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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 by the Autonomous Province of Trento and implemented by ASIA in cooperation 

with Chengduo Government and Chengduo Animal Husbandry Department, 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.  

In particular, one of the results aimed by the project is that: “About 4.000 people 

are informed and sensitized on: food safety, food contamination risks, human health 

and diet, prevention of zoonosis in Chengduo”. Thus, among the activities foreseen 

within the project, the implementation of an awareness campaign in schools and to 

inhabitants of the County of Chengduo on these topics is planned. 

AIM OF THE LEAFLET 

The present leaflet on “Prevention of the main infectious diseases in Chengduo, 

Qinghai” aims at raising awareness on the transmission patterns and the preventive 

measures of diseases such as echinococcosis, rabies, plague, brucellosis, hepatitis B, 

HIV and tuberculosis, still largely present in the area, as well as to explain the most 

important personal and food processing hygienic measures that should always be 

followed in households.  

In a first phase of the awareness campaign 52 trainees were formed on these 

subject during a 4-days training that took place in August 2018 in the Training Centre 

of Qingshui He town. In a second phase, the formed trainees, supervised by ASIA, will 

share the contents with the population, also with the help of the present leaflet. 

Particular attention is given to echinococcosis, also known as hydatidosis, a type 

of parasitic disease that is prevalent in pastoralist communities across the world and 

also in Qinghai. Although many people are aware of this disease, which can end in fatal 

outcome if left untreated, often they do not understand the causes and risk factors. In 

addition, the treatment is generally more complicate in case of late diagnosis, so 

awareness and regular screening of the population in endemic areas is very important. 

The life cycles of the parasites involve mainly dogs and sheep or yaks in the case of 

Echinococcus granulosus, foxes and rodents in the case of Echinococcus multilocularis. 

Humans get infected if they ingest parasitic eggs that are excreted in dogs’ or foxes’ 

faeces, generally accidentally by consuming contaminated food or water. Poor living 

conditions and lack of hygienic measures such as in the project area are very important 

risk factors. Dogs get infected when consuming infected livestock organs, which 

typically occurs during domestic slaughtering, as in the Qinghai-Tibetan plateau. 

Preventive measures mainly rely on awareness, in order to improve personal and 

food-handling hygienic procedures and to achieve a correct management of food 

products and by-products, such as infected organs. The Chinese Government is 

currently addressing the issue through awareness activities, free annual diagnostic 

campaigns, free treatment to positive people and distribution of antiparasitic pills to 

household dogs. Thus, the present activity aims to complement these efforts, 

considering the high impact of echinococcosis on human health and the diffuse 

presence of this disease in the area.  



The second phase of the awareness campaign will take place in Qingshui He Town 

and will consist of around 50 public meetings in schools, monasteries, and local 

communities. The content of the present leaflet and of the campaign derive from ASIA 

previous experience in Yushu prefecture and from material prepared by a vet expert, 

Lisa Guardone (Italy) in collaboration with Dr. Nisha, esteemed Traditional Tibetan 

Medicine expert of Chengduo and Padma Bum ASIA project officer. The organization 

of the whole campaign was made possible thanks to the support of the local 

Government of Qingshui He town.   

 

Xining, September 2018 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



འགྔོ་བརྔོད། 

 
སི་ལྔོ་2001ལྔོ་ནས་བཟུང་། ཨ་ཞི་ཡ་རྒྱལ་སིའི་མཐུན་སྒྲིལ་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཡུལ་ཤུལ་ས་ཁུལ་གི་སྔོབ་གསྔོ་དང་

སི་ཚོགས། དཔལ་འབྔོར་བཅས་ཀི་ཆ་རེན་ཇེ་ལེགས་དང་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏྔོང་བར་རྒྱབ་སྔོར་གནང་བའི་ལས་གཞི་མང་པྔོ་
ཞིག་སྒྲུབ། ཡང་བསར་ལྔོ་འདི་དག་གི་རིང་ཐད་ནས་ནན་ཏྔོ་ཕེ་རེ་ཐིས་སིན་བདག་ཚོགས་པ་དང་དབི་ཏ་ལིས་ཁིན་ཏྔོ་ཞིང་
ཆེན་གཉིས་ཀིས་མ་དངུལ་གི་རྔོགས་སྔོར་དང་ཨ་ཞི་ཡ་རྒྱལ་སིའི་མཐུན་སྒྲིལ་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ལག་བསྟར་བེད་པའི་ཁི་འདུ་
རྔོང་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀི་ཟ་མའི་གཙང་སྦྲ་ཕྔོགས་ལ་གྔོང་འཕེལ་གཏྔོང་བའི་ལས་གཞི་འདི་བསྒྲུབས་པའི་དམིགས་ཡུལ་
དང་ཁ་ཕྔོགས་གཙོ་བྔོ་ནི་སྔོབ་ཁིད་དང་མཛུབ་སྟྔོན་གི་རྣམ་པ་བརྒྱུད་ནས་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀི་བཟའ་བཏུང་ཕྔོགས་ཀི་
བདེ་འཇགས། ཤ་དང་འྔོ་ཕྱུགས་ཐྔོན་རས་སྔོགས་ཀི་མ་ལག་དེ་སྤུས་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏྔོང་བ། ད་ེདང་བསྟུན་ས་གནས་ཀི་འབྔོག་

ཁུལ་དང་སྔོབ་གྲྭ་སྔོགས་ཕལ་ཆེར་མི་ 4000ལྷག་ལ་ཟ་མའི་བདེ་འཇགས་དང་འཕྔོད་བསྟེན། ནད་རིགས་སྔོན་འགྔོག  
གཙང་སྦྲ་སྔོགས་ཀི་སྔོར་དང་འབེལ་བའི་ཤེས་བ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བེད་ནས། ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀིས་འཕྔོད་བསྟེན་དང་ནད་
རིགས་སྔོན་འགྔོག་ཕྔོགས་ནས་མུ་མཐུད་དུ་དྔོ་སྣང་དང་ཤུགས་སྣྔོན་བེད་པར་འབས་བུ་ལེགས་པྔོ་ཞིག་ཐྔོན་ཡྔོད།  

