
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ སྡོད་ཁང་སྡེ་ཚན་ལས་བྱེད་གཟེངས་རྟགས་འོས་མིའི་འགེང་ཤོག 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཡི་ཞབས་ཞུ་ཞུ་ཕྱོགས་ལ་ཕྱིར་མིག་བལྟ་བ། 
 
  

ཁྱེད་ཀྱི་མིང་།(འོས་མི་འདོན་མཁན)  

མི་སྒེར་རམ་རུ་ཁག(འོས་མི)  

འོས་འགྲོ་སྡེ་ཚན་ནམ་ཚན་པ།  

འོས་མི་འདོན་མཁན་གྱི་ལས་གནས་སམ་མིང་ཐོབ།  

  
  གོང་འཁོད་ལྟར་འོས་བཏོན་སྡོད་ཁང་སྡེ་ཚན་གྱི་མི་སྒེར་རམ་རུ་ཁག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལ་ཞབས་ཞུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྱད་འཕགས་ལས་འཁུར་ཞུས་པར་ཆེ་མཐོང་སྤྲོད་ཆེད་

སྡོད་ཁང་སྡེ་ཚན་ལས་བྱེད་གཟེངས་རྟགས་ (Housing Employee Award) ཀྱི་འོས་འགྲོར་མིང་འདོན་བྱས་ཡོད། ལས་བྱེད་མི་སྒེར་རམ་རུ་ཁག་དེར་གཤམ་གསལ་ཁག་ཚང་ཡོད།   
 

✓ དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འགན་ཁུར་ལྷུར་ལེན་གནང་བ་དང་རེ་འདུན་ལས་བརྒལ་བའི་ལས་དོན་བསྒྲུབས་པ། 
✓ ལས་རོགས་གཅིག་པ་དང་། ལྟ་རྟོག་པ། ཚོང་མགྲོན་རྣམས་ཀྱི་བརྩི་བཀུར་ཐོབ་པ། 
✓ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་བསྟན་པ། 
✓ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་དང་གྲུབ་འབྲས་ལམ་ལྷོང་ཡོང་བར་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོད་པ། 

 

འོས་ཆོས་ནི། ཟླ་བ་ ༣ ལྷག་ལ་ཞབས་ཞུ་ཞུས་ཡོད་ཅིང་ལས་གཞི་(Project)དང་། གཏན་འཇགས་དང་དུས་ཕྱེད་(Part-time) ཅན་གྱི་“གནས་བབ་ཡག་པོ་ good standing” 

ཡོད་པའི་སྡོད་ཁང་སྡེ་ཚན་གྱི་ལོ་སྔོན་མའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མཁན་གང་ཟག་ཅིག་ཡིན་མི་ཆོག ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་གིས་འོས་ཆོས་ཚང་མིན་སྐོར་དག་འབུལ་ར་སྤྲོད་བྱེད་ངེས། 
 

སྡོད་ཁང་སྡེ་ཚན་གྱི་གཟེངས་རྟགས་བཅུ་ཐམ་པ་དེ་དག་སྡོད་ཁང་སྡེ་ཚན་གྱི་དགེ་མཚན་གཙོ་བོ་ (core values) ཁག་ཉམས་ལེན་བགྱིས་ཏེ་མིག་དཔེར་འོས་པའི་མི་སྒེར་རམ་རུ་ཁག་རྣམས་ལ་
འབུལ་སྤྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱིས་ཁོ་ཚོ་འོས་གཞིར་མིང་འདོན་བྱེད་པར་དགེ་མཚན་གཙོ་བོ་གང་ཞིག་ཚང་གི་ཡོད་མེད་ཐོག་ནས་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་མི་དགོས།  
 

སྡོད་ཁང་སྡེ་ཚན་ལས་བྱེད་གཟེངས་རྟགས་ཚོགས་ཆུང་(Housing Employee Awards Committee) ནི་སྡོད་ཁང་སྡེ་ཚན་མཉམ་ཞུགས་དང་ངོས་འཛིན་རུ་ཁག་ [Housing 

