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འགྲོ་བརྲོད། 
 

སི་ལྲོ་2001ལྲོ་ནས་བཟུང་། ཨ་ཞ་ིཡ་རྒྱལ་སིའི་མཐུན་སལི་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཡུལ་ཤུལ་ས་ཁུལ་གི་སྲོབ་གསྲོ་དང་སི་ཚགོས། 
དཔལ་འབྲོར་བཅས་ཀི་ཆ་རེན་ཇེ་ལེགས་དང་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏྲོང་བར་རྒྱབ་སྲོར་གནང་བའི་ལས་གཞི་མང་པྲོ་ཞིག་སྒྲུབ། 
ཡང་བསར་2017 ནས་2018 ལྲོ་འདའིི་རིང་ཐད་ནས་ནན་ཏྲོ་ཕེ་རེ་ཐིས་སིན་བདག་ཚོགས་པ་དང་དབི་ཏ་ལིས་ཁིན་ཏྲོ་
ཞིང་ཆནེ་གཉིས་ཀསི་མ་དངུལ་གི་རྲོགས་སྲོར་དང་ཨ་ཞི་ཡ་རྒྱལ་སིའི་མཐུན་སིལ་ལྷན་ཚགོས་ཀསི་ལག་བསྟར་བདེ་པའི་ 
ཁི་འདུ་རྲོང་ས་གནས་མང་ཚགོས་ཀི་ཟ་མའི་གཙང་སྦྲ་ཕྲོགས་ལ་གྲོང་འཕལེ་གཏྲོང་བའི་ལས་གཞི་འདི་བསྒྲུབས་པའི་
དམགིས་ཡུལ་དང་ཁ་ཕྲོགས་གཙོ་བྲོ་ནི་སྲོབ་ཁདི་དང་མཛུབ་སྟྲོན་གི་རྣམ་པ་བརྒྱུད་ནས་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀི་བཟའ་
བཏུང་ཕྲོགས་ཀི་བདེ་འཇགས། ཤ་དང་འྲོ་ཕྱུགས་ཐྲོན་རས་སྲོགས་ཀི་མ་ལག་དེ་སྤུས་ཇེ་ལགེས་དང་། དེ་དང་བསྟུན་ས་
གནས་མང་ཚོགས་ཀི་འཕྲོད་བསྟནེ་དང་གཙང་སྦྲ་སྲོགས་ཀི་ཐད་ནས་འཐུས་ཚང་དང་གྲོང་འཕལེ་གཏྲོང་བ། འྲོ་མའི་ཐྲོན་
རས་སྲོགས་ལྷད་མི་འདེས་བ་དང་གཙང་སྦྲ་ལགེས་པྲོར་བདེ་དགྲོས་པ་སྲོགས་དང་འབེལ་བའི་ཤེས་བ་མང་པྲོ་ཞགི་ཁབ་
བསགས་དང་བསམ་བྲོ་བརེ་རེས་བདེ་པ།  
ལས་གཞི་འདི་ནི་2016ལྲོའི་ཟླ་11པའི་ནང་མགྲོ་བརྩམས་པ་ཡིན་ལ། 2018ལྲོའི་ཟླ་10བའི་ནང་མཇུག་རྲོགས་པ་ཡིན་
ལ། ལས་གཞི་འདའིི་ཁྲོད་རེ་སྨྲོན་ག་ིམཇུག་འབས་གཙོ་བྲོ་ནི་གཤམ་གསལ་ལར། 
༡  ཁི་འདུ་རྲོང་ས་གནས་དམངས་ཁྲོད་ཀི་ཕྱུགས་ཟྲོག་སྨན་པའི་ཉམས་མྲོང་དང་ཆ་རེན་སྲོགས་ནས་གྲོང་འཕེལ་དང་
འཐུས་ཚང་དུ་གཏྲོང་རྒྱུ། 
༢  དམངས་ཁྲོད་ཀི་སྲོལ་རྒྱུན་སྨན་བཅྲོས་བདེ་ཐབས་དང་སྨན་རྩྭའི་བཀྲོལ་སྲོད་བདེ་སྟངས་སྲོགས་སར་གསྲོ་བེད་པ།  
༣  ས་གནས་འབྲོག་པའི་མང་ཚགོས་ཀི་བུད་མདེ་ལ་འྲོ་མའིི་ཐྲོན་རས་ལས་སྲོན་དང་གཙང་སྦྲ་ཕྲོགས་ནས་སྲོབ་སྲོང་བ་རྒྱུ།  
༤  ཁི་འདུ་རྲོང་ས་གནས་མང་ཚགོས་ཕལ་ཆེར་མི་ 4000 ལྷག་ལ་ཟ་མའི་བདེ་འཇགས་དང་མིའི་བདེ་ཐང་། ནད་རགིས་
སྲོན་འགྲོག་སྲོགས་ཐད་ནས་ཤེས་བ་ཁབ་བསགས་བ་རྒྱུ།  
ལས་གཞི་འདི་བསྒྲུབས་པའི་ཁྲོད་ཀི་བ་འགུལ་རིམ་པ་འགའ། 

 ཁི་འདུ་རྲོང་ལབ་ཞང་ནས་ཆེ་ཆུང་ 173 m2 ཅན་གི་ཕྱུགས་ཟྲོག་ཞབས་ཞུ་ལེ་གནས་ཀི་ཁང་པ་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་
པ། 

 ཁི་འདུ་རྲོང་ཞང་དང་གྲོང་རྡལ་རམི་པའི་སེ་བའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་སྨན་པ་257་ལ་ལྲོ་གཉིས་རངི་ལ་ཆདེ་ལས་
འབལེ་བའི་གསྲོ་སྲོང་བདེ་པ། 

 ཕྱུགས་སྨན་པ་257 ལ་སྨན་བཅྲོས་ཡྲོ་བད་དང་ལག་ཆ་སྲོགས་མཁྲོ་སྲོད་བེད་པ། 
 དམངས་ཁྲོད་སྲོལ་རྒྱུན་ཕྱུགས་ཟྲོག་སྨན་བཅྲོས་སྲོར་དང་འབལེ་བའི་རྒྱུ་ཆ་འཚོལ་བསྡུ་བདེ་པ། 
 བྲོད་ཀི་སྲོལ་རྒྱུན་སྨན་བཅྲོས་བེད་ཐབས་དང་འབེལ་བའི་ལག་དེབ་པར་སྐྲུན་དང་འགེམ་སལེ་བེད་པ། 
 ས་གནས་མང་ཚགོས་ཁྲོད་ཀི་སྲོལ་རྒྱུན་སྨན་བཅྲོས་ཀི་ལག་ཐབས་དང་ལག་ལེན་སྲོགས་འྲོད་སེར་སྟངེ་ཕབ་ལེན་

དང་འགམེ་སེལ་བདེ་པ།  
 ས་གནས་མངཚོགས་ཀི་མཉམ་ལས་ཁང་གི་བུད་མེད་55ལ་འྲོ་མའི་ཐྲོན་རས་ལས་སྲོན་དང་གཙང་སྦྲ་སྲོགས་

དང་འབེལ་བའི་གསྲོ་སྲོང་བེད་པ། 
 བུད་མདེ་དག་ལ་འྲོ་མ་ལས་སྲོན་ཐད་དགྲོས་མཁྲོ་ཆེ་བའི་ཡྲོ་བད་དང་སྲོད་སྲོགས་སྟེར་བ། 
 ཁི་འདུ་རྲོང་ས་གནས་ཀི་སྲོབ་གྲྭ་དང་མང་ཚོགས་དག་ལ་གཙང་སྦྲ་དང་ཟ་མའི་བདེ་འཇགས།རིམས་ནད་སྲོན་

འགྲོག མིའི་ལུས་ཕུང་བདེ་ཐང་དང་འཕྲོད་བསྟནེ་སྲོགས་དང་འབེལ་བའི་ཤེས་བ་ཁབ་བསགས་བེད་པ།  
ཕྱུགས་སྨན་པའི་བ་བའི་མ་ལག་དང་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀི་འྲོ་མའི་ཐྲོན་རས་ཡང་ན་མའིི་རང་སྟངེ་གི་གཙང་སྦྲ་
ཕྲོགས་ནས་གྲོང་འཕལེ་དང་ཤུགས་སྲོན་བེད་པ་ལས་ས་གནས་དེའི་བྲོད་མི་རིགས་ཀི་རྲོང་འབྲོག་པའི་འཚོ་བ་དང་
འབལེ་བའི་ཧ་ཅང་བཟང་བའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་འཚོ་སྲོང་བདེ་སའི་རྩྭ་ཐང་དང་སྲོ་ཕྱུགས། ད་དུང་དེ་ལས་བྱུང་པའི་ཐྲོན་
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རས་སྲོགས་དྲོ་དམ་བ་བར་གྲོང་འཕེལ་གཏྲོང་བ་དང་། ཁམི་ཚང་གི་དཔལ་འབྲོར་དང་གཅང་སྦྲ་སྲོགས་མུ་འབེལ་
རང་བཞནི་ཅན་དང་ཇེ་ལགེས་སུ་འགྲོ་བའི་ཐད་སྐུལ་མ་དང་ཤུགས་ཇེ་དག་ཏུ་གཏྲོང་བའི་ནུས་པ་ཐྲོན་ཡྲོད་ལ། དེ་
ནི་ཧ་ཅང་གཙོ་ཆེ་བའི་ས་གནས་ཀ་ིབ་བ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཀང་ཡིན། 

 
 
 

2018ལྲོའི་ཟླ་6པར་ཟི་ལིང་ནས། 
ཨ་ཞི་ཡ་རྒྱལ་སིའི་མཐུན་སིལ་ལྷན་ཚོགས། 
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ABOUT THE PROJECT 

Since 2001, ASIA has been working in Yushu Prefecture to support the development of the 
local education and the social and economic conditions of local communities. 
The project “Promotion of food security and food safety in the pastoral communities of 

Chengduo County”, funded by The Nando and Elsa Peretti Foundation and the Autonomous 
Province of Trento and implemented by ASIA, aims to guarantee food security and food 
safety among the pastoral communities of  Chengduo, Qinghai, ensuring the resilience of the 
local productive system based on livestock and improving human health thanks to the 
consumption of controlled and safe meat and dairy products, fundamental basis of the local 
diet. This will be achieved through the transfer of knowledge useful to improve all the 
transformation phases, and the increased awareness on the importance of the healthiness of 
food, on contamination control, on a human balanced diet in Tibet, involving communities in 
a wide and open debate. 

The expected results of this project, which started in November 1st, 2016 and will be 
completed in October 2018, are: 

Result 1: The veterinary service is strengthened 
Result 2: Traditional knowledge on the use of medicinal plants is recovered 
Result 3: The women of the nomad community of Chengduo are informed on good practices 
for the production of dairy products 
Result 4: About 4.000 people are informed and sensitized on: food safety, food contamination 
risks, human health and diet, prevention of zoonosis in Chengduo. 

The activities foreseen within the project implementation to achieve the above mentioned 
results are:  
 A veterinary clinic of 173 squares meters is newly built in Labu Xiang. 
 257 para-veterinarians are trained on the most effective treatments for the most dangerous 
diseases found in recent years in the different Xiangs of Chengduo County.  
 Veterinary equipment is provided to improve the quality of the service. 
 Participative survey on the traditional veterinary healing practices. 
 Development of a field manual in Tibetan and English for the dissemination of knowledge at 
risk of disappearing: natural healing. 
 Creation of a multimedia instrument with the content and history of traditional healing 
practices, to be presented on the project web page.  
 Training for 55 women from the cooperatives to the County of Chengduo on milk processing 
and the reduction of sanitary risks (inspired by the approach of critical control points during 
the processing). 
 Supply of washable tools and equipment which ensure safe production to the 55 women.  
 Awareness campaign in schools and to inhabitants of the County of Chengduo on “health 

and food safety, hygiene, importance of diet in human health”. 

The support to the veterinary system and the promotion of food hygiene, with a specific 
focus on dairy production, in the communities of Chengduo represents a major area of 
concern when dealing with the improvement of resource management and enhancement of 
income-generating activities in the Tibetan pastoral areas where the good health and 
performance of the herds and flocks are the basis for the local livelihood patterns. 
 

Xining, June, 2018 
A.S.I.A Onlus 
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项目简介 
 
自 2001 年以来，亚洲国际团结协会（简称“亚协“）在玉树州致力于支持当地教

育事业发展，并改善当地藏族社区的社会经济条件。由 Nando 和 Elsa Peretti 基
金会和特伦托省资助，并由亚洲国际团结协会和称多县政府及称多县农牧局合作

实施的项目旨在通过传授实用的知识，为称多县牧民的食品安全和卫生提供保障、

增强当地以畜牧业为基础的生产系统的适应能力、通过食用经质量控制的安全乳

制品提高藏区牧民的健康水平，增强人们对于食品卫生、食品污染控制以及健康

均衡饮食的重要性的意识。  
项目自 2016 年 11 月 1 日启动，将于 2018 年 10 月结束。预期成果包括： 

成果 1：畜牧兽医服务体系重新启用并得到加强 
成果 2：使用草药的传统知识得到传承 
成果 3：使称多县牧区妇女掌握乳制品生产的最佳实践 

        成果 4:  在粮食安全、食品污染风险、人体健康与饮食以及动物传染病

方面向称多县 约 4000 千人进行宣传，建立意识。 
项目实施过程中计划的活动包括： 

 在拉布乡新建 173 平方米的兽医诊所 
 针对称多县各乡镇近年来出现最严重的动物疾病的最有效治疗方法培

训 257 名民间兽医 
 配置兽医设备，提高服务质量（防疫工具和疫苗） 
 编制传统自然治疗方法方面的藏英实地操作手册并分发，以防知识失传 
 制作交互式的介绍传统治疗方法的多媒体宣传片，并在项目网站上展示 
 培训称多县合作社的 55 名妇女，内容是乳品加工及降低卫生风险（即

乳品加工过程中关键的控制要点和要求） 
 为 55 名妇女提供用于乳品安全生产的可清洗工具和设备 
 对称多县各中小学及居民进行“健康与食品安全、卫生、健康饮食重要

性”主题宣传教育 
 

本项目的重点是要支持建立称多县畜牧兽医服务体系，改善乳制品生产的卫生条

件及食品安全，同时改善资源管理，促进开展藏区牧民增收活动。 对藏区而言，

健康和性能良好的畜群是当地牧民赖以生存的基础。  
亚洲国际团结协会 
2018 年 6 月，西宁 
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ཨ་ཞི་ཡ་རྒྱལ་སིའི་མཐུན་སིལ་ལྷན་ཚོགས་ངྲོ་སྲོད། 
 
ཨ་ཞི་ཡ་རྒྱལ་སིའི་མཐུན་སིལ་ལྷན་ཚོགས་ནི་༡༩༨༨ལྲོར་ན་པུ་ལིས་ཤར་ཕྲོགས་ཀི་སྲོབ་གྲྭ་ཆནེ་མྲོའི་(Naples 
University) སྲོབ་དཔྲོན་ཆནེ་མྲོ་ནམ་མཁའི་ནྲོར་བུ་རནི་པྲོ་ཆེ་ལགས་ཀིས་བཙུགས་པ་ཡིན་ལ། ཁྲོང་ལགས་ནི་བྲོད་ཀི་
ལྲོ་རྒྱུས་དང་ཚད་མ་རིག་པ། བྲོད་ཀ་ིསྲོལ་རྒྱུན་རགི་གནས་སྲོགས་ལ་མཛུབ་སྟྲོན་གནང་བའི་མཁས་དབང་ཆེན་མྲོ་ཞིག་
ཡིན།  
 
ཨ་ཞི་ཡ་རྒྱལ་སིའི་མཐུན་སིལ་ལྷན་ཚོགས་ནི་དབི་ཏ་ལིའི་ཕི་རྒྱལ་ལས་དྲོན་ཁང་གིས་ཆྲོག་མཆན་དང་ངྲོས་འཛནི་འྲོག་
བཙུགས་པའི་གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན། 
 
ལྲོ་ངྲོ་༣༠ལྷག་གི་རིང་ལ་ཨ་ཞི་ཡ་རྒྱལ་སའིི་མཐུན་སལི་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཀྲུང་གྲོའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁུལ་གི་མཚོ་སྲོན་དང་སི་
ཁྲོན། བྲོད་ལྲོངས་ས་ཁུལ་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་བལ་བྲོ། ཞི་ལིས་ལན་ཁ། ནང་སྲོག་དང་ཕི་སྲོག འབར་མ་བཅས་སུ་
རྲོགས་སྲོར་གི་ལས་གཞི་གང་མང་ཞིག་བསྒྲུབས། 
 
ཨ་ཞི་ཡ་རྒྱལ་སིའི་མཐུན་སིལ་ལྷན་ཚོགས་ཀསི་གཙོ་བྲོ་ས་གནས་དེའི་གནའ་བྲོའི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ལ་
སྲུང་སྲོབ་དང་རང་བྱུང་ཁྲོར་ཡུག་གི་ཐྲོན་ཁུངས་ལ་བདག་སྲོང་། དཔལ་འབྲོར་དང་སི་ཚོགས། འཕྲོད་བསྟེན་སྲོགས་གྲོང་
འཕལེ་དུ་གཏྲོང་བར་རྲོགས་སྲོར་གི་ལས་གཞི་གང་མང་ཞིག་བསྒྲུབས།  
 
ད་ལའི་བར་དུ་ཨ་ཞི་ཡ་རྒྱལ་སའིི་མཐུན་སིལ་ལྷན་ཚགོས་ཀསི་མི་ཕལ་ཆེར་ཁི་༥༠ལྷགས་གི་འཚོ་བའི་ཆ་རེན་ཇེ་བཟང་དུ་
བཏང་།  
 
ཨ་ཞི་ཡ་རྒྱལ་སིའི་མཐུན་སིལ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་གཞི་མང་ཤྲོས་ནི་དབི་ཏ་ལིའི་ཕི་རྒྱལ་ལས་དྲོན་ཁང་དང་ཡྲོ་རྲོབ་གིང་
མནའ་འབལེ་ཚགོས་པ། རྒྱལ་སའིི་ཞིང་ལས་འཕལེ་རྒྱས་ཐེབས་རྩ་ཚོགས་པ་དང་མི་གཤསི་རིང་ལུགས་ལས་དྲོན་འདུམ་
འགགི་གཞུང་སྒྲུབ་ཁང་། པེ་ཅནི་དུ་ཡྲོད་པའི་ཕི་རྒྱལ་མང་པྲོའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་དང་། གཞན་གཞུང་འབེལི་མ་ཡིན་པའི་
རྲོགས་སྲོར་ཚོགས་པ་སྲོགས་ཀིས་མ་དངུལ་གི་རྲོགས་སྲོར་མཛད་པ་ཡིན་ལ། ལས་གཞི་ཡྲོད་ཚད་ས་གནས་སདི་གཞུང་
དང་མཉམ་འབལེ་སྲོས་གཙོ་སྒྲུབ་དང་ལག་བསྟར་བས་པ་ཡིན།   
 
དབི་ཏ་ལིའི་གཞུང་སྒྲུབ་ཁང་གི་འབེལ་གཏུག་ས་གནས་དང་ཁ་པར་ཨང་གངས། 
Via san Martino della Battaglia 31, 
00185, Rome Italy  
ཁ་པར: (+39) 06 44340034  
     (+39) 06 44702620 
ཡིག་སམ། E-mail: info@asia-onlus.org 
 
ཀྲུང་གྲོ་ཟི་ལིང་གཞུང་སྒྲུབ་ཁང་།  
ཀྲུང་གྲོ་མཚོ་སྲོན་ཞངི་ཆེན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁརེ།  
ལྷྲོ་རི་ལམ་མིན་ཚེ་ལའྲོ་གཞིས་ཁུལ། ཁང་བའི་ཨང་རམི་༢༦ དང་ཁམི་གི་སྲོ་རྟགས་༡༤༡ཡིན།  
ཁ་པར།  +86- 971- 6275040    
          +86- 971- 6275040 
 
 

mailto:info@asia-onlus.org
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ABOUT A.S.I.A 

 
A.S.I.A – Association of International Solidarity in Asia – was founded 1988 by Prof. 
Namkhai Norbu, former chair in Tibetan Studies at Naples University and a leading 
expert on the history, philosophy and spiritual traditions of Tibet. 
 
ASIA is an Italian non-governmental organization recognized by the Italian Ministry of 
Foreign Affairs. 
 
For thirty years, ASIA has been working in China in the regions of Qinghai, Sichuan, 
Inner Mongolia and TAR, in Nepal, Sri Lanka, Outer Mongolia and Myanmar. 
 
ASIA operates for the preservation of the identity and the historical and cultural heritage 
of the local communities and promotes processes of economic, social and health 
development centered on the local peoples with their own human, cultural and 
environmental resources. 
ASIA has helped over 500.000 people during these years and made a significant 
improvement in the living conditions of the local communities.  
 
ASIA’s projects are financed by the Italian Ministry of Foreign Affairs, the European 

Union, IFAD, OCHA, ECHO, sundry foreign embassies in Beijing, as well as by its 
own private funds derived from donations and fundraising activities. Furthermore, 
projects are realized through the collaboration of the local counterparts. 
 
Headquarters,  
Via san Martino della Battaglia 31, 
00185, Rome Italy  
Tel: (+39) 06 44340034   Fax: (+39) 06 44702620 
E-mail: info@asia-onlus.org 
 
Xining Office, P. R. China 
Room 141, Unit 1, Building 26, Mingcuiliu Shan Zhuang,  
Nanshan Road, Xining, Qinghai, 810000, P.R.China 
Tel: (+86) 971- 6275040    
Fax: (+86) 971- 6275040 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@asia-onlus.org
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亚洲国际团结协会简介 

 

1988 年，意大利那不勒斯大学东方研究所从事藏学研究的南喀诺布教授创

立了亚洲国际团结协会 (A.S.I.A，简称“亚协”) 。南喀诺布教授在西藏历史、

哲学和精神传统方面是一位前沿专家。亚洲国际团结协会是经意大利外交部

认可的一家在意大利注册的非政府组织。  
创立后近三十年以来，亚协一直活跃在中国的青海、四川、西藏、内蒙古以

及尼泊尔、斯里兰卡、外蒙古和缅甸地区，致力于当地社区历史文化遗产的

保护，推动当地群众利用其自身的人文环境资源发展经济、社会和卫生条件。 
自创立以来，亚协已使 50 多万来自中国西部、斯里兰卡、印度和尼泊尔的

群众直接受益，使当地社区的生活状况发生了明显的改善。 
亚协开展项目的资金由意大利外交部、欧盟、国际农业发展基金 (IFAD)、
联合国人道事务协调办公室 (OCHA)、儿童紧急救助组织 (ECHO)及各国驻

华使馆支持提供，部分资金还来自非政府组织(NGO)的私人捐赠和募集资金。  
 
总部行政办公地址： 
Via san Martino della Battaglia 31, 
00185, Rome Italy  
电话：(+39) 06 44340034    传真：(+39) 06 44702620 
E-mail: E-mail: info@asia-onlus.org 
 
中国青海代表处地址： 
西宁市南山路 16 号鸣翠柳山庄 26 号楼 1 单元 141 室 
邮编：810000 
电话：+86-971- 6275040    传真：+86-971-6275040 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

8 
 

དམངས་ཁྲོད་ཕྱུགས་སྨན་པའི་འགྲོག་བཅྲོས་མཁྲོ་སྲོད་ལག་དེབ། 
 

ལག་དབེ་འདི་ནི་ཧ་ཅང་སརི་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། ནང་དྲོན་ཐད་ནས་གྲོ་ས་ལ་ཁི་འདུ་རྲོང་གི་ས་གནས་མང་ཚོགས་
དང་ཉནི་རེ་བཞནི་རང་ཉིད་ཀི་ལས་གནས་ལ་ཧུར་བརྩྲོན་དང་ལགེས་འགྲུབ་གང་མང་བྱུང་བའི་ཕྱུགས་སྨན་པ་སྲོགས་ལ་
བཀྲོལ་སྲོད་ཤནི་ཏུ་ཆེ། དཔེར་ན་ཕྱུགས་ཟྲོག་དང་འབལེ་བའི་ལག་དབེ་འདིས་དམངས་ཁྲོད་ཕྱུགས་ཟྲོག་ལྷ་རེ་དག་ལ་རང་
ཉིད་ཀི་ལས་འགན་ཁྲོད་དུ་འཕད་པའི་ཧ་ཅང་གཙོ་ཆེ་བའི་གནད་དྲོན་མང་ཤས་ཤགི་ཐག་གཅྲོད་བ་བར་ཁ་ཕྲོགས་སྟྲོན་
ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཕྱུགས་ཟྲོག་འཚོ་མཁན་ཡང་ན་ཕྱུགས་སྨན་པས་རྟ་ནྲོར་ལུག་གསུམ་གི་ནད་སྲོགས་ཕྲོགས་ཡྲོངས་ཀི་དཀའ་
གནད་དེ་མི་འབྱུང་བར་སྲོན་འགྲོག་དང་ཐབས་ཤསེ་སྲོགས་ཇེ་ལགེས་སུ་གཏྲོང་བའི་ཐད་ལ་ལག་དབེ་འདི་དང་བསྟུན་ན་
ཧ་ཅང་ཕན་པ་ཆེ་བ། ལྷག་པར་ཏུ་ས་གནས་མང་ཚགོས་ཀི་གཙང་སྦྲ་དང་མི་དང་སྲོ་ཕྱུགས་ཡང་ན་མི་དང་མིའི་བར་ནད་
སྲོགས་མི་འགྲོ་བར་སྲོན་འགྲོིག་དང་གཙང་སྦྲ་ལགེས་པྲོ་ཞགི་བེད་ནས་བདེ་ཐང་ཅན་གི་ཁྲོར་ཡུག་ཞགི་བསྐྲུན་རྒྱུ་དང་མི་
ལུས་བདེ་ཐང་། དེ་དང་བསྟུན་ས་གནས་མང་ཚགོས་ཀི་དཔལ་འབྲོར་སྲོགས་གྲོང་འཕེལ་གཏྲོང་བར་ཤུགས་སྲོན་ཆེན་པྲོ་
གཏྲོང་བ།  
 
དེར་བརྟནེ་ཕྱུགས་ཟྲོག་སྨན་པའི་ལས་འགན་ནི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེ་ལ། སྲོ་ཕྱུགས་ཀི་ནད་རགིས་སྲོན་འགྲོག་དང་དྲོ་
དམ་སྲོར་ལའང་འབལེ་བ་དམ་པྲོ་ཡྲོད། ལག་དེབ་འདི་ནང་དྲོན་གི་ཕྲོགས་ནས་རིགས་གཉསི་ལས་གྲུབ་ཡྲོད་ལ།  ༡ སྲོ་
ཕྱུགས་དང་འབེལ་བའི་ནད་རིགས་འད་མནི། སྲོན་འགྲོག  སྨན་བཅྲོས་དང་གཤག་བཅྲོས་ལག་ཐབས་སྲོགས་གསལ་བཤད་
བས་ཡྲོད་ལ།  ༢ མིའི་རགིས་ཀི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཀི་གཙང་སྦྲ་དང་ནད་རིགས་འབྱུང་རེན། སྲོན་འགྲོག  སྨན་བཅྲོས་བདེ་
ཐབས། དེ་མནི་ཟ་མའི་གཙང་སྦྲ་སྲོར་དང་འབལེ་བའི་རྨང་གཞིའི་ཤེས་བ་སྲོགས་གསལ་བཤད་བས་ཡྲོད་ལ། ༣ ཆསེ་
མཇུག་ཏུ་ང་ཚསོ་ས་གནས་ཀི་འགྲོས་ནད་དང་དའེི་སྲོར་གི་སྲོན་འགྲོག་ཤེས་བ་ཞསེ་པའི་ས་བཅད་གཅགི་ཁ་སྲོན་བས་
ནས། ས་གནས་ཀི་སྨན་པ་དང་སདི་གཞུང་གི་རེ་ཞུ་བཞིན་མཆནི་ནད་ཁ་བ། གྲོ་གཅྲོང་ནད་སྲོགས་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེ་བའི་
འགྲོས་ནད་འདི་དག་གི་རྨང་གཞའིི་ཤེས་བ་དག་ས་གནས་མང་ཚགོས་ལ་ཁབ་བསགས་དང་སྲོན་འགྲོག་གི་འདུ་ཤེས་སར་
ལས་གྲོང་འཕལེ་འགྲོ་བར་ལག་དབེ་འདའིི་ནང་དུ་ཁ་སྲོན་བས་པ་ཡིན། 
 
ལག་དབེ་འདིའི་ནང་གི་ཕྱུགས་ཟྲོག་ཐད་ཀི་ནང་དྲོན་དང་འབེལ་བའི་རྒྱུ་ཆ་སྲོགས་ནི་ཨ་ཞི་ཡ་རྒྱལ་སའིི་མཐུན་སལི་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ལས་གཞི་དྲོ་དམ་མི་ས་པདྨ་འབུམ་གི་བཀྲོད་སགི་འྲོག  དབི་ཐ་ལིས་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཆདེ་དུ་གདན་འདནེ་བེད་
པའི་ཕྱུགས་སྨན་པ་ཆདེ་མཁས་པ་ཨ་ལེས་སི་དང་ལིས་སཱ།  ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ཞངི་ཕྱུགས་ཅུའུ་དགེ་རྒན་འཇིགས་མེད་བསྟན་
པ། ཁི་འདུ་རྲོང་དནི་ཆནེ་གྲོང་རྡལ་ཕྱུགས་སྨན་ཞབས་ཞུ་ལེ་གནས་དགེ་རྒན་དཀྲོན་མཆྲོག་འབྱུང་གནས། སྨན་པ་ཕཱེ་རྲོ་ཁ་
སཱ་ལེ་ལགས་ཀིས་ཕྱུགས་ཟྲོག་གཤག་བཅྲོས་དང་འབེལ་བའི་རྒྱུ་ཆ་མཁྲོ་འདྲོན་བདེ་པ་སྲོགས་མི་ས་འདི་དག་གསི་དཀའ་
ཚེགས་ལ་མ་འཛེམ་པར་ཟྲོག་སྨན་པ་257 ལ་གསྲོ་སྲོང་གི་བསབ་ཚན་སྲོགས་ཀི་ཐད་ནས་ག་སིག་དང་ཇུས་འགྲོད་བེད་
པས།  ལག་དེབ་འདི་དང་འབལེ་བའི་རྒྱུ་ཆ་དག་མཁྲོ་འདྲོན་བེད་པར་ངེད་ཨ་ཞི་ཡ་རྒྱལ་སིའི་མཐུན་སིལ་ལྷན་ཚོགས་
ཀིས་སིང་ཐག་པ་ནས་དགེ་རྒན་འདི་དག་ལ་བཀའ་དནི་ཆེ་ཞུ་བའྲོ། 
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ABOUT THE HANDBOOK 

 
The present handbook is intended as a simple and useful guidance for the local 
para-veterinarian personnel of Chengduo County, in the daily accomplishment of their 
profession. As such, the handbook tackles major relevant issues that the herders and the 
para-veterinaries have to deal with in order to improve the conditions of yaks, goats, 
sheep and horses. Besides supporting animal health and welfare, such issues are of 
fundamental relevance for local people livelihoods, that are strictly dependent on the 
health and productivity of their herds and flocks. In addition, considering some 
peculiarities of pastoral life, such as the close contact with domestic and wild animals, a 
one health approach is needed to ensure human, animal and environmental health. 
Para-veterinarians may have a crucial role in preventive disease transmission to humans 
and in spreading correct practices of food handling and processing. 

