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नङ िबशषेज्ञता वटीलेसन 
िनरीक्षण पिछका मह वपूणर् सझुावह  र जानकारी  

 

 

नयाँ िनयम अनुपालन हुने गरी तपाईंको सैलुन स चालनमा याउन मिहनौ लाग्न सक्दछ भ ने 
कुरा यस िवभागले महसुश गदर्छ, र कानूनी सुनुवाईबाट ब न िवभागले तपाईंसंग कायर् गनछ | 
 

रा य िवभागमा स पकर्  गनुर्होस ्
यिद तपाईंसंग नयाँ वटीलेसन आव यकता वा कसरी तपाईंको यवसायलाई अनुपालनमा याउने भ ने बारेमा कुनै 
प्र नह  छन ्भने कृपया 518-474-4429 मा रा य िवभागलाई स पकर्  गनुर्होस ्| थप जानकारी र ोतह  हाम्रो 
वेबसाइट (www.dos.ny.gov) मा पाउन सिकनेछ | 
 

 
यो द तावेजमा नयाँ वटीलेसन आव यकता बारे र यिद रा य िवभाग (Department of State (“DOS”)) का िनरीक्षक वारा तपाईंको 
यवसाय िनरीक्षण गनर् आएमा के गन भ ने बु न सैलुन मािलकह लाई म त गनछ | DOS यवसायीसंग सहकायर् गनर्को लािग प्रितबध 
छन ्र तपाईंका प्र नह को उ तर िदन उपल ध छन ्| 
 

नयाँ आवशयकताको अनुपालन मलेै किहले स ममा गनुर् पनछ ? 

 
यिद तपाईंको यवयाय अक्टोबर 3, 2016 भ दा अगािड दतार् भएको भने, तपाईंलाई October 3, 2021 स म नयाँ  वटीलेसन 
आव यकताको अनुपालना गनुर् ज री पनछैन ।  यिद तपाईंको यापार अक्टोबर 3, 2016 मा वा पिछ दतार् भएको भए, तपाईंले आ नो 
यवसाय शु  गन बेलामा नै नयाँ आवशयकतासंग मेल खाने गरी एउटा वटीलेसन प्रणाली जडान गन्रुर्पनछ ।  

 

िनरीक्षण 
 
DOS िनयिमत पमा यवसायह को िनरीक्षण गनछ । यिद तपाईं DOS िनिरक्षकबाट िनरीक्षणमा पनुर् भयो, र तपाईंको यावसाय 
अक्टोबर 3, 2016 भ दा पिछ दतार् भएको छ भने, तपाईंलाई िन न कागजात उपल ध गराउन भिननेछ: 
 

 तपाईंको यवसायले नयाँ वटीलेसन आवशयकता पुरा गदर्छ भनी प्रमािणत गन एक वटीलेसन िवशेषज्ञबाट ह ताक्षिरत 
प्रमाणपत्र | 

 
प्रमाण पत्र DOS को वेबसाइट http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/ventilation%20certificate.pdf मा उपल ध 
छ |. नयाँ वटीलेसन आवशयकताको बारेमा थप जानकारीका लािग हाम्रो वेबसाइट 
http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/Ventilation%20How-To-Guide%20%20Final_DOS.pdf  “ यवसाय 
मािलकह ' वटीलेसनको लािग कसरी मागर्िनदशन गन (Business Owners' How to Guide for Ventilation)” मा पिन उपल ध 
छ | 
 
यिद तपाईंको यवसाय िनरीक्षण गिरयो र यहाँ उ लघंनह  भएका छन ्भने तपाईंलाई उ लघंनह  यख्या गिरएको िलिखत 
द तावेज र सुनुवाईको िमित उपल ध गराइने छ | यिद उ लघंन नयाँ वटीलेसन िनयमह संग संबि धत छ, के क तो िनयमह  छन ्
र कसरी ती िनयमह  अनुपालन गनर् सिक छ भनी तपाईंलाई जनकारी गराइने छ | यिद उ लघंनको सूचना प्रा त भए पिन धेरैजसो 
मु ाह  िबना  कुनै सुनुवाई उ लघंनह  स याएर पिन िमलाउन सिकनेछ | 
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सनुुवाई हुनु अगािड म के गनर् सक्छु ? 
 

