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་བཟ་ོཁང་ ནི་བདག་གསི་ ང་ལམ་ཆདེ་ལམ་ ནོ་ཇ་ི ར་ དེ་དགསོ་མནི་གསལ་བཤད། 

ང་ོ དོ། 

ནི ་ཡོག་མངའ་ ེ་ ན་ཁང་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁྲིམས་དང་ ིག་གཞི་གསར་པ་ ར་ན། (ནི ་ཡོག་མངའ་ ེ་ ན་ཁང།ཌི་ཨོ་ཨེས)(New York State 
Department of State, DOS) ་བཟོ་ཞབས་ འི་ཚང་ལས་འ ལ་མཁན་ཡོངས་ནས་གནང་དགོས་གལ་ཆེ་ནི། ང་འགྲོའི་མ ན་ ེན་གང་ཞིག་ ད་ ངས་
དང། ང་ ག་བཙག་སོགས་ཀྱིས་དོ་བདག་དང་ལས་མི་ཡོངས་ལ་གནོད་ ོན་ ་མོ་ཙམ་ཡང་མི་ཡོང་བའི་མ ན་ ེན་ངེས་པར་ ར་དགོས།མ ན་ ེན་དེས་གཞི་ འི་ ང་འགྲོའི་ལམ་
གས་ཐོག་དབང་ ར་ ེད་ཅིང།ལག་པ་དང་སོར་མོའི་བཀུ་མཉེ་དང། ང་མ བ་གསོ་ཐབས་ལས་ཀ་རེ་རེ་ལ་ཡང་གཞི་ འི་ ང་འགྲོའི་མ ན་ ེན་དེ་དག་ངེས་པར་ ་བ ན་དགོས་པ་

ཞིག་ཡིན། ང་འགྲོ་ཚད་ ན་དགོས་པའི་ཆ་ ེན་དེ་ནི། ི་ལོ་༢༠༡༥ལོའི་ ལ་ ིའི་འ ལ་འཁོར་གྱི་ཁྲིམས་ཡིག་གི་ཁོངས་ལའང་གསལ་ཡོད།("2015་ཨཡེཨེམསི") (2015 
International Mechanical Code, “2015 IMC”) 

ལམ་ ནོ་འདིའ་ི རོ། 
རང་ཉིད་ལ་ ་བཟོ་ཁང་གི་བཅའ་ཡིག་ ར་གནས་ ལ་ཁག་མཁོ་ ོད་ ེད་པས་ལམ་ ོན་འདི་ཉིད་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བར་ངེས།དགོས་མཁོ་གསར་པ་ཅི་རིགས་ཀྱི་ ོར་དང་།ཚང་ལས་ཀྱི་མ ན་བ ོད་ཆེད་གོམ་པ་ ོ་ ོགས་ཁྲིམས་
དང་བཀའ་བ ི་སོགས་ལ་གུས་བ ི་ ་ ོགས་གསལ་བཤད་ ས་ཡོད།དགོས་ངེས་ཀྱི་ཆ་ ེན་ཐོ་འགོད་རེ ་མིག་ཡང་གསལ་ ོན་གྱིས་ཁྲིམས་ལ་ ོ་བ ན་ ངས་ལེན་ ་ ངས་ ོར་རིམ་བཞིན་གལ་ཆེ་པའི་གནད་དོན་ཁག་ཡང་ 

 
གསལ་ཡོད།ཁྱེད་ཉིད་ནས་དགོས་ངེས་ཅན་གྱི་ ་ཆའི་ཡིག་ཆ་

ཐ་དག་ ་ཚིགས་འདི་ནས་ ེད་ བ།( ་ཚིགས་འདིར་བ ག་
) 

http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/nailsalons.html  
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I. ང་འགྲ་ོགསར་པའ་ིདགསོ་མཁ་ོ རོ་ཤསེ་ གོས་དགསོ་པ། 
  

ང་འགྲ་ོགསར་པའ་ིདགསོ་མཁའོ་ི རོ། 

ཁིྲམས་་དེ་ཤེས་
པར་ ེད།

ང་འགྲོའི་དཔེ་
མཆོན།

བོགས་མ་ལེན་
མཁན།

ལག་འཁྱེར་
ཐོབ་པར་་ ེད།

ཞིབ་གཤེར་ཐོ་
འགོད།

མངའ་ འེ་ི ན་ཁང་དང་འ ལེ་མ ད་ དེ་དགསོ། 
གལ་ཏ་ེཁྱདེ་ལ་གསར་ ་གཏན་འབབེས་ཀྱ་ི ང་འགྲའོི་དགསོ་ངསེ་ཆ་ ནེ་གྱ་ི རོ་རམ།ཚང་དོན་གང་ལགེས་ཡངོ་ཐབས་ ་ོབ ན་ཀྱ་ི ་ིབ་ཡདོ་ཚ།518-474-4429ཡ་ིཁ་པར་ཐོག་མངའ་ ེའ་ི ན་ཁང་
དང་འ ལེ་བ་གནང་དགསོ།གནས་ ལ་ ས་པ་དང།དའེི་འ ང་ཁུངས་ རོ་ལ་ ་ཚགིས་འད་ིནས་ཤསེ་ གོས་ཡངོ་ བ། (www.dos.ny.gov). 
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ནི ་ཡོག་མངའ་ ེ་ ན་ཁང་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁྲིམས་དང་ ིག་གཞི་གསར་པ་ ར། ་བཟ་ོཞབས་ འི་ཚང་ལས་འ ལ་མཁན་ཡོངས་ནས་གནང་དགོས་གལ་ཆེ་ནི། ང་འགྲོའི་མ ན་ ེན་གང་ཞིག་ ད་
ངས་དང། ང་ ག་བཙག་སོགས་ཀིྱས་དོ་བདག་དང་ལས་མི་ཡོངས་ལ་གནོད་ ོན་ ་མོ་ཙམ་ཡང་མི་ཡོང་བའི་མ ན་ ེན་ངེས་པར་ ར་དགོས།མ ན་ ེན་དེས་གཞི་ འི་ ང་འགྲོའི་ལམ་ གས་ཐོག་དབང་

