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ིས་ལ་ ༢༠༡༩-༢༠ ི་་ ན་ཐབས་འཆར་ད ལ་ད ་བགའི་ད ད་ཡག། 

 
 

འག་བ ོད། 

ད་ཡང་ འ ག་ག་ ་ ིམས་ཆན་མོའི་ ་ཚན་ ༡༤ (༣) པ་ནང་ ་ “ ི་ད ལ་འད་ ིམས་དང་འ ིལ་བའི་ ད ་
བག་བཟོ་ ེ་མ་གཏགས་ ོགས་བ ས་མ་ད ལ་ལས་ བཏན་ན་མེད་” ཟེར་བཀད་ད་ཡདཔ་དང་།  

 
ད་ཡང་ མི་དམངས་ད ལ་ ིས་བཅའ་ ིམས་ (འ ི་ ོན་) ༢༠༡༢ ཅན་མའ་ི དན་ཚན་ ༥༦ པ་ནང་ ་ ད ལ་
ིས་ ོན་པ་གས་ འཆར་ད ལ་ད ་བག་དང་ ཐན་ ངས་ཚད་ ིས་ ་ག་ འ ར་བའ་ིཁ་གསལ་ ་ བ ར་བཟོ་འབད་
དག་པའི་ བ་ ངས་དང་ གས་པའི་ འཆར་ད ལ་ད ་བགའི་ད ད་ཡག་ ི་ཚགས་ ་ ལ་དག་པའ་ི དགངས་དན་
བཀད་ད་ཡདཔ་དང་།  

 
ད་ཡང་ ིས་ལ་ ༢༠༡༩-༢༠ ག་དན་ ་ འཆར་ད ལ་ ད ལ་ མ་ས་ཡ་ ༦༤,༨༢༦.༧༢༥ ( ིན་ཚབ་དང་ ིན་
འ ལ་བཏང་ན་ གས་ཏ་)  གནང་བ་ བ་ ེ་ཡད་དང་། 

 
ད་ཡང་ ད ལ་ཕགས་བ ར་བཟོ་བཅའ་ ིམས་ ༢༠༡༩ པའ་ིདན་ཚན་ ༤(༢) དང་ ༦༣ པ་ནང་ ་ ག ང་ག་
ད ལ་ཕགས་ཡར་སང་ག་དན་ ་ འཆར་ད ལ་ ན་ཐབས་གནང་དགཔ་ ེ་ཡདཔ་ཞིན་ ། 

 
འ ག་ག་ ི་ཚགས་ནང་ལས་ ིས་ལ་ ༢༠༡༩-༢༠ ག་དན་ ་ ན་ཐབས་ད ་བགའ་ིད ད་ཡག་འད་ གཤམ་འཁད་
བཞིན་ ་ ་འཇག་ བ་ཨན། 
 



མཚན་གནས་མདར་བ ས། 
  
བཅའ་ ིམས་འད་ ིས་ལ་ ༢༠༡༩-༢༠ ི་ ན་ཐབས་འཆར་ད ལ་ད ་བགའ་ིབཅའ་ ིམས་ཟེར་ བ ོད་དག། 

 
ན་ཐབས་འཆར་ད ལ་ ི་ད ་བག། 

 
༡༽ ན་ཐབས་འཆར་ད ལ་ད ་བག་འད་ ད ལ་ མ་ས་ཡ་ ༨༩༨.༢༧༧ ིམས་ ང་འགག་ ེ་དང་ ག་སར་ ལ་
པ་གས་བའི་ཚན་རིག་ག ག་ལག་ ོབ་ ེ་ འཇགས་མེད་ས ེ་དབང་ ག་ ིམས་དན་ ེལ་ཁང་ ་ ་ ད ལ་ཕགས་དང་ ོ་
ཕགས་ཡར་སང་དང་ ད་ལས་ ག ང་དབང་ཚང་ལས་ཁང་ ་ ་ ོགས་རམ་ད ལ་ ་ ན་ ས་ག ང་ཚགས་ ི་ 
ད ལ་ཕགས་བ ར་བཟོ་བཅའ་ ིམས་ ༢༠༡༩ པའི་དན་ཚན་ ༤(༢) དང་ ༦༣ པ་ ར་ འཇག་གནངམ་ཨན། 

 
༢༽ ན་ཐབས་འཆར་ད ལ་ད ་བག་ ་ ག ང་ག་ ོགས་བ ས་མ་ད ལ་ནང་ལས་བཏན་དག།  

 
༣༽ ན་ཐབས་འཆར་ད ལ་ད ་བག་ ་བཀད་པའི་ ེས་ ་ བ ར་བཟ་ོའབད་ཡད་པའ་ིའཆར་ད ལ་འད་ ད ལ་
མ་ས་ཡ་ ༦༥,༧༢༥.༠༠༢ ཨནམ་དང་ འད་ ི་ད ལ་འ ེལ་ག་ ིས་ཆད་འད་ ོན་མ་ ནང་འཁད་ཐན་ ེད་ལས་

