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1 

ཨང་།ཨང་།ཨང་།ཨང་།    
No. 

ག་ལས།ག་ལས།ག་ལས།ག་ལས།    
From Whom 

ག་�།ག་�།ག་�།ག་�།    
To Whom 

�་ིབ།�་ིབ།�་ིབ།�་ིབ།    
Question 

�་ིབཀདོ་�་ིབཀདོ་�་ིབཀདོ་�་ིབཀདོ་ཚེཚཚེེཚེས་�ངས།ས་�ངས།ས་�ངས།ས་�ངས། 
Question Date 

����ན་གསོ།ན་གསོ།ན་གསོ།ན་གསོ། 
Remarks 

 

༡ �ན་�ང་འ	མས་
�ངས་་འ�ས་�། 

�ོན་�ན་�། 3P2S/Q373 ད�གས་གཏད་ ༢༠༢༠ དང་འ�ལ་བ་�ན་ �ལ་ཡོངས་ད�གས་ ལ་!་ གཙོ་#མ་$་མ་ར་ 
དཔལ་འ'ོར་རང་མ(་འ)ོང་*་འ+་,ནམ་ལས་ �་-་�ོན་�ན་མ.ག་/ས་ ད�གས་ ལ་འ+་/་ གནས་
ཚད་�ག་ ཚོགས་དམངས་�་ ག1ངས་གནང་ད(་པ2་3་བ་དང་། ད�གས་ ལ་འ+་ 4ལ་མ2་ལོ་ནང་�་ 
བ5བ་མ་6གས་པ་�ན་ འ+་�་ ག3ང ་/ས་ བསམ་�གས་དང་ འཆར་ག8་ ག་	་9་རང་ཡོད་ག? 	་
ལས་ ད�གས་ ལ་འ+་བ5བ་ཐབས་�་ �ལ་ཡོངས་་འཆར་ག8་གཙོ་ཅན་དང་ ཐབས་=ས་ག་�་ཡོདཔ་
,ན་ན་>ར་བ2་3་བ།  
As per vision 2020, Economic Self-Reliance is a key national goal. Can Hon’ble 

Prime Minister brief the House on the status of this achievement of this goal? If it 

cannot be achieved by next year, what will be Government’s stand and way 

forward on this? Any major national plans and steps to achieve it? 
 

༢༤/༠༥/༢༠༡༩ ངག་ཐོག། 

༢ དC་Dད་E་F་ཚང་
འ	མས་�ངས་་
འ�ས་�། 

ནང་Gད་དང་Hོལ་
འIན་�ོན་པོ་�། 

3P2S/Q374 Jན་Cངས་ ༡༢༠ ནང་འ�ད་བ5བ་*་/་ ཁས་�ངས་ག�ག་འ+་ ནང་བLད་བཅའ་Mག་
དང་�མས་�གས་བར་8བ་དང་འO་Pོན་འབད་	་ �ལ་ཁབ་ནང་ Q2 ་ལས་�་བRག་*་འ+་,ན་Sང་ 
ག3ང་/ས་ བT་བUད་Vས་ཚོགས་�ག་/་ནང་�་ �ོན་པོ་མ.ག་/ས་ གནད་དོན་འ+་/་ཐད་ཁར་ �ལ་
ཁབ་Wང་Lབ་་དོན་�་ Vས་བXར་དང་དYད་8བ་ �་�ཝ་9་རང་མཛད་ད(པ་འ\ག་>ར་ག1ངས་ཡོདཔ་
ལས་ ད་]ས་ག3ང་ད^་བ_ས་ ་̀ Jན་Cངས་ ༢༠༠ ལང་སོང་Sང་ འaར་བ་ག་*་ཡང་Dདཔ་ལས་ ང་