ར་ ེད་ཅིང།ལག་པ་དང་སོར་མོའི་བཀུ་མཉེ་དང། ང་མ བ་གསོ་ཐབས་ལས་ཀ་ར་ེརེ་ལ་ཡང་གཞི་ འི་ ང་འགྲོའི་མ ན་ ེན་དེ་དག་
ངེས་པར་ ་བ ན་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། ང་འགྲོ་ཚད་ ན་དགོས་པའི་ཆ་ ེན་དེ་ནི། ི་ལོ་༢༠༡༥ལོའི་ ལ་ ིའི་འ ལ་འཁོར་གྱི་ཁྲིམས་
ཡིག་གི་ཁོངས་ལའང་གསལ་ཡོད། ང་ ིར་འཐེན་ལམ་ གས་ད ས་མས་སེན་མོའི་ཞབས་ འི་ལས་ཀ་ ེད་ བས་དོ་བདག་གི་ ང་ལག་
ཁོྲད་ ་ ང་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་ཚང་མ་ ི་ལ་འཐེན་ བ་པ་དང།ལས་མི་དང་དོ་བདག་གཉིས་ཆར་གནོད་ཚབས་ཆེ་བའི་ ང་ཁག་ལ་ད གས་
འ ིན་ བ་མི་ཡོང་བའམ།  མི་འཐེན་པ་གཙ་འདོན་གྱིས་ཡིད་ཆེས་ ེར་ བ་པ་ཞིག་ཀྱད་དགོས། 
 

ང་འགྲ་ོགསར་བའ་ི གི་ ལོ་དང་ཁྲམིས་ཡགི 
 

ང་འགྲོ་གསར་པའི་ ིག་གཞི་དང་ཡིག་གཞི་ མས་ ་ཚིགས་འདི་ནས་ ེད་ བ། 
http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/ventingreg.html 

2015ལོའི་ ལ་ ིའི་འ ལ་འཁོར་ཁྲིམས་ཡིག་ ་ཚིགས་འདི་ལ་བ ས་ན་ ེད། 
http://codes.iccsafe.org/app/book/content/2015-I-Codes/NY/2015%20IMC%20HTML/CHAPTER%204.html 
 

བོགས་མ་ལེན་མཁན་དང་།བཟོ་བཀོད་ཆེད་ལས་པའི་དོན་ ། ན་ཁང་ནས་བཟོ་ ན་ཆེད་ལས་པའི་མཉམ་ ་ཡར་ ས་ཡོང་བར་དམིགས་ཏེ"བཟོ་རིག་ལམ་ ོན་པའི་ཡགི་ཆ་"བཟོ་རིག་ལམ་ ོན་པའི་ཡིག་

ཆ་” (Technical Guidance Document)ཞེས་བཟོ་འགོད་ ས་ཡོད།བཟོ་རིག་ལམ་ ོན་པས་ ང་འགྲོ་ལམ་ གས་ ོར་ལ་དགོས་མཁོ་གང་ཡནི་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ཞིབ་ཚགས་ཀིྱ་མ ན་
ེན་ ོར་ བ།བོགས་མ་ལེན་མཁན་དང་།བཟོ་བཀོད་ཆེད་ལས་པས་བཟོ་རིག་ལམ་ ོན་པར་འ ལེ་ག གས་ ས་ཏེ་ ་བཟོ་ཁང་གི་ ོ་བ ན་ལམ་ གས་ཐོག་བཟོ་བཀོད་ཡང་ ས། 

 
ལས་ཐོག་ཚང་ལས་པར་དགསོ་མཁ་ོགསར་པ་ཞསེ་པ་དནོ་གང་ཞགི་ཡནི། 

 གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་ཚང་ལས་ ང་ ལ་འཕེལ་ ས་ཚང་ལས་ ང་ ལ་འཕེལ་ ས་(Appearance Enhancement Business)ཀིྱ་ཆོག་མཆན་ལག་འཁྱརེ་༢༠༡༦ ི་ ་
༡༠ཚས་༣གོང་ཐོབ་ཡོད་ན། ང་འགྲོ་གསར་པའི་དགོས་མཁོར་ ོ་བ ན་བ ི་འཇོག་ ེད་པར་ ས་ ན་ལོ་ ་ཡོད། 
 

 ད་ཡོད་ཚང་ལས་གཉེར་བཞིན་ མས་ལ་ ང་འགྲོ་གནས་བབ་ཀྱི་ ་ོབ ན་༢༠༢༡ ི་ ་༡༠ཚས་༣བར་ཞིབ་འ ག་དང་ ་ཞིབ་ ེད་ཀྱི་མ་རེད། 
 

 ད་ཡོད་ཚང་ལས་གཉེར་བཞིན་པ་ མས་ནས་ ་ིལོ་༢༠༢༡ ི་ ་༡༠ཚས་༣པའི་ ་འགོ་ནས་ ་ོབ ན་གིྱ་ལག་འཁྱེར་ཞིག་ཐོབ་པ་ ེད་དེ་ས་ ོགས་མཐོང་ས་ཞིག་ ་བཞག་དགོས། 
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ཚང་ལས་གསར་པར་དནོ་ཅ་ིཞགི་ཉ་ེབར་མཁ་ོབ་ཡནི་ནམ། 
 

