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1. Power Tiller འཕྲུལ་གླང་། 
Engine Model No. RT 125  (Outer Parts འཕྲུལ་ཨམ་དང་ཕྱིའི་ཆ་ཤས།) 

Engine འཕྲུལ་ཨམ། འཕྲུལ་ཨམ་དེ་འཕྲུལ་གླང་གི་ནུས་ཤུགས་བཏོན་མི་ཅིག་ཨིན། འཕྲུལ་ཨམ་དེ་ནུས་ཤུགས་བཏོན་ནིའི་དོན་ལཱི་ཨིན། 

རིམ་ཨང་། ཨིང་ལིཤ། རྫོང་ཁ། འགྲེལ་བཤད། ལཱ་འགན། གནས་ས། པར། 

༡ Air Cleaner/ 

Air Filter  
རླུང་བཙག། རླུང་བཙག་དེ་རླུང་མ་ཧིང་སང་ས་བཟོ་

མིའི་ཅ་ཆས་ཅིག་ཨིན། 
 

འཕྲུལ་ཨམ་གཡོག་བཀོལ་ནིའི་དོན་
ལཱི་ རླུང་བཙག་དེ་གིས་རླུང་མ་ཧིང་
སང་ས་ནང་ན་ལུན་ནིའི་ལཱ་འབདཝ་
ཨིན། 

འཕྲུལ་ཨམ་གུར་སྦྱར་ཏེ་ཡོད། 
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༢ Muffler དུ་པ་དུང་ཅུང། 
དུ་དུང་། 
 

དུ་པ་ཕྱི་ཁར་འཐོན་འགྱོ་སའི་དུང་ཅུང་
ཅིག་ཨིན། 
 

དུ་དུང་དེ་གིས་སྐད་མར་ཕབ་འབད་ནི་
དང་དུ་པ་ཕྱི་ཁར་བཏོན་གཏངམ་ཨིན། 

འཕྲུལ་ཨམ་གྱི་མགུ་ཏོ་གུར་སྦྱར་ཏེ་
ཡོད། 

 
༣ Fuel Tank  ས་སྣུམ་མཛོད། 

སྣུམ་མཛོད། 
 

ས་སྣུམ་བླུགས་ཏེ་བསགས་བཞག་
སའི་ཧོད་ཅིག་ཨིན། 
 

ས་སྣུམ་མཛོད་དེ་གིས་དགོས་མཁོ་དང་
བསྟུན་ཏེ་ས་སྣུམ་བསགས་བཞགཔ་
ཨིན། 

འཕྲུལ་ཨམ་གྱི་ཐོག་ཁར་སྦྱར་ཏེ་
ཡོད། 

 
༤ Fuel Tank Cap སྣུམ་མཛོད་ཁབ་

ཏོ། 
སྣུམ་མཛོད་ཀྱི་ཁ་བཅད་དེ་བསུབ་མིའི་
ཅ་ལ་ཅིག་ཨིན། 
 

སྣུམ་མཛོད་ཁབ་ཏོ་དེ་གིས་ས་སྣུམ་
འབོ་མ་བཅུག་པར་བཞག་ནི་དང་ཕྱིའི་
བཙོག་པ་ཚུ་འཛུལ་མ་བཅུག་པར་
བཞགཔ་ཨིན། 
 
 

སྣུམ་མཛོད་ཀྱི་ཐོག་ཁར་སྦྱར་ཏེ་ཡོད།  
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༥ Radiator བསིལ་འཕྲུལ། འཕྲུལ་ཨམ་བསིལ་དྲོད་དང་ལྡནམ་
སྦེ་བཞག་ནིའི་དོན་ལཱི་ཆུ་འདེགས་ས་
ཅིག་ཨིན། 
 

བསིལ་འཕྲུལ་དེ་གིས་ཆུ་བསགས་
བཞག་སྟེ་འཕྲུལ་ཨམ་དྲོད་ཚད་དང་
ལྡནམ་སྦེ་བཞགཔ་ཨིན། 

འཕྲུལ་ཨམ་གྱི་ཟུར་ཁར་སྦྱར་ཏེ་
ཡོད། 

 

 
༦ Radiator Cap  བསིལ་འཕྲུལ་

ཁབ་ཏོ། 
བསིལ་འཕྲུལ་གྱི་ཁ་བཅད་བསུབ་ནི་
དང་བསིལ་ཆུ་གི་དྲོད་ཚད་དང་ལྡནམ་
སྦེ་བཞག་མིའི་ཅ་ལ་ཅིག་ཨིན། 
 

བསིལ་འཕྲུལ་ཁབ་ཏོ་གིས་བསིལ་
འཕྲུལ་ནང་གི་བསིལ་ཆུ་གི་དྲོད་ཚད་
དང་ལྡནམ་སྦེ་བཞག་ནི་དང་བསིལ་
འཕྲུལ་ནང་ལཱི་བཙོག་པ་འཛུལ་མ་
བཅུག་པར་བཞགཔ་ཨིན། 

བསིལ་འཕྲུལ་གྱི་ཐོག་ཁར་ཡོད།  

 

༧ V Belt ཐགཔ་གྲུ་
གསུམ། 
 

ནུས་ཤུགས་སྤོ་བཤུད་འབད་མིའི་
ཐགཔ་ཅིག་ཨིན། 

ཐགཔ་གྲུ་གསུམ་དེ་གིས་འཕྲུལ་ཨམ་
དང་མཐུད་བཀག་གི་བར་ན་ནུས་
ཤུགས་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན། 

འཕྲུལ་ཨམ་གྱི་ཟུར་ཁར་མཐུད་
བཀག་དང་འཕུར་སྐྱོད་འཁོར་ལཱུ་
གཉིས་གུར་བཀལ་ཏེ་ཡོད། 
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༨ Pulley Tension  སྒྲིམ་ལྷོད་འདྲེན་
འཁོར།  

ཐགཔ་གི་སྒྲིམ་ལྷོད་སྙོམ་སྒྲིག་འབད་
མི་ཅིག། 
 

སྒྲིམ་ལྷོད་འདྲེན་འཁོར་དེ་གིས་ཐགཔ་
གྲུ་གསུམ་གྱི་ སྒྲིམ་ལྷོད་སྙོམ་སྒྲིག་
འབདཝ་ཨིན། 

འཕྲུལ་ཨམ་གྱི་ཞི་ཁྲམ་གུར་སྦྱར་ཏེ་
ཐགཔ་གྲུ་གསུམ་གྱིས་ཨེབ་སྟེ་ཡོད། 
 
 

 
༩ Fan Belt  བསིལ་འཁོར་

ཐགཔ། 
བསིལ་འཁོར་བསྒྱིར་ནིའི་ཐགཔ་ཅིག་
ཨིན། 

བསིལ་འཁོར་ཐགཔ་དེ་གིས་བསིལ་
འཁོར་བསྒྱིར་ནིའི་དོན་ལཱི་འཕྲུལ་ཨམ་
ལས་ནུས་ཤུགས་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་
ཨིན། 

འཕྲུལ་ཨམ་གྱི་ཟུར་ཁར་བསིལ་
འཁོར་དང་འཕུར་སྐྱོད་འཁོར་ལཱུའི་བར་
ན་བཀལ་ཏེ་ཡོད། 

 

 
 

༡༠ Fan Belt 

Tension Pulley  
བསིལ་ཐགཔ་
འདྲེན་འཁོར་
སྒྲིམ་ལྷོད། 

བསིལ་འཁོར་ཐགཔ་གི་སྒྲིམ་ལྷོད་
སྙོམ་སྒྲིག་འབད་མི་ཅིག་ཨིན། 
 

བསིལ་ཐགཔ་འདྲེན་འཁོར་སྒྲིམ་ལྷོད་
དེ་གིས་བསིལ་འཁོར་ཐགཔ་ཚད་གཞི་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་སྒྲིམ་ལྷོད་བཟོཝ་ཨིན། 

བསིལ་འཁོར་དང་འཕུར་བསྐྱོད་འཁོར་
ལཱུ་གི་བར་ན་ འཕྲུལ་ཨམ་གཞི་
གཟུང་གུར་བཏགས་ཏེ་ཡོད།  

 

༡༡ Cooling Fan བསིལ་འཁོར། བསིལ་འཕྲུལ་ནང་ཡོད་མི་བསིལ་ཆུ་
གི་ཚ་དྲོད་ཕབ་མི་ཅིག་ཨིན། 

བསིལ་འཁོར་དེ་གིས་བསིལ་འཕྲུལ་
ནང་གི་བསིལ་ཆུ་བསིལ་དྲོད་དང་
ལྡནམ་སྦེ་བཞགཔ་ཨིན། 

འཕྲུལ་ཨམ་གྱི་ཟུར་ཁར་འཕུར་སྐྱོད་
འཁོར་ལཱུ་དང་བསིལ་འཁོར་གྱི་བར་ན་
བཀལ་ཏེ་ཡོད། 
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༡༢ Fuel Filter  སྣུམ་བཙག། ས་སྣུམ་གྱི་རྡུལ་མ་བཙག་མི་ཅིག་ཨིན། 
 

སྣུམ་བཙག་དེ་གིས་ས་སྣུམ་གྱི་རྡུལ་མ་
ཚུ་བཙགཔ་ཨིན། 

འཕྲུལ་ཨམ་གྱི་ཟུར་ཁར་སྣུམ་མཛོད་
ཀྱི་འོག་ལཱི་ཡོད། 

 

 
༡༣ Fuel Element སྣུམ་བཙག་གཙོ་

བོ། 
སྣུམ་བཙག་གི་ནང་ལཱི་སྣུམ་བཙག་མི་ 
ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན། 
 

སྣུམ་བཙག་གཙོ་བོ་དེ་གིས་ས་སྣུམ་གྱི་
རྡུལ་མ་ཚུ་བཙག་ནིའི་ལཱ་གཙོ་བོ་ཅིག་
འབདཝ་ཨིན། 

སྣུམ་བཙག་གི་ནང་ན་ཡོད། 
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༡༤ Drain Plug དོང་བསུབ། མར་ཁུ་དང་ཆུ་བཏོན་གཏང་སའི་དོང་
བསུབ་མི་ཅིག་ཨིན། 
 

དོང་བསུབ་དེ་གིས་བསིལ་ཆུ་བཏོན་
བཏང་སའི་དོང་བསུབ་བཞགཔ་ཨིན། 

འཕྲུལ་ཨམ་མགུ་ཏོ་གི་འོག་ལཱི་ཡོད། 

 
༡༥ Front Protector གདོང་སྲུང་། 

 
འཕྲུལ་གླང་གི་གདོང་ཉེན་སྲུང་འབད་
མིའི་ལྕགས་ཅིག་ཨིན། 

གདོང་སྲུང་དེ་གིས་འཕྲུལ་གླང་གི་མགུ་
གློག་དེ་ཉེན་སྲུང་འབདཝ་ཨིན། 

འཕྲུལ་ཨམ་གྱི་གདོང་ཁ་ལཱི་ཡོད། 

 
༡༦ Head light མགུ་གློག། འཕྲུལ་ཨམ་གི་གདོང་ལས་མེ་འོད་

བྱིན་མི་ཅིག་ཨིན། 
ཕྱི་རུ་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ལཱི་མེ་འོད་
བྱིན་ཏེ་མཐོང་ཚུགསཔ་བཟོཝ་ཨིན། 

འཕྲུལ་གླང་གི་མགུ་ཏོ་གི་གདོང་ཁ་ལཱི་
ཡོད། 

 
༡༧ Comp Handle 

(Complete 

Handle)   

ལག་གཟུང་ཆ་
ཚང་། 

ལག་གཟུང་གཡས་གཡོན་གཉིས་
སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་གཟུང་མིའི་ལྕགས་ཅིག་
ཨིན། 

