བོད་སྐད / TIBETAN

བསྐུར་ཡུལ། ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་) གྱི་མི་དམངས་ལྷན་རྒྱས།
བསྐུར་མཁན། ངེས་སྟོན་པ་རེ་རྦེ་ཀ་རྱི་ལན་ཁི (Chancellor Rebecca Blank)

བརྗོད་གཞི། སྔོན་རྩིས་འགྲོ་གྲོན་དང་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་ (Budget and furlough) སྐོར་གྱི་གསར་གནས།
དུས་ཚེས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ །

༄༅།། ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་) གྱི་མི་དམངས་ལྷན་རྒྱས་ལ།
ད་ལོ་ནི་ང་ཚོའི་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་བྱུང་མ་མྱོང་ལོ་ཟླ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ང་ཚོའི་སློབ་གྲྭའི་མི་རེ་ངོ་རེས་རྐྱེན་ངན་གོད་ཆག་ལ་འཛེམས་པ་མེད་པར་གདུང་
སེམས་མཉམ་སྐྱེད་གནང་བར་ང་རང་བློ་སྤོབས་ཆེན་པ་སྐྱེས་བྱུང་།

དབྱར་སྟོན་ཀྱི་དུས་སུ་ང་ཚོས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ དང་འབྲེལ་བའི་དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ནང་ཞིབ་འཇུག་ཁ་གསལ་གཏིང་གསལ་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་

པའི་དམིགས་ཡུལ་བཟུང་བ་ཡིན། ངས་འདི་ནས་ང་ཚོས་ད་བར་ཐབས་ཤེས་ཅི་ཞིག་བྱས་ཡོད་པ་ཕྱོགས་སྡོམ་དང་སླར་ཡང་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་དང་འགྲོ་གྲོན་
བསྲི་ཚགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་དོན་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་འདོད་བྱུང་།
ཕྱི་ཟླ་ ༣ པར་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ COVID ཡི་ཛ་དྲག་ཉེན་ཁར་གདོང་ལེན་བྱེད་པར་ང་ཚོས་འཕྲལ་དུ་འགྲོ་གྲོན་ཇེ་ཉུང་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གྱོང་གུན་ཇེ་ཆུང་
དུ་གཏོང་བའི་བྱེད་ཐབས་ཁ་ཤས་སྤེལ་ཡོད།
•

གླ་ཕོགས་སར་ཆ་དང་ལས་བྱེད་གསར་བསྐོ་མཚམས་འཇོག

•

རྩིས་ལོའི་ (fiscal year) ནང་དུ་སྔོན་རྩིས་མ་འཛུགས་གསར་པའི་ཆེད་དུ་འཆར་བཀོད་མ་དངུལ་ཕྱིར་འཐེན།

•

འགྲུལ་བསྐྱོད་ལམ་གྲོན་དང་སྤྱིར་བཏང་འགྲོ་གྲོན་ (discretionary costs) གཞན་པ་རྣམས་མེད་པར་བཟོ་བ།

•

ལས་བྱེད་མང་ཆེ་བར་རིམ་བསྟར་ཅན་གྱི་གླ་མེད་གུང་གསེངས་ཕུར་ལོ་ལེན་དགོས་པ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ། དེའི་ཁོངས་སུ་འགོ་ཁྲིད་རྒན་པ་རྣམས་ཀྱི་
ཕོགས་ཐོབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ གཅོག་འཐེན་བྱེད་པ། དེ་ཡང་གཟའ་འཁོར་འདིའི་ནང་གཅོག་འཐེན་དུས་ཡུན་ཚང་གི་ཡོད། (ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༡)

•

མི་སྐོར་ཞིག་གི་ལས་ཁུངས་གནས་སྐབས་རིང་སྒོ་རྒྱག་དགོས་བྱུང་ནའང་ལས་བཅར་ཕྱེད་ཀ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཟོ་ཆེད་ལས་ཀ་མཉམ་བསྒྲུབ་ལས་
རིམ་ (work-share programs) ལག་བསྟར།

