
 

                   སིཀ ིམ་ཧེ་རལཊ ༎ 
    (Sikkim Herald Bhutia Edition)                                     Postal Regd. No.WB/SKM/01/2020-21 
 བམ་པོ་ ༢༥     ཨང་ ༩          དབིན་ཟླ་ གསུམ་པོ་  ཆ ེས་ ༥               གཟའ་  པ་སངས་                      ཤོག་ལེབ་   ༡ 
གཅ ་ོས་ིབནོ་པ་ོར་ལངས་དགནོ་པའོ་ིགཟགིས་སརོ་་

 
གནམ་རི་དབིན་ཟླ་གཉིས་པོའི་ཆ ེས་༢༦ཿགཅ ོ་སི་བོན་པོ་
སྐུ་ཞབས་པི་ཨེས་ཏ་མང་དང་ལ་ལྕམ་ཀ ིས་ན་ཀུ་མ་རི་རའི་ཀིས
་སོང་མཁན་གཟའ་ཟླ་བོའི་ཆ ེས་༢༦ཉིན་ཆ ེ་ལོ་འབྲས་ལོངས་ཀི་
ར་ལངས་དགོན་པོའི་གཟིགས་སོར་གནང་བོ་སྦད།གཟིགས་སོར
་སབས་ན་ཁོང་གི་དགོན་པོ་ན་བོན་སི་མངའ་སེའི་མི་སེར་ཅ ུ༹འི་
བདེ་ལྡན་དོན་ལོ་ཐུགས་སྨན་ཡང་གནང་བོ་ཨིན།ཁོང་ལོ་སྐྱབས
་རེ་རྒྱལ་ཆ བ་རིན་པོ་ཆེ་ཀིས་བསོ་བ་ཡང་གནང་བོ་ཨིན། 

 

གཟིགས་སོར་སབས་ན་གཅ ོ་སི་བོན་པོ་དང་ལ་ལྕམ་གིས་དགོན
་པོའི་ཕོགས་བཞི་ན་ཤིང་བཅུས་ཅ ུ༹་བཅ ུ༹ག་ཀོ་ གནང་བོ་སྦད། 

གཅ ་ོས་ིབནོ་པ་ོནུབ་འབྲས་ལངོས་ཀསི་གཟགིས་སརོ་་་་

 
རྒྱལ་ཞིང་དབིན་ཟླ་གསུམ་པོའི་ཆ ེས་༡ཿགཅ ོ་སི་བོན་པོ་སྐུ་
ཞབས་པི་ཨེས་ཏ་མང་གིས་སོང་མཁན་གཟའ་ཟླ་བོ་ཉིན་ཆ ེ་ 
ནུབ་རོ༹ ང་ཁག་ཡུག་སམ་བཀ་ཤིས་སིངས་འོས་ལོ་ཀི་ས་ཐག་ 
རིང་ཀོ་ཀི་གུ་ས་གནས་སི་པོར་གྲ་ར་ནོར་ཁོ་ལ་པན་ཅཊ་ཝཊ་
ཀི་ཉིན་གསུམ་གི་ཡུས་རིང་ཀོ་གཟིགས་སོར་གནང་བོ་ཨིན། 
གཟིགས་སོར་སབས་ན་གསུང་བཞེས་གཅ ོ་སི་བོན་པོ་ཀིས་ས་ 
གནས་ཨོ་ན་གི་སོག་རོག་ལམ་ལེམ་མེད་པོའི་འདི་ལོ་འགོམ་ 
རང་བཟོ་ཤད་ཀི་འབྲེལ་བ་ལེ་ལག་འགོ་རེ་ལོ་བཀའ་རྒྱ་གནང་
བོ་ཨིན།མི་སེར་གི་ཟོན་སྐྱོར་དང་ས་གནས་ཨོ་ན་གི་སེར་གི་ཡར
་རྒྱས་བཏང་དགོས་པོའི་དོན་ཆ ན་ལོ་ཐུགས་ལོ་བཞག་སི་ས་ 
གནས་འདི་ལོ་འགྲུས་པོའི་ས་གནས་བཟོ་ཤད་ན་གཞུང་གི་ 
རོགས་རམ་གནང་ཤད་ཀི་རེ་བ་གནང་བཞག་ཡོད།འདི་ལས་ 
སོབ་སི་བོ་ཅ ུ༹་ལ་ོསོབ་ཕྲུག་ཅ ུ༹འ་ིཡར་རྒྱས་བཏང་ཤད་ཀ་ིད་རུང་
ཁ་སོན་བརོན་འགྲུས་རྐྱབས་དགོས་པོའི་ཞུ་བ་ཕུལ་བཞག་ཡོད། 
འདེས་རང་ཁྱབ་ཞན་པོའི་མི་སེར་བདེ་ལྡན་རོགས་རམ་འཆར་
གཅ ོ་ས་བོན་པོ་དོན་བཞིན་སི་པོར་གྲ་ར་ལོ་བ་བཏབ་མ་དགོས་
པོ་བ ས་སི་སྨན་བཅོས་ཞབི་དཔྱད,སྨན,ཧཻལ་ཆརཻ,འཕོད་བསོན་
insurance,མིག་ཞིབ་དཔྱད་འདེམ་ཅ ུ༹་གོ་སིགས་རྐྱབས་པོ་ 
ཨིན།གཅ ོ་སི་བོན་པོ་ཀིས་མི་སེར་ཅ ུ༹་ལོ་དགོས་པོའི་བཀབ་ཆ, 
cookerདང་tourchlightཅ ུ༹་བགོ་བོ་གནང་བོ་ཨིན།འདི་ལས་
སི་པོར་གྲ་ར་ལ་ོབཟོ་བཞག་ཡོད་པོའི་པུ་ལསི་པི་picket post  



