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CABINET
༈ མངའ་ ེ་ ོན་ཚགས་ འ ད་མི་ཀི་ ང་ འ ས་ ོངས་ ་པར་ ོང་ད ་གི་
པ་ཤིང་ཐང་ གཞི་རིམ་

ན་ཁང་ལས་ ལིང་ཏམ་ དགོན་པོའ ་

ོབ་ ་ ཟང་ ེ་

དང་ སང་ཀ་ལང་ ལས་སིང་ ེམ་ ཟང་ ེ་ འ ད་མཁན་ འཁོར་ལམ་ བཟོ་བའི་
དོན་ལོ་

ག་ད ལ་ རི་ ་

ི་བ་ ༡༩ དག་ འ མ་ ༡༤ ལས་

ག་ད ལ་ ཞལ་བཞེས་ གནང་བཞག ཡད།

ག་ཚད་

ང་ཏོག་གི་ སམ་མན་ བྷ་ཝན་ན་

ད་རིང་ ཚགས་ཡོད་པའི་ ཚགས་འ ་ ན་ ོན་ཚགས་ འ ད་མི་བ ད་ ི་ ི་ལོ་
༢༠༡༦ - ༢༠༡༧ དོན་ལོ་ ལ་ཁབ་ ཤིང་ ག་ བ གས་ཤད་ ལས་ཨི ་ ངན་ ད་
མངའ་ ེ་

