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ཨང་།ཨང་།ཨང་།ཨང་།    
SL.No 

ག་ལས།ག་ལས།ག་ལས།ག་ལས།    
From Whom 

ག་�།ག་�།ག་�།ག་�།    
To Whom 

�ི་བ།�ི་བ།�ི་བ།�ི་བ།    
Question 

 

�ི་�ི་�ི་�ི་བཀོད་བཀོད་བཀོད་བཀོད་ཚསེ་�ངས།ཚསེ་�ངས།ཚསེ་�ངས།ཚསེ་�ངས།    
Question Date    �ན་གས།ོ�ན་གས།ོ�ན་གས།ོ�ན་གས།ོ    

Remarks 

༡ དགེ་ལེགས་�ག་
འ ས་མི། 

ཞབས་ཏོག་$ོན་པོ་
�། 

2P4S/Q95 འ'ལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ བཙན་,ིད་འབད་མི་ལས་བ-ེན་ འ�ག་མི་ཡོངས་�་ ཚ་/ང་དང་ སེམས་0ག་ཆེ་བའི་
གཞི་ཅིག་�་2ར་ཡོདཔ་ཨིན་3ང་ 4ི་ལོ་ ༢༠༡༤ 8་ ༩ པའི་ནང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ ཞབས་:ིས་
བཅག་གནང་;ེ་ མི་དབང་མཆོག་གི་བཀའ་�་<ར་�་ ཉེན་>ང་གི་ས་མཚམས་?ོ་ར་ ཐེབས་ཁག་གཉིས་གཞི་བAགས་མཛད་གནང་
མི་དེ་གིས་ ས་མཚམས་:ི་ས་ཁོངས་ནང་ �ན་Cལ་ཐེབས་Dེ་འབད་Eགསཔ་ལས་བ-ེན་ ཚ་/ང་ཆེ་བའི་གནས་;ངས་ལས་ ཞི་;ེ་ 
Fིད་ཉམས་Gང་;ེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དགེ་ལེགས་�ག་དང་ གསར་Hང་གི་མི་སེར་E་ $ོ་གཏད་Eགས་པའི་�ས་Iབས་ཤར་ཏེ་འ�ག་
ཟེར་K་ནི། ཨིན་3ང་ �་གར་ས་མཚམས་བདའ་;ེ་ འ�ོ་འLལ་འབད་བའི་Iབས་ འ�ག་པའི་འདེད་གཡོགཔ་དང་ འLལ་པ་E་
�་ 4ོད་ངན་འབད་མི་E་གིས་ 0ག་Mོང་དང་ བཙན་,ིད་ བཙན་བཀག་E་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་བ-ེན་ འཇིགས་Oང་ཆེ་བའི་ 
ཚབས་ཆེན་/ི་གནས་;ངས་P་Qོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་:ི་དོན་�་ Q་མོའི་འཛིང་ཁ་དང་ གསར་Hང་བར་ནའི་ 
ནང་འཁོད་:ི་གKང་ལམ་ ཀི་ལོ་མི་Sར་ ཚད་Tིས་ ༨༨ འབད་མི་འདི་ འ'ལ་མ/ོགས་རང་སེལ་གནང་དགོ་པའི་K་བ་�ལ་ནི་
དང་ གKང་ལམ་འདི་ ནམ་སེལ་ཚར་འོང་ག་ དེའི་�ས་Vན་གཏན་ཁེལ་ཅིག་ གWངས་གནང་དགོ་པའི་K་བ། 
 
The issues of kidnapping and abduction in the recent past have raised concern and 

worry to all Bhutanese. His Majesty’s visit in September 2014 has brought much 

relief and eased the stressful situation in Sarpang and Gelephu. On the command of 

His Majesty, two additional security outposts have been established that helped in 

༢༨/༡༡/༢༠༡༤ ངག་ཐོག།ངག་ཐོག།ངག་ཐོག།ངག་ཐོག།    
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keeping extra vigilance in the border area. This has resulted into creating more 

confidence and psychological relief of the people of Sarpang Dzongkhag. Bhutanese 

motorists, truckers, passengers plying through the Indian road are being plagued by 

constant fear of being harassed, kidnapped and taken hostages by miscreants from 

across the border. Therefore, to resolve this untoward situation once and for all, it is 

requested to expedite the internal highway between Lhamoizingkha and Sarpang 

Dzongkhag (approx. 88 kms). I would appreciate from Zhabtog Lhenkhag an 

approximate time frame as to when this could materialize? 

