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ང་འཚོ་འགས་ད་། 

གག་ལག་མཐོ་མ་ང་མ་བོ་ོང་པ། 

བད་བས། 

ནང་པ་གས་ོབ་ག་པ་ན་བས་ལམ་གས་ནང་་ ནད་ག་ག་་བམ་་ན་་འབད་ང་ ཐོག་

མར་ཟས་དང་དོ་ལམ་ས་བས། ་ལས་མ་ག་པ་ན་་ོང་གས་་ན་དང་འཇམ་བ་གས་་

དད་ས་བས་དཔ་་གངས་་ཡོད། གར་བས་གར་ཁབ་འ་ འཇམ་པ་དང་བ་པ་གས་

ལས་ བ་དད་་ངས་་གཏོགསཔ་ན།  ས་ལོ་༤༠་ལངས་་ ཕོ་ས་་ངམ་གཡོན་པ་་

ལངོ་་ང་་ པགས་ནད་་བ་་བན་ མ་ག་པར་དོ་པ་ན་དོ་མ་གས་པ་ཟ་འགས་ལངས་་ 

ག་པ་བས་་ར་དང་ག་ཨ་་་འཐོན་་ཡདོ་་འ་ ན་བས་འབད་་ལོ་་གས་ག་ཙམ་

སོང་ང་ ག་བད་ང་་་ས་ ནང་པ་ན་ཁང་ནང་ལས་ གར་བས་ བན་ག་བ་་ང་་ 

བན་ག་་་གར་བས་ཚར་་ མཐའ་ནས་དས་་བ་བ་ལ་་ དང་པ་ནད་་མཐའ་བར་་

བ་ ་ལས་ནང་ན་ནད་་ང་་བ་་ ་དང་འལ་བ་ ཟས་ོད་་བབ་་བཅས་ཝ་གག་

་ང་ན་པ་ལ་ལས་ ་མ་ཟ་འགས་ལངས་་འ་་གཡའ་བར་ག་ད་ང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 

པགས་་བ་པོ་ཆགས་པ་་ཡོད་་འ་མ་་་སོང་་  ོན་གར་་ཆ་ཡོད་་་ཡང་མ་་ང་

སངས་ས་ཐལ་་ག་ཡོདཔ་ན། 

་དོ།  

པགས་པ་ནད་་་འ་གཙོ་བོ་རང་ ན་དང་་ར་གས་འལ་བ་ལས་ ན་གདནོ་་བན་འ་བ་

མ་གམ་འགས་་འངམ་ན།(1)པགས་ནད་འ་ ར་བཏང་ན་འབ་་བ་ཅན་་ས་ པགས་

 ་་མ་པ་་གནོད་པ་བད་་ ཟ་འག་གས་་ལངས་་ ་ར་འཛག་་ འལ་འལ་ག་

པ་ལ་་དང་ག་འཛག་་ ལ་སོགས་པ་་འངམ་ན། ར་བཏང་པགས་ནད་་ད་བ་ ཤ་བ་ 

ང་་ མར་པ་ ཟ་ང་ ་བ་ ན་ཐོར ་ ་ག་ ཁབས་ མ་ལ་བཅས་ད་བ་༩(2)ཡོད་པ་ནང་

ལས་  པགས་ནད་འ་གཙོ་བོ་ན་འབ་་བན་འང་་འ་ས་ གག་་གག་་འ་བ་ནད་
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ག་ན།  ་ལོ་༢༠༡༧ ལ་ོབར་གས་ོབ་གནས་བ་དང་འལ་བ་ན་ ་ལོ་༢༠༡༦་ལོ་་ པགས་

