
1. Cover page 

[INSERT YOUR BUSINESS LOGO] 

yོད་kyི་ཚ(ང་rtགས་འདིར་ཞོག      

[Your Name]yོད་kyི་མིང་། 

[Business Name]ཚ"ང་ལས་kyི་མིང་། 

[Main Business Address]   
 ཚ"ང་ལས་གཙ-་བ/་sgruབ་པའི་   

Business Plan ཚ"ང་ལས་འཆར་གཞི། 

Slogan or mission statement & image མཚ"ན་rtགས་སམ་བrོjད་sིང་གི་བsgrགས་གཏམ་དང་འbེrལ་ཡོད་པར་རིས། 

Prepared: [Date prepared ] gr་sgrིག : [ gr་sgrིག་byས་པའི་zl་ཚDས།]  



2. Executive Summary  ལག་rʦལ་spyི་sdོམ། 

[Please complete this page last]  

ཤོག་ངོས་འདི་མཐའ་མར་འbིr་རོགས། 

[Your business summary should be no longer than 1 to 2 pages and should 
focus on why your business is going to be successful. Your answers below 
should briefly summarize your more detailed answers provided throughout 
the body of this plan.] 

yོད་kyི་ཚ"ང་ལས་skོར་gyི་གནས་uལ་དེ་ཤོག་grངས་གཅིག་ནས་གཉིས་kyི་ནང་du་yོགས་བsduས་ངང་འbིr་uབ་དགོས་ལ། དེའི་ནང་du་yོད་kyི་ཚ"ང་ལས་དེ་ཅི་ltར་
ལེགས་འgruབ་byuང་བའི་skོར་gyི་གནས་uལ་བsnོན་spེལ་byེད་དགོས། ལས་གཞི་འདིའི་འཆར་བཀོད་kyི་གW་རXམ་ནང་du་yོད་kyི་dིr་ལན་གང་དེ་ཁ་གསལ་ཞིང་གོ་བདེ་
བའི་ལམ་ནས་བsduས་འbིr་byེད་དགོས།  

The Business

ཚ"ང་ལས།

Business name: [Enter your business name as registered in your country. 
If you have not registered your business name, add your proposed business 
name.] 

ཚ"ང་ལས་kyི་མིང: [ yོད་kyི་ཚ"ང་ལས་kyི་མིང་དེ་རང་གི་ཕ་yuལ་gyི་གuང་ཡིག་ནང་ཐོ་འགོད་ཇི་ltར་byས་ཡོད་པ་དེ་ltར་du་མuན་དགོས་ཤིང་། གལ་ཏེ་yོད་kyི་
ཚ"ང་ལས་kyི་མིང་དེ་ཉིད་གuང་ཡིག་ཐོག་ཐོ་མགིོད་byས་མེད་ཚD། yོད་kyིས་gོrས་འདོན་byས་པའི་ཚ"ང་གཉེར་gyི་མིང་ཚབ་དེ་snོན་འbིr་byེད་དགོས། 

Business structure: [for example partnership, trust, company] 

ཚ"ང་ལས་sgrོམ་གཞི: [ དཔེར་ན།  ཚ"ང་ལས་མཉམ་འbེrལ།, ཚ"ང་ལས་འཐེབ་rʦ། ཚ"ང་ལས་མuན་གཉེར་ཁང་།] 

Company registration details: ཚ(ང་ལས་མuན་གཉེར་ཁང་གི་ཐོ་འགོད་ཞིབ་r། 

Business location: [Main business location] 

ཚ"ང་ལས་byེད་སའི་ས་གནས།  ཚ"ང་ལས་ltེ་བ་byེད་སའི་ས་གནས། 

Date established: [The date you started] 

གཏན་འབེབ་zl་ཚDས། yོད་kyིས་ལས་མགོ་བrʦམས་པའི་zl་ཚDས།  

Business owner(s): [List all of the business owners.] 



ཚ"ང་བདག: [ཚ"ང་བདག་ཚང་མའི་མིང་རེau་མིག་འགོད་དགོས།] 

Relevant owner experience: [Briefly outline your experience and/or years 
in the industry and any major achievements] 

skབས་དོན་དང་འbེrལ་བའི་ཚ"ང་བདག་གི་ཉམས་myོང: [yོད་kyིས་ལོ་མང་རིང་བཟོ་grwའི་ནང་བsdད་པའི་ཉམས་myོང་དག་yོགས་བsduས་byས་ཏེ་gruབ་འbrས་ཆེ་
བ་དག་stབས་བདེའི་ངང་ནས་རོབ་འbིr་byེད་དགོས།] 

Products/services: [What products/services are you selling? What is the 
anticipated demand/need for your products/services?] 

ཐོན་rǳས་སམ་ཞབས་u: [yོད་kyིས་ཐོན་rǳས་སམ་ཞབས་uའི་རིགས་ཅི་ཞིག་གཉེར་kyིན་ཡོད། yོད་kyི་ཐོན་rǳས་སམ་ཞབས་u་གཉེར་བ་དེ་དག་ལས་rgyuག་ཆེ་བ་
དེ་གང་ཡིན།  

The Market	rོམ་ར།

Target market: 

དམིགས་འབེན་rོམ་ར།: 

[Who are you selling to? What are their needs? Why would they buy your 
products/services over others?] 

yོད་kyིས་su་ཞིག་ལ་བཙ"ང་གིན་ཡོད་དམ། ཁོང་ཚ"ར་ཅི་ཞིག་མཁོ།ཁW་ཚ-ས་ཅིའི་yིར་yོད་kyི་ཐོན་rǳས་ཉོ་བ་རེད། ཡང་ན་ཁོང་ཚ"ར་ཅིའི་yིར་yོད་kyི་ཞབས་u་མཁོ་
བ་རེད། 

Marketing strategy: ཚ(ང་rོམ་གཉེར་བའི་ཐབས་juས། 

[How do you plan to enter the market? How do you intend to attract 
customers? How and why will this work?] 

yོད་kyིས་rོམ་རའི་ནང་འǳuལ་བའི་འཆར་གཞི་ཇི་ltར་འགོད་དམ། yོད་kyིས་sku་མgོrན་དག་གི་ཡིད་སེམས་ཇི་ltར་འguག་rgyu་ཡིན། མ་འོངས་པར་yོད་kyིས་ལས་
དོན་འདི་ཇི་ltར་sgruབ་rgyu་ཡིན།  

The future  མ་འོངས་པ།

Vision statement: འཆར་འགོད་བsgrགས་གཏམ། 



[The vision statement briefly outlines your future plan for the business. It 
should state clearly what your overall goals for the business are.] 

འཆར་འགོད་བsgrགས་གཏམ་ནང་du་ཚ"ང་ལས་དེའི་མ་འོངས་བའི་འཆར་གཞི་རོབ་འbིr་by་དགོས། དེའི་ནང་du་ད་duང་yོད་kyི་ཡོངས་yབ་ཚ"ང་ལས་kyི་rʦ་དོན་ནམ་
དམིགས་འduན་བཤད་དགོས། 

Goals/objectives: དམིགས་yuལ་ལམ་བsgruབ་by། 

[What are your short & long term goals? What activities will you undertake 
to meet them?] 

yོད་kyི་གནས་skབས་དང་མཐར་uག་གི་དམིགས་འduན་ཅི་ཡིན་ནམ། yོད་kyིས་by་འguལ་ཅི་འdr་spེལ་ནས་དོན་དག་དག་འgruབ་པར་byེད་rgyu་ཡིན། 

The Finances	 ནོར་sིrད།

[Briefly outline how much profit you intend on making in a particular 
timeframe. How much money will you need up-front? Where will you obtain 
these funds? What portion will you be seeking from other sources? How 
much of your own money are you contributing towards the business?]  

གཏན་ཁེལ་byེད་པའི་duས་yuན་དེའི་རིང་ལ་yོད་kyིས་ཁེ་བཟང་ཇི་ཙམ་བཟW་སoམས་ཡོད་མིན་རོབ་ཙམ་ཤོད། yོད་kyི་ཚ"ང་ལས་དེ་དོན་འyོངས་ཡོང་བར་མ་དŋuལ་
ཅི་ཙམ་kyིས་འདང་བ་རེད།  yོད་kyིས་མ་rʦ་དེ་དག་གང་ཞིག་ནས་འཚ"ལ་sgruབ་byེད་kyི་ཡིན་ནམ། དེའི་ནང་གི་ཆ་ཤས་ཅི་ཙམ་ཞིག་ཐོན་uངས་གཞན་ནས་འཚ"ལ་
དགོས་སམ། རང་ཉིད་kyིས་sgོར་མW་ཅX་ཙམ་ཞིག་ཚ"ང་ལས་yོགས་su་བཀོལ་spyོད་byེད་དགོས་པ་ཡིན་ནམ། 



3. Company Overview  མuན་གཉེར་ཁང་གི་spyི་yབ་rོtགས་ཞིབ། 

Registration details   ཐོ་འགོད་ཞིབ་r།

Business name: [Enter your business name as registered in your country. 
If you have not registered your business name, add your proposed business 
name.] 

