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 བམ་པོ་༢༥       ཨང་༢༥                      དབིན་ཟླ་ ༡༢  ཆ ེས་ ༤               གཟའ་  པ་སངས་                          ཤོག་ལེབ་   ༡ 

 

རྒྱལ་ས་ སྒང་ཏགོ་ལ་ོ རྒྱ་གར་་རྩ་ཁམིས་ཉནི་   སྲུང་བརྩ་ེ། 
སྒང་ཏགོ་དབནེ་ཟླ་༡༠་པའོ་ིཆ སེ་༢༦;་ རྒྱལ་ས་སྒང་ཏོག་ཐག་ཉ་ེ ཆིན་ཏན་འབམ་འན་ན་ སོང་མཁན་དབེན་ཟླ་ བཅུ་པའི་ཆ སེ་༢༦་ ཉིན་ཆ ེས་ 
རྩ་ཁིམས་ཉིན་ ག་ོསིགས་ རྐྱབས་པོ་ ཨིན། ལེས་རིམ་འདི་ ཤེས་རིག་ལེ་ལག་གིས་ གོ་སིགས་ རྐྱབས་པོ་ སྦད། རྩ་ཁིམས་ཉིན་ སྲུང་རྩེས་ ལེས་རིམ་ན་ སིད་སོང་ 
གྭང་ག་ པྲ་སཊ,  གརྩ་ོགཞ་ིབོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ པི་ཡས་ རྟ་དམང་ འགོན་པོ་ གརྩ་ོབོ་ ཁ་ིན་ བཞུགས་པོ་ ཨིན། ལེས་རིམ་ན་ གཞོན་མ་རྩིས་པ་ོ  ཤེས་རིག་ 
ལེ་ལག་ བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ ཀུན་དགའ་ ཉ་ིམ, གོས་ཆ གོས་བོན་པོ་ཅ ུ༹ས ,གཙ་ོགཞ་ི བོན་པོའི་ 
སིད་དྲུང་ཡིག,གཙོ་བོ་དྲུང་ཡིག,ལ་ེལག་རང་འཐད་རང་འཐད་ཀ་ིམག་ོར་ེཅ ུ༹,དཔའ་མི་མག་ོར་ེཅ ུ༹,སོབ་དཔོན་ཅ ུ༹ དང་གཞནོ་ འགོན་པོ་ཅ ུ༹ས་ བོན་བོ་  ཨིན། 
ལེས་རིམ་ན་ སིད་སོང་དང་ བརྩོ་གཞི་ བོན་པོ་ཀ་ི གག་ག ོར་ ཡེས་ར་བདའ་ ཀ ིས་ན་་དང་གག་ག ོར་ བི་ར་ ཨོམ་བེག་ཀར་ལོ་ དོན་ཟངོ་ གནང་བཞེས་ 
དམར་མ་ི ཕུལ་སི་ ལ་ེརིམ་ སོྒ་ཕི  ༹ད་ གནང་བོ་ཨིན། སོང་མཁན་ ཟླ་བོ་ན་ ཟུར་བཞུགས་ གརྩ་ོགཞི་ བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ ས་རྩ་མན་ ལི་བུ་ གངོ་པའ་ི 
བདུན་ཕྲག་ མྱ་ཉན་སྲུང་བའ་ི དང་ ད་ལྟའི་ ནད་རིམ་ གནས་སྟངས་ལ་ོ བཞག་སིྟ་ བོ་རྩོའི་ཉིན་    སྲུང་བརྩེ་ལ་ོཡང་ མཉམ་ཅི་ མོ་འཐུད་སིྟ་ སྲུང་བོ་   
ཨིན།ལེས་རིམ་ན་ ནམ་རྩེ་ འབིང་རིམ་མཐོ་བའི་ སོན་གྲྭའི་ སོབ་ཕྲུག་གིས་ རྒྱ་གར་རྩ་ཁིམས་ལོ་ སོགས་སྟི་ དང་ འདེབ་ར་ལ་ེ བུམ་མོའ་ིའབིང་རིམ་ 
མཐོ་བའ་ི སོབ་གྲྭའ་ི སོབ་ཕྲུག་ཅ ུ༹་ཀིས་ བོན་པོ་ལགེས་སོ་ གསུང་གླུ་ ཕུལ་བོ་ ཨིན། 
སིད་སོང་གིས་ ལ་ེརིམ་ན་ བོན་མཁན་ མ་ིསེར་ཅ ུ༹ས་ལོ་ བཟུང་གེལ་ གནང་བཞེས་ རྒྱ་གར་རྩ་ཁིམས་ སྲུང་བརྩེ་ བ ས་དགོས་པའ་ི གལེ་ཆ་ེདགས་ ཧོང་ན་ 
