
ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕྷོགས་ནང་ ཁིམ་ནང་ལས་ལཱ་འབད་མ་ིཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་
ཀྷོ་ཝིད་༡༩་ནད་ཡམས་སྐབས་ལུ་ རྩུབ་སྷོད་ཀི་དཀའ་ངལ་གསལ་ནིའི་

ཐབས་བྱུད།



༡༽ ང་བཅས་རང་ གཅིག་གི་གཅིག་ལུ་ཉན་གེ།

༢༽ ང་བཅས་རང་ག་ལུ་ཡང་ དྷོན་མེད་མནྷོ་ནི། ཚོད་དཔག་བལྟ་ནི། དྷོགས་པ་ཟ་ནི་ ཡང་ན་ ཁ་གཏང་ནི་ཚུ་ལས་འཛེམ་ནི།

༣༽ ང་བཅས་རང་ བསམ་འཆརརེ་སྷོར་སྐབས་ སྦ་གསང་མེདཔ་འབད་བཤད་ནི།

༤༽ གསང་བ་འབད་བཞག་ནི།

༥༽ གནང་བ་བིན་ནི་ཁག་ཆེ།

གཞི་རྩ་གཙོ་བྷོ།



(Source: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet.pdf)

ཀྷོ་ཝིད་༡༩་ནད་ཡམས་ཀི་སྐྷོར་ལས་གྷོ་བ་ལེན་ནི།

༡༽ ནད་གཞི་འདི་ ནད་འབུཔ་ཕྲ་མྷོ་ལུ་བརེན་བྱུང་སེ་ མི་གཅིག་གི་གཅིག་ལུ་

སེལཝ་ཨིན།

༢༽ ནད་གཞི་འདི་འཛམ་གིང་ཀུན་ལུ་ ཁབ་སེལ་འགྷོཝ་ལས་ ནད་ཡམས་

ཟེརཝ་ཨིན།

༣༽ འཕྲལ་ལུ་ནད་གཞི་ལས་དྲག་ཚུགས་པའི་སྨན་མེདཔ་ཨིན།

༤༽ ནད་གཞི་ལས་བཀག་ནི་ཐབས་ཤེས་རབ་འདི་རང་ ནད་འབུཔ་ཕྲ་མྷོ་མ་

ཐྷོབ་འབད་སྷོད་ནི་འདི་ཨིན།



(Source: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet.pdf)

ཀྷོ་ཝིད་༡༩་ནད་ཡམས་ཀི་སྐྷོར་ལས་ གྷོ་བ་ལེན་ནི།

ནད་ཡམས་འདི་གིས་ དུས་རྒྱུན་དུ་མི་གིས་འཚོ་བའི་གནས་
སངས་ལུ་ ག་དེ་འབད་རང་ ཐྷོ་ཕྷོག་ཅི་དགྷོ?
༡༽ རྒྱལ་ཁབ་ཆ་མཉམ་མའི་ནང་ འགྷོ་འགྲུལ་བཀག་བསམས།
༢༽ གསྷོ་བའི་ཞབས་ཏྷོག་གིས་ དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆེན།.

༣༽ ཡིག་ཚང། ཚོང་ལས་ཁང་། བཟྷོ་གྲྭ་ཁང་། ལཱ་འབད་སའི་ས་
སྷོ་ལ་སྷོགས་པ་ སྷོ་བསམ་དགྷོཔ་པའི་གནས་སངས།
༤༽ ལཱ་གཡྷོག། ལཱ་དང་མི་གི་འཚོ་སྷོང་ཚུ་འབང་པའི་དཀའ་ངལ།
༥༽ ཁིམ་ནང་ལས་ལཱ་འབད་མི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ གནྷོད་པ་འདི་
སྦྷོམ་འབད་རང་བྱུང་ཡི།



ཁིམ་ནང་ལས་ ལཱ་འབད་མི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ ནད་ཡམས་དང་འགྷོ་འགྲུལ་བཀག་བསྷོམ་ལས་
རེན་ གནྷོད་པ།ཁིམ་ནང་ལས་ ལཱ་འབད་མ་ིཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ ལཱ་དང་འཚ་ོབའ་ིགནས་སངས་ལུ་

གནྷོད་པ།
༡༽ ལཱ་གཡྷོག་དང་འྷོང་འབབ་འབང་བ།
༢༽ སྷོན་མ་ལཱ་འབད་བའི་ ག་མ་སྷོད་པ།
༣༽ དངུལ་ཕྷོག་ཉུང་བ།
༤༽ སིན་འགྲུལ་ཡར་གསེང་བ།.
༥༽ གྷོགས་རམ་དང་ མ་དངུལ་གི་རྒྱབ་སྷོར་མེད་པ།
༦༽ ལཱ་དང་མ་འྷོངས་པ་ གཏན་འཁེལ་མེདཔ།.

ཁིམ་ནང་ལས་ ལཱ་འབད་མ་ིཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ གཟུགས་ཁམས་དང་ཕན་བད་ེལུ་
གནྷོད་པ།

༡༽ ནད་འབུཔ་ཕྲ་མྷོ་ ཐྷོབ་ནི་གིས་ཡར་འཕར།.
༢༽ ཟས་བཅུད་དང་བཟའ་འཐུང་ཚུ་ཉུངམ་འབད་ཐྷོབ་ནི།
༣༽ ཨམ་སྲུའི་འཕྲྷོད་བསེན་ལུ་གཙོ་རིམ་མེད་པ།
༤༽ སྤུས་ཚད་ཅན་གི་ གསྷོ་བའི་ཞབས་ཏྷོག་དང་བརྡ་དྷོན་ཐྷོབ་ནི་ལུ་
ཐྷོ་ཕྷོག་ནི།
༥༽ སེམས་སྡུག་དང་ཚ་གང་ དེ་ལས་སེམས་ཁམས་ནད་གཞི་ཐྷོབ་ནིའི་
ཉེན་ཁ།



ཁིམ་ནང་ལས་ ལཱ་འབད་མ་ིཨམ་སྲུ་ཚུ་
ལུ་ གནྷོད་པ་གཞན།
༡༽ ཁིམ་ནང་གི་ལཱ། ཨ་ལྷོ་བལྟ་ནི། བཅེས་
སྷོང་གི་ལཱ་དང་རང་གི་ལཱ་འགན་གི་འབད་
འགན་ཁུར་ཐེབས་ཕྷོག་ནི།

༢༽ བཀག་ཆ་དང་དབང་ཚད་ ཡར་འཕེལ་ནི།

༣༽ ཁིམ་ནང་ སེར་གི་རང་དབང་མེད་པའི་
ཁར་ ཁྷོང་རང་ལུ་དུས་ཚོད་མ་ཐྷོབ་པའི་
དཀའ་ངལ།

༤༽ ཁིམ་ནང་ལས་ ལཱ་འབད་མི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་
གཅིག་ཁར་འཛོམས་མ་ཚུགས་པའི་དཀའངལ།