ཚ"ང་ལས་kyི་མིང: [ yོད་kyི་ཚ"ང་ལས་kyི་མིང་དེ་རང་གི་ཕ་yuལ་gyི་གuང་ཡིག་ནང་ཐོ་འགོད་ཇི་ltར་byས་ཡོད་པ་དེ་ltར་du་མuན་དགོས་ཤིང་། གལ་ཏེ་yོད་kyི་
ཚ"ང་ལས་kyི་མིང་དེ་ཉིད་གuང་ཡིག་ཐོག་ཐོ་འགོད་byས་མེད་ཚD། yོད་kyིས་gོrས་འདོན་byས་པའི་ཚ"ང་གཉེར་gyི་མིང་ཚབ་དེ་snོན་འbིr་byེད་དགོས། 

Date registered: [Date business name registered.] 

ཐོ་འགོད་byེད་པའི་zl་ཚDས། ཚ"ང་ལས་kyི་མིང་ཐོ་འགོད་byེད་པའི་zl་ཚDས། 

Business structure:[Sole trader, partnership, trust, company.] 

ཚ"ང་ལས་kyི་sgrོམ་གཞི: [ཚ"ང་པ་གཙ-་བ/། ཚ"ང་འbེrལ་sbrེལ་ལམ། འཐེབ་rʦ། མuན་གཉེར་ཁང་།] 

Licenses & permits: [List all the licenses or permits you have registered] 

rིམས་མuན་འཛvན་ཡིག་དང་ཆོག་མཆན་ཡི་གེ:  [yོད་kyིས་ཐོ་འགོད་byས་ཟིན་པའི་rིམས་མuན་འཛvན་ཡིག་གམ་ཆོག་མཆན་ཡི་གེ་ཇི་ཡོད་kyི་ཐོ་གuང་བཟོ་
དགོས།] 

Domain names: [Registered website domain names.] 

uངས་མིང: [dr་ཚvག་གི་uངས་མིང་ཐོ་འགོད་byེད་དགོས།] 

Memberships & affiliations:[Is your business a member of any particular 
industry association or club? Do you have any affiliations with any other 
organisation?]  

འbེrལ་uངས་ངོས་ལེན:  [yོད་kyི་ཚ"ང་ལས་དེ་བཟོ་ལས་མuན་ཚ"གས་སམ་ཡང་ན་ཚ"གས་པ་གང་ཞིག་གི་uངས་གཏོག་ཡིན་ནམ། yོད་ལ་ཚ"གས་པ་གཞན་
དང་མཉམ་འbེrལ་ཡོད་དམ།] 

Insurances: [liability insurance, health insurance and other insurance for 
staff, property insurance, etc. ] 



ཉེན་sruང་མ་འཇོག: [འགན་uར་ཅན་gyི་ཉེན་sruང་མ་འཇོག་དང་འrོད་བstེན་ཉེན་sruང་མ་འཇོག གཞན་ལས་མིའི་ཉེན་sruང་འགན་uར་དང་དཔལ་འbyོར་ཉེན་
sruང་མ་འཇོག་སོགས།] 

Business premises	 ཚ"ང་ལས་ངW་spryད།

Business location: [Describe the location and space occupied/required. 
What is the size of the space you occupy/require? Which city or town? Where 
in relation to landmarks/main areas?  

ཚ"ང་ལས་ས་གནས: [yོད་ལ་yོགས་གང་ཞིག་tu་ས་ཆ་ཆེ་uང་ཇི་ཙམ་gyིས་འདང་auལ་བཤད་དགོས་ལ། gོrང་yེར་རམ་gོrང་rdལ་གང་ཞིག་tu་ཡིན་པ་དེ་ཡང་
བཤད་དགོས་ཤིང་།  སའི་མཚམས་rtགས་སམ་ltེ་གནས་གཙ-་བW་དo་ཡང་yོགས་གང་du་འbེrལ་ཡོད་པ་ཡང་གསལ་དགོས་པ་རེད།] 

Buy/lease: [If you have purchased a business premises or are currently 
leasing, briefly outline the arrangements. If you are still looking for a lease, 
outline your commercial lease requirements and any utilities/facilities 
required.] 

ཉོ་བ། གཡར་བ། : [ གལ་ཏེ་yོད་kyིས་ཚ(ང་གཉེར་byེད་པའི་ས་ཆ་ཉོས་ཚར་བའམ་ཡང་ན་glས་བ་ཡིན་ན།དེ་དག་གི་འཆར་བཀོད་རགས་ཙམ་བrོjད་དགོས། 
གལ་ཏེ་yོད་kyིས་ད་གནས་འཚ(ལ་བཞིན་ཡོད་ན། yོད་kyིས་གཡར་དགོས་པའི་ཚ(ང་ལས་kyི་དགོས་མཁོ་དང་མuན་rkyེན་སོགས་kyི་གནས་uལ་sིང་བsduས་འགོད་
དགོས།] 

Business History	 ཚ"ང་ལས་ལོ་rgyuས།

[When did you first get the idea for the business? How did your business 
start?] 

yོད་kyིས་ཚ"ང་ལས་kyི་ཆེས་ཐོག་མའི་བསམ་blW་དo་duས་ནམ་ཞིག་ནས་rེད་སོང་ངམ། yོད་kyིས་ཚ"ང་ལས་དེ་མགW་ཇX་ltར་བrʦམས་པ་ཡིན། 

Business details ཚ"ང་ལས་ཞིབ་r།	 	 

Products/services: [What products/services are you selling/would you like 
to start selling? What is the anticipated demand/need for your products/
services?] 

ཐོན་rǳས་ཞབས་u: [yོད་kyིས་ཐོན་rǳས་ཞབས་u་ཅི་ཞིག་བཙ"ང་གིན་ཡོད་པ་དང་yོད་ལ་དེ་དག་བཙ"ང་བའི་sprོ་snང་ཨེ་གདའ། yོད་kyི་ཐོན་rǳས་ཞབས་u་དེ་
དག་ལས་དགོས་མཁོ་ཅན་དང་bིrན་ཆེ་ཤོས་དེ་ཅི་ཞིག་ལ་sŋོན་དཔག་byེད་kyིན་ཡོད།] 



Unique selling position: [How will your products/services succeed in the 
market where others may have failed? What gives your products/services 
the edge?] 

yིར་འཚ"ང་གི་དཔེ་zl་brལ་བའི་བསམ་blWའX་yེར་སོ: [མི་གཞན་ཕམ་ཉེས་byuང་སའི་rོམ་ར་ནས་yོད་kyི་ཐོན་rǳས་ཞབས་u་དེ་ཉིད་ཇི་ltར་byས་ཏེ་ལེགས་gruབ་
ཡོང་ངམ། ཅི་ཞིག་གིས་yོད་kyི་ཐོན་rǳས་ཞབས་u་དེ་rgyལ་ཁ་skruན་པ་རེད།] 

Anticipated demand: [What is the anticipated quantity of products/
services your customers are likely to purchase? For example, how many 
customer are you expecting in 6 months or 12 months?] 

Product/
Service 
ཐོན་rǳས་ཞབས་u།

Description 
འgེrལ་བཤད།

Price 
རིན་གོང་།

[Product/
service name] 
ཐོན་rǳས་ཞབས་uའི་མིང་།

[Bri་ef product/service 
description] 
ཐོན་rǳས་དང་ཞབས་uའི་sིང་བsduས་འgེrལ་བཤད།

[Price] 
རིན་གོང་།

[Product/
service name]  
ཐོན་rǳས་ཞབས་uའི་མིང་། 

[Brief product/service description]  
ཐོན་rǳས་ཞབས་uའི་sིང་བsduས་འgེrལ་བཤད། 

[Price] 
རིན་གོང་།

[Product/
service name] 
 ཐོན་rǳས།ཞབས་uའི་མིང་། 

[Brief product/service description] 
ཐོན་rǳས་དང་ཞབས་uའི་sིང་བsduས་འgེrལ་བཤད།

[Price] 
རིན་གོང་།

[Product/
service name] 
ཐོན་rǳས།ཞབས་uའི་མིང་།

[Brief product/service description]  

ཐོན་rǳས་དང་ཞབས་uའི་sིང་བsduས་འgེrལ་བཤད། 

[Price] 
རིན་གོང་།



 ཚ"ང་ཟོག་འgོr་rgyuག་གི་sŋོན་དཔག་བསམ་blོ། : [yོད་kyི་ཚ"ང་ཤག་གིས་ཉོ་འདོད་པའི་yོད་kyི་ཐོན་rǳས་ཞབས་u་ཡི་sŋོན་དཔག་grངས་ཚད་ཅི་ཡིན། དཔེར་ན། 
yེད་kyིས་zl་བ་druག་ནས་zl་བ་བcu་གཉིས་kyི་ནང་du་ཚ"ང་ཤག་ག་ཚ"ད་ཡོང་བའི་ཚ"ད་དཔག་byེད་kyིན་ཡོད།] 

Pricing strategy: [Do you have a particular pricing strategy? Why have you 
chosen this strategy?] 