ོང་ ན་ ལེ་ལག་ ཨེ་ཇེན་སི་ འ ས་ ོངས་ ི་ ལས་རིམ་ འདི་ལོ་

འགོ་བ གས་ལོའ ་ དོན་ལོ་

ག་ད ལ་

ི་བ་ ༤ དང་ འ མ་ ༩༨ མདང་

ོག་ ག་ ༤༣ ཞལ་བཞེས་ གནང་བཞག་ ཡོད། འདི་ར་ ༹ས་ ི་ ཚགས་འ ་ན་

ི་ལོ་ ༢༠༡༦-༢༠༡༧ ཀི་ དོན་ལོ་ རས་ ི་ཡ་ ཨ་ ས་ མི་ཤེན་ ི་ གཡག་ ་

༹ས་བའི་ དོན་ལོ་

ག་ད ལ་

ི་བ་ ༢ དང་ འ མ་ ༤༦ ལས་

ག་ད ལ་ ཞལ་བཞེས་ གནང་བཞག ཡོད།

ག་ཚད་

CM MIRIT SCHOLARSHIP SCHEME
༈ མངའ་ ེ་ཀི་

ོབ་ ག་ ་ མ་

ཤེས་ཡོན་ ིས་ དོན་ལོ་ གཙ་ ི་

་བ ་ ཐམ་བ་ལོ་ འགོ་བ གས་ ཡོད་པའི་

ོན་པོ་ ཤེས་ཡོན་ རོགས་རམ་

གནང་ཤད་ འཆར་གཞི་ ནང་ ད་ གསེས་བཞག་ ཡོད།
ན་ལས་
ོབ་ ་

ོབ་ ག་

མ་ མི་ལ་ ༢༣ ཡོད། ལོ་

་ལས་ འཛན་ ལ་

་པོ་

ོབ་ ག་

ག་ད ལ་

་བ ་ཀི་

་ཅིག་ མངའ་ ེ་ཀི་ ག ང་

ོ༹ང་མཁན་ འདོད་པོ་ ཡོད་མཁན་

ོབ་ ག་ འི་ དོན་ལོ་ མངའ་ ེ་ ལ་ ི་ འ ན་ག ར་ ཆོས་ ག་ ི་ ལ་ན་

ཁོང་ ས་ལོ་ གསེས་བོ་

ད།

ོབ་ ག་ འདི་ ་ལོ་ འ ས་ ོངས་ དང་

འ ས་ ོངས་ ངས་ཁའི་ ོབ་ ་ འཛག་ གས་ ་ན་ ཆོས་ ོགས་ཀ་ བཏང་ཤད་

ད། འདི་ལས་ བ ད་ ི་ མངའ་ ེ་ དང་ མངའ་ ེ་ ང་ཁའི་ འཛགས་ གས་

མིང་གཏམ་ཅན་
དོན་ལོ་

ག ང་གི་

scholarship

་བ ་

ོབ་ ་ ་ན་ འཛན་ ལ་
ཤེས་ཡོན་

རོགས་རམ་

ག་ཀོ་ལས་ ཆོས་ ོགས་ཀོའ ་
ག་ད ལ་

ིགས་ ༹ན་ཤད་ ད། མངའ་ ེ་ ལ་ན་

་བ ་

ཐམ་བ་ལོ་

ལོ་

མ་ཆག་

ཡང་ལས་ནེ་

ོབ་ ག་ བོ་ཙ་ མི་ལ་
སི་ཨཻམ་

མི་རིཊ་

ཨེས་ཀོ་ལོར་ཤིབ་གནང་ ི་ འཆར་གཞི་ འདིའི་ ནང་ ད་ ད་ ་ ཟང་ ེ་
ོབ་ ག་ མི་ལ་ ༢༠༠ ཐམ་བ་ལོ་ གནང་བཞིན་ ཡོད། འདིའི་ ནང་ ད་ ལོ་

་ཅིག་ ཨིས་ཀོ་ལོར་ཤིབ་ ཐོབ་མཁན་

ོབ་ ག་ མི་ལ་

་བ ་ ཐམ་བའི་

ནང་ལས་ བ ོང་ཁག་ དང་ ང་ ོང་ཁག་གི་ མི་ལ་ ༡༣ ༡༢ དང་ ོ་ དང་
ཤར་ ོང་ཁག་ལས་མི་ལ་ ༡༣ ༡༣ ཐབ་པ་ ཡོད།

INAUGURATION FLOOD LIGHTING
༈ ང་ཏོག་གི་ དཔལ་འ ོར་ ཨིས་ ི་ ེ་ཡམ་ན་ Flood lighting ིགས་འ ག་
༹ས་བཞག་ ཡོད། མངའ་ ེ་ཀི་

ོག་ གས་

ོན་པོ་

་ཞབས་

ོ་ ེ་

ད ་འཇོམས་ བྷོ་ ི་ཡ་ཀིས་ གདངས་ འདིའི་ འགོ་ ༹ས་ ེན་འ ེལ་ གནང་བོ་

ད། Flood lighting ཀི་ འགོ་ ི༹ས་ ེན་འ ེལ་ མཉམ་ཅིག་ ༹་ ་ ཡང་ ེདམ་

འདི་ ་

ེད་ གས། འགོ་ ི༹ས་

ེན་འ ེལ་ ལས་རིམ་ན་

ེདམ་ དང་

གཞོན་བའི་ གཏམ་ཁག་ འ ེལ་བའི་ ོན་པོ་ ་ཞབས་ རམ་བྷ་ ར་ བ་བ་ཡང་
བ གས་པོ་

ད། གོ་ བས་ འདི་ན་

འ ེལ་བའི་ ལེ་ལག་གི་
རི་པོཊ་

་བོ་ གནང་བོ་

ང་ཆེན་
ད།

ེདམ་ དང་ གཞོན་བའི་ གཏམ་ཁག་

མ་ སམ་ ེན་

ོལ་མ་ཀི་ ཊེག་ནི་ཀལ་

བ་ལས་ སི ིམ་ ཡི་མ་ལ་ཡ་ ཨིས་པོཊ་ ིང་

ཀོ་ལོབ་ དང་ སི ིམ་པོ་ལིས་ བར་ན་ ང་ ེད་ པོ་ལི་ མེཙ་ཐོབ་བོ་ ད། འདི་ན་

སི ིམ་ ཡི་མ་ལ་ཡན་ ཨིས་པོ་ ིང་ཀོ་ལབ་ ི་ སི ིམ་ པོ་ལིས་ལོ་ གོལ་ གཉིས་ ི་
ཁབ་ ས་ན་ གོལ་བཞི་ བ ག་ ི་ ཕམགཏོར་བོ་ ད།

