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ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༧ ཚེས་༢༣ 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་བདུན་པ། 

གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་མཁན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ལས་ཚེ་རྱིང་ལགས་དང་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་བསན་འཛིན་བརྲོན་
འགྲུས་ལགས། སྨན་པ་ཚེ་རྱིང་མཚམས་གཅྲོད་བཅས་ཡྱིན། ཐྲོག་མར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཆར་སྟེ་ཚན་པའྱི་ལས་
བྟེད་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས་གནད་དྲོན་གཉྱིས་ཐྲོག་གསལ་བསྒྲགས་གནང་རྒྱུར། དང་པྲོ་དྟེ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་དྟེ་
སྔ་ནད་ཁྱབ་གདལ་འགྲོ་འཛུགས་སྐབས་ནས་སྔྲོན་འགྲོག་ལས་དྲོན་མང་དག་ཅྱིག་སྟེལ་དང་སྟེལ་མུས་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་
གནས་ལ་ལས་དྲོན་ཚགས་ཚུད་གང་ལྟེགས་འགྲོ་བཞྱིན་ཡྲོད། ད་ལན་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་སྣང་དགྲོས་རྒྱུར་ལག་པ་
གཙང་མ་ཡང་སྟེ་འཁྲུ་དགྲོས་ཡས། དྟེ་བཞྱིན་མྱི་དང་མྱིའྱི་དབར་རྒྱང་ཐག་འཇྲོག་ཡས། གཞན་ཡང་གལ་ཆྟེ་དྲོན་ཆྟེན་ཡྱིན་
ན་མ་གཏྲོགས་ཕྱིར་འགྲུལ་བསྲོད་མ་བྟེད་ཡས་མྱི་མང་ལ་སླར་དྲན་སྐུལ་ཞུ་བ་དང་། ཆབས་ཅྱིག་ཉྟེ་ཆར་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་ནས་ཁ་རས་གྲོན་རྒྱུའྱི་ཐད་ལམ་སྲོན་ཕྟེབས་པའྱི་ནང་ཁ་རས་N-95 དབུགས་འགྲོའ་ིབུ་ག་ཡྲོད་པ་དྟེ་མྱི་མང་དཀྱུས་
མས་གྲོན་མྱི་དགྲོས་པར་དྟེའྱི་ཚབ་ཏུ་རས་ཀྱིས་བཟྲོས་པའྱི་ཁ་རས་དཀྱུས་མ་དྟེ་དང་ཡང་ན་སྨན་ཁང་ནང་སྨན་པས་
བཤགས་ལས་བྟེད་སྐབས་གྲོན་རྒྱུའྱི་ཁ་རས་དྟེ་གྲོན་དགྲོས་པའྱི་ལམ་སྲོན་ཕྟེབས་ཡྲོད་ན་མྱི་མང་ནས་དྟེའྱི་ཐྲོག་དགྲོངས་
བཞྟེས་ཕག་བསར་ཡྲོང་བ་ཞུ་བ་དང་། དྲོན་གནད་གཉྱིས་པ་དྟེ་འདྱི་ལྲོ་བྲོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནས་༸སྱི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་
སབས་མགྲོན་ཆྟེན་པྲོ་མཆྲོག་ལ་བཀའ་དྲྱིན་རྟེས་དྲན་གྱི་ལྲོ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡྲོད་ན། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་
འཆར་འདྱི་དང་འབྟེལ་ལས་གཞྱི་ཁག་གཉྱིས་སྟེལ་རྒྱུ་གཏན་འཁྟེལ་ཡྲོད་ན་ལས་གཞྱི་དང་པྲོ་དྟེ་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ཡྲོད་
སའྱི་ས་གནས་ཁག་༡༡ ལ་རྱིན་མྟེད་སྨན་སྒར་ཆྟེད་ས་གནས་རྟེར་ཧྱིན་སྒྲོར་༡༥༠,༠༠༠ གཏན་འབྟེབས་དང་འབྟེལ་ཉྟེ་
འཁྲོར་དུ་ཡྲོད་པའྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་སྨན་ཁང་ངམ་ལས་ཁུངས་སུ་ཁ་རས་དང་། ལག་ཤུབས། སྨན་ཆུ་ལ་སྲོགས་པའྱི་ནད་ཡམས་
སྔྲོན་འགྲོག་དང་འབྟེལ་བའྱི་ཅ་དངྲོས་རྱིགས་བགྲོ་འགྟེམས་བ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་དང་། ལས་འཆར་གཉྱིས་པ་དྟེ་བྲོད་རྱིགས་
རང་ལྲོ་༤༠ ཡན་ཉམས་ཐག་ཨང་ཐྲོབ་ཅན་དང་། དྟེ་བཞྱིན་དགྲོན་སྟེ་ཁག་གྱི་མཁན་པྲོ་དང་། དཔྟེ་འཁྱིད་སླྲོབ་དགྟེ་བཅས་མྱི་
རྟེར་ཧྱིན་སྒྲོར་༡༦༠༠ བྟེད་ནས་ཁྱྲོན་མྱི་གངས་༥༡༡༣ ལ་ནད་རྱིགས་སྔྲོན་འགྲོག་ཆྟེད་སྐུ་གཟུགས་ཆ་ཚང་བརྟག་དཔྱད་
བ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་སྟེལ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་བཅས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བསྒྲགས་བསངས།  
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དྟེ་རྟེས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དྲོན་ཁག་སྙན་བསྒྲྲོན་ཞུས་པའྱི་ཐྲོག་མར་འཛམ་གྱིང་ཁྱྲོན་ཡྲོངས་ནང་ཏྲོག་དབྱིབས་གཉན་
རྱིམས་༡༩ ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པའྱི་གནས་སངས་ཞུ་རྒྱུར། འཛམ་གྱིང་ཁོན་ཡོངས་ནང་ད་བར་ནད་གཞྱི་ཕོག་པ་གྲངས།  
༡༤༧༦༥༢༥༦༼ས་ཡ་བཅུ་བཞྱི་དང་བདུན་འབུམ་དྲུག་ཁྱི་ལྔ་སྲོང་ཉྱི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་དྲུག༽ནད་པ་འདས་གྲོངས་སོང་བའྱི་གྲངས། ༦༡༢༠༥༤ ༼དྲུག་
འབུམ་ཆྱིག་ཁྱི་ཉྱིས་སྲོང་བརྒྱ་མྟེད་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཞྱི།༽ 