ནད་ཡམས་དང་འགྷོ་འགྲུལ་བཀག་བསྷོམ་ལས་རནེ་ ཁིམ་ནང་ལས་ ལཱ་འབད་མི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་
རྩུབ་སྷོད་བྱུང་ན་ིགསི་ཉནེ་ཁག་ཡྷོད།

ཁིམ་ནང་ལས་ ལཱ་འབད་མི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ ནད་ཡམས་དང་འགྷོ་འགྲུལ་
བཀག་བསྷོམ་ལས་རེན་ གནྷོད་པ།



ཨམ་སྲུ་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ རྩུབ་སྷོད་ཀི་སྐྷོར་ལས་ ཧ་གྷོ་ནི།



༡༽ ཨམ་སྲུའི་རྩུབ་སྷོད་འདི་ ཕྷོ་གིས་དབང་པའི་མི་སེ་ནང་ རང་བཞིན་ཅིག་
འབད་བརྩིཝ་ཨིན།

༢༽ ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ རྩུབ་སྷོད། ཟིལ་སྷོན་འབད་ཐྷོག། དང་དབང་ཚད་ལྷོག་སྷོད་
ནི།

༣༽ འཛམ་གིང་ནང་ ཨམ་སྲུ་༣་ལས་༡་ ཁྷོང་རའི་མི་ཚེ་ནང་ རྩུབ་སྷོད་
སྷོངམ་ཨིན།

༤༽ ཕྷོ་དང་མྷོ་༢པྷོ་ཆ་རང་ རྩུབ་སྷོད་པ་དང་སྡུག་རྩུབ་ཀི་ཉམས་རྒུདཔ་ལུ་
འགྷོ་འྷོང། ཨིན་རུང་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ ཉེན་ཁག་ཆེ་ནི་དང་རྩུབ་སྷོད་མངཔྷོ་འབད་
སྷོངམ་ཨིན།

ཨམ་སྲུའི་རྩུབ་སྷོད་ཟེར་མི་ ག་ཅི་སྨྷོ?



ཨམ་སྲུའི་རྩུབ་སྷོད་ཟེར་མི་ ག་ཅི་སྨྷོ?

༡༽ བ་ངན་ཐྷོག་ལས་ ཨམ་སྲུ་ལུ་ གཟུགས་ཁམས། འཁིགས་ཆ།
སེམས་ཁམས་ཀ།ི དཔལ་འབྷོར་གི་གནྷོད་པ་དང་སྡུག་བསལ་
བིན་ནི་ཅིག་ལུ་གྷོཝ་ཨིན།

༢༽ རྩུབ་སྷོད་འད་ི མི་དམངས་དང་སེར་གི་རང་དབང་༢་ཆ་
རའི་མི་ཚེ་ནང་འཐྷོནམ་ཨིན།

༣༽ འདི་ཚུ་བཤད་པ་ཅིན་ བརྡུང་རྷོབ་འབད་ན།ི སེམས་
ཁམས་ཀི་སྡུག་སྷོང། དབང་བཙོང་ལུས་འབེལ། དང་དཔལ་
འབྷོར་གི་རྩུ་བ་སྷོད་ཚུ་ཨིན།



༡༽ ཁིམ་འདི ཁིམ་ནང་ལཱ་འབད་མི་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ ལཱ་སྷོ་ཨིན།

༢༽ ནང་འཁྷོད་རྩུབ་སྷོད་འདི་ ཁིམ་ནང་ལཱ་འབད་མི་ཨམ་སྲུ་ལུ་
དར་ཁབ་སྷོང་སེ་ཡྷོད་ནི་འདི་གིས་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ མཐྷོང་ནི་
ཡྷོད།

༣༽ ལཱ་འབད་ས་ལུ་ ཁ་འབགཔ་དང་བར་མི་གིས་ལགཔ་ལས་
ཡང་ རྩུབ་སྷོད་སྷོང་ནི་ཉེན་ཁག་ཡྷོད།

༤༽ ཁིམ་ནང་ལཱ་འབད་མི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་འདི་ ག་སིག་ཉུང་པའི་
ལས་བེདཔ་ཅིག་ཨིན། འདི་ཡང་ ཁྷོང་རང་རྐྱང་འབད་ ཁམི་ནང་
ལས་ ལཱ་འབད་དགྷོ་ནི་འདི་གིས་ཨིན།

ཁིམ་ནང་ལཱ་འབད་མི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ རྩུབ་སྷོད་ཟེར་མི་ག་ཅི་སྨྷོ?



༡༽ རྩུབ་སྷོད་འདྲ་མི་ས་ཚོགས་སེལ་ཏེ་ཡྷོད།

༢༽ ཨམ་སྲུ་གཅིག་གིས་ རྩུབ་སྷོད་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་ ཡང་ན་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་སྷོང་དགྷོཔ་འཐྷོནམ་ཨིན།

༣༽ རྩུབ་སྷོད་འད་ི གཞན་སྷོ་སྷོ་འབད་ཡང་སིད་བཅུག་ནི་གིས་ཐབས་ལམ་བཏྷོནམ་ཨིན།

༤༽ ཁིམ་ནང་ལས་ ལཱ་འབད་མི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ ནད་ཡམས་དང་འགྷོ་འགྲུལ་བཀག་བསྷོམ་ལས་རེན་ རྩུབ་སྷོད་ཀི་ཉེན་ཁ་ཡར་འཕེལ་
སྷོང་ཏེ་ཡྷོད།



གཟུགས་ཁམས་སྡུག་སྷོང།

• ལྡན་ལྕག་གིས་དྲང་ནི། དྲང་ནི། ལག་ངར་བསིར་ནི།, གི་
གསྷོབ་ནི།སྐེ་བསམས་ནི། མེ་གི་ཚིག་བཏང་ནི།, རྡྷོག་ཐེ་རྐྱབ་
ནི། དབུགས་བསུབ་ནི། སྐྱུར་རས་སྷོར་བིན་ནི། ལག་ཆ་དང་
ཚོན་ཆ་གིས་འབད་གནྷོདཔ་བཀལ་ནི།་དམར་བསད་འབད་ནི།
དང་གཞན་ གཟུགས་ཁམས་ལུ་ གནྷོད་ཉེན་ཡྷོད་པའི་དང་
ཕུའི་ལུགས་སྷོལ་ལུ་གྷོཝ་ཨིན།

(Source: Working In Garment Supply Chains : A Homeworkers’ Toolkit, South Asia, by HomeNet South Asia)



(Source: Working In Garment Supply Chains : A Homeworkers’ Toolkit, South Asia, by HomeNet South Asia)

འཁིག་ཆགས་ཀི་རྩུབ་སྷོད།

• འཇིགས་སང། ཁ་ལྷུ།་ཡང་ན་ བརྡུང་རྷོབ་འབད་ཐྷོག་ལས་ བང་
བཙོང་འདྷོད་སཡྷོད་འབད་ནི།

• ཚུལ་མིན་གི་ལུས་འབེལ་རྣམ་འགྱུར་ ཡང་ན་ གཞན་དང་གཅིག་
ཁར་ལུས་འབེལ་ བང་བཙོང་ན།ི.

