न्यूयोकनमा तर्म्र् काडनहरूको लागि कसरी आवेर्र् िर्नः
लसकारू अर्ुमततपत्र

REAL ID



ENHANCED

आन्तरिक उडानमा सवािी गनन वा संघीय भवनमा प्रवेश



गनन स्वीकायन



सवारी िालक अर्म
ु ततपत्र

आन्तरिक उडानमा सवािी गनन वा संघीय भवनमा प्रवेश

योग्यता: सामाजिक सिु क्षाको प्रमाण, नागरिकता वा

कानुनसम्मत है ससयतको प्रमाण, बासस्थानको 2 प्रमाण
ि नामको प्रमाणको 6 पोइन्ट।

काडन

STANDARD

NOT FOR
FEDERAL PURPOSES


आन्तरिक उडानमा सवािी गनन वा संघीय भवनमा प्रवेश

गनन स्वीकायन

अततरिक्त शुल्क लाग्दै न

िैर-िालक

गनन अस्वीकायन



अमेरिकी िसमन/सागि सीमाना पाि गनन स्वीकायन



संघीय रूपमा मान्यता नददइएको पदहचानको रूप



अमेरिकी नागरिकलाई मात्र उपलब्ध



अततरिक्त शुल्क $30

अततरिक्त शुल्क लाग्दै न







योग्यता: सामाजिक सुिक्षाको प्रमाण, नागरिकताको

प्रमाण, बासस्थानको 2 प्रमाण ि नामको प्रमाणको
6 पोइन्ट।

योग्यता: िन्म समततको प्रमाण, बासस्थानको 1 प्रमाण ि
नामको प्रमाणको 6 पोइन्ट। (CDL ि गैि-चालक ID

मापदण्डहरूका लागग, पेि 4 हे नह
ुन ोस ्)

REAL ID वा Enhanced को लागि तपाईंले यो ललङ्कमा हे र्न सक्र्ुहुन्छ dmv.ny.gov/realid

र्ोट:




तपाईंले सक्कल कागिातहरू वा िािी गने तनकायद्वािा प्रमाणणत कागिातहरू उपलब्ध गिाउनुपछन ।
DMV ले म्याद समाप्त भएका कागिातहरू स्वीकाि गदै न।

खण्ड A: तपाईंले सामाजिक सुरक्षासँि सम्बजन्ित तलका मध्येबाट एउटा (1) प्रमाण उपलब्ि िराउर्ुपछन । छर्ोट िररएको प्रमाणको लागि र्ाम पोइन्टको प्रमाणमा गिन्ह लिाउर्ुहोस ्।



तपाईंले DMV कायानलयमा ल्याउने योिना गिाउनभ
ु एका कागिातहरूलाई ट्रयाक गनन बाकसमा गचन्ह लगाउनह
ु ोस ्।
अमेरिकी सामाजिक सिु क्षा काडन

सामाजिक सिु क्षा अयोग्यता पत्र (थप िानकािीका लागग पष्ृ ठ 3 मा मापदण्डहरू हे नह
ुन ोस ्)

र्ामको प्रमाण
पोइन्ट मार्
2
0

सामाजिक सिु क्षा नम्बि कदहल्यै पतन िािी नगने शपथ पत्र (NSS-1 वा NSS-1A) *

0

काडन बबना सामाजिक सिु क्षा नम्बि (नम्बि MV-44 मा छापपएको हुनप
ु छन ) *

0

* सुदृढ काििात वा REAL ID को लागि प्रयोि िर्न र्लमल्र्े
खण्ड B: तपाईंले तलका श्रेणीहरू मध्ये एकबाट कम्तीमा एउटा (1) प्रमाण पेश िर्प
ुन र्न छ। यस खण्डका सबै प्रमाणहरू िन्मलमततको प्रमाणको रूपमा िणर्ा िररन्छ।
छर्ोट िररएको प्रमाणको लागि र्ाम पोइन्टको प्रमाणमा गिन्ह लिाउर्ुहोस ्।



र्ािररकताको प्रमाणः तपाईंले DMV कायानलयमा ल्याउने योिना गिाउनभ
ु एका कागिातहरूलाई ट्रयाक गनन बाकसमा गचन्ह लगाउनह
ु ोस ्।
अमेरिकी िाहदानी वा िाहदानी काडन

प्राकृतीकिण प्रमाणपत्र वा नागरिकता (N-550, N-560, N-561 ि N-570)
य.ु एस. को िन्म प्रमाणपत्र (िाज्य वा स्थानीय सिकािद्वािा िािी गरिएको)

पवदे शमा िन्मेको अमेरिकी कन्सल
ु ि रिपोटन को सक्कल वा प्रमाणणत प्रततसलपप (FS-240, DS-1350, F-545)



कार्र्
ू ी अवस्थाको प्रमाणः तपाईंले DMV कायानलयमा ल्याउने योिना गिाउनभ
ु एका कागिातहरूलाई ट्रयाक गनन बाकसमा गचन्ह लगाउनह
ु ोस ्।
(ENHANCED को लागि प्रयोि िर्न र्लमल्र्े)

