ཀོ་བིཀྲ་༡༩ གི་དུས་བསྐལ་གི་མི་ཚེ།
༼རྒྱ་གར་གི་མི་རྗེ་བོན་ཆྗེན་ ནཱ་རན་ད་མ་དི་གིས་མཛད་པའི་ རོམ་འབིས༽
ཀོ་རོ་ན་བའི་རས་ཀི་ བར་ཆད་ལས་བརྗེན་ ད་རྗེས་ཀི་ལོ་བརྒྱའི་ བཅུ་ཕྲག་གསུམ་པ་འགོ་བཙུགས་འདི་ མགུ་རོགས་ཅན་ཅིག་ཡར་སོང་ཡི། འདི་གིས་འབད་
ལཱ་གཡོག་དང་ཁྱད་རིག་གི་མི་ཚེའ་ི གནས་སྟངས་རང་ འགྱུར་བ་གནམ་མྗེད་ས་མྗེད་ཡར་སོང་ཡི།
ད་རྗེས་ནངས་པ་
རང་སོའ་ི སོད་ཁྱིམ་འདི་ཡིག་ཚང་གསརཔ་དང་
ཡོངས་འབྗེལ་འདི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་གསརཔ་ཨིན།
ཆ་རོགས་ཚུ་དང་ཡིག་ཚང་གི་བར་མཚམས་ཚུ་ཡང་འབྱུང་རབས་བཟུམ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཡི།

སྐབས་སུ་འབབ་པ་

ང་ཡང་འགྱུར་བ་དང་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ འབྗེལ་མཐུན་འབད་བའི་བསྒང་རང་ཨིན།
གཅིག་འདི་ དུས་ཚོད་འ་ནི་བཟུམ་ཅིག་ནང་ མི་ཚུ་ལཱ་ཕྲོ་མཐུད་དྗེ་ག་དྗེ་སྗེ་རང་ འབད་དོ་ག་བལྟ་དོ། ང་ཅབས་རའི་ གོག་བརན་གི་འཁྲབ་རྗེདཔ་གཙོ་བོ་ཚུ་གིས་
འབྗེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་ནང་སོད་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏྗེ་
བརྡ་བསྐུལ་འབད་བའི་
གནས་སྐབས་ཅན་གི་བརན་འཁོར་དག་པ་ཅིག་བཟོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་
ཞབས་ཁྲ་འཐྗེན་མི་ཚུ་གིས་ཡོངས་འབྗེལ་ཐོག་ལས་གླུ་སྟོན་ལས་རིམ་ཚུ་འབད་ཡོད།
དྗེ་བཟུམ་སྗེ་དམག་རྗེད་ཀི་རྗེདམོ་རྗེད་མི་ཚུ་གིས་ཡང་
ཡོངས་འབྗེལ་ཐོག་ལས་རྗེད་ནི་འདི་གིས་ ཀོ་བིཀྲི་༡༩ དོང་ལྗེན་འབད་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཅི། འདི་ཚུ་ག་རང་གསར་བཏོད་ཅན་ཅིག་ཨིན་མས།
དང་པ་ ལཱ་གཡོག་འབད་ས་ ཡོངས་འབྗེལ་ཐོག་ལས་འགོ་དྗེས། ག་ཅི་སྗེ་མི་འགོ་ནི?
