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FOreWOrD

The Oversight Manual has been developed with the purpose to 
serve the Parliament of Bhutan in carrying out the Parliamentary 
oversight functions. Parliament, while discharging its oversight 
functions, we in general monitor the activities of the executive 
for efficiency, accountability, and transparency in order to ensure 
that funds appropriated by the Parliament are used legally, 
effectively, and judiciously for the intended purposes.  Parliament 
questions the Government Ministers vis-a-vis reviews the policies. 
Parliament also collaborates with the oversight institutions such 
as Anti- Corruption Commission and Royal Audit Authority. The 
scrutiny functions are delivered through policy review, question 
hours, and motions in the House with stakeholder meetings, public 
consultations, and hearings in the committees.  

Apart from Members, this Manual will also be helpful to the 
relevant stakeholders in providing answers or information’s to 
Parliament in carrying out oversight functions. And in general, the 
manual would be of use to any person who may want to understand 
the important role of Parliament in overseeing government actions, 
policies, and spending.

The Constitution of the Kingdom of Bhutan enshrines a huge and 
sacred responsibility (…..public review of policies and issues, Bills 
and other legislations, and scrutiny of State functions.) towards 
Parliament with regard to oversight functions and I am confident 
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ།  i

ཆེད་བརྗོད།

༉ ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་འདི་ འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་ལས་འགན་ཚུ་གྲུབ་ནིའི་དོན་

ལུ་ བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ ནན་ཞིབ་ལས་འགན་གྲུབ་པའི་སྐབས་ འཛིན་སྐྱོང་གི་

ལས་སྣ་ཚུ་ འཇོན་ཐངས་ཅན་དང་ འགན་འཁྲི་ཅན་ དེ་ལས་ དྭངས་གསལ་ཐོག་ལས་ སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱིས་ བགོ་བཀྲམ་འབད་ཡོད་པའི་མ་དངུལ་ཚུ་ ཁྲིམས་མཐུན་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་ དེ་

ལས་ དྲང་བདེན་གྱི་ཐོག་ འདུན་པ་བསྐྱེད་པའི་དགོས་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ ངེས་

གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་གི་ལྟ་རོག་མཛད་ནི་ཨིན། སྤྱི་ཚོགས་དང་གཞུང་གི་བོན་པོ་ལྷན་

རྒྱས་ཀྱི་བར་ན་ སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཚུ་མཛདཔ་ཨིན།  སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལ་སོགས་པའི་ 

ནན་ཞིབ་ཀྱི་གཙུག་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ཡང་ མཉམ་འབྲེལ་མཛདཔ་ཨིན། ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ལས་སྣ་

ཚུ་ ཚོགས་ཁང་ནང་ སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ དྲི་བཀོད་ལས་རིམ་ དེ་ལས་ གྲོས་དོན་གྱི་ཐོག་

ལས་དང་ ཚོགས་ཆུང་ནང་ ལས་སྡེ་ཞལ་འཛོམས་དང་ མི་དམངས་གྲོས་བསྟུན་ དེ་ལས་ སྙན་

གསན་གྱི་ཐོག་ལས་མཛདཔ་ཨིན།

ལག་དེབ་འདི་གིས་ འཐུས་མི་མེན་པའི་ གཞན་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ཡང་ བརྡ་དོན་ ཡང་

ན་ ལན་ཚུ་ཕུལ་ནི་ནང་ ཕན་གྲོགས་འབདཝ་ཨིན། སྤྱིར་བཏང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ལག་དེབ་འདི་

གིས་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལཱ་འགན་ གཞུང་གི་དང་ལེན་དང་ སྲིད་བྱུས་ དེ་ལས་ 

ཟད་འགྲོ་གཏང་ནིའི་ནང་ ལྟ་རོག་འབད་ནིའི་སྐོར་ ཤེས་འདོད་ཡོད་མི་ མི་ངོམ་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ 

ཕན་ཐོག་ཡོད།

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ནན་ཞིབ་ལཱ་འགན་སྐོར་ འགན་ཁུར་སོམ་(མི་

དམངས་སྲིད་བྱུས་དང་གནད་དོན་ དཔྱད་ཡིག་དང་ཁྲིམས་བཟོ་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ལས་འགན་ཞིབ་

དཔྱད་ལ་སོགས་པ་) གནངམ་ལས་ ང་རང་གིས་འབད་རུང་ ལག་དེབ་འདི་གིས་ འགན་དབང་

ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་རེ་སོན་ཡོད།
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that this Manual will contribute greatly to Parliament, in fulfilling 
those mandates.

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

(JIGME ZANGPO)
     SPEAKER
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ལག་དེབ་འདི་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕྱག་ལཱ་གནང་མི་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མི་ཆ་མཉམ་ལུ་ 

བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

(འཇིགས་མེད་བཟང་པོ།)

   ཚོགས་དཔོན།
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ChaPter 1
general PrOvisiOns

basis and authority for Oversight in bhutan

1. The Constitution of the Kingdom of Bhutan authorizes 
the Parliament to conduct Parliamentary oversight of 
Government and public agencies.
a. Article 10.2 mandates the Parliament to “ensure that 

the Government safeguards the interests of the nation 
and fulfills the aspirations of the people through 
public review of policies and issues, Bills and other 
legislations, and scrutiny of State functions.”

b. Article 10.11 obligates 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 18 outlines the unique role of the Opposition 
Party in Bhutan’s democracy and the important role 
it shall play in oversight and in providing “healthy 
and dignified opposition to the government”.  Article 
18.4 states “The Opposition Party shall not allow party 
interests to prevail over the national interest. Its aim must 
be to make the Government responsible, accountable 
and transparent.” And further, Article 18.5 states “The 
Opposition Party shall have the right to oppose the 
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

ལེའུ་༡ པ།

སྤྱིར་བཏང་དགོངས་དོན།

འབྲུག་ལུ་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཞི་རྟེན་དང་དབང་ཚད།

༡. འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ གཞུང་དང་མི་མང་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་ནན་ཞིབ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་པའི་དབང་ཆ་གནང་སྟེ་ཡོད།

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།

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

ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་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་ ༡༨ པའི་ནང་ འབྲུག་གི་དམངས་གཙོའི་གཞུང་ནང་ ལོག་ཕྱོགས་

ཚོགས་པ་གིས་ དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་ དམིགས་བསལ་གྱི་འགན་ཁུར་ཚུ་ 

འཁོད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ནན་ཞིབ་དང་ “ལེགས་འབྱོར་དང་ཆེ་མཐོང་ལན་པའི་ 

ལོག་ཕྱོགས་འབད་བའི་སྐབས་” དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་འགན་ཁུར་ རྩ་ཅན་

ཚུ་ཡང་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་འདུག། རྩ་ཚན་ ༡༨.༤ པའི་ནང་ “ལོག་

ཕྱོགས་ཚོགས་པ་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མཐའ་དོན་ལས་ལྷག་སྟེ་ ཚོགས་པའི་

མཐའ་དོན་དེ་ ཁྱབ་ཆེཝ་བཟོ་ནི་མེད། དེའི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ཡང་ ཁག་འགན་

དང་ འཁྲི་འགན་ དྭངས་གསལ་ཅན་གྱི་གཞུང་ བཟོ་དགོཔ་ཨིན།” ཟེར་འཁོད་

ནུག། དེ་མ་ཚད་ རྩ་ཚན་༡༨.༥པའི་ནང་ “ལོག་ཕྱོགས་ཚོགས་པ་གིས་ བཙག་
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elected Government, to articulate alternative policy 
positions and to question the Government’s conduct of 
public business.”    

2. The National Assembly Act of Bhutan, The National Council 
Act of Bhutan and the Rules of Procedure and Rules of 
Committees of the two Houses of the Parliament as well as the 
Rules of Procedure of the Public Accounts Committee further 
articulate how committees and members of Parliament may 
perform oversight functions. Where appropriate, references 
to these provisions are included in this manual. 

3. Citations to these authorities may be useful when carrying 
out an oversight function.

evolution of Parliamentary Oversight in the Parliament 
of bhutan

4. During the First Parliament of Bhutan, both Houses 
experienced some difficulties in executing their oversight 
functions, especially when it came to calling the Ministers from 
the Executive Branch of the State to attend the Question Hour 
when the Houses were in session. Some Cabinet Ministers 
were at first reluctant to attend the Question Hour in person. 
A dialogue between the National Council of Bhutan and the 
Cabinet Secretariat resulted in a deeper understanding of the 
powers of Parliament to exercise oversight and the benefits 
of this process to build confidence in the new democratic 
Parliament.  This led to the participation of Government 
Ministers in Question Hour proceedings. In the Second 
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

འཐུ་གྲུབ་པའི་གཞུང་འདི་ལུ་ ལོག་ཕྱོགས་འབད་ནི་དང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཐབས་

ལམ་གཞན་ གནད་ཁུངས་གསལ་ནིའི་ཁར་ གཞུང་གི་སྤྱི་ལས་འཐབ་ཐངས་ཚུ་

ལུ་ དྲི་བ་བཀོད་ནི་གི་ཐོབ་དབང་ཡོད།” ཟེར་འཁོད་གནང་ནུག།

༢. 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་ 

ཚོགས་ཆུང་གི་བཅའ་ཡིག་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་བྱ་བའི་གནད་སྤོད་ཚུ་ནང་ སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་སྒོ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ ལག་ལེན་

འཐབ་དགོཔ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ ཁ་གསལ་སྦེ་འཁོད་དེ་འདུག། དགོངས་དོན་འདི་ཚུའི་ 

ཁུངས་གཏུགས་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ ལག་དེབ་འདི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།

༣. གོང་འཁོད་དབང་ཚད་དེ་ ནན་ཞིབ་གྱི་བྱ་སྒོ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ ཕན་

རླབས་ཆེ་ནི་ཨིན་པས།

འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ནན་ཞིབ་ཀྱི་འཕེལ་འགྱུར།

༤. འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་དང་པའི་སྐབས་ ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ རང་སོའི་ནན་ཞིབ་ཀྱི་

ལས་སྒོ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ནང་ དཀའ་ངལ་དུམ་གྲ་རེ་བྱུང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 

དམིགས་བསལ་དུ་ ཚོགས་ཞུགས་ཀྱི་སྐབས་ དྲི་བཀོད་ཀྱི་མཛད་རིམ་ནང་ རྒྱལ་ཁམས་

ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་སྡེ་ལས་ བོན་པོ་ཚུ་ མགྲོན་ཞུ་འབད་ནི་ལུ་ དཀའ་ངལ་བྱུང་ནུག། 

འགོ་ཐོག་ལུ་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་བོན་པོ་ལ་ལོ་ཅིག་གིས་ དྲི་བཀོད་མཛད་རིམ་

ནང་ སྐུ་ངོ་བོ་སྦེ་འབྱོན་མ་བཏུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཡང་བྱུང་ནུག། འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་སྡེ་དང་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གསུང་

གྲོས་གནང་མི་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ནན་ཞིབ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དབང་ཚད་དང་ 

དམངས་གཙོའི་གཞུང་གསར་པའི་ནང་ ཡིད་ཆེས་ཡར་དྲག་བཟོ་ནི་ལུ་ བྱ་རིམ་འདི་ ཁེ་

ཕན་ཆེ་དྲག་ཅིག་ཨིན་པའི་ གོ་རོགས་དང་མངོན་གསལ་བྱུང་ནུག། ཐབས་ལམ་འདི་གིས་ 

གཞུང་གི་བོན་པོ་ཚུ་ དྲི་བཀོད་མཛད་རིམ་ནང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་ཚུགས་ནུག། སྤྱི་
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Parliament the Head of the Government (Prime Minister) has 
demonstrated a willingness to answer questions during the 
National Council’s Question Hour. 

5. During the First Parliament, both the Houses of the Parliament 
also faced difficulties in obtaining timely information from the 
Executive Branch of the State to perform oversight functions 
efficiently and effectively. Nevertheless, a more amicable 
system of carrying out oversight functions by the Parliament 
has been well established during the Second Parliament. 
Thus, it is vital for both the Houses of the Parliament to 
continue to execute its oversight functions rigorously and 
also improve and strengthen the oversight mechanisms.       

Purpose of this Manual

6. This manual has been developed to serve both the National 
Assembly of Bhutan and the National Council of Bhutan 
collectively: Houses of the committee) in carrying out the 
Parliamentary oversight functions.

7. The Parliament has made strengthening the oversight function 
a key priority.  Objective 3 Strategic Development Plan of 
the National Assembly of Bhutan calls for enhancing the 
oversight capacity of the NAB. The Strategic Development 
Plan acknowledged that “The National Assembly’s 
current oversight role is largely confined to overseeing the 
government’s public expenditures and effective oversight in 
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

ཚོགས་གཉིས་པའི་སྐབས་ གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིདཔ་གིས་(བོན་ཆེན་) རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་

སྡེའི་ དྲི་བཀོད་མཛད་རིམ་སྐབས་ དྲིས་ལན་ཚུ་ཕུལ་ནི་ལུ་ དང་འདོད་ཡོད་ལུགས་ 

གསལ་སྟོན་བྱུང་ནུག།

༥. སྤྱི་ཚོགས་དང་པའི་སྐབས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་ལས་སྒོ་

ཚུ་ ཕན་ནུས་ཅན་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ རྒྱལ་ཁམས་

ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་སྡེ་ལས་ བརྡ་དོན་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་ ཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་

བྱུང་ནུག། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཚོགས་གཉིས་པའི་སྐབས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་ལས་

སྒོ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ མཐུན་འབྲེལ་ཅན་གྱི་ལམ་ལུགས་གཅིག་ གཞི་

བཙུགས་གནང་ནུག། དེ་འབདཝ་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ རང་

སོའི་ནན་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་སྒོ་ཚུ་ འཕོ་མཐུད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་

ཚུ་ ཡར་དྲག་དང་རྩ་བརན་བཟོ་སྟེ་ ཁག་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཅིག་ཨིན།

ལག་དེབ་འདི་གི་དགོས་དོན།

༦. ལག་དེབ་འདི་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནན་ཞིབ་ཀྱི་ལས་སྒོ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ནང་ འབྲུག་

གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་དང་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོགས་ཚོགས་སྡེ་ སྤྱི་མཐུན་གྱི་ཕན་

ཐབས་ལུ་ བསྒྲིགས་བཀོད་འབད་འབདཝ་ཨིན།

༧. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་སྒོ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དགོཔ་དེ་ གཙོ་རིམ་ངོ་མ་གཅིག་སྦེ་ 

ངོས་འཛིན་མཛད་ནུག། འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་

ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ དམིགས་དོན་ ༣ པའི་ནང་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ ནན་

ཞིབ་ཀྱི་གནས་ཚད་ གོང་འཕེལ་གཏང་དགོ་པའི་དགོས་འདོད་བཀོད་ནུག། གོང་འཕེལ་

འཆར་གཞི་ཐབས་བྱུས་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ ད་ལྟོའི་ནན་ཞིབ་ཀྱི་འགན་ཁུར་

དེ་ གཞུང་གི་ཟད་གྲོན་ཁོ་ན་ལུ་ རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ བལྟ་ཞིབ་མཛད་སོལ་ཡོད་པ་དང་ ལས་དོན་

གཞན་ཚུ་ནང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ནན་ཞིབ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དགོ་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ནུག། 

 ༣
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other areas needs to be strengthened”.  Objective 3 calls for:
a. Strengthening the existing oversight mechanisms and 

training Members on oversight functions
b. Strengthening Parliamentary standing committees to 

play an effective oversight role
c. Enhancing the financial oversight capacity of Members 

and the Secretariat staff
d. Collaboration with government on the oversight 

function
e. Strengthening the research and analysis service

8. While both the Houses have similar oversight functions/
rights and powers, there exist some procedural differences, 
which will be articulated where appropriate.

9. The manual may be of use to others stakeholders who either 
assist a committee(s) and/or a Member(s) of Parliament 
(MP) to carry out oversight function(s) or provide answers/
information to the Committee(s) and/or MP(s) carrying out 
oversight function(s).

10. The manual may be of use to any other party who may want 
to understand the important role of Parliament in overseeing 
government actions, policies and spending.
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

དམིགས་དོན་ ༣ པའི་ནང་ ཆེད་དུ་བཀོད་ཡོད་པའི་དགོས་དོན་ཚུ་ཡང་།

ཀ༽ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ནན་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ རྩ་བརན་བཟོ་དགོ་པའི་ཁར་ འཐུས་

མི་ཚུ་ལུ་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་ཐད་ སྦོང་བརྡར་བྱིན་དགོཔ།

ཁ༽ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ནན་ཞིབ་ཀྱི་འགན་ཁུར་ དང་ལེན་གྱི་དོན་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་

གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་ རྩ་བརན་བཟོ་དགོཔ།

ག༽ འཐུས་མི་དང་ དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུའི་ དངུལ་འབྲེལ་ནན་

ཞིབ་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ ཡར་དྲགས་གཏང་དགོཔ།

ང་༽ ནན་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་ཐད་ གཞུང་དང་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོཔ།

ཅ༽ ཞིབ་འཚོལ་དང་ དབྱེ་དཔྱད་ཞབས་ཏོག་ རྩ་བརན་སྒྲིང་བཟོ་དགོཔ།

༨. ཚོགས་ཁང་ཕན་ཚུན་གྱི་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་སྒོ་དང་ ཐོབ་དབང་ དབང་ཚད་ཚུ་ གཅིག་

མཚུངས་སྦེ་ བྱ་བའི་གནད་སྤོད་ནང་ ཁྱད་པར་དུམ་གྲ་རེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་

འཁྲིལ་ ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་ནི་ཨིན།

༩. ལག་དེབ་འདི་གིས་ ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་

སྒོ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་དང་ ཡང་ན་ ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ 

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་སྒོ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲི་བའི་

ལན་/བརྡ་དོན་མཁོ་སྤོད་འབད་མི་ ཁེ་གྱོང་ཅན་གཞན་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་

ཚུགས།

༡༠. ལག་དེབ་འདི་གིས་ གཞུང་གི་མཛད་སྒོ་དང་ སྲིད་བྱུས་ དེ་ལས་ ཟད་གྲོན་གཏང་ཐངས་

ཚུ་ བལྟ་ཞིབ་འབད་ནིའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ གཙོ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ ཧ་གོ་ནི་

ལུ་ དང་འདོད་ཡོད་མི་ སྲིད་ཚོགས་གཞན་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐོགས་ཚུགས།

 ༤
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ChaPter 2
inventOrY OF Oversight tOOls useD 

in bhutan

11. Oversight tools are Parliamentary devices used by 
committees and Members alike in reviewing, monitoring 
and supervising Government and public agencies, including 
the implementation of polices and legislation. The presence 
of a variety of oversight tools can increase opportunities for 
Parliament and its Members to promote accountability in 
Government service delivery, policy making and budgeting.

12. While both the National Assembly and National Council 
have similar oversight functions, rights and powers, there are 
some procedural differences, which will be articulated where 
appropriate.

13. Oversight tools available for use by the Parliament of Bhutan 
are briefly explained in this chapter.

interpellation/Question time

14. Interpellation is a Parliamentary oversight process whereby 
a Cabinet Minister or a head of a public institution/agency 
is required by law to answer a question from the Parliament 
orally in person and justify the Government’s/Ministry’s/
agency’s action(s) to the Parliament within a given period of 
time. Interpellation can be executed by the Parliament during 
Question Time while the Parliament is in session as well as 
during Plenary or committee Meetings.  
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

ལེའུ་༢པ། 

འབྲུག་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ནན་ཞིབ་ཐབས་བྱུས་ཚུ།

༡༡. ནན་ཞིབ་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ཡང་ ཚོགས་ཆུང་དང་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ གཞུང་དང་མི་མང་

ལས་སྡེ་ཚུའི་ སྲིད་བྱུས་དང་ཁྲིམས་ལུགས་ ལག་ལེན་བརྩིས་པའི་མཛད་སྒོ་ཚུ་ བསྐྱར་

ཞིབ་དང་བལྟ་ཞིབ་ བལྟ་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ གཅིག་མཚུངས་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ 

ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན། ནན་ཞིབ་ཐབས་བྱུས་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཡོད་པ་ཅིན་ སྤྱི་ཚོགས་

དང་དེ་གི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ གཞུང་གི་ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤོད་འབད་ནི་དང་ སྲིད་བྱུས་

བརྩམ་ནི་ དེ་ལས་ འཆར་དངུལ་བཟོ་ནིའི་ནང་ འཁྲི་འགན་ཡར་དྲག་གི་དོན་ལུ་ གོ་

སྐབས་ཐེབས་ཐོབ་ཚུགས།

༡༢. ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་ལས་སྒོ་དང་ ཐོབ་དབང་ དབང་ཚད་ཚུ་ གཅིག་

མཚུངས་འབད་ཡོད་རུང་ བྱ་བའི་གནད་སྤོད་ལུ་ ཁྱད་པར་དུམ་གྲ་རེ་ཡོད་མི་ཚུ་ དགོས་

མཁོའི་འོས་འབབ་ཡོད་ས་ནང་ ཁུངས་གསལ་འབད་བཀོད་ནི་ཨིན།

༡༣. ལེའུ་འདི་ནང་ འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ཡོད་མི་ ནན་

ཞིབ་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ གནད་བསྡུས་ཐོག་ གསལ་བཤད་འབད་དེ་ཡོད།

དྲི་བཀོད་/དྲི་བཀོད་དུས་ཚོད།

༡༤. དྲི་བཀོད་ཟེར་མི་འདི་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་བོན་པོ་ ཡང་ན་ གཞུང་གི་གཙུག་སྡེ་/

ལས་ཚབ་ཀྱི་འགོ་འཛིན་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལས་བཀོད་མི་དྲི་བ་ཚུ་ལུ་ ཁྲིམས་དང་

འཁྲིལ་ སྐུ་ངོ་བོ་སྦེ་ངག་ཐོག་ལུ་ ལན་གསལ་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁར་ གཞུང་/ལྷན་ཁག་/

ལས་ཚབ་ཀྱི་མཛད་སྒོ་ཚུའི་སྐོར་ དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་གྱི་ནང་འཁོད་ བདེན་ཁུངས་གཟང་

དགོ་པའི་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནན་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཅིག་ཨིན། དྲི་བཀོད་དེ་ཡང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ 

ཚོགས་ཞུགས་ཐོག་ཡོད་པའི་སྐབས་ཀྱི་ དྲི་བཀོད་ཀྱི་དུས་ཚོད་དང་ འཐུས་མི་ལྷན་

འཛོམས་ ཡང་ན་ ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཆོགཔ་ཨིན།

 ༥
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15. Question Time is a specified period (currently, Tuesdays 
and Fridays) during the Parliamentary Session when the 
Parliament/members ask questions to the Government/
ministries/agencies and legally requires the concerned heads 
to provide answers either orally or in written form.

16. A question may be either ‘Starred’ (Oral) or ‘Un-starred’ 
(Written).
a. A Starred or Oral Question is the one for which the 

Cabinet Minister has to be present in the respective 
House and personally answer during the Question 
Time.    

b. An Un-starred or Written Question  requires the 
Minister to provide a written answer to the question 
posed by the respective House.  

Committee system

17. Each House of the Parliament constitutes various committees 
to carry out the Parliament’s representative, legislative and 
oversight functions on behalf of the Parliament.

18. Committees are constituted in the two Houses of the 
Parliament as per the Rules of Procedure (amendment) of the 
National Assembly of Bhutan 2015 and Rules of Procedure of 
the National Council 2014 and the Rules of the Committees 
of the National Council of Bhutan.

19. The National Assembly maintains 10 Standing Committees 
while the National Council forms such a number of Standing 
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

༡༥. དྲི་བཀོད་དུས་ཚོད་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་དེ་ ཚོགས་ཞུགས་ཐོག་ཡོད་པའི་སྐབས་ཀྱི་ དམིགས་

བསལ་གྱི་དུས་ཚོད་ཅིག་ཨིན་མིའི་ནང་ (ད་ལྟོ་ཚུན་ རེས་གཟའ་ལྷགཔ་དང་སྤེན་པ་ལུ་ 

འགོ་འདྲེན་འཐབ་སོལ་ཡོདཔ་) སྤྱི་ཚོགས་/འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ གཞུང་/ལྷན་ཁག་/ལས་

ཚབ་ཚུ་ལུ་ དྲི་བ་བཀོད་མི་ཚུ་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་འགོ་འཛིན་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་ཐོག་ 

ངག་ཐོག་ ཡང་ན་ ཡིག་ཐོག་ལུ་འབད་ ལན་གསལ་ཕུལ་དགོ་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ཨིན།

༡༦. དྲི་བ་ཚུ་ ངག་ཐོག་ ཡང་ན་ ཡིག་ཐོག་ གང་རུང་བཀོད་ཆོག།

ཀ༽ ངག་ཐོག་གི་དྲི་བ་ཟེར་མི་འདི་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་བོན་པོ་ཅིག་གིས་ 

ཚོགས་ཁང་སོ་སོ་ལུ་ གསལ་ཞུ་འབད་དགོཔ་དང་ དྲི་བཀོད་དུས་ཚོད་ནང་ སྐུ་

ངོ་བོ་འབད་ ལན་གསལ་ཕུལ་དགོ་པའི་དྲི་བ་ཅིག་ཨིན།

ཁ༽ ཡིག་ཐོག་གི་དྲི་བ་ཟེར་མི་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་བོན་པོ་ཅིག་གིས་ ཡིག་ཐོག་ལུ་

འབད་ ལན་གསལ་ཕུལ་དགོ་པའི་ ཚོགས་ཁང་སོ་སོ་ལས་བཏང་མི་ དྲི་བ་ཅིག་

ཨིན།

ཚོགས་ཆུང་གི་ལམ་ལུགས།

༡༧. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཧོངས་ལས་ ངོ་ཚབ་མཛད་ནི་དང་ ཁྲིམས་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་

སྒོ་ཚུ་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོགས་ཁང་རང་སོའི་ཚོགས་ཆུང་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་

ཨིན།

༡༨. ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཚུ་ཡང་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་བྱ་བའི་

གནད་སྤོད་ ༢༠༡༥ (འཕྲི་སྣོན་ཅན་) ཅན་མ་དང་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་བྱ་

བའི་གནད་སྤོད་ ༢༠༡༤ ཅན་མ་ དེ་ལས་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་

ཆུང་གི་བྱ་བའི་གནད་སྤོད་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད།

༡༩. རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ནང་ གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་ ༡༠ རྒྱུན་འཛིན་མཛད་དོ་

ཡོདཔ་ད་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་ནང་ ཚོགས་སྡེའི་གནས་ཡུན་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ 

 ༦
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Committees as may be deemed appropriate by the newly 
elected/formed House at the beginning of its term.

20. Both the Houses appoint members to the Parliament’s only 
Standing Joint Committee, the Public Accounts Committee, 
which is responsible to review and make recommendations 
on the Annual Report(s) of the Royal Audit Authority.

21. Both the Houses also form Ad hoc/Special/Select Committees 
for a specified function for a period of time as and when 
required.

22. The Parliament may also form Joint Committees by orders 
of reference from both Houses. Such a committee is formed 
with members from both the Houses as and when required 
to carry out specific functions as directed by the Parliament, 
especially to try to build consensus on disputed Bills or parts 
of a Bill thereof.

23. Much of the business presented in Parliament, may they 
be Bills, policies or any other matter of wider national/
public interest, is referred to committees where the bulk 
of deliberations take place while the Parliament is not in 
session. 

24. Detailed consideration and in-depth discussion within the 
committees ensures that all the representative, legislative 
and oversight functions of the Parliament are carried out 
in accordance the existing laws in the best interests of the 
Tsawa Sum (King, Country and the People). 
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

གསརཔ་བཙགས་འཐུ་གྲུབ་མི་/སྒྲིག་བཀོད་འབད་མི་ ཚོགས་ཁང་གིས་ འོས་འབབ་དང་

འཁྲིལ་ གྲངས་ཁ་དེ་མཚུངས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་ རྒྱུན་འཛིན་མཛདཔ་ཨིན།

༢༠. རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ ཞིབ་བལྟས་དང་ 

འདི་ལུ་གྲོས་འདེབས་བཀོད་ནིའི་འགན་ཁུར་ལན་པའི་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་གཏན་

འཇགས་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་ཨིན་མི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ བསྐོ་

བཞག་འབདཝ་ཨིན།

༢༡. ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ དམིགས་བསལ་བྱ་སྒོའི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ 

དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་གྱི་དོན་ལས་ སྐབས་ཐོག་/དམིགས་བསལ་/གདམ་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་

ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།

༢༢. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཀྱི་ འགན་སྤོད་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ མཉམ་འབྲེལ་

ཚོགས་ཆུང་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཆོག། དེ་བཟུམ་གྱི་ཚོགས་ཆུང་དེ་ ཚོགས་ཁང་གཉིས་

ཆ་ར་ལས་ཡོད་པའི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ བཀོད་བསྒྲིགས་འབད་མི་དེ་ཡང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་

བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ དམིགས་བསལ་གྱི་བྱ་སྒོ་ཚུ་འགྲུབ་ནི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ རྩོད་རྙོག་

ཅན་གྱི་དཔྱད་ཡིག་ ཡང་ན་ དེ་གི་ཆ་ཤས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ མོས་མཐུན་བྱུང་ཐབས་ལུ་ 

དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།

༢༣. སྤྱི་ཚོགས་ནང་བཙུགས་མི་གྲོས་དོན་མང་ཤོས་ཅིག་ དཔྱད་ཡིག་དང་སྲིད་བྱུས་ ཡང་ན་ 

རྒྱལ་ཡོངས་/མི་མང་གི་མཐའ་དོན་ཅན་གྱི་ གནད་དོན་གཞན་གང་རུང་ ཚོགས་ཆུང་ལུ་ 

གནང་ཞིནམ་ལས་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཞུགས་མིན་པའི་དུས་ཚོད་ལུ་ 

གྲོས་བསྡུར་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་མཛདཔ་ཨིན།

༢༤. ཚོགས་ཆུང་ནང་ གྲོས་བསྡུར་མཐིལ་ཕྱིན་མཛད་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་འབད་ནི་དང་

ཁྲིམས་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་སྒོ་ཆ་མཉམ་ བསྟར་སྤོད་འབད་བཞིན་ཡོད་པའི་

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བསྟུན་ རྩ་བ་གསུམ་གྱི་མཐའ་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ངེས་

གཏན་བཟོཝ་ཨིན།

 ༧
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25. The House or the Speaker/Chairperson of the House may 
also refer any other matter to the committees for follow up.

Public hearings

26. Public Hearings are Parliamentary oversight process whereby 
a committee may require public officials, entities, witnesses, 
and other persons to appear before the committee to provide 
information.  

27. Testimony before the committee requires that individuals 
to take an oath that they will provide truthful and accurate 
information to the best of their ability.  This is currently done 
by the Public Accounts Committee.  

28. Public Hearings are an effective tool to gather additional 
information on a matter/issue under investigation and/or to 
validate information that may have already been gathered.

29. Public Hearings are especially useful while investigating 
complicated issues or issues for which information is difficult 
to obtain. 

30. To date, public hearings are mainly held by the Public 
Accounts Committee while investigating certain complicated 
cases involving information reported by the Royal Audit 
Authority through its Annual Audit Report(s).  
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

༢༥. ཚོགས་ཁང་ ཡང་ན་ ཚོགས་དཔོན་/ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ གནད་དོན་གང་རུང་ རྗེས་དཔྱད་ཀྱི་

དོན་ལས་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ གྲལ་གཏོགས་འབད་ཆོག།

མི་དམངས་སྙན་གསན།

༢༦. མི་དམངས་སྙན་གསན་ཟེར་མི་འདི་ གཞུང་གི་འགོ་དཔོན་དང་ ལས་སྡེ་ དེ་ལས་ དཔང་

པོ་དང་མི་ངོ་གཞན་ཚུ་ བརྡ་དོན་མཁོ་སོྤད་ཀྱི་དོན་ལས་ ཚོགས་ཆུང་གི་མདུན་སར་ ངོ་

བཅར་འབད་དགོ་པའི་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནན་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཅིག་ཨིན།

༢༧. ཚོགས་ཆུང་གི་མདུན་སར་ བདེན་ཁུངས་ཞུ་མི་ མི་ངོ་དེ་གིས་ ཅི་དྲག་གང་དྲག་ཐོག་ 

དྲང་བདེན་དང་འཁྲུལ་མེད་ཀྱི་བརྡ་དོན་ མཁོ་སྤོད་འབད་ནི་ཟེར་བའི་དམ་བཅའ་འབད་

དགོཔ་ཨིན། ལམ་ལུགས་འདི་ ད་རིས་ནངས་པར་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ 

འགོ་འདྲེན་འཐབ་བཞིན་དུ་ཡོད།

༢༨. མི་དམངས་སྙན་གསན་དེ་ ཞིབ་དཔྱད་ཐོག་ཡོད་པའི་གནད་དོན་གྱི་སྐོར་ བརྡ་དོན་ཐེབས་ 

བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ སྔར་ལས་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ དུས་

མཐུན་གྱི་དོན་ལས་ དོན་སྨིན་ཆེ་བའི་ཐབས་བྱུས་ཅིག་ཨིན།

༢༩. མི་དམངས་སྙན་གསན་དེ་ མགུ་རྙོག་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ ཡང་ན་ བརྡ་དོན་ཐོབ་ལེན་

འབད་ནི་ལུ་ དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ དམིགས་

བསལ་གྱི་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བའི་ ཐབས་བྱུས་ཅིག་ཨིན།

༣༠. ད་ཚུན་གྱི་རིང་ མི་དམངས་སྙན་གསན་ལས་རིམ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་

གྱིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་བརྒྱུད་དེ་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ བརྡ་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ 

མགུ་རྙོག་ཅན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ གཙོ་བོ་དམངས་རྩིས་

ཚོགས་ཆུང་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་བཞིན་དུ་ཡོད།

 ༨



Parliament Oversight Manual 2017 

31. However, any committee may undertake a public hearing.  
The leadership of Parliament has indicated that it would like 
to see more oversight conducted by other committees.  

32. A useful manual on conducting effective public hearings has 
been published by the Parliament of Bhutan.  

Parliamentary Debates

33. Parliamentary debates are the deliberations for or against an 
issue of interest that takes place among the members and/or 
between the members and the Prime Minister or a Minister 
in the House while the Parliament is in session.

34. Parliamentary Debates can be a powerful and productive 
form of oversight while the Parliament is in session, since it 
showcases the Parliament/members raising issues of public 
importance in the Houses as well as maintaining vigilance 
over the day-to-day functioning of the Government to the 
electorate. 

Constituency and Field visits

35. According to the Rules of Procedure of the two Houses, 
Members are to make periodic visits to their constituencies; 
every member of the NAB is required to visit his/her 
constituency once after every session of the Parliament while 
for those of the NCB although they are required to visit their 
constituency, no mandatory frequency of visit is mentioned. 
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

༣༡. ཨིན་རུང་ ཚོགས་ཆུང་གཞན་ཚུ་གང་རུང་གིས་ མི་དམངས་སྙན་གསན་ འགོ་འདྲེན་

འཐབ་ཆོག། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིདཔ་ཀྱི་ཐུགས་ཁ་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་གཞན་ཚུ་གིས་ཡང་ 

ནན་ཞིབ་གང་མང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་རེ་འདོད་ཡོད་ལུགས་ཀྱི་བརྡ་མཚོན་ གསལ་

སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

༣༢. འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ མི་དམངས་སྙན་གསན་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་

ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ ཕན་ཐོགས་ཆེ་བའི་ལག་དེབ་གཅིག་ པར་བསྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད།

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྩོད་གླེང།

༣༣. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྩོད་གླེང་ཟེར་མི་འདི་ སྤྱི་ཚོགས་དེ་ ཚོགས་ཞུགས་ཚོགས་པའི་སྐབས་ 

འཐུས་མི་ནང་འཁོད་ ཡང་ན་ འཐུས་མི་དང་བོན་ཆེན་ ཡང་ན་ བོན་པོ་གཅིག་གི་བར་ན་ 

ཕན་ཁྱད་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཅིག་གི་དོན་ལས་ ཡང་ན་ གནད་དོན་དེ་གི་ཐོག་ རྩོད་འགྲན་

འབད་བའི་གྲོས་བསྡུར་ཅིག་ཨིན།

༣༤. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྩོད་གླེང་སྐབས་ སྤྱི་ཚོགས་/འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ སྤྱི་དོན་ལུ་གལ་གནད་ཆེ་

བའི་གནད་དོན་ཚུ་ ཚོགས་ཁང་ནང་ གསལ་ཞུ་འབདཝ་མ་ཚད་ གཞུང་གི་ཉིན་བསྟར་

གྱི་མཛད་སྒོ་ཚུ་ཡང་ འགྲིམ་སྲུང་རྒྱུན་ཆགས་ཐོག་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུག་མི་ཚུ་ལུ་ གསལ་

སྟོན་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་ ཚོགས་ཞུགས་སྐབས་ཀྱི་རྩོད་གླེང་དེ་ ནུས་ཤུགས་

ཅན་དང་ གྲུབ་འབྲས་ཅན་གྱི་ནན་ཞིབ་གཅིག་ཨིན།

འདེམས་ཁོངས་དང་ས་གནས་བལྟ་སྐོར།

༣༥. ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཀྱི་བྱ་བའི་གནད་སྤོད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་

འདེམས་ཁོངས་ནང་ དུས་མཚམས་ཀྱི་བལྟ་སྐོར་ལུ་འགྱོ་དགོཔ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་ཚུ་ རང་སོའི་འདེམས་ཁོངས་ནང་ བལྟ་སྐོར་ལུ་ ངེས་པར་དུ་འགྱོ་

དགོཔ་སྦེ་ཡོད་རུང་ བསྐྱར་གྲངས་ངེས་ཏིག་མེདཔ་ད་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་

མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཐེངས་རེ་ མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཕོ་/མོ་

 ༩
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During the visits, members do not only interact with the 
electorate and share information but also conduct oversight 
on the implementation status and public benefits of laws as 
well as Government policies, plans and programs by asking 
questions to the Members of the Local Governments as well 
as the bureaucracy.  

