
འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བ ྲོན་གྱི་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚྟེས་ ༢༨ མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་ཀྱི་ྱིན་མྲོའྱི་
གསུང་འཕྱིན། 

 
༑ ཕྱི་ལྲོ ་ ༢༠༡༣ ལྲོའྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ཚྟེས་ ༢༨ ྱིན་མྲོ ་འདྱི་ནྱི་འཛམ་ག ྱིང་མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་ྱིན་མྲོར་
སུང་རྱིས་བྟེད་ཀྱིན་ཡྲོད་ཅྱིང་། སུང་རྱི ་དགྲོས་དྲོན་ནྱི་ས ྲོབ་དཔྲོན་ཆྟེན་པྲོ་  (Baruch་Blumberg) མཆྲོག་གྱི ་འཁུངས་
སྐར་ཡྱི ན་ཞྱིང།། ཁྲོང་ནྱི་ཞྱི ་བདྟེའྱི་གཟྟེངས་རྟགས་བཞྟེས་མཁན་ཞྱིག་ཀང་ཡྱི ན་པ་མ་ཟད་མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་
ཀྱི ་ནད་འབུ་ཕ་མྲོ ་ངྲོས་འཛྱི ན་གནང་མཁན་ཐྲོག་མ་དྟེ་་ཆགས་ཡྲོད།  མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་ཀྱི ་ྱིན་མྲོ ་འདྱི་ནྱི་
འཛམ་ག ྱིང་མྱི ་མང་ཚང་མས་སུང་རྱི ་ཞུ་བཞྱིན་ཡྲོད།  དྟེའྱི་བཅྲོས་ཐབས་ལ་དྲོ་སྣང་དང་།  གྲོ་རྟྲོགས་ས ྟེལ་པར་
བྟེད། བཅྲོས་ཐབས་དང་བྲལ་བའྱི་ནད་རྱིགས་ HIV/AIDS,TUBERCULOSIS or MALARIA འདྱི་ལ་དྲོ་སྣང་ཡྲོད་
པ་ལྟར་མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་ནད་དྟེ་ལྟར་མྟེད་པ་མཟད།  སྱི་ཚྲོགས་ནང་གྲོ་རྟྲོགས་ས ྟེལ་བ་དང་ཆབ་སྱིད་པ་
རྣམས་ཀྱིས་དྟེ་ཙམ་གྱི ་དྲོ་སྣང་བྟེད་ཀྱི ་མྟེད་ན།  ཕྱི་ལྲོ ་ ༢༠༡༠ ལྲོར་འཛམ་ག ྱིང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཚྲོགས་དང་
འབྲྟེལ་ཡྲོད་ཚྲོགས་པ་ཁག་ནས་ད་རྱིང་ྱིན་འདྱི་འཛམ་ག ྱིང་སྱི་ཡྲོངས་ཀྱི ་མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་ཀྱི ་ྱིན་མྲོར་
སུང་རྱི ་ཞུ་བཞྱིན་ཡྲོད། ཕྱི་ལྲོ ་ ༢༠༡༣ ྱིན་འདྱི་སུང་རྱི ་ཞུ་དགྲོས་དྲོན་ནྱི་ནད་རྱིགས་འདྱི་ྱིད་ལྟེགས་པར་ར་
འཕྲོད་ཆྟེད་དང་གདྲོང་ལྟེན་བྟེད་ཐུབ་པའྱི་དྲོན་ད་ུདམྱིགས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན།  
