ལས་ཀའི་འཕ ྲོད་བས ྟེན་དང་བདྟེ་འཇགས། – གཙང་བཟྲོ་བ ྟེད་
པ།
ཏྲོག་དབ ིབས་རིམས་ནད་ -༡༩ ཕྲོག་པའི་མི་ཞིག་གིས་ག ྲོ་འམ་ཧབ་ས

ིད་ར

ག་

སྐབས་དྟེའི་དབུགས་འབ ིན་ར ུབ་ཀ ིས་འདྲོན་ས ྟེལ་བ ས་པའི་ཐིགས་པ་བར ུད་
ནས་ཏྲོག་དབ ིབས་རིམས་ནད་ཁ བ་གདལ་འག ྲོ་ཡི་ཡྲོད། གཉན་ས ིན་ཡྲོད་པའི་ཕ ི་
ངྲོས་སམ་ཅ་དངྲོས་ས ྟེང་རྟེག་པ་དང་དྟེ་ནས་སྲོ་སྲོའི་ཁ་དང་སྣ་འམ་མིག་ས ྟེང་
རྟེག་པའི་ས ྲོ་ནས་མི་དྟེར་གཉན་ས ིན་འགྲོས་ཀ ི་ཡྲོད།
ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་དག་ངྟེས་པར་དུ་ཉུང་མཐར་ཉིན་རྟེར་གཙང་བཟྲོ་བ ྟེད་དགྲོས།
འདག་རྫས་དང་ཆུས་གཙང་བཟྲོ་བ ྟེད་པ་ཡིས་འག ིག་གི་ཡྲོད།
ཁ ྟེད་ཀ ིས་གཤམ་དག་བ ྟེད་དགྲོས།:
▪

▪
▪

ཕ ི་ངྲོས་དག་གི་ས ྟེང་རྟེག་ར ུ་ཉུང་དུ་གཏྲོང་། ཚྲོང་ཡུལ་དག་ལ་ད ན་
སྐུལ་བ ྟེད་ཆྟེད་མཚྲོན་ར གས་དག་ས ར་ཏྟེ་ཁ ྟེད་ཀ ི་ལས་མི་དག་ལ་རམ་
འདྟེགས་བ །
ལས་མི་དག་གི་ཆྟེད་རྟེག་ཐུག་གནས་ཡུལ་ཉུང་དུ་གཏྲོང་།
གལ་ཏྟེ་ཐུབ་ཚྟེ། ནང་འཇུག་དང་ཕ ིར་ཐྲོན་ས་ཚིགས་སུ་ལག་པ་འཁ ུད་ས་འམ་
ལག་གཙང་བཟྲོ་རྫས་མཐུན་རྐ ྟེན་དག་མཁྲོ་ས ྲོད་བ །

གཙང་བཟྲོ་དང་གཉན་དུག་དག་སྟེལ་ཇི་ལ ར་བ ྟེད་དགྲོས་སམ།
ཕ ི་ངྲོས་ཞིག་གཉན་དུག་དག་སྟེལ་མ་བ ྟེད་གྲོང་། ཐྲོག་མ་ཕ ི་ངྲོས་དྟེ་གཙང་མ་
བཟྲོས་དགྲོས་པ་གལ་ཆྟེན་པྲོ་ཡིན། དྟེ་མ་གཏྲོགས་བཙྲོག་པ་དང་ད ྟེག་པ་ཡིས་ནད་
འབུ་གསྲོད་པའི་གཉན་དུག་དག་སྟེལ་ག ི་ནུས་པ་ཆུང་དུ་གཏྲོང་བ་ཡིན།
ཁ ྟེད་ཀ ིས་སྲོ་སྲོའི་ལས་མི་དག་ལ་འྲོས་བབས་གཙང་བཟྲོ་དང་དུག་སྟེལ་ཅ་དངྲོས།
དྟེ་བཞིན་ས ྟེར་ས ུང་ཡྲོ་ཆས་དག་མཁྲོ་ས ྲོད་བ ྟེད་པ་དང་། ཁྲོང་རྣམས་ལ་ཅ་
དངྲོས་དྟེ་དག་བྟེད་ས ྲོད་བ ྟེད་ཚུལ་ཐད་ས ྲོང་བརྡར་ས ྲོད་ཟིན་པ་ངྟེས་བར ན་
བ །
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གཙང་བཟྲོ་དང་གཉན་དུག་དག་སྟེལ་དབར་ཁ ད་པར་གང་ཡྲོད་དམ།
གཙང་བཟྲོ་ཞྟེས་པ་ནི་དག་རྫས་དང་ཆུའི་གཤྟེར་ཁུ་བྟེད་ས

