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ཨང་། 
No. 

ག་ལས། 
From 

Whom 

ག་ལུ། 
To Whom 

དྲི་བ། 
Question 

དྲི་བཀོད་ཚེས་གྲངས། 
Question Date 

དྲན་གསོ། 
Remarks 

༡ མཁར་ཡུ་རུང་
འདེམས་ཁོངས་
ཀྱི་འཐུས་མི། 

བསྟན་རྒྱས་བོན་པོ་ལུ། 3P6S/Q690 
ད་རེས་གཞུང་གིས་ དཔལ་འབོར་དང་འབྲེལ་བའི་ཁས་བངས་གཅིག་འདི་ འངོས་འབབ་ཆུང་བ་དང་ བར་མའི་ཚོང་
ལས་སྡེ་ཚན་ཚུ་ ཡར་དྲག་བཏང་ནིའི ་དད་སས་བརྩམས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་མཁས་བངས་ཡོད་རུང་ ད་རེས་
ཀྱི་གནས་སྟངས་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཚོང་ལས་ཆུང་བ་དང་ ཕྲ་རབ་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོགས་ནི་ཕར་ར་བཞག་ ཚོང་ལཱ་
རང་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ དཀའ་ངལ་ཐོན་ཏེ་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ ཚོང་ལཱ་ཆུང་བ་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐགོས་པའི་དད་
སས་དང་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ག་ཅི་བརྩམས་ཏེ་་ཡོད་ག་ཟེར་བའི་ཞུ་བ། 
One of the pledges of the government is to formulate policies for the development of 

the small and medium economic business. In the current scenario the, small and 

micro economic business is not benefitted and some have not able to continue their 

business. Therefore, kindly clarify on the policies and measures are being formulated 

to benefit the small businesses? 

༢༦/༡༡/༢༠༢༡ ངག་ཐོག། 

༢ འབུམ་སྡེ་གྲིང་
འཇམ་མཁར་ 
འདེམས་ཁོངས་
ཀྱི་འཐུས་མི། 

བརྒྱུད་འབྲེལ་བོན་པོ་
ལུ། 

3P6S/Q691 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ ་ གློག་རིག་དཔལ་འབོར་མི་སྡེའི་དམིགས་ཡུལ་སྒྲུབས་དགོ་པ་ཅིན་ ཡོངས་འབྲེལ་རྒྱུན་ལམ་
མཐུད་དགོཔ་འདི་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་རྒྱུན་ལམ་ (Third Internet 

Gateway) མཐུད་ནི་གི་ཕྱག་ལཱ་གནས་ཚད་ ག་དེམ་ཅིག་ལུ་ལོད་ཡོད་ག་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ཞུ་གནང་དགོ་པའི་
དྲི་བ་ཞུ་ནི་ཨིན།  
In order to fulfill the goal of internet base economic in the community, it is important 

to have a connectivity of third internet gateway. Therefore, if Lyonpo could kindly 

update the status of connectivity of third internet gateway to the house. 

༢༦/༡༡/༢༠༢༡ ངག་ཐོག། 
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༣ དགྲ་མེད་རྩེ་སྔ་
ཚང་འདེམས་
ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་
མི། 

བསྟན་རྒྱས་བོན་པོ་ལུ  3P6S/Q692 
ད་རེས་ནངས་པ་ མི་སྡེ་ནང་ལུ་ དཀའ་ངལ་སོམ་ཤོས་རང་ བཟའ་འཐུང་དང་འབྲེལ་བའི་ གཞན་ཅ་ཆས་ཚུ་གི་
གོང་ཚད་ ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ནང་ན་ལས་ཐོན་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཡང་ ཕྱིར་ཚོང་འབད་
ནི་ལུ་ བ་སྟབས་མ་བདེཝ་འབད་རང་འཐོན་ཏེ་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་ དཀའ་ངལ་འདི ་ཚུ་བསལ་ནིའི ་དནོ་ལུ་ 
ཐབས་ལམ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ ག་ཅི་ར་མཛད་ནིའི་འཆར་གཞི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ ཞུ་གནང་དགོ་པའི་
ཞུ་བ།  
The most prominent problem in the community today is the exorbitant price rise of 

the essential food items as well as other goods.  On the other hands, the exports of 

domestic goods are facing huge problems. In view of the above, what measures and 

the support system are put in place to solve these problems/issues. 

