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འབྲས་ལོངས་ཀི་ སིད་སོངས་ 
སྐུ་ཞབས་ གྭན་ག་ པར་སཊ་ དང་ 
གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ པི་ཨེས་ 
ཏ་མང་གིས་ འབྲས་ལོངས་པོའི་ 
མི་སེར་ཅ ུ༹་ལོ་ རྩ་ཁིམས་ བཟོ་མཁན་ 
གྲྭག་གྲར་ བིམ་ར་བོ་ ཨམ་བིག་ཀར་ 
འཁྲུངས་སོན་ ཤུར་ན་ བཀྲ་ཤིས་ 
བདེ་ལེགས་ གནང་བོ་ ཨིན། ཁོང་གི་ 
བརྩེ་བ་དང་ གྲུབ་འབྲས་ དོན་བཞིན་ 
རྒྱ་གར་གི་ རྩ་ཁིམས་ ལོ་གཉིས་ ཟླ་བོ་ 
བཅུ་གཅིག་དང་ ཉིན་༡༧ ཟང་ སྡུག་ 
རྐྱབས་སི་ བཟོ་སི་ ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ 
དབིན་ཟླ་ བཅུ་གཅིག་པོའི་ ཆ ེས་ ༢༦ 
ལོ་ རྒྱ་གར་གི་ སིད་བོན་ སྐུ་ཞབས་ 
ར་ཇེན་དར་ པར་སཊ་ལོ་ ཕུལ་སི་ 
རྒྱལ་ཁབ་གི་ གཅིག་ཐུན, ཆ ིག་འབྲེལ་ 
དང་ རྒྱ་གར་ རིག་གཞུང་ལོ་ 
ཡར་རྒྱས་ བཏང་བོ་སྦད། མི་རིགས་ 
རིགས་ དབེར་ ཕ ེད་ཤད་ འདེམ་ལོ་ 
མེདབ་པོ་ བཟོ་སི་ ཐམས་ཅད་ལོ་ 
འདྲ་འདྲ་ ཐོབ་ཐང་ ཡོད་པོའི་ 
གྲུབ་འབྲས་ བཟོ་སི་ཀི་ ལམ་སོན་ 
གསར་པོ་ཅིག་ འབ མ་ བཅ ུ༹ག་ཀོ་ 
ཨིན། 

ན་ེཔ་ལ་ི མ་ིརགིས་ཅ ུ༹འ་ི 
ལ་ོགསར་ བ་ེསག་ དུས་སནོ་ 
ཤུར་ན་ གཅ ་ོས་ི བནོ་པའོ་ི 
གསུང་འཕནི་་་་་་་་ 
སྒང་ཏོག་ དབིན་ཟླ་ བཞི་པོའི་ ཆ ེས་ 
༡༣ཿ ནེ་པ་ལི་ མི་རིགས་ཅ ུ༹འི་ ལོ་ 
སིང་ཀོ་ ཤི་སི་ ལོ་གསར་པོ་ བེ་སག་ 
དུས་སོན་ ཤུར་ན་ གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ 
སྐུ་ཞབས་ པི་ཨེས་ཏ་མང་གི་ 
ཐམས་ཅད་ལོ་ བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ 
གནང་ བཞག་ ཡོད། དུས་ཆ ོད་ 
འདི་ན་ སོ་སྡུམ་ གསར་པོ་ཅ ུ༹་ ག་ལེ་ 
འབྱུས་ཏ,ོ ཉི་མོའི་ དྲོས་ སོན་བོ་ལས་ 
ཆུའི་ ཟིར་མ་ ཁོམ་པོ་ འདེམ་ 
ཨོ་འདེས་རང་ མི་ལོ་ ཡང་ 
ཞེ་སོད་དང་ སིད་དྲགས,  རེ་བ་ 
གསར་པོ་དང་ དོང་འདོད་ཅ ུ༹་ 
གྲུབ་བཅུག། ནད་རིམ་ འདི་ལས་ 
རྒྱལ་ཁ་ཐོན་སི་ ཐམས་ཅད་ཀི་ 
འཕོད་བསོན་ སྲུང་རྐྱབས་ ཐོན་ 
བཅུག་སེ་ ཐུགས་སྨན་ གནང་དོ་ 
ཨིན། ལོ་གསར་པོའི་ན་ སྙུང་གཞི་ 
སན་ཆགས་ མེད་པོ་ ཐམས་ཅད་ལོ་ 