Thus, the handbook is structured in two parts: while the first deals specifically with 
livestock health, including main diseases, reproductive problems and basis of surgery, 
the second focuses on public health, including transmission and preventive measures of 
main zoonotic infections in the area, as well as food and personal hygienic measures. In 
addition, an appendix on transmission patterns and preventive measures of hepatitis B, 
HIV and tuberculosis was added. These infections were included as they still represent 
very relevant human diseases of the area. Thus, local authorities and medical doctors 
specifically mentioned them as essential topics to be treated in the awareness campaigns, 
as many basic personal hygienic measures needed to prevent zoonotic diseases are 
protective also for these diseases. 

The materials used in this handbook come from ASIA previous activities and experience 
in Yushu, as well as from the vet experts, Alice Falconcini and Lisa Guardone, from 
Italy, the local experts, Jigme Danba from Yushu Animal Husandry and Genqiu Jiunai, 
from Zhenqin Vet Service Station and Padma Bum ASIA project coordinator. Part of the 
material on surgery (Chapter 3) was kindly provided by Dr.  Piero Casale, Veterinari 
Senza Frontiere Italia. The project would like to thank all these contributors for the 
permission to make use of their materials. 
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关于手册 
 

编制本手册的目的是要为称多县当地兽医专业技术人员日常的工作提供简

便实用的指导，因此，手册涉及牧民和兽医必须处理的主要相关问题，以改

改善当地牲畜的健康状况。这些问题也是改善当地牧区资源管理和加强创收

活动的主要关切问题。在当地牲畜健康状况和表现是当地生计模式的根本基

础。此外，考虑到畜牧生活的一些特点，例如与家畜和野生动物的密切接触，

不但需要采取一种单一的健康方法来确保人类、动物和环境的健康，而且预

防疾病向人类传播和正确的食品处理和加工过程中发挥关键作用内容涵盖

相关的主要问题等。 希望当地牧民和兽医技术人员学习使用，以便改善各

类牲畜的健康状况。 
 
这本手册分为两部分：第一部分专门论述牲畜健康，包括主要疾病、生殖问

题和手术基础，第二部分侧重于公共卫生；包括该地区主要人畜传染病的传

播和预防措施，以及食品和个人卫生措施。此外，还增加了关于乙型肝炎，

艾滋病毒和结核病的传播模式和预防措施的附录。 包括这些感染，因为它

们仍然代表该地区非常相关的人类疾病。 因此，地方当局和医生明确提到

它们是在提高认识运动中需要治疗的基本主题，因为预防人畜共患疾病所需

的许多基本个人卫生措施对这些疾病也具有保护作用。 
 
本手册的内容取材自亚协过去在玉树开展项目时积累的经验，以及第一次培

训 257 名民间兽医中，意大利畜牧兽医专家爱丽丝 ·弗可西尼(Alice 
Falconcini) 和丽莎·瓜多尼 (Lisa Guardone)，玉树州畜牧局的久美丹巴和珍

秦镇畜牧兽医服务站的更求久乃老师等。此外手术材料的一部分（第 3 章）

由 Pieter Casale 博士，Veterinari Senza Frontiere Italia 友情提供。项目愿借此

机会感谢他们允许将自己的资料编进手册。 
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ས་བཅད་དང་པྲོ།  སྲོ་ཕྱུགས་ཀ་ིབད་ེཐང་། 

 
གཅགི  སྲོ་ཕྱུགས་ཀ་ིརྒྱུན་མཐྲོང་ནད། 

 

1.1 ཁ་ཚའི་ནད། 
 

ཁ་ཚ་དང་རྨགི་ཚ། (Aphthous fever,  Tiger Heart) 
ནད་འདི་འཛམ་གིང་གི་ས་ཕྲོགས་ཡྲོངས་སུ་ཁབ་བཞིན་ཡྲོད། 
མཚམས་རེ་ནད་འདི་འགྲོས་ན་འཆི་འགྲོ། 
ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་རྨིག་པ་ཁ་བལ་ཅན་ལ་འགྲོས་པའི་ནད། 
བ་གང་། ལུག ར་མ། ཕག་བཅས་ལ་འགྲོས། 

ནད་འད་ིའགྲོས་པའི་ཁབ་ཁྲོངས། 
ཨེ་ཤེ་ཡ་དང་ཨ་ཧ ེ་རི་ཁ། ཡྲོ་རབི་གངི་། ཨ་མ་ེརི་ཁ་ལྷྲོ་མ་བཅས་ཡིན། 

༼ཁ་ཚའི་ནད་ཁབ་སྟངས།༽ 

 
༡ ཁ་ཚའ་ིནད་ཀ་ིགྲུབ་རནེ། 

ནད་དུག་ཡིན་ལ། ཉངི་མངར་ཉིང་སྐྱུར་གི་སེ་ཚན་དུ་གཏྲོགས། 
ཁ་ཚ་དང་རྨིག་ཚའི་ནད་དུག་གི་རིགས་ཤིག་ཡིན།  
ནད་དུག་དེ་ནི་ཧ་ཅང་ཆུང་ལ་ཕ་མཐྲོང་ཆེ་ཤེལ་ལས་མ་གཏྲོགས་མཐྲོང་མི་ཐུབ། 
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དྲོད་ཚད། 

ནད་འདི་འབྱུང་བའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་ལ་ཉིན་རེ་བཞིན་ལུས་དྲོད་ཚད་ཇེ་མཐྲོར་འགྲོ་བ་དང་ 50°C ཡན་ལས་བརྒལ། 

pH:     
རྒྱུན་དུ་pH<6.0 ཡང་ན་ >9.0 

ནད་དུག་གཙང་སལེ་བདེ་ཐབས་ཀ་ིསྨན་རས་རགིས་ནི། 

ཆིང་དབང་ནཱ་རས (2%), (氢氧化钠) 

ཐཱན་སྐྱུར་ནཱ(4%), (碳酸钠)   

ཉིང་མེང་སྐྱུར(0.2%), (柠檬酸) 

ནད་འབུ་འདི་རྒྱུན་དུ་ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་འྲོ་མ་དང་མར་ཕྱུར། རུས་པའི་རྐང་དང་གཤེར་རྨེན་（淋巴腺）སྲོགས་སུ་འཚོ་
བཞིན་ཡྲོད། 

 
༢ རམིས་ནད་རགི་པ། 

ཁ་ཚའི་ནད་འདི་གཙོ་བྲོ་ནྲོར།  ལུག   ར་མ།  རྔ་མྲོང་།  ཕག་སྲོགས་ལ་འགྲོས་བཞིན་ཡྲོད། 

འདིའི་ནང་ནས་ལུས་སྟྲོབས་ཧ་ཅང་ཞན་པའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་འཆི་ཚད་100% དང་ཕྱུགས་ཟྲོག་དར་མའི་འཆི་ཚད་

ཕལ་ཆེར་1%ཡིན།  

དུས་རྒྱུན་ཏུ་འཆི་ཚད་ཆེས་མང་བའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་ནི་ལྲོ་ཚད་1ནས་2བར་ཡིན་ལ། གཙ་ོབྲོ་སིང་རྩའི་ནད་(心肌炎) 
འདིའི་རིགས་བྱུང་བའི་རེན་ཡིན། 

 
༼ནད་འད་ིཕྱུགས་ཟྲོག་ཕན་ཚུན་བར་འགྲོས་ཚུལ།༽ 

ཕྱུགས་རིགས། འགྲོས་ནད་ཁབ་ཆེ་ཆུང་། ནད་འགྲོ་བའི་དུས་ཡུན། 

ལུག་དང་ར་མ། ནད་འདི་མུ་མཐུད་དུ་འགྲོས་པ། ནད་འདི་འགྲོས་པའི་དུས་ཡུན་ཟླ་4ནས་6གི་བར་ཡིན། 

ཕག འགྲོས་ནད་ཁབ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ། དུས་ཡུན་ངེས་གཏན་མེད། 

བ་གང་དང་འབི། གཡག གཙོ་བྲོ་ནད་རྟགས། ནད་འདི་འགྲོས་པའི་དུས་ཡུན་ཟླ་6ནས་2ཀི་བར་ཡིན། 
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༣ ས་གནས་ཀ་ིཤསེ་བ། 

• ཁ་ཚའི་ནད་འདིས་ཕྱུགས་ཟྲོག་ལ་གནྲོད་པ་ཡྲོད་དམ། 

• ནད་རྟགས་ཅི་ལར་བས་ནས་ངྲོས་འཛིན་བ་དགྲོས། 

• ལྲོ་རེའི་དུས་ཚིགས་གང་དང་ཟླ་བ་དུ་བའི་ནང་དུ་ནད་འདི་འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད།  

• ཕྱུགས་ཟྲོག་ཆུང་བ་ཡང་ན་ཆེ་བ་ལ་ནད་འདི་འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད། 

• ཁེད་ཀིས་ཁ་ཚའི་ནད་འགྲོས་བའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་ལ་ཅི་ཞིག་བེད་བཞིན་ཡྲོད། 
ནད་རྟགས། 

• ཁ་ཚའི་ནད་འབུ་འདི་གཙོ་བྲོ་འཕེལ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ནི་ཉིན་2ནས14བར་ཡིན།  

• ལུས་པྲོ་ཡྲོངས་སུ་ཚ་རྒྱག་པ་དང་རྨ་ཁར་ཆུ་གསྲོག་པ། ཉནི་རེ་བཞིན་ཚབས་ཇེ་ཆེར་འགྲོ། 

• འགྲོ་སབས་རྐང་ལག་གྲོལ་བཞིན་ཡྲོད་ལ་ཕར་ཚུར་ལུས་པྲོ་འགུལ་དཀའ་བ། རྐང་ལག་གི་མཉེ་མྲོ་སྲོགས་ལྷུང་བ་དང་ཁ་
ནང་དུ་ལྦུ་བ་མང་པྲོ་འཕྱུར་བཞིན་ཡྲོད། 

• གཟན་རྩྭ་མི་བཟའ་བ་དང་ལུས་པྲོ་འདར་བ།ད་དུང་ལུས་ཡྲོངས་ཀི་ཚ་གང་ཇེ་མཐྲོ་ནས་ཇེ་མཐྲོ་འགྲོ་ལ་40°C ལས་
བརྒལ་བ། 

• བེའུ་སྲོགས་བདེ་ལེགས་ངང་བཙའ་མི་ཐུབ་པ། 

• མཐར་ཕྱུགས་ཟྲོག་ལྲོ་ཆུང་ཆུང་སྲོགས་འཆི་འགྲོ། 

 
 
 
 
ཕྱུགས་ཟྲོག་ག་ིཁའ་ིནང་ལ་ཕྲོག་པའ་ིརྨ། 

• ལེ་དང་སྲོ་རྟིང་། རསི། མདུན་སྲོའི་ཡ་ཁ་དང་མ་ཁ། ས་ཁུང་། མཆུ་ཏྲོ་སྲོགས་རྨ་ཡིས་བཀང་བ། 

• ཁ་ནང་དུ་ལྦུ་བ་མང་པྲོ་འཕྱུར་བ་དང་ས་ལུད་མང་པྲོ་འཛགས་པ། 

• ལུས་པྲོའི་ཤེད་ཤུགས་ཇེ་ཞན་དུ་འགྲོ་བ་དང་སིད་ལུག་དང་ལེ་ལྲོ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ།  

• དབུགས་འབིན་རྔུབ་དང་གཟན་ཟ་བའི་ཚད་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བ། ལ་ེདང་ཁ་ནང་དུ་རྨ་ཡིས་བཀང་བ། 

• སྲོ་ཕྱུགས་མྲོ་ལ་མཚོན་ན་ནུ་མའི་མགྲོ་རྨ་རུ་འགྲོ་བ་དང་དེའི་སྟེང་ཆུ་གསྲོག་པ། 

• རྨིག་པའི་ཐྲོག་རྨ་ཡིས་བཀང་བ། 

• རྐང་ལག་གི་མཉེ་མྲོ་སྲོགས་རྨ་རུ་གྱུར་བ། 

• མཐར་མཉེ་མྲོའི་བར་རྨ་ཁ་འགད་པ།  

• འགྲོ་སབས་རྐང་ལག་གྲོལ་བཞིན་ཡྲོད་ལ་ཕར་ཚུར་ལུས་པྲོ་འགུལ་དཀའ་བ། 
གསལ་བཤད། 

བ་གང་དང་འབི། གཡག་སྲོགས་ཀི་ཁ་ཚའི་ནད་རྟགས་དེ་གཙོ་བྲོ་
ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་ཁའི་ནང་ལ་ནད་རྟགས་བྱུང་བ་དེ་དཔེར་ན་ལེ་དང་སྲོ་རྟིང་། རསི། 
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མདུན་སྲོའི་ཡ་ཁ་དང་མ་ཁ། ས་ཁུང་། མཆུ་ཏྲོ་སྲོགས་ལ་རྨ་ཡིས་བཀང་བ། ཁ་ནང་དུ་ནད་རྟགས་བྱུང་བའི་རེན་གིས་ཁ་ནང་དུ་
ལྦུ་བ་མང་པྲོ་འཕྱུར་བ་དང་ས་ལུད་མང་པྲོ་འཛགས་པ། ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་ལུས་པྲོའི་ཤེད་ཤུགས་ཇེ་ཞན་དུ་འགྲོ་བ་དང་སིད་ལུག་
དང་ལེ་ལྲོ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ། དབུགས་འབིན་རྔུབ་དང་གཟན་རྩྭ་ཟ་བའི་ཚད་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བའྲོ། 
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༤ ཁ་ཚའ་ིནད་འགྲོས་ཚུལ། 

• ཕྱུགས་ཟྲོག་ཕན་ཚུན་བར་ལ་འགྲོས་བ། 

• འཆི་སྲོང་བའི་ཕྱུགས་ཟྲོག 

• སྨན་བཅྲོས་བེད་པའི་སབས་སུ་ཕན་ཚུན་བར་ནད་འགྲོས་བ། 

• མཁའ་དབུགས་འབིན་རྔུབ་བརྒྱུད་ནས་ནད་འགྲོས་བ། 

• རྒྱུན་ཏུ་མིས་ཁ་ཚའི་ནད་དུག་འགྲོས་ཡྲོད་པའི་གྲོན་ཆས་དང་ལྷམ་སྲོགས་གྲོན་པ། ད་དུང་
ནད་དུག་འགྲོས་པའི་སྨན་བཅྲོས་ལག་ཆ་སྲོགས་བཀྲོལ་སྲོད་བེད་པ། 

• ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་གཟན་རྩྭ་སྲོགས་ལ་ནད་དུག་འདི་འགྲོས་པ། 

• ཆུའི་ནང་དུ་ནད་དུག་འདི་ཡྲོད་པ། 

 
 
 
༥ ནད་ངྲོས་འཛནི་ཐབས། 

• ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་ནད་རྟགས། 

• ནད་ཕྲོག་པའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་འཆི་རེས་ཀི་གསར་རེད་བྱུང་བའི་མཇུག་འབས། 

• ཚོད་ལ་ཁང་། ནད་འགྲོས་པའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་རྨ་ཁ་ནང་ནས་ལིད་ཚད་ཁེ་1ཅན་གི་ཁ་ཚའི་ནད་དུག་དེ་བངས་ནས་ཚོད་

ལ་ཁང་ནས་དབེ་ཞིབ་བེད་པ། (རྨ་ཁ་བཀད་ཡྲོད་པའམ་ཡང་ན་བཀད་མེད།) 

• ཁ་ཚའི་ནད་དུག་གི་མ་དཔེ་དེ་ཚོད་ལ་ཁང་དུ་མ་ཁེར་གྲོང་ངེས་པར་ཏུ་གཟབ་ནན་བེད་དགྲོས་པ་ནི་ནད་དུག་གི་མ་དཔེ་
དེ་ངེས་པར་ཏུ་གཙང་དག་ཡིན་པ།  

• ས་གནས་འབེལ་ཡྲོད་སེ་ཁག་ལ་འབེལ་བ་བེད་དགྲོས།  

• ནད་དུག་གི་མ་དཔེ་དེ་ཚོད་ལ་ཁང་དུ་སེལ་སབས་ངེས་པར་ཏུ་ལ་རྟྲོག་ནན་མྲོ་དང་ནད་དུག་དེ་ཁབ་འགྲོ་བར་སྲོན་འགྲོག་
བ་དགྲོས། 

• ནད་དུག་དེ་ཚོད་ལ་བེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་དང་མཇུག་འབས་དེ་ངེས་པར་ཏུ་དང་བདེན་དང་ཚན་རིག ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་དྲོན་
དངྲོས་དང་བསྟུན་དགྲོས། 

ནད་ཕྲོག་པའ་ིཕྱུགས་ཟྲོག་འཆ་ིརེས་ཀ་ིགསར་རདེ་བྱུང་བའ་ིམཇུག་འབས། 
ནད་ཕྲོག་པའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་འཆི་རེས་སིང་གི་སྟེང་ན་མདྲོག་ས་བྲོའི་དཀར་

ཐིག་ཡྲོད་པ། 
རྒྱུན་ཏུ་ཕྱུགས་ཟྲོག་ནང་ནས་ལྲོ་ཆུང་ཆུང་ལ་སིང་སྟེང་གི་ནད་འདི་བྱུང་

བཞིན་ཡྲོད། 
གཙོ་བྲོ་ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་ལེ་དང་སྲོ་རྟིང་། རསི། མདུན་སྲོའི་ཡ་ཁ་དང་མ་

ཁ། ས་ཁུང་།  
མཆུ་ཏྲོ། ཕྲོ་བ་དང་རྐང་ལག་སྲོགས་ལ་རྨ་ཡིས་བཀང་བ།  
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གལ་ཏ་ེཁདེ་ཀ་ིཕྱུགས་ཟྲོག་ལ་ཁ་ཚའ་ིནད་ཕྲོགས་ཡྲོད་ན་ཁདེ་ཀསི་ཇ་ིལར་བདེ་རྒྱུ་ཡནི། 

༡. ནད་འགྲོས་པའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་དེ་ལྲོགས་སུ་བཀར་ནས་ཕྱུགས་ཟྲོག་གཞན་དང་མཉམ་དུ་མི་འདེས་བ། 

༢.  ནད་དུག་སེལ་ཐབས། ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་ལུས་སྟེང་དང་དེ་ཚོའི་ར་བ། ད་དུང་ཕྱུགས་ཟྲོག་ལ་རེག་པའི་མི་སྲོགས་ལ་དུག་སེལ་
སྨན་རས་ཀིས་བཀྲུ་བའམ་ཡང་ན་ར་བའི་ནང་དུ་དུག་སེལ་སྨན་གཏྲོང་དགྲོས། 

 
རྒྱུན་བསྟནེ་དུག་སལེ་སྨན་རས་ལ། 

• ཆིང་དབང་ནཱ་རས (2%)(ཚ་ཁུ) (氢氧化钠) 

• ཐཱན་སྐྱུར་ནཱ (4%) (སྲོ་ཏཱ་ཡི་རྡུལ།)  (碳酸钠)   

• ལེ་སྐྱུར་ནཱ་འབིང་བ། (5.25%) (次氯酸钠 ) 

•  ཉངི་མངེ་སྐྱུར(0.2%) (柠檬酸 )སྲོགས་ཆུའི་ནང་དུ་བསེས་ནས་ཁ་ཚའི་ནད་དུག་སེལ་བར་བཀྲོལ་སྲོད་
བེད་དགྲོས། 

 

༣.  ནད་ཀསི་ཤི་བའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་རྲོ་དེ་ངེས་པར་དུ་ས་འྲོག་ཏུ་སྦས་བའམ་ཡང་ན་མེར་བསེགས་དགྲོས་པ་མ་ཟད། ད་དུང་
དེའི་ལི་བ་དང་གཟན་རྩྭ་སྲོགས་མེད་པར་གཏྲོང་དགྲོས། 

༤ . གལ་ཏ་ེཚོད་ལ་བེད་པའི་ཆ་རེན་ལྡན་ན། ནད་དུག་གི་མ་དཔེ་དེ་ངེས་པར་ཏུ་ཚོད་ལ་ཁང་ནས་དབེ་ཞིབ་བ་དགྲོས། 

 
ཕྱུགས་ཟྲོག་འཚོ་མཁན་དག་གིས་ངེས་པར་ཏུ་འགྲོག་རྒྱག་པའི་དུས་ཚོད་དང་འཆར་གཞི་ལེགས་པྲོ་ཞིག་བཀྲོད་སིག་བེད་དགྲོས་
པ་མ་ཟད། ད་དུང་འགྲོག་རྒྱག་པའི་སྤུས་ཚད་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏྲོང་དགྲོས། དཔརེ་ན་འགྲོག་སྨན་ས་འཁག་སར་ཉར་ཚགས་བེད་པ། 
འགྲོག་སྨན་རྒྱག་པའི་ཤེས་བ་སྲོགས་མི་ཤེས་ན་ས་གནས་དང་ཡང་ན་རང་སེ་བའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་སྨན་པར་འདི་དགྲོས། 

 
 
༦ སྨན་བཅྲོས་བདེ་ཚུལ། 
• ཚ་དྲོད་མར་འབབ་བེད་ཀི་ཁབ་རྒྱག་པ། 

• དུག་སིན་འགྲོག་སྨན་རྒྱག་པ། 

• རྐང་ལག་རྨ་ཁ་སྲོགས་ལ་ས་སྣུམ་དང་བཅའ་ལྒའི་ཕེ་མ། འྲོ་མ་དང་སྦྲང་རྩ་ིསྲོགས་བྱུགས་དགྲོས།  

 
༧ ནད་སྲོན་འགྲོག་བདེ་ཚུལ། 
• རྒྱུན་ཏུ་གཙང་སྦྲ་ལེགས་པྲོ་བེད་པ། 

• ནད་དུག་གི་འགྲོག་སྨན་དུས་ལར་རྒྱག་པ། 

• འགྲོག་སྨན་རྒྱག་པའི་སྤུས་ཚད་དང་བརྒྱུད་རིམ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏྲོང་དགྲོས་པ་དང་། འགྲོག་སྨན་དེ་ས་འཁག་སར་འཇྲོག་
དགྲོས།  

 
༨ འགྲོག་སྨན་རྒྱག་སྟངས། 
• འགྲོག་སྨན་རྒྱག་པའི་དུས་ཚོད་ཡང་དག་ཡིན་དགྲོས། 

• ཕྱུགས་ཟྲོག་ཚང་མར་འགྲོག་སྨན་རྒྱག་དགྲོས། （ཁ་ཚའི་ནད་འདི་
འགྲོས་ཡྲོད་པའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་ལའང་འགྲོག་སྨན་བརྒྱབ་ནས་ནད་འདིའི་
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འགྲོས་ཚད་དེ་ཇེ་ཆུང་དུ་གཏྲོང་ནས་མཐར་མེད་པར་བ་དགྲོས） 

• འགྲོག་སྨན་རྒྱག་པའི་དུས་ཚོད་བཀྲོད་སིག 

༡. ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་ལྲོ་ཚད་ནི་ཉིན་21ཡང་ན་ཟླ་བ་2.5 ལ་འགྲོག་སྨན་ཧའྲོ་ཧིན་1(ml) རྒྱག་དགྲོས།  (འབ་ིལ་འགྲོག་

སྨན་རྒྱག་ཡྲོད་པ) 

༢. ད་ེནས་ཉིན་21ནས་28རེས་ཡང་བསར་ཧའྲོ་ཧིན་2(ml) རྒྱག་དགྲོས། 

༣. ད་ེནས་ཟླ་6རེའི་རེས་འགྲོག་སྨན་གི་ཚད་རིམ་བཞིན་ཇེ་མང་དུ་གཏྲོང་དགྲོས། 
༩ སྲོན་འགྲོག་བདེ་ཐབས། 
• ནད་འགྲོས་པའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་མྱུར་ཏུ་ཁ་ཁ་འགར་ནས་དེའི་མཐའ་འཁྲོར་དུ་དུག་སེལ་བ་དགྲོས། 

• གཟན་རྩྭ་སྲོགས་ངེས་པར་ཏུ་ཁ་ཁ་འགར་དགྲོས། 

• ནད་འགྲོས་མེད་པའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་ལ་མྱུར་ཏུ་ཁ་ཚ་འགྲོག་རྒྱག་དགྲོས། 

• ནད་འགྲོ་བའི་ནྲོར་དེ་སྨན་བཅྲོས་བས་ནས་ནད་དག་ནས་ཉིན་14ཡི་རེས་ནྲོར་གཞན་དག་ལ་ནད་འགྲོས་མེད་པ་གཏན་
འཁེལ་བས་རེས་ད་གཟྲོད་ནད་དག་པའི་ནྲོར་དེ་ཟྲོག་ཁྱུའི་ནང་འདེད་ཆྲོག འྲོན་ཀང་དེའི་སྲོན་ལ་ངེས་པར་ཏུ་ཉིན་རེ་དུག་སེལ་
ནན་མྲོ་བས་ནས་འགྲོག་རྒྱག་དགྲོས། 
༡༠ སྨན་བཅྲོས་བདེ་ཐབས། 

• ཁ་ནང་གི་རྨ་དེ་སྐྱུར་ཁུ་（醋）ཡིས་གཙང་མར་བཀྲུ་ནས་

རྨ་ཐྲོག་ལ་ཏན་ཀན་ཡུས་（碘甘油）བསྐུ་དགྲོས། 

 
 

• རྨིག་པའི་བར་ལ་ལེ་སྲོ་འར་（来苏尔）ཡིས་བཀྲུ་

ནས་（鱼石脂软膏）ཡང་ན་（鱼肝油软膏）བསྐུ་དགྲོས། 

 

 

• ནུ་ཐྲོག་གི་རྨ་ལ་ཕིན་སྐྱུར་ཆུ་（硼酸水）ཡིས་ཐེངས་

2ནས་3བར་གཙང་མར་བཀྲུ་ནས་རྨ་ཐྲོག་ལ་ཆིན་མེས་

སྲོའུ། སྨན་འབག་（青霉素软膏）བསྐུ་དགྲོས་
ལ། ནུ་མའི་ནང་གི་འྲོ་མ་ངེས་པར་ཏུ་བཞྲོ་དགྲོས། ད་ེགཙ་ོབྲོ་
ཁ་ཚ་ནད་ཕྲོག་པའི་ནྲོར་གི་ནུ་མའི་ནད་མི་འབྱུང་བར་ཕན། 
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1.2 ས་འགག 

