ས་གནས་གཞུང་བཙག་འཐུ་གསུམ་པའི་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པའི་གྲོས་ཆོད།

2nd Thromde Tshogde Session of 3rd Local Government Election

སྤྱི་ཚེས

Date:
Time:
Venue:
Participants:

ཆུ་ཚོད

འཚོག་ས

༡༧;༠༩;༢༠༢༡

༩;༣༠ ༤;༠༠

ཁྲོམ་སྡེ་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་།

གྲལ་གཏོགས་པ; ཁྲོམ་དཔོན།

བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན།

དེམས་ཁོངས་དྲུག་གི་ཚོགས་པ།

17/09/2021
9.30 AM to 4.00 PM
Thromde Conference Hall
Thrompon
Executive Secretary
Five Division Heads
Six Tshogpas
Section Heads

བལྟ་གཏོགས་པ; ཁྲོམ་སྡེའི་ཡིག་ཚང་གི་སྡེ་ཚན་གཙོ་འཛིན་དང་ འགན་འཛིན་འགོ་དཔོན།
ས་གནས་གཞུང་གསུམ་པའི་ ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པ་འདི་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ The session was graced by the Chairperson in presence of His
མར་ཆང་རྟེན་འབྲེལ་ཐོག་

Majesty’s portrait with offering of Zhudrey Phuensum Tshogpa and
Marchang Ceremony.

བཙུགས་གནང་ཡི། ཁྲི་འཛིན་མཆོག་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ཞལ་འཛོམས་ཁང་འདི་ ལེགས་ཤོམ་

The Chairperson opened the session with welcoming the members
and spectators for the 2nd Session as the 1st Session was conducted
virtually. The Chairperson highlighted on the requirement of a wellestablished Tshogde Hall. Apprised sincere apology for not being
able to invite the regional heads or our own officials due to the
current COVID-19 safety protocol. The first session was conducted
virtually which was a successful one with the full support of the
colleagues of Thromde Administration. The public will also be given
an opportunity to participate in the Tshogde from next session.

ཆེ་སྐུ་པར་ངོ་འབོར་ཐོག་ལུ་

ཚོགས་སྡེ་ཁྲི་འཛིན་མཆོག་གིས་

ལས་ ཚོགས་སྡེ་འཐུས་མི་དང་གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་ཡོངས་ལུ་ བསུ་བ་དང་བཅས་འགོ་
སྦེ་གཞི་ཚུད་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་གསུངས་གནང་ཡི། ཁྲི་འཛིན་མཆོག་གིས་ དེ་སྦེ་ ནད་
ཡམས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཚོགས་སྡེ་ནང་ལུ་ ལུང་ཕོགས་ཁག་གི་མདོ་ཆེན་དང་
ཁྲོམ་སྡེའི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་

གདན་འདྲེན་ཞུ་མ་ཚུགས་མི་ལུ་བཟོད་གསོལ་ཡོད་ཟེར་

གསུངས་གནང་ཡི། དེ་སྦེ་ ཚོགས་སྡེ་དང་པ་དེ་ གློག་རིག་མཉེན་ཆས་ཐོག་ལས་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་འདི་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་འགྱོ་ཡོད་མི་འདི་ ཁྲོམ་སྡེ་ལས་གཡོགཔ་
ཚུ་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་གནང་ཡི། དེ་སྦེ་ ཤུལ་མའི་ཚོགས་སྡེ་

ནང་ལས་ གཞན་མི་སེར་ཚུ་ཡང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་བཅུག་ནི་ཨིན་ཟེར་གསུངས་གནང་ Phuentsholing Thromde being one of the badly affected regions by
ཡི།

the pandemic, we all need to come together to gear up the affected
developmental activities for effective service delivery. For this, each
and every individual working in Phuentsholing Thromde should
collectively put in all the ideas and efforts for a better result.
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དེ་སྦེ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་དེ་ ནད་ཡམས་ལས་བརྟེན་ ཚབས་ཆེན་སྦེ་བྱེམ་ཕོག་ཡོདཔ་ Thromde Management requires to carry out the maintenance of the
ལས་ གནོད་པ་འབྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལྭ་ཚུ་ གཅིག་མཐུན་ཐོག་ལས་འབད་དེ་
ཞབས་ཏོག་བྱིན་དགོཔ་ཡོད་ཟེར་གསུངས་གནང་ཡི།

དེ་སྦེ་ ཁྲོམ་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཧོངས་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་སོད་སྒར་ཚུ་ ཉམས་གསོ་འབད་དགོཔ་
འདུག་ཟེར་གསུངས་གནང་ཡི།

དེ་ཡང་ ཡིག་ཚང་ལས་གཡོགཔ་ཕན་བདེ་དོན་ལུ་དང་

ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ཐོན་ཤུགས་ཡར་ཕར་གཏང་ནི་དོན་ལུ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་གནང་ཡི།

ཉམས་གསོ་འབད་ནི་ལྭ་ཚུ་ བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐོག་ལས་འབད་

ནི་དང་ འདིའི་མ་དངུལ་ཡང་ ཁྲོམ་སྡེ་འཆར་དངུལ་ལྟེ་བ་ནང་ལས་སོད་དགོ་ནི་ཨིན་ཟེར་

Thromde quarters as it has been due for it, long time ago. Staff
welfare is one of the important aspects for enhancing the productivity
of the employees. Therefore, Executive Secretary has been asked to
coordinate the maintenance of the Thromde quarters and all the
expenses shall be met either for capital saving or revenue.
Thromde needs to look into enhancement of the revenue generation
for self-sustainability. We must take into consideration of every
aspect for revenue generation and for that, we need to relook in our
own already developed plans.

