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འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༡༡ པ།
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ལེའུ་དང་པ་: རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྐོར།
འགན་དབང་།

1.1

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
Banking

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ནང་

Solution)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ་འདི་

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་

གཤམ་ལུ་འཁོད་དེ་ཡོད་པའི་

(Core

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མའི་འགན་དབང་དང་འཁྲིལ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།
ཀ) འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་༢༥(༡) པ་དང་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མའི་བམ་ཚན་༣ པའི་
ནང་ “རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ཅིག་ཡོད་དགོ་མི་འདི་ དམངས་ཀྱི་འཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ ཚད་
དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་སོད་ནིའི་སྐོར་ལས་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནི་དང་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་གི་དོན་ལས་ཨིན་” ཟེར་འཁོད་ཡོདཔ་ཨིན།
ཁ) འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མའི་བམ་ཚན་༣༨ (ཁ) པའི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ བྱ་
སྒོ་’ནང་

“རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ལས་སྡེ་ཚུའི་ལག་ལེན་གྱི་ཚད་དམ་དང་

འཇོན་ཚད་

དོན་སྨིན་ཚུ་ལུ་

དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་

སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནི།” ཟེར་འཁོད་ཡོདཔ་ཨིན།
ག) འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མའི་ བམ་ཚན་༣༨ (ཀ) པའི་ནང་ “རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་ གལ་
གནད་ཅན་དང་ མཁོ་གལ་ཅན་འབད་ བརྩི་འཇོག་འབད་བའི་ དངུལ་འབྲེལ་དང་ བཟང་སོད་ ཁྲིམས་བསྟུན་ དམིགས་
བསལ་རྩིས་ཞིབ་ རྩིས་ཞིབ་ལམ་ལུགས་གཞན་གང་རུང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་དོན་ཚུ།

1.2

རྩིས་ཞིབ་འདི་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་དམིགས་དོན་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།

1.

འཛིན་སྐྱོང་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ཡོད་མེད་དང་ Flexcube ལས་ TCS BaNCS རིམ་ལུགས་
ནང་ གནས་སྡུད་ཚུ་ངེས་བདེན་གྱི་སྒོ་ལས་གནས་སོ་འབད་ཡོད་མེད་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི།

2.

དངུལ་ཁང་གི་གལ་གནད་ཅན་གྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་

གནང་བ་མེད་པའི་ལག་ལེན་དང་

གསང་བ་ཕྱིར་བཏོན་འབད་ནི་

དེ་ལས་

བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ སྐྱོན་ཞུགས་/འབྱང་སོར་ཤོར་ནི་ཚུ་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ཉེན་སྲུང་གི་
ཚད་འཛིན་ཚུ་ལངམ་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་མེད་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི།

3.

རིམ་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ སྤྱིར་དང་ ལག་ལེན་ཀྱི་ཚད་འཛིན་ཚུ་ ལངམ་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་ཡོད་མེད་ ངེས་གཏན་བཟོ་
ནི།

1

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུ།

4.

TCS BaNCS རིམ་ལུགས་འདི་གིས་ དངུལ་ཁང་དང་ དེ་ལས་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དམིགས་དོན་དང་ ཐབས་བྱུས་ཚུ་གི་
དགོས་མཁོ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་མཐུན་ཡོད་མེད་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་དང་

5.

TCS BaNCS རིམ་ལུགས་འདི་ བཅའ་ཡིག་དང་ སྒྲིག་གཞི་ དེ་ལས་ ལམ་སོན་དང་ གནས་ཚད་ཚུ་དང་ འཁྲིལ་
བསྟུན་ཡོད་མེད་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི།

1.3

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་དང་ ཚད་འཛིན།

རྩིས་ཞིབ་འདི་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ TCS BaNCS གི་ དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་
ཤེས་ལྟེ་གཞུང་གི་རིམ་ལུགས་དང་ འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ལུ་
རྩིས་ཞིབ་འདི་ནང་

ལག་ལེན་དང་ ཉེན་སྲུང་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་རྒྱུན་མཐུད་ དེ་ལས་

གཙོ་བོར་བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་མ་ཚད་
རྐྱེན་ངན་སླར་རྙེད་དང་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་

བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་ རྩ་བོ་གསུམ་པམ་གྱི་གྲལ་གཏོགས་ཚུ་རྩིས་ རིམ་ལུགས་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ སྤྱིར་དང་ ལག་ལེན་གྱི་
ཚད་འཛིན་ཚུ་འགབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དུས་མཚམས་ ༠༡/༠༤/༢༠༡༦ ལས་ ༣༡/༠༣/༢༠༡༧
ཚུན་གྱི་གནས་སྡུད་སོད་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
དངོས་མཐོང་ ཡང་ན་ བཟོ་འདོན་གྱི་གནས་སྡུད་གཞི་མཛོད་ནང་ ཐད་ཀར་དུ་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ནི་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ རྩིས་ཞིབ་
རྐྱབ་པའི་སྐབས་ སྐབས་བབས་ཀྱི་གནས་སྡུད་འཐོབ་ནི་ལུ་ བར་གེགས་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ལས་བརྟེན་ སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ བསམ་
བརྗོད་འབད་ཡོད་པའི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་ བསམ་འཆར་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སོད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་
དང་ བརྡ་དོན་གྱི་ཚད་འཛིན་ཚུན་ རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།

1.4

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ།

རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ལས་སྡེའི་ ལས་སྣ་ཚུ་མགྱོགས་པ་ཧ་གོ་སྟེ་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ བཏོན་ཚུགས་མི་འདི་ རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ གོ་རིམ་
ལྔ་ལྡན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་(འཆར་བཀོད་འབད་ནི་ ཉེན་ཁ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་དཔྱད་ ཞིབ་འབད་ནི་
རྩིས་ཞིབ་ལུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ མཇུག་སྡུད་དང་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་) འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན། རྩིས་
ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་

བདེན་ཁུངས་དང་ལྡན་པའི་བྱ་རིམ་ཚུ་གིས་རྒྱབ་རྟེན་འབད་ཡོད་པའི་ཁར་

ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་བརྡ་མཚོན་སོན་

པའི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་འབད་བརྩོན་གྱི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡོདཔ་ཨིན། གོ་རིམ་ལྔ་ལྡན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ གཤམ་
གསལ་ལྟར་ཨིན།

འཆར་བཀོད་འབད་ནི།
འདི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ རྩིས་ཞིབ་ལས་སྡེའི་ལག་ལེན་ཚུ་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ དེ་ལས་ བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་ཚུ་
གི་སྐོར་ལས་ གཤམ་གསལ་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན།

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ་- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།

2

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།



འཆར་བཀོད་ཀྱི་གོ་རིམ་སྐབས་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལུ་དབང་སྐྱོང་ཡོད་པའི་ སྲིད་བྱུས་དང་ སྒྲིག་གཞི་ བྱ་སྒོའི་ལམ་
ལུགས་ དེ་ལས་ ལམ་སོན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ སྡེ་ཚན་འདི་
གིས་ རིམ་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆས་དང་ ལག་ལེན་པའི་ལག་དེབ་ དེ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ ཡིག་ཆས་གཞན་ཚུ་
ཡང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།



རིམ་ལུགས་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་
ལུ་ དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན།



དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་རིམ་ལུགས་ གཞི་བཙུགས་ནང་གྲལ་གཏོགས་ཡོད་མི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་
/ལས་འགུལ་སྡེ་ཚན་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྡུར་ཚུ་



ལེ་ཤ་རང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་རིམ་ལུགས་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་དང་ ལས་སྣ་ དེ་
ལས་ དགོས་མཁོའི་གནད་དོན་ཚུ་ཧ་གོ་ནི་གི་དོན་ལས་ རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་རིམ་ལུགས་འདི་མགུ་ལས་མཇུག་ཚུན་ ཞིབ་
རྟོག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ཉེན་ཁ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
འདི་གི་ཤུལ་ལས་ རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བརྟག་ཞིབ་ཡོངས་རོགས་དང་ འོས་ལྡན་ཅན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་སོན་ནི་ལུ་ དུས་ཚོད་ཡོདཔ་
བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ དམིགས་བསལ་དུ་ ཚོང་འབྲེལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་འགག་ཅན་གྱི་ས་གོ་ཚུ་ནང་ གནད་དོན་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་ངོས་
འཛིན་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ཉེན་ཁ་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

ནང་འཁོད་ཚན་འཛིན་དཔྱད་ཞིབ་འབད་ནི།
ལས་སྡེ་ལུ་ལྷག་པའི་བརྒྱུན་བརྟན་གྱི་དོན་ལས་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་འདི་ གཙོ་ཅན་ཅིག་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་འབད་
ཚུགས་པའི་ས་གོ་ཚུ་ནང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ཚུ་བརྟག་དཔྱད་འབད་དེ་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་གྲོས་འཆར་ཚུ་ ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན།
གོང་འཁོད་ལཱ་གི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་དོན་དང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཚད་གཞི་ དེ་ལས་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ ཚུད་པའི་
རྩིས་ཞིབ་ལས་སྡེའི་ཚོང་འབྲེལ་ལག་ལེན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་འཆར་བཀོད་ ཡང་ན་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཨིན།

རྩིས་ཞིབ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་གི་གནས་སྡུད་ཚུ་ ཆ་ཚང་དང་ ངེས་བདེན་ དེ་ལས་ གཅིག་འབྲེལ་ཡོད་མེད་ བརྟག་ཞིབ་
འབད་དེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ གཅིག་བསོམ་གནས་སྡུད་བཅུད་བཏོན་དང་ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ལག་
ཆས་(IDEA) འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་ གནས་སྡུད་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་མགྱོགས་པར་ འབད་ཚུགས་པའི་ཁར་ དུས་
ཚོད་འཕོ་བརླག་གཏང་ནི་ལས་འཛེམ་ནི་དང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནས་གོང་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ཚུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

3

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུ།

རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་གྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ནང་ཡོད་པའི་ རྐྱེན་ངན་ཚབས་ཆེན་བསྐྱར་རྙེད་ས་ཁོངས་དང་
ས་གནས་ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ཡོད་པའི་གནས་སྡུད་ལྟེ་བའི་ནང་

དངོས་གནས་དང་

མཐའ་འཁོར་ཉེན་སྲུང་གི་

ཚད་འཛིན་ཚུ་གཞི་

བཙུགས་འབད་ཡོད་མེད་ བདེན་དཔྱད་འབད་བར་སོང་ཡོདཔ་ཨིན།

མཇུག་སྡུད་དང་སྙན་ཞུ་འབད་ནི།
གོ་རིམ་འདི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་འཛོལ་བ་མེདཔ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་བདེན་དཔྱད་ཚུ་འབད་ཞིནམ་ལས་
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་སྙན་ཞུའི་ནང་ མཉམ་སྡེབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ཟིན་འགོད་འབདཝ་
ཨིན།

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ་- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།

4

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

ལེའུ་༢ པཿ ངོ་སོད།
རྒྱབ་ཁུངས།

2.1.

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་འདི་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་འདུས་ཚོགས་ག་ར་ལུ་ ཚོང་ལས་ཆེ་ཆུང་ག་བཟུམ་ཡོད་རུང་ ཁྲོམ་ཁར་འགྲན་བསྡུར་འབད་ནི་
གི་ཁེ་ཕན་དང་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་དང་ དམིགས་གཏད་གྲུབ་ཐབས་ལུ་མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། ཚོང་ལས་ཚུ་གིས་ བརྡ་
དོན་འཕྲུལ་རིག་འདི་

ཁོང་རའི་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ལག་ལེན་ལྟེ་བའི་

འཇོན་ཚད་དང་

དོན་སྨིན་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་གཙོ་

ཅན་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་པས།
དེ་སྦེ་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ལག་ལེན་ནང་ལུ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་འདི་གལ་ཆེཝ་ཨིནམ་ཧ་གོ་ཡོདཔ་དང་ འགྲན་བསྡུར་འབད་མི་ཚོང་ལས་
གཞན་དང་འདྲ་མཉམ་བྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རིམ་ལུགས་དང་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་
གི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་བཙུགས་ནི་ནང་ འགྲོ་སོང་སོམ་གཏང་སྟེ་འདུག
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་

ཚོང་མགྲོན་པའི་རེ་འདོད་དང་

འགྲན་བསྡུར་ཚུ་གྲུབ་ནི་

དེ་ལས་

དངུལ་ཁང་གི་ལཱ་ཚུ་འཕྲུལ་སོད་

འབད་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ལེགས་ཤོམ་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་གི་
རིམ་ལུགས་དེ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།

2.2.

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༨ ཀྱི་ལོ་ནང་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ད་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་དངུལ་
ཁང་རྙིང་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པས། སྤྱི་ལོ་༡༩༨༢ ཀྱི་ལོ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་འདི་གཞི་བཙུགས་མ་ཚུན་ལུ་ འབྲུག་གི་
དངུལ་ཁང་ལྟེ་བ་ཅིག་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་སོད་ནུག འབྲུག་གི་ཚོང་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༠ ཅན་མའི་འོག་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནུག
ད་ལྟོ་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་འོག་ལུ་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་༤༦ དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་ དངུལ་བཏོན་འཕྲུལ་ཆས་༩༥
བཙུགས་ཏེ་འདུག

དངུལ་ཁང་གི་ལག་ལེན་ཚུ་

འཕྲུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག

ཐོན་སྐྱེད་ངོ་མ་ར་

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩

གི་ལོ་ནང་

བཙུགས་བཞག་འབད་ནི་

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་གི་ཐོག་ལས་
སྐྱིན་འགྲུལ་

ཚོང་འབྲེལ་གྱི་མ་དངུལ་བྱིན་ནི་

དངུལ་ལས་ཚུ་ཨིན་པས། དེའི་ཁ་སྐོང་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་བྱིན་ཏེ་འདུགཿ

1.
2.
3.
4.
5.
5

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་དངུལ་འབྲེལ་འཐབ་ནི།
ཨེས་ཨེམ་ཨེས་ཐོག་ལས་དངུལ་འབྲེལ་འཐབ་ནི།
Point of Sale (POS) Machines;
དངུལ་བཏོན་འཕྲུལ་ཆས།
B-Wallet;
དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།

དེ་ལས་

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུ།

6.
7.
8.
9.

འགྲུལ་འཕྲིན་ཐོག་ལས་དངུལ་འབྲེལ་འཐབ་ནི།
ཕྱི་དངུལ་བརྗེ་སོར།
སྐྱིན་འགྲུལ་/ཕབ་རྩིས་དངུལ་འཛིན་ཤོག་བྱང་དང་
ཨི་-དངུལ་སོད་མ་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ།

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་།

2.3.

སྤྱི་ལོ་༡༩༩༧ གྱི་ལོ་ནང་ ནང་འཁོད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཨེ་ཤི་ཡཱན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ “འབྲུག་བེང་ཀར་”ཟེར་མི་ མཉེན་
ཆས་འདི་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་ཚུན་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ལག་ལེན་ཚུ་ག་ར་ ལག་ཐོག་ལས་འབད་དེ་སོ་
ནུག ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་ མཉམ་སྡེབ་དང་ ཕན་ཁུངས་ཡོད་པའི་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་གི་དངུལ་
ཁང་ཚད་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ གི་ལོ་ནང་ Flexcube ཟེར་མི་ དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་འདི་གཞི་བཙུགས་འབད་
ནུག རིམ་ལུགས་འདི་གི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཁང་གིས་ དངུལ་བཏོན་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ དེ་ལས་ འགྲུལ་འཕྲིན་ཐོག་
ལས་དངུལ་འབྲེལ་འཐབ་ནི་ཚུ་འགོ་བཙུགས་ནུག
དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་འདི་

རྒྱ་སྐྱེད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་རིམ་ལུགས་ཅིག་ཨིནམ་ད་

འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་

འབྲེལ་

མཐུད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཡན་ལག་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་གིས་ ཡན་ལག་གང་རུང་ལས་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན་
པས། དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་འདི་ནང་ གཤམ་གསལ་གྱི་ ངེས་པར་དུ་འབད་དགོཔ་དང་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་གློག་
རིག་རིམ་ཚན་ཚུ་འདུགཿ
ངེས་པར་དུ་འབད་དགོ་པའི་གློག་རིག་རིམ་ཚན་ཚུ་-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ཚོང་མགྲོན་པའི་རྒྱུན་སྐྱོང་།

1.
2.
3.
4.
5.

གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་གློག་རིག་རིམ་ཚན་ཚུ་-

བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ།
སྙན་ཞུ་དང་ དྲི་དཔྱད་ཚུ།
གནང་གྲོལ་འབད་ནི་དང་ བསྡུ་ལེན་ དེ་ལས་ དངུལ་བཙུགས་འབད་ནི།
ཚོང་འབྲེལ་གྱི་མ་དངུལ་བྱིན་ནི་དང་
སྤྱིར་བཏང་གི་རྩིས་དེབ།

དངུལ་སྒྲོམ་བཙུགས་བཞག་དང་ བཙན་སྒམ།
མཛོད་ཐོ།
དངུལ་བཏོན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་དང་
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཐོག་ལས་དངུལ་འབྲེལ་འཐབ་ནི་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་དངུལ་འབྲེལ་འཐབ་ནི་ འགྲུལ་འཕྲིན་ཐོག་ལས་
དངུལ་འབྲེལ་འཐབ་ནི།

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ་- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།

6

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས།

2.4.

Flexcube གི་དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་ནང་ལུ་ བཀག་འཛིན་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་འཇོན་ཚད་
ཅན་གྱི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནི་ནང་ བར་ཆད་བྱུང་སྟེ་འདུག བཀག་འཛིན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1.

རིམ་ལུགས་འདི་Windows

XP

ལུ་བརྟེན་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་

མཉེན་ཆས་འདི་མཁོ་མེདཔ་ལུ་འགྱུར་ཏེ་ཡོདཔ་ད་

མཉེན་ཆས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་བཞག་ནུག

2.

རྒྱུན་སྐྱོང་བཙུགས་བཞག་གི་མཇུག་སོམ་ནང་དཀའ་ངལ་ཐོན་དོ་ཡོདཔ་ད་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་ དངུལ་སྐྱེད་ཀྱི་ཆ་
ཤས་ནང་ལྷོད་ནིའི་དོན་ལུ་

Excel

template

རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོ་དོ་ཡོདཔ་དང་

ཐོ་བཀོད་ཚུ་ག་ར་ལག་ཐོག་ལུ་

འབད་དགོ་དོ་ཡོདཔ།

3.

རིམ་ལུགས་ཀྱིས་

ཉིན་གྲངས་ཚུ་འཛོལ་ཏེ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་

དངུལ་ཁང་ཁས་ལེན་གྱི་འཐུས་ཚུ་

ལག་ཐོག་ལུ་རྩིས་

བཏོན་འབད་དགོ་དོ་ཡོདཔ་དང་ ཐོ་བཀོད་ཚུ་ཡང་ལག་ཐོག་ལུ་འབད་དགོ་དོ་ཡོདཔ།

4.

གནང་གྲོལ་དངུལ་ཡིག་ཚུ་ རིམ་ལུགས་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་མེདཔ།

5.

