
लिड
आयात गरिने उत्ादनहरूमा लिड भनेको शरीरमा गएर गमभभीर स्ास्थ्य 

समस्याहरू उत्पनन गन्न सकने एउटा हेलभ मेटि 
हो। उपकेको र खुकके र ननकािेको रङगबाट उत्पनन 
लिडको धूिो लिडको सबभन्ा प्रमुख स्ोत हो तर 
अन्य ्सतुहरूमा ्पनन लिड हुन सक्छ।

केही सांसककृ ततक मसिाहरू तथा औषधिमा लिड हुन सक्छ 
प्रा्य लिड हुने धेरै ्सतुहरूको रङग सेतो, चममकिो ्पहेँिो, 
्ा रातो हुने ग ््न्छ। तौिेर बबक्री गररने, तथा सं्ुयकत राज्य 
अमेररका बाहहर खरर् गररएका ्सतुहरू, जसत ैधेरै जसो 
मसिाहरूमा प्रा्य लिडको उचचतम मात्ा रहेको ्पाइन्छ। उकत 
्सतुहरूमा ननमन अनुसार ्पन्न सक्छ:

• ्ािचचनभी
• खुसा्ननभी
• धूिो खुसा्ननभी
• करी ्पाउडर
• बेसार
• धनन्याँ

 • लसद्ा
• जभीरा
• सातमसिा
• ल्ाङग
• सोफ
• आजारकन

 • बािी गोिी
• कान्ु
• ्ेप-िु-आ
• गे्टा

केही ्ािम्रिक सेिालमक तथा माटोको भाँडामा लिड हुन सक्छ
लिड केही खानेकुरा राख् े
भाँडाहरू र ्पकाउने भाँडामा हुन 
सक्छ जसमा ननमन अनुसार 
्सतुहरू ्पन्न सक्छ:

• सं्युकत राज्य अमेररका 
बाहहरका कसिेै हातिे 
बनाएको र सजाएको 

• सडकको ्ेछउको ्पसिे ्ा 
चोर बजारहरूबाट लिएको

• ्पुरानो, उपकेको, ्ा चकके को
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केही सौनदय्क तथा ऋत रिवाज सम्बनिी िूिोहरूमा लिड हुन सक्छ
लिड केही सौन््य्न तथा ऋत रर्ाज 
समबनधभी धूिोहरूमा हुन सक्छ जसत ै
गािेनाबाट बनाइएका ्पारम्पररक 
कोहि। अन्य ्सतुहरूमा ननमन ्पन्न 
सक्छ:

• काजि
• कुमकुम
• लसन्रु
• सुमा्न
• थनका
• ्पूजाको अबबर
• रङगोिी तथा व्भूनत

केही कयानडीमा ्तन लिड हुन सक्छ

संसारको सब ैनतरको क्यानडभीमा लिडको मात्ा ्पाइन्छ। लिड भएको क्यानडभीहरू मध्ेय धेरैजसो मेमकसको तथा एलस्याका 
हुन्छन।्

केही ववशषे ्ुबटटी तथा गिगहनामा ्तन लिड हुन सक्छ
ननमन प्र्योजनमा प्र्योग  
हुने व्शषे बुटटी तथा 
गरगहनामा लिड हुन सक्छ:

• भाग्य
• सुरक्ा
• धम्न
• फ्याशन

तनमन उ्ायदवािा 
त्ाईंको ्रिवाििाई 
लिडसँगको सम्क्क ्बाट 
िक्ा गनु्कहोस:् 

1. ववदेश्बाट अनिाईन नककनेि सथानीय रू्मा िे्बि 
गरिएको वसतुहरू ककनेि

2. ऋत रिवाज सम्बनिी िूिो तथा सौनदय्कहरूिाई 
्बच्ाहरू देखि टाढा िािेि

3. त्ाईंको ध्ककतसकदवािा आफना ्बच्ाहरूिाई 
लिडको िाधग जाँ् गिाएि


