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As I serve my country, I have a number of  priorities. Number 
one on my list is education. Education is empowering- it’s a social 
equalizer and it facilitates self-discovery, which leads to realizing 
one’s full potential. Good education gives you confidence, 
good judgment, virtuous disposition, and the tools to achieve 
happiness successfully. A good school gives a child a fair shot 
at success and ensures that a person’s achievement in life will 
not be predetermined by his or her race, parentage and social 
connections.

-His Majesty Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, 2014
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ཆེད་བརྗོད།

འབྲུག་གཞུང་གིས་ སྤྱི་ལློ་༡༩༦༠ རེ་གྲངས་ལུ་ དཔལ་འབློར་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་ འགོ་བཙུགས་པའི་བསྒང་ལས་ར་ ཤེས་
རིག་འདི་ གཙློ་རིམ་ཆེ་ཤློས་ཅིག་སྦེ་ རྩིས་འཇོག་གནང་སྟེ་ཡློདཔ་ཨིན། དེ་གིས་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མི་སྡེའི་དཔལ་འབློར་གོང་འཕེལ་གཏང་
ཚུགས་པའི་ མི་སྟློབས་ཡར་དྲགས་སློང་ཡློདཔ་ཨིན། ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སའི་ཆགས་ཐངས་དང་ དཔལ་འབློར་གྱི་གནས་སྟངས་ ག་
ཅི་བཟུམ་ཡློད་རུང་ སློབ་དཔློན་ཚུ་གིས་ ཤེས་ཡློན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དློན་ལུ་ འགན་ཁུར་ཁག་ཆེ་ཏློག་ཏློ་ཅིག་འབག་སྟེ་ ཕྱག་ལཱ་ཚུ་
གནང་ཡློདཔ་ཨིན། ཞིབ་འཚློལ་མང་རབས་ཅིག་ནང་ སློབ་དཔློན་གྱི་འགན་ཁུར་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཤེས་རིག་གི་སྤུས་ཚད་ལུ་ ཁྱད་པར་བཟློ་བའི་
སྐོར་ལས་བཀོད་དེ་འདུག། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ སློབ་དཔློན་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ ཧེང་བཀལ་ཡར་དྲགས་གཏང་ཐབས་ལུ་ ལེགས་སྒྱུར་མང་
རབས་ཅིག་མཛད་ཡློད་པའི་ནང་ལས་ ཁག་ཆེ་ཤློས་གཅིགཔ་འདི་ འབྲུག་གི་སློབ་དཔློན་ཁྱད་རིག་གནས་ཚད་ཟེར་བའི་ ལམ་སྟློན་ཅིག་བཟློ་སྟེ་
ཡློད་མི་འདི་ཨིན། 

འབྲུག་གི་སློབ་དཔློན་ཁྱད་རིག་གནས་ཚད་འདི་གིས་ སློབ་དཔློན་ཚུའི་སྤུས་ཚད་ཀྱི་སྐོར་ལས་བཤད་དེ་ཡློད། འདི་གིས་ འགོ་ཐློག་སློབ་དཔློན། 
ཁྱད་ལྡན་སློབ་དཔློན། ཁྱད་འཕགས་སློབ་དཔློན། མཆོག་འགྱུར་སློབ་དཔློན་ཟེར་ སློབ་དཔློན་གྱི་ལཱ་གཡློག་གནས་རིམ་བཞི་ཡློད་མི་ག་ར་གི་
གནས་ཚད་དང་རེ་འདློད་ཚུ་སྟློནམ་ཨིན། ལེགས་སྒྱུར་འདི་ སློབ་དཔློན་གྱི་ལཱ་གཡློག་ ཁྱད་རིག་ཅན་ཅིག་བཟློ་ནི་དང་ སློབ་དཔློན་ཚུ་ལུ་
ངོས་འཛིན་གནང་ནིའི་དློན་ལུ་ བཟློ་བཟློཝ་ཅིག་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ ལེགས་སྒྱུར་འདི་ གནས་ཚད་ཅན་ཅིག་སྦེ་བཟློ་སྟེ་ སློབ་དཔློན་གསར་
བཙུགས། འཐློབ་རིམ་པ། ལཱ་གཡློག་གོང་འཕེལ། གོ་གནས་ཡར་སེང་། དེ་ལས་ གསློལ་ར་དང་ངོས་འཛིན་ལུ་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཡློད་
པའི་ལམ་ལུགས་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་བཟློ་ཡློདཔ་ཨིན། མི་དབང་རིམ་བློན་ཚུ་གི་ ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་ཚུ་འགྲུབ་ནི་དང་ སྤུས་ཚད་
ལྡན་པའི་སློབ་སྟློན་འབད་ནིའི་དློན་ལུ་ འབྲུག་གི་སློབ་དཔློན་ཁྱད་རིག་གནས་ཚད་འདི་གིས་ སློབ་དཔློན་ཚུ་ ལེགས་སྐྱོང་དང་ལམ་ལུགས་ནང་
བཞག་ཐབས་ཀྱི་གཞི་འགྱམ་ བཙུགས་ནིའི་རེ་འདློད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།

དེ་འབདཝ་ལས་ འབྲེལ་ཡློད་ག་ར་གིས་ འབྲུག་གི་སློབ་དཔློན་ཁྱད་རིག་གནས་ཚད་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སྟེ་ 
བཀྲིན་བསྐྱང་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།

ཇཱའི་བིར་རའི།  

བློན་པློ། 

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།
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Foreword 

The Royal Government of Bhutan has accorded high priority to education since the inception of 
the planned socio-economic development in the 1960s. This has resulted in the development 
of human capital to drive socio-economic development in the country. In taking the education 
system forward, teachers have played a crucial role given the country’s geographical location and 
economic status. Many researches have revealed teachers’ critical role in influencing the quality 
of education. In order to further enhance teacher quality, a number of reforms were initiated by the 
Ministry of Education. One important initiative is the development of Bhutan Professional Standards 
for Teachers. 

The Bhutan Professional Standards for Teachers defines teacher quality in Bhutan.  It outlines 
the standards and expectations of teachers across four career stages viz. Beginning, Proficient, 
Accomplished and Distinguished. This reform is geared towards professionalising the teaching 
profession and to give due recognition to teachers. Further, this reform is built on a system which 
is standardized and linked to teacher recruitment, remuneration, career development, promotion, 
and rewards and recognitions. The Bhutan Professional Standards for Teachers aspires to lay the 
foundation of a system that nurtures and retains teachers who are motivated to deliver quality 
teaching and eventually realise the visions of Their Majesties.

To this end, I seek the support of all relevant stakeholders in the implementation of the Bhutan 
Professional Standards for Teachers.

Tashi Delek!

Jai Bir Rai
Minister
Ministry of Education
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འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཁྱེན་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱལ་བརྒྱུད་རིམ་བློན་ཚུའི་ དབུ་ཁྲིད་བཟང་པློའི་འློག་ལུ་ སློབ་གྲྭ་ཚུ་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་བའི་གྲུབ་འབྲས་ལས་
བརྟེན་ཏེ་ ཤེས་རིག་གི་སྤུས་ཚད་གོང་འཕེལ་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་སློང་སྟེ་ཡློདཔ་ཨིན། ཤེས་རིག་གི་སྤུས་ཚད་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་དློན་ལུ་ སློབ་
དཔློན་ཚུ་གིས་ དུས་རྒྱུན་དུ་ཁག་ཆེ་བའི་འགན་ཁུར་འབག་སྟེ་ཡློདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ཁྱད་རིག་ཅན་གྱི་ལཱ་གཡློག་འདི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་
འབད་ཐབས་ཀྱི་དློན་ལུ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ འབྲུག་གི་ཤེས་རིག་ལམ་སྟློན་བཀོད་རིས་ ༢༠༡༤-༢༠༢༤ དང་ རྒྱལ་ཡློངས་ཤེས་རིག་
གི་སྲིད་བྱུས་ཟིན་བྲིས་ཚུའི་རྒྱབ་སྣློན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲུག་གི་སློབ་དཔློན་ཁྱད་རིག་གནས་ཚད་ཟེར་མི་འདི་བརྩམས་ཏེ་ཡློདཔ་ཨིན།

འབྲུག་གི་སློབ་དཔློན་ཁྱད་རིག་གནས་ཚད་འདི་ སློབ་ཕྲུག་གཙློ་བཏློན། གྲལ་བཙུགས་ཅན། ཚེ་གང་གི་ལྷབ་སྦྱང་། འབྲུག་པའི་ལམ་སློལ་དང་
བརྩི་མཐློང་ ཐ་དམ་ཚིག་དང་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཚུའི་ གཞི་རྩ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཡློདཔ་ཨིན། འབྲུག་གི་སློབ་དཔློན་ཁྱད་རིག་གནས་ཚད་འདི་ནང་ 
སློབ་དཔློན་གྱི་སྤུས་ཚད་ཚུ་ གནས་ཚད་བདུན་གྱི་བཀོད་རིས་ནང་བཟློ་སྟེ་ཡློད། འདི་ནང་ སློབ་དཔློན་གྱི་ཁྱད་རིག་དང་སྦྱང་བརྩློན་ཚུ་ཚུད་དེ་
ཡློདཔ་ཨིན། གནས་ཚད་འདི་ཚུ་གིས་ སློབ་དཔློན་ཚུའི་ཁྱད་རིག་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དློན་ལུ་དགོ་པའི་ སློབ་དཔློན་གྱི་ཤེས་ཡློན། རིག་
རྩལ། བརྩི་མཐློང་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་སྦེ་སྟློནམ་ཨིན།  འདི་གིས་ སློབ་དཔློན་ཚུའི་བསམ་ཞིབ་ཀྱི་སྦྱང་བ་དང་ ཁྱད་རིག་ཡར་རྒྱས་ཚུ་ 
ཡུན་བརྟན་སྦེ་བཞག་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཚུགས། འབྲུག་གི་སློབ་དཔློན་ཁྱད་རིག་གནས་ཚད་འདི་ རྒྱལ་ཡློངས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཁར་ མཐིལ་
ཕྱིན་གྱི་བདེན་དཔྱད་ ཐེངས་གཉིས་འབད་ཡློདཔ་ལས་ འདི་ནང་སློབ་དཔློན་ཚུའི་བསམ་འཆར་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡློད། 

སློབ་དཔློན་གྱི་ལཱ་འགན་དང་ཉམས་མློང་གི་གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་དཔློན་གྱི་ལཱ་ཤུལ་དང་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གནས་ཚད་ཚུ་བཟློཝ་ཨིན། 
འདི་གིས་ གཞུང་དང་སྒེར་གྱི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་དཔློན་ཚུ་ ཐློ་བཀོད་དང་ངོ་སྦྱློར་འབད་ནིའི་གཞི་ཅིག་བཟློ་ནི་དང་ དེ་ལས་ སློབ་དཔློན་སློབ་སྦྱློང་
གི་ལས་རིམ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ སློབ་སྟློན་འདི་ཁྱད་རིག་ཅན་ཅིག་བཟློ་ནིའི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ འདི་གིས་ 
སློབ་དཔློན་སློབ་སྦྱློང་པ་ཚུ་ མིག་ལློས་ལ་བཏུབ་པའི་ སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་སློབ་དཔློན་ཅིག་སྦེ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ཚུགསཔ་བཟློཝ་ཨིན། སློབ་དཔློན་
ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་དང་སེམས་ཤུགས་ཅན་ཚུ་ ལེགས་སྐྱོང་དང་ལམ་ལུགས་ནང་བཞག་ཐབས་ཀྱི་དློན་ལུ་ སློབ་དཔློན་གསར་བཙུགས། དངུལ་
ཕློགས། ལཱ་གཡློག་གོང་འཕེལ། གོ་གནས་ཡར་སེང་། གསློལ་ར་དང་ངོས་ལེན་ཚུ་ གནས་ཚད་དང་འབྲེལ་མཐུད་འབད་འློང་། 

སློབ་དཔློན་ཚུ་ཁག་ཆེ་ཤློས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ སློབ་དཔློན་ཚུའི་ཁྱད་རིག་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འཕློ་མཐུད་
དེ་ར་འབད་འློང་། དེ་འབདཝ་ལས་ འབྲེལ་ཡློད་ག་ར་གིས་ འབྲུག་གི་སློབ་དཔློན་ཁྱད་རིག་གནས་ཚད་འདི་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་སྦེ་ ལག་
ལེན་འཐབ་ནིའི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།

ཀརྨ་ཡེ་ཤེས།
དྲུང་ཆེན།
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག

ཆེད་བརྗོད།
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Foreword 

Under the far-sighted leadership of our beloved monarchs, great progress has been made in the 
expansion of schools and provision of quality education. In pursuit of quality education, teachers 
have always played a critical role. Therefore, to support this noble profession, the Ministry of 
Education has developed the Bhutan Professional Standards for Teachers keeping in line with the 
recommendation of the Bhutan Education Blueprint 2014-2024, and the draft National Education 
Policy.

Bhutan Professional Standards for Teachers is based on the principles of child-centeredness, 
inclusivity, lifelong learning, and Bhutanese culture and values grounded on tha dam-tsig ley gju-
drey. It articulates teacher quality within the framework of seven standards encompassing teachers’ 
professional and personal practices. The standards explicitly define teachers’ knowledge, skills 
and values required to achieve professional competence. It supports reflective practice in teachers 
for sustained professional growth. Having carried out two rounds of rigorous national validation, 
the Bhutan Professional Standards for Teachers captures the voices of teachers.  

Bhutan Professional Standards for Teachers sets expected standards of teachers’ performance 
and assessment based on their roles and levels of experience. It contributes to professionalization 
of teaching career; underpins the accreditation of teacher education programmes; establishes the 
basis for registration and certification of both public and private school teachers. Further, it ensures 
quality teacher preparation in pre-service teacher training to being exemplary in-service classroom 
practitioners. The standards will be linked to recruitment, remuneration, career development, 
promotion, and rewards and recognitions to nurture and retain competent and motivated teachers.

As valuable as our teachers are, the Ministry of Education will continue to support our teachers in 
enhancing their competencies. We request all the relevant stakeholders to support us in taking this 
important initiative forward.

Tashi Delek!

Karma Yeshey
Secretary
Ministry of Education
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ངོ་སྤློད།
ཁུངས་དློན།

འབྲུག་ལུ་ དེང་སང་ཤེས་རིག་གི་ལམ་ལུགས་ འགོ་བཙུགས་པའི་དུས་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ ཤེས་རིག་འདི་ གཙློ་རིམ་ཆེ་ཤློས་ཅིག་འབད་ར་ 
རྩིས་འཇོག་གནང་སྟེ་ཡློདཔ་ཨིན། ཤེས་རིག་འདི་ མི་སྡེ་ནང་འཁོད་འདྲ་མཉམ་བཟློ་ནི་དང་ འབྲུག་པའི་མི་ཁུངས་ཚུ་ འགྱུར་འགྲོས་ཆེ་བའི་
འཛམ་གླིང་གི་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ཏེ་ དློ་འགྲན་འབད་ཚུགས་པའི་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དློན་ལུ་ གཞི་རྩ་ངོ་མ་ཅིག་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ 
ཤེས་རིག་གི་དློན་ལུ་ འཆར་དངུལ་ཚུ་ འབློར་ཆེ་ཏློག་ཏློ་སྦེ་གནང་སྟེ་ར་ཡློད། འདས་པའི་ལློ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ ཤེས་རིག་གི་སྤུས་ཚད་
འདི་ མར་ཉམས་འགྱོ་དློ་ཡློད་པའི་སྐོར་ མི་སྡེའི་ནང་ཚ་གྱང་ལང་ཡློད་པའི་མཐློང་སྣང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཤེས་རིག་གི་སྤུས་ཚད་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི་
འདི་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་ ཕྱག་འགན་གཙློ་རིམ་ཆེ་ཤློས་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡློདཔ་ཨིན། ཞིབ་འཚློལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཤེས་
རིག་གི་སྤུས་ཚད་ཡར་དྲགས་གཏང་ནིའི་དློན་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་གནད་དློན་ལེ་ཤ་ཡློད་པའི་ནང་ལས་ སློབ་དཔློན་གྱི་སྤུས་ཚད་འདི་ གལ་ཆེ་ཤློས་
ཅིག་སྦེ་ཐློན་ཏེ་འདུག། 

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ སྤྱི་ལློ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༡༧ ལུ་ རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེའི་མཐར་འཁྱོལ་
མཛད་སྒོ་ ཐེངས་ ༣ པའི་སྐབས་ གནང་ཡློད་པའི་གསུང་བཤད་ནང་ལུ་ མངའ་ཞབས་ཀྱིས་་་།

“ད་རེས་ང་གིས་ སློབ་དཔློན་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ངོ་ཚབ་སྦེ་སབ་པ་ཅིན། ང་བཅས་ཀྱི་སློབ་དཔློན་ཚུ་ དུས་ཨ་རྟག་ར་ ཐ་དམ་ཚིག་ཅན་
དང་བརྩློན་ཤུགས་ཅན་ཅིག་སྦེ་ར་སློད་འློང་། ང་བཅས་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ དུས་ཨ་རྟག་ར་ སྙིང་རུས་ཅན་དང་དམ་ཚིག་ཅན་ཅིག་སྦེ་ར་སློད་
འློང་། འདི་འབདཝ་ད་ ཁོང་ལུ་ ཀི་དེབ་དང་རྩ་གཞུང་། ལམ་སྟློན་ཚུ་ མ་འཛློལ་བར་སྤློད་ནི་འདི་ ཕམ་དང་སྲིད་བྱུས་བརྩམ་མི་ དེ་ལས་ 
གཞུང་ལུ་ཕློག་པའི་འགན་ཁུར་ཅིག་ཨིན།” ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡློད།

མངའ་ཞབས་ཀྱི་ཐུགས་དགོངས་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་ཤེས་ཡློན་སྤློད་ནིའི་དློན་ལས་  ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ སྲིད་བྱུས་དང་
ཐབས་ལམ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་འགན་ཁུར་འབག་དགོཔ་ཨིན།

འབྲུག་གི་ཤེས་རིག་ལམ་སྟློན་བཀོད་རིས་ ༢༠༡༤-༢༠༢༤ གི་ནང་ལུ་ སློབ་སྟློན་གྱི་ལཱ་གཡློག་འདི་ ག་ར་གིས་ གདམ་ཁ་འབད་བའི་ལཱ་
གཡློག་ཅིག་སྦེ་ བཟློ་ནིའི་དློན་ལུ་ ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་ཤེས་རིག་གི་ལམ་ལུགས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གཞི་བཀོད་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་
སྦེ་ཡློད། སློབ་དཔློན་གྱི་སྤུས་ཚད་ཡར་དྲགས་གཏང་ནིའི་དློན་ལུ་ ལྷན་ཁག་གིས་ ལེགས་སྒྱུར་ཐབས་ལམ་ལེ་ཤ་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡློད་
པའི་གྲལ་ལས་ གནམ་ལློ་ ༢༠༡༧ ལུ་ འགོ་བཙུགས་ཡློད་པའི་ འབྲུག་གི་སློབ་དཔློན་ཁྱད་རིག་གནས་ཚད་འདི་ཨིན། འབྲུག་གི་སློབ་དཔློན་
ཁྱད་རིག་གནས་ཚད་འདི་ རྒྱལ་ཡློངས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཁར་ སློབ་གྲྭའི་སློབ་དཔློན་དང་དབུ་འཛིན། རློང་ཁག/ཁྲོམ་སྡེའི་ཤེས་རིག་འགོ་དཔློན་ཚུ་
དང་ གྲོས་བསྟུན་ལེགས་ཤློམ་སྦེ་འབད་དེ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡློད་པའི་ཁར་ དེའི་ཤུལ་ལས་ཡང་ གནས་ཚད་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ དཔྱད་ཞིབ་
མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་འབད་ཡི། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡློག་ལྷན་ཚློགས་དང་ སློབ་དཔློན་གྱི་ཤེས་ཡློན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚློགས་ ཐེངས་ ༤༡ པའི་ནང་ 
འབྲུག་གི་སློབ་དཔློན་ཁྱད་རིག་གནས་ཚད་འདི་ ཆ་འཇོག་གནང་ཡློདཔ་ཨིན།
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སློབ་དཔློན་གྱི་ཁྱད་རིག་གནས་ཚད།

སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་སློབ་སྟློན་འདི་ ཨ་ལུ་ལུ་བམས་བརྩེ། ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི་ལུ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ཚུགས་མི། དེ་ལས་ ཤེས་ཡློན་གྱིས་མི་ཚེ་
ལེགས་སྒྱུར་འབད་ཚུགས་ཟེར་བའི་ སློབ་དཔློན་གྱི་ཡིད་ཆེས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཆོས་ཚན་ནང་དློན་དང་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཐངས་ལས་འབྱུངམ་ཨིན། འབྲུག་གི་སློབ་དཔློན་ཁྱད་རིག་གནས་ཚད་འདི་ འབྲུག་པའི་ཁྱད་ཆོས་ ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བརྩི་མཐློང་ ཐ་དམ་
ཚིག་དང་ལས་རྒྱུ་འབྲས། སློབ་ཕྲུག་གཙློ་བསྟེན་གྱི་ལ་བ། གྲལ་བཙུགས་ཤེས་ཡློན། དེ་ལས་ མི་ཚེ་གང་གི་ལྷབ་སྦྱང་ཚུ་དང་བསྟུན་ཏེ་བཟློ་
ཡློདཔ་ཨིན། འབྲུག་གི་སློབ་དཔློན་ཁྱད་རིག་གནས་ཚད་འདི་ནང་ སློབ་དཔློན་གྱི་སྤུས་ཚད་ཚུ་ གནས་ཚད་བདུན་གྱི་བཀོད་རིས་ནང་བཟློ་སྟེ་
ཡློདཔ་ཨིན། གནས་ཚད་འདི་ དམིགས་གཏད་ཀྱི་གཞི་ ༣༧ ནང་ ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡློདཔ་དང་ དམིགས་གཏད་འདི་ནང་ སློབ་དཔློན་
གྱི་ཁྱད་རིག་དང་སྦྱང་བརྩློན་ཚུ་ ཡློངས་རློགས་སྦེ་ཚུད་དེ་ཡློདཔ་ཨིན། འདི་གིས་ སློབ་དཔློན་སློབ་སྦྱློང་པ་ཚུ་ མིག་ལློས་བལ་བཏུབ་པའི་ སྤུས་
ཚད་ཅན་གྱི་སློབ་དཔློན་ཅིག་སྦེ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ཚུགསཔ་བཟློཝ་ཨིན། དམིགས་གཏད་ཀྱི་གཞི་རེ་རེ་ལུ་ འགོ་ཐློག་སློབ་དཔློན། ཁྱད་ལྡན་སློབ་
དཔློན། ཁྱད་འཕགས་སློབ་དཔློན། མཆོག་འགྱུར་སློབ་དཔློན་གྱི་ལཱ་གཡློག་གི་གནས་རིམ་བཞི་ནང་ བརྡ་མཚློན་གྱི་བཤད་པ་ཚུ་ ཁ་གསལ་སྦེ་
བཀོད་དེ་ཡློདཔ་ཨིན། ལཱ་གཡློག་གི་གནས་རིམ་ག་རའི་ནང་ ཁྱད་རིག་ལྷབ་སྦྱང་། སློབ་ཁང་ནང་གི་ལག་ལེན།  ཁྱད་རིག་གི་གྲལ་གཏློགས་
ཚུ་རིམ་གྱིས་ གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས་ནིའི་དློན་ལུ་ བརྡ་མཚློན་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡློདཔ་ཨིན།

