
MV-232N (10/22) पषृ्ठ 2 को 1 

 

ठेगाना प रवतर्न 
तपा को ठेगाना अनलाइनबाट प रवतर्न गनुर्होस ्dmv.ny.gov 

 
तपा  dmv.ny.gov मा आफ्नो ठेगाना अनलाइन बदल्न वा आफ्नो स्थानीय DMV कायार्लयमा रहन सक्नुहुन्छ। 
 
य द तपा सँग NYS सवार चालक अनुम तपत्र, सकारु अनुम तपत्र वा गैर-चालक प रचयपत्र वा सवार साधन, नाउ वा स्नोमोबाइलको NYS दतार् छ भने न्युयोकर्  राज्यको (New York State, NYS) 

नयम अनुसार तपा ले कुनै प न स्थायी रूपमा ठेगाना प रवतर्न गरेको 10 दन भत्रमा DMV लाई जानकार  दनु आवश्यक छ। अस्थायी रूपमा ठेगाना प रवतर्न गरेमा रपोटर् नगनुर्होस।् 
 
तपा  कागजात नवीकरण प्र क्रयाको भागको रूपमा आफ्नो ठेगाना प रवतर्न गनर् सक्नुहुन्छ। आफ्नो कागजी सम्झाउनी सुचनामा नया ँठेगाना फाँटहरू पूरा गनुर्होस ्वा आफ्नो MyDMV खातामा 
आफ्नो ठेगाना अद्याव धक गनुर्होस।् आफ्नो ठेगाना अनलाइनमा कसर  प रवतर्न गन भन्ने बारे जानकार का ला ग, dmv.ny.gov/address-change मा जानुहोस।् 
 
तपा ले नया ँइजाजतपत्र, अनुम तपत्र गैर-चालक प रचयपत्र वा कागजात लनु पदन, तर तपा सँग नया ँकागजात लने वकल्प भने रहन्छ। 
 
तपा  नयाँ कागजात चाहनुहुन्छ भने: 

1. यस फारमको भाग पषृ्ठ 2 को 1 र भाग 2 मा भनुर्होस।् 

2. “प्रमा णकरण” भागमा आफ्नो नामको हस्ता र गनुर्होस।् 

3. तपा को हालको मान्य NYS लाइसेन्स/अनुम त पत्र/NDID वा सैन्य ID को प्र त ल प (अगा ड र पछा ड) पेश गनुर्होस।् 

4. कुल शुल्कका ला ग “Commissioner of Motor Vehicles” लाई तनर्पन चेक वा मनी अडर्र लेख्नुहोस।् 

5. पूरा ग रएको फाराम र भुक्तानी नम्नमा मेल गनुर्होस:् NYS DMV License Production Bureau 
PO Box 2895 
Albany, NY 12220-0895 

 
6. तपा ले 4 दे ख 6 हप्तासम्म मेलबाट आफ्ना नया ँकागजात(हरू) प्राप्त नगदार्सम्म आफ्नो हालका कागजात(हरू) राख्नुहोस।् तपा ले नया ँसुधा रएको वा वास्त वक आइडी इजाजतपत्र, 

अनुम तपत्र वा प रचयपत्रको ला ग अनुरोध गनुर् भएमा, तपा को बसाई ठेगाना तपा को कागजातमा देखाइनेछ र तपा को कागजातलाई तपा को मे लङ ठेगानामा पत्राचार ग रनेछ। 
तपा ले सामान्य इजाजतपत्र, अनुम तपत्र वा प रचयपत्रको ला ग अनुरोध गनुर्भएमा, तपा को मे लङ ठेगाना तपा को कागजातमा देखाइनेछ। 

 
तपा  नयाँ कागजात चाहनुहुन्न भने: 
 

1. भाग 1 पूरा गनुर्होस ्तर भाग 2 पूरा नगनुर्होस।् DMV ले तपा को DMV रेकडर्(हरू)लाई न:शुल्क अद्याव धक गनछ। 
 

