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ཆེད་བརྗོད། 

༉་ རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁ་འདི་་ འབྲུག་པའི་ངོ་རྟགས་མཐུན་མྫོང་མ་ཡིན་པ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱིས་་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞི་བདེ་དང་།་ གཅིག་མཐུན།་ རྩ་བརྟན་གྱི་དྫོན་ལཱི་་
རྫོང་ཁ་འདི་འབྲུག་མི་ག་ར་གི་བརྡ་དྫོན་སྫོད་ལུན་གྱི་སྐད་ཡིག་གཙྫོ་ཅན་ཅིག་སྦེ་བཟྫོ་ནི་་ལཱི་དམིགས་ེ་་་
ཕྱག་ལཱ་ཚུ་གནང་དང་གནང་བཞིན་དུ་ཡྫོདཔ་ཨིན། 

འབྲུག་གཞུང་གིས་བརྡ་དྫོན་འཕྲུལ་རིག་གི་ཡྫོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་མི་སྡེ་བཟྫོ་ནིའི་དམིགས་གཏད་་ཡྫོད་
མི་དང་འཁྲིལ་ ་ེ་རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁ་ཡང་་བརྡ་དྫོན་འཕྲུལ་རིག་གི་ཐྫོག་ལས་་གོང་འཕེལ་
དང་དར་ཁྱབ་གཏང་ནི་འདི་་རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ཅིག་ཨིན།་རྫོང་ཁའི་བརྡ་
དྫོན་འཕྲུལ་རིག་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དྫོན་ལཱི་་ གློག་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག་ཚུ་རྫོང་ཁའི་ནང་
མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན།་ 

དེ་འབདཝ་ལས་རྟེན་་་བརྡ་དྫོན་འཕྲུལ་རིག་ལས་ཚན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་་གློག་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་གཞི་
རྟེན་གྱི་མིང་ཚིག་ ཨིང་སྐད་ནང་ཡྫོད་མི་ཚུའི་དྫོ་མམ་་ རྫོང་ཁའི་ནང་གསར་རྩྫོམ་འབད་དེ་ཡྫོད་པའི་
ཁར་གོ་དྫོན་ཚུ་ཡང་རྫོང་ཁ་ནང་བྲིས་ེ་་ ཨིང་སྐད་རྫོང་ཁ་ཤན་སྦྱར་གྱི་བརྡ་དྫོན་འཕྲུལ་རིག་གི་གཞི་རྟེན་
མིང་མཛྫོད་ཅིག་དཔེ་སྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།་ མིང་མཛྫོད་འདི་གིས་་ སྤྱིར་འབྲུག་མི་ག་ར་དང་ལྷག་པར་དུ་
བརྡ་དྫོན་འཕྲུལ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱག་ལཱ་གནང་མི་ཚུ་ལཱི་་ ཕན་ཐྫོགས་འབྱུང་ཚུགས་པའི་རུ་འདུན་
བཅས།་ཞེས་རང་ལཱིགས་གནམ་ལྫོ་ས་ཕྫོ་ཁྱི་ལྫོ་ཟླ་་༤་པའི་ཚེས་་༡༤་དང་།་སྤྱི་ལྫོ་་༢༠༡༨་སྤྱི་
ཟླ་་༥་པའི་སྤྱི་ཚེས་་༢༨་ལཱི། 

 
 

 
ཚེ་དབང་ནྫོར་བུ། 
དྲུང་ཆེན། 



 
 

  



 
 

 

སྔོན་བརྗོད། 
༉་རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱི་བརྡ་དྫོན་འཕྲུལ་རིག་ལས་ཚན་གྱིས་་ ཨིང་་སྐད་རྫོང་ཁ་གཞི་རྟེན་
གློག་རིག་གི་མིང་མཛྫོད་དཔེ་སྐྲུན་འབད་མི་འདི་ཡང་་ རྫོང་ཁའི་བརྡ་དྫོན་འཕྲུལ་རིག་གོང་འཕེལ་དང་
དར་ཁྱབ་གཏང་ནི་ལཱི་་ བརྡ་དྫོན་འཕྲུལ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག་ཚུ་་ རྫོང་ཁའི་ནང་མེད་ཐབས་
མེདཔ་ཅིག་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ེ་་ཨིན།་ བརྡ་དྫོན་འཕྲུལ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག་ག་ར་་ ཨིང་
སྐད་ནང་ཡྫོད་རཱིང་་ ཨིང་སྐད་ཀྱི་ཚིག་ག་ཨིནམ་སྦེ་རྫོང་ཁ་ནང་སྒྲ་ཕབ་སྟེ་བྲི་བ་ཅིན་་ སྐད་ཡིག་གཉིས་
ཀྱི་ཡི་གུ་དང་སྒྲའི་རྣམ་གཞག་ཚུ་མ་འདྲ་ནི་འདི་གིས་་ ལྫོག་པའི་ཡི་གུ་དང་མཐུག་པྫོའི་ཡི་གུ་ཚུ་ལག་
ལུན་འཐབ་དགོ་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་་རྗོད་སྒྲ་ཡང་འཐྫོན་་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་ཡྫོདཔ་ཨིན།་ 

དེ་འབདཝ་ལས་་ ཨིང་སྐད་་ནང་ཡྫོད་མིའི་གློག་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་གཞི་རྟེན་གྱི་མིང་ཚིག་བསྫོམས་་
༧༦༠་ དེ་ཅིག་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཞིནམ་ལས་་ རྫོང་ཁའི་དྫོ་མམ་གྱི་ཚིག་གསར་རྩྫོམ་དང་་ ཚིག་གི་གོ་
དྫོན་ཚུ་རྫོང་ཁ་ནང་བྲིས་ ་ེདཔེ་སྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།་ མིང་ཚིག་གསརཔ་ཚུ་ཡང་་ འཇམ་ཏྫོང་ཏྫོ་སྦེ་ཧ་གོ་
ནི་དང་ལག་ལུན་འཐབ་གོ་བདེ་ནི་ལཱི་དམིགས་ ་ེ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་རྫོང་ཁའི་ངག་གཤིས་ལཱི་གཞི་བཞག་
སྟེ་བརྩམས་ཡྫོདཔ་ཨིན། 

ཨིང་སྐད་ནང་ཡྫོད་པའི་སྒེར་མིང་་དཔེར་ན།་གྷུ་གཱལ་དང་ཕེས་བྷུག་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་་རྫོང་ཁ་ནང་ཚིག་
ལྫོགས་སུ་སྦེ་་ གསརཔ་བརྩམ་ནི་འདི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལམ་ལཱིགས་ལས་འགལ་བ་ཨིནམ་ལས་་ རྫོང་ཁ་ནང་
ཚིག་ལྫོགས་སུ་སྦེ་བརྩམས་ ་ེམེད་རཱིང་་ ཡིག་སྡེབ་ཚད་ལྡན་་གི་དྫོན་ལཱི་་ མིང་མཛྫོད་འདི་ནང་བཀོད་དེ་
ཡྫོད་པའི་ཁར་་དེ་ཚུའི་རྗོད་སྒྲ་ཡང་་ དུས་རྒྱུན་རྫོང་ཁའི་ལྷག་ཐངས་བཟུམ་སྦེ་མེན་པར་་སྔགས་ཀྱི་ཡི་
གུ་ལྷག་ཐངས་ལྟར་དུ་་ཨིང་སྐད་ཀྱི་རྗོད་སྒྲ་འཐྫོན་ཚུགསཔ་སྦེ་ལྷག་དགོཔ་ཨིན། 
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Accelerated 
Graphics Port 
(AGP) 

པར་རིས་གློག་
ཁ། 

པར་རཤ་ཤྫོག་བྱང་བཙུགས་ནའི་དྫོན་ལུ་ལག་ལན་འཐེབ་
མའི་གྫོག་ཁ། 

Acceptable 
Use Policy 
(AUP) 

ངོས་ལུན་གྱི་
ལག་ལུན་སྲིད་
བྱུས། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་དང་ གྫོག་རག་ཡྫོངས་འབྲེལ་གྱི་
ཞབས་ཏྫོག་ཚུ་ལག་ལན་འཐེབ་ད་ འབད་ཆྫོགཔ་མ་
ཆྫོགཔ་ག་ལམ་ལུགས། 

Access 
Control List 
(ACL) 

སྫོད་འཛིན་ཐྫོ་
ཡིག 

ལག་ལན་པ་ཅིག་གཤ་ཡག་སྫོད་ཅིག་ལུ་བྲེ་ན་དང། 
ལྷག་ནཥ གཡྫོག་བཀྫོལ་ན་ལ་སྫོགས་པའ་ ལཱ་རགས་
ག་ཅི་ར་འབད་ཆྫོག་ག་ དའི་ཐེྫོ་ཡག 

Access Point   
(AP) 

རླུང་འཕྲིན་
མཐུད་ཆས། 

རླུང་འཕྲིན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡྫོད་པའ་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ 
ཡྫོངས་འབྲེལ་ལུ་མཐུད་འབྲེལ་འབད་ཚུགསཔ་སྦེཥབཟྫོ་
མའི་གྫོག་ཆས། 

Account  ཁ་བྱང། གྫོག་རག་ཡང་ན་གྫོག་རག་དང་འབྲེལ་བའ་ཞབས་ཏྫོག་
དང་ དའི་ལག་ལན་པ་ག་བར་ནའ་འབྲེལ་བ། 

Activate  སྫོད་བཏུབ་བཟྫོ། མན་ཆས་ཚུ་ ལཱ་འབད་བཏུབ་བཟྫོ་ནཥ 
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Ad Hoc 
Network  

འཕྲལ་སྫོད་
ཡྫོངས་འབྲེལ།་ 

ལམ་འཕྲུལ་དང་ རླུང་འཕྲིན་མཐུད་ཆས་ཚུ་ལུ་བརྟེན་མ་
དགྫོ་པར་ནམ་དགྫོཔ་ཅིག་མཐུད་ཚུགས་པའ་ཡྫོངས་
འབྲེལ། 

Adaptor  མཐུན་ཆས།་ ནུས་ཤུགས་དང་སྒྲིག་བཀྫོད་ལ་སྫོགས་པ་མ་མཐུན་པར་
མཐུད་མ་བཏུབ་པར་ཡྫོད་མའི་གྫོག་ཆས་ཚུ་མཐུད་བཏུབ་
བཟྫོ་ནའི་ཅི་ཆས། 

Add-On  ཁ་སྐོང། གྫོག་རག་རམ་ལུགས་ཅིག་ལུ་ ཁྱད་ཆྫོས་འཐེབ་བཀལ་
ཏཥལཱ་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་མའི་རམ་ལུགས་ཀྱི་ཡན་ལག 

Address Bar  ཁ་བྱང་ས་གོ། འཚོལ་རམ་ཚུའ་མགུ་ལུ་ཡྫོད་པའ་ ཡྫོངས་འབྲེལ་ཁ་
བྱང་བྲེ་སའ་ས་གྫོ། 

Address 
Resolution 
Protocol 
(ARP) 

ཁ་བྱང་གཏན་
འཁེལ་ལམ་
ལཱིགས། 

གྫོག་རག་ཡྫོངས་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁ་བྱང་དང་ 
ཡྫོངས་འབྲེལ་གྱིཤ་ངྫོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་པའ་གྫོག་
རག་ག་ཁ་བྱང་གཤ་མཐུན་སྒྲིག་འབད་མའི་ལམ་
ལུགས། 
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Adware  ཚྫོང་མཉེན། གྫོག་རག་ནང་ལུ་ ཚོང་བསྒྲིགས་དང་འབྲེལ་བའ་རས་
བྱང་དང་ ཤར་སྫོ་ཚུ་རང་བཞན་གྱིཤ་གསལ་སྫོན་འབད་
མའི་མན་ཆས། 

Affiliate  བར་ཚྫོང་། གཞན་གྱི་ཐེྫོན་སྐྱེད་ཚུ་ ཚོང་འབྲེལ་འཐེབ་མའི་མ་ངྫོམ་
དང་ ཡང་ན་ལས་སྡེ། 

Alert Box  དྲན་བརྡ། གྫོག་རག་གཤ་ལག་ལན་པ་ལུ་ ངྫོས་ལན་འབད་དགྫོ་
པའ་དྲན་སྐུལ། 

Algorithm  རྩིས་ཐབས། རཤ་དང་འབྲེལ་བའ་དྲ་བ་ཅིག་ག་ལན་འཐེྫོབ་ནའི་དྫོན་ལུ་ 
གྫོ་རམ་བཞན་དུ་འབད་དགྫོ་པའ་བཀྫོད་རྒྱ། 

Alignment  ཕྱྫོགས་སྒྲིག ཡ་གུ་དང་པར་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་ གཡས་གཡྫོན་དང་མགུ་
མཇུག་ག་ཕྫོགས་ག་ཏཥལུ་བཞག་ན་ཨན་ནའ་་སྒྲིག་
བཀྫོད། 

Alphanumeric  ཨང་གསལ་
ཅན། 

གསལ་བྱད་དང་ཨང་ཡག་གཤ་ཆ་ར་ཡྫོད་མཥ 
Alt Key  གདམ་ལྡེ། གྫོག་རག་ལྡེཥསྒྲིྫོམ་ནང་ཨབ་རྟེ་གཞན་གྱི་ལཱ་འགན་སྫོར་

ནའི་དྫོན་ལུ་ཨབ་ནའི་རྟེ། 
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Analog  བརྡ་ཅན། དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ཏཥ རམ་པ་བཞན་དུ་འགྱུར་བའ་
དངྫོས་པྫོའ་ཚོད་གཞ་སྫོན་མའི་བརྡ་དྫོན་དང་འབྲེལ་བ་
ཡྫོད་མཥ 

Analog-To-
Digital 
Converter 
(ADC) 

བརྡ་ཅན་ལས་
ཨང་ཅན་ལཱི་
སྒྱུར་ཆས། 

བརྡ་ཅིན་ལས་ཨང་ཅིན་ལུ་ བསྒྱུར་ནའི་དྫོན་ལུ་ལག་ལན་
འཐེབ་ནའི་འཕྲུལ་ཆས། 

Android  ཨེན་ཌྫོའིཌ། འགྲུལ་འཕྲིན་ཚུ་ནང་ ལག་ལན་རམ་ལུགས་སྦེཥལག་
ལན་འཐེབ་མའི་ གྷུ་གཱལ་གྱི་རམ་ལུགས། 

Antivirus  ཟླྫོག་མཉེན། གྫོག་རག་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའ་ གནྫོད་མན་ཚུ་འཚོལ་ཏཥ 
བཏྫོན་གཏང་མའི་མན་ཆས། 

Apple  ཨེ་པཱལ། མག་ཀན་ཉྫོཤ་གྫོག་རག་བཟྫོ་མའི་ལས་སྡེ། 
Applet  རིམ་ཆུང། དམགས་བསལ་གྱི་ལཱ་ཅིག་འབད་མའི་ གྫོག་རག་ག་

ལས་རམ་ཆུང་ཀུ། 
Application  རིམ་ལཱིགས། ཕན་ཐེྫོགས་པའ་ལཱ་ཅིག་འབད་མའི་ གྫོག་རག་ནང་ག་

ལས་རམ། 
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Application 
Programming 
Interface (API) 

རིམ་ལཱིགས་
མཐུད་མཉེན། 

མན་ཆས་བཟྫོ་བའ་སྐབས་དང་ རམ་ལུགས་སྫོ་སྫོ་ཚུ་
དང་འབྲེལ་བ་འཐེབ་ནའི་དྫོན་ལུ་ ལག་ལན་འཐེབ་མའི་
བརྡ་བཀྫོད་དང། གྫོག་འགན། དཥལས་ལམ་ལུགས་ལ་
སྫོགས་པ། 

Archive  གཏན་མཛྫོད། བརྡ་དྫོན་ཚུ་ཡུན་རངམྫོ་སྦེཥབཞག་ནའི་ཡག་སྫོད་ཀྱི་ལམ་
ལུགས། 

Arithmetic 
Logic Unit 
(ALU) 

ཨང་རྩིས་དང་
གཏན་ཚིགས་
སྡེ་ཕྲན། 

གྫོག་རག་ག་ལས་སྫོར་ལྟེཥབ་ནང་སྡེྫོམ་རཤ་དང་། ཕབ་
རཤ་ལ་སྫོགས་པའ་ཨང་རཤ་དང། དཥལས་ དང་དང་། 
ཡང་ན་ལ་སྫོགས་པའ་རྒྱུ་མཚོན་གྱི་ལཱ་འབད་བའ་སྡེཥ
ཕྲིན། 

Array  གནས་སྒྲིག གྫོག་རག་ནང་ དབྱཥཁག་ཆ་འདྲ་བའ་གནས་སྡུད་ཚུ་ སྡེཥ
ཚོན་སྦེཥབསྒྲིགས་ཏཥབཞག་ཐེངས། 

Artificial 
Intelligence 
(AI) 

བཅོས་རིག གྫོག་རག་གཤ་ མ་བཟུམ་སྦེཥའབད་ཚུགས་པའ་བཟྫོ་
བཅིྫོས་འབད་ཡྫོད་པའ་རག་པ། 
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Assembler  སྦྱྫོར་མཉེན། སྫོར་སྐད་འད་ འཕྲུལ་སྐད་ལུ་བསྒྱུར་བཅིྫོས་འབད་མའི་ 
གྫོག་རག་ལས་རམ། 

Assembly 
Language  

སྦྱྫོར་སྐད། ལས་སྫོར་ལྟེཥབ་གཤ་ངྫོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་པའ་གཤ་
གྲངས་བཀྫོད་རྒྱ་རཥདང་ མཐུན་པའ་བཀྫོད་རྒྱ་ཡྫོད་པའ་
གྫོག་རག་སྐད་ཡག 

Assistive 
Technology  

ཕན་འཕྲུལ། དབང་པྫོ་སྐྱེྫོན་ཅིན་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐེབས་འབད་མའི་ སྲ་ཆས་
དང་མན་ཆས་ཀྱི་འཕྲུལ་རག 

Asymmetric 
Digital 
Subscriber 
Line (ADSL) 

རྒྱུན་ལམ་
སྙོམས་མེད། 

གནས་སྡུད་བཙུགས་ན་དང་ཕབ་ལན་འབད་ནའི་ཤུགས་
ཚོད་ཆ་མ་བསྙམས་པའ་ ཡྫོངས་འབྲེལ་གྱི་རྒྱུན་ལམ། 

Attachment  ཟུར་སྦྲགས། གྫོག་འཕྲིན་དང་གཅིག་ཁར་སྦྲགས་ཏཥ གཏང་ན་ཡྫོད་
པའ་ཡག་ཆ། 

Authenticate  བདེན་རྟགས་
དཔྱད། 

གྫོག་རག་དང་རམ་ལུགས་ཚུ་ལག་ལན་འཐེབ་ནའི་དྫོན་
ལུ་ ནང་འཛུལ་འབདཝ་ད་ ངྫོ་མ་ཨན་པའ་ཁུངས་
བསྐྱེལ་ནཥ 
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Authoring 
Tool   

བཟྫོ་ཆས། འབྲེལ་ཡག་དང་ བརྡ་དྫོན་ས་ཚོགས་ཚུ་བྲེ་ན་དང་བཟྫོ་
ནའི་གྫོག་རག་ལས་རམ། 

Automatic 
Document 
Feeder (ADF) 

རང་བཞིན་
ཤྫོག་འཐེན། 

འདྲ་འཕྲུལ་དང་པར་ལྫོག་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ནང་ཤྫོག་ཀུ་ཚུ་
རང་བཞན་གྱིཤ་འཐེན་མའི་འཕྲུལ་ཆས། 

Autoresponder  རང་བཞིན་ལན་
འཇལ། 

གྫོག་འཕྲིན་ཚུ་ལུ་ རང་བཞན་གྱིཤ་ལན་འཇལ་མའི་
གྫོག་རག་རམ་ལུགས། 

Avatar  ངོ་པར། གྫོག་རག་ག་རདམྫོ་དང་མ་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ནང་ གྫོག་
རག་ལག་ལན་པའ་ངྫོ་རྟེགས་སྦེཥ ལག་ལན་འཐེབ་མའི་
པར། 

Backbone  རྒྱུན་ལམ་གཙྫོ་
བྫོ། 

ཡན་ལག་རྒྱུན་ཐེག་ཚུ་ནང་ གནས་སྡུད་སྐྱེལ་མའི་
ཡྫོངས་འབྲེལ་གྱི་རྒྱུན་ལམ་གཙོཥབྫོ། 

Backlink  ནང་མཐུད། གཞན་གྱི་ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་ནང་ཡྫོད་པའ་ རང་ག་
ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོའ་ཁ་བྱང། 

Backspace  གསད་རྟ། འྫོད་རྟེགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁར་ཡྫོད་པའ་ཡ་གུ་གསད་མའི་ 
གྫོག་རག་ལྡེཥསྒྲིྫོམ་གུ་ཡྫོད་པའ་ཨབ་རྟེ། 
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Backup  འདྲ། གནས་སྡུད་དང་ཡག་སྫོད་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་ འབྱང་སྫོར་
ཤྫོར་ན་དང་ ཡང་ན་ལག་ལན་འཐེབ་མ་བཏུབ་ཐེལ་བ་
ཅིན་  དའི་ཚོབ་སྦེཥལག་ལན་འཐེབ་བཏུབ་པའ་ གནས་
སྡུད་དང་ཡག་སྫོད་ཚུ་ག་འདྲ། 

Bandwidth  སྫོ་ཚད། གྫོག་རག་ཡྫོངས་འབྲེལ་ཚུ་ནང་ གནས་སྡུད་ཚུ་ཕར་ཚུར་
སྫོ་ནའི་ཚོད་གཞཥ 

Bare Metal  སྲ་གློག ནང་ན་ ལག་ལན་རམ་ལུགས་ལས་འགྫོ་བཟུང་སཥ 
མན་ཆས་གཞན་ག་ན་ཡང་མ་བཙུགས་པར་ཡྫོད་པའ་
གྫོག་རག 

Base Station  རླུང་འཕྲིན་ས་
གོ། 

རླུང་འཕྲིན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡྫོད་པའ་གྫོག་ཆས་ཚུ་འབྲེལ་
མཐུད་འབད་ནའི་མཐུད་ཆས། 

Basic 
Input/Output 
System (BIOS) 

གཞི་དཔྱད་
རིམ་ལཱིགས། 

སྲ་ཆས་གཙོཥབྫོ་ཚུ་དབྱཥདཔྱད་འབད་ཞནམ་ལས་ ལག་
ལན་རམ་ལུགས་འགྫོ་བཙུགས་ནའི་དྫོན་ལུ་ ཝན་ཌྫོས་
གྫོག་རག་ནང་ཧེཥམ་ལས་བཙུགས་ཡྫོད་པའ་རམ་
ལུགས། 
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Batch File  བཀོད་ཆ། བཀྫོད་རྒྱའ་ཐེྫོ་ཡྫོད་པའ་ཡག་ཆ། 
Batch 
Processes  

སྡེ་སྦྱྫོར། གྫོག་རག་ག་རམ་ལུགས་སྡེཥཚོན་སྦེཥ རང་བཞན་གྱིཤ་
སབས་ཅིག་གུ་ལཱ་འབད་ཐེངས། 

Benchmark  འཇོན་ཚད། གྫོག་རག་དང་རམ་ལུགས་ཚུ་ག་ལཱ་འབད་ཐེངས་ཀྱི་
འཇྫོན་སབས་བལྟེ་ནའི་ཚོད་གཞཥ 

Beta Software  སྔོན་བརྟག་
མཉེན་ཆས། 

མཐེའ་དཔྱད་གསར་བཏྫོན་གྱི་དྫོན་ལུ་ བརྟེག་དཔྱད་
འབད་བའ་བསང་ཡྫོད་པའ་མན་ཆས། 

Bezel  གློག་ཁྲམ། གྫོག་རག་ག་གསལ་ཁྲམ་གྱི་མཐེའམ་བདའ་སཥཡྫོད་པའ་
ཁྲམ། 

Big Data  གནས་ཆེན། ཧེཥམའ་གནས་སྡུད་མན་ཆས་ཀྱིཤ་ལག་ལན་འཐེབ་མ་
ཚུགས་པའ་ གནས་སྡུད་ལཥཤ་ཡྫོད་མཥ 

Binary  གཉིས་གྲངས། ཨང་ཡག་ ༠ དང་ ༡ རྐྱེངམ་གཅིག་ལག་ལན་འཐེབ་
པའ་ ཨང་གྲངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས། 

Bing  བྷིང། མའ་ཀྫོརྫོ་སྫོཕཉ་ལས་སྡེཥགཤ་བཟྫོ་ཡྫོད་པའ་འཚོལ་
ཨམ། 
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Biometrics  ངོས་འཛིན་
འཕྲུལ་ཆས། 

མ་ག་ཕའི་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆྫོས་དང་རྣམ་པ་ཚུ་ ངྫོས་
འཛིན་འབད་ནའི་འཕྲུལ་རག 

Bit  ཨང་རྐྱང། གྫོག་རག་ག་གནས་སྡུད་ཚུ་ཚོད་འཇལ་ནའི་ཚོད་གཞ་
ཆུང་ཤྫོས། འད་ཡང་ གཤ་གྲངས་ཀྱི་ཐེྫོབ་ཚོད་ ༠ 
དང་ ༡ རྐྱེངམ་གཅིག་ཚུདཔ་ཨན། 

Bitmap  ཚག་རིས། གྫོག་རག་ནང་ ཚོག་ལཥཤ་གཅིག་ཁར་བསྒྲིགས་ཡྫོད་མ་
ལུ་བརྟེན་ཏཥ བྱུང་པའ་ར་མྫོ། 

Bitrate  རྐྱང་ཚད། ས་གྫོ་གཅིག་ལས་སྫོ་སྫོ་གཅིག་ན་ ཨང་རྐྱེང་སྫོ་ནའི་ཚོད་
གཞཥ 

Bits Per 
Second (BPS)  

སྐར་ཆ་ཨང་
རྐྱང། 

དུས་ཡུན་སྐར་ཆ་གཅིག་ག་ནང་འཁྫོད་ལུ་ག་དཥཅིག་སྫོ་དྫོ་
ཡྫོདཔ་ཨན་ནའ་ ཨང་རྐྱེང་ག་གྱིངས་ཁ་ར་མ་ གནས་
སྡུད་སྫོ་ནའི་ཚོད་གཞཥ 
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Bittorrent  བརྒྱུད་ཕབ། ཡག་ཆ་ཚུ་ཕབ་ལན་འབད་ནའི་དྫོན་ལུ་ གྫོག་གནས་ངྫོ་
མ་ལུ་བརྟེན་མ་དགྫོ་པར་ གཞན་གྱིཤ་ཕབ་ལན་འབད་དཥ
ཡྫོད་མ་ལས་ཡང་ཕབ་ལན་འབད་བཏུབ་པའ་ལམ་
ལུགས། 

Blacklist  ནག་ཐྫོ། ངྫོས་ལན་མ་འབད་བར་བཞག་ནའི་ གྫོག་རག་ཡྫོངས་
འབྲེལ་ཁ་བྱང་དང། གྫོག་འཕྲིན་ཁ་བྱང། དཥལས་ལག་
ལན་པའ་མང་ལ་སྫོགས་པའ་ཐེྫོ། 

Blind Carbon 
Copy (Bcc) 

གསང་འདྲ། གྫོག་འཕྲིན་གྱི་འདྲ་གཏངམ་ད་ འདྲ་འཐེྫོབ་མ་འད་གཤ་ 
གཞན་ག་དང་ག་ལུ་ར་ བཏང་ཡྫོདཔ་ཨན་ན་མ་ཤཤཔ་
སྦེཥགཏང་ཐེངས། 

Blog  བྲི་སྒོ། མ་ངྫོམ་རང་ར་སྫོ་སྫོའ་སྫོ་བ་དང་བསྟུན་ཏཥ འཕྲིལ་གྱི་
གནས་ཚུལ་དང་ལས་རམ་ཚུའ་སྐྫོར་ལས་ པར་དང་
སྦྲགས་ཏཥ བཙུགས་ཡྫོད་པའ་ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ། 
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Bluetooth  རླབས་མཐུད། འགྲུལ་འཕྲིན་དང་གྫོག་རག་ལ་སྫོགས་པའ་གྫོག་ཆས་ཚུ་
ཐེག་ཐུང་ཀུའ་ནང་འཁྫོད་ རྒྱུན་ཐེག་མ་དགྫོ་པར་འབྲེལ་
མཐུད་འབད་བཏུབ་བཟྫོ་མའི་རླུང་འཕྲིན་གྱི་འཕྲུལ་རག 

Bold  སྟུག་ཡིག སྤྱིར་བཏང་ག་ཡ་གུ་ལས་བཟྫོ་རྣམ་སྟུག་དྲགས་སྦེཥཡྫོད་
མཥ 

Bookmark  དེབ་རྟགས། རང་ལུ་ཁག་ཆཥབའ་ ཡག་སྫོད་དང་འཆར་ཤྫོག་ཚུ་ 
མགྱིྫོགས་པར་འཚོལ་ཚུགས་ནའི་ཁ་བྱང་ག་ཐེྫོ། 

Boolean  བདེན་རྫུན། བདན་པ་སྫོན་ནའི་དྫོན་ལུ་ ཨང་རྐྱེང་ ༡ ལག་ལན་
འཐེབ་ན་དང་ རྫུན་མ་སྫོན་ནའི་དྫོན་ལུ་ ཨང་རྐྱེང་ ༠ 
ལག་ལན་འཐེབ་ནའི་ལམ་ལུགས། 

Boot  སྫོད་སྒྲིག་
འབད། 

གྫོག་རག་འགྫོ་བཙུགས་ཏཥ ལཱ་འབད་ནའི་དྫོན་ལུ་ གྲ་
སྒྲིག་ཡྫོདཔ་བཟྫོ་ནཥ 

Boot Disk  སྫོད་སྒྲིག་སྲ་
མཛྫོད། 

གྫོག་རག་འགྫོ་བཙུགས་ནའི་དྫོན་ལུ་ ལག་ལན་འཐེབ་
མའི་སྲ་མཛིད། 
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Boot Sector  སྫོད་སྒྲིག་སྲ་
ཕྲན། 

གྫོག་རག་སྤྱིྫོད་སྒྲིག་ག་དྫོན་ལུ་ ལག་ལན་འཐེབ་མའི་ 
སྲ་མཛིད་ནང་ག་དམགས་བསལ་སྡེཥཕྲིན། 

Boot 
Sequence  

སྫོད་སྒྲིག་ལཱ་
རིམ། 

གྫོག་རག་སྤྱིྫོད་སྒྲིག་ག་སྐབས་སུ་བྱུང་པའ་རམ་པ་ཡྫོད་
པའ་ལཱ། 

Bootstrap  སྫོད་སྒྲིག་
འབད། 

གྫོག་རག་འགྫོ་བཙུགས་ཏཥ ལཱ་འབད་ནའི་དྫོན་ལུ་ གྲ་
སྒྲིག་ཡྫོདཔ་བཟྫོ་ནཥ 

Bot  འཕྲུལ་ལཱཔ། གྫོག་འཕྲིན་གྱི་ལན་གཏང་ན་དང་དྲ་བའ་ལན་རྐྱེབ་ན་ལ་
སྫོགས་པའ་བརྡ་དྫོན་སྫོད་ལན་གྱི་ལཱ་ཚུ་མ་བཟུམ་སྦེཥ
འབད་མའི་རམ་ལུགས། 
འཚོལ་ཨམ་ནང་གསལ་རམ་ཟུར་ཐེྫོ་བཟྫོ་ནའི་དྫོན་ལུ་
འཛིམ་གང་ནང་ག་ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་ཚུ་ནང་ལས་
བརྡ་དྫོན་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་མའི་རམ་ལུགས། 

