
                    

                    སིཀ ིམ་ཧེ་རལཊ ༎ 
(Sikkim Herald Bhutia Edition)                                  Postal Regd. No.WB/SKM/01/2020-21 
བམ་པོ་ ༢༥    ཨང་༥        དབིན་ཟླ་ གཉིས་་པོའི་        ཆ ེས་ ༥           གཟའ་  པ་སངས་                      ཤོག་ལེབ་   ༡ 

་་་་་་

མངའ་ས་ེན་དུས་ཐངེས་༧༢ རྒྱ་གར་དམངས་གཅ ོ་བའི་ཉནི་ དུས་སནོ་ རྒྱ་ཆ་ེདྲགས་བ ས་ སྲུང་བོ་་་་་་་་་ 

སྒང་ཏོག་དབིན་ཟླ་དང་པོའི་ཆ ེས་༢༦;་་་་རྒྱལ་ས་སྒང་ཏོག་ཐག་ཉི་དཔལ་འབོར་རིད་ཐང་ན་མངའ་སེ་ཀི་ 
དུས་ཐེངས་༧༢དམངས་གཅ ོ་བའི་ཉིན་དུས་སོན་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་བ ས་སྲུང་བོ་སྦད།འདི་ཤུར་ན་མངའ་སེ་ཀི་སིད་ 
སོངས་སྐུ་ཞབས་གྭང་ག་པར་སཊ་མགོན་པོ་གཅ ོ་ཁི་ན་བཞུགས་པོ་ཨིན་ནེ་གཅ ོ་སི་བོན་པོ་སྐུ་ཞབས་པི་ཨེས་ཏ་མང
་མགོན་པོ་གཅ ོ་ཆེ་དྲགས་ཁི་ན་བཞུགས་པོ་སྦད།ལེས་རིམ་ལོ་བཟུང་གེལ་གནང་བཞེས་སིད་སོངས་མཆོག་གི་མགོ་
དང་པོ་སོང་མཁན་ལོ་ན་རྒྱ་གར་གི་གོལ་བན་ག་ཊི་ན་སེན་ཤིགས་ཀོའི་ཁབ་ཏེ་ན་རང་སོག་སྤངས་མཁན་དམས་
མི་གཞོན་བོ་ཅ ུ༹་ལོ་དྲན་སོང་གནང་བོ་ཨིན།ལོ་༢༠༢༠ཐམས་ཅད་དོན་ལོ་དཀའ་ལས་སོྦམ་པོ་ན་ཆ ུ༹ད་པོའི་གཏམ་བ
དའ་སོན་བཞེས་འདེམ་དཀའ་ལས་ཐོན་རུང་མངའ་སེ་གཞུང་གི་གདོང་ལེན་མཇལ་སི་ཀི་ཡང་ཕྱག་ལས་རྒྱ་ཆེ་ 
དྲགས་གནང་བོའི་གཏམ་ཡང་གསུང་བོ་ཨིན། 
ཁོང་གི་མངའ་སེ་གཞུང་གི་འདེམ་དཀའ་ལས་གནས་སངས་སྐབས་ན་ཡང་གཞུང་ཞབས་ཅ ུ༹འི་བ་ཕོག་བ ིན་ཤད་ན་
ཐོག་དགའ་མེད་པོ་མཉམ་པོ་གཞུང་གི་ཡར་རྒྱས་དོན་ལོ་འཆར་གཞི་ཅ ུ༹་ཡང་གྲུབ་འབྲས་ལེམ་ཐོན་ཡོད་པོ་ཡང་ 
གསུང་བོ་སྦད། འདི་ལས་མངའ་སེ་གཞུང་གི་དབུ་གཞུང་གི་རོགས་རམ་ན་(viral Research &Diagnostic 
Laboratory)ཨེས་ཊི་ཨེན་ཨེམ་ན་གཞི་གཏིང་བོའི་གཏམ་ཡང་གསུང་བོ་སྦད།འབྲས་ལོངས་ཀི་ཤེས་རིག་ཧོང་ན་
བོ་འདོད་ཆེ་དྲགས་བ ས་ཡོད་པོ་འི་གཏམ་གསུང་བཞེས་རྒྱལ་ཁབ་ཤེས་རིག་སིད་བྱུས་༢༠༢༠དོན་ཆ ན་ཀེས་པོ་ཅིག
་མགོ་དང་པོ་སོབ་ཆ ན་ན་བཅུག་སི་བོད་སོད་བ ས་ཤད་ཀི་གོམ་པོ་རྐྱབས་བཞགས་ཡོད།མངའ་སེ་གཞུང་མངའ་ 