2. आफ्नो NYS इजाजतपत्र, अनुम तपत्र वा गैर-चालक प रचयपत्र र आफ्नो NYS दतार् कागजातमा तपा को आफ्नो नया ँठेगाना अद्याव धक गनुर्होस।् आफ्नो ठेगाना अद्याव धक गनर्का 
ला ग, “ठेगाना प रवतर्न प्र वष्ट गनुर्होस”् बाकसमा पमार्नेन्ट मसीले कागजातको पछा ड सध ैनयाँ ठेगाना लेख्नुहोस।् दतार्का ला ग, पुरानो ठेगाना माफर् त लाइन राख्नुहोस ्र अगा ड 
नया ँठेगाना प्र वष्ट गनुर्होस।् 

3. तपा को हालको मान्य NYS लाइसेन्स/अनुम त पत्र/NDID वा सैन्य ID को प्र त ल प (अगा ड र पछा ड) पेश गनुर्होस।् 
 

तपा ले आफ्नो ठेगाना प रवतर्न गरेमा र न्यूयोकर्  सट मा ट्रा फक उल्लङ्घनहरूका ला ग ज रवानाहरू भुक्तान नगरेमा, तपा ले (718) 488-5710 मा ट्रा फक उल्लङ्घन ब्यूरोलाई (Traffic 

Violations Bureau) फोन गनुर्पछर्। आफ्नो नया ँठेगाना उपलब्ध गराउन र आफ्नो ज रवाना तनर्का ला ग तयार रहनुहोस।् थप जानकार का ला ग dmv.ny.gov/tvboffice.htm मा जानुहोस।् 
 
 
 

न्युयोकर्  स्टेट मतदाता दतार् नवेदनको जानकार  
(कृपया पेज 2 मा NYS मतदाता रिजस्टे्रसनको नवेदन पूरा गनुर् भन्दा अगा ड पढ्नुहोस ्।) 

 
NYS चुनाउहरूमा मतदान गनर्का ला ग रिजस्टे्रसन गनर् NYS मतदाता रिजस्टे्रसन नवेदनको 
प्रयोग गनुर्होस,् र/वा: 

• तपा को मतदाता रिजस्टे्रसनमा नाम वा ठेगाना प रवतर्न गनुर्होस ्

• कुनै राजनी तक पाट को सदस्य हुनुहोस ्

• तपा को पाट  सदस्यता प रवतर्न गनुर्होस ्

• य द तपा  16 वा 17 बषर्को हुनुहुन्छ भने मतदान गनर्का ला ग पूवर्-दतार् गनुर्होस ्

 
दतार् गनर्का ला ग तपा : 

• अमे रक  नाग रक हुनुपछर्  

• 18 वषर् पगुेको हुनुपछर्  (तपा  16 वा 17 वषर्मा प न पवूर्-दतार् गनर् सक्नुहुन्छ तर 18 नपगुुन्जेलसम्म मतदान गनर् सक्नुहुन्न) 

• कुनै अपराधका ला ग जेलमा परेको हुनुहँुदैन 

• अन्य तर मतदान गन अ धकारको हक दावी गनर् पाइदैन। 

• अदालतले अयोग्य पाएको हुनु हँुदैन। 

 

   
 

य द तपा ले न्युयोकर्  मतदाता रिजस्टे्रसन आवेदन पूरा गनुर्भएन भने तपा ले मतदानको दतार् गनर्का ला ग नकारेको भन्ने मा ननेछ। य द तपा  मतदानको ला ग दतार् गनर् नकानुर्हुन्छ भने तपा ले 

