
 

ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༤ ཚེས་༣ ཉྱིན་དབུས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ཝུ་ཧན་ 
COVID-19 ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གྱི ་གསར་འགོད་གསལ་བསགས། 

༡། འཛམ་ག ྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི ་གནས་སངས། (WHO-2nd April - 11.30 pm) 

 ཁོན་ནད་པ་གྲངས། 900306 ༼འབུམ་དགུ་དང་ཁྱི་མེད་སངོ་མེད་སུམ་བརྒྱ་དུག༽ 

 འཆྱི ་སོན་བུང་བ། 45693 ༼ཁྱི་བཞྱི ་དང་ལྔ་སངོ་དུག་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་གསུམ།༽ 

 རྒྱལ་ཁབ་ག་ཚོད་ནང་ཁབ་ཡོད་པ། 206 ༼ཉྱི་བརྒྱ་དུག༽ 

༢། གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི ་གནས་སངས།                                  

༼ད་ཉྱིན་ཕྱི ་ཚེས་༣ སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་༣།༣༠ བར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་འཕདོ་བསནེ་དང་ཁྱིམ་ཚང་བད་ེདནོ་ལྷན་
ཁང་གྱི ་ད་རྒྱ་གཞྱིར་གཞག༽ 

 ཁོན་ད་ལྟ་མནར་བཞྱིན་པའྱི་ནད་པ་གྲངས། ༢༠༨༨ 

 ད་བར་ཆྱི ་སོན་བུང་བ་གྲངས། ༥༦ 

 དག་བསེད་བུང་བ་གྲངས། ༡༥༦ 

 རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཕྱིར་བསོད་བས་པ་གྲངས། ༡ 

༣། བདོ་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གནས་སངས། 

 ཁོན་ནད་པ་གྲངས། ༡ ༼པ་ེརྱིས་ནང་ནད་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་གཏན་འཁེལ་བུང་ཡོད་པ་དང་། ད་ེ
དགཞན་ཡང་ཨ་རྱིའྱི་ནང་སྨན་ཞབས་པར་ནད་ཡམས་ད་ེཕགོ་པའྱི་གནས་ཚུལ་འདགུ་ཀང་ད་ལྟ་ནད་
པའྱི་གྲངས་ཐོ་རྩད་ཞྱིབ་བེད་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སངས།༽ 

 ཚེ་འདས་སོང་བ། ༣ ༼༢༠༢༠།༣།༢༣ ཉྱིན་རྡ་སར་ཨ་རྱི ་ནས་ཕབེས་པའྱི་སེས་པ་རང་ལོ་༧༩ 
(བསན་འཛྱིན་ཆོས་འཕལེ།) ༢༠༢༠།༣།༢༤ ཨྱི ན་ལན་ད་ུསེས་པ་རང་ལོ་༨༢ (ཀ་ཤོད་པ་འཇམ་



དབངས་ཆོས་རྒྱལ།) ༢༠༢༠།༣།༣༠ ནའེུ་ཛྱི ་ལེན་ཌ་ནས་བུད་མེད་གཅྱིག བཅས་ཤེས་རགོས་བུང་
བ་གསུམ། 
༼པ་ེརྱིས་ནང་ཡོད་པའྱི་ནད་པ་དའེྱི་བཟའ་ཟླ་བུ་ཕུག་རྣམས་བརག་དཔྱད་བས་པས་ནད་འདྱི་བགོས་
མེད་པའྱི་གནས་སངས་རེད་འདགུ༽ 

 ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་བཀག་ནང་གནས་བཞྱིན་པ། ༡༥༩༧ ༼རྒྱ་གར་ས་གནས་གཞྱིས་ཁག་༣༧ ནས་༡༠ 
ནང་མེད་པ་དང་ས་གནས་གཞན་༢༧ ནང་གྱི ་གྲངས་ཐོ༽  

