
पषृ्ठ 1 को 3

पषृ्ठ 2 मा निरे्दशिहरू हेर्नहुोस।् निलो वा कालो मसीमा स्पष्ट रूपमा लेख्र्नहोस।् 

मािक अिुमनि पत्र, चालक इजाजि पत्र वा गैर-चालक आइडी काडडमा मात्र िाम पररविडि गिडका लागग आवरे्दि
यो फाराम dmv.ny.gov मा पनर् उपलब्ध छ 

हालको कागजाि पहहचार् सम्बन्धी जार्कारी

इजाजिपत्र    अिुमनिपत्र आइडी काडड न्यूयोकड  राज्यको चालक इजाजिपत्र, ससकारू अिुमनि पत्र
वा गैर-चालक आइडी काडडमा आइडी िम्बर(आवश्यक छ) 

िपाईंको हालको न्यू योकड  राज्यमा प्रर्दशडि गररएको िाम 

चालक इजाजि पत्र, ससकारू अिुमनि पत्र वा गैर-चालक आइडी काडड 
 

ियााँ पूरा थर तपाईंसँग कहहल्यै चालक इजाजतपत्र मान्य भएको वा पनछल्लो दनई वर्मुा ममनत सककएको, अन्य यन.एस.

राज्य, कोलम्म्बयाको डिम्रिक्ट वा क्यार्ेडियर् कायकु्षेत्रद्वारा जारी गररएको थियो?  छ  छैर्
यहद “छ” भर्,े यो कहाँ जारी गररएको थियो?  _____________________________________

म्याद सककर्े ममनत: इजाजतपत्रको प्रकारः: राज्य भन्दा बाहहरको इजाजतपत्रको
आइिी र्म्बरः

ियााँ पूरा पहहलो िाम 

ियााँ पूरा बीचको िाम 

प्रत्यय जन्म समनि उचाई आाँखाको रङ टेसलफोि िम्बर (घर/मोबाइल) 

महहर्ा हदर् वर् ु कफट इन्च के्षत्र कोि 

(    ) 

सामाजजक सुरक्षा िम्बर* (SOCIAL SECURITY NUMBER, SSN)

िपाईंले पहहले िै सामाजजक सुरक्षा प्रशासिमा आफ्िो िाम पररविडि गिुडभएको छैि भिे, िपाईंको
आवेर्दिलाई अजस्वकार गररिेछ।

*तपाईंले र्म्बर उपलब्ध गराउर्नपछु। सवारी साधर् र िाकफक कार्नर्को भाग 490(3) र 502(1) ले तपाईंको
SSN संकलर् गर् ेअथधकार हदएको छ। यो जार्कारी अन्य के्षत्राथधकारसँगको आदार्प्रदार्को लाथग, पहहचार् 

मेल प्राप्ि गिे ठेगािा (हालै DMV मा र्दायर गरेको ठेगािा हुिुपछड ) - रिीट र्म्बर र र्ाम, ग्रामीि िमेलभरी र/वा बक्स र्म्बर समाववष्ट गर्नहुोस ्(यहद पोरट बक्स हो भरे्, तल “आफू बररे् ठेगार्ा” पनर् भर्नहुोस)् यो 
ठेगार्ा तपाईंको मार्क पहहचार् कागजातमा देखा परे्छ 

अपाटुमेन्ट र्ं. सहर वा र्गर राज्य म्जप कोि काउण्टी

िपाईं बस्िे ठेगािा (DMV सहहि फाइलमा हालको समाि ठेगािा हुिुपछड )  यहद पत्राचारको लाथग ठेगार्ाबाट फरक भएमा आवश्यक हन न्छ - पोरट बाकस र्हदर्नहोस।् 
अपाटुमेन्ट र्ं. सहर वा र्गर राज्य म्जप कोि काउण्टी

