
 

 

རྫོང་ཁའི་སྒྲོན་མེ། 
 རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།  

ལྫོ་ཕྱེད་དུས་དེབ། 
པར་ཐེངས་ 8 པ།            སྤྱི་ཚོས་ 2༠/06/༢༠20། 

 
 

 

 

 

 

  

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱིས་མི་མང་ལུ་ཞབས་ཏྫོག་འཕྫོ་མཐུད་དེ་རང་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ། 

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མྫོ། 
 རྩ་ཚན་ ༡(༨) པ། རྫོང་ཁ་འདི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་ཨིན།  
 རྩ་ཚན་ ༤(༡) པ། རྒྱལ་ཁམས་ཀྱིས་མི་སྡེ་དང་མི་སེར་གྱི་ལམ་

སྲོལ་འཚོ་བ་འབྱོར་ཐབས་ལུ་དྲན་རྟེན་དང་ སྒྱུ་རྩལ་ ཡང་ན་ 
རྒྱལ་རབས་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་དང་ཅ་དངོས་ སྐད་ཡིག་ རྩོམ་རིག་ 
མཐོང་སྣང་གི་སྒྱུ་རྩལ་ ཆོས་ལུགས་བརྩིས་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲོལ་
རྒྱུན་གྱི་ལམ་སྲོལ་འདི་ གཉེར་སྲུང་དང་ཉེན་སྐྱོབ་ ཡར་སྤེལ་དོན་
ལུ་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོ། 

 རྩ་ཚན་ ༦(༣) པ། རང་སྦྱོར་ལས་བརྟེན་པའི་མི་ཁུངས་དོན་ལུ་
ཞུ་ཡིག་ཕུལ་བའི་མི་ངོ་གིས་འགྲུབ་དགོཔ་ (ག) པ་ རྫོང་ཁ་
སླབ་ནི་དང་འབྲི་ཚུགསཔ་དགོ།  

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ནང་སྤྱི་ཚེས་
༣༠/༣/༢༠༢༠ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་
རང་སོའི་ཁྱིམ་ནང་ལས་འབདཝ་ཨིན་རུང་ ཁག་ཆེ་བའི་ནང་

འཁོད་ཞལ་འཛོམས་ དཔེར་ན་ འཛིན་སྐྱོང་ཞལ་འཛོམས། མི་
སྟོབས་ཞལ་འཛོམས། རིན་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་དང་ མི་མང་
ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ཡིག་ཚང་ནང་འཛོམས་ཐོག་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ཕུལ་
དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
ད་རེས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ ལས་
བརྟེན་ རྫོང་ཁག་དང་ལས་སྡེ་ ལྷན་ཁག་ཚུའི་ནང་འཁོད་ཕྱག་ལཱ་
ཚུ་ཕན་ཚུན་གང་དྲག་འབད་དགོཔ་ཐོན་ཡོདཔ་ལས་ རྫོང་ཁ་གོང་
འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཡང་ ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེ་ཁག་ཚུ་ནང་ 

དཀར་ཆག 

མི་མང་ལུ་ཞབས་ཏོག་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ།  1 
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཡོདཔ། ༢ 

ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ དང་འབྲེལ་བའི་རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་བཟོ་ཡོདཔ། ༣ 

ལྷན་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་ ༣༢ པ་འཚོགས་ཡོདཔ། ༤ 

ཡིག་ཚང་ལས་བྱེད་པའི་སྙན་ཞུ། ༤ 

གློག་ཐོག་སྐད་སྒྱུར་གྱི་གཞི་རྟེན་སྦྱོང་བརྡར། ༥ 

བསམ་འཕེལ་གཉིས་པའི་པར་སྲུང་དཔེ་དེབ། ༦ 
གདོང་ཕྱོགས་གཞི་རྟེན་གདོང་ལེན་པའི་སྦྱོང་བརྡར་ནང་གྲལ་
གཏོགས། ༦ 

བསམ་རྩེ་ལུ་རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ། ༧ 

 ༣ 

         



 

 