• ཁ་འབགཔ་དང་བར་མི་ཚུ་གིས་ ལཱ་དང་ དངུལ་ཕྷོག་བིན་པའི་
ངྷོས་ལེན་ལུ་ འདྷོད་སྷོད་དགྷོ་པའི་རེ་བ་དང་ཨུ་བཙུགས་བསེད་ན།ི



དཔལ་འབྷོར་གི་སྡུག་སྷོང་།
• ཟད་འགྷོ་མ་བིནཔ། ཁིམ་ནང་ཟད་འགྷོ་མ་བཏངཔ། ལྟྷོ་གྷོས་

མ་སྷོདཔ། གསྷོ་བའི་འཕྲྷོད་སེན་ལེན་ནི་ལུ་བཀག་ཆ། ལཱ་
གཡྷོག་འཚོལ་མ་བཅུགཔ། བང་བཙོང་སེ་རང་གི་གཉེནམ་
ཡང་ན་ ནང་མི་བཟའ་ཚན་གི་འྷོང་འབབ་མ་དངུལ་ཚུ་
འཕྷོག་འབག་ནི།

• ཁ་འབགཔ་དང་བར་མི་གིས་ རང་གིས་འབད་ཚར་བའི་ལ་ཱ
གིས་ག་ཆ་ སྷོད་མ་བཏུབཔ། དུས་ཚོད་ཁར་མ་སྷོདཔ། ག་ཆ་
ཚངམ་འབད་མ་སྷོདཔ།

(Source: Working In Garment Supply Chains : A Homeworkers’ Toolkit, South Asia, by HomeNet South Asia)



(Source: Working In Garment Supply Chains : A Homeworkers’ Toolkit, South Asia, by HomeNet South Asia)

དྲན་ཤེས་བསམ་འཚོར་སང་གི་སྡུག་སྷོང།

སྷོད་ངན་དེ་གིས་ ཨམ་སྲུའི་མེམས་ཁམས་དང་དྲན་ཤེས་ལུ་གནྷོད་ནི།
དཔེར་ན།–

• ཁིམ་ནང་དང་ལཱ་སྷོ་ནང་ ངག་ཐྷོག་གི་ཉམས་ཆགས།
• ངག་ཐྷོག་གི་ཉམས་ཆགས་མ་འདྲཝ་ དཀྷོག་ནི། གཏམ་མ་ཧནམ། ཁ་
གཏང་ནི། ངྷོ་ཚ་བཅུག་ནི།

• དུས་ཨ་རག་ར་ དམའ་འབེབས་དང་བརྡབས་གསིགས།
• འདྲྷོག་སེལ། སང་མེད་བཞག་ནི་གིས་འཇིག་སང། ཁིམ་ནང་ལས་བཏྷོད་
གཏང་ནི། ཡང་ན་ ཁིམ་ནང་བསམ་བཞག་ནི་གིས་ འབད་བཞག་་ངན་
པ།

• དུས་རྒྱུན་དུ་ བ་བལྟ་ནི་དང་བཀག་འཛིན་འབད་ནི།
• ཨ་ལྷོ་གི་བདག་དབང་ འཕྷོག་འབད་ནི་གིས་ འཇིགས་བསྐུལ།
• རྒྱུ་ནྷོར་དང་ཅ་ཆས་ལུ་ གནྷོད་སྷོན།.



རྩུབ་སྷོད་གི་གནྷོད་པ་ཧ་གྷོ་ནི།



ཁིམ་ནང་ལས་ ལཱ་འབད་མི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ རྩུབ་སྷོད་གི་
གནྷོད་པ།ཁིམ་ནང་ལས་ ལཱ་འབད་མ་ིཨམ་སྲུ་ཚུ་་ག་ི ལཱ་དང་འཚ་ོབ་ལུ་གནྷོད་པ།

༡༽ ལཱ་བད་མ་ཚུགསཔ་དང་ ཡུན་རངིམ་ལཱ་འབད་དགྷོ་ནི།
༢༽ ལྕྷོགསགྲུབ་མར་ཕབ་དང་བརྩྷོན་ཤུགས་ཉམས་ནི།

༣༽ མ་དངུལ་དང་ཟད་འགྷོ་ཚད་འཛིན་ འབད་མ་ཚུགསཔ་ཐལ་ནི།

༤༽ ལཱ་གཡྷོག་གིས་སྐྷོར་ལས་ གྷོས་ཐག་བཅད་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ།

ཁིམ་ནང་ ལཱ་འབད་མ་ིཨམ་སྲུ་ཚུ་་ག་ིའཕྲྷོད་སསན་དང་བད་ེསདི་ལུ་གནྷོད་པ།

༡༽ མནྷོ་ཞིན་བསམ་ཞིན་མེད་པའི་མངལ་ཆགས། ལུས་འབྲུལ་ལས་རེན་པའི་ནད་གཞ།ི ཨེཆ་
ཨའེ་ཝི་གི་ཉེན་ཁ། མངལ་བཤལ། ཨ་ལྷོ་སེ་སྐབས་ཉེན་ཁ་ཅན་གི་ཅ་ཆས་ལག་ལེན་ཚུ།

༢༽ སེམས་ཤི་ནི། འདྲྷོག་སེལ་འཐབ་ན།ི སེམས་ཁམས་ནད་གཞི་དང་རང་སྷོག་བཅད་ནི་
གི་བསམ་བྷོ།

༣༽ སེམས་སྡུག་དང་ཚ་གང་སྦྷོམ་ལང་ནི།

༤༽རང་གི་བྷོ་སྷོབས་དང་བྷོ་སྷོབས་ལུ་གནྷོད་ནི་དང་རྩུབ་སྷོད་སྐབས་གཞན་ལུ་ཁ་བཏང་

ནི།



ཁིམ་ནང་ལས་ ལཱ་འབད་མི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ གནྷོད་
པགཞན།