ྲོད་བ ྟེད་དྟེ་ལུས་

པྲོས་ཕ ི་ངྲོས་ནས་ནད་འབུ་ (ཕ ་ས ིན་དང་གཉན་ས ིན་དག) དང་། བཙྲོག་པ་དང་
ད ྟེག་པ་དག་ཕ ིར་འདྲོན་བ ྟེད་པ་མཚྲོན་པ་ཡིན།
གཉན་དུག་དག་སྟེལ་ཞྟེས་པ་ནི་ཕ ི་ངྲོས་ས ྟེང་གི་ནད་འབུ་དག་གསྲོད་པར་རྫས་
ས ྲོར་བྟེད་ས ྲོད་བ ྟེད་པ་ཡིན། ས ིར་བཏང་གཉན་དུག་དག་སྟེལ་ནི་ཕ ི་ངྲོས་
ས ྟེང་གཉན་ས ིན་ག ི་འགྲོས་ནད་ཕྲོག་ཡྲོད་སྐབས་ཁྲོ་ན་བྟེད་ས ྲོད་བ ྟེད་པ་ཡིན།

ཕ ི་ངྲོས་གང་ཞིག་གཙང་བཟྲོ་དང་གཉན་དུག་དག་སྟེལ། དྟེ་བཞིན་
ཐྟེངས་ཇི་ཙམ་བ ྟེད་དགྲོས་སམ།
ཡང་ཡང་རྟེག་པའི་ཕ ི་ངྲོས་གང་ཡང་ར

ུན་དུ་གཙང་བཟྲོ་བ ྟེད་དགྲོས། དཔྟེར་ན།

ས ྲོའི་ལག་འཇུ་དང་མདུན་ལ ྲོག ཁ་པར། EFTPOS དང་གསང་ས

ྲོད་ལ ་བུའི་མཐུན་

རྐ ྟེན་དག
ཕ ི་ངྲོས་གང་ཞིག་ས ྟེང་བཙྲོག་པའམ་ཁ་ལུད་འཛགས་པ་མངྲོན་ག ུར་ཡྲོད་པ་དག་གང་
མག ྲོགས་གཙང་བཟྲོ་བ ྟེད་དགྲོས།
གལ་ཏྟེ་ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་སུ་ཏྲོག་དབ ིབས་རིམས་ནད་-༡༩ ཕྲོག་པའི་ནད་པའི་གནས་
ས ངས་གཏན་འཁྟེལ་ཟིན་པའམ་དྲོགས་གཞི་ཡྲོད་པ་བ ུང་བ་ཡིན་ན། གཉན་དུག་དག་
སྟེལ་བ ྟེད་དགྲོས་ངྟེས་ཡིན། གལ་ཏྟེ་ཁ ྟེད་ཀ ི་ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་སུ་འཛུལ་མཁན་
ཉིན་རྟེར་མི་མང་པྲོ་ཡྲོད་ན། ཁ ྟེད་ཀ ི་ཀ ང་འཆར་ཅན་གཉན་དུག་དག་སྟེལ་བ ྟེད་
དགྲོས་པའི་འྲོས་ས ྲོར་བ ྟེད་ཀ ི་ཡྲོད།