Engagement and Recognition Team (HEaRT)] གི་འཐུས་མི་དང་ལོ་སྔོན་མའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མི་ཁག་ཅིག་གིས་གྲུབ་ཡོད། གལ་ཏེ་སྡོད་ཁང་སྡེ་ཚན་ལས་བྱེད་
གཟེངས་རྟགས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཞིག་འོས་གཞིར་མིང་འདོན་བྱས་ཚེ། ཁོ་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིར་སྡོད་མི་ཆོག ཚན་ཁག་ཚང་མའི་ངོ་ཚབ་འཐུས་མི་སླེབས་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དགོས་
གལ་ཡོད་ཚེ། སྡེ་ཚན་དེའི་དབུ་འཛིན་ལ་ངོ་ཚབ་འཐུས་མི་འཕར་མ་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

དུས་རིམ། 
• ཕྱི་ཟླ་ ༡༢། འོས་མི་མིང་འདོན་འགོ་འཛུགས་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་བསྒྲགས། 
• ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ ། འོས་མི་མིང་འདོན་དུས་བཀག་བཅད་མཚམས། 
• ཕྱི་ཟླ་ ༢ པ། ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་ HR གིས་འོས་ཆོས་ཚང་མིན་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད།  
• ཕྱི་ཟླ་ ༢ པ། འོས་མིར་མིང་ཐོན་ལྟ་རྟོག་པས་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་འཕར་མ་ཁ་སྣོན་བྱ་རྒྱུ།(གདམ་ཀ་ཡོད)  

• ཕྱི་ཟླ་ ༣ པ། ཚོགས་ཆུང་གིས་བསྐྱར་ཞིབ་དང་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུ། 
• ཕྱི་ཟླ་ ༤ པ། གཟེངས་རྟགས་ག་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུ། 
• ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༩ ། ལོ་འཁོར་སྡོད་ཁང་སྡེ་ཚན་ཞོགས་ཇའི་གསོལ་སྟོན་སྐབས་སུ་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྒོ། 

 

 

 

 

 

བོད་ཡིག / TIBETAN 

 



 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ སྡོད་ཁང་སྡེ་ཚན་ལས་བྱེད་གཟེངས་རྟགས་འོས་མིའི་འགེང་ཤོག 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཡི་ཞབས་ཞུ་ཞུ་ཕྱོགས་ལ་ཕྱིར་མིག་བལྟ་བ། 
 

**འོས་མི་མིང་འདོན་འདི་ནས་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ** 

འོས་མི་འདོན་རྒྱུར་མི་སྒེར་ལ་བག་ཆགས་ཤུགས་རྐྱེན་བཞག་མྱོང་བའི་འགྲེལ་བརྗོད་དང་མིང་འདོན་བྱ་ཡུལ་འོས་མི་ཡིས་སྡོད་ཁང་སྡེ་ཚན་གྱི་དགེ་མཚན་གཙོ་བོ་ Housing’s core values 
རྣམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་མིག་དཔེར་འོས་པ་བསྒྲུབ་གནང་བར་དཔེ་མཚོན་གཉིས་འཇོག་རྒྱུ། གཤམ་དུ་དེ་དོན་འབྲི་སའི་ས་མིག་སྟོང་པ་བཞག་ཡོད། 

སྡོད་ཁང་སྡེ་ཚན་གྱི་དགེ་མཚན་གཙོ་བོ་རྣམས་ཀྱི་གོ་དོན་དང་དེ་འབྲེལ་ལག་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས་གཉིས་དཔྱད་གཞིའི་ཆེད་དུ་འདིར་ཟུར་སྦྱར་བྱས་ཡོད། 

འོས་མི་འདོན་མཁན (མཚན་རྟགས)  

 
 

