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भेि टलेशन के-क तो हुनुपछर् , यसबारे सेलुनका मािलकह को लािग मागर्दिशर्का 

 
भिूमका 
यू योकर्  रा य िवदेश िवभाग (New York State Department of State, DOS)- वारा एक नयाँ िनयामकलाई 
पािरत गिरएको छ जस अ तगर्त नङस ब धी सेवा प्रदान गन सबै पसलह को उपयुक्त भेि टलेशनको यव था 
गनुर् आव यक छ। नोक्सानदायक प्रदिूषत त वह , भाप अिन पदाथर्ह लाई ग्राहक र कमीर्ह बाट टाढा राख्नको 
लािग भेि टलेशन आव यक हु छ िकनभने यसले यी प्रदषूकह  सोसेर बािहर िनका छ। प्राथिमक भेि टलेसन 
प्रणालीह को लािग मानकह  थािपत गिरएका छन ्अिन यसको लािग थानीय उ सजर्न प्रणाली आव यक 

छ जसलाई ोतमै सो ने भेि टलेशन 
पिन भिन छ। हरेक मेिनक्योर अिन 
पेिडक्योर पसलमा यो प्रणाली हुनु 
आव यक छ। भेि टलेशनस ब धी 
मानकह  2015 अ तरार्ि ट्रय याि त्रक 
संिहता (2015 International 

Mechanical Code, “2015 IMC”)-को 
िह सा हुन।् 

यो मागर्दिशर्काको बारेमा 

यो मागर्दिशर्कामा तपाईंको सेलुनलाई संिहता अनु प बनाउनमा म त पुर्याउनको लािग जानकारी िदइएको छ। 
यसमा नयाँ आव यकताह  साथै यसलाई पूरा गनर्को लािग सानुर्पन पाइलोह बारे वणर्न गिरएको छ। िनयामकह को पालना प्रिक्रयाका 
मह वपूणर् पाइलोह को अनुसरणमा तपाईंलाई म तपुर्याउन यसमा एक जाचँ सूचीलाई पिन सामेल गिरएको छ। 

यस कागजातमा सामेल गिरएका सबै सामग्रीह लाई तपाईं यहाँ प्रा त गनर् सक्नुहु छः 
http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/nailsalons.html  
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िनयमह  
बु नुहोस ्

भेि टलेशनका 
उदाहरणह

ठेकदारह
प्रमाण पत्र 
हािसल 
गनुर्होस ्

जाँच सूची

िवदेशिवभागिसतस पकर् गनुर्होस ्

भेिन्टलेशनको सम्बन्धमा नयाँ आवश्यकताहरू वा आफ्नो ापारमा यसको पालना कसरी गन, त्यसलाई िलएर तपाईंिसत पर् हरू छन् 
भने, कृपया 518-474-4429–मा िवदशे िवभागिसत सम्पकर्  गनुर्होस्। हामर्ो वेबसाइट www.dos.ny.gov.–मा थप जानकारी साथै 
समब  ससंाधन उपलब्ध छन्। 
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I. भेि टलेशनस ब धी नया ँआव यकताह लाई ब नुहोस ्
 

भेि टलेशनस ब धी नयाँ आव यकताह  

यु योकर्  रा य िवदेश िवभाग वारा एक नयाँ िनयामकलाई पािरत गिरएको छ जस अ तगर्त नङस ब धी सेवा प्रदान गन सबै 
पसलह लेउपयुक्त भेि टलेशनको यव था गनुर् आव यक छ। नोक्सानदायक प्रदिूषत 
त वह , भाप अिन पदाथर्ह लाई ग्राहक र कमीर्ह बाट टाढा राख्नको लािग भेि टलेशन 
आव यक हु छ िकनभने यसले यी प्रदषूकह  सोसेर बािहर िनका छ। प्राथिमक 
भेि टलेसन प्रणालीह को लािग मानकह  थािपत गिरएका छन ्अिन यसको लािग 
थानीय उ सजर्न प्रणाली आव यक छ जसलाई ोतमै सो ने भेि टलेशन पिन भिन छ। 

