སྤྱི་ཚོགཥ་དང་པའྤྱི་ཚོགཥ་ཐེངཥ་བརྒྱད་པ་མཇུག་གྲོལ་གྤྱི་གསུང་བཤད།
༡. ད་རྤྱིཥ་ ང་བཅཥ་སྤྱི་ཚོགཥ་ཀྤྱི་ ཚོགཥ་ཐེངཥ་ ༨ པ་གྲོལ་བའྤྱི་ གཟའ་སྐར་ ཕུན་སུམ་ ཚོགཥ་པའྤྱི་ ིནམ་འདི་ལུ་ ང་བཅཥ་ར་
འབྲུག་མྤྱི་ཡོངཥ་ཀྤྱི་ སྤྱི་གཙུག་གི་ ི་ཟླ་ མྤྱི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་དང་ མྤྱི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་ སྐུ་འཁོར་དང་ སྐུ་མགྲོན་ག་ར་
ནཱ་ཚོགཥ་ཁང་ནང་ བྲོན་གནང་མྤྱི་དེ་ལུ་ ཚོགཥ་དཔོན་ ང་རང་དང་ སྤྱི་ཚོགཥ་ཀྤྱི་ ཆེད་བསྲོད་ཅན་གྤྱི་ འཐུཥ་མྤྱི་ཡོངཥ་ཀྤྱི་ ཧྲོངཥ་
ལཥ་ བྲོན་པ་ལེགཥ་ཥོ་དང་གཅིག་ཁར་ བཀྤྱིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི།
༢. འབྲུག་གི་རྩ་ཁྤྱིམཥ་ཆེན་མྲོའྤྱི་རྩ་ཚན་ ༢ པའྤྱི་ དོན་ཚན་ ༥ པ་དང་འཁྤྱིལ་ ང་བཅཥ་སྤྱི་ཚོགཥ་ཀྤྱི་ འཐུཥ་མྤྱི་ཚུ་གིཥ་ འབྲུག་རྒྱལ་
པོ་མཆོག་ལུ་ དད་དམ་ གཙང་མའྤྱི་ དམ་བཅའ་དེ་ཡང་ ཕུལ་ཚུགཥ་ཅི། དེ་གི་སྐབཥ་ལུ་ མྤྱི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་ རེ་བཙུན་པད་མ་
དབང་ཕྱུག་མཆོག་དང་ མྤྱི་དབང་སྐུ་འཁོར་ཚུ་ཡང་ བྲོ ན་གནང་ཡི། ིནམ་འདི་ ང་བཅཥ་རའྤྱི་ འབྲུག་མྤྱི་ཡོངཥ་ཀྤྱི་ཥེམཥ་ལཥ་
དུཥ་ནམ་ཡང་ ཡོལ་མ་ཚུགཥ་པའྤྱི་ ིནམ་རྩ་ཅན་ཅིག་ལུ་ གྱུར་ཏེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི།
༣. ད་རེཥ་ ཚོགཥ་ཐེངཥ་ ༨ པ་འདི་ ིནམ་ ༡༣ འདེ་ཅིག་གི་ རྤྱིང་ལུ་ཚོགཥཔ་ད་ དང་པ་རང་ སྤྱི་ཚོགཥ་ལྷན་བཞུགཥ་ཐོག་ལཥ་
འདཥ་པའྤྱི་ཚོགཥ་ཐེངཥ་ཚུ་ནང་ ཁན་ མ་འཆམ་པའྤྱིིཿ
༡. འབྲུག་གི་བུ་ཚབ་དཔྱད་ཡིག་དང་།
Child Adoption Bill

༢.
༣.
༤.