 གལ་ཏེ་ཁེྱད་ལ་༢༠༡༦ ི་ ་༡༠ཚས་༣ཉིན་ནམ།  དེའི་ ེས་ ་ཚང་གི་ཆོག་མཆན་ ང་བའི་མ ན་བ ོད་ཐོབ་པ་ཞིག་ཡནི་ན།   ང་འགྲོ་གསར་པའི་དགོས་མཁོའི་ཆ་ ེན་ཁག་ལ་ངསེ་པར་
་ ོ་བ ན་གིྱས་ ་བཟོའི་ཚང་ལས་ ོ་འ གས་ ེད་ བས་ ས་ ན་ མས་ཆོག་མཆན་གསར་པ་ ར་ ་དགོས། 

 

 ཚང་ལས་གསར་བའི་ལས་འགོ་མ་ གས་གོང་ ་ོབ ན་གིྱ་ལག་འཁྱེར་ཡགི་ཆ་ཐོབ་པར་ ེད་དགོས་པ་དང།ལག་འཁྱེར་དེ་ཉིད་ས་ ོགས་ཀུན་གྱི་མཐོང་སའི་གྱང་ལ་ ར་དགོས། 
 

 ༢༠༡༦  ི་ ་༡༠  ཚས་༣ ནས་མངའ་ ེའི་ ན་ཁང་གིས་ ས་ནས་ ས་ ་ཚང་ལས་གསར་པའི་ ོ་བ ན་ ར་།  ང་འགྲོ་གསར་པའི་གནས་བབ་དང་ཆ་ ེན་ཁག་ལ་དམ་དོན་འ ས་
གཙང་ཡོད་མིན་ ་ ོག་ ་གི་རེད། 
 

 གསར་ ་ཚང་ལས་གཉེར་མཁན་གང་ཞིགམངའ་ ེའི་ ན་ཁང་གི་ཁིྲམས་ ིག་ཁག་ལ་ ོ་བ ན་གིྱ་ལག་བ ར་མི་ ེད་་མཁན་རིགས་ལ་ཁིྲམས་འགལ་གྱི་ཉེན་བ ་དང་།ཁིྲམས་ ིག་ལ་བ ི་ ང་
དགོས་པའི་ལམ་ ོན་གིྱ་བ ་ཐོ་འ ོར་གིྱ་རེད། 
 

 ཁྱེད་ཀྱ་ི ་བཟ་ོཁང་ནས་ཁྲམིས་གཞ་ིགསར་པ་དང་ ་ོབ ན་ཡངོ་ཐབས་ ། ན་ཁང་ནས་ ་བ་ཁ་་ཤས་ཀྱ་ི ས་ ན་འགརོ་གྱ་ིཡདོ་པར་ངསོ་འཛིན་ ་ག་ིཡདོ།  ད་ཻབཞནི་ ན་ཁང་ནས་མཉམ་
བ་ཀྱསི་ལས་ཀ་ དེ་ད་ེཁྲམིས་སར་ ་ག གས་མ་ིཡངོ་བ་གཙ་ཐབས་ཡང་ ་ ། 

 ཁ་མ ་མང་ཆེ་བའི་ནང།རང་ཉིད་ལ་ཁིྲམས་འགལ་གིྱ་བ ་ཁྱབ་ཁིྲམས་འགལ་གྱི་བ ་ཁྱབ་(Notice of Violation)འ ོར་ན་ཡང། ོད་གཞི་ མས་ཉེས་ཆད་མེད་པར་ཐག་
གཅོད་ བ་ཐབས་དང། ་ག གས་ ་མི་དགོས་པར་ཁིྲམས་འགལ་ཡོ་བ ང་ ེད་པ།ཡང་ན། ན་ཁང་ ་རང་ཉིད་ནས་ ་མཚན་ ན་པའི་འབད་བ ོན་ཐོག་ ིག་གཞི་གསར་པར་ ་ོབ ན་ དེ་
པ་དངོས་ ་ར་ ོད་ བ་པ་ ་དགོས།རང་ཉིད་ནས་ ན་ཁང་ ་ ིག་གཞི་གསར་པ་དང་ ་ོབ ན་ཡོང་ཐབས་ཀིྱ་འབད་བ ོན་གང་ བ་དང། ་མཚན་ཡང་དག་གཅིག་ ངས་་པ་སོགས་ ་

ོད་ཀིྱ་རིགས་མི་འ ་བ་དང།  ཡིག་ཆའི་ ོར་གནས་ ལ་མང་བ་ཤེས་འདོད་ཡོད་ན། ང་ཚའི་གལ་ཆེའི་གནད་དོན་དང་ཞིབ་འ ག་ ེས་ཀིྱ་བ ་ལན་(“Important Tips and 
Information After an Inspection”)གལ་ཆེའི་གནད་དོན་དང་ཞིབ་འ ག་ ེས་ཀིྱ་བ ་ལན།་{ ་ཚིགས་འདིར་བ ག} 
http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/Clean%20Inspection%20Information_FINAL100316
_01_ACr.pdf ཐོག་ལ་ ་ཞིབ་ ་དགོས་པ་ཡིན།ང་ཚའི་ ་ཚིགས་ནང་ཡིག་ཆ་མཁོ་ བ་ ེད་འ ས། 
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II. ོས་དང། ོ་བ ན་ཡོང་ཐབས་ཞསེ་པ་ཇི་འ ་ཞིག་ ང་ངམ། 
 
སནེ་མོའ་ིབ ་ིགནས་ཀྱ་ི ང་འགྲའོ་ིདཔ་ེམཚནི་གྱ་ིར་ིམ་ོདང་འགྲལེ་བཤད། 
 
ལག་པ་དང་སནེ་མའོ་ིགས་ོད ད་ཀྱ་ི ང་འགྲོའ་ིབ ་ིགནས།    ང་མ བ་གས་ོཐབས་ཀྱ་ི ང་འགྲོའ་ིབ ་ིགནས། 

   

 

    
     