दतार् गनर् नकारेको तथ्य गोप्य रहनेछ र मतदाता रिजस्टे्रसनको प्रयोजनका ला ग मात्र प्रयोग ग रनेछ। य द तपाई मतदान गनर्का ला ग दतार् गनुर्हुन्छ भने तपा ले जुन कायार्लयमा मतदाता दतार्को 
आवेदन बुझाउनु हुन्छ त्यसमा यो गोप्य रहनेछ र मतदाता दतार्को प्रयोजनका ला ग मात्र यसको प्रयोग ग रनेछ। य द तपा लाई कसैले तपा को मतदानका ला ग दतार् गन वा नकान अ धकार, दतार् 
गन क नगन भन्नेमा वा मतदानको ला ग दरखास्त दने तपा को गोप नयताको हक, वा तपा को आफ्नो राजनी तक पाट  छान्ने हक वा अन्य राज न तक प्राथ मककता मा थ वाधा पुयार्एको भन्ने 

लागेको छ भने तपा ले न्युयोकर्  स्टेट बोडर् अफ इलेक्सन, 40 North Pearl Street, Albany, NY 12207-2729 (फोन: 1-800-469-6872) मा सम्पकर्  गरेर गुनासो दतार् गनर् सक्नुहुन्छ। 
 

तपा ले पूरा गनुर् भएको नवेदन बोडर् अफ इलेक्सनलाई पठाइनेछ र तपा को नवेदन उपर कारवाह  भएप छ तपा को काउन्ट  बोडर् अफ इलेक्सन्सले तपा लाई जानकार  दनेछ। य द तपा सँग 

मतदाता दतार् नवेदन भनबारे वा मतदानका ला ग दतार् गनबारे कुनै प्रश्न छ भने तपा ले आफ्नो काउन्ट  बोडर् अफ इलेक्सन्सलाई वा 1-800-FOR-VOTE (TDD/TTY राख्नुहोस ्711) (मतदाता 
रिजस्टे्रसन सम्बन्धी प्रश्नका ला ग मात्र) मा फोन गनर् सक्नुहुनेछ । य द तपा  न्युयोकर्  सट मा बस्नुहुन्छ भने तपा ले 1-866-VOTE-NYC मा फोन गनर् पनछ। तपा ले न्युयोकर्  स्टेट बोडर् अफ 

इलेक्सन्सको वेवसाइट www.elections.ny.gov मा प न उत्तर वा उपकरणहरू प्राप्त गनर् सक्नुहुनेछ। 
 

OFFICE USE ONLY 

 

Informa ión en español: si le interesa obtener este 
formulario en español, llame al 1 -800-367-8683   

Use the NYS Voter Registration Application  

to Register to Vote in NYS Elections, and/or:   
Use the NYS Voter Registration Application  

to Register to Vote in NYS Elections, and/or: 
Use the NYS Voter Registration Application  

to Register to Vote in NYS Elections, and/or:  
Use the NYS Voter Registration Application  

to Register to Vote in NYS Elections, and/or: 
Use the NYS Voter Registration Application  

to Register to Vote in NYS Elections, and/or:

https://dmv.ny.gov/
https://dmv.ny.gov/
https://dmv.ny.gov/address-change/how-change-your-address
https://dmv.ny.gov/tickets/find-tvb-office-locations
http://www.elections.ny.gov/


 

MV-232N (10/22) पषृ्ठ 2 को 2 ठेगाना प रवतर्न तपा को ठेगाना अनलाइनबाट प रवतर्न गनुर्होस ्dmv.ny.gov 

 भाग 1 – तपा को ठेगाना प रवतर्न गनर्का ला ग यो भाग पूरा गनुर्होस ्  
   

 भाग 1 मा जानकार हरू प्रदान गनुर्होस ्जुन तपा ले अपडेट गनर् चाहनुभएको कागजातको प्रकारमा लागू हुन्छ। तपा को नयाँ ठेगाना देखाउनका ला ग तपा सँग भएको र प रवतर्न गनुर्पन हरेक प्रकारको कागजातका ला ग बक्समा चन्ह 
लगाउनुहोस।् तपा को हालको मान्य NYS लाइसेन्स/अनुम त पत्र/NDID वा सैन्य ID को प्र त ल प (अगा ड र पछा ड) समावेश गनुर्पछर्। 