གསུངས་གནང་ཡི།

The Chairperson also informed the members that the Government
has instructed Thromde Management to reopen the schools under
ཁྲོམ་སྡེ་ཧོངས་ལས་ ཡིན་བརྟན་གྱི་དོན་ལུ་ འོང་འབབ་ཀྱི་ལྭ་ཚུ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་དགོ་ནི་དང་
Thromde Administration for better teaching-learning processes
སྔོན་ལས་གོང་འཕེལ་གཏང་ཡོད་པའི་འཆར་གཞི་ཚུ་ལུ་ བལྟ་ཞིབ་འབད་དགོ་ཟེར་གསུངས་
(Classes PP-VIII). The on-going good transshipment at
གནང་ཡི།
Phuentsholing HSS needs to be relocated as per the Ministry as it
ཁྲི་འཛིན་མཆོག་གིས་ གཞུང་གིས་ཁྲོམ་ནང་འཁོད་ཡོད་པའི་སོབ་གྲྭ་ སོབ་རིམ་སོ་གསར་ will pose a threat to the student/faculty of the school. However, this
shall be proposed to the SCTF for further directives and action.
ལས་

སོབ་རིམ་བརྒྱད་པ་ཚུན་ཡོད་མི་ཚུ་

ཚོགས་མང་ལུ་གསུངས་གནང་ཡི།

དེ་སྦེ་

སྒོ་ཕྱེ་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་ཡོད་ཟེར་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་སོབ་གྲྭ་ཆེ་བའི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་

སོབ་གྲྭ་གཞན་ཁར་ སོ་སོར་འབད་ཡོད་མི་དེ་ ལྷན་ཁག་གི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ སོབ་
ཕྲུག་དང་སོབ་སོན་པ་ཚུའི་མཐའ་དོན་ལུ་བལྟ་སྟེ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་གནང་ཡི།

ཨིན་རུང་

གནད་དོན་དེའི་སྐོར་ལས་ ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ གྲོས་འཆར་བཀོད་ནི་ཟེར་གསུངས་
གནང་ཡི།
མཇུག་ར་

ནད་ཡམས་ལས་བརྟེན་

གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་བཀག་ཆ་འབད་དེ་ཡོདཔ་

Lastly, the developmental activities planned for Phuentsholing have
been affected by the pandemic and numerous activities are at halt,
which has added on the plates of the Infrastructure Division. So,
Infrastructure Division has to pull-up-their-socks and complete the
under-process activities at the earliest, so that other planned works
can be initiated. Hopefully, tendering of all the works can be
completed by October, so that the implementation of the works is not
affected.

ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་རྟེན་གཞི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འཕྲལ་མགྱོགས་འབད་ལྭ་འཕྲོ་མཐུད་འབད་དགོ་ཟེར་
གསུང་གནང་ཡི།

དེ་སྦེ་

གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་ལུ་

གནོད་པ་མི་
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འབྱུང་ནི་དོན་ལུ་

ཁས་ལེན་གནས་གོང་བཀོད་ནི་ལྭ་ཚུ་

འབད་གོ་ཟེར་གསུངས་གནང་ཡི།

ཟླ་བཅུ་པ་ནང་འབད་ཚརཝ་སྦེ་

གྲོས་གཞི་གྲོས་བསྡུར༔

DISCUSSION ON THE AGENDAS.

གྲོས་གཞི ༢.༡ སྣུམ་འཁོར་ཀྲཊ་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ འབགཔ་འཇམ་པའི་སྒྲོམ་༠༨ Agenda 2.1 Endorsement of Procurement of Eight numbers of
portable containers for Truck Parking by Executive Secretary.
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་མི་ལུ་ བདེན་སོར་གནང་དགོ་པའི་སྐོར།
གྲོས་བསྡུར།

ཁྲོམ་སྡེ་བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ འབགཔ་འཇམ་པའི་སྒྲོམ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ Discussion
ཡོད་མི་དེ་ ནད་ཡམས་མགྲོན་སྐྱོང་དང་བསྟུན་ཏེ་ རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་བའི་ཞིབ་
དཔྱད་སྡེ་ཚན་གྱི་རྒྱབ་སྣོན་ཐོག་ལས་ ཟིམ་ཁྲུས་རྐྱབ་ནི་དང་ལྡན་པའི་སྒྲོམ་༠༨
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡི་ཟེར་ཞུ་ཡི།

དེ་སྦེ་སྒྲོམ་རེ་གིས་

མི་དྲུག་དེ་ཅིག་ལུ་སོད་

གནས་བྱིན་ནི་ཨིནམ་ད་ སྒྲོམ་དེ་ཡང་སྣུམ་འཁོར་ཀྲཊ་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་

ནང་བཞག་ནི་དང་ ས་གནས་དེ་ཁར་དོ་ཕབ་ལེན་འབད་མི་དེ་ཚུ་སོད་ནི་ལས་
ཁང་གླ་ཉུང་མཐའ་སྦེ་ལེན་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡི།
འཇམ་པའི་སྒྲོམ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་དེ་

དེ་སྦེ་འབགཔ་

མ་འོངས་ཡུན་རིང་གི་དོན་ལུ་

དམིགས་ཏེ་ ཡིག་ཚང་གི་ས་གོ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ གཞན་ཁེ་གྱོང་
ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་

