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Introduction.  

The Self-Instructional Materials (SIMs) with the theme ‘Reaching the Unreached’ are developed 

primarily to facilitate education of the students living in remote places with either limited or no 

access to BBS and Internet for e-learning lessons. The learning activities in the SIMs packages are 

developed considering the class-levels and learning potentials of the students. The designs of the 

learning activities are intended technically to promote self-engagement and independent learning 

of the students at homes.  

Supporting Students in Using the Self-Instructional Materials  

It is also acknowledged that the students of Primary Schools, especially students of classes Pre-

Primary to III, and IV to VI may face certain challenges in using the SIMs. It is possible that certain 

instructions, content, and the activities may be difficult to understand due to the student’s limited 

acquaintance with the medium of instructions and certain concepts covered in the learning 

activities.  

Therefore, it is imperative for family members and teachers staying in localities to provide 

necessary guidance to students at homes. The support from the following individuals can be of 

great help in student’s self-engagement and learning through the use of SIMs. 

• Parent: can at least spare time to be with the child to monitor and motivate, if possible, help 

with the lessons.  

• Siblings: elder siblings in higher classes may help younger ones. 

• Teachers: individual teachers in and around the same vicinity may help students in their 

learning. 

• NFE Instructors: may assist parents and students staying nearby. 

• Family friends: educated family friends may help students living close to their houses.  

• Student’s friends: the student’s friends in close neighbours can work together. 

 

Our collaborations and joint efforts can make a difference in educating our children  
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                Think Time 
Can you recollect the definition and features of folktales? 

Lesson No: 1        Subject: English       Class level: VI          Time: 40 minutes 

Learning Area: Writing 

Topic: Folktale and its Features 
 

 

 

 

 

 

Introduction 
You have learned and read folktales in class IV and V.  

 

 

 

 

 
 

Folktales are stories passed on from one person to another by word of mouth from one generation 

to another.  In the modern world, where the tradition of oral story-telling is giving way to books 

and television, such tales are being collected and written down. 
 

Following are some of the features of folktales: 

1. They are based on the traditions and beliefs of people. 

2. They explain something that happens in nature. 

3. They convey certain truths about life. 

4. They use animal characters to represent human quality. 

5. Most of the folktales have a happy ending. 

 

 

 

• Define folktale.     

• Identify the features of a folktale. 

• Differentiate the types of folktales. 
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                 Activity 1 

 

Instruction: You will read the story given below carefully and answer the questions in your 
notebook.  

The Cruel Cock and the Innocent Hen 

In the middle of a big forest, there once lived a happy couple, a hen and a cock. They had seven 

chickens. Every day the two birds searched food for their little children who were so little to 

find on their own. 

One day as usual, when they were searching for food, they found a grain of soya-bean. 

“You take this grain and feed our children,” suggested the cock. “I will bring in some more 

tonight.” The hen agreed and took it home. 

On the way, she became thirsty and as she kept on walking, she saw a little pond nearby. The 

happy hen went to drink water and as she opened her mouth, the grain, which was inside fell 

down…down into the deep water. She could not take it out. In extreme fear of her cruel husband, 

the hen continued her way home. 

“Did you feed our children with that grain?” the cock asked her that evening. 

“It fell down in the pond when I was drinking water.” 

“You greedy fool, don’t try to cheat me, you must have eaten it yourself," the angry bird shouted 

at her. “You useless liar, go out of my house, I don’t want you.” 

Feeling sad and lonely she walked out aimlessly. 

“I have not eaten the grain, why would he not believe me?” she wondered as she walked on for 

many days. 

That spring, the rooster could not believe what he saw; some yellow flowers have blossomed in 

the pond where the hen had dropped the grain. 

“Oh! God, she didn’t lie, I was wrong,” he regretted. 

The next day, the cock went to search for his wife. He wanted to show her the flowers in the 

pond. He was proud that they no longer have to work. In the hope of finding her, the bird 

continued his journey. 
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On his way, he found a place where the hen had stopped once. He missed her even more and he 

sang thus; 

You never lied, my dear 

Yellow flowers have sprung 

From the pond, my dear 

Hen, wherever you are, 

Please come back, my dear 

I will never be rude to you again. 

There was no sign of her. He followed the track again in the hope of finding her along the way. 

After another day's walk, the cock found another place where the hen had taken shelter much 

more recently. He sang the same song again and it brought to him happy memories of those days 

when they were together. Walking for another day, he found a place where the hen rested a day 

before and sang again; 

You never lied, my dear 

Yellow flowers have sprung 

From the pond, my dear 

Hen, wherever you are, 

Please come back, my dear 

I will never be rude to you again. 

This time she heard her husband's song, but thinking that he was coming to beat her 

again, she ran as fast as she could. She ran and ran, and was soon out of breath. She 

fell down dead there. The next day the cock found the hen dead. Now he could never 

tell her how sorry he was and show her the beautiful yellow flowers in the pond. If only 

he had believed her, they could be together at the harvest. In deep sorrow he took his 

last breath resting his head on her chest. 

Source: The Cuckoo and the Pigeon published by Pilgrims Publication in Nepal. 

 

 

 



  

       Self-Instructional Material  
 

 
       4      MEnglish - Class VI  

KEY STAGE-II 

Questions  

1. Did you hear this story before? 
2. What is the story about? 
3. Where is the story taking place? 
4. Who all are the characters in the story? 
5. What is the problem in the story? 
6. How is the problem resolved? 
7. Is the ending of the story happy or sad? Why? 
8. What lesson did you learn from the story? 

 

 
Now let us look at different types of folktales. Folktales are of different types namely Fairy 

tales, Fables, Myths, Legends and Tall tales. 

                                       

 

 

 

 

 

Source: pinterest.com 
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          Activity 2 

 
 

Instruction: Read the questions below and circle the correct answers. 
1. A folktale is a 

a) story which talks about what will happen in the future. 

b) story passed down orally from generation to generation. 

c) story to keep the readers engaged. 

2. What are the different types of folktales? 

a) Fairy tales, fables, myths, legends, and tall tales. 

b) Fairy tales, poem myths, legends and tall tales. 

c) Fairy tales, fables, myths, essays, and tall tales. 
 

3. A folktale that takes place in a magical land ruled by royalty and in which the characters 
are either good or evil is a 

a) fable. 

b) myth. 

c) fairy tale. 

4. A folktale with unbelievable exaggerations told as if it were true and meant to be humorous 

is  

a) a tall tale. 

b) a fable. 

c) a legend. 

5. A folktale in which there are animal characters is a 

a) legend. 

b) fable. 

c) myth. 

6. A folktale that usually has some connection to a real historical person or event is a 

a) fable 

b) legend 

c) tall tale 

 

https://www.helpteaching.com/questions/44920/a-folktale-is-a
https://www.helpteaching.com/questions/33473/what-are-the-principal-kinds-of-folktales
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Summary  

Folktales are stories passed on from one person to another by word of mouth. They are based on 

the traditions and beliefs of people. They convey certain truths about life. They use animal 

characters to represent human quality. Most of the folktales have a happy ending. There are 5 types 

of folktale namely; Fairy tales, Fables, Myths, Legends and Tall tales. 
 

 

                     Self-check for Learning 

 
1. List down the features of folktales. 

2. What are the types of folktales? Explain each type in brief.  

 

 

 
 

 

1.Features of Folktales 

•They are based on the traditions and the beliefs of people. 

•They explain something that happens in nature. 

•They convey a certain truth about life. 

•They use animal characters to represent a human quality. 

•Most of the folktales have happy ending. 

2.Types of folktales are: 

•Fairy Tale: a folktale that takes place in a magical land ruled by royalty and the characters 

are either good or evil. 

•Fable: a folktale in which there are talking animals. 

•Myth: a folktale that explains something about the world such as frightening or mysterious 

natural forces. 

•Tall Tale: a folktale with unbelievable exaggeration told as if it were true and meant to be 

humorous. 

•Legend: a folktale that usually has some connection to be a real historical person or event. 

 

Self-check for Learning 
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Lesson No: 2        Subject:   English              Class level:    VI                Time: 40 minutes 

Learning Area: Writing 

Topic: Story Summarization 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
Introduction   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Summary means to retell a story in our own words.  
 
 

   
 
To summarize: 

• use your own words; 

• keep it short; 

• tell the main ideas; 

• use a few words to tell the most important part of the story. 

 

When do we use summary writing?  

• When the text is too long. 

• When we need to emphasize on key points. 

•  When we write a book review.  

 
 
 
 
 
 

• Tell what a summary is. 

• Tell when do we write summary. 

• Write a summary of a story. 

                      Think Time 
 

                         What do you think is a summary?  
 

 

Summary should 
be short and to 
the point. 

A summary is to 
make a story short 
by putting only the 
main ideas.  
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We should look at the following points while writing a summary. 

• Before you write, first you must READ. 

• When you read, keep in mind the BIG 5s.  

