
                  

                  སིཀ ིམ་ཧེ་རལཊ ༎ 
(Sikkim Herald Bhutia Edition)                                     Postal Regd. No.WB/SKM/01/2020-21 
 བམ་པོ་ ༢༥     ཨང་ ༢༥          དབིན་ཟླ་ བདུན་པོའི་  ཆ ེས་ ༢༠             གཟའ་  མིག་དམར་                       ཤོག་ལེབ་   ༡ 

   
 
 
 
 
 
 

                                                                       འབྲས་ལོངས་གཞུང། 
ནང་སིད་ ལེ་ལག། 

བཀྲ་ཤིས་ གིང་ བཀའ་ཤ་ ཁང། 
སྒང་ཏོག། 

       ཨངཿ ༣༦/ནང་སིད/༢༠༢༡                                                                                      ཆ ེསཿ ༡༦/༠༧ /༢༠༢༡ 
 
                                                           བཀའ་རྒྱ། 
 
                   ཞུ་དནོཿ     ཀ་ོབཊི-༡༩  (containment)  གཟགིས་རགོས་ དནོ་ལ་ོ ཐབས་ལམ། 
 
 
           ད་ལྟ་ མངའ་སེ་་ན་ ཀོ་བིཊ་༡༩ ནད་ཡམས་ ཡང་ནེ་ positive ན་ཆ ་ ཡར་འཕར་ འགྱུ་བཞིན་ ཡོད་པོའི་ གནས་སྟངས་ལོ་ 
གཟིགས་སྟི་ ནང་སིད་ ལེ་ལག་གི་ མི་སེར་ཅ ུ༹་ལོ་ ཀོ་བིཊ་༡༩ ཐབས་ལམ་ དོན་ལོ་ ལམ་སྟོན་ གསར་པོ་ ཁྱབ་སྒྲགས་ བ ས་བཞག་ ཡོད། 
                       འདི་བ ས་སྟི་ ལམ་སྟོན་ གསར་པོའི་ བཀའ་རྒྱ་  (Annexure I) མཉམ་པོ་ ཁྱབ་སྒྲགས་ གཞུང་གི་ རེན་ངན་ 
བར་ཆད་ བལྟ་རོགས་ བཅའ་ཁིམས་ ༢༠༠༥ ཀི་ སེ་ཆ ན་ ༢༢༼༢༽༼ཨེཅ༽ དོན་བཞིན་ བེད་སོད་ བ ས་བཞེས་ གཅ ོ་འཇི༹ ན, མངའ་སེ་ 
ལེས་རིམ་ ཆ ོགས་པོ་ཀི་ དབིན་ཟླ་ བདུན་པོའི་ ཆ ེས་ ༣༡ ཟང་གི་ དོན་ལོ་ ཞལ་བཞེས་  གནང་ བཞག་ ཡོད་པོ་ ཨིན། 
               རྒྱ་གར་ གཞུང་གི་ རྒྱལ་ཁབ་ ཀོ་བིཊ་ ༡༩ ལམ་སྟོན་ གསར་པོ་ བལྟ་རོགས་ ཁྱབ་སྒྲགས (Annexure-II) ལོ་  མོ་འཐུས་སྟི་ 
ཁིམས་ ཆ ་དྲགས་ ལག་ལེན་ བ ས་ཤད་ ཨིན། 

ར་ ཏེ་ལོང། (ཨའི་ཨ་ཨེས) 
གཅ ོ་བོ་ དྲུང་ཡིག། 
ནང་སིད་ ལེ་ལག། 

འབྲས་ལོངས་ གཞུང། 
(File No.Home/Confdl/119/2020 

 
 
 

 
 
 



 
ལམ་སྟོན་ གསར་པོ་ འདི་ ཆ ེས་  ༣༡/ ༠༧/ ༢༠༢༡   ཟང་གི་ 
དོན་ལོ་ ཨིན། 
ཁྱབ་སྒྲགས་ ཨངཿ  ༣༦/ནང་སདི/༢༠༢༡  ཆ སེཿ   ༡༦/ ༠༧ 
/༢༠༢༡ 
 