འབྲུག་གི་ བཙོང་ཁལ་དང་ ཅ་དམ་ ནང་ཁལ་ (འཕྤྱི་སྲོན) དཔྱད་ཡིག།
Sales Tax, Customs And Excise (Amendment) Bill
འབྲུག་གི་ མྤྱི་དམངཥ་དངུལ་རྩྤྱིཥ་ (འཕྤྱི་སྲོན) དཔྱད་ཡིག།
Public Finance (Amendment) Bill ཚུ་ གསུང་གྲོཥ་ ལེགཥ་ཤོམ་སེ་ གནང་སེ་ བཅའ་ཁྤྱིམཥ་སེ་ ཆ་
འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི།
རྩ་ཁྤྱིམཥ་ཆེན་མྲོའྤྱི་དགོངཥ་དོན་དང་ མངོན་མཐོའྤྱི་ཁྤྱིམཥ་འདུན་གྤྱིཥ་ གྲོཥ་ཆོད་དང་འཁྤྱིལ་ སྤྱི་ཚོགཥ་ཀྤྱི་ཧྲོངཥ་ལཥ་ཡང་ འབྲུག་
གི་ བཙོང་ཁལ་དང་ ཅ་དམ་ ནང་ཁལ་གྤྱི་ ལམ་ལུགཥ་དང་ འབྲུག་གི་ མྤྱི་དམངཥ་ དངུལ་རྩྤྱིཥ་ (འཕྤྱི་སྲོན) བཅའ་ཁྤྱིམཥ་ཚུ་
ཧྤྱིང་ཥངཥ་ཥ་སེ་ བཟྲོཝ་ལཥ་བརེན་ཏེ་ བཅའ་ཁྤྱིམཥ་དེ་གིཥ་ ད་ལཥ་ཕར་ སབཥ་བདེ་ཏོག་ཏོ་སེ་ འགྲོ་བའྤྱི་རེ་བ་ཡོད། འབྲུག་གི་
བུ་ཚབ་བཅའ་ཁྤྱིམཥ་ དེ་གིཥ་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ མྤྱི་ཥེར་ལུ་ ཕན་ཐོགཥ་སྲོམ་སེ་ར་ འབྱུང་པའྤྱི་ཡིད་ཆེཥ་ཡོད།
གཙོ་བོ་ར་ བཅའ་ཁྤྱིམཥ་ཚུ་ ཆ་འཇོག་དང་ འཕྤྱི་སྲོན་ མཛད་ གནངམ་དང་གཅིག་ཁར་ འབེལ་ཡོད་ ལཥ་སེ་ཚུ་གིཥ་ མྤྱི་མང་ལུ་
གོ་བ་བརྡ་སྲོད་ཚུ་ མ་བཏུབ་ བཏུབ་སེ་འབད་དེ་ ལག་ལེན་ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་སེ་ འཐབ་པ་ཅིན་ སབཥ་མ་བདེཝ་དང་ དཀའ་
ངལ་ཚུ་ཡང་ འཐོན་དགོཔ་ཅིག་ མྤྱི་མཐོང་པཥ་ཟེར་ཞུ་ནི།
1

༥.

འབྲུག་གི་ ཏམ་ཁུ་ དམ་འཛིན་གྤྱི་ བཅའ་ཁྤྱིམཥ་ ༢༠༡༠ ཅན་མ་དེ་ སྤྱི་ཚོགཥ་དང་པའྤྱི་ ཚོགཥ་ཐེངཥ་ ༥ པའྤྱི་ནང་ ཆ་
འཇོག་ གནང་གནངམ་གྤྱི་ བཅའ་ཁྤྱིམཥ་ཅིག་ཨིན། བཅའ་ཁྤྱིམཥ་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ད་ ེཥ་བ་དང་ ེཥ་ཁྤྱིམཥ་ བཀལ་ཐངཥ་
ལཥ་བརེན་ཏེ་ ལོ་ ༡ གི་ ནང་འཁོད་ལུ་ར་ མྤྱི་མང་རབཥ་ཅིག་ལུ་ ེཥ་བ་དང་ ེཥ་ཁྤྱིམཥ་ ཕོག་སེ་ ཡོདཔ་ལཥ་བརེན་ གཞུང་
གི་ཧྲོངཥ་ལཥ་ བཅའ་ཁྤྱིམཥ་དེ་གི་ གོ་བ་ཁ་གཥལ་རྐྱབ་སེ་ དོན་ཚན་ ༩ འདེ་ཅིག་ནང་ འཕྤྱི་སྲོན་ འབད་དེ་ འབྲུག་གི་ ཏམ་ཁུ་
དམ་འཛིན་གྤྱི་ (འཕྤྱི་སྲོན) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༡༡ ཅན་མ་འདི་ འཕལ་མཁོ་ཅན་གྤྱི་ དཔྱད་ཡིག་སེ་ ཕུལ་མྤྱི་དེ་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངཥ་
ཚོགཥ་སེ་གི་ཧྲོངཥ་ལཥ་ རྒྱབ་སྲོར་མེད་རུང་ ཁ་རྩ་ སྤྱི་ཚོགཥ་ལྷན་བཞུགཥ་ཀྤྱི་ཐོག་ལཥ་ ཆ་འཇོག་ གྲུབ་ཚུགཥ་ཅི་ཟེར་ཞུ་ནི།
ང་བཅཥ་རའྤྱི་ ཆོཥ་ལྡན་གྤྱི་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ བཅའ་ཁྤྱིམཥ་འཕྤྱི་སྲོན་གྤྱི་ དོན་ཚན་དེ་ཚུ་གིཥ་ ཏམ་ཁུ་ ནག་ཚོང་འཐབ་མྤྱི་དང་
སྲོད་མྤྱི་ མར་ཕབ་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགཥ་འབྱུང་ཚུགཥ་པའྤྱི་ རེ་བ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི།

