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ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ ཚེས་༠༨ ཉྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཝུ་ཧན་ COVID-19 ལས་
དོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཐྟེངས་༢༨ པ། 

གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་མཁན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ལས་ཚེ་དབང་གཡང་འཚོ་ལགས་དང་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་བསན་
འཛིན་བརྲོན་འགྲུས་ལགས། བྲོད་ལུགས་སྨན་པ་ཚེ་རྱིང་མཚམས་གཅྲོད་བཅས་ཡྱིན།  

དང་པྲོ། འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་ལས་ཚེ་དབང་གཡང་འཚོ་ལགས་ནས་ད་ཆ་རྒྱ་གར་ནང་སྲོ་རྒྱ་རྱིམ་པ་ཕྟེ་བ་ལས་མྱི་རྣམས་
འགྲུལ་བཞུད་སྲོ་བཙུགས་པས་ཏྲོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་༡༩ ཁྱབ་གདལ་ཆྟེ་ཆྟེར་འགྲོ་བཞྱིན་ཡྲོད་པས་བྲོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་
ཆགས་ནང་དུའང་ད་ཆ་ནད་གཞྱི་འདྱི་ཕྲོག་པ་མྱི་གངས་༥༣༥ ཙམ་བྱུང་ནས་གནས་སངས་ཛ་དྲག་ཆགས་ཡྲོད། ད་ལྟའྱི་
དུས་ཚོད་འདྱིར་མྱི་མང་ནས་སྔར་ལྷག་སྔྲོན་འགྲོག་ཐྲོག་དྲོ་སྣང་གནང་དགྲོས་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་ད་རྱིང་ཞུ་དྲོན་གཙོ་བྲོ་དྟེ་
བྲོད་རྱིགས་གཞྲོན་སྟེས་རྣམས་ལ་ཡྱིན། ལྲོ་ན་གཞྲོན་པ་ཕྲོ་སར་མྲོ་སར་ཚོ་ཕྱིར་འགྲུལ་བཞུད་མང་པྲོ་བྟེད་པ་ལས་ནང་དུ་
བཞུགས་མཁན་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དང་ལྲོ་ན་བགྟེས་པ་པྲོ་ལགས་རྲོ་ལགས་ཚོར་ནད་གཞྱི་འདྱི་འགྲོས་ཉྟེན་ཆྟེན་པྲོ་འདུག་པས་
ང་ཚོ་ཚང་མས་སྐུ་ན་བགྟེས་པ་དང་ཆུང་བྱིས་པ་རྣམས་སྲུང་སྲོབ་བ་རྒྱུར་འགན་ཡྲོད་པས་ང་ཚོ་གཞྲོན་པ་ཚོས་དམྱིགས་
བསལ་ཐུགས་སྣང་དང་ལྷག་པར་གལ་ཆྟེ་དྲོན་ཆྟེན་ཡྲོད་ན་མ་གཏྲོགས་ཕྱིར་འགྲུལ་བཞུད་མ་གནང་བའྱི་རྟེ་སྐུལ་ཞུ། ཡང་
གཞྲོན་སྟེས་མང་པྲོ་ཞྱིག་གྱིས་ན་ཚ་འདྱི་ན་བའྱི་རྟེས་ཉྱིན་ཤས་ནས་དྲག་འགྲོ་ཡྱི་རྟེད་བསམ་པའྱི་སྣང་ཆུང་དང་ལྷྲོད་གཡྟེང་
གཏྲོང་བཞྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་གྲོ་ཐྲོས་འདུག་ན་ནད་གཞྱི་འདྱི་ཕྲོག་པའྱི་སྐབས་དམྱིགས་བསལ་ནད་རྟགས་མྟེད་པས་དཀའ་
ངལ་མ་ཕད་ཀང་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པྲོར་གཉན་སྱིན་ནད་འབུ་འདྱིས་ལུས་པྲོའ་ིནང་གྱི་དྲོན་སྣྲོད་དང་ཀླད་པ། དབང་ར་སྲོགས་
ལ་གནྲོད་ཚབས་གཏྲོང་གྱི་ཡྲོད་པས་ཚང་མས་ལྷྲོད་གཡྟེང་དང་སྣང་ཆུང་དུ་མ་བསམ་པར་སྔྲོན་འགྲོག་ཐབས་ལམ་རྣམས་མུ་
མཐུད་ནས་བསྟེན་དགྲོས་པའྱི་ལམ་སྲོན་ཞུ། ད་ཆ་རྒྱ་གར་ནང་དུའང་ཛ་དྲག་ཆྟེན་པྲོ་ཆགས་ཀྱི་ཡྲོད་པ་དང་བྲོད་མྱིའྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་ལའང་ང་ཚོའྱི་མྱི་འབྲོར་ལ་གཞྱིགས་པས་གངས་ཚད་མཐྲོ་པྲོ་ཆགས་ཀྱི་ཡྲོད་ན་བྲོད་མྱི་ཚང་མས་འགན་འཁུར་
དང་ཐུགས་སྣང་གང་ཟབ། ཁ་རས་གྲོན་ཡས། ལག་པ་སྐར་ཆ་༢༠ དག་རྫས་དང་དུག་སྟེལ་སྨན་ཆུས་བཀྲུ་ཡས། མྱིའྱི་
དབར་རྒྱང་ཐག་འཇྲོག་ཡས་རྣམས་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རྲོགས་ཞུ། ཡང་དྟེང་སང་སྐད་འཕྱིན་སྲོགས་དྲ་ལམ་ཁག་ནང་ཏྲོག་
དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་༡༩ དང་འབྟེལ་བའྱི་དཀྲོག་གཏམ་མང་པྲོ་ཞྱིག་སྟེལ་གྱི་འདུག དྟེ་རྱིགས་མང་ཚོགས་ནས་མ་གསན་
