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55.05

54.28

54.65

SGD

54.30
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Delay in loan disbursement
hampers farmer’s groups in
Sarpang
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From shady
drayangs to
promising hotel
business
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His Majesty The King granted an Audience to the Foreign Minister of India, who was on a
two day visit to Bhutan on Friday
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Rinpung Reflections...
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he External
Affairs’ Minister of India Dr.
S. Jaishankar
was in the
country for an official
visit from 29-30 April, at
the invitation of his counterpart Lyonpo Dr. Tandi
Dorji, Minister for Foreign
Affairs.
This is the first high-level official visit since the
onset of the COVID-19
pandemic.
The External Affairs
Minister received audiences with His Majesty
The King and His Majesty
the Fourth Druk Gyalpo.
He also called on Lyonchhen Dr. Lotay Tshering,
and met with his counterpart Lyonpo Dr. Tandi
Dorji, Minister for Foreign
Affairs, and discussed
matters of mutual interest.
During the visit, Dr.
Jaishankar and Lyonpo
Dr. Tandi Dorji virtually
inaugurated the fourlane road from Jungshina
to Chubachu, Bajo-

Prime Minister Dr. Lotay Tshering with the External Affairs
Minister of India Dr. S. Jaishankar during the meeting on
Friday `

Khuruthang secondary
national highway and
the new bus terminal in
Bumthang.
Further, to support
Bhutan’s fight against the
COVID-19 pandemic, Dr.
Jaishankar handed over
2000 boxes of essential
medical supplies to Lyonpo Dr. Tandi Dorji.
A statement from the
foreign ministry said,
“The visit is in keeping
with the long-established
tradition of regular
exchange of high-level

visits between Bhutan
and India. The External
Affairs Minister’s visit will
further strengthen the
already existing close ties
of friendship and cooperation between the two
countries.”
Dr s. Jaishankar left the
country yesterday and it
is his second visit to the
country since he became
the Minister for External
Affairs, India. He was
accompanied by senior officials of the government
of India.

fter about two-year
closure of entertainment venues since
the onset of the pandemic,
60 drayangs had to cease
operation of their business
following the government’s
decision to permanently
close all drayangs in the
country.
However, with supporting
measures and compensation from the government,
some owners have quickly
switched their businesses
to bars, hotels and restaurants, and other forms of
entertainment, among
others.
Among them is 55-yearold, Kelsang Wangmo from
Bumthang, who formerly
operated Phendeling drayang at Chamkhar town.
She now runs the Yangkhil
restaurant located near
Etho Metho building in
Thimphu town.
It took almost a week and
measures of encouragement and determination
for her to set up her touriststandard restaurant. It has
a big dining room in the
new towering building and
she pays a monthly rent of
Nu 130,000 for the space.
Her new restaurant,
which started its services in
the second week of April,
is attracting more customers than she had expected.
“The initial few days were
difficult without customers,” she said, adding that
now more people are coming as it is becoming more
familiar.
In about 20 days of active
business, she earned about
Nu 60,000 which she said
was operating at a loss.
This unexpected shortfall in
income may leave her unable to cover monthly rent
and other expenditures.
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འབྲུག་གི་དུས་ཚོད།
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ཁྱོད་རའི་བདུན་ཕྲག་འདི་ལས་འགོ་བཙུགས།

ཟླཝ

རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ཆུ་ཕོ་སྟག་ལོ།
རང་ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༡

རྒྱ་གར་གྱི ་ ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོ་ གཞུང་འབྲེལ་ལྟ་སྐོར་དོན་ལུ་ འབྲུག་ལུ་ལྷོད་དེ་ལོག་འགྱོ་ཡོདཔ།
སངས་རྒྱས་རབ་བརྟན།
རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ ཕྱི་འབྲེལ་བློན་
པོ་ ཌོག་ཊར་ཨེསི་ཇའེ་ཤང་ཀར་

གཞུང་འབྲེལ་ལྟ་སྐོར་གྱི་དོན་ལུ་
འབྲུག་ལུ་ལྷོད་དེ་ ལོག་འགྱོ་

ཡོདཔ་ཨིན། ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོ་འདི་
འབྲུག་གི་ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཌོག་
ཊར་རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་གིས་ མགྲོན་
བརྡ་འབདཝ་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ཟླ་༤

པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༩ ལུ་ འབྲུག་ལུ་

ལྷོད་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠ ལུ་ བང་ལ་
དེཤ་ལུ་ ལྟ་སྐོར་ནང་འགྱོ་ཡོདཔ་
ཨིན།