འོག་ན་ཡོད་པོའི་གཞུང་སོབ་གྭ་ཅ ུ༹འི་འཇི༹ ན་གལ་བརྒྱད་ལས་བཅུ་གཅིག་ཟང་གི་སོབ་ཕྲུག་ཅ ུ༹འི་དོན་ལོ་ཨི་བི་བ
དའ་ཤེས་རིག་འཆར་གཞི་དོན་བཞིན་ཨིས་མཊ་གཟུགས་མཐོང་རླུང་ 
འཕིན་བགོ་ཤད་འཆར་གཞི་ལོ་ལག་ལེན་བ ས་ 
མཁན་འབྲས་ལོངས་རྒྱལ་ཁབ་གི་མངའ་སེ་དང་པོ་ཆགས་ཡོད་པོ་ཡང་སིད་སོངས་གི་གསུང་བོ་སྦད། 
ལེས་རིམ་ཤུར་ན་ཨ་ཊི་བི་པི,ས་ས་བ,ིས་ཨ་པི,ཨ་ཡི་ར་བི་ཨེན,དམག་མིའི་པ་ཡིཔ་བེན་འབྲས་ལོངས་པ་ཡིཔ་བེན་
དང་འབར་ས་པ་ཡིཔ་བེན་གི་ཐུགས་འགན་བཞེས་པོ་ཨིན།ལེས་རིམ་སྐབས་ན་གཞུང་གི་ལེ་ལག་ན་ཕྱག་ལས་གན
ང་མཁན་གཞུང་ཞབས་བོ་མི་ལག་༢༣་་ལོ་འབྲས་ལོངས་ མངའ་སེ་(Meritorious Servic Award) 
ཅ་དགའ་ཕུལ་བོ་ཨིན་ནེ་འདེས་རང་ཕྱི་ལོ་༡༩༧༡ལོ་ན་དམག་རྐྱབས་མཁན་ཟུར་བཞུགས་དམག་མི་ཅ ུ༹་ལོ་ཡང་བ
སོན་བསྔའ་གནང་བོ་སྦད།ལེས་རིམ་ན་གཞོམ་མ་རིས་པ་ཤེས་རིག་ལེ་ལག་བོན་པོ་སྐུ་ཞབས་ཀུན་དགའ་ཉི་མ་ལེབ་
ཅ,དབུ་གོས་ཆ ོགས་དམའ་མོའི་ཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཨིན་དར་འན་སུ་བ,སི་ཁྱབ་དྲུང་ཡིག,པུ་ལསི་མགོ་རེ,དམག་མིའི
་མགོ་ར,ེགཞུང་ ཞབས བོ་ཅ ུ༹་དང་མི་སེར་ཅ ུ༹་བོན་བོ་ཨིན། 
 
     ༑ ཀ་ོབཊི་ནད་་གི་གཟགིས་རགོས་དང་ཐབས་ལམ་དནོ་ལ་ོ གཞུང་གི་ལམ་སོན་གསར་པ།ོ 
              ༼ཁྱབ་གགས་ཨང་༠༡/ནང་སདི་ལ་ེལག/༢༠༢༡ ཆ སེ;་་༢༩,/༠༡ / ༢༠༢༡༽ 
 