ལག་གཟུང་ཆ་ཚང་དེ་གིས་ལག་གཟུང་
གཡས་གཡོན་གཉིས་བཟུང་བཞགཔ་
ཨིན། 

སོར་སོ་སྒྲོམ་གུར་སྦྱར་ཏེ་ཡོད། 
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༡༨ Handle RH/LH ལག་གཟུང་
གཡས་གཡོན། 

ལག་ལུན་པ་གི་ལགཔ་བཤེད་ས་
ཨིན། 

ལག་གཟུང་གཡས་གཡོན་དེ་གིས་
འཕྲུལ་གླང་གི་མཐུད་བཀག། 
མགྱོགས་སེང་འཐེན་ཡུ། མཐུད་
བཀག་གཙོ་བོའི་འཐེན་ཡུ་ཚུ་བཟུངམ་
ཨིན། 
འཕྲུལ་གླང་ལག་ལུན་པ་གི་ལགཔ་
བཤེད་ས་ཡང་ཨིན། 

ལག་གཟུང་ཆ་ཚང་གུར་མཐུད་དེ་ཡོད། 
 

 

༡༩ Accelerator 

Lever 
མགྱོགས་སེང་
འཐེན་ཡུ། 

ས་སྣུམ་ཚད་འཛིན་གྱི་དོན་ལཱི་ལགཔ་
གིས་བསྒྱིར་མིའི་ལག་གཟུང་ཅིག་ཨིན། 

མགྱོགས་སེང་འཐེན་ཡུ་དེ་གིས་
འཕྲུལ་གླང་གི་ས་སྣུམ་ཚད་འཛིན་
འབདཝ་ཨིན། 

ལག་གཟུང་གཡས་གུར་བཏགས་ཏེ་
ཡོད། 
 
 

 
༢༠ De-compressor རླུང་མ་བཏོན་

འཕྲུལ། 
 

འཕྲུལ་ཨམ་ནང་ལས་ཨེབ་རླུང་བཏོན་
གཏང་མི་ཅིག་ཨིན། 

རླུང་མ་བཏོན་འཕྲུལ་དེ་གིས་འཕྲུལ་
གླང་གི་འཕྲུལ་ཨམ་འགོ་བཙུགསཔ་
ད་ ལག་གཟུང་འཇམ་ཏོང་ཏོ་བསྒྱིར་
ཚུགས་ནིའི་དོན་ལཱི་ཨེབ་རླུང་བཏོན་
གཏངམ་ཨིན། 

འཕྲུལ་ཨམ་གྱི་མགུ་ཏོ་གུར་ལྕགས་
ལུབ་ཀྱི་ཤུབས་ནང་ལས་བརྒྱུ་སྟེ་ཡོད། 
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༢༡ Starting Handle འགོ་བཙུགས་
ལག་གཟུང་།  
 

འཕྲུལ་ཨམ་འགོ་བཙུགས་ནི་གི་ལྡེ་
མིག་བུ་ཨིན། 
 

འགོ་བཙུགས་ལག་གཟུང་དེ་གིས་
འཕྲུལ་ཨམ་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན། 

འཕྲུལ་ཨམ་གྱི་ཟུར་ཁར་སྦྱར་ཏེ་
ཡོད། 

 

 
༢༢ Flywheel   འཕུར་སྐྱོད་

འཁོར་ལཱུ། 
སྒྱིར་ལྕགས་བསྒྱིར་ནི་ལཱི་ལྷན་ཐབས་
འབད་ནི་དང་ཐགཔ་གྲུ་གསུམ་ལཱི་ནུས་
ཤུགས་སྤོ་བཤུད་འབད་མི་ཅིག་ཨིན། 

འཕུར་སྐྱོད་འཁོར་ལཱུ་དེ་གིས་འཕྲུལ་
ཨམ་འགོ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལཱི་སྒྱིརཝ་
ད་ སྒྱིར་ལྕགས་བསྒྱིར་ནི་ལཱི་རྒྱབ་
སྐྱོར་འབད་ནི་དང་ཐགཔ་གྲུ་གསུམ་ལཱི་
ནུས་ཤུགས་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན། 
 

འཕྲུལ་ཨམ་གྱི་ཟུར་ཁར་སྦྱར་ཏེ་
ཡོད། 

 

 

༢༣ Engine Frame/ 

Engine 

Mounting 

Frame 

འཕྲུལ་ཨམ་
གཟུང་ཁྲམ། 

འཕྲུལ་ཨམ་གཟུང་མི་ཅིག་ཨིན། 
 

འཕྲུལ་ཨམ་གཟུང་ཁྲམ་དེ་གིས་
འཕྲུལ་ཨམ་དང་འཕྲུལ་ཆས་གཞན་
ཚུ་ག་ར་གཟུངམ་ཨིན། 
 

འཕྲུལ་ཨམ་གྱི་འོག་ལཱི་སོར་སོ་སྒྲོམ་
གུར་བཏགས་ཏེ་ཡོད། 
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༢༤  Oil Pump ཧུམ་སྤེལ། སྒྱིར་ཆས་ཚུ་ནང་ཧུམ་སྤེལ་མི་ཅིག་
ཨིན། 

ཧུམ་སྤེལ་དེ་གིས་མགྱོགས་སེང་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་བསྒྱིར་ནིའི་ཆ་ཤས་ཚུ་ནང་
ཧུམ་བཀྲམ་སྤེལ་འབདཝ་ཨིན། 

འཕྲུལ་ཨམ་གྱི་ཟུར་ཁར་སོར་སོའི་
ཤུབས་ནང་བརྒྱུ་སྟེ་ཡོད། 

 
༢༥ Engine Block 

(Cylinder 

Block)  

འཕྲུལ་ཨམ་
གཞི་གཟུང་། 
 

འཕྲུལ་ཨམ་གྱི་ཆ་ཤས་ཆ་ཚང་
བཙུགས་བཞག་ས་དང་ཧུམ་འདེགས་
ས་གི་གཟུགས་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན། 

འཕྲུལ་ཨམ་གཞི་གཟུང་དེ་གིས་
འཕྲུལ་ཨམ་གྱི་ཆ་ཤས་ཆ་ཚང་བཟུང་
ནི་དང་འཕྲུལ་ཧུམ་འདེགས་བཞགཔ་
ཨིན། 

འཕྲུལ་ཨམ་གྱི་བཟུང་ཁྲམ་གུར་
བཀལ་ཏེ་ཡོད། 

 

 

༢༦ Engine oil 

Filter 
འཕྲུལ་ཨམ་
ཧུམ་བཙག། 

ཧུམ་ནང་གི་ལྕགས་ཕྱེ་བཙག་མི་ཅིག་
ཨིན། 
 

འཕྲུལ་ཨམ་ཧུམ་བཙག་དེ་གིས་
འཕྲུལ་ཨམ་ནང་གི་ཧུམ་ནང་ཡོད་
པའི་ལྕགས་ཕྱེ་ཚུ་བཙགཔ་ཨིན། 

འཕྲུལ་ཨམ་གཞི་བཟུང་གི་ཟུར་ཁ་
ལས་སྦེ་ནང་ན་བརྒྱུ་སྟེ་ཡོད། 

 
༢༧ Engine oil  འཕྲུལ་ཧུམ། འཕྲུལ་ཨམ་གྱི་ཆ་ཤས་ཚུ་ལཱ་འབདཝ་

ད་དགོ་པའི་ཧུམ་ཁ་དོག་དམརཔོ་དང་
ཧོནམ་གང་རུང་འབད་མི་ཅིག་ཨིན། 
 

འཕྲུལ་ཧུམ་དེ་གིས་འཕྲུལ་ཨམ་ནང་
གི་སྒྱིར་ཆས་ཚུ་བཙའ་ཆགས། དྲོད་
བཏགས། ཟད་མ་བཅུག་པར་ཧུམ་
དང་ལྡནམ་སྦེ་བཞགཔ་ཨིན། 

འཕྲུལ་ཨམ་གཞི་གཟུང་གི་ནང་ན་
ཡོད། 
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༢༨ Oil Gauge ཧུམ་ཚད། འཕྲུལ་ཨམ་དང་སོར་སོའི་སྒྲོམ་གྱི་
ཟུར་ཁར་ཚད་རྟགས་ཡོད་པའི་ལྕགས་
ལུབ་ཏེམ་ཅིག་ཨིན། 

ཧུམ་ཚད་དེ་གིས་ཧུམ་མང་ཉུང་གི་ཚད་
ལྟཝ་ཨིན། 

འཕྲུལ་ཨམ་དང་སོར་སོའི་སྒྲོམ་གྱི་
ཟུར་ཁ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། 

 
༢༩ Oil 

Signal/Engine 

oil indicator 

ཧུམ་བརྡ། འཕྲུལ་ཨམ་ལཱ་འབདཝ་ད་ཧུམ་ལཱ་
འབད་མ་འབད་ཀྱི་བརྡ་སྟོན་མི་ཅིག་
ཨིན། 
 

ཧུམ་བརྡ་དེ་གིས་འཕྲུལ་ཨམ་གྱི་ཧུམ་
གྱིས་ལཱ་འབད་མ་འབད་ཀྱི་བརྡ་མཚོན་
སྟོནམ་ཨིན། 

འཕྲུལ་ཨམ་གཞི་གཟུང་གི་ཟུར་ཁར་
བརྒྱུ་སྟེ་ཡོད། 
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 Chasis model No. Kubota k120 (Gear Box, Outer Parts) སོར་སོ་སྒྲོམ། ཕྱིའི་ཆ་ཤས།  

རིམ་ཨང་། ཨིང་ལིཤ། རྫོང་ཁ། འགྲེལ་བཤད། ལཱ་འགན། གནས་ས། པར། 

༡ Brake 

(Parking 

brake) 

བཀག་ཆས། འཁོར་ལཱུ་བསྒྱིར་ནི་ལས་བཀག་མི་ཅ་
ཆས་ཅིག་ཨིན། 

བཀག་ཆས་དེ་གིས་འཕྲུལ་གླང་གི་
མགྱོགས་ཚད་མར་ཕབ་དང་བཀག་
བཞགཔ་ཨིན། 

སོར་སོ་སྒྲོམ་གྱི་གཡོན་ལཱི་མཐུད་
བཀག་གཙོ་བོ་གི་འོག་ལཱི་ཡོད། 
  

༢ Clutch སོར་མཐུད། 
 
 

ནུས་ཤུགས་མཐུད་མི་དང་བཀག་མིའི་
ཆ་ཤས་ཆ་ཚང་ཡོད་མི་ལྕགས་ཨང་
གོང་རིལ་རི་ཅིག་ཨིན། 
 
 

སོར་མཐུད་དེ་གིས་འཕྲུལ་ཨམ་གྱི་
ནུས་ཤུགས་མཐུད་བཀག་འབད་དེ་
སོར་སོ་སྒྲོམ་ནང་གཏངམ་ཨིན། 
 

སོར་སོ་སྒྲོམ་གྱི་གཡོན་ལཱི་སྦྱར་ཏེ་
ཡོད། 

 

༣ Gear Box སོར་སོ་སྒྲོམ། སོར་སོ་དང་དེ་གི་ཆ་ཤས་ཚུ་གཟུང་རྟེན་
འབད་མི་ས་མིན་རྡོ་མིན་ལས་གྲུབ་
པའི་སྒྲོམ་ཅིག་ཨིན། 

སོར་སོ་སྒྲོམ་དེ་གིས་སོར་སོ། སོར་
མདའ། འགྱིར་རིལ་ཚུ་གཟུང་རྟེན་
འབདཝ་ཨིན། 
 

འཕྲུལ་ཨམ་གུར་མཐུད་དེ་ཡོད། 
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༤ Gear སོར་སོ། འཕྲུལ་ཨམ་གྱི་ཤུགས་ཚད་སེང་ཕབ་
འབད་མི་སོ་ལུ་ཤ་སྦེ་ཡོད་མི་ཅིག་
ཨིན། 
 

