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 བམ་པོ་ ༢༥     ཨང་ ༢༦      དབིན་ཟླ་ བདུན་པོའི་   ཆ ེས་ ༢༣               གཟའ་  པ་སངས་                ཤོག་ལེབ་   ༡ 
མ་ིསརེ་ཅ ུ༹་ལ་ོ གུ་རུ་ རནི་བ་ོཆའེ་ི འཁྲུངས་སྐར་ དུས་ཆནེ་ ཤུར་ན་ གསུང་འཕནི་་་་་་་་་ 

 

   
 

སྒང་ཏོག་ དབིན་ཟླ་ བདུན་པོའི་ ཆ ེས་ 
༡༩ཿ འབྲས་ལོངས་ཀི་ སིད་སོང་ 
སྐུ་ཞབས་ གྭང་གྭ་ པར་སཊ་དང་ 
གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ པི་ཨེས་ 
ཏ་མང་གིས་ གུ་རུ་ རིན་བོ་ཆེའི་ 
འཁྲུངས་སྐར་ དུས་ཆེན་ ཉིན་ 
ཤུར་ན་ མི་སེར་ ཐམས་ཅད་ལོ་ 
བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ གནང་བོ་ 
ཨིན། རང་གི་ གསུང་འཕིན་ན་ 
སིད་སོང་གི་ དུས་ཆེན་ འདི་ གུ་རུ་ 
རིན་བོ་ཆེའི་ འཁྲུངས་སྐར་ལོ་  བརེ་ 
སྲུང་ གནང་དོ་ ཨིན། གུ་རུ་རིན་བོ་ཆེ་ 
ཨོ་རྒྱན་གི་ ཡུལ་ དྷ་ན་ཀོ་ཥའི་ མཆ ོ་ 
གིང་དུ་ སངས་རྒྱས་ སྣང་བ་ 
མཐའ་ཡས་ཀི་  བིན་རླབས་ལས་ 
བྱུང་བའི་ པདྨའི་ སོང་པོ་ལས་ 
འཁྲུངས་པོའི་ དུས་ཆེན་ ར་ཆེ་ 
དྲགས་ཅིག་ ཨིན། དུས་རབས་ 
བརྒྱད་པོའི་ སྐབས་ན་ གུ་རུ་ རིན་པོ་ 
ཆེ་ཀི་ འབྲས་ལོངས, བོད་དང་ 

འབྲུག་ ཡུལ་ཅ ུ༹་ན་ ཞབས་ བཅག་སི་ 
སངས་རྒྱས་ཀི་ བསོན་པོ་ དར་ཁྱབ་ 
གནང་བོ་ ཨིན། ཁོང་གི་ 
འབྲས་ལོངས་ལོ་ སྦས་ཡུལ་ འབྲས་ 
མོ་ལོངས་ ལབ་སི་ མིང་བཏགས་པོ་ 
མི་ཆ ད་ བིན་གི་ རླབས་ ཡོད་པོ་ ཨིན། 
དུས་ཆེན་ ཤུར་ན་ སིད་སོང་གི་ 
མི་སེར་ཅ ུ༹་ལོ་  ཆོས་ལུགས་ དུས་ 
ཆེན་ལོ་ ལུག་སོལ་ དོན་བཞིན་ 
བརེ་སྲུང་ གནང་དགོས། 
འདེས་རང་ གཅ ོ་སི་ བོན་པོའི་ 
གསུང་འཕིན་ན་ འབྲས་ལོངས་ན་ 
དུས་ཆེན་འདི་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ 
འཁྲུངས་སྐར་ ར་ཆེ་དྲགས་ དུས་ 
ཆེན་ལོ་ བརེ་སྲུང་ གནང་དོ་ ཨིན། 
ཉིན་འདི་ལོ་ ང་ཅག་ ཐམས་ཅད་ཀི་ 
གུ་རུ་ རིན་པོ་ཆེ་ལོ་ སབས་སོ་ 
གནང་སི་ ཨ་ཏང་རང་ ཞི་བདེ, 
དགའ་དྲགས་དང་ ཐམས་ཅད་ཀི་ 
དོན་ལོ་ གསོལ་བ་ བཏབ་པོ་ 