༦.

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའྤྱི་(འཕྤྱི་སྲོན)བཅའ་ཁྤྱིམཥ་ Election (Amendment) Act ཀྤྱི་ཐད་ རྒྱལ་ཡོངཥ་ ཚོགཥ་འདུའྤྱི་
ཧྲོངཥ་ལཥ་ དོན་ཚན་ ༣ འདེ་ཅིག་ འཕྤྱི་སྲོན་འབད་མྤྱི་དེ་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ ན་ཧྤྱིང་གི་ ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་ བཙག་འཐུའྤྱི་ སྐབཥ་
ལུ་ དུཥ་ཡུན་ ལ་ཥོ གཥ་པའྤྱི་སྐྲོར་ལཥ་ སབཥ་བདེཝ་དང་ མ་བདེཝ་ ལེ་ཤ་ཐོན་ཡི། མ་འྲོངཥ་པའྤྱི་ནང་ དེ་ཚུ་ མྤྱི་འཐོན་ནི་གི་
དོན་ལུ་དང་ དམངཥ་གཙོའྤྱི་ ལམ་ལུགཥ་དེ་ སྤྱིང་སྤྱིང་སེ་ གནཥ་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན།

༧.

དམངཥ་གཙོའྤྱི་ ལམ་ལུགཥ་དེ་ སྤྱིང་སྤྱིང་སེ་ གནཥ་དགོ་པ་ཅིན་ གཙོ་བོ་ར་ སྤྱིད་དོན་ཚོགཥ་པ་ལུ་ རག་ ལཥ པ་ཨིནམ་ལཥ་
སྤྱིད་དོན་ ཚོགཥ་པ་དེ་ སྤྱིང་སྤྱིང་སེ་ བཞག་ཐབཥ་ལུ་ རྒྱལ་ཁམཥ་ལཥ་ མ་དངུལ་གྤྱི་ རྒྱབ་སྲོར་ གནང་ནི་ ལ་ཥོགཥ་པའྤྱི་ དོན་
ཚན་ དེ་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངཥ་ ཚོགཥ་སེའྤྱི་ཧྲོངཥ་ལཥ་ རྒྱབ་སྲོར་ མ་ཐོབ་མ་ཚད་ མམ་འབེལ་ ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་ཡང་ ཁན་
འཆམ་པའྤྱི་ གྲོཥ་འབུལ་ཅིག་ ཕུལ་ཐབཥ་ མ་བྱུང་པར་བརེན་ བཙག་འཐུའྤྱི་ འཕྤྱི་སྲོན་ བཅའ་ཁྤྱིམཥ་དེ་ ཐུགཥ་ཐག་བཅད་མ་
ཚུགཥ། གནད་དོན་དེ་ འཕལ་དང་ ཕུགཥ་ལུ་ ག་ནི་བ་ ཁག་ཆེ་བའྤྱི་ གནད་དོན་ཅིག་ ཨིནམ་ལཥ་བརེན་ཏེ་ ཤུལ་ལཥ་ གསུང་
གྲོཥ་རེ་ གནང་དགོཔ་འཐོན་འྲོང་ཟེར་ཞུ་ནི།
ད་རེཥ་ཀྤྱི་ ཚོགཥ་ཐེངཥ་འདི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངཥ་ཚོགཥ་འདུའྤྱི་ཧྲོངཥ་ལཥིཿ
༡. འབྲུག་གི་ ོ་སྲོད་ེན་སྲུང་ དཔྱད་ཡིག།
Consumer Protection Bill of Bhutan

༢.