སིད་དྲགས་ ཐོན་བཅུག་ སེ་ 
ཐུགས་སྨན་ གནང་བོ་ ཨིན། 
བ་ེསག་ དུས་སནོ་ ༢༠༢༡ 
ལསེ་རམི་ན་ གཅ ་ོས་ི 
བནོ་པ་ོ་་་་་་་་་ 

 
སྒང་ཏོག་ དབིན་ཟླ་ བཞི་པོའི་ 
ཆ ེས་༡༤ཿ སོང་མཁན་ གཟའ་ 
ལག་ཀོ་ ཆ ེས་ ༡༤ ཉིན་ཆ ེ་ རྒྱལ་ས་ 
སྒང་ཏོག་གི་ མ་ནོན་ཀེན་དར་ ན་ 
བེ་སག་ དུས་སོན་ ༢༠༢༡ གོ་སིགས་ 
རྐྱབས་པོ་ ཨིན༏ ལེས་རིམ་ན་ གཅ ོ་སི་ 
བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ པི་ཨེས་ཏ་མང་ 
འགོམ་པོ་ གཅ ོ་བོ་ཁི་ན་ བཞུགས་པོ་ 
ཨིན་ནེ་ ཁོང་ མཉམ་པོ་ 
གོས་ཆ ོགས་ཁང་གི་ གཅ ོ་འཇི༹ ན་ 
སྐུ་ཞབས་ སངས་རྒྱས་ ལེབ་ཅ, 

གྲ ག་གྲར་ བ་ིར་ཨམ་བགི་ཀར་ འཁྲུངས་སནོ་ ཤུར་ན་ སདི་སོངས་ མཆགོ་དང་ གཅ ་ོས་ི བནོ་པའོ་ི གསུང་འཕནི་་་་་  



བོན་པོ་ཅ ུ༹, ཁིམས་བོན་ ཐུས་མི་ཅ ུ༹་ 
དང་ གཞན་ གཞུང་ཞབས་བོ་ ཅ ུ༹་ 
བོན་བོ་ ཨིན། ལེས་རིམ་ན་ གོ་སིགས་ 
ཆ ོགས་པ་ཀི་ བོན་པོ་ ལེགས་སོ་ 
གནང་བོའི་ རྒྱབ་ལས་ ཁོང་གི་ 
མི་རིགས་ རང་རང་སོ་སོའི་ གོ་སིགས་ 
རྐྱབས་ བཞག་ཡོད་ པོའི་ 
ལུགས་གསོལ་ འཁམས་སོན་ ཆས་ 
ཅ ུ༹འི་ གཟིགས་སོར་ གནང་བོ་ སྦད། 
ལེས་རིམ་ན་ ལོ་རིགས,  མན་རིགས་ 
དང་  ནེ་པ་ལི་ མི་རིགས་ཅ ུ༹འི་ 
རིག་གཞུང་ཡང་ ཕུལ་བོ་ཨིན། 
འདི་ཤུར་ན་ གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ཀི་ 
གྲ ག་གྲར་ ཊེག་ བའ་དུར་ ཅེ་ཊེ་རི་ཀི་ 
རྩོམ་པོའི་ དེབ་ སིཀིམ་ཀ་ བ་ཤ་ 
ད་ཤ་ ཨེ༹ ་མ་ དི་ཤ་ ནེ་པ་ལི་ 
སད་རིག་ ཆ ོགས་པོ་ འརྒྱུད་སི་ 
ཁྱབ་སགས་ བ ས་བའི་ སྒོ་ཕེ་ ཡང་ 
གནང་བོ་ ཨིན།གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ 
སྐུ་ཞབས་ པི་ཨེས་ཏ་མང་གི་ 
ལེས་རིམ་ གཅིག་ན་ མི་རིགས་ ༢༡ 
ཐམ་བས་ ཐམས་ཅད་ གཅིག་ཐུན་ 
སོན་ ཡོད་པོའི་ན་ གོ་སིགས་ 
ཆ ོགས་པོ་ལོ་ བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ 
གནང་བོ་ ཨིན། ཁོང་གི་ འདེམ་ 
ལེས་རིམ་ན་ གཅིག་ཐུན་གི་ ཉནི་ 
བརྩི་སྲུང་ བ ས་བོའི་ན་ དགའ་ཆ ུ༹ལ་ 
གནང་བོ་ སྦད། ཁོང་གི་ ཐམས་ཅད་ 
གཅིག་ཐུན་ བཟོ་བོའི་ དོན་ལོ་ 
གཞུང་གི་ འབྲས་ལོངས་ཀི་ 
སད་རིགས, རིག་གཞུང་ དང་ 
ལུགས་གསོལ་ ལོ་ སྲུང་རྐྱབས་ 
བ ས་དོ་ཨིན།