བ ་  ༣.༠༤ ཡད་ས་ལས་ ༣.༠༨ ་ ཡར་སང་འབད་དག། 
 
༤༽ ན་ཐབས་འཆར་ད ལ་ད ་བག་ ་ བཅའ་ ིམས་འདའི་ ར་དབ་དང་འ ིལ་དག།  

 
༥༽ ིས་ལ་འད་ནང་ག་ ིའི་ ོགས་རམ་ལས་ ང་བའ་ི ན་ཐབས་འཆར་ད ལ་ ་ག་ ད ་བག་འད་ མི་དམངས་

ད ལ་ ིས་བཅའ་ ིམས་(འ ི་ ོན་) ༢༠༡༢ དན་ཚན་ ༦༠ པ་དང་ ིལ་ ིས་ལ་ ༢༠༢༠-༢༡ པའི་ ལ་
ཡངས་འཆར་ད ལ་ ན་ ་དང་ཅག་ཁར་ ི་ཚགས་ནང་ ་ ལཝ་ཨན། 

 



ཟད་འ ོ། 
 
ཟད་འ ོ་ ་ མི་དམངས་ད ལ་ ིས་བཅའ་ ིམས་(འ ི་ ོན་) ༢༠༡༢ ཅན་མ་དང་ ད ལ་འ ེལ་བཅའ་ཡག་དང་
ིགས་གཞི་ ༢༠༡༦ ་དང་འ ིལ་ཏ་ལག་ལན་འཐབ་དག། 

 

ིས་ལ་ ༢༠༡༩-༢༠ ི་ ན་ཐབས་འཆར་ད ལ་ད ་བགའི་ ར་དབ། 

ཨང ལས་ ེའ་ིམིང་། ད ལ་བ ོམས།་
༼ས་ཡ༽ 

དན་ ངས། 

༡ ིམས་ ང་འགག་ ེ། ༦༨༤.༧༥༢ ིམས་ ང་འགག་ ེའ་ིད ལ་ཕགས་ ཡར་སང་འཆར་ད ལ་ནང་མ་
ད། 

༢ ག་སར་ ལ་པ་གས་བའི་ཚན་
རིག་ག ག་ལ་ ོབ་ ེ། 

༣༥.༤༥༥ ལས་གཡགཔ་ འི་ད ལ་ཕགས་ཡར་སང་དང་ ོང་བ ར་པ་ འི་ ོ་
ཕག་ཡར་སང་ (ད ལ་ མ་ས་ཡ་ ༤༥.༣༢༥ ད ལ་ཕགས་ཡར་
སང་ དང་ ད ལ་ མ་ས་ཡ་ ༡༣.༡༢༨ ོང་བ ར་པ་ འ་ི ོ་ཕག་
ཡར་སང་ག་དན་ ) 

༣ འཇགས་མེད་ས ེ་དབང་ ག་
ིམས་དན་ ེལ་ཁང། 

༨.༩༦༡ ལས་གཡགཔ་ འི་ད ལ་ཕགས་ཡར་སང་དང་ ོབ་ ག་ འི་ ོ་ཕག་
ཡར་སང་ (ད ལ་ མ་ས་ཡ་ ༧.༤༩༩ ད ལ་ཕགས་ཡར་སང 
དང་  ད ལ་ མ་ས་ཡ་ ༡.༥༡༢ ོང་བ ར་པ་ འི་ ོ་ཕག་ཡར་
སང་ག་དན་ ) 

༤ ཤས་རིག་ ན་ཁག་ དང་ 
ོང་ཁག། 

༡༡༤.༤༠༩ ོབ་ ག་ ་ ་ ོ་ཕག་ཡར་སང། 
ཀ༽  ོ་ཕག་ ༣ ཐབ་མི་ ་ ཝ་རེ་ ་ད ལ་ མ ༡,༠༠༠ 
ལས་ ༡,༥༠༠ ་ཡར་སང། ༼ ོབ་ ག་བ ོམས་ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

༤༡,༧༣༧༽ 
ཁ༽  ོ་ཕག་ ༢ ཐབ་མི་ ་ ཝ་རེ་ ་ད ལ་ མ ༦༧༠ 
ལས་ ༧༠༠ ་ཡར་སང། ༼ ོབ་ ག་བ ོམས ༢༥,༤༣༤༽ 
ག༽  ོ་ཕག་༢ ཐབ་མི་ ་ ཝ་རེ་ ་ད ལ་ མ ༣༣༥ 
ལས་ ༤༠༠ ་ཡར་སང། ༼ ོབ་ ག་བ ོམས ༡༩,༢༣༦༽ 