དང་ NCC Cadets, སོབ་གྲྭའི་ སོབ་དཔོན་ཅ ུ༹་ དང་སོབ་ཕྲུག་ གསོ་རསེ་ ཐོབ་མཁན་ཅ ུ༹་ལ་ོ བཀ་ཤིས་ བདེ་ལགེས་ གནང་བོ་ ཨིན། སིད་རྐྱོང་ག་ི 
ནད་རིམ་འད་ིན་ ཕག་ལས་ གནང་སི་ ཆ ེ་སོག་ མེདབ་ཤོར་ མཁན་ གཞུང་ཞབས་པོ་ཅ ུ༹་ལོ་ དོན་སོང་ གནང་སི་ གཞོན་ཀ་ི དནོ་ལ་ོ ཁངོ་ཅ ུ༹ས་ཀིས་དཔེ་ཅིག་ 
བཞག་ཀ་ོ  ཨིན། ཁོང་ག་ི གཞོན་བོ་ཅ ུ༹་ལོ་ དུས་ཆ ོད་ལོ་ སོྟན་སི་ འགྱུར་བ་མཐོན་སི་ རྒྱ་གར་ལོ་  རང་དབང་གི་ ཡར་རྒྱས་ བཏང་ དགོས། རང་སོ་ན་  
ལེ་རིམ་ན་ གརྩ་ོགཞ་ི བོན་པོ་ག་ི གས་ོརེ་ ཐོབ་མཁན་ གསོ་རེ་ཀ་ོཅ ུ༹ས་ལོ་ བོན་པོ་ ལགེས་སོ་ ཞུས་བཞེས་ བཀ་ཤིས་བད་ེལེགས་ གནང་བོ་ཨིན། ཁོང་གི་ 
རྒྱལ་ཁབ་ན་ ཐམས་ཅད་ཀི་ ཐོབ་ཐང་ དབང་ཆ་དང་ རྩ་ཁིམས་ལོ་ འད་མཉམ་ ཁྱད་ལེན་ ཡོད་སེ་གསུང་བོ་ ཨིན། ཁོང་ག་ི འབས་ལོངས་པོའི་ མ་ིསེར་ཅ ུ༹འ་ི 
དོན་ལ་ོ ཁིམས་ལུག་ ༣༧༡(F) གིས་སྲུང་རྐྱབས་ བ ས་བཞགས་ ཡོད་པའི་ གཏམ་ཡང་ གསུང་བོ་ ཨིན། ཁངོ་ག་ི ད་རུང་ གསུང་བོ་ སྦད༏ མངའ་སེ་ མ་ིརིགས་ 
ཐམས་ཅད་ཀ་ི གཅིག་ཐུན་གནང་སི་ མངའ་སེ་ལ་ོ ཡར་རྒྱས་ བཏང་བའ་ི རེ་བ་ བཞག་ ཡོད། ཁངོ་ག་ི ནད་རིམ་ ཉེན་ཆེ་དགས་ འདེམ་ན་ ཕག་ལས་ 
ཉིན་ལ་ོཆ ན་ལ་ོ མདེ་པོ་ ཕག་ལས་ གནང་སི་ ཆ ེ་སོག་ མེདབ་ ཤོར་མཁན་ གཞུང་ཞབས་པོ་ཅ ུ༹་ལ་ོ དནོ་སོང་ ཡང་ གནང་བོ་ ཨིན། བརྩོ་གཞ་ི བོན་པོའི་ 
ནད་རིམ་(COVID-19)འདམེ་ལ་ོ གདངོ་ལེན་ འཇལ་སི་ ཕག་ལས་ གནང་མཁན་ དང་ སོབ་ཕུག་ཅ ུ༹འི་ མ་དབང་པའ་ི མ་ིཆ ེ་ལོ་ གེལ་ཆེ་དགས་ རྩེས་སྟི་ 
ཤེས་ཡོན་ བ ིན་མཁན་ སོབ་དཔོན་ཅ ུ༹་ལོ་ ཐུགས་ར་ེཆེ་ ཕུལ་བོ་ ཨིན། ཁོང་གི་ མ་ིསེར་ ཐམས་ཅད་ལོ་ གཞུང་ག་ི གནང་བཞག་ ཡོད་པའི་ སིག་ཁིམས་དང་ 
(SOP) ལ་ོ ལག་ལེན་ གནང་དགོས་སེ་ གསུང་བཞག་ ཡོད། 
གརྩོ་གཞི་བོན་པོ་ཀ་ི ཤེས་རིག་ཡར་རྒྱས་ལོ་ གོ་སྐབས་ དང་པོ་ན་བཞག་པའ་ི གཏམ་ གསུང་བཞེས་ སིད་བོན་ སོབ་ཕྲུག་ བཆར་གཞ་ི བརྒྱུད་སིྟ་ ཆོས་ 
སོབ་པའི་ དོན་ལ་ོ འཇ ིན་གལ་ དྲུག་ལས་ ཡར་སེྟ་གི་ གརྩ་ོགཞ་ི བོན་པའི་ བཆར་གཞིའི་ དོན་བཞིན་ མངའ་སེ་ ནང་རང་ སོབ་སྦྱང་ སྦྱང་ ཐནོ་པོ དང་ 
འཇ ིན་གལ་ དགུ་ལས་ ཐོག་སོབ་ཟང་ ཤེས་རིག་ སྦྱང་ཐོབ་པའ་ི མངའ་སེ་ ནང་དང་ ཕི་ལོག་ དནོ་ལོ་ ཤེས་རིག་ དངུལ་ རོགསརམ་(scholsrship) 



