NSW Driver Licensing Rules
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སོོ་སོོ་རང་ཉིིད་དང་གཞན་དག་གིི་ཆེེད་དུ་ཚང་མས་བརྡབ་ལྷུང་དང་རྨས་སྐྱོོན་སྔོོན་འགོོག་ཆེེད་ང་ ཚོོའི་ི
གཞུང་ལམ་དང་རྐང་ལམ་སྟེེང་སྤྱོོད་ལམ་ཚུལ་བཞིིན་བསྟེེན་ཕྱོོགས་ངེེས་པར་དུ་ཤེེས་པར་བྱེེད་དགོོས།
ཉེེན་མེེད་སྤྱོོད་ལམ་སྐུལ་མ་གཏོོང་ཆེེད་དུ། ཨོོ་སིི་ཀྲོོ་ལིི་ཡས་གཞུང་ལམ་སྒྲིིག་གཞིི་ཁག་བརྡལ་བཤིིག་
བཏང་རིིགས་ལ་ཉེེས་ཆད་ཁག་ནན་པོོ་དང་ལྗིིད་པོོ་འགེེལ་གྱིི་ཡོོད

ཁ་ལོོ་བའིི་ལག་ཁྱེེར།
རྒྱ་གར། བལ་ཡུལ། ཡང་ན་བོོད་
ནས་ཡིིན་པའིི་ཁ་ལོོ་བའིི་ལག་ཁྱེེར་ཞིིག་ཡོོད་ན་
དེེ་ངེེས་པར་དུ་ནུས་ལྡན་དང་དངོོས་གནས་པ་ཡོོད་དགོོས།
ཨོོ་སིི་ཀྲོོ་ལིི་ཡའིི་ནང་དུ་རླངས་འཁོོར་གཏོོང་ཆེེད་དུ་ཁྱེེད་ལ་ངེེས་པར་དུ་ཁ་ལོོ་བའིི་ལག་ཁྱེེར་ནུས་ལྡན་དང་དངོོས་གནས་པ་ཡོོད་
དགོོས།
འདིི་ནིི་ཨོོ་སིི་ཀྲོོ་ལིི་ཡའིི་ལག་ཁྱེེར་རམ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དཔེེར་ན་རྒྱ་གར། བལ་ཡུལ། ཡང་ན་བོོད་ལྟ་བུའིི་ནང་ངོོས་ལེེན་ཡོོད་པའིི་ལག་
ཁྱེེར་བཅས་གང་རུང་གིིས་འགྲིིག་རྒྱུ་རེེད།
ཁྱེེད་ཀྱིིས་རླངས་འཁོོར་གཏོོང་བའིི་སྐབས་སོོ་སོོའིི་ཁ་ལོོ་བའིི་ལག་ཁྱེེར་ངེེས་པར་དུ་རྟག་པར་མཉམ་དུ་ཉར་དགོོས། དེེ་མིིན་ཉེེས་ཆད་
ཡོོད་རེེད།
ལག་ཁྱེེར་མེེད་པར་ཁྱེེད་ཀྱིིས་རླངས་འཁོོར་བཏང་བ་ཡིིན། ཉེེས་ཆད་ཨོོ་སྒོོར་ ༥༥༠༠ ($5,500) བར་ཡོོད་པ་དང་། ཁྱེེད་རང་ཉུང་
མཐར་ཡང་ཟླ་བ་ 3 རིིང་ལ་རླངས་འཁོོར་གཏོོང་མིི་ཆོོག་པ་བཟོོ་སྲིིད་པ་དང་། དེེ་བཞིིན་ཟླ་བ་ 12 རིིང་བར་བཙོོན་འཇུག་བྱེེད་སྲིིད།