ག་ཅི་ལས་ཡང་ ག་ནི་བ་ཡང་ འཕྲུལ་རིག་གི་ཕན་ནུས་ཡོད་པའི་འགྱུར་བ་འདི་ མང་ཤོས་རང་ སྤྱང་ཀ་ཚུ་གིས་མི་ཚེ་ནང་ལུ་འབྱུངམ་མས། ལྷག་པར་དུ་
གཞུང་ལུགས་ཀི་རིམ་པ་ཧྲམ་བརྡལ་བཏང་ནི། བར་ན་མི་ངོམ་ཚུ་མྗེདཔ་བཟོ་ནི་དང་། ཕན་བདྗེའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་མགོགས་ཚད་སྗེང་ནི་ཡང་འཕྲུལ་རིག་འདི་ཨིན།
ང་བཅས་༢༠༡༤ ལུ་ཕྱག་ཞུ་ནིའ་ི གོ་སྐབས་འཐོབ་ད་ ང་བཅས་ཀིས་ རྒྱ་གར་མི་སྗེར་ཚུ་འབྗེལ་མཐུད་འབད་ནིའ་ི གོ་བཙུགས་ཡི། དམིགས་བསལ་དུ་ མི་སྗེར་སྤྱང་ཀ་ཚུ་
Jan Dhan རིས་ཁྲ། Aadhar དང་འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང་གྲངས་ཚུ་འབྗེལ་མཐུད་འབད་ཡི། དྗེ་སྗེ་ འཇམ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་པའི་འབྗེལ་མཐུད་འདི་གིས་
ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གི་རིང་ལུ་ཡོད་པའི་
ངན་ལྷད་དང་ཚུལ་མིན་གི་རྒྱུ་དངོས་བཟོ་ནི་ཚུ་བཀག་སམས་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་
གཞུང་གིས་མ་དངུལ་སོ་སོར་ཚུ་ཡང་
འཕྲུལ་ར་ཨྗེབ་ཏྗེ་
དུས་ཡུན་སྐར་ཆགས་གཅིག་གི་ནང་ཁོད་ལུ་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།
འ་ནི་འཕྲུལ་ར་ཨྗེབ་ནི་འདི་གིས་
ཡིག་སོད་དང་ཡི་གུ་ཚུ་
གནས་ཚད་ལྗེ་ཤ་ཅིག་གི་གོ་རིམ་དང་རིམ་པ་ཚུ་སོར་ཏྗེ་ བདུན་ཕྲག་ལས་བཅད་དྗེ་ཡུན་གངས་ལུས་མིའ་ི དཀའ་ངལ་ཚུ་བསྗེལ་ཡོདཔ་ཨིན།
ཡོངས་གྲགས་ རིག་གསར་ནང་བརོན་འགྲུས་ཡོད་པའི་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་ ལཱ་གི་ལམ་ལུགས་གསརཔ་བཟོ་ནི་ལུ་ འགོ་ཁྲིད་འབད་ཚུགསཔ།
ང་གི་འ་ནི་ ཚོང་འབྗེལ་གསརཔ་དང་ ལཱ་གི་ལམ་ལུགས་འདི་ དབྱངས་ (vowels) ཀི་ཐོག་ལས་ལོག་གསར་བཟོ་འབད་དགོཔ་སྗེ་ མནོ་བསམ་གཏང་ཡི།
ང་གི་དབྱངས་ཟྗེར་སླབ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ དབྱིང་སྐད་ཀི་དབྱངས་བཟུམ་སྗེ་ འ་ནི་ཚུ་ ཀོ་བིཊ་ཀི་དུས་རབས་ནང་ ཚོང་འབྗེལ་ བཟོ་བཀོད་ག་བཟུམ་འབད་རུང་
འདི་ནང་ཉྗེ་བར་མཁོ་བའི་ཆ་རྗེན་འབད་འགོ་འོང་།
འབྗེལ་མཐུན་བཟོ་ནི། (Adaptability)
ད་ལྟོ་གི་གནས་སྟངས་ནང་ དགོཔ་གཙོ་བོ་འདི་རང་ ཚོང་འབྗེལ་དང་ མི་ཚེ་གནས་སྟངས་འདི་ འཇམ་ཏོག་ཏོ་སྗེ་ དུས་དང་བསྟུན་ འབྗེལ་མཐུན་བཟོ་ནི་འདི་ཨིན།
