
ཡོངས་གསལ།༧༧༤

   བོད་� ི་� ན་� ིས་ཁང་� ་ཨར་པོའ �་བཀོད་རིས་བཟོ་�   ་དང་བ� ་� ོགས་པའི་ས་མིག

༄༅། །བོད་� ི་� ན་� ིས་ཁང་� ་ཨར་པོའ �་ལས་གཞི་ཐོག་བཀོད་རིས་བཟོ་�   ་དང་།  བ� ་� ོགས་བཀོད་�  ས་གནང་
� བ་པའི་ལས་� ེད་�  ེས་པ་ཞིག་དགོས་པས་གཤམ་གསལ་ཆ་�  ེན་� ན་པའི་བོད་རིགས་ན་གཞོན་� མས་ནས་ ༢༠༡༦ 
� ་ ༧ ཚ�ས་ ༡ འ� ངས་མེད་བོད་� ི་� ན་� ིས་ཁང་གི་མི་� གས་གོང་� ེལ་� ེ་ཚན་� ་ཚང་� ན་འགེངས་ཤོག་(FORM 

‘C’)མཉམ་�  ར་ཐོག་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་འཚ�མས་� ས་མེད་པ་འ� ལ་དགོས་པ་ཡིན།  (FORM ‘C’)� ན་� ིས་ཁང་གི་�  ་�  ་

(www.men-tsee-khang.org)ནས་དབབ་བ� ་� ེད་�   ་ཡོད།

ཀ ། དགོས་ངེས་ཆ་�  ེན།
༡། � ི་ལོ་ ༢༠༡༦ �  ༧ ཚ�ས་ ༡ ཉིན་ (RC) � ་འཛ�ན་བཞིན་རང་ལོ་ ༡༨ ནས་ ༣༥ བར་ཡིན་པ་དགོས།
༢། བཙན་� ོལ་བོད་མིའི་དང་� ང་ད� ་� ལ་� ས་ཐོག་� ལ་བའི་ལག་དེབ་� ི་འ� ་བ� ས་ས་གནས་འགོ་འཛ�ན་  
 ནས་དག་ཆེན་� ས་ཏེ ་འ� ལ་དགོས།
༣། གནས་� ལ་�  ལ་� བ་� ་གནས་� ོད་ཆོག་པའི་ལག་འ� ེར་� ས་ཐོག་ཡོད་པའི་འ� ་བ� ས་གོང་� ར་དགོས།
༤། � ང་མཐར་གཞི་རིམ་འཛ�ན་�  ་ ༡༢ ཐོན་པའི་ཐོག་ཚད་� ན་� ི་�  ིག་འ� གས་ནས་ཨར་པོའ �་བཀོད་རིས་� ོབ་  
 �  ོང་ཐོན་པ་དགོས།  Must have Draughtsman certificate in civil course from a recognized  

 institute. (དེ་འ� ེལ་གཞི་རིམ་འཛ�ན་�  ་༡༠ ནས་� ང་ལག་འ� ེར་དང་ཨང་ཤོག་གང་ཡོད་ཆ་ཚང་གི་འ� ་བ� ས་ས་གནས་འགོ་  

 འཛ�ན་ནས་དག་ཆེན་� ས་ཏེ་འ� ལ་དགོས།) 

༥། གོང་གི་ཤེས་ཚད་ཐོག་� ང་མཐར་ལོ་གཉིས་� ི་འ� ེལ་ཡོད་ལས་ཀའི་ཐོག་ཉམས་� ོང་ཡོད་པ་དགོས།
༦། � ོག་� ད་ཐོག་བཀོད་རིས་འ� ས་འགོད་ཤེས་པ་དགོས། with knowledge and skill in Auto CAD 

༧། ཨར་པོའ �་ལས་གཞི་ཐོག་འ� ོ་� ོན་འཆར་� ིས་བཟོ་ཤེས་པ་དགོས། (Preparation of Cost Estimate)
༨། ག� གས་ཐང་ལས་འཕེར་ཡིན་པ་དགོས།
༩། 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་ཡོལ་ཟིན་པ་དགོས།
༡༠། འདེམས་ཐོན་�  ང་མཚམས་ཆོད་གན་� ་ལོ་གཉིས་རིང་གནས་� བ་པ་དགོས། དེ་ཡང་� ན་� ིས་ཁང་� ་ཆོད་  
 གན་� ་མ� ད་མ་�  ང་བའི་� བས་�   བ་འཇལ་བཙན་པོ་ཡོད་པར་ངོས་ལེན་� བ་པ་དགོས།