གནས་ཚུལ་འདིི་ཕྱིི་ལོོ་ 2022 ལོོའིི་ཟླ་བ་ལྔ་པའིི་བར་ལ་ནོོར་འཁྲུལ་མེེད།

1. ཁྱེེཁྱེེད་ལ་གཞིིས་སྤོོས་བྱང་བུ་ཡང་ན་མཐོོང་མཆན་ཞིིག་ཡོོད་ན།
(ཁྱེེད་རང་ཡུལ་སྐོོར་སྤྲོོ་འཆམ་པ་ཞིིག་གམ་གནས་སྐབས་ཕྱིི་རྒྱལ་ལྟ་སྐོོར་བ་ཞིིག་ལ་ངོོས་འཛིིན་བྱེེད་ཀྱིི་རེེད།)
- ཁྱེེད་ཀྱིིས་ཨོོ་སིི་ཀྲོོ་ལིི་ཡའིི་ནང་ཁྲིིམས་མཐུན་ངང་རླངས་འཁོོར་གཏོོང་ཆོོག
- ཁྱེེད་ཀྱིིས་རླངས་འཁོོར་གཏོོང་དུས་ཁྱེེད་དང་མཉམ་དུ་ངེེས་པར་དུ་སོོ་སོོའིི་ཕྱིི་རྒྱལ་གྱིི་ཁ་ལོོ་བའིི་ལག་ཁྱེེར་དགོོས།
- གལ་སྲིིད་ཁྱེེད་ཀྱིི་ལག་ཁྱེེར་དབྱིིན་སྐད་ཐོོག་མེེད་ན། ཁྱེེད་ལ་ངེེས་པར་དུ་ལག་ཁྱེེར་དང་ལག་ཁྱེེར་དེེའིི་ཡིིག་ཐོོག་ཡིིག་སྒྱུར་གཉིིས་ཀ་ཡང་ན་
རྒྱལ་སྤྱིིའིི་ཁ་ལོོ་བའིི་ལག་ཁྱེེར་དགོོས་པ་ཡིིན།
ཁྱེེད་ཀྱིི་ཡིིག་ཆ་ཁག་ཡིིག་སྒྱུར་གནང་སྐོོར་ཞབས་ཞུ་ NSW དང་བཀའ་མོོལ་གནང་དགོོས།
- ཁྱེེད་ལ་ངེེས་པར་དུ་རང་ཉིིད་ཡུལ་སྐོོར་བ་འམ་ཕྱིི་ནས་ཕེེབས་པའིི་གནས་སྐབས་སྐུ་མགྲོོན་ཞིིག་ཡིིན་པའིི་དཔང་རྟགས་དགོོས། དཔེེར་ན་
གཞིིས་སྤོོས་བྱང་བུ་ཡང་ན་མཐོོང་མཆན་ལྟ་བུ།
ཁྱེེད་ཀྱིིས་ NSW ལག་ཁྱེེར་བཞེེས་དགོོས་ཀྱིི་མེེད་ཀྱང་། དེེ་དགོོས་པའིི་སྐུལ་མ་གཏོོང་གིི་ཡོོད། དེེ་བྱུང་ན་ཁྱེེད་ཀྱིིས་ NSW གཞུང་ལམ་སྒྲིིག་
གཞིི་ཁག་ཤེེས་རྟོོགས་ཡོོང་རྒྱུ་ཡིིན།

ཁྱེེད་ཀྱིི་ཕྱིི་ཡུལ་ལག་ཁྱེེར་དུས་ཚོོད་རྫོོགས་མཚམས་སུ་ཁྱེེད་ཀྱིིས་
ངེེས་པར་དུ་ NSW ལག་ཁྱེེར་ཆེེད་སྙན་ཞུ་འབུལ་དགོོས། ཁྱེེད་
ལ་ལག་ཁྱེེར་ནུས་ལྡན་དང་དངོོས་གནས་པ་མེེད་སྐབས་རླངས་
འཁོོར་གཏོོང་མིི་ཆོོག་པ་ཡིིན།
ཁྱེེད་ཀྱིིས་ཕྱིི་ཡུལ་ལག་ཁྱེེར་ཐོོག་རླངས་འཁོོར་གཏོོང་
སྟངས་སྦྱོོང་མཁན་ལ་བསླབ་མིི་ཆོོག་པ་ཡིིན་པ་ངེེས་དགོོས།

2. ཁྱེེཁྱེེད་རང་ཨོོ་སིི་ཀྲོོ་ལིི་ཡའིི་མིི་སེེར་རམ་ཡང་ན་གཏན་སྡོོད་པ་ཆགས་སྐབས།
ཁྱེེད་རང་ཟླ་བ་ 3 བར་ཁྲིིམས་མཐུན་ངང་ཁྱེེད་ཀྱིི་ཕྱིི་ཡུལ་ལག་ཁྱེེར་ཐོོག་མུ་ མཐུད་རླངས་འཁོོར་གཏོོང་ཆོོག
ཟླ་བ་ 3 ནང་ཚུད་ལ་ཁྱེེད་ཀྱིིས་ NSW ལག་ཁྱེེར་ཞིིག་ངེེས་པར་དུ་བཞེེས་དགོོས།

NSW ལག་ཁྱེེར་ཐོོབ་པའིི་ཆེེད། ཞབས་ཞུ་
NSW ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་དགོོས།
(ས་གནས་ཁ་བྱང་ཁག་ངོོ་ཤོོག་རྒྱབ་ངོོས་སུ་
གཟིིགས།)

