༄༅།།བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༧་་༢༠༡༨ ལོ འྱི་ལོ ་འཁོ ར་ལས་བས མ
ོ ས།
༡། རྒྱབ་ལང
ོ ས་ངོ་སོད།
བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ལྷན་ཚོ གས་ནྱི་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༠༤ ལོ ར་བཙན་བོལ་བོད་མྱི འྱི ་བཅའ་ཁྱི མས་དོན་ཚན་༡༨
ནང་གསེ ས་༢ དང་༣ དགོ ངས་དོན་བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་སྨན་དང་སྨན་སོར། གསོ ་རྱི ག་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་
དང་སབ
ོ ་ཐོན་སྨན་པ་བཅས་ཚད་འཛྱི ན་དེབ་སེལ་བཏང་འཛྱི ན་སད་ཆེ ད་འཛུ གས་གནང་བ་ཞྱི ག་ཡྱི ན། ལྷན་
ཚོ གས་འདྱི་ནྱི་དཔལ་ལན་བོད་མྱི ་མང་སྱི ་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ནས་ "བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་
ཁྱི མས་ཡྱི ག་" ཅེས་ཁྱི མས་ཡྱི ག་གཏན་འབེབས་ཀྱི ས་༸སྱི ་ནོར་༸གོ ང་ས་སབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ནས་
ཚད་འཛྱི ན་མཚན་རྟགས་འཁོད་རེས་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༠༤ ཟླ་༡ ཚེ ས་༥ ཉྱིན་བོད་མྱི འྱི ་སྱི ག་འཛུ གས་འཕོད་ལས་
ཁུངས་ནས་རྒྱལ་ཡོ ངས་བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་སྨན་པའྱི ་ཚོ གས་ཆེ ན་ཐེངས་དང་པོ་བསང
ོ ་ཚོ གས་ཀྱི ས་

ཁྱི མས་ཡྱི ག་གསལ་བསགས་དང་ཚོ གས་མྱི ་འོས་འདེམས་གནང་བའྱི ་ཐོག་ནས་དབུ་འཛུ གས་གནང་བ་ཞྱི ག་
ཡྱི ན། གོ ང་གསལ་ཁྱི མས་ཡྱི ག་དགོངས་དོན་ལྷན་ཚོ གས་སབས་བཞྱི ་འཕོ་བསྒྱུར་ཟྱི ན་ཞྱི ང་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༦ ཟླ་༨
ཚེ ས་༢༥ ཉྱིན་ལྷན་ཚོ གས་སབས་ལྔ་པའྱི ་ཚོ གས་མྱི འྱི ་ལས་ཡུན་ས་ོ འཛུ གས་ཞུ ས། ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་རྒྱྒྱུན་ལས་

ཚོ གས་མྱི ར་༸གོ ང་ས་༸སབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོའྱི་བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་༸སའ
ུ ྱི ་བ་སྨན་པའམ་བ་སྨན་ཞབས་ཞུ ་
བགེས་པ་གཅྱི ག དབུས་བོད་མྱི འྱི ་སྱི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ནས་དམྱི གས་འཛུ གས་བསས
ོ ་
གཞག་གནང་བའྱི ་ཕྱི ་ལུགས་སྨན་པའྱི ་ས་ུ ཚབ་ཚོ གས་མྱི ་གཅྱི ག བོད་ཀྱི ་སྨན་རྱི ས་ཁང་གྱི ་རྱི ག་གཞུ ང་ས་ེ ཚན་གྱི ་
འགན་འཛྱི ན་དང་སྨན་རྱི ས་མཐོ་སབ
ོ ་སབ
ོ ་སྱི ། དེ་མྱི ན་སྨན་རྱི ས་ཁང་གྱི ་སྱི ག་ཁོངས་སུ་ཡོ ད་པའྱི ་སྨན་པ་རྣམས་
ཀྱི ས་འོས་འདེམས་བས་པའྱི ་ས་ུ ཚབ་གཉྱིས་བཅས་ཁོན་ཚོ གས་མྱི ་བཞྱི ། ཝཱ ་ཎཱ་བོད་ཀྱི ་གཙྒྱུག་ལག་སབ
ོ ་གཉེར་
ཁང་གྱི ་སྨན་རྱི ས་རྱི ག་ས་ེ འགན་འཛྱི ན་དང་ལྕགས་པོ་རྱི ་དྲན་རྟེན་བོད་སྨན་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་གྱི ་སབ
ོ ་སྱི ། ལ་
དྭ གས་དབུས་གཞུ ང་ནང་པའྱི ་མཐོ་རྱི མ་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་གྱི ་གསོ ་རྱི ག་ས་ེ ཚན་འགན་འཛྱི ན། བོད་མྱི ་མ་ཡྱི ན་
པའྱི ་གསོ ་རྱི ག་སྨན་པའྱི ་ས་ུ ཚབ་ཚོ གས་མྱི ་གཉྱིས། གསོ ་རྱི ག་འབུམ་བཞྱི འྱི་སྨན་པའྱི ་ས་ུ ཚབ་ཚོ གས་མྱི ་གཅྱི ག
གོ ང་གསལ་དོན་ཚན་གང་ད་ུ ཡང་མེ ད་པའྱི ་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི ས་འོས་འདེམས་བས་པའྱི ་ཚོ གས་མྱི ་གཉྱིས་
བཅས་ཁོན་རྒྱྒྱུན་ལས་སྨན་པ་བཅྒྱུ་གསུམ་ཡོ ད་པ་ཡྱི ན། ལྷན་ཚོ གས་ཡྱི ག་ཚང་ད་ུ རྒྱྒྱུན་བཞུ གས་ལས་བེད་རྒྱྒྱུན་
ལས་སྨན་པ་༼དྲུང་ཆེ ་༽ གཅྱི ག་དང།།དངུལ་གཉེར་དང་ལས་དྲུང་ཅྱི ག་ལྕག
ོ ་ལས་བེད་ཅྱི ག རྱི ས་པ་གཅྱི ག་
1

བཅས་གསུམ་ཡོ ད། ལྷན་ཚོ གས་འོག་དེབ་སེལ་ཡོ ད་པའྱི ་ཚོ གས་མྱི ་སྨན་པ་གངས་༤༩༡ ས་གནས་འབེལ་
མཐུ ད་སྨན་པ་གངས་༡༣ དང་། བོད་སྨན་མཐུ ན་གོགས་ཚོ གས་མྱི ་གངས་༩༥ བཅས་ཡོ ད་པ་ཡྱི ན།
༢།

ཁྱི མས་སྱི ག་ལས་དོན།

༢།ཀ

སྨན་པ་དེབ་སེལ།

བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཁྱི མས་ཡྱི ག་དོན་ཚན་༡༠།༡ དགོངས་དོན་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༠༥ ལོ ར་བོད་ཀྱི ་
གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི ་དེབ་སེལ་ཞུ ་སོད་བེད་ཕོགས་ཀྱི ་སྱི ག་གཞྱི ་གཏན་འབེབས་ཀྱི ས་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༧
ཟླ་༤ ཚེ ས་༡ ནས་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༨ ཟླ་༣ ཚེ ས་༣༡ བར་ཁོན་སྨན་པ་གངས་༩ དེབ་སེལ་ཞུ ས་སོད་གནང་བ་
དང་འདྱི་ལོ འྱི་ཟླ་བ་༤ པའྱི ་ནང་སྨན་པ་གངས་༡༩ དེབ་སེལ་ཞུ ས་སོད་གནང་བས་ཁོན་ད་བར་སྨན་པ་གངས་
༤༩༡ ལྷན་ཚོ གས་འོག་དེབ་སེལ་ཞུ ས་སོད་ཟྱི ན།
༢།ཁ

