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སེན་མོའི་ཁྱད་ལས་ཞུ་སྙན།
ལས་དོན་མགྱོགས་བདེ་སླད་སྲི་ཞུ་ཆོག་མཆན་
ཚན་ཁག་ནས་སྙན་ཞུ་འབུལ་མི་ཚོར་དྲ་ལམ་ཐོག་
ནས་ཐོ་འགོད་ཀྱི་རེ་འདུན་བྱ་བཞིན་ཡོད།
དྲ་ལམ་ཐོག་ནས་སྙན་ཞུ་འབུལ་ཚེ་དུས་ཚོད་
སྲུང་བ་དང་། ཁ་སྐོང་སླ་བ། ཆོག་མཆན་
བརྒྱུད་རིམ་ནང་རང་གི་ཆོག་མཆན་ཡིག་ཆར་
བལྟ་རྟོགས་དང་ཁ་སྣོན་བྱ་ཐུབ།
ང་ཚོའི་དྲ་རྒྱར་གཟིགས་རོགས། www.dos.ny.gov
གནས་ཚུལ་རྒྱས་པ་ཐད་ཀར་དྲ་ལམ་ཐོ་འགོད་
སྟེང་གཟིགས་རོགས།
འགེངས་ཤོག་མ་རྒྱང་གོང་ལམ་སྟོན་རྣམས་
ལེགས་པར་ཀློག་རོགས། བར་སྟོང་ཐམས་ཆད་ངེས་
པར་དུ་འགེངས་དགོས་ལ་སྟོང་པར་འཇོག་ཚེ་
ཕྱིར་འབུལ་ཀྱིས་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པར་ཕྱིས་
འགྱང་འགྲོ་སྲིད། འགེངས་ཤོག་སྟེང་ནོར་བ་
འགེངས་པ་དང་། མི་དག་པ། གནད་དོན་ཐམས་ཅད་
བསྐང་མེད་པ་དང་ཡང་ན་རྒྱབ་གཉེར་གྱི་ཡིག་
ཆ་མ་ཚང་བའི་རིགས་ཀྱིས་ཆོག་མཆན་མི་ཐོབ་
པའི་རྐྱེན་བྱེད་སྲིད། ཡང་ན་ཆོག་མཆན་ཐོབ་
པ་ཉིད་རྩི་མེད་འགྲོ་བ་དང་ཕྱིར་བསྡུ་ཡང་
བྱེད་སྲིད།
སེན་མོའི་ཁྱད་ལས་ཀྱི་ལག་ལེན་ནང་གང་ཚུད་ཡོད།
སེན་མོའི་ཁྱད་ལས་ཀྱི་ལག་ལེན་ནི་རིན་མེད་དང་ཡང་
དེ་བཞིན་གནས་སྟངས་གཞན་གྱི་ཐོག་ནས་རྐང་ལག་གི་སེན་
མོ་གཏུབ་པ་དང་། བཟོ་ལྟ་བཟོས་པ། ཡང་ན་ཕྱི་ཚུལ་
མཛེས་པོ་བཟོ་བའི་ལག་ལེན་ལ་ཟེར། སེན་མོ་བརྫུན་མ་
བཟོས་པ་དང་ཡང་ན་མི་མཛེས་པའི་སེན་མོའི་རིགས་མེད་
པ་བཟོས་པའི་ལག་ལེན་ལ་ཡང་ཚུད་ཡོད།

སེན་མོའི་ཁྱད་ལས་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པར་སུས་ཐོ་
འགོད་བྱེད་ཆོག་གམ།
གང་ཟག་སེན་མོའི་ཁྱད་ལས་ཀྱི་ལག་ལེན་བྱེད་མཁན་
རྣམས་ཁྲིམས་གཞིར་བཟུང་ཁྱད་ལས་ཀྱི་ལག་ལེན་བྱེད་
ཆོག་པའི་ལག་འཁྱེར་ངེས་པར་དུ་དགོས།སེན་མོའི་ཁྱད་
ལས་ལག་འཁྱེར་གྱི་ཚོང་ལས་བྱེད་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་
སྤྲོད་ཀྱི་མེད་ལ་དེ་འདྲ་བྱེད་པར་ཐོག་མར་ཚོང་ལས་
ཀྱི་ཞུ་སྙན་ལོགས་སུ་འགེངས་སྟེ་ཚོང་ལས་ཀྱི་ཆོག་
མཆན་སོ་སོ་ཐོབ་དགོས།

རང་ཉིད་ལ་ཆོག་མཆན་ཐོབ་ཆེད་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཆ་
རྐྱེན་དང་རྒྱབ་གཉེར་གྱི་ཡིག་ཆ་གང་དང་གང་
དགོས་སམ།
DOS 1322-a_BO (Rev. 6/15)

གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཉུང་མཐར་རང་ལོ་ ༡༧ ཟིན་ཚེ་གཤམ་འཁོད་
གནད་དོན་རྣམས་ལ་གཞིགས་པས་སེན་མོའི་ཁྱད་ལས་ཀྱི་
ཆོག་མཆན་ལ་ཐོ་འགོད་བྱེད་ཆོག
1) ནེའུ་ཡོག་མངའ་སྡེའི་སློབ་གཉེར་དང་ཡིག་

རྒྱུགས།(གནས་སྐབས་ཀྱི་ལག་འཁྱེར)
ཁྱེད་ཀྱིས་ཆུ་ཚོད་༢༥༠རིང་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་
སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས་ལ་ནེའུ་ཡོག་མངའ་སྡེའི་
ནང་ལག་ལེན་བྱེད་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་ཆེད་
ནིའུ་ཡོག་མངའ་སྡེའི་འབྲི་རྒྱུགས་དང་ལག་ལེན་
རྒྱུགས་སྤྲོད་གཉིས་ཀ་རྒྱུགས་འཕྲོད་དགོས།
སློབ་གྲྭ་མཐར་སོན་ཟིན་པའི་དཔང་རྟགས་ཆེད་རང་
ཉིད་ཀྱི་སློབ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་ནས་ནིའུ་ཡོག་
མངའ་སྡེས་ངོས་སྦྱོར་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཡིན་
པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་གྱི་ཞུ་སྙན་འགེངས་དགོས།
ནེའུ་ཡོག་མངའ་སྡེའི་ཆོག་མཆན་སྡེ་ཚན་གྱི་ཐད་
ཀར་དྲ་གནས་ཐོག་ནས་ཞུ་སྙན་འབུལ་མི་རྣམས་ནས་
སློབ་གྲྭའི་ལག་འཁྱེར་ཐོག་བཀོད་ཡོད་པའི་གཏན་
འབེབས་སློབ་ཚན་གྱི་ཨང་རྟགས་དེ་བཀོད་དགོས།
ཐད་ཀར་དྲ་གནས་ཐོག་ནས་ཆོག་མཆན་བརྩལ་མཁན་གྱི་
སློབ་གྲྭ་རྣམས་ནས་ནེའུ་ཡོག་མངའ་སྡེ་ཆོག་མཆན་
སྡེ་ཚན་བརྒྱུད་དེ་སློབ་ཕྲུག་གི་སློབ་གཉེར་མཐར་
ཕྱིན་པ་གཏན་ལ་འེབབ་ཐུབ། ཐད་ཀར་དྲ་གནས་ཐོག་ནས་
ཆོག་མཆན་མི་བརྩལ་བའི་སློབ་གྲྭ་རྣམས་ནས་ཐད་ཀར་
དྲ་གནས་ཞུ་སྙན་སྐབས་ནེའུ་ཡོག་མངའ་སྡེའི་སློབ་
གྲྭ་གཏན་འབེབ་བྱེད་སྐབས་རང་ཉིད་ཀྱི་སློབ་
གྲྭའི་ལག་འཁྱེར་ངེས་པར་དུ་བཅུག་དགོས། གཏན་
འབེབ་སློབ་ཚན་གྱི་ཨང་རྟགས་གཞིར་བཟུང་ཐབས་ལམ་
གང་འོས་མཚམས་ཡིན་མིན་སྐོར་ཁྱེད་ལ་གསལ་བརྡ་
གཏོང་གི་རེད།
ཁྱེད་ཀྱི་ཞུ་སྙན་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ངོས་ལེན་བྱེད་
རྗེས་གློག་འཕྲིན་ཞིག་སྦྱོར་གྱི་རེད་དེའི་ནང་
ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་རྒྱུད་རིམ་རྣམས་རྒྱས་པར་བཀོད་
ཡོད།
2) ནེའུ་ཡོག་མངའ་སྡེ་དང་ཨ་རིའི་ཕྱི་ལོག་ལ་སློབ་