༤། གུྲབ་དནོ། 

 རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའྱི་ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་བཀག་ནང་བཞུགས་པ་གང་ཞྱིག་ཆ་རེན་གཉྱིས་ཚང་བ་རྣམས་ལ་བདོ་ཀྱི ་
གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལུས་སེམས་ནསུ་གསོའྱི་སྨན་རྱིན་མེད་ཐོག་འབུལ་རུྒྱའྱི་ཐག་གཅོད་བུང་བ་དང་སྨན་འབུལ་
ཕོགས་ཐད་ཟླ་༣ ཚེས་༢༨ ཉྱིན་འཕདོ་བསནེ་དུང་འཕར་མཆོག་ནས་བདོ་ཀྱི ་བརྙན་འཕྱིན་ཐོག་གསལ་
བསགས་ས ལེ་བ་བཞྱིན་བདོ་མྱི ་རྣམས་ནས་སོ་སོའྱི་ས་གནས་སོ་སོའྱི་གཞྱིས་འགོ་དང་འཕདོ་བསནེ་སྨན་ཁང་
འགན་འཛྱི ན་དང་འབལེ་བ་ལམ་སནོ་ཞུ་དགོས་པ་ཡྱི ན། 

 ད་ེབཞྱིན་ཕྱི ་རྒྱལ་ནང་ཡོད་པའྱི་བདོ་རྱིགས་ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་བཀག་ནང་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ཆ་རེན་གཉྱིས་པ་ོཚང་
བ་རྣམས་ལ་གསོ་རྱིག་གྱི ་ལུས་སེམས་ནསུ་གསོའྱི་སྨན་དགོས་མཁོ་མཆྱིས་ཚེ་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅོད་བརུྒྱད་སྨན་
མཁོ་སོད་བ་རུྒྱའྱི་ཐག་གཅོད་བུང་ཡོད་པ་དང་སྨན་མཁོ་སུབ་དང་སྨན་བསནེ་ཕོགས་ས བོ་སནོ་ཆེད་གསོ་རྱིག་
ལྷན་ཚོགས་འགོ་དབེ་སེལ་ཡོད་པའྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པ་རེ་དམྱིགས་འཛུགས་ཞུས་ཡོད་པས་ཁབ་ཁོངས་སོ་
སོ་ནས་འབལེ་ཡོད་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅོད་ལ་འབལེ་བ་གནང་རོགས་ཞུ། ད་ལྟའྱི་འཆར་རྒྱལ་ནང་ད་ུསྦྲག་ཁང་
རྣམས་ས ་ོརྒྱབ་ཡོད་ཀང་སྨན་རྣམས་ས་གནས་སུ་གང་མུར་གཏངོ་ཐབས་འབད་བརོྩན་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༣ ཚེས་༢༣ ཉྱིན་ཨ་རྱི ་ནས་ཕབེས་པའྱི་བདོ་མྱི ་ཞྱིག་རྡ་རམ་སཱ་ལཱར་ཊན་ཌ་སྨན་ཁང་གྱི ་
བརག་དཔྱད་ལས་ནད་ཡམས་དའེྱི་རེན་གྱིས་ཚེ་འདས་སོང་བ་ཁོང་དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བའྱི་མྱི ་གྲངས་༥ 
རྣམས་ལ་ནད་གཞྱི ་འདྱི་ཡོད་མེད་བརག་དཔྱད་བས་རསེ་ནད་གཞྱི ་ད་ེའགོས་མེད་པའྱི་སྔནོ་འགྲའོྱི་བརག་དཔྱད་
གུྲབ་འབས་ཐོན་ཡོད་པ་དང།། ཚེ་འདས་དང་ཁོང་དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བའྱི་མྱི ་གྲངས་༥ ཡོད་པ་རྣམས་ད་
རྱིང་ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་བཀག་གྱི ་ཉྱིན་གྲངས་༡༢ འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད་པས་འདྱི་ག་འབལེ་ཡོད་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་