36. Committees also make field visits to gather information as 
well as to carry out oversight functions of specific issues/
programs pertaining to their mandates.  They may do this 
through calling witnesses to testify before the committee 
regarding matters under their jurisdiction. 

Calling attention

37. Calling Attention is a Parliamentary device whereby a 
member calls the attention of a minister towards any matter 
of urgent public importance.

38. Calling attention can prove to be a good oversight tool to 
bring an issue of wider public interest to the notice of the 
Government, minister or any other head of agency.

39. Since the motion of Calling Attention is moved while the 
Parliament is in session, it also acts as an effective tool 
to keep the electorate informed of the representative and 
oversight actions taken by the Parliament/member on issues 
of public interest. 
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

རང་སོའི་འདེམས་ཁོངས་ནང་ བལྟ་སྐོར་ལུ་འགྱོ་དགོཔ་སྦེ་ཡོད། འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ 

འདེམས་ཁོངས་དང་ ས་གནས་བལྟ་སྐོར་གྱི་སྐབས་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་མི་ཚུ་དང་

གཅིག་ཁར་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ བརྗེ་སོར་འབད་ནི་རྐྱངམ་

གཅིག་གིས་མ་དོ་བར་ ཁྲིམས་དོན་དང་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ དེ་ལས་ འཆར་གཞི་དང་

ལས་རིམ་ཚུ་ ལག་ལེན་གྱི་གནས་ཚད་དང་ མི་མང་གི་ཕན་ཁྱད་ཚུའི་སྐོར་ ས་གནས་

གཞུང་གི་འཐུས་མི་དང་ གཞུང་འཛིན་གྱི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་སྒོ་ནས་ 

ནན་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

༣༦. ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ རང་སོའི་འགན་དབང་དང་འབྲེལ་གནད་ཡོད་པའི་ 

དམིགས་བསལ་གྱི་གནད་དོན་/ལས་རིམ་ཚུའི་སྐོར་ བརྡ་དོན་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་དང་ 

ནན་ཞིབ་ཀྱི་ལས་སྒོ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ ས་གནས་བལྟ་སྐོར་ལུ་འགྱོ་

དགོ། ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཁོང་རའི་ཁྱབ་དབང་ནང་འཁོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུའི་དོན་ལས་ 

དཔང་པོ་མདུན་བཀུག་ཐོག་ བདེན་ཁུངས་གསལ་ཞུ་དང་ བརྡ་དོན་བསྡུ་ལེན་འབད་ཆོག།

དྲན་བསྐུལ།

༣༧. དྲན་བསྐུལ་ཟེར་མི་འདི་ འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ བོན་པོ་ཅིག་ལུ་ མི་དམངས་ལུ་གལ་ཆེ་

བའི་གནད་དོན་ འཕལ་མཁོ་ཅན་ གང་རུང་ཅིག་གི་སྐོར་ དྲན་བསྐུལ་འབད་སོལ་ཡོད་

པའི་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཅིག་ཨིན།

༣༨. དྲན་བསྐུལ་དེ་ མི་དམངས་ལུ་གལ་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཅིག་ གཞུང་དང་བོན་པོ་ ཡང་ན་ 

ལས་ཚབ་ཀྱི་འགོ་འཛིན་ལུ་ དྲན་གསལ་འབད་ནིའི་ནང་ ནན་ཞིབ་ལེགས་ལམ་གྱི་ཐབས་

བྱུས་ཅིག་ཨིན།

༣༩. སྤྱི་ཚོགས་དེ་ ཚོགས་ཞུགས་ཐོག་ཡོད་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ དྲན་བསྐུལ་གྱི་གྲོས་དོན་ཕུལ་མི་

དེ་གིས་ རང་སོའི་ངོ་ཚབ་དང་ མི་དམངས་ལུ་གལ་ཆེ་བའི་གནད་དོན་སྐོར་ སྤྱི་ཚོགས་/

འཐུས་མི་གིས་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུའི་སྐོར་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཚུ་ལུ་ 

བརྡ་སྤོད་ཐོག་བཞག་ནིའི་ཐབས་བྱུས་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་བྱེད་ལས་ཅིག་ཨིན།

 ༡༠
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adjournment Motion

40. Adjournment Motion is a motion moved in the House to 
suspend the normal business of the House to take a specific 
and recent issue that is of urgent national/public importance.

41. It’s an important oversight tool that empowers the Parliament 
to attend to urgent issues of national/public interest even 
when the Parliament is in session with predefined agendas.

resolutions

42. A Resolution is a self-contained, independent proposal 
expressing the decision of the House for the approval of the 
House while the House is in Session.

43. Resolutions can be a powerful oversight tool that directs 
the Government and public agencies to take notice of the 
Parliament’s opinion and/or to take actions as per the 
directives of the Parliament.

44. Resolutions also give the Parliament the opportunity to 
convey its opinion, recommendations or messages to the 
public at large.

Motion of Censure

45. A Motion of Censure is a Parliamentary act whereby a House 
challenges a government policy.
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

མཚམས་འཇོག་གྲོས་དོན།

༤༠. གྲོས་དོན་གྱི་མཚམས་འཇོག་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་/མི་དམངས་ལུ་ གལ་ཆེ་བའི་ དམིགས་

བསལ་དང་འཕལ་མཁོའི་གནད་དོན་ཅིག་གི་ཐོག་ གྲོས་བསྡུར་གནང་ནིའི་དོན་ལས་ 

ཚོགས་ཁང་གི་སྤྱིར་བཏང་མཛད་སྒོ་ཚུ་ མཚམས་འཇོག་གནང་དགོཔ་སྦེ་ ཚོགས་ཁང་ལུ་

ཕུལ་མི་གྲོས་དོན་ཅིག་ཨིན།

༤༡. ཐབས་བྱུས་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྔར་ལས་གྲ་སྒྲིག་ཡོད་པའི་གྲོས་གཞི་བཅས་ ཚོགས་

ཞུགས་ཐོག་ཡོད་རུང་ རྒྱལ་ཡོངས་/མི་དམངས་ལུ་གལ་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ འཕལ་མཁོ་

ཅན་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་དགོ་པའི་དབང་ཆ་གནང་མི་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ གལ་

ཅན་ཅིག་ཨིན།

གྲོས་ཆོད།

༤༢. གྲོས་ཆོད་ཟེར་མི་འདི་ རང་རྐྱང་གི་གྲོས་འཆར་ཅིག་ ཚོགས་ཞུགས་སྐབས་ཕུལ་ཏེ་ 

ཚོགས་ཁང་གིས་ ཐག་བཅད་གནང་མི་དེ་ལུ་སླབ་ཨིན།

༤༣. གྲོས་ཆོད་དེ་ གཞུང་དང་མི་མང་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་ཚུ་ ཤེས་

རགོས་འབད་དགོཔ་དང་ ཡང་ན་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ དང་ལེན་འབད་དགོ་

པའི་ བཀོད་རྒྱ་བྱིན་མི་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ དབང་ཤུགས་ཅན་ཅིག་ཨིན།

༤༤. གྲོས་ཆོད་དེ་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རང་སོའི་དགོངས་འཆར་དང་ གྲོས་འདེབས་ ཡང་ན་ 

བརྡ་འཕྲིན་ཚུ་ མི་མང་ལུ་ སྤེལ་ནིའི་གོ་སྐབས་ཅིག་ཡང་ཨིན།

གྲོས་དོན་བཀག་དམ།

༤༥. གྲོས་དནོ་བཀག་དམ་ཟེར་མི་འདི་ ཚོགས་ཁང་གིས་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ཅིག་ དོ་འགྲན་

འབད་སོལ་ཡོད་པའི་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བྱེད་ལས་ཅིག་ཨིན།

 ༡༡
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46. In the Bhutanese Parliament, only the NCB is empowered 
by the National Council Act 2008 and Rules of Procedure of 
the National Council of Bhutan 2014 to use this motion.  A 
Motion of Censure must be proposed by not less than half of 
the Members of the NCB. A Motion of Censure requires a 
two-thirds majority to pass.  (NCB Act, Chapter 7, 140-144).

Motion of No Confidence

47. A Motion of No Confidence is moved against the Government 
or a Cabinet Minister with the aim to dissolve the Government 
or remove the concerned Minister from his office.

48. This motion can be moved only in the NAB as empowered by 
the Rules of Procedure of the National Assembly of Bhutan 
2014.

49. This motion is a powerful oversight tool of which gives 
the NAB and its members to hold the Government or the 
concerned Minister accountable to the Parliament and the 
electorate for its or his/her actions. 

Motion of impeachment

50. Article 32.1 of the Constitution states that “The holders 
of constitutional offices shall be removed only by way of 
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༤༦. འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༨ དང་ རྒྱལ་

ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་བྱ་བའི་གནད་སྤོད་ ༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཐོག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་ཁོ་

ན་ལུ་ གྲོས་དོན་འདི་ བསྟར་སྤོད་ཀྱི་དབང་ཆ་ གནང་སྟེ་ཡོད། གྲོས་དོན་བཀག་དམ་གྱི་

གྲོས་འཆར་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་ ཕྱེད་ཀ་ལས་མ་ཉུང་བའི་ཐོག་ལས་

ཕུལ་དགོ། གྲོས་དོན་བཀག་དམ་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་ཡོངས་བསོམས་

ལས་ གསུམ་དཔྱ་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཆ་འཇོག་འགྲུབ་དགོ་ (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་

བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ལེའུ་ ༧ པའི་དོན་ཚན་ ༡༤༠-༡༤༤)།

ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་གྲོས་དོན།

༤༧. གཞུང་སྐྱོང་ཧྲམ་གཏང་ནི་ ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་བོན་པོ་ཅིག་ ཁོ་རའི་ཡིག་ཚང་ལས་ ཕྱིར་

བཏོན་གཏང་ནིའི་དམིགས་གཏད་ཐོག་ གཞུང་ ཡང་ན་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་བོན་

པོ་ཅིག་ལུ་ ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་གྲོས་དོན་ཕུལ་ཆོག།

༤༨. གྲོས་དོན་འདི་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ བྱ་བའི་གནད་སྤོད་༢༠༡༤ཅན་མ་

ལས་གནང་བའི་ དབང་ཚད་དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཁོ་ནའི་ནང་ 

ཕུལ་ཆོག།

༤༩. གྲོས་དོན་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་དང་ འདི་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ 

གཞུང་སྐྱོང་ ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་བོན་པོ་ལུ་ འདི་གི་ ཡང་ན་ ཁོ་/མོ་རའི་མཛད་སྒོའི་

དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་དང་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཚུའི་དོན་ལས་ འཁྲི་འགན་འབག་བཅུག་ནི་

ལུ་ སྐུལ་འདེབས་ཀྱི་དབང་ཆ་ སྤོད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ དབང་

ཤུགས་ཅན་ཅིག་ཨིན།

གནས་དབྱུང་གྲོས་དོན།

༥༠. འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་༣༢.༡པའི་ནང་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་

ཚུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ གནས་དབྱུང་ཁོ་ནའི་ཐོག་ལས་ བཏོན་གཏང་དགོ། ཟེར་འཁོད་དེ་

 ༡༢
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impeachment by Parliament” and Article 32.5 states, “The 
procedure for impeachment, incorporating the principles 
of natural justice, shall be as laid down by law made by 
Parliament.” However, the Parliament has yet to pass an 
Impeachment Act.

51. The power to impeach a constitutional office holder is 
extremely serious and should only be used in very exceptional 
circumstances.  However, this power may provide the 
Parliament with the legal teeth to effectively carry out its 
oversight functions over constitutional offices.  

review of national budget

52. Truly effective oversight is possible only when the Parliament 
has the power to allocate the budget of the Government 
independent of Executive control.

53. Both the Houses of the Parliament review the Five Year Plan 
(prepared by the previous Government) at the beginning 
of their tenure and make the necessary amendments in 
collaboration with the Gross National Happiness Commission 
and the Ministry of Finance.

54. Both the Houses of the Parliament also review the Annual 
Budget and Appropriation Bill and any other Money Bills 
tabled to the Parliament by the Ministry of Finance every 
year during the summer session of the Parliament. 
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འདུག། ཡང་ རྩ་ཚན་༣༢.༥པའི་ནང་ གནས་དབྱུང་གི་བྱ་བའི་གནད་སྤོད་འདི་ རང་

བཞིན་དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་ཚུ་ མཉམ་བསྡེབས་འབད་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་

ཁྲིམས་ནང་ བཀོད་དོན་དང་འཁྲིལ་དགོ། ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱིས་ ད་རུང་ གནས་དབྱུང་བཅའ་ཁྲིམས་ ཆ་འཇོག་འགྲུབ་དགོཔ་ཡོད།

༥༡. རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་ གནས་དབྱུང་གཏང་ནིའི་དབང་ཆ་དེ་ ཧ་ཅང་

གིས་ཚབས་ཆེན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དམིགས་བསལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཁོ་ནའི་ཐོག་ 

བསྟར་སྤོད་འབད་དགོ། ཨིན་རུང་ དབང་ཆ་འདི་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ རྩ་ཁྲིམས་

ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་ཚུ་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནན་ཞིབ་ཀྱི་ལས་སྒོ་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ འགོ་

འདྲེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཚུ་ ཐོབ་ཚུགས་པའི་ཕན་ཁྱད་ཡོད།

རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ་གྱི་བསྐྱར་ཞིབ།

༥༢. གཞུང་གི་རང་རྐྱང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཚད་འཛིན་ཐོག་ཡོད་པའི་ འཆར་དངུལ་བགོ་བཀྲམ་གྱི་

དབང་ཚད་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཡོད་པ་ཅིག་རྐྱངམ་གཅིག་ ངེས་བདེན་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་

ནན་ཞིབ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

༥༣. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ རང་སོའི་གནས་ཡུན་འགོ་བཙུགསཔ་ཅིག་ 

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ལུ་ (སྔ་མའི་གཞུང་གིས་གྲ་སྒྲིག་བཟོ་བཞག་མི་) བསྐྱར་ཞིབ་མཛད་

དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་དང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་

གཉིས་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ ཉེར་མཁོའི་འཕྲི་སྣོན་ཚུ་མཛདཔ་ཨིན།

༥༤. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ ལོ་བསྟར་བཞིན་ 

གནམ་བྱཱར་གྱི་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་རིམ་ནང་བཙུགས་མི་ ལོ་བསྟར་འཆར་དངུལ་དང་

དཔྱ་བགོའི་དཔྱད་ཡིག་དང་ ཏི་རུའི་དཔྱད་ཡིག་གཞན་གང་རུང་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་མཛདཔ་

ཨིན།

 ༡༣
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55. A Finance Committee, established by the National Assembly 
in 2015 is charged with reviewing the proposed annual Budget 
and Appropriation Bill and the Supplementary Appropriation 
Bill proposed by the Finance Minister.   Section 374(b) of 
The Rules of Procedure of the National Assembly stipulate: 
“The committee shall deliberate, review, recommend and 
draw attention to any matter of national importance.” 

 
ChaPter 3

COnCePts anD suPPOrt FOr eFFeCtive 
Oversight

Why is Oversight important?

56. Parliamentary oversight is one of the most important and 
visible functions of the democratic process since Parliament 
plays a central role on behalf of the electorate in holding the 
government to account through its oversight function. 

57. Effective oversight can strengthen Parliament’s ability 
to undertake its law-making function as well as it can 
learn more about the positive and negative realities of the 
implementation of previous laws. 

58. In conducting budgetary and legislative oversight of the 
Executive branch, the legislature can promote efficiency, 
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

༥༥. རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ གི་ལོ་ནང་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ 

དངུལ་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་མི་ གྲོས་

འཆར་ཅན་གྱི་ ལོ་བསྟར་འཆར་དངུལ་དང་ དཔྱ་བགོའི་དཔྱད་ཡིག་དང་ དཔྱ་བགོའི་

དཔྱད་ཡིག་ལྷན་ཐབས་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་ ཁག་འགན་གནང་སྟེ་ཡོད། 

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་བྱ་བའི་གནད་སྤོད་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༣༧༤ (ཁ)པའི་ནང་ (འཕྲི་

སྣོན་ཅན་ ༢༠༡༥) ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གལ་མཁོ་ཆེ་བའི་གནད་དོན་གང་

རུང་ལུ་ བསམ་ཞིབ་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ནི་དང་ དྲན་བཀུག་ཚུ་འབད་

དགོ། ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ལེའུ་༣པ། 

དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ནན་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ བསམ་གཞི་དང་རྒྱབ་སྐྱོར།

ནན་ཞིབ་འདི་ གལ་ཅན་ཨིན་པའི་ཁུངས།

༥༦. དམངས་གཙོའི་བྱ་རིམ་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནན་ཞིབ་འདི་ ཧ་ཅང་གིས་གལ་ཅན་དང་ 

མངོན་གསལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་མི་འདི་ཡང་ གཞུང་ལུ་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་མཛད་སྒོའི་ཐོག་ འཁྲི་

འགན་བཀལ་ནིའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཚུའི་ངོ་ཚབ་ལུ་ འགན་ཁུར་

གཙོ་བོ་འབག་ནི་དེ་གིས་ཨིན།

༥༧. དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ནན་ཞིབ་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ ཁྲིམས་བཟོའི་བྱ་སྒོ་ཚུ་ འགོ་

འདྲེན་འཐབ་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ་ རྩ་བརན་བཟོ་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ སྔར་གྱི་ཁྲིམས་

ལུགས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་པའི་ ཕན་གནོད་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཚུའི་སྐོར་ལས་

ཡང་ མང་རབས་ཅིག་ ཤེས་རོགས་འབད་ཚུགས།

༥༨. འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་སྡེའི་ འཆར་དངུལ་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་ནན་ཞིབ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ 

ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་སྡེ་གིས་ ཕན་ནུས་ཡར་དྲག་དང་ ལས་འབྲེལ་དྲག་ཤོས་བཟོ་ཚུགས་ནི་

 ༡༤



Parliament Oversight Manual 2017 

better performance, and more effective government policies 
and services by:  
a. Ensuring Executive compliance with legislative intent
b. Seeking efficiencies in the conduct of government 

operations
c. Undertaking program evaluation
d. Investigating suspected instances of poor 

administration, waste or fraud
e. Ensuring value for money in the delivery of government 

services 
f. Seeking information that can be useful in improving 

policy making, legislation or regulatory reform 
g. Communicating with the public regarding its oversight 

activities

Key Concepts in Effective Oversight

accountability
59. Accountability is one of the cornerstones of democracy, but 

it is somewhat difficult to define clearly.  

60. Accountability involves relationships between individuals 
and groups whereby the performance of tasks or functions 
are subject to another’s review, direction or request that they 
provide information or justification for their actions.
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

དང་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ལྷག་པར་དུ་ དོན་སྨིན་ཅན་བཟོ་ཚུགས་

པའི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ཡང་།

ཀ༽ འཛིན་སྐྱོང་དེ་ ཁྲིམས་བཟོའི་དམིགས་གཏད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་

བཟོ་ནི།

ཁ༽ གཞུང་གི་ལས་སྣ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ནང་ འཇོན་ཐངས་ཅན་གྱི་ཐབས་བྱུས་ 

འཚོལ་སྒྲུབ་འབད་ནི།

ག༽ ལས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི།

ང་༽ བདག་སྐྱོང་སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ་དང་ ཆུད་ཟོས་ ཡང་ན་ གཡོ་སྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་དོགས་

ཅན་ཚུ་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི།

ཅ༽ གཞུང་གི་ཞབས་ཏོག་ མཁོ་སྤོད་འབད་ནིའི་ནང་ ཏི་རུའི་ཕན་ཁུངས་ཚུ་ དོན་

དང་ལནམ་སྦེ་ གཏང་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི།

ཆ༽ སྲིད་བྱུས་བརྩམ་ནི་དང་ ཁྲིམས་བཟོ་ནི་ ཡང་ན་ སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཟོའི་ནང་ 

ཕན་ཐོགས་ངེས་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ འཚོལ་སྒྲུབ་འབད་ནི།

ཇ༽ ནན་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣ་ཚུའི་སྐོར་ མི་དམངས་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་

བ་འཐབ་ནི།

དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ནན་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལས་ བསམ་གཞི་གཙོ་བོ།
འཁྲི་འགན།

༥༩. འཁྲི་འགན་འདི་ དམངས་གཙོའི་གཞི་འགྱམ་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་རུང་ འདི་ལུ་ ངེས་ཚིག་

གསལ་རིལ་རི་ཅིག་ བཀོད་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་ཡོད།

༦༠. འཁྲི་འགན་དེ་ ངོ་རྐྱང་དང་སྡེ་ཚན་གྱི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་ཁག་ཆེ་བའི་ལས་དོན་ཅིག་ 

ཨིན་མི་དེ་ཡང་ ཕྱག་ལཱ་ ཡང་ན་ བྱ་སྒོའི་མཛད་རིམ་ཚུ་ རང་སོའི་མཛད་སྒོའི་དོན་ལས་ 

རང་གིས་མཁོ་སྤོད་འབད་མི་ བརྡ་དོན་ ཡང་ན་ ར་ཁུངས་ཚུ་འཁོད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ 

ཕན་ཚུན་གཅིག་ལས་གཅིག་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ བཀོད་རྒྱ་ ཡང་ན་ ཞུ་བ་འབད་མི་

ལུ་ རག་ལས་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན།

 ༡༥
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61. In exercising its oversight powers, the Parliament is holding 
the Government to account for its actions

62. Members of Parliament are held to account for their actions 
in regular general elections

transparency

63. Transparency is operating in such a way that it is easy for 
others to see what actions are performed.  

64. Open, transparent Parliaments where the work of the 
legislature is shared widely with the public directly and 
through the media and where access to information is robust, 
build confidence among the population and promote wider 
public engagement.

suo moto powers of oversight

65. The Parliament of Bhutan has Suo moto (meaning on its 
own motion) powers of oversight.  This means that it may 
undertake oversight of its own initiative.

Factors, dynamics and incentives that support effective 
oversight

66. The factors, incentives and dynamics that enable effective 
oversight are manifold.  Oversight functions even more 
than law-making can put the legislature into an adversarial 
relationship with at least some portion of the Executive 
branch, so it is extremely important that oversight is 
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

༦༡. ནན་ཞིབ་ཀྱི་དབང་ཆ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ གཞུང་ལུ་ ཁོང་

རའི་མཛད་སྒོའི་ འཁྲི་འགན་བཀལཝ་ཨིན།

༦༢. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ རྒྱུན་སོལ་གྱི་སྤྱིར་བཏང་བཙག་འཐུའི་སྐབས་ མཛད་

སྒོའི་དོན་ལུ་ འཁྲི་འགན་འབག་དགོ། 

དྭངས་གསལ།

༦༣. དྭངས་གསལ་འདི་ མཛད་སྒོ་ག་ཅི་ར་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི་ག་ གཞན་གིས་ཧ་གོ་ཚུགས་

ནིའི་དོན་ལུ་ འབད་མི་དེ་ཨིན།

༦༤. ཀུན་མཐོང་དང་ དྭངས་གསལ་ཅན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་དེ་ ཁྲིམས་བཟོའི་ཕྱག་འགན་ཚུ་ མི་

དམངས་ལུ་ ཐད་ཀར་དུ་འམ་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ བརྗེ་སོར་འབད་

སའི་ལྟེྟ་གནས་ཅིག་དང་ བརྡ་དོན་ལུ་ཐོབ་སྤོད་ཁུངས་ཐུབ་དང་ མི་དམངས་ཀྱི་སེམས་

རྒྱུད་ལུ་ ཡིད་ཆེས་ཡར་དྲག་ དེ་ལས་ མི་དམངས་ཀྱི་འབྲེལ་གཏོགས་ རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ གོང་

འཕེལ་གཏང་སའི་ ལྟེྟ་གནས་ཅིག་ཨིན།

རང་མོས་ཐོག་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་གྲོས་དོན་ བསྟར་སྤོད་དབང་ཚད།

༦༥. འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རང་མོས་ཐོག་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་གྲོས་དོན་ བསྟར་སྤོད་མཛད་ཆོག་

པའི་དབང་ཚད་ ཡོད་མི་འདི་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ ཁོང་རའི་ཐབས་བྱུས་འགོ་འདྲེན་

ཐོག་ ནན་ཞིབ་ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག་པའི་ བརྡ་དོན་གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ནན་ཞིབ་ལུ་ དཔུང་གྲོགས་སུ་གྱུར་པའི་ རྒྱུ་རྐྱེན་དང་འགུལ་ཤུགས་ 
སྐུལ་འདེབས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན།

༦༦. དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ནན་ཞིབ་ལུ་ མཐུན་སྦོར་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཡང་ རྒྱུ་རྐྱེན་དང་

སྐུལ་འདེབས་ དེ་ལས་ འགུལ་ཤུགས་ཚུ་ཨིན། ནན་ཞིབ་ཀྱི་ལས་སྒོ་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་

བཟོ་མི་བ་ཡང་ལྷག་སྟེ་ ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་སྡེ་དེ་ འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་སྡེའི་ཡན་ལག་ཚུ་དང་ 

བསམ་འཆར་ཐ་དད་ལུ་ འགྱུར་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡོདཔ་ལས་ ནན་ཞིབ་འདི་ བརྩི་

 ༡༦
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approached in a professional manner that is respectful and 
focused on the interests of the nation.

67. Comparative studies have shown that having a variety of 
oversight tools and clear constitutional and legal support for 
oversight are keys to success.  However, effective oversight 
depends not only on the availability of different tools, but 
also, on additional conditions.  The most important of these, 
according to international research is political will.  

68. In partisan chambers with a majority of legislators from one 
party or a coalition of parties, governments have the right to 
pass legislation and budgets in order to govern effectively.   
The presence of genuine, respectful, rules-based political 
competition between identifiable political groupings 
can create a healthy climate for oversight and enhanced 
confidence in the institution. 

69. Effective, democratic governance relies not only on those in 
power but, almost as much, on those who are not in power, but 
remain committed to participate in the process as members 
of the opposition. It is important that divergent views that 
exist in any society are reflected in debates, discussions 
and decisions of Parliament.  This builds confidence and 
legitimacy in the process. 
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

མཐོང་ཅན་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མཐའ་དོན་ལུ་ གཙོ་རིམ་བཟུང་ཐོག་ལས་ ཁྱད་རིག་གི་

ཐབས་ལམ་ཐོག་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་གལ་ཆེ།

༦༧. ག་བསྡུར་ཐོག་ ཞིབ་འཇུག་འབད་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་མ་འདྲཝ་ 

ལེ་ཤ་ཡོད་མི་དང་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ ཁྲིམས་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ 

སྒྲིང་སྒྲིང་འོང་དགོཔ་དེ་ ནན་ཞིབ་མཐར་འཁྱོལ་གྱི་ཐབས་བྱུས་ གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་པའི་

གསལ་སྟོན་བྱུང་ཡི། ཨིན་རུང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ནན་ཞིབ་དེ་ ཐབས་བྱུས་མ་འདྲཝ་ 

ཡོད་མེད་ཁོ་ན་ལུ་ རག་ལས་ནི་མེན་པར་ གནས་ཚིག་ཐེབས་ལུ་ཡང་ རག་ལསཔ་ཨིན། 

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞིབ་འཚོལ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འདི་ཚུའི་ནང་ གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ སྲིད་ཀྱི་བཞེད་

འདོད་དེ་ ཨིན་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ནུག།

༦༨. སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་གཅིག་ལས་ ཁྲིམས་བཟོ་མི་ མང་ཆེ་ཤོས་ཡོད་པ་ ཡང་ན་ ཚོགས་

པ་མཉམ་བསོམས་ཡོད་པའི་ ཕྱོགས་ཞེན་ཆེ་བའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ གཞུང་ལུ་ དོན་སྨིན་

ཅན་ཐོག་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ ཁྲིམས་ཡིག་དང་འཆར་དངུལ་ཚུ་ ཆ་འཇོག་

འགྲུབ་ཆོག་པའི་ཐོབ་དབང་ཡོད། ངོས་འཛིན་ཁ་གསལ་ཡོད་པའི་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་

ཚུའི་བར་ན་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་ བརྩི་མཐོང་ཅན་ དེ་ལས་ ཁྲིམས་དང་མཐུན་

པའི་ སྲིད་དོན་གྱི་དོ་འགྲན་ཡོད་པ་ཅིན་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཆེ་བའི་གནས་

སྟངས་ སོལ་གཏོད་འབད་ཚུགས་པའི་ཁར་ གཙུག་སྡེའི་ནང་ ཡིད་ཆེས་དང་བོ་གཏད་

ཡང་ གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་ཡོད།

༦༩. དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་དམངས་གཙོའི་གཞུང་དེ་ དབང་ཚད་ཐོག་ཡོད་མི་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་མེན་

པར་ མང་ཤོས་ཅིག་ དབང་ཚད་ཐོག་མེད་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ རག་ལས་དོ་ཡོདཔ་ད་ ལོག་

ཕྱོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་སྦེ་ བྱ་རིམ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་ ཁས་བངས་ཐོག་ལུསཔ་

ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ མི་སྡེ་གང་རུང་གི་སེམས་ཁ་ལུ་ཡོད་པའི་ བསམ་འཆར་སྣ་

ཚོགས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྩོད་བསྡུརདང་ གྲོས་བསྡུར་ གྲོས་ཆོད་ཚུ་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་

དགོཔ་ཁག་ཆེ། ཐབས་ལམ་འདི་གིས་ བྱ་རིམ་ནང་ ཡིད་ཆེས་དང་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་

གནས་ཚད་ ཡར་དྲག་བཟོ་ཚུགས།
 ༡༧
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70. A grouping of opposition members that seeks to hold 
government to account in a respectful manner and that 
proposes constructive alternative policies provides one of 
the most important dynamics for effective oversight. The 
presence of a viable opposition grouping that can critically 
assess legislation and question the performance of the 
Executive in a respectful process is crucial to the legitimacy 
of the democratic process.   

71. In non-partisan chambers legislators are not members of 
government and may therefore be able to ask questions 
concerning government policies, legislation and actions 
keeping important national perspectives in mind without 
being influenced by partisan calculations or concerns.  In 
such chambers, collective action is often needed to exercise 
oversight and members therefore need to work together to 
build consensus on what action to take.  

72. In many Parliaments, the incentives for members to undertake 
oversight of the Government may also be related to a desire to 
respect the mandate given to them by their electorate and the 
need to demonstrate to their constituents that they are using 
their unique rights to ask questions in order to help improve 
the effectiveness of government programs and services.  

73. Detailed records of oversight activities are kept by Parliament 
and available to the public and media for review, analysis 
and publication.  This is one way that Members may be held 
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

༧༠. ལོག་ཕྱོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་ ཁ་བསོམས་ཐོག་ལས་ གཞུང་ལུ་ གུས་བཀུར་གྱི་སྒོ་ནས་ 

འཁྲི་འགན་ལེན་བཅུག་མི་དང་ ཕན་ཐོགས་ཆེ་བའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་བྱ་ཐབས་གཞན་ གྲོས་

འཆར་ཕུལ་ནི་དེ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ནན་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཧ་ཅང་གིས་གལ་ཆེ་བའི་ འགུལ་

ཤུགས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཅིག་ཨིན། སྤྱི་ཚོགས་ནང་ བརྩི་མཐོང་དང་གུས་བཀུར་ཆེ་བའི་སྒོ་ནས་ 

ཁྲིམས་ཡིག་ལུ་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་དབྱེ་དཔྱད་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་མཛད་སྒོ་ཚུ་ལུ་ དྲི་

བཀོད་འབད་ཚུགས་པའི་ ལོག་ཕྱོགས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ སྒྲིང་སྒྲིང་འོང་དགོཔ་དེ་ ལུགས་མཐུན་

དམངས་གཙོའི་བྱ་རིམ་ནང་ གལ་ཆེ་དྲག་ཅིག་ཨིན།

༧༡. ཁྲིམས་བཟོ་མི་ཚུ་ གཞུང་སྐྱོང་གི་འཐུས་མི་མེན་པའི་ཁར་ ཚོགས་པའི་ཕོྱགས་བཟུང་མེད་

པའི་ཚོགས་ཁང་ནང་འབད་བ་ཅིན་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཚོགས་པའི་བཞེད་དོན་ ཡང་ན་ 

འབྲེལ་གནད་ཚུའི་དབང་ལུ་མ་སངོ་པར་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་འཆར་སྣང་གལ་ཅན་ཚུ་ སེམས་

ཁར་བཞག་ཐོག་ལས་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་ ཁྲིམས་བཟོ་ དེ་ལས་ མཛད་སྒོ་ཚུའི་སྐོར་ 

དྲི་བཀོད་འབད་ཆོག། འདི་བཟུམ་མའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ ནན་ཞིབ་ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལས་ 

སྤྱི་བསོམས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་ཁག་ཆེཝ་ལས་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ དང་ལེན་ག་ཅི་བཟུམ་འབད་ནི་

ཨིན་ན་ མོས་མཐུན་འབྱུང་ཐབས་ལུ་ གཅིག་ཁར་ཕྱག་ལཱ་གནང་དགོཔ་ཁག་ཆེ།

༧༢. སྤྱི་ཚོགས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ གཞུང་གི་ནན་ཞིབ་ ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལས་ འཐུས་མི་

ཚུའི་དོན་ལུ་ སྐུལ་འདེབས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་དེ་ རང་སོའི་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཚུ་གིས་ 

འགན་སྤོད་འབད་མི་འགན་དབང་ཚུ་དང་ འབྲེལ་གནད་ཡོད་མི་ཅིག་ཡང་ཨིནམ་ལས་ 

གཞུང་གི་ལས་རིམ་དང་ཞབས་ཏོག་ཚུའི་ཕན་ནུས་ ལེགས་བསྒྱུར་གྱི་ཕན་ཐབས་ལུ་ དྲི་

བ་བཀོད་ནིའི་དོན་ལས་ རང་སོའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ཐོབ་དབང་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཡོད་མི་ཚུ་ རང་སོའི་འདེམས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་དགོ།

༧༣. ནན་ཞིབ་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚུའི་གནས་ཐོ་ཁ་གསལ་ སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཡོདཔ་ལས་ མི་མང་དང་

བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ དབྱེ་དཔྱད་ པར་འགྲེམས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཐོབ་ཆོག་

ཆོ་ཡོད། འདི་ཡང་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ རང་ཉིད་ཁྲིམས་བཟོ་མི་ཅིག་འབད་དེ་ རང་སོའི་
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to account for their actions as legislators.  In many countries, 
an important measure of success of members of Parliament 
can be how active they were in exercising their functions, 
especially oversight.      

Parliamentary rules and procedures that facilitate 
effective oversight

74. Clear provisions in the constitutional and legal framework 
that articulate the rights of the legislature and its members as 
well as the relevant procedures to compel information of the 
government and to directly ask for clarification of Ministers 
and government officials on their actions are essential to 
oversight.  

75. While the power to summon Ministers and officials is 
important, it is meaningless if they do not respect the 
authority of Parliament by not appearing when called.  

76. Therefore, the ability of Parliament to impose sanctions 
for non-compliance with requests is an important factor in 
ensuring effective oversight.    

