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འབྲས་ལོངས་གཞུང། 
ནང་སིད་ ལེ་ལག། 

བཀྲ་ཤིས་ གིང་ བཀའ་ཤ་ ཁང། 
སྒང་ཏོག། 

ཨངཿ ༡༧/ནང་སིད/༢༠༢༡                                                             ཆ ེསཿ ༠༣/༠༥ /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་སྐབས་ལོ་ གཟིགས་སི་ ནང་སིད་ ལེ་ལག་ 
བོན་ཆ ོགས་ཁང་གི་ བཀའ་རྒྱ་ ཆ ེསཿ ༢༩/༠༤/༢༠༢༡ ཀི་ མངའ་སེ་དང་ གཞན་ ས་གནས་ ཐམས་ཅད་ན་ ཀོ་བིཊ་ ན་ཆ ་ རྒྱ་ཆ་ ༡༠% 
ལས་ ལག་ཀོ་ ཡོད་པོའི་ ཡུལ་ཅ ུ༹་ལོ་ (containment) གཟབ་དྲགས་ བ ས་ དགོས་པོའི་ སོབ་བ་ བ ས་ བཞག་ ཡོད། 
           ད་ལྟའི་ གནས་སྐབས་ འདི་ན་ མངའ་སེ་ འབྲས་ལོངས་ན་ ཡང་ སོང་མཁན་ ཉིན་བཅུ་ ནང་ཤ་ ཀོ་བིཊ་ ན་ཆ ་ རྒྱ་ཆ་ ༢༠% 
ལས་ ལག་ཀོ་ ཐོན་བོའི་ འདིའི་ བ ས་སི་ མངའ་སེ་ གཞུང་གི་ གཅ ོ་ཆེ་དྲགས་ ནང་ལས་ མི་སེར་ཅ ུ༹་ལོ་ མངའ་སེ་ ནང་ཤ་ཡང་  འགྱུ་ 
ཤད་ན་ དགག་ཆ་ བ ས་བཞག་ ཡོད། 
         འདི་བ ས་སི་ ལམ་སོན་ གསར་པོ་ མཉམ་པོ་ བཀའ་རྒྱ་  (Annexure I)  མངའ་སེ་ འབྲས་ལོངས་ན་ ཆ ེསཿ ༠༦ /༠༥ /༢༠༢༡ 
ལས་ ༡༦ /༠༥ /༢༠༢༡ ཟང་ ཁིམས་ ཆ ་དྲགས་ ནང་ལས་ ལག་ལེན་ བ ས་ཤད་ཀི་ གཞུང་གི་ རེན་ངན་ བར་ཆད་ བལྟ་རོགས་ 
བཅའ་ཁིམས་ ༢༠༠༥ ཀི་ སེ་ཆ ན་ ༢༢༼༢༽༼ཨེཅ༽ དོན་བཞིན་ བོད་སོད་ བ ས་བཞེས་ གཅ ོ་འཇི༹ ན, མངའ་སེ་ ལེས་རིམ་ 
ཆ ོགས་པོ་ཀི་ ཞལ་བཞེས་ གནང་བོ་ སྦད།                རྒྱ་གར་ གཞུང་གི་ རྒྱལ་ཁབ་ ཀོ་བིཊ་ ༡༩ ལམ་སོན་ གསར་པོ་ བལྟ་རོགས་ 
ཁྱབ་སྒྲགས (Annexure-II) ལོ་  མོ་འཐུས་སི་ 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 
 

                                                                                       
                                                      Annexure-1 
ཀོ་བིཊ་ ༡༩ ཐབས་ལམ་ དོན་ལོ་ ལམ་སོན་ གསར་པོ། 
ཁྱབ་སྒྲགས་ ཨངཿ  ༡༧   ཆ ེསཿ   ༠༣/ ༠༥ /༢༠༢༡ 