༡༽     མི་དང་ འགྲུས་འཁརོ་ཅ ུ༹་ལ་ོ མངའ་ས་ེ བར་ ཡང་ན་ེ 
མནོ་ག་ིདང་ རམོ་ཕ་ོ checkpost ན་ འཇུལ་ ཐབོ་པའོི་ 
གནང་བ་ཅ ུ༹་་་་་་་་ 
 
{༡}     མི་ཐམས་ཅད་ཀི་ སྨན་ཁབ་dose གཉིས་ རབས་ 
རབས་ ཡོད་ནེ་ རང་ ཡིག་འཕོད་ ཤོག་དགོས་དང་ མཉམ་ཅི་ 
མངའ་སེ་ན་ འོང་ ཐོབ་མཁན་ ཨིན ། 
}༢} དམག་མི, དབུ་གཞུང་་དང་ མངའ་སེ་གཞུང་གི་ 
གཞུང་གི་ བལྟ་སོར་དང་ duty དནོ་ལོ་ མངའ་སེ་ན་ འོང་ 
ཐོབ་མཁན་ སྦད། 
{༣} མངའ་སེ་ན་ རང་ཁྱིམ་ ལོག་ འོང་མཁན་ཅ ུ༹་ཀི་་ན 
དུས་ཆ ོད་༧༢ ནང་ཤ་ བ ས་བ ས་བོའ་ི negative RTPCR 
Report སྟོན་སི་ མངའ་སེ་ན་ འཇལ་ ཐོབ་ཤད་ ཨིན། 
 
{༤} ཐག་རིང་གི་ འགྲུས་པོ་ འོང་མཁན་ཅ ུ༹་ན་ ཀོ་བིཊ་ 
སྨན་ཁབ་ dose གཉིས་ག་ རབས་ རབས་པོ་ཅ ུ༹་ལོ་ 
མངའ་སེ་ན་ འོང་ཐོབ་ ཤད་ ཨིན། གེལ་སིད་ ཁོང་ མཉམ་པོ་ 
གཟའ་ཆ ང་ཅ ུ༹་ན་ སྨན་ཁབ་ མ་རབས་པོའི་ དང་ གུང་ལོ་ ༡༨ 
ལས་ ཡན་ཆ ད་ཀི་ དུས་ཆ ོད་ ༧༢ ནང་ཤ་ negative 
RTPCR Report མཉམ་པོ་ མངའ་སེ་ན་ འོང་ཐོབ་ཤད་ 
ཨིན། འདི་ལས་ ཕི༹ ་ལོག་ལས་ འོང་མཁན་ འགྲུས་པོ་ 
འཁོར་ལོ་ཅ ུ༹་ལོ་ མངའ་སེ་ འོང་བོའི་ དོན་ལོ་ diver འད་ི 
སྨན་ཁབ་ dose གཉིས་ག་ རབས་རབས་པོ་ ཡོད་དགོས་ 
ཡང་ནེ་ ཉིན་ ག་འདི་ ཆ ེ་ འོང་བོ་ ཉིན་ཨོ་འདི་ཆ ེ་རང་ 
ལོག་ཤད་ ཨིན། 
 
{༥}    མངའ་སེ་ འཆར་གཞི་ དོན་ལོ་ ཕག་ལས་ 
གནང་མཁན་ གཞུང་ཞབས་བོ་ ཅ ུ༹་ མངའ་སེ་ན་ འོང་བོའི་ 
དོན་ལོ་ དུས་ཆ ོད་ ༧༢ ནང་ཤ་ negative RTPCR 
Report མཉམ་པོ་ ཉིན་བདུན་ ཟུར་སི་ སོད་ དགོས་པོ་ 
གེལ་ཆེན་ ཡོད། 
{༦}    འགྲུས་འཁོར་ཅ ུ༹་ཡང་ མངའ་སེ་ན་ འོང་བོའི་དོན་ལོ་  
odd དང་ even Number བེད་སདོ་ བ ས་དགོས། 
{༧}   } odd དང་ even Number འདི་  ཆ་ཀ་ 
འབག་མཁན་ འཁོར་ལོ་ Truckདང་LCVs ཅ ུ༹་ཀི་ལག་ལེན་ 
བ ས་ མིན་   ད གོས། 
 

