
अनुम त पत्र,चालक इजाजतपत्र वा गैर-चालक आइडी काडर्को ला ग आवेदन
MV-44N (5/22) 

पषृ्ठ 3 को 1
नलो वा कालो मसीमा स्पष्ट रूपमा प्रन्ट गनुर्होस।् OFFICE USE ONLY 

यो फाराम dmv.ny.gov मा प न उपलब्ध छ Image # 

नम्नको ला ग आवेदन दनः आवेदनको ला ग उदे्दश्यः

 इजाजतपत्र  अनु ापत्र  आइडी काडर्  नया ँ नवीकरण   जानकार  अद्याव धक
गनुर्होस ्  प्रकार प रवतर्न   प्र तस्थापन   सतर्पूणर्  प्र तबन्ध लगाइयो  न्यू योकर् मा 

स्थानान्तरण हुनुहोस ्

प हचान जानकार  न्यूयोकर्  राज्य चालक इजाजतपत्र, सकारू अनुम त वा गैर-चालक आइडी
काडर्मा आइडी नम्बर तपा सँग हाल वा क हल्यै न्यू योकर् को चालक इजाजतपत्र, सकारू अनुम तपत्र वा गैर-चालक आइडी काडर् थयो? 

 छ      छैन ्
गैर-चालक आइडी काडर्को ला ग आवेदन दनाले कुनै प न न्यूयोकर्  राज्यको चालक इजाजतपत्रको वशेषा धकार रद्द हुनेछ।

पूरा प छल्लो नाम तपा सँग क हल्यै चालक इजाजतपत्र मान्य भएको वा प छल्लो दईु वषर्मा म त स कएको, 
अन्य यु.एस. राज्य, कोल म्बयाको ड स्ट्रक्ट वा क्याने डयन कायर् ते्रद्वारा जार  ग रएको थयो?
 हो  होइन
य द थयो भने, यो कहाँ जार  ग रएको थयो? 

पूरा प हलो नाम 

पूरा मध्य नाम म्याद समा प्त म तः इजाजतपत्रको प्रकारः राज्य भन्दा बा हरको इजाजतपत्रका आइडी नम्बरः 

प्रत्यय जन्म म त लङ्ग उचाई आँखाको रङ टे लफोन नम्बर (घर/मोबाइल) 
म हना दन वषर् पुरुष 

 
म हला) 

 
X


फट इन्च ेत्र कोड 

(    ) 

तपा को नाम प रवतर्न भएको छ?  छ  छैन  य द “छ” भने, तपा को हाल इजाजतपत्र वा गैर-चालक आइडी काडर्मा यो देखा परे अनुसार वास्तवमा आफ्नो पुरानो नाम प्रन्ट गनुर्होस।् 

अन्य प रवतर्नः प रवतर्न के हो र यसको कारण के हो 
(नया ँइजाजतपत्र वगर्, गलत जन्म म त, आ द)?

सामा जक सुर ा संख्या* (SOCIAL SECURITY NUMBER, SSN) * य द तपा ले क हल्लै SSN जार  गनुर्भएको थयो भने, तपा ले नम्बर उपलब्ध गराउनु पछर्  सवार  र
ट्रा फक कानूनको खण्ड 490(3) र 502(1) द्वारा सहम त दएको तपा को SSN सङ्कलन गन अ धकार ।
V&T कानून खण्ड 510(4-e) र 510(4-f) मा प हचानको प्रमाणीकरण मा सहायता गनर् र चालक
इजाजतपत्र प्र तबन्ध अनुसारको ला ग अन्य ेत्रा धकारहरूसँग आदान-प्रदानको ला ग जानकार  प्रयोग 
ग रनेछ। तपा को SSN सावर्ज नक ग रनेछैन। य द तपा ले क हल्लै प न सामा जक सुर ा संख्या जार  गनुर्भएको छैन भने, यो बाकस  जाँच गनुर्होस ्

तपा ले आफ्नो मेल प्राप्त गन ठेगाना - स्ट्र ट नम्बर र नाम, ग्रामीण डे लभर  र/वा बक्स नम्बर समा वष्ट गनुर्होस ्(य द PO Box हो भने, तल “आफू बस्ने ठेगाना” प न भनुर्होस)् यो ठेगाना तपा को मानक प हचान 
कागजातमा देखा प छ 

अपाटर्मेन्ट संख्या सहर वा नगर राज्य िजप कोड काउण्ट

तपा  बस्ने ठेगाना य द मेलको ठेगाना भन्दा फरक भएमा आवश्यक हुन्छ - P.O. बाकस न दनुहोस।् यो ठेगाना तपा को प रष्कृत/वास्त वक आइडी प हचान कागजातमा देखा प छ 
अपाटर्मेन्ट संख्या सहर वा नगर राज्य जप कोड काउण्ट

तपा को मेल गन ठेगाना प रवतर्न भएको छ?     छ     छैन तपा  बस्ने ठेगाना प रवतर्न भएको छ?      छ    छैन
य द तपा ले मा थ मध्ये प्रत्येक प्रश्नहरूको छ जवाफ दनुहुन्छ भने, तपा ले यो बाकस जाँच नगदार्सम्म तपा को आइडी नम्बरमा भएका ठेगानामा सबै सवार  दतार्हरू यस ठेगानासँग अद्याव धक ग रनेछ । 
तपा ले मतदान गनर् दतार् गनुर्भएको छ भने, तपा ले यो फाराम पूरा गर  पेश गदार् तपा को मतदाताको दतार् रेकडर् अद्याव धक ग रनेछ। तपा ले आफ्नो मतदाताको दतार् रेकडर्मा नया ँठेगाना चाहनुहुन्न भने, यस बाकस 
जाँच गनुर्होस ्। तपा ले बाकस जाँच गनुर्हुन्न भने, तपा को नया ँठेगाना नवासको काउण्ट को नवार्चन आयोगमा पठाइनेछ।

