
DE-SUUNG APP USER MANUAL 

 

Introduction:  

De-suung App is a tool used for managing information of the De-suups after 
passing out from the Training centres. Other features such as  

● Daily Quotes  
● News and Announcements 
● Managing Events and marking attendance 
● Entertainment (Music and videos)  
● Application for skilling program  
● Report first hand information of the incidents (accident or disaster) 

to other nearby De-suups and share disaster location using geo-location 
of map feature  

● Grievance and feedback  
● Online store 
● Chat feature 
● Poll, Quiz and lottery 
● De-suung Library 
● Health and fitness 

 
The App is used mainly as a tool for information sharing as the primary mode 
of communication among the De-suung fraternity.  
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Are you tired of calling your De-suung friends to register to get deployed 

for voluntary assignments? 

ཁྱེད་བདེ་སྲུང་མཉམ་རོགས་ཚུ་ ཁས་བླངས་གཡོག་བཀོལ་གྱི་ ཐོ་བཀོད་འབད་མ་ཚུགས་པར་ ཐང་ཆད་ཡི་ག?  

Need to correct your information such as personal Information, wrongly marked 

attendance etc.? 

ཁྱོད་ཀྱི་ཁ་གསལ་ཡང་ན་ ཡོད་ཐོ་འཛོལ་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་དགོ་པས་ག?  



 
 

You have nothing to worry about, since the new De-suung App is here. 

De-suung App is an App that can be used among the De-suup fraternity. It is 

a tool for updating and disseminating information such as: announcements, 

news, event management, sharing plans and programs, grievance and feedback, 

chats, entertainment and reporting first hand info of the incidents, be it 

accidents or disasters to other nearby De-suups using Google map features. 

བདེ་སྲུང་བརྒྱུད་འཕྲིན་རིམ་ལུགས་འདི་ བདེ་སྲུང་ནང་རྡོག་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་ བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་ཅིག་ཨིན། རིམ་ལུགས་འདི་ ཁྱབ་

བསྒྲགས། གནས་ཚུལ། དུས་སྟོན་ལས་རིམ། ཉོག་བཤད་དང་བསམ་ལན་ཚུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་ནི་དང་ ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ནི་གི་ ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིནམ་

དང་ google སབ་ཁྲ་གི་ཁྱད་རྣམ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་བདེ་སྲུངཔ་ཚུ་ལུ་ གློ་བུར་གྱི་རྐྱེན་ཡང་ན་ རྐྱེན་ངན་ཚབས་ཅེན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ 

འགོ་ཐོག་གནས་ཚུལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ཡང་ཨིན། 

 



How to use the app: 

རིམ་ལུགས་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ 

● Download the app from “Google Play Store” or “App Store” 

དང་པ་ རིམ་ལུགས་འདི་ “Google Play Store” ཡང་ན་ “App Store” ལས་ཕབ་ལེན་མཛད་གནང་། 

 

 
● After the installation, open the App 

རིམ་ལུགས་འདི་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ རིམ་ལུགས་ནང་འགྱོ་གནང་། 

● You will be asked to “Sign-in” 

དེ་ལས་ ཁྱོད་ “Sign-in” འབད་ཟེར་སླབ་འོང་། 

● To sign in, enter your CID number and Password  

sign in འབད་ནའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་རའི་ མི་ཁུངས་ངོ་སོྤྲད་ལག་འཁྱེར་ཨང་དང་ གསང་ཡིག་འདི་བཙུགས་གནང་། 



 

In case you don’t remember your password, click on “Forgot Password” 

གལ་སྲིད་ ཁྱོད་ཀྱི་ གསང་ཡིག་འདི་ སྤྱི་རི་གཏང་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ “Forgot Password”གུར་ཨེབ་གནང་། 

● Enter your CID number 

དེ་ལས་ ཁྱོད་རའི་ མི་ཁུངས་ངོ་སོྤྲད་ལག་འཁྱོར་ཨང་འདི་བཙུགས་གནང་། 

● You will then get the OTP code via SMS on your registered mobile 
number 

དེའི་ཤུལ་ ཁྱོད་ཀྱི་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང་གྲངས་ནང་  OTP ཟེར་ ཚར་གཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་

པའི་ གསང་ཡིག་འདི་ཐོབ་འོང་། 

● Enter the OTP code and reset the password. 