༡༽ ཁག་སྷོན་རྨ་སྷོན། ན་ཟུག། རྨ། སིས་རྨ།

༢༽ ལམ་འགྲུལ་དང་གྷོ་སྐབས་མ་ཐྷོབ་འབད་འགྷོ་ནི།

༣༽ རྒྱབ་སྷོར་་དང་ཉེན་སྲུང་གི་དྷོན་ལུ་ བརྡ་དྷོན་དང་ཞབས་
ཏྷོག་མ་ཐྷོབ་འབད་པའི་དཀའ་ངལ།

༤༽ རྩུབ་སྷོད་གི་གནྷོད་པ་དེ་གིས་ ཨམ་སྲུའི་དྲན་ཤེས་བསམ་
འཚོར་སང་ལུ་ཡང་ཐྷོ་ཕྷོགཔ་ཨིན།

ཁྷོད་ཀ་ིམནྷོ་བ་ཅིན་ ཁིམ་ནང་ལས་ ལཱ་འབད་མི་ཨམ་
སྲུ་ཚུ་ རྩུབ་སྷོད་སྷོང་མ་ིའདི་གསི་ཁྷོང་རའི་ བཟའ་ཚང་
དང་ནང་ཚན་ནང་ ཨ་ལྷོ་ལུ་ཡང་གནྷོད་དྷོ་འྷོང་ག?

ཁིམ་ནང་ལས་ ལཱ་འབད་མི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ རྩུབ་སྷོད་གི་
གནྷོད་པ།



༡༽ ཁིམ་ནང་རྩུབ་སྷོད་འཐྷོན་མི་འདི་གིས་ ཨ་ལྷོ་ལུ་ཁྷོང་རའི་མི་ཚེ་ནང་
གནྷོད་པ་སྦྷོམ་འབད་རང་ཕྷོགཔ་ཨིན།

༢༽ ཨ་ལྷོའི་ལྷོག་སྷོད་འདི་ག་ི ཨ་ལྷོ་ཚུ་ལུ་ཐད་ཁར་དུ་ ཡང་ན་ཞྷོར་ཁར་
མེམས་ཁམས་དང་དྲན་ཤེས་ལུ་གནྷོད་འྷོང།

༣༽ ན་གཞྷོན་བུཚ་དང་བུམྷོ་ཚུ་ག་ི རྩུབ་སྷོད་སྷོ་སྷོ་འབད་སྷོངམ་ཨིན།

༤༽ རྩུབ་སྷོད་སྷོང་མི་ཕམ་ ཡང་ན་གཅེས་སྷོང་པ་དེགིས་ ཨ་ལྷོ་ཚུ་ལུ་གཅེས་
སྷོང་འབད་ནི་ལུ་ལ་ཁག་རྐྱབ་འྷོང།

༥༽ ཨ་ལྷོ་ཚུ་ལུ་ རྩུབ་སྷོད་དེ་གི་གནྷོད་པ་དེ་ཚབས་ཆེན་ཅགི་ཨིན་པའི་ཁར་
ཁྷོང་རའི་ཉིན་ལྟར་གི་མི་ཚེ་ནང་གནྷོད་སྷོན་གི་ཆ་དང་སྷོན་ལེ་ཤ་སྷོན་འྷོང།

ཨ་ལྷོ་ལུ་ རྩུབ་སྷོད་གི་གནྷོད་པ།



ཨ་ལྷོ་ལུ་ རྩུབ་སྷོད་གི་གནྷོད་པ།

༡༽ རྒྱབ་སྷོར་དང་ཉེན་སྲུང་ཅན་གི་ས་སྷོ་མེད་པ་ལུ་རེན་ ཨ་ལྷོ་
ཚུ་ཁིམ་ནང་ཕམ་དང་གཅེས་སྷོང་པ་ཚུ་ལས་ རྩུབ་སྷོད་སྷོང་པའི་
སྐྷོར་ལས་བཤད་ནི་ལུ་དཀའ་ངལ་འཐྷོནམ་ཨིན།

༢༽ རྩུབ་སྷོད་སྷོང་བའི་ཨ་ལྷོ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྷོར་ལེན་ཚུགས་ནི་གི་
དྷོན་ལུ་ བྷོ་གཏད་ཅན་གི་མི་ཅིག་དང་ ཁྷོང་རའི་ཉམས་སྷོང་
གདྷོང་ལེན་འབད་ཚུགས་ནི་ལུ་གྷོགས་རམ་བིན་མི་གི་ཞབས་ཏྷོག་
ཚུ་དགྷོ།

ཀྷོཝིཊ་༡༩་ནད་ཡམས་ཀི་ཧེ་མ་ བང་ལ་
དེཤ་ལུ་ཨ་ལྷོ་ ས་ཡ་ ༤༥་དེ་ཅིག་རྩུབ་
སྷོད་སྷོངམ་ཨིན་པས༼MICS 2019༽

མ་ནུ་ཤེར་ཇུ་ནྷོ་ཞི་ཙུགས་ཀི་ཞབི་འཚོལ་

དང་འཁིལ་བ་ཅིན་ ནད་ཡམས་ཀི་
འབད་ ཨ་ལྷོའི་རྩུབ་སྷོད་འདི་རྒྱ་ཆ་༣༡་
ལུ་ ཡར་སེང་སྷོང་ནུག།

སི་རི་ལང་ཀ་ལུ་ ཨ་ལྷོའི་སྷོད་འགྲུལ་ཨང་ནང་ཚ་
གང་ཅན་གི་རྒྱུང་འཕིྲན་མང་རབ་ཅིག་ཨ་ལྷོ་རྩུབ་
སྷོད་ཀི་དཀའ་ངལ་ཉྷོན་བརྡ་བཟུམ་ཅིག་འཐྷོན་

ནུག། སི་་ཚེས་༡༦/༠༣/༢༠༢༠་དང་སི་་ཚེས་
༠༧/༠༤/་༧༢༠༢༠གི་བར་ན་ཨ་ལྷོའི་ལྷོག་སྷོད་
སྙན་ཞུ་བསྷོམས་༢༩༢་ལས་༡༢༡་ཐམས་པ་འདི་

ཨ་ལྷོ་ལུ་ཟྷོགཔ་འབདཝ་ཨིནམ་འབད་བྱུང་ནུག།



ཀྷོ་ཝིཊ་༡༩་ནད་ཡམས་སྐབས་ ལྷོ་ཨེཤེ་ཡ་ནང་ཁིམ་ནང་ལས་ ལཱ་འབད་མི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ རྩུབ་སྷོད་ཡར་འཕར་
སྷོང་བའི་པར་རིས།



ལྷོ་ཨེཤེ་ཡ་ནང་ཁིམ་ནང་ལས་ ལཱ་འབད་མི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ རྩུབ་སྷོད་ཡར་འཕར་གི་
མཐྷོང་སང་།

