ང་ཁ་ལི་ནགསི་ཟེར་མི་དེ་ག་ཅི་སྨོ?

ང་ཁ་ལི་ནགསི་ཟེར་མི་དེ་ ག་རིག་ནང་ང་ཁའི་ཐོག་་ ཡི་་འ་ནི་དང་ ཤོག་ཁྲམ་བཟོ་ནི་

ཇི་ནོམ་ : ང་ཁ་ལི་ནགསི་དོན་་
ཌེཀསི་ཊོཔ་མཐའ་འཁོར་འདི་གིས་

གསལ་སྟོན་འབད་ནི་ ག་འན་གཏང་ནི་ ཝེབ་་བ་འཚོལ་འབད་ནི་ ཡིག་ཐོག་
ཁ་སླབ་ནི་ལ་སོགས་པ་་་ བ་ར་ཡོདཔ་སྦེ་བཟོ་ཡོད་པའི་ རང་དབང་ལི་
ངོས་འ་བའི་བ་བཀོད་དང་ དཀར་ཆག་་ག་ར་ ང་ཁའི་ནང་ཡོད།

•   ང་ཁ་ལི་ནགསི་གི་དོན་་ ག་རིག་གི་ཤོམ་ཚད་

གང་ང་གིས་བབ་བཞིན་དུ་ བ་དོན་འལ་རིག་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་་

ཟད་འ་འཇམ་པའི་ཕན་ཐབས་ཡོད།

•  འདི་གིས་ང་བཅས་རའི་མི་འབོར་མང་ཤོས་ ང་ཁའི་ཤེས་

ཡོན་ངམ་གཅིག་ཡོད་མི་་་ བ་དོན་དང་བད་འལ་འལ་རིག་

ད་ནིའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་ནི་དང་འལ་ཏེ་ ལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་ང་ཁ་འདི་ཡང་

གོང་འཕེལ་གཏང་གས།

•     འདི་གིས་བ་དོན་ཁྱབ་སྤེལ་གཏང་ནི་དང་ བ་དོན་ཐོག་ལས་གཞུང་ང་
འཐབ་ནི་་ གལ་ཆེའི་ལས་འགན་འབ་གས།

•

འདི་གིས་ག་རིག་ནང་ ང་ཁ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ ཚད་ལྡན་ལམ་གས་
གཞི་བགས་འབད་དེ་ མ་འོངས་པ་ནང་ ག་རིག་ནང་ ང་ཁའི་ལག་ལེན་
གོང་འཕེལ་དང་ དར་ཁྱབ་གཏང་ནི་་ ཕན་ཐོགས་ཡོད།

ལི་ནགསི་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་དོན་དག་ག་ཅི་ཨིན་ན?

ལི་ནགསི་འདི་ དང་པ་རང་ ལི་ནཱསི་ཊོར་ལསི་ཟེར་མི་གིས་ ་ལོ་ ༩༠ གོ་ངས་་སྔ་ཆ་་
བཟོ་བན་འབད་ནུག དེ་གི་འབྱུང་ངས་་ཀོཌི་དེ་ ག་ར་་ རིན་མེད་སྟོང་མར་འཐོབ་

གས་ནི་དང་ དེ་ཡང་ ཇི་ཨེན་་གི་ཐོག་ལས་ བཟོ་བན་ས་ གསར་བཏོན་འབདཝ་ལས་
ག་ར་གིས་ ལེགས་བཅོས་དང་ བམ་སྤེལ་་འབད་ཆོགཔ་ཨིན་པས། འཛམ་ང་ནང་

སི་ཌི་འ་ནིའི་ང་ཁའི་ག་རིམ་:
•

༧༢,༠༠༠ དེ་ཅིག་སྐད་བར་འབད་ཡི། ལས་འལ་འདི་་ ཀེ་ན་ཌའི་ས་གནས་

ང་ཁའི་པར་་ཞུན་དག་ལག་ཆས་:

ཨོ་ཊ་ཝ་་ཡོད་པའི་ ལ་་གོང་འཕེལ་ཞིབ་འཚོལ་ལྟེ་བ་(ཨའི་ཌི་ཨར་སི) གིས་ པ་ཀིསི་ན་
ལ་ཡོངས་ག་རིག་དང་ཚན་རིག་གག་ལག་སློབ་ཁང་གི་ ར་དུ་སྐད་ཡིག་ལས་ར་ལྟེ་

ང་ཁ་ལི་ནགསི་གི་ཁྱད་མ་གཙོ་བོ་་:

