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    (Sikkim Herald Bhutia Edition)                                     Postal Regd. No.WB/SKM/01/2021-22 

ཐངེ་ ག མ་པའ་ི ཀ་ོབིཊ་ ན་ཁབ་ ཌསོ་ ་ོ
ི༹་ གནང་བོ་་་་་་་་་ 

 
ང་ཏོག་ ད ིན་ ་ དང་པའ་ི ཆེ༹ས་ ༡༠◌ཿ  

འ ས་ ོངས་ ་ི ིད་ ོང་ མཆོག་ ་ཞབས་ 
ང་ག་ པར་སཊ་ཀིས་ སོང་མཁན་ ཆེ༹ས་༡༠ ཉིན་

ཆེ༹་ ང་ཏོག་ ཐག་ཉི་ སོ་ཆ་ཐང་ ཨེས་ཊེ་ཨེན་
ཨེམ་ ན་ཁང་ན་ ཐེང་ག མ་པའི་ dose ཀོ་
བིཊ་ ན་ཁབ་ བས་ཤད་ ོ་ ི༹་ གནང་བ་ོ ད། 

ན་ཁབ་ ་ོ ི༹་ ལེས་རིམ་ བ་ལས་ ིད་ ོང་ 
མཆོག་དང་ ཁོང་ མ་ ཀ་མའ་ལ་ དིེ༹་བ་ིཀིས་ 
འགོ་དང་པ་ོ ཐེང་ག མ་པའི་ dose ཀོ་བིཊ་ 

ན་ཁབ་ བས་པོ་ ཨིན། ོ་ ི༹་ ལེས་རིམ་ན་ 
ཁོང་མཉམ་པ་ོ འ ོད་བ ནོ་ ལེ་ལག་གི་ ང་
ཡིག་དང་ གཞན་ ན་ཁང་གི་ ན་པ་ོ དང་ 
ག ང་ཞབས་ འགོ་ ེད་ཅུ༹་ ཡོད་པ་ོ ཨིན། ཀོ་བིཊ་
ཀི་ ཐེང་ག མ་པའི་ dose  ཉིན་འདི་ཆ༹་ེལས་ 

ལ་ཁབ་ གོང་ན་ འ ༹མ་བཅུ༹ག་ཀོ་ ཨིན། ་གར་ 
ག ང་གི་ ལམ་ ནོ་ དོན་བཞིན་ ཐེང་ག མ་
པའི་ ཀོ་བིཊ་ dose འདི་ འགོ་དང་པ་ོ འ ོད་
བ ོན་ ག ང་ཞབས་བོ་ཅུ༹, ཀོ་བིཊ་ ནད་རིམས་ 
དོན་ལོ་ ོན་ལོ་ ཐོན་ ་ི ག་ལས་ གནང་མཁན་ 

ག ང་ཞབས་བ་ོཅུ༹་དང་ ང་ལོ་ ༦༠ ཡོན་ཆ༹ད་
ལོ་ ན་ཁབ་ བས་ཤད་ ཨནི། 
 

དི་ ནོ་མཆོག་ག་ི ཆོ༹གས་འ ་ ན་ གཅ༹་ོ ་ི 
ནོ་པོ་ཀསི་ གས་འགན་ བཞེས་པོ་་་་་་་་་ 

 
ང་ཏོག་ ད ིན་ ་ དང་པའི་ ཆེ༹ས་༡༣◌ཿ  གཅ༹་ོ
ི་ ོན་པ་ོ ་ཞབས་ པི་ཨེས་ཏ་མང་གི་ ིད་
ོན་ ི་ video conference  ཆོ༹གས་འ ་ན་ 

གཞན་ མངའ་ ེ་ཅུ༹འི་ གཅོ༹་ ི་ ོན་པ་ོཅ༹་ུ མཉམ་
པོ་ ཁོང་གི་ ཡང་ སངོ་མཁན་ ཆེ༹ས་ ༡༣ ཉིན་ཆ༹་ེ 
སམ་མན་ བྷ་ཝན་ན་ གས་འགན་ བཞེས་པ་ོ 
ཨནི། 
ཆོ༹གས་འ ་ན་ ད ས་ག ང་གི་ ནང་ ིད་ ོན་
པོ, འ ོད་བ ོན་ ོན་པ,ོ གཞན་ ད ས་ག ང་ 