དང་ཆེད་ལས་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་ནས་ཉྱིན་རེའྱི་ཚ་བ་དང་ནད་རགས་ཡོད་མེད་སོགས་བརག་དཔྱད་བེད་
བཞྱིན་ཡོད། ཁོང་རྣམས་ལ་རྣམས་ལ་ལུས་ཟུངས་གསོ་བེད་སྨན་རྱིན་མེད་འཁོ་སོད་ཐུབ་ཡོད་པ་དང་སེམས་
ཁམས་འཕདོ་བསནེ་གྱི ་ས བོ་གསོ་དགོས་པ་རྣམས་ལ་ས བོ་གསོ་ལམ་སནོ་ཞུས་ཡོད་པ་ཡྱི ན། གནས་ཚུལ་འདྱི་
དང་འབལེ་ཚེ་འདས་ཁོང་དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་བུང་མེད་ནའང་མགྲནོ་ཁང་གཅྱིག་ནང་བཞུགས་པའྱི་བདོ་
རྱིགས་གྲངས་༡༩ འདགུ་པ་རྣམས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་བརུྒྱད་མྱི ་གྲངས་༡༩ ཚང་
མ་རྩད་གཅོད་ཐུབ་ཡོད་པ་དང་ཚང་མ་ད་ལྟ་སྔནོ་འགོག་ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་བཀག་ནང་བཞུགས་ཡོད་ཅྱིང་དམྱིགས་
བསལ་ནད་རགས་གང་ཡང་ཐོན་མེད་པ་རེད་འདགུ་ལ་དའེྱི་ཐོག་འདྱི་ག་འབལེ་ཡོད་ཚན་པའྱི་ལས་བེད་ནས་ས་
གནས་སུ་འབལེ་བ་ཞུས་ནས་གནས་སངས་རགོས་ཞྱིབ་གནང་བཞྱིན་ཡོད།  

 རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའྱི་ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་བཀག་གྲངས་ཐོ་ཁོན་༡༥༩༧ ཡོད་པ་ཆ་ཚང་གྱི ་འབལེ་ཡུལ་ཁ་བང་ས་
གནས་གཞྱིས་འགོ་དང་འཕདོ་བསནེ་སྨན་ཁང་འགན་འཛྱིན་བརུྒྱད་མཁོ་སུབ་བས་ཡོད་པ་དང།། བདོ་མྱི ་དག་ལ་
ཚ་བ་འཕར་བ་སོགས་ནད་རགས་ཡོད་མེད་ས་གནས་སྨན་ཞབས་པས་བརག་ཞྱིབ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པས་གནས་
ཚུལ་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟའྱི་བར་ཁང་ཁྱིམ་སྔནོ་འགོག་ཟུར་བཀག་ནང་བཞུགས་མཁན་རྣམས་ལ་དམྱིགས་
བསལ་ནད་ཡམས་འདྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ཚབས་ཆེའྱི་ནད་རགས་ཐོན་མེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་འབོར་ཡོད། 

 ནད་ཡམས་འདྱི་དང་འབལེ་བའྱི་གནད་དནོ་རྣམས་འཛམ་ག ྱིང་འཕདོ་བསནེ་སྱིག་འཛུགས་ནས་ཉྱིན་གཅྱིག་
གཉྱིས་དབར་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་ད་ེབདོ་རྱིགས་འཕདོ་བསནེ་ཆེད་ལས་སྨན་པ་
དང་སྨན་ཞབས། ད་ེབཞྱིན་སྱི་ཚོགས་འཕདོ་བསནེ་ཉམས་ཞྱིབ་པ་དང་སྨན་ས བོ་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ངེས་
ལ་རནེ་འདྱི་ག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་ནས་འཛམ་ག ྱིང་འཕདོ་བསནེ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི ་སྱི་ཁབ་འགན་འཛྱིན་གྱི ་
གསར་འགོད་གསལ་བསགས་རྣམས་བདོ་བསུར་ཞུས་ནས་བདོ་ཀྱི ་ས་བརྙན་ཐོག་སོག་སྦྱང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་
དང་། ད་ེབཞྱིན་འཛམ་ག ྱིང་འཕདོ་བསནེ་སྱིག་འཛུགས་དང་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཀང་སྨན་ཁང་
འཛྱིན་སོང་དང་འབལེ་རྩ་འཛྱི ན་ལམ་སནོ་དང་། ཆེད་ལས་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་ད་ེབཞྱིན་ནད་པར་སྨན་
བཅོས་བེད་ཕོགས་དང་རང་ཉྱིད་ནད་འགོག་སུང་སོབ་ཀྱི ་ལམ་སནོ་ཡྱི ག་ཆ་སོགས་ལ་ཚོགས་ཆུང་ནས་གཟྱིགས་
ཞྱིབ་ཀྱིས་འབལེ་ཡོད་ལ་ལམ་སནོ་དང་ལག་བསར་ཡོང་རུྒྱར་འབད་བརོྩན་བེད་བཞྱིན་ཡོད། 