 
ནེ་པ་ལི་ ལོ་གསར་ བེའེ་སག་ 
དུས་སོན་ ཉིན་ ལེས་རིམ་ན་ 
བོ་ཊི་ཡ་ སད་རབས་ ཡར་རྒྱས་ 
ཚོགས་པོའི་ མཐུན་མི་ ལན་ཚོགས་ 
ཀི་ དུས་བཟང་ འདི་ནང་ལོ་ 
ཐུགས་འགན་ བཞེས་པོ་ གནང་བོ་ 

ཨིན། དུས་ཅིག་ དུས་སོན་ འདི་ 
འབྲས་ལོངས་ མི་རིགས་ 
གཅིག་མཐུན་ ཉིན་ ཨིན་བའི་ 
བརྩི་སྲུང་ ཞུ་བོ་ གནང་བོ་ ཨིན།། 
ཟླ་བ་ཻབ,ི ཀ་ད་ཻབ་ི་་་་་་

སྒང་ཏོག་ དབིན་ཟླ་ བཞི་པོའི་ ཆ ེས་ 
༡༡ཿ  ཏི་ཀ་ ཨུ་སོ་ཡང་ནེ་ སྨན་ཁབ་ 
རྐྱབས་པོའི་་དུས་སོན་ ཤུར་ན་ 
གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ པི་ཨེས་ 
ཏ་མང་ གི་ སོང་མཁན་ ཆ ེས་༡༡ 
ཉིན་ཆ ེ་ ཨེས་ཊི་ ཨེན་ཨེམ་ སྨན་ཁང་ 
སོ་ཅག་ ཐང་ལོ་ མགོ་་དང་པའོི་ 
(First Dose) ཀོ་བིཊ་ ༡༩ 
སྨན་ཁབ་ རྐྱབས་པོ་ གནང་བོ་ ཨིན། 
ཁོང་ མཉམ་པོ་ ལ་ལྕམ་ ཀྲ ིས་ན་ 
ཀུ་མ་རི་ རའི, གོང་གསེབ་ ཡར་རྒྱས་ 
ལེ་ལག་ བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ 
བསོད་ནམ་ བ་མ་དང་ གཅ ོ་སི་ 
བོན་པོའི་ དྲུང་ཡིག་ སྐུ་ཞབས་ 
ཨེས་དི་ བདའ་ཀལ་གི་ ཡང་ ཀོ་བིཊ་ 
༡༩ སྨན་ཁབ་ རྐྱབས་པོ་ གནང་བོ་ 
ཨིན།སྨན་ཁབ་ རྐྱབས་པོའི་ ལེས་རིམ་ 
ཤུར་ན་ media ཅ ུ༹་ལོ་ བཟུང་འབྲལེ་ 
གནང་བཞེས་ གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ཀི་ 
གུང་ལོ་ ༤༥ ཡན་ཆ ོད་ མི་སེར་ 
ཐམས་ཅད་ལོ་ སྨན་ཁབ་ དུས་སོན་ 
འདི་ན་ ཐུགས་འགན་ བཞེས་པོ་ 
གནང་སེ་ ཞུ་བ་ ཕུལ་བོ་ ཨིན། 
འདེས་རང་ ཁོང་གི་ ཐམས་ཅད་ལོ་ 
ཀོ་བིཊ་ ནད་ འདི་ལས་ སྲུང་རྐྱབས་ 
བ ས་བོའི་ དོན་ལོ་ ལག་ཀོ་ ཁྱུས་ཤད, 

