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 བམ་པོ་ ༢༥     ཨང་ ༡༩          དབིན་ཟླ་ དྲུག་ཀོའི་  ཆ ེས་ ༡༤              གཟའ་  ཟླ་བ་                              ཤོག་ལེབ་   ༡ 

   
 
 
 

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

བཀྲ་ཤིས་ གིང་ བཀའ་ཤ་ ཁང། 
སྒང་ཏོག། 

       ཨངཿ ༢༦/ནང་སིད/༢༠༢༡                                                                                      ཆ ེསཿ ༡༡/༠༦ /༢༠༢༡ 
 
                                                           བཀའ་རྒྱ། 
 
                   ཞུ་དནོཿ     ཀ་ོབཊི-༡༩  (containment)  གཟགིས་རགོས་ དནོ་ལ་ོ ཐབས་ལམ། 
 
 
           ད་ལྟའི་ རྒྱལ་ཁབ་ན་ ཀོ་བིཊ་༡༩ ནད་རིམས་ ཡར་འཕར་ འགྱུ་བཞིན་ ཡོད་པོའི་ གནས་སྟངས་ལོ་ གཟིགས་སྟི་ ནང་སིད་ 
ལེ་ལག་གི་ མི་སེར་ཅ ུ༹་ལོ་ ཕན་ཆ ུ༹ར་ འགྲུས་ རྐྱབས་ཤད་ སྟོན་ཁར་ དགག་ཆ་དང་ ཀོ་བིཊ་༡༩ ཐབས་ལམ་ དོན་ལོ་ 
ཨངཿ༢༤/ནང་སིད/༢༠༢༡ ཆ ེསཿ ༢༩/༠༤/༢༠༢༡ དང་་བཀའ་རྒྱ་ ཁྱབ་སྒྲགས་ ༢༥/ནང་སིད/༢༠༢༡ ཆ ེསཿ ༠༦/༠༦/༢༠༢༡ 
དོན་བཞིན་ དབིན་ཟླ་ དྲུག་ཀོའི་ ཆ ེསཿ ༡༤/ ༠༦/༢༠༢༡ ཟང་ ཐེང་ཀོ་ ཨིན། 
              འདེས་རང་ ལོག་སྟི་རང ད་ལྟའི་ མངའ་སེའི་  གནས་སྟངས་ དང་ ནད་རིམས་ འདི་ལོ་ སྲུང་རྐྱབས་ བ ས་བཞེས་ ལམ་སྟོན་ 
གསར་པོ་  འདི་ན་ ཀེས་པོ་ཅིག་ བགོ་ཡངས་ གནང་བཞག་ ཡོད། ། 
         འདི་བ ས་སྟི་ ལམ་སྟོན་ གསར་པོ་ མཉམ་པོ་ བཀའ་རྒྱ་  (Annexure I)  མངའ་སེ་ འབྲས་ལོངས་ན་ ཆ ེསཿ ༡༤ /༠༦ /༢༠༢༡ 
ལས་ ༢༡ /༠༦ /༢༠༢༡ ཟང་ ཁིམས་ ཆ ་དྲགས་ ནང་ལས་ ལག་ལེན་ བ ས་ཤད་ཀི་ གཞུང་གི་ རྐྱེན་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་ ཞལ་བཞེས་ བཞག་ གནང་བོ་ སྦད།  
               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 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
ཁྱབ་སྒྲགས་ ཨངཿ  ༢༧/ནང་སིད/༢༠༢༡  ཆ ེསཿ   ༡༡/ ༠༦ 
/༢༠༢༡ 
ལམ་སྟོན་ གསར་པོ་ འདི་ ཆ ེས་ ༡༡/ ༠༥/ ༢༠༢༡  ལས་ ༢༡/ 
༠༦/ ༢༠༢༡   ཟང་གི་ དོན་ལོ་ ཨིན། 
 
༡༽     མ་ིདང་ འགྲུས་འཁརོ་ཅ ུ༹་ལ་ོ མངའ་ས་ེ བར་ན་  
འགྱུ་ཤད་ན་  དགག་ཆ་། 
 
{༡}    མི་དང་ འགྲུས་པོ་ བསེལ་མཁན་ འགྲུས་འཁོར་ཅ ུ༹་ 
མ་རིས་པ་ སྒེར་གི་ འཁོར་ལོ་དང་ གཞུག་གི་ 
འཁོར་ལོ་ཅ ུ༹་ལོ་ མངའ་སེ་ བར་ན་ འགྲུས་ རྐྱབས་ཤད་ན་ 
དགག་ཆ་ བ ས་ བཞག་ ཡོད།དེ་ཟང་ 
དམག་མི, དབུ་གཞུང་དང་ མངའ་སེ་ གཞུང་གི་ duty 
ན་ཡོད་མཁན་ འཁོར་ལོ་ ཅ ུ༹་ལོ་ འགྲུས་ 
རྐྱབས་ ཐོབ་མཁན་ སྦད། 
 
