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त�काल �काशनको ला�ग: 8/10/2015 गभन�र ए��य ुएम. कुओमो

�ययूोक�  रा
य | काय�कार� या�बर 

ए��य ुएम. कुओमो | गभन�र 

 

गभन�र कुओमो नङ सलनुका मा�लकह�को ला�ग �याला ब ड आव$यकता, र कामदारह�को ला�ग नयाँ 

नङ (वशषेता ��श+ाथ- दता�को उपल0धता घोषणा गनु�हु�छ 

  

कामदारह�लाई �श+ा तथा जानकार7 �दान गन� �मखु ए9भोकेसी समहूह�सँग साझेदार7 गद= रा�यले 
��श+ाथ- दता� आवेदनह�लाई 10 वटा भाषामा उपल0ध गराएको छ 

  

  

गभन�र ए��य ुएम कुओमोले आज नङ सलनुका मा�लकह!ले अबको 60 %दन �भ'मा 
याला ब(ड 

सरु*+त गन� आव.यक रहेको र /यसो गन� असफल भएमा, हालमैा पा4रत ग4रएका ज4रवाना, र गरै-

अनपुालनको ला6ग उनीह!को 9यवसाय ब�द ग4रने लगायतका सजायह!को भागी हुनेछन ्भनी घोषणा 

गनु�भयो। यस अ@त4रAत, इजाजतप' CाDत नगरेका सलनु कामदारह!ले अब नङ Eवशषेता C�श+ाथH 

काय�Iममा @न:शKुक !पमा दता� हुन पाउनेछन।् यो 
याला ब(ड आव.यकता र C�श+ाथH काय�Iम नङ 

सलनुका कामदारह!लाई सरु+ा Cदान गन�को ला6ग गभन�र कुओमोले हालमैा Cयोगमा Kयाउनभुएको 

औNयो6गक सधुारह!को बहृत ्Dयाकेजको दईु मह//वपणू� अशं हुन।् 

  

"हामी �ययूोक�  रा
यमा Sम शोषण सहन गनTछैनU, कुरो वVततु: यि/त हो," गभन�र कुओमोले भ�नभुयो। 

“"यो Cशासनले कुनपै@न उNयोगमा द9ुय�वहार सहन गनTछैन – Zकनभने �ययूोक�  यVतो छैन – र आज हामी 

रा
यभर�का नङ सलनु कम�चार�ह!को आ/मस�मान र अ6धकारह! सरु*+त गन�को ला6ग अझ एक कदम 

अगा]ड बढेका छ_।” 

 

सलनुका मा�लकह!ले 
याला ब(ड आव.यकताको बारेमा यहा ँगएर अनलाइन जानकार� पाउन 

सAछन।् साइटमा उपलcध 
याला ब(ड AयाKकुलेटरले मा�लकह!लाई उनीह!को 9यवसाय Vथलमा काम 

गनT कम�चार�को सdeयाको आधारमा उनीह!को ब(ड आव.यकता क@त हो भनेर सिजल ै@नधा�रण गन� 

मfत गनTछ। 
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नङ Eवशषेता C�श+ाथH काय�Iमको ला6ग यहा ँअनलाइन !पमा 10 भाषामा आवेदनह! उपलcध छन।् यो 

काय�Iममा दता� भएप@छ आवेदकह!ले Cारि�भक एक वष�को ला6ग नङ C�श+ाथHको !पमा काम गन� 

सAनेछन,् र साथमा एकपटक दता� नवीकरण गनT EवकKप प@न पाउनेछन।् 

  

मेमा, गभन�र कुओमोले �ययूोक�  रा
यमा नङ सलनु उNयोगमा सधुार गन�को ला6ग बहुEवध Cयासह!को 

नेत/ृव गन� नङ सलनु काय� दल घोषणा गनु�भएको 6थयो। यी Cयासह!मा काननूी, @नयामक तथा 

Cशास@नक प4रवत�नग! समावेश छन।् 

  

नयाँ �याला ब ड आव$यकताको �वत�न 

  

गभन�रले हालमैा एउटा Eवधानमा हVता+र गनु�भयो जसमा नयाँ 
याला ब(ड आव.यकताह! पालना गन� 

असफल हुने मा�लकह!को ला6ग सgुढ ज4रवाना र सजायह! समावेश 6थए। यस काननूको Cावधान 

अनसुार, रा
य Eवभागले यी सजायह!लाई सन ्2015 अAटोबर 6 -- ब(ड तयार !पमा उपलcध रहेको 

घोषणा गदh Eव/तीय सेवा EवभागNवारा प' जार� ग4रएको 60औ ं%दन देiख लाग ूगनTछ। यो प'को एउटा 

C@त यहा ँपाउन सZक�छ। 

  

सामा�यतया, मा�लकले क'ो प4रमाणको 
याला ब(ड CाDत गन� आव.यक हु�छ भ�ने कुरा उAत नङ 

सलनुमा नङ पेशवेरह!ले क@त समय सेवा Cदान गछ�न ्भ�ने कुरामा आधा4रत हुनेछ, जुन कुरा तल 