सेवा नवतृ्त सै नक स्थ त  तपा को फोटो कागजातको अगा ड प्रन्ट ग रएको “सेवा नवतृ्त सै नक” मनपराउनुहुन्छ भने यस बाकसमा सह  लगाउनुहोस।् 
तपा ले सैन्य सेवाबाट माननीय डस्चाजर्लाई देखाउने प्रमाण प्रस्तुत गनुर्पछर्  (ex: DD-214, DD-215)।

न्यू योकर्  राज्य अङ्ग तथा तन्तु दान (तपा ले यो खण्ड भनुर्पछर्)
न्यू योकर्  राज्यको दान जीवनSM दतार्मा नामांकन गनर्, “गछुर्” बाकस जाँच गनुर्होस ् र त्यसप छ तल म त स हत हस्ता र गनुर्होस।् तपा ले  
प्रमाणीत गनुर्भएको छ क तपा : 16 वषर् वा बढ  उमेरको हुनुहुन्छ; आफ्नो मतृ्यु पश्चात आफ्ना सबै अङ्ग तथा तन्तुहरू प्रत्यारोपण तथा अनुसन्धान 
गनर्का ला ग दान गनमा सहमत हुनुहुन्छ; DMV लाई डोनेट लाइफ रे जस्ट्र मा तपा को नाम र प हचान खुलाउने जानकार  स्थानान्तरण गन अ धकार
दनुहुन्छ; र डोनेट लाइफ न्यूयोकर्  राज्यलाई यस जानकार मा पहँुच हुन संघीय रूपमा नय न्त्रत गर एका अङ्ग दानसँग सम्ब न्धत संस्थाहरू र 
न्यूयोकर्  राज्य-इजाजतप्राप्त तन्तु तथा आँखा बक तथा अस्पतालहरूलाई अनुम त दनुहुन्छ। तपा को DMV फोटो कागजातको अगा डको भागमा 
“अङ्ग दानकतार्” छा पनेछ। तपा ले आफ्नो दान सी मत गन अवसर प न उपलब्ध गराउने प्रमाणीकरण प्राप्त गनुर्हुनेछ। तपा  16 वा 17 वषर् उमेरको 
हुनुहुन्छ भने, आमाबुवा/कानुनी अ भभावकहरूले तपा को मतृ्यु भएमा प रवतर्न गनर् सक्नुहुन्छ। थप जानकार को ला ग, DLन्यूयोकर्  राज्यलाई 
donatelife.ny.gov मा सम्पकर्  गनुर्होस।्

तपा ले नम्न प्रश्नको जवाफ दनुपछर् ः
तपा  दान जीवन दतार्मा थ पन चाहनुहुन्छ?

 चाहन्छु ( म त स हत हस्ता र गर  तल सहम त जनाउनुहोस)्

 यो प्रश्नलाई छोड्नुहोस ्

 
दानकतार्को सहम तमा म त स हत हस्ता र  जीवनमा $1 ऐ च्छक अनुदान दनका ला ग यो बाकस जाँच गनुर्होस.्..यसलाई अङ्ग तथा तन्तु दान अनुसन्धान र आउट रचको ट्रस्ट

फन्डमा पास गनुर्होस।् तपा को कूल कारोबार शुल्कमा $1 समावेश हुनेछ।

मतदाता दतार् प्रश्नहरू 
(कृपया ‘चाहन्छु’ वा ‘चाहन्न’ जाँच गनुर्होस।्)

तपा ले हाल कहा ँबस्नुहुन्छ भन्ने 
मतदान गनर् दतार् गनुर्हुन्न भने,
दतार् गनर् जार  राख्न चाहनुहुन्छ? 

 हो – मतदाता दतार् आवेदन खण्ड पूरा गनुर्होस ्(तपा ले यो
फाराम DMV कायार्लयमा ल्याउनुहुन्छ भने आवश्यकता छैन)।

 होइन – म दतार् गनर् अस्वीकार गछुर् /प हले नै दतार् गरेको छु

नोट: तपा ले कुनै प न बाकसमा सह
लगाउनुहुन्न भने, तपा ले मतदान गनर् दतार्
नगन नणर्य गनुर्भएको छ न्ने वचार ग रनेछ। 

संयुक्त राज्य चयनयोग्य सेवा प्रणाल  (SELECTIVE SERVICE SYSTEM, SSS) सँग दतार् 
18 दे ख 25 उमेर पुगेका सबै यु एस नाग रक र आप्रवासीहरुले SSS मा दतार् गनुर्पछर्  होइन भने कानून उल्लङ्घन हुनेछ। दतार् गनर् असफलता भनेको पाँच वषर्सम्मको जेल सजाय र/वा $250,000 ज रवानासम्मको
दण्डनीय अपराध हो। 26 वषर्को उमेरसम्म दतर् ग रएको छैन भने, तपा ले अब उपरान्त दतार् गनर् सक्नुहुन्न र दतार्सँग सम्बिन्धत लाभहरू स्थायी रूपमा गुमाउन सक्नुहुन्छ र तपा  नम्न पहँुच गनर्बाट अयोग्य 
ठह रनुहुनेछ: अप्रवासी भएमा यु.स. नागग रकता; पेल ग्रान्ट र संघीय वद्याथ  सहायता; कायर् ता लम कायर्क्रमहरू; र सबै संघीय र पोस्टल कायर्हरू र थुपै्र राज्यका रोजगार  कायर्हरू तपा ले दतार् नगन रोज्नुहुन्छ तपा ले
“होइन” बाकस जाँच गर  त्यसो गनर् सक्नुहुन्छ र उ ल्ल खत लाभहरू हराउनेछ।  छैन ्
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यी प्रश्नहरू सबै इजाजतपत्र/अनुम तपत्र कारोबारहरूको ला ग पूरा गनुर्पछर्

1. तपा को मोटर सवार  साधन चलाउँदा चालक इजाजतपत्र, सकारू अनुम तपत्र वा सु वधा नल म्बत, 
हटाइएको वा रद्द ग रएको छ वा तपा को इजाजतपत्रको ला ग यो राज्य वा कतैप न यस फाराममा 
उपलब्ध गराएको नाम वा अन्य कुनै नामको आवेदन अस्वीकार ग रएको छ? 

