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༡ བར་མཚམས་གཤོང་
�ག་འ�མས་�ངས་�་
འ�ས་�། 

ཞབས་ཏོག་!ོན་པོ། 3P2S/Q380 ག#ང་$ས་ ཤར་%ོགས་&བ་%ོགས་�་ ག#ང་ལམ་འ'་ ནམ་མ(ག་བ)་*་+ན་ན་,ར་
བ-་#་བ། 
 

When will the Government complete the East-West highway? 
 

༢༨/༠༥/༢༠༡༩    ངག་ཐོག།    

༢    5་མོ་གཙང་མཁར་
མར་ཚ་ལ་འ�མས་
�ངས་�་འ�ས་�།    

སོ་ནམ་དང་
ནགས་ཚལ་!ོན་
པོ་	།    

3P2S/Q3801 འ8ག་མཉམ་:བ་ཚོགས་པ་$ས་ སོ་ནམ་པ་;་$ས་ལོ་ཐོག་;་ ལོ་ག<ག་$་=ན་ལས་ 
>ང་ཚད་?ག་@་ A་*་$་ ཁས་!ངས་མཛད་ཡོདཔ་+ནམ་ལས་ �་Dར་སོ་ནམ་པ་;་ �ང་ར-་ལོ་ཐོག་;་ 
བཙོང་;གས་,ར་བ-་ !ོ་གཏད་Eང་ཡོདཔ་+ན་:ང་ འ8ག་བཟའ་Gོད་ལས་འHན་ཚད་�ས་ ཨ་Iན་<་A་
བ-་Jབས་ >ང་ཚད་མ་Kམས་�་དང་ A་བཙོང་$་མ�་Lབ་�་ལམ་	གས་ མ་འཝ ་ལག་Nན་འཐབ་�་
ལས་བOན་ སོ་ནམ་པ་;་	་ དཀའ་ངལ་N་ཤ་Eང་@་ཡོདཔ་ལས་ ག#ང་$ས་ ག་�་Q་མཛད་*་+ན་ན་དང་ 
�་;་ >ང་ཚད་ག་�་<ག་$་ཐོག་ལས་ སོ་ནམ་ཐོན་བRད་ ཚདོ་Sས་དང་ འ8་T་ �་ལས་ Uང་འVས་དང་ 
Wོག་མ་;་ ནམ་ལས་A་* +ན་ན་,ར་བ-་#་བ།  
 

DNT pledged to buy agricultural products from farmers at a price announced a year 

ahead and our farmers were assured that their local farm products will be sold. 

FCBs have started to buy cardamom at varying prices and farmers are facing issues 

with different prices offered and the operation of the procurement system. 

How, when and at what price the Government is going to buy the agricultural 

products such as vegetables, cereals, fruits and areca nut? 

༢༨/༠༥/༢༠༡༩    ངག་ཐོག།    
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༣ བ�༌བ༌ཐང༌Zམ་དར་
འ�མས་�ངས་�་
འ�ས་�། 

ཞབས་ཏོག་!ོན་པོ། 3P2S/Q382 ཤར་དང་[ོ་མ�ད་\ལ་འབད་བ-་ག#ང་ལམ་འ'་ ག#ང་]མ་^ོན་ག་ར་$ས་ གཙོ་]མ་_་
བ-་ལས་འ`ལ་+ན་,ར་ ཡང་ལས་ཡང་a་ གbངས་ཡོདཔ་བcན་ ག#ང་ལམ་འ'་$ས་ �་Dར་;་	་ 
ཕན་ཐོགས་ོམ་འབད་ར་ཡོདཔ་+ནམ་དང་ ག#ང་ལམ་འ'་$ས་ fལ་ཡོངས་�་ཕན་ཐབས་	་ད�གས་g་ 
hད་དོན་ཚོགས་པ་;་$ས་ ༼ད་jོ་ག#ང་ཡང་;དཔ་+ན༽ ག#ང་ལམ་འ'་བLབ་*་	་ གཙོ་བོ་བཏོན་*་$་ 
ཁས་!ངས་མཛད་ཡོདཔ་+ན། 
�་$ས་འབད་ l་$་
་བ་འ'་ ཤར་[ོ་ག#ང་ལམ་འ'་$་ mར་བཏང་$་གནས་ཚད་དང་ ད�གས་བསལ་a་ 
བ�་བ་ཐང་དང་ ངང་ལམ་ བར་ན- ་ག#ང་ལམ་n་གནས་ཚད། �་ལས་ འདས་པ-་ལོ་ ༥ $་ནང་ བ�་བ་
ཐང་དང་བསམ་oབ་pས་qང་rང་ཁག་(བང་tར)བར་ན-་ fལ་ཡོངས་ག#ང་ལམ་n་vས་ཚད་འ'་ cང་ལམ་
<ག་ལས་[གཔ་Q་ w་ག་ཐལ་སོངམ་ལས་ ག#ང་$ས་ xདའོག་ ༤ 	་ཕན་ཐོགས་_་བ-་ ལམ་འ'་ 
Nགས་བzས་མཛད་*་$་ འཆར་གc་ག་�་Q་ཡོདཔ་+ན་ན་,ར་བ-་#་བ།  
The south-east highway has often been touted as one of the important projects by 