ཁ་ན་ཁ་རེ་ རྐྱབས་ཤད་དང་ 
སི་ཆ ོགས་ གངས་རིང་ སོད་ཤད་ 
འདེམ་ཅ ུ༹་ ལག་ལེན་ བ ས་བོ་ 
གནང་སེ་ གསུང་བོ་ སྦད། ཟླ་བཻ་བི, 
ཀ་དཻ་བི་ གསུང་ བཞེས གཅ ོ་སི་ 
བོན་པོ་ཀི་ ཀོ་བིཊ་ ༡༩་ སྨན་ཁབ་ 
བ་བཏབ་ མ་དགོས་པ་ སོང་པ་ 
གནང་བོའི་ ན་ སིད་བོན་ སྐུ་ཞབས་ 
ན་རེན་དར་ མོ་ཌི་ལོ་ ཐུགས་རེ་ཆེ་ 
ཕུལ་བོ་ ཨིན།ཁོང་གི་ འདི་ཡང་ 
གསུང་བོ་ སྦད། འབྲས་ལོངས་ན་  
ཀོ་བིཊ་ ༡༩ དཔྱད་ཞིབ་ བ ས་ཤད་ 
དང་ སྨན་བཅོས་ བཏབ་ཤད་ 
འཕྲུལ་ཆ་ཅ ུ༹་  ལེགམ་ ཡོད་པོ་ 
མཉམ་པོ་ སྨན་པོ་ཅ ུ༹,  ནོརས་ཅ ུ༹་དང་ 
གཞན་ ནད་རིམ་ དོན་ལོ་ ཕག་ལས་ 
གནང་མཁན་ གཞུང་བོ་ཅ ུ༹འི་  
རོགས་རམ་ མཉམ་མོང་ ཡོད་པོ་ 
ཨིན། གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ཀི་ ག་ཆ ོད་ 
ཆ ུ༹གས་ཆ ུ༹གས་ ཀོ་བིཊ་༡༩ ནད་རམི་ 
སྲུང་རྐྱབས་ དོན་ལོ་ ལམ་སོན་ཅ ུ༹་ 
བེད་སོད་ བ ས་བོ་ གནང་སེ་ 
གསུང་བོ་ སྦད།ཁོང་གི་ མི་སེར་ 
ཐམས་ཅད་ལོ་ ད་ལའི་ ནད་རམི་ 
གཉིས་པོའི་ རླུང་ཡངོས་ན་ གེལ་སིད་ 
གེལ་ཆེན་ མེད་ན་ ཕ ིད་ལོག་ བོན་བོ་ 
མ་གནང་་སེ་ ཞུ་བ་ ཕུལ་ བཞག་ 
ཡོད། 