पवदे शी िाहदानी (थप िानकािीका लागग पष्ृ ठ 3 मा िहे को पवदे शी िाहदानी आवश्यकताहरू हे नह
ुन ोस ्)
म्याद नगुज्रेको स्थायी तनवासी काडन I-551

गह
ु ोददत कागिातहरू सदहत तजस्बि सदहतको िोिगािी स्वीकृतत काडन (I-688B वा I-766) (उदाहिणका लागग, I-797) िसले स्पष्ट रूपमा 6 C.F.R.
ृ सिु क्षा पवभागद्वािा अनम

37.3 द्वािा परिभापित वैध अमेरिकी कानन
ू ी है ससयत उल्लेख गदनछ

अध्यागमन तथा प्राकृतीकिण सेवा/गह
ु छन )
ृ सिु क्षा पवभागद्वािा िािी गरिएको तजस्बि सदहतको िोिगािी स्वीकृतत काडन (I-688B वा I-766) (म्याद िहे को मान्य हुनप

(REAL ID को लागि प्रयोि िर्न र्लमल्र्े)



िन्मलमततको प्रमाण मात्र: तपाईंले DMV कायानलयमा ल्याउने योिना गिाउनभ
ु एका कागिातहरूलाई ट्रयाक गनन बाकसमा गचन्ह लगाउनह
ु ोस ्।

(ENHANCED, REAL ID वा िैर-िालक आइडीको लागि प्रयोि िर्न र्लमल्र्े)

पवदे शी िन्म दतान प्रमाणपत्र (सिकािी तनकायद्वािा िािी गरिएको)

र्ामको प्रमाण
पोइन्ट मार्
4
3
0
0
र्ामको प्रमाण
पोइन्ट मार्
4
3
3
3
र्ामको प्रमाण
पोइन्ट मार्
0

म्याद गुजज्रसकेको स्थायी तनवासी काडन (म्याद गज्र
ु ेको 2 विनभन्दा बढी हुनु नहुने)

2

हुनह
ु ुुँ दैन)

2

संघीय रूपमा मान्यता प्राप्त आददवासीबाट आददवासी िन्म दतान प्रमाणपत्र, अमेरिकामा िन्मेको प्रमाणणत गने

0

अध्यागमन तथा प्राकृतीकिण सेवा/गह
ृ सिु क्षा पवभागद्वािा िािी गरिएको म्याद सककएको तजस्बि सदहतको िोिगािी स्वीकृतत काडन (I-688B वा I-766) (म्याद सककएको 2 विनभन्दा बढी
सेन्ट िे गगस मोहाक आददवासी तजस्बि ID काडन

2

कन्सल
ु ि ID कागिात

4

सीमाना पाि गने काडन

3

अमेरिकाको सैन्य तजस्बि ID काडन (सकिय, आिक्षक्षत ि अवकाश प्राप्त सैतनक कमनचािीलाई मात्र िािी गरिएको)

3

पवदे शी चालक इिाितपत्र तजस्बि सदहत म्याद नसककएको वा म्याद सककएको 2 विनभन्दा धेिै हुनह
ु ुुँ दैन।

अमेरिकाको अको िाज्य, क्षेत्रागधकाि वा ग्रहण गिे को क्षेत्र वा क्यानाडाली प्रान्त वा सीमानाद्वािा िािी गरिएको तजस्बि सदहतको चालक इिाितपत्र/ससकारु अनम
ु ततपत्र/गैि-चालक ID

काडन। म्याद नसककएको वा म्याद सककएको 2 विनभन्दा धेिै हुनह
ु ुुँ दैन।

4

4

खण्ड A र B र्व
ु ैमा तपाईंले गिन्ह लिाउर्ुभएको र्ाम पोइन्टको प्रमाण थप्र्ुहोस ्


तपाईंसुँग कम्तीमा 6 पोइन्ट छ भने, तपाईंले आवेदन गरििहनुभएको कागिातको लागग बसोबास मापदण्डहरू पूिा गनन खण्ड C प्रयोग गनह
ुन ोस ्।



यदद तपाईंसुँग कुल पोइन्ट 6 भन्दा कम छ भने, कुल 6 पोइन्ट वा त्योभन्दा बढी बनाउनको लागग खण्ड C बाट थप प्रमाणहरू पेश गनप
ुन नेछ, िसमा तपाईंले आवेदन गरििहे को कागिातको
लागग आवश्यक पने बसोबास सम्बन्धी प्रमाणहरू पतन समावेश गरिनुपछन ।

ID-44N (3/20)

पष्ृ ठ 4 को 1

खण्ड C: न्यूयोकन राज्य तर्वासको प्रमाण र र्ामका अततररक्त प्रमाण
तपाईंले Enhanced वा REAL ID का लागग बसोबासका 2 प्रमाण, वा Standard इिाितपत्र वा अनुमततको लागग बसोबासको 1 प्रमाण पेश गनप
ुन छन ।