Bridge  འབྲེལ་ཆས། ས་གནས་ཡྫོངས་འབྲེལ་ཚུའ་བར་ན་དང་ ཡྫོངས་འབྲེལ་
ཅི་ཆས་ཚུའ་བར་ན་ མཐུད་འབྲེལ་འབད་མའི་ཅི་ཆས། 
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Broadband  ཡངས་འབྲེལ། གནས་སྡུད་མགྱིྫོགས་པར་སྫོ་ཚུགས་པའ་ཡྫོངས་འབྲེལ་
གྱི་མཐུད་འབྲེལ། 

Broadcast  རྒྱང་བསྒྲགས་
འབད། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་གཅིག་ནང་ཡྫོད་པའ་ཡྫོངས་འབྲེལ་ཅི་ཆས་
དང་གྫོག་རག་ག་ར་ལུ་ འཕྲིན་ཡག་ཚོར་ཅིག་གུ་གཏང་
ནཥ 

Brouter  འབྲེལ་འཕྲུལ། ལམ་འཕྲུལ་དང་འབྲེལ་ཆས གཤ་ཆ་ར་གཅིག་གཤ་
འབད་བཏུབ་མའི་ཡྫོངས་འབྲེལ་ཅི་ཆས། 

Browse  འཚྫོལ། གྫོག་རག་དང་ཡྫོངས་འབྲེལ་ནང་བརྡ་དྫོན་ཚུ་འཚོལ་ནཥ 
Browser  འཚྫོལ་རིམ། གྫོག་རག་ཡྫོངས་འབྲེལ་ནང་བརྡ་དྫོན་འཚོལ་ནའི་དྫོན་ལུ་

ལག་ལན་འཐེབ་མའི་རམ་ལུགས། 
Buffer  བར་བསག་

འབད། 
གནས་སྡུད་ཚུ་ལག་ལན་མ་འཐེབ་པའ་ཧེཥམར་ དུས་
ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ག་རང་ལུ་ གྫོག་ཤཤ་ནང་ བསགས་
བཞག་ནཥ 
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Buffer  བར་བསག གནས་སྡུད་ཚུ་ལག་ལན་མ་འཐེབ་པའ་ཧེཥམར་ དུས་
ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ག་རང་ལུ་ བསགས་བཞག་སའ་གྫོག་
ཤཤ་ནང་ག་ས་གྫོ། 

Bug  སྐྱོན། རམ་ལུགས་ཅིག་ རྣམ་རྟེྫོག་མད་པར་བསྡེམ་བཅུག་ན་
དང་། ལཱ་ཚུ་རང་གཤ་མནྫོ་དྫོ་བཟུམ་སྦེཥའབད་མ་བཅུག་
པའ་གྫོག་རག་ག་སྐྱེྫོན། 

Built-In  ནང་སྦྲགས། གྫོག་ཆས་དང་གྫོག་རམ་ཚུ་དང་ སྫོ་སྫོ་སྦེཥམན་པར་
གཅིག་ཁར་སྦྲགས་ཏཥཡྫོད་མཥ 

Burn  བཙུགས། སྲབ་འཁྫོར་ཚུ་ནང་གནས་སྡུད་བཙུགས་ནཥ 
Bus  སྫོམ་ཐག གྫོག་རག་ག་ཡན་ལག་གཅིག་ལས་སྫོ་སྫོ་ལུ་ གནས་

སྡུད་དང་བརྡ་དྫོན་ཚུ་སྫོ་ནའི་རྒྱུན་ཐེག་ལཥཤ་གཅིག་ཁར་
བསྡེྫོམས་ཡྫོད་མཥ 

Bus Topology  འགྲུལ་སྒྲིག རྒྱུན་ཐེག་དང་ཅི་ཆས་ཚུ་རམ་པ་བཞན་དུ་བསྒྲིགས་ཏཥཡྫོད་
པའ་ཡྫོངས་འབྲེལ་གྱི་སྒྲིག་ཐེངས། 
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Button  ཨེབ་རྟ། དགྫོས་མཁྫོ་དང་འཁྲལ་ཏཥལཱ་འབད་ནའི་དྫོན་ལུ་ གྫོག་
རག་ག་སྲ་ཆས་དང་མན་ཆས་ཚུ་ནང་ ཨབ་སའ་ས་གྫོ། 

Byte  བརྒྱད་རྐྱང། གྫོག་རག་ག་གནས་སྡུད་ཚོད་འཇལ་ནའི་ཚོད་གཞཥ 
བརྒྱད་རྐྱེང་གཅིག་ནང་ཨང་རྐྱེང་བརྒྱད་འྫོང།  

C  སི། སྤྱི་ལྫོ་ ༡༩༧༠ དྫོན་གྲངས་ནང་བཟྫོ་ཡྫོད་པའ་ 
གནས་ཚོད་མཐེྫོ་བའ་གྫོག་རག་ག་ཁ་སྐད། 

C++  སི་པླས་པླས། སྤྱི་ལྫོ་ ༡༩༨༠ གྱི་གྲངས་ནང་ ས་ལུ་གཞ་བཞག་སཥ
བཟྫོ་ཡྫོད་པའ་ གནས་ཚོད་མཐེྫོ་བའ་གྫོག་རག་ག་ཁ་
སྐད། 

Cable    རྒྱུན་ཐག གྫོག་རག་དང་གྫོག་རག་ག་ཡན་ལག་ཅི་ཆས་ དཥལས་
གྫོག་ཆས་ཚུ་མཐུད་འབྲེལ་འབད་མའི་ཐེགཔ། 

Cable Modem  རྒྱུན་ཐག་སྒྱུར་
ཆས། 

གྫོག་རག་དང་གྫོག་ཆས་ཚུ་ཤུགས་ཚོད་ཅིན་གྱི་ཡྫོངས་
འབྲེལ་ལུ་མཐུད་མའི་ཅི་ཆས། 



གཞི་རྟེན་ཨིང་རྫོང་གློག་རིག་མིང་མཛྫོད། Basic Eng-Dzo Computer Terminology 
 

17 
 

Cache  འཕྲལ་འཛིན། འཕྲིལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ལག་ལན་འཐེབ་ཡྫོད་པའ་ བརྡ་
དྫོན་ཚུ་ལྫོག་ཤུལ་ལས་ འཇམ་ཏྫོང་ཏྫོ་སྦེཥའཐེྫོབ་ཚུགས་
ནའི་དྫོན་ལུ་བསགས་བཞག་ས།  

Cancel  ཆ་་མེད་གཏང། མ་འབད་བར་བཞག་ནཥ 
Caps Lock  ཚུགས་ལྡེ། གྫོག་རག་ནང་ ཨང་སྐད་ཀྱི་ཚུགས་ཡག་བྲེ་ནའི་དྫོན་ལུ་

ལག་ལན་འཐེབ་པའ་ལྡེཥསྒྲིྫོམ་ནང་ཡྫོད་པའ་ཨབ་རྟེ། 
Captcha  བདེན་བརྟག ཡྫོངས་འབྲེལ་ཐེྫོག་ག་འབྲེ་ཤྫོག་བཀང་མ་འད་ གྫོག་

རག་མན་པར་མ་ཨནམ་སྦེཥ བདན་དཔྱད་འབད་ནའི་དྫོན་
ལུ་ལག་ལན་འཐེབ་མའི་ལམ་ལུགས། 

Carbon Copy 
(Cc) 

འཕྲིན་འདྲ། མ་གཅིག་ལུ་གཏང་མའི་གྫོག་འཕྲིན་འདི མ་གཞན་ཚུ་
ལུ་བཏང་མའི་འདྲ། 

Careware  ཕན་མཉེན། གཞན་ལུ་གྲྫོགས་རམ་འབད་དཥ ཕན་ཐེྫོགས་ནའི་དྫོན་ལུ་ 
བཀྲམ་སལ་འབད་བའ་མན་ཆས། 
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Cascading 
Style Sheet 
(CSS) 

ཁྱད་སྫོན་གློག་
སྐད། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་ནང་ག་འཆར་ཤྫོག་ག་ཚོད་གཞ་
དང། ཚོཤ་གཞཥ བཟྫོ་རྣམ། དཥལས་ཡག་གཟུགས་ལ་
སྫོགས་པའ་ཁྱད་ཆྫོས་ཚུ་ལྡེནམ་སྦེཥབཟྫོ་མའི་གྫོག་སྐད།  

Casting  དབྱེ་སྫོར་
འབད། 

སྒྱུར་རྟེགས་ལུ་གནས་སྡུད་ཀྱི་དབྱཥབ་ལྫོག་སྫོར་ནཥ 
Cathode Ray 
Tube (CRT) 

གློག་འྫོད་ཤེལ་
དུང་། 

ཧེཥམའ་གྫོག་རག་དང་རྒྱང་མཐེྫོང་ག་ གསལ་ཁྲམ་ཚུ་
ནང་གཟུགས་བརྙན་འཐེྫོན་ནའི་དྫོན་ལུ་ལག་ལན་འཐེབ་
ཡྫོད་པའ་ ཤལ་གྱི་དུང་ཅུ། 

Cell  ཐིག་མིག ཤྫོག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ ཕྲིང་ཐེག་དང་རྡབ་ཐེག་གཤ་སལ་
སའ་དམགས་བསལ་གྱི་ས་ཁྫོངས། 

Censorware  སེལ་མཉེན། གྫོག་རག་ཡྫོངས་འབྲེལ་གྱི་ནང་དྫོན་ཚུ་ཕ་སལ་རྐྱེབ་མའི་
མན་ཆས། 

Central 
Processing 
Unit (CPU) 

ལས་སྦྱྫོར་ལྟེ་བ། གྫོག་རག་ནང་ག་ཡན་ལག་ཅི་ཆས་ཚུ་ འཛིན་སྐྱེྫོང་དང་
ཚོད་འཛིན་འབད་མའིི གྫོག་རག་ག་ཡན་ལག་གཙོཥབྫོ། 
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Character  རྟགས་རྐྱང། དབྱངས་དང་། གསལ་བྱད་། ཨང་གྲངས། དཥལས་
རྟེགས་ལ་སྫོགས་པ་རཥརཥལུ་གྫོ་ནཥ 

Character 
Code  

རྟགས་ཨང། གྫོག་རག་ག་ལམ་ལུགས་ནང་རྟེགས་རྐྱེང་ག་ཚོབ་སྦེཥལག་
ལན་འཐེབ་པའ་ཨང། 

Character 
Encoding  

རྟགས་སྒྱུར། ཁ་སྐད་ཀྱི་ཡ་གུ་ཚུ་ གྫོག་རག་ནང་ ཨང་གྲངས་ལུ་
བསྒྱུར་ཏཥབསགས་བཞག་ནཥ 

Character 
Map  

རྟགས་ཐྫོ། གྫོག་རག་ནང་ལུ་བཙུགས་ཡྫོད་པའ་ཡག་གཟུགས་ག་
རའ་ རྟེགས་རྐྱེང་ཚུ་ག་ར་སྫོན་པའ་ ཝན་ཌྫོས་ནང་ག་
རམ་ལུགས། 

Character 
Mapping  

རྟགས་འཛིན། གྫོག་རག་ནང་ཡག་གཟུགས་ཀྱི་རྟེགས་ཨང་བསགས་
བཞག་སཥཡྫོད་མ་འད་ ངྫོས་འཛིན་འབད་ནཥ 

Character Set  རྟགས་ཚན། གྫོག་རག་གཤ་ངྫོས་འཛིན་འབད་དཥ བསགས་བཞག་ན་
དང་གསལ་སྫོན་འབད་ཚུགས་པའ་ རྟེགས་རྐྱེང་ག་སྡེཥ
ཚོན། 
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Checkpoint  དཔྱད་མཚམས། རམ་ལུགས་ནང་ལུ་འཛིལ་བ་ཡྫོད་མད་བརྟེག་དཔྱད་
འབད་ནའི་དྫོན་ལུ གྫོག་སྐད་ནང་བཀལ་བཞག་མའི་
མཚོམས། 

Checksum  དཔྱད་ཨང། གནས་སྡུད་སྫོ་ཡྫོད་མ་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའ་ཨང་རྐྱེང་ག་
གྱིངས་ཁ། དཥཡང་ གནས་སྡུད་འད་སྫོཝ་ད་ གནས་
སྡུད་ལན་མ་འད་གཤ་ གནས་སྡུད་ཚོངམ་སྦེཥཐེྫོབ་མ་
ཐེྫོབ་བརྟེག་དཔྱད་འབད་ནའི་དྫོན་ལུ་ལག་ལན་འཐེབ་
ཨན། 

Chip  སྡེབ་ཆས། རྒྱུན་ལམ་གཅིག་སྡེབ་བཙུགས་ཡྫོད་པའ་གྫོག་རྒྱུན་ཆ་
ཤས་ཅིག་ལན་པའ་ཅི་ཆས། 

Circuit  རྒྱུན་ལམ། གྫོག་རྒྱུན་དང་གྫོག་བརྡ་འབག་མའི་ རྒྱུན་ཐེག་ལ་སྫོགས་
པའ་གྫོག་ཆས་ཚུ་རྒྱུན་མཐུད་དཥཡྫོད་མཥ 

Clean Install  གཙང་བཙུགས། གྫོག་རག་ནང་ཧེཥམ་ལས་ཡྫོད་པའ་གནས་སྡུད་ཚུ་བཏྫོན་
བཏང་སཥ ལག་ལན་རམ་ལུགས་གསརཔ་བཙུགས་ནཥ 

Click  ཨེབ། གྫོག་བྱ་ག་ཨབ་རྟེ་ཨབ་ནཥ 
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Client  གློག་སྫོད། གྫོག་རག་གཞན་མ་ཅིག་ལས་ ཡྫོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐེྫོག་
ལས་ཞབས་ཏྫོག་ཚུ་སྤྱིྫོད་མའི་གྫོག་རག 

Client Server 
Model  

གློག་སྫོད་དང་
གློག་གནས་
དཔེ་གཞི། 

གྫོག་གནས་ཀྱིཤ་གྫོག་སྤྱིྫོད་ཚུ་ལུ་ ཞབས་ཏྫོག་ཚུ་ག་དཥ
སྦེཥབྱནམ་ཨན་ན་སྫོན་པའ་དཔཥགཞཥ 

Clipboard  འདྲ་འཛིན། འདྲ་བཤུས་རྐྱེབ་ཡྫོད་པའ་གནས་སྡུད་ཚུ་ གཞན་ཁར་མ་
སར་བའ་ཧེཥམར་ གནས་སྐབས་ཅིག་ག་དྫོན་ལུ་ བཟུང་
བཞག་མཥ 

Clock Cycle  འཁོར་རིམ། གྫོག་རག་ག་ལས་སྫོར་ལྟེཥབ་གཤ་ བཀྫོད་རྒྱ་ལན་ན་དང། 
བསྒྱུར་ནཥ དཥལས་ གཡྫོག་བཀྫོལ་ན་ལ་སྫོགས་པའ་ 
ལཱ་ག་རམ་པ་ཅིག་མཇུག་བསྡུ་བའ་དུས་ཚོད། 

Clock Speed  འཁོར་ཚད། གྫོག་རག་ག་ལས་སྫོར་ལྟེཥབ་གཤ་ སྐར་ཆ་གཅིག་ནང་ 
འཁྫོར་རམ་ག་དམ་ཅིག་མཇུག་བསྡུཝ་ཨན་ན་ དའི་
མགྱིྫོགས་ཚོད་སྫོན་མཥ 
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Cloud 
Computing  

སྤྲིན་གློག ཡྫོངས་འབྲེལ་གྱིཤ་མཐུད་འབྲེལ་འབད་ཡྫོད་པའ་གྫོག་
གནས་ཅིག་ནང་གནས་སྡུད་ཚུ་ བསག་ན་དང་། འཛིན་
སྐྱེྫོང་འབད་ནཥ དཥལས་བཟྫོ་ནའི་ལམ་ལུགས། 

Coaxial  རིམ་གསུམ་
གློག་ཐག 

གནས་སྡུད་ཚུ་ས་གནས་ཐེག་རང་སར་སྫོ་ནའི་དྫོན་ལུ་
ལག་ལན་འཐེབ་མའི་རྒྱུན་ཐེག་ གྫོག་རྒྱུན་ལན་མ་
གཤ་ཀྱི་བར་ན་ གྫོག་རྒྱུན་མ་ལན་མ་ཅིག་བཙུགས་ཏཥ
ཡྫོད་མཥ 

Coded 
Character Set  

ཨང་ཅན་
རྟགས་ཚན། 

གྫོག་རག་ག་ལམ་ལུགས་ནང་རྟེགས་རྐྱེང་ག་ཚོབ་སྦེཥལག་
ལན་འཐེབ་པའ་རྟེགས་ཨང་ཆ་ཚོང་། 

Codeview  གློག་བཀོད་
མཐྫོང་སྣང་། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་དང་གྫོག་རག་རམ་ལུགས་ཚུ་
བཟྫོཝ་ད་ གྫོག་སྐད་མཐེྫོང་ཚུགས་པའ་ས་གྫོ། 

Cold Boot  བསྐྱར་སྒྲིག གྫོག་རག་ཚོར་ཅིག་བསད་ཞནམ་ལས་ གྫོག་རྟེ་ཨབ་
ཐེྫོག་ལས་ ལྫོག་སྤྱིྫོད་ན་ལུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནཥ 
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Collaborative 
Software  

རཱིབ་མཉེན། ཡྫོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐེྫོག་ལུ་ ཡག་ཆ་ཡང་ན་ལས་འགུལ་
ཅིག་གུ་མ་ལཥཤ་གཤ་མམ་རུབ་སྦེཥ ལཱ་འབད་ཚུགསཔ་
བཟྫོ་མའི་མན་ཆས། 

Collision  ཁ་ཐུག ཡྫོངས་འབྲེལ་ཐེྫོག་ལས་ ལག་ལན་པ་ལཥཤ་གཤ་དུས་
ཚོད་སབས་ཅིག་ཁར་ གནས་སྡུད་ཚུ་ སྫོད་ལན་འབད་
བའ་གནས་སངས། 

Column  ཕྲང་ཐིག ཤྫོག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ ཡར་དང་མར་སྦེཥཡྫོད་པའ་ཐེག་ཁྲམ། 
Command 
(CMD) 

བཀོད་རྒྱ། གྫོག་རག་དང་གྫོག་ཆས་ཚུ་གཤ་ ལཱ་ཅིག་འབད་བཅུག་
ནའི་དྫོན་ལུ་བྱན་མའི་བརྫོད་དྫོན། 

Command 
Interpreter  

བཀོད་བཤད། ཡག་སྫོད་ནང་ཡྫོད་མ་དང་། ཡང་ན་མ་གཤ་བྱན་མའི་
ཡག་ཐེྫོག་ག་བཀྫོད་རྒྱ་ཚུ་ཧེ་གྫོ་ཞནམ་ལས་ལཱ་བཀྫོལ་
མིའི་རམ་ལུགས། 

Command 
Line Interface 
(CLI) 

བཀོད་འབྲེལ། ཡག་ཐེྫོག་ག་བཀྫོད་རྒྱ་ཚུ་རམ་པ་བཞན་དུ་བྱན་ཐེྫོག་ལས་ 
མ་གཤ་གྫོག་རག་ག་རམ་ལུགས་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་
བ་འཐེབ་ནའི་ཐེབས་ལམ། 
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Command 
Prompt 
(Cmd.exe) 

བཀོད་ས། ཝན་ཌྫོས་ཀྱི་ལག་ལན་རམ་ལུགས་ནང་ བཀྫོད་རྒྱ་བྱན་
སའ་ས་གྫོ། 

Commercial 
Software   

ཚྫོང་མཉེན། ཚོང་འབྲེལ་འཐེབ་ནའི་དྫོན་ལུ་ལག་ལན་འཐེབ་མའི་
མན་ཆས། 

Common 
Development 
And 
Distribution 
License 
(CDDL) 

སྤྱིར་བཏང་བཟྫོ་
སྐྲུན་དང་བཀྲམ་
སྤེལ་ཆོག་ཐམ། 

ག་ར་གཤ་འཐེྫོབ་ཚུགས་པའ་མན་ཆས་དང་རན་སྫོད་
མ་དགྫོ་པའ་མན་ཆས་ཀྱི་ཆྫོག་ཐེམ། 

Common 
Internet File 
System (CIFS) 

སྤྱིར་བཏང་
ཡྫོངས་འབྲེལ་
ཡིག་ཆའི་ལམ་
ལཱིགས། 

གྫོག་རག་མ་འདྲཝ་ཚུ་གཤ་ཡྫོངས་འབྲེལ་ག་ཐེྫོག་ལས་ 
ཡག་ཆ་ཚུ་བརཥསྫོར་འབད་ནའི་ལམ་ལུགས། 

Communicati
ons Software 
(CS) 

བརྡ་དྫོན་མཉེན་
ཆས། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐེྫོག་ལས་ བརྡ་དྫོན་སྫོད་ལན་གྱི་དྫོན་
ལུ་ལག་ལན་འཐེབ་མའི་མན་ཆས། 

Compact Disc 
File System 
(CDFS) 

སྲབ་འཁོར་
ཡིག་ཆའི་ལམ་
ལཱིགས། 

སྲབ་འཁྫོར་ཚུ་ནང་ཡག་ཆ་དང་ཡག་སྫོད་ཚུ་བསགས་
བཞག་སའ་ལམ་ལུགས། 
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Compact Disc 
Read-Only 
Memory (CD-
Rom) 

ལྷག་ཙམ་སྲབ་
འཁོར། 

གྫོག་རག་ནང་ལུ་ བཙུགས་ཞནམ་ལས་གནས་སྡུད་ཚུ་ 
བལྟེ་ན་དང་ལྷག་ན་རྐྱེངམ་གཅིག་མ་གཏྫོགས་ འད་ནང་
ལུ་གནས་སྡུད་འཐེབ་བཙུགས་མ་བཏུབ་མ་ཚོད་ བསྒྱུར་
བཅིྫོས་ཡང་འབད་མ་བཏུབ་པའ་སྲབ་འཁྫོར། 

Compact Disc 
Re-Writable 
(CD-RW) 

བསྐྱར་བཙུགས་
སྲབ་འཁོར། 

གྫོག་རག་ནང་ལུ་བཙུགས་ཞནམ་ལས་ གནས་སྡུད་ཚུ་ 
ཚོར་གཅིག་ལས་ལྷགཔ་སྦེཥབཙུགས་བཏུབ་པའ་སྲབ་
འཁྫོར། 

Compact Disc-
Recordable 
(CD-R) 

བཙུགས་བཏུབ་
སྲབ་འཁོར། 

གྫོག་རག་ནང་ལུ་ བཙུགས་ཞནམ་ལས་གནས་སྡུད་ཚུ་ 
ཚོར་གཅིག་རྐྱེངམ་གཅིག་བཙུགས་བཏུབ་པའ་སྲབ་
འཁྫོར། 

Compact Disk 
(CD) 

སྲབ་འཁོར། གནས་སྡུད་བསགས་བཞག་ནའི་ཚོད་ བརྒྱད་རྐྱེང་ས་ཡ་ 
༧༠༠ ཤྫོང་པའ་ གྫོག་ཆས་སྲབ་ཁག་ཁཥདང་ཐེད་སྫོར་
སྫོ་སྦེཥཡྫོད་མཥ  
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Compatibility  མཐུན་སྦྱྫོར།་ གྫོག་ཆས་དང་རམ་ལུགས་ཚུ་ གྫོག་ཆས་དང་རམ་
ལུགས་སྫོ་སྫོ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མཐུན་སྒྲིག་ཡྫོདཔ་དང་
མདཔ། 

Compile  གློག་སྒྱུར་
འབད། 

མ་གཤ་ཧེ་གྫོ་བའ་གྫོག་སྐད་ལས་ གྫོག་རག་གཤ་ཧེ་གྫོ་
བའ་འཕྲུལ་སྐད་ལུ་བསྒྱུར་བཅིྫོས་འབད་ནཥ 

Compiler  གློག་སྒྱུར་པ། མ་གཤ་ཧེ་གྫོ་བའ་གྫོག་སྐད་ལས་ གྫོག་རག་གཤ་ཧེ་གྫོ་
བའ་འཕྲུལ་སྐད་ལུ་བསྒྱུར་བཅིྫོས་འབད་མའི་རམ་
ལུགས། 

Compiler Bug  སྒྱུར་སྐྱོན། གྫོག་སྒྱུར་པ་གཤ་ གྫོག་སྐད་ལས་འཕྲུལ་སྐད་ལུ་ 
བསྒྱུར་བཅིྫོས་འབད་བའ་སྐབས་ཀྱི་ནྫོར་འཁྲུལ། 

Component 
Software  

ཡན་ལག་
མཉེན་ཆས། 

མན་ཆས་གཙོཥཅིན་ནང་ ཡན་ལག་མན་ཆས་ཚུ་ ལཱ་
ལགས་ཤྫོམ་སྦེཥའབད་བཏུབ་བཟྫོ་མའི་མན་ཆས། 

Compression  ཚད་ཕབ། གྫོག་རག་དང་གྫོག་ཆས་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་ནང་བསགས་
བཞག་ན་དང་སྫོ་ནའི་དྫོན་ལུ་ གནས་སྡུད་ཀྱི་ཚོད་ཆུང་
ཀུ་བཟྫོ་ན་ཡྫོད་མཥ 
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Computational 
Linguistics  

གློག་སྐད་རིག་
པ། 

སྐད་ཡག་ཞབ་འཚོལ་འབད་ནའི་དྫོན་ལུ་གྫོག་རག་ལག་
ལན་འཐེབ་ན་དང་ གྫོག་རག་གཤ་སྐད་ཡག་ཧེ་གྫོ་
ཚུགསཔ་བཟྫོ་ནའི་དྫོན་ལུ་ཞབ་འཚོལ་གྱི་ཤཤ་ཡྫོན། 

Computer  གློག་རིག གནས་སྡུད་བསག་ན་དང་འཛིན་སྐྱེྫོང་འབད་ནཥ བརྡ་དྫོན་
འཚོལ་ནཥ རཤ་བཏྫོན་ནཥ དཥལས་འཕྲུལ་ཆས་གཞན་
ཚུ་ཚོད་འཛིན་འབད་མའི་གྫོག་མཥལག་ལན་འཐེབ་ཐེྫོག་
ལས་ལཱ་བཀྫོལ་བཏུབ་པའ་འཕྲུལ་ཆས། 

Computer 
Ethics  

གློག་རིག་ཀུན་
སྫོད། 

གྫོག་རག་ལག་ལན་འཐེབ་པའ་སྐབས་ལུ་དགྫོ་པའ་ཀུན་
སྤྱིྫོད་རྣམ་གཞག 

Computer 
Game  

གློག་རྩེད། གྫོག་རག་ག་ཐེྫོག་ལས་རཥབཏུབ་པའ་རདམྫོ། 
Computer 
Networking  

ཡྫོངས་འབྲེལ། གྫོག་རག་ཚུ་ཕན་ཚུན་གཅིག་གཤ་གཅིག་ལུ་འབྲེལ་བ་
འཐེབ་ཚུགསཔ་བཟྫོ་ནའི་དྫོན་ལུ་ སྲ་ཆས་དང་མན་
ཆས་ཚུ་གཅིག་ཁར་བསྒྲིགས་ཏཥཡྫོད་མཥ 
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Computer 
Science  

གློག་རིག་ཚན་
རིག 

སྲ་ཆས་དང་། མན་ཆས། དཥལས་ཡྫོངས་འབྲེལ་ལ་
སྫོགས་པའ་གྫོག་རག་ག་སྐྫོར་ལས་ལྷབ་ན་ཡྫོད་པའ་
ཤཤ་ཡྫོན། 

Computer 
Software  

གློག་རིག་
མཉེན་ཆས། 

གྫོག་རག་ག་རམ་ལུགས་ག་ར་ལུ་ཁྱབ་ཚུགས་པའ་སྤྱིར་
བཏང་ག་མང་ཚོག 

Configuration  རིམ་སྒྲིག གྫོག་རག་དང་གྫོག་རག་ལས་རམ་ཚུ་ ལཱ་འབད་ནའི་དྫོན་
ལུ་བདཥསྒྲིག་འབད་ནཥ 

Configuration 
Files  (Config) 

རིམ་སྒྲིག་ཡིག་
ཆ། 

གྫོག་རག་ག་ལས་རམ་ཚུ་ འགྫོ་བཙུགསཔ་ད་དང་རམ་
སྒྲིག་འབདཝ་ད་ ལག་ལན་འཐེབ་མའི་ཡག་ཆ། 

Configuration 
Management  

རིམ་སྒྲིག་
འཛིན་སྐྱོང། 

མན་ཆས་ཀྱི་ཐེྫོན་རམ་དང་བསྒྱུར་བཅིྫོས་ཚུ་ག་འཛིན་
སྐྱེྫོང། 

Connectivity 
Devices  

མཐུད་འཕྲུལ། གྫོག་རག་དང་གྫོག་ཆས་ཚུ་ གཅིག་ཁར་མཐུད་ན་དང་ 
ཡྫོངས་འབྲེལ་ལུ་འབྲེལ་མཐུད་འབད་ནའི་དྫོན་ལུ་ ལག་
ལན་འཐེབ་པའ་འཕྲུལ་ཆས། 

Console  གསལ་ལྡེ། གྫོག་རག་ག་གཞ་རྟེན་ཅི་ཆས་ གསལ་ཁྲམ་དང་ལྡེཥསྒྲིྫོམ། 
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Constant Bit 
Rate (CBR) 

ཨང་རྐྱང་བརྟན་
ཚད། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་ནང་ གནས་སྡུད་སྫོ་ནའི་མགྱིྫོགས་ཚོད་
དུས་རྒྱུན་དུ་བརྟེན་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེཥགནས་པའ་ཚོད་གཞཥ 

Content 
Management 
System (CMS) 

ནང་དྫོན་འཛིན་
སྐྱོང་རིམ་
ལཱིགས། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོའ་ནང་དྫོན་ དཔཥསྐྲུན་འབད་ན་
དང་དུས་མཐུན་བཟྫོ་ན་ལ་སྫོགས་པའ་འཛིན་སྐྱེྫོང་ག་
མཐུན་རྐྱེན་ཡྫོད་པའ་གྫོག་རག་མན་ཆས། 

Control Panel  ཚད་འཛིན་སྒྲིག་
རིམ། 

གྫོག་རག་ལག་ལན་པ་ཚུ་གཤ་གྫོག་རག་ག་བདཥསྒྲིག་
དང་ཚོད་འཛིན་ཚུ་བསྒྱུར་བཅིྫོས་འབད་ཚུགསཔ་བཟྫོ་མའི་
རམ་ལུགས། 

Controller 
Card  

འཛིན་བྱང་། གྫོག་རག་ནང་ མ་སྒྲིྫོམ་དང་ གཞན་ཡན་ལག་ཅི་ཆས་
ཚུ་ ག་བར་ན་འཛིན་སྐྱེྫོང་ག་ཐེྫོག་ལས་མཐུད་འབྲེལ་
འབད་མཥ 

Cookie  འཆར་སྡུད། ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་ལས་ཐེྫོབ་ཡྫོད་པའ་གནས་སྡུད་
ཚུ་ འཚོལ་རམ་ཚུ་ནང་བསགས་ཏཥཡྫོད་མཥ 
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Copy  འདྲ་བཤུས་
འབད། 