दशा�इएको छ: 

• कि�तमा $25,000, य%द नङ सलनुले Eवशषे नङ सेवा Cदान गनT दईु देiख पाचँ जना पणू�-का�लक 

(फुल-टाइम) 9यिAतलाई रोजगार Cदान गरेको छ भने  

• कि�तमा $40,000, य%द नङ सलनुले Eवशषे नङ सेवा Cदान गनT छ देiख दश जना पणू�-का�लक 

(फुल-टाइम) 9यिAतलाई रोजगार Cदान गरेको छ भने  

• कि�तमा $75,000, य%द नङ सलनुले Eवशषे नङ सेवा Cदान गनT 11 देiख 25 जना पणू�-का�लक 

(फुल-टाइम) 9यिAतलाई रोजगार Cदान गरेको छ भने  

• कि�तमा $125,000, य%द नङ सलनुले Eवशषे नङ सेवा Cदान गनT 26 जना वा सोभ�दा बढ� पणू�-

का�लक (फुल-टाइम) 9यिAतलाई रोजगार Cदान गरेको छ भने  

 

पया�Dत दा@य/व mबमा गरेको र 
याला ब(ड CाDत गरेको Cमाणलाई नङ सलनु मा�लकह!ले 9यवसाय 

Vथलमा राeनपुछ� र 9यवसाय खुला रहेको बेला सब ैसमयमा सब ैकामदारह!Nवारा पहँुच गन� सZकने 

हुनपुछ�। 

  

सब ैनङ सलनु मा�लकह!ले के-कVता प4रिVथ@तह!मा 
याला ब(ड CाDत गन� आव.यक हु�छ भ�ने 

कुराको समी+ा गनु�पछ�। आफूले 
याला ब(ड CाDत गन� आव.यक छ भनी लाnने मा�लकह!ले यहा ँबाट 
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रा
य EवभागNवारा अनमुो%दत 
याला ब(डको एउटा C@त EC�ट गरेर उAत फारामलाई आoनो हालको 

mबमा एजे�टकोमा लान सAनेछन।्  

  

मा�लकको mबमा एज�ेटले यो ब(ड ख4रद गन�मा सहयोग गन� असमथ� भएमा, मा�लकलाई Vयो4रट� 

(C/याभ@ूत) ब(डमा अनभुव हा�सल गरेको एजे�टबाट सहायता �लन सझुाव %दइ�छ। नेसनल एसो�सएसन 

अफ Vयो4रट� ब(ड Cडुसरको वेबसाइट www.nasbp.org मा गएर Vयो4रट� ब(ड पेशवेरह!को +'ेको 

आधारमा वगHकृत सचूी CाDत गन� सZक�छ। साथसाथै, 
याला ब(ड mबIp गनT एजे�ट तथा दलालह!को 

सचूी Eव/तीय सेवा Eवभागको वेबसाइट, www.dfs.ny.gov मा उपलcध छ। 

  

नयाँ नङ (वशषेता ��श+ाथ- अवसर 

  

नङ Eवशषेता C�श+ाथH आवेदनह!लाई आवेदकबाट कुन ैशKुकKक न�लइकन CZIयागत ग4रनेछ र यी 

आवेदनह! यहा ँ@न�न भाषाह!मा उपलcध छन:् अdqेजी, Vपे@नश, 6च@नयाँ, को4रयन, हाइ%टयन-Iेओल, 

इटा�लयन, र�सयन, �भयतनामी, नेपाल� र @तबेतन। 

  

�ययूोक�  रा
य Eवभागको @नर�+णमा रहेको यो नयाँ C�श+ाथH दता� काय�Iमले 9यिAतह!लाई नङ Eवशषेr 

पर�+ाह! %दनको ला6ग अsययन गन� र साथमा नङ Eवशषेता सेवाह!को +े'मा काम गरेर 9यावहा4रक 

rान हा�सल गन� %द�छ। नङ C�श+ाथHले एक इजाजतप'-CाDत नङ Eवशषेrको @नगरानीमा कुन ैएक 

सलनुमा नङ स�ब�धी सेवाह! Cदान गद�छ। नङ सलनुको मा�लकले उAत नङ C�श+ाथHलाई कि�तमा 

प@न �यनूतम 
याला दरमा भAुतानी गनु�पछ� र C�श+तुा अव6ध दौरान उसलाई वा उनलाई उ6चत !पमा 

@नर�+ण ग4रएको छ भनी स@ुनि.चत गन� िज�मेवार हु�छ। 

  

नाग4रकता वा आवास िVथ@त जे-जVतो भए प@न, इजाजतप'-CाDत Eवशषेrको @नगरानीमा नङ स�ब�धी 

सेवाह! Cदान गनT काम गनT, वा हाल /यVतो काम ग4ररहेको र सो काम बापत पा4रS�मक CाDत गनT 

कुनपै@न 9यिAत नङ Eवशषेता C�श+ाथH दता�को ला6ग हकदार हु�छ। 

  