གལ་ཏྟེ་ངའི་ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་སུ་ཏྲོག་དབ ིབས་རིམས་ནད་-༡༩ ཡྲོད་
པའི་གནས་ས ངས་བ ུང་ན་གང་བ ྟེད་དགྲོས་སམ།
གལ་ཏྟེ་ཁ ྟེད་ཀ ི་ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་སུ་ཏྲོག་དབ ིབས་རིམས་ནད་-༡༩ ཡྲོད་པའི་
གནས་ས ངས་བ ུང་ན། ཁ ྟེད་ཀ ི་མངའ་སྡྟེ་འམ་ས་ཁུལ་འཕ ྲོད་བས ྟེན་འཛིན་
སྐ ྲོང་གིས་ཁ ྟེད་ལ་གང་བ ྟེད་དགྲོས་སྐྲོར་བར ྲོད་པ་ཡིན།དྟེ་དག་གི་བཀྲོད་ཁ བ་
དག་ར ྟེས་འབ ང་བ །
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མི་རྣམས་ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་སུ་ཕ ིར་ལྲོག་མ་བ ྟེད་གྲོང་ཁ ྟེད་ཀ ི་ལས་ཀའི་ས་
ཚིགས་དྟེ་གཙང་བཟྲོ་དང་དུག་སྟེལ་དཔ ིས་ཕ ིན་བ ྟེད་དགྲོས།

ལས་མིའི་ས ྟེར་ག ི་ཅ་དངྲོས་དག་གང་བ ྟེད་དགྲོས་སམ།
ཁ ྟེད་ཀ ིས་སྲོ་སྲོའི་ལས་མི་དག་ལ་ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་ནང་བྟེད་ས ྲོད་བ ས་པའི་
མིག་ཤྟེལ་དང་ཁ་པར་ལ ་བུའི་ས ྟེར་ག ི་ཅ་དངྲོས་དག་ར ག་ཏུ་དུག་སྟེལ་འབ ིད་
ཆས་བྟེད་ས ྲོད་བ ྟེད་དྟེ་གཙང་བཟྲོ་བ ྟེད་དགྲོས་པ་བར ྲོད་དགྲོས།

གལ་ཏྟེ་གཉན་དུག་དག་སྟེལ་ཆ་ཚང་བཙྲོང་ཟིན་པ་ཡིན་ན། ངས་རང་ཉིད་
ཀ ིས་དུག་སྟེལ་བཟྲོ་ཆྲོག་གམ།
ཚྲོང་ཁང་ནས་ཉྲོས་པའི་གཉན་དུག་དག་སྟེལ་དག་གིས་གཞུང་གི་ཚད་གཞི་དག་ལྡན་
ག ི་ཡྲོད། དྟེ་འད ་སྲོང་ཙང་དྟེ་དག་གིས་ནུས་པ་འདྲོན་པ་ཁ ྟེད་ཀ ི་ཤྟེས་ཀ ི་
ཡྲོད། གང་ལ ར་ཡང་། ཁ ྟེད་ཀ ིས་དཀའ་ཚྲོས་ཕ ྟེ་མ་དང་ཆུ་བྟེད་ས ྲོད་བ ྟེད་དྟེ་
གཉན་དུག་དག་སྟེལ་ག ི་གཤྟེར་ཁུ་ཞིག་བཟྲོ་ས ྲོར་བ ྟེད་ཆྲོག རྫས་ས ྲོར་དག་
ཉྟེན་ཚབས་ཆྟེན་ཅན་ཡིན་པས་ཁ ྟེད་ཀ ིས་དྟེ་དག་གཟབ་ནན་ངང་ས ངས་འཛིན་བ ྟེད་
པའི་ངྟེས་བར ན་བ །