གནང་སེ་ གསུང་བོ་ སྦད། ཁོང་གི་ 
མི་སེར་ཅ ུ༹་ལོ་ གུ་རུ་ རིན་པོ་ཆེའི་ 
གནང་ ཡོད་པོའི་ ལམ་སོན་ ཆོས་ལོ་ 
དེད་པོ་ བཞག་སི་ གཅིག་མཐུན་ 
དང་ ཞེ་བདེ་ བཞག་ཤད་ལོ་ 
སྲུང་རྐྱབས་ བ ས་དགོས། 

སདི་སངོ་ག་ི ཧ་ར་ིཡ་ན་ སདི་ 
སངོ་ལ་ོ མཇལ་བ་ོ་་་་་་  

 
སྒང་ཏོག་ དབིན་ཟླ་ བདུན་པོའི་ 
ཆ ེས་པོའི་ ༡༧ཿ འབྲས་ལོངས་ཀི་ 
སིད་སོང་ སྐུ་ཞབས་ གྭང་ག་ 
པར་སཊ་ཀི་ ཧ་རི་ཡ་ན་གི་  སིད་ 
སོང་ གསར་པོ་ ཁི་ བཞེས་པོ་ 
གནང་མཁན་ སྐུ་ཞབས་ བན་དུ་རུ་   



ད་ཏ་རེ་ཡ་ལོ་ མཇལ་སི་ ཁོང་ལོ་  
ཧ་རི་ཡ་ན་གི་ སིད་སོང་ ཁི་ 
གསར་པོ་ བཞེས་པོའི་ན་ བཀྲ་ཤིས་ 
བདེ་ལེགས་ གནང་བཞེས་ ཁོང་ལོ་ 
འབྲས་ལོངས་ལོ་ བོན་བོ་ གནང་སེ་ 
འགོན་བོས་ ཡང་ གནང་བོ་ ཨིན། 
 
གཅ ་ོས་ི བནོ་པ་ོ འགྲུས་པ་ོདང་ 
རགི་གཞུང་ བནོ་པ་ོ(DoNER) 
མཉམ་པ་ོ video conference 
ཆ གོས་འདུ་ན་ ཐུགས་འགན་་་་ 

 
སྒང་ཏོག་ དབིན་ཟླ་ བདུན་པོའི་ ཆ ེས་ 
༡༥ཿ གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ 
པི་ཨེས་ ཏ་མང་གི་  འགྲུས་པོ་དང་ 
རིགས་གཞུང་ བོན་པོ་ (DoNER) 
སྐུ་ཞབས་ ཇི་ ཀི་སན་ རེ་གེལ་གི་ 
དབུ་ཁྱིག་ གནང་བོའི་ བང་ཤར་ 
མངའ་སེའི་ གཅ ོ་སི་ བོན་པོའི་ 
ཆ ོགས་འདུ་ན་ ཐུགས་ འགན་ 
བཞེས་པོ་ ཨིན། 

 
 
ཆ ོགས་འདུ་ན་ ས་བབས་ གནས་ 
སངས་དང་ མངའ་སེའི་ གནམ་ 
ཤིགས་ རྐྱེན་ངན་ བར་ཆད་ 
ཐབས་ཤེས་ དོན་ཆ ན་ ཧོང་ན་ 
གཏམ་ཅ ུ༹་ རྐྱབས་པོ་ གནང་བོ་ ཨིན། 
གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ཀི་ མ་འོངས་པོའི་ན་ 
ཐོན་ ཆ ུ༹གས་པོའི་ དོན་ཆ ན་དང་ 
འདིའི་ ཐབས་ལམ་ ཧོང་ན་ 
གཏམ་ཅ ུ༹་ བཞག་ཀོ་ གནང་བོ་ ཨིན། 
 