ལམ་སནོ་གསར་པོ་འད་ིདབནི་ཟླ་གཉིས་པའོི་ཆསེ་༡ ལས་ ཆ སེ་༢༨ ཟང་དནོ་ལ་ོ། 
༡༽  གཞུང་ག་ིལེ་ལག་་་་་ 
རང་སོ་གཞུང་གི་བཀའ་རྒྱ་མ་གནང་ཟང་གཞུང་གི་ལེ་ལག་གཟའ་སེན་པོ་དང་ཉིམ་ཉིན་ཆ ེ་གུང་ 
སིང་ཨིན།མགོ་རེ་ཅ ུ༹་ཀི་ལེ་ལག་ན་sanitisation  དྲག་སིགས་བ ས་བཞག་དགོས། 
༢༽སབོ་གྲྭ་/ས་ིཆ གོས་/རིག་གཞུང་/ཆསོ་ལུགས་/རདིམ་/སདི་ལསེ་རིམ་དང་གཞནོ་ཆ གོས་འཇ མོས། 
ཀ༽སོབ་གྲྭ་/སི་ཆ ོགས་/རིག་གཞུང་/ཆོས་ལུགས་/རིདམ་/སིད་ལེས་རིམ་དང་གཞོན་ཆ ོགས་འཇ ོམས་ལེས་རིམ་ཅ ུ༹་ན
་མི་ཆ ོགས་རྒྱ་ཆ་༥༠%ལས་ལག་ཀོ་འཇོ༹ མས་མེད་ཐོབ།གེལ་སིད་མི་ཆ ོགས་ཤོང་པོའི་ཡུལ་ས་ཆ་ཡོད་ནེ་མིའི་གང
ས་ཁ་ཕར་ཆ ུ༹གས། 
ཁ༽འགེམས་སོན་ཁང་ཅ ུ༹་ན་གཞུང་གི་ལམ་སོན་(SOP) ལོ་ལག་ལེན་བ ས་དགོས། 
ག༽རོ༹ ང་དཔོན་གི་མི་ཤིའི་ཆ ོགས་འཇོ༹ མས་བ ས་བའི་འདེམ་མའི་ན་གནང་བ་བི༹ ན་ཤད་མཉམ་པོ་སི་ 
ཆ ོགས་གངས་རིང་སོད་ཤད་ཁིམས,ཨིས་ཀེ་ནིན་དང་ལག་ཀོ་ཁྱུས་ཤད་འདེམ་གཟིག་རོགས་གནང་ཤད་ཨིན། 
ང༽བེ་རྐྱབས་སའི་ཡུལ་ཅ ུ༹་ན་རིདམ་དང་གཞོན་བོ་ལེ་ལག་གི་གནང་བཞག་ཡོད་པའི་ལམ་སོན་གསར་པོ་(sop)ལོ
་ལག་ལེན་ བ ས་དགོས། 
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ཅ༽གོག་བསྙན་ཁང་ཅ ུ༹་ན་འབྲས་ལོངས་གཞུང་གི་ཆ ང་འདུ་ཡར་རྒྱས་ལེ་ལག་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྙན་གསད་ད
ང་ཁྱབ་གགས་བོན་ཆ ོགས་ཁང་གི་ཁྱབ་གགས་ལམ་སོན་གསར་པོ་གནང་བཞག་ཡོད་པོའི་(sop) 
ལོ་ལག་ལེན་དགོས། 
 
༣༽ནད་རམི་དང་རྐྱནེ་ཁ་ཡདོ་པའོ་ིཡུལ། 
ཀ༽ནད་རིམ་ཐོན་བོའི་ཡུལ་ན་རོ༹ ང་ཁག་གཞུང་ཞབས་བོ་ཅ ུ༹་ཀི་འཕོད་བསོན་དང་གཟའ་ཆ ང་ལེ་ 
ལག་གི་ལམ་སོན་གསར་པོ་དོན་བཞིན་གཟིགས་རོགས་གནང་ཤད་ཨིན། 
ཁ༽ཐག་ཉི་མི་སེར,པུ་ལིས་དང་ཆ ང་འདུ་གཞུང་ཞབས་བོ་ཅ ུ༹་ཀི་(containment་zone)ཅ ུ༹་ན་དམ་གགས་བ ས་སི
་འགན་ལེན་དགོས།གེལ་སིད་གན་ཨིན་རུང་མཐུད་ཤོར་ན་ཐག་ཉི་ཀི་རོ༹ ང་དཔོན་དང་པུ་ལི་མགོ་རེ་ཀིས་ཐུགས་
གཟིགས་གནང་ཤད་ཨིན། 
༤༽ ཉན་ཁ་ཡདོ་པའོ་ིམི་ཅ ུ༹་ལོ་སྲུང་སབས་བ ས་དགསོ། 
       
