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ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༧ ཚེས་༡༦ ཉྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཝུ་ཧན་COVID-19 ལས་
དོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཐྟེངས་བཅུ་དྲུག་པ། 

གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་མཁན་འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་འཕར་བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་བསན་འཛིན་རྣམ་
གྲོན་ལགས། སྨན་པ་ཚེ་རྱིང་མཚམས་གཅྲོད་བཅས་ཡྱིན། 

ཐྲོག་མར་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་འཕར་བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས་འདྱི་ག་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནས་འགྲོག་དབྱྟེ་ཟུར་
འཇྲོག་ཁང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་བ་བཞྱིན་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་གཙོས་ས་གནས་ཛ་དྲག་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་ཆུང་ནས་
རྐང་འགན་བཞྟེས་པའྱི་ཐྲོག་ས་གནས་སུ་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་བཀག་འགྲོག་ཆྟེད་འབད་པ་ལྲོད་མྟེད་གནང་ཡྲོད་ཅྱིང་ད་
བར་ནད་འབུ་ཡྲོད་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་བ་བརྒྱ་ཆ་༩༩ ཟུར་འཇྲོག་ཁང་ནས་ཐྲོན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་དྟེས་བྲོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་
ནང་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་བཀག་འགྲོག་ལ་འགྲོག་དབྱྟེ་ཟུར་འཇྲོག་ཁང་དྟེ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་གནད་དང་ཕན་ཐྲོགས་ཆྟེན་པྲོ་བྱུང་
ཡྲོད། དྟེར་རྟེན་འགྲོག་དབྱྟེ་ཟུར་འཇྲོག་ཁང་དུ་བཞུགས་མཁན་རྣམས་ནས་ཀྱང་རང་ཉྱིད་དང་སྱི་ཚོགས། མྱི་རྱིགས་བཅས་
ཚང་མའྱི་བདྟེ་རྩར་དམྱིགས་རྐང་འགན་བཞྟེས་ནས་ཟུར་བཀག་ཏུ་བཞུགས་རྱིང་ལམ་སྲོན་ནང་གསལ་གནང་སྲོ་ཁག་ལྲོད་
གཡྟེང་མ་ཤྲོར་བར་གནང་དགྲོས་པའྱི་འབྲོད་སྐུལ་ཞུས་གནང་བ་དང་། 

དྲོན་གནད་གཉྱིས་པ། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་སྔ་ཕྱིར་ནད་ཡམས་འདྱི་དང་འབྟེལ་ལས་འཆར་ལས་དྲོན་མང་པྲོ་སྟེལ་
ཡྲོད་ཅྱིང་དྟེའྱི་ནང་ནས་ཉྟེ་ཆར་ཧྲོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ས་གནས་ཀྱྱི་ཕན་བདྟེ་སྨན་ཁང་སྨན་ཞབས་ནས་
འགན་གཙོ་བྲོ་བཞྟེས་ནས་ས་གནས་སུ་ཕྱི་ནས་ཕྟེབས་ཅྱིང་འགྲོག་དབྱྟེ་ཟུར་འཇྲོག་ཁང་དུ་བཞུགས་མཁན་རྣམས་ལ་གཉན་
རྱིམས་འདྱིའྱི་ནད་འབུ་ཡྲོད་མྟེད་བརག་དཔྱད་ཆྟེད་སྣ་མྱིད་ནས་མཆྱིལ་གཤྟེར་བསྡུ་ལྟེན་གནང་འགྲོ་བཙུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡྲོད་ན་འབྟེལ་ཡྲོད་ལས་མྱི་ཚང་མར་བསྔགས་བརྲོད་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གནད་དྲོན་གསུམ་པ། འདྱི་ཟླའྱི་ཚེས་༡༥ ཉྱིན་བཞུགས་སར་རྡ་རམ་སཱ་ལ་ཁུལ་དུ་བདྟེ་ལྟེགས་དང་ཟུང་འབྟེལ་ཐྲོག་འགྲོག་
དབྱྟེ་ཟུར་འཇྲོག་ཁང་དུ་བཞུགས་མཁན་རྣམས་ལ་ནད་འབུ་ཡྲོད་མྟེད་བརག་དཔྱད་ཆྟེད་མྱིད་པ་ནས་མཆྱིལ་གཤྟེར་བསྡུ་
ལྟེན་གནང་སྲོ་བཙུགས་ཐུབ་བྱུང་ཡྲོད་ན་འབྟེལ་ཡྲོད་ཚང་མར་ཐུགས་རྟེ་ཆྟེ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་དབུས་དང་ས་གནས་སུ་
ཏྲོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་༡༩ ཁྱབ་གདལ་བཀག་འགྲོག་གྱི་ལས་དྲོན་ཆྟེད་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདྟེགས་གནང་མཁན་ལས་བྱྟེད་
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ལས་མྱི་ཚང་མར་ཐུགས་རྟེ་ཆྟེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་གནས་སངས་ཞྱི་འཇམ་མ་ཆགས་མར་ཚང་མས་མཉམ་
མཐུན་མཉམ་རུབ་ཀྱྱིས་གདྲོང་ལྟེན་གནང་དགྲོས་པའྱི་རྟེ་སྐུལ་ཞུས་གནང་ཡྲོད། 