ཁྱེེད་ཀྱིིས་འདིི་དག་ངེེས་པར་དུ་ཞབས་ཞུ་ NSW ལ་འཁྱེེར་དགོོས།
- ཁྱེེད་ཀྱིི་ངོོ་བོོའིི་བདེེན་དཔང་། དཔེེར་ན། – གཞིིས་སྤོོས་བྱང་བུ། སྨན་བཅོོས་ལྟ་སྐྱོོང་བྱང་བུ། དབུས་མཐུད་ (certificate) འཕྲོོད་
བསྟེེན་ལྟ་སྐྱོོང་བྱང་བུ། ངོོ་སྤྲོོད་ཤོོག་བྱང་ལྟ་བུ།
- ཁྱེེད་ཀྱིི་ཕྱིི་ཡུལ་ལག་ཁྱེེར། གལ་ཏེེ་དེེ་དབྱིིན་སྐད་ནང་མེེད་ཚེེ་ཁྱེེད་ཀྱིིས་དེེ་ངེེས་པར་དུ་དབྱིིན་སྐད་ནང་དུ་གཞུང་འབྲེེལ་ཐོོག་ནས་ཡིིག་
སྒྱུར་གནང་དགོོས། གནས་ཚུལ་ནང་དུ་ངེེས་པར་དུ་ལག་ཁྱེེར་དེེ་ཁྱེེད་ལ་དུས་ཡུན་ཇིི་ཙམ་རིིང་ཡོོད་པ་གསལ་དགོོས།
ཁྱེེད་ཀྱིི་ཡིིག་ཆ་དག་གིི་ཡིིག་སྒྱུར་སྐོོར་ཞབས་ཞུ་ NSW ལྷན་དུ་སྐད་ཆ་ཤོོད།
- ཁྱེེད་རང་ཨོོ་སིི་ཀྲོོ་ལིི་ཡའིི་མིི་སེེར་ཡང་ན་གཏན་སྡོོད་པ་ཡིིན་པའིི་ཁྱེེད་ཀྱིི་བདེེན་དཔང་།
- ཁྱེེད་ཀྱིི་རིིན་སྤྲོོད།

ཞབས་ཞུ་ NSW ལ་ཁྱེེད་ཀྱིིས་ངེེས་པར་དུ་གནང་དགོོས་པ་ཁག
- ལག་ཁྱེེར་སྙན་ཞུའིི་འགེེངས་ཤོོག་ལེེགས་པར་ཟིིན་དགོོས།
- མིིག་ཤེེད་ལྟ་ཚོོད་ཅིིག་ལོོན་དགོོས།
- ཁྱེེད་ཀྱིི་འདྲ་པར་བླངས་པ།
- ཁ་ལོོ་བའིི་ཡིིག་རྒྱུགས་ལོོངས་པ།
- ལག་ཁྱེེར་དང་འབྲེེལ་བའིི་རིིན་སྤྲོོད་པ།
ཁྱེེད་ཀྱིིས་ཡིིག་ཚད་འདིི་ཚོོ་ག་དུས་གནང་ཐུབ་མིིན་དང་ཁྱེེད་ལ་སྐད་སྒྱུར་དགོོས་མིིན་སྐོོར་ཞབས་ཞུ་ NSW དང་བཀའ་མོོལ་གནང་།
ཁྱེེད་ཀྱིི་ཕྱིི་ཡུལ་ཁ་ལོོ་བའིི་ལག་ཁྱེེར་དེེ་དུས་ཡུན་ཇིི་ཙམ་རིིང་ཁྱེེད་ལ་ཡོོད་མེེད་ལ་གཞིིགས་པས་ཁྱེེད་ལ་ཁ་ལོོ་བའིི་ལག་ཁྱེེར་ ‘ཧྲིིལ་པོོ་དང་ཚད་བཀག་མེེད་
པ་’ ཡང་ན་ ‘འཕྲལ་སེེལ་’ NSW ཁ་ལོོ་བའིི་ལག་ཁྱེེར། ཡང་ན་རླངས་འཁོོར་གཏོོང་སྟངས་སྦྱོོང་མཁན་ལག་ཁྱེེར་ཐོོབ་མིིན་ཐག་གཅོོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད།
གལ་ཏེེ་ཁྱེེད་ཀྱིི་རླངས་འཁོོར་ཁ་ལོོ་བའིི་རྒྱུགས་མ་འཕྲོོད་པའམ་ཁྱེེད་ལ་ངོོས་ལེེན་ཡོོད་པའིི་ཕྱིི་ཡུལ་ཁ་ལོོ་བའིི་ལག་ཁྱེེར་མེེད་ཚེེ་ཁྱེེད་ཀྱིིས་ངེེས་པར་དུ་ཁ་ལོོ་
བ་སྦྱོོང་མཁན་ལག་ཁྱེེར་ལེེན་དགོོས།

