
གནས་ཚུལ་འདིི་ཕྱིི་ལོ་ 2022 ལོའི་ཟླ་བ་ལྔ་པའི་བར་ལ་ནོར་འཁྲུལ་མེེདི།

ས་ོསོ་རང་ཉིདིི་དིང་གཞན་དིག་ག་ིཆེདེི་དུ་ཚང་མེས་བརྡབ་ལྷུང་དིང་རྨས་སྐྱོནོ་སྔོནོ་འགགོ་ཆེདེི་ང་ ཚའིོ་

གཞུང་ལམེ་དིང་རྐང་ལམེ་སྟེངེ་སྤྱོདོི་ལམེ་ཚུལ་བཞནི་བསྟེནེ་ཕྱིགོས་ངསེ་པར་དུ་ཤེསེ་པར་བྱེདེི་དིགསོ།

ཉེིན་མེདེི་སྤྱོདོི་ལམེ་སྐུལ་མེ་གཏོངོ་ཆེདེི་དུ། ཨོ་ོས་ིཀྲོ་ོལ་ིཡས་གཞུང་ལམེ་སྒྲིགི་གཞ་ིཁག་བརྡལ་བཤེགི་

བཏོང་རགིས་ལ་ཉིསེ་ཆེདི་ཁག་ནན་པ་ོདིང་ལྗིདིི་པ་ོའགལེ་གྱི་ིཡདོི

ཁ་ལོ་བའི་ལག་ཁྱེེར།  ཁ་ལོ་བའི་ལག་ཁྱེེར།  

རྒྱ་གར། བལ་ཡུལ། ཡང་ན་བོདི་  རྒྱ་གར། བལ་ཡུལ། ཡང་ན་བོདི་  

ནས་ཡིན་པའི་ཁ་ལོ་བའི་ལག་ཁྱེེར་ཞིག་ཡོདི་ན་ ནས་ཡིན་པའི་ཁ་ལོ་བའི་ལག་ཁྱེེར་ཞིག་ཡོདི་ན་ 

དིེ་ངེས་པར་དུ་ནུས་ལྡན་དིང་དིངོས་གནས་པ་ཡོདི་དིགོས།དིེ་ངེས་པར་དུ་ནུས་ལྡན་དིང་དིངོས་གནས་པ་ཡོདི་དིགོས།  

ཨོོ་སི་ཀྲོོ་ལི་ཡའི་ནང་དུ་རླངས་འཁོར་གཏོོང་ཆེེདི་དུ་ཁྱེེདི་ལ་ངེས་པར་དུ་ཁ་ལོ་བའི་ལག་ཁྱེེར་ནུས་ལྡན་དིང་དིངོས་གནས་པ་ཡོདི་ཨོོ་སི་ཀྲོོ་ལི་ཡའི་ནང་དུ་རླངས་འཁོར་གཏོོང་ཆེེདི་དུ་ཁྱེེདི་ལ་ངེས་པར་དུ་ཁ་ལོ་བའི་ལག་ཁྱེེར་ནུས་ལྡན་དིང་དིངོས་གནས་པ་ཡོདི་
དིགོས།དིགོས།

འདིི་ནི་ཨོོ་སི་ཀྲོོ་ལི་ཡའི་ལག་ཁྱེེར་རམེ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དིཔེར་ན་རྒྱ་གར། བལ་ཡུལ། ཡང་ན་བོདི་ལྟ་བུའི་ནང་ངོས་ལེན་ཡོདི་པའི་ལག་འདིི་ནི་ཨོོ་སི་ཀྲོོ་ལི་ཡའི་ལག་ཁྱེེར་རམེ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དིཔེར་ན་རྒྱ་གར། བལ་ཡུལ། ཡང་ན་བོདི་ལྟ་བུའི་ནང་ངོས་ལེན་ཡོདི་པའི་ལག་
ཁྱེེར་བཅས་གང་རུང་གིས་འགྲིིག་རྒྱུ་རེདི།ཁྱེེར་བཅས་གང་རུང་གིས་འགྲིིག་རྒྱུ་རེདི།

ཁྱེེདི་ཀྱིིས་རླངས་འཁོར་གཏོོང་བའི་སྐབས་སོ་སོའི་ཁ་ལོ་བའི་ལག་ཁྱེེར་ངེས་པར་དུ་རྟག་པར་མེཉིམེ་དུ་ཉིར་དིགོས། དིེ་མེིན་ཉིེས་ཆེདི་ཁྱེདེི་ཀྱིིས་རླངས་འཁོར་གཏོོང་བའི་སྐབས་སོ་སོའི་ཁ་ལོ་བའི་ལག་ཁྱེེར་ངེས་པར་དུ་རྟག་པར་མེཉིམེ་དུ་ཉིར་དིགོས། དིེ་མེིན་ཉིེས་ཆེདི་
ཡོདི་རེདི། ཡོདི་རེདི། 