• Your summary should include everything that one needs to understand without having to 

read the whole story.  
 

What are Big 5s? 

1. Somebody  :  Who are the characters?  

2. Wanted  : What did the character(s) want? 

3. But     : What was the problem? 

4. So     : How did the character try to solve the problem? 

5. Then    : How was the problem solved? 
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        Activity 1 

                    
                        
 

 

Instruction: Read the following story carefully and look at how summary writing is done. 

Three Little Pigs 

Once upon a time, there were three happy 

little pigs. One day their mother said, 

"Dearest sons, you are old enough and big 

enough to leave home and start your own 

life. Be wise and take good care of 

yourselves and of each other." So the three 

pigs left home and they each decided to 

build a house. 

The first little pig gathered some straw and built his house very quickly. “Now the wolf can’t 

catch and eat me," he said happily. The second little pig made his house of sticks. “Great!” he 

thought, "Now the wolf can’t eat me either!” His house didn’t take very long to build either. 

They were playing and singing, and all the while the third little pig was still building his house 

of bricks. The other two little pigs laughed at him for working so hard, but he didn't mind. 

Instead he said, "When the big bad wolf comes, you'll see what happens!”  

Sometime later, the pigs were working outside, when all of a sudden the big bad wolf came. 

Each pig went into his house to hide. “Little pig, little pig, let me come in!”, said the wolf to the 

first little pig. “Not by the hair on my chinny chin chin!”, said the first little pig bravely. “Then 

I’ll huff and I'll puff, and I’ll blow your house,” the wolf said. 

He huffed and he puffed and he blew the first little pig's house away. The pig squealed and ran 

to his brother's house, but the wolf huffed and puffed and blew away the stick house too. The 

two little pigs squealed and ran into the brick house their brother had built. The wolf huffed and 

he puffed, and he huffed and he puffed, but even with all that huffing and puffing he couldn't 

blow the brick house down. But this was a cunning wolf. He had another idea. He decided to 
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break in the house through the chimney! But the clever little pig had already thought of that. 

There was a pot of boiling water simmering away on the fire. The big bad wolf fell into the hot 

pot and he died. 

The two pigs understood their brother's lesson and decided not to be lazy anymore. The very 

next day they built houses of bricks. Now the first and the second little pigs had all the time in 

the world to play and to sing. The third little pig joined them and the three lived happily ever 

after, safe and sound in their little brick houses. 

Source:     http://taleswithgigi.com/tale/23/ 

Big 5s in the story ‘Three Little Pigs’ 

  Title of the story : Three Little Pigs 

1. Somebody   :  Pig brothers and the wolf  

2. Wanted : to build three houses  

3.  But  : built their houses quickly with straw and stick the big bad wolf  

   blew off two houses  

4.  So        : ran off  

5. Then    : built houses of bricks 

Now we can use all these points of the Big 5s to write a summary.  

The Summary 

The story “Three Little Pigs” is about the three pig brothers who leave home and decides to 

build three houses of different materials. The first two brothers build their houses quickly with 

straw and stick with little planning whereas the third brother spends the whole day and builds a 

brick house. The big bad wolf blows off two houses, as he wanted to eat the pigs. The two 

brothers run off to the third brother’s house and the wolf could not blow the brick house. Finally, 

the two brothers build their houses using bricks. 

           
 

http://taleswithgigi.com/tale/23/
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                         Activity 2 
                          
 

Instruction: Read the story given below and write a summary using the Big 5s. 

The King and his Daughters 

In a kingdom far, far away lived a king and his three daughters. The king loved them very much 

for they were good and beautiful girls, but one day he decided to test how much they loved him. 

The king gathered his daughters around him and asked each of them the same question: “How 

much do you love me?” 

“Oh, father," said the eldest 

daughter, “I love you as much 

as all the diamonds and all the 

rubies in the world and more!” 

"That is excellent," said the 

king happily. “Dear father," 

said the second daughter, “I 

love you as much as all the 

gold and silver in the world 

and more!” “Wonderful!” said 

her father and smiled. 

Then it was the youngest daughter’s turn. “My father and king, I love you as much as all the salt 

in the world and more!” The king was very surprised by her answer. “What did you say? I think 

I must have misheard you," frowned the king. “I said that I love you as much as salt," repeated 

the youngest daughter. 

“How dare you! Your sisters love me as much as diamonds and gold, and you love me as little 

as salt," said the king angrily. "Leave this kingdom right now and never come back!” The little 

princess hid herself in the woods, but she soon got very tired. She sat on a log and started to cry, 
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when a prince, who was passing by on his steed, heard her. As soon as he saw the pretty princess, 

the young prince fell in love with her. 

The prince took her to his castle and soon asked her to marry him. The young princess told him 

that she would only marry him if her father, the king, came to the wedding. “Sadly, my father is 

angry with me and has told me never to 

return to his kingdom," she explained. 

“Don’t worry, my darling, I will send him 

an invitation to our wedding. And when he 

arrives, we will teach him a lesson," said 

the prince and immediately sent a 

wedding invitation to the King. But the 

clever prince didn't write that he was 

marrying the King’s youngest daughter. 

So when the wedding day came, the King arrived. He sat at the banqueting table in the place of 

honour next to the prince. Then he was served a meal, which looked absolutely delicious. But 

when the king came to taste it, he frowned and cried out, “This meal has no salt in it! I can’t eat 

it!" 

At once a person wearing a veil brought him salt and said, “Here you are, my king! I hope that 

the meal will taste better now.” The king immediately recognized her voice. 

The salt bearer lifted her veil and the king saw his youngest daughter. He understood at once 

what the prince and princess wanted to teach him. Ashamed of what he had done, the king 

begged his daughter to forgive him. The princess cried out in joy, “Oh, my father! I forgive you 

and I love you with all my heart!” They hugged each other and the king, the prince and the 

princess lived happily ever after. 

Source: http://taleswithgigi.com/tale/23/ 
 
 
 

 

 

 

 

http://taleswithgigi.com/tale/23/
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Instruction: Use the Big 5s to write a summary of the story “The King and his Daughters” 
in your notebook.  

  Title of the story :………………………………………………………………….. 

1. Somebody :………………………………………………………………….. 

2. Wanted :………………………………………………………………….. 

3.  But  :…………………………………………………………………..    

4.  So       :………………………………………………………………….. 

5. Then    :………………………………………………………………….. 

                                                             

                                                     The Summary 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Summary  

A summary is to make a text short by putting only the main ideas. We write a summary when the 

text is too long, when we need to focus on key points, and when we write a book review. We can 

use the Big 5s to write a summary. 
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Self-check for Learning 
 
 
 

1. What is a summary? 

2. When can we use summarization? 

3. What are Big 5s? 

 
 
  

 

Self-check for Learning 

1. A summary is to make a text short by putting only the main ideas. 

2. When the text is too long. 

    When we need to emphasize on the key points.    

    When we write a book review.  

3. 1. Somebody 

    2. Wanted 

    3. But 

    4. So 

    5. Then 
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Lesson No: 1         Subject: Mathematics          Class level: VI        Time: 40 minutes 

Learning Area: Geometry 

Topic: Angles and Bisectors  

Sub Topic: Angle Bisector 

 
 

 
 

 

 
 

Introduction   

An angle is made of two arms that meet at a point called the vertex. 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

          

Instruction: Is each angle acute, right, obtuse or straight? 

 

a.                                      b.                                    c.                                     d.  

 
 
 

 

1. List the elements of Short story 
2. Identify elements of the given story 

 

• Bisect the angles using a protractor and a ruler. 

Name the angle that is equal to 90°.  

        
 
    
 

Think Time 

Arms 

Vertex 
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Angle Bisector 

The bisector is a line that divides something into two equal parts.  

An angle bisector divides an angle into two congruent angles. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To bisect the angle, firstly we need to measure the angle. Then, bisect the angle from its half.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

The total angle is 100°. So, the bisector divides the angle into two congruent angles of 50° each. 

 

 

 

 

A 

B C 

Bisector of ∠B. This line divides the angle into 
two congruent angles. 

 50° 

50° 

This is not an angle bisector as it doesn’t divide the 
angle equally. 
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                  Activity 1       

   

Instruction: Copy the questions in your notebook and write the answers. 

1. Which of the following shows an angle bisector? 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

                          Self-check for Learning 

 
 

Instruction: Copy the question in your notebook and write the answers.    

1. Draw the bisector of each angle below using a protractor and ruler.  

a. 90° (right angle) 

b. 180° (straight angle) 

c. 120° (obtuse angle) 

d. 50° (acute angle) 
 

  

Self-check for Learning 
 

1.  
a.90°                                   b.180°                         c.120°                         d.50° 

 
 

C 
D B A 
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Lesson No: 2         Subject: Mathematics          Class level: VI        Time: 40 minutes 

Learning Area: Geometry  

Topic: Prisms and Pyramids 

Sub Topic: Planes of Symmetry and Cross-sections   
 

 

 
 

 

 

 

Introduction  

You have learned about lines of symmetry in lower classes. A line of symmetry is an imaginary 

line that divides the shape into two equal halves, that each half is a reflection of the other. 

