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༡. ངོ༌སྤྲོད།

༡.༡/ རྒྱབ༌ཁུངས།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དུས་དང་ཕུག་ལས་རང་ ཨ་ཎ�་ སྒོམ་ཆེན་ དགེ་སློང་ལ་

སོགས་པའི་བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་ མི་སྡེ་ནང་ ཆོས་མཆོག་གི་ལས་རིམ་དང་འབྲེལ་

བའི་ བཀའ་སློབ་དང་ སྐུ་རིམ་གྱི་ཞབས་ཏོག་གྲུབ་ལས་ མི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་

གྱིས་ ཁོང་བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་བློ་གཏད་གུས་བཀུར་ རྩིས་མཐོང་སྦོམ་ཐོབ་པའི་ གང་

ཟག་ཁྱད་པར་ཅན་གཅིག་སྦེ་རྩིཝ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ འབྲུག་པའི་མི་ཚུ་གིས་ རང་

གི་གཟུགས་ཁམས་ལུ་ སྟབས་མ་བདེཝ་ ནད་གཞི་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་སྟེ་ ན་ཚའི་

རྐྱེན་རེ་འབྱུང་རུང་ སྨན་བཅོས་འབད་ནི་བ་ལྷག་སྟི་ སྐུ་རིམ་གྲུབ་ནི་དེ་ཁག་ཆེཝ་སྦེ་ 

རྩིས་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་ལུ་ གསོ་བའི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ གཙང་

སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ བརྡ་དོན་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ཐད་ཀར་དུ་མེདཔ་མ་ཚད་

ལྷག་པར་དུ་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ངོ་ཚ་ནིའི་རང་བཞིན་ཡོདཔ་ལས་ རང་གི་གཟུགས་ཁམས་

འཕྲོད་བསྟེན་ལུ་དགོ་པའི་ གསོ་བའི་སླབ་བྱ་དང་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཐད་ཀར་དུ་ལེན་མ་

ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ཨ་ཎ�མོ་ཚུ་ལུ་ གསོ་བའི་སླབ་བྱ་དང་ བརྡ་དོན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ ཁྱད་

ཆོས་རྩ་ལས་རང་མེདཔ་ཨིན། གོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་སེམས་ཁར་བཞག་བཞིནམ་ལས་ 

འབྲུག་ཨ་ཎ�་གཞི་ཚོགས་ཀྱིས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་ཚུ་ནང་ 

ཞིབ་འཚོལ་གཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་འཕྲལ་གྱི་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལཝ་དང་ 

ཨ་ཎ�མོ་ཚུ་ཁོང་རའི་ མི་ཚེའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ གདོང་ལེན་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་

རྐྱངམ་ཅིག་གིས་མ་དོ་བ་ ཁོང་རའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་མི་སྡེ་ལུ་ ཕན་ཐབས་དང་ མི་སྡེའི་

གོང་འཕེལ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཚུགས་པའི་ གང་ཟག་ཁྱད་པར་ཅན་གཅིག་གི་ ལྕོགས་

གྲུབ་དང་ལྡནམ་བཟོ་དོན་ལུ་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་གོང་འཕེལ་གྱི་ སྦྱོང་བརྡར་
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གྱི་ལས་རིམ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་ ངེས་པར་དུ་ཡོདཔ་སྦེ་ ཤེས་རྟོགས་འབྱུང་ཡི།

རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ཏི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལས་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་མི་རློབ་མ་

དངུལ་ཡིག་ཚང་གིས་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ འབྲུག་ཨ་ཎ�་གཞི་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་

ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཨ་ཎ�ེམོ་ཚུ་ལུ་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཐོག་སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་ཤེས་

ཡོན་དང་ ཐོབ་དབང་གི་གནད་དོན་གྱི་སྐོར་ལས་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཁག་མ་

འདྲཝ་འབྱིན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ཨ་ཎ�མོ་ཚུ་ལུ་ ཨ་ཎ�་

སྦྱོང་དཔོན་གྱི་ སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་ཡང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།

དེ་འབདཝ་ལས་ ཨ་ཎ�མོ་ཡོངས་ལུ་ཕན་ཐབས་དང་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་སྐྱེ་རྒྱུན་

འཕྲོད་བསྟེན་ ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་འདི་ ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་ནང་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་འགོ་

འདྲེན་འཐབ་ནི་གྱི་དོན་ལུ་ ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་གསར་རྩོམ་འབདཝ་ཨིན།

ལམ༌ལུགས༌ཀྱི༌སྒྲིག༌བཀོད༌འདི༌ཡང༌ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ ཨ་

ཎ�་གྲྭ་ཚང་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་ཐོབ་མི་དང་ མ་ཐོབ་མི་གཉིས་ཆ་ར་

དང་ གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་ གྲུབ་འབྲས་དང་འཁྲིལ་ཏི་བཟོ་ཡོད་

པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་ མི་སྡེ་འགོ་འཁྲིདཔ་དང་ མི་མངས་ག་ར་གི་ བསམ་

འཆར་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཞུང་གི་ལས༌ཁུངས༌དང༌ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་

སྡེ་ མང༌རབས༌ཅིག༌དང༌ འདྲི༌རྟོགས༌འབད༌བའི༌ཐོག་ ཁོང༌གི༌བསམ༌འཆར༌དང༌ 

ཞལ༌བཀོད༌བྱུང༌མི༌ཚུ༌དང༌འཁྲིལཝ་ད་ ག་ར་གིས་འ་ནི་བཟུམ་གི་ལམ་ལུགས་འདི་

གིས་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་ མི་སྡེ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཚུགས་པའི་ 

ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་བཟོ་ནིའི་ལུ་ ལྷན་ཐབས་འབྱུང་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་བའི་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་

ཞལ་འཆམ་འབྱུངམ་ལས་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས༌ཡོན༌དང༌སྦྱོང༌བརྡར༌གྱི༌ལས༌རིམ༌ཚུ་ 
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ལག༌ལེན༌ལེགས༌ཤོམ༌སྦེ༌ འཐབ༌ནིའི༌དོན༌ལུ༌ཨིན།

༡.༢/ གནད༌དོན།

ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་ བཟོ་དགོ་པའི་གནད་དོན་འདི་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་

སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོབ་དབང་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་འདི་ ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་ཚུ་ནང་ སྤྱི་

མཚུངས་ཀྱི་སྒྲིགས་གཞི་ཐོག་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་ ཨ་ཎ�མོ་ཡོད་ཚད་ལུ་ཕན་

ཐོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ མཁས་མཆོག་གི་བདག་དབང་འདི་ 

ཨ་ཎ�མོ་ཚུ་ལུ་ སྤྲོད་ཐབས་ལུ་ཨིན། 

དེའི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱིས་ ཨ་ཎ�མོ་ཚུ་ མི་སྡེ་གོང་འཕེལ་ལུ་འགྱུར་བ་སྦོམ་བཟོ་ཚུགས་

པའི་ གང་ཟག་ཁྱད་པར་ཅན་གཅིག་གི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ལྡན་ནི་དང་ མི་ཚེའི་རིག་

རྩལ་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་འདི་ ཡོངས་རྫོགས་གྲྭ་ཚང་ནང་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ལག་

ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ ཨ་ཎ�མོ་ཚུ་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་གྱི་ མཁས་མཆོག་དང་ལྡན་

པའི་ གང་ཟག་གཅིག་ལུ་ འགྱུར་བའི་རེ་བ་ཡོད། 

༡.༣/ འོས་འབབ་དང་གོ་སྐབས།

ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་འདིའི་ འོས་འབབ་དང་གོ་སྐབས་ངོ་མ་རང་ མི་ཚེའི་རིག་

རྩལ་ཐོག་ སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོབ་དབང་ ཤེས་ཡོན་གྱི་སྐོར་ལས་ ངོ་སྤྲོད་དང་ གོ་

བ་བརྡ་སྤྲོད་ལ་སོགས་པ་ འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་བའི་ ལྷན་ཐབས་ལུ་ མི་ཚེའི་རིག་

རྩལ་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ཚུ་ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་ཚུའི་ རྩ་གཞུང་དང་སློབ་ཚན་ནང་ གཞི་

བཙུགས་འབད་ནི་ཨིན། ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་གྱི་ གྲུབ་འབྲས་ མཐར་འཁྱོལ་བ་ཅིན་ 

འགོར་ལས་སྦེ་ ལམ་ལུགས་འདི་ཚུ་ལྕོགས་ར་འཐདཔ་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ 

གྲྭ་ཚང་དང་སྒོམ་སྡེ་ལ་སོགས་པའི་ ཆོས་སྡེ་གཞན་ཚུའི་རྩ་གཞུང་ནང་ཡང་ གཞི་
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བཙུགས་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་ཡོད།མི་སྡེ་གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་

དང་ བསླབ་བྱ་བཟང་པོ་ཚུ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཚེ་བཅུ་དང་རིམ་འགྲོ་ ཆོས་བཤད་ཀྱི་ལས་

རིམ་ ལ་སོགས་པའི་ སྐབས་ཆོས་དང་རིགས་འདྲེས་ཏི་ གསུངས་གནང་པ་ཅིན་ མི་

སྡེ་ནང་བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་ལུ་ དད་པ་དག་སྣང་དང་ མོས་གུས་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཡོདཔ་

ལས་ མི་སྡེ་གོང་འཕེལ་ནང་ལུ་ འགྱུར་བཅོས་སྦོམ་བཟོ་ཚུགས་པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་