OTP གསང་ཡིག་འདི་བཙུགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་གསང་ཡིག་གསརཔ་འདི་ཐོབ་ཚུགས། 



* If you do not receive OTP, you may contact the IT team 

གལ་སྲིད་ OTP འདི་མ་ཐོབ་པ་ཅིན་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་སྡེ་ཚན་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་གནང་། 

After successful login, you will be displayed with the landing page of the 

App with Quotes, Announcement and Entertainment section in order. 

 

ནང་འཛུལ་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ལུང་དྲང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་ ཐུགས་སོྤྲའི་ལས་རིམ་གྱི་དབྱེ་ཚན་ཚུ་ གོ་རིམ་སྦེ་

གཟིགས་ཚུགས། 

You will see three tabs after login at the bottom. 

1.  “Home”, 2. “Deployment” and 3. “Menu”. 
 

 



 

 

 

དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཁྱོད་ཀྱི་ 

1. ཧོམ། 

2. གཡོག་བཀོལ་དང་ 

3. གློག་རིམ་དཀར་ཆག་ Menu གསུམ་གྱི་གདམ་ཁ་ མཇུག་ལུ་གཟིགས་ཚུགས། 

● Click on the “Home” tab of the app to view the latest news and 

announcement. 

དེ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ འཕྲལ་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ཚུ་གཟིགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཧོམ་གུ་ཨེབ་གནང་། 



 

● To view “News and Announcement” in detail, Click the box/card to 

view more in detail. 



 
 

 

གནས་ཚུལ་དང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་རྒྱས་བཤད་སྦེ་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་གནས་ཚུལ་དང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཐིག་སྒྲོམ་གུ་ཨེབ་གནང་།  

● Click on “Deployment” Tab to view the list of upcoming deployment, 

past deployment you have volunteered and the current deployment 

you have registered for. 

དེ་བཟུམ་སྦེ་ མ་འོངས་གཡོག་བཀོལ་གྱི་དགོས་མཁོ། འདས་པའི་གཡོག་བཀོལ་དང་ ད་ལྟོའི་གཡོག་བཀོལ་ཐོ་བཀོད་གཟིགས་ནིའི་

དོན་ལུ་ གཡོག་བཀོལ་ཁ་ཡིག་གུར་ཨེབ་གནང་། 



 

● The deployment has the following categories: 

i)   National Service Project 

ii) Emergency situations 

iii) Disaster accidents and 

iv) Public Functions 

ད་རུང་ གཡོག་བཀོལ་གྱི་འོག་ལུ་  

• རྒྱལ་ཡོངས་ཞབས་ཏོག་ལས་འགུལ། 

• གློ་བུར་ཉེན་འཚུབས་ཀྱི་གནས་སྟངས། 

•         རྐྱེན་ངན་ཚབས་ཆེན་དང་ 



• མི་མང་དུས་སྟོན་ བཞི་འབད་དབྱེ་བ་ཕྱེ་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

Click on the specific deployment card to view deployment details.You may 

click on the “Register” button if you are interested 

 

གཡོག་བཀོལ་ཁ་གསལ་སྦེ་གཟིགས་ནིའི་དོན་ལུ་ གཡོག་བཀོལ་ཤོག་བྱང་ངེས་གཏན་གུ་ཨེབ་གནང་། གལ་སྲིད་ ཁྱོད་ར་སོྤྲ་བ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཐོ་བཀོད་

གུ་ཨེབ་གནང་། 

While registering: 

