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བམ་པོ་ ༢༥ ཨང་ ༡༦

དབིན་ཟླ་ བཞི་པོའི་ ཆེས་ ༢༧

Postal Regd. No.WB/SKM/01/2020-21

གཟའ་ མིག་དམར་

ཤོག་ལེབ་ ༡

གཅ་ོ སི་ བོན་པོ་ཀི་ ཆངོ ་འདུ་ པན་ཅཊ་ གསར་པོ་ ཅ་ུ༹ མཉམ་པོ་ ཆགོ ས་འདུ་་་་་་

སྒང་ཏོག་ དབིན་ཟླ་ བཞི་པོའ་ི ཆེས་ ༢༦ཿ
རྒྱལ་ས་ སྒང་ཏོག་གི་ ས་མན་ བོ་ཧན་ན་ སོང་མཁན་ ཆེས་
༢༦ ཉིན་ཆེ་ གཅོ་སི་ བོན་པོ་ཀི་ ད་རེས་ རང་ རྒྱལ་ཁ་
ཐོན་མཁན་ ཆང་འདུ་ པན་ཅཊ་ ཐུགས་མི་ཅུ༹་ མཉམ་པོ་
མཇལ་བོ་ ཨིན། ཁོང་ཀི་ ད་ལྟའི་ གནས་སྟངས་ཀི་ བས་སྟི་
ཐམས་ཅད་ལོ་ ང་ བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ གནང་ མ་ཆུ༹གས།
ཁོང་གི་ གསུང་བོ་སྦད། ད་རེས་ རང་ མོང་པོའི་ ཆོང་འདུ་
པན་ཅཊ་ འོས་ཤོས་ན་ གཞུང་གི་ ཐམས་ཅད་ཀི་ གོ་སྐབས་
ཐོབ་པོའི་ དོན་ལོ་ སྒེར་གི་ འོས་ཤོས་ བས་བོ་ ཨིན།
ངས་ཅར་ལས་ དགའ་ཆུ༹ལ་ ཡོད་ ཁོང་ཅུ༹་ རང་གི་ དབང་དང་
བརོན་འགྲུས་ བས་སྟི་ རྒྱལ་ཁ་ ཐོན་བོ་ ཨིན། ད་ལྟའི་
མངའ་སེ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ ཕི་ལོག་ལོ་ ཐོན་བཞིན་ ཡོད་པོའི་
ཀོ་བིཊ་༡༩ གནས་སྟངས་ལོ་ བདའ་ སྟོན་བཞེས་ ཁོང་གི་
གསུང་བོ་ སྦད། ང་ཅག་ སོན་ལོ་རང་ དྲག་སིགས་
བས་དགོས་པོ་ དང་ གེལ་ཆེ་དྲགས་ ཆ་ཀ་དང་ སྨན་ཅུ༹་
ཐམས་ཅད་ སྲུང་དགོས་པོ་ གེལ་ཆེན་ ཡོད། ང་ཅག་གི་
རླུང་ཁམས་ཡང་ནེ་ oxygen plant ཡང་ཨེས་ཊི་ཨེན་ཨེམ་
སྨན་ཁང་ན་ དྲགས་སིགས་ བཟོ་བཞག་ ཡོད་པོ་དང་ འདི་ལོ་
དབིན་ཟླ་ བཞི་པོའི་ ཆེས་དང་པོ, གཉིས་པོ་ལས་ ལག་ལེན་
འགོ་བཅུ༹གས་ཤད་ ཨིན། མངའ་སེ་ གཞུང་གི་ མངའ་སེ་
ཕི༹་ལོག་ལོ་ ཡོད་མཁན་ མི་སེར་ཅུ༹་ལོ་ ཡང་ རོགས་རམ་
བས་དོ་ ཨིན། གཅོ་སི་ བོན་པོ་ཀི་ ཆོང་འདུ་ པན་ཅཊ་ཅུ༹་ཀི་
གཞུང་ མཉམ་པོ་ གཅིག་ཐུན་ བས་སྟི་ གཡོག་ཅུ༹་ རྐྱབས་པོ་