བ ིན་ཤད་ དང་ འབས་ལོངས་ མ་ན་ེདཔལ་ བཅ ུ༹ག་ལག་ཁང་ན་ ད་འོང་མཁན་ ལ་ོལས་ སྨན་པོ་ ཤེས་ཡོན་ (M.B.B.S)  སྦྱང་བོའི་ དོན་ལ་ོ ཁ་ི སོྟང་པོ་ 
རྒྱ་ཆ་ ༥༠ བཟོ་ཤད་ཀི་ ཁྱབས་ས་ གནང་བོ་ ཨིན།  
ལེས་རིམ་ལ་ོ བཟུང་གལེ་ གནང་བཞེས་ཤསེ་རིག་ ལ་ེལག་ བོན་པོ་ཀིས་ རྩདེ་དཔོན་ མཁས་པོ་ དང་ ཅ་དགའ་ གས་ོརེ་ ཐོབ་མཁན་ སོབ་དཔོན་ཅ ུ༹་ལས་ 
ད་རུང་ཡང་ མ་དབང་པོའི་ན་ འད་ིལས་ ལག་ཀའོི་ ཕག་ལས་ཀི་  རེ་བ་དང་ སེམས་ཤུག་ བཞག་ ཡོད་པོ་ གསུང་བོ་ ཨིན། བོན་པོ་ཀིས་ སོབ་ཕྲུག་ཅ ུ༹་ལ་ོ 
བཀ་ཤིས་ བད་ེལེགས་ གནང་བཞེས་ མ་དབང་པའི་ན་ འབས་ལོངས་ལོ་  སེྒར་ག་ི ཡར་རྒྱས་ ས་གནས་ན་ ཨང་དང་པོ་ ཆགས་ ཆ ུ༹གས་པའ་ི རེ་བ་ 
བཞག་ཀ་ོ ཨིན། ལེས་རིམ་ལོ་ གཞནོ་ མ་རྩསི་པ་ སྐུ་གཞོན་ དྲུང་ཡིག་ སྐུ་ཞབས་ ཇ་ིཔི་ ཨུ་པ་ བདའ་ཡ་ ཡང བོན་བོ་ ཨིན༏  དྲུང་ཡིག་གི་ ནད་རིམ་ 
གནས་སྟངས་ སྐབས་ན་ ལེ་ལག་དང་ སོབ་དཔོན་ཅ ུ༹་ཀིས་ གདོང་ལེན་ འཇལེ་ ཡོད་པོའི་ གཏམ་ཅ ུ༹་ གསུང་བཞེས་ online སོབ་སྦྱང་ དནོ་ལོ་ (smart 
t,v) གཟུགས་མཐོང་ རླུང་འཕྲིང་ལ་ོ ལག་ལེན་ ལེམ་ བ ས་ དགོས་པའ་ི གསུང་བོ་ ཨིན། ལེས་རིམ་ན་ (NCC cardit, སོབ་དཔོན་ཅ ུ༹, ཆོས་རྒྱུད་ན་ ཨང་ 
དང་པོ་, གཉིས་པོ་ དང་ གསུམ་པོ་ ཆགས་མཁན་ འཇ ིན་གལ་ བཅུ་གཉིས་ སོབ་ཕྲུག་ཅ ུ༹ས་ལོ་  སིད་སོང་དང་ གརྩ་ོགཞ་ི བོན་པའི་ ཕག་ལས་ གསོ་ར་ེ 
གནང་བོ་ ཨིན། 
ཟླ་བ་ོབརྒྱད་རྒྱབ་ལས་སྒང་ཏགོ་དཔལ་འབོར་ རྩདེ་ཐང་ཁ་་ཕེ༹  ་བོ་། 