གསོ ་རྱི ག་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་དེབ་སེལ་དང་རྟོགས་ཞྱི བ་ལས་དོན།

བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཁྱི མས་ཡྱི ག་དོན་ཚན་༡༠།༡ དགོངས་དོན་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༠༥ ལོ ར་ལྷན་
ཚོ གས་ནས་བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་དཀའ་བཅྒྱུ་པའྱི ་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་ངོས་ལེ ན་བེད་ཕོགས་ཀྱི ་ར་འཛྱི ན་སྱི ག་
གཞྱི ་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ནས་ད་བར་ཁོན་གསོ ་རྱི ག་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་གངས་ལྔ་བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་
དཀའ་བཅྒྱུ་པའྱི ་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་ཚད་ལན་ཞྱི ག་ཏུ ་ངོས་ལེ ན་དེབ་སེལ་ཞུ ས་སོད་ཟྱི ན།
གོ ང་གསལ་ཁྱི མས་སྱི ག་དགོངས་དོན་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༧ ཟླ་༡༠ ཚེ ས་༣༠ ཉྱིན་ལྷན་ཚོ གས་ནས་རྟོགས་ཞྱི བ་
ཚོ གས་མྱི ་བཞྱི ་ལས་གུབ་པའྱི ་ཚོ གས་ཆྒྱུ ང་ཟུར་འཛུ གས་ཐོག་ལ་དྭ གས་དབུས་གཞུ ང་ནང་པའྱི ་མཐོ་རྱི མ་སབ
ོ ་
གཉེར་ཁང་གྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ས་ེ ཚན་ད་ུ སྱི ་བཏང་རྟོགས་ཞྱི བ་ཞྱི ག་གནང་ཡོ ད། གོ ང་གསལ་ས་ེ ཚན་དེ་

བཞྱི ན་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༣ ལོ ར་བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་དཀའ་བཅྒྱུ་པའྱི ་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་ཚད་ལན་ཞྱི ག་ཏུ ་གཏན་
འཇགས་དེབ་སེལ་གནང་ཟྱིན་ཡང་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་སྱི ག་གཞྱི ་དགོ ངས་དོན་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་གྱི ་སབ
ོ ་ཁྱི ད་སབ
ོ ་
ཚན་དང་དེ་བཞྱི ན་སྨན་སབ
ོ ་དང་དགེ ་རྒན་གྱི ་ཚད་གཞྱི ། འཛྱི ན་ཁང་དང་དཔེ་མཛོ ད། བརྟག་དཔྱད་དང་སྨན་
སོར་ཁང་། ཉེ་འཁོར་ཁོར་ཡུག་བཅས་སྱི ་ཡོ ངས་གནས་སངས་ལ་རྟོགས་ཞྱི བ་གནང་ཡོ ད། རྟོགས་ཞྱི བ་
ཚོ གས་ཆྒྱུ ང་གྱི ་སྙན་ཐོར་བལྟ་ཞྱི བ་བས་པ་བརྒྱྒྱུད་དེ་གའྱི ་སབ
ོ ་ཁང་ད་ུ སྨན་སབ
ོ ་ཀྱི ་གངས་འབོར་ལ་དཔོགས་པའྱི ་
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སྨན་དགེ འྱི་གངས་ཉུ ང་དྲགས་པ་དང་དེ་བཞྱི ན་སྨན་སབ
ོ ་རྣམས་ཀྱི ་ཆེ ད་ད་ུ སྨན་སོར་ཁང་དང་བརྟག་དཔྱད་སྨན་
ུ ་པ་འདྱི་ནས་འབེལ་ཡོ ད་སབ
ཁང་གྱི ་ཆ་རེ ན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོ ས་པའྱི ་གནས་ཚྒྱུ ལ་འདག
ོ ་ཁང་ལ་ཡར་རྒྱས་
གཏོང་དགོ ས་ཀྱི ་ནན་སལ
ུ ་ཞུ ས།
༢།ག

གསོ ་རྱི ག་སྨན་སོར་ཁང་དེབ་སེལ་དང་རྟོགས་ཞྱི བ།

བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཁྱི མས་ཡྱི ག་དོན་ཚན་༩ དང་༡༠ དགོངས་དོན་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༠ ལོ ར་
བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་སྨན་དང་སྨན་སོར་ཚད་ལན་གྱི ་ར་འཛྱི ན་སྱི ག་གཞྱི ་གཏན་འབེབས་གནང་ཞྱི ང་སྱི ག་
གཞྱི ་འདྱིའྱི་འོག་ད་བར་གསོ ་རྱི ག་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་ས་ེ ཚན་གངས་ལྔ་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་
ས་ེ ཚན་ཚད་ལན་ཞྱི ག་ཏུ ་ངོས་ལེ ན་དེབ་སེལ་ཞུ ས་སོད་ཟྱི ན།
གོ ང་གསལ་སྱི ག་གཞྱི འྱི་དགོངས་དོན་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༧ ཟླ་༡༡ ཚེ ས་༢༠ ཉྱིན་རྟོགས་ཞྱི བ་ཚོ གས་མྱི ་གསུམ་ལས་
གུབ་པའྱི ་ཚོ གས་ཆྒྱུ ང་ཞྱི ག་ལྷན་ཚོ གས་ནས་ཟུར་འཛུ གས་ཀྱི ས་རྡ་ས་ཁུལ་ད་ུ ཡོ ད་པའྱི ་གཡུ་ཐོག་སྙྱིང་ཐྱི ག་གསོ ་

རྱི ག་སྨན་སོར་ཁང་ད་ུ རྟོགས་ཞྱི བ་ཆེ ད་ཕེབས་གནང་། ད་ལན་རྟོགས་ཞྱི བ་འདྱིའྱི་དམྱི གས་ཡུལ་གཙོ ་བོ་ནྱི་གོང་
གསལ་སྨན་སོར་ས་ེ ཚན་དེ་བཞྱི ན་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༤ ལོ ར་ལོ ་གསུམ་ཕལ་སེ ལ་དེབ་སེལ་གནང་ནས་ད་ཆ་དེབ་སེལ་
ུ ་བཀག་གཙང་བཞྱིྱི ན་ཡོ ད་པར་སྱི ག་གཞྱི ་དགོངས་དོན་དེབ་སེལ་འཕར་འགངས་དགོ ས་མྱི ན་རྟོགས་ཞྱི བ་
དས
གནང་དགོ ས་པར་སོ ང་ད་ལན་རྟོགས་ཞྱི བ་ཚོ གས་ཆྒྱུ ང་ནས་རྟོགས་ཞྱི བ་གནང་བའྱི ་ལས་བསམ
ོ ས་སྙན་ཐོ་ལྷན་
ཚོ གས་སུ་གནང་འབོར་བྒྱུང་། ལྷན་ཚོ གས་ནས་རྟོགས་ཞྱི བ་སྙན་ཐོ་དང་ཡྱི ག་ཆ་ཁག་བཅས་ལ་ཞྱི བ་དཔྱད་