ARREST
༈ རམ་ཕོ་ པོ་ལིས་ ིས་ མདངས་ ༹་ ་ ལོ་ཚད་ ལོ་ ༢༥ ལངས་ ཡོད་པའི་ མ་

གཞོན་བོ་ གཅིག་ལོ་ ཟས་ངན་ བ ད་ཟས་ ཀེས་པོ་ཅིག་ འབག་ཡོད་པོ་
མཉམ་ཅིག་ འཛན་བ ང་ ༹ས་བོ་ ད། པོ་ལིས་ གསར་ཤོག་ དོན་བཞིན་ རམ་ ་

པོ་ལིས་ ཅེག་པོས་པོ་འོསཌ་ན་ ངས་འཁོར་ འི་ གས་ད ད་ ༹ས་བའི་ ང་
མ་ ཨོ་འདིའི་ ཙར་ལས་ ཨེས་པས་མོ་ ོ༹ག་སི་བྷན་ ཀེབ་ ལ་ ༤༣༣ ཐམ་བ་

ཨཻན་ ེན་ ཏེབ་ལེཌ་ ༡༢༠ དང་ ོ་བསགས་ ན་ཁག་ བོ་ཊོལ་ ༢ བཤེས་ ཐོབ་པོ་
ད། ར་ནི་ ལ་ན་ ོད་མཁན་ ག་ མ་ ཨོ་འདིའི་ སི་ལི་ ་རི་ལས་