 

 
 
 
 
 
                           

 
 

 

 

Instruction: Sketch the lines of symmetry in the following shapes.  
 

 

 
 
 
  

 

 

1. List the elements of Short story 
2. Identify elements of the given story 

 

• Sketch the planes of symmetry of 3-D shapes. 

• Sketch the cross-section of 3-D shapes. 

        
 
 
 
 

 

How many lines of symmetry are there in a square?  

How many are there in a rectangle? 

Think Time 
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Planes of Symmetry 

Some 3-D shapes have mirror symmetry. The imaginary surface that cuts a 3-D shape into 

congruent matching halves is called a plane of symmetry. 

 

 

 

 

 

 

Some planes of symmetry of a cube.                                 Some planes of symmetry of a cylinder. 

Cross-Section 

When you make a straight cut through a 3-D shape, the 2-D shape of the cut surface that is 

exposed is called a cross-section.       

   

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

    

   Pentagon cross-section    Triangle cross-section 
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Planes of symmetry Cross-section 

Imaginary surface that cuts a 3-D shape into 

congruent matching halves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2-D shape that is exposed when you make a 

straight cut through a 3-D shape.  

 

 

 

 

 

                    Activity 1 

  

Instruction: Copy the questions in your notebook and answer them. 

1.  Sketch a plane of symmetry for each of the shapes given below. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sketch TWO possible cross-sections each for the pyramid and prism above. 

  

                          

This is a plane of 
symmetry because this 
plane divides the shapes 
into two matching 
congruent halves. 

This is NOT a plane of 
symmetry because this 
plane doesn’t divide the 
shapes into two 
matching congruent 
halves. 

Triangle cross-section 
Circle cross-section 
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  Self-check for Learning 

 
 
 

Instruction: Write the answers to the following questions.   

1. Examine this pentagon-based prism. 

a) Describe or sketch the planes of symmetry.  

b) Describe or sketch two possible cross-sections 

 

2. a) Describe the cross-sections that are perpendicular or parallel to the base of a square-based 
pyramid. 

 

 

  

Self-check for Learning 

1.a.                                                             

            

 
2.a. Sketch the possible cross-sections. 
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KEY STAGE-II 

Lesson No: 3        Subject: Mathematics         Class level: VI        Time: 40 minutes 

Learning Area: Geometry 

Topic: Transformations  

Sub Topic: Combining Transformations and Rotational Symmetry 
 

 
 

 

 

 

Introduction  

Transformation is a moving of shapes. There are three types of transformations.  

   

 

 

 

 

The shapes move in three different ways;  

Translation 

Sliding of a shape. 

 

 

 

 

 

 

Reflection 

Flipping of a shape. 

 

Rotation 

Turning of a shape. 
 

 

 

 

 

 

1. List the elements of Short story 
2. Identify elements of the given story 

 

• Combine transformations. 

• Describe the rotational symmetry of the shapes. 

        
 
 
 

What are the three types of transformations? 

Think Time 

 A 

B 
A B A 

B 
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KEY STAGE-II 

Combining Transformations 

Congruent shapes can always be moved onto one another. Sometimes, you need to combine the 

transformations. 

For example: How will you transform white shape to grey shape? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Firstly, you need to translate the white shape 5 units right and 2 units up. Then, reflect the shape.  

Look at some more examples given below. 

To transform A to B, you need to translate A and then rotate the image to get B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

A 
translate 

Turn 1
4

 turn CCW 

B 
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KEY STAGE-II 

Look at the following transformations, to transform shape P to Q, you need to translate P, rotate 

and then reflect.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                       Activity 1     
  

Instruction: Copy the question in your notebook and write the answers. 

1. Reflect the shape A across the line. Then, translate 7 units left and 2 units up. After that, 

rotate the shape 
1
4

 turn CW and name it as B.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rotational Symmetry 

A shape has turn symmetry, or rotational symmetry if it looks the same when it is rotated less 

than one full turn around the turn centre. The number of times the shape looks the same during one 

full turn is called the order of turn symmetry. 

 

 

P P 

translate 

rotate 14 turn CCW 

reflect 

A A 
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KEY STAGE-II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
For example, this triangle has turn symmetry of order 3 because it looks the same 3 times in one 

full turn. 
 

Similarly, look at the rectangle below. It looks the same 2 times in one full turn. So, the order of 

turn symmetry for a rectangle is 2.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

B 

A 

C 

C 

A B 

A 

B 

C 

This trapezoid (           ) has no turn 

symmetry because it looks same only 

once in one full turn. 
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KEY STAGE-II 

   

                   Activity 2      
 

Instruction: Copy the question in your notebook and write the answers. 

1. Describe the turn symmetry of each shape. 
 

a.                                                b.                                              c.  

 

Summary  

The three types of transformations are translation, reflection, and rotation.   

The original shape and the image should be always congruent with each other. 

When two or more transformations are combined to create an image, it is called combining 

transformations.  

If a shape looks the same when it is rotated less than one full turn around the turn centre, it is said 

to have a turn symmetry or rotational symmetry.  

The number of times the shape looks the same during one full turn is called the order of turn 

symmetry. If a shape has no turn symmetry, the order of turn symmetry is 1.  
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KEY STAGE-II 

 

                          Self-check for Learning 
 
 

Instruction: Copy the questions in your notebook and write the answers.     

1. Reflect shape A across the reflection line. Name the shape as B. Rotate shape B 
1
2

 CW 

from any of the vertices and name the image as C. Translate shape C 3 units right and 2 

units down. Name it as shape D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. State the order of turn symmetry for each shape.  

a.                                                b.                                                   c.                             

 
 
 

 

 

 

 
  

A 
 

Self-check for Learning 
1.  

 
 

2.  a. 1         b.2          c.5 



   

རང་ཉདི་�ོབ་�ནོ་མཁ་ོཆས། 

 

       28      ངོ་ཁ། བོ་མ་ ༦ པ། 

གནས་མ་ ༢ པ། 

འཆར་ག་ཨང་  ༡   ས་ཚན་  ངོ་ཁ།        བོ་མ་  ག་པ།        ས་ན་ ར་མ་ ༤༠                    

དནོ་ཚན་   ང་།    ནང་གས་དནོ་ཚན་   ང་། 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

་དོ།  

ས་ཤོས་་ས་ གཏང་་ཡོད་་ ་དང་ མས་ཅན་་་ ང་་ཡང་ དས་ང་དང་ འཆར་ང་ར་གས་ཡོད།  

ང་ནང་་ ཚང་ད་པ་ད་ས་དང་ཉམས་་ཡང་ འོག་་བད་་ཡོད་་་ན། 

ང་་ད་ས། ང་་ཉམས། 

༡༽ ས་གནས། ༡༽ མས་པ་ཉམས། 

༢༽ ས། ༢༽ ངལ་རངས་པ་ཉམས། 

༣༽ ང་དཔ། ༣༽ ཁམས་ལོག་པ་ཉམས། 

༤༽ ཚོར་གས། ༤༽ གཔ་ཟ་བ་ཉམས། 

༥༽ གས་ག། ༥༽ དད་་བ་ཉམས། 

༦༽ ་ཐབས། ༦༽ འོག་པ་ཉམས། 

༧༽ བད་དནོ། ༧༽ ་བ་ཉམས། 

 ༨༽ ཧ་ལས་པ་ཉམས། 

 

ཧལལལས 

• ང་འ་ཐངས་མ་འཝ་ཡོད་་་ ད་བ་་གས། 

• ང་་ད་ས་་་་མ་ ཁ་གསལ་འབད་ ས་འན་འབད་་་གས། 

• ང་་ ད་ས་དང་ཉམས་་ ལག་ན་འཐབ་་ ང་ང་་ག་་

གས། 



   

རང་ཉདི་�ོབ་�ནོ་མཁ་ོཆས། 

 

       29      ངོ་ཁ། བོ་མ་ ༦ པ། 

གནས་མ་ ༢ པ། 

ང་་ འ་ཐངས་མ་འཝ་ ང་ང་་དང་ ང་ངམོ་ར་གས་ཡོད། ང་ང་་ར་་འ་  པར་ས་དང་གས་

་ཡོད་པ་ ང་བམ་ན།  ང་ངམོ་ར་་འ་ འང་རབས་དང་ མ་ཐར་བམ་་བ་ན།  

ང་འ་བ་བས་ ད་ས་་་མ་་ཡང་་་་་་ ང་ འ་བགས་པ་བས་  ས་གནས། ས། ང་དཔ། 

གམ་དང་ བར་ན་ ཚརོ་གས།  གས་ག།  མག་་ ་ཐབས་ བད་དནོ་ ་ས་འབད་ མག་བ་དཔ་

ན། 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ངོ་་ ༡ པ།  

 
 

བད་། ང་འ་བ་བས་ ད་ས་་་མ་ ག་་ར་ཚང་དཔ་?ོ ས་ངོ་ནང་ ས། 

༡༽ འ་བགསཔ་ད་ -  

༢༽ བར་ན་-  

༣༽ མག་་- 

 
       ངོ་་ ༢ པ།  

 
 

བད་།  ང་་ད་ས་ག་ར་ ཚངམ་་བགས་་ ང་་ཉམས་ ཧ་ལས་་་འབད་་ག་བཟ་ོ་ འ་བ་ནང་   

       ས། 

 

 

  མནོ་ན།   
 

 
 

 

ང་ང་་ར་་འ་ ག་་བམ་་ བ་ན་ན? 

