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སློབ་དཔློན་པྰློལ་ལེ་ནཱར་ཌི

ཨེ་མ་ོརིས་གཙུག་ལག་སབོ་གཉེར་

ཁང་ག་ིདབང་རྩ་དང་། སྐ་ེདངོས། 

གཤསི་སྤདོ་ས་ེཁག་ག་ིའགན་འཛནི།

སློབ་དཔློན་ཨཱ་རིས་ཨིས་ཟན།

ཨེ་མོ་རིས་གཙུག་ལག་སབོ་གཉེར་

ཁང་གི་ཚན་རིག་དང་སྤི་ཚོགས་སེ་

ཁག་ག་ིའགན་འཛནི།

སྨན་པ་མཱར་ཋིས་ནཱ།

འཇར་མན་ནང་གནས་བཞུགས་

ནུབ་ལུགས་གསོ ་བ་རིག་པའི ་

སྨན་པ། 

སྨན་པ་ཋའློ་ནིས་ཁིས་ཌི་ཝེལ།

བདོ་ལུགས་གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་

པ་དང་། སྐ་ེདངོས་མའི་ིརགིས་རགི་

པའ་ིའབུམ་རམས་པ།

སློབ་སློན་པ།

སློ་དམར་སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས། ལས་འཆར་འགན་འཛིན། རྐང་འཛིན་ལློ་ཙྰ་བ།

བློད་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕློད་བསེན་དྲ་བ།

Tibetan Community Health Network

藏族社区健康网络

རོགས་སད་དང་བདེ་ཐང་གི་ཕ་ཡུལ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ།

༢༠༡༦ ལློའི་ལློ་འཁློར་ལས་སློམ།



བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕོད་བསྟེན་དྲ་བའྱི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་སོམ། 
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རྒྱལ་ཁབ་ཉི་ཤུ་ལྷག་ནས་བོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕོད་བསེན་དྲ་བ་ཉིན་ལྟར་ཀོག་མཁན་ཡོད།

དམིགས་ཡུལ་གསལ་བཤད།

བོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕོད་བསེན་དྲ་བ་ནི་སྤི་ལོ་༢༠༡༣ ལོ་ནས་འགོ་འཛུགས་པའི་མི་སེར་གི་ལས་འཆར་ཞིག་ཡིན་ལ། དམིགས་ཡུལ་ནི་

དེང་རབས་འཕོད་བསེན་ཚན་རིག་ཤེས་བྱ་བོད་སྐད་ཡིག་ཏུ་ནང་འདྲེན་དང་། དར་སེལ་བྱེད་པའི་སོ་ནས་བོད་མིའི་ལུས་སེམས་གཉིས་

ཀི་བདེ་ཐང་དང་འཕོད་བསེན་འདུ་ཤེས་མཐོར་འདེགས་ཐད་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོའི་དམིགས་སོ་གཏད་ས་གཙོ་བོ་བོད་ཕི་ནང་

གི་བོད་ཡིག་ཀོག་མཁན་ཚོ་ཡིན་ལ། བརྒྱུད་ལམ་གཙོ་བོ་བོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕོད་བསེན་དྲ་བ་www.commuhealtibet.org ཡིན། 

ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་ང་ཚོས་བྱེད་ནུས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཐོན་པའི་སྤི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་དཔེར་ན་ངོ་དེབ་དང་། སྐད་འཕིན། ཝེ་པཱོ། རིན་ཟིན་བིས། 

ཡུ་ཊོབ་དྲ་བརྙན། མཛེས་བརྙན་ནམ་རྒྱ་སྐད་དུ་མཱེ་ཕེ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཁག་ཅིག་བཀོལ་སྤོད་བྱས་ཡོད། སིང་ཆ་འདི་དག་གིས་འཕོད་བསེན་

ཚན་རིག་ཤེས་བྱ་ཁག་གཞི་རིམ་མི་མང་གི་མིག་དང་རྣ་བར་སྐེལ་རྒྱུའི་ང་ཚོའི་གཞི་རྩའི་དམིགས་ཡུལ་ཁག་སྒྲུབ་པར་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་

ཆེན་པོ་ཡོད་པ་བདེན་དཔང་བྱས་ཡོད་པ་སེ། བརྒྱུད་ལམ་འདི་དག་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོས་རྩོམ་ཡིག་དང་། འཕོད་བསེན་གསར་གནས། 

གོག་དེབ། བརྙན། སྒྲ བཅར་འདྲི། ཆེད་མཁས་པ་གདན་ཞུ་བྱས་ནས་གཏམ་བཤད་སེལ་བ་སོགས་བྱེད་ཐུབ། 

ལློ་འདིར་ང་ཚོས་སེལ་བའི་འཕློད་བསེན་ཤེས་བྱའི་སྤི་ཁློག

•  སེམས་ཁམས་འཕོད་བསེན།

•  འགསོ་ནད་སནོ་འགགོ

•  འཕདོ་བསེན་སབོ་གས་ོདང་ག་ོརགོས།

•  གཙང་སྦྲའི་ཚན་རིག

•  གཉན་འཇོམས་སྨན་ནུས་འགགོ་པའི་དཀའ་ངལ།

•  འཕདོ་བསེན་ཚན་རིག་གི་སྐབས་དནོ་གསར་གནས། 

•  ཟས་རིགས་དང་འཚོ་བཅུད་རིག་པའི་ག་ོརགོས། 
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གློང་འཁློད་བརློད་གཞི་ཁག་དམིགས་སུ་འཛིན་དློན།

སེམས་ཁམས་འཕློད་བསེན། 

ང་ཚོའི་སྤི་ཚོགས་ནང་བརག་དཔྱད་མ་བྱས་པར་ལྷག་ཡོད་པའི་སེམས་ཁམས་འཕོད་བསེན་གི་དཀའ་ངལ་མོང་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

གནད་དོན་འདིའི་ཐད་མི་མང་གི་གོ་རོགས་ཧ་ཅང་ཞན་པོ་ཡོད། དེ་བས། སེམས་ཁམས་འཕོད་བསེན་ངོ་སྤོད་བྱེད་རྒྱུ་འདི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་

ཆགས་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་། བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀིས་སེམས་ཁམས་འཕོད་བསེན་གི་དཀའ་ངལ་ལ་ངོས་འཛིན་ཡང་དག་ཅིག་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་དང་། 

ནང་ཆོས་ལ་གོ་རོགས་གང་ཡང་མེད་པའི་རིགས་ཀིས་ཀང་ནང་ཆོས་ཡོད་པས་ང་ཚོར་སེམས་ཁམས་འཕོད་བསེན་གི་དཀའ་ངལ་འཕད་མི་སིད་

པར་འདོད་པ་སོགས་རྒྱུ་རྐེན་མང་པོ་ཞིག་གིས། ང་ཚོའི་སྤི་ཚོགས་འདིར་སེམས་ཁམས་འཕོད་བསེན་གི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཁས་ལེན་མི་བྱེད། དཀའ་

ངལ་ངོས་མ་ཟིན་པ་འདིས་མ་གཞི་ནས་རྙོག་འཛིང་ཆེ་བའི་དཀའ་ངལ་འདི་ཇེ་ཐུར་གཏོང་བཞིན་ཡོད། སེམས་ཁམས་འཕོད་བསེན་གི་དཀའ་ངལ་

ཉམས་སུ་མོང་མཁན་ཚོར་ཕོགས་ཡོངས་ནས་རོགས་འདེགས་དང་དཀའ་རྙོག་ཉུང་འཕི་བྱེད་དགོས་ན། ཐོག་མར་ང་ཚོས་སེམས་ཁམས་འཕོད་བསེན་

གི་དཀའ་ངལ་དང་། དེས་མི་སེར་དང་སྤི་ཚོགས་ལ་ཐེབས་པའི་ཤུགས་རྐེན་ཐད་གོ་རོགས་ཡང་དག་ཅིག་རྙེད་དགོས་པས། བོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕོད་

བསེན་དྲ་བས་སེམས་ཁམས་འཕོད་བསེན་ངོ་སྤོད་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡིན། 

འགློས་ནད་རིགས།

ག་ོགཅངོ་གི་ནད་དང་། མཆིན་ནད། ཨེ་ཛི་ནད་སགོས་འགསོ་ནད་ཁག་ཅིག་བདོ་མིའི་ཁདོ་རྒྱུན་དུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡདོ། མ་གཞི་ནས་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་ནད་

རིགས་འདི་དག་གི་རང་བཞིན་དང་། འགསོ་ཁྱབ་འག་ོཚུལ། སྨན་བཅསོ་བྱེད་སངས། དེ་བཞིན་མིག་སར་ཡདོ་པའི་བརག་ཐབས་དང་གསོ་ཐབས་སགོས་