སོར་སོ་དེ་གིས་འཕྲུལ་གླང་གི་རྒྱབ་
གདོང་འགྲུལ་སྐྱོད་དང་ཤུགས་ཚད་
སེང་ཕབ་འབདཝ་ཨིན། 

སོར་སོ་སྒྲོམ་གྱི་ནང་ན་ཡོད། 

 

༥ Steering 

Clutch 
ཁ་སྒྱིར་སོར་
མཐུད། 

སོར་སོ་སྒྲོམ་ནང་ལཱི་སོར་སོ་ཕོ་མོ་སྒ་
བཏབ་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན། 

ཁ་སྒྱིར་སོར་མཐུད་དེ་གིས་ནུས་
ཤུགས་མཐུད་བཀག་འབད་དེ་འཕྲུལ་
གླང་གཡས་དང་གཡོན་ལཱི་སྒྱིརཝ་
ཨིན། 

སོར་སོ་སྒྲོམ་ནང་ལཱི་ཡོད། 

 

༦ Steering 

Clutch Lever 
ཁ་སྒྱིར་སོར་
མཐུད་འཐེན་
ཡུ། 
 

ལག་གཟུང་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཀྱི་
འོག་ལཱི་ལྕེ་བཟུམ་སྦེ་མཐུད་དེ་ཡོད་
པའི་མཇུག་ལས་ལྕགས་ཐག་བཏགས་
ཏེ་ཡོད། 

ཁ་སྒྱིར་སོར་མཐུད་འཐེན་ཡུ་དེ་གིས་
འཕྲུལ་གླང་གཡས་གཡོན་ལཱི་
བསྒྱིརཝ་ད་ནུས་ཤུགས་མཐུད་བཀག་
འབདཝ་ཨིན། 

ལག་གཟུང་གཡས་གཡོན་གཉིས་
གུར་བཏགས་ཏེ་ཡོད། 

 

༧ Main Clutch 

Lever 
སོར་མཐུད་
འཐེན་ཡུ་གཙོ་
བོ། 
སོར་མཐུད་

ལག་གཟུང་གཡོན་གུར་སྒྲོམ་ཅུ་ཅིག་
སྦྱར་ཏེ་ཡོད་མིའི་སྦུག་ལས་ལྕགས་
ཀེ་ཀེ་སྦེ་ལྷོང་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན། 

སོར་མཐུད་འཐེན་ཡུ་གཙོ་བོ་དེ་གིས་
འཕྲུལ་གླང་འགྲུལ་སྐྱོད་འབདཝ་ད་
ནུས་ཤུགས་མཐུད་བཀག་འབདཝ་
ཨིན། 

ལག་གཟུང་གཡོན་གུར་བཏགས་ཏེ་
ཡོད། 
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འཐེན་གཙོ།  

༨ Pin  གཟེར། ཆ་ཤས་གཉིས་ཀྱི་མཐུད་མཚམས་སྒྲིང་
སྒྲི་གཟུང་མི་ལྕགས་དུམ་མགུ་ཏོ་ཐད་
སྒོར་སྒོ་འབད་མི་ཅིག། 

གཟེར་དེ་གིས་འཕྲུལ་གླང་གི་ཆ་ཤས་
ཚུ་མཐུད་དེ་སྒྲིང་སྒྲི་གཟུངམ་ཨིན། 

ཆ་ཤས་ཀྱི་མཐུད་མཚམས་ཚུ་གི་བར་
ན་ཡོད། 

 
༩ Auxiliary  འདེད་སྲུང་། ལག་གཟུང་གཡས་གཡོན་གཉིས་

མཐུད་འབྲེལ་འབད་དེ་སྒྲིང་སྒྲི་གཟུང་
མིའི་ལྕགས་ཅིག་ཨིན། 

འདེད་སྲུང་དེ་གིས་བཀག་ཆས་ཧང་ཏོང་
མར་ཨེབ་པའི་སྐབས་འཕྲུལ་གླང་
གཏང་མི་དེ་གདོང་ཁར་ཐོན་མི་འགྱོ་ནི་
དང་ལག་གཟུང་གཡས་གཡོན་གཉིས་
སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་གཟུངམ་ཨིན། 
 

ལག་གཟུང་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཀྱི་
བར་ན་བརྒྱུ་སྟེ་ཡོད། 

 
 
 
 

 
༡༠ Hitch pin མཐུད་གཟེར། འཕྲུལ་གླང་གི་མགུ་དང་ཝ་མཐུད་

མཚམས་ཀྱི་ཨ་ལཱུང་ནང་བཙུགས་མིའི་
ལྕགས་དུམ་ཅིག་ཨིན། 
 

མཐུད་གཟེར་དེ་གིས་འཕྲུལ་གླང་གི་
མགུ་དང་ཝ་མཐུདཔ་ཨིན། 

འཕྲུལ་གླང་གི་མགུ་ཏོ་དང་ཝ་གི་
མཐུད་མཚམས་ལཱི་ཡོད། 
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Trailer, Outer ཝ། ཕྱིའི་ཆ་ཤས། 

རིམ་ཨང་། ཨིང་ལིཤ། རྫོང་ཁ། འགྲེལ་བཤད། ལཱ་འགན། གནས་ས། པར། 

༡ Drawbar རྒྱུ་ཤིང་། འཕྲུལ་གླང་གི་མགུ་ཏོ་དང་ཝ་གཉིས་
གཅིག་ཁར་མཐུད་མི་ལྕགས་ཅིག་
ཨིན། 
 

རྒྱུ་ཤིང་དེ་གིས་འཕྲུལ་གླང་གི་ཝ་མགུ་
ཏོ་དང་མཐུད་དེ་འཐེནམ་ཨིན། 

འཕྲུལ་གླང་གི་ཝ་གུར་བརྒྱུ་སྟེ་ཡོད། 

 

༢ Foot Brake བཀག་ཆས། འཕྲུལ་གླང་གི་ཝ་འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་
མ་བཅུག་པར་བཀག་བཞག་མི་ཅིག་
ཨིན། 

བཀག་ཆས་དེ་གིས་འཕྲུལ་གླང་གི་ཝ་
བཀག་བཞགཔ་ཨིན། 

འཕྲུལ་གླང་གི་ཝ་གུར་སྦྱར་ཏེ་ཡོད། 

 
༣ CS Guide 

(Change Speed 

Guide) 

ཤུགས་སོར་བརྡ་
སྟོན། 

སོར་སོ་སྤོ་སོར་མ་འདྲཝ་གི་གནས་
ས་ཅིག་ཨིན། 

ཤུགས་སོར་བརྡ་སྟོན་དེ་གིས་སོར་སོ་
གི་གནས་ས་ཚུ་སྟོནམ་ཨིན། 

ལག་གཟུང་གཙོ་བོ་གུར་སྦྱར་ཏེ་ཡོད། 
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༤ Gear Shift 

Lever 
སོར་སོ་འཐེན་
ཡུ། 

སོར་སོ་སྒྲོམ་ནང་ཤུགས་སོར་བརྡ་སྟོན་
གུར་བརྒྱུ་སྟེ་མགྱོགས་ཚད་སེང་ཕབ་
འབད་མི་ཅིག་ཨིན། 

སོར་སོ་འཐེན་ཡུ་དེ་གིས་ འཕྲུལ་
གླང་འགྱོཝ་ད་མགྱོགས་ཚད་སེང་ཕབ་
འབདཝ་ཨིན། 

སོར་སོ་སྒྲོམ་ནང་ཤུགས་སོར་བརྡ་སྟོན་
གུར་བརྒྱུ་སྟེ་ཡོད། 

 
༥ Rotor Shift 

Lever 
སྒྱིར་ཆས་འཐེན་
ཡུ། 

སོར་སོ་སྒྲོམ་ནང་ཤུགས་སོར་བརྡ་སྟོན་
གུར་བརྒྱུ་སྟེ་བརྡུངམ་ད་མགྱོགས་ཚད་
སེང་ཕབ་འབད་མི་ཅིག་ཨིན། 

སྒྱིར་ཆས་འཐེན་ཡུ་དེ་གིས་བརྡུངམ་ད་
མགྱོགས་ཚད་སེང་ཕབ་འབདཝ་ཨིན། 

སོར་སོ་སྒྲོམ་ནང་ཤུགས་སོར་བརྡ་སྟོན་
གུར་བརྒྱུ་སྟེ་ཡོད། 

 
༦ Hand Brake 

Lever  
ལག་བཀག་
འཐེན་ཡུ། 

ལག་བཀག་འཐེན་ནི་ལཱི་ལྷན་ཐབས་
འབད་མི་ཅིག་ཨིན། 
 

ལག་བཀག་འཐེན་ཡུ་དེ་གིས་འཕྲུལ་
གླང་ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་བཀག་པའི་
སྐབས་ལཱི་ལྡེ་མིག་རྐྱབ་བཞགཔ་ཨིན། 

ལག་ལུན་པའི་སྡོད་ཁྲིའི་གཡོན་གྱི་
ཟུར་ཁ་ལཱི་ཡོད། 

 
༧ Wheel Shaft  

(Axle) 
འཁོར་ཤིང་། འཁོར་ལཱུ་བསྒྱིར་ནི་དང་སོར་སོ་སྤོ་

སོར་འབད་མིའི་ཆ་ཤས་ཅིག་ཨིན། 
 

འཁོར་ཤིང་དེ་གིས་འཁོར་ལཱུ་བརྒྱུ་ནི་
དང་འཁོར་ལཱུ་བསྒྱིརཝ་ཨིན། 

སོར་སོ་སྒྲོམ་ལས་སྦེ་འཁོར་ལཱུ་གུར་
བརྒྱུ་སྟེ་ཡོད། 
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Engine Inner Parts འཕྲུལ་ཨམ་གྱི་ནང་གི་ཆ་ཤས། 

རིམ་ཨང་། ཨིང་ལིཤ། རྫོང་ཁ། འགྲེལ་བཤད། ལཱ་འགན། གནས་ས། པར། 

༡ Cylinder Liner  སྲུབ་དོང་ནང་
ཤབ། 

སྲུབ་ལྕགས་ཀྱི་རྒྱུ་ལམ་ཅིག་ཨིན། སྲུབ་དོང་ནང་ཤབ་དེ་གིས་སྲུབ་ལྕགས་
ཀྱི་རྒྱུ་ལམ་འབདཝ་ཨིན། 

འཕྲུལ་ཨམ་གཞི་གཟུང་གི་ནང་ན་
ཡོད། 

 
༢ Cylinder Head  སྲུབ་དོང་མགུ་

ཏོ། 
མེ་འབར་བར་བཅད་དང་སྲུབ་དོང་གི་
མགུ་ཏོ་ཁར་ཡོད་པའི་ཆ་ཤས་ཚུ་གཟུང་
མི་ཅིག་ཨིན། 

སྲུབ་དོང་མགུ་ཏོ་དེ་གིས་མེ་འབར་བར་
བཅད་དང་སྲུབ་དོང་མགུ་ཏོ་ཁར་ཡོད་
པའི་ཆ་ཤས་ཚུ་གཟུངམ་ཨིན། 

འཕྲུལ་ཨམ་གཞི་བཟུང་གུར་སྦྱར་ཏེ་
ཡོད། 

 
༣ Head Gasket མགུ་ཤབ། སྲུབ་དོང་མགུ་ཏོ་དང་གཞི་གཟུང་གི་

བར་ན་ལས་ཆུ། ཧུམ། ཨེབ་རླུང་ཚུ་
འཐོན་མ་བཅུག་པར་བཀག་ནི་ལཱི་ལྷན་
ཐབས་འབད་མི་ཅིག་ཨིན། 

མགུ་ཤབ་དེ་གིས་སྲུབ་དོང་མགུ་ཏོ་དང་
གཞི་གཟུང་གི་བར་ན་ལས་ཆུ། ཧུམ། 
ཨེབ་རླུང་ཚུ་འཐོན་མ་བཅུག་པར་
བཀག་ནི་ལཱི་ལྷན་ཐབས་འབདཝ་
ཨིན། 