གོས་བསར
ུ ་ལེ གས་པར་བས་རེས་གཡུ་ཐོག་སྙྱིང་ཐྱི ག་གསོ ་རྱི ག་སྨན་སོར་ཁང་དེ་བཞྱི ན་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༧ ཟླ་༡༢
ཚེ ས་༡༨ ཉྱིན་ནས་གསོ ་རྱི ག་སྨན་སོར་ས་ེ ཚན་ཚད་ལན་ཞྱི ག་ཏུ ་གཏན་འཇགས་ངོས་ལེ ན་དེབ་སེལ་༼དེབ་
སེལ་ཨང་།PR/U-B-003/2017༽གནང་གཏན་འཁེལ། སྱི ག་དོན་ཆོ ག་མཆན་འཕར་འགངས་དེ་ལོ ་གསུམ་སེ་
ཕྱི ་ལོ ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༢ ཚེ ས་༡༧ བར་ཆོ ག་མཆན་ལག་འཁེར་གནང་ཡོ ད།
༢།ང་། བོད་སྨན་མཐུ ན་གོགས་ཀྱི ་ཚོ གས་མྱི །
བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་གོས་ཆོ ད་དགོ ངས་དོན་བོད་སྨན་ལ་དགའ་ཞེ ན་དང་བོད་སྨན་གྱི ས་ཕན་
བསེད་བྒྱུང་བའྱི ་ནད་པ་རྣམས་ནས་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་བསན་པ་སྱི ་དང་ཡང་སས
ོ ་གསོ ་རྱི ག་ལྷན་ཚོ གས་ལ་རྒྱབ་
སོར་མཚོ ན་བེད་ད་ུ བོད་སྨན་མཐུ ན་གོགས་ཀྱི ་ཚོ གས་མྱི ་ཅེས་ཟུར་ཕེ་གནང་ནས་རྱི ས་ལོ ་༢༠༡༧་་༡༨ ནང་
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ཚོ གས་མྱི ་གངས་༢ དང་ཟླ་༤་་་༥ ནང་ཚོ གས་མྱི ་༧ བཅས་ད་བར་ཁོན་བོད་སྨན་མཐུ ན་གོགས་ཀྱི ་ཚོ གས་མྱི ་
གངས་༩༥ ལྷན་ཚོ གས་འོག་རང་མོ ས་ཀྱི ས་དེབ་སེལ་ཞུ ས་སོད་གནང་ཡོ ད།
༣།

ཚོ གས་འད་ུ དང་ཟབ་སོང་།

༣།ཀ

ལྷན་ཚོ གས་ཚོ གས་འད།ུ

ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཁྱི མས་སྱི ག་དགོ ངས་དོན་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༧་་༡༨ ལོ ར་ལྷན་ཚོ གས་ཚོ གས་ཐེངས་གཉྱིས་ཏེ་ཚོ གས་
ཐེངས་༢༨ དང་༢༩ གཉྱིས་བསང
ོ ་ཚོ གས་དང་ཟླ་རེ འྱི་ཚོ གས་འད་ུ གངས་གཉྱིས་བསང
ོ ་ཚོ གས་གནང་ཡོ ད།
༣།ཁ

རྒྱལ་སྱི འྱི་ཚོ གས་ཆེ ན།

བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ས་སེ་འཁྱི ད་པའྱི ་ཐོག་ཝཱ ་ཎཱ་བོད་ཀྱི ་གཙྒྱུག་ལག་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་དང་
ལྕགས་པོ་རྱི ་དྲན་རྟེན་བོད་སྨན་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་བཅས་མཉམ་འབེལ་གོ ་སྱི ག་འོག་རྒྱལ་སྱི འྱི་བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་
རྱི ག་པའྱི ་བགོ་གང
ེ ་ཚོ གས་ཆེ ན་ཐེངས་གསུམ་པ་དེ་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༨ ཟླ་༢ ཚེ ས་༢༥ ནས་ཟླ་༣ ཚེ ས་༡ བར་ཝཱ ་
ཎཱ་བོད་ཀྱི ་གཙྒྱུག་ལག་སབ
ུ ་
ོ ་གཉེར་ཁང་ད་ུ བསང
ོ ་ཚོ གས་གནང་ཡོ ད། ཚོ གས་ཆེ ན་གྱི ་ལས་བསམ
ོ ས་སྙྱིང་བསས
༼ཤོ ག་གངས་༤༨ ཅན་༽ཤྱི ག་གཤམ་གྱི ་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་དྲ་རྒྱའྱི ་ཁ་བང་ཐོག་འདོན་སལ
ེ ་ཞུ ས་ཡོ ད་པ་དང་
< http://tibmedcouncil.org/wp-content/uploads/2018/05/ictm-report-final.pdf > འབེལ་
ཡོ ད་ལས་ཁུངས་དང་གོ ་སྱི ག་ཚོ གས་པ་ཁག་བཅས་ལའང་སྙན་གསན་ཆབས་འབུལ་ཞུ ས་ཡོ ད།
༣།ག

དམྱི གས་བསལ་ཚོ གས་ཐེངས།

ུ ་ལྷན་
རྒྱལ་སྱི འྱི་བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་བགོ་གང
ེ ་ཚོ གས་ཆེ ན་ཐེངས་གསུམ་པ་བསང
ོ ་ཚོ གས་སབས་བསན
ཚོ གས་ནས་ཆེ ད་ལས་མྱི ་ས་བཅོ་ལྔ་ཙམ་མཉམ་བཞུ གས་ཐོག་གསོ ་བ་རྱི ག་པ་རྒྱལ་སྱི འྱི་ནང་ཁྱི མས་མཐུ ན་གོང་
སལ
ེ ་གཏོང་ཕོགས་ཐོག་ཆྒྱུ ་ཚོ ད་ཅྱི ག་རྱི ང་དམྱི གས་བསལ་ཚོ གས་ཐེངས་ཟུར་ད་ུ བསང
ོ ་ཚོ གས་གནང་ཡོ ད་པ་
དང།། ཡང་ཆེ ད་ལས་མྱི ་ས་བཅྒྱུ་མཉམ་འཛོ མས་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ཉམས་ཞྱི བ་ཐོག་དམྱི གས་ཚོ གས་ཐེངས་
ུ ྱི ་ལས་བསམ
གཅྱི ག་བསང
ུ ་གྱི ས་ལག་
ོ ་ཚོ གས་གནང་བའྱི ་ཚོ གས་འདའ
ོ ས་ཚྱི ག་ཐོར་ལྷན་ཚོ གས་ནས་གོས་བསར
བསར་ཐུ བ་ཐབས་བ་རྒྱྒྱུའྱི ་ཐག་གཅོད་བྒྱུང་ཡོ ད།
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༤།

དམྱི གས་བསལ་ལས་གཞྱི །

༤།༡

ནད་གཞྱི ་སྔན
ོ ་འགོག་དང་འཕོད་བསེན་གོ་རྟོགས་ལས་གཞྱི །

ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་གོས་ཆོ ད་དགོངས་དོན་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༦ ནས་ས་ོ འཛུ གས་ཀྱི ས་འདྱི་ལོ འྱི་ནད་གཞྱི ་སྔན
ོ ་འགོག་གྱི ་
ལས་རྱི མ་ཐོག་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་སྨན་པ་གངས་༡༨ གདན་ཞུ ས་ཀྱི ས་སྱི ་ཚོ གས་ནང་ཁབ་གདལ་ཆེ ་བའྱི ་ནད་
གཞྱི ་དང་ཟས་སོད་བསེན་ཚྒྱུ ལ་བཅས་བརོད་གཞྱི ་འདྲ་མྱི ན་༡༢ ཐོག་བགོ་གང
ེ ་གོ ་སྱི ག་ཞུ ས་ཡོ ད་པ་དང།།
བགོ་གང
ེ ་དེ་བཞྱི ན་བོད་མྱི འྱི ་སྱི ག་འཛུ གས་ཕྱི ་འབེལ་ས་བརྙ ན་ཚན་པའྱི ་བོད་ཀྱི ་བརྙ ན་འཕྱིན་དྲ་བ་བརྒྱྒྱུད་

