
                                        བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད།  103

 103

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད། 



 104

དང་པོ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སམ་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས། 

 སྤྱིར་མི་མང་གིས་ཐད་ཀར་འཐུས་མི་བདམས་ཏེ་སྲིད་གཞུང་

འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་པའི་ལམ་སྲོལ་འདི་ནི། དེང་རབས་འཛམ་གླིང་ནང་དར་

ཁྱབ་ཆེ་ཞིང་མི་མང་མང་ཆེ་བའི་འདོད་བློ་དང་མཐུན་པའི་མང་གཙོའི་

ལམ་ལུགས་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་ལྟར་བོད་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནི། ཕྱི་ལོ་༡༩༦༠ ཟླ་༩ ཚེས་༢ ཉིན་དབུ་

བརྙེས་། དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་མང་གཙོའི་ལམ་ལ་ཞུགས་པའི་གོམ་

སྟབས་ཐོག་མའང་ཡིན། དུས་དེ་ནས་བཟུང་གཞེས་བཞུགས་བོད་མིའི་

ཚབ་མཚོན་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་སོ་སོའ་ིའཐུས་མི་འདེམས་བསྐོ་བྱེད་

པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡོང་བའི་

ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་དེ། ཕྱི་ལོ་༡༩༩༡ ཟླ་༦ ཚེས་༢༨ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

སྐབས་བཅུ་གཅིག་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་<<བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

བཅའ་ཁྲིམས།>>ལ་མཚན་རྟགས་བཀོད་གནང་མཛད་དེ། བཙན་བྱོལ་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་ལྡན་གྱི་གཞི་རྩའི་

ཁྲིམས་ཡིག་ཡོད་པའི་དེང་རབས་མང་གཙོའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ཡོངས་སུ་

མཐུན་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། 

ཁྲིམས ་ལུགས་བཟོ ་འགོད ་

དང། གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུའི་

དབང་ཆ་ཡོངས་རྫོགས་བོད་མི་

མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་

ཡོད་པ་དང་། ཁྲིམས་ལུགས་

དེ་དག་ཁྲིམས་སུ་བཅའ་བ་ལ་

སྲིད་སྐྱོང་གིས་ཆོག་མཆན་

མིང་རྟགས་འགོད་དགོས། 

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སམ་ཁྲིམས་

བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་བཟོའ་ི

དབང་ཆ།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ།

༡༽ ཀ བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཆོལ་ཁ་རེ་ནས་འསོ་བསྡུ་བྱས་པའི་སྤྱི་འཐུས་ཕོ་མོ་ཁྱད་མེད་བཅུ་རེ། 

  ཁ རྙིང་མ་དང་། བཀའ་བརྒྱུད། ས་སྐྱ། དགེ་ལུགས། གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ལྔ་པོ་རེ་རེ་ནས་འསོ་བསྡུ་ 

 བྱས་པའི་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་རེ། 

  ག བྱང་ཨ རིའི་ཁུལ་གནས་སྡོད་བོད་མིའི་ཁོངས་ནས་འསོ་བསྡུ་བྱས་པའི་སྤྱི་འཐུས་གཉིས། 

  ང ཡུ་རོབ་ཁུལ་སྡོད་བོད་མིའི་ཁོངས་ནས་འསོ་བསྡུ་བྱས་པའི་སྤྱི་འཐུས་གཉིས། 

༢༽ གོང་གསལ ༡ ནང་གསལ་སྤྱི་འཐུས་ཕོ་མོ་ཁྱད་མེད་བཅུ་རེའི་ནང་ནས་ཉུང་མཐར་བུད་མེད་གཉིས་

རེ་ དགོས་པ་ཡིན། 

༣༽ སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དགོས་གལ་གཟིགས་མཚམས་ས་ཁུལ་གྱི་སྤྱི་འཐུས་ས་ཁོངས་སྤར་འཐུས། 

སློབ་ཚན་བཅུ་གཅིག  བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་ངོ་སྤྲོད། 
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སྤྱི་འཐུས་སུ་ཞུགས་པར་དགོས་ངེས་ཀྱི་འསོ་ཆོས། 