འཛམ་གྱིང་ཁོན་ཡོངས་ནང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་༡༩ ད་ལྟའྱི་གནས་སངས། 

 ཁོན་ད་བར་ནད་གཞྱི་ཕོག་པ་གྲངས།  ༡༣༡༥༠༦༥༤༼ས་ཡ་བཅུ་གསུམ་དང་ཆྱིག་འབུམ་ལྔ་ཁྱི་སྲོང་མྟེད་དྲུག་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་བཞྱི།༽ 

 ནད་པ་འདས་གྲོངས་སོང་བའྱི་གྲངས། ༥༧༤༤༦༤ ༼ལྔ་འབུམ་བདུན་ཁྱི་བཞྱི་སྲོང་བཞྱི་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྟེ་བཞྱི།༽ 

གནས་ཚུལ་ཁུངས་བཅྲོལ། https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 Last update: 15 July 2020, 05:30 GMT+5:30 

བྱྟེ་བག་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གཙོས་བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མྱིའྱི་ནང་གནས་སངས། 

རྒྱ་གར་ནང་གྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་གནས་སངས།  

ཁོན་ནད་གཞྱི་ཕོག་པ་ར་འཕོད་བྱུང་བ་མྱི་གྲངས། ༩༦༨༨༧༦  ༼དགུ་འབུམ་དྲུག་ཁྱི་བརྒྱད་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དོན་དྲུག༽ 

དྲག་སྟེད་བྱུང་བ་གྲངས།༦༡༢༨༡༤ ༼དྲུག་འབུམ་ཆྱིག་ཁྱི་ཉྱིས་སྲོང་བརྒྱད་བརྒྱ་བཅུ་བཞྱི།༽  

ནད་པ་འདས་གྲོངས་སོང་བ་གྲངས། ༢༤༩༡༥ ༼ཉྱིས་ཁྱི་བཞྱི་སྲོང་དགུ་བརྒྱ་བཅྲོ་ལྔ་།༽ 

ད་ལྟ་ནད་མནར་བཞྱིན་པ་གྲངས། ༣༣༡༡༤༦ ༼གསུམ་འབུམ་སུམ་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་ཆྱིག་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་ཞྟེ་དྲུག༽   

མངའ་སྟེ་གྲངས་ཇྱི་ཙམ་ལ་ཁབ་གདལ་སོང་བའྱི་གྲངས། ༣༥ ༼སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་༽ 

 གནས་ཚུལ་ཁུངས་བཅྲོལ། https://www.mohfw.gov.in/  as on : 16 July 2020, 08:00 IST (GMT+5:30) 