ཧེཥམ་ལས་ཡྫོད་པའ་བརྡ་དྫོན་དཥབསྒྱུར་བཅིྫོས་མ་འབད་
བར་ བརྡ་དྫོན་དའི་འདྲ་ ས་གྫོ་སྫོ་སྫོ་ཅིག་ནང་ལུ་ཡྫོདཔ་
བཟྫོ་ནའི་དྫོན་ལུ་འདྲ་བཤུས་རྐྱེབ་ནཥ 

Copier འདྲ་འཕྲུལ། ཡག་ཆ་ཚུ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱེབ་མའི་འཕྲུལ་ཆས། 
Copycat  འདྲ་བཤུསཔ། རང་གཤ་མ་འབད་བར་ གཞན་གྱིཤ་འབད་འབདཝ་

འདྲ་བཤུས་རྐྱེབ་མཥ 
Copyright  པར་དབང། ཡག་ཆ་དང་གནས་སྡུད་ལ་སྫོགས་པ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ 

བཀྲམ་སལ་འབད་ན་དང། བསྒྱུར་བཅིྫོས་འབད་ནཥ དཥ
ལས་ཚོང་སྒྱུར་འཐེབ་ན་ལ་སྫོགས་པའ་དྫོན་ལུ་ ལག་
ལན་འཐེབ་དགྫོ་པའ་སྐབས་ ཇྫོ་བདག་ལུ་ཡྫོད་པའ་
ཁྲམས་མཐུན་གྱི་བདག་དབང། 

Crash  མ་བཏུབ་ཐལ། བྱ་རམ་དང། ཡང་ན་བཀྫོལ་སྤྱིྫོད་རམ་ལུགས་ དཔྱད་
རག་མད་པར་ཁྫོ་ར་གཤ་ར་མ་བཏུབ་ཐེལ་ནཥ 
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Cronjob  དུས་སྒྲིག་གློག་
ལཱ། 

གྫོག་རག་ནང་ ཚོར་གཅིག་དུས་ཚོད་བསྒྲིགས་བཞག་
ཞནམ་ལས་ དུས་ཚོད་དཥཁར་ རང་བཞན་གྱིཤ་འབད་
བའ་ལཱ་རགས། 

Crop  པར་བཏྫོག པར་གྱི་མཐེའམ་མ་དགྫོ་མ་ཚུ་བཏྫོགས་ཏཥབཅིྫོ་ཁ་རྐྱེབ་ནཥ 
Cross Browser  འཚྫོལ་རིམ་

མང་མཐུན། 
འཚོལ་རམ་ས་ཚོགས་ནང་ལུ་ སྒྲིག་མཐུན་གྱི་སྫོ་ལས་
བལྟེ་བཏུབ་མའི་ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ། 

Cross 
Platform  

གློག་ལཱིགས་
མང་མཐུན། 

ལག་ལན་རམ་ལུགས་ས་ཚོགས་ནང་ལཱ་འབད་བཏུབ་
མའི་མན་ཆས་དང་རམ་ལུགས། 

Cryptography  གསང་རིག བརྡ་དྫོན་ཚུ་སྲུང་སྐྱེྫོབ་འབད་ནའི་དྫོན་ལུ་གསང་བ་སྦེཥ
བཞག་ནའི་རག་པ། 

Cursor  འྫོད་རྟགས། གྫོག་རག་ག་གསལ་ཁྲམ་གུ་ གྫོག་བྱ་ག་བརྡ་རྟེགས་ག་
ཏཥཡྫོད་ག་སྫོན་མ་དང་། མཛུབ་གནྫོན་རྐྱེབ་ད་ཡ་གུ་འད་
ག་ཏཥའཐེྫོན་ན་ཨན་ན་སྫོན་མའི་ འྫོད་ཀམ་ཀཥསྦེཥསྡེྫོད་
མའི་བརྡ་རྟེགས། 
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Cut  བཏྫོག ཧེཥམ་ལས ས་གྫོ་ཅིག་ནང་ཡྫོད་པའ་ཡག་ཆ་དང་གནས་
སྡུད་ཚུ་ ས་གྫོ་སྫོ་སྫོ་ཅིག་ནང་སྫོ་ནའི་དྫོན་ལུ་བཏྫོག་ནཥ  

Cyberbullying  གློག་ཐྫོག་
དབང་བཙྫོང། 

གྫོག་རག་དང་ཡྫོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐེྫོག་ལས་ གཞན་ལུ་
དབང་བཙོང་ག་ལཱ། 

Cybercrime  གློག་ཐྫོག་བྱ་
ངན།་ 

ཡྫོངས་འབྲེལ་དང་གྫོག་རག་ལག་ལན་འཐེབ་ཐེྫོག་ལས་
འབད་མའི་ ཁྲམས་འགལ་གྱི་ལཱ། 

Cybersecurity   གློག་ཐྫོག་ཉེན་
སྲུང། 

གྫོག་རག་དང། གྫོག་ཆས། དཥལས་ལག་ལན་པ་ཚུ་ 
གྫོག་ཐེྫོག་བྱ་ངན་ལས་ན་སྲུང་འབད་ནའི་ཐེབས་ལམ། 

Data  གནས་སྡུད། གྫོག་རག་ནང་བསགས་བཞག་མའི་བརྡ་དྫོན། 
Data 
Definition 
Language 
(DDL) 

གནས་འཛིན་
གློག་སྐད། 

གནས་སྡུད་གཞ་བཀྫོད་བཟྫོ་ན་དང་ འད་ནང་ག་གནས་
སྡུད་གསརཔ་བཙུགས་ནཥ ཁ་སྐྫོང་རྐྱེབ་ནཥ བཏྫོན་བཀྫོ་
ནཥ དཥལས་བསྒྱུར་བཅིྫོས་འབད་ན་ལ་སྫོགས་པའ་གནས་
སྡུད་འཛིན་སྐྱེྫོང་ག་ལཱ་འབད་མའི་གྫོག་རག་སྐད་ཡག 
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Data 
Management  

གནས་སྡུད་
འཛིན་སྐྱོང། 

གནས་སྡུད་ཚུ་གནས་སྡུད་གཞ་མཛིད་ནང་ན་སྲུང༌དང་
ལྡེནམ་སྦེཥབསགས་བཞག་ན་དང་ གནས་སྡུད་འད་ནང་
ལས་བརྡ་དྫོན་ཚུ་བཏྫོན་ན་ལ་སྫོགས་པའ་འཛིན་སྐྱེྫོང་ག་
ལཱ། 

Data Transfer 
Rate (DTR) 

གནས་སྡུད་སྫོ་
ཚད། 

གནས་སྡུད་ཚུ་ས་གྫོ་ཅིག་ལས་སྫོ་སྫོ་ཅིག་ནང་སྫོཝ་ད་ 
ག་དམ་ཅིག་ མགྱིྫོགས་པ་སྦེཥསྫོཝ་ཨན་ན་ག་མགྱིྫོགས་
ཚོད། 

Data Type  གནས་སྡུད་
དབྱེ་བ། 

གྫོག་རག་ནང་བསགས་ཡྫོད་པའ་གནས་སྡུད་ཚུ་ ཨང་
གྲངས་དང། རྟེགས་རྐྱེང། བདན་རྫུན་ལ་སྫོགས་པ་ག་ཅི་
ཨན་ནའ་དབྱཥབ། 

Database  གནས་སྡུད་
གཞི་མཛྫོད། 

གནས་སྡུད་ཚུ་ གྫོག་རག་ནང་རམ་སྒྲིག་ག་ཐེྫོག་ལས་ 
བསགས་བཞག་ས། 
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Database 
Management 
System 
(DBMS) 

གནས་སྡུད་
གཞི་མཛྫོད་
འཛིན་སྐྱོང་ལམ་
ལཱིགས། 

གནས་སྡུད་ཚུ་གནས་སྡུད་གཞ་མཛིད་ནང་ན་སྲུང༌དང་
ལྡེནམ་སྦེཥབསགས་བཞག་ན་དང་ གནས་སྡུད་འད་ནང་
ལས་བརྡ་དྫོན་ཚུ་བཏྫོན་ན་ལ་སྫོགས་པའ་འཛིན་སྐྱེྫོང་ག་
ལམ་ལུགས། 

Datagram  གནས་འཕྲིན། ཡྫོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐེྫོག་ལས་ས་གྫོ་ཅིག་ལས་སྫོ་སྫོ་ཅིག་ནང་
གཏང་མ་གནས་སྡུད་ཡྫོད་མའི་འཕྲིན་ཡག 

 
 
 

  
DCIM པར་སྣྫོད། པར་ཆས་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་ཐེྫོག་ལས་བཏབ་ཡྫོད་པའ་

པར་བསགས་བཞག་སའ་ཡག་སྫོད། 
Debug  སྐྱོན་བཅོས་

འབད། 
གྫོག་རག་ལས་རམ་ནང་ལུ་སྐྱེྫོན་ཡྫོད་མ་ཚུ་ ངྫོས་འཛིན་
འབད་དཥབཅིྫོ་ཁ་རྐྱེབ་ནཥ 

Debugger བཅོས་མཉེན། གྫོག་རག་རམ་ལུགས་ནང་སྐྱེྫོན་ཡྫོད་མ་ཚུ་ ངྫོས་འཛིན་
འབད་དཥབཅིྫོ་ཁ་རྐྱེབ་མའི་རམ་ལུགས། 

Default  སྔོན་སྒྲིག གྫོག་ཆས་ཚུ་ནང་ ཧེཥམ་ལས་ཡྫོད་པའ་ཚོད་ལྡེན་གྱི་རམ་
སྒྲིག 
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Default 
Program  

སྔོན་སྒྲིག་རིམ་
ལཱིགས། 

ཡག་ཆ་གུ་ཚོར་གཤ་ཨབ་ད་ ཡག་སྫོད་ཁ་ཕཥམའི་
རམ་ལུགས། 

Defragment  གཏྫོར་སྒྲིག གྫོག་རག་ག་སྲ་མཛིད་ནང་ལུ་ ཡག་ཆ་ཁ་གཏྫོར་ཏཥཡྫོད་
མ་ཚུ་ ལྫོག་བསྒྲིག་ནཥ 

Delete  གསད་གཏང། མ་དགྫོ་པའ་ ཡག་སྫོད་དང་གནས་སྡུད་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་ 
བསད་གཏང་ནཥ 

Desktop  གློག་གསལ། ལག་ལན་པ་གཤ་གྫོག་རག་ལག་ལན་འཐེབ་པའ་སྐབས་ 
ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ མག་ཏྫོ་གཤ་གསལ་རལ་ར་སྦེཥ
མཐེྫོང་སའ་ས་གྫོ། 

Desktop 
Publishing  

གློག་སྐྲུན། གྫོག་རག་ལག་ལན་འཐེབ་ཐེྫོག་ལས་ སྒྲིག་བཀྫོད་དང་
བཟྫོ་བཀྫོད་འབད་དཥདཔཥསྐྲུན་འབད་མཥ 

Developer  བཟྫོ་མི། གྫོག་རག་ག་མན་ཆས་དང་ ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་ 
དཥལས་ གྫོག་རག་ག་རམ་ལུགས་ཚུ་བཟྫོ་མའི་མ་ངྫོམ། 
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Dial Up  ཨེབ་མཐུད། སྒྱུར་ཆས་ལག་ལན་འཐེབ་སཥབརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་གྲངས་
ཨབ་ཐེྫོག་ལས་ གྫོག་རག་ཚུ་ག་བར་ན་ འབྲེལ་མཐུད་
འབད་མའི་ཡྫོངས་འབྲེལ། 

Dialog Box  བརྡ་སྒྲོམ། གྫོག་རག་ལག་ལན་པ་ལུ་བརྡ་དྫོན་སྫོན་མའི་ཐེག་སྒྲིྫོམ། 
Digital  ཨང་ཅན། གྫོག་རག་ག་གྫོག་ཤཤ་ནང་བརྡ་དྫོན་ཚུ་བསག་ནའི་དྫོན་

ལུ་ ཨང་རྐྱེང་ ༡ དང་ ༠ ལུ་བསྒྱུར་ནའི་ལམ་ལུགས། 
Digital 
Signature  

གློག་རྟགས། གྫོག་ཐེྫོག་ག་ཡག་ཆ་ཚུ་ ངྫོ་མ་དང་བདན་པ་ཨནམ་སྫོན་
པའ་རྟེགས། 

Digital 
Versatile Disc 
(DVD) 

འཐེབ་འཁོར། གནས་སྡུད་བསགས་བཞག་ནའི་ཚོད་གཞ་ སྲབ་འཁྫོར་
ལས་ལྷག་སཥཤྫོང་པའ་གྫོག་ཆས།  

Digital-To-
Analog 
Converter 
(DAC) 

ཨང་ཅན་ལས་
བརྡ་ཅན་ལཱི་
སྒྱུར་ཆས། 

ཨང་ཅིན་ལས་བརྡ་ཅིན་ལུ་ སྒྱུར་ནའི་དྫོན་ལུ་ལག་ལན་
འཐེབ་ནའི་འཕྲུལ་ཆས། 

Digitize  གློག་སྒྱུར་
འབད། 

བརྡ་དྫོན་དང་གནས་སྡུད་ཚུ་ གྫོག་རག་ནང་ལུ་བསག་ན་
དང། ལག་ལན་འཐེབ་ནཥ དཥལས་གྫོག་ཐེྫོག་བལྟེ་
བཏུབ་པའ་ཨང་གནས་ཅིན་ལུ་བསྒྱུར་ནཥ 
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Direct 
Memory 
Access (DMA) 

ཐད་སྫོ། གནས་སྡུད་ཚུ་ གྫོག་རག་ག་གྫོག་ཤཤ་ལས་ ཡན་ལག་
གཞན་ལུ་སྫོཝ་ད་ ལས་སྫོར་ལྟེཥབ་བརྒྱུད་མ་དགྫོ་པར་
སྫོ་ཐེངས། 

Directory  སྣྫོད་དེབ། ཡག་ཆའ་མང་དང་ཁ་བྱང་ཚུ་བཞག་སའ་ས་ཁྫོངས། 
Disk   སྲ་མཛྫོད། གྫོག་རག་ནང་གནས་སྡུད་ཚུ་ བསགས་བཞག་སའ་ཅི་

ཆས། 
Disk Image  སྲ་བརྙན། སྲ་མཛིད་ཀྱི་འདྲ་ མན་ཆས་ཀྱི་ཐེྫོག་ལུ་བཞག་ཡྫོད་མཥ 
Document  ཡིག་ཆ། གྫོག་རག་ག་རམ་ལུགས་ལག་ལན་འཐེབ་ཐེྫོག་ལས་ཡ་

གུ་བྲེཤ་ཡྫོད་པའ་ཤྫོག་ལབ། 
Domain Name ཡྫོངས་འབྲེལ་

ཁ་བྱང། 
ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་ངྫོས་འཛིན་འབད་མའི་ཁ་བྱང། 

Domain Name 
System (DNS)  

ཡྫོངས་འབྲེལ་
ཁ་བྱང་ལམ་
ལཱིགས། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་ཚུ་ལུ་ ཡྫོངས་འབྲེལ་ཨང་
གྲངས་ལས་ ཁ་བྱང་ལུ་བསྒྱུར་ཏཥབྱན་ཐེངས་ཀྱི་ལམ་
ལུགས། 



རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས།་ Dzongkha Development Commission 

 

38 
 

Donation 
ware  

སྦྱིན་མཉེན། རན་མདཔ་སྦེཥལག་ལན་འཐེབ་བཏུབ་སྦེཥབཟྫོ་ཡྫོད་མ་དང་
འབྲེལ་ཏཥ དངུལ་གྱི་གྲྫོགས་རམ་ལྷང་མའི་མན་ཆས། 

Dongle  མཐུད་ཆས། གྫོག་རག་ག་གྫོག་ཁ་ནང་བཙུགས་ཞནམ་ལས་ཡྫོངས་
འབྲེལ་ལུ་མཐུད་མའི་ཅི་ཆས། 

Dots Per Inch 
(DPI) 

ཚག་སྫོར། གྫོག་རག་བརྙན་པར་གྱི་ཚོད་གཞ་སྫོན་ནའི་དྫོན་ལུ་ སྫོར་
གང་ག་ཚོད་གཞ་ནང་ལུ་ ཡྫོད་པའ་ཚོག་ག་གྱིངས་ཁ། 

Double Click  ཚར་གཉིས་
ཨེབ། 

གྫོག་བྱ་ག་ཨབ་རྟེ་ མགྱིྫོགས་པ་སྦེཥ ཚོར་གཤ་ཨབ་ནཥ 
Download  ཕབ་ལུན། གྫོག་རག་ཡྫོངས་འབྲེལ་ལས་ གནས་སྡུད་ཚུ་ གྫོག་

རག་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་ལ་སྫོགས་པའ་གྫོག་ཆས་ཚུ་ནང་
ལན་ནཥ 

Drag  འདྲུད། གདམ་འཐུ་འབད་ཡྫོད་མ་འད་ གྫོག་བྱ་ག་ཨབ་རྟེ་
གཡསཔ་ཨབ་སཥའདྲུད་ནཥ 
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Drag And 
Drop  

དྲུད་དེ་བཀལ། གདམ་འཐུ་འབད་མ་འད་ གྫོག་བྱ་ག་ཨབ་རྟེ་གཡྫོནམ་
ཨབ་སཥ དྲུད་ཞནམ་ལས་ས་གྫོ་གསརཔ་ཅིག་ནང་བཀལ་
ནཥ 

Drive  སྲ་མཛྫོད། གནས་སྡུད་ཚུ་ བསགས་བཞག་སའ་ གྫོག་རག་ག་ཅི་
ཆས། 

Driver  སྲ་དེད། གྫོག་རག་ག་སྲ་ཆས་ཚུ་ ལཱ་འབད་བཏུབ་བཟྫོ་མའི་ 
མན་ཆས། 

Drop Down 
Menu   

མར་ཐྫོན་དཀར་
ཆག 

དཀར་ཆག་ངྫོ་མ་གུ་འྫོད་རྟེགས་རགཔ་ད་དང་གྫོག་བྱ་
ཨབ་ད་ ཡན་ལག་ག་དཀར་ཆག་ཚུ་ མར་འཐེྫོན་མཥ 

Dual Boot  ཟུང་སྒྲིག་
འབད། 

གྫོག་རག་གཅིག་ནང་ ལག་ལན་རམ་ལུགས་གཤ་
བཙུགས་ནཥ 

Dual-Core 
Processor  

ཟུང་འཕྲུལ། ལས་སྫོར་འཕྲུལ་ཆས་གཤ་ གཅིག་ཁར་བསྡེྫོམས་ཏཥ
ལས་སྫོར་ལྟེཥབ་གཅིག་ནང་བཙུགས་ཡྫོད་མཥ 

Duplex  ཟུང་ཕྱྫོགས། ཕྫོགས་གཤ་ཆ་རའ་ནང་ལས་གཅིག་གཤ་གཅིག་ནང་
ལུ་བརྡ་དྫོན་སྫོད་ལན་འབད་བཏུབ་མཥ 
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Dynamic Host 
Configuration 
Protocol 
(DHCP) 

རང་བཞིན་ཨང་
སྒྲིག་ལམ་
ལཱིགས། 

གྫོག་རག་ཚུ་ ཡྫོངས་འབྲེལ་ལུ་མཐུད་པའ་སྐབས་ 
གྫོག་རག་རང་རང་སྫོ་སྫོ་ལུ་ ཡྫོངས་འབྲེལ་ཨང་གྲངས་
མ་འདྲཝ་རཥ རང་བཞན་གྱིཤ་བྱན་སྲྫོལ་ཡྫོད་པའ་ལམ་
ལུགས། 

Dynamic 
Websites   

སྒྱུར་ཅན་
ཡྫོངས་འབྲེལ་
འཆར་སྒོ། 

འཆར་ཤྫོག་ཚུ་དུས་ནམ་དགྫོཔ་ཅིག་ཐེྫོག་ལུ་བཟྫོ་བཏུབ་
དང་དུས་མཐུན་བཟྫོ་བཏུབ་པའ་ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ། 

Earphone ན་ཆས། ན་ནའི་དྫོན་ལུ་ རྣམ་ཅིྫོ་ནང་བཙུགས་མའི་ཅི་ཆས་ཆུང་
ཀུ། 

E-Book 
Reader (E-
Reader) 

ལྷག་མཉེན། གྫོག་རག་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་ནང་ གྫོག་
དབ་ལྷག་ནའི་དྫོན་ལུ་ལག་ལན་འཐེབ་མའི་མན་ཆས། 

Electronic 
Book (Ebook) 

གློག་དེབ། གྫོག་རག་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་ལ་སྫོགས་པའ་ནང་ལུ་ལྷག་
བཏུབ་པའ་དཔཥདབ། 

Electronic 
Data 
Interchange 
(EDI) 

གློག་ཐྫོག་
གནས་སྡུད་
བརྗེ་སྫོར། 

གྫོག་རག་རམ་ལུགས་ཚུའ་བར་ན་ གནས་སྡུད་སྫོ་ནའི་
ཚོད་ལྡེན་གྱི་ལམ་ལུགས། 
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Electronic 
Learning (E-
Learning) 

གློག་སྦྱང། གྫོག་རག་དང་ཡྫོངས་འབྲེལ་ དཥལས་གྫོག་ཐེྫོག་བརྡ་
བརྒྱུད་ཚུའ་ཐེྫོག་ལས་ལྷབ་མའི་ ཡྫོན་ཏན། 

Electronic 
Mail (Email) 

གློག་འཕྲིན། གྫོག་རག་ཡྫོངས་འབྲེལ་ཐེྫོག་ལས་བསྐྱེལ་བའ་འཕྲིན་
ཡག 

Electronic-
Commerce (E-
Commerce) 

གློག་ཐྫོག་ཚྫོང་
འབྲེལ། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐེྫོག་ལས་འབད་མའི་ཚོང་ལཱ། 
Email Bomb  འཕྲིན་མང། གྫོག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་ཅིག་ནང་ གྫོག་འཕྲིན་ལཥཤ་དུས་

ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ནང་གཏང་མཥ 
Emoji  འཆར་པར། གྫོག་རག་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་ལ་སྫོགས་པའ་ཐེྫོག་ལས་

འཆར་སང༌དང་སམས་ཚོར་མ་འདྲཝ་ཚུ་སྫོན་ནའི་དྫོན་ལུ་
ལག་ལན་འཐེབ་པའ་པར་ཆུང་ཀུ་ཚུ། 

Encoding  གསང་སྒྱུར། གནས་སྡུད་ཚུ་གསང་བ་སྦེཥསྫོ་ནའི་དྫོན་ལུ་ རྣམ་པ་ཅིག་
ལས་གཞན་ཅིག་ལུ་བསྒྱུར་ནའི་བྱ་རམ། 

Encryption  བརྡ་གསང། བརྡ་དྫོན་ཚུ་གཞན་གྱིཤ་ཧེ་གྫོ་མ་ཚུགསཔ་སྦེཥབཞག་ནའི་
དྫོན་ལུ་གསང་བའ་ཨང་གྲངས་ལུ་བསྒྱུར་བའ་བྱ་རམ། 
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End User  ལག་ལུན་པ། གྫོག་རག་ག་མན་ཆས་དང་སྲ་ཆས་ཚུ་ལག་ལན་འཐེབ་
མཥ 

Enter Key  ཕབ་རྟ། འྫོད་རྟེགས་འད་ཤུལ་མའ་གྱིལ་ཐེག་ནང་ཕབ་ནའི་དྫོན་ལུ་
ལག་ལན་འཐེབ་མའི་ལྡེཥསྒྲིྫོམ་གྱི་ཨབ་རྟེ། 

Error 
Correction 
Code (ECC) 

ནྫོར་བཅོས་ཨང་
རྟགས། 

གནས་སྡུད་སྫོ་བའ་སྐབས་ ནྫོར་བ་དུམ་གྲ་རཥབྱུང་ཡྫོད་
མ་ཚུ་ བཅིྫོ་ཁ་རྐྱེབ་ནའི་དྫོན་ལུ་ལག་ལན་འཐེབ་མའི་
ཨང་རྟེགས། 

Escape Key  བཤྫོལ་རྟ། ལཱ་འབད་བའ་བསང་ཡྫོད་པའ་གྫོག་རམ་ཚུ་ ཆ་མད་
གཏང་ནའི་དྫོན་ལུ་ལག་ལན་འཐེབ་མའི་ ལྡེཥསྒྲིྫོམ་གྱི་
གཡྫོན་ཁ་ཐུག་ག་མགུ་ཏྫོ་ཁར་ཡྫོད་པའ་ཨབ་རྟེ། 

Ethernet  ཐག་འབྲེལ། གྫོག་རག་ཚུ་རྒྱུན་ཐེག་ག་ཐེྫོག་ལས་ མཐུད་ཡྫོད་པའ་
ཡྫོངས་འབྲེལ། 

Even Number  ཆ་གྲངས། དཔྱ་ ༢ སྦེཥབགྫོཝ་ད་ལུ་ འཐེབ་མ་ལུས་པ་ཅིན་གྱིངས་
ཁ་འད་ཆ་གྲངས་ཨན། དཔར་ན་ ༢ ༤ ༦ ༨ ལ་
སྫོགས་པ་ཚུ། 
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Excel  ཨེཀ་སེལ། ཝན་ཌྫོས་ལག་ལན་རམ་ལུགས་ནང་ཡྫོད་པའ་ ཐེག་
ཁྲམ་གྱི་རམ་ལུགས། 

Executable  བསར་བཏུབ། ཁ་ཕཥབའ་སྐབས་ འད་ནང་ཡྫོད་པའ་བཀྫོད་རྒྱ་དང་
འཁྲལ་ཏཥ ལཱ་འབད་བཏུབ་མཥ 

Execute  བསར། གྫོག་རག་ག་བཀྫོད་རྒྱ་དང་འཁྲལ་ཏཥ ལཱ་འབད་ནཥ 
Expansion 
Card  

རྒྱ་བྱང། ལཱ་འགན་འཐེབ་འབད་ཚུགསཔ་བཟྫོ་ནའི་དྫོན་ལུ་ གྫོག་
རག་ནང་བཙུགས་ནའི་ཅི་ཆས་རྒྱུན་ལམ་ཡྫོད་མཥ 

Export  ཕྱི་སྲུང། གྫོག་རག་རམ་ལུགས་གཞན་མ་ནང་ལག་ལན་འཐེབ་
བཏུབ་པའ་རྣམ་པ་སྦེཥབསྲུང་ནཥ  

Extensible  རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་
བཏུབ། 

མན་ཆས་དང་གྫོག་རམ་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་
བཏུབ་པའ་རགས། 

External Hard 
Drive  

ཕྱིའི་སྲ་མཛྫོད། གྫོག་རག་ག་ཕ་ཁ་ལས་ རྒྱུན་མཐུད་འབད་དཥ ལག་ལན་
འཐེབ་བཏུབ་པའ་སྲ་མཛིད།   

Facebook  ཕེས་བྷུག མ་ལཥཤ་གཤ་ལག་ལན་འཐེབ་མའི་ མ་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་
ཀྱི་ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ། 
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Favicon  པར་རྟགས། ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོའ་ངྫོ་རྟེགས་སྫོན་ནའི་དྫོན་ལུ་
འཚོལ་རམ་གྱི་མང་གནས་ས་གྫོ་ནང་འཐེྫོན་མའི་ པར་
རྟེགས། 

Fiber Optic 
Cable  

མེ་འྫོད་རྒྱུན་ཐག ཤལ་སྐུད་ཕ་ས་ས་གཤ་བཟྫོ་སཥ མཥའྫོད་ལག་ལན་འཐེབ་
ཐེྫོག་ལས་ གནས་སྡུད་ཚུ་ མགྱིྫོགས་དྲགས་སྦེཥསྫོ་
ཚུགས་པའ་རྒྱུན་ཐེག  

Field  ས་གོ། གྫོག་རག་ནང་མང་དང་གྫོ་གནས་ལ་སྫོགས་པའ་བརྡ་དྫོན་
ཚུ་ མཛུབ་གནྫོན་རྐྱེབ་སཥགཙུགས་ས། 

File  ཡིག་ཆ། གྫོག་རག་ནང་ གནས་སྡུད་ཚུ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དཥ 
བསགས་བཞག་ཡྫོད་མཥ 

File 
Association  

ཡིག་ཆ་མཐུན་
འབྲེལ། 

ཡག་ཆ་དང་ གྫོག་རག་རམ་ལུགས་གཤ་མཐུན་མ་
མཐུན་གྱི་འབྲེལ་བ། 

File Extension  ཡིག་ཆའི་དབྱེ་
ཡིག 

ཡག་སྫོད་ཀྱི་དབྱཥབ་སྫོན་ནའི་དྫོན་ལུ་ ཡག་ཆའ་མང་ག་
མཇུག་ལུ་ .txt དང་ .docx ལ་སྫོགས་པ་
བྲེཤ་ཏཥཡྫོད་མཥ 
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File Format  ཡིག་ཆའི་རྣམ་
པ། 

ཡག་ཆ་ནང་གནས་སྡུད་ཀྱི་དབྱཥབ་དང་གྫོ་རམ་སྒྲིག་
ཐེངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་སྫོན་མཥ 

File Server  ཡིག་ཆ་གློག་
གནས། 

ཡག་སྫོད་བསགས་བཞག་སཥཡྫོད་མ་ཚུ་ མ་ངྫོམ་སྫོ་སྫོ་
ཚུ་གཤ་མམ་རུབ་ཀྱི་ཐེྫོག་ལས་སྤྱིྫོད་བཏུབ་བཟྫོ་མའི་
གྫོག་རག་ག་ཨམ། 

File System  ཡིག་ཆའི་ལམ་
ལཱིགས། 

གྫོག་རག་ནང་ལུ་ཡག་ཆ་ཚུ་ འཛིན་སྐྱེྫོང་འབད་ཐེངས་
ཀྱི་ལམ་ལུགས། 

File Transfer 
Protocol (FTP) 

ཡིག་སྫོ་ལམ་
ལཱིགས། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་ཐེྫོག་ལུ་ བརྡ་དྫོན་དང་ཡག་སྫོད་ དཥལས་
ཡག་ཆ་ཚུ་སྫོ་ཐེངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས། 

File Type  ཡིག་ཆའི་དབྱེ་
བ། 

རྣམ་པ་སྫོ་སྫོ་སྦེཥཡྫོད་པའ་ཡག་ཆའ་རགས།  
Filename  ཡིག་ཆའི་མིང། ཡག་ཆ་ཚུ་ ངྫོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནའི་དྫོན་ལུ་ 

བཏགས་མའི་མང། 
Firewall  སྲུང་གྱང། གྫོག་རག་དང་རམ་ལུགས་ཚུ་ནང་ བྫོ་གཏད་མ་ཚུགས་

པའ་ཡྫོངས་འབྲེལ་ལ་སྫོགས་པ་མཐུད་འབྲེལ་འབད་བའ་
སྐབས་ ན་སྲུང་འབད་མའི་རམ་ལུགས། 
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Firmware  བརྟན་མཉེན། ལྷག་ཙོམ་གྫོག་ཤཤ་ནང་ བསྒྱུར་བཅིྫོས་འབད་ན་དང་
བཏྫོན་གཏང་མ་བཏུབ་པའ་མན་ཆས། 

First In, First 
Out (FIFO) 