 
ལམ་སནོ་ གསར་པ་ོ འད་ི ཆ སེ་ ༠༦/ ༠༥/ ༢༠༢༡  ལས་  ༡༦/ ༠༥/ ༢༠༢༡   ཟང། 

 
༡༽     མ་ིདང་ འགྲུས་འཁརོ་ཅ ུ༹་ 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་ཀི་ ཞིབ་དཔྱད་ བ ས་ས་(check-post) དང་ ས་ཆ མས་ རོམ་ཕོ, མན་གི, 
རི་སི,,ར་མན, ཧ་སི་ ཅེ་རེ, NTPC ནུབ་འབྲས་ལོངས་ན་ དགག་ཆ་ བ ས་ བཞག་ ཡོད། 
 
{༢}    དམག་མིའི་ འཁོར་ལོ, སྐུ་སྲུང་བོའི་ འཁོར་ལོ, ཆ་ཀ་ གེལ་ཆེན་ (hardware) ཆ་ཀ་དང་ ཁྱིམ 
བཟོ་ཤད་ འདེམ་ ཆ་ཀ་ བསེལ་མཁན་ གེལ་ཆེ་དྲགས་ སྨན་ འབག་མཁན་ འཁོར་ལོ་ཅ ུ༹་ལོ་ དགག་ཆ་ 
མེད། གེལ་སིད་ ཆ་ཀ་ འབག་མཁན་ འཁོར་ལོ་ ཨིན་ནེ་ འཁོར་ལོ་ བཏང་མཁན་Diver བཅུག་ཀོ་ 
Check-post ན་འགྱུ་ ཐོབ་ཤད་ ཨནི། 
 
{༣}     གེལ་སིད་ གཟའ་ཆ ང་ན་ ཤི་རེན་ཅ ུ༹་ ཐོན, སྨན་བཅོས་ དོན་ལོ་ གེལ་ཆེན་ ཐོན་ནེ་ ར ོང་ཁག་SDM 
ཀི་ གནས་སངས་ལོ་ གཟིགས་སི་ (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། འདི་ཡང་ ཧ་གོ་ དགོས་ གེལ་སིད་ གལ་ཆེན་ ཐོན་སི་ འགྱུ་དགོས་པོ་ ཐོན་ནེ་ མི་ཅ ུ༹་ 
མངའ་སེ་ན་ འོང་བོའི་ སྒང་ དུས་ཆ ོད་ དཀར་མོ་ ༤༨ ནང་ཤའི་ negative RT  PCR བ ས་ 
བ ས་བོ་ report  སོན་ དགོས་ཤད་ ཨིན། 
༢༽       ར ངོ་ཁག་ བར་ན་ འགྲུས་འཁརོ་ཅ ུ༹་དང་ མ་ིསརེ་ཅ ུ༹་ འགྲུས་ རབས་ 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་ རབས་ཤད་ན་ དགག་ཆ་ བ ས་ བཞག་ ཡོད། 
 
{༢}      དམག་མིའི་ འཁོར་ལོ, སྐུ་སྲུང་བོའི་ འཁོར་ལོ, ཟས་གོས་ གེལ་ཆེ་དྲགས་ བསེལ་མཁན་ཅ ུ༹་ དང་ 
Hard-Ware ཆ་ཀ་ཅ ུ༹་ བསེལ་མཁན, འཕོད་བསོན, པུ་ལིས་དང་ Fire service་ཅ ུ༹་ལོ་ དགག་ཆ་ 
མེད་ མཁན་ སྦད། 
༣༽       ཕ་ིརུ་ འགྱུ་ མ་ཐབོ་པའོ་ི བཅའ་ཁམིས་ བཀའ་རྒྱ། 
{༡}      ཕི་ཆ མས་ ཆུ་ཆ ོད་ ༥.༠༠ ལས་ དྲོ་པོའི་ ཆུ་ཆ ོད་ ༩.༠༠ ཟང་  གལ་ཆེ་དྲགས་ བཅུག་ཀོ་ མན་བོ་ 
གཞན་ མི་དང་ འཁོར་ལོ་ཅ ུ༹་ འགྱུ་ མེད་ ཐོབ་ མཁན་ སྦད། 
 