•

ཟུར་འཇོག་མ་དངུལ་བཀོལ་ནས་གྱོང་གུན་ལ་ཁ་གསབ་བྱེད་པ།

བྱེད་ཐབས་འདི་དག་གིས་ང་ཚོའི་འགྲོ་སོང་རད་དེ་ཇེ་ཉུང་དུ་བཏང་ཞིང་གཙོ་བོ་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་དང་གླ་ཕོགས་གཅོག་འཕྲི་ནས་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༧ བསྲི་
ཚགས་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། བྱེད་ཐབས་དེ་དག་མི་སྤེལ་ཀ་མེད་ཡིན་ལ་ངས་དེ་ངོས་ལེན་ཀྱི་བྱེད་ཡིན་པ་མ་ཟད། ལས་བྱེད་དང་ལས་ཁུངས་རྣམས་ཀྱིས་བློས་
གཏོང་ཆེན་པོ་བྱས་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།

སྔོན་རྩིས་འཆར་འགོད། (Budget Projections)

ང་ཚོ་ད་དུང་དཀའ་ངལ་ནས་ཐར་མེད། ནད་ཡམས་ཀྱིས་ཝི་སི་ཀོ་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ དང་དེའི་ཕན་ཆད་གནོད་སྐྱོན་བཟོ་ངེས། ང་ཚོའི་སློབ་
ཡོན་བྱུང་འབབ་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༤ ཇེ་ཉུང་དུ་སོང་ཞིང་ཉམས་ཞིབ་ལས་གཞིའི་ཡོང་འབབ་དེ་ཚོད་དཔག་བྱས་པ་ལས་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༨ ལས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། ང་ཚོའི་
སྔོན་རྩིས་དཀའ་ཉེན་ཇེ་ཆེར་སོང་ཡོད་ལ་དཔལ་འབྱོར་ཡོང་ཁུངས་མང་པོ་ཞིག་ཉུང་དུ་གྱུར་ཏེ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཀྱི་འགྲོ་སོང་མུ་མཐུད་ནས་འཕར་གི་ཡོད།

ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་) ལ་རྩིས་ལོ་སྔོན་མ་དང་ད་ལྟའི་རྩིས་ལོ་བར་དུ་སྒོར་ས་ཡ་ ༥༠ ཙམ་གྱི་འགྲོ་སོང་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་མངའ་
སྡེ་བློན་ཆེན་གྱིས་མངའ་སྡེའི་ལས་ཁུངས་ཁག་(རྩིས་ནོར་ lapse ཞེས་འབོད་པ་) ལ་བཏང་བའི་བཀོད་ཁྱབ་ལ་བརྟེན་ནས་སྤྱིར་བཏང་དམིགས་སྒོའི་ཡོང་འབབ་

(General Purpose Revenue) དངུལ་སྒོར་འབུལ་རྒྱུ་དང་མ་དངུལ་མེད་པའི་ཕོགས་རིམ་ (pay plan)གྱི་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་རྒྱུ་གཉིས་ཀ་ཚུད་ཡོད། ང་

ཚོས་ད་དུང་ཡོང་འཆར་ཟླ་བརྒྱད་རིང་ངེས་གཏན་མེད་པའི་མངའ་སྡེའི་ལོ་གཉིས་རེའི་སྔོན་རྩིས་ (biennial budget) འཆར་འགོད་མཐོང་སྲིད། ཝི་སི་ཀོན་སིན་

གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲལ་སེལ་གཙོ་འཛིན་ཊོམ་མེ་ཐོམ་སོན་ (UW System President Tommy Thompson) གྱིས་དུས་
སྐབས་འདིར་མཐོ་སློབ་རྣམས་ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་པའི་མངའ་སྡེའི་སྔོན་རྩིས་ཤིག་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་བར་ང་ཚོས་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ད་དུང་། རམ་འདེགས་ལས་ཁུངས་ (auxiliaries) རྣམས་(རང་ངོས་ནས་ཡོང་འབབ་བཟོས་ཏེ་རང་ཁ་རང་གསོ་བྱེད་པའི་སྡེ་ཁག་རྣམས) ཀྱི་ཡོང་འབབ་
དམིགས་བསལ་གྱིས་ཇེ་ཉུང་དུ་གྱུར་ཡོད། དཔེར་ན། ལུས་རྩལ་སྡེ་ཁག་ Athletics ལ་མཚོན་ན་ང་ཚོས་རྩེད་རིགས་འགན་བསྡུར་མང་པོ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་བྱེད་ཐུབ་

