རྒྱ་གར་དབུས་སྨན་གྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་སྱིག་འོག་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པ་དེ བ་སེལ་བེད་ཕོགས་ལམ་སོན།
དང་པོ།
 དེབ་སེལ་གནང་རྒྱུའི་ཆེད་གཤམ་གསལ་རྒྱ་གར་དབུས་སྨན་གི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ཐོག་ནས་སོ་སོའ ་ི དྲ་འབེལ་ངོ་སོད་
འགེངས་ཤོག་ (Practitioner Profile Form) བཀང་དགོས།
<https://www.digialm.com/EForms/configuredHtml/1020/2394/application.html#nogo?

༡།༡ འགེངས་ཤོག་འདིའི་ནང་འགེངས་དགོས་པ་གཤམ་གསལ།
 མིང།
 ཕོ་མོ་གང་ཡིན།

 སེས་ལོ་སེས་ཚེས།
 མའི་མིང།

 སྨན་དཔྱད་ལུགས་གང་ཡིན།
 གོག་འཕིན་ཁ་བྱང།
 ཁ་པར་ཨང།

གཉིས་པ།

 གོང་གསལ་གནས་ཚུལ་བཀང་ཚར་བའི་རེས་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་སོ་སོའ ་ི གོག་འཕིན་ཁ་བྱང་ཐོག་དྲ་འབེལ་ངོ་སོད་
མིང་དང་གསང་ཚིག་ (User ID and Password) གཏོང་གི་ཡོད།

གསུམ་པ།

 དེ་ནས་གོང་གསལ་དྲ་འབེལ་ངོ་སོད་མིང་དང་གསང་ཚིག་བསྣུན་རེས་དེའི་ནང་འཛུལ་ནས་སྨན་པའི་དེབ་སེལ་འགེངས་ཤོག་
དངོས་གཞི་བཀང་དགོས།

འགེངས་ཤོག་དངོས་གཞིའི་ནང་འགེངས་དགོས་པ་གཤམ་གསལ།
༣།༡

སོ་སོའམ་རང་ཉིད་སོར།
 *ཕ་མིང།

 གཟའ་ཟླའི་མིང།
 *སེས་ཡུལ།

 *རྒྱ་གར་དང་ཕི་རྒྱལ་འབངས་མི་གང་ཡིན།
༣།༢

 *སོ་སོའ ་ི ངོ་སོད་ལག་འཁེར་ནང་གི་མིང་དང་ཤེས་ཚདལག་འཁེར་ནང་མིང་མ་འདྲ་བ་འཁོད་ཡོད་མེད།
འབེལ་ཡུལ་ཁ་བྱང་།

 *ཁ་བྱང་༼སོད་གནས་མིང་། རྒྱལ་ས། མངའ་སེ། སྦྲག་ཁང་ཨང། འབེལ་ཡུལ་ཁ་པར་ཨང།༽
༣།༣།

ད་ལྟའི་འཚོ་བབ།
1

 *ད་ལྟའི་འཚོ་གནས།
 *ད་ལྟའི་ལས་གནས།
༣།༤

སྨན་པའི་ལག་ལེན་བྱ་ཡུལ་ཁ་བྱང་།
༼གལ་ཏེ་ས་གནས་ཁག་གཅིག་ལས་མང་བའི་ནང་སྨན་པའི་ཕག་ལས་གནང་གི་ཡོད་ཚེ་ས་གནས་ཁག་གི་མིང་དང་ཁ་བྱང་བཀོད་རྒྱུ།
ཡང་སྨན་པའི་ལག་ལེན་གནང་གི་མེད་ཚེ་སོ་སོའ ་ི བཞུགས་གནས་ཀི་འབེལ་ཡུལ་ཁ་བྱང་བཀོད་རྒྱུ།༽

