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जडीबुिी र आ्ु व्ेटिरऔषधिहरू  
जुन मध् पयू्वी, ल्वाटिन अमेरररवा, भवारत, 
र चीनबवाि ल्वाइएरवा छन त्िमवा सिड हुन 
िकछ। 

तपवाईंरो घरमा भएका लिड पेन्टहरूमा जब चचरवा पछ्कन ्वा पवापरवा ननसरनछ, 
त्हवा ँिुक्वाहरू झन्क िकछन ्वा सिड धुिो बनन िकछ। बवािबवासिरवािे ्ी िुक्वाहरू र धयूिोिवाई 
टिपन िकछन जब उनीहरू जमीनमवा बवामे िि्कछन ्वा उनीहरूरो हवातहरू र खेिौनवाहरूिवाई 
आफनो मुखमवा रवाखन िकछन। ्िरी बवािबवासिरवािवाई सिड व्षवाकतीररण हुन िकछ। 

तपवाईंिवाई थवाहवा चथ्ो कर अन् राष्ट्रहरूबा्ट आएका केहह औषधिहरू, 
मसिाहरू, सौन्दर्य प्रसािनहरु र खानामा पनन लिड हुन सक्छ? 

्ी उतपवािनहरूमवा भएरवा सिडिे बवािबवासिरवािवाई बबरवामी बनवाएरो छ। त्हवा ँअन् उतपवािनहरू 
पनन हुन िकछन जिरो बवारेमवा हवामीिवाई अझैपनन थवाहवा छैन। नतनीहरूिवाई तपवाईंरो नछमेरमवा 
रहेरो सिोरमवा बेचचरहेरो हुन िकछ ्वा िवाथीहरू ्वा परर्वार ििस्हरूिे भ्रमणबवाि फरवे पनछ 
नतनीहरूिवाई ल्वाउन िकछन।

लिड भनेको िात ुहो जििे बवािबवासिरवा र 

््सरहरूिवाई हवानी गन्क िकछ। बवािबवासिरवा बबमवारी 
भएजसतो निवागन िकछन ्वा नभएरवा जसतवा हुन िकछन, 
तर रगत परीक्षणिे िेखवाउन िकछ कर उनीहरूिवाई सिड 
व्षवाकतीररण भएरो छ। ्ििे उनीहरूरो व्रवाि, 
व््हवार, र सिकने क्षमतवािवाई हवानी गन्क िकछ। सिड 
व्सरहरूरो िवाचग िमस्वा हुन िकछ, व्शषेगरर गभ््क ती 
मटहिवा र उनीहरूरो बचचवाहरू। 

औषधिहरू र अनर उतपा्दनहरू जसमा लिड हुन सक्छ: 

मध् पयू्वी, ल्वाटिन 
अमेरररवा, भवारत, र 
चीनबवाि ल्वाइएरवा 
मसिाहरूमा  
सिड हुन िकछ।

कसमेह्टकहरूमा पनन 
सिड हुन िकछ। रवाजि (िुमवा्क 
्वा रवाजिरो रूपमवा पररचचत), 
एउिवा उिवाहरण हो। ्ििवाई 
आखँवा आरवष्कत बनवाउन प्र्ोग 
गररनछ। 

व्श्रवा धेरै प्ररवाररवा 
चकिे्टमा  
सिड हुन िकछ। 

लिडबा्ट साविान हुनुहोस!् तपाईंिाई थाहा ्छ कक  
         लिड कहा ँिकुन सक्छ?



तपवाईंरो चचकरतिर, तपवाईंरो सथवानी् स्वास्थ् व्भवाग, ्वा शरणवाथवी पुन्वा्कि मवासमिवा 

व््सथवापरिवाई समपक्य  गनु्कहोि ््टि:

•	 तपवाईंरो परर्वारिे ्ी मध्े रुनपैनन उतपवािनहरू ्वा ्ीिँग िमवान उतपवािनहरू प्र्ोग 
गनु्कभएरो छ।

•	 तपवाईंिे ्ी तस्ीरहरूमवा िेखनुभएरो रुनपैनन रुरवारो बवारेमवा तपवाईंिँग प्रशनहरू छन। 

•	 रिैिे तपवाईंिवाई न्वा ँऔषचध टिनुभ्ो ्वा तपवाईंरो सशश ु्वा बचचवारो िवाचग औषचध ्वा 
उतपवािन िुरक्क्षत छ कर छैन भनन जवानन तपवाईंिँग अन् प्रशनहरू छन।

•	 तपवाईंरो घररो पेनिमवा चचरवा परेरो छ, िुक्वा छ, ्वा पवाप्रवा उककरएरो छ।
•	 तपवाईंरो बचचवामवा सिड व्षवाकतीररण हुन िकछ ्वा सिड भएरो उतपवािनहरूबवाि प्रभव्त भइरहेरवा छन कर भनन तपवाईं 
चचकनतत हुनुहुनछ। ्टि उनीहरू ठीर जसतो िेखखएपनन प्रत्ेर बचचवारो रगत परीक्षण गनु्कपछ्क। 

िूप र केही मनैबतततीहरूमा सिड हुन िकछ। 

रोइिवा, “उकनि”, र तपवाईंिे आफनो घरमवा बवालन ुभएरो अन् 
धयूप र रेही मनैबततीरो धवागोहरूमवा सिड हुन िकछ।

िात,ु िवाथ ैिुन ्वा चवाँिी िेवपएरो गहनवामवा सिड हुन 

िकछ। बवािबवासिरवािे उनीहरूरो मुखमवा रटहल् ैधवातुरो 
गहनवा रवाखनु हुिैन। 

्यूनवाइिेड सिेटिभनिवा बवाटहरबवाि ल्वाइएरवा मिमहरू र 
पेस्टहरूमा सिड हुन िकछ:  

होनडान (Hondan) भनेरो 
पवाउडर हो जुन डवा्परबवाि 
भएरो डवाबर र िुखखवा 
छवािवामवा मिमरो रूपमवा 
प्र्ोग गररनछ।

नरसाओगुआङग राओगुआ 
(Yisaoguang Yaogua) 
भनेरो चीनरो तिे हो जुन 
छवािवामवा आएरो डवाबरिवाई 
उपचवार गन्करो िवाचग प्र्ोग 
गररनछ। 

थानाका (Thanaka) 
रूखहरूबवाि बनवाइएरो बमवेिी 
तिे ्वा पेसि हो जुन िनकसक्न 
र छवािवािवाई िुरक्क्षत रवाखन 
प्र्ोग गररनछ। 
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चममकिो मा्टोबा्ट 
बनेको भाडामवा	सिड	
हुनछ	र	त्ििवाई	खवानवा	
बनवाउन	्वा	खवानवा	पकसरन	
प्र्ोग	गनु्कहँुिैन।	 