{༨}  མངའ་སེའི་ ན་འཇུལ་བོའི་ དོན་ལོ་ checkpost ཅ ུ༹་ན་ 
མི་སེར་ཅ ུ༹་ལོ་ དགག་ཆ་ མེད་མཁན་ སྦད།     
༢༽       ར ངོ་ཁག་ བར་ན་  འགྲུས་འཁརོ་ཅ ུ༹་དང་ མ་ིསརེ་ཅ ུ༹་ 
འགྲུས་ རབས་ ཤད་ན་ དགག་ཆ་་ མདེ། 
 
{༡}      རོ༹ ང་ཁག་ བར་ན་  འགྲུས་འཁོར་ ཐམས་ཅད་དང་ 
གཞུང་གི་ འཁོར་ལོ་ཅ ུ༹་ན་ odd དང་ even Number 
ལག་ལེན་ བ ས་ དགོས་ ཤད་ ཨིན།དམག་མིའི་ འཁོར་ལོ, 
སྐུ་སྲུང་བོའི་ འཁོར་ལོ, སྨན,,ཟས་གོས་ གེལ་ཆེ་དྲགས་ 
བསེལ་མཁན་ཅ ུ༹་,Hard- Ware ཆ་ཀ་ཅ ུ༹་ བསེལ་མཁན, 
petroleum products  འཕོད་བསྟོན, པུ་ལིས་དང་Fire 
service ཁོར་ལོ་ཅ ུ༹་ལོ་ དགག་ཆ་  མེད་ མཁན་ སྦད། 
{༢} ལེ་ལག་ འགོ་བེད་ རྒན་བོ་ཀི་ གཞུང་ ཞབས་བོ་ 
ཅ ུ༹འི་དོན་ལོ་ odd དང་ even Number  དོན་བཞིན་ car 
pool བཟོ་དགོས་ ཤད་ཨིན། 
{༣} odd དང་ even Number  དོན་ལོ་ གནང་བོ་ 
ཐམས་ཅད་ ར་མེད་ བཟོ་བཞག་ ཡོད། 
{༤} odd དང་ even Number འདི་  ཆ་ཀ་ འབག་ 
མཁན་ འཁོར་ལོ་ Truck དང་LCVs ཅ ུ༹་ཀི་ལག་ལེན་ བ ས་ 
མིན་   དགོས། 

༣༽    ཆ ངོ་ཁང་དང་ ཆ ངོ་ས་ེཅ ུ༹། 

{༡}pubs,Discotheques, cinema hall དང་ གཞན་ 
དགའ་སོ་ བཏང་ས་ ཡུལ་ཅ ུ༹་ལོ་ དགག་ཆ་ བ ས་ བཞག་ ཡོད། 

 
{༢} licensed ཡོད་མཁན་ཆ ོང་ཁང་ མ་ཡིན་པ་ 
འཁོར་ལོའི་show room,auto,garages,tire repairs  
 ཆ ང་ཁང་་མ་རིས་པོ་ shopping complexes དང་Multi 
དང་single brand Mall  ཆོ༹ ང་ཁང་ཅ ུ༹་ལོ་ ཕི་ཆ མས་ཀི་ 
ཆུ་ཆ ོད་ ༥  ཟང་ ཁ་ཕེ  ༹་ ཐོབ་ ཤད་ ཨིན། དེང་ཟང་ 
ཆ ོང་ཁང་ན་ ཁ་ན་ ཁ་རེ་དང་ གཞུང་གི་ གནང་བཞག་ 
ཡོད་པོའི་ ལམ་སྟོན་ སྒྲིགས་ཁིམས་ ཀོ་བིཊ་༡༩ ཀི་ བདེ་སོད་ 
བ ས་དགོས།  
 
