Committee can also send written questions to any Minister 
requiring him or her to submit the answer to the Committee 
verbally or in written as may be decided by the Committee. 

135. A Committee has the power to decide whether to conduct 
its meeting in public or in a closed session. 

136. To be as transparent as possible, it is preferable to organize 
Committee Meetings in public as much as possible.

137. In the case of a closed session, it is advisable for the 
Committee to indicate the reasons as to why a meeting 
will be closed for public and the media. Further, an agency, 
Minister or government representative can request the 
Committee to make the meeting a closed session for a 
specific reason. 



སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ། ༤༢

ཧེ་མར་ ཆུ་ཚོད་ ༤༨ ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ འབོད་བཀུག་བཀའ་རྒྱ་ གཏང་དགོ། ལྷན་

རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ལུ་ འབོད་བཀུག་

གི་བརྡ་ལན་སྤོད་དགོ།

༡༣༣ ཞལ་འཛོམས་ནང་གསལ་བཤད་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་

ལས་སྡེ་ ཡང་ན་ དེའི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ འབོད་བཀུག་བཀའ་རྒྱའི་ནང་ ཞལ་

འཛོམས་ཀྱི་གནད་དོན་ཁ་གསལ་སྦེ་ བཀོད་དགོ། 

༡༣༤ ཚོགས་ཆུང་གིས་ བོན་པོ་གང་རུང་ལུ་ ཡིག་ཐོག་དྲི་བ་གཏང་ཆོག། ཁོ་/མོ་གིས་ 

དྲིས་ལན་དེ་ ངག་ཐོག་ ཡང་ན་ ཡིག་ཐོག་ སྤོད་དགོཔ་ཚུ་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཐག་

བཅད་ཆོག། 

༡༣༥ ཞལ་འཛོམས་དེ་ ཀུན་མཐོང་ ཡང་ན་ སྒོ་བསམ་ཚོགས་ཞུགས་ཐོག་ འཚོག་ནི་སྐོར་ 

ཚོགས་ཆུང་ལུ་ དབང་ཚད་ཡོད།

༡༣༦ དྭངས་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ ག་དེ་དྲག་དྲགས་ མི་

དམངས་འཛོམས་སར་ འཚོག་ནི་གི་ ཐབས་ལམ་གཏོན་དགོ།

༡༣༧ སྒོ་བསམ་ཚོགས་ཞུགས་ཐོག་ལས་ ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་དགོས་ཚེ་ ཚོགས་ཆུང་

གིས་ མི་དམངས་དང་བརྡ་བརྒྱུད་ལུ་ གསང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ བཀོད་པ་ཅིན་

ལེགས་ཤོམ་ཨིན། དེ་གིས་མ་ཚད་ ལས་སྡེ་ ཡང་ན་  བོན་པོ་ ཡང་ན་ གཞུང་གི་

སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ ཚོགས་ཆུང་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཞལ་འཛོམས་གང་

རུང་ཅིག་ སྒོ་བསམ་ཚོགས་ཞུགས་ཐོག་འཚོག་དགོ་པའི་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཆོག།
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138. The Committee Secretary keeps the minutes of the 
Committee Meeting and or drafts a report on the meeting 
with a summary of the main topics that are discussed and 
the decisions taken. The draft report is circulated among 
the participants to get their feedbacks with a limited period 
(normally a few days) of time. (see further Annex III).

139. The final Minutes of the Meeting and/or Report is signed 
by the Chairperson of the Committee. 

Hearings and Round table meetings
140. The Committees can organize public hearings or round 

table meetings on a specific theme. The theme may be a 
legislative proposal or a government policy or an issue of 
wider public interest. Normally, hearings and round table 
meetings take place in a public setting.

141. The difference between hearings and round table meetings 
is that at a hearing, the summoned persons are invited 
to speak one after the other, in an order decided by the 
Chairperson of the Committee. On the other hand, during 
a round table meeting, all the participants sit around the 
table together with the Members of the Committee and 
freely interact with them on the theme of the meeting. 



སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ། ༤༣

༡༣༨ ཚོགས་ཆུང་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམ་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དང་ ཞལ་འཛོམས་

ཀྱི་གནད་དོན་གཙོ་བོའི་ཐོག་ གྲོས་བསྡུར་དང་ གྲོས་ཆོད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཟིན་བྲིས་མདོར་

བསྡུས་ བཀོད་དགོ། སྙན་ཞུ་ཟིན་བྲིས་དེ་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལས་ ཚད་ལྡན་

གྱི་དུས་ཡུན་ནང་འཁོད་ལུ་ (མང་ཤོས་ར་ཉིན་དག་པ་ཅིག་) བསམ་ལན་བཀོད་ནིའི་

དོན་ལས་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དགོ།

༡༣༩ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ ཡང་ན་ སྙན་ཞུ་མཐའ་དཔྱད་དེ་ ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་

གྱིས་མཚན་རགས་བཀོད་དགོ།

སྙན་གསན་དང་ སྒོར་ཅོག་གི་ཞལ་འཛོམས།

༡༤༠ ཚོགས་ཆུང་གིས་ དམིགས་བསལ་གྱི་བརྗོད་དོན་ཐོག་ མི་དམངས་དང་གཅིག་ཁར་ 

སྙན་གསན་དང་ སྒོར་ཅོག་གི་ཞལ་འཛོམས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཆོག། བརྗོད་དོན་དེ་ 

ཁྲིམས་བཟོའི་གྲོས་གཞི་ ཡང་ན་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ ཡང་ན་ རྒྱ་ཁྱབ་ཆེ་བའི་མི་

སེར་གྱི་རེ་འདོད་གནད་དོན་ གང་རུང་ཐོག་ལུ་ ཚོགས་དགོ། སྤྱིར་བཏང་ལུ་ སྙན་

གསན་དང་སྒོར་ཅོག་ཞལ་འཛོམས་དེ་ མང་ཤོས་ར་ མི་དམངས་ཅིག་ཁར་ ཚོགས་

དགོ།

༡༤༡ སྙན་གསན་དང་སྒོར་ཅོག་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡང་ སྙན་གསན་སྐབས་ལུ་ 

འབོད་བཀུག་འབད་བའི་མི་ལུ་ ཅིག་ཤུལ་གཉིས་ཤུལ་སྦེ་ སླབ་བཅུག་ནི་དང་ དེའི་

གྲོས་ཐག་ཚུ་ ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ མཐའ་བཅད་དགོ། སྒོར་ཅོག་ཞལ་འཛོམས་

སྐབས་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ ཆ་མཉམ་ར་ 

སྒོར་སྒོར་སྦེ་ ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་བཞུགས་ཞིནམ་ལས་ བཀོད་

པའི་བརྗོད་དོན་ཐོག་ལུ་ རང་དབང་ཐོག་ལས་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ཆོག། སྒོར་ཅོག་

ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཡང་ མགྲོན་བཀུག་འབད་བའི་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་
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 The advantage of a round table meeting is that the invited 
participants can also react on each other’s statements and 
try to reach a common consensus.

142. Rules and procedures for organizing Public Hearings can 
be found in the Public Hearing Manual of the Parliament 
of Bhutan 2016. The Public Hearing Manual indicates 
that a Public Hearing is not the appropriate tool when 
the Committee is “more interested in generating a free 
exchange of views in an unstructured environment” 
(Section 12. c) and that “the Committee may use other 
forms of engagement with experts, witnesses, stakeholders” 
(Section. 13). A round table meeting could be an alternative 
form of engagement in such a case. 

143. Most of the elements from the Public Hearing Manual can 
be applied to the organisation of a Round Table Meeting. 
The difference is that here all participant or witnesses sit 
together at the same table. The Chairperson introduces the 
topic to be discussed at the start of the meeting. Then he or 
she gives the different witnesses the opportunity to submit 
their statements in the first round. Thereafter the Members 
of the Committee get the opportunity to pose questions to 
the witnesses. This is followed by a second round in which 
the witnesses may answer the questions posed to them by 
the Members and also react to the statements from other 
witnesses. Thereafter an open discussion follows between 
the Members of the Committee and the witnesses for the 
remaining of the meeting time that is set by the Chairperson. 



སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ། ༤༤

གིས་ ངག་བརྗོད་སོ་སོའི་ནང་ དོང་ལོན་འབད་དེ་ སྤྱི་བསམ་གྱི་གྲོས་ཐག་གཅོད་ནི་

ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཡོད། 

༡༤༢ མི་དམངས་སྙན་གསན་གྱི་བྱ་བའི་གནད་སྤོད་ཚུ་ འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ མི་དམངས་

སྙན་གསན་ལག་དེབ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ནང་གཟིགས་ཚུགས། མི་དམངས་སྙན་གསན་

ལག་དེབ་དང་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ དོན་ཚན་༡༢ ག་པའི་ནང་ “ཚོགས་ཆུང་ལུ་ 

ལུགས་ཡངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བསམ་འཆར་ཚུ་ ཐོགས་ཆགས་མེད་པར་ བརྗེ་སོར་ 

འབད་ནིའི་ཁེ་ཕན་ཡོདཔ།” དང་ དོན་ཚན་༡༣ པའི་ནང་ “འདི་བཟུམ་མའི་གནས་

སངས་ཚུ་ནང་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ མི་དམངས་སྙན་གསན་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་ 

མར་ མཁས་མཆོག་དང་ དཔང་པོ་ དེ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་ གཞུང་དང་

བདེན་མཐོང་གི་གནད་དོན་ཚུའི་ནང་ འབྲེལ་གཏོགས་ཀྱི་དོན་ལས་ ཐབས་ལམ་

གཞན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག།” ཟེར་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འོས་འབབ་མེད།

༡༤༣ མི་དམངས་སྙན་གསན་ལག་དེབ་ནང་གི་ གནད་དོན་མང་ཤོས་ར་ སྒོར་ཅོག་ཞལ་

འཛོམས་འགོ་འདྲེན་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག། འདི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་

ཡོངས་དང་ དཔང་པོ་ཚུ་ ཆ་མཉམ་ར་ ཅོག་ཙེ་གཅིག་གུ་ གཅིག་ཁར་བཞུགས་ཏེ་ 

གྲོས་བསྟུན་འབད་ཚུགས། ཞལ་འཛོམས་འགོ་བཙུགསཔ་ད་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ བརྗོད་

དོན་ངོ་སྤོད་འབད་དགོ། དེ་ལས་ ཁོ་/མོ་གིས་ བསྐོར་ཐེངས་དང་པའི་ནང་ དཔང་པོ་

སོ་སོ་གིས་ ཁོ་རའི་ངག་བརྗོད་ཚུ་ བཀོད་ནི་གི་ གོ་སྐབས་བྱིན་ཆོག། དེ་གི་ཤུལ་ལུ་ 

ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ དཔང་པོ་ལུ་ དྲི་བ་བཀོད་ནི་གི་ གོ་སྐབས་སྤོད་ཆོག།  

བསྐོར་ཐེངས་གཉིས་པའི་ནང་ དཔང་པོ་ཚུ་གིས་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་དྲིས་པའི་ལན་

སླབ་ནི་དང་ དཔང་པོ་གཞན་གྱི་ངག་བརྗོད་ལུ་ དོང་ལེན་འབད་ནི་གི་ གོ་སྐབས་ཐོབ། 

དེ་གི་ཤུལ་ལུ་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་དུས་ཚོད་བཀག་པའི་ དུས་ལྷག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ 

ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི་ཚུ་དང་ དཔང་པོ་ཚུ་གི་བར་ན་ གོ་ཡངས་ཐོག་ལས་ གྲོས་

བསྡུར་འབད་དགོ། 
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engagement of external expertise
144. The Parliament probably does not have all the in-house 

expertise that is needed for a thorough examination of all 
legislative proposals or every screening of the government 
policies. The Rules of the Committees of the NCB indicate 
that Committees can “hire experts, professional, technical 
and clerical staff” (Section 23. H). The Rules of Procedure 
of the NAB states that “a Committee may obtain advice 
from any expert in its respective field if deemed necessary 
with the Speaker’s consent” (Section 349).

145. This expertise should be purely technical and of a non-
political nature. Expertise will be needed, for example, in 
the area of environmental impact of a certain policy, or on 
complicated financial agreements or fiscal regulations that 
may have an impact on the people or the country.

146. The required expertise should not always be hired on the 
basis of a paid contract. Universities or advisory firms 
are often prepared to make their expertise available on a 
pro bono basis because of the prestige of the Parliament. 
It should be made clear in advance that there will be no 
compensation in whatever form. If no free expertise can 
be obtained, expertise can be hired on a temporary basis, 
while observing the customary practice of giving out 
contracts. 



སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ། ༤༥

ཕྱི་ཁའི་མཁས་མཆོག་གྲལ་གཏོགས།

༡༤༤ སྤྱི་ཚོགས་ནང་འཁོད་ལུ་ ཁྲིམས་བཟོའི་གྲོས་འབུལ་དང་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་རེ་རེ་

བཞིན་དུ་གསལ་ཞིབ་འབད་མི་ མཁས་པ་མེད་པ་ཅིན་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་སྡེའི་བཅའ་ཡིག་ དོན་ཚན་༢༣ པའི་ ཉ༽པའི་ནང་ “མཁས་པ་དང་ཁྱད་རིག 

བཟོ་རིག་ དེ་ལས་ དྲུང་ཡིག་ཚུ་ གླ་སྤོད་ཐོག་ལས་ལེན་ནི།།” དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 

ཚོགས་ཆུང་གིས་ གླ་ཁར་ལེན་ཆོག།  འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་བྱ་བའི་

གནད་སྤོད་ཀྱི་དོན་ཚན་༣༤༩ ནང་ “ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཁག་ཆེ་བ་ཅིན་ ཚོགས་

དཔོན་ལས་གནང་གྲོལ་ཐོག་ལས་ ཁྱད་ལཱ་སོ་སོའི་མཁས་པ་ལས་ བསླབ་སོན་ལེན་

ཆོག” ཟེར་ བཀོད་དེ་ཡོད།

༡༤༥ མཁས་པ་འདི་ སྲིད་དོན་གྱི་རང་བཞིན་མེད་པའི་ འཕྲུལ་ལསཔ་གཙང་མ་ཅིག་ཨིན་

དགོ། མཁས་པ་ཚུ་ དཔེར་ན་ སྲིད་བྱུས་གང་རུང་གི་ནང་ མཐའ་འཁོར་གནས་

སངས་ཀྱི་ ས་གོ་ནང་ལུ་ཕན་གནོད་དང་ ཡང་ན་ དངུལ་འབྲེལ་གན་ཡིག་ནང་ མགུ་

རྙོགས་ཐོན་མི་ ཡང་ན་ འཆར་ལོའི་སྒྲིག་ལུགས་ནང་ བྱ་སབས་མ་བདེཝ་ཚུ་གིས་ 

མི་སེར་ཡང་ན་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ གནོད་ཉེན་ཡོད་མི་ནང་ དགོཔ་ཨིན།

༡༤༦ དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་མཁས་པ་ཚུ་ ཨ་རག་ར་ ཁ་འབག་ཐོག་ལས་ གླ་རིན་སྤོད་དེ་ 

གླ་ཁར་ལེན་མི་དགོ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྙན་གྲགས་ལུ་བརྟེན་ མང་ཤོས་ར་ གཙུག་ལག་

སློབ་སྡེ་ ཡང་ན་ བསླབ་སོན་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ གླ་རིན་སྤོད་མ་དགོ་པའི་ མཁས་པ་

ཚུ་གིས་ གྲ་སྒྲིག་འབད་འོང་། འདི་ འགོ་དང་འགོ་ལས་ར་ ག་ཅི་གི་ཐོག་ལས་འབད་

རུང་ གུད་འཐུས་སྤོད་ནི་མེདཔ་ ཁ་གསལ་བཟོ་དགོ། གལ་སྲིད་ གླ་རིན་སྤོད་མ་

དགོ་པའི་མཁས་པ་ མ་ཐོབ་པ་ཅིན་ གནས་སྐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གླ་ཁར་ལེན་ཆོགཔ་

ད་ དེ་ཡང་ ཁ་འབག་གི་ཚོང་མགྲོན་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལས་ ལེན་དགོ།
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147. It is a good practice to seek the consent of the Speaker or 
the Chairperson of the House before availing the services of 
an external expertise, especially when costs are involved.