བ་རཊ་ རཏ་ན་ གྲ ག་གྲར་ 
བམི་ར་བ་ོ ཨམ་བགི་ཀར ༡༣༠ 
འཁྲུངས་སནོ་་་་་་་  

སྒང་ཏོག་ དབིན་ཟླ་ བཞི་པོའི་ ཆ ེས་ 
༡༤ཿ སྒང་ཏོག་ ཐག་ཉི་   
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འབྲས་ལོངས་ གོས་ཆ ོགས་ཁང་ 
ས་གནས་ན་ སོང་མཁན་ ཆ ེས་༡༤ 
ཉིན་ཆ ེ་ བ་རཊ་ རཊ་ན་  གྲ ག་གྲར་ 
བིམ་ར་བོ་ཀི་ ༡༣༠ འཁྲུངས་སོན་ 
རྒྱ་ཆེ་དྲགས་ བ ས་ བརྩི་སྲུང་ བ ས་བོ་ 
སྦད། ལེས་རིམ་ན་ གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ 
སྐུ་ཞབས་ པི་ཨེས་ཏ་མང་ མགོན་པོ་ 
གཅ ོ་བོ་ ཁི་ན་ བཞུགས་པོ་ ཨིན་ནེ་ 
ཁོང་ མཉམ་པོ་ གོས་ཆ ོགས་ 
གཅ ོ་འཇི༹ ན་ སྐུ་ཞབས་ སངས་རྒྱས་ 
ལེབ་ཅ, བོན་པོ་ཅ ུ༹, ཁིམས་བོན་ 
ཐུས་མི་ཅ ུ༹, སོབ་སོན་བོ་ཅ ུ༹, 
གཅ ོ་འཇ ིན་ཅ ུ༹,  སི་ཁྱབ་ དྲུང་ཡིག, 
དྲུང་ཡིག, པུ་ལིས་ འགོ་དབེ་དང་ 
གཞུང་ཞབས་བོ་ འགོ་དབེ་ཅ ུ༹་ 
བོན་བོ་ སྦད།གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ཀི་ 
ལེས་རིམ་ འབ མ་བཅ ུ༹ག་ ཀོའི་ 
སོན་ལས་ མར་མི་ ཕུལ་སི་ཀི་ 
ཨམ་བིག་ཀར་ སྐུ་ས་ སོན་ལོ་ མེ་ཏོག་ 
ཕུལ་བོ་ ཨིན། ཨམ་བིག་ཀར་ 
འཁྲུངས་སོན་ ལོ་ལར་ དབིན་ཟླ་ 
བཞི་པོའི་ ཆ ེས་ ༡༤ ཉིན་ཆ ེ་ 
བརྩི་སྲུང་ བ ས་དོ་ ཨིན། ལེས་རིམ་ལོ་ 
བཟུང་འབྲེལ་ གནང་བཞེས་ གཅ ོ་སི་ 
བོན་པོ་ཀི་ གསུང་བོ་ སྦད། 
ཨམ་བིག་ཀར་ འཁྲུངས་སོན་ན་ 
མངའ་སེ, རྒྱལ་ཁབ་དང་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་ ཁོང་གི་ རྒྱལ་ཁབ་ 
ཧོང་སེ་ཀི་ ཐུགས་འགན་ལོ་ 
གཟིགས་སི་ བརྩི་སྲུང་ བ ས་དོ་ ཨིན། 
ཁོང་ འདི་ མི་མཁས་པོ་དང་ རྒྱབ་སེ་ 
ལྷུག་ཡོད་པོའི་ མི་སེར་ཅ ུ༹འི་ དོན་ལོ་ 
ཐོབ་ཐང་ འདྲ་འདྲ་ འཆ ོལ་མཁན་ 
ཐུས་མི་ གཅིག་ཡང་ ཨིན། 

གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ འདི་ཡང་ གསུང་བོ་ 
སྦད། ཨམ་བིག་ཀར་གི་ སི་ཆ ོགས་ 
དོན་ལོ་ ས་བསེལ་བོའི་ ན་ ད་ལ་ 