{༣} སྒེར་གི་ ཆ ོང་ཁང་ཅ ུ༹་ན་ རྒྱ་ཆ་༥༠ བཅུག་ཀོ་ གཡོག་ 
རབས་མཁན་ཅ ུ༹་ ལག་ལེན་ བ ས་ཐོབ།  
{༤} ཟ་ཁང་ ཐམས་ཅད, fast food centre, 
sweet,bakeries ཆ ོང་ཁང་ཅ ུ༹་ཡང་ གཞང་གི་ ཀོ་བིཊ་ 
ལམ་སྟོན་ སྒྲིགས་ཁིམས་དང་ རྒྱ་ཆ་༥༠ ལག་ལེན་ བ ས་སིྟ་ 
ཕི་ཆ མས་ཀི་ ཆུ་ཆ ོད་ ༨.༠༠ ཟང་ ཁ་ཕེ༹ ་ ཐོབ་ མཁན་  
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ཨིན།་མི་ཆ ད་ ཟམ་ཅ ུ༹་ ཁྱིམ་ཁྱིམ་ན་ བསེལ་ཤད་  གཡོག་ཡང་ 
ཆུ་ཆ ོད་ ༨.༠༠་ཟང་ བཅུག་ ཀོ་ ཐོབ་ ཤད་ ཨིན། 
  
{༥}Gymnasiums,barber,spas,salonsདང་  parlour 
ཆ ོང་ཁང་ཅ ུ༹་ ཡང་ གཞུང་གི་ ཀོ་བིཊ་༡༩     
སྒྲིགས་ཁིམས་དང་ རྒྱ་ཆ་༥༠  དོན་བཞིན་ ཆུ་ཆ ོད་ ༥.༣༠ 
ཟང་ ཁ་ཕ ེ་ ཐོབ་ཤད་ ཨིན། 
{༦} ཟ་ཁང་ ཐམས་ཅད, home stay,guest house ཅ ུ༹་ 
ལོ་ ཀོ་བིཊ་ སྒྲིགས་ཁིམས་ དོན་བཞིན་ མི་ལག་རྒྱ་ཆ་༥༠ 
ལག་ལེན་ བ ས་ཐོབ། 
{༧} གཞུ་ང་གི་ Licensing ཡོད་པོའི་ agencies GMC, 
Excise ལེ་ལག, འགྲུས་པོ་ ལེ་ལག་་ འདེམ་ཅ ུ༹་ཀི་ ར ོང་ཁག་ 
རོ༹ ང་དཔོན་ དང་ པུ་ལིས་ ལེ་ལག་གི་ SP མཉམ་པོ་ 
འབྲེལ་བ་ བཞག་སྟི་ ཧང་ཏོ་ དཔྱད་ཞིབ་ གནང་སེ་ གེལ་སིད་ 
རེན་ ཐོབ་པར་བཅད་ནེ་ ཉིན་བཅུ་གཅིག་ དོན་ལོ་ དགག་ཆ་ 
བ ས་ཆ ུ༹གས། གོང་ཡུལ་ ཆང་ཨ་ར་ ཆ ོང་ཁང་ཅ ུ༹་ 
འབྲེལ་བ་ཡོད་པོའི་ ལེ་ལག་གི་ ཀོ་བིཊ་ སྒྲིགས་ཁིམས་ 
བེད་སོད་ བ ས་ཡོད་མེད་ ཞིབ་དཔྱད་ བ ས་ཆ ོགས། 
  
{༨} སྨན་ ཆ ོང་མཁན་ ཆ ོང་ཁང་ ཐམས་ཅད་ ཨ་ཏང་ 
འདེམ་རང་ ཁ་ཕ ི་ ཐོབ་ མཁན་ཨིན།  
 
{༩} སྒེར་གི་ བཟོ་ཤད་ གཡོག་ཅ ུ༹་ན་ ཐག་ཉེ་ཀི་ བླ་པོ་ 
བཅུག་སྟི་ གཡོག་ རབས་ ཐོབ་མཁན་ ཨིན། 
 