དགོས་པོ་ གསུང་བོ་ ཨིན། ཁོང་གི་ ད་འོང་མཁན་ གོས་ཆོགས་
དངུལ་ ཆོགས་འདུ་ བགོ་ཁྲམ་ བས་བོའི་ དོན་ལོ་ ཆོང་འདུ་
པན་ཅཊ་ ཐམས་ཅད་ལོ་ རང་རང་སོ་སོའི་ ས་གནས་ཅུ༹འི་
གེལ་ཆེན་ འཆར་གཞི་དང་ གཡོག་ཅུ༹འི་ ཞུ་བ ཡོད་ནེ་ ཞུ་བ་
ཕུལ་བོ་ གནང་སེ་ གསུང་བོ་ ཨིན། འཇལ་བོའི་ སྐབས་ན་
ཆོང་འདུ་ པན་ཅཊ་ཅུ༹་ཀི་ཡང་ རང་རང་ སོ་སོའི་
ས་གནས་ཅུ༹འི་ མཐུང་བོའི་ཆུ, ཆུ་ཡུར་དང་ Traffic
ཐབས་ལམ་ འདེམ་ ཞུ་བོ་ ཕུལ་བོ་ ཨིན། གཅོ་སི་ བོན་པོ་ཀི་
གཞུང་གི་ གཡོག་ཅུ༹འི་ ལག་ལེན་ ཀོ་སྐབས་ཅུ༹་ སྒོམ་སྒོམ་
བསེལ་ཤད་དང་ online ལས་ ཡང་ གཞུང་གི་ ཀོ་སྐབས་ཅུ༹་
ལག་ལེན་ བས་ཤད་ཀི་ གསུང་བོ་ ཨིན།
ནང་སིད་ ལེ་ལག་ལས་ ཁྱབ་སགས་ དོན་བཞིན་ གཞུང་གི་
ལེ་ལག་ ཐམས་ཅད་ ཆསེ ་༢༨ ལས་ ༣༠ ཟང་
མིན་འཇམོ ས་་་་་ འབྲས་ལོངས་ གཞུང་གི་ ནང་སིད་
ལེ་ལག་ལས་
ཁྱབ་སགས་
བཀའ་རྒྱ་
ཨངཿ༡༠/ནང་སིད/༢༠༢༡ ཆེས་༢༢/༤/༢༠༢༡, ཁ་སོད་
ལམ་སྟོན་ གསར་པོ་ དོན་བཞིན་ ད་ལྟའི་ ནད་རིམ་ ལོ་ གཞི་
བཞག་སྟི་ ད་རིང་ ཆེས་ ༢༧/༠༤/༢༠༢༡ ཨངཿ༡༤/༤
/༢༠༢༡་ དོན་བཞིན་ གཞུང་གི་ ལེ་ལག་ ཐམས་ཅད་ ཆེས་༢༧
ལས་ ༣༠ ཉིན་ཟང་ མིན་འཇོམས་མཁན་ ཨིན། ཉིན འདིའི་ཆེ་
ལེ་ལག་ཅུ༹་ན་ (sanitizing) བས་ཤད་ ཨིན། དེ་ཟང་ འཕོད་
བསྟོན, པུ་ལིས་དང་ Fire Service ཅུ༹་ གེལ་ཆེན་ ཐོན་
བོའི་ ལེ་ལག་ འདི་ཅུ༹་ ་འཇོ༹མས་ཤད་ཨིན།
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འབྲས་ལོངས་གཞུང།
ནང་སིད་ ལེ་ལག།
བཀྲ་ཤིས་ གིང་ བཀའ་ཤ་ ཁང།
སྒང་ཏོག།
ཨངཿ ༡༠/ནང་སིད/༢༠༢༡