གུང་ལོ་༦༥ལས་ལག་ཀོ་མི་རྒན་སོང་མཉམ་པོ་ནད་ཕོག,བུམ་ཨོ་ཉེ་སིས་ཤད་ཡོད་མཁན་དང་བོ་ཅ ོ་ཆུང་ཆུང་ལོ་༡
༠ ལས་ཉུང་དྲགས་ཅ ུ༹་ལོ་གཅ ོ་ཆེ་དྲགས་བདའ་འཇི༹ ན་བ ས་ཤད། 
༥༽ ཨ་རུ་རྒྱ་སེ་ཏུ་ཨབེ། 
འཕོད་བསོན་སན་བཅོས་དོན་ལོ་རང་གི་(MobilePhone)ཁ་པར་ཅ ུ༹་ན་ཨ་རུ་རྒྱ་སེ་ཏུ་ཨེབ་ལག་ལེན་བ ས་དགོ
ས། 
༦༽ ལསེ་རམི་ཅ ུ༹འི་ན་(SOP) བེད་སདོ་བ ས་དགསོ་པ།ོ 
      མི་སེར་འགྲུས་རྐྱབས་ས, སོབ་གྲྭ་ཅ ུ༹, སོབ་གཉེར་ཁང་ཅ ུ༹, ཟ་ཁང་དང་གནས་ཁང ,ཆ ང་ཁང་ཅ ུ༹ 
,དགའ་སོ་བཏང་ས་ཡུལ་ཅ ུ༹,Yoga,རིདམ་རིས་ས་དང་གཞོན་ཆ ོགས་འཇ ོམས་བ ས་ས་འབྲས་ལོངས་གཞུང་དང་
རྒྱ་གར་གཞུང་གི་གནང་བཞག་ཡོད་པོའི་ལམ་སོན་གསར་པོ་(sop)ལོ་ལག་ལེན་བ ས་ དགོས། 
  
༧༽ཀ་ོབཊི-༡༩ ཐབས་ཤེས། 
ཀ༽རོ༹ ང་ཁག་གཞུང་ཞབས་མགོ་རེ་ཅ ུ༹་ཀིས་ཀོ་བིཊ་ནད་རིམ་ཐོན་བོའི་ཡུལ,,མིའི་ཁ་ན་ཁ་རེ་རྐྱབས་ཡོད་མེད་ད
ང་སི་ཆ ོགས་གངས་རིང་སོད་ཡོད་མེད་གཟིགས་རོགས་གནང་སི་ཁིམས་ཆ ་དྲགས་བཏངཤད་ཨིན། 
ཁ༽ཀོ་བིཊ་ནད་རིམ་བལྟ་རགས་གནང་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ལམ་སོན་གི་ནད་རིམ་ས་ཆ མས་Annexure-I 
དབེར་ཕྱི༹ ད་སི་མངའ་སེ་ གོང་ན་ཁིམས་ལོ་ལག་ལེན་བ ས་ཤད་ཨིན། 
༨༽ཁམིས་ཀི་ཆད་པ།ོ 
མི་ཀ་ཨིན་རུང་གེལ་སིད་ནད་རིམ་སྐབས་ན་གཞུང་གི་དགག་ཆ་བ ས་ཡོད་པོའི་དུས་ཆ ོད་ན་གཞུང་གི་ལམ་སོན་ཡ
ང་ནེ་བཀའ་རྒྱ་ལོ་སྣང་མེད་བ ས་ནེ་རྒྱལ་ཁབ་ལམ་སོན་ཀོ་བིཊ-༡༩བལྟ་རགས་་གནང་མཁན་གི་སེ་ཆ ན་༥༡ 
ལས་༦༠རྐྱེད་ངན་བལྟ་རགས་བཅའ་ཁིམས་༢༠༠༥,ཨོ་འདི་མཉན་པོ་ཁིམས་བཅའ་སེ་ཆ ན་༡༨༨(IPC)དང་འབྲ
ས་ལོངས་མི་དམངས་འཕོད་བསོན་ དང་ཟོན་སོར་༼ཀོ་བིཊ༽༢༠༢༠ ཁིམས་ཀི་ཆད་པོ་བཏང་ཤད་ཨིན། 
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ཀོ་བཊི་-༡༩ བལྟ་རགས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ལམ་སནོ་ཅ ུ༹ས་་་་་་་་ 
 