successive governments. The completion of this highway will bring immeasurable 

benefits to the people of Bhutan. In view of the national importance of this 

highway, political parties (including the current government) pledged to accord 

extra importance to the completion of this highway. 

 

Therefore, my question is: what is the general status of the south-east highway in 

terms of work progress and in particular, what is the status of road construction 

between Dewathang and Nganglam. In addition, the national highway between 

Dewathang and Samdrupcholing Dungkhag (Bangtar) has deteriorated beyond the 

quality of farm road in the last 5 years. What is the government’s plan to improve 

this highway, which is the lifeline to the people of 4 gewogs? 

༢༨/༠༥/༢༠༡༩    ངག་ཐོག།    
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༤ ན་ནོང་|་མར་འ�མས་
�ངས་�་འ�ས་�། 

}་འ~ལ་!ོན་པོ། 3P2S/Q383 འཆར་གc་ ༡༢ པ-་ནང་	་ ག#ང་$ས་ fལ་ཁབ་ ༥ འ�་<ག་དང་ག<ག་ཁར་ hད་
wང་$་མ�ན་འ~ལ་གསརཔ་བཟོ་*་$་ འཆར་གc་ཡོདཔ་ལས་ འ'་$་དོན་	་ ཚད་གc་<ག་དང་ fལ་
ཁབ་ག་g ་རང་ བ�་འ5ག་མཛད་དོ་ཡོདཔ་+ན་ན་,ར་བ-་#་བ། 
    

During the 12
th

 FYP, the Government wants to establish diplomatic relations with 

five more countries. To do so, what are the criteria and what countries is it 

considering? 
  

༢༨/༠༥/༢༠༡༩    ངག་ཐོག།    

༥ བར་Wོ་�ང་འ�མས་
�ངས་�་འ�ས་�། 

ཞབས་ཏོག་!ོན་པོ། 3P2S/Q384 ག#ང་ལམ་འ' ་ fལ་ཁབ་>ང་འ�ལ་དང་ �་�་དཔལ་འ^ོར་>ང་འ�ལ་ �་ལས་ད�ལ་
ཕོངས་མར་ཕབ་གཏང་*་$་ གc་�་བ�མ་<ག་+ན། ལམ་;་ ཚོང་འ~ལ་ཡར་ག་དང་ I་གཡོག་བཟོ་*་ 
�་ལས་ ཡོདཔ་དང་�ད་པ-་�ད་པར་ �ང་b་བཟོ་*-་དོན་	་ �ད་ཐབས་�དཔ་<ག་+ན། འ'་འབདཝ་
ལས་ �ོང་ཁག་མ�ད་\ལ་n་ལམ་དང་ ལམ་གཞན་;་ འ�ོ་མ�ད་�་རང་ མ(ག་བ)ཝ་Q་�བ་*་འ'་ 
གལ་_་བས། �་ཡངཿ 

� Uང་མཁར->ར་�ན་ག#ང་ལམ།     Rངས་ཁར-|་མར། 
� ཝ་མ-�མ་ཤར།             མཁའ་འ�་�ང-Uང་མཁར། 
� ད�་ཏ་ན-Wོ་རོ་ནང་།           གསང་ས་མཁར-བ�ས་pས་qང་། 
� D�-[་མོ�་�ངས་ཁར།         �་རག-ལ�་]། 
� ན་�-ཅམ་�ང་།              �ོས-མ`་*་�་བ། 
� �་བཟའ-་�་�་�།              �་]་>ང་] ་f་�མ-�ས་]་�། 