ཀི་ཐད་མི་མང་ནང་ཚན་རིག་རང་བཞིན་གི་ག་ོརོགས་ངེས་ཅན་ཞིག་མེད་པ་ལ་བརེན་ནས་སྤི་མང་གི་བདེ་ཐང་ལ་འཇིགས་སྣང་ཆེན་པ་ོབསྐེད་བཞིན་

ཡདོ། དེ་དང་དུས་མཚུངས་སུ། ནད་རིགས་འདི་དག་ལ་འཛིན་པའི་ལགོ་རགོ་དཔེར་ན་ཨེ་ཛི་ནད་དུག་ཕོག་སོང་ན་འཆི་བ་ལས་མེད་སྙམ་པའི་འདུ་

ཤེས་ཀིས་མི་མང་པ་ོཞིག་གིས་བརག་དཔྱད་མི་བྱེད་པ་དང་། རང་ཉིད་ལ་ནད་འགསོ་པ་ཤེས་ན་གཞན་ལ་གསང་རྒྱ་བྱས་ནས་སྨན་བཅསོ་མི་བྱེད་པ་

སགོས་ཡངོ་བཞིན་ཡདོ། དེ་བས། ང་ཚོས་ནད་རིགས་སྤིའི་རང་བཞིན་དང་། འགསོ་ཁྱབ་འག་ོཚུལ། སནོ་འགགོ་བྱེད་ཐབས་བཅས་ངོ་སྤདོ་བྱེད་པ་དང་

དུས་མཉམ་དུ། ས་གནས་སོ་སརོ་སྨན་བཅསོ་མཐུན་རྐེན་ཅི་ཡདོ་སོགས་ཀང་ངོ་སྤདོ་བྱེད་བཞིན་ཡདོ། ནད་རིགས་འདི་དག་དང་འབེལ་བའི་ལགོ་རགོ་

དང་། དནོ་དངོས་དང་མི་མཐུན་པའི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སངས་ལ་བཅསོ་སྒྱུར་བྱེད་རྒྱུའང་གཙོ་བརོ་འཛིན་ཡདོ། 

འཕློད་བསེན་སློབ་གསློ་དང་གློ་རློགས།

སྤི་ཡངོས་ཀི་འཕདོ་བསེན་དང་འབེལ་བའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་དང་། དེའི་སེལ་ཐབས། མི་མང་ལ་ག་ོརགོས་སེལ་བ་བརྒྱུད་ནས་དཀའ་ངལ་སནོ་

འགགོ་དང་སེལ་ཐབས་བྱེད་པར་དམིགས་པའི་འཕདོ་བསེན་ཚན་རིག་ཤེས་བྱ་ཚད་ལྡན་ཁག་ཡིག་བསྒྱུར་དང་། སྒྲ་དང་། བརྙན། བག་ོགེང་སོགས་བྱེད་

པ་བརྒྱུད་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ནང་ག་ོརགོས་སེལ་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡདོ། 

གཙང་སྤྲའི་ཚན་རིག

ང་ཚོས་གཙང་སྤའི་ཚན་རིག་སྐོར་གི་མུ་འབེལ་དེབ་ཕེང་ཞིག་འདོན་འགོ་བརྩམས་ཡོད། དེབ་ཕེང་དང་པོའི་ནང་མིའི་ལུས་པོ་སྤི་དང་། བྱེ་བག་ཏུ་

ལུས་ཀི་བྱེད་ལས་མ་ལག་ཁག་གཙོ་བོར་བཟུང་ཡོད། སྤི་ལོ་༢༠༡༧ དང་༢༠༡༨་ལོ་སོ་སོར་ང་ཚོས་སྐེ་དངོས་ཕ་རབ་དང་དེ་དག་གི་གཤིས་སྤོད། དེ་

དག་གིས་ང་ཚོར་ཐེབས་པའི་ལེགས་ཉེས་ཀི་ཤུགས་རྐེན་སོགས་ངོ་སྤོད་བྱེད་འཆར་ཡོད། དེབ་ཕེང་འདི་དག་དེང་རབས་འཕོད་བསེན་ཚན་རིག་ལ་

སྤོ་བ་ཡོད་མཁན་ཚོར་ཀོག་སྤོ་བའི་དེབ་ཕན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ངེས་པ་མ་ཟད། སོབ་འབིང་དང་སོབ་ཆེན་སོབ་མ་ཚོར་མཚོན་ན་ཡང་འཕོད་བསེན་

ཚན་རིག་གི་ཟུར་བལྟས་ཀོབ་དེབ་ལྟ་བུར་འགྱུར་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།



བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕོད་བསྟེན་དྲ་བའྱི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་སོམ། 
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གཉན་འཇློམས་སྨན་ནུས་འགློག་པའི་དཀའ་ངལ།

རྒྱ་ནག་སྤི་དང་།  དམིགས་བསལ་གིས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་གཉན་འཇོམས་སྨན་གང་བྱུང་དུ་བཀོལ་བའི་དཀའ་ངལ་འདི་ཉིན་རེ་

བཞིན་ཇེ་ཐུར་འགོ་བཞིན་ཡོད། སྨན་པ་དང་། སྨན་རིགས་འཚོང་མཁན་ཚོས་གཉན་འཇོམས་སྨན་དང་ཟུག་འཇོམས་སྨན་སོགས་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་

འཚོང་བཞིན་ཡོད། དེ་བཞིན། སྨན་རིགས་འདི་དག་གནམ་ཁབ་(IV) ཀི་ལམ་ནས་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བཀོལ་སྤོད་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས། སྤིར་

བཏང་གི་ཆམ་པ་དང་དུས་ཚིགས་རང་བཞིན་གི་ཆམ་རིམས་ཙམ་ཕོག་པའི་ནད་པ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་ཡང་། གནམ་ཁབ་མ་བརྒྱབ་ན་དགོས་ངེས་ཀི་

སྨན་བཅོས་ཐོབ་མ་སོང་སྙམ་པའི་ཚོར་སྣང་ཡོང་གི་ཡོད་པས། ལམ་སེང་གནམ་ཁབ་རྒྱགས་རོགས་ཞེས་སྨན་པར་རེ་སྐུལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེ་ཙམ་

དུ་མ་ཟད། མང་ཚོགས་ཁོད་གཉན་འཇོམས་སྨན་གི་རང་བཞིན་དང་གནས་ལུགས་མ་ཤེས་པའི་དབང་གིས། སྨན་གི་མིང་ཐོགས་ཚད་ཀིས་ཕན་པར་

རོམ་ནས་ཚད་ལྡན་གི་སྨན་པའི་ལམ་སོན་མེད་པར་བསེན་བཞིན་ཡོད། བོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕོད་བསེན་དྲ་བའི་ངོས་ནས་གཉན་འཇོམས་སྨན་གི་ངོ་

བོ་དང་། བྱེད་ནུས། ཞོར་སྐོན་སོགས་ངོ་སྤོད་དང་། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གི་ལམ་སོན་མེད་པར་སྨན་རས་རིགས་བསེན་མི་རུང་བའི་གོ་རོགས་སེལ་དང་

སེལ་བཞིན་ཡོད། 

འཕློད་བསེན་ཚན་རིག་གི་དུས་བབ།

སེ་ཚན་འདིའི་ཁོངས་སུ་སྐབས་ཐོག་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པའི་ནད་ཡམས་དང་། ཁ་ཕོགས། འཕོད་བསེན་ཚན་རིག་གི་གསང་བརོལ་དང་བཅོས་

ཐབས་གསར་བ་སོགས་ངོ་སྤོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོས་རྩོམ་ཐུང་རིགས་དང་། གསར་འགྱུར། དཔྱད་རྩོམ་ངོ་སྤོད། བཅོས་ཐབས་གསར་པ། འཛམ་

གིང་ཡུལ་གྲུ་སྤི་དང་། དམིགས་བསལ་གིས་བོད་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་གམ་དེ་དག་དང་འབེལ་བའི་ས་གནས་གཞན་དུ་ནད་ཡམས་ཅི་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་

པ་སོགས་ངོ་སྤོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད།  

ཟས་རིགས་དང་། འཚོ་བཅུད་རིག་པ། 

ཟས་རིགས་རྫུན་མ་དང་། བདེ་ཐང་མིན་པའི་ཟས་རིགས་ཀིས་སྤི་མང་འཕདོ་བསེན་སྤི་དང་དམིགས་བསལ་གིས་བྱིས་པའི་བདེ་ཐང་ལ་གནོད་པ་