 

བོད་མྱི་འདུས་སོད་ཆྟེ་སའྱི་མངའ་ཁུལ་གྱི་གནས་སངས་ཞུ་ན།  

ཧྱི་མཱ་ཅལ། ༣༥༡  (Himachal - Total Cases -1101, Death- 11, Recovered-833, Active-351)  

 ལྱི་ལྱི།༡༧༨༠༧ ལོ་ཕོགས་ཀར་ཎ་ཊ་ཀ ༢༧༨༥༩ ཨྲོ་ཌྱི་ཤ།༤༣༤༥ ལ་དྭགས། ༡༧༧  བཅས་རྒྱ་གར་ནང་ཚབས་ཆྟེ་
ཤོས་ ༡།  མཱ་ཧཱ་རས་ཏྲ་ - ༡༡༢༠༩༩ ༢། ཏ་མྱིལ་ནཱ་ཌུ། - ༤༧༣༤༣ ༣། ལོ་ཕོགས་ཀར་ཎ་ཊ་ཀ ༢༧༨༥༩ ༤། ལྱི་
ལྱི།༡༧༨༠༧  ༥། ཏྟེ་ལངྒ་གཱ་ན། ༡༢༩༥༧ བཅས་ད་ལྟ་ནད་གཞྱི་རྩད་གཅྲོད་བྱུང་ཞྱིང་ནད་མནར་བཞྱིན་པའྱི་གངས།   

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.mohfw.gov.in/
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གནས་ཚུལ་ཁུངས་བཅྲོལ། https://www.mygov.in/corona-data/covid19-statewise-status as on : 16 July 2020, 08:00 IST (GMT+5:30) 

ནད་གཞྱི་ཡྲོད་མྟེད་བརག་དཔྱད་མྱི་གངས། རྒྱ་གར་ནང་ཁྱྲོན་མྱི་གངས་༡༢༧༣༩༤༩༠༼ས་ཡ་བཅུ་གཉྱིས་བདུན་འབུམ་སུམ་ཁྱི་དགུ་
སྲོང་བཞྱི་བརྒྱ་དགུ་བཅུ།༽  ལ་ད་བར་ནད་གཞྱི་ཡྲོད་མྟེད་བརག་དཔྱད་ཟྱིན། འདྱི་ཟླའྱི་ཚེས་༡༥།ཉྱིན་ཁྱྲོན་མྱི་གངས་
༣༢༦༨༢༦༼སུམ་འབུམ་ཉྱིས་ཁྱི་དྲུག་སྲོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་དྲུག༽ བརག་དཔྱད་བྱས་པ། https://www.icmr.gov.in/ རྒྱ་གར་ནང་
ཁྱྲོན་གཞུང་དང་སྟེར་གྱི་བརག་དཔྱད་ཁང་བསྲོམས་གངས་༡༢༣༤།ཡྲོད་འདུག ༼གཞུང་།།༨༧༤།དང་སྟེར་༣༦༠༽།
https://www.icmr.gov.in/pdf/covid/labs/COVID_Testing_Labs_15072020.pdf 
བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་གནས་སངས། 

ཁོན་ནད་གཞྱི་རྩད་ཆྲོད་པ་མྱི་གངས། ༡༧༡༧༧ དྲག་སྟེད་བྱུང་བ། ༡༡༠༢༥ འདས་གྲོངས་སོང་བ། ༣༩ ད་ལྟ་ནད་མནར་
བཞྱིན་པ་མྱི་གྲངས། ༦༠༥༣ ཁོན་ནད་པ་བརྟག་དཔྱད་བས་པ་གྲངས།༢༩༨༨༢༩ བཅས་ཀྱི་གནས་སངས།  