ང་འགྲོ་ ན་པའི་ ་ཅོག་ལ་ ང་ འཁོར་

ཞིག་ཡོད་པ་དེས། ས་ ོར་གྱི་ 
ངས་ ་དང།དེས་ ང་ ི་ལ་འགྲོ་བའི་ལམ་ གས་ ལ་ ན་ མས་ 
་ ག་ནང་འཐེན་པ་དང།ཁང་པའི་ ང་ཁམས་ནས་འ ལ་ གས་ 
ེད་པར་བཀག་འགོག་ ེད་ཀྱི་ཡོད། ང་འགྲོ་ ན་པའི་ ་ཅོག་དེ་ནི།  

དཔེ་མཚན་ཙམ་ཞིག་ཡིན།གང་ལགས་ཟེར་ན་དེས་ ག་ ས་་དང། ལ་ 
ན་ མས་ ་བཟོ་ཁང་གི་ལས་མི་དང་དོ་བདག་གི་ད གས་འ ིན་ བ་ 
ེད་ ལ་ནང་འགྲོ་བར་བཀག་གི་ཡོད། ང་འགྲོ་ ན་པའི་ ་ཅོག་གིས་ 
ང་ ག་བཙག་ མས་ ་བཟོ་ཁང་ནས་ གས་ཀྱི་ ི་ལ་གཏོང་ བ་པ་དགོས། 

        
 
 
 
 
 
 
    
    
 

ང་འགྲ་ོགསར་པའ་ིལམ་ གས་
བ ་ོའ གས་ དེ་པའ་ི དངསོ་
ཡདོ་ཀྱ་ི ་བཟ་ོཁང་ག་ི དཔར་
རསི། 

 
 
 
 
 
 
 
 

་ཅགོ་ག་ི ང་འཁརོ ་གུ་དང་མ ད་ད།ེ ང་བཙག་པ་ མས་ ་ག་བ ད་
་ིལོགས་ལ་བཏནོ་པ། 

 
 

ང་ ག་བཙག་ ་ ར་བ་ མས་ རི་འདནོ་ ེད་ཀྱ་ི 
རི་འཐནེ་གདེངས་ ། 

 

གཤམ་གྱི་ཌཕ་ངོ་གདོང་དང། བས། 

ད ས་ཐིག་གི་ ང་་འཁོར། 

ི་ལོགས་ ། 

ང་ ིར་འདོན་ལམ་ གས་འདི་རིགས་ཀྱིས་ག ་འགུལ་ཅན་གྱི་གདེངས་ ་ མས་
བ ད།དོ་བདག་གི་ལག་པ་དང་ ང་ལག་ལ་འ ་བ ང་ངམ་ ར་བའི་ ས་ ོར་
དང། ངས་ ་ མས་ ི་ ོ་ནས་ ི་ལ་བཏོན་གྱི་ཡོད། 

ལས་ཀའི་ས་གནས། ང་འཁོར། 

ལག་པ་དང་སོར་མོ་གསོ་ད ད་
ཀྱི་ཅོག་ཙ། 

་ཅོག་ ེང་ནང་འ ནེ་གྱི་གོ་ ིག 

ི་ ོ 

ི་ ོ། 

ང་ ིར་འདནོ་གྱ་ིདགསོ་མཁ།ོ 

་གུའི་ལས་ཀ 
ལས་ཀའི་ས་གནས། 

ང་འཁོར། 

ཐོག་པང། 

ི་ ོ 

ལས་ཀའི་ས་གནས། 

ལག་པ་དང་སོར་མོ་གསོ་
ད ད་ཀིྱ་ཅོག་ཙ། 

་ཅོག་ ེང་ནང་འ ནེ་གྱི་གོ་ ིག 
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ལག་སརོ་དང་ ང་སནེ་གས་ོད ད་ཀྱ་ིབ ་ིགནས། 
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III. ང་འགྲོའི་ལས་རགིས་ བ་པར་ཆེད་ལས་པ་ཞགི་གླས་ཏེ་ལས་དོན་ ་དགོས། 
 
ཆདེ་ལས་པ་གླ་གླས་མ་ ས་གོང་གྱ་ི དེ་ །ོ 
 
ཆེད་ལས་པར་འ ེལ་བ་མ་ ས་ ོན།རང་ཉིད་ཀྱིས་ས་གནས་གྲོང་ ེ་ལས་ཁུངས་ལ་ ད་གཅོད་ ས་ཏེ། བོགས་མ་ལེན་མཁན་ ་འ ་ཡིན་ཡང་གྲོང་ ེ་ལས་ཁུངས་ནང་ལས་རིགས་མ་ ས་ ོན་ཁྲིམས་མ ན་ལག་འཁྱེར་དགོས་
མིན་ ོར་ལ་་ཤེས་ ོགས་ཡོང་བ་ ་དགོས། 
 
ང་འགྲ་ོལམ་ གས་བཟ་ོའགོད་ ས་པར་ཆདེ་ལས་པའ་ི བོ་ ོན་དང་རོགས་མགོན་བཙལ་དགསོ་བ ན་པ། 

 

བཟོ་ ན་ཆེད་ལས་པ་དང།འ ལ་འཁོར་བོགས་མ་ལེན་མཁན་ནས་ ང་འགྲོའི་ལམ་ གས་བ ོ་འ གས་དང།བཟོ་ ན།བཀོད པ་ཇི་དགོས་ མས་ ིག་ ོར་ ེད།བཟོ་ ན་ཆེད་ལས་ མས་ནི ་ཡོག་མངའ་ ེ་ཤེས་ཡོན་ ན་ཁང་

ནས་ཆོག་མཆན་ལག་འཛིན་གནང་བ་ཞིག་དགོས།ནི ་ཡོག་མངའ་ ེའི་ཤེས་ཡོན་ ན་ཁང།(New York State Education Department) 
 