འཚབ་ཆེན་སྐེལ་བཞིན་ཡདོ། ཟས་རིགས་ཐོན་ཁུངས་དང་། འཚོ་བཅུད་རིག་པར་རྒྱུས་མངའ་མེད་པ། ཟས་རིགས་ད་ོདམ་བྱེད་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཚད་

ལྡན་མེད་པ་བཅས་ཀིས། བདོ་མི་རྣམས་བདེ་ཐང་མ་ཡིན་པ་དང་། མིའི་ཁ་ཟས་སུ་མི་རུང་བའི་རྒྱུ་ཆ་རྫུན་མ་དཔེར་ན་འགིག་དང་། འགད་རས་ཀི་རྒྱུ་ཆ་

སགོས་ཀིས་ལས་སྣནོ་བྱས་པའི་ཟས་རིགས་ཀིས་ད་ོཕོག་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡདོ། ཟས་རིགས་རྫུན་མར་ག་ོརགོས་སེལ་བ་འདིས་མངོན་གསལ་དདོ་

པའི་གྲུབ་འབས་སནོ་ཡདོ་པ་མ་ཟད། ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ནང་ས་ཞིང་དང་། ཕྱུགས་ལས་ད་ོདམ་བྱ་བར་ཡང་སྐུལ་འདེད་ཆེན་པ་ོཐེབས་ཡདོ།

ང་ཚོའི་དྲ་རྒྱ་ཀློག་མཁན།

ཟླ་ཚེས། ༢༠༡༦ ལློའ་ི
ཟླ་༡ ནས་ཟླ་༡༢

རློམ་ཡིག་གྲངས། ༣༨

ཟླ་རེར་རློམ་ཡིག ༣

དྲ་རྒྱ་ཀློླག་གྲངས། ༡༠༧༠༠༠

རྒྱལ་ཁབ་གྲངས། ༢༠
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ངློ་དེབ།: www.facebook.com/TCHN2016

སྤི་ལོ་༢༠༡༤ ལོ་ནས་བཟུང་ང་ཚོས་ངོ་

དེབ་ཅིག་གཉེར་བ་ཡིན། མིག་སར་ངོ་

དེབ་ནང་དྲ་གོགས་ལྔ་སོང་ལས་མི་ཆུད། 

ང་ཚོའི ་ངོ་དེབ་ནང་གོགས་པོ་༥༠༠༠ 

ཡོད་པ་མ་ཟད། ཤོག་བྱང་ནང་རེས་

འཇུག་པ་༤༠༠༠་ཙམ་ཡོད། ངོ་དེབ་འདི་

བོད་ཕི་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོར་ཆེད་

དུ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན། ངོ་དེབ་སེང་

ང་ཚོས་དྲ་ཐོག་ཏུ་སེལ་བའི་རོྩམ་ཡིག་

བརྒྱུད་སེལ་བྱེད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། སྤི་

ལོ་༢༠༡༦་ལོ་ནས་བཟུང་གནད་འགག་

ཆེ་བའི་རིགས་ངོ་དེབ་ཀི་ཐད་གཏོང་བེད་སྤད་དེ་བརྙན་ལམ་ནས་ངོ་སྤོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། མིག་སའི་བར་ཐད་གཏོང་ལན་གསུམ་ཙམ་བྱས་ཡོད་ལ། 

སྐབས་དེར་བལྟ་མཁན་དང་མཉམ་དུ་ཐད་ཀར་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཡང་བྱས་ཡོད། ཐད་གཏོང་དེ་དག་གི་བརོད་གཞི་ཁག་ནི་ཨེ་ཛི་ནད་གཞི་དང་། ཟས་

རིགས་རྫུན་མ། སེམས་ཁམས་འཕོད་བསེན་བཅས་ཡིན།  ཐད་གཏོང་དེ་དག་མི་གངས་ཆིག་ཁི་ཉིས་སོང་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་གིས་བལྟས་ཡོད་ལ། དེ་དག་

ལས་མི་༡༨༠ ཙམ་གིས་ང་ཚོའི་བརྙན་ཐུང་རྣམས་མི་གཞན་དང་མཉམ་སྤོད་བྱས་ཡོད། བརྙན་ཐུང་དེ་དག་ཏུ་དྲི་བ་དང་། བསམ་ཚུལ། ལེགས་གསོལ་

སོགས་ནང་དོན་སྣ་མང་འདུས་པའི་མཆན་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་བཀོད་པ་བྱུང་ཡོད། 

སྐད་འཕིན།: Vulture236

མིག་སར་སྐད་འཕིན་ནི་བཀོལ་མཁན་ཆེས་མང་པའི་རྒྱ་ནག་གི་དྲ་འབེལ་མཉེན་ཆས་ཤིག་ཡིན། 

སྐད་འཕིན་ནང་བཀོལ་མཁན་ཚོས་ཚོགས་པ་བསྐྲུན་ཆགོ་པ་དང་། ཚོགས་པ་གཅིག་གི་ནང་ཁྱནོ་

སམོ་ཚོགས་མི་ལྔ་བརྒྱ་བསྐངོ་ཐུབ། ཚོགས་པའི་ནང་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་བག་ོགེང་བྱེད་ཆགོ་

པ་མ་ཟད། ཡིག་ཆ་བསྐུར་བ་དང་། བརྙན་ཐུང་བསྐུར་བ་སགོས་བྱེད་ཐུབ། མི་མང་པ་ོཞིག་གིས་སྐད་

འཕིན་འདི་རྒྱུན་ཆགས་སུ་བཀོལ་བཞིན་ཡདོ། བདོ་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕདོ་བསེན་དྲ་བའི་སྐད་འཕིན་

ཚོགས་པ་འདི་སྤི་ལ་ོ༢༠༡༥ ཙམ་ནས་འག་ོབརྩམས་ཤིང་། མིག་སར་ཚོགས་པ་འདིར་སྨན་པ་དང་། 

སྤི་མང་འཕདོ་བསེན་ལས་གཉེར་བ་སོགས་མི་གངས་༣༠༠ ལྷག་ཡདོ། 



བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕོད་བསྟེན་དྲ་བའྱི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་སོམ། 
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སྐད་འཕིན་ཚོགས་པའི་ནང་གི་ཚོགས་མི་བྱེ་བག་པ་ཚོས་འཕོད་བསེན་དང་འབེལ་བའི་དྲི་བ་འདོན་པ་དང་། རང་གི་ཉེ་འཁོར་ན་ཡོད་པའི་འཕོད་

བསེན་གནས་བབ་དང་འབེལ་བའི་གནད་དོན་གེང་སོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། བོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕོད་བསེན་དྲ་བས་འབེལ་ཡོད་སྨན་པ་རྣམ་པར་རེ་

སྐུལ་བྱེད་པའམ། ཡང་ན་སོབ་སོན་པ་རྣམ་པར་དྲིས་ནས་ལན་འདེབས་པ་དང་། དེ་མིན་འཕོད་བསེན་ཚན་རིག་གི་ཞིབ་འཇུག་གྲུབ་དོན་ཁ་གསལ་

ཡོད་རིགས་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་དྲིས་ལན་འདེབས་པའམ། ཚོགས་པའི་ནང་གི་ཚོགས་མི་ཕན་ཚུན་བར་བགོ་གེང་བྱེད་པའི་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་པ་བཅས་

ཀིས་དྲི་བ་དྲིས་ལན་དང་། བསམ་བོ་བརེ་རེས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། སྐབས་རེར་ང་ཚོས་ཆེད་ལས་སྨན་པའམ། སྤི་མང་འཕོད་བསེན་བྱ་བ་གཉེར་མཁན་

སོགས་གདན་དྲངས་ནས་རྒྱུན་མཐོང་གི་ནད་རིགས་སྐོར་ལ་གོ་རོགས་སེལ་བ་ཡིན།  སྐད་འཕིན་ཚོགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་མི་སེར་སོ་སོའི་ངོས་ནས་ང་

ཚོར་འབེལ་གཏུགས་ཀིས་བཏོན་པའི་དྲི་བ་དང་། བསམ་ཚུལ། རྒྱུས་སོན་སོགས་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་ང་ཚོས་རྩོམ་ཡིག་ཅི་ཞིག་སེལ་དགོས་མིན་ཐག་

གཅོད་བྱེད་པ་ཡིན། དྲི་བ་འདོན་མཁན་དང་། བསམ་ཚུལ་གསུངས་མཁན། རྒྱུས་སོན་དང་གསལ་འདེབས་གནང་མཁན་ཕལ་ཆེ་བ་བོད་ཀི་ས་ཁུལ་སོ་

