
CORONAVIRUS PANDEMIC
HOW TO KEEP YOURSELF AND 
YOUR LOVED ONES SAFE DURING

ནད་ཡམས་ཀོ་རོོ་ན་ཝའི་རཱས་ལས་ ཁྱོད་རོ་དང་ ཁྱོད་རོའི་དགའཝ་མཐུནམ་ཚུ་ 
ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཞག་ཐབས་སྐོརོ།།
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ནད་ཡམས་ཀོ་རོོ་ན་ཝའི་རཱས་ལས་ ཁྱོད་རོ་དང་ ཁྱོད་རོའི་དགའཝ་མཐུནམ་ཚུ་
 ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཞག་ཐབས་སྐོརོ།།

འཕྲལ་འཕྲལ་རོ་བཀོད་པའི་དྲི་བ། 
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ཀོ་རོོ་ན་ཝའི་རཱས་ཟེརོ་མི་འདི་ ག་ཅི་སྨོོ?        ༡

ཀོ་ཝིཌ-༡༩ གི་ནད་རྟགས་ ག་ཅི་རོ་སྨོོ?           ༢ 

ཀོ་ཝིཌ-༡༩ ག་དེ་སྦེ་ སྤེལཝ་སྨོོ?         ༣

ཀོ་ཝིཌ-༡༩ ལུ་ ནད་བཀག་སྨོན་དང་ སྨོན་རྫས་ ཡང་ཅིན་ བཅོས་ཐབས་ཚུ་ཡོད་ག?     ༤

ཀོ་རོོ་ན་ཝའི་རཱས་འདི་ གཟན་དོམ་གྱིས་སྤེལཝ་ཨིན་ན?       ༤

ཚད་ནད་ཌེང་གི་བཀག་ཐབས་དང་ ཚད་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འབད་རུང་དང་མ་རུང་།     ༥

ཆང་འཐུང་མི་འདི་གིས་ ཀོ་རོོ་ན་ཝའི་རཱས་གསད་འོང་ག?      ༦

ང་རོང་དང་ ངེའི་དགའ་མཐུན་ཚུ་ ཀོ་ཝིཌ-༡༩ ལས་ ཉེན་སྲུང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ག་ཅི་རོ་འབད་དགོཔ་སྨོོ?  ༦

ལགཔ་འཁྱུ་ནིའི་དོན་ལུ་ གཤམ་ལུ་བཀོད་པའི་གོ་རིམ་བདུན་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།     ༧

ང་བཅས་རོའི་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ ཁ་རོས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་ག?     ༡༠

ཁ་རོས་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་སྨོོ?      ༡༡

ཀོ་ཝིཌ-༡༩ བཀག་ནི་དང་ ཡང་ཅིན་ དྲག་ཚུགས་པའི་སྨོན་དང་ ཡང་ཅིན་ སྨོན་བཅོས་ཚུ་ཡོད་ག?     ༡༢

བཟའ་ཚང་ཚུ་གིས་ དུས་རྒྱུན་གྱི་གསོ་བའི་ཞབས་ཏོོག་ཚུ་ འཐོབ་ཚུགས་ག?    ༡༢

ནད་ཡམས་ ཀོ་ཝིཌ-༡༩ གི་སྐབས་ལུ་ ཉེ་བརོ་མཁོ་བའི་ ཨའི་དང་ཨ་ལུའི་ གསོ་བའི་ཞབས་ཏོོག་ཚུ་གི་སྐོརོ་ལས། ༡༣

ཨོམ་བྱིན་ནིའི་སྐོརོ་ལས་ ག་དེ་སྦེ་སྨོོ?        ༡༨

ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་ཨ་ལུ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ལུ་ གནོད་འོང་ག?      ༡༩

ཚབས་ཆེན་དུས་ཚོད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ སེམས་སྐྱོ་ནི་དང་ སེམས་སྡུག་ནི་ ཡང་ཅིན་ ཁོང་ཁྲོ་ལང་ནི་ཚུ་ 

རོང་བཞིན་ཨིན་ན?        ༢༢

ཀོ་ཝིཌ-༡༩ ལུ་བརྟེན་པའི་ སེམས་སྡུག་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་ བསླབ་སྟོོན།     ༢༣

ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཌ-༡༩ གི་སྐབས་ལུ་ ཁྱོད་རོའི་ཨ་ལོ་ཚུ་གི་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ ཉེན་སྲུང་འབད་ནིའི་བསླབ་བྱ། ༢༤

ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཌ-༡༩ གི་སྐབས་ལུ་ རོང་གི་ཕམ་རྒན་རྒས་ཚུ་གི་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་

ཉེན་སྲུང་འབད་ནིའི་བསླབ་བྱ།             ༢༥

ང་གིས་ མཐུན་གྲོགས་དང་འབྲེལ་བའི་རྩུབ་སྤྱོོད་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ སྔོན་འགོག་འབད་ནི་སྨོོ?   ༣༡

འབྲུག་ཀྲེསི་རིམ་ལུགས༌འདི༌ ག་ཅི་སྨོོ?       ༣༤

ང་བཅས་ཀྱིས་ ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ ཀོ་ཝིཌ-༡༩ གདོང་ལེན་འབད་མི་གསོ་བའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་དང་

གཅིག་མཐུན་ཐོག་ལས་གནས་གེ།       ༣༦

དཀརོ་ཆག
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ཀོ་རོོ་ན་ཝའི་རཱས་ཟེརོ་མི་འདི་ ག་ཅི་སྨོོ? 
ཀོ་རོོ་ན་ཝའི་རཱས་ཟེརོ་མི་འདི་ སེམས་ཅན་ ཡང་ཅིན་ མི་ལུ་ ནད་གཞི་སྤེལ་བའི་ ནད་འབུཔ་གི་
རིགས་ཅིག་ཨིན། མི་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཀོ་རོོ་ན་ཝའི་རཱས་ཀྱིས་ དབུགས་གཏོོང་ལེན་གྱི་འབུ་ནད་ 
སྤྱིརོ་བཏོང་ཚ་རིམས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཚབས་ཆེན་གྱི་ནད་གཞི་ མི་ཡརཱས་ དང་ སརཱས་
ལ་སོགས་པའི་ནད་གཞི་བསྐྱེད་ནི་ཚུ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། འཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁརོ་ ཤེས་
རྟོགས་བྱུང་ཡོད་པའི་ནད་གཞི་བསྐྱེད་མི་ ཀོ་རོོ་ན་ཝའི་རཱས་ལུ་ ཀོ་ཝིཌ-༡༩ ཟེརོ་སླབ་ཨིན།

༡
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ཀོ་ཝིཌ-༡༩ གི་ནད་རྟགས་ ག་ཅི་རོ་སྨོོ? 

TOILET

དྲོད་འབརོ་རྐྱབ་ནི། གློ་འཁོག་ནི།

དབུགས་གཏོོང་ལེན་ནང་
དཀའ་ངལ་འཐོན་ནི།

དམ་ལུ་རྨ་ འཐོན་ནི།

ལྷ་པ་སུབ་ནི།

དྲིམ་མ་ཚོརོཝ་འགྱོ་ནི།

འུ་སྡུག་ནི།ཆབ་གསང་བཤལ་ནི།

ལྷཔ་ཆུ་འཐོན་ནི།

ཆབ་གསང།

༢
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ཀོ་ཝིཌ-༡༩ ག་དེ་སྦེ་ སྤེལཝ་སྨོོ? 
ཀོ་རོོ་ན་ཝའི་རཱས་འདི་ ནད་གཞི་ཐོབ་པའི་མི་གིས་ གློ་འཁོག་པའི་སྐབས་ ཡང་ཅིན་ ཨག་ཚི་
རྐྱབཔ་ད་འཐོན་པའི་ཚིལ་མའི་ཐིགས་པ་ ཡང་ཅིན་ ཁ་ཆུའི་ཐིགས་པ་ དེ་ལས་ ལྷཔ་ཆུ་ཚུ་ལས་
སྤེལཝ་ཨིན།

༣



4

ཀོ་རོོ་ན་ཝའི་རཱས་འདི་ གཟན་དོམ་གྱིས་སྤེལཝ་ཨིན་ན?
ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ ཀོ་རོོ་ན་ཝའི་རཱས་འདི་ གཟན་དོམ་གྱིས་སོ་བཏོབ་མི་ལས་སྤེལ་བའི་ སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་
མེདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ ཌེང་གི་/ ཚད་ནད་ལས་སྔོན་འགོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཟན་དོམ་
སིང་རོས་དང་ གཟན་དོམ་བཀག་ཚུགས་པའི་སྨོན་རྫས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། ཁེན་ཇ་ ཡང་ཅིན་ 
གྱོན་ཆས་ཕུ་དུང་རིངམོ་ཚུ་གྱོན་ནི་དང་ རོང་གི་ཁྱིམ་གྱི་མཐའ་སྐོརོ་ཚུ་གཙང་ཏོོག་ཏོོ་སྦེ་བཞག་ནིའི་ 
ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ བཀག་ཚུགས་པའི་ སྨོན་ཁབ་དང་ སྨོན་རྫས་ ཡང་ཅིན་ 
བཅོས་ཐབས་ཚུ་ཡོད་ག? 

ད་ལྟོ་ཚུན་ཚད་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ སྔོན་འགོག་དང་ ཡང་ཅིན་ 
བཅོས་ཐབས་འབད་ཚུགས་པའི་ སྨོན་ཁབ་དང་ སྨོན་རྫས་
ཚུ་མེདཔ་ཨིན།

༤



5

ཚད་ནད་ཌེང་གི་ བཀག་ཐབས་དང་ ཚད་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འབད་རུང་དང་འབད་མ་རུང་། 

ཆབ་གསང་ནང་གི་ཆུ་བཀང་བཞག་སའི་
ཧོོད་ཆ་མཉམ་ ཁབ་ཏོོ་དང་ ཁ་ཤ་ ཆུ་ཤོ་
ལ་སོགཔ་གིས་བཀབ་སྟེ༌བཞག་དགོ།

ཆུ་བཀང་བཞག་མི་ཚུ་ བདུན་ཕྲག་རེ་རེའི་
བརོ་ན་ ཚརོ་རེ་སོརོ་དགོ།

གཟན་དོམ་གྱི་སྒོང་རྡོོག་གིས་ ཆུ་བཀང་སའི་
ཧོོད་ཀྱི་ནང་ངོས་ལུ་ འབྱརོ་ཏེ་སྡོོདཔ་ལས་ 
ཆུ་སོརོ་བའི་སྐབས་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་
དབུརོ་ཏེ་འཁྱུ་དགོ།

ཧོོད་ཀྱི་ནང་ན་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་འཁྱུ་
བརོ་ ཆུ་ལོག་སྟེ་བཀང་ནི་མི་འོང་།

གཞན་ཆུ་བཀང་བཞག་ཚུགས་མི་ ཅ་
དངོས་ཚུ་གིས་ གཟན་དོམ་ཕྱུ་གུ་མཚརོ་
བའི་ས་སྒོ་ལུ་འགྱུརོ་ནི་དེ་གིས་ དེ་ཚུ་
བཞག་ནི་མི་འོང་།

བདུན་ཕྲག་རེ་རེའི་ནང་ལུ་ འཁྱེག་སྒྲོམ་གྱི་
ཐིགས་པ་བསག་སའི་ཧོོད་ཀྱི་ནང་ལས་ ཆུ་
བཀོ་སྟེ་འཁྱུ་དགོ། 

འཁྱེག་སྒྲོམ་གྱི་ཐིགས་པ་བསག་སའི་ཧོོད་ཀྱི་ནང་
ལུ་ བདུན་ཕྲག་ལས་ལྷག་སྟེ་ ཆུ་བསག་བཅུག་
ནི་མི་འོང་། གཟན་དོམ་གྱི་རིགས་ཨེ་གྲིསེ་
(Aedes) ཚུ༌གིས༌ དེ་ནང་ལུ་འཕྱུ་གུ་
མཚརོཝ་ཨིན།

བདུན་ཕྲག་རེ་རེའི་ནང་ལུ་ མེ་ཏོོག་དང་
གཞན་ མཛེས་ཆ་གི་དོན་ལུ་བཞག་པའི་ 
སྔོ་ཤིང་གི་རྫམ་ནང་གི་ཆུ་སོརོ་དགོ།

མེ་ཏོོག་དང་གཞན་ མཛེས་ཆ་གི་དོན་ལུ་བཞག་
པའི་ སྔོ་ཤིང་གི་རྫམ་ནང་ བདུན་ཕྲག་ལས་
ལྷག་སྟེ་ ཆུ་བཀང་བཅུག་ནི་མི་འོང་།

མཛེས་ཆ་གི་དོན་ལུ་བཞག་པའི་སྔོ་ཤིང་གི་ 
རྫམ་གྱི་འོག་ལུ་བཞག་པའི་པད་སྡེརོ་ནང་གི་
ཆུ་ བཀོ་དགོ།

ཆུ་བཀང་སའི་ཧོོད་ཀྱི་ནང་ལུ་ གསོ་བའི་ལས་
བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ IGR འབུཔ་སྨོན་ ཚརོ་
གཅིག་བླུགས་ཞིནམ་ལས་ དེའི་ནུས་ཤུགས་
ཟླ་ངོ་ ༡ དང་ ༢ ཚུན་གནས་འོང་།