ཌོག་ཊར་ཨེསི་ཇའེ་ཤང་ཀར་དང་

ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ རྒྱ་གར་གྱི་ ཕྱི་འབྲེལ་
ལྷན་ཁག་ལས་ ཆེ་མཐོའི་འགོ་

དཔོན་ཚུ་ འོང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ལས་ གནས་
ཚུལ་གསར་བཏོན་འབད་མིའི་ནང་

མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ པོ་ ཌོག་ཊར་ཨེསི་ཇའེ་ཤང་ཀར་
མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་
འབྲུག་ལུ་སྡོད་པའི་རིང་ལུ་ ཕྱི་
མཆོག་དང་གཅིག་ཁར་ མཇལ་
ཕྲད་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་མ་ཚད་ ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོ་གིས་

རིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཆེ་མཐོའི་

གནས་རིམ་ལས་ གཞུང་འབྲེལ་
ལྟ་སྐོར་ལུ་འོང་མི་དེ་ འགོ་དང་པ་
ཨིན་མས།

ལྟ་སྐོར་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཌོག་ཊར་

རྡོ་རྗེ་གཅིག་ཁར་ རྒྱ་གར་གྱི་

གྲོགས་རམ་ཐོག་ལས་ མཇུག་

བློན་ཆེན་ཌོག་ཊར་བློ་གྲོས་ཚེ་རིང་

བསྡུ་མི་ ལས་འགུལ་༣ འགོ་

ཨིནམ་མ་ཚད་ ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོ་

ལས་ ཌོག་ཊར་ཨེསི་ཇའེ་ཤང་ཀར་

ཐོག་ལས་ ཕན་ཚུན་གཉིས་ལུ་

འབྱུང་བཞི་ནང་གི་ བཞི་སྦྲེལ་ལམ་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ནད་ཡམས་ཀོ་བིཌ་ མཆོག་དང་ མཇལ་ཕྲད་ཞུཝ་
-༡༩ ཐོན་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ད་

འབྲེལ་བློན་པོ་ ཌོག་ཊར་རྟ་མགྲིན་

ཌོག་ཊར་རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་ཡང་ ཕྱད་

འབྱེད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་
གྱིས་ ཐིམ་ཕུག་ཆུ་བར་ཆུ་དང་

འབྲེལ་གནད་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ དང་ བ་འཇོ་-ཁུ་རུ་ཐང་གཞུང་
ལམ་༢ པ་ དེ་ལས་ བུམ་ཐང་ལུ་
ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྡུར་
འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ཨེསི་ཇའེ་ཤང་ཀར་གྱིས་ མི་དབང་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ ཕྱི་འབྲེལ་བློན་

འགྲུལ་སྐྱེལ་བཱསི་ཐོན་འཛུལ་ཁང་

འབྱེད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོའི་ ལྟ་སྐོར་དེ་ཡང་
འབྲུག་དང་རྒྱ་གར་གྱི་བར་ན་ དང་

ཕུ་ལས་ ཆེ་མཐོའི་གནས་རིམ་གྱི་

འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ དུས་རྒྱུན་དུ་

གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ མཛའ་བཤེས་
མཐུན་ལམ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་

དམ་ཟབ་ཡོད་མི་དེ་ ལྷག་པར་དུ་
རྩ་བརྟན་བཟོ་འོང་ཟེར་བཀོད་
ཡོདཔ་ཨིན་མས།

གཞུང་འབྲེལ་ལྟ་སྐོར་བརྗེ་སོར་

ཌོག་ཊར་ཨེསི་ཇའེ་ཤང་ཀར་

འབད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཨིན་

གནས་ཐོག་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་

གྱི་ ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་
ཟེར་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་
གནས་ཚུལ་གསར་བཏོན་ནང་
བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོའི་ ལྟ་སྐོར་ལུ་

དེ་ གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ འགོ་ བརྟེན་ རྒྱ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་

གྱིས་ ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོའི་ གོ་

ཁབ་ནང་ གཞུང་འབྲེལ་ལྟ་སྐོར་
ལུ་ འགོ་དང་པ་ར་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་ལུ་

འོང་ཡོདཔ་ཨིནམ་ད་ ད་རེས་ ལྟ་
སྐོར་ཐེངས་༢ པ་ཨིན་པའི་གནས་
ཚུལ།