པར་ཐེངས་ 8 པ། སྤྱི་ཚོས་ 20/06/༢༠20། 
 

 

ཤྫོག ་གྲངས་ 2 པ། 
      

 

 

  
 

 

 

  

རྫོང་ཁག་དང་ལས་སྡེ་ཁག་ལས་ཕར་རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡྫོདཔ། 

མས། དེ་བཟུམ་མའི་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ རྫོང་ཁག་དང་
ལས་སྡེ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་འཆར་གཞི་
བརྩམས་ཡོད་རུང་ ད་རེས་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ནད་
ཡམས་ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ ཁྱབ་སྤེལ་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ མཚམས་
འཇོག་འབད་དེ༌བཞག་ཡོདཔ་ཨིན། ནད་ཡམས་འདི་ཞི་སོཔ་
འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ནང་སྦྱོང་
བརྡར་ཚུ་བྱིན་ནི་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ། 

རྩིས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ གི་གཞུང་སྐྱོང་མཆོག་གྱུར་གན་ཡིག་
ནང་ རྫོང་ཁ་ངེས་པར་དུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་ཡོད་མི་དང་
འཁྲིལ་ རྫོང་ཁག་དང་ལས་སྡེ་ཁག་ནང་ཡོད་པའི་ལས་བྱེདཔ་
ཚུ་ལུ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན༌ཚོགས༌ཀྱི༌ཞབས་ཏོག་མ་དངུལ་
རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཐོག་ལས་ ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་དང་། གཞི་
རྟེན་རྫོང་ཁའི་གློག་རིག། བརྡ་གཞུང་། གྲོས་ཆོད་འབྲི་ཐངས། 
གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་སྤྲོད་ཡོདཔ་ཨིན་

རྫོང་ཁ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ཚུ་འབད་ནིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དོན་ལུ་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་ནང་ སྐད་ཡིག་འགོ་དཔོན་གཅིག་དང་ མི་རྗེ་བློན་ཆེན་
ཡིག་ཚང་ནང་ སྐད་ཡིག་འགོ་དཔོན་གཉིས་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ལཱ་ཚུ་འབད་བའི་བསྒང་རང་ཡོད། གཞན་ཡང་ ལྷན་ཁག་དང་ལས་
སྡེ་ཚུ་ནང་ལས་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་སྐད་སྒྱུར་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཞབས་ཏོག། དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེའི་སྲིད་བྱུས་ཞུན་དག། འབྲུག་
གནས་ཚད་དང་འབྲེལ་བའི་རྫོང་ཁའི་ཚིག་ གསར་རྩོམ་གྱི་ཞུ་བ་ལྷོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་
འགོ་དཔོན་ཚུ་ཕྱག་ཞུ་བར་བཏང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

འཕྫོ་མཐུད། 

རྫོང་ཁའི་དཔེ་གཏམ། 

༡༽ ཁུར་ཨ་པས་འབག་ཚེ་ཡང་ཡང་འདྲ། །ཟས་ཨ་མས་ཟ་ཚེ་ཞིམ་ཞིམ་འདྲ།། 
༢༽ རོགས་ཀྱི་མགུ་ལུ་ཤིག་འགྱོཝ་མཐོང་། །རང་གི་སྒྱིད་པར་ཨ་ཝ་ཞལཝ་མ་མཐོང་།། 

༣༽ ནག་བྲེ་གང་གི་སྦུག་ལས། །ནག་རོག་ཅིག་ཡལ་བ་ལུ་སྐྱོན་མེད།། 
4༽ ཐངམ་འདི་བྱ་གིས་ཟ་རུང་བྲེ་བརྒྱད་མ་ཟ་རུང་བྲེ་བརྒྱད།། 
༥༽ གདོང་གིས་ལྟོ་མ་ཐོབ་པར། །དཔྱལ་བས་སྦོ་འདུ་སི་སི།། 

༦༽ ཉིན་སུ་གདོང་གིས་ལྟོ་མ་ཐོབ་པར། །ནུབ་སུ་སྐད་ཀྱིས་མི་ལྷུ་ནིའི་རྩིས་མ་རྐྱབ།། 



 