ཆེསཿ ༢༢/༠༤ /༢༠༢༡
བཀའ་རྒྱ།
ཞུ་དོནཿ ཀོ་བིཊ-༡༩ (containment) གཟིགས་རོགས་ དོན་ལོ་ ཐབས་ལམ།

ད་ལྟའི་ གནས་སྐབས་ལོ་ གཟིགས་སྟི་ གཞུང་གི་ རྐྱེན་ངན་ བར་ཆད་ བལྟ་རོགས་ བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༥ ཀི་སེ་ཆན་
༢༢༼༢༽༼ཨེཅ༽ དོན་བཞིན་ བོད་སོད་ བས་བཞེས་ ཁྱད་ལེན་ བས་སྟི་ གཅོ་འཇི༹ན, མངའ་སེ་ ལེས་རིམ་ཆོགས་པོ་ ངོས་ལས་
ལམ་སྟོན་ གསར་པོའི་ (Annexure I) ཆེས་ ༢༦/ ༠༤/ ༢༠༢༡ ལས་ མངའ་སེ་་ འབྲས་ལོངས་ན་ ཁྲིམས་ ཆ་དྲགས་ ནང་ལས་
ལག་ལེན་ བས་ཤད་ ཨིན།
རྒྱ་གར་ གཞུང་གི་ རྒྱལ་ཁབ་ ཀོ་བིཊ་ ༡༩ ལམ་སྟོན་ གསར་པོ་ བལྟ་རོགས་ ཁྱབ་སགས (Annexure-II) ལོ་ མོ་འཐུས་སྟི་
ཁྲིམས་ ཆ་དྲགས་ ལག་ལེན་ བས་ཤད་ ཨིན།
ཨེས་སི་ གོབ་ཊ། (ཨའི་ཨ་ཨེས)
སི་ཁྱབ་ དྲུང་ཡིག།
འབྲས་ལོངས་ གཞུང།