ཐམས་ཅད་ འདྲ་འདྲ་ ཐོབ་ཐང་ 
ཡོད་པོ་ ཁོང་གི་ གསུང་བོ་ ཨིན། 
གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ཀི་ རྒྱལ་ཁབ་ 
ལེས་རིམ་ན་ གཞུང་ ལེ་ལག་གི་ 
འགོ་དབེ་ཅ ུ༹་ ཐུགས་འགན་ གངས་ཁ་ 
ཉུང་དྲགས་ ཡོད་པོའི་ན་ ཐུགས་ཕམ་ 
གནང་བོ་ ཨིན། ཁོང་གི་ གཞུང་ 
སིགས་ཁིམས་ དོན་བཞིན་ ལེ་ལག་ན་ 
ཆུ་ཆ ོད་ ༡༠ ལས་ ༤.༣༠ ཟང་ 
ཕག་ལས་ གནང་སི་ གཞུགས་ 
དགོས་པོའི་ བཀའ་རྒྱ་ ཡང་ 
གནང་བོ་ སྦད།། ལེས་རིམ་ སབས་ན་ 
གཅ ོ་སི་ བོན་པོའི་ ཕག་ལས་  བིམ་ 
ས་མ་རི་ཀ་ འགོ་བརོད་ བ ས་བོའི་ 
དུས་དེབ་ གཅིག་ ཡང་ སྒོ་ཕེ་ 
གནང་བོ་ ཨིན། 
ར ངོ་ཁག་ ཊས་ པོར་ ཆ གོས་པའོ་ི 
ཆ གོས་འདུ་་་་་་་་ 

 
མན་གན་ དབིན་ཟླ་བཞི་པོའི་ ཆ ེས་ 
༡༤ཿ བང་ རོང་ཁག་གི་ 
རོ༹ ང་དཔོན་ དབུ་ཁྱིག་ན་ ར ོང་ཁག་ 
ཊས་ པོར་ ཆ ོགས་པོའི་ ཆ ོགས་འདུ་ 
གཅིག་ ཆ ོགས་པོ་ ཨིན། ཆ ོགས་འདུ་ 
ན་ གཏམ་ གན་ མཐག་བཅད་ 
བ ས་བོ་ ཨིན་ནེ་ ད་ལའི་ ཀོ་བིཊ་ 
ནད་རིམ་ ན་ཆ འི་ གངས་ཁ་ མང་ 
བཞིན་ འགྱུ་ ཡོད་པོའི་ དོན་ཆ ན་ལོ་ 
ཐུགས་ལོ་ བཞག་སི་ འཕོད་བསོན་ 
ལེ་ལག་དང་ པུ་ལིས་ ལེ་ལག་ 
མཉམ་རུབ་ན་ རྒྱལ་ཁབ་ ཕ ི་ལོག་ 
ལས་ འོང་མཁན་ འགྲུས་པོ་ཅ ུ༹་ལོ་ 
ཀ་འབི་ འཕོད་བསོན་ གཞི་རིམ་ 
དབུ་ན་ (screening) ལག་ལནེ་ 
བ ས་ཤད་ ཨིན། གེལ་སིད་ 
འགྲུས་པོ་ཅ ུ༹་ན་ ན་ཆ ་འདི་ ཡོད་པོ་ 
ཧ་གོ་ནེ་ འགོམ་རང་ སྨན་བཅོད་ཀི་ 

དྲགས་སིགས་ བ ས་ཤད་ཨིན། 

 
འདེན་ རང་ (screening) 
བ ས་ཤད་ གཡོག་ འདི་ སིག་ཆུ་ 
འཕོད་བསོན་ དབུ་ན་ ཡང་ འགོ་ 
བཅ ུ༹ག་ཀོ་ ཨིན། 
 