ནད་རིགས་སྔོན་འགྔོག་དང་ཟ་མའི་གཙང་སྦྲའི་སྔོར་དང་འབེལ་བའི་ལག་དེབ་ཆུང་ཆུང་དིལ་བསྒྲགས་དང་འགེམ་
སེལ་བེད་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བྔོ་ནི་ས་གནས་ཀི་མང་ཚོགས་ལ་སར་ལས་ལྷག་པའི་བསམ་པའི་གྔོ་རྔོགས་བྱུང་ནས་དུས་
རྒྱུན་འཚོ་བའི་ཁྔོད་ཀི་འཕྔོད་བསྟན་དང་ནད་རིགས་སྔོར་ལ་དྔོ་སྣང་དང་སྔོན་འགྔོག་ཅི་ཐུབ་བེད་ནས་ཆུ་སྐྲན་ནད་སྔོགས་ས་
གནས་ཀི་ནད་རིགས་གཞན་དག་དེ་མི་གཞན་དང་མི་འགྔོ་བར་རྒྱུན་འཁྱྔོངས་བེད་པ་དང་། ད་ེདང་འབེལ་བའི་མང་ཚོགས་
འཚོ་བའི་ཁྔོད་ཀི་ཟ་མའི་བདེ་འཇགས་དང་གཙང་སྦྲ་སྔོར་གི་ཤེས་བ་སྔོགས་མི་གཞན་དག་ལ་ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་མཛུབ་སྟྔོན་
གནང་བར་ཤུགས་སྣྔོན་རྒྱག་དགྔོས།  

2018ལྔོའི་ཟླ8པའི་ནང་། རམི་པ་དང་པྔོའི་སྔོབ་སྔོང་ཁྔོད་སྔོམ་མདའ་གྔོང་རྡལ་གི་སྔོབ་མ་དང་སེ་དཔྔོན།  ས་ེ

བའི་སྨན་པ་སྔོགས་མི་52ཉིན་བཞིའི་རིང་ལ་ནད་རིགས་སྔོན་འགྔོག་དང་འཕྔོད་བསྟེན་སྔོར་གི་ཤེས་བའི་གསྔོ་སྔོང་ལ་

ཞུགས་པ། རམི་པའི་གཉིས་པའི་བ་འགུལ་ཁྔོད། གསྔོ་སྔོང་ཞུགས་མཁན་ག་ིམི་52འདི་དག་རང་ས་གནས་ཀི་འབྔོག་ཁུལ་ལ་
བསྔོད་ནས་ལག་དེབ་འདི་དང་འབེལ་བའི་ཤེས་བ་རྣམས་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ལ་འགེམ་སེལ་དང་ཁྱབ་བསྒྲགས་བས་པ། 

ལྷག་པར་ཏུ་ཐུམ་འབུའི་ནད་ཡང་ན་ཆུ་སྐྲན་ནད་ཟེར་བ་འདི་གཞན་རེན་སིན་འབུ་ཞིག་ཡིན་ལ། རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་
ཀི་འབྔོག་ཁུལ་དུ་ཧ་ཅང་འགྔོས་ཚད་ཁྱབ་ཆེ་བ། དངེ་སབས་མི་མང་པྔོ་ཞིག་གིས་ནད་འདི་ལ་ཆ་རྒྱུས་ཡྔོད་མྔོད། འྔོན་ཀང་
མྱུར་ཏུ་སྔོན་འགྔོག་དང་སྨན་བཅྔོས་སྔོགས་མི་བེད་ན་མཇུག་འབས་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེ་བ་དང་ཐ་ན་འཆི་འགྔོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཡྔོད། 
དེར་བརེན་རྒྱུན་ཏུ་ནད་རིགས་འདི་སྔོར་གི་ཤེས་བ་སྔོགས་ས་གནས་མང་ཚོགས་ལ་ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་སྔོགས་
ཀི་བརྒྱུད་རིམ་སྔོགས་གསལ་བཤད་བས་ནས་སྔོན་འགྔོག་སྔོར་གི་བེད་ཐབས་སྔོགས་ལག་ལེན་དང་བསམ་པའི་གྔོ་རྔོགས་ཇེ་
མཐྔོར་འགྔོ་བར་ཕན་པ་ཆེ། རྒྱུན་ཏུ་འགྔོས་ནད་འདིའི་རིགས་འཁྔོར་བསྔོད་བེད་བཞིན་ཡྔོད་ལ། དཔརེ་ན། ཁྱི་དང་སྔོ་ཕྱུགས། 
ཡང་ན། ར་ིདྭགས་སྔོགས། གལ་ཏེ་མིས་གཙང་སྦྲའི་ཕྔོགས་ནས་དྔོ་སྣང་མི་བེད་པར་ཁྱི་ཡང་ན། ལྦ་སྔོགས་ཀི་རྟུག་པ་སྔོགས་ལ་
རེག་ན། ཁྱ་ིརྟུག་ནང་དུ་འབུ་ཕ་འདི་འཚོ་རེན་བེད་ཡྔོད་པས། ང་ཚསོ་རྒྱུན་ཏུ་གཙང་སྦྲ་ལེགས་པྔོར་མི་བེད་པར་ཁྱི་ལ་རེག་
རེས་ལག་པ་མི་བཀྲུ་བར་ཟ་མ་ཟྔོས་བ་ཡང་ན། ཁྱ་ིརྟུག་གིས་འབག་བཙོག་ཐེབས་པའི་ཆུ་འཁྱག་སྔོགས་འཐུང་བ། ད་དུང་མིས་
རྒྱུན་ཏུ་ནད་དུག་འགྔོས་པའི་ཕྱུགས་ཟྔོག་གི་ནང་ཁྔོལ་སྔོགས་གཙང་མ་མི་བེད་པར་གང་སར་འཕེན་པ་ཡང་ན། ཁྱ་ིསྔོགས་ལ་
སྟེར་བའི་གནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་ཁྱབ་ཆེ་བས་ད་རུང་རྒྱུན་ལྡན་འཚོ་བའི་ཁྔོད་དུ་ནད་རིགས་སྔོན་འགྔོག་དང་གཙང་སྦྲའི་སྔོར་
ནས་མི་འདང་ས་མང་བྔོ་འབྱུང་བཞིན་ཡྔོད། དརེ་བརེན། ལྔོ་འདའིི་རིང་ཐད་དུ། རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པས་ས་གནས་མང་ཚོགས་ལ་
ནད་རིགས་སྔོན་འགྔོག་དང་གཙང་སྦྲའི་སྔོར་གི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བེད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་རིན་མེད་སྔོས་མང་ཚགོས་ཀི་ལུས་ཕུང་
བརག་བཤེར་དང་ཐུམ་འབུའི་ནད་འགྔོས་པའི་ནད་པར་སྨན་བཅྔོས། ཁྱམི་ཚང་གི་སྔོ་ཁྱི་སྔོགས་ཞིབ་བཤེར་བས་ནས་ཐྔོ་འགྔོད་
དང་རིན་མེད་ཀིས་ཁྱི་ལ་སྨན་བསྟེར་ནས་ཐུམ་འབུའི་ནད་སྔོན་འགྔོག་གི་བ་བར་སྐུལ་འདེད་དང་ཤུགས་སྣྔོན་ཆེན་པྔོ་གཏྔོང་
བ། 