གཅ ་ོས་ི བནོ་པ་ོ ར་ོལུ་ 
མན་དརི་གསི་ གཟགིས་སྐརོ་ 

གནང་བ་ོ་་་་་་་  

 
ནམ་རེ་་དབིན་ཟླ་་བདུན་པོའི་ ཆ ེས་ 
༡༨ཿ  གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ཀིས་ རོ་ལུ་ 
མན་དིར་ གཟིགས་སྐོར་ གནང་སི་ 
འབྲས་ལོངས་ མི་སེར་ཅ ུ༹འི་ དོན་ལོ་ 
ཞི་བདེ་ ཐུགས་སྨན་ གནང་བོ་ ཨིན། 
ཁོང་མཉམ་པོ་ འགེུས་པོ་ ལེ་ལག་གི་ 
བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ བི་ས་ པནཏ, 
ལེ་ལག་གི་ གཅ ོ་བོ་ འཆར་གཞི་  
འགོ་པོ་དང་ འགོ་བེད་ཅ ུ༹་ཀི་ རོ་ལུ་ 
ས་གནས་ཀི་ ད་འོང་མཁན་ ཡར་ 
རྒྱས་དང་ བཟོ་བོའི་ འཆར་གཞི་ཅ ུ༹འི་ 
དོན་ཆ ན་ ཧོང་ན་ གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ལོ་ 
ཕུལ་བོ་ ཨནི། གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ཀི་ 
གསུང་བོ་སྦད། རོ་ལུ་ ས་གནས་ 
འདི་ལོ་ ཆོས་ལུགས་དང་ འགྲུས་པོའི་ 
ས་གནས་ ཧོང་ན་ ཡར་རྒྱས་ 
བཏང་དགོས། འཆ་གཞི་ འདིའི་ 
འགོ་སོང་ དོན་ལོ་ སོན་ལས་རང་ 
ཞལ་བཞེས་ གནང་བཞག་ ཡོད་པོ་ 
ཨིན། 
འབྲས་ལངོས་ན་ ཀ་ོབཊི་ ༡༩ 
ན་ཆ ་ དལ་ཏ་་ བ་ེརཊ་ (dalta 
variant)  ༩༧ ཐམ་བ་ ཐནོ་ 
ཡདོ་པ་ོ་་་་་ 

 
སྒང་ཏགོ་ དབིན་ཟླ་ བདུན་པོའི་ ཆ ེས་ 
༡༩ཿ  མངའ་སེ་ འབྲས་ 
ལོངས་ན་ཡང་ ཀོ་བིཊ་ དལ་ཏ་ 
བེ་རཊ་ ( dalta Variant) ན་ཆ ་ 
༩༧ ཐམ་བ་  ཐོན་ ཡོད་པོ་ ཨིན། 
འདེམ་ གཏམ་གི་ སྙན་གསན་ 