     ར་ཆ་ ༥  



   

རང་ཉདི་�ོབ་�ནོ་མཁ་ོཆས། 

 

       30      ངོ་ཁ། བོ་མ་ ༦ པ། 

གནས་མ་ ༢ པ། 

  
བད་བས། 

ང་ནང་་ ཉམས་བད་ཡོད། ང་་ འ་ཐངས་མ་འཝ་ ང་ང་་དང་ ང་ངམོ་ར་གས་ཡོད། 

ང་ང་་ར་་འ་  པར་ས་དང་གས་་ཡོད་པ་ ང་བམ་ན།  ང་ངམོ་ར་་འ་ འང་རབས་དང་                            

མ་ཐར་བམ་་བ་ན།  

          

 

          རང་ད་ད་བ། 

 
 

༡༽ ང་་ད་ས་་་མ་་ ག་་་ ་དཔ་ན་ན? 

༢༽ ང་ང་་དང་ ངམོ་གས་་ད་པར་ས? 

 

  

 

 

 

 
  

 

༡༽ ང་ཝ་ད་ ད་ས་་་མ་་ཡང་ འ་བགསཔ་ད་ ས་གནས། ས། ང་དཔ། བར་ན་ ཚོར་ 

  གས། གས་ག། མག་་ ་ཐབས། བད་དོན། ་ཚང་དཔ་ན། 

༢༽ ང་ང་་ར་་འ་ པར་ས་དང་གས་་ཡོད་པ་ ང་བམ་ན། ང་ངམོ་ར་་འ་ འང་  

   རབས་དང་ མ་ཐར་བམ་་བ་ན།           

 

 



   

རང་ཉདི་�ོབ་�ནོ་མཁ་ོཆས། 

 

       31      ངོ་ཁ། བོ་མ་ ༦ པ། 

གནས་མ་ ༢ པ། 

འཆར་ག་ཨང་  ༢     ས་ཚན་  ངོ་ཁ།      བོ་མ་  ག་པ།       ས་ན་  ར་མ་ ༤༠  

དནོ་ཚན་  ་་ོར་བ།          ནང་གས་དནོ་ཚན་  ང་ཚབ། 

 

 

 

 

 

་དོ།  

ང་ཚབ་ར་་འ་ ་དང་ མས་ཅན་ ཅ་ལ་དང་ས་གནས་་་ ང་་ཚབ་་ དནོ་དག་ོན་གས་པ་ ག་་་

བ་ན། ང་ཚབ་་ད། །  ཨ་། ར། ད། ང་བཅས། འ། ཨ་། ར་་་བམ་ན། 

 

 

 

 

 

ང་ཚབ་་ད་བ་ གང་ཟག་་ང་ཚབ། དས་པ་ོདང་ མས་ཅན་ར་བཏང་་ང་ཚབ། ས་གནས་་ང་ཚབ། ར་

གམ་ཡོད།  

༡༽ གང་ཟག་་ང་ཚབ་་ད་་་་་་ ། མོ། ང་། ང་། ང་བཅས། ད། ད།  

༢༽ དས་པ་ོདང་ མས་ཅན་ར་བཏང་་ང་ཚབ་་ད་་་་་ འ། ཨ་། འ་། ། ། 

༣༽ ས་གནས་་ང་ཚབ་་ད་་་་་ ཨ་ཕ། ཕར། ར། ཡར། མར། ། ར་ད་ོབམ་ན།  

 

 
 

 
• ང་ཚབ་་་དོན་ ་གས། 
• ང་ཚབ་་ད་བ་་ ས་འན་འབད་་ ད་བ་༌གས། 

ང་ཚབ་་ད་བ་ ག་་ར་ན་ན? 

ར་ཆ་ ༥  

  མནོ་ན།   
  

 
 

 



   

རང་ཉདི་�ོབ་�ནོ་མཁ་ོཆས། 

 

       32      ངོ་ཁ། བོ་མ་ ༦ པ། 

གནས་མ་ ༢ པ། 

          
    ངོ་་ ༡ པ། 

 

བད་།  འགོ་་བད་་ཡདོ་པ་ ང་དང་ ང་ཚབ་གས་ད་བ་་་ འ་བ་ནང་ས།  

ཨ་། ་རོ། ། ོ་། ། ག། ད། 

ཡར། ་ཏོག། མ་། ཨ་། ར།    འ། ང་། 
 

ང་། ང་ཚབ། 

དར་ན། ་ོ། ། 

  

  

  

 
        ངོ་་ ༢ པ།  

 
བད་། འགོ་་ ད་་་་ ང་ཚབ་་ད་ བ་ས། 

གང་ཟག་་ང་ཚབ། དས་པ་ོདང་ མས་ཅན་ར་བཏང་་ང་ཚབ། ས་གནས་་ང་ཚབ། 

ད།  མོ།            འ།      ཨ་ཕ། 

   

   

   

   

 

བད་བས། 

ང་ཚབ་ར་་འ་ ་དང་ མས་ཅན་ ཅ་ལ་དང་ ས་གནས་་་ ང་་ཚབ་མ་་ དནོ་དག་ོན་གས་པ་ ག་

་་བ་ན། ང་ཚབ་་ གང་ཟག་་ང་ཚབ། དས་པ་ོདང་ མས་ཅན་ར་བཏང་་ང་ཚབ། ས་གནས་་ང་

ཚབ། ར་ད་བ་གམ་ཡོདཔ་ན། 
 



   

རང་ཉདི་�ོབ་�ནོ་མཁ་ོཆས། 

 

       33      ངོ་ཁ། བོ་མ་ ༦ པ། 

གནས་མ་ ༢ པ། 

 

རང་ད་ད་བ། 
 

༡༽ གང་ཟག་དང་ ས་གནས་་ང་ཚབ་ གམ་གམ་ས? 

༢༽ ང་ཚབ་་ད་བ་ ག་་ར་ོ? 

 

 

 
 
  

༡༽ གང་ཟག་་ ང་ཚབ་་ད། ། མོ། ང་། ང་བཅས། ད། ད། ར་་་ན།  

  ས་གནས་་ང་ཚབ་ ཨ་ཕ། ཕར། ར། ཡར། མར། ། ར་་་ན། 

༢༽ ང་ཚབ་་ད་བ་ གང་ཟག་་ང་ཚབ། དས་པ་ོདང་ མས་ཅན་ར་བཏང་་ང་ཚབ། ས་གནས་་ང་ 

   ཚབ། ་ན།  

 



   

རང་ཉདི་�ོབ་�ནོ་མཁ་ོཆས། 

 

       34      ངོ་ཁ། བོ་མ་ ༦ པ། 

གནས་མ་ ༢ པ། 

འཆར་ག་ཨང་  ༣       ས་ཚན་ ངོ་ཁ།      བོ་མ་  ག་པ།     ས་ན་  ར་མ་ ༤༠ 

དནོ་ཚན་  ་་ོར་བ།          ནང་གས་དནོ་ཚན་  འལ་་དང་ད་། 

 

 

 

 
 

་དོ།  

འལ་་ར་་འ་ གང་ཟག་དང་དས་པ་ོ་་བར་ན་ འལ་བ་ོན་པ་ ག་་བ་ན། 

ད་་ར་་འ་ གང་ཟག་དང་དས་པོ་གས་ལས་ ་འབད་་ག་ན་ན་ ོན་་ག་ག་་བ་ན།  

འལ་་དང་ ད་་ད་པར། 

འལ་། ད་། 

འལ་བ་ོནམ་ན། 

ད་་ ས་འག་ (ས་) ་འཐོབ། 

དར་ན། ། ། ། ། །  

དབང་ག་ (་) ཨ་པ། 

་འབད་་ོནམ་ན། 

ད་་ ས་འག་ (ས་) འཐབོ། 

དར་ན། ས། ས། ས། ས། ས། 

དབང་ག་ (ས་) ོ་ཟ། 

 

 

 

 

 

• འལ་་དང་ ད་་་དནོ་་ ག་གས། 

• འལ་་དང་ ད་་ད་་ ད་པར་་་་གས། 

• འལ་་ོམ་ག་་ མ་འཛལོ་བར་ག་གས། 

 