 छ      छैन ्
य द “छ” भने, तपा को इजाजतपत्र, अनुम तपत्र वा सु वधा पूवार्वस्थामा ल्याइएको छ वा आवेदन 
स्वीकार ग रएको छ? 

 छ      छैन ्

2. तपा ले उपचार प्राप्त गनुर्भएको छ, तपा ले हालै उपचार प्राप्त गनुर्भएको छ वा अचेतावस्था वा
अन भ  हुने कुनै प न अवस्थाको (उदाहरणको ला ग, ेप वकार, मगृी, होश गुमाउने वा रगंटा 
लाग्ने वा मुटु सम्बन्धी अवस्थाहरु) ला ग उपचार प्राप्त गनुर्भएको छ? 

 छ      छैन ्
य द तपा ले “छ” मा चन्ह लगाएर तपा ला  च कत्सा समी ा कायर्क्रमबाट प्रका शत ग रएको 
एताप न, तपा ले MV-80U.1 फाराम पेश गनुर्पछर्। तपा ले यो फाराम कुनै प न सवार  

साधनहरूको कायार्लय वा dmv.ny.govमा प्राप्त गनर् सक्नुहुन्छ। 

3. तपा लाई सवार  साधन चलाउँदा सुनाइ उपकरण र/वा पूरा हेन ऐना आवश्यक हुन्छ? 

 छ      छैन ्

4. तपा ले खुट्टा, पाखरुा, हात वा आँखाको प्रयोगलाई गुमाउनुभएको छ? 

 छ      छैन ्

4a. तपा लाई चालक इजाजतपत्र न वकरण गनर् आवश्यक हुन्छ र तपा ले “छ” मा चन्ह लगाउनुभयो 
भने, के यो तपा को प छल्लो चालक इजाजतपत्र हुन्छ?

 छ      छैन ्

4b. तपा ले 4a मा “हँुदैन” मा चन्ह लगाउनुहुन्छ भने, तपा को प छल्लो चालक इजाजतपत्रको 
कारणले तपा को अवस्था अझ खराब भएको छ? 

 छ      छैन ्

आमाबुवा/अ भभावकको सहम त  जू नयर इजाजतपत्र      गैर-सवार  चालक आइडी काडर् (16 भन्दा मु नको) 

म नवेदकको आमाबुबा वा अ भभावक हँु र उसलाई म सकारु अनुम तपत्र, लाइसेन्स वा (16 वषर्मु नको भए) गरै-चालक प रचयपत्र जार  गनर् सहमत छु। म बुझ्दछु क आवेदकले रोड टेस्टको आवेदन लनुअ घ कम्तीमा 
50 घण्टाको नगरानीमा ग रएको “अभ्यास” ड्राइ भङ लगायत घाम डुबेप छको 15 घण्टाको ड्राइ भङ गनुर्भएको प्रमा णत गनर् म जम्मेवार छु र यो प्रमाण करण (फाराम MV-262) रोड टेस्टको बेलामा प्रस्ततु ग रएको
हुनुपछर्। आमाबुवा/अ भभावकहरूका ला ग टपोट: य द चालक अनुम तपत्रको आवेदक 17 वषर्को उमेरको छ र चालक श ा वद्याथ  पूणर्ताको प्रमाणपत्र (फाराम MV-285) छ भने, सहम त आवश्यकता छैन। 

आमाबुवा वा अ भभावक यहाँ
हस्ता र गनुर्होस ् X 

(आवेदकसँगको नाता)  ( म त) 

टन इलेक्ट्रो नक इभेन्टन नो ट फकेसन स भर्स (Teen Electronic Event Notification Service, TEENS)  मा थको सहमत आमाबुवा वा अ भभावकको न्यूयोकर्  राज्य चालक अनुम त पत्र, 
इजाजतपत्र वा गरै-चालक आइडी नम्बर (आवश्यक छ) 18 वषर्भन्दा कम उमेरका आवेदक अनुम तपत्रको फाइलमा अपराध, नलम्बन, संयन्त्र वा दघुर्टना हुन्छ भने म TEENS 

कायर्क्रममा नामांकन गनर् सू चत गनर् चाहन्छु। यस कायर्क्रमको बारेमा थप जानकार का ला ग, TEENS वा MV-1056,
TEENS FAQs मा नामांकन कसर  गन भनी MV-1046 फाराम हेनुर्होस।् यो एउटा न:शुल्क सेवा हो।     

व्यापा रक चालक अनुम तपत्र आवेदकहरू मातै्र 
1. वगतका 10 वषर्मा, तपा लाई अन्य यु.एस राज्य वा कोल म्बया ड स्ट्रक्टबाट चालक अनुम तपत्र जार  ग रएको थयो?   थयो  थएन 

य द थयो ने प्रत्येकको नाम लेख्नुहोस ् 

2. के तपा धारा 383.51 अन्तगर्त कुनै प न अयोग्यताको अधीनमा हुनुहुन्छ, संघीय नयम वा NYS कानूनको कोडको शषर्क 49?   थयो  थएन 

3. तपा लाई DMV मा प्रमा णत गनुर्पछर्  जहाँ तपा ले नम्न ल खत चार ड्राइ भङ प्रकार मध्ये एकमा व्यापा रक सवार  साधनमा सञ्चालन गनुर्पछर्  (कुन एक मात्र चयन गनुर्होस)्: 