{༢}    ཆ ོང་ཁང་ ཆ་ཀ་ སྦོམ་པོ་ འབག་མཁན་ འཁོར་ལོ་ 
ཅ ུ༹་ལོ་ འགྲུས་ རྐྱབས་ ཐོབ་པོའི་ གནང་བ་བི༹ ན་ བཞག་ ཡོད། 
 
{༣}    འབབ་ཐང་ པ་རྐྱོང, འབག་འགྲུག་ར, NJP 
Railway station ལས་ འགྲུས་ རྐྱབས་མཁན་ མངའ་ 
ཕ ེ་ལོག་དང་ ནང་ལོ་ ལོག་མཁན་ འགྲུས་པོ་ཅ ུ༹་ཀི་ རང་གི་ 
valid ticket སྟོན་སི་ འགྲུས་ རྐྱབས་ཆ ུ༹གས་ མཁན་ ཨིན། 
 
{༤}    གེལ་སིད་ གཟའ་ཆ ང་ན་ ཤི་རྐྱེན་ཅ ུ༹་ ཐོན,སྨན་བཅོས་ 
དོན་ལོ་ གེལ་ཆེན་ ཐོན་ནེ་ ར ོང་ཁག་SDཀི་ གནས་སྟངས་ལོ་ 
གཟིགས་སྟི་ (check-post) ན་མཇུལ་ ཐོབ་པོའི་  གནང་བ་ 
བི༹ ན་ ཆ ུ༹གས།གེལ་སིད་ མན་གི་ (check-post) ཨིན་ནེ་ 
sumbuk BDO ལས་ གནང་བ་ ཁྱབ་སྒྲགས་ བ ས་ཤད་ ཨིན། 
 
{༥}      མངའ་སེ་ན་ འོང་མཁན་མི་སེར་ ཐམས་ཅད་ཀི་ 
དུས་ཆ ོད་ དཀར་མོ་ ༧༢ ནང་ཤའི་ negativeRT-PCR 
བ ས་ བ ས་བོ་ report དང་ ཉིམ་བཅུ་ ཟུར་སི་ སོད་ཀོ་པོ་ 
གེལ་ཆེན་ ཡོད། 
 
༢༽       ར ངོ་ཁག་ བར་ན་ འགྲུས་འཁརོ་ཅ ུ༹་དང་ མ་ིསརེ་ཅ ུ༹་ 
འགྲུས་ རྐྱབས་ མ་ཐབོ་པའོ་ི དགག་ཆ། 
 
{༡}      རོ༹ ང་ཁག་ བར་ན་ མི་སེར་ཅ ུ༹, འགྲུས་འཁོར་ཅ ུ༹, 
སྒེར་གི་ འཁོར་ལོ་དང་ གཞུང་གི་ འཁོར་ལོ་ཅ ུ༹་ 
འགྲུས་ རྐྱབས་ཤད་ན་ དགག་ཆ་ བ ས་ བཞག་ ཡོད། 
 

{༢}      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། 
༣༽      རོ༹ ང་ཁག་ ནང་ཤ་  མ་ིདང་ འཁོར་ལའོ་ི འགྲུས་ 
རྐྱབས་ ཐབོ་པའོ་ི གནང་བ། 
{ཀ} Taxi དང་ སྒརེ་ག་ི འཁརོ་ལཿོ 
{༡} རོ༹ ང་ཁག་ ནང་ཤ་རང་ གཞུང་གི་ བ ིན་ བཞག་ 
ཡོད་པོའི་ སྒྲིགས་ཁིམས་ དོན་བཞིན་ Taxi, སྒེར་གི་   
འཁོར་ལོ་ དང་ རྐང་གཉིས་ བ ས་མཁན་ འཁོར་ལོ་ཅ ུ༹་ལོ་ 
འགྲུས་ རྐྱབས་ ཐོབ་ ཆ ུ༹གས། 
 