གླ་ཁར་གཏང་ནི་དོན་ལུ་

འཆར་བཀོད་གནང་ཡི།

གྲོས་འཆར་དེ་ལུ་ཚོགས་སྡེ་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་

ལག་སོད་འབད་བཏུབ་པའི་གྲོས་
ངལ་རང་ཡོད་ལུགས་དང་

དངུལ་དེ་ཡང་འཆར་དངུལ་ལྟེ་བ་ནང་ལས་སོད་དགོ་པའི་གསུངས་གྲོས་
གནང་ཡི།

མ་

ES explained to the members that the containers are
equipped with shower facilities and will be stationed
in the Truck Parking. It was procured on immediate
basis on recommendation of the National Health
Inspection Team in view of the pandemic protocols.
Each container can accommodate around six people,
equipped with all kind of facilities. A minimal rent
shall be collected from the loaders of Truck Parking
and the amount shall be discussed.
The procurement of the containers is done with longterm vision as the containers can be used as office
space or even hired to other stakeholders with some
charges.
Each container cost around Nu. 500,000 and a total
amount of Nu. 3,600,000.00 shall be required to
procure the eight containers. The budget for the same
can be booked from the overall Saving.
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Dasho Thrompon: Appreciated the initiative taken by
Dasho ES during the pandemic period. However, the
budget to be booked from the Capital Saving.
གྲོས་ཆོད།

ཚོགས་སྡེ་གིས་

འབགཔ་འཇམ་པའི་སྒྲོམ་༠༨

མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་མི་ལུ་ Decision

བདེན་སོར་གནང་ཡི། དེ་སྦེ་ཁང་གླ་ལེན་ནི་ཐད་ གལ་ཅན་དང་འཁྲིལ་ ཁྲོམ་
སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་སྡེ་ནང་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི་ཟེར་གྲོས་ཆོད་གནང་ཡི།

གྲོས་གཞི ༢.༢ ཁྲོམ་སྡེ་འགྲུལ་འཁོར་བཱསི་༠༨ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དགོ་པའི་སྐོར།
གྲོས་བསྡུར།

དྲགོས་ཁྲོམ་དཔོན་མཆོག་གིས་
པའི་ཚེས་༡

ལས་

གསུངས་གནང་ཡི།

ཁྲོམ་སྡེ་འགྲུལ་འཁོར་བཱསི་འདི་

སངས་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་

ཁྲོམ་སྡེ་འགྲིལ་འཁོར་བཱས་གསརཔ་༠༨
འཆར་བཀོད་ཡི།

Agenda 2.2: Procurement of Eight numbers of City Bus.
སྤྱི་ཟླ་༡༠ Discussion

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་རྩིས་ལེན་ནི་ཨིན་ཟེར་ཚོགས་མང་ལུ་

དེ་སྦེ་ཁྲོམ་སྡེ་འགྲུལ་འཁོར་བཱསི་རྙིངམ་དེ་ཚུ་

The proposal to procure eight numbers of portable
containers was approved by Tshogde from Thromde’s
overall capital saving. The charges for hiring, if necessary,
will be discussed later during the Thromde Management
Meeting.

གནས་

ཞབས་ཏོག་ལེགས་ཤོམ་བྱིན་ནི་དོན་ལུ་
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་

Dasho Thrompon informed the members that the city bus
Management will be taken over by Thromde
Administration with effect from 1st October 2021. For that,
the Thromde needs to put up a proposal for procuring eight
numbers of city bus as the existing ones are out-ofcondition. As the city bus management has already a
budget approval to procure eight buses for Phuentsholing
Thromde.
With taking over the City Bus Management, we need to
enhance the bus management and the conditions for better
service delivery.
As instructed by Dasho Executive Secretary, Sr. HR
Officer explained the management of the bus to the
members. Dasho ES clarified that the budget for the City
Bus Management will be from the revenue generated from
the City Bus Service and top-up from Government
Subsidy. However, we are in the process of setting-up of
offices for the city bus management staff and terminal for
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གྲོས་ཆོད།

གྲོས་འཆར་འདི་ལུ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ཆ་འཇོག་གནང་ཡོདཔ་དང་

བདག་སྐྱོང་ Decision

འགོ་དཔོན་གྱིས་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ཁྲོམ་སྡེ་འགྲུལ་འཁོར་བཱསི་ཚུ་ རྙིངམ་འགྱོ་
བ་ལུ་བརྟེན་

ཉེན་ཁ་འབག་མ་ཚུགས་པའི་སྐོར་འཁོད་དེ་

འཁོར་བཱསི་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་དོན་ལུ་

ཁྲོམ་སྡེ་འགྲུལ་

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལུ་

འཆར་

དངུལ་ངོས་ལེན་དོན་ལུ་ གྲོས་འཆར་བཀོད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གནང་ཡི།

the buses. The taking over of the buses shall be done on an
auspicious date within the deadline.
The Tshogde approved the agenda and instructed the
Administrative Officer to write a proposal to the Ministry
of Finance for the budget approval to procure eight buses.
The letter should include the condition that the Thromde
Management will not be able to take the risk with the
condition of the current buses, if the approval is not
accorded at the earliest.

གྲོས་གཞི ༢.༣ སྒྲིང་ཁྱིམ་ཇོ་བདག་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་བླ་ཁར་སོད་མའི་ མི་འབོར་ཞིབ་རྩིས་ Agenda 2.3: Collection of Demographic data of the tenants by the
building owners via app developed by Thromde.
གནས་སྡུད་འདི་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་བཟོ་བཀོད་འབད་བའི་གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ བསྡུ་
ལེན་འབད་དགོཔ་འབད་ གནའ་བ་གནང་དགོཔ།
གྲོས་བསྡུར།

ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རིང་ལུགས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ནད་ཡམས་ Discussion
ཀྱི་སྐབས་

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་བཟོས་ཡོད་མི་

ཡོངས་འབྲེལ་ཨེབ་ལས་བརྒྱུད་དེ་

ཁྱིམ་ཇོ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ནང་ ཁང་གླར་སོད་མི་ཚུ་གི་ མི་འབོར་
ཞིབ་རྩིས་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་ལུ་