སྔོན་བཙུགས་
སྔོན་བཏྫོན། 

གནས་སྡུད་ཧེཥམ་བཙུགས་མ་འད་ ཧེཥམ་བཏྫོན་མའི་
ལམ་ལུགས། 

First In, Last 
Out (FILO) 

སྔོན་བཙུགས་
མཇུག་བཏྫོན། 

གནས་སྡུད་ཧེཥམ་བཙུགས་མ་འད་ མཇུག་ལུ་བཏྫོན་
མའི་ལམ་ལུགས། 

Flash Drive  བསག་འཛིན། གནས་སྡུད་ཚུ་བསགས་བཞག་ནའི་དྫོན་ལུ་སྤྱི་མཐུད་ 
ཀྱི་ཐེྫོག་ལས་ གྫོག་རག་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་མཐུད་
འབད་བཏུབ་པའ་ཅི་ཆས། 

Flowchart  རྒྱུན་ཁྲམ། ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ འགྫོ་བཙུགས་ཞནམ་ལས་མཇུག་
མ་བསྡུ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་ལཱ་ག་རམ་པ་སྫོན་མའི་དཔཥཁྲམ། 

Folder  ཡིག་སྣྫོད། གྫོག་རག་ནང་ ཡག་ཆའ་རག་ག་ཅི་ར་ཨན་རུང་
བཙུགས་བཞག་སའ་སྫོད། 

Font  ཡིག་གཟུགས། གྫོག་རག་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་ལ་སྫོགས་པའ་ནང་བཙུགས་
ཡྫོད་པའ་ཡ་གུའ་བཟྫོ་རྣམ། 
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Footer  མཇུག་ཡིག གྫོག་རག་ནང་ཤྫོག་ལབ་ཀྱི་མཇུག་ལུ་ ཡ་གུ་དང་ཤྫོག་
གྲངས་བྲེ་སའ་ས་གྫོ། 

Format  རྩ་སྒྲིག སྲ་མཛིད་ནང་ཡྫོད་པའ་གནས་སྡུད་ཚུ་ག་ར་བཏྫོན་བཏང་
ཞནམ་ལས་ ཡག་ཆ་རམ་ལུགས་གསརཔ་བཙུགས་
ཐེྫོག་ལས་ལག་ལན་རམ་ལུགས་ཀྱིཤ་ལག་ལན་འཐེབ་
བཏུབ་བཟྫོ་ནཥ 

Formula  སྦྱྫོར་ཐབས། རཤ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་ཐེྫོབ་ཐེང་ཚུ་ཨང་ཡག་དང་ཡ་
གུའ་ཐེྫོག་ལུ་སྫོན་མཥ 

Fragmentation  ཁ་གཏྫོར། སྲ་མཛིད་ནང་བསགས་ཏཥབཞག་ཡྫོད་པའ་ཡག་ཆ་ཚུ་ 
ཆུང་ཀུ་ཆུང་ཀུ་སྦེཥགཏྫོར་ཏཥའགྱིྫོ་མཥ 

Frame  པར་ཁྲམ། གྫོག་བརྙན་ནང་ལུ་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ གཅིག་ཤུལ་
གཤ་ཤུལ་སྦེཥ སྫོནམ་ད་ སར་དྫོ་བཟུམ་སྦེཥམཐེྫོང་
བཅུག་མའི་པར། 

Frames Per 
Second (FPS) 

སྐར་ཆ་པར་
ཁྲམ། 

དུས་ཡུན་སྐར་ཆ་རཥལུ་ གྫོག་བརྙན་ལ་སྫོགས་པ་ནང་
པར་ཁྲམ་ག་དམ་ཅིག་སྫོནམ་ཨན་ནའ་ཚོད་གཞཥ 
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Framework  གཞི་བཀོད། མན་ཆས་བཟྫོཝ་ད་ འཇམ་ཏྫོང་ཏྫོ་དང་མགྱིྫོགས་པ་སྦེཥ
བཟྫོ་ཚུགས་ནའི་དྫོན་ལུ་ ཧེཥམ་ལས་གྫོག་འགན་ཚུ་
བཙུགས་ཏཥདཔཥགཞ་བཟྫོ་བཞག་ཡྫོད་པའ་རམ་ལུགས། 

Freeware  རིན་མེད་མཉེན་
ཆས། 

རན་སྫོད་མ་དགྫོ་པར་ལག་ལན་འཐེབ་ཆྫོག་པའ་མན་
ཆས། 

Frequently 
Asked 
Question 
(FAQ) 

བསྐྱར་དྲི། མན་ཆས་དང་ཞབས་ཏྫོག་ལ་སྫོགས་པ་དང་འབྲེལ་བའ་
དྲ་བ་ལྫོག་ཅི་ལྫོག་ཅི་ར་བཀྫོད་པའ་དྲཤ་ལན། 

Full Duplex  ཟུང་ཕྱྫོགས་
དུས་མམ། 

ཕྫོགས་གཤ་ཆ་རའ་ནང་ལས་གཅིག་གཤ་གཅིག་ནང་
ལུ་བརྡ་དྫོན་སྫོད་ལན་ དུས་ཚོད་སབས་ཅིག་ཁར་འབད་
བཏུབ་མཥ 

Function  རིམ་ལཱ། གྫོག་རམ་ནང་རཤ་རྐྱེབ་ན་ལ་སྫོགས་པའ་ལཱ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་
འབད་མའི་གྫོག་རག་རམ་ལུགས་ནང་ག་ རམ་པ་སྦེཥ
ཡྫོད་པའ་གྫོག་བཀྫོད་སྡེཥཚོན།  
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Gateway  ཡྫོངས་སྒོ། གྫོག་རག་ཡྫོངས་འབྲེལ་གཤ་ཀྱི་བར་ན་ མཛུལ་སྫོ་
བཟུམ་སྦེཥལཱ་འབད་དཥ ཡྫོངས་འབྲེལ་གཤ་འབྲེལ་
མཐུད་འབད་བཏུབ་བཟྫོ་མའི་སྲ་ཆས། 

Geographic 
Information 
Systems(GIS) 

ས་བརྡ་རིམས་
ལཱིགས། 

ས་ཆའ་བརྡ་དྫོན་ཚུ་བསྡུ་ལན་འབད་དཥདབྱཥདཔྱད་འབད་
མའི་རམ་ལུགས། 

Gigabit  ཐེར་རྐྱང། ཨང་རྐྱེང་ཐེར་འབུམ་གཅིག་ཡྫོད་པའ་གནས་སྡུད་ཀྱི་ཚོད་
གཞཥ ཐེར་རྐྱེང་གཅིག་ནང་ ཨང་རྐྱེང་ 
༡,༠༠༠,༠༠༠,༠༠༠ འྫོང། 

Gigabyte  ཐེར་བརྒྱད། བརྒྱད་རྐྱེང་ཐེར་འབུམ་གཅིག་ལྷགཔ་ཅིག ཡྫོད་པའ་
གནས་སྡུད་ཀྱི་ཚོད་གཞཥ ཐེར་བརྒྱད་གཅིག་ནང་ལུ་ 
བརྒྱད་རྐྱེང་ ༡,༠༧༣,༧༤༡,༨༢༤ འྫོང། 

Gigahertz 
(Ghz) 

ཐེར་རླབས། དུས་ཡུན་སྐར་ཆ་གཅིག་ནང་སྒྲི་རླབས་ཀྱི་འཁྫོར་རམ་
ཐེར་འབུམ་གཅིག་མཇུག་བསྡུ་མའི་ རླབས་ཚོད་ཀྱི་ཚོད་
གཞཥ 
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Google  གྷུ་གཱལ། ཡྫོངས་འབྲེལ་ནང་བརྡ་དྫོན་འཚོལ་ནའི་ཡྫོངས་གྲགས་
ཅིན་གྱི་ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ། 

Google Drive  གྷུ་གཱལ་སྲ་
མཛྫོད། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་ཐེྫོག་ལུ་ ཡག་ཆ་དང་ཡག་སྫོད་ཚུ་ 
བསགས་བཞག་བཏུབ་པའ་གྷུ་གཱལ་གྱི་ཡྫོངས་འབྲེལ་
ཞབས་ཏྫོག 

Graphical 
User Interface 
(GUI) 

མཐྫོང་འབྲེལ། གྫོག་རག་ལག་ལན་པ་གཤ་གྫོག་རག་དང་གཅིག་ཁར་ 
གསལ་ཁྲམ་གུ་གྫོག་བྱ་ལག་ལན་འཐེབ་ཐེྫོག་ལས་ ཕན་
ཚུན་འབྲེལ་བ་འཐེབ་མཥ 

Graphics  པར་རིས། གྫོག་རག་ནང་ མཐེྫོང་ན་ཡྫོད་པའ་པར་དང་ར་མྫོ། 
Graphics 
Processing 
Unit (GPU) 

རིས་སྦྱྫོར་ལྟེ་བ། གྫོག་རག་ནང་ལུ་གསུམ་ཚོད་ཀྱི་པར་རཤ་ཚུ་བལྟེ་
ཚུགསཔ་བཟྫོ་མའི་གྫོག་རག་ག་ཡན་ལག 

Grep  གྷེརུཔ། ཡུ་ནིཀས་ནང་ཡག་ཆ་ཚུ་འཚོལ་ནའི་དྫོན་ལུ་ལག་ལན་
འཐེབ་མའི་བཀྫོད་རྒྱ། 

Grid 
Computing  

གློག་བཀྲམ། གྫོག་རག་ལཥཤའ་བར་ན་ལཱ་བགྫོ་བཀྲམ་འབད་དཥའབད་
མཥ 
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Hacker  གློག་རྐུན། གྫོག་རག་དང་ཡྫོངས་འབྲེལ་ནང་ཡྫོད་པའ་བརྡ་དྫོན་ཚུ་
གནང་བ་མད་པར་ གསང་བའ་ཐེྫོག་ལུ་བལྟེ་མ་དང་
བསྒྱུར་བཅིྫོས་འབད་མཥ 

Hard Copy  འདྲ་ཤྫོག ཤྫོག་ཀུ་གུ་པར་བཏབ་སཥཡྫོད་པའ་ཡག་ཆ། 
Hard Disk  སྲ་མཛྫོད། གྫོག་རག་ནང་བཙུགས་ཏཥཡྫོད་མ་དང། ཡང་ན་ གྫོག་

རག་དང་འབྲེལ་མཐུད་འབད་དཥ གནས་སྡུད་ཚུ་བསགས་
བཞག་སའ་ཕ་གཟུགས་ཀྱི་མཛིད། 

Hard Drive སྲ་མཛྫོད། གྫོག་རག་ནང་བཙུགས་ཏཥཡྫོད་མ་དང། ཡང་ན་ གྫོག་
རག་དང་འབྲེལ་མཐུད་འབད་དཥ གནས་སྡུད་ཚུ་བསགས་
བཞག་སའ་ཕ་གཟུགས་ཀྱི་མཛིད། 

Hardware  སྲ་ཆས། གྫོག་རག་ག་ཅི་ཆས། 
Header  མགུ་ཡིག གྫོག་རག་ནང་ཤྫོག་ལབ་ཀྱི་མགུ་ལུ་ ཡ་གུ་དང་ཤྫོག་

གྲངས་བྲེ་སའ་ས་གྫོ། 
Headphone  ན་ཆས། ན་ནའི་དྫོན་ལུ་ རྣམ་ཅིྫོ་ནང་བཙུགས་མའི་ཅི་ཆས་ཆུང་

ཀུ། 
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Heat Sink and 
Fan (HSF) 

དྲྫོད་ཕབ་དང་
རླུང་གཡབ། 

གྫོག་རག་ལག་ལན་འཐེབ་ད་འཐེྫོན་མའི་དྲྫོད་ཚུ་ མར་
ཕབ་ནའི་དྫོན་ལུ་ལག་ལན་འཐེབ་མའི་ཅི་ཆས་དང་རླུང་
གཡབ། 

Hertz  རྐྱང་རླབས། དུས་ཡུན་སྐར་ཆ་གཅིག་ནང་ སྒྲི་རླབས་ ཚོར་ག་དམ་
ཅིག་འབྱུངམ་ཨན་ན་འཇལ་ནའི་ཚོད་གཞཥ 

Hibernate  ངལ་འཚྫོ། གྫོག་རག་བསད་དཥལྫོག་འགྫོ་བཙུགསཔ་ད་ ཧེཥམ་བསད་
པའ་སྐབས་ཀྱི་གནས་སངས་འད་ར་ ལྫོག་འཐེྫོན་བཏུབ་
སྦེཥབཞག་ནཥ 

High-
Definition 
Multimedia 
Interface 
(HDMI) 

སྤུས་ལུགས་
འབྲེལ་ཁ། 

མཐེྫོང་ཐེྫོས་ཀྱི་རགས་སྫོ་ནའི་དྫོན་ལུ་ལག་ལན་འཐེབ་
མའི་འབྲེལ་ཁ། 

Hit  ཕབ་གྱངས། ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་ལྟེཝ་ད་ འཆར་ཤྫོག་གསལ་
སྫོན་འབད་ནའི་དྫོན་ལུ་ཕབ་ལན་འབད་ཡྫོད་པའ་ཡག་
ཆའ་གྱིངས་ཁ། 

Home Page  གདྫོང་ཤྫོག་ ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་ཁ་ཕྱེཝ་ཅིག་ འཐེྫོན་མའི་འཆར་
ཤྫོག 



གཞི་རྟེན་ཨིང་རྫོང་གློག་རིག་མིང་མཛྫོད། Basic Eng-Dzo Computer Terminology 
 

53 
 

Host  གློག་གནས། གྫོག་རག་གཞན་ཚུ་ལུ་ ཡྫོངས་འབྲེལ་ཐེྫོག་ལས་ཞབས་
ཏྫོག་བྱན་མའི་གྫོག་རག་ཨམ། 

Hotfix  མགྱོགས་སེལ། གྫོག་རམ་ནང་སྐྱེྫོན་དང་ ན་སྲུང༌ག་བཏབ་མ་བདྱེཝ་ཚུ་
བསལ་ནའི་དྫོན་ལུ་མགྱིྫོགས་པ་སྦེཥདུས་མཐུན་བཟྫོ་མཥ 

Hover  དཔག གྫོག་བྱ་ག་ཨབ་རྟེ་ མ་ཨབ་པར་ ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་
སྫོ་དང་ ཡག་ཆ་ཚུ་གུ་དཔག་ནཥ 

Hub  ལྟེ་བ། རྒྱུན་ཐེག་ཐེྫོག་ལས་ གྫོག་རག་ལཥཤ་འབྲེལ་མཐུད་འབད་
ཚུགསཔ་བཟྫོ་མའི་ཡྫོངས་འབྲེལ་ཅི་ཆས། 

Hyperlink  འབྲེལ་མཐུད། ཡག་ཆ་ཚུ་ནང་ཡྫོད་པའ་ཡ་གུ་དང་པར་ལ་སྫོགས་པ་གུ་
གྫོག་བྱ་ག་ཨབ་རྟེ་འད་ཨབ་ད་ ཡག་ཆ་གཞན་མ་ཅིག་
དང་ ཡང་ན་ཡག་ཆ་འདའི་ཡན་ལག་སྫོ་སྫོ་ཅིག་ལུ་
མཐུད་དཥའགྱིྫོ་བཅུག་མའི་འབྲེལ་བ། 
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Hypertext  འབྲེལ་ཡིག ཡག་ཆ་ཚུ་ནང་ཡྫོད་པའ་ཡ་གུ་གུ་ གྫོག་བྱ་ག་ཨབ་རྟེ་
འད་ཨབ་ད་ ཡག་ཆ་གཞན་མ་ཅིག་དང་ ཡང་ན་ཡག་
ཆ་འདའི་ཡན་ལག་སྫོ་སྫོ་ཅིག་ལུ་མཐུད་དཥའགྱིྫོ་བཅུག་
མའི་ཡ་གུ། 

Hypertext 
Markup 
Languagge 
(HTML) 

འབྲེལ་ཡིག་
རྟགས་སྐད། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་ཤྫོག་ཚུ་བཟྫོ་ནའི་དྫོན་ལུ་ལག་ལན་
འཐེབ་མའི་ གྫོག་རག་ག་ཁ་སྐད། 

Hypertext 
Preprocessor 
(PHP) 

འབྲེལ་ཡིག་
སྦྱྫོར་སྐད། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་དང་ ཡྫོངས་འབྲེལ་རམ་ལུགས་
ཚུ་བཟྫོ་ནའི་དྫོན་ལུ་ ལག་ལན་འཐེབ་མའི་གྫོག་རག་ག་
སྐད་ཡག 

Hypertext 
Transfer 
Protocol 
(HTTP) 

འབྲེལ་ཡིག་སྫོ་
ལཱིགས། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་ཐེྫོག་ལས་ གནས་སྡུད་ཚུ་སྫོ་ནའི་ལམ་
ལུགས། 

iCloud  ཨཱའི་ཀལའུཌ།་ ཨཥཔཱལ་ལས་སྡེཥགཤ་བྱན་མའི་ གྫོག་འཕྲིན་དང། 
ཡྫོངས་འབྲེལ་ཡག་མཛིད། དཥལས་འདྲ་ཚུ་ཡྫོད་མའི་
ཡྫོངས་འབྲེལ་ཐེྫོག་ག་ཞབས་ཏྫོག 
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Icon  པར་རྟགས། ཡག་ཆ་དང་། གྫོག་རམ། དཥལས་ ལས་སྤྱིྫོད་སྫོ་སྫོའ་
ངྫོ་རྟེགས་སྫོན་ནའི་དྫོན་ལུ་ གྫོག་རག་ག་གསལ་ཁྲམ་གུ་
ཡྫོད་པའ་པར་ཆུང་ཀུ་ཚུ།  

Import  ནང་འདྲེན། གྫོག་རག་རམ་ལུགས་ཅིག་ག་རྣམ་པ་ངྫོ་མ་མན་པའ་ 
རྣམ་པ་སྫོ་སྫོ་ཅིག་ནང་ཡྫོད་པའ་ཡག་ཆ་ཁ་ཕཥནཥ  

Inbox  ནང་སྒྲོམ། གཞན་ཁ་ལས་འྫོང་མའི་གྫོག་འཕྲིན་ཚུ་ བསགས་
བཞག་ས། 

Information 
And 
Communicati
on 
Technologies 
(ICT) 

བརྡ་དྫོན་དང་
བརྒྱུད་འབྲེལ་
འཕྲུལ་རིག 

བརྡ་དྫོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་འཕྲུལ་རག 

Information 
Technology 
(IT) 

བརྡ་དྫོན་འཕྲུལ་
རིག 

གྫོག་རག་ཐེྫོག་ལས་བརྡ་དྫོན་གྱི་ལཱ་འབད་ཚུགསཔ་བཟྫོ་
ནའི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་རག་པ། 

Input   ནང་བཙུགས། ལྡེཥསྒྲིྫོམ་དང་གྫོག་བྱ་ལ་སྫོགས་པའ་ཐེྫོག་ལུ་ གྫོག་རག་
ནང་བཙུགས་པའ་གནས་སྡུད། 
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Input Device  ནང་བཙུགས་ཅ་
ཆས། 

གྫོག་རག་ནང་ ནང་བཙུགས་བཙུགས་ནའི་དྫོན་ལུ་ལག་
ལན་འཐེབ་པའ་གྫོག་ཆས། 

Instagram  ཨིནས་ཉ་
གྷརཱམ། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་ཐེྫོག་ལས་ པར་དང་གྫོག་བརྙན་ཐུང་ཀུ་ཚུ་
བཀྲམ་སལ་འབད་ནའི་ཞབས་ཏྫོག་བྱན་མའི་ཡྫོངས་
འབྲེལ་འཆར་སྫོ། 

Install  བཙུགས། གྫོག་རག་མན་ཆས་ཚུ་ལཱ་འབད་བཏུབ་བཟྫོ་ནའི་དྫོན་ལུ་ 
གྫོག་རག་ནང་བཙུགས་ནཥ 

Institute Of 
Electrical And 
Electronics 
Engineers 
(IEEE) 

གློག་མེ་དང་
གློག་རྡུལ་བཟྫོ་
རིག་གཙུག་སྡེ། 

གྫོག་རྡུལ་དང་ གྫོག་རག་ག་ཚོན་རག་ཚོད་ལྡེན་སྦེཥགྫོང་
འཕལ་གཏང་ན་དང་ལགས་བཅིྫོས་འབད་མའི་ཁྱད་རག་
ག་གཙུག་སྡེ། 

Integer  ཧྲིལ་གྲངས། ཕད་ཀ་དང་ བཞ་དཔྱ་གཅིག་ལ་སྫོགས་པའ་ དཔྱ་བགྫོ་
མན་པའ་ ཨང་གྲངས་ཧྲིལ་པྫོ། 

Integrated 
Circuit (IC) 

རྒྱུན་ལམ་
གཅིག་སྡེབ། 

སྡེབ་ཆས་གཅིག་ནང་ གྫོག་ཤུགས་ཚོད་འཛིན་འབད་མ་
དང་གཞན་མ་གྫོག་ལམ་གྱི་ཆ་ཤས་ལཥཤ་བཙུགས་ཡྫོད་
པའ་གྫོག་ཆས། 
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Interface  འབྲེལ་ཁ། གྫོག་ཆས་ཚུའ་བར་ན་ འབྲེལ་བ་འཐེབ་ཚུགསཔ་བཟྫོ་
མའི་གྫོག་ཆས་མཐུད་ནའི་དྫོང་དང་། མ་གཤ་གྫོག་རག་
དང་རམ་ལུགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐེབ་
ཚུགསཔ་བཟྫོ་མའི་ས་གྫོ། 

Internet  གློག་རིག་
ཡྫོངས་འབྲེལ། 

གྫོག་རག་ཚུ་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཐེྫོག་ལས་ ཡག་སྫོད་
དང་གནས་སྡུད་ཚུ་ སྫོ་ཚུགསཔ་བཟྫོ་མའི་ཡྫོངས་
འབྲེལ་ འཛིམ་གང་རྒྱལ་ཁབ་ག་ར་ནང་ཁྱབ་ཡྫོད་མཥ  

Internet 
Connection 
Sharing (ICS) 

ཡྫོངས་འབྲེལ་
རཱིབ་སྫོད། 

གྫོག་རག་ལཥཤ་གཤ་ ཡྫོངས་འབྲེལ་ཨང་གྲངས་གཅིག་
གུ་ མཐུད་འབྲེལ་འབད་དཥལག་ལན་འཐེབ་ཚུགསཔ་
བཟྫོ་མའི་མཐུན་རྐྱེན། 

Internet 
Corporation 
For Assigned 
Names And 
Numbers. 
(ICANN) 

ངོས་འཛིན་ཡྫོད་
པའི་མིང་དང་
ཨང་གྲངས་ཀྱི་་
ཡྫོངས་འབྲེལ་
ལས་སྡེ། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ག་ལམ་ལུགས་དང་ ཡྫོངས་
འབྲེལ་གྱི་ཨང་གྲངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་
འབག་མའི་ཁབ་ས་མད་པའ་ལས་སྡེ། 
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Internet 
Information 
Services (IIS) 

གློག་རིག་བརྡ་
དྫོན་ཞབས་ཏྫོག 

ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་དང་ནང་དྫོན་གཞན་ཚུ་ ཡྫོངས་
འབྲེལ་ཐེྫོག་ལས་གྫོག་རག་གཞན་གྱིཤ་འཐེྫོབ་ཚུགསཔ་
བཟྫོ་ནའི་དྫོན་ལུ་ ཝན་ཌྫོས་ནང་ལག་ལན་འཐེབ་མའིི ་
གྫོག་གནས་མན་ཆས། 

Internet 
Protocol (IP) 

ཡྫོངས་འབྲེལ་
ལམ་ལཱིགས། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་ནང་ གནས་སྡུད་ཚུ་ཕར་དང་ཚུར་སྫོ་ནའི་
དྫོན་ལུ་འཛིན་སྐྱེྫོང་འབད་མའི་ལམ་ལུགས། 

Internet 
Protocol 
Address (IP 
Address) 

ཡྫོངས་འབྲེལ་
ཨང་གྲངས། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་ནང་མཐུད་འབྲེལ་འབད་ཡྫོད་པའ་གྫོག་
ཆས་ཚུ་ ངྫོས་འཛིན་འབད་ནའི་དྫོན་ལུ་ལག་ལན་འཐེབ་
མའི་ཨང་གྲངས། 

Internet 
Protocol 
Verison 4 
(Ipv4) 

ཡྫོངས་འབྲེལ་
ལམ་ལཱིགས་་
༤་པ། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་ཨང་གྲངས་ ཨང་རྐྱེང་ ༣༢ ནང་ཚུདཔ་
སྦེཥཡྫོད་པའ་ ཡྫོངས་འབྲེལ་ལམ་ལུགས།  

Internet 
Protocol 
Verison 6 
(Ipv6) 

ཡྫོངས་འབྲེལ་
ལམ་ལཱིགས་་
༦་པ། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་ཨང་གྲངས་ ཨང་རྐྱེང་ ༡༢༨ ནང་
ཚུདཔ་སྦེཥཡྫོད་པའ་ཡྫོངས་འབྲེལ་ལམ་ལུགས། 

Internet 
Service 
Provider (ISP) 

ཡྫོངས་འབྲེལ་
ཞབས་ཏྫོག་
བྱིན་མི། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་གྱི་རྒྱུན་མཐུད་བྱན་མའི་ལས་སྡེ། 
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Intranet  ནང་འཁོད་
ཡྫོངས་འབྲེལ། 

ལས་སྡེཥགཅིག་ནང་ གནང་བ་ཡྫོད་པའ་ལག་ལན་པ་
རྐྱེངམ་གཅིག་གཤ་མཐུད་འབྲེལ་འབད་ཚུགས་པའ་
ཡྫོངས་འབྲེལ། 

iPad  ཨཱའི་པེཌ། ཨཥཔཱལ་ལས་སྡེཥགཤ་བཟྫོ་ཡྫོད་པའ་ ལག་པར་བཞག་
སཥལག་ལན་འཐེབ་བཏུབ་པའ་གྫོག་རག་ཆུང་ཀུ། 

iPhone  ཨཱའི་ཕྫོའྫོན། ཨཥཔཱལ་ལས་སྡེཥགཤ་བཟྫོ་ཡྫོད་པའ་འགྲུལ་འཕྲིན། 
iPhone 
Operating 
System (iOS) 

ཨཱའི་ཨོ་ཨེས། ཨཥཔཱལ་ལས་སྡེཥག་ ཨཱའ་ཕྫོའྫོན་དང། ཨཱའ་པྫོཌ། དཥ
ལས་ ཨཱའ་པྱེཌ་ལ་སྫོགས་པ་ནང་ལག་ལན་འཐེབ་མའི་
ལག་ལན་རམ་ལུགས། 

iPod  ཨཱའི་པྫོཌ། ཨཥཔཱལ་ལས་སྡེཥགཤ་ཞབས་ཁྲ་ན་ནའི་དྫོན་ལུ་བཟྫོ་
ཡྫོད་མའི་ གྫོག་ཆས་ཆུང་ཀུ། 

iTunes  ཨཱའི་ཊིའུནས། ཨཥཔཱལ་གྱི་གྫོག་ཆས་ཨཱའ་ཕྫོའྫོན་དང། ཨཱའ་པྱེཌ། དཥ
ལས་ཨཱའ་པྫོཌ་ཚུ་ནང་ ཞབས་ཁྲ་ལ་སྫོགས་པའ་ཡག་ཆ་
ཚུ་ གྫོག་རག་ནང་ལས་བཙུགས་ནའི་དྫོན་ལུ་ལག་ལན་
འཐེབ་མའི་མན་ཆས། 
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Java  རྗ་རྦ། སཱན་མའ་ཀྫོརྫོ་སཤ་ཉམ་གྱིཤ་བཟྫོ་ཡྫོད་པའ་ ཡྫོངས་
གྲགས་ཅིན་གྱི་གྫོག་རག་ག་ཁ་སྐད། 

Joystick   རྩེད་འཛིན། གྫོག་རག་ནང་རདམྫོ་རྱེཝ་ད་ ཕྫོགས་དང་ཤུགས་ཚོད་ཚུ་ 
ཚོད་འཛིན་འབད་མའི་ནང་བཙུགས་གྫོག་ཆས། 

Kernel  ལྟེ་རིམ། གྫོག་རག་ག་ལག་ལན་རམ་ལུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ལྟེཥབ། ལྟེཥ
རམ་རྐྱེངམ་གཅིག་གཤ་སྲ་ཆས་ཐེད་ཀར་དུ་འཛུལ་སྤྱིྫོད་
འབད་ཚུགས། 

Keyboard  ལྡེ་སྒྲོམ། གྫོག་རག་ནང་ཡ་གུ་མཛུབ་གནྫོན་རྐྱེབ་ནའི་དྫོན་ལུ་ལག་
ལན་འཐེབ་མའི་ ནང་གཙུགས་གྫོག་ཆས། 

Keyboard 
Shortcut  

མགྱོགས་ལྡེ། དཀར་ཆག་ལག་ལན་འཐེབ་མ་དགྫོ་པར་ ལྡེཥསྒྲིྫོམ་ནང་
ག་ཨབ་རྟེ་ཚུ་ཨབ་སཥ ལཱ་འབད་ནའི་དྫོན་ལུ་ལག་ལན་
འཐེབ་མའི་ཨབ་རྟེ། 

Keylogger   ཨེབ་ཐྫོ། ལྡེཥསྒྲིྫོམ་གྱི་ཨབ་རྟེ་གུ་ ཨབ་རགས་ཨབ་ཚོད་ཀྱི་ཐེྫོ་
བཞག་མའི་མན་ཆས། 

Keystrokes  རྟ་ཨེབ། ལྡེཥསྒྲིྫོམ་གྱི་ཨབ་རྟེ་གུ་ ཚོར་རཥཨབ་པའ་དྫོན། 
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Keyword  དབང་ཚིག གྫོག་རག་ག་སྐད་ཡག་སྫོ་སྫོ་ནང་ དམགས་བསལ་གྱི་གྫོ་
དྫོན་ཡྫོདཔ་ལས་ མ་ཚུ་གཤ་འགྱུར་རྟེགས་སྦེཥལག་ལན་
འཐེབ་མ་བཏུབ་པའ་ཚོག  

Keyword  གཙྫོ་ཚིག ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་ནང་བརྡ་དྫོན་ཚུ་འཚོལཝ་ད་ 
རང་ལུ་དགྫོ་པའ་བརྡ་དྫོན་ཚུ་འཚོལ་འཐེྫོབ་ནའི་དྫོན་ལས་
ལག་ལན་འཐེབ་མའི་ཚོག་དང་བརྫོད་པ། 

Kilobytes  སྫོང་བརྒྱད། བརྒྱད་རྐྱེང་སྫོང་ཕྲིག་གཅིག་ལྷགཔ་ཅིག ཡྫོད་པའ་
གནས་སྡུད་ཀྱི་ཚོད་གཞཥ སྫོང་བརྒྱད་གཅིག་ནང་ལུ་ 
བརྒྱད་རྐྱེང་ ༡,༠༢༤ འྫོང། 

Landscape  རྡབ་ཤྫོག ཤྫོག་ཀུའ་སྒྲིག་བཀྫོད་ ཡར་མར་ལས་ ཕར་ཚུར་རངམྫོ་
སྦེཥཡྫོད་མཥ 

Laptop  ཕང་གློག འབག་གྫོ་བདཥབའ་ཁར་ རང་ག་ཕང་མར་བཞག་སཥལཱ་
འབད་བཏུབ་པའ་ གྫོག་རག་ཆུང་ཀུ། 
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Laser Printer  འྫོད་ཤུགས་
པར་འཕྲུལ། 