ལག་ཁྱེེར་མེེདི་པར་ཁྱེེདི་ཀྱིིས་རླངས་འཁོར་བཏོང་བ་ཡིན། ཉིེས་ཆེདི་ཨོོ་སྒོོར་ ༥༥༠༠ ($5,500)  བར་ཡོདི་པ་དིང་། ཁྱེེདི་རང་ཉུང་ལག་ཁྱེེར་མེདེི་པར་ཁྱེེདི་ཀྱིིས་རླངས་འཁོར་བཏོང་བ་ཡིན། ཉིེས་ཆེདི་ཨོོ་སྒོོར་ ༥༥༠༠ ($5,500)  བར་ཡོདི་པ་དིང་། ཁྱེདེི་རང་ཉུང་
མེཐར་ཡང་ཟླ་བ་ 3 རིང་ལ་རླངས་འཁོར་གཏོོང་མེི་ཆེོག་པ་བཟོོ་སྲིིདི་པ་དིང་། དིེ་བཞིན་ཟླ་བ་ 12 རིང་བར་བཙོོན་འཇུག་བྱེེདི་སྲིིདི།མེཐར་ཡང་ཟླ་བ་ 3 རིང་ལ་རླངས་འཁོར་གཏོོང་མེི་ཆེོག་པ་བཟོོ་སྲིདིི་པ་དིང་། དེི་བཞིན་ཟླ་བ་ 12 རིང་བར་བཙོོན་འཇུག་བྱེདེི་སྲིིདི།
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NNSWSW གཞུང་ལ གཞུང་ལམེམེ་བ་བདིདིེ་འཇགས་ཀྱིི་ེ་འཇགས་ཀྱིི་

གཞུང་ལགཞུང་ལམེམེ་སྒྲིིག་ག་སྒྲིིག་གཞཞི།ི།

        - Tibetan



1.  ཁྱེེདི་ལ་གཞིས་སྤོོས་བྱེང་བུ་ཡང་ན་མེཐོང་མེཆེན་ཞིག་ཡོདི་ན།ཁྱེེདི་ལ་གཞིས་སྤོོས་བྱེང་བུ་ཡང་ན་མེཐོང་མེཆེན་ཞིག་ཡོདི་ན།

(ཁྱེེདི་རང་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོོ་འཆེམེ་པ་ཞིག་གམེ་གནས་སྐབས་ཕྱིི་རྒྱལ་ལྟ་སོྐར་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིིན་བྱེེདི་ཀྱིི་རེདི།)

-  ཁྱེེདི་ཀྱིིས་ཨོོ་སི་ཀྲོོ་ལི་ཡའི་ནང་ཁིྲིམེས་མེཐུན་ངང་རླངས་འཁོར་གཏོོང་ཆེོག

-  ཁྱེེདི་ཀྱིིས་རླངས་འཁོར་གཏོོང་དུས་ཁྱེདེི་དིང་མེཉིམེ་དུ་ངེས་པར་དུ་སོ་སོའི་ཕྱིི་རྒྱལ་གྱིི་ཁ་ལོ་བའི་ལག་ཁྱེེར་དིགོས།

-  གལ་སྲིིདི་ཁྱེེདི་ཀྱིི་ལག་ཁྱེེར་དིབིྱེན་སྐདི་ཐོག་མེདེི་ན། ཁྱེདེི་ལ་ངེས་པར་དུ་ལག་ཁྱེེར་དིང་ལག་ཁྱེེར་དིེའི་ཡིག་ཐོག་ཡིག་སྒྱུར་གཉིིས་ཀ་ཡང་ན་

རྒྱལ་སྤྱོིའི་ཁ་ལོ་བའི་ལག་ཁྱེེར་དིགོས་པ་ཡིན།

ཁྱེེདི་ཀྱིི་ཡིག་ཆེ་ཁག་ཡིག་སྒྱུར་གནང་སྐོར་ཞབས་ཞུ་ NSW དིང་བཀའ་མེོལ་གནང་དིགོས།

-  ཁྱེེདི་ལ་ངེས་པར་དུ་རང་ཉིིདི་ཡུལ་སྐོར་བ་འམེ་ཕྱིི་ནས་ཕེེབས་པའི་གནས་སྐབས་སྐུ་མེགྲིོན་ཞིག་ཡིན་པའི་དིཔང་རྟགས་དིགོས། དིཔེར་ན་

གཞིས་སྤོོས་བྱེང་བུ་ཡང་ན་མེཐོང་མེཆེན་ལྟ་བུ།

ཁྱེེདི་ཀྱིིས་ NSW ལག་ཁྱེེར་བཞེས་དིགོས་ཀྱིི་མེདེི་ཀྱིང་། དེི་དིགོས་པའི་སྐུལ་མེ་གཏོོང་གི་ཡོདི། དིེ་བྱུང་ན་ཁྱེེདི་ཀྱིིས་ NSW གཞུང་ལམེ་སྒྲིིག་

གཞི་ཁག་ཤེེས་རྟོགས་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན།

ཁྱེེདི་ཀྱིི་ཕྱིི་ཡུལ་ལག་ཁྱེེར་དུས་ཚོདི་རྫོོགས་མེཚམེས་སུ་ཁྱེེདི་ཀྱིིས་

ངེས་པར་དུ་ NSW ལག་ཁྱེེར་ཆེདེི་སྙན་ཞུ་འབུལ་དིགོས། ཁྱེེདི་

ལ་ལག་ཁྱེེར་ནུས་ལྡན་དིང་དིངོས་གནས་པ་མེདེི་སྐབས་རླངས་

འཁོར་གཏོོང་མིེ་ཆེོག་པ་ཡིན།

ཁྱེེདི་ཀྱིིས་ཕྱིི་ཡུལ་ལག་ཁྱེེར་ཐོག་རླངས་འཁོར་གཏོོང་

སྟེངས་སྦྱོོང་མེཁན་ལ་བསླབ་མིེ་ཆེོག་པ་ཡིན་པ་ངེས་དིགོས།



2.  ཁྱེེདི་རང་ཨོོ་སི་ཀྲོོ་ལི་ཡའི་མེི་སེར་རམེ་ཡང་ན་གཏོན་སྡོོདི་པ་ཆེགས་སྐབས།ཁྱེེདི་རང་ཨོོ་སི་ཀྲོོ་ལི་ཡའི་མེི་སེར་རམེ་ཡང་ན་གཏོན་སྡོོདི་པ་ཆེགས་སྐབས།