རིན་གོང་sིrད་juས: [yོད་ལ་རིན་གོང་ཐོག་tu་དམིགས་བསལ་gyི་ཐབས་juས་འdr་ཡོད་དམ། yོད་kyིས་ཅིའི་yིར་ཐབས་juས་འདི་བདམས་པ་ཡིན།] 

Market position: [Where do your products/services fit in the market?  Are 
they high-end, competitive or budget? How does this compare to your 
competitors?] 

rོམ་རའི་གནས་བབས: yོད་kyི་ཐོན་rǳས་ཞབས་u་དེ་rོམ་ར་གང་ཞིག་tu་འཚམས་པ་དང་།  དེ་ཚ-་rʦ�ར་སོན་རེད་དམ་ ཡང་ན་འgrན་rʦོད་རང་བཞིན་ཅན་gyི་
འgrW་gryན་sŋོན་rʦིས་ཅན་དེ་འdr་རེད། གལ་ཏེ་འདི་yོད་kyི་འgrན་rʦོད་པ་ཚ"་དང་བsduར་ན་གནས་ཚད་ཅི་འdr་རེད། 

Value to customer: [How do your customers view your products/services? 
Are they a necessity, luxury or something in between?] 

མgོrན་པWའX་བlt་uལ།   yོད་kyི་ཚ"ང་ཤག་ཚ"ས་yོད་kyི་ཐོན་rǳས་ཞབས་u་ལ་འཛvན་པའི་rnམ་འgyuར་ཅི་འdr་རེད། དེ་ཁོང་ཚ"ར་དགོས་མཁོ་ཅན་རེད་དམ། ཡང་
ན་དེ་ཁོང་ཚ"་ལ་rgyས་sprོས་kyི་rnམ་པ་ཅན་ཞིག་tu་gyuར་བ་རེད།  

Mission statement	 འགན་འrིའི་གསལ་བཤད།

A mission statement  འགན་འrིའི་གསལ་བཤད།  defines what your company is, why it 
exists, its reason for being. 
yོད་kyི་མuན་གཉེར་ཁང་དེ་ཅི་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་བཤད་byེད་དགོས། དེ་ཅིའི་yིར་གནས་uབ་པ་དང་གནས་uབ་པའི་rgyu་མཚན་ཅི་ཡིན་བཤད་དགོས།  

[What is your business' mission statement? I.e. how will you achieve your 
vision?] 

yོད་kyི་ཚ"ང་ལས་kyི་འགན་འrིའི་གསལ་བཤད་ཅི་ཞིག་ཡིན། དཔེར་ན།  yོད་kyི་འཆར་གཞི་ཇི་ltར་ལེགས་འgruབ་byuང་ངམ། 

   A few examples:  
“For so long, people thought Airbnb was about renting houses. But really, 
we’re about home. You see, a house is just a space, but a home is where 
you belong. And what makes this global community so special is that for the 
very first time, you can belong anywhere. That is the idea at the core of 
our company: belonging." 



དཔེ་མཚ"ན་འགའ་ཞིག་ནི།  
yuན་རིང་ཞིག་ལ་མི་rnམས་kyིས་ཨེ་བྷེན་gyི་ཁང་པ་འགའ་gl་sམ་ཡོད་མོད། འོན་kyང་དོན་ངོ་མར་ང་ཚ-་ན�་yིམ་ཚང་ཞིག་གི་uལ་du་ཡོད་པ་རེད། yོད་kyིས་ཤེས་པ་
ltར་ཁང་པ་ནི་སའི་བར་stོང་ཙམ་ཞིག་ཡིན། འོན་kyང་yིམ་ཚང་ནི་yོད་རང་ཉིད་ལ་དབང་བ་དེ་ཡིན་ཞིང་། ཅི་ཞིག་གིས་ཆེས་ཐོག་མ་ནས་གོ་ལའི་ཚ"གས་sdེ་འདི་
དམིགས་བསལ་ཅན་ཞིག་tu་བsgyuར་ཡོད་དམ་ཟེར་ན།  yོད་ཉིད་འཛམ་gིlང་གི་ས་yོགས་གང་du་ཡང་གཏོགས་su་ruང་བས་སོ།།  དེས་ན། འདི་ནི་ང་ཚ"་མuན་
གཉེར་ཁང་གི་གཏིང་རིམ་ན་ཡོད་པའི་བསམ་blWའX་rgyu་ནོར་དེ་ཡིན་ནོ། །  

"Apple has always been different.  A different kind of company with a 
different view of the world.  It's a special place where we have the 
opportunity to create the best products on earth - products that change lives 
and help shape the future.  It's a privilege we hold dear.” 

ku་u་ནི་ནམ་ཡིན་མི་འdr་བ་ཁོ་ན་ཡིན། མuན་གཉེར་ཁང་ཡང་མི་འdr་བ་མང་པW་ཡyད་པས་དེ་དག་གི་འཛམ་gིlང་lt་uལ་ཡང་མི་འdr། འདི་ནི་ང་ཚ"ས་spuས་ཀ་
བཟང་ཤོས་kyི་ཐོན་rǳས་མཁོ་འདོན་gyི་གོ་skབས་ཡོད་པའི་ཁོར་yuག་དམིགས་བསལཅན་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ཡིས་ང་ཚ-འ�་འཚ"་བ་ལ་འgyuར་ldོག་གཏོང་བ་དང་འbyuང་
འgyuར་gyི་རེ་བ་ལ་ཕན་པ་བskruན་uབ་བོ།།  འདི་ནི་ང་ཚ"ས་དམ་འཛvན་byེད་པའི་གོ་skབས་བཟང་ཤོས་དེ་ཡིན་ནོ།། 

“Founded in 2004, Facebook's mission is to give people the power to build 
community and bring the world closer together. People use Facebook to stay 
connected with friends and family, to discover what's going on in the world, 
and to share and express what matters to them.” 

ངW་དoབ་ནི་spyི་ལོ་༢༠༠༤ལོར་གསར་du་གཏོད་ཅིང་། དེ་ཡི་དགོས་དོན་ནི་ཚ"གས་པ་rʦ་འǳuགས་byེད་པའི་nuས་པ་ldན་པ་མ་ཟད་འཛམ་gིlང་མཉམ་གཅིག་tu་ཐག་ཇེ་
ཉེར་བཏང་བ་རེད། མི་rnམས་kyིས་ངW་དoབ་བེད་spyད་པ་ལས་gོrགས་པོ་དང་yིམ་ཚང་བར་འbེrལ་བ་དམ་པོར་འǳuགས་uབ་པ་byuང་བ་དང་། འཛམ་gིlང་ནང་
གནས་uལ་ཅི་ཞིག་འbyuང་གིན་ཡོད་མེད་ཤེས་rོtགས་uབ་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་ཚ"ར་འrད་པའི་གནས་uལ་དག་ཕན་uན་བrgyuད་spེལ་byེད་uབ་kyིན་ཡོད་པ་རེད།  

Goals/objectives  དམིགས་yuལ་དང་དགོས་པ།

[What are your short & long term goals? What activities will you undertake 
to meet them?] 

yེད་kyི་གནས་skབས་དང་མཐར་uག་གི་དམིགས་yuལ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན། yེད་kyིས་ལས་འguལ་ཅི་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་kyི་དགོས་དོན་དེ་འgruབ་པར་byེད་rgyu་ཡིན། 



Action plan  ལག་བstར་འཆར་གཞི། 

milestone ( a goal with 
target date)  
ས་ཚOགས། (དམིགས་yuལ་འཛOན་པའི་ཚQས་grངས།)