འབྲུག་གི་སློབ་དཔློན་ཁྱད་རིག་གནས་ཚད་ཀྱི་དགོས་དློན།

འབྲུག་གི་སློབ་དཔློན་ཁྱད་རིག་གནད་ཚད་འདི་གིས་ ཁྱད་རིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ་དྲག་ཤློས་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ནིའི་དློན་ལུ་ སློབ་དཔློན་གྱི་ཤེས་ཡློན་
དང་ རིག་རྩལ། དེ་ལས་ བརྩི་མཐློང་ཚུ་ གསལ་ཏློག་ཏློ་སྦེ་སྟློནམ་ཨིན། གནས་ཚད་འདི་གིས་ སློབ་དཔློན་གྱི་ལཱ་འགན་དང་ཉམས་མློང་གི་
གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རེ་འདློད་བསྐྱེད་ཡློད་པའི་གྲུབ་འབྲས་འབྱུང་ཐབས་དང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན། གནས་ཚད་
འདི་གིས་ སློབ་དཔློན་ཚུ་ལུ་ ཡུན་བརྟན་གྱི་ཁྱད་རིག་ཡར་དྲགས་གཏང་ནིའི་དློན་ལུ་ བསམ་ཞིབ་ཀྱི་ཐློག་ལས་ རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་
རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན། འབྲུག་གི་སློབ་དཔློན་ཁྱད་རིག་གནས་ཚད་འདི་ གཤམ་གསལ་གྱི་ དམིགས་གཏད་དང་དམིགས་དློན་ཚུ་ལུ་ གཞི་
བཞག་སྟེ་བཟློ་ཡློདཔ་ཨིན། 

དམིགས་གཏད།

 ལྕོགས་གྲུབ་ཅན། བློ་སྟློབས་ཅན། གསར་གཏློད་ཅན་དང་ རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས་ལྡན་པའི་ སློབ་ཕྲུག་ལེགས་སྐྱོང་འབད་
ཚུགས་པའི་ཡློན་ཏན་ཅན་དང་ བམས་བརྩེ་ཅན་ དེ་ལས་ མི་ཚེ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ བསམ་ཞིབ་ཀྱི་ཐློག་ལས་ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་ སློབ་དཔློན་
གྱི་མི་སྡེ་ཅིག་བཟློ་ནི།
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དམིགས་དློན།

༡. སློབ་དཔློན་གྱི་ལཱ་འགན་འདི་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ནི་དང་། སྤུས་ཚད་ཅན་དང་ཕན་ནུས་ཆེ་བའི་སློབ་སྟློན་ཆ་ཤས་ཚུ་ གསལ་རིལ་རི་སྦེ་        
  སྟློན་ ཚུགས་དགོ།

༢. སློབ་དཔློན་ཚུའི་ལཱ་གཡློག་གི་གནས་རིམ་ག་རའི་ནང་དགོ་པའི་ ཁྱད་རིག་གི་ཡློན་ཏན། རིག་རྩལ། བརྩི་མཐློང་། གྲལ་གཏློགས་ཚུ་ ཁ་ 
  གསལ་སྦེ་ཡློད་པའི་བཀོད་རིས་ཅིག་དགོ། 

༣. སློབ་དཔློན་ཚུ་གིས་རང་གི་ལྷབ་སྦྱང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ རང་ཉིད་བསམ་ཞིབ་དང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་པའི་གཞི་བཀོད་ 
  ཅིག་གསལ་སྟློན་འབདཝ་ཨིན།

༤. སློབ་དཔློན་གསར་བཙུགས། ཁྱད་རིག་ལྷབ་སྦྱང་། ལཱ་གཡློག་གོང་འཕེལ། གཏན་འཇག་བཞག་ཐབས། གོ་གནས་ཡར་སེང་། དེ་ལས་  
  འཐུས་དང་གསློལ་ར་ཚུ་གི་དློན་ལས་ འཇལ་གཞི་ཅིག་བཟློ་དགོ།

འབྲུག་གི་སློབ་དཔློན་ཁྱད་རིག་གནས་ཚད་འདི་གིས་ སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་ཤེས་ཡློན་སྤེལ་ཐབས་ལུ་ སེམས་ཤུགས་ཆེ་བའི་སློབ་དཔློན་ཚུ་ 
བདག་འཛིན་དང་ གཏན་འཇག་བཞག་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གཞི་འགྱམ་ ལེགས་ཤློམ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་དགོཔ་ཨིན། གནས་ཚད་འདི་གིས་ རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ལུ་ ཤེས་རིག་གི་སྤུས་ཚད་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་ ཡར་དྲགས་གཏང་ནིའི་དློན་ལུ་ ཐློ་བཀོད་དང་ལག་ཁྱེར་འབྱིན་ནི་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་
འློང།

འབྲུག་གི་སློབ་དཔློན་ཁྱད་རིག་གནས་ཚད་ཀྱི་གཞི་བཀོད།

འབྲུག་གི་སློབ་དཔློན་ཚུའི་དློན་ལུ་ ཁྱད་རིག་གནས་ཚད་བདུན་ཡློད་མི་འདི་གིས་ ཤེས་ཡློན། རིག་རྩལ། དེ་ལས་ བརྩི་མཐློང་ཚུ་ སློབ་དཔློན་
གྱི་རེ་འདློད་བཞིན་དུ་ གསལ་རིལ་རི་སྦེ་སྟློན་ཚུགས། གནས་ཚད་བདུན་འདི་ཡང་ དམིགས་གཏད་ས་བཅད་རྣམ་པ་༣༧ ནང་ཁ་གསལ་སྦེ་
བཀོད་དེ་ཡློདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ སློབ་དཔློན་ཚུ་གི་སྦྱང་བརྩློན་འབད་ཐབས་ལུ་ མཐློང་སྣང་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡློད་པ་གིས་མ་
ཚད་ གཡློག་གི་གོ་རིམ་བརྡ་སྟློན་བཞི་སྦེ་ རྒྱས་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་ཡློད། འདི་ཚུ་ཡང་ འགོ་ཐློག་སློབ་དཔློན། ཁྱད་ལྡན་སློབ་དཔློན། ཁྱད་འཕགས་
སློབ་དཔློན་དང་ མཆོག་འགྱུར་སློབ་དཔློན་ བཞི་ཨིན།

གནས་ཚད་བདུན།རང
་ཉིད
་ཡ
ར་བ

སྐྱེད
་ད
ང་ 

ཁྱད
་རི
ག་
གོང
་འཕེ

ལ།

ཁྱད་རི
ག་ལཱ་

ནང་ 
གྲལ་

གཏློག
ས་དང

་ འབྲུ
ག་པའི

་

བརྩི་མ
ཐློང་།

ལྷབ་སྦྱང་གནས་ སྟངས།               

སློབ་ཕྲུག་སྣ་ཚློགས།

ནང
་དློན
་དང
་ 

སློབ
་སྟློན
་ཐབ
ས་

ལམ
་གྱི
་ཤེས
་ཡློན
།

འཆར་གཞི་དང་
སློབ་སྟློན།

དབྱེ་ཞིབ་དང་སྙན་ཞུ།

འབྲུག་གི་སློབ་དཔློན་ཁྱད་རིག་
གནས་ཚད་ཀྱིས་ སློབ་དཔློན་
ཚུ་ལུ་ གནད་དློན་ ༧ དང་
འབྲེལ་བའི་ལམ་སྟློན་གསལ་
རིལ་རི་སྦེ་སྟློནམ་ཨིན།

འབྲུག
་པའི་བ

རྩི་མཐ
ློང་དང

་

ལམ་ས
ློལ་ དེ

་ལས་
ཁྱད་རི

ག་

གི་ཀུན
་སྤློད་འ

ཛིན་ཐ
ློག་ལས

་ 

མི་སྡེའི
་མཐུན

་ལམ་
གཞི་

བཙུག
ས་འབ

ད་ནི།

སློབ་ཕྲུག་ གཙློ་བཏློན་

གྱི་གནས་སྟངས་ལུ་ར་

གནས་ནི།

སློབ་ཕྲུག་གི་སྦྱང་རྩལ་སྣ་ཚློགས་

ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ནི།

སློབ
་སྟློན
་ག་
ཅི་འ
བད
་ནི་

ཨིན
་ན་
དང
་ ག
་དེ་སྦེ

་ 

སྟློན
་ནི་
ཨིན
་ན་ཤེ

ས་ནི
།

ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་སློབ་སྟློན་
གྱི་དློན་ལུ་ བཟློ་བཀོད་
དང་འཆར་གཞི་བཟློ་ནི།

དབྱེ་ཞིབ་མཁོ་ཆས་སྣ་

མང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།

ཁྱད
་རི
ག་
བས

མ་
ཞིབ

་
ནང
་གྲ
ལ་
གཏ
ློགས

་
འབ
ད་ནི

།
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གནས་ཚད། དམིགས་གཏད་ཀྱི་གཞི།

༡. སློབ་ཕྲུག་སྣ་ཚློགས།

༡.༡ སྐད་ཡིག། ལམ་སློལ། ཆོས་ལུགས། མི་སྡེ་དཔལ་འབློར་ཚུ་གི་རྒྱབ་ཁུངས།

༡.༢ ཕྱི་གཟུགས། འབྲེལ་བ། བློ་རིག་ཡར་དྲགས། 

༡.༣ སློབ་ཕྲུག་གི་ཕློ་མློའི་དབྱེ་བ། དགོས་མཁོ། སྤློ་བ། འཇོན་ཐང།

༡.༤ སློབ་ཕྲུག་དབང་པློ་ཞན་པ། རིག་སྟློབས་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཅན།

༢. ལྷབ་སྦྱང་གནས་སྟངས།

༢.༡ ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའི་ལྷབ་སྦྱང་གནས་སྟངས།

༢.༢ དྲང་བདེན་དང་གུས་བཀུར་ལྡན་པའི་ལྷབ་སྦྱང་གནས་སྟངས།

༢.༣ སློབ་ཁང་སྒྲིག་བཀོད་དང་སྦྱློང་ལཱ་འཛིན་སྐྱོང་།

༢.༤ སློབ་ཕྲུག་གི་གྲལ་གཏློགས་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར།

༢.༥ རང་དབང་ལྷབ་སྦྱང་ཡར་དྲགས།

༢.༦ སློབ་ཕྲུག་གི་བ་སྤློད་འཛིན་སྐྱོང་། 

༣. ནང་དློན་དང་སློབ་སྟློན་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་   
  ཤེས་ཡློན།

༣.༡ ནང་དློན་དང་སློབ་སྟློན་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཤེས་ཡློན།

༣.༢ ཞིབ་འཚློལ་བདེན་དཔྱད་ལག་ལེན།

༣.༣ བརྡ་དློན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་གི་ལག་ལེན་ཚུལ་མཐུན།

༣.༤ འབྲི་ལྷག་དང་ཨང་རྩིས་ཤེས་ཡློན་གྱི་ཐབས་བྱུས།

༣.༥ མཐློ་བའི་མནློ་རིག།

༣.༦ བརྡ་དློན་སྤློད་ལེན་གྱི་ཐབས་བྱུས།

༣.༧ སློབ་སྟློན་ཁ་སྐད།
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༤. འཆར་གཞི་དང་སློབ་སྟློན།

༤.༡ ལྷབ་སྦྱང་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་དང་འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཡློད་པའི་ལྷབ་སྦྱང་གྲུབ་འབྲས།

༤.༢ སློབ་སྟློན་འཆར་གཞི་དང་བ་རིམ།

༤.༣ བརྡ་དློན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་བརྩིས་པའི་སློབ་སྟློན་མཁོ་ཆས།

༤.༤ དབྱེ་ཞིབ་འདི་ལྷབ་སྦྱང་དང་འབྲེལ་བ།

༤.༥ མི་སྡེའི་གནས་སྟངས་དང་ལྷབ་སྦྱང་།

༥. དབྱེ་ཞིབ་དང་སྙན་ཞུ།

༥.༡ སློབ་ཁང་དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་བཟློ་བཀོད་དང་བེད་སྤློད།

༥.༢ སློབ་ཕྲུག་གི་ཡར་རྒྱས་དང་གྲུབ་འབྲས་ལུ་ བལ་རྟློག་དང་དབྱེ་ཞིབ།

༥.༣  སློབ་སྟློན་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དློན་ལུ་ བསམ་ལེན།

༥.༤ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་སྣ་ཚློགས་ བཟློ་བཀོད་དང་བེད་སྤློད།

༥.༥  སློབ་སྟློན་བ་ལུགས་ཡར་དྲགས་དློན་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་གནས་སྡུད་ལག་ལེན།

༥.༦  སློབ་ཕྲུག་གི་ཡར་རྒྱས་དང་གྲུབ་འབྲས་ དེ་ལས་ ཉེར་མཁོའི་བརྡ་དློན་སྤློད་ལེན།

༦. རང་ཉིད་ཡར་སྐྱེད་དང་ཁྱད་རིག་གོང་   
  འཕེལ།

༦.༡ སློབ་སྟློན་གྱི་ལ་བ།

༦.༢ སློབ་སྟློན་ཁྱད་ལཱ་གི་མིང་གཏམ།

༦.༣ ཁྱད་རིག་བསམ་ཞིབ་དང་ལྷབ་སྦྱང་།

༦.༤ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ།

༦.༥ མཉམ་རློགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱད་རིག་གི་འབྲེལ་མཐུད།

༧. ཁྱད་རིག་གི་ལཱ་ནང་གྲལ་གཏློགས་དང་
  འབྲུག་པའི་བརྩི་མཐློང་།

༧.༡ ཕམ་དང་མི་སྡེའི་གྲལ་གཏློགས།

༧.༢ ཁྱད་རིག་གི་གཞི་རྩ་དང་ཀུན་སྤློད།

༧.༣ སློབ་གྲྭའི་སྲིད་བྱུས་དང་བ་སྒོ།

༧.༤ འབྲུག་པའི་ལམ་སློལ་དང་བརྩི་མཐློང་།

གནས་ཚད། དམིགས་གཏད་ཀྱི་གཞི།



Bhutan Professional Standards for Teachers 
bpsT

17

སློབ་དཔློན་ཚུའི་ཚེ་གཡློག་གི་གནས་རིམ།

འབྲུག་གི་སློབ་དཔློན་ཁྱད་རིག་གནས་ཚད་ནང་ བཀོད་ཡློད་པའི་གནས་རིམ་བཞི་གིས་ སློབ་དཔློན་ཚུའི་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ ཁྱད་པར་ཕྱེཝ་

ཨིན། ཚེ་གཡློག་གི་གནས་རིམ་ག་རའི་ནང་ སློབ་དཔློན་གྱི་ ཤེས་ཡློན། ལག་ལེན། དེ་ལས་ ཁྱད་རིག་གི་ལཱ་ནང་གྲལ་གཏློགས་ ཡར་
དྲགས་ཀྱི་གནས་རིམ་ཚུ་ བརྡ་མཚློན་ཚུའི་ཐློག་ལུ་ ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡློདཔ་ཨིན། 

འགོ་ཐློག་སློབ་དཔློན། 
འགོ་ཐློག་སློབ་དཔློན་ཚུ་ སློབ་དཔློན་ནང་འཛུལ་ནིའི་དློན་ལུ་ སློབ་དཔློན་སློབ་སྦྱློང་སྤེལ་ཁང་ཚུ་ལས་ ཁྱད་རིག་གི་ཤེས་ཚད་དམའ་ཤློས་སྦྱང་
སྟེ་ཡློད་མི་ཚུ་ཨིན། ཁོང་རའི་ལཱ་གི་གོམས་གཤིས་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟློ་ནིའི་དློན་ལུ་ ཁོང་གིས་ ཉམས་མློང་ཡློད་པའི་མཉམ་རློགས་ཚུ་དང་ སློབ་
གྲྭའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ལས་ ལམ་སྟློན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འཚློལཝ་ཨིན། 

ཁྱད་ལྡན་སློབ་དཔློན། 
ཁྱད་ལྡན་སློབ་དཔློན་ཚུ་གིས་ རང་དབང་གི་ཐློག་ལས་ སློབ་སྟློན་ཐབས་བྱུས་དང་ སློབ་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་རིག་རྩལ་ དེ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་
དབྱེ་ཞིབ་གནས་སྡུད་གི་ལག་ལེན་ཚུ་ ཕན་ནུས་ཅན་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་འློང་། ཁོང་རའི་ཁྱད་རིག་ལག་ལེན་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དློན་ལུ་ 
མཉམ་རློགས་ཚུ་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐློག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབདཝ་ཨིན།

ཁྱད་འཕགས་སློབ་དཔློན།
ཁྱད་འཕགས་སློབ་དཔློན་ཚུ་གིས་ རང་སློའི་ཁྱད་རིག་ལག་ལེན་ནང་ ག་བས་དྲགས་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ འགྱུར་བ་མེད་པར་ གསལ་སྟློན་
འབདཝ་ཨིན། ཁོང་གིས་ མཉམ་རློགས་ཚུ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐློག་ལས་ ཁྱད་རིག་ལག་ལེན་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དློན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་
བསབ་སྟློན་འབདཝ་ཨིན། ཁོང་གིས་བསམ་ཞིབ་ཀྱི་ཐློག་ལས་ ཁྱད་རིག་ཤེས་ཡློན་དང་རིག་རྩལ་ཚུ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་མནློ་བསམ་
གཏངམ་ཨིན།

མཆོག་འགྱུར་སློབ་དཔློན། 

མཆོག་འགྱུར་སློབ་དཔློན་ཚུ་ ཁྱད་རིག་ལག་ལེན་གྱི་གནས་ཚད་མཐློ་ཤློས་སྟློན་མི་ དཔེ་སྟློན་གྱི་སློབ་དཔློན་ཅིག་ཨིན། ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ བློ་
རིག། གསར་བཏློད། ཀུན་ཚང་ཤེས་ཡློན་དང་ འགོ་ཁྲིད་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ ཚང་བའི་ངོས་ལེན་ཅན་ཅིག་ཨིན། ཁོང་གིས་ མཉམ་རློགས་ཚུ་
དང་ སློབ་ཕྲུག་ དེ་ལས་ གཞན་གྱི་མི་ཚེ་ནང་ འགྱུར་བ་སློམ་བཟློཝ་ཨིན།

འགོ་ཐློག།

ཁྱད་ལྡན།

ཁྱད་འཕགས།

མཆོག་འགྱུར།
ཚེ་གཡློག་གནས་རིམ།
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གནས་ཚད་ ༡ པ། སློབ་ཕྲུག་སྣ་ཚློགས། 

གནས་ཚད་འདི་གིས་ གཙློ་བློ་ར་ སློབ་དཔློན་གྱིས་སློབ་ཁང་ནང་ སློབ་ཕྲུག་སྣ་ཚློགས་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཐངས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ སྐོར་ལས་
སྟློནམ་ཨིན། སློབ་ཕྲུག་སྣ་ཚློགས་ཟེར་མི་འདི་ མི་ངོམ་རང་རྐྱང་གི་ལྷབ་སྦྱང་ལྕོགས་གྲུབ་མ་འདྲཝ་དང་། ལྷབ་སྦྱང་གི་དགོས་མཁོ་སློ་སློ་ཡློད་
མི། དམིགས་བསལ་གྱིས་ དཔལ་འབློར། སྐད་ཡིག། ལམ་སློལ། ཆོས་ལུགས། ཕྱི་གཟུགས། བློ་རིག། མི་སྡེ། དེ་ལས་ འདུ་ཤེས་ཀྱི་
རྒྱབ་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་ཡློད་མི་ཚུ་ལུ་སབ་ཨིན། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ ལྷབ་སྦྱང་དགོས་མཁོ་སྣ་ཚློགས་ཡློད་མི་ཚུ་ལུ་ ལེགས་ཤློམ་སྦེ་ ངོས་ལེན་
འབད་ཚུགས་པའི་ལྷབ་སྦྱང་གི་ས་གོ་བཟློ་ནིའི་དློན་ལུ་ སློབ་དཔློན་ཚུ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ཨིན། གནས་ཚད་འདི་གིས་ སློབ་དཔློན་
ཚུ་ལུ་འབྲེལ་བ་ཡློད་པའི་ ལྷབ་སྦྱང་གི་ལ་བ་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚུའི་ཁྱད་པར་དང་ མཐུན་པའི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་ཀྱི་དཔྱེ་སྟློན་
འབད་ནི་ལུ་ གཙློ་བློ་བཏློནམ་ཨིན།

དམིགས་གཏད་ཀྱི་གཞི། འགོ་ཐློག་སློབ་དཔློན། ཁྱད་ལྡན་སློབ་དཔློན། ཁྱད་འཕགས་སློབ་དཔློན། མཆོག་འགྱུར་སློབ་དཔློན།

༡.༡ སྐད་ཡིག། ལམ་སློལ། 
ཆོས་ལུགས། མི་སྡེ་དཔལ་
འབློར་ཚུ་གི་རྒྱབ་ཁུངས།།

༡.༡.༡ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ སྐད་
ཡིག། ལམ་སློལ། ཆོས་
ལུགས། མི་སྡེ་དཔལ་འབློར་
གྱི་རྒྱབ་ཁུངས་ཚུ་དང་བསྟུན་ཏེ་ 
འློས་འབབ་ཡློད་པའི་སློབ་སྟློན་
ཐབས་བྱུས་ཚུ་ཧ་གོ་དགོ།

༡.༡.༢ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ སྐད་
ཡིག། ལམ་སློལ། ཆོས་
ལུགས། མི་སྡེ་དཔལ་འབློར་
གྱི་རྒྱབ་ཁུངས་ཚུ་དང་བསྟུན་ཏེ་ 
འློས་འབབ་ཡློད་པའི་སློབ་སྟློན་
ཐབས་བྱུས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ།

༡.༡.༣ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ སྐད་
ཡིག། ལམ་སློལ། ཆོས་
ལུགས། མི་སྡེ་དཔལ་འབློར་
གྱི་རྒྱབ་ཁུངས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་
བའི་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་སློབ་
སྟློན་ཐབས་བྱུས་ཚུ་གདམ་ ཁ་
རྐྱབ་སྟེ་ འབྲེལ་མཐུན་བཟློ་
ཚུགས་དགོ།

༡.༡.༤ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ སྐད་
ཡིག། ལམ་སློལ། ཆོས་
ལུགས། མི་སྡེ་དཔལ་འབློར་གྱི་
རྒྱབ་ཁུངས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བའི་ 
ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་སློབ་སྟློན་
ཐབས་བྱུས་ཚུ་ བཟློ་ནི་དང་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ དེ་ལས་ 
བརྗེ་སློར་འབད་ཚུགས་དགོ།

༡.༢ ཕྱི་གཟུགས། འབྲེལ་བ། 
བློ་རིག་ཡར་དྲགས།

༡.༢.༡ སློབ་ཕྲུག་གི་ཕྱི་
གཟུགས། འབྲེལ་བ། བློ་རིག་
ཚུ ཡར་དྲགས་གཏང་དགོ་པའི་
སྐོར་ལས་ཧ་གོ་དགོ།  