   

རང་ཉདི་�ོབ་�ནོ་མཁ་ོཆས། 

 

       35      ངོ་ཁ། བོ་མ་ ༦ པ། 

གནས་མ་ ༢ པ། 

        ངོ་་ ༡ པ། 

 

བད་། ས་འག་་མཐའ་མར་ འལ་་དང་ ད་་ད་འཐབོ་ཐངས་་ གས་ཤམོ་འབད་ག། 

༡༽ ས་འག་་མཐའ་མར་ འལ་་ད་འཐབོ་ཐངས། 

ས་འག་ ད་ 

ད་ བ་ ས་ གམ་དང་ ཡང་འག་ ས་ ་  ་ 

ན་ མ་ ར་ ལ་ བ་་ མཐའ་མར་  ་ 

ག་ ང་ འ་ མཐའ་ད་-༼ས་འག་ད་པ་་༽ ་་མཐའ་མར་ ་ 

འ་   མཐའ་ད་ ༼ས་འག་ད་པ་་༽ ་་ མཐའ་མར་  ་ ། 

མཐའ་ད་་མཐའ་མར་ ག་ང་ལ་ བཀལ་ད་པ་ན་ (་) ་། 

མཐའ་ད་་མཐའ་མར་ ག་ང་ལ་ བཀལ་མ་ད་པ་ན་ (་) ་། 

 

 

 

 
 
 
 

ས་འག་་མཐའ་མར་ ད་་ད་འཐབོ་ཐངས། 

ད་ ས་ ས་ ས་ ས། ས། 

ས་འག་ ད་ བ་ ས། ན་ མ་ ར་ ལ་ ག་ ང་ འ་ 

མཐའ་ད་ 

༼ས་འག་

ད་པ་ ་

།༽ 

འ་ དང་ མཐའ་ད་་ འགཔ་

ན། 

ོང་ཁ་ནང་ ས་ ལག་ན་

འཐབ་ན། 

 

 

 

 ད་་ད་་ ས་འག་དང་ ག་་་འལ་དཔ་ོ?   

        ར་ཆ་ ༥  

  མནོ་ན།   
  

 
 

 



   

རང་ཉདི་�ོབ་�ནོ་མཁ་ོཆས། 

 

       36      ངོ་ཁ། བོ་མ་ ༦ པ། 

གནས་མ་ ༢ པ། 

 ངོ་་ ༢ པ། 

      
 

བད་། འགོ་་ས་ངོ་ནང་ ས་འག་་འཐབོ་ཐངས་དང་འལ་ ད་་ད་་བགས་་  ད་་ས། 
 

དར་ན། (ས) - ད་ ས་ ཧ་་ག ན- 

བ- མ- 

ས- ར- 

ག- ལ- 

ང- མཐའ་ད་- 

འ་ 
 

   

 

 ངོ་་ ༣ པ། 
 

 

བད་། འགོ་་ཡདོ་པ་ འལ་་ོམ་ག་་ ང་བ་འབད། 
 

 

 
 

 

 

 

བད་བས། 

ང་ག་གས་་བར་ན་ འལ་་ད་ ག་འབད་ང་གག་ ས་འག་དང་འལ་ བགས་ནམ་ལས་ ང་ག་་

མ་དང་ ལ་མ་གས་་བར་ན་ འལ་བ་བཟོ་བ་ད་་ འལ་་ར་བ་ན། 

ད་་ར་་འ་ གང་ཟག་དང་དས་པོ་གས་ལས་ ་འབད་་ག་ན་ན་ ོན་་ག་ག་་བ་ན། འལ་་

ད་ ་ ་ ་ ་ ་་ན།    ད་་་ད་ ས། ས། ས་ ས། ས། ་ན།  ་འབདཝ་ད་ ས་དང་

ས་་ཚབ་་ ངོ་ཁ་ནང་ ས་ ལག་ན་འཐབ་ན། 

འལ་་མོ་ག། 
 

ོར་ལ་ ན་ མ་ ར་ ལ་  ། ད་ བ་ ས་  ། ག་ ང་  །  

འ་དང་མཐའ་ད་ ་དང་། ོང་ཁ་བས་་ ་ འགཔ་ན།  

 



   

རང་ཉདི་�ོབ་�ནོ་མཁ་ོཆས། 

 

       37      ངོ་ཁ། བོ་མ་ ༦ པ། 

གནས་མ་ ༢ པ། 

 
 

  རང་ད་ད་བ། 

 
 

  ༡༽ ་དང་ ་འ་ཐངས་ ག་་་ ཡོདཔ་ན་ན? 

    ༢༽ ད་་དང་ འལ་་ད་པར་ ག་་ར་ཡོདཔ་ན་ན? 

 

 

 

 
 
  

 
 

 

༡༽ ས་འག་འ་དང་ མཐའ་ད་་མཐའ་མར་ ག་ང་ལ་ བཀལ་ད་པ་ན་ ་་་དང་ ག་ང་  
   ལ་ བཀལ་མ་ད་པ་ན་ ་་་ན།  
༢༽ འལ་་འ་ས་ འལ་བ་ོནམ་ན། ད་་ ས་འག་ས་་འཐབོ། དར་ན། ༼༽ དབང་ག་་ 

   ཨ་པ། ར་ད་ོབམ་ན། ད་།  ་འབད་་ོནམ་ན། ད་་ ས་འག་ས་འཐོབ། དར་ན།    
   ༼ས༽      དབང་ག་ས་ོ་ཟ།  

 

 

 

 



   

རང་ཉདི་�ོབ་�ནོ་མཁ་ོཆས། 

 

       38      ངོ་ཁ། བོ་མ་ ༦ པ། 

གནས་མ་ ༢ པ། 

འཆར་ག་ཨང་  ༤      ས་ཚན་  ངོ་ཁ།      བོ་མ་  ག་པ།      ས་ན་  ར་མ་ ༤༠  

དནོ་ཚན་  ག་མཛདོ་ལག་ན།          ནང་གས་དནོ་ཚན་  ག་མཛདོ་ལག་ན། 

 

 

 
 
 

་དོ།  

ག་མཛོད་ར་་འ་ ང་ག་་་ བ་དང་དོན་དག་་ ་མ་ག་་ཡོད་པ་ ད་བ་ག་་བ་ན། 

ད་བ་ག༌པ༌བས༌ ང༌ག༌ཧ༌མ༌ཝ༌འཐོནམ་ད་དང་ རང་་ོན་་ག་ཡང་དཔ་ད་ ང༌ག༌༌་ དནོ་དག་་

འཚོལ༌་དོན་་ ག་མཛོད་ལག་ན་འཐབ་ན།  

 

 

 

 
 

 

       ངོ་་ ༡ པ། 

 

བད་། ག་མཛདོ་ལག་ན་འཐབ་ཐངས་་ ལམ་ནོ་་ གས་ཤམོ་་ག། 

༡༽  ངོ་ཁ་ག་མཛདོ་ན་མོ། ངོ་ཁ་ག་བ་དང་ དནོ་དག་ ་ག་དང་ད་ག་་ བ་་དནོ་་ ལག་ 

    ན་འཐབ་ན། 

༢༽  ངོ་ཁ་ང་ཤ་ཤན་ར་ག་མཛདོ། ༼Dzongkha English Dictionary༽ ོང་ཁ་ང་ག་འ་ 

ང་་ནང་ ག་་་ཡོདཔ་ན་ན་ འཚོལ་་དནོ་་ ལག་ན་འཐབ་ན། 

༣༽  ང་ཤ་ངོ་ཁ་ཤན་ར་ག་མཛདོ། ༼English Dzongkha Dictionary༽ ང་་ནང་ཡོད་པ་ 

ང་ག་་ ངོ་ཁ་ནང་ ག་་་ཡོདཔ་ན་ན་ འཚོལ་་དོན་་ ལག་ན་འཐབ་ན། 

 
• ང་ག་་་དནོ་ འཚོལ་་་གས། 

• ག་མཛོད་ལག་ན་འཐབ་ཐངས་་ ་མ་་ཧ་་་ ལག་ན་འཐབ་གས། 

 
        ག་མཛོད་ ག་་བམ་ར་ ལག་ན་འཐབ་ོ་?  