གཉེར་བྱེད་པ། (གནས་སྐབས་ཀྱི་ལག་འཁྱེར)
གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་མངའ་སྡེ་གཞན་དང་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་ནས་ཚད་གཞི་མཉམ་པའི་སློབ་གཉེར་མཐར་ཕྱིན་
གྱིས་ལག་འཁྱེར་ཡོད་ཚེ་ནེའུ་ཡོག་མངའ་སྡེའི་
སློབ་གཉེར་གྱི་དགོས་མཁོ་གུ་ཡངས་གཏོང་སྲིད།
ཁྱེད་ཀྱིས་གཤམ་འཁོད་ཡོག་ཆ་གསུམ་པོ་ངེས་པར་དུ་
ངེས་སྤྲོད་བྱེད་དགོས།
(1) སློབ་གྲྭའི་ལག་འཁྱེར།
(2) སློབ་གྲྭ་ནས་སློབ་ཚན་དང་ཆུ་ཚོད་ཇི་ཙམ་མཐར་
ཕྱིན་པ་བཀོད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཐོག་ངོས་སྦྱོར།
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སེན་མོའི་ཁྱད་ལས་ཞུ་སྙ
(3) མངའ་སྡེ་གཞུང་ནས་སྤྲོད་པའི་ད་ཡོད་ཆོག་
མཆན་ལག་འཁྱེར་དང་ཡང་ན་ལག་འཁྱེར་མེད་
པའི་རིགས་ཡིན་ཚེ་མངའ་སྡེ་གཞུང་ནས་ཆུ་
ཚོད་ཇི་ཙམ་བྱེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་ལག་
འཁྱེར་དགོས།
ཁྱེད་ཀྱི་ཞུ་སྙན་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ངོས་ལེན་བྱེད་
བྱུང་ཚེ་མངའ་སྡེ་འདིའི་ནང་སེན་མོའི་ཁྱད་ལས་
པའི་ལག་ལེན་བྱེད་རྒྱུར་ནེའུ་ཡོག་མངའ་སྡེའི་
འབྲི་རྒྱུགས་དང་ལག་ལེན་ཡིག་རྒྱུགས་གཉིས་
འཕྲོད་དགོས། ཁྱེད་ལ་གློག་འཕྲིན་ཞིག་སྦྱོར་
གྱི་རེད་དེའི་ནང་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་རྒྱུད་རིམ་
རྣམས་རྒྱས་པར་བཀོད་ཡོད།
3) ཉམས་མྱོང་། ནེའུ་ཡོག་མངའ་སྡེའི་ཕྱི་ལ་ལོ་ལྔ་

ཙམ་ཡོད་པ།

སེན་མོའི་ཁྱད་ལས་ཀྱི་ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་
སྲི་ཞུའི་ནང་ཉམས་མྱོང་ལོ་ལྔ་ལས་མང་བའི་ཁྲིམས་
ཐོག་ངོས་སྦྱོར་ཡོད་མཁན་རྣམས་ཀྱི་རང་གི་སློབ་
གཉེར་དང་ཉམས་མྱོང་གི་ཁུངས་བསྐྱེལ་ལག་འཁྱེར་
ཚུལ་དང་ལྡན་ཚེ་ནེའུ་ཡོག་མངའ་སྡེའི་ལག་འཁྱེར་
ལ་ཐོ་འགོད་བྱེད་ཆོག།

ཨ་རིའི་ནང་ཁྱད་ལས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་།

(1) དེ་སྔོན་ཁྱད་ལས་ལག་འཁྱེར་སྤྲོད་མཁན་གྱི་
སྡེ་ཚན་གྱི་ཆོག་མཆན་ལག་འཁྱེར་ངོ་མ།
(2) དེ་སྔོན་ལས་ཀ་སྤྲོད་མཁན་སྦྱིན་བདག་ལགས་དང་།
ལས་རོགས། ཚིང་ཡུལ་མི་མང་བཅས་ནས་ཁྱེད་ལ་ཉམས་
མྱོང་ཉུང་མཐར་ལོ་ལྔ་ཡོད་པའི་ངོས་སྦྱོར་ཡི་
གེ་དགོས།
ཉམས་མྱོང་གི་ངོས་སྦྱོར་ཡི་གེའི་ནང་ཟླ་ཚེས་
(ལག་ལེན་འགོ་འཚུགས་འཇུག་བསྡུས་ཀྱི་ལོ་ཟླ་
)དང་། གནས་སྡོད་གྲོང་འཁྱེར་གྱི་མིང་། མངའ་
སྡེ། ཚོང་ཁང་གི་མཚན་བྱང། ཁྱེད་ཀྱི་དམིགས་
བསལ་ལག་ལེན་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་ཇི་མ་
ཇི་བཞིན་བཀོད་དགོས།
(3) འཚོ་བ་སེན་མོའི་ཁྱད་ལས་བྱེད་པའི་དགེ་མཚན་
སྟོན་མཁན་གྱི་ཁྲལ་འབབ་བྱུང་འཛིན་གྱི་འདྲ་
བཤུས།

ཨ་རིའི་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་།

ཁུངས་བསྐྱེལ་ཡིག་ཆ་ངེས་སྤྲོད་བྱེད་ཆོག་ཀྱང་
གཤམ་འོག་ལས་མི་འགལ་བ་དགོས།
(1) རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོག་མཆན་ལག་འཁྱེར་སྡེ་
ཚན་ནས་སྤྲོད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་ལག་འཁྱེར་དང་
ཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཚོ་ཐབས་ཀྱི་ལག་
ལེན་འདི་བྱེད་པར་ཆོག་མཆན་ལག་འཁྱེར་གང་ཡང་
དགོས་མེད་ཀྱི་ ཚོང་འབྲེལ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་
གྱི་ཁས་བླངས་རྒྱབ་གཉེར།
(2) རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁྱེད་ཀྱི་ལས་སྣེའི་
སྦྱིན་བདག་ཆེན་མོ་བ་རྣམས་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་སྲི་
ཞུའི་ཟླ་ཚེས་དང་། ས་གནས། ཁྱད་པར་བའི་སྲི་
ཞུ་གང་སྒྲུབ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཟླ་ཚེ་ཇི་མ་
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ཇི་བཞིན་འཁོད་ཡོད་པའི་ངོས་སྦྱོར།
(3) རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁྱེད་ཀྱི་ཚོང་ཡུལ་གྲོགས་
པོ་རྣམས་དང་ལས་རོགས་བཅས་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་སྲི་
ཞུའི་ཟླ་ཚེས་དང་། ས་གནས། ཁྱད་པར་བའི་སྲི་ཞུ་
གང་སྒྲུབ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཟླ་ཚེ་ཇི་མ་ཇི་
བཞིན་འཁོད་ཡོད་པའི་ངོས་སྦྱོར།
(4) ཁྱེད་ཀྱི་འཚོ་ཐབས་སེན་མོའི་ཁྱད་ལས་ཀྱི་ལག་
ལེན་ཡིན་པ་ར་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་གྱི་ཕྱི་སྐྱོད་
ལག་ཁྱེར་དང་། རླངས་འཁོར་གཏོང་ཆོག་པའི་ལག་
འཁྱེར། སེན་མོའི་ཁྱད་ལས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་འཁོད་
པའི་ལས་ཐོ། ཡང་ན་པར་གྱི་ངོས་འཛིན་ལག་འཁྱེར་
བཅས་ཀྱི་འདྲ་བཤུས།
(5) གཏན་འབེབས་སློབ་ཚན་དང་ཤེས་ཚད་ལག་འཁྱེར་གྱི་
འདྲ་བཤུས།/རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་སློབ་གཉེར་
གྱི་ལག་འཁྱེར་གྱི་འདྲ་བཤུས།
(6) འཚོ་བ་སེན་མོའི་ཁྱད་ལས་བྱེད་པའི་དགེ་སྐྱོན་
སྟོན་མཁན་གྱི་ཁྲལ་འབབ་བྱུང་འཛིན་གྱི་འདྲ་
བཤུས།
ཁྱེད་ཀྱི་ཞུ་སྙན་བསྐྱར་ཞིབ་སྒྲུབ་རྗེས་ངོས་
ལེན་བྱུང་ཚེ་ཡིག་རྒྱུགས་དང་སློབ་གཉེར་འཕར་མ་
གང་མི་དགོས་པར་ནེའུ་ཡོག་མངའ་སྡེའི་ནང་སེན་
མོའི་ཁྱད་ལས་ཀྱི་ལག་འཁྱེར་ཐོབ་སྲིད།
4) བཀའ་འཁྲོལ་ཆོག་མཆན།
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ནང་སེན་མོའི་ཁྱད་ལས་ཀྱི་ལག་
འཁྱེར་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ཆོག་མཆན་ཆེད་
ཡིག་རྒྱུགས་དང་སློབ་གཉེར་འཕར་མ་གང་ཡང་མི་
དགོས་པར་ནེའུ་ཡོག་མངའ་སྡེའི་སེན་མོའི་ཁྱད་ལས་
ཀྱི་ལག་འཁྱེར་ཐོབ་ཐུབ།
ང་ཚོའི་དྲ་རྒྱ་www.dos.ny.govནང་གཟིགས་སྟེ་སེན་
མོའི་ཁྱད་ལས་ཀྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོ་གཞུང་ཏོག་རང་
ཉིད་ཆོག་མཆན་ལ་འོས་མིན་རྟོགས་ཐུབ། ས་གནས་ལ་
ཟླ་དྲུག་ལས་མི་ཉུང་བའི་ཆོག་མཆན་ལག་འཁྱེར་དང་
མཉམ་པའི་ལག་འཁྱེར་དངོས་ངེས་སྤྲོད་བྱེད་དགོས།
5) ནེའུ་ཡོག་མངའ་སྡེའི་དེ་སྔན་གྱི་ལག་འཁྱེར།
ལག་འཁྱེར་ལོ་ལྔའི་ནང་ཚུད་དུས་རྫོགས་བྱུང་སྟེ་
བསྐྱར་བཟོའི་ཆེད་ཞུ་སྙན་དང་རིན་པ་ལག་འཁྱེར་
སྟེང་འཁོད་པ་ལྟར་དུས་ཐོག་འབུལ་མི་ཐུབ་ཚེཡིག་
རྒྱུགས་བསྐྱར་དུ་མི་འཕྲོད་བར་སྒེར་གྱི་ལག་
འཁྱེར་ཉིད་བརྩི་མེད་ཡིན།