SWIFT STP མེདཔ་དང་ འ་ནཱི་ཆ་ཤས་བཙུགས་ནི་འདི་ འགྲོ་སོང་སོམ་འཁྲི་ནི་ཨིནམ།

6.

བགོ་བཤའི་ཞབས་ཏོག་གི་ལྟ་བ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་བཀག་འཛིན་ཡོདཔ།

སོད་ལེན་ག་ར་

རིམ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ཡན་ལག་ག་ར་ནང་ལྟ་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དུས་ཚོད་འགོར་དོ་ཡོདཔ།

7.

རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཁྲ་དང་ གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ནང་ཆད་ཐོན་དོ་ཡོདཔ།

8.

སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རིམ་ཚན་འོག་ལུ་ closed Consumer Lending རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ ཡང་ན་ ཕབ་རྩིས་ཀྱི་
ལྷག་ལུས་འབད་ཐོན་དོ་ཡོདཔ། འ་ནཱི་དཀའ་ངལ་འདི་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ གི་ལོ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཐོན་ཡོདཔ་ད་ Flexcube
བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་གི་ཡང་དཀའ་ངལ་བསལ་མ་ཚུགས་པས།

9.

དུས་མཐུན་བཟོ་ནི་གི་བདེ་སྒྲིག་འབད་མ་ཚུགསཔ།

འ་ནཱི་བཀག་འཛིན་ཚུ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཁང་གིས་ དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་འདི་ དུས་མཐུན་བཟོ་ནི་གི་གྲོས་ཐག་
གཅད་མི་དང་འཁྲིལ་ དངུལ་འབྲེལ་འཐབ་ནི་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ‘Big Bang’ གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ཐབས་རིག་གི་སྒོ་ལས་ ཧེང་སྐལ་ར་
རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༡ ལས་ ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་འདི་གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག ཀྲི་
སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་ དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་འདི་ ཀྲ་ཀྲ་གྲོས་སོན་ཞབས་ཏོག་ཚད་ཀྱི་བྱིན་ཡོདཔ་དང་ ཀྲི་སི་ཨེས་
བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འགྲོ་སོང་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༩.༧༠ འཁྲི་ནུག
ཀྲི་སི་ཨེས་

བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་ཀྱིས་

དངུལ་ཁང་ཚུ་ལུ་

ཚོང་མགྲོན་པ་ལུ་གཙོ་བོར་བཏོན་པའི་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་བཟོ་བཀོད་བཟོ་ནི་དང་

ལག་ལེན་ཚུ་འཇམ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི་ གསར་བཏོད་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་དང་ ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་ དེ་ལས་ དོན་སྨིན་ཐོག་ལུ་
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དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུ།

འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་ནི་ནང་ ཕན་ཐོགས་ཏེ་འདུག འདི་ནང་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་དང་ བཙུགས་བཞག་ རྒྱུ་ནོར་འཛིན་སྐྱོང་ ཨང་གནས་
ཅན་གྱི་རྒྱུད་ལམ་ དེ་ལས་ ཉེན་ཁ་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་གྱི་ཆ་ཤས་ཚུ་འདུག
དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ལྟེ་གཞུང་གི་དོན་ལུ་ ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་འདི་ དེང་སང་དང་ སབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་བཟོ་ཡོདཔ་དང་
རིམ་ལུགས་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ བཙུགས་བཞག་དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་མཉམ་སྡེབ་འབདཝ་ཨིན་པས། ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་
ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཁང་ཚུ་གིས་གཤམ་གསལ་གྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ཐོབཔ་ཨིན་པསཿ


རྒྱ་ཚད་ – རིམ་ལུགས་འདི་གྲུབ་འབྲས་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ བཙུགས་བཞག་དང་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ཐེར་འབུམ་གཅིག་ལག་
ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཚད་གཞི་བཀོད་དེ་འདུག།



མགྱོགས་ཚོར་ – འ་ནཱི་འདི་ ཀྲི་སི་ཨེས་ བེ་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་ ཡང་ན་ གདོང་ཁར་དང་བར་ནའི་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ རྒྱབ་
ཁའི་ལག་ལེན་ཚུ་དང་ཡང་ལཱ་འབད་བཏུབ་ནི་ཨིནམ་ལས་

དངུལ་ཁང་གི་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ལག་ལེན་ཚུ་ནང་

མགྱོགས་ཚོར་

ཡར་སེང་འབདཝ་ཨིན།


འབྲེལ་མཐུན་ – Java གི་ཐོག་ལུ་བཟོ་བཀོད་འབད་མི་ ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་འདི་ ཨེས་ཨོ་ཨེ་ལུ་གཞི་རྟེན་
འབད་མི་(SOA-based

architecture)དང་གཅིག་ཁར་བཟོ་ཡོདཔ་ལས་

བཀོལ་སོད་ཐོག་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།
བདེན་ཁུངས་བཀོད་ནི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་

ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ལག་ལེན་ག་ར་

ཕྱི་ཁའི་

ཀྲི་ཧི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་ནང་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ བསྒྱུར་བ་ དེ་ལས་
འབྲེལ་མཐུན་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ག་ར་ལག་ལེན་འཐབ་མི་

འབྲེལ་མཐུན་གྱི་རིམ་ཚན་ཡང་

འདུག

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ་- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
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བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

ལེའ་༣ པཿ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས།
ལེའུ་འདི་ སྡེ་ཚན་གཉིས་ལུ་དབྱེ་སྟེ་ཡོད། ཆ་ཤས་༣.༡ པའི་ནང་ ཀྲི་སི་ཨེསི་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ལས་བརྟེན་
གྲུབ་འབྲས་དང་ ལེགས་ཆ་བྱུང་མི་ཚུ་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ ཆ་ཤས་༣.༢ པའི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ངོས་འཛིན་འབད་མི་ ནོར་འཁྲུལ་དང་ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

གྲུབ་འབྲས་དང་ ལེགས་ཆ་ཚུ།

3.1.

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་ ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ དམིགས་བསལ་
གྱི་གྲུབ་འབྲས་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༡.

གནས་སྡུད་དེ་ཚུ་ FLexcube ཟེར་མི་རིམ་ལུགས་རྙིངམ་ལས་ ཀྲི་སི་ཨེསི་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་ཟེར་མི་ རིམ་ལུགས་
གསརཔ་ནང་སོ་སོར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཁང་གིས་ དགོས་མཁོའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ གནས་
སྡུད་སོ་སོར་དེ་ཡང་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནུག རིམ་ལུགས་གསརཔ་འདི་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པའི་ཧེ་མ་ ནང་
འཁོད་རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་ སོ་སོར་འབད་བའི་ཚར་ཤུལ་ལུ་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནུག

༢.

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ གྱི་ལོ་ནང་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་ཅན་ཚུ་ག་ར་འགབ་སྟེ་ཡོད་མི་ བརྡ་
དོན་སྲུང་སྐྱོབ་སྲིད་བྱུས་ཡང་བཟོ་ནུག

༣.

ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་འདི་ དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ཨེ་ཀྲི་
ཨེམ་དང་

བི་-ཝ་ལེཊ་

ཨེམ་-བི་ཨོ་བ་

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་དངུལ་འབྲེལ་འཐབ་ནི་ལ་སོགས་པའི་སོད་ལེན་ཚུ་ནང་

འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་ དངུལ་འབྲེལ་འཐབ་ནི་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཡར་དྲག་བཏང་སྟེ་འདུག
༤.

རང་འགུལ་ཐོག་ལས་དངུལ་འབྲེལ་འཐབ་མིའི་སོད་ལེན་རྩིས་སྙོམས་འབད་ནི་དང་ ཚོང་འབྲེལ་མ་དངུལ་ ཨེས་དྲབ་ལུ་ཨའེ་
ཨེཕ་ཀྲི་(SWIFT)ཐད་ཀར་དུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ འཕྲུལ་སོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་ལ་སོགས་པའི་ དངུལ་འབྲེལ་འཐབ་ནིའི་ཞབས་
ཏོག་འཐེབ་ཚུ་ དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་ནང་ རང་འགུལ་ཐོག་བཙུགས་མི་དེ་གིས་ ཞབས་ཏོག་འདི་ཚུ་
བོ་གཏད་དང་ འཇོན་ཚད་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནི་ནང་ཕན་ཐོགས་ཏེ་འདུག
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དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུ།

༥.

རིམ་ལུགས་གསརཔ་འདི་གིས་ ཚོང་མགྲོན་པའི་ཁ་གསལ་མངམ་གཟུང་ཚུགས་མི་དེ་གིས་ ཁྱོད་རའི་ཚོང་མགྲོན་པའི་སྐོར་
ལས་ཤེས་(Know Your Customers)ཟེར་མིའི་ སྒྲིག་གཞི་ཚུ་གྲུབ་སྟེ་འདུག ཧེ་མའི་རིམ་ལུགས་རྙིངམ་བཟུམ་སྦེ་
གསལ་གཞི་(screens)ལེ་ཤ་ཁ་ཕྱེ་མ་དགོ་པར་ ལྟཝ་ཅིག་ ཚོང་མགྲོན་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་མཐོང་ཚུགསཔ་བཟོ་སྟེ་འདུག

༦.

རིམ་ལུགས་གསརཔ་ནང་ལུ་

དངུལ་ཁང་ལག་དེབ་དང་

དུས་བཟོ་བཙུགས་བཞག་ལག་ཁྱེར་པར་བཏབ་ནི་དང་

འགྲུལ་དང་བཙུགས་བཞག་ཚུ་གི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་སོད་འབད་ཆོགཔ་
ཅན་གྱི་དངུལ་སྐྱེད་གཉིས་ཆ་ར་ངོས་ལེན་འབད་མི་
བཏུབཔ་ལ་སོགས་པ་

དེ་ལས་

དངུལ་སྐྱེད་གཏན་འཁེལ་ཡོད་མི་དང་

སྐྱིན་

འགྱུར་ལྡོག་

ཐོན་སྐྱེད་གསརཔ་ཚུ་དེ་འཕོ་ལས་གསར་བཙུགས་འབད་

སབས་བདེ་དྲགས་ཡོད་པའི་ཁྱད་ཆོས་མང་རབས་གཅིག་བཙུགས་མི་དེ་གིས་

དངུལ་འབྲེལ་འཐབ་

ནིའི་ཞབས་ཏོག་གི་འཇོན་ཚད་ཚུ་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་དེ་འདུག

3.2.

ནོར་འཁྲུལ་དང་ཆད་སྐྱོན་ཚུ།

ཀྲི་སི་ཨེསི་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་དེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལེགས་ཆའི་ཕན་འདེབས་ཚུ་བྱུང་སྟེ་ཡོད་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ ཆད་སྐྱོན་དག་པ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ སྡེ་ཚན་འདི་ནང་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ཡང་ མཉམ་སྡེབ་འབད་དེ་ཡོད་མི་གནས་སྡུད་ཕྱིར་བཏོན་དབྱེ་དཔྱད་(IDEA)ཨིན་མི་ གློག་རིག་གི་ཕན་
འདེབས་འབད་དེ་ཡོད་མི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་མཁོ་ཆས་(CAAT)ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་

རིམ་ལུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་གི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་དང་

གནས་སྡུད་ཀྱི་དབྱེ་དཔྱད་འབད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན།

3.2.1.

ལྟ་འཛུལ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་།

ལྟ་འཛུལ་གྱི་དམ་འཛིན་ཚུ་གིས་ གནས་སྡུད་དང་ བརྡ་དོན་གྱི་ཡིག་སྣོད་ཚུ་ གནང་བ་མེད་པར་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་དང་ གསང་
རྟོལ་འབད་ནི་ འབྱང་སོར་ ཡང་ན་ སྐྱོན་ཆ་བྱུང་ནི་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ཡོད་པའི་ ཁུངས་མཐུན་གྱི་ཁས་ལེན་བྱིན་ཏེ་འདུག ལྟ་འཛུལ་
གྱི་དམ་འཛིན་ཚུ་གིས་

(ཀ)

འཛུལ་གི་གོ་སྐབས་བྱིན་ནི་

ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་
(ཁ)

རང་གི་འགན་ཁུར་དང་བསྟུན་པའི་ལཱ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་

གལ་གནད་ཅན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ལྟ་འཛུལ་འབད་ནི་

ཡང་ན་

ལྟ་

ཤེས་དགོཔ་ཡོད་མི་ལུ་རྐྱངམ་

གཅིག་གནང་བ་བྱིན་ནི་དང་ (ག) ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ལག་ལེན་ ཡང་ན་ འགན་ཁུར་ཚུ་ལས་ལྷག་པའི་ ཚུལ་
མཐུན་མིན་པའི་ལག་ལེན་ཚུ་ འབད་ནི་ལས་བཀག་དམ་འབད་ནི་ཚུ་ངེས་བརྟན་འབད་དགོ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཀྲི་
སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་རིམ་ལུགས་ཀྱི་དམ་འཛིན་ ཚད་ལྡང་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ལག་
ལེན་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡིཿ

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ་- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
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བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།



ལྟ་འཛུལ་དམ་འཛིན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་འདུག



རིམ་ལུགས་ཀྱིས་

ལག་ལེན་པའི་ངོ་རྟགས་ཅོག་གཅིགཔོ་བཟོ་མི་བཅུག་དོ་ཡོདཔ་དང་

ལག་ལེན་པ་ངོས་འཛིན་གྱི་

དོན་ལུ་ གཞན་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་བཟོ་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་བཀོད་དེ་འདུག



རིམ་ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ག་ར་ལུ་

ལག་ལེན་པའི་ངོས་འཛིན་དང་

བདེན་ཁུངས་ངེས་པར་དུ་དགོ་པའི་ལག་

ལེན་ཚུ་འདུག



གནས་སྡུད་གཞི་མཛོད་ནང་བསག་བཞག་འབད་མི་

གློག་རིག་གསང་ཚིག་ཚུ་གསང་རྟགས་བཀོད་ཡོདཔ་དང་

གློག་རིག་གསང་ཚིག་ལག་ལེན་འཐབ་མིའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ རིམས་ལུགས་ཀྱིས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་འདུག



ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ གློག་རིག་གི་གསང་ཚིག་སོར་དགོཔ།



གློག་རིག་གསང་ཚིག་རིང་ཐུང་དང་ མགོ་རྙོག་དྲགས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་



རིམ་ལུགས་འདི་གིས་ གློག་རིག་གི་གསང་ཚིག་སོངམ་ངོས་ལེན་འབད་ནི་མེདཔ།

གོང་ལུ་བཀོད་མི་ལག་ལེན་ལེགས་ཤོས་ཚུ་གི་མ་དོ་བར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ཉེན་ཁ་བྱུང་སྲིད་
ནི་ཨིན་པའི་ ལྟ་འཛུལ་དམ་འཛིན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་དེ་ འོག་ལུ་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༡.

དངུལ་གཉེར་པ་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་པའི་མིང་ཚུ་སོངམ་སྦེ་ཡོདཔ།

ཀྲི་སི་ཨེས་-བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་ཀྱི་ལག་ལེན་པ་ག་ར་གིས་

Teller_No

འདི་ལག་ལེན་པའི་ངོ་རྟགས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་

རིམས་ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ལག་ལེན་པ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ དངུལ་གཉེར་པའི་ཨང་མ་འདྲཝ་བྱིན་ཏེ་འདུག དངུལ་གཉེར་པའི་
ཨང་འདི་ ལག་ལེན་པ་རང་ར་སོ་སོ་ལུ་བྱིན་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ ལག་ལེན་པ་གིས་སོད་ལེན་ ཡང་ན་ ལས་དོན་ག་ཅི་ར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
རུང་ ལག་ལེན་པའི་མིང་དེ་ Teller_No དང་གཅིག་ཁར་ མིང་རྟགས་བཀོད་དེ་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ བརྡ་དོན་གྱི་རིམ་
ལུགས་ནང་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ངོས་འཛིན་དང་ བདེན་ཁུངས་ གནང་བ་ དེ་ལས་ འགན་འཁྲི་འོང་ནིའི་དོན་ལུ་ Teller_No རེ་རེ་
བཞིན་དུ་ལུ་ དངུལ་གཉེར་པ་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་པའི་ངོ་རྟགས་བཀོད་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན་པས།
དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་ ལྟ་འཛུལ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྲིད་བྱུས་ནང་ལུ་ “ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་ནི་

དང་ ཁོ་/མོ་གི་ལཱ་ཚུ་ལུ་འགན་ཁག་བཀལ་ནི་དང་ འགན་འཁྲི་བཀལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་པ་གསརཔ་ལུ་ ལག་ལེན་གྱི་ངོ་རྟགས་མ་
འདྲཝ་བཟོ་སྟེ་བྱིན་དགོ་”

ཟེར་མིའི་དགོས་མཁོ་བཀོད་དགོཔ་འདུག

ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་

ལག་ལེན་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་གི་དབྱེ་དཔྱད་

འབད་བའི་སྐབས་ གནས་སངས་༣༧ ནང་ ལག་ལེན་པ་ཚུ་གི་མིང་མ་བཀོད་པར་ སོངམ་སྦེ་བཞག་ཡོད་པའི་གསལ་སོན་འབད་ཡི།
གནས་སངས་ཚུ་གི་ཁ་གསལ་ཚུ་ ཟུར་སྦྲགས་-ཀ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།
དེ་སྦེ་ དངུལ་གཉེར་པ་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་པའི་མིང་སོངམ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་མི་དེ་ ངེས་པར་དུ་དགོས་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ སོངམ་སྦེ་
མ་བཞག་པར་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་ བདེན་ཁུངས་དང་ ནང་འདེབས་ཀྱི་དམ་འཛིན་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་འོང་ནི་ཨིན་པས། ལག་
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དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུ།

ལེན་པ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགསཔ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་འགལ་བ་ཨིནམ་དང་ མིང་མེདཔ་
ཡང་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ལག་ལེན་པ་ཚུ་/དངུལ་གཉེར་པ་ཚུ་བཀག་ཆ་མ་འབད་མི་དེ་གིས་ རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ གནོད་
སེམས་ཅན་གྱི་ལས་དོན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ ལག་ལེན་པ་དེ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ ཡང་ན་ འགན་འཁྲི་བཀལ་ནི་ནང་དཀའ་ངལ་
བྱིན་ནི་ཨིན་པས།

༢.