འ་ནྗེ་སྗེ་འབད་བ་ཅིན་ ཚབས་ཆྗེན་གི་དུས་ལུ་ ཡིག་ཚང་ ཚོང་ལཱ་དང་ ཚོང་རིག་ཚུ་འགྱུར་བ་མྗེད་པར་སོད་ཚུགས་པའི་ཁར་ མི་ཚུ་གི་ཚེ་སོགས་ལུ་
བར་ཆད་མྗེད་པར་བཞག་ཐབས་ལུ་བརོན་དགོ།
འཕྲུལ་རིག་ཐོག་ལས་དངུལ་སོད་ལྗེན་འབད་མི་འདི་ འབྗེལ་མཐུན་གི་དཔྗེ་ཁྱད་འཕགས་ཅིག་ཨིན། ཚབས་ཅན་གི་དུས་ལུ་ ཚོས་ཁང་ཇོ་བདག་ ཆྗེ་བ་དང་ཆུང་བ་ཚུ་གི་
ཚོང་འབྗེལ་ཚུ་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ཐབས་ལུ་ འཕྲུལ་རིག་མཁོ་ཆས་ནང་ མ་ར་བཙུགས་དགོཔ་གལ་ཆྗེ།
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འཕྲུལ་རིག་གི་ཚོང་འབྗེལ་ནང་ མགོགས་དྲགས་སྗེ་ཡང་རྒྱས་འགོ་བའི་བསྒང་ཡོད།Telemedicine འདི་དཔྗེ་སོ་སོ་ཅིག་ཨིན། ང་བཅས་ཚུ་
སྨན་ཁང་ནང་འགོ་མ་དགོ་པར་ གྲོས་བསྟུན་འཐོབ་ཚུགས་ཡོདཔ་འདི་
ག་ར་གི་མཐོང་ས་ཨིན། ད་རུང་ འདི་རགས་བཟང་པོ་ཅིག་ཨིན། ང་བཅས་ཚུ་གི་ Telemedicine འདི་ འཛམ་གིང་རྒྱལ་ཁབ་ག་ར་ནང་
ཆ་རོགས་འབད་ཐབས་ལུ་ ཚོང་འབྗེལ་བཟོ་བཀོད་ མནོ་བསམ་གཏང་གྗེ།

འཇོན་ཐངས་ཅན། ( Efficiency)
ཡང་ཅིན་ ང་བཅས་ཚུ་ འཇོན་ཐངས་ཅན་ཅིག་སྗེ་བཤད་ཡོད་མི་འདི་ ལོག་མིང་གཏམ་བཟོ་ནིའི་ དུས་ཚོད་ཨིན་མས།
འཇོན་ཐངས་ཅན་འདི་ ཡིག་ཚང་ནང་དུས་ཚོག་ག་དྗེམ་ཅིག་སོད་ཡི་ག་གི་ རངམ་ཅིག་གི་མི་བཏུབ།
ང་བཅས་ཚུ་ ཐོན་ཤུགས་དང་ འཇོན་ཐངས་ཅན་འདི་ འབད་བརོན་གི་མཐོང་ཚུལ་ལས་ གལ་ཆྗེཝ་ཡོད་པའི་ བཟོ་བཀོད་
སྐོར་ལས་མནོ་བསམ་གཏང་དགོ་པས།
ལཱ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ དུས་ཚོད་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་འབད་ནི་འདི་གལ་ཆྗེ།
གྲལ་ཚུད།( Inclusivity)
ང་བཅས་ཚུ་ མི་སྗེར་སྤྱང་ཀ་ ཉྗེན་ཅན་ཡོད་པའི་མི་དང་ ང་བཅས་རའི་འཛམ་གིང་ བདག་འཛིན་འབད་ཐབས་ལུ་ ཚོང་འབྗེལ་བཟོ་བཀོད་བཟོ་གྗེ།
ང་བཅས་ཚུ་
གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་
གདོང་ལྗེན་འབད་ཐབས་ལུ་
ཡར་རྒྱས་སོམ་སྗེ་འགོ་ཡོད།
མི་ཚུ་གི་ལས་ས་ཚུ་ཉུང་སུ་འགོ་བའི་སྐབས་
རང་བཞིན་གནས་སྟངས་འདི་ལོག་མགོགས་པ་རྒྱས་ཚུགས་པའི་
ཁྱད་འཕགས་ཅན་གི་ནུས་པ་
ཡོདཔ་
ང་བཅས་ཚུ་ལུ་འགྲྗེམས་སྟོན་འབད་ཡོད།
འཕྲུལ་རིག་གོང་འཕྗེལ་དང་ལག་ལྗེན་ཚུ་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ལུ་གནོད་པ་མ་འབྱུང་བར་བཟོ་བ་ཅིན་ མ་འོངས་པའི་གནས་སྟགས་འདི་ཁྱད་འཕགས་ཅན་ཅིག་འོང་།
ཉུས་སུ་ཡོད་མི་གུ་ལཱ་ལྗེ་ཤ་འབད།
