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༡               

ཚ ལ འདེམས་
ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི། 

བོན༌ཆེན༌ལུ། 3P5S/Q537 ང་བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ནད་ཡམས་འཐནོ་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་འགྲོ་འགྲུལ་
བཀག་བསྡམ་ཐེངས་ ༢ པ་དང་ གཞན་ས་གནས་ཁག་སོ་སོའི་ནང་ལས་ཕར་ བཀག་བསྡམ་ལེ་ཤ་རང་འབད་
དགོཔ་འཐོན་མི་འདི ་ གནས་ཚུལ་དང་འལལ་་ད་ རར་བཞག་ལྟེ་བ་ཚུ་ལས་ དར་   འགྱོ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས། 
རར་བཞག་ལྟེ་བ་ཚུ་ཡང་ བོན ་ཆེན ་་་གག་ངང་་་སྦེ་ འནན་ངང་འཐབ་ད་ོཨིན་པས་ དེ་འབད་་ལས་ ད་ལས་
ཕར་ འདི་བརམ་་་གནས་སྟངས་མི་འཐོན་ནི་་་དོན་ལུ་ བོན་ཆེན་གག་ངང་་་ཁ་ཐུག་ལས་ ཐབས་དང་གནས་
སྐབས་གསརཔ་ ག་ཅི་རང་སོྟན་དོ་ག་ ངོགས་དམངས་ལུ་ཞུ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ། 
Following the outbreak of Covid-19 pandemic in the country, there have been two 

national lockdown and lockdown in other parts of the country as well. Sources tell 

that the outbreak of such Covid cases arise from the quarantine areas. Since the 

quarantine facilities are monitored by the Prime Minister’s Office, could the Hon’ble 

Prime Minister brief the House on the new measures and strategies taken up by the 

Prime Minister’s Office to prevent such cases in the future? 
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༢          
           
       

བོན༌ཆེན༌ལུ། 3P5S/Q538      ལ                                      ༢                   
     ༢                            ལ                         ལ              
        ཚ                             
It has been more than two months since the first nationwide vaccine campaign was 

carried out in the country. Could the Hon’ble Prime Minister highlight the House 

regarding the preparedness and activities taken up for the second nationwide vaccine 

campaign?   

༢༨/༠༥/༢༠༢༡ ངག་ཐོག། 

༣           
           
       

              
  ལ            

3P5S/Q539         Covid-19          ལ       ལ                       
     ལ               internet       ལ                                      
       ལ             ལ       ལ                  ལ                     
ཚ                               ལ                                ལ       
  ལ            ལ       ལ             ཚ                                      
ལ                                                            ཚ             
               
Since the outbreak of Covid-19 pandemic, students across the country have been 

studying through online classes. However, due to low the internet speed in the remote 

corners of the country, the quality of education has been compromised. Therefore, 

could the Hon’ble Minister brief the House on the plans and measures taken up by 

the Government to ensure online classes are productive and excellent for the students 

while studying? 
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༤ སྐྱེངས་མཁར་ཝི་
རིང་ལ་འདེམས་
ཁོངས་       ། 

བོན་ཆེན་ལུ། 3P5S/Q540 ད་རེས་འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་བར་མངམས་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་མཇལ་བ་ཅིན་ ང་
གྱང་ལང་དགོ་པའི་གནད་དནོ་ཅིག་ཨིན་པས། དང་པ་ ད་རེས་ནད་ཡམས་ཀྱི་གནས་   ་ལས་བརྟེན་ འཆར་
གཞི་ ༡༢ པའི་མ་དངུལ་བགོ་བཀྲམ་འདི་ མར་ཕབ་བསྐྱར་བཟ་ོའབད་དེ་ཡོད། བསྐྱར་བཟོ་འབད་མི་་་མ་དངུལ་
ལས་ཡང་ གྲུབ་འབྲས་ཉུང་ཀུ་ཅིག་ལས་འགལ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ འཆར་གཞི་་་ ལས་སྣ་མང་རབས་ཅིག་ལུས་
ནི་་་ཉེན་ཁ་དང་ མ་དངུལ་ཡང་དུས་ངོད་ཁར་ ཟས་འགྲོ་བཏང་མི་ཚུགས་ནི་་་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ གཞུང་
་་ཁ་ཐུག་ལས་ འཆར་གཞི་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ འགྱུར་བཅོས་དང་ལེགས་བཅོས་ ག་དེ་སྦེ་བདེ་ཐབས་བསྒྲིག་དོ་ག་ 
ངོགས་དམངས་ལུ་ཞུ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ། 
The outcomes of the Mid-Term Review of the 12

th
  Five Year Plan shows that it is 

quite worrying.  Firstly, the budget allocation for the 12
th

 FYP has been reviewed and 

reduced due to the pandemic. However, the outcomes are still minimal despite the 

revised budget. Therefore, there are possibilities that majority of the activities might 

remain unachieved, and the budget remain underutilized as per the plan. Could the 

Hon'ble Prime Minister inform the House on the plans and policies that are in place 

to ensure fruitful outcomes?   
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༥           
         
             

          3P5S/Q541                        ལ                         ལ          ༣ 
      ལ                                ༠     Cut-Off Point               
    ལ           ༣              ལ                              ཚ          
                      ལ                       ལ                            
                            ལ       ཚ    ཚ                  ལ        
                                        ལ   ཚ                            
As per the pledges of the Government, the Government has come up with 3 

initiatives to improve the quality of education in the country. Firstly, the Government 

has waived off the Cut-Off Point for the class X students; secondly, by waiving off 

the examinations from classes PP to classes III; and thirdly, by waiving off classes on 

Saturdays. However, the students have been directed to go to schools on Saturdays 

once again. Therefore, could the Hon’ble Prime Minister clarify the House as to 

whether the policy of Cut-Off Point and the normal examinations would be reinstated 

in the schools? 

༢༨/༠༥/༢༠༢༡ ངག་ཐོག། 

 