 
ཀི་སོ་ཕི༹ ་གནང་བོ་ཨིན།ལེས་རིམ་སབས་ན་ཁོང་མཉམ་པོ་གོ
ས་ཆ ོགས་ཁ་དཔོན,བོན་པོ་ཅ ུ༹,སོབ་སོན་བོ,ལེ་ལག་འགོ་རེ,གཅ ོ་
,འཇི༹ ན,སོབ་སི་བོ་ཅ ུ༹,པན་ཅཊ་དང་ཐག་ཉི་མི་སེར་ཅ ུ༹་ཡོད་པོ
་ཨིན། 

 
འདེས་རང་ནུབ་འབྲས་ལོངས་ཀི་གཟིགས་སོར་ཉིན་གཉིས་པོའི
་སབས་ན་གཅ ོ་སི་བོན་པོ་ཀིས་བཀ་ཤིས་སིངས་དགོན་པ་བོན་
སི་ཐུགས་སྨན་གནང་བོའི་མཉམ་པོ་འཕོད་བསོན་གཞི་རིམ་ 
དབུ་གི་སོ་ཕི  ༹་གནང་བཞེས་མི་སེར་ཅ ུ༹་མཉམ་པོ་འཕེ༹ ད་སི་ 
བསམ་བཆར་ཅ ུ༹་བཞག་ཀོ་གནང་བོ་ཨིན 

 
 
ཁོང་གི་འཕོད་བསོན་གཞི་རིམ་དབུ་ན་(x་ray)འཕྲུལ་ཆ་ཡང་
སོ་ཕི  ༹་གནང་བོ་ཨིན་ནེ་འདི་དང་མཉམ་པོ་ཁོང་གི་བཀ་ཤིས་ 
སིངས་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲའི་བུམ་མོའི་ཉལ་ཁང་(Hostel)ཡང
་སོ་ཕི  ༹་གནང་བོ་སྦད།གཅ ོ་སི་བོན་པོ་བོན་བོའི་ལམ་ཤོར་ན་ཁོ
ང་གི་ལབ་སོང,གོངས་རི་གི་མི་སེར་ཅ ུ༹,སང་རྒྱབ་གཞི་རིམ་འཕོ
ད་བསོན་གཞུང་ཞབས་བོ,ཨེག་ལོབ་བས་སོབ་གྲ་སངརྒྱབ,ཅང་ 
རང་གཞི་རིམ་སོབ་གྲ་སོབ་དཔོན་ཅ ུ༹་མཉམ་པོ་ཡང་འཕེ༹ ད་པོ

་ ཨིན།གཅ ོ་སི་བོན་པོ་ཀིས་བཀ་ཤིས་སིངས་ཕོགས་བཞི་ན་   
ཡང་མི་སེར་ཅ ུ༹་ལོ་དགོས་ཆས་མངར་ཆ་དང་ས་ཆ་ཀ་ཅ ུ༹་བགོ་ 
གནང་བོ་ཨིན་ནེ་མི་སེར་ཅ ུ༹འི་དོན་ལོ་བ་བཏབ་མ་དགོས་པ་ 
སོང་པ་སྨན་བཅོས་ཞིབ་དཔྱད་ཡང་ཡོད་པོ་ཨིན། 
འབྲས་ལངོས་ག་ོབལ་གགོ་བརྙན་དུས་སནོ་ཆ གོས་འདུ་་
་་་་་ 