ལག་ལེན་པ་ཚུ་ལུ་དགོས་མཁོ་ལས་ལྷག་པའི་ ལྟ་འཛུལ་གྱི་གནང་བ་བྱིན་ཡོདཔ།

ལྟ་འཛུལ་གྱི་དམ་འཛིན་དེ་ཡང་ ལག་ལེན་པ་ཚུ་ལུ་རང་སོའི་འགན་ཁག་དང་འཁྲིལ་བའི་ལཱ་འབད་ནི་གི་གནང་བ་བྱིན་ནི་དང་ ཁེ་དབང་
འཐེབ་ཚུ་དམ་འཛིན་དང་ བཀག་ཆ་འབད་དགོ་པའི་ གཞི་རྩ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བྱིན་དགོཔ་ཨིན་པས། ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ལྟ་
འཛུལ་གྱི་དམ་འཛིན་དེ་ ལག་ལེན་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ སྡེ་ཚན་གྱི་གྱངས་ཁ་ དེ་ལས་ གསལ་གཞི་/གློག་རིམ་དཀར་ཆག་བཅས་
ཁྱད་རྣམ་གསུམ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བྱིན་ནུག
ཁོང་རའི་ལཱ་འགན་དང་

ཐིག་ཁྲམ་༢

ལག་ལེན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་ཡོད་དོ་བཟུམ་

ལག་ལེན་པའི་དབྱེ་བ་༣༢

དབྱེ་སྟེ་ཡོདཔ་དང་

ཀྲི་སི་ཨེས་ཀྱི་ལག་ལེན་པ་ཚུ་
སྡེ་ཚན་༡༡

སྦེ་བཟོ་སྟེ་འདུག

ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་གནས་རིམ་འདི་ ལག་ལེན་པ་ཚུ་ལུ་སོད་དེ་ཡོད་པའི་ཁེ་དབང་དང་ དབང་ཚད་ཨིནམ་ད་ འདི་ཚུ་ ༠ ལས་༡༦ ཚུན་
ཡོདཔ་ད་ ༠ འདི་ལྟ་འཛུལ་མེདཔ་སྦེ་ཨིནམ་དང་ ༡༦ འདི་ ཁེ་དབང་མཐོ་ཤོས་ཨིན་པས། ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་གནས་རིམ་འདི་ ཐིག་
ཁྲམ་༣ པའི་ནང་ཡང་ཁ་གསལ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད།
ཐིག་ཁྲམ་༢ པཿ ལག་ལེན་པའི་དབྱེ་བ་དང་ སྡེ་ཚན་ཨང་ དེ་ལས་ ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་གནས་རིམ་གསལ་སོན་འབད་མིའི་ཐོ།
རིམ་ཨང་།

ལག་ལེན་པའི་དབྱེ་བ།

སྡེ་ཚན་གྱི་ཨང་།

ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་གནས་རིམ།

1
2
3
4
5
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15

༠༡:སི་སི་ངོ་ཚབ་(བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྟེ་བ་)

1:
1:
1:
1:
1:
2:
2:
2:
2:
2:
3:
3:
3:
3:
3:

1: ལྕོགས་གྲུབ་ 1
2: ལྕོགས་གྲུབ་ 2
1: ལྕོགས་གྲུབ་ 1
1: ལྕོགས་གྲུབ་ 1
1: ལྕོགས་གྲུབ་ 1
2: ལྕོགས་གྲུབ་ 2
2: ལྕོགས་གྲུབ་ 2
2: ལྕོགས་གྲུབ་ 2
2: ལྕོགས་གྲུབ་ 2
2: ལྕོགས་གྲུབ་ 2
4: ལྕོགས་གྲུབ་ 4
10: ལྕོགས་གྲུབ་ 10
10: ལྕོགས་གྲུབ་ 10
6: ལྕོགས་གྲུབ་ 6
10: ལྕོགས་གྲུབ་ 10

༠༤:ཨེ་ཀྲི་ཨེམ་ བདག་འཛིན་པ།
༡༡:སི་ཨར་ཨེམ།
༡༥:སྐྱིན་འགྲུབ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་མི།
༡༠:རྩིས་ཞིབ་པ།
༠༢:དངུལ་གཉེར་པ།
༠༣:དངུལ་གཉེར་པ།
༠༨:ཨེས་ཨེས་དྲི་ དངུལ་གཉེར་པ།
༡༢:སྐྱིན་འགྲུལ་ལས་རོགསཔ།
༡༨:ཕྱི་དངུལ་བརྗེ་སོར་ གདངུལ་གཉེར་པ།
༦༠:དངུལ་གཉེར་འགོ་འཛིན།
༣༥:སྤྱིར་བཏང་འགོ་དཔོན།
༡༣:སྐྱིན་འགྲུལ་འགོ་དཔོན།
༡༦:སྐྱིན་འགྲུལ་བསྐྱར་ཞིབ་དབྱེ་དཔྱད་པ།
༡༩:ཕྱི་དངུལ་བརྗེ་སོར་འགོ་དཔོན།

1
སྡེ་ཚན་ 1
སྡེ་ཚན་ 1
སྡེ་ཚན་ 1
སྡེ་ཚན་ 1
སྡེ་ཚན་ 2
སྡེ་ཚན་ 2
སྡེ་ཚན་ 2
སྡེ་ཚན་ 2
སྡེ་ཚན་ 2
སྡེ་ཚན་ 3
སྡེ་ཚན་ 3
སྡེ་ཚན་ 3
སྡེ་ཚན་ 3
སྡེ་ཚན་ 3
སྡེ་ཚན་

1

2

3

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ་- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།

12

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

3: སྡེ་ཚན་ 3
4: སྡེ་ཚན་ 4
5: སྡེ་ཚན་ 5
5: སྡེ་ཚན་ 5
5: སྡེ་ཚན་ 5
5: སྡེ་ཚན་ 5
5: སྡེ་ཚན་ 5
6: སྡེ་ཚན་ 6
6: སྡེ་ཚན་ 6
6: སྡེ་ཚན་ 6
6: སྡེ་ཚན་ 6
7: སྡེ་ཚན་ 7
8: སྡེ་ཚན་ 8
8: སྡེ་ཚན་ 8
9: སྡེ་ཚན་ 9
10: སྡེ་ཚན་ 10
11: སྡེ་ཚན་ 11

༢༤:RECON འགོ་དཔོན།
༥༠:VAULT TELLER
༠༦:འཛིན་སྐྱོང་པ།
༠༧:ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ།
༠༩:ཨེས་ཨེས་དྲི་འགོ་འཛིན་
༡༤:སྐྱིན་འགྲུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།
༢༥:སི་ཨེཕ་དྲི་འགོ་འཛིན།
༡༧:ཤོག་བྱང་འགོ་དཔོན།
༢༡:སྙན་ཞུ་བཀལ་མི་འགོ་དཔོན།
༢༢:རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས།
༢༣:RECON ASST
༢༠:དངུལ་འཛིན་འགོ་དཔོན།
༢༧:བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ལས་རོགས།
༢༨:བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་འགོ་དཔོན།
༢༦:མི་སོབས་འགོ་དཔོན།
༠༥:PARAM(CBS Officer)
༩༩:ཁྱད་འཕགས་ཅན་གྱི་ལག་ལེན་པ།

6: ལྕོགས་གྲུབ་ 6
4: ལྕོགས་གྲུབ་ 4
12: ལྕོགས་གྲུབ་ 12
12: ལྕོགས་གྲུབ་ 12
12:ལྕོགས་གྲུབ་ 12
12: ལྕོགས་གྲུབ་ 12
12: ལྕོགས་གྲུབ་ 12
8: ལྕོགས་གྲུབ་ 8
8: ལྕོགས་གྲུབ་ 8
8: ལྕོགས་གྲུབ་ 8
8: ལྕོགས་གྲུབ་ 8
8: ལྕོགས་གྲུབ་ 8
8: ལྕོགས་གྲུབ་ 8
10: ལྕོགས་གྲུབ་ 10
16: ལྕོགས་གྲུབ་ 16
16: ལྕོགས་གྲུབ་ 16
16: ལྕོགས་གྲུབ་ 16
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ཐིག་ཁྲམ་༣ པཿ ལག་ལེན་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ དབང་ཚད་གསལ་སོན་འབད་མིའི་ཐོ།
ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་གནས་རིམ།

དབང་ཚད།

0
2
4
6
8
10
12
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16

ལྟ་འཛུལ་མེད།

ལྟ་འཛུལ་གྱི་དམ་འཛིན་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་

རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་སོད་ལེན་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་

འདྲི་དཔྱད་འབད་ནི།
འདྲི་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ པར་བཏབ་ནི།
ལེགས་བཅོས་འབད་ནི།
གསར་བཟོ་འབད་ནི།
གནང་བ་བྱིན་ནི།
ལྟ་བཀོད་་ཀྱི་དམ་འཛིན།
Param
ཁྱད་འཕགས་ཅན་གྱི་ལག་ལེན་པ།

སྡེ་ཚན་གྱི་ཨང་དང་

ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ཡོད་པའི་ལག་ལེན་པ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ ཟུར་སྦྲགས་- ཁ་ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ ལྟ་འཛུལ་གྱི་དམ་འཛིན་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ལྟ་འཛུལ་དམ་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་དེ་ རིམ་ལུགས་ནང་བྱིན་ཏེ་
ཡོད་མི་
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ལྟ་འཛུལ་དང་ཁྱད་བསྡུར་འབད་དེ་ལྟཝ་ད་

སྡེ་ཚན་༢

པ་ནང་གི་ལག་ལེན་པ་(དངུལ་གཉེར་དང་དངུལ་འཛིན་ངོ་ཚབ་)ལུ་

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུ།

གནང་བ་བྱིན་ནི་གི་དབང་ཚད་བྱིན་ཡོད་མི་འདི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་གནས་རིམ་༡༠ པ་ཨིནམ་ལས་ སྡེ་ཚན་༣ པ་(དངུལ་འཛིན་འགོ་འཛིན་
བརྩིས་ཏེ་ གནང་གྲོལ་འབད་མི་འགོ་དཔོན་)ལུ་བྱིན་དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ སྡེ་ཚན་༢ པ་ལུ་ཡང་ གསར་བཟོ་འབད་ནིའི་དབང་
ཚད་འདུག
འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ སྡེ་ཚན་༥ པ་(འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་)ནང་གི་ལག་ལེན་པ་གཅིག་ལུ་ ལྟ་རྟོགས་ཨིན་མི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་གནས་རིམ་༡༢
པ་མེན་པར་ ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་གནས་རིམ་༡༦ པ་ ཁྱད་འཕགས་ཅན་གྱི་ལག་ལེན་གྱི་དབང་ཚད་བྱིན་ཏེ་འདུག
དགོས་མཁོ་ལས་ལྷག་པའི་དབང་ཚད་བྱིན་ནི་དང་ དམིགས་བསལ་གྱི་གསར་བཟོ་འབད་ནི་དང་ གནང་བ་བྱིན་ནིའི་དབང་ཚད་བྱིན་མི་དེ་
གིས་ “ཉུང་མཐའི་ཁེ་དབང་”གི་གཞི་རྩ་དེ་རྩ་མེད་གཏང་མི་དང་གཅིག་ཁར་ དམ་འཛིན་གཞན་མི་གི་དབང་ཚད་བཀག་ཐོག་ལས་ གཡོ་
བཅོས་འབད་ནི་དང་ གཡོ་སྒྱུ་འབད་ནི་གི་གོ་སྐབས་བྱིནམ་ཨིན་པས། ལྷག་པར་དུ་ འདི་གིས་ ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་རིམ་
ལུགས་ནང་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ གནས་སྡུད་ཚུ་གི་གསང་བ་དང་དྲང་བདེན་ཚུ་ལུ་གནོད་ནི་ཨིན་པས།

༣.

ལག་ལེན་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་ལུ་ ཁྱད་འཕགས་ཅན་གྱི་བདག་སྐྱོང་གི་དབང་ཚད་བྱིན་ཡོདཔ།

ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་ནང་ལུ་ སྡེ་ཚན་༡༡ པ་ནང་གི་ལག་ལེན་པ་ཚུ་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་གནས་རིམ་མཐོ་ཤོས་༡༦ པའི་གནང་
བ་ཡོདཔ་ད་ ཁོང་ཚུ་ ཁྱད་འཕགས་ཅན་གྱི་ལག་ལེན་པ་ཨིནམ་ལས་ བདག་སྐྱོང་ ཡང་ན་ འཛིན་སྐྱོང་གི་དབང་ཚད་ཧྲིལ་བུམ་འདུག
ཁྱད་འཕགས་ཅན་གྱི་ལག་ལེན་པ་ཚུ་ལུ་ རིམ་ལུགས་ནང་གི་དབང་ཚད་ཧྲིལ་བུམ་ཡོདཔ་ལས་ རིམ་ལུགས་ནང་ གཡོ་སྒྱུ་དང་ གཡོ་
བཅོས་འབད་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

འ་ནཱི་ལྟ་འཛུལ་འདི་

ལག་ལེན་པ་གྱངས་ཁ་ཆོདཔ་ཅིག་ལུ་ཚད་འཛིན་འབད་

དགོཔ་དང་ འ་ནཱི་ ལག་ལེན་པ་ཚུ་གིས་འབད་མི་ལཱ་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་ལྟ་རྟོག་འབད་དགོཔ་འདུག
ཨིན་རུང་

རིམ་ལུགས་ནང་བྱིན་ཏེ་ཡོད་པའི་

ལྟ་འཛུལ་གྱི་དམ་འཛིན་ཚུ་དང་

ལག་ལེན་པའི་དབང་ཚད་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་

སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་ནང་ལུ་ ལག་ལེན་པ་༢༥ ལུ་ ཁྱད་འཕགས་ཅན་
གྱི་ལག་ལེན་པའི་དབང་ཚད་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

ཁྱད་འཕགས་ཅན་གྱི་ལག་ལེན་པ་ཚུ་གི་ཐོ་ ཐིག་ཁྲམ་༤ པའི་ནང་གསལ་

སོན་འབད་དེ་ཡོད།
ཐིག་ཁྲམ་༤ པཿ ཁྱད་འཕགས་ཅན་གྱི་ལག་ལེན་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་དབང་ཚད་ཡོད་པའི་ ལག་ལེན་པ་ཚུ་གི་ཐོ།
དངུལ་གཉེར་ཨང་།

ལྕོགས་གྲུབ།

ཇི་ཨར་པི་ཨང་།

བི་ཨར་སི་ཨེཅ་ཨང་།

2360
2294
2210
1687
1316
2285
2123
2347
2266

16
16
16
16
16
16
16
16
16

11
11
11
11
11
11
11
11
11

9990
9990
9990
9990
60
9990
10
20
9990

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ་- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།

14

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

1959
1229
2038
1957
2359
8881
2036
1562
2035
2356
1377
1423
2136
537691
2165
2357

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9990
9990
9990
9990
270
88888
9990
270
9990
9990
9990
9990
9990
10
9990
270

ལག་ལེན་པ་ལེ་ཤ་ལུ་ དབང་ཚད་ཧྲིལ་བུམ་བྱིན་མི་དེ་གིས་ རང་སོའི་འགན་ཁག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ དགོས་མཁོ་མཁོ་ཡོད་མི་
ཚུ་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ལྟ་འཛུལ་གྱི་དབང་ཚད་བྱིན་ནི་དང་ ཁོང་ཚུ་ ཁོང་རའི་འགན་ཁུར་ལས་ལྷག་པའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་ལག་ལེན་ཚུ་འབད་
ནི་ལས་བཀག་ཆ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

ལྟ་འཛུལ་གྱི་དམ་འཛིན་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་གི་དགོས་དོན་འདི་

ཁུངས་མེདཔ་བཟོཝ་ཨིན།

དེ་མ་ཚད་ འ་ནཱི་ལག་ལེན་པ་ཚུ་ལུ་ དམ་འཛིན་ཚུ་བཀག་ཆ་འབད་ནི་གི་དབང་ཚད་ཡོདཔ་ལས་ དེ་གིས་ གནང་བ་མེད་པའི་བསྒྱུར་
བཅོས་དང་ ལེགས་བཅོས་ཚུ་འབད་སྲིད་ནི་ཨིན་པས།

༤.

ལག་ལེན་པའི་གནས་སངས་ཚུ་ ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་མི་ལས་ འབད་བཏུབཔ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོདཔ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེན་ཨེ་སི་ཨེས་ཀྱི་ ལག་ལེན་པ་ཚུ་གི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འོག་
གི་ཐིག་ཁྲམ་༥ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་ ལག་ལེན་པའི་གནས་སངས་ཚུ་ ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་མི་ལས་ འབད་བཏུབཔ་ལུ་
བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་གནས་སངས་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།
ཐིག་ཁྲམ་༥ པཿ ལག་ལེན་པའི་གནས་སངས་སོན་མིའི་ཐོ་(༩:ལཱ་འབད་མ་བཏུབཔ་ ༠: ལཱ་འབད་བཏུབཔ་)
སོད་
དངུལ་གཉེར་ངོ་
རྟགས།

ཟླ་ཚེས།

ལེན་

ཨང་།

ཞིབ་དཔྱད་
MAKE
R ID

འབད་མིའི་ངོ་
རྟགས།

གནས་སངས་
རྙིངམ།

གནས་སངས་
གསརཔ།

བསམ་འཆར།

སྤྱི་ཚེས་ ༠༤/༡༠/༢༠༡༦ ལུ་

1799
1895
1959
15

9/3/2016
11/3/2016
4/14/2017

9764 2347
9764 2357
9764 2136

0
0
0

9
9
9

0
0
0

འགན་གྲོལ་གཏང་ནི།
གདོང་ལེན་ཅན།
ཡིག་ཚང་ནང་ལས་མ་འགྱོཝ།

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུ།

སི་ཨའེ་ཨོ་ ཝི་ཇེ་ཡེ་ཀུ་མར་
གྱི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

ལག་ལེན་པ་དེ་མ་བཏུབ་བཟོ་

2329

8/12/2016

9764 2357

0

9

ཡོདཔ།

0

ཁས་བངས་ཐོག་ལུ་དགོངས་

2337
2340
2357
2361

4/14/2017
9/6/2016
4/24/2017
6/20/2016

9764
9764
9764
9764

2136
2347
2266
2347

0
0
0
0

9
9
9
9

ཞུ་འབད་ཡོདཔ།

0
0
0
0

ངེས་བདེན།
ཡིག་ཚང་ནང་འཛུལ་ཡོདཔ།
འཛོལ་བ།

སེམས་དང་མ་ལྡན་མི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ གཡོ་སྒྱུའི་ལཱ་ཚུ་འབད་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ གནས་སྡུད་ཚུ་ལུ་གནོདཔ་
བཀལ་ཏེ་ གལ་ཆེ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་གསང་རྟོལ་འབད་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ རིམ་ལུགས་ཀྱིས་ ལག་ལེན་པ་དེ་ཚར་གཅིག་མ་
བཏུབ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ལོག་སྟེ་བཏུབཔ་བཟོ་ནི་ལས་བཀག་ཆ་འབད་དགོ ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ ཐིག་ཁྲམ་༥ པའི་ནང་ལུ་ལྟཝ་ད་ ཀྲི་སི་
ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་ཀྱིས་ ལག་ལེན་པ་༨ ལག་ལེན་མ་བཏུབ་བཟོ་བའི་ཤུལ་ལུ་ གོང་ལུ་བཀོད་མི་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ལས་བརྟེན་ དོ་
རུང་ལོག་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབཔ་བཟོ་ནུག
འཛིན་སྐྱོང་གིས་ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་

ལྟ་འཛུལ་དམ་འཛིན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་འོག་ལུ་

དོན་འཕྲུལ་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་བཏོན་མི་ཚུ་

བརྡ་

དགོས་མཁོའི་བཅོ་ཐབས་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི་ཟེར་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན་(ཟུར་

སྦྲགས་༡ པ་གཟིགས་) །
འཛིན་སྐྱོང་གིས་ལན་གསལ་དང་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལྟ་འཛུལ་གྱི་འཛིན་
སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དམ་འཛིན་ཚུ་

བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

ལྟ་འཛུལ་གྱི་སྒྲིག་ཆ་ཚུ་

འདི་འཕོ་ལས་ལེགས་བཅོས་འབད་

ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ཨིན་རུང་ སྲིད་བྱུས་དང་ ལམ་སོན་བཟུམ་མའི་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་ ཡུན་རིང་གི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་གཞི་
བཙུགས་འབད་བ་ཅིན་

རིམ་ལུགས་ནང་ལྟ་འཛུལ་འབད་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་དམ་འཛིན་ཚུ་

ཧེང་སྐལ་ར་རྩ་བརྟན་བཟོ་ཚུགས་ནི་ཨིན་

པས།

3.2.2.