77. Rules that enable the opposition to initiate oversight actions 
are key to building legitimacy in Parliaments.  If the rules 
only allow the majority party to direct all processes this can 
weaken democratic governance and result in an erosion of 
confidence in the institution by the opposition, the media 
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

མཛད་སྒོ་ཚུ་ལུ་ འཁྲི་འགན་ལེན་ནིའི་ ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ཅིག་

ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུའི་ ནན་ཞིབ་མཐར་འཁྱོལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་གལ་

ཆེ་ཤོས་ཅིག་ འཐུས་མི་ཚུ་ རང་སོའི་ལས་སྒོ་དང་ དམིགས་བསལ་དུ་ ནན་ཞིབ་ལག་

ལེན་འཐབ་ནིའི་ནང་ འཇོན་སྟབས་ག་དེ་སྦེ་ར་ ཡོདཔ་ཨིན་ན་ལུ་ རག་ལསཔ་ཨིན།

དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ནན་ཞིབ་ལུ་ ལྷན་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བྱ་རིམ།

༧༤. རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་ནང་ གཞུང་ལུ་ བརྡ་དོན་ཞུ་བསྐུལ་འབད་

ནི་དང་ བོན་པོ་དང་གཞུང་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་མཛད་སྒོ་ཚུའི་སྐོར་ ཐད་ཀར་

དུ་ དོགས་སེལ་གྱི་ཞུ་བ་འབད་ནིའི་ནང་ ཁྲིམས་དོན་ཚོགས་པ་དང་ འདི་གི་འཐུས་མི་

ཚུའི་ཐོབ་དབང་ ཁ་གསལ་ཡོད་པའི་དགོངས་དོན་ཚུ་ ཚུད་དགོཔ་དེ་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་དོན་

ལས་ གལ་ཆེ་དྲག་ཅིག་ཨིན།

༧༥. བོན་པོ་དང་འགོ་དཔོན་ཚུ་ འབོད་བཀུག་འབད་ནིའི་དབང་ཚད་དེ་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་

རུང་ ཁོང་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དབང་འཛིན་ལུ་ བརྩི་བཀུར་མ་བསྐྱེད་པའི་ཁར་ མདུན་དུ་

བཅར་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ ཕན་ཐོགས་མེད།

༧༦. དེ་འབདཝ་ལས་ ཞུ་བ་འབད་མི་ལུ་ མ་གསན་མིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ གཞུང་

འབྲེལ་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཆོག་པའི་དབང་ཚད་འོང་དགོཔ་དེ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ནན་ཞིབ་ 

ངེས་གཏན་གྱི་དོན་ལུ་ ཆ་རྐྱེན་གལ་ཆེ་དྲག་ཅིག་ཨིན།

༧༧. ལོག་ཕྱོགས་ཚོགས་པ་ལུ་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་ལས་སྒོ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་ཐབས་ནིའི་ དབང་ཚད་

གནང་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ སྤྱི་ཚོགས་ནང་ ཁྲིམས་མཐུན་ཡར་དྲག་གི་ཐབས་ལམ་ 

གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན། གལ་སྲིད་ ཁྲིམས་ལུགས་དེ་གིས་ མང་མོས་ཀྱི་ཚོགས་པ་རྐྱངམ་

གཅིག་ལུ་ བྱ་རིམ་ཆ་མཉམ་ བཀོད་རྒྱ་གཏང་ནིའི་དབང་ཚད་གནང་པ་ཅིན་ འདི་གིས་ 

དམངས་གཙོའི་གཞུང་གི་སྟོབས་ཤུགས་ ཉམས་བཅུག་པ་གིས་མ་ཚད་ ལོག་ཕྱོགས་དང་ 
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and the general public.  For this reason, the rules of many 
parliaments provide the opposition different opportunities to 
set the agenda for oversight.  Among other provisions, the 
Opposition chairs the powerful Public Accounts Committee, 
which is often the most important oversight body. 

right to information (rti) (and sanctions for non-
compliance)

78. The right to access information government plans, budgets 
and operations is necessary for Parliament and its members 
to undertake effective oversight.  Enshrining this right in the 
constitution is the most powerful safeguard to ensure it is 
respected.  

79. Right to Information legislation is an increasingly common 
feature in democracies to specify how this right can be 
exercised by not only Parliament, but also by media and the 
general population.

80. Right to Information legislation outlines mechanisms for 
obtaining information, time lines for processing requests 
for information and instances where information may be 
withheld from the general public for justified reasons of 
national security. 
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

བརྡ་བརྒྱུད་ མི་མང་ལས་ གཙུག་སྡེ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་མེདཔ་བཟོཝ་ཨིན། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་

བརྟེན་ སྤྱི་ཚོགས་མང་ཤོས་ཅིག་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱིས་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ གྲོས་གཞི་

བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ ལོག་ཕྱོགས་ལུ་ གོ་སྐབས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་གནང་སྟེ་ཡོད། དགོངས་

དོན་གཞན་ མང་རབས་ཅིག་གི་གྲལ་ལས་ ལོག་ཕྱོགས་ཀྱིས་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་འདུས་

ཚོགས་ ཧ་ཅང་གིས་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་མི་ དབང་ཤུགས་ཅན་གྱི་དམངས་རྩིས་ཚོགས་

ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་ མཛདཔ་ཨིན།

བརྡ་དོན་ཐོབ་དབང་དང་ (མ་གནས་མི་ལུ་ བཀག་ཆ་)།

༧༨. སྤྱི་ཚོགས་དང་ འདི་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ གཞུང་གི་འཆར་གཞི་དང་ འཆར་དངུལ་ མཛད་

སྒོ་ཚུའི་སྐོར་ བརྡ་དོན་ཐོབ་སྤོད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་དེ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ནན་ཞིབ་ འགོ་འདྲེན་

འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། ཐོབ་དབང་འདི་ལུ་ བརྩི་བཀུར་ངེས་

གཏན་གྱི་དོན་ལས་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ནང་ཚུད་ཡོད་མི་དེ་ ཧ་ཅང་གིས་དབང་ཤུགས་

དང་ ཉེན་སྲུང་དང་ལནམ་ཅིག་ཨིན།

༧༩. བརྡ་དོན་ཐོབ་དབང་གི་ཁྲིམས་འདི་ སྤྱི་ཚོགས་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མ་དོ་བར་ བརྡ་

བརྒྱུདཔ་དང་ སྤྱིར་བཏང་མི་མང་གིས་ཡང་ ཐོབ་དབང་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་

ནི་ཨིན་ན་ ཆེད་དུ་བཀོད་ནིའི་དོན་ལས་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ནང་ ཁྱབ་ཆེ་བའི་

ཁྱད་ཆོས་ཅིག་ཨིན།

༨༠. བརྡ་དོན་ཐོབ་དབང་གི་ཁྲིམས་ནང་ བརྡ་དོན་ཐོབ་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ ལམ་ལུགས་དང་ 

བརྡ་དོན་ཞུ་བསྐུལ་འབད་ནིའི་དུས་ཚོད་ དེ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་ལས་བརྟེན་ 

བདེན་ཁུངས་གཟང་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཐོག་ སྤྱིར་བཏང་མི་མང་ལུ་ ཁྱབ་སྤེལ་ལས་ 

བཀག་ཆ་འབད་དགོ་པའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་འོངམ་ཨིན།

 ༢༠
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Parliament-executive relations and Protocols and 
standards for Managing relations

81. Respectful relations between the Legislative and the 
Executive branches are essential for the smooth functioning 
of Parliamentary oversight.  Each branch must respect the 
authority of the other in carrying out its rights and duties.  

82. While it is clear that the initiation of oversight rests with 
Members of Parliament, the roles of the Secretaries General 
of Parliaments, the Cabinet Secretary and Secretaries 
General of Ministries and Agencies in managing the flow of 
information is very important.  

83. Increasingly, in many democracies, Government ministries 
and agencies establish Parliamentary relations units or focal 
points to manage this crucial relationship.  

84. In addition, the development of protocols by the Parliament 
and the Executive for requests for information as well as 
for the preparation and delivery of such information are 
important to ensure timeliness, consistency and to ensure that 
the Government is aware of the information being provided.  

85. It is also good practice for the Parliament to provide 
opportunities for representatives of Government Ministries 
and Agencies to learn more about the procedures and 
workings of the Parliament to strengthen relations and to 
building an understanding of the impact of the information 
that is provided.   
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

སྤྱི་ཚོགས་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་མཉམ་འབྲེལ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ ལམ་ལུགས་
དང་གནས་ཚད།

༨༡. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནན་ཞིབ་ ཐོགས་ཆགས་མེད་པར་ བྱ་སྒོ་འཐབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལས་ 

ཁྲིམས་བཟོ་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་སྡེའི་བར་ན་ བརྩི་མཐོང་ཆེ་བའི་མཉམ་འབྲེལ་ འོང་

དགོཔ་ཁག་ཆེ། སྡེ་ཚན་རེ་རེ་གིས་ རང་སོའི་ཐོབ་དབང་དང་ འགན་ཁུར་ཚུ་ སྒྲུབ་ནིའི་

དོན་ལུ་ གཅིག་གཅིག་གི་དབང་ཚད་ལུ་ བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་དགོ།

༨༢. ནན་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་གྱི་འགན་ཁུར་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ གནས་ཡོདཔ་ད་ 

བརྡ་དོན་སྤོད་ལེན་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་དང་ ལྷན་རྒྱས་

གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་ དེ་ལས་ ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེའི་ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱི་

འགན་ཁུར་ཚུ་ཡང་ ཁག་ཆེ།

༨༣. དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་མཉམ་འབྲེལ་ རྒྱུན་

སྐྱོང་གི་དོན་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་སྡེ་ཕན་ ཡང་ན་ ལྟེ་གནས་ གཞི་བཙུགས་

འབད་ནིའི་སོལ་ ཡར་འཕར་འགྱོ་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ཨིན།

༨༤. ལྷག་པར་དུ་ སྤྱི་ཚོགས་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་སྡེ་གིས་ བརྡ་དོན་ཞུ་བསྐུལ་དང་ དེ་བཟུམ་

མའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་དང་མཁོ་སྤོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལམ་ལུགས་ཅིག་བཟོ་ཚུགས་པ་ཅིན་ 

དུས་ཚོད་དང་ གཅིག་མཚུངས་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་དང་ གཞུང་གིས་ཡང་ ཕྱིར་

སྤོད་འབད་མི་བརྡ་དོན་ཚུའི་སྐོར་ མཁྱེན་རོགས་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་གྱི་དོན་ལས་ ཁག་

ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།

༨༥. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ གཞུང་གི་ལྷན་ཁག་དང་ལས་ཁང་གི་ངོ་ཚབ་ཚུ་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་

གནད་སྤོད་དང་མཛད་སྒོ་ཚུའི་སྐོར་ ཤེས་མོང་ཐེབས་ཐོབ་ཐབས་ལུ་ གོ་སྐབས་བྱིན་

དགོཔ་དེ་ཡང་ མཉམ་འབྲེལ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་དང་ ཕྱིར་སྤོད་འབད་མི་ བརྡ་དོན་ལས་

བརྟེན་པའི་ཕན་གནོད་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ ཐབས་ལམ་ལེགས་ཤོམ་

ཅིག་ཨིན།

 ༢༡
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86. In its Strategic Development Plan, “The Assembly recognizes 
the importance of its collaboration with the government to 
ensure it is able to carry out its oversight functions over the 
Executive… The Assembly will work with the Government, 
autonomous, constitutional and corporate agencies and 
establish clear procedures regarding providing information 
to the National Assembly in the course of undertaking its 
oversight mandate.”

Parliamentary Staff and Expert Staff Support

87. It cannot be stressed enough the crucial role that Parliamentary 
staff members play in assisting in the preparation and exercise 
of oversight.  Permanent, professional staff that are well-
versed in the rules governing oversight, procedures to obtain 
information, skills in undertaking comparative, objective, 
non-partisan research are essential in supporting Members to 
undertake their oversight rights effectively.  

88. This capacity should be continually built with an 
understanding that while the nature of electoral democracies 
means that Members come and go, Parliamentary staff will 
develop capacity over the long term to act as an important 
institutional memory. 

89. Parliament may also commission specialized research or 
analytical support from time to time through expertise 
outside parliament. 
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

༨༦. རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་ཐབས་བྱུས་ནང་ “རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་

འདུ་གིས་ འཛིན་སྐྱོང་ལུ་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་མཛད་སྒོ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚུགསཔ་ ངེས་

ཏན་གྱི་དོན་ལས་ མཉམ་འབྲེལ་གལ་ཆེ་ལུགས་ ངོས་འཛིན་མཛད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ 

ཚོགས་འདུ་གིས་ གཞུང་དང་རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ གཙུག་སྡེ་དང་ལས་འཛིན་ཚུ་དང་གཅིག་

ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ ཕྱག་ལཱ་མཛད་ནི་དང་ ཚོགས་འདུ་གིས་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་འགན་

དབང་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ ཚོགས་འདུ་ལུ་ བརྡ་དོན་ཕུལ་དགོཔ་དང་

འབྲེལ་བའི་ བྱ་བའི་གནད་སྤོད་ ཁ་གསལ་ཅིག་བཟོ་དགོ།” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོད།

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་གཡོགཔ་དང་ མཁས་མཆོག་ལས་གཡོག་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར།

༨༧. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ ནན་ཞིབ་བསྟར་སྤོད་དང་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ནང་ 

རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དོན་ལས་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་འགན་ཁུར་ འབག་ཡོད་མི་ཚུ་ བརྗོད་ཡུལ་

ལས་འདས་པ་ཅིག་ཨིན། ནན་ཞིབ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་དང་ བརྡ་དོན་ཐོབ་ལེན་

གྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ དེ་ལས་ དོ་འགྲན་ཅན་དང་ དམིགས་གཏད་ཅན་ ཕྱོགས་བཟུང་མེད་

པའི་ཞིབ་འཚོལ་ནང་ སྦང་བ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པའི་ གཏན་འཇགས་དང་ ཁྱད་རིག་གི་

ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ རང་སོའི་ནན་ཞིབ་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་

སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དོན་ལས་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན།

༨༨. བཙག་འཐུ་ལས་གྲུབ་པའི་དམངས་གཙོའི་རིམ་ལུགས་ཟེར་མི་དེ་ འཐུས་མི་གསརཔ་འོང་

ནི་དང་ རྙིངམ་འགྱོ་བའི་རང་བཞིན་ཅིག་ཨིནམ་ སེམས་ཁར་ངེས་ཐོག་ལས་ ལྕོགས་

གྲུབ་དེ་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་

གིས་ མ་འོངས་ཡུན་རིངམོ་གི་དོན་ལས་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲག་བཟོ་ཐོག་ལས་ གཙུག་

སྡེའི་ཁུངས་གཏུགས་སའི་གཞི་རྟེན་ཅིག་སྦེ་བཟོ་དགོ།

༨༩. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ དུས་དང་དུས་སུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ཁ་ལས་ མཁས་མཆོག་ཚུ་ལས་ 

དམིགས་བསལ་གྱི་ཞིབ་འཚོལ་ ཡང་ན་ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ལེན་ཆོག།

 ༢༢
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90. Parliaments often face challenges in securing adequate 
human resources and operating budgets to support the work 
of their Members, committees and other internal bodies.

Public engagement and Proactive Communications

91. Parliament should be transparent and proactive in sharing 
information about its rights, duties and functions as well as 
its activities – especially those involving oversight.

92. Most citizens have limited understanding of the different work 
of Parliament and its impact and wider public understanding 
of the legislature is key to establishing the credibility of the 
institution and to earning public trust.  

Planning for Oversight

93. Effective oversight activities require considerable preparation 
and research if they are to be effective.  For this reason, 
committees often undertake annual planning exercises 
which can identifya series of planned oversight activities.  
This enables the committee to allocate appropriate financial 
and human resources to undertake necessary research and 
information gathering in advance. 
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

༩༠. སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རང་སོའི་འཐུས་མི་དང་ ཚོགས་ཆུང་ དེ་ལས་ ནང་འཁོད་ཀྱི་འདུས་

ཚོགས་གཞན་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དོན་ལས་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་པའི་མི་སྟོབས་ 

ལངམ་སྦེ་ཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་དང་ འཆར་དངུལ་གཡོག་བཀོལ་མ་ཚུགས་

པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ གདོང་ལེན་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

མི་མང་འབྲེལ་གཏོགས་དང་ སྔ་གོང་དང་ལེན་གྱི་བརྒྱུད་འབྲེལ།

༩༡. སྤྱི་ཚོགས་དང་ དམིགས་བསལ་དུ་ ནན་ཞིབ་ལུ་ འབྲེལ་གཏོགས་ཡོད་མི་ཚུ་ རང་གི་

ཐོབ་དབང་དང་ འགན་ཁུར་ མཛད་སྒོ་གཙོས་པའི་ལས་སྣ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་བརྗེ་

སོར་འབད་ནིའི་ནང་ དྭངས་གསལ་ཅན་དང་ སྔ་གོང་དང་ལེན་ཅན་ཅིག་འོང་དགོ།

༩༢. འབྲུག་མི་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་ ཁག་མ་འདྲཝ་ཚུ་དང་ འདི་གི་ཕན་

གནོད་ཚུའི་སྐོར་ གོ་རོགས་ཚད་གཅིག་ལས་བརྒལ་མེདཔ་ལས་ ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་སྡེའི་

སྐོར་ མི་མང་ལུ་ གོ་རོགས་རྒྱ་ཆེ་དྲག་འབད་ སྤེལ་དགོཔ་འདི་ གཙུག་སྡེ་ལུ་ མི་མང་

ལས་ཡིད་ཆེས་དང་ བོ་གཏད་བསྐྱེད་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན།

ནན་ཞིབ་ཀྱི་འཆར་གཞི།

༩༣. ནན་ཞིབ་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ བསམ་ཞིབ་ཆེ་བའི་ གྲ་སྒྲིག་

དང་ཞིབ་འཚོལ་ཚུ་དགོ། རྒྱུ་མཚན་དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ འཆར་འགོད་ཅན་གྱི་ནན་ཞིབ་ཀྱི་

ལས་སྣ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་གྱི་དོན་ལས་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལོ་བསྟར་འཆར་གཞི་

བསྟར་སྤོད་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སོལ་ཡོད། ཐབས་ལམ་འདི་གིས་ ཚོགས་ཆུང་ལུ་ སྔ་

གོང་ལས་ ཉེར་མཁོའི་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་དང་ བརྡ་དོན་བསྡུ་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ 

མི་སྟོབས་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་སྐལ་བགོ་ཚུ་ འོས་འཚམས་ལན་ཏོག་ཏོ་འབད་ནི་ལུ་ 

ཕན་ཐོགསཔ་ཨིན།

 ༢༣
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ChaPter 4
PreParing FOr eFFeCtive Oversight 

in bhutan

Oversight and the individual Member

94. It is important that Members of Parliament understand the 
role that they can play by personally initiating oversight 
activities as part of their work as people’s representatives.  
This enables them to demonstrate leadership in their 
constituencies and in the nation as a whole.  

95. Through initiative oversight, Members can ensure the voices 
of their constituents and citizens are heard and demonstrate 
their commitment to working to ensure that government 
services and programs have the maximum positive benefit 
on citizens and the nation.  

96. Members of both Houses enjoy rights and privileges to seek 
information and ask questions of Government in a variety of 
ways.  Some things to keep in mind:
a. It is important for the Members of the National Council 

to maintain an apolitical stand and pursue oversight in 
the wider interest of the country and the people.  In 
particular, they should keep in mind that oversight 
in the National Council is done on a collective basis, 
rather than on individual one.  In this sense, Members 
proposing oversight activities must be able to convince 
the majority of their colleagues in the NC to support 
their proposal.  
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

ལེའུ་༤ པ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་གྲ་སྒྲིག།

ནན་ཞིབ་དང་ངོ་རྐྱང་འཐུས་མི།

༩༤. མི་སེར་གྱི་འཐུས་མི་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཕྱག་ལཱ་གི་གྲས་ལས་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་ ལས་སྣ་ཚུ་ 

རང་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚུགསཔ་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ལཱ་འགན་ཧ་

གོ་ནི་དེ་ཁག་ཆེ། འདི་གིས་སྦེ་ ཁོང་གི་འདེམས་ཁོངས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ འགོ་ཁྲིད་

པའི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་བཏོན་ཚུགསཔ་ཨིན། 

༩༥. ནན་ཞིབ་ཀྱི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལས་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ གཞུང་གི་ཞབས་ཏོག་དང་ལས་

རིམ་ཚུ་གིས་ མི་སེར་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཆེ་ཤོས་ཡོད་མི་ ཁོང་རའི་ལཱ་འབད་

བའི་བདེན་སྦོར་ཚུ་ ཁོང་རའི་འདེམས་ཁོངས་དང་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ བཤད་ཚུགས་པའི་ཁར་ 

འགྲེམ་སྟོན་ཡང་འབད་ཚུགས།  

༩༦. ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཆ་རའི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ གཞུང་གི་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་དང་དྲི་བ་

བཀོད་ནིའི་ དབང་ཚད་དང་ཁེ་དབང་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ གཤམ་གསལ་ཚུ་ ཐུགས་ཁར་

བསྣམ་དགོ།

ཀ་ ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་གྱི་རྒྱ་ཆེ་བའི་མཐའ་དོན་ལུ་

དམིགས་ཏེ་ སྲིད་དང་འབྲེལ་མེད་ཐོག་ལས་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ ནན་ཞིབ་ལག་

ལེན་འཐབ་ནི་དེ་ཁག་ཆེ། ཁྱད་པར་དུ་ ཚོགས་སྡེ་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཐུགས་

ཁར་བསྣམ་དགོཔ་དེ་ ནན་ཞིབ་དེ་ སྤྱི་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ལུ་མཛད་ནི་མ་གཏོགས་ ངོ་

རྐྱང་གི་ཐོག་ལུ་ མཛད་ནི་མི་འོང་། དོན་བཅུད་ལུ་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་གྲོས་འཆར་ལས་

སྣ་ཚུ་ ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་མང་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བདེན་འཛིན་

འབད་དགོ།

 ༢༤
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b. It is understood that Members of the National 
Assembly have political affiliations and this may 
influence how they approach the issue of oversight.  
While partisan dynamics can provide momentum and 
incentive for oversight, it is important to ensure that 
partisan calculations do not impede on the objectivity 
of potential oversight initiatives.     

Constituency visits and interactions to gather information

97. Every member of the National Assembly is required to 
spend two months in his constituency after every Parliament 
Session and similarly every member of the National Council 
is mandated to visit his/her constituency at least twice a year.  
The cost of these visits is covered by the Parliament.  

98. Constituency visits can be used not only to inform the 
electorate in the constituency about the resolutions, 
decisions, activities and legislation in the recent sitting 
of the Parliament but also to gather information about the 
challenges and aspirations of constituents.  This information 
can be used to inspire effective oversight activities, especially 
if it highlights real practical issues being faced by average 
citizens.  

99. Prior to the start of a constituency visit, a member must 
get summary of the resolutions of the Parliament Session 
and any law passed by the Parliament to enable him/her to 
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

ཁ་ ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ སྲིད་དོན་འབྲེལ་གཏོགས་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ནན་

ཞིབ་ཀྱི་གནད་འབྲེལ་ཐོག་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་ནི་ལུ་ ཁྱད་པར་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ 

ཧ་གོ་དགོ། རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་མཁས་རིག་ལུ་བརྟེན་ ནན་ཞིབ་ལུ་ སྤོ་བ་བསྐྱེད་

ཐབས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡར་འཕེལ་གཏང་ནི་ནང་ མཐུན་གྲོགས་འབད་ནི་ཨིན་རུང་ 

རྒྱབ་སྐྱོར་མཁས་རིག་བཅུད་བསྡུས་ཀྱི་རྩིས་ཚུ་གིས་ ནན་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་གྱི་ 

དམིགས་དོན་ནུས་ཤུགས་ལུ་ བར་ཆད་མེདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་དགོཔ་ཁག་ཆེ།

བརྡ་དོན་བསྡུ་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ འདེམས་ཁོངས་ནང་གཟིགས་སྐོར་དང་འབྲེལ་འཐབ།

༩༧. རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ 

རང་སོའི་འདེམས་ཁོངས་ནང་ ཟླཝ་གཉིས་ཀྱི་རིང་བཞུགས་དགོ།  འདི་བཟུམ་སྦེ་ 

ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་འདེམས་ཁོངས་ནང་ ལོ་གཅིག་ལུ་ ཤོ་ཐེངས་

གཉིས་རེ་ གཟིགས་སྐོར་ལུ་ ངེས་པར་དུ་འགྱོ་དགོ།  གཟིགས་སྐོར་འདི་གི་ ཟད་འགྲོ་

ཚུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་ནི་ཨིན། 

༩༨. འདེམས་ཁོངས་གཟིགས་སྐོར་སྐབས་ འདེམས་ཁོངས་ནང་བཙག་འཐུའི་སྐོར་དང་ 

འཕལ་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དང་ ཐག་ཆོད་ ལས་སྣ་ དེ་ལས་ ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་གིས་

སྐོར་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར་ འདེམས་ཁོངས་པ་ཚུ་གི་དོང་ལེན་དང་རེ་འདོད་ཚུའི་ 

བརྡ་དོན་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ཡང་ཨིན། བརྡ་དོན་འདི་ཚུ་ འཇོན་ཐངས་ཅན་གྱི་ཐོག་

ལས་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ འགྲུབ་ནི་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་དང་ དམིགས་

བསལ་ལུ་ དངོས་སུ་སྦེ་ བསྟར་སྤོད་འབད་ཚུགས་པའི་  མི་སེར་མང་ཤོས་ལུ་ཕོག་མི་ 

དཀའ་ངལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ སེལ་ཚུགས་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ཨིན། 

༩༩. འདེམས་ཁོངས་གཟིགས་སྐོར་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཚོགས་

རྒྱན་བསྐྱུར་མི་ཚུ་ལུ་ དོན་སྨིན་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་  སྤྱི་

ཚོགས་ནང་གྲོས་ཆོད་བྱུང་མི་དང་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་མི་ཁྲིམས་ཚུའི་ བཅུད་བསྡུས་ཚུ་ལེན་

 ༢༥



Parliament Oversight Manual 2017 

communicate effectively with the electorate.  The Secretariat 
of Parliament can play a helpful role in this regard.  

100. In undertaking field visits and consultative meetings with 
the electorate, including the elected members of the Local 
Government and the bureaucracy in his/her constituency, 
Members of Parliament may discuss laws, policies and 
programs of wider interest, and gather information on their 
impacts on the electorate and the nation as a whole. 

101. Information thus gathered must be processed and packaged 
into a form that can be effectively communicated to the 
Parliament as well as the Executive through a member’s 
Constituency Visit Report, which lists relevant meetings 
undertaken, questions received and discussions held.  This 
report can serve as the basis for action by the Member of 
Parliament, including oversight activities. 

Constituency relations and external relationships to 
inform and enhance Oversight

102. Developing professional working relationships with civil 
society organizations and identifiable organized groups in 
the constituency (farmers, traders, business associations) 
can be an effective way of gaining inspiration for oversight 
activities.  

103. Often, these groups have important information about the 
impact of government policies that may go unnoticed.  They 
can be invited to testify before committees to share their 
experiences and to explain their research products. 
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

དགོ། གནད་དོན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་ ཕན་རླབས་ཆེ་

བའི་ གྲོགས་རམ་གྱི་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་ མཛད་ཚུགས།

༡༠༠. འདེམས་ཁོངས་གཟིགས་སྐོར་སྐབས་ལུ་ རང་སོའི་འདེམས་ཁོངས་ནང་ ཚོགས་རྒྱན་

བསྐྱུར་མི་ མི་སེར་ཚུ་དང་ བཙག་འཐུ་ལས་གྲུབ་པའི་ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་ དེ་ལས་ 

རིམ་ལན་སྲིད་གཞུང་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་ 

ཚོགས་ཞིནམ་ལས་ ཁྲིམས་དོན་དང་ སྲིད་བྱུས་ དེ་ལས་ ལས་རིམ་ཚུ་ རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ 

འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་མི་ཚུ་ལས་ ཕན་གནོད་ཀྱི་

བརྡ་དོན་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་དགོ།

༡༠༡. བརྡ་དོན་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་གྲོས་འཛོམས་ནང་ དྲི་བ་ལྷོད་མི་ཚུ་དང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་མི་ 

སྙན་ཞུ་ཚུ་ འདེམས་ཁོངས་གཟིགས་སྐོར་བྱོན་མི་འཐུས་མི་ཚུའི་སྙན་ཞུ་བརྒྱུད་དེ་ སྤྱི་

ཚོགས་དང་ བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔོན་ལུ་ དོན་སྨིན་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནིའི་དོན་

ལུ་གཏང་དགོ། སྙན་ཞུ་འདི་ ནན་ཞིབ་ལས་སྣ་རྩིས་པའི་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ 

བསྟར་སྤོད་མཛད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞི་རྟེན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

ནན་ཞིབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་སྤོད་ཐབས་དང་ འདེམས་ཁོངས་དང་ཕྱི་ཁའི་མཐུན་
འབྲེལ།

༡༠༢. ནན་ཞིབ་ལས་སྣ་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ནི་གི་དོན་ལུ་ མི་སྡེ་ལས་

ཚོགས་དང་ འདེམས་ཁོངས་ནང་ (སོ་ནམ་ཞིང་པ་ ཚོང་པ་དང་ ཚོང་འབྲེལ་མཐུན་

ཚོགས་) ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་པའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་འབྲེལ་ཐོག་

ལས་ མཁས་རིག་གི་ལཱ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི། 

༡༠༣. གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ ཤེས་རོགས་མེད་པར་ གནོད་ཉེན་འབྱུང་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཁག་

ཆེ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ མང་ཤོས་ར་ སྡེ་ཚན་འདི་ཚུ་ནང་ཡོདཔ་ཨིན། ཁོང་ཚུ་གི་ ཉམས་

མོང་བརྗེ་སོར་དང་ ཞིབ་འཚོལ་ཚུ་ ཁ་གསལ་སྦེ་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱེལ་ནི་གི་དོན་ལུ་ 

ཚོགས་ཆུང་གིས་ མགྲོན་བརྡ་འབད་ཆོག། 

 ༢༦
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Oversight in Committees

104. In many Parliaments, the majority of the detailed work is 
referred to committees where most deliberations, debates 
and discussions take place. This often presents important 
opportunities for oversight, as committees are able to 
focus on specific issues or programs in greater detail.  If 
properly supported by professional staff, committees are 
able to manage the legislative business of the Parliament and 
oversight of the Ministries to ensure that they are acting in 
accordance with the best interests of the public. 

105. Members of Parliament should look for opportunities in their 
committee work to exercise their right to ask for information 
on government operations or to ask questions of Ministers or 
officials.  

106. The Secretariat is committed to improving the support 
provided to committees, especially to more effectively 
undertake their oversight roles. The NAB Strategic 
Development Plan states “The Secretariat is committed to 
providing support services to the committees to carry out 
their oversight responsibility. Committee secretaries will be 
deployed to National Assembly standing committees. They 
will also be trained and educated on the oversight role of 
Parliamentarians.

Respecting roles of differing levels of government

107. A solid understanding of the constitutional structure of the 
state and the division of powers at the national and sub 
national levels is necessary.  
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

ཚོགས་ཆུང་ཚུ་ནང་ ནན་ཞིབ།

༡༠༤. སྤྱི་ཚོགས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ གནད་དོན་མང་ཤོས་ར་ གྲོས་བསྡུར་དང་ རྩོད་བསྡུར་ དེ་

ལས་ གྲོས་བཤད་མཛད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་ཚུ་ལུ་གནངམ་ཨིན། ཚོགས་ཆུང་

གིས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ གནད་དོན་དང་ལས་རིམ་ཚུ་ ཁ་གསལ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ 

གཟིགས་ནི་དེ་གིས་  ནན་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་ནི་གི་ གོ་སྐབས་ཁག་ཆེ་

ཤོས་ཅིག་ཨིན། 

༡༠༥. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཚོགས་ཆུང་བསྟར་སྤོད་མཛདཔ་ད་ བརྡ་དོན་གྱི་དོན་ལུ་ 

གཞུང་སྐྱོང་དང་ བོན་པོ་ལྷན་རྒྱས་ ཡང་ན་ འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ དྲི་བ་ འདྲི་ནི་གི་ གོ་

སྐབས་ལེན་དགོ།

༡༠༦. ནན་ཞིབ་ཀྱི་ལཱ་འགན་ཚུ་ དམིགས་བསལ་དོན་སྨིན་ཅན་ཐོག་ལས་ ཚོགས་ཆུང་གི་

ལེགས་བཅོས་མཛད་ནི་གི་དོན་ལུ་ དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་ ཁས་ལེན་མཛད་དེ་ཡོད།  

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཐབས་བྱུས་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་གི་ནང་ “དྲུང་

ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་ ནན་ཞིབ་འགན་ཁུར་འབག་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་ལུ་ ཞབས་

ཏོག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ནི་ལུ་ཁས་ལེན་མཛད་དེ་ཡོད། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་

ཆུང་ཚུ་ནང་ ཚོགས་ཆུང་དྲུང་ཆེན་ཚུ་བསྐོ་བཞག་འབད་ནི་ཡོད། ཁོང་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱི་ ནན་ཞིབ་འགན་ཁུར་ཚུའི་སྐོར་ལས་ སྦོང་བརྡར་དང་ཤེས་ཡོན་ཡང་ བྱིན་ནི་ཨིན།”

གཞུང་གི་གནས་ཚད་སོ་སོའི་ ལཱ་འགན་ཚུ་ལུ་ ངོས་ལེན།

༡༠༧. རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་རིམ་སྒྲིག་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ ནང་གསེས་གནས་

ཚད་ཚུའི་དབང་ཚད་ཚུ་ ཤེས་རོགས་སྒྲིང་སྒྲིང་མཛད་དགོཔ་ ཁག་ཆེ།

 ༢༧
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108. Members of Parliament are often approached with every type 
of problem imaginable from matters involving international 
relations, to the economy, education, health care or local 
planning questions.  
a. It is important for members to be able to explain to 

constituents which level of government has jurisdiction 
over the particular issue in order to assist in addressing 
their questions, but also in managing expectations of 
what can be accomplished.  

b. In many cases, local officials can solve simple queries 
and the role of the Member of Parliament can simply 
be to connect the constituent with the relevant officials. 

109. Although some issues are the responsibility of different 
levels of government, if a Member of Parliament receives 
repeated queries about certain issues, it may indicate a need 
for a policy inquiry or review at a higher level.  This could 
present a good opportunity to exercise the right of oversight 
to examine the issue in greater detail. 

Creating independent, objective research

110. Effective oversight in any Parliament depends on access to 
high-level research and analytical support by Members and 
relevant committees.

111. The Strategic Development Plan of the NAB states:  “The 
Secretariat will work with the RCSC to place research 
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

༡༠༨. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་འབྲེལ་བ་དང་ དཔལ་འབྱོར་ ཤེས་རིག་ 

འཕོད་བསྟེན་ གསོ་བ་ དེ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ལ་སོགས་པའི་ བསམ་བརྗོད་

ལས་འདས་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ གདོང་ལེན་འབདཝ་ཨིན།

ཀ་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ དྲི་

བའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཞུང་གི་ཁྱབ་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གསལ་བཤད་ལེགས་

ཤོམ་སྦེ་ མཛད་དགོཔ་ཁག་ཆེ། ཨིན་རུང་ གྲུབ་འབྲས་ཐོན་ཚུགས་པའི་ རེ་

འདོད་དང་འཁྲིལ་ གསལ་བཤད་ མཛད་དགོ།

ཁ་ གནད་དོན་མང་ཤོས་ཀྱི་ནང་ དོགས་པ་ཚུ་ ས་གནས་ཀྱི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ 

སེལ་ཚུགསཔ་ཨིན། སྤྱི་ཚོགས་འཐུས་མི་གི་ ཕྱག་འགན་དེ་ འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་ 

མི་སེར་ཚུ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་བཟོ་ནི་ 

རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན།

༡༠༩. གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ གཞུང་གི་གནས་ཚད་སོ་སོའི་ འགན་ཁུར་ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཚོགས་

འཐུས་མི་ལུ་ ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་ར་ གནད་དོན་དེའི་སྐོར་ དོགས་སེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ལྷོད་པ་

ཅིན་ སྲིད་བྱུས་ལུ་ སྟབས་མ་བདེ་བའི་ བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན། ཡང་ཅིན་ ཆེ་མཐོའི་

གནས་ཚད་ལུ་ བལྟ་ཞིབ་མཛད་དགོ། གནད་དོན་དེའི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་སྦེ་ དབྱེ་

ཞིབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་དལ་དབང་གོ་སྐབས་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིན།

དམིགས་དོན་ཞིབ་འཚོལ་རང་དབང་བཟོ་ནི།

༡༡༠. སྤྱི་ཚོགས་གང་རུང་ནང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ནན་ཞིབ་ཚུ་ འཐུས་མི་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་

ཆུང་ཚུ་གིས་ ཆེ་མཐོའི་གནས་ཚད་ཀྱི་ ཞིབ་འཚོལ་དང་ཞིབ་འཇུག་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ལུ་ 

རག་ལསཔ་ཨིན།

༡༡༡. འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཐབས་བྱུས་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞིའི་ནང་: “ དྲུང་

ཆེན་ཡིག་ཚང་ནང་ ཁྱད་རིག་གི་ཞིབ་འཚོལ་དང་སྲིད་བྱུང་བརག་ཞིབ་ཚུ་ དྲུང་ཆེན་ཡིག་

 ༢༨
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and policy analysis professionals at the Secretariat. These 
professionals will render quality research and analytical 
services to the Members to play their oversight role.”  