 
 
སང་ཏོག་དབིན་ཟླ་གཉིས་པོའི་ཆ ིས་༢༦ཿ 
འབྲས་ལོངས་གོ་བལ་གོག་བརྙན་དུས་སོན་༢༠༢༡ཀི་དོན་ལོ་ 
སི་ཁྱབ་དྲུང་ཡིག་སྐུ་ཞབས་ཨེས་སི་གོབ་ཊ་ཀི་གཅ ོ་འཇ ིན་ན་ 
སོང་མཁན་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་ཆ ེ་བཀ་ཤིས་གིང་བཀའ་ཤ་ན
་ཆ ོགས་འདུ་གཅིག་ཆ ོགས་པོ་ཨིན།ཆ ོགས་འདུ་ན་ཁོང་མཉམ་པོ
་སྙན་སེང་དང་མི་སེར་ཐུན་ལམ་ལེ་ལག་གི་སོབ་སོན་བོ་སྐུ་ 
ཞབས་བི་རན་དར་ཏམ་གིང,འབྲས་ལོངས་གོག་བརྙན་Board
ཀི་གཅ ོ་འཇི༹ ན་ལྕམ་པུ་བཇའ་སར་མ,ལེ་ལག་དྲུང་ཡིག་ལྕམ་
སི་ཕོ་ར་ཏར་རྒྱན,དབུ་འཇ ནི་ལྕམ་བི་ནུ་ག་ོརུང,བཟུང་འབེྲལ་ 
དྲུང་ཡིག་དང་གཞོན་ལེ་ལག་གི་འགོ་རེ་ཅ ུ༹་བོན་བོ་ཨིན། 
ཆོ༹ གས་འདུ་ན་ད་འོང་མཁན་དབིན་ཟླ་བཞི་པོ་ཡང་ནེ་   
April    ལས་འབ མ་བཅ ག་ཀོའི་འབྲས་ལོངས་Flim Board  
གོ་སིགས་རྐྱབས་མཁན་འབྲས་ལོངས་གོ་བལ་གོག་བརྙན་ཡང་
ནེ་sikkimGlobalFlimFestival༢༠༢༡ཀི་ལེས་རིམ་འཆར
་གཞི,ཆ ེས་གྲངས,འགྲོ་ཟང་དོན་ཆ ན་ན་གཏམ་ཅ ུ༹་ཐོན་པོ་ཨིན།
འདི་ལས་ཆ ོགས་འདུ་ན་,འབྲས་ལོངས་གོག་བརྙན་སིད་བྱུས་ 
ཡང་ནེ་policy་དང་ཀོ་བིཊ་༡༩ནད་རིམ་གནས་སངས་ཅ ུ༹འི་
གཏམ་ཅ ུ༹་ཡང་ཐོན་བོ་ཨིན། 
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འབྲས་ལོངས་གཞུང་ 
ས་ཁྱལ་དང་རྐྱེན་ངན་བལྟ་རོགས་ལེ་ལག་ 
བཀ་ཤིས་གིང་བཀའ་ཤ་ཁང་ ༼ཁ༽ 

སང་ཏོག། 
ཨངཿ༣༨/LR&DM/ACQ/GOS                                                                             ཆ ེསཿ ༠༡/༠༣/༢༠༢༡ 