བརྙ ན་འཕྱིན་དང་དྲ་ཐོག་ནས་མྱི ་མང་ལ་རྒྱང་བསྱི ངས་ཞུ ་བཞྱི ན་ཡོ ད། དེ་བཞྱི ན་མྱི ་མང་རྣམས་ཀྱི ་འཕོད་
ུ ་དེབ་རེ ་འདོན་སལ
བསེན་གོ ་རྟོགས་སད་ལྷན་ཚོ གས་ནས་ཟླ་བ་བཞྱི ་རེ འྱི་མཚམས་གསོ ་རྱི ག་འཕོད་བསེན་དས
ེ ་
ུ ་དེབ་༢ དང་༣ གཉྱིས་དཔར་བསུན་ཞུ ས་
གནང་བཞྱི ན་འདྱི་ལོ ་༢༠༡༧་་༡༨ ནང་གསོ ་རྱི ག་འཕོད་བསེན་དས
ུ ་སད
ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱི འྱི ་འདས
ོ ་གཞྱི ས་ཆགས་ཁག་དང་སབ
ོ ་གྲྭ ། དཔེ་མཛོ ད་ཁང་དང་དགོན་ས་ེ ག་ཚང་
དང་བཙྒྱུན་དགོན། འཕོད་བསེན་ཚོ གས་པ་ཁག་བཅས་ལ་རྱི ན་མེ ད་འགེམས་སལ
ེ ་ཞུ ས།།
༤།༢

སྨན་སབ
ོ ་དང་མཁས་དབང་དབར་དམྱི གས་བསལ་བཅར་འདྲྱིའྱི་ལེ ་ཚན།

ུ ་ལྷན་ཚོ གས་ནས་
རྒྱལ་སྱི འྱི་བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་བགོ་གང
ེ ་ཚོ གས་ཆེ ན་ཐེངས་གསུམ་པ་བསང
ོ ་ཚོ གས་བསན
དེབ་སེལ་ཡོ ད་པའྱི ་གསོ ་རྱི ག་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་གྱི ་སྨན་སབ
ོ ་གངས་ལྔ་རེ ་ཚོ གས་ཆེ ན་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་
ུ ་ཚོ ད་ཟུར་ཞུ ས་ཐོག་ཕན་ཚྒྱུ ན་དབར་བཅར་འདྲྱིའྱི་ལེ ་ཚན་ཞྱི ག་གོ ་སྱི ག་ཞུ ས་
མཁན་མཁས་དབང་རེ ་དང་དས
ཡོ ད། ལས་རྱི མ་འདྱིའྱི་དམྱི གས་ཡུལ་གཙོ ་བོ་ནྱི་ཕན་ཚྒྱུ ན་དབར་ངོ་ཤེ ས་འབེལ་བ་ཡོ ང་རྒྱྒྱུ་དང་ལྷག་པར་ཆེ ད་
ུ ་ལམ་ཐོག་མདན
ུ ་བསོད་དང་གདོང་
ལས་པ་རྣམས་ཀྱི ་ལོ ་རྒྱྒྱུས་ཤེ ས་པ་བརྒྱྒྱུད་སྨན་སབ
ོ ་སོ ་སོ འྱི་ཆེ ད་ལས་མདན

ལེ ན་བེད་ཕོགས་ཐོག་སབ
ོ ་གསོ ་ལམ་སོན་ཞུ ་ཆེ ད་དམྱི གས། བཅར་འདྲྱིའྱི་ལས་བསམ
ོ ས་རྣམས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་
དྲ་རྒྱ་དང་གསར་འཕྱིན་ནང་འདོན་སལ
ེ ་ཞུ ་འཆར་ཡོ ད་པ་ཡྱི ན།
༤།༣

གསོ ་བ་རྱི ག་པ་རྒྱ་གར་གཞུ ང་ཁྱི མས་ནས་ངོས་ལེ ན་གནང་ཕོགས་ཐོག་བརྙ ན་དཔར་བཟོས་སྱི ག

ུ ྱི ་གོས་ཆོ ད་དགོངས་དོན་དེ་སྔ་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༠ ལོ ར་གསོ ་བ་རྱི ག་པ་རྒྱ་གར་གཞུ ང་
ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་འདའ
ཁྱི མས་ནས་ངོས་ལེ ན་གནང་ལུགས་གནང་སངས་ཐོག་ལྷན་ཚོ གས་ནས་ཡྱི ག་ཆ་ཕོགས་སྱི ག་ཞུ ས་པ་བཞྱི ན་ད་
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ུ ་དེ་སྔ་
ལན་རྒྱལ་སྱི འྱི་བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་བགོ་གང
ེ ་ཚོ གས་ཆེ ན་ཐེངས་གསུམ་པ་བསང
ོ ་ཚོ གས་སབས་བསན
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུ ང་ནས་ཆེ ད་བསས
ོ ་རྟོགས་ཞྱི བ་ཚོ གས་ཆྒྱུ ང་ཞྱི ག་ཟུར་འཛུ གས་གནང་བའྱི ་ཚོ གས་ཆྒྱུ ང་གྱི ་
ཚོ གས་གཙོ ་དགེ ་བཤེ ས་ངག་དབང་བསམ་གཏན་ལགས་དང་ཚོ གས་མྱི ་གཞན་སྨན་རམས་པ་པདྨ་འགྒྱུར་མེ ད་
ལགས། བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་གཙོ ་སབ
ོ ་དཔོན་རག་རྡོ་བ་ོ བཟང་བསན་འཛྱི ན་བཅས་

གསུམ་གདན་ཞུ ས་ཐོག་གསོ ་བ་རྱི ག་པ་རྒྱ་གར་གཞུ ང་ཁྱི མས་ནས་ངོས་ལེ ན་གནང་ཕོགས་དང་ད་ལྟའྱི་གནས་
ུ ་ཡུན་ཆྒྱུ ་ཚོ ད་གཅྱི ག་དང་སར་མ་བཅྒྱུ་
བབ་ཐོག་དམྱི གས་བསལ་གང
ེ ་མོ ལ་ཞྱི ག་གོ ་སྱི ག་ཞུ ས་པའྱི ་ཁོན་དས
ུ ་བེད་པའྱི ་གང
བདན
ེ ་མོ ལ་བརྙ ན་དཔར་དེ་བོད་མྱི འྱི ་སྱི ག་འཛུ གས་ཕྱི ་འབེལ་ས་བརྙ ན་ཚན་པ་ནས་་བཟོས་སྱི ག་
གྱི ས་དེ་གའྱི ་ས་ེ ཚན་གྱི ་དཔར་མཛོ ད་དང་དེ་བཞྱི ན་འབེལ་ཡོ ད་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་དང་དཔལ་ལན་བཀའ་
དྲུང་། བོད་མྱི ་མང་སྱི ་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་བཅས་སུ་ཕུལ་ཟྱིན།
༥།