ཆུ་སོརོ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཆུ་ག་རོ་བཀོ་ནི་མི་འོང་། 
ཨིན་རུང་ IGR འབུཔ་སྨོན་གྱི་ ནུས་ཤུགས་
རྫོགས་ཞིནམ་ལས་ སྒོང་རྡོོག་འབུད་མ་བཅུག་
པརོ་བཞག་ཐབས་ལུ་ ཁབ་ཏོོ་བཅད་དེ་བཞག་
དགོ།

མེ་ཏོོག་དང་སྔོ་ཤིང་གི་ རྫམ་གྱི་འོག་ལུ་
བཞག་པའི་པད་སྡེརོ་ཚུ་ནང་ བདུན་ཕྲག་
ལས་ལྷག་སྟེ་ ཆུ་བཀང་བཅུག་ནི་མི་འོང་། 

ཁྱོད་རོའི་ཁྱིམ་གྱི་མཐའ་འཁོརོ་ལུ་དང་ ས་
གནས་ས་སྟོོང་ མི་མང་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལུ་ 
ཕྱགས་སྙིགས་བཀང་ནི་མི་འོང་། 

ཁབ་ཏོོ་མེད་པའི་ཧོོད་ནང་ལུ་ བདུན་ཕྲག་
གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ ཆུ་བཀང་བཞག་ནི་
མི་འོང་།

ཆུ༌བཀང༌བཞག༌པའི༌ཧོོད༌ཚུ༌ནང༌ གཟན་དོམ་
གྱིས་སྒོང་རྡོོག་འབུད་ནི་དང་ ཕྱུ་གུ་མཚརོཝ་
ལས་ ཁབ་ཏོོ་མ་གཅད་པརོ་བཞག་ནི་མི་འོང་།

འབད་རུང། འབད་མ་རུང།
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ཆང་འཐུང་མི་འདི་གིས་ ཀོ་རོོ་ན་ཝའི་རཱས་གསད་འོང་ག? 
ཀོ་རོོ་ན་ཝའི་རཱས་ཀྱིས་ གློཝ་ལུ་གནོད་པ་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཆང་འཐུང་མི་གིས་ ནད་འབུཔ་
འདི་གསད་མི་ཚུགས།

ང་རོང་དང་ ངེའི་དགའཝ་མཐུནམ་ཚུ་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ ལས་ ཉེན་
སྲུང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ག་ཅི་རོ་འབད་དགོཔ་སྨོོ? 

ཆུ་དང་གླང་ལེབ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྐརོ་ཆ་ ༢༠ གི་རིང་ལུ་ 
ལགཔ་འཁྱུ་ནི་ ཡང་ཅིན་ ཆང་བཅུད་ལྡན་པའི་ལགཔ་འཕུརོ་སྨོན་
ལག་ལེན་འཐབ་མི་དེ་གིས་ ལག་པརོ་ནད་འབུཔ་ཡོད་པ་ཅིན་ 
གསདཔ་ཨིན། 

༡

༦
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ལག་ཚིགས་གུ་ དབུརོ་ནི།

ལག་པའི་མཛུབ་མོའི་བརོ་ན་ 
དབུརོ་ནི།

ལགཔ་མཛུབ་མོའི་སྤྱི་
ཏོོག་ཚུ་ དབུརོ་ནི།
ལགཔ་མཛུབ་མོའི་སྤྱི་
ཏོོག་ཚུ་ དབུརོ་ནི།
ལགཔ་མཛུབ་མོའི་སྤྱི་

ལག་པའི་རྒྱབ་ཕྱོགས་གཉིས་
ཆ་རོ་ དབུརོ་ནི།

ལག་པའི་སྤརོ་རི་གཉིསཔ་ཆ་རོ་ 
དབུརོ་ནི།

ལག་པའི་སྤརོ་རི་གཉིསཔ་ཆ་རོ་ 
དབུརོ་ནི།

ལག་པའི་སྤརོ་རི་གཉིསཔ་ཆ་རོ་ 

ལགཔ་གི་མཛུབ་མོའི་རྒྱབ་ཁརོ་ 
དབུརོ་ནི།  

ཨམ་མཐེ་བོང་གཉིསཔ་ཆ་རོ་ 
དབུརོ་ནི།

༧

༣

༦

ལགཔ་འཁྱུ་ནིའི་གོ་རིམ་བདུན་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

༥

༤༡ ༢

མིག་ཏོོ་ ལྷ་པ་དང་ ཁ་ཚུ་ ལགཔ་འདོགས་ནི་ལས་འཛེམ་དགོ་མི་
འདི་ ཅ་ལ་ཚུ་ལགཔ་འདོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ནད་འབུཔ་ཚུ་ལགཔ་
གུ་རེགཔ་ཨིན། ནད་འབུཔ་ལགཔ་གུ་འགོས་ཚརོ་བའི་ཤུལ་ལུ་ མིག་
ཏོོ་ ལྷ་པ་ ཡང་ཅིན་ ཁ་གུ་ལགཔ་འདོགས་པ་ཅིན་ ནད་འབུཔ་
འདི་ ང་བཅས་རོའི་གཟུགས་ལུ་འཛུལ་ཏེ་ ནད་ཟུནམ་ཨིན།

༢

༡ ༢ ༣

༧
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གློ་འཁོག་ ཡང་ཅིན་ ཨག་ཚི་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁྱོད་རོའི་ཁ་དང་
ལྷ་པ་ ལག་པའི་ཀི་ལིའི་བསྐོརོ་ལྟབ་ ཡང་ཅིན་ འཇམ་ཤོག་ཀྱིས་
སྤུབ་སྟེ་ དབུགས་གཏོོང་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་ 
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བསྟེན་དགོ། དེ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་
འཇམ་ཤོག་འདི་ འདི་འཕྲོ་ལས་ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ བཀོ་དགོ། ཐབས་
ལམ་དེ་གིས་ ཁྱོད་རོའི་སྦོ་ལོགས་ཁརོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཚ་རིམས་དང་ ཀོ་
ཝིཌ་-༡༩ གི་ནད་འབུཔ་ལས་ ཉེན་སྲུང་འབད་ཚུགས།

ཁྱོད་རོ་གཟུགས་ཁམས་བདེ་ཏོོག་ཏོོ་མེད་པ་ཅིན་ ཁྱོམ་ནང་སྡོོད་
གནང་། ཁྱོད་ལུ་ དྲོད་འབརོ་རྐྱབ་ནི་ གློ་འཁོག་ནི་དང་ དབུགས་
གཏོོང་ལེན་ནང་དཀའ་ངལ་རེ་འབྱུང་པ་ཅིན་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ 
༢༡༢༡ ནང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ བསླབ་བྱ་ལེན་དགོ།

ཁྱོད་རོ་དང་གཞན་གྱི་བརོ་ན་ དམིགས་བསལ་དུ་ གློ་འཁོག་མི་ ཡང་ཅིན་ ཨག་ཚི་རྐྱབ་མི་ཚུ་གི་
བརོ་ན་ ཉུང་ཤོས་ མི་ཊརོ་༡ ༼ཕིཊ་༣༽ གི་ ས་སྟོོང་བཞག་དགོ།

1M1M 1M

༥

༣

༤

 མི་ཊརོ་ ༡།  མི་ཊརོ་ ༡།  མི་ཊརོ་ ༡།

༨
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མི་སྤུང་འཛོོམས་འབད་སརོ་མ་འགྱོ་བརོ་སྡོོད་མི་འདི་གིས་  འབུ་
ནད་སྤེལ་ནི་ལས་ མརོ་ཕབ་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།

མི་མང་འཛོོམས་སའི་ས་སྒོ་ཚུ་ནང་ ཚིལ་མ་བཀོ་མི་གིས་ ཀོ་ཝིཌ་
-༡༩ སྤེལ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ ཡརོ་སེང་འབདཝ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ མི་
མང་ ཁོང་ཁྲོ་ལོང་བཅུག་ནི་དང་ ཉེན་སྲུང་མེདཔ་དང་ འཇིགས་
སྐུལ་འབད་དོ་ཡོདཔ་བཟུམ་ཚོརོ་བཅུག་འོང་།

༦

༧

གནོད་སྐྱོན་ཕོག་ཡོད་པའི་ས་གནས་ཚུ་ལས་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ འཐོབ་
ནིའི་ཉེན་ཁ་མརོ་ཕབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དོན་དག་མེད་པརོ་འགྲོ་
འགྲུལ་འབད་ནི་ལས་འཛེམ་དགོ། གལ་སྲིད་ བྱ་ཐབས་མེད་པརོ་
འགྲོ་འགྲུལ་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ ཨ་རྟག་རོ་ བཀག་ཐབས་ཀྱི་
ཐབས་ལམ་ཚུ་བསྟེན་དགོ།

༨

༩
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ང་བཅས་རོའི་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ ཁ་རོས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་ག? 

ས་སྟོོང་བཞག་ནི་ལཱ་ཁག་ཡོད་པའི་ས་གནས་ དཔེརོ་ན་ ཚོད་བ་ཁྲོམ། སྨོན་ཁང་། ཚོང་ཁང་། 
མི་མང་སྐྱེལ་འན་དང་ མི་འཛོོམས་སའི་ས་གནས་ཚུ་ནང་ལས་ཕརོ་འགྱོཝ་ད་ ཁ་རོས་འདི་ལག་
ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། དུས་ནམ་རོང་འབད་རུང་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཁ་རོས་འདི་ ཕྱགས་
སྙིགས་ཀྱི་ཧོོད་ནང་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་བཀོ་དགོཔ་དང་ བཀོ་ཞིནམ་ལས་ ལགཔ་ཆུ་དང་གླང་ལེབ་
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འཁྱུ་དགོ།

དེ་འབདཝ་ད་ ཁྱོད་ཀྱིས་ལོག་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་རོས་ཆའི་ཁ་རོས་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ 
ཉིན་བསྟོརོ་བཞིན་དུ་ འདག་རྫས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འཁྱུ་ཞིནམ་ལས་ ཉིམ་ནང་སྐམ་དགོ།

༡༠
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ཁ་རོས་ག་དེ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་སྨོོ? 

ཁ་རོས་མ་སྤུབ་པའི་ཧེ་མ་ ཁྱོད་རོའི་ལགཔ་འཁྱུ་དགོ། 

ཁ་རོས་སྤུབ་ཐངས་ཡང་ ཚོས་གཞི་ཡོད་མི་འདི་ཕྱི་ཁ་དང་ 
དཀརོཔོ་ནང་སྐོརོ་སྦེ་སྤུབ་དགོ།

མཛུབ་མོ་གཉིས་ཀྱིས་ ལྷ་པའི་བཟོ་རྣམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྕགས་
སྐུད་འདི་ཨེབ་དགོ། 

ཁ་དང་ལྷ་པ་གཉིསཔ་ཆ་རོ་ སྤུརོ་ཚུགསཔ་སྦེ་ སྤུརོ་དགོ།

བསྡོམ་ཐག་འདི་ མགུ་ཏོོ་བསྐོརོ་ཏེ་ ཡང་ཅིན་ རྣམ་ཅོ་བསྐོརོ་ཏེ་
བསྡོམ་དགོ།

༡

༢

༣

༤

༥

༡༡
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ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ བཀག་ནི་ ཡང་ཅིན་ དྲག་ཚུགས་པའི་ སྨན་ ཡང་ཅིན་ སྨན་བཅོས་ཚུ་
ཡོད་ག? 