ཤོག་བུའི་ཞུ་སྙན་སྟེང་དུ་སྒེར་གྱི་གློག་
འཕྲིན་ཁ་བྱང་བཀོད་དགོས་པའི་དགོས་དམིགས་གང་
ཡིན།
ཁྱེད་ཀྱི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་ཉིད་ནེའུ་ཡོག་མངའ་
སྡེའི་ཆོག་མཆན་སྟེ་གནས་ནང་རང་ཉིད་ཀྱི་བཅུག་ཁྲ་
བཟོ་ཆེད་བེད་སྤྱོད་གཏོང་། དུས་རྒྱུན་འབྲེལ་ལམ་
མང་ཆེ་བ་གློག་འཕྲིན་ཐོག་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གལ་
སྲིད་ཁྱེད་ཀྱི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་བརྗེ་བསྒྱུར་
འགྲོ་ཚེ་རང་ཉིད་ཀྱི་བཅུག་ཁྲའི་ནང་འཛུལ་སྟེ་
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སེན་མོའི་ཁྱད་ལས་ཞུ་སྙ
བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་ནས་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་གསར་དེ་
བཀོད་དགོས།

ངའི་ཞུ་སྙན་ངེས་ལེན་བྱུང་ཚེ་ཡིག་རྒྱུགས་
ཀྱི་ཟླ་ཚེས་ཇི་ལྟར་གཏན་འཁེལ་བྱ་དགོས་སམ།

ཐད་ཀར་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་ཟླ་ཚེས་
གཏན་འཁེལ་བྱ་ཐུབ། ཁྱེད་ཀྱི་ཞུ་སྙན་ངོས་ལེན་
བྱུང་རྗེས་ཁྱེད་ལ་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་ཟླ་ཚེས་གཏན་
འཁེལ་བྱེད་དགོས་པའི་གསལ་བརྡ་གློག་འཕྲིན་ཐོག་ནས་
སྦྱོར་ངེས། གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱི་ཐད་ཀར་དྲ་ཐོག་ནས་
ནེའུ་ཡོག་མངའ་སྡེའི་ཆོག་མཆན་སྟེ་གནས་བརྒྱུད་ཞུ་
སྙན་འབུལ་ཡོད་ཚེ་རང་ཉིད་ཀྱི་བཅུག་ཁྲའི་ནང་འཛུལ་
སྟེ་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་གཏན་འབེབ་བྱེད་ཐུབ།
གལ་སྲིད་ཤོག་ཐོག་ནས་ཞུ་སྙན་འབུལ་ཡོད་ཚེ་ཤོག་
སྟེང་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་གང་བཀོད་དེའི་ཐོག་ལ་
གློག་འཕྲིན་ངེས་སྦྱོར་བྱུང་། གལ་སྲིད་ཁྱེད་
ཀྱིས་དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་རེ་འདུན་བྱེད་
ཡོད་ཚེ་སྲི་ཞུ་ཆོག་མཆན་ལྷན་ཁང་གི་འཐུས་མིས་
ཁྱེད་ལ་འབྲེལ་མཐུག་བྱེད་རྗེས་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་
དུས་ཚོད་གཏན་འབེབ་བྱེད།

མངའ་སྡེའི་ཡིག་རྒྱུགས་མི་འཕྲོད་པའི་སྔ་
རོལ་དུ་ལས་ཀར་བཞུགས་ཆོག་གམ།

བཞུགས་ཆོག ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་ལས་རིམ་མི་འཕྲོད་པའི་
བར་ཞུ་སྙན་འབུལ་མཁན་རྣམས་ལས་ཀ་བྱེད་འདོད་ཚེ་ཟླ་
བ་གཉིས་དྲུག་གི་གནས་སྐབས་ཆོག་མཆན་ལག་འཁྱེར་མཁོ་
བདེ་པོ་ཡོད། གནས་སྐབས་ཀྱི་ཆོག་མཆན་ལག་འཁྱེར་དེ་
ཡང་ནེའུ་ཡོག་མངའ་སྡེ་དང་དེ་བཞིན་ཨ་རིའི་ནང་
སློབ་གཉེར་བྱེད་པའི་གང་ཟག་ཞིག་གིས་ཐོ་འགོད་
བྱེད་ཆོག འབྲི་རྒྱུགས་དང་ཡང་ན་ལག་ལེན་གྱི་ཡིག་
རྒྱུགས་ལེགས་འཕྲོད་རྗེས་ཞུ་སྙན་བ་རྣམས་ཀྱི་གནས་
སྐབས་ཆོག་མཆན་ལག་འཁྱེར་བསྐྱར་བཟོ་ཆེད་ཐོ་འགོད་
བྱེད་ཆོག ཡིག་རྒྱུགས་གཉིས་པོ་ལེགས་འཕྲོད་བྱུང་
ཚེ་ལོ་བཞིའི་ཡུན་ཚད་ལྡན་པའི་ཆོག་མཆན་ལག་འཁྱེར་
ཐོབ།

ཆོག་མཆན་ལག་འཁྱེར་གྱི་དོད་དང་ཆ་རྐྱེན་གང་
དང་གང་ཡིན།

$40- གཞུང་འབྲེལ་གཏན་འབེབ་ཆོག་མཆན་ལག་འཁྱེར་
དོད་(ཞུ་སྙན་འབུལ་མཁན་ཀུན་ཁྱབ།)ཡིག་རྒྱུགས་
འཕྲོད་མི་དགོས་པའི་ཞུ་སྙན་བ་རྣམསཔ།(དཔེར་ན།
ལོ་ལྔའི་ཁྲིམས་ཐོག་ཉམས་མྱོང་གཞིར་བཟུང་ཐོ་
འགོད་བྱེད་མཁན།)རྣམས་ལ་ལག་འཁྱེར་དོད་དེ་
ཉིད་ཁོ་ན་ཡིན།
$10- ཟླ་དྲུག་གནས་སྐབས་ལག་འཁྱེར་དོད།
$10ཟླ་དྲུག་གནས་སྐབས་ལག་འཁྱེར་བསྐྱར་བཟོའི་
དོད།(ཞུ་སྙན་ལོགས་སུ་ཡོད།)
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མཁྱེན་རྟོགས་སླད། གལ་སྲིད་ཞུ་སྙན་དངོས་དང་