་དང་འལ་བ་ནདཔ་༤༩༤༨༨་གས་ོབ་ཞབས་ཏགོ་ན་ཡདོཔ་དང་  ལ་ཁབ་ནང་་ག་ན་ན་

ཁང་་ནང་་ཡང་ པགས་ ་ནད་དང་འལ་བ་ན་བས་་ཞབས་ཏོག་ན་་༦༤༦་་ག་འཐོན་

ག(3) ་ལོ་༢༠༡༦ལ་ོ་ན་་ོང་ཁག་ན་ཁང་ནང་་ལ་ོབར་ན་་ནང་ པགས་ ་ནད་་དནོ་་ 

ག་ན་ོ་་མོ་ོལ་(Clotrimozole) ར་་ན་་ནདཔ་༤༥༠་དང་ ནང་ན་་ཚན་ནང་ ནདཔ་

༡༢་ས་ པགས་་དང་འལ་བ་ན་བས་་ཞབས་ཏོག་ན་ག།༼ན་་ན་ཁང་་ནད་པ་ཐོ་བ།༽ 

གར་ཁབ་འ་ ་གར་རང་འང་་བཟོ་བ་ཆ་ད་ ད་ས་ནངས་པ་བཟོ་དབས་ཁབ་་མ་པ་་

ང་ང་སོར་གམ་ག་ཙམ་དང་་ཏ་ོ་ོཡདོ་པ་ མ་ཏ་ོ་་བ་འན་པ་གས་ར་ཡདོ་པ་(4) འག་

པ་ངས་་ གསོ་བ་ག་པ་ོན་པ་ག་བགས་གནང་་ང་འཚོ་ས་རབ་འོར་ན་མག་ས་ 

་མ་གར་གས་ར་གར་་ལ་པ་འ་་ག་བཞག་་ ནད་པ་དོན་་་ ཁ་ང་ཐབས་་དནོ་་ 

ར་བས་འབད་་གར་ཁབ་འ་བཟོ་གནང་ག། གར་ཁབ་འ་་ཐགོ་ལས་ན་བས་འབད་་་

གར་བས་ར་ ལ་ཁབ་ག་་ཡང་ནང་པ་ན་ཡོད་་འབད་ང་ གར་ཁབ་འ་འག་ལ་ཁབ་

ནང་ན་དང་ག་ལས་ར་ ཡོངས་གས་ཅན་་ན་བས་ལམ་གས་ག་ན། གར་ཁབ་འ་ 

གར་གས་ལས་བ་ངས་་བཟོ་་འ་ས་ ཕམ་ན་ཤསོ་་ས་གར་གས་ར་ཡང་བ་ལོ་

ཡོད། ༼་མ་ད་ལས་༽  གར་འ་ང་་ན་་བན་པ་ན་ མགས་པར་་ས་་དང་་ང་་ 

དག་ག་ལ་། གགས་་་ལས་ཁབ་་ལག་ན་འཐབ་པ་ན་ དང་པ་ ཕོ་བ་་ོད་ཉམས་

པས་མ་་བ་དང་་བ་ ད་་ན་ ང་བ་མས་པ་ གང་ལས་ ་ོད་བད་ད་་ནད་ཐམས་

ཅད་དང་།། ་ནད་ཐམས་ཅད་ཕལ་ར་་ས་བཅད།(5) ར་གངས་ཡདོ་ད་ོབམ་་ གར་འ་ས་ 

གཙོ་བོ་ མ་་བ་ཕོ་བ་་ོད་ཉམས་པ་ ་བ་་ནད་ ད་ན་ ང་བ་མས་པ་ ་ོད་དང་

བད་ད་་ནད་ པགས་པ་ནད་ཟ་འག་ལངས་པ་གས་དང་ག་དང་མ་་ནད་་(6)་ཕན་ཐགོས་

ཡོདཔ་་གངས་་ཡོདཔ་ན། 
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ར་བཏང་གར་ཁབ་བ་ཐངས་དང་གསང་དགས། 