ད་ལྟོ་ཚུན་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྨོན་ཚུ་གིས་ ནད་གཞི་
བཀག་ནི་ ཡང་ཅིན་ དྲག་ཚུགས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ག་ནི་ཡང་
མེདཔ་ཨིན། འཛོམ་ང་གསོ་བའི་ལས་ཚོགས་ཀྱིས་ ཀོ་
ཝིཌ་-༡༩ བཀག་ནི་ ཡང་ཅིན་ དྲག་ནིའི་དོན་ལུ་ སྲིན་
སྨོན་དང་ སྨོན་རིགས་གཞན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རོང་
གིས་རོང་སྨོན་བཅོས་འབད་ནི་ཚུ་ རྒྱབ་སྣོན་འབད་ནི་མེདཔ་
ཨིན།

བཟའ་ཚང་ཚུ་གིས་ དུས་རྒྱུན་གྱི་གསོ་བའི་ཞབས་ཏོོག་ཚུ་ འཐོབ་ཚུགས་ག? 
གསོ་བའི་སྨོན་ཁང་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་ཁག་ཆེ་བའི་གསོ་བའི་ཞབས་
ཏོོག་ ༼སྨོན་ཁབ་བཙུགས་ནི། ཨ་ལོ་ཆགས་ཡོད་མིའི་ཨམ་སྲུ་
ཚུ་གི་བརྟག་དཔྱད། ཨ་ལོ་སྐྱེས་ཚརོ་ཞིནམ་ལས་ ཨའི་དང་ཨ་
ལོ་གི་བརྟག་དཔྱད། ཨ་ལོ་སྨོན་ཁང་ནང་སྦེ་སྐྱེ་ནིའི་ཞབས་ཏོོག་
དང་ ཕྱིརོ་བསྐྱོད་སྨོན་བཅོས་ཞབས་ཏོོག་ལ་སོགས་པ་༽ དང་ 
གློ་བུརོ་སྨོན་བཅོས་ཞབས་ཏོོག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྒོ་་སྟེ་རོང་
ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ སྨོན་ཁང་ནང་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མ་ 
ཞབས་ཏོོག་ཚུ་གི་སྐོརོ་ལས་ རོང་གི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་གསོ་བའི་
སྨོན་ཁང་ཚུ་དང་ཅིག་ཁརོ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོ།

HOSPITAL

འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་དམ་སྐབས་ལུ་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གིས་ ཁག་ཆེ་བའི་གསོ་བའི་ཞབས་ཏོོག་ཚུ་ 
མི་མང་ལུ་ཐོགས་ཆ་མེད་པརོ་ཕུལ་འོང་། གསོ་བའི་ཞབས་ཏོོག་ཚུ་ག་ཏེ་ལུ་དང་ ག་དེ་སྦེ་ཐོབ་
ཚུགས་ནི་ཨིན་ནིའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱང་མཐོང་དང་ རེ་ཌིའོ་ དེ་ལས་ གསོ་བའི་
ལྷན་ཁག་གི་མི་སྡེ་བརྡོ་བརྒྱུད་དང་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་དམིགས་བསལ་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ཚུའི་ཐོག་
ལས་ དུས་མཐུན་སྙན་ཞུ་ཕུལ་འོང་།

སྨོན་ཁང།

༡༢
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ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་སྐབས་ ཁག་ཆེ་བའི་ཨའི་དང་ཨ་
ལོའི་ གསོ་བའི་ཞབས་ཏོོག་ཚུ་གི་སྐོརོ། 

ཨ་ལོ་ཆགས་ཡོད་པའི་ཨམ་སྲུ་དང་ ཨའི་ཚུ་གིས་ མོ་རོ་དང་མོ་རོའི་ཨ་ལོ་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ ལས་
ཉེན་སྲུང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་བསྟེན་དགོཔ་ཚུ་ཡང་:

• འཕྲལ་འཕྲལ་རོ་ གླང་ལེབ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ལགཔ་འཁྱུ་དགོ། 

• རོང་དང་གཞན་གྱི་བརོ་ན་ ཉུང་ཤོས་ མི་ཊརོ་ ༡ གི་ ས་སྟོོང་བཞག་དགོ། 

• མིག་ཏོོ་ ལྷ་པ་དང་ ཁ་ཚུ་ ལགཔ་གིས་འདོགས་ནི་ལས་འཛེམ་དགོ།། 

• གློ་འཁོག་ ཡང་ཅིན་ ཨག་ཚི་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁ་དང་ལྷ་པ་ ལག་པའི་ཀི་ལིའི་བསྐོརོ་ 
  ལྟབ་དང་ ཡང་ཅིན་ འཇམ་ཤོག་ཀྱི་སྦེ་སྤུབ་དགོ། ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ འཇམ་ཤོག་     
  འདི་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྦེ་བཀོ་སྟེ་ ལགཔ་འཁྱུ་དགོ།

• གློ་འཁོག་མི་དང་ ཨག་ཚི་རྐྱབ་མི་ ཡང་ཅིན་ དྲོད་འབརོ་རྐྱབ་མི་ཚུ་དང་ཅིག་ཁརོ་འབྲེལ་བ་ 
  འཐབ་ནི་ལས་འཛེམ་དགོ།

༡༣
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ཨ་ལོ་ཆགས་ཡོད་པའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ འཐོབ་ནིའི་ཉེན་ཁ་
ཆེ་སུ་སྦེ་ཡོད་ག? 

ཨ་ལོ་ཆགས་ཡོད་པའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ སྤྱིརོ་བཏོང་མི་རློོབས་ལས་ ཚབས་ཆེན་གྱི་ན་ཚ་འཐོབ་ནིའི་ཉེན་
ཁ་ཆེ་སུ་སྦེ་མེདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ ཨ་ལོ་ཆགས་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཨམ་སྲུའི་ནད་བཀག་
རིམ་ལུགས་འདི་བསྒྱུརོ་བའི་ཁརོ་ འབུ་ནད་འཐོབ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡང་མང་སུ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ བཀག་
ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་བསྟེན་དགོ།

ཟུརོ་བརྟག་/ ཟུརོ་བཞག་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ ཨ་ལོ་ཆགས་ཡོད་པའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ 
ག་དེ་སྦེ་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་སྨོོ? 
གསོ་བའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ ཨ་ལོ་ཆགས་ཡོད་པའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་དང་ མོ་རོའི་ཕོཝ་ནང་གི་ཨ་ལོའི་
འཕྲོད་བསྟེན་འདི་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཐོག་དང་ ཡང་ཅིན་ དངོས་སུ་སྦེ་ལྟ་རྟོག་འབད་འོང་།

ཨ་ལོ་ཆགས་ཡོད་པའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ཟས་བཅུད་སྨོན་ Iron and 
Calcium ཚུ་ འཐོབ་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ དེ་ཚུ་ གསོ་བའི་བསླབ་བྱ་དང་འཁྲིལ་ཟ་དགོཔ་
ཨིན།

༡༤
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ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ འདི་ ཨ་ལོ་ཆགས་ཡོད་པའི་ཨམ་སྲུ་ལས་ མོ་རོའི་ཨ་ལོ་གསརོ་
སྐྱེས་ལུ་སྤེལ་འོང་ག? 

ད་ལྟོ་ཚུན་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་ནད་འབུབ་འདི་ ཨ་ལོ་ཆགས་པའི་ཨམ་སྲུ་ལས་ ཨ་ལོ་ཕོཝ་ནང་ཡོད་
པའི་སྐབས་དང་ ཨ་ལོ་སྐྱེ་བའི་སྐབས་ ཡང་ཅིན་ ཨོམ་ལས་བརྒྱུད་དེ་ ཨ་ལོ་ལུ་སྤེལ་བའི་སྒྲུབ་
བྱེད་ཚུ་མེདཔ་ཨིན།

ཨ་ལོ་ཆགས་ཡོད་པའི་ཨམ་སྲུ་/ ཨའི་ཚུ་ལུ་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་ནད་རྟགས་རེ་
འབྱུང་པ་ཅིན་ མོ་གིས་ག་ཅི་འབད་དགོཔ་སྨོོ? 

འདི་འཕྲོ་ལས་ ཚ་རིམས་སྨོན་བཅོས་ཁང་ ཡང་ཅིན་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་གསོ་བའི་སྨོན་ཁང་ནང་འགྱོ་
དགོཔ་དང་ ངེས་པརོ་དུ་:

༡༽ ཁ་རོས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་དང་ རོང་དང་གཞན་གྱི་བརོ་ན་ས་སྟོོང་བཞག་དགོ། 

༢༽ གསོ་བའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ ནད་རྟགས་ཚུ་དང་ ནད་འཐོབ་ནིའི་ཉེན་ཁ་/ འབྲེལ་བ་འཐབ་   
   ཡོད་པའི་མི་ཚུའི་སྐོརོ་ལས་ སླབ་དགོ།

HOSPITAL

༡ ༢
སྨོན་ཁང།

༡༥
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ཨ་ལོ་ཆགས་ཡོད་པའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་དང་ ཨའི་དང་ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ ཨམ་སྲུ་ཨ་ལོ་
ཆགས་ཡོད་པའི་བརྟག་དཔྱད་དང་ ཨ་ལོ་སྐྱེས་ཚརོ་ཞིནམ་ལས་ ཨའི་དང་ཨ་
ལོ་གི་བརྟག་དཔྱད། སྨོན་ཁབ་བཙུགས་ནི་དང་ བཟའ་ཚང་འཆརོ་གཞིའི་
ཞབས་ཏོོག་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རོང་ འཐོབ་ཚུགས་ག? 

ཨ་ལོ་ཆགས་ཡོད་པའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་དང་ ཨའི་དང་ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ ཨམ་སྲུ་ཨ་ལོ་ཆགས་ཡོད་པའི་
བརྟག་དཔྱད་དང་ ཨ་ལོ་སྐྱེས་ཚརོ་ཞིནམ་ལས་ ཨའི་དང་ཨ་ལོ་གི་བརྟག་དཔྱད། དེ་ལས་ ཨ་
ལོའི་སྨོན་ཁབ་བཙུགས་ནི་དང་ བཟའ་ཚང་འཆརོ་གཞིའི་ཞབས་ཏོོག་ཚུ་གེ་རོ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རོང་ 
ལས་རིམ་དང་འཁྲིལ་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ ངེས་པརོ་དུ་:

༡༽ གསོ་བའི་སྨོན་ཁང་ཚུ་ནང་འགྱོཝ་ད་ མོ་རོ་ལུ་ ཆ་རོོགས་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་འཁྱིད་འོང་དགོ།

༢༽ ལགཔ་འཁྱུ་ནི་དང་ གློ་ཁོགཔ་ད་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ ཁ་དང་ལྷ་པ་སྤུབ་དགོ།

༣༽ རོང་དང་གཞན་གྱི་བརོ་ན་ ས་སྟོོང་བཞག་དགོ།

༡༦
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ཨ་ལོ་ཆགས་ཡོད་པའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ ཨ་ལོ་སྐྱེ་བ་ སྨོན་ཁང་ནང་འོང་དགོ་ག? 

ཨ་ལོ་ཆགས་ཡོད་པའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ འོག་ལུ་བཀོད་པའི་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་རྟགས་
མཚན་རེ་འབྱུང་པ་ཅིན་ འདི་འཕྲོ་ལས་ གསོ་བའི་སྨོན་ཁང་ནང་འགྱོ་དགོ།: 

ཨ་ལོ་ཆགས་ཡོད་པའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ 
ཨ་ལོ་སྐྱེ་བ་ ངེས་པརོ་དུ་ གསོ་བའི་
སྨོན་ཁང་ནང་འོང་དགོ།

HOSPITAL

མངལ་སྒོ་ལས་ཁྲག་ཤོརོ་ནི། ཁྲག་མངམ་སྦེ་ཤོརོ་ནི།

མགུ་ཏོོ་ཤུགས་སྦེ་ན་ནི་དང་ 
མིག་ཏོོ་གསལ་ཏོོག་ཏོོ་སྦེ་མི་
མཐོང་ནི།

མངལ་ནང་ཡོད་པའི་ཨ་ལོ་
སྤརོ་ནི་མརོ་ཕབ་འགྱོ་ནི་ 
ཡང་ཅིན་ སྤརོ་ནི་མེདཔ་
འགྱོ་ནི།

ཕོཝ་ཅུམ་ཤུགས་སྦེ་ 
ན་ཟུག་རྐྱབ་ནི། 

གྱང་ཤུགས་རྐྱབ་ནི།

གཟུགས་འདརོ་ནི།

༡ ༢ ༣

༦ ༧

༤

༥

སྨོན་ཁང།

༡༧
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ཨ་ལོ་ལུ་ཨོམ་བྱིན་ནིའི་སྐོརོ་ལས་ ག་དེ་སྦེ་སྨོོ?
ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ ཟླཝ་ ༦ གི་རིང་ ཨིའི་གི་ཨོམ་རྐྱངམ་ཅིག་བྱིན་དགོཔ་དང་ དེ་ལས་འཕྲོ་མཐུད་ 
ལོ་གཉིས་དང་ དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་བྱིན་དགོ། 

གལ་སྲིད་ ཨ་ལོའི་ཨའི་འདི་ ནད་གཞི་ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ ཡོདཔ་སྦེ་ བདའ་ཟུན་པ་ཅིན་ དམིགས་
བསལ་རྒྱབ་སྣོན་གྱི་དོན་ལུ་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་གསོ་བའི་སྨོན་ཁང་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོ།

• ཁྱོད་རོའི་ཨ་ལོ་ལུ་ ཨོམ་བྱིན་ནི་འདི་ ཨ་རྟག་རོ་ སེམས་ཁརོ་བཞག་དགོ། ཨའི་གིས་ཨོམ་     
  བྱིན་མི་དེ་གིས་ ཨ་ལོ་གསརོ་སྐྱེས་ཚུ་ ནད་གཞི་ཚུ་ལས་ཉེན་སྲུང་འབདཝ་མ་ཚད་ ཁོང་རོ་    
  ཆུང་ཀུ་སྦེ་སྡོོད་པའི་གནས་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཉེན་སྲུང་འབདཝ་ཨིན།

• ཨ་ལོ་སྐྱེ་ཞིནམ་ལས་ ཆུ་ཚོད་ ༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཨོམ་བྱིན་ནི་འགོ་བཙུགས་དགོ།

• ཟླཝ་ངོ་ ༦ གི་རིང་ལུ་ ཨའི་གིས་ཨོམ་རྐྱངམ་ཅིག་བྱིན་དགོ།  

• ཟླཝ་ ༦ ལང་ཞིནམ་ལས་ བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་གཞན་ཚུ་བྱིན་ནི་འགོ་བཙུགས་དགོ།

ཨ་ལོའི་ཨའི་ཚུ་ལུ་ ཨོམ་བྱིན་ཐངས་ཀྱི་བསླབ་སྟོོན། 

༡༨
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ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གིས་ ཨ་ལོ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ལུ་ གནོད་འོང་ག? 