གནས་སྐབས་ལག་འཁྱེར་ཆེད་ཐོ་འགོད་བྱེད་ཚེ་
ཁྱེད་ཀྱི་ཞུ་སྙན་དོད་$50་ཡིན། དེ་མིན་ཞུ་སྙན་
གྱི་དོད་ལོགས་སུ་གང་ཡང་སྤྲོད་མི་དགོས།

ལག་འཁྱེར་གྱི་དུས་ཡུན་ལོ་བཞི་ཡིན། གནས་སྐབས་ལག་
འཁྱེར་གྱི་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་དྲུག་ཡིན།
$15- ཡིག་རྒྱུགས་དོད། (དྲ་ཐོག་ནས་ཡིག་རྒྱུགས་ཟླ་
ཚེས་གཏན་འབེབ་བྱེད་དུས་སྤྲོད་དགོས།)

ལག་འཁྱེར་དོད་ཇི་ལྟར་ངོས་ལེན་བྱེད་དམ།
ཁྱེད་རང་གི་དངུལ་འཛིན་དང་། དངུལ་རྐྱང་པ། དེ་བཞིན་
མངའ་སྡེའི་ལྷན་ཁང་མིང་ཐོག་ཏུ་ཨ་མེ་རི་ཀན་ཨེཀས་
རེས་དང་། མས་ཀྲར་ཀར་གྲ ཝི་ས་བཅས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་
དངུལ་སྤྲིང་ཆོག དྲ་ཐོག་ནས་ཐད་ཀར་ཞུ་སྙན་འབུལ་ཚེ་
དེ་ཉིད་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་འགེངས་
ཤོག་ཉིད་མཉམ་སྦྱར་དགོས། དངུལ་རྐྱང་པ་ཉིད་བསྐུར་
མི་ཆོག ཞུ་སྙན་གྱི་དོད་ཕྱིར་སློག་མི་བྱེད། ཁྱེད་
ཀྱི་དངུལ་ཁང་ནས་ཕྱིར་སློག་སོང་བའི་དངུལ་འཛིན་
ཀུན་ལ་དོད་$20སྤྲོད་དགོས།

ཐོ་འགོད་ཆེད་ལུས་ཀྱི་ཕྱི་ཚུལ་བརྟག་དཔྱད་བྱ་
དགོས་སམ།
ཕྱི་ཚུལ་ལུས་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་དགོས། སེན་མོའི་ཁྱད་
ལས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་ནང་བཞུགས་ཆེད་
སྨནཔ་དང་། སྨན་པའི་ལས་རོགས། ཡང་ན་སྨན་ཞབས་ནས་བརྟག་
དཔྱད་ངེས་པར་དུ་བྱ་
དགོས། གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཐད་ཀར་དྲ་ལམ་ཐོག་ནས་ཐོ་འགོད་
བྱེད་ཀྱིས་ཡོད་ཚེ་ཁྱེད་ཀྱི་
སྨན་པ་དང་ཡང་ན་སྨན་པའི་ལས་རོགས། སྨན་ཞབས་བཅས་གང་
རུང་གིས་སྙན་ཞུའི་
འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཚན་པ་དང་ཡང་ན་འཕྲོད་བསྟེན་ལག་
འཁྱེར་གྱི་འགེངས་ཤོག་(DOS-1948)ཟླ་ཚེས་དང་བཅས་ངེས་
པར་དུ་འགེངས་དགོས། ལག་འཁྱེར་ཉིད་ས་རྟགས་དང་ཟླ་
ཚེས་རྒྱབ་རྗེ་ཉིན་སུམ་ཅུའི་ནང་ཚུད་ངེས་པར་དུ་
འབུལ་ལམ་ཞུ་དགོས།

བྱིས་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་རིམ།
ཁྱེད་ལ་ཕྲུ་གུ་ཡོད་མེད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ལས་
འགན་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ནེའུ་ཡོག་
མངའ་སྡེར་(སྤྱིར་བཏང་གི་ལས་འགན་ཁྲིམས།)བྱིས་པའི་
རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་རིམ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན། གང་ཟག་
སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་བྱིས་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་རིམ་ཟླ་
བ་བཞི་ལས་རྒྱང་
ཚེ་སྒེར་གྱི་ཚོང་ལས་དང་། ཆེད་ལས་དང་རླངས་འཁོར་
གཏོང་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་རྩི་མེད་འགྲོ དོན་དམ་མ་ཡིན་
པའི་བརྫུན་བཟོ་བྱེད་པའི་ལས་རིམ་སོགས་ཁྲིམས་ལ་
འགོག་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་བཟོས་པ་སོགས་འབྱུང་ཚེ་
§175.35ཁྲིམས་ཆད་ཀྱི་ཉེས་པ་ཕོག་ངེས། དེ་ནི་སྡེ་ཚན་
E འོག་ནག་ཉེས་ཚབས་ཆེན་ཡིན་པས་དབུས་དང་མངའ་སྡེ་
གཞུང་ལ་
ཐབས་བྱུས་ཀྱི་མ་རུང་བ་བྱེད་པར་རྩིས།
ཤོག་གྲངས། 3 of 9

སེན་མོའི་ཁྱད་ལས་ཞུ་སྙ
དྲ་ལམ་ཐོག་ཐད་ཀར་སྲི་ཞུའི་གནས་
ཚུལ།

ལས་དོན་མགྱོགས་བདེའི་སླད་སྲི་ཞུ་ཆོག་
མཆན་ཚན་ཁག་ནས་སྙན་ཞུ་འབུལ་མི་ཚོར་དྲ་ལམ་
ཐོག་ནས་ཐོ་འགོད་ཀྱི་རེ་འདུན་བྱ་བཞིན་
ཡོད། དྲ་ལམ་ཐོག་ནས་སྙན་ཞུ་འབུལ་ཚེ་དུས་
ཚོད་སྲུང་བ་དང་། ཁ་སྐོང་སླ་བ། ཆོག་མཆན་
བརྒྱུད་རིམ་ནང་རང་གི་ཆོག་མཆན་ཡིག་ཆར་
བལྟ་རྟོགས་དང་ཁ་སྣོན་བྱ་ཐུབ། (དྲ་ལམ་ཐོག་
ནས་ཐོ་འགོད་བྱ་རྒྱུ་མ་འོངས་པར་གང་
མགྱོགས་བསླེབས།)
གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་བའི་ཆེད་དང་ཐད་ཀར་དྲ་ལམ་གྱི་གནས་
ཚུལ་ཆེད་དྲ་ཚིགས་འདིའི་ཐོག་
གཟིགས་རོགས། http://www.dos.ny.gov/licensing/lc-faq.html

ཐད་ཀར་དྲ་ལམ་ཐོག་ཉོ་ཚོང་ལག་ལེན་དང་གནས་
ཚུལ་གང་འཁོད་ཡོད།

 ཐོག་མར་འགེངས་ཤོག་ཆ་ཚང་བ་འགེངས།
 སྙན་ཞུའི་གནས་སྟངས་ལ་རྟོག་ཞིབ།
 ཆོག་མཆན་བསྐྱར་གསོ།
 ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་དུས་བཀག་དང་རྒྱུགས་འབྲས་
ལྟ་ཞིབ།
 ཆོག་མཆན་གྱི་གནས་སྟངས་རྟོག་ཞིབ།
 ཆོག་མཆན་གྱི་གནས་ཚུལ་བཟོ་བཅོས།
 ཆོག་མཆན་གྱི་འདྲ་བཤུས་འབོད་སྐུལ།