རིམ་པ་གཉིས་པའི་ནད་རིགས་སྔོན་འགྔོག་སྔོར་གི་དིལ་བསྒྲགས་བ་འགུལ་དེ་གཙོ་བྔོ་ཁི་འདུ་རྔོང་སྔོམ་མདའ་གྔོང་

རྡལ་མངའ་ཁྔོངས་ནས་སྔོབ་གྲྭ་དང་སེ་བ། ད་དུང་དགྔོན་པ་སྔོགས་ས་གནས་མི་འད་བའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་52ལྷག་སེལ་



ནས་བསྒྲུབས་རྒྱུ་ཡིན་ལ། དལི་བསྒྲགས་ལག་དེབ་འདིའི་ནང་གི་ནད་རགིས་སྔོན་འགྔོག་དང་འབེལ་བའི་རྒྱུ་ཆ་སྔོགས་ནི་ལས་
གཞི་འདིའི་འགན་ཁུར་མི་སྣ་པདྨ་འབུམ་གི་རྩ་འཛུགས་འྔོག སྔོན་ཆད་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ནས་ཨ་ཞི་ཡ་རྒྱལ་སིའི་མཐུན་སྒྲིལ་ལྷན་
ཚོགས་ཀིས་ལྔོ་མང་པྔོར་ལས་གཞི་སྒྲུབས་པའི་ཉམས་མྔོང་ཕྔོགས་བསྡུས་དང་དབི་ཐ་ལིས་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཆེད་དུ་གདན་འདེན་
བེད་པའི་ཕྱུགས་སྨན་པ་ཆེད་མཁས་པ་ལིས་སཱ་དང་ཁི་འདུ་རྔོང་མི་དམངས་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པ་ཆེད་མཁས་པ་ཉི་བམས་ཀི་
མཛུབ་སྟྔོན་འྔོག་དཀའ་ཚེགས་ལ་མ་འཛེམ་པར་དིལ་བསྒྲགས་ཀི་བསབ་ཚན་སྔོགས་ག་སྒྲིག་དང་ཇུས་འགྔོད་བེད་པ་དང་། 
ལྷག་པར་ཏུ་སྔོམ་མདའ་གྔོང་རྡལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གི་རྒྱབ་སྔོར་འྔོག་བ་འགུལ་འདི་ལེགས་འགྲུབ་ངང་སེལ་བས་ངེད་
ཨ་ཞི་ཡ་རྒྱལ་སིའི་མཐུན་སྒྲིལ་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་སིང་ཐག་པ་ནས་དགེ་རྒན་འདི་དག་དང་འབེལ་ཡྔོད་སེ་ཁག་སྔོགས་ལ་བཀའ་
དིན་ཆེ་ཞུ་བའྔོ། 

 
2018 ལྔོའ་ིཟླ་9བར།  

ཟི་ལིང་ནས།  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ཐུམ་འབུ་ནད།  
ནད་འབུ་འདི་ནི་ཧ་ཅང་ཕ་བའི་སིན་འབུ་ཞིག་ཡིན་ལ། མ་ིཕྱུགས་གཉིས་ལ་འགྔོས་འགྔོ།  
དེ་ནས་འབུ་དེ་ཁྱིའི་རྒྱུ་མའི་ནང་ནས་ནར་སྔོན་རེས་ཁྱིས་རྟུག་པ་གཏྔོང་ནས་དེའི་ནང་དུ་ནད་འབུ་འདི་ཡྔོད།  
ནད་འབུ་དེ་རིམ་བཞིན་ཁྱིམ་ཚང་གི་མཐའ་འཁྔོར་གི་ས་སྟེང་དང་། རྩྭ་གསེང་། བཞུར་ཆུའི་ནང་དུ་ཁྱབ་འགྔོ། ད་ེ