 गैर-अ त रक्त इन्टरस्टेट (Non-excepted Interstate, NI) - प्रमा णत च कत्सा स्थ त 

आवश्यक हुन्छ। तपा  21 वा सोभन्दा बढ  उमेरको हुनुहुन्छ र तपा ले इन्टरस्टेट (बाहेकको 
सञ्चालनको ला ग अन्य भन्दा) सञ्चालन वा सञ्चालन गन आशा गनुर्हुन्छ।

 गैर-अ त रक्त इन्ट्रास्टेट (Non-excepted Intrastate, NA) - प्रमा णत च कत्सा स्थ त

आवश्यक हुन्छ। न्यूयोकर्  राज्यमा मात्र (अ त रक्त सञ्चालनको ला ग बाहेक) तपा  18 वा
सोभन्दा बढ  उमेरको हुनुहुन्छ र सञ्चालन गनुर्हुन्छ वा सञ्चालन गन पे ा गनुर्हुन्छ।

 अ त रक्त इन्टरस्टेट (Excepted Interstate, EI) - तपा 18 वषर् वा सोभन्दा बढ  उमेरको

हुनुहुन्छ र अ त रक्त अपरेसनका इन्टरस्टेटमा मात्र सञ्चालन गनुर्हुन्छ वा सञ्चालन गन अपे ा
गनुर्हुन्छ। तपा को A3 प्र तबन्ध हुनुपछर्।

 अ त रक्त इन्ट्रास्टेट (Excepted Intrastate, EA) - तपा  18 वषर् वा सोभन्दा बढ  उमेरको 

हुनुहुन्छ र अ त रक्त अपरेसन मात्र र न्यूयोकर्  राज्यमा मात्र सञ्चालन गनुर्हुन्छ वा सञ्चालन 
गन अपे ा गनुर्हुन्छ। तपा को A3 र K प्र तबन्धहरू हुनुपछर्। 

तपा ले रोज्नुभएको ड्राइ भङको प्रकारलाई च कत्सा स्थ त (NI वा NA) आवश्यक पछर्  भने, तपा ले प हले नै आफ्नो हालको USDOT च कत्सक पर कको प्रमाणपत्र DMV लाई बुझाउनु भएको छैन भने तपा ले 
यसको कानूनी प्र त ल प उपलब्ध गराउनुपछर्। तपा लाई आफ्नो ड्राइ भङ प्रकार नधार्रण गनर् थप जानकार  आवश्यक भएमा कृपया DMV फाराम MV-44.5 हेनुर्होस।् 

प्रमाणीकरण 
मैले यस आवेदनमा प्रदान गरेका जानकार  र यस आवेदनको समथर्नमा प्रदान ग रएका अन्य कुनै प न प्रलेखन सत्य र पूणर् छन ्भनी म प्रमा णत गदर्छु। 

यस आवेदनमा झुटो कथन बनाउनु वा यस आवेदनको समथर्नमा अन्य प्रलेखनहरू पेश गनुर् आपरा धक अभद्रताज त्तकै सजाययोग्य हुन्छ भनी म बुझ्दछु। 

म प्र तस्थापन कागजातको ला ग आवेदन गदछु भने, मेरो न्यूयोकर्  राज्य कागजात हराएको, चोर  भएको वा त भएको भनी म प्रमा णत गदर्छु। 

मैले राज्यभन्दा बा हरको सवार  चालक अनुम त पत्रलाई न्यूयोकर्  राज्य सवार  चालक अनुम त पत्रमा प्र तस्थापन गदछु भने, म प्रमा णत गदर्छु क, मैले मेरो राज्यभन्दा बा हरको सवार  चालक अनुम त पत्र प्राप्त
गदार्, म अनुम त पत्र जार  गन राज्य वा प्रान्तको स्थायी नवासी थए, अनुम त पत्र कम्तीमा 6 महुना मान्य भएको र मैले वगत 12 म हनामा न्यूयोकर्  राज्यको सवार  चालन सीपको रोड टेस्टमा असफल भएको
छैन।

म सतर्स हत वा प्र तब न्धत प्रयोग अनुम त पत्रको ला ग आवेदन गदछु भने, म प्रमा णत गछुर्  क मैले पुनस्थार्पना कायर्क्रमको ला ग पूणर् श ण र अन्य आवश्यक शुल्कहरू भुक्तानी गनछु (लागू भएमा),
कायर्क्रममा उप स्थत हुनेछु (आवश्यक भएमा) र प्र तब न्धत वा सतर्स हतको अनुम त पत्रको ला ग आवश्यक अवस्थाहरू अन्तगर्त रह  सवार  चालन गनछु। सो गनर् अस म रहेमा मेरो प्र तब न्धत वा सतर्स हतको
अनुम त पत्रको खण्डन र मेरो पूणर् अनुम त पत्रको वरूद्ध नलम्बन वा खण्डनको पुनबर्हाल  हुनेछ भनी म बुझ्दछु।

म कम्तीमा 18 वषर्को तर 26 वषर्भन्दा कम उमेरको पूरूष हो भने, मैले पषृ्ठ 1 मा संयुक्त राज्य चयनयोग्य सेवा (Selective Service System, SSS) दतार्मा “होइन” लाई छनोट गरेको छैन भने, म यसद्वारा SSS 
सँग दतार् गनर् स्वीकार गछुर्  र दतार्का ला ग SSS लाई मेरो व्य क्तगत जानकार  फरवाडर् गन DMV मा सहमत छु। 

यहा ँहस्ता र गनुर्होस ् X म त: 