Consultations with Civil Society organizations
148. CSOs often have particular knowledge and expertise in a 

certain domain that can be useful for Committee activities. 
For example, organisations that promote women’s rights 
or gender equality can provide valuable inputs when 
certain legislative proposals are under scrutiny or when a 
particular policy measure is being discussed. It is important 
to make use of these sources of knowledge as inputs for the 
parliamentary debates.

149. Various CSO’s may be active in a certain domain, so all 
should have the possibility to present their views and 
position. Often, Committees open up the opportunity to 
send in written comments on a proposed Bill or policy 
document by placing an announcement in the newspapers, 
on the Parliament’s website or via social media. On the 
basis of the reactions, a Committee may decide to invite 
some or all the concerned organisations for a further oral 
explication or discussion.

150. When a Committee has a list of the most relevant CSOs that 
it wants to consult already stored in a database, it can also 
use a mailing list and inform the organizations via email 
messages.



སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ། ༤༦

༡༤༧ ཞབས་ཏོག་གི་དོན་ལུ་ ཕྱི་ཁའི་མཁས་པ་ཚུ་  དམིགས་བསལ་དུ་ ཟད་འགྲོ་བཏང་

དགོ་པའི་གནས་སངས་སྐབས་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པའི་ཧེ་མར་ ཚོགས་ཁང་གི་

ཚོགས་དཔོན་ ཡང་ན་ ཁྲི་འཛིན་ལས་ ཁས་ལེན་གྱི་ཡི་གུ་ ལེན་དགོ།

མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་དང་གྲོས་བསྡུར།

༡༤༨ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ནང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་སྣ་ལུ་ཕན་པའི་ 

དམིགས་བསལ་གྱི་ ཡོན་ཏན་དང་མཁས་རྩལ་ཡོདཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ ཨམ་སྲུའི་

དལ་དབང་གོང་འཕེལ་དང་ ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་གྱི་ནང་ལཱ་འབད་མི་ ལས་ཚོགས་ཀྱིས་ 

ཁྲིམས་བཟོའི་གྲོས་འབུལ་གྱི་ གྲོས་བསྟུན་ཚུ་ཞིབ་དཔྱད་འབདཝ་ད་ ཁག་ཆེ་བའི་

གནད་དོན་ཚུ་  བྱིན་ནི་ཡོད། འདི་བཟུམ་མའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ སྤྱི་

ཚོགས་ནང་རྩོད་གླེང་འབད་བའི་སྐབས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དེ་ གལ་ཆེ། 

༡༤༩ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་མ་འདྲཝ་ཚུའི་ནང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ ཧུ་རི་རི་ཡོདཔ་ལས་ 

ཁོ་རའི་ལྟ་བ་དང་གནས་ཚད་ཚུ་ གསལ་སོན་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་དགོ། ཚོགས་

ཆུང་གིས་ མང་ཤོས་ར་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནིའི་གོ་སྐབས་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ 

དཔྱད་ཡིག་གྲོས་འབུལ་དང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག་དང་ 

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ ཡང་ན་ མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ཚུའི་ཐོག་ལས་ 

གསལ་བསྒྲགས་འབད་དགོ། དེ་ཚུའི་བསམ་ལན་དང་འཁྲིལ་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ 

ལས་ཚོགས་ལ་ལུ་ཅིག་ ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཚོགས་ཆ་མཉམ་ར་ ངག་ཐོག་

རྒྱས་བཤད་དང་ གྲོས་བསྡུར་གྱི་དོན་ལུ་ མགྲོན་བཀུག་འབད་ཆོག།

༡༥༠ འབྲེལ་བ་སོམ་ཤོས་ཡོད་པའི་ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཚུ་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ གྲོས་སོན་གྱི་

དོན་ལུ་ ཐོ་བཀོད་མི་ཚུ་ གནས་སྡུད་གཞི་མཛོད་ནང་ གཉེར་བཞག་འབད་དགོཔ་ད་ 

འདི་ཚུ་ གློག་འཕྲིན་གྱི་ཐོག་ལས་ ལས་ཚོགས་ཚུའི་ནང་ གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ཡང་ 

ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
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assignment of Research Studies
151. Research on certain topics is a tool for Committees to 

add valuable information to already existing knowledge. 
Research reports can never replace the information gathered 
by Members themselves but they can provide additional 
information to enrich the debate and its preparation. An 
example of research could be a comparative study of 
policies or practice in different relevant neighbouring 
countries.

152. Both Houses of the Parliament have research facilities 
available. These parliamentary research divisions are 
supposed to be able to carry out research assignments. 
However, certain coordination is needed to prevent 
capacity problems. 

153. Requests for research assignments by Committees should 
be directed to the Secretary General of the relevant House, 
who then decides on the available capacity within the 
division. 

154. If not enough research capacity is available within the 
House, the option has to be created to outsource the studies. 
Such an arrangement ensures that Committees get the 
required information in time for the planned parliamentary 
debates. 

155. Precisely formulated Terms of Reference are needed in 
order to have the required outcome of a research study. 
These terms should refer to the purpose of the study, the 



སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ། ༤༧

ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལཱ་སོྤད་ནི།

༡༥༡ ཚོགས་ཆུང་གི་དོན་ལུ་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ཤེས་ཡོན་གུ་ བརྗོད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ 

ཞིབ་འཚོལ་འབད་མི་གིས་ བཅུད་ལྡན་གྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་འཐོབ་ཚུགས། འཐུས་མི་ཁོ་

རང་ཚུ་གིས་ བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ བརྡ་དོན་ཚུའི་ཚབ་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་སྙན་ཞུ་གིས་ 

མི་བཏུབ། ཨིན་རུང་ དེ་གིས་ བརྡ་དོན་དེའི་སྐོར་ རྩོད་གླེང་དང་ གྲ་སྒྲིག་འབད་བའི་

སྐབས་ལུ་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་བརྡ་དོན་སྤོད་ཚུགསཔ་ལས་ ཁེ་ཕན་ཡོད། དཔེར་ན་ 

ཞིབ་འཚོལ་གྱིས་ འབྲེལ་ཡོད་ཁྱིམ་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་མ་འདྲཝ་ཚུའི་ སྲིད་བྱུས་དང་ལག་

ལེན་ཚུ་ དོ་འགྲན་ཐོག་ལས་ ཞིབ་འཇུག་འབད་ཚུགས།

༡༥༢ ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ཡོད། ཞིབ་འཚོལ་སྡེ་ཚན་

འདི་ཚུ་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ཚུགས་དགོཔ་ཅིག་ ཨིན། ཨིན་རུང་ ལྕོགས་གྲུབ་

ཀྱི་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་གི་དོན་ལུ་ འོས་ལྡན་གྱི་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

༡༥༣ ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་

ཁང་གི་ ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་ལུ་ ཕུལ་དགོཔ་ད་ ཁོ་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་སྡེ་ཚན་གྱི་

ནང་འཁོད་ལུ་ཡོད་པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཐག་བཅད་དགོ།

༡༥༤ གལ་སྲིད་ ཚོགས་ཁང་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ ལྕོགས་གྲུབ་མ་ལངས་པ་

ཅིན་ ཞིབ་འཚོལ་དེ་ གླ་ཁར་ ལེན་ནི་གི་ གདམ་ཁ་ སྤོད་དགོ། འདི་བཟུམ་གྱི་ལཱ་

སྤོད་མི་གིས་ ཚོགས་འཛོམས་ནང་ རྩོད་གླེང་འཆར་གཞི་བསྒྲིག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོགས་

ཆུང་ལུ་དགོས་པའི་ དགོས་མཁོའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་ ཐོབ་ཚུགས།

༡༥༥ ཞིབ་འཚོལ་འབད་མི་ལས་ དགོས་མཁོའི་གྲུབ་འབྲས་ འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་

ལེན་ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་ བསྒྲིག་དགོ། ལག་ལེན་ཁུངས་

གཏུགས་ཟེར་མི་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཚུའི་ནང་ལུ་ གྲོས་སོན་འབད་ནི་ཨིན་མི་
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scope of the research, the kind of sources that need to be 
consulted and the required outcome. 

organising Field Visits
156. Field visits are an essential element in the toolbox of 

Committees as they provide an excellent opportunity for 
Members to engage with the citizens and their concerns. Field 
visits by Committees are different from the constituency 
visits that Members make after the closing of the formal 
Parliamentary Session. These visits have a specific target 
that is connected to the mandates of the Committee, and 
have a specific focus. 

157. A Committee makes field visits basically to further 
investigate a certain issue that is under review by it. For 
instance, it may be important to visit the possible site of 
a large scale infrastructure project to observe possible 
consequences for the local population. 

158. Usually the logistic costs for these visits are being met by 
the House. A proposal that clearly outlines the purpose of the 
intended visit, the itinerary and the program, accompanied 
by a proposed budget has to be submitted to the Leadership 
of the House. In some Parliaments, every Committee has its 
own annual budget that can be used for field visits while in 
other Parliaments they can apply for a contribution from a 
general budget. 



སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ། ༤༨

དང་ དགོས་མཁོའི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཞིབ་འཇུག་གི་གནད་དོན་དང་ ཞིབ་

འཚོལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ དེ་ལས་ ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ལུ་ ཧ་གོ་དགོ།

ས་གནས་གཟིགས་སྐོར་འགོ་འདྲེན།

༡༥༦ ས་གནས་གཟིགས་སྐོར་དེ་ ཁག་ཆེ་དགོ་པའི་གནད་དོན་དེ་ཡང་ ཚོགས་ཆུང་འཐུས་

མི་ཚུ་གིས་ མི་སེར་དང་ དེའི་འབྲེལ་གནད་ཚུ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནིའི་ གོ་སྐབས་

བཟང་ཤོས་ཅིག་ཨིན། ཚོགས་ཆུང་གི་ ས་གནས་གཟིགས་སྐོར་དེ་ ཚོགས་འདུ་ཆེན་

མོ་ འཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ གཟིགས་སྐོར་གནང་མི་ འདེམས་ཁོངས་གཟིགས་

སྐོར་དང་ མི་འདྲ། གཟིགས་སྐོར་འདིའི་སྐབས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ ངེས་པར་དུ་

འབད་དགོ་པའི་ ལཱ་འགན་དང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ དམིགས་དོན་ཡོདཔ་ལས་ 

ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་འཐབ་ལུ་ཨིན།

༡༥༧ ཚོགས་ཆུང་གིས་ དེ་བསྒང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བཞིན་པའི་ འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་

སྐོར་ དཔྱད་ཞིབ་ཁ་གསལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་གནས་གཟིགས་སྐོར་ འབད་

དགོ། གནས་སངས་འདི་ ས་གནས་ཀྱི་ མི་རོབས་ལུ་ གནོད་ཉེན་བལྟ་ཞིབ་འབད་

ནིའི་དོན་ལུ་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཀྱི་ ལས་འགུལ་སོམ་གྱི་ ས་ཁོངས་ནང་ གཟིགས་

སྐོར་འབད་ནི་དེ་ ཁག་ཆེ།

༡༥༨ གཟིགས་སྐོར་འདིའི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ ནམ་རྒྱུན་ལུ་ ཚོགས་ཁང་གིས་ གནངམ་ཨིན། 

གཟིགས་སྐོར་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན་ འགྲུལ་ཡིག་ ལས་རིམ་ དེ་ལས་ དེ་ལུ་

དགོས་པའི་འཆར་དངུལ་བཀོད་དེ་ ཚོགས་ཁང་གི་འགོ་ཁྲིདཔ་ལུ་ གྲོས་གཞི་ ཕུལ་

དགོ། སྤྱི་ཚོགས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི་རེ་རེ་ལུ་ གཟིགས་སྐོར་གྱི་

དོན་ལུ་ ལོ་བསར་གྱི་ འཆར་དངུལ་ཚུ་ བཞག་སྟེ་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ 

སྤྱིར་བཏང་ འཆར་དངུལ་ལས་ བཏང་དགོཔ་དེ་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་སོལ་ཡོད།
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159. Committee Secretaries play an important role in the 
preparation of these field visits. They are responsible for 
the logistic operations, for informing the local authorities 
and the proposed interlocutors on the intended visit and for 
doing the necessary payments.

160. After a field visit, the Committee presents a report on the 
outcomes of the visit often with some recommendations. 
The report is drafted by the Committee Secretary under the 
guidance of the Chairperson, circulated among the Members 
of the Committee for feedback and finally approved by the 
Chairperson of the Committee. The final report is submitted 
to the House for possible deliberation. 

CHaPteR 9
Committee ReSouRCeS 

the Secretariats of the Parliament
161. Each House has a Secretariat, headed by a Secretary 

General, with a complete set of administrative machinery 
composed of civil servants appointed by the Royal Civil 
Service Commission.

162. The Secretariats’ sole mandate is to provide timely and 
adequate support to the House and the Members to enable 
them to perform their Parliamentary duties effectively and 
efficiently.  



སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ། ༤༩

༡༥༩ ས་གནས་གཟིགས་སྐོར་ འདི་ཚུའི་གྲ་སྒྲིག་གི་དོན་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་དྲུང་ཆེན་ཚུ་གིས་ 

གལ་གནད་ཆེ་བའི་ ལཱ་འགན་འབག་དགོ། ཁོང་ཚུ་གིས་ ས་གནས་ཀྱི་དབང་འཛིན་

དང་ གཟིགས་སྐོར་ གནང་འདོད་ཀྱི་ གྲོས་གཞི་བཙུགས་མིའི་ བརྡ་དོན་གྱི་དོན་ལུ་ 

འབྲེལ་ཡོད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ དགོས་མཁོའི་འཐུས་སྤོད་ནི་གི་ འགན་ཁུར་ཚུ་

འབག་དགོ།

༡༦༠ ས་གནས་གཟིགས་སྐོར་གནང་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ ས་གནས་

གཟིགས་སྐོར་གྱི་ གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་དང་སྦྲགས་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཕུལ་དགོ། སྙན་

ཞུ་ཚུ་ ཁྲི་འཛིན་གྱི་ ལམ་སོན་འོག་ ཚོགས་ཆུང་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ ཟིན་བྲིས་བཀོད་

ཞིནམ་ལས་ བསམ་ལན་གྱི་དོན་ལུ་ འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ བཀྲམ་དགོཔ་ད་ མཐའ་

འཇུག་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་གྱི་ གནང་བ་གྲུབ་དགོ། མཐའ་བཅད་སྙན་ཞུ་འདི་ 

གྲོས་བསྡུར་གྱི་དོན་ལུ་ ཚོགས་ཁང་ནང་ བཙུགས་དགོ།

ལེའུ་༩ པ། 

ཚོགས་ཆུང་ཐབས་རིག།

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་།

༡༦༡ ཚོགས་ཁང་རེ་རེའི་ནང་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ འགོ་ཁྲིད་འོག་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་

གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ བསྐོ་བཞག་འབད་བའི་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ ཡོད་པའི་ བདག་

སྐྱོང་ཡིག་ཚང་རེ་ཡོད།

༡༦༢ དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་ ཕྱག་འགན་གཙོ་བོ་ར་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ 

ཕྱག་ལཱ་ཚུ་ འཇོན་ཐངས་ཅན་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་གནང་ནིའི་དོན་ལུ་ དུས་ཚོད་

ཁར་ འོས་ལྡན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ།



Parliamentary Committee Manual 2017 50

163. Each Secretariat has four divisions: (i) Secretariat Services 
Division; (ii) Research and Hansard Division; (iii) 
Legislative and Procedural Division; and, (iv) Information 
and Communication Division. Specific mandates of each 
division are given in detail on both the Secretariat’s websites.  