དང་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་ལུ་ངེ་ཏིག་འདུག 
 

༢. ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ གཅིག་སྒྲིལ་དང་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས།

༢.༡ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ སྦྱོང་བརྡར་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད།

གཤམ་གསལ་འཁོད་ཡོད་པའི་མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་

འདི་གིས་ཨ་ཎ�མོ་ཚུ་གིས་མི་སྡེ་ནང་བརྡ་དོན་གསར་པའི་ཤེས་ཡོན་སྤེལ་བའི་གོ་ལས་ 

མི་སྡེའི་བྱ་སྤྱོད་ལུ་འགྱུར་བ་སྦོམ་བཏང་བའི་ཐོག་ མི་སྡེ་གོང་འཕེལ་ལུ་ཕན་ཐོག་ཚུགས་

པའི་གང་ཟག་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ ལྕོག་གྲུབ་དང་ལྡནམ་བཟོ་ཚུགས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ལུ་

དམིགས་ཏི་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ད་ལྟོ་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་

འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་པའི་ ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་ལུ་ཡང་ལྷན་ཐབས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་

འབྱུང་བའི་འགོ་སྐབས་ཡོད།
 

༢་༢/ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་དང་གོམས་འདྲིས་ལས་རིམ་གྱི་སྐོར།

འབྲུག་ཨ་ཎ�་གཞི་ཚོགས་ཀྱིས་ ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་ཡོད་ཚད་ནང་ ཨ་ཎ�མོ་ཚུ་ལུ་ མི་ཚེའི་

རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་དང་ སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་

བའི་སྐབས་ གནས་ཚད་ཅན་གྱི་ མཐུན་རྐྱེན་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་

ཨིན། གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་དགོ་པའི་ རྒྱུ་མཚན་ཡང་ སྤྱིར་མི་སྡེ་ག་ར་དང་ ལྷག་པར་
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དུ་ མཁན་པོ་ དགེ་སློང་ སྒོམ་ཆེན་ ཨ་ཎ�མོ་ ལ་སོགས་པའི་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་ལུ་ 

མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་ སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་སྐོར་ལས་ གོ་བ་སྤྲོད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། 

དེའི་གྲུབ་འབྲས་གཙོ་བོ་རང་ མི་མང་དང་བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་ 

སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་ནང་གི་ ཨ་ཎ�མོ་ཚུ་དང་ གཞན་མི་

མང་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་ལུ་ དགོཔ་གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་ ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོད། སྦྱོང་

དཔོན་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་ཐོབ་ཡོད་མི་ ཨ་ཎ�མོ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་གྲྭ་ཚང་ནང་ལུ་  མི་ཚེའི་

རིག་རྩལ་དང་ སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ ལས་རིམ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ཐོག་

ལས་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་ནི་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་ ཐོབ་དབང་

ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་འདི་ ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་གི་ རྩ་གཞུང་དང་

སློབ་ཚན་ནང་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི།

མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་ལམ་རིམ་

གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ཁས་ལེན་དང་དྲན་ཐོའི་

གན་ཡིག་མཚན་བརྟགས་བཀོད་ནི།

མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་སྐྱེ་རྒྱུན་

འཕྲོད་བསྟེན་ཐོབ་དབང་ལས་

རིམ་སྦྱོང་བརྡར་དང་ལག་ལེན་

འཐབ་ནི། 

མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་སྐྱེ་རྒྱུན་

འཕྲོད་བསྟེན་ ཐོབ་དབང་

ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་འདི་གྲྭ་

ཚང་གི་སྒྲིག་གཞི་དང་གཅིག་

སྒྲིལ་འབད་ནི།

མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་སྐྱེ་རྒྱུན་

འཕྲོད་བསྟེན་ཐོབ་དབང་ཤེས་

ཡོན་ལས་རིམ་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་

དང་ ཁ་གསོའི་སློབ་སྦྱོང་

བྱིན་ནི།

གོ་བརྡ་སྤྲོད་ནི་དང་གོམས་

འདྲིས་ཚུད་བཅུག་ནིའི་

ལས་རིམ།

ཨ་ཎ�་སྦྱོང་དཔོན་གྱི་

སྦྱོང་བརྡར།

མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོབ་

དབང་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་འདི་གྲྭ་ཚང་གི་རྩ་གཞུང་

དང་གཅིག་སྒྲིལ་འབད་དེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི།
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གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་

དང་ སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་རིམ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ ཨ་

ཎ�་གྲྭ་ཚང་ཚུའི་ མཁན་པོ་དང་བླམ་ཚུ་ལུ་ གོམས་འདྲིས་ཀྱི་ལས་རིམ་ འགོ་འདྲེན་

འཐབ་དགོ། གོམས་འདྲིས་ཀྱི་ལས་རིམ་གྱི་སྐབས་ལུ་ གོང་གི་བླམ་དང་མཁན་པོ་ཚུ་

ལུ་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཡོངས་རྫོགས་གསལ་ཞུ་འབད་བའི་

ཁར་ ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་ནང་ ཨ་ཎ�མོ་ཚུའི་རྒྱུད་ལུ་ སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ཐོབ་དབང་གི་ 

གདོང་ལེན་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ གོམས་འདྲིས་ཀྱི་ གསལ་ཞུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་

དགོ།   ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་ཚུ་ནང་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་ སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་ཤེས་

ཡོན་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དོན་ལུ་ འབྲུག་ཨ་ཎ�་གཞི་ཚོགས་ཡང་

ན་ སྦྱོང་དཔོན་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་ཐོབ་ཡོད་མི་ ཨ་ཎ�མོ་ཚུ་གིས་ གོམས་འདྲིས་ཀྱི་ལས་

རིམ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།
 

༢.༣/ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་ སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོབ་དབང་ ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་རིམ་ 

ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་གི་རྩ་གཞུང་ནང་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་ ཁས་ལེན་དང་དྲན་ཐོའི་གན་

ཡིག་ལུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ནི།

ཁས་ལེན་དང་དྲན་ཐོའི་གན་ཡིག་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་དང་ འབྲུག་ཨ་ཎ�་

གཞི་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་ སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོབ་

དབང་ ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་རིམ་ ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་དེའི་རྩ་གཞུང་ནང་ གཞི་བཙུགས་འབད་

ནིའི་ ཁས་ལེན་ལུ་ མཚན་རྟགས་བཀོདཔ་ཨིན། ཁས་ལེན་དང་དྲན་ཐོའི་གན་ཡིག་

གི་ ཟིན་བྲིས་ཟུར་སྦྲགས་ ༣ པའི་ནང་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་དང་ 

འབྲུག་ཨ་ཎ�་གཞི་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ བསྟུན་གྲོས་ཐོག་ཁ་ཚིག་གནས་སྟངས་ཀྱི་

འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་དག་བཅོས་འབད་ནི་ཨིན།
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མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་འདི་ ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་ནང་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་

ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ གྲུབ་འབྲས་ཅན་ཅིག་འོང་ཐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་དང་ 

འབྲུག་ཨ་ཎ�་གཞི་ཚོགས་གཉིས་ལུ་ ལས་རིམ་ལག་ལེན་གྱི་གཞི་རྩ་ངོ་མ་ཅིག་ དྲན་

ཐོའི་གན་ཡིག་འདི་ལུ་ཆ་འཇོགས་འབདཝ་ཨིན།
 

༢་༤/ སྦྱོང་དཔོན་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་སྐོར།

འབྲུག་ཨ་ཎ�་གཞི་ཚོགས་ཀྱིས་ ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་ཚུའི་ནང་ལས་ ཨ་ཎ�་སྦྱོང་དཔོན་ཚུ་

ལུ་ གནས་ཚད་ཅན་གྱི་ སྦྱོང་དཔོན་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་ཉིམ་༥འི་ རིང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་

ནི་ཨིནམ་ལས་ ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་གྲྭ་ཚང་ནང་ལས་ ཨ་ཎ�་སྦྱོང་དཔོན་ 

གདམ་འཐུ་འབད་བའི་སྐབས་ ཨ་ཎ�མོ་ཚུ་འབྲི་ལྷག་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ ལེགས་ཤོམ་ཡོད་

པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་སྦྱོང་དཔོན་འབད་ནི་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ མི་ངོམ་ཚུ་གདམ་

འཐུ་འབད་དགོཔ་གལ་ཆེ། སྦྱོང་བརྡར་ཐོབ་ཡོད་པའི་ ཨ་ཎ�་སྦྱོང་དཔོན་ཚུའི་ ༼འགན་

ཚད་ ཟུར་སྦྲགས་༢ པའི་ནང་༽ འཁོད་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་  མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་

ཡོན་འགོ་འདྲེན་པ་ལས་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་པའི་ཐོག་ལས་ རང་སོའི་གྲྭ་

ཚང་ནང་ལུ་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་ སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོབ་དབང་ཤེས་ཡོན་ལས་

རིམ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་ འགན་ཁག་འབག་དགོཔ་ཨིན།
 

༢་༥ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོབ་དབང་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་འདི་ 

ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་གི་ རྩ་གཞུང་དང་གཅིག་སྒྲིལ་ཐོག་སློབ་ཚན་གསརཔ་གཞི་བཙུགས་

འབད་ནིའི་སྐོར།

འབྲུག་ཨ་ཎ�་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་ འཕྲལ་གྱི་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ལུ་ལྟཝ་ད་ མི་

ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་ སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོབ་དབང་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་འདི་ ཨ་ཎ�་
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གྲྭ་ཚང་གི་རྩ་གཞུང་དང་གཅིག་སྒྲིལ་ཐོག་ སློབ་ཚན་གསརཔ་གཞི་བཙུགས་འབད་