ར་བཏང་ གར་ཁབ་འ་ ནད་ག་དང་འལ་ ང་འཚ་ོས་འཚལོ་ད་པ་གང་ར་་བ་གསང་ 

༢༠ དང་མན་གསང་༢༢ མབ་གས་་གསང་༢༩ བཅས་གསང་དགས་བམོས་༧༡་ཡདོ་་ག་ར་

ནང་་་འམས་(4)་བ་ལོ་ཡདོ་་འབད་ང་ པག་པ་ནད་་བ་འ་་ནད་དགས་་མོ་ང་དང་

འལ་ མཐའ་ནས་དས་་བ་བ་ལ་་ དང་པ་ནད་་མཐའ་ར་་བ་ ་ལས་ནད་དགས་་

ང་་ངས་ཁ་ནད་དགས་་ོམ་ང་དང་འལ་ ནད་དགས་ག་ར་་བོ་བ་ཙམ་ཕོགཔ་་བ་

ན། 

ནད་ག་་གནས་ངས་ན་། 

ས་ལོ་༤༠ ལངས་་ཕོ་ས་ ན་་ོང་ཁག་ ཕ་ང་མ་ལས་ ་ང་་ོ་༼ང་ན་མ་ན།༽འ་ 

ངམ་གཡོན་པ་་ལོང་་ང་་ པགས་ནད་་བ་འཐོན་་ ན་མཚན་ས་ག་་བཟདོ་མ་གས་

པ་ཟ་འག་ལངས་པ་ ་་ལ་ལས་འམ་འཐོར་ང་་་འཐོན་་ ག་པ་བས་་ར་བམ་

མ་་དང་ག་་བས་་འཛག་པ་ ་པ་ན་ཁང་ནང་ལས་ན་བས་ལ་ོགས་་ག་ང་་འབད་

་འབད་ང་ག་་ད་པར་ ་ལོ་༢༠༡༧་་་༧པ་་ས་༢༧་ ན་་ནང་ན་་ཚན་ནང་དོ་། 

ནདཔ་་ར་་ཡང་ གར་བས་ད་པ་་འདདོ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ བ་ག་་གམ་་ཐགོ་ལས་བག་

དད་འབད་བ་བས་་ཡང་ གར་བས་དང་ ན་ན་གང་ང་ག་ག་ན་་བཏང་པ་ན་ཕན་

ཐོགས་འང་་བམ་་མཐོང་། ་འབད་་་ས་ དང་པ་ནད་པ་ོ་འདོད་དང་ གས་པ་ནད་་ན་

གས་དང་འལ་ ཝ་གག་་ང་་ བན་ག་་་ཚར་་གར་བས་་ཐོག་ལས་ན་བས་

འབད་་འ་བགས་།  

༢༩/༥/༢༠༡༧ གར་བས་མ་འབད་བ་་མ།ནད་འ་ཐོག་འད་པ་བས་ ་ ཁ་མ་ག་པ་ན་ 

བཟདོ་མ་གས་པ་དོ་ར་མ་གས་པ་ཟ་འག་ལངས་པ། ག་

པ་བས་ ་ར་བམ་་་ག་་བས་་འཐོན་འོང་

ད་ས་ ༡༽ གར་བས་མ་འབད་བ་ན་མ། 



 

FoTM, Tel 321473 Fax 331712, www.ftm.edu.bt Page 4 
 

sMen-jong gSorig Journal   Eighth Issue                  November 2017 

བ།པགས་་ཡང་བ་པ་་ཡོད་པ་་ནོ་གར་་ཆ་ཡདོ་པ། ་ས་༢༩/༥/༢༠༡༧ ་གར་ཁབ་བ་

་བགས་། 

 