༡༽ བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ། 

༢༽ རང་ལོ་༢༥ ཧྲིལ་པོ་ལོན་པ། 

༣༽ ཁྲིམས་ཁང་ངམ། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱིས་རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པར་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་མ་ཡིན་པ། 

༤༽ བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ། 

༥༽ ཁྲིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ། 

༦༽ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡིན་པ། 

༧༽ བོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ལས་དོན་དང་། གོ་གནས། དངུལ་དངོས་ཀྱི་ཁེ་                             

ཕན་ཡོད་རིགས་མ་ཡིན་པ། 

༨༽ སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་འསོ་བསྡུའི་ཁྲིམས་ལུགས་སམ། ཁྲིམས་སྒྲིག་ཅི་

རིགས་དང་མི་འགལ་བ་བཅས། 

                                        བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད།  105
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གཉིས་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་། 

 བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ངམ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནི་མང་

གཙོའི་ལམ་སྲོལ་ལྡན་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ནི་

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་བཞིན་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༢ ཟླ་༣ ཚེས་༡༡ ཉིན་དབུ་བརྙེས།   

 བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་། མི་མང་གི་གནས་

སྐབས་དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་

ཁང་ཞིག་ཡིན་དགོས་པ་དང་། ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དེའི་ནང་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་གཅིག་དང་། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་གྲངས་སྤར་དགོས་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་མ་བཟོས་བར་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་

བཅས་དགོས་པ་ཡིན། 

ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནི་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་སྤྱི་སྒེར་ཡོངས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གི་ཞུ་གཏུགས་བྱ་

ཡུལ་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དང་། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཛིན་གོང་ན་མེད་པ་དེ་ཡིན། 

བཙན་བྱོལ་དུ་གནས་རིང་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིཁྲིམས་འགོ་ཏུ་གནས་དགོས་སྟབས་ནག་

ཉེས་དང་མཁར་དབང་རྩོདརྙོག་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་བྱ་རྒྱུར་འབྲེལ་བ་མེད་ནའང་གཙོ་ཆེར། 

བཙན་བོྱལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཚིག་དོན་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་བརྟེན་པའི་རྩོད་གླེང་

དང་། 

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ལས་ཁུངས་སམ། ལས་བྱེད་པའི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་དང་། 

དྲང་བདེན་བྱུང་མིན་ལ་བརྟེན་པའི་རྩོད་གླེང་། 

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཁག་གི་ལས་དོན་དང་། ཁེ་ཕན་རྗེས་འབྲེལ་གྱི་རྩོད་གླེང་། 

བོད་མིའི་སྡོད་སྒར་ཁག་གི་ས་ཁང་སྐོར་གྱི་རྩོད་གླེང་། 

བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྩོད་རྙོག་དང་། སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས། 

གོང་གསལ་དོན་ཚན་ཁག་ནང་མ་གསལ་བའི་རྩོད་གཞི་ཁག་བཅས་ལ་གཟུ་བའི་ཚུལ་གྱིས་ཁྲིམས་

ཞིབ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་དང་། 

གཞན་ཡང་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་འགོ་མ་རྣམས་དང་། ཁྲིམས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་

ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་དང་། འཛིན་སྐྱོང་གི་བྱ་བར་ཞིབ་འཇུག་ལམ་སྟོན་དང་། སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུའི་

དབང་ཆ་ཡོད།

༡༽

༢༽

ཀ༽

ཁ༽

ག༽

ང༽ 

ཅ༽

ཆ༽

ཇ༽

ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དབང་ཚད།
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གསུམ་པ། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག

 འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནི། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་

འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་ཁུངས་མཐོ་ཤོས་དེ་ཡིན་ཞིང་། འཛིན་སྐྱོང་གི་དབང་ལུང་ཆ་ཚང་བཀའ་ཤག་ནས་ཁྱབ་

བསྒྱུར་གནང་གི་ཡོད། བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་

ལས་འགན་རྐང་ལེན་གནང་གི་ཡོད། ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ ལོར་བཙན་བྱོལ་དུ་ཐོག་མར་འབྱོར་སྐབས་བཀའ་བློན་སེར་

