ཡོངས་གསལ། ༢༡།༢༠༡༧

བོད་ ི་ ན་ ིས་ཁང་གི་ལས་གཞིའི་ཆེད་ན་གཞོན་ ེས་པ་ ༢༠ དང་ ད་མེད་ ༥བ ་ བ་ ི་གསལ་བ གས།
༄༅། ན་ ིས་ཁང་གི་ལས་དོན་གཞི་ ་ཆེ་བ་ཞིག་ ོ་ ོགས་ ལ་ ་ ེལ་ ས་ཡིན། དེས་ན་ ི་ལོ་ ༢༠༡༥།༢༠༡༦ ལོར་ ོ་
གཞིས་ཁག་ ་ནས་བོད་རིགས་ན་གཞོན་ ེས་པ་ ངས་ ༤༠ ཙམ་བ ་ བ་ ས་ནའང

ན་ ིས་ཁང་གི་དགོས་མཁོ་ ར་ན་

གཞོན་འདང་ངེས་ཞིག་ ང་མེད། དེས་ན་ད་རེས་བ ར་ ་ ོ་ ོགས་གཞིས་ ར་ཙམ་མིན་པ་གཞིས་ཆགས་གཞན་འགའ་ནས་

ང་བ ་ བ་ ་ ་ཡིན་ན། གཤམ་གསལ་ས་གནས་འགོ་འཛན་ མས་ ིས་ གས་འ ར་ཆེ་བཞེས་ཐོག་འདེམས་ ག་ལེགས་

པར་གནང་ ེ་ས་གནས་སོ་སོའ་ ་ཚབ་མཚན་ བ་པ་ མས་གཤམ་གསལ་ས་མིག་ ར་གཏོང་གནང་ཡོང་པ་ །
༡།

ེལ་ ོབ་ གས་བསམ་དང་། བདེ་ ིད་ ར་གསོ། མོན་གྷོ་འདོད་ ་ ིང་། ཧོན་ ར་རབ་ ས་ ིང་། ཀོ་ལི་གྷལ་དོན་
ན་ ིང་། ེ་ར་ ན་བདེ་ ིད་ ིང་། ཀེ་ལེ་མན་ ོན་དོན་ བ་ ིང་། བཅས་སོ་སོ་ནས། ཕོ། ༤། མོ། ༢། རེ་བ ོམས་

ན་གཞོན་ ༦ རེ།
ཀ༽

གཞི་ འི་ཆ་ ེན།

༡།

འཛན་རིམ་ ༨ བར་ ི་ཤེས་ཚད་ཡོད་པ། འོན་ ང་འཛན་ ༡༢ འོག་ལ་ཡིན་པ་དགོས། (འདས་པའི་ནང་འཛན་རིམ་༡༢ དང་

མཐོ་ ོབ་ཐོན་པ་ མས་ ིས་གོ་ བས་འདི་དག་ ངས་ཏེ་འདེམས་ཐོན་ ང་བ་ མས་ལ་ལས་བཀོད་ ས་ཡོད།

ེས་ ་ས་མིག་གཞན་ ི་འདེམས་

གས་གོ་ བས་ ང་ ངས་ཏེ་བཀོད་ ིག་ ང་ ེས་བཟོ་བ ན་ ི་ལས་གཞིར་ལས་ ེད་འདང་ངེས་མ་ ང་བར་ལས་གཞིར་དོ་ཕོག་དང་། འདེམས་
ག་ཡང་ཡང་ ེད་དགོས་པའི་དཀའ་ངལ་འ ད་པར་བ ེན་འཛན་རིམ་ ༡༢ དང་དེ་ལས་མཐོ་བ་ མས་ལ་གོ་ བས་འདི་དག་འ ལ་ ་མིན)