གཞུ ང་འབེལ་ཚོ གས་བཅར་གཏམ་བཤད།

༥།༡ ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་གོས་ཆོ ད་དགོངས་དོན་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༧ ཟླ་༦ ཚེ ས་༢༧ ནས་ཚེ ས་༣༠ བར་ཕཱ་རན་སྱི ་ཡྱི ་
གོང་འཁེར་ཨེ ་ན་སྱི ་རུ་3rd Ahimsa Forum ཞེ ས་པའྱི ་རྒྱལ་སྱི འྱི་འཕོད་བསེན་དང་འབེལ་བའྱི ་ཚོ གས་འད་ུ
ཞྱི ག་བསང
ོ ་ཚོ གས་གནང་བའྱི ་ཐོག་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་དྲུང་ཆེ ་སྨན་པ་ཚེ ་རྱི ང་མཚམས་གཅོད་ཚོ གས་བཅར་གྱི ས་
ུ ྱི ་ཐོག་ "Entrepreneurship, Health and Migrant" དང་"Dialogue on Health and
ཚོ གས་འདའ
Ethics among Communities" ཞེ ས་པའྱི ་བརོད་གཞྱི ་དང་འབེལ་བའྱི ་ཐོག་གཏམ་བཤད་དང་ཚོ གས་
ུ ྱི ་ཉྱིན་མཐའ་མར་རྒྱལ་སྱི འྱི་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་སབ
འདའ
ོ ་སོན་གཉྱིས་ཀྱི ས་སེ་འཁྱི ད་པའྱི ་ཐོག་ཚོ གས་
ུ ་པ་དེའྱི་ཐོག་བོད་ནང་མ་བུའྱི་འཕོད་བསེན་ཆ་རེ ན་ཞན་པས་སུམ་མ་དང་
ཐེངས་གཅྱི ག་གོ ་སྱི ག་གནང་འདག

ཕུག་གུ ་གསར་སེས་མང་པོ་འདས་གོངས་སུ་འགོ་བཞྱི ན་ཡོ ད་པས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གྱི ས་རྒྱལ་ཚོ གས་སུ་འཕོད་
བསེན་ཡར་རྒྱས་ཕྱི ན་པའྱི ་ལས་བསམ
ོ ས་དེ་རྒྱ་ནག་སྱི ་ཡོ ངས་ཀྱི ་གནས་སངས་ལས་བོད་ནང་གྱི ་འཕོད་བསེན་
ཡར་རྒྱས་སོ ང་བ་མཚོ ན་ཐུ བ་ཀྱི ་མེ ད་ཅེས་ཞུ ས་པ་དང།། ཞུ ་འབོད་གཉྱིས་པ་དེ་བོད་རང་སོང་ལང
ོ ས་ཁུལ་ད་ུ
གཞུ ང་འབེལ་མ་ཡྱི ན་པའྱི ་རྒྱལ་སྱི འྱི་འཕོད་བསེན་རོ གས་ཚོ གས་འགོ་བསོད་མྱི ་ཆོ ག་པ་བཀག་སམ
ོ ་ཡྱི ན་པ་དེ་
ུ ྱི ་ལས་བསམ
འགྱི ག་གྱི ་མེ ད་ཅྱི ང་དེ་དོན་འགོ་བསོད་ཆོ ག་པ་ཡོ ང་རྒྱྒྱུར་འབོད་སལ
ུ ་ཞུ ས་ཡོ ད། ཚོ གས་འདའ
ོ ས་

ནང་བོད་མྱི ་ཞྱི ག་གྱི ས་བོད་ནང་ཕུ་གུ ་སེ་འགོག་དང་འཕོད་བསེན་རང་དབང་མེ ད་པ་ནྱི་རྒྱལ་སྱི འྱི་འགོ་བ་མྱི འྱི ་
ུ
ཐོབ་ཐང་དང་འགལ་བ་ཞྱི ག་ཡྱི ན་པའྱི ་ནང་དོན་གསལ་བསགས་བས་འདག
6
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༥།༢

རྒྱལ་སྱི འྱི་ཨེ ་ཤ་ཡའྱི་སོལ་རྒྱྒྱུན་སྨན་ལུགས་ཀྱི ་ཚོ གས་ཆེ ན་ཐེངས་དགུ ་པའྱི་ཐོག་ཚོ གས་བཅར།

ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༧ ཟླ་༨ ཚེ ས་༦ ནས་ཚེ ས་༡༢ བར་ཡུ་རོ བ་རྒྱལ་ཁབ་ཇཱ ར་མྱི འྱི ་ཀཻ ལ་གོང་འཁེར་གྱི ་སབ
ོ ་གྲྭ ་ཆེ ན་
མོ འྱི་ནང་རྒྱལ་སྱི འྱི་ཨེ ་ཤ་ཡའྱི ་སོལ་རྒྱྒྱུན་སྨན་ལུགས་ཀྱི ་ཚོ གས་ཆེ ན་ཐེངས་དགུ ་པ་དེ་བསང
ོ ་ཚོ གས་གནང་བར་
ུ ྱི ་ཐོག་ལྷན་ཚོ གས་ནས་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་སྨན་སོར་གྱི ་དམྱི གས་བསལ་ཁད་ཆོ ས་ཅེས་པའྱི ་བརོད་
ཚོ གས་འདའ

གཞྱི འྱི་ཐོག་གཏམ་བཤད་བས། བརོད་གཞྱི ་དེའྱི་དམྱི གས་ཡུལ་གཙོ ་བོ་ནྱི་དེང་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་སྨན་དར་སལ
ེ ་
རྒྱ་ཆེ ་འགོ་བཞྱི ན་ཡུ་རོ བ་ནང་གསོ ་རྱི ག་སྨན་བཟོ་བསུན་དང་ཚོ ང་འགེམས་གང་འཚམས་འགོ་བཞྱི ན་ཡོ ད་པས་
ུ ་ཀྱི ་སྨན་བཟོ་བསུན་ལྟར་མྱི ན་པ་སྨན་སོར་བཟོའྱི་སབས་ཐོག་མར་སྨན་རྒྱྒྱུ་
གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་སྨན་དེ་དེང་དས

གསོ ག་འཇོག བར་ད་ུ སྨན་སོར་ཚྒྱུ ལ། མཐར་སྨན་སུབ་ཚྒྱུ ལ་བཅས་དམྱི གས་བསལ་གྱི ་ཁད་ཆོ ས་མང་པོ་ཡོ ད་
པ་དག་གསལ་བཤད་དང་དྲྱི་བ་བགོ་གང
ེ ་ཞུ ས། ཞར་ལ་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ལས་དོན་དང་སྨན་དང་སྨན་སོར་ཚད་

ལན་གྱི ་ར་འཛྱི ན་སྱི ག་གཞྱི ་དང་དེབ་སེལ་གནང་ཕོགས་སར
ོ ་བཅས་ལ་བགོ་གང
ེ ་ཞུ ས། ཚོ གས་ཆེ ན་འདྱིའྱི་ཐོག་
བོད་མཚོ ་སྔན
ོ ་ནས་བོད་རྱི གས་སྨན་པ་ཞྱི ག་དང་དེ་བཞྱི ན་ཡུ་རོ བ་དང་བལ་ཡུལ་ནས་སྨན་པ་ཁག་ཅྱི ག་ཕེབས་
ནས་གསོ ་བ་རྱི ག་པ་དང་འབེལ་བའྱི ་བརོད་གཞྱི འྱི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་བ་དེའྱི་ཐོག་དྲྱི་བ་བགོ་གང
ེ ་དང་
གསོ ་རྱི ག་ལྷན་ཚོ གས་འདྱིའྱི་དགོ ས་དམྱི གས་དང་ལས་དོན་བཅས་ངོ་སོད་དང་གོ ་བསར
ུ ་ཞུ ས།
༥།༣

