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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ །

ཕོགས་རིམ་ (Pay Plan) སྤར་ཆ་དང་གླ་ཕོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གཞན་པ་རྣམས་ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ནས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ།
ཕྱི་ཟླ་དང་པོར་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩–༢༠༢༡ གི་ཕོགས་རིམ་ (pay plan) ཁྱབ་ཁོངས་ནས་ལས་བྱེད་ཚོར་གླ་ཕོགས་བརྒྱ་
ཆ་ ༢ སྤར་ཆ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད། འཆར་གཞི་ཡུན་རིང་བཏིངས་པའི་ཕོགས་སྤར་ལས་རིམ་འདིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་དང་པོ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ལས་བྱེད་མང་ཆེ་
བར་ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་ ༢ འཕར་གི་ཡོད།

ཕོགས་རིམ་འདི་བཞིན་གྲྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་ཟུང་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་ [Legislature’s Joint Committee on Employment Relations

(JCOER)] གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ནང་དུ་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་ཞིང་། དམིགས་བཀར་གྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༤ ཞིག་སྤར་ཆ་བྱ་རྒྱུ་དང་དེ་ཡང་དུས་སྐབས་གཉིས་ལ་ལག་བསྟར་

བྱེད་འཆར་ཀྱིས་ཐེངས་དང་པོའི་སྤར་ཆ་བརྒྱ་ཆ་ ༢ དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ཟླ་དང་པོར་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཐེངས་གཉིས་པའི་ བརྒྱ་ཆ་ ༢ དེ་ཟླ་རྗེས་མར་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ།
རིག་གནས་ལས་བྱེད་ (Academic Staff) དང་། དགེ་རྒན། དུས་ཡུན་ཚད་བཀག་ལས་བྱེད་ (Limited) ། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ལས་བྱེད་ཚན་པ་ (University
Staff) བཅས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཡོངས་ལ་ཕོགས་རིམ་སྤར་ཆ་འདི་ཐོབ་པའི་འོས་ཆོས་ཚང་ཡོད། དུས་ཐུང་འཕྲལ་སེལ་ལས་བྱེད་ (Temporary Employees) དང་ཆུ་ཚོད་

ལྟར་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ལས་མི་ཡིས་མཚོན་པའི་ལས་བྱེད་རིགས་ལ་ཕོགས་རིམ་སྤར་ཆ་འདི་ཐོབ་ཀྱི་མེད།

བརྒྱ་ཆ་ ༢ ཡི་སྤར་ཆ་དེ་ཟླ་རེར་ཕོགས་ཐོབ་ལེན་མཁན་ལས་བྱེད་ཚོར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ཉིན་དང་བདུན་ཕྲག་གཉིས་རེར་ཕོགས་ཐོབ་ལེན་མཁན་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣ ཉིན་ལ་ལག་བསྟར་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ལ། ཆུ་ཚོད་ལྟར་ཕོགས་འབབ་ལས་བྱེད་ཚོས་སྤར་ཆ་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༨ ཀྱི་ཕོགས་ཐོབ་ཤོག་ལྷེ་
དང་ཟླ་རེར་ཕོགས་འབབ་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་སྤར་ཆ་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ ཉིན་གྱི་ཟླ་དང་པོའི་ཕོགས་ཐོབ་ཤོག་ལྷེ་ནས་མཐོང་ཐུབ། ཕོགས་སྤར་ཐོབ་མཁན་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་
ཕོགས་རིམ་གསར་པ་དང་། ཕོགས་རིམ་ལག་བསྟར་འགོ་འཛུགས་དུས་ཚེས། ཕོགས་ཐོབ་ཤོག་ལྷེ་སྟེང་ཕོགས་སྤར་རྩིས་བརྗོད་དུས་ནམ་འགོད་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འཁོད་པའི་
ཡི་གེ་ཞིག་འབྱོར་ཡོང་ངེས།

ཕོགས་སྤར་འདི་ཐོབ་པའི་འོས་ཆོས་ཚང་རྒྱུར་མི་གང་ཞིག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༢ (ཆུ་ཚོད་ལྟར་ཕོགས་འབབ་ལས་བྱེད)ཉིན་ད་ལྟའི་ལས་གནས་ཐོག་ཡོད་པའམ་ཡང་

ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ (ཟླ་རེར་ཕོགས་འབབ་ལས་བྱེད) ཉིན་ད་ལྟའི་ལས་གནས་སྟེང་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས། དེ་མ་ཟད་ལས་བྱེད་ གང་དེས་ངེས་པར་དུ་ཝི་སི་ཀོན་
སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གྱི་ཆགས་སྲེད་བརྙས་བཅོས་སྔོན་འགོག་སྦྱོང་བརྡར་ (sexual harassment prevention training) ལེན་ཚར་བ་དང་
ཐེངས་སྔོན་མའི་ལས་ཆོད་ཞིབ་བཤེར་ (performance evaluation) སྐབས་ལས་འཁུར་ཞུ་སྒོའི་རེ་འདུན་ (performance expectations) འགྲུབ་པའི་ཚད་

རིམ་ལོན་ཡོད་དགོས། ལྟ་རྟོག་པས་རང་ཉིད་ཀྱིས་ལྟ་རྟོག་བྱ་ཡུལ་ལས་བྱེད་ཚོར་ལས་ཆོད་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ལ། སྡེ་ཁག་གི་གནས་སྟངས་ལ་བརྟེན་ནས་དགོས་ངེས་
ཆ་རྐྱེན་འཕར་མ་ཁ་སྐོང་བྱེད་སྲིད།
ཕོགས་རིམ་སྤར་ཆ་ཡིས་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་ (Furlough) ལ་ཤུགས་རྐྱེན་གཏོང་བ།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་དང་པོའི་ཕོགས་རིམ་སྤར་ཆ་ཡིས་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་ནས་བྱུང་བའི་ཤུགས་རྐྱེན་ཅུང་ཟད་སེལ་རོགས་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། ཕོགས་སྤར་བརྒྱ་ ཆ་ ༢ ཡིས་
ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གྱི་གླ་ཕོགས་ཆེས་ཉུང་ཐོབ་ལས་བྱེད་ཚོར་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་ཕུར་ལོ་ནས་བྱུང་བའི་དུས་ཐུང་གི་གྱོང་གུན་མང་ཆེ་བ་
སེལ་རོགས་བྱེད་ཐུབ། སྤར་ཆ་འདི་དག་གིས་ལས་བྱེད་ཚོའི་རྩ་ཕོགས་ཇེ་མཐོར་གཏོང་བ་མ་ཟད་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་ཞུ་ལེན་གྱི་དུས་ཡུན་ཚང་ནའང་རྩ་ཕོགས་འཕར་བའི་
བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དེ་མུ་མཐུད་སྡོད་ངེས།
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལ་སློབ་གྲྭ་ཁྱོན་ཡོངས་རང་བཞིན་གྱི་ཐེངས་གཉིས་པའི་རེས་མོས་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་ (Intermittent Furloughs) སྡོད་དགོས་པའི་ལས་བྱེད་