हरेक मेिनक्योर अिन पेिडक्योर पसलमा यो प्रणाली हुनु आव यक छ। थानीय उ सजर्न प्रणालीले नङ्को काम च दैगदार् ग्राहकका 
हात वा खुट्टाह को विरपिरबाट हावालाई ता छ, अिन कमर्चारीह  साथै ग्राहकह ले नोक्सानदायक प्रदिूषत हावामा सास िलनुपदन। 

भेि टलेशनस ब धी िनयामकको िववरण तपाईंलेः 
 
यहाँ पाउन सक्नुहु छः 
http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/ventingreg.html 

 
तपाईंले यहाँ 2015 अ तरार्ि ट्रय मेकािनकल कोड पाउनुहुनेछः 
http://codes.iccsafe.org/app/book/content/2015-I-Codes/NY/2015%20IMC%20HTML/CHAPTER%204.html 
 

ठेकदार अिन िडजाइन पेसावालह  िनि त एक 'प्रािविधक मागर्दशर्न कागजात' (Technical Guidance Document) तयार पानर्को 
लािग िवभागले पेसावाल इि जनीयरह िसत िमलेर काम गपुर्यो। यो प्रािविधक मागर्दशर्न कागजातमा भेि टलेशन प्रणालीह को 
लािग आव यक मानकह  साथै अ य खाँचोह को उ लेख गिरएको छ। तपाईंको सेलुनको लािग िनयामकह  अनु पको प्रणाली 
थािपत गदार् ठेकदार अिन िडजाइन पेसावालह ले प्रािविधक मागर्दशर्न कागजातका िनदशह को पालना गनुर्पछर्। 

 

वतर्मानमा सेलनु चलाइरहेकाह को लािग यी नयाँ आव यकताह को अथर् के हु छ 

 यिद तपाईंले एिपिरय स इनहा समे ट िबिजनेस (Appearance Enhancement Business) लाइसे स 3 अक्टुबर, 
2016-भ दा अिघ हािसल गनुर्भएको छ भने, भेि टलेशनस ब धी नया ँआव यकताह लाई पूरा गनर्कोलािग तपाईंले 
पाँच वषर्को समय पाउनुहुनेछ। 
 

 भेि टलेशनको नयाँ मानकको पालनाको स ब धमा वतर्मानमा चिलरहेका सेलुनह को िनरीक्षण 3 अक्टुबर, 2021-
स म गिरने छैन। 
 

 वतर्मानमा चिलरहेका सेलुनह ले 3 अक्टुबर, 2021-देिख िनयमपालनको प्रमाण पत्र हािसल गरेर यसलाई पसलमा 
राख्नुपछर्। 

 

याँ 



Salon Owners’ How-To Guide for Ventilation – NE                                                                                              3 
 

नयाँ सेलुन खो नेह को लािग यी नयाँ आव यकताह को अथर् के हु छ 

 यिद तपाईंले 3 अक्टुबर, 2016-को िदन वा यसपिछ एिपिरय स इनहा समे ट िबिजनेस लाइसे स प्रा त गनुर्भएको 
छ भने नया ँलाइसे स अ तगर्त तपाईंले सेलुन खो नुहँुदा भेि टलेशनस ब धी नयाँ आव यकताह लाई तपाईंले पूरा 
गरेको हुनुपछर्। 
 

 नयाँ सेलुनह ले उनीह को सेलुन खो नभ दा पिहले नै िनयामकह को पालन गरेको प्रमाण पत्र प्रा त गनुर् आव यक 
छ, अिन उनीह ले यो प्रमाण पत्रलाई पसलमा प्रदिशर्त गनुर्पछर्। 
 

 भेि टलेशनस ब धी नयाँ मानकह लाई पूरा गरेको वा नगरेको जाचँ िवभागले 3 अक्टुबर, 2016-देिख सु  गनछ। 
 

