
ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༥ ཚེས་༡༤ ཉྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཝུ་ཧན་COVID-19 ལས་
དོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཐྟེངས་བདུན་པ། 

གསལ་བསགས་ཞུ་མཁན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གསར་འགོད་འབྟེལ་མཐུད་པ་བོད་ལུགས་སྨན་པ་ཚེ་རྱིང་མཚམས་གཅོད་དང་
ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་བསན་འཛིན་བརོན་འགྲུས་ལགས་ཡྱིན། 

ད་ལན་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཐྟེངས་བདུན་པའྱི་ཐོག་གཙོ་བོ་དོན་ཚན་བཞྱིའྱི་ཐོག་ཞུ་རྒྱུ་གཤམ་གསལ། 

༡། འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡངོས་ལ་ད་ལྟའྱི་COVID-19 གྲངས་ཐོའྱི་གནས་སངས།  

 (Source: Last update: 13 May 2020, 05:30 GMT+5:30 

 ཁོན་ནད་མནར་ནད་པ་གྲངས། 4179479 (ས་ཡ་བཞྱི་དང་ཆྱིག་འབུམ་བདུན་ཁྱི་དགུ་སོང་བཞྱི་བརྒྱ་དནོ་དགུ།) 

 ནད་པ་འདས་གྲོངས་སོང་བའྱི་གྲངས། 287525(ཉྱི་འབུམ་བརྒྱད་ཁྱི་བདུན་སོང་ལྔ་བརྒྱ་ཉྟེར་ལྔ་།) 

 ཁོན་རྒྱལ་ཁབ་གྲངས། 215  

༢། རྒྱ་གར་ནང་། (Source: Ministry of Health & Family Welfare – 07/05/2020 - 4pm) 

 རྒྱ་གར་ནང་ནད་མནར་ནད་པ་གྲངས། 49219 Active  

 ནད་པ་འདས་གྲོངས་སོང་བའྱི་གྲངས། 2549 

 ནད་པ་དྲག་བསྟེད་བྱུང་བའྱི་གྲངས། 26234 

 རྒྱ་གར་ནང་ཉྟེན་ཚབས་ཆྟེ་བའྱི་མངའ་སྟེ།  

 (Maharastra-25922, Gujrat-9267, Tamil Nadu-9227,)  

 (Delhi-7998, Karnataka –959, Himachal-66, Ladakh-43, Uttarkhand-72, Odisha-538) 

བརྟག་དཔྱད་བྱས་པའྱི་མྱི་གྲངས། Sample tested - 1947041 (ICMR: 14/05/2020, 09 am IST) 

ཚད་ལྡན་བརྟག་དཔྱད་ཁང་། Total Operational Laboratories - 502 (གཞུང་། Gov.-356, སྟེར། Private - 146) Total 

states / UTS - 34) 

ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་བོད་མྱི་སུ་ཞྱིག་ལ་ནད་གཞྱི་འདྱི་ཕོག་པ་བྱུང་མྟེད། 

བལ་ཡུལ་ནང་གནས་སངས། (Source:covidnepal.com/12 noon) 



བལ་ཡུལ་ནང་ནད་མནར་ནད་པ་གྲངས། 246 

  ནད་པ་དྲག་བསྟེད་བྱུང་བའྱི་གྲངས། 35 

  ནད་པ་འདས་གྲོངས་སོང་བའྱི་གྲངས། 0 

ད་ལྟའྱི་ཆར་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་བོད་མྱི་སུ་ཞྱིག་ལ་ནད་གཞྱི་འདྱི་ཕོག་པ་བྱུང་མྟེད། 

འབྲུག་ནང་གནས་སངས། (Source: https://www.gov.bt/covid19/ Update - 14/05/2020 - 12 noon) 

འབྲུག་ནང་ནད་མནར་ནད་པ་གྲངས། 15 (2 migrated, current-13) 

  ནད་པ་དྲག་བསྟེད་བྱུང་བའྱི་གྲངས། 5 

  ནད་པ་འདས་གྲོངས་སོང་བའྱི་གྲངས། 0 

ད་ལྟའྱི་ཆར་འབྲུག་ནང་གྱི་བོད་མྱི་སུ་ཞྱིག་ལ་ནད་གཞྱི་འདྱི་ཕོག་པ་བྱུང་མྟེད། 

 