164. Each Secretariat is committed to support its House and its 
Members by putting proper mechanisms in place so that 
each House and its Committees and Members are able 
to fulfill their representative, legislative and oversight 
functions effectively.

165. The Secretariat supports the Committees and Members by:
a. Helping the Committees and Members to liaise with 

organisations outside Parliament by following up on 
Committees’/Members’ requests for information, 
meetings and any other official matters;

g. Providing information, professional advice and 
research support to carry out their legislative, 
oversight and representational responsibilities.

h. Providing staff support to committees to assist in the 
management of legislation;

i. Documenting proceedings of various meetings;   

j. Preparing correspondence, committee reports and 
official communications of committees;



སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ། ༥༠

༡༦༣ དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་རེ་ལུ་ དབྱེ་ཁག་བཞི་རེ་ཡོད།  ༡) ཡིག་ཚང་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན།   

༢) ཞིབ་འཚོལ་དང་ཟིན་འགོད་སྡེ་ཚན། ༣) ཁྲིམས་བཟོ་དང་བྱ་རིམ་སྡེ་ཚན། ༤༽ 

བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་སྡེ་ཚན། སྡེ་ཚན་རེ་རེའི་ལཱ་འགན་ ཁ་གསལ་ཚུ་ དྲུང་

ཆེན་ཡིག་ཚང་གཉིས་ཆ་རའི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད།

༡༦༤ དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་ ཚོགས་ཁང་དང་ དེའི་ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ལས་

འགན་ཚུ་བསྒྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐབས་རིག་སྣ་ཚོགས་ཐོག་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་དགོ།

༡༦༥ དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་ ཚོགས་ཆུང་དང་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ གཤམ་གསལ་གནད་དོན་

ཐོག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང།

ཀ༽ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་ ཚོགས་ཆུང་དང་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཞུ་བ་འབད་མི་ བརྡ་

དོན་དང་ ཞལ་འཛོམས་ དེ་ལས་ གཞན་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ 

རྗེས་འདེད་འབད་དེ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབད་དགོ།

ཁ༽ ཁྲིམས་བཟོ་དང་ ནན་ཞིབ་ དེ་ལས་ ངོ་ཚབ་ཀྱི་ འགན་ཁུར་འབག་ནིའི་

དོན་ལུ་ བརྡ་དོན་བྱིན་ནི་དང་ ཁྱད་རིག་གི་བསླབ་སོན་ དེ་ལས་ ཞིབ་

འཚོལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ། 

ག༽ ཁྲིམས་བཟོ་འཛིན་སྐྱོང་ འཐབ་པའི་སྐབས་ ཚོགས་ཆུང་ལུ་ ལས་བྱེདཔ་གི་

གྲོགས་རམ་ བྱིན་དགོ།

ང་༽ ཞལ་འཛོམས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ བྱ་རིམ་ཡིག་ཆ་བཞག་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་

དགོ།  

ཅ༽ ཚོགས་ཆུང་ཚུ་གི་ ཡིག་འབྲེལ་དང་ ཚོགས་ཆུང་སྙན་ཞུ་ དེ་ལས་ གཞུང་

འབྲེལ་བརྡ་སྤོད་ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།

ཆ༽ ཚོགས་ཆུང་གི་བྱ་སྒོ་དང་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ སྐད་སྒྱུར་དང་ ཞུན་དག་ དག་
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k. Translating, editing, proofreading and coordinating 
printing, distribution and archival of minutes or 
transcript of committee proceedings and meetings; 
and

l. Providing other printing and publishing services.

166. The Secretariat may request other organisations to appoint 
Focal Points or Persons within their own organisation to 
attend to the Parliaments requests for information or any 
other support to conduct its oversight function.

167. At least one Committee Secretary and a Researcher are 
assigned to each Committee, and an Assistant Research 
Officer to each Member of Parliament excluding the Speaker 
or Chairperson and Members with ministerial portfolio, 
to provide support for research and administrative issues 
related to Parliamentary duties.  

168. The Secretariat may request Local Governments, Dzongkhag 
Administration in particular, to appoint Focal Persons to 
assist the Parliamentary Committees and Members during 
their field or constituency visits. Whenever a Committee 
or Member wishes to make a field/constituency visit and/
or conduct public hearings or meetings in a Dzongkhag or 
constituency, the Committee or Member shares a copy of the 
tour/public hearing/meeting program with the Secretariat 
who in turn sends the program to the concerned Dzongkhag 
Administration. The Dzongkhag Administration informs 
the Focal Persons thus appointed about the program, and 
informs the Thromdey and/or Gewog Administration. This 



སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ། ༥༡

བཅོས་འབད་དེ་ པར་སྐྲུན་དང་བཀྲམ་སྤེལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ དེ་ལས་ 

གྲོས་ཆོད་དང་ཡིག་ཕབ་ཚུ་ གཏན་མཛོད་ནང་ བཞག་ནི་གི་ རྒྱབ་སྐྱོར་

འབད་དགོ།

ཇ༽ པར་སྐྲུན་དང་དཔེ་སྐྲུན་ཞབས་ཏོག་གཞན་ཚུ་བྱིན་ནི་གི་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་

དགོ།

༡༦༦ དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་ལཱ་འབདཝ་ད་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཞུ་བསྐུལ་འབད་

མི་ བརྡ་དོན་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་གཞན་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་ཚོགས་

གཞན་ལུ་ ཁོ་རའི་ལས་ཚོགས་ལས་ ངོ་ཚབ་ བསྐོ་བཞག་འབད་ནི་དོན་ལས་ ཞུ་

བསྐུལ་འབད་ཆོག།

༡༦༧ ཚོགས་དཔོན་དང་ ཁྲི་འཛིན་ དེ་ལས་ བོན་པོ་ལྷན་རྒྱས་མ་གཏོགས་པར་ སྤྱི་

ཚོགས་འཐུས་མི་རེ་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱག་འགན་ ཞིབ་འཚོལ་དང་

བདག་སྐྱོང་གནད་དོན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་ལས་རོགས་

འགོ་དཔོན་རེ་ བསྐོ་བཞག་འབད་དེ་ཡོད། 

༡༦༨ དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ འདེམས་ཁོངས་ནང་ གཟིགས་ཞིབ་

སྐབས་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ 

འགོ་དཔོན་གཙོ་ཅན་ བསྐོ་བཞག་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་ཆོག། 

འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ འདེམས་ཁོངས་གཟིགས་ཞིབ་ ཡང་ན་ ཁོ་/མོའི་འདེམས་ཁོངས་

ནང་ མི་དམངས་འཛོམས་འདུ་ཚུ་ ནམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་རུང་ ཁོ་/མོ་གི་གཟིགས་

ཞིབ་/འཛོམས་འདུ་ལས་རིམ་ཚུའི་སྐོར་ འདྲ་བཤུས་ཅིག་ དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་ལུ་ 

བཏང་དགོ། དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་བཏང་དགོ།  

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འགོ་དཔོན་གཙོ་ཅན་ལུ་ བརྡ་ལན་འབད་དེ་ ལས་རིམ་
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ensures that the people in that Dzongkhag or member’s 
constituency are well informed about the program so that 
they are able to prepare and attend.    

Secretariat Staff Support
169. Committees as well as individual Members must be able 

to meaningfully engage in all the deliberations of the 
Parliament, including the Parliamentary Session, Plenary, 
Committee Meetings or Public Hearings with other 
stakeholders outside the Parliament, and make informed 
decisions.

170. The above responsibilities require Committees and 
Members to often conduct desk and as well as field 
research, which in turn demands additional support to 
assist the Committees and/or Members to obtain the 
required information as efficiently as possible. This are 
more conveniently done:
a. Firstly through or with the help of the Committee 

Secretaries and Researchers in case of committees 
and the Assistant Research Officers in case of the 
Members; and,

b. Through the relevant researcher and support staffs of 
the Secretariat, especially the staffs of the Research 
and Hansard Division and the Legislative and 
Procedural Division.    



སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ། ༥༢

གྱི་སྐོར་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ ཡང་ན་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ བརྡ་སྤོད་འབད་དགོ།    

འདི་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་འཐུས་མིའི་འདེམས་ཁོངས་ནང་ འཐུས་མིའི་ལས་རིམ་སྐོར་ 

བརྡ་ལན་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་གི་གྲ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས།
 

དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་ལས་བྱེད་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར།

༡༦༩  ཚོགས་ཆུང་དང་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་  སྤྱི་ཚོགས་དང་ ཚོགས་འདུ་ མང་ཚོགས་ 

ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་གྱི་ གྲོས་བསྡུར་ཡོངས་རོགས་དང་ ཡང་ན་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་

ཕྱི་ཁར་ ལས་སྡེ་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ ཞལ་འཛོམས་གནངམ་ད་ དོན་དང་

མཐུནམ་སྦེ་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ གྲོས་ཆོད་ཚུ་ བརྡ་དོན་འབད་དགོ།
 

༡༧༠ གོང་གསལ་ཕྱག་འགན་ཚུ་ ཚོགས་ཆུང་/འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཡིག་ཚང་ནང་དང་ ཡང་

ན་ ས་ཁོངས་ལུ་སོང་སྟེ་ ཞིབ་འཚོལ་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་འབད་དགོ། འཇོན་ཐངས་

ཅན་ཐོག་ལས་ བརྡ་དོན་ཚུ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབད་མི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ ཁ་

སྐོང་དགོཔ་ཨིན། འདི་ཚུ་ གཤམ་གསལ་གནད་དོན་ཐོག་ལས་ བྱ་སབས་བདེ་ཏོག་

ཏོ་སྦེ་ འབད་ཚུགས།

ཀ༽ ཚོགས་ཆུང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཚོགས་ཆུང་དྲུང་ཆེན་ཚུ་གི་གྲོགས་རམ་དང་ 

འཐུས་མི་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཞིབ་འཚོལ་ལས་རོགས་འགོ་དཔོན་གྱི་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ ཡང་ན་ བརྒྱུད་དེ།

ཁ༽ འབྲེལ་ཡོད་ཞིབ་འཚོལ་པ་དང་ དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་བྱེདཔ་

ཚུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ཞིབ་འཚོལ་དང་ཟིན་འགོད་སྡེ་ཚན་དང་ ཁྲིམས་

བཟོ་དང་བྱ་རིམ་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ རྒྱབ་སྐྱོར་བརྒྱུད་དེ།

༡༧༡ ཁྲིམས་བཟོ་དང་བྱ་རིམ་སྡེ་ཚན་འོག་གི་ ཚོགས་ཆུང་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཚོགས་ཆུང་ལུ་ 
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171. The Committee Section of the Legislative and Procedural 
Division provides the Committee Secretaries to the 
committees. The Legal section gives legal advice, in 
particular on the constitutionality of Bills, resolutions and 
amendments.

172. The Human Resource Section of the Secretariat Services 
Division recruits and appoints Assistant Research Officers 
to each Member.  

ad hoc Specialist advisors
173. The Parliament has to assess legislations, policies and 

issues of diverse nature, and take informed decisions. 
However, the Parliament neither has a pool of Subject 
Matter Specialists (SMS) nor is it practical to maintain 
such a pool of Experts. 

174. The Parliament overcomes the above constraints through 
the following means:
a. Consulting the Executive, who has a pool of Experts 

in various subject matters, for expert opinions; 

b. Seeking additional information and expert opinions 
from neutral SMSs from outside the Executive;

c. Learning from international experiences; and,

d. Outsourcing SMSs and research activities to 
apolitical organisation outside of the Parliament and 
the Executive. 



སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ། ༥༣

ཚོགས་ཆུང་དྲུང་ཆེན་ཚུ་ མཁོ་སྤོད་འབད་དགོ། ཁྲིམས་དོན་སྡེ་ཚན་གྱིས་ དཔྱད་

ཡིག་དང་ གྲོས་ཆོད་ དེ་ལས་ འཕྲི་སྣོན་ཚུ་ འབདཝ་ད་ རྩ་ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་

མཐུན་ ཡོད་མེད་ཀྱི་བསླབ་སོན་ཕུལ་དགོ།
 
༡༧༢ དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་ མི་སོབས་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འཐུས་མི་རེ་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་ལས་

རོགས་འགོ་དཔོན་རེ་ གསར་བཙུགས་དང་ བསྐོ་བཞག་འབད་དགོ།

སྐབས་ཐོག་མཁས་མཆོད་བསླབ་སོན།

༡༧༣ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ ཁྲིམས་བཟོ་དང་ སྲིད་བྱུས་ དེ་ལས་ དཀའ་ངལ་གྱི་རང་བཞིན་སོ་

སོ་སྦེ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་ད་ བརྡ་སྤོད་ཐོག་ལས་ གྲོས་ཐག་གཅོད་དགོ། 

ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱིར་སྤོད་བརྗོད་དོན་མཁས་མཆོག་མེད་པའི་ཁར་ འདི་

བཟུམ་མའི་ སྤྱིར་སྤོད་མཁས་མཆོག་ འཛིན་སྐྱོང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཡང་མེད།

༡༧༤ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ གོང་གསལ་བཀག་ཆ་ཚུ་ གཤམ་གསལ་གནད་དོན་ཐོག་ལས་ 

སེལ་ཐབས་འབད་དགོ།

ཀ༽ བརྗོད་དོན་སྣ་ཚོགས་ནང་ སྤྱིར་སྤོད་མཁས་མཆོག་ཡོད་མི་འཛིན་སྐྱོང་ནང་

ལས་ མཁས་མཆོག་གི་བསམ་འཆར་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ གྲོས་སོན་འབད་

དགོ།

ཁ༽ འཛིན་སྐྱོང་གི་ཕྱི་ཁར་ བར་གནས་ཀྱི་བརྗོད་དོན་གནས་སངས་མཁས་

མཆོག་ལས་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་བརྡ་དོན་དང་ མཁས་མཆོག་བསམ་འཆར་

ལེན་འཐབ་འབད་དགོ།

ག༽ རྒྱལ་སྤྱིའི་ ཉམས་མོང་ལས་ ལྷབ་སྦང་འབད་དགོ།

ང་༽  བརྗོད་དོན་གནས་སངས་མཁས་མཆོག་དང་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ སྤྱི་

ཚོགས་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ཕྱི་ཁར་ སྲིད་དོན་ལས་ཚོགས་ཚུ་ལུ་ སྤོད་དགོ།
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175. The Parliament needs to outsource SMSs to apolitical 
who are independent of the Executive branch of the State 
especially when conducting oversight functions. 

176. The existing law empowers the Parliament to hire Ad hoc 
Specialist Advisors on an as and when required basis. 

177. It is advisable to avail the services of an Ad hoc Specialist 
Advisor only on a short-term and for specific assignment.