112. Members should draw upon the support of their Assistant 
Research Officers (AROs) and the staff of the Secretariat 
to assist them in a variety of ways to prepare for effective 
oversight activities.  This includes:
a. Summarizing reports received from a variety of sources 

to highlight essential facts and information to provide 
an overview to readers

b. Searching for information through libraries, online 
sites and through contact with concerned Ministries or 
Agencies. 

right to information and right to command attendance

113. The Parliament has the clear authority to obtain information 
from any Government and public institution.  

114. Section 97A of the National Council Act states: The National 
Council may at all times command and compel the attendance 
before the National Council, or before any committee, of 
such persons and the production of such papers and items as 
the National Council or committee deems necessary for any 
of its proceedings or deliberations. 
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

ཚང་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ ཕྱག་ལཱ་མཛད་དགོ། 

འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་ཕྱག་འགན་ཚུ་ བསྟར་སྤོད་གནང་ནི་དོན་ལུ་ ཁྱད་རིག་

ལཱ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་ཞིབ་འཚོལ་དང་བརག་དཔྱད་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ 

ཕུལ་དགོ།” 

༡༡༢. ཞིབ་འཚོལ་ལས་རོགས་འགོ་དཔོན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ འཐུས་མི་ཚུ་དང་དྲུང་ཆེན་

ཡིག་ཚང་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ ནན་ཞིབ་ལས་སྣ་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་ཐོག་ འགྲུབ་ནིའི་

དོན་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་སྣ་ཚོགས་ཐོག་ལས་ གྲོགས་རམ་འབད་དགོ། གཤམ་གསལ་ཚུ་ཚུདཔ་

ཨིན།

ཀ་ འབྱུང་ཁུངས་སོ་སོ་ལས་ལྷོད་པའི་ སྙན་ཞུ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལས་ ཁག་ཆེ་བའི་གནད་

དོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ ལྷག་མི་ཚུ་ལུ་སྤོད་ནི། 

ཁ་ བརྡ་དོན་ཚུ་ དཔེ་མཛོད་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་དྲྲྭ་ཐོག་ དེ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་

ཁག་དང་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཐོག་ལས་འཚོལ་ནི།

ངོ་བཞུགས་ལུ་ བརྡ་དོན་དང་བསམ་འཆར་གྱི་དལ་དབང་།

༡༡༣. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ གཞུང་དང་མི་དམངས་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལས་ བརྡ་དོན་ཚུ་ བསྡུ་ཆོག་པའི་

དལ་དབང་ཡོད། 

༡༡༤. རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༩༧ ཀ༽ པའི་ནང་: “རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་སྡེ་གི་བཅར་ཞུགས་འབོད་བཀུག་དང་མདུན་འབྱོར་གྱི་དབང་ཚད། རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་སྡེ་གིས་ དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་ ཡང་ན་ ཚོགས་ཆུང་

གི་མཛད་རིམ་ ཡང་ན་ གྲོས་བསྡུར་གྱི་དགོས་མཁོ་ལྟར་དུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ ཚོགས་སྡེ་ 

ཡང་ན་ ཚོགས་ཆུང་གི་མདུན་སར་ མི་ངོ་ཅིག་མདུན་འབྱོར་འབད་དགོཔ་ ཡང་ན་ དེ་

བསྟུན་གྱི་ཡིག་ཆ་དང་ ཅ་དངོས་ཚུ་ ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཆོག།”

 ༢༩



Parliament Oversight Manual 2017 

115. Chapter 8 of the National Assembly Act Section 71 states: 
The House may at all times command and compel the 
attendance before the House, or before any committee, of 
such persons and the production of such papers and items 
as the House or committee deems necessary for any of its 
proceedings or deliberations. 

116. In both Houses, rules stipulate that “Whenever the House 
requires the attendance of any person before the House or 
before any committee, the Speaker may issue a warrant, 
directed to that person named in the order of the House, 
requiring the attendance of such person before the House or 
committee, and the production of such papers and items as 
are ordered.”

117. There are some reasonable limitations on the provision of 
information on issues, which may impact national security if 
disclosed publicly. 

Obtaining information

118. Gathering quality objective and fact-based information on the 
issue of interest is a key prerequisite for effective oversight. 
Thus, Members must be well equipped with the techniques 
to gather quality information efficiently and effectively.  It 
also helps to consult as many stakeholders as possible, both 
within as well as outside Parliament. 

119. A member can, on his/her own initiative, or with the assistance 
of staff, conduct research and identity the need for a new or 
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

༡༡༥. རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་བཅའ་ཁྲིམས་ལེའུ་ ༨ པ་དོན་ཚན་ ༧༡ པའི་ནང་: “ཚོགས་

ཁང་གིས་ དུས་ནམ་ར་འབད་རུང་ ཚོགས་འདུ་ ཡང་ན་ ཚོགས་ཆུང་གི་དགོས་མཁོ་ལྟར་

དུ་ མི་ངོ་ཅིག་དང་ ལས་སྡེ་ཅིག་ལུ་དེ་བསྟུན་གྱི་ ཡིག་ཆ་དང་ཅ་དངོས་ཚུ་ མདུན་འབྱོར་

འབད་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཆོག།”

༡༡༦. སྤྱི་ཚོགས་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ “ མི་ངོ་ག་ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཚོགས་ ཡང་ན་ ཚོགས་ཆུང་གང་

རུང་ནང་ ངོ་བཞུགས་དགོས་ཚེ་ ཚོགས་དཔོན་གྱིས་ ངོ་མིང་དེའི་ཐོག་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་

བཀའ་ཤོག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤྱི་ཚོགས་ ཡང་ན་ ཚོགས་ཆུང་ནང་ འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་དང་

ཅ་ཆས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ངོ་བཞུགས་འབད་དགོ་པའི་ བཀའ་ཤོག་གནང་ནི་” གསལ་

སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

༡༡༧. བརྡ་དོན་གྱི་གནད་དོན་ལ་ལུ་གཅིག་ མི་མང་ལུ་གསལ་བཤད་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་

ཡོངས་ཀྱི་བདེ་སྲུང་ལུ་ གནོད་ཉེན་སྲིད་པའི་ ཁུངས་ལན་གྱི་གནས་ཚད་ཡོདཔ་ཨིན།

བརྡ་དོན་ཐོབ་ཐབས།

༡༡༨.  དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ནན་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ དང་འདོད་ཅན་གྱི་གནད་དོན་སྐོར་ སྤུས་ཚད་ལན་

པའི་ དམིགས་དོན་དང་གནས་སྟངས་ངོ་མའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་དེ་ ལཱ་འགོ་

མ་བཙུགས་པའི་ ཧེ་མའི་དགོས་མཁོ་གཙོ་ཅན་ཨིནམ་ལས་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ འཇོན་

ཐངས་ཅན་དང་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ སྤུས་ཚད་ལན་པའི་ བརྡ་དོན་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་

གི་ ཐབས་བྱུས་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་བཟོ་དགོ།  འདི་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ནང་ ཁེ་རྒུད་འཆང་

མི་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་མང་རབས་ཅིག་འཐབ་སྟེ་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ཚུགས་པའི་ཁར་ 

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་ཡང་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ཚུགས།

༡༡༩. སྲིད་བྱུས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་བཟོ་ ཡང་ན་ ལས་རིམ་གསརཔ་ ཡང་ན་ ལེགས་བཅོས་

འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་  འཐུས་མི་གཅིག་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་དང་ངོས་འཛིན་འབད་བའི་

སྐབས་  ཁོ་/མོ་ར་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ ཡང་ན་ ལས་བྱེདཔ་གི་གྲོགས་རམ་ལེན་

 ༣༠
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amended policy, legislation or program.  Such findings can 
be submitted to a Plenary Session, committee Meeting or the 
Parliament Session through the use of appropriate oversight 
tools and procedures.

120. Timely and accurate information on programs, budgets and 
policies and their impact is essential to enable Members 
of Parliament to ask informed questions and to hold the 
Government to account.  

121. Members should make every effort to obtain information 
through publicly accessible documentation in the publications 
of or websites of Government departments and agencies.  
Traditional and online media as well as citizens and groups 
are often sources of important information.

Formal and informal information Channels

122. Information about Government activities may be obtained 
through both formal and informal channels.

123. Through formal channels:
a. If a committee requires information, the Chairperson 

of the committee sends a letter of request to the 
Cabinet Secretary specifying the kind of information 
it requires. In case of a member requiring information, 
he/she sends the letter of request through the Speaker/
Chairperson and the Secretary General.

b. A copy of the request is sent to the relevant Secretary 
General for necessary follow up action.
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

ཆོག། འདི་བཟུམ་མའི་ ཞིབ་འཚོལ་ལས་ཐོབ་མི་གནད་དོན་ཚུ་ འོས་ལན་གྱི་ ནན་ཞིབ་

ལག་ལེན་དང་བྱ་རིམ་ཐོག་ལས་ ཞལ་འཛོམས་དང་ ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ ཡང་ན་ 

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་སྐབས་ བཙུགས་ཆོག།

༡༢༠. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ བརྡ་དོན་ཐོབ་མི་དྲི་བ་དང་ གཞུང་གི་འགན་འཁྲི་འབག་

ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་རིམ་དང་ འཆར་དངུལ་ དེ་ལས་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་གིས་ ཕན་གནོད་ཀྱི་

བརྡ་དོན་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་ ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་ དགོ། 

༡༢༡. འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་དང་ གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་དང་ལས་

སྡེ་ཚུ་གི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ཚུ་ནང་ གཟིགས་ཞིབ་འབད་དེ་  བརྡ་དོན་ཐོབ་ཐབས་

སྣ་ཚོགས་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོ། ཁག་ཆེ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ མང་ཤོས་ར་ རང་

ལུགས་བརྡ་བརྒྱུད་དང་ཡོངས་འབྲེལ་དྲྲྭ་ཐོག་བརྡ་བརྒྱུད་ དེ་ལས་ མི་སེར་དང་མི་གི་སྡེ་

ཚན་ཚུ་ལས་ཡང་ ཐོབ་ཨིན།

བརྡ་དོན་གྱི་ བརྒྱུད་ལམ་ ལུགས་མཐུན་དང་མ་མཐུན།

༡༢༢. གཞུང་གི་ལས་སྣའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ལུགས་མཐུན་དང་མ་མཐུན་གཉིས་ཆ་རའི་ཐོག་ལས་ 

ཐོབ་ཚུགས།

༡༢༣. ལུགས་མཐུན་ཐོག།

ཀ་ གལ་སྲིད་ ཚོགས་ཆུང་ལུ་ བརྡ་དོན་ཅིག་དགོ་པ་ཅིན་ ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་

གྱིས་  དགོས་མཁོའི་བརྡ་དོན་གསལ་བཀོད་འབད་བའི་ཡི་གུ་ ལྷན་རྒྱས་

གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་ལུ་ བཏངམ་ཨིན། གལ་སྲིད་ འཐུས་མི་ཚུ་

ལུ་ དགོས་མཁོའི་བརྡ་དོན་དགོ་པ་ཅིན་ ཁོ་/མོ་གིས་ དགོས་མཁོའི་ཞུ་ཡིག་ 

ཚོགས་དཔོན/ཁྲི་འཛིན་ ཡང་ན་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་ བརྒྱུད་དེ་གཏངམ་ཨིན།

ཁ་ ཞུ་བསྐུལ་གྱི་ཡི་གུ་འདྲ་བཤུས་ཅིག་ དགོས་མཁོའི་ཤུལ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ 

འབྲེལ་ཡོད་ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་ལུ་གཏངམ་ཨིན།

 ༣༡
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c. The Cabinet Secretariat forwards the request to the 
Secretary/Head of that ministry/agency which is in the 
best position to provide the information.

d. The Secretary/Head of the ministry/agency either 
passes the request to the Focal Point (normally 
the Policy and Planning Division) of the ministry/
agency to the Parliament, if any, or to the appropriate 
department/division. Nevertheless, increasingly, 
Government departments and agencies are designating 
Focal Points and identifying clearer procedures for 
processing requests for information in accordance with 
good international practice. 

e. The Focal Point or the designated department/division 
provides the requested information. 

124. Through Informal Channels
a. A committee Chairperson or Member may gather 

information using their own networks and personal 
relations in the conduct of their Parliamentary or 
constituency work.  In some cases, citizens or groups 
may bring information to the attention of Members or 
they may learn about it through media.

b. These informal channels of information sharing may 
lead members to seek clarity through formal requests 
for information or oversight through direct questions 
to government Ministers or officials.  

c. Maintaining good personal and professional relations 
with stakeholders can ensure that members receive 
useful information on an ongoing basis. 
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

ག་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་ ཞུ་བསྐུལ་ཡི་གུ་འདི་ ལྷན་

ཁག་/ལས་སྡེ་གི་དྲུང་ཆེན་/ འགོ་འཛིན་ གང་རུང་ལུ་ དགོས་མཁོའི་བརྡ་དོན་

དང་འབྲེལ་བའི་ གོ་གནས་ དྲག་ཤོས་ཨིན་མི་ལུ་ གཏངམ་ཨིན།

ང་ ལྷན་ཁག་/ལས་སྡེའི་དྲུང་ཆེན་/འགོ་འཛིན་གྱིས་ ཞུ་བསྐུལ་ཡི་གུ་འདི་གི་ བརྡ་

དོན་ཡོད་པ་ཅིན་ ལྷན་ཁག་/ལས་སྡེའི་གཙོ་ཅན་ (ནམ་རྒྱུན་ལུ་ སྲིད་བྱུས་དང་

འཆར་གཞི་སྡེ་ཚན་) བརྒྱུད་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་གཏང་དགོ། ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་

འོས་ལན་གྱི་ལས་ཁུངས་/སྡེ་ཚན་ནང་གཏང་དགོ།  རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ལག་ལེན་ 

ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ འཐབ་མི་བརྡ་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བརྡ་དོན་ཞུ་བསྐུལ་བྱ་རིམ་གྱི་

དོན་ལུ་ གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་དང་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས བརྡ་དོན་ཚུ་ གནད་དོན་

གཙོ་ཅན་དང་ངོས་འཛིན་ཁ་གསལ་འབད་ནིའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ ཡར་སེང་གཏང་དགོ།

ཅ་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ལྟེ་གནས་ ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་/

ལས་སྡེ་གིས་བྱིནམ་ཨིན།

༡༢༤. ལུགས་མ་མཐུན་པའི་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག།

ཀ་ ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་ ཡང་ན་ འཐུས་མི་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ ཡང་ན་ འདེམས་

ཁོངས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་མཛད་ཐབས་ལུ་ སྒེར་གྱི་མཐུན་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ བརྡ་དོན་ཚུ་ 

བསྡུ་ལེན་འབདཝ་ཨིན། གནས་སྟངས་ལ་ལུ་གཅིག་ནང་ འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ མི་

སེར་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་སྦེ་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་ ཡང་ན་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ 

བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་དགོ།

ཁ་ བརྡ་དོན་ཤེས་རོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལུགས་མ་མཐུན་པའི་བརྒྱུད་ལམ་འདི་ཚུ་ 

འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ལུགས་མཐུན་བརྡ་དོན་ ཡང་ན་ གཞུང་གི་བོན་པོ་དང་འགོ་

དཔོན་ཚུ་ལུ་ དྲི་བ་དྲིས་ཐོག་ལས་ གོ་རོགས་ཁ་གསལ་ལེན་ནི་ཡང་ དགོ།

ག་ ཁེ་རྒུད་འཆང་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ སྒེར་དང་ཁྱད་ལཱ་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་བ་

ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཞག་པ་ཅིན་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ དུས་དང་མཐུན་པའི་ཐོག་

ལས་ ཁག་ཆེ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ཐོབ་ཚུགས།

 ༣༢
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125. The committee Secretary or the Research Assistant of the 
Member requesting information may be designated to do the 
follow up on the request with the Secretary General of the 
House.

126. Information from media and other agencies can be obtained 
online directly from their respective websites.

127. Increasingly, civil society organizations are undertaking 
independent policy research and constructive reviews of 
government activities that can provide useful information to 
Members in orienting themselves to issues that may benefit 
from further oversight.  

128. Information from citizens can be gathered either through 
face-to-face interactions or consultative meetings or through 
correspondence and social media. 

129. Care must be taken to authenticate any information gathered, 
and Members should be wary of unsubstantiated rumours 
and to verify media reports, posts on social media, and 
certain websites by seeking supporting information and/
or alternative views from various sources.  Information 
gathered through various means should be corroborated.
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

༡༢༥. ཚོགས་ཆུང་གི་དྲུང་ཆེན་ ཡང་ན་ འཐུས་མི་གི་ཞིབ་འཚོལ་ལས་རོགས་ཀྱིས་ བརྡ་དོན་ཚུ་ 

ཚོགས་ཁང་གི་ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་ལུ་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་དེ་ ཤུལ་དཔྱད་འབད་དགོ།

༡༢༦. བརྡ་བརྒྱུད་དང་ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་གིས་བརྡ་དོན་ཚུ་ ཐད་ཀར་དུ་ ཁོང་ར་ཚུ་གི་ ཡོངས་

འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ཚུ་ལས་ ཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན།

༡༢༧. མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཚུ་གིས་ རང་དབང་ཐོག་ལས་ གཞུང་གི་ལས་སྣ་ཚུ་ ཞིབ་འཚོལ་དང་ 

ཞིབ་དཔྱད་འབད་མི་ཚུ་གིས་ འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ གོམས་འདྲིས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་

བརྡ་དོན་ཚུ་ ནན་ཞིབ་ཁ་གསལ་ལུ་ ཕན་ཐབས་ ཡར་སེང་སོང་བཞིན་དུ་ཡོད།

༡༢༨. མི་སེར་ཚུ་ལས་ བརྡ་དོན་ཚུ་ གདོང་དང་གདོང་ཕྱད་ཐོག་ལས་དངོས་སུ་སྦེ་ ཡང་ན་ 

འཛོམས་འདུའི་ནང་གྲོས་བསྟུན་འབད་ཐོག་ ཡང་ན་ ཡིག་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ཡང་ན་ མི་

སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ཐོག་ལས་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཚུགས།

༡༢༩. བརྡོ་དོན་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་གང་རུང་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ འཐུས་མི་ཚུ་

གིས་ དཔྱད་མིན་འཐོར་གཏམ་ཚུ་ གཟབ་གཟབ་འབད་དགོཔ་དང་ བརྡ་བརྒྱུད་དང་ 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་  འབྱུང་ཁུངས་སྣ་

ཚོགས་ཚུ་ལས་ བརྡ་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ ཡང་ན་ ཐབས་ཤེས་གཞན་ཚུ་ འཚོལ་དགོ། 

ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་ཐོག་ལས་ བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ བརྡ་དོན་ཚུ་ བདེན་སྦོར་འབད་

དགོ།

 ༣༣
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ChaPter 5
asking QuestiOns

Effective Questioning

130. Crafting clear, precise questions to Government is essential 
for effective oversight.  Questions should be designed in a 
way that directs the respondent to address the matter at hand. 

131. Members should phrase their questions in language that 
can be easily understood by the public.  The most effective 
questions are often those that citizens themselves could ask 
if they had the chance. 

132. For Question Time, Members asking questions should 
consider alternatives for supplementary questions in advance 
to be prepared if the opportunity arises and a supplementary 
question is allowed. 

133. In conducting oversight of the Executive branch, Members 
can promote efficiency, better performance, and more 
effective government policies and services by asking 
questions that:  
a. Determine Executive compliance with legislative 

intent
b. Explore efficiencies in the conduct of government 

operations
c. Review program evaluation to determine effectiveness
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ལེའུ་༥ པ།

དྲི་བ་བཀོད་ནི།

དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་དྲི་བ་འདྲི་ནི།

༡༣༠. དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ནན་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཞུང་ལུ་དྲི་བ་འདྲི་ནི་ཚུ་ ཁ་གསལ་དང་ ཚད་

ལན་བཟོ་དགོཔ་ཁག་ཆེ། ལག་པར་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་  འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་ལུ་ 

ཐད་ཀར་དུ་ཕོགཔ་སྦེ་བཟོ་དགོ།

༡༣༡. འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ དྲི་བའི་སྐད་ཡིག་ཚུ་ མི་མང་གིས་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ ཧ་གོ་ཚུགས་

པའི་ ཚིག་སྦོར་ཚུ་ བཙུགས་དགོ། དྲི་བ་མང་ཤོས་ར་ གལ་སྲིད་མི་སེར་ཁོ་ར་ལུ་ གོ་

སྐབས་ཐོབ་པ་ཅིན་ ཁ་རའི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་བའི་ གོ་དོན་རོགས་ཚུགས་པའི་ཐོག་

ལུ་ དྲི་བ་བཀོད་ཚུགས་པའི་ དྲི་བ་ཚུ་བཟོ་དགོ། 

༡༣༢. དྲི་བའི་དུས་ཚོད་དེ་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ གོ་སྐབས་ཐོབ་པ་ཅིན་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་དྲི་བའི་གོ་

སྐབས་  སྔ་གོང་ལས་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་དྲི་བ་ཚུ་ ཐབས་

ཤེས་ཐོག་ལས་ ངོས་ལེན་འབད་དགོ། 

༡༣༣. ནན་ཞིབ་ཀྱི་ བཀོད་ཁྱབ་ཡན་ལག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ད་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ གཞུང་གི་

སྲིད་བྱུས་དང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ འཇོན་ཐངས་ཅན་དང་ བྱ་སྒོ་ལེགས་ཤོམ་ དེ་ལས་ དོན་

སྨིན་ཅན་ཡར་དྲགས་གཏང་ཐབས་ལུ་ གཤམ་གསལ་དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དགོ།

ཀ་ ཁྲིམས་བཟོའི་བོ་འདོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཀོད་ཁྱབ་ལག་ལེན་གཏན་གཏན་བཟོ་

དགོ།

ཁ་ གཞུང་གིས་བསྟར་སྤོད་འགོ་འདྲེན་སྐབས་ འཇོན་ཐངས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ 

དགོ།

ག་ འཇོན་ཐངས་གཏན་གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་རིམ་དབྱེ་དཔྱད་ བསྐྱར་ཞིབ་

འབད་དགོ།

 ༣༤
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d. Investigate suspected instances of poor administration, 
waste or fraud

e. Ensure value for money in the delivery of government 
services 

f. Seek information that can be useful in improving 
policy making, legislation or regulatory reform 

134. In formulating oversight questions regarding financial 
matters, the following questions might be useful: 
a. Did the institution in question complete all activities 

in the period?  If not, what factors and challenges 
prevented the full accomplishment of the plan?   

b. How was the spending divided among different 
categories such as goods, services and capital 
investments?

c. What is the spending pattern throughout the year?  Are 
there specific times where there is a higher level of 
spending than at other times?  Is this justified?

d. Were sufficient funds allocated to the institution in 
question to accomplish its functions?   

e. If the institution had a surplus at the end of the year, 
why was this the case?  Should the amount be reduced 
in the future?    

f. Members should become familiar with the principles 
of gender budgeting in order to examine how the 
proposed budget, initiatives and programs affect men 
and women differently.  More information is contained 
in the Gender and Inclusion section of this manual. 
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

ང་ བདག་སྐྱོང་སྐྱོ་དྲགས་དང་ འཕོ་ལྷག་ དེ་ལས་ རྫུས་བཟོའི་ དོགས་པ་ཡོད་པ་

ཅིན་ དཔྱད་ཞིབ་འབད་དགོ།

ཅ་ གཞུང་གི་ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤོད་འབདཝ་ད་ ཏི་རུ་གི་ རིན་ཐང་ཚུ་ ངེས་བརན་

བཟོ་དགོ།

ཆ་ སྲིད་བྱུས་དང་ ཁྲིམས་བཟོ་ དེ་ལས་ ལེགས་བཅོས་དང་ སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཟོ་

འབདཝ་ད་ ཁག་ཆེ་བའི་བརྡོ་དོན་ཚུ་འཚོལ་དགོ།

༡༣༤. ནན་ཞིབ་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་དྲི་བ་ཚུ་ བཟོ་བའི་སྐབས་ གཤམ་གསལ་དྲི་བ་ཚུ་ ཁག་ཆེ།

ཀ་ དོགས་པ་ཡོད་པའི་གཙུག་སྡེ་ལུ་ དུས་ཚོད་ཁར་ ལས་སྣ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ར་ མཇུག་

བསྡུ་ཡི་ག? མཇུག་མ་བསྡུ་བ་ཅིན་ འཆར་གཞི་གྲུབ་ད་ལུ་ ཐོགས་རྐྱེན་དང་

གདོང་ལེན་ག་ཅི་གིས་བྱུང་ཡི་ག? 

ཁ་ ཟད་འགྲོ་ཚུ་ ཅ་ཆས་དང་ ཞབས་ཏོག་ དེ་ལས་ འཆར་དངུལ་ལ་སོགས་པའི་

ལས་སྣ་སོ་སོ་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ཅི་ག? 

ག་ ལོ་འཁོར་གཅིག་ལུ་ ཟད་འགྲོའི་གནས་སྟངས་ ག་ཅི་ཨིན་ན? ནམ་རྒྱུན་གྱི་

དུས་ཚོད་མ་རྩིས་པའི་ དམིགས་བསལ་དུ་ དུས་ཚོད་འགོར་བའི་ ཁ་གསལ་

ཡོད་ག? དུས་ཚོད་འདི་ འོས་ཁུངས་ཅན་ཨིན་ན?

ང་ གཙུག་སྡེ་གིས་ ལཱ་འགན་ ཡོངས་སུ་འགྲུབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་ལངམ་སྦེ་ 

སྤོད་མི་ལུ་ དོགས་པ་?

ཅ་ གལ་སྲིད་ ལོ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ གཙུག་སྡེ་ལུ་ མ་དངུལ་ཐེབས་ལུས་པ་ཅིན་ 

ག་ཅི་སྦེ་ ཨིན་ན? མ་འོངས་པ་ལུ་ མ་དངུལ་ཕབ་དགོཔ་ཨིན་ན?

ཆ་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ གྲོས་གཞི་ཅན་གྱི་འཆར་དངུལ་དང་ འགོ་འདྲེན་ དེ་ལས་ 

ལས་རིམ་ཚུ་གིས་ ཕོ་དང་མོའི་ཁྱད་པར་ག་དེ་སྦེ་ འཇུགཔ་ཨིན་ན་ བརག་ཞིབ་

ཀྱི་དོན་ལུ་ ཕོ་མོའི་འཆར་དངུལ་བཟོ་ནིའི་གཞི་རྩ་དེ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་དགོ། 

ལག་དེབ་འདི་རྩིས་ཏེ་ ཕོ་མོའི་སྐོར་ལས་བརྡ་དོན་ཚུ་ མངམ་སྦེ་ཡོད།

 ༣༥
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When is a Question appropriate?

135. A question to a Minister or senior official may be appropriate 
when information already obtained does not tell the full story 
of the impact based on research or on the testimony from 
those affected.

136. Careful attention should be placed on obtaining as much 
information as possible before deciding to ask a question.  

137. Before preparing and undertaking oversight, it is important 
for members to carefully analyze the situation at hand.  In 
doing so, they should ask:
a. What law, regulation, policy or program is involved?
b. What are the relevant facts about the issue, problem or 

challenge?
c. What are the gaps, inconsistencies or differences of 

experiences faced by different groups?

rules to keep in Mind for Questioning

138. For members of the National Council:
a. Rules of Procedure of the National Council of Bhutan
b. Rules of the Committees of the National Council of 

Bhutan
c. Guidelines on the Question Time of National Council 

of Bhutan
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

འོས་ལན་གྱི་དྲི་བ་ནམ་དྲི་ནི་ཨིན་ན?

༡༣༥. བོན་པོ་དང་ འགོ་དཔོན་གོངམ་ཚུ་ལུ་ བརྡ་དོན་ཚུ་ ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ གནད་དོན་འདིའི་

ཐོག་ ཞིབ་འཚོལ་ ཡང་ན་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་གིས་ ཕན་གནོད་འབྱུང་མི་ཚུ་ ཁ་གསལ་

སྦེ་ མ་སྟོན་པ་ཅིན?

༡༣༦. དྲི་བ་མ་དྲིས་པའི་སྔ་གོང་ལུ་ བརྡ་དོན་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབདཝ་ད་  ག་དེ་དྲག་དྲགས་གཟབ་

གཟབ་སྦེ་ དཔྱད་དེ་དྲི་དགོ། 

༡༣༧. ནན་ཞིབ་ གྲ་སྒྲིག་དང་འགན་ལེན་མ་འབད་བའི་ སྔ་གོང་ལུ་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ལག་

པར་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ གཟབ་གཟབ་སྦེ་ དཔྱད་ཞིབ་འབད་དགོ། འདི་ཚུ་འབད་

ནིའི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དགོ།

ཀ་  འདི་གི་ནང་ ཁྲིམས་དང་ སྒྲིག་གཞི་ སྲིད་བྱུས་ ཡང་ན་ ལས་རིམ་ ག་ཅི་གིས་ 

འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ནི་ཨིན་ན་? 

ཁ་ གནད་དོན་དང་ དཀའ་ངལ་ དེ་ལས་ གདོང་ལེན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ འབྲེལ་

ཡོད་གནས་སྟངས་ངོ་མ་ ག་ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་?

ག་ སྡེ་ཚན་སོ་སོ་གིས་ ཉམས་མོང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཚོར་མི་དེ་ ཁྱད་པར་ ཡང་ན་ མ་

སྒྲིགཔ་ ཡང་ན་ མ་མཐུནམ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་?

སེམས་ཁར་བཞག་དགོ་པའི་ དྲི་བའི་ལམ་ལུགས་ཚུ།

༡༣༨. རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ།

ཀ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ བྱ་བའི་གནད་སྤོད།

ཁ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཆུང་གི་བཅའ་ཡིག།

ག་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ དྲི་བའི་སྐབས་ ལམ་སྟོན།

 ༣༦
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139. For members of the National Assembly:
a. Rules of Procedure of the National Assembly of Bhutan

140. By the all members, especially those of the Public Accounts 
Committee
a. Rules of Procedure of the Public Accounts Committee
b. Public Hearing Manual
c. Terms of References (ToRs) of Committees: The ToR 

of Committees of the NAB are specified in the Rules 
of Procedure of the NAB while those of the NCB are 
prepared as and when the Committees are formed. 

141. Some specific rules to remember for questions for Question 
Hour:
a. The questions should not contain imputations; 

epithets; defamatory statements; hypothetical matter; 
and proceedings in committee not yet reported to the 
House.

b. The question must be concise, brief and must not 
contain subjective statements or evaluations. 

c. A member who wants an oral reply to a question must 
write the words “for oral reply” on the notice of the 
question delivered to the Secretary General.  Otherwise, 
the question will be answered in writing. 

d. Members of the National Council must submit their 
questions 15 days in advance of the day of Question 
Time (5 days for review and processing by Secretary 
General and 10 days before question to be asked of 
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

༡༣༩. རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ།

ཀ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་བྱ་བའི་གནད་སྤོད།

༡༤༠. འཐུས་མི་ཡོངས་དང་ དམིགས་བསལ་དུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས།

ཀ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་བྱ་བའི་གནད་སྤོད།

ཁ་ མི་མང་སྙན་གསན་ལག་དེབ།

ག་ ཚོགས་ཆུ་ཚུ་གི་འགན་ཚད་: འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་ཆུང་གི་

འགན་ཚད་དེ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་བྱ་བའི་གནད་སྤོད་ནང་ 

གསལ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ད་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་དོན་ལུ་ 

ཚོགས་ཆུང་བཟོ་བའི་ནམ་དུས་ལུ་བཟོ་དགོ།

༡༤༡. དྲི་བཀོད་ལས་རིམ་སྐབས་ འདྲི་བ་དྲིཝ་ད་ དམིགས་བསལ་སེམས་ཁར་བཞག་དགོ་

པའི་ ལམ་ལུགས་ཚུ།

ཀ་ འདྲི་བ་ཚུ་ སྐྱོན་བཏགས་ནི་ མིང་གནས་འབོད་ནི་ དམའ་ཕབ་འབད་ནི་ རིག་

ཚོད་ཀྱི་གནད་དོན་ དེ་ལས་ ཚོགས་ཆུང་གི་བྱ་རིམ་ ཚོགས་ཁང་ནང་སྙན་ཞུ་མ་

འབད་མི༌ཚུ་ ཚུད་ནི་མི་འོང་།

ཁ་ བཅུད་བསྡུས་ དང་ མདོར་བསྡུས་ དེ་ལས་ སྒེར་གནད་ཀྱི་ཚིག་ ཡང་ན་ དབྱེ་

དཔྱད་ཀྱི་དྲི་བ་ཚུ་ མེདཔ་སྦེ་དགོ།

ག་ འཐུས་མི་གང་རུང་གིས་ ངག་ཐོག་ལས་ དྲི་བའི་ལན་སླབ་མི་ཚུ་ ཡོངས་ཁྱབ་

དྲུང་ཆེན་གྱི་ ཚོར་རོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ “ངག་ཐོག་དྲིས་ལན་” བྲིས་དགོ། དེ་

མེན་པ་ཅིན་ ལན་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལས་རང་རྐྱབ་དགོ།

ང་  རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གིས་ དྲི་བའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་ ཉིནམ་ ༡༥ གི་ཧེ་མར་ 

བཙུགས་དགོ་ (ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱིས་བསྐྱར་ཞིབ་དང་བྱ་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ 

ཉིནམ་ ༥ དང་ གཞུང་ལུ་དྲི་བ་མ་བཀོད་པའི་ཧེ་མར་ ཉིནམ་ ༡༠)། རྒྱལ་
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Government).  Members of the National Assembly 
should submit questions 48 hours in advance. 

e. In both the Houses, if the interpellator is not satisfied 
with the answer, he/she may, with the permission of 
the Speaker/Chairperson call for a debate in the House, 
in which the appropriate authority of the Government 
shall participate. 

gender equity, youth and vulnerable groups

142. When undertaking oversight, Members should at all times 
prioritize asking how government policies programs and 
services affect men, women, youth and vulnerable groups 
in different ways.  This will enable a rich analysis that can 
identify opportunities to ensure that Government programs 
and services provide equitable benefits to the maximum 
number of citizens.  It will also enable MPs to distinguish 
themselves as progressive and supportive of more inclusive 
impactful government programs and initiatives.  Some 
potential questions include:
a. When scrutinizing the budget, MPs can ask for 

explanations as to how proposed spending or programs 
affect men and women differently?  They can also 
ask how will the different impacts be measured and 
documented? Parliament should request more gender-
disaggregated statistics and information from the 
Executive to enable it to undertake a deeper engendered 
analysis of the impact of government policies, laws 
and actions.  If such information is not being collected 
systematically, consideration should be given to 
propose legislation to require it. 
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ དྲི་བ་ཚུ་ ཆུ་ཚོད་ ༤༨ ཀྱི་ སྔ་གོང་ལུ་ 

བཙུགས་དགོ།

ཅ་   ཚོགས་ཁང་གོང་འོག་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ གལ་སྲིད་ གྲོས་གཞིའི་ དྲིས་ལན་ལུ་ 

བསམ་པ་མ་རོགས་པ་ཅིན་ ཁོ་/མོ་གིས་ ཚོགས་ཁང་ ཡང་ན་ ཁྲི་འཛིན་ལས་ 

གནང་བ་ཞུ་ཐོག་ལས་ ཚོགས་ཁང་ནང་  གཞུང་གི་འོས་ལན་གྱི་དབང་འཛིན་ 

བཅའ་མར་གཏོགས་ཐོག་ལས་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ཆོག།

ཕོ་མོའི་འདྲ་མཉམ་དང་ ན་གཞོན་ དེ་ལས་ ཉེན་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན།

༡༤༢ ནན་ཞིབ་ཁས་བངས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ནམ་ར་ཨིན་རུང་ གཞུང་

གི་སྲིད་བྱུས་ལས་རིམ་དང་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་གིས་ ཕོ་མོ་ ན་གཞོན་ དེ་ལས་ ཉེན་ཅན་

གྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་སོ་སོ་ལུ་ ག་དེ་འབད་ ཕན་གནོད་བྱུངམ་ཨིན་ན་ གཙོ་རིམ་བཟུང་དགོ། 

འདི་གིས་ གཞུང་གི་ལས་རིམ་དང་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ མི་སེར་མང་ཤོས་ལུ་ ཁེ་ཕན་འདྲ་

མཉམ་ཐོབ་པའི་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་གོ་སྐབས་དང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་ ཁེ་ཕན་

སོམ་འབད་ཚུགས། དེ་གིས་མ་ཚད་ ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ གཞུང་གི་ལས་

རིམ་དང་འགོ་འདྲེན་ཚུ་ ཕན་གནོད་རྩིས་ཏེ་ ཡར་དྲག་ཅན་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཅན་ཚུ་ ཁྱད་

པར་ཕྱེ་ཚུགས།

ཀ་ འཆར་དངུལ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ 

ཟད་འགྲོའི་གྲོས་གཞི་ ཡང་ན་ ལས་རིམ་དེ་གིས་ ཕོ་དང་མོ་ལུ་ སོ་སོ་སྦེ་ ཕན་

ཐོགས་བྱུང་ལུགས་སྐོར་ ཁ་གསལ་དྲི་ཆོག།  དེ་གིས་མ་ཚད་ ཕན་གནོད་ཀྱི་

ཁྱད་པར་ ག་དེ་འབད་མཇལ་ནི་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་ནིའི་སྐོར་ལས་ཡང་ དྲི་

ཆོག།  སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་  གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་ ཁྲིམས་ དེ་ལས་ བསྟར་

སྤོད་ཀྱི་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་ཞིབ་གཏིང་ཟབ་སྦེ་ འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བའི་

གནས་སྡུད་དང་ བཀོད་ཁྱབ་ཚུ་ལས་ བརྡ་དོན་ཚུ་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་དགོ། 

གལ་སྲིད་འདི་བཟུམ་གྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་ རིམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ བསྡུ་ལེན་མ་

འབད་བ་ཅིན་ ཁྲིམས་བཟོ་ལུ་ དགོས་མཁོའི་སྐོར་ གྲོས་གཞི་བཙུགས་དགོ།
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b. All parliamentarians should become more familiar with 
the increasing attention paid to the promotion of gender 
equality through a deeper understanding of the work 
of and engagement with the National Commission for 
Women and Children (NCWC), the Policy Formulation 
Protocol, Gross National Happiness Commission 
Policy Screening Tool, and the Gender Focal Points 
initiative among others.   Knowledge of these efforts, 
policies and initiatives can assist parliament to better 
understand the issue and importance of gender equality 
and provide a framework for analysing government 
effectiveness in undertaking oversight. Engagement 
with civil society organizations is also important 
to gain important perspectives, learn from research 
undertaken and to gain valuable input as they prepare 
for oversight.  This will help MPs to formulate more 
effective questions that focus on key aspects of gender 
equality and inclusion. 

c. Members can ask questions about how the government 
is complying with its commitments under The United 
Nations Convention on the Elimination of all Forms 
of Discrimination Against Women (CEDAW) and 
ensure that parliament is playing a proactive role in 
the obligatory national reporting process, with special 
attention to tracking progress on recommendations 
emanating from the CEDAW reporting process. 

d. When carrying out oversight on an issue, policy or law, 
parliamentarians should be guided by the questions:  
What are the different roles of men and women, who 
has access to which resources, who has control over 
which resources and what cultural, legal and attitudinal 
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

ཁ་ སྤྱི་ཚོགས་འཐུས་མི་ཡོངས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོའི་ལྷན་ཚོགས་

དང་ སྲིད་བྱུས་སྒྲིག་བཀོད་གནད་སྤོད་  རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་

འཛོམས་ལ་སོགས་པའི་ ཕོ་མོའི་གནད་དོན་སྐོར་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ལས་སྡེ་

ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གཏིང་ཟབ་སྦེ་ ལཱ་འབད་དེ་ ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་གྱི་ ཡར་

འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ གོམས་འདྲིས་ མང་སུ་སྦེ་བཟོ་དགོ། འབད་བརྩོན་དང་སྲིད་

བྱུས་ དེ་ལས་ འགོ་འདྲེན་འདི་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ ཕོ་མོ་འདྲ་

མཉམ་གྱི་ གནད་དོན་དང་ཁག་ཆེ་ཧིང་སྐོར་ ཧ་གོ་ནི་ལུ་ ཕན་གྲོགས་ ཤེས་

རོགས་བྱུང་ཐོག་ལས་ གཞུང་གིས་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་འགན་ལེན་དེ་ དོན་སྨིན་ཐོག་

ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་གཞི་བཀོད་བྱིནམ་ཨིན། ཁག་ཆེ་བའི་མཐོང་ཚུལ་ཚུ་ 

ཐོབ་ཐབས་དང་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་མི་ཤེོས་ནི་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཕན་

ཐོགས་པའི་ནང་འདེབས་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་   མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་དང་གཅིག་

ཁར་ ལཱ་འབད་ནི་དེ་ཁག་ཆེ། འདི་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ ཕོ་མོའི་འདྲ་

མཉམ་དང་རྩིས་མཐོང་ གཙོ་བོ་བཟུང་སྟེ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་དྲིབ་བཟོ་ནི་ལུ་ ཕན་

གྲོགས་འབད་འོང་།

ག་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ གཞུང་གིས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨམ་སྲུ་ཉེས་སྤོད་རྩ་བསྐྲད་ཆིངས་

ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བསྟར་སྤོད་ག་དེ་སྦེ་འབད་དོ་ག་སྐོར་ལས་ དྲི་བ་བཀོད་

ཚུགས་ནི་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨམ་སྲུ་ཉེས་སྤོད་རྩ་བསྐྲད་ཆིངས་ཡིག་བྱ་རིམ་སྙན་ཞུ་

ལས་  རྒྱབ་སྣོན་ངོ་སྦོར་བྱུང་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ འགན་ཁག་འཁྲི་བའི་ 

རྒྱལ་ཡོངས་སྙན་ཞུ་བྱ་རིམ་དེ་ འབྲེལ་འཛིན་ལཱ་འགན་ ངེས་བདེན་བཟོ་ནི།

ང་ གནད༌དོན༌དང་ སྲིད༌བྱུས༌ ཡང༌ན་ ཁྲིམས་གང༌རུང༌ལུ་ ནན་ཞིབ་

འབག༌པའི༌སྐབས་ འཐུས་མི་ཚུ་ དྲི༌བ༌གིས་ ལམ༌སྟོན༌འབད༌དགོ་ ཕོ༌དང༌མོའི 

ལཱ༌འགན༌གྱི༌ཁྱད༌པར༌ག༌ཅི༌ཨིན༌ན? ག༌གིས་ ཐོན༌ཁུངས༌ག༌བཟུམ༌ལུ་གོ་

སྐབས་ཡོད་ག? ག་ལུ་ ཐོན་ཁུངས་ག་ཅི་ལུ་ དབང་ཚད་ཡོད་ག? གནས་

སྟངས་དང་ ལམ་སོལ་ ཁྲིམས་ལུགས་ དེ་ལས་ བསམ་སྤོད་ག་བཟུམ་གྱིས་ 
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factors are influencing the situation?  This may enable 
parliament to suggest gender considerations that may 
be needed to address gaps and ensure success.  

