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Gasa Dzongkhag is one of the remotest Dzongkhags, and falls within Jigme Dorji 

Wangchuck National Park. To ensure better livelihood and economy of the people in 

the area, firstly, there is a need to carry out base course work and construct drainage 

for the gewog farm road. Secondly, there is a need to complete the blacktopping of 

remaining road from Sirigang (Punakha) to Tashingthang (Gasa); and along the 

highway within the Dzongkhag during the 12
th

 Five Year Plan. Could the Hon’ble 

Minister highlight the House on the status of abovementioned activities? 
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  ན་ནོང་ཤུ་མར་
འདེམས་ཁོངས  
         

ཞབས་ཏོག་བོན་པ་ོལུ། 3P5S/Q543 སྤྱི་འོག་ལམ་དེ་ཚུ་ རོ་རུ་གཞིབ་སྟེ་སོར་ལིང་ (GSB) སྒྲིག་ནི་ལུ་ གཞུང་ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལོ་མི་
ཀྲར་རེ་རེ་ལུ་ སྤྱིར་སྙོམས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ མ་དངུལ་འདྲན་འདྲ་སྦེ་གནང་མི་དེ ་སས་ རོང་ཁག་ལ་ལུ་ནང་ལས་ཕར་ མ་
དངུལ་མ་ལང་པའི་ དཀའ་ངལ་ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ བསལ་ཐབས་ལུ་ ལྷན་ཁག་ས་ཁ་ཐུག་ལས་ ཐབས་ཤེས་ག་དེ་སྦེ་
རང ་སྒྲིག་སྟེ་ཡོད་ག་ ོོགས་དམངས་ལུ་ ཞུ་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། 
The Government has allocated equal amount of budget for carrying out Granular Sub 

Base (GSB) work for each kilometer for the Chiwog roads. However, the budget has 

not been sufficient for some Dzongkhags. Therefore, could the Hon’ble Minister 

highlight the House on the measures taken up by the Ministry to solve these issues? 

༠༡/༠༦/༢༠༢༡ ངག་ཐོག 
 
 
 
 

༣ ཝོམ་རོང་འདེམས་
ཁོངས་         

ཕྱི་འབྲེལ་བོན་པ་ོལུ། 3P5S/Q544 ད་རེས་འཛམ་གླིང་ནང་ ནད་ཡམས་ཀྱིས་བྱེམ་སོམ་ཕོག་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ང་བཅས་རའི་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡང་ བྱེམ་སོམ་སྦེ་ར་ཕོག་སྟེ་ཡོད ་པའི་་་ དེ་ས་ནང་དོན ་དད་ལས་ཡང་ བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ 
ཐོ་སོམ་སྦེ་ར ་ཕོག་མི་དེ་སས་ མི་སོང་ཕྲག་ལས་བཅད ་མི་ཚུ་ས་ ་་ས་་་བབས་ཡང་ འབྱང་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ མི་
དབང་མངའ་བདག་རིན་པ་ོཆེ་ས་ཞབས་ལས་ ད་ལས་ཕར་ ཟླ་ངོ་ ༡༥ ས་རིང་ལུ་ སྐྱིད་སྡུག་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ར་ 
གནངམ་ལས་བརྟེན་ ་་གཡོག་འབྱང་མི་ཚུ་ལུ་ ཁེ་ཕན་སོམ་སྦེ་རང་བྱུང་སྟེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི། དེ་འབདཝ ་ད་ གཞུང་
སས་ཟླ་ངོ་ ༡༥ ས་རྒྱབ་ལས་ ་་གཡོག་འབྱང་མི་ཚུ་ས་དནོ་ལུ་ ལས་རིམ་དང ་འརར་གཞི་ག་་་བམམ་་ག་
བརྩམས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ོོགས་དམངས་ལུ་ཞུ་ད་་པའི་ཞུ་བ། 
The global pandemic has created havoc around the world, and our country has also 

been severely affected.  For Bhutan, the tourism sector has been worst hit and 

thousands of people have also lost their jobs. However, His Majesty has granted 
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འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ། 
NATIONAL ASSEMBLY OF BHUTAN 

 

འདྲི་བཀོད་བྲིས་ཤོག། 
Question Hour Form 

 

3 

 

financial support for 15 months; which has immensely benefited those individuals 

affected by the pandemic. Therefore, could the Hon’ble Minister highlight the House 

regarding the plans and programmes of the Government to address the problems for 

those affected individuals after these 15 months? 