སྒང་ཏོག་དབེན་ཟླ་༡༡ཆ ེས་༢༥;་ 
ཟླ་བོ་བརྒྱད་ལས་དགག་ཆ་བ ས་བཞག་ཡོད་པའི་དཔལ་འབོར་རྩེད་ཐང་ལོ་ཁ་ཕེ  ༹་བཞག་ཡོད།སོང་མཁན་ཆ ེས་༢༥་ཉནི་ཆ ེ་ རྩེདམ ལ་ེལག་ན་ 
རེདམ་གནས་སྟངས་ ཧོང་ན་ གརྩ་ོཆེ་དགས་སིག་ཁིམས ལག་ལནེ་བཀའ་རྒྱ་ ཁྱབ་སགས་བ ས་བཞག་ ཡོད། ལེ་ལག་ དྲུག་ཡིག་ སྐུ་ཞབས་ ར་ཇུ་བས་ནེཊ་ ཀི་ 
གསར་ཤོག་ ཆ ོགས་འདུ་ལ་ོ བཟུང་གལེ་ གནང་བཞེས་ འདེམ་ སྙན་གསད་ གནང་བོ་ཨིན། ལ་ེལག་གིས་ཁྱབ་སགས་ བ ས་བའི་ སིག་ཁིམས་ན་  
མིང་ཐགོ་སྐང་ཤད,  མིའ་ི བར་ན་ གང་རིང་ སོད་ཤད, གཅ ང་དགས་ དང་རྩེད་ཐང་ནང་ འཇུལ་བའ་ི སྒང་ སིག་ཁིམས་ལོ་ ལག་ལནེ་ བ ས་ དགོས་པོ་དང་ 
བ ས་ མ་དགོས་པའ་ི དནོ་ཆ ན་ཅ ུ༹་ཡོད་པོ་ཨིན།རྩེད་དཔོན་ཅ ུ༹་ཀིས་རྩེད་ཐང་ན་འཇུལ་ཐོབ་པའ་ིདོན་ལོ་རྩེད་དཔོན་ཐམས་ཅད་ཀ་ིརང་གི་ 
མིང་སྐང་དགོས་པོ་ སིག་ཁིམས་ན་ བདའ་སོྟན་བཞག་ཡོད། རྩེད་དཔོན་ཅ ུ༹་ཀསི་ རང་ག་ི  འདོད་པོ་ དོན་བཞིན་ རྩེདམ་ རྩདེ་བའ་ི དནོ་ལ་ོ 
མིང་ཐགོ་སྐང་ཆ ུ༹གས་ཤད་ ཨིན། ལེ་ལག་གི་རྩེད་དཔོན་ཅ ུ༹འ་ིམིང་ཐོག་སྐང་ཤད་དང་ང་ོསོད་(I.D) དོན་ལོ་ སོབ་ཕྲུག་ཅ ུ༹་ལ་ོ ལ་ོདུས་ན་ ཏེ་རུ་༥༠ དང་ 
གཞན་མི་སེར་ཅ ུ༹འི་ དོན་ལོ་ ཏེ་རུ་༡༠༠་ཐམ་པ་ དངུལ་ བཏབ་ དགོས། རྩདེ་དཔོན་ཅ ུ༹འི་ གཟུགས་ཁ་ ང་ོསོད་ཤོག་གོ་(I.D)   

མིད་ན་ེ རྩེད་ཐང་ན་ འཇུལ་ མདི་ཐབོ། ལེ་ལག་ བཀའ་རྒྱ་ དནོ་བཞིན་ རྩ་ེཐང་ལོ་ སྔ་རུ་ ཆུ་ཆ ོད་ ༨ ལས་ ཕི  ༹ད་ཆ མ་གི་ ཆུ་ཆ ོད་ ༨་ཟང་ 
ཁ་ཕེ  ༹་བཞག་ཤད་ ཨིན། དེ་ཟང་ རྩེད་ཐང་ན་ རྩེདམ་ རྩེད་བའི་ དནོ་ལ་ོ ཐེང་ཅགི་ན་ རྩེད་དཔོན་  རྒྱ་ཆ་༥༠་ བཅུག་ཀ་ོ རྩེས་ཐོབ་ན་ འཇུལ་ ཐོབ་ ཤད་ 
ཨིན། འད་ིལས་ རྩདེ་དཔོན་ཅགི་ག་ི དུས་ཆ ོད་ དཀར་མོ་ ༦༠་ བཅུག་ཀོ་ སྦྱང་བསར་ བ ས་ ཐོབ་ཤད་ ཨིན། ལ་ེལག་ག་ི རང་སོང་ སིག་ཁིམས་ ཁྱབ་སགས་ 
ལག་ལནེ་ མན་བ ས་ཟང་ རྩེས་དཔོན་ཅ ུ༹་ཀི་                                                          གཅ ང་དགས་དང་ ཁམས་ དྭགས་དགས་ བཟ་ོབཞག་ཀོའ་ི 
དོན་ལ་ོ རྩེད་ཐང་གི་ ས་ཆ་ཕོགས་ ཐམས་ཅད་ན་ ལག་ཀོ་ཁྱུས་ཤད, བསེན་ནེ་ཊའི་ཇོར་ གཅ ་ོཆ་ེདགས་ ཡོད།  