གནད་འགག་ཆེ་བ་སྦེ་འབྱུང་བའི་སྐོར་

གསལ་ཞུ་འབད་ཡི། དེ་སྦེ་ ནད་ཡམས་སྐབས་ མི་འབོར་ཞིབ་རྩིས་བསྡུ་

ལེན་འབད་ནི་ལུ་ མི་སོབས་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་འབྱུངམ་མ་ཚད་ ནད་
ཡམས་སྐབས་

ཉེར་བར་མཁོ་བའི་ཅ་ཆས་ཚུ་

མི་སེར་ཚུ་ལུ་བསྐྱལ་ནི་ལུ་

དཀའ་ངལ་དང་

མི་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་

ཕན་ཐོག་འབྱུང་ཡོདཔ་ལས་

དཀའ་ངལ་འབྱུངམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཨེབ་འདི་ལས་བརྟེན་ མི་སོབས་ཀྱི་
ཨེབ་འདི་གོང་འཕེལ་གཏང་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡི།

The need of the demographic data has been found critical
during this pandemic period. We had difficult time in
managing manpower or locating people for essential
delivery during the pandemic times. Therefore, to ease out
the work, we shall develop an app and ask the respective
building owners to enter the details of their tenants.
GIS Officer made a presentation on the benefits of having
the demographic data. It will help the agency in proper
planning or allocating resources in all times. A demo on
the basic developed app was done by Prakash Rai, Survey
Engineer. They informed that with sharing of
accountability, the owners shall be penalized
(Discontinuing of services/non-issuing of Occupancy
Certificate), if failing to update the information on time.
There was confusion amongst the members on duplication
of data with the previous collected data. But Dasho
Executive Secretary clarified that the data collected so far
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གྲོས་ཆོད།

འདི་ལུ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ མི་འབོར་ཞིབ་རྩིས་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཁྲོམ་ Decision
སྡེ་གིས་བཟོས་ཡོད་པའི་ཡོངས་འབྲེལ་ཨེབ་འདི་ལུ་ ངོས་ལེན་གནང་ཡི། དེ་
སྦེ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་གྱིས་
དགོ་ནི་དང་

མི་སེར་ཚུ་ལུ་སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སོད་འབད་

ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རིང་ལུགས་སྡེ་ཚན་གྱིས་

ཨེབ་འདི་ནང་ འབྲུག་གི་ས་དང་ཁྱིམ་གླར་སོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཡང་ འཁོད་

and the on-going demographic data collection by RIGSS
are all one-time data entry. However, the one proposed
now, will share the accountability with the Household
owners and will have accurate demographic data. The app
should also have a provision for uploading tenancy
agreement.
The Tshogde approved the demographic data collection
using the App developed by Thromde but the section
concerned should carry out advocacy program to sensitize
the public on the importance of the app and the
consequences. The GIS section was asked to include the
tenancy act in the app.

དགོཔ་པའི་གྲོས་ཆོད་གནང་ཡི།

གྲོས་གཞི ༢.༤ སྒྲིང་ཁྱིམ་ཇོ་བདག་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ནང་གི་ ཁང་མིག་ཚུ་ལུ་ ཁ་ Agenda 2.4 Assignment of Unit Numbers by the House Owners
བང་བསྐྱལ་དགོ་པའི་འགན་དབང་སྐོར།
གྲོས་བསྡུར།

ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཆ་རིགས་པའི་བརྡ་དོན་དང་འཕྲུལ་རིག་རིང་ལུགས་སྡེ་ཚན་འགོ་
དཔོན་གྱིས་ གྲོང་སྡེ་ཁ་བང་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་མངའ་འོག་ཡོད་པའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ཁང་
མིག་ཚུ་གིས་གྱངས་ཁའི་སྐོར་ལས་ ཚོགས་མང་ལུ་གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི། དེ་སྦེ་
གྲོང་སྡེ་ཁ་བང་འདི་གིས་ འོད་ལྡན་ཁ་བང་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ཞབས་
ཏོག་མགྱོགས་དྲགས་དང་འཇོན་དྲགས་སྦེ་བྱིན་ནི་ལུ་
ལུགས་སུ་གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི།

ཕན་ཐོག་སོམ་ཡོད་

ཚད་ལྡན་འདི་གི་སྐོར་ལས་

བདག་ཚུ་ལུ་ དྲན་ཚོར་འབད་དགོ་ནི་དང་ ཁྱིམ་ཇོའི་ཚུ་གིས་

སྒྲིང་ཁྱིམ་ཇོ་
རང་སོའི་

Discussion

GIS Officer presented on City Addressing and requirement
of unit number for the buildings. (Proper address)
Emphasized on benefits from city addressing; Fast and
efficient service delivery, ecommerce services. Assigning
of unit number is one the initiative towards the city
addressing and standard guidelines for assignment of unit
number is ready. The standard shall be sensitized to the
building owners and they shall be accountable to assigning
and displaying of the unit numbers. Non-compliance with
the standards shall result to dis-continuation of Thromde
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སྒྲིང་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ཁང་མིག་ཚུ་ལུ་ ཁ་གྱངས་ཚུ་ གསལ་སོན་འབད་
དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་སྦེ་ ཁྱིམ་ཇོ་ཚུ་གིས་ ཚད་ལྡན་འདི་དང་མ་
གནས་པ་ཅིན་ ཁྲོམ་སྡེ་ཧོངས་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་ཞབས་ཏོག་ཚུ་མཚམས་བཞག་
འབད་འཞག་ནི་དང་

བདག་ཡིན་ལག་ཁྱེར་བསྐྱར་གསོ་འབད་ནི་ཡང་

མཚམས་བཞག་འབད་ནི་ཨིན་ཟེར་བའི་གྲོས་བསྡུར་འབྱུང་ཡི།
འདི་ལུ་ ཚོགས་སྡེ་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དོན་དང་འཕྲུལ་རིག་
རིང་ལུགས་སྡེ་ཚན་ཧོངས་ལས་ ཁང་མིག་གྱངས་ཁའི་པར་རི་ཚུ་ ཁས་ལེན་
གནས་གོང་ཐོག་ལས་ བཟོ་དགོ་ནི་དང་ ཁྱིམ་ཇོ་ཚུ་གིས་ ཁང་མིག་པར་རི་

related services and non-renewable of Occupancy
Certificate.
The Chairperson suggested GIS to tender out the printing
of Unit numbers and then inform the building owners to
procure from the winning bidder for uniformity in price and
standards.
The Member Secretary suggested that Thromde should
provide the standard for Plate Size, Font size. However,
Chairperson expressed that the material should be also
uniformed for all.