གལ་སྲིད་ ཨ་ལོ་ལུ་ གློ་འཁོག་ནི་དང་ དབུགས་གཏོོང་ལེན་གྱི་ན་ཚ་རེ་འཐོབ་
པ་ཅིན་ ཨིའི་གིས་ ག་ཅི་འབད་དགོཔ་སྨོོ?
ཁྱོད་རོའི་ཨ་ལོ་འདི་ ལོ་གཅིག་མན་ཆད་ཨིན་པ་ཅིན་ ཨ་རྟག་བཟུམ་སྦེ་ འཕྲོད་མཐུད་དེ་རོང་ ཉེ་
འདབས་ཀྱི་གསོ་བའི་སྨོན་ཁང་ནང་འགྱོ་དགོ། གལ་སྲིད་ ཨ་ལོ་འདི་ལོ་གཅིག་ཡན་ཆད་ཨིན་པ་
ཅིན་ གསོ་བའི་ལྟེ་བ་ཚུ་ལས་སོ་སོརོ་སྦེ་བཟོ་ཡོད་པའི་ཚ་རིམས་སྨོན་བཅོས་ཁང་ནང་འགྱོ་དགོ།

ནད་འབུཔ་འདི་གསརོཔ་གཅིག་འབདཝ་ལས་ ད་ལྟོ་ཚུན་ ཨ་ལོ་ལུ་ག་དེ་སྦེ་གནོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་
ནའི་སྐོརོ་ལས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧོ་གོ་མ་ཚུགས་པརོ་ཡོདཔ་ཨིན། མི་རྒན་གཞོན་མེདཔ་ག་རོ་གིས་ 
ནད་གཞི་འདི་འཐོབ་སྲིད་ནི་ཨིན་རུང་ ད་ལྟོ་ཚུན་ ཨ་ལོ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ལུ་ཐོབ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཉུང་སུ་
ཅིག་ལས་མེད་པའི་ཁརོ་ ཨ་ལོ་གསརོ་སྐྱེས་ཚུ་ལུ་འཐོབ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་མེདཔ་ཨིན། ནད་འབུཔ་
འདི་ལས་བརྟེན་ ལ་ལུ་ཅིག་ཚབས་ཆེན་སྦེ་ན་སྟེ་ ཤི་ན་ཚུ་ཡང་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་ལྟོ་
ཚུན་ དེ་ཚུ་ རྒན་ཤོས་ཧེ་མ་ལས་ནད་གཞི་གཞན་ཐོབ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ འབྱུང་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

HOSPITALསྨོན་ཁང།

༡༩
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ཁྱོད་རོའི་ཨ་ལོ་འདི་ སྨོན་ཁབ་བཙུགས་ནིའི་ཚེས་གྲངས་དང་འཁྲིལ་ སྨོན་ཁབ་ཚུ་བཙུགས་བཏུབ་
ཨིན།

ཨ་ལོ་ལུ་ སྨོན་ཁབ་བཙུགས་བཏུབ་ག? 

གལ་སྲིད་ ཨ་ལོ་ལུ་ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ འཐོབ་ཡོད་པ་ཅིན་ སྨོན་ཁབ་བཙུགས་ནི་
འདི་ ཉེན་སྲུང་ཅན་ཅིག་ཨིན་ན? 
ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ འཐོབ་ཡོད་པའི་དོགས་པ་ཡོད་མི་དང་ འཐོབ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཟུརོ་བརྟག་དང་ ཟུརོ་
བཞག་གི་དུས་ཡུན་མ་ཚང་ཚུན་ སྨོན་ཁབ་བཙུགས་ནི་འདི་ ཕརོ་འགྱངས་འབད་བཞག་དགོ།

༢༠
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བསླབ་བྱ་དང་རྒྱབ་སྐྱོརོ་གྱི་དོན་ལུ་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་ཅིག་
ཁརོ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་གནང་། 

༡༽ ཀོ་ཝིཌ-༡༩ གི་ དམིགས་བསལ་གྱི་བརྒྱུད་   
 འཕྲིན་ཨང་། ༢༡༢༡ 

༢༽ བསླབ་སྟོོན་རྒྱབ་སྐྱོརོ་གྱི་དོན་ལུ།:    
 ༡༧༡༢༣༢༣༧/ ༡༧༡༢༣༢༣༨/    
 ༡༧༡༢༣༢༣༩/ ༡༧༡༢༣༢༤༠/    
 ༡༧༡༢༣༢༤༡ 

༣༽ གསོ་བའི་ཕན་བདེ་ལྟེ་བ།: ༡༡༢ 

༤༽ རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལུའི་ལྷན་ཚོགས་     
   ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོརོ་ཀྱི་དོན་ལུ།: ༡༠༩༨ 

ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་སྐབས་ལུ་ ཨ་ལོ་ཆགས་ནི་དང་ ཨ་ལོ་སྐྱེ་ནི་འདི་ ཚ་གྱང་ཅན་ཅིག་སྦེ་འོང་། 
ཨའི་དང་ཨ་ལོའི་ གཟུགས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་སྐོརོ་ལས་ཚ་གྱང་ཕོག་པ་ཅིན་ 
ཉེ་འདབས་ཀྱི་གསོ་བའི་སྨོན་ཁང་གི་གསོ་བའི་ལས་བྱེདཔ་དང་ཅིག་ཁརོ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོ། 

༢༡
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ཚབས་ཆེན་དུས་ཚོད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ སེམས་སྐྱོ་ནི་ སེམས་སྡུག་ནི་ 
ཡང་ཅིན་ ཁོང་ཁྲོ་ལང་ནི་ཚུ་ རོང་བཞིན་ཨིན་ན? 

ཚབས་ཆེན་དུས་ཚོད་ཀྱི་སྐབས་ གཤམ་ལུ་བཀོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་མང་རོབས་ཅིག་ལས་བརྟེན་ 
སེམས་སྐྱོ་ནི། སེམས་སྡུག་ནི། མགུ་འཐོམ་ནི། འདྲོག་བྱེལ་འཐབ་ནི་ ཡང་ཅིན་ ཁོང་ཁྲོ་ལང་ནི་
ཚུ་ རོང་བཞིན་ཨིན། དེ་ཡང་:

• ནད་གཞིའི་སྐོརོ་ལས་ གནས་ཚུལ་དང་ བདེན་མེད་ཁྱབ་གཏོམ་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་འཐོནམ་ལས།

• རོང་དང་ རོང་གི་དགའཝ་མཐུནམ་ཚུ་ལུ་ ནད་འབུཔ་འཐོབ་འོང་ཟེརོ་འདྲོགཔ་ལས།

• དཔལ་འབྱོརོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་མརོ་ཕབ་དང་ རོང་གི་ལཱ་གཡོག་འབྱང་འོང་མནོ་བའི་ཚ་གྱང་   
  ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཚ་གྱང་ཕོགཔ་ལས།

• དཔལ་འབྱོརོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་མརོ་ཕབ་དང་ རོང་གི་ལཱ་གཡོག་འབྱང་འོང་མནོ་བའི་ཚ་གྱང་ 
  ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཚ་གྱང་ཕོགཔ་ལས།

• འཚོ་བའི་གནས་སྟོངས་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་བསྒྱུརོ་བཅོས་འགྱོཝ་ལས། ༼ལཱ་གཡོག་མཚམས་ 
  བཀག་སྦེ་བཞག་ནི། སློབ་གྲྭ་སྒོ་བསྡོམ་བཞག་ནི། འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་དམ་འབད་བཞག་ནི་  
  ལ་སོགས་པ་ལས་བརྟེན།༽

ཁྱོད་རོ་ སེམས་སྡུག་སྟེ་ ག་ཅི་འབད་ནི་ཨིན་ན་མ་ཤེས་པ་ཅིན་ བསླབ་སྟོོན་
པ་ཚུ་དང་ཅིག་ཁརོ་ འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང་ ༡༧༡༢༣༢༣༧/༣༨/༣༩/༤༠/༤༡ 
ནང་ལུ་འབྲེལ་བ་འཐབ་གནང་།

༢༢
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ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་ སེམས་ཀྱི་ཚ་གྱང་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་
བསླབ་སྟོོན།  

ཁྱོད་རོ་ ཁྱིམ་ནང་སྡོོད་དགོཔ་འཐོན་པ་ཅིན་ འཕྲོད་བསྟེན་ཅན་གྱི་མི་ཚེ་སྐྱོང་དགོ། དེ་ཡང་ 
ཚུལ་མཐུན་གྱི་བཞེས་སྒོ་ཟ་ནི་དང་ དུས་ཚོད་ལངམ་སྦེ་ཉལ་ནི། ལུས་སྦྱོོང་འབད་ནི། 
བཟའ༌ཚན་དང་ ཆ་རོོགས་ཚུ་དང་ཅིག་ཁརོ་ འགྲུལ་འཕྲིན་དང་ མི་སྡེ་བརྡོ་བརྒྱུད་ཐོག་
ལས༌འབྲེལ་བ་འཐབ༌དགོ།

བློོ་གཏོད་ཅན་གྱི༌གནས༌ཚུལ༌འབྱུང༌ཁུངས༌ཚུ༌ལུ༌རྐྱངམ༌ཅིག༌ཉན་དགོཔ༌དང༌ མི་སྡེ་བརྡོ་
བརྒྱུད་ ཡང་ཅིན་ གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་གཞན་གྱི་རིགས་ཚུ་ལུ་ དུས་ཚོད་ཉུང་
སུ༌ཅིག༌སྦེ་བཞག་དགོ། 

ཁྱོད་རོ་སྤྲོོ་བ་ཡོད་མི་ ཡང་ཅིན་ ཨོམ་ངལ་སངས་ཚུགས་པའི་ལཱ་རིགས་ དཔེརོ་ན་ དཔེ་
དེབ་ལྷག་ནི། ཁ་ཐུན་གཏོང་ནི། བཟའ་ཚན་དང་ཅིག་ཁརོ་རྩེདམོ་རྩེ་ནི། དབུགས་འགྲོས་
ཀྱིས་སྦེ་གཏོོང་ལེན་འབད་ནི། ཆ་རོོགས་ཚུ་དང་ཅིག་ཁརོ་འགྲུལ་འཕྲིན་ཐོག་འབྲེལ་བ་
འཐབ་ནི་ཚུའི་ ཉིན་བསྟོརོ་གྱི་ལས་རིམ་བཟོ་དགོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ བློོ་གཏོད་པའི་མི་ཚུ་དང་ཅིག་ཁརོ་ སྡུག་བསྔལ་ཕོག་པའི་མནོ་བསམ་ ཡང་
ཅིན་ ཚོརོ་བ་ཚུའི་སྐོརོ་ལས་བློོ་སླབ་དགོ།

ལུས་སྦྱོོང་འབད་མི་གིས་ རོང་གི་ཀླད་པའི་ནང་ལུ་ ཞི་བདེ་འབྱུང་བའི་རྫས་སྦྱོོརོ་ཚུ་འཐོན་
བཅུགཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ སྒོམ་སྦྱོོང་དང་ ལུས་རྩལ། གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་དང་འབྲེལ་བའི་
ལུས་སྦྱོོང་། མཛོོག་ཁྱད་རྩེདམོ་དང་ གླུ་གརོ་འཁྲབ་ནི་ཚུ་ཨིན།

སེམས་ཀྱི་ཚ་གྱང་གདོང་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཏོམ་ཁུ་འཐུང་ནི་ ཆང་འཐུང་ནི་ ཡང་
ཅིན་ རྫས་ངན་སྨྱོོ་རྫས་ཀྱི་རིགས་གཞན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མི་འོང་། དེ་གིས་ ཁྱོད་
ལུ་ཕན་པ་མེན་པརོ་ ཡུན་རིངམོ་ལུ་གནོད་སྐྱོན་འོང་ནི་ཨིནམ་ལས་ མརོ་ཕབ་འབད་དགོ།

༢༣
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ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་སྐབས་ལུ་ ཁྱོད་རོའི་ཨ་ལོ་ཚུ་གི་
སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ ཉེན་སྲུང་འབད་ནིའི་བསླབ་སྟོོན།

• ཁྱོད་རོའི་ཨ་ལོ་གིས གཅེས་གཅེས་བཙོང་ནི། སེམས་དཔའ་ཞུམ་ནི། འག་སློང་ཅན། དབུགས་
འགམ་ནི་ ཡང་ཅིན་ ཉལ་སརོ་ཆུ་ཤོརོ་ནི་ཚུ་འབྱུང་པ་ཅིན་ ཨ་ལོ་ལུ་ སྡུག་བསྔལ་ཕོག་ཡོད་པའི་རྟགས་
ཨིནམ་ལས་ བྱམས་བརྩེའི་སྒོ་ལས་ངེས་ལེན་འབད་དེ་ སེམས་ལུ་ཚ་གྱང་ཡོད་ལུགས་ཚུ་གི་སྐོརོ་ལས་ བློོ་
སླབ་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ རོོགས་རོམ་འབད་དགོ། 