གནས་ཚུལ་ཁུངས་བཅྲོལ། https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 Last update: 22 July 2020, 05:30 GMT+5:30 

བྟེ་བག་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གཙོས་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མྱིའྱི་ནང་གནས་སངས། 

རྒྱ་གར་ནང་གྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་གནས་སངས།  

ཁོན་ནད་གཞྱི་ཕོག་པ་ར་འཕོད་བྱུང་བ་མྱི་གྲངས། ༡༢༣༨༦༣༥  ༼དགུ་འབུམ་དྲུག་ཁྱི་བརྒྱད་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དོན་དྲུག༽ 

དྲག་སྟེད་བྱུང་བ་གྲངས།༧༨༢༦༠༦ ༼བདུན་འབུམ་བརྒྱད་ཁྱི་ཉྱིས་སྲོང་དྲུག་བརྒྱ་དྲུག།༽  

ནད་པ་འདས་གྲོངས་སོང་བ་གྲངས། ༢༩༨༦༡ ༼ཉྱིས་ཁྱི་དགུ་སྲོང་བརྒྱད་རྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྟེ་གཅྱིག༽ 

ད་ལྟ་ནད་མནར་བཞྱིན་པ་གྲངས། ༤༢༦༡༦༧ ༼བཞྱི་འབུམ་ཉྱིས་ཁྱི་དྲུག་སོང་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་རྟེ་བདུན།༽   

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 :  23 July 2020, 08:00 IST (GMT+5:30) 

 