བད་དེ་ མ་དངུལ་་བ་ར་འབདདེ་ཡོད། ལས་འགུལ་འདི་ ་ལོ་ ༢༠༠༤ ་ཟླ་ ༣

•

བའི་ཐོག་ལས་ པེན་ལོ་ཀ་ལ་ཡེ་ཛེ་ཤཱན་ལས་འགུལ་ (www.PANL10.net)
པའི་ནང ་འགོ་བགས་ཡོདཔ་ད་ ལོ་ ༢༠༠༧ ་ཟླ་ ༤ པའི་ནང་ མག་བསྡུ་ནི་ཨིན།

ང་ཁ་ཌེཀསི་ཊོཔ་:

•

•

འན་འབད་མི་གསཔ་ལས་ སྟོང་མར་འཐོབ་པའི་མཉེན་ཆས་འདི་ ག་ནི་བ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན།

ཨོ་ན་ཨོ་ཕིསི་.ཨོ་ཨར་ཇི་ ཀེལཀ་ :
ད་ལས་ཕར་ སི་པེ་རེཌི་ཤིཊི་དེ་ ང་ཁའི་
ནང་ལག་ལེན་འཐབ་བབ།

ང་ཁའི་ཝེབ་ཤོག་ལེབ་་ ལ་མན་སྦེ་བམ་

་ལོ་ ༢༠༠༧ ན་ཚོད་འབད་དགོ་པའི་་འཕྲོ་:
བ་དོན་འལ་རིག་ལས་ངས་ས་ ལ་ཁབ་་དགོས་མཁོ་དང་འལ་ཏེ་
ང་ཁ་ལི་ནགསི་འདི་ ལེགས་བཅོས་དང་ ཁ་སྐོང་་བབ་ནི་ཨིན།

ང་བར་བྱིན་ནི།
•

ཡོད་པའི་ ཝེབ་བར�་ཟར་ཅིག་ཨིན།

•

འདི་གིས་ཁྱོད་་ཡི་གུ་་ ང་ཁའི་ནང་
ཡིག་དཔར་བབ་བབ་ཨིན།

མཐོ་རིམ་ཅན་་ག་ཐོག་ག་མཛོད་ཅིག་བཟོ་ནི་དང་ ང་ཁའི་དོན་་མཐོ་རིམ་
ཅན་་ སྐད་ཡིག་ཐབས་རིག་་གོང་འཕེལ་གཏང་སའི་གཞི་ེན་ཅིག་བཟོ་ནི།

•

ཨོ་ན་ཨོ་ཕིསི་.ཨོ་ཨར་ཇི་ རའི་ཊར་ :

པེན་ལོ་ཀ་ལ་ཡེ་ཛེ་ཤཱན་ལས་འགུལ་་ཐོག་ལས་ ང་བར་་མཁོ་

ཆས་་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ འལ་བ་ཅན་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆ་མཉམ་་

སྟོན་འབད་བབ་པའི་ཁར་ དེ་གི་དཀར་ཆག་དང་
ངོས་འ་བ་་ ཆ་མཉམ་རང་ ང་ཁའི་ནང་

ཨེ་ཌོ་བི་ ཕོ་ཊོ་ཤོཔ་དང་དོ་མཉམ་པའི་ གགས་བན་་ ཞུན་དག་བབ་ནི་དང་

བཀོལ་ད་འབད་ནིའི་དོན་་ སྐད་བར་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ལག་ཆས་ཅིག་ཨིན།

ང་ཁའི་ཡིག་ཐོག་་ ཁ་སླབ་བབ་སྦེ་བཟོ་ཡོད་པའི་ ཁ་སླབ་ལས་རིམ་ཅིག་ཨིན།

•

དབང་ཐོག་་ འཐོབ་གསཔ་དང་ བམ་སྤེལ་འབད་ཆོག་པའི་ མཉེན་ཆས་ཅིག་ཨིན།

•

•

ང་ཁ་ཝེབ་བར�་ཟར་:

གས་་ཡོདཔ་ཨིན་ང་ ལི་ནགསི་འདི་ རིན་གོང་ད་མ་དགོ་པར་ཀུན་ས་རང་

བམ་མའི་ལ་ཁབ་ང་ཀུ་འདི་གིས་ ང་བཅས་རའི་ མཁོ་འདོད་་དོན་་ འཛམ་ང་ནང་དོ་

མའི་ཀོརོ་སོཕཊི་ཨོ་ཕིསི་དང་དོ་མཉམ་པའི་ ཨོ་ཕིསི་ག་རིམ་འདི་་ ང་ཁའི་

ང་ཁའི་ཡིག་ཐོག་ཁ་སླབ་:		