• དུས་ཚོད་ཁརོ་ ཉལ་ནི་དང་བཞེས་སྒོ་ཟ་ནི་ཚུ་ གཏོན་འཁེལ་བཟོ་དགོ། ཉིན་མ་ ཤེས་ཡོན་དང་ སྤྲོོ་བ་ 
  དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་རིགས་གཉིས་ ཆ་མས་ཏོོག་ཏོོ་སྦེ་འབད་བཅུག་དགོ།

• ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁོང་དང་གཅིག་ཁརོ་སྡོོད་དེ་ རྩེདམོ་རྩེ་ནི་དང་ ལུས་སྦྱོོང་འབད་ནིའི་དུས་ཚོད་བཏོོན་དགོ།

• ཁྱོད་རོའི་ཨ་ལོ་གིས་ ཁྱོད་ལུ་ ཁྱིམ་ནང་གི་དུས་རྒྱུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ རུབ་སྟེ་ 
  འབད་ནིའི་ སེམས་ཤུགས་བྱིན་དགོ།

• ཨ་ལོ་ཚུ་གི་སྦོ་ལོགས་ཁརོ་ཡོདཔ་ད་ ཙིགཔ་ཟ་སི་སི་དང་ དབུགས་འགམ་སི་སི་གི་གནས་ཚུལ་ཚུ་  
  བལྟ་ནི་ ཉན་ནི་ ཡང་ཅིན་ གྲོས་བསྡུརོ་འབད་ནི་ཚུ་ལས་འཛེམ་དགོ།  

• ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་གནས་སྟོངས་དང་ བཀག་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་བདེན་གཏོམ་ཚུ་ མི་སྡེ་བརྡོ་ 
  བརྒྱུད་ནང་ལས་འཐོབ་པའི་ པརོ་དང་ གླུ་གཞས་ ཡང་ཅིན་ རྩེདམོ་གི་ཐོག་ལས་བཤད་བྱིན་དགོ།  
  བཤད་བྱིན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁོང་རོང་དང་ ཁོང་རོའི་ཉེ་ཚན་ དམིགས་བསལ་དུ་ཨ་རྒས་དང་ཨང་རྒས་ 
  ཚུ་ སེམས་སྡུག་འཐོབ་མི་བཅུག་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལས་འབད་དགོ།

༢༤
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ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་སྐབས་ལུ་ རོང་གི་ཕམ་རྒན་རྒས་ཚུ་
གི་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ ཉེན་སྲུང་འབད་ནིའི་བསླབ་སྟོོན།

ནད་ཡམས་འབྱུང་བའི་ནམ་དུས་ལུ་དང་ ཟུརོ་བརྟག་ནང་ལུ་སྡོོད་པའི་སྐབས་ལུ་ དྲན་པ་ཉམས་པའི་མི་ཚུ་
དང་ ཟུརོ་བཞག་ནང་ལུ་སྡོོད་པའི་མི་རྒན་རྒས་ཚུ་ མང་སུ་ཅིག་ཚ་གྱང་ཅན་དང་ སེམས་སྡུག་ཅན་ལུ་
འགྱུརོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་:

• ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ ཉིན་བསྟོརོ་བཞིན་དུ་ དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་རྒྱབ་སྐྱོརོ་དང་ གྲོགས་རོམ་ ༼སྨོན་བཅོས་   
  འཐོབ་ནི་ཚུ་༽ འདུ་ཤེས་ཆེན་པོའི་སྒོ་ལས་བྱིན་དགོ། ད་རུང་ མི་ངོམ་རོང་རྐྱང་སྦེ་སྡོོད་མི་ཚུ་གི་སྐོརོ་  
  ལས་ཡང་ མནོ་བསམ་གཏོང་དགོ།

• ནད་ཡམས་ཀྱི་གནས་སྟོངས་ཀྱི་སྐོརོ་དང་ བདེན་གཏོམ་ཚུ་ དེ་ལས་ འབུ་ཉེན་མརོ་ཕབ་འབད་ནིའི་ 
  ཐབས་ལམ་ཚུ་   གསལ་ཏོོག་ཏོོ་དང་ གུས་ཞབས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ བཤད་དེ་བྱིན་དགོ། བརྡོ་དོན་འདི་  
  ཡིག་ཐོག་འ་ཞིནམ་ལས་ ཡང་ཅིན་ པརོ་གྱི་ཐོག་ལས་སྟོོན་པ་ཅིན་ ཕན་ཐོགས་ཅན་ཅིག་འོང་།

• ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཉེན་སྲུང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་ངོམ་སྦེ་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་ལས་འཛེམ་པ་ཅིན་  
  ཨ་རྟག་རོ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་གཏོང་ཞིནམ་ལས་ གནས་སྟོངས་ལྟ་རྟོག་འབད་དགོ།

• ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་བསྟེན་ནི་དང་ ནད་རྟགས་རེ་འབྱུང་པ་ཅིན་ རོོགས་རོམ་ 
  ཚུ་དུས་ཚོད་ཁརོ་ལེན་པ་ཅིན་ ཁོང་རོའི གཟུགས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རོང་བཞག་ 
  ཚུགས་ཟེརོ་བའི་ བློོ་སྟོོབས་ཡང་བསྐྱརོ་བཙུགས་དགོ།

• ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་ལཱ་རིགས་ཚུ་འབད་ནི་ལུ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་དང་ དུས་རྒྱུན་དུ་ 
  འཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་བལྟ་ནི་མཚམས་ཚོད་འབད་དགོཔ་ཚུ་བཤད་བྱིན་དགོ།

གི་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ ཉེན་སྲུང་འབད་ནིའི་བསླབ་སྟོོན།གི་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ ཉེན་སྲུང་འབད་ནིའི་བསླབ་སྟོོན།གི་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ ཉེན་སྲུང་འབད་ནིའི་བསླབ་སྟོོན།

རྒན་ཤོས་དང་འབྲེལ་བའི་གཅེས་སྐྱོང་སྐོརོ་ལས་ བརྡོ་དོན་ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་ 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ ༦༠༦༠ ནང་འབྲེལ་བ་འཐབ་གནང་།

༢༥
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ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ སྐབས་ལུ་ ཁྱོད་རོ་དང་ ཁྱོད་རོའི་དགའཝ་མཐུནམ་
ཚུ་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་ལས་བརྟེན་པའི་རྩུབ་སྤྱོོད་ ཡང་ཅིན་ ནང་འཁོད་རྩུབ་སྤྱོོད་
ལས་ཉེན་སྲུང་འབད་ཐངས། 

• ནང་འཁོད་རྩུབ་སྤྱོོད་ལུ་ ངོས་ལེན་མ་འབད། 

ཚབས་ཆེན་གྱི་གནས་སྟོངས་སྐབས་ལུ་ སེམས་ལུ་ཚ་གྱང་ཆེ་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་ བཟའ་ཚང་ནང་ལུ་ 
ནང་འཁོད་རྩུབ་སྤྱོོད་དང་ འདོད་སྤྱོོད་ལོག་སྤྱོོད་ཚུ་འབྱུང་སྲིད། གལ་སྲིད་ ཁྱོད་རོ་ ཡང་ཅིན་ 
ཁྱོད་ཀྱིས་ངོ་ཤེས་པའི་མི་ཚུ་ལུ་ ནང་འཁོད་རྩུབ་སྤྱོོད་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་མྱོང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ རྒྱབ་སྐྱོརོ་
འཚོལ་དགོ། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁུ་སིམ་སི་སྦེ་ ཡང་ཅིན་ ངོ་ཚ་སྟེ་ དཀའ་སྡུག་མྱོང་སྡོོད་དགོཔ་མེད།

༢༦
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• ད་ལྟོའི་དུས་སྐབས་ནང་ མི་སྡེའི་གཅིག་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ མི་ངོམ་སྦེ་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་ཚུ་
འཛེམ་དགོཔ་ཅིག་ཨིན་རུང་ རོང་གི་དགའཝ་མཐུནམ་དང་ཅིག་ཁརོ་ འབྲེལ་བ་མ་པ་ལས་མེདཔ་
སྦེ་སྡོོད་ནི་མི་འོང་། ཁོང་ཚུ་དང་ཅིག་ཁརོ་ འགྲུལ་འཕྲིན་ ཡང་ཅིན་ ཐབས་ལམ་གཞན་གྱི་ཐོག་
ལས་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་སྡོོད་དགོ། ཁྱོད་རོ་ མི་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་
བསླབ་སྟོོན་ཞབས་ཏོོག་ཚུ་དགོཔ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡརོ་བསྐྱེད་
ལས་སྡེ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོའི་ལྷན་ཚོགས་ཅིག་ཁརོ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་གནང་། 

• ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡརོ་བསྐྱེད་ལས་སྡེ། རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོའི་ལྷན་
ཚོགས། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་དང་ ན་གཞོན་ལས་སྟོོན་ཚུ་དང་ཅིག་ཁརོ་འབྲེལ་བ་
འཐབ་གནང་། ཁྱིམ་ནང་རོ་སྡོོད་དགོ་མི་ལས་བརྟེན་ རྩུབ་སྤྱོོད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་འཐོན་ནི་བཟུམ་ཡོད་པ་
ཅིན་ ཁྱོད་རོའི་ཉེ་ཚན་ ཁྱིམ་ཚང་དང་ ཆ་རོོགས་ཚུ་ལུ་སླབ་དགོ། དེ་གིས་ གློ་འབུརོ་གྱི་གནས་
སྟོངས་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ ཉེན་སྐྱོབ་འབད་འོང་། 

RENEW

༢༧
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• ནད་ཡམས་ཚབས་ཆེན་ཀྱི་དུས་སྐབས་ལུ་ ཨམ་སྲུ་དང་ན་གཞོན་བུམོ་ཚུ་ལུ་ ནང་འཁོད་རྩུབ་
སྤྱོོད་དང་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བའི་རྩུབ་སྤྱོོད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་མང་སུ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ བློོ་
སླབ་དགོཔ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡརོ་བསྐྱེད་ལས་སྡེ་དང་ རྒྱལ་
ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོའི་ལྷན་ཚོགས་དང་ཅིག་ཁརོ་འབྲེལ་བ་འཐབ་གནང་། 

༢༨

• ཕོ་མོའི་དབྱེ་བའི་རྩུབ་སྤྱོོད་ལས་ སྲོག་སྐྱབས་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཚེ་སྲོག་ཉེན་སྲུང་གི་གཅེས་
སྐྱོང་དང་རྒྱབ་སྐྱོརོ། མི་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་སེམས་ཁམས་བསླབ་སྟོོན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོརོ་དང་ དབང་
བཙོང་ལུས་འབྲེལ་འབད་ཡོད་མི་ཚུའི་དོན་ལུ་ སྨོན་བཅོས་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏོོག་ཚུ་ཡོདཔ་
ཨིན།  
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• ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ ལས་བརྟེན་ འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་དམ་དང་ བཀག་དམ་གྱི་ཐབས་ལམ་གཞན་ཚུ་
གིས་སྦེ་ མི་ལེ་ཤ་ཁྱིམ་ནང་རོ་སྡོོད་དགོཔ་འཐོན་ནི་ཨིནམ་ལས་ བཟའ་ཚང་གི་དུས་རྒྱུན་གྱི་ལཱ་དང་ 
བཟའ་ཚན་ཚུ་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོཔ་ལས་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ འགན་ཁུརོ་ཧེང་སྐལ་རོང་ཕོགཔ་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ རེ་ཅིག་སྐབས་ སེམས་སྡུག་ཡརོ་འཕརོ་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་ 
ནང་འཁོད་རྩུབ་སྤྱོོད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཡང་ ཡརོ་འཕརོ་གཏོངམ་ཨིན། བཟའ་ཚང་ནང་ གཅིག་གིས་
གཅིག་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོརོ་འབད་ནི་དང་ ཁྱིམ་ནང་གི་ལཱ་ཚུ་ཡང་ རོབ་རུབ་སྦེ་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་སྟེ་འབད་
དགོ། བཟའ་ཚང་གི་གནས་སྟོངས་འདི་ བདེ་ཏོོག་ཏོོ་དང་ རྩུབ་སྤྱོོད་མེདཔ་སྦེ་བཟོ་དགོ།

༢༩
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• ཟུརོ་བརྟག་ཐབས་ལམ་ཚུ་དང་ ནད་ཡམས་དང་འབྲེལ་བའི་སེམས་སྡུག་གིས་ བཟའ་ཚང་ནང་
ཚ་གྱང་ཡརོ་སེང་འགྱོ་སྟེ་ ཕམ་ཚུ་ བུང་འགམ་ནི་དང་ ང་རྫོབ་ཉེས་ཁྲིམས་ཚུ་ཡརོ་འཕརོ་འགྱོ་
བཅུགས་འོང་། སློབ་གྲྭ་ཚུ་ སྒོ་བསྡོམ་བཞག་མི་ལས་བརྟེན་ བུམོ་ཚུ་ལུ་ འདོད་སྤྱོོད་ལོག་སྤྱོོད་
དང་ ལོག་སྤྱོོད་གཞན་ དེ་ལས་ ལོ་ན་ཆུང་ཀུ་བསྒང་ལས་གཉེན་རྐྱབ་ནི་བཟུམ་མའི་ དབྱེ་བ་སོ་
སོའི་ཉེན་ཁ་ ཡརོ་འཕརོ་འགྱོ་འོང་། ནད་ཡམས་ཀྱིས་ ཨ་ལོ་ཚུ་ གཅེས་སྐྱོང་པ་ཚུ་ལས་ སོ་སོ་
འཕྱལ་ནི་དང་ རྣམ་རྟོག་སྐྱེ་ནི། དེ་ལས་ ཞབས་ཏོོག་ཚུ་འཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་ལས་
བརྟེན་ཏེ་ ཨ་ལོའི་ཉེན་སྲུང་གི་གནད་དོན་ཚུ་འབྱུང་ནི་དང་ འཕེལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན།

༣༠
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ང་གིས་ མཐུན་གྲོགས་དང་འབྲེལ་བའི་རྩུབ་སྤྱོོད་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ 
སྔོན་འགོག་འབད་ནི་སྨོོ?  