དནོ་ཚན་གཉྱིས་པ། ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་ཐོན། 

༢།༡  ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་བཀག་གནས་སངས། 

ཕྱི་ཟླ་༥ ཚེས་༣ གོང་ནས་འགྲོ་བཞྱིན་པའྱི་མྱི་གྲངས་༡༢ དང་ཟླ་༥ ཚེ༣ རྟེས་མྱི་གྲངས་༢༢༧ བཅས་རྒྱ་གར་
ནང་གྱི་ས་གནས་༢༢ དང་བལ་ཡུལ་ས་གནས་༤ བཅས་ནས་ཁོན་མྱི་གྲངས་༢༣༩ ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་
བཀག་འོག་གནས་བཞུགས་ཡོད་པ་ཡྱིན།  

༢།༢ དབུས་སའྱི་བདོ་མྱིར་ནད་རྟགས་ཡོད་མྟེད་རོྟགས་ཞྱིབ་ལས་དོན། 

རྡ་ས་གངས་སྱིད་ཁུལ་དུ་ལས་བྱྟེད་དང་ལས་བྱྟེད་ནང་མྱི། དགོན་སྟེ་གྲ་ཚང་། དཔྟེ་མཛོད་ཁང་དང་། ཉྟེ་འཁོར་
བོད་མྱི་བཅས་བདུན་ཕག་སྔ་མའྱི་ནང་མྱི་གྲངས་༡༣༢༢ ལ་ནད་རྟགས་ཡོད་མྟེད་བརྟག་ཞྱིབ་བྱྟེད་མུས་ཀྱིས་ད་
བར་དམྱིགས་བསལ་ནད་རྟགས་ཐོན་པ་བྱུང་མྟེད། ད་ཉྱིན་ནས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལས་བྱྟེད་ལ་ནད་
རྟགས་ཡོད་མྱིན་བརྟག་དཔྱད་སོ་འཛུག་གནང་ཡོད།  

དྟེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ནང་ས་གནས་གྲངས་༣༡ དང་བལ་ཡུལ་ས་གནས་༤ བཅས་ནང་ཁོན་མྱི་གྲངས་༣༤༦༣༩  
༼སུམ་ཁྱི་བཞྱི་སོང་དྲུག་རྒྱ་སུམ་ཅུ་སོ་དགུ ༽ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཞབས་མཉམ་
འབྟེལ་གྱིས་ནད་རྟགས་ཡོད་མྟེད་བརྟག་ཞྱིབ་བྱས་ཟྱིན་པའྱི་གནས་སངས་ཞུ། 

https://www.gov.bt/covid19/


༢།༣ གས་ོརྱིག་ལུས་སྟེམས་ནུས་གསའོྱི་སྨན། 

གསོ་རྱིག་སྨན་གཏན་འབྟེབས་ཞུས་པ་དྟེ་ད་བར་ཁོན་རྒྱ་གར་ས་གནས་གྲངས་༢༠ ནང་ཁོན་མྱི་གྲངས་༣༧༧ 
ལ་རྱིན་མྟེད་བགོས་འགྲྟེམས་ཟྱིན་པ་དང་། བདུན་ཕག་འདྱིའྱི་ནང་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་བོད་མྱི་རང་ལོ་༦༥ ཡན་ལ་
བོད་སྨན་འདྱི་རྱིན་མྟེད་འབུལ་རྒྱུ་སོ་འཛུགས་ཟྱིན། ཆབས་ཅྱིག་འདྱི་ནས་གསོ་རྱིག་ལུས་སྟེམས་ནུས་གསོའྱི་
སྨན་བསྟེན་མཁན་རྣམས་ནས་སྨན་གྱིས་ཕན་བསྟེད་ཇྱི་བྱུང་གྱི་འགྟེངས་ཤོག་བཟོ་བསྐྲུན་གྱིས་ཕོགས་མཐར་
འགྲྟེམས་སྟེལ་ཞུས་ནས་ད་བར་མྱི་གྲངས་༡༨༠ འགྟེངས་ཤོག་བཀང་ནས་འདྱི་ལས་སུ་འབྱོར་བྱུང་།  

 

༢།༣ ནད་འགགོ་སྲུང་སོབ་བམ་རང་སྲུང་ཡ་ོབྱད་ཀྱི་གནས་སངས། 

སྱིག་འཛུགས་ནས་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་སུ་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་ལས་འཆར་ཕུལ་བ་
ལས་རང་སྲུང་ཡོ་བྱད་དམ་ནད་འགོག་སྲུང་སོབ་ཡོ་བྱདPPE Set ཆྟེད་དམྱིགས་བཀར་རོགས་དངུལ་གནང་
མྟེད་ཀང་ཁ་རས་དང་ལག་ཤུབ་སོགས་འགོག་སྲུང་ཁག་ཅྱིག་ཉོ་ཆོག་པའྱི་རོགས་དངུལ་ཐོབ་ཡོད་ན་བོད་མིའི་
གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ནས་མངགས་ཉོ་གནང་དགོས་པའི་ལམ་སོན་གནང་ཟྱིན། 