རླངས་འཁོོར་གཏོོང་སྟངས་སློོབ་པ། – གོོམ་རིིམ་ 7
ལག་ཁྱེེར་དང་ཡིིག་ཚད་རེེ་རེེར་གླ་རིིན་འབུལ་དགོོས།
ཐུགས་སྣང་། གཤམ་གྱིི་ཁ་དོོག་ལྗང་ཁུའིི་ནང་ཡོོད་པའིི་གནས་ཚུལ་རྣམས་རང་ལོོ་ 25 མན་ཆད་ཁོོ་ནར་ལག་བསྟར་བྱེེད།
གོོམ་པ།

ལག་ཁྱེེར་/ཚོོད་ལྟ།

1

ཡིིག་ཚད་འགྲིིམ་འགྲུལ་ཤེེས་བྱ་དང་
མིིག་ཤེེད་ཀྱིི་ཚོོད་ལྟ།།
2

དགོོས་པའིི་ཆ་རྐྱེེན།

ངས་བྱེེད་ཆོོག་པ་དང་མིི་ཆོོག་པ།

- ངེེས་པར་དུ་མ་མཐར་རང་ལོོ་ 16 ལོོན་པ་ཡིིན་པ།
- ངེེས་པར་དུ་ NSW ནང་གིི་གནས་སྡོོད་ཁ་བྱང་ཡོོད་དགོོས་པ།
- ངེེས་པར་དུ་ཁ་ལོོ་བའིི་ཤེེས་བྱའིི་ཚོོད་ལྟ་ཡིིག་ཚད་དང་མིིག་གིི་
ཚོོད་ལྟ་ལོོན་དགོོས།

ཁྱེེད་རང་ཡིིག་ཚད་གཉིིས་ཀ་ལོོན་པའིི་རྗེེས་ལ། ཁྱེེད་ལ་སྦྱོོང་
མཁན་གྱིི་ཆོོག་མཆན་ལག་འཛིིན་ཞིིག་འབྱོོར་གྱིི་རེེད།

- ཟུར་བརྗོོད། ལག་ཁྱེེར་དེེ་ལོོ་ 5 ཡིི་རིིང་ནུས་ལྡན་ཡིིན།

- མགྱོོགས་ཚད་མང་མཐར་ཆུ་ཚོོད་རེེར་སྤྱིི་ལེེ་ 90 བར་
གཏོོང་ཆོོག
- གཞུང་ལམ་ཐོོག་ཏུ་ཡོོད་པའིི་མྱུར་ཚད་ཆུ་ཚོོད་རེེར་སྤྱིི་ལེེ་
90 ལས་ཉུང་བའིི་མགྱོོགས་ཚད་བརྡ་རྟགས་ལ་སྲུང་བརྩིི་
ངེེས་པར་ཞུ་དགོོས།
- ཁྱེེད་དང་མཉམ་དུ་ཁ་ལོོ་བའིི་ལྟ་རྟོོག་མཁན་ལྟར་ལ་ངེེས་
པར་དུ་ལག་ཁྱེེར་ཆ་ཚང་བ་ཡོོད་པའིི་ཁ་ལོོ་བ་ཡོོད་དགོོས།
- ངེེས་པར་དུ་ཁྱེེད་ཀྱིི་ཁྲག་ནང་ཆང་རག་གིི་ཚད་ཀླད་ཀོོར་
དགོོས་ (པ་དང་ཁྱེེད་ཀྱིི་ཁ་ལོོ་བའིི་ལྟ་རྟོོག་མཁན་ལ་དེེའིི་
ཚད་ 0.05 ལས་ཉུང་བ་དགོོས།)
- རླངས་འཁོོར་གཏོོང་བའིི་སྐབས་སུ་ལག་ཐོོགས་ཁ་པར་རྩ་བ་
ནས་བེེད་སྤྱོོད་བྱེེད་མིི་ཆོོག

- ཉེེན་ཁའིི་དྲན་ཚོོར་ཡིིག་ཚད་མ་གནང་གོོང་ཁ་ལོོ་བ་སྦྱོོང་
མཁན་གྱིི་ལག་ཁྱེེར་ཉུང་མཐར་ཟླ་བ་ 10 གཙང་དགོོས།
- གཞུང་ལམ་ཐོོག་གིི་ཉེེན་ཁའིི་རིིགས་ངོོས་འཛིིན་རྒྱུ་དང་གདོོང་
ལེེན་གྱིི་ནུས་པ་ཚོོད་ལྟ་ཁག
ཟུར་བརྗོོད། ཟླ་བ་ 15 རིིང་ནུས་ལྡན་ཡིིན།།