༢།

རང་རིགས་རང་ལོ་ ༡༨ ཡན་དང་། ༣༢ མན་ཡིན་པ། རང་ལོ་ RC གཞི་བཞག་

༣།

ག གས་ཐང་ལས་འཕེར་དང་། འགོས་ནད་རིགས་མེད་པ་དགོས།

༤།
༥།

གསལ་བ གས་འདི་ ེལ་ཉིན་ ི་ ་བ་གཅིག་ ོན་ནས་ ་དགོངས་ ས་ཟིན་པ་མ་གཏོགས་གཞན་ད ས་བོད་མིའི་
ིག་འ གས་དང་། བ་ཁོངས་ ་ལས་ཀ་ ེད་བཞིན་ཡིན་པར་གོ་ བས་འ ལ་ ་མེད།
འདེམས་ཐོན་ ང་མཚམས་ ་ལོ་གཅིག་རིང་ཆོད་གན་ ་གནས་ བ་པ་དགོས། དེ་ཡང་ ་རེའི་ལས་ ་ནས་འགན་

ང་བ ་ཆ་ ༡༥ བ ་ ། ད ལ་འབོར་དེ་དག་ཆོད་གན་ ས་ ན་ཟིན་མཚམས་ ་ ེད་འབབ་དང་བཅས་ ིར་ ོག་

་ ་ཡིན།
༦།

ིས་ ་ཡིན།

ན་ ིས་ཁང་ ་ཆོད་གན་འགལ་འཛལ་ ང་ཚ་ བ་འཇལ་བཙན་པོ་ཡོད་པར་ངོས་ལེན་ བ་པ་དགོས།

དེ་ ོན་ ན་ ིས་ཁང་ ་ ས་ ན་ ང་ ར་ལས་ཀ་ ས་ཏེ་ ིར་ཐོན་པ་དང་། ིག་བ ལ་ལས་མཚམས་འཇོག་དགོས་
ང་བར་གཞིས་ཆགས་སོ་སོས་འདེམས་ཐོན་ཁོངས་ ་བཏང་ཡང་འདི་ནས་ ་འཛན་ ་ ་མིན།

ཁ༽
༡།

༢།

འཚང་ ན་འ ལ་ ོགས།

ན་ ིས་ཁང་གི་ ་ ་ནས་ Job ཞེས་པའི་ནང་ཚན་ ་འགེངས་ཤ ོག་ Form "C" དབབ་བ ས་ ས་ཏེ་དེའི་ནང་གི་

དོན་གནས་ཆ་ཚང་བཀངས་ཏེ་གཏོང་གནང་དགོས། ེས་པ་ཕོ་ཡིན་ན་ Form "D" ཡང་བཀངས་ཏེ་གཏོང་དགོས།
རང་ཉིད་ ི་ RC ས་ ན་མ་འདས་པ་དང་མིང་ ང་ལོ་ ས་འཁོད་པའི་ཤོག་ ེ་དེའི་ངོ་བ ས།

༣།

རང་ཉིད་ ི་ད ་ད ལ་ལག་དེབ་ཤ ོག་ ེ་མིང་ ང་ལོ་ ས་འཁོད་པ་དེ་དང་། ད ་ད ལ་ ས་ཐོག་བ བས་འཇལ་ ས་

ག༽

འདེམས་ གས་ ོར།

༡།

༢།

པའི་ཤ ོག་ ེ་མཐའ་མའི་ངོ་བ ས།

ས་གནས་འགོ་འཛན་ མས་པས་སོ་སོའ་ བ་ཁོངས་ ི་ན་གཞོན་ ངས་ཚད་གོང་ ར་གསལ་བ་ ར་འདེམས་ ག་

གནང་བ་དེ་དག་ནས་གོང་གསལ་ ར་འཚང་ ན་བཀངས་བ་མཉམ་ ེར་ཐོག་ད ས་ ན་ ིས་ཁང་ ་ ༢༠༡༧ ་ ༦
ཚས་ ༡༠ ནང་ ད་ཡིག་ཆ་འ ོར་བ་གཏོང་གནང་རོགས།

ི་ལོ་ ༢༠༡༧ ་ ༦ ཚས་ ༡༥ ཉིན་ནས་དོ་བདག་ས་གནས་ ་འ ོར་དགོས། དེ་ནས་ ་གཅིག་རིང་ཟབ་ ོང་དང་།