(File No.Home/Confdl/119/2021

ལམ་སྟོན་ གསར་པོ་ འདི་ ཆསེ ་ ༢༦/ ༠༤/ ༢༠༢༡ ལས་ རང་སོ་ བཀའ་རྒྱ་ ཁྱབ་སགས་ མ་ཐོན་ ཟང།
༡༽ གཞུང་གི་ ལེ་ལགཿ
{༡} གཞུང་གི་ ལེ་ལག་ཅུ༹་ བདུན་ཕག་གི་ གཟའ་ སེན་པོ་དང་ ཉིམ་ ཉིན་ཆེ་ མིན་འཇོམས་ མཁན་ཨིན།
{༢}
མངའ་སེ་ གཞུང་གི་ ལེ་ལག་ཅུ༹་ན་ གཞུང་ཞབས་བོ་ཅུ༹་ རྒྱ་ཆ་ ༥༠% བཅུག་ཀོ་ འཇོ༹མས་ཤད་ ཨིན། ལེ་ལག་གི་
འགོ་དབེ་ཅུ༹་ཀི་ རིམ་པོ་བཞིན་ གཞུང་ཞབས་བོ་ཅུ༹འི་ གཡོག་ འགན་ཅུ༹་ སིགས་ དགོས། འགོ་དབེ་ སྦོམ་ཅུ༹་ ཐམས་ཅད་ ལེ་ལག་ན་
ཉིན་ལྟར་ བོན་ དགོས།
{༣} གཞུང་གི་ སོབ་གྲྭ་ ཐམས་ཅད་ དབིན་ཟླ་ བཞི་པོའི་ ཡང་ནེ་ (may) ཆེས་ ༣༡ ཟང་ ཁ་མེད་ཕི༹།
༢༽ ཆངོ ་ཁང་ཅུ༹ཿ
{༡} ཆོང་ཁང་ ཐམས་ཅད་ ཨ་ཏང་ འདེམ་ གཟའ་ སེན་པོ་དང་ ཉིམ་ ཉིན་ཆེ་ ཁ་མེད་ ཕེ༹་མཁན་ སྦད། འདི་ན་ སྨན་ ཆོང་ཁང,
སོ་ཆོད, ཟས་གོས་དང་ གེལ་ཆེན་ ཆང་ཁང་ཅུ༹་ཁ་ ཕེད་ ཤད་ ཨིན།
{༢} རོ༹ང་ཁག་ འཇིན་སོངས་ཀིས་ ཆང་ཁང་ཅུ༹་ན་ ཁ་ན་ ཁ་རེས་ རྐྱབས་ ཡོད་མེད, གཅང་དྲགས་ ཡོད་མེད་དང་ སི་ཆོགས་
གངས་རིང་ སོད་ ཡོད་མེད་ དོན་ལོ་ ཁྲིམས་ ཆ་དྲགས་ ནང་ལས་ ལེ་ལག་ བས་ དགོས།
༣༽ འགྲུས་འཁོར་ཅ་ུ༹ ཕི་རུ་ འགྲུས་ རྐྱབས་ཤད།
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{༡} འགྲུས་འཁོར་ཅུ༹་ ཕི་རུ་ ཆུ་ཆོད་ ༡༠.༣༠ ལས་ དྲོ་པོའི་ ཆུ་ཆོད་ ༦ ཟང་ འགྲུས་ རྐྱབས་ མེད་ ཐོབ། འདི་ན་ གེལ་ཆེན་
ཐོན་མཁན་ བཅུག་ཀོ ལོ་ དགོས་ཡོངས་ བིན་ཤད་ ཨིན། རོང་ཁག་ པུ་ལིས་ཀི་ ཁྲིམས་ ཆ་དྲགས་ ལག་ལེན་ བས་ཤད་ ཨིན།
{༢} ཟས་གོས་ འབག་མཁན, LCVs དང་ གེལ་ཆེན་ གཡོག་ན་ ཡོད་ མཁན་ འགྲུས་འཁོར་ཅུ༹་ལོ་ དགག་ཆ་ མེད་མཁན་ སྦད།
༤༽ མངའ་སེ་ན་ འཇུལ་མཁན་ འགྲུས་པོ་ཅ་ུ༹ དང་ མི་ཅ།ུ༹
{༡༽ ད་ལྟ་ མངའ་སེ་ ཕི་ལོག་ལས་ འོང་མཁན་ འགྲུས་པོ་ཅུ༹་ལོ་ ཟ་ཁང་, འགྲུས་པོ་ agents, དང་
home stay