                         མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་ནད་གཞྱི ་དྟེ་དག་བྲོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚྲོགས་ནང་
དཀའ་ངལ་གདྲོང་ལྟེན་ཤུགས་ཆྟེ་བ་དགྲོས་པའྱི་འགྲོ་ནད་ཅན་ཞྱིག་ཡྱི ན་པར་བྲོད་མྱིའྱི་སྱིགའཛུགས་ཀྱི ་འཕྲོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་དྟེ་ལྟར་ངྲོས་འཛྱི ན་ཞུ་ཡྱི ་ཡྲོད། ནད་གཞྱི ་དྟེས་ནད་རྟགས་མངྲོན་གསལ་མྟེད་པར་མངྲོན་
ཆུང་གྱིས་སྱི་ཚྲོགས་ནང་ནད་ཁྱབ་གདལ་ཤུགས་ཆྟེ་འགྲོ་ྟེན་ཡྲོད་ཅྱིང་།  རུ་མཚན་དྟེར་བརྟྟེན་རང་ཚྟེའྱི་སྱི་
ཚྲོགས་ནང་ནད་གཞྱི ་ས ྲོན་འགྲོག་དང་འབྲྟེལ་བའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་གྲོ་སྱིག་ཞུ་རུ་དསུ་ཀྱི ་དགྲོས་མཁྲོ་དང་།་  
མང་ཚྲོགས་ནང་ནད་གཞྱི ་ས ྲོན་འགྲོག་གྱི ་གྲོ་རྟྲོགས་ས ྟེལ་རུ་དྟེ་བས་ཀང་གལ་འགང་ཆྟེ་བར་སྲོང་།  ཨ་རྱི ་ཇྲོ་ཧན་
ཧྲོབ་ཀྱིན་སྨན་གྱི ་གཙུག་ལག་མཐྲོ་ས ྲོབ་ཀྱི ་མཐུན་འགུར་འྲོག་ལྷ ྲོ་གཞྱིས་ས ྟེལ་ཀྲོབ་གཞྱིས་སྒར་གྱི ་གཞྱིས་ཀྟེམ་ཁག་
དང་། དགྲོན་ས ྟེ་ཁག ས ྲོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི ་ནང་ས ྲོན་འགྲོའྱི་ཚུལ་ད་ུམཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་ནད་གཞྱི ་ཁྱབ་གདལ་ཇྱི ་
བུང་གྱི ་གནས་སངས་རྟྲོགས་ཞྱིབ་ཀྱི ་ལས་འཆར་ཞྱིག་གྲོ་སྱིག་ཞུ་འཆར་དང་།  དྟེ་ལྟར་ས ྲོན་འགྲོའྱི་རྟྲོགས་ཞྱིབ་
ཟྱིན་པའྱི་གནས་སངས་འདྱི་ལྲོ ་ཕྱི ་ཟླ་བཅུ་པའྱི་ནང་ཡྲོང་རྟེ་ཡྲོད་ཅྱིང་། དྟེ་ལྟར་ཞྱིབ་འཇུག་ཟྱིན་པའྱི་གནས་སངས་
གཞྱི ་རར་བཞག་སྟེ་རང་རྟེའྱི་སྱི་ཚྲོགས་ནང་མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་ནད་གཞྱི ་ས ྲོན་འགྲོག་གྱི ་ལས་འཆར་ཕན་
ནསུ་ལ ན་པ་ཞྱིག་གྲོ་སྱིག་ཞུ་རུར་ཕན་ཐྲོགས་ངྟེས་ཅན་ཐྲོན་རྟེ་ཡྲོད། 



                      མཆྱིན་ནད་དྟེས་མཆྱིན་པར་གནྲོད་སྲོན་དང་དྟེ་ལ་གནྲོད་པ་བྟེད་མཁན་གྱི ་
འབུའྱི་རྱིགས་ལ་གྲོ། ནད་རྱིགས་འདྱི་ལ་ཡྲོངས་གགས་སུ་ས ྟེ་ཚན་  (A,B,C) བཅས་གསུམ་ཡྲོད། འགྲོ་ནད་འདྱི་
མཆྱིན་པར་འབྲས་ནད་ཕྲོག་རུའྱི་རུ་རྟེན་ཡང་བྟེད་ཀྱི ་ཡྲོད།  མཆྱིན་པའྱི་མན་ཚད་ཞྟེས་པའྱི་ནད་འདྱི་ནྱི་དྟེའྱི་