རླངས་འཁོོར་གཏོོང་བའིི་ཡིིག་ཚད་བཏང་ཆོོག

རླངས་འཁོོར་གཏོོང་བའིི་ཡིིག་ཚད་མ་བཏང་གོོང་།
- ངེེས་པར་དུ་ཉུང་མཐར་གཞུང་ལམ་ཐོོག་མཚན་མོོའིི་རླངས་
འཁོོར་ཆུ་ཚོོད་ 20 ཐེེ་བའིི་ཉུང་མཐར་ཆུ་ཚོོད་ 120 ཡིི་མོོ་
ཊ་གཏོོང་མྱོོང་དགོོས། རླངས་འཁོོར་གཏོོང་བའིི་ཆུ་ཚོོད་ཆ་ཚང་
ངེེས་པར་དུ་སྦྱོོང་མཁན་ཐོོ་དེེབ་ནང་དུ་འཁོོད་པ་དགོོས།
- རླངས་འཁོོར་གཏོོང་བའིི་ཡིིག་ཚད་མ་གནང་གོོང་སྦྱོོང་མཁན་
གྱིི་ལག་ཁྱེེར་ཉུང་མཐར་ཟླ་བ་ 12 གཙང་དགོོས།
- ཚོོད་ལྟའིི་ཆེེད་དུ་གདེེང་ཚོོད་རྙེེད་པ་དང་གྲ་སྒྲིིག་དགོོས།
- ངེེས་པར་དུ་ཉུང་མཐར་རང་ལོོ་ 17 ལོོན་པ་དགོོས།
- ངེེས་པར་དུ་ཉེེན་ཁའིི་དྲན་ཚོོར་ཚོོད་ལྟའིི་རྒྱུགས་འཕྲོོད་པ་དགོོས།

- P1 (དམར་པོོ་) ཁ་ལོོ་བའིི་ལག་ཁྱེེར་བཞེེས་ཆོོག

སློོབ་གཉེེར་བའིི་ལག་ཁྱེེར།

3

ཉེེན་ཁའིི་དྲན་ཚོོར་ཚོོད་ལྟ།

4

རླངས་འཁོོར་གཏོོང་བའིི་ཚོོད་ལྟ།

གོོམ་པ།

ལག་ཁྱེེར་/ཚོོད་ལྟ།

5

P1 (འཕྲལ་སེེལ་ དམར་པོོ་)
ལག་ཁྱེེར།

6

P2 (འཕེྲལ་སེལ་ ལྗང་ཁུ་) ལག་ཁྱེར།

7

FULL LICENCE

དགོོས་པའིི་ཆ་རྐྱེེན།

ངས་བྱེེད་ཆོོག་པ་དང་མིི་ཆོོག་པ།

- ངེས་པར་དུ་རླངས་འཁོར་གཏོང་བའི་ཚོད་ལྟ་རྒྱུགས་
འཕྲོད་པ་དགོས།
ཟུར་བརྗོད། P1 ལག་ཁྱེར་དེ་ཟླ་བ་ 18 རིང་ནུས་ལྡན་
ཡིན།

- མགྱོོགས་ཚད་མང་མཐར་ཆུ་ཚོོད་རེེར་སྤྱིི་ལེེ་ 90 བར་གཏོོང་ཆོོག
- གཞུང་ལམ་ཐོོག་ཏུ་ཡོོད་པའིི་ཆུ་ཚོོད་རེེར་སྤྱིི་ལེེ་ 90 ལས་ཉུང་བའིི་
མགྱོོགས་ཚད་བརྡ་རྟགས་ལ་སྲུང་བརྩིི་ངེེས་པར་དུ་ཞུ་དགོོས།
- ཕྱིི་དྲོོ་ཆུ་ཚོོད་ 11 ནས་སྔ་དྲོོ་ཆུ་ཚོོད་ 5 བར་ལ་རླངས་འཁོོར་གཏོོང་
སྐབས་ཁྱེེད་ལ་འགྲུལ་པ་ལོོ་ 21 མན་ཆད་ཡིིན་པ་གཅིིག་ལས་མང་བ་
ཡོོད་མིི་ཆོོག
- རླངས་འཁོོར་གཏོོང་བའིི་སྐབས་སུ་ལག་ཐོོགས་ཁ་པར་རྩ་བ་ནས་བེེད་སྤྱོོད་
མིི་ཆོོག
- ཁྱེདེ ་ཀྱིི་ཁྲག་ནང་ཆང་རག་གིི་ཆ་ཚད་ངེེས་པར་དུ་ཀླད་ཀོོར་ཡིིན་དགོོས།
- ལག་ཁྱེེར་ཡོོད་མཁན་ཁ་ལོོ་བ་གཞན་རླངས་འཁོོར་ནང་མེེད་པར་གཏོོང་
ཆོོག་ཀྱང་ཁྱེེད་ཀྱིིས་རླངས་འཁོོར་སྦྱོོང་མཁན་ལ་སློོབ་མིི་ཆོོག
- གལ་སྲིིད་ཡིིག་ཚད་དེེ་རང་འགུལ་གྱིི་རླངས་འཁོོར་ཞིིག་གིི་ནང་
བཏང་ཡོོད་ན། ཁྱེེད་རང་རང་འགུལ་གྱིི་རླངས་འཁོོར་ཁོོ་ན་གཏང་ཆོོག་གིི་
ཡོོད།