༢༨/༠༥/༢༠༡༩    ངག་ཐོག།    
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fས་Uང་fསཔ་Q་#་བ་<ན་ �མ་ཤར-ཝ་མ-་ལམ་འ'་ འཆར་ད ལ་ས་ཡ་ ༢ བ¡གས་g་ ལོ་¢-་
འཆར་གc་ ༡༡ པ་མ(ག་བ)་ཁམས་<ག་ཁར་ གཞལམ་�ང་�མ་ཤར་ལས་དང་ མོང་�ར་ཝ་མ་ལས་ 
འ>་བ¡གས་ཡོདཔ་+ན། ནང་འ�ད་�ོང་ཁག་བར་ན- ་ལམ་འ'་ ཤར་%ོགས་ལས་&བ་%ོགས་	་ £བས་
བ�་ཏོག་ཏོ་Q་ འ�་འoལ་འབད་*-་ ཐབས་ལམ་གཞན་<ག་ཡང་+ན་པ-་ཁར་ ལམ་བཟོ་¤ན་འ'་ འཆར་
གc་ ༡༢ པ-་ནང་	་ འ�ོ་མ�ད་འབད་*་Q་	ས་སོང ་&ག། +ན་:ང་ ལམ་འ'་ འཆར་གc་ ༡༢ པ-་
ལས་T་དང་འཆར་ད ལ་ནང་	་ མ་;དཔ་ལས་ �མ་¥ང་�་�་$་�་Dར་;་$ས་ ¦ད་འ�ས་ ག་*་ཡ་མ་
Nན་པར་ cང་ལམ་n་ས་ཆ་;་§ན་ཡོད་�་འ'་ ལམ་འ'་$་དོན་	་+ན། 
�་$ས་འབད་ !ོན་པོ་མpག་$ས་ �མ་ཤར་ཝ་མ-་ལམ་འ'་ གཙོ་]མ་ནང་བ¡ག་@་ འ�ོ་མ�ད་*་+ན་ན་
དང་ �་དང་འ་བ-་ལམ་གཞན་;་ཡང་ བ¡ག་*་+ན་ན་ གbངས་ད>་པ-་#་བ། 
 

Roads are key to Bhutan’s growth, socio-economic development and poverty 

reduction. Roads are vital to enhancing businesses and creating jobs for all and to 

narrow the gap between rich and poor. Therefore, it is very important to resume 

and complete the construction of roads connecting Dzongkhag to Dzongkhag, and 

alternate route such as: 

� Shingkhar-Gorgan,                  Kengkhar-Shumar 

� Wama- Khomshar                   Khandupang-Shingkhar 

� Getena- Dorona                       Sombaykha- Tashichoeling 

� Singye- Lhamoidzingkha        Merak- Lauri 

� Nahi-Chamgang                      Soe- Gunitsawa 

� Tseza-Kamichu                       Kuri-Gongri Junction- Sherichu 
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To elaborate further, Khomshar-Wama Road construction with an investment of 

Nu 2.0 m initiated towards the end of 11
th

 Five Year Plan from Khomshar, 

Zhemgang and similar work initiated from Wama, Monggar. This inter-dzongkhags 

or alternate road construction for traveling east-west through most convenient 

central part of the country has been spilled over to 12
th

 FYP. Unfortunately this 

road is not reflected in the pan and budget of 12
th

 FYP. People of Phumchung 

community have sacrificed their prime farm lands for this road without any 

compensation. Thus, can the Hon’ble Minister inform the House if the present 

government will prioritize to continue and complete Khomshar-Wama and alike 

other roads construction? 
 

༦ མཁར་ག©་:ང་
འ�མས་�ངས་�་
འ�ས་�། 

ཞབས་ཏོག་!ོན་པོ། 3P2S/Q385 ང་བཅས་�་ ཆགས༌གནས་དང་ ªམ་�་>ང་འ�ལ་	་ བཙོག་�་བཏང་;ལ་ «མ་འ�ར་
བཞག་གནས་ ¬ོ་བཏོན་མ�ན་ན་ ®ན་འoལ་འཐབ་*་ ¯ང་འoལ་ལམ་ལ་སོགས་པ-་ གདོང་Nན་མང་
རབས་<ག་Eང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ས་�ངས་ནང་ོད་�་;་	་ འོས་མ�ན་n་ོད་གནས་ཐོབ་*་	་ ད�གས་g་ 
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Our human settlement and urban settlement is faced with numerous challenges 

such as sewerage, parking space, recreational facilities, traffic flow, footpaths and 

many more. Considering the importance of ensuring conducive environment for 

dwellers, does the government have comprehensive urban master plan to address 

the above issues? If not, what is the government doing about it? 
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