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INAUGURATION CM
༈ ོ་ ོང་ཁག་གི་ བར་མི་ཡོག་ ནམ་ ༹ང་ན་ ི་ ༹ས་ན་ ༹་ནི་ མན་གལ་ཕམ་ མན་དྷིར་

བཟོ་ཡོད། གཙ་ ི་ ོན་པོ་ ་ཞབས་ པ་ཝན་ ཙམ་ལིང་གི་ ད་རིང་ གསར་པོ་ བཟོ་མཁན་

མན་དྷིར་ འདིའི་ འགོ་ ༹ས་ གནང་བོ་ ཨིན། ཨོ་ཁ་ ཡོད་མཁན་ མི་གསེར་ལོ་ བཀའ་ ོབ་
གནང་བཞིན་ ་ཞབས་ ཙམ་ལིང་གི་ ག ང་བོ་ ཨིན། ཁོང་གི་ ག ང་གི་ གནས་་ ལ་ལོ་
ཡར་ ས་ དོན་ལས་ ཐབས་ལམ་ ་ གནང་ཡོད། ཁོང་གི་ མི་གསེར་ལོ་ མི་ཚ་

ོར་ལས་

བཀའ་ ོབ་ གནང་འ ག མངའ་ ེ་ཀི་ མི་གསེར་ ་ བ་ཐོབ་པོ་ ཨིན་བོ་ ག ང་བཞིན་
གཙ་ ི་

ོན་པོ་ཀི་ གཞན་བོ་ ་ལོ་ གནམ་ཤིས་

ར་བ་ བཏང་ཤད་

བ་ ་

གནང་འ ག ། ས་ བས་ འདི་ན་ ༹་ན་མི་ ཆོས་ གས་ ི་ ག མ་ ཐམ་བ་ དགོན་པོ་ ་
ཡང་ བཞག་ཀོ་

ད། ཁོང་ ་ཀི་ མངའ་ ེ་ན་ ཆོས་ གས་ ་ དོན་ལས་ ག ང་གི་

གནང་མཁན་ གཡོག་འགན་

ོར་ལས་ འ ས་བ ང་ལོ་ དགའ་ག ་ ་བ་ ལ་འ ག

ཐོབ་པའི་ ལེན་ དོན་བཞིན་ མན་དྷིར་ བཟོ་བའི་ དོན་ལས་ ད ལ་ ས་ཡ་ ༡༣ དང་ འ མ་
་བ ་ འ ོ་སོང་ བཏང་བོ་ ཨིན། ད་རིང་ལས་ ཉིམ་ བ ན་ སང་ ེ་ ཐོན་ཁན་ ལས་རིམ་

འདི་ན་ ོས་ལེན་བའི་ དོན་ལས་ བལ་ ལ་ལས་ མི་གསེར་ ེད་པོ་ ོན་ཡོད།
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༈ ོ་ ེ་ ིང་ ཡི་མ་ལ་ཡ་ མེ་འཁོར་ ི་ ར་བ་ དང་ ཡར་ ས་ དོན་ལས་ ོ་ ེ་ ིང་ན་
ད་རིང་

་གར་ མེ་འཁོར་ དང་

UNISCO

བར་ན་ ཐག་ཅད་ འདི་

ོར་ལས་

མ ན་འ ེལ་ ཤོག་ཀོ་ ེང་ལོ་ མཚན་ གས་ ི་ཡོད། ས་ བས་ འདི་ན་ ད ས་ག ང་
མེ་འཁོར་

ོན་པོ་

་ཞབས་

་རེས་

༹་ ་ ཡང་ ཡོད་མཁན་

བས་པོ་

ད།

མ ན་འ ེལ་ དོན་བཞིན་ ོ་ ེ་ ིང་ ཡི་མ་ལ་ཡ་ མེ་འཁོར་ ཡར་ ས་ ར་བ་ དོན་ལས་

ར་བ་ ལེགམ་ ཡོད་མཁན་ ཐམས་ཅད་ འཆར་གཞི་ ་ གོ་ ིགས་ གནང་ཡོད།

ས་ བས་ འདི་ན་

་གར་ མཉམ་པོ་

འ ད་མི་ ་ བ གས་པོ་

་ཊན, མན་ ིབ་ དང་

ད། ད ས་ག ང་ མེ་འཁོར་

ོན་པོ་

ི་ལང་ཀ་

་ཞབས་

ོ་ ེ་ ིང་ན་ ད་རིང་ འ ད་མི་ འི་ ལབ་ ་པོ་ ཚགས་འ ་ལོ་ ཡང་

་ནེན་ ི་
༹་ ་ཀི་

ོན་བོ་

གནང་འ ག འདི་ན་ ཡར་ ས་ བཏང་བའི་ དོན་ལས་ ཚགས་འ ་ བཞག་ཀོ་ ད། འདི་
བར་ན་ ད ས་ག ང་ མེ་འཁོར་