དེ་ལས་ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་སྐབས་ 

 

● Select the specific shift time you prefer 



ཁྱོད་ཀྱི་རེ་འདོད་དང་འཁྲིལ་ ལཱ་སྐོར་དུས་ཚོད་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་གནང་། 

● Then click on “Yes” to confirm the registration 

དེ་ལས་ ཐོ་བཀོད་བརྟན་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨིན་ཟེར་མི་གུར་ཨེབ་གནང་། 

● You will then get the registration serial number 

འདི་འབད་ཚརཝ་ད་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐོ་བཀོད་རིམ་ཨང་འདི་ཐོབ་འོང་། 

You can also view the list of registered De-suups with their registration 

rank against the slots available. 

དེ་མ་ཚད་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ས་སྟོང་གོ་སྐབས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་བདེ་སྲུངཔ་ཚུ་གི་ཐོ་བཀོད་དང་རིམ་ཨང་ཡང་གཟིགས་ཚུགས། 

 



 

 

 

● You need not have to worry about Attendance as: 

ཁྱོད་ཀྱི་ ཡོད་ཐོ་གི་སྐོར་ལས་ཡང་ ཚ་གྱང་བཞེས་མི་དགོ། དེ་ཡང་ 

i) Every day, the attendance shall be marked by the coordinator of the 
event. 

ཡོད་ཐོ་འདི་ ཉིནམ་ཨ་རྟག་ར་ ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་པ་གིས་ རྟགས་བཀལ་ཏེ་བཞག་འོང་། 

 



 

ii) If your attendance is not marked, you must send a reminder to the 
coordinator by clicking the “Request attendance”. 

གལ་སྲིད་ རྟགས་མ་བཀལ་བ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཡོད་ཐོ་ཞུ་བ་ལུ་ཨེབ་ཞིནམ་ལས་ འགོ་འདྲེན་པ་ལུ་དྲན་གསོ་གཏང་དགོ། 

 

 

 

 

 

Attendance request will be 
sent by De-suups (General 
users) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinators will accept or decline 
accordingly 



iii) The list of attendance marked for all registered De-suups shall also 
be shared on a daily basis. If there are any attendance marked 
incorrectly, you must report the issue through the app for 
correction. 

འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ བདེ་སྲུངཔ་གེ་ར་གི་ རྟགས་བཀལ་ཡོད་པའི་ཡོད་ཐོ་འདི་ སྟོན་འོང་། གལ་སྲིད་ ཁྱོད་ཀྱི་ཡོད་ཐོ་

ནང་འཛོལ་བ་ཡོད་པ་ཅིན་ གནད་དོན་འདི་དག་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ། 

 

 

The app has other great recreational features coming up soon under the 
Menu section such as: 

རིམ་ལུགས་འདི་གི་ གློག་རིག་དཀར་ཆག་ Menu གི་འོག་ལུ་ གཞན་སོྤྲ་གསེང་གི་ཁྱད་རྣམ་དཔེར་ན་ 

 
 
i) Chat Features 



- Desuups will be able to chat one to one and in a group 

to share information. 

དང་པ་ བཤད་ཐོ་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་ནང་ བདེ་སྲུངཔ་ཚུ་གིས་ གཅིག་གི་གཅིག་བཤད་ཐོ་གཏང་ དེ་ལས་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་སྦེ་ 

བཤད་ཐོ་གཏང་ཐོག་ལས་ གནས་ཚུལ་ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ཚུགས། 

ii) Quiz, Poll and lottery 

- For attractive incentives, participate in De-suup quiz 

and lotteries. It’s a lot of fun.  

གཉིས་པ་ བདེ་སྲུང་རིག་བསྡུར་ འོས་ཤོག་བསྡུ་ལེན་དང་ རྒྱན་ཤོག་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་པ་ཅིན་ སོྤྲ་འཐུས་ཡང་

འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་འཐོབ་ལས་ འདི་ སོྤྲ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོག་ཡོདཔ་ཨིན། 

iii) Grievance and feedback 
- To share your grievance, feedback and suggestions for 

any De-suung initiatives or any other general issues 

click on “grievance and feedback”. The system will 

record the action taken by the concerned team in De-

suung Headquarters. 