མཉེན་ཆས་གཞན་་་ རིན་གོང་ད་དགོཔ་དང་ ཆོག་ཐམ་མས་

ལེགས་བཅོས་དང་བར་བཅོས་་འབད་ནིའི་དོན་་ ཇོ་བདག་དང་འལ་དགོཔ་མེད། འག་

དཀར་ཆག་དང་ ངོས་འ་བ་ཆ་མཉམ་ང་ཁའི་ནང་ཡོད།

བ་ར་ཆ་ཚང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ངོས་འ་བ་ཆ་མཉམ་ ང་ཁའི་ནང་ཡོད།

ང་ཁའི་དོན་་ ལི་ནགསི་གདམ་ཁ་བབས་དགོ་པའི་་མཚན་་
གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ཨིན་:

མཉེན་ཆས་འདི་གི་ རང་དབང་ལ་་ ལ་ཁབ་་ཡོདཔ་ལས་

ང་
ས་འལ་ན
ག་རིག་ཡོང
གེམ་:  ་ ཁ་སླབ་ནིའི་
་
ང་ཁའི་ཐོག ་ག? ཡོད་པ་ཅིན་
ོད
་ཡ
མ
ས
བ
་
ོ
མན
ླབས།
་ལས་ཁ་ས
གེམ་་ཐོག

ང་ཁ་ཨོ་ཕིསི་ག་རིམ་:

དར་ཁྱབ་་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ནུག

༢.

ང་ཁའི་ནང་ སི་ཌི་དང་ཌི་བི་ཌི་་འ་བབ་པའི་ སི་ཌི་འ་ནིའི་ད་ཆས་ཅིག་ཨིན།

འདི་གི་དོན་་ འགོ་ཐོག་གི་འལ་རིག་བ་ར་ ཤེས་རབ་་མཐོ་རིམ་སློབ་་ལས་དང་

བཟོ་བན་པ་ སྟོང་ཕྲག་མང་རབས་ཅིག་གིས་ ཁས་བླངས་་ཐོག་ལས་ དེ་གི་གོང་འཕེལ་དང་

༡.

ངོས་འ་བ་དང་ དཀར་ཆག་་ ང་ཁའི་ནང་ཡོད་པའི་ ཝི་ཌིའོ་དང་ར་ཉན་གཏང་
འལ་ཅིག་ཨིན།

སྐད་ཡིག་གས་རམ་་ ང་ཁ་གོང་འཕེལ་དབང་འན་ལས་ལེན་ཡི། དེ་ལས་འན་དོན་

•    ང་ཁ་ལི་ནགསི་འདི་ རང་དབང་ཐོག་་ ཀུན་ས་ཐོབ་པའི་མཉེན་ཆས་

བཅོས་འབད་ནིའི་རང་དབང་ཡོད།

•

ང་ཁ་ལི་ནགསི་འདི་ བ་དོན་འལ་རིག་ལས་ངས་ས་ བཟོ་བཟོཝ་ཨིན།

ང་ཁ་ལི་ནགསི་གི་ཁེ་ཕན་:

ད་མ་དགོ་པའི་ཁར་ ང་བཅས་རའི་མཁོ་འདོད་དང་འལ་ཏེ་ ལེགས་

ཝི་ཌིའོ་དང་ར་ཉན་གཏང་འལ་:

རིག་ལ་ཡང་ གོང་འཕེལ་གཏང་གས།

མཉེན་ཆས་འདི་བཟོ་མི་དང་ལས་འལ་ནང་མཉམ་འལ་འབད་མི་
ག་དང་ག་ཨིན་ན?

ནགསི་བཀོལ་ད་རིམ་གས་་ ཐོན་རིམ་ཅིག་ཨིན། ག་རིམ་འདི་་གི་དོན་་

ཅིག་ཨིནམ་ལས་ འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་་ ཆོག་ཐམ་་གླ་འས་་

༣. མཉེན་ཆས་འདི་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་འལ་ཏེ་ ང་བཅས་རའི་ ་འབད་མི་་གི་

ག་རིག་གིས་ ཡི་གུ་་ལྷག་སྟེ་བྱིན་ནི་ལས་རིམ་ཅིག་ འགོ་བགས་ནི་ཨིན།
་དེ་གི་དོན་་ ལོ་ངོ་ལེ་ཤ་ཅིག་འགོར་འོང་།

ཡིག་ཚང་ག་རིམ་་དོན་་ ཧ་ལམ་འན་དོན་ ༤༤,༠༠༠ ཡོད་པའི་
གས་རམ་ཡིག་སྣོད་་ སྐད་བར་འབད་ནི།

ང་ཁ་ལི་ནགསི་འདི་ ག་དེ་སྦེ་འཐོབ་གས་ག?