 
ཧ་ཅང་ཚབས་ཆནེ་ག་ིརྣག་འབྲུམ་ད་ེརྣག་དང་ཆུ་བསགས་པ། ནད་འབུ་དེ་ལུག་བལ་འབགེ་མཁན་དང་གད་སགིས་

འཐུ་མཁན་དང་འབལེ་བ། མ་ཱལ་ཏསི་ས་འགྲོག  ཡང་ན་མཚརེ་བར་ཚ་དྲོད་ཆ་ེབ་སྲོགས་ཀ་ིནང་དྲོན་འདུས། 

 
ས་ེལྡན་རས་སམ་སེ་དངྲོས། 

• ནད་དུག་འབུ་ཕན། 

• ས་ནད་ཀི་དུག་འབུ། 

• ཅུང་ཆེ་ལ་ལིད་ཚད་ཕལ་ཆེར་ཁེ་1ཅན་གི་འགུལ་སྲོད་མི་བེད་པའི་འབུ་ཕན།  

 
 
གྲུབ་ཚུལ་ལ་གཉིས་ཏེ། 

• རྩི་ཤིང་དང་མཚན་མེད་འཕེལ་ནུས་ཕ་ཕུང་།  
ཁད་ཆྲོས་འདི་ལས་ནད་དུག་འབུ་ཕན་ནི་མུ་མཐུད་དུ་སེ་འཕེལ་བྱུང་བ།  
མཚན་མེད་འཕེལ་ནུས་ཕ་ཕུང་དེ་ས་ནད་ཀི་ཕ་ཕུང་ནི་འགུལ་སྲོད་ཀི་རང་བཞིན་མེད་པ། རྩ་ིཤངི་ནི་འགུལ་སྲོད་ཀི་

རང་བཞིན་ཡྲོད་པ། 
ནད་དུག་འདི་ནི་ཕལ་ཆེར་འཛམ་གངི་གི་ས་ཁུལ་མང་ཤྲོས་ལ་ཁབ་ཡྲོད། 

 
ས་འགག་ནད་དུག་ག་ིཕ་ཕུང་། 

• ནད་དུག་ཕ་ཕུང་ལས་གྲུབ་པ་དང་ས་ནད་དུག་འབུའི་ཕ་ཕུང་ལ་འགུལ་སྲོད་བེད་པར་རམ་འདེགས་བེད། 

• ངེས་པར་ཏུ་འཚོ་བཅུད་ཀི་ཆ་རེན་ཞན་པ། 

• དབང་དབུགས་མཁྲོ་དགྲོས། 

• ས་ནད་དུག་འབུའི་ཕ་ཕུང་། 

• སྲོན་འགྲོག་གི་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཆེ་བ། 

• ལྲོ་ངྲོ་མང་པྲོར་གསྲོན་ཐུབ་པ། 

• གསར་སེས་མྱུ་གུ་དང་ཕྱུགས་ཟྲོག་སྲོགས་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་
བ། 

• ཧ་ཅང་དག་པའི་ས་ནད་དུག་འབུ་ལ་འབུ་ཕན་ཕ་ཕུང་ཕལ་

ཆེར་2500ནས་55000འདུས། 
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ས་གནས་ཀ་ིཤསེ་བ། 

• ས་འགག་གི་ནད་འདིས་ཕྱུགས་ཟྲོག་ལ་གནྲོད་པ་ཡྲོད་དམ། 

• ནད་རྟགས་ཅི་ལར་བས་ནས་ངྲོས་འཛིན་བ་དགྲོས། 

• ལྲོ་རེའི་དུས་ཚིགས་གང་དང་ཟླ་བ་དུ་བའི་ནང་དུ་ནད་འདི་འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད།  

• ཕྱུགས་ཟྲོག་ཆུང་བ་ཡང་ན་ཆེ་བ་ལ་ནད་འདི་འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད། 

• ཁེད་ཀིས་ཁ་ཚའི་ནད་འགྲོས་བའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་ལ་ཅི་ཞིག་བེད་བཞིན་ཡྲོད། 
མ་ིལ་ཁབ་ཚུལ། 

• སི་ལྤགས་ལ་ནད་དེ་འགྲོས་པ། 

• ནད་དུག་འགྲོས་མཁན་ལ་འབེལ་འདིས་བེད་པ། ནད་བྱུང་བའི་
ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་མིད་པ་དང་བལ།ཀྲོ་བ།དེ་མིན་ས་སྲོགས་དང་བརྒྱུད་ནས་
ནད་འགྲོས་པ། 

• འབུ་སྦྲང་སྲོགས་ཀིས་སྲོ་བཏབ་པ་ལས་ནད་དེ་འགྲོས་པ། 

• དབུགས་འབིན་རྔུབ་ལས་ནད་དེ་འགྲོས་པ། 

• ནད་འབུ་དེ་གཙོ་བྲོ་ཀྲོ་བ་ཉི་མར་བསམས་པ། ལུག་བལ་དང་རུས་པ་
སྲོགས་ལས་དབུགས་ལམ་བརྒྱུད་པ། 

• ཕྲོ་བ་དང་རྒྱུ་མ་ལ་ནད་དེ་འགྲོས་པ། 

• མ་འཚོས་བའི་ཤ་བཟའ་སབས་ནད་དེ་འགྲོས་པ། 

 
ཕྱུགས་ཟྲོག་ལ་ཁབ་ཚུལ། 

• ནད་དུག་དེ་རྨ་ཁའི་ཁག་དང་ཁ་ནང་གི་ལྦུ་བ་དང་། ད་དུང་ས་ལུད། བཤང་ལམ་སྲོགས་སུ་ཡྲོད་པ། 

• དབུགས་འབིན་རྔུབ། 

• ནད་དུག་གི་འབུའི་ཕ་ཕུང་དེ་རྩི་ཤིང་སྟེང་དུ་ཆགས་པ། 

• ས་ལ་ནད་དུག་དེ་འགྲོས་པ། 

• ནད་དུག་གི་ཕ་ཕུང་དེ་ཕྱུགས་ཟྲོག་འཆི་སྲོང་བའི་རྲོ་ཡི་མཐའ་འཁྲོར་དུ་མི་འབྱུང་། 

• ནད་དུག་དེ་ལྲོ་མང་པྲོར་གསྲོན་ཐུབ། 
སྲོག་ཆགས་ལ་ཁབ་ཚུལ། 

• སྲོག་ཆགས་ཀིས་ནད་དུག་དེ་དབུགས་འབིན་རྔུབ་དང་གཟན་ཟ་བ་ལས་འགྲོས་པ། 

• ནད་དེ་འགྲོས་ཚུལ་ཆེས་རྒྱུན་ལྡན་ཡིན་པ། 

• རྩྭ་གཟན་སྲོག་ཆགས་ལ་འགྲོས་པ། 

• ས་ལས་ནད་དེ་རྩྭ་གཟན་སྲོག་ཆགས་ལ་འགྲོས་པ། 

• ཆར་ཆུ་མང་པྲོ་འབབ་པ། ཡང་ན་ཐན་པ་བྱུང་བའི་སབས་ནད་དེ་འགྲོས་
པ། 

• ཤ་གཟན་སྲོག་ཆགས། 

• གཙོ་བྲོ་ཤ་བཟའ་བ་ལས་ནད་དེ་འགྲོས་པ། 

• དབུགས་འབིན་རྔུབ་དང་མཁའ་དབུགས། 
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• གནྲོད་འབུ་ས་ཚོགས། 

 
ས་ནད་ད་ེརང་བྱུང་ཁྲོར་ཡུག་ཏུ་ཡྲོད་པ། 

• ས་ནད་ཀི་ནད་འབུ་དེ་དབང་དབུགས་དང་འབེལ་བ་བརྒྱུད་ནད་དེའི་འབུ་དེ་འབུ་ཕན་མང་པྲོར་འཕེལ་བ་དང་རིམ་
བཞིན་ནད་དེ་ས་དང་འགྲོ་འགྲོ་བ། 

• གལ་ཏེ་ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་རྲོ་དེ་ཁ་ཕེས་ནས་མཁའ་དབུགས་(དབང་དབུགས)་དང་འདེས་རེས་རྲོ་དེར་ནད་དུག་ཕ་ཕུང་རིམ་
བཞིན་འགྲོ་བ། 

• ས་འགག་གི་ནད་འབུ་དེ་ལྲོ་མང་པྲོར་ས་འྲོག་དང་ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་ཐྲོན་རས་དེ་ཀྲོ་བ་དང་བལ་སྲོགས་སུ་ཡྲོད། 

• ནད་འབུ་འདི་དག་ནི་ལྲོ་2ཀི་རིང་ལ་ཆུའི་ནང་དུ་གསྲོན་ཐུབ་པ་དང་ལྲོ་10ཡི་རིང་དུ་འྲོ་མའི་ནང་དང་ལྲོ་71གི་
རིང་ལ་དར་སྐུད་དང་རས་སྲོགས་ཀི་ཁྲོད་དུ་གསྲོན་ཐུབ། 

• ནད་ཀིས་འཆི་བའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་རྲོའི་མཐའ་འཁྲོར་དུ་ཡྲོད་པའི་རྩྭ་དང་རྩི་ཤིང་སྲོགས་རིམ་བཞིན་ནད་དུག་འདི་འགྲོ་
འགྲོ་བ། 
མ་ིལ་ནད་འགྲོས་ཚུལ། 

• ཀྲོ་བ་སྲོགས་ལས་སྲོན་བེད་མཁན། 

• རྩིད་པ་སྲོགས་འཁེལ་འཐག་བེད་ས། 

• བལ་སྲོགས་ལས་སྲོན་དང་འབེག་མཁན། 

• ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་རུས་པ་ལས་སྲོན་བེད་ས། 

• ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་བཤས་ར། 

• ནད་དུག་ལ་ཚོད་ལ་དང་ཞིབ་འཇུག་བེད་མཁན། 

 
 
 
ས་ིལྤགས་ལ་ས་ནད་འགྲོས་པ། 

• འཛམ་གིང་སྟེང་མི་མང་པྲོར་ནད་དེ་འགྲོས་པ། 

• ནད་འབུ་དེ་འཕེལ་རིམ་གི་དུས་ནི་ཉིན་2ནས་3 ཡནི། 

• ནད་འབུ་དེ་གཙང་དག་བེད་མེད་པའི་རྨ་ཁ་སྲོགས་དང་འབེལ་ནས་འགྲོས་པ། 

• ཐྲོག་མར་རྨ་ཆུང་ཆུང་ཡིན་པ། ད་ེནས་རྨ་དེ་བརངས་ནས་འབུར་བ། རྨ་དེ་རྣག་ནས་
ཚབས་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བ། རྨ་དརེ་ཁག་བཞུར་ནས་སམ་ནས་རུལ་བ། 

• ནད་དེ་འགྲོས་ནས་མཐར་འཆི་བའི་ཚད་5%ནས་20% ཡནི།  

• ནད་བཅྲོས་མི་བེད་ན་ཇེ་དག་ཏུ་སྲོང་ནས་རྨ་སྲོགས་ལ་ཁག་བཞུར་ནས་མཐར་འཆི་
འགྲོ་བ། 

 
ནད་འབུ་ད་ེཕྲོ་བ་དང་རྒྱུ་མར་འགྲོས་པ། 

• ནད་འབུ་དེ་འཕེལ་རིམ་གི་དུས་ནི་ཉིན་2ནས་5ཡིན། 

• ནད་དེ་ཕྲོ་བ་དང་རྒྱུ་མར་འགྲོས་ནས་ཚབས་ཆེན་དུ་འགྲོ་བ། 

• གཙོ་བྲོ་ནི་ཤ་སྲོགས་བཟའ་སབས་ཚོས་མེད་པ་དང་ནད་འགྲོས་པའི་ཤ་སྲོགས་ལས་ཕྲོ་
བ་དང་རྒྱུ་མར་འགྲོས་པ། 
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• ནད་དེ་འགྲོས་ནས་མཐར་འཆི་བའི་ཚད་25%ནས་75%ཡིན། 
དབུགས་འབནི་རྔུབ་ལས་ནད་དེ་འགྲོས་བ། 

• ནད་འབུ་དེ་འཕེལ་རིམ་གི་དུས་ནི་ཉིན་1ནས་7ཡིན། 

• ཐྲོག་མར་ནད་དེ་འབྱུང་སབས་ནད་རྟགས་ཀི་ཚད་དེ་ལུས་པྲོར་ཚ་དྲོད་མི་ཆེ་བ་དང་ཚོར་བ་ཅུང་མི་བདེ་བ། 

• དེ་ནས་དབུགས་འབིན་རྔུབ་བེད་དུས་ན་ཟུག་ཡྲོད་པ། 

• དབུགས་འབིན་རྔུབ་བེད་དཀའ་བ། སད་འགག་པ། མདི་པ་སྲོགས་དམར་ནག་ཏུ་གྱུར་བ་དང་བརངས་ནས་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་

བ། ད་ེནས་ཉིན་1ནས་2རེས་འཆི་འགྲོ། 

• ནད་དེ་འགྲོས་ནས་མཐར་འཆི་བའི་ཚད་75%ནས་90% ཡནི། 
ནད་བཅྲོས་ཚུལ། 

• ཆིན་མིས་སཱྲོ། (青霉素) 

• རྒྱུན་དུ་བཀྲོལ་སྲོད་ཆེ་ལ་ཅུང་ནུས་པ་ཡྲོད་པ། 

• དེ་ལས་གཞན་དུག་སིན་འགྲོག་སྨན་རྒྱག་པ། 

• ཚྭ་སྐྱུར་ག་བ། (盐酸环丙沙星) 

• ནད་བཅྲོས་བེད་སབས་སྨན་འདི་བཀྲོལ་མྲོད། འྲོན་ཀང་ནུས་པ་ཆེན་པྲོ་ཐྲོན་མི་ཐུབ། 

• མཱེ་རས་དག་པྲོ། (强力四环素) 

• སྨན་འདི་བཀྲོལ་ནས་ནད་དེ་བཅྲོས་སབས་དུས་ཡུན་ནི་ཟླ་བ་2ཙམ་དགྲོས། 

• འགྲོག་སྨན་རྒྱག་རྒྱུ་ཡྲོད་པ། གལ་ཏེ་དེ་ལ་ཕན་པ་དང་ནུས་པ་ཡྲོད་ན།  
སྲོག་ཆགས་དང་ས་འགག 
ནད་རྟགས། 

• སྲོ་ཕྱུགས་རིགས་མང་ཤྲོས་ལ་ནད་འདི་འགྲོས་པ། 

• རྩྭ་གཟན་སྲོག་ཆགས་ལ་ནད་འདི་འགྲོས་ན་ཉེན་ཁ་
ཆེ། 

• ནད་དེ་འགྲོས་སབས་བརྒྱུད་རིམ་གསུམ་ཏེ། 

• ནད་དེ་འགྲོས་སབས་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེ་བ། 

• རྩྭ་གཟན་སྲོག་ཆགས་དེ་འབི་དང་བ་གང་།ལུག་དང་
ར་མ། གཙདོ་སྲོགས་ཡིན། 

• ཚབས་ཆེ་བ། རྩྭ་གཟན་སྲོག་ཆགས་དང་རྟ། 

• ཚབས་ཆེན་པྲོ་མིན་པའི་རིམས་ནད།  ཕག་དང་ཁི། 
བི་ལ་སྲོགས་ཡིན།  

• ནད་འབུ་དེ་འཕེལ་རིམ་གི་དུས་ཡུན་ནི་ཉིན་1ནས་

20ཡིན་ལ། གཙ་ོབྲོ་རྩྭ་གཟན་སྲོག་ཆགས་ལ་ནད་འདི་འགྲོས་ས་ལ་ཉིན་3-7རེས་ནད་རྟགས་ཕི་རུ་མངྲོན་པ་དང་མཐར་
འཆི་བའི་ཚད་དེ་ཧ་ཅང་མཐྲོ་བ། 
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༼ཕྱུགས་ཟྲོག་མང་པྲོ་ཤི་བ།༽ 

 
 
རྩྭ་གཟན་སྲོག་ཆགས། 

• ནད་འདི་ནི་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེ་ལ་རྒྱུན་ལར་མཐྲོང་རྒྱུ་ཡྲོད། 

• གྲོ་བུར་ཏུ་འཆི་འགྲོ་བ་དང་འཆི་ཁར་མཚམས་རེ་སྲོས་བ་དང་འཚབ་འཚུབ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ། 

• ཚབས་ཆེ་བ།  ཉནི་2ཡན་ལ་ནད་འདི་མུ་མཐུད་དུ་འགྲོས་འགྲོ་བ། 

• ནད་འདི་ཕྱུགས་ཟྲོག་ལ་ཕྲོག་སབས་ལུས་ཕུང་འདར་བ་དང་
མགྲོ་ཡུག་འཁྲོར་བ། སམེས་ལྷྲོད་གཡེང་ལ་མི་འགྲོ་བར་འཚབ་འཚུབ་
ཡིན་པ། དབུགས་འབིན་རྔུབ་བེད་དཀའ་བ། ས་ིལྤགས་ཐྲོག་ནས་ཁག་
བཞུར་བ། 

• ལུས་བྲོ་འདར་བ་དང་དབུགས་ལེན་དཀའ་བ། 

• ལུས་ཕུང་གི་རྨ་ཁ་ལས་ཁག་ཐྲོན་པ། 

• དེ་ནས་ཡར་ལངས་མི་ཐུབ་པ། 

• དུས་ཡུན་རིང་བྲོར་ནད་འདི་འགྲོས་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་
ཡིན། 

•  མདི་པ་དང་ལེ་ཐྲོག་ལ་ཆུ་བསགས་པ།  

• མཐར་དབུགས་འབིན་རྔུབ་བེད་དཀའ་བས་འཆི་འགྲོ་བ། 

• བེའུ་སྲོགས་བདེ་ལེགས་ངང་སེས་མི་ཐུབ་པ་དང་འྲོ་མ་མང་པྲོ་བཞུར་བ། 

• མཚམས་རེར་ས་ཁུང་དང་ཁ་ནང་། ད་དུང་བཤང་སྲོ་སྲོགས་ནས་ཁག་ཐྲོན་པ། 

• སེ་ནས་བང་བར་དང་སྲོག་པའི་སི་ལྤགས་སྲོགས་ཀི་འྲོག་ཏུ་ཆུ་བསགས་ཏེ་བརངས་པ།  

• ནད་ཕྲོགས་པའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་འཆི་རེས་མྱུར་དུ་རྲོ་དེ་རུལ་བར་སྲོང་སྟེ་བརངས་བ། རངེས་ཤིང་མཁེགས་པར་འགྱུར་བ། 
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ནད་རྟགས་རགིས་མ་ིའད་བ་འབྱུང་བ། 
རྩྭ་གཟན་སྲོག་ཆགས། 

• རྐང་ལག་ནག་པྲོར་གྱུར་འགྲོ་བ། 

• ཤ་དང་སི་ལྤགས་བར་ལ་ནད་དུག་འགྲོས་པ། 

• དུག་ཕྲོགས་པ།  

• གཙོ་བྲོ་རྩི་ཤིང་དང་ལགས་རིགས་ཀི་རྒྱུ། དུག་སྦྲུལ་གིས་སྲོ་བཏབ་པ་སྲོགས་ལས་བྱུང་། 

• ནྲོར་ལ་བྱུང་བའི་ནད། 
རྟའ་ིརགིས། 

• ཚབས་ཆེ་བ། 

• ལུས་པྲོར་ཚ་བ་རྒྱག་པ་དང་གཟན་བཟའ་འདྲོད་མེད་པ།  

• ཕྲོ་བ་དང་རྒྱུ་མ་ན་བ། ཁྲོག་པ་བཤའ་བ་དང་ཁག་ཐྲོན་པ། 

• སེ་བརངས་བ། 

• དབུགས་འབིན་རྔུབ་བེད་དཀའ་བ། 

• མཐར་མིད་པ་སྲོགས་དགག་ནས་དབུགས་ལེན་མ་ཐུབ་པར་འཆི་
བ། 

• ཉིན་1ནས་3གི་རེས་འཆི་འགྲོ་བ། 

• གནྲོད་འབུ་ཡིས་སྲོ་བཏབ་པ། 

• སྲོ་འདེབས་ཤུལ་དེ་ཚ་རྒྱག་སྟེ་ན་བ་དང་བརངས་བ། 
ཤ་གཟན་སྲོག་ཆགས། 

• སྲོག་ཆགས་གཞན་དང་བསྡུར་ན་ནད་སྲོན་འགྲོག་གི་ནུས་པ་ཅུང་ལྡན་པ།   

• གཙོ་བྲོ་ནད་དུག་འགྲོས་པའི་ཤ་རྲོན་པ་བཟའ་སབས་བྱུང་བ། 

• ནད་དེ་རིམ་བཞིན་ཚབས་ཇེ་ཆེར་སྲོང་ནས་མཐར་རིམས་ནད་དུ་གྱུར་བ། 

• ལུས་པྲོར་ཚ་རྒྱག་པ་དང་ཤ་ཤེད་ཇེ་ཞན་དུ་འགྲོ་བ། གཟན་ཟ་འདྲོད་མེད་པ།  

• རྨ་ཁའི་ནད་དེ་ཇེ་སྡུག་ཏུ་སྲོང་ནས་ཆུ་དང་རྣག་བསགས་པ། 

• མགྲོ་དང་སེ་ལ་རྨེན་ཕྲོག་པ་དང་ཆུ་བསགས་པ། 

• མཐར་འཆི་འགྲོ་བ། 
ནད་ངྲོས་འཛནི་དང་བཅྲོས་ཚུལ། 

• ནད་དེ་འགྲོས་ནས་འཆི་སྲོང་བའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་རྲོ་དེ་ལ་བརྟག་དཔྱད་མི་བེད་པ། 
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• རུལ་སྲོང་བའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་རྲོ་ལ་མི་རེག་པ་དང་ཁ་འབེད་མི་ཉན། 

• བརྟག་དཔྱད་བེད་སབས་ཁག་གི་མ་དཔེ་དགྲོས་པ། 

• མ་དཔེ་ལེན་སའི་ཤ་ལྤགས་དེ་ངེས་པར་ཏུ་ནད་དུག་སེལ་ཡྲོད་པའི་རས་ཡིས་བཀབ་སྟེ་མི་གཙང་བའི་རས་སྲོགས་བཀག་
ནས་ཁག་དེ་རས་དེའི་ནང་ནས་མར་འཛག་ཏུ་བཅུག་དགྲོས། 

• ནད་བཅྲོས་བེད་ཚུལ། 

• ཆིན་མིས་སྲོ་(青霉素)དང་སི་ཧྲོ་སྲོ། (四环素) 

 
ནད་རགིས་ཞབི་འཇུག་ག་ིགནས་ཚུལ། 
མཆ་ེབ་ཅན་ག་ིསྲོག་ཆགས་ལ་ས་ནད་འགྲོས་པ།༼དང་པྲོ༽ 

• ཁི།  ལྲོ་6 ཡར་མར་གི་ཁི། 

• ཉིན་2རིང་ལ་ཁའི་ནང་ནས་ལྦུ་བ་མང་པྲོ་བཞུར་བ་དང་། མདུན་སུག་གཡས་པ་བརངས་པ། 

• ལུས་པྲོའི་ཚ་གང་ནི་49°C ལ་སེབས་པ། 

• ཉིན་དེར་འཆི་འགྲོ་བ། 

• འཆི་བའི་རྲོ་ལ་བརྟག་དཔྱད་བེད་ཚུལ། 

• མཚེར་བ་བརངས་པ་དང་མཆིན་པ་ཉམས་རྒུད་དུ་སྲོང་བ། ཕྲོ་བའི་ནང་དུ་ཁག་ཡྲོད་པ། 

• རྐང་ལག་ཐྲོག་ཏུ་ཆེ་ཆུང་ལ་ལི་སྨི་2×2(cm) ཡི་རྨས་ཕྲོགས་པ། 

• གྲོ་བ་འགག་པའི་ནད་འབྱུང་བ། 

• ནད་འདི་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་རེན་འགའ་དབེ་ཞིབ་བེད་བཞིན་པ། 
ས་གནས་དེའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་འཆི་རེན། 

ཉིན་6 རངི་ལ་ས་གནས་དེའི་གསར་ཏུ་རྨྲོས་པའི་ས་ཞིང་སྟེང་ནས་ཕུག་རྲོན་རྔྲོན་པ། 

• ནད་རྟགས་དེ་གཙོ་བྲོ་གཟན་ཟ་བ་ལས་བྱུང་བ། 
འགྲོག་སྨན་རྒྱག་ཚུལ། 

• ས་གནས་ཁད་པར་ཅན་གི་སྲོ་ཕྱུགས་ལ་ནད་དེ་འགྲོས་པ།  

• ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཆེ་བ། 
ནད་དུག་ཕ་ཕུང་གི་འགྲོག་སྨན། 
ལྲོ་རེར་ནད་དེ་འགྲོས་པའི་ས་གནས་དག་ལ་འགྲོག་སྨན་གིས་སྲོན་འགྲོག་བ་དགྲོས། 
སྲོན་འགྲོག་དང་བཀག་འགྲོག་བ་ཚུལ། 

• མྱུར་དུ་ཡར་ཞུ་བེད་པ། 

• རྒྱུན་ཏུ་ནད་དུག་དེ་གཙང་སེལ་བས་རེས་ཉིན་20ལྷག་ལ་ནད་འགྲོས་པའི་ས་གནས་དེའི་མི་དང་སྲོག་ཆགས་སྲོགས་ལ་
བརྟག་བཤེར་བེད་པ། 

• གཏན་ནས་ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་རྲོ་ལ་རེག་མི་ཉན། 

• ནད་འགྲོས་པའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་དང་བར་ཐག་ཇེ་རིང་དུ་གཏྲོང་དགྲོས། 

• གལ་ཏེ་ནད་ཀིས་འཆི་སྲོང་བའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་རྲོ་ལ་རེག་དགྲོས་ན། ནད་སྲོན་འགྲོག་བེད་ཐུབ་པའི་གྲོན་པ་སྲོགས་གྲོན་
དགྲོས།  

• འགིག་ཤྲོག་གི་ལག་མགྲོ་དང་ཁ་ཐུམས་སྲོགས་གྲོན་དགྲོས།  
ས་ནད་འགྲོས་པའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་རྲོ་ལ་རེག་རེས། ལག་པ་དང་དཔུང་བ་སྲོགས་འདག་རས་བཀྲོལ་ནས་ཆུ་དྲོན་པྲོའི་ནང་གཙང་
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མར་བཀྲུ་བ་དང་དེ་རེས་ཆུ་དྲོན་པྲོའི་ནང་དུག་སེལ་རས་བཀྲོལ་ནས་སར་མ་གཅིག་ཙམ་ལ་དུག་སེལ་བེད་དགྲོས། དཔརེ་ན་ཏཱན་
གི་བཞུས་ཁུ་བཀྲོལ་བ། གྲོན་གྲོས་སྲོགས་ཆུ་འཁྲོལ་ནང་སྦངས་བ་དང་གཙང་མར་བཀྲུ་བ། 

 
• རང་ས་གནས་ཀི་སིག་ཁིམས་དང་ཐག་གཅྲོད་ལར་ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་རྲོ་དེ་མེད་པར་བ་དགྲོས། 

• མེད་པར་བ་ཚུལ། 
མེར་བསེགས་པ། 
ཅུང་ཟབ་པའི་ས་འྲོག་ཏུ་སྦས་པ། 

• མཐའ་འཁྲོར་གི་ས་དེར་ནད་དུག་སེལ་དགྲོས། 

• སེ་ལྡན་རས་ཡང་ན་ནང་ཁྲོལ་སྲོགས་བངས་ནས་ནད་དུག་
སེལ་བ། ད་དུང་གཤག་བཅྲོས་ལག་ཆ་སྲོགས་ལ་ནད་དུག་སེལ་
ཐབས་བཀྲོལ་དགྲོས། 

• ནད་འགྲོས་པའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་དེ་ཁ་ཁར་བགར་བ། 

• ཁི་དང་སང་ཀི་སྲོགས་ཀིས་ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་རྲོ་ཟ་བར་འགྲོག་དགྲོས། 

• གནྲོད་འབུ་གསྲོད་བེད་ཀི་སྨན་བཀྲོལ་བ།  སྣུམ། (苦楝油) 

• སྲོན་འགྲོག་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་དུག་སིན་འགྲོག་སྨན་རྒྱག་པ། 

• ས་ནད་ཀི་འགྲོག་སྨན་རྒྱག་པ། 

• ས་ནད་འགྲོས་པའི་ས་ཁུལ། 

• ནད་འགྲོས་པའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་ཚབས་ཆེན། 

 
ནད་དུག་སལེ་ཐབས། 

• ནད་དུག་འདིའི་ཕ་ཕུང་དག་ནི་ཚ་བ་ཆེ་བ། ཉ་ིམའི་འྲོད། ས་སམ་པྲོ་ཡནི་པ། དུག་སེལ་སྨན་རས་སྲོགས་ཀསི་སྲོན་འགྲོག་
བེད་ཐུབ། 

• དུག་སེལ་སྨན་རས། 

• 甲醛(5%) (དུག་གཤིས་རང་བཞིན་ལྡན་པ) 