 

  सामान्य कागजात  प रष्कृत कागजात  वास्त वक आइडीको कागजात  दतार्  

 महत्वपूणर्: य द तपा  मतदान गनर्का ला ग दतार् हुनुभएको छ भने तपा ले यो फारम भरेर बुझाएप छ तपा को मतदाता रिजस्टे्रसन रेकडर् अपडेट हुनेछ। य द तपा  आफ्नो मतदाता रिजस्टे्रसन रेकडर्मा नयाँ ठेगाना चाहनुहुन्न भने यो 
बाकसमा चन्ह लगाउनु होस ् । य द तपा ले यो बाकसलाई चन्ह लगाउनु भएन भने तपा को नयाँ ठेगाना तपा को बसोबासको काउन्ट को बोडर् अफ इलेक्सन्सलाई पठाइने छ। 

लाइसेन्स/अनुम तपत्र/गैर-चालक प रचयपत्र: 

 

 न्यूयोकर्  राज्यको सवार चालक/अनुम तपत्र/गैर-सवार  चालक आइडी काडर्मा 
आइडी नम्बर प्र वष्ट गनुर्होस।्   

         टे लफोन नम्बर 
            

 

 नाम (तपा को नाम स्पष्ट बुझनेगर  लेख्नहोस- थर, नाम, बीचको नाम) 
 

जन्म म त  पुरुष    म हला    
 नखुलाइएको 

 

      
 नयाँ ठेगाना – जहा ँतपा ले मेल प्राप्त गनुर्हुनेछ (आवश्यक- सडक संख्या र नाम, ग्रामीण डे लभर , एप्ट नं., र/वा P.O. पोक्स न. समेट्नुहोस।् 

 

 

 सहर वा नगर 
 

राज्य िजप कोड काउन्ट   तपा ले मेल प्राप्त गनुर्भएको ठेगाना तपा  बस्ने ठेगाना एउटै भएमा यो बाकसमा चन्ह लगाउनुहोस।् (तपा ले यो बाकसमा चन्ह 
लगाउनुभएमा, "तपा  बस्ने - नयाँ ठेगाना" ते्रहरू पूरा नगनुर्होस।् "अ घल्लो NYS ठेगाना" को पङ्िक्तमा जानुहोस।्) 

 

  
 नयाँ ठेगाना- जहा ँतपा  बस्नुहुन्छ (पत्राचारको ला ग तपा को ठेगानाभन्दा भन्न हुन्छ भने आवश्यक छ - प.ओ. बाकस न दनुहोस।् िस्ट्रट नं. र नाम र अपाटर्मेन्ट नं. समावेश गनुर्होस)् 

 

 

 सहर वा नगर 
 

राज्य िजप कोड काउन्ट   

  
 प हलेको NYS ठेगाना (सडक संख्या नाम, ग्रामीण डे लभर , एप्ट नं. र/वा बक्स नम्बर समावेश गनुर्होस)् 

 
सहर वा बजार काउन्ट   

 रिजस्टे्रसन: तपा को नयाँ ठेगानामा अद्याव धक हुने तपा को नाममा प्रत्येक दतार्का ला ग तल जानकार  उपलब्ध गराउनहुोस।्  

 लाइसेन्स प्लेट नम्बर रिजस्टे्रसनको प्रकार (एउटामा चन्ह लगाउनुहोस)् फरक मा लक / दतार्कतार्*  

   भ्यासेन्जर  व्यवसा यक  स्नोमोबाइल  अ हले  अन्य (उल्लेख गनुर्होस)्   
 

   भ्यासेन्जर  व्यवसा यक  स्नोमोबाइल  अ हले  अन्य (उल्लेख गनुर्होस)्   
 

   भ्यासेन्जर  व्यवसा यक  स्नोमोबाइल  अ हले  अन्य (उल्लेख गनुर्होस)्   
 

 