མེད་པ་དང་སྒོ་འཛིན་པ་སེ་ཡང་བཙོང་ཐུབ་མེད། ཚོགས་འདུ་བཀོད་སྒྲིག་ལས་ཁུངས་ (Conference Services) ཀྱིས་སྐུ་མགྲོན་སྣེ་ལེན་ནམ་ཚོགས་འདུ་གོ་
སྒྲིག་བྱེད་ཐུབ་མེད། ཝི་སི་ཀོན་སིན་ཡུ་ནུན་ (Wisconsin Union) ལ་དབྱར་ཁའི་དུས་སྐབས་སུ་སྡིངས་ཁང་ (Terrace) འདུ་འཛོམས་མང་པོ་མེད་པས་

བར་ཆད་བྱུང་ཡོད། སྡོམ་རྩིས་ཤིག་བརྒྱབ་ན་རམ་འདེགས་ལས་ཁུངས་རྣམས་ལ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༥༠ ཙམ་གྱི་ཉུང་སྐྱོན་ཡོད། རམ་འདེགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁེ་ལས་

རྣམས་འཆར་གཞི་བཟོས་ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་སྔོན་རྩིས་འགྲོ་གྲོན་གཞན་གྱི་ཐད་ཚད་བཀག་ཡོད་པར་བརྟེན། སློབ་གྲྭའི་ངོས་ནས་རང་ནུས་གང་
ལྕོགས་ཀྱིས་རོགས་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་སྲིད་ནའང་རམ་འདེགས་ལས་ཁུངས་རྣམས་ཀྱིས་རང་ངོས་ནས་སོ་སོའི་འགྲོ་གྲོན་སྔོན་རྩིས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད།
སྤྱི་ཡོངས་ནས་བཤད་ན། ང་ཚོའི་འདས་པའི་ཕྱི་ཟླ་ ༡ པོའི་ནང་འཆར་གཞི་བཟོ་སྐབས་དང་བསྡུར་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ པ་དང་ད་ལྟའི་རྩིས་ལོའི་དུས་མཇུག་(ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་མཇུག་སྒྲིལ་གྱི་ཡོད) བར་དུ་ཡོང་འབབ་ཇེ་ཉུང་དང་འགྲོ་གྲོན་ཇེ་ཆེར་སོང་སྟེ་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༢༠ ཡི་བྱུང་སོང་ཧེ་བག་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་
པ་ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཉུང་སྐྱོན་ཧེ་བག་ཁག་ཅིག་ང་ཚོས་བསྲི་ཚགས་ཉུང་འཕྲི་བྱས་པ་ནས་ཁ་གསབ་བྱེད་ཐུབ་བྱུང་ཡོད་ནའང་། ལྷག་བསྡད་ཧེ་བག་ལ་
ད་དུང་བར་ཁྱད་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། འདས་པའི་ལོ་དུས་དང་བསྡུར་ན་ཧེ་བག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་རེད། དེར་བརྟེན་འཛིན་སྐྱོང་དོ་དམ་ཐད་རིག་པ་གྲིམས་པོས་འཆར་
གཞི་ཡག་པོ་བཏིངས་ནས་དཔལ་འབྱོར་སྲ་བརྟན་ཡོང་ཐབས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

ང་ཚོའི་འཆར་གཞི་ཡིས་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་ལས་དོན་རྣམས་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཡོང་ཐབས་བྱེད་དགོས་ནའང་འགྲོ་གྲོན་བསྲི་ཚགས་བྱས་ནས་སྔོན་རྩིས་འགྲོ་གྲོན་དོ་
མཉམ་ཡོང་བའི་འབད་བརྩོན་ཡང་བྱེད་དགོས། ང་ཚོས་འབྲེལ་ཡོད་ངེས་སྟོན་པ་གཞོན་པའམ་སློབ་གྲྭ་དང་སློབ་གླིང་འགོ་གཙོ་ཌིན་ (vice chancellor or

school/college dean) གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ཡོད་པའི་ལས་བྱེད་ས་མིག་དགང་རྒྱུ་མ་གཏོགས་སློབ་གྲྭའི་ལས་བྱེད་གསར་བསྐོ་མུ་མཐུད་དུ་མཚམས་འཇོག་བྱ་