འབྲུག་རྒྱལ་པོ་ རྒུད་གཥོའྤྱི་མ་དངུལ་དཔྱད་ཡིག།

Druk Gyalpo Relief Fund Bill of Bhutan
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༣.

འབྲུ
ག་གི་ ཤེཥ་རྤྱིག་གྲོང་ཁེར་དཔྱད་ཡིག།
Education City Bill of Bhutan

༤.

འབྲུག་
གི་ རྐྱེན་ངན་ འཛིན་སྲོང་གི་ དཔྱད་ཡིག།
Disaster Management Bill of Bhutan

༥.

འབྲུག་གི་ གཥོ་རྤྱིག་ གཙུག་ལག་སྲོབ་སེའྤྱི་དཔྱད་ཡིག།

ཚུ་དང་ རམ་སཱར་ རྲོན་ཥའྤྱི་ ཁཥ་ལེན་ཆིངཥ་ཡིག་ཡང་
གསུང་གྲོཥ་ ཞྤྱིབ་ཞྤྱིབ་སེ་ གནང་སེ་ ཆ་འཇོག་གྲུ བ་གནང་ཡི།
ཚོགཥ་ཐེངཥ་ ༨ པ་འདི་ སྤྱིར་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྤྱི་ ཐུགཥ་སྲོན་དང་ མྤྱི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གིཥ་ དབུ་གཙོཥ་པའྤྱི་
འབྲུག་མྤྱི་ཡོངཥ་ཀྤྱི་ བཥོད་ནམཥ་དང་ དེ་ཁར་ མྤྱི་རེ་བྲོན་ཆེན་གྤྱིཥ་ གཙོཥ་པའྤྱི་ ཆེད་བསྲོད་ཅན་གྤྱི་འཐུཥ་མྤྱི་ ཡོངཥ་ཀྤྱིཥ་ རྒྱབ་
སྲོར་ལཥ་བརེན་ གྲུབ་འབཥ་ཅན་སེ་ གྲོལ་གནང་ཚུགཥ་མྤྱི་དེ་ལུ་ ཚོགཥ་དཔོན་ ང་ར འྤྱི་ཧྲོངཥ་ལཥ་ བཀའ་དྤྱིན་ དགའ་ཚོར་ཡོད་
ཟེར་ཞུ་ནི།
མཇུག་རང་ ང་བཅཥ་རའྤྱི་ འབྲུག་མྤྱི་ཡོངཥ་ཀྤྱི་ སྤྱི་ནོར་དམ་པ་ མྤྱི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་ སྐུ་ཚེ་ཞབཥ་པད་བརན་ མཛད་པ་
འཕྤྱིན་ལཥ་ དར་ཞྤྱིང་རྒྱཥ་ཏེ་ ང་བཅཥ་རའྤྱི་ འབྲུག་མྤྱི་ཡོངཥ་ཀྤྱི་ སྤྱི་གཙུག་གི་ ི་ཟླ་སེ་ ཞབཥ་པད་བརན་ནི་གི་དོན་ལུ་དང་ རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ ཞྤྱི་བདེ་དང་དགའ་སྤྱིད་འབྱུང་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཚོགཥ་འདུ་ གྲོལ་བའྤྱི་ བཀ་ཤིཥ་ སྲོན་ལམ་འདི་ ང་བཅཥ་རང་ ག་ར་
སབཥ་གཅིག་ཁར་སེ་ ཕུལ་ནི་ཨིན།
University of Medical Sciences Bill

༨.

༩.

************** བཀྤྱིན་ཆེ། **************
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