༢༦/༡༡/༢༠༢༡ ངག་ཐོག། 

༤ སྨན་སྦིས་བཙན་
མཁར་འདེམས་
ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་
མི། 

ཞབས་ཏོག་བོན་པ་ོལུ།  3P6S/Q693 
འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ལས་རིམ་གཙོ་ཅན་ཅིག་ ཤིང་མཁར་གོར་གཱན་གྱི་གཞུང་ལམ་དང་ བཀྲིས་
གཡང་རྩེ་དང་ ལྷུན་རྩེ་རོང་ཁག་གཉིས་ ས་གནས་དོང་ལ་བརྒྱུད་དེ་མཐུདཔ་ནི་འདི་ཨིན། གོང་ལུ་ཞུ་མི་ལས་སྣ་
གཙོ་ཅན་གཉིས་ ནམ་འགོ་བཙུགས་གནང་ནི་ཨིན་ན་ ཐད་ཀར་དུ་ཞུ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ། 
One of the important national activity included in  the 12 FYP is the construction of  

the Shingkhar Highway and the bypass between TashiYangtse and Lhuentse through 

Dongla. When are the above activities scheduled to begin?   

༢༦/༡༡/༢༠༢༡ ངག་ཐོག། 

༥ སྐྱེངས་མཁར་ཝེ་
རིང་ལ་འདེམས་
ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་
མི། 

བསྟན་རྒྱས་བོན་པོ་ལུ། 3P6S/Q694 
གློག་མེ་ལས་འགུལ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ དཔལ་འབརོ་གོང་འཕེལ་གྱི་དནོ་ལུ་ མེད ་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིནམ་ 
ག་གིས་ཡང་མཁྱེན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ནཱ་ལས་ཕར་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་གསརཔ་ འགོ་
བཙུགས་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་ ནམ་ལས་འགོ་བཙུགས་གནང་ནི་ཨིན་ན་ ཐད་ཀར་དུ་ ཞུ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ། 

༢༦/༡༡/༢༠༢༡ ངག་ཐོག། 
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As everyone knows the importance of hydro power projects for the economy 

development, I would like to request your excellency to kindly inform the House on 

commencement of new projects. 

༦ མོང་སྒར་
འདེམས་ཁོངས་
ཀྱི་འཐུས་མི། 

བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་
འབྲེལ་བོན་པོ་ལུ། 

3P6S/Q695 
ལུང་ཕྱོགས་འདྲ་མམ་སྦེ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ མོང་སྒར་སོང་ཅུ་ལ་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱི་གནམ་གྲུ་ཐང་ གཞི་
བཙུགས་འབད་ནིའི་འཆར་གཞི་འདི་ གཞུང་གི་ཁས་བངས་ནང་ཚུད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མདང ་ཞག་ དུས་མིན་བཙག་
འཐུའི ་བབས་ ང་རང་གིས་ཡང་ ཁས་བངས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ གནམ་གྲུ་ཐང་ གཞི་
བཙུགས་འབད་ནིའི་འཆར་གཞི་ལས་སྣ་འདི་ ད་རེས་ གནས་ཚད་ གོ་རིམ་ ག་བཟུམ་ཅིག་ནང་ལོད་ཅི་ག་ ཟེར་
བའི་དྲི་བ་ཞུ་ནི་ཨིན། 
To promote balanced regional development, establishment of an international airport 

in Mongar Pongchula was in the government plans. This was also one of the pledges 

that I made in the bye-elections. In this regard, I would like to know the progress of 

plan and activities of the establishment of airport. 
 

༢༦/༡༡/༢༠༢༡ ངག་ཐོག། 

༧ བདེ་བ་ཐང་སྒོམ་
དར་འདེམས་
ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་
མི། 

བསྟན་རྒྱས་བོན་པོ་ལུ། 3P6S/Q696 
ཤར་ཕྱོགས་རོང་ཁག་དྲུག་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ རོང་ཁག་བཞི་གི་ནང་ལུ་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་བལྟ་བཤལ་གྱི་ལས་
འགུལ་འགོ་བཙུགས་ནུག། དེ་འབདཝ་ད་ པདྨ་དགའ་ཚལ་དང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ རོང་ཁག་གཉིས་ལུ་ 
ལས་འགུལ་འདི་ འགོ་མ་བཙུགས་མི་འདི་ གནད་དོན་ག་ཅི་ཨིན་ན་ གསུང་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ། 
Out of 6 Eastern Dzongkhags, why་Pema Gatshel and Samdrupjongkhar Dzongkhags 

are left out from the Eco-tourism project? 