178. Often Ad hoc Specialist Advisors, both national and 
international, could be sourced to serve on pro bono basis.        

Committee Budget
179. Parliaments often face challenges in securing adequate 

human resources and operating budgets to support the 
work of their Members, Committees and other internal 
bodies.

180. In some Parliaments, Committees receive a restricted 
Committee Budget on an annual basis that they could use 
for carrying out various Committee functions like field 
visits, outsourcing of research activities, hiring of Ad 
hoc Specialist Advisors, conducting Committee/Public 
Hearings and other meetings.

181. Best practices in acquiring such a budget from the 
Government, especially when the Parliament does not 
have independence over its budget, suggest that the 
Parliamentary Committees prepare detailed annual work 



སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ། ༥༤

༡༧༥ དམིགས་བསལ་དུ་ ནན་ཞིབ་ལཱ་འགན་ལག་ལེན་འཐབ་ད་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ བརྗོད་

དོན་གནས་སངས་མཁས་མཆོག་གི་ལཱ་ཚུ་ རྒྱལ་ཁམས་ནང་གི་ རང་དབང་ཅན་གྱི་ 

འཛིན་སྐྱོང་ཡན་ལག་ལུ་སྤོད་དགོ། 

༡༧༦ ད་ལྟོ་ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྐབས་ཐོག་གི་མཁས་མཆོག་

བསླབ་སོན་ཚུ་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལེན་ཆོག་པའི་དལ་དབང་ཡོད།

༡༧༧ སྐབས་ཐོག་གི་མཁས་མཆོག་བསླབ་སོན་ཞབས་ཏོག་དེ་ དམིགས་བསལ་དང་ ཡུན་

ཐུང་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ ལེན་ནི་འོས་འབབ་ཡོད།

༡༧༨ སྐབས་ཐོག་མཁས་མཆོག་བསླབ་སོན་པ་དེ་ མང་ཤོས་ར་ མི་དམངས་ཕན་ཐབས་

དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་རྒྱལ་སྤྱི་ གཉིས་ཆ་ར་ལས་ ལེན་དགོ།

ཚོགས་ཆུང་འཆར་དངུལ།

༡༧༩ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ མི་སོབས་ལངསམ་སྦེ་བཙུགས་ནི་དང་ སྤྱི་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་ 

ཚོགས་ཆུང་ དེ་ལས་ ནང་འཁོད་ལས་སྡེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ འཆར་དངུལ་གྱི་ 

དཀའ་ངལ་ ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་རང་ བྱུངམ་ཨིན།

༡༨༠ སྤྱི་ཚོགས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལོ་བསར་བཞིན་དུ་ འཆར་དངུལ་འདི་ 

ས་གནས་གཟིགས་སྐོར་དང་ ཞིབ་འཚོལ་ལས་སྣ་ཚུ་ གཞན་ལུ་སྤོད་ནི་དང་ ཚོགས་

ཆུང་དང་མི་དམངས་སྙན་གསན་ དེ་ལས་ ཞལ་འཛོམས་གཞན་ཚུ་ འཚོགསཔ་ད་ 

སྐབས་ཐོག་གི་བསླབ་སོན་མཁས་མཆོག་ཚུ་ གླ་ཁར་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚད་ལྡན་གྱི་

ཚོགས་ཆུང་འཆར་དངུལ་ཐོབ་སོལ་ཡོད། 

༡༨༡ སྤྱི་ཚོགས་ནང་ རང་དབང་ཅན་གྱི་འཆར་དངུལ་མེད་པའི་སྐབས་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ 

ལོ་བསར་ལཱ་གི་འཆར་གཞི་དང་ དེའི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་དགོས་མཁོ་ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་
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plans and budget requirements. Such a practice enables the 
Secretariat of the House to justify such an additional budget 
while discussing the annual budget with the Government 
(Ministry of Finance). 

CHaPteR 10 
tHe Role oF Committee StaFF 

Relations and Responsibilities Between Members and Staff 
182. Committee staff assists the Committee and its Members in 

the full implementation of their tasks and duties. 

183. Committee staff often carry the institutional memory of the 
Parliament and its rules and procedures.

184. Hierarchically the staff falls under the responsibility of 
the Secretary General. Thus, all remarks and requests by 
the Members regarding the staff of Parliament should be 
directed to the Secretary General. 

185. The staff needs to remain neutral and impartial during its 
professional activities, which the Members should respect.

186. Parliament staff has to remain integer and keep a respectful 
and discreet approach towards the Members of Parliament. 
Members of Parlaiment need to treat the staff with mutual 
respect and consider all staff as an indispensable asset in 
carrying out their tasks and duties.



སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ། ༥༥

འབད་དེ་ གཞུང་ལས་ འཐོབ་ཐབས་འབད་བ་ཅིན་ ཐབས་ལམ་ བཟང་ཤོས་ཅིག་

ཨིན། འདི་བཟུམ་གྱི་ལག་ལེན་འདི་གིས་ ཚོགས་ཁང་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་ 

གཞུང་(དངུལ་རྩིས་ལྷནཁག་) དང་གཅིག་ཁར་ ལོ་བསར་གྱི་འཆར་དངུལ་ལྷན་

ཐབས་དགོ་པའི་སྐོར་ གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་ བདེན་ཁུངས་བཀོད་ནི་ལུ་ བྱ་སབས་

བདེ།

ལེའུ་༡༠ པ།

ཚོགས་ཆུང་ལས་བྱེད་པའི་ལཱ་འགན། 

འཐུས་མི་དང་ལས་བྱེད་པའི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་དང་འགན་ཁུར། 

༡༨༢ ཚོགས་ཆུང་དང་དེའི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་ལུ་ལཱ་དང་ལཱ་འགན་ཁུར་ཚུ་ ཧྲིལ་བུ་

འབག་ནི་ནང་ ཚོགས་ཆུང་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ གྲོགས་རམ་འབད་དགོ།

༡༨༣ ཚོགས་ཆུང་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གཙུག་སྡེ་སྐོར་དང་ དེའི་བྱ་བའི་གནད་

སྤོད་ཚུ་ སེམས་ཁར་ངེས་དགོ།

༡༨༤ ཚོགས་ཆུང་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱི་ འགན་ཁུར་

འོག་ ཚུདཔ་ཨིན། འདི་འབད་ནི་དེ་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་འབྲེལ་བའི་

གནད་དོན་ཚུ་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ དྲན་གསོ་དང་ཞུ་བསྐུལ་ཚུ་ ཐད་ཀར་དུ་ ཡོངས་

ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་ལུ་ ཕུལ་དགོ།

༡༨༥ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ ཁྱད་རིག་གི་ལས་སྣ་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ 

གུས་ཞབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་པར་ བར་གནས་ལུ་ གནས་དགོ།

༡༨༦ སྤྱི་ཚོགས་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ གུས་ཞབས་དང་ལྡན་པའི་

ཁར་ བཟང་སྤོད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ གནས་དགོ། ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ ཆ་མཉམ་ར་ ལཱ་དང་ལཱ་

འགན་འབག་ནི་ལུ་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚུ་

གིས་ ནང་འཁོད་གུས་ཞབས་ འབད་དགོ།
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187. Punctuality and professionalism are key elements for a well 
performing staff. Members of Parliament should value the 
professional qualifications of the staff and make full use of 
its competences and experience.

188. Staff of a Committee consists of a Committee Secretary 
and a Researcher. 

189. Each of the Members is being provided with and Assistant 
Researcher. These Assistant Researchers are however part 
of the Legislative and Procedural Division of the Secretariat 
and can be assigned with other tasks by the Secretariat. 

Procedural Tasks of the Committee Staff
190. The Rules of Procedure are the guidelines for all 

parliamentary activities, including those of Committees. 

191. The following activities are normally part of the procedural 
tasks of Committee Secretaries:
a. Prepare the agenda of Committee meetings in close 

coordination with the Chairperson;

b. Inform the Members of the Committee timely on 
venue, time and agenda of the meeting;

c. Contact the relevant Government authorities on the 
need of the presence of a Government representative 
during Committee meeting;

d. Invite other persons or groups that are being expected 
to participate in activities of the Committee;
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༡༨༧ ལས་བྱེདཔ་ལེགས་ཤོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དུས་ཚོད་ཁར་གཏན་གཏན་དང་ ཁྱད་རིག་དང་
འཁྲིལ་ འབད་ནི་དེ་ ཁག་ཆེ་བའི་ གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན། སྤྱི་ཚོགས་འཐུས་མི་
ཚུ་གིས་ ཁྱད་རིག་ཤེས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་

ཉམས་མོང་ལུ་ བརྩི་བསྐུར་འབད་དེ་ བཀོལ་སྤོད་འབད་དགོ།

༡༨༨ ཚོགས་ཆུང་གི་ ལས་བྱེདཔ་ནང་ ཚོགས་ཆུང་དྲུང་ཆེན་ཅིག་དང་ ཞིབ་འཚོལ་བ་ཅིག་

ཡོད་དགོ།

༡༨༩ འཐུས་མི་རེ་རེ་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་ལས་རོགས་རེ་བྱིན་དགོཔ་དང་ ཞིབ་འཚོལ་ལས་

རོགས་ཚུ་ དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་  ཁྲིམས་བཟོ་དང་བྱ་རིམ་སྡེ་ཚན་གྱི་ ཡན་ལག་

ཨིནམ་ལས་ དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་ ལཱ་གཞན་ཡང་ བཀོལ་ཆོག།

ཚོགས་ཆུང་ལས་བྱེད་པའི་ ལས་སྣའི་བྱ་རིམ།

༡༩༠  བྱ་བའི་གནད་སྤོད་དེ་ ཚོགས་ཆུང་ཚུ་བརྩིས་པའི་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་སྣ་ ཆ་མཉམ་གྱི་ 

ལམ་སོན་ཨིན།

༡༩༡ གཤམ་གསལ་ལས་སྣ་ཚུ་ ཚོགས་ཆུང་དྲུང་ཆེན་ཚུ་གིས་ མཛད་དགོ་པའི་ བྱ་རིམ་

ཚུ་ཨིན།
ཀ༽ ཁྲི་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་སོན་ཐོག་ལས་ ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་

ཀྱི་ གྲོས་གཞི་ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ།
ཁ༽ ཞལ་འཛོམས་འཚོག༌ནི༌ཨིན༌པའི༌ ས༌ཁོངས༌དང༌དུས༌ཚོད༌ དེ༌ལས༌ 

གྲོས༌གཞི༌ཚུ༌ དུས༌ཚོད༌ཁར༌ ཚོགས༌ཆུང༌འཐུས༌མི༌ཚུ༌ལུ༌ བརྡ༌ལན༌སྤོད༌དགོ།
ག༽ ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ངོ་

བཞུགས་དགོཔ་ཡོད་པ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་ གཞུང་གི་དབང་འཛིན་དང་འབྲེལ་
བ་ འཐབ་དགོ།

ང་༽ ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་སྣའི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་དགོཔ་ཡོད་པ་ཅིན་ མི་

དང་སྡེ་ཚན་གཞན་ཚུ་ མགྲོན་བརྡ་འབད་དགོ།
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e. Assist the Chairperson with preparing an eventual 
voting procedure in the Committee;

f. Draft the correspondence of the Committee; and,

g. Advise the Chairperson and Members on the 
interpretation of the Rules of Procedure.

Research Tasks of the Committee Staff
192. Research and information gathering is an important 

element in the support of the Committee and its Members. 
For this, each Committee is provided with a Researcher.

193. The Committee can assign the Researcher with the 
following tasks:
a. Make a synthesis or analysis of proposed legislation 

or government policy;
b. Prepare a factual assessment of relevant 

documentation related to a certain theme or issue, as 
preparation for a debate in the Committee;

c. Provide a second opinion on information provided 
by the government; and,

d. Compile a summary of written comments sent in 
by Civil Society Organizations or other groups or 
individuals;

194. The documentation or analysis should be presented in a 
balanced and non-partisan way, and be based on reliable 
sources of information.

195. Since the information gathered by a Researcher is for the 
Members’ and/or Committee’s uses, and not for persons 
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ཅ༽ ཚོགས་ཆུང་གི་ ཚོགས་རྒྱན་བྱ་རིམ་ནང་ ཁྲི་འཛིན་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་ 

གྲོགས་རམ་འབད་དགོ།

ཆ༽ ཚོགས་ཆུང་གི་ ཡིག་འབྲེལ་ཚུ་ ཟིན་བྲིས་བཀོད་དགོ།

ཇ༽ ཁྲི་འཛིན་དང་ འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་སྤོད་དོན་འབྲེལ་ བསླབ་སོན་

འབད་དགོ། 

ཚོགས་ཆུང་ལས་བྱེད་པའི་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལཱ་འགན།

༡༩༢ ཚོགས་ཆུང་དང་དེའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་དང་བརྡ་དོན་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་དེ་ 

ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། འདི་གི་དོན་ལུ་ ཆོགས་ཆུང་རེ་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་པ་རེ་ སྤོད་

དེ་ཡོད།

༡༩༣ ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་པ་ཚུ་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ བཀོལ་ཆོགཔ་དེ་

ཡང་།

ཀ༽ གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ ཁྲིམས་བཟོ་དང་ ཡང་ན་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ སྦོར་

སྡེབ་ ཡང་ན་ དཔྱད་ཞིབ་ བཟོ་ནི།

ཁ༽ ཚོགས་ཆུང་གི་ རྩོད་གླེང་གི་དོན་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་མི་ བརྗོད་དོན་གང་རུང་

གི་ཐོག་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་གི་ དྲང་བདེན་ཞིབ་དཔྱད་ འབད་དགོ།

ག༽ གཞུང་གི་བརྡ་དོན་སྤོད་མི་གུ་ བསམ་འཆར་ཁ་སྐོང་ བྱིན་དགོ།

ང་༽ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ ཡང་ན་ ངོ་རྐྱང་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་གཞན་ཚུ་གིས་ 

བསམ་འཆར་བཀོད་མི་ཚུ་ བཅུད་བསྡུས་ བཟོ་དགོ།

༡༩༤ ཡིག་ཆ་ ཡང་ན་ དཔྱད་ཞིབ་འབད་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་པར་ འདྲ་

མཉམ་ཐོག་དང་ བརྡ་དོན་ཁུངས་ལྡན་ཐོག་ལས་ གསལ་སོན་འབད་དགོ། 

༡༩༥ ཞིབ་འཚོལ་པ་ཚུ་གིས་ བརྡ་དོན་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་ འཐུས་མི་དང་ ཡང་ན་ 

ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་མ་གཏོགས་ སྤྱི་ཚོགས་ཕྱི་ཁའི་ ངོ་
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or organisations outside the Parliament, the information 
should be concise and provided timely. 

196. Generally, the Chairperson of the Committee formulates 
the request for information or documentation to the 
Researcher of the Committee. Individual Members have 
to channel their request through the Chairperson, and the 
product should be made available to all Members.

197. If the request is too time-consuming for the Researcher 
of the Committee, or too specialized, the Committee can 
also rely on the services of the Research Division of the 
House’s Secretariat.   

198. It is a good practice to assign a Researcher to a Committee 
based on his or her field of specialization. 

The Role of Assistant Research Officers
199. An Assistant Research Officer (ARO) is assigned to a 

particular Member of Parliament, but he or she is a civil 
servants under the supervision of the Secretary General.    

200. As ARO’s do not have a clear job description, they are being 
used in various ways, ranging from Personal Assistant of 
the Members to support of the Committee staff. 

