སི ྐིམ་ཧེ་རལཊ ༎
(Sikkim Herald Bhutia Edition)

བམ་པོ་ ༢༥ ཨང་ ༤༠ ད ིན་ ་ བ ་གཅིག་ཀོའི་་ ཆེ༹ས་ ༡༩

་དགའ་ ཐོབ་པའི་ནང་ མ་ སན་ ་ ་ ང་ལོ་
བ ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ གནང་བོ་་་་་་་་་གཅ༹་ོ ་ི
ནོ ་པོ་་་་་་

ང་ཏོག་ ད ིན་ ་ བ ་གཅིག་ཀོའི་ ཆེ༹ས་ ༡༣◌ཿ
གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ ་ཞབས་ པི་ཨེས་ ་ཏ་མང་གི་ མ་
སན་ ་ ་ ང་ལོ་ འ ས་ ོངས་ མི་སེར་ ཧོང་ལས་
བ ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ གནང་བོ་ ཨིན༏ མ་ ་ ང་གིས་
ལ་ས་ གསར་པོ་ ིལ་ལི་ལོ་ ིད་འཇི༹ན་ ལེ་ ངས་ན་
ིད་འཇི༹ན་ ་ཞབས་ རམ་ནཐ་ ཀོ་བིན་ ག་ལས་
prestigious Dronacharya Award ་
དགའ་ བཞེས་པོ་ ཨིན། ་དགའ་ འདིའི་ འ ས་
ོངས་པོའི་ དོན་ལོ་ ང་ ལ་ ི་ གཏམ་དང་ མ་འོངས་
པོ་ན་ ད་ ང་ ཡང་ བ ོན་འ ས་ བས་པོའི་ དོན་ལོ་
བ ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ གནང་བཞག་ ཡོད།
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གཟའ་ པ་སངས་