༡.༢.༢ སློབ་ཕྲུག་གི་ཕྱི་
གཟུགས། འབྲེལ་བ། བློ་
རིག་ཚུ་ཡར་དྲགས་གཏང་དགོ་
པའི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་ཞིནམ་
ལས་ དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་སློབ་
སྟློན་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགས་དགོ།

༡.༢.༣ སློབ་ཕྲུག་གི་ཕྱི་
གཟུགས། འབྲེལ་བ། བློ་རིག་
ཚུ་ཡར་དྲགས་གཏང་དགོ་པའི་
སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤློམ་སྦེ་ ཧ་
གོ་ཞིནམ་ལས་ དེ་དང་འཁྲིལ་
བའི་སློབ་སྟློན་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ 
བཟློ་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ།

༡.༢.༤ སློབ་ཕྲུག་གི་ཕྱི་
གཟུགས། འབྲེལ་བ། བློ་རིག་
ཚུ་ཡར་དྲགས་གཏང་དགོ་པའི་
སྐོར་ལས་ལེགས་ ཤློམ་སྦེ་ ཧ་
གོ་ཞིནམ་ལས་ དེ་དང་འཁྲིལ་
བའི་ འློས་ལྡན་དང་ ཕུན་ནུས་
ཆེ་བའི་སློབ་སྟློན་ཐབས་བྱུས་
ཚུ་ བཟློ་ནི་ནང་ལུ་ མཉམ་
རློགས་ཚུ་ འགོ་ཁྲིད་འབད་
ཚུགས་དགོ།
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༡.༣ སློབ་ཕྲུག་གི་ ཕློ་མློའི་
དབྱེ་བ། དགོས་མཁོ། སྤློ་བ། 
འཇོན་ཐང།

༡.༣.༡ སློབ་ཕྲུག་གི་ ཕློ་མློའི་
དབྱེ་བ། དགོས་མཁོ། སྤློ་བ། 
འཇོན་ཐང་ཚུ་ལུ་འློས་འབབ་
ཡློད་པའི་ སློབ་སྟློན་ཐབས་
བྱུས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་
འབད་དགོ།

༡.༣.༢ སློབ་ཕྲུག་གི་ ཕློ་མློའི་
དབྱེ་བ། དགོས་མཁོ། སྤློ་བ། 
འཇོན་ཐང་ཚུ་ལུ་འློས་འབབ་
ཡློད་པའི་ སློབ་སྟློན་ཐབས་
བྱུས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགས་དགོ།

༡.༣.༣ སློབ་ཕྲུག་གི་ཕློ་མློའི་
དབྱེ་བ། དགོས་མཁོ། དེ་ལས་ 
སྤློ་བ་ཡློད་ཚད་ཅིགཔློ་ལུ་ འློས་
འབབ་ཡློད་པའི་ ཐབས་བྱུས་ 
མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡློད་མི་ཚུ་ མཉམ་
རློགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ 
བསྐྱར་ཞིབ་དང་ མློ་བཏབ་
འབད་ཚུགས་དགོ།

༡.༣.༤ སློབ་ཕྲུག་གི་ཕློ་མློའི་
དབྱེ་བ། དགོས་མཁོ། དེ་ལས་ 
སྤློ་བ་ཡློད་ཚད་ཅིགཔློ་ལུ་ འློས་
འབབ་ཡློད་པའི་ ཐབས་བྱུས་ 
མ་འདྲཝ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཡློད་མི་ཚུ་ ཆ་བཞག་ཚུགསཔ་
ཅིག་སྦེ་ དཔྱེ་སྟློན་འབད་
ཚུགས་དགོ།    

༡.༤ སློབ་ཕྲུག་ དབང་པློ་ཞན་
པ། རིག་སྟློབས་དང་ལྕོགས་
གྲུབ་ཅན།

༡.༤.༡ སློབ་ཕྲུག་དབང་པློ་
ཞན་པ་ དེ་ལས་ རིག་སྟློབས་
དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ལྡན་མི་ཚུ་
ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཚུགས་
པའི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ 
བཤད་པ་རྐྱབ་ཤེས་དགོ།

༡.༤.༢ སློབ་ཕྲུག་དབང་པློ་
ཞན་པ་ དེ་ལས་ རིག་སྟློབས་
དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ལྡན་མི་ཚུ་
ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཚུགས་
པའི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགས་དགོ།

༡.༤.༣ སློབ་ཕྲུག་དབང་པློ་
ཞན་པ་ དེ་ལས་ རིག་སྟློབས་
དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ལྡན་མི་ཚུ་
ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཚུགས་
པའི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ གདམ་ཁ་
རྐྱབ་ནི། འབྲེལ་མཐུན་བཟློ་ནི། 
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཚུ་ མཉམ་
རློགས་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་
ཚུགས་དགོ།

༡.༤.༤ སློབ་ཕྲུག་དབང་པློ་
ཞན་པ་ དེ་ལས་ རིག་སྟློབས་
དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ལྡན་མི་ཚུ་ལུ་ 
ངོས་ལེན་འབད་ཚུགས་པའི་
ཐབས་བྱུས་ཚུ་ མཉམ་རློགས་
ཚུ་གིས་ བཟློ་བཀོད་དང་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་
འབད་ནི་ལུ་ འགོ་ཁྲིད་འབད་
ཚུགས་དགོ།
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གནས་ཚད་ ༢ པ། ལྷབ་སྦྱང་གནས་སྟངས། 

གནས་ཚད་འདི་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་ལྷབ་སྦྱང་གི་དློན་ལུ་ ཕན་ཐབས་འབད་མིའི་ནང་སེམས་དང་ ཕྱིའི་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་ལུ་གོཝ་ཨིན། འདི་གིས་ 
སློབ་དཔློན་ཚུ་ལུ་ གནས་སྟངས་ལེགས་ཤློམ་བཟློ་ནིའི་ལམ་སྟློན་འབད་དེ་ རང་ཉིད་སེམས་ཤུགས། ཕན་ཚུན་མཐུན་པ། ཉེན་སྲུང་ལྡན་པ། 
རྒྱབ་སྐྱོར་ཅན། དྲང་བདེན་དང་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཐློག་ལས་ སློབ་ཕྲུག་གི་བ་སྤློད་ཚུ་ ལེགས་པའི་ཕྱློགས་ལུ་ ལམ་སྟློན་འབདཝ་ཨིན། 
སློབ་དཔློན་ཚུ་གིས་ ཕན་ཐློགས་ཅན་གྱི་སློབ་ཁང་གནས་སྟངས་གསར་བཏློད་འབད་དེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ མཐློ་བའི་གནས་ཚད་ཀྱི་ཤེས་
ཡློན། གོ་རྟློགས། དེ་ལས་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཐློབ་ཐབས་ཀྱི་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ། 

དམིགས་གཏད་ཀྱི་གཞི། འགོ་ཐློག་སློབ་དཔློན། ཁྱད་ལྡན་སློབ་དཔློན། ཁྱད་འཕགས་སློབ་དཔློན། མཆོག་འགྱུར་སློབ་དཔློན།

༢.༡ ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའི་ལྷབ་
སྦྱང་གནས་སྟངས།

༢.༡.༡ ལྷབ་སྦྱང་ཡར་དྲགས་
གཏང་ཐབས་ལུ་ཉེན་སྲུང་ལྡན་
པའི་གནས་སྟངས་རྒྱ་བསྐྱེད་
ཀྱི་དློན་ལས་ འབྲེལ་ཡློད་སྲིད་
བྱུས་དང་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཧ་
གོ་དགོ།

༢.༡.༢ ལྷབ་སྦྱང་ཡར་དྲགས་
གཏང་ཐབས་ལུ་  ཉེན་སྲུང་
ལྡན་པའི་གནས་སྟངས་རྒྱ་
བསྐྱེད་ཀྱི་དློན་ལས་ འབྲེལ་
ཡློད་སྲིད་བྱུས་དང་ལམ་ལུགས་
ཚུ་ལུ་ གནས་ཏེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་
འབད་ཚུགས་དགོ།

༢.༡.༣ ལྷབ་སྦྱང་ཡར་དྲགས་
གཏང་ཐབས་ལུ་  ཉེན་སྲུང་ལྡན་
པའི་གནས་སྟངས་འདི་ ཕན་ནུས་
ཆེ་བའི་སྒོ་ལས་ རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་
ཞིན་ན་ འབྲེལ་ཡློད་སྲིད་བྱུས་
དང་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་གནས་ཏེ་ 
མཉམ་རློགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ 
མཉམ་འབྲེལ་འབད་ཚུགས་དགོ།

༢.༡.༤ ལྷབ་སྦྱང་ཡར་དྲགས་
གཏང་ཐབས་ལུ་  ཉེན་སྲུང་
ལྡན་པའི་གནས་སྟངས་རྒྱ་
བསྐྱེད་ཀྱི་དློན་ལས་ འབྲེལ་
ཡློད་སྲིད་བྱུས་དང་ལམ་ལུགས་
ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་
འབད་ཚུགས་དགོ།

༢.༢ དྲང་བདེན་དང་གུས་
བཀུར་ལྡན་པའི་ལྷབ་སྦྱང་
གནས་སྟངས།

༢.༢.༡ དྲང་བདེན་དང་ གུས་
བཀུར་ ཡར་དྲགས་ཀྱི་དློན་ལུ་ 
ལྷབ་སྦྱང་གི་གནས་སྟངས་ཚུ་ 
ཧ་གོ་དགོ།

༢.༢.༢ དྲང་བདེན་དང་ གུས་
བཀུར་ཡར་དྲགས་ཀྱི་དློན་
ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་གི་གནས་སྟངས་
ཚུ་ ཡུན་བརྟན་སྦེ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགས་དགོ།

༢.༢.༣ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་གྲལ་
གཏློགས་དང་ ལཱ་ཤུལ་རྒྱ་བསྐྱེད་
ཀྱི་དློན་ལུ་ དྲང་བདེན་དང་ གུས་
བཀུར་ཡར་དྲགས་ཀྱི་ཐློག་ལས་ 
ལྷབ་སྦྱང་གི་གནས་སྟངས་ཚུ་ ཕན་
ནུས་ཅན་སྦེ་སྟློན་ཚུགས་དགོ། 

༢.༢.༤ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་གྲལ་
གཏློགས་དང་ ལཱ་ཤུལ་རྒྱ་
བསྐྱེད་ཀྱི་དློན་ལས་ དྲང་
བདེན་དང་ གུས་བཀུར་ཡར་
དྲགས་ཀྱི་ལྷབ་སྦྱང་གནས་
སྟངས་ བརྟན་ཏློག་ཏློ་བཟློ་ནིའི་
དློན་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་
ཚུགས་པའི་དཔྱེ་སྟློན་འབད་
ཚུགས་དགོ།

༢.༣ སློབ་ཁང་སྒྲིག་བཀོད་
དང་ སྦྱློང་ལཱ་འཛིན་སྐྱོང་།

༢.༣.༡ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ རང་རྐྱང་
ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ གྲལ་
གཏློགས་འབད་དེ་ མིག་མཐློང་
ལག་བཟུང་གི་ལྷབ་སྦྱང་གནས་
སྟངས་ནང་འཁོད་ དློན་སྨིན་
ཅན་གྱི་འཚློལ་ཞིབ། གསར་
འཚློལ། དེ་ལས་ ལག་སྦྱློང་
འབད་དེ་བཞག་ཚུགས་པའི་ 
སློབ་ཁང་སྒྲིག་བཀོད་དང་ 
འཛིན་སྐྱོང་ཤེས་ཡློན་ཧ་གོ་དགོ།

༢.༣.༢ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ རང་རྐྱང་
ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ གྲལ་
གཏློགས་འབད་དེ་ མིག་མཐློང་
ལག་བཟུང་གི་ལྷབ་སྦྱང་གནས་
སྟངས་ཚུ་ནང་  དློན་སྨིན་ཅན་
གྱི་འཚློལ་ཞིབ། གསར་འཚློལ། 
དེ་ལས་ ལག་སྦྱློང་འབད་དེ་ 
བཞག་ཚུགས་པའི་ སློབ་ཁང་
སྒྲིག་བཀོད་དང་ འཛིན་སྐྱོང་
ཤེས་ཡློན་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ།

༢.༣.༣ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ རང་རྐྱང་
ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ གྲལ་
གཏློགས་འབད་དེ་ མིག་མཐློང་
ལག་བཟུང་གི་ལྷབ་སྦྱང་གནས་
སྟངས་ཚུ་ནང་  དློན་སྨིན་ཅན་གྱི་
འཚློལ་ཞིབ། གསར་འཚློལ། དེ་
ལས་ ལག་སྦྱློང་འབད་དེ་བཞག་
ཚུགས་པའི་ སློབ་ཁང་སྒྲིག་བཀོད་
དང་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་
ཐབས་རིག་ཚུ་ མཉམ་རློགས་ཚུ་
ལུ་ བརྗེ་སློར་འབད་ཚུགས་དགོ།

༢.༣.༤ སློབ་ཁང་སྒྲིག་བཀོད་
དང་ ལས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་
ལུ་ མིག་ལློས་ལ་བཏུབ་པའི་ 
དཔེ་སྟློན་གྱི་ཐློག་ལས་ མཉམ་
རློགས་ཚུ་ལུ་ སློབ་གྲྭའི་གནས་
ཚད་ཁར་ ཁོང་གིས་འབད་མིའི་
ལཱ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ལེགས་
བཅོས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་འབད་
ཚུགས་དགོ། 
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༢.༤ སློབ་ཕྲུག་གི་གྲལ་
གཏློགས་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར།

༢.༤.༡ སློབ་ཕྲུག་གི་གྲལ་
གཏློགས་འདི་ ལེགས་སྐྱོང་དང་
སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ཚུགས་
པའི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཅན་གྱི་ལྷབ་
སྦྱང་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་
ཧ་གོ་ཡློདཔ་ གསལ་སྟློན་
འབད་དགོ།

༢.༤.༢ སློབ་སྟློན་གྱི་བ་རིམ་
ནང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ལེགས་
སྐྱོང་དང་སེམས་ཤུགས་ཀྱི་ཐློག་
ལས་ གྲལ་གཏློགས། མཉམ་
རུབ། མཉམ་འབྲེལ་འབད་
ཚུགས་ནིའི་དློན་ལས་ རྒྱབ་
སྐྱོར་ལྡན་པའི་ ལྷབ་སྦྱང་
གནས་སྟངས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་
ཚུགས་དགོ།

༢.༤.༣ སློབ་སྟློན་གྱི་བ་རིམ་ནང་ 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ལེགས་སྐྱོང་དང་
སེམས་ཤུགས་ཀྱི་ཐློག་ལས་ གྲལ་
གཏློགས། མཉམ་རུབ། མཉམ་
འབྲེལ་འབད་ཚུགས་ནིའི་དློན་
ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ལྡན་པའི་ ལྷབ་
སྦྱང་གནས་སྟངས་ཡུན་བརྟན་སྦེ་ 
བཞག་ཚུགས་པའི་མཐར་འཁྱོལ་
ཅན་གྱི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ སྒྲིག་
བཀོད་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ།

༢.༤.༤ སློབ་སྟློན་གྱི་བ་རིམ་
ནང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཕན་
ནུས་ཅན་གྱི་ལེགས་སྐྱོང་དང་
སེམས་ཤུགས་ཀྱི་ཐློག་ལས་ 
གྲལ་གཏློགས། མཉམ་རུབ། 
མཉམ་འབྲེལ་འབད་ཚུགསཔ་
སྦེ་ སློབ་གྲྭའི་ལྷབ་སྦྱང་གནས་
སྟངས་འདི་ དུས་རྒྱུན་བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་མཉམ་རློགས་
ཚུ་ འགོ་ཁྲིད་འབད་ཚུགས་
དགོ། 

༢.༥ རང་དབང་ལྷབ་སྦྱང་
ཡར་དྲགས།

༢.༥.༡ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ 
རང་དབང་གི་ཐློག་ལས་ 
སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ལྷབ་
ནིའི་དློན་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་གནས་
སྟངས་ཀྱི་ཤེས་ཡློན་གསལ་སྟློན་
འབད་དགོ།

༢.༥.༢ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ 
ལྷབ་སྦྱང་འདི་ རང་གི་འགན་
ཁུར་ཅིག་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་ དེ་
ཚུ་གྲུབ་འབྲས་ཅན་སྦེ་ འབད་
ནིའི་དློན་ལུ་ སེམས་ཤུགས་
བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་ ཐབས་
བྱུས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་
དགོ།

༢.༥.༣ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ལྷབ་
སྦྱང་འདི་ རང་གི་འགན་ཁུར་ཅིག་
ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་ དེ་ཚུ་གྲུབ་འབྲས་
ཡློདཔ་ཅིག་བཟློ་ནིའི་དློན་ལུ་ ཕན་
ནུས་ཅན་སྦེ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་
ཚུགས་པའི་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་གྱི་
ཐབས་བྱུས་ཚུ་ དཔྱེ་སྟློན་འབད་
ཚུགས་དགོ།

༢.༥.༤ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ 
ལྷབ་སྦྱང་འདི་རང་གི་འགན་
ཁུར་ཅིག་ཨིནམ་ཤེས་ཞིནམ་
ལས་ དེ་ཚུ་གྲུབ་འབྲས་ཅན་
སྦེ་བཟློ་ནིའི་དློན་ལུ་ ཕན་ནུས་
ཅན་གྱི་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་
ཚུགས་པའི་ མཐར་འཁྱོལ་
ཅན་གྱི་ཐབས་བྱུས་ཆ་ཚང་ཅིག་
གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ དཔེ་སྟློན་
འབད་ཚུགས་དགོ།

༢.༦ སློབ་ཕྲུག་གི་བ་སྤློད་
འཛིན་སྐྱོང་།

༢.༦.༡ སློབ་ཕྲུག་གི་བ་སྤློད་
འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་གི་དློན་
ལུ་ དྲན་ཤེས་ཅན་དང་ཞི་བའི་
ཐབས་རིག་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ཞི་
བའི་སྒྲིག་གཞི་གི་ ཤེས་
རྟློགས་ཡློད་པའི་གསལ་སྟློན་
འབད་དགོ།

༢.༦.༢ དྲན་ཤེས་ཅན་དང་ ཞི་
བའི་ཐབས་རིག་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ 
ཞི་བའི་སྒྲིག་གཞི་ལག་ལེན་
འཐབ་ཞིནམ་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་
གཙློ་བཏློན་གྱི་གནས་སྟངས་ 
རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཚུགས་དགོ།

༢.༦.༣ དྲན་ཤེས་ཅན་དང་ ཞི་
བའི་ཐབས་རིག་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ཞི་
བའི་སྒྲིག་གཞི་ལག་ལེན་འཐབ་
ཞིནམ་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་གཙློ་བཏློན་
གྱི་གནས་སྟངས་ངེས་བརྟན་བཟློ་
ནིའི་དློན་ལུ་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་བ་
སྤློད་འཛིན་སྐྱོང་རིག་རྩལ་ཚུ་སྟློན་
ཚུགས་དགོ།

༢.༦.༤ དྲན་ཤེས་ཅན་དང་ ཞི་
བའི་ཐབས་རིག་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ 
ཞི་བའི་སྒྲིག་གཞི་ལག་ལེན་
འཐབ་ཞིནམ་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་
གཙློ་བཏློན་གྱི་གནས་སྟངས་
ངེས་བརྟན་བཟློ་ནིའི་དློན་ལུ་ 
ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་བ་སྤློད་འཛིན་
སྐྱོང་རིག་རྩལ་ཚུ་ མིག་ལློས་
ལ་བཏུབ་སྦེ་དགོ།
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གནས་ཚད་ ༣ པ། ནང་དློན་དང་སློབ་སྟློན་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཤེས་ཡློན། 

གནས་ཚད་འདི་གིས་ སློབ་དཔློན་ཚུ་ ཆོས་ཚན་གྱི་ནང་དློན་ནང་ ཤེས་ཡློན་ཅན་བཟློ་ནི། རྩ་གཞུང་ཧ་གོ་ནི། རང་སློའི་ཆོས་ཚན་འདི་ སློབ་
ཕྲུག་ཚུའི་དློན་ལུ་ དློན་དང་ལྡནམ་སྦེ་ བཟློ་ནི་གི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡློདཔ་བཟློཝ་ཨིན། སློབ་དཔློན་ཚུ་གིས་ ཆོས་ཚན་ནང་དློན་དང་འབྲེལ་བའི་ 
གསར་འཐློན་གྱི་ཐབས་ཤེས་གནས་སྐབས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འློས་འབབ་ལྡན་པའི་ སློབ་སྟློན་ཐབས་ཤེས་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། གནས་ཚད་
འདི་གིས་ སློབ་དཔློན་ཚུ་ རློང་ཁ་ ཡང་ན་ ཨིང་སྐད་ནང་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་སྦེ་ འློང་དགོ་པའི་ཁར་ སློབ་སྟློན་གྱི་བ་རིམ་འདི་ ཕན་
ནུས་ཅན་ཅིག་བཟློ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་བསྐྱེདཔ་ཨིན། ཁོང་གིས་ ལྷབ་སྦྱང་ཡར་དྲགས་གཏང་ནིའི་དློན་ལུ་ བརྡ་དློན་སྤློད་ལེན་དང་འཕྲུལ་རིག་གི་
ཐབས་བྱུས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ནང་ འློས་འབབ་ལྡན་པའི་རིག་རྩལ་ཚུ་སྟློནམ་ཨིན།

དམིགས་གཏད་ཀྱི་གཞི། འགོ་ཐློག་སློབ་དཔློན། ཁྱད་ལྡན་སློབ་དཔློན། ཁྱད་འཕགས་སློབ་དཔློན། མཆོག་གྱུར་སློབ་དཔློན།

༣.༡ ནང་དློན་དང་སློབ་སྟློན་
ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཤེས་ཡློན།

༣.༡.༡ ནང་དློན་དང་སློབ་སྟློན་
ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཤེས་ཡློན།

༣.༡.༢ རྩ་གཞུང་ནང་གི་ནང་
དློན་དང་ སློབ་སྟློན་ཐབས་
ཤེས་ཚུ་ འློས་འབབ་དང་
བསྟུན་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ།

༣.༡.༣ རྩ་གཞུང་ནང་གི་ནང་
དློན་དང་སློབ་སྟློན་ཐབས་ཤེས་
ཚུ་ ཕན་ནུས་ཅན་སྦེ་ ལག་
ལེན་འཐབ་ནིའི་དཔེ་སྟློན་འབད་
ཚུགས་དགོ།

༣.༡.༤ རྩ་གཞུང་གི་ནང་དློན་
དང་སློབ་སྟློན་ཐབས་ཤེས་ དེ་
ལས་ འབྲེལ་ཡློད་གནད་དློན་
གཞན་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་
ནིའི་ནང་ མིག་ལློས་རུང་བའི་ 
དཔེ་སྟློན་འབད་ཚུགས་དགོ།

༣.༢ ཞིབ་འཚློལ་བདེན་དཔྱད་
ལག་ལེན།

༣.༢.༡ སློབ་སྟློན་གྱི་བ་རིམ་
ཡར་དྲགས་གཏང་ནིའི་དློན་ལུ་ 
ཞིབ་འཚློལ་གྱི་ཤེས་ཡློན་དང་ 
རིག་རྩལ་ཚུ་དགོཔ་ཧ་གོ་དགོ།