ོན་པོ་ཅ༹,ུ མངའ་ ེ་ཀི་ གཅ༹་ོ ི་ ོན་པ་ོཅུ༹་དང་ 
ད ས་ག ང་དང་ མངའ་ ེ་ཀི་ ག ང་ཞབས་ 
འགོ་ ེད་ཅུ༹་ཀིས་ གས་འགན་ བཞེས་པོ་ ད། 
ཆོ༹གས་འ ་ འད་ི ལ་ཁབ་གི་ ཀོ་བིཊ-༡༩ ཀི་
གནས་ ངས་ ་ི ད ད་ཞིབ་ ༹ས་ཤད་དང་ 
དགག་ཐབས་ དོན་ལོ་ ཐབས་ཤེས་ཅུ༹་ ོན་བའི་ 
དོན་ལོ་ བ ག་ཀོ་ ཨིན། ིད་ ོན་ ི་ མངའ་ ེ་ 
ནང་ཆོ༹ད་ འ ོད་བ ོན་ འ ལེ་བ་ན་ འ ར་བ་ 
བཏང་ཤད་དང་ བོ་ཅ༹་ོ ་ མ་ཅུ༹་ལོ་ mission 
mode  དོན་བཞིན་ ཀོ་བིཊ་ ན་ཁབ་ བས་

བམ་པོ་ ༢༦     ཨང་ ༡    ད ིན་ ་ དང་པའི་     ཆེ༹ས་ ༡༧        གཟའ་  ་བོ་     ལོ་ ༢༠༢༢                       ཤོག་ ེབ་   ༡ 



ཤད་ ལེས་རིམ་ ལག་ལེན་ ༹ས་ཤད་ ་བ་ ལ་
བོ་ཨིན།  

བས་ ་ེ འབོ་དཀར་ རིན་བོ་ཆེ་ཀསི་ གཅོ༹་
ི་ ནོ་པོ་ལོ་ མཇལ་བ་ོ་་་་་་་ 

 
ང་ཏོག་ ད ིན་ ་ དང་པོ་ ཆེ༹ས་ ༡༤◌ཿ བས་
ེ་ འབོ་དཀར་ཡང་ ིད་ རིན་པོ་ཆེ་ཀིས་ སོང་

མཁན་ ཆེ༹ས་ ༡༤ ཉིན་ཆེ༹་ ག ང་གི་ གཟམི་ཤ་ 
མེ་ཏོག་ ང་ལོ་ གཅོ༹་ ་ི ོན་པོ་ ་ཞབས་ པ་ི
ཨེས་ ཏ་མང་ མཉམ་པ་ོ མཇལ་ བ་ོ ད། མཇལ་
བའི་ བས་ན་ གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ཀ་ི གས་ 
དགའ་ གས་ གནང་བཞེས་ བས་ ེ་ རིན་པོ་ཆ་ེ
ཀི་ འ ོད་བ ོན་ ན་གསན་ ལེན་བཞེས་ ཁོང་
ལོ་ མཇལ་ཁ་ གནང་བའི་ན་ གས་ ེ་ཆེ་ ལ་
བོ་ ཨིན།  
གཅ༹་ོ ་ི ནོ་པ་ོཀསི་ ནམ་ ་ེ མངའ་བདག་ 
དགནོ་པའི་ གཟགིས་ རོ་ གནང་བོ་་་་་་་་་་་ 

ནམ་ ེ་ ད ིན་ ་ དང་པའི་ ཆེ༹ས་ ༡༥◌ཿ 
གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ ་ཞབས་ པི་ཨེས་ ཏ་མང་
གི་ སོང་མཁན་ ཆེ༹ས་༡༥ གཟའ་ ེན་པའི་ 

ཉིན་ཆེ༹་ ོ་ ོ༹ང་ཁག་ ནམ་ ེ་ཀི་ མངའ་
བདག་ དགོན་པའི་ གཟིགས་ ོར་ གནང་བོ་ 

ད། གཟིགས་ ོར་ བས་ན་ ཁོང་གི་ 
དགོན་པོ་ན་ ོན་ ི་ མངའ་ ེ་ ཞི་བདེ་ དོན་
ལོ་ གས་ ན་ གནང་བོ་ ཨིན། འདི་ལས་ 
གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ ཀིས་ མངའ་བདག་ དགོན་
པོའི་ ཆོ༹གས་པོ་ མཉམ་པོ་ གཏམ་ཅུ༹་ འ ེལ་
བ་ ༹ས་ ི་ དགོན་པའི་ ཡར་ ས་ དོན་ལོ་ 
བཞག་ཀོའི་ ཆོ༹གས་པའི་ ་བ་ཅུ༹་ལོ་ ཐམས་
ཅད་ གནང་ཤད་ ི་ རེ་བ་ གནང་བོ་ ཨིན། 