ནི་ འོས་འབབ་ཡོདཔ་སྦེ་ཤེས་རྟོགས་ འབྱུང་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་སྦྱོང་

དཔོན་གྱི་ སྦྱོང་བརྡར་ཐོབ་ཡོད་མི་ཨ་ཎ�་སྦྱོང་དཔོན་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་གྲྭ་ཚང་ནང་སློབ་

སྟོན་འབད་དགོཔ་དང་ གལ་སྲིད་མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་འདི་ གཅིག་

སྒྲིལ་འབད་ནི་ འོས་འབབ་མེད་པའི་གྲྭ་ཚང་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ གྲྭ་ཚང་དེ་ཚུ་ནང་ ཡན་

ལག་ཆོས་ཚན་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ སློབ་སྟོན་དང་སྦྱོང་བརྡར་འབད་དགོཔ་ཨིན།
 

༢་༦ ཨ་ཎ�་སྦྱོང་དཔོན་ཚུ་གིས་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་ སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོབ་

དབང་ ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་འདི་ རང་སོའི་གྲྭ་ཚང་ནང་ ངོ་སྤྲོད་སློབ་སྟོན་འགོ་འདྲེན་

འཐབ་ནིའི་སྐོར།

མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་ སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོབ་དབང་ ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་འདི་ ཨ་

ཎ�་གྲྭ་ཚང་གི་རྩ་གཞུང་དང་གཅིག་སྒྲིལ་འབད་དེ་ སློབ་ཚན་གསརཔ་གཞི་བཙུགས་

འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ རང་སོའི་གྲྭ་ཚང་ནང་གི་ཨ་ཎ�མོ་ཚུ་ལུ་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་

ཡོན་ སློབ་སྟོན་དང་སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་ནིའི་ འགན་ཁག་འདི་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་གྱི་སྦྱོང་

བརྡར་ ཐོབ་ཡོད་པའི་སྦྱོང་དཔོན་ཚུ་ལུ་ཕོགཔ་ལས་ ཁོང་ཚུ་གིས་ གྲྭ་ཚང་ནང་གི་

མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ལས་རིམ་ འགོ་འདྲེན་པ་ཚུ་དང་མཉམ་

འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ སྦྱོང་བརྡར་དང་སློབ་སྟོན་ལག་ལེན་ ལས་རིམ་གྱི་ འཆར་གཞི་

བརྩམ་ནི། མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་འདི་ གྲྭ་ཚང་ནང་ཨ་ཎ�་ཆ་མཉམ་ལུ་ ངེས་

པར་དུ་ཐོབ་དགོཔ་ལས་ སློབ་སྦྱོང་འབད་ནི་ལུ་ སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་དོན་ལུ་ འོག་

ལུ་བཀོད་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ ལས་རིམ་འདི་གོ་རིམ་སྒྲིགས་དགོཔ་ཨིན།

༡་ སྦྱོང་བརྡར་གོ་རིམ་དང་པའི་ནང་ སྤྱིར་སྟངས་མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་གྱི་ ངོ་སྤྲོད་དང་

སློབ་སྦྱོང་།
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༢་ སྦྱོང་བརྡར་གོ་རིམ་གཉིས་པའི་ནང་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་ སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་

ཐོབ་དབང་ ཤེས་ཡོན་གྱི་ དོན་ཚན་སོ་སོ་ཚུ་ དབྱེ་བ༦་ནང་བཀོད་ཡོདཔ་བཟུམ་

སྦེ་ སྦྱོང་དཔོན་དང་ལས་རིམ་འགོ་དཔོན་ཚུ་བསྟུན་ གྲོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་རིམ་གྱི་

གོ་རིམ་བཟོ་སྟི་ སྦྱོང་བརྡར་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
 

༢་༧  མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་  སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོབ་དབང་ཤེས་ཡོན་ སློབ་སྦྱོང་

ལས་རིམ་འདི་ ཉིན་ལྟར་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་བཟོ་དོན་ལུ་ གྲྭ་ཚང་གི་སྒྲིགས་

གཞི་དང་ མཉམ་སྡེབ་འབད་དེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་སྐོར།

མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་འདི་ ཨ་ཎ�མོ་ཚུ་གིས་ ཉིན་ལྟར་ལག་ལེན་འཐབ་བཞིནམ་

ལས་ ཨ་ཎ�མོ་ཚུའི་སྤྱོད་ལམ་འགྱུར་བཅོས་འགྱོ་ནིའི་ ལྷན་ཐབས་ལུ་ མི་ཚེའི་རིག་

རྩལ་དང་ སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོབ་དབང་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་གྱི་ འབྲེལ་ཡོད་དོན་

ཚན་དང་ སྦྱོང་ཚན་ཚུ་ ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་གི་སྒྲིག་གཞི་དང་ གཅིག་སྒྲིལ་འབད་དེ་ གཞི་

བཙུགས་འབད་དགོ། 
 

གཅིག་སྒྲིལ་འབད་ནི་འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ དོན་ཚན་ཚུ་ཡང་ མཐའ་འཁོར་གཙང་སྦྲ་

དང་ གཟུགས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ ཚ་གྱང་འཛིན་སྐྱོང་དང་  རིག་ཤེས་དང་ལྡན་

པའི་སྒོ་ལས་བཟའ་ནི་ ཁུངས་བསྐྱལ་སྦེ་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་སྡོད་ནི་ཚུ་ཨིན།
 

གོང་ལུ་ཞུ་བའི་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་འདི་ གྲྭ་ཚང་གི་སྒྲིག་གཞི་དང་ གཅིག་སྒྲིལ་འབད་

མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ བདུན་ཕྲག་ངལ་གསོའི་སྐབས་ལུ་ ཨ་ཎ�མོ་ཚུ་སྡེ་ཚན་བཟོ་བཞིནམ་

ལས་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་པ་དང་དང་ སྦྱོང་དཔོན་ཚུ་

མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ སྦྱོང་བརྡར་འབད་བཅུག་རུང་ ལེགས་ཤོམ་ཡོད། སྡེ་ཚན་རེ་

ལུ་ ཤེས་ཡོན་གྱི་དོན་ཚན་རེ་སྤྲོད་བཞིནམ་ལས་ སློབ་སྦྱོང་འབད་བཅུག་སྦེ་ དོན་ཚན་
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རེ་སློབ་སྦྱོང་འབད་ཚརཝ་ད་ སྡེ་ཚན་གྱི་འཐུས་མི་ཚུ་ཡང་ བརྗེ་སོར་འབད་ཡི་ར་འགྱོ་

བ་ཅིན་ ཨ་ཎ�མོ་ཚུ་ནང་འཁོད་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་མཐུན་ལམ་དང་ བརྡ་སྤྲོད་རིག་

པ་ དེ་ལས་སྤོབ་བཏགས་ནི་ལུ་ཁེ་ཕན་ཡོད།
 

༢་༨ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་ སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོབ་དབང་ ཤེས་ཡོན་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་

སྐོར་ལས་ བསམ་ལན་བསྡུ་ནི་ གྲུབ་འབྲས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ཁ་གསོའི་སློབ་

སྦྱོང་གི་སྐོར།

དུས་རྒྱུན་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ དབྱེ་ཞིབ་ཡང་ གྲྭ་ཚང་ནང་ལས་ལྷོད་པའི་སྙན་ཞུ་དང་ གྲྭ་

ཚང་ནང་ལུ་བལྟ་བསྐོར་འོང་བའི་ཐོག་ལས་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནི། ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་ནང་ མི་

ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ཧ་གོ་ནི་

དང་དེའི་གདོང་ལེན་ཚུ་ བསེལ་ཐབས་ལུ་  བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་དང་གྲུབ་འབྲས་གཉིས་ཆ་

རའི་ཐོག་ དུས་རྒྱུན་ལྟ་རྟོག་དང་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི། མཐར་འཁྱོལ་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ 

འབྲེལ་ཡོད་བྱ་རིམ་མཚོན་བྱེད་ཡང་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་ གཞི་བཙུགས་འབད་

བའི་སྐབས་ ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་ལས་ ཐབས་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་ཐངས་དང་ ཤེས་ཡོན་

གྱི་བདག་དབང་གི་ མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་སྤྲོད་ཚུ་ལུ་ ལྟཝ་ད་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ཨིན། ཨ་ཎ�་

གྲྭ་ཚང་ནང་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་ གྲུབ་

འབྲས་ངོ་མ་རང་ ཨ་ཎ�མོ་ཚུའི་རྒྱུད་ལུ་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་ སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་

ཐོབ་དབང་ ཤེས་ཡོན་གྱི་རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་འགྱོ་བཞིནམ་ལས་ ལྕོགས་གྲུབ་

ཅན་གྱི་ གང་ཟག་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་གཅིག་ལུ་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན། འབྲུག་ཨ་ཎ�་གཞི་

ཚོགས་ཀྱིས་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་ གཞི་བཙུགས་ཀྱི་གདོང་ལེན་ སེལ་ཐབས་

ལུ་དང་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ དོན་ཚན་དང་ཐབས་རིག་ གསརཔ་རེ་ཡོད་

པ་ཅིན་ འདི་ཚུའི་སྐོར་ལས་ གོ་བ་སྤྲོད་ཐབས་ལུ་ ཨ་ཎ�་སྦྱོང་དཔོན་ཚུ་ལུ་ ཁ་གསོའི་
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སློབ་སྦྱོང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་གྱི་སྒྲིག་བཀོད་འདི་ མི་

ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་ནང་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ལག་

ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ཀྱི་ བསམ་ལེན་དང་འཁྲིལ་ སྐབས་འབབ་ཀྱི་ བསྐྱར་ཞིབ་

འབད་དེ་ དག་བཅོས་འབདཝ་བཞིན་དུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་དགོ།
 

༣་ རྩ་གཞུང་དང་སློབ་ཚན་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་འགན་ཁུར་གྱི་སྐོར།

མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་ སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་འདི་ ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་

གི་རྩ་གཞུང་དང་ བདག་སྐྱོང་གི་ལས་རིམ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གཅིག་སྒྲིལ་འབད་

བཞིནམ་ལས་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ སྦྱོང་བརྡར་ཐོབ་ཡོད་པའི་ ལྕོགས་

གྲུབ་ཅན་གྱི་ཨ་ཎ�་སྦྱོང་དཔོན་གཅིག་ ཤེས་ཡོན་འདིའི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་པ་སྦེ་ 

བཀོ་བཞག་འབད་དགོ། འབྲུག་ཨ་ཎ�་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་ཧོང་ལས་ཡང་ ཤེས་ཡོན་ལས་

རིམ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་ཚུ་ལུ་ རིག་རྩལ་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ 

རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ཨིནམ་ལས་ ལས་རིམ་འདི་མཐར་འཁྱོལ་དགོ་པ་ཅིན་ གཙོ་བོ་ར་  

ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་གི་དབུ་འཛིན་དང་ ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་པ་དེ་ལས་ འབྲུག་ཨ་

ཎ�་གཞི་ཚོགས་གསུམ་གྱི་ འགན་ཁུར་འབག་ཐངས་ལུ་ རག་ལསཔ་ཨིན།
 

༣་༡ ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་འཛིན་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་གྱི་འགན་ཁུར།

ཨ་ཎ�འི་གྲྭ་ཚང་འཛིན་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་ མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་ ཨ་ཎ�་དབུ་འཛིན་

ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་ ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་འདིའི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོ་པའི་ 

འགན་ཁུར་གཤམ་གསལ།

• ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་པའི་ འགོ་འདྲེན་ཐོག་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་ སྐྱེ་རྒྱུན་

འཕྲོད་བསྟེན་ཐོབ་དབང་ཤེས་ཡོན་ སློབ་སྦྱོང་ནང་ཨ་ཎ�མོ་ཆ་མཉམ་གྱིས་ བཅའ་
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མར་གཏོགས་ཚུགས་པའི་ འཆར་གཞི་བཟོ་ཡོད་པའི་ལས་རིམ་ཚུ་ ངོས་ལེན་

མཛད་ནི་དང་ སློབ་སྦྱོང་ལག་ལེན་གྱི་སྐབས་ཡང་ མཐུན་རྐྱེན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ 

ལྟ་རྟོག་ལེགས་ཤོམ་མཛད་ནི།

• མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྦྱོང་བརྡར་དང་ ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ཚུ་ ཨ་

ཎ�་གྲྭ་ཚང་ནང་ལུ་ སྤེལ་ཚུགས་པའི་ གཞི་འགྱམ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ 

ལེགས་པའི་ལམ་སྟོན་དང་ མཁོ་ཆེའི་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་ནི།

• ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་ནང་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ གཞི་བཙུགས་འབད་

བའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལྟ་རྟོག་དང་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཉམས་མྱོང་གི་བསམ་

ལེན་གསལ་བཤད་མཛད་ནི།
 

༣་༢ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་གོ་འདྲེན་པའི་འགན་ཁུར་གྱི་སྐོར།

ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་པའི་ འགན་ཁུར་གཙོ་བོ་གཤམ་གསལ།

• མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་འབྲེལ་བའི་ སྦྱོང་བརྡར་དང་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ཚུ་གྲྭ་

ཚང་གི་ རྩ་གཞུང་དང་སློབ་ཚན་ནང་ གཞི་བཙུགས་འབད་བཞིནམ་ལས་ གོ་

བརྡ་སྤྲོད་ནི་དང་ སྦྱོང་བརྡར་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ གོམས་འདྲིས་འབད་ནི་ལ་

སོགས་པའི་སྐོར་ལས་ འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི། 

• མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དང་ བརྡ་

དོན་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་ སྦྱོང་བརྡར་འགོ་འདྲེན་འབད་ནི་ ལ་སོགས་པའི་འཆར་

གཞི་ཚུ་ གོ་རིམ་སྒྲིགས་ཏི་ ལོ་ཐོ་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ནི།

• འབྲུག་ཨ་ཎ�་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་གཙོས་པའི་ གཞན་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་ ལས་

ཁུངས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་

གྱི་ ཉམས་མྱོངས་བརྗེ་སོར་འབད་ནི།
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• མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཕྱིའི་ལས་འགུལ་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ གྲྭ་

ཚང་གི་འཛིན་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་དང་ གྲྭ་ཚང་གི་ངོ་ཚབ་སྦེ་བཅའ་མར་བཏོགས་ནི།

• མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་ སྤེལ་ཐབས་ལུ་ གྲྭ་ཚང་ནང་གི་ཨ་

ཎ�མོ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་བཟོ་ནི་ལ་སོགས་པའི་ གནས་སྐབས་གསརཔ་ བཏོན་ནི་ལུ་

ལྷན་ཐབས་འབད་ནི།

• མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་འདི་ གྲྭ་ཚང་གི་རྩ་གཞུང་དང་སློབ་ཚན་

ནང་ གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་ ཁེ་ཕན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་ གདོང་ལེན་གྱི་

གནད་དོན་ཚུ་ གྲྭ་ཚང་གི་འཛིན་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།
 

༣་༢ འབྲུག་ཨ་ཎ�་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་གྱི་སྐོར།

ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་ནང་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་འདི་ 

འབྲུག་ཨ་ཎ�་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ལས་ ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་འདི་ 

མཐར་འཁྱོལ་ཅན་གཅིག་འོང་ཐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་གྲྭ་ཚང་ཚུ་ནང་ ལས་རིམ་འགོ་

འདྲེན་པ་རྒྱུད་དེ་ རིག་རྩལ་གྱི་ལམ་སྟོན་དང་ མཁས་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་པའི་ཁར་ 

དུས་རྒྱུན་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ དབྱེ་ཞིབ་ཡང་ གྲྭ་ཚང་ནང་ལས་ལྷོད་པའི་སྙན་ཞུ་དང་ གྲྭ་

ཚང་ནང་ལུ་བལྟ་བསྐོར་འོང་བའི་ཐོག་ལས་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནི།
 

ཟུར་སྦྲགས་༡ པའི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་ཁྲིམས་ལུགས་དེ་

ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལམ་སྟོན་མཐུན་རྐྱེན་ ལ་སོགས་པ་དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་ཨ་ཎ�་གཞི་

ཚོགས་ཀྱིས་ ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་དོན་ལུ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ 

ཕྱིའི་གྲོགས་རམ་འཚོལ་ནི།
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༤་  ཨ་ཎ�མོ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་ སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་

ཐོབ་དབང་ ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་གྱི་ དོན་ཚན་དང་སྦྱོང་ཚན་གཤམ་གསལ།

འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ སློབ་སྟོན་ལག་དེབ་ཀྱི་ དོན་ཚན་དང་སྦྱོང་ཚན་ཚུ་ ཨ་ཎ�་གྲྭ་

ཚང་ནང་མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་ སློབ་སྦྱོང་དང་ སྦྱོང་བརྡར་འབད་ནིའི་མཐུན་རྐྱེན་

མཁོ་ཆས་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་རུང་ ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་དགོས་

མཁོ་དང་འཁྲིལ་ འབྲེལ་ཡོད་གྲྭ་ཚང་ནང་གི་ མཁན་པོ་ སློབ་དཔོན་ སྦྱོང་དཔོན་

དང་ ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་པ་ཚུ་ མོས་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་ དོན་ཚན་དང་སྦྱོང་ཚན་

ཚུ་ གདམ་ཁ་བརྐྱབས་བཞིནམ་ལས་ རྩ་གཞུང་དང་སློབ་ཚན་ནང་ གཞི་བཙུགས་

འབད་དགོཔ་ཨིན། 

༡་ སྦྱོང་ཚན་༡ པ། མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་གྱི་ངོ་སྤྲོད།

༢་ སྦྱོང་ཚན་༢ པ། རང་གི་སྡོད་ཁྱིམ་འདི་གཙང་སྦྲ་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་

བཞག་ནི།

༣་ སྦྱོང་ཚན་༣/༣༦ པ། རང་གི་གཟུགས་ཀྱི་གཙང་སྦྲ་གིས་གསོ་བའི་འཕྲོད་བསྟེན་

ཡར་དྲག་གཏང་ ནི་ཨིནམ་དང་དེའི་སྐོར་ལས་ཐག་བཅད་འབད་ཐངས།

༤་ སྦྱོང་ཚན་༦ པ། ཚ་གྱང་དང་ང་བཅས་ལུ་དེའི་བྱེམ་ཤུགས།

༥་ སྦྱོང་ཚན་༡༠ པ། ཟླ་ཁྲག་འོང་པའི་སྐབས་སུ་རང་བདག་འཛིན་འབད་

དགོཔ།

༦་ སྦྱོང་ཚན་༡༡ པ། འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་དོན་ལུ་དཀའ་ངལ་སེལ་བ།