ཚུ་ ཁས་ལེན་གནས་གོང་རྒྱལ་མི་ལས་ ཉོ་དགོ་པའི་བསམ་འཆར་བཀོད་ཡི།
ཨིན་རུང་ བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ ཁང་མིག་པར་རི་ཚུ་ ཚད་གཞི་གཅིག་
མཚུངས་དང་ རྒྱུ་ཆ་ཡང་ཤོ་སྙོམས་སྦེ་དགོ་པའི་གྲོས་བསྡུར་འབྱུང་ཡི།
གྲོས་ཆོད།

འདི་ལུ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ངོས་ལེན་གནང་ཡོདཔ་དང་ ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དོན་ Decision
དང་འཕྲིལ་རིག་རིང་ལུགས་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཉུང་ཤོས་ར་ཁས་ལེན་གནས་གོང་
ནང་ རིན་བཀོད་པ་གཉིས་ལས་གསུམ་ཚུན་དགོ་ནི་དང་ ཐབས་ཤེས་འདི་

The Tshogde approved the proposal with the instruction
that GIS section should do tender out the printing of the
unit numbers for uniformity for all. At least 2-3 bidders
should be selected during the tender. This new initiative
shall be sensitized to the people prior to implementing it.

གིས་སྐོར་ མི་དམངས་ལུ་དྲེན་ཤེས་འབད་དགོཔ་སྦེ་ གྲོས་ཆོད་གནང་ཡི།
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གྲོས་གཞི ༢.༥ ཚོགས་སྡེ་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ཁང་དང་ ཡང་ན་རང་དོན་གློག་ Agenda 2.5 Requirement of a meeting space/personal computer for
Tshogpas
རིག་དགོ་པའི་སྐོར།
གྲོས་བསྡུར།

པད་དཀར་ཞིང་འཐུས་མི་གིས་
ཞལ་འཛོམས་ཁང་འདི་

སྔོན་མ་ཡོད་པའི་ཚོགས་སྡེ་འཐུས་མི་ཚུ་གི་ Discussion

ནད་ཡམས་ལུ་བརྟེན་

བརྒྱུད་འཕྲིན་ལྟེ་བ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ལས་

བདེ་སྲུང་དམིགས་བསལ་
གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཚང་

ལྡན་པའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་མིག་གཅིག་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་ཞུ་བ་དང་
ན་རང་སོའི་སོད་ཁྱིམ་ནང་ལས་

ཡང་

གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལྭ་འབད་ནི་དོན་ལུ་

ཚོགས་སྡེ་འཐུས་ཚུ་ལུ་ རང་དོན་གློག་རིག་རེ་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་འཀོད་ཡི།
དེ་སྦེ་ཚོགས་སྡེ་འཐུས་མི་གཞན་ཚུ་གིས་ཡང་

གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཚང་དང་

ལྡན་པའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་མེདཔ་ལས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ཕུལ་ནི་

ལུ་ དཀའ་ངལ་ཡོད་ལུགས་ཚུ་བཤད་དེ་ གྲོས་འཆར་འདི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་
ཟེར་བཀོད་ཡི།འདི་ལུ་

ཚོགས་སྡེ་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་

དང་འཕྲུལ་རིག་རིང་ལུགས་སྡེ་ཚན་ཧོངས་ལས་

ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དོན་

ཁང་མིག་གྱངས་ཁའི་པར་

རི་ཚུ་ ཁས་ལེན་གནས་གོང་ཐོག་ལས་ བཟོ་དགོ་ནི་དང་ ཁྱིམ་ཇོ་ཚུ་གིས་
ཁང་མིག་པར་རི་ཚུ་ ཁས་ལེན་གནས་གོང་རྒྱལ་མི་ལས་ ཉོ་དགོ་པའི་བསམ་
འཆར་བཀོད་ཡི། ཨིན་རུང་ བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ ཁང་མིག་པར་རི་ཚུ་
ཚད་གཞི་གཅིག་མཚུངས་དང་ རྒྱུ་ཆ་ཡང་ཤོ་སྙོམས་སྦེ་དགོ་པའི་གྲོས་བསྡུར་
འབྱུང་ཡི།

The Thuemi informed the members that their allocated
office has been ustilized by the Desuung Hotline Services
since the emerge of the pandemic which has deprived the
Tshogpas from managing their official works. They require
a working space with all the official equipment or a laptop
each to carry out their regular works from home.
The proposal was supported by other Tshogpas too. Even
the Chairperson expressed his concern on this as the
Tshogpas have been facing difficulty in providing public
service without an office or equipment. So, it is found
urgent for the members here to discuss on providing a
space for the Tshogpas or issuing a laptop each.
Some members proposed for the current SASEC Project
office in DOR Building but the chairperson informed that
it would be inconvenient as the Tshogpas have to consult
the Divisions for their daily public service delivery.
The Executive Secretary explained how and why the office
building of Thromde had been temporarily handed over to
Desuung Office during the pandemic time to cater services
to the people during lockdown times. The equipment of the
Tshogpas have been used by the hotline attendants which
is mostly not functional. So, in view of the convenience
while working, procuring of laptops may not be an issue.
But all have to take extra cautious in handling the laptop
during the tenure.
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གྲོས་ཆོད