གནས་ཚུལ་ཁུངས་བཅྲོལ། https://covidnepal.org/ As on 16th July 2020, 10.30 am 

འབྲུག་ནང་གྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་གནས་སངས། 

ཁོན་ནད་གཞྱི་རྩད་ཆྲོད་པ་མྱི་གངས། ༨༤  དྲག་སྟེད་བྱུང་བ། ༧༨ འདས་གྲོངས་སོང་བ། ༠  ད་ལྟ་མནར་བཞྱིན་པ་ནད་
པའྱི་གངས། ༦ བཅས་ཀྱི་གནས་སངས། 

གནས་ཚུལ་ཁུངས་བཅྲོལ། https://www.gov.bt/covid19/   As on 16th July 2020, 10.30 am 

དྟེ་རྟེས་སྨན་པ་ཚེ་རྱིང་མཚམས་གཅྲོད་ནས་བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཁྲོད་གནས་སངས་ཇྱི་ཆགས་ཐད་འགྟེལ་
བརྲོད་གནང་དྲོན། 
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་༢ 
བྱུང་། དྟེ་ཡང་མྲོན་གྲོ་འདྲོད་རྒུ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ནས་༢ ༼བུད་མྟེད་རང་ལྲོ་༢༢ རང་ལྲོ་༢༡༽ལ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་རྩད་གཅྲོད་
བྱུང་འདུག་ཅྱིང་ཁྲོང་གཉྱིས་ལ་དམྱིགས་བསལ་ནད་རགས་གང་ཡང་མྱིན་འདུག་ལ་ད་ཆ་མྲོན་གྲོ་ས་གནས་སྨན་ཁང་ནང་
གསྲོ་བཅྲོས་བྱྟེད་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སངས་ཞུ།  
ད་བར་ཁྱྲོན་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་བྲོད་མྱི་གངས་༦༢ ལ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་ར་ཕྲོད་བྱུང་ཞྱིང་མྱི་གངས་༢ ཚེ་འདས་སྲོང་
ཡྲོད་པ་དང་། མྱི་གངས་༤༦ དྲག་སྟེད་བྱུང་ཡྲོད་པ་དང་། ད་ཆ་མྱི་གངས་༡༤ ནད་མནར་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སངས་ཞུ། ནད་
གཞྱི་ཕྲོག་པའྱི་མྱི་རྣམས་ལ་ས་གནས་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་ཆུང་ནས་གསྲོ་རྱིག་གསྲོ་བཅྲོས་སྨན་ཕུལ་ཡས་དང་དྟེ་བཞྱིན་

https://www.mygov.in/corona-data/covid19-statewise-status
https://www.icmr.gov.in/
https://www.icmr.gov.in/pdf/covid/labs/COVID_Testing_Labs_15072020.pdf
https://covidnepal.org/
https://www.gov.bt/covid19/
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འདྱི་ག་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་སྟེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ཆྟེད་ལས་པའྱི་ངྲོས་ནས་གནས་སངས་བརྒྱུད་ལྲོན་དང་
སྲོབ་གསྲོ་ལམ་སྲོན་རྱིགས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་། 
 

ཕྱི་རྒྱལ་གནས་བཞུགས་བྲོད་མྱིའྱི་གནས་སངས། 
འདས་པའྱི་བདུན་ཕག་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ལས་ཁང་ནས་དྟེ་གའྱི་ས་ཁུལ་དུ་བྲོད་མྱི་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པའྱི་མྱིང་ཐྲོ་
དམྱིགས་བསལ་འབྱྲོར་མྟེད་པས་ད་ལྟའྱི་ཆར་བྲོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དྲ་རྒྱའྱི་ཐྲོག་གསལ་བའྱི་གངས་ཐྲོ་དྟེ་རང་ཡྱིན་ཞྟེས་
ཞུ། 
ལས་དྲོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་ཐྲོན།  