༢༤/༠༥/༢༠༡༩ ངག་ཐོག། 
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བཅས་ར2་Wང་Lབ་འ+་ b་མ་ཁག་མ་�ཝ་,ན་ན་ ཡང་�ན་ ཁས་�ངས་་cབས་1་ Pང་Dད་9་བཞག་
ཡོདཔ་,ན་ན་ �ོན་པོ་མ.ག་/ས་ ཚོགས་དམངས་�་ Q2་ལས་�་6་ ནམ་ལས་གཡོག་བRག་འབད་*་
,ན་ན2་eར་ལས་ ག1ངས་གནང་ད(་པ2་3་བ།  
  

One of the pledges to implement within 120 days of the DNT Government was to 

recruit foreign domestic workers by reviewing and amending immigration rules 

and regulation. However, during one of the press conferences of the Government, 

the Minister said that the issue merits extensive discussions and analysis to ensure 

the country’s security. The government is in place for more than 200 days and no 

development has taken place yet. Was the security issue not important then or 

ignored by the Party during the campaign. 

 

Could the Hon’ble Minister inform the House as to when the foreign domestic 

workers will be recruited? 

  

༣ འ^མ་g་hང་འཇམ་
མཁར་འ	མས་�ངས་
་འ�ས་�། 

བT་དོན་དང་
བUད་འjལ་�ོན་
པོ་�། 

3P2S/Q375 �ལ་ས་kམ་lག་�་ འmལ་ཐོག་/་དཀའ་ངལ་འ+་ གདོང་oན་ཅན་�ག་�་ aར་ཡོདཔ་མ་
ཚད་ ལོ་བpར་བ8ན་\་ L་)ག་འq་དོ་ཡོདཔ་,ན། ང་བཅས་་(་བ་དང་འ�ལ་བ་�ན་ �་མང་rལ་
འsན་ལམ་�གས་འཆར་ག8་ཡོངས་tོགས་�ག་ ལོ་དག་པ་ག�ག་/་b་མ་ལས་བམས་ཡོད་Sང་ ལག་oན་
འཐབ་མ་6གས་པར་�ས་ཡོདཔ་ལས་ �ོན་པོ་མ.ག་/ས་ ཚགོས་དམངས་�་ འཆར་ག8་འ+ ་/ ལག་
oན་!་གནས་ཚད་�ག་དང་ kམ་lག་�་ འmལ་ཐོག་/་དཀའ་ངལ་vལ་ཐབས་་ འཆར་ག82་eར་ལས་
ག1ངས་གནང་ད(་པ2་3་བ། 

༢༤/༠༥/༢༠༡༩ ངག་ཐོག། 
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Traffic congestion has become a big challenge in the Capital City Thimphu and it 

is worsening every year. We understand that a comprehensive public transport 

system plan had been in place since some years back but not implemented yet. Can 

Hon’ble Minister brief the House on the Status of the implementation of the plan 

and the way forward in addressing the aggravating vehicle traffic congestion 

problems in Thimphu? 

༤ wན་xས་བཙན་
མཁར་ འ	མས་
�ངས་་འ�ས་�། 
 

�ོན་�ན་�། 3P2S/Q376 ད་]ས་ག3ང་/་ ཁས་�ངས་གསལ་yགས་ �་vར་�་ཕན་ཐོགས་�ོམ་དང་ཁག་�་ཏོག་ཏོ་o་
ཤ་ཡོད་པ2་Cལ་ལས་ ག�ག་འ+་ |ལ་ད(ངས་ཡངས་་}མ་འ�ར་ འ^མ་བ~་�་6ན་ �ང་པ་]་]་�་
གནང་*་འ+་,ན། �་vར་6་ག་ར་ སག་ལང་�་ ]་�་བrད་9་�ོད་�ག་>ར་3་*་,ན། ད་]ས་ད�ལ་
ཕོགས་�ན་ཚོགས་བ8་པ་/ས་lལ་�་�ན་3་ནང་Dདཔ་ལས་ 	་�་ ག3ང་/ས་ ཁས་�ངས་བ5བ་ཐབས་
དང་ �་vར་�་ཕན་ཐོགས་འ�ང་ཐབས་�་ ག3ང་/ས་�ག་�་6་ག་	 ་9་མཛད་དོ་ག་དང་ ད་]ས་ད�ལ་
ཕོགས་་�ན་3་དང་ག�ག་ཁར་མཛད་* ་ཡོདཔ་�ག་>ར་བ2་ ལན་ག1ངས་གནང་ད(་པ2་3་བ། 
Among the many favorable and important pledges of the present government, one 

was the provision of vehicle quota up to Ngultrum fifteen hundred thousand for 

every household and people are very excited and hopeful about it. However, in the 