• ཆིང་དབང་ནཱ 氢氧化钠 (10%) 

• གཙང་དག་བེད་པ། ལ་ི(氯气)ཞེས་པའི་རས་དེ་ཆུའི་ནང་དུ་ཉུང་ཙམ་བསེས་ཏེ་PHཚད་དེ་7ལ་ཐྲོན་པར་བེད་
པ། 

• ཆེས་ཉུང་ན་སར་མ་30ཡི་ནང་དུག་རས་བཀྲོལ་བའམ་ཡང་ན་ཚ་བ་ཇེ་ཆེར་གཏྲོང་ནས་121°C ཡི་འྲོག་ནས་ནད་
དུག་གསང་དག་དང་མེད་པར་བ་དགྲོས། 

 
ནད་དུག་གཙང་སལེ་བདེ་ཐབས། 
དངྲོས་རས་ཡང་ན་ཁང་བའི་ཕི་ངྲོས་ཚང་མ་ཆུ་འཁྲོལ་བཀྲོལ་ནས་གཙང་མར་བཀྲུ་བ། 
དེ་ནས་དུག་སེལ་སྨན་བཀྲོལ་ནས་ནད་དུག་སེལ་དགྲོས།   

甲醛 10% 
གཙང་དག་བེད་པ། 
ཆུ་འཁྲོལ་མ་དང་ཡང་ན་རས་སྲོགས་ཀིས་ཕིས་པ། ནད་འགྲོག་གི་ནུས་པ་ལྡན་པའི་གྲོན་གྲོས། 
དེ་ནས་གཤམ་གི་ནད་དུག་སེལ་ཐབས་གང་རུང་ཞིག་བཀྲོལ་ནས་ནད་དུག་གཙང་སེལ་བེད་པ།  
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10%甲醛 

3%དབང་འགྱུར་ཆིང་རས།过氧化氢 

1%དབང་འགྱུར་སྐྱུར་ཁ་བ།过氧乙酸 
ནད་རྟགས་གཙ་ོབྲོ། 

• ནྲོར་ལ་ནད་འདི་བྱུང་རེས།ཆེས་མང་ཤྲོས་ཀི་མགྲོ་དང་།སེ། མདི་པ། ཐྲོང་འྲོག་བཅས་སྐྲངས་ནས་འབུར་ཡྲོད། 

• གནམ་ཟླ་ཚ་བ་ཆེ་བའི་སབས་སེ་སྐྲངས་ནས་ཚ་རྒྱག་པ། ཁ་གདངས་ནས་དབུགས་འབིན་རྔུབ་བེད་པ། ངུར་སད་སྲོགས་
དཀའ་བ། ཁ་ནས་ལྦུ་བ་བཞུར་བ།  

• སྲོང་ན་འཁར་ཞིང་འདར་ལ་རྩྭ་མི་ཟ། སྐྱུག་ལྡད་མི་བེད། ད་དུང་རང་རྒྱུ་ཡྲོད་པ། 

• དབུགས་ལེན་དཀའ་བ་དང་བང་སི་གྲོ་ཚད་ནད་རྟགས་མངྲོན། 

• མིག་རྩ་དམར་པྲོར་གྱུར་བ། མཚམས་རེ་གཅིན་མདྲོག་དམར་ཞིང་ཁག་འདེས་པ། 

 
གཤག་བཅྲོས་བདེ་ནས་བརྟག་བཤརེ་བདེ་པ་ལས། 

• སེ་འགྲོག་གི་ནད་ཕྲོག་ནས་འཆི་བའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་རྲོ་དེ་ཅུང་ས་མྲོ་ཡིན་པ།  

• ས་ནང་ནས་ཆུ་ལང་སེར་གི་དི་ངན་ཅན་བཞུར་བ། 

• སེ་སྐྲངས་ནས་དེའི་ནང་དུ་ཆུ་སེར་བསགས་ཡྲོད། 

• བང་གཞུང་ནས་ཁག་རིལ་བཞུར། 

 
སྲོན་འགྲོག་དང་སྨན་བཅྲོས་བདེ་ཐབས། 

• འཕལ་དུ་མྱུར་སྲོབ་བེད་དགྲོས། 

• སེ་འགག་གི་འགྲོག་སྨན་དུས་ལར་རྒྱག་རྒྱུ། 

• ནྲོར་ལ་ནད་དེ་བྱུང་ཚེ་མྱུར་ཏུ་ཆིན་མིས་སྲོའུ་（青霉素）ཡང་ན་ལན་མེ་སྲོའུ（链霉素）སྲོགས་རྒྱབ་

ན་ཕན་པ་ཆེ། ད་དུང་ཧྲོང་ཨན་སེ་ཚའོུ་（磺胺噻唑钠注射液）སྨན་ཆུ་ནྲོར་གི་སྲོད་རྩ་རུ་རྒྱག་དགྲོས།  
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1.3 ནྲོར་གི་གྲོ་གཅྲོང་ནད། 

 
• ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་གྲོ་གཅྲོང་ནད་ནི་ནད་དུག་དེ་ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་གྲོ་བར་ཁབ་ནས་སྲོག་ཆགས་གཞན་དག་དང་མི་ལ་ཡང་འགྲོས་
བའི་ནད་ཅིག་ཡིན། 
ནད་འདི་རྒྱུན་ཏུ་མི་ལ་འགྲོས་ས།  

• མཁའ་དབུགས་མི་གཙང་བ་དང་ས་རྡུལ་སྲོགས། 

• གསར་ཏུ་བཞེས་བའི་འྲོ་མ་སྲོགས་འཐུང་བ། 
ནད་འགྲོ་ཚུལ།  
ཕྱུགས་ཟྲོག་ཕན་ཚུན་བར། 

• ནད་ཕྲོག་ཡྲོད་པའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་འྲོ་མ་དང་ལུས་སྟེང་གི་སྤུ། ཁ་ནང་གི་ལྦུ་བ། གཅནི་སྲོགས་ལས་ནད་དུག་ཕྲོགས་གཞན་
ལ་ཁབ་པ།  

• གལ་ཏེ་ནད་ཡྲོད་པའི་ནྲོར་དེ་ཁ་ཁར་མ་བགར་ན། ནད་འགྲོས་ཡྲོད་པའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་གིས་ནད་མེད་པའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་ལ་
ནད་དེ་འགྲོས་འགྲོ། 
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ཕྱུགས་ཟྲོག་ག་ིགྲོ་གཅྲོང་ནད་འགྲོས་ས་བའི་སྲོར། 
 

• ཞིང་པ། 

• ཤན་པའམ་ཟྲོག་ལུག་བཤའ་མཁན། 

• ཟྲོག་ག་ིསྨན་པ། 

• ནད་དུག་ཚདོ་ལ་བེད་མཁན་ག་ིམི།  

• རྒྱུན་ཏུ་ཕྱུགས་ཟྲོག་དང་འབེལ་འདིས་བེད་པའི་མི།  

• བིས་པ་སྲོར། 

• མངལ་ཆགས་པའ་ིབུད་མདེ། 

• ལྲོ་རྒན་པ།  

• དུག་སེལ་བེད་པའ་ིའྲོ་མ་སྟེ་འྲོ་མ་རྲོན་པ།  

• ཤ་རྲོན་པ། 

• ཚོས་མེད་པའི་ཤ།  

• ཨེ་ཙི་ནད་ཡྲོད་པའི་མི། 

• གཅིན་པ་མངར་འགྱུར་ག་ིནད་ཡྲོད་པའ་ིམི། 

• གྲོ་བ་མ་ིབཟང་བའི་མི།  
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རྒྱུ་རནེ། 

• གཙང་སྦྲ་མི་བེད་པ།  

• ཚུ་གཙང་མ་མིན་པ།  

• མི་མང་པྲོ་འདུས་སྲོད་བེད་ས།  

• སྨན་བཅྲོས་བེད་པའི་ཆ་རེན་ཞན་པ།  
ནད་རྟགས་གཙ་ོབྲོ། 
མི། 

• ཉིན་20ལྷག་ལ་ལུ་བ་རྒྱག་པ།  

• བང་ཁ་ནས་ན་བ།  

• ལུ་བ་རྒྱག་པའི་སབས་ཁ་ལུད་མང་ལ། ཁག་ཐྲོན་པ།  

• ལུས་སྟྲོབས་ཞན་པ་དང་ཧ་ཅང་ཐང་ཆད་པ། 

• ཟ་མ་ཟ་འདྲོད་ཀི་ཡི་ག་མེད་པ།  

• ཚ་རྒྱག་པ། འདར་བ།  

• རྔུལ་ཆུ་བཞུར་རྒྱུ་མང་བ།  
ཕྱུགས་ཟྲོག 

• ཐྲོག་མར་ནད་དེ་བྱུང་སབས་ནད་རྟགས་ཆེན་པྲོ་མི་མངྲོན། 

• དེ་ནས་ཉིན་ཁ་ཤས་འགྲོར་རེས་ལུས་སྟྲོབས་ཇེ་ཞན། 

• ཚ་བ་རྒྱག་པ།  

• རྩྭ་ཟ་རྒྱུ་ཇེ་ཉུང་།  

• རིམ་བཞིན་ཕྱུག་ས་ཟྲོག་ལ་གྲོ་ལ་ནད་བྱུང་བ། 

• རྒྱུན་ཏུ་ས་དྲོ་དང་ནམ་ཟླ་གང་བའི་སབས་ལུ་བ་རྒྱག་པ།  

• དབུགས་ལེན་དཀའ་བ།  

• དེ་ནས་ཕྱུགས་ཟྲོག་དེའི་ལུས་སྟྲོབས་ཇེ་ཞན་ནས་ཇེ་ཞན་དང་དབུགས་ལནེ་མི་ཐུབ་པ།  

• མིད་པ་སྐྲངས་བ།  

• རང་རྒྱུ་ཡྲོད་པ།  
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སྨན་བཅྲོས་བདེ་ཐབས། 

 

མི།---གྲོ་ནད་འགྲོག་སྨན། 

• ཡི་ཡན་ཅིན།    异烟肼 

• ལིས་ཧ ྥུ་ཕེན།   利福平  

• ཡེ་ཨན་ཏིན་ཁྲོན།  乙胺丁醇  

• པིས་ཆིན་ཞན་ཨན།  吡嗪酰胺 

• ལན་མིས་སྲོའུ།       链霉素 

• ཆེས་ཉུང་ན་ཟླ་བ་6 རངི་ལ་གྲོ་ནད་འགྲོག་སྨན་འཐུང་དགྲོས། 

• ནད་ཚབས་ཆེན་ཡིན་ན་ལྲོ་2ནས་3བར་སྨན་བཅྲོས་བེད་དགྲོས།  
ཕྱུགས་ཟྲོག་ལ་གྲོ་གཅྲོང་ནད་ཕྲོག་ཡྲོད་ན། 

• ལན་མེས་སྲོའུ་链霉素 ཡིས་སྨན་བཅྲོས་བེད་དགྲོས། 
སྲོན་འགྲོག 

 
• གྲོ་གཅྲོང་ནད་ཡྲོད་པའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་དེ་ངེས་པར་ཏུ་བཀག་འགྲོག་ནན་མྲོ་བེད་དགྲོས། 

• རྒྱུ་མཚན་ནི་ནད་དུག་དེ་མི་ལ་འགྲོས་ས།  

• གྲོ་གཅྲོང་ནད་ཀི་འགྲོག་སྨན་རྒྱག་དགྲོས། 

• ཚོང་ར་ནས་ནད་འདི་ཡྲོད་པའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་ཤ་དེ་བཙོང་མི་ཉན། 

• དུག་སེལ་སྨན་རས་བཀྲོལ་བ། 

• ནད་ཕྲོག་པའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་ཁ་ཁར་བཀར་དགྲོས། 

ནད་འགྲོ་བའི་ཚད་མཐྲོ་བ། 
 

དུས་ལར་བརྟག་བཤེར་དང་སྨན་བཅྲོས་བེད་དགྲོས།  
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• ཤ་ངེས་པར་ཏུ་ཚོས་དགྲོས། 

• འྲོ་མ་ངེས་པར་ཏུ་བསྲོལ་དགྲོས། 

 

1.4 ལྲོ་བ་རྒྱས་པ། 

 

 
 
ནྲོར་གི་ལྲོ་བ་རྒྱས་པ་ནི་གཙོ་བྲོ་གྲོད་པུའི་ཁྲོག་ནས་དབུགས་བསགས་པའྲོ།  

 
༡ ནྲོར་གིས་རྩྭ་བཟའ་བའི་རེས་གྲོད་པའི་ནང་ནས་གཟན་དེ་ས་མྲོར་གྱུར་བའམ་དབུགས་བསགས་པ།  
༢ གྲོད་པའི་ནང་གི་དབུགས་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་དུ་བསགས་ནས་ཕིར་འདྲོན་དཀའ་བ།  

ནྲོར་གི་ལྲོ་བ་རྒྱས་པའི་སབས་དབུགས་གྲོད་པའི་ནང་ནས་ཕིར་འདྲོན་དཀའ་བས་ལྲོ་བ་ཇེ་རྒྱས་ནས་ཇེ་རྒྱས་སྲོང་སྟེ་
ན་ཟུག་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་པ་དང་སིང་དང་གྲོ་བ་སྲོགས་རིམ་གིས་བཙུར་ནས་དབུགས་ལེན་དཀའ་བ་དང་མཐར་འཆི་འགྲོ་བའི་ཉེན་
ཁ་ཡྲོད།  

རྒྱུན་ཏུ་སྲོ་རྩྭ་མང་པྲོ་ཟྲོས་བ་དང་ཡང་ན་དུག་གཤིས་ལྡན་པའི་རྩི་ཤིང་སྲོགས་བཟའ་ན་ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་གྲོད་པུའི་
ནང་དབུགས་རྒྱས་པ། 

 
ནད་རྟགས། 

• རྩྭ་མི་བཟའ་བ་དང་ཕར་ཚུར་མི་འགྲོ་བ།  

• གཡྲོན་ཕྲོགས་ཀི་ལྲོ་བ་དེ་རྒྱས་པ།  

• གཅིན་དང་ལ ི་བ་གཏྲོང་དཀའ་བ། 

• དབུགས་ལེན་པ་མགྲོགས་པ།  

•  ཁ་གདངས་ནས་ལེ་ཕིར་བསར་བ། 

• འགྲོ་ན་རྐང་ལག་བརྟན་པྲོ་མིན།  
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སྨན་བཅྲོས་བདེ་ཐབས། 
རྒྱན་ཏུ་ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་ལྲོ་བའི་གཡྲོན་ཕྲོགས་ནས་འབིག་ཡང་ན་ཁབ་མགྲོ་ཡིས་འཛེར་ནས་གྲོད་པུའི་ནང་གི་

དབུགས་ཕིར་གཏྲོང་དགྲོས། 

 
 

 
 

1.5 འགྲོག་སྨན་རྒྱག་པ། 
 
འགྲོག་སྨན་རྒྱག་ཐབས་དང་འཆར་གཞ་ིཇུས་འགྲོད། 
འགྲོག་སྨན་རྒྱག་པའི་སྲོར་ག་ིརྨང་གཞའི་ིཤསེ་བ། 

•  ནད་ཡྲོད་པ་ཡང་ན་ལུས་སྟྲོབས་ཞན་པ། བའེུ་ཁྲོག་ཏུ་ཡྲོད་པ། ཡང་ན་བེའི་བཙས་ནས་ཡུན་རིང་མ་འགྲོར་བའི་ཕྱུགས་

ཟྲོག་ལ་འགྲོག་རྒྱབ་ན་མཚམས་རེ་མཇུག་འབས་ལེགས་པྲོ་མི་འབྱུང་། དའེ་ིསབས་སུ་སྨན་འདི་（肾上腺素）རྒྱབ་
ནས་མྱུར་སྲོབ་བེད་དགྲོས། 

• འགྲོག་རྒྱག་པའི་སབས་ཕྱུགས་ཟྲོག་ལ་ལར་སྨན་མ་འཕྲོད་པར་མི་བདེ་བའི་སང་ཚུལ་འབྱུང་བས་དེའི་སབས་སུ་ཕྱུགས་
ཟྲོག་ལ་ལ་རྟྲོག་ནན་མྲོ་བས་ནས་མྱུར་སྲོབ་བ་དགྲོས། 

• གལ་ཏེ་འགྲོག་སྨན་གི་དམ་བུ་དེ་ཆག་སྲོན་བྱུང་བ་དང་ཡང་ན་དམ་བུའི་ཁ་ལྷྲོད་ཡྲོད་པ། འགྲོག་སྨན་གི་ཁ་མདྲོག་ལ་
འགྱུར་ལྡྲོག་བྱུང་བ། སྨན་དེ་བཀྲོལ་སྲོད་བེད་ཆྲོག་པའི་ཟླ་ཚེས་ལས་བརྒལ་ཡྲོད་པ་སྲོགས་དང་འཕད་ན་འགྲོག་སྨན་དེ་མ་
བཀྲོལ་ན་བཟང་། 

• ཁ་ཕེ་ཡྲོད་པའི་འགྲོག་སྨན་དེ་མྱུར་ཏུ་ཉིན་དེར་རྒྱག་ཚར་དགྲོས། 

• འགྲོག་སྨན་དེ་ཉི་འྲོད་ཡྲོད་སར་འཇྲོག་མི་ཉན་པ་དང་ཡང་ན་ཧ་ཅང་འཁག་ས་དེ་འཁག་སམ་སྲོགས་སུ་ཉར་ཚགས་
བེད་མི་ཉན། 

• འགྲོག་སྨན་དེ་སྲོན་ལ་ཅུང་ཙམ་གཡུག་ནས་སྨན་འདེས་སུ་བཅུག་སྟེ་རྒྱག་ན་ད་གཟྲོད་འགྲོག་སྨན་གི་ནུས་པ་འབྱུང་།  

• ཕྱུགས་ཟྲོག་ལ་འགྲོག་རྒྱག་པའི་སབས་ལུས་སྟེང་གི་ཁབ་རྒྱག་ས་དེ་ངེས་པར་ཏུ་ཡང་དག་ཡིན་དགྲོས། ད་ེམནི་ན་གང་
འདྲོད་ལར་རྒྱབ་ན་ཕྱུགས་ཟྲོག་ལ་གནྲོད་པ་ཆེན་པྲོ་ཐེབས་ངེས། དའེ་ིསྟབས་ཀིས་འགྲོག་རྒྱག་སབས་ནན་ཏན་དང་བང་ཆ་ཆེན་
པྲོ་ཡྲོད་དགྲོས།  

• འགྲོག་རྒྱག་སབས་སྨན་གི་མང་ཉུང་དེ་ངེས་པར་ཏུ་གཏན་འཁེལ་གི་ཚད་ཐིག་ལ་སེབས་དགྲོས། དཔརེ་ན། ས་ེའགག་ལ་

མཚོན་ན། ནྲོར་གི་ལིད་ཚད་རྒྱ་མ་200 ཡན་ཡནི་ན། འགྲོག་སྨན་ཧྲོ་ཧིན་6(6ml)རྒྱག་དགྲོས་ལ། དའེ་ིམན་ཡིན་ན་
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འགྲོག་སྨན་ཧྲོ་ཧིན་4(4ml) རྒྱག་དགྲོས། དའེ་ིསྟབས་ཀིས་འགྲོག་སྨན་གི་མང་ཉུང་ཚད་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། 

• བཀྲོལ་ཚར་རེས་ཀི་སྨན་གི་དམ་བུ་དང་སྲོད་སྲོགས་གང་སར་འཕེན་མི་རུང་། 

• འགྲོག་རྒྱབ་ཚར་རེས་རང་གི་ཁབ་རྒྱག་ཆས་དང་ཁབ་མགྲོ་སྲོགས་གཙང་མར་བཀྲུ་ནས་ཆུ་འཁྲོལ་ནང་བཞག་ནས་སར་

མ་40་ཡི་བར་དུག་སེལ་བ་དགྲོས། 
གཙང་སྦྲ་བདེ་ཚུལ། 

ཕྱུགས་ཟྲོག་རེ་རེ་ལ་འགྲོག་ཁབ་རྒྱག་པའི་སབས་སུ་ཁབ་མགྲོ་དེ་ངེས་པར་ཏུ་བརེ་དགྲོས་པ་དང་གཙང་སྦྲ་ཡག་པྲོ་
བེད་དགྲོས། 

ངེས་པར་ཏུ་ཁབ་རྒྱག་ཆས་དང་ཁབ་མགྲོ་སྲོགས་གཙང་མ་བེད་དགྲོས་ལ་ཁབ་མགྲོ་ངེས་པར་ཏུ་བརེ་དགྲོས། 
ཤེལ་གི་ཁབ་རྒྱག་ཆས་དེ་གཙང་སྦྲ་བེད་པའི་གྲོ་རིམ། 

• ཆེས་མགྲོགས་པའི་གཙང་དག་བེད་ཚུལ། འགྲོག་ཁབ་རྒྱག་ཆས་དེ་དུག་སེལ་སྨན་རས་དང་འདེས་པའི་ཆུའི་ནང་དུ་

བཞག་དགྲོས། དུག་སལེ་སྨན་རས་(聚乙烯吡酮磺)  （10:1） 

• གཙང་དག་ཡག་པྲོར་བེད་ཚུལ།  འགྲོག་ཁབ་རྒྱག་ཆས་དེ་དུག་སལེ་སྨན་རས་དང་འདེས་པའི་ཆུའི་ནང་དུ་ཆུ་ཚོད་

5ཙམ་ལ་བཞག་དགྲོས། དུག་སེལ་སྨན་རས་(聚乙烯吡酮磺) ཧའྲོ་ཧིན་10 ཆུའ་ིནང་དུ་བསེས་དགྲོས། 

• ཤེལ་གི་འགྲོག་ཁབ་རྒྱག་ཆས་དང་ཁབ་མགྲོ་དེ་ཆུ་འཁྲོལ་གི་ནང་དུ་ཆེས་ཉུང་ན་སར་མ་3 ལ་འཇྲོག་དགྲོས། 

• རྒྱུན་ཏུ་འགྲོག་སྨན་རྒྱག་ས་དེ་ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་ཤ་གསེང་དེ་སེའི་ཤ་བར་ལ་རྒྱག་དགྲོས། 

• འགྲོག་ཁབ་རྒྱག་སྟངས། 

 
༼ཤ་སིའི་བར་ཁབ་རྒྱག་སྟངས།༽ 
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༼ཕྱུགས་ཟྲོག་ལུས་སྟེང་གི་འགྲོག་ཁབ་རྒྱག་ས།༽ 

 

 
༼ཕྱུགས་ཟྲོག་ལུས་སྟེང་གི་འགྲོག་ཁབ་རྒྱག་ས་དང་ཤ་སིའི་བར་ཁབ་རྒྱག་སྟངས།༽ 

ཕྱུགས་ཟྲོག་ག་ིནད་རགིས་སྲོན་འགྲོག་སྲོར་ག་ིཤསེ་བ་མང་ཚགོས་ལ་ཁབ་བསགས་བདེ་དགྲོས། 

• ཟྲོག་ལྷ་རེ་ཡིས་ནད་དུག་དང་འགྲོག་སྨན་སྲོར་གི་ཤེས་བ་དེ་རང་ས་གནས་མང་ཚོགས་ལ་ཁབ་བསགས་བེད་དགྲོས། 

• མང་ཚོགས་ལ་ནད་དུག་དག་གི་ཚབས་ཆེན་རང་བཞིན་དང་སྲོན་འགྲོག་བེད་ཐབས་སྲོགས་ཤེས་སུ་འཇུག་དགྲོས། 

• རང་ཉིད་ཀི་ཉམས་མྲོང་དེ་ས་གནས་མང་ཚོགས་ལ་བརྒྱུད་སེལ་བ་དགྲོས། 

• དུས་རྒྱུན་ཏུ་མང་ཚོགས་ལ་གཙང་སྦྲ་དང་དུག་སེལ་བ་ཐབས་སྲོགས་ཀི་ཤེས་བ་དང་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་ཤེས་སུ་འཇུག་
དགྲོས། 

• འགྲོག་སྨན་གི་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་དང་བདག་གཉེར། བཀྲོལ་སྲོད་བདེ་སྟངས་སྲོགས་ཀི་ཤེས་བ་རྒྱ་ཇེ་ཆེར་ཁབ་སེལ་
གཏྲོང་དགྲོས། 
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1.6 དུག་སིན་འགྲོག་སྨན་བཀྲོལ་སྲོད། 
 

ཅ་ིཞགི་ལ་དུག་སནི་འགྲོག་སྨན་ཟརེ། （抗菌素） 
དུག་སིན་འགྲོག་སྨན་ནི་གཙོ་བྲོ་མི་ཕྱུགས་ཀི་ལུས་སྟེང་གི་ནད་དུག་དེ་མེད་པར་གཏྲོང་བའམ་ཡང་ན་སེ་འཕེལ་

འགྲོ་བར་བཀག་འགྲོག་བེད་པའི་སྨན་ཞིག་ཡིན། དཔརེ་ན་ཆིན་མིས་སྲོའུ་（青霉素）ལ་བུ། 
སྨན་འདི་དག་རྒྱུན་ཏུ་མི་དང་ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་སེ་དངྲོས་ཕ་རབ་ལ་ནད་འབྱུང་བའི་སབས་བཀྲོལ་སྲོད་བེད་དགྲོས། 

 
 
དུག་སནི་འགྲོག་སྨན་ལ་རགིས་མང་པྲོ་ཡྲོད། 
དུག་སནི་འགྲོག་སྨན་ཚང་མའ་ིནུས་པ་གཅགི་འད་མནི། 

• ནད་དུག་རིགས་མི་འད་བ་ལ། དུག་སིན་འགྲོག་སྨན་རིགས་མི་འད་བ་ཡྲོད། 

• དུག་སིན་འགྲོག་སྨན་མང་ཤས་ཀིས་ནད་དུག་སེལ་བའི་ནུས་བ་ཐྲོན།  

• དུས་རྒྱུན་ཏུ་ཕྱུགས་ཟྲོག་ལ་དུག་སིན་འགྲོག་སྨན་མང་པྲོ་བསེས་ནས་ཁབ་རྒྱག་མི་ཉན། རྒྱུ་མཚན་ནི་དུག་སིན་འགྲོག་
སྨན་རེ་རེའི་ནད་དུག་སེལ་བའི་ནུས་བ་མི་ཐྲོན།   
དྲོ་སང་བ་རྒྱུ། 

• ནད་ཕྲོག་པའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་ལ་དུག་སིན་འགྲོག་སྨན་ངེས་པར་ཏུ་རྒྱག་དགྲོས། ད་ེམནི་ན་ནད་དུག་ཚབས་ཇེ་ཆེར་སྲོང་
ནས་འགྲོག་སྨན་གིས་ནད་དུག་སེལ་མི་ཐུབ། 

• དེའི་རེན་གིས་དུག་སིན་འགྲོག་སྨན་མཚམས་མ་ཆད་པར་ཉུང་ཉུང་རེ་རྒྱག་དགྲོས། 

• དུས་རྒྱུན་ཏུ་ཉིན་5ཡན་ལ་མཚམས་མ་ཆད་པར་རྒྱག་དགྲོས། 

• ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་ནད་ཚང་མ་ནད་དུག་ལས་བྱུང་བའི་ངེས་པ་མེད། དའེ་ིརེན་གིས་མཚམས་རེ་དུག་སིན་འགྲོག་སྨན་གིས་
ནུས་པ་ཆེན་པྲོ་མི་ཐྲོན།  

• རབ་ཡིན་ན་ནད་ཕྲོག་པའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་ཁག་བངས་ནས་བརྟག་བཤེར་དང་། ཡང་ན་ལུས་སྟེང་ནས་སྤུ།  ཁའི་ནང་གི་
ལྦུ་བ་སྲོགས་བངས་ནས་ཚོད་ལ་ཁང་ནས་བརྟག་བཤེར་བས་ན་ད་གཟྲོད་ནད་དུག་གང་ཡིན་པ་ངྲོས་འཛིན་གསལ་བྲོ་འབྱུང་
ཐུབ། 
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• ཕྱུགས་ཟྲོག་ལ་དུག་སིན་འགྲོག་རྒྱག་རེས་མྱུར་ཏུ་འྲོ་མ་བཞྲོ་བ་ཡང་ན་བཞྲོས་ཡྲོད་པའི་འྲོ་མ་སྲོགས་འཐུང་མི་ཉན། རྒྱུ་
མཚན་དུག་སིན་འགྲོག་སྨན་དེ་ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་ལུས་ཕུང་ནས་ཡུན་རིང་པྲོར་འདུག་ཐུབ་པས་ཆེས་ཉུང་ན་ཟླ་བ་གཅིག་གི་དུས་
ཡུན་ལ་གཟབ་གཟབ་བེད་དགྲོས། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