གཅ ་ོའཇ ནི་དང་ སོབ་སནོ་བ་ོ 
ཅ ུ༹འ་ི ཆ གོས་འདུ་་་་་་་ 

 
སྒང་ཏོག་ དབིན་ཟླ་བཞི་པོའི་ ཆ ེས་ 
༡༥ཿ སན་གསེད་དང་ མི་སེར་ 
ཐུན་ལམ་ ལེ་ལག་གི་ ཆ ོགས་འདུ་ 
ཧོལ་ན་ གཅ ོ་འཇ ིན་དང་ 
སོབ་སོན་བོ་ ཅ ུ༹འི་ ཆ ོགས་འདུ་ 
གཅིག་ ཆ ོགས་པོ་ སྦད། 
ཆ ོགས་འདུ་གི་ དབུ་འཇ ནི་ 
ཨའི་པི་ར་ལེ་ལག་གི་ སོབ་སོན་བོ་ 
སྐུ་ཞབས་ བི་རན་དར་ ཏམ་གིང་གི་ 
གནང་བོ་ ཨིན། ཆ ོགས་འདུ་ 
སབས་ན་ ད་འོང་མཁན་ ཆ ེས་༡༧ 
ཉིན་ཆ ེ་ གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ལོ་ 
བསོད་བསའ་ བ ས་ཤད་ ལེས་རིམ་ལོ་ 
ད་ལའི་ ནད་རིམ་ གནས་སངས་ལོ་ 
གཞི་ བཞག་སི་ ཆ ེས་གྲངས་ལོ་ ཕར་ 
སྤངས་བོ་ ཨིན། སྐུ་ཞབས་ 
ཏམ་གིང་གི་ གསད་ གནང་བོ་ ཨིན༏ 
ད་འོང་མཁན་ ལེས་རིམ་ འདི་ 
ད་ལའི་ མངའ་སེ་ ཀོ་བིཊ་༡༩ 
གནས་སངས་ལོ་ བལ་སི་ གཅ ོ་སི་  
བོན་པོ་ ཀི་ འགྱུད་རང་ ཆ ེས་གྲངས་ 
མཐག་ བཅད་  བ ས་ཤད་ཨིན། 
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                                                                         འབྲས་ལོངས་ གཞུང 
                                                                             ནང་སིད་ ལེ་ལག 

བཀྲ་ཤེས་ གིང་ བཀའ་ཤ་ཁང 
སྒང་ཏོག། 

ཨངཿ ༠༩/ ནང་སིད/ ༢༠༢༡                                                                                       ཆ ེསཿ ༡༢/ ༠༤/ ༢༠༢༡ 
                                                                      བཀའ་རྒྱ། 
                   