སྲུབ་དོང་མགུ་ཏོ་དང་གཞི་གཟུང་གི་
བར་ན་གླེབས་ཏེ་ཡོད། 
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༤ Packing/Gasket བར་ཤབ། ཆ་ཤས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཧུམ། ཆུ། 
རླུང་དེ་ཚུ་འཐོན་འགྱོ་ནི་ལས་བཀག་ནི་
ལཱི་ལྷན་ཐབས་འབད་མི་ཅིག་ཨིན། 

བར་ཤབ་དེ་གིས་ཆ་ཤས་གཉིས་ཀྱི་བར་
ན་ཧུམ། ཆུ། རླུང་དེ་ཚུ་འཐོན་འགྱོ་
ནི་ལས་བཀག་ནིའི་ལྷན་ཐབས་
འབདཝ་ཨིན། 

སྤྱིར་བཏང་ཅ་ཆས་གཉིས་ཀྱི་མཐུད་
མཚམས་ནང་འོང་། 

 

 

༥ Piston  སྲུབ་ལྕགས། 
 

འཕྲུལ་གླང་གི་འཕྲུལ་ཨམ་ནང་གི་མེ་
འབར་བར་བཅད་དེ་གིས་རྫས་རླུང་གི་
ཤུགས་དེ་འཕྲུལ་གྱི་ཤུགས་ལཱི་འགུལ་
འགྱུར་ཕན་ཚུན་མཉམ་ཕན་འབད་དེ་
སྒྱུརཝ་ཨིན། 

སྲུབ་ལྕགས་དེ་གིས་མེ་འབར་བར་
བཅད་ནང་འཐེན་ཡོད་པའི་རླུང་མ་ཨེབ་
ཨིན། 
 
 
 

གཞི་གཟུང་ནང་ཤབ་ཀྱི་ནང་ན་ཡོད། 

 

༦ Connecting 

Rod 
མཐུད་ལྕགས། སྲུབ་ལྕགས་དང་སྒྱིར་ལྕགས་གཉིས་

མཐུད་སྦྲེལ་འབད་མི་ཅིག་ཨིན། 
མཐུད་ལྕགས་དེ་གིས་སྲུབ་ལྕགས་དང་
སྒྱིར་ལྕགས་གཉིས་མཐུདཔ་ཨིན། 

འཕྲུལ་ཨམ་གྱི་ནང་ན་སྒྱིར་ལྕགས་
གུར་བཏགས་ཏེ་ཡོད། 
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༧ Inlet Valve ནང་འདྲེན་སྒོ་
འདབ། 
 

རླུང་བསིལ་ཚུ་མེ་འབར་བར་བཅད་ནང་
གཏང་མིའི་སྒོ་འདབ་ཅིག་ཨིན། 
ས་སྣུམ་འཚིག་མིའི་རླུང་མ་ཚུ་མེ་འབར་
བར་བཅད་ནང་ལས་ཕྱི་ཁར་བཏོན་གཏང་
མིའི་སྒོ་འདབ་ཅིག་ཨིན། 

ནང་འདྲེན་སྒོ་འདབ་དེ་གིས་རླུང་བསིལ་
ཚུ་མེ་འབར་བར་བཅད་ནང་གཏངམ་
ཨིན། 

གཞི་གཟུང་མགུ་ཏོ་གུར་བརྒྱུ་སྟེ་ཡོད། 

 

༨ Exhaust valve ཕྱིར་བཏོན་སྒོ་
འདབ། 

དུ་པ་ཕྱི་ཁར་བཏོན་གཏང་མིའི་སྒོ་འདབ་
ཅིག་ཨིན། 

ཕྱིར་བཏོན་སྒོ་འདབ་དེ་གིས་དུ་པ་ཕྱི་
ཁར་བཏོན་གཏངམ་ཨིན། 

གཞི་གཟུང་མགུ་ཏོ་གུར་བརྒྱུ་སྟེ་ཡོད། 

 
༩ Injection 

Nozzle  
ནང་བཙུགས་
གཏོར་ཁ། 

མེ་འབར་བར་བཅད་ནང་ལཱི་སྣུམ་དང་རླུང་
སྣ་ཚུ་གཏོར་མི་ཅ་ཆས་ཅིག་ཨིན། 

ནང་བཙུགས་གཏོར་ཁ་དེ་གིས་ཨེབ་
རླུང་གུར་ས་སྣུམ་དུས་ཚོད་ཁར་ཚད་དང་
ལྡནམ་སྦེ་གཏོརཝ་ཨིན། 

གཞི་གཟུང་མགུ་ཏོ་གུར་བརྒྱུ་སྟེ་ཡོད། 
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༡༠ Four Stroke 

Engine  
འཕྲུལ་བསྲུ་
བཞི་མ། 

ནང་འདྲེན་ཚད་ཕབ་མེ་འབར་དང་དུ་པ་
བཏོན་ནི་ལཱ་རྣམ་པ་བཞི་དུས་འཁོར་
ཅིག་ནང་འབད་བའི་ཅ་ཆས་ཅིག་ཨིན། 

འཕྲུལ་བསྲུ་བཞི་མ་དེ་གིས་རླུང་འདྲེན། 
རླུང་ཨེབ་ནི། རྫས་སྦྱོར་མེ་འབར་ནི། 
དུ་པ་བཏོན་ནིའི་ལཱ་རྣམ་པ་བཞི་དུས་
འཁོར་ཅིག་ནང་འབདཝ་ཨིན། 

འཕྲུལ་ཨམ་གྱི་ནང་ན་ལཱ་འབདཝ་
ཨིན། 

 

༡༡ Crank Shaft    སྒྱིར་ལྕགས། སྲུབ་ལྕགས་ཀྱི་ཐོག་དང་འོག་གི་འགུལ་
འགྱུར་དེ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་འཕྲུལ་
ཨམ་གྱིས་འཁོར་སྐྱོད་འགུལ་སྐྱོད་
rotational movement ལཱི་
འགྱུརཝ་ཨིན། དེ་གིས་འཕྲུལ་གླང་
གི་འཁོར་ལཱུ་འགྱིར་ཏེ་གདོང་ཁར་འགྱོ་
བཅུགཔ་ཨིན། 

སྒྱིར་ལྕགས་དེ་གིས་ཕན་ཚུན་མཉམ་
ཕན་གྱི་འགུལ་འགྱུར་དེ་འཁོར་སྐྱོད་
འགུལ་སྐྱོད་ལཱི་གྱུརཝ་ཨིན། 

འཕྲུལ་ཨམ་གཞི་གཟུང་གི་ནང་ན་
བརྒྱུ་སྟེ་ཡོད། 

 

༡༢ Main Bearing འགྱིར་རིལ་གཙོ་
བོ། 

འཕྲུལ་ཨམ་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ལཱི་
སྒྱིར་ལྕགས་བསྒྱིར་ནི་ལཱི་རྒྱབ་སྐྱོར་
འབད་མི་ཅིག་ཨིན། 

འགྱིར་རིལ་གཙོ་བོ་དེ་གིས་སྒྱིར་ལྕགས་
འགྱིར་ནི་ལཱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན། 

སྒྱིར་ལྕགས་གུར་བརྒྱུ་སྦེ་འཕྲུལ་ཨམ་
གཞི་གཟུང་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། 

 
༡༣ Oil Seal  ཧུམ་ཤབ། སྒྱིར་ལྕགས་དང་འགྱིར་རིལ་ཚུ་ལཱི་ཕྱི་

ཁའི་བཙོག་པ་ཚུ་ཞུགས་མ་བཅུག་པར་
ཧུམ་ཤབ་དེ་གིས་འཕྲུལ་ཨམ་ནང་གི་
ཧུམ་ཚུ་ཕྱི་ཁར་འཛག་མ་བཅུག་པར་

སྒྱིར་ལྕགས་གུར་བརྒྱུ་སྦེ་འཕྲུལ་ཨམ་
གཞི་གཟུང་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། 
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བཞག་མི་ཅིག་ཨིན། བཀག་བཞགཔ་ཨིན། 

 
༡༤ Rocker Arm   གཡོམ་ལག། འཁོར་རིམ་འགུལ་སྐྱོད་ལཱི་བརྡ་སྟོན་མི་

ཕན་ཚུན་མཉམ་ཕན་གྱི་འཐེན་ཡུ་གི་ཆ་
ཤས་ཅིག་ཨིན། 

གཡོམ་ལག་དེ་གིས་ནང་འདྲེན་སྒོ་
འདབ་དང་ཕྱིར་བཏོན་སྒོ་འདབ་གཉིས་
གཡོག་བཀོལཝ་ཨིན། 

གཞི་གཟུང་མགུ་ཏོ་གུར་སྦྱར་ཏེ་ཡོད། 
 
 

 
༡༥ Push Rod  

 

 

 

འཕུལ་དུམ། གཡོམ་ལག་གཡོག་བཀོལ་མིའི་
ལྕགས་དུང་ཅིག་ཨིན། 

འཕུལ་དུམ་དེ་གིས་གཡོམ་ལག་
གཡོག་བཀོལཝ་ཨིན། 

འཕྲུལ་ཨམ་གི་ནང་ན་ཟུར་ཁ་
མཚམས་ཅིག་ཁར་ཡོད། 

 
༡༦ Connecting rod 

bearing  
འགྱིར་རིལ་
མཐུད་ལྕགས། 

མཐུད་ལྕགས་དང་སྒྱིར་ལྕགས་འཇམ་
ཏོང་ཏོ་སྦེ་འགྱིར་བཅུག་མི་ཅིག་ཨིན། 

འགྱིར་རིལ་མཐུད་ལྕགས་དེ་གིས་
མཐུད་ལྕགས་དང་སྒྱིར་ལྕགས་འཇམ་
ཏོང་ཏོ་སྦེ་འགྱིར་བཅུགཔ་ཨིན། 

མཐུད་ལྕགས་ཀྱི་མཇུག་ལཱི་སྦྱར་ཏེ་
ཡོད། 
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༡༧ Connecting 

bolt 
མཐུད་གཟེར། ཆ་ཤས་གཉིས་གཅིག་ཁར་མཐུད་པའི་

སྐབས་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་གཟུང་མི་གཟེར་ཅིག་
ཨིན། 
 

མཐུད་གཟེར་དེ་གིས་མཐུད་ལྕགས་
དང་སྒྱིར་ལྕགས་གཉིས་གཅིག་ཁར་
མཐུད་དེ་སྒྲིང་སྒྲི་སྡམ་ཨིན། 

སྒྱིར་ལྕགས་དང་མཐུད་ལྕགས་ཀྱི་
མཐུད་མཚམས་གུར་ཡོད། 

 

༡༨ Bearing Cap  འགྱིར་རིལ་
ཁབ་ཏོ། 

 

མཐུད་ལྕགས་དང་སྒྱིར་ལྕགས་གཉིས་
མཐུད་དེ་འགྱིར་རིལ་གཟུང་མི་ཅིག་
ཨིན། 

འགྱིར་རིལ་ཁབ་ཏོ་དེ་གིས་མཐུད་
ལྕགས་དང་སྒྱིར་ལྕགས་གཉིས་མཐུད་
དེ་འགྱིར་རིལ་གཟུངམ་ཨིན། 

སྒྱིར་ལྕགས་གུར་སྦྱར་ཏེ་ཡོད། 

 