ནང་འདེབས་ཀྱི་དམ་འཛིན།

ནང་འདེབས་ཀྱི་དམ་འཛིན་འདི་གིས་

ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་བཙུགས་མི་

གནས་སྡུད་ཚུ་

ཆ་གནས་ཡོདཔ་དང་

ཆ་ཚངམ་སྦེ་

ཡོདཔ་ དེ་ལས་ ཁུངས་མཐུན་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོཝ་ཨིན། ནང་འདེབས་ཀྱི་དམ་འཛིན་ཚུ་ གནས་སྡུད་ནང་འཛོལ་སྐྱོན་ཡོད་མི་དང་
ཆ་མ་ཚངམ་ དེ་ལས་ ཆད་ལུས་མི་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བདེན་ཁུངས་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ངོ་བོ་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག
འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་ཀྱིས་ གནས་སྡུད་ཀྱི་ཁུངས་ལྡན་དང་ ངེས་བདེན་ཚུ་བརྟན་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་
ཚུལ་མཐུན་གྱི་བདེན་ཁུངས་ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ་- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།

16

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

ནང་འདེབས་ཀྱི་དམ་འཛིན་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཆད་སྐྱོན་ཚུ་
གི་རྒྱུ་རྐྱེན་འབད་མི་ སྐྱོན་ཆ་དག་པ་ཅིག་ངོས་འཛིན་འབད་ཡིཿ

༡.

རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཁྲ་དང་ གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ནང་ ད་ཡོད་ཀྱི་ལྷག་ལུས་ཆད་སྦེ་ཐོན་ཏེ་འདུག

Flexcube CBS གི་བཀག་འཛིན་འདི་ རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཁྲ་དང་ གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ནང་ཆད་སྦེ་སོན་མི་དེ་ཨིནམ་དང་ འབྲུག་
གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་བཤད་མི་ནང་ ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་ རྒྱུ་མཚན་གཅིག་འདི་ཨིན་ཟེར་
ཨིན་པས།
པར་རིས་༢ པཿ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་ རྒྱུན་སྤྱོད་རྩིས་ཁྲ་དང་ གསྤྱོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ནང་ཆད་སྦེ་གསལ་སྤྱོན་
འབདཝ་ཨིན།

200
0

88

132
14 10 10 3 28 22 19 4 19 29 27 16 18 15 19 7 1 4 1 4 9 5 19 14 1 1
Number of accounts with negative current balances
Phuentsholing Main Branch

Thimphu Main Branch

Samdrup Jongkhar Branch

Gelephu Branch

TSIMASHAM BRANCH

SAMTSE BRANCH

TRASHIGANG BRANCH

DAMPHU BRANCH

BAZAAR BRANCH PLING

GOMTU BRANCH

MONGAR BRANCH

BUMTHANG BRANCH

WANGDUE BRANCH

PARO BRANCH

TRONGSA BRANCH

HAA BRANCH

GEDU BRANCH

ZHEMGANG BRANCH

འཐེབ་བཏོན་སོད་དངུལ་རྩིས་ཁྲ་མ་བརྩི་བར་ རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཁྲ་དང་ གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ནང་ཆད་ཐོན་ནི་མི་འོང་། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནས་སྡུད་གཞི་མཛོད་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ (ཐོ་ནང་ལས་ འཐེབ་བཏོན་སོད་དངུལ་
རྩིས་ཁྲ་ག་ར་བཏོན་པའི་ཤུལ་ལུ་) རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཁྲ་དང་ གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ནང་ཆད་ཐོན་མི་གནད་དོན་༥༣༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།
ཆད་སྦེ་ཐོན་མི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་རེ་རེ་བཞིན་སྦེ་ པར་རིས་༢ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེའི་ཁ་གསལ་ཚུ་
ཟུར་སྦྲགས་-ག པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོད།
ལྷག་ལུས་ཚུ་ཆད་སྦེ་ཐོན་མི་འདི་ རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ བདེན་ཁུངས་ཀྱི་དམ་འཛིན་ སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་སྲིད་ནི་དང་ དེ་
གིས་ དངུལ་ཁང་གི་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ལུ་ མི་མཐུན་པའི་ཕན་གནོད་བྱུང་ཡོདཔ་འོང་། འདི་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་ ཁོ་/མོ་གི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ ལྷག་ལུས་ལངམ་སྦེ་མེད་རུང་ དངུལ་བཏོན་བཏུབ་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་
གོ་བ་ལེན་བཅུག་ནི་ཨིན་པས།
འཛིན་སྐྱོང་གིས་བཤད་མི་ནང་ གནད་དོན་༥༣༩ ཡོད་ས་ལས་ རྩིས་ཁྲ་༥༡༧ དེ་ འཐེབ་བཏོན་སོད་དངུལ་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ཨིནམ་ལས་
ཆད་ཚུ་བཀག་ཆ་མ་འབད་ཟེར་ཨིནམ་ད་ ལྷག་ལུས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲ་༢༢ པོ་དེ་ རིམ་ལུགས་རྙིངམ་ནང་ལས་ སོ་སོར་འབད་མི་ཨིནམ་ལས་
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དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུ།

བསྐྱར་རྙེད་ཀྱི་དོན་ལུ་ལྟ་རྟོག་འབད་དེ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི།

ལྷག་པར་དུ་

འཛིན་སྐྱོང་གིས་འབད་བ་ཅིན་

ཆད་སྦེ་ཐོན་མི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་གསརཔ་(new CBS) ནང་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་ཡོད་ཟེར་ཡང་བཤད་ཅི་(ཟུར་སྦྲགས་
༡ པ་གཟིགས་) །
འཛིན་སྐྱོང་གིས་ལན་གསལ་བཀོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

རིམ་ལུགས་ནང་ལོག་སྟེ་གཏན་

འཁེལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྩིས་ཁྲ་༤ ད་ལྟོ་ཡང་ཆད་འབད་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། གནད་དོན་༤ ཡོད་ས་ལས་ གནད་དོན་༢
ཀྱི་ཐད་ དངུལ་འབོར་དེ་ལོག་སྟེ་བཙུགས་ནི་ཨིན་པའི་ཁས་ལེན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ད་ གནད་དོན་གཞན་མི་༢ ཀྱི་ཐད་ཁར་ དང་ལེན་ག་
ནི་ཡང་མ་འབད་བས། གནས་སངས་འདི་ཚུ་ག་ར་ རིམ་ལུགས་རྙིངམ་གྱི་དུས་ཡུན་ནང་གི་ཨིནམ་སྦེ་ཤེས་ཅི།

༢.

སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ནང་ དངུལ་སྐྱེད་ཀྱི་རྩིས་ཆད་མེདཔ།

འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ གནད་དོན་༩༦༣ ནང་ དངུལ་སྐྱེད་ཀྱི་རྩིས་ཆད་གནས་
གོང་འདི་ ཆད་སྦེ་གསལ་སོན་བྱུང་ཡི། གནད་དོན་འདི་ཚུ་ ཟུར་སྦྲགས་-ང པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོད། གནས་གོང་ཆད་སྦེ་
ཐོན་མི་དེ་གིས་

ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་གིས་

ཁོང་ར་གིས་

ངེས་བདེན་ཐོག་སོད་དགོ་མི་ལས་ལྷག་སྟེ་

སོད་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚོན་སོནམ་

ཨིནམ་ལས་ དངུལ་ཁང་གིས་ཚོང་མགྲོན་པ་ཚ་ལུ་ སྐྱིན་ཚབ་སོད་དགོཔ་འདུག
འཛིན་སྐྱོང་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ དངུལ་ཁང་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༡ ལུ་ དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་
གསརཔ་ལུ་སོ་སོར་འབད་བའི་སྐབས་ འདི་བཟུམ་མའི་གནད་དོན་ཚུ་ མ་རྩའི་ཐོག་ལུ་རྩིས་སྙོམས་འབད་ཞིནམ་ལས་ འདི་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་སོ་སོར་འབད་མི་དེ་གིས་

གནད་དོན་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་ལས་

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་གསརཔ་ནང་

འདི་བཟུམ་མའི་གནད་དོན་ཚུ་མེད་ཟེར་བའི་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་བཏོན་མི་གནས་སངས་ཚུ་ རིམ་
ལུགས་རྙིངམ་ནང་གི་གནས་སྡུད་ཚུ་ཨིན་ཟེར་བཀོད་ཅི་(ཟུར་སྦྲགས་༡ པ་གཟིགས་) །
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

རིམ་ལུགས་ནང་གི་གནས་སྡུད་ལོག་སྟེ་ཞིབ་དཔྱད་དང་

བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

རིམ་ལུགས་འདི་ནང་ འདི་བཟུམ་མའི་གནས་སངས་ཚུ་མ་མཐོངམ་ལས་བརྟེན་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ལན་གསལ་འདི་ཆ་གནས་ཡོདཔ་འབད་
བརྩི་འཇོག་འབད་ཡི།

༣.

ཆ་གནས་མེད་པའི་ཟླ་ཚེས་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
སྐབས་ལུ་

སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་གནང་གྲོལ་དང་

ཆ་གནས་མེད་པའི་ཟླ་ཚེས་ཡོད་པའི་གནས་སངས་༡༩

དུས་ཚང་གི་ཟླ་ཚེས་ཚུ་གི་ཆ་གནས་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་

ངོས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་ད་

འདི་ནང་

སྐྱིན་འགྲུལ་གནང་གྲོལ་

འབད་བའི་ཟླ་ཚེས་ཚུ་ ‘༡༨༩༩’ ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ འདི་བཟུམ་མའི་གནད་དོན་ཚུ་གསལ་སོན་འབད་མི་འདི་
གིས་ ནང་འདེབས་བདེན་ཁུངས་ཀྱི་དམ་འཛིན་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པའི་བརྡ་མཚོན་སོནམ་ཨིན་པས།

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ་- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
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བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

ཐོན་སྐྱེད་-ཁ་གསལ།

ཡན་ལག་-ཨང་།

གནང་གྲོལ་ཟླ་ཚེས།

དུས་ཚང་ཟླ་ཚེས།

CONSUMER LOAN

120
260
60
280
110
20
170
60
40
20
300
20
100
150
20
100
10
170
70

12/31/1899
12/31/1899
12/31/1899
12/31/1899
12/31/1899
12/31/1899
12/31/1899
12/31/1899
12/31/1899
12/31/1899
12/31/1899
12/31/1899
12/31/1899
12/31/1899
12/31/1899
12/31/1899
12/31/1899
12/31/1899
12/31/1899

9/1/2021
2/3/2022
4/25/2022
8/11/2026
4/4/2021
1/3/2032
4/9/2021
11/29/2021
2/3/2022
1/5/2037
11/16/2026
3/13/2022
12/12/2021
12/31/2001
4/30/2022
1/13/2022
9/23/2021
12/3/2021
4/24/2037

CONSUMER LOAN-FLOATING
CONSUMER LOAN-FLOATING
CONSUMER LOAN
CONSUMER LOAN
SERV:SET UP OF HOTEL/RESO
CONSUMER LOAN
CONSUMER LOAN-FLOATING
CONSUMER LOAN-FLOATING
COMR HOUSING - FLOATING
SOFT LOAN-STAFF INCENTIVE
EDU-FOR W/O COLLATERAL
CONSUMER LOAN-FLOATING
LATD - STAFF INCENTIVE
FESTIVAL LOAN - TEASER
CONSUMER LOAN-FLOATING
TRANSPORT - LIGHT VEHICLE
CONSUMER LOAN-FLOATING
HOUSING NON COMM-FLOATING

རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ བདེན་ཁུངས་ཀྱི་དམ་འཛིན་ཚུ་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ལྷག་ལུས་ནང་ཆད་ཐོན་ནི་དང་ དངུལ་སྐྱེད་ཀྱི་ཆད་
དེ་ལས་ ཆ་གནས་མེད་པའི་ཟླ་ཚེས་ལ་སོགས་པའི་གནས་སངས་ཚུ་བྱུང་ནུག འདི་གིས་ མཐའ་འཇུག་ལུ་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་
དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ལུ་གནོདཔ་ཨིན།
འཛིན་སྐྱོང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཟླ་ཚེས་”༡༢/༣༡/༡༨༩༩” ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ རིམ་ལུགས་ནང་བཀོད་
ཡོདཔ་ དེ་འབདཝ་ད་ དངུལ་སོད་མ་འབད་མི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི། ཁོང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ རིམ་ལུགས་འདི་སྔ་སྒྲིག་གི་ཟླ་
ཚེས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་སྦེ་བཟོ་ཡོདཔ་དང་

དངུལ་སོད་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་

རང་འགུལ་ཐོག་ལུ་

དུས་མཐུན་བཟོ་འོང་ཟེར་ཡང་

བཤད་ཅི་ (ཟུར་སྦྲགས་༡ པ་གཟིགས་) །

3.2.3.

རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་
འབདཝ།

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་ལམ་སོན་གྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་

མཉམ་སྡེབ་མ་

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཉེར་སོད་སྐྱིན་འགྲུལ་དང་ སྣུམ་འཁོར་སྐྱིན་འགྲུལ་ དེ་ལས་ ཁྱིམ་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་གི་ལམ་
སོན་ཚུ་ཕྱིར་སོད་འབད་ནུག ལམ་སོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་མ་འབད་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ ཡང་ན་ ལམ་སོན་ཚུ་ནང་གསལ་
བཀོད་འབད་མི་ཚད་གཞི་ཚུ་ ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་ནང་ལུ་ མཉམ་སྡེབ་འབད་མ་འབད་ལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
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དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུ།

ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༣༡ ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཁ་གསལ་གུ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ གཤམ་
གསལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡིཿ

༡.

ཉེར་སོད་ཀྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཐད་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་མཐོ་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་སོད་ཡོདཔ།

ཉེར་སོད་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ལམ་སོན་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྐྱིན་འགྲུལ་རེ་རེ་གི་མཐོ་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་༥,༠༠,༠༠༠ ཨིན་པས།
ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཉེར་སོད་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཁག་༡༦ ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ་༩ པའི་
ཚེས་༡

གི་ཤུལ་ལས་

དངུལ་ཁང་གིས་

ལམ་སོན་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མིའི་མཐོ་ཚད་ལས་ལྷག་པའི་

སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་ཡོད་པའི་ངོས་

འཛིན་བྱུང་ཡི། གནད་དོན་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་༦ པའི་ནང་སོན་ཏེ་ཡོདཿ
ཐིག་ཁྲམ་༦ པཿ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་མཐོ་ཚད་ལས་བརྒལ་མི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཐོ།
ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཁ་གསལ།

རྩིས་ཁྲ་ཨང་།

ཡན་ལག་ཨང་།

གནང་གྲོལ་ཟླ་ཚེས།

དངུལ་འབོར་སོད་པ།

ཉེར་སོད་སྐྱིན་འགྲུལ་- འགྱུར་མི།

200228304
100270473
200221932
100270610
100006316
100269934
200222233
102932620
102932608
102103240
100270042
102100975
100270291
100270246
100270462
100270053

00030
00020
00180
00020
00010
00020
00180
00260
00260
00140
00020
00140
00020
00020
00020
00020

16/09/2016
15/09/2014
12/09/2016
17/09/2014
15/11/2014
04/09/2014
12/09/2016
08/10/2015
06/10/2015
18/01/2016
04/09/2014
08/09/2014
09/09/2014
08/09/2014
12/09/2014
04/09/2014

700,000.000
600,000.000
960,000.000
657,000.000
1,115,221.100
700,000.000
760,000.000
511,400.000
511,400.000
600,000.000
584,000.000
550,000.000
700,000.000
590,000.000
670,000.000
748,000.000

ཉེར་སོད་སྐྱིན་འགྲུལ།
ཉེར་སོད་སྐྱིན་འགྲུལ་- འགྱུར་མི།
ཉེར་སོད་སྐྱིན་འགྲུལ་- འགྱུར་མི།
ཉེར་སོད་སྐྱིན་འགྲུལ།
ཉེར་སོད་སྐྱིན་འགྲུལ།
ཉེར་སོད་སྐྱིན་འགྲུལ།
ཉེར་སོད་སྐྱིན་འགྲུལ་- འགྱུར་མི།
ཉེར་སོད་སྐྱིན་འགྲུལ་- འགྱུར་མི།
ཉེར་སོད་སྐྱིན་འགྲུལ་- འགྱུར་མི།
ཉེར་སོད་སྐྱིན་འགྲུལ་- འགྱུར་མི།
ཉེར་སོད་སྐྱིན་འགྲུལ།
ཉེར་སོད་སྐྱིན་འགྲུལ་- འགྱུར་མི།
ཉེར་སོད་སྐྱིན་འགྲུལ།
ཉེར་སོད་སྐྱིན་འགྲུལ།
ཉེར་སོད་སྐྱིན་འགྲུལ་- འགྱུར་མི།

འཛིན་སྐྱོང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱི་ཚེས་༠༣/༠༩/༢༠༡༤ གི་ཧེ་མ་གནང་གྲོལ་འབད་མི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་གི་མཐོ་ཚད་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡.༥ ཨིནམ་ལས་ མཐོ་ཚད་ལས་མི་བརྒལ་ཟེར་བཤད་ཅི། གནས་སངས་ལ་ལུ་བདེན་པ་ཡོད་མི་དེ་ ཨི་ཨེམ་ཨའེ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་མི་
(ཨི་ཨེམ་ཨའེ་ལོ་ལྟབ་)དང་

ལག་ལེན་པའི་འཛོལ་བ་དང་

དུས་ཚང་གི་ཟླ་ཚེས་འཛོལ་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་རུང་

ངེས་བདེན་གྱི་སྐྱིན་

འགྲུལ་སོད་ལེན་འདི་ མཐོ་ཚད་ཀྱི་ནང་འཁོད་ར་འབད་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས་(ཟུར་སྦྲགས་༡ པ་གཟིགས་) །

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ་- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
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བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

༢.