མོ་བ་གཉིས་དང་། སྐྱ་བོ་གསུམ་བཅས་བཀའ་བློན་ལྔ་བསྐོས་པ་དང་། དེ་རྗེས་རིམ་བཞིན་བཀའ་བློན་བསྐོ་

འཇོག་བྱེད་སྟངས་དང་། བཀའ་བློན་གྱི་གྲངས་ཚད། ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་སོགས་ལ་དུས་བསྟུན་

འགྱུར་བ་བྱུང་སྟེ། དེང་སྐབས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟར། བཀའ་ཤག་ཏུ་སྲིད་

སྐྱོང་གཅིག་དང་། བཀའ་བློན་བདུན་ལས་མ་མང་བ་དགོས་པ་དང། སྲིད་སྐྱོང་ནི་བོད་མི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཐད་

ཀར་འསོ་བསྡུའི་ལམ་ནས་འདེམས་བསྐོ་བྱེད་པ་དང་། སྲིད་སྐྱོང་གིས་གྲོས་ཚོགས་སུ་བཀའ་བློན་རྣམས་འསོ་

འཛུགས་མིང་འདོན་གནང་བར་གྲོས་ཚོགས་ནང་ངོ་ཡོད་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལས་མི་ཉུང་བའི་རྒྱབ་སྐྱོར་

འཐོབ་དགོས། བཀའ་བློན་རྣམ་པའི་ལས་རྒྱུན་ཡུན་ཚད་ལོ་ལྔ་ཡིན། 

བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ། 

རང་ལོ་༣༥ ཧྲིལ་པོ་ལོན་པ། 

ཁྲིམས་ཁང་ངམ། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱིས་རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པར་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་མ་ཡིན་པ། 

བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ། 

ཁྲིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ། 

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་འཐུས་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གྱིས་མོས་མཐུན་གྱིས་སྲིད་སྐྱོང་

ངམ་བཀའ་བློན་གྱི་འསོ་གཞིར་མ་འསོ་པར་ཐག་བཅད་པ་མ་ཡིན་པ། 

ཡུན་ཚད་གཉིས་བསྟུད་མར་སྲིད་སྐྱོང་ངམ་བཀའ་བློན་གྱི་ལས་འཁུར་བྱེད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ། 

བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་༢༩ པའི་ནང་གསེས་༣ པའི་ ཀ དང་ ༤ པ་ལྟར་སྲིད་སྐྱོང་ངམ་བཀའ་བློན་

འཕོ་འགྱུར་བྱེད་དགོས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པ། 

བོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ལས་དོན་དང་། གོ་གནས། དངུལ་དངོས་ཀྱི་

ཁེ་ཕན་ཡོད་རིགས་མ་ཡིན་པ་བཅས་སོ། །

༡༽

༢༽

༣༽

༤༽

༥༽

༦༽ 

༧༽

༨༽

༩༽

སྲིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བློན་གྱི་འསོ་ཆོས། 

                                        བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད།  107
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དང་པོ། ལན་གནད་བསྡུས་རེ་བྲིས། 

གཉིས་པ། གྲོས་བསྡུར་བྱོས།  

གསུམ་པ། བྱེད་སྒོ།  

༡༽ བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ག་དུས་བཙུགས་སམ། 

༢༽ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ག་དུས་བཙུགས་སམ། 

༣༽ བཙན་བྱོལ་དུ་སླེབས་རྗེས་བཀའ་བློན་ཐོག་མར་གྲངས་ག་ཚོད་བསྐོས་སམ། 

༤༽ བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཚང་དགོས་པའི་འསོ་ཆོས་གང་དག་ཡིན་ནམ། 

༥༽ སྲིད་སྐྱོང་ངམ་བཀའ་བློན་ཞིག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཚང་དགོས་པའི་འསོ་ཆོས་གང་དག་ཡིན་ནམ། 

༦༽ བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་གཙོ་བོ་གང་དག་ཡིན། 

༧༽ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གང་དག་ཡིན་ནམ། 

(འཛིན་གྲྭའི་ནང་སློབ་ཕྲུག་ཆ་བགོས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་འདོད་ཚུལ་དང་བསམ་ཚུལ་ཅི་ཡོད་ལྷུག་པོར་བརྗོད་བཅུག་ནས་གྲོས་