སོར་བཞུགས་པའི་སྨན་པ་དང་། སྤི་མང་འཕོད་བསེན་བྱ་བ་གཉེར་མཁན། དེ་བཞིན། རང་ཉིད་དམ་ཡང་ན་རང་གི་ཉེ་མི་གང་རུང་དཀའ་ངལ་བྱེ་བག་

པ་ཞིག་དངོས་སུ་མངས་དང་མོང་བཞིན་པ་ཞིག་ཡིན་པས། ཁོང་ཚོའི་བཏོན་པའི་དྲི་བ་དང་། བསམ་ཚུལ། རྒྱུས་སོན། གསལ་འདེབས་བཅས་ལ་དོ་གལ་

ཆེན་པོར་བརྩིས་ནས་དེ་མཐུན་གི་ཤེས་བྱ་མཁོ་སྤོད་བྱེད་པ་འདིས་གཞི་རིམ་གི་འཚོ་བ་དངོས་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་པ་མཚོན་ཐུབ། ང་ཚོའི་དྲ་རྒྱར་སེལ་

བའི་རྩོམ་ཡིག་ཚང་མ་PDF རྣམ་པར་བཀོད་ནས་སྐད་འཕིན་ནང་དུའང་སེལ་བཞིན་ཡོད་པས། འགེམ་སེལ་གི་ཁྱབ་ཚད་ཧ་ཅང་ཆེ།

སྤི་ཚོགས་དྲ་འབེལ་གཞན་དག

དྲ་རྒྱ་དང་། ངོ་དེབ། སྐད་འཕིན་ལས་གཞན་ད་དུང་ Twitter དང་། Zine Note, ཝེ་པཱོ། ཡུ་ཊུབ་དྲ་བརྙན། མཛེས་བརྙན་ནམ་རྒྱ་སྐད་དུ་

མཱེ་ཕཱེ་ཟེར་བ་སོགས་ཀང་བཀོལ་སྤོད་ཀིས་ང་ཚོའི་རྩོམ་ཡིག་དང་། དྲ་ཐག་བཅས་བརྒྱུད་འགོད་བྱེད་པ་མ་ཟད། ཡུ་ཊུབ་དྲ་བརྙན་དང་། 

དམིགས་བསལ་གིས་མཛེས་བརྙན་ནམ་མཱེ་ཕཱེ་བེད་སྤོད་ཀིས་དྲ་ཐོག་ཏུ་བཀོད་པའི་རོྩམ་ཡིག་ཁག་ཁ་བརྡའི་ལམ་ནས་གཞོན་སྐེས་ཚོར་གོ་

བརྡ་སྤོད་བཞིན་ཡོད། མཛེས་བརྙན་ནི་དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་ནང་དར་ཆེ་བའི་ཐད་གཏོང་དྲ་བརྙན་ཞིག་ཡིན་ལ། དེར་བལྟ་ཉན་བྱེད་པའི་མི་

འབོར་ལ་ཚད་བཀག་མེད། བོད་ནང་གི་གཞོན་སྐེས་ཕོ་མོ་མང་པོ་ཞིག་དུས་རྒྱུན་མཱེ་ཕཱེ་བཀོལ་བཞིན་ཡོད། 
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ཀློག་མཁན་ཚོས་བཞག་པའི་བསམ་ཚུལ་ཁག་ཅིག

ཀོག་མཁན་ཚོས་ངེད་དྲ་བར་གདེང་འཇོག་དང་། གཏིང་སྐུལ། རེས་སུ་ཡི་རངས་པའི་བསམ་པ་དང་རྒྱབ་སྐོར་གི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེར་བསན་ཡོད། སྤི་

ཚོགས་དྲ་འབེལ་ཁག་ཏུ་བཀོད་པའི་མཆན་བརྒྱ་ཆའི་དགུ་བཅུ་གོ་དགུས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐོར་དང་རེས་སུ་ཡི་རངས་པའི་བསམ་པ་བསན་ཡོད། 

བློད་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕློད་བསེན་དྲ་བའི་སེང་བཀློད་པའི་ཀློག་མཁན་ཚོའི་བསམ་ཚུལ་ཁག་ཅིག

 

“བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། ལས་གཞི་འདི་ངོ་མ་ཡག་པ་ོརེད། མུ་མཐུད་དེ་མཇུག་སྐངོ་ཡངོ་བའི་རེ་སྐུལ་ཞུ། ངོ་མ་གལ་ཆེན་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།”

འཇམ་དབྱངས་བསན་དར།

འབས་སྤུངས་བོ་གསལ་གིང་གི་དགེ་བཤེས་ཤིག

--------------------------------------

“འདི་ནི་བྱ་བ་ཧ་ཅང་གི་བཟང་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕོད་བསེན་ལ་འཕན་པ་ཞིག་རེད་འདུག་ང་

རང་ཁྱེད་ཚོའི་བྱ་ཞག་འདི་ལ་རྒྱབ་སོྐར་ཡོད་འདིའི་ནང་འཕོད་བསེན་སྐོར་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཐ་སྙད་ཀང་མི་འདྲ་བ་ཁག་བེད་སོྤད་

བྱས་འདུག་པས་དབྱིན་ཡིག་དང་བོད་ཡིག་རྒྱ་ཡིག་ཤེས་མཁན་ཚང་མས་ཉམས་སུ་ལེན་ཐུབ་པའི་དགེ་ཚན་ལྡན་འདུག” 

སྨན་པ་དབང་འདུས་ལགས།

རྡ་ས་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་ཐོན་པའི་སྨན་པ།

--------------------------------------

“ལས་གཞི་འདི་དངོས་སུ་སྤི་ཚོགས་གནང་ལག་བསར་བྱ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་འཕོད་བསེན་དང་བདེ་ཐང་གི་སྐོར་ནས་གོ་རོགས་སེལ་བར་

ཕན་ནུས་ཆེན་པོ་ཐོན་ངེས་པས། སེམས་གཏིང་ནས་རེན་འབེལ་ཞུ། འདྲེ་རིག་ལྡན་རིག་ཡག་ལགས།”

ཚེ་རིང་སྐིད།

ཨ་རིའི་རླུང་འཕིན་ཁང་གི་དྲ་སྣང་གི་བོད་གཙོ་སྐོང་བ།

--------------------------------------

“ཁྱེད་ཀི་དྲ་ཚིགས་འདི་ཧ་ཅང་ལེགས། མུ་མཐུད་རྒྱུན་སྐོང་ཡོང་བའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ཡོད། བཀའ་དྲིན་ཆེ།”

དགེ་ལེགས།

--------------------------------------

“དྲ་རྒྱ་འདི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག དེས་གུས་པ་ཧ་ཅང་དགའ་བོ་བྱུང་།”

གགས་པ།



བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕོད་བསྟེན་དྲ་བའྱི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་སོམ། 
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དེབ་ཆུང་འདིར་ཕོ་བའི་ནད་གཞི་བསྐེད་པའི་