པར་དང་ཡ་གུ་ཚུ་ ཤྫོག་ཀུ་ནང་པར་བཏབ་ནའི་དྫོན་ལུ་ 
ཤུགས་ཡྫོད་པའ་འྫོད་རླབས་ལག་ལན་འཐེབ་མའི་པར་
འཕྲུལ། 

Left-Click  གཡྫོན་ཨེབ། གྫོག་བྱ་ག་ཨབ་རྟེ་གཡྫོནམ་འད་ཨབ་ནཥ 
Light-Emitting 
Diode (LED) 

འྫོད་ཕྲན། གྫོག་རྒྱུན་གཏངམ་ད་ གྫོག་རྒྱུན་ཕད་ཀ་སྦེཥགཏང་མ་དང་
མཥཆུང་ཀུ་སྦེཥའབར་མའི་ཅི་ཆས། 

Link  འབྲེལ་མཐུད། ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་ཤྫོག་གཅིག་ལས་སྫོ་སྫོ་ལུ་མཐུད་མ་
དང། ཡང་ན་ཡག་ཆ་གཅིག་ལས་སྫོ་སྫོ་ལུ་མཐུད་མའི་
ཁ་བྱང། 

Linkedin  ལིངཉ་ཨིན། ཁྱད་རག་པ་ཚུ་གཤ་ཁྱད་རག་ག་ལཱ་དང་འབྲེལ་བའ་བརྡ་
དྫོན་ཚུ་སལ་ནའི་དྫོན་ལུ་བཟྫོ་ཡྫོད་པའ་མ་སྡེཥབརྡ་བརྒྱུད། 

Linux  ལི་ནགས། ལ་ནགས་ཉྫོར་ཝལས་ཀྱིཤ་ཡུ་ནགས་ལག་ལན་རམ་
ལུགས་ལུ་གཞ་བཞག་སཥབཟྫོ་ཡྫོད་པའ་གྫོག་རག་ག་
ལག་ལན་རམ་ལུགས། 
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Liquid Crystal 
Display (LCD) 

ཆུ་ཤེལ་གསལ་
ཁྲམ། 

ཆུ་ཤལ་གྱིཤ་བཟྫོ་སཥཡྫོད་པའ་ གྫོག་རག་དང་རྒྱང་
མཐེྫོང་ཚུ་ནང་པར་རཤ་སྫོན་ནའི་དྫོན་ལུ་ལག་ལན་འཐེབ་
མའི་གསལ་ཁྲམ། 

Local Area 
Network 
(LAN) 

ས་གནས་
ཡྫོངས་འབྲེལ། 

ས་གནས་གཅིག་ནང་ཡྫོད་པའ་གྫོག་རག་ཚུ་ མཐུད་
འབྲེལ་འབད་དཥ ཡག་ཆ་དང་ཡག་སྫོད་ཚུ་ ཕར་ཚུར་
སྫོ་བཏུབ་དང་ པར་འཕྲུལ་ལ་སྫོགས་པའ་གྫོག་ཆས་ཚུ་ 
རུབ་སཥསྤྱིྫོད་ཚུགསཔ་བཟྫོ་མའི་ཡྫོངས་འབྲེལ། 

Localhost  རང་གློག ཡྫོངས་འབྲེལ་ལུ་མ་བརྟེན་པར་ གྫོག་རམ་ཚུ་ བཙུགས་
ཏཥགྫོག་གནས་བཟུམ་སྦེཥར་ལཱ་འབད་བཏུབ་མའི་གྫོག་
རག 

Log File  དྲན་ཐྫོ་ཡིག་ཆ། མཇུག་བསྡུ་ཡྫོད་པའ་ལཱ་དང་ལས་རམ་གྱི་ཐེྫོ་བཞག་མའི་
ཡག་ཆ། 
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Login  ནང་འཛུལ། གྫོག་རག་ལག་ལན་འཐེབ་ན་དང། ཡྫོངས་འབྲེལ་
ཞབས་ཏྫོག་སྤྱིྫོད་ནཥ དཥལས་ རམ་ལུགས་ཚུ་ལག་ལན་
འཐེབ་ནའི་དྫོན་ལུ་ ལག་ལན་པའ་མང་དང་ཆྫོག་ཡག་
བཙུགས་ཐེྫོག་ལས་ནང་ན་འཛུལ་ནཥ 

Logoff  ཕྱིར་ཐྫོན། གྫོག་རག་ལག་ལན་འཐེབ་ན་དང། ཡྫོངས་འབྲེལ་
ཞབས་ཏྫོག་སྤྱིྫོད་ནཥ དཥལས་ རམ་ལུགས་ཚུ་ལག་ལན་
འཐེབ་ནའི་དྫོན་ལུ་ ནང་ན་ འཛུལ་ཏཥལཱ་འབད་ཚོར་བའ་
ཤུལ་ལུ་ ལྫོག་ཕ་ཁར་འཐེྫོན་ནཥ 

Logon  ནང་འཛུལ། གྫོག་རག་ལག་ལན་འཐེབ་ན་དང། ཡྫོངས་འབྲེལ་
ཞབས་ཏྫོག་སྤྱིྫོད་ནཥ དཥལས་ རམ་ལུགས་ཚུ་ལག་ལན་
འཐེབ་ནའི་དྫོན་ལུ་ ལག་ལན་པའ་མང་དང་ཆྫོག་ཡག་
བཙུགས་ཐེྫོག་ལས་ནང་ན་འཛུལ་ནཥ 

Logout  ཕྱིར་ཐྫོན། གྫོག་རག་ལག་ལན་འཐེབ་ན་དང། ཡྫོངས་འབྲེལ་
ཞབས་ཏྫོག་སྤྱིྫོད་ནཥ དཥལས་ རམ་ལུགས་ཚུ་ལག་ལན་
འཐེབ་ནའི་དྫོན་ལུ་ ནང་ན་འཛུལ་ཏཥལཱ་འབད་ཚོར་བའ་
ཤུལ་ལུ་ ལྫོག་ཕ་ཁར་འཐེྫོན་ནཥ 
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Loop  བསྐྱར་བཀོད། གྫོག་རག་ག་བཀྫོད་རྒྱ་དག་པ་ཅིག་ གནས་ཚོག་ཅིག་གུ་
མ་ལྷྫོད་ཚུན་ཚོད་ལྫོག་ཅི་ལྫོག་ཅི་ལཱ་བཀྫོལ་ནཥ 

Macintosh 
Computers 
Operating 
System (Mac 
OS) 

མེ་ཀིན་ཊོཤ་
ལག་ལུན་རིམ་
ལཱིགས། 

ཨཥཔཱལ་གྱི་གྫོག་རག་ཚུ་ནང་ག་ལག་ལན་རམ་ལུགས། 

Macro  རང་སྦྱྫོར། ལྫོག་ཅི་ལྫོག་ཅི་ར་འབད་དགྫོ་པའ་ལཱ་ཚུ་མ་གཤ་འབད་མ་
དགྫོ་པར་གྫོག་རག་གཤ་རང་བཞན་གྱིཤ་འབད་ཚུགསཔ་
བཟྫོ་མའི་གྫོག་རག་ག་བཀྫོད་རྒྱ་དང་གྫོག་རམ། 

Mail Server  འཕྲིན་གནས། གྫོག་འཕྲིན་གཏང་ན་དང་ལན་ནའི་ལཱ་འབད་མའི་ གྫོག་
རག་ག་རམ་ལུགས། 

Malware  གནྫོད་མཉེན། གྫོག་རག་རམ་ལུགས་ཚུ་ མདཔ་གཏང་ནའི་དྫོན་ལུ་བཟྫོ་
ཡྫོད་པའ་མན་ཆས། 

Margin  མཐའ་སྫོང། ཤྫོག་ཀུའ་མཐེའམ་བདའ་སཥབཞག་ཡྫོད་པའ་ས་སྫོང། 
Markup 
Language  

རྟགས་སྐད། ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་དང་ཡྫོངས་འབྲེལ་རམ་ལུགས་
ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་བཟྫོཝ་ད་ རྟེགས་ལག་ལན་འཐེབ་སཥ
བྲེཤ་མའི་གྫོག་རག་ག་ཁ་སྐད། 
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Master Boot 
Record (MBR) 

སྫོད་སྒྲིག་ཐྫོ་
གཞུང། 

གྫོག་རག་ག་སྲ་མཛིད་ནང་ལུ་ གྫོག་རག་འགྫོ་བཙུགས་
ནའི་དྫོན་ལུ་དགྫོ་པའ་ ལག་ལན་རམ་ལུགས་དང་འབྲེལ་
བའ་བརྡ་དྫོན་དང་གནས་སྡུད་ཚུ་ག་ཐེྫོ། 

Matrix  ཨང་སྒྲིག ཨང་གྲངས་ཚུ་ ཕྲིང་ཐེག་དང་རྡབ་ཐེག་གུ་གྫོ་རམ་
བསྒྲིགས་ཏཥབཀྫོད་ཡྫོད་མཥ 

Maximize  སྫོན། གྫོག་སྫོ་སྦེྫོམ་བཟྫོ་སཥ གསལ་ཁྲམ་གངམ་སྦེཥསྫོན་ནཥ 
Media Access 
Control 
Address (MAC 
Address) 

སྲ་ཨང། ཡྫོངས་འབྲེལ་ནང་མཐུད་འབྲེལ་འབད་དཥཡྫོད་པའ་ 
གྫོག་རག་དང་གྫོག་ཆས་ཚུ་ངྫོས་འཛིན་འབད་ནའི་དྫོན་ལུ་
ལག་ལན་འཐེབ་པའ་ དམགས་བསལ་གྱི་ཨང་གྲངས། 

Megabyte   ས་བརྒྱད། བརྒྱད་རྐྱེང་ས་ཡ་གཅིག་ལྷགཔ་ཅིག ཡྫོད་པའ་གནས་
སྡུད་ཀྱི་ཚོད་གཞཥ ས་བརྒྱད་གཅིག་ནང་ལུ་ བརྒྱད་རྐྱེང་ 
༡,༠༤༨,༥༧༦ འྫོང། 

Megapixel  ས་ཚག པར་ཚོག་ས་ཡ་གཅིག 
Memory  གློག་ཤེས། གྫོག་རག་ནང་ འད་འཕྲིྫོ་ལས་ལག་ལན་འཐེབ་དགྫོ་པའ་

བརྡ་དྫོན་ཚུ་ བསགས་བཞག་སའ་གྫོག་རག་སྲ་ཆས། 
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Memory Card   དྲན་མཛྫོད། པར་ཆས་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་ལ་སྫོགས་པའ་གྫོག་ཆས་ཚུ་
ནང་ གནས་སྡུད་དང་བརྡ་དྫོན་ཚུ་བསགས་བཞག་སའ་ཅི་
ཆས། 

Menu Bar  དཀར་ཆག་ས་
གོ། 

གྫོག་རག་རམ་ལུགས་དང་ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་ཚུའ་
མགུ་ལས་ཕར་བསར་ཏཥཡྫོད་པའ་དཀར་ཆག་ག་ས་གྫོ། 

Metadata  བརྡ་དྫོན་
གནས་སྡུད། 

ཡག་ཆ་འད་ར་ག་བརྡ་དྫོན་ཚུ་སྫོན་མའི་གནས་སྡུད། 
Microblogging  བྲི་སྒོ་ཆུང་བ། མ་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ནང་ འཕྲིལ་འཕྲིལ་ར་ ཡ་གུ་ཐུང་

ཀུ་རཥབྲེཤ་ཏཥབཙུགས་ནཥ 
Micrometer  ས་ཆ་མི་ཉར། མ་ཉར་གཅིག་ ས་ཡ་གཅིག་ལུ་བགྫོ་བཤའ་རྐྱེབ་པའ་ 

དཔྱ་གཅིག 
Microphone  སྒྲ་དུང། སྒྲི་གཟུང་ནའི་དྫོན་ལུ་ལག་ལན་འཐེབ་པའ་ཅི་ཆས། 
Microsecond  ས་ཆ་སྐར་ཆ། སྐར་ཆ་གཅིག་ ས་ཡ་གཅིག་ལུ་བགྫོ་བཤའ་རྐྱེབ་པའ་ 

དཔྱ་གཅིག 
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Milimeter  སྫོང་ཆ་མི་ཉར། མ་ཉར་གཅིག་ སྫོང་ཕྲིག་གཅིག་ལུ་བགྫོ་བཤའ་རྐྱེབ་
པའ་ དཔྱ་གཅིག 

Milisecond  སྫོང་ཆ་སྐར་ཆ། སྐར་ཆ་གཅིག་ སྫོང་ཕྲིག་གཅིག་ལུ་བགྫོ་བཤའ་རྐྱེབ་
པའ་ དཔྱ་གཅིག 

Minimize  སྦ། གྫོག་སྫོ་འད་ མགྱིྫོགས་སྤྱིྫོད་ཕྲི་རང་གུ་ཕབ་སཥསྦེ་བཞག་
ནཥ 

Mirror  གནས་འདྲ། ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོའ་ཡག་སྫོད་ཀྱི་འདྲ་ཚུ་ངྫོ་མ་ག་
ཨནམ་སྦེཥ གྫོག་གནས་སྫོ་སྫོ་ཅིག་ནང་བཞག་ནཥ 

Mobile  འགྲུལ་འཕྲིན། རྒྱུན་ཐེག་མད་པར་ ལག་པར་འབག་སཥ གཅིག་གཤ་
གཅིག་ལུ་འབྲེལ་བ་འཐེབ་ནའི་དྫོན་ལུ་ལག་ལན་འཐེབ་
མའི་བརྒྱུད་འཕྲིན། 

Modem  སྒྱུར་ཆས། གནས་སྡུད་ཚུ་ཡྫོངས་འབྲེལ་ཐེྫོག་ལས་གསང་བ་སྦེཥསྫོ་
ནའི་དྫོན་ལུ་རྣམ་པ་ཅིག་ལས་གཞན་ཅིག་ལུ་བསྒྱུར་སཥ 
མཐུད་འབྲེལ་འབད་མའི་གྫོག་ཆས། 
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Monitor  གསལ་སྒྲོམ། གྫོག་རག་ག་ལས་སྫོར་ལྟེཥབ་ལས་ བརྡ་རྟེགས་ཚུ་ལན་ཏཥ 
གསལ་ཁྲམ་ནང་ལུ་གསལ་སྫོན་འབད་མའི་གྫོག་རག་ག་
ཡན་ལག 

Motherboard  མ་འཕྲུལ། གྫོག་རག་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའ་རྒྱུན་ལམ་གཙོཥབྫོ་ཚུ་ག་ར་
ཡྫོད་པའ་འཕྲུལ་ཆས་ལབ་ཏམ། 

Mount  མཐུད་འཛིན་
འབད། 

སྲ་མཛིད་ཚུ་གྫོག་རག་དང་གཅིག་ཁར་མཐུད་ཞནམ་ལས་ 
ལག་ལན་རམ་ལུགས་ཀྱིཤ་ངྫོས་འཛིན་འབད་དཥ ལཱ་
འབད་བཏུབ་བཟྫོ་ནཥ 

Mouse  གློག་བྱི། གྫོག་རག་ནང་ འྫོད་རྟེགས་སར་ནའི་དྫོན་ལུ་ཕར་དང་
ཚུར་ལགཔ་གཤ་དཀྲྫོགས་མའི་གྫོག་ཆས་བཟྫོ་རྣམ་བྱ་ཙོ་
བཟུམ་སྦེཥཡྫོད་མཥ 

Mouse Pad  བྱི་གདན། འྫོད་རྟེགས་ཕར་དང་ཚུར་ལགས་ཞམ་སྦེཥསར་ནའི་དྫོན་
ལུ་གྫོག་བྱའི་འྫོག་ལུ་ཐེང་མའི་གདན། 
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Multimedia   བརྡ་རིགས། བརྡ་དྫོན་སྫོད་ལན་འབད་ནའི་དྫོན་ལུ་ཡ་གུ་དང་གཅིག་
ཁར་པར་དང་ སྐད་ལ་སྫོགས་པའ་བརྒྱུད་ལམ་ས་
ཚོགས། 

Multiprocessing  མང་སྦྱྫོར། གྫོག་རག་གཅིག་ནང་ ལས་སྫོར་ལྟེཥབ་གཅིག་ལས་ལྷག་
སཥལག་ལན་འཐེབ་ནཥ 

Multitasking  ལས་སྣ།་ གྫོག་རག་གཅིག་ནང་ དུས་ཚོད་སབས་ཅིག་ཁར་ལཱ་ལཥ
ཤ་འབད་ནཥ 

Myspace  མཱའི་ཨིས་པེས། ཆ་རྫོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་བཞག་པའ་ཁར་
ཆ་རྫོགས་གསརཔ་ཡང་བཟྫོ་ཚུགས་པའ་མ་སྡེའི་ཡྫོངས་
འབྲེལ་འཆར་སྫོ། 

Mysql  མའི་ཨེས་ཀིའུ་
ཨེལ། 

ག་ར་གཤ་ལག་ལན་འཐེབ་ཚུགས་པའ་ གནས་སྡུད་
གཞ་མཛིད་འཛིན་སྐྱེྫོང་ག་རམ་ལུགས། 

Nagware  ལྷང་མཉེན། གྫོག་རག་ནང་ལུ་ ཁྫོ་ར་གཤ་ཐེྫོན་ཏཥ ཏ་རུ་ལྷང་མའི་
མན་ཆས། 
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Nanometer  ཐེར་ཆ་མི་ཉར། མ་ཉར་གཅིག་ ཐེར་འབུམ་གཅིག་ལུ་བགྫོ་བཤའ་རྐྱེབ་
པའ་ དཔྱ་གཅིག 

Nanosecond  ཐེར་ཆ་སྐར་ཆ། སྐར་ཆ་གཅིག་ ཐེར་འབུམ་གཅིག་ལུ་བགྫོ་བཤའ་རྐྱེབ་
པའ་ དཔྱ་གཅིག 

Natural 
Language 
Processing 
(NLP) 

སྐད་སྦྱྫོར་རིག་
པ། 

གྫོག་རག་དང་འབྲེལ་བའ་ཐེབས་ཤཤ་ཚུ་ལག་ལན་
འཐེབ་སཥ གྫོག་རག་གཤ་མའི་སྐད་ཡག་ཧེ་གྫོ་ན་དང་ 
སླབ་ཚུགསཔ་བཟྫོ་ནའི་སྐྫོར་ལས་ལྷབ་ན་ཡྫོད་པའ་ཆྫོས་
ཚོན། 

Nerd  གློག་འདྫོད། གྫོག་རག་ལུ་ཤུགས་ཐེལ་ཏཥ མ་དང་རང་ག་ལཱ་གཡྫོག་
ལུ་དང་འདྫོད་ཞན་མཥ 

Netiquette  ཡྫོངས་འབྲེལ་
ཀུན་སྫོད། 

གྫོག་རག་ཡྫོངས་འབྲེལ་ཐེྫོག་ལས་ བརྡ་དྫོན་སྫོད་ལན་
འབདཝ་ད་དགྫོ་པའ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྤྱིྫོད་ལམ།  

Network  ཡྫོངས་འབྲེལ། གྫོག་རག་ཚུའ་བར་ན་དང་། ཡང་ན་ གྫོག་རག་དང་
གྫོག་ཆས་གཞན་ཚུའ་བར་ནའ་འབྲེལ་མཐུད། 
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Network 
Access Point 
(NAP) 

ཡྫོངས་འབྲེལ་
མཐུད་ཆས། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏྫོག་བྱན་མ་ཚུ་གཤ་ ཡྫོངས་
འབྲེལ་གྱི་རྒྱུན་ཐེག་གཙོཥབྫོ་ལུ་མཐུད་འབྲེལ་འབད་བའ་
མཐུན་རྐྱེན། 

Network 
Interface Card 
(NIC) 

ཡྫོངས་འབྲེལ་
མཐུད་བྱང། 

གྫོག་རག་འད་ཚུ་ཡྫོངས་འབྲེལ་དང་མཐུད་ནའི་དྫོན་ལུ་
དགྫོ་པའ་རྒྱུན་ལམ་གྱི་འཕྲུལ་ལབ། 

Network 
Operations 
Center (NOC) 

ཡྫོངས་འབྲེལ་
འཛིན་སྐྱོང་ལྟེ་
བ། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་ཚུ་འཛིན་སྐྱེྫོང་དང་ལྟེ་རྟེྫོག་ཚུ་འབད་སའ་ལྟེཥ
བ། 

Network 
Topology  

ཡྫོངས་འབྲེལ་
སྒྲིག་ཐངས། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་ལུ་མཐུད་དཥཡྫོད་པའ་གྫོག་རག་དང་གྫོག་
ཆས་ཚུ་ག་སྒྲིག་ཐེངས། 

Neural 
Network  

ཀླད་རྩའི་
ཡྫོངས་འབྲེལ། 

ཀླདཔ་ག་ར་ཚུ་ག་དཥསྦེཥམཐུད་དཥལཱ་འབད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨན་
ན་ལུ་གཞ་བཞག་སཥགྫོག་རག་ག་ཐེྫོག་ལུ་བཟྫོ་ཡྫོད་མཥ 

Newbie  ལགཔ་
གསརཔ། 

གྫོག་རག་དང་ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་འགྫོ་དང་པ་ལག་
ལན་འཐེབ་མཥ 

Newline (\N) གྱལ་གསརཔ། གྫོག་རག་ནང་ཡ་གུ་ཚུ་འབྲེིཝ་ད་གྱིལ་གཅིག་གངམ་ད་ 
འཕྲིྫོ་མཐུད་དཥབྲེ་ནའི་དྫོན་ལུ་ ཤུལ་མར་ཡྫོད་པའ་གྱིལ། 

http://techterms.com/definition/noc
http://techterms.com/definition/noc
http://techterms.com/definition/noc
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Newsfeed  བརྡ་མཐུད། བརྡ་དྫོན་གསརཔ་བཙུགསཔ་ད་ ཁྫོ་ར་ རང་བཞན་གྱིཤ་
དུས་མཐུན་འགྱིྫོ་བའ་ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོའ་འབྲེལ་
མཐུད། 

Nickname  རྫུས་མིང། གྫོག་རག་དང་ཡྫོངས་འབྲེལ་ནང་ རང་ག་མང་ངྫོ་མའ་
ཚོབ་ལུ་ ལག་ལན་འཐེབ་བཏུབ་པའ་མང། 

Node  མཐུད་
མཚམས། 

གྫོག་རག་ཡྫོངས་འབྲེལ་ཚུ་ནང་ རྒྱུན་ཐེག་ཡང་ན་རམ་
ལུགས་གཤ་མཐུད་ས། 

Noise  ཚ་སྒྲ།་ གྫོ་དྫོན་ལུ་འཛིལ་བ་འབྱུང་བཅུག་མའི་མ་དགྫོ་པའ་སྒྲི།  
Non-
Proprietary 
Software 
(NPS) 

བདག་མེད་
མཉེན་ཆས། 

འདྲ་བཤུས་དབང་ཆ་གཟུང་མ་མད་པའ་སྫོ་ལས་ ག་
གཤ་ཡང་ལག་ལན་འཐེབ་བཏུབ་པའ་ཁར་སྒྱུར་བཅིྫོས་
ཡང་འབད་ཆྫོག་པའ་མན་ཆས། 

Nonvolatile 
Memory  

ཡལ་མེད་གློག་
ཤེས། 

གྫོག་ཤུགས་མད་དཥའབད་རུང་ འད་ནང་ཡྫོད་པའ་ བརྡ་
དྫོན་ཚུ་ མ་འབྱང་པར་བཞག་ཚུགས་མའི་གྫོག་ཤཤ། 

Notebook   དེབ་གློག སྦེྫོམ་ཆུང་འབྲེ་དབ་དང་འདྲན་འདྲ་ཡྫོད་པའ་གྫོག་རག་
ཆུང་ཀུ། 
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Nudge   བཤུད། གྫོག་བྱ་ལག་ལན་མ་འཐེབ་པར་ ལྡེཥསྒྲིྫོམ་གུ་ཡྫོད་པའ་ 
ཕྫོགས་རྟེ་ཨབ་སཥ ཡག་སྫོད་དང་ཡག་ཆ་ཚུ་ཕར་ཚུར་
འཕུལ་ནཥ 

Null  སྫོངམ། ཨང་གྲངས་དང་ཡ་གུ་ཚུ་ག་ན་ཡང་བཏགས་བཏགསཔ་
མདཔ། 

Num Lock  ཨང་ལྡེ། ཨང་གྲངས་ཡྫོད་པའ་རྟེ་ཚུ་ལཱ་འབད་བཏུབ་བཟྫོ་ནའི་དྫོན་
ལུ་ཨབ་དགྫོ་པའ་ ལྡེཥསྒྲིྫོམ་གྱི་གཡས་ཁ་ཐུག་ཡྫོད་པའ་
རྟེ། 

Numeric 
Keypad   

ཨང་རྟ། ལྡེཥསྒྲིྫོམ་མགུ་ལས་ཕར་ ཨང་གྲངས་ ༠ ལས་ ༩ 
ཚུན་ཡྫོད་མའི་རྟེ། 

Odd Number  ཡ་གྲངས། དཔྱ་ ༢ སྦེཥབགྫོཝ་ད་ལུ་ ༡ འཐེབ་ལུས་པ་ཅིན་གྱིངས་
ཁ་འད་ཡ་གྲངས་ཨན། དཔར་ན་ ༡ ༣ ༥ ༧ ལ་
སྫོགས་པ་ཚུ། 

Offline  ཡྫོངས་མེད། ཡྫོངས་འབྲེལ་དང་མཐུད་འབྲེལ་འབད་མ་དགྫོ་མ་དང་
འབད་དཥམད་མཥ 
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Online  ཡྫོངས་ཐྫོག ཡྫོངས་འབྲེལ་དང་མཐུད་འབྲེལ་འབད་དགྫོ་མ་དང་འབད་
དཥཡྫོད་མཥ 

Online Service  ཡྫོངས་ཐྫོག་
ཞབས་ཏྫོག 

ཡྫོངས་འབྲེལ་ཐེྫོག་ལས་འཐེྫོབ་ཚུགས་པའ་ཞབས་ཏྫོག 
Open  ཁ་ཕྱེ། ལཱ་འབད་ནའི་དྫོན་ལུ་ ཡག་སྫོད་དང། ཡག་ཆ། དཥ

ལས་རམ་ལུགས་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་ཁ་ཕཥནཥ 
Open Source  ཀུན་ཐྫོབ་མཉེན་

ཆས། 
གྫོག་རག་མན་ཆས་འད་ རན་མདཔ་སྦེཥའཐེྫོབ་པའ་
ཁར་ འདའི་གྫོག་བཀྫོད་ཚུ་ཡང་ག་ར་གཤ་ལག་ལན་
འཐེབ་ཆྫོག་པའ་མན་ཆས། 

Operating 
System (OS) 

ལག་ལུན་རིམ་
ལཱིགས། 

གྫོག་རག་ནང་ག་ ལས་སྫོར་ལྟེཥབ་དང་ཡན་ལག་ཅི་ཆས། 
དཥལས་རམ་ལུགས་གཞན་ཚུ་གཡྫོག་བཀྫོལ་ནའི་དྫོན་ལུ་ 
འཛིན་སྐྱེྫོང་འབད་མའི་རམ་ལུགས། 

Optical Carrier  འྫོད་རྒྱུན་
ཤུགས་ཚད། 

མཥའྫོད་རྒྱུན་ཐེག་ག་ཐེྫོག་ལས་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཡྫོད་
པའ་ཡྫོངས་འབྲེལ་ནང་ གནས་སྡུད་སྫོ་བའ་ཤུགས་
ཚོད་ཀྱི་ཚོད་གཞཥ 
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Optical 
Carrier, Level 
1 (OC1) 

འྫོད་རྒྱུན་
ཤུགས་ཚད་་༡་
པ། 

སྐར་ཆ་རཥལུ་ གནས་སྡུད་ ས་བརྒྱད་ ༥༡.༨༥ རཥསྫོ་
ཚུགས་པའ་ ཤུགས་ཚོད་ཡྫོད་པའ་མཥའྫོད་རྒྱུྒྱུྱན་ཐེག་ག་
ཡྫོངས་འབྲེལ། 

Optical 
Character 
Recognition 
(OCR) 

པར་ཡིག་ངོས་
འཛིན། 

ཡ་གུ་པར་བཏབ་བཏབ་དང་ ལགཔ་གཤ་བྲེཤ་བྲེཤཝ་ 
པར་སྦེཥཡྫོད་མ་ཚུ་ གྫོག་རག་གཤ་ངྫོས་འཛིན་འབད་དཥ 
གྫོག་སྒྱུར་འབད་ནཥ 

Oracle 
Database  

ཨོ་རུ་ཀཱལ་
གནས་སྡུད་
གཞི་མཛྫོད། 

ཨྫོ་རཥཀཱལ་ལས་སྡེཥགཤ་བཟྫོ་ཡྫོད་པའ་ གནས་སྡུད་
གཞ་མཛིད་ཀྱི་རམ་ལུགས། 

Orientation  ཤྫོག་བཀོད། གྫོག་རག་ནང་ག་ ཡག་ཆ་ཚུ་ཕར་ཚུར་དང་ཡར་མར་ 
ག་དཥསྦེཥགསལ་སྫོན་འབད་ན་ཨན་ན་དང་ པར་བཏབ་ན་
ཨན་ནའ་སྒྲིག་བཀྫོད། 

Outbox  ཕྱི་སྒྲོམ། གཞན་ལུ་བཏང་ཡྫོད་པའ་གྫོག་འཕྲིན་ཚུ་ བསགས་
བཞག་ས། 
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Outliner  བཅུད་སྫོམ་
མཉེན་ཆས། 

ཡག་ཆ་ཚུའ་ བཅུད་བསྡུས་ཚུ་གསརཔ་བཟྫོ་ན་དང། 
བལྟེ་ནཥ བསྒྱུར་བཅིྫོས་འབད་ནཥ དཥལས་འཛིན་སྐྱེྫོང་
འཐེབ་ནའི་དྫོན་ལུ་ལག་ལན་འཐེབ་མའི་གྫོག་རག་མན་
ཆས། 

Output  ཕྱིར་སྫོན། གྫོག་རག་གཤ་ རཤ་བཏྫོན་ན་དང་བཟྫོ་ན་ཚུ་འབད་ཚོར་
ཞནམ་ལས་ གསལ་སྫོན་འབད་མའི་བརྡ་དྫོན། 

Output Device  ཕྱིར་སྫོན་་ཅ་
ཆས། 

གྫོག་རག་ནང་ཡྫོདཔའ་ གནས་སྡུད་ཚུ་ ཕ་ཁར་གསལ་
སྫོན་འབད་མའི་གྫོག་རག་ཅི་ཆས། 

Overwrite  ཚབ་བཙུགས། ཧེཥམ་ལས་ཡྫོད་པའ་གནས་སྡུད་ཚུ་ག་ཚོབ་སྦེཥ གནས་
སྡུད་གསརཔ་བཙུགས་ནཥ 

Packet  གནས་ཐུམ།་ ཡྫོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐེྫོག་ལས་སྫོ་མའི་ གྫོག་རག་ག་
གནས་སྡུད་སྡེཥཚོན་ཆུང་སུ་ཅིག 