 नयाँ मानकह लाई पूरा नगन नयाँ सेलुनह ले उ लंघनको सूचना (Notice of Violation) पाउनेछन ्अिन यहाँ नया ँ
मानकको पालन गन तिरकाबारे िवभागको मागर्दशर्न पिन संलग्न हुनेछ। 
 

 नयाँ िनयमह को पालना गद आ नो सेलुनलाई यसको अनु प बनाउनको लािग तपाईंलाई कैय  मिहनाह  लाग्नेछ 
भनी िवभाग अवगत छ अिन िवभाग यसको लािग तपाईंिसत काम गनर् तयार छ जसमा सुनुवाइलाई टानर् सिकयोस।् 
अिधकाशं मािमलाह मा, उ लघंनको सचूना पाउनुभएको भए तापिन तपाईंले उ लंघनह लाई ठीक गरेर वा नया ँ
िनयमह को पालना िनि त तपाईंले भरमग्दरू प्रयासह  गनुर्भएको छ भनी िवभागलाई भरोसा िदलाएर तपाईंले िबना 
कुनै द ड वा सुनुवाइको मािमलालाई समाधान गनर् सक्नुहु छ। तपाईंले नयाँ मानकह लाई अपनाउनको लािग 
िन ठापूवर्क प्रय न गिररहनु भएको छ भनी देखाउनको लािग तपाईंले के-क तो काम गनुर्पछर् अिन क ता 
कागजातह  िवभागमा प्र तुत गनुर्पनछ, ती सबबारे अिधक जानकारीको लािग हाम्रो वेबसाइट 
http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/Clean%20Inspection%20Information_FINAL100316_01_ACr.pdf  -मा 
उपल ध 'िनरीक्षण प चात ्मह वपूणर् सुझाव एवम ्जानकारी'(“Important Tips and Information After an 

Inspection”)-मा िदइएका िववरणह लाई हेनुर्होस।् 
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II. हेनुर्होस ्िनयमह को पालना प चात ्यो क तो देिख छ 
 

उपयुक्त भेि टलेशनले युक्त नङ सेलुनह को नमूनाका िचत्र एवम ्वणर्नङ्खा 

भेि टलेशन लगाइएको मेिनक्योर     टेशनभेि टलेशन लगाइएको पेिडक्योर टेशन 

 

  

भेि टलेशनयुक्त टेबलमा एउटा पङ्खा हु छ जसले रासायिनक भाप अिन 
पदाथर्ह लाई डक्टमा ता छ अिन यसलाई कमराको वातावरणमा फैिलन 
िददन। भेि टलेशनयुक्त टेबल थानीय उ सजर्कको एक उदाहरण हो 
िकनभने यसले िवषालू रसायनह  तथा पदाथर्ह लाई नङ कमीर्ह  अिन 
ग्राहकह ले सास िलने ठाउँमा पुग्न िदँदैन। भेि टलेशनयुक्त टेबलले दिूषत 
हावालाई सेलुनबािहर पुर्याउनु पिन ज री छ। 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

बािहर 

मेनीक्योर 
टेबल 

यसप्रकारको थानीय उ सजर्न प्रणालीमा रासायिनक 
भापह लाई तानेर सलाई बािहर याँक्नको लािग एक 
सचल हुड हु छ जसलाई ग्राहकका हात अिन खुट्टाह मा 
रािख छ। 

प्रदिूषत हावालाई बािहर याँक्नको लािग भे टिसत जोिडएको 
उ सजर्न हुड 

प्रदिूषत हावालाई बािहर याँक्नको लािग डक्टिसत 

जोिडएको टेबल पङ्खा

डाउन फेस र 
बेफल 

िसिलङ्ग 

सेि ट्र यगल पङ्खा 

बािहर 

बािहर 

पङखा 

कायर् गन 
थान 

ओभरहेड इ टेक हुड एरे जमे ट 

कायर् गन 
थान पङखा बािहर कायर्गनस ्

थान 

टेबलटप इ टेक एरे जमे ट 

आव यक एग्ज ट 
अथार्त िनकास

डक्ट 
वकर्  

मेनीक्योर 
टेबल



Salon Owners’ How-To Guide for Ventilation – NE                                                                                              5 
 

