
 

བཀའ། ༢༡༠(༦༡)༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ 

 

༄༅།།མ%ངས་མེད་ད+ས་ལས་-ངས་ཁག་གི་%ང་ཆེ་འགན་འཛ,ན་-ན་.ས་མཆོག་ལ། 

               ཆེད་%།   

མ"ེན་གསལ་)ར་+་ནག་,ོང་"ེར་/་ཧན་ནས་མཆེད་པའི་ཏོག་ད7ིབས་གཉན་རིམས་ 

(COVID-19) !བ་གདལ་མི་འ*ོ་བའི་,ོན་འགོག་གཙ/་བོར་རང་!ིམ་2་3ོད་དགོས་པ་དང་། 

!ི་ཚ%གས་འ)་འཛ%མས་ལ་སོགས་མི་གནང་བ།ཕན་3ན་4ང་5ོད་7་གལ་བཅས་ལ་གཟིགས་ཏེ་

!་གར་ག%ང་ནས་)ོ་!་བ,མས་པའི་ (Lockdown)	བཀའ ་!་#་$ེས་བར་ག*མ་གནང་ 

ཡོད་པ་དེ་བཞིན་འདི་,འི་ཚ.ས་ ༡༧ བར་ཆགས་'ི་ཡོད་ཅིང་།ད་/འི་གཉན་རིམས་4བ་གདལ་ 

འ"ོ་བཞིན་པའི་གནས་,ངས་ལ་བ$ས་ཚ'ས་འདི་+འི་ཚ'ས་ ༡༧ !ེས་%་འང་བ%ན་'ག་གཉིས་ 

ཙམ་$ོ་!བ་!མས་པའི་བཀའ ་!་གནང་&ིད་པའི་ཚ,ད་དཔག་-ེད་/ི་ཡོད། འདི་ནས་ཡིག་ཨང་།  

བཀའ། ༧༤ (༦༡) ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ ༢༠༢༠ !་ ༩ ཚ"ས་ ༡༧ འཁོད་པའི་གསལ་ བ"གས་ 