 

ཤྫོག ་གྲངས་ 3 པ། རྫོང་ཁའ་སྫོན་མེ།  

  

འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཌ་དར་ཁྱབ་འགྱོ་ཡོད་མི་དང་འབྲེལ་ ཨིང་སྐད་ཐོག་ཚིག་གསརཔ་ཡང་ལེ་ཤ་ར་ཐོན་ཏེ་འདུག། 
ནད་གཞི་འདི་གི་སྐོར་ལས་ མི་མང་ལུ་གོ་བརྡ་སྤྲོད་པའི་སྐབས་ ཧ་གོ་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་ཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ནད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ཚིག་གསརཔ་ཚུ་གི་དོ་མཉམ་ རྫོང་ཁའི་ཐོག་ལུ་བཟོ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་
བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ག་ར་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ དང་འབྲེལ་བའི་རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་བཟྫོ་ཡྫོདཔ། 

ཨང་། ཨིང་སྐད། རྫོང་ཁ། 
1 Aerosol droplet རླངས་ཐིགས། 
2 Asymptomatic ནད་རྟགས་མ་སྟོནམ། 
3 Clandestine གསང་བའི། 
4 Cold གྱང་ཤུགས། 
5 Complacency བག་གཡེང་། 
6 Complacent བག་གཡེང་ཅན། 
7 Contagious འབུ་ཉེན་ཅན། 
8 Containment བཀག་ཆ། 
9 Coronavirus ཀོ་རོ་ན་ནད་འབུཔ། པྲོག་ཞུའི་གློ་ནད། 
10 Cough གློ་འབར། གློ་འཁོག། 
11 COVID-19 ཀོ་ཝིཌ་-༡༩། 
12 Devastating གནོད་འཚུབ་ཅན། 
13 Economic 

downturn 
དཔལ་འབྱོར་མར་ཉམས། 

14 Education in 

emergency 
གློ་བུར་གནས་སྟངས་ཤེས་ཡོན། 

15 Epidemic ནད་ཡམས། 
16 Fatigue ནུས་ཉམས། ཐང་ཆད། འུ་སྡུག། 
17 Fidelity དད་དམ། 
18 Flu  ཚ་རིམས། 
19 Frontline 

responders 
གདོང་གཟང་མི། མདུན་གཟང་མི། 

20 Frontload ཧེན་བཤུད།   
21 Gestation period ཁུག་ཡུན། 
22 Infection འབུ་ནད། འགོ་ནད། བཙོག་ཤུ། 
23 Influenza ཚ་རིམས། 
24 Isolation ཟུར་བཞག། 
25 Isolation Ward ཟུར་བཞག་ཁང་། 

26 Outbreak ཐོན། ལོངས། 
27 Pandemic ཡོངས་ཁྱབ་ནད་ཡམས། ཀུན་ཁྱབ་ནད་

ཡམས། 
28 Personal protective 

equipment (PPE) 
རང་སྐྱོབ་ཅ་ཆས།  

29 Physical distance ས་སྟོང་། 
30 Quarantine ཟུར་བརྟག། 
31 Quarantine facility ཟུར་བརྟག་མཐུན་རྐྱེན། 
32 Relief ༡ སྡུག་འཇོམས། ཟུག་འཇོམས། ༢ 

གྲོགས་རམ། 
33 Resilience ལྡོག་ཤུགས། 
34 Revitalize བསྐྱར་གསོ། ཉམས་གསོ། 
35 Sample དཔེ་ཚད། 
37 Stockpile བུངས་བསགས། མང་བསགས། 
38 Surveillance གསང་ལྟ། 
39 Swab ༡ རྨ་འཁྱུ་ཅ་ཆས། ༢ ནད་དཔེ་ལེན་