143. By highlighting issues of inclusion in the conduct of 
oversight, MPs will be supporting the implementation of 
the Strategic Development Plan of the National Assembly 
which articulates that Parliament is committed to ensuring 
“Strategies will be developed on main streaming gender 
during the legislative process and when undertaking 
oversight.” 

linking sustainable Development goals (sDgs) to 
Oversight activities

144. Bhutan has integrated the Sustainable Development Goals 
of the United Nations Development Program into its 5-year 
planning process.  

145. The SDGs are closely aligned with the goals articulated in 
the Gross National Happiness Index. 

146. The leadership of Parliament has underscored that Parliament 
will play a key role in overseeing the implementation of the 
SDGs. Parliament can contribute to the success of the SDGs 
by:
a. Legislating an enabling environment for SDG 

implementation that is pro-poor, gender sensitive and 
human rights-based.
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

དབང་དུ་ཐལ་ཡོད་ག? འདི་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཁྱད་པར་དང་དེའི་གྲུབ་འབྲས་

ངེས་བདེན་བཟོ་དགོ་མི་ཚུ་ལུ་ ཕོ་མོའི་བསམ་ཞིབ་འབད་ནིའི་ བསམ་འཆར་

བཀོད་ཆོག།

༡༤༣. ནན་ཞིབ་ཀྱི་འགོ་འདྲེན་ཚུ་ གལ་ཅན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་རྩིས་པའི་ “ཁྲིམས་བཟོ་བྱ་རིམ་

སྐབས་དང་ནན་ཞིབ་འགན་ལེན་འབད་བའི་སྐབས་ ཕོ་མོའི་གཅིག་སྒྲིལ་གུ་ ཐབས་བྱུས་

བཟོ་དགོ་” ཟེར་མི་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ ངེས་བདེན་ཁ་གསལ་སྟོན་ནི་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་འདུའི་ གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་ཐབས་བྱུས་བསྟར་སྤོད་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚུ་

གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི།

ནན་ཞིབ་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ ཡུན་བརན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་
འཐབ་ཐངས།

༡༤༤ འབྲུག་གིས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བྱ་རིམ་ནང་ ཡུན་བརན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་དེ་ 

རྒྱལ་སྤྱི་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་དང་ གཅིག་སྒྲིལ་བཟོ་ཡི། 

༡༤༥. ཡུན་བརན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ ཀ་

རགས་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་ དམིགས་ཕུལ་དང་ ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ཡོད།

༡༤༦. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་  ཡུན་བརན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ བསྟར་སྤོད་འབདཝ་ད་ ལཱ་

འགན་གྱི་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་མི་ གཙོ་ཅན་འབད་ནི་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ གཙོ་ཤུགས་

བཏོན་ནི་ཨིན། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ ཡུན་བརན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ལུ་ གྲུབ་འབྲས་

ཅན་གྱི་ ཕན་གྲོགས་འབད་ཚུགས།

ཀ་ ཁྲིམས་བཟོ་ཐོག་ལས་ སྤང་ཀ་དང་ ཕོ་མོ་དབྱེ་བའི་ཚོར་སྣང་ དེ་ལས་ འགྲོ་བ་

མིའི་དབང་ཆ་ གཞི་རྟེན་བཞག་ཐོག་ལས་ ཡུན་བརན་གོང་འཕེལ་དམིགས་

ཡུལ་བསྟར་སྤོད་གནས་སྟངས་བཟོ་ཐོག་ལས།

 ༤༠
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b. Overseeing and monitoring Bhutan’s progress towards 
achieving the SDGs through oversight activities.

c. Managing national financial resources for implementing 
SDGs.

d. Ensuring that SDG planning and monitoring involves 
a wide range of stakeholders.

e. Promoting and using data for measuring and monitoring 
SDG progress

taking inspiration from the gross national happiness 
index

147. Members may wish to reflect on the four pillars of the GNHI 
when examining the effectiveness of government policies 
during oversight activities.  These are:
a. Environmental Conservation
b. Good Governance
c. Preservation and Promotion of Culture
d. Sustainable & Equitable Socio-Economic Development

148. In addition, the nine domains of the GNHI can also serve as 
important reference points to consider:
a.     Living standards
b.     Education
c.     Health

 41



སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

ཁ་ འབྲུག་གི་ ཡུན་བརན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ མདུན་

བསྐྱོན་འབད་བའི་སྐབས་  ནན་ཞིབ་ཀྱི་ལས་སྣ་བརྒྱུད་དེ་ བཀོད་རྒྱ་དང་ནན་

ཞིབ་འབད་ཐོག་ལས།

ག་ ཡུན་བརན་གོང་ཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་འབྲེལ་ཐོན་

བསྐྱེད་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཐོག་ལས།

ང་ ཡུན་བརན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་ འཆར་གཞི་དང་ནན་ཞིབ་ཀྱིས་ ཁེ་

རྒུད་ཡོད་མི་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ གྲལ་གཏོགས་ ངེས་བདེན་བཟོ་ཐོག་ལས།

ཅ་ ཡུན་བརན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་མདུན་བསྐྱོད་ མཇལ་ནི་དང་ནན་ཞིབ་

ཀྱི་དོན་ལུ་ གོང་འཕེལ་དང་གནད་སྡུད་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས།

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ཀ་རགས་ལས་ ཀུན་སློང་བཟང་པོ་ཚུ་ ལག་
ལེན་འཐབ་ནི།

༡༤༧. ནན་ཞིབ་ཀྱི་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་དོན་སྨིན་ཅན་བརན་དཔྱད་ ལས་སྣ་འབད་བའི་སྐབས་ 

འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ཀ་ཆེན་བཞི་ བསམ་ཞིབ་

འབད་ཆོག། འདི་ཚུ་:

ཀ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་།

ཁ་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལན།

ག་ ལམ་སོལ་མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ཡར་འཕེལ།

ང་ ཡུན་བརན་དང་མི་སྡེ་དཔལ་འབོྱར་གོང་འཕེལ་ འདྲ་མཉམ།

༡༤༨. དེའི་ཁ་སྐོང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ནང་དོན་དགུ་གིས་ཡང་  ཆ་

བཞག་སའི་ཁུངས་གཏུགས་གལ་ཅན་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

ཀ་ འཚོ་བའི་གནས་ཚད།

ཁ་ ཤེས་རིག།

ག་ གསོ་བ་འཕོད་བསྟེན།

 ༤༡
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d.     Environment
e.     Community Vitality
f.     Time-use
g.     Psychological well-being
h.     Good Governance
i.     Cultural resilience and promotion

Media, Public relations and Oversight

149. Proactive media relations by the Parliament and its Members 
can promote a better understanding of the importance of 
the oversight function and also enable the public to see the 
Parliament and government at work.  It can also generate 
deeper public understanding of the democratic process and 
the importance of its institutions.

role of secretariat in media relations

150. 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 oversight.  

151. In addition, when oversight is exercised by Parliament, the 
Secretariat can prepare news releases, press conferences 
and press briefings to enable the leadership of Parliament, 
its committees and members to communicate the details 
of the oversight activities to promote a culture of openness 
and transparency in its functions and to enable the public to 
better appreciate the impact of Parliament’s work.
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

ང་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས།

ཅ་ མི་སྡེའི་ནུས་ཤུགས།

ཆ་ དུས་ཚོད་ལག་ལེན།

ཇ་ སེམས་ཁམས་བདེ་སྐྱིད།

ཉ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལན།

ཏ་ ལམ་སོལ་མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ཡར་འཕེལ།

བརྡ་བརྒྱུད་དང་ མི་མང་འབྲེལ་འཐབ་ དེ་ལས་ ནན་ཞིབ།

༡༤༩. སྤྱི་ཚོགས་དང་དེའི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཐོག་ལས་ ཁག་

ཆེ་བའི་ནན་ཞིབ་ཀྱི་ལཱ་འགན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ཧ་གོ་ནི་ལུ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས།  

དེ་གིས་མ་ཚད་ མི་དམངས་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་དང་ གཞུང་གི་ཕྱག་ལཱ་གནང་ས་མཐོང་

ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ མི་དམངས་ཀྱིས་ དམངས་གཙོའི་བྱ་རིམ་དང་ 

གཙུག་སྡེའི་ཁག་ཆེ་ཧིང་ཚུ་ གཏིང་ཟབ་སྦེ་ ཧ་གོ་ནི་ལུ་ གྲོགས་བསྐྱེད་འབད་ཚུགས།

བརྡ་བརྒྱུད་འབྲེལ་མཐུན་ནང་ དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་འགན།

༡༥༠. སྤྱི་ཚོགས་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་ ནན་ཞིབ་སྐོར་ལས་ བྱ་བའི་གནད་སྤོད་གུ་ བསླབ་

སྟོན་དང་སྦོང་བརྡར་གོང་འཕེལ་བཏང་ཐོག་ལས་ བརྡ་བརྒྱུད་དང་གཅིག་ཁར་ བརྡ་དོན་

ཚུ་ བརྗེ་སོར་འབད་ནི་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།

༡༥༡. དེའི་ཁ་སྐོང་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ ནན་ཞིབ་ལག་ལེན་འཐབ་ད་ དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་ 

ཁོང་གི་ལས་སྣ་ཚུ་ དྲང་བདེན་དང་དྭངས་གསལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ ཡར་འཕེལ་གཏང་ནི་

གི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་དང་ དེའི་ཚོགས་ཆུང་དང་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ནན་ཞིབ་

ཀྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ ཁ་གསལ་སྦེ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཚུགས་ནི་དང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་ 

མི་དམངས་ ངལ་རངས་འབྱུང་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གནས་ཚུལ་གསར་སྟོན་དང་ གནས་

ཚུལ་ཞལ་འཛོམས་ དེ་ལས་ གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཆོག།

 ༤༢
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individual members and media outreach

152. When members undertake oversight activities through 
a personal initiative (raising a question in the House or 
in committee), they may wish to publicise this through 
traditional and social media.  This can be done via a short 
news release, arranging for an interview, sending a copy of 
the relevant question or intervention.  

153. To prepare for this, every member should establish professional 
relationships with journalists that are interested in the 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. 

Committees and Media Outreach

154. Committee staff may also prepare news releases, arrange 
interviews or post pictures, videos and transcripts of 
relevant oversight activities on the Parliamentary website 
or social media accounts or provide these directly to media 
representatives or relevant organizations.  

155. The Committee Chairperson or members of committees 
may wish to undertake periodic briefings or interviews with 
media to keep them apprised of their oversight work.  
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

འཐུས་མི་རང་རྐྱང་དང་བརྡ་བརྒྱུད་ཁྱབ་ཚད།

༡༥༢. འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ནན་ཞིབ་ལས་སྣ་ཚུ་ སྒེར་དོན་ཐོག་ལས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་

སྐབས་(ཚོགས་ཁང་ ཡང་ན་ ཚོགས་ཆུང་ནང་དྲི་བ་དྲིས་པའི་སྐབས་) ཁོང་ཚུ་གིས་ རང་

ལུགས་དང་མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་བརྒྱུད་དེ་ མི་དམངས་ལུ་ གསལ་བཤད་འབད་ཆོག། འདི་ 

དུས་ཐུང་གི་གནས་ཚུལ་གསར་སྟོན་དང་ ཡང་ན་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་གྲ་སྒྲིག་ ཡང་ན་ 

འབྲེལ་ཡོད་དྲི་བ་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་གཏང་དགོ།

༡༥༣. འདི་གི་དོན་ལུ་གྲ་སྒྲིག་དེ་ འཐུས་མི་ཆ་མཉམ་གྱིས་ གནད་དོན་དེ་ལུ་དང་འདོད་ཡོད་མི་ 

གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱད་རིག་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་བ་གཞི་བཙུགས་

འབད་དགོ། གནས་ཚུལ་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་གནས་ཚད་དང་ འདེམས་ཁོངས་གནས་ཚད་

ཀྱི་ འབྲེལ་ཡོད་བརྡ་བརྒྱུད་འཐུས་མི་ཚུའི་ ངོ་མིང་ འབྲེལ་འཐབ་བརྡ་དོན་ གནས་ཚུལ་

བཙུགས་ནིའི་དུས་ཚོད་མཇུག་ དེ་ལས་ གནས་ཚུལ་དུས་མཐུན་ལྷོད་ནི་གི་ གདམ་ཁའི་ 

སྒྲིག་བཀོད་བཟོ་ནི་ཡང་ གལ་ཆེ།

ཚོགས་ཆུང་ཚུ་དང་བརྡ་བརྒྱུད་ཁྱབ་ཚད།

༡༥༤. ཚོགས་ཆུང་ལས་བྱེདཔ་གིས་ཡང་ འབྲེལ་ཡོད་ནན་ཞིབ་ལས་སྣ་ཚུ་ གནས་ཚུལ་གསར་

སྟོན་དང་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ལས་རིམ་ ཡང་ན་ པར་དང་འགུལ་པར་ དེ་ལས་ ཡིག་

བྲིས་ཚུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ ཡང་ན་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་བཙུགས་ཆོག་

ནི་དང་ ཡང་ན་ ཐད་ཀར་དུ་ བརྡ་བརྒྱུད་ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཚོགས་ཚུ་ 

བྱིན་ཆོག།

༡༥༥. ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་ ཡང་ན་ ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་གི་ནན་ཞིབ་ལཱ་ཚུ་ 

སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྡ་བརྒྱུད་དང་གཅིག་ཁར་ འཕལ་འཕལ་ར་ བསླབ་སྟོན་

དང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཆོག།

 ༤༣
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increasing Public awareness of and Participation in the 
Work of Parliament

156. Through the publication and wide dissemination of the 
calendar of Parliament and detailed information on how 
members of the public may engage with the institution can 
encourage wider public participation in the work of the 
legislature.  This can be accomplished though initiatives 
such as the E-Parliament and through social media. 

Public information material on oversight function of 
legislature

157. Parliament can play an important role in developing public 
education materials to help explain the important work of the 
legislature to the general public, civil society organizations 
and the media as well as members of the bureaucracy who 
may interact with Parliament. 

158. Through partnerships with educational institutions, local 
governments and civil society organizations, this information 
can be effectively disseminated to wider audiences and build 
awareness of and confidence in the work of the legislature.

Website for input and questions 

159. Parliament has demonstrated great openness by inviting 
the public to comment on legislation that is before the 
House for review.  To increase opportunities for interaction, 
consideration should be given to enabling the public to 
suggest potential oversight questions for consideration by 
Members of Parliament and committees.  
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལཱ་ནང་ མི་དམངས་ཀྱི་གོ་རོགས་དང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ཡར་སེང་།

༡༥༦. ཁྲིམས་བཟོ་ཚོགས་པའི་ནང་ལཱ་འབདཝ་ད་ མི་དམངས་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ བཅའ་མར་གཏོགས་

ནི་གི་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ཐབས་ལུ་ མི་དམངས་ཚུ་ གཙུག་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ 

འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ལཱ་ག་དེ་སྦེ་ འབད་ནི་ཨིན་ནའི་སྐོར་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཟླ་ཐོ་དང་བརྡ་དོན་

ཁ་གསལ་ཚུ་ དཔེ་སྐྲུན་བརྒྱུད་དེ་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ ཁྱབ་སྤེལ་གཏང་ཆོག། འདི་ ཡོངས་

འབྲེལ་ཐོག་གི་སྤྱི་ཚོགས་དང་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ཐོག་བཏུབ་ཨིན།

ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་སྡེའི་ ནན་ཞིབ་བྱ་སྒོའི་ཐད་ མི་དམངས་བརྡ་དོན་རྒྱུ་ཆས།

༡༥༧. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་སྡེའི་ཁག་ཆེ་བའི་ལཱ་ཚུ་ སྤྱི་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་

མི་ སྤྱིར་བཏང་མི་དམངས་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ བརྡ་བརྒྱུད་ དེ་ལས་ རིམ་ལན་སྲིད་

གཞུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ གལ་ཅན་གྱི་ལཱ་འགན་ཚུ་ མི་དམངས་ཤེས་ཡོན་གོང་འཕེལ་

གྱི་ལཱ་འབད་དགོ།

༡༥༨. ཤེས་རིག་གཙུག་སྡེ་དང་ ས་གནས་གཞུང་ དེ་ལས་ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ 

མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་སྡེ་གི་ ལཱ་ཚུའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་

ཐོག་ལས་ རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ མཐོང་ཚུགས་ནི་དང་ གོ་རོགས་སྤེལ་དགོ།

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་ནི་དང་དྲི་བ།

༡༥༩. ཚོགས་ཁང་ནང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ལྷོད་མི་ ཁྲིམས་བཟོ་ཚུ་ མི་དམངས་ཀྱི་ 

བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ དངས་གསལ་སོམ་སྦེ་ གསལ་སྟོན་

འབད་དེ་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་དང་ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི་གིས་ ངོ་སྦོར་འབདཝ་ད་ལུ་ འབྲེལ་

འཐབ་དང་ ངོ་སྦོར་གི་གོ་སྐབས་ ཡར་སེང་གི་དོན་ལུ་ མི་དམངས་ཚུ་གིས་ ནུས་ཤུགས་

ཅན་གྱི་བསམ་འཆར་བཀོད་ཚུགས།

 ༤༤
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social Media in bhutan

160. The use of social media in Bhutan is rapidly increasing. 
Bhutanese people from all walks of life, regardless of age, 
gender or profession, are using social media both as a means 
of communication as well as to get/share information.  
Networking and sharing information via social media is easy, 
fast and cheap.  It can significantly narrow the gap between 
citizens and elected officials if used strategically. 

161. People share and receive information as individuals and part 
of groups instantly via social media like Facebook, WeChat, 
WhatsApp, Twitter, etc. 

162. Networking, especially with the electorate, and showcasing 
the activities of Parliament and members helps to keep 
citizens informed and engaged in its work. This can be 
expected to:
a. Enhance people’s understanding of roles and 

responsibilities of the Parliament and its MPs.
b. Promote accountability and transparency.
c. Enhance people’s participation in decision-making.
d. Contribute to building a dynamic of democratic 

governance. 

163. In addition to its website, the Parliament should endeavour to 
maintain active social media accounts so that it can provide 
information in formats that are more accessible to larger 
segments of the population.  
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འབྲུག་གི་མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད།

༡༦༠. འབྲུག་ལུ་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ལག་ལེན་དེ་ མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་ ཡར་སེང་འགྱོ་བའི་བསྒང་

ཡོད། ལོ་ན་དང་ ཕོ་མོ་ ཡང་ན་ ཁྱད་རིག་ལུ་མ་བལྟས་པར་ འབྲུག་གི་མི་ ཆ་མཉམ་

གྱིས་ར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་དང་ བརྡ་དོན་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་སྡེ་བརྡ་

བརྒྱུད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།  མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་དང་ 

བརྡ་དོན་འཐོབ་ནི་དེ་ འཇམ་ཤོས་དང་ མགྱོགས་ཤོས་ དེ་ལས་ ཁེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། 

གལ་སྲིད་ ཐབས་བྱུས་དང་ལནམ་སྦེ་ བརྡ་བརྒྱུད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་  མི་སེར་

དང་བཙག་འཐུ་ལས་གྲུབ་པའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་བར་ནའི་ ས་སྟོང་དེ་ མར་ཕབ་ཆེ་དྲགས་

སྦེ་ འབད་ཚུགས།

༡༦༡. མི་མང་གིས་ ཕེསི་བཱུག་དང་ ཝི་ཅཱཊ་ ཝཊསི་ཨེཔ་ ཊིཝི་ཊར་ལ་སོགས་པའི་ མི་སྡེ་བརྡ་

བརྒྱུད་ཚུ་ནང་ ངོ་རྐྱང་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་ཐོག་ལས་ བརྡ་དོན་ཚུ་ སྤོད་ལེན་འབདཝ་ཨིན།

༡༦༢. དམིགས་བསལ་ ཚོགས་རྒྱན་སྡེ་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་དང་ སྤྱི་

ཚོགས་དང་འཐུས་མི་ཚུ་གི་ ལས་སྣ་ཚུ་ འགྲེམ་སྟོན་ ཐོག་ལས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་བརྡ་དོན་

སྤོད་དེ་ དེའི་ལཱ་འབད་དེ་བཞག་ནི། འདི་གི་རེ་འདོད་ཡང་: 

ཀ་ སྤྱི་ཚོགས་དང་འཐུས་མི་ཚུ་གི་ འགན་ཁག་ཚུ་ མི་དམངས་ཀྱི་ ཧ་གོ་ནི་ལུ་ 

ཡར་སེང་ནི།

ཁ་ འགན་འཁྲི་དང་དྭངས་གསལ་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི།

ག་ གྲོས་ཐག་གཅོད་ནི་ནང་ མི་དམངས་གྲལ་གཏོགས་ཡར་སེང་འབད་ནི།

ང་ དམངས་གཙོའི་གཞུང་སྐྱོང་ལུ་ ནུས་ཤུགས་ཅན་ཐོག་ བཟོ་ནི་ལུ་ ཕན་གྲོགས་

འབད་ནི།

༡༦༣. མི་རློབས་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ བརྡ་དོན་མང་སུ་ ལྷོད་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ ཡོངས་

འབྲེལ་འཆར་སྒོ་གི་མ་དོ་བར་  མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ཡང་ ནུས་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ རྒྱུན་

སྐྱོང་འབད་དགོ།

 ༤༥
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164. Members should use social media to connect and interact with 
the electorate, and keep them informed of his/her activities 
as an MP by providing periodic briefs, photos and video 
clips on issues of wider interest, especially those legislation, 
policies and programs that are of interest to and/or affects the 
lives of citizens.  

 
ChaPter 6

seCretarial suPPOrt FOr Oversight 
in bhutan

the secretariats of the Parliament

165. 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.

166. 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.  

167. 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.  
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༡༦༤. འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་མི་ཆ་མཉམ་དང་གཅིག་ཁར་ སྤྱི་ཚོགས་འཐུས་མི་

ཚུ་གིས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཕན་གནོད་བྱུང་མི་ དང་འདོད་ཁྱབ་ཆེཝ་སྦེ་ ཁོ་/མོའི་ དུས་

མཐུན་གྱི་ གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་དང་ པར་ འགུལ་བརྙན་ཚུ་ བཙུགས་དགོཔ་ད་ 

དམིགས་བསལ་གྱི་ ཁྲིམས་བཟོ་དང་ སྲིད་བྱུས་ དེ་ལས་ ལས་རིམ་ཚུ་བཙུགས་ཐོག་

ལས་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཏེ་ར་ བཞག་དགོ། 

ལེའུ་༦ པ།

འབྲུག་ལུ་ནན་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར།

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་།

༡༦༥. ཚོགས་ཁང་རེ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ བསྐོས་མི་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་

ཆེན་གྱི་ དབུ་ཁྲིད་འབད་དེ་ བདག་སྐྱོང་གི་ ལས་གཡོག་ཆ་ཚང་ཡོད། 

༡༦༦. དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་ འགན་ཁུར་ངོ་མ་ར་ ཚོགས་ཁང་དང་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱི་ལཱ་འགན་ཚུ་ འཇོན་ཐངས་ཅན་དང་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ འབད་ཚུགས་ནིའི་

དོན་ལུ་ དུས་མཐུན་དང་ མཁོ་ཚད་ལནམ་སྦེ་ གྲོགས་རམ་བྱིན་ནི།

༡༦༧. 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། 

 ༤༦
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168. The Secretariat is committed to support the House and its 
Members by putting proper mechanisms in place to expand 
the oversight function to include oversight of the impact, 
effectiveness of implementation of policies and legislation.

169. The Secretariat supports the Members by:
a. Helping the Members to liaise with organisations 

outside Parliament by following up on Committees’/
Members’ requests for information, meetings and any 
other official matters;

b. Providing information, professional advice and 
research support to carry out their their legislative, 
oversight and representational responsibilities.

c. Providing staff support to committees to assist in the 
management of legislation;

d. Documenting proceedings of various meetings;   
e. Preparing correspondence, committee reports and 

official communications of committees;
f. Translating, editing, proofreading and coordinating 

printing, distribution and archival of minutes or 
transcript of committee proceedings and meetings; and

g. Providing other printing and publishing services.

170. The Secretariat may request other organisations to appoint 
Focal Points/Persons within their own organisation to attend 
to the Parliaments requests for information or any other 
support to conduct its oversight function.
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

༡༦༨. དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་ ཚོགས་ཁང་དང་ དེའི་འཐུས་མི་ཚུ་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་ཕན་གནོད་དང་ 

སྲིད་བྱུས་དང་ཁྲིམས་བཟོ་ བསྟར་སྤོད་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཐོག་རྩིས་ཏེ་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ 

རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ ཐབས་རིག་ཚུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི།

༡༦༩. དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་གཤམ་གསལ་དོན་ཚན་ཐོག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི།

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་ རྟིང་

བདའ་སྟེ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབད་ནི།

ཁ་ ཁྲིམས་བཟོ་དང་ ནན་ཞིབ་ དེ་ལས་ སྐུ་ཚབ་ཀྱི་ འགན་ཁུར་འབག་ནིའི་དོན་

ལུ་ བརྡ་དོན་བྱིན་ནི་དང་ ཁྱད་རིག་གི་བསླབ་སྟོན་ དེ་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་

རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི། 

ག་ ཁྲིམས་བཟོ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་པའི་སྐབས་ ཚོགས་ཆུང་ལུ་ ལས་བྱེདཔ་གི་

གྲོགས་རམ་བྱིན་ནི།

ང་ ཞལ་འཛོམས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ ཡིག་ཆ་བཞག་ནི། 

ཅ་ ཚོགས་ཆུང་ཚུ་གི་ ཡིག་འབྲེལ་དང་ ཚོགས་ཆུང་སྙན་ཞུ་ དེ་ལས་ གཞུང་

འབྲེལ་བརྡ་སྤོད་ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི།

ཆ་ ཚོགས་ཆུང་གི་བྱ་སྒོ་དང་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ སྐད་སྒྱུར་དང་ ཞུན་དག་ དག་

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།

ཇ་ པར་སྐྲུན་དང་དཔེ་སྐྲུན་ཞབས་ཏོག་གཞན་ཚུ་བྱིན་ནི།

༡༧༠. 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་ གཙོ་ཅན་/མི་གཙོ་བོ་ བསྐོ་བཞག་ནི་དོན་ལས་ ཞུ་བསྐུལ་

འབད་ཆོག།
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171. Each Member of Parliament has also been assigned an 
Assistant Research Officer to provide support for research 
and administrative issues related to Parliamentary duties.  

172. The Secretariat may request Local Governments, Dzongkhag 
Administration in particular, to appoint Focal Persons to assist 
the Members during their constituency visits. Whenever a 
Member wishes to make a constituency visit and/or conduct 
public meetings in his/her constituency, the Member shares 
a copy of his/her tour/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 
ensures that the people in the Member’s constituency are 
well informed about the Member’s program so that they are 
able to prepare and attend.    

Secretariat Staff Support

173. 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 meetings with other stakeholders 
outside the Parliament, and make informed decisions.

174. The above responsibilities require Committees/Members to 
often conduct desk and as well as field research, which in 
turn demands additional support to assist the Members to 
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

༡༧༡. 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། 

༡༧༢. དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ འདེབས་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་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་ལས་བྱེད་རྒྱབ་སྐྱོར།

༡༧༣. ཚོགས་ཆུང་དང་ འཐུས་མི་ག་ར་གིས་  སྤྱི་ཚོགས་དང་ ཚོགས་འདུ་ མང་ཚོགས་ 

ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ གྲོས་བསྡུར་ཡོངས་རོགས་དང་ ཡང་ན་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་

ཁར་ ཁེ་རྒུད་འཆང་མི་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ ཞལ་འཛོམས་གནངམ་ད་ དོན་དང་

མཐུནམ་སྦེ་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ གྲོས་ཆོད་ཚུ་ བརྡ་དོན་འབད་དགོ།

༡༧༤. གོང་གསལ་ཕྱག་འགན་ཚུ་ ཚོགས་ཆུང་/འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཡིག་ཚང་ནང་དང་ ཡང་ན་ 

ས་ཁོངས་ལུ་སོང་སྟེ་ ཞིབ་འཚོལ་ འཕལ་འཕལ་ར་འབད་དགོ། འཇོན་ཐངས་ཅན་ཐོག་

ལས་ བརྡ་དོན་ཚུ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབད་མི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ ཁ་སྐོང་དགོཔ་
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obtain the required information as efficiently as possible. 
This are more conveniently done:
a. Firstly through or with the help of the Committee 

Secretaries 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.    

175. The Committee Section of the Legislative and Procedural 
Division provides the Committee Secretaries to the 
committees.

176. The Human Resource Section of the Secretariat Services 
Division recruits and appoints Assistant Research Officers to 
each Member.  

 
ChaPter 7

Oversight in the ParliaMent OF 
bhutan

Oversight tools and their applications

177. The Parliament of Bhutan has at its disposal a variety of 
tools to exercise its constitutional mandate of overseeing 
the performance of the Government. The tools and their 
usage are briefly articulated in this chapter.  It is important to 
consult the National Assembly and National Council Acts as 
well as the respective Rules of Procedure of each House for 
definitive rules on these procedures. 
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ཨིན། འདི་ཚུ་ གཤམ་གསལ་གནད་དོན་ཐོག་ལས་ བྱ་སྟབས་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།

༡༧༥. ཁྲིམས་བཟོ་དང་བྱ་རིམ་སྡེ་ཚན་གྱི་ ཚོགས་ཆུང་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཚོགས་ཆུང་དྲུང་ཆེན་ཚུ་ 

མཁོ་སྤོད་འབདཝ་ཨིན།

༡༧༦. དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་གི་ མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འཐུས་མི་རེ་ལུ་ ཞིབ་

འཚོལ་ལས་རོགས་འགོ་དཔོན་རེ་ གསར་བཙུགས་དང་ བསྐོ་བཞག་འབད་ནི་ཨིན།

ལེའུ་༧ པ།

འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ནན་ཞིབ།

ནན་ཞིབ་ཀྱི་ལག་ཆས་དང་ལག་ལེན།

༡༧༧ གཞུང་གི་བྱ་སྒོ་ལུ་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་འགན་དབང་བཀོད་རྒྱ་ བསྟར་སྤོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ 

འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ ལག་ཆས་སྣ་ཚོགས་ མཁོ་སྤོད་འབད་དེ་ཡོད། ལག་ཆས་དང་

དེའི་ལག་ལེན་ཚུ་ ལེའུ་འདི་ནང་ མདོར་བསྡུས་བཀོད་དེ་ཡོད། བྱ་བའི་གནད་སྤོད་འདི་གི་

སྒྲིག་ལམ་ ངེས་ཏིག་གི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་དང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་

བཅའ་ཁྲིམས་ལུ་ འདྲི་བསྟུན་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་ཁང་རེའི་ བྱ་བའི་

གནད་སྤོད་ཡང་ འདྲི་བསྟུན་འབད་དགོཔ་གལ་ཆེ་བས།

 ༤༩
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interpellation/Question time

178. Question Time is the major form of interpellation that both 
Houses use while the Parliament is in session.

179. The NCB uses interpellation either during Plenary and 
committee Meetings while the Parliament is not in session. 
In such a case, the NCB or any of its committees (Standing or 
ad hoc) calls a concerned Minister or the head of a concerned 
agency to the NCB and asks questions on a specific issue 
and justifications for the Ministry or agency’s actions. The 
Minister or the head of the agency is usually accompanied by 
officials or experts under his/her jurisdiction who are directly 
responsible for overseeing the implementation of the given 
issue.       

180. The Question Time is one of the most important oversight 
tools of the Parliament, since it is an opportunity to directly 
hold the Government or a concerned Cabinet Minister 
accountable to its or his/her ministry’s actions. 

181. Once a question is asked by a Member in the house, the 
Government or the concerned minister becomes obliged to 
answer that question in the Parliament, either orally or in 
writing.