བོད་ཨིན་ཨང་ ིས་ག མ་ ི་ ིས་ གས་དང་། ཚགས་མི་ ངས་ ༧ ནས་ ༩ བར་ཡོད་པའི་ཚགས་ ང་ནས་མཐར་
ངག་ གས་ལེན་ །

༣།
༤།

འ ལ་ གས་པར་ ་གཅིག་ཟབ་ ོང་རིང་ཟས་དོད་ ་ ོར་ ༡༢༌༠༠༠།༠༠ ོད་ ། དེ་ཡང་འདེམས་ གས་ཟིན་
མཚམས་ ་ཐོབ་ ་ལས་ཉིན་ཤས་ལས་ཀ་ ས་པར་ཐོབ་བབ་ཆ་བ ེས་ཐོག་ ་འ ས་མི་ཆོག

བ་འ ས་བ ་ཆ་ ༥༠ ལོན་པའི་ ེ་ ད་ ེས་པ་ ༢༠ དང་ ད་མེད་ ༥ ལ་ ན་ ིས་ཁང་གིས་འ ོ་ ོན་ཐོག་བོད་
གས་དང་། བདེ་ལེགས་ ན་ཁང་ ་ ི་ གས་ ན་པས་ག གས་གཞི་བ ག་ད ད་ ེད་ ། དེ་ བས་ ག་ཐོའ་ནང་

ེས་པ་ ༣ དང་ ད་མེད་ ༡ འཇོག་ ེ་ཉིན་ ངས་གཅིག་གམ་གཉིས་ནང་ ད་འབོད་དགོས་མིན་བ ་ལན་ཡོང་ །
ང་༽

འདེམས་ གས་ ེས་ ་ལས་བཀོད་དང་མ ན་ ེན་ཁག

༡།

འདེམས་ གས་ལེགས་ཐོན་ ང་བ་ མས་ ་ས་དང་ཅོན་ཏ་རའི་བཟོ་བ ན་ ེ་ཚན་ ་ལོ་གཅིག་རིང་ཆོད་གན་ལས་མིར་
བཀོད་ ། དེ་ཡང་ ་ ག་ ོང་བདར་རིང་བཟོ་བ ན་ ེ་ཚན་ ་ལས་བཀོད་རིང་ ་ཚད་རེར་ ོར་ ༦༥།༠༠ ཐོབ་ །

༢།

་ ག་ ི་མའི་རིང་ ་ཚད་རེར་ ོར་ ༦༦།༠༠ དང་། ལས་འཕར་ (Over Time) ་ཚད་རེར་ ོར་ ༦༩།༠༠ དང་

དེ་བཞིན་ དམིགས་བཀར་ལས་འཕར་ (Extra Over Time) རེ་གཟའ་ ེན་པ་གཉིས་པ། བཞི་པ། ག ང་འ ེལ་ ང་
གསེང་ ་ ར་ ེད་ བས་དམིགས་བསལ་ལས་འཕར་ ་ཚད་རེར་ ོར་ ༧༡།༠༠ རེ་ཐོབ་ །

༣།

འདེམས་ གས་མ་ ང་བ་ མས་ལ་སོ་སོའ་གཞིས་ཆགས་ ་ལོག་ བས་མེ་འཁོར་(ACR 3 tier) དང་ མ་འཁོར་

(Normal Bus) གཉིས་ ི་ལམ་ ོན་བ ་ཆ་ ༥༠ ཐོབ་ ། དེ་ཡང་ ིལ་འཛན་ངོ་མ་ངེས་པར་དགོས་ལས་ ིལ་འཛན་
མེད་པར་འ ོ་ ོན་ ིས་འ ོ་མི་འཕེར།

༤།

འདེམས་ཐོན་ ང་བར་ ས་ནས་ ས་ ་ལས་ ེད་ ་འ ག་ ར་དམིགས་ཏེ་ཆ་ ེན་ཚང་བ་ མས་ལ་ལོ་གཉིས་ ི་ཆོད་
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