བང་ལ་ཌེཤ།
• འཛམ་གིང་སི་ཚོགས་ཀི་ཞིབ་འཚོལ་དང་འཁིལ་བ་ཅིན་ ཨམ་སྲུ་དང་བུམྷོ་རྒྱ་ཆ་༤༩་༢དེ་ཅིག་གི་་འགྷོ་
འགྲུལ་བཀག་བསྷོམ་ལས་རེན་ ཉེན་སྲུང་དང་སྲུང་སྷོབ་ཀི་ གནད་དྷོན་འཐྷོན་པའ་ི་ངྷོན་གསལ་བྱུང་ནུག།

• ཨམ་སྲུ་དང་བུམྷོ་རྒྱ་ཆ་༣༣དེ་ཅིག་གི་ རང་གི་ནང་ཚན་ལས་འགྷོ་བཙུགས་རང་ལུ་རྩུབ་སྷོད་འབད་བའི་
སྐབས་ རྒྱབ་སྷོར་ག་ཏེ་ལས་ལེན་ན་མི་ཤེས་པས།

• སི་ཟླ་༤་པ་གནམ་ལྷོ་༢༠༢༠གི་ཟླཝ་འདི་ནང་རང་ ཕྷོ་མྷོའི་དབེ་བ་ལས་རེན་པའི་རྩུབ་སྷོད་བརྡ་བརྒྱུད་ནང་
ལུ་སྙན་ཟུ་ཁག་༡༩་ཐམ་པ་འཐྷོན་ཡི། དེ་ཡང་མངམ་རང བང་བཙོང་ལུས་འབེལ་དང་བརྡུང་རྷོབ་ ༢་ཨིན་
པས།

• མ་ནུ་ཤེར་ཇུནྷོ་ཞི་ཙུགས་ཀི་སྙན་ཞུ་ནང་ མངའ་སེ་༥༣་གི་ནང་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལྷོ་བསྷོམས་༡༣,༤༩༤ཐམ་པ་
རྩུབ་སྷོད་ཀི་བྱུང་རྐྱེན་འཐྷོན་ནུག། (June 2020) 

འབྲུག།
• འབྲུག་ཁིམས་སྲུང་འགག་པའི་ཐྷོ་བཀྷོད་ནང་གནམ་ལྷོ་༢༠༢༠་སི་ཟླ་༣་པའི་ནང་ ནང་འཁྷོད་རྩུབ་སྷོད་ཀི་རྩི་
གཞི་༡༣་དང་ སི་ཟླ་༤་པའི་ནང་ཁག་༧་ སྙན་ཞུ་འབད་ནུག། (April 2020).

https://southasiamonitor.org/bangladesh/over-11000-women-faced-domestic-violence-during-covid-19-shutdown-mjf-report
https://thebhutanese.bt/domestic-violence-likely-to-increase-if-the-covid-19-situation-prolongs/


ལྷོ་ཨེཤེ་ཡ་ནང་ཁིམ་ནང་ལས་ ལཱ་འབད་མི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ རྩུབ་སྷོད་ཡར་
འཕར་གི་མཐྷོང་སང་།

INDIA

• དྷོ་ཅི་༢༠༢༠་གི་ལྷོའི་ནང་སི་ཟླ་༣་པའི་ཚེས་༢༥་དང་སི་ཟླ་༥་པའི་ཛེས་༣༡་ནང་འཁྷོད་ལུ་ནང་འཁྷོད་རྩུབ་
སྷོད་ཀི་ཉྷོག་བཤད་བསྷོམས་༡༤༧༧་དེ་་ཅིག་བཀྷོད་ནུག།

དུས་ཅི་ཞག་གངས་༦༨་གི་རིང་ཧེ་མ་ལྷོ་༡༠་ནང་འཕེདཔ་ད་རྩུབ་སྷོད་ཀི་ཉྷོགས་བཤད་མངམ་ཐྷོ་བཀྷོད་འབད་
ནུག། ཨམ་སྲུ་རྒྱ་ཆ་༨༦་གི་རྒྱབ་སྷོར་མ་ལེན་པས། དེ་ལས་ཨམ་སྲུ་རྒྱ་ཆ་༧༧་གི་གནད་དྷོན་དེགི་སྐྷོར་ལས་ ག་ལུ་
ཡང་མ་བཤད་པས།
• རྒྱལ་ཡྷོངས་ཨམ་སྲུ་ལན་ཚོགས་ཀི་ ནང་འཁྷོད་རྩུབ་སྷོད་ཀི་རྒྱབ་སྷོར་འཚོལ་མ་ིགི་ཨམ་སྲུ་ རྒྱུད་འཕིྲན་གཏང་
མི་གི་གངས་ཁ་ཡར་སེང་ འགྷོ་ཡྷོདཔ་འབད་མཐྷོང་ནུག།

བལ་བུ།
• ནེ་པཱལ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྒྱལ་ཡྷོངས་ཨམ་སྲུ་ལན་ཚོགས་ཀི་བཤད་མི་ནང ཟླ་ངྷོ་༢་གི་འགྷོ་འགྲུལ་བཀག་

བསམ་ཀི་སྐབས་ལུ་ ནང་འཁྷོད་རྩུབ་སྷོད་ཀི་རྩི་གཞི་བསྷོམས་༦༠༤་འཐྷོན་ཡྷོདཔ་འབད་མཐྷོང་ནུག། དེ་
གིས་ནང་ལས་༡༣༩་དེ་ ཨམ་སྲུ་སྡུག་རྩུབདང་འབེལ་བའི་གནད་དྷོན་ཨིན་པས། ནང་འཁྷོད་རྩུབ་སྷོད་
འདི་ཧེ་མ་དང་འཕདཔ་ད་ རྒྱ་ཆ་༧༧་གི་ཡར་འཕར་སྷོང་ནུག།



ལྷོ་ཨེཤེ་ཡ་ནང་ཁིམ་ནང་ལས་ ལཱ་འབད་མི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ རྩུབ་སྷོད་ཡར་འཕར་
གི་མཐྷོང་སང་།

པ་ཀིཤ་ཏཱན།

• སི་ཟླ་༣་དང་༥་པའི་ནང་ འགྷོ་འགྲུལ་བཀག་བསམས་ཀི་སྐབས་ལུ་ ཤར་ཕྷོགས་པཱན་རྒྱབ་མངའ་སེ་ལུ་
ནང་འཁྷོད་རྩུབ་སྷོདཀི་བལཝཡྷོངས་བསྷོམ་༣༢༡༧་རྩིས་ཏེ་ ་རྒྱ་ཆ་༢༥་ཡར་སེང་འགྷོ་ཡྷོདཔ་འབད་
གཞུང་གི་སྙན་ཞུ་འབད་ནུག། (July 2020)