ཤོག་ ེབ་ ༡

གཅོ༹་ ་ི ནོ ་པོའ་ི ག་ལས་ ་ེ པཻད་ འ ལ་ཆས
་ི ་ོ ི༹་་་་་་་་་

ང་ཏོག་ ད ིན་ ་ བ ་གཅིག་ཀོའི་ ཆེ༹ས་༡༦◌ཿ གཅོ༹་
ི་ ོན་པོ་ ་ཞབས་ པི་ཨེས་ ཏ་མང་གི་ སོང་མཁན་
གཟའ་ མིག་དམར་ ཉིན་ཆེ༹་ མེ་ཏོག་ ང་ ཐག་ཉི་
རང་གི་ ག ང་ གཟིམ་ཤ་ནང་ ེ་པཻད་ འ ལ་ཆས་
ིས་ ོ་ ི༹་ གནང་བོ་ ཨིན། འགོ་དང་པོ་ ེ་པཻད་
འ ལ་ཆས་ གཅོ༹་ ི་ ོན་པོའི་ གཟིམ་ཤ་ནང་ བ ག་
ཀོ་ ཨིན། གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ཀི་ འ ལ་ཆས་ འདིའི་
གཟིགས་ ོགས་ གནང་དགོས་ ཤད་ ཨིན། གཟིགས་
ོགས་ གནང་བོའི་ བས་ན་ ོག་ གས་ ལེ་ལག་གི་
བ ག་བཞག་ ཡོད་པོའོ་ ེ་པཻད་ འ ལ་ཆས་ འདི་ མོ་
བལ་ ཕོན་ ཁ་པར་ འདེམ་ ད་ལས་ ོག་ཤོས་ ཡང་
Recharge ༹ས་ ི་ བེད་ ོད་ ༹ས་ དགོས་པོའི་ ཟོན་
ོར་ ཡོད་པོ་ ་བ་ ལ་ བོ་ ཨིན།ཁོང་གི་ ད་ འི་
ས་ཆུ༹ད་ན་ དོན་ཆ༹ན་ ཀེས་ཅིག་ན་ ག ང་གི་ ོག་
གས་ན་ གནོད་པོ་ ེལ་ ི་ ོང་ ཕོག་ ཡོད་པོ་
ག ང་བཞེས་ འ ལ་ཆས་ ེ་པཻད་ བ ག་ཀོའི་ བ་
ལས་ ོག་ གས་ ང་མེད་ བེད་ ོད་ ༹ས་མཁན་ལོ་
དགག་ཐབས་ ༹ས་ ཆུ༹གས་པོའི་ གཏམ་ ག ང་བོ་
གནང་བོ་ ཨིན། གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ ག ང་བོ་ ད། ག་
ཆོ༹ད་ Recharge ༹ས་ ཆུ༹གས་པོ་ ཨོ་འདེས་ཅིག་
བ ག་ཀོ་ ོག་ བེད་ ོད་ ༹ས་ ཆུ༹གས་ཤད་ ཨིན།
Recharge ོང་པོ་ ལས་ ོག་ གས་ ཡང་ དགག་
ཤད་ ཨིན། ཁོང་གི་ ི་ ་དང་ Bank ང་ ིང་
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བས་ན་ གལ་ ིད་ recharge , ོང་ནེ་ ོག་ཤོས་ ལོ་
དགག་ཆ་ མེད་ཡ་ མཁན་ ན་གསན་ གནང་བོ་ ཨིན།
འདིའི་ ཁ་ ོད་ མོ་བལ་ credit བ ད་ ི་ ཡང་
Recharge ༹ས་ ཆུ༹གས་པོའི་ ཟོན་ ོར་ ཡང་ འདི་ན་
ཡོད་པའི་ གཏམ་ཡང་ ཁོང་གིས་ ག ང་ བོ་ ད།ལེས་
རིམ་ ན་ ཁོང་ མཉམ་པོ་ ོག་ གས་ ལེ་ལག་ ོན་པོ་
་ཞབས་ ཨེམ་ཨེན་ ཤེར་པོ་ མ་ ིས་པ་ ོག་ གས་
ལེ་ལག་གི་ འགོ་ ེད་ཅུ༹་ ཡོད་པོ་ ཨིན།
་གར་ ་ི དི ་ ནོ ་ དང་པོ་ པོན་ཊིག་ ཇར་ལལ་
ནེ་ ་མཆོག་གི་ འ ངས་ ར་ ང་བ ་ེ ་་་་་་་་་་་་

ང་ཏོག་ ད ིན་ ་ བ ་གཅིག་ཀོའི་ ཆེ༹ས་ ༡༤◌ཿ
གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ ་ཞབས་ པི་ཨེས་ ཏ་མང་གིས་ ་
གར་ ི་ ིད་ ོན་ དང་པོ་ པོན་ཊིག་ ཇར་ལལ་ ནེ་ ་
མཆོག་གི་ འ ངས་ ་ ཉིན་ཤོར་ན་ ་འ ་ ེན་ལོ་
མེ་ཏོག་ ེང་བ་ ལ་ བོ་ ཨིན།
ལོ་ ར་ ད ིན་ ་ བ ་གཅིག་ཀོའི་ ཆེ༹ས་ ༡༤ ཉིན་ཆེ༹་
ཞིང་ཤེགས་ ནེ་ ་ མཆོག་གི་ འ ངས་ ར་ ཉིན་ན་ བོ་
ཅོ༹་ ཉིན་ ང་བ ེ་ ༹ས་དོ་ ཨིན།ལེས་རིམ་ ཤོར་ན་
གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ མཉམ་པོ་ ོན་པོ་ཅུ༹, ིམས་ ོན་
ས་མི་ཅུ༹, ད ་ ོས་ཆོ༹གས་ དམས་མོའི་ ས་མི, ི་
བ་ ང་ཡིག, གཅོ༹་ ི་ ོན་པོའི་ ིད་ ང་ཡིག་དང་
མགཞན་ ས་མི་གལ་ཆེན་ཅུ༹་ ོན་བོ་ ཨིན།