182. A Member or committee of the Parliament may question 
the Government on any specific matter/issue for which the 
government is responsible.
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

དྲི་བཀོད་དུས་ཡུན།

༡༧༨. ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ་ཚོགས་པའི་སྐབས་ དྲི་བཀོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་དེ་ ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཆ་

རའི་ དྲི་བཀོད་གཙོ་ཅན་ཅིག་ཨིན།

༡༧༩. འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གིས་ དྲི་བཀོད་ཚུ་ ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོའི་དུས་སྐབས་

མེན་པར་ མང་ཚོགས་དང་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། 

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ ཡང་ན་ ཚོགས་ཆུང་གང་རུང་ (དེ་ཁར་ཡོད་མི་ ཡང་

ན་ གློ་བུར་) འབད་བ་ཅིན་ ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེ་གིས་ བསྟར་སྤོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ 

འབྲེལ་ཡོད་བོན་པོ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་དེ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་འདུ་ལུ་འབོད་བཀུག་འབད་དེ་ དམིགས་བསལ་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་ དྲི་བ་བཀོད་

དེ་ རྒྱུ་མཚན་ཚུ་བཀོད་བཅུགཔ་ཨིན། བོན་པོ་དང་ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ 

གནད་དོན་དེའི་སྐོར་ ཁོ་རའི་ཁྱབ་དབང་འོག་ ཐད་ཀར་དུ་ ལཱ་འགན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་

མི་ འགོ་དཔོན་ ཡང་ན་ མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ གྲོགས་རམ་འབད་དགོ།

༡༨༠. དྲི་བཀོད་དུས་ཡུན་དེ་ འགན་འཁྲི་འབག་མི་ ཡང་ན་ ཁོ་/མོའི་ལྷན་ཁག་བསྟར་སྤོད་

འབད་མི་  གཞུང་དང་ ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་བོན་པོ་ལུ་ ཐད་

ཀར་དུ་ དོགས་སེལ་འབད་ནི་གི་ གོ་སྐབས་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་ནན་ཞིབ་ཀྱི་ ལག་

ཆས་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།

༡༨༡. ཚོགས་ཁང་ནང་ འཐུས་མི་གང་རུང་གཅིག་གིས་ དྲི་བཀོད་འབད་བའི་སྐབས་ གཞུང་ 

ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་བོན་པོ་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ནང་ ངག་ཐོག་ ཡང་ན་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ དྲི་

བའི་ལན་ཚུ་ ངེས་པར་དུ་སླབ་དགོ།

༡༨༢. འཐུས་མི་གང་རུང་ ཡང་ན་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གཞུང་གི་འགན་ཁག་དང་

འབྲེལ་བའི་ དམིགས་བསལ་གྱི་གནད་དོན་གང་རུང་སྐོར་ གཞུང་ལུ་ དྲི་བ་བཀོད་ཆོག།

 ༥༠
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183. A question may be asked for the purpose of obtaining 
information on a matter of public concern, within the 
cognizance of the Government.

184. The question may be either Oral (Starred), which requires 
the Prime Minister or a Minister to provide the answer orally 
during the Question Time of the Parliament in Session, or 
Written (Un-Starred) for which the answer must be provided 
in writing.

185. Any Member may submit a question for Question Time to 
the Secretaries General of the respective Houses a minimum 
of 48 hours in case of the NAB and 15 days in case of the 
NCB prior to the expected day of Question Time.

Oral (starred) Questions

186. A Member who wants an oral reply to a question must write 
the words “for oral reply” on the notice of the question 
delivered to the Secretary General of the House; if the 
Member does not distinguish the question, it gets placed on 
the list of questions for written answers.

187. Both the Houses schedules Question Time on every Tuesday 
and Friday while the Parliament is in session. 

188. The Secretaries General of the respective Houses ensure that 
the appearance of a Minister in the Question Time of the two 
Houses do not coincide.    

189. Only the Prime Minister or a Minister can answer an oral 
question in the Parliament.
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

༡༨༣. གཞུང་གི་གོ་རོགས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ མི་དམངས་ཀྱི་ཚ་གྱང་གནད་དོན་ཚུ་ བརྡ་དོན་བསྡུ་

ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ དྲི་བ་བཀོད་ཆོག།

༡༨༤. ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོའི་ དྲི་བཀོད་དུས་ཡུན་སྐབས་ དྲི་བཀོད་ཚུ་ བོན་ཆེན་ ཡང་ན་ བོན་

པོ་གང་རུང་གིས་ ངག་ཐོག་(སྐར་རགས་ཅནམ་) ལན་ཕུལ་དགོཔ་ད་ ཡིག་ཐོག་(སྐར་

རགས་མེད་མི་) ལན་ཕུལ་དགོ།

༡༨༥. འཐུས་མི་གང་རུང་གིས་ རང་སོའི་ཚོགས་ཁང་གི་ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་ལུ་ དྲི་བཀོད་དུས་

ཡུན་གྱི་དོན་ལུ་ དྲི་བཀོད་ཚུ་ བཙུགས་དགོ། འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ འབད་

བ་ཅིན་ རེ་འདོད་ཀྱི་ དྲི་བཀོད་དུས་ཡུན་ལས་ ཆུ་ཚོད་༤༨ ཀྱི་ སྔ་གོང་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་

ད་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་འབད་བ་ཅིན་ རེ་འདོད་ཀྱི་དྲི་བཀོད་དུས་ཡུན་ལས་ 

ཉིན་གྲངས་༡༥ གི་སྔ་གོང་ལུ་ ཕུལ་དགོ།

ངག་ཐོག་དྲི་བཀོད་ (སྐར་རགས་ཅནམ་)།

༡༨༦. དྲི་བ་གི་དོན་ལུ་ ངག་ཐོག་གི་ལན་དགོ་ནི་གི་ བསམ་འདོད་ཡོད་མི་འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ 

ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་ལུ་སྤོད་པའི་དྲི་བའི་བརྡ་བསྐུལ་ནང་ “ངག་ཐོག་ལན་གྱི་དོན་ལུ་” 

ཟེར་བའི་ཚིག་དོན་བྲིས་དགོཔ་ད་ གལ་སྲིད་ འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ དྲི་བའི་དབྱེ་བ་མ་

བཀོད་པ་ཅིན་ ཡིག་ཐོག་གི་ལན་གྱི་དོན་ལུ་ བཀོད་པའི་དྲི་བའི་ཐོ་ནང་ བཙུགས་དགོ།

༡༨༧. རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོའི་སྐབས་ ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ དྲི་བཀོད་དུས་

ཡུན་དེ་ རེས་གཟའ་ལྷག་པ་དང་སྤེན་པ་ལུ་ཕོགཔ་སྦེ  ལས་འཆར་བཟོཝ་ཨིན།

༡༨༨. རང་སོའི་ཚོགས་ཁང་གི་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ བོན་པོ་འབོད་བཀུག་འབདཝ་ད་ 

ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཀྱི་ དྲི་བཀོད་དུས་ཡུན་ གཅིག་ཁར་ མ་ཕོགཔ་ ངེས་བདེན་ བཟོ་

དགོ།

༡༨༩. སྤྱི་ཚོགས་ནང་ ངག་ཐོག་ལུ་ བོན་ཆེན་ ཡང་ན་ བོན་པོ་གང་རུང་གཅིག་ རྐྱངམ་གཅིག་

གིས་ དྲིས་ལན་འབད་ཆོག།

 ༥༡
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190. Members are allowed to ask supplementary questions with 
the permission of the Speaker/Chairperson. However, the 
number of supplementary questions to be asked are decided 
by the Speaker/Chairperson of the respective Houses. 

191. The first preference to ask a supplementary question is given 
to the interpellator.

192. If the interpellator is not satisfied with the answer, he/she can 
request the Speaker/Chairperson for a debate in the presence 
of the Prime Minister/Minister concerned whereby he/she 
can probe for further answers/information.

193. There are important differences in the operation of Question 
Time in the respective Houses:

193.1. In the National Assembly:
a. Questions may be asked by any individual 

Member and/or as that of the Opposition Party 
and may be directly addressed to the concerned 
Minister or the Prime Minister.

b. A question has to be completed within three 
minutes and answered within seven minutes. 
Supplementary questions, if any, should be 
completed within two minutes and answered 
within five minutes.

c. For further information on Question Time, refer 
to Chapter 12 of the National Assembly Act of 
Bhutan 2008.
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

༡༩༠. འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཚོགས་དཔོན་ ཡང་ན་ ཁྲི་འཛིན་གྱི་གནང་བ་གནང་ཐོག་ལས་ ལྷན་

ཐབས་ཀྱི་ དྲི་བ་ཚུ་ བཀོད་ཆོག། ཨིན་རུང་ ལྷན་ཐབས་དྲི་བཀོད་ཀྱི་གྱངས་ཁ་ཚུ་ རང་

སོའི་ཚོགས་ཁང་གི་ ཚོགས་དཔོན་ ཡང་ན་ ཁྲི་འཛིན་གྱི་ ཐག་གཅོད་ནི་ཨིན།

༡༩༡. ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ དྲི་བ་བཀོད་ནི་གི་ གོ་སྐབས་དང་པ་རང་ གྲོས་གཞི་ཕུལ་མི་ལུ་ གནངམ་

ཨིན།

༡༩༢. གལ་སྲིད་ ལན་སླབ་མི་དེ་གིས་ གྲོས་གཞི་ཕུལ་མི་ལུ་ ཡིད་ཆེས་མ་འདོྲངས་པ་ཅིན་ ཁོ་/

མོ་གིས་དྲིས་ལན་དང་བརྡ་དོན་ཁ་གསལ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ ཚོགས་དཔོན་/ཁྲི་འཛིན་ལུ་ 

བནོ་ཆེན་/འབྲེལ་ཡོད་བོན་པོ་འཛམོས་ཐོག་ཁར་ རོྩད་བསྡུརདོན་ལུ་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་ཆོག།

༡༩༣. རང་སོའི་ཚོགས་ཁང་གི་ དྲི་བཀོད་དུས་ཡུན་འགོ་འདྲེན་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་ ཁྱད་པར་ཚུ་ 

ཡོད།

༡༩༣.༡ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ནང་།

ཀ་ དྲི་བ་ཚུ་ འཐུས་མི་རང་རྐྱང་གང་རུང་དང་ ཡང་ན་ ལོག་ཕྱོགས་ཚོགས་

པ་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་བོན་པོ་ ཡང་ན་ བོན་ཆེན་ལུ་ ཐད་ཀར་དུ་ 

བཀོད་ཆོག།

ཁ་ དྲི་བ་ཚུ་ སྐར་མ་གསུམ་གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ད་ དྲིས་

ལན་ཚུ་ སྐར་མ་བདུན་གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ མཇུག་བསྡུ་དགོ། གལ་སྲིད་ 

ལྷན་ཐབས་དྲི་བཀོད་ཡོད་པ་ཅིན་ དྲི་བ་དེ་ སྐར་མ་གཉིས་ཀྱི་ནང་

འཁོད་ལུ་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ད་ དྲིས་ལན་དེ་ སྐར་མ་ལྔ་གི་ནང་འཁོད་

ལུ་ མཇུག་བསྡུ་དགོ།

ག་ དྲི་བཀོད་དུས་ཡུན་གྱི་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་ འབྲུག་

གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༡༢ 

པའི་ནང་ གཟིགས་གནང་།

 ༥༢
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193.2. In the National Council:
a. Questions for Question Time from the Members 

as well as committees are scrutinized during the 
Plenary Sessions while setting the agenda for 
an upcoming session. The questions to be asked 
by the House are generally agreed to through a 
consensus of all the Members of the House and 
rarely through a show of hands in support or 
against the question. 

b. Questions must be asked as the House’s question 
rather than individual Member’s question and 
must be addressed to the Prime Minister.

c. The Government identifies the appropriate 
Minister, based on the subject matter of the 
question, to provide the answer as requested by 
the House.

d. Unlike in the National Assembly, no time limits 
are set for asking as well as answering a question 
during the Question Time of a maximum of one 
hour per question/Minister.

e. For further information on Question Time, 
refer to Guidelines on the Question Time of the 
National Council of Bhutan.    

Written (un-starred) Questions

194. The Prime Minister or the concerned Minister provides 
written reply to a Written Question to interpellator.

195. No supplementary question can be asked once the written 
reply is given to an Un-Starred question. However, a written 
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

༡༩༣.༢ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ནང་།

ཀ་ དྲི་བཀོད་དུས་ཚོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ འཐུས་མི་དང་ཚོགས་ཆུང་མཐུས་མི་ཚུ་གི་

དྲི་བ་ཚུ་ མང་ཚོགས་སྐབས་ འཚོགས་ནི་ཨིན་པའི་ཚོགས་ཐེངས་ཀྱི་ 

གྲོས་གཞི་བཟོཝ་ད་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ། ནམ་རྒྱུན་ལུ་ ཚོགས་ཁང་

ནང་ དྲི་བ་བཀོད་ནི་ཨིན་མི་ཚུ་ ཚོགས་ཁང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ ཁ་འཆམ་

ཐོག་ལས་ཨིནམ་ད་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དོན་ལུ་ ལགཔ་འཐུ་ཐོག་ལས་ ཡང་

ན་  དྲི་བའི་ལོག་ཕྱོགས་ཚུ་ ཉུང་སུ་ཐོན་པའི་ཐོག་ལུ་ཨིན།

ཁ་ དྲི་བ་ཚུ་ འཐུས་མི་རང་རྐྱང་གི་ཐོག་ལས་མེན་པར་ ཚོགས་ཁང་སྤྱི་

ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་དྲི་དགོཔ་ད་ དྲི་བ་ཚུ་ བོན་ཆེན་ལུ་ བཀོད་དགོ།

ག་ ཚོགས་ཁང་གི་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་བཞིན་དུ་ ལན་སླབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ 

འབྲེལ་ཡོད་དྲི་བའི་གནད་དོན་གཞིར་བཞག་ཐོག་ལས་ གཞུང་གིས་ 

འོས་ལན་གྱི་བོན་པོ་ ངོས་འཛིན་འབད་ དགོ།

ང་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་བཟུམ་སྦེ་ མེན་

པར་ དུས་ཚོད་བཀག་སྟེ་མེད།  བོན་པོ་རེ་ལུ་ དྲི་བ་རིང་ཤོས་དུས་

ཡུན་ཆུ་ཚོད་རེ་ བཀོད་ཆོག།

ཅ་ དྲི་བའི་དུས་ཚོད་སྐོར་ བརྡ་དོན་ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་   འབྲུག་གི་

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ དྲི་བའི་དུས་ཚོད་ལམ་སྟོན་ནང་ གཟིགས་

གནང་།

ཡིག་ཐོག་དྲི་བ་ (སྐར་རགས་མེད་མི་) །

༡༩༤. བོན་ཆེན་ ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་བོན་པོ་གིས་ ཡིག་ཐོག་དྲི་བ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ 

ལན་བྲིས་ཏེ་ སྤོདཔ་ཨིན།

༡༩༥. སྐར་རགས་མེད་པའི་དྲི་བ་ཚུ་ལུ་ ཡིག་ཐོག་དྲིས་ལན་ སྤོད་ཞིནམ་ལས་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ 

དྲི་བ་ཚུ་ བཀོད་མི་ཆོག། ཨིན་རུང་ ཡིག་ཐོག་དྲིས་ལན་གྱིས་ དྲི་བ་བཀོད་མི་ལུ་ དྲིས་

 ༥༣
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answer gives the interpellator more time to analyse the 
answer, carry out additional research on the issue and to 
decide on further course(s) of action, if required.

Committee Oversight

196. Committees are the backbone of the Parliament through 
which it performs its functions. 

197. The Parliament mandates and empowers the committees 
to carry out all its representative, legislative and oversight 
functions, and propose appropriate courses of actions to the 
Parliament.

198. Committees are formed in the two Houses of the Parliament 
as per the Rules of Procedure (amendment) of the National 
Assembly of Bhutan 2015 and Rules of Procedure of the 
National Council 2014 and the Rules of the Committees of 
the National Council of Bhutan.

199. The National Assembly maintains 10 Standing Committees 
while the National Council forms such number of Standing 
Committees as may be deemed appropriate by the newly 
elected/formed House at the beginning of its term.

200. Both the Houses appoint Members to the Parliament’s only 
Standing Joint Committee, the Public Accounts Committee.

201. Both the Houses also form Ad hoc/Special/Select Committees 
for a specified period of time or function on as and when 
required basis.
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

ལན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་དང་ གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ཞིབ་འཚོལ་ཁ་སྐོང་འབད་ནི་

གི་ དུས་ཚོད་ མངམ་ཐོབ་ཨིནམ་ད་ གལ་སྲིད་ དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁ་གསལ་གྱི་

དོན་ལུ་ ཐག་གཅད་དགོ།

ཚོགས་ཆུང་ནན་ཞིབ།

༡༩༦. ལཱ་འགན་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཚོགས་ཆུང་ཚུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སོག་ཤིང་ཨིན།

༡༩༧. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ སྐུ་ཚབ་དང་ ཁྲིམས་བཟོ་ དེ་ལས་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་ལཱ་འགན་ཚུ་ ལག་ལེན་

འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ འགན་དབང་དང་དབང་ཆ་ཚུ་ ཚོགས་ཆུང་ལུ་གནངམ་

ཨིནམ་ད་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ འོས་མཚམས་ལན་པའི་ བྱ་བའི་ལས་སྣ་

ཚུའི་ གྲོས་གཞི་བཙུགས་དགོ།

༡༩༨. འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་བྱ་བའི་གནད་སྤོད་(འཕྲི་སྣོན་) ༢༠༡༥ ཅན་མ་དང་ 

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་བྱ་བའི་གནད་སྤོད་༢༠༡༤ ཅན་མ་ དེ་ལས་ འབྲུག་གི་

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཆུང་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཀྱི་ 

ཚོགས་ཆུང་ཚུ་བཀོད་སྒྲིག་འབད་དགོ།

༡༩༩. རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གིས་ གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི་༡༠ བཞགཔ་ཨིནམ་

ད་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གྱིས་ བཙུག་འཐུ་ལས་ གསརཔ་གྲུབ་མི་ཚུ་ ཚོགས་ཁང་ནང་ 

གནས་ཡུན་འགོ་བཙུགསཔ་ད་ འོས་མཚམས་དང་ལན་ཐོག་ལས་ གཏན་འཇགས་

ཚོགས་ཆུང་བསྐོ་བཞག་འབད་དགོ།

༢༠༠. ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་

འཐུས་མི་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་བསྐོ་བཞག་འབད་དགོ།

༢༠༡. ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཀོད་པའི་དུས་ཚོད་ ཡང་ན་ 

ལཱ་འགན་གྱི་དོན་ལུ་ གློ་བུར་/དམིགས་གསལ་/གདམ་ཁའི་ ཚོགས་ཆུང་ཚུ་བཟོ་དགོ།

 ༥༤
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202. The Parliament also forms Joint Committees by orders of 
reference from both Houses. Such a committee is formed 
with Members from both the Houses as and when required 
to carry out specific functions as directed by the Parliament, 
especially to try to build consensus on disputed Bills or parts 
of a Bill thereof.

203. All committees enjoy equal opportunities and powers in 
carrying out their oversight functions. 

204. All committees have the power to:
a. Examine and enquire into all matters as the House or 

the Parliament may refer;
b. Ask for public officials and other persons to appear 

before them;
c. Ask for any information or document;
d. Communicate directly with government agencies, 

autonomous bodies, non-governmental organizations 
and any other organizations;

e. Print papers, evidences and documents;
f. Form Sub-committees and delegate powers them;
g. Broadcast their proceedings;
h. Hire experts, professional, technical and clerical staffs;
i. Conduct consultative meetings or hold seminars and 

workshops;
j. Commission research studies; and,
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

༢༠༢. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཆ་རའི་ ཁུངས་བཏུགས་བཀའ་རྒྱ་ཐོག་ མཉམ་

འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་ཡང་བཟོ་ཚུགས། འདི་བཟུམ་གྱི་ཚོགས་ཆུང་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བཀའ་

རྒྱ་ཐོག་ ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་ལས་ དགོས་མཁོའི་དུས་ཚོད་བསྟུན་ཏེ་ 

དམིགས་བསལ་གྱི་ལཱ་འགན་ཚུ་ འབད་ནིའི་དོན་ལུ་བཟོཝ་ཨིནམ་ད་ འདི་ཚུ་ དམིགས་

བསལ་གྱི་དཔྱད་ཡིག་དང་དཔྱད་ཡིག་གི་ཆ་ཤས་ལུ་ མ་བསྒྲིགསཔ་ཐོནམ་ད་ གྲོས་

འཆམ་གྱི་དོན་ལུ་བཟོ་དགོ།

༢༠༣. ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི་ཆ་མཉམ་གྱིས་ ཁོང་རའི་ནན་ཞིབ་ལཱ་འགན་འབགཔ་ད་ གོ་སྐབས་

དང་དབང་ཆ་ འདྲ་མཉམ་ཡོད། 

༢༠༤. ཚོགས་ཆུང་ཆ་མཉམ་ལུ་ གཤམ་གསལ་དབང་ཚད་ཡོད།

ཀ་ ཚོགས་ཁང་ ཡང་ན་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ འདྲི་བསྟུན་གྱི་གནད་དོན་ཡོངས་རོགས་ 

ཞིབ་དཔྱད་དང་ དྲི་དཔྱད་འབད་ཆོག།

ཁ་ མི་དམངས་འགོ་དཔོན་དང་ མི་གཞན་ཚུ་ ཁོང་གི་མདུན་ལུ་ འབོད་བསྐུག་

འབད་ཆོག།

ག་ བརྡ་དོན་དང་ཡིག་ཆ་གང་རུང་གི་དོན་ལུ་ དྲི་ཆོག།

ང་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་ དེ་ལས་ ལས་

ཚོགས་གཞན་ག་ཨིན་རུང་ ཐད་ཀར་དུ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཆོག།

ཅ་ ཡིག་ཤོག་དང་ གྲུབ་བྱེད་་དེ་ལས་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ པར་སྐྲུན་འབད་ཆོག།

ཆ་ ཚོགས་ཆུང་ ཆུང་བ་བཟོ་ནི་དང་ དེ་ལུ་དབང་ཚན་སྤོད་ཆོག

ཇ་ ལཱ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་མི་ཚུ་ རྒྱང་བསྒྲགས་འབད་ཆོག།

ཉ་ མཁས་མཆོག་དང་ ཁྱད་རིག་ འཕྲུལ་ལསཔ་ དེ་ལས་ དྲུང་ཡིག་ལས་བྱེདཔ་

ཚུ་ གླ་ཁར་ལེན་ཆོག།

ཏ་ གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་དང་ གྲོས་བསྡུའི་ཞལ་འཛོམས་ དེ་ལས་ གོ་བསྡུར་

ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཆོག།

ཐ་ ཞིབ་འཚོལ་ཞིབ་འཇུག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཆོག།

 ༥༥
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k. Conduct field visits, site investigations and public 
hearings.

l. In the NCB, a committee can also exercise interpellation.

205. An elected Chairperson or an elected Deputy Chairperson, 
in the absence of the Chairperson, appointed by the relevant 
House or the Parliament in case of Joint Committees, oversees 
the functions and proceedings of the committee meetings.

206. All decisions in a committee are taken either by consensus 
or voting. If any Member of a committee has a dissenting 
opinion while taking a decision in the committee, the 
opinion is recorded but no further debates or discussions on 
the opinion are entertained once the committee has taken a 
decision.

207. In the National Assembly, the Opposition Party ensures that 
it is represented by its Members in all the committees of the 
National Assembly and the PAC.

208. Detailed information on the constitution, mandates and 
functioning of the committees are provided in the Rules 
of Procedure of the NAB 2014 and Rules of Procedure 
(amendment) of the NAB 2015 while a separate handbook 
Rules of the Committees is available for the National Council. 
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

ད་ ས་གནས་གཟིགས་སྐོར་དང་ ས་ཁོངས་ཞིབ་དཔྱད་ དེ་ལས་ མི་དམངས་

བསམ་ལེན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཆོག།

ན་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ནང་ ཚོགས་ཆུང་ཅིག་གིས་ དྲི་བཀོད་ཡང་ 

འབད་ཆོག།

༢༠༥. མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་ནང་འབད་བ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་ཁང་ ཡང་ན་ སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱིས་ བསྐོ་བཞག་འབད་མི་ཁྲི་འཛིན་ མེད་པ་ཅིན་ བཙག་འཐུ་ལས་གྲུབ་པའི་ཁྲི་འཛིན་ 

ཡང་ན་ ཁྲི་འཛིན་འོགམ་གྱིས་ ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ལཱ་འགན་དང་ བྱ་རིམ་ཚུ་ 

བཀོད་རྒྱ་གནང་ཆོག།

༢༠༦. ཚོགས་ཆུང་ནང་ གྲོས་ཆོད་ཆ་མཉམ་ར་ གྲོས་འཆམ་ཐོག་དང་ ཡང་ན་ གསང་བའི་

ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ཐོག་ལས་ གཅོད་ནི། གལ་སྲིད་ འཐུས་མི་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ གྲོས་

ཐག་བཅད་པའི་སྐབས་ བསམ་འཆར་ཐ་དད་ཡོད་པ་ཅིན་ བསམ་འཆར་དེ་ ཐོ་བཀོད་དེ་

བཞག་ནི་ཨིན་རུང་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ གྲོས་ཆོད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ བསམ་འཆར་དེའི་

ཐོག་ རྩོད་བསྡུརདང་གྲོས་བསྡུར་ངོས་ལེན་མི་འབད།

༢༠༧. རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོའི་ནང་ ལོག་ཕྱོགས་ཚོགས་པ་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་

འདུའི་ཚོགས་ཆུང་ཡོངས་རོགས་དང་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལུ་ ཁོང་གི་སྐུ་ཚབ་

ཡོདཔ་ ངེས་བདེན་བཟོ་དགོ། 

༢༠༨. ཚོགས་ཆུང་ཚུ་གི་ རྩ་ཁྲིམས་དང་ འགན་དབང་ དེ་ལས་ ལཱ་འགན་གྱི་ བརྡ་དོན་ཚུ་ 

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་བྱ་བའི་གནད་སྤོད་༢༠༡༤ ཅན་མ་དང་ བྱ་བའི་

གནད་སྤོད་(འཕྲི་སྣོན་) ༢༠༡༥ ཅན་མའི་ནང་ ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ད་ རྒྱལ་

ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་དོན་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་གིས་བཅའ་ཡིག་ སོ་སོ་སྦེ་ ལག་དེབ་བཟོ་སྟེ་

ཡོད།

 ༥༦
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Oversight of key processes by Parliament

209. Every committee functions according to the mandates 
entrusted to it by the respective Houses of the Parliament or 
the Parliament in case of Joint Committees. 

210. The Public Accounts Committee of the Parliament, the 
Good Governance Committees of the two Houses, and the 
Finance Committee of the National Assembly and Economic 
Affairs Committee of the National Council have special 
functions to review the RAA’s Annual Audit Report, ACC’s 
Annual Report and the Government’s Annual Budget and 
Appropriation Bills respectively.

review of royal audit authority’s annual audit reports:

211. As mandated by Article 25.5 of the Constitution, the Royal 
Audit Authority submits its Annual Audit Report to the 
DrukGyalpo, the Prime Minister and the Parliament.

212. The RAA also submits Performance Audit Reports to the 
Parliament.

213. The Parliament refers the RAA’s Reports and any other 
report presented by the Auditor General to it to the PAC for 
review.

214. As mandated by Article 25.6 of the Constitution, the 
PAC reviews any RAA related reports it receives from 
the Parliament and submits its review report with 
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ ནན་ཞིབ་བྱ་རིམ་གཙོ་ཅན།

༢༠༩. ཚོགས་ཁང་སོ་སོ་ ཡང་ན་ མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ བོ་

གཏད་འགན་དབང་ཚུ་ ཚོགས་ཆུང་རེ་རེ་གིས་ ལཱ་འགན་འབག་དགོ།

༢༡༠. རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་སྙན་ཞུ་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་  གཞུང་གི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་དང་འོས་ལན་གྱི་དཔྱད་ཡིག་ཚུ་ རིམ་པ་

བཞིན་དུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་དང་ ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཀྱི་

གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལན་ཚོགས་ཆུང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་དངུལ་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ 

དེ་ལས་ དཔལ་འབྱོར་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཚུ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་གི་ དམིགས་

བསལ་འགན་ཡོད།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་བསྐྱར་ཞིབ།

༢༡༡. རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་ ༢༥.༥ དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་

གྱིས་ འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་དང་ བོན་ཆེན་ སྤྱི་ཚོགས་བཅས་ལུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་

སྙན་ཞུ་ཅིག་ཕུལ་དགོ།

༢༡༢. རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

ཡང་ཕུལཝ་ཨིན།

༢༡༣. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཞིབ་བལྟས་ཕུལ་བའི་སྙན་ཞུ་ 

ཡང་ན་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་ ཕུལ་བའི་སྙན་ཞུ་གཞན་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ དམངས་

རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འགན་སྤོད་གནངམ་

ཨིན།

༢༡༤.  རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་ ༢༥.༦ པ་དང་འཁྲིལ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ སྤྱི་

ཚོགས་ལས་གནང་མི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་འདི་ 

 ༥༧
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recommendations to the Joint Sitting of the Parliament for 
further deliberation, advice and resolutions.   

the PaC and the review of raa reports

215. The PAC is the only Standing Joint Parliamentary Committee 
with Members from both the Houses; the National Assembly 
appoints three Members (two from the Ruling Party and 
one from the Opposition Party) while the National Council 
appoints the other two.

216. The PAC is the most important Parliamentary committee that 
conducts oversight on Government spending, ensures that the 
Government uses public resources efficiently and effectively 
to fulfil the aspirations of the people as per the national 
policies, plans and programs, and holds the Government 
accountable to its actions.  

217. The Chairperson of the committee is rotated alternately 
annually between the Members of the two Houses beginning 
with a Member from the National Assembly. This ensures 
that all the Members of the committee serve at least one term 
as the Chairperson of the committee.

218. Two Members each from the National Council and the Ruling 
Party in the National Assembly and one Member from the 
Opposition Party in the National Assembly coupled with 
rotation of the chairmanship of the committee on an annual 
basis ensures that oversight of RAA’s reports are conducted 
transparently and apolitically at all times. 
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་ནང་ གྲོས་བསྡུར་དང་བསླབ་སྟོན་ དེ་ལས་ གྲོས་ཆོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ 

གྲོས་འདེབས་དང་སྦྲགས་ཏེ་ཕུལཝ་ཨིན།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་
ཞིབ།

༢༡༥. དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་དེ་ ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཆ་ར་ལས་ འཐུས་མི་ཚུ་ཡོད་པའི་ སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་ཨིན། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཁང་

གིས་ འཐུས་མི་གསུམ་(གཞུང་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ལས་གཉིས་དང་ལོག་ཕྱོགས་ཚོགས་པ་

ལས་གཅིག་) དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་ལས་ གཉིས་བསྐོ་བཞག་འབདཝ་ཨིན།

༢༡༦. དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་དེ་ གཞུང་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་ དེ་

ལས་ ལས་རིམ་ཚུ་དང་ གཞུང་གི་འགན་འཁྲི་ལྟར་ བྱ་སྤོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་སེར་ཚུའི་

རེ་འདོད་ཚུ་ འཇོན་ཐངས་ཅན་དང་དོན་སྨིན་ཅན་ཐོག་ལས་ དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ 

གཞུང་གིས་ཟད་འགྲོ་བཏང་མི་ཚུ་ ནན་ཞིབ་ལག་ལེན་ངེས་བདེན་འཐབ་ནི་ནང་ སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གྲས་ལས་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།

༢༡༧. ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེེ་ 

ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ སྐོར་རྒྱབ་ཐོག་ལས་ བསྐོ་བཞག་འབདཝ་ཨིན། འདི་གིས་ འཐུས་

མི་གཅིག་གིས་ ཉུང་མཐའ་ལུ་ ཁྲི་འཛིན་ཐེངས་རེ་འབད་ནི་གི་ གོ་སྐབས་ངེས་བདེན་

བཟོཝ་ཨིན།

༢༡༨ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་ལས་འཐུས་མི་གཉིས་དང་ གཞུང་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ལས་འཐུས་མི་

གཉིས་ དེ་ལས་ ལོག་ཕྱོགས་ཚོགས་པ་ལས་འཐུས་མི་གཅིག་གིས་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ 

སྐོར་རྒྱབ་ཐོག་ལས་ ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་འབད་མི་དེ་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་

དབང་འཛིན་གྱི་སྙན་ཞུའི་ནན་ཞིབ་ཚུ་ ནམ་ར་ཨིན་རུང་ དྭངས་གསལ་དང་ སྲིད་མིན་

ཐོག་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན།

 ༥༨
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219. The Rules of Procedure of the Public Accounts Committee 
governs the PAC’s functions as well as empowers the PAC 
to carry out its oversight functions efficiently and effectively 
without fear, favour or prejudice.

220. Besides conducting consultative meetings with stakeholders 
outside the Parliament, making field visits and conducing 
committee Hearings, the PAC also conducts Public Hearings, 
the process of which is detailed in the Public Hearing Manual 
2016.

221. Public Hearings can be highly effective tools to gather 
additional information on specific issues as well as to validate 
the available information through the use of witnesses and 
engagement of the public and the concerned officials in 
answering questions of relevance to the issue under scrutiny.        

222. In order to enable PAC to function effectively and efficiently, 
the National Assembly Secretariat is mandated by law to 
provide PAC with adequate budget, a permanent Secretary, 
adequate staff and facilities.

223. Since the RRA’s reports are the primary source of PAC’s 
oversight functions, the PAC maintains good relations 
with the RAA and engages its representatives in various 
consultative meetings as well as Public Hearings, and may 
request the RAA to conduct special investigations as and 
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

༢༡༩. དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་བྱ་བའི་གནད་སྤོད་ཀྱིས་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལཱ་

འགན་དང་གཅིག་ཁར་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ནན་ཞིབ་ལཱ་འགན་ཚུ་ འཇོན་

ཐངས་ཅན་དང་དོན་སྨིན་ཅན་ཐོག་ལས་ འཇིགས་སྣང་དང་ ཕྱོགས་གཟུང་ ཡང་ན་ 

ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་པར་ བསྟར་སྤོད་འབད་ནི་ལུ་ དབང་ནི་ཨིན།

༢༢༠. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་ ས་གནས་གཟིགས་སྐོར་དང་ ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་གསན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚུ་ ཁེ་རྒུད་འཆང་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་སྟོན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་གིས་མ་ཚད་པར་ 

འབྲུག་གི་མི་དམངས་སྙན་གསན་ལག་དེབ་ ༢༠༡༦ ཅན་མའི་ནང་ བྱ་རིམ་ཁ་གསལ་

བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་དམངས་སྙན་གསན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

༢༢༡. མི༌དམངས༌སྙན༌གསན༌དེ་ ཞིབ༌དཔྱད༌པའི༌འབྲེལ༌ཡོད༌གནད༌དོན༌སྐོར་ དྲི༌བའི༌ལན༌ 

སླབ༌ནིའི༌དོན༌ལུ༌ མི༌དམངས༌དང༌འབྲེལ༌ཡོད༌འགོ༌དཔོན༌ཚུ༌ འཛོམས༌ཐོག༌དང་ གཅིག༌ 

ཁར༌ལཱ༌འབད༌ཐོག༌ལས་ དམིགས༌བསལ༌གྱི༌གནད༌དོན༌གྱི༌བརྡ༌དོན༌དང༌ དུས༌མཐུན༌ཅན༌ 

གྱི༌བརྡ༌དོན༌ཚུ་ ཁ༌སྐོང༌ཐོབ༌ཐབས༌ལུ་ དོན༌སྨིན༌མཐོ༌ཤོས༌ཀྱི༌ལག༌ཆ༌ཅིག༌ཨིན།

༢༢༢. དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ འཇོན་ཐངས་ཅན་དང་དོན་སྨིན་ཅན་ཐོག་ལས་ ལཱ་

འགན་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ 

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་བའི་ ལངས་ཚད་ཅན་གྱི་འཆར་དངུལ་

དང་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེོན་ འོས་ལན་གྱི་ལས་བྱེདཔ་དང་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ གནང་

དགོ།

༢༢༣. དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ནན་ཞིབ་ལཱ་འགན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་

གྱི་སྙན་ཞུ་དེ་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་དང་རྒྱལ་གཞུང་

རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གཉིས་ཀྱི་བར་འབྲེལ་བ་ལེགས་ཤོམ་དགོ། དེ་གི་སྐུ་ཚབ་ཚུ་ གྲོས་

བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་དང་ མི་དམངས་སྙན་གསན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་

དགོ། དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དམིགས་

བསལ་བརག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་ཆོག། ཨིན་རུང་ དམངས་
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when required. Nevertheless, the PAC takes all decisions 
independent of the RAA.

224. Since PAC’s main mandate is to review RAA’s reports 
that mainly deal with budgetary and financial matters, it is 
imperative for the committee to have the required expertise 
and subject matter experts either among its Members and/or 
have access to them. Thus, the committee in collaboration 
with the National Assembly Secretariat must ensure that its 
permanent Secretary has the required expertise and/or that 
the PAC is able to readily source such expertise as and when 
required.

225. The PAC also deputes one of its Members to the National Pay 
Commission as and whenever the Commission is constituted.

226. The Rules of Procedure of the Public Accounts Committee 
2015 provides further details on the constitution, duties, 
operation, as well as relationships with RAA and other 
stakeholders in detail.    

review of Five Year Plan and annual budget and 
appropriation bill

227. A truly effective oversight is possible only when the 
Parliament has the power to allocate the budget of the 
Government independent of Executive control.