{༡}  འཁོར་ལོའི་ Number འཇུག་ན་ odd digit ཡོད་ 
མཁན་ཅ ུ༹་ཀི་ ཆ ེས་གྲངས་ odd ཨང་ག་ེ ཡདོ་པའོི་ ཉནི་ཆ ་ེ 
འགྲུས་ རྐྱབས་ ཐབོ་ཤད་ ཨནི། 
{༢}འཁོར་ལོའི་ Number འཇུག་ན་even digit ཡོད་ 
མཁན་ཅ ུ༹་ཀི་ ཆ ེས་གྲངས་ even ཨང་ག་ེ ཡདོ་པའོ་ི ཉནི་ཆ ་ེ 
འགྲུས་ རྐྱབས་ ཐབོ་ཤད་ ཨནི། 
 
{3}རྐང་གཉིས་ འཁོར་ལོ་ཅ ུ༹་ཀི་ odd དང་ even Number 
བེད་སོད་མཉམ་པོ་ རྒྱབ་ལོ་ མི་གཞན་ཅ ུ༹་ འབག་ མིན་ ཐོབ། 
{ཁ} གཞུང་ག་ི འཁརོ་ལ།ོ 
གཞུང་གི་ འཁོར་ལོ་ཅ ུ༹་ ལེ་ལག་ duty དོན་བཞིན་ དྲོ་པོའི་ 
ཆུ་ཆ ད་༩  ལས་ ཕི་ཆ མས་ཀི་ ཆུ་ཆ ད་༥་༣༠ཟང་  ལག་ལེན་ 
བ ས་ ཐོབ། odd དང་even Number  བེད་སོད་ བ ས་ 
མིན་དགོས། 
{ང} odd དང་ even Number འདི་  ཆ་ཀ་ འབག་མཁན་ 
འཁོར་ལོ་ Truckདང་LCVs ཅ ུ༹་ཀི་ལག་ལེན་ བ ས་ མིན་   
ད གོས། 

༤༽    ཆ ངོ་ཁང་དང་ ཆ ངོ་སེ་ཅ ུ༹། 
{༡} 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་ཕེ༹ ་ 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།  
 
{༢} སྒེར་གི་ ཆ ོང་ཁང་ཅ ུ༹་ན་ རྒྱ་ཆ་༥༠ བཅུག་ཀོ་ གཡོག་ 
རྐྱབས་མཁན་ཅ ུ༹་ ལག་ལེན་ བ ས་ཐོབ།  
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{༣}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། 
 
{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་ 
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}  གོག་བརྙན་ཁང,བ་རྐྱབས་ས,theatresདང་ དགའ་སོ་ 
བཏང་སའི་ ས་གནས་ཅ ུ༹་ལོ་ དགག་ཆ་ བ ས་  བཞག་ ཡོད། 
 
{༦} སྒེར་གི་ བཟོ་ཤད་ གཡོག་ཅ ུ༹་ན་ ཐག་ཉེ་ཀི་ བླ་པོ་ 
བཅུག་སྟི་ གཡོག་ རྐྱབས་ ཐོབ་མཁན་ ཨིན། 
 
{༧} 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 ུ༹་ རྐྱབས་པོའི་ གནང་བ་ བ ིན་ 
ཆ ུ༹གས། 
{༨}  ཞིང་གཡོག་ ཐམས་ཅད་ རྐྱབས་ ཐོབ་ མཁན་ ཨིན།། 
 
{༩} courier དང home delivery བ ས་ཤད་ གཡོག་ཅ ུ༹་ 
ཡང་ ཆུ་ཆ ོད་ ༥ ཟང་ ཐོབ་ ཤད་ ཨིན། 
 
༥༽ བཟ་ོགྲྭ་དང་ སྨན་ བཟ་ོམཁན་ ཆ ངོ་ཆ ང་ས་ེཅ ུ༹ས། 
{༡} སྨན་ བཟོ་མཁན་ བཟོ་གྲྭ་ཅ ུ༹་ན་ གཞུང་གི་ གནང་བཞག་ 
ཡོད་པོའི་ ཀོ་བིཊ་༡༩་ སྒྲིགས་ཁིམས་ ལག་ལེན་ བ ས་སིྟ་ 
གཡོག་ རྐྱབས་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་ རྒྱ་༥༠ བཅུག་ཀོ་ ལག་ལེན་ 