༧་ སྦྱོང་ཚན་༡༣/༤༦ པ།རྩོད་རྙོག་སེལ་བ་དང་ འཕྲོད་བསྟེན་ལེགས་ལྡན་གྱི་དོན་

ལུ་བདེ་བསྒྲིག་ འབད་ནི་དེ་ལས་འདོད་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་རྩུབ་སྤྱོད་ཚུ་མེདཔ་

བཟོ་གེ།
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༨་ སྦྱོང་ཚན་༡༤/༣༠/༣༤/༤༨/༤༩ པ། ཨེཆ་ཨའི་ཝི ་གི ་སྐོར་ལས ་ཤེས་

དགོཔ་ཉེན་ཁ་དང་ བཀག་ཐབས་ བརྟགས་དཔྱད་འབད་ནི་ ནད་གཞི་ཐོབ་

མི་ཚུའི་སྐོར།

༩་ སྦྱོང་ཚན་༡༦ པ། རིག་ཤེས་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་བཟའ་ནི།

༡༠་ སྦྱོང་ཚན་༡༩ པ། སྨྱོ་རྫས་ལོག་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་བཀག་ཆ་འབད་གེ།

༡༡་ སྦྱོང་ཚན་༢༣ པ། བདེན་ཁུངས་མེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ ལྟ་བ་བརྡ་ལོག་

སེལ་བ།

༡༢་ སྦྱོང་ཚན་༢༧ པ། ལོ་ན་ཆུང་ཀུ་བསྒང་ལས་ལུས་འབྲེལ་འཐབ་ནི་དང་དེའི་

གནོད་པ།

༡༣་ སྦྱོང་ཚན་༢༨ པ། ང་བཅས་ཚུའི་སྐྱེས་རྒྱུན་རིམ་ལུགས།

༡༤་ སྦྱོང་ཚན་༢༩/༣༢ པ།ཆང་ལས་བརྟེན་ཏེ་དཀའ་ངལ་འབྱུང་མི་བཅུག་ནི་དང་ང་

ཆང་མི་འཐུང་།

༡༥་ སྦྱོང་ཚན་༣༧ པ། ང་གིས་ག་དེ་སྦེ་ཁུངས་བསྐྱལ་སྦེ་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་སྡོད་ནི་སྨོ?

༡༦་ སྦྱོང་ཚན་༤༠/༤༡ པ། ཨ་ལོ་སྐྱེས་ནི་ཕར་བཤུད་བརྐྱབ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་

དག་ ཨ་ལུ་ཆགས་ནི་དང་ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་དེའི་བྱེམ།

༡༧་ སྦྱོང་ཚན་༤༣ པ། ཕམ་ལུ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ནི།

༥་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་འདི་ ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་གི་ རྩ་གཞུང་དང་ 

སློབ་ཚན་ནང་ གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་ རེ་འདོད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་ ལས་རིམ་

འཕྲོ་མཐུད་ཀྱི་སྐོར།

མི་སྡེ་ནང་མི་མང་གིས་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་ལུ་ དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་ མོས་གུས་དང་དག་

སྣང་ འགྱུར་བ་མེད་པ་ཡོདཔ་ལས་ ཁོང་ལུ་གནས་སྟངས་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་འབྱུང་རུང་ 
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ཁོང་གིས་གྲོས་བཏུན་འབད་ས་དང་ སྐྱབས་འཚོལ་ས་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་ཨིནམ་ལས་ 

མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཤེས་ཡོན་སྦྱོང་བརྡར་

ཐོབ་ཡོད་པའི་ ཨ་ཎ�མོ་ཚུ་གིས་ ཁོང་གི་རྒྱུད་ལུ་ཡོད་པའི་ཤེས་ཡོན་དང་ ཉམས་མྱོང་

ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ སླབ་བྱ་དང་ལམ་སྟོན་འབད་དེ་ མི་སྡེ་གནས་སྟངས་ཡར་དྲག་

དང་ གོང་འཕེལ་བཏང་ནིའི་གོ་སྐབས་ ལེན་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོད། 
 

ལྷག་པར་དུ་མི་སྡེ་ནང་ ཤེས་ཡོན་སྦྱངས་པའི་གོ་སྐབས་ མ་ཐོབ་པར་ལུས་མི་ ཨམ་

སྲུ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་ ག་བ་ཡང་ལྷགཔ་སྦེ་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་སྦྱོང་བརྡར་

ཐོབ་ཡོད་པའི་ ཨ་ཎ�མོ་ཚུ་གིས་ ཨམ་སྲུའི་གཟུགས་ཁམས་ འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་སྐོར་

ལས་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་ཚུགས་པའི་གོ་སྐབས་ཡོད།
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ཟུར་སྦྲགས་ ༡ པ། འབྲེལ་ཡོད་སྲིད་བྱུས་ གྲོས་ཚོགས་དང་ ཁྲིམས་ལུགས་ཚུའི་ཐོ་

གཤམ་གསལ།

༡. འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་ ༢༠༠༨ ཅན་མ།

༢. འབྲུག་གི་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པ།

༣. རྒྱལ་ཡོངས་ན་ལོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༡ ཅན་མ།

༤. འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་བའི་འཆར་གཞི་ ༢༠༡༣-༢༠༣༠།

༥. ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐབས་ལམ་༢༠༡༤-༢༠༡༧།

༦. འབྲུག་གི་ཆོས་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༧ ཅན་མ།

༧ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༧ ཅན་མ།

༨. ནང་འཁོད་རྩུབ་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༣ ཅན་མ།

༩. ན་གཞོན་བརྩེད་རིགས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཨིས་ཀཱའུཊ་གི་དོན་ལུ་ སྤེལ་བའི་ 

མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་ གྱི་ལམ་སྟོན་ལག་དེབ།

༡༠. གསོ་བ་དང་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་སྤེལ་བའི་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་ 

སློབ་དཔོན་གྱི་ལམ་སྟོན་ལག་དེབ།

༡༡. རྒྱལ་སྤྱིའི་མི་རློབས་གོང་འཕེལ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ གྲོས་གཞི།(ICPD agenda)

༡༢. ཨམ་སྲུ་ལུ་ཉེ་རིང་གི་དབྱེ་བ་ཡོངས་རྫོགས་རྩ་མེད་བཟོ་དོན་གྱི་མཐུན་འབྲེལ། 

(CEDAW)
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ཟུར་སྦྲགས་༢ པ། མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་ སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོབ་དབང་ ཤེས་ཡོན་

ལས་རིམ་གྱི་ སྦྱོང་དཔོན་ཚུའི་འགན་ཁུར།

རྒྱབ་ཁུངས།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་༢༦ ཡོད་པའི་ནང་ལས་ གྲྭ་ཚང་རེམ་གཉིསམ་

མ་གཏོགས་ གཞན་ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་ཆ་མཉམ་ནང་ ལུས་འབྲེལ་ལས་བརྟེན་པའི་ནད་

གཞི་ཨེཆ་ཨའི་ཝི་/ཨེཌེསེ་དང་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བའི་ཁྱད་པར་ ནང་འཁོད་རྩུབ་སྤྱོད་ ན་

གཞོན་དང་འབྲེལ་བའི་གདོང་ལེན་ཚུའི་ གནད་དོན་དང་དོན་ཚན་ཚུ་ དེ་ལས་མི་ཚེའི་

རིག་རྩལ་ཐོག་སྐྱེ་རྒྱུན་དང་འབྲེལ་བའི་གསོ་བའི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ཐོབ་དབང་གི་སྐོར་

ལས་ གོ་བརྡའི་སྦྱོང་བརྡར་ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན། འབྲུག་ཨ་ཎ�་གཞི་ཚོགས་ཀྱིས་ འཛམ་

གླིང་སྤྱི་ཚོགས་མི་རློབས་མ་དངུལ་ཡིག་ཚང་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་

མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་ནང་ལས་ གདམ་འཐུ་འབད་དེ་བཏང་ཡོད་པའི་ 

ཨ་ཎ�མོ་ཚུ་ལུ་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ སྦྱོང་དཔོན་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་ཡང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། 

མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་འདི་ ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་ནང་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ལག་ལེན་

ཚུལ་བཞིན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨ་ཎ�་སྦྱོང་དཔོན་ཚུ་མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། 
 

དམིགས་དོན།

ཨ་ཎ�་སྦྱོང་དཔོན་གྱི་ སྦྱོང་བརྡར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་མི་ དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་རང་ 

མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ཚུ་ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་གི་རྩ་གཞུང་དང་ སློབ་ཚན་ནང་ 

གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ལྷན་ཐབས་འབད་དོན་ལུ་ཨིན།
 

ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་འདི་ ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་ནང་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ 

གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོམ་ བཏོན་ཚུགས་པ་ཅིན་ ལས་རིམ་འདི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་
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ཀྱི་ གྲྭ་ཚང་དང་སྒོམ་སྡེ་ལ་སོགས་པའི་ ཆོས་སྡེ་གཞན་ཚུའི་རྩ་གཞུང་ནང་ཡང་ གཞི་

བཙུགས་འབད་ཚུགས་པའི་འོས་འབབ་ཡོད།
 

སྦྱོང་དཔོན་གྱི་ཤེས་ཚད།

སྦྱོང་དཔོན་གྱི་ སྦྱོང་བརྡར་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨ་ཎ�མོ་གོ་ཤེས་ཉན་

ཤེས་ རྫོང་ཁ་འབྲི་ལྷག་གི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པའི་ཁར་ རབ་ཏུ་འབྱུང་པ་ཅིན་ ཨིན་སྐད་