नयाँ भेि टलेशन प्रणाली जडान गिरएका वा तिवक सेलुनह का िचत्रह  
मेिनक्योर अिन पेिडक्योर टेशनह  
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III. भेि टलेशनको काम गनर्को लािग कुनै पेसावाललाई बोलाउनुहोस ्
 

पेसावाललाई बोलाउनभ दा पिहले 
 
कुनै पेसावाललाई बोलाउनअिघ तपाईंले आ नो थानीय नगरपािलका जाचँ गरेर यो प तो लगाउनु पछर् िक यस नगरपािलकामा 
काम गनर्को लािग ठेकदारह लाई लाइसे सको आव यकता पछर् वा पदन। 
 
भेि टलेशन प्रणाली जडान गनर्मा म तको लािग कुनै पेसावाललाई खो नु 

पेसावाल इि जनीयरह  अिन याि त्रक ठेकदारह ले भेि टलेशन प्रणालीह लाई िडजाइन, िनमार्ण अिन जडान गनर् सक्छन।् 
पेसावाल इि जनीयरह ले यु योकर्  रा य िशक्षा िवभाग बाट लाइसे स हािसल गरेका 
हु छन।् 
पेसावाल इि जनीयरह  

 एक पेसावाल इि जनीयरलाई बोलाउनको लािग आव यक जानकारी तपाईंले यहा ँ
पाउनुहुनेछः http://www.op.nysed.gov/prof/pels/pebroch.htm 
 तपाईंले यु योकर्  रा यबाट लाइसे स प्रा त गरेको पेसावाल इि जनीयरको 
लाइसे स अिन प जीकरणको पुि ट यु योकर्  रा य िशक्षा िवभागको यो वेबसाइट माफर् त 

गनर् सक्नुहु छः http://www.op.nysed.gov/opsearches.htm 
 

याि त्रक ठेकदारह  

 एक य तो याि त्रक ठेकदारलाई खो नुहोस ्जसलाई भेि टलेशन प्रणालीह  जडान गिरएका 
वािणि यक िनमार्ण/मर मती कायर्मा िवशेषज्ञता प्रा त छ। 

 कितपय मािमलाह मा याि त्रक ठेकदारह ले भेि टलेशन प्रणालीह को िडजाइन तयार पानर् 
सक्छन।् यिद तपाईंलाई आ नो क्षेत्रमा कुनै याि त्रक ठेकदारलाई खो नमा म त चािहएको 
छ भने, तपाईंले ती सङ्गठनह बाट म त पाउन सक्नुहु छ जसले घरिभत्रको भेि टलेशन 
प्रणालीको िडजाइन, िनमार्ण, जडान अिन रेखदेख गन ठेकदारह  उपल ध गराउन सक्छन।् 

 वािणि यक िनमार्णका यु बुक स जाल (Blue Book Network of Commercial 
Construction) एक य तो अनलाइन ोत हो जहाँ कुनै याि त्रक ठेकदारलाई खो न 
सिक छ। यु बुकमा याि त्रक ठेकदारह  खो नको लािग यो साइट हेनुर्होस:् 

http://www.thebluebook.com/cl/stall2844.htm 
 आ नो क्षेत्रमा कुनै याि त्रक ठेकदारलाई खो नको लािग, अ य यापािरक प्रित ठानका वामीह  (उदाहरणको लािग 