ལ་ཁབ་ གསར་ཤོག་ ཉིན་ཤོར་ན་ འ ས་ ངོ ས་
་ི གསར་ཤོག་ཀོ་ མི་ལག་ བཞི་ལོ་ ་དགའ་་་་་

ང་ཏོག་ ད ིན་ ་ བ ་གཅིག་ཀོའི་ ཆེས་༡༦◌ཿ ལ་
ས་ ང་ཏོག་ ཐག་ཉི་ མ་ནན་ ཀེན་དར་ན་ གོ་ ིགས་
ལ་ཁབ་ གསར་ཤོག་ ཉིན་ཤོར་ན་ མངའ་ ེ་ཀི་
གསར་ཤོག་ཀོ་ མི་ལག་ བཞི་ལོ་ བ ོད་བ གས་ ༹ས་
བོ་ ཨིན། ལེས་རིམ་ ཤོར་ན་ མགོན་པོ་ གཅོ༹་བོ་ ི་ན་
བ གས་པོའི་ ན་གསན་དང་ མི་སེར་ འ ེལ་བ་ ལེ་
ལག་གི་ ོན་པོ་ ་ཞབས་ ལོག་ནཐ་ ཤ ་ དང་ ོག་

Page-2

གས་ ལེ་ལག་གི་ ོན་པོ་ ་ཞབས་ ཨེམ་ཨེན་ ཤེར་

པའི་ ག་ལས་ ་ཞབས་ ཆང་དར་ བྷས་ ར་ ལོ་
ཞིང་ཤེགས་ ཡེ་ཨེན་ བྷན་ངརི་ གསོ་རེས, ད ིན་ཇི་
གསར་ཤོག་ ཏི་མེས་ (Times) ་ཞབས་ ས་གེར་
ཆེཏ་ ི་ ལོ་ མིའི་ དབང་ཆ་ དོན་ཆ༹ན་ན་ དང་ ་
ཞབས་ བྷཻ་ ང་ བྷོ་ཊེ་ཡ་ལོ་ ནེ་པ་ལི་ གསར་ཤོག་དང་
གནམ་ཤོགས་ འ ར་བ་ ེན་ཁ་དང་ ་ཞབས་ བ་ལ་
རམ་ དམལ་ལོ་ མ་མོའི་ དོན་ཆ༹ན་ ོན་ཁ་ གསོ་རེས་
ཡང་ནེ་ ་དགའ་ ལ་བོ་ ཨིན། གསོ་རེས་ ཧོང་ན་
ཁོང་ཅུ༹་ལོ་ དགའ་ ོན་ ི་ བ ོད་ཡིག, ནམ་བཟའ་
དང་ ད ལ་ ལ་བོ་ ཨིན། ལེས་རིམ་ འདི་ ན་གསན་
དང་ མི་སེར་ འ ེལ་བ་ ལེ་ལག་དང་ Press Club of
Sikkim བ་ ི་ གོ་ ིགས་ བས་པོ་ ཨིན།
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འ ས་ ོངས་ག ང།
ས་ ལ་དང་ ེན་ངན་བ ་ ོགས་ལེ་ལག།
བ ་ཤིས་ ིང་ ང་ཆེན་ཁང་ -༼ཁ༽
ང་ཏོག།
ཨངཿ ༤༨/ LR&DMD/ACQ/GOS
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ཆེ༹སཿ ༡༠/ ༡༡/ ༢༠༢༡