བཟོ་ ན་ཆེད་ལས་པ། 
 

 བཟོ་ ན་ཆེད་ལས་གླ་ ོགས་ ོར་གྱི་གནས་ ལ་ ་ཚིགས་འདི་ནས་ཤེས་ ོགས་

བ།http://www.op.nysed.gov/prof/pels/pebroch.htm 
 ཁྱེད་ཀྱི་ནི ་ཡོག་མངའ་ ེའི་ཆེད་ལས་བཟོ་ ན་པའི་ཆོག་མཆན་ཡིག་ཆ་དང།   དེབ་ ེལ་ཁུངས་ ེལ་ར་ ོད་ ོར་ལ་ནི ་ཡོག་མངའ་ ེའི་ཤེས་

ཡོན་ ན་ཁང་གི་ ་ཚིགས་ནང་གཟིགས་དགོས།http://www.op.nysed.gov/opsearches.htm 

འ ལ་འཁོར་གྱི་བོགས་མ་ལེན་མཁན། 

 འ ལ་འཁོར་བོགས་མ་ལེན་མཁན་གང་ཞིག་ཚང་དོན་ཨར་ལས་དང།བཟོ་བཅོས་ཀྱི་ལས་འཆར། ང་འགྲོ་ལམ་ གས་ ོར་ལ་དམིགས་བསལ་ཆེད་
ལས་པ་ཞིག་ལ་འ ེལ་བ་ ེད་དགོས། 

 བཟོ་ ན་བོགས་མ་ལེན་མཁན་ནས་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཐོག་ ང་འགྲོ་ལམ་ གས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་གསར་ ིག་ ེད་ བ།གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་ས་གནས་ ་འ ལ་འཁོར་བོགས་མ་ལེན་མཁན་མི་ ་ ད་གཅོད་ ་ ོགས་
ཐད་རོགས་པ་དགོས་ན།ཚགས་པ་གང་ཞིག་ནང་ལོགས་ཀྱི་ ང་འགྲོའི་ལམ་ གས་ཉར་ཚགས་དང།བ ོ་འ གས།ཨར་ལས།ཚང་ལས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ ིག་ ོར་ ེད་མཁན་དང།བོགས་མ་ལེན་མཁན་གྱི་ངོ་ཚབ་ཀྱང་
ཡོང་ ིད། 

 དེབ་ ོན་ ་བའི་དངོས་ ད་ཀྱི་ཚང་དོན་ཨར་ལས་ (དེབ་ ོན་ ་བའི་དངོས་ ད་ཀྱི་ཚང་དོན་ཨར་ལས)ནི།(Blue Book Network of Commercial 
Construction) ་ཐོག་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་གང་ཞིག་འ ལ་འཁོར་བོགས་མ་ལེན་མཁན་གྱི་ས་ཆ་ ད་འཚལ་ ེད་ཐབས་ཞིག་ཡིན།འ ལ་འཁོར་

བོགས་མ་ལེན་མཁན་དེབ་ ོན་བཙལ་སའི་ ་ ་ནི།http://www.thebluebook.com/cl/stall2844.htm 
 རང་ཉིད་ ོད་སའི་ ོགས་ལ་འ ལ་འཁོར་གྱི་བོགས་མ་ལེན་མཁན་ཡོད་མེད་འཚལ་ཞིབ་ཆེད།ཚང་ལས་ཀྱི་ ིན་བདག་གཞན་(དཔེར་ན།ཟ་ཁང་ ་

)དང།ཆོས་གྲོགས།གཞན་ཡང་རང་ཉིད་ཀྱི་ཤེས་ ོགས་ཡོད་པའི་ཉེ་ཆར་བཟོ་བཅོས་ ེད་པའི་མི་ལ་ ད་ཆ་འ ི་དགོས།ཁ་ནས་ཚིག་ཐོན་གྱི་ ད་ཆ་གཞན་
ལ་འ ེལ་ ོར་ ་ ་ནི།ཆེད་ལས་པའི་བཙལ་ ོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོག་ཞིག་ཡིན། 

 ཁྱེད་ཉིད་ནས་རང་དབང་གི་ཤོག་ ་སེར་པོའི་ནང་བཙལ་འཚལ་ཡང་ ེད་འ ས།  ཡང་ན།  གཤམ་གསལ་བསམ་འཆར་ ར་མ བ་གནོན་ཐོག་ནས་མིང་

ཚིག་ ེ་བ་ཁག་ཅིག་གི་ ་ཐོག་ནས་འ ལ་འཁོར་ཨ་མ་བ ད་བཙལ་དགོས།ཨེཆ་ཝི་ཨེ་སི།བོགས་མ་ལེན་མཁན།(ཨེཆ་ཝི་ཨེ་སི།བོག་མ་ལེན་མཁན)འ ལ་

འཁོར་གྱི་བོགས་མ་ལེན་མཁན།(HVAC contractor) ཡང་ན། འ ལ་འཁོར་གྱི་བོགས་མ་ལེན་མཁན་(Mechanical 

contractor) རང་ཉིད་ཀྱི་ཉེ་འགྲམ་ན་ཡོད་པའི་(Mechanical contractor near me) ་ ོངས་ཀྱི་ ་ཚགས་
ཐོག་འ ེལ་ ོར་དང་ཆེད་ལས་པ་འཚལ་ཞིབ་ ེད་དགོས།  ཡིན་ནས་གཙ་བོ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཐག་གཅོད་ ེད་ ་ ་དང།  ་ས་ཚིགས་བདེན་པ་ཁོངས་ ེལ་གྱི་བ ར་ཞིབ་ ེད་མིན་ལ་ཡང་ ོགས་ཟོན་དང་ཟབ་ཟབ་
ེད་དགོས།། 