 

༢ Dོང་?ོར་Fབས་ཆ་
འ ས་མི། 

ཞབས་ཏོག་$ོན་པོ་
�། 

2P4S/Q96 Y་ཁ་དང་ དམ་Y་གི་གKང་ལམ་འདི་ སེལ་ཚར་བའི་བ?ང་ལས་ མི་སེར་E་གིས་ གKང་ལམ་གསརཔ་བདའ་
;ེ་ འ�ོ་འLལ་འབདཝ་ད་�་ Tི་མ་གཤམ་/ི་བཟའ་ཁང་དང་ ཚོང་འ�ེལ་�་ཐོ་Dོམ་འབད་རང་ཕོག་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་K་ནི། དེ་
འབདཝ་ལས་ གKང་གི་ཁ་ ག་ལས་ Tི་མ་གཤམ་,ོམ་/ི་ཚོང་འ�ེལ་དང་ དཔལ་འ\ོར་གོང་འཕེལ་E་ �་Fེད་དང་ ཡར་�ག་
གཏང་ཐབས་:ི་འཆར་གཞི་དང་ ལས་རིམ་E་ ག་དེ་འབད་རང་ ཡོདཔ་ཨིན་ན་ $ོན་པོ་མཆོག་གིས་གWངས་གནང་དགོ་པའི་K་བ། 
 
Once the Chhukha-Damchhu new highway is completed, all the people will travel by 

the new highway and the hotels and business at Tsimasham will dry up with hardly 

any business. Therefore, I would like to request the Hon. Lyonpo to kindly share with 

us the plans and programs of the Government on how to promote and revive the 

business at Tsimasham and enhance the economic development of Tsimasham. 

 

  

༢༨/༡༡/༢༠༡༤ 
 

ངག་ཐོག།ངག་ཐོག།ངག་ཐོག།ངག་ཐོག།    
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] ངང་ལམ་འ ས་མི། གསོ་བའི་$ོན་པོ་�། 2P4S/Q97 གKང་གི་ཁ་ ག་ལས་ འཇིགས་མེད་^ོ་_ེ་དབང་`ག་གཙོ་བ;ེན་aན་ཁང་འདི་ རང་Fོང་གི་འགན་དབང་གནང་
ཡོད་པའི་ གསལ་བbགས་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ aན་cས་དང་ མཁོ་ཆས་E་ཡང་ མཁོ་dབ་འབད་ནིའི་དབང་ཚད་ eིལ་f་
གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ཟེར་K་ནི། དེ་འབདཝ་ལས་ རང་Fོང་eིལ་f་Dེ་ འགོ་འ�ེན་འཐབ་མི་ལས་བ-ེན་ 4ིར་བཏང་གི་ཞབས་
ཏོག་ ནདཔ་/ལ་ཁར་gག་hོད་པའི་�ས་Vན་དང་ དོན་aིན་ཅན་/ི་aན་བཅོས་ དེ་ལས་ དཔལ་འ\ོར་/ི་ཆ་ཚད་ ལ་སོགས་པ་
E་ ཡར་�ག་ག་དེ་འབད་རང་སོང་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ དེའི་གནས་0ད་ཅིག་གWངས་གནང་དགོ་པའི་K་བ། 
 
The Government has announced that JDWNRH has been granted full autonomy 

including the procurement of drugs and equipments. Could the Minister of Health 

brief the House on its statistics on the overall improvement of services such as patient 

waiting time, effective treatment, economy scales and so on under the aegis of the 

full autonomy? 