Fourth Pay Commission, there is no mention of this provision and for this reason, I 

would like to ask the present government about what they are doing to fulfill this 

pledge and to help the people, and your stand on if it is included in the pay 

revision. 

 

༢༤/༠༥/༢༠༡༩ ངག་ཐོག། 
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༥ བཀང་�ང་བསམ་
མཁར་དང་�་ཛོ་རོང་
འ	མས་�ངས་་
འ�ས་�། 

�ོན་�ན་�། 3P2S/Q378  �་�ས་ ༢༠.༠༤.༢༠༡༩ ཅན་མ2་ �ན་གསལ་དང་འ�ལ་བ་�ན་ འ�ག་�ལ་ཁབ་ས་ 
Q་�ལ་བང་ལ་	ཤ་ལས་ �ང་འཚོ་མཁས་མ.ག་ ༢༠ དང་ མཁས་མ.ག་འོགམ་ ༤ �་#མ་ད�ལ་
ཕོགས་ �ང་འཚོ་མཁས་མ.ག་�་ ད�ལ་�མ་ ༣,༤༥༠༠༠/- དང་ མཁས་མ.ག་འོགམ་�་ ད�ལ་�མ་ 
༣,༡༡,༠༠༠/- �ོད་ཐོག་oན་*་དང་ �ང་6་ འ�གས་Dད་Tོ་-་དབང་�ག་�ལ་ཡོངས་གཙོ་བ�ན་wན་ཁང་
དང་ མོང་�ར་ ད�་oགས་lག་དང་ ལ་�་ tོང་ཁག་wན་ཁང་ནང་གཏང་*་,ན་>ར་བ�ད་ཡོདཔ་དང་ �་
#མ་བ8ན་!་ད�ལ་ཕོགས་བ�ོམས་ �ང་འཚོ་མཁས་མ.ག་�་ ད�ལ་�མ ༦,༩༠༠,༠༠༠/-དང་ མཁས་
མ.ག་འོགམ་�་ ད�ལ་�མ་ ༡,༢༤༤,༠༠༠/- གནས་*་,ན་མས། ༼ད�ལ་�མ་ ༨,༡༤༤,༠༠༠ �་
#མ*༡༢= ད�ལ་�མ ༩༧,༧༢,༨༠༠༠/-༽ Q་�ལ་ལས་ མཁས་མ.ག་oན་*་Dན་པར་ མ་ད�ལ་འ+་/ས་ 
ང་བཅས་ར2་�ང་འཚོ་6་�་ £ོང་བTར་གནང་*་དང་ མཁས་མ.ག་ད(ངས་3་འབད་ཡོད་�་6་/ས་ 
ཞབས་ཏོག་ལག་oན་འཐབ་པ་�ན་ མཐར་�ག་�་ཕན་ཐོགས་*་དང་ ག3ང་འ+་ ལོ་ ༥ /་བར་ན་ ཚར་]་
སོར་དོ་ཡོད་Sང་ wན་ཁང་འ+་ \ས་ཨ་¥ག་རང་�ོད་*་,ནམ་ལས་ མ་འོངས་པ2་�གས་བསམ་བ¦ས་ ་̀ 
འཆར་ག8་བཟོ་ད(པ་འ+་ཡང་ མ་ད�ལ་འབོར་�་ཏོག་ཏོ་9་ གནས་དོ་ཡོདཔ་ལས་བ¨ན་ ་̀,ན། འ+་�་ 
©་/ས་ �གས་བསམ་ག་	 ་9་བ¦སཔ་,ན་ན་ ག1ངས་གནང་ད(་པ2་3་བ། 
 