སོང་བའི་ནང་!་འ$ོས་'་བ་གཅིག་གི་རིང་ནད་ཡམས་!ོན་འགོག་ དང་འ%ེལ་བའི་དོན་ཚན་ 

༡༠ ཅན་གསལ་བར་ཁ་*ོན་ཁག་ཅིག་བ*ན་པའི་དོན་ཚན་ ༩ ཅན་$མས་བ(ར་*་+ི་-་ ༥ 

ཚ"ས་ ༡༧ ནས་$་བ་གཅིག་གི་རིང་+ག་བ,ར་དགོས་པ་གཤམ་གསལ། 

༡།   དགོན་&ེའི་དགེ་འ*ན་པ་,མས་འ*་ཚ0གས་རིགས་2་འ3ོས་4་བ་གཅིག་གི་རིང་མི་ 

      གནང་བ་དང་། དེ་བཞིན་དགོན་*ེ་སོ་སོར་!ི་ལོགས་ནས་ཕེབས་མི་རིགས་!ང་ཚ%་མངའ་ 

ག"ང་སོ་སོའ"་བཀོད་&བ་'ར་ཉིན་,ངས་ ༢༨ རིང་འགོག་ད)ེ་+ར་འཇོག་ 

(Quarantine) !་དགོས།  

༢། !ི་$་ ༠༥ ཚ"ས་ ༡༧ བར་$ོ་&་བ'མས་པའི་ (Lockdown) བཀའ ་!་གནང་ཡོད་པ་ 

      བཞིན་&ོབ་(་)ོ་*ག་དགོས་པའི་གནས་0ངས་རང་བཞིན་ལ་སོང་།འདིའི་%ེས་(་འ"ེལ་ 

      ཡོད་%་གར་ད(ས་སའི་ག,ང་གིས་གཙ/ས་པའི་%་གར་ད(ས་འ1ིང་རིམ་ཤེས་ཡོན་!ན་ 

      ཚ"གས་ (CBSE) བཅས་%ི་ལམ་)ོན་བཀོད་.བ་གཞིར་བ2ང་གནང་%ོགས་དགོས་)།  



 ༣།   !ས་གསོ་ཁང་ནང་)ན་ཞབས་དང་ལས་.ེད་ཡིན་ན་མ་གཏོགས་དེ་མིན་4ི་ལོགས་ནས་ 

མི་$་%་གཅིག་(ང་ཕེབས་མི་ཆོག་པའི་བཀག་འགོག་གནང་དགོས།  

༤། རང་$ིམ་དང་(ས་གསོ་ཁང་-་(ས་འཁོགས་རང་ལོ་ ༦༥ ཡན་$མས་ལ་དམིགས་ 

      བསལ་གཟིགས་(ོགས་གནང་དགོས་པ་མ་ཟད། !ི་ལོགས་(་)ིང་+ོར་དང་དགོན་པར་ 

      !ོར་%ོད་རིགས་གནས་!བས་ངང་འཐེན་ཡོང་བའི་1ོབ་གསོ་དམ་དོན་གནང་དགོས།  

༥། !་འ$ོས་'་བ་གཅིག་གི་རིང་ཟབ་/ོང་དང་བ1ོ་2ེང་ཚ5གས་འ6་རིགས་བ7ོང་ཚ5གས་མི་ 

      གནང་བ་&་དགོས།  

༦། ཆང་ས་དང་། !ོ་$ིད། གཞན་ཡང་'ེད་རིགས་འ.་འཛ0མས་སོགས་3་འ4ོས་5་བ་ 

      གཅིག་གི་རིང་མི་གནང་བ་)་དགོས་-ང་། ཛ་0ག་གིས་མི་འདས་2ོངས་3་4ིན་ཏེ་ 