 

ཅ༹་ོ ི་ ནོ་པ་ོ ད ས་ག ང་ ནོ་ཆ༹གོས་ 
ཆོ༹གས་པོ་ མཉམ་པ་ོ མཇལ་བ་ོ་་་་་་་ 

 
ང་ཏོག་ ད ིན་ ་ དང་པའི་ ཆེ༹ས་༡༦◌ཿ  སོང་

མཁན་ ཆེ༹ས་ ༡༦ ཉནི་ཆེ༹་ ནང་ ིད་ ལེ་ལག་གི་ 
ད ས་ག ང་ ོན་ཆོ༹གས་  ཆོ༹གས་པོ་ ང་བོ་ཀ་ི 
གཅོ༹་ ི་ ོན་པ་ོ ་ཞབས་ པི་ཨེས་ ཏ་མང་ 
མཉམ ་པོ་ རང་གི་ ག ང་ གཟིམ་ཤ་ མེ་ཏགོ་ 

ང་ན་ མཇལ་བོ་་གནང་བོ་ ད། མཇལ་བའི་ 
དོན་མཆ༹ན་ གཅོ༹་བོ་ འདི་ འ ས་ ོངས་ ་ི 
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གནམ་གཤིགས་ ེན་ངན་ བར་ དང་ ལག་ ེན་ 
ད ད་ཞིབ་ དོན་ལོ་ འོང་བ་ོ ཨིན༏་ཆོ༹གས་པོ་ 
འདིའི་ ད ་ ིག་ ་གར་ ག ང་གི་ (NDMA) 
ཀི་བ ང་འ ེལ་ ང་ཡིག་ ་ཞབས་ ་ནལ་ 
སཏ་ཡར་ཐི་ཀསི་  གནང་བོ་ ད། ད ས་ག ང་ 

ོན་ཆོ༹གས་ ཆ༹གཽས་པོའི་ ལེས་རིམ་ལ་ོ དགའ་ཆ༹ལུ་ 
གནང་བཞེས་ གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ཀ་ི ད་ ང་ ཁ་

ོད་ རགོས་རམ་ ་ི ར་ེབ་ བཞག་ཀོ་ ཨིན། ེན་
ངན་མ བར་ཆད་ ཕོག་མཁན་ཅུ༹་ལོ་ རོགས་རམ་ 

༹ས་བའི་ དོན་ལོ་ མངའ་ ་ེཀི་ ོ༹ང་ཁག་ བཞ་ི
ག་གི་  རོགས་རམ་ ིག་བ ས་ ཡང་ལས་ན་ེ 

ང་ཡིག་ མ་ སར་ལ་རཻ་ཀི་ ད ས་ག ང་ལ་ོ 
ཉིན་ ༡༠ ནང་ཆོ༹ད་ NDMA དོན་བཞིན་ ་བ་ 

ལ་དགོས་པའི་ ན་གསན་ གནང་བོ་ ཨིན།  
 
མ་ེགྷ་ལ་ཡ་ གཅོ༹་ ་ི ནོ་པ་ོ འ ས་ ངོས་ ་ི 
གཟགིས་ རོ་ལ་ོ ནོ་བོ་་་་་་ 

 
ང་ཏོག་ ད ིན་ ་ དང་པའི་ ཆེ༹ས་ ༤◌ཿ  མི་གྷ་

ལ་ཡ་ཀི་ གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ ་ཞབས་ ཀོན་རད་ 
སང་མ་དང་མ ཁོང་གི་ མ་  ག་ ོར་ མེཧ་
ཏབ་ ཆན་དཻ་ འ ས་ ོངས་ ི་ གཟིགས་ ོར་ལོ་ 