हालको बासस्थार् ठे िार्ाको रूपमा प्रयोि िर्नको लागि हालको ठे िार्ा काििातमा पहहले र्ै छापपएको र्े खखर्प
ु छन (P.O. बक्स स्वीकायन हुर्े छै र्)।
इलेक्रोतर्क पववरण र इ-बबलहरू पप्रन्ट िररर्प
ु छन । प्रत्येक प्रमाणमध्ये एउटालाई मात्र स्वीकार िर्न सककन्छ।
तपाईंले DMV कायानलयमा ल्याउने योिना गिाउनभ
ु एका कागिातहरूलाई ट्रयाक गनन बाकसमा गचन्ह लगाउनह
ु ोस ्।

न्यय
ू ोकन राज्यलभत्रको
बासस्थार् सम्बन्िी प्रमाण

र्ाम पोइन्ट
मार्को प्रमाण

न्यय
ू ोकन प्रान्तीय सवािी चालक अनम
ु ततपत्र/गैि-चालक ID काडन। म्याद नसककएको वा म्याद सककएको 2 विनभन्दा धेिै भएको हुनह
ु ुुँ दैन।

हुन्छ

6

यदद तपाईंको उमेि 21 विनभन्दा कम छ भने आमाबव
ु ा/असभभावकद्वािा पदहचान ि/वा तनवासको DMV पवविण फािाम (MV-45)

हुन्छ

4

पदहचान ि/वा तनवासको DMV पवविण फािम (MV-45A) - सिकाि वा सिकािद्वािा स्वीकृत संस्थाद्वािा प्रतततनगधत्व गरिएका आवेदकहरूका लागग

हुन्छ

4

पदहचानको DMV पवविण फािम (MV-45B)- अगधकािबबदहन, घिबािबबदहन यव
ु ाहरूको रूपमा सलन सककने आवेदकहरूका लागग *

हुन्छ

4

न्यय
ू ोकन िाज्यको उपागध प्रमाणपत्र

हुन्छ

2

न्यय
ू ोकन िाज्यको पेशागत इिाितपत्र

हुन्छ

2

न्यय
ू ोकन िाज्य/NYC पपस्तोल अनम
ु ततपत्र

हुन्छ

2

रिपोटन काडन वा आगधकािीक ट्रान्सकिप्ट सदहत अमेरिकाको हाइ स्कूल वा कलेिको तजस्बि ID काडन

हुन्छ (1 विनसभत्र िािी गरिएको भएमा)

2

अमेरिकी कलेिको तजस्बि ID काडन ि आगधकािीक ट्रान्सकिप्ट

हुन्छ (1 विनसभत्र िािी गरिएको भएमा)

2

बैंक पवविण

हुन्छ (1 विनसभत्र िािी गरिएको भएमा)

1

िद्द गरिएको चेक

हुन्छ (1 विनसभत्र िािी गरिएको भएमा)

1

कम्प्यट
ु िबाट मदु ित अमेरिकाको तलब पची

हुन्छ (1 विनसभत्र िािी गरिएको भएमा)

1

हुन्छ

1

य.ु एस. को िीवन बीमा नीतत वा हालको पवविण (कम्तीमा 2 विन प्रभावकािी िहे को हुनप
ु छन )

हुन्छ (1 विनसभत्र िािी गरिएको भएमा)

1

यदु टसलदट (बबिुली/पानीको) बबल

हुन्छ (1 विनसभत्र िािी गरिएको भएमा)

1

संघीय वा न्यय
ू ोकन प्रान्तीय आय कि W-2

हुन्छ (1 विनसभत्र िािी गरिएको भएमा)

1

IRS कि ट्रान्सकिप्ट या व्यजक्तगत किदाता पहचान नम्बि िािी पत्र *

अमेरिकाको नगिपासलकाको तजस्बि सदहतको ID काडन

हुन्छ (1 विनसभत्र िािी गरिएको भएमा)

1

वापिनक सामाजिक सिु क्षा पवविण (SSA-1099)

हुन्छ (चालु विन)

1

संघीय वा न्यय
ू ोकन प्रान्तीय आय कि वा आय पवविण (SSA-1099, SSA-1098)

हुन्छ (चालु विन)

0

हुन्छ

0

अससस्टे ड सलसभङ (सहायता प्राप्त िीवनयापन) वा नससनङ होम पवविण

हुन्छ (1 विनसभत्र िािी गरिएको भएमा)

0

िेडडट काडन पवविण

हुन्छ (1 विनसभत्र िािी गरिएको भएमा)

0

घिमासलक/भाडावाल बीमाको चालु प्रमाण (पोसलसी, दाबीको प्रमाण)

हुन्छ (1 विनसभत्र िािी गरिएको भएमा)

0

ज्यिु ी ड्यट
ु ी सच
ू ना

हुन्छ (1 विनसभत्र िािी गरिएको भएमा)

0

न्यय
ू ोकन िाज्यको ठे गाना ि हस्ताक्षि सदहत मेडडकल पिीक्षकको प्रमाणपत्र (CDL मेडडकल पिीक्षण मापदण्डको लागग)