Date of 
expected 
completion 
ཚ(ད་དཔག་གི་མjuག་sgrིལ་zl་ཚQས།

person responsible 
འགན་uར་མི་sn།

[What are the business 
milestones that you need to 
complete starting from 
today?] 
yོད་kyི་དེ་རིང་ནས་མགོ་བrʦམས་ཏེ་བsgruབ་དགོས་པའི་ཚ"ང་

ལས་ས་ཚvགས་དག་གང་ཡིན་ནམ། 

[When do you 
expect to 
complete them?] 
yོད་kyི་ལས་དོན་མjuག་sgrིལ་བའི་ཚ"ད་

དཔག་གི་duས་ཚ"ད་ག་duས་ཡིན་ནམ། 

[Who is responsible for 
delivering this 
milestone?] 
ཚ"ང་ལས་ས་ཚvགས་ཁག་ལ་skyེལ་འdེrན་byེད་པའི་
འགན་uར་བ་དེ་su་ཡིན་ནམ།

[What are the business 
milestones  
that you need to complete 
starting from today?] 
yོད་kyིས་དེ་རིང་ནས་མགོ་བrʦམས་ཏེ་བsgruབ་དགོས་པའི་
ཚ"ང་ལས་ས་ཚvགས་དག་གང་ཡིན་ནམ།

[When do you 
expect to 
complete them?] 
yོད་kyི་ལས་དོན་མjuག་sgrིལ་བའི་ཚ"ད་
དཔག་གི་duས་ཚ"ད་ག་duས་ཡིན་ནམ།

[Who is responsible for 
delivering this 
milestone?] 
ཚ"ང་ལས་ས་ཚvགས་ཁག་ལ་skyེལ་འdེrན་byེད་པའི་
འགན་uར་བ་དེ་su་ཡིན་ནམ

[What are the business 
milestones that you need to 
complete starting from 
today?] 
yོད་kyིས་དེ་རིང་ནས་མགོ་བrʦམས་ཏེ་བsgruབ་དགོས་པའི་
ཚ"ང་ལས་ས་ཚvགས་དག་གང་ཡིན་ནམ།

[When do you 
expect to 
complete them?] 
yོད་kyི་ལས་དོན་མjuག་sgrིལ་བའི་ཚ"ད་
དཔག་གི་duས་ཚ"ད་ག་duས་ཡིན་ནམ།

[Who is responsible for 
delivering this 
milestone?] 
ཚ"ང་ལས་ས་ཚvགས་ཁག་ལ་skyེལ་འdེrན་byེད་པའི་
འགན་uར་བ་དེ་su་ཡིན་ནམ། 

[What are the business 
milestones that you need to 
complete starting from 
today?] 
yོད་kyིས་དེ་རིང་ནས་མགོ་བrʦམས་ཏེ་བsgruབ་དགོས་པའི་
ཚ"ང་ལས་ས་ཚvགས་དག་གང་ཡིན་ནམ།

[When do you 
expect to 
complete them?] 
yོད་kyི་ལས་དོན་མjuག་sgrིལ་བའི་ཚ"ད་
དཔག་གི་duས་ཚ"ད་ག་duས་ཡིན་ནམ།

[Who is responsible for 
delivering this 
milestone?] 
ཚ"ང་ལས་ས་ཚvགས་ཁག་ལ་skyེལ་འdེrན་byེད་པའི་
འགན་uར་བ་དེ་su་ཡིན་ནམ། 



4. Industry analysis ལས་རིགས་དbyེ་ཞིབ། 

[Detail the results of the market research you have performed or research 
you have done into the statistics of your area/region/country. 

yེད་kyིས་ཕ་yuལ་དང་ས་གནས་ས་uལ་ཁག་ནས་rོམ་རར་ཞིབ་འjuག་byས་པའི་gruབ་འbrས་kyི་rnམ་grངས་rnམས་ཞིབ་r་ཡོད་དགོས། 

What is the size of the market? What companies are present already? Is the 
area/region economically stable? Is there a population growth? What recent 
domestic or global trends have emerged in the market? What growth 
potential is available and where do you fit in? How will the market/customers 
change when you enter the market?] 

༡༽rོམ་རའི་rgy་yོན་ཆེ་uང་ཅི་འdr་ཡིན་ནམ།  

༢༽ ད་ཡོད་kyི་མuན་གཉེར་ཁག་གི་ཁ་grངས་ཅི་ཙམ་རེད།  

༣༽ ས་uལ་དེའི་ཚ"ང་གཉེར་rmང་གཞི་བrtན་པW་ཨo་རེད། 

༤༽ ས་uལ་དེའི་མི་grངས་kyི་འཕེལ་ཚད་ཇེ་ཆེ་ཨེ་རེད།  

༥༽rོམ་ར་དེ་ཡི་ནང་du་rgyལ་ནང་དང་rgyལ་spyིའི་ཉེ་ཆར་gyི་འgrW་yyགས་ཅི་ཞིག་ཐོན་འduག 

༦༽ས་uལ་དེར་ཡར་rgyས་kyི་nuས་པ་ཅི་ཞིག་ldན་པ་དང་yོད་ལ་འཚམས་པའི་ས་uལ་དེ་གང་རེད། 

༧༽yོད་ཚ(ང་rོམ་du་uགས་skབས། ཚ(ང་ཤག་ལ་འgyuར་བ་ཅི་ཞིག་ཐེབས་སོང་།  



5. Customer analysis ཚ(ང་ཤག་དbyེ་ཞིབ། 

Customer demographics  ཚ(ང་ཤག་འཕར་ཆག་གི་rnམ་grངས། 

 [Define who your target customers are and how they behave. You can 
include age, gender, social status, education and attitudes.] 

yོད་kyི་དམིགས་འབེན་ཚ(ང་ཤག་su་ཡིན་པ་དང་དེ་དག་གི་rnམ་འgyuར་ཅི་ཡིན་གསལ་བཤད་byེད་དགོས་ཤིང་། དེའི་ནང་du་ཁོང་ཚaའb་ལc་ཚaད་དང་ཕc་མd།  spyི་
ཚ(གས་kyི་གནས་བབས།  དེ་བཞིན་ཤེས་ཡོན་དང་spyོད་uལ་སོགས་kyི་གནད་དོན་དག་འགོད་དགོས་པ་རེད།  

Target  groups  དམིགས་འབེན་sdེ་ཚན། 

[Identify your ideal customer. What are his/her specific needs? How will you 
target your products/service to them?] 

yོད་kyིས་uལ་byuང་ཚ"ང་ཤག་དག་ངོས་འཛvན་byེད་དགོས། ཁོང་ཚ-འ�་དམིགས་བཀར་gyི་དགོས་མཁW་ཅX་ཞིག་རེད། yེད་kyིས་རང་གི་ཐོན་rǳས་ཞབས་u་དེ་དག་ཁོང་
ཚ"ར་ཇི་ltར་དམིགས་འབེན་འཛvན་du་བcuག་rgyu་ཡིན་པ། 

Customer  management ཚ(ང་ཤག་དོ་དམ། 

[How will you maintain a good relationship with your customers? What 
techniques will you use? How will you keep your customers coming back? 
Have you introduced customer service standards?] 

༡༽yོད་kyིས་རང་གི་ཚ"ང་ཤག་དང་lhན་du་འbེrལ་ལམ་བཟང་པོ་ཉར་rgyu་ཇི་ltར་rgyuན་skyོང་rgyu་ཡིན། 

༢༽yེད་kyིས་ཐབས་ལམ་ཅི་ཞིག་བཀོལ་rgyu་ཡིན། 

༣༽yེད་kyིས་རང་གི་ཚ"ང་ཤག་rnམས་ཡང་བskyར་རང་ལ་འཁོར་ཐབས་ཇི་ltར་byེད་rgyu་ཡིན། 

༤༽yེད་kyིས་ཚ"ང་ཤག་ལ་yེད་kyི་ཞབས་uའི་spuས་ཚད་འgེrལ་བrོjད་byེད་myོང་ངམ། 



6. Competitive analysis འgrན་rʦོད་དbyེ་ཞིབ། 

[How do you rate against your competitors? How can your business improve 
on what they offer?] 

yོད་རང་འgrན་rʦོད་པ་དག་ལས་དེ་ltར་rgyལ་བར་byེད་rgyu་ཡིན། ཁོང་ཚ"ས་གང་མཁW་spryད་byས་པའི་དངོས་ཟོག་དེའི་ཐོག་ལ་yེད་kyིས་ཚ"ང་ལས་ཇི་ltར་
ཡར་rgyས་གཏོང་rgyu་ཡིན། 

Competitor details འgrན་rʦོད་ཞིབ་r། 

[List at least 3 competitors in the table below.]  