ཀྱི་འབྲི་ལྷག་ཡང་ ཤེས་མི་གཅིག་དགོཔ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་སྦྱོང་དཔོན་འབད་ནིའི་ 

ལྕོགས་གྲུབ་དང་ལྡན་པའི་ མི་ངོམ་ཅིག་དགོ། དེའི་གྲལ་ཁར་ ཨ་ཎ�་སློབ་དཔོན་ཚུ་

ཡང་ གདམ་འཐུ་སྦེ་དེ་སྦྱོང་བརྡར་ནང་བཏང་པ་ཅིན་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་ལས་

རིམ་འདི་ གྲྭ་ཚང་གི་རྩ་གཞུང་དང་ སློབ་ཚན་ནང་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་ ལྷན་

ཐབས་དང་ བདག་དབང་གི་ཁེ་ཕན་སྦོམ་ཡོད།
 

སྦྱོང་དཔོན་གྱི་ལཱ་འགན་གྱི་སྐོར།

• རང་སོའི་ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་ནང་ ཨ་ཎ�ེམོ་ཚུ་ལུ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ དོན་ཚན་ཚུ་

གདམ་ཁ་བརྐྱབས་ཏི་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་ ངོ་སྤྲོད་འབད་དེ་ སྦྱོང་བརྡར་

འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་ ལས་རིམ་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི།

• མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྐོར་ལས་དང་ འབྲེལ་ཡོད་མི་སྡེའི་གནས་སྟངས་

གོང་འཕེལ་གྱི་ གནད་དོན་ཚུ་  ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་

འབད་དེ་ལྷབ་ནི། 

• གཞན་གྱི་ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་ནང་ཡོད་པའི་ སྦྱོང་དཔོན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་

འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཉམས་མྱོང་བརྗེ་སོར་འབད་དེ་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་གྱི་གདོང་

ལེན་འབད་ནི་ཐབས་ཤེས་བཏོན་ནི།
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• དོན་ཚན་ཁག་མ་འདྲཝ་ དག་པ་ཅིག་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་བཞིནམ་ལས་ གསལ་

བཤད་ ཁྲབ་སྟོན་ དེ་ལས་སྡེ་ཚན་སྦྱོང་ལཱ་སྤྲོད་ནི་ ཁྱིམ་ལཱ་འབད་ནི་ དྲི་བ་དྲི་

ལན་ ལ་སོགས་པའི་ ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་གོ་ལས་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་

ཡོན་འདི་ ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་ནང་གི་ སློབ་དཔོན་དང་ཨ་ཎ�མོ་ཚུ་ལུ་སྤེལ་ནི།

• ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་ནང་ལུ་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་ ལག་ལེན་དང་སྦྱོང་བརྡར་ལུ་ 

ལྷན་ཐབས་འབད་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ནི་ལུ་ ལམ་སྟོན་འབད་ནི།

ལས་རིམ་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་རེ་འདོད།

སྦྱོང་དཔོན་སྦྱོང་བརྡར་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་བཞིནམ་ལས་ ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་ནང་མི་ཚེའི་

རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་ གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་ མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་འདི་ ཨ་

ཎ�མོ་ཚུ་ཆ་མཉམ་གིས་མི་སྡེ་གོང་འཕེལ་གྱི་ བརྡ་དོན་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ མི་མང་ལུ་སྤེལ་

བའི་ཐོག་ མི་སྡེའི་གོང་འཕེལ་གྱི་ གནས་སྟངས་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ མི་སྡེའི་བྱ་

སྤྱོད་དང་བསམ་སྤྱོད་ལེགས་བཅོས་འབད་ཚུགས་པའི་ གང་ཟག་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ 

བཟོ་ཚུགས་པའི་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དོན་ལུ་ཨིན། 



21

ཟུར་སྦྲགས་ ༣ པ། མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་ སྐྱེ་རྒྱུན་འཕོྲད་བསྟེན་ཐོབ་དབང་ཤེས་ཡོན་

ལས་རིམ་འདི་ ཨ་ཎ�འི་གྲྭ་ཚང་གི་རྩ་གཞུང་དང་སློབ་ཚན་ནང་ གཞི་བཙུགས་འབད་

ནིའི་ ཁས་ལེན་དང་དྲན་ཐོའི་གན་ཡིག་ཟིན་བྲིས།

(དྲན་གསོ། གན་ཡིག་གི་ཟིན་བྲིས་འདི་ མཚན་རྟགས་མ་བཀོད་པའི་ཧེ་མ་ འོས་

འབབ་དང་འཁྲིལ་ བདག་བཅོས་འབད་ནི)

གན་ཡིག་འདི་ ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་དང་ འབྲུག་ཨ་ཎ�་གཞི་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ མི་ཚེའི་

རིག་རྩལ་ཐོག་ སྐྱེ་རྒྱུན་དང་འབྲེལ་བའི་ གསོ་བའི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ཐོབ་དབང་ ཤེས་

ཡོན་ལས་རིམ་འདི་ ཨ་ཎ�འི་གྲྭ་ཚང་གི་རྩ་གཞུང་དང་ སློབ་ཚན་ནང་གཞི་བཙུགས་

འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་

་་་་་་་་་་་་་་དོན་ལུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་གྲུབ།

འགན་ཡིག་འདི་དང་འཁྲིལ་ ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་གི་ཧོང་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་དགོ་པའི་ 

ཕྱག་འགན་གཤམ་གསལ།

ཀ༽ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་ སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོབ་དབང་ ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་

འདི་ གསར་བཟོ་འབད་ཡོད་པའི་ ལག་ལེན་སྒྲིགས་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ ཨ་ཎ�འི་

གྲྭ་ཚང་གི་རྩ་གཞུང་དང་ སློབ་ཚན་ནང་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི །

ཁ༽ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོབ་དབང་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ གྲྭ་

ཚང་གི་སློབ་ཚན་ནང་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ད་ དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་མཐུན་

རྐྱེན་གྲ་སྒྲིགས་འབད་ནི།

ག༽ ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ ལག་ལེན་གྱི་བྱ་རིམ་ལུ་ མཁོ་ཆེ་བའི་ ཐབས་རིག་དང་ 
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མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་སྤྲོད་འབད་ནི་ལུ་ ལྷན་ཐབས་འབད་ནི།

མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོབ་དབང་ ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་འདི་ གྲྭ་

ཚང་གི་རྩ་གཞུང་དང་ སློབ་ཚན་ནང་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་ འབྲུག་ཨ་ཎ�་གཞི་

ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ཨིནམ་ལས་ གོང་གི་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་ ཕྱག་འགན་

གཤམས་གསལ།

ཀ༽ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།

ཁ༽་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།

ག༽ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།

མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོབ་དབང་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་འདི་ཨ་ཎེ་

གྲྭ་ཚང་གི་རྩ་གཞུང་དང་ སློབ་ཚན་ནང་ གཞི་བཙུགས་འབད་བཞིནམ་ལས་འོག་ལུ་

བཀོད་མི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་འབྱུང་དགོ།

ཀ༽ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོབ་དབང་ ཤེས་ཡོན་གྱི་རིག་

རྩལ་ཚུ་ཨ་ཎ�མོ་ཚུ་གིས་ཐོབ་ཚུགས།

ཁ༽ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོབ་དབང་ཤེས་ཡོན་དང་སྦྱོང་

བརྡར་ལས་རིམ་འདི་ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་གི་རྩ་གཞུང་དང་གཅིག་སྒྲིལ་ཐོག་སློབ་ཚན་

ནང་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི།

ག༽ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོབ་དབང་ཤེས་ཡོན་དང་སྦྱོང་

བརྡར་ གྱི་ལས་རིམ་འདི་ཨ་ཎ�་གྲྭ་ཚང་གི་སྒྲིག་ཞི་ནང་བཙུགས་ནི།
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ང་༽ གྲྭ་ཚང་ནང་ལས་ཨ་ཎ�མོ་ཚུ་གིས་མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་

དང་གནད་དོན་ཚུའི་སྐོར་ལས་གནས་ཚུལ་དང་རིག་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཉེ་འདབས་

ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་འོས་འབབ་དང་ཁྲིལ་ཏི་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་བཞིནམ་ལས་ 

མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡང་དུས་རྒྱུན་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི།

(མཁན་པོ/དབུ་འཛིན)    བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན།

………………..གྲྭ་ཚང་།    འབྲུག་ཨ་ཎ�་གཞི་ཚོགས།

སྤྱི་ཚེས་་་་་         སྤྱི་ཚེས་་་་་
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DEFiNiTiONS OF TErmiNOLOgiES 

Anim Nuns

Anim Shedra Higher learning Buddhist institute for Nuns

Ara Local alcohol brewed from grains

Dratshangs Monasteries usually for monks but it should 
also apply to nunneries, and differentiation be-
tween the two is made locally by referring to 
them separately as Gelong Dratshang (monk’s 
monastery) and Anim Dratshang (nun’s mon-
astery).