༣.༢.༢ སློབ་སྟློན་གྱི་བ་རིམ་
ཡར་དྲགས་གཏང་ནིའི་དློན་ལུ་ 
ཞིབ་འཚློལ་དང་འཁྲིལ་བའི་ 
སྒྲུབ་བྱེད་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ།

༣.༢.༣ སློབ་གྲྭ་ནང་ སློབ་སྟློན་
གྱི་བ་རིམ་འདི་ ཞིབ་འཚློལ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཟློ་ནིའི་དློན་
ལུ་ མཉམ་རློགས་ཚུ་དང་ 
མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐློག་ལས་ལཱ་
འབད་ཚུགས་དགོ།

༣.༢.༤ ལྷབ་སྦྱང་རྒྱ་བསྐྱེད་
གཏང་ཚུགས་པའི་སློབ་སྟློན་
ཐབས་ཤེས་ཡར་དྲགས་གཏང་
ནིའི་དློན་ལུ་ ཞིབ་འཚློལ་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ དེ་
ལས་ཐློབ་པའི་འབྲེལ་ཡློད་གྲུབ་
འབྲས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
པའི་སྐབས་ལུ་  མཉམ་
རློགས་ཚུ་ འགོ་ཁྲིད་འབད་
ཚུགས་དགོ།

༣.༣ བརྡ་དློན་བརྒྱུད་འབྲེལ་
དང་འཕྲུལ་རིག་གི་ ལག་ལེན་
ཚུལ་མཐུན།

༣.༣.༡ སློབ་སྟློན་སྐབས་ བརྡ་
དློན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་ འཕྲུལ་
རིག་ལག་ལེན་ཚུལ་མཐུན་གྱི་
ཤེས་ཡློན་དང་རིག་རྩལ་ཚུ་
སྟློན་དགོ།

༣.༣.༢ སློབ་སྟློན་སྐབས་ བརྡ་
དློན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་ འཕྲུལ་
རིག་ལག་ལེན་ཚུལ་མཐུན་
འཐབ་ཚུགསཔ་ངེས་བརྟན་བཟློ་
ཚུགས་དགོ།

༣.༣.༣ སློབ་སྟློན་སྐབས་ བརྡ་
དློན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་ འཕྲུལ་
རིག་ལག་ལེན་ཚུལ་མཐུན་
འཐབ་ནིའི་དློན་ལུ་ ཕན་ནུས་
ཅན་གྱི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ རྒྱ་
བསྐྱེད་གཏང་ཚུགས་དགོ།

༣.༣.༤ སློབ་སྟློན་སྐབས་ བརྡ་
དློན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་ འཕྲུལ་
རིག་ཚུ་ སློབ་གྲྭའི་ཕྱི་ནང་
གཉིས་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ མིག་
ལློས་བལ་བཏུབ་པའི་རིག་
རྩལ་ཚུ་སྟློན་ནི་དང་ མཉམ་
རློགས་ཚུ་ལུ་ གྲོས་སྟློན་འབད་
ཚུགས་དགོ།
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༣.༤ འབྲི་ལྷག་དང་ཨང་རྩིས་
ཤེས་ཡློན་གྱི་ཐབས་བྱུས།

༣.༤.༡ འབྲི་ལྷག་དང་ ཨང་
རྩིས་རིག་རྩལ་ཚུ་ རྒྱ་བསྐྱེད་
གཏང་ཚུགས་པའི་ ཐབས་བྱུས་
ཚུ་ ཧ་གོ་དགོ།

༣.༤.༢ འབྲི་ལྷག་དང་ཨང་
རྩིས་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཡར་
དྲགས་གཏང་ནིའི་ སློབ་སྟློན་
ཐབས་བྱུས་སྣ་ཚློགས་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།

༣.༤.༣ མཉམ་རློགས་ཚུ་དང་ 
གཅིག་ཁར་ སློབ་ཕྲུག་གི་འབྲི་
ལྷག་དང་ ཨང་རྩིས་རིག་རྩལ་
ཚུ་ ཡར་དྲགས་གཏང་ནིའི་དློན་
ལུ་ སློབ་སྟློན་ཐབས་བྱུས་ཚུ་
གིས་ ཕན་ཐློགས་ དབྱེ་ཞིབ་
འབད་ཚུགས་དགོ། 

༣.༤.༤ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ འབྲི་
ལྷག་དང་ ཨང་རྩིས་རིག་རྩལ་
ནང་ གྲུབ་འབྲས་རྒྱ་བསྐྱེད་
གཏང་ཚུགས་པའི་ ཕན་ནུས་
ཅན་གྱི་སློབ་སྟློན་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ 
བཟློ་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་
ནི་ནང་ མིག་ལློས་བལ་བཏུབ་
པའི་རིག་རྩལ་སྟློན་ཚུགས་དགོ།

༣.༥ མཐློ་བའི་མནློ་རིག། ༣.༥.༡ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་
ལུ་ མཐློ་བའི་མནློ་རིག་ ཡར་
དྲགས་གཏང་ནིའི་ སློབ་སྟློན་
ཐབས་བྱུས་ཚུ་ བཤད་ཚུགས་
དགོ།

༣.༥.༢ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ 
མཐློ་བའི་མནློ་རིག་ཡར་དྲགས་
གཏང་ནིའི་ སློབ་སྟློན་ཐབས་
བྱུས་ སྣ་ཚློགས་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགས་དགོ།

༣.༥.༣ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ མཐློ་
བའི་མནློ་རིག་ཡར་དྲགས་
གཏང་ནིའི་ དློན་ལུ་ ཕན་ནུས་
ཅན་གྱི་སློབ་སྟློན་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ 
མཉམ་རློགས་ཚུ་ལུ་ གདམ་
འཐུ་འབད་ནི་དང་ ལག་ལེན་
འཐབ་ནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་
ཚུགས་དགོ།

༣.༥.༤ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་མཐློ་
བའི་མནློ་རིག་ ཡར་དྲགས་
གཏང་ནིའི་དློན་ལུ་ གསར་
བཏློད་དང་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་
སློབ་སྟློན་ཐབས་བྱུས་བཟློ་ནི་
དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་
དགོ། 

༣.༦ བརྡ་དློན་སྤློད་ལེན་གྱི་
ཐབས་བྱུས།

༣.༦.༡ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་གོ་
བ་ལེན་ཐངས། བཅའ་མར་
གཏློགས་ནི། གྲལ་གཏློགས་
འབད་ནི་དང་ གྲུབ་འབྲས་
འབྱུང་ཐབས་ལུ་ ཕན་པའི་ངག་
ཐློག་དང་ རྣམ་འགྱུར་བརྡ་སྤློད་
ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ 
ཧ་གོ་དགོ།

༣.༦.༢ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་གོ་
བ་ལེན་ཐངས། བཅའ་མར་
གཏློགས་ནི། གྲལ་གཏློགས་
འབད་ནི་དང་ གྲུབ་འབྲས་
འབྱུང་ཐབས་ལུ་ ཕན་ནུས་ཅན་
གྱི་ངག་ཐློག་དང་ རྣམ་འགྱུར་
བརྡ་སྤློད་ཀྱི སློབ་སྟློན་ཐབས་
བྱུས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ།

༣.༦.༣ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ གོ་
བ་ལེན་ཐངས། བཅའ་མར་
གཏློགས་ནི། གྲལ་གཏློགས་
འབད་ནི་དང་གྲུབ་འབྲས་འབྱུང་
ཐབས་ལུ་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་ 
ངག་ཐློག་དང་རྣམ་འགྱུར་བརྡ་
སྤློད་ཀྱི་ སློབ་སྟློན་ཐབས་བྱུས་
སྣ་ཚློགས་སྟློན་ཚུགས་དགོ།

༣.༦.༤ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་གོ་
བ་ལེན་ཐངས། བཅའ་མར་
གཏློགས་ནི། གྲལ་གཏློགས་
འབད་ནི་དང་ གྲུབ་འབྲས་
འབྱུང་ཐབས་ལུ་ ཕན་ནུས་
ཅན་གྱི་ ངག་ཐློག་དང་ རྣམ་
འགྱུར་བརྡ་སྤློད་ཀྱི་ སློབ་སྟློན་
ཐབས་བྱུས་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་གི་
གནས་སྟངས་གཞན་ཚུ་ནང་ 
མིག་ལློས་བལ་བཏུབ་པའི་ལག་
ལེན་ཚུ་ སྟློན་ཚུགས་དགོ།

༣.༧ སློབ་སྟློན་ཁ་སྐད། ༣.༧.༡ སློབ་སྟློན་ཁ་སྐད་འདི་ 
རློང་ཁ་ ཡང་ན་ ཨིང་སྐད་ 
ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

༣.༧.༢ སློབ་སྟློན་ཁ་སྐད་འདི་ 
རློང་ཁ་ ཡང་ན་ ཨིང་སྐད་ 
ཐློགས་ཆགས་མེད་པར་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།

༣.༧.༣ སློབ་སྟློན་ཁ་སྐད་འདི་ 
རློང་ཁ་ ཡང་ན་ ཨིང་སྐད་ 
སྒྲ་དག་སྤུས་དག་གི་ཐློག་ལས་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།

༣.༧.༤ སློབ་སྟློན་ཁ་སྐད་
འདི་ རློང་ཁ་ ཡང་ན་ ཨིང་
སྐད་ ཐློགས་ཆགས་མེད་པར་  
ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དློན་ལུ་ 
མཉམ་རློགས་ཚུ་ འགོ་ཁྲིད་
འབད་ཚུགས་དགོ།
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གནས་ཚད་ ༤ པ། འཆར་གཞི་དང་ སློབ་སྟློན།  

གནས་ཚད་འདི་ རེ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷབ་སྦྱང་གྲུབ་འབྲས་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ རྩ་གཞུང་གི་ནང་དློན་ཚུ་ དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་ལྷབ་སྦྱང་སྦྱློང་ལཱ་
ལུ་ བསྒྱུར་ཚུགས་པའི་ སློབ་དཔློན་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན། སློབ་དཔློན་ཚུ་གིས་ རང་དབང་ ཡང་ན་ མཉམ་རློགས་ཚུ་དང་གཅིག་
ཁར་ ཁྱད་རིག་ཤེས་ཡློན་གྱི་ཐློག་ལས་ སློབ་སྟློན་འཆར་གཞི་དང་ཐབས་བྱུས་ཚུ་བཟློ་སྟེ་ དཔེ་སྟློན་འབད་ཚུགས་དགོ། སློབ་སྟློན་འཆར་གཞི་
ནང་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་གྲུབ་འབྲས་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ཀྱི་ རྒྱ་ཆེ་བའི་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ཚུད་དགོ། སློབ་དཔློན་ཚུ་གིས་ དགོས་མཁོ་
ཅན་གྱི་ལྷབ་སྦྱང་གི་ཤེས་ཡློན་དང་ཉམས་མློང་ཚུ་ མི་སྡེ་ལས་ཡང་འཐློབ་ཚུགསཔ་ཨིན།

དམིགས་གཏད་ཀྱི་གཞི། འགོ་ཐློག་སློབ་དཔློན། ཁྱད་ལྡན་སློབ་དཔློན། ཁྱད་འཕགས་སློབ་དཔློན། མཆོག་འགྱུར་སློབ་དཔློན།

༤.༡ ལྷབ་སྦྱང་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་
དང་འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཡློད་
པའི་ལྷབ་སྦྱང་གྲུབ་འབྲས།

༤.༡.༡ ལྷབ་སྦྱང་ལྕོགས་གྲུབ་
དང་འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཡློད་
པའི་ ལྷབ་སྦྱང་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ 
ངོས་འཛིན་འབད་དགོ།

༤.༡.༢ སྒྲུབ་ཚུགསཔ་དང་འློས་
འབབ་ཡློད་པའི་ལྷབ་སྦྱང་གྲུབ་
འབྲས་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་ལྕོགས་
གྲུབ་དང་ འབྲེལ་མཐུད་ཡློདཔ་
སྦེ་བཟློ་ཚུགས་དགོ།

༤.༡.༣ སྒྲུབ་ཚུགསཔ་དང་ 
གདློང་ལེན་ཅན་གྱི་ལྷབ་སྦྱང་
གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་
ལྕོགས་གྲུབ་དང་འབྲེལ་མཐུད་
ཡློདཔ་སྦེ་བཟློ་ནིའི་དློན་ལུ་ 
མཉམ་རློགས་ཚུ་ལུ་ ལམ་སྟློན་
འབད་ཚུགས་དགོ།

༤.༡.༤ སྒྲུབ་ཚུགསཔ་དང་ 
གདློང་ལེན་ཅན་གྱི་ལྷབ་སྦྱང་
གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་
ལྕོགས་གྲུབ་དང་འབྲེལ་མཐུད་
ཡློདཔ་སྦེ་བཟློ་ནི་ལུ་ མཐློ་བའི་
རིག་རྩལ་ཚུ་གསལ་སྟློན་འབད་
དེ་ མཉམ་རློགས་ཚུ་འགོ་ཁྲིད་
འབད་ཚུགས་དགོ།

༤.༢ སློབ་སྟློན་འཆར་གཞི་
དང་བ་རིམ།

༤.༢.༡ རྩ་གཞུང་གི་དགོས་
མཁོ་ཚུ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ ཤེས་
ཡློན་དང་རིག་རྩལ་ཚུ་གོ་རིམ་
ལྡན་པའི་སློབ་སྟློན་གྱི་ལག་ལེན་
དང་བ་རིམ་ཚུ་ སྟློན་དགོ། 

༤.༢.༢ རྩ་གཞུང་གི་དགོས་
མཁོ་ཚུ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ སློབ་
སྟློན་ལག་ལེན། ལྷབ་ནིའི་བ་
རིམ། འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི། 
དེ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་ཚུ་
རིམ་གྱིས་སྦེ་ཡར་རྒྱས་གཏང་
ཚུགས་དགོ།

༤.༢.༣ རྩ་གཞུང་གི་དགོས་
མཁོ་དང་ སློབ་སྟློན་གནས་
སྟངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ གྲུབ་
ཐབས་ལུ་ སློབ་སྟློན་ལག་ལེན། 
ལྷབ་ནིའི་བ་རིམ། འཆར་གཞི་
བརྩམ་ནི། དེ་ལས་ འཛིན་
སྐྱོང་འབད་ནི་ཚུ་ རིམ་གྱིས་
བཟློ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ།

༤.༢.༤ རྩ་གཞུང་གི་དགོས་
མཁོ་དང་ སློབ་སྟློན་གནས་
སྟངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ གྲུབ་
ཐབས་ལུ་ སློབ་སྟློན་ལག་ལེན། 
ལྷབ་ནིའི་བ་རིམ། འཆར་གཞི་
བརྩམ་ནི། དེ་ལས་ འཛིན་
སྐྱོང་འབད་ནི་ཚུ་རིམ་གྱིས་བཟློ་
སྟེ་ མིག་ལློས་བལ་བཏུབ་པའི་ 
དཔེ་སྟློན་འབད་དགོ།
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༤.༣ བརྡ་དློན་བརྒྱུད་འབྲེལ་
དང་ འཕྲུལ་རིག་བརྩིས་པའི་ 
སློབ་སྟློན་མཁོ་ཆས།

༤.༣.༡ ལྷབ་སྦྱང་གི་དམིགས་
ཡུལ་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ བརྡ་དློན་
བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་ འཕྲུལ་རིག་
བརྩིས་ཏེ་འློས་འབབ་ལྡན་པའི་
སློབ་སྟློན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ གདམ་
ཁ་རྐྱབ་ནི། ཡར་དྲགས་གཏང་
ནི། དེ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་
ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་སྟློན་ནི།

༤.༣.༢ ལྷབ་སྦྱང་གི་དམིགས་
ཡུལ་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ བརྡ་དློན་
བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་
བརྩིས་ཏེ་ འློས་འབབ་ལྡན་
པའི་སློབ་སྟློན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ 
གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི། ཡར་དྲགས་
གཏང་ནི། རིམ་སྒྲིག་འབད་
ནི། དེ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ།

༤.༣.༣ ལྷབ་སྦྱང་གི་དམིགས་
ཡུལ་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ བརྡ་
དློན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་
རིག་བརྩིས་ཏེ་ འློས་འབབ་
ལྡན་པའི་སློབ་སྟློན་མཁོ་ཆས་
ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི། ཡར་
དྲགས་གཏང་ནི། རིམ་སྒྲིག་
འབད་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་
ནི་ནང་ མཉམ་རློགས་ཚུ་ལུ་ 
ཁ་བཀོད་དང་ལམ་སྟློན་འབད་
ཚུགས་དགོ།

༤.༣.༤ ལྷབ་སྦྱང་གི་དམིགས་
ཡུལ་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ བརྡ་དློན་
བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་ འཕྲུལ་རིག་
བརྩིས་ཏེ་འློས་འབབ་ལྡན་པའི་
སློབ་སྟློན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ བཟློ་
བཀོད་འབད་ནི་དང་ ཡར་
དྲགས་གཏང་ནི་ དེ་ལས་ དབྱེ་
ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ མཉམ་
རློགས་ཚུ་ སློབ་གྲྭའི་ཕྱི་ནང་
གཉིས་ལུ་ འགོ་ཁྲིད་འབད་
ཚུགས་དགོ།

༤.༤ དབྱེ་ཞིབ་འདི་ ལྷབ་སྦྱང་
དང་ འབྲེལ་བ།

༤.༤.༡ ལྷབ་སྦྱང་གྲུབ་འབྲས་
དང་ དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་ 
དེ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་གྲུབ་
འབྲས་ཚུ་འབྲེལ་བ་ཡློདཔ་ཧ་
གོ་དགོ།

༤.༤.༢ སློབ་ཕྲུག་གི་གྲུབ་
འབྲས་དང་ འབྲེལ་བ་ཡློད་པའི་ 
ལྷབ་སྦྱང་གྲུབ་འབྲས་ སྒྲུབ་
ཐབས་ལུ་ འཆར་གཞི་དང་
དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚློགས་
ཚུ་ བཟློ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ།

༤.༤.༣ སློབ་ཕྲུག་གི་གྲུབ་
འབྲས་དང་ འབྲེལ་བ་ཡློད་པའི་ 
ལྷབ་སྦྱང་གྲུབ་འབྲས་ སྒྲུབ་
ཐབས་ལུ་ འཆར་གཞི་བརྩམ་
ནི་དང་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་དབྱེ་
ཞིབ་ཐབས་ལམ་ སྣ་ཚློགས་
ཡློད་མི་ཚུ་ མཉམ་རློགས་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཀོད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་
འབད་ཚུགས་དགོ།

༤.༤.༤ ལྷབ་སྦྱང་གྲུབ་འབྲས་ 
སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་གི་
གྲུབ་འབྲས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དབྱེ་
ཞིབ་འབད་ནི་ནང་མཐློ་བའི་
རིག་རྩལ་ལག་ལེན་འཐབ་ཞིན་
ན་ འགོ་ཁྲིད་འབད་ནི། འཆར་
གཞི་བརྩམ་ནི་དང་ ལས་རིམ་
གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་བརྡ་དློན་
ཚུ་སྤློད་ཚུགས་དགོ།

༤.༥ མི་སྡེའི་གནས་སྟངས་དང་
ལྷབ་སྦྱང་།

༤.༥.༡ སློབ་སྟློན་བ་རིམ་ཡར་
རྒྱས་གཏང་ནིའི་དློན་ལུ་ མི་
སྡེའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ཧ་གོ་དགོ།

༤.༥.༢ སློབ་སྟློན་བ་རིམ་
ཡར་རྒྱས་གཏང་ནིའི་དློན་
ལུ་ འབྲེལ་ཡློད་མི་སྡེའི་གནས་
སྟངས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ།

༤.༥.༣ སློབ་སྟློན་བ་རིམ་ཡར་
རྒྱས་གཏང་ནིའི་དློན་ལུ་ མཉམ་
རློགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ 
མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐློག་ལས་ མི་
སྡེའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།

༤.༥.༤ སློབ་སྟློན་བ་རིམ་ཡར་
རྒྱས་གཏང་ནིའི་དློན་ལུ་ མི་
སྡེའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ ལག་
ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ མིག་ལློས་
ལ་བཏུབ་པའི་དཔེ་སྟློན་འབད་
ཚུགས་དགོ།
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གནས་ཚད་ ༥ པ། དབྱེ་ཞིབ་དང་སྙན་ཞུ།  

གནས་ཚད་འདི་ནང་ སློབ་དཔློན་ཚུ་གིས་ ལྷབ་སྦྱང་གྲུབ་འབྲས་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་ལུ་ ཕན་པའི་ཐབས་ལམ་དང་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་མཁོ་ཆས་སྣ་
ཚློགས་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གཙློ་བློ་བཏློན་ཏེ་ཡློད། སློབ་དཔློན་ཚུ་གིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུའི་འཇོན་ཐང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དློན་ལུ་ ལ་
རྟློག་དང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིན་ན་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་བསམ་ལེན་ཚུ་ ཕམ་ ཡང་ན་ བདག་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ བྱིན་ཚུགས་དགོ་པའི་རེ་བ་བསྐྱེདཔ་
ཨིན། སློབ་དཔློན་ཚུ་གིས་ དབྱེ་ཞིབ་གནས་སྡུད་ཚུ་ སློབ་སྟློན་གྱི་འགྲོ་སྟངས་ དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་དློན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སློབ་སྟློན་གྱི་བ་
རིམ་ཡར་རྒྱས་གཏངམ་ཨིན། 

དམིགས་གཏད་ཀྱི་གཞི། འགོ་ཐློག་སློབ་དཔློན། ཁྱད་ལྡན་སློབ་དཔློན། ཁྱད་འཕགས་སློབ་དཔློན། མཆོག་འགྱུར་སློབ་དཔློན།

༥.༡ སློབ་ཁང་དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་
བྱུས་ཀྱི་ བཟློ་བཀོད་དང་
བདེ་སྤློད།

༥.༡.༡ རྩ་གཞུང་དགོས་མཁོ་
དང་འཁྲིལ་བའི་ངོས་བཟུང་དང་ 
དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་
བྱུས་ཚུ་ བཟློ་ནི། གདམ་འཐུ་
འབད་ནི། འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་
ཚུ་ཤེས་དགོ།

༥.༡.༢ རྩ་གཞུང་དགོས་མཁོ་
དང་འཁྲིལ་བའི་ངོས་བཟུང་དང་ 
དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་
བྱུས་ཚུ་ བཟློ་ནི། གདམ་འཐུ་
འབད་ནི། རིམ་སྒྲིག་འབད་ནི། 
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཚུ་འབད་
ཚུགས་དགོ།

༥.༡.༣ རྩ་གཞུང་དགོས་མཁོ་
དང་འཁྲིལ་བའི་ངོས་བཟུང་དང་ 
དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་
བྱུས་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི། 
བཟློ་ནི། གདམ་འཐུ་འབད་ནི། 
རིམ་སྒྲིག་འབད་ནི་ནང་ མཉམ་
རློགས་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་
ཚུགས་དགོ།  

༥.༡.༤ རྩ་གཞུང་དགོས་མཁོ་
དང་འཁྲིལ་བའི་ཕན་ནུས་ཅན་
གྱི་ངོས་བཟུང་དང་ དུས་རྒྱུན་
དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ 
བཟློ་ནི། གདམ་འཐུ་འབད་ནི། 
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་སྲིད་བྱུས་
དང་ལམ་སྟློན་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་
འབད་ནི་ནང་འགོ་ཁྲིད་འབད་
ཚུགས་དགོ།