འབུ་ཕ་ཨེ་ཆི་པཱ་ལི་རེས་(H. Pylori) དང་། 

དེའི་ནད་རགས། བརག་ཐབས། དེ་བཞིན་དེང་

གི་ཆར་ཡོད་པའི་བཅོས་ཐབས་བཅས་ཀི་སྐོར་

ལ་ངོ་སྤོད་བྱས་ཡོད། ཕོ་བའི་ནད་གཞི་འདི་ཕི་

ནང་ཀུན་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་ཁོད་དར་ཁྱབ་

ཧ་ཅང་ཆེ་བ་མ་ཟད། ཡུན་རིང་ནད་ངོ་མ་ཟིན་

པར་སོག་ཤོར་བའང་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད།

དེབ་ཆུང་འདིར་ཐ་མག་གིས་མིའི་བདེ་ཐང་

དང་། ཁོར་ཡུག་ལ་ཐེབས་པའི་ཤུགས་རྐེན་སྤི་

དང་། དམིགས་བསལ་གིས་བདོ་མིའི་སྤི་

ཚོགས་ལ་ཐེབས་པའི་ཤུགས་རྐེན་སྐོར་

བཀོད་ཡདོ་པ་མ་ཟད། ཨ་རིའི་ག་ོབའི་མཐུན་

ཚོགས་སོགས་ཀི་ཞིབ་འཇུག་གྲུབ་དོན་

གཞིར་བཞག་གིས་ཐ་མག་སོང་ཐབས་ཀི་

རིམ་པ་ཁག་ཀང་ལྷན་ཐབས་སུ་བཀདོ་ཡོད། 

འབྱུང་ཁུངས་ཟུར་འཛར་ལ་གཟིགས་རགོས།

དེབ་ཆུང་འདིར་གཅིན་སྙི་ཟ་ཁུའི་སྐོར་ལ་ངོ་

སྤོད་ཞིབ་ཚགས་ཤིག་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

གཅིན་སྙིའི་ནད་ལ་གཟབ་དགོས་པའི་རིགས་

སུ་ཡིན་མིན་དང་། གཅིན་སྙིའི་ནད་སོན་

འགོག་བྱེད་པའམ། ཡང་ན་གཅིན་སྙིའི་ནད་

ཡོད་མཁན་ཚོས་དུས་རྒྱུན་གི་ཟས་དང་སོྤད་

ལམ་བསེན་ཚུལ་སོགས་ཀི་སྐོར་ཚན་རིག་

ཞིབ་འཇུག་གི་གྲུབ་དོན་གཞིར་བཞག་གིས་

ངོ་སྤོད་བྱས་ཡོད།

དེབ་ཆུང་འདིར་དུས་རྒྱུན་གི་ཆམ་ནད་དང་། 

དུས་ཚིགས་རང་བཞིན་གི་ཆམ་རིམས་གཉིས་

ཀི་ཁྱད་པར་ངོ་སྤོད་བྱས་པ་ཕུད། གཉན་

འཇོམས་སྨན་གི་ངོ་བོ་དང་རང་བཞིན། དེ་

དག་གི་ཞོར་སྐོན་དང་། གཉན་འཇོམས་སྨན་

ནུས་འགོག་པའི་དཀའ་རོྙག་གི་འབྱུང་རྩ་

སོགས། མདོར་ན་དེང་གི་གཉན་འཇོམས་

སྨན་ཚུལ་བཞིན་བསེན་དགོས་པའི་གནད་

འགག་ཁག་ངོ་སྤོད་བྱས་ཡོད། 

འདི་ནི་གཙང་སྦྲའི་ཚན་རིག་གི་མུ་འབེལ་

དེབ་ཕེང་ཐོག་མ་དེ་ཡིན། གཙང་སྦྲའི་ཚན་

རིག་ནི་མིའི་ལུས་པོ་སྤི་དང་། བྱེ་བག་ཏུ་དེའི་

བྱེད་ལས་མ་ལག་ཁག་ངོ་སོྤད་བྱེད་པ་ལས་

འགོ་བརྩམས་ཡོད། འབྱུང་འགྱུར་གི་དེབ་ཕེང་

དག་ཏུ་ང་ཚོས་མིའི་ལུས་པོ་སྤི་དང་། བྱེ་བག་

ཏུ་འགོག་སྲུང་མ་ལག་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་

མཁན་སོགས་ངོ་སྤོད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

དེབ་ཆུང་འདིར་སེམས་ཁམས་འཕོད་བསེན་གི་

སྤི་ཁོག་ངོ་སྤདོ་དང་། བདོ་མིའི་སྤི་ཚོགས་ནང་

ཅུང་མངོན་གསལ་ཆེ་བའི་སེམས་ཁམས་ནད་

གཞི་ཁག་ཅིག་གི་ནད་རགས་དང་། རྒྱུ་རྐེན་

བཅས་ཀི་སྐོར་ལ་ངོ་སྤོད་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

སེམས་ཁམས་འཕོད་བསེན་གི་དཀའ་ངལ་ལ་

དནོ་དངོས་དང་མི་མཐུན་པའི་བལྟ་ཚུལ་འཛིན་

པར་གསལ་འདེབས་བྱས་ཡདོ། 

དེབ་ཆུང་འདིར་འཚོ་བཅུད་D དང་དེའི་གལ་

ཆེའི་རང་བཞིན། དེ་ཉིད་རང་བྱུང་གི་ཟས་

རིགས་ལས་ཐོབ་ཐབས་བྱེད་དགོས་པའི་གལ་

གནད་སྐོར་ངོ་སོྤད་བྱེད་པ་དང་མཉམ་དུ། 

རང་བྱུང་གི་ཟས་རིགས་སམ། སྐེ་ལྡན་ཟས་

རིགས་ལ་དོ་སྣང་དགོས་པའི་གལ་གནད་

རང་བཞིན་ངོ་སྤོད་བྱས་ཡོད། དེ་བཞིན། འཚོ་

བཅུད་བསེན་ཚད་མང་དྲགས་པའི་ཉེན་ཁ་

ཡང་ངོ་སྤོད་བྱས་ཡོད། 

དེབ་ཆུང་འདིར་བོད་ཁུལ་ཏུ་དར་ཁྱབ་ཆེ་

བའི་རྒྱུན་མཐོང་གི་དཀའ་ངལ་གཅིག་ཏེ། 

གཞང་འབྲུམ་དང་། དེའི་འབྱུང་རྐེན། 

བཅོས་ཐབས་སོགས་ཀི་སྐོར་ལ་ཡུལ་དུས་

ཀི་ཆ་རྐེན་དང་འཚམས་པའི་ངོ་སོྤད་རྒྱས་

བསྡུས་འཚམས་པ་ཞིག་བྱས་ཡོད། 

ང་ཚོའི་འཕྲུལ་དེབ་ཁག་ཅིག
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གདན་ཞུའི་གཏམ་བཤད་པ།

གཏམ་བཤད་པ།  སྨན་པ་གཡང་འབུམ་རྒྱལ།

བརོད་གཞི།  ལས་ཐོག་འཕོད་བསེན་དང་ 

  བདེ་འཇགས།

ཟླ་ཚེས།   ༢༠༡༦ ལོའི་ཟླ་༡༡ ཚེས་༤

བོད་མི་མང་པོས་སོལ་རྒྱུན་གི་ཞིང་ཕྱུག་ལས་དོར་ནས་ཁོམ་

རྭའི་དཔལ་འབྱོར་ལ་ཁ་ཕོགས་བཞིན་ཡོད་པས། རང་ཉིད་ལ་

གོམས་འདྲེས་མེད་པའི་ལས་རིགས་སྣ་ཚོགས་སེང་ལས་ཐོག་

འཕོད་བསེན་དང་བདེ་འཇགས་ལ་འཛིན་པའི་འདུ་ཤེས་

མཐོར་འདེགས་དང་། སྦིན་བདག་དང་ལས་མི་དབར་གི་

འབེལ་བའི་ས་མཚམས་དང་། སྦིན་བདག་གིས་ལས་མིའི་

འཕོད་བསེན་དང་བདེ་འཇགས་ལ་འགན་སྲུང་དགོས་པའི་

གནས་ལུགས་ངོ་སྤོད་བྱས་ཡོད།

སྨན་པ་གཡང་འབུམ་རྒྱལ་ནི་ཨ་རིར་བཞུགས་པའི་བོད་

ལུགས་སྨན་པ་ཞིག་ཡིན།  

གཏམ་བཤད་པ།  ཨེ་འགོག་པ་ཉི་མ་ཚེ་རིང་།

བརོད་གཞི།  བདོ་ཁུལ་གི་ཨེ་ཛའིི་གནས་བབ།

ཟླ་ཚེས།    ༢༠༡༦ ལའོི་ཟླ་༡༢ ཚེས་༡ ཉིན།

ཉི་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ནི་བོད་ལོངས་ཁུལ་ཏུ་ཨེ་ཛི་སོན་འགོག་

བྱ་བར་གོ་རོགས་སེལ་མཁན་གི་དྭང་བང་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། 

འདས་པའི་ལོ་ངོ་མང་པོར་བོད་ཀི་ས་ཁུལ་སོ་སོར་སོང་ནས་

ཨེ་ཛིའི་སྐོར་ལ་དྲིལ་སྒྲོག་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཨེ་ཛི་ནད་

པར་འཚོ་བ་དང་སྨན་བཅོས་མཐུན་རྐེན་ངོ་སོྤད་བྱེད་པའི་

ལས་ཀ་བྱས་ཡོད། ཁོང་གིས་བོད་ཁུལ་གི་ཨེ་ཛི་ནད་ཡམས་

ཁྱབ་པའི་གནས་བབ་སྤི་དང་། དམིགས་བསལ་གིས་བོད་

ལོངས་ས་ཁུལ་གི་གནས་བབ་ངོ་སྤོད་བྱས་ཡོད།

ཁོང་ནི་བོད་རང་སོྐང་ལོངས་ནང་བཞུགས་པའི་ཨེ་འགོག་

དྭང་བང་ཞབས་ཞུ་བ་ཞིག་ཡིན།

གཏམ་བཤད་པ།                སྨན་པ་བྱང་པ་ངག་དབང་ཚ་ེརངི་།

བརོད་གཞི།     སྐྲའི་བདེ་ཐང་།

ཟླ་ཚེས།       ༢༠༡༦ ལོའི་ཟླ་༡༢ ཚེས་༣

མི་མང་པོར་སྐྲ་ཤུད་ནས་ཀད་དམར་ཆགས་པ་དང་། སྐྲ་

དཀར་པོའམ་སྐ་བོར་འགྱུར་བ་སོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཡོང་