               ར་ཆ་ ༥  

  མནོ་ན།   
  

 
 

 



   

རང་ཉདི་�ོབ་�ནོ་མཁ་ོཆས། 

 

       39      ངོ་ཁ། བོ་མ་ ༦ པ། 

གནས་མ་ ༢ པ། 

 

 

 

 

 

འལ་འན་ནང་་ཡོད་་ play store ་མ་གས་ (Apps) ནང་ལས་ ག་མཛདོ་ཁག་མ་འཝ་་ ཕབ་ན་

འབད་་ ལག་ན་འཐབ་་དང་ ག་མཛོད་་ད་བ་་འཚོལ་་ ལག་ན་འཐབ་ན། དར་ན། DDC 

Dictionary དང་ གཞན་ཡང་ཡོད། 

        ངོ་་ ༢ པ། 

 
 

 

བད་། ག་མ་ནང་ཡདོ་་ ང་ག་་་དནོ་དག་ འགོ་་ག་མཛདོ་་ཤོག་བ་ནང་ལས་ འཚལོ་་ས། དར་

ན། ཕརོ་མར། ཇ་ཕོར་པ་ནང་ བགས་་འང་ོལ་ཡོད་པ་མར། ༼ད་༽ ཇ་ཐང་འངམ་ད་ཕརོ་མར་དཔ་ན། 

 ༡༽ ་ང་།         ༢༽ ་མ་་མ།          ༣༽ ཕོཝ་མ་།        ༤༽ ཕོས་། 

༥༽ ་ག་།         

 

 

 

 

 

 

 ག་མཛོད་ ག་་ལས་འཐོབ་ོ? 

     ར་ཆ་ ༥  
       

  མནོ་ན།   
  

 
 

 



   

རང་ཉདི་�ོབ་�ནོ་མཁ་ོཆས། 

 

       40      ངོ་ཁ། བོ་མ་ ༦ པ། 

གནས་མ་ ༢ པ། 

ག་མཛདོ་་ཤོག་བ།

 

   

རང་ཉདི་�ོབ་�ནོ་མཁ་ོཆས། 

 

       40      ངོ་ཁ། བོ་མ་ ༦ པ། 

གནས་མ་ ༢ པ། 

ག་མཛདོ་་ཤོག་བ།

 

 827  

 827 

སྫོ་ཡི། 
པྫོཛྷ་བྷ་ཀེ། /པྫོའུ་བྷ་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) བ་གཐྫོང་བྱི་ཙི་
ཅོག་ཡ་ཟཏཐ་ནའི་ཁཡ་ལྫོག་སྒྲོ་ཉིདྷ་གདུགཥ་
ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) པྫོཛྷ་བྷ་ཀེ་ཟདི་གདྷབྷ་ཕྱི་
རཱི་ཟཏྫོདྷ་ནའི་ཁཡ་བྷགུ་བྷཇུག་སྦེ་ཐཔྱངཥ་ཏེ་སྫོཐན་
ཨིདྷ། (ཐཔེ) བ་ཕུག་དྷང་ལཱི་བ་པྫོཛྷ་བྷ་ཀེ་ལུ་ལ་
ཟདུག  
པྫོཡ་བྷཡ། /པྫོ་མཱ/ (མིང) (རྫོང) ཇའི་པྫོཡ་ནའི་དྷང་
ཕཙུགཥ་ཏེ་ཟཐུང་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་བྷཡ། (ཐཔེ) ཇ་ཏང་
ཟཐུངབྷ་ཐ་པྫོཡ་བྷཡ་ཐགོན་ཨིདྷ། 
པྫོཡ་རྩི། /པྫོཡ་ཙི/ (མིང) (རྫོང) པྫོཡན་ཕཀྱག་ཕཎྫོདྷ་
ནི་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཎང་ནིའི་རྩི། (ཁ) ཕསེ་ཟེཡ་འང་སཕ་
ཨིདྷ། (ཐཔེ) པྫོཡ་རྩི་ཟདི་སྤུཥ་ཙཐ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་
ཟདུག 
པྫོཡ་ཡཥ། /པྫོཡ་རུ/ (མིང) (ཆོཥ) པྫོཡན་ཟཕག་ནི་
ཐང་སྤུཡ་ནི་གི་ཡཥ་ཅིག  

པྫོཡན། /པྫོན/ (མིང) (རྫོང) ཇ་ཐང་ཙྫོཐབྷ་ར་ཥྫོགཥ་
ན་ཚུ་ཕཟེཐ་དེ་ཞ་ཥའི་སྫོཐ་ཆུང་སུ་ཅིག (ཁ) ཇའི་
པྫོཡན། ཙྫོཐ་བྷའི་པྫོཡན། ཆང་གི་པྫོཡན། (ཐཔེ) 
ཁོ་གིཥ་ང་ལཱི་ཟཁྱོབྷཥ་པྫོཡན་ཅིག་ཟཕག་ཟྫོང་ནུག 
པྫོཥ་ཙི། /པྫོཥ་ཙི/ (མིང) (རྫོང) དྷགཥ་ཙར་དྷང་རཥ་
ཏྫོདྷ་ནའི་ཤིང་ཏྫོག་ཞ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཁ) པྫོཥ་ཙི་
ཟདི་ཙྫོ་ནའི་ཕསྒང་རཥ་ས་ཐང་བྱི་ཅུ་ཚུ་གིཥ་འང་
ཞཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) པྫོཥ་ཙི་ཙྫོ་ཙྫོན་ཟདི་ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་
འྫོཐ།  
ཕ། /ཕ/ (མིང) (རྫོང) གཏུབྷ་ཕེ་ཕེ་མེདྷ་ནཡ་ཕ་སི་སི་

སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐཀཡ་མེ་གི་སྫོང་ཡཥ་ཟདི་ཕ་
ཥྫོ་ནུག 
ཕ་ཀྲིང་ཀྲི། /ཕ་ཊིང་ཊི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕ་སི་སི་ཐང་ཟདྲ། 
(ཁ) ཏག་ཕ་ཀྲིང་ཀྲི། གཟུགཥ་ཕ་ཀྲིང་ཀྲི། (ཐཔེ) 
ཧབྷ་སྲུ་ཟདི་གཟུགཥ་གཤིཥ་ཕ་ཀྲིང་ཀྲི་ཟདུག  
ཕ་གཏུབྷ། /ཕ་ཏུབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕ་སི་སི་ཐང་
གཏུབྷ་ཕེ་ཕེ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ། (ཁ) 
སྐཐ་ཀྱི་ཕ་གཏུབྷ། ཟཁཡཛྷ་གི་ཕ གཏུབྷ། (ཐཔེ) 
ཝཕཥ་ཁྲ་ཟཐེདྷ་མི་ཚུ་གི་སྐཐ་ཀྱི་ཕ་གཏུབྷ་
ཟགྲིགཥ་ནཥ། 
ཕ་བྷ་ཕྱི་བྷ། /ཕ་བྷ་ཕྱི་བྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཆུང་ཀུ་སྦེ་འྫོཐ་
ནའི་ཅ་ཆཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) 
ཅ་ར་ཕ་བྷ་ཕྱི་བྷ། ཤིང་ཕ་བྷ་ཕྱི་བྷ། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་
རཥ་ཅ་ར་ཕ་བྷ་ཕྱི་བྷ་ལུ་ལ་ཡ་ཉོ་ཡི།  
ཕ་རི། /ཕ་རི/ (མིང) (རྫོང) ལཱིག་གི་ཕར་ཐང་གའག་
གི་སྤུ་གིཥ་ཟཏག་ཟཏག་ནའི་གྱོདྷ་ཆཥ་ཐང་བྷར་ཆ་
ར་ཥྫོགཥ་ནའི་བྷཁོ་ཆཥ་ཅིག (ཁ) ཕ་རི་བྷར་ཆ། 
ཕ་རི་གོ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཐགེ་སྫོང་གིཥ་ཕ་རི་
ཐབྷཡནྫོ་ཅིག་ཕཀཕ་སྟེ་ཕཞུགཥ་ནུག 
ཕ་རཱིག་རཱི། /ཆ་རཱིག་རཱི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཆུང་ཀུ་
ཕྱི་བྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) རྫོ་ཕ་རཱིག་རཱི། ཙྫོཐ་
ཕསྲེ་ཕ་རཱིག་རཱི། (ཐཔེ) རབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་རྫོ་ཕ་རཱིག་རཱི་
ལུ་ལ་སྤུངཥ་ཕཝག་ཟདུག  
ཕ་ཥང་ཥ། /ཆ་ཥང་ཥ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕ་སི་སི་ཐང་ཟདྲ། 
(ཁ) གཟུགཥ་ཕ་ཥང་ཥ། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་གི་
གཟུགཥ་ཟདི་ཕ་ཥང་ཥ་ཟདུག  



   

རང་ཉདི་�ོབ་�ནོ་མཁ་ོཆས། 

 

       41      ངོ་ཁ། བོ་མ་ ༦ པ། 

གནས་མ་ ༢ པ། 
 

བད་བས། 

ག་མཛོད་ར་་འ་ ང་ག་་་དོན་དག་ ་མ་ག་་ཡོད་པ་ ད་བ་ག་་བ་ན། ག་མཛོད་་ མ་

འཝ་་་ཡོད་ང་  ད་་དོན་་ ོང་ཁ་ནང་ས་་ཡོད་པ་  ག་མཛོད་་ལག་ན་འཐབ་ད། ག་མཛོད་

འ་ ང་ག་གསརཔ་དང་ བ་སོར་་འོངམ་ད་ ང་ག་་བ་དང་དོན་དག་་ མ་ས༌པ༌ན་ལག་ན་འཐབ་ད། 

 

 རང་ད་ད་བ། 

   

   ༡༽ ག་མཛོད་ ག་་་ར་ ལག་ན་འཐབ་ོ? 