ཁ།  ལས་འགན་།

 � ན་� ིས་ཁང་གི་འ� གས་བ�   ན་ལས་གཞི་ཁག་གི་བཀོད་རིས་དང་།  འ� ོ་� ོན་འཆར་� ིས་བཟོ་�   །  རིན་ཚད་
འ� ན་བ�  ར་� ི་འགེངས་ཤོག་བཟོ་�   །  ཨར་པོའ �་གན་ཡིག་� ར་ས་གནས་� ་བ� ་� ོགས་བཀོད་�  ས་དང་།  ལས་དོན་
བ�   བས་ཟིན་པར་ཞིབ་འ� ག་ཐོག་འ� ོ་སོང་འཕེར་བར་� ིས་འ� ོའ �་�  བ་གཉེར་གནང་�   །  ཨར་པོའ �་ལས་གཞི་མགོ་
མ� ག་བར་ག� མ་� ་ལས་ཀའི་ཐོ་དེབ་འགོད་ཉར་� ེད་�   ། Maintaining measurement book.

ག  འདེམས་�   གས།
  
ཀ  � ི་ལོ་ ༢༠༡༦ � ་ ༧ ཚ�ས་ ༡༢ ཉིན་� ན་� ིས་ཁང་ད� ས་� ་བོད་ཨིན་ཨང་ག� མ་དང་།  ཨར་ལས་དང་  
 འ� ེལ་བའི་ཡིག་�   གས་གཏོང་� ེས་ཚ�གས་མི་༧ ནས་ ༩ ལས་�  བ་པའི་ཚ�གས་� ང་ནས་ངག་�   གས་ལེན་�   །
  
ཁ། �   གས་འ� ས་བ�  ་ཆ་ ༥༠ ལོན་པའི་� ེ་ཐོན་གཅིག་� ན་� ིས་ཁང་གི་འ� ོ་� ོན་ཐོག་བདེ་ལེགས་� ན་ཁང་དང་ 



 � ན་� ིས་ཁང་� ་ག� གས་གཞི་བ� ག་ད� ད་� ་�   །     �  ག་ཐོའ �་ནང་མི་� ངས་ ༡ འཇོག་�   ་ཡང་ཉིན་གཉིས་ནང་� ད་ 
 ག� གས་གཞི་བ� ག་ད� ད་� ་ཆེད་འབོད་�   ་ཡིན་མིན་� ི་ལན་གསལ་ཐག་གཅོད་ཡོང་�   །

ང� ལས་བཀོད།

ཀ ། ཐོག་མར་ཆོད་གན་ཐོག་ལོ་གཉིས་རིང་འཇོག་�   །

ཁ།  ཆོད་གན་ལོ་གཅིག་དང་� ེད་ཀ་� ོགས་མཚམས་འདི་ནས་� ་མ� ད་ཆོད་གན་� ་འཇོག་དང་ལས་� ེད་གནས་རིམ་༩       
 ཐོག་འ� ལ་� གས་� ི་� ི་� ད་ཡོང་�   །

ག  ཆོད་གན་ལས་� ན་རིང་ལོ་འཁོར་ཐོབ་གསེང་དང་།  ལག་ཤག་མ� ན་�  ེན་ཡོད།  ཕོགས་ཐོབ་གཤམ་གསལ་� ར་ཡིན། 
 � ི་ལོ་ ༢༠༡༦  � ་ ༧ ཚ�ས་ ༡ ནས་� ་རེར་� ོར། ༢༥,༠༠༠།༠༠
 � ི་ལོ་ ༢༠༡༧  � ་ ༡ ཚ�ས་ ༡ ནས་� ་རེར་� ོར། ༢༥,༤༠༠།༠༠
 � ི་ལོ་ ༢༠༡༧  � ་ ༧ ཚ�ས་ ༡ ནས་� ་རེར་� ོར། ༢༥,༨༠༠།༠༠
 � ི་ལོ་ ༢༠༡༨  � ་ ༡ ཚ�ས་ ༡ ནས་� ་རེར་� ོར། ༢༦,༢༠༠།༠༠

 བོད་� ི་� ན་� ིས་ཁང་གི་མི་� གས་གོང་� ེལ་� ེ་ཚན་ནས་� ི་ལོ་ ༢༠༡༦ � ་ ༥ ཚ�ས་ ༢༦ ཉིན།

           མི་� གས་� ེ་འགན།