ཁྱེེདི་རང་ཟླ་བ་ 3 བར་ཁྲིིམེས་མེཐུན་ངང་ཁྱེདེི་ཀྱིི་ཕྱིི་ཡུལ་ལག་ཁྱེེར་ཐོག་མུ་ མེཐུདི་རླངས་འཁོར་གཏོོང་ཆེོག

ཟླ་བ་ 3 ནང་ཚུདི་ལ་ཁྱེེདི་ཀྱིིས་ NSW ལག་ཁྱེེར་ཞིག་ངེས་པར་དུ་བཞེས་དིགོས།

ཁྱེེདི་ཀྱིིས་འདིི་དིག་ངེས་པར་དུ་ཞབས་ཞུ་ ཁྱེེདི་ཀྱིིས་འདིི་དིག་ངེས་པར་དུ་ཞབས་ཞུ་ NSW ལ་འཁྱེེར་དིགོས། ལ་འཁྱེེར་དིགོས།

-  ཁྱེེདི་ཀྱིི་ངོ་བོའི་བདིེན་དིཔང་། དིཔེར་ན། – གཞིས་སྤོོས་བྱེང་བུ། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོོང་བྱེང་བུ། དིབུས་མེཐུདི་ (certificate) འཕྲོོདི་

བསྟེེན་ལྟ་སྐྱོོང་བྱེང་བུ། ངོ་སྤྲོདོི་ཤོེག་བྱེང་ལྟ་བུ།

-  ཁྱེེདི་ཀྱིི་ཕྱིི་ཡུལ་ལག་ཁྱེེར། གལ་ཏོེ་དིེ་དིབྱེིན་སྐདི་ནང་མེེདི་ཚེ་ཁྱེེདི་ཀྱིིས་དིེ་ངེས་པར་དུ་དིབྱེིན་སྐདི་ནང་དུ་གཞུང་འབྲེེལ་ཐོག་ནས་ཡིག་

སྒྱུར་གནང་དིགོས། གནས་ཚུལ་ནང་དུ་ངེས་པར་དུ་ལག་ཁེྱེར་དིེ་ཁྱེེདི་ལ་དུས་ཡུན་ཇི་ཙོམེ་རིང་ཡོདི་པ་གསལ་དིགོས།

ཁྱེེདི་ཀྱིི་ཡིག་ཆེ་དིག་གི་ཡིག་སྒྱུར་སོྐར་ཞབས་ཞུ་ NSW ལྷན་དུ་སྐདི་ཆེ་ཤེོདི།

-  ཁྱེེདི་རང་ཨོོ་སི་ཀྲོོ་ལི་ཡའི་མིེ་སེར་ཡང་ན་གཏོན་སྡོོདི་པ་ཡིན་པའི་ཁྱེེདི་ཀྱིི་བདིེན་དིཔང་།

-  ཁྱེེདི་ཀྱིི་རིན་སྤྲོོདི།

ཞབས་ཞུ་ ཞབས་ཞུ་ NSW ལ་ཁྱེེདི་ཀྱིིས་ངེས་པར་དུ་གནང་དིགོས་པ་ཁག ལ་ཁྱེེདི་ཀྱིིས་ངེས་པར་དུ་གནང་དིགོས་པ་ཁག
-  ལག་ཁྱེེར་སྙན་ཞུའི་འགེངས་ཤེོག་ལེགས་པར་ཟོིན་དིགོས།

-  མེིག་ཤེེདི་ལྟ་ཚོདི་ཅིག་ལོན་དིགོས།

-  ཁྱེེདི་ཀྱིི་འདྲ་པར་བླངས་པ།

-  ཁ་ལོ་བའི་ཡིག་རྒྱུགས་ལོངས་པ།

-  ལག་ཁྱེེར་དིང་འབྲེེལ་བའི་རིན་སྤྲོོདི་པ།

ཁྱེེདི་ཀྱིིས་ཡིག་ཚདི་འདིི་ཚོ་ག་དུས་གནང་ཐུབ་མེིན་དིང་ཁྱེེདི་ལ་སྐདི་སྒྱུར་དིགོས་མེིན་སྐོར་ཞབས་ཞུ་ NSW དིང་བཀའ་མེོལ་གནང་།ཁྱེེདི་ཀྱིིས་ཡིག་ཚདི་འདིི་ཚོ་ག་དུས་གནང་ཐུབ་མིེན་དིང་ཁྱེདེི་ལ་སྐདི་སྒྱུར་དིགོས་མེིན་སྐོར་ཞབས་ཞུ་ NSW དིང་བཀའ་མེོལ་གནང་།