ུ ་ཚོ གས་བཅར་ཞུ ས་པ།
རྒྱལ་ཡོ ངས་ཨཱ་ཡུ་ཤའྱི་ཚོ གས་འདར

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་པུ་ཎེར་ཆགས་པའྱི ་ The Center for Complementary and Integrative Health,
Interdisciplinary School of Health Sciences, Savitribai Phule Pune University གོ ་སྱི ག་འོག་
ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༧ ཟླ་༨ ཚེ ས་༤ སེ་ཉྱིན་ཅྱི ག་རྱི ང་"AYUSH Research for New India Vision and
ུ ྱི ་
Strategies" ཞེ ས་པའྱི ་བརོད་གཞྱི འྱི་ཐོག་བགོ་གང
ེ ་ཚོ གས་འད་ུ ཞྱི ག་བསང
ོ ་ཚོ གས་གནང་བར་ཚོ གས་འདའ
ཐོག་ཨཱ་ཡུ་ཤའྱི ་གནད་ཡོ ད་མྱི ་ས་དང་ཆེ ད་ལས་མང་པོ་ཞྱི ག་ཚོ གས་བཅར་གནང་བཞྱི ན་གོ ་སྱི ག་ཚོ གས་པའྱི ་
ངོས་ནས་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ཚོ གས་མྱི ་གཅྱི ག་ཚོ གས་བཅར་ཐུ བ་ན་ཅེས་གསུངས་པར་ལྷན་ཚོ གས་ནས་པུ་ཎེར་
ུ ྱི ་ཐོག་
གནས་བཞུ གས་ཚོ གས་མྱི ་སྨན་པ་པ་སངས་སོབས་ཆེ ན་ལགས་མཉམ་བཞུ གས་གནང་། ཚོ གས་འདའ
དམྱི གས་བསལ་གཏམ་བཤད་གནང་རྒྱྒྱུའྱི ་གོ ་སབས་མེ ད་ཀང་དེར་ཕེབས་པའྱི ་གནད་ཡོ ད་མྱི ་ས་དང་ཆེ ད་ལས་
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པ་རྣམས་ལ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་སྨན་ལུགས་དང་དེ་བཞྱི ན་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ལས་དོན་ངོ་སོད་ཀྱི ་ཡྱི ག་ཆ་འགེམས་
སལ
ེ ་ཞུ ས་ཡོ ད།
༥།༤ ཨ་རྱི ར་གཞུ ང་འབེལ་ཚོ གས་བཅར་ཞུ ས་པ།
ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་གོས་ཆོ ད་དགོངས་དོན་ཨ་རྱི འྱི ་རྒྱལ་ས་བོ་སྱི ་ཊོ ན་ད་ུ འཛམ་གྱིང་ཀུང་མཐུ ན་བོད་གསོ ་ལྷན་

ཚོ གས་ཀྱི ་རྱི ག་གཞུ ང་ལོ ་ཚོ གས་སབས་གསུམ་པ་དང་བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ལུས་སེ མས་བདེ་ཐང་སར
ོ ་གྱི ་
བགོ་གང
ེ ་ཚོ གས་འད་ུ ཞྱི ག་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༧ ཟླ་༡༠ ཚེ ས་༦ དང་ཚེ ས་༧ ཉྱིན་གཉྱིས་རྱི ང་བསང
ོ ་ཚོ གས་གནང་
བར་འདྱི་ནས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་མྱི ་གཉྱིས་བཅར་རྒྱྒྱུ་བས་མཐར་རྒྱྒྱུན་ལས་དྲུང་ཆེ ་ལས་ཐོག་གོང་གསལ་

ུ ་ཚོ གས་བཅར་ཞུ ས། ཚོ གས་བཅར་དམྱི གས་ཡུལ་གཙོ ་བོ་ནྱི་ཚོ གས་འདའ
ུ ྱི ་ཐོག་བོད་ནས་སྨན་པ་
ཚོ གས་འདར
མང་པོ་ཞྱི ག་ཚོ གས་བཅར་གནང་གྱི ་ཡོ ད་པ་དང་དེ་བཞྱི ན་ཨ་རྱི འྱི ་རྒྱལ་ས་ནེའུ་ཡོ ག་གནས་བཞུ གས་སྨན་པ་
རྣམས་དང་ཐུ གས་ཕད་ཀྱི ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ལས་དོན་ངོ་སོད་དང་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་སྨན་པ་རྣམས་དེབ་སེལ་
བེད་ཕོགས་སར
ུ ་དང་དགོ ངས་ཚྒྱུ ལ་སལ
ོ ་བཅས་ཐོག་བཀའ་བསར
ེ ་རེ ས་ཞུ ས་ཡོ ད།
༥།༥

བཙན་བོལ་བོད་མྱི འྱི་འཕོད་བསེན་བསར་ཞྱི བ་ཚོ གས་ཐེངས་དྲུག་པར་ཚོ གས་བཅར།

ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༨ ཟླ་༣ ཚེ ས་༢༦་་༢༧ ཉྱིན་གཉྱིས་རྱི ང་བོད་མྱི འྱི ་སྱི ག་འཛུ གས་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ནས་
འཕོད་བསེན་བསར་ཞྱི བ་ཚོ གས་ཐེངས་དྲུག་པ་བསང
ོ ་ཚོ གས་གནང་བར་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་རྒྱྒྱུན་ལས་དྲུང་ཆེ ་

ུ ྱི ་ཐོག་ཟས་དང་སོད་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་ནད་རྱི གས་བྒྱུང་སངས་དང་སྔན
ཚོ གས་བཅར་ཞུ ས་ཅྱི ང་ཚོ གས་འདའ
ོ ་
འགོ ག་སར
ོ ་གཏམ་བཤད་དང་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ངོ་སོད་བརྙ ན་ཐུ ང་བཅས་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུ ས།
༦།

རྒྱ་གར་དབུས་སའྱི་གཞུ ང་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན།

༦།༡ ཨཱ་ཡུ་ཤའྱི་གཞུ ང་འབེལ་དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི་ངོ་སོད་གསལ་བརོད།
ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༧ ཟླ་༩ ཚེ ས་༢༡་་༢༢ ཉྱིན་གཉྱིས་རྱི ང་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་རྒྱྒྱུན་ལས་དྲུང་ཆེ ་རྒྱ་གར་དབུས་སྨན་གྱི ་
ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་གཙོ ་དང་དྲུང་ཆེ ། དེ་བཞྱི ན་རྒྱ་གར་དབུས་ཨཱ་ཡུ་ཤའྱི ་དྲུང་ཆེ ་དང་ཟུང་དྲུང་གཉྱིས་

བཅས་ཐུ གས་ཕད་ཞུ ས་པའྱི ་ནང་དོན་ཞུ ་སྙྱིང་གཙོ ་བོ་དེ་རྒྱ་གར་དབུས་སྨན་གྱི ་ལྷན་ཚོ གས་སུ་རྱི གས་དྲུང་ལས་
རོ གས་Assistant Registrar དེ་བཞྱི ན་ཨཱ་ཡུ་ཤའྱི ་ལས་ཁུངས་སུ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་སབ
ོ ་སོན་ལས་རོ གས་
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Assistant Advisor བཅས་ཀྱི ་ས་དམྱི གས་ཟུར་འདོན་གྱི ས་བས་ོ གཞག་ཡོ ང་བ་ཡྱི ག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་ནས་
ཞུ ས། ཆབས་ཅྱི ག་༸རྒྱལ་བའྱི ་བ་སྨན་ཟུར་པ་རོག་རྱི གས་དགེ ་སང
ོ ་ཡེ ་ཤེ ས་དོན་ལན་མཆོ ག་ལ་ཆེ ས་མཐོའྱི་
པདྨ་ཤྱི ་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་རྒྱྒྱུའྱི ་ཐག་གཅོད་ཅྱི ་བྒྱུང་སར
ོ ་དང་ཨཱ་ཡུ་ཤའྱི ་གཞུ ང་འབེལ་དྲ་རྒྱའྱི ་ཐོག་གསོ ་བ་
རྱི ག་པ་ངོ་སོད་ཀྱི ་ཡྱི ག་ཆ་ཟུར་འབུལ་གྱི ས་བསྒྱུར་བཅོས་ཡོ ང་བའྱི ་ཞུ ་སྙན་ཕུལ། གོ ང་གསལ་ཞུ ་གནད་བཞྱི ་