 འདྱི་ནས་ནད་ཡམས་འདྱི་དང་འབལེ་མྱི ་མང་ལ་ནང་ཆོས་ཐོག་ནས་བསམ་བ ་ོགཏངོ་སངས་དང་གདངོ་ལེན་
བེད་ཕོགས། ད་ེབཞྱིན་བདོ་ཀྱི ་གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་དངེ་དསུ་སྨན་གྱི ་ཐོག་ནས་སེམས་ཁམས་འཕདོ་བསནེ་ས བོ་



གསོ་དང་། གཞན་ཡང་ལུས་སེམས་ནསུ་གསོའྱི་གསོ་རྱིག་སྨན་གཏན་འབབེས་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕན་ནསུ་
འགྲལེ་བརོད་དང་སྨན་བསནེ་སངས་ཐོག་མྱི ་མང་ལ་བདོ་ཀྱི་བརྙན་འཕྱིན་བརུྒྱད་རྒྱངས་སྱིངས་ཞུ་ཐུབ་པ་བུང་། 

 འཛམ་ག ྱིང་འཕདོ་བསནེ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི ་ལམ་སནོ་ལྟར་རྒྱ་གར་ནང་གནས་བཞུགས་བདོ་རྱིགས་དང་ལྷག་པར་
ན་ཚོད་རྒས་པ་དང་ནད་གཅོང་རྣམས་ལ་ཉྱིན་རེའྱི་བཟའ་ཅ་དགོས་མཁོ་རྣམས་མཁོ་སོད་ཐུབ་རུྒྱར་སྱིག་
འཛུགས་ནས་གང་ཐུབ་གནང་རུྒྱ་ཡྱི ན་པ་དང་། 

 ཚོགས་ཆུང་ནས་ནད་ཡམས་འདྱི་དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཡོད་པ་དང་མདནུ་ད་ུཞབས་ཞུ་བསུབ་མཁན་དངོས་
སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ས་གནས་ཁག་ལ་ནད་འགོག་སུང་སོབ་ཀྱི ་གོན་ཆས་PPE གྲ་སྱིག་གནང་
དགོས་པ་དང་འདྱི་ག་དབུས་ལས་སུའང་PPE གང་ཐུབ་མངགས་ཉསོ་ཀྱིས་གྲ་སྱིག་བས་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་བདོ་
པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་འཕདོ་བསནེ་སྨན་ཁང་གྲངས་༡༨ ནང་ད་ུཁ་རས་(Surgical Mask, Gloves, Digital 
Thermometre, Disinfectant Lizol, Dettol, Corro Clean, Suprit Isopropyl, phenyl, hand 
sanitizer) སོགས་ཡོ་བད་སྔནོ་ཚུད་གྲ་སྱིག་ཞུས་ཡོད། འདྱི་དང་འབལེ་རྒྱ་གར་ནང་ས་གནས་ཁག་ཅྱིག་ལ་
མངའ་ས འེྱི་གཞུང་ནས་རང་རེའྱི་ས་གནས་སྨན་ཁང་ལ་PPE གོན་ཆས་སོད་པའང་བུང་འདགུ 

 བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི ་བཀོད་ཇུས་འགོ་ད་ལྟའྱི་འཆར་སྔནོ་འགོག་ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་བཀག་མཐུན་གུར་སྦྱར་
ཡོད་པ་དང་ས་གནས་ཆེ་ཁག་དང་དགོན་ས ་ེཆེ་ཁག་ནང་དའུང་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དང་ཚོགས་ས འེྱི་འགན་
འཛྱིན་གྱིས་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་ནས་སྔནོ་འགོག་ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་བཀག་སྦྱར་གནང་འདགུ ཅྱི ་ས་ེའབུང་འགུར་
ཛ་དག་ཚབས་ཆེའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཚེ་ཚོགས་ཆུང་ནས་སྔནོ་འགོག་ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་བཀག་ཆེད་ཁང་པའྱི་
མཐུན་རེན་གྲ་སྱིག་བེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། 