འདི་ལུ་ཚོགས་སྡེ་གིས་

བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་གྱིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐོག་ Decision

ཚོགས་སྡེ་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་རང་དོན་གློག་རིག་རེ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་དང་
བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱི་ཡིག་ཚང་ཉེ་འདབ་ལུ་ཡོད་པའི་ཁང་མིག་ཆུང་ཀུ་འདི་
ནང་

སྤྱིར་བཏང་པར་འཕྲུལ་གཅིག་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་

The Tshogde decided to procure a laptop each for the
Tshogpas. A photocopy machine and a common printer
should be procured and stationed in the small room next
to ES office for the Tshogpas. This should be coordinated
by Admin Officer in collaboration with Procurement
Section.

གནང་ཡི།
གྲོས་གཞི ༢.༦ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ཁྲོམ་སྡེ་རྟེན་གཞི་ཚུ་ ཉམས་གསོ་འབད་དགོ་པའི་སྐོར།
གྲོས་བསྡུར།

སོད་འཐུས་མི་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ཧོངས་ལས་ མི་སེར་ཚུ་གིས་དོན་ལུ་ ལུས་རྩལ་
ཐང་བརྩུགས་གནང་མི་ལུ་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ཟེར་ཞུ་གནང་ཡི། ཨིན་
རུང་ལུས་རྩལ་མཁོ་ཆས་ཚུ་

རྙིངམ་འགྱོ་ཡོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་

འབད་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་སྦེ་འཐུས་མི་གིས་

ཉམས་གསོ་

ལུས་རྩལ་མཁོ་ཆས་

རྐྱངམ་གཅིག་གི་མེན་པར་ སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་དང་ ཚོད་བསྲེ་

བརྩོང་སའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ཡང་ དུས་ཚོད་ཁར་ཉམས་གསོ་འབད་དགོཔ་འདུག་
ཟེར་ཞུ་ཡི།ཚོགས་སྡེ་གི་མཐུས་མི་གཞན་གྱིས་ཡང་

ནད་འབུབ་སྤེལ་ནི་ནང་

ཚ་གྱང་ཡོད་ལུགས་དང་ དོ་ཕབ་ལེན་འབད་སའི་ས་ཁོང་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་དགོ་
པའི་སྐོར་ལས་ ཞུ་གནང་ཡི།
དེ་ལུ་ཁྲི་འཛིན་མཆོག་གིས་

ཁྲོམ་སྡེ་རྟེན་གཞི་ཚུ་

མི་སེར་ཚུ་གིས་དོན་ལུ་

ཨིནམ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་ཧོངས་ལས་ རྟེན་གཞི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ཉམས་གསོ་འབད་

དགོ་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཚོད་བསྲེ་བརྩོང་སའི་ས་ཁོངས་ནང་ མ་
སོད་པར་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་

ཁྲོམ་སྡེ་ཧོངས་ལས་འཆར་གཞི་བརྩམ་སྟེ་

Agenda 2.6
Rehabilitation
of
Existing
Infrastructure:
Phuentsholing Toed Tshogpa
Discussion She expressed the gratitude for Phuentsholing Thromde for
installing open gym for the benefit of the public but now
all this equipment requires maintenance. Most of the
infrastructures are out of condition. No only open gym,
MLCP and IVM infrastructures also required timely
maintenance.
The Chairperson also supported the proposal, however, he
informed that this happened due to no-proper handingtaking of the equipment of open gym to Thromde. Since
the equipment lies on the land under Thromde
Administration, we need to look into the management of
the open gym. Thromde Health Officer should be
responsible for managing it.
There are unused spaces in IVM, which can be utilized for
the benefit of the people. Thromde should plan and work
on it.

མི་སེར་གྱི་ཁེ་ཕན་ལུ་ ལག་སོད་འབད་དགོ་སྦེ་གསུངས་གནང་ཡི།
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གྲོས་ཆོད།

འདི་ལུ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་རྟེན་གཞི་ཚུ་ ཉམས་གསོ་འབད་ནི་དོན་ལུ་ Decision
གཤམ་འཁོད་ཁྲོམ་སྡེ་ལྭ་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་
ལས་གྲོས་ཆོད་གནང་ཡི།་ དེ་ཡང་༔

གཤམ་འཁོད་ལྭ་འགན་སོད་ཐོག་

- ཁྲོམ་སྡེ་གསོ་བའི་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ལུས་རྩལ་ཐང་གི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ཉམས་
གསོ་འབད་ནི་དོན་ལུ་

འཆར་གཞི་བཟོ་དགོ་ནི་དང་

ཉམས་གསོའི་ལྭ་ཚུ་

ཁྲོམ་སྡེ་རྟེན་གཞི་སྡེ་ཚན་གྱིས་འབད་དགོ་པདི་གྲོས་ཆོད་གནང་ཡི།

- སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་ལྟག་ལུ་ ས་ཁོངས་སོངམ་ཡོད་མི་འདི་
ནང་

འཆར་གཞི་དང་ལས་སྣ་གཞན་ག་ཅིག་བརྩུགས་ནི་ཡོད་རུང་

དཔོན་དང་ འཆར་བཀོད་སྡེ་ཚན་གྱི་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གནང་ཡི།
-