{༢}      ཆ་ཀ་ གལ་ཆེན་ བསེལ་མཁན་ དང་ ཨོམ,  སོ་ཆ ོད་ཅ ུ༹་  དོན་ལོ་ ཕི་ཆ མས་ཀི་ ཆུ་ཆ ོད་ ༥.༠༠ ལས་ 
དྲོ་པོའི་ ཆུ་ཆ ོད་ ༨.༣༠ ཟང་ བསེལ་ ཆ ུ༹གས་པོའི་ གནང་བ་ བི༹ ན་ བཞག་ ཡོད། 

༤༽      ས་ེཆ ན་ ༡༤༤  CrPC  དནོ་བཞནི་ མ་ིལག་ ལྔ་ལས་ ལག་ཀ་ོ འཇ མོས་ས་ི  སདོ་ མསེད་ ཐབོ།{༡}     མི་ལག་ ལྔ་ལས་ 
ལག་ཀོ་ འཇ ོམས་སི་ སོད་པ་ བཅད་ནེ་ ར ོང་ཁག་ ར ོང་དཔོན་གི་ སེ་ཆ ན་ ༡༤༤ CrPC དོན་བཞིན་ ཁིམས་ཀི་ བཅད་པོ་ བཏང་ཤད་ 
ཨིན། དེང་ཟང་ ཁིམས་འདི་ སྐུ་བུར་ སོན་བོའི ཆ ོགས་འཇ ོམས་ན་ ཁིམས་འདི་ མེད་ ཕོག། 

༥༽    ཆ ངོ་ཁང་དང་ ཆ ངོ་སེ་ཅ ུ༹། 

{༡}   ཆ ོང་ཁང་ ཐམས་ཅད་ ཨ་ཏང་འདེམ་རང་ གཟའ་ སེན་པོ་དང་ ཉི་མ་ ཉིན་ཆ ེ་ ཁ་མེད་ ཕ །ི 

{༢}   གཞན་ ཉིན་ཅ ུ༹་ན་ ཆ ོང་ཁང་ ཐམས་ཅད་ དྲོ་པོའི་ ཆུ་ཆ ོད་ ༡༠  ལས་ ཕི་ཆ མས་ཀི་ ཆུ་ཆ ོད་ ༤ ཟང་  ཁ་ ཕ ་ི ཆ ུ༹ག 
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{༣}    དེང་ཟང་ སོན་ལོ་ བ ིན་ ཡོད་པོའི་ སྒྲིགས་ཁིམས་ཅ ུ༹་ སྨན་ ཆ ོང་ཁང, ཨོམ, ཤ་ ཟས་གོས་དང་ སོ་ཆ ོད 

           ཆ ོང་ཁང་ཅ ུ༹་ ལོ་ མེད་ ཕོག་ མཁན་ ཨིན། 

༦༽    གཞུང་ག་ི ལ་ེལག། 

{༡}     ནང་སིད་ ལེ་ལག་གི་ ཨངཿ་༡༥/ནང་སིད/ ༢༠༢༡  ཆ ེསཿ༢༩/༠༤/༢༠༢༡ དོན་བཞིན་ གཞུང་གི་   ལེ་ལག 

          ཅ ུ༹་ དབིན་ཟླ་ ལྔ་པོའིཆ ེས་༧ ལས་  ཆ ེས་༡༦ ཟང་ ཁ་མེད་ མཁན་ སྦད། 

{༢}    གཞུང་གི་ གུང་སིང་ སྐབས་ན་ གཞུང་གི་ འཁོར་ལོ་ཅ ུ༹་ལོ་ གལ་ཆེ་དྲགས་ མན་བོ་ གཞན་ འགྲུས་ སབས་ 

         ཤད་ན་ ཡང་ དགག་ཆ་ བ ས་ བཞག་ ཡོད། འདེས་རང་ ལེ་ལག་ འགོ་བེད་ཅ ུ༹་ གེལ་སིད་ ལེ་ལག་ན་ གལ་ 