བཞིན་ཡོད། ཁོམ་རྭའི་ནང་གི་བྱུགས་རས་དང་། མདོག་

སྒྱུར་རས་སོགས་བཀོལ་ནས་སྐྲ་ལ་མི་ཕན་པ་མ་ཟད། མིག་

དང་། པགས་པ་སོགས་འཕོ་བརགས་སོང་ཡོད་པའང་ཡོང་

གི་ཡོད། སྨན་པ་བྱང་བ་ངག་དབང་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་

བོད་ལུགས་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་དང་སྦྲགས་ནས་སྐྲའི་

བདེ་ཐང་དང་། ཟས་སྤོད་ཀིས་སྐྲ་ཡི་བདེ་ཐང་ལ་ཕན་

གནོད་ཅི་འབྱུང་སོགས་སོ་སྤོད་བྱས་ཡོད། 

ཁོང་ནི་ཝར་ཎ་བོད་ཀི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ནས་

ཐོན་པའི་བདོ་ལུགས་སྨན་པ་ཞིག་ཡིན།

གཏམ་བཤད་འདི་དག་བོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕོད་བསེན་དྲ་བའི་སྐད་འཕིན་ཚོགས་པར་སེལ་བའི་རེས་སུ་སྒྲ་འཇུག་བྱས་ནས་སྤི་ཚོགས་དྲ་འབེལ་གཞན་

དུའང་སེལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕོད་བསེན་དྲ་བར་ཡང་སེལ་ཡོད། 

སྐད་འཕིན་དང་། དྲ་རྒྱ། དེ་མིན་གི་སྤི་ཚོགས་དྲ་འབེལ་གཞན་ནས་ཉན་མཁན་སོང་ཕག་མང་པོ་བྱུང་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་། མཛེས་བརྙན་(མཱེ་ཕེ)། ངོ་དེབ་

སོགས་ནས་བརྒྱུད་སྒྲོགས་བྱེད་པ་འདིས་མི་མང་པོར་ཐད་ཀར་གནས་ཚུལ་སྐེལ་ཐུབ་པས། མ་འངོས་པར་ང་ཚོས་བྱེད་ཐབས་འདི་མང་དུ་སེལ་འཆར་ཡོད།
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སྤི་ལློ་༢༠༡༦ ལློའི་ཟླ་དང་པློ་ནས་བཅུ་གཉིས་བར་བསྒྱུར་ནས་སེལ་བའི་རློམ་ཡིག་ཁག་གི་དཔྱད་གཞི་དང་ཁུངས།

S.N རློམ་བྱང་། ཁུངས།

1 འབུ་ཕ། http://www.microbeworld.org/types-of-mi-
crobes/bacteria

2 བྱ་ཤ་འཁྲུ་མི་རུང་། https://www.food.gov.uk/news-updates/cam-
paigns/campylobacter/fsw-2014

3 ཁག་གི་མངར་ཆར་སངས་འཛིན་བྱེད་ཐབས། http://www.diabetes.org/food-and-fitness/fit-
ness/get-started-safely/blood-glucose-con-
trol-and-exercise.html?referrer=https://www.
google.com/

4 གཅིན་སི་ནད་པའི་ཟས་སྤློད་བསེན་ཚུལ། http://www.diabetes.org/
5 ཟས་སྣུམ་དང་འབས་སྐྲན། h t t p s : / / w w w . n c b i . n l m . n i h . g o v /

pubmed/11804682

7 News
6 གཡག་གི་ལི་བ་དང་ཁང་ཁིམ་ནང་གི་རླུང་། Research Paper by Eri Saikawa

http://www.health.ny.gov/environmental/in-
doors/air/pmq_a.htm

h t t p : / / w w w. s c i e n c e d a i l y. c o m / r e l e a s -
es/2015/01/150115111521.htm

7 ཛི་ཁ་ཕ་སིན། BBC Health
8 སེར་མའི་ནང་གི་དུག་རྫས། http://gmoinside.org/faqs/

http://americanradioworks.publicradio.org/fea-
tures/gmos_india/history.html
http://www.nongmoproject.org/learn-more/
what-is-gmo/
http://www.gmo-compass.org/eng/agri_biotech-
nology/breeding_aims/146.herbicide_resistant_
crops.html
http://www.scientificamerican.com/article/do-
seed-companies-control-gm-crop-research/

9 གཉན་འཇློམས་སྨན་གི་ལས་ཀ་བྱེད་ཚུལ། http://learn.genetics.utah.edu/content/microbi-
ome/antibiotics/

https://www.scientificamerican.com/article/
how-do-antibiotics-kill-b/
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10 གཉན་འཇློམས་སྨན་དང་འབུ་ཕ། http://learn.genetics.utah.edu/content/microbi-
ome/antibiotics/

https://www.scientificamerican.com/article/
how-do-antibiotics-kill-b/

11 གཉན་འཇློམས་སྨན་ནུས་འགློག་པ། https://www.cdc.gov/drugresistance/threat-re-
port-2013/

http://www.who.int/antimicrobial-resistance/en/
12 གཉན་འཇློམས་སྨན་དང་འབེལ་བའི་དཀའ་ངལ། http://www.bbc.com/news/health-36321394
13 ཛི་ཁ་ཕ་སིན་སྐློར་གི་ཉེན་བརྡ། http://www.cbsnews.com/news/cdc-warns-

more-u-s-cities-face-zika-threat/

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/
zika/en/

14 སེམས་ཁམས་འཕློད་བསེན་གི་དཀའ་ངལ་ཟེར་བ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ། https://www.mentalhealth.gov/

Mayo Clinic
15 གས་སེམས། https://www.mentalhealth.gov/

Mayo Clinic
16 བློད་མིའི་སེམས་ཁམས་འཕློད་བསེན་གི་གནས་བབ།

1] Barbara J. Burns, Ph.D. (1980) Mental Health Service Use By Adolescents in The 1970s and 1980s. US National Library 
of Medicine, National Institute of Health. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2005050

[2] Cohen, S., & Janicki-Devert, D. (2012). Who�s Stressed? Distributions of Psychological Stress in the United States in 
Probability Samples from 1983, 2006, and 2009. Journal of Applied Social Psychology, 42, 1320-1334

[3] Carolyn Gregoire, (2015) Diet May Be As Important To Mental Health As It Is To Physical Health. Huffington Post. 
Retrieved Aug. 21, 2016, from http://www.huffingtonpost.com/2015/02/24/diet-mental-health_n_6566376.html

[4] Sharyl Attkisson, (2010) Vaccines, Autism and Brain Damage: What�s in a Name?. CBSNEWS. Retrieved Aug. 18, 
2016, from http://www.cbsnews.com/news/vaccines-autism-and-brain-damage-whats-in-a-name/

[5] Mills, E. J., Hiltz, T.H., Chase, R.M., Dolma, S., Santa-Barbara, J., & Orbinski.J.J. (2005). Prevalence of Mental Disor-
ders and Torture Among Tibetan Refugees: A Systematic Review. BMC International Health & Human Rights, 57-8. 
doi:10.1186/1472-698X-5-7

[6] Author Unknown, (yr unknown), What is Mental Health?. U.S Department of Health & Human Services Website. 
Retrieved Aug. 2016 from https://www.mentalhealth.gov/basics/what-is-mental-health/

17 སེམས་ཁམས་འཕློད་བསེན་གི་དློན་དངློས་བཅུ། World Health Organization
18 བློད་མིའི་ཁློད་ཀི་སེམས་ཁམས་འཕློད་བསེན་གི་དཀལ་ངལ་བདུན། Mayo Clinic

U.S Department of Health and Human Services
and more

19 མི་ཐེར་འབུམ་གཉིས་ཉེན་ཁའི་འློག་ཡློད། BBC Health 



བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕོད་བསྟེན་དྲ་བའྱི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་སོམ། 
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20 སེམས་ཁམས་འཕློད་བསེན་ལ་འཛིན་པའི་ལློག་རློག
[1] Jean Holthaus, (Yr Unknown). The Importance of Mental Health Awareness. Pine Rest Mental Health Services Website. 
Retrieved on Aug. 20, 2016 from https://www.pinerest.org/mental-health-awareness/

[2] Author Unknown (Yr Unknown) What is Stigma? Government of Western Austrialia Mental Health Commission’s 
Website. Retrieved on Aug. 19 2016 from http://www.mentalhealth.wa.gov.au/mental_illness_and_health/mh_stigma.aspx