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

ཧྱི་མཱ་ཅལ། ༦༠༩ ལྱི་ལྱི།༡༤༩༥༤ ལོ་ཕོགས་ཀར་ཎ་ཊ་ཀ ༤༧༠༧༥ ཨྲོ་ཌྱི་ཤ།༤༣༤༥ ལ་དྭགས། ༡༧༧  བཅས། 

རྒྱ་གར་ནང་ཚབས་ཆྟེ་ཤོས་ ༡།  མཱ་ཧཱ་རས་ཏྲ་ - ༡༣༧༢༨༢ ༢། ཏ་མྱིལ་ནཱ་ཌུ། - ༥༡༧༦༥ ༣། ལོ་ཕོགས་ཀར་ཎ་ཊ་ཀ 
༤༧༠༧༥ ༤། ལྱི་ལྱི།༡༤༩༥༤  ༥། ཏྟེ་ལངྒ་གཱ་ན། ༡༡༡༥༥ བཅས་ད་ལྟ་ནད་གཞྱི་རད་གཅྲོད་བྱུང་ཞྱིང་ནད་མནར་
བཞྱིན་པའྱི་གངས།  གནས་ཚུལ་ཁུངས་བཅྲོལ། https://www.mohfw.gov.in/ as on : 23 July 2020, 08:00 IST (GMT+5:30) 

ནད་གཞྱི་ཡྲོད་མྟེད་བརྟག་དཔྱད་མྱི་གངས། རྒྱ་གར་ནང་ཁྱྲོན་མྱི་གངས་༡༥༠༧༥༣༦༩༼ས་ཡ་བཅྲོ་ལྔ་དང་བདུན་ཁྱི་ལྔ་སྲོང་སུམ་བརྒྱ་
དྲུག་ཅུ་རྟེ་དགུ།༽  ལ་ད་བར་ནད་གཞྱི་ཡྲོད་མྟེད་བརྟག་དཔྱད་ཟྱིན། འདྱི་ཟླའྱི་ཚེས་༢༢།ཉྱིན་ཁྱྲོན་མྱི་གངས་༣༥༠༨༢༣༼སུམ་

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.mohfw.gov.in/
https://www.mohfw.gov.in/
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འབུམ་ལྔ་ཁྱི་སྲོང་མྟེད་བརྒྱད་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་ར་གསུམ།༽ བརྟག་དཔྱད་བས་པ། https://www.icmr.gov.in/ རྒྱ་གར་ནང་ཁྱྲོན་གཞུང་དང་
སྒྟེར་གྱི་བརྟག་དཔྱད་ཁང་བསྲོམས་གངས་༡༢༨༤།ཡྲོད་འདུག ༼གཞུང་།།༨༩༥།དང་སྒྟེར་༣༨༩༽།
https://www.icmr.gov.in/pdf/covid/labs/COVID_Testing_Labs_22072020.pdf 
བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་གནས་སངས། 

ཁོན་ནད་གཞྱི་རད་ཆྲོད་པ་མྱི་གངས། ༡༨༠༩༤ དྲག་སྟེད་བྱུང་བ། ༡༢༦༨༤ འདས་གྲོངས་སོང་བ། ༤༢ ད་ལྟ་ནད་མནར་
བཞྱིན་པ་མྱི་གྲངས། ༥༣༦༨ ཁོན་ནད་པ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ་གྲངས།༣༢༧༦༡༤ བཅས་ཀྱི་གནས་སངས།  

གནས་ཚུལ་ཁུངས་བཅྲོལ། https://covidnepal.org/ As on 23rd July 2020, 11.00 am 

འབྲུག་ནང་གྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་གནས་སངས། 

ཁོན་ནད་གཞྱི་རད་ཆྲོད་པ་མྱི་གངས། ༩༢  དྲག་སྟེད་བྱུང་བ། ༨༣ འདས་གྲོངས་སོང་བ། ༠  ད་ལྟ་མནར་བཞྱིན་པ་ནད་
པའྱི་གངས། ༩ བཅས་ཀྱི་གནས་སངས།གནས་ཚུལ་ཁུངས་བཅྲོལ། https://www.gov.bt/covid19/   As on 23rd July 2020, 11.00 am 