 

༢༨/༡༡/༢༠༡༤ 
 

ངག་ཐོག།ངག་ཐོག།ངག་ཐོག།ངག་ཐོག།    

༤ iན་Dང་འ ས་མི། ཞབས་ཏོག་$ོན་པོ་
�། 

2P4S/Q98 �ན་ཚོགས་jིང་གི་,ོམ་འདི་ གོ་དོག་�ག་Dེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འ�ག་མི་;ོང་'ག་ལས་བཅད་དེ་ ས་མཚམས་ཁར་ 
ཚེ་kོག་གི་ཉེན་>ང་དང་ འ'ོད་བ;ེན་E་ ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་ གནས་;ངས་P་ hོད་དོ་ཡོདཔ་ལས་བ-ེན་ འདས་པའི་གKང་
གིས་ ཨམ་མོ་Y་བFར་བཅོས་ལས་འPལ་ འགོ་བTམ་གནང་ཡི་ཟེར་K་ནི། དེ་འབདཝ་ལས་ ཁག་ཆེ་བའི་ལས་འPལ་འདི་གིས་ 
ད་རེས་:ི་གནས་ཚད་ ག་དེམ་ཅིག་�་Qོད་དེ་ཡོད་ག་དང་ �ན་ཚོགས་jིང་དང་ གཞན་,ོམ་E་ནང་ hོད་lིམ་མ་ལང་པའི་དཀའ་
ངལ་སེལ་ཐབས་:ི་དོན་�་ གKང་གི་ཧོངས་ལས་ �ོས་འཆར་E་ག་ཅི་རང་ཡོད་ག་ གWངས་གནང་དགོ་པའི་K་བ། 
 

༢༨/༡༡/༢༠༡༤ 
 

ངག་ཐོག།ངག་ཐོག།ངག་ཐོག།ངག་ཐོག།    
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In view of the congested of Phuntsholing town and the fact that thousands of 

Bhutanese live across the border, in unsafe and unhygienic conditions, the previous 

government had initiated the Amochu Reclamation Project. What is the current status 

of this important project and what is the government proposing to do to address the 

problem of housing shortage in Phuntsholing and other towns.  

 

 

༥ oབ་Dི་;ང་སི་Mིས་
འ ས་མི། 

གསོ་བའི་$ོན་པོ་�། 2P4S/Q99 བ^་བpད་ནང་�་ qན་K་འབད་མི་ཅིག་དང་འ,ིལཝ་ད་ དབང་འཛིན་ལ་ལོ་ཅིག་གིས་ གསོ་བའི་$ོ་གཏད་མ་
དrལ་/ི་དོན་�་ ང་བཅས་རའི་ཞི་གཡོགཔ་E་གི་ དrལ་ཕོགས་འདི་ �ོས་བsན་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་ མཐའ་གཅིག་t་
བཏོགས་ཡོད་མི་ལས་བ-ེན་ དབང་འཛིན་དང་ ཞི་གཡོགཔ་E་གི་བར་ན་ \་;བས་མ་བདེཝ་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ཟེར་K་ནི། དེ་
འབདཝ་ལས་ གནད་དོན་དེ་ ག་དེམ་ཅིག་Dེ་ Gང་འGངམ་ཨིན་ན་དང་ Qན་ཁག་གི་ཁ་ ག་ལས་ དམིགས་བསལ་/ི་ལམ་;ོན་
E་ གནང་ཡོད་དམ་མེད་ $ོན་པོ་མཆོག་གིས་གWངས་གནང་དགོ་པའི་K་བ། 
 

It was reported in the media that some of the Authorities have made compulsory 

deductions from the salaries of our Civil Servants without their consent for the 

purpose of contribution to Health Trust Fund. Consequently, misunderstandings have 

been created among the Authorities and Civil Servants. Could Hon. Minister explain 

as to how it happened? Was there any specific directives given from the Ministry? 

 

༢༨/༡༡/༢༠༡༤ 
 

ངག་ཐོག།ངག་ཐོག།ངག་ཐོག།ངག་ཐོག།    
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༦ \ང་ཐིམ་�ག་
འ ས་མི། 