ོན་པོ་

ོ་ ེ་ ིང་ ཡི་མ་ལ་ཡ་ མེ་འཁོར་ འདི་

་ཞབས་

་རེས་

ལ་ཆེན་

༹་ ་ཀིས་ ག ང་བོ་ ཨིན།

ལ་རབས་ ཨིན་བོ་ དང་ འདི་ལོ་

ད ས་ག ང་ འདི་ལོ་ ང་ ོབས་ ༹ས་བའི་ དོན་ལས་ གཡོག་འགན་ གནང་ཤད་ ཨིན།
དེ་ ༹ས་ ག ང་གི་ འདི་ དོན་ལས་ གན་ ༹ས་ཤད་ ཐམས་ཅད་ ་ འཚལ་བཞིན་ ཡོད།
ོ་ ེ་ ིང་ན་ གདང་ ལེབ་ ལས་རང་ གསར་ཤོག་ཀོ་ མཉམ་པོ་ བཀའ་མན་ གནང་ཞིན་

ད ས་ག ང་ མེ་འཁོར་

ོན་པོ་ཀི་ ག ང་བོ་ ཨིན།

ཡར་ ས་ དོན་ལས་ ད ལ་

ོ་ ེ་ ིང་ ཡི་མ་ལ་ཡ་ མེ་འཁོར་

ག་བ ལ་ ག་རེ་ མི་མཐོན། ཁོང་གི་ ག ང་བོ་ ཨིན་

ལ་འཚ་ འདིའི་ ཡར་ ས་ དང་ གཡོག་ གོ་ བས་ ་

ད ས་ག ང་གི་
ཚགས་ཆེན་ ི་

གས་བསམ་ གནང་བཞིན་ ཡོད།

ཚགས་འ ་

་ཤད་

ཨིན་

ལ་བའི་ དོན་ལས་

ོ་ ེ་ ིང་ན་ འ ད་མི་ ལབ་ ་

ག་འདི་ན་

ཐོན་ གས་མཁན་ ཡར་ ས་ ོར་ལས་ ོས་ ན་ གནང་ཤད་ ད།

ལ་ཚགས་

འདི་ན་

PM
༈

ིད་ ོན་

་ཞབས་ ན་རེན་ ར་ མོ་དྷི་ཀིས་ ག ང་བོ་ ཨིན་ འཛམ་ ་

ིང་གི་

ས་གནས་ ག་ཞི་ལོ་ བར་ཆེད་ ེལ་མཁན་ མ་ལེམ་ གཡོག་ ་ ་གར་ ི་ གཞན་བོ་ ་ཀི་

ལག་ལེན་ གནང་ཤད་ མེད་། ཁོང་གིས་ ག ང་བོ་ ཨིན། འདི་ མིང་གཏམ་ འདི་
ལ་ཁབ་ ི་ ལེ་ཤོག་ ལ་རབས་ དང་ གས་ ོལ་ ་ ༹ས་ ི་ ཨིན། ད་ལས་ གས་ ོལ་

འདི་ལོ་ དོན་ལས་ གནམ་
ལ་ས་

ིལ་ལི་ ན་

ཚགས་འ ་ ལས་རིམ་ན་

ོན་ཤད་ གཡོག་ འདི་ མེ་གསེར་ ི་ གནང་བཞིན་ ཡོད།

ལ་ལིམ་

་མ་ ཡོན་ཏན་ ཡོད་མཁན་ དང་ མཁས་པའི་

་ཞབས་ མཔཊ་ཀི་ ག ང་འ ག་

་གར་ ི་ རིགས་ག ང་

གས་ ོལ་ དང་ ིམས་ གས་ ་ཀི་ ལ་ཁབ་ན་ ེ་རོ་རིཊ་ དང་ ཁོང་གི་ ིན་བདག་

་ཀི་ གཡོག་ཉིམ་ལོ་ ཙ་ལས་

བ་ ེ་ ཐོན་མི་ གས། ཤེས་ཡོན་ དང་ ལགས་བཟོ་

ཡར་ ས་ ལ་ཆེན་ ོར་ལས་ བཀའ་ ོབ་ གནང་བཞིན་
འདི་ ཐོབས་ཤོལ་ ལེགམ་ ཐོན་མཁན་ གཡོག་ དང་
ཐབས་ལམ་ ཨིན།