མཐུན་གྲོགས་རྩུབ་སྤྱོོད་ཟེརོ་མི་འདི་ ད་ལྟོ་གི་ ཡང་ཅིན་ སྔོན་མའི་མཐུན་གྲོགས་ཚུ་གིས་ གཟུགས་

ཁམས། འདོད་སྤྱོོད། སེམས་ཁམས་དང་ དཔལ་འབྱོརོ་ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ལས་ ཚིག་རྩུབ་དང་དམའ་

ཕབ་ཀྱི་སྤྱོོད་ལམ་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན།

མཐུན་གྲོགས་དང་འབྲེལ་བའི་རྩུབ་སྤྱོོད་བཀག་ནིའི་དོན་ལུ་:

• མཐུན་འབྲེལ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཞག་ནི་དང་ ལཱ་དང་བཟའ་ཚང་གི་རྒྱབ་སྐྱོརོ་འདི་ རྩ་བརྟན་བཟོ་དགོ། 

• ཁྱོརོ་རོའི་ གྲོགས་དང་ བཟའ་ཚན་ དེ་ལས་ ཆ་རོོགས་ཚུ་དང་ཅིག་ཁརོ་ མཐུན་འབྲེལ་ནང་ལུ་ 
དབང་ཆ་ཚད་མ་བཞག་པའི་ཕན་ཡན་ཚུའི་སྐོརོ་ལས་སླབ་དགོ། 

• ཁྱོད་ཀྱིས་ མཐུན་འབྲེལ་ནང་ལུ་ དབང་ཆ་ཚད་མ་ག་དེ་སྦེ་བཞག་ནི་ཨིན་ནིའི་སྐོརོ་ལས་མནོ་བསམ་
གཏོང་དགོ། འདྲ་མཉམ་འབད་སྡོོད་ནིའི་ སྙིང་སྟོོབས་ཡོདཔ་སྦེ་འབད་དགོ། 

• ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་རྩུབ་སྤྱོོད་འབྱུང་མི་ལུ་ བཟོད་པ་བསྒོམ་ནི་འདི་སྤང་དགོཔ་དང་ རྩུབ་སྤྱོོད་ཚུ་བཀག་དགོ། 

• བུམོ་དང་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ སྟོོབས་ཤུགས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་ལུ་གདོང་ལེན་འབད་དགོ། 
ཁོང་དང་གཅིག་ཁརོ་ བློོ་སླབ་དགོཔ་དང་ སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་ནི་མི་འོང་།

ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡརོ་བསྐྱེད་ལས་སྡེ།: ༡༧༡༢༦༣༥༣ རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་
སྲུ་དང་ཨ་ལོའི་ལྷན་ཚོགས།: ༡༠༩༨ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ།: ༡༡༣ 
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ང་གིས་ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་སྐབས་ལུ་ ནང་འཁོད་རྩུབ་སྤྱོོད་སྔོན་
འགོག་དང་ ཨ་ལོ་ཚུ་ཉེན་སྲུང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ག་ཅི་འབད་ཚུགས་ག? 

ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ ལས་བརྟེན་ འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་དམ་དང་ ཐབས་ལམ་གཞན་ཚུ་གིས་ ཨམ་སྲུ་དང་ 
རྨགཔ་གཉིས་ཆ་རོ་ལུ་ འགན་ཁུརོ་འཐེབ་སྦེ་ཕོག་འོང་། འདི་ ཚ་གྱང་ཆེཝ་ཅིག་སྦེ་འོང་ནི་ཨིནམ་
དང་ བཟའ་ཚང་ནང་ལུ་མ་མཐུན་པའི་གནས་སྟོངས་ཡང་འབྱུང་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་ ནང་འཁོད་
རྩུབ་སྤྱོོད་དང་ ཨ་ལོའི་རྩུབ་སྤྱོོད་ཚུ་ཡང་འབྱུང་སྲིད། རྩུབ་སྤྱོོད་འདི་སྔོན་འགོག་འབད་ནི་དང་ ཁྱོད་
རོའི་ཨ་ལོ་ཚུ་ཉེན་སྲུང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་:

• བཟའ་ཚང་ནང་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོརོ་འབད་ནི་དང་ ཁྱིམ་ནང་གི་ལཱ་ཚུ་ཡང་ རོབ་རུབ་སྦེ་ 
  བགོ་བཤའ་རྐྱབ་སྟེ་འབད་དགོ། བཟའ་ཚང་གི་གནས་སྟོངས་འདི་ བདེ་ཏོོག་ཏོོ་དང་ རྩུབ་སྤྱོོད་མེདཔ་སྦེ་   
  བཟོ་དགོ།

• ཨ་ལོ་འདི་ཚུ་ དུས་ཚོད་མང་སུ་ཅིག་ ཡོངས་འབྲེལ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་སྡོོད་མི་ལས་བརྟེན་ ཡོངས་ 
  འབྲེལ་ཐོག་དབང་བཙོང་འབད་ནི་དང་ ཡོངས་ཐོག་འདོད་སྤྱོོད་ལོག་སྤྱོོད་འབད་ནིའི་ ཉེན་ཁ་ཚུ་ཡརོ་ 
  འཕརོ་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཁྱོད་རོའི་ཨོ་ལོ་ཚུ་གིས་ མི་སྡེ་བརྡོ་བརྒྱུད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་འདི་  
  ལྟ་རྟོག་འབད་དགོ། ཨ་ལོ་ཁོང་རོའི་ ཡོངས་ཐོག་གི་ཉེན་སྲུང་འདི་ ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

• ཁྱིམ་ནང་རོ་སྡོོད་དགོ་མི་ལས་བརྟེན་ ནང་འཁོད་རྩུབ་སྤྱོོད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་འདི་ ཡརོ་འཕརོ་འགྱོཝ་ཨིནམ་ལས་  
  འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་སྦེ་སྡོོད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་རོའི་ཉེ་ཚན། ནང་མི་བཟའ་ཚང་། ཁྱིམ་ཚང་དང་ ཆ་རོོགས་ 
  ཚུ་དང་གཅིག་ཁརོ་ འགྲུལ་འཕྲིན་ཐོག་བློོ་སླབ་དགོ།

༣༢



33

ནང་འཁོད་རྩུབ་སྤྱོོད་དང་ ཨ་ལོའི་ཉེན་སྲུང་གི་སྐོརོ་ལས་བསླབ་བྱ་དང་ རྒྱབ་
སྐྱོརོ་གྱི་དོན་ལུ་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་ཅིག་ཁརོ་འབྲེལ་བ་འཐབ་
གནང་། 

Nazhoen
Lamtoen

ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡརོ་བསྐྱེད་ལས་སྡེ།  
༡༧༡༢༦༣༥༣/ ༣༣༢༡༥༩/ ༣༣༤༧༥༡ གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་ 
info@renew.org.bt

རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོའི་ལྷན་ཚོགས། ༡༠༩༨

ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོའི་གྲོགས་རོམ་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་། 
༧༧༡༦༡༢༡༤/ ༧༧༡༦༡༢༡༥/ ༧༧༡༡༥༤༧/ 
༧༧༡༡༢༥༤༨/ ༧༧༡༡༢༥༤༩/ ༧༧༡༡༢༥༥༠

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། ༡༡༣

ན་གཞནོ་ལམ་སྟོནོ། ༡༢༥༧ གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་། 
nazhoenlamtoen@gmail.com
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འབྲུག་ཀྲེསི་རིམ་ལུགས༌འདི༌ ག་ཅི་སྨོོ? 

རིམ༌ལུགས༌འདི༌ ག༌གིས༌ལག༌ལེན༌འཐབ༌དགོཔ༌སྨོོ? 

འབྲུག་ཀྲེསི་རིམ་ལུགས་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ནད་གཞི་ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ ཁྱབ་སྤེལ་འགྱོ་བ་
ཅིན་ ནད་འབུཔ་ཡོད་པའི་མི་དང་ཅིག་ཁརོ་འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་ཚུ་འཚོལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་
འཐབ་པའི་འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་རིམ་ལུགས་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། འབྲུག་ཀྲེསི་རིམ་ལུགས་ཀྱིས་  མི་
མང་ས་ཁོངས་དང་ མི་མང་སྐྱེལ་འན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ ནད་གཞི་ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ 
ཐོབ་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་དང་ཅིག་ཁརོ་ ཐད་ཀརོ་དུ་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཡོད་མེད་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་
ཚུགསཔ་ཨིན།

འབྲུག་ཀྲེསི་རིམ་ལུགས༌འདི༌ འགྲུལ༌འཕྲིན༌དང༌ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་སིམ་ཤོག་ ཡོད་པའི་
མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་ མི་མང་ས་ཁོངས་ནང་ལས་ཕརོ་འགྱོ་བའི་སྐབས་དང་ མི་མང་སྐྱེལ་
འན་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། འགྲུལ་འཕྲིན་མེད་པའི་མི་ཚུ་
གིས་ འགྲུལ་སྐྱོད་ཐོ་དེབ་ནང་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོཔ་ཨིན།
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རིམ༌ལུགས༌འདི་གིས༌ ནད༌འབུཔ༌ཡོད་པའི་མི༌ཚུ་ངོས༌འཛིན༌འབད༌ཚུགས༌ག? 

ང་གིས་ ཀིའུ་ཨརོ་ཀོཌ་ (QR code) ནང་པརོ་(scan) བཏོབ་ནིའི་དོན་
ལུ་ རིམ་ལུགས་གཞན་ ལག་ལེན་འཐབ་རུང་བཏུབ་ག? 

རིམ༌ལུགས༌འདི༌གིས༌ ང༌ག༌ཏེ༌རོང༌འགྱོ་དོ་ཡོདཔ༌ཨིན་ནའི་ཐོ༌ཚུ་བཞག་དོ་
ཡོདཔ་ལས༌ ངེའི་སྒེརོ༌གསང༌སྐོརོ༌ལས༌ ཚ༌གྱང༌ཡོདཔ༌ལས༌བརྟེན༌ ང༌གིས༌ 
ནང་པརོ༌(scan) མི༌བཏོབ་ནིའི་ གདམ༌ཁ༌འབད་བཏུབ༌ག? 