ངས་གང་འདྲ་བྱེད་ནས་ནེའུ་ཡོག་མངའ་སྡེའི་
ཆོག་མཆན་སྟེ་གནས་ཀྱི་བཅུག་ཁྲའི་ལོ་རྒྱུས་
ལ་ཐོ་འགོད་བྱ་དགོས་སམ།
ནེའུ་ཡོག་མངའ་སྡེའི་ཆོག་མཆན་སྟེ་གནས་ཀྱི་བཅུག་
ཁྲའི་ལོ་རྒྱུས་བཟོ་ཆེད་སྔོན་ལ་དྲ་ཚིགས་ My
NY.gov.
ལ་ཐོ་འགོད་བྱ་དགོས། གལ་སྲིད་ My NY.gov. ལ་ཐོ་
འགོད་མེད་ན་དྲ་ཚིགས་ https://aca.licensecenter.ny.gov/aca/
འདིའི་ཐོག་ཕྱིན་ནས་ ‘I need a NY.gov ID’ ཞེས་པར་
གནན། My NY.gov ལ་ཐོ་འགོད་ཟིན་པའི་རྗེས་ NYS
License Center འདེམས་དགོས། དེའི་ནང་ ‘Account
Management’ གི་མཐུད་ཁ་སྟེང་གཡས་ཀྱི་ཟུར་ལ་ཡོད་
པ་དེར་གནན། དགོས་ངེས་ཀྱི་ས་སྟོང་རྣམས་འགེངས་ན་
རང་གི་བཅུག་ཁྲའི་ལོ་རྒྱུས་བཟོས་པའི་ཡིག་ཆ་ཀུན་
ལ་ཁྱབ་པར་བྱེད། ཆ་ཚང་བཟོས་པའི་རྗེས་ཁྱེད་ཀྱི་
ཡིག་ཆ་རྣམས་ལེགས་པར་བཅུག་ཟིན་པས་ ‘Home’ ལ་གནན་
ནས་མུ་མཐུད་དགོས།

གལ་སྲིད་ངས་ My NY.gov ནང་ཐོ་འགོད་ཟིན་ཚེ་
གང་བྱེད་དགོས་སམ།
གལ་སྲིད་ My NY.gov ལ་ཐོ་འགོད་ཟིན་ན་ My NY.gov
ཡི་དྲ་ཚིགས་ནང་འཛུལ་ཏེ་ NYS License Center ནེའུ་
ཡོག་མངའ་སྡེའི་ཆོག་མཆན་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚན་པ་འདེམས།
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འདི་ཡིས་ཁྱེད་ཀྱི་ NYS License Center Account བཟོས་
ཐུབ། NYS License Center Account ནང་འཛུལ་ཏེ་གཡས་སྟེང་
གི་ཟུར་ན་ཡོད་པའི་ ‘Account Management’ཞེས་པར་གནན།
དགོས་ངེས་ཀྱི་ས་སྟོང་རྣམས་འགེངས་ན་རང་གི་བཅུག་
ཁྲའི་ལོ་རྒྱུས་བཟོས་པའི་ཡིག་ཆ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་
བྱེད། ཆ་ཚང་བཟོས་པའི་རྗེས་ཁྱེད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་རྣམས་
ལེགས་པར་བཅུག་ཟིན་པས་ ‘Home’ ལ་གནན་ནས་མུ་མཐུད་
དགོས།

ནེའུ་ཡོག་མངའ་སྡེའི་ཆོག་མཆན་ལྷན་ཁང་དུ་ལག་
འཁྱེར་ཇི་ལྟར་ཐོ་འགོད་བྱ་དགོས་སམ།
ནེའུ་ཡོག་མངའ་སྡེའི་ཆོག་མཆན་ལྷན་ཁང་དུ་ལག་
འཁྱེར་བཟོ་ཆེད་རང་ཉིད་ལ་བཅུག་ཁྲའི་ལོ་རྒྱུས་
བཟོ་དགོས་ལ་བཟོས་ཟིན་ཚེ་དེའི་ནང་འཛུལ། ཐད་ཀར་
དྲ་ལམ་ཐོག་ཐོ་འགོད་ཆེད་གཤམ་འོག་ལམ་སྟོན་ལྟར་
བྱེད་དགོས།
 རང་ཉིད་ཀྱི་བཅུག་ཁྲའི་ལོ་རྒྱུས་ཐོ་འགོད་
བྱེད་དགོས་ལ་ཡང་ན་ཡོད་ཚེ་དེའི་ནང་འཛུལ།
ཇི་ལྟར་ཐོ་འགོད་བྱ་དགོས་མིན་གོང་དུ་ནེའུ་
ཡོག་མངའ་སྡེ་ཆོག་མཆན་ལྷན་ཁང་(NYSLC) དུ་
གཟིགས་རོགས།
 ནེའུ་ཡོག་མངའ་སྡེ་ཆོག་མཆན་ལྷན་ཁང་གི་དྲ་
ཚིགས་ནང་དེབ་སྐྱེལ་ཟིན་
མཚམས་ ‘Home’ལ་གནན་ནས་ ‘Apply now for a new
licenseor permit’ལ་གནན།
 དྲ་ལམ་ཐོག་འཁོད་པའི་གནས་ཚུལ་ལྟར་འཇུག་
སྐྱོངས་བྱ་དགོས།
 རྒྱབ་གཉེར་གྱི་ཡིག་ཆ་རྣམས་མཉམ་བསྲིང་བྱ་
དགོས།
 རིན་འབབ་རྣམས་སྤྲོད་རྗེས་གཏན་འབེབས་ཀྱི་
ཡིག་ཆའི་འདྲ་བཤུས་བཟོས།
ཁྱེད་ཀྱི་བཟོས་པའི་བཅུག་ཁྲའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་འཛུལ་
ནས་སྙན་ཞུའི་གནས་སྟངས་ལ་བསྐྱར ཞིབ་བྱེད་ཆོག

ཐད་ཀར་དྲ་ལམ་ཐོག་ནས་འཕར་མའི་ཆོག་མཆན་ལག་
འཁྱེར་ཇི་ལྟར་བཟོ་དགོས་སམ།
འཕར་མའི་ལག་འཁྱེར་ལ་ཐོ་འགོད་ཆེད་རང་གི་བཅུག་
ཁྲའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་འཛུལ་ནས་ ‘Manage My Licenses’ ལ་
གནན། དེ་རྗེས་ ‘Apply now! For a New License or Permit’ལ་
གནན། ཆ་རྐྱེན་དང་གན་རྒྱ་སོགས་ལེགས་པར་ཀློག་རྗེས་
དྲ་ཚིགས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་བྱ་དགོས་མིན་ལམ་སྟོན་བྱེད།

དྲ་ལམ་ཐོག་ནས་ཆོག་མཆན་ལག་འཁྱེར་ཇི་ལྟར་
བསྐྱར་གསོ་བྱ་དགོས་སམ།
གལ་སྲིད་ཁྱེད་ལ་ནེའུ་ཡོག་མངའ་སྡེ་ཆོག་མཆན་ལྷན་
ཁང་གི་བཅུག་ཁྲ་ཡོད་ཚེ་ཁྱེད་ཀྱི་ལག་འཁྱེར་མ་ཤི་
བའི་ཟླ་གསུམ་སྔོན་ཁྱེད་ལ་བསྐྱར་གསོའི་གསལ་བརྡ་
གློག་འཕྲིན་ཐོག་བསླེབ་ཀྱི་རེད། གློག་འཕྲིན་དེའི་
ནང་ཁྱེད་ཀྱི་བཅུག་ཁྲའི་འབྲེལ་མཐུད་ཡོད། འབྲེལ་
མཐུད་དེ་གནན་ནས་ལག་འཁྱེར་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་ཆོག
གལ་སྲིད་ནེའུ་ཡོག་མངའ་སྡེ་ཆོག་མཆན་ལྷན་ཁང་གི་
བཅུག་ཁྲ་མེད་ཚེ་ལག་འཁྱེར་མ་ཤི་བའི་ཟླ་གསུམ་སྔ་
རོལ་དུ་ཁྱེད་ལ་ཡི་གེ་བརྒྱུད་བསྐྱར་གསོའི་གསལ་
བརྡ་འབྱོར་གྱི་རེད། གསལ་བརྡ་དེའི་ནང་ ནེའུ་ཡོག་
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སེན་མོའི་ཁྱད་ལས་ཞུ་སྙ
མངའ་སྡེ་ཆོག་མཆན་ལྷན་ཁང་གི་བཅུག་ཁྲ་བཟོ་ཕྱོགས་
སྐོར་བཀོད་ཡོད།

ཐད་ཀར་དྲ་ལམ་གྱི་ངའི་འགོད་མིང་ User IDགང་
ཡིན།
ཁྱེད་ཀྱིས་ My NY.gov ལ་བཅུག་ཁྲ་བཟོ་སྐབས་ཁྱེད་
ཀྱིས་དམིགས་བསལ་གྱི་འགོད་མིང་ User ID བཟོ་ནས་
ཁྱེད་ཀྱི་གློག་འཕྲིན་བེད་སྤྱོད་གཏོང་དགོས། དེའི་
རྗེས་ཁྱེད་ཀྱི་
འགོད་མིང་ User ID བེད་སྤྱོད་བཏང་ནས་རང་གི་བཅུག་
ཁྲའི་ནང་འཛུལ་ཐུབ།