   ༢༽ ང་ག་ ། ་། གས་་དོན་དག་ས། 

 

 
 
  

 

 

   
༡༽ འ་ོམ་ ཡང་ན་ང་། ད་བ་་ནང་ལས་ ང་ག་གསརཔ་ ཧ་མ་ཝ་་ཡོད་པ་ན་ ང་ག་་་ག་ 

   ་ན་ན་ བ༌ནམ༌ལས༌ གསལ་ད་་་ཚན་ནང་འ་་ ་་བ་འ་འཚོལ་༌ ་་་དོན་ ག་་ 

   ་ཡོད་ག་ ༌དཔ༌ན། 

༢༽ ང་ག ་ར་་འ་ གམ་་་ན་པར་ ་་་་ཡོད་། ༼ད་༽ དཀར་་གདོང་རས་འ་་སོ་

ག། ་་ར་་འ་ ག་་བལ་དང་ གཡག་་་ས་འཐག་འཐག་པ་ མལ་ཆ་དང་ མ་ཆས་ག།  

༼ད་༽ ་་མལ་ཆ། ་་། 
 



   

རང་ཉདི་�ོབ་�ནོ་མཁ་ོཆས། 

 

       42      ངོ་ཁ། བོ་མ་ ༦ པ། 

གནས་མ་ ༢ པ། 

འཆར་ག་ཨང་  ༥      ས་ཚན་  ོང་ཁ།      བོ་མ་ ག་པ།       ས་ན་ ར་མ་ ༤༠  

དནོ་ཚན་   ན་ོམ།         ནང་གས་དནོ་ཚན་   ཞབས་་་ད་བ་དང་ཕན་པ།  

         

 

 

 

་དོ།  

ཞབས་་ར་་འ་ ང་བཅས་ར་མས་ཁ་་ཤར་བ་ དགའ་བ་དང་་བ་ཚོར་ང་་ ག་ཧན་པ་་ གདངས་

དངས་མ་འཝ་་ཐོག་ལས་ འན་ོལ་ཡོད་་་བ་ན། ཞབས་་འ་ ན་ོམ་་ད་བ་ག་ན། 

 

 

 

        ངོ་་ ༡ པ།  

 

བད་། འགོ་་ཞབས་་བ་ད་པ་ཕན་པ་དང་ ད་བ། དནོ་དག་་ གས་ཤམོ་འབད་ག་་།  

ཞབས་་བ་ད་པ་ཕན་པ། 

ཞབས་་བ་པ་ན་ ག་བལ་ལ་་དང་ ་བ་ང་་ཕན་པ་ཡོད། བསོད་ནམས་བསགས་་དང་ ོ་བ་འང་་ 

་ལས་མས་བག་བས་ཏོག་ཏོ་བཟོ་་་ཕན་པ་ཡོད། ད་ག་ཡར་ས་གཏང་་དང་ ལམ་ོལ་ཡར་ས་གཏང་། རང་

མ་རང་འོངས་བཟོ་་དོན་་ཡང་ ཕན་པ་ཡོདཔ་ན། 

 

 

• ཞབས་་བ་ད་པ་ཕན་པ་་ གས་ཤོམ་འབད་ག་གས། 

• ད་་བ་་ ཞབས་་གསརཔ་ ང་་ག་་གས། 

 

 
    མན་ོན། 
 

 
 

 

ཞབས་་ ག་་འབད་ བ་དཔ་ན་ན?  

      ར་ཆ་ ༥  



   

རང་ཉདི་�ོབ་�ནོ་མཁ་ོཆས། 

 

       43      ངོ་ཁ། བོ་མ་ ༦ པ། 

གནས་མ་ ༢ པ། 

 

གང་། འབདོ་། ག་གསར། གམ་ཞབས་་་ད་བ་ན། 

གང་་ར་་འ་ ་མ་ ཞབས་ང་ན་པ་ོ་འག་་ོན་ནམ་ལས་ ོང་ག་་བངས་་ ས་བ་དང་རབ་

གནས་་་བས་་ འག་པ་ཞབས་་་མ་ག་འབད་ གདངས་ངམོ་འབད་འན་་ ལ་ངམོ་འབད་ག་་ བ་

ོལ་ཡོད་་ག་་ བ་ན། 

འབོད་་ར་་འ་ ་མ་ དཔོན་་་མན་་ ག་་་འབོད་རཔ་་ས་ ངལ་རངས་་དོན་་ ལ་ར་རམ་

འབད་ གདངས་དངས་ང་་ག་འབད་ བ་ོལ་ཡོད་་་ བ་ན། 

ག་གསར་ར་་འ་ རང་་ག་པ་གཡོག་བལ་་ གནས་ངས་དང་བན་པ་ ག་གསར་ོམ་འབད་་ གདངས་

དངས་མ་འཝ་་ཐོག་ལས་ ན་ཆ་་བགས་་ འན་ོལ་ཡོད་་ག་་བ་ན། 

       ངོ་་ ༢ པ། 

 

བད་། ཞབས་་བ་དཔ་འག་ག? ད་ར་བསམ་འཆར་ ལ་ག་བ་ནང་ས། 

 

 

 

 

 

        ངོ་་ ༣ པ། 

 

བད་། འགོ་་ཞབས་་འ་ འ་ོམད་་ ག་བཅད་གས་ གསརཔ་བཟ་ོ་ ད་ར་འ་བ་ནང་ས།  

   འཛམ་ང་བ་བ་ག་ཏ།ོ །ས་ག་ཡོན་ཏན་ན་མས། ། 

    ས་ཚོད་འོ་བག་མ་གཏང་། །ཡོན་ཏན་གས་ཤོམ་བ་གནང་། ། 



   

རང་ཉདི་�ོབ་�ནོ་མཁ་ོཆས། 

 

       44      ངོ་ཁ། བོ་མ་ ༦ པ། 

གནས་མ་ ༢ པ། 

བད་བས། 

ཞབས་་ར་་འ་ ང་བཅས་ར་མས་ཁ་་ཤར་བ་ དགའ་བ་དང་་བ་ཚོར་ང་་ ག་ཧན་པ་་ གདངས་

དངས་མ་འཝ་་ཐོག་ལས་ འན་ོལ་ཡོད་་་ བ་ན། ཞབས་་བ་པ་ན་ ག་བལ་ལ་། ་བ་ང་། 

བསོད་ནམས་བསགས་། ད་ག་ཡར་ས་གཏང་། ལམ་ོལ་ཡར་ས་གཏང་། རང་མ་རང་འོངས་བཟ་ོ། ལ་

སོགས་པ་ཕན་པ་་ཤ་ག་ར་ཡོདཔ་ན། 

 

  རང་ད་ད་བ། 

 

༡༽ ཞབས་་་ད་བ་ ག་་ར་ོ? 

༢༽ གང་་འ་ ག་་་ར་ བ་ོལ་འག? 

༣༽ འབོད་་ར་་འ་ ག་་བམ་་བ་ོ? 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  
༡༽   ཞབས་་་ད་བ་ གང་། འབོད་། ག་གསར། གམ་ན། 

༢༽ གང་་འ་ གདངས་ངམོ་འབད་འན་་ ལ་ངམོ་འབད་ག་་ བ་ོལ་ཡོདཔ་ན། 

༣༽ འབོད་་ར་་འ་ ་མ་ དཔནོ་་་མན་་ ག་་་འབོད་རཔ་་ས་ ངལ་རངས་་དོན་་ ལ་ 

   ར་རམ་འབད་ གདངས་དངས་ང་་ག་འབད་ བ་ོལ་ཡོད་་་བ་ན། 

 



   

རང་ཉདི་�ོབ་�ནོ་མཁ་ོཆས། 

 

       45      ངོ་ཁ། བོ་མ་ ༦ པ། 

གནས་མ་ ༢ པ། 

འཆར་ག་ཨང་  ༦      ས་ཚན་ ོང་ཁ།       བོ་མ་ ག་པ།      ས་ན་  ར་མ་ ༤༠   

དནོ་ཚན་  ག་འལ།         ནང་གས་དནོ་ཚན་  གཏང་ག།          

 

 

 

 

 

་དོ།  

གཏང་ག་ར་་འ་ རང་་ཕམ་དང་ན་ཆ་ ་ལས་ཆ་རོགས་་་ རང་་མས་ཁར་མན་ོབ་ གནད་དོན་་བགས་

་ བལ་་་་་བ་ན།  

གཏང་ག་འ་ གནས་ལ་བཤད་། གས་རམ་ན་། བབ་་ན་། མས་གསོ་འབད་། བས་བ་གས་་་

དང་ ང་གཏམ་བཤད་་དནོ་་ ཝ་ན། 

གཏང་ག་ཝ་ད་ ད་མ་་ཡང་ མ་ན། མལ་ན། ས་ཕབ། གཞན་་གནས་ལ། རང་་གནས་ལ། 

གནད་དནོ་་མ།  ལ་བ་་ས། ཁ་ང་། ལ་ཕབ། མ་འངོས་འཆར་ང་། ་ཚང་དཔ་ན། 

 

 

 

 

    

 

  

• གཏང་ག་་ད་མ་་ ས་འན་འབད་གས། 

• ད་མ་ག་ར་ཚངམ་་ ལག་ན་འཐབ་་ གཏང་ག་ག་་གས། 

• ང་སང་དང་ ར་ོལ་ལམ་གས་ནང་ གཏང་ག་འ་ཐངས་གས་་ ད་

པར་་གས། 

ང་སང་དང་ ར་ོལ་ལམ་གས་་ གཏང་ག་འ་ཐངས་ ག་་་ན་ན?  