 ོག་འཛིངས་ཅན་གྱི་ལམ་ གས་ལ་ ོས་ཏེ་རང་ཉིད་ཀྱི་གཉེར་ཁང་ ་དགོས་མཁོ་ ར་ན།ཁྱེད་ཉིད་འ ལ་འཁོར་གྱི་བཟོ་ ན་པ་ལ་གོ་ ར་ ་དགོས་པ་ཡོང་ ིད། 
 

འ ལ་འཁོར་གྱི་བཟོ་ ན་པ། 

འ ལ་འཁོར་བཟོ་ ན་རིག་གནས་ནི། ིག་འ གས་གང་ཞིག་བཟོ་ ན་ མ་གཞག་ལག་བ ར་དང།དངོས་ཁམས་རིག་པ།དངོས་པོའི་ཚན་རིག་བཟོ་བཀོད་དང།དེ་བཞིན་ད ད་ཞིབ་བ ག་ད ད།བཟོ་ལས་དང།འ ལ་འཁོར་
ལམ་ གས་བདག་གཅེས་ ེད་པ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས། 

 རང་ཉིད་ཀྱི་འ ལ་འཁོར་བོགས་མ་ལེན་མཁན་ནས་འ ལ་འཁོར་བཟོ་ ན་པ་བཟང་ཞན་གྱི་ངོ་ ོད་ བ་གཉེར་ཡང་ ེད་ ིད། 
ཁང་བཟོ་འཆར་ དགོད་པ། 

ཁང་བཟོ་འཆར་ དགོད་ཞེས་པ་ནི།དེབ་ ེལ་ཡོད་པའི་བཟོ་བཀོད་ཆེད་ལས་པར་ནི ་ཡོག་མངའ་ ེའི་ཤེས་རིག་ ན་ཁང་ནས་ནས་ཆོག་མཆན་ལག་འཛིན་ ན་པ་ལ་ཟེར།གལ་ ིད་
ཁྱེད་ལ་བཟོ་ བཀོད་ ང་བས་ཚང་ལས་འ ར་བའི་ལམ་ ོན་དགོས་གལ་མཆིས་ཚ།ཆོག་མཆན་ཡོད་པའི་ཁང་བཟོ་འཆར་དགོད་པར་འ ེལ་ག གས་ ་དགོས། 

 ཁང་བཟོ་འཆར་དགོད་པར་གོ་ ར་ ེད་དགོས།།(དགོས་གལ་ཤར་ཚ།ཡང་ན། འ ལ་འཁོར་

བཟོ་ ན་པའམ།  ཁྱེད་རང་གི་འ ལ་འཁོར་བོགས་མ་ལེན་མཁན་ནས་ བ་གཉེར་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས།) 
 

     ཆེད་ལས་པ་གླ་གསྶ་པའ་ི ས་ བས། 
 

 ལས་རིགས་རེ་རེར་ཞབས་ ་དགོས་ངེས་པའི་ཆེད་ལས་པ་གཅིག་ལས་མང་བར་ངག་ གས་ལེན་དགོས། 

 ཞབས་ ་དགོས་ངེས་རེ་རེར་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་ནི།ཞབས་ ་འ ལ་མཁན་རིགས་ལ་ངག་ གས་ ང་མཐར་ཐེངས་ག མ་རེ་ ེད་དགོས། 
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 གོང་ཚད་ ག་པ་དང། ོན་ ིས་ཚད་དཔག་ཡོངས་ ོགས་ཡིག་ཐོག་ནས་ལེན་དགོས། 

 གལ་ ིད་གོང་ཚད་ མས་རིན་གོང་ཆེ་ གས་ན།གོང་ཚད་རན་པ་ཞིག་ཆེད་ལས་པ་གཞན་ལས་འ ེལ་བ་ ེད་ཀྱང་འ ས་པ་ཡིན། 

འ ལ་འཁརོ་བགོས་མ་ལནེ་མཁན་ནམ།ཡང་ན།བཟ་ོ ན་ཆདེ་ལས་པར་གང་བཤད་དགསོ་སམ། 
 རང་ཉིད་ཚང་ལས་ཀྱི་བདག་པོ་ཡིན་པ་དང།ནི ་ཡོག་མངའ་ ེའི་ཁྲིམས་ ོལ་ནང་ ང་ ིར་འགྲོའི་ལམ་ གས་( ང་འགྲོའི་ཐོན་ཁོངས་ལམ་ གས་བཀག་

འགོག) བཟོ་འ གས་ཀྱིས་ ངས་ ་་དང། ད་ ངས།ཐལ་བ་གཞན་ཡང་ ང་ ག་བཙག་ཉེ་འཁོར་ལ་གསོག་ཉར་ ས་པ་ཆ་ཚང་བཀག་འགོག་ ེད་ བ་པ་ཞིག་
དགོས། 

 བཟོ་ ན་བོགས་མ་ལེན་མཁན་ལ།རང་ཉིད་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ ང་འ ེན་དགོས་འ ན་བཏོན་ ོར་གླེང་གློང་ ེད་དགོས་པ་དང། ང་སེན་དང་ལགམ བ་གསོ་ད ད་
ཀྱི་བ ི་གནས་རེ་རེའི་ངོས་ ་ཚང་དོན་ཆེད་ ང་ ིར་འགྲོའི་ལམ་ གས་བ ོ་འ གས་དང་བཟོས་ཟིན་པ་ཞིག་དགོས། 

 འ ལ་འཁོར་གྱི་བོགས་མ་ལེན་མཁན་ལ་ ན་ཁང་གི་འ ལ་ལས་ལམ་ ོན་ཡིག་ཆའི་འ ་བ ས་ཞིག་ ོད་དགོས།མཁོ་ བ་ ་ཚིགས་འདི་ནང་ཡོད།:{ ་ཚིགས་