དྟེ་རྟེས་སྨན་པ་ཚེ་རྱིང་མཚམས་གཅྲོད་ནས་བཙན་བྲོལ་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་༤ 
བྱུང་། དྟེ་ཡང་མྟེའྲོ་ཆྲོས་འཕྟེལ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ནས་༢ ༼སྟེས་པ་རང་ལྲོ་༣༧ རང་ལྲོ་༣༤༽ལ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་རད་
གཅྲོད་བྱུང་འདུག་ཅྱིང་ཁྲོང་གཉྱིས་ལ་དམྱིགས་བསལ་ནད་རྟགས་གང་ཡང་མྱིན་འདུག་ལ་ད་ཆ་ས་གནས་རྲོང་གྱི་སྨན་ཁང་
ནང་གསྲོ་བཅྲོས་བྟེད་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སངས་ཞུ།  
དྟེ་ནས་ལྱི་ལྱི་ཁུལ་ནས་བུད་མྟེད་རང་ལྲོ་༣༤ བྟེད་པ་གཅྱིག ཁྲོང་མྲོར་གྲོ་ཚད་ལྟ་བུའྱི་ནད་མངྲོན་བཞྱིན་འདུག་པར་ད་ཆ་
རང་ཁྱྱིམ་དུ་ཟུར་བཀག་གནས་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སངས། དྟེ་ནས་ལ་དྭགས་ཁུལ་ནས་སྟེས་པ་རང་ལྲོ་༤༧ སྲོན་པ་ཞྱིག་ལ་
ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་ཞྱིང་། ཁྲོང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ནད་རྟགས་གང་ཡང་མྱིན་འདུག་ལ་ད་ཆ་ཀྲོ་ཝྱིཌ་སྨན་ཁང་
ནང་གནས་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སངས་ཞུ། 
ད་བར་ཁྱྲོན་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་བྲོད་མྱི་གངས་༦༦ ལ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་ར་ཕྲོད་བྱུང་ཞྱིང་མྱི་གངས་༢ ཚེ་འདས་སྲོང་
ཡྲོད་པ་དང་། མྱི་གངས་༥༥ དྲག་སྟེད་བྱུང་ཡྲོད་པ་དང་། ད་ཆ་མྱི་གངས་༩ ནད་མནར་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སངས་ཞུ།  

https://www.icmr.gov.in/
https://www.icmr.gov.in/pdf/covid/labs/COVID_Testing_Labs_22072020.pdf
https://covidnepal.org/
https://www.gov.bt/covid19/
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ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པའྱི་མྱི་གངས་༦༦ ལས་ཐྲོག་མར་ཌལ་ཧྲོར་གཞྱིས་ཆགས་སུ་མྱི་བྱུང་བ་དྟེ་དྲག་སྟེད་སྲོང་ཡྲོད་པ་དང་། དྟེ་
ནས་སྟེལ་ཀྲོབ་ནང་༢ བྱུང་བ་དྲག་སྟེད་སྲོང་། བདྟེ་སྱིད་གྱིང་ནས་༡ བྱུང་བ་དྲག་སྟེད་སྲོང་། ཊུ་ཊྱིང་ནས་༡ དྲག་སྟེད་སྲོང་། 
ཊྟེ་ཛུ་ནས་༡ བྱུང་བ་དྲག་སྟེད་སྲོང་། རྡ་ས་ནས་༢ བྱུང་བ་དྲག་སྟེད་སྲོང་། བལ་ཡུལ་ནས་༡ བྱུང་བ་དྲག་སྟེད་སྲོང་། ལྱི་ལྱི་
ནས་༢༠ བྱུང་བ་ལས་༢ འདས་གྲོངས་སྲོང་ཡྲོད་པ་དང་། ༡༤ དྲག་སྟེད་སྲོང་། ༤ ད་ལྟ་ནད་མནར་བཞྱིན་པའྱི་གནས་
སངས་དང་། དྟེ་བཞྱིན་མྲོན་གྲོ་འདྲོད་རྒུ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ནས་༡༥ བྱུང་བ་ཚང་མ་དྲག་སྟེད་བྱུང་ཡྲོད་དང་། ལ་དྭགས་
བསྲོད་ནམས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ནས་༡༩ བྱུང་ཁྲོངས་༡༦ དྲག་སྟེད་སྲོང་ཞྱིང་མྱི་གངས་༣ ནད་མནར་བཞྱིན་པའྱི་གནས་
སངས་བཅས་ད་བར་བྲོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་ཇྱི་བྱུང་དང་དྲག་སྟེད་སྲོང་བའྱི་གནས་སངས་གསལ་
འགྟེལ་ཞུས། ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པའྱི་མྱི་རྣམས་ལ་ས་གནས་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་ཆུང་ནས་གསྲོ་རྱིག་གསྲོ་བཅྲོས་སྨན་ཕུལ་
ཡས་དང་དྟེ་བཞྱིན་འདྱི་ག་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྟེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ཆྟེད་ལས་པའྱི་ངྲོས་ནས་གནས་སངས་
བརྒྱུད་ལྲོན་དང་སླྲོབ་གསྲོ་ལམ་སྲོན་རྱིགས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་། 
 