ཁྱེེདི་ཀྱིི་ཕྱིི་ཡུལ་ཁ་ལོ་བའི་ལག་ཁྱེེར་དིེ་དུས་ཡུན་ཇི་ཙོམེ་རིང་ཁྱེདེི་ལ་ཡོདི་མེདེི་ལ་གཞིགས་པས་ཁྱེེདི་ལ་ཁ་ལོ་བའི་ལག་ཁྱེེར་ ‘ཧྲིིལ་པོ་དིང་ཚདི་བཀག་མེེདི་

པ་’ ཡང་ན་ ‘འཕྲོལ་སེལ་’ NSW ཁ་ལོ་བའི་ལག་ཁྱེེར། ཡང་ན་རླངས་འཁོར་གཏོོང་སྟེངས་སྦྱོོང་མེཁན་ལག་ཁྱེེར་ཐོབ་མེིན་ཐག་གཅོདི་བྱེེདི་ཀྱིི་ཡོདི།

གལ་ཏོེ་ཁྱེེདི་ཀྱིི་རླངས་འཁོར་ཁ་ལོ་བའི་རྒྱུགས་མེ་འཕྲོདོི་པའམེ་ཁྱེདེི་ལ་ངོས་ལེན་ཡོདི་པའི་ཕྱིི་ཡུལ་ཁ་ལོ་བའི་ལག་ཁྱེེར་མེེདི་ཚེ་ཁྱེེདི་ཀྱིིས་ངེས་པར་དུ་ཁ་ལོ་

བ་སྦྱོོང་མེཁན་ལག་ཁྱེེར་ལེན་དིགོས།

NSW ལག་ཁྱེེར་ཐོབ་པའི་ཆེེདི། ཞབས་ཞུ་ 

NSW ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་དིགོས།  

(ས་གནས་ཁ་བྱེང་ཁག་ངོ་ཤེོག་རྒྱབ་ངོས་སུ་ 

གཟོིགས།)



རླངས་འཁོར་གཏོོང་སྟེངས་སློབ་པ། – གོམེ་རིམེ་ རླངས་འཁོར་གཏོོང་སྟེངས་སོླབ་པ། – གོམེ་རིམེ་ 7 
ལག་ཁྱེེར་དིང་ཡིག་ཚདི་རེ་རེར་གླ་རིན་འབུལ་དིགོས།

ཐུགས་སྣང་།  གཤེམེ་གྱིི་ཁ་དིོག་ལྗིང་ཁུའི་ནང་ཡོདི་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམེས་རང་ལོ་ 25 མེན་ཆེདི་ཁོ་ནར་ལག་བསྟེར་བྱེེདི།

གོམེ་པ།གོམེ་པ། ལག་ཁྱེེར་/ཚོདི་ལྟ།ལག་ཁྱེེར་/ཚོདི་ལྟ། དིགོས་པའི་ཆེ་རྐྱེེན།དིགོས་པའི་ཆེ་རྐྱེེན། ངས་བྱེེདི་ཆེོག་པ་དིང་མེི་ཆེོག་པ།ངས་བྱེེདི་ཆེོག་པ་དིང་མེི་ཆེོག་པ།

1

ཡིག་ཚདི་འགྲིིམེ་འགྲུལ་ཤེེས་བྱེ་དིང་

མེིག་ཤེེདི་ཀྱིི་ཚོདི་ལྟ།།

- ངེས་པར་དུ་མེ་མེཐར་རང་ལོ་ 16 ལོན་པ་ཡིན་པ།

-  ངེས་པར་དུ་ NSW ནང་གི་གནས་སྡོོདི་ཁ་བྱེང་ཡོདི་དིགོས་པ།

- ངེས་པར་དུ་ཁ་ལོ་བའི་ཤེེས་བྱེའི་ཚོདི་ལྟ་ཡིག་ཚདི་དིང་མེིག་གི་

ཚོདི་ལྟ་ལོན་དིགོས།

ཁྱེེདི་རང་ཡིག་ཚདི་གཉིིས་ཀ་ལོན་པའི་རྗེེས་ལ། ཁྱེེདི་ལ་སྦྱོོང་

མེཁན་གྱིི་ཆེོག་མེཆེན་ལག་འཛིིན་ཞིག་འབྱེོར་གྱིི་རེདི། 

2

སློབ་གཉིེར་བའི་ལག་ཁྱེེར།

- ཟུར་བརྗེོདི། ལག་ཁྱེེར་དིེ་ལོ་ 5 ཡི་རིང་ནུས་ལྡན་ཡིན། -  མེགྱིོགས་ཚདི་མེང་མེཐར་ཆུ་ཚོདི་རེར་སྤྱོི་ལེ་ 90 བར་

གཏོོང་ཆེོག

-  གཞུང་ལམེ་ཐོག་ཏུ་ཡོདི་པའི་མྱུར་ཚདི་ཆུ་ཚོདི་རེར་སྤྱོི་ལེ་

90 ལས་ཉུང་བའི་མེགྱིོགས་ཚདི་བརྡ་རྟགས་ལ་སྲུང་བརྩིི་

ངེས་པར་ཞུ་དིགོས།

-  ཁྱེེདི་དིང་མེཉིམེ་དུ་ཁ་ལོ་བའི་ལྟ་རྟོག་མེཁན་ལྟར་ལ་ངེས་

པར་དུ་ལག་ཁྱེེར་ཆེ་ཚང་བ་ཡོདི་པའི་ཁ་ལོ་བ་ཡོདི་དིགོས།

-  ངེས་པར་དུ་ཁྱེེདི་ཀྱིི་ཁྲིག་ནང་ཆེང་རག་གི་ཚདི་ཀླདི་ཀོར་

དིགོས་ (པ་དིང་ཁྱེེདི་ཀྱིི་ཁ་ལོ་བའི་ལྟ་རྟོག་མེཁན་ལ་དིེའི་

ཚདི་ 0.05 ལས་ཉུང་བ་དིགོས།)