ཆབས་ཅྱིག་བལ་ཡུལ་ནང་གཙོ་བོ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་གངས་ཅན་བདྟེ་ར། UNCHR གཙོས་ཚོགས་སྟེ་
དང་སྐུ་ཚབ་མྱི་གྲངས་༢༠ ཙམ་བདུན་རེའ་ིརྟེས་གཟའ་ལྷག་པ་ནམ་ཡིན་དྲ་ཐོག་ཚོགས་འདུ་བསོང་ཚོགས་
ཀྱིས་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་འཕོད་བསྟེན་སྐུ་ངོ་དྲུང་ཆྟེ་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་ས་གནས་ཀི་གནས་ཚུལ་གནས་སྟངས་
དང་ད་ེབཞིན་ཚོགས་མི་རྣམ་པའི་དགོངས་འཆར་དགོངས་ཚུལ་ཕྟེབས་པ་རྣམས་ལ་གོྲས་བསྡུར་གནང་བཞིན་
ཡོད་པ་དང་། དྟེ་གའྱི་གཞྱིས་སྟེ་༡༢ ཡོད་པ་ཚང་མར་སྔོན་འགོག་ལས་དོན་ལས་འཆར་སྟེལ་བ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་
སོར་དང་རོགས་དངུལ་ཞུས་ཐོབ་ཀྱིས་བལ་ཡུལ་ནང་གི་བོད་མིར་ནད་འགོག་གི་མཐུན་རྟེན་གང་ཐུབ་སོར་རྒྱུ་
ཡྱིན་པ་རྟེད། 

༢།༤  མྱི་ཤུགས་གོང་སྟེལ་ཚན་པ། 

དྟེ་སྔ་གསལ་བསགས་བཏང་བ་བཞྱིན་ད་བར་བོད་མྱིའྱི་འདུ་སོད་ས་གནས་གྲངས་༡༩ ནས་ཁོན་སྨན་ཞབས་
གྲངས་༦༤ དང་ཁ་ལོ་པ་༡༦ བཅས་ཁོན་མྱི་གྲངས་༨༠ ད་ལྟའྱི་ཛ་དྲག་གྱི་དུས་ཚོད་འདྱིར་རང་རྱིགས་སྱི་
ཚོགས་ནང་ཞབས་ཞུའྱི་ཆྟེད་མདུན་བསོད་གནང་ཟྱིན། དྟེའྱི་ནང་ནས་སྨན་ཞབས་གྲངས་༥༡ དང་ཁ་ལོ་པ་
གྲངས་༤ ད་ཆ་དངོས་སུ་ལས་བསོས་ཟྱིན་ནས་ཞབས་ཞུ་གྲུབ་བཞྱིན་ཡོད། གཞན་སྨན་ཞབས་གྲངས་༡༣ དང་
ཁ་ལོ་པ་གྲངས་༡༢ ཛ་དྲག་འབྱུང་སབས་དངོས་སུ་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་རྟེད།  

༢།༥ གསར་འགདོ་དང་སོྔན་འགགོ་གོ་རོྟགས་ཚན་པ། 



 འདས་པའྱི་བདུན་ཕག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ཚན་པ་འདྱི་ནས་ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་བཀག་ཏུ་གནས་བཞུགས་པ་རྣམས་
ཀྱི་ལམ་སོན་ཡྱིག་ཆ་བོད་ཡྱིག་ཐོག་བསྒྱུར་ནས་ས་གནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་བཏང་ཟྱིན། 

 དྟེ་བཞྱིན་ཛ་དྲག་གནས་སངས་ཆགས་ཚེ་ཆྟེད་ལས་སྨན་པ་དང་སྨན་ལས་པ་རྣམས་ནས་རང་སྲུང་ཡོ་བྱད་
PPE བྟེད་སོད་བྱ་དགོས་པས་ཡོ་བྱད་རྣམས་ག་དུས་གང་འདྲ་གང་དུ་བྟེད་སོད་བྱྟེད་དགོས་མྱིན་ལམ་
སོན་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་བོད་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་ནས་ཕོགས་མཐའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕུལ་རྒྱའྱི་ གྲ་སྱིག་ཟྱིན།  