 COVID-19 ནད་ཡམས་འདྱི་ནྱི་མྱི ་མང་གྱི ་འཕདོ་བསནེ་གྱི ་དཀའ་ངལ་ཙམ་མ་ཡྱི ན་པར་སྱི་ཚོགས་ཁོན་
ཡོངས་ལ་གདབ་སྱིག་ཆེ་ཆེར་ཐེབས་ངེས་དང་ལྷག་པར་བདོ་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཡོང་རུྒྱའྱི་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི ་ནང་
ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་རེན་གྱིས་བུང་ཉསེ་ཀྱིས་གདངོ་ལེན་བ་དགོས་གནས་སངས་ཆགས་ཚེ་སྱིག་འཛུགས་ནས་ད་ེ
ལ་དཔགོ་པའྱི་འཆར་གཞྱི ་དང་ལག་བསར་བེད་ཕོགས་སོགས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི ་གནས་སངས་ལ་གཟྱིགས་རགོས་
ཆེད་ལྷན་ཁང་བདནུ་གྱི ་དུང་ཆེ་ལ་གུྲབ་པའྱི་ཛ་དག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་༢༠༢༠ ཟླ་༣ ཚེས་༣༡ ཉྱིན་ཆེད་
འཛུགས་གནང་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན།  

 Dr. Tenzin Tsundue will brief on the technical issues 



 

༥། རེ་ས ལུ་དང་གསལ་བསགས། 

 བདོ་མྱི ་རྣམས་ས་གནས་གང་ད་ུབཞུགས་ཡོད་ནའང་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ཁྱིམས་སྱིག་བཀའ་རྒྱ་ལ་བརྩྱི ་
སུང་དང་ལེན་ངེས་པར་ཞུ་དགོས་པའྱི་རེ་ས ལུ་དང་།  

 ཉནེ་ཚབས་ཆེ་བའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡུལ་ལུང་ཁག་ནང་བཞུགས་མཁན་བདོ་རྱིགས་རྣམས་དང་ལྷག་པར་རྒས་ཁོགས་
དང་བྱིས་པ། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི ་རྒྱལ་མྱི ་སེར་ཡྱི ན་པའྱི་བདོ་རྱིགས་རྒྱ་གར་ནང་ད་ལྟ་གནས་བཞུགས་ཡོད་པ་རྣམས་
ནས་དམྱིགས་བསལ་ད་ོསྣང་དང་ཟབ་ཟབ་གནང་དགོས་པའྱི་ནན་ས ལུ་ཞུ་རུྒྱ། 

 བདོ་རྱིགས་ས་གནས་གང་ད་ུཡོད་ཀང་རང་ཉྱིད་ལ་ག ་ོརྒྱབ་པ་དང་ཚ་བའྱི་འཕར་བ། དབུགས་གཏངོ་ལེན་
དཀའ་བའྱི་ཚབས་ཆེའྱི་ནད་རགས་མངོན་ཚེ་ངེས་པར་ད་ུས་གནས་སུ་འཕདོ་བསནེ་སྨན་ཁང་ཡོད་པ་རྣམས་
འཕདོ་བསནེ་སྨན་ཁང་ད་ུབསནེ་དགོས། སྨན་ཁང་ནས་བརག་དཔྱད་བས་རསེ་གལ་ཏ་ེཛ་དག་གྱི ་གནས་སངས་
འབུང་ཚེ་གནས་ཡུལ་གཞུང་གྱི ་རོང་གྱི ་སྨན་ཁང་ད་ུབརག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་ཆེད་འགྲ་ོདགོས་པ་ཡྱི ན།  

 སྔ་ཕྱིར་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་ལ ན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་ད་ེབཞྱིན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་། ལྷག་
པར་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ནད་ཡམས་སྔནོ་འགོག་གྱི ་ས བོ་གསོ་ལམ་སནོ་དང་ཡོངས་གསལ་བཀོད་ཁབ་
དང་གསར་བསགས་གནང་བ་རྣམས་ལ་ད་ོནན་བརྩྱི ་སུང་གནང་རོགས་ཅེས་རེ་ས ལུ་ཞུ། 