འདེས་རང་ ལ་ེལག་ག་ི རྩེདམ་ སྦྱང་བསར་ བ ས་བའི་ དནོ་ལོ་ ཡང་ བཀའ་རྒྱ་ ཁྱབ་སགས་ བ ས་ བཞག་་ཡོད། ལེ་ལག་ག་ི བཀའ་རྒྱ་ དོན་བཞནི་ 
རྩེད་དཔོན་ཅ ུ༹ས་ཀིས་ རང་གི་ཟོན་སོར་ དོན་ལ་ོAGROGA SETU APP  ལག་ལནེ་ བ ས་ དགོས་པའི་གེལ་ཆེ་དགས་ ཡོད། རྩེད་དཔོན་ཅ ུ༹་ཀིས་ 
རང་སོང་ བཀའ་རྒྱ་ ཁྱབ་སགས་ མན་བ ས་ཟང་  སིག་ཁམིས་དང་ བཀའ་རྒྱ་ འད་ིཅ ུ༹་ལོ་  ལག་ལེན་ བ ས་ དགོས། 

 
ཨསེ་ཊི་ནནེ་ཨམེ་ སྨན་ཁང་ན་ རྩའ་ིན་ཆ ་ གཤག་བཅསོ་ 
གྲུབ་འབས་ ལམེ་ཐནོ་བའོ་ི  གརྩ་ོགཞ་ི བནོ་པ་ོ དགའ་ཆ ུ༹ལ། 
 
སྒང་ཏོག་ དབེན་ཟླ་ ༡༡་ཆ ེས་༢༩;  སྒང་ཏོག་ ཐག་ཉེ་ སོ་ཅག་ ཐང་ཨེས་ཊ་ིནེན་ཨེམ་ སྨན་ཁང་ གསར་པོ་ན་ མག་ོདང་པོ་ རྩའ་ིན་ཆ ་གཤག་བཅོས་ 
གྲུབ་འབས་ ལེམ་ཐོན་ ཆ ུ༹གས་པའི་ན་ གརྩོ་གཞ་ི བོན་པོ་དགའ་ཆ ུ༹ལ་ གནང་བོ་ ཨིན། གརྩོ་གཞི་ བོན་པོ་་ཀ་ི གསུང་བོ་ དོན་བཞིན་ རྩའ་ི ན་ཆ ིའ་ི སོར་ཇ་ི 
དོན་ལ་ོ རྒྱལ་ཁབ་ ཕ ི་ལོག་ལ་ོ སྨན་བཅོས་ དོན་ལོ་ བཏང་བཞིན་ ཡོད་པའ་ི ཨིན་རུང་ ཡང་ གཞུང་གི་ རྩའི་ ན་ཆ ་ གཤག་བཅོས་ བ ས་མཁན་ སྨན་པོ་ 



ནཁས་པོ་ གཉིས་ལ་ོ བ་གཡོག་ གནང་བོའི་ རྒྱབ་ལས་ ད་ སྨན་བཅོས་ འད་ི མངའ་སེ་ སྨན་ཁང་ འད་ིན་རང་ བ ས་ ཆ ོགས་ཤད་ ཨིན། སྨན་ཁང་ག་ི སྨན་པོ་ 
པར་བ་རའི , སྨན་་པོ་ ན་ེལ་ེམ, སྨན་པོ་ ཀུན་དགའ་དང་ གཤག་བཅོས་ བ ས་མཁན་ མཁས་པོ་ཅ ུ༹འི་ རོགས་རམ་ན་ གུང་ལ་ོ ༦༡  
ལངས་ལངས་པའི་ རྒན་སོང་ མི་གཅིག་ག་ི རྩའི་གཤག་བཅོས་ ཡང་ནེ་ སོར་ཇ་ིརི་ ལེམ་ ཐོན་ཆ ུ༹གས་པའ་ི སྙན་གསན་ གནང་བོ་ ཨིན། 
འདེས་རང་ ནུབ་འབས་ལོངས་ རྒྱལ་ཞངི་ སྨན་ཁང་ན་ ཡང་ ENDOSCOPY སྨན་བཅོས་ ལེམ་ ཐནོ་ཆ ུ༹གས་པའི་ གཏམ་ཡང་ གརྩ་ོགཞ་ི བོན་པོ་ ཀིས་ 
གསུང་བོ་ ཨིན། ཁོང་ག་ི ལོ་འབས་ལོངས་ཀི་ ནམ་རྩེ་ སྨན་ཁང་ན་ ཡང་ བོ་ཅ ་ོ ཨོ་ཉེ་ སྨན་བཅོས་ གཤོག་བཅོས་བ ས་སའི་་ ཨོ་པི་ག་ི  བཟོ་བའ་ི གསན་ 
གནང་བོ་ ཨིན། གརྩོ་གཞི་ བོན་པོ་ཀི་་ སྨན་བཅོས་ལེས་རིམ་ལོ་ གྲུབ་འབས་ ལམེ་བཟོ་བའ་ིན་ སྨན་པོ, ནོས་དང་ མཁས་པོ་ཅ ུ༹་ལོ་ ཐུགས་ར་ེཆ་ེ ཕུལ་བོ་ 
ཨིན། ཁངོ་གི་ ད་རུང་ཡང་ མ་དབང་པའི་ན་ སྨན་བཅོས་ ལེས་རིམ་ལོ་ སོྔན་ལོ་ འཕར་སིྟ་ འད་ིལོ་ ལག་ཀ་ོ ཕག་ལས་ གནང་ ཆ ུ༹གས་པའི་ སེམས་ཤུག་ 
བཞག་ཀ་ོ ཨིན། 