ན་ལི་ནགསི་ཅིག་བཟོ་ནི།

གས།

ལས་འགུལ་་དོན་་་མི་:

ཆོག་ཐམ་དང་ཐོན་རིམ།

༢) འཇིགས་མེད་བསྟན་འན་ ལས་འགུལ་འན་ང་པ་ བ་དོན་འལ་རིག་ལས་
ངས།

༣༥,༠༠༠ དེ་ཅིག་ སྐད་བར་བབ་ནི་དང་ ང་ཁའི་དོན་ ་ ལ་ག་ཅན་་ཌེ་བི་
•

ཆེ་རིམ་ལག་ལེན་པ་་གི་དོན་་ ཕན་ཐབས་ཡོད་པའི་ག་རིམ་གཞན་་
�ལ་མན་བཟོ་ནི།

་ལོ་ ༢༠༠༧ ་ཤུལ་ལས་ ག་ཅི་འབད་དགོཔ་ཡོད་ག?

འག་ལ་ཁབ་ནང་ ཀུན་ས་ཐོབ་པའི་མཉེན་ཆས་འདི་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ནང་ མ་འོངས་
�ན་རིང་གི་ཁས་བླངས་ འགོ་བགས་པའི་གས་མཚན་སྟོནམ་ཨིན། ཀུན་ས་ཐོབ་པའི་

མཉེན་ཆས་བཟོ་མི་་གིས་ ཟླ་ངོ་ ༦ རེ་གི་བར་ན་ཐོན་རིམ་ ིང་པའི་གུ་ ལེགས་བཅོས་དང་
ཁ་སྐོང་ཐོག་ལས་ གསར་བཏོན་འབད་བའི་ ཁར་་ཐོག་ཞལ་འཛོམས་་མཉེན་ཆས་ལ་
སོགས་པའི་ཁྱད་མ་གསརཔ་་ཡང་ ཁ་སྐོང་བ་ཨིན། དེ་གིས་སྦེ་ མ་འོངས་པ་་

འག་གིས་འཕེལ་འར་དེ་་གི་གོ་ སྐབས་ལེན་པའི་ ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་པ་་གི་
མཁོ་འདོད་འབ་ནི་་ ཁས་བླངས་དང་ ཟད་འ་་གནང་དགོ

ང་ཁ་ལི་ནགསི་གི་དམིགས་གཏད།
•

བ་དོན་འལ་རིག་ལསངས་་ གོང་འཕེལ་དང་བཟོ་ན་སྡེ་ཚན་་
བ་ར་ཐོག་།

ཌེ་བི་ན་ལི་ནགསི་ནང་ ང་ཁའི་བ་ར་བགས་ནི། དེ་གི་དོན་་ ཧ་ལམ་འན་དོན་

ང་ཁའི་ག་རིག་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་་ ་བ་བད་མི་ཆ་མཉམ།

ཝེབ་ས་ཁོངས་ http://www.dit.gov.bt ནང་ལས་ རིན་མེད་སྟོང་མར་འཐོབ་

༡)

༣) པ་དགེ་ལེགས་ མཉེན་ཆས་བཟོ་བན་པ་གོང་མ་ བ་དོན་འལ་རིག་
ལས་ངས།

འག་པའི་ཇི་ཨེན་�་/ལི་ནགསི་འེམ་སྤེལ་ཅིག་ཨིན་མི་ ང་ཁ་ལི་ ནགསི་འདི་ ཇི་ཨེན་�་
ཇི་པི་ཨེལ་ཆོག་ཐམ་ཐོག་ལས་ འེམ་སྤེལ་འབདཝ་ཨིན། ཁྱེད་ས་རང་དབང་ཐོག་་
ང་ཁ་ལི་ནགསི་འདི་ འ་བཤུས་བབ་ནི་དང་ ལེགས་ བཅོས་འབད་ནི་ བར་