གནས་ཡུན་གྱི་མཐོ་ཚད་ལས་བརྒལ་མི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ།

སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ལམ་སོན་ནང་ལུ་

ཉེར་སོད་སྐྱིན་

འགྲུལ་གྱི་དུས་ཡུན་མཐོ་ཤོས་ལོ་ངོ་༥ དང་ སྣུམ་
འཁོར་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་༧

དེ་ལས་

ཁྱིམ་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་༢༠ འབད་
བཀོད་དེ་འདུག
ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་

30

2

3

6

4

3

4

2

6 years 7 years 21 years22 years23 years24 years25 years 7 years

སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཁ་གསལ་ཚུ་

དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་
ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་

35
30
25
20
15
10
5
0

གནས་སངས་ཀྱི་གྱངས་ཁ།

ཉེར་སོད་དང་ སྣུམ་འཁོར་ དེ་ལས་ ཁྱིམ་གྱི་

ལམ་སོན་ཚུ་

CONSUMER
LOANS

HOUSING LOANS

VEHICLE
LOANS

པར་རིས་༡ པཿ དུས་ཡུན་མཐོ་ཤོས་ལས་བརྒལ་བའི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་གནས་སངས་ཚུ།

དུས་ཡུན་མཐོ་ཤོས་ལས་བརྒལ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

འ་ནཱི་གནས་སངས་ཚུ་

པར་རིས་༡

པའི་ནང་

གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༡ ལུ་ ལམ་སོན་ཚུ་ཕྱིར་
སོད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ཁྱིམ་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་དུས་ཡུན་ཚུ་ ལོ་ངོ་༢༠ ལས་ལྷག་སྟེ་ ལོ་ངོ་༢༡ ལས་༣༡ ཚུན་བྱུང་ཡོད་པའི་གནད་
དོན་༣༦ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ ཟུར་སྦྲགས་-ཅ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ གནས་སངས་ཁག་༢ ནང་ལུ་ དང་པ་
ཉེར་སོད་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་དུས་ཡུན་འདི་ཟླཝ་གཅིག་དང་

སྒེར་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་དུས་ཡུན་འདི་ཟླཝ་གསུམ་སྦེ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་

འདུག།
གོང་འཁོད་ཀྱི་གནས་སངས་ཚུ་གཙོ་བོ་ར་ རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་བདེན་ཁུངས་ཀྱི་དམ་འཛིན་ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུན་ཏོག་ཏོ་མེད་མི་དང་ རིམ་
ལུགས་ནང་ལུ་ འདི་བཟུམ་མའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ མཉམ་སྡེབ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བྱུང་ནུག

3.2.4.

སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞི།

འདུས་ཚོགས་ག་ར་གིས་ རྐྱེན་ངན་ཚུ་བྱུང་པའི་སྐབས་ ཡང་ན་ ཁོང་རའི་ཚོང་འབྲེལ་ལུ་བར་ཆད་བྱུང་པ་སྐབས་ལུ་ རྐྱེན་ངན་ཚུ་བྱུང་
ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལོག་སྟེ་ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་ ག་དེ་སྦེ་ལཱ་འབད་ནི་ཨིན་ན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཚོང་ལཱ་འཕོ་མཐུད་ཀྱི་གྲ་སྒྲིག་དང་ འཆར་
གཞི་ཚུ་བཟོ་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན། ཚོང་ལཱ་འཕོ་མཐུད་ཀྱི་འཆར་གཞི་འདི་ རྐྱེན་ངན་བྱུང་པའི་སྐབས་དང་ བྱུང་ཚར་བའི་
ཤུལ་ལུ་ ཁོང་རའི་ཚོང་ལཱ་ འཕོ་མཐུད་དེ་འབད་ནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་བཟོཝ་ཨིན།

༡.

སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་ཚུ་གི་ གོ་རྟོགས་ལངམ་སྦེ་མེདཔ།

སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་འཁོར་རིམ་ནང་ མི་འདི་ འབྲེལ་མཐུད་སྐྱོ་ཤོས་འབད་བརྩིས་ཏེ་འདུག སྲུང་སྐྱོབ་ལས་འགལ་བའི་ལཱ་ཡང་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་
ཐབས་ལམ་འོས་ལྡན་ཐོག་ལུ་གཞི་བཙུགས་མ་འབདཝ་དང་ རིམ་ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ སྲུང་སྐྱོབ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ལུ་ རང་

21

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུ།

སོའི་འགན་ཁུར་ཚུ་མ་ཤེས་མི་ལས་བརྟེན་བྱུངམ་ཨིན།

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་

ཉིན་བསར་གྱི་ལག་ལེན་ནང་ལུ་

བརྡ་དོན་གྱི་རིམ་

ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ ཁོང་གི་ལག་ལེན་འཐབ་མི་བརྡ་དོན་གྱི་གལ་ཆེ་ཧིང་དང་ འདི་ཚུ་གི་ གསང་བ་དང་
དྲང་བདེན་ དེ་ལས་ བརྡ་དོན་ཡོད་ལུགས་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་ནང་ ཁོང་རའི་འགན་ཁུར་ག་ཅི་ཨིན་ན་ཤེས་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ་ཤོས་
ཅི་ཨིན།
འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡིཿ



འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་
འཛུལ་འཛིན་སྐྱོང་

གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་

ཡོངས་འབྲེལ་སྲུང་སྐྱོབ་

གློག་རིག་གི་གསང་ཚིག་

གནོད་སེམས་དབྱེ་ཨང་གི་སྲུང་སྐྱོབ་

ལག་ལེན་པའི་ལྟ་

Cryptographic

Control,

Clear Desk Clear Screen དེ་ལས་ འདྲ་བཞག་ནི་དང་སླར་རྙེད་ལ་སོགས་པ་ བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་
འཕྲུལ་རིག་གི་སྲུང་སྐྱོབ་སྲིད་བྱུས་ཚུ་བཟོ་སྟེ་ཡོད་རུང་
བརྡ་དོན་ཉེན་སྲུང་འཛིན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་

སྲིད་བྱུས་འདི་གི་ཐད་

གོ་རྟོགས་ལངམ་སྦེ་

གཙོ་རིམ་མ་བྱིན་པའི་བརྡ་མཚོན་སོན་མི་ཚུ་ངོས་ཛིན་བྱུང་ཡི།

མ་བྱིན་མི་ལས་བརྟེན་
འདི་གིས་

ཚུལ་

མཐུན་ཐོག་ལུ་དཀའ་ངལ་བསལ་དགོ་པའི་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་སྐྱོན་ཆ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགསཔ་ཐལ་ནི་ཨིནམ་དང་ དངུལ་
ཁང་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ ནུས་ཤུགས་ཅན་གྱི་ཉེན་ཁ་ལས་བརྟེན་པའི་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ དེ་འཕོ་ལས་གདོང་ལན་
འབད་མི་ཚུགས།



གལ་སྲིད་ འཚུབ་རྡོལ་གྱི་གནས་སངས་རེ་འབྱུང་ཚེ་ ཚུལ་མཐུན་དང་ དཀའ་ངལ་མེད་པར་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་
ཚོང་ལཱ་འཕོ་མཐུད་འཆར་གཞི་དང་ རྐྱེན་ངན་བསྐྱར་གསོའི་འཆར་གཞི་ཚུ་ བྱ་རིམ་ནང་གྲལ་གཏོགས་ཡོད་མི་འགན་འཛིན་པ་
ཚུ་ལུ་ དོན་སྨིན་ཐོག་ལུ་གོ་བརྡ་སོད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་འདི་ འཛིན་སྐྱོང་གི་འགན་ཁུར་ཨིན།
ཨིན་རུང་

འ་ནཱི་འཆར་གཞི་ཚུ་

ཚོང་ལཱ་འཕོ་མཐུད་དང་

རྐྱེན་ངན་བསྐྱར་གསོའི་ལས་དོན་གྱི་འགན་ཁག་ཕོག་མི་ལས་

གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ དོན་སྨིན་ཐོག་ལུ་གོ་བརྡ་མ་སོད་པས། སོ་སོ་སྦེ་བཤད་པ་ཅིན་ འཆར་གཞི་འདི་ཚུ་ གྲོས་གནས་གཅིག་ནང་
ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་སན་ཞུ་འབད་ཡོད་རུང་

རྐྱེན་ངན་བསྐྱར་སོའི་ནང་གྲལ་གཏོགས་ཡོད་མི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་

འཚུབ་རྡོལ་གྱི་

གནས་སངས་ནང་ ཁོང་རའི་ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་ཧ་གོ་ནི་གི་ སོང་བརྡར་མ་བྱིན་པས།
འ་ནཱི་གལ་ཅན་གྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་ལངམ་སྦེ་ བརྡ་སོད་མ་འབད་མི་དེ་གིས་ འཚུབ་རྡོལ་གྱི་སྐབས་ལུ་རང་རོང་གཏང་འཛིན་སྐྱོང་
འཐབ་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། གནས་སངས་དེ་ རང་རོང་གཏང་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་མི་དེ་གིས་ དུས་ཚོད་དང་མ་དངུལ་འཕོ་
བརླག་འགྱོ་སྟེ་ མཐུན་མིན་ཐོག་ལུ་གནོད་པ་བྱུང་ནི་དང་ རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་གྱོང་གུད་ཕོག་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ མིའི་ཚེ་སོག་ལུ་ཡང་
ཉེན་ཁ་བྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན་པས།



དེ་མ་ཚད་ ཚོང་ལཱ་འཕོ་མཐུད་དང་ རྐྱེན་ངན་བསྐྱར་གསོའི་འཆར་གཞི་ཚུ་ དངུལ་ཁང་གི་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ལག་ལེན་ནང་ གློ་
བུར་གྱི་རྐྱེན་ངན་གྱིས་བར་ཆད་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་
བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ཡང་མ་འབད་བའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

དོན་སྨིན་ཅན་ཡོད་མེད་དང་

འོས་འབབ་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་ཡོད་མེད་ཀྱི་

འདི་བཟུམ་མའི་འཆར་གཞི་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་མ་འབད་མི་འདི་གིས་

དངུལ་ཁང་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ རྐྱེན་ངན་ལས་བརྟེན་པའི་གནོད་པ་མར་ཕབ་འབད་ནི་དང་ རྐྱེན་ངན་གྱི་སྐབས་ལུ་ཚོང་ལཱ་འཕོ་
དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ་- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
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བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

མཐུད་དེ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ རིམ་ལུགས་དེ་ འོས་ལྡན་གྱི་དུས་ཚོད་ཁར་ བསྐྱར་གསོ་འབད་ནི་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ལུ་གནོད་ནི་
ཨིན་པས།
ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ འཆར་གཞི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཧ་མ་གོ་བ་ཅིན་ རིམ་ལུགས་དེ་ གནང་བ་མེད་པར་ལྟ་
འཛུལ་འབད་ནི་དང་གསང་རྟོལ་འབད་ནི་

བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་

ཡང་ན་

གལ་ཅན་གྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་ལུ་སྐྱོན་རྐྱབ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་

འཆར་གཞི་ ཡང་ན་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་ཁུངས་མེད་འགྱོ་འོང་། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ འདུས་ཚོགས་ཀྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་
ལུ་

སྲུང་སྐྱོབ་དང་འབྲེལ་བའི་གོ་རྟོགས་སྤེལ་དགོཔ་དང་

གཞི་རྟེན་གྱི་སོང་བརྡར་ཚུ་བྱིན་ཏེ་

ཁོང་རའི་ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་གི་སྐོར་

ལས་ ཁ་གསལ་རྐྱབ་དགོཔ་འདི་ག་ནི་བ་གལ་ཆེ།

༢.

ཚོང་ལཱ་འཕོ་མཐུད་ཀྱི་འཆར་གཞི་དང་ རྐྱེན་ངན་བསྐྱར་གསོའི་འཆར་གཞི་ཡིག་ཆ་ཚུ་དུས་མཐུན་མ་བཟོཝ།

དངུལ་འབྲེལ་ལས་དོན་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༩༢ (ཁ) པའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་
ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ གི་ལོ་ནང་ རྐྱེན་ངན་བསྐྱར་གསོའི་འཆར་གཞི་༢༠༡༡ ཅན་མ་གསར་བཟོ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ གི་ལོ་
ནང་

འཚུབ་རྡོལ་གྱི་གནས་སངས་ནང་

བསྐྱར་གསོ་འབད་ནི་གི་

གདོང་ལེན་འབད་ཐངས་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་དང་

བྱ་རིམ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་ཐོག་ལས་

གལ་གནད་ཅན་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་དང་ལག་ལེན་ཚུ་

ཚོང་ལཱ་འཕོ་མཐུད་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཡང་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནུག

འདི་

བཟུམ་མའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ནུས་རྩལ་ཅན་གྱི་ཡིག་རིགས་ཨིནམ་ལས་ ཚོང་ལཱའི་བྱ་རིམ་དང་ འཕྲུལ་རིག་ ཡང་ན་ མི་ཚུ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་
བྱུང་པའི་སྐབས་ལུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

ཚོང་ལཱ་འཕོ་མཐུད་འཆར་གཞི་དང་

རྐྱེན་ངན་བསྐྱར་གསོའི་འཆར་གཞི་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་

བའི་སྐབས་ལུ་ འ་ནཱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ རིམ་ལུགས་གསརཔ་ ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་དེ་ དང་ལེན་འབད་དེ་གཞི་བཙུགས་འབད་
ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ཡང་ དུས་མཐུན་མ་བཟོ་བར་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། དཔེར་ན་ ཚོང་ལཱ་འཕོ་མཐུད་འཆར་གཞི་གི་ལེའུ་༥ པའི་
འོག་གི་ ཚོང་ལཱ་ཕན་གནོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཟུར་སྦྲགས་ནང་ ལག་ལེན་ལས་ཁུངས་- སྐྱེལ་སོད་བརྒྱུད་ལམ་(སྐྱེལ་སོད་བརྒྱུད་ལམ་སོ་སོ་
གི་ ལས་དོན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་གལ་གནད་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་)ནང་ ‘གནས་སངས་ཀྱི་བཅད་ཐིག་’འདི་ ད་ལྟོ་ཡང་ Flexcube རིམ་
ལུགས་རྙིངམ་གྱི་ཁ་གསལ་ཚུ་ཚུད་དེ་འདུག
དངུལ་ཁང་ནང་ལས་

འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ཡིག་ཆ་གི་ཆ་ཤས་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་མི་ call list ནང་ཡང་

ཧེ་མ་ལས་དགོངས་ཞུ་འབད་མི་

ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ཚུད་དེ་འདུག

དེ་མ་ཚད་

རྐྱེན་ངན་བསྐྱར་གསོའི་འཆར་

གཞིའི་ནང་སོན་ཏེ་ཡོད་མི་ བཀྲམ་སྤེལ་བའི་ཐོ་དེ་ ཧེ་མའི་ Flexcube རིམ་ལུགས་ནང་གི་ཚུ་གསལ་སོན་འབད་དེ་འདུག
འདི་བཟུམ་མའི་གལ་གནད་ཅན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་དུས་མཐུན་མ་བཟོ་བ་ཅིན་ འཚུབ་རྡོལ་གྱི་གནས་སངས་ ཡང་ན་ རྐྱེན་ངན་གྱི་སྐབས་ལུ་
འཛིན་སྐྱོང་གིས་ འཆར་གཞི་འདི་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཐོག་ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་བར་ཆད་བྱུང་འོང་།
འཛིན་སྐྱོང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ དངུལ་ཁང་ནང་འཁོད་ལུ་སྲུང་སྐྱོང་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྡ་དོན་སྲུང་སྐྱོངབ་སྡེ་ཚན་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་
དང་ རྐྱེན་ངན་བསྐྱར་གསོའི་སང་བ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་གི་ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་པའི་
སྐབས་ལུ་
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རྐྱེན་ངན་གྱི་གནས་སངས་ནང་

རང་སོའི་ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ་

ཚོང་ལཱ་འཕོ་མཐུད་འཆར་གཞི་གི་གོ་

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུ།

རྟོགས་ཚུ་བྱིན་ཡི་ཟེར་བཀོད་ཅི། དེ་མ་ཚད་ དངུལ་ཁང་གིས་ ཚོང་ལཱ་འཕོ་མཐུད་འཆར་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཡང་ དུས་མཐུན་བཟོ་ཡི་ཟེར་
ཨིན་པས་(ཟུར་སྦྲགས་༡ པ་གཟིགས་) །
འཛིན་སྐྱོང་གིས་ རིམ་ལུགས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ ཚོང་ལཱ་འཕོ་མཐུད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་གི་ ཐབས་ཤེས་བཏོན་མི་ལུ་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ངལ་རངས་བསྐྱེད་དེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ ཁྱད་ཆོས་འདི་ཚུ་ ཧེང་སྐལ་ར་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་
དངུལ་ཁང་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ ཚོང་ལཱ་འཕོ་མཐུད་འཆར་གཞི་དང་ རྐྱེན་ངན་བསྐྱར་གསོའི་འཆར་གཞི་ དེ་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་གོ་རྟོགས་
ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན།

3.2.5.

དངོས་འབྲེལ་དང་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ཀྱི་དམ་འཛིན་ཚུ།

དངོས་འབྲེལ་གྱི་ལྟ་འཛུལ་དང་ མཐའ་འཁོར་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དམ་འཛིན་ཚུ་ གློག་རིག་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་དང་ ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ མེདཔ་ཐལ་ནི་
དང་ ཨར་རྐུན་ཤོར་ནི་ དེ་ལས་ རྐྱེན་ངན་ཚུ་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། དངོས་འབྲེལ་སྲུང་སྐྱོབ་ནང་
ལུ་ གནས་སྡུད་ལྟེ་བ་འདི་ གནང་བ་མེད་མིའི་ལྟ་འཛུལ་འབད་ནི་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་དང་ གློག་རིག་ས་ཆས་ གློག་ཐག་ཚུ་ སྐུད་
ཐག་ལ་སོགས་པ་ དངོས་འབྲེལ་ཐོག་འདོགས་ནི་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། མཐའ་འཁོར་སྲུང་སྐྱོབ་ནང་ལུ་ མཐའ་འཁོར་
དང་འབྲེལ་བའི་གནོད་པ་ དཔེར་ན་ མེ་དང་དྲོད་ ཆུ་ གློག་ཤུགས་མེདཔ་ཐལ་ནི་ དེ་ལས་ རང་བཞིན་གྱི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་
འབད་ནི་གི་ དམ་འཛིན་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།

3.2.5.1.