འགོག་དབྟེ་ཟུར་འཇོག་གྱི་གྲངས་ཐོ། 

འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གྲངས་ཐོ་ཚན་པའྱི་སྟེ་ཚན་ནས་གནས་ཚུལ་བསྡུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་ནང་
ས་གནས་གྲངས་༣༢ དང་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་ས་གནས་གྲངས་༤ ནང་ཁོན་བོད་མྱི་གྲངས་༦༧༣ ཏྟེ་མྱི་གྲངས་༢༩༢ རང་
ཁྱིམ་དུ་ཟུར་བཀག་ངང་གནས་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་མྱི་གྲངས་༣༨༡ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་མཐུན་རྟེན་སྦྱར་བའྱི་ཟུར་
བཀག་ཁང་པའྱི་ནང་གནས་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞུ། དྟེའྱི་ནང་ནས་རྡ་ས་ཁུལ་དུ་མྱི་གྲངས་༡༠༨ ཡོད་འདུག  

དབུས་དང་ས་གནས་སུ་ནད་རྟགས་ཡོད་མྟེད་བརྟག་ཞྱིབ་ལས་རྱིམ། 

རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་། དྟེ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་གཙོས་ཚོགས་སྟེ་སོ་སོས་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་བདུན་
ཕག་འདྱིའྱི་ནང་མྱི་གྲངས་༡༧༧༤ ༼སྱིག་འཛུགས་ལས་བྟེད་གྲངས་༥༢༤ རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་མྱི་གྲངས་༣༡༥ གནས་
ཆུང་གྲ་ཚང་།༨༠ དགའ་གདོང་གྲ་ཚང་།༡༣ བོད་ཀྱི་དཔྟེ་མཛོད་ཁང་། ༥༢ བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་།༧༢༨ སམ་བོ་ཊའྱི་ལས་སོབ།༡༠༡ གངས་
སྱིད་ཁུང་ལོ་ན་བགྲྟེས་པ་སོགས་ཉྟེན་ཚབས་ཆྟེ་བའྱི་མྱི་གྲངས་༦༢༽ ལ་ནད་རྟགས་ཡོད་མྟེད་ཚོགས་སྟེ་སོ་སོ་སྟེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་གྱི་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་དང་། དྟེ་བཞྱིན་གངས་སྱིད་དཔྟེ་མཛོད་ཁང་དང་། བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་། གནས་ཆུང་དང་
དགའ་གདོང་གྲྭ་ཚང་སོགས་ཚོགས་སྟེ་སོ་སོའ་ིལས་བྟེད་ཀྱིས་འགན་འཁྟེར་བའྱི་ཐོག་ཚ་བ་ཡོད་མྟེད་སོགས་བརྟག་དཔྱད་
གནང་ཞྱིང་དམྱིགས་བསལ་ནད་རྟགས་ཐོན་པ་བྱུང་མྟེད།  
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བདུན་ཕག་འདྱིའྱི་ནང་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་ས་གནས་གངས་༣༥ བལ་ཡུལ་ནང་ས་གནས་༡ བཅས་ཁྱྲོན་མྱི་གངས་༧༥༨༣ ལ་ 
(ལྲོ་ན་༦༠ ཡན་མྱི་གངས་ - ༥༨༨༠ ཉྟེན་ཚབས་ཆྟེ་བ་མྱི་གངས་ - ༡༧༠༣) ཞལ་པར་བརྒྱུད་ནད་རགས་ཡྲོད་མྟེད་བརག་
དཔྱད་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྲོད། དྟེ་བཞྱིན་བྲོད་མྱི་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་རྣམས་ཀྱྱི་གངས་ཐྲོ་དང་ཡྱིག་ཆ་ཁག་བཅས་མཁྲོ་སྒྲུབ་
གནང་བཞྱིན་ཡྲོད། 