• པ་ཀིཤ་ཏཱན་གི་སེམས་ཁམས་མཁས་མཆྷོག་བཤད་མི་ནང་ ནང་འཁྷོད་རྩུབ་སྷོད་གསལ་ཐབས་ལུ་
ཡྷོངས་འབེལ་བསླབ་སྷོན་མཁྷོ་ངག་འབད་མི་ དར་ཁབ་སྷོང་ཡྷོདཔ་ཨིན་པས།སི་རི་ལང་ཀ།

• དྷོ་ཅི་༢༠༢༠་གི་ལྷོའི་ནང་སི་ཟླ་༣་པའི་ཚེས་༢༥་དང་སི་ཟླ་༥་པའི་ཛེས་༣༡་ནང་ ཝནི་གཞི་ཚོགས་ཀི་
རྒྱུད་འཕིྲན་༢༥༠་ཐྷོབ་ས་ལས་ རྒྱ་ཆ་༦༠་ཐམ་པ་དེ་ནང་འཁྷོད་རྩུབ་སྷོད་ཀི་ཨིན་པས། (April 2020) 

.

• སི་རང་ལང་ཀའི་སྨན་གཡྷོགམྷོ་དང་ཁས་བངས་པ་ཚུ་ག་ི འགྷོ་འགྲུལ་བཀག་བསྷོམ་ནང་ ནང་འཁྷོད་
རྩུབ་སྷོད་ཀི་ཉམས་རྒུདཔ་ཚུ་ལུ་ ཞབས་ཏྷོག་དང་མཐུན་རྐྱེན་མངམ་བཙུགས་དགྷོཔ་འབད་ གཞུང་ལུ་ཞུ་
བ་ཕུལ་ནུག།

https://www.dw.com/en/pakistani-women-trapped-between-coronavirus-and-domestic-violence/a-54107216


༡༽ མངའ་སེ་ཚུ་ནང་ ཞབས་ཏྷོག་དང་རྒྱབ་
སྷོར་ལངམ་འབད་མེད་པའི་དཀའ་ངལ།

༢༽ གསང་བའི་ཐྷོག་ལས་རྒྱུད་འཕིྲན་གཏང་ནི་
ལུ་ གདྷོང་ལེན་འཐྷོནམ་ལས་ རྒྱུད་འཕྲནི་ཉུང་
སུ་འབད་ཐྷོབ་པའི་སྙན་ཞུ།

༣༽ ཉམས་རྒུདཔ་གི་སྷོག་གནས་ཚུ་སྷོ་བསམས་
ཡྷོདཔ། གྷོ་འབུར་ཞཔས་ཏྷོག་གི་རྒྱུན་ལམ་འདི་
ཚུ་ མཐུན་རྐྱེན་ཉུངམ་འབད་སྷོད་ན་ིདང་ སྨན་
ཁང་དང་སླབ་སྷོན་གི་ཞབས་ཏྷོག་ཚུ་ ཐྷོ་ཕྷོག་
པའི་སྙན་ཞུ།



ཨམ་སྲུ་ཚུ་གི་རྩུབ་སྷོད་བཀག་ནི་གི་ སིད་བྱུས།



སྷོ་སྷོ་འདི་འབདཝ་ད་ རང་གཅིག་པུར་མེན།



རྒྱལ་ཁབ། གྷོགས་རམ་རྒྱུན་ལམ་ཨང་།

བལ་བུ། • རྒྱལ་ཡྷོངས་ཨམ་སྲུ་ལན་ཚོགས – ༡༡༤༥
• LACC (ཁིམས་དྷོན་རྒྱབ་སྷོར་བ) -༩༨༤༡༤༣༧༩༤༩, ༩༨༤༡༦༤༤༥༡༥
• TPO (བསླབ་སྷོན་ཞབས་ཏྷོག) – ༡༦༦༠༠༡༠༢༠༠༥
• Saathi (སྷོད་གནས་དང་སླབ་སྷོན་ཞབས་ཏྷོག) – ༩༨༤༡༦༠༧༨༤༦, 

• CWIN (ཨ་ལྷོའི་གནད་དྷོན་ཞབས་ཏྷོག) – ༡༠༡༨
• Asha Crisis Centre (སྷོད་གནས་དང་སླབ་སྷོན་ཞབས་ཏྷོག)- ༩༨༠༡༡༩༣༠༨༨

པ་ཀིཤ་ཏཱན། • པ་ཀིཤ་ཏཱན་འགྷོ་བ་མི་དབང་ཆ་ལན་ཁག - ༡༠༩༩. 
• WhatsApp Number ༠༣༣༣༩༠༨༥༧༠༩
• མ་དཱད་གར་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལྷོའི་གྷོགས་རམ་རྒྱུན་ལམ་ཨང- ༡༡༡-༩༡༡-༩༢༢
• ROZAN Helpline- ༠༨༠༠-༢༢༤༤༤, In Person Counselling - ༠༥༡-༢༨༩༠༥༠༥-༧

སི་རི་ལང་ཀ། • རྒྱལ་ཡྷོངས་གྷོགས་རམ་རྒྱུན་ལམ་ཨང་།- ༡༩༣༨

ལྷོ་ཨེཤེ་ཡ་ནང་གི་ཨམ་སྲུའི་དྷོན་ལུ་གྷོགས་རམ་རྒྱུན་ལམ་ཨང་།



རྒྱལ་ཁབ། གྷོགས་རམ་རྒྱུན་ལམ་ཨང་།

བང་ལ་ཌེཤ། • ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལྷོའི་ལན་ཁག་ – ༡༠༩།
• ནང་སིད་ལན་ཁག་ – ༩༩༩།
• ནང་འཁྷོད་རྩུབ་སྷོད་ཀི་རྷོག་རམ་རྒྱུན་ལམ་ - ༡༦༤༣༠།
• བཱ་ལཊསི་གྷོགས་རམ་ཨང་ - ༠༡༧༡༥-༢༢༠༢༢༠།

འབྲུག། • ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལྷོའི་གྷོགས་རམ་ཨང– ༡༠༩༨།

• རི་ནིའུ།- ༡༧༡༢༦༣༥༣།
• རྐྱེན་ངན་འཛིན་སྷོང་ལྟེ་བ - ༧༧༡༡༩༠༢༤།

རྒྱ་གར། • རྒྱལ་ཡྷོངས་གྷོགས་རམ་ཨང – ༡༠༣།
• ནང་འཁྷོད་རྩུབ་སྷོད་ཀྱྀ་གྷོགས་རམ་ཨང་ – ༡༨༡།
• ཨམ་སྲུའི་ཁིམས་སྲུང་གྷོགས་རམ་ཨང - ༡༠༩༡ & ༡༢༩༡།
• རྒྱལ་ཡྷོངས་ཨམ་སྲུའི་ལན་ཚོགས། - ༧༢༡༧༧༣༥༣༧༢(WhatsApp Number)