ཁ་ ང་ཏག་ཏག}ཡིག་ཆ་འདི་ཉིད་ཀྱི་འ ་བ ས་གཅིག་སོ་སོས་ཉར་ཚགས་ཀྱིས་ས་བདག་ལ་གལ་ ིད་མཁོ་ ོད་ ་དགོས་ ང་ཚ་ ོད་དགོས།དེ་བཞིན་སོ་སོས་ ང་

འགྲོའི་ལམ་ གས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་དང།བ ོ་འ གས་དང་།བཟོ་བཅོས་ཆེད་ ོན་ ིས་ཚད་དཔག་ ེད་ ལ་དང་།བོགས་མ་ལེན་མཁན་ལའང་ ོད་དགོས།: ་ཚིགས་ཏག་ཏག་ཞིག་འདིར་བ ག་དགོས 
http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/Clean%20Inspection%20Information_FINAL100316_01_ACr
.pdf   

 བོགས་མ་ལེན་མཁན་ལ་ཚང་དོན་ཆེད་ ང་ ིར་འགྲོའི་ལམ་ གས་ ( ང་འགྲོའི་ཐོན་ཁོངས་བཀག་ཉར་ཡང་ཟེར།) ཐོག་དགོས་མཁོའི་ མ་པ་གཞན་ལས་ཉམས་ ོང་ཇི་ཡོད་ ོར་འ ི་ ད་ ེད་དགོས། 

 རང་ཉིད་ཀྱི་ཚང་ཤག་བོགས་མ་ལེན་མཁན་ལ་དགོས་མཁོའི་ཆོག་མཆན་གྱི་འཛིན་ཡིག་ཁག་ཡོད་མིན་དང།དེ་དག་གཤམ་གསལ་ ་ཚིགས་ཐོགདེབ་ ེལ་ ེད་ཡོད་མིན་འ ི་ ད་ ེད་གལ་

ཆེ།http://www.op.nysed.gov/opsearches.htm 

 བོགས་མ་ལེན་མཁན་ལ་ ོ་བ ན་གྱི་ཉེན་ ང་དང།ལས་མིའི་གུན་གསབ་ཉེན་ ང་གི་ཡིག་ཆ་ཡོད་པའི་ཁོངས་ ེལར་ ོད་ ེད་ ན་པ་ཡོདམིན་འ ི་ ད་ ེད་དགོས། 

 རིན་གོང་ནི་ ་ ེན་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཁྱད་བར་འགྲོ་གི་ཡོད།དེ་ཡི་ཁོངས་ཁང་པའི་ ས་ ན་གྱི་ལོ་ཚད།ས་གནས་ཆགས་བབ་དང།ཚང་ཁང་ ་ཁྱོན་ཆེ་ ང།དེ་བཞིན་ད་ཡོད་ ང་འགྲོའི་ལམ་ གས་བ གས་པའི་

ས་ ན་བཅས་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད། དམིགས་ཀྱིས་ཐོན་ཁོངས་བཀག་ཉརལམ་ གས་ཀྱི་ ང་ཚད་བ ི་གནས་$500ནས་$1,500བར་ངོས་ཟིན་གྱི་ཡོད། ང་འགྲོ་ལམ་ གས་ ་ཆེ་ཁག་ཡར་ ས་གཏང་
བར་རིན་གོང་ ཧ་ཅང་གི་ཆེ་བ་ཡིན། 

 ན་ ་ཡིག་ཐོག་ནང་འཆར་ ིས་ ག་པ་དང་།གན་ འི་ ོར་ཞིབ་ཚགས་བཞག་དགོས་པ་ཡིན།དེ་ཡིས་རང་ཉིད་དང།གན་ ་འཇོག་མཁན་ བར་ བས་པ་དང། ལས་འཆར་གྱི་མ་གནས་དང་དམིགས་ ལ་
ོརསོགས་ཡག་པོ་ཤེས་ བ་པར་ཕན་ཐོགས་ཡོད། 

 གལ་ཏེ་བཀའ་འཁྲོལ་དགོས་ཚ།ཁང་པར་ཚང་ལས་གཉེར་ཆོག་པའི་ལས་འཆར་གྱི་འ ་བ ས་ཞིག་འདེམས་ ག་ ེད་པའི་ཆེད་ལས་པས་ཁྱེད་ལམཁོ་ ོད་ ་དགོས། 
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IV. ོ་བ ན་གྱི་མཚན་ གས་བ བ་པའི་ལག་འཁྱརེ་ཐབོ་པ་གྱསི། 
 
ང་འགྲོ་ ིག་གཞིའི་དགོས་མཁོ་ནི།ཚང་ལས་པ་ མས་ནས་ ང་འགྲོའི་མ་ལག་བ བ་མཁན་

དང།བཟོ་ ན་ ེད་མཁན།ཡང་ན་དེབ་ ེལ་ཡོད་པའི་བཟོ་བཀོད་ཆེད་ལས་པ་ མས་ནས་
ཁུངས་ ེལ་ར་ ོད་ཀིྱ་མཚན་ གས་འཁོད་པ་གང་ཞིག་ ང་འགྲོའི་མ་ལག་ཆ་ཚང་ ོ་
འ གས་ ས་ཏེ་ ིག་གཞི་གསར་པའི་ཆ་ ེན་དང་མ ན་པ་ ར་ཡོད་པའི་ངེས་ཤེས་ཡོད་པ་
བཟོ་དགོས།ཁེྱད་ནས་ ོ་བ ན་གིྱ་འགེངས་ཤོག་ངོས་ ོར་ ོང་པ་ཐོབ་པར་ ེད་ནས།ཆེད་ལས་