ནས་མི་དང་སྔོ་ཕྱུགས་ལ་འགྔོས་འགྔོ། ནད་དུག་དེ་ལུག་དང་ནྔོར། ད་དུང་མི་ལ་འགྔོས་འགྔོ། 



 
 
 

 
ནྔོར་དང་ལུག་ལ་ཐུམ་འབུའ་ིནད་ཇ་ིལྟར་འགྔོས་པ། 

ཐུམ་འབུའི་ནད་འབུ་དེ་རྒྱུན་ཏུ་རྩྭ་སར་འགྔོས་པས། ནྔོར་དང་ལུག་སྔོགས་ཀིས་དེ་ཟྔོས་ནས་ནད་འབུ་འགྔོ་བ། 
ཁྱི་རྟུག་ནང་དུ་ནད་འབུ་ཡྔོད་ལ། ཁྱིས་རྟུག་པ་གཏྔོང་རེས་རིམ་བཞིན་ནད་དུག་རྩྭ་སྟེང་དུ་ཁྱབ་པ། ད་ེནས་ཕྱུགས་

ཟྔོག་གིས་ཁྱི་རྟུག་མཐའ་འཁྔོར་གི་རྩྭ་ཟྔོས་ནས་ནད་འབུ་འགྔོ་བ། མཐར་གྔོ་བ་དང་མཆིན་པའི་ནང་དུ་འབུ་སྔོང་ཆགས་པ། 

 
མ་ིལ་ཐུམ་འབུའ་ིནད་ཇ་ིལྟར་འགྔོས་པ།  

ཐུམ་འབུའི་ནད་སྔོང་འདི་གཙོ་བྔོ་མསི་ཁྱི་ལ་རེག་པའམ་ཡང་ན་ཁྱི་དང་ཉེ་སར་བཅར་བ། ཡང་ན་ཐུམ་འབུའི་
ནད་ཀིས་འབག་བཙོག་བེད་པའི་འཐུང་ཆུ་དང་ཟས་རིགས་སྔོགས་ཟ་བ། 



 
 
 
 
 
 
ཐུམ་འབུའ་ིནད་འགྔོས་སྟངས། 

 



 
ནད་འགྔོས་ཚུལ། 

 
 
 
 

 

མཆིན་པར་ཐུམ་འབུའི་ནད་འགྔོས་པ། 

 
 



 
 
 
 
 
ཁྱ་ིལ་ནད་འད་ིཇ་ིལྟར་འགྔོས་པ། 

ཐུམ་འབུའི་ནད་འབུ་ཡྔོད་པའི་སྔོ་ཕྱུགས་ཀི་མཆིན་པ་དང་གྔོ་བ་སྔོགས་ཁྱིས་ཟྔོས་རེས་ཁྱི་ལ་ནད་འདི་འགྔོ་བ། 

 
 



1. ཐུམ་འབུའི་ནད་དེ་དལ་བའི་རང་བཞིན་གི་ནད་ཅིག་ཡིན་ལ། ནད་རགས་དེ་མྱུར་ཏུ་
ཕིར་མིའི་ལུས་སྟེང་ལ་མི་མངྔོན།   

2. ནད་རགས་དེ་མིའི་ལུས་སྟེང་དུ་མངྔོན་དུས་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེ།  

3. ནད་རགས་དེ་གཙོ་བྔོ་མིའི་ལུས་ཕུང་གི་གབ་དུ་འགྔོ་འགྔོ།  

4. ནད་འབུ་དེ་རྒྱུན་ཏུ་མཆིན་པ་དང་གྔོ་བ། ད་དུང་ཀླད་པའི་ནང་འགྔོ་འགྔོ། 

 
སྔོན་འགྔོག 
ཁྱི་དྔོ་དམ་བེད་པ།  
ཁྱི་གསྔོ་བའི་གངས་ཚད་ཇེ་ཉུང་དང་དྔོ་དམ་ལེགས་པྔོ་བ་དགྔོས། 
ཁྱི་དང་ཉེ་སར་བཅར་མི་ཉན། ལྷག་པར་ཏུ་ཁྱི་ལྡྔོམ་སྔོགས།  
བིས་པས་ཁྱ་ིདང་མཉམ་དུ་རྩདེ་མྔོ་རྩ་ེརསེ། ངེས་པར་ཏུ་ལག་པ་གཙང་མར་འཁྲུ་དགྔོས།

 
ཁྱི་ལ་ནད་ཕྔོག་པའི་སྔོ་ཕྱུགས་ཀི་ནང་ཁྔོལ་སྔོགས་སྟེར་མི་ཉན།  
ཁྱི་ལ་དུས་ལྟར་ཟླ་རེར་ཐུམ་འབུའི་ནད་ཀི་སྨན་བླུད་དགྔོས། ད་ེནས་ཁྱིས་བཏང་བའི་ཁྱི་རྟུག་སྔོགས་གཙང་སྦྲ་ལེགས་པྔོ་བ་
དགྔོས། ས་ེབའི་ཟྔོག་སྨན་པའི་བཀྔོད་སྒྲིག་ལྟར།  

ཁྱི་ལ་སྨན་སྟེར་རེས།  ཉནི་3གི་རེས་ཁྱི་རྟུག་གཙང་མ་བེད་ནས་མེར་སྒྲྔོན་དགྔོས།  ས་ེབའི་ཟྔོག་སྨན་པའི་བཀྔོད་སྒྲིག་ལྟར་
སྟེར་དགྔོས།  

 
 