* शषर्क प्रमाणपत्र रेकडर्हरू प न अद्याव धक हुन्छन ्य द तनीहरू एउटै दतार् नाममा जार  ग रएका छन ्भने। प्रत्येक दतार्को ला ग बाकस चन्ह लगाउनुहोस ्जहाँ तपा को नाम प न शीषर्क प्रमाणपत्रमा 
दे खन्छ तर दतार् र शीषर्कमा नाम(हरू) ठ्याक्कै मल्दैन। उदाहरणका ला ग दतार् तपा को नाममा मात्र छ तर शीषर्क दईुवटा नामहरूमा जार  ग रएका छन।् 

 

 प्रमाणीकरण म प्रमा णत गछुर्  क म मा थ उल्ले खत नामको व्यिक्त हँु र मैले उपलब्ध गराएको जानकार  मैले जानेबुझेसम्म सह  छ।  

 यहाँ हस्ता र गनुर्होस:् X  ________________________________________________________________________________________     ______________________________________   

  पूरा नामको हस्ता र गनुर्होस ् म त  

 चेतावनीः जानीजानी यस फारममा गलत सूचना प्रदान गनुर् अपराध हो र यसवापत कानुन अनुरुपको सजाय हुनसक्छ।  

   

 भाग 2 तपा को नयाँ ठेगाना देखाउने प्र तस्थापना कागजात ख रद गनर्का ला ग यो भाग पूरा गनुर्होस ्  
   

 तपा सँग हाल भएको हरेक प्रकारको कागजातका ला ग बाकसमा चन्ह लगाउनुहोस ्जसमा तपा  आफ्नो नयाँ ठेगाना देखाउनका ला ग अपडेट गनर् चाहनुहुन्छ। त्यसप छ खातावालाको नाम पूवर्- प्रन्ट भएको चेक वा मनी अडर्रबाट “Commissioner of 

Motor Vehichles” लाई तन गर  शुल्क(हरू) तनुर्होस।् 

 सवार चालक अनुम तपत्र (शुल्क: $17.50)  सकारु अनुम तपत्र (शुल्क: $17.50)  गैर-चालक प रचयपत्र (शुल्क: $8.00)* 
(तपा  इजाजतपत्रको कागजात अनुरोध गद हुनुहुन्छ भने चयन 

नगनुर्होस)् 
 दतार् (शुल्क: प्रत्येक दतार्को $3.00)  नाउ दतार् (शुल्क: प्रत्येक दतार्को $2.00) 

तपा  बस्ने देशमा तपा को स्नोमोबाइलको दतार् कसर  प्र क्रया ग  भन्ने बारेमा थप जानकार का ला ग dmv.ny.gov/offices मा जानहुोस।् 

* गैर-सवार  चालक आइडी प्र तस्थापन गनर् थप जानकार : 
• तपा  62 वषर् उमेरको वा पूरक सुर ा आय (Supplemental Security Income) प्राप्तकतार् हुनुहुन्छ भने, $6.50 शुल्क लाग्छ। 
• तपा  62 वषर् उमेरको र पूरक सुर ा आय (Supplemental Security Income) प्राप्तकतार् हुनुहुन्छ भने, कुनै शुल्क लाग्दैन। 
• तपा  पूरक सुर ा आय (Supplemental Security Income) प्राप्तकतार् हुनुहुन्छ भने तपा ले यस फारमका साथै प्रमाण उपलब्ध गराउनुपछर्। 
• अक्टोबर 1, 2020 प छ, सावर्ज नक सहायता प्राप्तकतार्हरूलाई कुनै शुल्क लाग्दैन। तपा ले यस फारामका साथै प्रमाण उपलब्ध गराउनुपछर्। 

 

   