ཚོད་བསྲེ་བརྩོང་སའི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་

ཁྲོམ་

ས་ཁོངས་སོངམ་ཡོད་མི་ཚུ་ནང་

འཆར་བཀོད་སྡེ་ཚན་དང་ བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་གྱིས་ གཞན་ཚོང་འབྲེལ་
འཐབ་ནིའི་གོ་སྐབས་བཟོ་ནི་ལྭ་ཚུ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གནང་ཡི།

- དེ་སྦེ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་དང་ས་འཇལ་སྡེ་ཚན་ལུ་ མི་མང་ཅ་
ཆས་ཚུ་བལྟ་སྟེ་
གནང་ཡི།

ཁྲོམ་སྡེ་མངའ་འོག་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་

Same like IWM, the open space on the top floor of MLCP
has been lying ideally and littered. Thromde should look
into Private-Public-Partnership (PPP) for utilizing these
spaces for beneficial activities, which will benefit the
public and also generate income for Thromde.
The Tshogde decided to assign the responsibilities for
rehabilitation of the infrastructures as below;
1. Thromde Health Officer to work on the plan and paper
works and monitoring of Open Gym rehabilitation. The
installation/maintenance of equipment will be done by
Infrastructure Division.
2. Open space above MLCP: Planning and implementation
of any activity by Dasho Thrompon and Policy & Planning
Services.
3. Open Space in IVM: Urban Planning Division and Adm
Officer to look into the possibility of inclusion of other
trade activities.
4. The old outdoor GYM structures in infra store shall be
install in Pasakha area by Pasakha Tshogpa and infra
division.
Further, The Tshogde instructed the Land Record &
Survey Division to look into all the public space/Common
property to be registered under Thromde.
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གྲོས་གཞི་ ༢.༧: རྩིས་ལོ་༢༠༢༡-༢༠༢༢ ལས་སྣ་དང་ འཆར་དངུལ་ཚུ་ལུ་ བདེན་སོར་ Agenda 2.7 Endorsement of Activities and Budget for FY 2021-2022.
གནང་དགོ་པའི་སྐོར།
གྲོས་བསྡུར

དངུལ་འབྲེལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་དངུལ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ངོས་ལེན་ Discussion
གནང་ཡོད་མི་

ཡོངས་བསོམས་འཆར་དངུལ་ལས་

བསྒྲིགས་ཡོད་མི་ལུ་

ལས་སྣ་གརྩོ་རིམ་

འཆར་དངུལ་བགོ་སྐལ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་གསལ་སོན་

ཕུལ་གནང་ཡི། དེ་སྦེ་ཚོགས་མང་གིས་ གསལ་སོན་འབད་ཡོད་པའི་ལས་སྣ་
དང་

བགོ་སྐལ་འབད་ཡོད་པའི་འཆར་དངུལ་ཚུ་ལུ་

ཁ་འཆམ་འབྱུང་ཡི།

ཨིན་རུང་ ས་གནས་བོ་ག་ཏེ་བྭ་རི་ནང་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་བཟོ་བསྐྲུན་དང་
སྣུམ་འཁོར་རྩི་ནག་གཏང་ནིའི་ལྭ་ལུ་
འདི་ལུ་

མ་དངུལ་ས་ཡ་༦༥

འབོལ་དྲགས་པ་ལས་བརྟེན་
འཆར་འབྱུང་ཡི།
གྲོས་ཆོད།

འཆར་དངུལ་བགོ་སྐལ་འབད་ཡོད་མི་

སྐལ་བཞག་འབད་ཡོད་མི་འདི་

མ་དངུལ་

འདི་ལུ་ངོས་ལེན་འབྱུང་མ་ཚུགས་པའི་གྲོས་

འདི་ལུ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ལས་སྣ་དང་འཆར་དངུལ་སྐལ་བཞག་གནང་ཡོད་མི་ Decision
ཚུ་ལུ་ བདེན་སོར་གནང་སྟེ་ ས་གནས་བོ་ག་ཏེ་བྭ་རི་ནང་གཏན་འཇགས་ཀྱི་
བཟོ་བསྐྲུན་དང་

The Finance Division made a presentation on the overall
budget, the prioritized activities and budget allocation as
approved by the Thromde Financial Committee to the
Tshogde Members. The members agreed on all the
activities and budget allocation except on the budget
allocation to the work on “construction of permanent
structure and black topping at Bhogataybari”. A total of
Nu. 65M was allocated for the work, which was found to
be too lavish for that particular work.

སྣུམ་འཁོར་རྩི་ནག་གཏང་ནི་དོན་ལུ་འཆར་དངུལ་སྐལ་

All activities and budget allocation are endorsed by the
Tshogde but amount for the construction of permanent
structure and black topping at Bhogataybari was to be rediscussed in Finance Committee.

བཞག་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ཡང་བསྐྱར་དངུལ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ གྲོས་
བསྟུན་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གནང་ཡི།
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Endorsement of Procuring service Vehicle for
གྲོས་གཞི་ ༢.༨: རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་སྡེ་ཚན་གྱི་དོན་ལུ་ ཞབས་ཏོག་གི་ Agenda 2.8
Environment Division
སྣུམ་འཁོར་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་ལུ་ བདེན་སོར་གནང་དགོ་པའི་སྐོར།
on land pooling.
གྲོས་བསྡུར། རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་སྡེ་ཚན་འགོ་དཔོན་གྱིས་
སྔོན་མའི་ Discussion Environment Officer explained to the members that the
procurement of the vehicle to spray water in the gardens
ཚོགས་སྡེ་ནང་ངོས་ལེན་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ ཁྲོམ་སྡེ་ལྡུམ་ར་ཚུ་ནང་ ཆུ་
for Beautification Section was already endorsed during the
tshogde in last financial year. An advance of Nu.
གཏོར་ནི་དོན་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་ལུ་ སྔོན་བྱིན་མ་དངུལ་༢༥,
250,000.00 was paid for the procurement of the vehicle,
༠༠,༠༠༠/- ༼གཉིས་འབུམ་ལྔ་ཁྲི༽ ཐམ་པ་ སོད་ཡོདཔ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་
therefore, require post-facto approval for the balance
འདི་ལུ་ རིན་གོང་མ་དངུལ་༨, ༠༠,༠༠༠/- ༼བརྒྱད་འབུམ༽ སྐོར་ཆ་གནས་
budget. The total amount for the vehicle will be around Nu.
800,000.00.
ཡོདཔ་ལས་ ཚོགས་སྡེ་ཧོངས་ལས་ འཆར་དངུལ་འདི་ལུ་བདེན་སོར་གནང་
དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

