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༡ གསང་�ས་ཁ་འ�མས་
�ངས་�་འ�ས་�། 

བ�ན་�ས་�ོན་པོ། 3P2S/Q386 འ!ག་འཚོ་བ#་གནས་ཚད་བ$ག་%བ་&ན་'་ ༢༠༡༧ ནང་	་ འ!ག་�ལ་ཁབ་ནང་	་ 
+ང་,་-་.བ་ཚད་བ�་ཆ་ ༩༩ དང་1མ་ཚོགས་ནང་འབད་བ་2ན་ བ�་ཆ་ལས་བ�་ཆ་དང་ 3ང་ག4བ་ནང་
	་བ�་ཆ་ ༩༨ .བ་6་ཡོད་8ང་ 9་:ོང་ཁག་ གསང་�ས་ཁ་དང་ དགའ་;ད་<ང་=ད་འོག་ནང་	་ +ག་
>གས་བ$ན ་ཏོག་ཏོ་,དཔ་ལས་ �་4ར་A་	་དཀའ་ངལ་�ོམ་C་རང་འDང་6་འEག། �་ཡང་ ནམ་Fར་
ཆརཔ་Gབ་པ#་Hབས་	་ +ག་>གས་བ$ན་ཏོག་ཏོ་,དཔ་ལས་བIན་ +ག་,་ལས་བIན་པ#་J་A་འབད་མ་
Aགཔ་མ་ཚད་ ག'ང་འKལ་L་Mག་J་མཛད་O་	་ཡང་ �བས་མ་བ�ཝ་འDང་དོ་ཡོདཔ་མས། =ད་འོག་
གQསཔ་ནང་ འRལ་འRལ་ར་ Qན་�ངས་ ༡༠ � ་2ག་ +ག་,་,ད་པ#་གནས་�ངས་འDང་6་འEག། ད་
Sོ་འབད་བ་2ན་ +ག་,་འT་ བསམ་U་+ག་,་ Vོ་རོགས་ཁ་ཞབས་ཏོག་X་བ་Yང་བ་ལས་བZད་�་ འོང་དོ་
ཡོདཔ་[ན་མས། �་འབད་O་འT་-་ བ�ན་�ས་�ོན་པོ་-ས་ གནས་�ངས་འT་	་ག\གས་]་ ཐབས་_ས་
2ག་ག`ང་གནང་aར་བ#་'་བ། 
As per Bhutan Living Standard Survey Report 2017, it was reported electricity 

coverage in the country is 99%. The electricity coverage in urban areas is 100 % 

whereas electricity coverage in rural areas is 98 %. In spite of that, it was reported 

that there has been massive power fluctuation in Sombaykha and Gakiling Gewogs 

in Haa, which has resulted in numerous problems for the people in these gewogs. 

During summer, there is massive power fluctuation due to which works relying on 

electricity are hampered badly. Moreover, it creates inconveniences to carry out 

official tasks in the offices. It is also found that frequently, these two gewogs 

༣༡/༠༥/༢༠༡༩    ངག་ཐོག།    
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remain without electricity as long as ten days. At present, the electricity is 

transmitted through Dorokha substation in Samtse. Therefore, could the Hon’ble 

Minister provide measures to overcome these challenges? 

 

༢ མཁར་གe་8ང་
འ�མས་�ངས་�་
འ�ས་�། 

J་གཡོག་�ོན་པོ་
	། 

3P2S/Q387 fར་L་J་g་འT་ འ!ག་-་ལས་�་དང་J་གཡོག་བཅའ་iམས་�་ དབང་ཚད་འོག་	་ཡོདཔ་
[ན་aར་'་O་[ན། �་འབདཝ་ལས་ %་གཡོགཔ་A་-་ དjལ་ཕོགས་ཡར་4ང་གནངམ་ད་ lན་ཁག་-ས་ 
fར་L་J་འབད་�་�་A#་མཐའ་དོན་	་ ཕན་གནོད་མར་ཕབ་འབད་O#་དོན་	་ འཆར་ག%་ག་2་རང་ཡོདཔ་
[ན་ན་དང་ fར་L་J་འབད་�#་ J#་གནས་�ངས་A་ J་གཡོག་བཅའ་iམས་འT་-་ ག་�་C་ mན་nང་
བཟོ་ཡོདཔ་[ན་ན#་pར་ ག`ངས་གནང་དq་པ#་'་བ། 
Since the private sector is under the jurisdiction of Labour and Employment Act, 

what is the Ministry’s plan to minimize the impact of pay rise of the civil servants 

on the private employees? Also how are the working conditions of private 

employees being protected under the Labour Act? 
    