མཱལ་དིབས།ི • རྒྱལ་ཡྷོངས་ཨ་ལྷོའི་གྷོགས་རམ་ཨང - ༡༤༡༢ (ཀྷོ་ཝིཊ་༡༩འི་དྷོན་ལུ་སྷོདཔ་ཨིན།)
• རྒྱུན་ལམ་ - +༩༦༠༩༤༩༤༨༦༩ (supported by the Queen's Commonwealth 

Trust)

ལྷོ་ཨེཤེ་ཡ་ནང་གི་ཨམ་སྲུའི་དྷོན་ལུ་གྷོགས་རམ་རྒྱུན་ལམ་ཨང་།



རྒྱལ་ཁབ། གྷོགས་རམ་རྒྱུན་ལམ་ཨང་།

ཨཕ་ག་ནིསི་ཏཱན། ཨ་ལྷོའྱྀ་གྷོགས་རམ་ཨང་: ༧༠༧༡༩༩༡༩༩།སྷོད་ནི་གི་དུས་ཚོད: ༢༤/༧།

བང་ལ་ཌེཤ། ཨ་ལྷོའྱྀ་གྷོགས་རམ་ཨང་: ༡༠༩༨། (Toll Free), སྷོད་ནི་གི་དུས་ཚོད: ༢༤/༧།

འབྲུག། ཨ་ལྷོའྱྀ་གྷོགས་རམ་ཨང་: ༡༠༩༨ (Toll Free), སྷོད་ནི་གི་དུས་ཚོད: ༢༤/༧།

རྒྱ་གར། ཨ་ལྷོའྱྀ་གྷོགས་རམ་ཨང་: ༡༠༩༨ (Toll Free), སྷོད་ནི་གི་དུས་ཚོད: ༢༤/༧།

མཱལ་དིབསི། ཨ་ལྷོའྱྀ་གྷོགས་རམ་ཨང་: ༡༤༡༢ (Toll Free), སྷོད་ནི་གི་དུས་ཚོད: ༢༤/༧།

བལ་བུ། ཨ་ལྷོའྱྀ་གྷོགས་རམ་ཨང་: ༡༠༩༨ (Toll Free), སྷོད་ནི་གི་དུས་ཚོད: ༢༤/༧།

པ་ཀིཤ་ཏཱན། པཱན་ཇབ:  
སི་པི་སིད་སྡུག་ལས་ཁང: ༡༡༢༡ Toll Free), སྷོད་ནི་གི་དུས་ཚོད: ༢༤/༧།
ཁེ་འབར་པག་ཏུན་ཝ: 
སི་པི་དྲབ་ལུ་སི: ༡༡༢༡ (Toll Free), སྷོད་ནི་གི་དུས་ཚོད: ༢༤/༧།
སིནཌ:
སི་པི་དབང་འཛིན: ༡༡༢༡ (Not Toll Free), སྷོད་ནི་གི་དུས་ཚོད: ༢༤/༧།
བཱ་ལུ་ཅིསི་ཏཱན: 
ཨུསི་དྲབ་ལུ་དྲི་ ཌི་སི་པི་ཡུ: ༠༨༡-༡༡༡-༦༦༦-༧༧༥ (Not Toll Free), སྷོད་ནི་གི་དུས་ཚོད: ༩-༥།

སི་རི་ལང་ཀ། ཨ་ལྷོའྱྀ་གྷོགས་རམ་ཨང་: ༡༩༢༠། (Toll Free), སྷོད་ནི་གི་དུས་ཚོད: ༢༤/༧།

ལྷོ་ཨེཤེ་ཡ་ནང་གི་ཨ་ལྷོའི་དྷོན་ལུ་གྷོགས་རམ་རྒྱུན་ལམ་ཨང་།



ཉེན་སྲུང་འཆར་གཞི།



༡༽ ཨ་ནི་ཏ་མྷོ་རང་ རྨགཔ་དང་ཁྷོ་གི་ནང་མ་ི
ཚན་དང་གཅིག་ཁར་ ཁིམ་གཅིག་ནང་རང་སྷོད་
དགྷོ་པ་ཅིན་ མྷོ་གི་ཉེན་སྲུང་གི་འཆར་གཞ་ིནང་
ག་ཅི་རང་ཚུད་དགྷོ་ནི་མས?་
༢༽ ཨ་ནི་ཏ་མྷོ་རང་ཁིམ་ནང་ལས་ འཐྷོན་འགྷོ་
དགྷོ་པ་ཅིན་ མྷོ་གི་ག་ཅི་རང་འབད་དགྷོ་པས?

3. བྷོ་བུར་བྱུང་བའི་སྐབས་ ཨ་ནི་ཏ་མྷོ་རང་གི་ཁ་
སླབ་ནི་དང་གྷོགས་རམ་འཚོལ་སའི་མི་འདུག་
ག? མི་འདི་ག་འྷོང་ག?

4. མྷོ་རྩུབ་སྷོད་སྷོང་བའི་སྐབས་ མྷོ་གི་གནས་
སངས་ཤེས་མི་ཚུ་ལུ་ དྲན་བརྡ་འབད་ན་ིགི་
ཐབས་ཤེས་བཟྷོ་ནུག་ག?

“རང་ཁིམ་ནང་ལུ་ ལཱ་འབད་མི་ཨམ་སྲུ་ཅིག་འབད་ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་
སྦེ་ ག་དེ་སྦེ་སྷོད་ནི?"

“
"ཀྷོཝིཊ་༡༩་ནད་ཡམས་བསང་ལུ་ད་རུང་རང་ ངེ་
མི་ཚེ་འདི་ཐ་སྡུག་སི་སི་ཅིག་ལུ་ཐུག་ཅ།ི ངེ་ཁ་
འབག་གི་གཡྷོག་འདི་སང་ད་ཡི། ད་རུང་ཡང་ང་
ལུ་འྷོངས་འབབ་བྱུང་ས་མེད། དེ་བཟུམ་མའ་ི
གནས་སངས་འདི་ག་ི ཧེ་མ་ལེ་༢༠་སྐབས་ཀ་ིབ་བ་
ལུ་བཀལ་ད་ཡི། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ ངེའ་ི
རྨགབ་དང་ཁྷོ་གི་ནང་མི་ཚན་གི་ལྷོག་ས་ེརང་
བརྡུང་རྷོབ་དང་ཟྷོགཔ་འབད་ནི་འགྷོ་བཙུགས་

ཡི།”
- ཨ་ནི་ཏ (འགྱུར་མིང)



༡༽ ཕར་ཛ་ན་གིས་ ལཱ་འབད་སའི་ས་སྷོ་
ནང་ཁ་འབགཔ་སིན་བདག་དང་མཉམ་
གནད་དྷོན་དེ་གི་སྐྷོར་ལས་ ག་དེ་འབད་
གདྷོང་ལེན་འབད་ནི་སྨྷོ? 