བ་ གས་ ེ་ཆ༹ན་༡༡(༡) དོན་བཞིན་ ས་ཆ༹བ་ དབང་ཆ, ས་མཁོ་དགོས་དང་ ས་ གཞི་ཆགས་པོའི་ བཅའ་
ིམས,༢༠༡༣ (བཅའ་ ིམས་༣༠་ ༢༠༡༣)
ད་ འི་ གནས་ ངས་ལོ་ གཞི་ བཞག་ ི་ ོན་པོའི་ ག ང་ བ་ གས་ ཨངཿ ༣༧/LR$DMD/ACQ/GOS
ཆེ༹སཿ ༠༥/ ༠༢/༢༠༢༡ དང་ ག ང་གི་ བ་ གས་ ཨངཿ ༣༥/ ཆེ༹སཿ ༠༨/༠༢/༢༠༢༡, བ་ གས་ ེ་ཆ༹ན་ ༡༡ དོན་
བཞིན་ ས་ཆ་ དབང་ཆ་དང་ ས་ཆ་ གནོད་ ེན་ ད ལ་ ཐོབ་ཐང, ས་ཆ་ མཁོ་དགོས, གཞི་ཆགས་དང་ གཞི་ཆགས་
ཆུ༹གས་པོའི་ བཅའ་ ིམས་ ༢༠༡༣ (བཅའ་ ིམས་ ༣༠,༢༠༡༣) ནང་ བདའ་ ོན་ བཞག་ ཡོད་པོའི་ ས་ཆ་ལོ་ ང་
འ ས་ ོངས་ ི་ ལ་ ང་ ས་གནས་ ི་ ་གར་ ནང་ ིད་ ོན་ཆོ༹གས་ ི་ ད ་ག ང་ མི་སེར་ གཡོག་ ལེ་ལག་གི་ མི་
སེར་ ས་ཆ་ འདི་ལོ་ (ITBP) དམག་མི་ བ ད་ ི་ ས་གནས་ ལེ་མ་(Leema) ལས་ གཅོ༹་བོ་ ་ (Chu-Junction)
ཟང་ ག ང་ལམ་ བཟོ་ཤད་ ཨིན།
འདི་ན་ བཅུ༹ན་ཐང་ ོ༹ང་དཔོན་ ལེ་ལག་གི་ ག་ ིགས་ ༹ས་བོའི་ དོན་བཞིན་ གཞི་ཆགས་དང་ གཞི་ཆགས་
གསར་པོ་ ༹ས་ཆུ༹གས་པོའི་ འཆར་གཞིའེ་ ག་ ིགས་ ལག་ལེན་ ༹ས་ཤད་ ཨིན། གན་ ༹ས་སེ་ནེ་ ས་ཆ་ འདི་ ག ང་གི་
འབག་ཀོའི་ ེན་ ི་ གཟའ་ཆ༹ང་ཅུ༹འི་ ོད་པོའི་ གནས་ ོ་ ༹ས་ མིད་ ཆུ༹གས།
འདི་ལས་ ེ་ཆ༹ན་{༩} དོན་བཞིན་ ི་ཆོ༹གས་ གནོད་ ེན་ ད ད་ཞིབ་ Report འདི་ལོ་ བ ་ ོགས་ ག ང་གི་ གནང་
ཤད་ ཨིན།
འདི་ ༹ས་ ི་ ད་ འི་ ེ་ཆ༹ན་ ༡༩{༡} ས་ཆ་ གནོད་ ེན་དང་ ཐོབ་ཐང་ དབང་ཆ, གཞི་ཆགས་དང་ གཞི་ཆགས་
ཆུ༹གས་པོའི་ བཅའ་ ིམས་ ༢༠༡༣ ག ང་གི་ ད་ལེན་ ཡིད་ཆ༹མ་ དོན་བཞིན་ ་ས་ཆ་ འདི་ལོ་ མི་སེར་ཅུ༹འི་ བེད་ ོད་
དོན་ལོ་ གལ་ཆེན་ ཡོད་པོ་ ཨིན།
འདི་ ༹ས་ ི་ ད་ ་ ེ་ཆ༹ན་ ༡༩{༢} བཅའ་ ིམས་ ༢༠༡༣ ཀི་ ཐོབ་ཐང་ དོན་བཞིན་ མཐག་བཅད་ ༹ས་བཞག་ ཡོད་པོ་
ཨིན།འདི་ན་ བདའ་ ོན་བོ་ དོན་བཞིན་ ང་ འ ས་ ོངས་ ི་ ས་ནས་ ལ་ ང་གི་ ས་ཆ་འདི་ལོ་ མི་སེར་ཅུ༹འི་ དོན་ལོ་
དལ་ཆེན་ ཡོད་པོ་ ཨིན།
ས་ཆ་འདིའི་ འཆར་གཞིའི་ དོན་ལོ་ མི་སེར་ཅུ༹་ཀི་ ང་ ོ༹ང་ཁག་གི་ ོ༹ང་དཔོན་ ལེ་ལག་ནང་ ད ད་ཞིབ་ གནང་
ཆུ༹གས་ ཤད་ ཨིན།
ས་ཆ་ཅུ༹འི་ རི ་མིག།
མངའ་ ེ་
ོ༹ང་ཁག་
ས་ ལ་ ས་གནས་
ས་ཆ་ ཡང་ ོམས་
ས་ཆ་ ཕལ་ཆེར་ ོམ་ ང་