བསྡུར་གནད་སྨིན་ཡོང་བ་བྱ་རྒྱུ།)

༡༽བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་གལ་ཆེན་ཡིན་མིན་སྐོར་ལ་གྲོས་བསྡུར་བྱོས། 

༢༽ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་སྐོར་རང་གིས་གང་ཤེས་པ་རྣམས་འཛིན་ཁང་ནང་

བཤད་དེ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རེས་བྱོས། 

༣༽ འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་སྐོར་ལ་སློབ་ཕྲུག་ནང་ཁུལ་གྲོས་བསྡུར་གྱིས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རེས་བྱོས། 

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་། ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་། འཛིན་སྐྱོབ་བཀའ་ཤག་བཅས་ཀྱི་སྐོར་གཞུང་

འབྲེལ་དེབ་དང་ཡིག་ཆ་སོགས་ནས་འཚོལ་བསྡུ་བྱས་ཏེ། རང་ཉིད་ཀྱིས་སྦྱོང་བ་དང་སློབ་གྲོགས་གཞན་

ལ་གོ་རྟོགས་བསྐྱེད་ཐབས་ཅི་དགེ་བྱ་དགོས། 

སྦྱོང་ཚན། 
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སློབ་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མི་འབོར་དང་། འཚོ་ཐབས། 

    འཕྲོད་བསྟེན། ཤེས་ཡོན་བཅས་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་དང་གནས་བབ།

མི་འབོར།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལོར། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འཆར་

འགོད་ལྷན་ཁང་གིས་

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

མི་འབོར་ཞིབ་བཤེར་

བྱས་པ་ལྟར་ན། རྒྱ་གར་

དུ་བོད་མི་ ༩༤༢༠༣ 

ཡོད་པ་དང། བལ་

ཡུལ་དུ་བོད་མི་ ༡༣༥༡༤ 

ཡོད། འབྲུག་ཡུལ་དུ་

བོད་མི་ ༡༢༩༨ ཡོད། 

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁག་

ཏུ ་གནས ་སྡོད ་བྱེད ་

པའི་བོད་མི་ ༡༨༩༩༩ 

ཡོད་པ་བཅས། ཁྱོན་

བསྡོམས་བཙན་བྱོལ་

ནང ་བོད ་མི ་གྲངས ་ 

༡༢༨༠༡༤ ཡོད།  

འཚོ་ཐབས། 

 བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འཚོ་ཐབས་བརྟེན་ས་གཙོ་བོ་ནི། སོ་ནམ་

ཞིང་ལས་དང་། བཟོ་ཞིང་མཉམ་འབྲེལ་ལས་རིགས། རུམ་འཐག ཕྱི་ཚོང། 

ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས། སུད་ཚོང་སོགས་ཡིན་པ་དང། ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་

བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་སོ་ནམ་གཙོ་གཉེར་བྱེད་པའི་གཞིས་ཁག ༢༤ 

དང་བཟོ་ལས་ལ་རྟེན་པའི་གཞིས་ཁག ༡༤ གཞན་བོད་མིའི་སྡོད་སྒར་

གྲངས་ ༡༨ བཅས་ཡོད་ལ། དགུན་དུས་ཀྱི་སུད་ཚོང་ནི་བཙན་བྱོལ་བོད་

མི་བརྒྱ་ཆ་༧༠ ཙམ་གྱི་འཚོ་རྟེན་གཙོ་བོར་གྱུར་ཡོད། 

––

རྒྱ་གར། 

བལ་ཡུལ།

འབྲུག་ཡུལ།

རྒྱལ་ཁབ་གཞན། 

མི་འབོར་གྲངས། ༩༤༢༠༣

མི་འབོར་གྲངས། ༡༣༥༡༤

མི་འབོར་གྲངས། ༡༢༩༨

མི་འབོར་གྲངས། ༡༨༩༩༩

དཔེ་རིས། འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་སྣ་ཚོགས་ནང་ཁྱབ་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མི་འབོར་