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རྲོགས་གནང་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་འདྱི་རྱིགས་སྟེལ་མཁན་རྣམས་ལའང་གནས་ཚུལ་ཁུངས་ལྡན་མྱིན་པ་དཀྲོག་གཏམ་
རྱིགས་ར་བ་ནས་མ་སྟེལ་རྲོགས་གནང་ཞྟེས་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ།  

གཉྱིས་པ། ལས་དྲོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གསར་འགྲོད་འབྟེལ་མཐུད་སྨན་པ་ཚེ་རྱིང་མཚམས་གཅྲོད་ཀྱིས་འདས་པའྱི་བདུན་
ཕག་ཅྱིག་ནང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་ཐྲོན་མདྲོར་བསྡུས་ཞུ་རྒྱུར། འདས་པའྱི་བདུན་ཕག་ནང་ཁྱྲོན་བྲོད་མྱི་གངས་༧༥༥ ༼རང་
ཁྱྱིམ།༣༢༧ སྒྲྱིག་འཛུགས་ནས་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་བའྱི་འགྲོག་དབྟེ་ཟུར་འཇྲོག་ཁང་དུ་བཞུགས་མཁན་མྱི་གངས་༤༢༨ 
དྟེའྱི་ནང་ནས་རྡ་ས་ཁུལ་དུ་མྱི་གངས་༧༤༽ འགྲོག་དབྟེ་ཟུར་བཀག་ཐྲོག་བཞུགས་ཡྲོད་པ་དང་། བྲོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་
ཁུལ་དུ་ནད་རྟགས་ཡྲོད་མྟེད་བརྟག་དཔྱད་བས་ཁྲོངས་བདུན་ཕག་འདྱིའྱི་ནང་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་ས་གནས་གངས་༡༩ དང་བལ་
ཡུལ་ནང་གྱི་ས་གནས་གངས་༢ ནང་ཁྱྲོན་མྱི་གངས་༢༡༡༤ བརྟག་དཔྱད་གནང་ཐུབ་པ་དང་། གངས་སྱིད་ཁུལ་གྱི་རྟྲོགས་
ཞྱིབ་ཚན་པ་ནས་ཁྱྲོན་མྱི་གངས་༡༩༡༧ ལ་ཚ་བ་ཡྲོད་མྟེད་སྲོགས་ནད་རྟགས་རྟྲོགས་ཞྱིབ་གནང་བ། སྟེམས་ཁམས་འཕྲོད་
བསྟེན་ཚན་པའྱི་ངྲོས་ནས་འདས་པའྱི་བདུན་ཕག་ནང་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པའྱི་མྱི་གངས་༡༠༠ ལ་ཁ་པར་ཐྲོག་འབྟེལ་བ་གནང་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྲོད་པ་དང་དྟེ་བཞྱིན་བྲོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་༨ ནང་འགྲོག་དབྟེ་ཟུར་བཀག་ཐྲོག་བཞུགས་པའྱི་མྱི་གངས་
༥༣ ལ་ཁ་པར་བཏང་བ་བརྒྱུད་སྟེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ཐྲོག་སྲོབ་གསྲོ་ལམ་སྲོན་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྲོད། དྟེ་བཞྱིན་
གསྲོ་རྱིག་ལུས་སྟེམས་ནུས་གསྲོ་འབྟེལ་ད་བར་ཁྱྲོན་འགྲོག་དབྟེ་ཟུར་འཇྲོག་ཁང་དུ་བཞུགས་མཁན་མྱི་གངས་༣༥༠༧ 
དང་རྒྱ་བལ་འབྲུམ་གསུམ་ནང་བཞུགས་མཁན་དགུང་ན་༦༠ མྱི་གངས་༩༩༡༠ འཕྲོད་ལས་པ་སྲོགས་མདུན་ལ་ཞབས་ཞུ་
བསྒྲུབ་མཁན་མྱི་གངས་༡༦༠༨ ཁྲག་ཤྟེད་སྲོགས་བླ་གཉན་ནད་གཞྱི་ཡྲོད་པ་མྱི་གངས་༣༨༩༠ ཕྱི་ཡྱི་རྒྱལ་ཁབ་གངས་༡༤ 
ཙམ་ལ་བྲོད་སྨན་གངས་༢༦༣༥ བཅས་ཁྱྲོན་བསྲོམས་གསྲོ་རྱིག་ལུས་སྟེམས་ནུས་གསྲོའ་ིསྨན་གངས་༢༡༥༥༠ ༼ཉྱི་ཁྲྱི་
ཆྱིག་སྲོང་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་༽ཐམ་པ་རྱིན་མྟེད་བགྲོས་འགྟེམས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྲོད། ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་བཀག་འགྲོག་ཆྟེད་
ས་གནས་སུ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་ཡྲོད་མྟེད་བརྟག་དཔྱད་བྟེད་བཞྱིན་ཡྲོད་པས་འདྱི་ག་རྡ་ས་ཁུལ་དུ་འདས་པའྱི་བདུན་ཕག་ནང་མྱི་
གངས་༥༨ ལ་བརྟག་དཔྱད་བས་པ་ལས་མྱི་སུ་ཞྱིག་ལ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་མྟེད་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་། ད་ཉྱིན་ཞྲོགས་པ་ནད་གཞྱི་