ཞབས་ཏོག་$ོན་པོ་
�། 

2P4S/Q100 ད་རེས་ཡོད་པའི་,ོམ་hེ་E་ �་ཚད་དང་ མི་vོབས་ལས་བཅད་3ང་ Dོམ་W་ Dོམ་W་འ/ོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ 
,ོམ་E་ནང་ དགོས་མཁོའི་མ ན་wེན་ འ ང་Y་དང་ འLལ་འཁོར་ལམ་/ི་གནས་;ངས་ xགས་yིགས་འཛིན་Fོང་གི་ དཀའ་
ངལ་E་ ཐོན་དང་འཐོནམ་བཞིན་�་ཡོད་མི་དེ་ གཙོ་བོ་རང་ ཉམས་བཅོས་:ི་མ་དrལ་མེད་མི་ལས་བ-ེན་ཏེ་ ཨིན་མས་ཟེར་K་ནི། 
འདི་P་ མ་འོངས་ ལོ་བཞི་གི་ནང་འཁོད�་ ,ོམ་hེ་ ༡༦ ཐེབས་གཞི་བAགས་གནང་ནི་གི་ འཆར་གཞི་ཡོདཔ་ལས་ འཆར་
གཞི་འདི་གི་ གནས་ཚད་དང་ ,ོམ་hེ་གཞི་བAགས་འབད་ནིའི་དོན་�་ མ་དrལ་E་ བདེ་འ�ིགས་ག་དེ་Dེ་རང་འབད་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན་ན་ དེའི་Iོར་ལས་གWངས་གནང་དགོ་པའི་K་བ། 
The existing Thromdes are growing in size and population but then are bogged down 

with some of the basic infrastructure problems like water supply, road conditions and 

waste management mainly due to shortage of the maintenance budget. Now we will 

have an additional 16 Thromdes to be planned over the next four years. What is the 

status of the Thromde planning and how would the government arrange for the 

resources to establish all these Thromdes.  

 

༢༨/༡༡/༢༠༡༤ 
 

ངག་ཐོག།ངག་ཐོག།ངག་ཐོག།ངག་ཐོག།    

༧ ཝམ་རོང་འ ས་མི། ཞབས་ཏོག་$ོན་པོ་
�། 

2P4S/Q101 ལམ་/ི་བཅའ་,ིམས་དང་འ,ིལཝ་ད་ ལམ་/ི་གཡས་གཡོན་�་ ས་;ོང་ཕིཊ ༥༠ དགོཔ་Dེ་ཡོད་མི་དེ་ 
དཔལ་འ\ོར་གོང་འཕེལ་/ི་དོན་�་ ཕན་ཐོག་Dོམ་ཡོད་3ང་ འདི་དང་འ�ེལ་བའི་ ;བས་མ་བདེཝ་ཡང་ ལེ་ཤ་རང་འ�ག་ཟེར་K་
ནི། དེ་འབདཝ་ལས་ མི་སེར་དང་ cོང་ཁག་ཚོགས་འ�་གིས་ཡང་ གནད་དོན་འདི་P་ བFར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འ�ག་ཟེར་
ཨིནམ་དང་ མ་འོངས་པའི་�་ ཉེར་མཁོའི་ལས་O་E་ལངམ་Dེ་འབད་Eགས་པའི་དོན་�་ ཕིཊ ༥༠ ལས་ ]༠ �་ ཕབ་

༢༨/༡༡/༢༠༡༤ 
 

ངག་ཐོག།ངག་ཐོག།ངག་ཐོག།ངག་ཐོག།    
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གནང་དགོ་པའི་�ོས་འདེབས་ཨིན་མས་ཟེར་K་ནི། དེ་འབདཝ་ལས་ cོང་ཁག་ཚོགས་འ�་གིས་�ལ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་P་ Qན་
ཁག་གི་ཁ་ ག་ལས་ ག་ཅི་རང་མཛད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ \་;བས་མ་བདེཝ་མར་ཕབ་wབ་ནིའི་དོན་�་ Qན་ཁག་གི་ཧོངས་ལས་ 
བཅའ་,ིམས་འ'་Oོན་འབད་ནིའི་ �ོས་འfལ་�ལ་ནི་ཨིན་ན་ དེའི་Iོར་ལས་གWངས་གནང་དགོ་པའི་K་བ། 
 

The Road Act states that the requirement of 50 ft as a right of way. Such requirement 

is useful in many ways for economic development purposes. However, there is also 

several problems related to it. The people and dzongkhag Tshogdu has also felt the 

need to revisit on the issue. A recommendation to reduce from 50ft to 30ft as it is 

more than sufficient to carry out necessary activities in future. In this regard, 

i) What is the Ministry doing on the issue submitted by Dzongkhag 

Tshogdu? 

ii) Is Ministry proposing to amend laws to curtail the existing problems? 

 