[3] Sing Lee, Margaret (2005). Experience of Social Stigma By People With Schizophrenia in Hong kong. Britishi Journal of 
Psychiatric. 186 (2) 153-157

21 གཙང་སྤྲ་ནི་ཚན་རིག་ཅིག་ཡིན 1) Author Unknown, (Last updated: Nov. 3, 
2015), Comparative Genomics. National Human 
Genome Research Institue’s Website. Retrieved 
Sept. 12, 2016 from https://www.genome.
gov/11509542/comparative-genomics-fact-sheet/

  2) Carl Zimmer, (2013), Genes Are Us. And 
Them. National Geographic.125(07) 

  3) Ker Than (May 14, 2010) All Species Evolved 
From Single Cell, Study Finds. National Geo-
graphic News Website. Retrieved September 14, 
2016 from http://news.nationalgeographic.com/
news/2010/05/100513-science-evolution-dar-
win-single-ancestor/

23 ལུས་ཀི་མ་ལག

24 ཁག་གི་འཁློར་སྐློད་མ་ལག

25 འཇུ་བྱེད་མ་ལག

26 ནང་རེན་མ་ལག

27 འགློག་སྲུང་མ་ལག

28 རེན་ར་མ་ལག

29 དབང་ར་མ་ལག

30 ཤ་གྲིམ་མ་ལག

31 སྐེ་འཕེལ་མ་ལག

32 རུས་སྒློམ་མ་ལག

33 དབུགས་འབྱིན་མ་ལག

34 སིགས་འདློན་མ་ལག

35 ཕི་ཤུན་མ་ལག

36 གལ་གནད་ཆེ་བའི་དབང་པློ་ཁག

37 རྒྱལ་སྤིའི་སེམས་ཁམས་འཕློད་བསེན་ཉིན་མློ། https://www.mentalhealth.gov/
38 འགློག་སྲུང་མ་ལག་ཟེར་བ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ། [1] Michael Greshko, (Jan.13, 2016). How Many 

Cells Are in the Human Body-And How Many 
Microbes?. National Geographic. Retrieved on 
Sept. 24, 2016 from http://news.nationalgeo-
graphic.com/2016/01/160111-microbiome-esti-
mate-count-ratio-human-health-science/

[2] David Biello, (2013) Microbe Census Reveals 
Air Crawling with Bacteria. Scientific American 
Website. Retrieved on September, 25, 2016 from 
http://www.scientificamerican.com/article/
microbe-census-reveals-ai/

39 World HIV Day WHO: 2015 China AIDS Response Progress 
Report
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13

Tibetan Community Health Network Annual Report 2016

རློམ་ཡིག་འདི་དག་བདམས་དློན་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ།

སྤི་ཚོགས་དྲ་འབེལ་ཁག་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོས་སྤི་ཚོགས་ནང་དར་ཆེ་

བའམ། རྒྱུན་མཐོང་གི་ནད་རིགས་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་ཡིན། སྐད་

འཕིན་ཚོགས་པའི་ནང་ཆེད་ལས་འདྲ་མིན་གི་ཚོགས་ཞུགས་མི་སྣ་

ཡོད་པ་ཚོས་སྤི་ཚོགས་སེང་གི་འཕོད་བསེན་དང་འབེལ་བའི་གནད་

དོན་ཁག་ལ་དྲི་བ་འདོན་པ་དང་། གསལ་འདེབས་བྱེད་པ། དྲན་སྐུལ་

དང་བོ་འདོན་སོགས་བྱེད་པ་མ་ཟད། ཀོག་མཁན་མང་པོ་ཞིག་གིས་

སེར་ལམ་ནས་རང་རང་གིས་དངོས་སུ་མོང་བཞིན་པའི་ནད་རིགས་

སྐོར་ལ་དྲི་བ་འགོད་བཞིན་ཡོད། གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྤི་ཚོགས་དྲ་འབེལ་

འདི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོས་སྐབས་བབ་ཀི་འཕོད་བསེན་གནས་བབ་དང་

། ཚན་རིག་ཤེས་བྱའི་སོང་ཆ་གང་ཡོད་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་ཡིན།

གོང་གི་དོན་དངོས་དེ་དག་གཞིར་བཞག་ནས་ང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་

ཁུངས་བཙུན་པ། གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་བ། ཤེས་བྱ་དུས་དང་འཚམས་པ་

བཅས་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས་འཕོད་བསེན་ཚན་རིག་ཤེས་བྱ་འཚོལ་

བསྡུ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཞིབ་འཇུག་ཡིག་ཆའི་དཔྱད་གཞི་ཁུངས་

གཏུགས་ས་ཕལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཨ་རིའི་ནད་རིགས་སངས་འཛིན་དང་

སོན་འགོག་ལྟེ་གནས(CDC)། ཨ་རིའི་གཅིན་སྙིའི་མཐུན་ཚོགས། ཨ་

རིའི་གོ་བའི་མཐུན་ཚོགས། འཛམ་གིང་འཕོད་བསེན་རྩ་འཛུགས། ཨ་

རིའི་མཆིན་པའི་ཐེབས་རྩ། ཨ་རིའི་འཇུ་བྱེད་མ་ལག་མཐུན་ཚོགས། 

ཨ་རིའི་སྙིང་གི་མཐུན་ཚོགས། བིས་བིས་སིས་འཕོད་བསེན་གསར་

འགྱུར། ཨ་རིའི་ཚན་རིག་དུས་དེབ་སོགས་ཡིན།   

ང་ཚོའི་སོབ་སོན་པ་རྣམ་པས་དཔྱད་གཞི་ཁག་ལ་བསྐར་ཞིབ་བྱེད་

བཞིན་ཡོད། མིའི་རིགས་རིག་པའི་འབུམ་རམས་པ་དང་། བོད་ལུགས་

གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་པ་ཋའ་ོནིས་ཋིསྒྲི་ཝེལ་(Dr. Tawni Tidwell)

ལགས་ནས་བསྒྱུར་གཞིའི་དཔྱད་རོྩམ་མཚམས་སྦོར་བྱེད་པ་མ་ཟད། 

བོད་དབྱིན་ཞིབ་བསྡུརད་ཀང་བྱེད་པ་ཡིན། བོད་བཞུགས་བོད་

ལུགས་གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་པ་ཁ་ཤས་ནས་ཀང་འགྱུར་རོྩམ་ཁག་གི་

བརྡ་ཆད་གཅིག་གྱུར་དང་། གོ་དོན་མི་འཁྲུགས་ཆེད་དུས་ལྟར་ལམ་

སོན་གནང་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོའི་སྐད་འཕིན་ཚོགས་པ་ནི་སྤིའི་ཆ་

ནས་ང་ཚོའི་བོ་འདྲི་སའང་ཡིན།

གསར་ལམ་གི་ང་ཚོ།

བདོ་ཀ་ིསྤ་ིཚོགས་འཕོད་བསེན་དྲ་བ་ཨ་ེ

ཤ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕིན་དང་། ཨ་

རིའི་བདོ་སྐད་བརྙན་འཕིན་སགོས་སུ་

ལན་མང་ཐོན་ཡདོ་པ་མ་ཟད། ང་ཚོས་

སེལ་བའི་རོྩམ་ཡིག་ཁག་བོད་ཕི་ནང་

ག་ིཚགིས་དང་། སྐད་འཕིན་སྤ་ིསེགས་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ག་ིསེང་བརྒྱུད་འགདོ་བྱེད་བཞིན་་ཡདོ། 

སློབ་སློན་པ།

ང་ཚོའི་སོབ་སོན་པ་རྣམས་ནི་ནུབ་ལུགས་གསོ་བ་རིག་པ་དང་། བོད་ལུགས་

གསོ་བ་རིག་པ། དབང་རྩའི་ཚན་རིག སྐེ་དངོས་ཕ་རབ་རིག་པ་བ་སོགས་ཚན་

རིག་དང་འཕོད་བསེན་ཆེད་ལས་མི་སྣ་ཤ་སག་གིས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་

ཚོས་ཚང་ལ་མ་ནོར་བའི་འཕོད་བསེན་ཚན་རིག་ཤེས་བྱ་འཚོལ་བསྡུ་བྱ་བར་

ལམ་སོན་གནང་བཞིན་ཡོད། ཆེད་མཁས་པའི་ལམ་སོན་འདིས་བོད་ཀི་སྤི་

ཚོགས་འཕོད་བསེན་བར་ཁ་ཕོགས་ཚད་ལྡན་ཞིག་བསྐྲུན་བཞིན་ཡོད་པས། 

ལས་གཞི་འདིའི་མ་འངོས་པ་ཁོང་ཚོའི་ལམ་སོན་ལ་རག་ལས་ཡོད།

ང་ཚོའི་མ་འློངས་པ།

བདོ་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕདོ་བསེན་དྲ་བ་ནི་སྤི་ཚོགས་འཕདོ་བསེན་དང་། འཕདོ་