Page Fault  ཤྫོག་མེད། གྫོག་རག་ག་སྲ་མཛིད་ནང་བསགས་བཞག་སཥམད་པའ་
གྫོག་ཤཤ་སྡེཥཚོན་གྱི་ ཁ་བྱང་འཚོལ་མ་ཐེྫོབ་མཥ 
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Page Layout  ཤྫོག་ལུབ་སྒྲིག་
བཀོད། 

གྫོག་རག་ག་ཐེྫོག་ལུ་ ཤྫོག་ཀུ་ནང་ པར་དང་ཡག་ཆ་
ཚུའ་གྫོ་རམ་དང་བཟྫོ་བཀྫོད་སྒྲིག་ཐེངས། 

Page View  ལྟ་གྱངས། ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོའ་འཆར་ཤྫོག་ཚུ་ ཚོར་ག་དམ་
ཅིག་་བལྟེ་སཥཡྫོདཔ་ཨན་ནའ་གྱིངས་ཁ། 

Paint   ཚྫོན་མཉེན། གྫོག་རག་ནང་ལུ་ པར་ཚོན་གཏང་ན་དང་བསྒྱུར་བཅིྫོས་
འབད་བཏུབ་པའ་ རམ་ལུགས། 

Parallel 
Computing  

དུས་མམ་
གློག་ལཱ། 

གྲུབ་འབྲེས་མགྱིྫོགས་པར་སྦེཥའཐེྫོན་ནའི་དྫོན་ལུ་ ལཱ་གཙོཥ
བྫོ་ཅིག་ ནང་གསཤ་ལཥཤ་སྦེཥ བགྫོ་བཤའ་རྐྱེབ་སཥ 
གྫོག་རག་ལཥཤ་གཤ་ དུས་ཚོད་སབས་གཅིག་ཁར་འབད་
མཥ 

Parallel 
Processing  

དུས་མམ་
སྦྱྫོར་ལཱ། 

གྫོག་རག་གཅིག་གཤ་ ལཱ་ལཥཤ་ཅིག་ དུས་ཚོད་སབས་
གཅིག་ཁར་འབད་མཥ 

Parity  ཡ་ཆ། ཨང་རྐྱེང་ ༠ དང་ ༡ ལག་ལན་འཐེབ་ཐེྫོག་ལས་བྲེཤ་
ཡྫོད་མ་ཚུ་ གྱིངས་ཁ་རྐྱེབ་ད་ ཆ་ཨང་ཨན་ན། ཡང་
ཅིན་ ཡ་ཨང་ཨན་ན་སྫོན་མཥ 
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Parser  བརྡ་དཔྱད། མའི་སྐད་ཡག་དང་ གྫོག་རག་ག་སྐད་ཡག་ཚུའ་ བརྡ་
སྫོར་དབྱཥདཔྱད་འབད་མའི་ གྫོག་རག་ག་རམ་ལུགས། 

Partition  གཅད། གྫོག་རག་སྲ་མཛིད་ནང་ཡག་ཆ་ཚུ་ཁག་སྫོ་སྫོ་སྦེཥབཞག་
ནའི་དྫོན་ལུ་བཟྫོ་ཡྫོད་པའ་བཅིད། 

Password  གསང་ཡིག གྫོག་རག་དང་ ཡྫོངས་འབྲེལ་གྱི་རམ་ལུགས་ཚུ་ལག་
ལན་འཐེབ་ནའི་དྫོན་ལུ་ ལག་ལན་པ་ཚུ་ངྫོས་འཛིན་
འབད་དཥ ལག་ལན་འཐེབ་ཚུགསཔ་བཟྫོ་མའི་ཡ་གུ་དང་
ཨང་ལ་སྫོགས་པའ་རྟེགས་རྐྱེང། 

Paste  བཙུགས། གནས་སྡུད་འདྲ་བཤུས་རྐྱེབ་ཡྫོད་མ་དང་བཏྫོགས་འབག་
མ་ཚུ་ ས་གྫོ་གཞན་ཅིག་ནང་བཙུགས་ནཥ 

Patch  མཉེན་ཆས་
བཅོ། 

ཧེཥམ་ལས་ལག་ལན་འཐེབ་ཡྫོད་པའ་མན་ཆས་མས་
ཆ་ཤྫོར་ཡྫོད་མ་ཚུ་  དུས་མཐུན་བཟྫོ་ན་དང་བཅིྫོ་ཁ་རྐྱེབ་
ཐེྫོག་ལས་ ལཱ་འབད་བཏུབ་བཟྫོ་ནཥ 

Path  ཡིག་ལམ། ཡག་སྫོད་དང་ཡག་ཆ་ཚུ་ གྫོག་རག་ག་སྲ་མཛིད་དང་ 
ཡག་སྫོད་ག་ཅི་ནང་ཡྫོདཔ་ཨན་ནའ་ས་གྫོ་སྫོན་མཥ 
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Peripheral  ཡན་ལག་ཅ་
ཆས། 

གྫོག་རག་ལུ་མཐུད་དཥལག་ལན་འཐེབ་མའི་ཡན་ལག་ཅི་
ཆས། 

Permalink  གཏན་མཐུད། ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་ནང་ཡྫོད་པའ་ཡག་ཆ་ཅིག་ག་
གཏན་འཇགས་ཀྱི་འབྲེལ་མཐུད། 

Personal 
Computer 
(PC) 

སྒེར་གློག རང་ར་སྫོ་སྫོ་གཤ་ལག་ལན་འཐེབ་ན་ཨན་པའ་གྫོག་རག 
Phishing  འབྱིད་སྐོར། ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་རྫུན་མ་དང་གྫོག་འཕྲིན་རྫུན་མ་

གཏང་ཐེྫོག་ལས་ ལག་ལན་པའ་གསང་བའ་ཁ་གསལ་
ཚུ་ཨརཝ་བརྐུ་ནཥ 

Photocopier འདྲ་འཕྲུལ། ཡག་ཆ་ཚུ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱེབ་མའི་འཕྲུལ་ཆས། 
Picometer  ཁྲག་ཆེན་ཆ་

ཤས་མི་ཉར། 
མ་ཉར་གཅིག་ ཁྲག་ཁྲག་ཆན་པྫོ་གཅིག་ལུ་བགྫོ་བཤའ་
རྐྱེབ་པའ་དཔྱ་གཅིག 

Picosecond  ཁྲག་ཆེན་ཆ་
ཤས་སྐར་ཆ། 

སྐར་ཆ་གཅིག་ ཁྲག་ཆན་གཅིག་ལུ་བགྫོ་བཤའ་རྐྱེབ་
པའ་ དཔྱ་གཅིག 
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Ping  པིང། ཡྫོངས་འབྲེལ་དང་རམ་ལུགས་ཚུ་བཏུབ་པས་ག་བལྟེ་
ནའི་དྫོན་ལུ་ལག་ལན་འཐེབ་མའི་བརྟེག་དཔྱད།  

Piracy  རྐུ་སྫོད། གྫོག་རག་མན་ཆས་ཚུ་ ཐེབས་ཤཤ་ཀྱི་ཐེྫོག་ལས་
ཨརཝ་བརྐུ་སཥལག་ལན་འཐེབ་མཥ 

Pixel  པར་ཚག གྫོག་རག་ནང་ལུ་པར་རཤ་མཐེྫོང་ཚུགས་མའི་ཚོག  
Plagiarism  རྐུ་བཤུས། མ་གཞན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ གནང་བ་མད་པར་འདྲ་བཤུས་རྐྱེབ་

ནཥ 
Platform  གློག་ལཱིགས། གྫོག་རག་ག་སྲ་ཆས་དང་མན་ཆས་ཀྱི་ལམ་ལུགས། 
Plug And Play  མཐུད་སྫོད། གྫོག་རག་དང་གཅིག་ཁར་མཐུདཔ་ཅིག་ མ་གཤ་ག་ན་

ཡང་རམ་སྒྲིག་འབད་མ་དགྫོ་པར་ ལཱ་འབད་བཏུབ་པའ་
ཅི་ཆས། 

Plug-In  གློག་རིམ་ཁ་
སྐོང། 

གྫོག་རག་རམ་ལུགས་ཅིག་ལུ་ ཁྱད་ཆྫོས་འཐེབ་བཀལ་
ཏཥ ལཱ་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་བའ་རམ་ལུགས་ཀྱི་ཡན་ལག 
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Point To Point 
Protocol (PPP) 

མཚམས་མཐུད་
ལམ་ལཱིགས། 

བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་རྒྱུན་ལམ་ལག་ལན་འཐེབ་སཥ གྫོག་
རག་འད་ ཡྫོངས་འབྲེལ་ལུ་མཐུད་འབྲེལ་འབདཝ་ད་ 
ལག་ལན་འཐེབ་མའི་ ཡྫོངས་འབྲེལ་ལམ་ལུགས། 

Polyfont 
Recognition  

ཡིག་མང་ངོས་
འཛིན། 

གྫོག་རག་མན་ཆས་ཀྱིཤ་ ཡག་གཟུགས་ལཥཤ་ལག་
ལན་འཐེབ་སཥཡྫོད་པའ་ཡ་གུ་ངྫོས་འཛིན་འབད་མཥ 

Pop-Up  ཤར་སྒོ། ཁག་ཆཥབའ་བརྡ་དྫོན་ཚུ་ གྫོག་རག་དང་ཡྫོངས་འབྲེལ་
ལག་ལན་པ་ཚུ་གཤ་ ཐེད་ཀར་དུ་མཐེྫོང་ཚུགས་ནའི་དྫོན་
ལུ་ གྫོག་སྫོ་གསརཔ་ཅིག་འད་འཕྲིྫོ་ལས་ཤར་ཏཥ བརྡ་
དྫོན་སྫོན་མཥ 

Port  མཐུད་ཁ། ཡན་ལག་ཅི་ཆས་ཚུ་མཐུད་ནའི་དྫོན་ལུ་ གྫོག་རག་གུ་
ཡྫོད་པའ་དྫོང། 

Portable 
Software  

འབག་བདེ་
མཉེན་ཆས། 

ལྫོགས་སུ་སྦེཥགྫོག་རག་ནང་ན་བཙུགས་མ་དགྫོ་པར་ལག་
ལན་འཐེབ་བཏུབ་པའ་ གྫོག་རག་མན་ཆས། 

Portrait  ཕྲང་ཤྫོག ཤྫོག་ཀུའ་སྒྲིག་བཀྫོད་ ཕར་ཚུར་ལས་ ཡར་མར་རངམྫོ་
སྦེཥཡྫོད་མཥ 
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Post  ཡྫོངས་འཕྲིན། མ་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་དང་། གནས་ཚུལ་གྱི་ཡྫོངས་འབྲེལ་
འཆར་སྫོ། དཥལས་བྲེ་སྫོ་ཚུ་ནང་བཙུགས་ཡྫོད་མའི་བརྡ་
དྫོན། 

Power Button  གློག་རྟ། གྫོག་ཆས་ཚུ་ འགྫོ་བཙུགས་ན་དང་གསད་ནའི་དྫོན་ལུ་
ཨབ་དགྫོ་པའ་རྟེ། 

Power 
Management 
Unit (PMU) 

གློག་ཤུགས་
འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་
ཕྲན། 

གྫོག་རག་ནང་གྫོག་ཤུགས་འཛིན་སྐྱེྫོང་འཐེབ་མའི་ 
གཅིག་སྡེྫོམ་གྫོག་ལམ་སྡེཥཕྲིན། 

Power On Self 
-Test (POST) 

འགོ་བཙུགས་
རང་དཔྱད། 

གྫོག་རག་འགྫོ་བཙུགསཔ་ཅིག་ ཁྫོ་ར་གཤ་ར་ ནང་ན་
ཡྫོད་པའ་གཞ་རྟེན་ཅི་ཆས་ཚུ་ ལཱ་འབད་བཏུབ་མ་བཏུབ་
ལྟེ་མའི་བརྟེག་དཔྱད་། 

Primary Key  རྩ་ཐྫོ། གནས་སྡུད་གཞ་མཛིད་ནང་ལུ་ གནས་སྡུད་ཀྱི་དབྱཥབའ་
ཕྲིང་ཐེག་ལཥཤ་ཡྫོད་པའ་ནང་ལས་ གནས་སྡུད་ངྫོ་མ་
འཛིལ་བར་ངྫོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནའི་དྫོན་ལུ་ གནས་
སྡུད་མ་འདྲཝ་སྦེཥཡྫོད་པའ་ཐེྫོ་ག་ཕྲིང་ཐེག  
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Primary 
Memory  

རྩ་ཤེས། ལས་སྫོར་ལྟེཥབ་གཤ་ ཐེད་ཀར་དུ་ ལག་ལན་འཐེབ་
བཏུབ་མའི་གྫོག་ཤཤ། 

Printer  པར་འཕྲུལ། གྫོག་རག་ནང་ཡྫོད་པའ་ཡག་ཆ་ཚུ་ ཤྫོག་ཀུ་གུ་ པར་
བཏབ་ནའི་དྫོན་ལུ་ལག་ལན་འཐེབ་མའི་འཕྲུལ་ཆས། 

Printer 
Control 
Language  (PC
L) 

པར་འཕྲུལ་སྐད་
ཡིག 

པར་འཕྲུལ་ཚུ་འཛིན་སྐྱེྫོང་འཐེབ་ནའི་དྫོན་ལུ་ལག་ལན་
འཐེབ་མའི་གྫོག་སྐད། 

Printout  པར་ཤྫོག ཡག་ཆ་པར་བཏབ་ཡྫོད་པའ་ཤྫོག་ཀུ། 
Procedure  བྱ་རིམ། གྫོག་རག་ག་ལཱའ་རམ་པ། 
Process  གློག་རིམ། ད་ལྟེྫོ་འབད་བའ་བསང་ཡྫོད་པའ་གྫོག་རག་ག་ལཱ། 
Process  སྦྱྫོར། གྫོག་རག་ནང་ག་གནས་སྡུད་གུ་ ལཱ་འབད་ནཥ 
Process 
Identifier 
(PID) 

གློག་རིམ་ངོས་
འཛིན། 

གྫོག་རམ་ཚུ་ངྫོས་འཛིན་འབད་ནའི་དྫོན་ལུ་ལག་ལན་
འཐེབ་མའི་ཨང་གྲངས། 

Processor  སྦྱྫོར་འཕྲུལ། ནང་བཙུགས་ཚུ་ལག་ལན་འཐེབ་སཥཕར་སྫོན་འབད་མའི་ 
གྫོག་རག་ག་ལས་སྫོར་ལྟེཥབ་ནང་ག་འཕྲུལ་ཆས་གཙོཥབྫོ། 
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Program  གློག་རིམ། གྫོག་རག་ནང་ལུ་བཙུགས་ཏཥལཱ་འབད་བཏུབ་པའ་མན་
ཆས། 

Programmer  གློག་རིམ་པ། གྫོག་རམ་དང་གྫོག་རག་མན་ཆས་བཟྫོ་མའི་མ་ངྫོམ། 
Programming 
Language  

གློག་སྐད། གྫོག་རམ་དང་གྫོག་རག་མན་ཆས་ཚུ་བཟྫོ་ནའི་དྫོན་ལུ་
ལག་ལན་འཐེབ་མའི་གྫོག་རག་ག་སྐད་ཡག 

Prompt  བརྡ་སྐུལ། གྫོག་རག་གཤ་མ་ལས་ ནང་བཙུགས་དགྫོ་པའ་བརྡ་སྫོན་
པའ་སྐུལ་མ། 

Proprietary 
Software  

བདག་མཉེན། ཇྫོ་བདག་ཡྫོདཔ་ལས་ རན་སྫོད་དཥལག་ལན་འཐེབ་དགྫོ་
པའ་གྫོག་རག་མན་ཆས། 

Protocol  ལམ་ལཱིགས། གྫོག་རག་ཚུ་གཅིག་གཤ་གཅིག་ལུ་འབྲེལ་བ་འཐེབ་པའ་
སྐབས་ལག་ལན་འཐེབ་དགྫོ་པའ་ལམ་ལུགས། 

Proxy Server  གནས་ཚབ། གྫོག་གནས་ངྫོ་མ་ལས་ཐེྫོབ་ཡྫོད་པའ་གནས་སྡུད་ཚུ་ 
བསགས་བཞག་ཞནམ་ལས་ གྫོག་རག་གཞན་ལུ་ 
གྫོག་གནས་ངྫོ་མའ་ཚོབ་མ་སྦེཥ ཡྫོངས་འབྲེལ་ཐེྫོག་ལས་
འཐེྫོབ་ཚུགསཔ་བཟྫོ་མའི་གྫོག་གནས། 
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Public-
Domain 
Software  

དམངས་སྫོད་
མཉེན་ཆས། 

འདྲ་བཤུས་དབང་ཆ་མད་པའ་གྫོག་རག་མན་ཆས། 
Pull  ལུན། ཡྫོངས་འབྲེལ་ནང་ལུ་ ཞབས་ཏྫོག་སྤྱིྫོད་མ་ལུ་དགྫོ་པའ་

གནས་སྡུད་ཚུ་ གྫོག་གནས་ལས་ལན་ནཥ 
Push  སྫོད། ཡྫོངས་འབྲེལ་ནང་ལུ་ཞབས་ཏྫོག་སྤྱིྫོད་མ་ལུ་དགྫོ་པའ་

གནས་སྡུད་ཚུ་གྫོག་གནས་ཀྱིཤ་བྱན་ནཥ 
Python  པཱའི་ཐཱན། སྤྱི་ལྫོ་ ༡༩༩༠ ལུ་གྷུའ་ཌྫོ་ཝན་རྫོ་སྫོམ་གྱིཤ་བཟྫོ་ཡྫོད་

པའ་ གྫོག་རག་ག་སྐད་ཡག 
QR Code  མགྱོགས་རིས། འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་པར་ཆས་ལག་ལན་འཐེབ་སཥ 

མགྱིྫོགས་པར་སྦེཥབརྡ་དྫོན་ངྫོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་པའ་
ར་མྫོ། 

Quality  སྤུས་ཚད། ལགས་ཤ་ཀྱི་ཚོད་གཞཥ 
Query  དྲི་བཀོད། གནས་སྡུད་གཞ་མཛིད་ཀྱི་ནང་ལས་ བརྡ་དྫོན་ཚུ་ལན་ན་

དང། བཙུགས་ནཥ དཥལས་བསྒྱུར་བཅིྫོས་འབད་ནའི་དྫོན་
ལུ་ལག་ལན་འཐེབ་མའི་གྫོག་སྐད་ཀྱི་བཀྫོད་རྒྱ། 
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Query 
Language  

དྲི་སྐད། གནས་སྡུད་གཞ་མཛིད་ཀྱི་ནང་ལས་ བརྡ་དྫོན་ཚུ་ལན་ན་
དང། བཙུགས་ནཥ དཥལས་བསྒྱུར་བཅིྫོས་འབད་ནའི་དྫོན་
ལུ་ལག་ལན་འཐེབ་མའི་གྫོག་སྐད། 

Query 
Optimizer  

དྲི་བཀོད་
ལུགས་བཅོས། 

དྲ་བཀྫོད་ཚུ་ག་དཥདྲག་དྲག་ལགས་ཤྫོམ་བཟྫོ་མཥ 
Queue  གྱལ། ལཱ་ག་གྱིལ་རམ། 
Quicktime  ཀུའིཀ་ཉའིམ། གྫོག་རག་ནང་པར་རཤ་དང། སྒྲི། དཥལས་ཡ་གུ་ཚུ་བཟྫོ་

ནའི་དྫོན་ལུ་ ཨཥཔཱལ་ལས་སྡེཥགཤ་བཟྫོ་ཡྫོད་པའ་རམ་
ལུགས། 

Quit  བཞག ལཱ་འབད་སྡེྫོད་པའ་བར་ན་མན་ཆས་འད་ཁ་བསྡེམ་ནཥ 
Random 
Access 
Memory 
(RAM) 

རིམ་མེད་ལག་
ལུན་གློག་ཤེས། 

ལཱ་འབད་བའ་བསང་ཡྫོད་པའ་གྫོག་རམ་གྱི་གནས་སྡུད་
ཚུ་བཞག་སའ་ར་ཤཤ་རམ་པ་མད་པར་ཐེད་ཀར་དུ་ལག་
ལན་འཐེབ་བཏུབ་མཥ 

Raw Data  བཅོས་མིན་
གནས་སྡུད། 

གྫོག་རག་གཤ་མ་བཟྫོ་བར་ཁྫོ་ར་ག་ཨནམ་སྦེཥཡྫོད་པའ་
གནས་སྡུད། 
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Raw File  བཅོས་མིན་
ཡིག་ཆ། 

གྫོག་རག་གཤ་བཅིྫོ་ཁ་རྐྱེབ་རྐྱེབ་དང་ ཞུན་དག་འབད་
འབདཝ་མད་པའ་ཡག་ཆ། 

Read Only  ལྷག་ཙམ། བྲེ་ན་དང་བསྒྱུར་བཅིྫོས་ཚུ་འབད་མ་བཏུབ་མཥ 
Readme File  ལམ་སྫོན་ཡིག་

ཆ། 
མན་ཆས་བཙུགས་ཐེངས་དང་ལག་ལན་འཐེབ་ཐེངས་
ལ་སྫོགས་པའ་ཁག་ཆཥབའ་བརྡ་དྫོན་ཚུ་ཡྫོད་པའ་ཡག་
ཆ། 

Read-Only 
Memory 
(ROM) 

ལྷག་ཙམ་གློག་
ཤེས། 

བྲེ་ན་དང་བསྒྱུར་བཅིྫོས་འབད་མ་བཏུབ་མའི་ གྫོག་རག་
སྤྱིྫོད་སྒྲིག་ག་དྫོན་ལུ་དགྫོ་པའ་བཀྫོད་རྒྱ་ཚུ་ཡྫོད་པའ་
གྫོག་ཤཤ། 

Real Time  དུས་ཐྫོག ངྫོ་མ་སྦེཥདུས་ཚོད་ག་ཨན་མ་འད་ག་སྐབས་ལུ་འབྱུང་མཥ 
Record  ཐྫོ། གནས་སྡུད་གཞ་མཛིད་ནང་ག་ཐེྫོ། 
Record Length  ཐྫོ་ཚད། ཐེྫོ་ག་རང་ཐུང་ག་ཚོད་གཞཥ 
Record Type  ཐྫོ་དབྱེ། ཐེྫོ་ག་ཅི་བཟུམ་ཨན་ནའ་དབྱཥབ། 
Recursion  བསྐྱར་སྫོད། ལྫོག་ཅི་ལྫོག་ཅི་ར་ལག་ལན་འཐེབ་མཥ 
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Recycle Bin  ཕྱགས་ཧྫོད། དགྫོཔ་མད་པའ་ཡག་སྫོད་དང། ཡག་ཆ། དཥལས་
གནས་སྡུད་ཚུ་གྫོག་རག་ནང་ལས་བཏྫོན་གཏངམ་ད་ 
བསགས་བཞག་སའ་ཡག་སྫོད། 

Redo ལྫོག་འབད། གྫོག་རག་ནང་ལུ་ ཡ་གུ་བྲེ་ན་ལ་སྫོགས་པ་ ཧེཥམ་ཚོར་
ཅིག་འབད་མ་འད་ལྫོག་འབད་ནཥ 

Redundancy  འཐེབ། རྒྱབ་སྫོན་གྱི་དྫོན་ལུ་ གྫོག་ཆས་ཚུ་འཐེབ་ལག་ལན་
འཐེབ་མཥ 

Refresh  ཁ་གསྫོ་འབད། གྫོག་རག་དང་འཆར་ཤྫོག་ག་ནང་དྫོན་ཚུ་ ལྫོག་སཥར་
ཚོར་ཅིག་གསལ་སྫོན་འབད་བཅུག་ནཥ 

Register  ཐྫོ་དེབ། གནས་སྐབས་ཅིག་ག་དྫོན་ལུ་ ཨང་རྐྱེང་བཞག་སའ་
མཛིད། 

Registry  རིམ་ཐྫོ། ཝན་ཌྫོས་ཀྱི་ལག་ལན་རམ་ལུགས་ནང་ མན་ཆས་
རམ་སྒྲིག་ག་བརྡ་དྫོན་ཚུ་ བསགས་བཞག་སའ་ཡག་ཆ། 

Regular 
Expression  

འཚྫོལ་བཀོད། ཡག་ཆ་ཚུ་ནང་ཡ་གུ་ཚུ་འཚོལ་ནའི་དྫོན་ལུ་ གྫོག་སྐད་
ཀྱིཤ་ལག་ལན་འཐེབ་མའི་བཀྫོད་རཤ།  
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Relational 
Database (RD) 

ཐིག་ཁྲམ་གཞི་
མཛྫོད། 

བརྡ་དྫོན་ཚུ་ ཐེག་ཁྲམ་ནང་བསགས་བཞག་མའི་གཞ་
མཛིད། 

Remote  རྒྱང་རིང། གྫོག་རག་ག་འབྲེལ་མཐུད་ལག་ལན་འཐེབ་སཥ ཐེག་རང་
ས་ལས་ལཱ་བཀྫོལ་བཏུབ་མཥ 

Remote 
Access  

རྒྱང་རིང་ལག་
ལུན།་ 

ཐེག་རང་ས་ལས་ གྫོག་རག་ལག་ལན་འཐེབ་མཥ 
Remote 
Desktop  

རྒྱང་རིང་
གསལ་སྒྲོམ། 

ཐེག་རང་ས་ལུ་ཡྫོད་པའ་གྫོག་རག་ནང་ལཱ་འབད་ནའི་
དྫོན་ལུ་མཐུད་འབྲེལ་འབད་ཡྫོད་པའ་གྫོག་རག་དཥཁའ་
གསལ་སྒྲིྫོམ། 

Remote User  རྒྱང་རིང་ལག་
ལུན་པ། 

ཐེག་རང་ས་ལས་ གྫོག་རག་ལག་ལན་འཐེབ་མཥ 
Repeater  བསྐྱར་འཕྲུལ། ལྫོག་སཥར་ནུས་པ་ཡྫོདཔ་བཟྫོ་མའི་གྫོག་རག་ག་འཕྲུལ་

ཆས། 
Resolution  པར་ཚད། གྫོག་རག་ནང་ག་པར་གྱི་སྤུས་ཚོད་སྫོན་ནའི་དྫོན་ལུ་ཚོག་

ག་དམ་ཅིག་ཡྫོདཔ་ཨན་ནའ་ཚོད་གཞཥ 
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Response  ལན། ལག་ལན་པ་ལུ་གྫོག་རག་གཤ་ངྫོས་ལན་འབད་བའ་
ལན། 

Responsive 
Web Design 
(RWD) 

ཚད་སྒྲིག་
ཡྫོངས་འབྲེལ་
བཟྫོ་བཀོད། 

གྫོག་ཆས་ག་ཅིའི་ནང་ཡང་བལྟེ་བཏུབ་པའ་ཡྫོངས་
འབྲེལ་སྒྲིག་བཀྫོད། 

Restore  མས་གསྫོ་
འབད། 

སྫོན་སྒྲིག་འབད་ཡྫོད་པའ་གནས་སངས་གུ་བཀྫོད་ནཥ 
Rich Text  ཕྱུག་ཡིག ཚོཤ་གཞ་དང་ འྫོག་ཐེག་ལ་སྫོགས་པ་ཡྫོད་པའ་ཡ་གུ། 
Right Click  གཡས་ཨེབ། གྫོག་བྱ་ག་ཨབ་རྟེ་གཡསཔ་ཨབ་ནཥ 
Root  རྩ་བ། གྫོག་རག་ག་ཡག་སྫོད་ཀྱི་ར་བ། 
Root 
Directory  

རྩ་བའི་སྣྫོད་
དེབ། 

གྫོག་རག་ཡག་སྫོད་ཀྱི་ར་བ། 
Router  ལམ་འཕྲུལ། ཡྫོངས་འབྲེལ་ནང་ལུ་ གནས་སྡུད་ཚུ་སྫོ་ནའི་དྫོན་ལུ་

ལམ་སྫོན་མའི་གྫོག་ཆས། 
Routing  ལམ་གཟང། གནས་སྡུད་ཚུ་ ཡྫོངས་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ གྫོག་ཆས་

གཅིག་ལས་གཅིག་ལུ་གཟང་སཥའགྱིྫོ་མཥ 



རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས།་ Dzongkha Development Commission 

 

92 
 

Row  རྡབ་ཐིག ཤྫོག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ ཕར་དང་ཚུར་སྦེཥརམ་བསྒྲིགས་ཏཥ
ཡྫོད་པའ་ཐེག་ཁྲམ། 

RTF Editor  ཕྱུག་ཡིག་རྣམ་
བཟྫོ། 

ཕྱུག་ཡག་བྲེ་ན་དང་བསྒྱུར་བཅིྫོས་འབད་ནའི་དྫོན་ལུ་ལག་
ལན་འཐེབ་མའི་གྫོག་རག་མན་ཆས། 

Run  འགོ་བཙུགས། གྫོག་རག་ནང་གྫོག་རམ་དང་མན་ཆས་ཚུ་ ལཱ་བཀྫོལ་
ནའི་དྫོན་ལུ་འགྫོ་བཙུགས་ནཥ 

Runtime  ལཱ་དུས། གྫོག་རམ་དང་མན་ཆས་ཚུ་ འགྫོ་བཙུགས་ཞནམ་ལས་
མཇུག་མ་བསྡུ་ཚུན་གྱི་དུས་ཚོད། 

Safe Mode  ཉེན་སྲུང་གནས་
སངས། 

གྫོག་རག་འགྫོ་བཙུགས་ན་ལུ་ཥབར་མཁྫོ་བའ་རམ་
ལུགས་ཚུ་རྐྱེངམ་གཅིག་ལག་ལན་འཐེབ་ཞན་ན་ཝན་
ཌྫོས་ཀྱི་ལག་ལན་རམ་ལུགས་འགྫོ་བཙུགས་མའི་གནས་
སངས། 

Sandwich 
Test   

ལྟེབ་དཔྱད། མན་ཆས་ཚུ་ མགུ་ལས་མཇུག་ཚུན་དང་མཇུག་ལས་
མགུ་ཚུན་གྱི་བརྟེག་དཔྱད་གཤཔྫོ་ཆ་ར་འབད་མཥ 
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Scanner  པར་ལྫོག་
འཕྲུལ་ཆས། 

ཤྫོག་ཀུ་གུ་ཡྫོད་པའ་ པར་དང་ཡ་གུ་ཚུ་ འདྲ་བཤུས་
རྐྱེབ་སཥགྫོག་རག་ནང་གཟུང་ནའི་འཕྲུལ་ཆས། 

Scareware  ཉེན་མཉེན། མན་ཆས་ཚུ་ྫོ་བཅུག་ནའི་དྫོན་ལུ་ མ་བདན་པའ་ན་
བརྡ་ཚུ་གསལ་སྫོན་འབད་མའི་མན་ཆས། 

Screen  གསལ་ཁྲམ། གྫོག་རག་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་ལ་སྫོགས་པའ་གྫོག་ཆས་
ནང་ པར་དང་ཡ་གུ་ཚུ་མཐེྫོང་ཚུགསཔ་སྦེཥབཟྫོ་མའི་
ཤལ་ཁྲམ།  

Screen 
Recording  

གསལ་བརྙན་
གཟུང། 

གྫོག་རག་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་གསལ་ཁྲམ་ཐེྫོག་ལུ་ག་ཅི་
འབདཝ་ཅིག་ འད་ག་གྫོག་བརྙན་བཟྫོ་ནཥ 

Screencast  གསལ་བརྙན་
གཟུང། 

གྫོག་རག་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་གསལ་ཁྲམ་ཐེྫོག་ལུ་ག་ཅི་
འབདཝ་ཅིག་ འད་ག་གྫོག་བརྙན་བཟྫོ་ནཥ 