༣།༥

ཤེས་ཚད། ༼དོ་སྣང། གལ་ཏེ་སོ་སོའ ་ི སོབ་གཉེར་ཁང། ལག་འཁེར་གོ་མིང། སོབ་ཐོན་ལོ་བཅས་འགེངས་ཤོག་འདིའི་ནང་གསལ་གི་མེད་
ན་རྒྱ་གར་དབུས་སྨན་གི་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབེལ་བ་གནང་དགོས།༽
 སྨན་དཔྱད་ལུགས་གང་ཡིན།
 *མངའ་སེ་དང་དབུས་འཛིན་མངའ་ཁུལ་གང་ནས་སོབ་ཐོན་ལག་འཁེར་ཐོབ་བམ།
 *གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་/སོབ་གཉེར་ལྷན་ཚོགས་སམ་བསི་གནས་ཀི་མིང་།
 *མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་གི་མིང།
 *ཤེས་ཚད་ལག་འཁེར་གོ་མིང།
 *སོབ་ཐོན་ལོ།
 ཐོན་རྒྱུགས་ལོ་དུས།
 ཉམས་གསོག་སོ་འཛུགས་དུས་ཚེས།
 ཉམས་གསོག་གཙང་དུས།
 བསབ་པ་ཐར་སོན་ལོ་དུས།

༣།༦

དེབ་སེལ་གནས་སངས།
 *མངའ་སེ་གང་གི་ཁོངས་ནས་ཡིན་ནམ།
 *མངའ་སེའི་ནང་ཐོ་འགོད་དེབ་སེལ་ཨང་ཡོད་དམ་མེད།
 *མངའ་སེ་གཞུང་ནས་དེབ་སེལ་ནུས་མེད་བཏང་བ་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད།
 *དབུས་ཀི་དེབ་སེལ་ལག་འཁེར་ཨང་ཡོད་དམ་མེད།

༣།༧

ཤེས་ཚད་ལག་འཁེར་འཕར་མ།
 གཙུག་ལག་གོང་མའམ་རབ་འབྱམས་པའི་ཤེས་ཚད་ལག་འཁེར།
 མངའ་སེ་གང་ནས་ལག་འཁེར་དེ་ཐོབ་བམ།
 གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གི་མིང།
 མཐོ་སོབ་ཁང་གི་མིང།
 ཆེད་གཉེར་སོབ་སེ།
 གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་ཤེས་ཚད་དེ་མངའ་སེ་གཞུང་ནས་དེབ་སེལ་གནང་ཡོད་དམ་མེད།

༣།༨

དྲ་ཐོག་ནས་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་མཉམ་སྦྱར་དགོས་པ་ཁག་གཤམ་གསལ། ༼ཞིབ་ཕ་གཤམ་དུ་ཟུར་སྦྱར་ཞུས་ཡོད།༽
ཀ

སེས་ལོ་དང་ཁ་བྱང་ཁུངས་སེལ།
2

 *སེས་ལོ་ཁུངས་སེལ་ཡིག་ཆ། (སེས་ཚེས་ལག་འཁེར་སོགས་སེས་ཚེས་གསལ་བའི་གཞུང་འབེལ་ཡིག་ཆ།)
 *སོད་གནས་ཁ་བྱང་ཁུངས་སེལ་ཡིག་ཆ།(མི་སེར་ལག་འཁེར་སོགས་སོད་གནས་ཁ་བྱང་གསལ་བའི་ཡིག་ཆ།)
ཁ