དངོས་འབྲེལ་ལྟ་འཛུལ་གྱི་དམ་འཛིན་ལངམ་སྦེ་མེདཔ།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་སྦེ་ གནས་སྡུད་ལྟེ་བ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ འབྲུག་གློག་
མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་གནས་སྡུད་ལྟེ་བ་དང་གཅིག་ཁར་སྦེ་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ནང་ གནས་སྡུད་བསྐྱར་གསོའི་
ས་ཁོངས་བཟོ་སྟེ་འདུག ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་རིམ་ལུགས་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་ གནས་སྡུད་ལྟེ་བ་དང་ གནས་སྡུད་བསྐྱར་
གསོའི་ས་ཁོངས་འདི་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་ལཱ་གི་བརྡ་དོན་དང་ འདི་དང་འབྲེལ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནིའི་དོན་
ལུ་ དངོས་འབྲེལ་གྱི་ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་དགོཔ་ཨིན། འདི་ཚུ་གྲུབ་དགོ་པ་ཅིན་ སྲུང་རྒྱབ་བཙུགས་ནི་དང་ ནང་འཁོད་དང་ཕྱི་ཁའི་
ལྟ་སྐོར་པ་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་

ངོས་འཛིན་གྱི་རྒྱན་རྟགས་ཚུ་བྱིན་ནི་

རང་འགུལ་ཐོག་ལུ་ཧམ་འཛུལ་འབད་མི་ཚུ་

ངོས་འཛིན་འབད་ནི་གི་

རིམ་ལུགས་བཙུགས་ནི་ སྒོ་ཚུ་ biometric ལྟ་འཛུལ་གྱི་རིམ་ལུགས་ ཡང་ན་ ལྡེ་མིག་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་
བཞག་ནི་ལ་སོགས་པའི་

དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་དངོས་འབྲེལ་དམ་འཛིན་ཚུ་

གཞི་བཙུགས་འབད་ཐོག་ལས་

གནང་བ་ཡོད་མི་ལུ་རྐྱངམ་

གཅིག་ ལྟ་འཛུལ་འབད་ཆོགཔ་བཟོ་དགོ
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དངོས་འབྲེལ་ལྟ་འཛུལ་གྱི་དམ་འཛིན་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་གི་མ་དོ་བར་ གནས་སྡུད་ལྟེ་བ་
དང་

གནས་སྡུད་བསྐྱར་གསོའི་གནས་ཁོངས་ནང་

མཐའ་འཁོར་དམ་འཛིན་ཚུ་ལངམ་སྦེ་ཡོད་མེད་

མཐའ་འཁོར་དམ་འཛིན་ཚུ་གི་བསྐྱར་ཞིབ་ཡང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།

ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་

མཐའ་འཁོར་དམ་འཛིན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་བསྐྱར་

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ་- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།

24

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

ཞིབ་འབད་མི་དང་ གནས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལྟ་བའི་སྐབས་ལུ་ གནས་སྡུད་ལྟེ་བ་དང་ གནས་སྡུད་བསྐྱར་གསོའི་གནས་ཁོངས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་
དོན་ལུ་ དམ་འཛིན་ཚུ་ཧ་ལམ་ཅིག་ལངམ་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཅི།
གནས་སྡུད་ལྟེ་བ་དང་

གནས་སྡུད་བསྐྱར་གསོའི་གནས་ཁོངས་ནང་གི་

དངོས་འབྲེལ་དམ་འཛིན་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

གཤམ་གསལ་གྱི་ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡིཿ

༡.

གནས་སྡུད་ལྟེ་བའི་གནས་ཁོངས་ (ཕུན་ཚོགས་གླིང་) །



གནས་སྡུད་ལྟེ་བ་ཡོད་མི་སྒྲིང་ཁྱིམ་འདི་ དུས་ཡུན་༢༤/༧ རིང་ལུ་ སྲུང་

པར་རིས་༣ པཿ ག་ནི་ཡང་མ་སར་བའི་ཤེལ་གྱི་བར་བཅད།

རྒྱབ་ཀྱིས་ལྟ་སྟེ་ཡོད་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནས་
སྡུད་ལྟེ་བའི་ནང་ལྟ་སྐོར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ནང་འཛུལ་མི་ མི་
ངོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་དང་

བདེན་ཁུངས་སོན་མ་ཚུགས་

པར་འདུག མི་འདི་ཚུ་(ལྟ་སྐོར་པ་དང་ ལས་གཡོགཔ་གཉིས་ཆ་ར་) སྲུང་
རྒྱབ་པ་གིས་བཀག་ཆ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་
སྟེ་འདུག

སབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་འབད་འགྱོ་

དེ་སྦེ་བྱུང་མི་འདི་ཡང་གཙོ་བོ་ར་

སྒྲིང་ཁྱིམ་གཅིག་ནང་ལུ་

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་གནས་སྡུད་ལྟེ་བ་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར་ མི་
དམངས་དང་

སྒེར་གྱི་ཡིག་ཚང་ལེ་ཤ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།

འབདཝ་ལས་

སྲུང་རྒྱབ་པ་ཚུ་གིས་

དེ་

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་གནས་

སྡུད་ལྟེ་བའི་ དངོས་འབྲེལ་སྲུང་སྐྱོབ་ལུ་ མི་གི་གཞི་རྩ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་
འདུག



མི་དམངས་ཀྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ནང་ཨིན་པའི་ཁར་ ཐོག་དང་པའི་ནང་ ཁྱིམ་ནང་
སོད་མི་ལེ་ཤ་གིས་སྐོར་ཏེ་ཡོད་རུང་ གནས་སྡུད་ལྟེ་བའི་སྒོ་ཁར་ ག་ནི་ཡང་
མ་སར་བའི་ཤེལ་གྱི་བར་བཅད་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད་མི་(པར་རིས་༣ པ་)དེ་གིས་ “DATA CENTRE” ཟེར་བྲིས་ཏེ་ཡོད་མི་
འདི་ གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་མཐོང་ཚུགས་པས། དེ་སྦེ་ གནས་སྡུད་ལྟེ་བའི་སྒོ་འདི་ ག་ར་གིས་མཐོངམ་སྦེ་བཞག་མི་ལས་
བརྟེན་ ཧམ་འཛུལ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ འཇམ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ནང་ན་འཛུལ་ཏེ་ གནས་སྡུད་ལྟེ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་མེདཔ་གཏང་སྲིད་
ནི་ཨིནམ་ལས་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་གནས་སྡུད་དང་ ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་མི་འོང་ནི་ཨིན་པས།



གནས་སྡུད་ལྟེ་བའི་ནང་

གནང་བ་མེད་པའི་ལྟ་འཛུལ་འབད་ནི་ལས་བཀག་ནིའི་དོན་ལུ་

དངོས་འབྲེལ་སྲུང་སྐྱོབ་སྲིད་བྱུས་ནང་

ལྟ་སྐོར་འོང་མི་ག་ར་

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་

ལྟ་སྐོར་གྱི་ཤོག་བྱང་བཏགས་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་ཡོད་རུང་

ངོས་འཛིན་གྱི་རྒྱན་རྟགས་ ཡང་ན་ ལྟ་སྐོར་པའི་ཤོག་བྱང་ཚུ་བྱིན་ནི་མིན་འདུག

25

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུ།



ཆ་འཇོག་འབད་མི་

དངོས་འབྲེལ་ལྟ་འཛུལ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་གནས་ཚད་དེ་

རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་

གནས་སྡུད་ལྟེ་བའི་ནང་ལྟ་འཛུལ་འབད་མིའི་ཐོ་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ དུས་མཚམས་ཁར་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ གནང་བ་
མེད་པར་ལྟ་འཛུལ་འབད་མི་དང་

དགོས་མཁོ་མེད་པའི་ལྟ་འཛུལ་གྱི་དབང་ཚད་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་

ཚུལ་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་

འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཁང་གི་གནས་སྡུད་ལྟེ་བ་དང་ ཐོ་བཀོད་ཚུ་གི་དུས་མཚམས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཐབས་ལུ་ དངོས་
འབྲེལ་སྲུང་སྐྱོབ་སྲིད་བྱུས་ནང་ཡང་ དངོས་འབྲེལ་ལྟ་འཛུལ་གྱི་མིང་ཐོ་ (ལྟ་འཛུལ་དམ་འཛིན་གྱི་རིམ་ལུགས་ཚུ་དང་ དངོས་
འབྲེལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་) རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་འདུག
ཨིན་རུང་

རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་

དངོས་འབྲེལ་ལྟ་འཛུལ་གྱི་ཐོ་བཀོད་དེ་

biometric

access

control

systems གི་ཐོག་ལས་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ར་མ་འབད་ཟེར་བཀོད་ཅི།
ཐོ་བཀོད་ཚུ་བསག་བཞག་འབད་དེ་ཡོད་མི་རིམ་ལུགས་འདི་

བཅོ་ཁ་ར་རྐྱབ་མ་བཏུབཔ་སྦེ་མེདཔ་ཐལ་ཡི་ཟེར་བཀོད་མི་ལས་

བརྟེན་ རིམ་ལུགས་ནང་ལས་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་མ་ཐོབ་པར་ ལྟ་འཛུལ་གྱི་ཐོ་བཀོད་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མ་ཚུགས།

༢.

གནས་སྡུད་བསྐྱར་གསོའི་གནས་ཁོངས་ (ཐིམ་ཕུག་- འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་) །



གནས་སྡུད་བསྐྱར་གསོའི་གནས་ཁོངས་ནང་ལྟ་སྐོར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

གནས་སྡུད་བསྐྱར་གསོའི་གནས་ཁོངས་འདི་

འབྲུག་མི་སེར་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་གི་ གནས་སྡུད་བསྐྱར་གསོའི་གནས་ཁོངས་དང་ གཅིག་ཁར་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།
གནས་སྡུད་བསྐྱར་གསོའི་གནས་ཁོངས་འདི་
འཛིན་འབད་ཡོད་རུང་

ས་གནས་གཞན་ཁར་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་ལག་ལེན་ལེགས་ཤོམ་ངོས་

ཚོང་ལས་གཞན་གྱི་གནས་སྡུད་ལྟེ་བ་དང་གཅིག་ཁར་

གཡོགཔ་གཞན་མི་ཚུ་གིས་

ས་གོ་རུབ་སོད་འབད་མི་འདི་གིས་

གནང་བ་མེད་པར་ལྟ་འཛུལ་འབད་ནི་གི་ཉེན་ཁ་སོམ་འདུག

གནས་སྡུད་བསྐྱར་གསོའི་གནས་ཁོངས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ལུ་

ལས་

འདི་བཟུམ་མའི་སྒྲིག་ཆ་ཚུ་གིས་

དངོས་འབྲེལ་ལྟ་འཛུལ་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་གི་

མ་དོ་བར་ གློག་རིག་ཚུ་གི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དམ་འཛིན་ཚུ་ལས་འགལ་བ་འབད་དེ་ གནས་སྡུད་འབྱང་སོར་ཤོར་ནི་དང་ གནང་བ་
མེད་པར་ དངུལ་ཁང་གི་བརྡ་དོན་ཚུ་ལུ་ ལྟ་འཛུལ་འབད་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཚུ་ཡང་བྱིན་སྲིད་ནི་ཨིན་པས།



དངོས་འབྲེལ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཐད་ཁར་ གནས་སྡུད་བསྐྱར་གསོའི་གནས་ཁོངས་འདི་ འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག་འོག་ལུ་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་
དེ་ཡོད་མི་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ གནས་སྡུད་ལྟེ་བའི་སྒོ་ལུ་རག་ལས་ཏེ་འདུག དངོས་འབྲེལ་གྱི་ལྟ་འཛུལ་དམ་
འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ biometric access system དེ་ བཙུགས་ཏེ་ཡོད་རུང་ ལྟ་སྐོར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་
ཐབས་འཕྲུལ་འདི་བཀོལ་སོད་འབད་མ་བཏུབ་པར་འདུག

དངོས་འབྲེལ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དམ་འཛིན་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་དེ་གིས་ གལ་ཅན་གྱི་བརྡ་དོན་དང་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་ཐོན་སྐྱེ་ཚུ་བཞག་
སྟེ་ཡོད་མི་ གནས་སྡུད་ལྟེ་བ་དང་ གནས་སྡུད་བསྐྱར་གསོའི་གནས་ཁོངས་ནང་ གནང་བ་མེད་པར་ལྟ་འཛུལ་འབད་ནི་གི་གོ་སྐབས་
བྱིན་ནི་དང་ ཚོང་མགྲོན་པ་/དངུལ་ཁང་གི་བརྡ་དོན་གལ་ཅན་ཚུ་ལུ་ གནང་བ་མེད་པར་ལྟ་འཛུལ་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ་- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
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བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

འཛིན་སྐྱོང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ གནས་སྡུད་ལྟེ་བ་དང་ གནས་སྡུད་བསྐྱར་གསོའི་གནས་ཁོངས་ཀྱི་ དངོས་འབྲེལ་ལྟ་འཛུལ་གྱི་སྲུང་
སྐྱོབ་ཀྱི་ཐད་ཁར་

ས་ཁོངས་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་

ཉེར་མཁོའི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དམ་འཛིན་ཚུ་

གཞི་བཙུགས་འབད་ཡི་ཟེར་བཀོད་ཅི།

གནས་སྡུད་ལྟེ་བའི་ཐད་ཁར་ དངུལ་ཁང་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཡོད་པའི་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་གསརཔ་ནང་སོ་ནི་གི་
འཆར་གཞི་ཡོདཔ་ད་ དངོས་འབྲེལ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་འབྲེལ་བའི་དམ་འཛིན་ཚུ་ ཆ་ཚན་གསརཔ་ནང་ལུ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་ཟེར་བཀོད་ཅི་
(ཟུར་སྦྲགས་༡ པ་གཟིགས་) །

ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་ ལོ་བསར་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་རིན་གོང་།

3.2.6.

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་
(TATA

Consultancy

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་གི་མཉེན་ཆས་འདི་
Services

Limited)ལས་

ཡུ་ཨེས་དྲ་༡,༡༢༠,༠༠༠.༠༠

ཀྲ་ཀྲ་གྲོས་སོན་ཞབས་ཏོག་ཚད་
(ཆོག་ཐམ་གྱི་འཐུས་ཿ

ཡུ་ཨེས་དྲི་

༤༣༠,༠༠༠.༠༠ དང་ གཞི་བཙུགས་ཀྱི་རིན་གོང་ཿ ཡུ་ཨེས་དྲི་༦༩༠,༠༠༠.༠༠)སོད་ཐོག་ལས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག
ཁག་འབག་གི་དུས་ཡུན་དང་པ་ཚང་བའི་ཤུལ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་
ཟླ་༦

པའི་ནང་

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་

ལོ་བསར་རྒྱུན་

Figure 4: Propotion of bug-fixes in
TCS BaNCS
10%

སྐྱོང་གི་ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་༥,༢༩༡,༧༠༩.༠༠(ཡུ་ཨེས་དྲི་
༨༧,༡༠༠.༠༠)

དངུལ་སོད་འབད་ནུག

འགྲོ་གཏང་མི་གི་ཐད་
དོན་ལུ་

དངུལ་གྱི་གནས་གོང་ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་

དུས་ཡུན་དེ་ནང་

Bugs assigned to
TCS

ལོ་བསར་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ཟད་

Bugs assigned to
in-house team

90%

ཚོང་ལས་ཀྱིས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་མིའི་ཁ་

གསལ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡི། དེའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལཱ་ག་
ར་ གསང་ཉན་འཕྲུལ་ཆས་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནི་(bug-fixes)ནི་དང་ སྐྱོན་ཆུང་ཀུ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
བྱུང་ཡི། དུས་ཡུན་དེ་ནང་ གསང་ཉན་འཕྲུལ་ཆས་༡,༧༤༦ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ཡོད་ས་ལས་ ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་༩༠ (གསང་ཉན་འཕྲུལ་ཆས་
༡,༥༨༠)ནང་འཁོད་འཕྲུལ་རིག་སྡེ་ཚན་གྱི་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ཡོདཔ་ལས་

ཀྲ་ཀྲ་གྲོས་སོན་ཞབས་ཏོག་ཚད་(TATA

Consultancy

Services Limited)ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༡༠ (གསང་ཉན་འཕྲུལ་ཆས་༡༦༦)རྐྱངམ་གཅིག་གཏང་ནུག གསང་ཉན་འཕྲུལ་ཆས་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་
ནི་གི་ཐད་ ཕུད་རྡོག་གཅིག་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༣༡,༨༧༧.༧༧ ཐོན་ཡི་(གསང་ཉན་འཕྲུལ་ཆས་༡༦༦/དངུལ་ཀྲམ་༥,༢༩༡,༧༠༩.༠༠) །
ཀྲི་སི་ཨེས་

བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་འདི་

ཧེ་མ་ལས་གྲ་སྒྲིག་ཡོད་པའི་

ཚོང་འབྲེལ་དངུལ་ཁང་གི་རིམ་ལུགས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་

བསྒྱུར་

བཅོས་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་སོམ་མི་དགོ་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ ལོ་བསར་གྱི་རྒྱུན་སྐྱོང་ཡང་ གསང་ཉན་འཕྲུལ་ཆས་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནི་ཅིག་ལས་མེདཔ་
ལས་བརྟེན་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལཱ་ཆུང་ཀུའི་དོན་ལུ་ ལོ་བསར་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ཟད་འགྲོ་འབོར་ཆེ་དྲགས་སྦེ་གཏང་
མི་འདི་ ཚད་དམ་མེད་པའི་ལཱ་ཅིག་ཨིན་པས།
ལྷག་པར་དུ་ འཛོལ་བ་ཆུང་ཀུ་དང་ གསང་ཉན་འཕྲུལ་ཆས་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནི་ཚུ་ རིམ་ལུགས་ཀྱི་མཉན་ཆས་ག་བཟུམ་སྦེ་རུང་ འགོ་ཐོག་
གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་དུས་རིམ་ནང་བྱུང་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་

རིམ་ལུགས་འདི་རྩ་བརྟན་འགྱོ་ནི་གི་

འགན་ལེན་གྱི་དུས་ཡུན་གྱི་

དགོས་མཁོ་འདི་ ཉིན་གྲངས་༩༠ ཨིནམ་གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་ཧ་གོ་ཚུགས་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ རིན་གོང་ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་བདེ་
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དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུ།

སྒྲིག་

ཚར་གསུམ་འབད་མི་དང་ཅོག་གཅིགཔ་སྦེ་

སྒོ་ཚོང་པ་དང་གཅིག་ཁར་

གན་ཡིག་གུ་མིང་རྟག་མ་བཀོད་པའི་གོང་ལས་ར་

འགན་ལེན་གྱི་དུས་ཚོད་མངམ་དང་ ལོ་བསར་རྒྱུན་སྐྱོང་གྱི་ཟད་འགྲོ་དེ་བདེ་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་འོང་ནི་སོད་ནུག
འཛིན་སྐྱོང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ བཟོ་གྲྭ་ཁང་གི་ལོ་བསར་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ཟད་འགྲོའི་གནས་ཚད་དེ་ རིམ་ལུགས་ཀྱི་རིན་གོང་ཡོངས་བསོམས་
ལས་བརྒྱ་ཆ་༢༣ ལས་ལྷག་སྟེ་ཨིནམ་ལས་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཚད་ཀྱིས་ ལཱ་ཁག་སྦེ་བདེ་སྒྲིག་འབད་དེ་བརྒྱ་ཆ་༡༩ ལུ་ཕབ་ཅི་ཟེར་བཤད་
ཅི། དེ་མ་ཚད་ ལོ་བསར་རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་གིས་ གསང་ཉན་འཕྲུལ་ཆས་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནི་གིས་མ་དོ་བར་ རིམ་ལུགས་ནང་ཚུལ་མིན་གྱི་
ལག་ལེན་རེ་བྱུང་པ་ཅིན་ དུས་ཡུན་༢༤/༧ གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡང་འགབ་སྟེ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི།

རྒྱལ་སྤྱི་དང་ནང་འཁོད་དངུལ་འཛིན་ཤོག་བྱང་ཚུ་གི་ ལོ་བསར་གྱི་འཐུས་འཛོལ་སྐྱོན་ཐོག་ལུ་བཏོག་ཡོདཔ།

3.2.7.