མི་སྒེར་ལ་བག་ཆགས་ཤུགས་རྐྱེན་བཞག་མྱོང་བའི་འགྲེལ་བརྗོད། 
 

ངེས་པར་བྱེད་དགོས་པ། མི་འདིའམ་རུ་ཁག་འདིས་ཐད་ཀར་ཁྱེད་རང་ངམ་ཁྱེད་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ལ་བག་ཆགས་ཤུགས་རྐྱེན་བཞག་ཡོད་པའི་སྐོར་གསུང་རོགས། 
 

 



 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ སྡོད་ཁང་སྡེ་ཚན་ལས་བྱེད་གཟེངས་རྟགས་འོས་མིའི་འགེང་ཤོག 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཡི་ཞབས་ཞུ་ཞུ་ཕྱོགས་ལ་ཕྱིར་མིག་བལྟ་བ། 
 

ངེས་པར་བྱེད་དགོས་པ། ཉུང་མཐའ་ཡང་འདས་པའི་ཟླ་ ༡༢ ནང་དུ་བྱུང་བའི་དཔེ་མཚོན་གཉིས་འབྲི་རྒྱུ། དེ་ཡང་མི་འདི་འམ་རུ་ཁག་འདིས་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་སྡོད་ཁང་སྡེ་
ཚན་གྱི་དགེ་མཚན་གཙོ་བོ་རྣམས་མིག་དཔེར་འོས་པ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡིན་དགོས།   

 

 

འོས་མིའི་འགེང་ཤོག་རྣམས་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ འགངས་མེད་ Slichter Hall ཁང་པའི་(རིམ་པ་འོག་མ) བར་ཁྱམས་ན་ཡོད་པའི་དངུལ་གཉེར་ཡིག་ཚང་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་ཡིག་
སྒམ་ནང་དུ་འཇོག་རོགས། ཡང་ན་ནང་ཁུལ་ཡིག་སྐྱེལ་བརྒྱུད་ནས་སྡོད་ཁང་སྡེ་ཚན་དངུལ་གཉེར་ཡིག་ཚང་ལ་བསྐུར་བ་འམ་གློག་འཕྲིན་ཨི་མེལ་ akramper@wisc.edu 

ལ་བསྐུར་རོགས།  
 

**འོས་མི་མིང་འདོན་འདི་ནས་མཇུག་སྒྲིལ་རྒྱུ།**  

 

mailto:akramper@wisc.edu


 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ སྡོད་ཁང་སྡེ་ཚན་ལས་བྱེད་གཟེངས་རྟགས་འོས་མིའི་འགེང་ཤོག 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཡི་ཞབས་ཞུ་ཞུ་ཕྱོགས་ལ་ཕྱིར་མིག་བལྟ་བ། 
 
 

FOR HUMAN RESOURCES USE ONLY:   
 

 

Date of Hire: ________    Employed 3+ months: YES/NO       Good Standing: YES/NO            Eligible: YES / NO     

 
 

Nominee Supervisor/Assigned Supervisor:  ________________________________________ 

 

 
Signature (HR Representative)   Date of Verification _______ _________ 

 
   

NOMINEE SUPERVISOR: Provide any additional supporting information about the individual or 

team that you feel is important for committee members to know.  
 

 

 

མཚན་རྟགས།(འོས་མིར་མིང་ཐོན་ལྟ་རྟོག་པ)  __ དུས་ཚེས   ____ 

 



 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ སྡོད་ཁང་སྡེ་ཚན་ལས་བྱེད་གཟེངས་རྟགས་འོས་མིའི་འགེང་ཤོག 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཡི་ཞབས་ཞུ་ཞུ་ཕྱོགས་ལ་ཕྱིར་མིག་བལྟ་བ། 
 

 

དགོས་གལ་ལྟར་ལག་པས་འབྲི་སའི་ཤོག་ངོས་འཕར་མ། 
 

 

 

  