རྒྱུན་བཀྲོལ་གི་དུག་སིན་འགྲོག་སྨན།  

Antibiotic དུག་སནི་འགྲོག་སྨན། Use ནུས་པ།  

Penicillins ཆི་མེས་སྲོའུ། 青霉素 གྲོ་ནད། དབུགས་ལམ། སི་མྲོ།  མཁལ་མ།  

Gentamicin ཆིན་ཏ་མིས་སྲོའུ། 庆大霉素  ནུ་མའི་ནད།   རྨགི་པ་ལ་རྨ་ཕྲོག་པ།   

Ampicillin ཨན་པན་ཞིས་ལིན། 氨苄西林  མཁལ་མ།  རྒྱུ་མ།  ཤ་ སག  གྲོ་བ།   

Tetracycline  སི་ཧྲོན་སྲོའུ། 四环素  མཆིན་པ། གྲོ་བ། ཁག  རུས་པ།   

Sulfamethoxone ཧྲོང་ཨན་རིགས།（磺胺二

甲基嘧啶）  

རུས་པ། ཚད་པ་རྒྱག་པ།  གྲོ་ནད།  བེའུ་ཡ་ིམདི་པའི་ནད།  རྐང་

ལག་རྣག་པ། （རྨ་རུ་གྱུར་བ）  
 

 
 

ནད་དུག་ད་ེརྒྱུན་ཏུ་ཕྱུགས་
ཟྲོག་ག་ིཕྲོ་བ་དང་རྒྱུ་མའ་ི
ནང་དུ་ཡྲོད།  

 
ནད་དུག་ད་ེརྒྱུན་ཏུ་ཟས་
རགིས་སྟངེ་དུ་ཁབ་འགྲོ།  

མ་ིལ་ནད་དུག་ད་ེགཙ་ོབྲོ་
ཟས་རགིས་མ་ིགཙང་བ་
དང་ཁྲོར་ཡུག་འབག་
བཙགོ་ལས་འགྲོས་འགྲོ།  
 མ་ིལ་20%ནད་དུག་ད་ེགཙ་ོ
བྲོ་ཟས་རགིས་དང་ཕྱུགས་
རགིས་ཀ་ིནད་དུག་འབུ་ཕ་
ལས་འགྲོས་བ།  
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གཉསི། ས་ེའཕལེ། 

 
2.1 སྲོ་ཕྱུགས་ཀི་སེ་འཕེལ་བརྟག་བཤེར། 

 
དི་བ་འགའ། 

 
• འབི་ལ་བེའུ་ཆགས་པའི་བར་གི་དུས་ཡུན་ནི་ཕལ་ཆེར་ཉིན་258ཡིན། 

• རྒྱུན་ཏུ་བེའུ་དེ་བཙས་པའི་བར་དུ་ཉིན་360 དགྲོས། 

• ཕྱུགས་ཟྲོག་མྲོ་དེ་ཕྲོ་དང་འབེལ་བ་བྱུང་བའི་སབས་ཀི་རྟགས་དེ་དཔེར་ན། 

 
 
 

༼རྔ་མར་རྟགས་རྒྱག་པ།༽ 

• འབི་ཡི་ཁྲོག་ལ་བེའུ་ཞིག་ཆགས་ནས་བཙས་པའི་བར་ཟླ་བ་ག་ཚོད་དགྲོས། 

• ཁེད་ཀིས་ཇི་ལར་བས་ནས་འབི་ལ་བེའུ་ཡྲོད་པ་ཤེས་ཐུབ། 

• ལྲོ་རེའི་ཟླ་བ་དུའི་ནང་འབི་དང་གཡག་བར་ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་བྱུང་བ་ཆེས་མང་། 

• ཁེད་ཀིས་ཇི་ལར་བས་ནས་འབི་དེ་གཡག་དང་ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་བྱུང་བ་ཤེས། 

• ལྲོ་རེའི་ཟླ་བ་དུ་བའི་ནང་འབི་སྲོགས་ལ་བེའུ་བཙས་བ་ཆེས་མང་། 

• འབི་ལ་བེའུ་བཙས་པའི་སབས་བེའུ་ག་ཚོད་འཆི་འགྲོ།  

• བེའུ་བཙས་ནས་ཡ་རུ་དེ་ལྲོ་གཅིག་ལྲོན་རེས་ག་ཚོད་འཆི་འགྲོ། རྒྱུ་མཚན་ཅི། 
 

འབིས་རྔ་མ་དང་མགྲོ་སྲོགས་ཕུར་ཕུར་བེད་པ། 
ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་ཕྲོ་བའི་འགམ་དང་རྒྱབ་སྲོགས་ལ་འདམ་གིས་འགྲོས་པ། 
གཅིན་ཁུང་ནས་འབར་ཁུ་མང་པྲོ་བཞུར་བ། 
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རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བྲོ། 

• བེའུ་ཆགས་པའི་གྲོ་རིམ་དང་གནས་ཚུལ་ལ་བརྟག་བཤེར་བེད་པ། 

• བདག་དམ་བེད་པ། 

• ཧ་ཅང་ཉམས་མྲོང་ཅན་གི་ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་སྨན་པས་ཉིན་35རེས་འབི་ལ་བེའུ་ཡྲོད་མེད་གཏན་འཁེལ་བེད་ཐུབ། 

 
 
ས་ེའཕལེ་མ་ལག་ལ་རགེ་པའ་ིབརྒྱུད་རམི། 

1.ཆེས་ཚད་ལྡན་གི་རེག་བེད་ཀི་ཡྲོ་བད་བཀྲོལ་དགྲོས།  

• སེ་འཕེལ་མ་ལག་ལ་རེག་སབས་ནད་དུག་སྲོན་འགྲོག་གི་ནུས་པ་ལྡན་པའི་འགིག་ཤྲོག་གི་ཕུ་རུང་དེ་ལག་པའི་དཔུང་བྲོར་
འགེབས་དགྲོས། 

• འགིག་ཤྲོག་གི་ཕུ་རུང་ཐྲོག་ལ་ཚབས་མི་ཆེ་བའི་འཇམ་འདེད་སྣུམ་བྱུགས་ནས་ལག་པའི་དཔུང་བ་འབི་ཡི་སེ་འཕེལ་མ་
ལག་ལ་རེག་པར་རམ་འདེགས་བེད་པ། 

2.མིག་གིས་མཐྲོང་ཐུབ་པའི་གསལ་འདེབས་འགའ། གཙ་ོབྲོ་འབི། 

ས་ེའཕལེ་མ་ལག་ལ་རགེ་སབས་འབ་ིལ་བའེུ་ཆགས་ཡྲོད་པའམ་ཡང་ན་འབ་ིདེ་ནྲོར་མ་དང་ཕན་ཚུན་འབལེ་
བ་བྱུང་བའ་ིདུས་སྲོགས་གཏན་འཁལེ་བདེ་ཐུབ། 
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• འབི་ཡི་རྔ་མའི་འྲོག་དེ་བཤང་ལམ་དང་གཅིན་ཁུང་ལ་ནན་མྲོ་ལ་དགྲོས། 

• འབི་ཡི་ལུས་ཕུང་གི་གནས་ཚུལ་ལ་བརྟག་བཤེར་བ་དགྲོས། ལྷག་པར་ཏུ་ཤ་ཤེད་ཞན་པའི་འབི་སྲོགས།  

• འབི་དང་ནྲོར་མ་དེ་ཕན་ཚུན་བར་ལ་འབེལ་འདིས་ཇི་ལར་བྱུང་བཞིན་པའི་རྟགས་སྲོགས་གསལ་བྲོར་ཤེས་དགྲོས། 

3.སེ་འཕེལ་གི་ཁད་ཆྲོས་དེ་ནང་གི་གྲུབ་ཚུལ་གསལ་བྲོར་དབེ་བ་འབེད་པ། 

• མངལ་གི་ཁ་སྦུབས། ཆསེ་མངྲོན་གསལ་གི་ཁད་རྟགས་ཀི་གྲུབ་ཚུལ་ད་ེརེག་སབས་ཐྲོག་མར་མངལ་གི་ཁ་སྦུབས་ཀིས་
མངལ་གི་སྲོད་དེ་སེ་ཁིད་པ། 

• མཚང་རུས་ངྲོས་ཕར་ཚུར་ལ་གཡྲོ་འགུལ་བེད་ནས་མངལ་གི་ཁ་སྦུབས་དེ་འཚོལ་དགྲོས། 

• མངལ་སྲོད་ཀི་རྭ་ཅྲོ། ཐྲོག་མར་མངལ་གི་གྲུབ་ཚུལ་ཤེས་དགྲོས་ན་དེ་ལ་རེག་རེས་ད་གཟྲོད་བེའུ་ཆགས་ཡྲོད་མེད་དེ་ཤེས་
ཐུབ། 

• ཆེ་ཆུང་། མངལ་སྲོད་ཀི་རྭ་ཅྲོ་དེ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བ་དང་བསྟུན་ནས་མངལ་ཆགས་པའི་ཚད་དེ་གྲོང་འཕེལ་དུ་འགྲོ་བ། 

• བེའུ་ཆགས་ས། ལྲོ་བའི་མཐའ་འཁྲོར་གི་མདུན་ཕྲོགས་སུ་ཡྲོད་པ། 

• མངལ་སྲོད་ཀི་རྭ་ཅྲོ་ལ་ཧ་ཅང་འཇམ་ལ་མཉེ་མྲོ་ཡིན་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་ལྡན། 

• མངལ་སྲོད་ཀི་ནང་དུ་འབར་བག་ཅན་གི་གཤེར་ཁུ་དང་འདེས་པའི་བེའུ་ཡྲོད་པ་དང་། བུ་སྲོད་སྐྲན་དེ་ལག་པས་རེག་
ཐུབ། 

• མངལ་སྲོད་ཀི་སི་ལྤགས། 

• མངལ་སྲོད་ཀི་ངྲོས་དེ་མཐེ་མྲོ་དང་གྲོང་མཛུབ་ཀིས་བཟུང་བ་དང་ཡར་ཅུང་ཙམ་བཀགས་ནས་བརྟག་བཤེར་བེད་པ། 
འྲོན་ཀང་བརྟག་བཤེར་བེད་སབས་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་བཀྲོལ་མི་ཉན། 

• བེའུ་ཆགས་པའི་དུས་ཡུན་དེ་བར་སབས་ལ་སེབས་དུས། མངལ་སྲོད་སྐྲན་དེ་ཇེ་ཆེར་སྲོང་ནས་ལག་པས་རེག་ཐུབ། 

• མངལ་ཆགས་པའི་ཁུང་ཡང་ན་སྲོད། 

• མདྲོག་སེར་པྲོ་ཅན་གི་རས་དེ་黄体素液 ཡིས་黄体铜 འདྲོན་སེལ་བེད་པ།  

• ཟླ་བ་4རེས་黄体素液 འདི་བརྟག་ནས་བེའུ་ཆགས་ཡྲོད་མེད་ཤེས་ཐུབ། 

 
༼བེའུ་ཆགས་ཡྲོད་མེད་ཀི་དབེ་བ།༽ 

 
 



 

40 
 

  
 
 
གཟན་ཆས་མང་པྲོས་གསྲོ་བ། 

བེའུ་བཙས་པའི་གངས་ཇེ་མང་འགྲོ་ཆེད། འབ་ིསྲོགས་ལ་བེའུ་ཆགས་པའི་སབས་གཟན་ཆས་མང་པྲོ་སྟེར་དགྲོས་པ། 

• དཔེར་ན། གཟན་རྩྭ་མང་པྲོ་སྟེར་དགྲོས། རྒྱུན་དུ་དགུན་དུས་ཟླ་བ11ནས་12ཡི་བར་ལ་ཉིན་རེ་འབི་ལ་གཟན་རྩྭ་

ཕལ་ཆེར་རྒྱ་མ་7 ཙམ་སྟརེ་དགྲོས་པ་དང་ཟླ་བ་4ནས་བཟུང་ཉིན་རེ་ཆ་སྲོམས་རྩྭ་རྒྱ་མ་1ཙམ་སྟེར་དགྲོས། 

• བེའུ་ཆགས་ཡྲོད་པའི་འབི་སྲོགས་རྩྭ་རའི་ནང་དུ་ཕལ་ཆེར་ཉིན45་ལ་བཅུག་ཏེ་གཟན་རྩྭ་མང་པྲོ་ཟ་རུ་འཇུག་དགྲོས། 

 
ཉནི་ག་ིཁ་གངས་ལར་བའེུ་ཆགས་ཚུལ་གསལ་བཤད། 

ཉིན་35ནས་45བར།  

• མངལ་སྲོད་ཀི་རྭ་དེ་རིམ་བཞིན་ཇེ་ཆརེ་སྲོང་བ་དང་བསྟུན་གཤེར་ཁུ་ཡིས་གང་བ། 

ཉིན་45ནས་60བར། 

• མངལ་སྲོད་ཀི་རྭ་དེ་རིམ་བཞིན་ཇེ་ཆརེ་སྲོང་བ་དང་བསྟུན་མུ་མཐུད་དུ་གཤེར་ཁུ་ཡིས་གང་བ། 

• བེའུ་དེ་ཕལ་ཆེར་བ་སྲོང་གི་ཆེ་ཆུང་ཙམ་ཡྲོད། 

• མངལ་སྲོད་ཀི་སི་ལྤགས་ལ་རེག་པའི་ཐབས་ཤེས་བཀྲོལ་བ། འྲོན་ཀང་མཉམ་འཇྲོག་དགྲོས་པ་ནི་ཤུགས་ཆེན་པྲོས་རེག་མི་
ཉན། 

ཉིན་60ནས་90བར།  

• མངལ་གི་ཁ་སྦུབས་དེ་རིམ་བཞིན་མདུན་ཕྲོགས་སུ་འགྲོ་བ། ཁ་མར་འཁྲོར་བ། 

• མངལ་སྲོད་ཀི་རྭ་ཅྲོ་དེ་ལྲོ་བའི་མཐའ་འཁྲོར་གི་མདུན་ཕྲོགས་སུ་ཡྲོད་པ་དང་རིམ་བཞིན་རྩིབས་རུས་དེ་བཀབ་འགྲོ། 

• མངལ་གནས་ཕྲུ་གུའི་ཤུན་ལྤགས་ཀི་ཆེ་ཆུང་དེ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ། 

• ལག་པས་མངལ་ཆགས་པའི་བེའུ་སྲོད་དེ་ལ་རེག་སབས་ལག་པ་འགུལ་དཀའ་བ། 

དེ་ནས་ཟླ་བ་4ནས་5བར། 

• རིམ་བཞིན་བེའུ་ཆགས་པའི་མངལ་སྲོད་དང་རྭ་སྲོགས་ལག་པས་རེག་དཀའ་བ། 

• བུ་སྲོད་སྐྲན་དེ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བ། 

• བེའུ་དེ་ཕལ་ཆེར་བི་ལ་ཡི་ཆེ་ཆུང་ཙམ་ཡྲོད། 
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ཟླ་བ་5ནས་6བར། 

• མངལ་གི་ཁ་སྦུབས་དེས་མཚང་རུས་ཀི་མཐའ་འཁྲོར་དེ་ཕལ་ཆེར་འགེབས་འགྲོ་བ། 

• བུ་སྲོད་ཡྲོངས་རྲོགས་དེ་དང་མྲོར་གྱུར་འགྲོ་བ་དང་གཤེར་ཁུས་གང་བ། 

• བེའུ་དེ་ལ་ཧ་ཅང་རེག་དཀའ་བ། 

ཟླ་བ་6ནས་7བར། 

• འབི་ལ་བེའུ་ཆགས་ཡྲོད་པ་གསལ་བྲོར་ཤེས་ཐུབ། 

• བེའུ་མགྲོ་དེ་མཚང་རུས་དང་ཉེ་བ་དང་ལག་པས་རེག་ཐུབ། 

• བེའུ་དེ་ཕལཆེར་ཆེ་ཆུང་ཁི་ཕྲུག་དང་མཉམ་པ་དང་བུ་སྲོད་སྐྲན་དེ་མུ་མཐད་དུ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བ། 

 
 

བའེུ་བཙའ་སབས་ཀ་ིགནས་ཚུལ། 

བེའུ་བཙའ་བའ་ིསབས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ། 
བེའུ་བཙའ་བའ་ིསབས་ཀི་དུས་ཡུན་ད་ེསར་མའམ་ཡང་ན་སར་ཆ། 

འབི་ཡི་བེའུ། གཞན་པ་ཟྲོག་རིགས་མ་ིའད་བ་ལས་སེས་པའི་
བེའུ། 

བེའུ་བཙས་པའི་དུས་དང་བཙས་ཚར་རེས། སར་མ། 3-6 སར་མ།45-107རྲོགས་བེད་དགྲོས། 
བེའུ་བཙས་ནས་ས་ཐྲོག་ལ་ལྷུང་རེས་འབི་ཡིས་

ལྡག་པ། སར་ཆ།2-5 སར་ཆ།3-7 

སར་ལྷུང་རེས་དེ་ནས་ཡར་ལངས་པ། སར་མ།14-21 སར་མ།60-100 

སར་ལྷུང་རེས་དེ་ནས་ནུ་མ་ལྡུད་པ། སར་མ།15-22 སར་མ།74-103 

ཐེངས་དང་པྲོར་ནུ་མ་སྣུན་པའི་དུས་ཡུན། སར་མ།3-6 སར་མ།5-11 

 
 

2.2 བེའུ་བཙའ་དཀའ་བ། 

 
བའེུ་བཙའ་སབས་ཀ་ིགནད་དྲོན་འགའ། 

 
བེའུ་བཙའ་དཀའ་བའི་རྒྱུ་རེན། 

• བེའུ་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་དང་བེའུ་ཡྲོང་སའི་ཁུང་ཆུང་དགས་པ། 

• བེའུ་བཙའ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་རྒྱུན་ལྡན་མིན་པ། 

• བེའུ་དེའི་ལུས་པྲོ་ཡ་མཚར་ཅན་དང་ཆ་མི་སྲོམས་པ། 

• བེའུ་མཚེས་ཅན་བཙའ་བའི་སབས། 

• བེའུ་མངལ་སྲོད་དེ་ཁ་ཟུམ་པའི་ནུས་པ་ཞན་པ།  

 
 
 
བའེུ་བཙའ་བའ་ིསབས་ཀ་ིམཉམ་འཇྲོག་བདེ་དགྲོས་ས། 
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 འབི་ལ་བེའུ་བཙས་པའི་སབས་བེའུ་དེའི་ལག་པ་ཕིར་ཁུང་དུ་འབུད་རེས་དེ་ནས་སར་མ་30ནས་60བར་འབི་ཡིས་

བེའུ་དེ་བཙའ་ཚར།  

 གལ་ཏེ་བེའུ་བཙའ་བའི་སབས་ལུས་པྲོ་ན་བ་དང་ཁུང་ནས་ཕིར་བེའུ་དེ་མི་མངྲོན་པར་ཆུ་ཚོད་ཁ་ཤས་བར་ཡར་ལངས་
བ་ཡང་ན་མར་སར་ཉལ་བ་སྲོགས་ཀི་སང་ཚུལ་ཡྲོད་ཚེ་ངེས་པར་བདག་པྲོས་འབི་ལ་བརྟག་བཤེར་ནན་མྲོ་བ་དགྲོས། 

 
བེའུ་བཙའ་བའི་སབས་ཁེད་ཀིས་བསྒྲུབ་དགྲོས་པ། གལ་ཏེ་འབི་ལ་བེའུ་བཙའ་དཀའ་བའི་གནས་ཚུལ་འཕད་ཚེ། 

• ཐྲོག་མར་བེའུ་དེ་མཚེས་ཡིན་མིན་ལ་བརྟག་དགྲོས། 

• གལ་ཏེ་བེའུ་དེ་བཙའ་སྟངས་ནི་མགྲོ་དང་ལག་པ་སྲོན་ལ་ཐྲོན་པ། 

• བེའུ་ཡི་སྲོག་པ་གཡས་གཡྲོན་གཉིས་དེ་མཚང་རུས་བར་ནས་མར་ཡྲོང་ཐུབ་པས་ཁེད་ཀིས་ལག་པ་ཁུང་ནང་དུ་བཅུག་
ནས་བེའུ་མགྲོའི་སྟེང་ལ་རེག་ནས་མགྲོ་དེ་ཕིར་ཁུང་དུ་འབུད་ཐབས་བ་དགྲོས། 

• གལ་ཏེ་བེའུ་དེ་བཙའ་སྟངས་ནི་རྐང་པ་དེ་སྲོན་ལ་ཐྲོན་པ། 

• བེའུ་ཨྲོང་ཤ་གཡས་གཡྲོན་དེ་མཚང་རུས་བར་ནས་ཕིར་འབུད་པ། 

 
གལ་ཏེ་བེའུ་དེ་བཙའ་སྟངས་ནི་མགྲོ་དང་ལག་པ་སྲོན་ལ་ཐྲོན་སབས་དང་མྲོར་འཐེན་ནས་མགྲོ་དང་སྲོག་པ་སྲོགས་ཕིར་འབུད་
དུ་འཇུག་དགྲོས་ལ་དེ་ནས་ལག་པས་མར་ཅུང་ཙམ་དལ་མྲོར་འཐེན་དགྲོས། 

 
གལ་ཏེ་བེའུ་དེ་བཙའ་སྟངས་ནི་རྐང་པ་དེ་སྲོན་ལ་ཐྲོན་སབས་དང་མྲོར་འཐེན་ནས་ཨྲོང་ཤ་ཕིར་འབུད་དུ་འཇུག་དགྲོས་ལ་དེ་
ནས་རྔ་མ་ཕིར་འབུད་རེས་ལག་པས་མར་ཅུང་ཙམ་དལ་མྲོར་འཐེན་དགྲོས། 

 
 
བ་མྲོ་དེའི་མགྲོ་ལ་ཐག་པས་བཏགས་ནས་མགྲོ་དེ་མར་ཅུང་ཙམ་བསྒུར་དུ་འཇུག་དགྲོས། 
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རྔ་མ་དེ་ཡར་བཀགས་ནས་གཙང་མ་བེད་དགྲོས། 

 
དུག་སེལ་གཤེར་ཁུ་དང་འཇམ་འདདེ་སྣུམ་ཡང་ན་འདག་རས། སྣུམ་སྲོགས་ཆུའི་ནང་དུ་བསེས་ནས་གཙང་མ་དང་འཇམ་
འདེད་རང་བཞིན་ལྡན་པར་བེད་དགྲོས། 
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བེའུ་བཙའ་བའི་སབས་བེའུ་ཐྲོག་དང་མངལ་སེས་ཁུང་སྲོགས་ལ་གཙང་མ་བས་ནས་འཇམ་འདེད་སྣུམ་བྱུགས་དགྲོས། 

 
བེའུ་ཡི་རྐང་པ་ཡང་ན་ལག་པའི་སྟེང་ལ་ཐག་པ་དཀིས་པ། 
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བེའུ་ཡི་ལག་པ་ནས་མུ་མཐུད་དུ་དལ་མྲོར་འཐེན་ནས་སྲོག་པ་དེ་ཕིར་མཚང་རུས་ནས་འབུད་རེས་འཐེན་མཚམས་འཇྲོག་སྟེ་
བེའུ་དེ་རང་ཤུགས་སུ་ཕིར་འབུད་དུ་བཅུག་ནས་ཆུ་ཡང་ན་འདག་རས་བྱུགས་ཏེ་འཇམ་འདེད་རང་བཞིན་ལྡན་པར་གྱུར་
དགྲོས། 

 
མངལ་སེས་ཁུང་ནས་བེའུ་དེ་དལ་བ་དལ་བུར་བས་ནས་ཕིར་འཐེན་ཏེ་བེའུ་བདེ་ལེགས་ངང་བཙའ་བར་རམ་འདེགས་བེད་པ། 

 
མིའི་ལག་པས་བེའུ་དེ་རིམ་བཞིན་ཚུར་འཐེན་སབས་མངལ་གི་ཁ་སྦུབས་དེ་ཡང་རིམ་བཞིན་ཇེ་ཆེར་གཏྲོང་བཞིན་ཡྲོད་པས་
བེའུ་བདེ་ལེགས་ངང་བཙའ་བར་ཕན་པ་ཆེན་པྲོ་འབྱུང་བ། ད་ེནས་མཚམས་ཅུང་ཙམ་བཞག་ནས་བེའུ་དང་བ་མྲོ་གཉིས་ལ་
ངལ་གསྲོ་རུ་འཇུག་དགྲོས། 
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དེ་ནས་ཡང་ཤུགས་ཅུང་ཙམ་བཀྲོལ་ནས་མར་འཐེན་ནས་བེའུ་མགྲོ་དེ་ངེས་པར་ཏུ་ཕིར་ཐྲོན་དུ་འཇུག་དགྲོས། 

 
བེའུ་དེ་བཙས་རེས་ས་ཁུང་ནང་གི་འབར་ཁུ་སྲོགས་གཙང་མ་བས་ནས་དབུགས་ལེན་ཐུབ་མིན་ལ་བརྟག་བཤེར་བ་དགྲོས། 
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བེའུ་ཡི་ལེ་བ་ལ་དུག་སེལ་སྨན་ཁུ་བྱུགས་པ། 

 
བ་མྲོ་ལ་ད་རུང་བེའུ་ཡྲོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་བེད་པ། 

 
བའེུ་བཙས་དཀའ་བའ་ིསབས་ཀ་ིགནས་ཚུལ། 
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བའེུ་བཙའ་དཀའ་བ། 

• བེའུ་བཙའ་དཀའ་བའི་སབས། 
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• བེའུ་རྐང་བ་ཡང་ན་མགྲོ ཡང་ན་བའེུ་ལུས་ཕུང་ལ་རེག་ཐུབ་པའི་མཚམས་ལ་ཐག་པ་ཕ་མྲོས་དཀིས་པ། 

• བེའུ་དེ་ཕིར་འབི་ཡི་ལྲོ་བའི་ནང་བརངས་ཏེ་མཚང་རུས་ལ་བར་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་དགྲོས། 

• ཁེད་ཀི་ལག་པས་བེའུ་ལ་རེག་སབས་བེའུ་དེའི་འདུག་སྟངས་དེ་ཡང་དག་དུ་བསྒྱུར་དགྲོས། 

• དེ་ནས་བེའུ་དེ་མཚང་རུས་ནས་ཕིར་ཐག་པས་འཐེན་དགྲོས། 

 
 
 
 
རྒྱུན་དུ་ཁདེ་ཀསི་བའེུ་ད་ེཁྲོག་པའ་ིནང་ནས་ཚདོ་འཛནི་བ་དགྲོས། 

 
 
 
 
 
བའེུ་བཙའ་དཀའ་བའ་ིདུས་བཀྲོལ་བའ་ིལག་ཆ། 

• བེའུ་བཙའ་དཀའ་བའི་སབས་ལག་ཆ་འདི་དག་བཀྲོལ་སབས་བེའུ་དེ་འཆི་ཡྲོད་
མེད་ལ་ངེས་པར་ཏུ་བརྟག་དགྲོས། རྒྱུན་ཏུ་བེའུ་དེ་འཆི་སྲོང་བའི་རེས་ལག་ཆ་འདི་
དག་བཀྲོལ་དགྲོས། 

• བེའུ་དེ་ལེན་པའི་གཤག་བཅྲོས་དེ་མགྲོ་མ་བརྩམས་གྲོང་། བའེུ་དང་འབི་ཡི་ཁྲོག་པའི་ནང་ལ་འཇམ་འདེད་སྣུམ་སྲོགས་
བྱུགས་དགྲོས། 

• གཤག་བཅྲོས་བེད་པའི་སབས་དུས་ཡུན་རིང་པྲོ་དགྲོས། ལྷག་པར་ཏུ་གཤག་བཅྲོས་ལ་མཁྲོ་བའི་ལག་ཆ་འདི་དག་མེད་ན།  
༼སིར་བཏང་གི་ལག་ཆ།༽ 

 
ལག་ཆ་འདི་དག་དང་འད་བ་ཞིག་འཚོལ་ཐུབ་པ་བེད་དགྲོས། ༼ལགས་སྐུད་དང་ཐག་པ། སམ་པ།༽ 

ལག་ཆ་ཇ་ིལར་ག་སགི་བདེ་པ།  
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• སིར་བཏང་གི་ལགས་སྐུད་ཕ་མྲོ་དང་ཧ་ཅང་རྣྲོ་བའི་ལགས་དེ་དབིབས་སྲོར་སྲོར་ཡིན་པ།  ལག་ཆ་འདིའི་རིགས་བཀྲོལ་
ན་འབི་ལ་གནྲོད་པ་མི་འབྱུང་།  

 
གཤག་བཅྲོས་ལག་ཆ་དེ་མགྲོ་དང་སའེི་འདབ་བར་ལ་བཞག་ནས་གཅྲོད་དགྲོས།  འད་ིལར་བས་ན་ཐྲོག་མར་མགྲོ་