མངའ་སེའི་ འཕོད་བསོན་དང་ 
གཟའ་ཆ ང་ ལེ་ལག་གི་ བོན་པོ་ 
སྐུ་ཞབས་ གག་ཏོར་  ཨེམ་ཀེ་ 
སར་མ་གིས་ བཀྲ་ཤིང་གིང་ བཀའ་ 
ཤ་ཁང་གི་ ཆ ོགས་འདུ་ ཧལ་ན་ 
གོ་སིགས་  གསར་ཤོག་ ཆ ོགས་ 
འདུ་ན་ གསུང་བོ་ ཨིན། 
བོན་པོ་ཀིས་ གསུང་བོ་ དོན་བཞིན་ 
དབིན་ཟླ་ དྲུག་ཀོའི་ ཆ ེས་༢༣  ན་ 
འཕོད་བསོན་ ལེ་ལག་གི་ ནུབ་ 
བྷང་གལ་ ཀལ་ཡ་ནི་ཀི་ 
(Biomedical Genomics)   
སོབ་གསྙེར་ཁང་ན་ ཀོ་བིཊ་ 
(samples) ༩༨ ཐམ་བ་ ཞིབ་དཔོད་ 
དོན་ལོ་ བཏང་བོ་ སྦད། འདིའི ་ལན་ 
ཨེ་མཻལ་(Email) འགྱུ་སི་ ཐོབ་ 
ཡོད་པོའི་ report  དོན་བཞིན་ ༩༨ 
ནང་ལས་ ༩༧ ཐམ་བ་ (Dalta 
Variant) ན་ཆ ་ཡོད་པོ་ ཧ་གོ་ ཨིན། 
ཁོང་གི་ འབྲས་ལོངས་ཀི་ ཀོ་བིཊ་ 
ན་ཆ ་ གངས་ཁ་ ཉུང་ཤད་ 
མེད་ས་ལས་ འདེམ་ ཞིབ་དཔོད་ 
དོན་ལོ་ བཏང་བོའི་ གཏམ་ 
གསུང་བོ་ ཨིན།ཁོང་གི་ འབྲས་ 
ལོངས་ན་ ཀོ་རོ་ན་ ན་ཆ ་ གངས་ཁ་ 
མང་བཞིན་ འགྱུ་བོའི་ན་ (Dalta 
variant)  ན་ཆ ་འདི་ ཡོད་པོའི་ 
དོག་ཀོ་ སེས་སི་ ན་ཆ ་ ཞིབ་དཔོད་ 
དོན་ལོ་ བཏང་བོ་ ཨིན་སེ་ གསུང་བོ་ 
སྦད། རྒྱལ་ཁབ་གི་ ཀོ་རོ་ན་ རྦ་རླབས་ 
གཉིས་པོ་ཀི་ དོན་ལོ་ Dalta 
Variant  ན་ཆ ་ འདི་ ཁྱད་ལན་ 
ཡོད་པོ་ གསུང་བོ་ ཨིན། ཁོང་གི་ 
ན་ཆ ་འདི་ མ་ལག་རང་ ཁྱབ་ ཆ ུ༹གས་ 
པོའི་དང་ མི་ཅ ུ༹འི་ འཕོད་བསོན་ན་ 
དཀའ་ལས་ སྦོམ་པོ་ བཏང་ 
ཆ ུ༹གས་པོའི་ རྐྱེན་གི་ ཐུགས་སྡུག་ 
ཆེ་དྲགས་ ཡོད་པོ གསུང་བོ་ ཨིན། 
བོན་པོ་ཀི་ ན་ཆ ་འདིའི་ སྲུང་རྐྱབས་ 
དོན་ལོ་ གཞུང་གི་ གནང་བཞག་ 
ཡོད་པོའི་ ཀོ་བིཊ་ སིགས་ཁིམས་དང་ 
ལམ་སོན་ཅ ུ༹་ལོ་ གཟབ་གཟབ་  