༣༡/༠༥/༢༠༡༩    ངག་ཐོག།    

༣ ངང་ལམ་འ�མས་
�ངས་�་འ�ས་�། 

དjལ་rས་�ོན་པོ་
	། 

3P2S/Q388 བZད་འsན་མོ་བལ་L་ཤོགས་འuན་ (rས་ཤོག་ voucher) -་xལ་ �་ཆ་y་ཡོད་�་
འT་ འ!ག་མཉམ་8བ་ཚོགས་པ་�ས་ qང་ཡངས་གནང་O#་ཁས་�ངས་གསལ་བ{ག་ ཁག་|་ཏོག་ཏོ་2ག་
[ན་aར་'་O།་ �་འབདཝ་ད་ ག'ང་}ང་6་ ~ཝ་�ག་ལས་�བས་སོང་8ང་ ཁས་�ངས་ལག་�ན་མ་
ཐབས་པར་ 	ས་]་འEག་aར་'་O། �་འབདཝ་ལས་བIན་ ཁས་�ངས་གསལ་བ{ག་འT་ ག'ང་-ས་
ལག་�ན་ནམ་ཐབས་O་དང་ ཡང་ན་ འT་མ་པ་ལས་ ད�ས་�ན་�་འབད་O་[ན་ན་ ད་�ས་ ཚོགས་ཚོགས་
དམངས་	་ �ོན་པོ་མ�ག་Lས་ག`ང་གནང་དq་པ#་'་བ། 
 

༣༡/༠༥/༢༠༡༩    ངག་ཐོག།    
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One of the important pledges of Druk Nyamrup Tshogpa was to do away with the 5 % 

voucher tax. Although it has been more than six months since its inception as the 

Government, the pledge is yet to implement.  Therefore, could the Hon’ble Minister clarify 

the House on when will this pledge be implemented, and also if the Government will never 

implement this pledge? 

 

༤ �་མོ་གཙང་ཁ་མར་ཚ་
ལ་འ�མས་�ངས་�་
འ�ས་�། 

བ�ན་�ས་�ོན་པོ་
	། 

3P2S/Q389 བསམ་�བ་�ས་<ང་དང་ �་མོ་གཙང་མཁར་�ང་ཁག་ནང་	་ Eས་Zན་E་ར ་ +ག་>གས་
བ$ན་ཏོག་ཏོ་,དཔ་C་�ོད་དqཔ་འDང་མས་aར་'་O ་[ན། འT་བ�མ་L་དཀའ་ངལ་འT་ འRལ་འRལ་ར་ 
ག་2་ལས་བIན་འཐོནམ་[ན་ན་དང་ ག་�་C་4ལ་O་[ན་ན་ �ོན་པོ་-ས་ ཚོགས་དམངས་	་ག`ང་གནང་
དq་�འ་'་བ། 
There is constant power blackout in Samdrupcholing and Jomotshangkha 

Drungkhags. Why is this problem occurring time and again, and how it would be 

solved? Could the Minister inform the House regarding this issue? 
    