༡༩ Bush  འགྱིབ་ཤབ། འགུལ་སྐྱོད་འབད་མིའི་མདའི་རིགས་མ་
འདྲཝ་ཚུ་ཞི་ཁྲམ་དང་གཅིག་ཁར་མཐུད་
འབྲེལ་འབད་མི་ཅིག་ཨིན། 

འགྱིབ་ཤབ་དེ་གིས་སྲུབ་ལྕགས་དང་
མཐུད་ལྕགས་གཉིས་གཅིག་ཁར་
མཐུད་དེ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་སྤར་ནིའི་
ལྷན་ཐབས་འབདཝ་ཨིན། 

སྲུབ་ལྕགས་དང་མཐུད་ལྕགས་གཉིས་
ཀྱི་མཐུད་མཚམས་ཁར་ཡོད། 

 
༢༠ Gudgeon 

Pin/Piston Pin 
སྲུབ་ལྕགས་
གཟེར། 

མཁོ་ཆས་ཚུ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལཱི་
མཐུད་དེ་སྒྲིང་སྒྲི་བཟོ་མི་གཟེར་ཅིག་
ཨིན། 

སྲུབ་ལྕགས་གཟེར་དེ་གིས་སྲུབ་ལྕགས་
དང་མཐུད་ལྕགས་གཉིས་མཐུདཔ་
ཨིན། 

སྲུབ་ལྕགས་གུར་བརྒྱུ་སྟེ་ཡོད། 
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༢༡ Cir-clip Lock སྒོར་བཏབ་ལྡེ་
མིག། 

སྒོར་བཏབ་ལྡེ་མིག་དེ་སྲུབ་ལྕགས་
མདེའུ་གཟུང་མི་ཅིགཨིན། 

སྒོར་བཏབ་ལྡེ་མིག་དེ་གིས་སྲུབ་
ལྕགས་མདེའུ་གཟུངམ་ཨིན། 

སྲུབ་ལྕགས་གུར་བཏབ་སྟེ་ཡོད། 

 
༢༢ Piston Ring སྲུབ་ལྕགས་ཨ་

ལཱུང་། 
 

སྲུབ་ལྕགས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་
ལྕགས་ཨ་ལཱུང་སྦེ་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན། 

སྲུབ་ལྕགས་ཨ་ལཱུང་དེ་གིས་རླུང་འཐེན་
ནི། རླུང་ཨེབ་ནི། ཧུམ་གཏོར་ནི་དང་
གཞི་གཟུང་ནང་ཤབ་འཕྱགཔ་ཨིན། 

སྲུབ་ལྕགས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། 
 
 
 
 

 

 

༢༣ Gear Case 

Cover 
སོར་སོའི་ཧོད་
ཤུབས། 

སོར་སོ་གུར་ཆུ་དང་ཐལཝ་ཚུ་རེག་མ་
བཅུག་པར་སྤུར་བཞག་མི་ཤུབས་ཅིག་
ཨིན། 

སོར་སོའི་ཧོད་ཤུབས་དེ་གིས་སོར་སོ་
སྤུར་བཞགཔ་ཨིན། 

སོར་སོ་སྒྲོམ་གྱི་ཟུར་ཁར་སྦྱར་ཏེ་ཡོད། 

 

༢༤ Idler Gear  ཕན་སྐྱེད་སོར་
སོ། 
 

འགྱིར་རིལ་བཟུམ་སྦེ་ ཁ་སོ་ཅན་སྦེ་
ཡོད་པའི་སོར་སོའི་ཆ་ཤས་ཅིག་ཨིན། 

ཕན་སྐྱེད་སོར་སོ་ལས་བརྒྱུད་དེ་སྒྱིར་
ལྕགས་སོར་སོའི་ནུས་ཤུགས་དེ་སོར་སོ་
གཞན་ལཱི་སྤོ་སོར་འབདཝ་ཨིན། 

སོར་སོའི་སྒྲོམ་ནང་སོར་སོ་ཚུ་གི་བར་ན་
ཡོད། 
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༢༥ Crank Shaft 

Gear  
སྒྱིར་ལྕགས་
སོར་སོ། 

ཕན་སྐྱེད་སོར་སོ་ལས་རྒྱུད་དེ་ སོར་སོ་
གཞན་ལཱི་ནུས་ཤུགས་བྱིན་མི་ 
ལྕགས་སྒོར་དབྱིབས་སོ་ཅན་སྦེ་ཡོད་མི་
ཅིག་ཨིན། 

སྒྱིར་ལྕགས་སོར་སོ་དེ་གིས་ཕན་སྐྱེད་
སོར་སོ་ལས་རྒྱུད་དེ་སོར་སོ་གཞན་ལཱི་
ནུས་ཤུགས་བྱིནམ་ཨིན། 

སྒྱིར་ལྕགས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། 

 
༢༦ Balancer Gear སོར་སོ་སྙོམ་

སྒྲིག། 
སྲུབ་ལྕགས་འཕྲུལ་ཨམ་ནང་ལཱི་མ་
སྙོམས་པའི་ནུས་ཤུགས་ཅན་གྱི་ཤུགས་
ཚུ་བཤོལ་བཞག་སྟེ་འདར་གསིག་
འབད་མི་ཅིག་ཨིན། 

སོར་སོ་སྙོམ་སྒྲིག་དེ་གིས་ཕན་སྐྱེད་
སོར་སོ་ལས་ནུས་ཤུགས་ལུན་ཏེ་ལྗིད་
ཚད་སྙོམ་སྒྲིགཔ་ལཱི་བྱིནམ་ཨིན། 

སོར་སོའི་སྒྲོམ་ནང་སྦྱར་ཏེ་སོར་སོ་ཚུ་
དང་གཅིག་ཁར་མཐུད་དེ་ཡོད། 

 

༢༧ Balancer 

Weight  
ལྗིད་ཚད་སྙོམ་
སྒྲིག། 
 

འཕྲུལ་ཨམ་གྱི་དར་གསིག་སྙོམ་སྒྲིག་
འབད་མི་ལྕགས་ཟླ་གམ་དབྱིབས་ཅན་
ཅིག་ཨིན། 

ལྗིད་ཚད་སྙོམ་སྒྲིག་དེ་གིས་ནུས་
ཤུགས་ཀྱིས་འཕྲུལ་ཨམ་དར་གསིག་
རྐྱབ་མི་དེ་སྙོམ་སྒྲིག་འབད་དེ་མར་ཕབ་
རྐྱབ་ཨིན། 

འཕྲུལ་ཨམ་གཞི་གཟུང་གི་ནང་ན་
གདོང་ཁར་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། 

 

༢༨ Camshaft  འཕུལ་མདའ། འཕྲུལ་ཨམ་གཞི་གཟུང་གི་ནང་ན་
ལྕགས་དབྱིབས་ཇ་སྲུམ་གྱི་སྲུབ་མདའ་
སོ་ཅན་སྦེ་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན། 

འཕུལ་མདའ་དེ་གིས་འཕུལ་དུམ་
འཕུལ་ཞིནམ་ལས་གཡོམ་ལག་དང་
ཧུམ་སྤེལ་གཡོག་བཀོལཝ་ཨིན། 

འཕྲུལ་ཨམ་གཞི་གཟུང་གི་ནང་ན་
བཙུགས་ཏེ་ཡོད། 
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༢༩ Water Jacket ཆུ་ཚང་ཚ་ཤབ། བསིལ་ལྡན་བཟོ་དགོ་པའི་འཕྲུལ་ཆས་
ཚུ་སྤུར་ཏེ་ཆུ་བཀང་ཡོད་པའི་ལྕགས་ཀྱི་
ཤུབས་ཅིག་ཨིན། 

ཆུ་ཚང་ཚ་ཤབ་དེ་གིས་འཕྲུལ་ཨམ་དྲོད་
བཏགས་མི་བཅུག་ནིའི་དོན་ལཱི་ཆུ་བཀང་
བཞགཔ་ཨིན། 

འཕྲུལ་ཨམ་གཞི་གཟུང་གི་ནང་ན་དང་
སྲུབ་དོང་མགུ་ཏོ་གི་ནང་ན་ཡོད། 

 

༣༠ Oil Gallery  ཧུམ་ལམ། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཆ་ཤས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་
ཧུམ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ས་ཅིག་ཨིན། 

ཧུམ་ལམ་དེ་གིས་འཕྲུལ་ཨམ་གྱི་ནང་
ན་ཧུམ་དགོ་པའི་ཆ་ཤས་ཚུ་ལཱི་ཧུམ་
བཀྲམ་སྤེལ་འབདཝ་ཨིན། 

འཕྲུལ་ཨམ་གཞི་གཟུང་གི་ནང་ན་དང་
སྲུབ་དོང་མགུ་ཏོ་གི་ནང་ན་ཡོད། 

 

༣༡ Tank support  མཛོད་སྟེགས། སྣུམ་མཛོད་སྤར་མ་བཅུག་པར་རྒྱབ་
སྐྱོར་འབད་དེ་བཞག་མི་སྟེགས་ཅིག་
ཨིན། 

མཛོད་སྟེགས་དེ་གིས་སྣུམ་མཛོད་དེ་
སྤར་མ་བཅུག་པར་སྟེགས་བཞགཔ་
ཨིན། 

འཕྲུལ་ཨམ་གྱི་ཐོག་ཁར་སྣུམ་མཛོད་
ཀྱི་འོག་ལཱི་ཡོད། 

 
༣༢ Injection Pump  སྣུམ་སྤེལ། ས་སྣུམ་དུས་ཚོད་ཁར་ཚད་དང་ལྡནམ་

སྦེ་སྤེལ་མི་ཅིག་ཨིན། 
 

སྣུམ་སྤེལ་དེ་གིས་ས་སྣུམ་དུས་ཚོད་
ཁར་ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་སྤེལཝ་ཨིན། 

འཕྲུལ་ཨམ་གྱི་ཟུར་ཁར་སོར་སོའི་
སྒྲོམ་ཤུབས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། 

 
 

Parts of Plough ཁ་མིག་གི་ཆ་ཤས། 
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རིམ་ཨང་། ཨིང་ལིཤ། རྫོང་ཁ། འགྲེལ་བཤད། ལཱ་འགན། གནས་ས། པར། 

༡ Reversible 

Plough 
ཕྱི་སློག་ཁ་མིག། 
 
 

དེ་འགོ་ཐོག་ས་གཞི་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་
ནི་དང་སོན་བཏབ་ནི་དེ་ལས་ལྕམ་
བཙུགས་ནི་ནང་ལག་ལུན་འཐབ་མི་ཁ་
མིག་གི་དབྱེ་བ་ཅིག་ཨིན། 

ཕྱི་སློག་ཁ་མིག་དེ་གིས་ཁ་པགས་
སློག་སྟེ་ཞིང་རྨོཝ་ཨིན། 

འཕྲུལ་གླང་གི་མཇུག་ལཱི་བཏགསཔ་
ཨིན། 

 

༢ Reversible 

Handle 
ཕྱི་སློག་ལག་
གཟུང་། 

ཞིང་རྨོ་བའི་སྐབས་ལཱི་ཁ་མིག་གདོང་
ཕྱོགས་སོར་མི་ཅིག་ཨིན། 

ཕྱི་སློག་ལག་གཟུང་དེ་གིས་ཞིང་རྨོ་
བའི་སྐབས་ལཱི་ཁ་མིག་གདོང་ཕྱོགས་
སོརཝ་ཨིན། 

ཁ་མིག་རྒྱབ་རྟེན་གུར་སྦྲགས་ཏེ་
ཡོད། 

 
༣ Plough-Finger ཁ་མིག་རྩིབ་སྒྲོ། 

 
ཁ་མིག་གུར་སྦྱར་ཏེ་ སའི་བོང་ཀོ་ཚུ་
དཀྲུམ་མི་ཅིག་ཨིན། 

ཁ་མིག་རྩིབ་སྒྲོ་དེ་གིས་ཁ་པགས་
སློག་ཡོད་མི་སའི་བོང་ཀོ་ཚུ་དཀྲུམ་
གཏངམ་ཨིན། 
 
 