ཆས། ༣  དཔེ་ལེན། 
40 Testing system ༡ བརྟག་ཞིབ་རིམ་ལུགས། ༢ བརྟག་

ཞིབ་ལམ་ལུགས། 
41 Transmission འབུ། 
42 Ventilator དབུགས་དུང། 
43 Virus ནད་འབུཔ། 
44 Vulnerable ཉེན་ཅན། 
45 Hand sanitizer ལག་གཙང་སྨན་ཆུ།  
46 Lockdown སྒོ་བསྡམ། 

 



 

 

པར་ཐེངས་ 8 པ། སྤྱི་ཚོས་ 20/06/༢༠20། 
 

 

ཤྫོག ་གྲངས་ 4 པ། 

ཡུམ་སྐྱིད་ལྷ་མོ། 

 

 

  

བཀྲིས་རྡོེ། 

ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁ་འདི་ཡང་ ནཱ་ལས་ཕར་མི་
ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་སྦེ་བཞག་ཐབས་ལུ་རིམ་ལུགས་དེ་ཚུ་ངེས་པར་དུ་
ཁག་ཆེཝ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི། ཨིན་རུང་ དེ་
བཟུམ་མའི་འཕྲུལ་རིག་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ནང་ལུ་གདོང་ལེན་
སྦོམ་ཤོས་ར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་མཁས་རིག་དང་མཁས་
མཆོག་ཚུ་མེད་པའི་ཁར་ མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་མ་དངུལ་
ལངམ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ལུགས་ཞུ་མི་ལུ་ མི་རྗེ་ཁྲི་འཛིན་
མཆོག་གིས་ མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་དགོཔ་ངེས་བདེན་ཨིནམ་
བཞིན་དུ་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དེ་ལུ་ཟད་
འགྲོ་ག་དེམ་ཅིག་གནས་ནི་ཨིན་ན་གི་སྔོན་རྩིས་བརྟན་བརྟན་ཅིག་
བཟོ་སྟེ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། 

ལྷན་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་ ༣༢ པ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་ 
༢༦/༡༢/༢༠༡༩ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ 
སྦེ་ཁྲི་འཛིན་འབྲུག་གི་མི་རྗེ་བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ལུ་
འཚོགས་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷན་ཚོགས་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ འདས་པའི་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དང་ལེན་སྙན་ཞུ་དང་། གློག་ཐོག་སྐད་སྒྱུར་རིམ་
ལུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྙན་ཞུ། རྫོང་ཁའི་འཕྲུག་རིག་གི་གནས་ཚད། 
རྫོང་ཁའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་མ་དངུལ་ཁ་སྐོང་ཚུ་གི་
སྐོར་ལས་གསལ་ཞུ་ཕུལ་བ་གིས་མ་ཚད། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་གློག་ཐོག་སྐད་སྒྱུར་རིམ་ལུགས་དང་། ཡིག་སྡེབ་དང་བརྡ་
སྦྱོར་དག་བཅོས་འབད་མིའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ སྐད་ཡིག་ག་
ཅི་ར་ཨིན་རུང་ཉམས་སྲུང་འབད་ཚུགས་པའི་དུས་ཚོད་ལུ་ལྷོད་དེ་ཡོདཔ་

ཡིག་ཚང་ལས་བྱེད་པའི་སྙན་ཞུ། 

བསོད་ནམ་རིན་ཆེན། 

ལྷན་ཚྫོགས་ཞལ་འཛྫོམས་ཐེངས་ ༣༢ པ་འཚྫོགས་ཡྫོདཔ། 

སངྱས་དབང་ཕྱུག 

དགའ་མགུ་སྤྲོ་གསུམ་ཐོག་ལས་བྱོན་པ་ལེགས་སོ་ཡོད། 
དེ་བཟུམ་སྦེ་ རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན་ལས་ སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་
འགོ་དཔོན་ངོ་མིང་ཡུམ་སྐྱིད་ལྷ་མོ་དང་ ཞིབ་འཚོལ་སྡེ་ཚན་ནང་
ལས་ཞིབ་འཚོལ་འགོ་དཔོན་ངོ་མིང་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་གཉིས་
ཀྱིས་རྩ་བ་གསུམ་ལུ་དད་དམ་ལྷད་མེད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ཕྱག་ཞུ་མི་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ སྤྱིས་ཚེས་༠༡/༠༧/༢༠༢༠ ལས་སྐད་ཡིག་གོང་
འཕེལ་འགོ་དཔོན་གོངམ་དང་ཞིབ་འཚོལ་འགོ་དཔོན་གོངམ་ལུ་ 
གོ་གནས་ཡར་སེང་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། ཁོང་གཉིས་ལུ་ཡང་
བཀྲིས་ལེགས་སྨོན་ཕུལཝ་ཨིན། 