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ནང་ལས་ བེད་སོད་ བ ས་དགོས་པོའི་ 
གསུང་བོ་སྦད། 
གཞུང་ རང་གི་ མི་སེར་ཅ ུ༹་ལོ་ 
ཀོ་རོ་ན་ virus ལས་ སྲུང་རྐྱབས་སི་ 
བཞག་ཀོའི་ དོན་ལོ་ ག་ ཆ ུ༹གས་ 
ཐབས་ཤད་ བ ས་བཞིན་ ཡོད་པོ་ 
གསུང་བཞེས་ ད་འདི་ མི་སེར་ 
ཅ ུ༹་ཀི་ཡང་ ད་རུང་ རིག་ཀོ་ སིང་སི་ 
སོད་ དགོས་པོའི་ དུས་ཆ ོད་ སེབས་ 
ཡོད་པོ་ ཨིན། ཁོང་གི་ གསུང་བོ་སྦད། 
ན་ཆ ་འདིའི་ དོན་ལོ་ རང་འཐད་ 
སྨན་བཅོས་དང་ ཐབས་ལམ་ཅ ུ༹་ ཡོད་ 
པོ་ ཨིན། འདི་ན་ གཞུང་གི་ ཀོ་བིཊ་ 
སིགས་ཁིམས་དང་ ལམ་སོན་ཅ ུ༹་ 
ལག་ལེན་ བ ས་ཡོད་པོ་ ཨོ་འདི་ལོ་ 
ལེམ་ བ ས་སི་ བེད་སོད་ བ ས་ནེ་ 
ན་ཆ ་འདི་ལོ་ སྲུང་རྐྱབས་ བ ས་ 
ཤད་ཀི་  ཐབས་ལམ་ ཨིན། བོན་པོ་ཀི་ 
མི་སེར་ཅ ུ༹་ལོ་ ཀོ་རོ་ན་ན་ཆ འི་ རྟགས་ 
ཆ ན་ ཐོན་ལངས་ མེད་པོ་ ལམ་སང་ 
སྨན་ཁང་ན་ བོབ་སི་ ཞིབ་དཔོད་ 
གནང་དགོས་པོའི་ ཞུ་བ་ ཕུལ་བོ་ 
ཨིན། 
 བོན་པོ་ཀི་ དྲི་བ་ རྐྱབས་པོའི་ 
གཏམས་ཀི་ ལན་ མཇལ་བཞེས་ 
བོན་པོ་ སར་མ་ཀིས་ གསུང་བོ་སྦད༏ 
མི་ག་འདིའི་ samples ཞིབ་དཔོད་  
བ ས་ ཡོད་པོ་ མི་ཨོ་འདི་ཅ ུ༹་ལོ་ 
འཆ ོལ་ཤད་དང་ ཁོང་ཅ ུ༹འི་ གཟུགས་ 
ཁམས་ གནས་སངས་ ཧོང་ན་ 
ཆ ོད་རྟགས་ཡང་ བ ས་ཤད་ཀི་ 
གསུང་བོ་ ཨིན། འདི་ལས་ ཁོང་ཅ ུ༹འི་ 
སོད་པོའི་ ཡུལ་ཅ ུ༹འི་ ན་ཆ འི་ 
གནས་སངས་ ཧོང་ན་ སྙན་ 
གསན་དང་ གཟབ་གཟབ་བ ས་ 
གཟིགས་རྟོགས་ ཡང་ གནང་ཤད་ 
ཨིན། ཁོང་གི་ ཀོ་རོ་ན་ལས་ 
སྲུང་རྐྱབས་ བ ས་བོའི་ དོན་ལོ་ 
སྨན་ཁབ་འདི་ གེལ་ཆེ་དྲགས་ 
ཡོད་པོའི་ གསུང་བཞེས་ སྨན་ཁབ་ 