རྒྱུ་དང་། ལོ་འདིའི་བྱུང་སོང་ཁ་འཐབ་ཡོང་ཆེད་སྤྱིར་བཏང་འགྲོ་གྲོན་ (discretionary expense) ཉུང་འཕྲིའི་བྱེད་ཐབས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་
སླར་ཡང་འགྲོ་གྲོན་ཉུང་འཕྲི་ལག་བསྟར་མི་བྱེད་ཀ་མེད་ཆགས་ཡོད།

གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་དང་ཕོགས་རིམ་འཆར་གཞི། (Furloughs and Pay Plan)
འགྲོ་གྲོན་ཉུང་འཕྲི་གཏོང་བའི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ནི་རིམ་བསྟར་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་མུ་མཐུད་ལེན་དགོས་པ་དེ་ཆགས་ཡོད། ང་ཚོས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡

ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ནས་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ བར་གྱི་ཟླ་དྲུག་རིང་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་ལེན་དགོས་པ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ལས་བྱེད་ཚོར་འཆར་གཞི་བཟོ་བའི་

དུས་ཚོད་སྤྲོད་ཆེད་ང་ཚོས་ཡོང་འཆར་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་འགོ་འཛུགས་དུས་ཚེས་འཕར་འགངས་བྱས་ཤིང་། ལས་བྱེད་མང་ཆེ་བར་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་
ལོ་འདི་དག་འགོ་འཛུགས་མ་བྱས་གོང་གི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ དང་ ༡༢ པའི་ནང་དུ་ཕོགས་ཐོབ་ཆ་ཚང་རེག་གི་ཡོད། ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་ཞིག་ལ་ལས་གནས་དམིགས་

བསལ་གྱི་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་ (position-specific furloughs) སྟེང་ཡོད་པའི་ལས་བྱེད་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ནས་བཟུང་སྟེ་མུ་
མཐུད་དུ་ཆུ་ཚོད་ཉུང་བ་ལས་བཅར་ཞུ་རྒྱུ་མགོ་རྩོམ་དགོས།

གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་ཞུ་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཡི་བྱེད་ཐབས་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ལ། ཕོགས་ཐོབ་དམའ་བའི་ལས་བྱེད་ཚོར་གཅོག་འཕྲི་ཉུང་བ་
དང་ཕོགས་ཐོབ་མཐོ་བའི་ལས་བྱེད་ཚོར་གཅོག་འཕྲི་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། དེ་ཡང་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་ཉིན་ ༣ (ཟླ་རེར་ཉིན་ཕྱེད) རེ་ནས་ཉིན་ ༦ (ཟླ་རེར་ཉིན་

རེར་) རེའི་བར་དུ་ཡིན། དེ་ཡིས་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོའི་ཉིན་གངས་ལ་བརྟེན་ནས་ཟླ་དྲུག་རིང་ལས་བྱེད་ཚོའི་ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་ ༢་༥ ནས་ ༤་༦ བར་ཉུང་དུ་
འགྲོ་ངེས། དེ་ཡིས་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོའི་ཉིན་གངས་ལ་བརྟེན་ནས་ཟླ་དྲུག་རིང་ལས་བྱེད་ཚོའི་ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་ ༢་༥ ནས་ ༤་༦ བར་ཉུང་དུ་འགྲོ་

ངེས། ངེས་སྟོན་པ་གཞོན་པ་ (vice chancellors) རྣམས་དང་ངེད་ཀྱིས་ཟླ་དྲུག་གི་རིང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ ཉུང་དུ་བཏང་བའི་ཕོགས་ཐོབ་ལེན་རྒྱུ་དང་། སློབ་

གྲྭ་དང་སློབ་གླིང་འགོ་གཙོ་ཌིན་ (school/college deans) རྣམས་ཀྱིས་དང་བླངས་ཐོག་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཉུང་དུ་བཏང་བའི་ཕོགས་ཐོབ་ལེན་འཆར་ཡོད།
གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་འདི་དག་གིས་ལས་བྱེད་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་ཕོགས་རིམ་དམའ་སར་ཡོད་པའི་ལས་བྱེད་ཚོར་དཀའ་ངལ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་ཀྱི་