དང་སེའི་བར་དེ་ཕིར་ཁྲོག་པ་ནས་ལེན་ཐུབ་ལ་ཁྲོག་པའི་ནང་གི་བར་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བར་ཕན།  རྒྱུན་ཏུ་མི་གཉིས་ཀིས་གཤག་
བཅྲོས་བེད་ན་སྟབས་བདེ་ལ་འབི་ལ་གནྲོད་པ་མི་འབྱུང་བར་ཕན།  
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ཐྲོག་མར་མགྲོ་དང་སེ་བར་དེ་བཅད་རེས་བེའུ་དེ་ཕིར་འཐེན་ན་ལེན་ཐུབ།  
གལ་ཏེ་ད་རུང་ལེན་མི་ཐུབ་ན་གྲོ་རིམ་གཉིས་པ་དེ་ལག་ལེན་བ་དགྲོས། 

 
 
 
2. བང་གཞུང་དེ་བཅད་དགྲོས། 
གཤག་བཅྲོས་ལག་ཆ་དེ་བང་གཞུང་དཀིལ་དུ་བཞག་ནས་གཤག་ན་ཁྲོག་སྟྲོད་དེ་ཕིར་ལེན་ཐུབ་པས་གཤག་བཅྲོས་བརྒྱུད་རིམ་
དེ་རིམ་བཞིན་ཇེ་ལེགས་སུ་འགྲོ་བ།  
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གལ་ཏེ་ད་རུང་བེའུ་དེ་ཆེ་དགས་ནས་ཕིར་ལེན་མི་ཐུབ་ན། གཤག་བཅྲོས་བརྒྱུད་རིམ་གསུམ་པ་དེ།  
ལྲོ་བ་དེ་གཤག་དགྲོས།  
དེ་ནས་བེའུ་མཚང་རུས་དེ་གཤག་ནས་གཏྲོར་དགྲོས།  
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གསུམ། གཤག་བཅྲོས། 

 
3.1 རྨ་ཁ་གསྲོ་བཅྲོས། 

 

 
 

ཡྲོ་བད་གང་དག་མཁྲོ་བ།  

• སྤུ་བཞར་ཆས། ཁ་ེག།ི ཆུ་གཙང་མ། འདག་རས།  

• དུག་སེལ་སྨན།  

• ཁེ་གྲོ་རྣྲོན་པྲོ། གཤག་བཅྲོས་གི་ཆ་ཚང་། རྨ་ཁ་སམ་ཆས། གཤག་བཅྲོས་ཁབ་དང་སྐུད་པ།  

 
1. སྤུ་བཞར་ཆས་བཀྲོལ་ནས་རྨ་ཁའི་མཐའ་

འཁྲོར་ག་ིསྤུ་བཞར་བ། ད་ེནས་ཆུ་གཙང་མས་རྨ་ཁ་བཀྲུ་
ནས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཤལ་བ། ད་ེནས་རྨ་ཁ་དུག་སེལ་བ་
དགྲོས།  

 
 
 

 

2. གཤག་བཅྲོས་ག་ིཡིས་རྨ་ཁའ་ིནང་ག་ི མི་གཙང་བ་དག་ལེན་པ། 
གལ་ 

ཏེ་ཁག་ཐྲོན་ན་སྲོན་མེད། 
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3. རྨ་ཁ་དེ་དུག་སེལ་ཡང་དག་བ་དགྲོས། 

 
 
 
 
4. མདུད་པ་རེ་རེ་བརྒྱབ་ནས་རྨ་ཁ་འཚམེ་དགྲོས།  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5. རྨ་ཁ་འཚེམ་ཚར་རེས།  སྣུམ་ཞག་ཡང་ན་རས་ཡིས་བཀབ་ན། རྡུལ་
དང་འབུ་ཡིས་གནྲོད་པ་མི་ཐེབས་པར་ཕན། རབ་ཡིན་ན། དུས་ལར་རྨ་

ཁ་ལ་དུག་སེལ་དང་སྨན་བཅྲོས་བེད་པ།  

གལ་ཏེ་གཤག་བཅྲོས་བེད་པའི་རྨ་ཁ་དེ་ཆེ་ན། ཕྱུགས་ཟྲོག་ལ་ཉིན་5རིང་དུག་སེལ་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་ནས་ཚ་བ་ཡྲོད་མེད་ལ་
བརྟག་དགྲོས། 
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6. ཟླ་2འགྲོར་རེས། 

 
 

 
 
སྲོ་ཕྱུགས་ལ་སང་ཀིས་རྨས་པ། 
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3.2ལྲོ་བ་གཤག་བཅྲོས། 
 
སྲོ་ཕྱུགས་ཀིས་གྲོན་གྲོས་དང་གད་སིགས་སྲོགས་ཟྲོས་ནས་གྲོད་པའི་ནང་ནས་མ་ཞུ་བ། དརེ་བརྟེན་ལྲོ་བ་གཤག་ནས་གྲོན་ཆས་
སྲོགས་ཕིར་ལེན་པ།   

 
 

ཡྲོ་བད་གང་དག་མཁྲོ་བ།  

• སྤུ་བཞར་ཆས། ཁ་ེག།ི ཆུ་གཙང་མ། འདག་རས།  

• དུག་སེལ་སྨན།  

• ཁེ་གྲོ་རྣྲོན་པྲོ། གཤག་བཅྲོས་གི་ཆ་ཚང་། རྨ་ཁ་སམ་ཆས། གཤག་བཅྲོས་ཁབ་དང་སྐུད་པ།  

• སྦྲིད་སྨན། （麻药） 

• ཆི་མིན་སྲོ་སྲོགས། 青霉素， 四环素 

ཁྲོག་ཏུ་བེའུ་ཆགས་པའི་འབི་ཞིག་གིས་གྲོན་ཆས་མང་པྲོ་ཟྲོས་བས་མཐར་མ་བུ་གཉིས་འཆི་བ། (ས་ེབའ་ིཟྲོག་ལྷ་རེས་གཤག་

བཅྲོས་བེད་པ།) 
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སྲོ་ཕྱུགས་ལངས་ནས་ལྲོ་བ་གཤག་བཅྲོས་བདེ་ན་བཟང་།  

 

1)སྲོ་ཕྱུགས་ཀི་ལྲོ་བའི་གཡྲོན་ཕྲོགས་ཀི་རྩིབས་རུས་མཐའ་འཁྲོར་གི་སྤུ་བཞར་དགྲོས། (གཤམ་གི་རི་མྲོ་མདའ་ཐིག་དམར་པྲོ) 
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དེ་ནས་འདག་རས་བཀྲོལ་ནས་ཆུས་གཙང་མར་བཀྲུ་བ། གལ་ཏེ་ཆ་རེན་ཡྲོད་ན། གཤག་བཅྲོས་མཐའ་འཁྲོར་དུ་2% སྦྲདི་

སྨན་(麻醉药)རྒྱག་དགྲོས།  

2) དེ་ནས་དུག་སེལ་སྨན་རས་བཀྲོལ་བ་དང་།  15-20cm ཆེ་ཆུང་ཙམ་གཤག་དགྲོས།  ད་ེནས་རིམ་བཞིན་སི་
ལྤགས་དང་ཤ་སྲོགས་རིམ་པ་གསུམ་དེ་རིམ་བཞིན་གཤག་དགྲོས།  ཤ་རམི་པ་གསུམ་དེ་གཤག་སབས་གྲོད་པུ་ལ་སེམས་ཆུང་བ་
དགྲོས་ལ། ཀྲོ་བའི་འྲོག་གི་ཤ་དང་ཁག་རྩ་ལ་སེམས་ཆུང་བ་དགྲོས། 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

སྲོ་ཕྱུགས་ཡར་ལངས་ནས་གཤག་བཅྲོས་བེད་པ།           མདའ་ཐིག་མདྲོག་དམར་པྲོ་འདིས་གཤག་བཅྲོས་
གནས་བསྟན་པ། 

3) དེ་ནས་གྲོད་པུ་མ་གཤག་གྲོང་། ས་ིལྤགས་སབ་མྲོ་ཞིག་ཡྲོད་ལ། ད་ེགཤག་རེས། ལག་པ་ཡང་བསར་གཙང་མར་བཀྲུ་ནས་
ལག་པས་ཁྲོག་པའི་ནང་གི་གྲོད་པུ་དེ་ལ་རེག་ནས་བརྟག་སྟེ། གྲོད་པུ་ལ་གཙོ་བྲོ་ཅི་ཞིག་བྱུང་ཡྲོད་མེད་ཤེས་དགྲོས།  

4) དེ་ནས་གྲོད་པུ་གཤག་སབས། ངསེ་པར་ཏུ་གཟབ་དགྲོས། གྲོད་པུའི་ནང་གི་བཙོག་པ་སྲོགས་ཁྲོག་པའི་ནང་དུ་མི་བཞུར་
བར་སེམས་ཆུང་བ་དགྲོས། 
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5) གྲོད་པུ་གཤག་ནས་ནང་གི་བཙོག་པ་དང་གྲོན་གྲོས་སྲོགས་བངས་རེས། གཤག་པའི་གྲོད་པའི་ཁ་གཙང་མ་དང་སེམས་
ཆུང་བ་དགྲོས། ལག་པས་དམ་པྲོར་བསམས་ནས་ཁྲོག་པའི་ནང་མི་ལྷུང་བར་གཟབ་དགྲོས།  

6) གྲོད་པའི་ནང་གི་བཙོག་པ་སྲོགས་དལ་བུར་བས་ནས་བངས་ཚར་རེས། ཁྲོག་པའི་ནང་དུ་ཡང་བསར་ཞིབ་མྲོར་བརྟག་
ནས་ནང་ཁྲོལ་སྲོགས་རྒྱུན་ལྡན་ཡིན་མིན་ལ་བལ་དགྲོས།  

7) གྲོད་པུའི་ཁ་མ་འཚེམ་སྲོན་ལ། གྲོད་པུའི་ནང་དུ་གཟན་རྩྭ་ཉུང་ཙམ་འཇྲོག་དགྲོས།  

8) གྲོད་པུའི་ཁ་འཚེམ་སབས། ངསེ་པར་ཏུ་རིམ་པ་གཉིས་རེ་བས་ནས་འཚེམ་དགྲོས།  

9) དེ་ནས་འཚེམ་ཚར་བའི་གྲོད་པུ་དེ་ཁྲོག་པའི་ནང་དུ་ག་ལེར་བཞག་ནས་གྲོད་པུའི་སྟེང་ལ་ཆིན་མི་སྲོ་ཆུ་བསྐུ་དགྲོས། ད་ེ

ནས་རིམ་བཞིན་ཤ་རིམ་པ་གསུམ་ལར་རེ་རེ་བཞིན་འཚེམ་དགྲོས། སྲོ་ཕྱུགས་ལ་ཉིན་3-5བར་ཆིན་མི་སྲོ (青霉素) 

ཡང་ན་སི་ཧྲོ་སྲོ ( 四环素) ཁབ་རྒྱབ་ནས་རིམ་བཞིན་གཟན་རྩྭ་དང་ཆུ་ཉུང་ཙམ་བླུད་དགྲོས། 
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ས་བཅད་གཉསི་པ། འཚ་ོབའ་ིཁྲོད་ཀ་ིའཕྲོད་བསྟནེ། 

 
གཅགི རྒྱུན་མཐྲོང་འགྲོས་ནད་དང་སྲོན་འགྲོག 

 
4.1 ཐུམ་འབུའི་ནད། 

 
ས་ེདངྲོས་འད་ིགྲུབ་པའ་ིམ་ལག 
 གཞན་བརྟེན་ནད་དུག་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་སིན་འབུ། 

• ཚེ་ཟླུམ་རྒྱུ་འབུའི་འབུ་སྲོང་།  
ཕ་ཞིང་ཆུང་བའི་ཚེ་ཟླུམ་རྒྱུ་འབུའི་འབུ་སྲོང་། 
ཁུང་ས་མང་ཅན་གི་ཚེ་ཟླུམ་རྒྱུ་འབུའ་ིའབུ་སྲོང་། 
ལྲོ་ཧི་ཚེ་ཟླུམ་རྒྱུ་འབུའི་འབུ་སྲོང་། 

• ཆུ་སྐྲན་ནད་ཀི་ནད་འབུ་དེ་མི་དང་སྲོག་ཆགས་ལ་མཚོན་ན་ཧ་ཅང་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་ནད་འབུ་
ཞིག་ཡིན་པ་དང་སེ་འཕེལ་གི་གྲོ་རིམ་དེ་ཆ་ཚང་ཞིག་མིན། ཆུ་སྐྲན་གི་ནད་འབུ་དེ་ཆེ་ཆུང་ཕལ་ཆེར་

ཧའྲོ་སྨི་2-7ཡིན། 

 
ཐུམ་འབུའ་ིནད་ན་ིགཞན་རྟནེ་སནི་འབུའ་ིནད་རགིས་ཤགི་ཡནི།  
ནད་འབུ་འདི་ནི་ཧ་ཅང་ཕ་བའི་སིན་འབུ་ཞིག་ཡིན་ལ། མ་ིཕྱུགས་གཉིས་ལ་འགྲོས་འགྲོ།  
ནད་འབུ་འདི་ནི་མདྲོག་དཀར་ཞིང་ཕ་ལ་ཁིའི་རྒྱུ་མའི་ནང་དུ་འགྲོས་འགྲོ། ནད་འབུ་ཕལ་ཆེར་

10000ལྷག་ཡྲོད། ད་ེནས་འབུ་དེ་ཁིའི་རྒྱུ་མའི་ནང་ནས་ནར་སྲོན་རེས་ཁིས་རྟུག་པ་གཏྲོང་ནས་དེའི་ནང་དུ་ནད་འབུ་
འདི་ཡྲོད།  
ནད་འབུ་དེ་རིམ་བཞིན་ཁིམ་ཚང་གི་མཐའ་འཁྲོར་གི་ས་སྟེང་དང་། རྩྭ་གསེང་། བཞུར་ཆུའི་ནང་དུ་ཁབ་འགྲོ། ད་ེནས་མི་དང་
སྲོ་ཕྱུགས་ལ་འགྲོས་འགྲོ། 
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ནད་འདི་ཁབ་ཚུལ། 

 
•  གཙ་ོབྲོ་སྲོག་ཆགས་རིགས་གཉིས་བར་ཕན་ཚུན་འགྲོ་རེས་བེད་པ། 

—ཧ་ཅང་གཏན་འཁེལ་བེད་ཐུབ་པའི་མཆེ་བ་ཅན་གི་སྲོག་ཆགས་དེ་སྲོ་ཁི་དང་ཝ་མྲོ། སང་ཀི་སྲོགས། བི་ལའི་རིགས་དང་
གཅན་གཟན་ཁི་སྲོགས། 

—དེ་ནས་ནད་འདི་འགྲོས་པའི་སྲོག་ཆགས་དེ་སྲོ་ཕྱུགས་དང་རི་དྭགས། ཨ་བ་དང་འཕི་བ། ད་ེམནི་མིའི་རིགས་སྲོགས། 

• ཧ་ཅང་གཏན་འཁེལ་བེད་ཐུབ་པའི་མཆེ་བ་ཅན་གི་སྲོག་ཆགས་དེ་→སང་ཀི་སྲོགས་ཀིས་སྲོ་ཕྱུགས་དེ་ལུག་བསད་དེ་ཆུ་

སྐྲན་ནད་དུག་དེ་འགྲོས་བ། →དེ་ནས་ནད་དུག་དེ་སང་ཀིའི་ཁྲོག་ནས་ཇེ་ཆེར་སྲོང་ནས་འབུ་རུ་གྱུར་བ། →དེ་ནས་སང་

ཀིས་རྩྭ་ཐང་དུ་རྟུག་པ་ཕིར་གཏྲོང་སབས་ཆུ་སྐྲན་ནད་ཀི་འབུ་སྲོང་དེ་རྟུག་པའི་ནང་དུ་འཚོ་བ།( ནད་དུག་འདི་ལས་མངལ་

ཆགས་བཞིན་པའི་འབུ་སྲོང་མང་པྲོར་འཕེལ་བ།) →དེ་ནས་ལུག་སྲོགས་ཀིས་རྩྭ་ཐང་དུ་རྩྭ་བཟའ་སབས་ནད་དུག་དེ་ཕིར་
རྩྭ་གཟན་སྲོག་ཆགས་ལ་འགྲོས་པ། 

 
 
ཐུམ་འབུའ་ིནད་འགྲོས་སྟངས།  
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ཆུ་སྐྲན་གི་ནད་དུག་དེ་གཙོ་བྲོ་སྲོག་ཆགས། 

• ལུག (ཆསེ་མང་ཤྲོས) 

• འབི།    

• ཆུ་གང་།   

• ར་མ།   

•  རྟ།  

• བ་གང་། 

•  ཤྭ་བའ་ིརིགས། 

•  ཕག  

• རི་བྲོང་། 

• ཨ་བ་སྲོགས། (ཁུང་ས་མང་ཅན་གི་ཚེ་ཟླུམ་རྒྱུ་འབུའི་འབུ་སྲོང་། ) 

• མིའི་རིགས། 

 
ནྲོར་དང་ལུག་ལ་ཐུམ་འབུའི་ནད་ཇི་ལར་འགྲོས་པ། 
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༼ཁི་རྟུག་ནང་དུ་ནད་འབུ་ཡྲོད་ལ། ཁིས་རྟུག་པ་གཏྲོང་རེས་རིམ་བཞིན་ནད་དུག་རྩྭ་སྟེང་དུ་ཁབ་པ། ད་ེནས་ཕྱུགས་ཟྲོག་གིས་
ཁི་རྟུག་མཐའ་འཁྲོར་གི་རྩྭ་ཟྲོས་ནས་ནད་འབུ་འགྲོ་བ། མཐར་གྲོ་བ་དང་མཆིན་པའི་ནང་དུ་འབུ་སྲོང་ཆགས་པ།༽ 

 
ནད་འགྲོས་ཚུལ། 
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མཆིན་པར་ཐུམ་འབུའི་ནད་འགྲོས་པ། 
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གྲོ་བར་ཐུམ་འབུའི་ནད་འགྲོས་པ།  
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ཁ་ིལ་ནད་འད་ིཇ་ིལར་འགྲོས་པ། 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ནད་ངྲོས་འཛནི་ཐབས། 
ཁི་རྟུག་གི་མ་དཔེ་ལ་ཚོད་ལ་བེད་པ། 

• PCR 聚合酶联反应  DNA  

• ELISA 酶联免疫吸附测定 
ནད་དུག་གི་གྲུབ་ཚུལ་དང་རྣམ་པ། 

• སྲོ་ཕྱུགས་སྲོགས། 

• རྒྱུན་ཏུ་ཕྱུགས་ཟྲོག་འཆི་རེས་དེའི་རྲོ་ལ་བརྟག་བཤེར་བས་ཏེ་ནད་དུག་དེ་ངྲོས་འཛིན་བེད་པ། 

• ཚོད་ལ་ཁང་ནས་ཞིབ་འཇུག་བེད་པ། 

• PCR 聚合酶联反应    

• འགྲོག་རས་ཀི་བརྟག་དཔྱད། 

•  ཆགས་ཚུལ་རིག་པ། 

 
 
ནད་བཅྲོས་ཐབས། 

• སྲོ་ཕྱུགས་དང་གཅན་གཟན། མ་ིསྲོགས་ཀིས་ཆུ་སྐྲན་ནད་འབུ་དེ་མེད་པར་བེད་པའི་སྨན་ལ་བསྟེན་དགྲོས། 

• PRAZIQUANTEL 吡喹酮 ལུས་པྲོའི་ལིད་ཚད་ལར་ཉིན་15ཡི་རེས། 
མ་ིལ་ཐུམ་འབུའ་ིནད་ཇ་ིལར་འགྲོས་པ།  

ཐུམ་འབུའི་ནད་སྲོང་འདི་གཙོ་བྲོ་མསི་ཁི་ལ་རེག་པའམ་ཡང་ན་ཁི་དང་ཉེ་སར་བཅར་བ། ཡང་ན་ཐུམ་འབུའི་
ནད་ཀིས་འབག་བཙོག་བེད་པའི་འཐུང་ཆུ་དང་ཟས་རིགས་སྲོགས་ཟ་བ།  

དེ་ནས་ནད་འབུ་དེ་མིས་རྒྱུ་མའི་ནང་དུ་སྲོང་ནས་རིམ་བཞིན་ནར་སྲོན་ནས་མིའི་ཁག་རྩའི་ནང་དུ་ཁབ་པ། ད་ེ
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ནས་ཁག་རྩ་ནས་རིམ་བཞིན་མིའི་གྲོ་བ་ཡང་ན་མཆིན་པའི་ནང་དུ་འགྲོས་པ། ད་ེནས་རིམ་བཞིན་མཆིན་པ་ཡང་ན་གྲོ་བའི་
ནང་དུ་འབུ་སྲོང་ཆགས་ནས་ཇེ་ཆེར་འགྲོ།   
ནད་རྟགས་དང་འགྲོས་གནས། 
ཐུམ་འབུའི་ནད་དེ་རྒྱུན་ཏུ་མཆིན་པ་དང་གྲོ་བའི་ནང་དུ་འགྲོས་པ། 

 
 
 
 

 
 

ཐུམ་འབུའི་ནད་དེ་དལ་བའི་རང་བཞིན་གི་ནད་ཅིག་ཡིན་ལ། ནད་རྟགས་དེ་མྱུར་ཏུ་ཕིར་མིའི་ལུས་སྟེང་ལ་མི་མངྲོན།   
ནད་རྟགས་དེ་མིའི་ལུས་སྟེང་དུ་མངྲོན་དུས་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེ།  
མཆིན་པར་ཐུམ་འབུའི་ནད་བྱུང་ན། ན་ཟུག་ཡྲོད་ལ། ཕྲོ་བ་བསྐྲངས་བ། ཟ་མ་ཟ་འདྲོད་མེད། ཤ་རདི་པ།  མཚརེ་པ་

རྒྱས་པ།  
གྲོ་བར་ཐུམ་འབུའི་ནད་འདི་བྱུང་ན།  བང་ཁྲོག་ན་བ།  
གལ་ཏེ་གྲོ་བ་ཡང་ན་མཆིན་པའི་ནང་གི་ནད་འབུ་དེ་ཇེ་ཆེར་སྲོང་ནས་གད་འགྲོ་ན་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེན་ཡིན།  
ཐུམ་འབུའི་ནད་འདི་ཀླད་པར་འགྲོས་ཚད་ཧ་ཅང་ཉུང་བ།  
ནད་རྟགས། མགྲོ་ན་བ། སྐྱུག་རྒྱུ་ཡྲོང་བ། མགི་ནང་རབ་རིབ་ཡིན་པ། འགུལ་སྲོད་བེད་དཀའ་བ། 
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མ་ིལ་སྨན་བཅྲོས་བདེ་སྟངས།  

• འྲོད་རང་བཞིན་གྲོག་ཆས་ཀིས་བརྟག་བཤེར་བེད་པ། 

• དུས་ལར་ལུས་ཕུང་བརྟག་བཤེར་བེད་པའི་གྲོམས་གཤིས་ཆགས་དགྲོས།  

 
མི་ལ་སྨན་བཅྲོས་བེད་སྟངས།  

• ཐུམ་འབུའི་ནད་དེ་སྨན་གིས་གསྲོ་བཅྲོས་བེད་ཐུབ། གལ་ཏེ་ནད་འགྲོས་ནས་དུས་ཡུན་རིང་པྲོ་ལྲོན་མེད་པ།  

• ནད་འགྲོས་ནས་དུས་ཡུན་རིང་པྲོ་འགྲོར་སྲོང་ན། ངསེ་པར་ཏུ་གཤག་བཅྲོས་བེད་དགྲོས། ད་ེམནི་ན་འཆི་འགྲོ་བའི་ཉེན་
ཁ་ཆེ།  

 
 
སྲོན་འགྲོག 
ཁི་དྲོ་དམ་བེད་པ།  
ཁི་གསྲོ་བའི་གངས་ཚད་ཇེ་ཉུང་དང་དྲོ་དམ་ལེགས་པྲོ་བ་དགྲོས། 
ཁི་དང་ཉེ་སར་བཅར་མི་ཉན། ལྷག་པར་ཏུ་ཁི་ལྡྲོམ་སྲོགས།  
བིས་པ་ཁི་དང་མཉམ་དུ་རྩེད་མྲོ་མི་རྩེ་བ། ཁསི་བིས་པའི་ངྲོ་དང་ལག་པ། ཁ་སྲོགས་ལ་ལྡག་ཏུ་མི་འཇུག་པ།  
ཁི་ལ་ནད་ཕྲོག་པའི་སྲོ་ཕྱུགས་ཀི་ནང་ཁྲོལ་སྲོགས་སྟེར་མི་ཉན། གལ་ཏེ་དགྲོས་མཁྲོ་ཆེ་ན། ངསེ་པར་ཏུ་སར་
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མ་30 རངི་ནད་ཕྲོག་པའི་ནང་ཁྲོལ་བཙོས་ནས་ཁི་ལ་སྟེར་དགྲོས།  
ཁི་ལ་དུས་ལར་ཐུམ་འབུའི་ནད་ཀི་སྨན་བླུད་དགྲོས། ད་ེནས་ཁིས་བཏང་བའི་ཁི་རྟུག་སྲོགས་གཙང་སྦྲ་ལེགས་པྲོ་བ་དགྲོས། ས་ེ
བའི་ཟྲོག་སྨན་པའི་བཀྲོད་སིག་ལར།  

ཁི་ལ་སྨན་སྟེར་རེས། ཉནི་3གི་རེས་ཁི་རྟུག་གཙང་མ་བེད་ནས་མེར་སྲོན་དགྲོས། ས་ེབའི་
ཟྲོག་སྨན་པའི་བཀྲོད་སིག་ལར།  

 
སྲོན་འགྲོག 
ཕྱུགས་ཟྲོག་བཤས་རའི་དྲོ་དམ་སྲོར།  

• བཤས་པའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་ནང་ཁྲོལ་སྲོགས་ལ་བརྟག་བཤེར་བེད་དགྲོས།  

• གལ་ཏེ་ནད་འགྲོས་པའི་ནང་ཁྲོལ་སྲོགས་ཡྲོད་ན་མེར་སྲོན་པའམ་ཡང་ན་ས་འྲོག་
ཏུ་སྦས་པ། ས་གང་སར་འཕེན་མི་ཉན།  

• ཁི་ལ་ཤ་རྲོན་པ་ཡང་ན་ནང་ཁྲོལ་རྲོན་པ་སྲོགས་མི་སྟེར་བ་དང་། རབ་ཡིན་ན་
ནང་ཁྲོལ་སྲོགས་བཙོས་ནས་ཁི་ལ་སྟེར་ན་ཕན་ནྲོ།  
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ཐུམ་འབུའི་ནད་འགྲོས་པའི་ལུག་གི་མཆིན་པ(གཡྲོན་གི་རི་མྲོ) གྲོ་བ་(གཡས་ཀི་རི་མྲོ) བཙསོ་ནས་ནད་དུག་བསད་ཡྲོད་

མེད་ཀི་ཚོད་ལ། ངསེ་པར་ཏུ་སར་མ་30རིང་ལ་བཙོས་ནས་ནད་འབུ་མེད་པར་གཏྲོང་དགྲོས།  

(Li et al., 2014) 
 
སྲོན་འགྲོག 
གཙང་སྦྲའི་སྲོར།  

• དུས་རྒྱུན་ཏུ་ཆུ་འཁྲོལ་འཐུང་བ། ཆུ་འཁག་འཐུང་མི་ཉན། 

• ཤ་རྲོན་པ་ཟ་མི་ཉན། 

• ངེས་པར་ཏུ་སར་མ་30རིང་ཤ་དང་ནང་ཁྲོལ་སྲོགས་བཙོས་ནས་ད་གཟྲོད་ཟྲོས་ན་ཆྲོག  

• ཟ་མ་མ་ཟྲོས་སྲོན། ཡང་ན་སྲོ་ཕྱུགས་སྲོགས་ལ་རེག་ན། དུས་ལར་འདག་རས་ཀིས་ལག་པ་གཙང་མར་བཀྲུ་བའི་གྲོམས་
གཤིས་ལེགས་པྲོ་ཆགས་དགྲོས།  

• ཟ་མ་ཟྲོས་རེས། ཆུ་འཁྲོལ་གི་ནང་དུ་དཀར་ཡྲོལ་སྲོགས་བཀྲུ་བ་དང་། ད་ེནས་ས་གཙང་སར་འཇྲོག་དགྲོས།  

• ཁི་ཡྲོད་སར། ངསེ་པར་ཏུ་གཙང་སྦྲའི་ཕྲོགས་ནས་མཉམ་འཇྲོག་བ་དགྲོས། ལྷག་པར་ཏུ་ཟས་རིགས་སྲོགས་ཁི་དང་བར་
ཐག་རིང་དགྲོས།  
དུས་རྒྱུན་ཏུ་ཕྱུགས་ཟྲོག་དང་ཐག་ཉེ་སར་སྲོང་ནས་འབི་བཞྲོ་བའམ་ཡང་ན་སྨན་བཅྲོས་བེད་སབས་རང་ལུས་བདེ་ཐང་གི་ཆེད་
ཁ་ཐུམ་སྲོགས་གྲོན་ན་ཕན།  
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ཐུམ་འབུའ་ིནད་རགིས་གཉསི་ད་ེའགྲོས་སྟངས།  
ཐུམ་འབུའི་ནད་དང་པྲོ།                        ཐུམ་འབུའི་ནད་གཉིས་པ། 
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4.2 ཁི་སྲོན་ནད། 