 

༢༦/༡༡/༢༠༢༡ ངག་ཐོག། 
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༨ ལ་མོའི་རྫིང་ཁ་
བཀྲིས་ལྡིངས་
འདེམས་ཁོངས་
ཀྱི་འཐུས་མི། 

ཞབས་ཏོག་བོན་པ་ོལུ། 3P6S/Q697 
ལ་མོའི་རྫིང་ཁ་དྲུང་ཁག་ནང་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ནང་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་ལེ་ཤ་ཚུད་དེ་ཡོད་རུང་ སུན་ཀོཤི་ 
གློག་མེ་ལས་འགུལ་ འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་ལས་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ འབད་མ་ཚུགས་པར་
ལུས་ ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། མ་གཞི་ང་ར་གིས་ ན་ཧིང་ཚོགས་ཁང་ནང་ དྲི་བ་འདི་བཀོད་པའི་བབས་ མི་རྗེ་བོན་
ཆེན་གྱིས་ ད་ལོྟ་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ལས་འགུལ་སྐོར་ གསུང་གྲོས་གནང་པའི་བསྒང་ར་ཡོད་པའི་ཁར་ གཞུང་
གིས་ ལོ་གཅིག་དང་གཉིས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ར་ འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན་པའི་ཤེས་རོགས་སང་ཡི། ཨིན་རུང་ར་ ལས་
འགུལ་འདི་འགོ་བཙུགས་ནི་གི་ གནས་ཚུལ་མ་གོ་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་། གཞུང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་གསུང་གྲོས་གནང་སྟེ་ 
གནས་ཚད་ག་དེམ་ཅིག་ལུ་ལོདཅི་ག་མ་ཤེས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། སུན་ཀོཤི་གི་ལས་འགུལ་དེ་ལས་བརྟེན་ ད་རེས༌ཚུན༌ 
དྲུང་ཁག་འོག་གི་རྒེད་འོག་གསུམ་ནང་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་འབད་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡོདཔ་
ད་ དེ་ཡང་ སུན་ཀོཤི་གི་ལས་འགུལ་དེ་འགོ་བཙུགས་པ་ཅིན་ མི་སེར་ལ་ལུ་ གཞི་སོ་འགྱོ་དགོཔ་དང་ གོང་
འཕེལ་གྱི་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ འཕྲོ་བརླག་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་ལས་ ལས་འགུལ་འདི་ གཏན་འཁེལ་ཨིན་ན་མེན་ན་ གསུང་
གནང་དགོ་པའི་དྲི་བ་དང་གཅིག་ཁར་ གལ་དད་ སུན་ཀོཤི་གི་གློག་མེ་ལས་འགུལ་འདི་ གཏན་འཁེལ་མེན་པ་
ཅིནཿ 
༡༽ དཱལ་བཱ་རི་དང་ ཀརྨ་ གླིང་རྒེད་འོག་གི་བར་ན་ གནམ་བྱཱར་དགུན་མེད་པར་ སྣུམ་འཁོར་འགྲོ་འགྲུལ་འཐབ་   
   བཏུབ་པའི་ ཟམ་བརྐྱབ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་དང་། 
༢༽ ནི་ཅུ་ལ་རྒེད་འོག་ལྟེ་བའི་ མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་ལས་ སུན་ཀོཤི་གུ་ སྣུམ་འཁོར་འགྲོ་འགྲུལ་འཐབ་བཏུབ་པའི་ 
   ཟམ་ཅིག་ ངེས་པར་དུ་དགོ་པའི་ཞུ་བ། 
ཞབས་ཏོག་བོན་པ་ོགིས་ གོང་གི་གནད་དནོ་དེ་ལུ་ ཐབས་ལམ་དང་འཆར་གཞི་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཐབས་ ག་དེ་སྦེ་

༢༦/༡༡/༢༠༢༡ ངག་ཐོག། 
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ཡོད་ག་ ཚོགས་དམང་ལུ་ གསུང་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། 
Although there are many developmental activities under Lhamoizingkha Dungkhag 

in the Five-Year Plans, it has been withheld due to Sunkosh Project for the time 

being. Last year during Session, in response to my question, Honorable Prime 

Minister said that the two Governments are discussing this matter and the projected 

will be started within a year or two.  So far, there is has been no news of starting the 

project. Therefore, I would like to know the status of discussion held between the two 

Governments. 