228. The Parliament not only reviews the Government’s annual 
budgets but also the Draft Five Year Plan, and passes them 
with necessary amendments.
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་རང་དབང་ལུ་ གྲོས་ཐག་

བཅད་དགོ། 

༢༢༤. དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ལཱ་འགན་ངོ་མ་རང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་

འཆར་དངུལ་དང་ དངུལ་རྩིས་གནད་དོན་སྙན་ཞུ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིནམ་ལས་ 

ཚོགས་ཆུང་ནང་ འཐུས་མི་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ དགོས་མཁོའི་མཁས་མཆོག་དང་ ཡང་

ན་ དོན་ཚན་འདི་གི་སྐོར་ཤེས་མི་ ངེས་པར་དུ་དགོ། དེ་འབདཝ་ལས་ ཚོགས་ཆུང་དང་

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ གཏན་འཇགས་

ཀྱི་དྲུང་ཆེན་ལུ་ མཁས་མཆོག་གི་དགོས་མཁོ་ཚང་དགོཔ་ད་ ཡང་ན་ དམངས་རྩིས་

ཚོགས་ཆུང་གིས་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དེ་བཟུམ་གྱི་མཁས་མཆོག་ཕུལ་ཆོགཔ་

ཨིན།

༢༢༥. དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་གཅིག་ རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཕོགས་ལྷན་ཚོགས་ 

ནམ་བཟོཝ་ཅིག་ གནང་དགོ།

༢༢༧. དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་བྱ་བའི་གནད་སྤོད་ ༢༠༡༥ ཅན་མའི་ནང་ རྩ་ཁྲིམས་དང་

འགན་ཁག་ ལག་ལེན་ དེ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་གཞན་ ཁེ་རྒུད་

འཆང་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་འཐབ་སྐོར་ ཁ་གསལ་སྦེ་ བཀོད་དེ་ཡོད།

ལོ་ལྔ་འཆར་གཞི་དང་ལོ་བསྟར་འཆར་དངུལ་ དེ་ལས་ དཔྱ་བགོའི་དཔྱད་ཡིག་བསྐྱར་
ཞིབ།

༢༢༧. གཞུང་གི་བཀོད་ཁྱབ་ རང་དབང་ཚད་འཛིན་གྱི་འཆར་དངུལ་ཚུ་ གཏང་ནི་གི་དབང་ཆ་ 

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཡོདཔ་ད་རྐྱངམ་གཅིག་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ནན་ཞིབ་ ངོ་མ་ འབྱུང་སྲིད།

༢༢༨. སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ གཞུང་གི་ལོ་བསྟར་འཆར་དངུལ་ བསྐྱར་ཞིབ་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར་ ལོ་

ལྔའི་འཆར་གཞི་ཟིན་བྲིས་ཚུ་ཡང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཐོག་ལས་ དགོས་མཁོའི་འཕྲི་སྣོན་

དང་སྦྲགས་ ཆ་འཇོག་འབད་དགོ། 

 ༦༠



Parliament Oversight Manual 2017 

review of Five Year Plan

229. The Draft Five Year Plan (FYP), which is to be adopted and 
executed by the next succeeding Government, is prepared by 
the incumbent Government usually the last year of its tenure.

230. After the new Government is formed, following the General 
Elections of the NAB, the Government tables the draft plan 
to the Parliament.

231. As soon as the draft plan is tabled, the Parliament distributes 
the plan among the Members of both the Houses who 
reviews the plan, especially those of their respective own 
constituencies.

232. The Government organizes consultative meetings between 
the Members of both the Houses of each Dzongkhag 
and representatives from the Gross National Happiness 
Commission and the Ministry of Finance. The group 
specifically reviews the Members’ Dzongkhag Plan in the 
FYP, and makes possible amendments in consultation with 
the two representatives from the Government. This is also 
a time for the Members, especially those of the National 
Assembly, to try to put some of the development activities 
promised through their election campaign manifestos in the 
plan.

233. The revised plan is than deliberated in the Parliament and 
passed.
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

ལོ་ལྔ་འཆར་གཞི་བསྐྱར་ཞིབ།

༢༢༩. ཤུལ་མའི་གཞུང་སྐྱོང་གིས་ དང་ལེན་དང་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལོ་ལྔ་འཆར་

གཞིའི་ཟིན་བྲིས་དེ་ ཨ་རག་བཟུམ་སྦེ་ དབང་ཚད་ཡོད་པའི་གཞུང་གིས་ ལོ་མཐའ་མའི་

ནང་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ།

༢༣༠. རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་བཙག་འཐུ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ གཞུང་གསརཔ་དབུ་

བརྙེས་ཞིནམ་ལས་ གཞུང་གིས་ འཆར་གཞི་ཟིན་བྲིས་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན།

༢༣༡. འཆར་གཞི་ཟིན་བྲིས་དེ་ ཐོབ་མ་ཐག་ཏུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཆ་རའི་

འཐུས་མི་ཚུ་དང་ དམིགས་བསལ་དུ་ རང་རང་སོ་སོའི་འདེབས་ཁོངས་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ 

བགོ་བཀྲམ་འབདཝ་ཨིན།

༢༣༢. གཞུང་གིས་ རོང་ཁག་རེ་རེའི་ཚོགས་ཁང་འཐུས་མི་ཚུ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་

དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ དེ་ལས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་བར་ན་ 

གྲོས་སྟོན་གྱི་ ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ གཞུང་གི་སྐུ་

ཚབ་གཉིས་དང་གཅིག་ཁར་ འཐུས་མི་ཚུ་གི་རོང་ཁག་ལོ་ལྔ་འཆར་གཞི་ དམིགས་

གསལ་དུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་འོས་མཚམས་ལན་པའི་འཕྲི་སྣོན་འབད་ནི།  དུས་ཚོད་འདིའི་

སྐབས་ལུ་ འཐུས་མི་ཚུ་དང་ཁྱད་པར་དུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ 

བཙག་འཐུའི་སྐབས་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་ ཁས་བངས་གསལ་བསྒྲགས་འབད་མི་དེ་ 

འཆར་གཞི་ནང་ བཙུགས་ཐབས་འབད་དགོ།

༢༣༣. དེ་གི་ཤུལ་ལུ་ འཆར་གཞི་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་ནང་ བསམ་ཞིབ་འབད་དེ་ ཆ་འཇོག་བསྒྲུབ་

ཨིན།
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review of annual budget and appropriation bill

234. The Annual Budget and Appropriation Bill and any other 
Money Bills tabled to the Parliament by the Ministry of 
Finance is also reviewed by both the Houses of the Parliament 
every year during the summer session of the Parliament. 
Nevertheless, the National Council can only provide 
recommendations on such Bills, which are not binding on 
the Government.

235. The Rules of Procedure of the respective Houses require 
that the Annual Budget and Appropriation Bill be tabled to 
National Assembly a minimum of 10 days and to the National 
Council a minimum of 5 days before it is due for discussion 
in the respective House when the Parliament is in session 
and/or before the start of the next fiscal year. 

236. As soon as the Bill is tabled to the Parliament, it is entrusted 
to its Finance Committee by the National Assembly and to 
the Economic Affairs Committee by the National Council for 
review.

237. The two committees review the Bill, and prepare a committee 
Report each to be presented to their respective House when 
each House in session deliberates on the Bill.

238. The Finance Minister presents the Bill to the NAB first. The 
presentation is followed by the submission of the Finance 
Committee’s Review Report on the Bill by the Chairperson 
of the committee. Both the Bill and the Report are deliberated 
in the House, and resolutions passed on the Bill. The Bill 
with the House’s resolutions is then sent to the NCB.
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

ལོ་བསྟར་འཆར་དངུལ་དང་དཔྱ་བགོ་དཔྱད་ཡིག་བསྐྱར་ཞིབ།

༢༣༤. ལོ་བསྟར་འཆར་དངུལ་དང་དཔྱ་བགོ་དཔྱད་ཡིག་ དེ་ལས་ ཏི་རུ་གི་དཔྱད་ཡིག་གཞན་ཚུ་ 

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་བཙུགས་མི་ཚུ་ ནམ་བྱཱར་གྱི་ཚོགས་འདུའི་ནང་ 

ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ། ཨིན་རུང་ འདི་བཟུམ་གྱི་དཔྱད་

ཡིག་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གིས་ གཞུང་གིས་ཆ་བཞག་མ་འབད་མི་ཚུ་ རྒྱབ་སྣོན་

ངོ་སྦོར་རྐྱངམ་གཅིག་ཕུལ་ཆོག།

༢༣༥. ཚོགས་ཁང་སོ་སོའི་བྱ་བའི་གནད་སྤོད་ནང་ ལོ་བསྟར་འཆར་དངུལ་དང་དཔྱ་བགོ་དཔྱད་

ཡིག་ཚུ་ སྤྱི་ཚོགས་འཚོགས་པའི་རིང་ལུ་ རང་སོའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ གྲོས་བསྡུར་གྱི་དོན་

ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་འབད་བ་ཅིན་ ཉིན་གྲངས་༡༠ གྱི་ཧེ་མ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་སྡེ་འབད་བ་ཅིན་ ཉིན་གྲངས་ལྔ་གི་ཧེ་མར་བཙུགས་དགོཔ་ད་ ཡང་ན་ རྩིས་ལོ་

ཤུལ་མམ་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་ བཙུགས་དགོ།

༢༣༦. དཔྱད་ཡིག་ཚུ་ སྤྱི་ཚོགས་ནང་བཙུགས་མ་ཐག་ཏུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གིས་ དངུལ་

རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གིས་ དཔལ་འབྱོར་ལས་དོན་ཚོགས་

ཆུང་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགན་ཁག་བཀལ་དགོ།

༢༣༧. ཚོགས་ཆུང་གཉིས་ཀྱིས་ དཔྱད་ཡིག་དེ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ 

ཚོགས་ཁང་ནང་ དཔྱད་ཡིག་ཐོག་བསམ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རང་རང་སོ་སོའི་

ཚོགས་ཁང་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་ནི་གི་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ།

༢༣༨. དང་པ་ར་ དངུལ་རྩིས་བོན་པོ་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ལུ་ དཔྱད་ཡིག་དེ་ ཕུལ་

དགོ། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་བསྐྱར་

ཞིབ་འབད་མི་དཔྱད་ཡིག་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ། དཔྱད་ཡིག་གཉིས་ཆ་ར་ ཚོགས་ཁང་ནང་ 

བསམ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ དཔྱད་ཡིག་གྲོས་ཆོད་ ཆ་འཇོག་བསྒྲུབ་དགོ། ཚོགས་

ཁང་གིས་གྲོས་ཐག་ཆོད་མི་དཔྱད་ཡིག་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་ལུ་གཏང་དགོ།
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239. The above process of the Finance Minister presenting the 
Bill with NAB’s resolutions, followed by the Economic 
Affairs Committee submitting its Review Report on the Bill, 
and deliberations repeats in the NCB. The NCB passes a set 
of observations and resolutions, and sends the Bill with its 
observations and resolutions to the NAB for consideration.

240. The oversight of the Bill by the Parliament concludes with 
the passing of the Bill, with or without the adoption of NCB’s 
resolutions, by the NAB.

241. The Government also submits the Tax Bills along with the 
Annual Budget and Appropriation Bill as and when required, 
which is reviewed along with the budget Bill by the same 
committees of the two Houses.    

242. Until the amendment of the Rules of Procedure of the National 
Assembly in 2015, there did not exist a specific committee 
to review the Annual Budget and Appropriation Bill. The 
Finance Committee was constituted only after the passing 
of the Rules of Procedure (amendment) of the National 
Assembly in 2015. Similarly the NCB resolved to entrust the 
review of the Bill to the Economic Affairs Committee only 
from 2016. 

243. According to Section 374 (b) of the Rules of Procedure 
of the National Assembly, The Terms of Reference of the 
committee shall be:
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

༢༣༩.  གོང་གི་ དངུལ་རྩིས་བོན་པོ་གིས་དཔྱད་ཡིག་དེ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་

གྲོས་ཆོད་དང་གཅིག་ཁར་ཕུལ་བའི་བྱ་རིམ་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ དཔལ་འབྱོར་ལས་དོན་

ཚོགས་ཆུང་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་དཔྱད་ཡིག་ དེ་ལས་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་སྡེ་གྱི་གྲོས་བསྡུར་ཡང་བསྐྱར་འབད་མི་ཚུ་ ཕུལ་དགོ། འབྲུག་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཞིབ་བརོག་དང་གྲོས་ཆོད་འབད་མི་ ཆ་ཚང་གཅིག་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ 

དཔྱད་ཡིག་དེ་ ཞིབ་རོག་དང་གྲོས་ཆོད་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཆ་འཇོག་གི་དོན་ལུ་ འབྲུག་

གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ལུ་གཏང་དགོ།

༢༤༠. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ དཔྱད་ཡིག་གི་ནན་ཞིབ་དེ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གིས་གྲོས་

ཐག་ཐག་ཆོད་མི་དང་སྦྲགས་ ཡང་ན་ གྲོས་ཆོད་མེད་མི་ དཔྱད་ཡིག་འདི་ འབྲུག་གི་

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གིས་ ཐག་བཏོག་དགོ།

༢༤༡ གཞུང་གིས་ ལོ་བསྟར་འཆར་དངུལ་དང་དཔྱ་བགོ་དཔྱད་ཡིག་དང་སྦྲགས་ཏེ་ དགོས་

མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྲལ་གྱི་དཔྱད་ཡིག་ཡང་ ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཀྱི་འཐུས་མི་དེ་གིས་ 

འཆར་དངུལ་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕུལ་དགོ།

༢༤༢. སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ བྱ་བའི་གནད་སྤོད་འཕྲི་སྣོན་མ་འབད་

ཚུན་ ལོ་བསྟར་འཆར་དངུལ་དང་དཔྱ་བགོ་དཔྱད་ཡིག་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་ ཚོགས་

ཆུང་གཅིག་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་མིན་འདུག། དངུལ་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ 

ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་བྱ་བའི་གནད་སྤོད་འཕྲི་སྣོན་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ རྐྱངམ་

གཅིག་བཟོ་ནུག། འདི་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལས་རྐྱངམ་གཅིག་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་

ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གིས་ དཔལ་འབྱོར་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ དཔྱད་ཡིག་བསྐྱར་ཞིབ་

འབད་ནི་ བོ་གཏད་ཐོག་ལས་ཐག་བཅད་ཅི།

༢༤༣. རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་བྱ་བའི་གནད་སྤོད་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༣༧༤ (ཁ་)པའི་དགོངས་དོན་

དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོགས་ཆུང་གི་ ལག་ལེན་ཁུངས་གཏུགས་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར།:

 ༦༣
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a. The   committee   shall   confine   its   functions   to   
matters relating to the Budget, Finance and Taxation 
measures;

b. The committee shall deliberate, review, recommend 
and draw attention to any matter of national importance  
in a Money Bill;

c. While the committee may not propose any increase 
to the overall total budget limits  indicated  in  the  
Budget  Bill  in order  to  maintain  the  principles  of  
fiscal  sustainability applied  for  formulation  of  the  
Budget  Appropriation  Bill, the  National  Assembly  
may  review   and  reallocate  the budget  to  achieve  
balanced  development  as  per  Article  9 (8) of the 
Constitution; 

d. Finance Committee may study debt ratio to ensure  
healthy economy of the country as per Article 14 (5) of  
the Constitution and report to the National Assembly 
on the Government’s domestic and international 
borrowings;

e. Finance Committee may study the Reserve 
Management on convertible currency of the country as 
per Article 14 (7) of the Constitution;

f. Review, inquire  and  investigate  any  matter  that  is  
brought to the notice of the committee; and 

g. Interact with relevant national, regional and  
international organizations and stake holders.
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

ཀ་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ འཆར་དངུལ་དང་ དངུལ་རྩིས་ དེ་ལས་ ཁྲལ་གྱི་ལས་དོན་

ཚུ་ ལཱ་འགན་གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་བཞག་དགོ།

ཁ་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཏི་རུ་དཔྱད་ཡིག་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་གལ་ཅན་གྱི་གནད་དོན་རེ་

ཐོནམ་ད་ ཞིབ་བརག་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་ རྒྱབ་སྣོན་ དེ་ལས་ རིགཔ་གཏད་དགོ།

ག་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་དཔྱད་ཡིག་བཟོ་མི་དེ་ རྩིས་ལོའི་ཡུན་

བརན་སྦེ་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་སྤྱིར་བསོམས་ལུ་ ཡར་

སེང་འབད་ནི་གྲོས་གཞི་ཕུལ་ནི་མི་ཆོག་ཨིན་རུང་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ རྩ་ཚན་ 

༩ (༨) པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གིས་ གོང་འཕེལ་འདྲ་

མཉམ་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ ཡང་བསྐྱར་སྐལཝ་བགོ་འབད་ཆོག།

ང་ དངུལ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་ ༡༤ (༥) པ་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དཔལ་འབྱོར་ལེགས་ཤོམ་ངེས་བདེན་བཟོ་ནིའི་དོན་

ལུ་ བུ་ལོན་ཆ་ཚད་ཞིབ་འཇུག་འབད་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ལུ་ གཞུང་གི་

ནང་འཁོད་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བུ་ལོན་ཚུའི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ།

ག་ དངུལ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་ ༡༤ (༧) པ་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་ བརྗེ་སོར་འབད་བཏུབ་པའི་དངུལ་ཤོག་ཚུའི་སྐོར་ གསོག་འཇོག་

འཛིན་སྐྱོང་ ཞིབ་འཇུག་འབད་ཆོག།

ང་ ཚོགས་ཆུང་ལུ་ ཤེས་རོགས་བྱུང་མི་ གནད་དོན་གང་རུང་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ 

འདྲི་དཔྱད་དང་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི།

ཅ་ འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཡོངས་དང་ ལུང་ཕྱོགས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་ཚོགས་ དེ་ལས་ ཁེ་

གུད་འཆང་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི།

 ༦༤
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Oversight of anti-Corruption Commission’s annual 
report

244. As mandated by Article 27.4 of the Constitution, the ACC 
submits its Annual Report to the Druk Gyalpo, the Prime 
Minister and the Parliament.

245. As soon as the Report is tabled to the Parliament, the two 
Houses entrust the Good Governance Committee of their 
respective House to review the Report.

246. The Good Governance Committee of each House reviews 
the Report, prepares its own Report on ACC’s Annual Report 
with the committee’s observations and a set of proposed 
resolutions to be deliberated on by the respective House 
while the Parliament is in session.

247. During the process of reviewing ACC’s Report, each of 
the committees may hold as many consultative meetings 
as necessary with ACC, may require ACC to provide 
additional information/documents, and conduct field visits 
and committee or Public Hearings if required. 

248. The Committee’s Report on ACC’s Annual Report is 
circulated among the Members of the respective House prior 
to deliberation in the respective Houses.

249. The Chairperson of the Committee presents the Committee 
Report to the House, the Report along with the Committee’s 
proposed resolutions are deliberated on.
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྙན་ཞུའི་ནན་ཞིབ།

༢༤༤. རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་ ༢༧.༤ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ངན་ལྷད་

བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་རྒྱལཔོ་མཆོག་དང་ བོན་ཆེན་ དེ་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་

ལུ་ སྙན་ཞུ་ངེས་པར་དུ་ཕུལཝ་ཨིན།

༢༤༥. སྙན་ཞུ་ཚུ་ སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཕུལ་བའི་རྗེས་སུ་ ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཀྱི་ རང་སོའི་ ལེགས་

ལན་གཞུང་སྐྱོང་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་སྤོད་དགོ།

༢༤༦. ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ་འཚོགས་པའི་རིང་ལུ་ ཚོགས་ཁང་སོ་སོའི་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལན་

ཚོགས་ཆུང་གིས་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་

ཚུ་གིས་ ཞིབ་རོག་འབད་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ཚུ་ 

རང་སོ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་ རང་སོའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ཕུལ་དགོ། 

༢༤༧. ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ ཚོགས་ཆུང་

གིས་ གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་ག་དེ་མང་མང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། ངན་ལྷད་

བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བརྡ་དོན་དང་ཡིག་ཆ་ཁ་སྐོང་ཚུ་ སྤོད་དགོཔ་འཐོན་ནི་དང་ 

ས་གནས་ནང་གཟིགས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ ཡང་ན་ དགོཔ་ཐོནམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 

མི་དམངས་སྙན་གསན་ཡང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཆོག། 

༢༤༨. ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་སྐོར་ ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཞུ་དེ་ རང་སོའི་ཚོགས་ཁང་

ནང་ ཞིབ་བརག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མར་ རང་སོའི་ཚོགས་ཁང་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ 

བགོ་བཀྲམ་འབད་དགོ། 

༢༤༩. ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ཚོགས་ཆུང་སྙན་ཞུ་དེ་ ཚོགས་ཆུང་གིས་གྲོས་ཆོད་བཏོན་མི་

དང་སྦྲགས་ ཞིབ་བརག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕུལ་དགོ།

 ༦༥
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250. When the ACC’s Annual Report is being deliberated in the 
House, representatives of ACC attend the Parliamentary 
Session to provide necessary support to the Good Governance 
Committee.

251. The House amends, accepts or rejects some or all of the 
Committee’s proposed resolutions.

252. The Committee refines its proposed resolutions, moves a 
motion to pass the resolution, and the House passes a set of 
resolutions on the ACC’s Annual Report.

253. Since the two Houses deliberates on the ACC’s Report 
and passes their resolutions independent of each other, 
the resolutions of the two Houses sometimes may be 
contradictory. When such a case arises, the two Committees 
of the Parliament meet and resolve the differences. The 
Committees report the resolution to their respective Houses, 
usually in a Plenary Session, and upon the approval of both 
the Houses, the two Committees submit their final report to 
their respective Houses.

254. Each House sends its resolutions to the ACC, and the ACC 
takes necessary actions which are reported in the next Annual 
Report.

255. The GGC of each House conducts oversight over the 
resolutions of their respective House by following up with 
the ACC on the actions taken or not taken on the resolutions, 
and reports it to their respective House during the next 
Parliamentary session.
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

༢༥༠. ཚོགས་ཁང་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་གུ་ ཞིབ་བརག་

འབད་བའི་སྐབས་ ལེགས་ལན་གཞུང་སྐྱོང་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ དགོས་མཁོའི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་

ནིའི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ། 

༢༥༡. ཚོགས་ཆུང་གིས་ གྲོས་ཆོད་ཕུལ་མི་གྲས་ལས་ ལ་ལུ་གཅིག་ ཡང་ན་ ཡོངས་རོགས་ 

ཚོགས་ཁང་གིས་ འཕྲི་སྣོན་དང་ངོས་ལེན་གནང་ནི་ ཡང་ན་ ཆ་མེད་གཏང་ནི།

༢༥༢. ཚོགས་ཆུང་གིས་ གྲོས་ཆོད་ཚུ་ བསྐྱར་ལེགས་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ གྲོས་ཆོད་ཀྱི་གསལ་ཞུ་

གནང་བ་ཐོབ། དེ་ལས་ ཚོགས་ཁང་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་བསྟར་

སྙན་ཞུ་སྐོར་ གྲོས་ཆོད་ཆ་ཚན་ཅིག་ ཆ་འཇོག་བསྒྲུབ་ནི།

༢༥༣. ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་དེ་ ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཀྱི་ནང་ སོ་སོ་སྦེ་ 

རང་དབང་ཐོག་ ཞིབ་བརག་འབད་དེ་ གྲོས་ཆོད་ཡང་ སོ་སོ་སྦེ་བཏོནམ་ལས་བརྟེན་ རེ་

ཚེ་སྐབས་ མ་འགྲིགཔ་རེ་ཡང་འཐོན་སྲིད། འདི་བཟུམ་གྱིས་ གནད་དོན་ཐོནམ་ད་ སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གཉིས་འཛོམས་ཐོག་ཁར་ གྲོས་ཆོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་སེལ་དགོ། 

ཚོགས་ཆུང་གིས་ སྙན་ཞུའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ རང་སོའི་ཚོགས་ཁང་ནང་བཙུགས་དགོཔ་ད་ 

མང་ཤོས་ར་ གྲོས་འཛོམས་སྐབས་བཙུགས་དགོ། དེ་ལས་ ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཆ་ར་ལས་ 

ཆ་འཇོག་བསྒྲུབས་པའི་ སྙན་ཞུ་མཐའ་འཇུག་དེ་ རང་སོའི་ཚོགས་ཁང་ནང་བཙུགས་དགོ།

༢༥༤. ཚོགས་ཁང་སོ་སོ་གིས་ སྙན་ཞུའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་

གཏང་དགོ། ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ དགོས་མཁོའི་དང་ལེན་འབད་ཞིནམ་

ལས་ ཤུལ་མའི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ། 

༢༥༥. ཚོགས་ཁང་སོ་སོའི་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱིས་ དང་ལེན་འབད་ཡོད་མེད་ཀྱི་ གྲོས་ཆོད་ཀྱི་ནན་ཞིབ་ཚུ་ རང་སོའི་ཚོགས་

ཁང་གི་ཤུལ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཤུལ་མའི་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོའི་སྐབས་ རང་སོའི་ཚོགས་

ཁང་ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

 ༦༦



Parliament Oversight Manual 2017 

Parliamentary Debates

256. The Parliament deliberates on various national laws, policies, 
plans, programs and other matters of national/public interest 
while during as well as outside the Parliamentary sessions. 
Debates are often the most popular and effective means of 
conducting oversight. 

257. Parliamentary Debates are a powerful and productive form 
of oversight employed while the Parliament is in session, 
since they showcase the Parliament/Members raising issues 
of public importance in the Houses as well as maintaining 
vigilance over the day-to-day functioning of the Government 
to the electorate. 

258. While the Parliament is in session, debates take place both 
among the Members of the respective Houses within the 
respective Houses, between the Members and the Cabinet 
Ministers during the Question Time and between the 
Members of the two Houses during the Joint Sitting of the 
Parliament. In the NAB, debates also take place between the 
Ruling Party and the Opposition Party.

259. Consultations and deliberations within the Members of the 
respective Houses during Plenary and Committee Meetings 
as well as with the stakeholders from outside the Parliament 
coupled with constructive debates while the Parliament is 
not in session help Members/Committees make informed 
decisions.

260. Parliamentary debates are conducted as per the applicable 
laws of the Parliament.
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

སྤྱི་ཚོགས་རྩོད་བསྡུར། 

༢༥༦. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་དང་ སྲིད་བྱུས་ འཆར་གཞི་ ལས་རིམ་ དེ་

ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་མི་དམངས་ཀྱི་དང་འདོད་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ ཚོགས་འདུ་

ཆེན་མོའི་སྐབས་དང་ ཕྱི་ཁར་ཡང་ བསམ་ཞིབ་གནང་ཆོག། རྩོད་བསྡུརཚུ་མང་ཤོས་ར་ 

ཡོངས་གྲགས་ཅན་དང་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ ནན་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

༢༥༧. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྩོད་གླེང་ཚུ་ ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོའི་སྐབས་ སྤྱི་ཚོགས་/འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ 

ཚོགས་ཁང་ནང་ མི་དམངས་ཀྱི་གལ་ཅན་དང་ གཞུང་ལས་ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་མི་ཚུ་

དང་གཅིག་ཁར་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ 

བཏོནམ་ལས་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་དང་ཐོན་ཤུགས་ཅན་ཅིག་ཨིན། 

༢༥༨. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་བཞུགས་འཚོགས་པའི་སྐབས་ རང་སོའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ཀྱི་འཐུས་

མི་ཚུའི་བར་ན་དང་ དྲི་བཀོད་དུས་ཚོད་སྐབས་ འཐུས་མི་ཚུ་དང་བོན་པོ་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་བོན་

པོའི་བར་ན་ དེ་ལས་ མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་ ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཀྱི་འཐུས་

མི་ཚུའི་བར་ན་ རྩོད་བསྡུརའབད་དགོ།

༢༥༩. ཚོགས་ཁང་སོ་སོའི་འཐུས་མི་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ མང་འཛོམས་དང་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་

འཛོམས་ དེ་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་ ཁེ་གུད་འཆང་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་

བསྟུན་དང་བསམ་ཞིབ་འབད་མི་གིས་ ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ་མ་ཚོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ 

གྲོས་ཐག་བཅད་མི་བརྡ་སྤོད་མི་ཚུ་ རྩོད་བསྡུར་འབད་ནི་ལུ་ མཐུན་གྲོགས་ལོག་བལྟབ་

འབད་དགོ།

༢༦༠. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྩོད་བསྡུར་ཚུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ བསྟར་སྤོད་ཐོག་ལས་ འགོ་

འདྲེན་འཐབ་དགོ།

 ༦༧



Parliament Oversight Manual 2017 

Constituency and Field visits

Constituency visits
261. A Member can perform some minor oversight on the 

implementation status and public benefits of laws as well 
as Government policies, plans and programs by asking 
questions to the Members of the Local Governments as well 
as the bureaucracy during his/her constituency visits.

262. While on constituency visits, a Member holds various 
meetings both with the electorate, elected Members of the 
Local Governments (Dzongkhag, Tshogdue, Thromdey 
Tshogdey and Gewog Tshogdey) and the bureaucracy of the 
Dzongkhag Administration and other public agencies during 
which issues of public interest are discussed. 

263. Oversight is performed at two following tiers:
a. Gewog level meetings: At the Gewog level meetings, 

the public act as the main oversight body whereby they 
ask questions on issue of their interest to the Member. 
If the issues under question are under the jurisdiction 
of the Gewog Administration, the Member acts as the 
moderator and makes the concerned officials to answer 
the questions. However, if the issue is beyond the 
jurisdiction or capacity of the Gewog Administrator, 
the Member takes the questions to be asked by 
himself to the next higher authority, the Dzongkhag 
Administration.   
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

འདེམས་ཁོངས་དང་ས་གནས་ལྟ་བསྐོར།

འདེམས་ཁོངས་ལྟ་བསྐོར།

༢༦༡. འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ ཁོ་/མོའི་འདེམས་ཁོངས་ནང་ལྟ་བསྐོར་སྐབས་ ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ 

བསྟར་སྤོད་གནས་སྟངས་དང་དེ་གིས་ མི་དམངས་ལུ་ཁེ་ཕན་གྱི་ ནན་ཞིབ་ཚབས་ཆུང་ཚུ་ 

འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ཁར་ ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་དང་ རིམ་མང་སྲིད་གཞུང་གི་འཐུས་མི་

ཚུ་ལུ་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་ འཆར་གཞི་ དེ་ལས་ ལས་རིམ་ཚུ་གིས་སྐོར་ དྲི་བ་

བཀོད་ཐོག་ལས་ཡང་ ནན་ཞིབ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

༢༦༢. འདེམས་ཁོངས་ལྟ་བསྐོར་སྐབས་ལུ་ འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་མི་ཚུ་

དང་ བཙག་འཐུ་ལས་གྲུབ་པའི་ས་གནས་གཞུང་ (རོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་

ཚོགས་སྡེ་ དེ་ལས་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་) དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རིམ་མང་སྲིད་

གཞུང་ དེ་ལས་ མི་དམངས་ལས་ཚབ་ཚུ་གིས་དང་གཅིག་ཁར་ མི་དམངས་ཀྱི་རེ་འདོད་

གྲོས་བསྡུར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་སྣ་ཚོགས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

༢༦༣. ནན་ཞིབ་དེ་ གཤམ་གསལ་དབྱེ་རིམ་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལས་འགོ་འདྲེན།

ཀ་ རྒེད་འོག་གནས་ཚད་: རྒེད་འོག་གནས་ཚད་ལུ་ མི་དམངས་ཀྱི་དང་འདོད་སྐོར་ 

འཐུས་མི་ལུ་ འདྲི་བ་བཀོད་ནིའི་ དོན་ལུ་ ནན་ཞིབ་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།  ་ 

གལ་སྲིད་ གནད་དོན་ཚུ་ རྒེད་འོག་གི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་གི་དྲི་བ་ཨིན་པ་ཅིན་ 

འཐུས་མི་གིས་ ནང་འགྲིགས་འབད་མི་ བར་མི་འབད་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་

འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ སླབ་བཅུག་དག།  ཨིན་རུང་ གལ་སྲིད་ 

དྲི་བའི་གནད་དོན་དེ་ ཁྱབ་དབང་གི་ཕྱི་ཁར་ ཡང་ན་ རྒེད་བདག་སྐྱོང་ལུ་ལྕོགས་

གྲུབ་དང་མ་ལན་མི་ཚུ་ འཐུས་མི་ཁོ་རང་གིས་ མཐོ་བའི་དབང་འཛིན་ རོང་

ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ དྲི་བ་བཀོད་དགོ།

 ༦༨
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b. Dzongkhag level: During the meetings with the 
Dzongkhag administration, the Member asks the 
questions from the Gewogs to the officials of the 
Dzongkhag Administration, and gets their answers, 
which are sent back to the people. However, if the issue 
is beyond the jurisdiction or capacity of the Dzongkhag 
Administrator, the Member takes the questions his/her 
respective House for further action. 

264. While facilitating and/or performing oversight in his/her 
constituency, he/she must be cautious that he/she does not 
make the local leaders feel that he/she is interfering with 
their mandates. Creating awareness on the Parliament’s 
representative, legislative and oversight functions among the 
local leaders often help in developing better understanding 
of his/her own oversight actions.  

Field visits

265. Committees make field visits to gather information as well 
as to carry out oversight functions, especially through public 
hearings of specific issues/programs pertaining to their 
mandates. 

Calling attention

266. Calling attention can prove to be a good oversight tool to 
bring an issue of wider public interest to the notice of the 
Government, minister or any other head of agency.
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

ཁ་ རོང་ཁག་གནས་ཚད་: རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་གཅིག་ཁར་ ཞལ་འཛོམས་

འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ རྒེད་འོག་གི་གནད་དོན་

སྐོར་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ དྲི་བ་བཀོད་དེ་ ལན་ཚུ་ མི་

དམངས་ལུ་ བརྡ་ལན་འབད་དགོ། ཨིན་རུང་ གལ་སྲིད་ དྲི་བའི་གནད་དོན་དེ་ 

ཁྱབ་དབང་གི་ཕྱི་ཁར་ ཡང་ན་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ལྕོགས་གྲུབ་དང་མ་ལན་

མི་ཚུ་ འཐུས་མི་དེ་གིས་ དྲི་བ་དེ་ ཁོ་/མོ་རང་སོའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ གྲོས་བསྡུར་

ཁ་གསལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བཙུགས་དགོ། 

༢༦༤. འཐུས་མི་ཁོ་/མོའི་འདེམས་ཁོངས་ནང་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་ལས་སྣའི་མཐུན་རྐྱེན་དང་ ཡང་ན་ 

འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁོ་/མོ་གིས་ ས་གནས་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་པའི་ འགན་

ཁུར་ལུ་ བར་ཆད་རྐྱབ་པའི་མནོ་བསམ་གཏང་ནི་མེདཔ་ ངེས་བདེན་བཟོ་དགོ། སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དང་ ཁྲིམས་བཟོ་ དེ་ལས་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་ལཱ་འགན་ཚུ་ ས་གནས་འགོ་

ཁྲིདཔ་ཚུ་ལུ་ གོ་རོགས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སྤོད་དེ་ ཁོ་/མོའི་ ནན་ཞིབ་བྱ་བ་དེ་ ཧ་གོ་ནི་ལུ་ 

གོང་འཕེལ་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་དགོ།

ས་གནས་ལྟ་བསྐོར།

༢༦༥. ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ས་གནས་ལྟ་བསྐོར་སྐབས་ བརྡ་དོན་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་

ནི་དང་གཅིག་ཁར་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། དམིགས་བསལ་དུ་ 

མི་དམངས་སྙན་གསན་བརྒྱུད་དེ་ ཁོང་རའི་འགན་དབང་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་/

ལས་རིམ་ཁྱད་པར་ཅན་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚུགས།

དྲན་བསྐུལ། 

༢༦༦. གཞུང་དང་བོན་པོ་ ཡང་ན་ ལས་སྡེ་གང་རུང་གི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ལུ་ མི་དམངས་ཀྱི་དང་

འདོད་གནད་དོན་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ དྲན་ཚོར་བྱིན་ཐབས་ལུ་ དྲན་བསྐུལ་དེ་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་

ལག་ཆ་ ལེགས་ཤོས་ཅིག་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས།

 ༦༩
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267. Since the motion of Calling Attention is moved while the 
Parliament is in session, it also acts as an effective tool 
to keep the electorate informed of the representative and 
oversight actions taken by the Parliament/Member on issues 
of public interest.

268. A Member can, with the prior permission of the Speaker, 
call the attention of the Government (in case of NCB) and a 
particular Minister to any matter of urgent public importance.

269. A notice to call attention is addressed by a Member to the 
Secretary General of the House in writing and a copy thereof 
submitted to the Speaker/Chairperson of the House at least 
48 hours prior to the day the motion is to be moved. In the 
NAB, a copy of the motion is also submitted to the Prime 
Minister or the concerned Minister by the Secretary General.