ཧོང་སེ་ ད་རུང་ ཐུགས་ཤུགས་ 
གནང་ཤད་ཀི་ གསུང་བོ་ ཨིན། 

གུ་རུ་རནི་པ་ོཆའེ་ི  འཁྲུངས་སྐར་  
དུས་ཆནེ།  

 
༺   སོབ་དཔོན་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ 
འཁྲུངས་སྐར་ དུས་ཆེན་ ར་ཆེ་དྲགས་ 
ཨིན་བོ་ ལན་རྒྱས་ ཐམས་ཅད་ཀསི་ 
མཁྱེན་མཁྱེན་པོ་ ཨིན། ཨིན་རུང་ 
ཐུགས་རྒྱུས་ མེད་མཁན་ཅ ུ༹འི་ དོན་ལོ་ 
དུས་ཆེན་ འདི་ ར་ཆེ་དྲགས་ཀི་ སྐརོ་ 
ལོ་ ཞུ་ན། 
 སེལ་ཟླ་ ཆུ་སོད་ ཟླ་བ་ དྲུག་ཀོའི་ 
ཆ ེས་བཅུ་ ལོ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་  
དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ གནས་ ཨོ་རྒྱན་གི་ 
ཡུལ་ དྷ་ན་ཀོ་ཥའི་ མཆ ོ་གིང་དུ་ 
སངས་རྒྱས་ སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀི་  
བིན་རླབས་ལས་ བྱུང་བའི་ པདྨའི་ 
སོང་པོ་ ཁ་མདོག་ འདྲ་མན་འདྲའོ་ 
ནང་ཤ་ མགོན་པོ་ འོད་དཔག་ 
མེད་ཀི་ ཐུགས་ཀ་ལས་ གསེར་གི་ 
རོ་རེ་ ཡི་གེ་ཧིཿ ཡོད་པ་ལས་ ཨོ་ཉེ་ 
ལོ་བརྒྱད་ ཕྱག་ན་ རོ་རེ་དང་ པདྨ་ 
བསྣམས་པོ་ གཅིག་ འཁྲུངས་པོ་ སྦད། 
གུ་རུ་ སྐུ་འཁྲུངས་པའི་ ཉིན་ འདི་ལོ་ 
གུ་རུ་ འཁྲུངས་སྐར་ དུས་ཆེན་སེ་ 
ཞུས། འཁྲུངས་པོའི་ གནས་ ཨོ་ན་ 
མཆ ོ་ ཕར་ཆ ུ༹ར་གི་ མཁའ་འགོ་ མོ་ཅ ུ༹་ 
དང་ སེམས་ཅན་ཅ ུ༹་ ལོ་ ཆོས་ཀི་ 
འཁོར་ལོ་ བསོྐར་སི་ བཞུགས་ 
ཡོད་པའི་ སྒང་ ཡུལ་ ཨོ་ནང་གི་ 
རྒྱལ་པོ་ ཨིན་དྲ་ བྷོ་དྷིའི་ བོན་པོ་ 
ཏི་ན་ འཇ ིན་གིས་ཐམས་ཅད་ ལས་ 
སོན་ལོ་ མཇལ་བོ་ སྦད། བོན་པོས་ 
རྒྱལ་པོ་ལོ་ ཞུ་བས་ རྒྱལ་པོས་ ཡང་ 