रे तोरा)ँ, िमत्रह  वा हालसाल ैमर मतीका काम गराएका तपाईंका अ य पिरिचत यिक्तह िसत कुरा गनुर्होस।् कुनै 
पेसावाललाई खो ने वा तवमा यो सव तम तिरका हो। 
 यसबाहेक तपाईंले य लो पेजेसमा वत त्र पमा पिन ठेकदारलाई खो नु 
सक्नुहु छ, होइन भने तपाईंले अनलाइन सचर् इि जनमा 
िन न प्रमुख श दह लाई टाइप गनर् सक्नुहु छः“एच भी ए 
सी ठेकदार (HVAC Contractor)”, “याि त्रक ठेकदार 

(mechanical contractor)” वा “म निजकको याि त्रक ठेकदार (mechanical 
contractor near me)” तपाईंले रेफरलह  साथै पेसावालह को लािग इ टरनेटमा 
िविभ न वेबसाइटह  हेनर् सक्नुहु छ, तर, यसो गदार् िववेकले काम िलनु आव यक छ 
िकनभने य ता साइटह  पिन हु छन ्जसमा उ लेिखत कुरोह को पुि ट गिरएको 
हँुदैन। 
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 तपाईंले कुनै याि त्रक इि जनीयरिसत सर-स लाह गन खॉचँो पनर् सक्छ, अिन यो तपाईंको टोरको लािग आव यक 
प्रणालीको जिटलतामािथ िनभर्र गछर्। 

याि त्रक इि जिनयरह  

याि त्रक इि जिनयिरङ्ग एक य तो िवषय हो जसमा इि जिनयिरङगको िसद्धा त, भौितक शा त्र, अिन पदाथर् िवज्ञानबारे 
िव तारपूवर्क बताइएको हु छ, अिन याि त्रक प्रणालीह को िडजाइन, िव लेषण, िनमार्ण तथा देखरेख िनि त यी िवषयह को 
ज्ञान हुनु अिनवायर् छ। 

 तपाईंको याि त्रक ठेकदारले तपाईंलाई कुनै याि त्रक इि जनीयरको िसफािरस गनर् सक्छन।् 

अिकर् टेक् स 

अिकर् टेक् स एक प जीकृत िडजाइन पेसावाल हो अिन उसलाई यु योकर्  रा य िशक्षा िवभाग वारा लाइसे स प्रदान गिरएको 
हु छ। यिद तपाईंलाई आ नो सेलुनको िडजाइन वा व पमा पिरवतर्न गन खाँचो छ भने, तपाईंले एक लाइसे स प्रा त 
आिकर् टेक्टिसत स लाह-परामशर् गनुर्पछर्। 

 आिकर् टेक्टिसत परामशर् गनुर्होस ् (आव यक छ भने अथवा तपाईंको याि त्रक ठेकदार वा याि त्रक इि जनीयर वारा 
िसफािरस गिरएको छ भने)। 

 

कुनै पेसावाललाई भाडामा याउने प्रिक्रया 

 आव यक हरेक कामको लािग एकभ दा बढी पेसावालह िसत अ तवार्तार् गनुर्होस।् 
 सव तम तिरका हो, तपाईंलाई आव यक हरेक कामको लािग क तीमा पिन तीन सेवा प्रदायकह िसत अ तवार्तार् गनुर्। 
 अनुमािनत रकम अिन मू यह  ज ता सबै कुरोह लाई िलिखतमा माग्नुहोस।् 
 बताइएको मू यलाई तपाईं अित अिधक ठा नुहु छ भने, उिचत दरको लािग अ य पेसावालिसत स पकर्  गनुर्होस।् 

 

पेसावाल इि जनीयर वा याि त्रक ठेकदारलाई के भ नुपनछ 

 याि त्रक ठेकदारलाई यो बताउनुहोस ् िक तपाईं एक सेलनुको मािलक हुनुहु छ अिन यु 
योकर्  रा य िनयामकह  अ तगर्त सेलुनका सबै वाफ, भाप, धूलो अिन वायुलाई प्रदिूषत गन 
अ य पदाथर्ह लाई सोसेर बािहर याँक्नको लािग तपाईंले एक थानीय उ सजर्न प्रणाली 
(यसलाई ोतमै सो ने भेि टलेशन प्रणाली पिन भिन छ) जडान गनुर् आव यक छ। 
 याि त्रक ठेकदारलाई यो बताउनुहोस ्िक तपाईंको सेलनुको हरेक मेिनक्योर अिन पेिडक्योर 
टेशनमा एक थानीय उ सजर्न प्रणालीको िडजाइन, िनमार्ण एवम ्जडान गनर्को लािग के-