༥.༢ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ ཡར་
རྒྱས་དང་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལ་
རྟློག་དང་ དབྱེ་ཞིབ།

༥.༢.༡ སློབ་ཕྲུག་གི་ མཐར་
སློན་གནས་སྡུད་ ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་གི་ཡར་
རྒྱས་དང་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ལ་
རྟློག་དང་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་རིག་པ་
སྟློན་དགོ།

༥.༢.༢ སློབ་ཕྲུག་གི་མཐར་སློན་
གནས་སྡུད་ལག་ལེན་འཐབ་
སྟེ་ ཁོང་གི་ཡར་རྒྱས་དང་གྲུབ་
འབྲས་ཚུ་ལ་རྟློག་དང་ དབྱེ་
ཞིབ་འབད་ཚུགས་དགོ།

༥.༢.༣ སློབ་ཕྲུག་གི་ཡར་རྒྱས་
དང་གྲུབ་འབྲས་ ལ་རྟློག་དང་
དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དློན་ལུ་ མཉམ་
རློགས་ཚུ་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་
གི་མཐར་སློན་གནས་སྡུད་
ཚུ་ བཤད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་
འབད་དགོ།

༥.༢.༤ སློབ་ཕྲུག་གི་གྲུབ་
འབྲས་དང་ཡར་རྒྱས་ ལ་རྟློག་
དང་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དློན་ལུ་ ཁོང་
གི་མཐར་སློན་གནས་སྡུད་ཚུ་ 
ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་དབྱེ་དཔྱད་
འབད་ནི་ནང་ མིག་ལློས་བལ་
བཏུབ་པའི་རིག་རྩལ་སྟློན་
ཚུགས་དགོ།

༥.༣ སློབ་སྟློན་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་
དློན་ལུ་ བསམ་ལེན།

༥.༣.༡ སློབ་ཕྲུག་གི་ ལཱ་ཤུལ་
ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དློན་ལུ་ ངེས་
བདེན་དང་ ཕན་ཐློགས་ཅན་གྱི་
བསམ་ལེན་གྱི་རིགས་ དུས་
ཐློག་ལུ་ བྱིན་ཚུགས་པའི་
ཐབས་བྱུས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་
འབད་དགོ། 

༥.༣.༢ སློབ་ཕྲུག་གི་ ལཱ་
ཤུལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དློན་ལུ་ངེས་
བདེན་དང་ ཕན་ཐློགས་ཅན་གྱི་
བསམ་ལེན་གྱི་རིགས་དུས་ཐློག་
ལུ་ བྱིན་ཚུགས་པའི་ཐབས་
བྱུས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ། 

༥.༣.༣ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཁོང་
རའི་ལྷབ་སྦྱང་ཡར་རྒྱས་གཏང་
ནི་དང་ བསམ་ཞིབ་འབད་ནིའི་
དློན་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བྱིན་ཏེ་ 
ངེས་བདེན་དང་ ཕན་ཐློགས་
ཅན་གྱི་བསམ་ལེན་གྱི་རིགས་ 
དུས་ཐློག་ལུ་ བྱིན་ཚུགས་པའི་
དློན་སྨིན་གྱི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ 
གདམ་འཐུ་དང་སྒྲིག་བཅོས་
འབད་ཚུགས་དགོ།

༥.༣.༤ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཁོང་
རའི་ལྷབ་སྦྱང་ཡར་རྒྱས་གཏང་
ནི་དང་ བསམ་ཞིབ་འབད་ནིའི་
དློན་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བྱིན་ཏེ་ 
ངེས་བདེན་དང་ ཕན་ཐློགས་
ཅན་གྱི་བསམ་ལེན་གྱི་རིགས་ 
དུས་ཐློག་ལུ་བྱིན་ཚུགས་པའི་ 
དློན་སྨིན་གྱི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་བཟློ་
བཀོད་འབད་དེ་ བསྟར་སྤློད་
འབད་ཚུགས་དགོ།
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༥.༤ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་
བྱུས་སྣ་ཚློགས་ བཟློ་བཀོད་
དང་བེད་སྤློད།

༥.༤.༡ དྲི་བ་བཟློ་ཐངས་དང་དྲི་
བཀོད་འཆར་གཞིའི་རིའུ་མིག། 
སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི། དྲི་བའི་
ཞུན་དག། བ་སྒོའི་རིམ་པ་ཚུ་
ཤེསཔ་སྦེ་ འབད་དགོ།

༥.༤.༢ ལན་ཤློག་ཚུ་ བདེན་
ཁུངས་དང་བཅསཔ་སྦེ་ གནས་
རིམ་ཕྱེ་ནིའི་དློན་ལུ་ དྲི་བའི་
ཞུན་དག་དང་འབྲེལ་བའི་བ་སྒོ་
ཚུའི་ནང་བཅའ་མར་གཏློགས་
ཏེ་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ༌ཚུགས་དགོ། 

༥.༤.༣ བརྟག་ཞིབ་ཐབས་བྱུས་
ཚུའི་བཟློ་བཀོད་དང་བེད་སྤློད་ 
ཡར་དྲགས་ཀྱི་དློན་ལུ་ མཉམ་
རློགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་
མཉམ་རུབ་འབད་ཚུགས་དགོ།

༥.༤.༤ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་
རྟག་ཞིབ་ཐབས་བྱུས་བཟློ་
བཀོད་འབད་ནི། དྲི་བ་བཟློ་
ནི། སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་བཟློ་
ནི། གནས་རིམ་ཕྱེ་ནིའི་དློན་ལུ་ 
མཉམ་རློགས་ཚུ་ལུ་ ལམ་སྟློན་
འབད་ཚུགས་དགོ།

༥.༥ སློབ་སྟློན་བ་ལུགས་ཡར་
དྲགས་དློན་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་
གནས་སྡུད་ལག་ལེན།  

༥.༥.༡ སློབ་སྟློན་བ་ལུགས་
ཡར་དྲགས་གཏང་ནིའི་དློན་ལུ་ 
དབྱེ་ཞིབ་གནས་སྡུད་ཀྱི་དགོས་
དློན་ཚུ་ ཧ་གོ་ཡློད་པའི་གསལ་
སྟློན་འབད་དགོ།

༥.༥.༢ འློས་འབབ་དང་བསྟུན་
ཏེ་ དབྱེ་ཞིབ་གནས་སྡུད་ཚུ་ 
སློབ་སྟློན་བ་ལུགས་ལེགས་
བཅོས་ཀྱི་དློན་ལུ་ བེད་སྤློད་
འབད་ཚུགས་དགོ།  

༥.༥.༣ འློས་འབབ་དང་བསྟུན་
ཏེ་ སློབ་སྟློན་བ་ལུགས་ལེགས་
བཅོས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བརྡ་སྤློད་
ཀྱི་དློན་ལུ་ མཉམ་རློགས་
ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་དབྱེ་ཞིབ་
གནས་སྡུད་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་
འབད་ཚུགས་དགོ།

༥.༥.༤ འློས་འབབ་དང་བསྟུན་
ཏེ་ སློབ་སྟློན་བ་ལུགས་རྒྱ་
བསྐྱེད་ཀྱི་དློན་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་
གནས་སྡུད་ཚུ་ ཕན་ནུས་ཅན་
སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ 
མཉམ་རློགས་ཚུ་ལུ་ འགོ་ཁྲིད་
འབད་ཚུགས་དགོ།

༥.༦ སློབ་ཕྲུག་གི་ཡར་རྒྱས་
དང་གྲུབ་འབྲས་ དེ་ལས་ ཉེར་
མཁོའི་བརྡ་དློན་སྤློད་ལེན།

༥.༦.༡ སློབ་ཕྲུག་གི་ཡར་རྒྱས་
དང་ གྲུབ་འབྲས་ དེ་ལས་ 
ཉེར་མཁོའི་དློན་ལུ་ བརྡ་དློན་
སྤློད་ལེན་གྱི་ཐབས་བྱུས་སྣ་
ཚློགས་ལུ་ རྒྱུས་ཆ་ཡློདཔ་
སྦེ་དགོ།

༥.༦.༢ ཕམ་དང་བདག་
འཛིན་པ་ཚུ་གིས་གཙློས་པའི་
འབྲེལ་ཡློད་ཀུན་ལུ་ དུས་
རྒྱུན་དུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུའི་ཉེར་
མཁོའི་གནད་དློན་དང་ དེ་ལས་ 
ཡར་རྒྱས་དང་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ 
གསལ་རིལ་རི་སྦེ་བརྡ་སྤློད་
འབད་ཚུགས་དགོ།

༥.༦.༣ ཕམ་དང་བདག་འཛིན་
པ་ཚུ་གིས་གཙློས་པའི་འབྲེལ་
ཡློད་ཀུན་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་སློབ་
ཕྲུག་ཚུའི་ ཉེར་མཁོའི་གནད་
དློན་དང་ དེ་ལས་ ཡར་རྒྱས་
དང་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ བརྡ་སྤློད་
འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཕན་
ནུས་ཅན་གྱི་བརྡ་དློན་སྤློད་ལེན་
གྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགས་དགོ།

༥.༦.༤ མཉམ་རློགས་ཚུ་
ལུ་ སློབ་ཕྲུག་གི་ཉེར་མཁོའི་
གནད་དློན་ཚུ་ ངེས་གཏན་སྦེ་
བརྡ་སྤློད་འབད་ནིའི་དློན་ལས་ 
ཐབས་བྱུས་སྣ་ཚློགས་ཚུ་ བརྗེ་
སློར་འབད་ཚུགས་དགོ།
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གནས་ཚད་ ༦ པ། རང་ཉིད་ཡར་བསྐྱེད་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ། 

གནས་ཚད་འདི་གིས་ སློབ་སྟློན་གྱི་བ་ལུགས་ཚུ་ ལེགས་ཤློམ་བཟློ་ནིའི་དློན་ལུ་ སློབ་དཔློན་ཚུ་གི་ཡིད་ཆེས་དང་གཞི་རྩ་ཚུ་ གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་
ལས་གཙློ་བློར་བཏློནམ་ཨིན། འདི་གིས་ སློབ་དཔློན་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་རིག་གི་དམིགས་ཡུལ་བཟློ་ནི་དང་ ཚེ་གང་གི་ལྷབ་སྦྱང་ནང་ བསམ་ཞིབ་ཀྱི་
ཐློག་ལུ་གནས་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་སྟློནམ་ཨིན། རང་ཉིད་ཡར་བསྐྱེད་དང་ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་གྱི་དློན་ལུ་ སློབ་དཔློན་ཚུ་གིས་ ཁྱད་རིག་ཅན་
གྱི་མི་ངོམ་ཚུ་དང་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་འཚློལ་འློང། འདི་གིས་ སློབ་དཔློན་གྱི་བ་སྤློད་དང་ ལག་ལེན་ཚུ་ དྲག་ཤློས་ཅིག་གི་
བརྩི་ཁུངས་སྟློན་ཏེ་ སློབ་སྟློན་ལཱ་འགན་གྱི་ངོ་སྟློནམ་ཨིན།

དམིགས་གཏད་ཀྱི་གཞི། འགོ་ཐློག་སློབ་དཔློན། ཁྱད་ལྡན་སློབ་དཔློན། ཁྱད་འཕགས་སློབ་དཔློན། མཆོག་གྱུར་སློབ་དཔློན།

༦.༡ སློབ་སྟློན་གྱི་ལ་བ། ༦.༡.༡ སློབ་ཕྲུག་གཙློ་བཏློན་
གྱི་ཐློག་ལུ་ རང་སློའི་སློབ་སྟློན་
གྱི་ལ་བ་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་སབ་
ཚུགས་དགོ།

༦.༡.༢ སློབ་ཕྲུག་གཙློ་བཏློན་
གྱི་ཐློག་ལུ་ རང་སློའི་སློབ་
སྟློན་གྱི་ལ་བ་ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ།

༦.༡.༣ སློབ་ཕྲུག་གཙློ་བཏློན་
གྱི་ཐློག་ལུ་ སློབ་སྟློན་གྱི་ལ་བ་ 
ལག་ལེན་མ་འདྲཝ་ཡློད་མི་ཚུ་ 
སློབ་དཔློན་མཉམ་རློགས་ཚུ་ལུ་
ལམ་སྟློན་འབད་ཚུགས་དགོ།

༦.༡.༤ སློབ་དཔློན་མཉམ་
རློགས་ཚུ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་
བཅུག་སྟེ་ སློབ་ཁང་ནང་གི་
ཉམས་མློང་དང་ལཱ་ཤུལ་ཡར་
དྲགས་གཏང་ཐབས་ལུ་ སློབ་
ཕྲུག་གཙློ་བཏློན་གྱི་ཐློག་ལུ་ 
སློབ་སྟློན་གྱི་ལ་བ་ ག་བས་
དྲགཔ་ཚུ་ དཔེ་སྟློན་འབད་
ཚུགས་དགོ།

༦.༢ སློབ་སྟློན་ཁྱད་ལཱ་གི་མིང་
གཏམ།

༦.༢.༡ སློབ་སྟློན་ཁྱད་ལཱའི་མིང་
གཏམ་འདི་ མ་ཉམས་པར་
བཞག་ཚུགས་ནིའི་དློན་ལུ་འློས་
འབབ་ཡློད་པའི་ཁྱད་ཆོས་དཔེར་
ན་ བམས་བརྩེ་ཅན་གྱི་བསམ་
སྤློད། དེ་ལས་གུས་ཞབས་དང་
དྲང་བདེན་ཚུ་སྟློན་དགོ།

༦.༢.༢ སློབ་སྟློན་ཁྱད་ལཱའི་
མིང་གཏམ་འདི་ མ་ཉམས་
པར་བཞག་ཚུགས་ནིའི་དློན་
ལུ་ འློས་འབབ་ཡློད་པའི་ཁྱད་
ཆོས་དཔེར་ན་ བམས་བརྩེ་
ཅན་གྱི་བསམ་སྤློད། དེ་ལས་ 
གུས་ཞབས་དང་དྲང་བདེན་གྱི་
བ་ལུགས་ཚུ་ དང་ལེན་འབད་
ཚུགས་དགོ།

༦.༢.༣ སློབ་གྲྭའི་ནང་འཁོད་ལུ་ 
བརྩི་མཐློང་དང་ཁྱད་རིག་ཅན་
གྱི་སློབ་སྟློན་ལམ་ལུགས་ཡློདཔ་
བཟློ་ནིའི་ཐབས་ལུ་ མཉམ་
རློགས་ཚུ་ལུ་ཡློད་པའི་ངོ་རྐྱང་གི་
ཁྱད་ཆོས་དང་ཁྱད་རིག་གི་སྙིང་
སྟློབས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་
ཐློག་ལས་ སློབ་དཔློན་གྱི་ཁྱད་
ལཱའི་མིང་གཏམ་མ་ཉམས་པར་
བཞག་ཐབས་ཀྱི་དློན་ལུ་ ཁོང་
གི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཚུགས་དགོ།

༦.༢.༤ སློབ་གྲྭའི་ཕྱི་ནང་
གཉིས་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་
སློབ་སྟློན་དང་ལྷབ་སྦྱང་གི་ལམ་
ལུགས་ གཞི་བཙུགས་འབད་
ནིའི་དློན་ལས་སློབ་སྟློན་ཁྱད་ལཱ་
འདིའི་ མིང་གཏམ་མ་ཉམས་
པར་བཞག་ཐབས་ཀྱི་དློན་ལུ་ 
དཔེ་བལ་བཏུབ་པའི་ལཱ་དང་
བརྡ་སྐུལ་འབད་ཚུགས་དགོ།
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༦.༣ ཁྱད་རིག་བསམ་ཞིབ་དང་
ལྷབ་སྦྱང་།

༦.༣.༡ སློབ་དཔློན་རང་གི་ལག་
ལེན་ཡར་དྲགས་གཏང་ནིའི་དློན་
ལུ་ ཁྱད་རིག་བསམ་ཞིབ་དང་
ལྷབ་སྦྱང་ཚུ་ གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་
ལས་ཧ་གོ་ཡློད་པའི་དཔེ་སྟློན་
འབད་དགོ།

༦.༣.༢ སློབ་དཔློན་རང་གི་ལག་
ལེན་ཡར་དྲགས་གཏང་ནིའི་
དློན་ལུ་ཁྱད་རིག་བསམ་ཞིབ་
དང་ལྷབ་སྦྱང་ཚུ་ནང་ འབྲེལ་
གཏློགས་འབད་དགོ།

༦.༣.༣ སློབ་དཔློན་མཉམ་
རློགས་ཚུ་གི་ལག་ལེན་ཡར་
དྲགས་གཏང་ནིའི་དློན་ལུ་ཁྱད་
རིག་བསམ་ཞིབ་དང་ ལྷབ་
སྦྱང་ལས་སྣ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཚུགས་དགོ།

༦.༣.༤ སློབ་དཔློན་མཉམ་
རློགས་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ ལག་
ལེན་ཡར་དྲགས་གཏང་ཐབས་
ལུ་ ཁྱད་རིག་བསམ་ཞིབ་དང་
ལྷབ་སྦྱང་ལས་སྣ་ཚུའི་རྒྱབ་སྐྱོར་
གྱི་དློན་ལུ་ རང་གི་སློབ་གྲྭ་
དང་སློབ་གྲྭ་གཞན་ཚུ་ལུ་ ཕན་
པའི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ 
གསལ་སྟློན་འབད་ཚུགས་དགོ།

༦.༤ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་གྱི་
དམིགས་ཡུལ།

༦.༤.༡ འབྲུག་གི་སློབ་དཔློན་
ཁྱད་རིག་གནས་ཚད་འདི་ལུ་ 
གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁྱད་རིག་གོང་
འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ ཧ་
གོ་ཐབས་ལུ་ སེམས་ཤུགས་
བསྐྱེད་ནིའི་དཔེ་སྟློན་འབད་དགོ།

༦.༤.༢ འབྲུག་གི་སློབ་དཔློན་
ཁྱད་རིག་གནས་ཚད་འདི་ལུ་
གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁྱད་རིག་གོང་
འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་བཟློ་
ཚུགས་དགོ།

༦.༤.༣ མཉམ་རློགས་ཚུ་ལུ་ 
འབྲུག་གི་སློབ་དཔློན་ཁྱད་རིག་
གི་གནས་ཚད་འདི་ བསམ་
ཞིབ་འབད་དེ་ ཁྱད་རིག་གོང་
འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་
བརྩམ་ནི་དང་ བསྒྲུབ་ནི་ནང་ 
རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཚུགས་དགོ།

༦.༤.༤ འབྲུག་གི་སློབ་
དཔློན་ཁྱད་རིག་གནས་ཚད་
འདི་ནང་གི་ གཏིང་ཟབ་པའི་
དགོངས་པ་དང་ བཅུད་དློན་
ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁྱད་རིག་
ཡར་དྲགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ 
ལེགས་སྒྱུར་གྱི་འགོ་ཁྲིད་འབད་
ཚུགས་དགོ།

༦.༥ མཉམ་རློགས་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་ཁྱད་རིག་གི་འབྲེལ་
མཐུད།

༦.༥.༡ ཁྱད་རིག་ལག་ལེན་
ཡར་དྲགས་གཏང་ཐབས་ལུ་
ཁྱད་རིག་གི་འབྲེལ་མཐུད་ཚུ་
ནང་ འབྲེལ་གཏློགས་འབད་
ནིའི་གོ་སྐབས་འཚློལ་དགོ།

༦.༥.༢ ཤེས་ཡློན་སྤེལ་ནི་དང་ 
ལག་ལེན་ཡར་དྲགས་གཏང་
ཐབས་ལུ་ ཁྱད་རིག་འབྲེལ་
མཐུད་ནང་གྲལ་གཏློགས་འབད་
ཚུགས་དགོ།

༦.༥.༣ ཤེས་ཡློན་དང་ ལག་
ལེན་དྲག་ཤློས་ཚུ་སྤེལ་ནིའི་དློན་
ལུ་ སློབ་གྲྭའི་ཕྱི་ནང་གཉིས་ལུ་ 
ཁྱད་རིག་འབྲེལ་མཐུད་ཚུ་ནང་ 
ངར་ཡེང་ཡེ་འབད་ ཕན་གྲོགས་
འབད་ཚུགས་དགོ།

༦.༥.༤ སློབ་གྲྭའི་དགོས་མཁོ་
དང་བསྟུན་པའི་ཤེས་ཡློན་དང་
ལག་ལེན་གོང་འཕེལ་གཏང་
ནིའི་དློན་ལུ་ སློབ་གྲྭ་དང་ 
རྒྱལ་ཡློངས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཁར་ 
སློབ་དཔློན་མཉམ་རློགས་ཚུ་
གི་ཁྱད་རིག་འབྲེལ་མཐུད་ཚུ་
ནང་ གྲལ་གཏློགས་ཀྱི་དློན་ལུ་
འགོ་ཁྲིད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་
ཚུགས་དགོ།
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གནས་ཚད་ ༧ པ། ཁྱད་རིག་གི་ལཱ་ནང་གྲལ་གཏློགས་དང་ འབྲུག་པའི་བརྩི་མཐློང་། 

གནས་ཚད་འདི་གིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་ཤེས་ཡློན་བྱིན་ཐབས་ཀྱི་དམིགས་གཏད་བསྒྲུབ་ནིའི་དློན་ལས་ སློབ་དཔློན་ཚུ་གིས་ 
ཕམ་དང་མི་སྡེ་དང་ཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ སྤྱི་མཐུན་གྱི་འགན་ཁུར་འབག་ནི་ལུ་གཙློ་བློར་བཏློནམ་ཨིན། འདི་གིས་ སློབ་དཔློན་
ཚུ་ལུ་ གནས་ཚད་མཐློ་བའི་བསམ་སྤློད་དང་ཁྱད་རིག་ཡློད་དགོ་པའི་ ཁུངས་བཀལཝ་ཨིན། སློབ་དཔློན་ཚུ་གིས་ ཀུན་སྤློད་རྣམ་གཞག་དང་
སློབ་གྲྭའི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་གིས་མ་དློ་བར་ ཁོང་རའི་ཁྱད་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ དལ་དབང་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཤེས་དགོ། སློབ་དཔློན་
ཚུ་གིས་ ང་བཅས་ར་འབྲུག་པའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བརྩི་མཐློང་། ཐ་དམ་ཚིག། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཚུ་བརྩི་ཤེས་དགོ།

དམིགས་གཏད་ཀྱི་གཞི། འགོ་ཐློག་སློབ་དཔློན། ཁྱད་རིག་སློབ་དཔློན། ཁྱད་འཕགས་སློབ་དཔློན། མཆོག་འགྱུར་སློབ་སློབ་དཔློན།

༧.༡ ཕམ་དང་མི་སྡེའི་
གྲལ་གཏློགས།

༧.༡.༡ ཤེས་ཡློན་སྤེལ་ནིའི་
བ་རིམ་ནང་ ཕམ་ ཡང་
ན་ བདག་འཛིན་པ་དང་མི་
སྡེའི་གྲལ་གཏློགས་འབད་
དགོཔ་གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་
ཧ་གོ་དགོ།

