ཡོངས་གསལ། ༨༧༣
བོད་ ི་ ན་ ིས་ཁང་ ་ཁ་ལོ་བའི་ས་མིག་གསལ་བ གས།
༄༅། །བོད་ ི་ ན་ ིས་ཁང་གི་ བ་ཁོངས་ཡན་ལག་ཁག་ ་ཁ་ལོ་བའི་ས་མིག་ག མ་ཡོད། གཤམ་གསལ་ཆ་ ེན་
ན་པའི་བོད་རིགས་ མས་ནས་ལོ་གཉིས་ཆོད་གན་ཐོག་འ ལ་ གས་གནང་འདོད་ཡོད་ཚ་ ན་ ིས་ ་ ་
men-tsee-khang.org ནས་འགེངས་ཤོག་Form ‘C’ བཀངས་ཏེ་དགོས་ངེས་ཆ་ ེན་ཡིག་ཆ་ མས་མི་
གས་གོང་ ེལ་ ེ་ཚན་ུ(hr@men-tsee-khang.org) ་ ི་ལོ་ ༢༠༡༧ ་ ༡ ཚས་ ༢༣ འ ངས་མེད་འ ལ་
དགོས།Form ‘C’ དེ་བཞིན་གོང་གི་ ་ ་ནས་ཕབ་ལེན་ ་ ་ཡོད།
ཀ།
༡།

དགོས་ངེས་ཆ་ ེན།(གཤམ་གསལ་ཡིག་ཆ་ མས་ ི་འ ་བ ས་ལ་དག་མཆན་ཡོད་པ་འ ལ་དགོས།)
ཁ་ལོ་བའི་ལག་ ལ་གང་ལེགས་ཡོད་པའི་ལག་འ ེར་ཚད་ ན་ཡོད་པ་དགོས། ལག་འ ེར་དེ་ཡང་ ེར་
བདག་ལས་རིགས་ཙམ་མིན་པར་ཚང་འ ེལ་ལས་རིགས་ ི་ མ་འཁོར་གཏོང་ཆོག་པ་ཞིག་དགོས། (Must
have TRANSPORT LICENCE to drive Light/Medium vehicles for both Private
&Commercial purposes).
༢།
བོད་ཨིན་ཨང་ག མ་ ན་ ་ཤེས་པ་དགོས།(འཛན་རིམ་བ ད་པའི་གནས་ཚད་བཞིན་ཡིག་ གས་གཏོང་ །
དེ་ བས་ཡིག་ གས་བ ་ཆ་ ༥༠ ལོན་པ་དགོས། ན་ ིས་ཁང་གི་ལས་མིའི་ཁོངས་ནས་ཆ་ ེན་ ན་པ་
མས་ ང་འ ལ་ གས་ཆོག་ །)
༣། བཙན་ ོལ་བོད་མིའི་དང་ ང་ད ་ ལ་ ས་ཐོག་ ལ་བའི་ལག་དེབ་ ི་འ ་བ ས་ས་གནས་འགོ་འཛན་
ནམ་ས་གནས་ ན་པ་འགན་འཛན་ནས་དག་མཆན་ ས་ཏེེ་འ ལ་དགོས།
༤། གནས་ ལ་ ལ་ བ་ ་གནས་ ོད་ཆོག་པའི་ལག་འ ེར་ ས་ཐོག་ཡོད་པའི་འ ་བ ས་གོང་ ར་དགོས།
༥།
ི་ལོ་ ༢༠༡༧ ་ ༡ ཚས་ ༢༣ ཉིན་རང་ལོ་ ༡༨ ནས་ ༣༥ ཡིན་པ་དགོས།(ལོ་ཚད་ཐད་(RC) ར་ ་འཛན་ ་ ། )
༥ཀ། ས་མིག་འདིར་ལས་ ེད་ཁོངས་འ ལ་ གས་མིན་པར་ལོ་གཉིས་ཆོད་གན་ཁོ་ནའི་ཐོག་འ ལ་ གས་གནང་གི་
ཡོད་ཚ་རང་ལོ་ ༣༥ ནས་ ༤༥ བར་ཡིན་ཡང་འ ལ་ གས་ ེད་ཆོག འོན་ ང་ལས་ ེད་ངོ་མར་བཀོད་ འི་
ེང་གཞི་མེད་པ་དགོས།
༦།
ག གས་ཐང་ལས་འཕེར་ཡིན་པ་དགོས།
༧།
ད ས་བོད་མིའི་ ིག་འ གས་དང་ བ་ཁོངས་ ིག་འ གས་གང་ཞིག་ནང་ལས་ ེད་ཡིན་ཚ་ ངས་སོ་
སོ་ནས་ ་དགོངས་ ས་ཏེ་གསལ་བ གས་འདི་ ེལ་ཉིན་བར་ ང་མཐར་ ་གཅིག་ ིན་ཟིན་པ་དགོས།
༨།
འདེམས་ཐོན་ ང་མཚམས་ཆོད་གན་ ་ལོ་གཉིས་རིང་གནས་ བ་པ་དགོས། དེ་ཡང་ ན་ ིས་ཁང་ ་ཆོད་
གན་འགལ་འཇོལ་ ང་བར་ བ་འཇལ་བཙན་པོ་ཡོད་པར་ངོས་ལེན་ བ་པ་དགོས།
ཁ།
༡།
༢།
༣།