-  རླངས་འཁོར་གཏོོང་བའི་སྐབས་སུ་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་རྩི་བ་

ནས་བེདི་སྤྱོོདི་བྱེེདི་མེི་ཆེོག

3

ཉིེན་ཁའི་དྲན་ཚོར་ཚོདི་ལྟ།

-  ཉིེན་ཁའི་དྲན་ཚོར་ཡིག་ཚདི་མེ་གནང་གོང་ཁ་ལོ་བ་སྦྱོོང་

མེཁན་གྱིི་ལག་ཁྱེེར་ཉུང་མེཐར་ཟླ་བ་ 10 གཙོང་དིགོས།

-  གཞུང་ལམེ་ཐོག་གི་ཉིེན་ཁའི་རིགས་ངོས་འཛིིན་རྒྱུ་དིང་གདིོང་

ལེན་གྱིི་ནུས་པ་ཚོདི་ལྟ་ཁག

ཟུར་བརྗེོདི།  ཟླ་བ་ 15 རིང་ནུས་ལྡན་ཡིན།།

རླངས་འཁོར་གཏོོང་བའི་ཡིག་ཚདི་བཏོང་ཆེོག

4

རླངས་འཁོར་གཏོོང་བའི་ཚོདི་ལྟ།

རླངས་འཁོར་གཏོོང་བའི་ཡིག་ཚདི་མེ་བཏོང་གོང་།རླངས་འཁོར་གཏོོང་བའི་ཡིག་ཚདི་མེ་བཏོང་གོང་།

-  ངེས་པར་དུ་ཉུང་མེཐར་གཞུང་ལམེ་ཐོག་མེཚན་མེོའི་རླངས་

འཁོར་ཆུ་ཚོདི་ 20 ཐེ་བའི་ཉུང་མེཐར་ཆུ་ཚོདི་ 120 ཡི་མེོ་

ཊ་གཏོོང་མྱོོང་དིགོས།  རླངས་འཁོར་གཏོོང་བའི་ཆུ་ཚོདི་ཆེ་ཚང་

ངེས་པར་དུ་སྦྱོོང་མེཁན་ཐོ་དིེབ་ནང་དུ་འཁོདི་པ་དིགོས།

-  རླངས་འཁོར་གཏོོང་བའི་ཡིག་ཚདི་མེ་གནང་གོང་སྦྱོོང་མེཁན་

གྱིི་ལག་ཁྱེེར་ཉུང་མེཐར་ཟླ་བ་ 12 གཙོང་དིགོས།

-  ཚོདི་ལྟའི་ཆེེདི་དུ་གདིེང་ཚོདི་རྙེེདི་པ་དིང་གྲི་སྒྲིིག་དིགོས།

-  ངེས་པར་དུ་ཉུང་མེཐར་རང་ལོ་ 17 ལོན་པ་དིགོས།

-  ངེས་པར་དུ་ཉིེན་ཁའི་དྲན་ཚོར་ཚོདི་ལྟའི་རྒྱུགས་འཕྲོོདི་པ་དིགོས།

- P1 (དིམེར་པོ་) ཁ་ལོ་བའི་ལག་ཁྱེེར་བཞེས་ཆེོག



གོམེ་པ།གོམེ་པ། ལག་ཁྱེེར་/ཚོདི་ལྟ།ལག་ཁྱེེར་/ཚོདི་ལྟ། དིགོས་པའི་ཆེ་རྐྱེེན།དིགོས་པའི་ཆེ་རྐྱེེན། ངས་བྱེེདི་ཆེོག་པ་དིང་མེི་ཆེོག་པ།ངས་བྱེེདི་ཆེོག་པ་དིང་མེི་ཆེོག་པ།

5

P1 (འཕྲོལ་སེལ་ དིམེར་པོ་) 

ལག་ཁྱེེར། 

-  ངེས་པར་དིུ་རླངས་འཁོར་གཏོོང་བའི་ཚོདི་ལྟ་རྒྱུགས་

འཕེྲོདི་པ་དིགོས།

ཟོུར་བརྗོདི། P1 ལག་ཁྱེར་དིེ་ཟོླ་བ་ 18 རིང་ནུས་ལྡན་

ཡིན།

-  མེགྱིོགས་ཚདི་མེང་མེཐར་ཆུ་ཚོདི་རེར་སྤྱོི་ལེ་ 90 བར་གཏོོང་ཆེོག

-  གཞུང་ལམེ་ཐོག་ཏུ་ཡོདི་པའི་ཆུ་ཚོདི་རེར་སྤྱོི་ལེ་ 90 ལས་ཉུང་བའི་

མེགྱིོགས་ཚདི་བརྡ་རྟགས་ལ་སྲུང་བརྩིི་ངེས་པར་དུ་ཞུ་དིགོས།

-  ཕྱིི་དྲོ་ཆུ་ཚོདི་ 11 ནས་སྔོ་དྲོ་ཆུ་ཚོདི་ 5 བར་ལ་རླངས་འཁོར་གཏོོང་

སྐབས་ཁྱེེདི་ལ་འགྲུལ་པ་ལོ་ 21 མེན་ཆེདི་ཡིན་པ་གཅིག་ལས་མེང་བ་

ཡོདི་མེི་ཆེོག

-  རླངས་འཁོར་གཏོོང་བའི་སྐབས་སུ་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་རྩི་བ་ནས་བེདི་སྤྱོོདི་