ཕྱུགས་ཟྔོག་བཤས་རའ་ིདྔོ་དམ་སྔོར།  

• བཤས་པའི་ཕྱུགས་ཟྔོག་གི་ནང་ཁྔོལ་སྔོགས་ལ་བརག་བཤེར་བེད་
དགྔོས།  

• གལ་ཏེ་ནད་འགྔོས་པའི་ནང་ཁྔོལ་སྔོགས་ཡྔོད་ན་མེར་སྒྲྔོན་པའམ་
ཡང་ན་ས་འྔོག་ཏུ་སྦས་པ། ས་གང་སར་འཕེན་མི་ཉན། ཁྱ་ིལ་སྟེར་མི་ཉན། 

• དུས་རྒྱུན་ཏུ་ཁྱི་ལ་ཤ་རྔོན་པ་ཡང་ན་ནང་ཁྔོལ་རྔོན་པ་སྔོགས་སྟེར་མི་

ཉན། རབ་ཡིན་ན་ནང་ཁྔོལ་སྔོགས་སར་མ་30བཙོས་ནས་ད་གཟྔོད་སྟེར་
དགྔོས།  

 
 



གཙང་སྦྲའ་ིསྔོར།  

• དུས་རྒྱུན་ཏུ་ཆུ་འཁྔོལ་འཐུང་བ། ཆུ་འཁྱག་འཐུང་མི་ཉན། 

• ཤ་རྔོན་པ་ཟ་མི་ཉན། 

• ངེས་པར་ཏུ་སར་མ་30རིང་ཤ་དང་ནང་ཁྔོལ་སྔོགས་བཙོས་ནས་ད་གཟྔོད་ཟྔོས་ན་ཆྔོག  

• ཟ་མ་མ་ཟྔོས་སྔོན། ཡང་ན་སྔོ་ཕྱུགས་སྔོགས་ལ་རེག་ན། དུས་ལྟར་འདག་རས་ཀིས་ལག་པ་གཙང་མར་བཀྲུ་བའི་གྔོམས་
གཤིས་ལེགས་པྔོ་ཆགས་དགྔོས།  

• ཟ་མ་ཟྔོས་རེས། ཆུ་འཁྔོལ་གི་ནང་དུ་དཀར་ཡྔོལ་སྔོགས་བཀྲུ་བ་དང་། ད་ེནས་ས་གཙང་སར་འཇྔོག་དགྔོས།  

• ཁྱི་ཡྔོད་སར། ངསེ་པར་ཏུ་གཙང་སྦྲའི་ཕྔོགས་ནས་མཉམ་འཇྔོག་བ་དགྔོས། ལྷག་པར་ཏུ་ཟས་རིགས་སྔོགས་ཁྱི་དང་བར་
ཐག་རིང་དགྔོས།  

 
 
 

དུས་རྒྱུན་ཏུ་ཕྱུགས་ཟྔོག་དང་ཐག་ཉ་ེསར་སྔོང་ནས་འབ་ིབཞྔོ་བའམ་ཡང་ན་སྨན་བཅྔོས་བདེ་སབས་རང་ལུས་བད་ེ
ཐང་ག་ིཆདེ་དུ་ཁ་ཐུམ་སྔོགས་གྔོན་ན་ཕན་ལ། ཁ་ཐུམ་མ་ིའད་བ་ཡྔོད་ན་བཟང་།  

 
 
 
 
 
 
མ་ིལ་སྨན་བཅྔོས་བདེ་སྟངས།  

• འྔོད་རང་བཞིན་གྔོག་ཆས་ཀིས་བརག་བཤེར་བེད་པ། 

• དུས་ལྟར་ལུས་ཕུང་བརག་བཤེར་བེད་པའི་གྔོམས་གཤིས་ཆགས་དགྔོས།  



 
 
མ་ིལ་སྨན་བཅྔོས་བདེ་སྟངས།  

• ཐུམ་འབུའི་ནད་དེ་སྨན་གིས་གསྔོ་བཅྔོས་བེད་ཐུབ། གལ་ཏེ་ནད་འགྔོས་ནས་དུས་ཡུན་རིང་པྔོ་ལྔོན་མེད་པ།  

• ནད་འགྔོས་ནས་དུས་ཡུན་རིང་པྔོ་འགྔོར་སྔོང་ན། ངསེ་པར་ཏུ་གཤག་བཅྔོས་བེད་དགྔོས། ད་ེམནི་ན་འཆི་འགྔོ་བའི་ཉེན་
ཁ་ཆེ།  

 
ཐུམ་འབུའ་ིནད་རགིས་གཉསི་ད་ེའགྔོས་སྟངས།  



 
      ༼མ་ིལ་མཚམས་རེ་ཐུམ་འབུའི་ནད་དེ་ཝ་དང་སང་ཀིའི་རྟུག་པ་ལས་འགྔོ་བ།༽ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ཁྱ་ིསྔོན་ནད། 
• ཁྱི་སྔོན་ནད་ནི་ནད་དུག་ཚབས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁྱ་ིསྔོན་ནད་འགྔོས་པའི་ཁྱི་དང་ལྦ། ཡང་ན་སང་ཀི་སྔོགས་ཀིས་ནད་
དུག་དེ་མི་དང་སྔོ་ཕྱུགས་སྔོགས་ལ་འགྔོས་བ།  

• གལ་ཏེ་མྱུར་ཏུ་སྨན་བཅྔོས་མི་བེད་ན། ནད་དུག་ཚབས་ཆེ་རུ་སྔོང་ནས་འཆི་འགྔོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེ།  



  
 

 
 
 
ནད་རགས། 

• ཚ་རྒྱག་པ། 

• མགྔོ་ན་བ། 

• སྐྱུག་རྒྱུ་ཡྔོང་བ། 

• འཚབ་བླངས་བ། 

• རྨས་ཡྔོད་སར་གཟེར་རྒྱག་པ།  

• མགྔོ་ཡུ་འཁྔོར་བ། 

• རིག་པ་མི་དྭངས་པ།  



• ལུས་པྔོ་རིད་པ། 

 
 