Further, developmental activities in three Gewogs under Lhamoizingkha Dungkhag 

has been also delayed due to the Sunkosh Project.  There is also the concern that   

farmers and people in the area might have to move if the Project commences and the 

developmental activities carried out till date might be wasted.  

Therefore, I would like to know if the Sunkosh project is going to start soon and if it 

is not then I would like to, I would like to request your Excellency, 

1)  To construct a proper bridge over Dalbari- Karmaling Gewog for vehicle to 

ply all season. 

2) To construct a motorable bridge over Sunkosh river for the people of Nichula 

Gewog 

༩ བར་མཚམས་
གཤོང་ཕུག་
འདེམས་ཁོངས་

བསྟན་རྒྱས་བོན་པོ། 3P6S/Q698 
སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་ ༡ པ་དང་ ༢ པ་ དེ་ལས་ འཁོར ་ལོང་ཆུ་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་གནས་
ཚད་དང་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཞུ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ། 

༢༦/༡༡/༢༠༢༡ ངག་ཐོག། 
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ཀྱི་འཐུས་མི། Kindly update on the progress status of the Punatshangtshu I, II and Kholongchu 
Hydro-power project.   

༡༠ ཇོ་མོ་གཙང་ཁར་ 
མར་ཚ་ལ་ 
འདེམས་ཁོངས་
ཀྱི་འཐུས་མི། 

ཞབས་ཏོག་བོན་པ་ོལུ། 
 

3P5S/Q599  

ཤར་ནུབ་ཀྱི་གཞུང་ལམ་ ལག་པར་དུ་ཡང་ བུམ་ཐང་ཨུ་ར་ལས་ མོང་སྒར་ གླིང་མི་ཐང་བར་ནའི་གཞུང་ལམ་གྱི་
གནས་ཚད་ ག་དེམ་ཅིག་ལུ་ལོད་ཡོདཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ཞུ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ། 
Question regarding the progress on the on East -West Highway especially from 

Bumthang- Ura to Mongar-Lingmithang . 

༢༦/༡༡/༢༠༢༡ ངག་ཐོག། 

༡༡ གསང་སས་ཁ་
འདེམས་ཁོངས་
ཀྱི་འཐུས་མི། 

བསྟན་རྒྱས་བོན་པོ། 3P6S/Q6100 
ཚོགས་ཐེངས་ ༢ པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཏེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ ད་རེས་ཡང་ ཧཱ་རོང་ཁག་གསང་སས་ཁ་དང་ དགའ་སྐྱིད་
གླིང་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ གློག་ཤུགས་བརན་ཏོག་ཏོ་མེད་པའི་ དཀའ་ངལ་སང་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ བསལ་ཐབས་ལུ་ 
བསྟན་རྒྱས་ལན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཕྱག་ལཱ་གནང་སྟེ་ གནས་རིམ་ག་ཏེ་ལུ་ ལོད་དེ་ཡོད་ག་དང་ གནད་དནོ་ག་
ཅི་ལུ་བརྟེན་ དུས་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་ འགོར་ཡོདཔ་ཨིན་ན? དེ་ལས་ གློག་མེ་ནུས་ཤུགས་བརན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ མི་སེར་
ཚུ་གིས་ ནམ་སོད་ཚུགས་ནི་ཨིན་ན་ ཐད་ཀར་དུ་ ལན་གསལ་གསུང་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི། 
Sombaykha and Gakiling gewogs under Haa Dzongkhag have been dealing with 

erratic electricity supply despite having requested the concerned Minister in the 

second session. I would once again request Your Excellency and concerned ministry 

to kindly update the status and reason for prolonging the works. And also, when will 

the people of the above-mentioned gewogs be able to get a stable electricity supply? 

༢༦/༡༡/༢༠༢༡ ངག་ཐོག། 

 