༤ དགྲ་མེད་རྩེ་སྔ་ོང་
འདེམས་ཁོངས་ 
         

ཞབས་ཏོག་བོན་པ་ོལུ། 3P5S/Q545 ད་རེས་གཞུང་ས་ཁ་ཐུག་ལས་ མོང་སྒར་རོང་ཁག་ས་ས་གནས་ ཤེལ་རི་ཆུ་ལས་ རྒྱལ་པོ་ཞིང་དང་ 
ངང་ལམ་གྱི་གཞུང་ལམ་་་ མགྱོགས་ལམ་་ག་ སེལ་ནི་སྦེ་ཁས་བངས་འབད་དེ་ཡོད་མི་དེ ་སས་ ཤར་ྱོོགས་ལུང་
ྱོོགས་ཀྱི་ མི་སེར་མང ་རབས་་ག་ལུ་ ཕན་ཐོགས་སོམ་འབྱུང་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། འདི་ས་གྲུབ་འབྲས་དང་
གནས་སངས་ག་དེམ་་ག་ཁར་ལོྷད་དེ་ཡོད་ག་                ོོགས་དམངས་ལུ་ ཞུ་གནང་ད་་པའི་ཞུ་བ། 
The Government has pledged to construct a shortcut from Sherichhu- Gyalposhing 

and Nganglam Highway, which will immensely benefit many people of eastern 

regions.  Could the Hon’ble report the House on the achievement/status of this road? 

 

༠༡/༠༦/༢༠༢༡ ངག་ཐོག། 

༥ བར་རོ་ཀྲོང་
འདེམས་ཁོངས་ 
         

སོ་ནམ་དང་ནགས་
ོལ་བོན་པོ་ལུ། 

3P5S/Q546 ད་རེས་ནངས་པར ་ དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་ལུ་ བཟའ་སོད ་རང་མ་་རང་
འདྲོངས་ཀྱི་དམིགས་གཏད་འགྲུབ་ནི་ལུ་ ་་བབས་སོམ་སྦེ་རང་བྱུང་ཡི  དེ་འབདཝ་ལས་ སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་ས་ཁ་
ཐུག་ལས་ བཟའ ་སོད་རང་མ་་རང་འདྲོངས་བཟོ་ནི་ས་ སྲིད་བྱུས་དང་ ཐབས་ཤེས་ འརར་གཞི་ཚུ་ས་ཁར་ དེ་ས་
གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་གནས་ོད་ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་སྟེ་ བོན་པོ་མཆོག་སས་ ོོགས་དམངས་ལུ་ཞུ་གནང་ད་་པའི་ཞུ་བ། 
With the modernization and changing times, it is seen that the agriculture sector has 

the opportunities to achieve the goal of food self-sufficiency in the country. Therefore, 

༠༡/༠༦/༢༠༢༡ ངག་ཐོག། 
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could the Hon’ble Minister brief the House regarding the Ministry’s policies, 

strategies, plans and status for achieving the vision of food self-sufficiency in the 

country? 

༦ སྐྱེང་མཁར་ཝེ་རིང་
ལ་འདེམས་ཁོངས་ 
         

ཞབས་ཏོག་བོན་པ་ོལུ། 3P5S/Q547 ད་རེས་ གཞུང་ས་ཁ་ཐུག་ལས་ མོང་སྒར་དང་གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག་གདས་ འཁོར་ལམ་མཐུད ་
སྦྲེལ་གནང་ནི་སྦེ་ ྱོག་་་མཛད་པའི ་བསྒང་ཡོད་མི་ས་ གྲུབ་འབྲས་དང་ ན ་ལས་ཕར་འཕྲོ་མཐུད་ནི་ས་དནོ་ལུ་ གྲ་
སྒྲིག་ག་དེ་སྦེ་རང་ཚུད་དོ་ག་ ོོགས་དམངས་ལུ་ཞུ་གནང་ད་་པའི་ཞུ་བ།   
Could the Hon’ble Minister highlight the House on the achievement and status of the 

connecting road between Mongar and Zhemgang Dzongkhag; and also regarding the 

prepardness taken up by the Ministry to continue the road construction work herafter?   

༠༡/༠༦/༢༠༢༡ ངག་ཐོག། 

༧           
           
        

ཞབས་ཏོག་བོན་པ་ོལུ། 3P5S/Q548                                            ༤༤.༥              
                                                                            
                                                                         
                                            
Although the 44.5 km road from Khothakpa to Tshobalay falls under the Secondary 

National Highway, it is neither blacktopped nor carried out with maintenance work 

even to this day. Could the Hon’ble Minister report the House as to when the 

Government will complete the work?  

༠༡/༠༦/༢༠༢༡ ངག་ཐོག། 

 