ོན་བོ་ ད། གཟིགས་ ོར་ ཤོར་ན་ ཁོང་གི་ གཅོ༹་
ི་ ོན་པོ་ ་ཞབས་ པི་ཨེས་ ཏ་མང་ལོ་ ག ང་

གི་ གཟིམ་ཤ་ མེ་ཏོག་ ང་ལོ་ མཇལ་བོ་ ཨིན། 

མཇལ་བའི་ བས་ན་ གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ཀ་ི དགའ་
ཆུ༹ལ་ གནང་བཞེས་ ཁོང་གི་ ག ང་བོ་ ད། ཁོང་
ལོ་ རེ་བ་ཡོད་ འ ས་ ངོས་ན་ ཁོང་ཅུ༹་ལོ་ 
གཟིགས་ ོར་ དང་ ོད་གནས་ན་ དགའ་ གས་ 
ཐོན་འོང་ དང་ མ་འོངས་པོ་ན་ ད་ ང་ཡང་ 

ོན་བའི་ རེ་བ་ བཞག་ ཡོད་པོ་ ཨིན། 
 

ནོ་པོ་ ་ཞབས་ ལོག་ནཐ་ ཤ ་ ད ་ ིག་
ན་ ལ་ེལག་གི་ འག་ོ དེ་ཅ༹་ུ མཉམ་པ་ོ ཆོ༹གས་
འ ་་་་་་ 

 
ང་ཏོག་ ད ིན་ ་ དང་པའི་ ཆེ༹ས་ ༡༠◌ཿ ན་

གསན་ དང་ མ་ིསེར་ འ ེལ་བ་ ལེ་ལག་གི་ ོན་
པོ་ ་ཞབས་ ལོག་ནཐ་ ཤ ་ཀིས་ ད ་ ིབ་ན་ 
ལེ་ལག་གི་ འགོ་ ེད་ཅུ༹་ མཉམ་པོ་ སོང་མཁན་ 
ཆེ༹ས་༡༠་ ཉིན་ཆེ༹་ ལེ་ལག་ན་ ཆོ༹གས་འ ་ ཆོ༹ག་པ་ོ 
ཨིན། ཆོ༹གས་འ ་ན་ ོན་པ་ོ མཉམ་པ་ོ ལེ་ལག་
གི་ ོབ་ ོན་བ་ོ ཨ ་ཞབས་ བི་རེན་ ར་ ཏམ་

ིང, ལེ་ལག་ ་ང་ཡིག་ མ་ སི་པོ་ར་ཧ, ལེ་
ལག་ ད ་འཇི༹ན་ མ་ བ་ེ ་ ་ ང་དང་ འགོ་

ེད་ཅུ༹་དང་ ི་༹ལོག་ ག་ལས་ གནང་མཁན་ 
ག ང་ཞབས་བ་ོཅུ༹་ ཡོད་པོ་ ཨིན།   
ཆོ༹གས་འ ་ན་ ོན་པ་ོཀ་ི ཐམས་ཅད་ལ་ོ ལ་ོ
གསར་པའི་ ར་ན་ བ ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ 
གནང་བཞེས་ ག ང་བོ་ ད། ཆོ༹གས་འ ་ བཞག་ 
དགོས་པའི་ གཅོ༹་བོ་ དོན་ཆ༹ན་ འདི་ ལ་ེལག་གི་  
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ཉིན་ ར་ ་ི གཡོག་ཅུ༹་ ད་ ང་ མ ན་ལམ་ ེམ་ 
བཟོ་བའི་ དོན་ལོ་ ཨིན། ཁོང་གི་ ི༹་ལོག་ ཡང་ནེ་
(Field officer and staff)ཅུ༹་ཀི་ རང་གི་ ག་
ལས་ ེམ་ གནང་དགོས་པའི་ བཀའ་ ་ གནང་
བོ་ ཨིན། ཆོ༹གས་འ ་ན་ ོན་པོ་ཀ་ི ལེ་ལག་གི་ 
དོན་ལོ་ ལེས་རམི་ ེམ་ བཟོ་བའི་ དོན་ལོ་ འགོ་

ེད་ཅུ༹་ལས་ ཐབས་ཤེས་ གསར་པོ་ དང་ ོབ་ ་
ཅུ༹་ གནང་བོ་ ཨིན། ཁོང་གི་ འགོ་ ེད་ཅུ༹་དང་ ལེ་
ལག་གི་ ག ང་ཞབས་ཅུ༹་ལ་ོ རང་གི་ གཡོག་གི་ 

ད་ལེན་ ༹ས་ དགོས་པའི་ བཀའ་ ་ ཆ༹་ གས་ 
གནང་བ་ོ ཨིན། ཆོ༹གས་འ ་ལོ་ ལེ་ལག་གི་ ང་
ཡིག་དང་མགཞན་ མའགོ་ ེད་ཅུ༹་ཀི་ བ ང་
འ ེལ་ གནང་བོ་ ད། 
 