སོབ་ཐོན་ལག་འཁེར་དང་རྒྱབ་གཉེར་ཡིག་ཆ་གཞན།

*༡། ཤེས་ཚད་ལག་འཁེར། (རང་ཉིད་ནས་དག་མཆན་བཀོད་པ།)
༢། མངའ་སེའི་ནང་དེབ་སེལ་བྱས་ཡོད་ཚེ་དེབ་སེལ་ལག་འཁེར། (རང་ཉིད་ནས་དག་མཆན་བཀོད་པ།)
*༣། ཕེད་པར། (རྒྱབ་ལོངས་དཀར་པོ་)
*༤། སོ་སོའ ་ི མིང་རྟགས། (ཤོག་བུ་དཀར་པོའ ་ི སེང་སྣག་ཚ་ནག་པོས་མིང་རྟགས་བཀོད་པ།)
*༥། ལག་པ་གཡོན་མའི་མཐེ་བོང་གི་མཛུབ་ཐེར།
(ཤོག་བུ་དཀར་པོའ ་ི སེང་སྣག་ཚ་ནག་པོས་མཛུབ་ཐེར་ཁམས་གཙང་རྒྱབ་པའི་སེང་རང་ཉིད་ནས་དག་མཆན་བཀོད་པ།)
༦། དབུས་ཀི་དེབ་སེལ་ལག་འཁེར་ཡོད་ཚེ།
༧། ཤེས་ཚད་ལག་འཁེར་འཕར་མ།
༨། ཤེས་ཚད་ལག་འཁེར་འཕར་མ་དེ་མངའ་སེ་གཞུང་ལ་དེབ་སེལ་བྱས་པའི་ལག་འཁེར།
*༩། སོ་སོའ ་ི མིང་བརེས་པོ་བརྒྱབ་ཡོད་ཚེ་ཚག་ཤོག་ནང་ཐོན་པའམ་ཁིམས་ཐོག་ནས་ཁུངས་སེལ་ཡིག་ཆ།
༡༠། ཉམས་གསོག་ལག་འཁེར།
༣།༩

ལག་འཁེར་དོད་དང་འབེལ་བའི་དོན་གནད།
 དེབ་སེལ་ལག་འཁེར་དོད་ཧིན་སོར། ༢༠༠༠།༠༠
 ལག་འཁེར་དོད་ཕུལ་ཟིན་པ་ཕིར་སོག་བྱ་རྒྱུ་མེད།

 ལག་འཁེར་དོད་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་ནས་འབུལ་ན་ Credit Card, Debit Card, Net Banking བརྒྱུད་གནང་དགོས། ཡང་ན་དངུལ་
ཁང་ནས་ Demand Draft བརྒྱུད་ Central Council of Indian Medicine, New Delhi མིང་ཐོག་འབུལ་དགོས་པ་ཡིན།

བཞི་པ།

གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་རྣམས་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་བཀང་ནས་ཟུར་འཇོག་བྱེད་ཆོག་པ་དང་གལ་ཏེ་ནོར་བཅོས་གནང་དགོས་མཆིས་ཚེ་དྲ་འབེལ་ཁ་བྱང་དེའི་ནང་འཛུལ་
ནས་ནོར་བཅོས་གནང་ཐུབ། དོ་བདག་ནས་མཐའ་མའི་ཡིག་ཆ་དེ་དངོས་བདེན་ཡིན་པའི་འགན་ལེན་གནང་བའི་རེས་དྲ་ཐོག་ནས་ཐད་གཏོང་དགོས་པ་བཅས་
དོ་བདག་ཞུ་སྙན་བའི་ངོས་ནས་གནང་དགོས་པ་དེ་ཙམ་རེད་འདུག