གསོ་རྱིག་ལུས་སྟེམས་ནུས་གསོའ་ིསྨན་དང་འབྟེལ་བ། 

རྒྱ་གར་ནང་གྱི་ས་གནས་ཁག་༢༢ ནང་གྱི་འགོག་དབྟེ་ཟུར་འཇོག་ཁང་དུ་གནས་བཞུགས་བོད་མྱི་གྲངས་༡༣༤༤ དང་རྒྱ་
གར་ནང་ས་གནས་ཁག་༣༩  དང་བལ་ཡུལ་ནང་བཅས་ནང་ལོ་ན་༦༥ ཡན་བོད་མྱི་གྲངས་༩༤༣༦ ཕྱི་རྒྱལ་དུ་བཏང་ཟྱིན་
པ་བསོམས་༥༣༠ གཞན་ཡང་འཕོད་ལས་པ་དང་དངས་ཞབས་གྲངས་༤༦༤ བླ་གཉན་ནད་གཞྱི་ཡོད་པ་མྱི་གྲངས་༤༥༧ 
བཅས་ཁོན་ད་བར་མྱི་གྲངས་༡༢༢༣༡ ལ་གསོ་རྱིག་ལུས་སྟེམས་ནུས་གསོའ་ིསྨན་རྱིན་མྟེད་ཐོག་ཕུལ་ཟྱིན། 

ས་གནས་ལ་ནད་ཡམས་སོན་འགོག་ཆྟེད་ལས་དོན་སྟེལ་བ། 

 འདྱི་ག་དབུས་ལས་ནས་ལམ་སྲོན་གནང་བ་བཞྱིན་བྲོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་སྲོ་སྲོའ་ིརྲོང་དྟེ་ཚོན་མདྲོག་དམར་
རགས་ཅན་ནང་ཚུད་པ་རྣམས་ནས་བདུན་རྟེའྱི་ནང་གཞྱིས་ཆགས་ཕྱི་ནང་དང་མྱི་མང་འདུ་འཛོམས་ཆྟེ་སར་དུག་སྟེལ་
མུ་མཐུད་གནང་བཞྱིན་ཡྲོད། 

 བདུན་ཕག་འདྱིའྱི་ནང་རྡ་ས་ཁུལ་དུ་ཕྱི་མྱི་འབྱྲོར་བ་འགྲོག་དབྱྟེ་ཟུར་འཇྲོག་ཁང་དུ་བཞུགས་མཁན་མྱི་གངས་༦༤ ལ་
རྲོང་གྱི་སྨན་ཁང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་འྲོག་ནད་གཞྱི་ཡྲོད་མྟེད་བརག་དཔྱད་བྱས་པས་མྱི་གངས་༦༤ སུ་ལའང་ནད་གཞྱི་
ཕྲོག་མྟེད་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་ཡྲོད།   

 སྟེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྟེལ་བྲོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་གངས་༢༩ ནང་འགྲོག་དབྱྟེ་ཟུར་འཇྲོག་ཏུ་བཞུགས་
མཁན་མྱི་གངས་༥༠༨ ལ་ཞལ་པར་ཐྲོག་འབྟེལ་བ་གནང་ནས་གནས་སངས་རྒྱུད་ལྲོན་དང་སྲོབ་གསྲོ་ལམ་སྲོན་གནང་
ཡྲོད་པ་དང་དྟེ་བཞྱིན་ནད་གཞྱི་ཕོག་པའྱི་མྱི་གྲངས་གཉྱིས་གཉྱིས་པོར་ཞལ་པར་བརྒྱུད་འབྟེལ་འདྲྱིས་གནང་ཐུབ་པ་
བྱུང་། 
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 བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་བདྟེ་ལྟེགས་སྨན་ཁང་མཉམ་རུབ་ཐོག་འདྱི་ག་རྡ་ས་ཁུལ་གྱི་བོད་མྱི་རྣམས་དུས་ཐོག་
བརྟག་དཔྱད་ཡོང་རྒྱུར་དམྱིགས་ནས་རོང་གྱི་སྨན་ཁང་ལས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་རྟེས་ཁ་ཉྱིན་རྟེས་གཟའ་ལག་པ་ནས་
འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་འདྱི་ག་རྡ་ས་ཁུལ་དུ་བདྟེ་ལྟེགས་སྨན་ཁངགྱི་་སྨན་པའྱི་ངོས་ནས་ད་ཆ་གཉན་རྱིམས་ཀོ་ཝྱིཌ་༡༩ 
བརྟག་དཔྱད་ཆྟེད་ཁ་དང་སྣ་ནས་མཆྱིལ་གཤྟེར་བསྡུ་ལྟེན་གནང་འགོ་འཛུགས་ཡོད་ཅྱིང་། དྟེའང་བརྟག་དཔྱད་ཆྟེད་ཡོ་
བད་ (Swab sample collection kits) དྟེ་རྲོང་གྱི་སྨན་ཁང་ནས་ག་ཚོད་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་བ་དྟེ་གཞྱིར་བཟུང་
གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་རྟེད།  