འ ས་ ངོས་ གསར་ཤོས་ ཆོ༹གས་པའ་ི གཅ༹་ོ
འཇ༹ནི་ གསར་པ་ཀ་ི ོན་པ་ོལ་ོ མཇལ་བོ་་་་་་ 

་ 
ང་ཏོག་ ད ིན་ ་ དང་པའི་ ཆེ༹ས་༡༠◌ཿ ེས་

ཀོ་ལོབ་ཨོ ྥ་ སི་ ིམ་ ཡང་ནེ་ འ ས་ ོངས་ 
གསར་ཤོས་ ཆོ༹གས་པའི་ གསར་ ་ གཅོ༹་འཇི༹ན་
དང་ མ ས་མི་ཅུ༹་ཀི་ སོང་མཁན་ ཆེ༹ས་ ༡༠ ཉིན་
ཆེ༹་ ན་གསན་དང་ མི་སེར་ འ ེལ་བ་ ལེ་ལག་
ན་ ལེ་ལག་ ོན་པོ་ ་ཞབས་ ལོག་ཐག་ ཤ ་ 
མཉམ་པ་ོ མཇལ་བོ་ ཨིན། མཇལ་བའི་ བས་ན་  

ོན་པོ་ཀིས་ གཅོ༹་འཇི༹ན་དང་ ཆོ༹གས་པའི་ མ ས་
མི་ གསར་པོ་ཅུ༹་ལོ་ བ ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ གནང་
བཞེས་ མེ་ཏོག་དང་ མཇལ་ བདའ་ཅུ༹་  ལ་བོ་ 

ཨིན། ོན་པོ་ཀི་ མ ས་མི་ གསར་པོ་ཅུ༹་ཀ་ི 
མངའ་ ེ་ ཡར་ ས་ དོན་ལོ་ ག་ལས་ གནང་
བའི་ སེམས་ གས་ བཞག་ཀོ་ ཨིན།  

་ི བ་ ང་ཡགི་ག་ི ད ་ གི་ན་ ཆ༹གོས་
འ ་་་་་་་་་་ 

 
ང་ཏོག་ ད ིན་ ་ དང་པའི་ ཆེ༹ས་༡༧◌ཿ ི་
བ་ ང་ཡིག་ ་ཞབས་ ཨེས་སི་ པ་ཏ་ཀིས་ 

ད ་ ིག་ན་ སོང་མཁན་ ཆ༹སེ་ ༡༧་ ཉིན་ཆེ༹་ མི་
སེར་ ལ་ཁབ་ ང་བ ་ི ༹ས་བའི་ དོན་ལོ་ 
ཆོ༹གས་འ ་ གཅིག་ ཆོ༹ག་པ་ོ ཨིན། ཆོ༹གས་འ ་ན་ 
ལེ་ལག་གི་ འགོ་ ེད་ཅུ༹,  དམག་མི་དང་ ITBP 
ཅུ༹་ ོན་བ་ོ ཨིན། ཆོ༹གས་འ ་ན་ གཏམ་ གན་ 
ཐག་གཅོད་ ས༹་བོ་ ཨིན་ནེ་ ལ་ོ ས་ཅིག་གི་ 
Republic Day ང་བ ི་ ཀོ་བིཊ་-༡༩་ ལམ་

ོན་ དོན་བཞནི་  མངའ་ ེ་ ནང་ཆོ༹ད་ ་ི ལེས་ 
རིམ་ ང་གཅིག་ ༹ས་ ་ི མ་ནན་ ཀེན་ ར་ ན་ 

ང་ཤད་ ཨིན། ལེས་རིམ་ ་ི དོན་ཆ༹ན་ གཏམ་ 
ཐག་གཅོད་ ས༹་ ་ི རང་རང་སོ་སོའི་ ལེ་ལག་ག་ི 

གས་འགན་ཅུ༹འ་ི ད་ལེན་ ༹ས་བོ་ ཨིན། ོ༹ང་
ཁག་དང་ གཞན་ ས་གནས་ཅུ༹་ན་ ཡང་ མངའ་ ་ེ 
ནང་ཆོ༹ད་ ལེས་རིམ་འདེམ་ ༹ས་ ང་བ ་ི ༹ས་
དགོས་པའི་ ན་ གསན་ གནང་བོ་ ད། 
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