201. The ARO’s have an academic background that should 
be utilized by the Parliament. They could at least be 
involved in the preparation of debates, in the formulation 
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 རྐྱང་ ཡང་ན་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་མེནམ་ལས་ བརྡ་དོན་ཚུ་ བཅུད་བསྡུས་ཐོག་

ལས་ དུས་ཚོད་ཁར་ སྤོད་དགོ། 

༡༩༦ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ཚོགས་ཆུང་གི་ཞིབ་འཚོལ་པ་ལུ་ བརྡ་

དོན་དང་ ཡིག་ཆ་ཚུ་དགོཔ་སྦེ་ སླབ་དགོ།  འཐུས་མི་ངོ་རྐྱང་ཚུ་ལུ་ ཡིག་ཆ་དང་

བརྡ་དོན་ཚུ་དགོཔ་ འཐོན་པ་ཅིན་ ཁྲི་འཛིན་བརྒྱུད་དེ་ ཞུ་དགོཔ་དང་ དེའི་འཐོན་

བྲས་ཚུ་ འཐུས་མི་ཡོངས་ལུ་ཕུལ་དགོ།

༡༩༧ གལ་སྲིད་ ཞུ་བ་འབད་མི་དེ་ ཚོགས་ཆུང་ཞིབ་འཚོལ་པའི་དོན་ལུ་ དུས་ཚོད་ཡུན་

རིངམོ་སྦེ་ དགོ་ནི་དང་ ཡང་ན་ མཁས་མཆོག་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣ་ ཨིན་པ་

ཅིན་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཚོགས་ཁང་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་ ཞིབ་འཚོལ་སྡེ་ཚན་ལས་ 

ཞབས་ཏོག་ལེན་དགོ།

༡༩༨ ཚོགས་ཆུང་ཚུ་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་པ་ཚུ་ ཁོ་མོའི་མཁས་མཆོག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤོད་པ་

ཅིན་ འབད་སོལ་བཟངམོ་ཅིག་ཨིན།

ཞིབ་འཚོལ་ལས་རོགས་འགོ་དཔོན་གྱི་ལཱ་འགན།

༡༩༩ ཞིབ་འཚོལ་ལས་རོགས་འགོ་དཔོན་དེ་ དམིགས་བསལ་དུ་ སྤྱི་ཚོགས་འཐུས་མིའི་

དོན་ལུ་ བསྐོ་བཞག་འབདཝ་ཨིན་རུང་ ཁོ་/མོ་ར་ ཞི་གཡོགཔ་ཨིནམ་དགོ་པའི་

ཁར་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱི་ ལྟ་རོག་འོག་ལུ་ ལཱ་འབད་དགོ།

༢༠༠ ཞིབ་འཚོལ་ལས་རོགས་འགོ་དཔོན་ལུ་ ལཱ་འགན་ཁ་གསལ་སྦེ་ མེདཔ་ལས་བརྟེན་ 

འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ སྐུ་སྒེར་ལས་རོགས་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་དང་ ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་བྱེདཔ་

ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནིའི་ལས་སྣ་ཚུ་ནང་ གཡོག་བཀོལ་ཆོག།

༢༠༡ ཞིབ་འཚོལ་ལས་རོགས་འགོ་དཔོན་ཚུ་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་ ལྡན་མི་དགོཔ་ལས་ 

སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཡང་ བཀོལ་ཆོག། ཁོང་ཚུ་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་ལས་སྣ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ 
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of contributions, in some research activities and in 
maintaining external relations for their Members.   

logistic tasks of the Committee Secretaries
202. Committee Secretaries are also responsible for taking care 

of all the logistics for the Committee. This function ranges 
from preparing a meeting hall, equipment, documents 
and food or drinks for the Committee’s meetings within 
the precinct of the Parliament, receiving guests for the 
Committee from other organisations, arranging meetings 
with organisations outside of the Parliament, to taking care 
of all logistics including clearing of expenses during field 
visits.  

203. Committee Secretaries must be the first to arrive and the 
last to leave during Committee meetings.

Advisory tasks of the Committee Staff
204. The Committee Secretary is the main advisor to the 

Chairperson and Members of the Committee since he or 
she knows the rules and practicalities of the House and are 
the administrative liaison between the Committee and the 
Secretariat of the House. 

205. Advice from the staff to Chairperson and Members should 
be non-partisan and neutral. The Committee staff may 
explain the background of a certain issue, indicate possible 



སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ། ༥༩

རྩོད་གླེང་དང་ རྩོད་གཞི་གི་བཀོད་སྒྲིག་ འབད་ནི་དང་ འཐུས་མི་ཚུ་གི་ ཕྱི་འབྲེལ་

འཛིན་སྐྱོང་འབད་དགོ།

ཚོགས་ཆུང་དྲུང་ཆེན་གྱི་ལཱ་འགན་གྲ་སྒྲིག།

༢༠༢ ཚོགས་ཆུང་དྲུང་ཆེན་ཚུ་ ཚོགས་ཆུང་གི་དོན་ལུ་ བཅའ་སྒྲིག་ཡོངས་རོགས་ བལྟ་

རོག་འབད་ནིའི་ འགན་ཁུར་ཡང་ ཕོགས། ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་དོན་ལུ་ 

ཞལ་འཛོམས་ཁང་ དེའི་མཁོ་ཆས་ ཡིག་ཆ་ བཟའ་འཐུང་ ལ་སོགས་པ་སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱི་ས་སྒོ་ནང་འཁོད་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ། ཚོགས་ཆུང་གི་དོན་ལུ་ ལས་ཚོགས་

གཞན་ལས་འོང་མི་ སྐུ་མགྲོན་ཚུ་ བསུ་ལེན་འབད་དགོ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་ 

ལས་ཚོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། དེ་ལས་ ས་

ཁོངས་གཟིགས་སྐོར་གྱི་ ཟད་འགྲོ་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ནིའི་ལཱ་ཚུ་འབད་དགོ།

༢༠༣ ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའི་སྐབས་ ཚོགས་ཆུང་དྲུང་ཆེན་དེ་ འཐུས་མི་

གཞན་ཚུ་གི་ ཧེ་མར་ལྷོད་དགོཔ་དང་ ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ག་ར་

གི་ མཇུག་ལུ་ འགྱོ་དགོ།

ཚོགས་ཆུང་ལས་བྱེད་པའི་བསླབ་སོན་ལཱ་འགན།

༢༠༤ ཚོགས་ཆུང་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ ཚོགས་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི་དང་བསར་སྤོད་ ཤེས་པའི་ཁར་ 

ཚོགས་ཁང་གི་ ཚོགས་ཆུང་དང་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་ བར་ན་ འབྲེལ་འཛིན་བདག་

སྐྱོང་འབདཝ་ལས་ ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་དང་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ བསླབ་སོན་བྱིན་མི་ 

གཙོ་ཅན་ཅིག་ཨིན།

༢༠༥ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ ཁྲི་འཛིན་དང་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ བསླབ་སོན་འབད་བའི་སྐབས་ 

བསླབ་སོན་ཚུ་ ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་པར་ བར་གནས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་དགོ། ཚོགས་ཆུང་ལས་

བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་གང་རུང་ཅིག་གི་ རྒྱབ་ཁུངས་འགྲེལ་བཤད་
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 options for decisions to be made as well as their 
consequences, but should leave the decision making 
process to the Members of the Committee.   

Reporting Tasks of the Committee Staff (see Annexure I,II 
and iii)
206. Reporting of Committee meetings is essential for the 

parliamentary decision making process. It creates a track 
record of the debates around a legislative proposal and 
gives an overview of the arguments that have led to a 
certain decision or proposal. Reporting has to be accurate 
and precise, with a focus on the main important topics and 
leaving out the details. 

207. Secretaries of Committees have the task to note down the 
main lines of a discussion or debate during Committee 
meetings. When it is an internal, procedural meeting they 
can limit themselves to recapitulate the decisions that 
have been taken. In the case of a debate with Government 
representatives, the essential points of the discussion 
have to be reported. These reports have to be approved by 
the Chairperson of the Committee and are being kept as 
internal documents for the Committee. 

208. Committee staff prepares the reports that Committees 
submit to the House on a certain matter of importance. 
These reports must contain at least the following elements 
(see Annexure I):
a. A problem statement;
b. Background information;



སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ། ༦༠

རྐྱབ་སྟེ་ གྲོས་ཆོད་འོས་རུང་གི་གདམ་ཁ་དང་སྦྲགས་ དེའི་གནད་ཁུངས་ཡང་བཤད་

ཆོག། ཨིན་རུང་ གྲོས་ཐག་གཅོད་ནི་དེ་ ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི་ལུ་ བཞག་དགོ།

ཚོགས་ཆུང་ལས་བྱེད་པའི་ལཱ་འགན་སྙན་ཞུ། (ཟུར་དེབ་༡ པ་༢ པ་༣ པའི་ནང་གཟིགས་

གནང་།)

༢༠༦ སྤྱི་ཚོགས་ནང་ གྲོས་ཐག་གཅོད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ སྙན་ཞུ་

དེ་ ཁག་ཆེ། འདི་གིས་ ཁྲིམས་བཟོའི་གྲོས་འབུལ་གྱི་ གྲོས་བསྡུར་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་

འབད་ཡོད་མི་ཚུ་གསལ་སོན་འབད་དེ་ འབྲེལ་ཡོད་གྲོས་ཆོད་དང་གྲོས་འབུལ་གྱི་ 

རྩོད་གླེང་ཚུ་ སོནམ་ཨིན། སྙན་ཞུ་འདི་ འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ ཕྱིར་འབུད་བཏང་ཞིན་ན་ 

བརྗོད་དོན་གི་གཙོ་བོ་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་ བཅུད་བསྡུས་ ངེས་གཏན་ཡོད་

མི་དགོ།

༢༠༧ ཚོགས་ཆུང་དྲུང་ཆེན་ཚུ་གིས་ ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ གྲོས་བསྡུར་དང་རྩོད་གླེང་འབད་

བའི་ གནད་དོན་གལ་ཅན་ཚུ་ ཟིན་ཐོ་བཀོད་དགོ། ནང་འཁོད་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་

གནང་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁོང་ཚུ་གིས་ གྲོས་ཆོད་བཅུད་དོན་ ལོག་སྟེ་བཤད་ནི་ལས་ 

ཚད་འཛིན་འབད་དགོ། གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ རྩོད་གླེང་འབད་བའི་

སྐབས་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་ གྲོས་བསྡུར་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ། སྙན་ཞུ་འདི་ཚུ་ 

ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ གནང་བ་གྲོལ་དགོཔ་ད་ ཚོགས་ཆུང་གི་དོན་ལུ་ ནང་

འཁོད་ཡིག་ཆ་སྦེ་ གཉེར་བཞག་འབད་དགོ།

༢༠༨ ཚོགས་ཆུང་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ ཚོགས་ཁང་ནང་ཕུལ་ནི་ཨིན་པའི་ གལ་གནད་ཆེ་

བའི་གནད་དོན་ཚུའི་ སྙན་ཞུ་བཟོ་དགོ། སྙན་ཞུ་ཚུའི་ནང་ ཉུང་མཐའ་གཤམ་གསལ་

དོན་ཚན་ཚུ་ཚུད་དགོ། ༼ཟུར་དེབ་དང་པའི་ནང་གཟིགས།༽ 

ཀ༽ ངག་བརྗོད་དཀའ་ངལ།

ཁ༽ རྒྱབ་ཁུངས་བརྡ་དོན།
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c. Methodology used;
d. Findings;
e. Recommendations; and,
f. References (sources of information).

209. The Committee staff sends the draft report to the Members 
of the Committee and gives them a time frame for reactions. 

210. In particular the recommendations that are generally of a 
political nature should be carefully prepared by the staff 
after consultation with the Members. 

211. After the integration of the received comments in the 
draft document, the Committee Secretary submits the 
report to the Chairperson, or in his absence to the Deputy 
Chairperson, for final approval. 

212. The Chairperson submits the report on behalf of the 
Committee to the House.  

Fruitful engagement of Committee Secretaries and aRo’s
213. Although Committee Secretaries and ARO’s are assigned 

to assist the Committees and Members respectively, they 
are under the administrative control of the Secretariat of 
the House. This might lead to these staff getting either 
overloaded with work or getting left idle especially if there 
is poor assignment of responsibilities to them coupled and/
or poor communication about their day-to-day assignments 
between the Committee Chairpersons and the Secretariat.
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ག༽ ལག་ལེན་ ཐབས་བྱུས།

ང་༽ ཞིབ་རོག།

ཅ༽ གྲོས་འདེབས།

ཆ༽ ཁུངས་གཏུགས་(བརྡ་དོན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས།)

༢༠༩ ཚོགས་ཆུང་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ སྙན་ཞུ་ཟིན་བྲིས་དེ་ ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ 

ཕུལ་ཞིནམ་ལས་དང༌ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ དུས༌ཚོད༌གཏན༌འབེབ༌བཟོ༌དགོ།

༢༡༠ དེ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ གྲོས་འདེབས་ནང་ སྤྱིར་བཏང་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་ དམིགས་

བསལ་དུ་ སྲིད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སངས་ཨིན་པ་ཅིན་ ཚོགས་ཆུང་ལས་

བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ འཐུས་མི་དང་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ བཟོ་དགོ།

༢༡༡ བསམ་འཆར་འཐོབ་མི་ཚུ་ ཟིན་བྲིས་ཡིག་ཆ་ནང་ མཉམ་བསྡེབས་འབད་ཞིནམ་

ལས་ ཚོགས་ཆུང་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་འདི་ གནང་བ་མཐའ་བཅད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁྲི་

འཛིན་ལུ་ཕུལ་ནི་དང་། ཁྲི་འཛིན་མེད་པ་ཅིན་ ཁྲི་འཛིན་འོགམ་ལུ་ ཕུལ་དགོ།

༢༡༢ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་འདི་ ཚོགས་ཆུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཚོགས་ཁང་ནང་ ཕུལ་

དགོ།

ཚོགས་ཆུང་དྲུང་ཆེན་དང་ཞིབ་འཚོལ་ལས་རོགཔ་འགོ་དཔོན་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་གྲལ་

གཏོགས།

༢༡༣ ཚོགས་ཆུང་དྲུང་ཆེན་དང་ཞིབ་འཚོལ་ལས་རོགས་འགོ་དཔོན་ཚུ་ ཚོགས་ཆུང་དང་

འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤོད་ཡོད་རུང་ ཁོང་ཚུ་ཚོགས་ཁང་དྲུང་

ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་ བདག་སྐྱོང་གི་མངའ་འོག་ལུ་ཨིན་དགོ། འདི་གིས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་

ལུ་ ལཱ་ཐེབས་འབད་དགོཔ་ ཐོནམ་ཨིནམ་ད་ ཡང་ཅིན་ ལཱ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ 

ལུས་ནི་ཡོད། དེ་ཡང་ ཁོང་ཚུ་ལུ་ འགན་ཁུར་མ་བཀོལ་བར་བཞག་མི་དང་ ཡང་ན་ 

༦༡
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214. To avoid the above problem, Committee Chairpersons 
in consultation with the Members, the Secretariat of the 
House as well as the Committee Secretaries must prepare 
clear Terms of Reference (TOR) for the Committee 
Secretaries. Similarly, Members must also establish a clear 
ToR for their ARO’s.

215. Generally, the Committees and Members leave the 
Committee Secretaries and ARO’s at the discretion of 
the Secretariat of the House to assign them with work 
when the Members are on constituency or field visits if 
they do not accompany the Committees and/or Members. 
Such a practice must be avoided; rather Committees and 
Members must ensure that their support staff are assigned 
with specific tasks to be carried out during such times. 