 
• ནད་ཚབས་ཆེན་དང་འཆི་ཚད་ཆེ་བའི་ནད་དུག་འདིའི་འབྱུང་རེན་ནི་ཁི་སྲོན་ནད་དུག་རིགས་ཀ་བ་ཡིན།  

• གཙོ་བྲོ། ཁ་ིདང་བི་ལ། ཝ་སྲོགས་སྲོག་ཆགས་མང་པྲོ་ལ་ནད་དེ་འགྲོ་བ།  

• མི་ལ་ཁི་སྲོན་ཡང་ན་སྲོག་ཆགས་འདི་དག་གིས་སྲོ་བཏབ་པ་ལས་ནད་དེ་འགྲོས་འགྲོ་བ།  

• ད་དུང་ཁི་སྲོན་ནད་དུག་ཚོད་ལ་བེད་པ་སྲོགས་ལས་འགྲོས་པ།  

• མི་དང་མིའི་བར་ནད་འདི་འགྲོས་པའི་ཚད་ཧ་ཅང་ཉུང་།                         

• འཛམ་གིང་སྟེང་ལྲོ་རེར་ཁི་སྲོན་ནད་དུག་འདི་འགྲོས་ནས་འཆི་བའི་ཚད་ནི་མི་55000ལ་སེབས་པ་དང་། དའེ་ི

ནང་ནས་རྒྱ་གར་གཅིག་པུ་ཕལ་ཆེར་མི་20000སྲོན་ཡྲོད།  
ནད་ད་ེའགྲོ་བའ་ིབརྒྱུད་རམི།  

• ནད་དུག་དེ་རྒྱུན་ཏུ་ཉིན་20-90བར་སེ་འཕེལ་འགྲོ་བ།  
གྲོ་རིམ། 

• ནད་དུག་དེ་གཙོ་བྲོ་ཁི་སྲོན་སྲོགས་ཀིས་མི་ལ་སྲོ་བཏབ་པ།  

• དེ་ནས་ནད་དུག་དེ་རིམ་བཞིན་ཤ་གསེང་དང་རྕ་ལམ་དུ་ཁབ་འགྲོ་བ།  

• དབང་རྩའི་མ་ལག་དང་ཤ་གསེང་བརྒྱུད་ནས་རིམ་བཞིན་སལ་ཚིགས་རྕ་ལམ་དང་སལ་སག་ནང་དུ་ཁབ་འགྲོ།  

• སལ་ཚིགས་ཀི་དབང་རྩའི་མ་ལག་ལས་ཕྲོགས་སྲོ་སྲོར་ཁབ་འགྲོ།  

• དེ་ནས་མིག་དང་ས། ཀླད་པ་སྲོགས་རྩ་ལམ་དུ་ཁབ་པ།  

 
 
 
ནད་རྟགས། 

• ཚ་རྒྱག་པ།  

• ལུས་ཡྲོངས་མི་བདེ་བ། 

• མགྲོ་ན་བ།  

• སྐྱུག་རྒྱུ་ཡྲོང་བ།  

• སེམས་ཁལ་བྱུང་བ།  
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• འཚབ་བངས་བ།  

• ན་ཟུག་ཡྲོད་པ་དང་ཚོར་སང་མི་འད་བ་བྱུང་བ། 
ཀླད་པའ་ིནང་ནད་དུག་ད་ེའགྲོས་པ།  

A.ཀླད་པའི་ནད( 80%)  

• ཚ་རྒྱག་པ།  

• མགྲོ་ཡུག་འཁྲོར་བ། 

• མིག་འཁྲུལ་བྱུང་བ།  

• སེམས་འཚབ་འཚུབ་ཡིན་པ།  

• སེམས་ཁལ་བྱུང་བ། ཁ་ཆུ་མང་པྲོ་བཞུར་བ། ལུས་ཀི་བ་སྤུ་གཟེངས་པ།  

• ནད་དེ་ཚབས་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་སབས། ལུས་ཡྲོངས་ཀི་ཤེད་ཤུགས་ཉམས་པ། 
དབུགས་འབིན་རྔུབ་བེད་དཀའ་བ། དབང་པྲོའི་མ་ལག་ཉམས་པ།  

 

B. ལུས་ཡྲོངས་འགུལ་མི་ཐུབ། (20%)  

• ཤེད་ཤུགས་ཉམས་པ།  

• ཁི་སྲོན་ནད་དེ་འགྲོས་ནས་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེ་ན། ལུས་པྲོ་ཡྲོངས་དང་རྐང་ལག་སྲོགས་རུད་ནས་འགུལ་དཀའ་བ། ངྲོ་
མདྲོག་མི་བཟང་བ།  

• དབང་པྲོའི་ཚོར་བ་སྲོགས་ཉམས་པ། རྒྱུན་ལྡན་མིན་ལ་སྲོན་པ་དང་འད།  
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སྲོན་འགྲོག་དང་སྨན་བཅྲོས།  

• ནད་འདི་འགྲོས་པའི་ནད་པ་སྲོགས་གཉྲོར་སྲོང་བེད་སབས། ངསེ་པར་ཏུ་ཁ་ཐུམ་དང་ལག་མགྲོ་སྲོགས་གྲོན་དགྲོས་པ། 
གཙོ་བྲོ་ནད་འགྲོས་པའི་མི་དེའི་མཆུ་མ་དང་། གཅནི། ཡང་ན་མིག་ཆུ་སྲོགས་སུ་ནད་དུག་དེ་འདེས་ཡྲོད་པས་ཧ་ཅང་གཟབ་
དགྲོས།  

• གལ་ཏེ་ནད་པ་གཉྲོར་སྲོང་བེད་མཁན་གི་མིའི་ལུས་ཐྲོག་ཏུ་རྨ་དང་ཡང་ན་གིའི་གཤག་ཤུལ་སྲོགས་ཡྲོད་ན་ནད་དེ་
འགྲོས་པའི་ནད་པ་དང་འབེལ་འདིས་མ་བས་ན་བཟང་།  

• ནད་དེ་འགྲོས་ནས་ནད་རྟགས་ཕིར་མ་མངྲོན་པའི་སྲོན་དང་ཡང་ན་ནད་རྟགས་ཕིར་མངྲོན་པའི་རེས་ཀི་སྲོན་འགྲོག 

 
ནད་རྟགས་ཕིར་མངྲོན་པའ་ིརསེ་ཀ་ིསྲོན་འགྲོག 

• ཁིས་སྲོ་བཏབ་ཤུལ་གི་རྨ་དེ་ཆུ་གཙང་མས་བཀྲུ་བ། གཙ་ོབྲོ་ནད་དུག་དེ་ལུས་ཕུང་ལ་འགྲོས་ཚད་ཇེ་ཉུང་གཏྲོང་བ། 

• རྨ་ཁ་དེ་མྱུར་ཏུ་སྨན་བཅྲོས་དང་དུག་སེལ་བེད་པ། སྨན་བཅྲོས་བས་རེས། གལ་ཏེ་ཚབས་ཆེ་ན་རྨ་ཁ་དེ་ཉིན་1-2 
རེས་ཚེམས་དགྲོས། 

• ནད་དུག་སྲོན་འགྲོག་གི་ཁབ་རྒྱག་དགྲོས། ཁ་ིསྲོན་ནད་ཀི་འགྲོག་སྨན།  

 
1) ཁིས་སྲོ་བཏབ་ཤུལ་གི་རྨ་ཁ་དེ་ཆུ་གཙང་མས་བཀྲུ་བ། གལ་ཏེ་ཁིས་སྲོ་བཏབ་ནས་རྨ་ཁ་སྲོགས་བྱུང་བ་ཡང་ན་ཚབས་ཆེ་
ན་མྱུར་ཏུ་ས་གནས་ཀི་སྨན་ཁང་ནང་དུ་སྲོང་ནས་སྨན་པའི་བཀྲོད་སིག་ལར་སྨན་བཅྲོས་བེད་དགྲོས། དུས་ལར་ཁི་སྲོན་ནད་ཀི་
འགྲོག་སྨན་རྒྱག་དགྲོས།  

གྲོ་རིམ།  དུས་ཡུན།  ནད་རྟགས།  

ནད་དུག་སེ་འཕེལ་
དུས།  

ཉིན 20-90 མེད  

ཐྲོག་མ།  ཉིན 2-10 ཚ་རྒྱག་པ། ལུས་ཡྲོངས་མི་བདེ་བ། མགྲོ་ན་བ། སྐྱུག་རྒྱུ་ཡྲོང་བ། སེམས་ཁལ་བྱུང་བ། 
འཚབ་བངས་བ། ན་ཟུག་ཡྲོད་པ་དང་ཚོར་སང་མི་འད་བ་བྱུང་བ།  

དབང་རྩའི་མ་ལག  

ཀླད་པ། 

（80%）  
ཉིན 2-7 ཚ་རྒྱག་པ། མགྲོ་ཡུག་འཁྲོར་བ། མིག་འཁྲུལ་བྱུང་བ། སེམས་འཚབ་འཚུབ་ཡིན་པ། 

སེམས་ཁལ་བྱུང་བ། ཁ་ཆུ་མང་པྲོ་བཞུར་བ། ལུས་ཀི་བ་སྤུ་གཟེངས་པ། ནད་དེ་ཚབས་
ཇེ་ཆེར་འགྲོ་སབས། ལུས་ཡྲོངས་ཀི་ཤེད་ཤུགས་ཉམས་པ། དབུགས་འབིན་རྔུབ་བེད་
དཀའ་བ། དབང་པྲོའི་མ་ལག་ཉམས་པ།  

དབང་རྩ། 

（20%）  
ཉིན 2-10 ཤེད་ཤུགས་ཉམས་པ། ཁི་སྲོན་ནད་ནད་དེ་འགྲོས་ནས་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེ་ན། ལུས་པྲོ་

ཡྲོངས་དང་རྐང་ལག་སྲོགས་རུད་ནས་འགུལ་དཀའ་བ། ངྲོ་མདྲོག་མི་བཟང་བ།  
དབང་པྲོའི་ཚོར་བ་སྲོགས་ཉམས་པ། རྒྱུན་ལྡན་མིན་ལ་སྲོན་པ་དང་འད།  

མགྲོ་ཡུག་འཁྲོར་བ། 
མཐར་འཆི་བ།  

ཉིན 0-14   
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2) ཁིས་རྨས་རེས་ཀི་ཉིན་དེར་མྱུར་ཏུ་རྲོང་ཡང་ན་ཁུལ་རིམ་པའི་སྨན་ཁང་དུ་སྲོང་ནས་སྨན་བཅྲོས་བེད་དགྲོས། སྲོན་ཆད་
ཁི་སྲོན་འགྲོག་སྨན་བརྒྱབ་ཡྲོད་ནའང་ངེས་པར་ཏུ་སྨན་བཅྲོས་བ་དགྲོས།  
ཁི་སྲོན་འགྲོག་སྨན་རྒྱག་པའི་འཐུས་ཚད་དང་ཉིན་གངས།  

  ཉིན༠ ཉིན3 ཉིན7 ཉིན14 ཉིན21 ཉིན28 

རྒྱག་ཐབས་དང་
པྲོ། འགྲོག་ཁབ་ཐེངས 5 1 1 1 1 / 1 

རྒྱག་ཐབས་
གཉིས་པ། འགྲོག་ཁབ་ཐེངས 4 2 / 1 / 1 / 

 
 
ཁི་ལ་ནད་འདི་བྱུང་བ།  
ཁི་སྲོན་ནད་དེ་གཙོ་བྲོ་ཕྲོགས་གཉིས་ལས་མངྲོན་ཐུབ་པ།  

• ཁི་དེ་རྒྱུན་ལྡན་མིན་པར་ཇེ་བཙན་དང་ཁིམ་ལ་མི་ཡྲོང་བ། ས་གང་སར་འཁམ་འགྲོ་བ། ལྷག་པར་ཏུ་ཁི་ལྡྲོམ་སྲོགས། མ་ི
དང་སྲོ་ཕྱུགས་སྲོགས་ཀི་ཐྲོག་ལ་རྒྱུག་ནས་སྲོ་བཏབ་པ། ཁ་ནང་ནས་ལྦུ་བ་མང་པྲོ་བཞུར་བ། མཐར་ནད་དེ་ཇེ་སྡུག་ཏུ་སྲོང་ནས་
ལུས་ཡྲོངས་འགུལ་མི་ཐུབ་པར་འཆི་འགྲོ་བ།  

• ནད་འདི་བྱུང་བའི་ཁིའི་ལུས་ཡྲོངས་འགུལ་མི་ཐུབ་པར་གཅིག་པུར་ཉལ་བ། ད་ེནས་རིམ་བཞིན་ནད་དེ་ཚབས་ཇེ་ཆེར་
སྲོང་ནས་གཉིད་ཇེ་མང་དང་མཐར་འཆི་འགྲོ་བ།  

 
སྲོན་འགྲོག 

• མིར་ཁི་སྲོན་ནད་འགྲོག་སྨན་རྒྱག་པ།  
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• སྲོ་ཁིར་ཁི་སྲོན་ནད་ཀི་འགྲོག་རྒྱག་པ།  

• ཁི་ལྡྲོམ་བཀག་ཉར་དང་ཁི་གང་སར་གཏྲོང་མི་ཉན།  

• གལ་ཏེ་ཁི་སྲོན་ནད་བྱུང་བའི་ཁི་དང་འཕད་ན་མྱུར་ཏུ་འབེལ་ཡྲོད་སེ་ཁག་ལ་ཡར་ཞུ་བེད་དགྲོས། 

• ཁི་དེ་རྒྱུན་ལྡན་མིན་པར་ཇེ་བཙན་དང་
ཁིམ་ལ་མི་ཡྲོང་བ། ས་གང་སར་འཁམ་འགྲོ་བ། 
ལྷག་པར་ཏུ་ཁི་ལྡྲོམ་སྲོགས། མ་ིདང་སྲོ་ཕྱུགས་
སྲོགས་ཀི་ཐྲོག་ལ་རྒྱུག་ནས་སྲོ་བཏབ་པ། ཁ་ནང་
ནས་ལྦུ་བ་མང་པྲོ་བཞུར་བ། མཐར་ནད་དེ་ཇེ་
སྡུག་ཏུ་སྲོང་ནས་ལུས་ཡྲོངས་འགུལ་མི་ཐུབ་པར་
འཆི་འགྲོ་བ།   

 
 
 
འཛམ་གངི་ག་ིཁ་ིསྲོན་ནད་ཀ་ིདུས་ཆནེ། 

ལྲོ་རེའི་ཟླ་9ཚེས་28ཉིན་ནི་ཐག་བཅད་ལར་འཛམ་གིང་
ཁི་སྲོན་ནད་ཀི་དུས་ཆེན་ཡིན་ལ། གཙོ་བྲོ་ཁི་སྲོན་ནད་ལས་མ་ལུས་སེམས་
ཅན་ཡྲོངས་ཀི་ཚེ་སྲོག་མང་པྲོ་ཤྲོར་བཞིན་ཡྲོད་པས་གཙོ་བྲོ་ཁབ་བསགས་
དང་། དྲོ་སང་། སྲོན་འགྲོག་བེད་དགྲོས་པའི་ཕིར་རྲོ།  
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4.3 པུ་ཧི་ནད། 

 
• པུ་ཧི་ནད་འདི་གཙོ་བྲོ་པུ་ཧི་ནད་དུག་ལས་བྱུང་བ་དང་། པུ་ཧི་ནད་འགྲོས་པའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་ཤ་ཡང་ན་འྲོ་མ་དང་ཕྱུར་
ར་སྲོགས་སུ་ནད་དུག་འདི་ཡྲོད་པས་མིས་ངེས་པར་ཏུ་གཟབ་དགྲོས། ད་ེམནི་མི་ལ་ནད་འདི་འགྲོས་འགྲོ། གཙ་ོབྲོ་ནྲོར་དང་ལུག 
ར་མ། ཕག  ཁ་ིསྲོགས་ཡིན། 

• གཙོ་བྲོ་ནད་འགྲོས་པའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་ཤ་རྲོན་ཡང་ན་འྲོ་མ་རྲོན་པ་སྲོགས་འཐུང་ནས་མི་ལ་ནད་འདི་འགྲོས་པ།  

 

 
པུ་ཧ་ིནད་འགྲོས་ཚུལ།  

• ནད་དུག་འདི་མིའི་རྨ་ཁ་དང་ཡང་ན་ཁ་ནང་དུ་འགྲོས་ས་བས། ནད་འགྲོས་པའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་དང་འབེལ་འདིས་བེད་
སབས་ངེས་པར་ཏུ་གཟབ་དགྲོས།  

• དུས་རྒྱུན་ཏུ་ཕྱུགས་ཟྲོག་དང་འབེལ་འདིས་བེད་པའི་མི་དག་གིས་ངེས་པར་ཏུ་གཙང་སྦྲའི་ཕྲོགས་ནས་དྲོ་སང་བ་དགྲོས། 
ལྷག་པར་ཏུ་བེའུ་བཙའ་བའི་སབས། ཡང་ན་བེའུ་རྒྱྲོངས་ནད་བྱུང་བའི་དུས་སུ།  

• ཡང་ན་བེའུ་བཙའ་མི་ཐུབ་པའི་སབས་ཟྲོག་སྨན་པ་ཡང་ན་ཟྲོག་བདག་གིས་བེའུ་ལེན་རྲོགས་བེད་པའི་སབས། 

• འྲོ་མ་བཞྲོ་བའི་སབས་ཡང་ན་ཕྱུགས་ཟྲོག་བཤའ་བའི་སབས་སུ་ངེས་པར་ཏུ་གཙང་སྦྲ་ལེགས་པྲོ་བ་དགྲོས། 

 
 
ཕྱུགས་ཟྲོག་ལ་ནད་རྟགས་གང་བྱུང་བ། 

• རྒྱུན་ཏུ་འབིའི་ཁྲོག་ལ་བེའུ་ཡྲོད་པའི་སབས། བའེུ་རྒྱྲོངས་བའམ་ཡང་ན་བེའུ་བཙའ་དཀའ་བ།  
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ཕྱུགས་ཟྲོག་ལ་ནད་རྟགས་གང་བྱུང་བ། 

• ནྲོར་མ་དང་ཁྲོམ་སྲོགས་ཀི་རིག་འབས་བསྐྲངས་བ།  

 
 
མི་ལ་ནད་རྟགས་གང་བྱུང་བ།  

• དུས་ངེས་མེད་དུ་ཚ་རྒྱག་པ།  

• ཟ་མ་ཟ་འདྲོད་མེད་པ། 

• མགྲོ་ན་བ།  

• ཤ་གསེང་དང་རུས་ཚིགས། རྒྱབ་སྲོགས་ན་བ།  

• ལུས་སྟྲོབས་ཞན་པ།  

• ཕྲོ་མཚན་དང་མྲོ་མཚན་སྲོགས་བསྐྲངས་པ།  
ནད་རྟགས་ཁ་ཤས་དུས་ཡུན་རིང་པྲོར་གནས་པ།  

 
སྲོན་འགྲོག་བདེ་ཐབས།  

• འྲོ་མ་བསྲོལ་ནས་འཐུང་བ།  

• ཤ་རྲོན་མི་བཟའ་བ།  

• འབི་ལ་བེའུ་བཙའ་བའི་སབས། བེའུ་ལེན་རྲོགས་བེད་པའི་
མིས་ངེས་པར་ཏུ་ཁ་ཐུམ་དང་ལག་མགྲོ་རིང་པྲོ་ཅན་གྲོན་ནས་འབི་ལ་
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རེག་དགྲོས། གལ་ཏེ་ལག་མགྲོ་སྲོགས་མེད་ན། འབ་ིཡི་བེའུ་ལེན་རྲོགས་བས་རེས། མྱུར་ཏུ་འདག་རས་བཀྲོལ་ནས་ལག་པ་
གཙང་མར་བཀྲུ་དགྲོས། 

• བུད་མེད་ཀིས་འབི་བཞྲོ་སབས། ངསེ་པར་ཏུ་ཁ་ཐུམ་གྲོན་དགྲོས་ལ། འྲོ་མ་མ་བཞྲོས་གྲོང་དང་བཞྲོས་ཚར་རེས་ལག་པ་
གཙང་མར་བཀྲུ་དགྲོས།   

• ངེས་པར་ཏུ་ལག་པའི་སྟེང་དུ་རྨ་ཁ་ཡྲོད་མེད་ལ་གཟབ་དགྲོས།  

• དུས་ལར་འགྲོག་སྨན་རྒྱག་དགྲོས།  

 
 
 
 
 

 
 
 

4.4 བི་རིམས་ནད་། 

 
ཇི་ལར་བི་རིམས་ནད་འགྲོས་བ།  
བྲོད་ཁམས་སུ་མི་ལ་ནད་འདི་འགྲོས་པའི་འབྱུང་རེནགཙོ་བྲོ་ནི་འཕི་བ་ཡིན། 
ནད་འདི་གཙོ་བྲོ་འཕི་བའི་ལུས་སྟེང་གི་ལི་བས་སྲོ་བཏབ་པ་ལས་ནད་འདི་མི་དང་
ཕྱུགས་ཟྲོག་ལ་འགྲོས་བ། གཙ་ོབྲོ་མསི་འཕི་བ་ལ་རེག་པའམ་ཡང་ན་འཕི་བ་དེ་ཕྱུགས་
ཟྲོག་དང་མཉམ་དུ་འབེལ་འདིས་བས་ནས་ཕྱུགས་ཟྲོག་ལ་བི་རིམས་ནད་འགྲོས། ད་ེ
ནས་ཕྱུགས་ཟྲོག་ལས་མི་ལ་འགྲོས་བ།  

 
སྲོན་འགྲོག 

• འཕི་བའི་ཤ་མི་བཟའ་བ།  

• འཕི་བའི་ཁུང་མཐའ་འཁྲོར་ནས་རྩེད་མྲོ་མི་རྩེ་བ།  

• ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་རྲོ་ལ་མི་རེག་པ།  

• འཕི་བ་ཡང་ན་ཨ་བ་སྲོགས་ཁིམ་ནང་དུ་ཡྲོང་བར་འགྲོག་དགྲོས།  

• སྲོ་ཁི་དང་ཁིམ་གི་བི་ལ་སྲོགས་འཕི་བ་ཡང་ན་ཨ་བ་སྲོགས་དང་འབེལ་འདིས་
མི་བྱུང་བ།  

• ཁིམ་གི་བི་ལར་བདག་གཉེར་དང་དྲོ་དམ་ལེགས་པྲོར་བ་དགྲོས།  

• ནད་རྟགས་གསལ་བྲོར་མི་ཤེས་བ་དང་ངེས་མེད་དུ་ཚ་བ་རྒྱག་པའི་གནས་ཚུལ་
བྱུང་ན་མྱུར་ཏུ་སྨན་ཁང་དུ་འགྲོ་དགྲོས།  

 
 

 



 

83 
 

 
གཉསི། བཟའ་བཏུང་དང་འཕྲོད་བསྟནེ། 

 

5.1 འྲོ་མ་དང་འྲོ་ཕྱུགས་ཐྲོན་རས། 

 
འྲོ་མའ་ིཐྲོན་རས་དང་འབལེ་བའ་ིགཙང་སྦྲ་དང་དྲོ་དམ་སྲོར་ག་ིཤསེ་བ། 

ཕྱུགས་ཟྲོག་ར་བའི་གཙང་སྦྲ་དང་དྲོ་དམ། 
ཕྱུགས་ཟྲོག་ར་བའི་གཙང་སྦྲ་ཇེ་ལེགས་དང་ནད་འབུ་ཆུང་ཆུང་འགྲོས་བར་སྲོན་འགྲོག་བེད་ཆེད། 

• རྒྱུན་ཏུ་ཕྱུགས་ཟྲོག་འདྲོག་སའི་ར་བ་དང་མཐའ་འཁྲོར་གཙང་མ་བེད་དགྲོས།  

• ཕྱུགས་ཟྲོག་འདྲོག་སའི་ར་བ་དེ་བདེ་མཉམ་དང་སམ་པྲོར་གཏྲོང་དགྲོས། 

• ཕྱུགས་ཟྲོག་ར་བ་དེ་ཐང་བདེ་ས་དང་ཉི་འྲོད་དྲོ་ས་ཡིན་དགྲོས།  

• དུས་བཞིའི་འབྲོག་པའི་རུ་གང་སར་ཡྲོད་རུང་། ཆུའ་ིཐྲོན་ཁུངས་གཙང་མ་ཡིན་དགྲོས་ལ། ཆུ་མགྲོ་སྲོགས་འབག་བཙོག་
གཏྲོང་མི་ཉན།  

 
འྲོ་མ་དང་མར་ཕྱུར་ཐྲོན་སདེ་བདེ་སབས་དྲོ་སང་བདེ་ས། 
ནད་རིགས་ས་ཚོགས་འགྲོས་པའི་འབི་ཡི་འྲོ་མ་ཇི་ལར་དྲོ་དམ་དང་གཙང་སེལ་བེད་པ། 

•  གྲོ་ནད་འགྲོས་པའི་འབི། གལ་ཏ་ེགྲོ་ནད་དེ་ཚབས་ཆེན་མིན་པའི་གནས་ཚུལ་འྲོག ནད་འགྲོས་པའི་འབི་མྲོ་དེའི་འྲོ་མ་
དེ་དྲོད་ཚད་ཆེན་པྲོས་བསྲོལ་ནས་འྲོ་མའི་ནང་གི་ནད་འབུ་སེལ་དགྲོས།  
གལ་ཏེ་གྲོ་ནད་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེན་ཡིན་ན། ནད་འགྲོས་པའི་འབི་དེའི་འྲོ་མ་བཙོང་མི་ཉན་པ་དང་འཐུང་མི་རུང་། 

•  པ་ིཧ་ིནད་འགྲོས་པའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་འྲོ་མ་དེ་ངེས་པར་ཏུ་དྲོད་ཚད་ཆེན་པྲོའི་འྲོག་ནས་བསྲོལ་ཏེ་འཁྲོལ་དུ་འཇུག་
དགྲོས་པ་དང་། ད་ེནས་ཕིར་ཚོང་རར་བཙོང་ཆྲོག 

 
འགྲོག་ཁབ་ཡང་ན་སྨན་ཁབ་རྒྱབ་ཡྲོད་པའ་ིསྲོ་ཕྱུགས། 
རྒྱུན་ཏུ་བཞྲོ་རྒྱུ་ཡྲོད་པའི་འབི་མྲོ་སྲོགས་ལ་འགྲོག་ཁབ་ཡང་ན་སྨན་ཁབ་རྒྱག་རེས།  

• ཕལ་ཆེར་ཉིན་7རིང་ལ་སྨན་ཁབ་རྒྱབ་ཡྲོད་པའི་འབི་མྲོ་ལུས་སྟེང་དུ་འགྲོག་སྨན་དེ་གནས་པས་འྲོ་མ་བཞྲོ་བའི་དུས་

ཚོད་དེ་ཇེ་རིང་དུ་གཏྲོང་དགྲོས། ཕལ་ཆེར་ཉིན་7རིང་ལ་འྲོ་མ་བཞྲོ་མི་ཉན། 

• ཤ་ཤེད་རྒྱས་བེད་ཀི་སྨན་ཡང་ན་འྲོ་མའི་ཐྲོན་རས་ཇེ་མང་གཏྲོང་བའི་སྨན་ཁབ་སྲོགས་རྒྱབ་རེས། མྱུར་ཏུ་འབི་སྲོགས་
བཞྲོ་མི་རུང་ལ། འྲོ་མ་དེ་བེད་སྲོད་བེད་མི་རུང་།  

 
འྲོ་མ་བཞྲོ་བའ་ིསབས་གཙང་སྦྲ་དང་དྲོ་དམ་བདེ་ཚུལ། 

• འྲོ་མ་བཞྲོ་མཁན་གི་མི་དེའི་གཙང་སྦྲར་དྲོ་སང་བེད་རྒྱུར་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། 

• དཔེར་ན། འྲོ་མ་བཞྲོ་སབས་བཞྲོ་མཁན་དེས་གྲོན་ཆས་གཙང་མ་གྲོན་དགྲོས། ལག་པ་དང་ལག་ངར་སྲོགས་ཆུ་དྲོད་
འཇམ་གིས་གཙང་མར་བཀྲུ་དགྲོས། 

• འྲོ་མ་བཞྲོ་ཆས་སྲོགས་མྱུར་ཏུ་དུག་སེལ་དང་གཙང་མར་བཀྲུ་དགྲོས། དཔེར་ན་བཞྲོ་ཟེའུ་དང་འྲོ་མ་གསྲོག་འཇྲོག་བེད་
སའི་སྲོད།  