ལས་རྱི གས་དྲུང་ལས་རོ གས་དང་སབ
ོ ་སོན་ལས་རོ གས་ཆེ ད་ས་དམྱི གས་ཟུར་འདོན་བས་ོ གཞག་ཡོ ང་བའྱི ་ཐད་
ད་ལྟ་དམྱི གས་བསལ་གུབ་འབས་ཐོན་མེ ད། གསུམ་པ་༸རྒྱལ་བའྱི ་བ་སྨན་ཟུར་པ་ཡེ ་ཤེ ས་དོན་ལན་མཆོ ག་གྱི ་

གཟེངས་ཐོན་མཛད་རེས་ཀྱི ་ལོ ་རྒྱྒྱུས་བསས
ུ ་པ་ཞྱི ག་དེ་ག་ཨཱ་ཡུ་ཤའྱི ་ལས་ཁུངས་ནས་གཏོང་དགོ ས་གསུངས་པ་
བཞྱི ན་འདྱི་ནས་༸སའ
ུ ྱི ་བ་སྨན་ཟུར་པ་མཆོ ག་ལ་འབེལ་བ་ཞུ ས་ནས་ཡྱི ག་ཆ་ཁག་བཅས་ཕུལ་བ་ལས་འདྱི་ལོ འྱི་
ུ ་ཆེ ན་གྱི ་མཛད་སའ
རྒྱ་གར་མང་གཙོ འྱི་དས
ོ ྱི ་ཐོག་དབུས་གཞུ ང་གྱི ་ཆེ ས་མཐོའྱི་པདྨ་ཤྱི ་གཟེངས་རྟགས་བཞེ ས་
མཁན་གྱི ་མཚན་འདོན་གསལ་བསགས་དང་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༨ ཟླ་༣ ཚེ ས་༢༠ ཉྱིན་དངོས་སུ་གཟེངས་རྟགས་
ཕུལ་བཞེ ས་གནང་བ་བྒྱུང་། ཞུ ་དོན་མཐའ་མ་དེ་ཨཱ་ཡུ་ཤའྱི ་གཞུ ང་འབེལ་དྲ་རྒྱའྱི ་ཐོག་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་རྒྱབ་

ལང
ོ ས་ལོ ་རྒྱྒྱུས་དང་དེ་བཞྱི ན་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ར་འཛྱི ན་གཞུ ང་དཔལ་ལན་རྒྱྒྱུད་བཞྱི ་དེ་རྒྱ་གར་ནས་བསྒྱུར་བ་
སོ གས་ལོ ་རྒྱྒྱུས་ཐོག་བཅོས་བསྒྱུར་གཏོང་དགོ ས་ཁག་ཅྱི ག་ཡྱི ག་ཆ་ཟུར་ཕུལ་ཞུ ས་ནས་དེ་གའྱི ་ལས་ཁུངས་སུ་
ཕུལ་མཐར་དེ་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི ས་གཞུ ང་འབེལ་དྲ་རྒྱའྱི ་ཐོག་སལ
ེ ་ཐུ བ་པ་བྒྱུང་ཡོ ད།

http://ayush.gov.in/about-the-systems/sowa-rigpa/introduction-sowa-rigpa
༦།༢ National Commission for Indian System of Medicine (NCISM) Bill 2017
ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༧ ཟླ་༣ ཚེ ས་༨ ཉྱིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུ ང་ནས་ཆེ ས་མཐོའྱི་རྟོགས་ཞྱི བ་ཚོ གས་ཆྒྱུ ང་ཟུར་
འཛུ གས་ཀྱི ས་རྒྱ་གར་དབུས་སྨན་གྱི ་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཁྱི མས་ཡྱི ག་བསར་ཞྱི བ་བསར་བཅོས་ཐོག་དོན་ཚན་༥༨
ཅན་གྱི ་ཁྱི མས་འཆར་ཟྱིན་བྱིས་ ༼National Commission for Indian System of Medicine
(NCISM) Bill 2017༽ དང་ལས་བསམ
ོ ས་ཤོ ག་གངས་༡༨ ཅན་ཞྱི ག་བཀོད་སྱི ག་འགེམས་སལ
ེ ་གྱི ས་འབེལ་
ུ ་པར་ལྷན་
ཡོ ད་ནས་བསམ་ཚྒྱུ ལ་བས་ུ ལེ ན་གྱི ་ཡོ ང་ཁབ་གསལ་བསགས་ཤྱི ག་དེ་གའྱི ་དྲ་རྒྱའྱི ་ཐོག་སལ
ེ ་འདག
ཚོ གས་ནས་གོ ང་གསལ་ལས་བསམ
ོ ས་དང་ཁྱི མས་འཆར་ལ་ལྟ་ཞྱི བ་བས་རེས་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༧ ཟླ་༤ ཚེ ས་༨
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ཉྱིན་གོང་གསལ་ཁྱི མས་འཆར་ནང་གསོ ་བ་རྱི ག་པ་དང་འབེལ་བའྱི ་གནད་དོན་གཉྱིས་ཀྱི ་ཐོག་དགོངས་ཚྒྱུ ལ་
ུ
བྒྱུང་བ་དེ་ཡྱི ག་ཐོག་ནས་ཕུལ་ཡོ ད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁྱི མས་འཆར་དེར་བསར་ཞྱི བ་གནང་བཞྱི ན་རེ ད་འདག
༦།༣ རྒྱ་གར་དབུས་གཞུ ང་ནས་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི་ཤེ ས་ཚད་ལག་འཁེར་ངོས་ལེ ན་དང་གསོ ་རྱི ག་བསབ་གཞྱི ་ར་
འཛྱི ན་གྱི ་གཞུ ང་འབེལ་གསལ་བསགས་སལ
ེ ་བ།
ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༠ ལོ ར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུ ང་ནས་གསོ ་བ་རྱི ག་པ་ཁྱི མས་མཐུ ན་ངོས་ལེ ན་གནང་བ་ལས་རྱི མ་པས་
གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་དང་སབ
ོ ་ཐོན་སྨན་པ་རྣམས་ཁྱི མས་མཐུ ན་ངོས་ལེ ན་དེབ་སེལ་གནང་དགོ ས་
པར་དེ་གའྱི ་ལྷན་ཚོ གས་ནས་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་བསབ་གཞྱི ་ར་འཛྱི ན་དང་ Indian Medicine Central
Council (Minimum Standards of under graduate Sowa Rigpa Medical Education)
Regulations, 2017, གསོ ་བ་རྱི ག་པ་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་གྱི ་ཉུ ང་མཐའྱི ་དགོ ས་མཁོའྱི་ཆ་རེན་གྱི ་སྱི ག་གཞྱི ་
India Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standards for undergraduate Sowa-Rigpa Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2017 ཞེ ས་སྱི ག་གཞྱི ་དེ་
གཉྱིས་གཏན་འབེབས་ཀྱི ས་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༧ ཟླ་༡༠ ཚེ ས་༡༨ ཉྱིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུ ང་གྱི ་གཞུ ང་འབེལ་གསལ་
བསགས་ The Gazette of India སལ
ེ ་བ་དེ་དོན་ལྷན་ཚོ གས་ནས་གོ ང་གསལ་སྱི ག་གཞྱི ་རྣམས་དེབ་
གཟུགས་སུ་སྱི ག་ནས་འབེལ་ཡོ ད་བོདམྱི འྱི ་སྱི ག་འཛུ གས་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་དང་དཔལ་ལན་བཀའ་དྲུང་
དང་ཚོ གས་དྲུང་། དེ་བཞྱི ན་ལྷན་ཚོ གས་འོག་དེབ་སེལ་ཡོ ད་པའྱི ་གསོ ་རྱི ག་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་རྣམས་ལ་ཕུལ་
ཟྱི ན།
ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༨ ཟླ་༤ ཚེ ས་༡༩ ཉྱིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུ ང་ནས་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ཤེ ས་ཚད་ལག་འཁེར་ངོས་
ལེ ན་གྱི ་གཞུ ང་འབེལ་གསལ་བསགས་སལ
ེ ་གནང་བ་དེ་ནྱི་རྒྱ་གར་ནང་བོད་ཀྱི ་སྨན་རྱི ས་མཐོ་སབ
ོ ་ཁང་དང་།
དེ་བཞྱི ན་ལྕགས་པོ་རྱི ་དྲན་རྟེན་བོད་སྨན་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང།། ཝཱ ་ཎཱ་དབུས་བོད་ཀྱི ་གཙྒྱུག་ལག་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་
དང་ལ་དྭ གས་དབུས་གཞུ ང་ནང་པའྱི ་མཐོ་རྱི མ་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་བཅས་བཞྱི ་ནས་དེ་སྔ་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་ཆེ ད་