དུས་ཡུན་༠༡/༠༤/༢༠༡༦
ཚུན་ལུ་

ལས་

༡༥/༠༧/༢༠༡༧

རྒྱལ་སྤྱི་དང་ནང་འཁོད་དངུལ་འཛིན་ཤོག་

བྱང་ཚུ་གི་ལོ་བསར་གྱི་འཐུས་ལས་བརྟེན་པའི་

འོང་

འབབ་འདི་

ཨིན་

པས།

དངུལ་ཀྲམ་༡,༢༤༠,༩༤༨.༠༠

པར་རིས་༥

FIGURE 5: INCOME FROM ANNUAL FEES FROM CREDIT CARDS
DURING THE PERIOD 01/04/2016 TO 15/07/2017
Nu. 27,819.00 (2%)

པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དོ་

Nu. 1,213,129.00 (98%)

བཟུམ་ འོང་འབབ་ཀྱི་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་
༢

(དངུལ་ཀྲམ་༢༧,༨༡༩.༠༠)

དེ་

add-on

cards ༣༡ ལས་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ ལོ་

Annual fees from primary cards
Annual Fees from add-on cards

བསར་གྱི་འཐུས་ཨིན་པས།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་

འཐུས་དང་རིན་ཚུ་གི་ལས་འཆར་དང་འཁྲིལཝ་ད་

ལོ་

བསར་གྱི་འཐུས་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་༢༩༩.༠༠ ཨིན་པས།
དེའི་རྒྱབ་འགལ་ལུ་ add-on ཤོག་བྱང་༩ ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ ལོ་བསར་གྱི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་༢༩༩.༠༠ བཀལ་ཡོདཔ་ད་ ལྷག་ལུས་
ཀྱི་ཤོག་བྱང་༢༢ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༩༩༩.༠༠ བཀལ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

ཤོག་བྱང་༢༢ ལས་བསྡུ་ལེན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

ཤོག་བྱང་རེ་རེ་ལས་དངུལ་འཐེབ་དངུལ་ཀྲམ་༧༠༠.༠༠ བསྡུ་མི་དེ་གིས་ འཐུས་འཐེབ་དངུལ་ཀྲམ་༡༥,༤༠༠.༠༠ ཐོན་མི་འདི་ དུས་ཡུན་
དེ་ནང་གི་ དངུལ་ཁང་གི་འོང་འབབ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་འདུག
དངུལ་ཁང་གི་འོང་འབབ་དེ་ GL – INCOME FROM VISA CREDIT CARDS འོག་ལུ་བཙུགས་ཡོདཔ་ད་ དེ་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་ནང་ ཨང་རྩིས་ཚུ་མཐོ་དྲགས་སྦེ་བཟོ་སྟེ་འདུག ནོར་འཁྲུལ་འདི་ཡང་ add-on
གི་རིམ་ལུགས་འདི་ དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་ནང་ མཉམ་སྡེབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ཚད་ལྡང་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་
ནུག

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ་- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
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བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

འཛིན་སྐྱོང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་སྤྱི་དང་ནང་འཁོད་ add-on credit ཤོག་བྱང་ཚུ་གི་ལོ་བསར་འཐུས་ཚུ་ རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་
འཛོལ་ཏེ་བཙུགས་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་བྱུང་ཡི་ཟེར་བཤད་ཅི། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་བརྟག་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ལུ་
གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཁང་གིས་ འཐུས་ཀྱི་རིམ་སྒྲིག་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནོད་པ་བྱུང་མི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ལུ་དངུལ་ལོག་སྟེ་
སོད་ཡི་ཟེར་བཀོད་ཅི་ (ཟུར་སྦྲགས་༡ པའི་ནང་གཟིགས་) །

3.2.8.

ལག་ལེན་ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་མ་འཐབཔ་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མ་དངུལ་སོ་སོར་ནང་དམ་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཚད་ཀྱིས་

ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་གལ་ཅན་གྱི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་གི་གྲལ་ལས་གཅིག་

རྒྱལ་སྤྱིའི་དངུལ་ཁང་ལས་དོན་

ཞབས་ཏོག་གི་འོག་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཏི་རུ་སོ་སོར་འབད་ནི་ཚུ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་དང་འདི་འཕོ་ལས་འབད་བྱིན་མི་འདི་ཨིན་པས། འ་ནཱི་སོ་སོར་
ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཚོང་མགྲོན་པའི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་དངུལ་བཏོག་ནི་ཚུ་ དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་ནང་གཏང་ཞིནམ་ལས་
ཚོང་མགྲོན་པའི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་དངུལ་བཏོག་ཞིནམ་ལས་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་ཕྱི་དངུལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ནང་
བཙུགསཔ་ཨིན་པས།

དེ་གི་ཤུལ་ལས་

སོ་སོར་ཚུ་

Worldwide

Interbank

Financial

Telecommunication (SWIFT) and Real-time Gross Settlement གི་ཐོག་ལས་ སོ་སོར་འབད་དེ་འདུག
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ དང་༢༠༡༧ གྱི་ལོ་ནང་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་ ༥༡༠༢ དང་ ༢༥༦༨ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧,༠༡༢.༠༨༨ ཀྱི་
རྒྱལ་སྤྱིའི་མ་དངུལ་སོ་སོར་འབད་ཡོད་ས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༧༨.༣༨ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥,༤༩༦.༠༩༧) ཡུ་ཨེས་དྲི་ནང་ཨིན་མི་འདི་ ཕྱི་ཁར་
གཏང་མི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སོ་སོར་མཐོ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་ད་ འདི་ཚུ་ པར་རིས་༦ པའི་ནང་སོན་ཏེ་ཡོད།

6000.000

ཐིག་ཁྲམ་༦ པཿ ཕྱི་ཁར་གཏང་མི་རྒྱལ་སྤྱིའི་མ་དངུལ་སྤྱོ་སྤྱོར།

5496.097

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

5000.000
4000.000
3000.000

2000.000
1000.000
0.000

307.436 193.578
17.421
AUD

CHF

DKK

638.708
EUR

45.976

176.269
6.601 130.003

GBP

INR

JPY

SGD

USD

ཕྱི་དངུལ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་སོ་སོར་ནང་ལུ་

མ་དངུལ་གྱི་ལག་ལེན་འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་(སོ་སོར་རེ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་༩༡༤,༢༢༢.༦༦)ཡོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

ནང་འཁོད་ཀྱི་དམ་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་དགོཔ་འདི་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས། ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ནང་ལུ་ ག་ཅི་གཅིག་མང་ཚངམ་ཡོད་པ་
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དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུ།

ཅིན་ འདི་ལས་འགལ་བ་འབད་དེ་ དངུལ་ཁང་དང་ ཚོང་མགྲོན་པ་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གནོད་པ་དང་ དགོས་མཁོ་མེད་
པའི་བྱེལ་བྱ་འཐབ་བཅུག་ནི་ཨིན་པས།
དཔེར་ན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ནང་ ཧམ་འཛུལ་འབད་མི་གཅིག་གིས་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ནང་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོད་
པའི་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་གཅིག་གི་དངུལ་ཡིག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༥༠༦ གཡོ་སོད་འབད་ཡི། ཧམ་འཛུལ་འབད་
མི་དེ་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་རྩིས་འཛིན་པ་གི་ གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་ནང་གསང་འཛུལ་འབད་ཞིནམ་ལས་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་
ཀྱི་ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ་ལུ་

ཡིག་ཆ་རྫུས་བཟོ་འབད་མི་དེ་བཏང་ཞིནམ་ལས་

རྒྱལ་སྤྱིའི་སོ་སོར་གྱི་གནང་བ་ལེན་ནུག

འ་ནཱི་འདི་

ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ནང་ལུ་ཚང་འགྲིག་མེད་མི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཞིབ་ཞིབ་མ་འབད་མི་
ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།
དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གནོད་པ་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

ཨང་།

ཨེས་
ཀྲི་

ཨང་།

ཟླ་ཚེས།

1

-

11.05.16

2

2010

18.05.16

3

2138 27.05.16

ཚོང་མགྲོན་པའི་
མིང་དང་
ཁྲ་ཨང་།

རྩིས་

བརྗེ་
དངུལ་ལེན་མིའི་མིང་།

སོར་

གྱི་གོང་

དངུལ

ཚད།

དངུལ་

བསོམས་ ཡུ་
ཨེས་དྲི་ནང་།

བསོམས་

ཀྲམ་ནང་།

དངུལ་

ཨར་ཨེ་ཨེ་ ཐིམ་
ཕུག 100889142
ཨར་ཨེ་ཨེ་ ཐིམ་
ཕུག 100889142
ཨར་ཨེ་ཨེ་ ཐིམ་
ཕུག 100889142

67.10

76,240.50

5,114,214.75

67.50

150,000.00

10,125,000.00

དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གནོད་པ་བསོམས།

16,505,714.87

གནད་དོན་དང་པའི་ནང་ ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་ དངུལ་གཉེར་པ་ལུ་སོ་སོར་གྱི་ལཱ་འབད་ད་ཟེར་སླབ་ཞིནམ་ལས་
གནང་བ་ཡོད་པའི་མིང་རྟགས་བཀོད་མི་མེན་པའི་

འགན་འཛིན་པ་གཅིག་གིས་མིང་རྟགས་བཀོད་མི་

ལས་སྡེ་གི་

རྫུས་བཟོ་འབད་མི་མ་དངུལ་སོ་

སོར་འདི་གནང་གྲོལ་འབད་ནུག གལ་སྲིད་ མིང་རྟགས་བཀོད་ནིའི་གནང་བ་ཡོད་མི་གི་ མིང་རྟགས་འདི་ དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་
ཤེས་ལྟེ་གཞུང་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ བདེན་དཔྱད་འབད་མི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་

སོ་སོར་གྱི་དོན་ལུ་གནང་གྲོལ་མ་འབད་

བའི་ཧེ་མ་ རྫུས་བཟོ་འབད་མི་ཡིག་ཆ་འདི་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་དང་གཅིག་ཁར་བདེན་དཔྱད་འབད་བ་ཅིན་ བཀག་ཚུགས་ནི་སོད་ནུག
འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ སོ་སོར་གཉིས་པ་འདི་ཡང་ རྫུས་བཟོ་འབད་མི་མ་དངུལ་སོ་སོར་དང་ རྫུས་བཟོ་འབད་མི་ཚོང་ཟོག་ཐོ་ཡིག་ལུ་གཞི་
བཞག་སྟེ་གནང་གྲོལ་འབད་ནུག

ཅ་དངོས་ནང་འདྲེན་འབད་མི་དང་འབྲེལ་བའི་

རྒྱལ་སྤྱིའི་སོ་སོར་གཞན་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་

སྐབས་ལུ་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་ ཚོང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནང་གྲོལ་འབད་མི་ ནང་འདྲེན་གྱི་ཆོག་ཐམ་དགོ་ཟེར་བཀོད་
ནུག ནང་འདྲེན་གྱི་ཆོག་ཐམ་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཡིག་ཆ་སྦེ་ ཚོང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐིའུ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད་མི་ བཀྲམ་སྤེལ་
བའི་དངོས་པོའི་ཐོ་ཡིག་ཡང་བཙུགས་ནུག

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ་- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།

30

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

གནད་དོན་གསུམ་པའི་ནང་ རྫུས་བཟོ་འབད་མི་སོ་སོར་གྱི་ཞལ་བཀོད་དང་ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་གྱིས་ ཁོ་མེད་པའི་གནས་སྐབས་ནང་
ཁོ་གི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ་ཟེར་ མིང་རྟགས་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སོ་སོར་འབད་ནུག འདི་བཟུམ་མའི་
སོ་སོར་གྱི་གནད་དོན་གཞན་ནང་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་ སོང་བརྡར་འབད་སའི་སྤེལ་ཁང་ལས་ ཐིའུ་དང་མིང་རྟགས་བཀོད་
དེ་ལྷོད་མི་ མགྲོན་བརྡའི་ཡི་གུ་དང་ སོང་བརྡར་གྱི་དོན་ལུ་འགྱོ་མི་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གི་གདམ་འཐུའི་ཡི་གུ་ཚུ་དགོཔ་འབད་བཀོད་ནུག
དལ་གཞི་

བདེན་དཔྱད་འབད་མི་འགོ་དཔོན་འདི་ལུ་

རིམ་ལུགས་ནང་

ཉུང་མཐའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་གི་དགོས་མཁོའི་དོན་ལུ་

དྲན་ཐོ་ཚུ་

བཙུགས་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ འ་ནཱི་སོ་སོར་འདི་ཚུ་བཀག་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།
འ་ནཱི་གནད་དོན་གསུམ་ཆ་རའི་ནང་ འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ ཡིག་ཆ་ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ སོ་སོར་ཚུ་གནང་གྲོལ་
འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

ཞིབ་ཞིབ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ནུག

དེ་མ་ཚད་

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་

གཞུང་ནང་ལུ་ དགོས་མཁོའི་དམ་འཛིན་ཚུ་མ་བཙུགས་པས། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ ཞིབ་ཞིབ་
སྦེ་ལཱ་མ་འབད་མི་གུ་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༥༠༦ གཡོ་སོད་འབད་ནུག
འཛིན་སྐྱོང་གིས་ལན་གསལ་ནང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་མི་གི་འབད་བརྩོན་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡི་ཟེར་བཀོད་ཅི། བྱ་རིམ་འདི་ཚུ་ དངུལ་ཁང་ལས་
དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་གི་ཕྱི་ཁར་ཨིནམ་ལས་

འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་གིས་

རྟགས་བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་མ་གཏོགས་

སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་མི་

འདི་བཟུམ་མའི་ལག་ལེན་ཚུ་གི་ཐད་

གནང་བ་ཡོད་པའི་མིང་

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་

གཞུང་ལུ་ དམ་འཛིན་ག་ནི་ཡང་མེད་ཟེར་བཀོད་ཅི། དེ་མ་ཚད་ འདི་བཟུམ་མའི་གནས་སངས་ཚུ་བཀག་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཁང་གིས་
གློག་འཕྲིན་ཐོག་ལས་ལྷོད་མི་ མ་དངུལ་སོ་སོར་གྱི་ཞུ་བ་ཚུ་ རྩ་བ་ལས་ངོས་ལེན་འབད་ནི་མེདཔ་བཟོ་ཡི་ཟེར་བཀོད་ཅི་ (ཟུར་སྦྲགས་༡
པ་གཟིགས་) །
དངུལ་ཁང་གིས་ དམ་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་ཚུ་བཀག་ནིའི་དོན་ལུ་ ད་ལྟོ་ གློག་འཕྲིན་ཐོག་ལས་ལྷོད་མི་ མ་དངུལ་སོ་སོར་གྱི་ཞུ་བ་
ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ནི་མེད་རུང་ འདི་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ འབད་ཚུགས་པའི་དམ་འཛིན་ཚུ་མཉམ་
སྡེབ་འབད་དེ་ འགན་འཁྲི་གི་བྱ་རིམ་/བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ཚུ་བཟོ་སྟེ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས་བཀོདཔ་ཨིན།

3.2.9.

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་གྱི་སོད་ལེན་ཚུ།

དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ནང་ལུ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་གྱི་སོད་ལེན་ཚུ་གི་ཐད་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་ཚུ་གིས་གནང་གྲོལ་འབད་
མི་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་བརྗོད་དོན་དགོ སྲིད་བྱུས་བརྗོད་དོན་ནང་ལུ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ འདི་བཟུམ་མའི་སྡེ་
ཚན་དང་གཅིག་ཁར་སོད་ལེན་ཚུ་གནང་གྲོལ་འབད་ནི་ཚུ་

ཟབ་ནན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༦

ཅན་མ་དང་

དངུལ་འབྲེལ་ལས་དོན་བཅའ་

ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་འོག་ལུ་གནང་བ་ཡོདཔ་དང་ ཚར་གཅིག་གནང་གྲོལ་འབད་ཞིནམ་ལས་ སོད་ལེན་ཚུ་ལྟ་རྟོགས་དང་འཛིན་སྐྱོང་
འབད་ནི་གི་ གཙུག་སྡེའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ཚུད་དགོཔ་ཨིན།
སྤྱིར་བཏང་གི་ཚོང་ལཱ་དང་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་ཡོད་པའི་གནས་ཚིག་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་ངོ་ཚུ་དང་ཚོང་ལཱ་འཐབ་
ནིའི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོ་གཞན་བཀོད་ནི་ཚུ་མ་ཡིན་པའི་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་གྱི་སོད་ལེན་ཚུ་ནང་ ལོག་སོད་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་

31

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུ།

ལག་ལེན་ཚུ་བཀག་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་ནང་ལུ་ སྲིད་བྱུས་འདི་གི་ཚད་གཞི་ཚུ་ མཉམ་སྡེབ་འབད་
དགོ

༡.

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སོད་ལེན་ཚུ་གི་ཐད་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་བརྗོད་དོན་མེདཔ།

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་ཟབ་ནན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་ དངུལ་འབྲེལ་ལས་དོན་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་
མའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་གྱི་སོད་ལེན་གི་ཐད་

གནང་གྲོལ་

འབད་མི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་བརྗོད་དོན་ཡོད་ལུགས་དང་ ལག་ལེན་ཚུ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡི། དེའི་སྐབས་ལུ་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་
འདི་བཟུམ་མའི་སྲིད་བྱུས་དེ་ མ་བཟོ་བའི་ཁར་ ལག་ལེན་ཡང་མ་འཐབ་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། འ་ནཱི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་བརྗོད་དོན་མེད་མི་
ལས་བརྟེན་

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་གྱི་སོད་ལེན་ཚུ་

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་ལག་དེབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

ལག་ལེན་

འཐབ་ཅི་ཟེར་བཤད་ཅི།
འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་གི་ སྲིད་བྱུས་གསལ་ཏོག་ཏོ་མེད་མི་དང་ འདི་བཟུམ་མའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་
སོད་ལེན་ཚུ་གནང་གྲོལ་འབད་མི་དེ་གིས་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་དབྱེ་དཔྱད་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་
གྱི་དུས་ཡུན་འཐེབ་བྱིན་ནི་དང་

འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་

འདི་བཟུམ་མའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་

ཉེན་ཁ་སོམ་བྱུང་ནི་དང་

བརྩི་མཐོང་དང་མི་

དམངས་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་མེདཔ་འགྱོ་ནི་ དེ་ལས་ གཙུག་སྡེ་ལུ་གྱོང་གུད་ཚུ་ཕོག་ནི་ཨིན་པས།

༢.