कित खचर् लाग्छ, यो तपाईं जा न चाहनुहु छ। 
 याि त्रक ठेकदारलाई िवभागको "प्रािविधक मागर्दिशर्का द तावेज" को एक प्रितिलिप िदनुहोस ्जो यहाँ उपल ध छः 

http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/Clean%20Inspection%20Information_FINAL1003
16_01_ACr.pdf  यो द तावेज अथार्त ्कागजातका प्रितिलिपह  आफूिसत राख्नुहोस ्अिन आव यक छ भने एक 
प्रितिलिप आ नो घरमािलकलाई िदनुहोस ्अिन यसका प्रितिलिपह  ती ठेकदारह लाई पिन िदनुहोस ्जसलाई तपाईंले 
भेि टलेशन प्रणालीको िडजाइन जडान अिन मर मतीको अनुमािनत खचर् िनका नको लािग भ नुभएको छ। 

 आ नो ठेकदारलाई यो सो नहुोस ्िक उिसत ' थानीय उ सजर्न प्रणाली' (यसलाई " ोतमपै्रदषूण सो ने भेि टलेशन" पिन 
भिन छ) आव यक ठहिरने अ य प्रकारका कारोबारह  िनि त भेि टलेशन प्रणाली जडान गन अनभुव छ वा छैन। 
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 तपाईंको ठेकदारिसत आव यक सबै लाइसे सह  छन ् वा छैनन,् यो सो नुहोस ्अिन यो सुिनि चत गनुर्होस ् िक ती सबैको 
प जीकरण http://www.op.nysed.gov/opsearches.htm- मा भएको छ। 

 तपाईंको ठेकदारलाई उसको दािय व बीमा अिन कमर्चारी क्षितपूित र् बीमाको प्रमाण उपल ध गराउनको लािग भ नुहोस।् 
 के-कित खचर् लाग्छ, सो धेरै कुरोह मािथ िनभर्र गछर् , अिन यी कारकह मा तपाईंको भवनको उमेर, यसको अवि थित अिन तपाईंको 

पसलको आकार सामेल छन।् ोतमै प्रदिूषत हावा सो ने प्रणालीको मू य हरेक टेशनको लािग $500-देिख $1,500-स म हुन 
सक्छ। िवशाल भेि टलेशन प्रणालीलाई अपगे्रड गनर्को लािग यसभ दा कहीं बढी खचर् लाग्न सक्छ। 

 अनुब ध अिन अनुमािनत खचर्लाई सदैव िलिखत पमा माग्नुहोस।् यसले तपाईंको सुरक्षा गनछ अिन पिरयोजनाको व प र 
खचर्बारे राम्ररी बु नमा तपाईं अिन ठेकदारलाई म त पुर्याउनेछ। 

 यिद परिमटको आव यकता छ भने, तपाईंको पिरयोजना िनि त िबि डङ्ग परिमट उपल ध गराउनको लािग स बद्ध पेसावाललाई 
भ नुहोस।् 

 

 

IV. िनयम पालन गरेको 
ह ताक्षिरत प्रमाण पत्र प्रा त 
गनुर्होस ्

 