ད ལ་འ ེལ་ ེམ་ ་ ༥ ན་ ག་ ིས། 
༥ ག ང་དབང་ཚང་ལས་ཁང། ༥༤.༧༠༠ ག ང་དབང་ཚང་ལས་ཁང་ ་ ་ ད ལ་ཕགས་ ཡར་སང་ག་དན 

་ག ང་ལས་ ོགས་རམ་མ་ད ལ། 
  ༨༩༨.༢༧༧  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUPPLEMENTARY BUDGET APPROPRIATION BILL FOR THE FINANCIAL YEAR 

2019-2020 

 

PREAMBLE 

WHEREAS Article 14 (3) of the Constitution of the Kingdom of Bhutan provides that ‘Public 
money shall not be withdrawn from the Consolidated Fund except through appropriation in 
accordance with law; 

WHEREAS Section 56 of the Public Finance Act (amendment) 2012 mandates the Minister of 
Finance to present to the Parliament Supplementary Budget Appropriation Bills outlining 
changes in appropriations and resource estimates with full justifications for the revisions; 

WHEREAS Budget for FY 2019-20 was approved at Nu. 64,826.725 million (Including 
repayment and on-lending); 

AND WHEREAS additional budget is required for revision of pay and allowances considered 
by the Government in accordance with section 4(2) and 63 of the Pay Revision Act 2019;  

BE IT THEREFORE ENACTED by the Parliament of Bhutan this law for the Supplementary 
Budget Appropriations for the Financial Year 2019-20 as follows: 

SHORT TITLE  

This Act shall be called the Supplementary Budget Appropriation Act for the Financial Year 
2019-20. 

SUPPLEMENTARY APPROPRIATION 

1. Supplementary appropriation is for a sum not exceeding Nu. 898.277 million to defray 
the expenditure on account of revision of pay and allowances for the Royal Bhutan 
Police, Khesar Gyalpo University of Medical Sciences of Bhutan, Jigme Singye 
Wangchuck School of Law, revision of stipend and subsidy to SoEs considered by the 
Lhengye Zhungtshog in accordance with section 4(2) and 63 of the Pay Revision Act 
2019; 
 

2.  The funds for Supplementary Budget Appropriations shall be drawn from the 
Consolidated Fund of the Royal Government of Bhutan; 

 



3. The revised budget with the supplementary appropriation is estimated at Nu. 
65,725.002 million. The fiscal deficit as percent of GDP is estimated to increase from 
3.04 percent to 3.08 percent for the FY 2019-20.   

 
4. The Supplementary appropriation shall be as in the Schedule to this Act; 
 
5. Other supplementary appropriations, particularly on account of donor fund 

incorporations for the FY shall be presented to the Parliament along with the National 
Budget Report for the FY 2020-2021 as per section 60 of the PFA. 

  

EXPENDITURE  

All expenses pertaining to the Supplementary Budget Appropriation shall be undertaken in 
accordance with the relevant provisions of the Public Finance Act (Amendment 2012) and the 
Financial Rules and Regulations 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schedule of Supplementary Budget Appropriation for FY 2019-20 

Sl. No Agency  
Amount ( Nu. 

in million) 
              Justification 

1 Royal Bhutan Police  684.752 
Revision of pay and allowance for RBP not 
included in the approved budget. 

2 
Khesar Gyalpo University 
of Medical Science  

35.455 

Revision of pay and allowances for staffs and 
revision of stipend for trainees (Nu. 45.325 m 
for pay revision and Nu. 13.128 million for 
stipend revision)  

3 
Jigme Singye Wangchuk 
School of Law   

8.961 

Revision of pay and allowances for staffs and 
revision of stipend for students (Nu. 7.499 m 
for pay revision and Nu. 1.512 million for 
stipend revision)  

4 
Ministry of 
Education/Dzongkhag  

114.409 

Revision of stipend for students 

1. Proposed increased rate in following three 
categories : 

a) Nu. 1500 from Nu.1000 per month      
for 3 meals (41737 stds) 

b) Nu. 700 from Nu. 670 per month - 
for 2 meals (25,434 stds) 

c) Nu. 400 from Nu. 335 per month - 
for 1 meal (19,236 stds)  

Implication calculated for 5 months. 

5 State Owned Enterprises   54.7 
Subsidy for SoEs to support revision of pay 
and allowances.  

  Grand Total  898.277   

 

*** 