འདེམས་ གས་ ོར།
ི་ལོ་ ༢༠༡༧ ་ ༡ ཚས་ ༣༠ རེས་གཟའ་ ་བ་ཉིན་ ་ ོ་ ་ཚད་༩།༠༠ ཐོག་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཞིབ་བཤེར་ ེས་
ིས་ཤོག་གཅིག་དང་། ི་ ོ་ ་ཚད་ ༢།༠༠ ཐོག་ ིས་ཤོག་གཉིས་པ་དེ་གཏོང་ ་ཡིན།
ི་ལོ་ ༢༠༡༧ ་ ༡ ཚས་ ༣༡ རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ ་ ོ་ ་ཚད་ ༩།༠༠ བར་ཁ་ལོ་བའི་ལག་ ལ་
གས་ ོད་དང་། ི་ ོ་ ་ཚད་ ༢།༠༠ ཐོག་མི་ ངས་ ༧ ནས་ ༩ ལས་ བ་པའི་ཚགས་ ང་ནས་ངག་
གས་ལེན་ །
ི་ལོ་ ༢༠༡༧ ་ ༢ ཚས་ ༧ བར་ བ་འ ས་བཏོན་ཟིན་པ་ ་ ་ཡིན།

ག།
༡།

ག གས་གཞི་བ ག་ད ད་དང་འདེམས་ ག་ ོར།
ཡིག་ གས་དང་ངག་ གས་ནང་བ ་ཆ་ ༥༠ ལོན་པའི་མི་ ངས་ ༣ ག གས་གཞི་བ ག་ད ད་ཆེད་
བདེ་ལེགས་ ན་ཁང་ ་ ན་ ིས་ཁང་གི་འ ོ་ ོན་ཐོག་གཏོང་ ་ཡིན། མི་ ངས་ ༡ ག་ཐོའི་ནང་
འཇོག་ ་ཡང་ཉིན་གཅིག་གམ་གཉིས་ནང་འབོད་དགོས་མིན་ ི་ཐག་གཅོད་ལན་གསལ་ཡོང་ །

ང་།
༡།

བ ོ་བཞག་ ོར།
འདེམས་ཐོན་ ང་བ་ མས་ལ་ལོ་གཉིས་རིང་གཤམ་གསལ་ ར་གསོལ་ཕོགས་ཐོབ་ །
ི་ལོ་ ༢༠༡༧ ་ ༡ ཚས་ ༡ ནས་ ་རེར་ ོར་ ༢༥,༤༠༠།༠༠
ི་ལོ་ ༢༠༡༧ ་ ༧ ཚས་ ༡ ནས་ ་རེར་ ོར་ ༢༥,༨༠༠།༠༠
ི་ལོ་ ༢༠༡༨ ་ ༡ ཚས་ ༡ ནས་ ་རེར་ ོར་ ༢༦,༢༠༠།༠༠
ི་ལོ་ ༢༠༡༨ ་ ༧ ཚས་ ༡ ནས་ ་རེར་ ོར་ ༢༦,༦༠༠།༠༠
ི་ལོ་ ༢༠༡༩ ་ ༡ ཚས་ ༡ ནས་ ་རེར་ ོར་ ༢༧,༠༠༠།༠༠

༢།

ཆོད་གན་ལོ་གཅིག་དང་ ེད་ཀའི་མཚམས་ ་དོ་བདག་གི་ལས་དོན་ ་ ོགས་གང་ལེགས་ ང་བ་དང་དོ་
བདག་ནས་འདོད་མོས་ཡོད་ཚ་ཆོད་གན་ ོགས་ ེས་ུལས་ ེད་གནས་རིམ་ ༡༠ ཕོགས་ཐོབ་ ༩
བ ོ་བཞག་ཆོག་པ་དང་། ཡང་ན་ ་མ ད་ལོ་གཅིག་གམ་གཉིས་རིང་ཆོད་གན་གནས་ནའང་འ ིག་ །
(ལོ་ཚད་བ ལ་ཟིན་པ་ མས་ལ་ཆོད་གན་འཕར་འ ངས་ ་ ་ལས་ལས་ ེད་ངོ་མར་ཡོང་ཐབས་མེད།)

༣།

ན་ ིས་ཁང་ ་ལས་དོན་གནང་རིང་ ེར་ ི་ མ་འཁོར་བདག་ཉར་ ེད་དེ་འ ལ་བ་བ ་ལེན་རིགས་
དང་། ལས་གསེང་བ ན་ཏེ་ ེར་ ི་ མ་འཁོར་བཏང་ ེ་ཡོང་འབབ་འཕར་མ་བཟོ་ཐབས་ ེད་པ་སོགས་
གཏན་ནས་མི་ཆོག་པ་ཡིན།
བོད་ ི་ ན་ ིས་ཁང་མི་ གས་གོང་ ེལ་ ེ་ཚན་ནས་ ི་ལོ་ ༢༠༡༦ ་ ༡༡ ཚས་ ༢༣ ལ།། །།

ེ་ཚན་འགན་འཛན།