དུས་ཅི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༡ ལས་འགོ་བཙུགས་
ཏེ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཟའ་ཚང་ནང་ལུ་ ལས་
གཡོགཔ་གསརཔ་གཉིས་འཛུལ་ཞུགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་
ཡང་ རྫོང་ཁའི་དབྱེ་ཁག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་མཐར་
འཁྱོལ་ཞིན་ན་བཙག་འཐུ་གྲུབ་སྟེ་འོང་མི་ ད་རེས་ རྩོམ་རིག་སྡེ་
ཚན་ནང་ཕྱག་ཞུ་མི་ཞིབ་རོགས་སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་འགོ་དཔོན་ ངོ་
མིང་བཀྲིས་ར་རྗེ་དང་ ཞིབ་འཚོལ་སྡེ་ཚན་ནང་ཕྱག་ཞུ་མི་ ཞིབ་
རོགས་ཞིབ་འཚོལ་འགོ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དབང་ཕྱུག་གཉིས་ཨིན། 
ཁོང་གཉིས་ལུ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ལས་ 



 

 

ཤྫོག ་གྲངས་ 5 པ། རྫོང་ཁའ་སྫོན་མེ།  

  

ལཱ་འདི་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་
ཅིག་བཟོ་ཡོདཔ་དང། ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་
གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱ་གར་བེང་ག་ལུ་
རུ་ལུ་སྦེ་ གློག་སྐད་རིག་པ་ (Natural 
Language Processing) དང་གློག་
ཐོག་སྐད་སྒྱུར་གྱི་གཞི་རྟེན་སྦྱོང་བརྡར་ཅིག་ནང་སྤྱི་
ཚེས་༠༨/༠༢/༢༠༢༠ ལས་ ༢༠/༠༢/༢༠༢༠ 
ཚུན་ ཉིན་གྲངས་ ༡༣ གྱི་རིང་འགོ་དཔོན་༨ 
བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་གི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་རྒྱབ་
སྐྱོར་གནང་མི་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་
ལུ་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་སྦོམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡྫོངས་ཀྱི་ངོ་རྟགས། 
 

༡༽ ཚེར་སྔོན་མེ་ཏྫོག རྒྱལ་ཡྫོངས་མེ་ཏྫོག 

༢༽ མདའ་རྩེད།  རྒྱལ་ཡྫོངས་རྩེདམྫོ། 
༣༽ གོ་དང་དཀྱི་ར།  རྒྱལ་ཡྫོངས་གྱོན་ཆས། 
༤༽ འབྫོང་གྱིམ་ཙེ། རྒྱལ་ཡྫོངས་སེམས་ཅན། 
༥༽ རྫོང་ཁ། རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐད་ཡིག 

༦༽ རྒྱལ་ཡྫོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྫོམས། 
རྒྱལ་ཡྫོངས་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལྟ་བ། 