ནད་འབུ་ཚྲོགས་པ་ལ་བརྟྟེན་ནས་བུངབ་དང་། དྟེ་ལྟབུའྱི་ནད་འདྱི་ལ Hepatitis   ཟྟེར།  མཆྱིན་ནད་ (A) ཞྟེས་
པའྱི་ནད་འདྱི་་ཡྲོད་མཁན་དང་མམ་ད་ུཁ་ལག་མམ་སྲོད་དང་ཆུ་འཐུང་བ་སྲོགས་ལས་འགྲོས་ཀྱི ་ཡྲོད།   
མཆྱིན་ནད་ (B) ཞྟེས་པའྱི་ནད་འདྱི་ནྱི་སྱིར་འཁྱིག་སྲོད་ཀྱི ་བ་བ་དང་རུལ་ཆུ་ལྷན་ད་ུའགྷྟེས་པ་ལས་བུང།།  
མཆྱིན་ནད་ཞྟེས་པའྱི་ནད་འདྱིའྱི་ས ྲོན་རྟགས་ནྱི་མངྲོན་གསལ་དྲོད་པྲོ་མྟེད་ཅྱིང་། རྱིགས་འགའ་ཞྱིག་ལ་ནྱི་རྟགས་
མཚན་སྲོགས་འགའ་ཡང་མྱི ་འབུང་། ནད་རྟགས་མངྲོན་གསལ་དྲོད་པྲོ་བུང་ཚྟེ ་ནད་གཞྱི ་ཚབས་ཆྟེན་གྱི ་རྟགས་
ཞྱིག་མངྲོན་ད་ུའགུར་པ་དང་། ནད་རྟགས་ནྱི་བཤལ་བ་དང་། ཐང་ཆད་པ། ཚ་བ་ཅུང་ཟད་འཕར་བ་དང་།  ཁ་
ལག་དྭངས་ཁ་མྟེད་པ། ལུས་ཀྱི ་ཚྱི གས་ན་བ་དང་། སུག་མན་ལང་བ། གྲོད་ཁྲོག་ན་བ་སྲོགས་འབུང།། ་དྟེ་ལས་
ཚབས་ཆྟེ་རུ་འགྲོ་བ་ན་གྱིད་ཀྱིས་བཟྱི་བ་དང་། མགྲོ་ན་བ། འཁྱིད་པའྱི་ནད་ཀྱིས་པགས་ནད།  གདྲོང་པ་སྟེར་
པྲོར་འགུར་བ་དང་། གཅྱིན་པ་ནག་པྲོ་ཐྲོན་པ་ལ་སྲོགས་ཡྲོང་གྱི ་ཡྲོད། ། 
                        མཆྱིན་ནད་འདྱི་འཛམ་ག ྱིང་ཁྱྲོན་ཡྲོངས་ལ་མྱི ་ས་ཡ་མང་པྲོར་གནྲོད་
སྲོན་དང་དྟེའྱི་རྟེན་པས་ལྲོ ་རྟེར་མྱི ་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་འབུམ་བཞྱི ་ཙམ་རྟེན་ལམ་ད་ུའགུར་བཞྱིན་ཡྲོད།  མྱི ་ས་ཡ་
མང་པྲོ་མཆྱིན་ནད་ (B or C) ཡྲོད་ཀང་། རང་ངྲོས་ནས་ཤྟེས་རྟྲོགས་མྟེད་པར་རང་ལུས་ལ་འཁྱྟེར་ནས་གནས་
ཡྲོད། ནད་རྱིགས་འདྱི་ཡྲོད་མཁན་གྱི ་མྱི ་རྣམས་མཆྱིན་ནད་ཚབས་ཆྟེན་ཕྲོག་རུ་ཡྱི ན་པ་ཤྟེས་རྟྲོགས་མྟེད་པའྱི་
དབང་གྱིས་གཞན་ལ་འགྲོས་བཅུག་པས་རྟེན་གྱིས་འཛམ་ག ྱིང་ནང་ནད་འདྱི་རྱིགས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དར་ཁྱབ་
གཏྲོང་གྱིན་ཡྲོན། 
                        བཙན་བྲོལ་སྱི་ཚྲོགས་ནང་དའུང་ནད་འདྱི་འཁུར་པྲོ་ལ ྱིད་ཆྟེན་ཞྱིག་ཏུ་
འགུར་བས་གདྲོང་ལྟེན་བྟེད་དགྲོས་པའྱི་གནད་དྲོན་ཞྱིག་ཏུ་གུར་ཡྲོད། བྲོད་མྱིའྱི་སྱིག་སྱིག་འཛུགས་དང་འཕྲོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙྲོ ་བྲོ་ནྱི་མཆྱིན་ནད་ (B) འདྱི་འགྲོག་ཐབས་བྟེད་རུ་དྟེ་ཡྱི ན།          