ཕྲོག་པའྱི་ཡུལ་མྱི་གཅྱིག་དང་ཐད་ཀར་འབྟེལ་གཏུག་བྱུང་བའྱི་བྲོད་མྱི་གཅྱིག་ལ་བརྟག་དཔྱད་བས་པས་ཁྲོང་ལ་ནད་གཞྱི་
ཕྲོག་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་ཡྲོད། 
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ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་བཀག་འགྲོག་གྱི་གདྲོང་ལྟེན་དུ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པའྱི་མྱི་དང་འབྟེལ་གཏུག་བྱུང་བ་རྣམས་རད་གཅྲོད་
ཀྱིས་འགྲོག་དབྟེ་ཟུར་འཇྲོག་བ་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆྟེ་བས་བྲོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་འདྱི་གའྱི་
ཁྱབ་ཁྲོངས་ས་གནས་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་ཞབས་རྣམས་ལ་དྲ་ཐྲོག་ནས་འབྟེལ་གཏུག་རད་གཅྲོད་གནང་ཕྲོགས་
ཀྱི་ཟབ་འཁྲྱིད་ཕུལ་ཟྱིན་པ་དང་། འདྱི་ག་རྡ་ས་ཁུལ་དུ་བྲོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ལས་བྟེད་གངས་༢༦ 
དང་གཞུང་འབྟེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་གངས་༡༣ ནས་མྱི་གངས་༡༩ བཅས་ཁྱྲོན་མྱི་གངས་༤༥ ལ་གྲོང་གསལ་ཟབ་
སྦྱྲོང་དྟེ་ལྟེགས་པར་ཕུལ་ཟྱིན་པ་བཅས་གྲུབ་ཐྲོན་སྱིང་བསྡུས་སན་གསང་ཞུ། 

གསུམ་པ།  བཙན་བྲོལ་བྲོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཁྲྲོད་གནས་སངས་ཇྱི་ཆགས་ཐད་འདས་པའྱི་བདུན་ཕག་ཅྱིག་གྱི་ནང་རྒྱ་གར་
ནང་གྱི་བྲོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཏུ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་བ་མྱི་གངས་༡༨༠ བྱུང་། ཞྱིབ་ཕ་ནྱི། ལྡྱི་ལྱི་ཁུལ་ནས་མྱི་
གངས།༨ ལ་དྭགས་ཁུལ་ནས་མྱི་གངས།༡༣ ཧྲོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ནས་གངས།༡༨ མྟེའྲོ་ཆྲོས་འཕྟེལ་གྱིང་
གཞྱིས་ཆགས་ནས་མྱི་གངས།༣ སྟེལ་ཀྲོབ་གཞྱིས་ཆགས་ནས་མྱི་གངས།༦ ཏྟེ་ཛུ་གཞྱིས་ཆགས་ནས་མྱི་གངས།༤ རྡ་
རམ་སཱ་ལ་ནས་མྱི་གངས།༡ མྲོན་གྲོ་གཞྱིས་ཆགས་ནས་མྱི་གངས།༡༡༧ བལ་ཡུལ་ཀཐ་མན་ཌུ་དང་པྲོག་ར་ཁུལ་ནས་མྱི་
གངས་༡༠ བཅས་ཁྱྲོན་མྱི་གངས་༡༨༠ བྱུང་བ་ནང་ནས་སྟེས་པ་གངས་༡༥༢ དང་བུད་མྟེད་གངས་༢༨ དགུང་ན་མཐྲོ་ཤྲོས་
དྟེ་༨༨ དང་ཆུང་ཤཤྲོས་དྟེ་བྱིས་པ་ལྲོ་༢ ཡྱིན་པ་རྟེད། ཡྱིད་སྲོའ་ིགནས་ཚུལ་ཞྱིག་ལ་འདས་པའྱི་བདུན་ཕག་ནང་མྲོན་གྲོ་
གཞྱིས་ཆགས་ནས་སྟེས་པ་རང་ལྲོ་༨༡ སྲོན་པ་ཞྱིག་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་རྟེན་པས་འདས་གྲོངས་སྲོང་ཡྲོད། ད་བར་རྒྱལ་རྒྱ་
གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་ཁྱྲོན་བྲོད་མྱི་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་གངས་༥༣༥ དྲག་སྟེད་བྱུང་བ་མྱི་གངས།༢༣༣ འདས་གྲོངས་སྲོང་
བ་མྱི་གངས།༡༥ ད་ལྟ་ནད་མནར་བཞྱིན་པ་མྱི་གངས།༢༨༧ བཅས་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞུ།  

བཞྱི་པ། མྱི་མང་ལ་ཐུགས་སྣང་ལམ་སྲོན་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུར།  

ད་ཆ་འཛམ་གྱིང་ནང་རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་ཕན་བསྲོམས་གངས་༢༣༥ ཙམ་ནང་ཁྱྲོན་མྱི་གངས་མྱི་ས་ཡ་༣༥ (35659007) 