གལ་ཏ་ེཁྱསི་མ་ིལ་སྔོ་བཏབ་ན། 

1) ཁྱིས་སྔོ་བཏབ་ཤུལ་གི་རྨ་ཁ་དེ་ངེས་པར་འདག་རས་བཀྔོལ་ནས་ཆུ་གཙང་མ་རྨ་ཡི་སྟེང་དུ་བཞུར་དུ་འཇུག་དགྔོས།  

 
 

2) ཁྱིས་རྨས་རེས་ཀི་ཉིན་དེར་མྱུར་ཏུ་རྔོང་ཡང་ན་ཁུལ་རིམ་པའི་སྨན་ཁང་དུ་སྔོང་ནས་སྨན་བཅྔོས་བེད་དགྔོས། སྔོན་ཆད་
ཁྱི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་བརྒྱབ་ཡྔོད་ནའང་ངེས་པར་ཏུ་སྨན་བཅྔོས་བ་དགྔོས།  
སྔོན་འགྔོག 

• མིར་ཁྱི་སྔོན་ནད་འགྔོག་སྨན་རྒྱག་པ།  

• སྔོ་ཁྱིར་ཁྱི་སྔོན་ནད་ཀི་འགྔོག་རྒྱག་པ།  

• ཁྱི་ལྡྔོམ་བཀག་ཉར་དང་ཁྱི་གང་སར་གཏྔོང་མི་ཉན།  

• གལ་ཏེ་ཁྱི་སྔོན་ནད་བྱུང་བའི་ཁྱི་དང་འཕད་ན་མྱུར་ཏུ་
འབེལ་ཡྔོད་སེ་ཁག་ལ་ཡར་ཞུ་བེད་དགྔོས། 

• ཁྱི་དེ་རྒྱུན་ལྡན་མིན་པར་ཇེ་བཙན་དང་ཁྱིམ་ལ་མི་ཡྔོང་བ། 
ས་གང་སར་འཁྱམ་འགྔོ་བ། ལྷག་པར་ཏུ་ཁྱི་ལྡྔོམ་སྔོགས། མ་ིདང་སྔོ་
ཕྱུགས་སྔོགས་ཀི་ཐྔོག་ལ་རྒྱུག་ནས་སྔོ་བཏབ་པ། ཁ་ནང་ནས་ལྦུ་བ་
མང་པྔོ་བཞུར་བ། མཐར་ནད་དེ་ཇེ་སྡུག་ཏུ་སྔོང་ནས་ལུས་ཡྔོངས་
འགུལ་མི་ཐུབ་པར་འཆི་འགྔོ་བ།   
པུ་ཧ་ིནད།  
• པུ་ཧི་ནད་འདི་གཙོ་བྔོ་པུ་ཧི་ནད་དུག་ལས་བྱུང་བ་དང་། པུ་ཧ་ིནད་འགྔོས་པའི་ཕྱུགས་ཟྔོག་གི་ཤ་ཡང་ན་འྔོ་མ་དང་
ཕྱུར་ར་སྔོགས་སུ་ནད་དུག་འད་ིཡྔོད་པས་མསི་ངསེ་པར་ཏུ་གཟབ་དགྔོས། ད་ེམནི་མི་ལ་ནད་འདི་འགྔོས་འགྔོ། གཙ་ོབྔོ་ནྔོར་
དང་ལུག ར་མ། ཕག  ཁྱ་ིསྔོགས་ཡིན། 

• གཙོ་བྔོ་ནད་འགྔོས་པའི་ཕྱུགས་ཟྔོག་གི་ཤ་རྔོན་ཡང་ན་འྔོ་མ་རྔོན་པ་སྔོགས་འཐུང་ནས་མི་ལ་ནད་འདི་འགྔོས་པ།  



 
པུ་ཧ་ིནད་འགྔོས་ཚུལ།  

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

• དུས་རྒྱུན་ཏུ་ཕྱུགས་ཟྔོག་དང་འབེལ་འདིས་བེད་པའི་མི་དག་གིས་ངེས་པར་ཏུ་གཙང་སྦྲའི་ཕྔོགས་ནས་དྔོ་སྣང་བ་དགྔོས། 
ལྷག་པར་ཏུ་བེའུ་བཙའ་བའི་སབས། ཡང་ན་བེའུ་རྒྱྔོངས་ནད་བྱུང་བའི་དུས་སུ།  

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

• འྔོ་མ་བཞྔོ་བའི་སབས་ཡང་ན་ཕྱུགས་ཟྔོག་བཤའ་བའི་སབས་སུ་ངེས་པར་ཏུ་གཙང་སྦྲ་ལེགས་པྔོ་བ་དགྔོས། 

  
 



 
 
 

ཕྱུགས་ཟྔོག་ལ་ནད་རགས་གང་བྱུང་བ། 

• རྒྱུན་ཏུ་འབིའི་ཁྔོག་ལ་བེའུ་ཡྔོད་པའི་སབས། བའེུ་རྒྱྔོངས་བའམ་ཡང་ན་བེའུ་བཙའ་དཀའ་བ།  

  
 



 
 