216. A good practice is to prepare weekly or fortnightly 
work plans for every support staff. This will ensure that 
Committee Secretaries and ARO’s do not have to wait for 
the Committees and Members respectively to assign them 
with work. 

217. Committee Chairpersons and Members must monitor 
their respective support staff’s work progress periodically 
inconsiderate of whether they are working in the precinct 
of the Parliament or are in their constituencies. The support 
staff in turn must communicate their work progress with 
their respective Committee or Member periodically. 
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ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་དང་དྲུང་ཆེན་གྱི་བར་ན་ ཉིན་བསར་གྱི་ལཱ་ནང་ འབྲེལ་བ་

ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ལུ་ བརྟེན་ཨིན།

༢༡༤ གོང་གསལ་གྱི་ དཀའ་ངལ་ཚུ་མི་འཐོན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ 

ཚོགས་ཁང་གི་ འཐུས་མི་དང་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་ དེ་ལས་ ཚོགས་ཆུང་དྲུང་ཆེན་ཚུ་

དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་སོན་འབད་ཐོག་ ཚོགས་ཆུང་དྲུང་ཆེན་གྱི་ འགན་ཚད་ ཁ་

གསལ་ཅིག་ བཟོ་དགོ། འདི་བཟུམ་སྦེ་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་ལས་རོགས་

འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ འགན་ཚད་ཁ་གསལ་ཡང་ བཟོ་དགོ།

༢༡༥ ཚོགས་ཆུང་དང་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ འདེམས་ཁོངས་དང་ ས་ཁོངས་གཟིགས་སྐོར་

སྐབས་ ཁོང་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཚོགས་ཆུང་དྲུང་ཆེན་དང་ཞིབ་འཚོལ་ལས་རོགས་

འགོ་དཔོན་ཚུ་ ཁྱིད་དགོཔ་མ་འཐོན་པའི་སྐབས་ ཚོགས་ཁང་གི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་

གིས་ ལཱ་བཀོལ་ཡོད་ནིའི་དབང་ཚད་ཡོད་རུང་ སྤྱིར་བཏང་ ལམ་ལུགས་འདི་ལས་ 

འཛེམ་དགོ། འདི་བཟུམ་གྱི་གནས་སངས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་དང་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ 

ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ལཱ་བཀོལ་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ།

༢༡༦ ལས་བྱེདཔ་རེ་རེའི་དོན་ལུ་ བདུན་ཕྲག་རེ་རེ་ ཡང་ན་ བདུན་ཕྲག་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་

ཐེངས་རེ་ ལཱ་གི་འཆར་གཞི་ཚུ་ བཟོ་བ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་ཨིན།  འདི་གིས་ 

ཚོགས་ཆུང་དང་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཚོགས་ཆུང་དྲུང་ཆེན་དང་ཞིབ་འཚོལ་ལས་རོགས་

འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ ལཱ་བཀོལ་ནིའི་དོན་ལུ་ བསྒུག་སོད་མི་དགོ།

༢༡༧ ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་དང་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཨིན་རུང་འདྲ་ འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་ནང་ལུ་ཨིན་རུང་ དུས་

ཚོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལཱ་གྱི་མདུན་བསྐྱོད་ཚུ་ ལྟ་རོག་འབད་དགོ། འདི་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱབ་

སྐྱོར་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ཡང་ ལཱ་གི་གནས་སངས་སྐོར་ དུས་དང་དུས་སུ་ ཁོང་རའི་ 

ཚོགས་ཆུང་དང་ འཐུས་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ར་ བཞག་དགོ།

༦༢
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218. In the event that a Committee or a Member does not have 
any task to be assigned to the support staff, the Chairperson 
of the Committee or the member concerned must inform 
the Secretariat of the House, specifying the time period, 
about the availability of the staff to carry on relevant tasks 
that might be assigned by the Secretariat.       

CHaPteR 11
eXteRnal CommuniCationS

What is external Communication?
219. External communication is any communicative effort by 

the Parliament and/or its Members with the people and 
organisations operating outside of the Parliament.

220. External communications include activities like press 
releases, sharing of print and digital materials on 
Parliament and its activities with the stakeholders and 
direct interactions with the public. 

importance of external Communications
221. Parliamentary Committees and Members must reach out and 

keep their stakeholders, especially the electorate, informed 
of their activities. Media coverages of the formal Sessions 
of the Parliament and selected Committees’ and Members’ 
actions and non-actions alone do not provide a fair and 
full picture of the numerous activities the Committees and 
Members perform to fulfill their legislative, oversight and 
representative functions. This can be done only through 
effective external communications.
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༢༡༨༽ ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ལཱ་བཀོལ་ནི་མེད་པ་ཅིན་ དེའི་སྐོར་ 

ཚོགས་ཆུང་གི་འཛིན་སྐྱོང་དང་ འབྲེལ་ཡོད་འཐུས་མི་གིས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ ལཱ་མེད་

པའི་དུས་ཡུན་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་ ལཱ་བཀོལ་ནིའི་དོན་ལུ་ 

དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ།     

ལེའུ་༡༡ པ།

ཕྱིའི་བརྒྱུད་འབྲེལ།

ཕྱིའི་བརྒྱུད་འབྲེལ་ཟེར་མི་ ག་ཅི་ཨིན་ན་?

༢༡༩ ཕྱིའི་བརྒྱུད་འབྲེལ་ཟེར་མི་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་ སྤྱི་ཚོགས་དང་ ཡང་ན་ འཐུས་

མི་ཚུ་གིས་ མི་སེར་དང་ ལས་ཚོགས་གང་རུང་དང་ གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་

མི་ལུ་ སླབ་ཨིན།

༢༢༠ ཕྱིའི་བརྒྱུད་འབྲེལ་ནང་ གནས་ཚུལ་གསར་སོན་དང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ དཔར་

སྐྲུན་ ཡང་ན་ གློག་རྡུལ་ཐོག་ལས་ ཁེ་གྱོང་ཅན་ཚུ་ལུ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་ དེ་

ལས་ མི་དམངས་དང་གཅིག་ཁར་ ཐད་ཀར་དུ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་ཚུ་ རྩིས་པའི་ 

ལས་སྣ་ཚུ་ཨིན།

ཕྱིའི་བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་གལ་གནད།

༢༢༡ སྤྱི་ཚོགས་ཚོགས་ཆུང་དང་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ལས་སྣ་ཚུའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ཁོང་གི་ ཁེ་

གྱོང་ཅན་ དམིགས་བསལ་དུ་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་མི་ཆ་མཉམ་ལུ་ ལྷོད་ཚུགསཔ་

འབད་དགོ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་པའི་སྐབས་དང་ ཚོགས་

ཆུང་དང་ འཐུས་མི་ཚུ་གི་ ལཱ་འབད་ མ་འབད་ཀྱི་སྐོར་ བརྡ་བརྒྱུད་ནང་ གསལ་

བསྒྲགས་འབདཝ་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ ཚོགས་ཆུང་དང་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་

བཟོ་དང་ ནན་ཞིབ་ དེ་ལས་ སྐུ་ཚབ་ཀྱི་ ལས་སྣ་ཚུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ སོན་མི་

ཚུགས། འདི་ ཕྱིའི་བརྒྱུད་འབྲེལ་ཐོག་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་ སོན་ཚུགས།

༦༣
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222. It is of utmost importance to develop a positive public 
perception towards the Parliamentary Committees and 
Members. Committees and Members need to develop their 
credibility so that the public perceives them as relevant. 
External communications are an effective way to shape 
and define the Parliament’s image to its stakeholders, 
especially the electorate.

223. Committees and Members alike must develop and maintain 
excellent relations with their stakeholders. Effective and 
efficient external communications help develop better 
public relations. 

224. Information is the lifeblood of the Parliament. Effective 
external communications result in acquisition of the right 
information at the right time from the right people. 

Effective External Communications
225. External communications can take place in different 

forms (verbal or written) and through various channels, 
like phone, Website, social media, print media, radio and 
television.

226. One of the main purpose of external communications is to 
share information. Thus Committees and Members must 
use the most appropriate method to convey the information 
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སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ།

༢༢༢ མི་དམངས་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ཚོགས་ཆུང་དང་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ ཚོར་སྣང་བཟང་པོ་ 

གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དེ་ ཧ་ཅང་གི་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། མི་དམངས་ཀྱིས་ཚོགས་

ཆུང་དང་འཐུས་མི་ཚུ་ གོ་ཆོད་པའི་ ཚོར་སྣང་བྱུང་ཐབས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་དང་འཐུས་

མི་ཚུའི་ རྩིས་མཐོང་ གོང་འཕེལ་གཏང་དགོ། ཕྱིའི་བརྒྱུད་འབྲེལ་དེ་ ཚོགས་རྒྱན་

བསྐྱུར་མི་ཆ་མཉམ་རྩིས་པའི་ ཁེ་གྱོང་ཅན་ཚུ་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྩི་མཐོང་ ལེགས་

ཤོམ་བཟོ་ནི་ལུ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན།

༢༢༣ ཚོགས་ཆུང་དང་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་

ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བཞག་དགོ། དོན་སྨིན་ཅན་དང་འཇོན་ཐངས་ཅན་གྱི་ ཕྱིའི་བརྒྱུད་

འབྲེལ་གྱིས་ མི་དམངས་དང་མཐུན་འབྲེལ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ ཕན་གྲོགས་

འབདཝ་ཨིན།

༢༢༤ བརྡ་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ སོག་ཤིང་ཨིན། དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ ཕྱིའི་བརྒྱུད་འབྲེལ་

གྱིས་ བདེན་པའི་བརྡ་དོན་ དུས་ཚོད་ཁར་ མི་ངོ་མ་ལུ་ ལྷོད་ཚུགས་པའི་ གྲུབ་

འབྲས་ཡོད།

དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཕྱིའི་བརྒྱུད་འབྲེལ།

༢༢༥ ཕྱིའི་བརྒྱུད་འབྲེལ་དེ་ འགྲུལ་འཕྲིན་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ 

གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག་ རྒྱང་འཕྲིན་རེ་ཊིའོ་ དེ་ལས་ རྒྱང་མཐོང་ཊེ་ལི་ཝི་ཤཱན་ལ་

སོགས་པ་ གནས་སངས་མ་འདྲ་བའི་(ངག་ཐོག་དང་ཡིག་ཐོག་) ཐོག་ལས་སྤེལ་

ཚུགས། 

༢༢༦ ཕྱིའི་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལག་ལེན་གྱི་གནད་དོན་ངོ་མ་ར་ བརྡ་དོན་ཚུ་ བཀྲལ་སྤེལ་འབད་

ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། དམིགས་ཡུལ་བསྐྱེད་པའི་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ བརྡ་དོན་ཚུ་ འཇམ་

ཏོག་ཏོ་དང་ གསལ་ཏོག་ཏོ་ཐོག་ལས་ ལྷོད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་དང་

འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ འོས་འབབ་བཟང་ཤོས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  
༦༤
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 so that the information is easily accessible and 
understandable to the target recipients. Use of mixed 
methods of communication often yield better dividends. 

227. In external communication, the audience is the most 
important player. Thus, it is important to identify the target 
audience, and prepare and provide the information that 
will be of interest to them. 

228. External communications become more useful when it is 
a two-way process; not just sharing information but also 
getting feedback on the information shared. Thus, one 
must ensure that the recipients of the information are able 
to provide feedbacks.

229. Always maintain records of all feedbacks, analyse them, 
and communicate with the feedback providers by thanking 
them, so that stakeholders are encouraged to access 
information provided by the Committees/Members and 
interact in future.

Care to be taken in external Communications 
230. Always seek the approval of the leadership of the House 

or the Committee or the Chairperson of the Committees 
before sharing official information on behalf of the 
Committee or House/Parliament. Such a practice ensures 
that you are not alone in case there is a public backlash 
or that your integrity is not questioned by the Committee, 
House or Parliament. 
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སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ།

ཐབས་བྱུས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ གྲུབ་འབྲས་ལེགས་

ཤོམ་འཐོན་འོང་།

༢༢༧ ཕྱིའི་བརྒྱུད་འབྲེལ་སྐབས་ལུ་ བརྡ་དོན་ལེན་མི་དེ་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།  དེ་

འབདཝ་ལས་ དམིགས་ཡུལ་གྱི་བརྡ་དོན་ལེན་མི་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཁོང་ཚུ་ སྤོ་

བ་བསྐྱེད་ཐབས་ལུ་ བརྡ་དོན་ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་ བཀྲལ་སྤེལ་འབད་དགོ།

༢༢༨ ཕྱིའི་བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱིས་ ལཱ་གཉིས་ ཚར་གཅིག་ལུ་འབདཝ་ད་ ཧེང་སྐལ་ར་ ཁག་

ཆེཝ་འགྱུརཝ་ཨིན། དེ་ཡང་ བརྡ་དོན་སྤེལཝ་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར་ བརྡ་དོན་དེའི་

བསམ་ལན་ཡང་ཐོབ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ བརྡ་དོན་ཐོབ་མི་ཚུ་གིས་ བསམ་

ལེན་སྤོད་ཚུགསཔ་ངེས་བདེན་བཟོ་དགོ།

༢༢༩ བསམ་ལན་ལྷོད་མི་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་ཨ་རག་ར་ ཐོ་བཀོད་དེ་ དཔྱད་ཞིབ་འབད་དགོ། 

ཚོགས་ཆུང་དང་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ མ་འོངས་པ་ལུ་ཡང་ བསམ་ལན་འཐོབ་ནི་དོན་

ལུ་ བསམ་ལན་སྤོད་མི་ ཁེ་གྱོང་ཅན་ཚུ་ལུ་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་བྱིན་ཐོག་ལས་ 

སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ།

ཕྱིའི་བརྒྱུད་འབྲེལ་བདག་འཛིན།

༢༣༠ ཚོགས་ཁང་ ཡང་ན་ སྤྱི་ཚོགས་ ཡང་ན་ ཚོགས་ཆུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཞུང་

འབྲེལ་བརྡ་དོན་ཚུ་ ཁྱབ་སྤེལ་མ་འབད་བའི་སྔོན་མར་ ཚོགས་ཁང་ ཡང་ན་ ཚོགས་

ཆུང་ ཡང་ན་ ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་ཚུ་ལས་ གནང་བ་ལེན་དགོཔ་དང་ དེ་གིས་ 

མི་ངོམ་འདི་ མི་དམངས་རྒྱབ་རྒོལ་གྱི་གནད་དོན་དང་ རང་རྐྱང་མེནམ་ ངེས་གཏན་

བཟོ་ནི་ ཡང་ན་ ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ ཚོགས་ཁང་ ཡང་ན་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ མི་

ངོམ་དེ་གི་ ཀུན་སྤོད་ལུ་ དྲི་བཀོད་འབད་ནི་ལས་ བཀག་ཚུགསཔ་ཨིན། 

༦༥
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231. Always provide clear and concise information as much as 
possible. Ambiguous information may be misunderstood 
and interpret or ignored by the audience.  

232. Since external communications using interactive 
technology allows users to post comments, it is not 
uncommon to sometimes get public backlash. Committees 
and Members must deal with such problem tactfully.

Relations with the media
233. Proactive media relations by the Parliamentary Committees 

and their Members can promote a better understanding 
of the importance of the roles of the Parliamentary 
Committees and their Members.   

234. The Secretariat of Parliament can support an informative 
exchange of information with media through developing 
briefings and training materials on the rules and procedures 
regarding Parliamentary Committees.  