ངའི་ལས་མི་ཚྲོས་གཙང་བཟྲོ་བ ྟེད་པར་གང་ག ྲོན་དགྲོས་སམ།
གནས་ས ངས་མང་ཆྟེ་བའི་ནང་། ཁ ྟེད་ཀ ི་ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་གཙང་མ་བཟྲོ་བར་ལས་
མི་དག་གིས་ས ྟེར་ས ུང་ག ྲོན་གྲོས་ག ྲོན་པའི་དགྲོས་ངྟེས་མྟེད། ས ུང་སྐ ྲོབ་
འགྲོ་འཛུགས་ཚུལ་དུ།:
▪

ལག་ཤུབས་དག་དམའ་མཐའི་དགྲོས་མཁྲོ་ཡིན།

▪

གལ་ཏྟེ་ཏྲོག་དབ ིབས་རིམས་ནད་-༡༩ ཕྲོག་པའི་ནད་པའི་གནས་ས ངས་གཏན་འཁྟེལ་

▪
▪

ཟིན་པའམ་དྲོགས་གཞི་ཡྲོད་པའི་ས་ཁུལ་ཞིག་གཙང་བཟྲོ་བ ྟེད་ཀ ི་ཡྲོད་ན།
གཤག་བཅྲོས་ཁ་དཀ ིས་དག་ངྟེས་པར་དུ་བྟེད་ས ྲོད་བ ྟེད་དགྲོས།
ཁ་ག ྲོན་དང་གཡུག་རུང་ག ྲོན་གྲོས་ཆ་འག ིག་ལྡན་དགྲོས་མྟེད།
ཁ ྟེད་ཀ ིས་ས ྟེར་ས ུུང་ཡྲོ་ཆས་གང་ཡང་མཁྲོ་ས ྲོད་བ ྟེད་པ་དང་། ཁ ྟེད་
ཀ ི་ལས་མི་དག་ལ་དྟེ་བདྟེ་འཇགས་ངང་བྟེད་ས ྲོད་ཇི་ལ ར་བ ་ཚུལ་ཐད་
ས ྲོང་བརྡར་ས ྲོད།
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ཕ ་ས ིན་གཉན་འཇྲོམས་ཐྲོན་རྫས་ཀ ིས་ཏྲོག་དབ ིབས་རིམས་ནད་-༡༩
གསྲོད་དམ།
ཕ ་ས ིན་གཉན་འཇྲོམས་ཐྲོན་རྫས་དག་ནི་ཕ ་ས ིན་དག་གསྲོད་ཆྟེད་བཟྲོ་ས

ྲོར་

བ ས་པ་ཡིན། གང་ལ ར་ཡང་། ཏྲོག་དབ ིབས་རིམས་ནད་-༡༩ ནི་ཕ ་ས ིན་ལས་ལྡྲོག་
ས ྟེ་གཉན་ས ིན་ཞིག་གི་ར ུ་རྐ ྟེན་བ ས་པ་ཡིན། དྟེ་འད ་སྲོང་ཙང་། ཕ ་ས ིན་
གཉན་འཇྲོམས་ཐྲོན་རྫས་ནི་དགྲོས་མཁྲོ་མྟེད།
ལག་པ་དག་གཙང་བཟྲོ་བ ྟེད་པར། ར
ལྡན་ཡིན།

ུན་ལྡན་ཡི་ཙི་དང་ཆུ་ད ྲོན་མྲོ་ཞིག་ནུས་

ཆ་འཕ ིན་མང་བ།
ཏྲོག་དབ ིབས་རིམས་ནད་-༡༩ དང་ལས་ཀའི་འཕ ྲོད་བས ྟེན་དང་བདྟེ་འཇགས་སྐྲོར་ག ི་
ཆ་འཕ ིན་མང་བའི་ཆྟེད། སྟེཕ་ཝྲོག་ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡའི་ད ་ཚིགས་ས ྟེང་བསྐ ྲོད།
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