• ནྔོར་མ་དང་ཁྔོམ་སྔོགས་ཀི་རིག་འབས་བསྐྲངས་བ།  

  
སྔོན་འགྔོག་བདེ་ཐབས།  

• འྔོ་མ་བསྔོལ་ནས་འཐུང་བ།  

• ཤ་རྔོན་མི་བཟའ་བ།  

• འབི་ལ་བེའུ་བཙའ་བའི་སབས། བེའུ་ལེན་
རྔོགས་བེད་པའི་མིས་ངེས་པར་ཏུ་ཁ་ཐུམ་དང་ལག་
མགྔོ་རིང་པྔོ་ཅན་གྔོན་ནས་འབི་ལ་རེག་དགྔོས། 
གལ་ཏེ་ལག་མགྔོ་སྔོགས་མེད་ན། འབི་ཡི་བེའུ་ལེན་
རྔོགས་བས་རེས། མྱུར་ཏུ་འདག་རས་བཀྔོལ་ནས་
ལག་པ་གཙང་མར་བཀྲུ་དགྔོས། 

• བུད་མེད་ཀིས་འབི་བཞྔོ་སབས། ངསེ་པར་ཏུ་
ཁ་ཐུམ་གྔོན་དགྔོས་ལ། འྔོ་མ་མ་བཞྔོས་གྔོང་དང་
བཞྔོས་ཚར་རེས་ལག་པ་གཙང་མར་བཀྲུ་དགྔོས།   

• ངེས་པར་ཏུ་ལག་པའི་སྟེང་དུ་རྨ་ཁ་ཡྔོད་
མེད་ལ་གཟབ་དགྔོས།  

• དུས་ལྟར་འགྔོག་སྨན་རྒྱག་དགྔོས།  

 



 
 
 
 
 
 
བ་ིརམིས་ནད། 

བི་རིམས་ནད་ནི་ནད་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། མ་ིལའང་འགྔོས་འགྔོ། གཙ་ོབྔོ་འཕི་བ་དང་ཨ་བ་སྔོགས།  
བི་རིམས་ནད་འདི་འགྔོས་ས་བ་དང་ནད་རགས་མྱུར་ཏུ་ལུས་སྟེང་དུ་མངྔོན་ལ་ནད་འདི་ལས་འཆི་བའི་ཚད་ཧ་

ཅང་མཐྔོ། 
ཇ་ིལྟར་བ་ིརམིས་ནད་འགྔོས་བ།  

བྔོད་ཁམས་སུ་མ་ིལ་ནད་འད་ིའགྔོས་པའ་ིའབྱུང་རནེགཙ་ོབྔོ་ན་ིའཕ་ིབ་ཡནི། 
ནད་འདི་གཙོ་བྔོ་འཕི་བའི་ལུས་སྟེང་གི་ལི་བས་སྔོ་བཏབ་པ་ལས་ནད་འདི་མི་དང་ཕྱུགས་ཟྔོག་ལ་འགྔོས་བ། གཙོ་བྔོ་

མིས་འཕི་བ་ལ་རེག་པའམ་ཡང་ན་འཕི་བ་དེ་ཕྱུགས་ཟྔོག་དང་མཉམ་དུ་འབེལ་འདིས་བས་ནས་ཕྱུགས་ཟྔོག་ལ་བི་རིམས་ནད་
འགྔོས། ད་ེནས་ཕྱུགས་ཟྔོག་ལས་མི་ལ་འགྔོས་བ།  

 
སྔོན་འགྔོག 



• འཕི་བའི་ཤ་མི་བཟའ་བ།  

• འཕི་བའི་ཁུང་མཐའ་འཁྔོར་ནས་རྩེད་མྔོ་མི་རྩེ་བ།  

• ཕྱུགས་ཟྔོག་གི་རྔོ་ལ་མི་རེག་པ།  

• འཕི་བ་ཡང་ན་ཨ་བ་སྔོགས་ཁྱིམ་ནང་དུ་ཡྔོང་བར་འགྔོག་
དགྔོས།  

• སྔོ་ཁྱི་དང་ཁྱིམ་གི་བི་ལ་སྔོགས་འཕི་བ་ཡང་ན་ཨ་བ་སྔོགས་
དང་འབེལ་འདིས་མི་བྱུང་བ།  

• ཁྱིམ་གི་བི་ལར་བདག་གཉེར་དང་དྔོ་དམ་ལེགས་པྔོར་བ་
དགྔོས།  

• ནད་རགས་གསལ་བྔོར་མི་ཤེས་བ་དང་ངེས་མེད་དུ་ཚ་བ་
རྒྱག་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་མྱུར་ཏུ་སྨན་ཁང་དུ་འགྔོ་དགྔོས།  

 
 
 
མཆནི་ནད་ཁ་བ།  

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

 
སྔོན་འགྔོག 

• མི་གཞན་གི་ཁག་ལ་མི་རེག་པ། ལྷག་པར་ཏུ་མི་གཞན་གི་ཟས་སྣྔོད་ཡང་ན་སྔོ་བཀྲུ་ཆས་སྔོགས་བཀྔོལ་མི་ཉན་པ།  

• ངེས་པར་ཏུ་ལུས་འབེལ་བྱུང་སབས་དྔོ་སྣང་བ་དགྔོས། 

• དུས་ལྟར་ངེས་པར་ཏུ་འགྔོག་སྨན་རྒྱག་དགྔོས།  



 
 
 
ཨ་ེཙ་ིནད། 

ཚབས་ཆེན་རང་བཞིན་གི་ནད་ཅིག་ཡིན་ལ། འཆ་ིབའི་ཚད་ཧ་ཅང་མཐྔོ་བ།  
སྨན་བཅྔོས་བེད་ནས་ནད་ཚབས་ཆེན་དུ་མི་འགྔོ་བར་སྔོན་འགྔོག་བེད་པ་ལས། ཐད་ཀར་དུ་བཅྔོས་པའི་ཐབས་