 भाग 3 न्युयोकर्  स्टेट मतदाता रिजस्टे्रसन आवेदन  

 य द तपा  मतदातको ला ग दतार् हुन ्चाहनुहुन्छ वा बोडर् अफ इलेक्सन्समा आफ्नो मतदाता रिजस्टे्रसन जानकार  अपडेट गनर् चाहनुहुन्छ भने यो आवेदन पूरा गनुर्होस ्  
 के तपा  संयुक्त राज्य अमे रकाको नाग रक हुनुहुन्छ? के तपा  नवार्चनको दन वा अगा ड 18 वषर् उमेरको हुनुहुन्छ?  हो    होइन 

के तपा  कम्तीमा प न 16 वषर्को हुनुहुन्छ र यो बुझ्नुहुन्छ क मतदान गनर्का ला ग तपा  नवार्चनको दन वा अगा ड १८ वषर्को हुनुपछर्, र तपा  अठार वषर्को नभइन्जेलसम्म त्यस्तो नवार्चनको बेलामा तपा को 
रिजस्टे्रसनलाई “थाँतीमा” चन्ह लगाइने छ र तपा  कुनै प न चुनावमा मतपत्र बुझाउन अस म हुनु हुनेछ?  हो    होइन 

य द तपा ले अगा डका दवैु प्रश्नहरूमा होइन उत्तर दनुभयो भने तपा  मतदानका ला ग दतार् गनर् सक्नुहुन्न। 

 
  हो  होइन  
 य द तपा ले हुन्न उत्तर दनुभयो भने तपा  

मतदानका ला ग दतार् गनर् सक्नुहुन्न। 
 

 तपा ले यसअ घ मतदान गनुर्भएको छ? मतदानबारे प रवतर्न ग रएका जानकार हरू: 
य द यो प रवतर्न भएको छैन वा तपा ल ेयसअ घ मतदान 
गनुर्भएको छैन भन ेयसलाई वेवास्ता गनुर्होस ्

 तपा को नाम थयो   
  हो  होइन  
 कुन साल? 

 
 तपा को ठेगाना थयो तपा को राज्य वा न्युयोकर्  स्टेट काउन्ट  थयो:  

 थप जानकार   
(वैकिल्पक) 

इमेल  टे लफोन नम्बर  

   

 राजनी तक दल 
तपा ले 1 छनौट गनपछर् राजनी तक 
दलमा दतार् हुने वैकिल्पक हो तर कुनै 
राजनी तक दलको प्राथ मक चुनावमा 
मतदान गनर्का ला ग राज्यको दल य 
कानुनले अन्यथा उल्लेख नगरेसम्म 
मतदाताले त्यस राजनी तक दलमा 
दतार् हुनै पछर्। 

म एक राजनी तक दलमा संलग्न हुन चाहन्छु: 

 डेमोके्र टक पाट  

 रपिब्लकन पाट  

 कन्जरभे टभ पाट  

 वा कग फेमे लज पाट  

 अन्य:  ___________________________________________   

म कुनै प न राजनी तक दलमा संलग्न हुन चाहन्न र एक स्वतन्त्र 

मतदाता रहन चाहन्छु 

 दल बना 

शपथ: म कसम खान्छु वा ठोकुवा गछुर् क 
• म संयुक्त राज्यको एक नाग रक हँु। 
• म काउन्ट , सहर वा गाउँमा कम्तीमा प न चुनाउको ३30 दन अगाडी बसेको हुनेछु। 
• न्युयोकर्  स्टेटमा मतदानका ला ग दतार् गनर् मैले सबै आवश्यकताहरू पूरा गछुर्। 
• यो रेखा तलको हस्ता र वा चन्ह मेरो हो। 
• मा थको जानक र हरू साँचो हो। मैले बुझेको छु क य द यो साँचो छैन भने मलाई दोषी ठहयार्इन सक्छ र $5000 सम्मको ज रवाना वा चार वषर्सम्मको कैद 

वा दवैु हुनसक्छ। 

 
 
हस्ता र X  ________________________________________________  म त  _____________________________  
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