པར་ ་ ་བ ད་ ོད་དགོས།  ( ་ཚིགས་ཁ་ ང་འིར་བ ག) { ་ཚིགས་ཀིྱ་ཁ་ ང་འདིར་

བ ག} http:// www.dos.ny.gov/licensing 
/appearance/ventilation%20 certificate.pdf  ཁེྱད་
ནས་ས་ ོགས་ ་ ོ་བ ན་གྱི་ལག་འཁྱེར་ ན་གཏན་ནས་ཉར་ཚགས་ དེ་དགོས། 
་ོབ ན་ལག་འཁྱརེ་གྱ་ིདཔ་ེམཚན། 
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V. ་བཟོ་ཁང་གི་ ནི་བདག་ཆེད་ཞབི་བཤརེ་གྱི་ཐོ་མཉམ་གོ་རམི་ཐོག་ནས་ལག་ལེན་ཡོང་ཐོབས། 
 
 
 
 

་བཟ་ོཁང་ག་ི ནི་བདག་ནས་རམི་པས་ཞབི་བཤེར་གྱ་ིཐ་ོའགོད། 
ང་འགྲ་ོ བས་བ ན་གྱ་ིཞབི་བཤེར་ཐ་ོའགོད། 

ལས་འཆར་འག་ོའ གས་མ་ ས་གངོ།རང་ཉདི་ངསེ་གཏན་དགསོ་པ་ན།ི 

 ས་ཁང་བོག་མའི་གན་ ར་བ ར་ཞིབ་དང།ཁང་བདག་ལ་ ས་ ན་དང་ཆ་ ེན་གང་ཞིག་གི་འོག་ས་ཁང་བོག་གཏོང་དེར་བཟོ་ ན་དང་།གཞིགས་གསོ་ ་ཆོག་པའི་དབང་ཚད་ཡོད་མེད་ ོར་ ས་ནས་ ས་ ་
གྲོས་འ ི་ ་དགོས།ཁིྲམས་ ོད་པར་འ ེལ་ག གས་ཀྱིས་གན་ འི་ཐོག་བ ར་ཞིབ་དང་རོགས་མགོན་བཙན་ཆོག་པ་ཡིན། 
 

 ་སེན་གྱི་བཅའ་ཡིག་གཏན་ཕབ་ལ་གཞིགས་ཏེ་ ང་འགྲོ་མ ན་ ེན་ཇི་དགོས་ཀྱི་རི་མོ་དང།འགྲེལ་བ ོད་ལ་ ་ཞིབ་ ་དགོས། 
 

 འ ལ་འཁོར་གྱི་བོགས་མ་ལེན་མཁན་དང།བཟོ་བ ན་རིག་པའི་མཁས་པ།ཡང་ན།ཁང་བཟོ་འཆར་འཁོད་པའི་མི་ མས་ཀྱི་ས་ཆ་ ད་ཆོད་པ།ཡང་ན།ས་ཚིགས་ངེས་ ོན་ ་དགོས་པ། 
 

 རང་ཉིད་ཀྱི་འ ལ་འཁོར་བོགས་མ་ལེན་མཁན་དང།བཟོ་ ན་རིག་པའི་མཁས་པ།ཁང་བཟོ་འཆར་འཁོད་ལ་ཡང་ཡིག་ཆའི་ཤོག་ ་དཔར་བ ས་གཅིག་ ད་དགོས།གང་ཉིད་ནས་ཕ་ ལ་ ་འཛིན་གྱི་མངའ་དབང་
ོར་ལ་མཁྱེན་ ོགས་མི་དམན་པ་ཡོང་ ར་ཐོགས། 

 

 དགོས་ངེས་ཅན་གྱི་ཞབས་ ་རེ་རེ་ལའང་ཆེད་ལས་པ་གཅིག་ལས་མང་བར་འ ེལ་ག གས་དང་ངག་ གས་ལེན་དགོས།ཆེད་ལས་པ་མི་འ ་བ་གང་མང་ལ་འ ེལ་ག གས་དང།ཁོང་ མ་པའི་ ང་འ ེན་ཁག་ལ་
གཤིབ་བ ར་ ས་པ་བ ད་རང་ཉིད་ནས་ཆེད་ལས་པ་དགོས་མཁོ་ཆེ་ཤོས་དེ་འདེམས་ ར་ཕན་ཐོགས། 
 

 བོགས་མ་ལེན་མཁན་གང་ཞིག་གླེང་མོལ་ཡོག་པོ་ ེད་ བ་མཁན་དང། ི་བ་གང་ཡིན་ཡང་ཚང་མར་ལན་འདེབས་ ེད་ ར་མོས་མ ན་ཡོད་པ་ཞིག་ ་དགོས། 
 

 རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་ལས་པར་ ང་འགྲོ་ལམ་ གས་ཐོག་ཉམས་ ོང་ཡོད་པའི་ངེས་ཤེས་འ ོངས་ཞིང།དེར་ ང་ ིར་འགྲོའི་ལམ་ གས་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས།  ( ང་འགྲོ་ཐོན་ཁོངས་བཀག་ཉར་ཡང་ཟེར།) 
 

 གལ་ཏེ་དགོས་མཁོ་ ང་ཚ།  རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་ལས་པར་ཆོག་མཆན་གྱི་ཡིག་ཆ་ངེས་པར་ ་ཡོད་དགོས། 
 

 རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་ལས་པ་འདེམས་ ག་ ས་ཚར་ ེས།ཁྱད་ལས་པར་ཆ་ ེན་ མས་བ ན་དགོས། 
o ཡིག་ཆའི་ཐོག་གན་ ་དང་ཚད་དཔག་ ོན་ ིས། 
o ཁྱད་ལས་པའི་འགན་འཁྲི་ཉེན་ ང་གི་ཡིག་ཆ་དང།ལས་མིའི་གུན་གསབ་ཉེན་ ང་གི་ཡིག་ཆ། 
o ཅི་ ེ་དགོས་མཁོ་ཤར་ཚ།ཁང་པའི་ཆོག་མཆན་དང།འཆར་གཞི། 