      མཆོད་འ'ལ་སོགས་%ི་ཆེད་མ་འཛ-མས་ཐབས་མེད་ཡིན་ན་ས་གནས་2ོར་4ང་བར་ 

      !ན་སེང་དགོངས་*ོར་,ིས་གནང་.ོགས་དགོས་/། 

༧། དོ་བདག་སོ་སོར་ཚ་བའི་ནད་,གས་དང་། མིད་པ་&མ་'ག དང་ག་འགག་པ། 

!ོ་ཆམ་རིགས་#ང་ཚ&་ལམ་སང་)ན་ཁང་,་བ.ེན་ག1ག་ངེས་2་དགོས་5ར་རང་སོ་ 

      སོའ"་ངོས་ནས་དོ་'ར་!ིས་གནང་(ོགས་དགོས་པ། 

༨། !ིར་བཏང་(ོ་*་བ+མས་པའི་ (Lockdown) གནས་%ངས་'ི་ཆ་ནས་*ི་ལོགས་ 

      ནས་ཕེབས་མི་རིགས་ཡོང་གཞི་མེད་0ང་། ཅི་$ེ་&ི་ལོགས་ནས་ཕེབས་མི་རིགས་ 

      !ང་ཚ$་མངའ ་ག"ང་སོ་སོའ"་བཀོད་&བ་'ར་ཉིན་,ངས་ ༢༨ རིང་འགོག་ད)ེ་+ར་ 

      འཇོག་ (Quarantine) !་དགོས། 

༩། !ོ་$་བ&མས་པའི་ (Lockdown)	བཀའ ་!་གནང་ཡོད་པའི་(ས་*ན་རིང་རང་.ིམ་ 

      ལ་བཟའ ་བཅའི་རིགས་དགོས་གལ་,ི་ཆ་ནས་!ོམ་རར་མ་འ%ོ་ཐབས་མེད་ཡིན་ན་མངའ ་ 

      ག"ང་སོ་སོའ"་ལམ་$ོན་བཀོད་*བ་+ར་-ས་བཀག་ནང་1ན་ཕེབས་འ5ོར་དགོས་པ་ 

      དང་་དེ་མིན་འཆམ་འཆམ་)་འ*ོ་བ-ོད་རིགས་གཏན་ནས་མི་གནང་བ་3་དགོས་པ།  

      བཅས་%་འ'ོས་)་བ་གཅིག་གི་རིང་.ག་བ/ར་གནང་དགོས་པའི་ཐོག་གནས་!ལ་ 

      མངའ་ ག"ང་སོ་སོའ"་ལམ་་"ོན་བཀོད་(བ་ཇི་གནང་ལའང་བ&ི་བ(ང་ངེས་པར་-་དགོས་ 



      !་བཅས་དེ་གའི་+བ་ཁོངས་སོ་སོར་གསལ་བ1གས་འ2ལ་3་གཏོང་དགོས་ཕེབས་ 

འ"ག་པ་དེ་དོན་དགོངས་འཇགས་-། བཀའ ་!ང་ཡིག་ཚང་ནས་)ི་ལོ་ ༢༠༢༠ !་  

༥ ཚ"ས་ ༡༥ ལ་#ལ།། 
	



 

 

བཀའ། ༣༠༢ (༦༡)༢༠༡༩་་་༢༠༢༠ 

 

ཛ་#ག་འབོད་བ)ལ་གསལ་བ,གས། 

 

༄༅།།མ%ངས་མེད་ད+ས་ལས་-ངས་ཁག་གི་1ང་ཆེ་3ན་5ས་མཆོག་ལ། 

         ཆེད་%། 

!ན་$ི་མ'ེན་གསལ་,ར་.་ནག་/ོང་'ེར་2་ཧན་ནས་4ང་བའི་ (Covid-19) 