• བཞྲོ་རྒྱུ་ཡྲོད་པའི་འབི་མྲོ་དེའི་ནུ་མ་དང་ནུ་མགྲོ་སྲོགས་ངེས་པར་ཏུ་ཆུ་དྲོད་འཇམ་གིས་གཙང་བཀྲུ་དང་དུག་སེལ་བེད་
རེས། ལག་འཕི་གཙང་མ་ཞིག་གིས་ནུ་མ་འཕིས་ནས་ནུ་མགྲོ་སྟེང་གི་ནད་འབུ་སྲོགས་མེད་པར་ཕན།  
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འྲོ་མ་ལས་སྲོན་བཟྲོ་གྲྭའ་ིགཙང་སྦྲ་དང་དྲོ་དམ། 

• བཟྲོ་གྲྭ། འགམི་འགྲུལ་སྟབས་བདེ་ཡིན་པ། མཁའ་དབུགས་འབག་བཙོག་མིན་པ། ཆུ་གཙང་མ་བཞུར་པའི་ས་གནས་
ཡིན་པ། བཟྲོ་གྲྭའི་ཁྲོར་ཡུག་གཙང་མ་དང་ར་བསྲོར་བདེ་ཐང་ཡིན་དགྲོས། བཟྲོ་གྲྭའི་གཙང་བཙོག་བཞུར་སའི་སྦུག་གུ་སྲོགས་
ཧ་ཅང་བཟང་དགྲོས།  

• བཀྲོལ་སྲོད་བེད་པའི་ཆུ། བཟྲོ་གྲྭའི་ནང་དུ་ངེས་པར་ཏུ་གཙང་ཆུ་མང་པྲོ་བཀྲོལ་སྲོད་བེད་དགྲོས་པས། ཆུའ་ིཐྲོན་ཁུངས་
བཟང་དགྲོས་ལ་གཙང་མ་ཡིན་དགྲོས།  

• གཙང་སྦྲའི་སིག་བཀྲོད། བཟྲོ་གྲྭའི་ལས་སྲོན་གི་ཁང་བའི་ནང་དུ་རླུང་འཁྲོར་སྲོད་ཀི་སིག་ཆས། ལག་པ་བཀྲུ་ཆས། དུག་
སེལ་སིག་ཆས་སྲོགས་བཀྲོད་སིག་བེད་དགྲོས།  

 
འྲོ་ལས་ཐྲོན་རས་ཉར་ཚགས་དང་སེལ་འདནེ་སབས་ཀ་ིགཙང་སྦྲ།  

• འྲོ་ལས་ཐྲོན་རས་ངེས་པར་ཏུ་ས་སམ་ས་དང་འཁག་ས། ཡང་ན་འབུ་དང་ཙི་གུ། ཨ་བ་སྲོགས་ཀིས་གནྲོད་པ་མི་ཐེབས་
སར་ཉར་ཚགས་བེད་དགྲོས། 

• འྲོ་ལས་ཐྲོན་རས་སེལ་འདེན་བེད་སབས། ངསེ་པར་ཏུ་སེལ་འདེན་སྲོད་སྲོགས་བཀྲོལ་སྲོད་མ་བེད་གྲོང་། ས་ཕིར་གཙང་
མར་བཀྲུས་ནས་དུག་སེལ་ལེགས་པྲོ་བེད་དགྲོས།  

• འྲོ་མ་གསྲོག་འཇྲོག་སྲོད་སྲོགས་ངེས་པར་ཏུ་གཙང་མ་དང་རྒྱུ་བ་བཟང་དགྲོས། ད་ེམནི་ན་འྲོ་མ་རུལ་འགྲོ་བའམ་ཡང་ན་
དི་མ་བཙོག་པྲོ་བྲོ་བ།  

• སེལ་འདེན་འཕྲུལ་འཁྲོར་གི་སམ་དེ་ངེས་པར་ཏུ་གཙང་མ་དང་དུག་སེལ་བེད་པ། ད་དུང་འཁག་སིལ་རང་བཞིན་གི་
སིག་ཆས་འཇྲོག་དགྲོས།  
རྒྱུན་ཏུ་འྲོ་མ་བརྟག་ཐབས། 

• ཧ་ཅང་ཚད་ལྡན་ཅན་གི་འྲོ་མ་ཡིན་ན། དའེ་ིཁ་དྲོག་དཀར་པྲོ་དང་ཡང་ན་ཅུང་སེར་པྲོ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ། 

• འྲོ་མའི་མདྲོག་ཅུང་དམར་མདངས། ཡང་ན་ལང་ཁུ། ད་ེམནི་མདྲོག་གཞན་དང་འདེས་ཡྲོད་ན་འྲོ་མ་དེ་ཚད་ལྡན་ཞིག་
མིན།  

• དི་མ་ཁ་བྲོ་དང་ཡང་ན་ཚ་ཁུ་ཅན། དི་མ་བཙོག་པྲོ་བྲོ་བ་སྲོགས་ཀི་འྲོ་མ་དེ་ནི་ཚད་ལྡན་ཅན་ཞིག་མིན། 

 
     འྲོ་མ།   
འྲོ་མའི་ནང་དུ། 

•  ཆུ 86%   

• མངར་ཆ4.7%  

• སྣུམ4.1%   

•  ས་ིདཀར་རས 4.2%  

• གཏེར་རས་སྲོགས 1%   
མིའི་རིགས་ཀིས་ཚད་ལྡན་དང་འབག་བཙོག་མེད་པའི་འྲོ་མ་དང་དེ་ལས་ཐྲོན་པའི་ཐྲོན་རས་དེ་འཛད་སྲོད་བེད་པར།  

ཐྲོག་མར་ངེས་པར་ཏུ་འྲོ་མ་བཞྲོ་བའི་སབས་གཙང་སྦྲ་ལ་དྲོ་སང་བེད་དགྲོས། འབ་ིསྲོགས་བདེ་ཐང་ཡིན་མིན་དང་ནུ་མ་དང་
ནུ་མགྲོ་སྲོགས་གཙང་མར་བཀྲུ་དགྲོས།  

མི་གཙང་བའི་འྲོ་མ་དེ་གཙོ་བྲོ་གཙང་སྦྲ་དང་དྲོ་དམ་ཕྲོགས་ནས་མི་འདང་བས་འྲོ་མ་དེ་ཚོང་རར་བཙོང་མི་ཐུབ་པ་
སྲོགས་གནས་ཚུལ་འབྱུང་།  
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སྲོ་ཕྱུགས། 

 
འྲོ་མའི་ནང་དུ་ནད་དུག་མི་འགྲོས་པའི་ཆེད། རྒྱུན་ཏུ་བཞྲོ་རྒྱུ་ཡྲོད་པའི་འབི་སྲོགས་ལ་ནད་རིགས་ས་ཚོགས་མི་འགྲོས་པར་སྲོན་
འགྲོག་དང་འྲོ་མ་བཞྲོ་བའི་སབས་གཙང་སྦྲ་ལེགས་པྲོར་བེད་དགྲོས།  

• གལ་ཏེ་འབི་ལ་ནད་འགྲོས་ཡྲོད་པ། ཡང་ན་བདེ་ཐང་མིན་ན་ཐྲོག་མར་མྱུར་ཏུ་ནད་བཅྲོས་བེད་པ་ལས། འྲོ་མ་སྲོགས་
བཞྲོ་མི་ཉན།  

• སྲོ་ཕྱུགས་ལ་དུས་ལར་འགྲོག་སྨན་རྒྱག་རྒྱུ་ནི་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀིས་གཙོ་བྲོར་འཛིན་དགྲོས། 

• སྲོ་ཕྱུགས་ལ་དུས་ལར་ལ་རྟྲོག་དང་ནད་རིགས་འད་མིན་འགྲོས་ཡྲོད་མེད་ལ་ཞིབ་བཤེར་བེད་དགྲོས།  

 
• འབི་ཡི་ནུ་མའི་ནད་དེ་གཙོ་བྲོ་འྲོ་མ་བཞྲོ་བའི་སབས།ནུ་མགྲོ་དང་ནུ་མ་དེ་གཙང་སྦྲ་ལེགས་པྲོར་མ་བེད་པའི་རེན་གིས་
ནུ་མར་ནད་དུག་འགྲོས་ནས་བསྐྲངས་བ་དང་ཁག་ཐྲོན་པ། 

 
 
 
འྲོ་མ་བཞྲོ་མཁན་ག་ིམ་ིདེ། 

 
• ངེས་པར་ཏུ་ལུས་ཕུང་བདེ་ཐང་དང་གཙང་སྦྲ་ལེགས་པྲོར་བ་དགྲོས། 

• ལག་པ་དང་མཛུབ་གུའི་སེན་མྲོ་སྲོགས་གཙང་དགྲོས། 

• འྲོ་མ་བཞྲོ་བའི་སབས། མཐའ་འཁྲོར་ནས་དུ་བ་འཐེན་མི་ཉན། 

• འབི་མ་བཞྲོས་གྲོང་། ལག་པ་གཙང་མར་བཀྲུ་དགྲོས།  རབ་ཡནི་ན་
འབི་རེ་བཞྲོས་ཚར་རེས། ལག་པ་ཐངེས་རེ་རེར་བཀྲུ་ནས་འྲོ་མ་བཞྲོ་ན་འྲོ་མའི་
སྤུས་ཚད་དང་འབི་སྲོགས་ལ་ཕན་པ་ཆེ།  

• བཞྲོ་ཟེའུ་དང་འྲོ་མ་གསྲོག་སྲོད་སྲོགས་གཙང་མ་ཡིན་དགྲོས། 
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• འྲོ་མ་བཞྲོ་ཚར་རེས། མྱུར་ཏུ་སྲོད་ཆས་སྲོགས་ཆུ་དྲོ་འཇམ་གིས་གཙང་མར་བཀྲུ་ནས་ཆུ་འཁག་གིས་ཐེངས་ཁ་ཤས་
བཤལ་དགྲོས།  

• དེ་ནས་སྲོད་ཁ་མར་བསྲོར་ནས་ཉི་མའི་ནང་ནས་སམ་དགྲོས།  

 
འབི་སྲོགས་མ་བཞྲོས་གྲོང་། འདག་རས་ཀིས་ལག་པ་གཙང་མར་བཀྲུ་རེས། ཆུ་གཙང་མས་བཤལ་དེ་ལག་འཕི་གཙང་མས་ལག་
པ་ཕིས་དགྲོས། 

 
• འྲོ་མ་བཞྲོ་བའི་སབས། གལ་ཏེ་འྲོ་མའི་ཁ་མདྲོག་དེ་རྒྱུན་ལྡན་མནི་པའམ་ཡང་ན་དི་མ་བཙོག་པྲོ་བྲོ་བའི་གནས་ཚུལ་
དང་འཕད་ན། འྲོ་མ་བཞྲོ་མཚམས་འཇྲོག་སྟེ། མྱུར་ཏུ་འབི་དེ་ལ་ནད་བཅྲོས་དང་བརྟག་བཤེར་བེད་དགྲོས། 

         
 འྲོ་མ་བཞྲོ་ཚར་རསེ། 

• འྲོ་མ་བཞྲོས་ཚར་རེས། གཙ་ོབྲོ་ནད་དུག་སྲོགས་ནུ་ཁུང་དང་བརྒྱུད་ནས་ནུ་མའི་ནང་དུ་འགྲོས་པར་སྲོན་འགྲོག་བེད་
ཆེད། འབ་ིཡི་ནུ་མགྲོ་དེ་གཙང་མ་བེད་ནས་སམ་དུ་འཇུག་དགྲོས། 

•  འྲོ་མ་བཞྲོས་ཚར་རེས། གཙ་ོབྲོ་འབི་ཡི་ནུ་ཁུང་དེ་ད་དུང་ལྷྲོད་པྲོ་དང་ཁ་ཕེ་ཡྲོད་པས། ནུ་མགྲོ་ས་ངྲོས་དང་ཐུག་མི་ཐུབ་
བར་སྲོན་འགྲོག་དང་ས་ངྲོས་ནད་དུག་སྲོགས་ནུ་ཁུང་དང་བརྒྱུད་ནས་ནད་འགྲོས་པར་སྲོན་འགྲོག་བེད་ཆེད། བཞྲོས་ཚར་བའི་

འབི་དེ་ཕར་ཆེར་དུས་ཚོད་1ཡར་མར་དུ་ཡར་ལངས་དུ་འཇུག་དགྲོས།  

 
འྲོ་མའ་ིསྤུས་ཚད་ལ་བརྟག་བཤེར་བདེ་ཐབས། 
རྒྱུན་ཏུ་འྲོ་མའི་སྤུས་ཚད་ལ་སིར་བཏང་གི་བརྟག་བཤེར་བེད་ཐབས།  
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• མིག་གིས་བལ་བ་དང་དི་མ་སྣུམ་པ།  

• འྲོ་མ་བསྲོལ་དུས། སགིས་རྲོ་ཆགས་པ།  

• ཆང་བཅུད་ཀི་ཚོད་ལ། 
གྲོང་གི་སིར་བཏང་གི་བརྟག་བཤེར་བེད་ཐབས་འདི་དག་གིས་འྲོ་མའི་སྤུས་ཚད་ཅི་འད་ཡིན་མིན་གཏན་འཁེལ་བེད་ཐུབ་པས། 
དེའི་རེན་གིས་འྲོ་མ་བཞྲོ་བའི་སབས་གཙང་སྦྲ་ལེགས་པྲོ་ཞིག་བེད་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆེན་ཡིན། 
འྲོ་མའི་ཁ་དྲོག་དང་དི་མ།རྣམ་པ་སྲོགས་ལས་བརྟག་བཤེར། 

•  ཧ་ཅང་ཚད་ལྡན་ཅན་གི་འྲོ་མ་ཡིན་ན། དའེ་ིཁ་དྲོག་དཀར་པྲོ་དང་ཡང་ན་ཅུང་སེར་པྲོ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ། 

• འྲོ་མའི་མདྲོག་ཅུང་དམར་མདངས། ཡང་ན་ལང་ཁུ། ད་ེམནི་མདྲོག་གཞན་དང་འདེས་ཡྲོད་ན་འྲོ་མ་དེ་ཚད་ལྡན་ཞིག་
མིན།  

• དི་མ་ཁ་བྲོ་དང་ཡང་ན་ཚ་ཁུ་ཅན། དི་མ་བཙོག་པྲོ་བྲོ་བ་སྲོགས་ཀི་འྲོ་མ་དེ་ནི་ཚད་ལྡན་ཅན་ཞིག་མིན། 
འྲོ་མ་བསྲོལ་དུས། སགིས་རྲོ་ཆགས་པ།  
རྒྱུན་ཏུ་འྲོ་མ་དེ་འཁག་སར་མ་བཞག་པ་དང་ཉིན་ཁ་ཤས་འགྲོར་སྲོང་བ། ཡང་ན་བེའུ་བཙའ་རེས་བཞྲོས་ཡྲོད་པའི་འྲོ་མ་དེ་
སྣུམ་བཅུད་མང་པྲོ་འདུས་པ། ཡང་ན་འྲོ་མར་སྐྱུར་བཅུད་མང་བ་སྲོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་འྲོག  འྲོ་མ་འདིའི་རིགས་བསྲོལ་དུས། 
མྱུར་ཏུ་འྲོ་མ་རུལ་འགྲོ་བ། 
ཚོད་ལའི་བརྒྱུད་རིམ།  
ཁེམ་བུ་ཞིག་གི་ནང་དུ་འྲོ་མ་ཉུང་ཉུང་ཞིག་བླུགས་ནས་སར་ཆ་ཁ་ཤས་མེའི་མགྲོར་བསྲོལ་བ། 
དེ་ནས་རུལ་འགྲོ་བར་བལ་དགྲོས་པ་དང་། སགིས་ཆགས་མིན། 
གལ་ཏེ་འྲོ་མ་རུལ་འགྲོ་ན་ངེས་པར་ཏུ་གཟབ་དགྲོས། སྲོད་སྲོགས་གཙང་མར་བཀྲུས་ནས་འྲོ་མ་རུལ་འགྲོ་བར་སྲོན་འགྲོག་བ་
དགྲོས། 

 
 

ཆང་བཅུད་(酒精）ཀི་ཚོད་ལ། 

 
• ཆང་བཅུད་བཀྲོལ་ནས་འྲོ་མའི་སྤུས་ཚད་ལ་བརྟག་བཤེར་བེད་ཐབས་ནི་ཧ་ཅང་ཚད་ལྡན་དང་རྒྱུན་ཏུ་བཀྲོལ་སྲོད་བེད་
བཞིན་ཡྲོད། 

• ཆང་བཅུད་ཀི་ཚོད་ལ་འདི་ནི་སྐྱུར་དང་འཕད་ན་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཆེ་བས། རྒྱུན་ཏུ་འྲོ་མ་རུལ་ཡྲོད་མེད་ལ་བརྟག་བཤེར་
བེད་པར་བཀྲོལ་བ། 

• རྒྱུན་ཏུ་འབི་སྲོགས་ལ་ནུ་མ་བསྐྲངས་པའི་ནད་བྱུང་ན། དའེ་ིའྲོ་མ་རུལ་ཡྲོད་མེད་ལ་ཚོད་ལ་བེད་ཐུབ།  

• ཆང་བཅུད་ཀི་ཚོད་ལ་ལས་འྲོ་མའི་སྤུས་ཚད་དེ་བཟང་མིན་དང་ལྷད་འདསེ་ཡྲོད་མེད་སྲོགས་བལ་ཐུབ།  
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ཚདོ་ལའ་ིབརྒྱུད་རམི། 

ཚོད་ལའི་ཤེལ་ཆས་ཡང་ན་སྦུ་གུའི་ནང་དུ་འྲོ་མ་ཧའྲོ་ཧིན་2(2ml)དང་70%ཅན་གི་ཆང་བཅུད་ཧའྲོ་ཧིན་

2(2ml)གཉིས་བླུགས་ནས་མཉམ་དུ་འདེས་སུ་བཅུག་སྟེ། དཀྲུགས་ན་སྦུ་གུའི་ནང་དུ་སིགས་ཆགས་མིན་གིས་འྲོ་མ་དེ་རུལ་
ཡྲོད་མེད་ཚོད་ལ་བེད་པ། 
དེའི་རེན་གིས་འྲོ་མ་དེ་རུལ་ཡྲོད་མེད་ལ་ང་ཚོས་ངེས་པར་མཉམ་འཇྲོག་དང་གང་ཐུབ་ཀིས་འྲོ་མའི་གཙང་སྦྲ་དང་རུལ་འགྲོ་
བར་སྲོན་འགྲོག་དང་དྲོགས་ཟྲོན་ནན་མྲོ་བེད་དགྲོས། 
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5.2 ཤའི་རིགས་ཀི་འཕྲོད་བསྟེན། 

 

• ནད་ཀིས་འཆི་བའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་རྲོ་སྲོགས་མི་བཤའ་བ། ཤ་དང་ནང་ཁྲོལ་སྲོགས་བཟའ་མི་ཉན།  

• ཕྱུགས་ཟྲོག་བཤའ་བའི་སབས། རང་ཉིད་ཀི་གཙང་སྦྲ་ལ་གཟབ་དགྲོས། ངེས་པར་ཏུ་ལག་མགྲོ་རིང་པྲོ་གྲོན་པ། གལ་ཏེ་
ལག་པའི་སྟེང་དུ་རྨ་ཁ་སྲོགས་ཡྲོད་ན་གཟབ་དགྲོས། ལག་པ་ངེས་པར་ཏུ་བཀྲུ་དགྲོས་ལ། ཁ་ཐུམ་སྲོགས་གྲོན་ན་བཟང་།  

• ཤ་རྲོན་མི་བཟའ་བ། 

• དུས་རྒྱུན་ཏུ་ཕྱུགས་ཟྲོག་བཤའ་བའི་ནང་ཁྲོལ་དང་ཤ་སྲོགས་ལ་བརྟག་དགྲོས། ཁ་ིལ་ནད་ཀིས་འཆི་བའི་ཕྱུགས་ཟྲོག་གི་
ནང་ཁྲོལ་དེ་ལྷག་པར་ཏུ་སྐྲན་འབུ་འགྲོས་པའི་ནང་ཁྲོལ་སྲོགས་སྟེར་མི་ཉན། ངསེ་པར་ཏུ་ས་འྲོག་ཏུ་སྦས་བ་ཡང་ན་ནང་

ཁྲོལ་དེ་ངེས་པར་ཏུ་སར་མ་30རིང་བཙོས་ནས་འཚོས་རེས། ད་གཟྲོད་ཁི་ལ་སྟེར་དགྲོས། 
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5.3 མིའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཀི་འཕྲོད་བསྟེན། 

 
ཟས་རགིས་དང་བཏུང་ཆུ།  

• རྒྱུན་ཏུ་ཆུ་འཁྲོལ་འཐུང་དགྲོས།  

 

 
 

 
 
ལགས་ཀི་བཞྲོ་ཟེའུ་ཡིན་ན་བཟང་བ།               འྲོ་མ་ལེགས་པྲོར་ཚགས་ནས་བསྲོལ་རེས། ད་གཟྲོད་འཐུང་ཆྲོག 

 
•  ཁ་ིཡྲོད་སར། ངསེ་པར་ཏུ་གཙང་སྦྲའི་ཕྲོགས་ནས་མཉམ་
འཇྲོག་བ་དགྲོས། ལྷག་པར་ཏུ་ཟས་རིགས་སྲོགས་ཁི་དང་བར་ཐག་
རིང་དགྲོས།  
སྲོའི་ཕི་ལ་ཕྱུར་ར་སམ་སབས། མཐའ་འཁྲོར་གི་གཙང་སྦྲར་དྲོ་སང་བ་
དགྲོས། ལྷག་པར་ཏུ་ཁ་ིརྟུག་བཏང་ཡྲོད་མདེ་ལ་དྲོ་གཟབ་བ་དགྲོས། 
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འཕྲོད་བསྟནེ།  

• ཟ་མ་མ་ཟྲོས་སྲོན། ཡང་ན་སྲོ་ཕྱུགས་སྲོགས་ལ་རེག་ན། དུས་ལར་འདག་རས་ཀིས་ལག་པ་གཙང་མར་བཀྲུ་བའི་གྲོམས་
གཤིས་ལེགས་པྲོ་ཆགས་དགྲོས།  

• ཟ་མ་ཟྲོས་རེས། ཆུ་འཁྲོལ་གི་ནང་དུ་དཀར་ཡྲོལ་སྲོགས་བཀྲུ་བ་དང་། ད་ེནས་ས་གཙང་སར་འཇྲོག་དགྲོས།  
ལག་པ་བཀྲུ་ཆས། 

          
 
 
 
 
ལག་པ་བཀྲུ་སྟངས། 

 
1. ལག་པའི་སྟེང་ཆུ་བཞུར་དུ་འཇུག་པ། 

  

2. འདག་རས་བསྐུ་ནས་ཕུར་ཕུར་བེད་པ། 
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3. ལག་པའི་ཕི་ནང་ངྲོས་དང་མཛུབ་གུའི་བར་སྲོགས་གཙང་མར་བཀྲུ་བ། 

 

4. ད་ེནས་ཆུས་གཙང་མར་བཤལ་བ། 

 
 

5. ལག་འཕི་གཙང་མ་ཡང་ན་གཙང་ཤྲོག་སྲོགས་ཀིས་ཕིས་ནས་སམ་རུ་འཇུག་པ། 
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ས་བཅད་གསུམ་པ། ས་གནས་ཀ་ིམའི་ིའགྲོས་ནད་དང་དའེ་ིསྲོར་ག་ིསྲོན་འགྲོག་ཤསེ་བ། 
 

A མཆིན་ནད་ཁ་བ། 

 
མཆིན་ནད་ཁ་བ་ནི་གཙོ་བྲོ་མཆིན་པའི་ནད་དུག་ལས་འགྲོས་བ་དང་།གཙོ་བྲོ་ནད་འདི་འགྲོས་པའི་མིའི་ཁག་དང་ཁམས་
དཀར་སྲོགས་ལས་མི་གཞན་ལ་འགྲོ་བ། 
ད་དུང་ནད་འདི་འགྲོས་བའི་ཨ་མ་ལས་བཙའ་བའི་བིས་པ་ལ་འགྲོས་བ། གཙོ་བྲོ་ཁག་གི་འབེལ་འདིས་ལས་འགྲོས་འགྲོ་བ། 
མཆིན་ནད་ཁ་བ་ནི་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེན་གི་འགྲོས་ནད་ཅིག་ཡིན།  

 
 
 

 
 
སྲོན་འགྲོག 

• མི་གཞན་གི་ཁག་ལ་མི་རེག་པ། ལྷག་པར་ཏུ་མི་གཞན་གི་ཟས་སྲོད་ཡང་ན་སྲོ་བཀྲུ་ཆས་སྲོགས་བཀྲོལ་མི་ཉན་པ།  

• ངེས་པར་ཏུ་ལུས་འབེལ་བྱུང་སབས་དྲོ་སང་བ་དགྲོས། 
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• དུས་ལར་ངེས་པར་ཏུ་འགྲོག་སྨན་རྒྱག་དགྲོས།  

        

  
 
 
 
 

B ཨེ་ཙི་ནད། 

 
ཚབས་ཆེན་རང་བཞིན་གི་ནད་ཅིག་ཡིན་ལ། འཆ་ིབའི་ཚད་ཧ་ཅང་མཐྲོ་བ།  
སྨན་བཅྲོས་བེད་ནས་ནད་ཚབས་ཆེན་དུ་མི་འགྲོ་བར་སྲོན་འགྲོག་བེད་པ་ལས། ཐད་ཀར་དུ་བཅྲོས་པའི་ཐབས་མེད།  
རིམ་པ་གསུམ་ལས་ནད་དེ་མི་ལ་འགྲོས་པ། 

• ངེས་མེད་དུ་ལུས་འབེལ་རང་བཞིན་བྱུང་བ།  

• ནད་འགྲོས་པའི་མི་ཡི་ཁག་དང་འབེལ་འདིས་བེད་པ།  

• ཨ་མ་ལས་བིས་པར་འགྲོས་པ།  

 
སྲོན་འགྲོག 

• ཨེ་ཙི་ནད་ལ་འགྲོག་སྨན་མེད།  
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• མི་གཞན་གི་ཁག་ལ་མི་རེག་པ། ལྷག་པར་ཏུ་སྲོ་བཀྲུ་ཆས་སྲོགས་བཀྲོལ་མི་ཉན་པ།  

• ལུས་འབེལ་བྱུང་བའི་སབས་དྲོ་གཟབ་བ་དགྲོས།  

 
C གྲོ་གཅྲོང་ནད། 

 
གྲོ་གཅྲོང་ནད་འདི་གཙོ་བྲོ་གྲོ་བའི་ནད་དུག་གིས་འབྱུང་བ་ཡིན་ལ། ནད་དུག་འདི་མཁའ་དབུགས་ལས་མི་དང་མི་བར་འགྲོས་
བ། 
ནད་དུག་དེ་རྒྱུན་ཏུ་གྲོ་བའི་ནང་དུ་འགྲོས་ས། 
རྒྱུན་ཏུ་གྲོ་གཅྲོང་ནད་འདི་བྱུང་བའི་མི་དེ་མྱུར་ཏུ་ན་བའི་ངེས་པ་མེད། འདིར་གཙོ་བྲོ་ནད་རིགས་མི་འད་བ་གཉིས་ཡྲོད།  
༡ གྲོ་གཅྲོང་ནད་འགྲོར་དགས་པ།  
༢  གྲོ་བུར་ཏུ་བྱུང་བའི་གྲོ་གཅྲོང་ནད། གལ་ཏེ་མྱུར་ཏུ་སྨན་བཅྲོས་མི་བེད་པར་འགྲོར་དགས་ན། འཆ་ིའགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཆེ།  

• འགྲོར་དགས་པའི་གྲོ་གཅྲོང་ནད་འདི་དལ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པས། མྱུར་ཏུ་ན་བའི་ནད་རྟགས་སྲོགས་མེད། 
མི་ལ་ནད་འདི་བྱུང་ན།  

• ནད་རྟགས་ལུས་ཕིར་མི་མངྲོན།  

• ལུས་ཕུང་བདེ་ཐང་ཡིན་པ། 

• གྲོ་ནད་འདི་མི་གཞན་ལ་འགྲོས་མི་འགྲོ་བ། 

• ནད་བཅྲོས་མི་བེད་པར་ཡུན་རིང་པྲོར་འགྲོར་རེས། ད་གཟྲོད་ན་ཟུག་བྱུང་བ།  

• གལ་ཏེ་ལུས་སྟེང་དུ་ནད་འགྲོག་ནུས་པ་ཞན་ན་རིམ་བཞིན་ན་རྒྱུ་བྱུང་བ།  



 

96 
 

 
སྲོན་འགྲོག 

• མི་ཚོགས་ཁྲོད་ནས་ཁ་ཐུམ་གྲོན་དགྲོས།  

• གྲོ་གཅྲོང་ནད་ཀི་མི་དེ་མི་གཞན་དང་བར་ཐག་རིང་དགྲོས། ལྷག་པར་ཏུ་ཁ་གཏད་དུ་བསད་པའམ་ཡང་ན་ལུད་པ་རྒྱག་
པ་སྲོགས་བེད་མི་ཉན།  
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