Screenshot  གསལ་པར་
བཏབ། 

གྫོག་རག་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་ གསལ་ཁྲམ་ནང་ག་ཅི་
ཡྫོདཔ་ཅིག་པར་བཏབ་བཞག་ནཥ 
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Scroll  བཤུད། གྫོག་རག་ག་གསལ་ཁྲམ་ནང་མ་ཤྫོང་པར་ཡྫོད་མ་པར་
དང་ཡ་གུ་ཚུ་ བལྟེ་ནའི་དྫོན་ལས་ཕར་དང་ཚུར་དང་ 
ཡར་དང་མར་འདྲུད་ནཥ 

Scrollbar  བཤུད་ལུབ། གྫོག་བྱ་ལག་ལན་འཐེབ་སཥ ཡག་ཆའ་ནང་དྫོན་ཚུ་
བཤུད་ནའི་དྫོན་ལུ་ གྫོག་རག་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་
གསལ་ཁྲམ་གྱི་མཐེའམ་བདའ་སཥཡྫོད་པའ་ནར་ཁྲ། 

Search Engine  འཚྫོལ་ཨམ། གྫོག་རག་ཡྫོངས་འབྲེལ་ནང་བརྡ་དྫོན་ཚུ་འཚོལ་ནའི་དྫོན་
ལུ་ལག་ལན་འཐེབ་མའི་ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ། 

Secondary 
Memory  

བརྟན་ཤེས། གྫོག་ཤུགས་མད་རུང་ གནས་སྡུད་ལཥཤ་སྦེཥབསགས་
བཞག་བཏུབ་མའི་གྫོག་ཤཤ། 

Secondary 
Storage  

བརྟན་མཛྫོད། གྫོག་ཤུགས་མད་རུང་ གནས་སྡུད་ལཥཤ་སྦེཥབསགས་
བཞག་བཏུབ་མའི་སྲ་མཛིད། 

Sector  སྲ་ཕྲན། སྲ་མཛིད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཆུང་ཤྫོས། 
Secure Shell 
(SSH) 

ཉེན་སྲུང་བརྒྱུད་
འབྲེལ། 

གྫོག་རག་ཡྫོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐེྫོག་ལས་གནས་སྡུད་ཚུ་ 
ན་སྲུང་དང་ལྡེནམ་སྦེཥསྫོ་ཐེངས། 
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Segment  ཆ་ཤས། ཡྫོངས་འབྲེལ་གྱི་ཆ་ཤས། 
Semiconductor  རྒྱུན་ཕྱེད། གྫོག་རྒྱུན་ཕད་ཀ་སྦེཥགཏང་མའི་ཅི་ཆས། 
Server  གློག་གནས། གྫོག་རག་གཞན་ལུ་གནས་སྡུད་ཚུ་བྱན་མའི་གྫོག་རག་ལྟེཥ

བ། 
Server 
Application  

གློག་གནས་
རིམ་ལཱིགས། 

གྫོག་གནས་ནང་དགྫོ་པའ་གྫོག་རག་ག་རམ་ལུགས། 
Service  ཞབས་ཏྫོག གྫོག་རག་ག་ཞབས་ཏྫོག 
Service Pack  ཞབས་ཏྫོག་

དུས་མཐུན། 
རམ་ལུགས་ཀྱི་ཞབས་ཏྫོག་དུས་མཐུན་བཟྫོ་ནའི་དྫོན་ལུ་
ལག་ལན་འཐེབ་མའི་མན་ཆས། 

Service Set 
Identifier 
(SSID) 

རླབས་མིང། རླབས་འཕྲིན་ཚུ་ངྫོས་འཛིན་འབད་ནའི་དྫོན་ལུ་བཏགས་ཏཥ
ཡྫོད་མའི་མང། 

Session  འབྲེལ་དུས། གྫོག་རག་དང་གྫོག་རག་རམ་ལུགས་གཤ་ འབྲེལ་
མཐུད་འབད་དཥཡྫོད་པའ་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཚོད་གཞཥ 

Set  སྡེ་ཚན། རགས་གཅིག་པའ་གནས་སྡུད་སྡེཥཚོན། 



རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས།་ Dzongkha Development Commission 

 

96 
 

Shareware  སྤེལ་མཉེན། ཏ་རུ་མ་སྫོད་པའ་ཧེཥམར་ ལགས་ཤ་བལྟེ་ནའི་དྫོན་ལུ་
ལག་ལན་འཐེབ་བཏུབ་པའ་མན་ཆས། 

Shell  བཀོད་ཤེས། ལག་ལན་རམ་ལུགས་ཀྱི་བཀྫོད་རྒྱ་ཧེ་གྫོ་སཥགྫོག་རག་ལུ་
ལཱ་བཀྫོལ་མའི་རམ་ལུགས། 

Shift Key  བཤུད་ལྡེ། རྟེ་གཅིག་གུ་ ཡ་གུ་གཅིག་ལས་ལྷག་སཥཡྫོད་མ་ཚུ་སྫོར་
ཏཥམཛུབ་སྫོན་རྐྱེབ་ནའི་དྫོན་ལུ་ལག་ལན་འཐེབ་མའི་
གྫོག་རག་ལྡེཥསྒྲིྫོམ་གུ་ཡྫོད་པའ་ཨབ་རྟེ།  

Short 
Message 
Service (SMS) 

འཕྲིན་ཐུང། འགྲུལ་འཕྲིན་དང་ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོའ་ཐེྫོག་ལས་
གཏང་མའི་བརྡ་འཕྲིན་ཐུང་ཀུ། 

Sidebar  ཟུར་ལུབ། ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་ཤྫོག་ག་ ཟུར་ཁར་བརྡ་དྫོན་ཐུང་ཀུ་
སྦེཥབཀྫོད་ཡྫོད་པའ་ས་གྫོ། 

Simple Mail 
Transfer 
Protocol 
(SMPT) 

གློག་འཕྲིན་སྫོ་
ལཱིགས། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐེྫོག་ལས་ གྫོག་འཕྲིན་གཏང་ལན་གྱི་
དྫོན་ལུ་ལག་ལན་འཐེབ་མའི་ལམ་ལུགས། 

Simulation  ངོ་ཚབ། གྫོག་ཆས་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ ངྫོ་མ་ལག་ལན་འཐེབ་དྫོ་
བཟུམ་སྦེཥགྫོག་རག་ནང་ ལཱ་འབད་བཏུབ་བཟྫོ་ཡྫོད་མཥ 
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Site Map  ཡྫོངས་འབྲེལ་
སབ་ཁྲ། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོའ་ནང་ཡྫོད་པའ་འཆར་ཤྫོག་ག་
ཐེྫོ། 

Sleep  ལ། གྫོག་རག་ནང་ལཱ་ག་ན་ཡང་མ་འབད་བར་བཞགཔ་ད་ 
གྫོག་ཤུགས་མ་རྫོགས་ནའི་དྫོན་ལུ་གྫོག་རག་གསལ་
ཁྲམ་ནང་ག་ན་ཡང་མ་མཐེྫོངམ་བཟྫོ་ན་ཡང་ནའགྱིྫོ་ནཥ 

Smartphone  འགྲུལ་འཕྲིན། གཅིག་གཤ་གཅིག་ལུ་འབྲེལ་བ་འཐེབ་ནའི་དྫོན་ལུ་ རྒྱུན་
ཐེག་མད་པར་ལག་པར་འབག་སཥལག་ལན་འཐེབ་
བཏུབ་མ་ཚོད་ གྫོག་རག་བཟུམ་སྦེཥལག་ལན་རམ་
ལུགས་དང་མན་ཆས་ཚུ་ཡྫོད་མའི་བརྒྱུད་འཕྲིན། 

Smiley  གདྫོང་རྟགས། རྣམ་འགྱུར་མ་འདྲཝ་ཚུ་སྫོན་མའི་གདྫོང་ག་པར་ཆུང་ཀུ། 
Social Media  མི་སྡེའི་བརྡ་

བརྒྱུད། 
ཡྫོངས་འབྲེལ་ལག་ལན་འཐེབ་ཐེྫོག་ལས་ མ་དམངས་
ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་འཐེབ་ཚུགསཔ་བཟྫོ་མའི་ཡྫོངས་
འབྲེལ་འཆར་སྫོ། 

Social Media 
Marketing 
(SMM) 

མི་སྡེའི་བརྡ་
བརྒྱུད་ཚྫོང་
འབྲེལ། 

མ་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ལག་ལན་འཐེབ་ཐེྫོག་ལས་ཚོང་འབྲེལ་
འཐེབ་མཥ 
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Social 
Software  

མི་སྡེའི་མཉེན་
ཆས། 

མ་སྡེཥནང་ཡྫོངས་འབྲེལ་ཐེྫོག་ལས་ མམ་འབྲེལ་འབད་
ཚུགསཔ་བཟྫོ་མའི་མན་ཆས། 

Socket  མཐུད་མཉེན། གྫོག་རམ་གཤ་ཡྫོངས་འབྲེལ་ཐེྫོག་ལུ་མཐུད་འབྲེལ་
འབད་ནའི་མན་ཆས། 

Soft Copy  མཉེན་འདྲ། གྫོག་རག་ཐེྫོག་ལུ་ཡྫོད་པའ་ཡག་ཆ། 
Software  མཉེན་ཆས། སྲ་ཆས་གཡྫོག་བཀྫོལ་ན་དང་གྫོག་རག་ནང་ལཱ་འབད་

ནའི་དྫོན་ལུ་ བཀྫོད་རྒྱ་བྱན་མའི་རམ་ལུགས། 
Software 
Audit  

མཉེན་ཆས་དབྱེ་
ཞིབ། 

གྫོག་རག་ནང་ག་མན་ཆས་ཚུ་ ག་ར་ཚུལ་མཐུན་ཡྫོད་
མད་ཀྱི་བརྟེག་དཔྱད་དང། གྫོག་རག་དང་ལག་ལན་པ་ལུ་ 
གནྫོད་པ་ཡྫོད་མད་ཀྱི་བརྟེག་དཔྱད་འབད་ནཥ 

Software 
Blacklist  

མཉེན་ཆས་
ནག་ཐྫོ། 

གྫོག་རག་དང་ལག་ལན་པ་ལུ་གནྫོད་པ་ཡྫོད་པའ་མན་
ཆས་ཚུ་ཐེྫོ་བཀྫོད་འབད་དཥཡྫོད་མཥ  

Software 
Cracking  

མཉེན་ཆས་
ཧམ་སྫོད། 

མན་ཆས་ཚུ་གནང་བ་མད་པར་ལག་ལན་འཐེབ་མ་
ཆྫོགཔ་སྦེཥཡྫོད་མ་འད་ ཚུལ་མན་གྱི་ཐེྫོག་ལས་ལག་ལན་
འཐེབ་བཏུབ་བཟྫོ་ནཥ 
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Software 
Development 
Kit  

མཉེན་ཆས་
བཟྫོ་སྐྲུན་ལག་
ཆས། 

མན་ཆས་བཟྫོ་མ་ཚུ་གཤ་མན་ཆས་གསརཔ་བཟྫོཝ་ད་
ལག་ལན་འཐེབ་མའི་ལག་ཆ། 

Software 
Engineer (SE) 

མཉེན་ཆས་
བཟྫོ་རིགཔ། 

མན་ཆས་བཟྫོ་བཀྫོད་དང། བཟྫོ་སྐྲུན། དཥལས་མས་
བཅིྫོས་ཀྱི་ལཱ་འབད་མའི་མ་ངྫོམ།   

Software 
Engineering  

མཉེན་ཆས་
བཟྫོ་རིག 

མན་ཆས་བཟྫོ་བཀྫོད་དང། བཟྫོ་སྐྲུན། དཥལས་མས་
བཅིྫོས་འབད་ནའི་རག་པ་དང་ཆྫོས་ཚོན།   

Software 
Entropy  

མཉེན་ཆས་
བཅོས་ཁག 

མན་ཆས་རྙངམ་ཐེལ་བའ་སྐབས་  བཅིྫོ་ཁ་རྐྱེབ་ན་
དང་རྒྱུན་སྐྱེྫོང་འབད་ན་ལུ་ ལཱ་ཁག་ཡྫོདཔ་འགྱིྫོ་བའ་
གནས་སངས། 

Software 
Environment  

མཉེན་ཆས་
གནས་སངས། 

མན་ཆས་འད་ལཱ་འབད་བཏུབ་བཟྫོ་ནའི་དྫོན་ལུ་དགྫོ་
པའ་གནས་སངས། 

Software 
Genre   

མཉེན་རིགས། མན་ཆས་ཀྱི་རགས་མ་འདྲཝ། 
Software 
Hoarding   

མཉེན་ཆས་
བདག་བཟྫོ། 

རན་སྫོད་མ་དགྫོ་པའ་མན་ཆས་ལག་ལན་འཐེབ་སཥ 
བདག་བཟུང་ག་མན་ཆས་བཟྫོ་ནཥ 
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Software 
License  

མཉེན་ཆས་
ཆོག་ཐམ། 

མན་ཆས་ལག་ལན་འཐེབ་ཆྫོག་པའ་གནང་བ་ཡྫོད་པའ་
ཁར་ ལག་ལན་འཐེབ་ད་ འབད་བཏུབ་དང་མ་བཏུབ་
པའ་ གན་ཚོག་ཚུ་ཚུད་པའ་ཡག་ཆ། 

Software Life-
Cycle  

མཉེན་ཆས་ཚེ་
འཁོར། 

མན་ཆས་བཟྫོ་ཞནམ་ལས་ ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་སྦེཥམ་
ཐེལ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་རམ་པ་སྫོན་པའ་འཁྫོར་ལྫོ། 

Software 
Metric  

མཉེན་ཆས་
འཇལ་ཚད། 

མན་ཆས་ཀྱི་སྤུས་ཚོད་ བརྟེག་དཔྱད་འབད་ནའི་ཚོད་
གཞཥ 

Software 
Package  

མཉེན་ཆས་ཆ་
ཚང། 

གྫོག་རག་ནང་མན་ཆས་བཙུགས་ནའི་དྫོན་ལུ་དགྫོ་པའ་
མན་ཆས་ཀྱི་ཡག་ཆ་ཆ་ཚོང། 

Software 
Piracy  

མཉེན་ཆས་རྐུ་
སྫོད། 

མན་ཆས་ཚུ་གནང་བ་མད་པར་འདྲ་བཤུས་རྐྱེབ་སཥ 
ལག་ལན་འཐེབ་མཥ 

Software 
Project Life 
Cycle  

མཉེན་ཆས་
ལས་འགུལ་ཚེ་
འཁོར། 

མན་ཆས་བཟྫོ་བའ་སྐབས་ཀྱི་ལཱ་ག་རམ་པ། 

Software Rot  མཉེན་ཆས་
མས་འགྱུར། 

དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ཏཥ གྫོག་རག་མན་ཆས་ཚུ་ མར་
མས་ཏཥལག་ལན་འཐེབ་མ་བཏུབ་སྦེཥཐེལ་ནཥ 
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Software 
Theft  

མཉེན་ཆས་རྐུ་
སྫོད། 

མན་ཆས་ཚུ་གནང་བ་མད་པར་འདྲ་བཤུས་རྐྱེབ་སཥ 
ལག་ལན་འཐེབ་ནཥ 

Software Tool  མཉེན་ཆས་
ལག་ཆ། 

གྫོག་རམ་ཚུ་བཟྫོ་སྐྲུན་དང། མས་བཅིྫོས། དཥལས་རྒྱ་
སྐྱེད་འབད་ན་ལ་སྫོགས་པའ་དྫོན་ལུ་ ལག་ལན་འཐེབ་
མའི་མན་ཆས། 

Sort  གོ་རིམ་སྒྲིག ཨང་གྲངས་དང། ཡ་གུ། དཥལས་ཚོག་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་ 
རམ་པ་བསྒྲིག་ནཥ 

Sound Card  སྒྲ་བྱང། གྫོག་རག་ནང་སྐད་བཙུགས་ན་དང་སྐད་འཐེྫོན་ནའི་དྫོན་
ལུ་དགྫོ་པའ་ གྫོག་རག་ག་ཡན་ལག་ཅི་ཆས། 

Source Code  གློག་བཀོད། ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་དང་གྫོག་རམ་ཚུ་བཟྫོ་བའ་
སྐབས་ལག་ལན་འཐེབ་མའི་གྫོག་སྐད་ཀྱི་རམ་བཀྫོད་རྒྱ། 

Spam  མཁོ་མེད། དགྫོས་མཁྫོ་མད་པའ་གྫོག་འཕྲིན།  
Speaker  སྐད་འཕྲུལ། གྫོག་རག་ནང་ལས་སྐད་འཐེྫོན་བཏུབ་བཟྫོ་མའི་འཕྲུལ་

ཆས། 



རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས།་ Dzongkha Development Commission 

 

102 
 

Speech 
Recognition  

བྫོ་འཛིན། མ་གཤ་སླབ་མའི་ཚོག་ཚུ་གྫོག་རག་གཤ་ངྫོས་འཛིན་
འབད་དཥཡག་ཐེྫོག་ལུ་ཕབ་ནཥ 

Spell Checker   ཡིག་སྡེབ་དག་
བཅོས། 

ཡ་གུའ་སྡེབ་ཚུ་ འཛིལ་དང་མ་འཛིལ་དབྱཥདཔྱད་འབད་
དཥ དག་བཅིྫོས་འབད་མའི་གྫོག་རམ། 

Spoofing  རྫུས་བཟྫོ། ཡྫོངས་འབྲེལ་དང་གྫོག་རག་ག་ཐེྫོག་ལས་བྱ་ངན་འབད་
ནའི་དྫོན་ལུ་ རང་ག་ངྫོ་རྟེགས་ངྫོ་མ་འད་སྦེ་བཞག་སཥ
རྫུས་མ་བཟྫོ་ནཥ 

Spool  འཕྲལ་བསག་
འབད། 

གནས་སྐབས་ཅིག་ག་དྫོན་ལུ་ གནས་སྡུད་ཚུ་བསགས་ཏཥ
བཞག་ནཥ 

Spreadsheet  ཤྫོག་ཁྲམ། གནས་སྡུད་ཚུ་ དྲྭ་མག་ཅིན་གྱི་ཐེག་སྒྲིྫོམ་ནང་བསགས་
ཏཥབཞག་མའི་ཡག་ཆ། 

Spyware  བྱ་མཉེན། བྱ་ལྟེ་མའི་གྫོག་རག་མན་ཆས། 
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SSL Certificate ཉེན་སྲུང་ལག་
ཁྱེར། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་ནང་ལུ་བརྡ་དྫོན་སྫོད་ལན་ཚུ་ ན་སྲུང་
དང་ལྡེནམ་སྦེཥ འབད་ཚུགས་ནའི་དྫོན་ལུ་ ཡྫོངས་
འབྲེལ་གྱི་གྫོག་གནས་ནང་ལུ་བཙུགས་ཡྫོད་པའ་མན་
ཆས། 

Stack  རྩེག་གནས། ཧེཥམ་བཙུགས་ཡྫོད་པའ་གནས་སྡུད་གུ་ བརགས་ཅི་ར་
མཇུག་ལུ་བཙུགས་མ་དཥ ཧེཥམ་བཏྫོན་ནའི་ལམ་ལུགས་
ལུ་གཞ་བཞག་པའ་གནས་སྡུད་གཞ་བཀྫོད། 

Stand-Alone  རྐྱང་པ། གཞན་དང་འབྲེལ་བ་མ་འཐེབ་པར་ ཁྫོ་ར་རྐྱེངམ་གཅིག་
གཤ་ལཱ་འབད་བཏུབ་མཥ 

Standby  གློག་སྒུག གྫོག་ཆས་ཚུ་ གྫོག་རྒྱུན་ལུ་མཐུད་འབྲེལ་འབད་དཥཡྫོད་
རུང་ ཨ་ཙོ་ཅིག་མ་དཀྲྫོགས་པར་ལུས་པའ་སྐབས་ལུ་
གྫོག་རག་ག་གསལ་ཁྲམ་ནང་ག་ན་ཡང་མ་མཐེྫོངམ་སྦེཥ
འགྱིྫོ་མཥ 
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Start Menu  འགོ་བཙུགས་
དཀར་ཆག 

ཝན་ཌྫོས་ཀྱི་ལག་ལན་རམ་ལུགས་ནང་ ཁག་ཆཥབའ་
གྫོག་རམ་དང་ཡག་སྫོད་ཚུ་ མགྱིྫོགས་པར་སྦེཥལག་ལན་
འཐེབ་ཚུགསཔ་བཟྫོ་མའི་དཀར་ཆག་ག་ས་གྫོ། 

Static Website  སྒྱུརམེད་ཡྫོངས་
འབྲེལ་འཆར་
སྒོ། 

འཆར་ཤྫོག་ཚུ་དུས་ཐེྫོག་ལུ་ གསརཔ་བཙུགས་མ་བཏུབ་
པའ་ཁར་ ཡུན་རངམྫོ་སྦེཥདུས་མཐུན་མ་འབད་བར་
བཞག་མའི་ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ། 

Status Bar  གནས་ཚད་ས་
གོ། 

གྫོག་རག་དང་རམ་ལུགས་ཚུ་ནང་ མཇུག་ལས་ཕར་ 
ཕར་དང་ཚུར་རངམྫོ་སྦེཥཡྫོད་མའི་ གནས་ཚོད་སྫོན་པའ་
ས་གྫོ། 

Storage  སྲ་མཛྫོད། གནས་སྡུད་ཚུ་ཤུལ་ལས་ལག་ལན་འཐེབ་ནའི་དྫོན་ལུ་ 
བསགས་ཏཥབཞག་སའ་གྫོག་ཆས། 

Streaming  ཕབ་རྒྱུན། གྫོག་རག་ཡྫོངས་འབྲེལ་ནང་ མཐེྫོང་ཐེྫོས་ཀྱི་རགས་ལྟེཝ་
ད་དང་ནམ་ད་ ཧྲིལ་བུམ་ཕབ་ལན་འབད་མ་དགྫོ་པར་ 
བལྟེ་བཏུབ་དང་ན་བཏུབ་བཟྫོ་མའི་གནས་སངས། 

String  རིམ་རྟགས། རྟེགས་རྐྱེང་ཚུ་རམ་པ་སྦེཥབསྒྲིགས་ཏཥཡྫོད་མཥ 
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Structured 
Analysis  

བཀོད་ཅན་དབྱེ་
ཞིབ། 

གྫོག་རག་རམ་ལུགས་ཚུ་བཟྫོ་ནའི་དྫོན་ལུ་ ལག་ལན་པ་
ཚུ་གཤ་ཧེ་གྫོ་ཐེབས་ལུ་ བཀྫོད་རཤ་ལག་ལན་འཐེབ་
ཐེྫོག་ལས་ རམ་ལུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆྫོས་ཚུ་སྫོན་ཏཥདབྱཥབ་
དཔྱད་མཥ  

Structured 
Query 
Language 
(SQL) 

བཀོད་ཅན་དྲི་
སྐད། 

གནས་སྡུད་གཞ་མཛིད་ཀྱི་ནང་ལས་ བརྡ་དྫོན་ཚུ་ལན་ན་
དང། བཙུགས་ནཥ དཥལས་བསྒྱུར་བཅིྫོས་འབད་ནའི་དྫོན་
ལུ་ལག་ལན་འཐེབ་མའི་གྫོག་སྐད། 

Subdirectory  ཡན་ལག་སྣྫོད་
དེབ། 

ར་བའ་སྫོད་དབ་ནང་ན་ཡྫོད་པའ་ཡན་ལག་ག་སྫོད་དབ་
གཞན་ཚུ། 

Subject  གནད་དྫོན། གྫོག་འཕྲིན་གཏང་བའ་སྐབས་ བརྡ་དྫོན་སྫོད་དགྫོ་པའ་
དྫོན་དག་ངྫོ་མ། 

Subnet Mask  ཡྫོངས་ཕྲན་
ཨང་། 

ཡན་ལག་ཡྫོངས་འབྲེལ་ཚུ་ནང་ ཡྫོངས་འབྲེལ་ཨང་
གྲངས་ཀྱི་གྲངས་ཚོད་ག་ཏཥལས་ག་ཏཥཚུན་བགྫོ་བཀྲམ་
འབད་ན་ཨན་ན་སྫོན་པའ་ཨང་གྲངས། 
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Subscript  འདྫོགས་ཡིག ཡ་གུ་གཞན་གྱི་འྫོག་ལས་ཕར་ ཡག་གཟུགས་ཆུང་སུ་
ཅིག་སྦེཥབཏགས་ཏཥཡྫོད་མ་དང་། ཡག་ཐེག་དམའ་སུ་
ཅིག་སྦེཥཡྫོད་པའ་ཡ་གུ་ཆུང་ཀུ།   

Super 
Computer  

ནུས་ཅན་གློག་
རིག 

གྫོག་རག་གཞན་ལས་ ནུས་ཤུགས་མཐེྫོ་དྲགས་སྦེཥཡྫོད་
པའ་གྫོག་རག 

Superscript  མགོ་ཡིག ཡ་གུ་གཞན་གྱི་ལྟེག་ལས་ཕར་ ཡག་གཟུགས་ཆུང་སུ་
ཅིག་སྦེཥབཀལ་ཏཥཡྫོད་མ་དང་། ཡག་ཐེག་ལས་མཐེྫོ་སུ་
ཅིག་སྦེཥཡྫོད་པའ་ཡ་གུ་ཆུང་ཀུ།   

Surf  འཚྫོལ། ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་ལག་ལན་འཐེབ་སཥ བརྡ་དྫོན་
འཚོལ་ནཥ 

Swap File  སྫོར་སྣྫོད། སྫོར་འཕྲུལ་གྫོག་ཤཤ་ནང་ལས་ སྫོ་ཡྫོད་པའ་གྫོག་
རམ་ཚུ་ བཞག་ནའི་དྫོན་ལུ་སྲ་མཛིད་ནང་ཡྫོད་པའ་ས་
གྫོ། 
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Swipe  དབུར། ལག་རག་གསལ་ཁྲམ་ཡྫོད་པའ་འགྲུལ་འཕྲིན་ལ་སྫོགས་
པའ་གྫོག་ཆས་ཀྱི་གསལ་ཁྲམ་གུ་མཛུབ་མྫོ་གཤ་དབུར་
ནཥ 

Switch  འབྲེལ་སྒྲོམ། གྫོག་རག་ལཥཤ་ ཡྫོངས་འབྲེལ་ལུ་མཐུད་འབྲེལ་འབད་
བཏུབ་བཟྫོ་མའི་འབྲེལ་ཆས་འབྲེལ་ཁ་ལཥཤ་ཡྫོད་མཥ 

Switch  ཨེབ་རྟ། གྫོག་མཥདང་གཞན་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ བཏག་ན་དང་གསད་
ནའི་དྫོན་ལུ་ལགཔ་གཤ་ཨབ་དགྫོ་པའ་རྟེ། 

Symmetric 
Digital 
Subscriber 
Line (SDSL) 

རྒྱུན་ལམ་ཆ་
སྙོམས། 

གནས་སྡུད་བཙུགས་ན་དང་ཕབ་ལན་འབད་ནའི་ཤུགས་
ཚོད་ཆ་བསྙམས་པའ་ ཡྫོངས་འབྲེལ་གྱི་རྒྱུན་ལམ། 

Sync  མམ་སྦྱྫོར། དུས་ཚོད་དང་ཤུགས་ཚོད་འདྲན་འདྲ་སྦེཥདུས་མམ་ལུ་ལཱ་
འབད་ནཥ 

Syntax   ཚིག་སྦྱྫོར། གྫོག་སྐད་ནང་ལུ་ཚོག་དང་རྫོད་ཚོག་ཚུ་ ག་དཥསྦེཥགཅིག་
ཁར་བསྡེྫོམས་ཏཥལག་ལན་འཐེབ་དགྫོཔ་ཨན་ནའ་ལམ་
ལུགས། 
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Syntax Error  ཚིག་སྦྱྫོར་
འཛྫོལ་བ། 

གྫོག་སྐད་ནང་ལུ་ཚོག་དང་རྫོད་ཚོག་ཚུ་ལག་ལན་འཐེབ་
ཐེངས་ཀྱི་འཛིལ་བ། 

System 
Administrator 
(Sysadmin ) 

རིམ་ལཱིགས་
འཛིན་སྐྱོང་པ། 

རམ་ལུགས་དང་ཡྫོངས་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱེྫོང་འཐེབ་མའི་མ་
ངྫོམ། 

System 
Analyst  

རིམ་དཔྱད་པ། གྫོག་རག་ག་རམ་ལུགས་དབྱཥདཔྱད་འབད་མའི་མ་ངྫོམ། 
System 
Software   

རིམ་ལཱིགས་
མཉེན་ཆས། 

གྫོག་རག་ལག་ལན་འཐེབ་ནའི་དྫོན་ལུ་ ངཤ་པར་དུ་དགྫོ་
པའ་རམ་ལུགས། 

Systray  གློག་རིམ་ཤིང་
ཀྲོ། 

གྫོག་རག་གསལ་ཁྲམ་གྱི་གཡས་ཁ་ཐུག་ག་མཇུག་ལས་
ཕར་ ཡྫོད་པའ་པར་རྟེགས་ཚུ་གཅིག་ཁར་བཞག་སའ་ས་
གྫོ་ཤང་ཀྲྫོ་བཟུམ་སྦེཥཡྫོད་མཥ 

Tab  མཆོང་རྟ། གྫོག་རག་ནང་ཡ་གུ་འབྲེ་བའ་སྐབས་ གྱིལ་ཐེག་གཅིག་
ནང་ ས་སྫོང་སྦེྫོམ་སྦེཥབཞག་ན་དང་། གྫོག་སྫོ་ཚུའ་བར་
ན་འཇམ་ཏྫོང་ཏྫོ་སྦེཥསྫོར་ནའི་དྫོན་ལུ་ལག་ལན་འཐེབ་
མའི་ལྡེཥསྒྲིྫོམ་ནང་ག་ཨབ་རྟེ།   
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Tab  སྫོན་སྒོ། གྫོག་སྫོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་དང་རམ་
ལུགས་ཀྱི་ཤྫོག་བྱང་ལཥཤ་སྫོན་ནའི་དྫོན་ལུ་ལག་ལན་
འཐེབ་པའ་ས་གྫོ། 

Table  ཐིག་ཁྲམ། ཕར་ཚུར་དང་ཡར་མར་ཐེག་ལཥཤ་འཐེན་ཏཥཡྫོད་པའ་
ཤྫོག་ཁྲམ། 

Tablet  ལག་གློག ལག་རག་གསལ་ཁྲམ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡྫོད་པའ་ཁར་ 
ལག་པར་བཤད་དཥསག་བཏུབ་པའ་གྫོག་རག་ཆུང་ཀུ། 

Tag  རྟགས། ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོའ་འཆར་ཤྫོག་བཟྫོ་བའ་སྐབས་
རང་སྫོའ་སྡེཥཕྲིན་ཚུ་ངྫོས་འཛིན་འབད་དཥ སྒྲིག་བཀྫོད་
ལགས་ཤྫོམ་བཟྫོ་ནའི་དྫོན་ལུ་བཀྫོད་པའ་རྟེགས། 

Task Bar  མགྱོགས་སྫོད་
ས་གོ། 

རམ་ལུགས་དང་བརྡ་དྫོན་ཚུ་ མགྱིྫོགས་པ་སྦེཥལག་ལན་
འཐེབ་ཚུགས་ནའི་དྫོན་ལུ་ གསལ་ཁྲམ་གྱི་མཇུག་ལས་
ཕར་སྫོན་ཏཥཡྫོད་མའི་ པར་རྟེགས་བཞག་སའ་ས་གྫོ། 