 དྟེ་བཞྱིན་སྟེམས་ཁམས་འཕོད་བསྟེན་ཆྟེད་ལས་པ་གྲངས་བརྒྱད་ནས་ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་བཀག་དུ་གནས་
བཞུགས་རྣམས་ལ་ཁ་པར་བརྒྱུད་སོ་སོའྱི་གནས་སངས་གནས་ལུགས་སོགས་ཇྱི་འདྲ་ཡོད་མྱིན་འབྟེལ་བ་
ཞུས་པས་ད་ཆ་རྡ་སར་གནས་བཞུགས་རྣམས་ལ་འབེལ་བ་ཟིན་ཞིང་ད་ཉིན་རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ནས་ཆེད་
ལས་པ་རྣམས་ས་བགོས་ཀིས་ཕོགས་མཐའི་ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་ཁང་ཁིམ་ཟུར་བཀག་ཏུ་གནས་བཞུགས་
རྣམས་ལ་སྱི་བཏང་གནས་སངས་དང་སེམས་ཁམས་དཀའ་ངལ་ཡོད་མེད་ཐོག་འབྟེལ་འདི་གནང་སོ་
ཚུགས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞུ། 

གསུམ་པ།  ཆྟེད་ལས་སྨན་པའྱི་ལམ་སོན། 

ཕྱི་ལུགས་སྨན་གྱི་ཐོག་ནས་སྨན་པ་བསན་འཛིན་བརོན་འགྲུས་ལགས་ནས་མྱི་མང་ལ་གཤམ་གསལ་ཆེད་ལས་ལམ་སྟོན་
གནང་རྒྱུ།  

རང་ཉྱིད་དང་གཞན་རྣམས་ནད་ཡམས་འདྱི་ལས་སྲུང་སོབ་གང་འདྲ་བྱྟེད་ཐུབ་བམ། How to Protect Yourself & Others  

  ནད་ཡམས་འདི་བགོས་ཁབ་གང་འད་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་ཤེས་དགོས། Know how it spreads 

 གོ་དང་སིད་པ་རྒྱག་སྐབས་ཁ་སྣ་འགེབ་དགོས་པ། Cover coughs and sneezes 

 མི་སུ་ཡིན་ཡང་ཐག་ཉེའི་འབེལ་ཐུག་མ་གནང་། Avoid close contact 

 སོ་སོའི་ལག་པ་ཡང་སེ་བཀྲུ་དགོས། Wash your hands often 

གལ་ཏེ་རང་ཉིད་ནད་པ་ཡིན་ན་གང་བེད་དགོས་སམ། What to Do If You Are Sick 

Steps to help prevent the spread of COVID-19 if you are sick 

 སྨན་ཁང་བསྟེན་གཏུག་ལས་གཞན་ཁིམ་དུ་བཞུགས་དགོས། Stay home except to get medical care 

 རང་ཉིད་མི་གཞན་དང་ཐག་རིང་ཙམ་བཞུགས་དགོས། Separate yourself from other people 

 ཉིན་ལྟར་ནད་རྟགས་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་གནང་དགོས། Monitor your symptoms 

 སྨན་པ་མ་བསྟེན་གོང་ངེས་པར་ཞལ་པར་གནང་དགོས། Call ahead before visiting your doctor 

 རང་ཉིད་ནད་པ་ཡིན་ན་ཁ་དང་སྣ་ངེས་པར་འགེབ་དགོས།  
If you are sick wear a cloth covering over your nose and mouth 

 གོ་དང་སིད་པ་རྒྱག་སྐབས་ཁ་དང་སྣ་འགེབ་དགོས། Cover your coughs and sneezes 



 ལག་གཉིས་གཙང་མ་བཀྲུ་དགོས། Clean your hands often 

 རང་ཉིད་བེད་སོད་བེད་བཞིན་པའི་ཅ་དངོས་དང་རས་གོས་རྣམས་གཞན་དང་མཉམ་སོད་མ་བེད། 
Avoid sharing personal household items 

 རང་ཉིད་ལག་པ་འཆང་སའི་ས་དངོས་རྣམས་དུག་སེལ་གིས་གཙང་གསལ་བ་དགོས།  
Clean all “high-touch” surfaces everyday 

 