        ཆེ་དྲགས་ ཐོན་ སི་ འགྱུ་བོའི་ དོན་ལོ་ དགག་ཆ་ མེད། 
༧༽ 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་སི་ འཕོད་བསོན་དང་ གཟའ་ཆ ང་ བདེ་ལྡན་ 
བོན་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་བསོན་དང་ གཟའ་ཆ ང་ བདེ་ལྡན་ བོན་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་སི་ ལམ་སོང་ འཕོད་བསོན་ དང་ གཟའ་ཆ ང་ བདེ་ལྡན་ 
བོན་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། 
{ང}  ཀོ་བིཊ་ ཐབས་ལམ་ བལྟ་རོགས་ ཆ ོགས་པོ་ཀི་ ཁྱིམ་ཁྱིམ་ན་ འགྱུ་སི་ ཐབས་ཤེས་ཅ ུ༹་ སོན་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། 
༨༽   སྨན་ཁབ།། 
{༡}   རྒྱ་གར་ གཞུང་གི་ འཕོད་སོན་དང་ གཟའ་ཆ ང་ བདེ་ལྡན་ ལེ་ལག་ དོན་བཞིན་ གུང་ལོ་ ༡༨ ལས་ ཡན་ཆ ད་ མི་སེར་ 

ཐམས་ཅད་ཀི་ ཀོ་བིཊ་ རིམ་པོ་ བཞིན་  སྨན་ཁབ་ རབས་་ དགོས། 
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{༢}   གཞུང་གི་  གཞུང་ཞབས་བོ་ཅ ུ༹་ དང་ སོབ་དཔོན་ ཐམས་ཅད་ གུང་ལོ་ ༤༥ ལས་ ཡན་ཆ ད་ཀི་ དབིན་ཟླ་ ལྔ་པོའི་ ཆ ེས་༡ 
སོན་ལས་ ཀོ་བིཊ་ ༡༩ སྨན་ཁབ་ རབས་ དགོས། 

{༣} དབིན་ཟླ་ལྔ་པོའི་ ཡང་ནེ་ {may} ཆ ེས་༡/༠༥/༢༠༢༡ ལས་ གུང་ལོ་ ༤༥ ལས་ ཡན་ཆ ད་ཀི་ ཀོ་བིཊ་༡༩ སྨན་ཁབ་ 
རབས་རབས་པོའི་ (certificate) ཤོས་གོ་ གཞུང་གི་ ལེ་ལག་དང་ མི་སེར་ཅ ུ༹འི་  འགྲུས་ རབས་པོའི་ 
ཡུལ་ ས་གནས་ཅ ུ༹་ན་ སོན་ དགོས་པོ་ གེལ་ཆེན་ ཡོད། 

 
༩༽  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་སོན་ཅ ུ༹་ བོད་སོད་ བ ས་བོ་ གནང་ དགོས། 
༡༠༽      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་སོན་གི་ ནད་རིམ་ ས་ཆ མས་ Annexure-I   དབེར་ཕི༹ ད་སི་ 
མངའ་སེ་  གོང་ན་ ཁིམས་བཅད་ ལག་ལེན་ བ ས་ཤད་ ཨིན། 
 
༡༡ ༽    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་སོན་ ཡང་ནེ་ 
བཀའ་རྒྱ་ལོ་ སྣང་མེད་ བ ས་ནེ་ རྒྱལ་ཁབ་ ལམ་སོན་ 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་བསོན་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 

Annexure-II          ཀོ་བཊི་-༡༩  བལྟ་རགོས་ཀ་ི རྒྱལ་ཁབ་ ལམ་སནོ་ཅ ུ༹ས། 
༡༽    ཁ་ན་ ཁ་རསེཿ   མི་ཅ ུ༹་ ཡུལ་ག་ན་ འརྒྱུ་རུང, འགྲུས་རབས་རུང, སོད་རུང་ ཨིན་ཅིག་མན་ཅིག་ ཁ་ན་ ཁ་རེ་ རབས་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་སོང་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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