हुन्छ (1 विनसभत्र िािी गरिएको भएमा)

0

हुन्छ

0

पोस्टमाकन गरिएको पत्र

हुन्छ
(यदद 1 विनसभत्र पोस्टमाकन गरिएको छ भने)

0

हालको गधतोको प्रमाण

हुन्छ (1 विनसभत्र िािी गरिएको भएमा)

0

घििग्गाको लालपि
ू ान

हुन्छ

0

घििग्गा वा स्कुलका कि िससदहरू वा अदहलेको विनको िससदहरू (मेल गने भागमा ि कुन घििग्गाको कि सलइएको हो भन्ने दे खाउने भागमा हालको
ठे गाना दे णखनप
ु छन )

हुन्छ

0

आवासीय भाडा (किाि)

हुन्छ (1 विनसभत्र िािी गरिएको भएमा)

0

अवकास पवविण

हुन्छ (1 विनसभत्र िािी गरिएको भएमा)

0

हुन्छ

0

पिू क सिु क्षा आय तलब पवविण

हुन्छ (1 विनसभत्र िािी गरिएको भएमा)

0

बेिोिगाि लाभ पवविण

हुन्छ (1 विनसभत्र िािी गरिएको भएमा)

0

मतदाता दतान सच
ु ना काडन

हुन्छ (1 विनसभत्र िािी गरिएको भएमा)

0

िनकल्याण लाभ पवविण

हुन्छ (1 विनसभत्र िािी गरिएको भएमा)

0

हुन्छ

0

DMV आवास प्रमाणपत्र (MV-44NYR) **

सैतनक आदे श िुन अझै लागू छ

छनौट गरिएको सेवा काडन

आमाबव
ु ा/श्रीमान श्रीमततको ID (तपाईंको पतछल्लो नाम समान भएमा वा नाताको प्रमाण सदहत)
अमेरिकाको सैन्य तजस्बि ID काडन (सकिय, आिक्षक्षत ि अवकाश प्राप्त सैतनक कमनचािीलाई मात्र िािी गरिएको)

हुुँदैन

3

पन
ु ःप्रवेशको स्वीकृतत (I-327)

हुुँदैन

3

शिणाथी भ्रमण कागिात (I-571)

हुुँदैन

3

तजस्बि सदहतको न्यय
ू ोकन िाज्य लाभ/Medicaid काडन

हुुँदैन

3

तजस्बि बबनाको न्यय
ू ोकन िाज्य अन्तरिम सवािी चालक इिाित पत्र/ससकारु अनम
ु ततपत्र/गैि-चालक ID काडन।

हुुँदैन

2

न्यू योकन िाज्य पंिीकिण कागिात (गाडी वा डुुँगाको मात्र)

हुुँदैन

2

हुुँदैन

4

अमेरिकाको अको िाज्य, क्षेत्रागधकाि वा ग्रहण गिे को क्षेत्र वा क्यानाडाली प्रान्त वा सीमानाद्वािा िािी गरिएको तजस्बि सदहतको चालक
इिाितपत्र/ससकारु अनम
ु ततपत्र/गैि-चालक ID काडन। म्याद नसककएको वा म्याद सककएको दईु विनभन्दा धेिै भएको हुनह
ु ुुँ दैन।
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खण्ड C: न्यूयोकन राज्य तर्वासको प्रमाण र र्ामका अततररक्त प्रमाण (तर्रन्तर)
तपाईंले Enhanced वा REAL ID का लागग बसोबासका 2 प्रमाण, वा Standard इिाितपत्र वा अनुमततको लागग बसोबासको 1 प्रमाण पेश गनप
ुन छन ।



हालको बासस्थार् ठे िार्ाको रूपमा प्रयोि िर्नको लागि हालको ठे िार्ा काििातमा पहहले र्ै छापपएको र्े खखर्प
ु छन (P.O. बक्स स्वीकायन हुर्े छै र्)।
इलेक्रोतर्क पववरण र इ-बबलहरू पप्रन्ट िररर्प
ु छन । प्रत्येक प्रमाणमध्ये एउटालाई मात्र स्वीकार िर्न सककन्छ।

न्यय
ू ोकन राज्यलभत्रको
बासस्थार् सम्बन्िी प्रमाण

र्ाम पोइन्ट मार्को
प्रमाण

अमेरिकाको पववाह वा सम्बन्ध पवच्छे द िे कडन (िाज्य वा स्थानीय सिकािद्वािा िािी गरिएको) वा अदालतद्वािा िािी गरिएको नाम परिवतनन आदे श

हुुँदैन

2

पवदे शी पववाह वा सम्बन्ध पवच्छे द िे कडन (सिकािी तनकायद्वािा िािी गरिएको) वा अदालतद्वािा िािी गरिएको नाम परिवतनन आदे श *