ལྔ་པ།

གོང་གསལ་ཞུ་སྙན་འགེངས་ཤོག་བཏང་ཟིན་མཚམས་འབེལ་ཡོད་དེབ་སེལ་ལས་ཁུངས་ནས་སོ་སོའ ་ི ཁ་པར་ཐོག་འཕིན་ཐུང་དང་གོག་འཕིན་བརྒྱུད་འབྱོར་ལ
ན་དང་སྦྲགས་རང་ཉིད་ནས་བཀང་བའི་ཡིག་ཆ་དེ་པར་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུ་འདེམས་ཀ་གནང་གི་ཡོད་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་རང་ཉིད་ནས་དེབ་སེལ་ཞུ་སྙན་འགེངས་ཤོག་
བཀང་བ་དེ་རྒྱ་གར་དབུས་སྨན་གི་ལྷན་ཚོགས་ནས་བལྟ་ཞིབ་དང་འབེལ་ཡོད་མངའ་སེའི་ལས་ཁུངས་དང་དེ་བཞིན་སོབ་ཁང་གང་ནས་ཐོན་པ་དེ་ནས་བདེན་
དཔང་ར་སོད་ལེན་པ་སོགས་འགོས་ལུགས་གནང་སོ་ཆ་ཚང་གནང་རེས་མཐར་དེབ་སེལ་ལག་འཁེར་གནང་འོས་ལ་དེབ་སེལ་ལག་འཁེར་དེ་སྦྲག་ཐོག་ནས་
སོ་སོའ ་ི འབེལ་ཡུལ་ཁ་བྱང་ཐོག་གཏོང་གི་ཡོད་འདུག་པ་དེ་དོན་ལམ་སོན་ཚུལ་དུ་ཞུ་བ་བཅས་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡༠
ཚེས་༡༥ ལ།།
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དགོས་ངེས་ཡྱིག་ཆ་དང་དེ་དྲ་ཐོག་ནས་མཉམ་སྦྱར་སྐབས་ཡྱིག་ཆའྱི་ པར་ལེན་ངོ་བོ་དང་ཆེ་ཆུང་ཚད།
༡།

སེས་ལོ་ཁུངས་སེལ་ཡིག་ཆ། (ཡིག་ཆའི་པར་ལེན་ངོ་བོ། pdf/jpg - ཆེ་ཆུང་ཚད། Size 1 MB)
(Any document from Birth Certificate, School leaving certificate/Secondary leaving certificate,
before a magistrate/Notary which should clearly mention the Date of Birth)

༢།

Affidavit sworn

སོད་གནས་ཁ་བྱང་ཁུངས་སེལ་ཡིག་ཆ། (pdf/jpg - Size 1 MB)
(Any document from valid Domicile certificate, Passport, Voter Id, Aadhar card, Valid Ration card, Driving
License, Photo passbook of running bank account, Registered Bank account)

༣།

རང་ཉིད་ནས་དག་མཆན་བཀོད་པའི་སོབ་ཐོན་ལག་འཁེར། (pdf/jpg - Size 1 MB)

༤།

རང་ཉིད་ནས་དག་མཆན་བཀོད་པའི་མངའ་སེའི་དེབ་སེལ་ལག་འཁེར་གལ་ཏེ་ཡོད་ཚེ། (pdf/jpg - Size 1 MB)

༥།

ཕེད་པར་རྒྱབ་ལོངས་དཀར་པོ་ཡིན་པ། (jpg - Size 300 KB)

༦།

ཤོག་བུ་དཀར་པོའ ་ི སེང་སྣག་ཚ་ནག་པོས་སོ་སོའ ་ི མིང་རྟགས་འཁོད་པ། (jpg - Size 300 KB)

༧།

སྣག་ཚ་ནག་པོས་ལག་གཡོན་གི་མཐེ་བོང་གི་མཛུབ་ཐེར་ལེན་ནས་དེའི་ཐོག་དག་མཆན་བཀོད་པ། (jpg- Size 300KB)

༨།

དབུས་ཀི་དེབ་སེལ་ལག་འཁེར་གལ་ཏེ་ཡོད་ཚེ། (pdf/jpg - Size 1 MB)

༩།

རང་ཉིད་ཀིས་དག་མཆན་བཀོད་པའི་ཤེས་ཚད་ལག་འཁེར་འཕར་མ་གལ་ཏེ་ཡོད་ཚེ། (pdf/jpg - Size 1 MB)

༡༠།

གལ་ཏེ་དེབ་སེལ་དོད་ Demand Draft དངུལ་འཛིན་ཐོག་བཏང་ཡོད་ན་དེའི་ངོ་བཤུས། (pdf/jpg - Size 1 MB)
*****************
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