  

ས་ིཨསེ་ར་མངའ་འགོ་ན་འབས་ལངོས་ཀ་ིབཞ་ིཐམ་པ་(MODEL)དཔ་ེསབོ་གྲྭ་ ལ་ོ SMART ཤསེ་ཡནོ་བི༹  ན་བའ་ི PORTABLE LAB   
དག་སགིས། 
 
སྒང་ཏོག་ དབིན་ཟླ་༡༡ ཆ ེས་ ༢༩; ཨིས་མཊ་ ཤེས་ཡོན་ ཐབས་ཤེས་ སེྒར་གི་ ཆ གོས་པོ་ ཧ་ཨི་དར་བཊ་ བདག་ཀོ་ དབུ་ཁྱགི་ཀ་ོ ནེས་ཆ ལ་ན་ེ རེན་ནམ་གི་ 
སོང་མཁན་ ཟླ་བོའ་ི ཆ ེས་༢༩་ལོ་ གརྩ་ོགཞི་བོན་པོ་ལོ་ མ་ེཏོག་སྒང་ལོ་ འཇལ་བོ་ ཨིན། འཇལ་བའི་ སྐབས་ན་ ཤེས་རིག་ ལེ་ལག་ག་ི བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ 
ཀུན་དགའ་ཉི་མ་དང་ སྐུ་གཞོན་གརྩོ་བོ་ དང་ཡིག་ སྐུ་ཞབས་ ཇི་པི་ ཨུ་པ་བདའ་ཡ་ ཡང་ བོན་བོ་ ཨིན། འཇལ་བའ་ིསྐབས་ན་ གརྩ་ོགཞ་ི བོན་པོ་ ག་ི 
འབས་ལོངས་ཀ་ི སོབ་གྲྭ་ལོ་ དཔ་ེསོབ་གྲྭ་ བཟ་ོབའི་དང་ རྩིས་དང་རིག་གསར་ སོབ་ཆ ན་དོན་ལོ་ LAB  ཆུང་ཆུང་ གནང་བོའི་ན་ ཐུགས་རེ་ཆེ་ ཕུལ་བོ་ 
ཨིན། སོང་མཁན་ཉིན་ན་ གཞུང་འབིང་རིམ་མཐ་ོབའི་ སོན་གྲྭ་ ཨོས་པེན་ན་ ཤསེ་རིག་ ལེ་ལག་ བོན་པོ་ བརྒྱུད་སིྟ་ ལེབ་(LAB) གཞ་ིགཏིང་བོ་ ཨིན།  
སོབ་གྲྭ་ འདི་ མཉམ་ཅ་ི སོབ་གྲྭ་་རང་སོ་  གནམ་ཐང,   ཡི་རྒྱ་ཐང དང་ ཆ ོག་ཊ་ བསམ་གདོང་ འབིང་རིམ་ མཐོ་བའ་ི སབོ་གྲྭ་ཅ ུ༹་ཨིན།  
 ལེས་རིམ་ན་ བོན་བོ་ ལགེས་སོ་ ཕུལ་བཞེས་ བསའ་མ་གྲྭ ་འ་ བཆར་གཞི་ དབུ་འཇ ིན་ སྐུ་ཞབས་ བིམ་ཐྲག་ལལ་ ག་ི ཤེས་རིག་ ལེ་ལག་དང་ སི་ཨེས་ ར་ 
སེྒར་ཆ ོགས་པོའི་ མཉམ་རུབ་ན་ ར ོང་ཁ་ བཞི་ག་ན་ རྩིས་དང་ རིག་གསར་ སོབ་ཆ ན་ དོན་ལ་ོ ལེབ་ (lab) ཅ ུ༹་ བཟོ་དོ་ ཨིན། ལེས་རིམ་ན་ བཟུང་གེལ་ 
གནང་བཞེས་ སྐུ་གཞོན་ གརྩ་ོབོ་་དྲུང་ཡིག་་གི་ (lab) བཞག་ཀོའ་ི དོན་ཆ ན་དང་ འདི་ལས་ འདིའི་ དངུལ་ཟས་སོང་ བཆར་གཞི་ དབུ་གཞུང་ བརྒྱུད་སིྟ་ 
འོང་བོའ་ི གཏམ་ དསུང་བོ་ གནང་བོ་ ཨིན། ལེས་རིམ་ན་ བཆར་གཞི་ དབུ་བཅ ུ༹ག་མཁན་  
ན་རེས་ཡམ་གིས་ ལེབ་ཀ་ི ཆ་ཀ་ཅ ུ༹འི་ བཤམ་རྟནེ་ བ ས་བོ་ ཨིན། ལེབ་ འདི་ འཇ ིན་གལ་ དྲུག་ལས་ བཅུ་པའི་ ཆ ོན་རིག་ སོབ་ཆ ན་དང་ འཇ ིན་གལ་ 
དང་པོ་ལས་ བཅུ་པའ་ི སོབ་ཆ ན་ རྩིས་ དནོ་ལ་ོ ཨིན།  ར ོང་ཁ་ བཞིའ་ི སོབ་གྲྭའ་ི ལབེ་ འདིའ་ི ཆ་ཀའ་ི ཟས་སོང་ དངུལ་ འབུམ་༢༠་  ཨིས་མཊ་ ཤེས་ཡོན་ 
ཐབས་ཤེས་  སོྟང་པ་ སི་ཨེས་ར་ ཆ ོགས་པ་ གནང་ཤད་ ཨིན། 
 