བཞྱི་པ། ཐུགས་སྣང་ལམ་སྲོན། 

མྱི་མང་ལ་ཐུགས་སྣང་ལམ་སྲོན་དང་འབྟེལ་གསྲོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་ལུགས་ཐྲོག་ནས་སྔྲོན་འགྲོག་ཐབས་ལམ་དུ་ལུས་སྟེམས་
ནུས་པ་གསྲོ་ཆྟེད་བཅུད་ལྡན་ཟ་བཏུང་དང་དྟེ་བཞྱིན་སྟེམས་ཞྱི་ལྲོད་བག་ཕྟེབས། གཞན་ཡང་ཉྱིན་མྲོའ་ིདགུང་ཉལ་བ་དང་། 
འགྲུལ་སྣ་འཛེམ་པ། གནས་ས་དབྟེན་པ་བསྟེན་པ། ཐབ་གཞྲོབ་འཛེམ་པ། སྔ་དགྲོང་སྲོས་དང་བསང་བདུག་པ། རྒྱུན་དུ་ཆུ་
སྲོལ་གང་མང་བསྟེན་རྒྱུ་སྲོགས་ནྱི་གཉན་རྱིམས་སྔྲོན་འགྲོག་གྱི་ཐབས་ལམ་འགའ་ཡྱིན་པས་མྱི་མང་ནས་མཁྱྟེན་རྲོགས་
ཆྟེད་ལམ་སྲོན་གནང་བ་དང་། དྟེ་རྟེས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་བསན་འཛིན་རྣམ་གྲོན་ལགས་ནས་ཆྟེད་ལས་ལམ་སྲོན་གནང་བའྱི་
དྲོན་གནད་གཙོ་བྲོ། ནད་ཡམས་འདྱི་དུས་ཚོད་ཐུང་ངུའྱི་ནང་ཁྱབ་གདལ་ཆྟེན་པྲོ་འགྲོ་བཞྱིན་ཡྲོད་པས་ཉམས་ཞྱིབ་པ་མང་
པྲོས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་གྱི་རྒྱུད་ལམ་ཐྲོག་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་བཞྱིན་ཡྲོད་པས་ཉྟེ་བའྱི་འཛམ་གྱིང་འཕྲོད་བསྟེན་ལན་
ཚོགས་ནས་ཀྱང་ཉམས་ཞྱིབ་སྙན་ཐྲོ་དྟེར་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐྲོག་ལམ་སྲོན་ཞྱིག་གནང་ཡྲོད་ན་མང་ཚོགས་ནས་སྔྲོན་འགྲོག་
གཙོར་དམྱིགས་ནས་རྒྱུན་དུ་ཁ་རས་གྲོན་ཡས་དང་མྱི་མང་འདུ་འཛོམས། དྟེ་བཞྱིན་ཁང་པའྱི་རླུང་འགྲོ་ཡག་པྲོ་དགྲོས་རྒྱུ་
ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆྟེ་བ་དྟེ་བྲོ་འཇགས་ཡྲོང་བ་ཞུས་པ་དང་། གཉྱིས་པ་དྟེ་འགྲོག་དབྱྟེ་ཟུར་འཇྲོག་ཁང་དུ་བཞུགས་མཁན་རྣམས་
ནས་སྒྲྱིག་གཞྱི་གང་ལྟེགས་སྲུང་གནང་དགྲོས་པ་དང།  བརག་དཔྱད་བྱས་རྟེས་གལ་ཏྟེ་ནད་འབུ་མྟེད་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་ཡྲོད་
ནའང་ཉུང་མཐར་ཁྱྲོན་ཉྱིན་གངས་༡༤ རྱིང་ཚོགས་སྟེའམ་རང་ཁྱྱིམ་དུ་ཟུར་བཀག་བཞུགས་དགྲོས་ཀྱྱི་ཡྲོད་པ་རྣམས་གནང་
གལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གསུམ་པ་དྟེ་མང་ཚོགས་ནས་འགྲོག་དབྱྟེ་ཟུར་འཇྲོག་ཁང་དུ་བཞུགས་མཁན་རྣམས་ལ་ནད་འབུ་ཡྲོད་མྟེད་
བརག་དཔྱད་ལམ་སྟེང་བྱྟེད་མ་ཐུབ་པའྱི་ཐྲོག་དྲོགས་འདྲྱི་འདུག་པར་དྟེ་ནྱི་གཙོ་བྲོ་རྲོང་གྱི་སྨན་ཁང་ནས་བརག་དཔྱད་ཡྲོ་
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བྱད་དང་དྟེ་བཞྱིན་ཆྟེད་ལས་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་སྦྱྲོར་སྲོད་ལ་རག་ལུས་ཅྱིང་རྒྱ་གར་ནང་བརག་དཔྱད་ཁང་མང་ཆྟེ་བ་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱི་ཡྱིན་པ་དང་ཡང་ན་གཞུང་གྱིས་མཆྲོག་མཆན་སྲོད་པའྱི་བརག་དཔྱད་ཁང་ཞྱིག་དགྲོས་ངྟེས་རྟེད། ཉྟེ་ཆར་འཕྲོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་བདྟེ་ལྟེགས་སྨན་ཁང་ཟུང་འབྟེལ་ཐྲོག་བཞུགས་སར་ཁུལ་གྱི་བྲོད་མྱི་རྣམས་བརག་དཔྱད་ཆྟེད་མྱིད་
པ་ནས་མཆྱིལ་གཤྟེར་བསྡུ་ལྟེན་གནང་ཡས་དྟེ་རྲོང་གྱི་སྨན་ཁང་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཆྲོག་མཆན་གནང་ཡྲོད་པ་རྟེད། མཆྱིལ་
གཤྟེར་ལྟེན་བྱས་པ་དྟེ་མཐར་རྲོང་གྱི་བརག་དཔྱད་ཁང་ནང་དུ་བརག་དཔྱད་བྱྟེད་དགྲོས་ཀྱྱི་ཡྲོད་པ་རྟེད། དྟེར་རྟེན་རྲོང་གྱི་
སྨན་ཁང་ནས་མཐུན་འགྱུར་ག་ཚད་སྦྱྲོར་སྲོད་གནང་བ་ལ་གཞྱིགས་ནས་གནང་ཐུབ་ཀྱྱི་ཡྲོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ལམ་སྲོན་གསལ་
བཤད་གནང་བ་དང་སྦྲགས་གསར་འགྲོད་ཐྟེངས་༡༦ པ་དྟེ་མཇུག་སྒྲྱིལ་གནང་ཡྲོད།  

 

གསར་འགྲོད་གསལ་བསྒྲགས་ཆ་ཚང་གཤམ་གསལ་ངྲོ་དྟེབ་ཐད་གཏྲོང་གྱི་དྲ་ཚིག་ནས་གཟྱིགས་ཐུབ།། 
https://www.facebook.com/CTATIBETTV/videos/1173133903058003 

https://www.youtube.com/watch?v=XC2A-yx9eXY 

**************** 
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