རྣམས་ཀྱི་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོའི་འོས་འགན་དེ་ཕོགས་རིམ་ (pay plan) སྤར་ཆ་ལག་བསྟར་བྱས་རྗེས་ཀྱི་ཁོ་ཚོའི་ལོ་ཧྲིལ་བོའི་ཕོགས་འབབ་ལ་གཞི་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
ལས་བྱེད་མང་ཆེ་བའི་ཐེངས་གཉིས་པའི་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོའི་འོས་འགན་དེ་ཐེངས་དང་པོའི་སློབ་གྲྭ་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་རེས་མོས་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོའི་འགྲོ་ལུགས་དང་
གཅིག་མཚུངས་ཡིན། ལས་བྱེད་ཉུང་ཉུང་ཞིག་ལ་ཕོགས་རིམ་སྤར་ཆ་ལག་བསྟར་བྱས་རྗེས་གླ་མེད་གུང་གསེང་ ཕུར་ལོའི་འོས་འགན་ཉིན་གངས་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་སྲིད།
ཆུ་ཚོད་གཅིག་གི་ཉུང་མཐའི་གླ་ཕོགས་ (Minimum Wage) སྒོར་ ༡༥ །
ཕྱི་ཟླ་དང་པོར་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གྱིས་ཐོག་མར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ པའི་ནང་དུ་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ལས་བྱེད་ཚན་པའི་ལས་བྱེད་ཚོར་
ཆུ་ཚོད་གཅིག་གི་ཉུང་མཐའི་གླ་ཕོགས་སྒོར་ ༡༥ རེ་སྤར་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ དཔྱིད་ཀར་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད། གསལ་བསྒྲགས་དེ་བྱེད་སྐབས་སློབ་གྲྭའི་
འགོ་ཁྲིད་རྣམ་པས་ཉུང་མཐའི་གླ་ཕོགས་མཐོ་བོ་ཡིས་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ལ་ངལ་རྩོལ་ཁྲོམ་རྭའི་ལས་མིའི་འགྲན་རྩོད་ལ་ཁ་གཏད་བྱེད་པ་དང་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་
ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གྱི་ལས་བྱེད་ཡོངས་ལ་གླ་ཕོགས་འོས་འཚམས་སྤྲོད་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་དོན་འཁྱོལ་ཡོང་བར་རོགས་དན་བྱེད་ཐུབ་པའི་སྐོར་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།
གསལ་བསྒྲགས་སྔོན་སོང་ལྟར། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་རྐྱེན་གྱིས་སྔོན་རྩིས་འཆར་འགོད་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པར་བརྟེན་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུར་འགོར་འགངས་བྱུང་
ཡོད། ད་ལྟ་ཉུང་མཐའི་གླ་ཕོགས་སྒོར་ ༡༥ སྤར་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པ་དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༧ ནས་ལག་བསྟར་འགོ་འཛུགས་བྱེད་ངེས།
གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ལས་བྱེད་ཚན་པའི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཕོགས་སྤར་འདིའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་ཉུང་མཐའི་གླ་ཕོགས་སྤར་ཆ་ཡིས་གཙོ་བོ་གཙང་བཟོ་ཁང་
གཉེར་ (custodial) དང་། སྲོག་ཆགས་ལྟ་སྐྱོང་ (animal care) ། བཟའ་ཆས་ཞབས་ཞུ་ (food-service) ལས་བྱེད་ཚོར་ འབྲེལ་བ་ཡོད། ཉུང་མཐའི་གླ་ཕོགས་
སྤར་ཆ་འདི་འཕྲལ་སེལ་དུས་ཐུང་ལས་བྱེད་ (Temporary Employees) དང་སློབ་ཕྲུག་ལས་མི་ཚོར་སྤྲོད་འབུལ་ལག་བསྟར་མི་བྱེད།
འཚོ་རྟེན་འདང་ངེས་གླ་ཕོགས་ (Living Wage) སྤར་ཆ།
གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ལས་བྱེད་ཚན་པའི་ལས་བྱེད་དང་འཕྲལ་སེལ་དུས་ཐུང་ལས་བྱེད་ (Temporary Employees) ཚོར་ཆུ་ཚོད་རེར་སྒོར་ ༡༣།༣༨ ལས་ཉུང་བ་ཡོད་ཚེ་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣ ནས་མལ་ཌི་སིན་གྲྲོང་ཁྱེར་གྱི་འཚོ་རྟེན་འདང་ངེས་གླ་ཕོགས་གསར་པ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ལ་སྒོར་ ༡༣།༨༦ རེ་སྤར་གཏན་འཁེལ་ཡོད། ཝི་སི་ཀོན་སིན་
གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གྱིས་མལ་ཌི་སིན་གྲྲོང་ཁྱེར་གྱི་འཚོ་རྟེན་འདང་ངེས་གླ་ཕོགས་ཚད་གཞི་རྩ་འཛིན་བྱེད་པ་དང་། དེ་ཡང་དུད་ཁྱིམ་གཅིག་ལ་བཟའ་མི་བཞི་ཅན་གྱི་
དབུས་སྲིད་གཞུང་གི་དབུལ་ཕོངས་རིམ་པའི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༡༠ དང་འདྲ་མཉམ་ལ་བལྟས་ཏེ་ཉུང་མཐའི་གླ་ཕོགས་ ཐག་གཅོད་གཏན་འབེབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ལས་
བྱེད་ཚན་པའི་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་ཉུང་མཐའི་གླ་ཕོགས་གསར་པའི་སྟེང་དུ་ཕོགས་རིམ་སྤར་ཆ་བརྒྱ་ཆ་ ༢ དེ་ཁ་སྣོན་རྩིས་རྒྱག་བྱ་རྒྱུ།
འཚོ་རྟེན་འདང་ངེས་གླ་ཕོགས་ཐོབ་མཁན་ལས་བྱེད་མང་ཆེ་བར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༧ ནས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་ཆུ་ཚོད་རེར་ཉུང་མཐའི་གླ་ཕོགས་སྒོར་ ༡༥ རེ་ཐོབ་ངེས།
ཡིན་ནའང་འཕྲལ་སེལ་དུས་ཐུང་ལས་བྱེད་ཚོར་ཉུང་མཐའི་གླ་ཕོགས་སྤར་ཆ་ཞུ་ལེན་ཐོབ་ཐང་མེད་པར་བརྟེན་ཆུ་ཚོད་རེར་སྒོར་ ༡༣།༨༦ ལས་ཉུང་བ་ལེན་མཁན་འཕྲལ་སེལ་དུས་
ཐུང་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་མུ་མཐུད་དུ་འཚོ་རྟེན་འདང་ངེས་གླ་ཕོགས་སྒོར་ ༡༣།༨༦ རེ་འབུལ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ།
བཟོ་སྐྲུན་ལག་རྩལ་ལས་རིགས་ལས་བྱེད་ཀྱི་གྲྲོས་མཐུན (Building Trades Agreement)
ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གྱིས་སློབ་གྲྭའི་བཟོ་སྐྲུན་ལག་རྩལ་ལས་རིགས་ལས་བྱེད་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་ལས་བྱེད་མཐུན་ཚོགས་གྲྲོས་མཐུན་
(collective bargaining agreement) བཞག་ཡོད། གྲྲོས་མཐུན་གན་རྒྱ་དེར་ལས་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་ཟུང་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་ (JCOER) གི་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་