ལྷག་ལ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་ཡྲོད་པ་དང་མྱི་གངས་འབུམ་༡༠ ལྷག་ (10044269) ནད་གཞྱི་འདྱིའྱི་རྟེན་པས་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་
ཡྲོད། རྒྱ་གར་ནང་ད་བར་ཁྱྲོན་མྱི་གངས་འབུམ་༦༨ (6835655) ལྷག་ལ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་ཅྱིང་མྱི་གངས་ཁྲྱི་༩ (105526-

1.54%) ལྷག་རྟེན་འདས་སུ་ཕྱིན་ཡྲོད་པ་དང་མྱི་གངས་འབུམ་༥༨(5827704-83.25%) ལྷག་དྲག་སྟེད་སྲོང་ཡྲོད་པ་དང་། 
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ད་ཆ་མྱི་གངས་འབུམ་༩ (902425-13.20%) ལྷག་ནད་མནར་བཞྱིན་པ་དང་། ཉྱིན་ཅྱིག་ཏྟེ་འདས་པའྱི་ཆུ་ཚོད་༢༤ ནང་མྱི་
གངས་བདུན་ཁྲྱི་བརྒྱད་སྲོང་ཙམ་ལ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་ཡྲོད་པས་རྒྱ་གར་འདྱི་བཞྱིན་ད་ཆ་འཛམ་གྱིང་ནང་ནད་
གཞྱི་ཕྲོག་མཁན་གངས་འབྲོར་མཐྲོ་ཤྲོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཨང་གཉྱིས་པ་དྟེ་ཆགས་ཡྲོད། ནད་པ་བརྟག་དཔྱད་དང་འབྟེལ་རྒྱ་
གར་ནང་ད་བར་ཁྱྲོན་མྱི་གངས་འབུམ་༨༣༤(83465975) ལྷག་ལ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་ཡྲོད་མྟེད་བརྟག་དཔྱད་བས་ཅྱིང་། འདས་
པའྱི་ཉྱིན་གངས་གཅྱིག་ནང་ཁྱྲོན་མྱི་གངས་འབུམ་༡༡(1194321) ལ་བརྟག་དཔྱད་གནང་བ་བྱུང་འདུག རྒྱ་གར་ནང་ད་ཆ་སྲོ་
རྒྱ་རྱིམ་པ་ཕྟེ་བ་ལས་ཡུལ་མྱི་སྲོ་འཁྱམ་བྟེད་མཁན་སྲོགས་འགྲུལ་བཞུད་མང་པྲོ་བྟེད་ཅྱིང་ནད་ཡམས་ཀྱི་ཛ་དྲག་མྟེད་པའྱི་
རྣམ་པ་ལྟ་བུ་མངྲོན་པས་བྲོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུའང་འགྲུལ་བཞུད་དང་ལྷག་པར་འཚོ་བའྱི་རྟྟེན་དུ་ཚོང་ཁང་དང་མགྲོན་
ཁང་སྲོ་ཕྟེ་བ་དང་། ཞྱིང་པ་རྣམས་སྲོན་ཐྲོག་ཕྱིར་ཚོང་ཆྟེད་འགྲུལ་བཞུད་བྟེད་པ་ལ་རྟྟེན་བྲོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་དུ་ད་ཆ་
ནད་གཞྱི་ཕྲོག་མཁན་གངས་ཇྟེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞྱིན་ཡྲོད་ན་ད་ལན་མང་ཚོགས་ལ་དྲན་སྐུལ་ཚུལ་དུ་ཏྲོག་དབྱིབས་གཉན་
རྱིམས་༡༩ འདྱི་འགྲོས་ནད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ནད་གཞྱི་འདྱི་ནྱི་མྱི་གང་ཞྱིག་གྱིས་སྔྲོན་འགྲོག་ཐབས་ལམ་ཁ་རས་མ་གྲོན་
པར་སྐད་ཆ་ཤྲོད་པ་དང། གྲོ་དང་སྱིད་པ་རྒྱག་པ་ལ་སྲོགས་པས་མཆྱིལ་མའྱི་རྡུལ་ཕན་བརྒྱུད་མྱི་ནས་མྱིར་འགྲོས་ཀྱི་ཡྲོད་
པས་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་ཁྱབ་གདལ་བཀག་འགྲོག་ལ་དྟེ་སྔྲོན་ནས་ལམ་སྲོན་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཁ་རས་གྲོན་རྒྱུ། ལག་པ་ཡང་སྟེ་
བཀྲུ་རྒྱུ། མྱི་ནས་མྱིའྱི་དབར་རྒྱང་ཐག་འཇྲོག་རྒྱུ་བཅས་སྔྲོན་འགྲོག་གྱི་ཐབས་ལམ་འདྱི་གསུམ་གཙོ་བྲོ་ཡྱིན་པས་འདྱི་དག་
མྱི་རྟེ་ངྲོ་རྟེས་བྟེད་ཐུབ་ཡས་ཅྱིག་ཡྱིན་པས་ངྟེས་པར་ཐབས་ལམ་འདྱི་རྣམ་གཡྟེང་དང་ལྷྲོད་གཡྟེང་དུ་མ་ཤྲོར་བར་མུ་མཐུད་
ནས་བསྟེན་དགྲོས་པའྱི་ལམ་སྲོན་ཞུ། ཁ་རས་གྲོན་པའྱི་དགྟེ་ཚན་ནྱི་གལ་ཏྟེ་རང་ཉྱིད་ལ་གཉན་སྱིན་ནད་འབུ་དྟེ་འགྲོས་ཡྲོད་
ཚེ་དྟེ་མྱི་གཞན་ལ་མ་འགྲོས་ཡས་དང་། རང་ཉྱིད་གྲོ་དང་སྱིད་པ་རྒྱབ་པ་ལ་རྟྟེན་ནས་ནད་སྱིན་དྟེ་ཉྟེ་འཁྲོར་གྱི་ཅ་དངྲོས་
སྲོགས་སུ་མ་ལྷུང་བར་དགྟེ་ཚན་ཡྲོད། དྟེ་བཞྱིན་ལག་པ་བཀྲུ་ཡས་དྟེ་ནྱི་གཉན་སྱིན་ནད་འབུ་འགྲོས་པའྱི་ནད་པ་གང་ཞྱིག་