हुुँदैन

2

अमेरिकी सैतनकमागथ आगश्रत िहे को परिचय ID

हुुँदैन

2

तजस्बि बबनाको न्यय
ू ोकन िाज्य लाभ/Medicaid काडन

हुुँदैन

2

नगद काडन (ATM) (हस्ताक्षि ि पदहले नै छापपएको नाम भएको हुनप
ु छन )

हुुँदैन

1

वैध मख्
ु य िेडडट काडन

हुुँदैन

1

अमेरिकाको कमनचािी ID काडन

हुुँदैन

1

अमेरिका हाइ स्कूल डडप्लोमा वा GED

हुुँदैन

1

अमेरिकी सप
ु िमाकेट चेक नगद काडन (हस्ताक्षि ि पव
ू -न मदु ित नाम हुनप
ु छन )

हुुँदैन

1

अमेरिकाको यतु नयन काडन

हुुँदैन

1

भप
ू ू सैतनक पवश्वव्यापी पहुुँच तजस्बि ID काडन

हुुँदैन

1

अमेरिकाको स्वास््य बीमा/तनदे सशत औिगधको काडन िसले स्वास््य बीमा कभिे िको हालको प्रमाण दे खाउुँ छ

हुुँदैन

1

पक्षको रूपमा नाम भएको आवेदकको अमेरिकी अदालती कागिात *

हुुँदैन

1

पवदे शी स्कलको तजस्बि सदहतको रिपोटन काडन/िे कडन *

हुुँदैन

2

पवदे शी स्कलको तजस्बि बबनाको रिपोटन काडन/िे कडन *

हुुँदैन

1

तपाईंले DMV कायानलयमा ल्याउने योिना गिाउनभ
ु एका कागिातहरूलाई ट्रयाक गनन बाकसमा गचन्ह लगाउनह
ु ोस ्।

** Standard काििातको लागि प्रयोि िर्न र्लमल्र्े

* ENHANCED वा REAL ID काििातको लागि प्रयोि िर्न र्लमल्र्े

खण्ड A, B र C सबैमा तपाईंले गिन्ह लिाउर्भ
ु एको र्ाम पोइन्टको प्रमाण थप्र्ह
ु ोस ् (कम्तीमा कुल 6 पोइन्ट हुर्प
ु छन )
सबै आवेर्कहरूले तर्म्र् कुराहरू िर्प
ुन छन

अनम
ु ततपत्र सवािी चालक इिाितपत्र वा गैि चालक ID काडनको लागग आवेदन पिू ा गनप
ुन छन MV-44 बाट ।
पदहचान सम्बन्धी आवश्यक प्रमाणहरू प्रस्तुत गनप
ुन छन । स्वीकायन प्रमाणहरूको बािे मा थप िानकािीको लागग dmv.ny.gov/DocumentGuide मा िहे को न्यय
ू ोकन प्रान्त DMV को अनलाइन कागिात
तनदे सशका हे नन सक्नह
ु ु न्छ वा 1 - 3 पष्ृ ठमा ददइएका तासलकाहरूको सन्दभन सलन सक्नह
ु ु न्छ।
इिाितपत्र ि ससकारू अनम
ु ततपत्र प्राप्त गने आवेदकहरूले आुँखाको पिीक्षण उत्तीणन गनप
ुन छन ।

शल्
ु कहरू भक्
ु तानी गनप
ुन छन । तपाईंले ततनप
ुन ने िकम िेडडट काडन नगद वा “Commissioner of Motor Vehicles”. को नाममा चेकबाट वा धनादे शबाट भक्
ु तानी गनन सक्नह
ु ु न्छ।

सामान्य मापर्ण्डहरू:



सामाजिक सुिक्षा अयोग्यता (REAL ID मात्र):



 यदद तपाईं सामाजिक सुिक्षा नम्बि पाउन योग्य हुनहु ु न्न भने, तपाईंले सामाजिक सिु क्षा प्रशासन (SSA) बाट

 DMV ले कुनै पतन क्षतत भएका वा च्याततइएका कागिात अथवा कुनै परिवतनन भएका वा मेदटएका

तपाईं कायानलय िानु भएको 30 ददनसभत्र तपाईं सामाजिक सुिक्षा नम्बिको लागग योग्य हुनुहुन्न भनेि गचठी

लेख्नुपनेछ। तपाईंले आफू योग्य हुनुहुन्न भनी तनधानिण गनन SSA लाई दे खाइएको आन्तरिक सुिक्षा पवभागको
दस्तावेि पतन दे खाउनु पनेछ।

कागिात स्वीकाि गनेछैन। DMV ले छलपूणन िस्तो दे णखने कुनै पतन कागिातलाई िफत गनेछ।



 प्रततसलपी काडन कसिी प्राप्त गने वा तपाईंको स्थानीय SSA कायानलयको ठे गानाको लागग, यस वेबसाइटमा हेनुहन ोस ्


च्याततइएका कागिातहरू:

तपाईंले छलपूणन कागिात पेश गनुह
न ु न्छ भने, तपाईंलाई आपिागधक असभयोग लगाइन सक्छ।

प्रतत स्रोत वा प्रकािको एउटा प्रमाण:

 DMV ले समान प्रकािको प्रमाणको वा एउटै स्रोतबाट एउटाभन्दा बढी कागिात स्वीकाि गनेछैन।

www.ssa.gov

उदाहिणको लागग, DMV ले एउटा मात्र मुख्य िेडडट काडन पवविण वा एउटा उपयोगगता बबल मात्र

पवदे शी भािाका कागिातहरूः

स्वीकाि गछन वा DMV ले एउटै पवत्तीय संस्थाबाट बैंकको पवविण ि िेडडट काडनको पवविण स्वीकाि

 पवदे शी भािामा भएका काििातहरू स्वीकृत गननका लागग प्रमाणणत अङ्ग्ग्रेिी अनुवाद सुँगै पेश गनुपन छन ।

गनेछैन।

ENHANCED तथा REAL ID का लागि मापर्ण्डहरू:



कानूनी नाम, थि:



हुने भए) ि प्रत्यय सदहतको पूिा थि (यदद लागू हुने भए) दे खाउनुपछन । यो नाम, थि तपाईंको काडनमा

दे णखनेछ।

■ यदद तपाईंको नाम यस कागिातमा भएको नामभन्दा फिक भएको छ भने तपाईंले सो परिवतनन

पनेछ।

उल्लेख भएको मूल वा प्रमाणणत प्रततसलपपहरू ल्याउनुपनेछ (पववाह दतान प्रमाणपत्र, सम्बन्ध पवच्छे द
आदे श, अदालतबाट िािी गरिएका कागिातहरू)। तपाईंको नाम धेिै पटक परिवतनन भएको छ भने,
तपाईंले सबै नामहरूलाई सलङ्ग्क गने धेिै कागिातहरू ल्यानुपछन ।



पवदे शी िाहदानी:

 तपाईंले कानूनी हैससयतको प्रमाणको रूपमा पवदे शी िाहदानी पेश गदै हुनुहुन्छ भने, तपाईंसुँग तनम्न कुिा
हुनप
ु छन :

■ आप्रवासन तथा नागरिक बन्ने सेवा/गहृ सिु क्षा पवभागद्वािा िािी गरिएको मान्य सभसा ि I-94 वा
भन्साि तथा सीमा प्याट्रोलद्वािा िािी गरिएको स््याम्प

■ मान्य I-551 स््याम्प - गहृ सुिक्षा पवभागको प्रमाणीकिणद्वािा तनधानिण गरिएको कानूनी है ससयतको
प्रकाि

■ सभसामा मान्य I-551 पवविण - गहृ सुिक्षा पवभागको प्रमाणीकिणद्वािा तनधानिण गरिएको कानूनी
है ससयतको प्रकाि

हालको न्यूयोकन िाज्यको ठे गाना:

 प्रत्येक कागिातले तपाईंको हालको ठे गाना न्यूयोकन िाज्यमा हो भन्ने दे खाउनुपछन ।
 पप.ओ. बक्स सदहतको ठे गाना स्वीकायन हुुँदैन।
 तपाईंको हालको ठे गाना तपाईंको REAL IDमा वा Enhanced कागिातमा दे खा

 पष्ृ ठ 1 मा िहेको खण्ड Bको तपाईंको कागिातमा, तपाईंको पदहलो पूिा नाम, बीचको पूिा नाम (यदद लागू



अस्थायी कानूनी है ससयत:



अततरिक्त सामाजिक सुिक्षा काडन पवकल्पहरूः

 तपाईंको अस्थायी कानूनी जस्थतत छ भने, हालको प्रलेखन दे खाउन तयाि िहनुहोस ्।
 यदद तपाईंसुँग वैध न्यूयोकन िाज्यको फोटो कागिात छ भने, तपाईं आफ्नो सामाजिक सिु क्षा काडनको
सट्टामा तलको मध्ये एउटा कागिात पेश गनप
ुन दन छ। कागिातले तपाईंको पुिा सामाजिक सुिक्षा
नम्बि दे खाउनुपदन छ। िािी समतत हुुँदा, तलका कागिातहरू तनम्न प्रयोिनका लागग स्वीकायन
हुन्छन ्।

■ संघीय वा न्यूयोकन प्रान्तीय आय कि W-2
■ वापिनक सामाजिक सुिक्षा पवविण (SSA-1099)
■ संघीय वा न्यूयोकन प्रान्तीय आय कि वा आय पवविण (SSA-1099)

 कागिात नभएको पवदे शी पासपोटनलाई िन्मदतानको प्रमाणको रूपमा प्रयोग गनन सककन्छ। यसलाई वैध
जस्थततको प्रमाणको रूपमा स्वीकाि गरिने छै न ि Enhanced वा REAL ID कागिात वा कुनै पतन गैि-

चालक आइडीको लागग प्रयोग गनन सककुँदै न।
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तर्म्र् काििातको लागि आवेर्र् हर्र्:

तर्म्र् काििात स्तरवपृ ि िर्नः

लसकारू अर्म
ु ततपत्र - विन D (अपरे टर) वा M (मोटरसाइकल)

D वा M अर्म
ु ततपत्रलाई DJ वा MJ अर्म
ु तत पत्र बर्ाउर्ः

•

•

तपाईंले सलणखत पिीक्षा ि दृजष्ट पिीक्षण उत्तीणन गनप
ुन छन । सवािी चालकको तनदे सशका ि अभ्यास

पिीक्षाहरू हाम्रो वेबसाईट dmv.ny.gov मा उपलब्ध छन ्।

•

(फािाम MV-285)। यदद तपाईं 18 विनको हुनह
ु ु न्छ भने, तपाईं कायानलयमा उपजस्थत हुनप
ु दै न,
तपाईंलाई स्वतः कागिात मेल गिे ि पठाइन्छ।

ससकारु अनम
ु ततपत्र, सवािीचालक अनम
ु ततपत्रको लागग आवेदन ददनका लागग तपाईं कम्तीमा 16

विनको हुनप
ु नेछ यदद तपाईं 16 वा 17 विनको उमेिको हुनह
ु ु न्छ भने, तपाईं 17 विनको नहुुँदासम्म ि
सवािी चालकको सशक्षा सककएको प्रमाणपत्र नपाउुँ दासम्म आमाबव
ु ाको सहमतत चादहन्छ (फािाम

MV-285)।

•

नयाुँ सवािी चालकले एक विनभन्दा बदढ वैध मातनने ईिाित पाउुँ छ। यदद तपाईंको अस्थायी कानन
ु ी

मागथल्लो तहको अर्म
ु तत पत्र वा अर्म
ु तत विन थप्र्:

•

E वगनको अनम
ु ततपत्र थप्नको लागग, तपाईंले थप इिाितपत्र शल्
ु क थप्नप
ु छन ।

•

A, B वा C वगनको अनम
ु तत पत्र पाउन, तपाईंले साधािण ज्ञानको CDL सलणखत परिक्षा पास गनप
ुन छन ि

तपाईंले CDL आगधकारिकताको सलणखत िाुँच पास गने पतन हुन सक्छ। वगन A ि B अनम
ु तत पत्रहरूको

मान्यता छ ि REAL ID को लागग आवेदन ददइिहनभ
ु एको छ भने, तपाईं अस्थायी कानन
ु ी दसानको

लागग पतन ससकारु अनम
ु तत ि सीपको परिक्षा चादहन्छ। तपाईंले कानन
ु ी दिान ि न्यय
ू ोकन िाज्यको

कागिातको समाजप्त समततभन्दा पछाडड सककने कागिात पाउनह
े ।
ु ु नछ

तनवासको प्रमाण प्रमाणणत गनप
ुन छन ।

िैर-िालक ID काडन:

•
•
•

•

तपाईंले नागरिकताको प्रमाण वा कानन
ु ी दिान पेश गनप
ुन छन ।
गैि-सवािी चालक ID काडन पाउन कुनै उमेिको अविोध छै न, यद्यपप तपाईं 16 विनभन्दा कम उमेिको
यदद तपाईं पिू क सिु क्षा आय (SSI) पाउने व्यजक्त हुनह
ु ु न्छ भने, कृपया तपाईंसुँग कायानलयमा
कागिात सलएि आउनह
ु ोस ्।

यदद तपाईंसुँग अको अमेरिकी िाज्य, अमेरिकी कानन
ु ी अगधकाि, क्यानाडेली िाज्य वा क्यानाडेली

क्षेत्रले िािी गिे को सवािी चालक अनम
ु तत पत्र छ ि त्यो 6 मदहना अगाडड िािी गिे को ि 2 विनभन्दा
बदढमा समाप्त हुुँदैन भने सलणखत ि सडकको िाुँच ददन पदै न।

•

यदद तपाईंको अनम
ु तत पत्रको िािी समतत गएको 6 मदहनासभत्रको हो भने, तपाईंले आफूसुँग ६

मदहनाभन्दा बदढको अनम
ु ततपत्र छ भनेि दे खाउन आफ्नो सवािी चलाउने िे कडनको प्रमाणणत प्रतत

दे खाउनप
ु छन ।

•
•

यदद तपाईंले फामनको आगधकारिताको (F वा G) वा टो ट्रक आगधकारिकता (W) को लागग आवेदन
ददनभ
ु यो भने, तपाईंलाई C वगनको अनम
ु ततपत्र िािी गरिन्छ।

•

तपाईंले आम्दानी गने सवािी चालकको अनम
ु तत पत्रको लागग आवेदन ददन न्यय
ू ोकन िाज्यको फोटो
कागिात नवीकिण आमन्त्रण (MV-2) लाई कानन
ु ी दिानको प्रमाणको रूपमा पेश गनन सक्नह
ु ु न्छ।