 
 
སདི་བནོ་མཆགོ་ག་ི སྨན་ཁབ་ ཡར་རྒྱས་ བཏང་བའ་ི དནོ་ལ་ོ ཆ གོས་པོ་ དུང་བ་ོ གསུམ་ མཉམ་པ་ོ ཆ གོས་འདུ། 
 
རྒྱལ་ས་ གསར་པོ་ ལལི་ལི་ དབིན་ཟླ་༡༡་ཆ ེས་ ༣༠;  སིད་བོན་ སྐུ་ཞབས་ ན་རན་དྭར་ མོ་སི་ ནད་རིམ་སྨན་ཁབ་ ཡར་རྒྱས་ བཏང་པའི་,དོན་ལ་ོ ཆ ོགས་པོ་ 
དུང་བོ་ གསུམ་ མཉམ་པོ་  ཆ ོགས་འདུ་ ཆ ོག་པོ་ ཨིན། ཆ ོགས་འདུ་ན་ ནད་རིམ་དནོ་ལ་ོ སྨན་ཁབ་ བཟ་ོམཁན་ ཀནོ་པོ་ནེ་ ཆ ོགས་པོ་ གསུམ་ པུ་ནེ, ཡ་ཨི་ 
དྭར་བཊ་དང་ ཡ་ཨི་དྭར་བཊ་ཀ་ི གྲྭག་གྲྭརོ་ རས་ཊེ་ ལེབ་བ་ོཊེར་ ཆ ོང་སེ་ཅ ུ༹་ ཡོད་པོ་ ཨིན། 
སིད་བོན་ མཆོག་ག་ི COVID-19 ནད་རིམ་གི་ དགག་ཐབས་ བ ས་བའི་ སྨན་ཁབ་ བཟ་ོབཞིན་ ཡོད་པའ་ི ཀོན་པོ་ནེ་ཀི་ 
ཆ ན་རིག་མཁས་པོ་ཅ ུ༹འ་ི ཐབས་ཤེས་ཀ་ི དགའ་ཆ ུ༹ལ་ གནང་བོ་ ཨིན། སྨན་ཁབ་ ཡར་རྒྱས་ བཏང་བོའ་ི དོན་ལོ་ རང་འཐད་ རང་འཐད་ ཐབས་ཤེས་ 
སོྟན་ཁ་ཡང་ གཏམ་ཅ ུ༹་ ཐོན་བོ་ ཨིན། 