དོ་སྣང་གྱསི ། - གལ་སྲདི ་ལག་འགུལ་རླངས་འཁོར་ཞིག་
གི་ནང་དུ་ཁྱདེ ་ཀྱསི ་རང་ཉིད་ཀྱ་ི ཡིག་ཚད་ལོན་པ་ཡིན་
ན། ཁྱདེ ་ཀྱསི ་ལག་འགུལ་ཡང་ན་རང་འགུལ་རླངས་འཁོར་
གང་རུང་ཞིག་གཏོང་ཆོག་གི་ཡོད།
གལ་སྲདི ་རང་འགུལ་རླངས་འཁོར་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཁྱདེ ་
ཀྱསི ་རང་ཉིད་ཀྱ་ི ཡིག་ཚད་ལོན་པ་ཡིན་ན། ཁྱདེ ་ཀྱསི ་རང་
འགུལ་རླངས་འཁོར་ཁོ་ན་སྟངས་འཛིན་བྱདེ ་མཁན་མེད་
པའི་ཐོག་གཏོང་ཆོག་གི་ཡོད། ཡང་ན་ཁྱདེ ་ཀྱསི ་ལག་འགུལ་
རླངས་འཁོར་ཁྱདེ ་དང་ལྷན་དུ་སྟངས་འཛིན་གནང་མཁན་
དེ་ཡང་ཨོ་སི་ཀྲ་ོ ལི་ཡའི་རླངས་འཁོར་གཏོང་ཆོག་པའི་
ལག་ཁྱརེ ་ཆ་ཚང་ཡོད་མཁན་མཉམ་དུ་ཡོད་ན་གཏོང་
ཆོག་གི་ཡོད།
- ངེེས་པར་དུ་ཉུང་མཐར་རང་ལོོ་ 18 ཡིིན་དགོོས།
- ཁྱེདེ ་ཀྱིིས་ངེེས་པར་དུ་ P2 ལག་ཁྱེེར་ཆེེད་སྙན་ཞུ་མ་
འབུལ་གོོང་ P1 ལག་ཁྱེེར་ཉུང་མཐར་
ཟླ་བ 12 དུས་ཡུན་གཙང་དགོོས།
ཟུར་བརྗོོད། P2 ལག་ཁྱེེར་དེེ་ལོོ་ 3 རིིང་ནུས་ལྡན་ཡིིན།

- གལ་ཏེེ་རང་འགུལ་རླངས་འཁོོར་ནང་ཚོོད་ལྟ་གནང་ཡོོད་ཚེེ་ཁྱེེད་ཀྱིིས་
ཁྲིིམས་མཐུན་ངང་ལག་བཀོོལ་རླངས་འཁོོར་གཏོོང་ཆོོག
- མགྱོོགས་ཚད་མང་མཐར་ཆུ་ཚོོད་རེེར་སྤྱིི་ལེེ་ 100 བར་གཏོོང་ཆོོག
- རླངས་འཁོོར་གཏོོང་བའིི་སྐབས་སུ་ལག་ཐོོགས་ཁ་པར་རྩ་བ་ནས་བེེད་སྤྱོོད་
གཏོོང་མིི་ཆོོག
- ཁྱེདེ ་ཀྱིི་ཁྲག་ནང་དུ་ཆང་རག་གིི་ཆ་ཚད་ངེེས་པར་དུ་ཀླད་ཀོོར་ཡིིན་དགོོས།
- གལ་སྲིིད་བདེེ་འཇགས་མེེད་པའིི་ཐོོག་ནས་རླངས་འཁོོར་བཏང་རྐྱེེན་གནས་
སྐབས་མཚམས་འཇོོག་བྱས་པ་ཡིིན་ཚེེ་ལག་ཁྱེེར་འདིིར་ངེེས་པར་དུ་འཕར་
མ་ཟླ་བ 6 བྱེེད་པ་ཡིིན་དགོོས།
- ལག་ཁྱེེར་ཡོོད་པའིི་ཁ་ལོོ་བ་གཞན་ཞིིག་མེེད་པར་རླངས་འཁོོར་གཏོོང་ཆོོག་
ཀྱང་ཁྱེེད་ཀྱིིས་རླངས་འཁོོར་སྦྱོོང་མཁན་ལ་སློོབ་མིི་ཆོོག