གཤམ་gyི་རེau་མིག་ནང་uང་མཐར་yོད་kyི་འgrན་rʦོད་གsuམ་ཙམ་gyི་མིང་འbིr་དགོས།  

[Competitor 
name] 
འgrན་rʦོད་པའི་མིང་།

[When 
were 
they 
establish
ed?] ཁོང་
ཚ-འ�་sgrིག་འǳuགས་
དེ་ནམ་ཞིག་ལ་
མགོ་བʦuགས་པ་
རེད། 

[Number 
of staff 
and/or 
turnover] 
ལས་མིའི་grངས་ཀ་
དང་ཚ"ང་གཉེར་བ། 

[Unique 
value to 
customers
. E.g. 
convenien
ce, 
quality, 
price or 
service? 
ཚ"ང་ཤག་གི་དམིགས་

བསལ་རིན་ཐང་། 
དཔེར་ན། stབས་
བདེ་དང་rgyu་

spuས། རིན་གོང་།
ཞབས་u།

[What are your 
competitor's 
main 
strengths?]  
yོད་kyི་འgrན་rʦོད་པ་ཚ-འ�་བཟང་
ཆ་གཙ-་བW་ཅX་རེད། 

[What are your 
competitor's 
main 
weaknesses?] 
yོད་kyི་འgrན་rʦོད་པ་ཚ-འ�་ཞན་ཆ་
གཙ-་བW་ཅX་རེད།



S.W.O.T. analysis

བཟང་ཆ་དང་ཞན་ཆ། གོ་skབས་དང་ཉེན་ཁ་སོགས་ལ་དbyེ་ཞིབ་byེད་དགོས།

[List each of your businesses strengths, weaknesses, opportunities or 
threats in the table below and then outline how you plan to address each of 
the weaknesses/threats.] 

yོད་kyི་ཚ"ང་ལས་kyི་བཟང་ཆ་དང་ཞན་ཆ། གོ་skབས་དང་ཉེན་ཁ་སོགས་རེ་རེ་བཞིན་རེau་མིག་ནང་du་ཐོ་འགོད་byེད་དགོས་པ་དང་། དེ་ནས་yེད་kyིས་ཞན་ཆ་དང་
ཉེན་ཁ་དག་ལས་rgyལ་བའི་འཆར་བཀོད་ཇི་ཡོད་རོབ་bིrས་byོས། 

Strengths (internal)  nuས་པའམ་
བཟང་ཆ།༼ནང་རོལ༽

Weaknesses (internal) 
ཞན་ཆ།༼ནང་རོལ༽

Opportunities 
(external)གོ་skབས།༼yི་རོལ༽

Threats (external)ཉེན་ཁ།༼yི་རོལ།༽



[For strengths and weaknesses think of: བཟང་ཆ་དང་ཞན་ཆ་གང་ཡིན་མིན་ltོས། 

your service yོད་kyི་ཞབས་u། 
your product yོད་kyི་ཐོན་rǳས། 
your skills yོད་kyི་nuས་rʦལ། 
your story yོད་kyི་གཏམ་rgyuད། 
your staff yོད་kyི་ལས་མི། 
your knowledge yོད་kyི་གW་rtyགས། 
your way of operating yོད་kyིས་ལག་བstར་byེད་luགས། 
projects you support yེད་kyིས་rgyབ་skyོར་byེད་པའི་ལས་གཞི། 
your resources  yོད་kyི་ཐོན་uངས། 
your reputation yེད་kyི་མིང་grགས།  

[For opportunities and threats think of: གོ་skབས་དང་ཉེན་ཁའི་skོར་gyི་བསམ་uལ། 

Economic trends དཔལ་འbyོར་འgrW་yyགས། 
Political environment ཆབ་sིrད་ཁོར་yuག 
Legislation rིམས། 
Market trends ཚ"ང་རའི་འgrW་yyགས། 
Competition འgrན་rʦོད། 
Global influence གོ་ལ་yོན་ཡོངས་kyི་uགས་rkyེན། 
Weather/nature གནམ་གཤིས་དང་རང་byuང་། 
Technology འruལ་ཆས། 
Demographics མི་grངས། 

Unique selling position yིར་འཚ(ང་གི་དཔེ་zl་brལ་བའི་གནས་བབས། 

[Why do you have an advantage over your competitors? How will your 
products/services succeed in the market where others may have failed?] 

ཅིའི་yིར་yོད་ལ་འgrན་rʦོད་པ་དག་ལས་ཁེ་ཕན་ཐོབ་བམ། 

མི་གཞན་ཕམ་ཉེན་byuང་བའི་ཚ"ང་rོམ་དེ་ནས་yོད་kyི་ཐོན་rǳས་ཞབས་uའི་gruབ་འbrས་དེ་ཇི་ltར་ལེགས་འgruབ་byuང་ངམ།  



7. Marketing Plan rོམ་ར་གཉེར་འཚ(ང་འཆར་གཞི། 

[How are you going to convince your potential customers that your services 
are fulfilling their need(s)?] 

རང་གི་nuས་པ་ཅན་gyི་ཚ"ང་ཤག་ཚ"ར་yོད་kyི་ཞབས་u་དང་ཐོན་rǳས་kyིས་ཁོང་ཚ-འ�་འདོད་blW་skyང་uབ་kyིན་ཡོད་པ་ཇི་ltར་ར་sprོད་byེད་kyིན་ཡིན། 

Marketing mix	 yིེར་འཚ"ང་sdེབ་sgrིག

• Product ཐོན་rǳས། 

[What need is your product fulfilling?] yོད་kyི་ཐོན་rǳས་ལ་ཅི་ཞིག་ཚང་དགོས། 

• Price རིན་གོང་། 

[How are you going to use the price of your products/services in your 
marketing? How are you going to convince customers they are getting value 
for their money?] 

yོད་kyིས་rོམ་ར་གཉེར་ཚ"ང་གི་rོད་du་yོད་kyི་ཐོན་rǳས་ཞབས་uའི་གོང་ཚད་ཇི་ltར་གཏན་འབེབ་byེད་rgyu་ཡིན། 

yོད་kyིས་ཚ"ང་ཤག་ལ་ཁོ་རང་ཚ-འ�་sgོར་མོས་རིན་ཐང་ཅན་gyི་དངོས་rǳས་ཉོ་uབ་པ་ཇི་ltར་ར་sprོད་byེད་rgyu་ཡིན། 

• Place ས་ཆ། 

[How, when and where can customers buy your product/services?] 

[What are your trading hours? What are your expected peak trading times? 
Which times do you expect to be more profitable? How will this change over 
different seasons? How do your trading hours accommodate these changes?] 

ཚ"ང་ཤག་rnམས་kyིས་ས་ཆ་གང་ནས། duས་ནམ་ཞིག་ལ་yོད་kyི་ཞབས་u་ཐོན་rǳས་དག་ཇི་ltར་ཉོ་uབ་བམ། 

yོད་kyིས་ཚ"ང་ལས་byེད་པའི་duས་ཚ"ད་ནམ་རེད། yོད་kyིས་ཚ"ད་དཔག་byེད་ན་ཚ"ང་ལས་ཆེས་rgyuག་ཆེ་བའི་duས་ཚ"ད་ནམ་རེད། yོད་kyིས་ཚ"ད་དཔག་byེད་ན་ཆེས་
ཁེ་བཟང་ཆེ་བའི་duས་ཚ"ད་ནམ་རེད། duས་ཚvགས་མི་འdr་བ་ལ་བrེtན་ནས་དེ་ཇི་ltར་འgyuར་བ་འgrW་གX་ཡོད་དམ། yོད་kyིས་ཚ"ང་ལས་byེད་པའི་duས་su་འgyuར་བ་
འདི་དག་ལ་བབ་བstuན་ཇི་ltར་byེད་kyིན་ཡོད། 

• Promotion རིན་གོང་spར་བ། 

[What strategies do you have for promoting and advertising your products/
services in the next 12 months?] 



ཉེ་བའི་zl་བ་བcu་གཉིས་ནང་du་yོད་kyི་ཐོན་rǳས་ཞབས་uའི་རིན་གོང་spར་བ་དང་དེ་dིrལ་བsgrགས་byེད་པར་yོད་ལ་ཐབས་ལམ་ཅི་ཞིག་ཡོད། 

Communication channels: [How can your customers get in contact with you? 
These channels can include: telephone (landline/mobile), sales locations, 
email, internet, blog or social media channel.] 