བཙྒྱུགས་གནང་བ་ནས་ཕྱི ་ལོ ་༢༠༡༧ བར་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་སོ ་སོ ་ནས་སྨན་པ་དཀའ་བཅྒྱུ་པ་དང་སྨན་རམས་པ་
སབ
ོ ་ཐོན་ལག་འཁེར་གནང་བ་དེ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུ ང་ནས་ངོས་ལེ ན་གནང་ཞྱི ང་དེ་དོན་རྒྱ་གར་དབུས་སྨན་
གྱི ་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཁྱི མས་ཡྱི ག་གྱི ་ཟུར་འཛར་གཉྱིས་པའྱི ་ (2nd Schedule of Indian Medicine Central
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Council Act. 1970) ནང་བསར་བཅོས་གནང་བའྱི ་གསལ་བསགས་ཞྱི ག་ཡྱི ན། དེ་འབེལ་རྒྱ་གར་དབུས་
སྨན་གྱི ་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ཚོ གས་མྱི ་སྨན་རམས་པ་པདྨ་འགྒྱུར་མེ ད་ལགས་ནས་ལྷན་ཚོ གས་སུ་

གོ ང་གསལ་བསགས་ངོ་བཤུ ས་དང་སགས་རྱི ང་མྱི ན་ཟླ་༥ ཟླ་མཇུག་ནས་གོང་གསལ་སབ
ོ ་ཐོན་ལག་འཁེར་
ཡོ ད་པའྱི ་སྨན་པ་རྣམས་རྒྱ་གར་དབུས་སྨན་གྱི ་ལྷན་ཚོ གས་སུ་སྨན་པའྱི ་དེབ་སེལ་གནང་དགོ ས་པའྱི ་ཡེ ་གེ ་

འབོར། གསོ ་རྱི ག་ལྷན་ཚོ གས་ནས་འབྒྱུང་འགྒྱུར་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་སྨན་པ་རྣམས་ཐད་ཀར་རྒྱ་གར་གཞུ ང་ལ་

སྨན་པ་དང་གསོ ་རྱི ག་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་། རྱི མ་པས་གསོ ་རྱི ག་སྨན་དང་སྨན་སོར་ཁང་བཅས་དེབ་སེལ་ཞུ ་ཚེ ་ད་
ུ ་མེ ད་ད་ུ ཆགས་ཉེན་ཡོ ད་པས་དེ་དོན་བོད་མྱི འྱི ་སྱི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་
ལྟའྱི་གསོ ་རྱི ག་ལྷན་ཚོ གས་འདྱི་དགོ ས་མེ ད་ནས
འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་བརྒྱྒྱུད་འཛྱི ན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་དཔལ་ལན་བོད་མྱི ་མང་སྱི ་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་

བཅས་སུ་སྙན་གསེ ང་དང་ལྷན་ཚོ གས་འདྱི་དོན་མཐུ ན་ས་བརྟན་གནས་ཐབས་སད་དེ་ནས་ལམ་སོན་སབ
ོ ་སོན་
ཡོ ང་བ་ཞུ ས་ཡོ ད།
༧།

ུ ་དེབ་དཔར་བསུན།
གསར་འཕྱིན་དང་དས

ཕྱི ་ལོ ་༢༠༠༤ ལོ ར་ལྷན་ཚོ གས་ཆེ ད་འཛུ གས་གནང་བ་ནས་བཟུང་ད་བར་ཟླ་བ་དྲུག་རེ འྱི་མཚམས་ལྷན་ཚོ གས་
ཀྱི ་ལས་འཆར་ལས་བསམ
ོ ས་རྣམས་ཚོ གས་མྱི ་རྣམས་ནས་མཁེན་རྟོགས་ཆེ ད་བོད་ཨྱིན་སད་ཡྱི ག་ཐོག་གསོ ་
རྱི ག་གསར་འཕྱིན་དེབ་རེ ་དཔར་བསུན་འདོན་སལ
ེ ་གནང་བཞྱི ན་འདྱི་ལོ ་༢༠༡༧་་༡༨ ལོ འྱི་ནང་གསར་འཕྱིན་
འདོན་ཐེངས་༢༦ པ་དེ་དཔར་བསུན་འགེམས་སལ
ེ ་ཞུ ས་པ་དང་མྱི ་མང་གྱི ་འཕོད་བསེན་གོ ་རྟོགས་སད་གསོ ་
ུ ་དེབ་༢ དང་༣ གཉྱིས་དཔར་བསུན་གྱི ས་རྱི ན་མེ ད་འགེམས་སལ
རྱི ག་འཕོད་བསེན་དས
ེ ་ཞུ ས་ཟྱི ན།
༨།

འོང་རྒྱྒྱུའྱི་ལས་འཆར།
 གསོ ་རྱི ག་སྨན་པའྱི ་ཤེ ས་ཡོ ན་གོ ང་སལ
ེ ་གྱི ་ཟབ་འཁྱི ད་ཐེངས་དྲུག་པ་༢༠༡༨།༩།༣་་༨ བར།
 གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་སྱི ད་བྒྱུས་དང་འབེལ་བའྱི ་དམྱི གས་བསལ་ཚོ གས་འད།ུ ༢༠༡༨།༩།༣
 ལྷན་ཚོ གས་ཚོ གས་ཐེངས་སུམ་ཅྒྱུ་པ། ༢༠༡༨།༩།༣་་༧ བར།
 ནད་རྱི གས་སྔན
ོ ་འགོ ག་དང་འཕོད་བསེན་གཏམ་བཤད།

 རྒྱལ་ཡོ ངས་གསོ ་བ་རྱི ག་པའྱི ་ཉྱིན་མོ ་སུང་རྱི ། ༢༠༡༨།༩།༧

 གསོ ་རྱི ག་སབ
ོ ་གཉེར་ཁང་དང་སྨན་སོར་ཁང་ད་ུ རྟོགས་ཞྱི བ།
****************
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