བཞྱི་པ།  དྲན་སྐུལ། 

 རྒྱ་གར་ནང་ནད་པའྱི་གྲངས་ཚད་འཕར་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སངས་ལ་བོད་མྱི་ཚོས་རང་ཁྱིམ་དུ་བཞུགས་པ་
དང་གལ་ཏྟེ་ཕྱིར་ཐོན་དགོས་བྱུང་ནའང་ཁ་རས་གོན་པ་དང་། མྱི་དང་མྱིའྱི་དབར་རྒྱང་ཐག་འཇོག་པ། དྟེ་
བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ཕྟེབས་ནས་ནང་དུ་ལོག་སབས་ཞབས་ལྷམ་དང་གོས་ལོག་བརྟེ་རྟེས་ལག་པ་དང་གདོང་གཙང་མ་
འཁྲུ་བ་སོགས་རང་ཉྱིད་སྲུང་སོབ་རྣམས་ལྷོད་མྟེད་གནང་ན་ཞྟེད་སྣང་དང་དངངས་སྐྲག་སྟེ་དགོས་མྟེད།  

 དྟེང་གཞྱིས་ཆགས་ནང་རྒན་བགྲྟེས་མང་པོའི་སྟེམས་ནང་དངངས་སྐྲག་ཆྟེན་པོ་བྱྟེད་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སངས་
ལ་འབྟེལ་ཡོད་འཕོད་ལས་དང་སྨན་པས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་སྔོན་འགོག་ཤྟེས་བྱ་སོགས་གོ་རྟོགས་
སྟེལ་ཞྱིང་སྟེམས་ཁམས་འཕོད་བསྟེན་ཐོག་སོབ་གསོ་གནང་གལ་ཆྟེ། 

 ཡང་ཁག་ཅྱིག་ལ་ན་ཚ་དྟེ་འགོས་འདུག་ལབ་པ་ཙམ་གྱིས་དངངས་སྐྲག་ཆྟེན་པོ་སྟེ་བའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བཞྱིན་
པར་ཁོང་རྣམས་ལ་དྟེ་ལྟའྱི་དངངས་སྐྲག་བྱྟེད་དགོས་དོན་མྟེད་ཅིང་ནད་ཡམས་འདྱི་ཕོག་པ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༨༠ 
ནས་བརྒྱ་ཆ་༨༥ ཙམ་ལ་ཛ་དྲག་དཀའ་ངལ་དང་ཉེན་ཚབས་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་མྟེད་ཅིང་གསོ་རིག་སྨན་སོགས་
བསྟེན་པ་ལས་དྲག་བསྟེད་བྱུང་བཞྱིན་ཡོད་པས་དངངས་སྐྲག་གནང་མྱི་དགོས། 

 མཐའ་དོན་ང་ཚོའྱི་གོམས་གཤྱིས་ལ་རྒྱུན་དུ་མ་ནྱི་རྱིལ་བུ་དང་བདུད་རྱི་མཆོད་སྨན། དྟེ་བཞྱིན་ཚེས་བཟང་
དུས་བཟང་ལ་རྱིན་ཆྟེན་རྱིལ་བུ་བཏང་སོལ་ཡོད་པ་དྟེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ལོྷད་ཡྟེངས་མ་སོང་
བར་ཞོགས་པ་ལྟག་པར་བསྟེན་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆྟེ། མ་ཎྱི་རྱིལ་བུ་དང་བདུད་རྱི་ཆོས་སྨན་ནྱི་བྱྱིན་རླབས་ཙམ་
མྱིན་པར་འདྱིའྱི་ནང་རྱིམས་ནད་སྔོན་འགགོ་གྱི་སྨན་སྣ་མང་པོ་ཡོད་པས་དྟེས་གཉན་རིམས་སོྔན་འགོག་
སོགས་ལ་ཕན་ངྟེས་ཡྱིན་པས་མུ་མཐུད་ནས་མཆོད་དགོས་པ་དན་སྐུལ་ཞུ་བ་དང་། 

 ཡང་སོ་སོར་ནད་རྟགས་མངོན་ཚེ་རྣམ་གཡྟེང་དུ་མ་བཞུགས་པར་སྨན་ཁང་དང་སྨན་པར་འབྟེལ་བ་གནང་
དགོས། ག་ཚད་སྔ་ས་ནས་ཤྟེས་རྟོགས་འབྱུང་ན་དྟེ་ཚད་ཀྱིས་གསོ་བཅོས་ས་བ་ཡོད་པ་དྟེ་མཁྟེན་པའྱི་ཐོག་ལག་
བསར་གནང་རོགས་ཅྟེས་མི་མང་ལ་ཡང་བསྐྱར་དྲན་སྐུལ་ཞུ་བ་དང་སགས་ད་ཉྱིན་གསར་འགོད་ཐྟེངས་
བདུན་པ་དྟེ་འདྱིར་མཇུག་སྱིལ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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