བདག་ཀོ་ཅུ༹་ཀི་ དུས་ཆོད་ དཀར་མོ་ ༧༢ ནང་ཤ་ འགྲུས་པོ་ཅུ༹འི་ negative RT PCR བས་བས་བོ་ report ཡོད་ཀོ་པོ་ གེལ་ཆེན་
ཡོད།
{༢} མངའ་སེ་ ཕི༹་ལོག་ལས་ འོང་མཁན་ འགྲུས་པོ་ཅུ༹་ཀི་ negative RT PCR report དཀར་མོ་༧༢ ལས་ ལག་ཆ་ནེ་
རམ་ཕོ་དང་ མོན་གི་ལོ་ འཕོད་བསྟོན་དང་ གཟའ་ཆང་ བདེ་ལྡན་ ལེ་ལག་གི་ གོ་སིགས་ རྐྱབས་ ཡོད་པོའི་ ས་གནས་ན་ Rapid
Antigen test བས་ དགོས་ཤད་ ཨིན།
{༣} ལམ་སྟོན་ གསར་པོའི་ SI (I) དང་(II) ན་ འགྲུས་པོ་ ལེ་ལག་གི་ རོ༹ང་ཁག་ འཇིན་སོངས་ མཉམ་པོ་ ཐུན་ལམ་ བཞག་
དགོས་པོའི་ ཁྱད་ལེན་ ཡོད་པོ་ཨིན།
{༤} འགྲུས་པོ་ བཅུག་ཀོ་ མ་ཡིན་པ་ མངའ་སེ་ ཕི༹་ལོག་ལས་ ལོག་ བོན་མཁན་ མི་སེར་ཅུ༹་ཀི་ ཉིན་ ༡༠ (quarantine) ཡང་ནེ་
ཟུར་སྟི་ བཞུགས་ དགོས་པོ་ གེལ་ཆེན་ ཡོད། གེལ་སིད་ (home quarantine) སོད་པོའི་ ས་གནས་ མེད་ནེ་ གཞུང་གི་ (paid
quarantine) ན་ ཡང་སོད་ ཆུ༹གས་ ཤད་ ཨིན།
{༥} ཀོ་བིཊ་ ན་ཆ་ཡང་ནེ་ (positive) ཡོད་མཁན་ ནད་པོ་ཅུ༹འི་ དོན་ལོ་ (home quarantine) བས་ས་ སོད་པོའི་ ས་གནས་
མེད་ནེ་ གཞུང་གི་ (paid quarantine) ཡང་ བཟོ་བཞག་ ཡོད།
{༦} མི་ཅུ༹་ གེལ་ བཞི་པོ་ ཡར་སྟེ་ ཆུ༹ད་མཁན་ཅུ༹་ཀི་ (home quarantine) བས་ མེད་ དགོས། གེལ་སིད་ ཁོང་ཅུ༹་ མངའ་སེ་ ནང་ཤ་
འཇུ༹ལ་བོའི་ སྒང་) དུས་ཆོད་ དཀར་མོ་ ༧༢ ཟང་དི་ བས་བས་བོའི་ (RT PCR Report) སྟོན་ དགོས་ ཤད་ ཨིན།
{༧} ཀོ་བིཊ་༡༩ བལྟ་རོགས་ ཆོགས་པོ་ཀིས་ མངའ་སེ་ ཕི་ལོག་ལས་ ལོག་ འོང་མཁན་ འགྲུས་པོ་ཅུ༹འི་ Home quarantine དོན་ལོ་
སོ་སོད་ བས་ ཤད་ ཨིན།༥༽ སི་ཆགོ ས་ན་ མི་ཆགོ ས འཇོ༹མས་ཤད།
{༡} ཆོགས་འཇོ༹མས་ གན་རང་ ཨིན་རུང་ གཉེན་ རེན་འབྲེལ་དང་ སྐུ་བུར་ སྟོན་ཤད་ འདེམ་ ཆོགས་འཇོ༹མས་ཅུ༹་ན་ མི་ལག་
གངས་ཉུང་ རྒྱ་ཆ་ ༥༠ % ལས་ འཇོ༹མས་ མེད་ ཐོབ། ཆོགས་འཇོ༹མས་ བས་བོའི་ དོན་ལོ་ རོང་ཁག་ རོང་དཔོན་ ཅར་ལས་