༧.༡.༢ ཤེས་ཡློན་སྤེལ་ནིའི་བ་
རིམ་ནང་ ཕམ་ ཡངན་ བདག་
འཛིན་པ་དང་མི་སྡེ་ཚུ་ གྲལ་
གཏློགས་འབད་བཅུག་དགོ།  

༧.༡.༣ ཤེས་ཡློན་སྤེལ་ནིའི་
བ་རིམ་ནང་ ཕམ་ ཡངན་ 
བདག་འཛིན་པ་དང་མི་སྡེ་ཚུ་ 
མུ་མཐུད་དེ་ར་གྲལ་གཏློགས་
འབད་བཅུག་ཞིན་ན་ མཐུན་
ལམ་ཡར་དྲགས་གཏང་ཚུགས་
དགོ།  

༧.༡.༤ ཤེས་ཡློན་སྤེལ་ནིའི་བ་རིམ་
ནང་ ཕམ་ཡང་ན་ བདག་འཛིན་
པ་དང་ ཁྱབ་ཚད་ཆེ་བའི་ མི་
སྡེ་ཚུ་ མཉམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐློག་ལས་ 
མཐུན་ལམ་ཡར་དྲགས་གཏང་སྟེ་ 
ཁོང་གི་མཉམ་འབྲེལ་ག་དེ་མང་མང་
བཟློ་ཚུགས་དགོ།  

༧.༢ ཁྱད་རིག་གི་གཞི་རྩ་
དང་ ཀུན་སྤློད།

༧.༢.༡ སློབ་དཔློན་གྱི་ཀུན་
སྤློད་རྣམ་གཞག་དང་གཞན་
འབྲེལ་ཡློད་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ནང་
འཁོད་དློ་བཟུམ་སྦེ་ ཁྱད་
རིག་གི་བཟང་སྤློད་དང་ཀུན་
སྤློད་ཀྱི་ཤེས་རྟློགས་ཡློདཔ་སྦེ་
སློད་དགོ།

༧.༢.༢ སློབ་དཔློན་གྱི་ཀུན་སྤློད་
རྣམ་གཞག་གི་དགོངས་དློན་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་སྟློན་ཁྱད་རིག་
གི་ ཀུན་སྤློད་དང་རྣམ་གཞག་ཚུ་
ལུ་གནས་དགོ་པའི་ཁར་ གཞན་
ཡང་ འབྲེལ་ཡློད་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་གནས་ཚུགས་དགོ།

༧.༢.༣  སློབ་དཔློན་གྱི་ཀུན་
སྤློད་རྣམ་གཞག་གི་དགོངས་
དློན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་སྟློན་
ཁྱད་རིག་གི་ ཀུན་སྤློད་དང་
རྣམ་གཞག་ཚུ་དང་ གཞན་
ཡང་ འབྲེལ་ཡློད་སྒྲིག་གཞི་
ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མཉམ་
རློགས་ཚུ་ལུ་ སློབ་སྟློན་འབད་
ཐངས་ཀྱི་བསབ་སྟློན་འབད་
ཚུགས་དགོ།  

༧.༢.༤ མཉམ་རློགས་ཚུ་ སློབ་
དཔློན་གྱི་ཀུན་སྤློད་རྣམ་གཞག་གི་
དགོངས་དློན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་
སྟློན་ཁྱད་རིག་གི་ ཀུན་སྤློད་དང་
རྣམ་གཞག་ཚུ་དང་ གཞན་ཡང་ 
འབྲེལ་ཡློད་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལུ་གནས་
བཅུག་ནིའི་དློན་ལས་ སེམས་
ཤུགས་བསྐྱེད་ཐབས་ལུ་ མིག་
ལློས་བལ་བཏུབ་པའི་བ་ལུགས་ཚུ་
སྟློན་ཚུགས་དགོ།
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༧.༣ སློབ་གྲྭའི་སྲིད་བྱུས་
དང་བ་སྒོ།

༧.༣.༡ སློབ་གྲྭའི་ལས་རིམ་
ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ནང་
ལུ་ འབྲེལ་ཡློད་ལས་སྡེ་ཚུ་
དང་མཐུན་ལམ་དམ་གཟབ་
བཞག་སྟེ་ སློབ་གྲྭའི་སྲིད་
བྱུས་དང་ བ་རིམ་ཚུ་ ཧ་གོ་
ཡློད་པའི་གསལ་སྟློན་འབད་
ཚུགས་དགོ།

༧.༣.༢ སློབ་གྲྭའི་ལས་རིམ་ཚུ་
ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ནང་ལུ་ 
འབྲེལ་ཡློད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་མཐུན་
ལམ་དམ་གཟབ་བཞག་སྟེ་ སློབ་
གྲྭའི་སྲིད་བྱུས་དང་ བ་རིམ་ཚུ་ 
མུ་མཐུད་དེ་གནས་ཚུགས་དགོ།

༧.༣.༣ ལག་ལེན་ནང་ཡློད་
པའི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་དེ་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་
རྒྱབ་སྣློན་བྱིན་ནི་དང་། དུས་
མཐུན་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་གྲྭའི་སྲིད་བྱུས་
གསརཔ་ཚུ་བརྩམ་ཚུགས་དགོ།  

༧.༣.༤ སློབ་གྲྭའི་སྲིད་བྱུས་ལག་
ལེན་འཐབ་བཅུག་ནི་དང་ ལེགས་
སྒྱུར་གྱི་དློན་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།

༧.༤ འབྲུག་པའི་ལམ་
སློལ་དང་བརྩི་མཐློང་།

༧.༤.༡ ཐ་དམ་ཚིག་དང་ལས་
རྒྱུ་འབྲས་ ལེགས་ཤློམ་འབད་
བརྩི་ཤེས་པའི་ གསལ་སྟློན་
འབད་ཞིནམ་ད་ དུས་རྒྱུན་
འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་
གཞག་དང་མཐུན་པའི་བ་སྤློད་
སྟློན་དགོ།

༧.༤.༢ དུས་རྒྱུན་དུ་ མཉམ་
རློགས་དང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་ འབྲུག་པའི་སྒྲིག་
ལམ་རྣམ་གཞག་དང་ ཐ་དམ་
ཚིག་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཐློག་ལས་ 
འབྲེལ་བ་འཐབ་ཤེས་དགོ།

༧.༤.༣ དུས་རྒྱུན་དུ་ མཉམ་ 
རློགས་དང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ 
ཐ་དམ་ཚིག་དང་ལས་རྒྱུ་འབྲས་
ཀྱི་བརྩི་མཐློང་དང་ འབྲུག་པའི་
སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་ལག་
ལེན་ནང་ དཔེ་སྟློན་བཏུབ་སྦེ་
བཟློ་ནིའི་དློན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་
འབད་ཚུགས་དགོ།

༧.༤.༤ ཁྱབ་ཚད་ཆེ་བའི་མི་སྡེ་ནང་
ལུ་ འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་
གཞག་དང་ ཐ་དམ་ཚིག་ལས་རྒྱུ་
འབྲས་ཀྱི་བརྩི་མཐློང་ གོང་འཕེལ་
གཏང་ནིའི་དློན་ལུ་ འགོ་ཁྲིད་
འབད་ཚུགས་དགོ།
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Preamble
Context

Bhutan has accorded the highest priority to education since the inception of modern education. 
Recognising education as a principal social equalizer and as a means of preparing Bhutanese 
citizens to thrive in the ever-changing global scenario, Bhutan continues to prioritize investment 
in education. In recent years, the need to improve the quality of education has become a priority 
for the Ministry of Education against the backdrop of widespread public concern over a perceived 
decline in quality of education. Among many factors that influence the quality of education, teacher 
quality has been revealed by many researches as the most critical. 

His Majesty at the 3rd Convocation of Royal University of Bhutan on 17th February 2009 said:

Today I speak on behalf of our teachers and students – our teachers will always be committed 
and dedicated teachers – our students will always be diligent and loyal students – but it is 
the duty of parents, policy makers and the government to put the right tools in their hands – 
the right books, the right curriculum, the right direction. 

In an endeavor to meet the Royal aspirations, it is imperative that the Ministry of Education takes 
the responsibility of instituting policies and mechanism that support initiatives for quality education.

The Bhutan Education Blueprint 2014-2024 recommends the need to make teaching a profession of 
choice through institution of proper systems and support structures. One of the reforms undertaken 
by the Ministry of Education is the development of the Bhutan Professional Standards for Teachers 
(BPST) initiated in 2017. The BPST had undergone extensive national validation that involved wide 
consultations with Teachers, Principals and Dzongkhag/Thromde Education Officers followed by in 
depth review and analysis of the Standards. The Royal Civil Service Commission (RCSC) and the 
41st Teacher Education Development Board (TEDB) endorsed the Bhutan Professional Standards 
for Teachers. 

Professional Standards for Teachers 

Quality teaching arises from sound knowledge of subject and classroom practices, founded on 
teacher’s deep love for children, enduring passion for learning, and firm conviction that education 
can transform lives. The BPST is built on the unique Bhutanese values of tha dam- tsig ley gju-
drey and philosophies of child centeredness, inclusivity and lifelong learning. The BPST articulates 
teacher quality within the framework of seven standards, which are elaborated in 37 focus areas, 
comprehensively encompassing teacher’s professional and personal practices. It ensures quality 
teacher preparation in pre-service teacher training to being exemplary in-service classroom 
practitioners. Each focus area is elaborated into well-defined indicators across four career stages, 
viz. Beginning, Proficient, Accomplished, and Distinguished. The indicators across the career 
stages are designed to stand as a continuum with gradual progression in professional learning, 
classroom practices and professional engagement. 
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Purpose of Bhutan Professional Standards for Teachers

The BPST explicitly brings out teacher’s knowledge, skills and values required to achieve high 
levels of professional competence. The Standards support setting expected attainment of teacher’s 
performance and assessment based on their roles and levels of experience. The Standards support 
teachers to promote reflective practices through self-assessment as they aspire for sustained 
professional growth. The BPST is developed with the following aim and objectives:

Aim
Build a community of teachers who are knowledgeable, caring and reflective life-long learners 
who nurture competent, confident, creative and informed GNH graduates.

Objectives
1. Define the work of teachers and make explicit the elements of high quality and effective 

teaching.
2. Provide a well-defined framework of the professional knowledge, skills, values and 

engagement required across teachers’ careers. 
3. Present a framework by which teachers can judge the success of their learning and assist 

self-reflection and self-assessment.
4. Establish a benchmark for recruitment, professional learning, career development, 

retention, promotion, incentives and rewards. 

The BPST is envisaged to be a foundation of a system that nurtures and retains teachers who are 
highly motivated to deliver quality education. The Standards will eventually establish a basis for 
registration and certification to promote and enhance quality education in the country.

Structure of the Bhutan Professional Standards for Teachers 

The BPST has seven standards, which defines the knowledge, skills and values expected of 
teachers. The seven standards are elaborated in 37 focus areas, which refer to specific dimensions 
of teacher practices. These are further illustrated as indicators at four career stages: Beginning, 
Proficient, Accomplished, and Distinguished. 

Planning and 
Teaching
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Standards Focus Areas

1. Diversity of 
Learners

1.1 Language, cultural, religious, and socio-economic backgrounds

1.2 Physical, social, emotional and intellectual development

1.3 Learner’s gender, needs, interests and abilities

1.4 Learners with disabilities, giftedness and talents

2. Learning 
Environment

2.1 Safe and protective learning environment

2.2 Fair and respectful learning environment

2.3 Management of classroom settings and activities

2.4 Support for learner participation

2.5 Promotion of independent learning

2.6 Management of learner behavior

3. Content and 
Pedagogical 
Knowledge

3.1 Content and pedagogical knowledge

3.2 Research-informed practices

3.3 Positive use of ICT

3.4 Literacy and numeracy strategies

3.5 Higher-order thinking skills

3.6 Communication strategies

3.7 Medium of instruction
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Standards Focus Areas

4. Planning and 
Teaching

4.1 Learning outcomes aligned with learning competencies

4.2 Teaching learning plans and processes

4.3 Teaching learning resources including ICT

4.4 Linking assessment to learning

4.5 Community contexts and learning

5. Assessment and 
Reporting

5.1 Design and utilization of classroom assessment strategies

5.2 Monitoring and evaluation of learner progress and    
      achievement

5.3 Feedback to improve teaching and learning

5.4 Design and utilization of a variety of testing strategies

5.5 Use of assessment data to enhance teaching practice

5.6 Communication of learner needs, progress and  
      achievement

6. Personal Growth 
and Professional 
Development

6.1 Philosophy of teaching

6.2 Dignity of teaching profession

6.3 Professional reflection and learning

6.4 Professional development goals

6.5 Professional networks with colleagues

7. Professional 
Engagement and 
Bhutanese Values

7.1 Engagement of parents and community

7.2 Professional ethics and conduct

7.3 School policies and procedures

7.4 Bhutanese culture and values
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Continuum of Teachers’ Career
The four career stages in the BPST determine the basis to distinguish professional growth of teachers 
throughout their careers. The indicators across the four career stages describe progressive levels 
of knowledge, practice and professional engagement for teachers.  

Beginning Teachers

Beginning teachers have attained a minimum professional qualification from teacher education 
institutions for entry into the teaching profession. They seek guidance and support from experienced 
colleagues and school leaders to consolidate their practices.   

Proficient Teachers

Proficient teachers independently apply effective teaching strategies, classroom management 
skills, and use of learner assessment data. They engage in collaborative learning with colleagues 
to enhance their professional practices.   

Accomplished Teachers

Accomplished teachers consistently display a high level of performance in their professional 
practices. They collaborate with colleagues, and support and mentor them to enhance their 
professional practices. They seek to advance their professional knowledge and skills through 
reflective practices. 

Distinguished Teachers

Distinguished teachers are role models who exhibit the highest standard of professional practice. 
They are recognised for their creativity, versatility, innovation, and leadership in education. They 
create impeccable impact in the lives of colleagues, students and others. 
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Beginning

Proficient

Accomplished

Distinguished

Career Stages
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Standard 1:  Diversity of Learners

This standard highlights the teachers’ important role in responding to diversity in the classroom. 
Diversity of learners means individuals with mixed learning abilities and different learning needs, 
particularly in relation to economic, language, cultural, religious, gender, physical, intellectual, 
emotional and social backgrounds. Teachers are expected to create learning settings that are 
suitably responsive to learners’ diverse learning needs. This standard essentially emphasizes 
that teachers demonstrate the application of relevant learning theories and strategies adapting to 
differences among learners.

Focus Area Beginning Proficient Accomplished Distinguished 

1.1 Language, 
cultural, 
religious 
and socio-
economic 
backgrounds

1.1.1 Demonstrate 
knowledge and 
understanding of 
teaching strategies 
that are appropriate 
for learners’ 
language, cultural, 
religious and 
socio-economic 
backgrounds.

1.1.2 Implement 
teaching strategies 
that are appropriate 
for learners’ 
language, cultural, 
religious and 
socio-economic 
backgrounds.

1.1.3 Select and 
adapt effective 
teaching strategies 
that respond 
to learners’ 
language, cultural, 
religious and 
socio-economic 
backgrounds.

1.1.4 Develop, 
implement and 
share effective 
strategies that 
respond to learners’ 
language, cultural, 
religious and 
socio-economic 
backgrounds.

1.2 Physical, 
social, 
emotional and 
intellectual 
development

1.2.1 Demonstrate 
knowledge and 
understanding 
of physical, 
social, emotional 
and intellectual 
development of 
learners.

1.2.2 Use teaching 
strategies based 
on understanding 
of physical, 
social, emotional 
and intellectual 
development of 
learners.

1.2.3 Develop 
and implement 
teaching strategies 
based on strong 
understanding 
of physical, 
social, emotional 
and intellectual 
development of 
learners.

1.2.4 Lead 
colleagues in 
developing 
appropriate 
and effective 
teaching strategies 
based on strong 
understanding 
of physical, 
social, emotional 
and intellectual 
development of 
learners.
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1.3 Learners’ 
gender, needs, 
interests and 
abilities

1.3.1 Identify 
differentiated 
teaching strategies 
that suit learners’ 
gender, needs, 
interests, and 
abilities.

1.3.2 Apply 
differentiated 
teaching strategies 
that suit learners’ 
gender, needs and 
interests across 
a full range of 
abilities.

1.3.3 Review and 
trial with colleagues 
differentiated 
strategies that suit 
learners’ gender, 
needs and interests 
across a full range 
of abilities.

1.3.4 Model 
exemplary 
practices in using 
differentiated 
strategies that suit 
learners’ gender, 
needs and interests 
across a full range 
of abilities.

1.4 Learners 
with 
disabilities, 
giftedness and 
talents

1.4.1 Describe 
teaching strategies 
that are responsive 
to learners with 
disabilities, 
giftedness and 
talents.

1.4.2 Use teaching 
strategies that 
are responsive 
to learners with 
disabilities, 
giftedness and 
talents.

1.4.3 Assist 
colleagues to 
select, adapt and 
implement teaching 
strategies that 
are responsive 
to learners with 
disabilities, 
giftedness and 
talents.

1.4.4 Lead 
colleagues to 
design and 
implement teaching 
strategies that 
are responsive 
to learners with 
disabilities, 
giftedness and 
talents.
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Standard 2:  Learning Environment
This standard refers to the physical space and psycho-social ambience that facilitate effective 
learning. It guides teachers to create environments that are self-motivated, collegial, safe, 
supportive, fair, and offer interactive engagement that promotes positive behaviour in learners. 
Teachers are expected to create constructive classroom environments where learners are inspired 
to attain high degrees of knowledge, understanding and skills.

Focus Area Beginning Proficient Accomplished Distinguished

2.1 Safe and 
protective 
learning 
environment

2.1.1 Demonstrate 
knowledge and 
understanding of 
relevant policies 
and regulations 
that promote safe 
and protective 
environment to 
enhance learning.

2.1.2 Maintain safe 
and protective 
environment to 
enhance learning 
in adherence to 
relevant policies 
and regulations.

2.1.3 Collaborate 
with colleagues to 
effectively promote 
safe and protective 
environment to 
enhance learning 
in adherence to 
relevant policies 
and regulations.

2.1.4 Lead the 
review of various 
practices on safe 
and protective 
environment to 
enhance learning 
in adherence to 
relevant policies 
and regulations.

2.2 Fair and 
respectful 
learning 
environment

2.2.1 Demonstrate 
knowledge and 
understanding 
of learning 
environment that 
promote fairness 
and respect.

2.2.2 Employ 
practices to 
sustain learning 
environment that 
promote fairness 
and respect.

2.2.3 Exhibit effective 
practices that 
promote fair and 
respectful learning 
environment to 
enhance learner 
participation and 
performance.

2.2.4 Model 
exemplary 
practices that 
strengthen the 
promotion of fair 
and respectful 
learning 
environment to 
inspire learners 
to participate 
and improve 
performance.

2.3 Management 
of classroom 
settings and 
activities

2.3.1 Demonstrate 
knowledge and 
understanding 
of managing 
classroom 
settings that 
engage learners, 
individually 
or in groups, 
in meaningful 
exploration, 
discovery and 
hands-on activities 
within the available 
physical learning 
environment.

2.3.2 Manage 
classroom settings 
to engage learners, 
individually 
or in groups, 
in meaningful 
exploration, 
discovery and 
hands-on activities 
within the range of 
physical learning 
environment.

2.3.3 Share with 
colleagues effective 
techniques in 
the management 
of classroom 
settings to engage 
learners, individually 
or in groups, 
in meaningful 
exploration, 
discovery and 
hands-on activities 
within a range of 
physical learning 
environment.

2.3.4 Model 
exemplary 
practices in the 
management of 
classroom settings 
and activities, and 
lead colleagues at 
the whole-school 
level to review 
and improve their 
practices.



Bhutan Professional Standards for Teachers 
bpsT

41

2.4 Support 
for learner 
participation

2.4.1 Demonstrate 
an understanding 
of supportive 
learning 
environment 
that nurture and 
inspire learner 
participation.

2.4.2 Maintain 
supportive learning 
environment 
that nurture and 
inspire learners 
to participate, 
cooperate and 
collaborate in 
teaching and 
learning process.

2.4.3 Design 
and implement 
successful 
strategies that 
sustain supportive 
learning environment 
that nurture and 
inspire learners 
to participate, 
cooperate and 
collaborate in 
teaching and 
learning process.

2.4.4 Lead 
colleagues 
in the regular 
review of the 
school’s learning 
environment 
to ensure 
effectiveness in 
nurturing and 
inspiring learners 
to participate, 
cooperate and 
collaborate in 
teaching and 
learning process.

2.5 Promotion 
of independent 
learning

2.5.1 Demonstrate 
knowledge 
of learning 
environment 
that motivate 
learners to learn 
independently.

2.5.2 Apply 
strategies that 
encourage 
learners to work 
productively 
by assuming 
responsibility for 
their own learning.

2.5.3 Model 
successful strategies 
that effectively 
motivate learners to 
work productively 
by assuming 
responsibility for their 
own learning.

2.5.4 Model a 
comprehensive 
selection of 
successful 
strategies that 
effectively motivate 
learners to assume 
responsibility for 
their own learning.

2.6 Management 
of learner 
behaviour

2.6.1 Demonstrate 
knowledge 
of positive 
disciplining that 
includes mindful 
and non-violent 
techniques for the 
management of 
learner behaviour.

2.6.2 Apply positive 
disciplining 
including mindful 
and non-violent 
techniques 
to maintain a 
learning-focused 
environment.

2.6.3 Show 
effective behaviour 
management 
skills in applying 
positive disciplining 
including mindful 
and non-violent 
techniques to ensure 
learning-focused 
environment.

2.6.4 Exhibit 
exemplary 
behavior 
management 
skills in applying 
positive 
disciplining 
including mindful 
and non-violent 
techniques 
to ensure 
learning-focused 
environment.
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Standard 3: Content and Pedagogical Knowledge

This standard establishes the importance of teachers’ mastery of content knowledge, understanding 
of curriculum and ability to make subject matter meaningful to learners. Teachers apply appropriate 
pedagogical practices based on grounded content knowledge and evolving ideas of the subject. 
The standard expects teachers to be proficient in Dzongkha / English and to facilitate effective 
teaching and learning processes. They exhibit appropriate skills in the use of communication and 
technological strategies to enhance learning.

Focus Area Beginning Proficient Accomplished Distinguished

3.1 Content and 
pedagogical 
knowledge

3.1.1 Demonstrate 
knowledge and 
understanding 
of content and 
pedagogy within 
curriculum teaching 
areas.

3.1.2 Apply 
appropriate 
content and 
pedagogical 
knowledge 
within curriculum 
teaching areas.

3.1.3 Model 
effective 
applications 
of content and 
pedagogical 
knowledge within 
curriculum teaching 
areas.

3.1.4 Model 
exemplary 
practices in the 
application of 
content and 
pedagogical 
knowledge within 
and across 
curriculum 
teaching areas.

3.2 Research-
informed practices

3.2.1 Demonstrate 
knowledge and 
understanding 
of research to 
enhance teaching 
and learning 
process.

3.2.2 Use 
research-informed 
evidence to 
improve teaching 
and learning 
process.

3.2.3 Collaborate 
with colleagues 
to ensure that 
teaching and 
learning processes 
in the school 
are informed by 
research.

3.2.4 Lead 
colleagues in 
the conduct of 
research and 
utilisation of 
relevant findings 
to promote the 
advancement 
of the art and 
science of 
teaching and 
promote learning.