/      / 
` कृपया नाम प्रन्ट गनुर्होस ्

OFFICE 
USE 

EYE TEST RESULTS Applicant’s Signature Examiner’s Initials 

 Passed in Office      Vision Registry      Corrective Lens
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न्यूयोकर्  राज्य चालक इजाजतपत्र, सकारू अनुम त वा गैर-चालक आइडी
काडर्मा आइडी नम्बर 

https://dmv.ny.gov/


 

न्यूयोकर्  राज्य मतदाता दतार् आवेदन जानकार  
(कृपया अक  तफर् को आवेदन पणूर् गनुर् अगा ड पढ्नहुोस।्) 

OFFICE USE ONLY 

NYS नवार्चनहरूमा मतदान गनर्को ला ग NYS मतदाता दतार् फाराम 
प्रयोग गनुर्होस ्र/वा: 

 तपा को मतदाता दतार्मा नाम वा ठेगाना प रवतर्न गनुर्होस ्
 राजनी तक दलको सदस्य बन्नुहोस ्
 आफ्नो पाट  सदस्यता प रवतर्न गनुर्होस ्
 य द तपा  16 वा 17 वषर् उमेरको हुनुहुन्छ भने मतदान दनको ला ग दतार् गनुर्होस ्

दतार् गनर्को ला ग नम्न गनुर्पनछ: 
 U.S. नागर क बन्नुहोस ्
 18 वषर् उमेरको हुनुहोस ्(तपा ले 16 वा 17 वषर् उमेरमा दतार् गनर् सक्नुहुन्छ तर तपा  18 वषर्को नहँुदासम्म मतदान  

दन पउनुहुन्न) 
 एक गम्भीर अपराधको सजाएको ला ग जेलमा नहुनुहोस ्
 अन्य कुनै स्थानमा मतदान गन अ धकारलाई दाबी नगनुर्होस ्
 अदालतद्वारा अयोग्य भएको फेला परेन 

तपा ले न्यूयोकर्  राज्य मतदाता दतार् आवेदन पूरा गनुर्भएन भने, तपा ले मतदान दतार् गनर् अस्वीकार गरेको मा ननेछ। तपा ले मत दतार् गनर् अस्वीकार गनुर्भएमा, तपाईमले दतार् गनर् अस्वीकार गनुर्भएको तथ्यलाई गोप्य 
रा खनेछ र मतदाता दतार् प्रयोजनहरूको ला ग मात्र प्रयोग हुनेछ। तपाइंले मतदान गनर् दतार् गनुर्भयो भने, तपा ले मतदाता दतार् आवेदन पेश गरेको कायार्लयलाई गोप्य रा खनेछ र मतदाता दतार् प्रयोजनहरूको ला ग मात्र 
प्रयोग ग रनेछ। य द तपा लाई कसैले तपा को मतदान गनर् दतार् गन वा दतार् गनर् अस्वीकार गन आफ्नो अ धकार, तपा को मतदान दन दतार्का ला ग आवेदन दने वा न दने आफ्नो नणर्य गोप्य राख्ने अ धकार, वा 
तपा को आफ्नै राज न तक दल छनौट गन वा अन्य राज न तक प्राथ मकताको अ धकार उल्लङ्घन गरेको छ जस्तो लाग्छ भने, तपा ले न्यूयोकर्  राज्यको नवार्चन आयोग, 40 North Pearl Street, Albany, NY 12207-
2729 (फोन: 1-800-469-6872) मा उजु  गनर् सक्नुहुन्छ। 

तपा ले पूणर् गनुर्भएको आवेदन नवार्चन आयोगमा पठाइनेछ र तपा को आवेदन प्र क्रया भएप छ तपा को काउण्ट को नवार्चन आयोगद्वारा तपा लाई सू चत ग रनेछ। मतदाता दतार् आवेदन वा मतदान गनर्को ला ग दतार् 
गनबारे तपा सँग केह  प्रश?नहरू छण ्भने, तपाईमले तपा को काउण्ट को नवार्चन आयोगमा वा 1-800-FOR-VOTE (TDD/TTY 711 डायल गनुर्होस)् मा फोन गनुर्पछर्  (मतदाता दतार् प्रश्नहरूको ला ग मात्र)। तपा  न्यू 
योकर्  सहरमा बस्नुहुन्छ भने, तपा ले 1-866-VOTE-NYC मा फोन गनुर्पछर्। तपा ले न्यूयोकर्  राज्यको नवार्चन आयोगको वेबसाइट www.elections.ny.gov मा जवाफहरू वा उपकरणहरू प न फेला पानर् सक्नुहुन्छ। 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
न्यू योकर्  राज्य मतदाता दतार् आवेदन 

तपा ले नवार्चन आयोगसँग मतदानको ला ग दतार् गनर् वा ठेगाना प रवतर्न गनर् वा अन्य जानकार  चाहनुहुन्छ भने यो मात्र भनुर्होस।् 

तपा  U.S. को नाग रक हो? 

 सक्नुहुन्छ   सक्नुहुन्न 

तपा ले होइन जवाफ दनुभयो भने, तपा ले मतदानको ला ग 

दतार् गनर् सक्नुहुन्न। 

तपा  मतदान हुने दन अगा ड 18 वषर् उमेरको वा बढ  उमेरको हुनुहुनेछ?   हुनुहुन्छ    हुनुहुन्न 

मतदान गनर्को ला ग चुनाव दन वा चुनाव दनमा तपा  16 वषर् उमेरको र त्यो भन्दा कमको हुनुहुन्छ भने तपा  18 वषर् उमेरको हुनुपछर्  र त्यस्तो चुनावको 
समयमा तपा  अठार वषर् उमेरको नहँुदासम्म तपा को दतार्लाई “ वचाराधीन” को चन्ह लगाइनेछ र तपा  कुनै प न चुनावमा ब्यालोट कास्ट गनर् अस म 
हुनुहुनेछ?    हुनुहुनेछ    हुनुहुनेछैन 

तपा ले पूवर् प्रश्नहरूको दबैु जवाफमा हुन्न भन्नुहुन्छ भने, तपा ले मतदानको ला ग दतार् गनर् सक्नुहुन्न।् 

तपा ले प हले भोट 
दनुभएको छ? 