གནང་བ་ ལེན་ དགོས་ཤད་ ཨིན། སང་བ་ ལེན་བོའི་ ཤོག་གོ་ འདྲ་བཤོས་ཅིག་ ཐག་ཉི་ཀི་ གཅན་ཁང་(thana) དང་ (BDO) ལོ་
བིན་དགོས། ཁོང་ཅུ༹་ཀི་ ཀོ་བིཊ་༡༩ སིགས་ཁྲིམས་ དོན་བཞིན་ ལག་ལེན་ བས་ ཡོད་མེད་ དཔྱད་ཞིབ་ བས་བས་ འོང་ཤད་ ཨིན།
{༢} རོ༹ང་དཔོན་གི་ (Sl.No. ཡང་ནེ་ ཨངཿ ༡ ལས་ ཡར་སྟེ་ ཆུ༹ད་ མཁན་ན་ ཆོགས་འཇོ༹མས་ བས་མེད་ཐོབ་པོའི་ ལབ་ དགོས་
ཤད་ ཨིན།
༦༽ ན་ཆ་ དང་ ཉེན་ཁ་ ཡོད་པོའ་ི ས་གནས།
{༡} ཉེན་ཁ་ ཡོད་པོའི་ ས་གནས་ ཡུལ་ཅུ༹་ལོ་ རོ༹ང་ཁག་ འགོ་དབེ་ བརྒྱུད་སྟི་ འཕོད་བསྟོན་དང་ གཟའ་ཆང་ བདེ་ལྡན་
བོན་ཆགས་ཁང་ དོན་བཞིན ས་ཆ་ སོ་སོད་ བས་དགོས། ཉེན་ཁ་དང་ ན་ཆ་ ཐོན་ཐོན་བོའི་ ས་གནས་ ཡུལ་ཅུ༹་ལོ་ རོ༹ང་དཔོན་གི་
སོ་སོད་ བས་དགོས། འདི་ལས་ འཕོད་བསྟོན་དང་ གཟའ་ཆང་ བདེ་ལྡན་ བོན་ཆོགས་ཁང་ན་ ཉིན་ལྟར་ འབྲེལ་བ་ བས་ དགོས།
{༢} ཉེན་ཁ་དང་ ན་ཆ་ ཐོན་ཐོན་བོའི་ ས་གནས་ ཡུལ་ཅུ༹་ལོ་ སོ་སོད་ བས་སྟི་ ལམ་སོང་ འཕོད་བསྟོན་ དང་གཟའ་ཆང་ བདེ་ལྡན་
བོན་ཆོགས་ཁང་གི་ གནང་བོའི་ ཐབས་ཤེས་ཅུ༹་ ལག་ལེན་ བས་ དགོས།
{ཀ} ཉེན་ཁ་ཡོད་པོའི་ ས་གནས་ ཡུལ་ཅུ༹་ན་ གེལ་ཆེ་དྲགས་ བས་ དགོས་པོའི་ གཡོག་ བཅུག་ཀོ་ སང་བ་ བིན་དགོས།
{ཁ} གེལ་ཆེ་དྲགས་ སྨན་གཡོག་དང་ གེལ་ཆེན་ ཟས་གོས་ བསེལ་མཁན་ མན་བོ་ གཞན་ མི་དམངས་ཅུ༹་ལོ་ ན་ཆ་ ཀོ་བིཊ་ ཐོན་
ཡོད་པོའི་ ས་གནས་ཡུལ་ ཅུ༹་ན་ འགྱུ་ མེད་ ཐོབ།
{ང} ཀོ་བིཊ་ ཐབས་ལམ་ བལྟ་རོགས་ ཆོགས་པོ་ཀི་ ཁྱིམ་ཁྱིམ་ན་ འགྱུ་སྟི་ ཐབས་ཤེས་ཅུ༹་ སྟོན་ཤད་ ཨིན།
{ཅ} ཀོ་བིཊ་ ནད་རིམ་ ཁྲིམས་ལུགས་ དོན་བཞིན་ དཔྱད་ཞིབ་ བས་ ཤད་ ཨིན། ན་ཆ་ ཐོན་བོའི་ མི་ཅུ༹་ མཉམ་པོ་ འབྲེལ་བ ཡོད་པོའི་
མི་ཅུ༹འི་ མིང་ཐོག་དང་ འབྲེལ་བ་ བཞགས་ ཤད་ སོ་སོད, quarantine དང་ ཉིན་ བཅུ་བཞི་ཟང་ རགས་མཆན་ཐོན་ ཡོད་ མེད་
དོན་ལོ་ བཞགས་ཤད་ མཉམ་པོ་ དཀར་མོ་ ༧༢ ཟང་ {རྒྱ་ཆ་༨༠% མི་མཉམ་པོ་ འབྲེལ་བ་བས་བོའི་ དཔྱད་ཞིབ་ བས་ཤད་ ཨིན}