ཁྱབ་སགས་ 
 

ད་ལྟོའི་གནས་སངས་ལོ་གཞི་བཞག་སི་སོན་མོའི་གཞུང་ཁྱབ་སགས་ཨངཿ༢༦/LR&DM/ACQ/GOS  ཆ ེས་༡༣/༠༣/༢༠༢ 
དང་གཞུང་གི་ཁྱབ་སགས་ཨང་༨༡LR&DM/ACQ/GOSཆ ེས;༢༣/༠༣/༢༠༢༠,ཁྱབ་སགས་སེ་ཆ ན་༡༡དོན་བཞིན་ས་ཆ་ཆ བ་དངུལ་
གནོད་རྐྱེན་ཐོབ་ཐང,ས་ཆ་མཁོ་དགསོ,གཞི་ཆགས་དང་གཞི་ཆགས་ཆ ུ༹གས་པོའི་བཅའ་ཁིམས་༢༠༡༣{བཅའ་ཁིམས་༣༠༢༠༡༣}ན་བདག
་སོན་བཞག་ཡོད་པོའི་ས་ཆ་ལོ་མི་སེར་ཅ ུ༹འི་དོན་ལོ་བེད་སོད་བ ས་བོའི་དོན་ལོ་༡༠༧་(RCC་GREF,GOI)བང་འབྲས་ལོངས་ས་གནས
་ཏུང་ དང་མནའ་དགའ་བརྒྱུད་སི་ཏུང་ལས་པར་སིམ་༤༨༦༥་གཞུང་ལམ་གསར་པོ་བཟོ་སིགས་བ ས་ཤད་ཡོད་པོ་ཨིན། 
འདི་ན་ཅ ུ༹ང་ཐང་ར ོང་དཔོན་ལེ་ལག་གི་དྲག་སིགས་བ ས་བོའི་དོན་བཞིན་གཞི་ཆགས་དང་གཞི་ཆགས་གསར་པོ་བ ས་ཆ ུ༹གས་པོའི་འཆར་ག
ཞི་གི་དྲག་སིགས་ལག་ལེན་བ ས་ཤད་མེད།གན་བ ས་སེ་ནེ་ས་ཆ་གཞུང་ག་ིའབག་ཀོའ་ིརེྐྱན་གི་གཟའ་ཆ ང་དང་གཟའ་ཆ ང་ཅ ུ༹འ་ིསོད་པོའ་ི
གནས་སོ་བ ས་མེད་ཆ ུ༹གས།།ས་ཆ་སེ་ཆ ན་༡༩(༡)ས་ཆ་ཐོབ་ཐང་བཅའ་ཁམིས་༢༠༡༣གཞུང་གི་ཁྱད་ལེན་ཡིད་ཆ མ་དོན་བཞིན་ས་ཆ་འདི་
མི་སེར་ཅ ུ༹འི་བེད་སོད་གལ་ཆེན་ཡོད་པོ་ ཨིན། 
འདི་བ ས་སི་ད་ལྟ་སེ་ཆ ན་༡༩(༢)བཅའ་ཁིམས་༢༠༡༣ཐོབ་ཐང་དོན་བཞིན་མཐག་བཅད་བ ས་བཞག་ཡོད།འདི་ན་ལོ་བདག་སོན་བོ་དོན་
བཞིན་ས་ཆ་འདི་ལོ་མི་སེར་ཅ ུ༹འི་དོན་ལོ་གལ་ཆེན་ཡོད་པོ་ཨིན། 
ས་ཆ་འདིའི་འཆར་གཞི་དོན་ལོ་མི་སརེ་ཅ ུ༹་ཀི་བང་རོ༹ ང་ཁག་གི་རོ༹ ང་དཔོན་ལེ་ལག་ན་ལེ་ལག་འཇ ོམས་བོའི་ 
སབས་ན་དཔྱད་ཞིབ་བ ས་ཆ ུ༹གས་ཤད་ཨིན། 
                                      ས་ཆའི་རིའུ་མིག་ 
                    མངའ་སེ་                                 : འབྲས་ལོངས། 
                    རོ༹ ང་ཁག་                                  :བང་འབྲས་ལོངས། 
                    ས་ཁྱལ་ས་གནས་                         : ཏུང་དང་མནའ་དགའ། 
                    ས་ཆ་ཡང་སོམ་                            : ༡༣༠ 
                   ས་ཆ་ཕལ་ཆེར་སྦོམ་ཆུང་                  : ༡༦.༤༡༠༠ ཧག་ཊོར།     
                   བེད་སོད་                                      : ས་མཆ མས་གཞུང་ལམ་བཟོ་ཤད་དོན་ལོ། 
ཏུང་ས་གནས་ན་ཕོག་མཁན་ས་ཆ་ཅ ུ༹འི་ཞིབ་ཆ་ plots No.༡༠, ༡༨, ༡༨/A,༡༩, ༢༣ ,༢༦ ,༢༨, ༢༨/A ༣༠, ༤༤, ༤༥ 
,༤༥/A,༤༧, ༤༨ ,༥༡, ༥༡/A ༥༡/B ༥༢, ༥༣ ,༥༣, ༥༥, ༥༨, ༦༡ ,༦༣, ༦༤ ,༦༦ ,༡༠༠ ,༡༡༨, ༡༡༩ ,༡༢༡, ༡༢༢ ,༡༢༢/A, 
༡༢༣, ༡༢༧ ,༡༢༨, ༡༢༨/A ,༡༢༩ ,༡༣༠, ༡༣༡, ༡༣༡/A, ༡༣༥, ༡༣༦, ༡༣༨, ༡༤༠ ,༡༤༩ ,༡༥༠ ,༡༥༡ ,༡༥༢, ༡༥༤ ,༡༥༥ ,༡༥༨, 
༡༦༩ ,༡༧༣, ༡༧༤, ༡༧༤/A, ༡༧༥ ,༡༧༥/A, ༡༨༣, ༡༨༨, ༡༨༩, ༡༩༤ ,༢༡༦ ,༢༡༦, ༢༡༧, ༢༡༧/A, ༢༡༩ ,༢༡༩/A, ༢༢༡, 
༢༢༢, ༢༢༤, ༢༢༦, ༢༢༧, ༢༣༢, ༢༣༣, ༢༣༦, ༢༣༧, ༢༤༨, ༢༤༩, ༢༥༠, ༢༥༡, ༢༥༢, ༢༥༤, ༢༥༥, ༢༥༦, ༢༥༨, ༢༦༠,  
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༢༦༡, ༢༦༢, ༢༦༣, ༢༦༣/A, ༢༩༡, ༣༠༦, ༣༠༨, ༣༠༨/A, ༣༠༨/B, ༣༠༩, ༣༡༠, ༣༡༠/A, ༣༡༠/B, ༣༡༢, ༣༡༧, ༣༡༩, ༣༢༠, 
༣༢༡, ༣༢༡/A, ༣༢༥, ༣༢༥/A ༢༦༢, ༣༣༠, ༢༦༢, ༣༣༡, ༢༡༧, ༣༣༢, 
༡༨༣,༣༣༤,༣༢༠,༣༣༦,༢༢,༣༤༡ཡང་སོན་ས་ཆ་སྦོམ་ཆུང་༡༣.༣༨༧༠ཧག་ཊོར་ཡོད་པོ་ཨིན། 