རང་རྟེའྱི་སྱི་ཚྲོགས་ནང་ནད་འདྱིའྱི་གངས་ཀ་གསལ་པྲོ་ཤྟེས་རྟྲོགས་མྟེད་ཀང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཚྲོད་
དཔག་་ལྟར་བས་ན་བཙན་བྲོལ་ནང་བྲོད་མྱི ་བར་ཆ་  ༨ ཙམ་ལ་ནད་འདྱི་ཡྲོད་པར་ཤྟེས་རྟྲོགས་ཐུབ་ཡྲོད།  
བཙན་བྲོལ་བྲོད་མྱི ་ནང་བར་ཆ་   ༨ ཙམ་ཡྲོད་པ་འདྱི་ནྱི་རུ་རྟེན་ད་ུམ་ལས་བུང་བར་ངྲོས་འཛྱི ན་བྟེད་ཅྱིང་།  
དཔྟེར་ན་གྲོ་རྟྲོགས་མྟེད་པ། ཤྟེས་ཚད་དམན་པ། སྱི་ཚྲོགས་ནང་གྲོ་བ་ལྲོག་སུབ་ཀྱི ་དབང་ལས་འབུང་བ་ཞྱིག་
ཡྱི ན། བཙན་བྲོལ་སྱིག་འཛུགས་ནང་ཡྲོད་པའྱི་བྲོད་མྱི ་རྣམས་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་གདྟེང་ས ྲོབས་
དང་ཡྱི ད་ཆྟེས་ཆྟེན་པྲོས་ངང་ནས་དཀའ་ངལ་དྟེ་དག་སྟེལ་་ཐབས་བྟེད་རུར་བྲོད་མྱི ་ཚང་མས་མམ་རུབ་གནང་
དགྲོས་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆྟེ། ང་ཚྲོས་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པའྱི་ཐྲོག་ནད་གཞྱི ་འདྱི་རྱིགས་འགྲོག་ཐབས་



སུ་འབད་བརྲོན་བྟེད་བཞྱིན་ཡྲོད། དཔྟེར་ན། སྱི་ཚྲོགས་ནང་ནད་གཞྱི ་འདྱིའྱི་སྐ ྲོར་གཏམ་བཤད་བྟེད་པ་
དང་། ས ྲོན་འགྲོག་གྱི ་ཁབ་རབ་པ། སྨན་བཅྲོས་ཐུབ་ཐབས་འབད་བརྲོན་བྟེད་ཀྱིན་ཡྲོད།  ཚང་མས་ནད་རྱིགས་
འདྱི་གནས་སངས་ལྟེགས་པྲོ་ཤྟེས་པའྱི་ཐྲོག་ནས་ཕ་གུ་མམ་འདྟེགས་གནང་ཚྟེ ་ནད་འདྱི་རང་རྟེའྱི་སྱི་ཚྲོགས་
ཁྲོད་ནས་ར་མྟེད་ད་ུགཏྲོང་ཐུབ། དྟེ་རྱིང་གྱི ་ྱིན་མྲོ ་འདྱི་དང་སབས་བསནུ་ངྲོས་ནས་བྲོད་རྱིགས་ཚང་མར་འབྲོད་
བསྐལུ་ཞུ་རུར། 
༡༽ ནད་འདྱིའྱི་སྐ ྲོར་ལ་ཤྟེས་རྟྲོགས་དགྲོས་གལ་ཆྟེ་ཞྱིང་འདྱི་ནྱི་ནད་རྱིགས་འདྱི་འགྲོག་ཐབས་ཀྱི ་གྲོམས་པ་

དང་པྲོ་དྟེ་ཡང་ཡྱི ན་ནྲོ། 
༢༽ སྲོ་སྲོར་ན་ཚ་ཡྲོད་མྟེད་མ་ཤྟེས་ཚྟེ ་སྨན་ཁང་ད་ུཕྟེབས་ནས་ཁག་བརྟག་དཔྱད་ལྟེགས་པར་བྟེད་དགྲོས། 
༣༽ གལ་ཏྟེ་རང་ལ་མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་ནད་མྟེད་ཚྟེ ་ས ྲོན་འགྲོག་ཁབ་ངྟེས་པར་ད་ུརག་དགྲོས་པ་དང་།  

འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁྲོངས་སྨན་ཁང་ཁག་ནས་ཕུ་གུ་བྱིས་པར་་ས ྲོན་འགྲོག་གྱི ་སྨན་ཁབ་རྱིན་མྟེད་ཐྲོབ་རུར་
ངྟེས་པར་རག་དགྲོས་ལ། (Universal Immunization Programme) ནང་ད་ུཁབ་དྟེ་ཚུད་ཀྱི ་ཡྲོད། ཁབ་
འདྱི་བྱིས་པ་ལྲོ ་ལ འྱི་བར་རྱིན་མྟེད་ཐྲོབ་ཀྱི ་ཡྲོད།  མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་ནད་  (A and B) ལ་ས ྲོན་འགྲོག་
ཁབ་ཡྲོད་ཀང་མཆྱིན་ནད་  (C) ལ་མྟེད། དྟེར་བརྟྟེན་ས ྲོན་ཚུད་ནས་ན་ཚ་ཡྲོད་པར་ཤྟེས་རྟྲོགས་བུང་ཚྟེ ་
ན་ཚ་འགྲོག་ཐུབ་པ་དང་ཁྱབ་འཕྟེལ་མྱི ་འགྲོ་བའྱི་ཕན་ཐྲོགས་ཅྱི ་ཆྟེ ་ཡྲོད།  

༤༽ ཐྲོག་མར་སྲོ་སྲོར་ན་ཚ་འདྱིའྱི་རྱིགས་ཡྲོད་པ་ཤྟེས་ན་སྨན་པ་བསྟེན་དགྲོས་པ་དང་།  སྨན་བཅྲོས་ལྟེགས་
པྲོ་བས་ཏྟེ་ན་ཚ་མྱི ་འཕྟེལ་བ་དང་།  མྱི ་གཞན་ལའང་མཆྱིན་ནད་ཀྱི ་ནད་འདྱི་འགྲོག་ཐུབ།  ཁ་ལག་
བཅུད་ལ ན་རྱིགས་མཆྲོད་དགྲོས་པ་དང་། སྨན་དསུ་ཐྲོག་ཏུ་གཏང་ན་མཆྱིན་ནད་ཀྱི ་གནྲོད་སྲོན་ུང་ད་ུ
འགྲོ་བ་དང་། སྨན་བཅྲོས་དྟེས་རྟེན་པས་མྱི ་འགའ་རྟེ་གྷག་སྟེད་ཐུབ་པ་བུང་ཡྲོད། 

༥༽ རང་རྟེའྱི་སྱི་ཚྲོགས་ནང་ན་ཚ་འདྱི་མང་པྲོ་འཕྟེལ་བ་ནྱི་གྲོ་རྟྲོགས་ལྟེགས་པྲོ་མྟེད་པ་དང་གྲོ་ནྲོར་གྱི ་དབང་
ལས་འབུང།།  ངས་འབྲོད་བསྐརུ་ཞུ་རུར་ན་ཚ་འདྱིའྱི་སྐ ྲོར་ཤྟེས་རྟྲོགས་ཡག་པྲོ་ཡྲོང་བ་དང།།  རུས་
མངའ་ཡྲོད་མཁན་གྱི ་མྱི ་འགྷ་མྱིན་སྣ་ཚྲོགས་ལ་གྷྱི་བ་ཞུ་བ་དང་སྲོ་སྲོའྱི་གཟུགས་ཁམས་བདྟེ་ཐང་ངང་
གནས་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརྲོན་གནང་དགྲོས། མྱི ་རྟེ་ངྲོ་རྟེ་ནས་རང་གྱི ་ཁྱྱིམ་ཚང་དང་སྱི་ཚྲོགས་ནང་ནད་
འདྱིའྱི་སྐ ྲོར་གསལ་བཤད་བས་ཏྟེ་་ས ྲོན་འགྲོག་བྟེད་ཐུབ་པ་བྟེད་དགྲོས། ངྲོས་རང་འཛྱི ན་སྲོང་གྱི ་
ཐྲོག་ནས་ནད་འདྱི་རྱིགས་འགྲོག་ཐབས་སུ་དམ་བཅའ་བརྟན་པྲོ་ཡྲོད་ཅྱིང་།  བྲོད་པའྱི་སྱི་ཚྲོགས་ནང་
ནད་འདྱི་གཙང་མ་བཟྲོ་རུར་རང་རྱིགས་ཚང་མས་ཕྱྭ ་གུ་མ་འདྟེགས་ཡྲོང་བ་འབྲོད་བསྐལུ་ནན་པྲོ་ཞུ་
རུ་བཅས། འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བ ྲོན་གྱིས་  ༢༠༡༣ ཕྱི་ཟླ ༧ ཚྟེས་ ༢༨ ལ།   