235. In addition, the Secretariat can prepare news releases, press 
conferences and press briefings to enable Parliamentary 
Committees and Members to communicate the details 
of their activities to promote a culture of openness and 
transparency in their functions and to enable the public to 
better appreciate the impact of Parliamentary Committees’ 
work.
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སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ།

༢༣༡ མི་སེར་ཚུ་གིས་ བརྡ་དོན་ངེས་མེད་ཅན་ཚུ་ གོ་བ་བརྡ་ལོག་དང་ གོ་དོན་སོ་སོ་སྦེ་

གོཝ་ལས་ སྣང་མེད་སྦེ་ བཞག་ནི་ཨིནམ་ལས་ བརྡ་དོན་ཚུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་དང་ 

བཅུད་བསྡུས་ཐོག་ལས་ སྤེལ་དགོ། 

༢༣༢ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་ཆེ་བའི་ འཕྲུལ་རིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ཕྱིའི་བརྒྱུད་

འབྲེལ་སྤེལཝ་ད་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ བསམ་འཆར་ཚུ་བཀོད་ཚུགས། དེའི་

ནང་ རེ་ཚེ་སྐབས་ རྒྱབ་རྒོལ་གྱི་བསམ་འཆར་ཡང་ འོང་སྲིད། འདི་བཟུམ་གྱི་ 

དཀའ་ངལ་ཐོནམ་ད་ ཚོགས་ཆུང་དང་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཐབས་མཁས་ཐོག་ལས་ 

ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

བརྡ་བརྒྱུད་དང་མཐུན་འབྲེལ།

༢༣༣ སྤྱི་ཚོགས་ཚོགས་ཆུང་དང་དེའི་འཐུས་མི་ཚུའི་ ལཱ་འགན་ཚུ་ ཕན་རབས་ཆེ་བའི་གོ་

རོགས་སྤེལ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཚོགས་ཆུང་དང་དེའི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ 

བརྡ་བརྒྱུད་དང་མཐུན་འབྲེལ་ ལེགས་ཤོམ་བཟོ་དགོ། 

༢༣༤ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་ བརྡ་བརྒྱུད་དང་གཅིག་ཁར་  སྤྱི་ཚོགས་

ཚོགས་ཆུང་གི་ བྱ་བའི་གནད་སྤོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བསླབ་སོན་དང་སྦོང་བརྡར་གོང་

འཕེལ་བཏང་ཐོག་ལས་ བརྡ་དོན་ཚུ་ ཕན་ཚུན་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་

འབད་ཆོག།

༢༣༥ དེའི་ཁ་སྐོང་ལུ་ དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ཚོགས་ཆུང་དང་འཐུས་མི་ཚུ་

གིས་ ཁོང་རའི་ལས་སྣའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཁ་གསལ་དང་དྭངས་གསལ་གྱི་ཐོག་ལུ་ 

ལཱ་འབད་མི་གོང་འཕེལ་དང་ མི་དམངས་ཀྱིས་  སྤྱི་ཚོགས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཕན་

གནོད་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ ཧ་གོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ གནས་ཚུལ་གསར་སོན་དང་ གནས་ཚུལ་ཞལ་

འཛོམས་ དེ་ལས་ གནས་ཚུལ་བསླབ་སོན་ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ།

༦༦
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236. Chairpersons of the Committees must be highly proactive 
in building relations with the media and providing 
information on the Committee’s activities.

237. It is a good practice for the Chairpersons as well as the 
individual Members to establish professional relationships 
with journalists that are interested in their work or certain 
subject matter. It is also important to create a list of relevant 
media representatives at the national and constituency level 
with names, contact information, deadlines for submission 
and preferred format to receive news updates. 

238. Committee staff may also prepare news releases, arrange 
interviews or post pictures, videos and transcripts of 
relevant Committee activities on the Parliamentary 
website or social media accounts or provide these directly 
to media representatives or relevant organisations. This 
must be done with the prior approval of the Chairperson of 
the Committee.  

239. The Chairperson or Members of a Committee should 
provide periodic briefings of its activities to the media so 
that the media is well informed of its activities, and may 
show interest in publishing about them.

***
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སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ།

༢༣༦ ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་ཚུ་གིས་ བརྡ་བརྒྱུད་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་དང་ 

ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་སྣའི་སྐོར་ བརྡ་དོན་འབད་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

༢༣༧ ཁྲི་འཛིན་དང་འཐུས་མི་ངོ་རྐྱང་སོ་སོའི་ཐོག་ལས་ དང་འདོད་ཅན་གྱི་ལཱ་དང་ གནད་

དོན་གང་རུང་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ ལཱ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་ཚུ་

དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱད་རིག་གི་འབྲེལ་བ་བཟོ་བ་ཅིན་ བཟང་ཤོས་ཨིན། གནས་ཚུལ་

དུས་མཐུན་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་བརྡ་བརྒྱུད་ལས་ཚབ་ཚུ་གི་ མིང་གསལ་

དང་ འབྲེལ་འཐབ་ཨང་ དེ་ལས་ གནས་ཚུལ་གྱི་དུས་མཇུག་གི་ ཁ་གསལ་ཚུ་ 

འོས་ལྡན་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་ བཟོ་དགོ། 

༢༣༨ ཚོགས་ཆུང་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་སྐོར་ འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་སྣ་

ཚུ་ གནས་ཚུལ་གསར་སོན་གྲ་སྒྲིག་དང་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་ 

དེ་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་དང་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ནང་ པར་

དང་ གློག་བརྙན་ དེ་ལས་ ཡིག་རིགས་ཚུ་ བཙུགས་ཐོག་ལས་ སྤེལ་ནི་དང་ ཡང་

ན་ བརྡ་བརྒྱུད་ལས་ཚབ་ལུ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཚོགས་ལུ་ ཐད་ཀར་དུ་ 

གནས་ཚུལ་བྱིན་ཆོག། འདི་བཟུམ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ གནང་

བ་གྲོལ་ཐོག་ལས་ རྐྱངམ་གཅིག་འབད་ཆོག།

༢༣༩ ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་དང་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ལས་སྣ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བརྡ་བརྒྱུད་ལུ་ 

དུས་དང་དུས་སུ་ བསླབ་སོན་བྱིན་དགོཔ་ད་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱིས་ ལས་སྣའི་སྐོར་ལས་ 

བརྡ་དོན་ཧ་གོ་སྟེ་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ སྤོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ།
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anneXuRe 1
template Committee Report to the House

1. Foreword by the 
Chairperson

The Chairperson can 
introduce here the 
topic and highlight 
the importance of the 
matter.

“ This enquiry 
was established 
to…….”

2. Members of the 
Committee and 
staff involved

The list of names of 
the Members of the 
Committee and the Staff 
of the Committee that is 
involved in the report ( 
Secretary and Research 
Officers)

3. Terms of 
Reference for the 
Report

The Terms of Reference 
refer to the mandate that 
the Committee has to do 
the inquiry and write the 
report. 

“ The Committee 
formulated the 
following Terms of 
Reference for this 
enquiry:…..”

4. Summary of the 
Conclusions and 
Recommendations

This sums up the 
main conclusions and 
recommendations 
from the Report. If the 
Report is very short and 
concise, a Summary is 
not needed. 

“The following 
conclusions and 
recommendations 
are the result of 
this enquiry…”
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ཟུར་དེབ་༡ པ།

ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཚོགས་ཁང་ལུ་སྙན་ཞུའི་ བཀོད་སྒྲིག་དཔེ་མཚོན།

༡༽ ཁྲི་འཛིན་གྱི་ཆེད་
བརྗོད།

ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ དོན་ཚན་ ངོ་སྤོད་
འབད་ནི་དང་ གནད་དོན་དེའི་
གལ་ཆེ་ཧིང་བཀོད་དགོ།

“འདྲི་དཔྱད་འདི་ ་་་་་་་་་་་་
་་་་་གཞི་བཙུགས་འབད་
ཡི།”

༢༽ གྲལ་ཁར་གཏོགས་
མི་ ཚོགས་ཆུང་
འཐུས་མི་དང་ལས་
བྱེདཔ།

སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ བཅའ་མར་
གཏོགས་མི་ ཚོགས་ཆུང་འཐུས་
མི་དང་ལས་བྱེད་པའི་མི་ཐོ། (དྲུང་
ཆེན་དང་ཞིབ་འཚོལ་པ་ཚུ་)

༣༽ སྙན་ཞུའི་འགན་ཚད། ལག་ལེན་ཁུངས་གཏུགས་དེ་ 
ཚོགས་ཆུང་གིས་ ངེས་པར་དུ་
འབད་དགོ་པའི་ སྙན་ཞུའི་འདྲི་
དཔྱད་དང་ འབྲི་ནི་ལུ་ ཧ་གོ་
དགོ།

“ཚོགས་ཆུང་གིས་ འདྲི་
དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཤམ་
གསལ་ ལག་ལེན་
ཁུངས་གཏུགས་ཚུ་ 
སྒྲིག་བཀོད་འབད་དེ་
ཡོད།”

༤༽ སྙན་ཞུའི་བཅུད་
བསྡུས་དང་གྲོས་
འདེབས་མདོར་
བསྡུས།

འདིའི་ནང་ སྙན་ཞུའི་ བཅུད་
བསྡུས་དང་འཕྲི་སྣོན་གཙོ་བོ་
བཀོད་དགོ། གལ་སྲིད་ སྙན་ཞུ་
དེ་ ཧ་ཅང་ཐུང་དྲགས་པ་དང་ 
བཅུད་བསྡུས་དྲགས་པ་ཨིན་པ་
ཅིན་ མདོར་བསྡུས་བཀོད་མི་
དགོ།

“གཤམ་གསལ་བཅུད་
བསྡུས་དང་འཕྲི་སྣོན་ངོ་
སྦོར་ཚུ་ འདྲི་དཔྱད་ཀྱི་ 
གྲུབ་འབྲས་ཨིན།”
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5. Introduction of 
the Issue

In the introduction, 
the issue of the Report 
is being presented 
containing a problem 
statement as well as 
its background and 
relevance. The working 
method for the Report 
and the way how the 
Committee has come 
to the conclusions 
and recommendations 
should be explained as 
well.

“Key issues raised 
in this enquiry:

- Background

- Key issues

- Issue 1:…

- Issue 2….

- Way of working

- Coming to 
conclusions..”

6. Key issues with 
conclusions and 
recommendations

This is the main body of 
the Report, containing 
various chapters, 
depending on the issue 
to be reported. The 
chapters refer to the 
different elements that 
are part of the theme 
and the findings that 
are connected to them. 
Each chapter leads 
also to one or more 
conclusions and/or 
recommendations.

Chapter1:…

Problem statement

Key elements…

Statements

Conclusions

Recommendations

Chapter 2…..
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༥༽ དཀའ་ངལ་གྱི་ངོ་
སྤོད།

ངོ་སྤོད་ཀྱི་ནང་ལུ་ དཀའ་ངལ་
ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་དང་ དེའི་ རྒྱབ་
ཁུངས་དང་འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་
ཚུ་ གསལ་སོན་འབད་དགོ། 
སྙན་ཞུ་བཀོད་པའི་སྐབས་ལུ་ 
ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལཱ་འབད་
ཐངས་དང་ བཅུད་བསྡུས་དང་
འཕྲི་སྣོན་འབད་དགོ་པའི་ རྒྱུ་
མཚན་ཚུ་ ཁ་གསལ་སྦེ་ བཀོད་
དགོ།

 “འདྲི་དཔྱད་འདི་སྐབས་ 
དཀའ་ངལ་གཙོ་ཅན་
ཚུ་”

- རྒྱབ་ཁུངས།
- དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ།
- དཀའ་ངལ་དང་པ།་་་་་
- དཀན་ངལ་གཉིས་པ།་་
- ལཱ་འབད་ཐངས།
- མཇུག་བསྡུས།

༦༽ བཅུད་བསྡུས་དང་
གྲོས་འདེབས་དང་
སྦྲགས་ གནད་དོན་
གཙོ་ཅན་ཚུ།

འདི་ སྙན་ཞུའི་ གནད་དོན་ངོ་མ་
ཨིན། འདི་ནང་ལུ་ སྙན་ཞུའི་
དཀའ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལེའུ་སོ་སོ་
སྦེ་བཀོད་དགོ། ལེའུ་ཚུ་གི་ནང་ 
བརྗོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ 
བརྩམ་གཞི་སྣ་ཚོགས་དང་གྲུབ་
འབྲས་ཚུ་ཚུད་དགོ། བཅུད་
བསྡུས་དང་འཕྲི་སྣོན་གཅིག་ ཡང་
ན་ ལེ་ཤ་ཡོད་མི་ཚུ་ ལེའུ་
གཅིག་གི་ནང་ཡང་ ཚུད་འོང་།

ལེའུ་དང་པ།་་་་་་་་་་་་་
དཀའ་ངལ་གསལ་བཤད།
བརྩམ་གཞིའི་གནད་དོན་
གཙོ་བོ།
གསལ་བཤད།
བཅུད་བསྡུས།
འཕྲི་སྣོན་ངོ་སྦོར།
ལིའུ་གཉིས་པ་་་་་་་་་་་་
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7. End matter This element can 
contain details of a 
hearing that has been 
organised, the evidence 
taken or  written 
evidence that has been 
submitted. 

“ In this enquiry, 
the following 
statements have 
been made by the 
following people/
organisations; 
A Hearing has been 
organised on…. 
Comments have 
been received 
from…..”

8. Lists of tables Tables or figures that 
have to be presented can 
be presented at the end 
of the report, together 
with lists of submissions 
and witnesses from 
hearings and references 
to the sources of 
information.

9. Glossary The list of abbreviations 
can either be presented 
at the end of the 
document or at the 
beginning, after 
the summary of the 
Conclusions and 
recommendations.
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༧༽ གནད་དོན་མཇུག། བརྩམ་གཞི་འདི་ནང་ལུ་ སྙན་
གསན་འགོ་འདྲེན་ཐབས་པའི་
སྐབས་དང་ བདེན་ཁུངས་ ཡང་
ན་ ཡིག་ཐོག་བདེན་ཁུངས་ཚུ་ 
བཙུགས་པའི་སྐབས་ཀྱི་ གསལ་
བཤད་ཚུ་ ཚུད་དགོ།

 “འདྲི་དཔྱད་འདི་ 
གཤམ་གསལ་ མི་
དམངས་དང་ལས་ཚོགས་
གཅིག་ཁར་ བརྩམ་གཞི་
ཚུ་བཟོ་བཟོཝ་ཨིན།
སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ 
སྙན་གསན་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ད་ ་་་་་་་ངོ་མིང་་་་་་་
་་་ལས་ བསམ་འཆར་ཚུ་ 
ཐོབ་ཅི།”

༨༽ ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ཐོ། ཐིག་ཁྲམ་ཡང་ན་ ཨང་གྲངས་
ཐོག་ལས་ གསལ་སོན་འབད་
དགོ་པ་ཅིན་ སྙན་ཞུའི་མཇུག་ལུ་
སྦེ་ བརྡ་དོན་ཐོབ་པའི་སྐབས་ 
སྙན་གསལ་དང་ཁུངས་གཏུགས་
ཀྱི་ ཞུ་བ་པོ་དང་དཔང་པོའི་ཐོ་
དང་སྦྲགས་ གསལ་སོན་འབད་
དགོ།

༩༽ ཚིག་དོན་འགྲེལ་
བཤད།

བསྡུ་ཡིག་གི་ཐོ་ཚུ་ ཡིག་ཆའི་
མཇུག་དང་ ཡང་ན་ བཅུད་
བསྡུས་དང་འཕྲི་སྣོན་གྱི་འགོ་ལུ་ 
བཙུགས་དགོ།
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anneXuRe ii
template minutes of a Committee meeting

1. Date and place 
of meeting and 
name of the 
Committee

The start of the minutes 
will refer to the 
Committee that has had 
its meeting and when and 
where. 