3.3 Positive use      
of ICT

3.3.1 Demonstrate 
knowledge and 
skills in the positive 
use of ICT in 
teaching and 
learning.

3.3.2 Ensure the 
positive use of 
ICT in teaching 
and learning.

3.3.3 Promote 
effective strategies 
in the positive use 
of ICT in teaching 
and learning.

3.3.4 Show 
exemplary skills 
and mentor 
colleagues in the 
positive use of  
ICT in teaching 
and learning 
within or beyond 
the school.
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3.4 Literacy 
and numeracy 
strategies

3.4.1 Demonstrate 
knowledge of 
teaching strategies 
that promote 
literacy and 
numeracy skills.

3.4.2. Use a 
range of teaching 
strategies that 
enhance learner 
literacy and 
numeracy skills.

3.4.3 Evaluate with 
colleagues the 
effectiveness of 
teaching strategies 
that promote 
learner literacy and 
numeracy skills.

3.4.4 Model 
exemplary skills 
in developing and 
implementing 
effective teaching 
strategies that 
promote learner 
literacy and 
numeracy skills.

3.5 Higher-order 
thinking skills

3.5.1 Describe 
teaching strategies 
that develop 
learners’ higher-
order thinking skills.

3.5.2 Apply a 
range of teaching 
strategies that 
develop learners’ 
higher-order 
thinking skills.

3.5.3 Assist 
colleagues in 
selecting and 
adapting effective 
teaching strategies 
that enhance 
learners’ higher-
order thinking skills.

3.5.4 Develop 
and apply 
innovative and 
effective teaching 
strategies that 
strengthen 
learners’ higher-
order thinking 
skills.

3.6 Communication 
strategies

3.6.1 Demonstrate 
an understanding 
of verbal and 
non-verbal 
communication 
strategies that 
support learners’ 
understanding, 
participation, 
engagement and 
achievement.

3.6.2 Use 
effective verbal 
and non-verbal 
communication 
strategies in 
teaching to 
support learners’ 
understanding, 
participation, 
engagement and 
achievement.

3.6.3 Show a 
wide range of 
effective verbal 
and non-verbal 
communication 
strategies to 
support learners’ 
understanding, 
participation, 
engagement and 
achievement.

3.6.4 Exhibit 
exemplary 
practice in the use 
of effective verbal 
and non-verbal 
communication 
strategies to 
support learners’ 
understanding, 
participation, 
engagement and 
achievement in 
different learning 
contexts.

3.7 Medium of 
instruction

3.7.1 Use 
Dzongkha/English 
as medium of 
instruction.

3.7.2 Display 
proficient use of 
Dzongkha/English 
as medium of 
instruction.

3.7.3 Display 
a high level of 
proficiency in the 
use of Dzongkha/
English as medium 
of instruction.

3.7.4 Provide 
leadership in 
supporting 
colleagues 
to achieve a 
high level of 
proficiency in 
using Dzongkha/
English as 
medium of 
instruction.
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Standard 4: Planning and Teaching

This standard refers to the teachers’ ability to translate curriculum content into meaningful 
learning activities to achieve the intended learning outcomes. Teachers demonstrate professional 
knowledge to plan lessons and draw instructional strategies independently or in collaboration with 
colleagues. Teaching learning plans include a wide range of assessment strategies that improve 
learning outcomes. Teachers access knowledge and expertise from community for meaningful 
learning.

Focus Area Beginning Proficient Accomplished Distinguished

4.1 Learning 
outcomes 
aligned with 
learning 
competencies

4.1.1 Identify 
learning outcomes 
that are aligned 
with learning 
competencies.

4.1.2 Set 
achievable and 
appropriate 
learning outcomes 
that are aligned 
with learning 
competencies.

4.1.3 Guide 
colleagues in setting 
achievable and 
challenging learning 
outcomes that are 
aligned with learning 
competencies.

4.1.4 Exhibit high-
level skills and 
lead colleagues in 
setting achievable 
and challenging 
learning outcomes 
that are aligned 
with learning 
competencies.

4.2 Teaching 
learning plans 
and processes

4.2.1 Demonstrate 
knowledge and 
skills in developing 
and implementing 
sequenced 
teaching and 
learning processes 
to meet curriculum 
requirements.

4.2.2 Plan, manage 
and implement 
developmentally 
sequenced 
teaching and 
learning processes 
to meet curriculum 
requirements.

4.2.3 Develop and 
apply effective 
strategies in planning 
and implementing 
developmentally 
sequenced teaching 
to meet curriculum 
requirements and 
varied teaching 
contexts.

4.2.4 Model 
exemplary practices 
in planning and 
implementation of 
developmentally 
sequenced 
teaching to 
meet curriculum 
requirements and 
varied teaching 
contexts.

4.3 Teaching 
learning 
resources 
including ICT

4.3.1 Demonstrate 
skills in the 
selection, 
development and 
use of a variety 
of teaching and 
learning resources 
including ICT to 
address learning 
goals.

4.3.2 Select, 
develop, 
organise and 
use appropriate 
teaching and 
learning resources 
including ICT to 
address learning 
goals.

4.3.3 Advise and 
guide colleagues 
in the selection, 
organization, 
development and 
use of appropriate 
teaching and learning 
resources including 
ICT to address 
learning goals.

4.3.4 4 Lead 
colleagues in 
the design, 
development 
and evaluation 
of teaching and 
learning resources 
including ICT for 
use within and 
beyond the school 
to address learning 
goals.
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4.4 Linking 
assessment to 
learning

4.4.1 Demonstrate 
knowledge of the 
link in learning 
outcomes, 
assessment 
approaches 
and learners’ 
achievement.

4.4.2 Plan and 
use a variety 
of assessment 
approaches 
linked to learners’ 
achievement to 
meet learning 
outcomes.

4.4.3 Advise and 
assist colleagues in 
planning and using 
effective assessment 
approaches linked to 
learners’ achievement 
and learning 
outcomes.

4.4.4 Use high-
level skills in the 
area of learners’ 
assessment to lead 
and inform planning 
and program 
development 
consistent 
with learners’ 
achievement in 
order to meet 
learning outcomes.

4.5 Community 
contexts and 
learning

4.5.1 Demonstrate 
an understanding 
of the use of 
community 
contexts to enrich 
the teaching and 
learning process.

4.5.2 Make use of 
relevant community 
contexts to enrich 
the teaching and 
learning process.

4.5.3 Work 
collaboratively with 
colleagues to use 
relevant community 
contexts to enrich the 
teaching and learning 
process.

4.5.4 Model 
exemplary practices 
in using community 
contexts to enrich 
teaching and 
learning.
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Standard 5: Assessment and Reporting

This standard focuses on the teachers’ use of various modes and tools of assessment to support 
the improvement of learning. Teachers are expected to monitor and evaluate learner progress, 
and provide feedback to parents or guardians to improve learner performance. Teachers use 
assessment data to reflect on instructional practices, and improve teaching and learning processes.

Focus Area Beginning Proficient Accomplished Distinguished               

5.1 Design 
and utilization 
of classroom 
assessment 
strategies

5.1.1 Demonstrate 
knowledge of the 
design, selection, 
organization and 
use of diagnostic, 
and formative 
assessment 
strategies 
consistent with 
curriculum 
requirements.

5.1.2 Design, 
select, organise 
and use 
diagnostic, 
and formative 
assessment 
strategies 
consistent with 
curriculum 
requirements.

5.1.3 Assist 
colleagues 
in the review, 
design, selection, 
organisation and 
use of diagnostic, 
and formative 
assessment 
strategies that 
are consistent 
with curriculum 
requirements.

5.1.4 Lead 
initiatives in the 
evaluation of 
assessment 
policies and 
guidelines that 
relate to the 
design, selection, 
organization and 
use of effective 
diagnostic, 
and formative 
assessment 
strategies.

5.2 Monitoring 
and evaluation 
of learner 
progress and 
achievement

5.2.1 Demonstrate 
knowledge of 
monitoring and 
evaluation of 
learner progress 
and achievement 
using learner 
attainment data.

5.2.2 Monitor and 
evaluate learner 
progress and 
achievement using 
learner attainment 
data.

5.2.3 Assist 
colleagues in 
interpreting learner 
attainment data 
to monitor and 
evaluate learner 
progress and 
achievement.

5.2.4 Show 
exemplary skills 
in the effective 
analysis of learner 
attainment data 
to monitor and 
evaluate learner 
progress and 
achievement.

5.3 Feedback 
to improve 
teaching and 
learning

5.3.1 Identify 
strategies to 
provide timely, 
accurate and 
constructive 
feedback to 
improve learner 
performance.

5.3.2 Apply 
strategies to 
provide timely, 
accurate and 
constructive 
feedback to 
improve learner 
performance.

5.3.3 Select and 
adapt effective 
strategies to provide 
timely, accurate 
and constructive 
feedback to 
encourage learners 
to reflect on and 
improve their 
learning.

5.3.4 Design 
and implement 
effective and 
efficient strategies 
to provide timely, 
accurate and 
constructive 
feedback to 
encourage learners 
to reflect on and 
improve their 
learning.
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5.4 Design and 
utilization of a 
variety of testing 
strategies

5.4.1 Demonstrate 
knowledge of set-
ting questions, ta-
ble of specification, 
marking schemes, 
moderation and 
administration.

5.4.2 Use testing 
strategies and 
participate in 
moderation, 
administration and 
objective grading 
of answer scripts.

5.4.3 Collaborate 
with colleagues to 
improve the design 
and utilization of 
testing strategies.

5.4.4 Mentor 
colleagues in 
designing effective 
testing strategies, 
development 
of questions, 
preparations of 
marking schemes 
and grading.

5.5 Use of 
assessment 
data to enhance 
teaching 
practice

5.5.1 Demonstrate 
an understand-
ing of the role of 
assessment data to 
enhance teaching 
practice.

5.5.2 Utilize 
assessment data 
to modify teaching 
practice as 
appropriateate.

5.5.3 Work with col-
leagues to analyse 
assessment data to 
inform the modifi-
cation of teaching 
practice as appro-
priate.

5.5.4 Lead 
colleagues to 
implement effective 
use of assessment 
data to enhance 
teaching practice 
as appropriate.

5.6 
Communication 
of learner needs, 
progress and 
achievement

5.6.1 Demonstrate 
familiarity of 
strategies for 
communicating 
learners’ needs, 
progress and 
achievement.

5.6.2 
Communicate 
regularly and 
clearly the 
learners’ needs, 
progress and 
achievement to 
key stakeholders 
including parents/
guardians.

5.6.3 Apply 
skills in effective 
communication of 
learners’ needs, 
progress and 
achievement to 
key stakeholders 
including parents/
guardians.

5.6.4 Share 
with colleagues 
wide range of 
strategies that 
ensure effective 
communication of 
learners’ needs, 
progress and 
achievement to 
key stakeholders 
including parents/
guardians.
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Standard 6: Personal Growth and Professional Development

This standard highlights the importance of teachers’ beliefs and principles in shaping instructional 
practices. It emphasizes the need for teachers to set professional goals and engage in reflection 
for lifelong learning. Teachers are expected to seek opportunities to connect with networks of 
professionals for personal growth and professional development. It highlights teachers’ behavior 
and practices that uphold the dignity of the teaching profession.

Focus Area Beginning          Proficient                   Accomplished              Distinguished                

6.1 Philosophy 
of teaching

6.1.1 Articulate 
a personal 
philosophy of 
teaching that is 
learner-centered.

6.1.2 Apply 
a personal 
philosophy of 
teaching that is 
learner-centered.

6.1.3 Mentor 
colleagues in the 
various applications 
of a learner-centered 
teaching philosophy.

6.1.4 Model 
outstanding 
examples of a 
learner-centered 
teaching philosophy 
to inspire colleagues 
to enhance 
learners’ classroom 
experience and 
performance.

6.2 Dignity 
of teaching 
profession

6.2.1 Demonstrate 
behaviours that 
uphold the dignity 
of the teaching 
profession 
by exhibiting 
appropriate 
qualities such as 
caring attitude, 
respect and 
integrity.

6.2.2 Adopt 
practices that 
uphold the dignity 
of the teaching 
profession 
by exhibiting 
appropriate 
qualities such as 
caring attitude, 
respect and 
integrity.

6.2.3 Assist 
colleagues in 
identifying their 
personal qualities 
and professional 
strengths to uphold 
the dignity of the 
teaching profession 
to help build 
positive teaching 
and learning culture 
within the school.

6.2.4 Act as a role 
model and advocate 
for upholding 
the dignity of the 
teaching profession 
to build a positive 
teaching and 
learning culture 
within and beyond 
the school.

6.3 
Professional 
reflection and 
learning

6.3.1 Demonstrate 
an understanding 
of the importance 
of professional 
reflection and 
learning to 
improve practice.

6.3.2 Engage 
in professional 
reflection and 
learning to improve 
practice.

6.3.3 3 Initiate 
professional 
reflection and 
learning activities 
to help colleagues 
improve their 
practice.

6.3.4 Exhibit 
leadership within and 
across schools to 
support professional 
reflection and 
learning activities 
among the  
colleagues to 
improve practice.
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6.4 
Professional 
development 
goals

6.4.1 Demonstrate 
motivation 
to realize 
professional 
development 
goals based 
on the Bhutan  
Professional 
Standards for 
Teachers.

6.4.2 Set 
professional 
development 
goals based 
on the Bhutan 
Professional 
Standards for 
Teachers.

6.4.3 Assist 
colleagues reflect 
on the Bhutan 
Professional 
Standards for 
Teachers to plan 
and achieve their 
professional 
development goals.

6.4.4 Lead reforms 
in enhancing 
professional 
development 
programmes based 
on an in-depth 
knowledge and 
understanding of the 
Bhutan Professional 
Standards for 
Teachers.

6.5 
Professional 
networks with 
colleagues

6.5.1 Seek 
opportunities 
to participate 
in professional 
networks to 
enhance practice.

6.5.2 Participate 
in professional 
networks to share 
knowledge and 
enhance practice.

6.5.3 Contribute 
actively to 
professional 
networks within and 
beyond the school 
to share knowledge 
and best practices.

6.5.4 Lead and 
support colleagues’ 
engagement 
in professional 
networks at the 
school and national 
level to advance 
knowledge and 
practice.
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Standard 7: Professional Engagement and Bhutanese Values

This standard underscore the importance of teachers collaborating with parents and community for 
shared responsibility in achieving the goal of providing quality education to learners. It emphasizes 
the high standard of moral and professional conduct expected of teachers. Teachers are expected 
to know their professional rights and responsibilities, abide by the code of conduct for teachers 
and school policies. Teachers are expected to uphold the unique Bhutanese values of tha dam-tsig 
ley gju-drey. 

Focus Area Beginning           Proficient                Accomplished Distinguished 

7.1 Engagement 
of parents and 
community

7.1.1 Demonstrate 
an understanding 
of the importance 
of engaging 
parents/guardians 
and community 
in the educative 
process.

7.1.2 Engage 
parents/guardians 
and community 
in the educative 
process.. 

7.1.3 Strengthen 
relationships 
through consistent 
engagement of 
parents/guardians 
and community 
in the educative 
process. 

7.1.4 Consolidate 
networks that 
strengthen 
relationships with 
parents/guardians 
and the wider 
community to 
maximize their 
involvement in the 
educative process. 

7.2 Professional 
ethics and 
conduct

7.2.1 Demonstrate 
an awareness 
of professional 
ethics and conduct 
specified in the 
Code of Conduct 
for Teachers and 
other relevant 
regulations.

7.2.2 Adhere to 
professional ethics 
and conduct 
specified in the 
Code of Conduct 
for Teachers and 
other relevant 
regulations.

7.2.3 Mentor 
colleagues on 
teaching practices 
that adhere to 
professional ethics 
and conduct 
specified in the 
Code of Conduct 
for Teachers and 
other relevant 
regulations.

7.2.4 Model 
exemplary 
practices that 
inspire colleagues 
to adhere to 
professional ethics 
and conduct 
specified in the 
Code of Conduct 
for Teachers and 
other relevant 
regulations.
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7.3 School 
policies and 
procedures

7.3.1 Demonstrate 
understanding of 
school policies 
and procedures 
for harmonious 
relationships with 
stakeholders in 
implementing 
school 
programmes.

7.3.2 Consistently 
comply with 
school policies 
and procedures 
for harmonious 
relationships with 
stakeholders in 
implementing 
school 
programmes.

7.3.3 Review 
and recommend 
changes in the 
existing policies 
and initiate new 
school policies 
to accommodate 
changing needs.

7.3.4 Promote 
implementation of 
school policies and 
lead discourses for 
changes.

7.4 Bhutanese 
culture and 
values

7.4.1 
Demonstrate clear 
understanding 
of tha dam-tsig 
ley gju-drey and 
exhibit Bhutanese 
etiquette in day-to-
day life.

7.4.2 Exhibit the 
values of tha dam-
tsig ley gju-drey 
and Bhutanese 
etiquette in day-to-
day interaction with 
colleagues and 
learners.

7.4.3 Support 
learners and 
colleagues in 
modelling the 
values of tha dam-
tsig ley gju-drey 
and Bhutanese 
etiquette in day-to-
day life.

7.4.4 Lead 
initiatives that 
promote the values 
of tha dam-tsig 
ley gju-drey 
and Bhutanese 
etiquette in the 
wider community.
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གནས་སྟངས།

སློབ་ཁང་ནང་ སློབ་ཕྲུག་གི་མནློ་རིག། ཚློར་བ། ལུས་རྩལ་གྱི་ལྷབ་
སྦྱང་རྣམ་པ་ཚུ་ ཡར་སྤེལ་གཏང་ཚུགས་པའི་གནས་སྟངས་ལུ་གོ་ནི།  

དབྱེ་ཞིབ་གནས་སྡུད།

ངོས་བཟུང་དང་ སྦྱང་རྒྱུགས་ དེ་ལས་ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ལག་
ལེན་ཚུ་ལས་ ཐློབ་ཡློད་པའི་གནས་སྡུད་ལུ་གོ་ནི།

འབྲུག་གི་སློབ་དཔློན་ཁྱད་རིག་གནས་ཚད། 

འབྲུག་གི་སློབ་དཔློན་ཁྱད་རིག་གནས་ཚད་ཟེར་མི་འདི་ སློབ་དཔློན་
གྱི་གནས་ཚད་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་པའི་ཡིག་ཆ་ཅིག་ཨིན། འདི་ནང་
གནས་ཚད་དང་ དམིགས་གཏད་ དེ་ལས་ བརྡ་སྟློན་ཚུ་ གསལ་
ཏློག་ཏློ་སྦེ་འཁོད་དེ་ཡློད། འདི་གིས་ ཁྱད་རིག་ལྷབ་སྦྱང་དང་ 
འཇོན་ཐང་ཅན་གྱི་སྦྱང་བརྩློན་ དེ་ལས་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་
གཏློགས་ཚུ་གི་ཐབས་ལམ་སྟློནམ་ཨིན།  

གཡློག་གི་རིམ་པ།

གཡློག་གི་རིམ་པ་ཟེར་མི་འདི་ སློབ་དཔློན་འབད་དེ་སློད་པའི་རིང་
ལུ་ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ངོས་འཛིན་འབད་བའི་ཉུང་མཐའི་ཚད་གཞི་
ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ ཤེས་ཡློན། ལག་ལེན། དེ་ལས་ ཁྱད་རིག་
གི་འབྲེལ་གཏློགས་ཚུའི་ རིམ་པ་ཡར་སེང་གི་བརྡ་མཚློན་སྟློན་མི་ལུ་
གོ་ནི།

སློབ་དཔློན་གྱི་ཀུན་སྤློད་རྣམ་གཞག། 

སློབ་དཔློན་ག་ར་གིས་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ 
ཀུན་སྤློད་རྣམ་གཞག་ཆ་ཚང་ཅིག་ལུ་གོ་ནི།

མཉམ་འབྲེལ། 

སྤྱི་མཐུན་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་ནིའི་དློན་ལུ་ མཉམ་རློགས་གཅིག་
དང་ ཡང་ན་ ལེ་ཤ་དང་གཅིག་ཁར་ལཱ་འབད་ནི་ལུ་གོ་ནི།

མི་སྡེའི་གནས་སྟངས། 

མི་སྡེ་ཟེར་མི་འདི་ སློབ་གྲྭའི་ཁ་རི་འཁོར་ཆགས་ལུ་ སློད་མི་ཚུ་ལུ་
སབ་ཨིན། ལྷབ་སྦྱང་ལེགས་ཤློམ་འབྱུང་ཐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཅིག་
ལུ་ མི་སྡེའི་གནས་སྟངས་ཟེར་སབ་ཨིན། དེ་གིས་ ལྷབ་སྦྱང་གི་
དློན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ མཐུན་རྐྱེན་བྱིནམ་ཨིན།

ནང་དློན་ཤེས་ཡློན། 

སློབ་དཔློན་ཚུ་གིས་ ནུས་ཤུགས་ཅན་དང་ ཕན་ནུས་ཅན་སྦེ་ སློབ་
སྟློན་འབད་ཚུགས་ནིའི་དློན་ལུ་ རང་གི་ཆོས་ཚན་གྱི་ནང་དློན་ཚུ་ལུ་ 
འཇོན་ཐང་ཅན་འབད་འློང་མི་ལུ་གོ་ནི།

སློབ་སྟློན་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་དབྱེ་བ། 

སློབ་ཕྲུག་སློ་སློའི་ལྷབ་སྦྱང་གི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཀི་དེབ་
དང་ སྦྱློང་ལཱ། བ་རིམ་དང་མཁོ་ཆས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
སྟེ་ སློབ་སྟློན་འབད་བའི་བ་རིམ་ཅིག་ལུ་གོ་ནི།

སྒྲུབ་བྱེད། 

དམིགས་བསལ་གྱི་གནད་དློན་ཅིག་ཐག་བཅད་ནིའི་དློན་ལུ་ རྒྱབ་
སྐྱོར་འབད་བའི་ ཁུངས་ལྡན་དང་ཆ་གནས་ཡློད་པའི་གནས་སྡུད་ལུ་
གོ་ནི།

མིག་ལློས་བལ་ས། 

སློབ་ཕྲུག་དང་མཉམ་རློགས་ དེ་ལས་ མི་སྡེ་ལུ་ གནས་ཚད་ཅན་
གྱི་འབད་ཐངས་དང་ མིག་ལློས་བལ་སའི་གཞི་ཅིག་ལུ་གོ་ནི།

དམིགས་གཏད། 

སློབ་དཔློན་གྱི་ཁྱད་རིག་གནས་ཚད་ནང་འཁོད་ཡློད་པའི་ གནས་ཚད་
རེ་རེའི་དམིགས་བསལ་གྱི་དམིགས་གཏད་ལུ་གོ་ནི།

ཚིག་འགྲེལ། 
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མཐློ་བའི་བློ་རྩལ། 

དཔྱད་པའི་རིག་པ་དང་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ 
ཡློད་པའི་མཐློ་བའི་བློ་རྩལ་ཅིག་ལུ་གོ་ནི།  

བརྡ་སྟློན། 

འབྲུག་གི་སློབ་དཔློན་ཁྱད་རིག་གནས་ཚད་ནང་  སློབ་དཔློན་གྱི་
བ་སྤློད་དང་ལག་ལེན་ཚུ་ རྡློག་རྡློག་རིལ་རི་དང་གསལ་རིལ་རི་ དེ་
ལས་ འཇལ་ཚད་ཅན་སྦེ་ དམིགས་གཏད་ནང་ཚུད་མི་ལུ་གོ་ནི།