སིད་བོན་ཀ་ི ཀནོ་པོ་ནེ་ འདི་ཅ ུ༹་ མཉམ་པོ་ རང་ག་ི བསྨ་བཆར་ཅ ུ༹་ བཞག་ཀ་ོ གནང་སེ་ ཞུ་བ་ ཕུལ་བོ་ ཨིན། ཁོང་གི་ ཀོན་པོ་ནེ་ཅ ུ༹་ལ་ོ བཀའ་སོབ་ 
གནང་བཞེས་དསུང་བོ་ སྦད། ཁོང་ཅ ུ༹་ཀི་ སྨན་ཁབ་དང་འད་ི མཉམ་པོ་ འབེལ་བ་ ཡོད་པའ་ི དོན་ཆ ན་ཅ ུ༹་ལོ་ སྐད་རིགས་ འཇམ་དགས་ ནང་ལས་ 
མི་སེར་ཅ ུ༹་ལོ་ སྙན་གསད་ བ ིན་ཤད་ཀ་ི ཐབས་ཤེས་ བ ས་ དགོས། 
ཆ ོགས་འདུ་ན་ སྨན་ཁབ་ ཞིབས་དཔྱད་ གོ་སྐབས་ རང་འཐད་རང་འཐད་ན་ སེབ་ཡོད་པའི་ དང་ འད་ིལས་ འདའིི་ གྲུབ་འབས་ ད་འོང་མཁན་ ལ་ོ 
ཕར་མོའི་ལས་ འབམ་བཅ ུ༹ག་ཀའོི་ རེ་བ་བཞག་ ཡོད་པོ་ ཨིན།  སིད་བོན་ཀ་ི ལེ་ལག་ ཐམས་ཅད་ མཉམ་པོ་ བཀའ་སོབ་ གནང་བཞེས་ གསུང་བོ་ སྦད། 
ཐམས་ཅད་ཀ་ི ཆ ན་རིག་ཀོ་ཅ ུ༹་ལ་ོ རོགས་རམ་ བ ས་དགོས ། འདེས་ བ ས་ནེ་ ཐབས་ཤེས་ འདིའ་ི གྲུབ་འབས་ ལམེ་ ཐོན་སི་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ འཇ མི་གིང་གི་ 
གེལ་ཆནེ་ལ་ོ རོགས་རྨ་ ཐོན་ ཆ ོགས། 
 

 
 
འབས་ལངོས་ མ་ོན་ེདཔལ་ སྨན་ཁ་ན་(COVID -19) ཊསེ་ཊངི་ལབེ་ གཞ་ིགཏངི་བ་ོ ཨནི། 
སྒང་ཏོག་ དབེན་ཟླ་ ༡༢ ཆ ེས་༡;   འབས་ལོངས་ཀ་ི རང་སོ་ COVID-19 ཞིབས་དཔྱད་ བ ས་སའ་ི Molecular LAB   སྒང་ཏོག་ཐག་ཉ་ེ རྟ་གདོང་ 
མོ་ན་ེདཔལ་ སྨན་ཁང་ན་ སིད་སོང་ བརྒྱུད་སིྟ་ སོྒ་ཕིད་ གནང་བ་ ཨིན།  སོྒ་ཕིད་ རྟནེ་འབེལ་ན་ གརྩ་ོགཞ་ི བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ པི་ཨེས་ རྟ་དམང་དང་ 
འཕྲུས་བསེྟན་ ལ་ེལག་ཡང་ བོན་བོ་ ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ སྨན་རིགས་ སིག་བཅུས་ བརྒྱུད་སིྟ་ འབས་ལོངས་ མ་ོན་ེདཔལ་ སྨན་ཁང་ ན་ ཐམས་ཅད་ གངས་ཀི་ 
ཞིབས་དཔྱོད་ བ ས་སའ་ི LAB  ཅ ུ༹་ ཡོད་པོ་ ཨིན། འདེས་རང་ རྒྱ་གར་ སྨན་པོའ་ིཆ གོས་པོ་ མཉམ་ཞིབས་ སི་ལོང་ བརྒྱུད་སིྟ་  དབེན་ཟླ་ ༡༡ ཆ ེས་༢༥ ལས་  
ནད་རིམ་དོན་ལོ་ (RTPCR) ཊེས་ཊངི་ ཡང་ནེ་ ཞིབས་དཔྱད་ བ ས་ ཆ ུ༹གས་པའ་ི གནང་བ་ བ ིན་བོ་ ཨིན། ད་ལྟ་ སིང་སེྟ་ ནད་རིམ་ ཞིབས་དཔྱད་ 
བ ས་བོའི་ དོན་ལ་ོ ཨེས་ཊ་ིཨེན་ཨེམ་སྨན་ཁབ་  མན་བོ་ གཞོན་ མེད་མཁན་ སྦད། ད་འད་ི འབས་ལོངས་ མ་ོནེ་དཔལ་སྨན་ཁབ་གི་ ཡང་ཊེས་ཊིང་ 
བ ས་ཤད་ ཨིན་ཟང་ མངའ་སེ་ན་ ད་རང་སོ་ སྨན་བཅོས་ ཞིབས་དཔྱད་ སའ་ི ཡུལ་ ཐོན་བོ་ སྦད། 
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