༧༽ བྱ་ཨོ་རྫོག   རྒྱལ་ཡྫོངས་ཀྱི་བྱ། 
༨༽ ཙན་དན་ཤིང་། རྒྱལ་ཡྫོངས་ཀྱི་ཤིང་། 

གློག་ཐྫོག་སྐད་སྒྱུར་གྱི་གཞི་རྟེན་སྫོང་བརྡར། 

འཛམ་གླིང་གཅིག་གྱུར་གྱི་དུས་ལུ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ ལཱ་
ཚུ་ག་ར་འཕྲུལ་རིག་གི་ཐོག་ལས་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ རྫོང་ཁའི་དོན་ལུ་འཕྲུལ་
རིག་གོང་འཕེལ་གཏང་དགོཔ་འདི་གནམ་མེད་ས་མེད་ཁག་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 
འདི་ཡང་ འཕྲུལ་རིག་གི་ཐོག་ལས་ལཱ་འབད་བའི་དུས་ལུ་ ཨིང་སྐད་འདི་གནམ་
མེད་ས་མེད་ཁྱབ་ཆེཝ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་
རྫོང་ཁ་དང་ཁ་སྐད་གཞན་ཚུ་འཕྲུལ་རིག་ལས་རྩ་མེད་འགྱོ་ནི་ (digital 
extinction) དང་ འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་ཁ་སྐད་ཚུ་རྩ་བ་ལས་ར་རྩ་མེད་འགྱོ་ནིའི་
ཉེན་ཁ་སྦོམ་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ ཨིང་སྐད་ཤེསཔ་དང་མ་ཤེསཔ་གི་ཁྱད་
པར་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བརྡ་དོན་དང་། ཡོན་ཏན། ཞབས་ཏོག་ཚུ་འདྲ་མཉམ་སྦེ་
མ་ཐོབ་པའི་ཁར་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ཡང་འདྲ་མཉམ་སྦེ་སྤྱོད་
མ་ཚུགས་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མི་སྡེའི་ནང་ཁྱད་པར་བཟོཝ་ཨིན་མས། དཀའ་ངལ་
འདི་ཚུ་བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྫོང་ཁའི་འཕྲུལ་རིག་གི་མཐུན་རྐྱེན། དཔེར་ན། 
ཡིག་སྡེབ་དང་བརྡ་སྦྱོར་དག་བཅོས། (spelling and grammar 
checker)། ཡིག་ཐོག་ལས་ངག་ཐོག། (text to speech)། 
ངག་ཐོག་ལས་ཡིག་ཐོག། (speech to text/speech 
recognition)། གློག་ཐོག་སྐད་སྒྱུར། (machine translation) 
ལ་སོགས་པ་ཚུ་བཟོ་ནི་འདི་ ཐབས་ལམ་དྲག་ཤོས་ཅིག་ཨིན། 
འདི་གིས་འབད་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ ཌི་ཇི་ཊཱལ་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་ 
(Digital Drukyul) དམིགས་བསལ་ལས་འགུལ་གྱི་ཐོག་ལུ་ རྫོང་ཁ་
གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་འཚོལ་དང་གོང་འཕེལ་ལཱ་གི་ཐོག་ལས་ 
ཨིང་སྐད་དང་རྫོང་ཁའི་བར་ན་གློག་ཐོག་གི་སྐད་སྒྱུར་རིམ་ལུགས་ (Machine 
translation) ཐོན་རིམ་དང་པ་བཟོ་ནི་སྦེ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ལོ་
ལྔའི་ནང་འཁོད་གློག་ཐོག་སྐད་སྒྱུར་གྱི་དོན་ལུ་དགོ་པའི་ཨིང་སྐད་དང་རྫོང་ཁ་ཟུང་
འབྲེལ་སྦེ་ཡོད་པའི་བརྗོད་ཚིག་(parallel corpus) ས་ཡ་༡ དེ་ཅིག་
བཟོ་ནི་དང་ སྐད་སྒྱུར་བརྒྱ་ཆ ༥༠ དེ་ཅིག་མ་འཛོལ་བར་འབད་ཚུགས་པའི་རིམ་
ལུགས་ཅིག་བཟོ་ནི་ཨིན། 



 

 

པར་ཐེངས་ 8 པ། སྤྱི་ཚོས་ 20/06/༢༠20། 
 

 

ཤྫོག ་གྲངས་ 6 པ།  

  