Planned promotion /
advertising type 
འཆར་གཞི་spར་བsnོན་དང་dིrལ་བsgrགས་རིགས།

Expected business improvement 
ཚ"ད་དཔག་byེད་པའི་ཚ"ང་ལས་ཡར་rgyས།

Cost 
($)

Target 
date

[Print media advertising, 
online advertising, mail-
out, give away, media 
release, social media 
campaign, event, etc.] 
པར་རིས་འrིན་sbyོར་བrd་yབ། drw་ཐོག་མཚམས་sbyོར་
བrd་yབ། sbrག་ཐོག་ཟགས་འཛར། གསར་འgyuར་བrd་
yབ། spyི་ཚ"གས་འrིན་sbyོར་བrd་sbyོར་སོགས།

[How do you expect it will improve your 
business success?] 
yོད་kyིས་ཚ"ད་དཔག་byེད་ན་འདིས་yོད་kyི་ཚ"ང་ལས་ལེགས་gruབ་ཡོང་བར་ཕན་ 
nuས་ཇི་ltར་byེད་kyིན་འduག

[$] [Month/
Year]

[Print media advertising, 
online advertising, mail-
out, giveaway, media 
release, social media 
campaign, event, etc] 
པར་རིས་འrིན་sbyོར་བrd་yབ། drw་ཐོག་མཚམས་sbyོར་
བrd་yབ། sbrག་ཐོག་ཟགས་འཛར། གསར་འgyuར་བrd་
yབ། spyི་ཚ"གས་འrིན་sbyོར་བrd་sbyོར་སོགས།

[How do you expect it will improve your 
business success?] yོད་kyིས་ཚ"ད་དཔག་byེད་ན་འདིས་yོད་kyི་
ཚ"ང་ལས་ལེགས་gruབ་ཡོང་བར་ཕན་nuས་ཇི་ltར་byེད་kyིན་འduག 

[$] [Month/
Year]

[Print media advertising, 
online advertising, mail-
out, giveaway, media 
release, social media 
campaign, event, etc.] 
པར་རིས་འrིན་sbyོར་བrd་yབ། drw་ཐོག་མཚམས་sbyོར་
བrd་yབ། sbrག་ཐོགཟགས་འཛར།གསར་འgyuར་བrd་yབ། 
spyི་ཚ"གས་འrིན་sbyོར་བrd་sbyོར་སོགས།

[How do you expect it will improve your 
business success?] 
yོད་kyིས་ཚ"ད་དཔག་byེད་ན་འདིས་yོད་kyི་ཚ"ང་ལས་ལེགས་gruབ་ཡོང་བར་ཕན་nuས་
ཇི་ltར་byེད་kyིན་འduག

[$] [Month/
Year]

[Print media advertising, 
online advertising, mail-
out, giveaway, media 
release, social media 
campaign, event, etc.] 
པར་རིས་འrིན་sbyོར་བrd་yབ། drw་ཐོག་མཚམས་sbyོར་
བrd་yབ། sbrག་ཐོགཟགས་འཛར།གསར་འgyuར་བrd་yབ། 
spyི་ཚ"གས་འrིན་sbyོར་བrd་sbyོར་སོགས།

[How do you expect it will improve your 
business success?] yོད་kyིས་ཚ"ད་དཔག་byེད་ན་འདིས་yོད་kyི་
ཚ"ང་ལས་ལེགས་gruབ་ཡོང་བར་ཕན་nuས་ཇི་ltར་byེད་kyིན་འduག 

[$] [Month/
Year]



འbེrལ་གtuགས་rgyuད་ལམ: yོད་kyི་ཚ"ང་ཤག་གིས་yོད་ལ་འbེrལ་བ་ཇི་ltར་byེད་དགོས།  

rgyuད་ལམ་ཁག་ནི: གདན་འཇོག་ཁ་པར། ལག་ཐོག་ཁ་པར། བཙ"ང་སའི་ས་གནས། gོlག་འrིན་དང་myuར་འrིན་སོགས་ཡིན། 

• People མི་sn། 

[How do the people in your company make your customer feel seen, heard, 
supported and special?] 
yོད་kyི་མuན་གཉེར་ཁང་གི་ལས་མི་ཚ"ས་yོད་kyི་ཚ"ང་ཤག་rnམས་ལ་ཚ"ར་snང་དམིགས་བསལ་ཞིག་ཇི་ltར་sbyིན་uབ་བམ། 

• Purpose དམིགས་yuལ། 

[How are you taking your social and/or environmental responsibility? 
How are you inspiring customers and employees through meaning, 
innovation and community?] 

yོད་kyིས་ཚ"ང་ཤག་དང་ལས་མི་ཚ"ར་གW་དyན་ར་sprད་ཅིང་ལེགས་བཅོས་གཏོང་བའི་ཐོག་ནས་skuལ་མ་གཏོང་བ་དང་སེམས་uགས་ཇི་ltར་sbyིན་rgyu་ཡིན་ནམ། 

Branding	  ཚ"ང་rtགས།


[What is your brand message?] yོད་kyི་ཚ"ང་rtགས་kyི་གW་དyན་ཅི་ཞིག་ཡིན། 
What is your logo and branding description?] yོད་kyི་མཚ"ན་rtགས་དང་ཚ"ང་rtགས་kyི་འgེrལ་བཤད་ཅི་ཡིན། 
[What is your brand positioning?] yེད་kyི་ཚ"ང་rtགས་kyི་གནས་བབས་ཅི་ཞིག་རེད།8. Operations plan 
ལག་བstར་འཆར་གཞི། 



8. Operations plan ལག་བstར་བrgyuད་རིམ། 

Operation process 

[What is the process involved in producing your products or services. This 
process will vary depending on your product or service. Here are some 
examples of questions you may consider. Who is involved in the process? 
Are there any third parties involved? What is involved in delivering the 
service to your customers?] 

yོད་kyི་ཐོན་rǳས་ཞབས་u་དེ་འདོན་spེལ་byེད་པར་བrgyuད་རིམ་གང་དང་གང་འduའམ། 

བrgyuད་རིམ་འདི་ནི་yོད་kyི་ཐོན་rǳས་ཞབས་u་མི་འdr་བ་ལ་བrེtན་byuང་ནས་བ་རེད། འདིར་yོད་kyིས་འདང་rgyག་དགོས་ངེས་kyི་dིr་བ་འགའ་ཞིག་ཡོད།  

༡༽བrgyuད་རིམ་དེའི་ནང་du་su་ཞིག་གིས་ཆ་ཤས་blངས་ཡོད་དམ། 

༢༽དེ་ru་ཚ"གས་ཁག་གsuམ་པ་ཞིག་གིས་ཆ་ཤས་blངས་ཡོད་ཨེ་རེད། ༣༽ yོད་kyིས་ཚ"ང་ཤག་ལ་ཅ་དངོས་skyེལ་འdེrན་by་བར་ཅི་ཞིག་uད་བsdད་ཡོད་དམ། 

Suppliers  མཁc་sprdད་byེད་མཁན། 

[Who are your main suppliers? What do they supply to your business? How 
will you maintain a good relationship with them?] 

yོད་ལ་མཁོ་འདོན་byེད་མཁན་གཙ-་བW་དo་su་རེད། yོད་kyི་ཚ"ང་ལས་ལ་ཁོང་ཚ"ས་ཅི་ཞིག་མཁW་spryད་byེད་kyིན་ཡོད། 

yོད་kyི་ཁོང་ཚ"་དང་lhན་du་འbེrལ་ལམ་ཡག་པW་ཇX་ltར་rgyuན་skyོང་by་rgyu་ཡིན། 

Equipment ལག་ཆ། 

[List your current equipment purchases or the equipment you think you 
need. These can include vehicles, computer equipment, phones, kitchen 
equipment, camping gear. ] 

yོད་kyིས་ཉོས་ཟིན་པའི་དངོས་ཟོག་དང་ཉོ་དགོས་པའི་དངོས་ཟོག་དག་ཐོ་འགོད་byེད་དགོས། དེའི་ནང་du་rlངས་འཁོར་དང་rʦིས་འruལ། ཁ་པར། ཐབ་ཚང་གི་
མཁོ་ཆས་དེ་བཞིན་yuལ་skོར་བའི་མཁོ་ཆས་སོགས་uད་ཡོད། 



Technology (Software): [What technology do you require? For example: 
website, point of sale software or accounting package? What will be the main 
purpose for each? Will they be off-the-shelf or purpose built? What is the 
estimated cost of each technology solution?] 