 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ སྡོད་ཁང་སྡེ་ཚན་ལས་བྱེད་གཟེངས་རྟགས་འོས་མིའི་འགེང་ཤོག 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཡི་ཞབས་ཞུ་ཞུ་ཕྱོགས་ལ་ཕྱིར་མིག་བལྟ་བ། 
 
 

གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་སྡོད་ཁང་སྡེ་ཚན་གྱི་དགེ་མཚན་གཙོ་བོ་ (Core Values) 

 

གཟྱིགས་སྐྱོང་།  
གཟྱིགས་སྐྱོང་ནི་ང་ཚོའི་ལས་འགན་བསྒྲུབ་ཕྱོགས་དང་། གཏན་སྡོད་སློབ་མ་དང་སྐུ་མགྲོན། མཆེད་གྲོགས་ལས་བྱེད། སློབ་གྲྭའི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་བཅས་ལ་ལྟ་སྟངས་སྣེ་ལེན་ཇི་ལྟར་
བྱེད་པའི་རྨང་གཞི་ཡིན། 
གསར་གཏོད། 
གསར་གཏོད་ནི་སྡེ་ཚན་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ང་ཚོར་ཡོད་པའི་ཤེས་བྱ་བརྗེ་རེས་བྱེད་པར་བརྟེན་ནས་མཉམ་ཞུགས་དང་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་ཆོག  

ཁྱད་འཕགས།  
ཁྱད་འཕགས་ཐོན་རྒྱུ་ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན། ང་ཚོས་མཐོང་ཚར་བའི་ས་ཆ་དེ་སྔར་ལས་ཡག་ཏུ་གཏོང་བར་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོར་མཚོན་ན་ལས་ཀའི་སྤུས་ཚད་ནི་ཧ་ཅང་གལ་  
ཆེན་ཡིན།  
བཟང་སྤྱོད།  
བཟང་སྤྱོད་ནི་ང་ཚོས་བློ་ཡུལ་ན་ཡོད་པའི་འབྲེལ་ལམ་དང་ཞབས་ཞུའི་རིགས་བཟོ་འདོན་དང་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱ་རྒྱུར་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན། བཟང་སྤྱོད་དེ་ཡང་ང་ཚོའི་གཏམ་སྤྱོད་ཀྱི་
ཐོག་ནས་མངོན་གྱི་ཡོད།  
སྤྲོ་སྣང་།  
སྤྲོ་སྣང་ནི་གོ་སྐབས་དང་གྲུབ་འབྲས་ཡག་པོ་འདོན་པར་དམིགས་པའི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་བསྐྲུན་རྒྱུའི་ང་ཚོའི་འདུན་པ་དང་བསམ་བློ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད།  
བརྩི་བཀུར།  
བརྩི་བཀུར་ནི་མིའི་ཆེ་མཐོང་དང་། མི་སྣ་འཛོམས་དང་བསམ་བློ་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྩི་བཀུར་བྱེད་པའི་སྒོ་ནས་ང་ཚོའི་བསམ་བློ་དང་འབྲེལ་ལམ། བྱ་སྤྱོད་རྣམས་ཐག་ཇེ་ཉེར་གཏོང་གི་ཡོད། 
འགན་འཁུར། 
འགན་འཁུར་བསམ་བློ་ནི་གཏན་སྡོད་སློབ་མ་ཚོས་ང་ཚོར་མིའི་ནུས་ཤུགས་དང་། དཔལ་འབྱོར། རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་ལ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་རོགས་ཞེས་ཡིད་ཆེས་མངག་བཅོལ་བྱས་པ་དེར་ང་
ཚོས་ཁས་ལེན་བྱེད་པའི་སྟེང་ནས་མངོན་གྱི་ཡོད།  
འཛིན་སྐྱོང་ལས་བྱེད་ནས། (Administrative Staff)  

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩ །  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ སྡོད་ཁང་སྡེ་ཚན་ལས་བྱེད་གཟེངས་རྟགས་འོས་མིའི་འགེང་ཤོག 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཡི་ཞབས་ཞུ་ཞུ་ཕྱོགས་ལ་ཕྱིར་མིག་བལྟ་བ། 
 