ངའི་དྲ་ལམ་གི་བཅུག་ཁྲའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཇི་
ལྟར་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་དགོས་སམ།
ཁྱེད་ཀྱི་དྲ་ལམ་གྱི་བཅུག་ཁྲའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་
བསྐྱར་གསོ་བྱ་ཡུལ་གཉིས་ཡོད། My NY.gov དང་ནེའུ་
ཡོག་མངའ་སྡེ་ཆོག་མཆན་ལྷན་ཁང་གི་བཅུག་ཁྲར་ཁྱེད་
ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་བསྐྱར་བཅོས་བྱ་དགོས།
My NY.gov ནང་ཁྱེད་ཀྱི་བཅུག་ཁྲ་ཇི་ལྟར་ཉར་དགོས་
མིན་སྐོར་རྒྱས་པ་ཡོད་པས་གཟིགས་རོགས།
ཁྱེད་ཀྱི་ནེའུ་ཡོག་མངའ་སྡེ་ཆོག་མཆན་ལྷན་ཁང་གི་
བཅུག་ཁྲ་ནང་འཛུལ་ཏེ་སྟེང་ངོས་སུ་ ‘Manage My
Licenses’ ཡོད། དེའི་ནང་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་བཅུག་ཁྲ་བསྐྱར་
བཅོས་བྱ་ཐུབ།

ང་དྲ་ལམ་ཐོག་ནས་ཐོ་འགོད་བྱེད་ཀྱིས་ཡོད་པས་
ངས་ཇི་ལྟར་བྱེད་ནས་ལྷན་ཁང་དུ་ངའི་ཕྱི་ཚུལ་
ལུས་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་སྐོར་གསལ་སྟོན་བྱ་དགོས་
སམ།
སེན་མོའི་ཁྱད་ལས་སྦྱོང་བརྡར་ལ་ཐོ་འགོད་བྱེད་མཁན་
གྱི་སྦྱོང་བརྡར་བ་ཚང་མ་སྨན་པ་དང། སྨན་པའི་ལས་
རོགས། ཡང་ན་སྨན་ཞབས་ཀྱིས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས།
སྨན་པ་དང། སྨན་པའི་ལས་རོགས། ཡང་ན་སྨན་ཞབས་ཀྱིས་
བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཟིན་རྗེས་ཉིན་སུམ་ཅུའི་སྔ་རོལ་
དུ་སྙན་ཞུར་མིང་དང་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་
བཀོད་དེ་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགོས། འཕྲོད་བསྟེན་ལག་འཁྱེར་
འགེངས་ཤོག་ (DOS-1948) ཡོངས་སུ་བསྐང་དགོས་དེ་ཡང་
མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་དྲ་བ་ལས་བཏོན་ཆོག

ནེའུ་ཡོག་མངའ་སྡེ་ཆོག་མཆན་ལྷན་ཁང་གི་དྲ་ལམ་སྙན་
ཞུའི་ནང་འགེངས་ཟིན་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལག་འཁྱེར་
གྱི་འགེངས་ཤོག་བེད་སྤྱོད་བཏང་དགོས། འགེངས་ཤོག་
འདི་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྟེ་འཕྲོད་བསྟེན་ལག་འཁྱེར་
གྱི་བར་སྟོང་རྣམས་སུ་གནས་ཚུལ་རྣམས་འགེངས་དགོས།
གལ་ཆེ་དོན་གནད། འཕྲོད་བསྟེན་ལག་འཁྱེར་གྱི་འགེངས་
ཤོག་ཉིད་དགོས་མཁོ་གཞིར་བཟུང་ཡོད་མེད་རྟོག་ཞིབ་
པས་ཞིབ་བཤེར་བྱེད། འགེངས་ཤོག་འདིའི་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་
སྤྲོད་རྣམས་རང་གི་ལས་ཀའི་ཁོར་ཡུག་དུ་རྟོག་ཞིབ་
སླད་ཉར་དགོས།སྒེར་གྱི་གསལ་བརྡ།

གསང་བའི་གསལ་བརྡ།
ངའི་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་དང་གཞུང་ཁྲལ་ཨང་
གྲངས་རྣམས་འགེངས་ཤོག་སྟེང་འགོད་དགོས་སམ།
གལ་སྲིད་ཁྱེད་ལ་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་དང་གཞུང་ཁྲལ་
ཨང་གྲངས་ཡོད་ཚེ་དེ་རྣམས་བྲིས་དགོས། གལ་སྲིད་དེ་
ལྟར་མེད་ཚེ་མེད་པའི་འགྲེལ་བརྗོད་ཁ་གསལ་དགོས།
དབུས་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་ཁང་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་ལག་འཁྱེར་
ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་དང་ལས་ཀ་སྤྲོད་མཁན་
གྱི་ཨང་གྲངས་ཀུན་ངེས་པར་དགོས་། སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་
དེ་འདྲ་བ་ཉར་ཚགས་ནི་ཁྲལ་ཁྲིམས་§5 དང་སྤྱིར་བཏང་
ལས་འགན་ཁྲིམས་ §3-503 ནང་འཁོད་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱི་དེ་
ལྟར་ངེས་པར་དུ་དང་ལེན་བྱེད་དགོས། གནས་ཚུལ་དེ་
རྣམས་འཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་དགོས་པ་ནི་དཔྱ་ཁྲལ་དང་
དཔལ་འབྱོར་ལྷན་ཁང་གིས་གང་ཟག་སྒེར་དང་། ཚོང་ལས།
དེ་བཞིན་གཞན་ཁྲལ་འབུལ་བར་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་དང་ཡང་
ན་ཁྲལ་སྤྲོད་མཇལ་ལ་རྩི་མཐོང་མི་བྱེད་པ་དང་། ཁྲལ་
གྱིས་གནོད་རྐྱོན་ཕོག་པ་རྣམས་ཁྲལ་དང་དཔལ་འབྱོར་
འགན་འཛིན་གྱིས་ཤེས་རྟོགས་སླད་ཡིན། དེ་རྣམས་ཁྲལ་
བཏང་འཛིན་དང་དཔྱ་ཁྲལ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་གཞན་ལ་
བེད་སྤྱོད་བྱེད། བྱིས་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལྟ་རྟོགས་
ཚོགས་པ་དང་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་ཁོང་ཚོའི་སྐུ་ཚབ་ས་
གནས་འདི་དང་མངའ་སྡེ་གཞན་ལ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱི་
ཚོགས་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ Title IV-D of the Social Security
Act གཞི་བཟུང་བསྒྱུར་བཅོས་དང་། རོགས་རམ་གྱི་ནན་
བསྐུལ་བྱེད་ཆོག ཡིན་ཡང་གནས་ཚུལ་དེ་རྣམས་མི་མང་གི་
མཐོང་ཆོས་སུ་མེད། གནས་ཚུལ་དེ་རྣམས་སྲིད་གཞུང་
འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་གྱིས་ཆོག་མཆན་གྱི་གནས་ཚུལ་
སྒྲིགས་འཛུགས་ནང་ཉར་ཚགས་བྱེད་པས་ཁ་བྱང་ནི། Director
of Administration and Management, at One Commerce Plaza,
99 Washington Avenue, Albany, NY 12231-0001

ཁྱེད་རང་འོས་ཤོག་འཕེན་ཆེད་དེབ་ ལེ ་གནང་འདོད་ཡོད་དམ།
ནི ་ཡོག་མངའ་ ེའི་འོས་བ ་ ན་ཁང (NY State Board of Elections) ་གི་ ་ ར་གཟིགས་རོགས་གནང་།
www.elections.ny.gov/votingregister.html

ཡང་ན། ནི ་ཡོག་མངའ་ འེ ི་འོས་འཕེན་མཁན་གྱི་དེབ་ ལེ ་འགེངས་ཤོག་ (NYS Voter Registration form) དགོས་
ཚ་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་འདིའི་ཐོག་ 1-800- FOR-VOTE འབོད་ ལ་ ་ཆོག
་ འི་ ད་དེབ་ ེལ་ དེ ་ཡག་ཡིན་ཚ། ་ ་འདིར་ www.ny.gov/services/register-vote གཟིགས་རོགས་གནང་།
DOS 1322-a-BO (Rev. 04/18)