མེི་ཆེོག

-  ཁྱེེདི་ཀྱིི་ཁྲིག་ནང་ཆེང་རག་གི་ཆེ་ཚདི་ངེས་པར་དུ་ཀླདི་ཀོར་ཡིན་དིགོས།

-  ལག་ཁྱེེར་ཡོདི་མེཁན་ཁ་ལོ་བ་གཞན་རླངས་འཁོར་ནང་མེེདི་པར་གཏོོང་

ཆེོག་ཀྱིང་ཁྱེེདི་ཀྱིིས་རླངས་འཁོར་སྦྱོོང་མེཁན་ལ་སློབ་མེི་ཆེོག

- གལ་སྲིིདི་ཡིག་ཚདི་དིེ་རང་འགུལ་གྱིི་རླངས་འཁོར་ཞིག་གི་ནང་

བཏོང་ཡོདི་ན། ཁྱེདེི་རང་རང་འགུལ་གྱིི་རླངས་འཁོར་ཁོ་ན་གཏོང་ཆེོག་གི་

ཡོདི།

6

P2 (འཕྲེལ་སེལ་ -

ལྗང་ཁུ་) ལག་ཁྱེར།

- ངེས་པར་དུ་ཉུང་མེཐར་རང་ལོ་ 18 ཡིན་དིགོས།

-  ཁྱེེདི་ཀྱིིས་ངེས་པར་དུ་ P2 ལག་ཁྱེེར་ཆེེདི་སྙན་ཞུ་མེ་

འབུལ་གོང་ P1 ལག་ཁྱེེར་ཉུང་མེཐར་

ཟླ་བ 12 དུས་ཡུན་གཙོང་དིགོས།

ཟུར་བརྗེོདི། P2 ལག་ཁྱེེར་དིེ་ལོ་ 3 རིང་ནུས་ལྡན་ཡིན།

-  གལ་ཏོེ་རང་འགུལ་རླངས་འཁོར་ནང་ཚོདི་ལྟ་གནང་ཡོདི་ཚེ་ཁྱེེདི་ཀྱིིས་

ཁྲིིམེས་མེཐུན་ངང་ལག་བཀོལ་རླངས་འཁོར་གཏོོང་ཆེོག

-  མེགྱིོགས་ཚདི་མེང་མེཐར་ཆུ་ཚོདི་རེར་སྤྱོི་ལེ་ 100 བར་གཏོོང་ཆོེག

-  རླངས་འཁོར་གཏོོང་བའི་སྐབས་སུ་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་རྩི་བ་ནས་བེདི་སྤྱོོདི་

གཏོོང་མེི་ཆེོག

-  ཁྱེེདི་ཀྱིི་ཁྲིག་ནང་དུ་ཆེང་རག་གི་ཆེ་ཚདི་ངེས་པར་དུ་ཀླདི་ཀོར་ཡིན་དིགོས།

-  གལ་སྲིིདི་བདིེ་འཇགས་མེེདི་པའི་ཐོག་ནས་རླངས་འཁོར་བཏོང་རྐྱེེན་གནས་

སྐབས་མེཚམེས་འཇོག་བྱེས་པ་ཡིན་ཚེ་ལག་ཁྱེེར་འདིིར་ངེས་པར་དུ་འཕེར་

མེ་ཟླ་བ 6 བྱེེདི་པ་ཡིན་དིགོས།

-  ལག་ཁྱེེར་ཡོདི་པའི་ཁ་ལོ་བ་གཞན་ཞིག་མེེདི་པར་རླངས་འཁོར་གཏོོང་ཆེོག་

ཀྱིང་ཁྱེེདི་ཀྱིིས་རླངས་འཁོར་སྦྱོོང་མེཁན་ལ་སློབ་མེི་ཆེོག

7 -  ཁྱེེདི་ནས་ལག་ཁྱེེར་ཧྲིིལ་པོའི་ཆེེདི་སྙན་ཞུ་མེ་འབུལ་གོང་

ངེས་པར་དུ་ P2 ལག་ཁྱེེར་ཉུང་མེཐར་ལོ་ 2 ཟོིན་པ་

དིགོས།

-  ཚོདི་ལྟ་གནང་པའི་ཆེེདི་དུ་གདིེང་ཚོདི་རྙེེདི་པ་དིང་གྲི་

སྒྲིིག་ཡོདི་པ་བྱེེདི་དིགོས།

ཟུར་བརྗེོདི།  ལག་ཁྱེེར་ཧྲིིལ་པོ་ཅེ་ལོ་ 1 ལོ་ 3 ཡང་ན་

ལོ་ 5 ཆེེདི་དུ། ཡང་ན་ལོ་ 10 ཡོདི་པ་ཞིག་རང་ལོ་ 21
ནས་ 44 དིབར་གྱིི་མེི་ཚོར་ཞུ་སྤྲོོདི་ཆེོག