མེད།  
རམི་པ་གསུམ་ལས་ནད་ད་ེམ་ིལ་འགྔོས་པ། 

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

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

• ཨ་མ་ལས་བིས་པར་འགྔོས་པ།  
སྔོན་འགྔོག 

• ཨེ་ཙི་ནད་ལ་འགྔོག་སྨན་མེད།  

• མི་གཞན་གི་ཁག་ལ་མི་རེག་པ། ལྷག་པར་ཏུ་སྔོ་བཀྲུ་ཆས་སྔོགས་བཀྔོལ་མི་ཉན་པ།  

• ལུས་འབེལ་བྱུང་བའི་སབས་དྔོ་གཟབ་བ་དགྔོས།  

 
གྔོ་གཅྔོང་ནད། 

གྔོ་གཅྔོང་ནད་འདི་གཙོ་བྔོ་གྔོ་བའི་ནད་དུག་གིས་འབྱུང་བ་ཡིན་ལ། ནད་
དུག་འདི་མཁའ་དབུགས་ལས་མི་དང་མི་བར་འགྔོས་བ། 
ནད་དུག་དེ་རྒྱུན་ཏུ་གྔོ་བའི་ནང་དུ་འགྔོས་ས། 
རྒྱུན་ཏུ་གྔོ་གཅྔོང་ནད་འདི་བྱུང་བའི་མི་དེ་མྱུར་ཏུ་ན་བའི་ངེས་པ་མེད། འདིར་གཙོ་བྔོ་ནད་རིགས་མི་འད་བ་གཉིས་ཡྔོད།  

• གྔོ་གཅྔོང་ནད་འགྔོར་དགས་པ། འགྔོར་དགས་པའི་གྔོ་གཅྔོང་ནད་འདི་དལ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པས། མྱུར་ཏུ་ན་
བའི་ནད་རགས་སྔོགས་མེད། 

• གྔོ་བུར་ཏུ་བྱུང་བའི་གྔོ་གཅྔོང་ནད། ནད་འད་ིབྱུང་རེས། མའི་ིལུས་ཕུང་དུ་ནད་དུག་དེ་མྱུར་ཏུ་ཁྱབ་འགྔོ་བ། ནད་
འགྔོས་བའི་མི་དེས་ནད་དུག་འདི་མི་གཞན་ལ་འགྔོ་རུ་བཅུག་པ་དང་ཁྱབ་ཇེ་ཆེར་འགྔོ་བ།  
ནད་རགས།  

ཉིན་14རིང་མུ་མཐུད་དུ་ལུད་པ། ལུད་པའི་ནང་དུ་ཁག་འདེས་པ། ཁྔོག་སྟྔོད་གཟེར་རྒྱག་པ། ལུས་སྟྔོབས་ཉམས་
པ། ཟ་མའི་ཡུ་ག་མེད་པ། བུད་མེད་ཀི་ཟླ་མཚན་མི་སྔོམས་པ།  

གལ་ཏེ་གྔོ་གཅྔོང་ནད་ཀི་ནད་རགས་འདི་དག་མངྔོན་ན། མྱུར་ཏུ་ས་གནས་རིམ་པའི་ནད་འགྔོག་ས་ཚིགས་ནས་བརག་
བཤེར་དང་སྨན་བཅྔོས་བ་དགྔོས། 



  
 
 
 
 
 
སྔོན་འགྔོག 

• མི་ཚོགས་ཁྔོད་ནས་ཁ་ཐུམ་གྔོན་དགྔོས།  

• གྔོ་གཅྔོང་ནད་ཀི་མི་དེ་མི་གཞན་དང་བར་ཐག་རིང་དགྔོས། ལྷག་པར་ཏུ་ཁ་གཏད་དུ་བསད་པའམ་ཡང་ན་ལུད་པ་
རྒྱག་པ་སྔོགས་བེད་མི་ཉན།  

 
 
རྒྱུན་ལྡན་འཚ་ོབའ་ིཁྔོད་ཀ་ིའཕྔོད་བསྟནེ། 
ཟས་རགིས་དང་བཏུང་ཆུ།  

• རྒྱུན་ཏུ་ཆུ་འཁྔོལ་འཐུང་དགྔོས།  

• ཤ་རྔོན་མི་བཟའ་བ། 

• ཕྱུགས་ཟྔོག་གི་ནང་ཁྔོལ་སྔོགས་ངེས་པར་ཏུ་སར་མ་30རིང་བཙོས་
དགྔོས། 

• ཟ་མ་མ་ཟྔོས་སྔོན། ཡང་ན་སྔོ་ཕྱུགས་སྔོགས་ལ་རེག་ན། དུས་ལྟར་
འདག་རས་ཀིས་ལག་པ་གཙང་མར་བཀྲུ་བའི་གྔོམས་གཤིས་ལེགས་པྔོ་
ཆགས་དགྔོས།  

• ཟ་མ་ཟྔོས་རེས། ཆུ་འཁྔོལ་གི་ནང་དུ་དཀར་ཡྔོལ་སྔོགས་བཀྲུ་བ་དང་། 
དེ་ནས་ས་གཙང་སར་འཇྔོག་དགྔོས།  



   
༼ལྕགས་ཀི་བཞྔོ་ཟེའུ་ཡིན་ན་བཟང་བ། ༽ 

 
 

༼འྔོ་མ་ལེགས་པྔོར་ཚགས་ནས་བསྔོལ་རེས། ད་གཟྔོད་འཐུང་ཆྔོག ༽ 

 
 
 
 
 

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། 

 
 

3. ལག་པའི་ཕི་ནང་ངྔོས་དང་མཛུབ་གུའི་བར་སྔོགས་གཙང་མར་བཀྲུ་བ། 



 
 

4. ད་ེནས་ཆུས་གཙང་མར་བཤལ་བ། 

 
 

3. ལག་འཕི་གཙང་མ་ཡང་ན་གཙང་ཤྔོག་སྔོགས་ཀིས་ཕིས་ནས་སམ་རུ་འཇུག་པ། 
 



 