As per the Kuensel dated 20
th

 April 2019, Bhutan will be hiring 20 Specialists and 

4 Sub-Specialists from Bangladesh at monthly salary of Nu.345000 for specialists 

and Nu. 311000 for Sub-Specialists. They would be placed in JDWNRH, Mongar, 

Gelephu and some other District hospitals. The salary per month for the specialists 

༢༤/༠༥/༢༠༡༩ ངག་ཐོག། 
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come to Nu.6,900,000 and Nu.1,244,000 fro sub specialists (Nu.8,144,000 per 

month X 12= Nu.97,728,000). Instead of hiring Specialists from outside, the 

money can be used to train our national doctors or make use of services of 

specialists who left the job, which will be long term solution. Government may 

change but hospitals will remain throughout. Long term instead of short term 

measures must be taken due to huge financial implication for hiring from outside. 

What is Hon’ble Minister’s stand on this? 
 

༦ ª་མོ་གཙང་མཁར་
མར་ཚ་ལ་འ	མས་
�ངས་་འ�ས་�།  

བT་དོན་དང་
བUད་འjལ་�ོན་
པོ་�། 

3P2S/Q379 འདས་པ2་Jན་Cངས་དག་པ་�ག་/་ནང་�་ འ�ག་པ2 ་�་vར ་6་/ས་ འ�ག་བUད་
འOན་!ས་ གནད་Xད་༼data༽ལག་oན་!་འ�ས་ ®བས་9་རང་བཏོགས་དོ་ཡོད་པ2་eར་ལས་ ¯གས་
བཤད་བ�ད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དཀའ་ངལ་འ+་ vལ་ཐབས་�་ �ན་ཁག་/ས་ འཆར་ག8་ག་�་རང་ཡོདཔ་
,ན་ན་ ག1ངས་ད(་པ2་3་བ། 
 

In the recent times, people from all walks of life have been clamoring about Bhutan 

Telecom’s deduction of excess data usage.  

In this regard, what is MoIC planning to address this issue? 

༢༤/༠༥/༢༠༡༩ ངག་ཐོག། 

༧ ན་ནོང་4་མར་
འ	མས་�ངས་་
འ�ས་�།  

�ོན་�ན་�། 3P2S/Q380 ད་°ོ±་ ག3ང་/ས་ Jན་Cངས་ ༡༢༠ /་ནང་འ�ད་ �ལ་ཡོངས་Jན་བpར་!་ ²་
འ�ས་འ+་ ད�ལ་�མ་ ༤༥༠/- �་ ཡར་vང་གནང་*་/་ ཁས་�ངས་མཛད་ཡོདཔ་དང་། ཚོགས་®ངས་
དང་པ2་cབས་ ³་བ�ད་ལས་#མ་ནང་�་ �་-་�ོན་�ན་!ས་ གནད་དོན་འ+་ ད�ལ་ཕོགས་བར་8བ་

༢༤/༠༥/༢༠༡༩ ངག་ཐོག། 
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ནང་�་6ད་འོང་>ར་ ག1ངས་ཡོདཔ་ལས་ ད་]ས་འབད་བ་�ན་ ད�ལ་ཕོགས་བར་8བ་་ནང་�་ གནད་
དོན་འ+་ མ་6དཔ་ལས་ འ+་�་ �་-་མ.ག་/ས་ དོགས་vལ་མཛད་གནང་ད(་པ2་3་བ། 
 
 

Your Excellency, the present government made a pledge to increase Daily National 

Wage to Nu. 450 within 120 days. The question was raised in the Question Hour 

Session during in the First Session, and Prime Minister said that it will be include 

in the Pay Commission Report. However, it was found that it was not included in 

the Pay Commission Report. Can Your Excellency kindly clarify the House on this 

matter/issue? 

 