འབད་མི་ཚུགས། དེ་ཡང་ རིམ༌ལུགས༌འདི༌ལུ༌ ནད་གཞི་ཀོ༌ཝིཌ་-༡༩ ཡོད་པའི༌མི༌ཚུ་ 
ངོས༌འཛིན༌འབད༌ཚུགས༌པའི༌ཐབས༌ལམ༌ ག༌ནི༌ཡང༌མེདཔ༌ཨིན། རིམ༌ལུགས༌འདི་གིས་ ས༌གནས༌གཅིག་གི་ནང༌ལུ༌ 
གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་དུས༌ཚོད༌ཁརོ༌འཛོོམས་ཡོད་པའི༌མི༌ཚུ༌གི༌ཐོ༌བཀོད༌བཞག༌ནི༌ལུ༌རྐྱངམ༌ཅིག༌ཕན༌ཐོགསཔ༌ཨིན། 
དེ༌འབདཝ༌ལས༌ ག༌དེ༌ཅིག༌སྦེ༌ ཀོ༌ཝིཌ་-༡༩ འདི༌ མི༌སྡེ༌ནང༌ཁྱབ་སྤེལ༌འགྱོ་བ༌ཅིན༌ གསོ༌བའི༌ལྷན༌ཁག༌གིས༌ ནད་
གཞི་ཐོབ་མི་དང་ཅིག་ཁརོ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་ཚུ་ དུས༌ཚོད༌ཁརོ༌འཚོལ༌ཚུགས༌ནི་དང་ གསོ་བའི་
སྨོན༌བཅོས༌ཞབས༌ཏོོག༌ཚུ་ སྤྲོོད༌ནིའི༌ནང་ཁེ་ཕན་ཡོདཔ༌ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་ འབྲུག་ཀྲེསི་རིམ་ལུགས་ལས་ པརོ༌བསྐྲིན༌འབད༌ཡོད༌པའི༌ཀིའུ་ཨརོ་ཀོཌ་ (QR code) ཚུ༌ ནང་པརོ་
(scan) བཏོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲུག༌ཀྲེསི༌རིམ༌ལུགས༌དེ་རོང་ ལག༌ལེན༌འཐབ༌དགོ།

ནང་པརོ༌(scan) མི༌བཏོབ་ནིའི་ གདམ༌ཁ༌འབད་མི་བཏུབ། གཞུང༌གིས༌ འགྲུལ༌འཕྲིན༌ཨང༌རྐྱངམ༌ཅིག༌ 
བསྡུ༌སྒྲིག༌འབདཝ༌ཨིནམ་དང་ དེ་ཡང་ མི༌ངོམ༌ཚུ༌དང༌ཅིག༌ཁརོ་ འདི༌འཕྲོ༌ལས༌ འབྲེལ༌བ༌འཐབ༌ནིའི༌དོན༌ལུ༌ཨིན། 
དེ༌འབདཝ༌ལས༌ ཀོ༌ཝིཌ་-༡༩ འདི༌རྒྱལ༌ཁབ༌ནང༌ ཁྱབ་སྤེལ་འགྱོ་བ་ཅིན་ དུས༌ཚོད༌ཁརོ༌སྨོན༌བཅོས༌ཞབས༌ཏོོག༌ཚུ་
འཐོབ་ཐབས་ལུ་ མི༌རེ༌རེ༌བཞིན༌དུ༌གིས་  རིམ༌ལུགས༌འདི༌ལག༌ལེན༌འཐབ༌དགོཔ་ཨིན།

པདྨ་ཚོང་ཁང།

གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ།
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ཁྲོམ་སྡེའི་བཱསི།

ཁྲོམ་སྡེའི་བཱསི།

པདྨ་ཚོང་ཁང།

གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ།

བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང།
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང།

བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང།

ནང་པརོ་བཏོབ་པའི་དུས་ཚོད།
ནང་པརོ་བཏོབ་པའི་དུས་ཚོད།

ནང་པརོ་བཏོབ་པའི་དུས་ཚོད།

༣༥
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ང་བཅས་རོའི་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གདོང་ལེན་
འབད་མི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་དང་ གཅིག་མཐུན་ཐོག་ལས་གནས་གེ། 

• གསོ་བའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་དང་ གདོང་ལེན་ནང་ལཱ་འབད་མི་ལས་བྱེདཔ་གཞན་ཚུ་ལུ་ ལཱ་འགན་འཐེབ་ 

  ཕོག་ཡོདཔ་དང་ རེ་ཅིག་སྐབས་ རྣམ་རྟོག་བསྐྱེད་དེ་ ཕྱོགས་རིས་་ཡོདཔ་ལ་སོགས་པའི་ གདོང་ 

  ལེན་འབད་དགོཔ་ཚུ་གི་སྐོརོ་ལས་ཤེས་དགོ། 

• གསོ་བའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་དང་ གདོང་ལེན་ནང་ལཱ་འབད་མི་ལས་བྱེདཔ་གཞན་ཚུ་ ཁོང་རོ་དང་ གཞན་མི་ 

  ཚུ་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ ལས་ ཉེན་སྲུང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ ཧོ་གོ་དགོ།

• གདོང་ལེན་ནང་ལཱ་འབད་མི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ བྱམས་བརྩེ་དང་ ཆ་འཇོག་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ ཁོང་ལུ་  

  མི་ངོམ་སྦེ་ ཡང་ཅིན་ མི་མང་གིས་མཐོང་ཚུགསཔ་སྦེ་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོརོ་བསམ་དགོ།

• སེམས་ལུ་དྲན་ཤེས་བཏོོན་ཏེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ངོ་ཤེས་པའི་ གདོང་ལེན་ནང་ལཱ་འབད་མི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་དང་  

  ཁོང་གི་བཟའ་ཚང་ཚུ་དང་ཅིག་ཁརོ་ ཨ་རྟག་རོ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་བལྟ་དགོ།

• གདོང་ལེན་ནང་ལཱ་འབད་མི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ ཉེས་སྤྱོོད་འབདཝ་ལ་སོགས་པ་འཐོན་པ་ཅིན་ དེ་ཚུ་ 

  བཀག་ནིའི་དོན་ལུ་ འགན་ཁྲི་འབག་དགོ།  འགན་ཁྲི་འབག་དགོ།

༣༦
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གཞན་ལུ་བྱམས་བརྩེ་བསྐྱེད་དགོ།

• དུས་རྒྱུན་དུ་ སྨོན་ཁང་ ཡང་ཅིན་ ཟུརོ་བརྟག་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ཡོད་མི་དང་ ཁོང་གི་བཟའ་ཚན་ཚུ་དང་ 

  ཅིག་ཁརོ་ འགྲུལ་འཕྲིན་ ཡང་ཅིན་ འཕྲིན་ཡིག་ཐོག་ལས་འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོ། ཁོང་ལུ་སྤྲོོ་བ་ཡོད་ 

  པའི་ ལཱ་འབད་བཅུག་ནི་ལུ་ གཅིག་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་སེམས་ཤུགས་བྱིན་དགོ།

• མི་གཞན་གཅིག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ ཡང་ཅིན་ སྡོོད་གནས། ཆོས་ལུགས། ལཱ་གཡོག་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་     

  ནད་གཞི་འཐོན་ཡོད་པའི་ངོ་བད་ འབད་དེ་ མི་ལུ་ཉེས་སྤྱོོད་འབད་ནི་ལས་འཛེམ་དགོ།

• མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་རོའི་ཚ་གྱང་ཚུ་བཤད་པའི་སྐབས་ལུ་ དྲནམ་བཏོོན་ཏེ་ཉན་དགོ།

• བརྡོ་དོན་འཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་མི་ དཔེརོ་ན་ རྒན་རྒས་ཚུ་ལུ་ ཞི་བའི་ངང་ལས་ བདེན་པའི་བསླབ་བྱ་ 

  ཚུ་བྱིན་དགོ། ཁོང་ལུ་གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་དང་ བློོན་ཆེན་ཡིག་ཚང་ལས་སྤེལ་བའི་ དྲང་བདེན་གྱི་འཕྲིན་ 

  ཡིག་གལ་ཆེ་ཤོས་ཚུ་བཤད་བྱིན་དགོ། གནོད་ཉེན་ཅན་གྱི་བྱ་བ་ ནད་གཞི་འཐོབ་པའི་མི་ལུ་ ཕྱོགས་ 

  རིས་ཕྱི་ནི་དང་ བརྡོ་དོན་ཚུ་ཕྱིརོ་བཏོོན་འབད་ནི་ལས་བཀག་དགོཔ་དང་ ཁོང་གི་གསང་བྱ་ཚུ་བསྲུང་ 

  དགོ།

༣༧
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Coronaviruses are a large family of viruses that may cause illness in 
animals or humans. In humans, several coronaviruses are known 
to cause respiratory infections ranging from the common cold to 
more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome 
(MERS) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). The most 
recently discovered coronavirus causing coronavirus disease is 
called COVID-19. 

What is a coronavirus?
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What are the symptoms of COVID-19?

TOILET

Fever Dry cough

Shortness of breathSore throat

Blocked nose

Loss of smell

FatigueDiarrhoea

Runny nose



3

How does COVID-19 spread?
The coronavirus spreads primarily through droplets generated 
when an infected person coughs or sneezes, or through droplets 
of saliva or discharge from the nose.
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Is coronavirus transmitted by mosquitoes?
There is no current evidence showing the transmission of 
coronavirus through mosquito bites. However, practice self-
protective measures to prevent dengue/malaria by using mosquito 
nets, mosquito repellents, wearing long-sleeved shirts or clothing, 
and by keeping your surroundings clean.

Is there a Vaccine, Drug, or Treatment for 
COVID-19?

Not yet. To date, there is no vaccine and 
no specifi c antiviral medicine to prevent 
or treat COVID-19.
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DOs and DON’Ts for Dengue Prevention and Control

Cover all water 
containers in bathrooms 
and toilets with lid, piece 
of cloth, plastic etc.

Change water on a 
weekly basis

Wash water containers 
thoroughly by scrubbing 
the interior of the 
containers as eggs remain 
glued to sides of the 
containers

Do not refill water 
without washing the 
interior of the container.

Remove all solid 
waste that can hold 
water which becomes 
mosquito breeding sites.

Remove water from 
the water drip pan of a 
refrigerator and wash it 
thoroughly on a weekly 
basis.

Do not let water to 
collect in the water drip 
pan of a refrigerator for 
more than a week. Aedes 
mosquitoes usually 
breed in it.

Change water in flower 
and plant vases weekly.

Do not keep the same 
water in the flower and 
plant vases for more 
than a week.

Remove water from base 
plates of potted plants.

Once the health officials 
put an IGR insecticide in 
your water container, it 
will remain effective for 
1-2 months.

Do not remove water 
competely. However, 
you should cover the 
container to prevent 
from laying eggs once 
the IGR efficacy is lost.

Do not let water to 
collect in base plates of 
potted plants for more 
than a week.

Do not litter around your 
house, in open areas, 
and in public areas.

Do not store water 
without a cover for more 
than a week

Do not keep water 
containers open as 
mosquitoes can breed 
and lay eggs

DOs DON’Ts
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Does drinking alcohol kill the coronavirus?
No, drinking alcohol does not kill the virus since the virus infects 
the lungs.

What should I do to protect myself and my 
loved ones from COVID-19?

Wash hands with soap and water for 20 
seconds or clean hands with an alcohol-
based hand rub as it kills the viruses that may 
be on your hands. 

1
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Scrub wrists

Scrub between 
fi ngers

Scrub under 
fi ngernails

Scrub back of 
hands

Scrub palm
 to palm

Scrub back of 
fi ngers

Scrub base of 
thumbs

7

3

6

Follow these seven steps to wash your hands

5

41 2

Avoid touching eyes, nose, and mouth as 
hands touch many surfaces and can pick 
up viruses. Once contaminated, hands can 
transfer the virus to your eyes, nose, or 
mouth. From there, the virus can enter your 
body and infect you.

2 3

2

1
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Follow good respiratory hygiene. This means 
covering your mouth and nose with your 
bent elbow or tissue when you cough or 
sneeze. Dispose the used tissue immediately 
in a closed bin. This will protect the people 
around you from viruses such as cold, fl u, 
and COVID-19. 

Stay home if you are sick. If you have a fever, 
cough, and diffi  culty breathing, call 2121 to 
seek advice.

3

4

Maintain at least 1 meter (3 feet) distance between you and others, 
especially anyone who is coughing or sneezing.

1M1M 1M

5
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Avoiding crowds can eff ectively limit the 
spread of infections. 

Spitting in public places could increase the 
spread of COVID-19. It can also generate 
outrage among the people and can make 
them feel threatened and unsafe. 

6

7

Avoid unnecessary travels to minimize 
the risk of catching COVID-19 from the 
aff ected places. If unavoidable, always follow 
preventive measures.

8
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Do we need to wear a mask to protect 
ourselves?

It is recommended to use facemasks when you go to places where 
physical distancing is diffi  cult, such as vegetable markets, hospitals, 
shops, public transports and crowded places. Always remember 
to dispose the used facemasks in waste bins and wash your hands 
with soap and water.

However, if you are using a reusable cloth mask, you have to wash 
it daily with mild detergent and dry it in the sun. 
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How to wear a mask   

Wash your hand before putting on the 
facemask.

Wear it with colour outside-facing it and white 
side facing in.

Use two fingers to press the concealed metal 
wire down to fit the shape of the nose. 

Ensure it covers the nose and mouth fully. 

Tie/loop the straps around your head or over 
the ears.

1

2

3

4

5
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Are there any medicines or therapies that 
can prevent or cure COVID-19?

As of date, there is no evidence that 
current medicine can prevent or cure 
the disease. WHO does not recommend 
self-medication with any medicines, 
including antibiotics, as a prevention or 
cure for COVID-19.

Can families access regular health services?
Yes, health centres are open 
to regular essential health 
services (Immunization, 
Antenatal care, postnatal care, 
institutional delivery, outreach 
clinic, etc.) and emergency 
services. However, consult 
your nearest health centre 
before you make a visit.

HOSPITAL

If there is a lockdown, the Ministry of Health will ensure that essential 
health services are provided to the public. Details of where and 
how to access health services will be updated through national TV, 
radio, MoH social media handles, and COVID-19 hotlines. 
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 Essential mother and child health services 
during COVID-19 Pandemic

Pregnant women and mothers should take preventive measures to 
protect yourself and your baby from COVID-19 by:

1. Washing hands frequently with soap and water

2. Practicing physical distance- maintaining at least 1 meter  
of space between two individuals.

3. Avoiding touching eyes, nose, and mouth.  

4. Practicing cough etiquette by covering mouth and nose  
with bent elbow or tissue when coughing or sneezing.   
Dispose the used tissue properly and wash hands.

5. Avoiding close contact with anyone who is coughing or 
sneezing, or has a fever.
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Are pregnant women at higher risk of 
getting COVID-19? 