གསུམ་པ་ ཉོག་བཤད་དང་བསམ་ལན་གུ་ཨེབ་སྟེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ བདེ་སྲུང་གི་རོྩལ་སྒྲུབ་དང་གཞི་བཙུགས་གང་རུང་གཅིག་ ཡང་

ན་སྤྱིར་གཏང་གི་གནད་དོན་ནང་ བསམ་འཆར་དང་བསམ་ལན་བཀོད་ཚུགས། རིམ་ལུགས་འདི་གིས་ བདེ་སྲུང་གཙོ་ཁང་ནང་ 

འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བྱ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ག་ར་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཞག་འོང་། 

iv)  De-suung skilling program 

It contains various upcoming skilling programs which  

De-suups can apply if eligible. 

བཞི་པ་ བདེ་སྲུང་ རིག་རྩལ་ལས་རིམ་ནང་ རིག་རྩལ་ལས་རིམ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་ རང་སོའི་འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་

གོ་སྐབས་འདི་སོྤྱད་ཚུགས། 

 



 

v)   Entertainment 
- His Majesty’s speeches, entertainment videos, music 

videos, and others shall be also made available under 

“Entertainment tab” 

ལྔ་པ་ ཐུགས་སོྤྲའི་ལས་རིམ་ནང་ མི་དབང་རྒྱལ་པོའི་གསུང་བཤད་ ཐུགས་སྤྲའི་གློག་བརྙན་ དུས་ཐུང་གློག་བརྙན་དང་གཞན་

ལས་རིམ་ཚུ་ཡང་འཐོབ་ཚུགས། 



 

 

vi)   De-suung Library 

- A platform for De-suups to access training material, 

eBooks and resources on various courses such as search 

and rescue, medical, water, fire-fighting etc. 

དྲུག་པ་ བདེ་སྲུང་དཔེ་མཛོད་ནང་ བདེ་སྲུངཔ་ཚུ་གིས་ སྦྱོང་བརྡར་གྱི་མཁོ་ཆས་ གློག་རིག་ཀི་དེབ་ཚུ་ཐོབ་ཚུགས་ནི་དང་  

ཉེན་སྐྱོབ། གསོ་བ། ཆུ་དང་ མེ་གསད་ལ་སོགས་པའི་ སློབ་ཚན་གི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཡང་ཐོབ་ཚུགས། 

 

vii) Health and Fitness  

- To promote health and fitness level of the Desuups, 

Desuups can also explore the ‘Health and Fitness’ 

features to share their activities in order to enhance 

networking amongst De-suups to encourage healthy 

lifestyle. 



བདུན་པ་ གསོ་བ་དང་བདེ་ཁམས་ནང་ བདེ་སྲུངཔ་ཚུ་གི་ གསོ་བ་དང་བདེ་ཁམས་ཀྱི་གནས་ཚད་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ 

བདེ་སྲུངཔ་ནང་འཁོད་གཅིག་འབྲེལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་སྟེ་ གསོ་བ་དང་བདེ་ཁམས་ཀྱི་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ 

འཚོ་བ་སྐྱེལ་ཐངས་ལེགས་ཤོམ་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ཨིན། 

 

 

You may also contact the following officials for support at: 

ཁ་གསལ་སྦེ་མཁྱེན་ནིའི་དོན་ལུ་ བདེ་སྲུང་ཡིག་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ འབྲེལ་བ་མཛད་གནང་། 

 

1. Kezang Wangmo, 17769445 

2. Tshering Nidup, 77668622 

3. Tshering Wangdi, 17447566 

 
 

 

Kadrinchey! Tashi Delek! 

 