VOL.25

ISSUE NO.16

BHUTIA EDITION

TUESDAY

27TH APRIL 2021

PAGE- 4

{ཆ} ན་ཆ་ ཡོད་པོའི་ ས་གནས་ ཡུལ་ཅུ༹འི་ ཐབས་ལམ་དང་ སོ་སོད་ བས་ཤད་ གཡོག་ཅུ༹་ རོ༹ང་ཁག་ འགོ་དབེ, པུ་ལིས་ཅུ༹་དང་
ཆོང་འདུ་གཞུང་ཞབས་བོ་ཅུ༹་ ཨིན།
༧༽ སྨན་ཁབ།།
{༡} རྒྱ་གར་ གཞུང་གི་ འཕོད་སྟོན་དང་ གཟའ་ཆང་ བདེ་ལྡན་ ལེ་ལག་ དོན་བཞིན་ གུང་ལོ་ ༡༨ ལས་ ཡན་ཆད་ མི་སེར་
ཐམས་ཅད་ཀི་ ཀོ་བིཊ་ རིམ་པོ་ བཞིན་ སྨན་ཁབ་ རྐྱབས་་ དགོས།
{༢} གཞུང་གི་ གཞུང་ཞབས་བོ་ཅུ༹་ དང་ སོབ་དཔོན་ ཐམས་ཅད་ གུང་ལོ་ ༤༥ ལས་ ཡན་ཆད་ཀི་ དབིན་ཟླ་ ལྔ་པོའི་ ཆེས་༡
སོན་ལས་ ཀོ་བིཊ་ ༡༩ སྨན་ཁབ་ རྐྱབས་ དགོས།
{༣} དབིན་ཟླ་ལྔ་པོའི་ ཡང་ནེ་ {may} ཆེས་༡/༠༥/༢༠༢༡ ལས་ གུང་ལོ་ ༤༥ ལས་ ཡན་ཆད་ཀི་ ཀོ་བིཊ་༡༩ སྨན་ཁབ་
རྐྱབས་རྐྱབས་པོའི་ (certificate) ཤོས་གོ་ གཞུང་གི་ ལེ་ལག་དང་ མི་སེར་ཅུ༹འི་ འགྲུས་ རྐྱབས་པོའི་
ཡུལ་ ས་གནས་ཅུ༹་ན་ སྟོན་ དགོས་པོ་ གེལ་ཆེན་ ཡོད།
༨༽ རྐྱེན་ཆེ་དྲགས་ ཡོད་པོའ་ི མི་ཅ་ུ༹ ལོ་ སྲུང་རྐྱབས་ བས་ཤད།
{༡} གུང་ལོ་ ༦༥ ལས་ ཡན་ཆད, ན་ཆ་ ཡོད་ མཁན, ཨམ་ བུ་ཆེམ་ ཨོ་ཉེ་ སིས་ཤད་ ཡོད་དང་ ཨོ་ཉེ་ ཆུང་ཆུང་ ལོ་༡༠ ལས་
འོན་ཆད་ཅུ༹་ལོ་ ཁྱིམ་ ནང་ཤ་ རང་ སོད་པོ་ གནང། གེལ་སིད་ སྨན་བཅོས་ དོན་ལོ་ གེལ་ཆེན་ཅུ༹་ ཐོན་བས་ བཅད་ནེ་ བཅུག་ཀོ་
རྒྱལ་ཁབ་ ལམ་སྟོན་ཅུ༹་ བོད་སོད་ བས་བོ་ གནང་ དགོས།
༩༽ ཀོ་བིཊ-༡༩ ཐབས་ཤེས།
ཀ༽ རོ༹ང་ཁག་ གཞུང་ཞབས་ མགོ་རེ་ཅུ༹་ཀིས་ ཀོ་བིཊ་ ནད་རིམ་ཐོན་བོའི་ ཡུལ, མིའི་ཁ་ན་ ཁ་རེ་རྐྱབས་ཡོད་མེད་དང་ སི་ཆོགས་
གངས་རིང་ སོད་ ཡོད་མེད་ གཟིགས་རོགས་ གནང་སི་ ཁྲིམས་ ཆ་དྲགས་ བཏངཤད་ ཨིན།