འruལ་ཆ།༼མཉེན་ཆས།༽yོད་ལ་འruལ་ཆ་ཅི་ཞིག་མཁོ་འམ།  དཔེར་ན། drw་ཚOགས་yིར་འཚ(ང་byེད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། མཉེན་ཆས་དང་rʦིས་གཉེར་རིགས་
yིར་ཚ(ང་byེད་པ་རེད། དེ་དག་རེ་རེའི་དགོས་དོན་གཙa་བc་ཅp་རེད། ཚ(ད་དཔག་byེད་པའི་འruལ་ཆའི་ཐབས་ལམ་དེའི་རིན་གོང་du་རེད། 

Payment types accepted: [What payment types will you accept. cash, 
credit, cheque, gift cards, Pay pal etc]   

sgོར་མW་spryད་ལེན་ལམ་luགས: yོད་kyིས་sgོར་མW་spryད་luགས་གང་དང་ལེན་byེད་kyིན་ཡོད། ཤོག་དŋuལ་sprོད་པའམ་ཡང་ན་དŋuལ་འཛvན་byང་bu་བrgyuད་དེ་sgོར་མW་
stoར་ལེན་byེད་kyིན་ཡོད། 

Quality control: [Describe your quality control process. What checks or 
balances do you have in place to ensure the product or service you offer is 
produced to the same standard of quality? What steps do you take to meet 
product/service safety standards?] 

spuས་ཚད་དོ་དམ: yོད་kyིས་rgyu་spuས་དག་པའི་དངོས་ཟོག་གཅིག་མuངས་ཤིག་གིས་ཐོན་rǳས་ཞབས་u་sgruབ་བར་གནད་དོན་གང་གི་ཐད་ལ་བཏང་sོམ་gyི་ངང་
ནས་spuས་ཚད་kyི་ཁག་ཐེག་byེད་kyིན་རེད།  

yོད་kyིས་ཐབས་ལམ་ཅི་ཞིག་བཀོལ་ནས་ཐོན་rǳས་ཞབས་u་དེ་ཉིད་བདེ་འཇགས་kyི་ཚད་du་sེlབས་པར་byེད་rgyu་ཡིན། 

Equipment  མཁོ་ཆས།  Price རིན་གོང་།

[Computer] rʦིས་འruལ།

[Mobiles 5x]  ཁ་པར།

[Mini van]  འdེrན་འཁོར་uང་uང་།

[Landcruiser 3x] skམ་སའི་མཚ-་sk/ར་དམག་gru།



Sustainability plan yuན་གནས་kyི་འཆར་གཞི།

Environmental/resource impacts  ཁོར་yuག་དང་ཐོན་uངས་kyི་uགས་rkyེན། 

[Describe the impact your business could potentially have on the 
environment. For example use of local water supply, waste, sewage, energy 
consumption, vehicle emission, etc. ] 

yོད་kyི་ཚ"ང་ལས་kyིས་ཁོར་yuག་ལ་byuང་sིrད་པའི་གནོད་skyོན་ཅི་ཡོད་འgེrལ་བrོjད་byེད་དགོས། དཔེར་ན། ས་uལ་རང་གི་u་བེད་spyོད་byེད་rgyu་དང་གད་sིགས་
བཟོ་rgyu། u་sིགས་བཟོ་བ་དང་gོlག་uགས་བཀོལ་spyོད་byེད་པ། དེ་བཞིན་rlངས་འཁོར་gyི་duག་rluང་མངགས་པ་སོགས་byེད་པ་རེད།  

Community impact & engagement 

spyི་ཚ(གས་kyི་uགས་rkyེན་དང་byེད་sgོ། 

[How does your environmental impact affect the local community? How can 
you engage the community in minimizing your impact?]  

yོད་kyི་ཁོར་yuག་གི་uགས་rkyེན་ལས་yོད་kyི་ཉེ་འཁོར་gyི་spyི་ཚ"གས་ལ་གནོན་uགས་ཇི་འdr་byuང་གི་ཡོད། 

Risks/constraints 

ཉེན་ཁ་དང་བཀག་sdོམ་ཁག 

[List any risks/constraints to your business resulting from this environmental 
impact?] 

༼ཉེན་ཁ་དང་བཀག་sdོམ། དེ་བཞིན་yོད་kyི་ཚ"ང་ལས་kyིས་ཁོར་yuག་ལ་བཞག་པའི་གནོད་uགས་དག་འdིr་དགོས། ༽  



Strategies འཐབ་juས། 

[What strategies will you implement to minimize/mitigate your 
environmental impact and any risks to your business? Will you conduct an 
environmental audit? Have you introduced an Environmental management 
system?]  

yོད་kyིས་རང་གི་ཚ"ང་ལས་kyི་ཉེན་ཁ་དང་ཁོར་yuག་གི་uགས་rkyེན་སོགས་uང་du་གཏོང་བར་ཐབས་ལམ་ཅི་ཞིག་ལག་བstར་byེད་rgyu་ཡིན། yོད་kyིས་ཁོར་yuག་ལ་
ཞིབ་གཤེར་by་myོང་ངམ། yེད་kyིས་ཁོར་yuག་གི་དོ་དམ་sgrིག་sོrལ་ཞིག་ངW་spryད་byེད་myོང་ངམ། 

Action plan ལག་བstར་འཆར་གཞི། 

[List your key sustainability/environmental milestones below?] 

གཤམ་du་yོད་kyིས་ཁོར་yuག་གི་yuན་གནས་uབ་པའི་གནད་དོན་དག་rིས། 



9. Management team  འཛOན་skyོང་sdེ་ཁག 

Management & ownership  འཛvན་skyོང་དང་བདག་དབང་།

Names of owners: [List all of the business owners.] 

དོ་བདག་གི་མིང་། ཚ"ང་བདག་སW་སWའX་མིང་rིས། 

Details of management & ownership: [As the owner(s), will you be 
running the business or will a manager be running the business on your 
behalf? What will be your involvement? If it is a partnership briefly outline % 
share, role in the business, the strengths of each partner and whether you 
have a partnership agreement/contract in place?] 

   བདག་དབང་དང་འཛvན་skyོང་ཞིབ་r: བདག་པW་ཞXག་ལ་མཚ"ན་ན་yོད་kyི་ཚ"ང་ལས་དེ་གཉེར་gyིན་ཡོད་དམ་ཡང་ན་འགན་འཛvན་gyིས་yེད་kyི་ཚབ་byེད་ནས་
ཚ"ང་ལས་གཉེར་gyིན་ཡོད། 

གལ་ཏེ་yོད་kyིས་གཉེར་པའི་ཚ"ང་ལས་དེ་མཉམ་sbrེལ་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་ཡིན་ན། yོད་kyི་yབ་ཚད་དབང་ཆ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ། yོད་ལ་ཐོབ་པའི་ཁེ་བབ་
བrgy་ཆ་ཇི་ཙམ་ཡིན་པ་མདོར་བsduས་ཤིག་འགོད་དགོས་པ་དང་། ཚ"ང་ལས་དེའི་ནང་du་རང་ཉིད་uགས་པ་ལས་ཕན་uན་gyི་བཟང་ཆ་ཅི་རེད། དེ་མིན་མཉམ་sbrེལ་
gོrས་ཆིངས་བཞག་པའི་མཚན་rtགས་སོགས་ཡོད་དམ། 

Experience: [What experience do the business owner(s) have?How many 
years have you owned or run a business? List any previous businesses 
owned/managed. List any major achievements. What other relevant 
experience do you have?  

ཉམས་myོང: ཚ"ང་བདག་ཚ"ར་ཉམས་myོང་ཅི་ཞིག་ཡོད། yོད་kyིས་ལW་ཇX་ཙམ་ལ་ཚ"ང་འདི་གཉེར་བ་ཡིན། sŋོན་མ་ཚ"ང་གང་གཉེར་myོང་མིན་ཐོ་འགོད་byེད་དགོས། 
ལེགས་འgruབ་byuང་བ་ཐོ་འགོད་byེད་དགོས། yོད་ལ་དེ་ལས་གཞན་པའི་དམིགས་བསལ་བའི་འbེrལ་ཡོད་kyི་ཉམས་myོང་ཅི་ཡོད་ཐོ་འགོད་byེད་དགོས། 

Key personnel གལ་ཆེན་ལས་མི།

Current staff ད་ltའི་ལས་མི། 

[List your current staff in the table below.] 