ཁ་མིག་གི་དོང་དང་སྦྲགས་ཏེ་ཡོད། 
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༤ Regulating 

Handle  
སྤོ་བཤུད་ལག་
གཟུང་། 

ཁ་མིག་ཕར་ཚུར་སྤོ་བཤུད་འབད་
ནིའི་ དོན་ལཱི་ ལགཔ་གཟུང་སའི་
གཡུ་པ་ཅིག་ཨིན། 

སྤོ་བཤུད་ལག་གཟུང་དེ་གིས་ཁ་
མིག་ཕར་ཚུར་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་
ཨིན། 

ཁ་མིག་བརླད་དོ་གུར་སྦྲགས་ཏེ་ཡོད། 

 
༥ Depth Adjusting 

Frame  
གཏིང་ཚད་སྙོམ་
ཁྲམ། 

སའི་གཏིང་ཚད་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་
ལཱི་ སྤོ་བཤུད་ལག་གཟུང་གི་རྒྱབ་
ཁར་ཡོད་པའི་ གཏིང་ཚད་སྙོམ་
གཟེར་བརྒྱུ་ས་ཨིན། 

གཏིང་ཚད་སྙོམ་ཁྲམ་དེ་གིས་ཞིང་རྨོ་
བའི་སྐབས་གཏིང་ཚད་སྒྲིག་འབདཝ་
ཨིན། 

ཁ་མིག་བརླད་དོ་གུར་སྦྲགས་ཏེ་ཡོད། 

 

༦ Depth Adjusting 

Bolt  
གཏིང་ཚད་སྙོམ་
གཟེར། 

གཏིང་ཚད་སྙོམ་ཁྲམ་གུར་བརྒྱུ་ཡོད་
མི་གཟེར་ཅིག་ཨིན། 
 
 
 
 
 
 
 

གཏིང་ཚད་སྙོམ་གཟེར་དེ་གིས་ཞིང་རྨོ་
བའི་སྐབས་གཏིང་སེང་ཕབ་བཟོཝ་
ཨིན། ཧེང་ཀུ། སྤ་རོ་པའི་ངག་
གཤིས་ནང་ལཱི་ཧེང་ཀུ་སྒྲིག་མ་
ཚུགསཔ་ཟེར་རེ་ཚེ་སྐབས་ཁ་མིག་ས་
ནང་ན་ར་འཛུལ་ནི་དང་རེ་ཚེ་སྐབས་ཕྱི་
ལས་འཐོན་འགྱོ་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན་
མས། 

གཏིང་ཚད་སྙོམ་ཁྲམ་གུར་བཏགས་ཏེ་
ཡོད། 
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༧ Hitch Bolt  བར་གཟེར། འཕྲུལ་ཨམ་དང་འདྲུད་འཁོར། ཁ་
མིག་ལ་སོགས་པ་མཐུད་མཚམས་
གཟུང་མི་གཟེར་ཅིག་ཨིན། 

བར་གཟེར་དེ་གིས་ཁ་མིག་ཕར་དང་
ཚུར་གཡུག་མ་བཅུག་པར་བཞགཔ་
ཨིན། 

མཐུད་ཁྲམ་གུར་བརྒྱུ་སྟེ་ཡོད། 

 
༨ Hitch Bolt 

Spring  
བར་གཟེར་
འཕར་ལྕགས། 

བར་གཟེར་གྱི་ཕྱི་ལས་དཀྱིས་ཏེ་ཡོད་
པའི་ལྕགས་སྐུད་ཅིག་ཨིན།  

བར་གཟེར་འཕར་ལྕགས་དེ་གིས་བར་
གཟེར་ལཱི་གནོད་པ་མ་རྐྱབ་ནིའི་དོན་
ལཱི་སྔོན་འགོག་ལྷན་ཐབས་འབདཝ་
ཨིན། 

བར་གཟེར་གུར་བརྒྱུ་སྟེ་ཡོད། 

 
 

༩ Main Hitch 

Frame 
མཐུད་ཁྲམ་གཙོ་
བོ། 

སོར་སོ་སྒྲོམ་གྱི་རྒྱབ་ལཱི་ལྕགས་ཁྲམ་
དོང་གསུམ་ཅནམ་ཅིག། 

མཐུད་ཁྲམ་གཙོ་བོ་དེ་གིས་ཁ་མིག། 
ཝ། སྒྱིར་ཆས་ཚུ་དགོས་མཁོ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་མཐུད་སའི་ཁྲམ་ཅིག་
འབདཝ་ཨིན། 

སོར་སོ་སྒྲོམ་གྱི་རྒྱབ་ལཱི་སྦྱར་ཏེ་ཡོད། 

 

༡༠ Hitch Frame -  མཐུད་ཁྲམ། 
 

ཁ་མིག་འཕྲུལ་གླང་གུར་སྒྲིང་སྒྲི་
བཏགས་ཏེ་གཟུང་མི་ལྕགས་ཁྲམ་
ཅིག་ཨིན། 

མཐུད་ཁྲམ་དེ་གིས་ཁ་མིག་མཐུད་
ཁྲམ་དེ་ར་འཕྲུལ་གླང་གུར་མཐུདཔ་
ཨིན། 

མཐུད་ཁྲམ་དེ་ཁ་མིག་བརླད་དོ་གུར་
མཐུད་དེ་ཡོད། 
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༡༡ Regulating Arm 

-  
ཁ་མིག་བརླད་དོ། 
 

ཁ་མིག་གདངམ། སྤོ་བཤུད་ལག་
གཟུང་དང་གཏིང་ཚད་སྙོམ་ཁྲམ་ཚུ་
བཏགས་སའི་ལྕགས་ཅིག་ཨིན། 

ཁ་མིག་བརླད་དོ་དེ་གིས་ཁ་མིག་སྤོ་
སོར་འབད་ནི་ལཱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་
ཨིན། 

གཏིང་ཚད་སྙོམས་ཁྲམ་གུར་མཐུད་དེ་
ཡོད། 

 
༡༢ A beam/ C 

beam - 
ཁ་མིག་གདངམ། ཐོངམ་དང་ཁ་མིག་རྩིབ་སྒྲོ་ཚུ་བཏགས་

སའི་ལྕགས་དབྱིབས་ཟླ་གམ་སྦེ་མི་
ཅིག་ཨིན། 

ཁ་མིག་གདངམ་དེ་གིས་ཁ་མིག་གི་ཆ་
ཤས་གཞན་ཚུ་བཏགས་སའི་གཞི་
རྟེན་འབདཝ་ཨིན། 

ཁ་མིག་ཆ་ཤས་དེ་ཚུ་གི་བར་ན་ཡོད། 

 
༡༣ Plough Share  ཐོངམ། 

 
ས་རྨོ་མི་ལྕགས་ལུབ་རྣོས་ཚ་ཁིག་ཁི་
ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན། 

ཐོངམ། ཁ་མིག་གདོང་དེ་གིས་ས་ནང་
འཛུལ་ཏེ་ས་ལྷོགཔ་ཨིན། 
 

ཁ་མིག་གདོང་ཁར་སྦྱར་ཏེ་ཡོད། 

 
༡༤ Plough Sole 

Piece  
ཁ་མིག་རྟིངམ། ཐོངམ་ས་ནང་འཛུལ་ནི་ལཱི་ལྷན་ཐབས་

འབད་ནིའི་དོན་ལཱི་ ཁ་མིག་མཇུག་
ལཱི་བཏགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ལྕགས་ཅིག་
ཨིན།  

ཁ་མིག་རྟིངམ་དེ་གིས་ཁ་མིག་གདོང་
ས་ནང་འཛུལ་ནི་ལཱི་ལྷན་ཐབས་
འབདཝ་ཨིན། 

ཁ་མིག་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་འོག་ལས་ཡར་
སྦྱར་ཏེ་ཡོད། 

 



 

Page 29 of  43 
 

༡༥ Plough Support  ཁ་མིག་བཏེག་
ལྕགས། 
 

ཁ་མིག་གུར་ཐོངམ་བཏགས་ནི་ལཱི་
རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ལྕགས་ཅིག་ཨིན། 

ཁ་མིག་བཏེག་ལྕགས་དེ་གིས་ཁ་མིག་
ཐོངམ་སྦྱར་ནི་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་
ཨིན། 

ཁ་མིག་ཐོངམ་གུར་སྦྲགས་ཏེ་ཡོད། 

 
༡༦ Reversible 

Bracket  
ཕྱི་སློག་གཟུང་
ཤིང་། 
 
 

ཕྱིར་སློག་ལག་གཟུང་གཡོ་འགུལ་གྱི་
ཚད་གཟུང་མི་ལྕགས་ཅིག་ཨིན། 

ཕྱི་སློག་གཟུང་ཤིང་དེ་གིས་ཕྱིར་སློག་
ལག་གཟུང་གཡོ་འགུལ་གྱི་ཚད་
གཟུངམ་ཨིན། 

ཁ་མིག་གདངམ་གུར་སྦྱར་ཏེ་ཡོད། 

 

 

 

 

  



 

Page 30 of  43 
 

Rotor Parts སྒྱིར་ཆས་ཆ་ཤས། 

རིམ་ཨང་། ཨིང་ལིཤ། རྫོང་ཁ། འགྲེལ་བཤད། ལཱ་འགན། གནས་ས། པར། 

༡ Chain Case  ལྕགས་ཐག་
ཤུབས། 

ལྕགས་ཐག་ཚུ་བཙའ་ཆགས་མ་བཅུག་
པར་སྤུར་ཏེ་བཞག་མི་ཅིག་ཨིན། 

ལྕགས་ཐག་ཤུབས་དེ་གིས་ལྕགས་
ཐག་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་ཤས་ཚུ་ཧུམ་
དང་ལྡནམ་སྦེ་སྤུར་བཞགཔ་ཨིན། 

སྒྱིར་ཆས་གུར་སྦྲགས་ཏེ་ཡོད། 

 

༢ Shaft Blade ཟོར་མདའ། སྒྱིར་ཟོརཝ་གཟུང་མི་ལྕགས་ཅིག་
ཨིན། 

ཟོར་མདའ་དེ་གིས་སྒྱིར་ཟོརཝ་
གཟུངམ་ཨིན། 

སྒྱིར་ཆས་གུར་སྦྲགས་ཏེ་ཡོད། 
 

༣ Rotor Blade  སྒྱིར་ཟོརཝ། 
སྒྱིར་མཆེཝ། 

ཟོར་མདའ་གུར་བཏགས་ཏེ་སའི་བོང་
ཀོ་དཀྲུམ་མི་ ཟོརཝ་གི་དབྱིབས་སྦེ་
ཡོད་མི་ལྕགས་ཅིག་ཨིན། 

སྒྱིར་ཟོརཝ་དེ་གིས་ས་བོང་ཀོ་བརྡུངམ་
ཨིན། 

ཟོར་མདའ་གུར་སྦྲགས་ཏེ་ཡོད།  
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༤ Rear Wheel  རྒྱབ་འཁོར། སྒྱིར་ཆས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁར་བཏགས་ཏེ་
ཡོད་པའི་འཁོར་ལཱུ་ཅིག་ཨིན། 

རྒྱབ་འཁོར་དེ་གིས་སྒྱིར་ཆས་ཀྱིས་བོང་
ཀོ་བརྡུང་པའི་སྐབས་གཏིང་ཚད་སྒྲིག་
འབདཝ་ཨིན། 

སྒྱིར་ཆས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁར་སྦྲགས་ཏེ་ཡོད། 

 
 