 छ  छैन 

कुन वषर्? 

प रवतर्न भएको भो टङ 
जानकार : 
यो प रवतर्न भएको छैन वा 
तपा ले प हले भोट गनुर्भएको 
छैन भने अगा ड फड् कनुहोस।् 

तपा को नाम 

तपा को ठेगाना तपा को राज्य वा न्यूयोकर्  राज्य काउण्ट : 

थप जानकार   
(वैक ल्पक) 

इमेल  टे लफोन नम्बर 

राजनी तक दल 
तपा ले 1 छनोट गनुर्पछर्। 
राजनी तक दलमा भनार् 
ऐ च्छक हो तर राजनै तक 
दलको प्राइमर  चुनावमा भोट 
दन, राज्य दलले अन्यथा 
अनुम त न दँदासम्म मतदाता 
उक्त राजनै तक दलमा भनार् 
भएको हुनुपछर्। 

म एक राजनै तक दलमा संलग्न हुन चाहन्छु: 

 लोकता न्त्रक समूह 

 गणतन्त्रवाद  समूह 

 कन्जरभे टभ समूह 

 कायर् गन प रवा रक समूह 

 अन्य:   

म कुनै प न राजनी तक दलमा नामांकन गनर् चाहन्न र एक स्वतन्त्र 
मतदाता रहन चाहन्छु 

 कुनै पाट  होइन 

 
शपथ-पत्र: मैले कसम खान्छु वा पु ष्ट गछुर्  क 
 म संयुक्त राज्य अमे रकाको नाग रक हँु। 
 म चुनाव अ घ 30 दनसम्मको ला ग काउण्ट , सट  वा गाउँमा कम्तीमा बस्नेछु। 
 म न्यूयोकर्  राज्यमा मतदान दनको ला ग दतार् गनर् सबै आवश्यकताहरू पूरा गछुर्। 
 यो मेरो हस्ता र वा तलको लाइनको चन्ह हो। 
 मा थका जानकार  सत्य छ। मलाई थाहा छ क यो सत्य होइन भने मलाई दोषी ठहर ग रन्छ र 

$5,000 ज रवाना र/वा चार वषर्सम्मको जेल सजाय हुन सक्छ। 
 
 
 

हस्ता र X___________________________________            म त ______________ 
 

MV-44N (5/22) पषृ्ठ 3 को 3 reset / clearreset / clear 

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

中文資料:若您有興趣索取中文資料表格,
請電：1-800-367-8683

한국어: 한국어 양식을 원하시면 

1-800-367-8683 으로 전화 하십 시오.

한국어: 한국어 양식을 원하시면 

00-367-8683 으로 전화 하십 

न्यूयोकर्  राज्य चालक इजाजतपत्र, सकारू अनुम त वा गैर-चालक आइडी
काडर्मा आइडी नम्बर 

https://www.elections.ny.gov/

	 अनुमति पत्र,चालक इजाजतपत्र वा गैर-चालक आइडी कार्डको लागि आवेदन 
	 निम्नको लागि आवेदन दिनः 
	 आवेदनको लागि उद्देश्यः 
	 पहिचान जानकारी 
	 सेवानिवृत्त सैनिक स्थिति 
	 न्यू योर्क राज्य अङ्ग तथा तन्तु दान 
	 मतदाता दर्ता प्रश्नहरू 
	 सयु राज्य चयनयोग्य सेवा णाली (SELECTIVE SERVICE SYSTEM, SSS) सँग दर्ता 
	OFFICE USE ONLY 
	 यी प्रश्नहरू सबै इजाजतपत्र/अनुमतिपत्र कारोबारहरूको लागि पूरा गर्नुपर्छ 
	 आमाबुवा/अभिभावकको सहमति 
	 टिन इलेक्ट्रोनिक इभेन्टन नोटिफिकेसन सर्भिस (Teen Electronic Event Notification Service, TEENS) 
	 व्यापारिक चालक अनुमतिपत्र आवेदकहरू मात्रै 
	 प्रमाणीकरण 
	OFFICE USE 
	 न्यूयोर्क राज्य मतदाता दर्ता आवेदन जानकारी 
	 NYS निर्वाचनहरूमा मतदान गर्नको लागि NYS मतदाता दर्ता फाराम प्रयोग गर्नुहोस् र/वा: 
	 दर्ता गर्नको लागि निम्न गर्नुपर्नेछ: 

	 न्यू योर्क राज्य मतदाता दर्ता आवेदन 
	 राजनीतिक दल 
	 शपथ-पत्र: 