{༡༠} གལ་སིད་ ཀོ་བིཊ་ ན་ཆ ་ གསར་པོ་ མེད་པ་ བཅད་ནེ་ 
འབྲེལ་བ་ ཡོད་པོའི་ རོ༹ ང་དཔོན་དང་ BDO ཀི་ 
MGNREGA གཡོག་ཅ ུ༹་ རབས་པོའི་ གནང་བ་ བ ིན་ 
ཆ ུ༹གས། 
{༡༡}  ཞིང་གཡོག་ ཐམས་ཅད་ རབས་ ཐོབ་ མཁན་ ཨིན།། 

༤༽ ཕི༹  ་རུ་ཀ་ི ཐམེ་སྤང་ བཀའ་རྒྱ། 
{༡}      ཕི་ཆ མས་ ཆུ་ཆ དོ་ ༡༠.༠༠ ལས་ དྲོ་པོའི་ ཆུ་ཆ ོད་ 
༦.༠༠ ཟང་  གལ་ཆེ་དྲགས་ བཅུག་ཀོ་ མན་བོ་  གཞན་ 
མི་དང་ འཁོར་ལོ་ཅ ུ༹་ འགྱུ་ མེད་ ཐོབ་ མཁན་ སྦད།    ཆ་ཀ་ 
གལ་ཆེན་ བསེལ་མཁན་ འཁོར་ལོ་ཅ ུ༹་ འགྱུ་ ཐོབ་ པོའི་ 
གནང་བ་ ཡོད།   
༥༽ བཟ་ོགྲྭ་དང་ སྨན་ བཟ་ོམཁན་ ཆ ངོ་ཆ ང་ས་ེཅ ུ༹ས། 
{༡} སྨན་ བཟོ་མཁན་ དང་བཟོ་གྲྭ་ཅ ུ༹་ན་ ཀོ་བིཊ་ སྨན་ཁབ་ 
dose གཉིས་ག་ རབས་རབས་པོ་ ཡོད་ནེ་ དང་ གཞུང་གི་ 
གནང་བཞག་ ཡོད་པོའི་ ཀོ་བིཊ་༡༩་ སྒྲིགས་ཁིམས་ ལག་ལེན་ 
བ ས་སིྟ་ གཡོག་ རབས་མཁན་ བླ་གཡོག་ཀོ་ཅ ུ༹་ རྒྱ་ཆ་༡༠༠ 

རང་ བེད་སོད་ བ ས་ ཆ ུ༹གས། གཞན་ བཟོ་ གྲྭ་ཅ ུ༹་ན་ 
བླ་གཡོག་ཀོ་ རྒྱ་ཆ་༥༠ བཅུག་ཀོ་ ལག་ལེན་  བ ས་ ཐོབ། 
 
{༢} བླ་པོ་ ཡང་ནེ་ Labour Department ཀི་ཁྱབ་སྒྲགས་ 
བ ས་ ཡོད་པོའི་ ལམ་སྟོན་ གསར་པོ་ལོ་ ཁིམས་           
ཆ ་དྲགས་ ནང་ལས་ ལག་ལེན་ བ ས་ དགོས། 
 
༦༽  གཞུང་ག་ི ལ་ེལག/ PSUs 
{༡} གཞུང་གི་ ལེ་ལག་ ཐམས་ཅད་དང་  མངའ་སེ་ 
མངའ་འོག་ལོ་ ཡོད་པོའི་ PSUs board, corporation 
ལེ་ལག་ཅ ུ༹་ན་ གཞུང་ཞབས་བོ་ཅ ུ༹་ཀི་ ཀོ་བིཊ་ སྨན་ཁབ་ dose 
གཉིས་ག་ རབས་རབས་པོ་ཡོད་ནེ་ གཞུང་ཞབས་ རྒྱ་ཆ་༡༠༠ 
རང་ལེ་ལག་ན་ འོང་ཐོབ།གཞན་ཅ ུ༹་  རྒྱ་༥༠ བཅུག་ཀོ་ 
ལག་ལེན་ བ ས་ ཐོབ།  
{༢} གཞུང་གི་ ལེ་ལག་ཅ ུ༹་ གཟའ་སྤེན་པོ་དང་ ཉིམ་ ལེ་ལག་ 
འཇ ོམས་ མེད་ ཐོབ། 
 