འ ས་ ོངས།
ང་ འ ས་ ོངས།
ལ་ ང་།
༡༤
༣, ༡༨༥༠ ཧེག་ཏོར།
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ས་ཆ་ བེད་ ོད་---------- ལི་མ་ ལས་ གཅོ༹་བོ་ ་ཟང་ ་གར་ མི་སེར་ གཡོག་ ལེ་ལག, ནང་ ིད་ ོན་ཆོ༹གས་ཁང་
(ITBP) དམག་མི་ བ ད་ ི་ ས་ཆ༹མས་ ག ང་ལམ་ བཟོ་ཤད་ དོན་ལོ་་་་་།
རེ ་གི་ ས་ཆ་ཅ༹འུ ་ི ཞིབ་ཆ་་་་་་་་།
PlotNo. ༢༤༠༤ /p, ༢༤༢༧ /P, ༢༤༢༨ /P, ༢༤༣༢ /P(A), ༢༤༣༢ /B, ༢༤༣༢ /C , ༢༤༣༤ /P, ༢༤༤༧
/P , ༢༤༤༨ /P, ༢༤༤༩ / P , ༢༤༡༣ / ༣༢༤༡ , ༢༤༥༠ / ༣༢༤༧ /P, ༢༣༧༦ / ༣༦༡༧ /P, ༢༤༤༨ /
༣༦༤༩ /P, ཡང་ ོམ་ ས་ཆ་ ོམ་ ང་ ༣ , ༡༨༥༠ ཧེག་ཏོར་ ཡོད།
ས་ཆ་ ཅུ༹འི་ ས་ཆ༹མས་ཅ༹་ུ ་་་་
ཤར་ལོཿ
ེར་ ི་ས་ཆ, འ ས་ ོངས་ག ང་གི་ ཁས་མོལ་ ས་ཆ, གཅ༹ང་ , ང་ལམ, དང་ ་ ོང།
བ་ལོཿ
པི་ཨེམ་ཇི་ས་ཡི་ ལམ་ག ང, ེར་ ི་ས་ཆ, འ ས་ ོངས་ ག ང་གི་ ཁས་མོལ་ ས་ཆ, གཅ༹ང་ ,
ང་ལམ, ་ ོང་དང་ ོང་ ལ།
ང་ལོཿ
ེར་ ི་ས་ཆ,འ ས་ ོངས་ག ང་གི་ ཁས་མོལ་ ས་ཆ, ང་ལམ་དང་ ་ ོང།
ོ་ལོཿ
ེར་ ི་ས་ཆ, འ ས་ ོངས་ག ང་གི་ ཁས་མོལ་ ས་ཆ, གཅ༹ང་ , ང་ལམ་དང་ ་ ོང་།
བཀའ་ ཿ
s

སར་ལ་ རཻ། {ཨའི་ཨེ་ཨེས}
ང་ཡིག
ས་ ལ་དང་ ེན་ངན་བ ་ ོགས་ལེ་ལག།
འ ས་ ོངས་ག ང།
ང་ཏོག།
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