ཡོད། སློབ་གྲྭའི་ངོས་ནས་མ་དངུལ་ཕྱེད་ཙམ་གཏོང་དགོས་ཤིང་ཡུན་རིང་འཆར་འགོད་བྱས་ཏེ་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ནས་ལས་བྱེད་ཚོར་ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་ ༢ སར་ཆ་བྱ་རྒྱུ་དེས་
གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོའི་ཤུགས་རྐྱེན་ཅུང་ཟད་ཆུང་དུ་གཏོང་ངེས། སར་ཆ་འདིས་ང་ཚོའི་ཕོགས་ཐོབ་དམའ་བའི་ལས་བྱེད་ཚོར་འཕྲད་པའི་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་

ལོས་སྤྲད་པའི་དཀའ་ངལ་ཆུང་དུ་གཏོང་ཐུབ། ང་ཚོར་འགྲོ་གྲོན་སྔོན་རྩིས་ཐད་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ང་ཚོས་ཕོགས་ཐོབ་སར་ཆའི་འཆར་གཞི་ལག་བསྟར་བྱ་
རྒྱུ་ཡིན་ལ། ཕོགས་ཐོབ་སར་ཆ་འདི་དག་གིས་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་ཞུ་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་དུས་ཡུན་ཚང་རྗེས་རྩ་ཕོགས་མུ་མཐུད་དུ་སར་ཆ་ཐོག་ནས་འདུག་ངེས།

དེ་དང་འདྲ་བར་ང་ཚོས་ལོ་གཅིག་གི་སྔོན་ལ་ཁས་ལེན་བྱས་པ་ལྟར་ཆུ་ཚོད་ལྟར་ཕོགས་འབབ་ལས་བྱེད་ཚོའི་ཉུང་མཐའི་གླ་ཕོགས་ (minimum wage) དེ་ཆུ་
ཚོད་རེར་སྒོར་ ༡༥ སྤྲོད་རྒྱུ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་པ་ངས་འདི་ནས་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་འདོད་བྱུང་། དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༧ འགོ་འཛུགས་

ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ལ། གཙོ་བོ་གཙང་བཟོ་ཁང་གཉེར་ལས་བྱེད་དང་། སྲོག་ཆགས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་བྱེད། བཟའ་ཆས་ཞབས་ཞུ་ལས་བྱེད་ཚོར་འབྲེལ་བ་ཡོད། ཉུང་
མཐའི་གླ་ཕོགས་སར་ཆ་འདི་འཕྲལ་སེལ་དུས་ཐུང་དང་སློབ་ཕྲུག་ལས་མི་ཚོར་ལག་བསྟར་མི་བྱེད།

ཕོགས་རིམ་འཆར་གཞི་གསར་པ་དང་ཆུ་ཚོད་རེའི་ཉུང་མཐའི་གླ་ཕོགས་སར་ཆ་གཉིས་ཀས་ང་ཚོའི་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་རིམ་པ་གཉིས་པ་འདི་ལ་རིམ་པ་དང་པོ་
ལས་ཅུང་ཡར་རྒྱས་ཇེ་ལེགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐོན་ཡོད། གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ལས་ཁུངས་ (Office of
Human Resources) ཀྱི་དྲ་ཚིགས་ནས་གཟྱིགས་ཐུབ་པ་དང་གནས་ཚུལ་གཞན་པ་གློག་འཕྲིན་བརྒྱུད་ནས་བསྐུར་ཡོང་རྒྱུ།

རྩིས་ལོ་ ༢༢ ཡི་སྔོན་རྩིས་འགྲོ་གྲོན་ལས་རིམ། (FY22 Budget Process)

གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་ཁོ་ནས་སྔོན་རྩིས་འགྲོ་གྲོན་དོ་མཉམ་ཡོང་བ་བྱེད་མི་ཐུབ་པས་ང་ཚོས་ཡོང་རྒྱུའི་གཟའ་འཁོར་ཁ་ཤས་ནང་དུ་རྩིས་ལོ་ ༢༢ སྔོན་རྩིས་འགྲོ་
གྲོན་ (FY22 budget) ལས་རིམ་འགོ་འཛུགས་དང་བསྟུན་ནས་མ་དངུལ་གཏོང་དགོས་པའི་སྡེ་ཁག་རྣམས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་དམིགས་སྒོ་ཡོང་འབབ་(GPR)ཀྱི་