༡༽མི་ཅ ུ༹་ཡུལ་ག་ན་འརྒྱུ་རུང,འགྲུས་རྐྱབས་རུང,་སོད་རུང་ཨིན་ཅི་མན་ཅི་ཁ་ན་ཁ་རེ་རྐྱབས་དགོས། 
༢༽མི་ཆ ོགས་ཡོད་ས་ཡང་ནེ་སི་ཆ ོགས,ཆ ང་ཁང་ཅ ུ༹་ན་མི་གངས་ཕུཊ་༦ལས་ལག་ཀོ་ཐག་ 
རིང་སོད་དགོས། 
༣༽མི་ཆ ོགས,སི་ཆ ོགས,ལེ་ལག་དང་ཆ ང་ཁང་ཡང་ནེ་ཡུལ་ས་སོང་ཅ ུ༹་ན་ཁ་ཆུ་ཡང་ནེ་ཆ ི་མ་བཏོར་མེད་ཐོབ།གེལ་
སིད་འདེམ་སོད་ཤིས་ཅ ུ༹་མཐོང་པར་བཅད་ནེ་ཁིམས་ཀི་ཆད་པོ་ཕོག་ཤད་ཨིན། 
༤༽ཡུལ་ག་ན་ཨིན་རུང་མ་སོྒ་ན་འཇུལ་བོའི་སོྔན་ལས་ལག་ཀོ་ཁྱུས་ཤད,scanning,དང་sanitizer  
བ ས་དགོས། 

འབྲས་ལོངས་གཞུང་ 
ས་ཁྱལ་དང་རྐྱེན་ངན་ལྟ་རོགས་ལེ་ལག་ 

བཀྲ་ཤིས་གིང་ཀ་ཤ་ཁང་-ཁ 
སྒང་ཏོག། 

ཨང་ ༣༦/LR&DMD/ACQ/GOS                                            ཆ ེས; ༢༨/༠༡/༢༠༢༡ 
                               
                                                      ནརོ་བཅསོ། 
     
        སྔོན་མོའི་གསལ་བསས་སེ་ཆ ན་-༡༡༼༡༽ ས་ཆ་གནོད་རྐྱེན་ ཐོབ་ཐང་དང་ གཞི་ཆགས་ཆ ུ༹གས་པའི་ 
ས་ཆ བ་ས་ཐོབ་ཐང་དང་རང་འཐད་ས་གནས་ན་སོད་པའི་བཅའ་ཁིམས་༢༠༡༣་་གསལ་བསས་ཨང;༢༦/LR&D
MD/ACQ/GOS.ཆ ེས;༡༣/༠༣/༢༠༢༠.དང་འབྲས་ལོངས་གཞུང་གི་ཁྱབ་གགས་ཨང;༨༡ཆ ེས;༢༣/༠༣/༢༠༢༠.ག
སལ་བསས་སོགས་ཀོའི་མཉམ་པོ་ཨང;༢༨/LR&DMD/ACQ/GOS.ཆ ེས;༡༦/༠༦/༢༠༢༠. 
དང་སེ་ཆ ན་༢༡་ཀི་གསལ་བསས་(RFCTLARR)བཅའ་ཁིམས་༢༠༡༣ Vide no.༡༤/DC/North/༢༠༢༠  - 
༢༡ཆ ེས;༠༤/༠༦/༢༠༢༠རྒྱ་གར་གཞུང་གི་(CPWD)ལེ་ལག་གི་ས་ཆ་ཐོབ་ཐང་ཡང་ནེ་ས་དགོས་མགོ་ཐུན་ 
ལམ་ན་༡༠༧ RCC (GREF) དབུ་གཞུང་མི་སེར་ལེ་ལག་གི་ བང་འབྲས་ལོངས་ཀི་ 
དྲུང་དང་མནའ་མགའ་གནམ་སྒོར་་ས་གནས་མངའ་འོག་ན་ལམ་གཞུང་གསར་པའི་ཕོྱགས་སིག་་བ ས་བཞིན་ཡོད་
པོ་ཨིན། 
                                                                         ཊི་ཨེན་བོ་ཊ་ེཡ། {ཨའ་ིཨ་ས} 
                                                                                        དྲུང་ཡིག 
                                                                         ས་ཁྱལ་དང་ རྐྱེན་ངན་ལྟ་རོགས་ལེ་ལག། 
                                                                                    འབྲས་ལོངས་གཞུང་། 
                                                                              (FileNo.661/LR&DMD/AOQ/GOs
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