भेि टलेशनस ब धी िनयामकह अनुसार 
पसलमा जडान गिरएको भेि टलेशन 
प्रणालीले नयाँ कानूनी आव यकताह  पूरा 
गछर्न ्भनी भेि टलेशन प्रणाली 
जडानक तार्, िनमार्ता वा प जीकृत 
िडजाइन पेसावालबाट एक ह ताक्षिरत 
प्रमाण पत्र पसललाई िदइएको हुनुपछर्। 
तपाईले यहाँ हाम्रो वेबसाइटः http:// 
www.dos.ny.gov/licensing 
/appearance/ventilation%20 
certificate.pdf  –मा िनयम पालन गरेको 
िरक्त प्रमाण पत्र पाउनुहुनेछ। तपाईंले 
िनयमको पालनास ब धी यो प्रमाण 
पत्रलाई सदैव आ नो पसलमा प्रदिशर्त 
गनुर्पछर्। 

िनयम पालनास ब धी प्रमाण पत्रको 
नमूना 
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V. सेलनुका मािलकह  िनि त चरणबद्ध तिरकाले िदइएको मागर्दशर्न र जाँच सचूीको  
अनुसरण गनुर्होस ्

 

 
 

सेलुनका मािलकह को लािग चरणबद्ध जाँच सूची 
 

भेि टलेशन िनयमह को पालनास बधी जाँच सचूी 

आ नो पिरयोजनालाई था नअिध, तपाई िन न कुरोह लाई सुिनि चत गनुर्होस:् 

 आ नो लीजको समीक्षा गनुर्होस ्अिन पसलमा िनमार्ण एवम ्मर मतीस ब धी पिरयोजनाह  कुनै िनयम र शतर्ह  अधीन 
आउँछन ्वा आउँदैनन,् यसबारे आ नो घरमािलकिसत परामशर् गनुर्होस।् आ नो लीजको समीक्षा गनर् तपाईंलाई सहायताको खाँचो 
छ भने कुनै एटनीर्िसत स लाह गनुर्होस।् 
 

 संिहतालाई पूणर् पले पालन गन सेलुनह का भेि टलेशनयुक्त नङ टेशनह को िचत्रह  हेनुर्होस ्साथै िववरणह  प नुहोस।् 
 

 कुनै याि त्रक ठेकदार, याि त्रक इि जनीयर वा आिकर् टेक्टलाई खो जहुोस।् 

 कुनै याि त्रक ठेकदार, याि त्रक इि जनीयर अिन/अथवा आिकर् टेक्टलाई डी ओ एस "प्रािविधक िववरणह को कागजात 
("Technical Specifications Document")-को प्रितिलिप उपल ध गराउनुहोस ्जसमा उनीह ले िनयामकका आव यकताह बारे 
बु नु सकुन।् 
 

 आव यक हरेक कामको लािग एकभ दा बढी पेसावालिसत अ तवार्तार् अिन परामशर् गनुर्होस।् धरै पेसावालह िसत कुरा गरी सबैले 
बताएका खचर्का रकमह को तुलना गनुर्भयो भने, तपाईंले आ ना आव यकताह  िनि त सव तम पेसावाललाई चु न सक्नुहु छ। 

 

 य तो ठेकदारलाई खो नुहोस ्जो राम्ररी कुराकानी गछर् अिन तपाईंका सबै प्र नह को उ तर िदन राजी छ। 
 

 तपाईंको पेसावालिसत " थानीय उ सजर्न प्रणाली" (यसलाई " ोतमै प्रदिूषत हावा सो ने भेि टलेशन" पिन भिन छ) आव यक 
भएका भेि टलेशन प्रणालीह मा काम गरेको अनुभव छ भनी सुिनि चत गनुर्होस।् 
 

 आव यक ठहिरए, तपाईंको पेसावालिसत लाइसे स छ भनी सुिनि चत गनुर्होस।् 
 

 पेसावाललाई रो नु भएपिछ, यो पेसावालले तपाईंलाई िन न कुरोह  उपल ध गराउनुपनछः 
o िलिखत पमा अनुब ध र अनुमािनत खचर्को िव ततृ िववरण 
o पेसावालह को दािय वस ब धी बीमा अिन कामदारह को क्षितपूित र् बीमाका पिलिसह का 

प्रितिलिपह  
o आव यक ठहिरए, िबि डङ्ग परिमट अिन लानह  

 