ཞེས་པའི་་ནད་ཡམས་འདི་བཞིན་ད་ཆ་འཛམ་%ིང་གི་$ལ་ཁབ་་མང་པོའ"་ནང་$་བ་གདལ་འ'ོ་ 

བཞིན་པར་བ(ེན་ནད་ཡམས་འདི་བཞིན་/བ་མཆེད་མི་འ1ོ་བའི་3ོན་འགོག་ཆེད་5ལ་ཁབ་སོ་ 

སོའ"་!ིད་ག&ང་ནས་ཐབས་ཤེས་ཡོད་+་!ལ་བཏོན་(ིས་ཆེས་ཛ་&ག་ཡིན་ན་མ་གཏོགས་དེ་ 

མིན་ཚ#གས་འ'་རིགས་དང་། ཟབ་$ོང་། བ"ོ་%ེང་ཚ)གས་འ-། གཞན་ཡང་མི་)་འ+་འཛ-མས་ 

སོགས་%་འ#ོས་གནང་མི་དགོས་པའི་ལམ་.ོན་བཀོད་1བ་གནང་2ས་3ར། བོད་མིའི་(ིག་ 

འ"གས་&ི་(བ་ཁོངས་-་བལ་འ/ག་ག0མ་ནང་གནས་3ོད་དགོན་3ེ་ཁག་གི་དགེ་འ6ན་པ་ 

དང་། !ོབ་%་ཁག !ས་གསོ་ཁང་སོགས་(་འ*ོས་+ས་,ན་.་གཅིག་གི་རིང་འ+་འཛ3མས་  

སོགས་མི་གནང་བ་གཤམ་གསལ་,ར་.ག་བ/ར་གནང་&ོགས་དགོས་*།  

༡།    དགོན་&ེའི་དགེ་འ*ན་པ་,མས་འ*་ཚ0གས་རིགས་2་འ3ོས་4་བ་གཅིག་གི་རིང་མི་ 

      གནང་བ་དང་། དེ་བཞིན་དགོན་*ེ་སོ་སོར་-ི་ལོག་ནས་ཕེབས་མི་རིགས་ལ་བ1ན་2ག་ 

      གཉིས་&ི་རིང་)ོན་འགོག་-ར་བཀག་གནང་དགོས་པ་དང་།  

༢།    གཏན་ཉིན་'ོབ་*་ཁག་#ང་མཐར་(་གཅིག་གི་རིང་+ོ་-ག་དགོས།  

༣། !ས་གསོ་ཁང་ནང་)ན་ཞབས་དང་ལས་.ེད་ཡིན་ན་མ་གཏོགས་དེ་མིན་4ི་ལོག་ནས་མི་ 

      !་#་གཅིག་'ང་ཕེབས་མི་ཆོག་པའི་བཀག་འགོག་གནང་དགོས། 

༤། !་འ$ོས་'་བ་གཅིག་གི་རིང་ཟབ་/ོང་དང་བ1ོ་2ེང་ཚ5གས་འ6་རིགས་བ7ོང་ 



      ཚ"གས་མི་གནང་བ་+་དགོས།  

༥། བོད་མིའི་(ིག་འ*གས་,ི་ད-ས་སའི་ལས་/ེད་1མས་ག2ང་འ4ེལ་5ོགས་ 

      བ"ོད་རིགས་*་འ,ོས་ཕར་འ.ངས་གནང་དགོས། 

༦། ཆང་ས་དང་། !ོ་$ིད། གཞན་ཡང་'ེད་རིགས་འ.་འཛ0མས་སོགས་འདི་3འི་ཚ5ས་ ༣༡ 

བར་མི་གནང་བ་གཙ*་འདོན་གནང་དགོས་/ང་། ཛ་#ག་གིས་མི་འདས་'ོངས་*་+ིན་ཏེ་ 

       མཆོད་འ'ལ་སོག་ས་#ི་ཆེད་་མ་འཛ%་མས་་མཐའ ་་མེད་ཡིན་ན་མ་གཏོགས་དེ་མིན་འ"་ 

      འཛ#མས་རིགས་མི་གནང་བ་-་དགོས།  

༧། དོ་བདག་སོ་སོར་ཚ་བའི་ནད་,གས་དང་། མིད་པ་&མ་'ག)ོ་ཆམ་རིགས་.ང་ཚ1་ལམ་ 

      སང་$ན་ཁང་'་བ)ེན་ག,ག་ངེས་-་དགོས་!ར་རང་སོ་སོའ"་ངོས་ནས་དོ་!ར་$ིས་ 

      གནང་!ོགས་དགོས་པ། བཅས་%་འ'ོས་)ང་མཐར་.་བ་གཅིག་གི་རིང་གོང་གསལ་ 

      !ར་གནང་'ོ་གས་དགོས་&་འི་ཐོག་ག་ནས་$ལ་་མངའ ་་ག#ང་སོ་སོའ"་ལམ་$ོན་ 

བཀོད་&བ་གཞིར་བ+ང་དམ་དོན་/ག་བ0ར་ཡང་གནང་/ོགས་དགོས་པ་བཅས་དེ་གའི་

!བ་ཁོངས་སོ་སོར་འབོད་+ལ་གསལ་བ.གས་འ$ལ་&་གཏོང་དགོས་ཕེབས་འ&ག་པ་

དེ་དོན་དགོངས་འཇགས་+། བཀའ ་!ང་ཡི་ག་ཚང་ནས་'ི་ལོ་ ༢༠༢༠ !་ ༣ ཚ"ས་ ༡༦ 

ལ།། 
	



 

 

བཀའ། ༧༤ (༦༡ )༢༠༣་་་༢༠༢༡  

 