བསམ་འཕེལ་གཉིས་པའི་པར་སྲུང་དཔེ་དེབ། 

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྫོང་ཁའི་རྩོམ་རིག་གོང་འཕེལ་གཏང་
ནི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོད་པའི་ཨ་ལུ་ཚུ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ མི་དྲག་
ཞན་ཆེ་ཆུང་མེད་པར་ག་ར་རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་དང་རྩོམ་རིག་ལུ་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་
བཅུག་ནིའི་ཐབས་ལུ་ འགུལ་བརྙན་བསམ་འཕེལ་གཉིས་པ་བཟོ་ཡོད་མི་
གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ པར་སྲུང་ཡང་ སྤྱི་ཚེས་༢༠/༠༤/༢༠༢༠ ལུ་ རྫོང་
ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་དཔེ་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོདཔ་
ཨིན། དེ་ཡང་ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ཨིང་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་པར་སྲུང་
ལྷབ་ནིའི་ནང་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་
ཡིག་ནང་བྲིས་ཏེ་ཡོད་པའི་པར་སྲུང་འདི་གིས་ པར་གྱི་ཐོག་ལས་ཨ་ལུ་ཚུ་
རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ལུ་ཕན་ཐོགས་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ 
རྫོང་ཁ་ལྷག་ནི་ལུ་ཡང་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིན་ནི་ཨིན། 

གློག་རིག་གི་མིང་ཚིག  

ཨིང་སྐད། རྫོང་ཁ། 

Blog བྲི་སྒོ། 
Cursor འྫོད་རྟགས། 
Desktop གློག་གསལ། 
Font ཡིག་གཟུགས། 
Keyboard ལྡེ་སྒྲོམ། 
Memory Card དྲན་མཛྫོད། 
Microphone སྒྲ་དུང། 
Monitor གསལ་སྒྲོམ། 
Mouse གློག་བྱི། 
Photocopier འདྲ་འཕྲུལ། 
Printer པར་འཕྲུལ། 
Screen གསལ་ཁྲམ། 
Website ཡྫོངས་འབྲེལ་ 

འཆར་སྒོ། 
Login ནང་འཛུལ། 
Logout ཕྱིར་ཐྫོན། 
Central 
Processing Unit 

ལས་སྫོར་ལྟེ་བ། 

Backup འདྲ། 
 
 

ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་གདྫོང་ཕྫོགས་གཞི་རྟེན་གདྫོང་ལེན་པའི་སྫོང་བརྡར་ནང་གྲལ་གཏྫོགས། 

གཙུག་ལག་སྫོབ་སྡེའི་ནང་ལུ་འགྫོ་འདྲེན་འཐེབ་ཡྫོདེཔ་དེང། ལས་རམ་འདེ་ག་
དེམེགས་ཡུལ་ཡང་ ཁས་བླངས་པ་ཚུ་ལུ་ ཀྫོ་ཝིཌ་-༡༩ འཐེྫོབ་མེའི་ནདེཔ་ཚུ་
ལུ་ གཞི་རྟེན་གསྫོ་བའ་ཞིབས་ཏྫོག་དེང་འཛིན་སྫོང་འཐེབ་ཐེངས་ཀྱི་ལྫོགས་གྲུབ་
བཟྫོ་ནའི་དེྫོན་ལུ་ཨིན་པའ་གནས་ཚུལ། 

སྤྱི་ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༢༧ ལས་སྤྱི་ཟླ་ ༥ པའ་ཚོས་ ༢ ཚུན་ ཉིན་
གྲངས་ ༦ ག་རང་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ཡག་ཚོང་ག་ཞིབ་རྫོགས་ཞིབ་
འཚོལ་འགྫོ་དེཔྫོན་ སངས་རྒྱས་དེབང་ཕྱུག་གས་ ཞི་གཡྫོགཔ་སྡེ་ཚོན་
གཉིས་པའ་གདེྫོང་ཕྱེྫོགས་གཞི་རྟེན་གདེྫོང་ལན་པའ་སྫོང་བརྡར་ནང་བཅའ་
མེར་གཏྫོགས་ཡྫོདེཔ་ཨིན། སྫོང་བརྡར་འདེ་ཡང་ ག་སར་རྒྱལ་པྫོ་གསྫོ་རག་



 

 