དགེ་མཚན་གཙོ་བོ་རྣམས་ལག་ལེན་བསྟར་ཕྱོགས།  
 

འགན་འཁུར་བསམ་བློ། བརྩི་བཀུར། བཟང་སྤྱོད། སྤྲོ་སྣང་། 
• ལོ་གཅིག་གི་དུས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ལས་བྱེད་ཀྱི་ལས་འཁུར་ཞུ་ཕྱོགས་ལ་སྟངས་འཛིན་དང་བསམ་ཚུལ་འདོན་སྤེལ།  
• མི་གཞན་ལ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་སློང་དང་འགྱུར་བ་གཏོང་བར་བསམ་འཆར་འདོན་པ།  
• རྩོད་རྙོག་སྐོར་གླེང་སློང་དང་ཕན་ཐོགས་ལྡན་པའི་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ།  
• ལས་ཀ་བྱེད་སའི་ཁོར་ཡུག་ཡག་པོ་ཞིག་བསྐྲུན་པར་ལམ་སྟོན་སྣེ་ཁྲིད་བྱེད་པ། 

 

བཟང་སྤྱོད། གཟྱིགས་སྐྱོང་། འགན་འཁུར་བསམ་བློ། གསར་གཏོད། 
• གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་དང་སྡེ་ཚན། ལས་ཀ་བྱ་ཡུལ་ཚན་ཁག་གི་ལས་འགན་དང་བསྟུན་པའི་ཐག་གཅོད་ཡག་པོ་བྱ་རྒྱུ། 
• ཐོན་ཁུངས་འོས་འཚམས་ཀྱིས་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ (ལས་བྱེད་གཞན་པ་དང་ central campus སོགས) 
• དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུར་གཞན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་དང་ཐུན་མོང་གི་དམིགས་ཡུལ་ལེགས་འགྲུབ། 
• ལས་ཀ་ལེགས་འགྲུབ་བྱེད་པར་ལག་རྩལ་གོང་འཕེལ། 

 

སྤྲོ་སྣང་། འགན་འཁུར་བསམ་བློ། གསར་གཏོད། ཁྱད་འཕགས། 
• རིག་པ་དང་ཐབས་ལམ་གསར་པ་ངོས་ལེན་བྱེད་པ།  
• ལས་ཀ་ལེགས་འགྲུབ་བྱེད་ཐབས་ཐད་གུ་ཡངས་ཡོད་པ།  
• བྱེད་ཐབས་གསར་པ་རྣམས་ཚོད་ལྟ་བྱེད་པར་འདོད་མོས་ཡོད་པ་སྟོན་པ། སློབ་སྦྱོང་གོ་སྐབས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལེན་པ།  
• ཕན་ཐོགས་ལྡན་པའི་འགྱུར་བ་གཏོང་བར་ཕན་ནུས་ཆེ་བའི་བྱེད་ཐབས་མཁོ་འདོན། 

 

གསར་གཏོད། ཁྱད་འཕགས། གཟྱིགས་སྐྱོང་། འགན་འཁུར་བསམ་བློ། 
• ལས་ཀ་ལེགས་འགྲུབ་བྱ་རྒྱུ་དམ་འཛིན། 
• འཆར་གསལ་དུས་ཚོད་དང་དུས་བཀག་ལྟར་ལས་དོན་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ། 
• འགོ་འཛུགས་བྱེད་པ། དགོས་མཁོ་སྔོན་དཔག་ཐུབ་པ། འོས་འཚམས་བྱེད་ཐབས་བསྟེན་ནས་ལས་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ། 
• འཕྱུག་པ་མེད་པར་ཞིབ་ཚགས་ཆེ་བ་དང་སྣང་མེད་ཅན་གྱི་ནོར་འཁྲུལ་འགོག་ཐུབ་བྱེད་པ། 
• ལས་ཀ་ཚར་པ་བྱེད་པར་དགོས་ངེས་ཛ་དྲག་གི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་ཐུབ་པ་དང་གཞན་ལ་ཅི་དགོས་འབད་བསྒྲུབ་བྱེད་པ། 
• རེ་ལྟོས་དང་ཡིད་རྟོན་བྱེད་རུང་བ། 