Pregnant women do NOT appear to be at a higher risk of severe 
illness than the general population. However, since pregnancy 
alters women’s immune (body defence) system and is more prone 
to infections, preventive measures should be taken.

How are Pregnant women in quarantine/ 
isolation looked after?
The well-being of pregnant women and fetus will be monitored 
either through telephone or face to face by the healthcare providers.

Pregnant women will receive iron and calcium supplements which 
should be taken regularly as advised.
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Can COVID-19 be passed from a pregnant 
woman to the baby or newborn?

Currently, there is no evidence that pregnant women with 
COVID-19 can pass the infection to her baby during pregnancy, 
delivery, or through breastmilk.

If pregnant women/ mothers develop any of 
the COVID-19 symptoms, what should she do? 

Visit the flu clinic or the nearest health facility immediately and 
must:

1. Wear a facemask and practice physical distancing.

2. Inform the health care providers about the symptoms and risks  
    of exposure/contact you have.  

HOSPITAL

1 2
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Can pregnant women, mothers, and children 
continue to receive antenatal and postnatal 
care including immunization and family 
planning services?
Yes. Pregnant women and mother and child can continue 
to receive antenatal and postnatal care as per the schedule 
including the immunization for the child and family planning for 
mothers. However, she should:

1.   Have only one companion during visits to the health facility.

2.   Practice strict hand hygiene and cough etiquette.

3.   Maintain physical distancing.
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Can pregnant women come to hospital to 
give birth?

Pregnant women experiencing any of the 
following danger signs should immediately 
visit the health facility:

Yes. All pregnant women 
must plan to give birth in 
health facilities.

HOSPITAL

Vaginal bleeding Severe bleeding 
problem

Severe headaches 
with blurred vision

Reduce or loss of 
fetal movement

Severe abdominal
pain

High fever

Convulsion

1 2 3

6 7

4

5
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What about breastfeeding?
Children should be exclusively breastfed for the fi rst 6 months 
and continue breastfeeding for 2 years and beyond. If the mother 
is tested positive for COVID-19, contact your nearest Health 
Centre for specifi c recommendations.

● Always remember to breastfeed your child. Breastfeeding 
protects newborn from getting sick and also helps protect them 
throughout their infancy and childhood.

● Initiate breastfeeding within 1 hour of birth.

● Continue exclusive breastfeeding for 6 months.

● Introduce other food after 6 months.

Tips for breastfeeding mothers
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Does COVID-19 affect infants?

What should a mother do if a child develops 
cough and respiratory illness? 
If your child is below the age of ONE year, you should continue to 
visit the nearest health facility as usual. If your child is above ONE 
year, you should visit a fl u clinic set up separately from the general 
health facility.

This is a new virus and not enough is known yet about how it aff ects 
babies. It is possible for people of any ages to be infected with the 
virus, but so far there have been relatively few cases of COVID-19 
reported among the children and none in babies. The virus is fatal 
in rare cases, mainly among older people with underlying medical 
conditions.

HOSPITAL
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Yes, your child should be immunized as per the schedule.

Can child be immunized?

Is it safe to vaccinate the baby if tested 
positive for COVID-19?
Defer vaccination for COVID-19 positive or suspected cases until 
their quarantine or isolation period is over.
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Contact the following agencies for advice 
and support

1. Covid-19 Hotline: 2121

2. For counseling support: :
17123237/ 17123238/ 17123239/ 
17123240/ 1712341

3. Health Help Centre(HHC): 112

4. For NCWC support :1098 

Pregnancy and childbirth during COVID-19 can be stressful. If you 
are worried about the health and safety of the mother and baby, 
you should call the health worker at the nearest health center.  
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Is it normal to feel sad, stressed, or angry 
during a crisis?

Yes, it is normal to feel sad, stressed, confused, scared, or angry 
during a crisis for many reasons:

● Constant stream of news and rumors about an outbreak.

● Fear of the getting virus ourselves or our loved ones.

● Being isolated or separated from loved ones.

● Financial concerns due to reduced economic activity and fear 
of losing one’s job.

● Unwanted and rapid lifestyle changes (suspended employment, 
school closures, travel bans, etc.)

If you feel stressed and are not sure what 
to do, you should contact counselors at line: 
17123237/ 38/ 39/ 40/ 41 or 2121
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Tips for managing your own stress from 
COVID-19

If you must stay at home, maintain a healthy lifestyle- 
eat a proper diet, get enough sleep, do some exercise, 
and social contacts with loved ones and friends through 
telecommunication and social media.

Spend less time on the news or social media and seek 
information only from reliable sources

Set a daily routine that includes activities that you enjoy or 
find relaxing such as reading, praying, family games, slow 
breathing, connecting with friends through phone. You can 
even “visit” friends on video calls. 

Talk to trusted others about any distressing thoughts or 
feelings you might have.

Exercising will release feel-good chemicals in your brain. 
Some ideas such as yoga, Pilates, bodyweight exercises, 
shadow boxing, and dancing.

Do not resort to smoking, drinking alcohol, or using other 
substances to deal with the stress because it doesn’t work 
and harms you in the long-term; try to cut them down.
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Tips for protecting your children’s mental 
health during COVID-19 outbreak 

● Respond tenderly to your children if they are clingy, withdrawn, 
aggressive, agitated or are bed-wetting. These could be signs 
that the child is in distress. Help them express what is bothering 
them.

● Establish a daily routine with fi xed times for going to bed 
and meals. Provide a balance of educational and recreational 
activities during the day.

● Allocate time for playing together and physical activity that you 
can do with them.

● Encourage your children to help you in the house chores in a 
safe way.

● Avoid watching, listening to or discussing upsetting news when 
children are around. 

● Share true facts on the COVID-19 situation and preventive 
measures through pictures, songs, or games found on social 
media. Do it in a way so as not to worry them about themselves 
and people they love, especially their grandparents.
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Tips to protect mental health of parents and 
grandparents during COVID-19 outbreak 

Older adults, especially in isolation and those with cognitive 
decline/dementia, may become more anxious and stressed during 
the outbreak/while in quarantine.

● Provide emotional support and help them with their daily needs 
(including access to their medication). Think as well about those 
living alone.

● Share simple facts in a clear and respectful way about the 
situation and how to reduce the risk of infection. It may be 
helpful to show them information in writing or in pictures.

● If you are maintaining physical distance to protect them, call 
them regularly and check-up on them.

● Reassure them that with preventive measures and asking for 
help if symptoms appear, they will remain in good health.

● Encourage them to keep daily routines with daily chores and 
activities and limit the constant stream of news.

Call 6060 for more information on elderly care.
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Safeguarding yourself and loved ones from 
Gender Based Violence (particularly domestic 
violence) during COVID-19 Pandemic

● Say no to Domestic Violence
During a crisis, tensions in the household may lead to Domestic 
Violence and Sexual Exploitation. In case you or someone you 
know is experiencing any form of domestic violence, kindly seek 
help. You do not need to suff er in silence or shame.
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● Remember this is a period for physical distancing with 
social solidarity, so do not disengage. Consider remaining 
connected with your well-wishers through phone or other 
means. If you need to talk to someone, count on RENEW and 
NCWCs psycho-social counselling services. 

● Talk to RENEW, NCWC, RBP, and Nazhoen Lamtoen. If 
confi nement at home implies an increased risk of violence for 
you, please consider reaching out to family, neighbours, and 
friends during this time who could come to your rescue if there 
is an emergency. 

RENEW
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● In times of a crisis such as an outbreak, women and girls may 
be at higher risk of domestic violence and other forms of 
Gender-based Violence. Need to talk? RENEW and NCWC is 
here to listen.

● Life-saving care and support to gender-based violence 
survivors, such as psychosocial support and clinical 
management of rape, are available.
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● COVID-19 lockdown and other restrictive measures will see 
added burden/responsibility for women having to take care 
of and perform household chores for more people staying 
at home that could sometimes lead to increased stress. This 
could increase the risk of domestic violence. Support each 
other to share the household and care responsibilities. 
Create a healthy and non-violence family environment.
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● Quarantine measures and the stress associated with 
epidemics can create household tensions, leading to 
increased parental frustration and corporal punishment. 
School closures can increase the risks for girls of diff erent 
forms of sexual exploitation and abuse, and early marriage. 
Outbreaks can create and intensify child protection issues 
due to children being separated from caregivers, being 
stigmatized, and diffi  culties accessing services.
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How do I prevent Intimate Partner Violence?

Intimate Partner Violence is a pattern of abusive behaviours, 
including physical, sexual, psychological as well as economic 
coercion by a current or former intimate partner.

To prevent Intimate Partner violence:

● Maintain a healthy relationship and strengthen work-family 
supports. 

● Talk with your partner, your family, your friend about the 
benefi ts of balancing power in relationships. 

● Think about how you balance power in your relationship. Have 
the courage to be equal. 

● Stop tolerating violence against women, get organized, prevent. 

● Challenge men who are using their power over girls and women. 
Talk to them. Don’t ignore it.

If you need help, contact: RENEW-17126353/ 
NCWC-1098/ RBP-113
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What can I do to prevent domestic violence 
and protect children during the COVID-19 
pandemic?

Lockdown and other restrictive measures against COVID-19 may 
add extra responsibility for both women and men. This can be 
stressful and can cause tensions in the households leading to 
domestic violence and violence against the children. To prevent 
violence and protect your children:

● Support each other to share the household and care 
responsibilities. Create a healthy and non-violent family 
environment.

● Children are at increased risks of cyberbullying, online sexual 
exploitation, and grooming as they are spending more time 
online. Monitor how your child uses social media. Ensure their 
online safety.

● Confi nement at home poses an increased risk of domestic 
violence, call and talk to your relatives, members, neighbours, 
and friends to stay connected.
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Contact the following agencies for advice 
and support on domestic violence and child 
protection

Nazhoen
Lamtoen

 ● Respect, Educate, Nurture and 
Empower Women (RENEW): 
17126353/ 332159/ 334751; 
email:info@renew.org.bt

 ● National Commission for Women 
and Children (NCWC): 1098  
- Woman and Child Helpline or Mobile:

 ● Royal Bhutan Police (RBP): 113

 ● Nazhoen Lamtoen: 1257  
email: nazhoenlamtoen@gmail.com

 77161214/ 77161215/ 77112547/ 
77112548/ 77112549/ 77112550
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What is a Druk Trace App?

Who should use the App?

The Druk Trace App is a Mobile application used for “Contact 
Tracing” in Bhutan. It identifi es people who might come in direct 
contact with a COVID-19 infected person while visiting public places 
or using public transportation. 

The Druk Trace App should be used by everyone with a smartphone 
and a registered SIM card when visiting public places and using 
public transport. People without a smartphone should get 
registered in a separate logbook.  
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Can the App identify the infected person?

Can I use other Apps to scan the QR codes?

I am concerned with privacy as the App is 
keeping records of where I have been. Can I 
choose not to scan?

No. The App does not have any mechanisms to identify COVID-19 
infected people. It only helps in keeping a list of people who have 
been in the same place at a given time. Hence, should there be a 
community transmission of COVID-19, MoH will be able to trace 
those people to provide timely medical attention.

You have to use the Druk Trace App to scan the Druk Trace App 
generated QR codes.

There is no option to opt-out. The government only collects phone 
numbers so that they can contact individuals instantly. Therefore, 
everyone is encouraged to use it if they want timely medical 
attention in case of local transmission of COVID-19.

City Bus

Pema Tshongkhang

MoH HQ Office

Scan time Phone No. 

10:00 am 17XXXXXX 

10:01 am 77XXXXXX 

10: 05 am 77XXXXXX 

10:06 am 17XXXXXX

  

 Scan time Phone No. 

10:00 am 77XXXXXX 

10:01 am 77XXXXXX 

10: 05 am 17XXXXXX 

10:06 am 17XXXXXX

  

 

Scan time Phone No. 

11:00 am 77XXXXXX 

11:01 am 17XXXXXX 

11: 05 am 77XXXXXX 

11:06 am 17XXXXXX 

  

 

Pema Tshongkhang

MoH HQ Office

City Bus
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Let’s stand by all frontline workers protect-
ing us in the COVID-19 response

● Be Aware, health workers and other frontline workers have 
to face an increased workload and sometimes stigma and 
discrimination.

● Be Objective, health workers, and frontline workers are best 
placed to take needed measures to protect themselves and 
others from COVID-19. 

● Be Kind, honour frontline workers, and thank them 
personally and publicly.

● Be Thoughtful, check on frontline workers that you know 
regularly and their families.

● Be Proactive, be vocal against discrimination against 
frontline workers.wcare providers.
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Be Kind to others

● Check-in regularly with those in hospital or quarantine and their 
families through phone calls or text messages. Show solidarity 
and encourage them to keep doing what they enjoy.

● Avoid stigmatizing language, such as attributing the illness to a 
person’s country of origin, living area, religion, profession, etc. 

● Listen attentively when people are sharing their concerns.

● Provide calm and correct advice to people who may lack access 
to information (like older adults). Share key factual messages 
with them from MoH and the Prime Minister’s Offi  ce. Discourage 
harmful practices such as discrimination and disclosing personal 
information about the aff ected person. Protect their privacy.
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