རོབ་རྩིས་ཀྱི་དཔེ་རིས། 

དཔེ་རིས།  བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་

ཆགས་སུ་ཕྱུགས་ལས་གཉེར་བའི་འཚོ་བ། 
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འཕྲོད་བསྟེན། 

 འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་འདི་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༡ ལོར་བཀའ་

བློན་ལྷན་ཁང་གཅིག་གི་ངོ་བོར་དབུ་བརྙེས་པ་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་ནི། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དགོངས་

དོན་ལྟར་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་། གཙང་སྦྲ། སྨན་བཅོས་

བཅས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་། འཁོས་དམན་རྣམས་ལ་

རིན་མེད་སྨན་སྦྱིན་སྤྲོད་ཐབས། གཅོང་ནད་དང་འགོས་ནད་རིགས་

སྔོན་འགོག དམིགས་བསལ་སྨན་བཅོས་བྱ་རྒྱུ། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་

སློབ་གསོ་སྤེལ་རྒྱུ། ཁྱད་པར་བོད་ཀྱི་གནའ་སྲོལ་སྨན་གྱི་ལག་ལེན་དང། 

སྨན་སྦྱོར། བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དང་དེང་རབས་ཀྱི་གསོ་རིག་ཕན་ཚུན་གོ་

བསྡུར་ཉམས་ཞིབ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས། དེ་བཞིན་བོད་སྨན་གྱི་སྨན་

སྦྱོར་ལག་ལེན་བསྟར་ཕྱོགས་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཐབས་སུ་ཁྲིམས་ལུགས་

ལྟར་ལྟ་རྟོག་སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཡིན། བཙན་བྱོལ་དུ་བོད་ཀྱི་ཐུན་

མིན་གསོ་རིག་སྨན་གཞུང་དང་སྐར་རྩིས་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་

མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཆེད་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་

གནང་བཞིན་ཡོད།

  སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་ལས་ཚན་ཆེ་ཁག་འཛིན་སྐྱོང་དང་། སྨན་སྦྱོར། 

སྨན་རྩིས་མཐོ་སློབ། ཉམས་ཞིབ། སྨན་རྫས་དང་སྔོ་སྦྱོར་ཉམས་ཞིབ། སྐར་

དཔྱད་རྩིས་རིག་བཅས་ཀྱི་ཐོག རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཡན་ལག་སྨན་

རྩིས་ཁང་ ༤༩ ཡོད་ལ། ལོ་ལྟར་བགྲེས་སོང་ལོ་ན་ ༦༥ ཡན་དང་། རང་

ཡུལ་ནས་གསར་འབྱོར། འཁོས་ཞན་ཉམ་ཐག སྲི་ཞུ་ལས་བྱེད་བཅས་ལ་

སྨན་སྦྱིན་དང་། གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་གྲྭ་བཙུན་དང་སློབ་ཕྲུག་ལ་སྨན་

རིན་ཕྱེད་བཅག་འབུལ་བཞིན་ཡོད།

 དེ་མཚུངས་དེང་རབས་ཀྱི་གསོ་རིག་ཐོག་ནས་གཞི་རིམ་བརྟག་

དཔྱད་དང་སྨན་བཅོས། ནད་གསོ་ཁང་བཅས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚང་བའི་

བོད་གཞུང་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་དང་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་མིའི་གཞིས་སྒར་

ཁག་ནང་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་ཆེ་ཁག ༧ དང། གཞན་ཡང་ས་ཁུལ་མི་

འབོར་དང་མཐུན་རྐྱེན་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་པའི་གཞི་རིམ་འཕྲོད་

བསྟེན་སྨན་ཁང་འབྲིང་བ་ ༤ དང་སྨན་ཁང་ཆུང་གྲས་ ༤༣ བཅས་ཀྱི་ཐོག 

རང་རིགས་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དམིགས་བསལ་སློབ་གྲྭ་

ཞིག་ཀྱང་བཙུགས་ཡོད། 

 སྨན་རྩིས་ཁང་དང་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་ཟུར་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་