ང་ཏོག་

འོང་མཁན་ ངས་འཁོར་ན་ ཞོན་ ི་ འ ལ་ བས་བཞིན་ ཡོད་མཁན་ ད། ོ་

འ ས་ ོངས་ཀི་ ཇོར་ཐང་ པོ་ལིས་ཀིས་ ཟས་ངན་ བ ད་ཟས་ མཉམ་ཅིག་ མི་ལ་
གཉིས་ལོ་ བཤེས་བོ་

དང་ ག་ཇི་ གོམ་ན་

ད། བཤེས་མཁན་ མི་ལ་ གཉིས་པོ་ འདི་
ོད་མཁན་ མི་ལ་ འདི་གཉིས་

༹ ག་སི་བྷན་ ཀེབ་ ལ་ ༣༨༡ བཤེས་ ཐོབ་པོ་

པོ་ལི་ཀིས་

ན་ ༹་ གོམ་

ར་ལས་ ཨིས་པས་མོ་

ད། གདངས་ར་

མ་ ེ་

་ཙ་ ནང་ལོ་ ཡང་ ར་བང་ལ་ཀིས་ གཞོན་བོ་ མི་ལ་ གཅིག་ལོ་

ཟས་ངན་ བ ད་ཟས་ མཉམ་ཅིག་ བཤེས་བོ་ ད།

HONOUR BUREUCRATES
༈

ད ས་ག ང་གི་ གལ་ཆེན་ གཡོག་ ་ སེམས་བ གས་ ི་ ལེགམ་ ༹ས་

གནང་མཁན་ ག ང་མི་ འགོ་ ེ་ ་ལོ་

ིད་ ོན་ བ ད་ ི་ བ ེ་འཐོང་

ལ་ཤད་

མན་ ི་

༹་ཤི་ སེ་ཙའི་ ཡོ་ཛ་ན་

ིན་ ་ཡལ་

up India

༹ས་ ོད་ ཡོད། གཡོག་ འདི་ ་ གན་གན་ ཨིན་ལབ་ན་

༹་དྷན་

༹་དྷན་ མན་ ི་ ཕོ་སལ་ བྷི་མ་ ཡོ་ཛ་ན་

་པ་དྷ་ཡ་ ༹་མིན་ ཡོ་ཇ་ན་ དང་ Stand up India དང་ Start

་ཨིན། འཆར་གཞིའི་ གཡོག་ འདི་ ་ལོ་ ལེགམ་ ཐོན་བ ག་ཀོའ ་

དོན་ལོ་ གཡོག་ལེབ་ ལེགམ་

༹ས་མཁན་ ག ང་མི་ འགོ་ ེ་ ་ལོ་ ཨེབ་རེལ་

ཚས་ ༢༡ ཉིམ་ཚ་ human service day ཡང་ལས་ནེ་ མི་གསེར་ ཞབས་ ིའི་
ཉིམ་མའི་

ས་ ོན་ ཧི་ གོ་ བས་ན་

ིད་ ོ་ མི་གསེར་ ཞབས་ ི་ ལེགམ་

ས་མཁན་ གསོལ་རས་ ལ་སི་ ེད་མཐོང་ ལ་བོ་ གནང་ཤད་ ད།

FLOWER SHOW
༈

ང་ཏོག་ན་ ད་འོང་མཁན་

ཨོར་ཅིཌ་

མེ་ཏོག་གི་

་བོ་ན་ གནམ་ གས་ མེ་ཏོག་ ཡང་ལས་ནེ་

གཤམས་གཏེན་

གོ་ ིགས་

བས་ཤད་

ད།

གཤམས་གཏེན་ འདི་ ཝིཊ་ཝལ་ ཐག་ཉེ་ མེ་ཏག་ གཤམས་ ན་ གནང་ཤད་ ད།
གངས་ ོངས་ ཧོང་ ེ་ན་ ཨོར་ཅིག་ མེ་ཏོག་གི་
བ ལ་ཐབས་ ིས་

བབས་ཡོངས་

ང་ ོ་

འ ས་ ེན་

ཐབས་བ ག་ཤད་ དོན་ལོ་ མི་དམང་ ་ལོ་ སེམས་ གས་

༹ས་ཤད་ དང་ མི་ཚ་

ལ་ན་

ལག་ལེན་

ེས་ ག་ཤད་ འདི་

གཤམས་ ེན་ འདིའི་ གཙ་བོ་ དོན་ཚན་ ཨིན། གསར་ཤོག་ དོན་བཞིན་ མེ་ཏོག་

ཞིང་གཡོག་ གནང་མཁན་ འི་ བར་ན་ འ ན་ ར་ ཡང་བཞག་ཤད་ ཨིན།

འདི་ལས་
མ་ ང་

ོང་ ན་ ལེ་ལག་གི་ འ ས་ ོངས་ བབས་ཡོངས་

དང་

མཐའ་འཁོར་

བབས་ཡོངས་

ག་ད ལ་འདི་ ིགས་ ི་ གནང་ཤད་

ནང་ ད་

ིགས་འ ག་

གསོལ་རས་ ི་

ད། གསར་ཤོག་གི་ ད་ ང་ ལབ་བཞག་

ཡོད། ི་བིཤེན་ ཨཻ་ ན་ གནམ་ གས་ མེ་ཏོག་གི་ མ་ ༥༠ ཐམ་བ་ གཤམས་ ི་

བཞག་ཡོད་པའི་ ནང་ལས་ འགོ་ དང་པའི་ གསོལ་རས་ ི་ ལ་ན་ ག་ད ལ་
ཏི་ ་

འ མ་གཅིག་

གནང་ཤད་

ད།

འདི་ལས་

ི་བི་ཤེན་

བི་ན་

འཛགས་དགས་ ཨོར་ཅིག་ མེ་ཏོག་ ༥༠ ཐམ་པོའ ་ དོན་ལོ་ འགོ་ དང་པོའ ་
གསོལ་རས་ ལ་ན་ ག་ད ལ་ ཏི་ ་ ོང་ ག་ ༣༥ གནང་ཤད་ ད།