{༣}དབུ་གཞུང་ ལེ་ལག་ཅ ུ༹་ དབུ་གཞུང་ བཀའ་རྒྱ་ 
དོན་བཞིན་ ལེ་ལག་ཅ ུ༹་ འཇོ༹ མས་ ཐོབ་ ཤད་ ཨིན། 
 
༧༽ ས་ིཆ གོས་ གང་ཐང་དང་ ཆ གོས་ འཇོ༹  མས་ཅ ུ༹། 
{༡} སིད, ཆོས་འཇོ༹ མས་དང་ གཞན་ སི་ཆ ོགས་ ཆ ོགས་ 
འཇོ༹ མས་ཅ ུ༹་ བ ས་ མེད་ ཐོབ་ མཁན་ ཨིན། 
{༢} གེལ་སིད་ ལེབ་རང་ གེལ་ཆེན་ དཔེ་ཆ་གཞག་ནེ་ 
སྐུ་བུར་/ཕུང་པོ་ སྟོན་ཤད་ འདེམ་ ཆ ོགས་འཇ ོམས་ ཨིན་ནེ་ 
འབྲེལ་བ་ཡོད་པོའི་ ར ོང་དཔོན་ལས་ མི་ལག་ ༢༠ ཟང་ 
འཇ ོམས་ ཐོབ་པོའི་ གནང་བ་ ལེན་ དགོས། ཉིན་ ཨོ་འདི་ཆ ེ་ 
འཇ ོམས་མཁན་ མི་སེར་ཅ ུ༹འི་ དོན་ལོ་ ཞལ་ལག་དང་ ཇ་ཅ ུ༹་ 
བཏང་ མིད་ ཐོབ། 
{༣} ཆོས་ལུགས་ ཐམས་ཅད་ཀི་ དགོན་པོ, མོན་དིར, ཆོུར་ཆ་ 
དང་masijids ཅ ུ༹་ན་ མི་ཅ ུ༹་ འཇ ོམས་ མེད་ ཐོབ༏ ཁྱིམ་མོའི་ 
ཞབས་རེན་ན་ མི་ཅ ུ༹་  འཇ ོམས་ མེད་ཐོབ།སས 
 
༨༽ རགོས་རམ་  གཡགོ་དང་ སྨན་བཅུས་ རགོས་རམ་དནོ་ལ།ོ 
{༡} རོ༹ ང་ཁག་ རོ༹ ང་དཔོན་གི་ གནང་བ་ མེད་པོའི་ 
ཆ ོགས་པོ་དང་ རོགས་རམ་མི་ཅ ུ༹་ཀི་ ཀོ་བིཊ་༡༩ འབྲེལ་ཨོ་ 
ཡོད་པོའི་ རོགས་རམ་ཆ་ཀ་དང་ སྨན་ཅ ུ༹་ བགོ་ མེད་ ཐོབ། 
{༣} རོགས་རམ་ཆ་ཀ་ཅ ུ༹་ ཀོ་བིཊ་ མི་ཅ ུ༹འི་ དོན་ལོ་ འབྲེལ་བ་ 
ཡོད་པོའི་ BDO ཕག་ལོ་ ཕུལ་དགོས། 
༩༽ ན་ཆ ་ དང་ ཉནེ་ཁ་ ཡདོ་པའོ་ི ས་གནས། 
{༡}   ཉེན་ཁ་ ཡོད་པོའི་ ས་གནས་ ཡུལ་ཅ ུ༹་ལོ་ རོ༹ ང་ཁག་ 
འགོ་བེད་ བརྒྱུད་སྟི་ འཕོད་བསྟོན་དང་ གཟའ་ཆ ང་ བདེ་ལྡན་ 
བློན་ཆ ོགས་ཁང་ དོན་བཞིན ས་ཆ་ སོ་སོད་ བ ས་དགོས།  
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ཉེན་ཁ་དང་ ན་ཆ ་ ཐོན་ཐོན་བོའི་ ས་གནས་ ཡུལ་ཅ ུ༹་ལོ་ 
རོ༹ ང་དཔོན་གི་ སོ་སོད་ བ ས་དགོས། འདི་ལས་ 
འཕོད་བསྟོན་དང་ གཟའ་ཆ ང་ བདེ་ལྡན་ བློན་ཆ ོགས་ཁང་ན་ 
ཉིན་ལྟར་ འབྲེལ་བ་ བ ས་ དགོས། 
 