ཤྫོག ་གྲངས་ 7 པ། རྫོང་ཁའ་སྫོན་མེ།  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ཨང་། ལཱ་འབད་སའི་གནས། ཚེས་གྲངས། དྲན་གསྫོ། 

༡ བསྟན་འབྲུག་རྒེད་འོག་གི་ཁྲོམ་ནང་འཁོད། ༣༠-༣༡/༠༡/༢༠༢༠ རེ་རེ་བཞིན་ཡིག་སྡེབ་ཞིབ་རྟོག་འབད་ནི། 

༢ བཀྲིས་ཆོས་གླིང་དྲུང་འོག་ཁྲོམ་དང་ཡིག་ཚང་ཁག་ཚུ་ནང་། ༠༢-༠༣/༠༢/༢༠༢༠ རེ་རེ་བཞིན་ཡིག་སྡེབ་ཞིབ་རྟོག་འབད་ནི། 

༣ སྒོམ་སྤྲུག་ཁྲོམ་དང་གཞུང་གི་ཡིག་ཚང་ཁག་ཚུ་ནང་། ༠༦/༠༢/༢༠༢༠ རེ་རེ་བཞིན་ཡིག་སྡེབ་ཞིབ་རྟོག་འབད་ནི། 

༤ ར་རོ་ཁ་དྲུང་ཁག་ཁྲོམ་དང་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་། ༡༠-༡༡/༠༢/༢༠༢༠ རེ་རེ་བཞིན་ཡིག་སྡེབ་ཞིབ་རྟོག་འབད་ནི། 

བསམ་རྩེ་ལུ་རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ། 

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་གཏེར་དང་ རྫོང་ཁ་
གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ང་བཅས་རའི་སྐད་
ཡིག་རྫོང་ཁ་འདི་ དར་ཁྱབ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲོམ་ཚུ་ནང་ སྒོ་བྱང་
དང་བརྡ་བྱང་། རས་བྱང་། དེ་ལས་ ལམ་ཡིག་ར་རྟགས་ཀྱི་རྫོང་ཁའི་
ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
ཞིབ་རྟོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་རྩིས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ནང་གཞུང་ལས་
འཆར་དངུལ་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དམིགས་གཏད་འདི་ ལོ་བསྟར་

གཞུང་སྐྱོང་མཆོག་གྱུར་གན་ཡིག་ནང་ལུ་ཡང་བརྡ་སྟོན་གཙོ་བོ་
ཅིག་སྦེ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཁྱད་
ཆོས་དང་ངོ་རྟགས་བཟང་པོ་ རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་དེ་ ཉམས་
པ་སོར་ཆུད་དང་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་བསམ་རྩེ་
རྫོང་ཁག་གི་རྫོང་ཁའི་ངོ་ཚབ་འགོ་དཔོན་གྱི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལུ་ 
གཤམ་འཁོད་ས་གནས་ཚུ་ནང་ཞིབ་རྟོག་འབད་ཡོད་པའི་
གནས་ཚུལ། 



 

 

པར་ཐེངས་ 8 པ། སྤྱི་ཚོས་ 20/06/༢༠20། 
 

 

ཤྫོག ་གྲངས་ 8 པ།  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

རང་ག་ཁ་སྐདེ་སྫོརན་ རང་ག་མེནྫོ་ལུགས་འགྱུར། ཀརལ་ཨཱལ་བྲེཊ། 
“Change your language and you change your thoughts.” Karl Albrecht 

 

འབྲེལ་བ་འཐབ་ས། 
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས། 
ཀ་ཝང་བྱང་ས། ཐིམ་ཕུག 

འགྲམས་སྫོམེ་ཨིང་ ༡༢༢། བརྒྱུདེ་འཕྲིན་ཨིང་ ༠༢༣༢༢༦༦༣། པར་འཕྲིན་ཨིང་ ༠༢-༣༢༢༩༩༢། 
གྫོག་འཕྲིན། ddc@dzongkha.gov.bt ཡྫོངས་འབལ། www.dzongkha.gov.bt 

www.facebook.com/DzongkhaDevelopmentCommission 
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