༥ Rotor Cover སྒྱིར་ཆས་ཤུབས། སྒྱིར་ཆས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཚུ་བཀབ་བཞག་
མི་ཅིག་ཨིན། 

སྒྱིར་ཆས་ཤུབས་དེ་གིས་སྒྱིར་ཆས་ཀྱི་
ཆ་ཤས་ཚུ་བཀབ་བཞགཔ་ཨིན། 

སྒྱིར་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ཁར་སྦྲགས་ཏེ་ཡོད། 

 
༦ Stay Handle  གཟུང་ཐག་

གཡུ་པ། 
ལག་གཟུང་གཡས་གཡོན་གུར་ 
སྒྱིར་ཆས་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་སྦྲགས་མི་
ལྕགས་ཅིག་ཨིན། 

གཟུང་ཐག་གཡུ་པ་དེ་གིས་སྒྱིར་ཆས་
སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ལག་གཟུང་གཡས་གཡོན་
གུར་སྦྲགསཔ་ཨིན། 

སྒྱིར་ཆས་ཤུབས་གུར་སྦྲགས་ཏེ་ཡོད། 

 

༧ Bolt Rotary  སྒྱིར་ཆས་མཐུད་
གཟེར། 

སྒྱིར་ཆས་དེ་འཕྲུལ་གླང་གུར་སྦྲགས་
མི་ གཟེར་ཅིག་ཨིན། 

སྒྱིར་ཆས་མཐུད་གཟེར་དེ་གིས་སྒྱིར་
ཆས་དེ་འཕྲུལ་གླང་གུར་སྦྲགསཔ་
ཨིན། 

སྒྱིར་ཆས་དང་འཕྲུལ་གླང་གི་མཐུད་
མཚམས་གུར་བརྒྱུ་སྟེ་ཡོད།  
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༨ Nut Rotary  སྒྱིར་ཆས་དམ་
གཟེར། 

སྒྱིར་ཆས་མཐུད་པའི་སྐབས་མགུ་
གཟེར་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་བསྡམ་མི་ལྕགས་
ཅིག་ཨིན། 

སྒྱིར་ཆས་དམ་གཟེར་དེ་གིས་སྒྱིར་ཆས་
མཐུད་གཟེར་དེ་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་བསྡམས་
བཞགཔ་ཨིན། 

སྒྱིར་ཆས་མཐུད་གཟེར་གུར་བསྡམས་
ཏེ་ཡོད། 

 
༩ Flap  བཀག་ལུབ། 

 
ཞིང་རྨོ་བའི་སྐབས་ འཕྲུལ་གླང་
ལག་ལུན་པ་ལཱི་ ས་དང་འདམ་རེག་
མ་བཅུག་མི་འགྱིབ་ལུབ་ཅིག་ཨིན། 

བཀག་ལུབ་དེ་གིས་བོང་ཀོ་བརྡུང་པའི་
སྐབས་ལག་ལུན་པ་ལཱི་ས་དང་འདམ་
རེག་མ་བཅུག་པར་བཀགཔ་ཨིན། 

སྒྱིར་ཆས་ཀྱི་རྒྱབ་ལས་མར་དཔྱངས་ཏེ་
ཡོད། 
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2. Rice Mill ཆུམ་འཐག། 

རིམ་ཨང་། ཨིང་ལིཤ། རྫོང་ཁ། འགྲེལ་བཤད། ལཱ་འགན། གནས་ས། པར། 

༡ Hopper  སྦ། འབྲུ་སྣ་ཚུ་བླུགས་སའི་ཧོད་ལཱི་སླབ་
ཨིན། 

སྦ་དེ་གིས་འབྲུ་སྣ་ཚུ་བསྒྲལ་ལྕགས་
ནང་གཏང་ནིའི་དོན་ལཱི་འདེགས་
བཞགཔ་ཨིན། 

ཆུམ་འཐག་གི་ཐོག་ཁར་སྦྲགས་ཏེ་
ཡོད། 

 
༢ Feed Regulator ནང་འདྲེན་ཚད་

འཛིནམ། 
སྦ་ནང་ལས་མར་ མང་ཉུང་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་འབྲུའི་རིགས་ཚུ་ཚད་བཟོ་
སྟེ་གཏང་མི་ཅིག་ཨིན། 

ནང་འདྲེན་ཚད་འཛིནམ་དེ་གིས་སྦ་ནང་
ལས་འབྲུ་སྣ་ཚད་འཛིན་འབད་དེ་
བསྒྲལ་ལྕགས་ནང་གཏངམ་ཨིན། 

སྦ་གི་འོག་ལས་ཕར་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། 

 
༣ Motor  

 
གློག་ཨམ། 
 

འཕྲུལ་ཨམ་ལཱི་ནུས་ཤུགས་འབྱུང་
སའི་གཞི་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན། 

གློག་ཨམ་དེ་གིས་གློག་མེ་ལཱི་བརྟེན་
ཏེ་ཆུ་འཐག་འཕྲུལ་ཆས་དེ་ལཱ་
འབདཝ་ཨིན། 

ཆུམ་འཐག་འཕྲུལ་ཆས་འོག་ལཱི་
སྦྲགས་ཏེ་ཡོད། 
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༤ Motor Stand  གློག་ཨམ་
སྟེགས་ཁྲི། 

གློག་ཨམ་ས་ཁར་རེག་མ་བཅུག་པར་
འཐུ་བཞག་མི་ལྕགས་ཅིག་ཨིན། 

གློག་ཨམ་སྟེགས་ཁྲི་དེ་གིས་གློག་
ཨམ་ཕྲང་ཁ་བཀལ་ཏེ་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་
གཟུངམ་ཨིན། 

འཕྲུལ་ཨམ་གྱི་འོག་ལཱི་འཕྲུལ་ཨམ་
བཟུང་ཁྲམ་གུར་སྦྲགས་ཏེ་ཡོད། 

 
༥ Huller Case བཤུ་སྒྲོམ། 

 
 

བཤུ་སྒྲོམ་འདི་བསྒྲལ་ལྕགས་དང་
དཔའ་རྟགས། གསིག་མ་ཚུ་སྤུར་
མི་ཅིག་ཨིན། 

བཤུ་སྒྲོམ་དེ་གིས་བསྒྲལ་ལྕགས་དང་
དཔའ་རྟགས། གསིག་མ་ཚུ་སྤུརཝ་
ཨིན། 

སྦ་གི་འོག་ལཱི་ཡོད། 

 

༦ Rice Huller 

Blade  
དཔའ་རྟགས། རེད་ཀྱི་པགས་ཀོ་སྤྱིས་མི་ བཟོ་

དབྱིབས་དཔའ་རྟགས་བཟུམ་ཡོད་མི་
ལྕགས་ལུབ་ཅིག་ཨིན། 

དཔའ་རྟགས་དེ་གིས་རེད་ཀྱི་པགས་
ཀོ་སྤྱིས་ནི་ལཱི་ལྷན་ཐབས་འབདཝ་
ཨིན། 

བཤུ་སྒྲོམ་གྱི་བར་ན་ཡོད། 

 

༧ Worm Shaft  བསྒྲལ་ལྕགས། རེད་བསྒྲལ་མི་ལྕགས་དུམ་གཅུན་རིས་
ཅནམ་ཅིག་ཨིན། 

བསྒྲལ་ལྕགས་དེ་གིས་ཚད་འཛིནམ་
ལས་གཏང་མི་འབྲུ་སྣ་ཚུ་འབག་སྟེ་
བསྒྲལཝ་ཨིན། 

བཤུ་སྒྲོམ་ནང་ལས་ཚུར་བརྒྱུ་སྟེ་ཡོད།  
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༨ Sieve  གསིག་མ། ཨོམ་བྱི་བཏོན་གཏང་མི་ ལྕགས་དུང་
དོང་ལུ་ཤ་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན། 

གསིག་མ་དེ་གིས་ཆུམ་དང་ཨོམ་བྱི་ཕྱི་
སེལ་རྐྱབ་ཨིན། 

བཤུ་སྒྲོམ་གྱི་ནང་ན་བསྒྲལ་ལྕགས་ཀྱི་
འོག་ལཱི་ཡོད། 

 
༩ Outlet 

Regulator   

 

ཕྱིར་འཐོན་ཚད་
འཛིནམ། 

བསྒྲལ་ལྕགས་དམ་ལྷོད་བཟོ་མི་ 
ལྕགས་འཁོར་ལཱུ་ཅནམ་ཅིག་ཨིན། 

ཕྱིར་འཐོན་ཚད་འཛིནམ་དེ་གིས་ཆུམ་
དཀརཔོ་དང་དམརཔོ་གི་དགོས་མཁོ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཚད་འཛིན་འབདཝ་
ཨིན། 

བཤུ་སྒྲོམ་གྱི་གདོང་ཁ་ལས་སྦྱར་ཏེ་
ཡོད། 

 

༡༠ Outlet Chute  འཐོན་དོང་། ཆུམ་འཐོན་འགྱོ་སའི་དོང་ཅིག་ཨིན། 
 

འཐོན་དོང་དེ་གིས་ཆུམ་འཐོན་སའི་སྒོ་
འབདཝ་ཨིན། 

བཤུ་སྒྲོམ་གྱི་གཤམ་ལཱི་མཚམས་ཅིག་
ཡོད། 

 
༡༡ Pulley འདྲེན་འཁོར། འཕྲུལ་ཨམ་ལས་ནུས་ཤུགས་ལུན་ཏེ་

བསྒྲལ་ལྕགས་གུར་སྐྱེལ་མི་ ལྕགས་
འཁོར་ལཱུའི་དབྱིབས་ཅན་ཅིག་ཨིན། 

འདྲེན་འཁོར་དེ་གིས་འཕྲུལ་ཨམ་
ལས་ནུས་ཤུགས་ལུན་ཏེ་བསྒྲལ་
ལྕགས་གུར་སྐྱེལཝ་ཨིན། 

བསྒྲལ་ལྕགས་ཀྱི་མཐའ་མར་བཏགས་
ཏེ་ཡོད། 
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3. Flour Mill ཕྱེ་འཐག། 

རིམ་ཨང་། ཨིང་ལིཤ། རྫོང་ཁ། འགྲེལ་བཤད། ལཱ་འགན། གནས་ས། པར། 

༡ Hammer square 

shape tooth/ 

Hammer T shape 

tooth/ Grinding 

stone 

རྡུང་སོ་གྲུ་
བཞིམ། 
 
 
 
རྡུང་སོ་ཏོག་མ་
ཅནམ། 
 
 
རང་འཐག། 

དབྱིབས་གྲུ་བཞི་སྦེ་ཡོད་མི་སོ་ཅནམ་
ཐོཝ་དེ་གིས་ཕྱེ་འཐག་འཕྲུལ་ཆས་ནང་
འཐག་ནིའི་འབྲུ་རིགས་ག་ཅི་བླུགས་
རུང་དེ་ཚུ་ཕྱེ་བསྒྲལ་གཏང་མི་ཅིག་ཨིན། 

རྡུང་སོ་གྲུ་བཞིམ་དང་རྡུང་སོ་ཏོག་མ་
ཅནམ་གིས་འབྲུ་སྣ་ཚུ་བརྡུངས་ཏེ་ཕྱེ་
འཐག་ནི་དང་རང་འཐག་དེ་གིས་འབྲུ་
སྣ་ཚུ་བསྒྲལ་ཏེ་ཕྱེ་འཐགཔ་ཨིན། 

ཕྱེ་འཐག་གི་སྒྲོམ་ནང་ཡོད། 

 

༢ Sieve  གསིག་མ། ཕྱེ་འཇམ་འཐག་ཕྱི་ཁར་བཏོན་གཏང་
མི་ ལྕགས་དུང་དོང་ལུ་ཤ་ཡོད་མི་
ཅིག་ཨིན། 

གསིག་མ་དེ་གིས་ཕྱེ་རྩུབ་འཐག་དང་
འཇམ་འཐག་ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་ཨིན། 