Drig-zhi daily practice program of Anim Dratshang or 
Anim Shedras or Operational Guidelines/Rules 
& Regulations

Dzongkhags districts

Gewog Block

Gewog Tshogde Block Council

Gomchens Lay Buddhist practitioners 

Gomdey Monastery or settlement for lay Buddhist prac-
titioners

Gup Block Leader

Khenpos doctorate in Buddhist Philosophy

Lopens Teachers in the nunneries

MaangMi deputy Block Leader

Tshogpa village Representative in GT

Ani Uzin Principal Nun of Nunnery
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ACrONymS

BNF Bhutan Nuns Foundation

MSTF-CBSS Multi-sector Task Force-Community-Based 
Support Services

LGs Local Governments consisting of district, 
Block and Municipalities

LSE Life Skill Education

LSE-RHR Life Skill-based Education on Reproductive 
Health & Rights

KAP Knowledge, Attitudes & Practices

RHRIs Reproductive Health Rights Issues

SOP Standard Operating Procedure

ToT Training of Trainers

UNFPA United Nations Population Fund

UNICEF United Nations Children Fund
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1. iNTrODuCTiON

1.1 Background
Traditionally, the religious personnel from nunneries and other 
institutes such as Dratshangs and Gomdeys have provided spiritual 
and emotional support to the people through their prayers & religious 
ceremonies and enjoyed high level of trust and confidence among 
the people. People considered performing religious ceremonies 
more important than getting medical assistance for their health 
problems. The religious personnel also lacked knowledge and 
information about the personal health and hygiene. The situation 
was particularly dire among the nuns as they could not easily avail 
the medical advice and services because of cultural barriers facing 
women in expressing their health needs. Taking these factors 
into account, the Bhutan Nuns Foundation (BNF) carried out a 
Rapid Needs Assessment Analysis of the nuns in nunneries. The 
study found strong desire and basis to ‘initiate a program that will 
enhance Life Skills Education in the nunneries’ and that ‘will not 
only prepare nuns to face the challenges of the day and beyond but 
also be able to serve their communities well as ‘agents of social 
change’’. Accordingly, BNF with support from the United Nations 
Population Fund (UNFPA) undertook the initiative to take the Life 
Skill-based Education on Reproductive Health and Rights (LSE-
RHR) to the nunneries and nuns through series of sensitization 
workshops followed by Training of Trainers (ToT) programmes 
since 2011. This SOP is prepared to support the initiative and 
institutionalize LSE-RHR in the nunneries to benefit all nuns.  

The SOP is developed based on the outcomes of series of 
consultations with the nunneries and nuns across the country 
covering both the nunneries where LSE-RHR was sensitized, 
introduced and practiced as well as those where it is yet to 
reach. Consultations were also held with Local Government 
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representatives and communities to seek their views on LSE-RHR 
and its impacts. The views of the concerned national government 
agencies and development partners were also sought to gauge 
their interest and support for the programme. All those consulted 
supported and thought the initiative is useful to facilitate the role 
of religious personnel in social development.  

1.2  purpose
The main purpose of the SOP is to streamline and standardize the 
institutionalization of LSE-RHR in the nunneries and enhance 
ownership of it to benefit all nuns. The end result or the ripple effect 
expected of this is that the nuns become ‘agents of social change’ 
in the communities when the practice is fully institutionalized in 
the nunneries and nuns become fully conversant and proficient in 
its practice. 

1.3 Scope
The scope of SOP is to facilitate sensitization; introduction 
and institutionalization of LSE based Reproductive Health and 
Rights Issues (LSE-RHRIs) in the nunneries. With success of 
institutionalization in the nunneries, the same may be replicated 
in other religious institutions in the country such as Dratshangs 
&Gomdeys.The advocacy for social development could be done 
more effectively by the religious personnel who are respected 
figures among the people in the communities. The sharing of 
knowledge and information, however, should be done when 
interacting with the people during the local festivals& ceremonies. 

2 iNTEgrATiON & iNSTiTuTiONALizATiON 
prOCESS

2.1 Framework of institutionalization
The institutionalization of LSE-RHR in nunneries as illustrated in 
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the framework below is aimed to empower the nuns to become 
more effective in sharing the new information for behavioral 
change among the people and become ‘agents of social change’. 
This will also support and complement the ongoing advocacy 
works undertaken other agencies such as the joint Multi-sector 
Task Force – Community –based Support Services (MSTF-CBSS).

2.2 Sensitization & Orientation
The BNF will organize sensitization on LSE and LSE-RHR for 
the nunneries and nuns using its standard package. The purpose of 
sensitization is to create awareness of LSE and LSE-RHR among 
all concerned including nuns, gomchens, monks, khenpos and even 
the general public. The sensitization programs should also result 
in creating the need for LSE and LSE-RHR both in the nunneries 
among the nuns and others.

The sensitization should be continued by the ToT nuns in their 
respective nunneries to support institutionalization of LSE-RHR. 

Following the sensitization, orientation on LSE and LSE-RHR 
issues will be conducted for the targeted nunneries. Particular 
attention should be given to include the Khenpos or Lamas heading 
and managing the nunneries in the orientation programs. The 
Khenpos and Lamas should be sensitized and oriented fully on 
the Reproductive Health Rights Issues (RHRIs) faced by the nuns 
in the nunneries in addition to comprehensive briefing on LSE & 
LSE-RHR.

The orientation may be organized either by the BNF or the ToT 
nuns in their respective nunneries to support institutionalization of 
LSE and LSE-RHR.
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2.3 Signing of memorandum of understanding (mou) for 
institutionalization of LSE-rhr

A Memorandum of Understanding (MoU) will be signed 
between the concerned nunnery and BNF to begin integration 
and institutionalization of LSE-RHR. A draft text of the MoU 
is provided in Annex III which should be amended as per need 
and terms agreed between the nunnery and BNF. The MoU shall 
form the basis for actions from both sides to ensure success of 
institutionalization of LSE-RHR in the nunnery. 

2.4 Training of Trainers
The BNF will organize the 5-day standard ToT program for 
the selected nuns from a particular nunnery or from a group of 

Sensitization 
&

 Orientation 

Training of 
Trainers

Signing of
Memorandum of 
Understanding

LSE-RHR 
institutionalized in 

nunneries 

Integration of LSE-RHR 
in the Curriculum 

of Nunneries

Assessment &
Refresher 

Courses on 
LSE-RHR

Integration of 
LSE-RHR in the 

Drig-zhi of 
nunneries

Roll-out of 
LSE-RHR 
Training & 
Learning 
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nunneries. The nunneries should select and nominate nuns who are 
mature, possess good academic knowledge and facilitation skills to 
participate in the ToT program. The ToT nuns as described in their 
Terms of Reference (see Annex II: Terms of Reference for ToT 
Personnel) is responsible for the rolled out of LSE and LSE-RHR 
in their respective nunneries. The LSE Programme Coordinator in 
the nunnery will facilitate the roll out.

2.5 integration of LSE-rhr in the Lop-tshen/curriculum of 
Nunneries

The nunneries will integrate LSE and LSE-RHR as an additional 
subject in their Lop-tshen/curriculum for teaching and training 
purpose by the ToT nuns. Where it is not possible to include in their 
Lop-tshen, it should be taught and practiced as optional subject or 
extra-curricular activities for the nuns. 

The Rapid Assessment and Analysis carried out by BNF concluded 
that LSE could be integrated into the Lop-tshen of nunneries. 
Therefore, the prioritized option should be to include and integrate 
the LSE and LSE-RHR into the Lop-tshen of nunneries.  

2.6 roll-out & Conduct of LSE-rhr Training by ToTs
Following the integration of LSE and LSE-RHR into the Lop-tshen 
of nunneries, the respective ToT nuns in the nunnery are responsible 
to roll-out the training. They should consult the Khenpos,Lopens 
and the LSE Programme Coordinator to draw up the training and 
practice schedule. All nuns should participate in the training, and 
the training should be conducted in phases to make it easier and 
convenient for nuns to learn and practice. 

The phasing of the training should be done as follows:
1. First phase: Introduction and learning on LSE 
2. Second phase: Integration, training & learning on different 
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categories of LSE-RHR related topics and issues as listed 
under Section 6. The topics may be selected based on the 
need of the nunnery through joint consultation with Khenpos, 
Lopens, ToT nuns and LSE Programme Coordinator.

2.7 incorporation of LSE-rhr in the Drig-zhi of nunneries 
for daily practice

The relevant topics and components of LSE and LSE-RHR should 
be integrated into the Drig-zhi of nunneries to make it possible 
for daily practice and influence the behavior change of nuns over 
time. The LSE-RHR topics that are relevant for integration into 
the Drig-zhi are Creating Healthy Living Environment, Personal 
Health & Hygiene, Eating Wisely, How to be Assertive, etc. 

One of the recommended ways to learn and practice LSE and 
LSE-RHR is to do it in groups during weekends facilitated by 
the ToT nuns and LSE Programme Coordinator. Groups of 3 to 5 
nuns should be formed to learn and practice different topics for a 
specific period of time depending on how long it takes to complete 
the training on the topic. The group members should be changed 
in rotated with completion of each phase of training and practice 
sessions to improve interpersonal relations and communications. 

2.8 Assessment, Feedback &refresher Courses on LSE-rhr
The institutionalization of LSE and LSE-RHR in nunneries should 
be assessed periodically to take stock of the progress and address 
the issues faced. The assessment should focus on both the process 
and results of institutionalization. The relevant process indicators 
to assess are the level of support and the ownership provided 
and the mechanisms put in place by the nunnery to facilitate the 
institutionalization of LSE-RHR. The most important result of 
success of institutionalization will be observed in the enhanced 
KAP of nuns with regard to LSE-RHRIs. 
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The BNF should plan and conduct refresher courses for the ToT 
nuns to address the issues faced by them in the roll out of the 
training and also inform and share the changes in contents and 
technologies related to LSE and LSE-RHR. 

The SOP should be maintained current and relevant with periodic 
review and revisions based on the feedback received from nunneries 
during its implementation. 