བ ས་ ཐོབ། གཟའ་སེན་པོ་དང་ ཉིམ་ ལེ་ལག་ འཇ ོམས་ མེད་ 
ཐོབ། 
{༢}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} གལ་སིད་ གེལ་ཆེ་དྲགས་ སྐུ་བུར་ སྟོན་ཤད་ འདེམ་ 
ཆ ོགས་ འཇོ༹ མས་ དོན་ལོ་ ཐག་ཉེ་ཀི་ ར ོང་ཁག་  
རོ༹ ང་དཔོན་ཅར་ ལས་ གནང་བ་ ལེན་དགོས། འདི་ལས་ 
གཞུང་ གི གནང་བོའི་ ཀོ་བིཊ་ སྒྲིགས་ཁིམས དོན་བཞིན་ 
མི་ཆ ོགས་ ཡང་ མི་ལག་ ཉི་ཤུ་ལས་ འཇོ༹ མས་ མིན་ ཐོབ།ས 
 
༨༽       ཕ་ིརུ་ འགྱུ་ མ་ཐབོ་པའོ་ི བཅའ་ཁམིས་ བཀའ་རྒྱ། 
{༡}      ཕི་ཆ མས་ ཆུ་ཆ ོད་ ༩.༠༠ 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།   
  
 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། 
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} ཉེན་ཁ་དང་ ན་ཆ ་ ཐོན་ཐོན་བོའི་ ས་གནས་ ཡུལ་ཅ ུ༹་ལོ་ 
སོ་སོད་ བ ས་སིྟ་ ལམ་སོང་ འཕོད་བསྟོན་ དང་ གཟའ་ཆ ང་ 
བདེ་ལྡན་ བློན་ཆ ོགས་ཁང་གི་ གནང་བོའི་ ཐབས་ཤེས་ཅ ུ༹་ 
ལག་ལེན་ བ ས་ དགོས། 
 
{ཀ} ཉེན་ཁ་ཡོད་པོའི་ ས་གནས་ ཡུལ་ཅ ུ༹་ན་ གལ་ཆེ་དྲགས་ 
བ ས་ དགོས་པོའི་ གཡོག་ 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། 
 

Vol 25      Issue No.19             Bhutia Edition                    Monday 14 th June 2021                         Page- 3 



{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༽  རྐྱནེ་ཆ་ེདྲགས་ ཡདོ་པའོ་ི མ་ིཅ ུ༹་ལ་ོ སྲུང་རྐྱབས་ 
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་ རྐྱབས་ 
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་རིམས་ སྐབས་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 རྐྱེད་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 ་རྐྱབས་ 
༼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 
 

 ༡༽ ཁ་ན་ ཁ་རསེཿ   མི་ཅ ུ༹་ ཡུལ་ག་ན་ འརྒྱུ་རུང, འགྲུས་ 
རྐྱབས་རུང, སོད་རུང་ ཨིན་ཅིག་མན་ཅིག་ ཁ་ན་ ཁ་རེ་ 
རྐྱབས་  དགོས། 
 
༢༽   ས་ིཆ གོས་ རྒྱང་ཐགཿ  མི་ཆ ོགས་ ཡོད་ས་ཡང་ནེ་ 
སི་ཆ ོགས,  ཆ ང་ཁང་ཅ ུ༹་ན་ མི་གངས་ དྲུག་ལས་ ལག་ཀོ་ 
ཐག་རིང་ རྒྱང་ཐག་ སོད་པོ་ གནང་ དགོས། 
༣༽  མཆལི་མཿ  མི་ཆ ོགས, སི་ཆ ོགས, ལེ་ལག་དང་ ཆ ང་ཁང་ 
ཡང་ནེ་ ཡུལ་ས་སྟོང་ཅ ུ༹་ན་ ཁ་ལས་ མཆིལ་མ་བཏོར་ མེད་ 
ཐོབ། གེལ་སིད་ འདེམ་ སོད་ལམ་ཅ ུ༹་ མཐོང་པར་ བཅད་ནེ་ 
ཁིམས་ཀི་ ཆད་པོ་ ཕོག་ ཤད་ ཨིན། 
༤༽དཔྱད་ཞབི་དང་ གཅ ང་དྲགསཿ    ཡུལ་ ག་ན་ཨིན་རུང་ 
མ་སྒོ་ལས་ འཇུལ་བོའི་ སོན་ལས་ ལག་ཀོ་ ཁྱུས་ཤད,  
scanning དང་  sanitizer  བ ས་དགོས། 
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