ཀོ་བིཊ ༡༩ གི་ ང་བཅས་ཚུ་ སྨན་བཅོས་དང་འབྗེལ་བའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ གོང་ཚད་ཉུང་སུ་དང་ རྒྱ་ཆྗེའ་ི གོ་ལས་འབད་
དགོཔ་པས་ མནོ་བསམ་གཏང་བཅུ་ཡི། ང་བཅས་ཚུ་ མི་སྗེར་ཚུ་གི་གཟུགས་ཁམས་དང་ མི་སྗེར་ལུ་བདྗེ་སིད་འབྱུང་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་འབད་བརོན་ནང་
ལམ་སྟོན་འབད་ཚུགསཔ།
ང་བཅས་ཚུ་ ང་བཅས་རའི་མི་སྗེར་ཚུ་ ཉྗེས་བར་མཁོ་བའི་ཅ་ཆས་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ ང་བཅས་རའི་སོ་ནམ་པ་ཚུ་ གནས་སྟངས་ག་བཟུམ་ནང་འབད་རུང་ གནས་ཚུལ་
འཕྲུལ་རིག་དང་ ཚོང་ལམ་གི་སྐོར་ལས་ ཤྗེས་ཚུགས་བཟོ་ནིའ་ི རིག་གསར་ཐབས་ལམ་ནང་ མ་ར་བཙུགས་དགོ།
གོ་སྐབས། (Opportunity)
ཚབས་ཆྗེན་གནས་སྐབས་ག་ར་དང་གཅིག་ཁར་ གོ་སྐབས་རྗེ་འོངམ་ཨིན། ཀོ་བིཊ ༡༩ ཡང་དབྱྗེ་མྗེད།
ང་བཅས་ཚུ་ གོ་སྐབས་གསརཔ་དང་ ཡང་རྒྱས་གཏང་ཚུགས་པའི་ས་སྒོ་ག་ཅི་རང་འབྱུང་འོང་ག་ དབྱྗེ་དཔྱད་འབད་གྗེ།
ཀོ་བིཊ་གི་གནས་སྟངས་འདི་ནང་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ག་ར་གི་ གདོང་ཁར་འོང་དགོ། ང་བཅས་ཚུ་ ང་བཅས་རའི་མི་སྗེར་ རིག་རལ་དང་
ལོགས་གྲུབ་ཚུ་ ག་དྗེ་སྗེ་རང་ལག་ལྗེན་འཐབ་ཚུགས་ག་ མནོ་བསམ་གཏང་གྗེ།
གཅིག་མཐུན།(Universalism)
ཀོ་བིཊ་༡༩ གི་ གནོད་པ་བཀལ་བའི་སྐབས་ རིགས་ ཆོས་ལུགས་ མདོག་ མི་རིགས་ དད་ལུགས་ སྐད་ཡིག་དང་ ས་མཚམས་ཚུ་བལྟ་དོ་མྗེདཔ་ཨིན།
འདི་གི་གདོང་ལྗེན་དང་ ད་ལས་ཕར་གི་ཀུན་སྤྱོད་འདི་ ང་བཅས་ཚུ་ གཅིག་མཐུན་དང་ སྤུན་ཆ་བཟུམ་སྗེ་འོང་དགོ། དཀའ་ངལ་འདི་ནང་ ག་ར་གཅིག་ཁར་ཨིན།
ཧྗེ་མའི་བྱུང་རབས་ཀི་གནས་སྟངས་བཟུམ་སྗེ་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་གཅིག་ལུ་འཐབ་འཛིང་འབད་ནི་མྗེན་པར་ ད་ལྟོ་གི་གནས་སྟངས་ནང་ ང་བཅས་ཚུ་གཅིག་ཁར་སྗེ་
དཀའ་ངལ་ཅོག་གཅིགཔ་གདོང་ལྗེན་འབད་དོ། མ་འོངས་པ་འདི་ གཅིག་མཐུན་དང་ གཅིག་འབྗེལ་སྐོར་ལས་འོང་།
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གནས་སྐབས་སོམ་སོ་སོ་འདི་
རྒྱལ་སྤྱི་ནང་འབྗེལ་བ་དང་
ལག་ལྗེན་སྐོར་ལས་ཤྗེས་རོགས་འབད་ནི་འདི་ཨིན།
འདི་ཚུ་
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་རངམ་ཅིག་མྗེན་པར་ འགྲོ་བ་མི་རིགས་ག་ར་ལུ་ བཟང་པོའ་ི འགྱུར་བ་འོང་ཚུགས་པའི་ཁྱད་ཆོས་འོང་དགོ།