བཤུ་སྒྲོམ་གྱི་ནང་ན་ཡོད། 
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༣ Hopper  སྦ། འབྲུ་སྣ་ཚུ་བླུགས་སའི་ཧོད་ཅིག་ཨིན། སྦ་དེ་གིས་འབྲུ་སྣ་ཚུ་རང་འཐག་དང་
བསྒྲལ་ལྕགས་ནང་གཏང་ནིའི་དོན་ལཱི་
འདེགས་བཞགཔ་ཨིན། 

ཕྱེ་འཐག་གི་ཐོག་ཁར་སྦྲགས་ཏེ་
ཡོད། 

 
༤ Motor  

 
གློག་ཨམ། འཕྲུལ་ཨམ་ལཱི་ནུས་ཤུགས་འབྱུང་

སའི་གཞི་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན། 
གློག་ཨམ་དེ་གིས་གློག་མེ་ལཱི་བརྟེན་
ཏེ་ཕྱེ་འཐག་འཕྲུལ་ཆས་དེ་ལཱ་
འབདཝ་ཨིན། 

ཕྱེ་འཐག་འཕྲུལ་ཆས་འོག་ལཱི་སྦྲགས་
ཏེ་ཡོད། 

 
༥ Stationary 

grinding 

stone/tooth 

འགུལ་མེད་རང་
འཐག། 

འབྲུ་སྣའི་རིགས་ཚུ་བསྒྲལ་བའི་སྐབས་
རང་འཐག་མབ་ཏོ་བཟུམ་ཅིག། 

འགུལ་མེད་རང་འཐག་དེ་གིས་མ་སྒྱིར་
བ་ར་འགུལ་ཅན་རང་འཐག་གཅིག་
ཁར་སྦེ་ཕྱེ་འཐགཔ་ཨིན། 

བཤུ་སྒྲོམ་གྱི་ནང་ན་ཡོད། 
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༦ Moving 

stone/tooth 
འགུལ་ཅན་རང་
འཐག། 

བསྒྱིར་ཏེ་འགུལ་མེད་རང་འཐག་
གཅིག་ཁར་སྦེ་ཕྱེ་འཐགཔ་མི་ རང་
ཐག་ཁབ་ཏོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། 

འགུལ་ཅན་རང་འཐག་དེ་གིས་བསྒྱིར་
ཏེ་འགུལ་མེད་རང་འཐག་གཅིག་ཁར་
སྦེ་ཕྱེ་འཐགཔ་ཨིན། 

བཤུ་སྒྲོམ་གྱི་ནང་ན་ཡོད། 

 
༧ Belt  ཐགཔ། འཕྲུལ་ཨམ་གྱིས་བསྒྲལ་ལྕགས་

བསྒྱིར་ནིའི་དོན་ལཱི་ལཱ་འབད་མི་འགྱིབ་
ཐག་ཅིག་ཨིན། 

ཐགཔ་དེ་གིས་འཕྲུལ་ཨམ་ལས་ཕྱེ་
འཐག་ལཱི་ནུས་ཤུགས་སྤོ་སོར་
འབདཝ་ཨིན། 

འཕྲུལ་ཨམ་དང་ཕྱེ་འཐག་གི་བར་ན་
སྤྲིངས་ཏེ་ཡོད། 

 

 



 

Page 39 of  43 
 

4. Oil Expeller མར་ཁུ་བཙིར་འཕྲུལ། 

རིམ་ཨང་། ཨིང་ལིཤ། རྫོང་ཁ། འགྲེལ་བཤད། ལཱ་འགན། གནས་ས། པར། 

༡ Hopper  སྦ། འབྲུ་སྣ་ཚུ་བླུགས་སའི་ཧོད་ཅིག་ཨིན། སྦ་དེ་གིས་མར་ཁུ་བཙིར་ནི་གི་འབྱུ་
བསྒྲལ་ལྕགས་ནང་གཏང་ནིའི་དོན་ལཱི་
འདེགས་བཞགཔ་ཨིན། 

མར་ཁུ་བཙིར་འཕྲུལ་གྱི་ཐོག་ཁར་
སྦྲགས་ཏེ་ཡོད། 

 
༢ Inlet Chute 

 
བཤུད་དུང་། སྦ་གི་འོག་ལས་རྒྱུ་ཆས་ཚུ་འཐོན་

འགྱོ་སའི་ལྕགས་དུང་ཅིག་ཨིན། 
བཤུད་དུང་དེ་གིས་མར་ཁུ་བཙིར་ནི་གི་
འབྱུ་བསྒྲལ་ལྕགས་ནང་གཏངམ་ཨིན། 

སྦ་གི་མཇུག་ལས་མར་ཡོད། 

 
༣ Worm Shaft  བསྒྲལ་ལྕགས། མར་ཁུ་བཙིར་ནིའི་འབྱུ་བསྒྲལ་མི་

ལྕགས་དུམ་གཅུན་རིས་ཅནམ་ཅིག་
ཨིན། 

བསྒྲལ་ལྕགས་དེ་གིས་བཤུད་དུང་ལས་
འོང་མི་མར་ཁུ་བཙིར་ནིའི་འབྱུ་ཚུ་
འབག་སྟེ་མར་ཁུ་བཙིརཝ་ཨིན། 

བཤུ་སྒྲོམ་ནང་ལས་ཚུར་བརྒྱུ་སྟེ་ཡོད། 
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༤ Adjusting Cone སྙོམ་ཆས། འབའ་ཆ་གི་སྟུག་ཚད་དང་མར་ཁུ་
བཙིར་ནི་ལཱི་དམ་ལྷོད་འབད་མི་ཅིག་
ཨིན། 

སྙོམ་ཆས་དེ་གིས་འབའ་ཆ་གི་སྟུག་
ཚད་དང་མར་ཁུ་བཙིར་ནི་ལཱི་དམ་ལྷོད་
འབདཝ་ཨིན། 

བར་བཅད་ཀྱི་ཟུར་ལས་འབའ་ཆ་
འཐོན་ས་ལཱི་ཡོད། 

 
༥ Chamber 

 
བར་བཅད། མར་ཁུ་ཕྱི་ཁར་བཏོན་གཏང་མི་ དོང་

ཆུང་ཀུ་ལུ་ཤ་ཡོད་མི་ལྕགས་དུང་ཅིག་
ཨིན། 

བར་བཅད་དེ་གིས་བསྒྲལ་ལྕགས་དང་
གཅིག་ཁར་མར་ཁུ་བཙིར་ནི་ལྷན་
ཐབས་འབདཝ་ཨིན། 

བཀག་དུམ་དང་བསྒྲལ་ལྕགས་ཀྱི་བར་
ན་ས་སྟོང་སྦེ་ཡོད། 

 
 

༦ Thermostat  ཚ་དྲོད་འཛིན་
ཆས། 

ཚ་དྲོད་རན་ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཞག་
མི་ཐབས་འཕྲུལ་ཅིག་ཨིན། 

ཚ་དྲོད་འཛིན་ཆས་དེ་གིས་མར་ཁུ་
བཙིར་འཕྲུལ་གྱི་ཚ་དྲོད་སྙོམ་སྒྲིག་
འབདཝ་ཨིན། 

མར་ཁུ་བཙིར་འཕྲུལ་གྱི་ནང་ན་སྦྲགས་
ཏེ་ཡོད། 
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༦ Cake cutter  འབའ་ཆ་བཏོག་
གྲི།  

མར་ཁུ་བཙིར་ཚར་བའི་འབའ་ཆ་བཏོག་
མི་ རླུང་འཁོར་གྱི་གཤོགཔ་དང་འདྲ་
བའི་ལྕགས་ལུབ་ཅིག་ཨིན། 

འབའ་ཆ་བཏོག་གྲི་དེ་གིས་འབའ་ཆ་
བཏོགཔ་ཨིན། 

བཀག་དུམ་གྱི་ཟུར་ལས་ཚུར་བཙུགས་
ཏེ་ཡོད། 

 

༨ Cage bar  བཀག་དུམ། རྒྱུ་ཆས་བླུགས་མི་དེ་ཚུ་བསྒྲལ་ཞིནམ་
ལས་ དོང་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ནང་ལས་མར་ཁུ་
བཏོན་གཏང་མི་ལྕགས་དུམ་ཚུ་
བསྒྲིགས་ཏེ་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན། 

བཀག་དུམ་དེ་གིས་མར་ཁུ་བསྒྲལ་
ལྕགས་ལཱི་བསྒྲལ་རོགས་འབད་ནི་དང་
མར་ཁུ་འཐོན་སའི་དོང་སྦེ་འབདཝ་
ཨིན། 

བསྒྲལ་ལྕགས་ཀྱི་ཕྱི་ལས་བསྒོར་ཏེ་
ཡོད། 
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འཕྲུལ་འཐག་/ཆུ་རག་གི་སྐྱོན་སེལ། (Troubleshooting of Rice Miller)  

ཨང་ སྐྱོན་རྟགས། སེལ་ཐབས། 

༡ རེད་ཐད་འཕྲང་སྟེ་འགྱོ་མ་བཏུབ། འཕྲུལ་ཨམ་གྱི་ཕྱོགས་བསྒྱིར་དགོཔ་ཨིན། 

༢ ཨོམ་བྱི་དང་ཆུམ་གཉིས་ཆ་ར་ཨོམ་བྱི་
འཐོན་སྒོ་ལས་འཐོན་ནི། 

གསིག་མ་མེདཔ་ཐལ་མི་འདི་སོར་དགོཔ་ཨིན། 

༣ ཆུམ་བརྡུང་ནིའི་འཕྲུལ་ཆས་འདི་འཕྲུལ་
སྤྱོད་འབད་མ་བཏུབ། 

རེད་བླུགས་སའི་ཧོད་འཐོན་སྒོའི་རླུང་ཤུགས་དང་འཕྲུལ་ཨམ་གྱི་མཐུད་
འབྲེལ་ཚུ་སྙོམ་སྒྲིག་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། 

༤ འཐོན་དོང་ལས་ རེད་དང་ཆུམ་གཅིག་
ཁར་འཐོན་ནི། 

བསྒྲལ་ལྕགས་ཀྱི་བར་སྟོང་ ཡང་ན་ ས་སྟོང་སྙོམ་སྒྲིག་བཟོ་དགོཔ་
ཨིན། 
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༥ ཆུམ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཆག་ཆགཔ་
དང་དཀྲུམས་དཀྲུམས་ཚུ་འཐོན་ནི། 

བསྒྲལ་ལྕགས་ཀྱི་བར་སྟོང་དང་འཕྲུལ་ཨམ་གྱི་མཐུད་འབྲེལ་ཚུ་་སྙོམ་སྒྲིག་
བཟོ་དགོཔ་ཨིན། 

༦ ཆུམ་ཚུ་གནམ་མེད་ས་མེད་རྩི་ཁོག་ཁོ་
སྦེ་འཐོན་ནི། 

རེད་སྐམ་ཀྲོག་ཀྲོ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལཱི་ཉིམ་ནང་ལུགས་ཤོམ་སྦེ་བརྡལ་དགོཔ་
ཨིན། 

༧ ཐགམ་འདི་ལྷོད་ལྷོད་སྦེ་འགྱོ་ནི་དང་
ཡངན་ཕྱི་ཁར་འཐོན་འོང་ནི། 

རིམ་སྒྲིག་འདི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ། 

༨ ཨ་རྟག་དང་མ་འདྲ་བའི་སྐད་རྐྱབ་ནི། བསྒྱིར་རིལ་དམ་གཟེར་ཚུ་བསྡམས་དགོ། 
 

 

  