གྱིས་གྲོ་དང་སྱིད་པ་རྒྱག་པ་ལས་ནད་འབུ་དྟེ་ཉྟེ་འགམ་གྱི་ཅ་དངྲོས་སྲོགས་སུ་ལྷུང་ཡྲོད་ཚེ་དྟེར་མྱི་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ལག་པ་
འཆང་བ་ལས་གཉན་སྱིན་དྟེ་སྲོ་སྲོའ་ིལག་པར་འགྲོས་ནས་ལག་པ་དྟེ་ཁ་དང་སྣ་མྱིག་ལ་འཆང་ན་སྲོ་སྲོར་འགྲོས་ཉྟེན་ཡྲོད་
པས་དྲོན་མྟེད་ས་ཕྲོགས་གཡས་གཡྲོན་དང་ཅ་དངྲོས་རྱིགས། སྲོ་སྟེའུ་དང་སྐྟེས་འཛེག་ལ་ལག་པ་མ་འཆང་ན་ལྟེགས་ལ་
གལ་ཏྟེ་འཆང་བ་ཡྱིན་ན་ཡང་ལག་པ་གཉྱིས་དག་རྫས་དང་ཡང་ན་དུག་སྟེལ་སྨན་ཆུས་སྐར་ཆ་༢༠ རྱིང་ངྟེས་པར་བཀྲུ་
དགྲོས། ལག་པ་ཡང་སྟེ་བཀྲུ་བ་ལས་གཉན་སྱིན་ནད་འབུ་དྟེ་རང་ཉྱིད་ལ་འགྲོས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དགྟེ་ཚན་ཡྲོད། མཐར་མང་
ཚོགས་ནང་མྱི་དང་མྱིའྱི་དབར་རྒྱང་ཐག་འཇྲོག་རྒྱུ་དྟེ་དཀའ་ངལ་ཆྟེ་ཤྲོས་ཞྱིག་ཆགས་འདུག ཏྲོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་
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༡༩ འདྱི་འགྲོས་ནད་ཤྱིག་ཡྱིན་པས་འདྱི་ནྱི་མྱི་ནས་མྱིར་འགྲོས་ཀྱི་ཡྲོད་ན་ཉུང་ཐར་མྱིའྱི་དབར་རྒྱང་ཐག་མྱི་ཊར་༡ འཇྲོག་ན་
དྟེས་མྱི་གཞན་ལ་གཉན་སྱིན་ཡྲོད་པ་དྟེ་རང་ཉྱིད་ལ་འགྲོས་མ་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤྲོས་དྟེ་ཡྱིན་ན་གྲོང་གསལ་སྔྲོན་
འགྲོག་གྱི་སབས་བདྟེའྱི་ཐབས་ལམ་གསུམ་འདྱི་མང་ཚོགས་ནས་ཡྱིན་ཅྱིག་བསྟེན་དགྲོས། འདྱི་ནྱི་རང་ཉྱིད་ཙམ་གྱི་སྲུང་
སྲོབ་མྱིན་པར་སྱི་ཚོགས་ནང་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་བཀག་འགྲོག་གྱི་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤྲོས་ཤྱིག་ཏྟེ་གཞན་ཕན་གྱི་བ་བ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ཚང་མས་འགན་བཞྟེས་པའྱི་ཐྲོག་ཐབས་ལམ་འདྱི་གསུམ་མུ་མཐུད་བསྟེན་དགྲོས་པ་སར་ནན་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཡང་མང་ཚོགས་ནས་ཐུགས་སྣང་དགྲོས་གལ་ཞྱིག་ལ་ད་ཆ་ནམ་དུས་འགྱུར་བ་འགྲོ་བའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ཆམ་རྱིམས་
ཕྲོག་ཉྟེན་ཡྲོད་པས་ད་ལྟའྱི་ཏྲོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་༡༩ དང་ཆམ་རྱིམས་གཉྱིས་ཀྱི་ནད་རྟགས་ཕལ་ཆྟེ་བ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་
པས་རང་ཉྱིད་ལ་ཚ་བ་འཕར་བ་དང་། གྲོ་རྒྱབ་པ་སྲོགས་ཆམ་རྱིམས་ཀྱི་ནད་རྟགས་མངྲོན་ཚེ་གང་སྔ་ས་ནས་སྨན་པར་ཁ་
པར་གཏང་བའྱི་ཐྲོག་བརྟག་དཔྱད་གཏན་འཁྟེལ་གནང་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆྟེ། ཇྱི་ཙམ་གྱིས་བརྟག་དཔྱད་སྔྲོན་ལ་བྟེད་པ་དྟེ་
ལས་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་མྱིན་སྔྲོན་ལ་ཤྟེས་ཐུབ་ཅྱིང་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་སྔྲོན་ཚུད་ནས་ཤྟེས་རྟྲོགས་བྱུང་དྟེ་ལ་དཔྲོག་པའྱི་གསྲོ་
བཅྲོས་ཕན་མྱུར་དང་ཛ་དྲག་གནས་སངས་མ་ཆགས་ཡས་ལ་ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོད་པས་ཚང་མས་སྔྲོན་ཚུད་ནས་ཐུགས་སྣང་
གནང་གལ་ཆྟེ་བའྱི་ལམ་སྲོན་ཞུ། མཐའ་དྲོན་ད་ཆ་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་བྲོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཅྱིག་ལ་གནས་སངས་ཤྱིན་
ཏུ་ཛ་དྲག་ཆགས་ཡྲོད་ཅྱིང་ས་གནས་ལ་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་མྟེད་པ་དང་། སྨན་ཞབས་ཀྱིས་མ་འདྟེང་བ། ཀྲོ་ཝྱིཌ་གཅྟེས་སྲོང་