- ཁྱེདེ ་ནས་ལག་ཁྱེེར་ཧྲིིལ་པོོའིི་ཆེེད་སྙན་ཞུ་མ་འབུལ་གོོང་
ངེེས་པར་དུ་ P2 ལག་ཁྱེེར་ཉུང་མཐར་ལོོ་ 2 ཟིིན་པ་
དགོོས།
- ཚོོད་ལྟ་གནང་པའིི་ཆེེད་དུ་གདེེང་ཚོོད་རྙེེད་པ་དང་གྲ་
སྒྲིིག་ཡོོད་པ་བྱེེད་དགོོས།
ཟུར་བརྗོོད། ལག་ཁྱེེར་ཧྲིིལ་པོོ་ཅེེ་ལོོ་ 1 ལོོ་ 3 ཡང་ན་
ལོོ་ 5 ཆེེད་དུ། ཡང་ན་ལོོ་ 10 ཡོོད་པ་ཞིིག་རང་ལོོ་ 21
ནས་ 44 དབར་གྱིི་མིི་ཚོོར་ཞུ་སྤྲོོད་ཆོོག

- སྣུམེ་འཁོར་དིཀྱུས་མེ་དིང་། ཡུ་ཊེ་སྣུམེ་འཁོར། ཝེནེ ་འདྲེན་འཁོར། དི་ེ
བཞིན་དིོས་སྐྱོོེལ་རླངས་འཁོར་ཆུང་གྲིས་གཏོོང་བའི་ཆེོག་ ན་ཡོདི།
- གཞུང་ལམེ་ཐོག་ཏུ་ཡོདི་པའི་མེགྱིོགས་ཚདི་བརྡ་རྟགས་ལ་སྲུང་བརྩིིི་ངེས་
པར་དུ་ཞུ་དིགོས།
- རླངས་འཁོར་སྦྱོོོང་མེཁན་ལ་སློབ་སྟེོན་མེི་ཆེོག

སྦྱོོང་མཁན།
P1 དང་
P2 ཁ་ལོོ་བ་དང་སྦག་སྦག་གཏོོང་མཁན་ཚོོས་རླངས་འཁོོར་
གཏོོང་བ་ཡང་ན་སྦག་སྦག་བཞོོན་པའིི་སྐབས་སུ་ཁ་པར་ཞིིག་གིི་བྱེེད་ལས་གང་རུང་བེེད་སྤྱོོད་གཏོོང་མིི་ཆོོག
འདིིའིི་ནང་དུ་འགྲིིམ་འགྲུལ་གློོག་བརྡ་ཁག་ཡང་ན་འགྲིིམ་འགྲུལ་ནང་དུ་འགགས་ནས་སྒུག་སྡོོད་བྱེེད་པའིི་
སྐབས་འཚུད་ཡོོད།