“ Minutes of the 
meeting of the  
Committee, held on 
…. at………”. 

2. The names of 
the Chairperson 
and the Members 
present. 

Here is an indication of 
who has participated at 
the meeting, Mention 
also the names of the 
staff members present. 

“ The meeting 
was chaired by 
Hon.  …….  The 
following Members 
were present: 
Hon….
The staff of the 
Committee present: 
……….

3. The agenda of 
the meeting

Indicate all points on the 
agenda

“ The agenda of the 
meeting consisted 
of the following 
items:
1. ……..
2. ……..

4. The outcome 
of the discussion 
and the decisions 
taken.

For each agenda item, 
the Minutes must clearly 
indicate what the main 
discussions have been 
and what decisions were 
taken by the Members of 
the Committee.

“ The following 
discussion took 
place:
Ad item 1.: …..
Decision taken: …..
Ad item 2: ……
Decision taken:….

5. To do list Here the points are 
mentioned that need a 
follow up. 

“ The Chairperson 
will  ….
The Secretary of 
the Committee 
shall…..”
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ཟུར་དེབ་གཉིས་པ།

ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་བཀོད་སྒྲིག་དཔེ་མཚོན།

༡༽ ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་
པའི་ཚེས་གྲངས་དང་
ས་གནས་་དེ་ལས་ 
ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི་
ཚུ་གིས་ མིང་ཐོ། 

གྲོས་ཆོད་ འགོ་བཙུགསཔ་ད་ 
ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཞལ་
འཛོམས་ནམ་དང་ག་སྟེ་ལུ་ 
ཚོགསཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ བཀོད་
དགོ།

“སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་
ས་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ནང་སྦེ་ ཚོགས་ཆུང་ཞལ་
འཛོམས་ཚོགས་པའི་གྲོས་
ཆོད་་་་་་་་་་་”

༢༽ ཞལ་འཛོམས་ནང་ཡོད་
པའི་ཁྲི་འཛིན་དང་
འཐུས་མི་ཚུ་གི་མིང་།

འདི་གིས་ ཞལ་འཛོམས་ནང་ 
ག་དང་ག་ར་ འཛོམས་ཡོད་
པའི་སྐོར་བཏོནམ་ཨིན། འཐུས་
མི་ལས་བྱེདཔ་གི་མིང་ཚུ་ཡང་ 
བཀོད་དགོ། 

“ཞལ་འཛིམས་འདི་ ཁྲི་
འཛིན་་་་་་་་་་་་་་་་་མཆོག་
དབུ་བཞུགས་ཐོག་ལས་ 
གཤམ་གསལ་འཐུས་མི་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་དང་ཚོགས་
ཆུང་ལས་བྱེདཔ་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་”

༣༽ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ གྲོས་
གཞི།

གྲོས་འཆར་ཚུ་ ཆ་མཉམ་ར་ 
ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ།

“ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ གྲོས་
འཆར་ཚུ་ གཤམ་
གསལ་ལྟར།
༡༽་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
༢༽ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་”

༤༽ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲུབ་
འབྲས་དང་གྲོས་ཆོད།

གྲོས་འཆར་རེ་རེའི་སྐོར་ གྲོས་
བསྡུར་ འབད་མི་ གནད་དོན་
གཙོ་བོ་ཚུ་བཀོད་དགོཔ་ད་ 
འཐུས་མི་དང་ཚོགས་ཆུང་གིས་
གྲོས་ཐག་བཅད་མི་ གྲོས་ཆོད་
ཚུ་བཀོད་དགོ།

“གཤམ་གསལ་གྲོས་
བསྡུར་ཚུ་འབད་དེ་ཡོད།
གྲོས་གཞི་དང་པ་་་་་་་་་་་་་་་
དེའི་གྲོས་ཆོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
གྲོས་གཞི་གཉིས་པ་་་་་་་་་་
དེའི་གྲོས་ཆོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་”
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6. Date and place 
of next meeting

If a next meeting is 
already fixed, this should 
be mentioned at the end 
of the Minutes.

“ The next meeting 
of the Committee 
will take place 
on….at……”.

7. Signature of the 
Chairperson of the 
meeting

The Minutes have 
to be signed by the 
Chairperson of the 
meeting, after the draft 
has been approved.

Signed by Hon. …. 
on ….”
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སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ།

༥༽ ཐོ་རྐྱབ་ནི། འདི་གི་ནང་ལུ་ ཤུལ་དཔྱད་
འབད་དགོ་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ 
བཀོད་དགོ།

“ཁྲི་འཛིན་གྱིས་་་་་་་་་་་་་་་
ཚོགས་ཆུང་དྲུང་ཆེན་གྱིས་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་”

༦༽ ཤུལ་མ་འཚོག་ནི་ཨིན་
པའི་ ཞལ་འཛོམས་
ཀྱི་ཚེས་གྲངས་དང་ས་
གནས།

གལ་སྲིད་ ཤུལ་མའི་ཞལ་
འཛོམས་གཏན་འཁེལ་སོང་ཡོད་
པ་ཅིན་ གྲོས་ཆོད་ཀྱི་ འཇུག་
ལུ་ བཀོད་དགོ།

 “ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་
འཛོམས་ཤུལ་མམ་དེ་ 
སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ས་
གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་
འཚོག་ནི་ཨིན།”

༧༽ ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་མི་ 
ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ 
མཚན་རགས།

ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་ཚར་བའི་
ཤུལ་ལུ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ 
གྲོས་ཆོད་ ཟིན་བྲིས་གུ་ ཁྲི་
འཛིན་གྱིས་ མཚན་རགས་
བཀོད་དགོ།

“སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་
མི་རྗེ་ཁྲི་འཛིན་གྱི་མཚན་
རགས་་་་་་་་་་་་”

༧༢
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anneXuRe iii
template Recording of the proceedings of a meeting with 

stakeholders

1. Date and 
place and 
stakeholders of 
the meeting

The recording starts 
with a reference to the 
Committee meeting that 
took place at what date, 
where and with what 
stakeholder(s). 

“ The Committee….
has organised 
a meeting with 
…..(name of 
stakeholder(s) on 
….(date) at ….(place)”

2. Subject of 
the meeting

The recoding continues 
with the mentioning 
of the theme of the 
meeting or the topic to be 
discussed. 

“ The meeting took 
place to discuss….
(topic of the meeting, 
theme of the 
discussion)

3. Background 
of the item that 
is the topic for 
the meeting

Here, the reason why the 
meeting takes place is 
being mentioned as well 
as the reason to invite the 
specific stakeholder to 
take part in the discussion

“ The background 
for this meeting  is 
the …..( problem 
statement)… The 
stakeholder…is 
responsible for….. 
and can inform the 
Members of the 
Committee on….”

4. Introduction 
statement of the 
Chairperson

Here the Chairperson of 
the meeting introduces 
the topic and the 
stakeholder that have 
been invited

“ Hon…., Chairperson 
of the Committee, 
started the meeting by 
welcoming …… The 
Hon. Chairperson….
explained during his/
her opening statement 
that the meeting took 
place because….. “
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སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ།

ཟུར་དེབ་༣ པ།

ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ ཞལ་འཛོམས་བྱ་རིམ་གྱི་བཀོད་སྒྲིག་དཔེ་མཚོན

༡༽ ལས་སྡེ་ཁག་གི་
ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་
ཚེས་གྲངས་དང་
ས་གནས།

སྤྱི་ཚེས་་་་་་ས་གནས་་་་་་་་་ལུ་ 
ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ནང་ 
བར་འབྲེལ་བ་་་་་་ དང་ཚོགས་
པའི་ནང་་་་་ཟེར་ཐོ་རྐྱབ་ནི་འགོ་
བཙུགས་གོ།

“ཚོགས་ཆུང་གིས་  བར་འབྲེལ་བ་
་་་་་་་་་་་་་་་་དང་གཅིག་ཁར་ སྤྱི་ཚེས་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ས་གནས་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་ལུ་་་ ”

༢༽ ཞལ་འཚོམས་ཀྱི་
གནད་དོན།

ཞལ་འཛོམས་དེ་ གྲོས་བསྡུར་
འབད་ནི་ཨིན་པའི་ བརྗོད་དོན་ 
ཡང་ན་ གནད་དོན་གང་རུང་
ཐོག་ལས་ ཐོ་རྐྱབ་ནི་ འཕྲོ་
མཐུད་འབད་དགོ།

“ཞལ་འཛོམས་འདི་ གནད་དོན་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་(གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི་
ཨིན་པའི་ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གནད་
དོན་བཀོད་དགོ་)”

༣༽ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་
རྒྱབ་ཁུངས་དེ་ 
ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་
གནད་དོན་ཨིན།

འདི་གི་ནང་ལུ་ བར་འབྲེལ་བ་
འབོ་སྟེ་ ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་
དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་བཀོད་
དགོ།

“ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས་དེ་
ཡང་་་་་་་་་་་་་་་་་་(དཀའ་ངལ་བཀོད་
དགོ་) བར་འབྲེལ་བ་་་་་་་་་དེ་ 
གནད་དོན་་་་་་་་་་་་་་་གི་འགན་ཁུར་
ཕོགསཔ་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུགས་
ཆུང་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་
་་་་་ལུ་བརྡ་ལན་དགོ་”

༤༽ ཁྲི་འཛིན་གྱི་ 
བརྗོད་དོན་ངོ་
སྤོད།

འདི་གི་ནང་ བར་འབྲེལ་བ་ཚུ་
འབོ་དགོ་པའི་ཁུངས་ཚུ་བཀོད་དེ་ 
གནད་དོན་ཚུ་ ངོ་སྤོད་གསལ་
བཤད་འབད་དགོ།

“མི་རྗེ་ ཁྲི་འཛིན་མཆོག་གིས་ 
ཞལ་འཛོམས་ནང་བྱོན་པར་ལེགས་
སོ་དང་བཅསཔ་སྦེ་་་་་་་་་་་ཁྲི་འཛིན་
མཆོག་གིས་ ་་་་་་་་་་ཞལ་འཛོམས་
ཚོགས་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཚུའི་ 
གསལ་བཤད་”

༧༣
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5. Summary 
of the first 
declaration of 
the stakeholder

Normally during 
a meeting with 
stakeholders, the 
Chairperson invites the 
stakeholder to give a first 
declaration of his/her 
view on the issue, as a 
start of the discussion.

“ The…(stakeholder) 
started his/her 
declaration with 
informing the Hon. 
Members of the 
Committee that….. He/
she further mentioned 
that….”.

6. Summary of 
the discussion 
that took place

The meeting normally 
continues with Questions 
and Answers between 
the Members and 
the stakeholder(s). A 
summery of the main 
questions and the 
respective answers has to 
be presented here. 

“ The Hon…(name 
of the MP) asked the 
stakeholder if….. The 
stakeholder replied 
that…..Hon…also 
asked why….. The 
stakeholder replied 
that…..

7. Conclusions 
by the 
Chairperson

The Chairperson should 
at the end of the meeting 
summarise the main 
findings of the meeting, 
and thank the stakeholder 
and the Members for 
their input. If conclusions 
are possible, this is the 
moment to summarise 
these as well. 

“ The Hon…(name 
of Chairperson) 
concluded that the 
following items had 
been discussed and 
draws the conclusion 
that… He/she thanks 
the stakeholder for the 
given information and 
the Members for their 
valuable questions and 
contributions”. 

74



སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ།

༥༽ ལས་སྡེའི་ 
གསལ་སོན་མདོར་
བསྡུས།

ནམ་ར་ཨིན་རུང་ བར་འབྲེལ་བ་
དང་གཅིག་ཁར་ ཞལ་འཛོམས་
ཚོགས་ནི་འགོ་བཙུགསཔ་དང་
འབྲེལ་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ བར་
འབྲེལ་ལུ་  ཁོ་/མོ་གིས་ 
དཀའ་ངལ་དེའི་སྐོར་ ལྟ་བ་དང་
བསམ་འཆར་ཚུ་ བཤད་
བཅུགཔ་ཨིན།

 “བར་འབྲེལ་བ་་་་་་་་་་་་་་་ངོ་མིང་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་གིས་་་་་་་ཚོགས་ཆུང་འཐུས་
མི་ཚུ་ལུ་ བརྡ་ལན་འབད་ཐོག་
ལས་ གཤམ་གསལ་ཚུ་ གསལ་
བཤད་་་་་་”

༦༽ གྲོས་བསྡུར་གྱི་ 
བཅུད་དོན།

ནམ་རྒྱུན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་ 
འཐུས་མི་ཚུ་དང་ བར་འབྲེལ་བ་
ཚུའི་བར་ན་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་
ཐོག་ལས་ གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་
ཨིན། ཁག་ཆེ་བའི་དྲི་བ་གཙོ་
ཅན་ཚུ་གི་ ལན་ཚུ་ གསལ་
སོན་འབད་དགོ།

 “མི་རྗེ་ ཆེད་བསོད་ཅན་གྱི་ 
ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་གིས་ བར་འབྲེལ་བ་ ་་་་་་་་་་་་་་་ 
ལུ་དྲི་བ་་་་་་་་་་་་་་འདི་དྲིས་པའི་ལན་
ལུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་”

༧༽ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་
མཇུག་བསྡུ་
གསལ་བཤད།

ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་མཇུག་ལུ་ ཁྲི་
འཛིན་གྱིས་ གནད་དོན་ཚུ་ 
བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ གསལ་བཤད་
འབད་ཞིནམ་ལས་ ཞལ་
འཛོམས་ནང་ བཅའ་མར་
གཏོགས་མི་ བར་འབྲེལ་བ་ལུ་ 
བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་
ལུགས་ཚུ་ བཤད་འབད་དགོ། 
གལ་སྲིད་བཅུད་བསྡུས་ཚུ་ གྲ་
སྒྲིག་སོང་པ་ཅིན་ འདི་གང་ 
མདོར་བསྡུས་འབད་བཀོད་དགོ།

 “མི་རྗེ་ཁྲི་འཛིན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
མཆོག་གིས་ གཤམ་གསལ་གནད་
དོན་ཚུ་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ མཇུག་
བསྡུཝ་དང་ གཅིག་ཁར་ བར་
འབྲེལ་ཚུ་དང་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ 
ཁག་ཆེ་བའི་དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་མི་ལུ་  
བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ལུགས་
ཚུ་ བཤད་ཐོག་ལས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་”
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8. Signature of 
the Chairperson

The Chairperson has to 
sign the recording of the 
Meeting, after the draft 
has been approved by the 
other Members and the 
stakeholder (as regards 
his/her own contribution). 
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སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ།

༨༽ ཁྲི་འཛིན་གྱི་
མཚན་རགས།

ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་ཚར་བའི་
ཤུལ་ལུ་ འཐུས་མི་གཞན་ཚུ་
དང་ བར་འབྲེལ་བ་གིས་ (ཁོ་
རང་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ལུ་) 
གནང་བ་གྲུབ་མི་ལུ་ ཁྲི་འཛིན་
མཆོག་གིས་ མཚན་རགས་
བཀོད་དགོ།
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སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ།

ངོས་འཛིན།

ལག་དེབ་འདི་   རྒྱལ་སྤྱི་དམངས་གཙོ་དང་བཙག་འཐུའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གཙུག་སྡེ་གིས་  མ་

དངུལ་དང་ཁྱད་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་  འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་  

བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད།

༧༦