ཁང་དུ་ཞབས་ཞུའྱི་ལས་བྟེད་དང་། ལྷག་པར་ས་གནས་ལ་བརྟག་དཔྱད་ཆྟེད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་ཐྲོ་སྲོགས་དྲ་ཐྲོག་ནས་བསྐྲོང་
དགྲོས་སྲོགས་མྱི་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་འདུག་ན་བྲོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས། དྟེ་བཞྱིན་སྐད་
ཡྱིག་ཤཤྟེས་པ་དང་མ་ཤྟེས་པ་སྲོ་སྲོའ་ིའཇྲོན་ཚད་ཀྱིས་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་འདྲོད་ཡྲོད་ན་ད་ལྟ་དུས་ཚོད་རྟེད་འདུག རང་མྱི་
རྱིགས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་བདྟེ་རྟེ་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་འདྲོད་ན་ད་ཆ་གྲོ་སྐབས་དང་དུས་ཚོད་བཟང་ཤྲོས་རྟེད་འདུག་
པས་འབྟེལ་ཡྲོད་ཆྟེད་ལས་པ་རྣམས་ནས་དམྱིགས་བཀར་དགྲོངས་བཞྟེས་ཀྱིས་ས་གནས་སུ་དང་བླངས་གནང་དགྲོས་པའྱི་
རྟེ་སྐུལ་ཤུགས་དྲག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ག་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་སྔ་རྟེས་དང་བླངས་གསལ་བསྒྲགས་བཏང་བ་བཞྱིན་
བྲོད་མྱི་མང་པྲོ་དང་བླངས་ངྲོར་ཕྟེབས་ནས་ད་བར་ཞབས་ཞུ་ལྷྲོད་མྟེད་བསྒྲུབ་བཞྱིན་ཡྲོད་པར་བསྔགས་བརྲོད་ཡྱི་རངས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་པར་ས་གནས་འགས་ཤས་སར་ཏྲོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་༡༩ ཕྲོག་པའྱི་ནད་པ་བརྒྱ་ལྷག་བྱུང་ཡྲོད་ནའང་
ས་གནས་ཀྱི་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་རྣམས་ནས་རང་ཉྱིད་དང་རང་གྱི་ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་གྱི་ཉྟེན་ཁར་མ་འཛེམ་ནས་ཉམས་ཐག་
ནད་པའྱི་ཞབས་ཞུ་ལྷྲོད་མྟེད་བསྒྲུབ་བཞྱིན་པར་སྱིང་དབུས་ནས་བསྔགས་བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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དྟེ་རྟེས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་བསན་འཛིན་བརྲོན་འགྲུས་ལགས་ནསལམ་སྲོན་གནང་བའྱི་ནང་དྲོན་གཙོ་བྲོ་དྟེ་ད་ཆ་མང་ཚོགས་
ནང་བརྟག་དཔྱད་བ་རྒྱུར་ཐྟེ་ཚོམ་དང་དངངས་ཚབ་བྱུང་བ་དྟེ་འདྲ་ཡྲོང་གྱི་འདུག་པས་ནད་གཞྱི་འདྱིར་ནད་རྟགས་ཡྲོད་པ་
ཡྲོང་སྱིད་ལ་ནད་རྟགས་མྟེད་པའང་ཤཤྱིན་ཏུ་མང་བས་གལ་ཏྟེ་རང་ཉྱིད་ལ་ནད་རྟགས་མྟེད་ཚེ་ནད་གཞྱི་མྟེད་པས་ཁྱབ་པ་མྟེད་
པས་མང་ཚོགས་ནས་སྲོ་སྲོར་ནད་རྟགས་མྟེད་ན་བརྟག་དཔྱད་བྟེད་ཀྱི་མྱིན་ཞྟེས་གསུངས་ན་ད་དུང་སྱི་ཚོགས་ནང་ཁྱབ་
གདལ་ཆྟེ་རུ་འགྲོ་རྒྱུའྱི་ཉྟེན་ཁ་ཡྲོད། ཡང་ནད་གཞྱི་འདྱི་ལ་ནད་རྟགས་གང་དང་གང་ཡྲོད་པ་རྣམས་མང་ཚོགས་ནས་མཁྱྟེན་
དགྲོས་གལ་ཆྟེ་བས་ནད་རྟགས་གཙོ་བྲོ་ནྱི། ཚ་བ་འཕར་བ། གྲོ་རྒྱག་པ། རུས་ཟུག་རྒྱག་པ། ལུས་ཐང་ཆད་པ། གང་ཤུམ་
རྒྱག་པ། མགྲོ་ན་བ། མྱིད་པ་མ་བདྟེ་བ། ཁ་ཟས་དང་ག་འགག་པ། ཟས་ཀྱི་དྲྱི་ཚོར་བ་བཅས་ཡྱིན་པས་ནད་རྟགས་འདྱི་འདྲ་
མངྲོན་ཚེ་ངྟེས་པར་ས་གནས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་པར་འབྟེལ་བ་གནང་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྟེད་དགྲོས་སྲོགས་ལམ་སྲོན་ཞུ་
དགྲོས། གལ་ཏྟེ་སྨན་པས་བརྟག་དཔྱད་བྟེད་དགྲོས་པའྱི་ལམ་སྲོན་གནང་ཚེ་ངྟེས་པར་དུ་བརྟག་དཔྱད་གནང་དགྲོས། བརྟག་