མཇལ་སི་ ཕོ་བྲང་ནང་ གདན་ 
ཞུས་བོ་ གནང་བོ་ སྦད། རྒྱལ་སིད་ 
ཆོས་སིད་ ཐམས་ཅད་ རེས་ 
གཏད་པོ་ གནང་བོ་ དང་ རྒྱལ་སིད་ 
ཆོས་བཞིན་ སོངས་སི་ བཞུགས༎ 
ཉིན་གཅིག་ གུ་རུས་ རྒྱལ་སིད་ 
སོང་སི་ བཞུགས་ན་ ཆོས་ སེལ་ 
མི་ཆ ུ༹གས་པོ་ མཁྱེན་སི་ ཕྱག་ལས་ 
ཁ་ཊམ་ བིག་་ལྷུམ་བོ་་གནང་སི་ 
བདུད་ཀི་ བོན་པོའི་ བུ་བསད་ས་ལས་ 
རྒྱལ་ཁིམས་ ཕོག་སི་ དུར་ཁོད་ 
འཇུས་དྲགས་ ནང་ལོ་ བཏང་བོ་ 
སྦད། རྒྱབ་ལས་ རོ་རེ་གདན་ལོ་ 
བོན་སི་ གྲུབ་རྟགས་ སོན་བས་ 
ཨོ་ནང་གི་ མི་ཅ ུ༹་ཀིས་ རང་ཀ་བོ་ 
ང་ཅག་ ངོ་མ་ཤེས་ ལབ་སང་ ང་ནི་ 
རང་བྱུང་གི་ སངས་རྒྱས་ ཨིན་ 
གསུངས་རུང་ མི་ཅ ུ༹་ ཡིད་ མ་ཆེས། 
ལོག་སི་རང་ རྒྱ་གར་ ཡུལ་ ཐམས་ 
ཅད་ན་ ཡོད་པའི་ མཁས་གྲུབ་ཅ ུ༹འི་ 
སྐུམ་མདུན་ལས་ ཆོས་ ཞུས་སི་ ཐར་ 
ཕྱིན་པར་ སྦྱངས་ གནང་སི་ གུ་རུ་ 
མཆ ན་བརྒྱད་དུ་ སྤྲུལ་སི་ འགོ་དོན་ 
མཇ ད། ཟ་ཧོར་ རྒྱལ་པོའི་ སས་མོ་ 
མན་དྷ་ར་བ་ བཅ ུ༹ན་མོར་ བཞེས་ 
ས་ལས་ གུ་རུ་དང་ མན་དྷ་ར་བ་ 
གཉིས་ཀ་ལོ་ རྒྱལ་ཁིམས་ བཏང་སི་ 
གུ་རུ་ལོ་ གསོན་པོ་ ཤིང་ཁི་ བརེགས་ 
སྣུམ་ བླུག་སི་ མེ་བསེག་རུང་ 
མ་ཆ ིག་པར་ མེ་ཕུང་ མཆ ོ་ལོ་ 
འགྱུར་བོ་ གནང་སི་ ད་ལོ་ ང་ཅག་ 
མཇལ་མཁན་ མཆ ོ་ པདྨ་ འདི་རང་ 
ཨིན། ད་རུང་ གུ་རུའི་ བཀའ་དྲིན་ 
སྐོར་ལོ་ ང་ཅག་ གིས་ ནམ་ལོ་ 
བཤད་མི་ ཆ ུ༹གས། ཨོ་འདི་ ཨིན་ཟང་ 
ཁོང་གི་ བཀའ་དྲིན་ དྲོན་བཞིན་ 
བོད་ཟླ་ དྲུག་ཀོའི་ ཆ ེས་བཅུའི་ 
ཉིན་ཆ ེ་ འཁྲུངས་སྐར་ དུས་ཆེན་ 
སྲུང་བརེ་ གནང་སི་ གསོལ་འདེབས་ 
མཆོད་པོ་ མཆོད་མེ་ ཕུལ་ ཆ ུ༹གས་ན་ 
ཕན་ཡོན་ བསམ་གིས་ མི་ཁྱབ་པོ་ 
ཡོད་པོ་ ཐམས་ཅད་ ཀིས་ མཁྱེན་ 
དགོས་པོ་ གལ་ཆེན་ ཨིན༎ གུ་རུ་  
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རང་གི་ གསུངས་ འདུག། ཡར་ངོ་ 
ཆ ེས་བཅུའི་ དུས་སུ་ དངོས་སུ་ བོན།  
དེད་པ་ཅན་ལོ་ པད་འབྱུང་ མགོ་ 
ཉལ་ ཡོད༎ 

བང་ཤར་ ཡར་རྒྱས་ དངུལ་རསི་ 
མཉམ་སལེ་ ཡན་ལག་ག་ི གཅ ་ོ 
ས་ི བནོ་པ་ོལ་ོ དངུལ་ རགོས་ 
རམ་་་་ 