3. rESpONSiBiLiTiES FOr iNSiTuTiONALizATiON

To institutionalize, the LSE &LSE-RHR should be fully integrated 
with the administrative processes and learning programs of 
the nunneries. To coordinate and facilitate this, one of the able 
LSE& LSE-RHR ToTs should be appointed as LSE Programme 
Coordinator in the nunnery. The BNF should also take the 
responsibility to facilitate and ensure that the pilot becomes 
successful. Hence, following are the specific responsibilities 
of the three entities, the head of nunnery, the LSE Programme 
Coordinator and the BNF:

3.1 head of Nunneries
The head of nunneries whether they are Lamas or Khenpos along 
with Ani Tsozin/Uzin and Lopens are collectively responsible to:
• Approve, facilitate and supervise all LSE-RHR training and 

learning activities planned and carried out in the nunnery 
coordinated by the LSE Programme Coordinator with the 
engagement of all nuns;

• Provide the necessary guidance and resources to support 
building a strong foundation for LSE and LSE-RHR in the 
nunnery; and

• Monitor, assess and provide feedback on LSE-RHR experiences 
in the nunnery.  
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3.2 LSE program Coordinator
The main responsibilities for the LSE Programme Coordinator in 
the nunnery will include the following without limitations:
• Planning of LSE and LSE-RHR sensitization, orientation, 

integration, training and its institutionalization in the nunnery;
• Preparation of calendar of activities, coordination and sharing 

of information, planning and organization of events, etc.;
• Liaising with BNF and other organizations including groups 

such as MSTF-CBSS to learn and share good experiences;
• Representation of the nunnery along with management in the 

external events regarding LSE & LSE-RHR activities;
• Facilitating the group formation in the nunnery for learning 

and practices of LSE& LSE-RHR; and
• Reporting on the progress of integration and institutionalization 

of LSE & LSE-RHR and issues to the head of nunnery and 
BNF.

3.3 The Bhutan Nuns Foundation
The Bhutan Nuns Foundation as the initiator of the pilot should 
be responsible to ensure that it becomes a success. The BNF will 
provide the necessary technical support and guidance through 
the LSE Programme Coordinator to the nunneries, and will also 
monitor and assess the progress periodically through field visits 
and reports received from the nunneries.

With research on the relevant policies and legislations of the 
government and provisions of international guidelines, protocols 
and conventions listed in Annex I, the BNF should explore 
mobilization of external resources to support the nunneries. 
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4. rELEvANT LSE-rhr TOpiCS FOr NuNS

The following topics/modules of the LSE Guide Book for Teachers 
will form the LSE-RHR training and learning package for the 
nunneries. However, actual selection of topics and issues for 
integration and institutionalization in the nunneries should be done 
based on the need of the concerned nunnery through consultation 
among Khenpos, Lopens,ToTs and LSE Programme Coordinator:
1. Module 1: Introduction to Life Skills
2. Module 2: Making Home a Healthy Environment
3. Module 3/36: Personal Hygiene Promotes Health& decision 

Making
4. Module 6: Stress and its Impact On Us
5. Module 10: Personal Care during Menstruation 
6. Module 11: Problem Solving for Better Health
7. Module 13/46: Conflict Resolution, Negotiation for Better 

Health& Removing Sexual violence
8. Module 14/30/34/48/49: Friendship with HIv Positive Person 

and Myths & Misconception about STIs, HIv/AIdS & 
Precautions

9. Module 16: Eating Wisely
10. Module 19: Let us Put up A Stop to Substance Abuse
11. Module 23: Clearing Myths and Misconceptions
12. Module 27: Early Sex and its Consequences
13. Module 28: Our Reproductive System
14. Module 29/32: Let Alcohol Not Become a Problem
15. Module 37: How Can I be Assertive
16. Module 40/41: Conceptions of Pregnancy, its Impact & Good 

Reasons for Postponing Pregnancy
17. Module 43: Being Good Parents
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5. FOLLOw-up ACTiONS AND ExpECTED rESuLTS 
FrOm iNSTiTuTiONALizATiON OF LSE-rhr

The religious personnel are the first responders to any situation in 
the communities as people trust and consult them for all matters. 
So the nunneries and nuns who had institutionalized LSE-RHR and 
received training on it should share the knowledge and information 
with the people in their areas as the expected ripple effect of nuns 
receiving LSE-RHR is to reach out to the larger society. 

There are several occasions in the communities when people 
come to the nunneries. The fully trained nuns are expected to take 
opportunity during these times to demonstrate the good practices 
and share information on LSE-RHR with the people.

The engagement of nuns for LSE-RHR in the communities is 
pertinent as there are more of less-educated women living in the 
local areas, and any information shared on women’s health and 
hygiene will be done more appropriately by nuns than monks or 
Gomchens.
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ANNEx i: rELEvENT pOLiCiES, CONvENTiONS AND 
ACTS
1. Constitution of the Kingdom of Bhutan 2008
2. Eleventh Five Year Plan of Bhutan
3. National Youth Policy 2011
4. Bhutan National Health Plan, 2013-2030
5. Gender Equality Strategy, 2014-2017
6. Religious Organizations Act 2007
7. Civil Society Act, 2007
8. domestic violence Prevention Act, 2013
9. Manual for Life Skills Education for Scouts, SCF & dYS
10. LSE Guide Book for Teachers, MoE & MoH
11. International Conference on Population and development 

(ICPd agenda) 
12. Convention on the Elimination of All forms discrimination 

Against Women (CEdAW)
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ANNEx ii: TErmS OF rEFErENCE FOr ThE LSE & 
LSE-rhr ToT pErSONNEL

Background
In Bhutan, currently there are 26 nunneries spread across the 
country. Except for few, most of the nunneries received sensitization 
on Life Skill Education (LSE) and Life Skill-based Education on 
Reproductive Health and Rights Issues (LSE-RHRIs). Some of the 
topics and issues included in LSE-RHRIs are STIs and HIv/AIdS, 
gender and domestic violence, and emerging young people’s 
challenges. The sensitization workshops were organized by the 
Bhutan Nuns Foundation (BNF) with support from the United 
Nations Population Fund (UNFPA). Following these workshops, 
a number of nuns who were invited and nominated from different 
nunneries participated in the Training of Trainers (ToTs) 
organized by BNF. The ToTs are important functionaries who 
have instrumental role in the integration and institutionalization of 
LSE and LSE-RHRIs in the nunneries, on pilot basis. 

Objectives
The primary objective of having ToTs is to support and facilitate 
integration &institutionalization of LSE-RHRIs in the nunneries, 
on pilot basis. Once LSE and LSE-RHRIs become established 
successfully in the nunneries, it may be replicated in other religious 
institutions such as Dratshangs and Gomdeys. 

Qualification
The key qualifications for a nun to be nominated and trained as 
ToT must have a good level of understanding, reading and writing 
in Dzongkha (if possible in English also) combined with some 
analytical skills. The nunneries should also try to nominate Ani 
Lopens for the ToT as they will be instrumental in the integration 
& institutionalization of LSE and LSE-RHR in the nunneries.  
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Functions
• Prepare for roll out of LSE and LSE-RHRIs training in the 

concerned nunneries on selected topics that are relevant to the 
nunnery;

• Study and research to have a complete understanding and 
knowledge on LSE-RHRIs and related social development 
issues;

• Network and maintain contact with other ToTs in other 
nunneries to learn from each other and find solutions to 
problems and issues regarding LSE-RHRIs;

• Conduct LSE and LSE-RHRIs training for all Lopens and nuns 
in the nunnery following standard recommended methods for 
the selected topics which includes presentation, role play, 
group work, assignment, Q & A, etc.; and

• Facilitate and advise follow-up actions on LSE and LSE-
RHRIs learning and practice activities in the nunnery.

Expected results
The end result expected of ToTs from training and institutionalization 
of LSE-RHRIs in the nunneries is to support nuns become ‘agents 
of social change’ to bring about transformation in beliefs and 
behavior of people in the communities through dissemination of 
correct knowledge and information on LSE-RHRIs and related 
social development issues.
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ANNEx iii: mEmOrANDum OF uNDErSTANDiNg 
FOr iNSTiTuTiONALizATiON OF LSE-rhr iN ThE 
NuNNEry/DrATShANgS

(Note: draft to be amended as needed before signature)

This Memorandum of Understanding (MoU) is signed to integrate 
and institutionalize Life Skill-based Education on Reproductive 
Health and Rights (LSE-RHR) between …………………… 
hereinafter referred to as dratshang and the Bhutan Nuns 
Foundation, hereinafter referred to as BNF. The period of 
MoU shall be for a period of ………………..with effect from 
……………………to……………………….

The dratshang will support and take on the following responsibilities 
within the framework of this MoU:
(a) Pilot the integration &institutionalization of LSE-RHR in the 

dratshang using the SOP developed.

(b) Make all the arrangements required to support the integration 
&institutionalization of LSE-RHR in the dratshang.

(c) Facilitate the process with the provision of necessary resources 
and facilities.

The BNF will support the institutionalization of LSE-RHR in the 
dratshang and will be responsible for the following:

(a) ……
(b) ……
(c) ……
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The institutionalization of LSE-RHR is expected to produce the 
following results:
(a) LSE-RHR knowledge and skills acquired by the nuns in the 

dratshang.

(b) LSE-RHR is integrated into the Lop-tshen of dratshang.

(c) LSE-RHR is integrated and is part of the dratshang’s Drig-zhi.

(d) Nuns from the dratshang share and educate people, particularly 
women on LSE-RHR for their daily practice.

(Khenpo/Uzin)        Executive director 
dratshang……………..       Bhutan Nun Foundation
date                                                         date:
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