དཔྱད་བྟེད་པའྱི་དགྟེ་སྲོན་གང་ཡྲོད་མདྲོར་བསྡུས་ཞུ་ན། བརྟག་དཔྱད་བྟེད་ན་རང་ཉྱིད་ལ་ནད་གཞྱི་ཡྲོད་མྟེད་ཤཤྟེས་རྟྲོགས་
ཐུབ་ཅྱིང་། གལ་ཏྟེ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་ཡྲོད་ན་སྔྲོན་ཚུད་ནས་ཤྟེས་རྟགས་བྱུང་བས་མྱི་གཞན་ལ་འགྲོ་མྟེད་པས་འདྱི་ནྱི་དགྟེ་བའྱི་
ལས་ཞྱིག་ཡྱིན། བརྟག་དཔྱད་མ་བས་པར་བསད་ནས་མྱི་གཞན་མང་པྲོར་ན་ཚ་འདྱི་འགྲོས་ཡྲོད་ན་དྟེ་ཉྟེས་པའམ་སྱིག་པའྱི་
ལས་ཡྱིན་པས་བརྟག་དཔྱད་བ་རྒྱུ་ནྱི་དགྟེ་བའྱི་ལས་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ཡང་བརྟག་དཔྱད་བས་པ་ལས་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་མྟེད་
པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་ན་རང་ཉྱིད་བླྲོ་བདྟེ་ལ་ནང་མྱི་བུ་ཕྲུག་རྣམས་ལའང་བདྟེ་འཇགས་ཡྱིན། ཅྱི་སྟེ་བརྟག་དཔྱད་བྟེད་ནས་ནད་
གཞྱི་ཕྲོག་ཡྲོད་ཚེ་དྟེ་སྔྲོན་ཚུད་ནས་ཤྟེས་རྟྲོགས་བྱུང་བས་དྟེའྱི་ཆྟེད་སྨན་བཅྲོས་སྔ་ས་ནས་བྟེད་ཐུབ་ན་ཛ་དྲག་མ་ཆགས་
པར་སྲོ་སྲོར་དགྟེ་ཕན་ཡྲོད་པ་དྟེ་མྱི་མང་ནས་ངྟེས་པར་མཁྱྟེན་རྟྲོགས་དགྲོས་འདུག་ལ་འདྱི་ག་བྲོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནས་
ས་གནས་ཆྟེ་ཁག་ལ་བརྟག་དཔྱད་ཆྟེད་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་ཡྲོད་པས་དྟེ་མང་ཚོགས་ནས་འགན་མཉམ་བཞྟེས་ཀྱིས་བརྟག་
དཔྱད་ངྟེས་པར་གནང་དགྲོས་པའྱི་རྒྱབ་སྲོར་དང་སྐུལ་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མང་ཚོགས་ནས་བརྟག་དཔྱད་གང་སྔ་སར་བྟེད་ན་
དྟེས་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་མྟེད་དབྟེ་ཞྱིབ་བྟེད་ཐུབ་ཅྱིང་སྱི་ཚོགས་ནང་ཁྱབ་གདལ་མ་འགྲོ་བར་ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོད་ལ། ས་གནས་སུ་
སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་འཕྲོད་ལས་པ་མང་པྲོར་དཀའ་ངལ་ཆྟེན་པྲོ་མ་འཕད་པར་ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོད་པས་མྱི་གང་མང་ནས་
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བརྟག་དཔྱད་གནང་རྲོགས་ཅྟེས་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ། དྲོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དྟེ་ཉྟེ་ཆར་རྒྱ་གར་ལྷྲོ་ཕྲོགས་མངའ་སྟེ་Andhra Pradesh 
དང་ Tamil Nadu གཉྱིས་ནང་ཚན་རྱིག་པ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་བས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཚན་རྱིག་དུས་དྟེབ་ནང་ཐྲོན་པའྱི་
ནང་། དྟེ་གའྱི་མངའ་སྟེའྱི་ནང་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པར་ཉམས་ཞྱིབ་བས་པས་མྱི་གང་ཞྱིག་ཆུ་ཚོད་༦ ལས་མང་བར་འགྲུལ་བཞུད་
བས་པ་ནྱི་ཉྟེན་ཚབས་ཆྟེ་ཤྲོས་ཆགས་ཡྲོད། མངའ་སྟེ་དྟེ་དག་ནང་གྱི་ནད་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་༦༦ དྟེ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་བརྒྱ་ཆ་༨ 
ཀྱིས་མྱི་གཞན་དྟེ་ཚོར་ནད་འགྲོ་བ་ཆགས་འདུག་པས་ཐྲོག་མའྱི་མྱི་བརྒྱ་ཆ་༨ དྟེ་ཚོར་བརྟག་དཔྱད་བས་ནས་ཟུར་བཀག་
བཞག་ཡྲོད་ཚེ་ནད་པ་བརྒྱ་ཆ་༦༦ དྟེ་ཚོ་ཡྲོང་ཡས་མྟེད་རྟེད། བརྟག་དཔྱད་གང་མང་བྟེད་ཚེ་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་