འདི་ལུ་འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ ཞབས་ཏོག་སྣུམ་འཁོར་ལེ་ཤ་
ཡོདཔ་ལས་

སྣུམ་འཁོར་མ་སོད་པར་ལུས་ནི་ལུ་

ཚ་གྱང་ཡོད་ཟེར་བཤད་

ཅིག། ཨིན་རུང་ ཁྲི་འཛིན་མཆོག་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ མེ་ཏོག་ཚུ་
ལུ་

ཆུ་གཏོར་ནི་འཕྲུལ་ཆས་མེདཔ་ལས་

ཁྲོམ་སྡེ་མཛེས་བཀོད་ཀྱི་ལྭ་ཚུ་

གྲུབ་འབྲས་ཅན་ཅིག་འགྱུར་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་བཤད་ཅིག།
གྲོས་ཆོད།

འདི་ལུ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཞབས་ཏོག་སྣུམ་འཁོར་གཅིག་མཁོ་གྲུབ་འབད་ནི་ལུ་ Decision
བདེན་སོར་གནང་ཡི། དེ་སྦེ་སྣུམ་འཁོར་འདི་ཡང་ ཁྲོམ་སྡེ་འཛེས་བཀོད་ཀྱི་
ལྭ་ཚུ་ནང་

ཆུ་གཏོར་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ལག་སོད་འབད་དགོ་ནི་དང་

མ་

The member secretary (ES) expressed the concern on
having numerous service vehicles in Thromde as some
might become under-utilized.
The Chairperson explained why the vehicle is required
since the beautification works are becoming fruitless
without a machine to water the flowers.
The Tshogde approved the procurement of the service
vehicle and the vehicle should be utilized for watering of
the beautification works only. The budget should be
booked from the overall capital saving.

དངུལ་འདི་ཡང་ འཆར་དངུལ་ལྟེ་བ་ནང་ལས་སོད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གནང་
ཡི།
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Requirement of an incentive/fees
གྲོས་གཞི ༢.༩ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་པའི་དུས་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་བཅའ་སྒྲིག་པ་ལུ་ སོ་འཐུས་དགོ་པའི་ Agenda 2.9
Coordinator during Chadri Coordination.
སྐོར།
གྲོས་བསྡུར

ཁྲོམ་སྡེ་བཅའ་སྒྲིག་པ་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་ཚོགས་ནི་དོན་ལུ་ བཅའ་སྒྲིག་ Discussion
རྐྱབ་ནིའི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་

འདི་ལུ་ཚོགས་མང་ཧོངས་ལས་

སོ་འཐུས་གཅིག་ངོས་ལེན་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡི།

དེ་སྦེ་

ཚོགས་མང་གིས་ མཅའ་སྒྲིག་པའི་འགན་ཁུར་དེ་རང་ བཅག་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི་
འདི་ཨིནམ་ལས་

འདི་ལུ་ཚོགས་སྡེ་གིས་

བཅའ་སྒྲིག་པ་གིས་འགན་དབང་ངོ་མ་ར་

སྒྲིག་རྐྱབ་ནི་འདི་ཨིནམ་དང་
གཞི་དང་འཁྲིལ་

Chadri

The Chadri Coordinator apprised the Tshogde Members to
accord an approval for some incentive/sitting fee for him
for coordinating all the chadri works for every Tshogde.
The members questioned the eligibility as his designation
as the “Chadri Coordinator” was mandated to carry out the
chadri works of Thromde Administration.

ཁོ་རའི་འགན་དབང་འབག་དགོ་ཟེར་བའི་གྲོས་བསྡུར་

འབྱུང་ཡི།
གྲོས་ཆོད

for

བཅའ་ Decision

ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་

འཐོབ་ལམ་མེདཔ་ལས་

གྲོས་འཆར་འདི་ལུ་ངོས་ལེན་

The Tshogde did not approve the proposal in view of his
designation being the chadri coordinator and Chadri
Coordination being his mandate/Terms of Reference.
Moreover, it was not applicable as per the Local
Governance Rules & Regulations.

གནང་མ་ཚུགས་པའི་གྲོས་ཆོད་གནང་ཡི།
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Karma Chen

Pravath Rai

Sharmila Limbu

Maed Thuemi

Pasakha Thuemi

Toed Thuemi

Nar Bdr Rai

Santa Man Ghalley

Pompha Devi Ghalley

Nyedra Thuemi

Ricnchending Thuemi

Pakershing Thuemi

Uttar Kumar Rai
Chairman

Page | 14

$

Fi
OJ

oo
(o

o-

!e)
..tg
\r
A

(!cl

J
rh

,, o.=

,.'/-.{oE
/a-:

E
L9

','.

tt'-F
\6bo

-c

?

tsv

l-

E

-l

<^:

d.

rCtr=

0')

=L
)Zcv

ruF

'x,cg
..8

'a

EU

j(

f,

r\aU)
\.

*\- d\ \-

,_\;\ l-

-try
t49-

.\,\\
z

\
=-I'-

.9- E
,- t-

-o

A
q
L0J
avi

7.2

'4,