-  སྣུམེ་འཁོར་དིཀྱུས་མེ་དིང་། ཡུ་ཊེ་སྣུམེ་འཁོར།  ཝེེན་འདྲེན་འཁོར། དིེ་

བཞིན་དིོས་སྐྱོེལ་རླངས་འཁོར་ཆུང་གྲིས་གཏོོང་བའི་ཆེོག་མེཆེན་ཡོདི།

-  གཞུང་ལམེ་ཐོག་ཏུ་ཡོདི་པའི་མེགྱིོགས་ཚདི་བརྡ་རྟགས་ལ་སྲུང་བརྩིི་ངེས་

པར་དུ་ཞུ་དིགོས།

- རླངས་འཁོར་སྦྱོོང་མེཁན་ཞིག་ལ་སློབ་སྟེོན་གནང་ཆེོག

དོི་སྣང་གིྱས། - གལ་སིྲདི་ལག་འགུལ་རླངས་འཁོར་ཞིག་

གི་ནང་དིུ་ཁེྱདི་ཀིྱས་རང་ཉིིདི་ཀིྱ་ཡིག་ཚདི་ལོན་པ་ཡིན་

ན། ཁེྱདི་ཀིྱས་ལག་འགུལ་ཡང་ན་རང་འགུལ་རླངས་འཁོར་

གང་རུང་ཞིག་གཏོོང་ཆོེག་གི་ཡོདི། 

གལ་སིྲདི་རང་འགུལ་རླངས་འཁོར་ཞིག་གི་ནང་དིུ་ཁེྱདི་

ཀིྱས་རང་ཉིིདི་ཀིྱ་ཡིག་ཚདི་ལོན་པ་ཡིན་ན། ཁེྱདི་ཀིྱས་རང་

འགུལ་རླངས་འཁོར་ཁོ་ན་སྟངས་འཛིིན་བེྱདི་མེཁན་མེེདི་

པའི་ཐོག་གཏོོང་ཆོེག་གི་ཡོདི། ཡང་ན་ཁེྱདི་ཀིྱས་ལག་འགུལ་

རླངས་འཁོར་ཁེྱདི་དིང་ལྷན་དིུ་སྟངས་འཛིིན་གནང་མེཁན་

དེི་ཡང་ཨོོ་སི་ཀོྲ་ལི་ཡའི་རླངས་འཁོར་གཏོོང་ཆོེག་པའི་

ལག་ཁེྱར་ཆེ་ཚང་ཡོདི་མེཁན་མེཉིམེ་དིུ་ཡོདི་ན་གཏོོང་

ཆོེག་གི་ཡོདི།

          སྦྱོོང་མེཁན།     P1 དིང་           P2 ཁ་ལོ་བ་དིང་སྦག་སྦག་གཏོོང་མེཁན་ཚོས་རླངས་འཁོར་

གཏོོང་བ་ཡང་ན་སྦག་སྦག་བཞོན་པའི་སྐབས་སུ་ཁ་པར་ཞིག་གི་བྱེེདི་ལས་གང་རུང་བེདི་སྤྱོོདི་གཏོོང་མེི་ཆེོག 

འདིིའི་ནང་དུ་འགྲིིམེ་འགྲུལ་གློག་བརྡ་ཁག་ཡང་ན་འགྲིིམེ་འགྲུལ་ནང་དུ་འགགས་ནས་སྒུག་སྡོོདི་བྱེེདི་པའི་

སྐབས་འཚུདི་ཡོདི།



ཉིེས་ཆེདི།ཉིེས་ཆེདི།

ཉིེས་ཆེདི་རིགས་ཀྱིིས་ཁྱེེདི་རང་སྒྲིིག་གཞི་སྲུང་བརྩིི་ལ་སྐུལ་མེ་གཏོོང་གི་ཡོདི།ཉིེས་ཆེདི་རིགས་ཀྱིིས་ཁྱེདེི་རང་སྒྲིིག་གཞི་སྲུང་བརྩིི་ལ་སྐུལ་མེ་གཏོོང་གི་ཡོདི།

དིེ་དིག་གི་ནང་དུ་དིངུལ་གྱིི་ཆེདི་པ་དིང་། ཉིེས་སྐྱོོན་སྐར་མེའི་ལམེ་ལུགས། འཕྲོལ་སེལ་ལག་ཁྱེེར་ཤེོར་བ།  བཙོོན་འཇུག་གི་ཉིེས་པ་ཚུདི་ཡོདི།

ཉིེས་ཆེདི་ཆེེ་ཆུང་གང་ཡོདི་པ་ཉིེས་སྐྱོོན་ཆེེ་ཆུང་རག་ལུས་ཡོདི། དིཔེར་ན། རྨས་སྐྱོོན་ཚབས་ཆེེན་ཡང་ན་འཆེི་སྐྱོོན་གྱིི་རྐྱེེན་སློང་བའི་ཉིེས་སྐྱོོན་རིགས། དིཔེར་ན། རླངས་འཁོར་ཧ་ཅང་མེགྱིོགས་