བཀག་འགྲོག་ལ་ཕན་ཐྲོགས་ཆྟེན་པྲོ་ཡྲོད་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་ཡྲོད། དྟེ་མྱིན་སྱི་ཚོགས་ཁྱབ་གདལ་རྱིགས་དྟེ་སྲོབ་གྲྭ་ཚུགས་པ་
དང་མྱི་མང་འདུ་འཛོམས་བས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཛ་དྲག་གྱི་དུས་ཚོད་འདྱིར་མྱི་མང་འདུ་འཛོམས་རྱིགས་ར་
ན་མ་གནང་ན་ལྟེགས་པའྱི་ལམ་སྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྟེ་ནས་མང་ཚོགས་ནང་དཀྲོག་གཏམ་རྱིགས་མང་པྲོ་ཞྱིག་སྟེལ་གྱི་འདུག་
པས་དྟེ་རྱིགས་མ་སྟེལ་ན་ལྟེགས། འདྱི་དང་འབྟེལ་ནས་ད་ཆ་ཚ་བ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ཡྲོ་བད་ Infrared thermometer དྟེ་
དཔྲལ་བའྱི་ཟུར་ལ་འཕར་ར་ཞྱིག་ཡྲོད་པ་དྟེར་བརྟག་དཔྱད་བྟེད་ནས་ལུས་པྲོའ་ིཚ་ཚད་རྟྲོགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡྲོད། མང་ཚོགས་
ནས་ཚ་ཚད་བརྟག་ཡས་འཕྲུལ་ཆས་དྟེས་གཟུགས་པྲོར་གནྲོད་ཀྱི་ཡྲོད་པས་ལག་པའྱི་མཁྲྱིག་རར་བརྟག་པ་སྲོགས་གནང་
གྱི་འདུག་པས་འཕྲུལ་ཆས་དྟེས་ལུས་པར་གནྲོད་ཚབས་ཅྱིའང་བྟེད་ཀྱི་མྟེད་པས་མང་ཚོགས་ནང་གནས་ཚུལ་ཁུངས་ལྡན་
མྱིན་པའྱི་དཀྲོག་གཏམ་རྱིགས་མ་སྟེལ་རྲོགས་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་མང་ཚོགས་གསན་མཁན་ངྲོས་ནས་ཀང་གལ་ཏྟེ་
དྲོགས་འདྲྱི་ཡྲོད་ཚེ་ངྟེས་པར་ས་གནས་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་ན་དྟེ་ནས་ཁུངས་ལྡན་གྱི་ལམ་སྲོན་གནང་
ངྟེས་རྟེད། དྟེ་མྱིན་ཁུངས་ལྡན་མྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་དང་དཀྲོག་གཏམ་རྱིགས་སྟེལ་ན་སྱི་ཚོགས་ནང་དཀའ་ངལ་དང་
དངངས་ཚབ་སྟེ་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ཆགས་ངྟེས་རྟེད། མཐའ་དྲོན་ཞུ་རྒྱུར། ས་གནས་ཁ་ཤས་ནང་སྨན་པ་གཅྱིག་དང་སྨན་ཞབས་ཁ་
ཤས་ལས་མྟེད་པས་ས་གནས་སུ་ནད་པ་བརྒྱ་ལྷག་ཐྲོན་ཡྲོད། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་ཐྲོན་གྱི་འདུག་པས་མང་ཚོགས་ནས་ས་
གནས་ཀྱི་སྨན་པ་ལའང་ཐུགས་སྣང་དགྲོངས་བཞྟེས་གནང་རྲོགས། དྲོ་བདག་སྨན་པ་དྟེ་དྲོ་བདག་རྟེད་དྟེ་ལས་ལྷག་པ་ས་
གནས་སུ་ལྲོ་ན་བགྟེས་པ་མང་པྲོ་ཡྲོད་རྟེད། ཁྲོང་རྣམ་པར་དགྲོངས་པ་བཞྟེས་དགྲོས། སྨན་པར་དཀའ་ངལ་ག་ཚད་ཡྲོད་
རྟེད། སྨན་ཞབས་པ་ཁ་ཤས་ལ་ཏྲོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་༡༩ ཕྲོག་ནས་དྲག་སྟེད་བྱུང་མ་ཐག་མུ་མཐུད་ནས་ནད་པའྱི་
ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་ཆྟེད་སྨན་ཁང་ནང་ལས་ཀ་བྟེད་དགྲོས་བྱུང་འདུག དྟེ་ཡྱིན་དུས་མང་ཚོགས་ནས་སྲོ་སྲོ་གཅྱིག་པུར་བསམ་
བླྲོ་མ་བཏང་བར་གཞྱིས་ཆགས་ནང་གྱི་མྱི་ཚང་མར་བསམ་བླྲོ་གཏྲོང་ནས་བརྟག་དཔྱད་གང་མང་བྟེད་རྲོགས། ཕྱིར་དགྲོས་
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ངྟེས་ཅན་ཡྱིན་ན་མ་གཏྲོགས་མ་ཕྟེབས་རྲོགས་གནང་ཞྟེས་སར་ཡང་འབྲོད་སྐུལ་ཞུས་པ་དང་བཅས་ལས་དྲོན་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་གསར་འགྲོད་གསལ་བསྒྲངས་ཐྟེངས་༢༨ པ་དྟེ་མཇུག་སྒྲྱིལ་གནང་ཡྲོད།  

 

གྲོང་གསལ་གསར་འགྲོད་གསལ་བསྒྲགས་ཆ་ཚང་གཤམ་གསལ་ངྲོ་དྟེབ་ཐད་གཏྲོང་དང་ Youtube དྲ་ཚིག་ནས་གཟྱིགས་ཐུབ།། 
 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=969099096934600 

https://youtu.be/gKie4tLRcfM 

******* 