དབང་པློ་ཞན་པ་དང་ རིག་སྟློབས་ལྡན་པའི་སློབ་ཕྲུག། 

དབང་པློ་ཞན་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཟེར་མི་གི་གྲངས་སུ་ གཟུགས་ཁམས་
དང་སེམས་ཁམས་ བློ་རིག་ ཡང་ན་ ཚློར་བ་ཚུ་ཡུན་རིངམློ་འབད་ 
ཉམས་ཆག་ཤློར་ཡློད་ནི་འདི་གིས་ མི་སྡེ་ནང་ལུ་ ཧུ་རི་རི་སྦེ་གཞན་
དང་འདྲན་འདྲ་ བཅའ་མར་གཏློགས་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། 

རིག་སྟློབས་ཅན་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཟེར་མི་འདི་ སྤྱིར་བཏང་སློབ་གྲྭ་ནང་
ལས་ ཐློབ་པའི་ཞབས་ཏློག་དང་ཤེས་ཡློན་གྱིས་མ་དློ་བར་ གཞན་
ཡང་ བློ་རིག། གསར་བཏློད། རྒྱུ་རྩལ། ཡང་ན་ འགོ་ཁྲིད་པའི་
ལྕོགས་གྲུབ་ དེ་མ་ཚད་ ཤེས་ཚད་ཅིག་ནང་ གྲུབ་འབྲས་མཆོག་
འགྱུར་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་སྟློན་ཚུགས་མི་ཅིག་ལུ་གོ་ནི།

ལྷབ་སྦྱང་གི་ལྕོགས་གྲུབ། 

ཁྱད་རིག་དང་ཤེས་ཡློན་ དེ་ལས་ མི་ཚེའི་གནས་སྟངས་སློ་སློའི་ནང་
ལུ་ རིག་རྩལ། ཤེས་ཡློན། བསམ་སྤློད་ཚུ་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་གྱི་
ཐློག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡློད་མི་ལུ་གོ་ནི། 

དམིགས་ཡུལ་ཆ་ཚང་ཅིག་ བཟློ་སྟེ་ཡློད་མི་འདི་གིས་ ལྷབ་སྦྱང་
འབད་མི་ཚུ་གི་ བ་སྤློད་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚུགས་པའི་ རྩ་
གཞུང་ལྷབ་སྦྱང་གི་གྲུབ་འབྲས་དང་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཚུགས་དགོ། 
༼ལྕོགས་གྲུབ་ཟེར་བའི་སྐབས་ ཤེས་ཡློན། རིག་རྩལ། བསམ་སྤློད་
གསུམ་ཚང་དགོ།༽

ལྷབ་སྦྱང་དམིགས་ཡུལ།

ལྷབ་སྦྱང་དམིགས་དློན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ཡང་ ཐད་ཀར། ཚད་འཇལ་
ཚུགསཔ། བསྒྲུབ་ཚུགསཔ། ངེས་བདེན་ དེ་ལས་ དུས་མཚམས་
ཡློདཔ་ཚུ་ཨིན།

ལྷབ་སྦྱང་གྲུབ་འབྲས།

གྲུབ་འབྲས་དང་ ལཱ་ཤུལ་དམིགས་གཏད་ཀྱི་ཐློག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་
འབད་མི་ཚུ་གི་ བསམ་སྤློད་དང་ རིག་རྩལ་ཤེས་ཡློན་ཐློབ་མི་ཚུ་ 
གསལ་སྟློན་འབད་ཚུགས་ནི།

འབྲི་ལྷག་དང་ཨང་རྩིས་རིག་རྩལ།

ཉིན་བསྟར་གྱི་མི་ཚེ་སྐྱོང་ཐབས་ལུ་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ འབྲི་ནི། ལྷག་
ནི། ཨང་རྩིས་རིག་རྩལ་གསུམ་ལུ་གོཝ་ཨིན།

གྲོས་སྟློན་པ།

མི་གཞན་མི་ཅིག་ལུ་ ཁོང་རའི་ལཱ་འགན་འབག་ནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་
དང་ ཕན་གྲོགས་འབད་ཚུགས་པའི་ བློ་གཏད་ཅན་དང་ ཉམས་
མློང་ཅན་གྱི་ མི་ངོམ་ཅིག་ལུ་གོ་ནི། 

རྣམ་འགྱུར་བརྡ་དློན།

སློབ་དཔློན་ཚུ་གིས་རྣམ་འགྱུར་གྱི་ཐློག་ལས་ གོ་བརྡ་སྤེལ་མི་ལུ་གོ་

ནི། དེའི་གྲངས་སུ་ གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར། རྣམ་འགྱུར་བརྡ་སྟློན། 

མིག་ཏློའི་འབྲེལ་བ། ཐག་ཉེ་ཧིང་ ལ་སློགས་པའི་བརྡ་སྟློན་ལག་ལེན་

འཐབ་མི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།
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སློབ་སྟློན་གྱི་ལ་བ།

སློབ་དཔློན་རང་སློའི་བརྩི་མཐློང་དང་ ཡིད་ཆེས་ དེ་ལས་ གཞི་རྩ་

ཚུ་གི་ཐློག་ལས་ སློབ་སྟློན་དང་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་གོ་ནི།

བརྡ་དློན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་ འཕྲུལ་རིག་ལག་ལེན་ཚུལ་
མཐུན།

སློབ་སྟློན་དང་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་ ཤུགས་བཏློན་ནི་དང་ ཡར་དྲགས་གཏང་
ནིའི་དློན་ལུ་ འློས་འབབ་ལྡན་པའི་ བརྡ་དློན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་
འཕྲུལ་རིག་འདི་ འགན་འཁྲི་ཅན་དང་ ཀུན་སྤློད་ཅན། དེ་ལས་ 
ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའི་ཐློག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི།

སློབ་དཔློན་སློབ་སྦྱློང་པ།

སློབ་དཔློན་སློབ་སྦྱློང་སྤེལ་ཁང་ཚུ་ནང་ སྦྱློང་བརྡར་འབད་བའི་བསྒང་
ཡློད་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་གོ་ནི།

ཁྱད་རིག་ལྷབ་སྦྱང་།

ཁྱད་རིག་ཤེས་ཡློན་དང་ སྦྱང་བརྩློན་ཡར་དྲགས་གཏང་ཚུགས་པའི་
ལྷབ་སྦྱང་ལུ་གོ་ནི།

ཁྱད་རིག་འབྲེལ་མཐུད།

ཁྱད་རིག་ཤེས་ཡློན་གྱི་དློན་ལུ་ ཡློངས་འབྲེལ་ཐློག་ ཡང་ན་ ཡློངས་
འབྲེལ་མེན་པའི་ཐློག་ལས་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་དེ་ ཡློད་པའི་ཤེས་
ཡློན་གནང་མིའི་མི་སྡེ་ལུ་གོ་ནི། 

ཁྱད་རིག་བསམ་ཞིབ།

སློབ་སྟློན་ལཱ་ཤུལ་འདི་ དཔྱད་ཞིབ་དང་ འློས་འབབ་ དེ་ལས་ 
ཕན་ཐློགས་ཅན་སྦེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཚུགས་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་ལུ་

གོ་ནི།

ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའི་མཐའ་འཁོར།

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཁོང་རའི་ལྕོགས་གྲུབ་སྟློན་ཚུགསཔ་བཟློ་ནིའི་དློན་ལུ་ 
ཉེན་སྲུང་། ཕན་བདེ་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི། བཅའ་མར་གཏློགས་ནི་
ལུ་ བརྩློན་ཚུགས་པའི་ལྷབ་སྦྱང་གི་གནས་སྟངས་ཅིག་ཨིན། དེ་
གིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ གཟུགས་ཁམས་དང་སེམས་ཁམས་ དེ་ལས་ 
འདུ་ཤེས་ཀྱི་གནློད་རྐྱེན་ཚུ་ལས་སྲུང་ཚུགསཔ་བཟློཝ་ཨིན།

གནས་ཚད།

སློབ་དཔློན་གྱི་ཁྱད་རིག་གནས་ཚད་ ཆ་ཚང་ནང་ཚུད་པའི་ཐད་ཀར་
དམིགས་གཏད་ཚུ་གིས་ གསལ་སྟློན་འབད་ཡློད་པའི་ སློབ་སྟློན་
དང་ལྷབ་སྦྱང་གི་མནློ་ལུགས་གོ་ཡངས་དྲགས་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན། 

ཐ་དམ་ཚིག་དང་ལས་རྒྱུ་འབྲས།

ཐ་དམ་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ ཡིད་ཆེས་དང་བློ་གཏད། ངེས་ཤེས་དང་ཁ་
ཞེ་གཉིས་མེད། ཡ་རབས་སྤློད་བཟང་གི་འགན་ཁུར་ལུ་གོ་ནི། ལས་
རྒྱུ་འབྲས་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་མཐུན་འབྲེལ་ལུ་གོ་ནི། 

རྒྱ་ཆེའི་མི་སྡེ།

ཕམ་དང་ གཉེན་ཉེཝ་ མི་སྡེའི་འཐུས་མི་ དེ་ལས་ གཡུས་སྒོ་ནང་
གི་ཚློང་འབྲེལ་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་ ས་གནས་ཀྱི་དབང་འཛིན་ཚུ་ཚུད་
པའི་ ཕྱི་མི་འབྲེལ་གཏློགས་ཡློད་མི་ལུ་གོ་ནི། 

Glossaryཚིག་འགྲེལ། 
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Glossary

A

Ambience

The kind of environment that enhances learning 
domains (Cognitive, Affective & Psychomotor) 
of learner in the classroom.

Assessment data 

Data obtained from diagnostic, formative and/
or summative assessment practices.

B

Bhutan Professional Standards for 
Teachers 

It is a document that defines teacher quality in 
Bhutan through well defined Standards, Focus 
Areas and Indicators that provides measures 
of professional learning, competent practices 
and effective engagements.

C

Career stage

Benchmarks which recognise the professional 
growth of teachers throughout their careers, 
represented by increasing levels of knowledge, 
practice and professional engagement.

Code of conduct for teachers 

A set of code of conducts outlined for 
compliance by all teachers.

Collaboration 

Working with one or more colleagues to 
achieve a common goal.

Community context 

Community refers to the people in which the 
school is located. The community context 
refers to the circumstances that form the 
setting for learning to take place. It offers social 
situation and resources to support learning.

Content knowledge 

Competencies in subject matter that teachers 
are expected to master to teach efficiently and 
effectively.

D

Differentiated teaching strategies 

Teaching learning processes involving a wide 
variety of texts, tasks, processes and products 
suited to the various learning needs of diverse 
students.

E

Evidence 

Data that is considered reliable, valid and 
which can be used to support a particular idea, 
conclusion or decision.

Exemplary

A high standard of practice, serving as a model 
or example for students, colleagues and the 
community.
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F

Focus area

Specific dimensions of teacher practice under 
every standard in the Bhutan Professional 
Standards for Teachers.

H

Higher-order thinking skills 

Higher-order thinking skills involves the 
learning of complex judgmental skills such as 
critical thinking and problem solving.

I

Indicator 

Concrete, observable and measurable teacher 
behaviors/practices covered in every focus 
area in the Bhutan Professional Standards for 
Teachers.

L

Learners with disabilities and giftedness 

Learners with disabilities include those who 
have long-term physical, mental, intellectual 
or sensory impairments which in interaction 
with various barriers may hinder their full 
and effective participation in society on an 
equal basis with others. Gifted and talented 
learners are children who give evidence of 
high achievement capability in areas such 
as intellectual, creative, artistic, or leadership 
capacity, or in specific academic fields, and 
who need services and activities not ordinarily 
provided by the school.

Learning competencies 

Competencies define the applied skills and 
knowledge that enable people to successfully 
perform in professional, educational, and other 
life contexts. Alignment of set objectives with 
intended learning outcomes of the curriculum 
to bring change in learners’ behaviour. 
(Competence = Knowledge + Skills + Attitude).

Learning goals 

The specific, measurable, achievable, realistic 
and time-bound (SMART) objectives.

Learning outcomes 

Products and performance targets through 
which learners demonstrate the knowledge, 
skills and attitudes they have acquired.

Literacy and numeracy skills

Reading, writing, and mathematical skills 
needed to cope in everyday life.

M

Mentor 

A more experienced and trusted person who 
supports and assists another person to grow 
and learn in their role.

N 

Non-verbal communication 

Use of nonlinguistic transmission of information 
by teachers. It includes the use of cues such 
as body language, gestures, eye contacts, 
proximity, etc.

Glossary
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P

Philosophy of teaching 

Teacher’s personal values, beliefs, and the 
principles on teaching and learning.

Positive use of ICT 

Responsible, ethical, safe, and appropriate 
use of ICT to enhance and reinforce teaching 
and learning.

Pre-service teachers

Candidates who are undergoing teacher 
preparation training at teacher education 
institutions.

Professional learning

Learning that enhances professional 
knowledge and/or practice.

Professional network 

A community of educators who are connected 
through online or offline mode for professional 
purpose.

Professional reflection 

The ability to review teaching performance 
critically, realistically and constructively.

S

Safe and protective environment 

A learning environment committed to promote 
the safety, wellbeing and participation of 
learners to reach their full potential and take 
action to protect learners from physical, mental 
and emotional harm.

Standards 

Broad conceptual sphere of teaching and 
learning practices defined by specific focus 
areas in the set of professional standards for 
teachers.

T

Tha dam-tsig ley gju-drey 

Tha dam-tsig is mutual trust and affection 
between people, Ley gju-drey is cause and 
effect of an action.

W

Wider community 

External stakeholders, including parents, 
guardians, community members, local 
business leaders and local authorities among 
others.
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English Dzongkha English Dzongkha

Appropriate qualities འློས་འབབ་ཡློད་པའི་ཁྱད་ཆོས། Advocate བརྡ་སྐུལ།

Adopt དང་ལེན། Analyze དབྱེ་དཔྱད།

Appropriate འློས་འབབ། Achievement གྲུབ་འབྲས།

Assessment data དབྱེ་ཞིབ་གནས་སྡུད། Assist རྒྱབ་སྐྱོར།

Attainment data མཐར་སློན་གནས་སྡུད། Assessment དབྱེ་ཞིབ།

Accurate ངེས་བདེན། Assessment tool དབྱེ་ཞིབ་མཁོ་ཆས།

Achievable སྒྲུབ་ཚུགསཔ། Allign འབྲེལ་མཐུད།

Achievement/Result གྲུབ་འབྲས། Beliefs ཡིད་ཆེས།

Capability ལྕོགས་གྲུབ། འཇོན་ཐང་། Colleagues མཉམ་རློགས།

Challenging གདློང་ལེན་ཅན། Caring attitude བམས་བརྩེ་ཅན་གྱི་བསམ་སྤློད།

Collaborate མཉམ་འབྲེལ། Consistent འཁྲིལ་བའི། བསྟུན་པའི།

Constructive feedback ཕན་ཐློགས་ཅན་གྱི་བསམ་ལན། Clearly གསལ་རིལ་རི།

Communicate བརྡ་སྤློད་འབད། Develop ཡར་དྲགས། གོང་འཕེལ།

Demonstrate གསལ་སྟློན། སྟློན། ཤེསཔ། Diagnostic evaluation  ངོས་བཟུང་དབྱེ་ཞིབ།

Design བཟློ་བཀོད། Diagnostic ངོས་བཟུང་།

Dignity མིང་གཏམ། Effective analysis ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་དབྱེ་དཔྱད།

Emphasize གཙློ་བློར་བཟུང་། ཤུགས་བཏློན། Exhibit གསལ་སྟློན།

Engagement གྲལ༌གཏློགས། Enhance ཡར་དྲགས། རྒྱ་བསྐྱེད།

མིང་ཚིག་གི་ཐ་སྙད།Terminologies མིང་ཚིག་གི་ཐ་སྙད།Terminologies
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Enrich ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི། Evaluation དབྱེ་ཞིབ།

Explore འཚློལ་ཞིབ། Exemplary མིག་ལློས་བལ་བཏུབ། མིག་ལློས་
བལ་ས།

Feedback བསམ་ལན། Focus 
དམིགས་གཏད་ཀྱི་གཞི། གཙློ་བློར་

བཏློན་ནི།

Familiarity རྒྱུས་ཆ། Further support རྒྱབ་སྐྱོར་འཐེབ།

Guardian བདག་འཛིན་པ། Guide ལམ་སྟློན།

Goals དམིགས་ཡུལ། Highlights གཙློ་བློར་བཏློན།

Implement ལག་ལེན། གཞི་བཙུགས། བསྟར་སྤློད། Identity ངོས་འཛིན། ངོ་རྟགས།

Interpreting བཤད་ནི། Inform བརྡ་སྤློད།

Instructional practices སློབ་སྟློན་གྱི་བ་ལུགས། Including གཙློས་པའི།

Identifying ངོས་འཛིན། Integrity དྲང་བདེན།

Learning ལྷབ་སྦྱང་། Lead འགོ་ཁྲིད།

Learners attainment data སློབ་ཕྲུག་གི་མཐར་སློན་གནས་སྡུད། Learners སློབ་ཕྲུག།

Linking འབྲེལ་བ་བཟློ་ནི། Moral བསམ་སྤློད།

Marking scheme སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི། Monitoring ལ་རྟློག།

Mentor ལམ་སྟློན། Network འབྲེལ་མཐུད།

Modify ལེགས་བཅོས། Organize རིམ་སྒྲིག།

Organize/ organization རིམ་སྒྲིག། Performance ལཱ་ཤུལ།

Parents ཕམ། Positive teaching ཚུལ་མཐུན་སློབ་སྟློན།

Personal qualities མི་ངོ་རང་སློའི་ཁྱད་ཆོས།  Progress ཡར་རྒྱས།
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English Dzongkha English Dzongkha

Appropriate qualities འློས་འབབ་ཡློད་པའི་ཁྱད་ཆོས། Advocate བརྡ་སྐུལ།

Adopt དང་ལེན། Analyze དབྱེ་དཔྱད།

Appropriate འློས་འབབ། Achievement གྲུབ་འབྲས།

Assessment data དབྱེ་ཞིབ་གནས་སྡུད། Assist རྒྱབ་སྐྱོར།

Attainment data མཐར་སློན་གནས་སྡུད། Assessment དབྱེ་ཞིབ།

Accurate ངེས་བདེན། Assessment tool དབྱེ་ཞིབ་མཁོ་ཆས།

Achievable སྒྲུབ་ཚུགསཔ། Allign འབྲེལ་མཐུད།

Achievement/Result གྲུབ་འབྲས། Beliefs ཡིད་ཆེས།

Capability ལྕོགས་གྲུབ། འཇོན་ཐང་། Colleagues མཉམ་རློགས།

Challenging གདློང་ལེན་ཅན། Caring attitude བམས་བརྩེ་ཅན་གྱི་བསམ་སྤློད།

Collaborate མཉམ་འབྲེལ། Consistent འཁྲིལ་བའི། བསྟུན་པའི།

Constructive feedback ཕན་ཐློགས་ཅན་གྱི་བསམ་ལན། Clearly གསལ་རིལ་རི།

Communicate བརྡ་སྤློད་འབད། Develop ཡར་དྲགས། གོང་འཕེལ།

Demonstrate གསལ་སྟློན། སྟློན། ཤེསཔ། Diagnostic evaluation  ངོས་བཟུང་དབྱེ་ཞིབ།

Design བཟློ་བཀོད། Diagnostic ངོས་བཟུང་།

Dignity མིང་གཏམ། Effective analysis ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་དབྱེ་དཔྱད།

Emphasize གཙློ་བློར་བཟུང་། ཤུགས་བཏློན། Exhibit གསལ་སྟློན།

Engagement གྲལ༌གཏློགས། Enhance ཡར་དྲགས། རྒྱ་བསྐྱེད།

མིང་ཚིག་གི་ཐ་སྙད།Terminologies མིང་ཚིག་གི་ཐ་སྙད།Terminologies
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Enrich ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི། Evaluation དབྱེ་ཞིབ།

Explore འཚློལ་ཞིབ། Exemplary མིག་ལློས་བལ་བཏུབ། མིག་ལློས་
བལ་ས།

Feedback བསམ་ལན། Focus 
དམིགས་གཏད་ཀྱི་གཞི། གཙློ་བློར་

བཏློན་ནི།

Familiarity རྒྱུས་ཆ། Further support རྒྱབ་སྐྱོར་འཐེབ།

Guardian བདག་འཛིན་པ། Guide ལམ་སྟློན།

Goals དམིགས་ཡུལ། Highlights གཙློ་བློར་བཏློན།

Implement ལག་ལེན། གཞི་བཙུགས། བསྟར་སྤློད། Identity ངོས་འཛིན། ངོ་རྟགས།

Interpreting བཤད་ནི། Inform བརྡ་སྤློད།

Instructional practices སློབ་སྟློན་གྱི་བ་ལུགས། Including གཙློས་པའི།

Identifying ངོས་འཛིན། Integrity དྲང་བདེན།

Learning ལྷབ་སྦྱང་། Lead འགོ་ཁྲིད།

Learners attainment data སློབ་ཕྲུག་གི་མཐར་སློན་གནས་སྡུད། Learners སློབ་ཕྲུག།

Linking འབྲེལ་བ་བཟློ་ནི། Moral བསམ་སྤློད།

Marking scheme སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི། Monitoring ལ་རྟློག།

Mentor ལམ་སྟློན། Network འབྲེལ་མཐུད།

Modify ལེགས་བཅོས། Organize རིམ་སྒྲིག།

Organize/ organization རིམ་སྒྲིག། Performance ལཱ་ཤུལ།

English Dzongkha English Dzongkha
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Parents ཕམ། Positive teaching ཚུལ་མཐུན་སློབ་སྟློན།

Personal qualities མི་ངོ་རང་སློའི་ཁྱད་ཆོས།  Progress ཡར་རྒྱས།

Professional strengths ཁྱད་རིག་གི་སྙིང་སྟློབས། Principles གཞི་རྩ།

Practices བ་ལུགས།་ལག་ལེན། Range of strategies
ཐབས་བྱུས་སྣ་མང་། ཐབས་བྱུས་སྣ་

ཚློགས།

Professional reflection ཁྱད་རིག་བསམ་ཞིབ། Regularly དུས་རྒྱུན་དུ།

Regard བརྩི་བཀུར། Respect གུས་ཞབས།

Relevant འབྲེལ་ཡློད། Role model དཔེ་བལ་བཏུབ།

Review བསྐྱར་ཞིབ། Seek opportunities གོ་སྐབས་འཚློལ།

Role of assessment data དབྱེ་ཞིབ་གནས་སྡུད་ཀྱི་དགོས་པ། Shaping ལེགས་ཤློམ་བཟློ་ནི། ལེགས་བཅོས།

Select གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི། Skill རིག་རྩལ།

Show སྟློན། Teaching/Learning སློབ་སྟློན།

Stakeholder འབྲེལ་ཡློད། Timely དུས་ཐློག།

Teaching practices སློབ་སྟློན་བ་ལུགས། Various སྣ་ཚློགས།

Use ལག་ལེན།

མིང་ཚིག་གི་ཐ་སྙད།Terminologies

English Dzongkha English Dzongkha
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