यो याद राख्न मह वपूणर् छ िक िनरीक्षणको बेला देिखएको धेरै जसो उ लघंनह  स याएर र DOS सँग स झौता गरेर िबना सुनुवाई 
हल गनर् सिकनेछ | यिद तपाईंको यवसायमा वटीलेसन स ब धी उ लघंनको साथ िटकट जारी गिरएको भए: 
 

 DOS को वेबसाइटमा उपल ध  “ यवसाय मािलकह ' वटीलेसनको लािग कसरी मागर्िनदशन गन” पुनः हेनुर्होस;् 

 आ नो करारको समीक्षा गनुर्होस ्र आ नो घर मािलकसंग वटीलेसन आवशयकता मािथ कुरा गनुर्होस;् 

 िविभ न यवसायीसंग यसलाई अनुपालन गनर् लाग्ने अनुमािनत लागतखचर् स ब धी अ तरबातार् र कोटेशन िलनुहोस; 

 तपाईंको यवसायको आवशयकता पुरा हुने िकिसमको िस टम जडान गन एक यवसायीलाई रो नुहोस;् 

 एउटा वटीलेसन प्रणाली जडान गनुर्होस ्जसले वटीलेसन आवशयकताको िनयम अनुपालना गदर्छ | 
 

मलै िनयम अनुपालना गरीसकेपिछ के गनर् पटर्छ ? 
 

यिद DOS को िनरीक्षण पिछ, तपाईं वटीलेसन आवशयकता अनु प एक वटीलेसन प्रणाली जडान गनुर् भयो भने, तपाईंले (518) 473-

2728 मा DOS लाई स पकर्  गनुर् पनछ | उ लेख गनुर्होस ्की तपाईंले एउटा िटकट प्रा त गनुर्भएको िथयो, तर अिहले  एउटा वटीलेसन 
िस टम जडान गरी सक्नु भएको छ र DOS सँग एउटा स झौता गनर् चाहनुहु छ | यिद तपाईंले कसैलाई काममा राख्नु भएछ र 
अनुपालना गनर् प्रयासरत हुनुहु छ भने DOS ले तपाईंको यवसायकँग सहकायर् गरी सुनुवाईबाट ब न म त गनर् सक्दछ | 
 

यिद सनुवुाई हुनु भ दा अगािड अनुपालना गनर् सिकएन भने के गन ? 
 

िनरीक्षण पिछ, तर सुनुवाई हुनु भ दा अगाडी, तपाईंले नयाँ िनयमह  अनुपालना गन कोिसस गरी राख्नु भएछ की छैन भनेर DOS 

ले हेदर्छ | DOS लाई तपाईंले अनुपालना गनर् कोिसस गद हुनुहु छ भनेर प्रमािणत गन चीजह , िन न उ लेिखत कागजातह  हुन 
सक्दछन,् तर यीनीह मा मात्र िसिमत छैन:् 
 

 एक यवसायीसँको करारनामा; 
 िविभ न यवसायीह बाट संकलन गिरएको अनुमािनत लागत, यिद तपाईं कसैलाई अिहलेस म काममा राख्नु भए छैन भने; 

 िनमार्ण सामग्री स ब धी रिसदह ; 

 िनमार्ण अनुमित िनवेदनह , यिद तपाईंको थानीय िनमार्ण अिधकारी वारा आव यक ठहिरएको भए; 

 एक डीजाइन यवसायीबाट प्रा त नमुना लुिप्रटं | 
 

यिद तपाईंसंग य ता प्रकारका द तावेजह  छन ्भने, तपाईंले DOS लाई  (518) 473-2728 मा स पकर्  गनुर्होस ्र DOS ले तपाईंलाई  
सुनुवाईबाट ब न म त गनर् सक्दछ | 
 

याद राख्नु पन मह वपणूर् सझुावह  
 

 तपाईंको प्र नह को उ तर िदनको लािग DOS  त पर छ | यिद तपाईंलाई वटीलेसन आवशयकता बारेमा थप जानकारी चािहएमा 
हाम्रो हे पलाईन (518) 474-4429 मा स पकर्  गनुर्होस ्| 

 तपाईंलाई म त गन सही यवसायीको छनौट गनर् अित मह वपूणर् छ | तपाईंको आव यकता बुझी तपाईंलाई आव यक पन 
सेवाह  िदन सक्ने एउटा यवसायी छनौट गन िनधो गनुर्होस ्| यवसायीले तपाईंलाई पंखा र हावा शुद्ध गन मसीन राख्न 
स लाह िदनु भएन िकनभने ितनीह  यस िनयमह  मेल खादैनन ्| 

 वटीलेसन प्रणाली िडजाइनर र लागतमा भर पदर्छ | तपाईंले य तो प्रणाली जडान गनुर् पदर्छ जुन तपाईंको बजेट िभत्र पदर्छ 
र तपाईंको यवसायको लािग राम्रो काम गनछ ।  प्र येक सैलुनले एउटै खाले िस टम राख्नु पदर्छ भ ने होइन र जडान 
भैसकेपिछ सबै उ तै देिख छ भ ने पिन होइन | 

 यो याद गनर् मह वपूणर् छ िक तपाईंको िव यमान वटीलेसन िस टमको आधारमा अनुपालना वीकृत हुन मिहनौ लाग्न लाग्न 
सक्दछ, यसैले तपाईंले यो द तावेजमा भएका सुझावह  जित सक्यो िछटो अनुसरण गनुर्होस ्| 

 