༣༡/༠༥/༢༠༡༩    ངག་ཐོག།    

༥ ཁམས་�ངས་རམ་
འཇར་འ�མས་�ངས་
�་འ�ས་�། 

J་གཡོག་�ོན་པོ་
	། 

3P2S/Q390 དང་ཞག་ཁམ་ག2ག་ཁར་ J་གཡོག་lན་ཁག་-་�ོན་པོ་ད�་i་མཛད་�་ g་ཚན་ག2ག་ 
འ!ག་པ#་ཨ་ལོ་A་ ཇ་�ན་	་ ད�་ཆ་བS་6་ J་འབད་�་A#་དཀའ་ངལ་འཐོན་�་A་ མ�ན་O#་དོན་	་ 
ཇ་�ན་	་འ�ོན་�་aར་'་O་[ན། [ན་8ང་ འT་-་�བ་འ�ས་བV་བZད་ཐོག་ལས་ འq་ཡོདཔ་མ་
གཏོགས་ ག'ང་-་ཧོངས་ལས་ &ན་'་2ག་ ག་O་ཡང་ཐོབ་མ་Aགས་aར་'་O་[ན། �་འབདཝ་ལས་ 
�ོན་པོ་མ�ག་-ས་ དཀའ་ངལ་4ལ་ཐབས་�་གནས་ཚད་ ག་�མ་2ག་	་lོད་�་ཡོདཔ་[ན་ན ཚོགས་
དམངས་	་ག`ངས་གནང་དq་པ#་'་བ། 
Recently, a group led by the Labour Minister visited Japan to find out and study the 

real concerns and problems faced by our youths studying and working in Japan. 

Although we have heard its outcome through media, no report has been submitted 

༣༡/༠༥/༢༠༡༩    ངག་ཐོག།    
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by the Government. Therefore, could the Hon’ble Minister clarify the House on the 

status of report in solving those problems? 
 

༦ Y་�ག་�་ར་འ�མས་
�ངས་�་འ�ས་�། 

བ�ན་�ས་�ོན་པོ་
	། 

3P2S/Q391 འ!ག་�ལ་ཁབ་�་:ོང་ཁག་ ༢༠ ནང་	་ཡོད་པ#་ �ོ་�ོང་ཁང་A་ �་8་�་བ�མ་O#་Eས་
ཚོད་ག2ག་མAངས་,ད་པ#་དཀའ་ངལ། 
Can the Hon’ble Minister explain/clarity the House regarding the issue of having 

no uniformity of night timing (closing time) for the entertainment places across 20 

Dzongkhags in the country?  
    

༣༡/༠༥/༢༠༡༩    ངག་ཐོག།    

༧ ཁ་�ད་ལང་ནང་ན་
འ�མས་�ངས་�་
འ�ས་�། 

J་གཡོག་�ོན་པོ་
	། 

3P2S/Q392  �་~༥ པ#་�ས་ ༢༡	་ �ལ་ཡོངས་rས་�ོད་བ�ད་འuན་Lས་ ལས་�་བ$ག་%བ་&ན་
'་ གསར་བཏོན་འབད་�་དང་འiལཝ་ད་ �ལ་ཁབ་ནང་ J་གཡོག་མ་ཐོབ་པ#་ ཚད་ག%་འT ་ བ�་ཆ་
༡༥.༧ 	་lོད་�་ཡོདཔ་ལས་ �་ཡང་ �་ལོ་ ༢༠༡༧དང་Mདཔ་ད་ བ�་ཆ ༣.༤ �་2ག་-་ ཡར་4ང་ སོང་
ཡོད་�་�་ �ལ་ཡོངས་	་ ཚ་ང་|་བ#་གནད་དོན་2ག་[ནམ་ལས་ J་གཡོག་,ད་པ#་དཀའ་ངལ་A་ 
4ལ་ཐབས་	་ ག'ང་དང་ lག་པར་E་ J་གཡོག་lན་ཁག་-་ཁ་�ག་ལས་ གཙོ་¡མ་དང་ ཐབས་_ས་A་ 
ག་2་རང་ བ¢ག་དོ་ཡོདཔ་[ན་ན་aར་བ#་'་བ། 
According to the Labor Force Survey Report, Issue released on May 25 by the 

National Statistics Bureau, the national unemployment rate stands at 15.7% which 

has increased by 3.4% from 2017. This is an issue of national concern and for that, 

what is the government and ministry in particular doing to address the issue, and 

what plans and strategies are put in place? 
 

༣༡/༠༥/༢༠༡༩    ངག་ཐོག།    

 