 

བརྩི་བཀུར། བཟང་སྤྱོད། ཁྱད་འཕགས། སྤྲོ་སྣང་། 
• ཐབས་ཇུས་དང་། དྲང་པོ། བརྩི་བཀུར་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་འབྲེལ་མོལ་བྱེད་ཐུབ་པ།  
• མི་སྒེར་གྱི་གནས་བབ་མི་འདྲ་བར་བརྩི་བཀུར་བྱེད་པ (འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས། བྱ་སྤྱོད། ནུས་པ། རྣམ་འགྱུར། རིན་ཐང་། ལྟ་ཚུལ)  
• ལམ་སྟོན་དང་བསླབ་ཁྲིད་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་དེ་དག་ངོས་ལེན་ཀྱང་བྱེད་ཐུབ་པ།  
• བཅར་ས་ཡོད་པ་དང་འབྲེལ་ཐུག་བྱེད་བདེ་བ། མཐུན་འགྱུར་མཉམ་ལས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་བཟུང་ཐུབ་པ།  
• ཕན་ཐོགས་ཡོད་ཅིང་རྣམ་དཔྲོད་དང་། གཟབ་ནན། དྲང་ཐད་ཀྱིས་རྩོད་རྙོག་སེལ་ཐབས་བྱེད་པ།  
• ལས་ཀ་བྱེད་སའི་ཁོར་ཡུག་ཡག་པོ་ཞིག་བསྐྲུན་པར་འཕྱར་བ་གྲུ་འདེགས། 



 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ སྡོད་ཁང་སྡེ་ཚན་ལས་བྱེད་གཟེངས་རྟགས་འོས་མིའི་འགེང་ཤོག 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཡི་ཞབས་ཞུ་ཞུ་ཕྱོགས་ལ་ཕྱིར་མིག་བལྟ་བ། 
 

གཟྱིགས་སྐྱོང་། གསར་གཏོད། ཁྱད་འཕགས། བརྩི་བཀུར།  
• ཕྱི་ནང་གི་ཚོང་མགྲོན་རྣམས་ལ་ཞབས་ཞུ་སྤུས་དག་ཞུ་བ། 
• ཚོང་མགྲོན་ཚོའི་དགོས་མཁོ་འཚོལ་སྒྲུབ་དང་། ཤེས་རྟོགས། ལན་འདེབས་བྱ་རྒྱུ་གཙོ་བཟུང་བྱེད་པ། 
• ཚོང་མགྲོན་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་། དྲི་བ། སེམས་ཁུར་བཅས་ལ་འཕྱུག་པ་མེད་ཅིང་ཕན་ནུས་ལྡན་པ། དུས་ཚོད་ལྟར་དོ་སྣང་བྱེད་པ། 
• ཚོང་མགྲོན་མཉམ་དུ་དོན་ཕན་ལྡན་པའི་འབྲེལ་ལམ་འཛུགས་པ། 
• ཕན་ནུས་ཆེ་ཞིང་ཆེད་ལས་ཀྱི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་ཚོང་མགྲོན་དང་མཉམ་ལས་བྱེད་པ། ཁོ་ཚོའི་དཀའ་ངལ་སེལ་བ། 
• འགྲོ་ལུགས་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་དགོས་འདུན་བླང་བྱ་ཉུང་དུ་གཏོང་བའི་སྒོ་ནས་ཞབས་ཞུ་ཕན་ནུས་ལྡན་པ་བསྒྲུབ་རྒྱུར་མུ་མཐུད་ཐབས་འཚོལ། 