Required new staff in the future མ་འོངས་པར་ལས་མི་གསར་པ་མཁོ་དགོས་ཡོད་པ། 

[List your required staff in the table below.]གཤམ་gyི་རེau་མིག་ནང་du་yོད་ལ་མཁོ་བའི་ལས་མི་ཐོ་འགོད་byོས། 

Job Title ལས་ཀའི་མིང་། Name མིང་། Skills or strengths rʦལ་དང་nuས་པ།

[For example 
Marketing/ Sales 
Manager] 
དཔེར་ན །yིར་ཚ"ང་མགོ་འཛvན།

[Mrs Pasang 
Lama] 
དཔའ་སངས་bl་མ།

[Relevant qualifications in Sales/Marketing, 
etc.] 
skབས་བབས་དང་འbེrལ་ཡོད་ཚང་དགོས་པའི་ཡིག་ཆ།

[For example 
receptionist] 
དཔེར་ན། snེ་ལེན་པ།

[Ms Lobsang 
Drolma] 
blོ་བཟང་sgrོལ་མ།

[Relevant qualifications like good English 
and Chinese, previous work experience in 
hotel, etc.] 
skབས་བབས་དང་འbེrལ་ཡོད་kyི་yད་ཆོས་དbyིན་ཡིག་དང་rgy་ཡིག་ཡག་པW་ཡyད་པ། 
མgོrན་ཁང་གི་ལས་ཀར་ཉམས་myོང་ཡོད་པ།

[House keeping in-
charge] ཁང་གཉེར་འགན་འཛvན།

[Mr Nima 
Tashi] 
ཉི་མ་བkr་ཤིས།

[Was trained by, worked in other hotels, 
etc.] 
མgོrན་ཁང་གཞན་gyི་ནང་du་ལས་ཀ་ལས་ནས་sbyོང་བrdར་byེད་myོང་བ།

[Kitchen Chef]  
ཐབ་ཚང་གི་མ་byན།ཡང་ན་ཟ་མ་ལསམཁན། 

[Mr Norbu] 
ནོར་bu།

[Studied where, worked previously where?] 
གང་ནས་sོlབ་sbyོང་byེད་པ་དང་sŋོན་མ་ལས་ཀ་གང་ནས་byེད་myོང་བ།

Job Title 
ལས་ཀའི་རིགས།

Quantity 
grངས་ཚད།

Skills necessary 
ཉེར་མཁWའX་nuས་rʦལ།

Date required 
ཉེར་མཁWའX་zl་ཚDས།

[Waiters] 
ཞབས་u་བ།

[2] 
༢

[At least two years 
experience, need to speak 
Chinese] 
ཆེས་མ་མཐར་ལོ་གཉིས་kyི་ཉམས་myོང་ཡོད་པ་དང་rgy་skད་
ཤེས་མཁན།

[Month/Year] 
[  zl་grངས་དང་ལོ་grངས།] 

[General 
manager] 
spyི་yབ་འགན་འཛvན་པ།

[1] 
༡

[At least 5 years experience] 
ཆེས་མ་མཐར་ལོ་lŋའི་ཉམས་myོང་ཡོད་པ།

[Month/Year] 
 [zl་grངས་དང་ལོ་grངས ] 



Recruitment options ཁ་skོང་བskyར་གསcའp་གདམ་ག 

[How do you intend on obtaining your required staff? Advertising in the local 
paper, online advertising, and/or training current staff members?]  

yོད་kyིས་རང་ལ་མཁོ་བའི་ལས་བཟོ་བ་དག་rེད་uབ་པའི་ཐབས་བཀོད་ཇི་འdr་ཡོད། 

ས་uལ་gyི་ཚགས་ཤོག་ནང་du་dིrལ་བsgrགས་byེད་rgyu་ཡིན་ནམ་dr་ལམ་ནས་dིrལ་བsgrགས་byེད་rgyu་ཡིན།ཡང་ན་ད་ltའི་ལས་མི་དག་ལ་sbyོང་བrdར་sprད་rgyu་ཡིན། 

Training programs sbyོང་བrdར་ལས་འguལ། 

[Are there any training programs you will be organising? Are these 
in-house or external providers? What training will you as the 
business owner/manager undertake to keep your skills current?]  

yེད་kyི་sbyོང་བrdར་gyི་byེད་sgc་sp}ལ་འཆར་ཡོད་དམ། དེ་ནང་རོལ་ལ་spེལ་ལམ་yི་རོལ་ལ་spེལ་rgyu་ཡིན། yོད་ཚ(ང་བདག་ཞིག་གམ་འགན་འཛOན་པ་ཞིག་ལ་མཚ(ན་
ན་ད་ltའི་duས་རབས་rེjས་ཆོད་པའམ་ད་ltའི་གནས་བབས་དང་མuན་པའི་sbyོང་བrdར་ཅི་ཞིག་byེད་rgyu་ཡིན། 

[Security 
guard] 
བདེ་sruང་བ།

[2] 
༢

[Recommended and 
trustworthy, good 
communication skills 
needed]blོ་ལ་བབས་པོ་དང་blོ་གཏད་ཆོག་པོ་དང་
skད་ཆའི་sgyu་rʦལ་ldན་པ།

[zl་grངས་དང་ལོ་grངས] 

[Dish washer] 
snོད་ཆས་བkru་མཁན།

[1] 
༡

[Hard working] 
sduག་ruས་ཅན་ནམ་huར་བrʦོན་ཅན།

[  zl་grངས་དང་ལོ་grངས/] 

Job Title 
ལས་ཀའི་རིགས།

Quantity 
grངས་ཚད།

Skills necessary 
ཉེར་མཁWའX་nuས་rʦལ།

Date required 
ཉེར་མཁWའX་zl་ཚDས།



10. Financial Plan ནོར་sིrད་འཆར་འགོད། 

Key objectives & financial review གལ་གནད་ཆེ་བའི་དགོས་པ་དང་
ནོར་sིrད་བskyར་ཞིབ།

Financial objectives  

ནོར་sིrད་kyི་དགོས་པའམ་དམིགས་yuལ། 

[List your key financial objectives. These can be in the form of sales or profit 
targets. You could also list your main financial management goals such as 
cost reduction targets.] 

yོད་kyི་ནོར་sིrད་kyི་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་དགོས་པ་དག་ཐོ་འགོད་byེད་དགོས། དེ་ཕམ་ཚ(ང་དང་ཁེ་ཚ(ང་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་ཡིད་ཆེས་ཆོག་ཅིང་། ད་duང་yེད་
རང་གི་ནོར་དོན་དོ་དམ་དམིགས་ཚད་གཙa་བ�་བཀོད་ཆོག དཔེར་ན། མ་གནས་འrི་བའམ་དམའ་ru་བཏང་བ་lt་buའོ།། 

Finance required  sgོར་མcའp་དགོས་མཁོ།༽ 

[How much money up-front do you need? Where will you obtain the funds? 
What portion will you be seeking from loans, investors, business partners, 
friends or relatives, venture capital or government funding? How much of 
your own money are you contributing towards the business?] 

yོད་ལ་མ་གནས་kyི་sgོར་མW་ཇX་ཙམ་དགོས་མཁོ་འduག 

yོད་kyིས་མ་rʦའི་sgོར་མW་དo་གང་ནས་rེད་ས་རེད། 

དེའི་ནང་གི་ཆ་ཤས་ཇི་ཙམ་bu་ལོན་ལེན་rgyu་ཡིན། ཇི་ཙམ་མ་འǳuགས་byེད་མཁན་ས་ནས་ལེན་rgyu་ཡིན། ཇི་ཙམ་ཚ"ང་ཤག་གམ་gོrགས་པོ། དེ་བཞིན་spuན་མཆེད་དང་
གuང་ནས་ལོན་ཐབས་byེད་rgyu་ཡིན། 

yོད་རང་ཉིད་kyི་sgོར་མW་ཇX་ཙམ་ཚ"ང་ལས་yོགས་ལ་གཏོང་rgyu་ཡིན། 



11. Appendix - Supporting documents   ཁ་skོང་། rgyབ་rེtན་ཡིག་ཆ། 

Attached is my supporting documentation in relation to this business plan.  

The attached documents include: 

ཚ"ང་ལས་kyི་འཆར་གཞི་འདི་དང་འbེrལ་བའི་བདེན་དཔང་ཡིག་ཆ་དག་sbyོར་དགོས། མཉམ་du་sbrགས་པའི་ཡིག་ཆ་དེའི་ནང་du། 

• [List all of your attachments here. These may include resumes, photos 
maps, survey/questionnaire and/or financial documents.]. 

sbrེལ་མuད་ཚང་མ་འདིར་ཐོ་འགོད་byེད་དགོས། དེའི་ནང་du་ས་བཀོད་ཆགས་uལ་དpyད་ཞིབ་དང་། dིr་rʦད་རེau་མིག དེ་བཞིན་ནོར་sིrད་དང་

འbེrལ་བའི་ཡིག་ཆ་སོགས་ཚང་དགོས། 