ཤོག་གྲངས། 5 of 9

རིན། $40 or $50

APPLICATION NUMBER
FOR OFFICE USE ONLY

AENS-A-

-

སྲི་ཞུ་ཆོག་
མཆན་ཚན་པ།

New York State
Department of State
Division of Licensing Services
Appearance Enhancement
P.O. BOX 22049
Albany, NY 12201-2049
ཚོང་ཡུལ་སྲི་ཞུ།: (518) 474-4429
www.dos.ny.gov

སེན་མོའི་ཁྱད་ལས་ཞུ་སྙན།
འགེངས་ཤོག་མ་འགེང་གོང་ལམ་སྟོན་རྣམས་ལེགས་པར་ཀློག་རོགས། ཁྱེད་ཀྱིས་དྲི་བ་རེ་རེར་ངེས་པར་དུ་ལན་

འདེབས་བྱས་ནས་ལན་རྣམས་སྣག་ཚའི་བྲིས་དགོས།
གཤམ་འོག་ནས་འོས་འཚམས་གཅིག་འདམ་རོགས།

ང་ཆོག་མཆན་ལག་འཁྱེར་ལ་ཞུ་སྙན་འབུལ་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་ནི་(ཞུ་སྙན་དོད་ $40 དགོས།)
____________

1. ནེའུ་ཡོག་མངའ་སྡེའི་ཤེས་ཡོན་དང་ཡིག་ཚད། (New York State Education and Examinations) (ཆུ་ཚོད་ 250 རིང་ངོས་ལེན་
ཡོད་པའི་སློབ་ཚན་མཐར་ཕྱིན་པ།)

____________

2. སེན་མོའི་ཁྱད་ལས་འོས་ ོང་གི་ཆོག་མཆན། (ལོ་གཅིག་རིང་སེན་མོའི་འོས་ ོང་ ེད་ཡོད་པ་དང་ ་ཚད་ 26 རིང་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་ ོབ་ ོང་མཐར་ ིན་པ།)
སེན་ལས་འོས་སྦྱོང་གི་ཆོག་
མཆན་ངོས་འཛིན་ཨང་།

____________

དུས་ཡུན་
རྫོགས་ཚེས།

____________ 3. དེ་སྔོན་ནེའུ་ཡོག་མངའ་སྡེའི་སེན་མོའི་ཁྱད་ལས་

དུས་ཡུན་
རྫོགས་ཚེས།

ཀྱི་ཆོག་མཆན་ལག་འཁྱེར།– ལག་ལཁྱེར་ཨང་།
____________ 4. ནེའུ་ཡོག་མངའ་སྡེ་དང་ཨ་རིའི་ཕྱིར་སློབ་གཉེར་བྱེད་པ།
____________ 5. ནེའུ་ཡོག་མངའ་སྡེ་དང་ཨ་རིའི་ཕྱི་ལོག་ལ་ཉམས་མྱོང་ལོ་ལྔ་ཡོད་

པ།

མངའ་
སྡེ།

རྒྱལ་
ཁབ།

____________ 6. རྒྱབ་གཉེར། མངའ་སྡེའི་མིང་བཀོད་དགོ རྒྱབ་

གཉེར། མངའ་སྡེའི་མིང་བཀོད།

གལ་སྲིད་ཁྱེད་ནས་གོང་བཀོད་འདམ་ག་ 1 2 3 ཡང་ན་ 4 གང་རུང་གཅིག་འདམ་པ་ཡིན་ན། ཁྱེད་ནས་ཟླ་དྲུག་གནས་སྐབས་ལག་འཁྱེར་ཞུ་
ཆོག (དེར་འཕར་མ་དོད་སྒོར་ $10 སྤྲོད་དགོས།) དེ་ཡིས་ཁྱེད་རང་ནེའུ་ཡོག་མངའི་སྡེའི་ཡིག་རྒྱུགས་སྤྲོད་རིང་སེན་མོའི་
ཁྱད་ལས་ལག་ལེན་བྱེད་ཆོག
ང་ཟླ་དྲུག་གི་གནས་སྐབས་ཆོག་མཆན་ལག་འཁྱེར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ($40+$10=$50 ཞུ་སྙན་དོད་ངེས་པར་
འབུལ་དགོས།)

གལ་སྲིད་ཁྱེད་ནས་གོང་གསལ་འདམ་ག་ནས་ 1 2 3 ཡང་ན་ 4 གང་རུང་གཅིག་འདེམས་ཚེ་ཁྱེད་ལ་གློག་འཕྲིན་ཨི་མེལ་ཞིག་སྦྱོར་ངེས་
ལ་དེའི་ནང་རང་ཉིད་ཀྱི་ཞུ་སྙན་ངོས་ལེན་ཟིན་རྗེས་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ གཏན་འབེབ་བྱ་སྟངས་སྐོར་འཁོད་ཡོད།
ངར་དམིགས་བསལ་གྱི་ཡིག་རྒྱུགས་དགོས་མཁོ་ཡོད།
གལ་སྲིད་ཁྱེད་ལ་སློབ་གཉེར་གྱི་ནུས་པ་ཞན་པ་དང་། ལུས་སེམས་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་པར་བརྟེན་ནས་དམིགས་བསལ་རྒྱུགས་སྤྲོད་གོ་
སྒྲིག་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་ན། དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུགས་གོ་སྒྲིག་འབོད་སྐུལ་འགེངས་ཤོག་ (Special Testing Arrangements Request
Form DOS-1591) ཉིད་མཉམ་སྦྱར་དགོས། དེ་བཞིན་སྨན་པ་དང་། ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་སྣེ་བ། ཡང་ན་དེ་སྔོན་
སློབ་གྲྭ་ཞིག་ཡང་ན་སྒྲིག ་འཛུགས་གཞན་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཉིད་བདེན་པ་ར་སྤྲོད་ཀྱི་དཔང་ཡིག་དང་འགྱུར་བ་ཡོད་
མེད་སྐོར་གསལ་སྟོན་བྱ་དགོས། ཞུ་སྙན་ངོས་ལེན་བྱུང་མ་ཐག་ཁྱེད་ལ་ནེའུ་ཡོག་མངའ་སྡེའི་ཆོག་མཆན་ལྷན་ཁང་ ནས་འབྲེལ་
མཐུད་ཀྱིས་ཡིག་རྒྱུགས་དུས་ཚོད་གཏན་འཁེལ་བྱ་ཐུབ།
ཞུ་སྙན་བའི་ལོ་རྒྱུས།
མིང་དང་པོ།

མིང་མཐའ་མ།

དཀྱིལ་མིང་།

ཁང་པ། གནས་ཁང་། སྡེ་ཚན།

ཁྱིམ་གྱི་ཁ་བྱང་། (ལམ་གཞུང་གི་ཨང་གྲངས་དང་མིང་དགོས།)
གྲོང་ཁྱེར།
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རྗེས་འཇུག

མངའ་
སྡེ།

གྲོང་ཁྱེར།

མངའ་སྡེ།

གྲོང་ཁྱེར།
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ཡིག་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། (ཡིག་སྒམ་གྱི་ཨང་གྲངས་དགོས།)
གྲོང་ཁྱེར།

མངའ་
སྡེ།

གློག་འཕྲིན་ཨི་མེལ་ཁ་བྱང་།

གྲོང་ཁྱེར།

སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་ཨང་གྲངས། (གལ་

མངའ་སྡེ།

གྲོང་ཁྱེར།

གློག་འཕྲིན་ཨི་མེལ་ཁ་བྱང་།

སྲིད་ཡོད་ཚེ)
མིང་དང་པོ།

DOS 1322-a-BO (Rev. 04/18)

མིང་མཐའ་མ།

མིང་དང་པོ།

མིང་མཐའ་མ།
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སེན་མོའི་ཁྱད་ལས་ཞུ་སྙན།
འཕྲོད་བསྟེན་ལག་འཁྱེར། –རང་ཉིད་ཀྱི་ལུས་པོ་བརྟག་དཔྱད་ཟིན་རྗེས་ཟླ་གཅིག་ནང་ཚུད་ཞུ་སྙན་
འབུལ་ཟིན་པ་དགོས།
ང་ནི་ཆོག་མཆན་ཡོད་པའི་བརྟག་དཔྱད་སྨན་པའམ། སྨན་པའི་རོགས་པ། ཡང་ན་སྨན་ཞབས་ཡིན། རྣམ་ཀུན་བརྟག་དཔྱད་
བྱས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་སྙན་ཞུའི་ཐོག་བཀོད་པའི་གང་ཟག་

(བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པའི་ཟླ་ཚེས།) ལ་ངས་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་ལ་སྤྱི་ཚོགས་
དང་མི་མང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་བདེ་འཇགས་ལ་གནོད་ འཚེའམ་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་གཉན་ནད་དང་འགོས་ནད་རིགས་ཡོད་
པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་གང་ཡང་བརྙེད་སོན་བྱུང་མ་སོང་།
ལག་འཁྱེར་དུ་འཁོད་པའི་
སྨན་པའི་མིང་།
སྨན་པའི་ལས་གནས་ཁ་
བྱང་།

སྨན་པའི་མཚན་རྟགས།

ཟླ་
ཚེས།

བྱིས་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་བསྒྲགས་གཏམ།
འགེངས་ཤོག་འདིར་ས་རྟགས་རྒྱབ་པའི་ཟླ་ཚེས་ནས་ངས་ཁས་ལེན་པ་ནི། ངས་བྱིས་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེད་དངུལ་
སྤྲོད་དགོས་པའི་ལས་འགན་མེད་ལ། ཡང་ན་སྤྲོད་དགོས་པའི་ལས་འགན་ཡོད་ཀྱང་ཟླ་བ་ བཞི་དང་དེ་ལས་མང་བའི་
བྱིས་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དངུལ་བུན་ཆད་མེད། ཡང་ན་ངས་རྒྱབ་སྐྱོར་དངུལ་རྣམས་ཡོངས་འབབ་ནས་བཅོག་འཐེན་
བྱེད་པ་དང་། ཡང་ན་ཁྲིམས་ཁང་ནས་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་ དངུལ་སྤྲོད་འབབ་དང་། ཡང་ན་སྐྱིན་ཚབ་ཀྱི་འཆར་གཞི།
ཡང་ན་སྡེ་ཁག་ནས་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་འཆར་གཞི། ཡང་ན་ངའི་བྱིས་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཀྱི་ལས་འགན་འདི་ཐག་ཆོད་བྱ་
བཞིན་པའི་ཁྲིམས་ ཁང་གི་རྙོག་གཞི་ཡིན། ཡང་ན་ང་ལ་མི་སེར་གྱི་རོགས་སྐྱོར་ཐོབ། ཡང་ན་ང་ལ་ཁ་གསབ་ཀྱི་བདེ་
འཇགས་ཡོངས་འབབ་ཡོད།
སྙན་ཞུ་འབུལ་མིའི་ཁས་ལེན་གཙང་མ།-ངས་འགེངས་ཤོག་འདིའི་ནང་གང་བཀོད་པ་རྣམས་རྫུན་པའི་རྒྱབ་དཔང་གྱི་
ཉེས་དམིགས་རྣམས་ལ་ལྟོས་སྟེ་བདེན་པ་དང་དྲང་པོ་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་བྱེད། དེ་མ་ཟད་ངས་སྤྱིར་བཏང་ཚོང་ཁྲིམས་
(General Business Law) Article 27 ནང་ཚུད་དང་དེའི་རྗེས་འཇུག་གི་ཁྲིམས་ལུགས་བཀོད་ཁྱབ་རྣམས་ལེགས་པར་ཀློག་ནས་
དོན་རྟོགས་ཟིན་པའི་ ཁས་ལེན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

X

སྙན་ཞུ་འབུལ་མིའི་མཚན་རྟགས།

ཟླ་ཚེས།

གལ་སྲིད་ཁྱེད་ནེའུ་ཡོག་མངའ་སྡེའི་སློབ་གཉེར་དང་ཡིག་རྒྱུགས་གཞིར་བཟུང་ཐོ་
འགོད་བྱས་ཚེ་རང་ཉིད་ཀྱི་སློབ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་དང་ཡང་སློབ་སྤྱི་གང་རུང་གི་
གཤམ་འོག་འགེངས་ཤོག་ཉིད་བསྐང་དགོས།
ནེའུ་ཡོག་མངའ་སྡེས་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭའི་ངོས་སྦྱོར།
སློབ་གྲྭའི་མིང་།

སློབ་གྲྭའི་ཁ་བྱང་།(གཞུང་ལམ་གྱི་ཨང་གྲངས་དང་མིང་བཀོད་དགོས།)

གྲོང་ཁྱེར།
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སློབ་གྲྭའི་གཏན་འབེབ་སློབ་ཚན་གྱི་ཨང་རྟགས། (ནེའུ་ཡོག་མངའ་སྡེ་ལྷན་ཁང་ (NYS Department of State) ནས་ངེས་སྤྲོད་
བྱེད་པའི་ཨང་གྲངས་ལྔ་ཅན་གྱི་ཨང་རྟགས།)

སློབ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་ནམ་སློབ་སྤྱིའི་(མིང་།)

སློབ་གྲྭའི་འགན་(འཛིན་ནམ་སློབ་སྤྱིའི་མིང་།)

ཞུ་སྙན་འབུལ་མཁན་གྱི་མིང་ཆ་ཚ (ང་བ།)

སེན་མོའི་ཁྱད་ལས་ཞུ་སྙན།
ངས་གོང་དུ་གང་བྲིས་པ་རྣམས་ལ་ངོས་ལེན་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ལ་གོང་འཁོད་སློབ་གྲྭ་ནི་ཤེས་ཡོན་
ཁྲིམས་ཡིག་(Education Law) གཞི་བཟུང་§5001 དང་ཡང་ན་ནེའུ་ཡོག་མངའ་སྡེའི་ འཛིན་སྐྱོང་འཐུས་མིས་ངོས་ལེན་
ཡོད། ཞུ་སྙན་དེའི་སྟེང་འཁོད་པའི་མིང་ཅན་པ་དེ་ཡིས་ཆུ་ཚོད་ 250 རིང་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་སློབ་གཉེར་ཚད་ལྡན་
སྒྲུབ་ཟིན་དེ་ཡང་(ཟླ་ཚེས།)

སློབ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་དང་སློབ་སྤྱི་གང་རུང་གི་
མཚན་རྟགས།

ཟླ་ཚེས།

སློབ་གྲྭའི་ཐམ་ག

ཞུ་སྙན་འདི་དང་མཉམ་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་དགོས་ངེས་འགྲེལ་བརྗོད་དང་གསལ་བརྡ་བཅས་མཉམ་སྦྱར་བྱས་ཏེ་ཞུ་སྙན་
དོད་དང་ལྷན་དུ་གཏོང་དགོས། (NYS Department of State)—ཞུ་སྙན་དང་གནས་སྐབས་ལག་འཁྱེར་ཆེད་དོད་$50; ཡང་ན་ཞུ་
སྙན་གཅིག་པུར་དོད་ $40 ཡིན། གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱི་དངུལ་ཁང་ནས་དངུལ་འཛིན་ཕྱིར་
ལོག་བྱས་ཚེ་རིན་པ་ $20 སྤྲོད་དགོས། གལ་སྲིད་ཆ་འཇོག་བྱང་བུ་ཐོག་ནས་ལག་འཁྱེར་དོད་འབུལ་ཚེ་ང་ཚོའི་དྲ་
རྒྱ་www.dos.ny.gov ལ་གཟིགས་སྟེ་ཆ་འཇོག་བྱང་བུའི་ཆོག་མཆན་འགེངས་ཤོག་ཉིད་བསྐང་སྟེ་ཞུ་སྙན་འདི་དང་ལྷན་
དུ་མཉམ་སྦྱར་དགོས།
རང་ཉིད་ཀྱི་སྡོད་གནས་དང་གློག་འཕྲིནཨི་མེལ་་ཁ་བྱང་བཅས་བརྗེ་བསྒྱུར་ཕྱིན་ཚེ་ལྷན་ཁང་འདིར་ངེས་པར་དུ་
འབྲེལ་བ་བྱེད་དེ་བསྐྱར་
བཅོས་ཀྱི་གསལ་བརྡ་དང་ཁྱེད་ཀྱི་ཆོག་མཆན་ལག་འཁྱེར་དང་འབྲེལ་བའི་གསལ་བརྡ་རིགས་སྦྱོར་ཐུབ།
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