འདས་པའྱི་བདུན་ཕག་ཅྱིག་ནང་ལས་དྲོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་ཐྲོན་ཁག་ནྱི། 

འགོག་དབྱྟེ་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་༣༠ ནང་ཁོན་བོད་མྱི་གྲངས་༦༡༢ ཏྟེ་མྱི་གྲངས་༣༠༢ རང་ཁྱིམ་དུ་ཟུར་བཀག་ངང་གནས་བཞྱིན་ཡོད་པ་
དང་མྱི་གྲངས་༣༡༠ 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་༨༣ ༼རང་ཁྱིམ།༣༢ དང་ཚོགས་སྟེ།༥༡༽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་༡༧༥༡ ༼སྱིག་འཛུགས་ལས་བྱྟེད་གྲངས་༥༢༤ རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་མྱི་གྲངས་༢༦༣ གནས་
ཆུང་གྲ་ཚང་།༨༠ དགའ་གདོང་གྲ་ཚང་།༡༣ བོད་ཀྱི་དཔྟེ་མཛོད་ཁང་། ༤༧ བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་།༧༦༢ གངས་སྱིད་ཁུང་ལོ་ན་བགྲྟེས་པ་



5 
 

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་བྱྟེད་ཀྱིས་འགན་འཁྟེར་བའྱི་ཐོག་ཚ་བ་ཡོད་མྟེད་སོགས་བརྟག་དཔྱད་གནང་ཞྱིང་དམྱིགས་
བསལ་ནད་རྟགས་ཐོན་པ་བྱུང་མྟེད།  