 མཐའ་དནོ་ད།ུ ༢༠༢༠ ཟླ་༣ ཚེས་༣༠ ཉྱིན་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི ་མགོན་སབས་༸སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་སབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ནད་ཡམས་འདྱི་དང་འབལེ་ནས་ནད་ཡམས་འདྱི་སྔནོ་འགོག་ལ་ཧུར་བསེད་དགོས་
པ་དང།། ད་ེབཞྱིན་གོ་ལ་ཡོངས་གཅྱིག་ལ་ཅྱིག་རནེ་ཡྱི ན་པས་ཐུན་མོང་གྱི ་ནསུ་པ་ས ུངས་དགོས་པ་དང་། ད་
ལྟའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་པར་གདངོ་ལེན་བེད་ཐབས་ཐོག་གསུང་འཕྱིན་ཞྱིག་བསྩལ་གནང་མཛད་ཡོད་པ་
ད་ེང་ཚོ་ཚང་མས་ངེས་པར་ད་ུབ ་ོལ་འཇགས་པའྱི་ཐོག་ཉྱིན་རེའྱི་འཚོ་བའྱི་ནང་ཕག་བསར་ཡོང་བའྱི་རེ་ས ལུ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡྱི ན། 

1. Emergency Help Line: 

 ཝུ་ཧན་COVID-19 ཀྱི་ནད་རགས་སོགས་ལ་ད གོས་འདྱི་ཡོད་ཚེ་ཕྱི ་ལུགས་སྨན་ཁང་དང་སྨན་པའྱི་འབལེ་
མཐུད་ཁ་པར་ཨང་གྲངས།་་་་་ 



0091 1892 222053 / 9882770828 (Delek Hospital - 24X7) 
 ད་ེབཞྱིན་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཞབས་ཞུའྱི་ཆེད་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དང་ས་གནས་འཕདོ་བསནེ་སྨན་ཁང་

འགན་འཛྱི ན་གྱི ་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་གཞུང་འབལེ་ད་རྒྱ་ tibet.net / tibetanhealth.org ཐོག་ས ལེ་ཡོད་པ་
དརེ་འབལེ་བ་གནང་རོགས། 

 ཕྱི་རྒྱལ་གནས་བཞུགས་བདོ་རྱིགས་རྣམས་ནས་ད་ེགའྱི་ས ་ུཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁང་གཙོ་བརོ་འགུར་བའྱི་ས་
གནས་བདོ་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པར་འབལེ་བ་གནང་རོགས་ཞུ། 
གཞུང་འབལེ་ད་རྒྱ། www.tibet.net 

www.tibetanhealth.org 
Facebook: Department of health CTA 
Instagram: health CTA 

 
མཐར་བས མོས་སུ་ད་ལན་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་ཐོག་རྒྱལ་ཕྱི་རྒྱལ་ནང་ད་ུབདོ་རྱིགས་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་མང་
པསོ་སྙྱིང་སབོས་ཆེན་པསོ་ཞབས་ཞུ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པར་ངོས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་བ་
དང་ཆབས་ཅྱིག་འདྱི་ག་སྱིག་འཛུགས་ནས་བཀོད་ཁབ་གནང་བ་བཞྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དང་སྨན་ཁང་
འགན་འཛྱི ན་ནས་ལྷག་བ ་ོཆེར་བསེད་ཀྱིས་ས་གནས་སུ་ནད་ཡམས་སྔནོ་འགོག་ཆེད་ལས་འགུལ་ས ལེ་བར་རྒྱ་
གར་མངའ་གཞུང་ནས་ལེགས་སོ་སྔགས་བརོད་གནང་བ་ད་ེའདའང་བུང་འདགུ་ན་འབལེ་ཡོད་ཚང་མར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ། 
 
ཐུགས་ར་ེཆེ། ཚང་མ་ལ་ཐུགས་ལྕག་གནང་རུྒྱའྱི་རེ་ས ལུ་ས ར་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས་འདྱིར་མཇུག་བས ་ུརུྒྱ་ཡྱི ན། 
ཐུགས་ར་ེཆེ། 
 
 