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གྲ་སིག་འདི་ ཧྗེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཕྱིའ་ི རྗེན་གཞི་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་དང་ མཛོད་ཁང་དང་ གྲུ་ཆགས་ས་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་ནུག ཨིན་རུང་ ད་རྗེས་ནངས་པའི་
གྲ་སིག་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་གི་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱིམ་ནང་ལས་བག་
ཕྗེབས་གོ་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཁོ་ཆས་བཀྲམ་སྗེལ་འབྗེལ་མཐུན་འདི་ ཚད་འཛིན་འབད་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
ཀོ་བིཊ་༡༩ གི་འཛམ་གིང་ནང་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ དངོས་ཁམས་དང་གོ་རིག་གཉིས་སླ་བསྗེ་སྟྗེ་ རྒྱལ་མང་ཚོང་སྗེའི་ བཀྲྗེམ་སྗེལ་འབྗེལ་མཐུན་བཟོ་སྟྗེ་
རྒྱལ་སྤྱི་ནང་གལ་ཆྗེ་བའི་ས་ཁོངས་ཅིག་སྗེ་འགྱུར་ཚུགསཔ། ང་བཅས་ཚུ་གནས་སྟངས་འདི་
གུ་ལྷོད་ཚུགསཔ་བཟོ་སྟྗེ་ གོ་སྐབས་ལྗེན་གྗེ།
འདི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་མནོ་བསམ་གཏང་ཟྗེར་ནན་སྐུལ་དང་ གསུང་བཤད་འདི་ལུ་གྲོགས་རམ་འབད།
BYOD ལས་ WFH ནང་འགྱུར་བཅོས་འགོ་མི་ལས་བརྗེན་ གཞུང་འབྗེལ་དང་སྒྗེར་གཉིས་ཀི་བར་ན་ ཁྱད་མཉམ་འབད་ཐབས་ལུ་
གདོང་ལན་གསརཔ་འབྱུང་ཡོད། གནས་སྟངས་ག་བཟུམ་ཨིན་རུང་ ཁྱོད་རའི་དུས་ཚོད་འདི་ བདྗེ་ཁམས་དང་ ལུས་སོང་འབད་ནི་ལུ་བརོན། ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀའི་བདྗེ་སིད་
ཡར་དྲག་བཟོ་ཐབས་ལུ་ སྒོམ་སོང་འབད།

རྒྱ་གར་གི་ སྔར་སོལ་སྨན་གི་ལམ་ལུགས་འདི་ གཟུགས་ཁམས་སིང་སིང་བཞག་ཐབས་ལུ་ ཕན་པ་ཡོད་སྗེ་ ཡོངས་གྲགས་
ཡོད། Ayush ལྷན་ཁག་གི་ གཟུགས་ཁམས་སིང་སིང་སྗེ་བཞག་ཐབས་ལུ་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ བཟོ་ཡོད། འདི་ཚུ་ཡང་ཁྱོད་
ཚུ་གི་བལྟ།
མཇུག་དང་ གལ་ཆྗེ་ཤོས་ཅིག་འདི་ Aarogya Setu Mobile App. འདི་ཕབ་ལྗེན་འབད་གནང་། འ་ནི་འདི་ འབྱུང་འགྱུར་གི་ App
ཅིག་འབདཝ་ལས་ ཀོ་བཊི་ ༡༩ ཁྱབ་སྗེལ་འགོ་སིད་པ་ལས་ བཀག་ཐབས་འབད་ཚུགསཔ། ཕབ་ལྗེན་ལྗེ་ཤ་ཡོད་པ་ཅིན་ ནུས་པ་ལྗེ་ཤ་ཡོད།
ཁྱོད་ཚུ་གི་བསམ་འཆར་ལུ་སྒུག་སོད་འོང་།