དགོས་པ་དང་དེ་ནས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུར་མངའ་སྡེ་བློན་ཆེན་གྱིས་མཚན་རྟགས་འགོད་དགོས། བཟོ་སྐྲུན་ལག་རྩལ་ལས་རིགས་ལས་བྱེད་ (Building Trades) རྣམས་ནི་

ངོས་ལེན་དག་མཆན་བཀོད་པའི་སློབ་གྲྭའི་ཁུལ་གྱི་ལས་བྱེད་མཐུན་ཚོགས་ (bargaining unit) གཅིག་པོ་དེ་ཡིན། མངའ་སྡེའི་ཁྲིམས་གཞི་ལྟར་ལས་བྱེད་མཐུན་ཚོགས་ཁོ་
ནས་འཛད་སྤྱོད་དངོས་ཟོག་རིན་གོང་རེའུ་མིག་ [Consumer Price Index (CPI)] གི་ཚད་གཞི་བར་དུ་གླ་ཕོགས་སྟེང་གོ་བསྡུར་བྱེད་ཆོག གྲྲོས་མཐུན་འདི་ཡིས་བཟོ་སྐྲུན་

ལག་རྩལ་ལས་རིགས་ལས་བྱེད་ཚོར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠–༢༠༢༡ ལ་གླ་ཕོགས་སྤར་ཆ་སྒོར་ ༡།༨༡ ཐོབ་རྒྱུ་དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣ ཉིན་ལག་བསྟར་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་
བཟོས་ཡོད། གལ་ཏེ་སྤར་ཆ་འདི་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུར་འགོར་འགངས་བྱུང་ཚེ། འོས་ཆོས་ཚང་བའི་བཟོ་སྐྲུན་ལག་རྩལ་ལས་རིགས་ལས་བྱེད་ཚོར་གྲྲོས་མཐུན་གན་རྒྱར་འཁོད་པའི་
ལག་བསྟར་འགོ་འཛུགས་དུས་ཚེས་ནས་བརྩིས་ཏེ་ལས་བཅར་ཆུ་ཚོད་ཡོངས་ལ་སྤར་ཆའི་དངུལ་འབོར་གཞིར་བཞག་གིས་རྩིས་རྒྱག་འབུལ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ།།
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