༡༢/༦/༢༠༡༧།གར་བས་འ་ཐོག་འབད་་ ནམ་བན་་ལ་ལས་ ་ས་༡༢/༦/༢༠༡༧་ར་

ད་བ་ནང་འོང་བ་བས་ ་མ་ོན་གར་་ཆ་ཡདོ་

་་ག་ར་མ་འཝ་མ་ཚད་ གཡའ་་ཡང་་མ་དང་

འདཔ་ད་ མར་ཕབས་སོང་ཡདོ་པ་ཁར་ ་ ཁ་་ཡང་

ང་་་འ་ག། ་ལསས་བན་ གར་བས་འ་ོ

མད་་འབད་། 
 

༢༩/༦/༢༠༡༧ཝ་གག་་ནང་་ གར་བས་ཚར་བ་བ་པ་ལ་ལས་ བ་དད་འབད་བ་

བས་ པགས་ནད་་བ་འ་ ནད་་་བོ་་མ་པགས་

་་ ཅན་ འམ་འཐོར་ཅན་ ་ར་ཅན་་དས་་

་མཐོང་ས་ད་པར་སངས་འ་བ་ཁར་ ཟ་འག་

ལངས་་ད་པར་ ནད་ད་་སངོ་་ པགས་་ཡང་

མ་་་དང་ང་སངས་ས་འ་ག 
 

ས་བར། 

ང་་་་གག་་བ་འས་ན་་དང་འལཝ་ད་ ཚད་དང་ན་པ་གར་བས་འ་ས་པགས་

པ་ནད་་བ་འ་་ཕན་ཐགོས་ ཡདོཔ་་མཐོང་གས་པ་བ་འས་དས་་ག་མཐངོ་ལག་བང་་

འཐནོ་་འ་ ནང་པ་གས་ོབ་ག་པ་ནང་ལས་འཐནོ་པ་དངས་པ་དང་འགལ་བ་ད་པར་དནོ་དང་མན་

པ་མ་ཚད་ མཁས་དབང་་ཤ་ག་ས་ཉམས་ོང་དངས་པ་ལས་ཡང་འགལ་བ་ད་པར་ཆ་འཝ་་

འཐོན་་འ་ ནང་པ་གསོ་བ་ག་པ་ན་བས་ད་་འཕགས་པ་ག་ན།  གར་བས་འ་ས་

ད་ས་ ༢༽ གར་བས་ཚར་གག་འབད་བ་ལ་ལས། 

ད་ས་ ༣༽ གར་བས་ཚར་བ་འབད་བ་ལ་ལས། 
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ཕན་ས་འ་ ར་བཏང་གསོ་བ་ནང་་འབད་་ག་ར་ས་ད་ས་དང་ས་རངས་གས་པ་ག་

གག་་རཝ་མ་ཚད་ ནདཔ་་ད་་ཡོད་པ་མས་་ག་བལ་དང་ནད་ས་མནར་བ་འདམ་

ནང་ལས་ཡང་འཐོན་གས་་་ས་ དགའ་བ་ཚད་ད་་བ་བ་ོང་ད་ོཡོདཔ་ན། 
 

མག་བ། 

ང་་བ་འས་འ་ ནདཔ་གག་་ན་་ན་པ་ཁར་ ན་བས་འབད་ས་ས་་ཡང་གག་ན་

ར་ནམ་མ་ཚད་ ནདཔ་འ་ཝ་གག་་ང་་ངམ་ག་བ་གོ་འབད་་་ས་ ང་བས་གར་

བས་འ་ས་ པགས་ནད་འ་དང་འ་བ་གཞན་་པགས་ནད་ག་ར་་ཕན་ཐགོས་ཡདོ་ར་་མས་

་བ་་གས། ་འབད་་་ས་ མ་འངོས་པ་ནང་་ ས་གནས་ས་ོས་ོ་ནང་དང་ནད་པ་ངས་ཁ་

ཡང་་ཤ་ ་ལས་བ་ོག་་ས་ན་ཡང་ངམ་་བག་དད་འབད་དཔ་འག་ར་་་ན། 
 

བ་ན་ད་ཆ། 

༡.  འཇམ་དངས་་མཚ།ོཔ་ོ། ན་པ་་ང་། ས་ལོ་ཐར།. གས་ོབ་ག་པ་བན་བས་

ན་་དངས་ན་ད་བ་གསལ་ད་ར་ན་པོ ་མ་ཀ་ས་་བ་བགས་ས།ོ ༼ད་

ཆ༽. 1st ed. འཇམ་དངས་་མཚ།ོཔ་ོ། ན་པ་་ང་། ས་ལོ་ཐར།, editor. ་

རམ་ས་ལ།: ན་ས་ཁང་་གསོ་ག་བ་འག་་ཚན།; 2007. 60-63 p.  

༢.  ་་་ང་མ་ལ།. གསོ་ག་ད་བ་ང་ོང་ཞལ་ང་། ༣. 1st ed. ་རམ་ས་ལ: 

ན་ས་ཁང་།; 2010. 141 p.  

༣.  གསོ་བ་ན་ཁག. གསོ་བ་ལོ་བར་གནས་བ།. 2016;16,20.  

༤.  ནང་ན་་ཚན།. དད་་ལམ་ོན་ཕན་བ་ནོར་་འངབ་ས་་བ་བགས་སོ།. 

ITMS. 2008;58–9.  

༥.  མ་པ་་དབང་།. མ་དབང་ས་མཚད་པ་ད་བ་འལ་པ། ༣པ།. ༣. ན་ས་ཁང་།: 

་རམ་ས་ལ།; 1992. ༣༢༣.  
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༦.  Dorji C. མ་་ནད་་ནང་པ་ན་བས།. 2015;(November):1–6.  

༧.  ན་་ོང་ཁག་ན་་ནད་པ་ཐོ་བ་མ་ག། 

 

 

 

 
 