 
སྒང་ཏོག་ དབིན་ཟླ་ བདུན་པོའི་ 
ཆ ེས་༢༠ཿ   བང་ཤར་ ཡར་རྒྱས་ 
དངུལ་རིས་ མཉམ་སེལ་ ཡན་ལག་ 
འགོ་འཇ ིན་ སྐུ་ཞབས་ སི་ཀན་དར་ 
ཨ་ལི་ ཁན་དང་ ཁོང་གི་ དངུལ་རིས་  
ཆ ོགས་པོ་ཀི་ གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ 
མཉམ་པོ་ མཇལ་སི་ ནད་ཡམས་ 
འདི་ན་ རོགས་རམ་ དོན་ལོ་ 
(NEDFL)  ཧོང་ལས་ (CMRF) 
དང་ Mission Oxygen-A CSR  
དོན་ལོ་ དངུལ་ འབུམ་ བཅོ་ལྔ་ 
གནང་བོ་ ཨིན།  
 
གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ཀི་ཡང་ འདེམ་ 
དཀའ་ལས་ སྐབས་ན་ རོགས་རམ་ 
གནང་བོའི་ན་ མི་སེར་ཅ ུ༹འི་ ཧོང་ 
ལས་ ཡན་ལག་ ཆོགས་པོ་ འདི་ལོ་ 
ཐུགས་རེ་ཆེ་ ཕུལ་བོ་ ཨིན། ཡར་རྒྱས་ 
དངུལ་རིས་ མཉམ་སེལ་ ཡན་ལག་ 
ཆ ོང་སེ་ འདི་ འདེམ་ཅིག་ཨིན༏  
 
མཉམ་སེལ་ འདི་ཀི་ རྒྱ་གར་གི་ 
བང་ཤར་ ས་གནས་ཅ ུ༹་ན་ བཟོ་ག་ 

དང་ ཞིང་གཡོག་ མཐུན་ལམ་ 
འཆར་གཞི་ཅ ུ༹་ འབ མ་བཅ ུ༹ག་སི་ 
ཆ ོང་སེ་ ཆུང་ ཆུང་ཅ ུ༹་ལས་ ཆ ོང་སེ་ 
སྦོམ་ཅ ུ༹་ལོ་ དངུལ་ རོགས་རམ་ 
བ ས་དོ་ ཨིན།  
 
དངུལ་ རོགས་རམ་ མཉམ་པོ་ 
མངའ་སེ་  གཞུང, སྒེར་གི་ ས་གནས་ 
དང་ གཞན་ agencies  ཅ ུ༹་ལོ་ 
སོབ་སོན་དང་ སོབ་བ་ཅ ུ༹་ གནང་ 
ཤད་ ཨིན། 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

རགི་ཀ་ོ སངི་བའོ་ི གཏམ་ཅ ུ༹་་་་་་་ 
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ཀོ་བིཊ་༡༩ ནད་ཡམས་ཙུ་ ད་ལོ་ 
ཉེན་ཁ་དང་ གངས་ཁ་ མང་བཞིན་ 
འགྱུ་དོ་ ཨིན། འདི་ བ ས་སི་ ལན་རྒྱས་ 
ཐམས་ཅད་ལོ་ ང་ཅག་  ཞུ་བ་ 
ཕུལ་དོ་ ཨིན་། ག་ཚོད་ ཚུགས་ཚུགས་ 
རང་གི་ འཕོད་བསོན་ དོན་ལོ་ 
ཐབས་ཤེས་ཙུ་ ལག་ལེན་ བ ས་བོ་ 
གནང་།  རང་གི་ འཕོད་བསོན་ 
སྲུང་སོབས་ དོན་ལོ་ ཐབས་ལམ་   
འདི་ གསུམ་པོ་ ཨིན་ཅི་ མིན་ཅི་ 
ལག་ལེན་ བ ས་བོ་ གནང་། 

༡༽ཞལ་ན་ ཞལ་རེས་ རྐྱབས་པོ་ 
གནང་། 

༢༽མི་ཆ ོགས་ བར་ན་ རྒྱང་སོད་  
བཞུགས་པོ་ གནང་། 

༣༽ ཕྱག་དང་ ཞལ་  ལེམ་ བསིལ་བོ་ 
གནང་།         
 
                         
          (Dawai Bhi, Kadai Bhi) 
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