एuभोकेट र सामदुा@यक समहूह!ले आवेदनह! तथा जानकार� Eवतरण गन� र यो पहलको समq पहँुच 

EवVतार गन�मा सहयोग ग4ररहेका छन।्  

  

उ6चत 
याला र सरु*+त काम गनT अवVथाको बारेमा 6चि�तत कुनपै@न 

9यिAतले www.ny.gov/nailsalonsafety मा गएर हेनु�पछ� वा (888) 469-7365 मा काय� दल हटलाइनलाई 

स�पक�  गनु�पछ�। 
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नङ Eवशषेता C�श+ाथH दता�को बारेमा कुन ै@नि.चत C.न भएमा, 

कृपया http://www.dos.ny.gov/nailspectrainee.html मा जानहुोस ्वा (518) 474-4429 मा ]ड�भजन 

अफ लाइसेि�सङ स�भ�सेजलाई स�पक�  गनु�होस।् 

  

सधुारह�को बहृत ्Bयाकेज 

 

गभन�र कुओमोNवारा ग4रएका अ�य नङ सलनु उNयोग सधुारह!मा @न�न कुराह! पद�छन:् 

  

• 9यिAतगत सरु+ा/मक उपकरण र भेि�टलेसनका आव.यकताह!: मा�लकह!ले उ6चत सरु+ा/मक 

उपकरण, जVत ैमाVक र पvजाह! पया�Dत मा'ामा उपलcध गराउनपुछ�।  नङ सलनुह!को ला6ग 

भेि�टलेसन मापद(डह!सँग स�बि�धत Eव@नयमह!लाई सव�साधारणNवारा %टDपणीको ला6ग पोVट 

ग4रएका छन।्  

• रसाय@नक पदाथ�ह!को VवाVwय समी+ा: नङ सलनुह!मा Cयोग हुने उ/पादनह!सँग स�बि�धत 

@नयामक प4रवत�नह!को ला6ग प4रपरूकको !पमा, VवाVwय Eवभागले सयंAुत रा
य पया�वरणीय 

सरं+ण (United States Environmental Protection), 9यावसा@यक सरु+ा तथा VवाVwय Cशासन 

(Occupational Safety and Health Administration) र रािxyय 9यावसा@यक सरु+ा तथा 

VवाVwय C@तxठान (National Institute of Occupational Safety and Health) लगायतका सघंीय 

एजे�सीह!सँग परामश� गर� उनीह!बाट CाDत वrैा@नक जानकार�को समी+ा गरेर नङ सलनुह!मा 

Cयोग ग4रने स�भवत: खतरनाक रसायनह!को स�भाEवत C@तकूल Cभावह! र देiखएका 

एAसपोजर Vतरसँग स�बि�धत पणू� जानकार� �लनेछ।  

• अ6धकारप': नङ सलनुह!ले सब ैकम�चार� र सव�साधारणह!ले देeने ठाउँमा नङ सलनु 

कामदारह!को अ6धकारप' टाँVनपुछ� , जसले सरल भाषामा कामदारह!लाई काननूसगंत 
याला र 

सरु*+त काम गनT अवVथा C@त रहेको उनीह!को अ6धकारको बारेमा स6ूचत गछ�।  

• ब�द तथा रोकका सचूनाह!: यो Eव@नयमले "ब�द तथा रोक" सनुवुाइ सचूना CाDत गनT कुनपै@न 

नङ सलनुले /यVतो सचुनालाई 9यवसाय Vथलको {यालमा टाँVनपुनT आव.यकता जनाउँछ ता Zक 

यसलाई सव�साधारणह!ले सहजै देeन सकून।्  

  

शो(षत कामदार काय�बल 

  

�ययूोक�  रा
यभर Eव�भ�न उNयोगह!मा हुने Sम शोषणलाई जरैबाट हटाउने गभन�र कुओमोको यस 

Cयासको प%हलो चरण नङ सलनुका कामदारह!लाई मfत गनु� हो। Sम शोषणसँग जु{नको ला6ग 

गभन�रले गठन गनु�भएको काय� दलले, जसमा रा
यका 10 @नकाय सि�म�लत छन,् यसका Cवत�न 

Cयासह!लाई रोजगारदाता गरै-अनपुालनको दर सबभै�दा उच रहेका उNयोगह! र C@तशोधको डरले 

कामदारह!ले आवाज उठाउने स�भावना सबभ�दा कम रहेको +'ेह!मा केि�|त गनTछ। 
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उNयोगह!लाई उNयोग अ�तग�त हुने काय�बलको भौगो�लक वा सामदुा@यक पथृAकरण; C@तवे%दत 

म/ृयदुरको आधारमा उAत पेशाको खतरा; रा
यको अनसु�धानकता�का अनभुवह!; आ6धका4रक Eव/तीय 

अ�भलेखह!मा समावेश नग4रने रोजगारको 9यापकता; र Cवासी कामदारह!को C@तशतको आधारमा चयन 

ग4रएका 6थए। 

  

### 

 

थप जानकार� यहाँ उपलcध छ: www.governor.ny.gov 

�ययूोक�  रा
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