 ས་མཆ མསཿ 
ཤར་          : སེར་གི་ས་ཆ , རྐྱོང ,གོང་ལམ ,མནའ་དགའ་ས་གནས་དང་གཞུང་གི་ས་ཆ། 
ནུབ་          : སེར་གི་ས་ཆ, རྐྱོང, རྒྱོང་ལམ དང་འབྲས་ལོངས་གཞུང་གི་ས་ཆ། 
བང་           : (NSH.G-C Road), གོང་ལམ, སེར་གི་ས་ཆ་དང་གཞུང་གི་ས་ཆ། 
ལོ་              : སེར་གི་ས་ཆ, གོང་ལམ དང་གཞུང་ས་ཆ། 
མནའ་དགའ་ས་ཆ་ plots No.༣༧༢, ༣༧༣, ༣༧༤, ༣༧༤/A, ༣༧༦, ༣༧༧, ༤༠༤, ༤༠༤/A ༤༠༥, ༤༠༧, ༤༠༩ ,༤༠༩, ༤༡༠, 
༤༢༣, ༤༢༩, ༤༣༠ ཡང་སོམ་ས་ཆ་སྦོམ་ཆུང་ཆ ད་༣. ༠༢༣༠ ཧག་ཊོར་ཡོད། 
ས་མཆ མསཿ 
ཤར་              : སེར་གི་ས་ཆ, ཏུང་ས་ཁྱལ་ས་གནས་དང་གཞུང་ས་ཆ། 
ནུབ་              : སེར་གི་ས་ཆ་དང་འབྲས་ལོངས་གཞུང་ས་ཆ། 
བང་              : སེར་གི་ས་ཆ་དང་འབྲས་ལོངས་གཞུང་ས་ཆ། 
ལོ་                 : སེར་གི་ས་ཆ་དང་གཞུང་གི་ས་ཆ། 
 
བཀའ་རྒྱཿ                            
                                                               ཊི་ཨེན་བོ་ཊེ་ཡ། {ཨི་ཨེ་ཨེས} 
                                                                        དྲུང་ཡིག 
                                                       ས་ཁྱལ་དང་རྐྱེན་ངན་བལྟ་རོགས་ལེ་ལག། 
                                                               འབྲས་ལོངས་གཞུང།སང་ཏོག། 
                                            File No.661/LR&DMD/ACQ/GOS 
                                               (R.O No.259/IPR/Pub/Classi/2021. Date:,03/03/2021) 
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