༄༅། །མ#ངས་མེད་ད)ས་ལས་+ངས་ཁག་གི་/ང་ཆེ་འགན་འཛ4ན་5ན་6ས་མཆོག་ལ། 

           ཆེད་%། མ"ེན་

གསལ་%ར་'་ནག་!ོང་%ེར་(་ཧན་ནས་,ང་བའི་ཏོག་ད3ིབས་གཉན་རིམས་ (Covid-19) !བ་གདལ་

མི་འ%ོ་བའི་(ོན་འགོག་གཙ,་བོར་རང་!ིམ་%་&ོད་)་དང་། འ"་འཛ%མས་ལ་སོགས་མི་དགོས་པ། མི་

གཉིས་&ི་དབར་*ང་ཐག་གང་ཙམ་/་གནས་གལ་བཅས་ལ་གཟིགས་ཏེ་(་གར་ད+ས་སའི་ག-ང་ནས་

!ོམ་ར་དང་འ)ལ་+ོད་རིགས་བཀག་འགོག་དམ་བ1གས་གནང་དང་གནང་3ས་!ར། !་གར་%ིད་(ོན་

མཆོག་ནས་(ི་*་ ༠༤ ཚ"ས་ ༡༤ ཉིན་བཀའ ་!ོབ་ལམ་'ོན་གཙ+་བོར་-ི་"་ ༠༥ ཚ"ས་ ༠༣ བར་འ"ལ་

!ོད་རིགས་མི་ཆོག་པའི་ཡོངས་/བ་ག1ང་བཤད་གནང་བར་སོང་། འདི་ནས་ཡིག་ཨང་། བཀའ། ༢༣༠༢ 

(༦༡) ༢༠༡༩་་༢༠༢༠ འཁོད་པའི་ཛ་)ག་འབོད་བ,ལ་གསལ་བ/གས་སོང་བའི་ནང་2་འ3ོས་4་བ་

གཅིག་གི་རིང་ནད་ཡམས་,ོན་འགོག་དང་འ'ེལ་བའི་དོན་ཚན་ ༧ ཅན་གསལ་བར་ཁ་*ོན་ཁག་ཅིག་

བ"ན་པའི་དོན་ཚན་ ༡༠ ཅན་$མས་བ(ར་*་+་བ་གཅིག་གི་རིང་/ག་བ0ར་དགོས་པ་གཤམ་གསལ། 

༡། དགོན་&ེའི་དགེ་འ*ན་པ་,མས་འ*་ཚ0གས་རིགས་2་འ3ོས་4་བ་གཅིག་གི་རིང་མི་གནང་བ་དང་། དེ་

བཞིན་དགོན་!ེ་སོ་སོར་%ི་ལོག་ས་ནས་ཕེབས་མི་རིགས་&ང་ཚ)་མངའ ་ག"ང་སོ་སོའ"་བཀོད་&བ་'ར་

ཉིན་%ངས་ ༢༨ རིང་འགོག་ད)ེ་+ར་འཇོག་ (Quarantine) !་དགོས། 

༢། !ི་$་ ༠༥ ཚ"ས་ ༠༣ བར་འ%ལ་'ོད་བཀག་འགོག་ (Lock	down) གི་བཀོད་(བ་གནང་ཡོད་པ་

བཞིན་&ོབ་(་)ོ་*ག་དགོས་པའི་གནས་0ངས་རང་བཞིན་ལ་སོང་། འ"ེལ་ཡོད་)་གར་ད,ས་སའི་

ག"ང་གིས་གཙ(ས་པའི་+་གར་ད.ས་འ/ིང་རིམ་ཤེས་ཡོན་,ན་ཚ.གས་ (CBSE) བཅས་%ི་ལམ་)ོན་

བཀོད་&བ་གཞིར་བ+ང་གནང་.ོགས་དགོས་0། 

༣། !ས་གསོ་ཁང་ནང་)ན་ཞབས་དང་ལས་.ེད་ཡིན་ན་མ་གཏོགས་དེ་མིན་4ི་ལོགས་ནས་མི་5་6་གཅིག་

!ང་ཕེབས་མི་ཆོག་པའི་བཀག་འགོག་གནང་དགོས། 



༤། རང་$ིམ་དང་(ས་གསོ་ཁང་-་(ས་འཁོགས་རང་ལོ་ ༦༥ ཡན་$མས་ལ་དམིགས་བསལ་གཟིགས་