270. In the NAB, once a Member calls the attention, the Prime 
Minister or the concerned Minister may make a brief 
statement or ask for time to make a statement at a later hour 
or date. In the NCB, the motion may be moved 

271. In the NAB, there is no debate on such a statement at the time 
it is made but each Member in whose name the item stands in 
the list of business may with the permission of the Speaker, 
ask a clarification question and the Prime Minister or the 
concerned Minister replies at the end of all such questions. 
In the NCB the Chairperson may allow a short deliberation 
on the issue, and a simple majority supports the motion, the 

 70



སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

༢༦༧. ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ་འཚོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ དྲན་བསྐུལ་ཞུཝ་དང་གཅིག་ཁར་ དེ་གིས་ 

ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་མི་ཚུ་ལུ་ སྐུ་ཚབ་དང་ནན་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་སྤོད་ཚུ་ སྤྱི་ཚོགས་/འཐུས་མི་

ཚུ་གིས་ མི་དམངས་དང་འདོད་སྐོར་ བརྡ་སྤོད་ནི་གི་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ལག་ཆ་ ཁག་ཆེ་

ཤོས་ཅིག་ཨིན། 

༢༦༨. འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ ཚོགས་དཔོན་ལས་གནང་བ་ཞུ་སྟེ་ འཚབས་ཆེན་མི་དམངས་གལ་

གནད་ཀྱི་ གནད་དོན་གང་རུང་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ གཞུང་ (འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་

སྡེ་འབད་བ་ཅིན་) དང་ དམིགས་བསལ་གྱི་བོན་པོ་ཅིག་ལུ་ དྲན་བསྐུལ་འབད་ཆོག།

༢༦༩. དྲན་བསྐུལ་འབད་ནི་ཨིན་པའི་གསལ་བསྒྲགས་དེ་ འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ ཡིག་ཐོག་ལས་ 

ཚོགས་ཁང་གི་དྲུང་ཆེན་ལུ་དང་ འདྲ་བཤུས་ཅིག་ ཚོགས་དཔོན་/ཁྲི་འཛིན་ལུ་ ཆུ་ཚོད་

༤༨ ཀྱི་སྔ་གོང་ལུ་ ཕུལ་དགོ། འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ནང་ དྲན་བསྐུལ་གྱི་

འདྲ་བཤུས་ཅིག་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ བོན་ཆེན་དང་ ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་བོན་པོ་

ལུ་ ཕུལ་དགོ།

༢༧༠. འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ནང་ འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ དྲན་བསྐུལ་ཞུཝ་ད་ལུ་ 

བོན་པོ་གིས་ དེ་ལུ་གསལ་བཤད་མདོར་བསྡུས་ཅིག་འབད་ཆོགཔ་དང་ ཡང་ན་ གསལ་

བཤད་དེ་ ཆུ་ཚོད་དག་པ་ཅིན་ ཡང་ན་ ཉིནམ་ཤུལ་མ་ཕུལ་ནི་གི་དོན་ལུ་ དུས་ཚོད་ལེན་

ཆོག།

༢༧༡. འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ནང་འབད་བ་ཅིན་ རོྩད་བསྡུརགི་དོན་ལུ་ དུས་ཚོད་

བཟོ་དེ་མེད་རུང་ ཐོ་བཀོད་ནང་ཡོད་པའི་མིང་ཐོ་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ ཚོགས་དཔོན་

གྱི་གནང་བ་ཞུ་ཐོག་ལས་ དོགས་སེལ་གྱི་དྲི་བ་བཀོད་ཆོག། དེ་བཟུམ་གྱི་ དྲི་བཀོད་ཡོངས་

རགོས་ བནོ་ཆེན་ ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་བོན་པོ་གིས་ ལན་སླབ་དགོ།

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ གནད་དོན་དེ་ཐོག་ལུ་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ 

གསལ་བཤད་མདོར་བསྡུས་འབད་ནི་གི་ གནང་བ་བྱིན་ཆོགཔ་ད་ གྲོས་དོན་དེ་ལུ་ ཕྱེད་

 ༧༠
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calling attention is considered as that of the House and not 
that of the Member who moved the motion, and the NCB 
calls the attention of the Government to that issue.   

272. In the NAB, not more than two such matters are allowed to 
be raised at the same sit¬ting while at the NCB, there exists 
no limit.

273. In the event of more than one matter being presented for the 
same day in the NAB, priority is given to the matter, which 
is in the opinion of the Speaker more urgent and important. 

adjournment Motion

274. Adjournment Motion is an important oversight tool that 
empowers the Parliament to attend to urgent issues of 
national/public interest even when the Parliament is in 
session with predefined agendas.

275. A Member can move a motion for the adjournment of the 
business of the House for the purpose of discussing a definite 
matter of public importance. 

276. A Member who wishes to move the adjournment of the 
business of the House can, before the commencement of the 
sitting, submit a notice in writing to the Speaker/Chairperson 
of the House. 

277. The motion for the adjournment of the business needs be 
supported by at least a simple majority of total Members of 
the House.
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

མང་གིས་རྒྱབ་སྣོན་ཐོག་ལུ་ ཚོགས་ཁང་དེ་དང་འཁྲིལ་ དྲན་བསྐུལ་དེ་ ཆ་བཞག་འབད་

ནི་མ་གཏོགས་ གྲོས་དོན་ཕུལ་མི་འཐུས་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་མེན། དེ་ལས་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་

ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གིས་ གནད་དོན་དེ་གི་དོན་ལུ་ གཞུང་ལུ་ དྲན་བསྐུལ་ཕུལ་དགོ།

༢༧༢. འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ནང་ འཐུས་མི་ག་ར་ཨིན་རུང་ ཚོགས་བཞུགས་

གཅིག་ནང་ དེ་ལུགས་ཀྱི་དྲན་བསྐུལ་ གཉིས་ལས་ལྷག་སྟེ་ འབད་མི་ཆོག།

༢༧༣. འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ནང་ ཉིནམ་གཅིག་ལུ་ གནད་དོན་ཅིག་ལས་ལྷག་

སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ འཚབས་ཆེན་དང་ཁག་ཆེ་ཧིང་ལུ་ གཞི་བཞག་ཐོག་  ཚོགས་དཔོན་གྱི་

ཐུགས་འདོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གོ་སྐབས་ཧེ་མ་ གནང་དགོ།

མཚམས་འཇོག་གྲོས་དོན།

༢༧༤. རྒྱལ་ཡོངས་/མི་དམངས་ཀྱི་མཐའ་དོན་ལུ་ འཚབས་ཆེན་གནད་དོན་ཐོག་ ཧེ་མ་ལས་

གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སྟོན་མི་ གྲོས་གཞི་གུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དོན་ལུ་  ཚོགས་འདུ་

ཆེན་མོ་འཚོགས་བཞིན་པའི་སྐབས་ལུ་ཨིན་རུང་ གྲོས་དོན་མཚམས་འཇོག་འབད་ནི་

དབང་ཆ་ཡོད་དགོ་མི་དེ་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་ལག་ཆས་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།

༢༧༥. མི་དམངས་ཀྱི་འཕལ་མཁོ་ཆེ་བའི་ གནད་དོན་ངེས་གཏན་ཅིག་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ནིའི་

དོན་ལུ་ འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ ཚོགས་འཛོམས་མཚམས་འཇོག་འབད་ཆོག།

༢༧༦. གྲོས་བསྡུར་མཚམས་འཇོག་གི་ ཞུ་བ་ཕུལ་ནིའི་བོ་འདོད་ཡོད་མི་ འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ 

ཚོགས་འཛོམས་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ལས་ ཚོགས་དཔོན་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་

ནིའི་བོ་འདོད་ཡོད་པའི་གནད་དེ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ གསལ་

བསྒྲགས་འབད་དགོ། 

༢༧༧. གྲོས་བསྡུར་མཚམས་འཇོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོགས་ཁང་གི་འཐུས་མི་ཡོངས་བསོམས་

ཀྱིས་ ཕྱེད་མང་ཐོག་ལས་རྒྱབ་སྣོན་ཕུལ་དགོ།
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278. The right to move the adjournment of the House is subject to 
the following:
a. The matter proposed for discussion calls for immediate 

and urgent consideration;
b. Not more than one motion is moved in a sitting;
c. Not more than one matter can be discussed on the same 

motion;
d. The motion is a specific matter of recent occurrence;
e. The motion does not revive discussion on a matter 

which has been discussed in the same session;
f. The motion does not raise a question of privilege; and,
g. The motion does not deal with any matter that is under 

adjudication by a court of law.

279. The motion cannot be subject to debate or amendment.

280. If the leave is granted, any proceeding on which the House 
is engaged on that day is postponed until the motion for the 
adjournment is disposed of. Any proceeding which has been 
postponed can be continued for a period of time equal to the 
duration of the adjournment.

281. No adjournment motion is taken up on the day of the Druk 
Gyalpo’s address. Notices received for the day shall be 
treated as notices for the next sitting.
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

༢༧༨. ཚོགས་འཛོམས་མཚམས་འཇོག་གི་དབང་ཚད་འདི་ གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དོན་དང་

འཁྲིལ་དགོ།

ཀ་ གྲོས་བསྡུར་གྱི་ གྲོས་དོན་བཀོད་མི་འདི་ འཕལ་མགྱོགས་དང་ གནད་འགག་

གི་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཅིག་ཨིན་དགོ།

ཁ་ ཚོགས་བཞུགས་གཅིག་ནང་ གྲོས་དོན་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་བཙུགས་མི་ཆོག།

ག་ གྲོས་དོན་གཅིག་ནང་ གནད་དོན་གཅིག་ལས་བརྒལ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་མི་

ཆོག།

ང་ གྲོས་དོན་འདི་ ཉེ་བར་བྱུང་བའི་ དམིགས་བསལ་གྱི་གནད་དོན་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ 

བཙུགས་དགོ།

ཅ་ ཚོགས་ཐེངས་གཅིག་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ཚར་བའི་གྲོས་དོན་གྱི་ གནད་དོན་

ཅིག་ ཚོགས་ཐེངས་དེའི་ནང་ར་ གྲོས་བསྡུར་ལོག་སྟེ་ འབད་མི་ཆོག།

ཆ་ གྲོས་དོན་ནང་ ཁེ་དབང་གི་ དྲི་བ་བཀོད་མི་ཆོག།

ཇ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ རྩོད་བཤེར་འབད་འཕོ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་གྱི་རིགས་ 

གྲོས་དོན་གྲངས་སུ་ བཙུགས་མི་ཆོག།

༢༧༩. གྲོས་དོན་དེ་ལུ་ རྩོད་བསྡུར ཡང་ན་ འཕྲི་སྣོན་འབད་མི་ཆོག།

༢༨༠. གལ་སྲིད་ གྲོས་དོན་བཙུགས་ནི་གི་གནང་བ་གྲུབ་ཚེ་ གྲོས་བསྡུར་མཚམས་འཇོག་གི་ 

གྲོས་དོན་ཕྱིར་བཏོན་མ་འབད་ཚུན་ ཉིནམ་དེའི་ཚོགས་འདུའི་མཛད་རིམ་ཚུ་ ཕར་ཕུད་

འབད་དགོ།  ཕར་འཕུད་འབད་མི་ཚོགས་འདུའི་མཛད་རིམ་གང་རུང་ཅིག་ གྲོས་དོན་གྱི་

ཚོགས་རིམ་གྱི་དུས་ཡུན་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་དུས་ཚོད་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ འཕོ་མཐུད་དེ་ 

གནང་དགོ།

༢༨༡. འབྲུག་རྒྱལཔོ་མཆོག་གིས་ ཚོགས་ཁང་ནང་གསུང་བཤད་གནང་བའི་ཉིན་མར་ གྲོས་བསྡུ་

མཚམས་འཇོག་གི་ གྲོས་དོན་བཙུགས་མི་ཆོག། དེ་ཚེ་ཉིན་མར་ཐོབ་མི་སྙན་སྒྲོན་འདི་ 

ཚོགས་བཞུགས་ཤུལ་མའི་ སྙན་སྒྲོན་འབད་བརྩི་དགོ།
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resolutions

282. Resolutions a powerful oversight tool that may direct 
the Government and public agencies to take notice of the 
Parliament’s opinion and/or to take actions as per the 
directives of Parliament.

283. Resolutions also give the Parliament the opportunity to 
convey its opinion, recommendations or messages to the 
public at large.

284. Any Member can submit a self-contained, independent 
proposal expressing the decision of the House for the 
approval of the House while the House is in Session.

285. A Member can move a resolution relating to any matter of 
general public interest.

286. The substance of the resolution can be anything that can 
normally be proposed as a motion.

287. A Member who wishes to move a resolution must give the 
notice of motion to the Secretary General to that effect at 
least three days in advance in the NAB and two days in the 
NCB before the allotted day, and shall submit, together with 
the notice, a copy of the resolution which he or she intends 
to move.

288. A resolution can be:
a. In the form of a declaration of opinion, or a 

recommendation;
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གྲོས་ཆོད།

༢༨༢. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་འཆར་གསལ་བསྒྲགས་དང་ ཡང་ན་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བཀོད་རྒྱ་དང་

འཁྲིལ་ དང་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞུང་དང་མི་དམངས་ལས་སྡེ་གིས་ བཀོད་རྒྱ་

གནང་ཆོགཔ་ལས་བརྟེན་ གྲོས་ཆོད་འདི་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་ལག་ཆ་ དབང་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་

ཅིག་ཨིན།

༢༨༣. གྲོས་ཆོད་འདི་གིས་ མི་དམངས་ལུ་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ བསམ་འཆར་དང་ རྒྱབ་སྣོན་ 

ཡང་ན་ བརྡ་འཕྲིན་སྤོད་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ གོ་སྐབས་སྤོདཔ་ཨིན། 

༢༨༤. ཚོགས་འཛོམས་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་ འཐུས་མི་གང་རུང་ཅིག་གིས་ རང་གི་ནང་དོན་

དང་རང་དབང་གི་ ཚོགས་ཁང་གི་གྲོས་གཞི་གསལ་སྟོན་འབད་ཐོག་ལས་ ཚོགས་ཁང་

གིས་གྲོས་ཆོད་གནང་ནིའི་དོན་ལུ་ གནང་བ་ཞུ་ཆོག།

༢༨༥. འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ གྲོས་ཆོད་དེ་ སྤྱིར་བཏང་མི་དམངས་ཀྱི་མཐའ་དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ 

གྲོས་དོན་བཙུགས་ཆོག།

༢༨༦. ནམ་རྒྱུན་གྱི་གྲོས་དོན་གང་རུང་ཅིག་ གྲོས་གཞི་སྦེ་ བཙུགས་མི་དེ་ གྲོས་ཆོད་ཀྱི་བཅུད་

དོན་དགོ། 

༢༨༧. གྲོས་ཆོད་ཀྱི་གྲོས་དོན་ཕུལ་ནིའི་བོ་འདོད་ཡོད་མི་ འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ ཁོ་/མོའི་བོ་འདོད་

ཀྱི་སྐོར་ལས་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་འབད་བ་ཅིན་ ཉིནམ་གསུམ་ལས་མ་

ཉུང་བ་དང་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་འབད་བ་ཅིན་ ཉིནམ་གཉིས་ལས་མ་ཉུང་

བའི་ བརྡ་བསྐུལ་དགོ་པའི་ཁར་ བརྡ་བསྐུལ་དེ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁོ་/མོ་ར་གིས་ གྲོས་

དོན་ཕུལ་ནི་གི་ མནོ་བསམ་ཡོད་པའི་གྲོས་ཆོད་ཀྱི་འདྲ་བཤུས་ཅིག་ ཕུལ་དགོ།

༢༨༨. གྲོས་ཆོད་ནང་ གཤམ་གསལ་ཚུད་དགོཔ་འདི་ཡང་། 

ཀ་ བསམ་འཆར་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་ ཡང་ན་ གྲོས་འདེབས་ཀྱི་ཐོག་ལུ།
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b. In the form so as to record either approval or disapproval 
by the House of an act or policy of the Government;

c. A request for an action;
d. A calling attention to a matter or situation for 

consideration by the Government; or
e. Such other form as the Speaker/Chairperson may 

consider appropriate.

289. In order for a resolution to be admissible in the House, it 
must satisfy the following conditions:
a. It has to be clearly and precisely expressed;
b. It must raise substantially only one definite issue;
c. It cannot contain arguments, inferences, ironical 

expressions, imputations or defamatory statements;
d. It should not refer to the conduct or character of persons 

except in their official or public capacity;
e. It should not relate to any matter which is under 

adjudication by a Court of Law;
f. It should not revive discussion of a matter which has 

been discussed in the same session; and,
g. It should not ordinarily relate to matters that are under 

consideration of a Parliamentary Committee.
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

ཁ་ བཅའ་ཁྲིམས་ཅིག་ ཡང་ན་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཚོགས་ཁང་གི་

ཆ་འཇོག་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀྱི་ ཐོ་བཀོད་ནི།

ག་ དང་ལེན་གྱི་ཞུ་བསྐུལ།

ང་ གཞུང་གི་བརྩི་འཇོག་གི་དོན་ལུ་ གནད་དོན་ ཡང་ན་ གནས་སྟངས་ཅིག་གི་

སྐོར་ལས་ དྲན་བསྐུལ་འབད་ནི།

ཅ་ ཚོགས་དཔོན་/ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ འོས་མཚམས་ལན་པར་བརྩི་འཇོག་འབད་བའི་ 

རྣམ་གཞག་གཞན།

༢༨༩. ཚོགས་འཛོམས་ནང་ གྲོས་ཆོད་བཙུགས་ཚུགས་ནིའི་དོནལུ་ གཤམ་གསལ་དགོས་མཁོ་

ཚུ་ ཚང་དགོ།

ཀ་ གྲོས་ཆོད་འདི་ གསལ་ཏོག་ཏོ་དང་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་ གསལ་བཀོད་འབད་དགོ།

ཁ་ གྲོས་ཆོད་འདི་ གནད་དོན་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་ ངེས་གཏན་རྐྱངམ་གཅིག་ སྒྲིང་

སྒྲིང་སྦེ་བཙུགས་དགོ།

ག་ གྲོས་ཆོད་ནང་ ཁ་ཤགས་དང་ འཆར་རོགས་ ཚིག་ངན་ སྐྱོན་བརྗོད་ ཡང་ན་ 

ཁ་ཉེས་བཀལ་ནི་ལ་སོགས་པའི་ བརྗོད་ཚིག་ཚུ་ བཙུགས་མི་ཆོག།

ང་ གཞུང་འབྲེལ་ ཡང་ན་ མི་དམངས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཐོག་མ་གཏོགས་ ངོ་རྐྱང་གི་

སྤོད་ལམ་དང་གཤིས་རྒྱུད་ལུ་ ཁུངས་གཏུགས་ནི་མི་ཆོག།

ཅ་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ རྩོད་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་དང་ 

འབྲེལ་བ་མེདཔ་སྦེ་དགོ། 

ཆ་ ཚོགས་འཛོམས་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་མི་གནད་དོན་ཚུ་ ཡང་

བསྐྱར་དུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་མི་ཆོག།

ཇ་ སྤྱི་ཚོགས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ བརྩི་འཇོག་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་པའི་ སྤྱིར་བཏང་

གནད་དོན་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་མེདཔ་སྦེ་དགོ།

 ༧༤
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290. The Speaker/Chairperson may disallow any resolution or a 
part thereof, if, in his or her opinion, it does not comply with 
the Rules of Procedure of the House or is an abuse of the 
right of moving a resolution.

291. The discussion on a resolution has to be strictly limited to the 
subject matter of the resolution.

292. A Member in whose name a resolution stands in the list of 
business an, except when he or she wishes to withdraw it, 
when called on, move the resolution.

293. If a Member, when called upon is absent, any other Member 
authorized by him or her in writing on his or her behalf can, 
with the permission of the Speaker, move the resolution 
standing in his/her name.

294. When any resolution involving several points has been 
discussed, the Speaker/Chairperson may divide the 
resolution, and put each or any point separately to vote as he/
she may think fit. 

295. After a resolution has been moved and deliberated upon, any 
Member can move an amendment to the resolution.

296. A Member in whose name a resolution stands on the list of 
business can, when called upon, withdraw the resolution in 
which case he or she shall confine himself or herself to a 
mere statement to that effect.
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

༢༩༠. གལ་སྲིད་ ཁོ་ ཡང་ན་ མོ་གིས་ཕུལ་མི་གྲོས་ཆོད་བསམ་འཆར་ནང་ ཚོགས་ཁང་གི་བྱ་

བའི་གནད་སྤོད་ ཡང་ན་ གྲོས་ཆོད་ཀྱི་དབང་ཆ་ལོག་སྤོད་འབད་བ་ཅིན་ ཚོགས་དཔོན་/

ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ གྲོས་ཆོད་གང་རུང་ ཡང་ན་ ཆ་ཤས་ཅིག་ ངོས་ལེན་མི་འབད།

༢༩༡. གྲོས་ཆོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྡུར་འབད་བའི་སྐབས་ གྲོས་ཆོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཁོ་ན་ལུ་ 

གཞི་བཞག་སྟེ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དགོ།

༢༩༢. འཐུས་མི་ཅིག་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ གྲོས་ཆོད་ཐོ་བཀོད་ཡོད་མི་དེ་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་དགོ་

པའི་རེ་འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་ གྲོས་ཆོད་ཀྱི་གྲོས་དོན་འབོད་བསྐུལ་འབད་བའི་སྐབས་ ཕྱིར་

བཏོན་འབད་དགོ།  

༢༩༣. གལ་སྲིད་ འཐུས་མི་ཅིག་ འབོད་བསྐུལ་འབད་བའི་སྐབས་ འདེམས་བཞུགས་མེད་པ་

ཅིན་ ཁོ་ ཡང་ན་ མོ་གིས་ ཡིག་ཐོག་ངོ་ཚབ་བཀོད་ཆོག་ནི་དང་ ཚོགས་དཔོན་གྱིས་

གནང་བ་གནང་ཐོག་ལས་ གྲོས་ཆོད་དེ་གི་སྐོར་ལས་ ཁོ་/མོ་གི་མིང་ཐོག་ལས་ གྲོས་དོན་

འབད་ཆོག།

༢༩༤. གྲོས་ཆོད་གང་རུང་ཅིག་ གནད་དོན་མང་རབས་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྡུར་འབད་

བའི་སྐབས་ ཚོགས་དཔོན་/ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ གྲོས་ཆོད་དེ་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་སྟེ་ གནད་

དོན་རེ་རེའི་དོན་ལུ་ སོ་སོ་སྦེ་ ཁོ་/མོའི་ མནོ་བསམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གསང་བའི་ཚོགས་

རྒྱན་བཙུགས་བཅུག་དགོ། 

༢༩༥. གྲོས་བསྡུར་འབད་བའི་གྲོས་ཆོད་ཀྱི་ཤུལ་ལུ་ འཐུས་མི་གང་རུང་གིས་ གྲོས་ཆོད་གུ་ འཕྲི་

སྣོན་འབད་ཆོག།

༢༩༦. འཐུས་མི་ཅིག་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ཡོད་པའི་གྲོས་ཆོད་ཐོ་ནང་ཡོད་མི་དེ་ འབོད་བསྐུལ་འབད་

བའི་སྐབས་ ཁོ་ ཡང་ན་ མོ་གི་ ཚིག་བརྗོད་ནང་ ཁོ་ ཡང་ན་ མོ་ར་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ 

ཕན་གནོད་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་པ་ཅིན་ གྲོས་ཆོད་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་ཆོག། 

 ༧༥
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297. A Member who has moved a resolution or amendment to a 
resolution cannot withdraw the same except by leave of the 
House.

298. When a resolution has been either passed or withdrawn with 
the leave of the House, the same issue cannot be moved 
during the same session.

299. Any resolution, inconsiderate of who has moved it, when 
passed by the House becomes the resolution of the House. 

300. A copy of every resolution that has been passed by the 
House is forwarded to the Minister or the head of the agency 
concerned.

301. The Minister or head of agency concerned has to inform 
Parliament in the next session, if not earlier, of the action, 
if any, taken by Government on a resolution passed by the 
House.

Motion of Censure

302. Only the NCB is empowered by the National Council Act 
2008 and Rules of Procedure of the National Council of 
Bhutan 2014 to move a Motion of Censure to challenge a 
government policy. 

303. A Motion of Censure can be proposed only through the 
support of at least a simple majority of the Members of the 
NCB, and can be passed by the House only with a two-thirds 
majority.
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

༢༩༧. ཚོགས་ཁང་གིས་དགོངས་ཞུ་གནང་མི་མ་གཏོགས་ འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ གྲོས་དོན་འབད་

མི་ ཡང་ན་ འཕྲི་སྣོན་འབད་མི་གྲོས་ཆོད་དེ་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་མི་ཆོག།

༢༩༨. ཚོགས་ཁང་གི་དགོངས་ཞུ་ཐོག་ལས་ ཆ་འཇོག་ ཡང་ན་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་མི་ གྲོས་ཆོད་

དེ་ ཚོགས་འཛོམས་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ གྲོས་དོན་ཕུལ་མི་ཆོག།

༢༩༩. གྲོས་ཆོད་གང་རུང་ཅིག་ ག་གིས་གྲོས་དོན་ཕུལཝ་ཨིན་ན་མ་བལྟས་པར་ ཚོགས་ཁང་

གིས་ ཆ་འཇོགས་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཚོགས་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ལུ་ ཆ་བཞགཔ་དགོ།

༣༠༠. ཚོགས་འཛོམས་ནང་ གྲོས་ཆོད་བྱུང་མི་ཚུའི་འདྲ་བཤུས་རེ་རེ་ འབྲེལ་ཡོད་བོན་པོ་དང་ 

ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ལུ་ གཏང་དགོ།

༣༠༡. འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་བོན་པོ་ ཡང་ན་ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་གྱིས་ ཤུལ་མའི་ཚོགས་འདུ་ཆེན་

མོའི་ནང་ དེ་མེན་པ་ཅིན་ ཚོགས་ཁང་གི་གྲོས་ཐག་བཅད་མི་དེ་ གཞུང་གིས་དང་ལེན་

འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ དང་ལེན་གྱི་སྔ་གོང་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ནང་ བརྡ་ལན་འབད་དགོ།

གྲོས་དོན་བཀག་དམ།

༣༠༢. གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ཅིག་ལུ་ བཀག་ཆའི་གྲོས་དོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་

སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༨ ཅན་མ་དང་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་བྱ་བའི་

གནད་སྤོད་ ༢༠༡༤  ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ རྐྱངམ་

གཅིག་ དབང་ཆ་ཡོད།

༣༠༣. བཀག་ཆའི་གྲོས་དོན་དེ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་

མང་ཧིང་དང་འཁྲེལ་ཏེ་ འབད་ཚུགས་ནི་དང་ ཚོགས་འཛོེམས་ནང་ གསུམ་དཔྱ་ གཉིས་

ཀྱིས་ རྒྱབ་སྣོན་ཡོད་པ་ཅིན་ ཆ་འཇོག་འབད་ཆོག། 

 ༧༦
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304. The Motion of Censure maynot be voted until ten days after 
it has been submitted. During the first seven days of this 
period, alternative motions can be submitted.

305. The NAB may review the Motion of Censure passed by the 
NCB.

306. If the National Assembly does not pass the motion of censure 
as passed by the National Council by a two-third majority, 
the same will be null and void.

Motion of No Confidence

307. A Motion of No Confidence against the Government or 
a Cabinet Minister can be moved only in the NAB as 
empowered by the Rules of Procedure of the National 
Assembly of Bhutan 2014.

308. This motion is a powerful oversight tool of which gives 
the NAB and its members to hold the Government or the 
concerned Minister accountable to the Parliament and the 
electorate for its or his/her actions.

309. A Motion of No Confidence can be moved with a support of 
not less than one-third of the total number of Members of the 
National Assembly. 

310. The Motion of No Confidence cannot be voted on until ten 
days after it has been moved.
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སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནན་ཞིབ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། 

༣༠༤. བཀག་ཆའི་གྲོས་དོན་བཙུགས་པའི་ཉིན་གྲངས་༡༠ མ་འགྱོཝ་ཚུན་ གསང་བའི་ཚོགས་

རྒྱན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ཆོག། ཧེ་མའི་ ཉིན་གྲངས་བདུན་གྱི་རིང་ལུ་ གདམ་ཁ་གཞན་

ཚུ་ བཙུགས་ཆོག།

༣༠༥. འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཆ་འཇོག་འབད་མི་ བཀག་ཆའི་གྲོས་དོན་དེ་ 

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཆོག།

༣༠༦. གལ་སྲིད་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་དཔྱ་ཆ་གསུམ་ལས་གཉིས་ཀྱི་རྒྱབ་སྣོན་

འབད་ཐོག་ལས་ ཆ་འཇོག་འབད་མི་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གིས་ ཆ་འཇོག་མ་

གནང་པ་ཅིན་ གྲོས་དོན་འདི་ ཆ་མེད་དང་ བརྩི་ཁུངས་མེདཔ་ བཟོ་དགོ།

ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་གྲོས་དོན།

༣༠༧. གཞུང་སྐྱོང་དང་ ཡང་ན་ བོན་པོ་ལྷན་རྒྱས་ཅིག་ལུ་ ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་གྲོས་དོན་ཅིག་ 

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་བྱ་བའི་གནད་སྤོད་༢༠༡༤ ཅན་མ་གིས་ དབང་ཆ་

དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ནང་རྐྱངམ་གཅིག་ བཀོད་ཆོག།

༣༠༨. འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་དང་ དེའི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ གཞུང་སྐྱོང་ ཡང་ན་ སྤྱི་

ཚོགས་ལུ་འགན་འཁྲི་འབག་མི་འབྲེལ་ཡོད་བོན་པོ་ དང་ ཁོ་/མོའི་ བྱ་སྤོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ 

ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་མི་ཚུ་ གྲོས་དོན་འདི་ལུ་ ནན་ཞིབ་ཀྱི་ལག་ཆ་ ནུས་ཤུགས་སོམ་

ཤོས་ཅིག་ཨིན།

༣༠༩. ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་གྲོས་དོན་ཅིག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཡོངས་བསོམས་

ཀྱི་ གསུམ་དཔྱ་གཅིག་ལས་ མ་ཉུངམ་ཅིག་གིས་བཀོད་ཆོག།

༣༡༠. ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་གྲོས་དོན་བཀོད་དེ་ ཉིན་གྲངས་༡༠ མ་ལང་ཚུན་ ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་

མི་ཆོག།

 ༧༧



Parliament Oversight Manual 2017 

311. A Vote of No Confidence against the Government, if passed 
by not less than two-thirds of the total number of Members 
of the National Assembly, results in dismissal of the 
Government by the Druk Gyalpo.

312. A Motion of No Confidence against a Cabinet Minister can 
be moved by not less than one-third of the total Members of 
the National Assembly by a written notice to the Secretary 
General.

313. The Vote of No Confidence on a Minister should be explicit, 
direct and on the basis of well-founded reasons.

314. The Speaker reads the motion to the House. If the House is 
in favour of leave being granted to introduce the motion, the 
Speaker can declare that leave is granted and can appoint a 
day or days, not being more than seven days from the date on 
which the leave is asked, for the discussion of the motion. 

315. During the debate, the Speaker can put every question 
necessary to determine the decision of the House on the 
motion.

316. If the House passes a two-third majority of Vote of No 
Confidence in a Minister thereof, the Prime Minister has to 
recommend the removal of that Minister to the Druk Gyalpo.

317. A Minister who has resigned can, with the consent of the 
Speaker, make a personal statement in explanation of his 
or her resignation on any day during the session in which 
the Druk Gyalpo has accepted the resignation. No debate is 
allowed on such statement.
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༣༡༡. གལ་སྲིད་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་ གསུམ་དཔྱ་གཉིས་

ལས་མ་ཉུངམ་ཅིག་གིས་ གཞུང་སྐྱོང་གི་རྒྱབ་འགལ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་ཚོགས་རྒྱན་

བསྐྱུར་བ་ཅིན་ འབྲུག་རྒྱལཔོ་མཆོག་གིས་ གཞུང་འདི་ རྩ་གྲོལ་གཏང་དགོ།

༣༡༢. བོན་པོ་ཅིག་ལུ་ ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་གྲོས་དོན་ཅིག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་

ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་ གསུམ་དཔྱ་གཅིག་ལས་ མ་ཉུངམ་ཅིག་གིས་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་

ལུ་ ཡིག་ཐོག་ལས་ བཀོད་དགོ།

༣༡༣. བོན་པོ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་གྲོས་དོན་དེ་ ཁ་གསལ་དང་ ཐད་ཁར་ ངེས་གཏན་གྱི་རྒྱུ་

མཚན་དང་ལན་པར་དགོ།

༣༡༤. ཚོགས་དཔོན་གྱིས་ གྲོས་དོན་འདི་ ཚོགས་ཁང་ནང་ལྷག་དགོ། གལ་སྲིད་ གྲོས་དོན་ ངོ་

འཕོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཚོགས་ཁང་ལས་ དུས་སྐབས་བྱིན་ནི་ལུ་ གྲོས་མཐུན་འབྱུང་པ་ཅིན་ 

ཚོགས་དཔོན་གྱིས་ དུས་སྐབས་གནང་བ་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནི་དང་ གྲོས་བསྡུར་

གྱི་དོན་ལུ་ དུས་སྐབས་ལེན་པའི་ཉིནམ་ལས་ ཉིནམ་བདུན་ལས་མ་ལྷགཔ་ཅིག་གི་ ནང་

འཁོད་ལུ་ ཉིནམ་གཅིག་དང་གཉིས་གང་མཚམས་ཅིག་ དུས་བཀག་འབད་དགོ།

༣༡༥. གྲོས་བསྡུར་སྐབས་ ཚོགས་དཔོན་གྱིས་ ཚོགས་ཁང་གི་གྲོས་ཆོད་གཏན་འཁེལ་དོན་ལུ་ 

དགོས་གལ་ཅན་གྱི་ དྲི་བ་ཆ་ཚང་བཀོད་དགོ།

༣༡༦. གལ་སྲིད་ ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་གསུམ་དཔྱ་གཉིས་ཀྱིས་ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་ཏེ་ བོན་པོ་

ཅིག་ལུ་ ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་པ་ཅིན་ བོན་ཆེན་གྱིས་ འབྲུག་རྒྱལཔོ་

མཆོག་ལུ་ བོན་པོ་ཕྱིར་བཏོན་གྱི་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་དགོ།

༣༡༧. འབྲུག་རྒྱལཔོ་མཆོག་གིས་ དགོངས་ཞུའི་ངོས་ལེན་མཛད་དེ་ དགོངས་ཞུ་འགྱོ་མི་བོན་པོ་

དེ་གིས་ ཚོགས་དཔོན་ལས་གནང་བ་ལེན་ཏེ་ ཚོགས་འཛོམས་ཚོགས་བཞིན་པའི་ཉིནམ་

གང་རུང་ལུ་ དགོངས་ཞུ་འགྱོ་དགོ་པའི་རང་གི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་གཤད་ཅིག་ འབད་ཆོག། 

དེ་ལུགས་ཀྱི་གསལ་བཤད་གུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་མི་ཆོག།

 ༧༨
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Motion of impeachment

318. Article 32.1 of the Constitution states that “The holders 
of constitutional offices shall be removed only by way of 
impeachment by Parliament” and Article 32.5 states, “The 
procedure for impeachment, incorporating the principles 
of natural justice, shall be as laid down by law made by 
Parliament.” However, the Parliament has yet to pass an 
Impeachment Act.

319. The power to impeach a constitutional office holder is 
extremely serious and should only be used in very exceptional 
circumstances.  However, this power may provide the 
Parliament with the legal teeth to effectively carry out its 
oversight functions over constitutional offices.  

320. The procedures for this motion will be developed once the 
Parliament passes the Impeachment Act. 
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གནས་དབྱུང་གྲོས་དོན།

༣༡༨. རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་ ༣༢.༡ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་ནང་ “རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་གོ་

གནས་འཆང་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚོགས་གནས་དབྱུང་ཁོ་ནའི་ཐོག་ལས་ བཏོན་གཏང་ནི” དང་ རྩ་

ཚན་ ༣༢.༥ ནང་ “གནས་དབྱུང་གི་བྱ་བའི་གནད་སྤོད་འདི་ རང་བཞིན་དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་

གཞི་རྩ་ཚུ་མཉམ་འདེབས་འབད་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བརྩམས་པའི་ཁྲིམས་ནང་ བཀོད་དོན་

དང་འཁྲིལ་དགོ།”

༣༡༩. རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཅིག་ གནས་དབྱུང་གི་དབང་ཆ་ འཚབས་ཅན་ཅིག་

ཨིནམ་ལས་ དམིགས་བསལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལུ་ རྐྱངམ་གཅིག་ ལག་ལེན་

འཐབ་དགོ། ཨིན་རུང་ དབང་ཆ་འདི་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་གོ་གནས་

འཆང་མི་ཚུ་གིས་ ནན་ཞིབ་ལཱ་འགན་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་ཐོག་ལས་ འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ 

ནུས་ཤུགས་བྱིནམ་ཨིན།

༣༢༠. གནས་དབྱུང་གི་གྲོས་དོན་གྱི་དོན་ལུ་ བྱ་སྒོ་ལམ་ལུགས་འདི་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ གནས་

དབྱུང་བཅའ་ཁྲིམས་ ཆ་འཇོག་འབད་ཞིནམ་ལས་ བསྟར་སྤོད་འབད་དགོ།

 ༧༩
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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།

 ༨༠