༢༽ ཕར་ཛ་ན་དེ་གིས་ ཁ་འབགཔ་མི་དེ་
ལུ་རྩྷོདགཞི་བཏང་ནི་དྷོན་ལུ་ མྷོ་རང་
རྐྱངམ་ཅིག་འབད་ ཡང་ན་ ཁིམ་ནང་ལཱ་
འབད་མི་ཨམ་སྲུ་མཉམ་ལས་ཚོགས་པ་དང་
བསྷོམ་སེ་བྷོ་སླབ་་ནི་གི་འཆར་གཞི་བཟྷོཝ་
དྲག?

༣༽ ཁིམ་ནང་ལཱ་འབད་མི་ཨམ་སྲུ་མཉམ་
ལས་ཚོགས་པ་དེ་གི་གནད་དྷོན་འདི་ག་དེ་

འབད་ གདྷོང་ལེན་འབདཝ་དྲག?

“ང ཁིམ་ནང་ལཱ་འབད་མི་ཨམ་སྲུ་་ཅིག་
ཨིན། སི་ཟླ་༣་པ་ལུ་བྱུང་པའི་འགྷོ་འགྲུལ་
བཀག་བསམས་འདི་གི་འབད་ སི་ཟླ་༤་པ་
དང་༥་པའི་གཉེན་གི་དུས་སྷོན་གི་ཚོང་ལཱ་
ལུ་རྒུ་ད་ཕྷོག་ཏེ་འྷོང་འབབ་མེདཔ་ཡར་སྷོང་

ཡི། ད་རེས་ང་བཟའ་ནི་འཐུང་ནི་ཡང་ལང་
མ་ལངམ་ཅིག་་འབད་སྷོད་དགྷོ་པས། ཁ་
འབགཔ་མི་འདི་གི་ ང་ལུ་་ལཱ་གཡྷོག་བིན་ནི་
གི་ཁ་ཟད་ཅི། འདི་འབདཝ་ད་ ཁྷོ་གི་ལཱ་
ལེན་པར་ ང་རང་རྐྱངམ་ཅིག་འྷོང་དགྷོ་པ་
འབད་ཨིན་མ་ལས་ ང་ཁྷོ་འཕད་པར་
འགྷོཝ་ད་ ནམ་རང་འབད་རུང་ ཁྷོ་གི་
ཤུགས་བཙོང་ཐྷོག་་ལས་ ངེ་གི་གཟུགས་ཁར་
བཏུབ་མ་བཏུབ་པའི་ས་སྷོ་ལས་མར་
དཀྷོགསཔ་མས།.”

- ཕར་ཛ་ན་ (མིང་རྫུན་མ།)



“ཁིམ་ནང་ལཱ་འབད་མི་ཨམ་སྲུ་མཉམ་ལས་ཚོགས་པ་གི་ མི་སེ་འགྷོ་འཁིདཔ་འབད་ཞིན་ན་ ཁྷོང་
དང་གཞན་ཨམ་སྲུའི་རྩུབ་སྷོད་བཀག་ནི་དང་ ཁྷོང་་ ཁིམ་ནང་ལཱ་འབད་མི་ཨམ་སྲུ་ ཁིམ་ནང་
ཡང་ན་ ཁ་འབགཔ་མི་དང་བར་མི་ཚུ་ལས་རྩུབ་སྷོད་སྷོང་པ་ཅིན་ རྒྱབ་སྷོར་ག་དེ་་འབད་སྷོད་ནི་
སྨྷོ?"

ཀ༽ ཁིམ་ནང་དང་ལཱ་འབད་སར་་རྩུབ་སྷོད་ཀི་དཀའ་ངལ་གསལ་ནི་འད་ི
མཉམ་ལས་ཚོགས་པ་ནང་འཛུལ་ཏེ་འབད་བ་ཅིན་ག་དེ་དྲག་ནི་ཨིན་པས?

ཁ༽ ཁིམ་ནང་ལཱ་འབད་མི་་ཚུ་ལུ་་ ཚོགས་པ་དེ་གི་ ཁིམ་ནང་གི་སྡུག་རྩུབ་
དེ་ག་དེ་འབད་གྷོགས་རམ་འབད་ཚུགས? 

ག༽ ཁིམ་ནང་ལཱ་འབད་མི་་ཚུ་ལུ་་ ཚོགས་པ་དེ་ག་ིཁ་འབགཔ་དང་བར་མི་
ཚུ་ལས་ ལཱ་འབད་སར་་རྩུབ་སྷོད་ཀི་དཀའ་ངལ་ག་དེ་འབད་རང་དསལ་
ཚུགས? 
ང༽ ང་བཅས་རའི་མི་སེ་ནང་ ཨམ་སྲུའི་སྡུག་རྩུབ་ཀི་སྷོན་སྷོག་འབད་ནི་
ལུ་ག་ཅི་རང་འབད་ནི་སྨྷོ?



ང་བཅས་མཉམ་རུབ་ ང་བཅས་ཀི་ནུས་ཤུགས།

སྤུས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་རྒྱབ་སར་གི་ཞབས་ཏྷོག་འདི་ག་ར་ལུ་ ཐྷོབ་ཚུགསཔ་
འབད་ཡྷོད།

ཨམ་སྲུའི་སྡུག་རྩུབ་འདི་ཉེ་རྩྷོད་ཨིནམ་ལས་
ཨམ་སྲུ་ག་ར་འབད་རུང་ སྙན་ཞུ་འབད་ན་ིདང་
ཁིམས་དྷོན་རྒྱབ་སྷོར་ལེན་ནི་གིས་ ཁས་དབང་
ཡྷོད།.

དམའ་འབེབ་དང་ལྷོག་སྷོད་ དེ་ལས་རྩུབ་སྷོད་མེད་
པའི་མི་ཚེ་སྷོང་ནི་འདི་འགྷོ་བ་མིའི་དབང་ཆའི་གཞི་

རྩ་ཨིན།



ང་བཅས་ག་ར་གཅིག་ཨིན།
རང་གཅིག་པུར་མེན་ ང་བཅས་གཅིག་ཁར་ཨིན།