!ོགས་གནང་དགོས་པ་མ་ཟད། !ི་ལོགས་(་)ིང་+ོར་དང་དགོན་པར་+ོར་0ོད་རིགས་གནས་+བས་

ངང་འཐེན་ཡོང་བའི་+ོབ་གསོ་དམ་དོན་གནང་དགོས། 

༥། !་འ$ོས་'་བ་གཅིག་གི་རིང་ཟབ་/ོང་དང་བ1ོ་2ེང་ཚ5གས་འ6་རིགས་བ7ོང་ཚ5གས་མི་གནང་བ་:་

དགོས། 

༦། བོད་མིའི་(ིག་འ*གས་,ི་ད-ས་སའི་ལས་/ེད་1མས་ག2ང་འ4ེལ་5ོགས་6ོད་རིགས་8་འ9ོས་ཕར་

འ"ངས་གནང་དགོས། 

༧། ཆང་ས་དང་། !ོ་$ིད། གཞན་ཡང་'ེད་རིགས་འ.་འཛ0མས་སོགས་3་འ4ོས་5་བ་གཅིག་གི་རིང་མི་

གནང་བ་&་དགོས་*ང་། ཛ་#ག་གིས་མི་འདས་*ོངས་-་.ིན་ཏེ་མཆོད་འ3ལ་སོགས་#ི་ཆེད་མ་

འཛ#མས་ཐབས་མེད་ཡིན་ན་ས་གནས་/ོར་2ང་བར་4ན་སེང་དགོངས་/ོར་5ིས་གནང་6ོགས་དགོས་

!།  

༨། དོ་བདག་སོ་སོར་ཚ་བའི་ནད་,གས་དང་། མིད་པ་&མ་'ག དང་ག་འགག་པ། !ོ་ཆམ་རིགས་*ང་ཚ-་

ལམ་སང་$ན་ཁང་#་བ"ེན་ག'ག་ངེས་!་དགོས་&ར་རང་སོ་སོའ"་ངོས་ནས་དོ་&ར་(ིས་གནང་

!ོགས་དགོས་པ། 

༩། !ིར་བཏང་འ)ིམ་འ+ལ་རིགས་/ོ་1ག་ཟིན་པའི་གནས་5ངས་6ི་ཆ་ནས་8ི་ལོགས་ནས་ཕེབས་མི་

རིགས་ཡོང་གཞི་མེད་-ང་། ཅི་$ེ་&ི་ལོག་ས་ནས་ཕེབས་མི་རིགས་$ང་ཚ'་མངའ ་ག!ང་སོ་སོའ"་བཀོད་

!བ་$ར་ཉིན་)ངས་ ༢༨ རིང་འགོག་ད)ེ་+ར་འཇོག་ (Quarantine) !་དགོས། 

༡༠། འ"ལ་%ོད་བཀག་འགོག་ (Lock	down) གི་བཀོད་(བ་གནང་ཡོད་པའི་.ས་0ན་རིང་རང་(ིམ་ལ་

བཟའ ་་བཅའི་་རིགས་་དགོས་་གལ་$ི་་ཆ་ནས་་"ོམ་ར་ར་མ་འ%ོ་་ཐབས་་མེད་ཡི་ན་ན་མ་ངའ་ ག ་!ང་སོ་

སོའ"་ལམ་$ོན་བཀོད་*བ་+ས་བཀག་.ར་ཅི་$ེ་ཕེབས་དགོས་ངེས་ཅན་ཡིན་ན་མ་གཏོགས་དེ་མིན་

འཆམ་འཆམ་%་འ&ོ་བ)ོད་རིགས་གཏན་ནས་མི་གནང་བ་+་དགོས་པ།  

བཅས་%་་འ#ོས་&་་བ་གཅིག་་གི་རིང་&་ག་བ$ར་ག་ནང་དགོ་ས་པའི་ཐོ་ག་ག་ནས་$་ལ་མ་ངའ་ ག ་!ང་སོ་

སོའ"་ལམ་$ོན་བཀོད་*བ་ཇི་གནང་ལའང་བ0ི་བ1ང་ངེས་པར་6་དགོས་7་བཅས་དེ་གའི་*བ་ཁོངས་སོ་སོར་



གསལ་བ&གས་འ(ལ་)་གཏོང་དགོས་ཕེབས་འ*ག་པ་དེ་དོན་དགོངས་འཇགས་%། བཀའ ་་"ང་ཡིག་ཚང་

ནས་$ི་ལོ་ ༢༠༢༠ !་ ༤ ཚ"ས་ ༡༧ ལ་#ལ།། 