པོ་གཏོོང་བ་ཡང་ན་ཆེང་རག་བཏུངས་ནས་རླངས་འཁོར་གཏོོང་བ། ཉིེས་ཆེདི་གཞན་ཡང་ཁྲིིམེས་དིང་འགལ་ནས་རླངས་འཁོར་བཀག་འཇོག་དིང་མེོ་ཊའི་སྐྱོོབ་ཐག་མེི་གྱིོན་པ་འཚུདི་ཡོདི།

ཉིེས་སྐྱོོན་སྐར་མེའི་ལམེ་ལུགས་འོག་ཉེིན་རྟོག་པས་ཁྱེེདི་ལ་ཁྱེེདི་ཀྱིི་སྣུམེ་འཁོར་གཏོོང་ཕྱིོགས་ཟོིན་ཐོའི་ཁར་ཉིེས་སྐྱོོན་སྐར་མེ་སྤྲོོདི་སྲིིདི་པ་རེདི།  ཚང་མེས་སྐར་གྲིངས་ཀླདི་ཀོར་ནས་འགོ་

འཛུགས་པ་ཡིན།  ཁྱེེདི་ཀྱིིས་ཉིེས་སྐྱོོན་སྐར་མེའི་ཚདི་གཞི་ལ་སླེབས་ན་ཁྱེེདི་ཀྱིི་ NSW ལག་ཁྱེེར་དིེ་གནས་སྐབས་མེཚམེས་འཇོག་བྱེེདི་ཀྱིི་རེདི། གལ་ཏོེ་ཁྱེེདི་རང་ཕྱིི་ཡུལ་གྱིི་ལག་ཁྱེེར་ཐོག་ཡིན་

པ་དིང་ཉིེས་སྐྱོོན་གྱིི་སྐར་མེ་མེཐོ་པོ་སླེབས་ཡོདི་པ་ཡིན་ཚེ། ཁྱེེདི་རང་ NSW གཞུང་ལམེ་ཐོག་ཏུ་རླངས་འཁོར་གཏོོང་མེི་ཆེོག་པའམེ་ NSW ལག་ཁྱེེར་གྱིི་སྙན་ཞུ་དིེ་ཟླ་བ་ 3 ཡང་ན་དིེ་

ལས་ཟླ་བ་མེང་བའི་རིང་ངོས་ལེན་མེི་བྱེེདི་པ་ཡིན།

NSW ཁ་ལོ་བའི་ ལག་ཁྱེེར་དིབྱེེ་བ།ཁ་ལོ་བའི་ ལག་ཁྱེེར་དིབྱེེ་བ། ཉིེས་སྐྱོོན་སྐར་མེའི་ཚདི།ཉིེས་སྐྱོོན་སྐར་མེའི་ཚདི།

(ལོ་(ལོ་  3 གྱིི་དུས་ཡུན།)གྱིི་དུས་ཡུན།)

མེཚམེས་འཇོག་དུས་ཡུན།མེཚམེས་འཇོག་དུས་ཡུན།

སློབ་གཉིེར་བའི་ལག་ཁྱེེར། སྐར་མེ་ 4 ཟླ་བ་ 3

འཕྲོལ་སེལ་ P1 ལག་ཁྱེེར། སྐར་མེ་ 4 ཟོླ་བ་ 3 

འཕྲོལ་སེལ་ P2 ལག་ཁྱེེར། སྐར་མེ་ 7 ཟླ་བ་ 3

ལག་ཁྱེེར་ (ཚདི་བཀག་མེདེི་པ་) ཧྲིིལ་པོ། སྐར་མེ་ 13 ཟླ་བ་ 3 (སྐར་མེ་ 13 - 15)

ཟླ་བ་ 4 (སྐར་མེ་ 16 - 19)

ཟླ་བ 5 (སྐར་མེ་ 20 ཡང་ན་དིེ་ལས་མེང་བ།)



ཡིག་ཆེ་འདིིའི་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཡོང་ཁུངས།ཡིག་ཆེ་འདིིའི་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཡོང་ཁུངས།
-  NSW གཞུང་ལམེ་སྤྱོདོི་པ་པོའི་རྒྱུན་སྤྱོོདི་ལག་དིེབ།

https://www.rms.nsw.gov.au/documents/roads/licence/road_users_handbook-english.pdf

-  ཆེེདི་དུ་སྐྱོེལ་འདྲེན་ – གཞུང་ལམེ་དིང་མེཚོ་ཐོག་སེྐྱོལ་འདྲེན་ཞབས་ཞུའི་དྲ་ཚིགས་ 

https://www.rms.nsw.gov.au/

- ཞབས་ཞུ་ NSW

དྲ་ཚིགས་ དྲ་ཚིགས་ https://www.service.nsw.gov.au/
ས་གནས་ལས་ཁུངས་ས་གནས་ལས་ཁུངས་ 

114 Old Pittwater Rd, Brookvale
 Warriewood Square,  
Jacksons Rd, Warriewood

ཡིག་ཆེ་མེཁོ་སྒྲུབ་གནང་མེཁན།ཡིག་ཆེ་མེཁོ་སྒྲུབ་གནང་མེཁན། 
བྱེང་ཁུལ་མེཚོ་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་གཞུང་ལམེ་བདིེ་འཇགས་རུ་ཁག roadsafety@northernbeaches.nsw.gov.au



དྲན་ཐོ།

Developed in collaboration with Community Northern Beaches Multicultural Services