ཟབ་ནན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་ནང་མ་ཚུདཔ།

འདི་བཟུམ་མའི་སོད་ལེན་ཚུ་ནང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ལག་ལེན་ཚུ་ལས་བཀག་སྟེ་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ཐབས་ལུ་ འབྲེལ་
བ་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་གྱི་སོད་ལེན་གྱི་ཚད་གཞི་ཚུ་

ཀྲི་སི་ཨེས་

བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་ནང་ལུ་

དམ་དམ་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་མེད་

བདེན་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལས་གཡོག་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་དང་ གལ་ཅན་གྱི་ཇོ་བདག་དང་
དེའི་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་ཚུ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་དང་དེའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ དེ་ལས་ ལས་བྱེདཔ་དང་དེའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་གནས་སྡུད་ཚུ་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡི།
འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་གྱི་སོད་ལེན་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་མིའི་ཚད་གཞི་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ཡོད་རུང་ ཟབ་ནན་སྒྲིག་གཞི་གི་དགོས་
མཁོ་ཡོད་པའི་དམ་འཛིན་ཚུ་

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་

བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)ནང་ལུ་མ་ཚུད་དེ་མེད་པའི་

ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། འདི་བཟུམ་མའི་དམ་འཛིན་ཚུ་ དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་ནང་ལུ་འཕྲུལ་སོད་འབད་མི་གིས་ འདི་
བཟུམ་མའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་ཉེན་ཁ་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ནི་གིས་མ་དོ་བར་ འཛིན་སྐྱོང་ལུ་ འདི་བཟུམ་མའི་སོད་ལེན་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཐོག་ལས་
ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་ནང་གྲོགས་རམ་འབད་འོང་།

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ་- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
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བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

འདི་བཟུམ་མའི་དམ་འཛིན་ཚུ་ དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་ནང་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་མཉམ་སྡེབ་མ་མི་དེ་གིས་ འབྲེལ་
བ་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་

ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་སྐྱིན་འགྲུལ་གནང་གྲོལ་འབད་ནི་བཟུམ་

དམ་འཛིན་ཚུ་ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་ལག་ལེན་

འཐབ་ནི་ལུ་འགྱུར་ནི་དང་ འདི་གིས་ ཟབ་ནན་སྒྲིག་གཞི་གི་སྒྲིག་ཁྲིམས་འདི་ཁུངས་མེདཔ་བཟོ་འོང་།
འཛིན་སྐྱོང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་གྱི་ སོད་ལེན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཟབ་ནན་སྒྲིག་གཞི་ལམ་སོན་ཚུ་ དམ་དམ་
སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་གནང་གྲོལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དགོས་མཁོ་གཞན་ཚུ་དང་ ནང་
འཁོད་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་དོ་ཟེར་བཀོད་ཅི།

འཛིན་སྐྱོང་གིས་

སྲིད་བྱུས་ཀྱི་བརྗོད་དོན་དེ་

བསྐྱར་བཟོ་

འབད་མི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ལག་དེབ་ནང་བཙུགས་ནི་དང་ དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་ནང་ལུ་ ཟབ་ནན་སྒྲིག་གཞི་གི་དགོས་
མཁོ་ཡོད་པའི་དམ་འཛིན་ཚུ་ཚུདཔ་སྦེ་འབད་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཚུ་

འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི་གི་ཁས་ལེན་ཡང་འབད་ཡི་(ཟུར་སྦྲགས་༡

ནང་གཟིགས་) །
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དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།

པའི་

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུ།

ལེའུ་༤ པ། གྲོས་འདེབས།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དམིགས་དོན་ཚུ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(CBS)

གི་

དམ་འཛིན་ཚུ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ཁྱད་ཆོས་གཞན་མི་ཚུ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལེའུ་༣
པའི་ཆ་ཤས་༣.༢ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་མི་བརྟག་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གཤམ་གསལ་གྱི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་བཀོདཔ་
ཨིན།

1.1

ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་
access)

དུས་ནམ་ར་འབད་རུང་

ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་

ཁུངས་མཐུན་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ལྟ་འཛུལ་
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་

(business

justified

རིམ་ལུགས་ལྟ་འཛུལ་འཛིན་སྐྱོང་

(system access management)གི་ཐད་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་ ལག་ལེན་པའི་ལྟ་འཛུལ་
འཛིན་སྐྱོང་སྲིད་བྱུས་ (User Access Management Policy)ཀྱི་ལྷན་ཐབས་ལུ་ ཡུན་རིང་གི་ཀུན་ཚང་སྲིད་བྱུས་
དང་ ལམ་སོན་ཚུ་གསར་བཟོ་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་འདུག།
ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལུ་ དངུལ་ཁང་བརྡ་དོན་བྱ་སྒོའི་རིམ་ལུགས་ལུ་ ལྟ་འཛུལ་གྱི་གནང་བ་མ་བྱིན་པའི་ཧེ་མ་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་
དགོས་མཁོ་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ། TCS BaNCS ནང་ལྟ་འཛུལ་འབད་བཅུག་ནི་དང་ འདི་ནང་
ལས་ བཀག་ཆ་འབད་ནི་གི་སྒྲིག་མཐུན་གྱི་བྱ་རིམ་གསར་བཟོ་འབད་དགོཔ་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་འདུག། ལག་ལེན་
པ་གང་རུང་ལུ་སོད་མི་ཁེ་དབང་དེ་ དངུལ་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི་ ཁོ་/མོ་གི་འགན་ཁུར་དང་འཁྲིལ་དགོཔ་དང་ ‘ཉུང་མཐའི་ཁེ་
དབང་’ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ཁར་ གཞི་རྩ་ཚུ་ ‘ཧ་གོ་དགོ་’།
དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་

ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་

རིམ་ལུགས་དེ་ནང་རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་འཛུལ་འབད་ནི་ཚུ་

ཀུན་ཚང་གི་

ཡུན་རིང་སྲིད་བྱུས་དང་ལམ་སོན་ཚུ་

གསར་བཟོ་འབད་

དགོཔ་འདུག

1.2

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་ BCP དང་ DRP ཚུ་རྐྱེན་ངན་འབྱུང་བའི་སྐབས་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ དོན་སྨིན་ཐོག་
ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ BCP དང་ DRP དེ་ལ་ས་ ཉེན་སྲུང་གི་གོ་རྟོགས་དང་
འབྲེལ་བའི་ ཡུན་རིང་གི་ ལས་དོན་འཆར་གཞི་ཚུ་བཟོ་སྟེ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག
རྐྱེན་ངན་ཚུ་བྱུང་པའི་སྐབས་དང་ བྱུང་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཀུན་ཚང་དང་
དུས་མཐུན་ཡོད་པའི་ཚོང་འབྲེལ་འཕོ་མཐུད་དང་ རྐྱེན་ངན་བསྐྱར་གསོའི་འཆར་གཞི་ཚུ་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ་
དྲག་ཅིག་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ འགན་ཁག་ཕོག་མི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ ངེས་མེད་ཀྱི་བྱུང་རྐྱེན་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ གདོང་
ལེན་འབད་ཆོག་ཆོ་འོང་ནིའི་དོན་ལས་

འགན་ཁག་ཕོག་མི་ག་ར་ལུ་

ཡིག་ཆ་འདི་ཚུའི་སྐོར་ལས་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བརྡ་སོད་

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ་- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
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བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

འབད་དགོ

ཡིག་ཆ་འདི་ཚུ་

དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་

ཚུལ་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་འཆར་

གཞི་/ཐབས་བྱུས་ཚུ་གསར་བཟོ་འབད་དེ་ འདི་ལུ་གནས་དགོཔ་ཨིན།
དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཚོང་འབྲེལ་ཚུ་རྐྱེན་ངན་བྱུང་པའི་སྐབས་དང་ བྱུང་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ ལཱ་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་འཕོ་མཐུད་འཆར་གཞི་དང་ རྐྱེན་ངན་བསྐྱར་གསོའི་འཆར་གཞི་ དེ་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་གོ་རྟོགས་ཚུ་དོན་
སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་གཞི་བཙུགས་འབད་ཐབས་ལུ་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ ཡུན་རིང་ཐབས་བྱུས་
/དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཚུ་གསར་བཟོ་འབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

1.3

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་དངོས་འབྲེལ་སྲུང་སྐྱོབ་སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལ་ གནས་སྡུད་ལྟེ་བ་དང་ གནས་སྡུད་བསྐྱར་གསོའི་
གནས་ཁོངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དངོས་འབྲེལ་ལྟ་འཛུལ་གྱི་དམ་འཛིན་ལངམ་འབད་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ།
དངོས་འབྲེལ་ལྟ་འཛུལ་གྱི་དམ་འཛིན་ཚུ་གིས་
འབྲེལ་ལྟ་འཛུལ་འདི་

གནས་སྡུད་ལྟེ་བ་དང་

གནས་སྡུད་བསྐྱར་གསོའི་གནས་ཁོངས་ཀྱི་དངོས་

གནང་བ་ཡོད་པའི་མི་ངོ་ཚུ་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་བྱིན་ནི་ཡོད་པའི་

ཁུངས་མཐུན་གྱི་ཁས་ལེན་འབད་དགོ

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་ གནས་སྡུད་ལྟེ་བ་དང་ གནས་སྡུད་བསྐྱར་གསོ་ནང་ གནང་བ་མེད་
པའི་དངོས་འབྲེལ་ལྟ་འཛུལ་འབད་ནིའི་ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་འབད་དེ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ མེདཔ་ཐལ་ནི་དང་
ཨར་རྐུན་ཤོར་ནི་ དེ་ལས་ འབྱང་སོར་ཤོར་ནི་ལས་ སྔོན་འགོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་དམ་འཛིན་ཚུ་སྒྲིང་
སྒྲིང་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།
འབྲུག་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིསཿ


སྲུང་རྒྱབ་པ་ཚུ་གིས་ གནས་སྡུད་ལྟེ་བའི་དངོས་འབྲེལ་སྲུང་སྐྱོབ་གུ་ མི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་ཤས་བཀལ་ཡོདཔ་ངེས་
གཏན་བཟོ་དགོ



གནས་སྡུད་ལྟེ་བ་འདི་ མི་མང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ནང་མེན་པར་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ནང་བཞག་ཡོདཔ་ངེས་
གཏན་བཟོ་དགོ



ལྟ་སྐོར་པ་ཚུ་ལུ་ ལྟ་སྐོར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ལྟ་སྐོར་པའི་ངོ་རྟགས་ཤོག་བྱང་སོད་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ



གནས་སྡུད་ལྟེ་བའི་དོན་ལུ་དངོས་འབྲེལ་ལྟ་འཛུལ་གྱི་ཐོ་བཀོད་ཚུ་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོཔ་དང་



ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡོདཔ་དང་

གནས་སྡུད་བསྐྱར་གསོའི་གནས་ཁོངས་འདི་ ཚོང་ལས་གཞན་མི་གི་གནས་སྡུད་ལྟེ་བ་དང་གཅིག་ཁར་ རུབ་སོད་
འབད་དེ་མེདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ

1.4

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་

སི་བི་ཨེསི་ནང་ལུ་དམ་འཛིན་མཉམ་སྡེབ་འབད་ནི་དང་

འདི་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་གི་

དོན་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་འགན་འཁྲིའི་བྱ་རིམ་ཚུ་བཙུགས་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་སོད་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ ནང་འཁོད་དམ་
འཛིན་ཚུ་དམ་དམ་བཟོ་དགོ

35

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་སོད་ལེན་ཚུ་ནང་ མ་དངུལ་སོད་ལེན་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ ནང་འཁོད་ཀྱི་དམ་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་དགོཔ་
འདི་ གནམ་མེད་ས་མེན་གལ་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན། འགན་ཁག་ཕོག་མི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ གཟབ་གཟབ་སྦེ་ལག་ལེན་
མ་འཐབ་མི་དང་གཅིག་ཁར་

ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་ལས་བརྟེན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༥༠༦

གཡོ་སོད་

འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གྱོང་གུད་བཀལ་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཁང་དང་ཚོང་མགྲོན་པ་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ཁུངས་མེད་
པའི་བྱེལཝ་ཐོན་ཏེ་འདུག
དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་

འཛིན་སྐྱོང་གིས་

རྒྱལ་སྤྱིའི་སོད་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་

ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་

སྒྲིང་བཟོ་དགོཔ་དང་ འདི་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་འགན་འཁྲིའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་
དགོ སི་བི་ཨེས་ནང་ལུ་ གནང་བ་ཡོད་པའི་མིང་རྟགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དགོཔ་དང་ ཉུང་མཐའི་ཡིག་ཆ་གི་དགོས་མཁོ་ཚུ་གི་
དགོས་མཁོ་དགོ་ནི་བཟུམ་མའི་ དམ་འཛིན་ཚུ་བཙུགས་དགོཔ་འདུག ཨའི་སི་ཨེས་ཡར་སེང་འབད་དགོཔ་དང་ འ་ནཱི་འདི་
སི་བི་ཨེས་ནང་ལུ་བཙུགས་པ་ཅིན་ འདི་གིས་ སོད་ལེན་ཚུ་དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཆ་ག་ར་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་ སོད་
ལེན་གྱི་གནང་བ་གྲོལ་བཏུབཔ་ལུ་འགྱུར་ནི་ཨིན་པས། འདི་གིས་ མཐར་ཐུག་ལུ་གཡོ་འཕྲུལ་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གྱོང་གུད་
ཚུ་ལས་སྔོན་འགོག་འབད་འོང་།

1.5

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་ ཟབ་ནན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལ་ སྡེ་ཚན་གྱི་སོད་
ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་སྲིད་བྱུས་བརྗོད་དོན་བཟོ་སྟེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཞིནམ་ལས་ སི་བི་ཨེས་ནང་ལུ་བཙུགས་དགོ
འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་

སོད་ལེན་གྱི་གནང་བ་གྲོལ་ནིའི་བྱ་རིམ་ཚུ་

གསལ་ཏོག་ཏོ་མེད་མི་དེ་གིས་

འདི་བཟུམ་མའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་དང་ ལོག་སོད་འབད་ནི་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ལག་ལེན་ཚུ་བྱུང་ཐོག་ལས་ འདི་བཟུམ་མའི་སྡེ་ཚན་
ཚུ་ལུ་ ཉེན་ཁག་སོམ་བཀལ་ནི་དང་ མི་དམངས་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་དང་ བོ་གཏད་འབྱང་ནི་ དེ་ལས་ གཙུག་སྡེ་ལུ་གྱོང་གུད་ཚུ་
ཕོགཔ་ཨིན།
དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཟབ་ནན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྲིད་བྱུས་བརྗོད་དོན་གསར་
བཟོ་འབད་དེ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ
ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་

སྡེ་ཚན་གྱི་སོད་ལེན་གྱི་ཐད་ཁར་

འ་ནཱི་སྲིད་བྱུས་འདི་

ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ཚུ་

སི་བི་ཨེས་ནང་བཙུགས་དགོཔ་དང་

ཤོ་མཚུངས་སྦེ་ལག་

འདི་བཟུམ་མའི་སོད་ལེན་ཚུ་དོན་སྨིན་

ཐོག་ལུ་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་གི་སོན་སྟེགས་བཟུམ་མའི་དམ་འཛིན་ཚུ་ སི་བི་
ཨེས་ནང་ལུ་བཟོ་དགོ

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ་- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།

36

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

ལེའུ་༥ པཿ མཇུག་དོན།
ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ལག་ལེན་ནང་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིགས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་འདི་ གལ་ཅན་ཨིནམ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་མི་དང་ ཁོང་
རང་དང་གཅིག་ཁར་
ཐབས་ཤེས་དང་

འགྲན་བསྡུར་འབད་མི་ཚུ་ལས་དྲགཔ་ཐོན་ནིའི་དོན་ལུ་

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་གིས་

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་བཙུགས་སྒྲིགས་འབད་ནི་ནང་

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་

མ་རྩ་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་

ནུག། དེ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་ ཚོང་མགྲོན་པའི་རེ་འདོད་ཚུ་གྲུབ་ནི་དང་ འགྲན་བསྡུར་ཅན་གྱི་སྐུལ་མ་ དེ་
ལས་ དངུལ་འབྲེལ་འཐབ་ནིའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ འཕྲུལ་སོད་ལུ་བཟོ་ནི་དང་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་ ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནིའི་དོན་
ལུ་ གྲ་སྒྲིག་ཡོད་པའི་གློག་རིག་མཉེན་ཆས་

ཟེར་མི་འདི་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནུག།

དུས་རབས་ག་ར་ནང་གི་མི་ཚུ་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་དང་ མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ དེ་ལས་ ཡར་འཕེལ་
ཅན་གྱི་

འགྲུལ་འཕྲིན་ཚུ་མང་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་

དེང་སང་དངུལ་འབྲེལ་འཐབ་ཐངས་འདི་

ཡོངས་འབྲེལ་

ཐོག་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་འཐབ་ཐངས་དང་འབྲེལ་བ་བྱུང་སྟེ་འདུག། འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་ འཕྲུལ་རིགས་ཚུ་དུས་མཐུན་བཟོ་ནི་
དང་ གསརཔ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཐོག་ལས་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་གི་ དགོས་མཁོ་འགྱུར་བ་འགྱོ་མི་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་དེ་འདུག།
འདི་

ལས་

སྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་གི་དངུལ་

ཁང་ཚད་ཀྱིས་ ཐོན་སྐྱེད་དང་ཞབས་ཏོག་གསརཔ་འགོ་བཙུགས་པའི་བསྒང་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དུས་ཡུན་མར་ཕབ་འབད་དེ་ ཐོན་སྐྱེད་
དང་ཐབས་ཤེས་གསརཔ་ཚུ་

མགྱོགས་པར་ར་གཞི་བཙུགས་འབད་ཚུགས་ཏེ་འདུག།

ལས་དངུལ་འབྲེལ་འཐབ་ནི་ ཡང་ཅིན་

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་གིས་

གི་མཉེན་ཆས་དང་ དངུལ་བཏོན་འཕྲུལ་ཆས་

འགྲུལ་འཕྲིན་ཐོག་

དེ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་

ཐོག་ལས་དངུལ་འབྲེལ་འཐབ་ནི་ཚུ་ནང་ ལག་ལེན་ཚུ་ལེགས་བཅོས་དང་ཡར་སེང་འབད་མི་དེ་གིས་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་ ཧེང་སྐལ་ར་
སབས་དྲགས་བཟོ་སྟེ་འདུག།
འདི་གཞི་བཙུགས་འབད་ཐོག་ལས་ ལེགས་ཆའི་འགྱུར་བ་འབག་འོང་སྟེ་ཡོད་རུང་ འདི་གི་འཇོན་ཚད་ལུ་
བར་ཆད་རྐྱབ་ཐོག་ལས་

མཐའ་འཇུག་ལུ་

ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནི་ནང་གནོད་ནི་ཨིན་པའི་

ནོར་འཁྲུལ་དག་པ་ཅིག་ངོས་འཛིན་འབད་ཡི།

ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ནང་འདེབས་དང་ བདེན་ཁུངས་དང་ལྟ་འཛུལ་གྱི་དམ་འཛིན་ དཔེར་ན་
གནང་བ་ཡོད་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཚད་གཞི་དང་དུས་ཡུན་གྱི་

འདི་ནང་

དཀའ་ངལ་བསལ་ཐབས་ཀྱི་དམ་འཛིན་མེདཔ་དང་

གལ་སྲིད་ལེགས་

བཅོས་འབད་དཔ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ དམ་དམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་མི་གནད་དོན་ཚུ་བསལ་ཚུགས་ནི་ཚུ་ཨིན་པས།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་འབྲེལ་འཐབ་ནི་ནང་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་འཇོན་
ཚད་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དམིགས་དོན་ཚུ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་

ནང་དམ་འཛིན་དང་ འབྲེལ་

ཡོད་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་ གྲོས་འདེབས་༥ བཀོད་དེ་ཡོད།
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དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་(ཀྲི་སི་ཨེས་ བི་ཨེ་ཨེན་སི་ཨེས་)གི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ- འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།