ིད་ ོན་ ི་ ག ང་བོ་ ཨིན།

ང་ཀ་ལོ་ ཡར་ ས་ བཏང་མཁན་

COOPORATIVE BANK
༈ ད ས་ག ང་གི་ ག ང་བོ་ དོན་བཞིན་ ཀོ་ཨོར་པོ་རེ་ཤེན་ ད ལ་ཁང་ ་ལོ་

ང་དཀའ་ ཡར་ ས་ ལས་རིམ་ བོ་ཇེཊ་ འཆར་གཞི་ དོན་བཞིན་ ད ལ་

ི་པོ་ཇིཊ་ ལེན་ཤད་ ཐོབ་ཅས་

ིད་ ོན་
ེད་པོ་

ལ་ཤད་ མེད། འཆར་གཞི་ འདི་ དོན་བཞིན་ སོ་པའི་

བ་ གས་ ནང་ཤའི་ མེད་པོ་ ་ ༹ ་ལོག་ན་ བ་ གས་ ནང་ ད་ བཤད་པོ་ དོན་ལས་

འ ེལ་བའི་ མེ་གསེར་ ི་ ་ཆ་ ་ ་ ་ནོར་ འདི་ལོ་ ལོ་ བཞི་ སང་ཏེ་ མི་ཐོབ་པོ་ ༹ས་
ད ལ་ཁང་ན་ བཞག་དགོས།

ིད་ ོན་

ོང་གསེབ་ ཡར་ ས་ ལས་རིམ་ འཆར་གཞི་

འདི་ སོང་མཁན་

་བའི་ ནོ་བེམ་བར་ ི་ ཚས་ ༡༧ སང་ འ ༹མ་ག གས་ཀོ་

གས་ གས་ ནང་ཤའི་ མེད་མཁན་

་ནོར་ ་

ད།

བ་ གས་ གནང་མཁན་ ཉིམ་

མཐའ་མ་ འདི་ ་བོ་ ག མ་པའི་ ཚས་ ༣༡ སང་ ེ་ ཐགས་ཅད་ གནང་ཡོད།

BUDGET SESSION -PARLIAMENT
༈ ད ས་

ོས་ཚགས་ ཁང་གི་ བོ་ཇེཊ་

ན་ཚགས་ བཟོ་བའི་ འདི་ ཚས་ ༣༡ ལས་

ག ག་ཤད་ ཨིན། ན་ཚགས་ ི་ ཉིམ་ དང་པོ་ བས་ལོ་ ིད་དཔོན་ ་ཞབས་ ༹་ནའཔ་
་ཁོར་ཇི་ཀི་ ད ས་

ོས་ཚགས་ཁང་ན་

ོ་པ་

་ཚད་ ༡༡ ལས་

ན་ཚགས་ གཉིས་ ཐམ་བ་ལོ་ བཀའ་མན་ གནང་ཤད་

ཚགས་ཆེན་ ི་ ལབ་ ་ ་

ལ་བོ་ གནང་ཤད་

ོས་ཚགས་ ཁང་གི་

ད། ཉིམ་ འདི་

ད། ད ལ་ཁང་ བོ་ཇེཊ་ འདི་

ས་ལོ་
་བོ་

གཉིས་པའི་ ཚས་ ༡ ཉིམ་ཚ་ ལ་ཤད་ ི་ ཐག་ཅད་ ༹ས་ཡོད། བོ་ཇེཊ་ ཚགས་འ ་ འདི་
་བ་ བཞི་པའི་ ཚས་ ༡༢ སང་ཏེ་ ་ཤད་ རི་བ་ བཞག་ཡོད། འདི་ བར་ན་ ན་ཚགས་

ཚགས་འ ་ འདི་ ་བོ་ གཉིས་པའི་ ཚས་ ད ་ཡི་ ཉིམ་ཚ་ བས་ ི་ ལོག་ཏེ་རང་ ་བ་
ག ང་པའི་ ཚས་ ད ་ ལས་ འ ༹མ་ག གས་ཤད་ ད།

CHESS TOURNAMENT
༈ འ ས་ ོངས་ ཅེསཊ་ ཚགས་པ་ཀི་ འ ད་མི་ བཞི་ ཡོད་མཁན་ ཚགས་ ང་གི་
ང་ཤར་ ཅེསཊ་

ར་ན་མེནཊ་ན་ མངའ་ ེ་ཀི་ ཚགས་པ་ལས་

ད་ལེན་ཤད་

ད།

ེདམ་ འདི་ ི༹་ ་ར་ཀི་ ཨ་གར་ཏ་ལ་ན་ ་བོ་ འདིའི་ ཚས་ ༢༤ ལས་ འ ༹མ་ག གས་ ི་

ཚས་ ༢༩ སང་ ེ་ ཐོན་ཤད་ ད།