འེམ་འབད་ནི་་ཆོགཔ་ཨིན། ད་ལྟོ་གསར་བཏོན་ འབད་མི་འདི་ ང་ཁ་ལི་ནགསི་གི་
སྔོན་དཔྱད་ཐོན་རིམ་ཨིན།

ཝེབ་ས་ཁོངས་དང་ ང་ཁ་ལི་ནགསི་་ད་་དོན་་བ་དོན།

ང་ཁ་ལི་ནགསི་གི་སྐོར་ལས་ བ་དོན་ཆ་མཉམ་ http://www.dzongkha.
sourceforge.net ཡང་ན་ http://www.dit.gov.bt

ནང་ལས་འཐོབ་གས། ཡར་ད་འབད་ཡོད་པའི་ མཐའ་མག་ང་ཁའི་ཐོན་རིམ་དང་

འལ་བ་ཡོད་པའི་མཉེན་ཆས་ དཔེར་ན་ ཨིང་ལིཤ་གི་བཀོལ་ད་ལག་དེབ་ལ་སོགས་པ་

་ http://sourceforge.net/projects/dzongkha ནང་ལས་
ཕབ་ལེན་འབད་གས།

སངས་ས་དབང་ག་ ལས་འགུལ་འགོ་དཔ་ བ་དོན་འལ་རིག་ལས་ངས།

བསམ་ལན།

མོ་ཛིལ་ལ་ : མོ་ཛིལ་ལ་བར་
ཟར་་ཐོག་ལས་ ང་ཁའི་ནང་ཨིན་ཊར་
ནེཊི་བལྟ་ནི་དང་ ཡིག་འན་ལྷག་ནི་དང་
གཏང་ནི་་འབད་བབ་ཨིན།།

ང་ཁ་ལི་ནགསི་   གོང་འཕེལ་གཏང་མི་་དང་གཅིག་ཁར་ཨའི་ཨར་སི་ཅེཊི་

བད་དེ་ irc.freenode.net.channel:#dzongkha-linux
ག་ཐོག་ལས་ འལ་འཐབ་གས། ང་ཁ་ལི་ནགསི་དང་འལ་བའི་ དཀའ་ངལ་་

ན་ཞུ་འབད་ནིའི་དོན་་ བ་དོན་འལ་རིག་ལས་ངས་་ས་གནས་ www.dit.
gov.bt དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་གནང་ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན།

༤) ཀིརིསི་ཕིན་ ཡིག་བཟོ་གོང་འཕེལ་གཏང་མི།

༥) བསོད་ནམས་དབང་འདུས་ མཉེན་ཆས་བཟོ་བན་པ་ བ་དོན་
འལ་རིག་ལས་ངས།
༦) བསྟན་འན་དོན་བ་ མཉེན་ཆས་བཟོ་བན་པ་
བ་དོན་འལ་རིག་ལས་ང།
༧) སྨིན་ག་ོ་་ སྐད་ར་འགོ་འན།
༨)
༩)

DzongkhaLinux

མ་ལ་འན་ལས་ སྐད་ར་པ་ ང་གོང་དབང་འན།

བིས་་དབང་ སྐད་ར་པ་ ང་གོང་དབང་འན།

༡༠) ོ་་བིས་ སྐད་ར་པ།
༡༡) ནོར་་ སྐད་ར་པ།

༡༢) འར་མེད་རབ་ས་ སྐད་ར་པ།
༡༣) ཀུན་ལེགས་་རིང་ སྐད་ར་པ།

༡༤) བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ སྐད་ར་པ།

༡༥) བསོད་ནམས་དཔལ་ན་ སྐད་ར་པ།
༡༦) དབང་མོ་ཤེར་པ་ སྐད་ར་པ།
༡༧) གཡང་ཀ་ སྐད་ར་པ།
ཨོ་ན་ཨོ་ཕིས་.ཨོ་ཨར་ཇི་ ཨིམ་པེརེསི་:

བ་ར་ཐོག་།

འདི་གིས་ཁྱོད་་གསལ་སྟོན་་
ང་ཁའི་ནང་འབད་གསཔ་ཨིན།

IDRC

CRDI

གོང་འཕེལ་དང་བཟོ་ན།

ང་ཁ་ལི་ནགསི་གི་ ལས་གས་བཟོ་བཀོད་: འག་བ་ལམ་ཞབས་ཏོག (bms@bhutansearch.com)

•

ང་བཅས་རའི་སྐད་ཡིག་ ང་བཅས་རའི་མཉེན་ཆས།