བདུན་ཕག་འདྱིའྱི་ནང་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་ས་གནས་གངས་༣༥ བལ་ཡུལ་ནང་ས་གནས་༡ བཅས་ཁྱྲོན་མྱི་གངས་༧༥༢༣ ལ་ 
(ལྲོ་ན་༦༠ ཡན་མྱི་གངས་ - ༥༧༧༥ ཉྟེན་ཚབས་ཆྟེ་བ་མྱི་གངས་ - ༡༧༤༨) ཞལ་པར་བརྒྱུད་ནད་རྟགས་ཡྲོད་མྟེད་
བརྟག་དཔྱད་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྲོད། དྟེ་བཞྱིན་བྲོད་མྱི་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་རྣམས་ཀྱི་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་དབྱྟེ་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་༩༥༡༣ ཕྱི་རྒྱལ་དུ་བཏང་ཟྱིན་
པ་བསོམས་༦༧༦ (ཨ་རྱི་མྱི་ནྱི་སྲོ་ཊ། སྟེལ་ཇྟེམ། ཁྟེ་ན་ཌ་)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་༡༢༤༡༦ 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་
རྟགས་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་འབྲོར་བ་འགྲོག་དབྟེ་ཟུར་འཇྲོག་ཁང་དུ་བཞུགས་མཁན་༤༨ ལ་ནད་གཞྱི་
ཕྲོག་ཡྲོད་མྟེད་བརྟག་དཔྱད་བས་པས་མྱི་གངས་༢༨ གྲུབ་འབས་ཐྲོན་ནས་ནད་གཞྱི་མྟེད་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་ཡྲོད་ལ་མྱི་
གངས་༢༠ གྲུབ་འབས་ཐྲོན་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་འགྟེལ་བརྲོད་གནང་།   
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 སྟེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྟེལ་བྲོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་གངས་༡༩ ནང་འགྲོག་དབྟེ་ཟུར་འཇྲོག་ཏུ་བཞུགས་
མཁན་མྱི་གངས་༤༠༠ ལ་ཞལ་པར་ཐྲོག་འབྟེལ་བ་གནང་ནས་གནས་སངས་རྒྱུད་ལྲོན་དང་སླྲོབ་གསྲོ་ལམ་སྲོན་གནང་
ཡྲོད་པ་དང་དྟེ་བཞྱིན་ནད་གཞྱི་ཕོག་པའྱི་མྱི་གྲངས་བཞྱི་ལས་གཉྱིས་ལ་ཞལ་པར་བརྒྱུད་འབྟེལ་འདྲྱིས་གནང་ཐུབ་
འདུག་ཅྱིག་མྱི་གཉྱིས་ལ་ཞལ་པར་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་རྟེད།  

བཞྱི་པ། ཐུགས་སྣང་ལམ་སྲོན། 

 ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་སྔྲོན་འགྲོག་ཆྟེད་རང་ཉྱིད་ནས་གང་བྟེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡྲོད་ཅྟེས་ན། རང་ཉྱིད་ནས་ནད་གཞྱི་འདྱི་
མ་འགྲོས་ཡས་སྔྲོན་འགྲོག་སྲུང་སྲོབ་བྟེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡྲོད་པ་དང་ཅྱིག གཉྱིས་པ་དྟེ་གལ་ཏྟེ་རང་ཉྱིད་ལ་ཚ་བ་འཕར་བ་
ལ་སྲོགས་པའྱི་ནད་རྟགས་མངྲོན་ཞྱིང་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་ཚེ་དྟེ་མྱི་གཞན་ལ་འགྲོ་མ་ཐུབ་པ་དྟེ་རང་ཉྱིད་སྲོ་སྲོས་བྟེད་
ཐུབ་ཡས་ཤྱིག་ཡྱིན་པས་ཚང་མས་དགྲོངས་བཞྟེས་ཕག་བསར་ཡྲོང་བ་ཞུ་བ་དང་། 

 འཛམ་གྱིང་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནས་གཉན་རྱིམས་འདྱི་མཁའ་རླུང་བརྒྱུད་ནས་འཕྟེལ་བཞྱིན་ཡྲོད་པར་རྒྱབ་
གཉྟེར་བྟེད་བཞྱིན་ཡྲོད་པས་བྲོད་མྱི་ཚང་མས་ཕྱིར་ཕྟེབས་སྐབས་ཁ་རས་ངྟེས་པར་གྲོན་གནང་ཡྲོང་བའྱི་རྟེ་སྐུལ་ཞུ་
རྒྱུ།  

 ཕྱི་ནས་སྔྲོ་ཚལ་རྱིགས་ཉྲོས་པ་རྣམས་ཆུས་གཙང་མ་འཁྲུ་ཡས་དང་། དྟེ་བཞྱིན་ཅ་དངྲོས་རྱིགས་ཉྲོས་པ་རྣམས་ལམ་
སྟེང་ནང་དུ་མ་འཁྱྟེར་བར་ཕྱིར་དུག་སྟེལ་གནང་གལ་ཆྟེ་བ་ཞུ་བ་དང་།  