तपाईंको हालको न्यय
ू ोकन राज्यको तजस्बर सहहतको काििातको र्ामः

•

तपाईंले आफ्नो नयाुँ नाममा एउटा सक्कल अमेरिकी पववाह वा अमेरिकी सम्बन्ध बबच्छे द िे कडन वा
नाम परिवतनन गनन अदालतले िािी गिे को प्रमाणणत प्रतत पेश गनप
ुन छन ।

तपाईंको हालको न्यय
ू ोकन राज्यको तजस्बर सहहतको काििातको अन्य कुराः

•

थप िानकािीको लागग तपाईं https://dmv.ny.gov/amend मा हे नन सक्नह
ु ु न्छ।

तर्म्र् काििात फेर्नः

भएको दे खाउनप
ु छन ।
यदद तपाईं 18 विनभन्दा कम उमेिको हुनह
ु ु न्छ भने आमाबव
ु ाको सहमतत चादहन्छ।

हराएको, च्याततएको वा िोरी भएको न्यय
ू ोकन राज्यको तजस्बर सहहतको काििातः

•

DMV ले अको कागिात बनाउन आवेदन ददनु अगाडड स्थानीय कानन
ु ी तनकायलाई चोिी भएको

कागिातको खवि गने सझ
ु ाव ददन्छ। यदद तपाईंले कायानलय आउनभ
ु न्दा अगाडड चोिी भएको कागिात

तर्म्र् काििात र्वीकरण िर्नः

प्रहिीलाई खबि गिे को भए, तपाईंको प्रहिी रिपोटन को प्रततसलपी ल्याएको सतु नजश्चत गनह
ुन ोस ्।

लसकारू अर्म
ु ततपत्र - विन D (अपरे टर) वा M (मोटरसाइकल)

•

•

तर्म्र् काििात संशोिर् िर्नः

राज्यबाहहरको अर्म
ु ततपत्र सारे र न्यय
ू ोकन राज्यको अर्म
ु ततपत्र ललर्ः

•

तपाईंले आम्दानी गने सवािी चालकको अनम
ु तत पत्रको लागग आवेदन ददन स्तिीय िोिगाि
आगधकारिकता काडन (I-688B वा I-766) लाई कानन
ु ी हैससयतको प्रमाणको रूपमा पेश गनन सक्नह
ु ु न्छ।

स्तिीय कागिातको लागग, तनवासस्थानको प्रमाण आवश्यक छै न।
भएमा, आमाबव
ु ाको सहमतत चादहन्छ।

•

यदद तपाईं 17 विन उमेिको हुनह
ु ु न्छ भने, आफ्नो सवािी चालक सशक्षा सकेको प्रमाणपत्र ल्याउनह
ु ोस ्

तपाईंले कम्तीमा गत २ विनसभत्र सलणखत परिक्षा पास गिे को हुनप
ु छन ।

सवारी िालक अर्म
ु ततपत्र:

•

तपाईंले आुँखाको पिीक्षण उत्तीणन गनप
ुन छन । यदद तपाईंको आगधकारिक दृजष्ट सेवा प्रदायकसुँग दृजष्टको

िाुँच गरिएको छ भने, तपाईं आजफ्न अनम
ु तत पत्र dmv.ny.gov मा अनलाईन नवीकिण गनन
सक्नह
ु ु न्छ।
िैर-िालक ID काडन:

•

तपाईं dmv.ny.gov मा गएि आफ्नो गैि-चालक आईडी नवीकिण गनन सक्नह
ु ु न्छ।

कारोबारको प्रकार

कुल रकम तर्म्र्भन्र्ा

सबै शल्
ु कहरू अर्ुमातर्त हुर् ्। तपाईंको काििात िारी र्िर्ानसम्म सही शल्
ु क तर्िानरण िर्न सककन्र्।
ससकारूको अनुमततपत्र (वगन DJ/D वा MJ/M)
इिाितपत्र (वगन D वा M)
इिाितपत्र (CDL वा वगन E)।
गैि-चालक ID काडन
गैि-चालक ID काडन [पूिक सुिक्षा आय (SSI) प्रापक]
उच्च इिाितपत्रमा स्तिवपृ ि गनह
ुन ोस ् (CDL वा वगन E)
प्रततस्थापन इिाितपत्र/अनुमततपत्र

$ 136.00
$ 98.50
$ 180.50
$ 13.00
$ 6.50
$ 153.00*
$ 17.50

प्रततस्थापन गैि-चालक ID काडन

$ 8.00

प्रततस्थापन गैि-चालक ID काडन [पूिक सुिक्षा आय (SSI) प्रापक]

$ 6.50

इिाितपत्र/अनुमततपत्र संशोधन गनह
ुन ोस ्
गैि-चालक ID काडन संशोधन गनह
ुन ोस ्
र्ोट: प्रततस्थापन कागिातहरू बाहे क Enhanced कागिात सम्बन्धी कािोबािहरूका लागग $30 थप्नुहोस ्।

ID-44N (3/20)

बढी हुर्ेछैर्

$ 17.50
$ 5.00
*अततरिक्त लेखन तथा सडक पिीक्षण शुल्कहरू लागू हन सक्छन ्।
ु
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