{༢} ཆ ོང་འདུ་ ས་གནས་ཅ ུ༹་ positive ན་ཆ ་ 
ཐོན་ནེ་building ཕོགས་བཞི་ན་ contained  བཟོ་ཤད་ 
ཨིན། 
{༣} གེལ་སིད་ ལེ་ལག་ན་ གཞུང་ཞབས་བོ་ཅ ུ༹་ལོ ན་ཆ ་ 
ཐོན་ནེ་ དུས་ཆ ོད་༤༨  ཟང་ contained  བཟོ་ཤད་ཨིན། 
 
{ཀ} ཉེན་ཁ་ཡོད་པོའི་ ས་གནས་ ཡུལ་ཅ ུ༹་ན་ གལ་ཆེ་དྲགས་ 
བ ས་ དགོས་པོའི་ གཡགོ་ བཅུག་ཀོ་ གནང་བ་ བ ིན་དགོས། 
  
{ཁ} གལ་ཆེ་དྲགས་ སྨན་གཡོག་དང་ གལ་ཆེན་ ཟས་གོས་ 
བསེལ་མཁན་ མན་བོ་ གཞན་ མི་དམངས་ཅ ུ༹་ལོ་ ན་ཆ ་ 
ཀོ་བིཊ་ ཐོན་ ཡོད་པོའི་ ས་གནས་ ཡུལ་ཅ ུ༹་ན་ འགྱུ་ མེད་ ཐོབ། 
 
{ང}ཀོ་བིཊ་ ཐབས་ལམ་ བལྟ་རོགས་ ཆ ོགས་པོ་ཀི་ 
ཁྱིམ་ཁྱིམ་ན་ འགྱུ་སྟི་ ཐབས་ཤེས་ཅ ུ༹་ སྟོན་ཤད་ ཨིན། 
 
{ཅ} ཀོ་བིཊ་ ནད་རིམ་ ཁིམས་ལུགས་ དོན་བཞིན་ དཔྱད་ 
ཞིབ་ བ ས་ ཤད་ ཨིན། ན་ཆ ་ ཐོན་བོའི་ མི་ཅ ུ༹་ མཉམ་པོ་ 
འབྲེལ་བ ཡོད་པོའི་ མི་ཅ ུ༹འི་ མིང་ཐོག་དང་ འབྲེལ་བ་ 
བཞགས་ ཤད་  སོ་སོད, quarantine དང་ ཉིན་ བཅུ་ བཞི་ 
ཟང་ རགས་མཆ ན་ ཐོན་ ཡོད་ མེད་ དོན་ལོ་ བཞགས་ཤད་ 
མཉམ་པོ་ དཀར་མོ་ ༧༢ ཟང་ {རྒྱ་ཆ་༨༠% མི་མཉམ་པོ་  
འབྲེལ་བ་ བ ས་བོའི་ དཔྱད་ཞིབ་ བ ས་ཤད་ ཨིན། 
 