འགྲོ་གྲོན་གཅོག་འཕྲི་བྱ་འཆར་ཡོད་པ་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། འགྲོ་གྲོན་གཅོག་འཕྲི་མང་ནས་མང་དུ་བྱེད་དགོས་ནའང་ད་ལོར་སྔར་ན་མེད་པའི་གཅོག་ཆ་ཧ་
ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་ངེས་སྙམ་པའི་མི་མང་པོར་ཡོད་པའི་དངངས་སྐྲག་དེ་མི་ཡོང་རྒྱུ་ང་ཚོས་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གཅོག་ཆ་འདི་དག་ལ་བརྟེན་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོང་གི་མ་
རེད་ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་མེད། འོན་ཀྱང་ལས་བྱེད་ཁུ་བསྡུ་དང་། ལས་བྱེད་གསར་བསྐོ་མཚམས་འཇོག སྔོན་རྩིས་འགྲོ་གྲོན་ཉུང་འཕྲི་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་གཅོག་ཆ་འདི་
དག་གི་ཐད་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་བྱེད་པའི་རེ་བ་ཡོད།

སློབ་གྲྭ་དང་སློབ་གླིང་། སྡེ་ཁག་ (school/college/division) རེ་རེའི་ངོས་ནས་འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ཀའི་སྔོན་རྩིས་འགྲོ་གྲོན་འཕར་སོང་གི་གནད་དོན་

སེལ་བའི་ཐབས་ཇུས་བཟོ་འགོད་བྱེད་དགོས་པ་དང་སོ་སོའི་གནས་སྟངས་བྱེ་བྲག་དང་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས་བྱ་བ་བསྒྲུབ་པའི་ཐག་གཅོད་དབང་ཆ་ཡོད། དཀའ་ཉེན་
འདིས་ང་ཚོའི་སྡེ་ཁག་ཁ་ཤས་དང་དེ་དག་གི་ཡོང་འབབ་ལ་གཅིག་མཚུངས་མིན་པའི་གནོད་སྐྱོན་གཏོང་གི་ཡོད་པར་བརྟེན། བྱུང་སོང་ཁ་འཐབ་ཡོང་ཆེད་ལས་ཁུངས་
ཉུང་ཤས་ཤིག་ཏུ་དགོས་མཁོ་ལྟར་ལས་བྱེད་ཁག་ཅིག་ལས་མེད་ཆགས་པ་ཡོང་སྲིད།

ང་ཚོས་མཉམ་སྤྱོད་དབང་འཛིན་ (shared governance) ཚོགས་པ་ཁག་གི་མཉམ་དུ་སྔོན་རྩིས་འགྲོ་གྲོན་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་དང་བཤད་མུས་ཡིན་པ་དང་
རང་ནུས་གང་ལྕོགས་ལྟར་ལས་བྱེད་ཚོར་དོ་ཕོག་ཆེན་པོ་མི་ཐེབས་པའི་འཆར་གཞི་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན།

འདི་གསར་འགྱུར་སྙན་པོ་ཞིག་མིན་པ་ངས་ཤེས། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་ཇི་སྲིད་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་ལས་དོན་བསྒྲུབ་མ་ཐུབ་དེ་སྲིད་དུ་ནད་ཡམས་འདིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་
ལ་སྤྲད་པའི་རྗེས་འབྲས་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། བྱེད་ཐབས་འདི་དག་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་

སིན་) གྱིས་སྤྱི་དམངས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་བསྒྲུབ་སྒོ་སྔར་ལས་ཀྱང་ལམ་ལྷོང་ལྡན་པའི་ངང་བསྒྲུབ་ཐུབ་ངེས། དེ་དང་ལྷན་དུ་ཁྱེད་ཚོས་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་ཆེད་དུ་
མུ་མཐུད་བསྒྲུབ་བཞིན་པའི་ཞབས་འདེགས་ལ་ངས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།