Task 
Scheduling  

ལཱ་བཀོད། ལས་ས་ཚུ་ནམ་འབད་ན་ཨན་ན་ དུས་ཚོད་དང་མཐུན་
རྐྱེན་ཚུ་དང་འཁྲལ་ཏཥགྫོ་རམ་བསྒྲིག་ནཥ 
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Technology 
Services  

འཕྲུལ་རིག་
ཞབས་ཏྫོག 

འཕྲུལ་རག་ག་རྒྱབ་སྐྱེྫོར་དང། གྫོག་རག་ཡྫོངས་འབྲེལ། 
དཥལས་རམ་ལུགས་འཛིན་སྐྱེྫོང་ལ་སྫོགས་པའ་ བརྡ་དྫོན་
འཕྲུལ་རག་དང་འབྲེལ་བའ་ཞབས་ཏྫོག་ག་རགས། 

Telecomputing  རྒྱང་རིང་བརྒྱུད་
འབྲེལ། 

གྫོག་རག་ལག་ལན་འཐེབ་ཐེྫོག་ལས་ ཐེག་རང་ས་ལུ་མ་
ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ བརྡ་དྫོན་སྫོད་ལན་འབད་མཥ 

Teleconference  རྒྱང་རིང་ཞལ་
འཛྫོམས། 

གྫོག་རག་ལག་ལན་འཐེབ་ཐེྫོག་ལས་ ཐེག་རང་ས་ལུ་
ཡྫོད་མ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཞལ་འཛིམས་འཚོག་མཥ 

Telemedicine  རྒྱང་རིང་སྨན་
བཅོས། 

གྫོག་རག་ལག་ལན་འཐེབ་ཐེྫོག་ལས་ ཐེག་རང་ས་ལུ་
ཡྫོད་པའ་ནདཔ་ཚུ་སྨན་བཅིྫོས་འབད་མཥ 

Template  དཔེ་གཞི། ཡག་ཆ་ལ་སྫོགས་པ་འཇམ་ཏྫོང་ཏྫོ་སྦེཥབཟྫོ་ཚུགས་ནའི་
དྫོན་ལུ་ ཧེཥམ་ལས་གཞ་བཀྫོད་ཅིག་བཟྫོ་སཥཡྫོད་པའ་
དཔ། 

Terabyte  ཁྲག་ཆེན་
བརྒྱད་རྐྱང། 

བརྒྱད་རྐྱེང་ཁྲག་ཁྲག་ཆན་པྫོ་གཅིག་ལྷགཔ་ཅིག་ཡྫོད་
པའ་གནས་སྡུད་ཀྱི་ཚོད་གཞཥ ས་བརྒྱད་གཅིག་ནང་ལུ་ 
བརྒྱད་རྐྱེང་ ༡,༠༩༩,༥༡༡,༦༢༧,༧༧༦ འྫོང། 
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Terahertz  ཁྲག་ཆེན་རྐྱང་
རླབས། 

དུས་ཡུན་སྐར་ཆ་གཅིག་ནང་ སྒྲི་རླབས་ཀྱི་འཁྫོར་རམ་
ཁྲག་ཁྲག་ཆན་པྫོ་གཅིག་མཇུག་བསྡུ་མའི་ རླབས་ཚོད་
ཀྱི་ཚོད་གཞཥ 

Terminal  བཀོད་ས། ལ་ནགས་དང་ཨཥཔཱལ་གྱི་ལག་ལན་རམ་ལུགས་ནང་ 
བཀྫོད་རྒྱ་བྱན་སའ་ས་གྫོ། 

Text Box  ཡིག་སྒྲོམ། ཡ་གུ་བྲེ་ནའི་དྫོན་ལུ་ སྒྲིྫོམ་བཟུམ་སྦེཥཡྫོད་པའ་ས་གྫོ། 
Text Editor  ཡིག་བཅོསཔ། ཡ་གུ་གསརཔ་བྲེ་ན་དང་ བསྒྱུར་བཅིྫོས་ལ་སྫོགས་པ་

འབད་ནའི་མན་ཆས། 
Thumbnail  མཐེབ་པར། པར་ངྫོ་མ་སྦེྫོམ་སྦེཥསྫོན་མ་དགྫོ་པར་ ངྫོས་འཛིན་འབད་

ཚུགས་ནའི་དྫོན་ལུ་ གསལ་ཁྲམ་གྱི་ས་གྫོ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་
ནང་པར་ཆུང་ཀུ་ རྒྱ་ཚོད་ཨམ་མཐེཥབྫོང་བཟུམ་སྦེཥཡྫོད་
མཥ 

Title Bar  མིང་གནས་ས་
གོ། 

གྫོག་རག་རམ་ལུགས་དང་ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་ཚུའ་
མགུ་ལུ་ མང་གནས་ཡྫོད་པའ་ས་གྫོ། 
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Toggle Key  སྫོར་ལྡེ། གྫོག་རག་ལྡེཥསྒྲིྫོམ་དང་འཕྲུལ་རག་ག་ཨབ་རྟེ་ཚུ་ག་ལཱ་
འགན་སྫོར་ནའི་རྟེ། 

Toolbar  ལག་ཆ་ས་གོ། གྫོག་རག་ག་རམ་ལུགས་ཚུ་ནང་ མགུ་ལས་ཕར་ལག་ཆ་
ཚུ་ཆ་ཚོང་སྦེཥབཀྫོད་དཥཡྫོད་པའ་ས་གྫོ། 

Tooltip  ལག་ཆའི་བརྡ་
སྫོན། 

གྫོག་རག་རམ་ལུགས་ཀྱི་ལག་ཆ་ཚུ་མགུར་ གྫོག་བྱ་
དཔགཔ་ད་སྫོན་མའི་བརྡ་དྫོན་ཐུང་ཀུ། 

Torrent  བརྒྱུད་ཕབ་
ཡིག་ཆ། 

བརྒྱུད་ཕབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལག་ལན་འཐེབ་སཥཕབ་ལན་
འབད་ཡྫོད་པའ་ཡག་ཆ། 

Touch Screen  ལག་རུག་
གསལ་ཁྲམ། 

མཛུབ་མྫོ་དང་དམགས་བསལ་ཅི་ཆས་བཀལ་ཏཥདཀྲྫོགཔ་
ད་ ལཱ་འབད་བཏུབ་པའ་ འགྲུལ་འཕྲིན་དང་གྫོག་རག་
ག་གསལ་ཁྲམ། 

Touchpad  དབུར་བྱི། ཕང་གྫོག་ནང་ལག་པའ་མཛུབ་མྫོ་དབུར་ཏཥདཀྲྫོགཔ་ད་ 
གྫོག་བྱ་ག་ཚོབ་སྦེཥལཱ་འབད་བཏུབ་པའ་ལྡེཥསྒྲིྫོམ་གྱི་
གཤམ་ལུ་ཡྫོད་པའ་ས་གྫོ། 
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Transfer  སྫོ། གྫོག་རག་དང་ཡྫོངས་འབྲེལ་ནང་ གནས་སྡུད་ཚུ་ས་གྫོ་
གཅིག་ལས་གཞན་ཁར་སྫོ་ནཥ 

Transmission 
Control 
Protocol  
(TCP) 

སྫོ་འཛིན་ལམ་
ལཱིགས། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐེྫོག་ལས་ གྫོག་རག་ཚུའ་བར་ན་
གནས་སྡུད་སྫོཝ་ད་ཚོད་འཛིན་འབད་མའི་ལམ་ལུགས། 

Trash  ཕྱགས་ཧྫོད། ཡག་ཆ་དང་ཡག་སྫོད་མ་དགྫོ་པར་བཏྫོན་བཏང་བཏངམ་
ཚུ་ བསགས་སྡེྫོད་སའ་ཡག་སྫོད། 

Tree  ཤིང། ཤང་བཟུམ་སྦེཥཞལ་ལག་འབྱལ་ཏཥཡྫོད་པའ་གནས་སྡུད་
གཞ་མཛིད་ཀྱི་སྒྲིག་བཀྫོད། 

Trigger  དཀྲོག་མི། གནས་སྡུད་འཛིན་སྐྱེྫོང་ག་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ དཀྲྫོགས་
ཏཥལཱ་འབད་བཅུག་མཥ  

Trojan Horse  གནྫོད་རྟ། གནྫོད་ན་ཨནམ་མ་ཤཤ་པར་ལག་ལན་འཐེབ་ད་ གནས་
སྡུད་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་མདཔ་བཏང་སཥ གྫོག་རག་ནང་ལུ་
གནྫོདཔ་སྐྱེལ་མའི་མན་ཆས། 



རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས།་ Dzongkha Development Commission 

 

114 
 

Troubleshoot  སྐྱོན་སེལ། གྫོག་རག་ག་སྲ་ཆས་དང་མན་ཆས་ཚུ་ ལཱ་འབད་མ་
བཏུབ་པའ་སྐྱེྫོན་ བརྟེག་དཔྱད་འབད་ཞནམ་ལས་ བཅིྫོ་
ཁ་རྐྱེབ་སཥབསལ་ནཥ 

Truncate  སྟུམ། ཡ་གུ་དང་ཨང་གྲངས་ཚུ་ཐུང་ཀུ་བཟྫོ་ནཥ 
Tutorial  གློག་སྫོན། གྫོག་རག་དང་ཡྫོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐེྫོག་ལས་ སླྫོབ་སྫོང་

འབད་ནའི་ལམ་ལུགས། 
Tweet  ཊུའིཉ། མ་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ ཊུའ་ཉར་ལག་ལན་འཐེབ་སཥ 

གཏང་མའི་འཕྲིན་ཡག 
Twitter  ཊུའི་ཉར། མ་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་ཅིག 
Typecasting  དབྱེ་སྫོར། གྫོག་སྐད་ནང་ལུ་ ལག་ལན་འཐེབ་མའི་གནས་སྡུད་ཀྱི་

དབྱཥབ་སྫོར་ནཥ 
Typeface  ཡིག་བཟྫོ། བཟྫོ་རྣམ་དང་ཚོད་གཞ་ཅིྫོག་འཐེད་པའ་ཡ་གུ་དང་ཨང་

གྲངས་ཆ་ཚོང། 
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Undo  ལྫོག་བཤུབ། གྫོག་རག་ནང་ལུ་ ཡ་གུ་བྲེ་ན་ལ་སྫོགས་པ་ ཧེཥམ་ཚོར་
ཅིག་འབད་མ་འད་ལྫོག་བཤུབ་གཏང་ནཥ 

Unfriend  ཆ་རྫོགས་
མེནམ་བཟྫོ། 

མ་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ནང་ལུ་ ཆ་རྫོགས་ཀྱི་ཐེྫོ་ནང་ལས་
བཏྫོན་བཏང་སཥའབྲེལ་བ་མདཔ་བཟྫོ་ནཥ 

Unicode  ཡུ་ནི་ཀོཌ། འཛིམ་གང་ནང་ག་ཡ་གུ་ག་ར་ལུ་ཁྱབ་པའ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ 
རྟེགས་སྒྱུར་གྱི་ཚོད་ལྡེན་ལམ་ལུགས། 

Uniform 
Resource 
Locator (URL) 

འཆར་ཤྫོག་ཁ་
བྱང། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་ནང་ག་འཆར་ཤྫོག་དང་ཡག་
ཆའ་ཁ་བྱང། 

Uninterruptible 
Power Supply 
(UPS) 

གློག་རྒྱུན་སྤེལ་
ཆས། 

གྫོག་ཤུགས་རྒྱུན་ཆད་མད་པར་བཀྲམ་སལ་འབད་མའི་
ཅི་ཆས། 

Universal 
Serial Bus 
(USB) 

སྤྱི་མཐུད། གྫོག་རག་ལུ་ གྫོག་ཆས་ཚུ་མཐུད་འབྲེལ་འབད་ནའི་ཚོད་
ལྡེན་ལམ་ལུགས། 

Unix  ཡུ་ནིགས། སྤྱི་ལྫོ་ ༡༩༦༠ རཥགྲངས་ནང་ བྷེལ་ཚོན་རག་བརྟེག་
དཔྱད་ཁང་ནང་བཟྫོ་ཡྫོད་པའ་ གྫོག་རག་ག་ལག་ལན་
རམ་ལུགས།  
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Unmount  མཐུད་བཏྫོག་
འབད། 

གྫོག་རག་ལུ་མཐུད་དཥཡྫོད་པའ་སྲ་མཛིད་དང་སྲབ་འཁྫོར་
ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་ མཐུད་འཛིན་འབད་དཥཡྫོད་མ་ཚུ་བཅིད་
བཞག་ནཥ  

Unzip  བཤུབ། གཅིག་སྡེྫོམ་འབད་ཡྫོད་པའ་ཡག་ཆ་ནང་ལས་ཡག་ཆ་ཚུ་
ལྫོག་བཏྫོན་ནའི་དྫོན་ལུ་བཤུབ་ནཥ 

Upgrade  ཡར་་དྲག་
གཏང། 

སྲ་ཆས་དང་མན་ཆས་ཚུ་ ཐེྫོན་རམ་གསརཔ་འཐེྫོནམ་
ད་དུས་མཐུན་འབད་དཥ ཡར་དྲག་གཏང་ནཥ 

Upload  བཙུགས། གྫོག་རག་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་ཚུ་ལས་ པར་ལ་སྫོགས་
པའ་ཡག་ཆ་ཚུ་ ཡྫོངས་འབྲེལ་ནང་བཙུགས་ནཥ 

User  ལག་ལུན་པ། གྫོག་རག་དང་ཡྫོངས་འབྲེལ་ལག་ལན་འཐེབ་མཥ 
User 
Acceptance 
Testing (UAT) 

ལག་ལུན་པའི་
ཁས་ལུན་དབྱེ་
དཔྱད། 

རམ་ལུགས་དང་མན་ཆས་ཚུ་ གསར་བཏྫོན་མ་འབད་
བའ་ཧེཥམ་ ལག་ལན་པ་ཚུ་ག་ཧེྫོངས་ལས་ ཁས་ལན་
ཡྫོད་མད་ཀྱི་བརྟེག་དཔྱད། 

User Friendly  ལག་ལུན་
འཐབ་གོ་བདེ་
ཏྫོག་ཏྫོ། 

ལག་ལན་འཐེབ་གྫོ་བདཥཏྫོག་ཏྫོ་དང་འཇམ་ཏྫོང་ཏྫོ་ཡྫོད་
མཥ 
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User ID  སྫོད་ཨང། གྫོག་རག་ཡང་ན་རམ་ལུགས་ཚུ་ལག་ལན་འཐེབ་ནའི་
དྫོན་ལུ་ལག་ལན་པ་ངྫོས་འཛིན་འབད་མའི་ཡག་ཨང།  

Username  སྫོད་མིང། གྫོག་རག་ཡང་ན་རམ་ལུགས་ཚུ་ལག་ལན་འཐེབ་མ་ངྫོས་
འཛིན་འབད་མའི་མང། 

Utility 
Program  

ཕན་རིམ། གྫོག་རག་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའ་ཕན་ཐེྫོགས་ཅིན་གྱི་རམ་
ལུགས། 

Variable  འགྱུར་རྟགས། ཨང་གྲངས་དང་རམ་རྟེགས་ལ་སྫོགས་པའ་གནས་སྡུད་ཚུ་ 
བརྡ་སྫོན་འབད་མའི་གྫོག་སྐད་ཀྱི་བརྡ་རྟེགས། 

Vector 
Graphic  

ཐིག་རིས། གྫོག་རག་ནང་ ཐེག་ལཥཤ་འཐེན་ཏཥཡྫོད་མ་ལུ་བརྟེན་ཏཥ 
བྱུང་པའ་ར་མྫོ། 

Video Card  བརྙན་བྱང། གྫོག་རག་ག་གསལ་ཁྲམ་ནང་ པར་རཤ་ཚུ་འཐེྫོན་བཏུབ་
སྦེཥབཟྫོ་མའི་གྫོག་ཆས། 

Video Game  གློག་རྩེད། གྫོག་རག་དང་རྒྱང་མཐེྫོང་ག་གསལ་ཁྲམ་ལག་ལན་
འཐེབ་སཥརཥམའི་རདམྫོ། 

Viral  ཁྱབ། ཚོར་གཅིག་གུ་དར་ཁྱབ་འགྱིྫོ་མཥ  
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Virtual  དངོས་མེད། ངྫོ་མ་མད་རུང་ གྫོག་རག་གཤ་ཡྫོདཔ་བཟུམ་སྦེཥབཟྫོ་
ཡྫོད་མཥ 

Virtual 
Learning 
Environment 
(VLE) 

དངོས་མེད་
སྫོབ་སྦྱྫོང་
གནས་སངས། 

སླྫོབ་ཁང་ནང་སླྫོབ་དཔྫོན་དང་སླྫོབ་ཕྲུག་དངྫོས་སུ་སྦེཥ
འཛིམས་མ་དགྫོ་པར་བརྡ་དྫོན་འཕྲུལ་རག་ཐེྫོག་ལས་ 
སླྫོབ་སྫོང་འབད་མཥ 

Virtual 
Memory 
System  (VMS) 

དངོས་མེད་
གློག་ཤེས་ལམ་
ལཱིགས། 

གྫོག་ཤཤ་ཀྱི་ཤྫོང་ཚོད་ངྫོ་མ་ལས་ལྷག་སཥ དངྫོས་མད་ཀྱི་
ཐེྫོག་ལས་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནཥ 

Virtual Private 
Network 
(VPN) 

དངོས་མེད་སྒེར་
སྫོད་ཡྫོངས་
འབྲེལ། 

དམངས་སྤྱིྫོད་ཡྫོངས་འབྲེལ་འད་ ན་སྲུང་དང་ལྡེནམ་
སྦེཥབཟྫོ་ཐེབས་ལུ་ སར་སྤྱིྫོད་ཡྫོངས་འབྲེལ་བཟུམ་སྦེཥ
བཟྫོ་སཥལག་ལན་འཐེབ་ནཥ 

Virus  གནྫོད་མཉེན། གྫོག་རག་ལུ་ གནྫོདཔ་བཀལ་མའི་མན་ཆས་ཀྱི་
རགས། 

Volume  སྐད། སྐད་སྦེྫོམ་ཆུང་ག་ཚོད་གཞཥ 
Wide Area 
Network(WA
N)  

རྒྱ་ཁྱབ་ཡྫོངས་
འབྲེལ། 

ས་གྫོ་གཅིག་ལས་ལྷག་སཥཁྱབ་ཚུགས་པའ་ཡྫོངས་
འབྲེལ། 
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Wavelength  རླབས་ཚད། རླབས་འཁྫོར་གཅིག་ནང་ རྒྱ་ཚོད་ག་དམ་ཅིག་ཡྫོདཔ་
ཨན་ན་འཇལ་ནའི་ཚོད་གཞཥ 

Web Address ཡྫོངས་འབྲེལ་
ཁ་བྱང། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་ངྫོས་འཛིན་འབད་མའི་ཁ་བྱང། 
Web 
Application  

ཡྫོངས་འབྲེལ་
རིམ་ལཱིགས། 

གྫོག་རག་ནང་བཙུགས་མ་དགྫོ་པར་ ཡྫོངས་འབྲེལ་ཐེྫོག་
ལས་ལག་ལན་འཐེབ་བཏུབ་པའ་རམ་ལུགས། 

Web 
Authoring   

ཡྫོངས་འཆར་
བཟྫོ་རིམ། 

གྫོག་སྐད་ལག་ལན་འཐེབ་ཏཥ ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་
བཟྫོ་ནའི་བྱ་རམ། 

Web Design  ཡྫོངས་འཆར་
བཟྫོ་བཀོད། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོའ་སྒྲིག་བཀྫོད་དང་ནང་དྫོན་ དཥ
ལས་པར་རཤ་ཚུ་བཟྫོ་མའི་ལཱ། 

Web 
Development  

ཡྫོངས་འཆར་
བཟྫོ་སྐྲུན། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་གསརཔ་བཟྫོ་ན་དང་རྙངམ་རྒྱུན་
སྐྱེྫོང་འཐེབ་ནའི་ལཱ། 

Web Forum  ཡྫོངས་འབྲེལ་
གྲོས་གནས། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་ནང་ཡྫོད་པའ་ ཡྫོངས་འབྲེལ་
ཐེྫོག་ལས་གྲྫོས་བསྡུར་འབད་སའ་ས་གྫོ། 
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Web Host  ཡྫོངས་གནས། གྫོག་རག་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་ལ་སྫོགས་པའ་གྫོག་ཆས་
ནང་ལས་ ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་བལྟེ་བཏུབ་བཟྫོ་མའི་
གྫོག་གནས། 

Web Page  འཆར་ཤྫོག ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་ནང་ཡྫོད་པའ་ དམགས་བསལ་
གྱི་བརྡ་དྫོན་སྫོན་པའ་ཤྫོག་ལབ།  

Webcam  གློག་རིག་པར་
ཆས། 

པར་བཏབ་ན་དང་བརྙན་ཐུང་ཚུ་བཟྫོ་ནའི་དྫོན་ལུ་ ཕང་
གྫོག་ནང་ཡྫོད་མ་དང་གྫོག་རག་ཚུ་ལུ་མཐུད་དཥལག་ལན་
འཐེབ་བཏུབ་པའ་པར་ཆས། 

Webmail  ཡྫོངས་འཕྲིན། ཡྫོངས་འབྲེལ་ཐེྫོག་ལས་འཕྲིན་ཡག་གཏང་ནའི་རམ་
ལུགས། 

Webmaster  ཡྫོངས་འབྲེལ་
འཛིན་སྐྱོང་པ། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་དུས་མཐུན་བཟྫོ་མ་དང་རྒྱུན་སྐྱེྫོང་
འཐེབ་མའི་མ་ངྫོམ། 
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Website  ཡྫོངས་འབྲེལ་
འཆར་སྒོ། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་ཐེྫོག་ལས་ རང་སྫོའ་ལས་སྡེཥདང་སར་དྫོན་
གྱི་བརྡ་དྫོན་ཚུ་མ་དམངས་ལུ་སལ་ན་དང་འབྲེལ་བ་
འཐེབ་ནའི་དྫོན་ལུ་ཡྫོངས་འབྲེལ་དང་མཐུད་དཥཡྫོད་པའ་
ས་གྫོ།  

Whitelist  དཀར་ཐྫོ། ལག་ལན་འཐེབ་ཆྫོག་པའ་ གྫོག་རག་ཡྫོངས་འབྲེལ་ཁ་
བྱང་དང་། གྫོག་འཕྲིན་ཁ་བྱང། དཥལས་ལག་ལན་པའ་
མང་ལ་སྫོགས་པའ་ཐེྫོ། 

Widget  བརྡ་སྒྲོམ། ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་ཤྫོག་ག་ཟུར་ཁར་ཡྫོད་པའ་ གནམ་
གཤཤ་གནས་སངས་དང་གནས་ཚུལ་ལ་སྫོགས་པ་སྫོན་
མའི་ཐེག་སྒྲིྫོམ། 

Wi-Fi  རླབས་འཕྲིན། རྒྱུན་ཐེག་མད་པར་འྫོད་རླབས་ཐེྫོག་ལས་མཐུད་འབྲེལ་
འབད་བཏུབ་པའ་ཡྫོངས་འབྲེལ་ལམ་ལུགས། 

Wiki  ཝི་ཀི། ཤཤ་ཡྫོན་སལ་ནའི་དྫོན་ལུ་ མ་ག་གཤ་ཡང་བརྡ་དྫོན་
ཚུ་ བཙུགས་ན་དང་ཞུན་དག་འབད་བཏུབ་པའ་ཡྫོངས་
འབྲེལ་འཆར་སྫོ། 
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Window  གློག་སྒོ། གྫོག་རག་ནང་བརྡ་དྫོན་སྫོན་སའ་ས་གྫོ། 
Windows  ཝིན་ཌོས། མའ་ཀྫོརྫོ་སྫོཕཉ་ལས་སྡེཥགཤ་བཟྫོ་ཡྫོད་པའ་ལག་ལན་

རམ་ལུགས། 
Winzip  ཝིན་ཛིབ། ཡག་ཆ་ཚུ་གཅིག་སྡེྫོམ་རྐྱེབ་སཥ ཡག་ཆ་གཅིག་ནང་

བཙུགས་ན་དང་ ལྫོག་བཤུབ་ནའི་དྫོན་ལུ་ལག་ལན་
འཐེབ་མའི་མན་ཆས། 

Wired  ཐག་མཐུད། རྒྱུན་ཐེག་ལག་ལན་འཐེབ་སཥགྫོག་རག་དང་གྫོག་ཆས་ཚུ་ 
མཐུད་འབྲེལ་འབད་དགྫོ་མཥ 

Wireless  རླུང་འཕྲིན། རྒྱུན་ཐེག་ལག་ལན་འཐེབ་མ་དགྫོ་པར་ འྫོད་རླབས་ཀྱི་
ཐེྫོག་ལས་ གྫོག་རག་དང་གྫོག་ཆས་ཚུའ་བར་ན་མཐུད་
འབྲེལ་འབད་བཏུབ་མཥ 

Wireless 
Access Point  

རླུང་འཕྲིན་
མཐུད་ཆས། 

རླུང་འཕྲིན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡྫོད་པའ་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ 
ཡྫོངས་འབྲེལ་ལུ་མཐུད་འབྲེལ་འབད་ཚུགསཔ་སྦེཥབཟྫོ་
མའི་གྫོག་ཆས། 
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Wizard  ལམ་སྫོན། མན་ཆས་ལག་ལན་འཐེབ་སཥ ལཱ་འབད་བའ་སྐབས་ 
ལཱ་ཁག་ཡྫོད་མ་ཚུ་ འཇམ་ཏྫོང་ཏྫོ་སྦེཥལག་ལན་འཐེབ་
ནའི་དྫོན་ལུ་ལམ་སྫོན་འབད་མཥ 

Word 
Processing  

ཡིག་སྦྱྫོར། གྫོག་རག་ནང་ཡ་གུ་བྲེཤ་ཏཥཡག་ཆ་བཟྫོ་ནའི་ལཱ། 
Word Art  ཡིག་བཀོད། ཡ་གུའ་བཟྫོ་རྣམ་དང། ཚོཤ་གཞཥ སྒྲིག་བཀྫོད། དཥ

ལས་གསུམ་ཚོད་ལ་སྫོགས་པའ་ཡ་གུའ་ཁྱད་ཆྫོས་སྫོན་
མཥ 

Wordpress  ཝཱཌ་པེརུས། ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་དང་བྲེ་སྫོའ་ནང་དྫོན་འཛིན་སྐྱེྫོང་
འབད་ནའི་རམ་ལུགས། 

Wordwrap  གྱལ་ཕབ། གྱིལ་ཐེག་ནང་མ་ཤྫོང་པའ་ཡ་གུ་ཚུ་ རང་བཞན་གྱིཤ་
གྱིལ་གསརཔ་ནང་འབབ་ནཥ 

Workspace  བསགས་ས། གྫོག་རག་ནང་ན་ གནས་སྐབས་ཅིག་ག་དྫོན་ལུ་བརྡ་དྫོན་
ཚུ་བསགས་བཞག་སའ་ས་གྫོ། 
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Workstation  ལཱ་གློག གྫོག་རག་དང་འབྲེལ་བའ་ལས་ས་ དཔར་ན་ པར་བཟྫོ་
ན་དང། སྒྲི་གཟུང་ནཥ དཥལས་ གྫོག་བརྙན་བཟྫོ་ན་ལ་
སྫོགས་པའ་ལཱ་ལཥཤ་འབད་བཏུབ་པའ་གྫོག་རག 

World Wide 
Web (WWW) 

འཛམ་གླིང་
ཡྫོངས་འབྲེལ། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་ལག་ལན་འཐེབ་སཥ བརྡ་དྫོན་ཚུ་འཚོལ་
ནའི་དྫོན་ལུ་ ཡག་ཆ་ཚུ་གཅིག་གཤ་གཅིག་ལུ་འབྲེལ་
མཐུད་འབད་དཥཡྫོད་པའ་བརྡ་དྫོན་གྱི་རམ་ལུགས། 

World Wide 
Web 
Consortium 
(W3C) 

འཛམ་གླིང་
ཡྫོངས་འབྲེལ་
མཐུན་ཚྫོགས། 

འཛིམ་གང་ཡྫོངས་འབྲེལ་ཚོད་ལྡེན་བཟྫོ་ནའི་དྫོན་ལུ་ 
ལས་བྱདཔ་དང་། མཁས་མཆྫོག དཥལས་འཐུས་མ་ལས་
སྡེཥཚུ་ གཅིག་ཁར་འཚོགས་ཡྫོད་མཥ 

Worm  གློག་འབུཔ། གྫོག་རག་ནང་ཡྫོད་པའ་ཡག་ཆ་ཚུ་ལུ་མ་གནྫོད་རུང་ ལཥ
ཤ་སྦེཥའཕལ་ཏཥགནྫོད་པ་བཀལ་མའི་མན་ཆས། 

Write  བཙུགས། གྫོག་རག་ག་སྲ་མཛིད་ནང་ལུ་ གནས་སྡུད་བཙུགས་ནཥ 
Yahoo  ཡ་ཧུ། ཡྫོངས་འབྲེལ་ནང་བརྡ་དྫོན་འཚོལ་ན་དང་། འཕྲིན་ཡག་

དང་གྫོག་འཕྲིན་གཏང་ན་ལ་སྫོགས་པའ་མཐུན་རྐྱེན་ཡྫོད་
པའ་ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ། 
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Youtube ཡུ་ཊུབ། མ་དམངས་ཀྱིཤ་དུས་ཐུང་གྫོག་བརྙན་ཚུ་ བལྟེ་སའ་
ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ། 

Zipping  གཅིག་སྫོམ་
འབད། 

ཡག་ཆ་དང་ཡག་སྫོད་ལཥཤ་ཡྫོད་མ་ཚུ་ ཡག་ཆ་གཅིག་
སྦེཥབསྡེྫོམ་ནཥ 

Zoom  སྦྫོམ་བཟྫོ། གྫོག་རག་ནང་ལུ་ པར་དང་ཡག་ཆ་ཚུ་ལགས་ཤྫོམ་སྦེཥ
མཐེྫོང་ནའི་དྫོན་ལུ་རྒྱ་སྦེྫོམ་བཟྫོ་ནཥ 

Zoom In  སྦྫོམ་བཟྫོ། གྫོག་རག་ནང་ལུ་ པར་དང་ཡག་ཆ་ཚུ་ལགས་ཤྫོམ་སྦེཥ
མཐེྫོང་ནའི་དྫོན་ལུ་རྒྱ་སྦེྫོམ་བཟྫོ་ནཥ 

Zoom Out  ཆུང་ཀུ་བཟྫོ། གྫོག་རག་ནང་ལུ་ པར་དང་ཡག་ཆ་ཚུ་གྫོག་སྫོ་ནང་ཤྫོང་
ནའི་དྫོན་ལུ་རྒྱ་ཆུང་ཀུ་བཟྫོ་ནཥ 

2d  གཉིས་ཚད། རྒྱ་ཚོད་དང་རང་ཚོད་གཤ་ཡྫོད་མཥ 
3d  གསུམ་ཚད། རྒྱ་ཚོད་དང། རང་ཚོད། དཥལས་གཏང་ཚོད་གསུམ་ཡྫོད་

མཥ 
   

 