བསེན་ཚན་རིག་ཤེས་བྱ་ཁོ་ན་སེལ་བའི་བདོ་ཡིག་དྲ་ཚིགས་ཐོག་མ་དང་གཅིག་

པུ་དེ་ཡིན། ང་ཚོས་དེང་རབས་འཕདོ་བསེན་ཚན་རིག་ཤེས་བྱ་དང་ཐབས་ལམ་

ནང་འདྲེན་བྱེད་པའི་ས་ོནས། མི་སེར་དང་སྤི་ཚོགས་ཁདོ་འགསོ་ནད་དང་འགསོ་

ནད་མ་ཡིན་པའི་ནད་རིགས་སནོ་འགགོ་དང་། བདག་སྐངོ་བྱེད་ཐབས་ཀི་རིག་

པ་མཁོ་སྤདོ་བྱེད་བཞིན་ཡདོ། བྱེད་ཐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོས་བདོ་ཀི་སྐད་

ཡིག་འཛིན་སྐངོ་སེལ་གསུམ་བྱ་བར་གྲུབ་འབས་མི་དམན་པ་བངས་ཡདོ། 

ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་བོད་ཡིག་གི་འཕོད་བསེན་ཚན་རིག་ཤེས་བྱའི་

གཏེར་མཛོད་དུ་འགྱུར་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ཁྱེད་ཀི་རྒྱབ་སྐོར་ཡོད་ན་དམིགས་ཡུལ་

འདི་མངོན་དུ་འགྱུར་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན། 



བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕོད་བསྟེན་དྲ་བའྱི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་སོམ། 
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ང་ཚོའི་མིག་སྔའི་གནས་བབ།

ཁེད་ཀིས་རློགས་རམ་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་བམ།

བདོ་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕདོ་བསེན་དྲ་བ་འདི་སྤི་ལ་ོ༢༠༡༣ ལ་ོནས་འག་ོཚུགས་

པ་ནས་ད་བར་ད་དུང་ཡང་དང་བང་གི་ངོ་བའོི་ཐོག་གནས་ཡདོ། གཞི་རིམ་

སྤི་ཚོགས་ཁདོ་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་ང་ཚོ་དང་མཉམ་འབེལ་བྱེད་

པའི་མི་སྣ་མང་པོ་ཞིག་གི་རམ་འདེགས་འགོ་སྤི་ཚོགས་སྤིའི་བདེ་ཐང་ལ་

སྨན་པའི་ལས་གཞི་མང་པ་ོཞིག་བརྩམས་ཡདོ། སྤི་ཚོགས་ཀི་དཔལ་འབོྱར་

དང་། འཕདོ་བསེན་འདུ་ཤེས་ཇེ་མཐོར་སངོ་རིམ་བཞིན། དེང་རབས་འཕདོ་

བསེན་ཚན་རིག་ཤེས་བྱའི་དགསོ་མཁོ་ཇེ་མཐོར་འག་ོབཞིན་ཡདོ།

ཤེས་ཡློན་གི་རློགས་འདེགས།

•  ང་ཚོའི་དྲ་རྒྱ་ཚུལ་བཞིན་བེད་སྤད་ནས་རང་ས་གནས་སམ་ཁྱིམ་ 

 ཚང་ནང་འཕོད་བསེན་ཚན་རིག་ཤེས་བྱ་ཁྱབ་སེལ་གནང་རོགས།  

• ང་ཚོའི་ཁ་ཕོགས་དང་། ལ་ོཙཱའི་ཆུ་ཚད་སགོས་ཀི་ཐད་སྒྲུབ་  

 ཕགོས་ནས་སོྐན་ཡནོ་གསལ་འདེབས་དང་རྒྱུས་སནོ་གནང་རགོས།

•  རང་གི་གོགས་པོ་དང་། ངོ་ཤེས་སོགས་གཞན་ལ་ང་ཚོའི་དྲ་རྒྱ་ངོ་ 

 སྤོད་གནང་རོགས།  

•  བོད་ཀི་ས་གནས་སོ་སོའི་འཕོད་བསེན་གནས་བབ་ལ་ཞིབ་  

 འཇུག་བྱ་བར་རོགས་འདེགས་དང་། རང་སོ་སོའི་ས་གནས་ཀི་  

 འཕོད་བསེན་གནས་བབ་ངོ་སྤོད་གནང་རོགས།

དཔལ་འབྱློར་གི་རློགས་འདེགས།

• དྲ་རྒྱའི་མཐུན་རྐེན་མེད་ས་དང་དཀོན་སར་དེབ་ཆུང་དཔར་སྐྲུན་ 

 བྱེད་པའི་མ་དངུལ་གིས་མཚོན་པའི་དཔལ་འབྱོར་གི་ཞལ་  

 འདེབས་གནང་ཆོག

བདོ་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕདོ་བསེན་དྲ་བས་རིམ་པ་མི་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་ནས་

ལས་གཞི་རོྩམ་བཞིན་ཡདོ་པ་ལས་དཔེར་མཚོན་ཁག་ཅིག་ནི། 

•  སྤི་ཚོགས་དྲ་འབེལ་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོའི་སྤི་ཚོགས་ཁོད་ 

 ཀི་རྒྱུན་མཐོང་གི་ནད་རིགས་ངོས་འཛིན་པ།

•  བོད་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་འཕོད་བསེན་ཚན་རིག་ཤེས་བྱ་ 

 འཚོལ་བསྡུ་བྱེད་པ།

•  རྩོམ་ཡིག་ཁག་བོད་ཡིག་ཏུ་ལོ་ཙཱ་བྱེད་པ།

•  སྤི་ཚོགས་དྲ་འབེལ་བརྒྱུད་ནས་སྤི་ཚོགས་སེང་གི་མི་སྣ་ 

 རྣམ་པར་སྐབས་བབ་ཀི་བརོད་གཞིར་གོ་རོགས་སེལ་བ།

•  སྤུས་ཚད་གཙོར་བཟུང་གི་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཐབས་བཀོལ་ 

 ནས་བདེ་ཐང་གི་འཚོ་བ་རོལ་ཐབས་བོ་འདོན་བྱེད་པ།

•  དྲ་རྒྱ་དང་། སྤི་ཚོགས་དྲ་འབེལ། བགོ་གེང་སོགས་བརྒྱུད་ 

 ནས་ལུས་སེམས་ཀི་བདེ་ཐང་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བ།

•  རླུང་བརྙན་འཕིན་དང་། སྐད་ཚོམས་གཞན་དུ་མཉམ་ 

 ཞུགས་ཀིས་འཕོད་བསེན་གནས་བབ་ཐད་བགོ་གེང་དང་།  

 འཕོད་བསེན་ཚན་རིག་ཤེས་བྱ་དྲིལ་སྒྲོག་བྱེད་པ།  

• མཛེས་བརྙན་དང་། ངོ་དེབ་སོགས་ནས་ཐད་གཏོང་བྱེད་པ།

  

ལས་གཞི་འདིའི་ཆེད་དུ་བདུན་ཕག་རེར་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ག་ཚོད་

གཏོང་བཞིན་ཡོད་མེད་རེས་འདེད་ཞིབ་ཕ་བྱས་མེད་ཀང་། རགས་

བརྩིས་བྱས་ན་བདུན་ཕག་རེར་ཆུ་ཚོད་ཉེར་ལྔ་ལྷག་ལས་གཞི་འདིར་

གཏོང་བཞིན་ཡོད། 

བློད་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕློད་བསེན་དྲ་བ།

Tibetan Community Health Network
藏族社区健康网络

Toward a Healthy & Enlightened Community
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ང་ཚོར་འབེལ་གཏུགས། 
སློ་དམར་སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས། (ལས་འཆར་འགན་འཛིན་དང་། རྐང་འཛིན་ལོ་ཙཱ་བ།)

ཁ་པར། 1+ (404) 789-4268  གོག་འཕིན། commuhealtibet@gmail.com

  དྲ་རྒྱ།:    www.commuhealtibet.org
  ངློ་དེབ།:   https://www.facebook.com/TCHN2016
  Twitter:   https://www.twitter.com/commuhealtibet
  ཝེ་པློའ ློ།:    http://weibo.com/communityhealth
  སྐད་འཕིན།:   Mobile App  
  མཛེས་བརྙན།:  Mobile App

བློད་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕློད་བསེན་དྲ་བ།

        རློགས་སད་དང་བདེ་ཐང་གི་ཕ་ཡུལ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ།