                                  ཞུ་དོནཿ ཀོ་བིཊ་༡༩ ནད་རིམ་ ཐབས་ལམ་ དོན་ལོ་ ཐབས་ཤེས། 
ད་ལོའི་ གནས་སངས་དང་ ཀོ་བིཊ་༡༩  ནས་རིམ་ ན་ཆ ་ གངས་ཁ་ མང་བཞིན་ འགྱུ་ཡོད་པོའི་ འདི་ལོ་ གཞི་ བཞག་སི་ གཞུང་གི་ 
ཨངཿ ༠༨/ ནང་སིད/ ༢༠༢༡  ཆ ེསཿ ༣༡/༠༣/༢༠༢༡ ཉིན་ཆ ེ་ལས་ ལམ་སོན་ གསར་པོ་ ཁྱབ་ས ྒྲྒས་ བ ས་ བཞག་ ཡོད།འདི་བ ས་སི་ 
གཞུང་གི་ སེ་ཆ ན་༢༢{༢}(h) རྐྱེད་ངན་ བལ་རོགས་ ཁིམས་ལུགས་༢༠༠༥ གཅ ོ་འཇ ིན, མངའ་སེ་ བལ་རོགས་ ཆ ོགས་པོ་ འརྒྱུད་སི་ 
མངའ་སེ་ འབྲས་ལོངས་ན་ ཁིམས་ རྩ་དྲགས་ ནང་ལས་  ལག་ལེན་བ ས་བོའི་ དོན་ལོ་ ཁ་སོད་ ལམ་སོན་ གསར་པོ་ ཁྱབ་སགས་ 
བ ས་བཞག་ ཡོད། 
༡༽ རྒྱལ་ཁབ་ ཕི༹ ད་ལོག་ལས་ འོང་མཁན་ འགྲུས་པོ་ཅ ུ༹་ཀི་ (negative RTPCR test)  བ ས་བ ས་ རི་བོཊ་ ཡོད་ དགོས། གེལ་སིད་ 
རི་བོཊ་ ཨོ་འདི་ དཀར་མོ་ དུས་ཆ ུ༹ད་ ༧༢ ནང་ཤ་ ཡོད་ཀོ། འཕོད་བསོན་དང་ གཟའ་ཆ ང་ བདེ་ལྡན་ ལེ་ལག་གི་ རམ་ཕོ་དང་ མོམ་ལི་ 
ལོ་ འགྲུས་པོ་ཅ ུ༹འི་དོན་ལོ་ (Rapid Antigen (RAT) ཞིབ་དཔྱད་ བ ས་བོའི་ དྲག་སིགས་ ཡང་ བ ས་བཞག་ ཡོད། ལེ་ལག་གི་ རང་སོ་ 
(sop) ཡང་ ཁྱབ་སགས་ བ ས་སི་ ས་ཆ་ ཐམས་ཅད་ན་ ལག་ལེན་ བ ས་བཞག་ ཡོད། 
༢༽ ཆ ེས་ ༡༧/ ༠༤/ ༢༠༢༡ ལས་ ཆ ུ༹ར་སེ་ སི་ཆ གས, སིད, ཆོས་འཇོ༹ མས་ཅ ུ༹་ན་ མི་ཆ ོགས་ གངས་ཁ་ ༥༠ ལས་ ལག་ཀོ་ འཇོ༹ མས་ 
མེད་ ཐོབ། མི་ཆ ོགས་ ཐམས་ཅད་ན་ ཀོ་བིཊ་༡༩ ཐབས་ལམ་ དོན་ལོ་ ཁ་ན་ཁ་རེ, སི་ཆ ོགས་ གངས་ཐང་དང་ ལག་ཀོ་ཅ ུ༹་ ཁྱུས་ དགོས། 
གཞན་ གནང་བ་ དོན་ལོ་ ར ོང་དཔོན་ ཅ ར་ལས་ ལེན་ དགོས། 
༣༽ ཆ ོང་འདུ་ ཟས་གོས, ས་ཆ ོད་དང་ སྨན་ཆ ོང་ ཆ ོང་ཁང་ མན་བོ་ གཞན་ ཆ ོང་ཁང་ཅ ུ༹་ ཐམས་ཅད་ གཟའ་ སྤེན་པོ་དང་ ཉིམ་ཆ ེ་ ཁ་ 
ཕི༹ ད་ མིད་ ཐོབ། འདི་འདི་ ཆ ེས་ ༣༠/༠༣༤/༢༠༢༡ ཟང་ ལག་ལེན་ བ ས་ཤད་ ཨིན། འདིའི་ སབས་ན་ ཨ་ཏང་ འདེམ་ གཟའ་ 
མིག་དམར,ཕུར་པོ་དང་ སྤེན་པོ་ ཉིན་ཆ ེ་ ཆ ོང་ཁང་ཅ ུ༹་ དགག་ཆ་ མིན་བ ས་ མཁན་ སྦད། 

 ཨེས་སི་ གོབ་ཊ་{ཨའི་ཨེ་ཨེས} 
སི་ཁྱབ་ དྲུང་ཡིག 

འབྲས་ལོངས་ གཞུང 
(File No.Home/Confdl/119/2020  
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