དཔེ་རིས། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས། 

དཔེ་རིས། བྱིས་པར་སྨན་ལྡུད་པ། 

དཔེ་རིས།  ཞིང་ལས་གཉེར་བཞིན་པ། 

དཔེ་རིས།  སུད་ཚོང་གི་འཚོ་ཐབས། 
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གཉིས་ཕུད་དེ་འཕྲོས་རྣམས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྟངས་འཛིན་འཕྲོད་བསྟེན་

ལས་ཁུངས་ནས་ཐད་ཀར་གནང་བཞིན་ཡོད། 

 བོད་ལུགས་དང་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་འདི་དག་བརྒྱུད་བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་འགོས་ནད་ཊི་སྦི་དང་། མཆིན་པའི་གཉེན་

ཚད། གཉེན་ནད་རེག་དུག་ HIV/AIDS གཙོས་འགོས་ནད་མ་ཡིན་པའི་

ནད་སྔོན་འགོག་གི་སློབ་གསོ་སྤེལ་རྒྱུ། མ་དང་བྱིས་པའི་འཕྲེན་བསྟེན། 

གཞིས་མི་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཐུང་ཆུ་དང་གཙང་འཕྲོད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ། 

བོད་ནས་ཕྱིས་སུ་འབོྱར་བ་མནར་གཅོད་སྡུག་སྦྱོང་མྱངས་པའི་ཆབ་སྲིད་

བཙོན་ཟུར་ཚོར་དམིགས་བསལ་སྨན་བཅོས་དང་ལྟ་རྟོག  འཁོས་ཞན་

ཉམ་ཐག་ནད་གཅོང་དང་སྲི་ཞུ་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་སྨན་བཅོས་མཐུན་

རྐྱེན་སྦྱོར་སྤྲོད་བཅས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་

དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་མཐའ་དག་གི་འགན་ཁུར་ཞུ་བཞིན་པའི་སྟེང། 

འཕྲོད་བསྟེན་གྲངས་ཐོ་ཕྱོགས་བསྡུ་དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྨན་

བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་། རྒྱང་བཅོས་ Tele-medicine བཅས་ཀྱི་ལས་གཞི་གསར་པ་

ཁག་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་མོས་ཡིན། 

ཤེས་ཡོན། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལོར། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འཆར་

འགོད་ལྷན་ཁང་གིས་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པའི་བསྡོམས་རྩིས་ལྟར་ན། བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་སློབ་ལོ་ཟིན་པའི་བྱིས་པ་སློབ་གྲྭར་འཇུག་

ཚད་ཀྱིས་བརྒྱ་ཆ་༨༥ ནས་༩༠ བར་ཟིན་པ་དང་། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ། 

འབྲུག་བཅས་སུ་གནས་སྡོད་བྱེད་པའི་བོད་མི་སྤྱིའི་བརྒྱ་ཆ་༨༢.༤ ཡིག་

རྨོངས་ལས་གྲོལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

དཔེ་རིས། ནད་པར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པ། 

དཔེ་རིས། སྨན་རྩྭ་འཐུ་བཞིན་པ། 

དཔེ་རིས། བོད་སྨན་བཟོས་ཏེ་སྐམ་པ། 

དཔེ་རིས། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ།  
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༡༽ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མི་འབོར་གནས་སྟངས་ཤོད། 

༢༽ བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཚོའི་འཚོ་ཐབས་གཙོ་བོ་དག་ངོ་སྤྲོད་བྱོས། 

༣༽ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འཕྲོད་བསྟེན་འགན་ལེན་དང་མཐུན་རྐྱེན་སྐོར་བྲིས། 

༤༽ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་གནས་སྟངས་སྐོར་བྲིས། 

༡༽ འཛིན་གྲྭའི་ནང་སློབ་ཕྲུག་ཆ་བགོས་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་ནང་གི་མི་འབོར་དང་། འཕྲོད་བསྟེན། འཚོ་

ཐབས། ཤེས་ཡོན་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གྲོས་བསྡུར་གྱིས་གོ་རྟོགས་གཏིང་ཟབ་སྤེལ་ཐབས་བྱོས། 

སྦྱོང་ཚན།

དང་པོ། ལན་གནད་བསྡུས་རེ་བྲིས།

གཉིས་པ། བྱེད་སྒོ