       ར་ཆ་ ༥  

  མནོ་ན།   
  

 
 

 



   

རང་ཉདི་�ོབ་�ནོ་མཁ་ོཆས། 

 

       46      ངོ་ཁ། བོ་མ་ ༦ པ། 

གནས་མ་ ༢ པ། 

       ངོ་་ ༡ པ། 

 

བད་།  འོག་་ཡདོ་པ་ གཏང་ག་འ་ཐངས་་ད་གས་ཡདོ་་འ་ གས་ཤམོ་འབད་ག། 

༡༽ ར་ོལ་ལམ་གས་ནང་ གཏང་ག་འ་ཐངས་་ད། 

 

༈ མས་བ་་བ་ཕམ་གས་། 

            ས་ ང་ང་ཁ་འང་མ་ོབ་་བར་མ་ནང་ལས་ མོ་་ང་དབང་མོ་ང་ས་ ་དོན་་ཡང་ 

ཕར་གས་ཁར་བགས་་ ད་ཕམ་གས་ཡང་ གས་ཤོམ་འབད་ར་ཡོདཔ་འོང་མནོ་བ་་བ་དང་ ང་ཡང་ ་མ་་

་ གས་ཤོམ་འབད་ར་ཡོད་ར་་་ན། 

ད་ས་ ཕམ་གས་་ ་་བལ་ད་་་ཡང་ ད་ས་བས་ག་ ང་བཅས་ ོབ་་ནང་འ་མ་ད་པར་ མ་

ནང་ོད་་ ནམ་ཨ་ག་ར་ ང་མཐོང་ནང་ ོན་་ད་ཆ་་ བ་མ་བཞག་པར་ གས་ཤོམ་འབད་ར་བ་དོ་ར་

་་ན། ་མ་ཚད་ ཨ་ག་ར་ ལགཔ་འ་ བས་་་ས་ཚོད་ཁར་བཟའ། ན་ཆ་་ས་ བ་པ་ཁ་་ཉན་་ 

མ་ཁར་ བཤལ་བར་མ་འ་བར་ མ་ནང་ར་ོད་་ཡོད། ་བམ་་ ད་ཕམ་གས་ཡང་ ག་ོད་བཤལ་བར་མ་

འ་བར་ རང་་མ་ནང་ོད་་ གགས་དང་ ལགཔ་་ང་སངས་ས་འབད་འ་་ ོད་ད་ོའོང་མན་ོབ་་བ་ཡོད། 

མག་ར་ ནད་ག་འ་ མགས་པ་ར་ག་་ ད་ཕམ་གས་དང་ ད་པར་འངོ་་་བ་ཡོད། ས་       

་་ ༡༤/༠༤/༢༠༢༠ ་ ད་ར་མོ་ས་ 

                        ལ། 

  

 

མ་ན། མལ་ན། 

ས་ཕབ 

གཞན་་གནས་ལ། 

རང་་གནས་ལ། གནད་དོན་་མ། 

ལ་བ་་ས། ལ་ཕབ། 

ཁ་ང་ 

མ་འོངས་འཆར་ང་། 



   

རང་ཉདི་�ོབ་�ནོ་མཁ་ོཆས། 

 

       47      ངོ་ཁ། བོ་མ་ ༦ པ། 

གནས་མ་ ༢ པ། 

༢༽ ང་སང་ལམ་གས་ནང་ གཏང་ག་འ་ཐངས་་ད། 

                                                 ་ས་༡༤/༠༤/༢༠༢༠། 

༈  ཆ་རོགས་ོ་་། 

   ལོད་ས་ས་འང་མ་ོ་་འོག་མ། 

   ་ན་ཁ་ངོ་ཁག 

 

   ས་  ད་ར་ཆ་རོགས་ས་་དོན། ད་ཡང་ ད་ས་བས་ག་ མ་ནང་ གས་ཤོམ་འབད་ར་ ད་ཆ་

བ་དོ་འོང་ མནོ་བ་་བ་ཡོད། ང་ཡང་་ གས་ཤོམ་འབད་ར་ཡོད་ར་་་ན། 

   ད་ས་ ཆ་རོགས་ད་་ ་་ བལ་ད་་་ཡང་ ད་ས་བས་ག་ ཆ་རོགས་ད་དང་ང་ མ་ད་པར་ 

ན་ངམོ་ཡར་སོཔ་ལས་ ང་ཡང་ ད་ད་ད་མནོ་་ན། ད་ས་ ང་བཅས་་ མ་་་ ནད་ག་   

༼Covid-19༽ ལས་བན་་ མ་་་ཁར་མ་འ་བར་ ནང་ན་ར་ ང་མཐོང་ནང་ོན་་ ད་ཆ་འ་ར་ བ་་

ཡོད། ད་ཡང་ ང་བམ་འབད་ར་ ཡོདཔ་འོང་ར་མནོཝ་མས། 

    ད་མགས་པ་ར་ ནད་ག་འ་ བསང་ནམ་ལས་ ང་བཅས་ཆ་རོགས་གས་ ་མ་་ད་གས་པ་་བ་ོམ་

ཡོད་ར་ ་་ན། 

                

                                             བ་བ་ཆ་རོགས་དབང་མོ། 

                                          ང་ང་ཁ་འང་མ་ོབ་་བར་མ། 

                                             མ་་མ་། 

  

ས་ཕབ། 

ལ་བ་་ས། མ་ན་ 

མལ་ན་ 

་་ལ་ས་ཁ་ང་ 

གཞན་་གནས་ལ། 

རང་་གནས་ལ། 

གན
ད་
དནོ
་
་མ
། 

མ་འོངས་འཆར་ང་། 

་་ལ་་་ཁ་ང་། 



   

རང་ཉདི་�ོབ་�ནོ་མཁ་ོཆས། 

 

       48      ངོ་ཁ། བོ་མ་ ༦ པ། 

གནས་མ་ ༢ པ། 

      ངོ་་ ༢ པ། 

 

བད་། ་ར་ོ་ཡདོ་པ་ ད་ར་ཕ་ོནམ་བསདོ་ནམས་་ ང་སང་ལམ་གས་་ཐགོ་ལས་ ད་་ ད་ཆ་བ་

པ་བས་ ཁག་་བ་ཅ་ལ་ག་་འབད་ང་ག་ བལ་གནང་ར་ གནས་ལ་བགས་་ གཏང་ག་ག་ས། 

            གཏང་ག་འ་ ད་ར་འ་བ་ནང་ས། 

 

བད་བས། 

གཏང་ག་ར་་འ་ རང་་ཕམ་དང་ན་ཆ་ ་ལས་ཆ་རོགས་་་ གནས་ལ་བཤད་། གས་རམ་ན་། བབ་

་འན་། མས་གསོ་འབད་། བས་བ་གས་་་དང་ ང་གཏམ་བཤད་་དོན་་ ་་་བ་ན།  

 

རང་ད་ད་བ། 

   ༡༽ གཏང་ག་ཝ་ད་ ད་མ་ ག་་ར་ཚང་དཔ་ན་ན? 

   ༢༽ གཏང་ག་་ འ་ཐངས་མ་འཝ་ ག་་་ར་ཡོདཔ་ན་ན? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   
༡༽  གཏང་ག་ཝ་ད་ མ་ན། མལ་ན། ས་ཕབ། གཞན་་གནས་ལ། རང་་གནས་ལ། གནད་དནོ་

་མ། ལ་བ་་ས། ལ་ཕབ། མ་འོངས་འཆར་ང་། ཁ་ང་ ་ཚང་དཔ་ན། 

༢༽ གཏང་ག་་ ང་སང་དང་ ར་ོལ་ལམ་གས་ར་ འ་ཐངས་ཁག་གས་ཡོད། 

 
 