ཁ༽ ཀོ་བིཊ་ ནད་རིམ་ བལྟ་རོགས་ གནང་མཁན་ རྒྱལ་ཁབ་ ལམ་སྟོན་གི་ ནད་རིམ་ ས་ཆམས་Annexure-I དབེར་ཕི༹ད་སྟི་
མངའ་སེ་ གོང་ན་ ཁྲིམས་ལོ་ ལག་ལེན་ བས་ཤད་ ཨིན།
༨༽ཁྲིམས་ཀི་ཆད་པོ།
མི་ཀ་ ཨིན་རུང་ གེལ་སིད་ ནད་རིམ་ སྐབས་ན་ གཞུང་གི་ དགག་ཆ་ བས་ཡོད་པོའི་ དུས་ཆོད་ན་ གཞུང་གི་ ལམ་སྟོན་ཡང་ནེ་
བཀའ་རྒྱ་ལོ་ སང་མེད་ བས་ནེ་ རྒྱལ་ཁབ་ ལམ་སྟོན་ ཀོ་བིཊ-༡༩ བལྟ་རོགས་ གནང་མཁན་གི་ སེ་ཆན་༥༡ ལས་ ༦༠ རྐྱེད་ངན་
བལྟ་རགས་ བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༥, ཨོ་འདི་ མཉམ་པོ་ ཁྲིམས་བཅའ་ སེ་ཆན་༡༨༨ (IPC)དང་ འབྲས་ལོངས་ མི་དམངས་
འཕོད་བསྟོན་ དང་ ཟོན་སོར་༼ཀོ་བིཊ༽༢༠༢༠ ཁྲིམས་ཀི་ ཆད་པོ་ བཏང་ཤད་ཨིན།
༩༽ ཀོ་བིཊ་-༡༩ བལྟ་རོགས་ཀི་ རྒྱལ་ཁབ་ ལམ་སྟོན་ཅསུ༹ ་་་་་་་་
༡༽ ཁ་ན་ ཁ་རེསཿ མི་ཅུ༹་ ཡུལ་ག་ན་ འརྒྱུ་རུང, འགྲུས་རྐྱབས་རུང, སོད་རུང་ ཨིན་ཅིག་མན་ཅིག་ ཁ་ན་ ཁ་རེ་ རྐྱབས་དགོས།
༢༽ སི་ཆགོ ས་ རྒྱང་ཐགཿ མི་ཆོགས་ ཡོད་ས་ཡང་ནེ་ སི་ཆོགས, ཆང་ཁང་ཅུ༹་ན་ མི་གངས་ དྲུག་ལས་ ལག་ཀོ་ ཐག་རིང་ རྒྱང་ཐག་
སོད་པོ་ གནང་ དགོས།
༣༽ མཆིལ་མཿ མི་ཆོགས, སི་ཆོགས, ལེ་ལག་དང་ ཆང་ཁང་ ཡང་ནེ་ ཡུལ་ས་སྟོང་ཅུ༹་ན་ ཁ་ལས་ མཆིལ་མ་བཏོར་ མེད་ ཐོབ།
གེལ་སིད་ འདེམ་ སོད་ལམ་ཅུ༹་ མཐོང་པར་ བཅད་ནེ་ ཁྲིམས་ཀི་ ཆད་པོ་ ཕོག་ ཤད་ ཨིན།
༤༽དཔྱད་ཞིབ་དང་ གཅང་དྲགསཿ ཡུལཿ ག་ན་ཨིན་རུང་ མ་སྒོ་ལས་ འཇུལ་བོའི་ སོན་ལས་ ལག་ཀོ་ ཁྱུས་ཤད, scanningདང་
sanitizer བས་དགོས།
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