 གཞན་ཡང་ལས་ཀ་ལས་ཡུལ་དུ་གཉན་རྱིམས་ཀྲོ་ཝྱིཌ་༡༩ བཀག་འགྲོག་ཐབས་ལམ་དྟེ་སྔ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ནས་ཟླ་༤ ཚེས་༡༩ ཉྱིན་དྲ་ཐྲོག་སྟེལ་ཟྱིན་ཡྲོད་ན་དྟེའྱི་ཐྲོག་སྒྲྱིག་འཛུགས་གཙོས་གཞུང་འབྟེལ་དང་གཞུང་
འབྟེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་སྟེ་ཁག་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགྲོས་པའྱི་འབྲོད་སྐུལ་ཞུས་ཡྲོད། 

དྟེ་རྟེས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་བསན་འཛིན་བརྲོན་འགྲུས་ལགས་ནས་གསུངས་དྲོན། ས་གནས་སུ་ཕྱི་མྱི་ཕྟེབས་མཁན་འགྲོག་
དབྟེ་ཟུར་བཀག་ཏུ་བཞུགས་མཁན་རྣམས་ལ་ཕལ་མར་ནད་འབུ་ཡྲོད་མྟེད་བརྟག་དཔྱད་མ་བྟེད་པའྱི་ཐྲོག་མྱི་མང་ལ་དྲོགས་
འདྲྱི་ཡྲོད་འདུག་པས་དྟེའྱི་ཐད་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ལམ་སྲོན་ལྟར་ན་མྱི་གང་ཞྱིང་ནད་པ་ཞྱིག་དང་ཐུགས་འཕད་བྱུང་ནས་ནད་
འབུ་འགྲོས་ཡྲོད་ཀང་ཉྱིན་ལྔའྱི་ནང་ནད་འབུ་ཡྲོད་མྟེད་བརྟག་དཔྱད་ནང་ཐྲོན་གྱི་མྟེད་པས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལམ་སྲོན་ནང་
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ཉྱིན་གངས་ལྔའྱི་རྟེས་བརྟག་དཔྱད་གནང་དགྲོས་ཀྱི་ཡྲོད་པ་གསལ། དྟེའྱི་རྒྱབ་ལྲོངས་སུ་ཚན་རྱིག་པས་བརྟག་དཔྱད་བྟེད་
དུས་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་ནས་ཉྱིན་གངས་ལྔའྱི་ནང་ཚུད་བརྟག་དཔྱད་བྟེད་པ་རྣམས་ལས་བརྒྱ་ཆ་༧༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ལ་ནད་འབུ་
ཡྲོད་ཀང་རད་གཅྲོད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ལ་གཞྱིར་བཞག་ནས་འགྲོག་དབྟེ་ཟུར་འཇྲོག་ཏུ་བཞུགས་ནས་ཉུང་མཐར་
ཉྱིན་གངས་༥ བཞུགས་རྟེས་བརྟག་དཔྱད་བྟེད་ཀྱི་ཡྲོད་པའྱི་གསལ་བཤད་གནང་ཡྲོད་པ་དང་། དྟེ་ནས་ནད་འབུ་ཡྲོད་མྟེད་
བརྟག་དཔྱད་ཟྱིན་ནས་ནད་འབུ་མྟེད་པའྱི་གྲུབ་འབས་ཐྲོན་ཡྲོད་ནའང་དྟེ་བརྒྱ་ཆ་༨༠ ཙམ་ལ་བརྒྱ་ཆ་༢༠ ད་དུང་གསལ་ཐྲོན་
དཀའ་བར་སྲོང་ཉུང་མཐར་ཉྱིན་གངས་༡༤ རྱིང་ཟུར་བཀག་ཏུ་བཞུགས་དགྲོས་གལ་ཆྟེ་བ་གསུངས། དྲོན་གནད་གཉྱིས་པ་
དྟེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཧྲོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་ཕན་བདྟེ་སྨན་ཁང་དང་། རྡ་སར་བདྟེ་ལྟེགས་
སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་པས་དབུས་སྣྟེ་ལྟེན་ཁང་དུ་ནད་འབུ་ཡྲོད་མྟེད་བརྟག་དཔྱད་ཆྟེད་མཆྱིལ་གཤྟེར་ལྟེན་བཞྱིན་ཡྲོད་པ་རྟེད། 
ད་ལྟའྱི་བརྟག་དཔྱད་དྟེ་ RT-PCR ཞྟེས་འཛམ་གྱིང་ནང་བརྟག་དཔྱད་ཚད་ལན་དང་ཡག་ཤྲོས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡྲོད་པ་
གསུངས། གཞན་དུ་ Antibody Testing ཞྟེས་པ་དྟེ་ཁག་ལས་བརྟག་དཔྱད་བྟེད་རྒྱུ་ཡྲོད་ཀང་དྟེ་བདུན་ཕག་གསུམ་གྱི་
རྟེས་ལ་མ་གཏྲོགས་ནད་འབུ་ཡྲོད་མྟེད་བརྟག་དཔྱད་ཐུབ་ཀྱི་མྟེད་པས་ནད་གཞྱི་རད་གཅྲོད་བ་རྒྱུར་འདྱི་ཕན་ཐྲོགས་ཞྟེ་དྲག་
མྟེད། འདྱི་ནྱི་དཔྟེར་ན་ས་ཆ་གང་ཞྱིག་ལ་མྱི་ཞྱིག་བསྲོད་ཡྲོད་ན་དྟེའྱི་རྐང་རྟེས་ལས་མྱི་གཅྱིག་ཕྱིན་ཡྲོད་པ་ཤྟེས་པ་ལྟར་
བརྟག་དཔྱད་འདྱིས་ནད་འབུ་ཡྲོད་པ་ཙམ་ཤྟེས་རྟྲོགས་ཡྲོང་རྒྱུ་ཙམ་རྟེད། གལ་ཏྟེ་མྱི་ཞྱིག་གཉན་རྱིམས་ཀྲོ་ཝྱིཌ་ན་ནས་དྲག་
སྟེད་ཕྱིན་ཡང་བརྟག་དཔྱད་འདྱི་བྟེད་ན་ནད་འབུ་ཡྲོད་པ་སྲོན་གྱི་ཡྲོད། རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ལ་རྟྟེན་ནས་ད་ཆ་ RT-PCR ལས་
གཞན་ Antibody testing དྟེ་བྟེད་ཀྱི་མྟེད་པ་གསལ་བཤད་གནང་། ད་ཆ་བྲོད་མྱི་རང་ནས་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་སྔྲོན་འགྲོའ་ི
ལས་གཞྱི་འདྱི་སྟེལ་ཐུབ་པ་འདྱིས་བྲོད་མྱི་རྣམས་རྒྱ་གར་གྱི་རྲོང་གྱི་སྨན་ཁང་དུ་བསྲོད་མ་དགྲོས་པ་དང་དྟེ་བཞྱིན་དུས་ཚོད་
མང་པྲོ་འགྲོར་གྱི་མྟེད་པ་སྲོགས་ཁྱད་ཕན་ཡྲོད་པས་ད་ལན་གྲོ་སྐབས་ལྟེན་པའྱི་ཐྲོག་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འབྟེལ་ཡྲོད་ཚང་མར་
ཐུགས་རྟེ་ཆྟེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་དང་འབྟེལ་ནས་ཀྲོ་ཝྱིཌ་༡༩ ནད་ཡམས་འདྱིར་གདྲོང་ལྟེན་གནང་མཁན་སྨན་པ། སྨན་ཞབས། 
དངས་བླངས་ལས་མྱི་བཅས་འབྟེལ་ཡྲོད་ཚང་མར་ཐུགས་རྟེ་ཆྟེ་ཞུ་ཞྟེས་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་གསར་འགྲོད་ཐྟེངས་༡༧ 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/2612600892402527 

 

https://youtu.be/k8_OLG1Zhhk 
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