{ཆ}  ན་ཆ ་ ཡོད་པོའི་ ས་གནས་ ཡུལ་ཅ ུ༹འི་ ཐབས་ལམ་དང་ 
སོ་སོད་ བ ས་ཤད་ གཡོག་ཅ ུ༹་ རོ༹ ང་ཁག་ འགོ་བེད,  པུ་ ལིས་ 
ཅ ུ༹་དང་ ཆ ོང་འདུ་ གཞུང་ཞབས་བོ་ཅ ུ༹་ ཨིན། 
༡༠༽  རནེ་ཆ་ེདྲགས་ ཡདོ་པའོ་ི མ་ིཅ ུ༹་ལ་ོ སྲུང་རབས་ 
བ ས་ཤད། 
{༡}  གུང་ལོ་ ༦༥ ལས་ ཡན་ཆ ད, ན་ཆ ་ ཡོད་ མཁན, ཨམ་ 
བུ་ཆེམ་ ཨོ་ཉེ་ སིས་ཤད་ ཡོད་དང་ ཨོ་ཉེ་ ཆུང་ཆུང་ ལོ་༡༠ 
ལས་ འོན་ཆ ད་ཅ ུ༹་ལོ་ ཁྱིམ་ ནང་ཤ་ རང་ སོད་པོ་ གནང། 
གེལ་སིད་ སྨན་བཅོས་ དོན་ལོ་ གལ་ཆེ་དྲགས་ཅ ུ༹་  ཐོན་བས་ 
བཅད་ནེ་ བཅུག་ཀོ་ རྒྱལ་ཁབ་ ལམ་སྟོན་ཅ ུ༹་ བོད་སོད་ 
བ ས་བོ་ གནང་ དགོས། 
 

༡༡༽      ཀ་ོབཊི-༡༩  ཐབས་ཤསེ། 
 
ཀ༽  རོ༹ ང་ཁག་ གཞུང་ཞབས་ མགོ་བེད་ཅ ུ༹་ཀིས་ ཀོ་བིཊ་ 
ནད་ རིམས་ ཐོན་བོའི་ ཡུལ་ཅ ུ༹,  མིའི་ཁ་ན་   ཁ་རེ་ རབས་ 
ཡོད་ མེད་དང་  སི་ཆ ོགས་ རྒྱང་ཐག་ སོད་ ཡོད་མེད་ 
གཟིགས་ རོགས་ གནང་སི་ ཁིམས་ ཆ ་དྲགས་ བཏངཤད་ 
ཨིན། 
 
ཁ༽  ཀོ་བིཊ་ ནད་རིམས་ བལྟ་རོགས་ གནང་མཁན་ རྒྱལ 
་ཁབ་ ལམ་སྟོན་གི་ ནད་རིམ་ ས་ཆ མས་ Annexure-II  
དབེར་ཕི༹ ད་སྟི་ མངའ་སེ་  གོང་ན་ ཁིམས་བཅད་ ལག་ལེན་ 
བ ས་ཤད་ ཨིན། 
 
 
 
༡༢ ༽    ཁམིས་ཀ་ི ཆད་པ།ོ 
       མི་ཀ་ ཨིན་རུང་ གེལ་སིད་ ནད་ཡམས་ སབས་ན་ 
གཞུང་གི་ དགག་ཆ་ བ ས་ཡོད་པོའི་ དུས་ཆ ོད་ན་ གཞུང་གི་ 
ལམ་སྟོན་ ཡང་ནེ་ བཀའ་རྒྱ་ལོ་ སྣང་མེད་ བ ས་ནེ་ རྒྱལ་ཁབ་ 
ལམ་སྟོན་ ཀོ་བིཊ-༡༩ བལྟ་རོགས་ གནང་མཁན་གི་ སེ་ཆ ན 
༥༡ ལས་ ༦༠ རེད་ངན་ བལྟ་རགས་ བཅའ་ཁིམས་ ༢༠༠༥, 
ཨོ་འདི་ མཉམ་པོ་ ཁིམས་བཅའ་ སེ་ཆ ན་༡༨༨ (IPC)དང་ 
འབྲས་ལོངས་ མི་དམངས་ འཕོད་བསྟོན་དང་ སྲུང ་རབས་ 
༼ཀོ་བིཊ༽༢༠༢༠ ཁིམས་ཀི་ ཆད་པོ་ བཏང་ཤད་ཨིན། 
                                                                                                    

                                                                                                      
ར་ ཏེ་ལོང། (ཨའི་ཨ་ཨེས) 

 གཅ ོ་བོ་ དྲུང་ཡིག། 
                                                                                                         

ནང་སིད་ ལེ་ལག། 
                                                                                                            

འབྲས་ལོངས་ གཞུང། 
                                                                                                                                                                                              

(File No.Home/Confdl/119/2020 
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