	निम्नको लागि आवेदन दिन: Off
	आवेदनको लागि उद्देश्य: Off
	तपाईंसँग हाल वा कहिल्यै न्यू योर्कको चालक इजाजतपत्र सिकारू अनुमतिपत्र वा गैरचालक आइडी कार्ड थियो: Off
	पूरा पछिल्लो नाम: 
	पूरा पहिलो नाम: 
	पूरा मध्य नाम: 
	प्रत्यय: 
	तपाईंसँग कहिल्यै चालक इजाजतपत्र मान्य भएको वा पछिल्लो दुई वर्षमा मिति सकिएको अन्य युएस राज्य कोलम्बियाको डिस्ट्रिक्ट वा क्यानेडियन कार्यक्षेत्रद्वारा जारी गरिएको थियो: Off
	तपाईंसँग कहिल्यै चालक इजाजतपत्र मान्य भएको वा पछिल्लो दुई वर्षमा मिति सकिएको अन्य युएस राज्य कोलम्बियाको डिस्ट्रिक्ट वा क्यानेडियन कार्यक्षेत्रद्वारा जारी गरिएको थियो यदि थियो भने यो कहाँ जारी गरिएको थियो: 
	म्याद समाप्ति मिति: 
	इजाजतपत्रको प्रकार: 
	राज्य भन्दा बाहिरको इजाजतपत्रका आइडी नम्बर: 
	जन्ममिति महिना: []
	जन्ममिति दिन: []
	जन्ममिति वर्ष: 
	लिङ्ग: Off
	उचाई फिट: 
	उचाई इन्च: 
	आँखाको रङ: 
	टेलिफोन नम्बर घरमोबाइल क्षेत्र कोड: 
	टेलिफोन नम्बर घरमोबाइल उपसर्ग र अन्तिम।: 
	तपाईंको नाम परिवर्तन भएको छ: Off
	तपाईंको नाम परिवर्तन भएको छ छैन  यदि छ भने तपाईंको हाल इजाजतपत्र वा गैरचालक आइडी कार्डमा यो देखा परे अनुसार वास्तवमा आफ्नो पुरानो नाम प्रिन्ट गर्नुहोस्: 
	अन्य परिवर्तनः परिवर्तन के हो र यसको कारण के हो नयाँ इजाजतपत्र वर्ग गलत जन्म मिति आदि: 
	सामाजिक सुरक्षा संख्या यदि तपाईंले कहिल्लै SSN जारी गर्नुभएको थियो भने तपाईंले नम्बर उपलब्ध गराउनु पर्छ सवारी र ट्राफिक कानूनको खण्ड 4903 र 5021 द्वारा सहमति दिएको तपाईंको SSN सङ्कलन गर्ने अधिकारी VT कानून खण्ड 5104e र 5104f मा पहिचानको प्रमाणीकरण मा सहायता गर्न र चालक इजाजतपत्र प्रतिबन्ध अनुसारको लागि अन्य क्षेत्राधिकारहरूसँग आदानप्रदानको लागि जानकारी प्रयोग गरिनेछ तपाईंको SSN सार्वजनिक गरिनेछैन SOCIAL SECURITY NUMBER SSN: 
	यदि तपाईंले कहिल्लै पनि सामाजिक सुरक्षा संख्या जारी गर्नुभएको छैन भने यो बाकस जाँच गर्नुहोस्: Off
	तपाईंले आफ्नो मेल प्राप्त गर्ने ठेगाना: 
	तपाईंले आफ्नो मेल प्राप्त गर्ने ठेगाना अपार्टमेन्ट संख्या: 
	तपाईंले आफ्नो मेल प्राप्त गर्ने ठेगाना सहर वा नगर: 
	तपाईंले आफ्नो मेल प्राप्त गर्ने ठेगाना राज्य: []
	तपाईंले आफ्नो मेल प्राप्त गर्ने ठेगाना जिप कोड: 
	तपाईंले आफ्नो मेल प्राप्त गर्ने ठेगाना काउण्टी: 
	तपाईं बस्ने ठेगाना: 
	तपाईं बस्ने ठेगाना अपार्टमेन्ट संख्या: 
	तपाईं बस्ने ठेगाना सहर वा नगर: 
	तपाईं बस्ने ठेगाना  राज्य: []
	तपाईं बस्ने ठेगाना जिप कोड: 
	तपाईं बस्ने ठेगाना काउण्टी: 
	तपाईंको मेल गर्ने ठेगाना परिवर्तन भएको छ: Off
	तपाईं बस्ने ठेगाना परिवर्तन भएको छ: Off
	यदि तपाईंले माथि मध्ये प्रत्येक प्रश्नहरूको छ जवाफ दिनुहुन्छ भने तपाईंले यो बाकस जाँच नगर्दासम्म तपाईंको आइडी नम्बरमा भएका ठेगानामा सबै सवारी दर्ताहरू यस ठेगानासँग अद्यावधिक गरिनेछ: Off
	तपाईंले मतदान गर्न दर्ता गर्नुभएको छ भने तपाईंले यो फाराम पूरा गरी पेश गर्दा तपाईंको मतदाताको दर्ता रेकर्ड अद्यावधिक गरिनेछ तपाईंले आफ्नो मतदाताको दर्ता रेकर्डमा नयाँ ठेगाना चाहनुहुन्न भने यस बाकस: Off
	तपाईंको फोटो कागजातको अगाडि प्रिन्ट गरिएको सेवानिवृत्त सैनिक मनपराउनुहुन्छ भने यस बाकसमा सही लगाउनुहोस्: Off
	जीवनमा $1 ऐच्छिक अनुदान दिनका लागि यो बाकस जाँच गर्नुहोस् यसलाई अङ्ग तथा तन्तु दान अनुसन्धान र आउट्रिचको ट्रस्ट फन्डमा पास गर्नुहोस् तपाईंको कूल कारोबार शुल्कमा $1 समावेश हुनेछ: Off
	तपाईंले निम्न प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छः तपाईं दान जीवन दर्तामा थपिन चाहनुहुन्छ आवाश्यक: Off
	न्यू योर्क राज्य अंग दाता सम्मति मिति: 
	तपाईंले हाल कहाँ बस्नुहुन्छ भन्ने मतदान गर्न दर्ता गर्नुहुन्न भने दर्ता गर्न जारी राख्न चाहनुहुन्छ: Off
	तपाईंले दर्ता नगर्ने रोज्नुहुन्छ तपाईंले होइन बाकस जाँच गरी त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ र उल्लिखित लाभहरू हराउनेछ: Off
	तपाईंको मोटर सवारी साधन चलाउँदा चालक इजाजतपत्र सिकारू अनुमतिपत्र वा सुविधा निलम्बित हटाइएको वा रद्द गरिएको छ वा तपाईंको इजाजतपत्रको लागि यो राज्य वा कतैपनि यस फाराममा उपलब्ध गराएको नाम वा अन्य कुनै नामको आवेदन अस्वीकार गरिएको छ आवाश्यक: Off
	तपाईंको मोटर सवारी साधन चलाउँदा चालक इजाजतपत्र सिकारू अनुमतिपत्र वा सुविधा निलम्बित हटाइएको वा रद्द गरिएको छ वा तपाईंको इजाजतपत्रको लागि यो राज्य वा कतैपनि यस फाराममा उपलब्ध गराएको नाम वा अन्य कुनै नामको आवेदन अस्वीकार गरिएको छ यदि छ भने तपाईंको इजाजतपत्र अनुमतिपत्र वा सुविधा पूर्वावस्थामा ल्याइएको छ वा आवेदन स्वीकार गरिएको छ आवाश्यक: Off
	तपाईंले उपचार प्राप्त गर्नुभएको छ तपाईंले हालै उपचार प्राप्त गर्नुभएको छ वा अचेतावस्था वा अनभिज्ञ हुने कुनै पनि अवस्थाको उदाहरणको लागि आक्षेप विकार मृगी होश गुमाउने वा रिंगटा लाग्ने वा मुटु सम्बन्धी अवस्थाहरु लागि उपचार प्राप्त गर्नुभएको छ आवाश्यक: Off
	तपाईंलाई सवारी साधन चलाउँदा सुनाइ उपकरण रवा पूरा हेर्ने ऐना आवश्यक हुन्छ आवाश्यक: Off
	तपाईंले खुट्टा पाखुरा हात वा आँखाको प्रयोगलाई गुमाउनुभएको छ आवाश्यक: Off
	तपाईंले खुट्टा पाखुरा हात वा आँखाको प्रयोगलाई गुमाउनुभएको छ 4a तपाईंलाई चालक इजाजतपत्र नविकरण गर्न आवश्यक हुन्छ र तपाईंले छ मा चिन्ह लगाउनुभयो भने के यो तपाईंको पछिल्लो चालक इजाजतपत्र हुन्छ: Off
	तपाईंले खुट्टा, पाखुरा, हात वा आँखाको प्रयोगलाई गुमाउनुभएको छ 4a तपाईंलाई चालक इजाजतपत्र नविकरण गर्न आवश्यक हुन्छ र तपाईंले छ मा चिन्ह लगाउनुभयो भने के यो तपाईंको पछिल्लो चालक इजाजतपत्र हुन्छ 4b तपाईंले 4a मा हुँदैन मा चिन्ह लगाउनुहुन्छ भने तपाईंको पछिल्लो चालक इजाजतपत्रको कारणले तपाईंको अवस्था अझ खराब भएको छ: Off
	आमाबुवाअभिभावकको सहमति: Off
	आवेदकसँगको नाता: 
	अभिभावक वा अभिभावक हस्ताक्षरको मिति: 
	माथिको सहमत आमाबुवा वा अभिभावकको न्यूयोर्क राज्य चालक अनुमति पत्र इजाजतपत्र वा गैरचालक आइडी नम्बर आवश्यक छ: 
	विगतका 10 वर्षमा तपाईंलाई अन्य यु: 
	एस राज्य वा कोलम्बिया डिस्ट्रिक्टबाट चालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको थियो: Off