ཉེེས་ཆད།
ཉེེས་ཆད་རིིགས་ཀྱིིས་ཁྱེེད་རང་སྒྲིིག་གཞིི་སྲུང་བརྩིི་ལ་སྐུལ་མ་གཏོོང་གིི་ཡོོད།
དེེ་དག་གིི་ནང་དུ་དངུལ་གྱིི་ཆད་པ་དང་། ཉེེས་སྐྱོོན་སྐར་མའིི་ལམ་ལུགས། འཕྲལ་སེེལ་ལག་ཁྱེེར་ཤོོར་བ། བཙོོན་འཇུག་གིི་ཉེེས་པ་ཚུད་ཡོོད།
ཉེེས་ཆད་ཆེེ་ཆུང་གང་ཡོོད་པ་ཉེེས་སྐྱོོན་ཆེེ་ཆུང་རག་ལུས་ཡོོད། དཔེེར་ན། རྨས་སྐྱོོན་ཚབས་ཆེེན་ཡང་ན་འཆིི་སྐྱོོན་གྱིི་རྐྱེེན་སློོང་བའིི་ཉེེས་སྐྱོོན་རིིགས། དཔེེར་ན། རླངས་འཁོོར་ཧ་ཅང་མགྱོོགས་
པོོ་གཏོོང་བ་ཡང་ན་ཆང་རག་བཏུངས་ནས་རླངས་འཁོོར་གཏོོང་བ། ཉེེས་ཆད་གཞན་ཡང་ཁྲིིམས་དང་འགལ་ནས་རླངས་འཁོོར་བཀག་འཇོོག་དང་མོོ་ཊའིི་སྐྱོོབ་ཐག་མིི་གྱོོན་པ་འཚུད་ཡོོད།
ཉེེས་སྐྱོོན་སྐར་མའིི་ལམ་ལུགས་འོོག་ཉེེན་རྟོོག་པས་ཁྱེེད་ལ་ཁྱེེད་ཀྱིི་སྣུམ་འཁོོར་གཏོོང་ཕྱོོགས་ཟིིན་ཐོོའིི་ཁར་ཉེེས་སྐྱོོན་སྐར་མ་སྤྲོོད་སྲིིད་པ་རེེད། ཚང་མས་སྐར་གྲངས་ཀླད་ཀོོར་ནས་འགོོ་
འཛུགས་པ་ཡིིན། ཁྱེེད་ཀྱིིས་ཉེེས་སྐྱོོན་སྐར་མའིི་ཚད་གཞིི་ལ་སླེེབས་ན་ཁྱེེད་ཀྱིི་ NSW ལག་ཁྱེེར་དེེ་གནས་སྐབས་མཚམས་འཇོོག་བྱེེད་ཀྱིི་རེེད། གལ་ཏེེ་ཁྱེེད་རང་ཕྱིི་ཡུལ་གྱིི་ལག་ཁྱེེར་ཐོོག་ཡིིན་
པ་དང་ཉེེས་སྐྱོོན་གྱིི་སྐར་མ་མཐོོ་པོོ་སླེེབས་ཡོོད་པ་ཡིིན་ཚེེ། ཁྱེེད་རང་ NSW གཞུང་ལམ་ཐོོག་ཏུ་རླངས་འཁོོར་གཏོོང་མིི་ཆོོག་པའམ་ NSW ལག་ཁྱེེར་གྱིི་སྙན་ཞུ་དེེ་ཟླ་བ་ 3 ཡང་ན་དེེ་
ལས་ཟླ་བ་མང་བའིི་རིིང་ངོོས་ལེེན་མིི་བྱེེད་པ་ཡིིན།
NSW ཁ་ལོོ་བའིི་ ལག་ཁྱེེར་དབྱེེ་བ།

ཉེེས་སྐྱོོན་སྐར་མའིི་ཚད།
(ལོོ་ 3 གྱིི་དུས་ཡུན།)

མཚམས་འཇོོག་དུས་ཡུན།

སློོབ་གཉེེར་བའིི་ལག་ཁྱེེར།

སྐར་མ་ 4

ཟླ་བ་ 3

འཕྲལ་སེེལ་ P1 ལག་ཁྱེེར།

སྐར་མ་ 4

ཟླ་བ་ 3

འཕྲལ་སེེལ་ P2 ལག་ཁྱེེར།

སྐར་མ་ 7

ཟླ་བ་ 3

ལག་ཁྱེེར་ (ཚད་བཀག་མེེད་པ་) ཧྲིིལ་པོོ།

སྐར་མ་ 13

ཟླ་བ་ 3 (སྐར་མ་ 13 - 15)
ཟླ་བ་ 4 (སྐར་མ་ 16 - 19)
ཟླ་བ 5 (སྐར་མ་ 20 ཡང་ན་དེེ་ལས་མང་བ།)

ཡིིག་ཆ་འདིིའིི་ནང་གིི་གནས་ཚུལ་ཡོོང་ཁུངས།
- NSW གཞུང་ལམ་སྤྱོོད་པ་པོོའིི་རྒྱུན་སྤྱོོད་ལག་དེེབ།
https://www.rms.nsw.gov.au/documents/roads/licence/road_users_handbook-english.pdf
- ཆེེད་དུ་སྐྱེེལ་འདྲེེན་ – གཞུང་ལམ་དང་མཚོོ་ཐོོག་སྐྱེེལ་འདྲེེན་ཞབས་ཞུའིི་དྲ་ཚིིགས་
https://www.rms.nsw.gov.au/
- ཞབས་ཞུ་ NSW

ཡིིག་ཆ་མཁོོ་སྒྲུབ་གནང་མཁན།
བྱང་ཁུལ་མཚོོ་ཁའིི་ཚོོགས་ཆུང་གཞུང་ལམ་བདེེ་འཇགས་རུ་ཁག roadsafety@northernbeaches.nsw.gov.au

དྲ་ཚིིགས་ https://www.service.nsw.gov.au/
ས་གནས་ལས་ཁུངས་
114 Old Pittwater Rd, Brookvale
Warriewood Square,
Jacksons Rd, Warriewood

དྲན་ཐོོ།

Developed in collaboration with Community Northern Beaches Multicultural Services