	विगतका 10 वर्षमा तपाईंलाई अन्य युएस राज्य वा कोलम्बिया डिस्ट्रिक्टबाट चालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको थियो यदि थियो भने प्रत्येकको नाम लेख्नुहोस्: 
	के तपाईं धारा 383 51 अन्तर्गत कुनै पनि अयोग्यताको अधीनमा हुनुहुन्छ संघीय नियम वा NYS कानूनको कोडको शिर्षक 49: Off
	तपाईंलाई DMV मा प्रमाणित गर्नुपर्छ जहाँ तपाईंले निम्नलिखित चार ड्राइभिङ प्रकार मध्ये एकमा व्यापारिक सवारी साधनमा सञ्चालन गर्नुपर्छ कुन एक मात्र चयन गर्नुहोस्: Off
	कृपया नाम प्रिन्ट गर्नुहोस्: 
	प्रमाणीकरण मिति महिना: []
	प्रमाणीकरण मिति दिन: []
	प्रमाणीकरण मिति वर्ष: 
	तपाईं US को नागरिक हो: Off
	तपाईं मतदान हुने दिन अगाडि 18 वर्ष उमेरको वा बढी उमेरको हुनुहुनेछ: Off
	मतदान गर्नको लागि चुनाव दिन वा चुनाव दिनमा तपाईं 16 वर्ष उमेरको र त्यो भन्दा कमको हुनुहुन्छ भने तपाईं 18 वर्ष उमेरको हुनुपर्छ र त्यस्तो चुनावको समयमा तपाईं अठार वर्ष उमेरको नहुँदासम्म तपाईंको दर्तालाई विचाराधीन को चिन्ह लगाइनेछ र तपाईं कुनै पनि चुनावमा ब्यालोट कास्ट गर्न असक्षम हुनुहुनेछ: Off
	तपाईंले पहिले भोट दिनुभएको छ: Off
	कुन वर्ष: 
	तपाईंको नाम: 
	तपाईंको ठेगाना: 
	तपाईंको राज्य वा न्यूयोर्क राज्य काउण्टी: 
	इमेल: 
	टेलिफोन नम्बर: 
	म एक राजनैतिक दलमा संलग्न हुन चाहन्छु: Off
	अन्य पार्टी निर्दिष्ट गर्नुहोस्: 
	शपथपत्र मिति: 
	reset clear: 
	न्यूयोर्क राज्य चालक इजाजतपत्र सिकारू अनुमति वा गैरचालक आइडी कार्डमा आइडी नम्बर: 