सेवानिवतृ्ि सैनिक जस्थनि 

न्यू योकड  राज्य अङ्ग िथा िन्िु र्दाि (िपाईंले यो खण्ड भिुडपछड )
न्यू योकु राज्यको दार् जीवर्SM दताुमा र्ामाकंर् गर्,ु “गछन ु” बाकस सही लगाउर्नहोस ्र त्यसपनछ तल ममनत र हरताक्षर 
गर्नहुोस।् तपाईंले प्रमािीत गर्नभुएको छ कक तपाईं: 16 वर् ुवा बढी उमेरको हनर्नहनन्छ; प्रत्यारोपि र अर्नसन्धार्का लाथग 

                  

जार्कारीको पहनँच हदर् अथधकार हदर्नहनन्छ। तपाईंको DMV फोटो कागजातको अगाडिको भागमा “अङ्ग दाता” छावपर्ेछ। 
तपाईंले आफ्र्ो दार् सीममत गर् ेअवसर पनर् उपलब्ध गराउर् ेप्रमािीकरि प्राप्त गर्नहुनरे्छ। तपाईं 16 वा 17 वर् ुउमेरको 
हनर्नहनन्छ भर्,े आमाबनवा/कार्नर्ी अमभभावकहरूले तपाईंको मतृ्यन भएमा तपाईंको नर्ियु पररवतरु् गर् ुसक्र्नहनन्छ। िप 

जार्कारीको लाथग, DLन्यूयोकु राज्यलाई donatelife.ny.gov मा सम्पकु गर्नहुोस।्

िपाईंले निम्ि प्रश्िको जवाफ हर्दिुपछड :

 चाहन्छन  (ममनत सहहत हरताक्षर गरी तल सहमनत जर्ाउर्नहोस)्

 यो प्रश्र्लाई छोड्र्नहोस ्


जीवर्मा $1 ऐम्छछक अर्नदार् हदर्का लाथग यो बाकसमा थचन्ह लगाउर्नहोस.्..यसलाई अङ्ग तिा तन्तन दार् 

अर्नसन्धार् र आउहिचको िरट फन्िमा पास गर्नहुोस।् तपाईंको कूल कारोबार शनल्कमा $1 समावेश हनरे्छ। 

मिर्दािा र्दिाड प्रश्िहरू
(कृपया 'चाहन्छु' वा 'चाहन्ि" मा गचन्ह
लगाउिुहोस।्)

तपाईं हाल बररे् रिार्मा मतदार् गर् ुदताु
हनर्नहनन्र् भरे्, तपाईं दताु हनर्का लाथग नर्वेदर् 

हदर् चाहर्नहनन्छ?

 चाहन्छन  – मतदाता नर्वेदर्को भाग पूरा गर्नहुोस ्
(यहद तपाईंले यो फारम DMV कायाुलयमा ल्याउर्नहनन्छ भरे्
आवश्यक छैर्)।

 चाहन्र्- म दताु गर् ुअरवीकार गछन ु/पहहले रै् दताु गरेको छन

िोट: तपाईंले कन रै् पनर् बाकसमा थचन्ह
लगाउर्नहनन्र् भरे्, तपाईंले मतदार् गर् ुदताु र्गर् े

नर्ियु गर्नभुएको छ भन्र् ेमानर्रे्छ।

संयुक्ि राज्यको छिौट सेवा प्रणाली (UNITED SATES SELECTIVE SERVICE SYSTEM, SSS) का साथ र्दिाड गिे
सबै यन.एस. का पनरूर् र्ागररक र 18 देणख 25 उमेरका अप्रवासीहरूले SSS वा कारू्र्को उल्लङ्घर् गररएमा दताु गर्नपुछु। दताु गर् ुअसफलता भरे्को पाँच वर्सुम्मको जेल सजाय र/वा $250,000

जररवार्ासम्मको दण्िर्ीय अपराध हो। 26 वर्कुो उमेरसम्म दताु गररएको छैर् भरे्, तपाईंले अब उपरान्त दताु गर् ुसक्र्नहनन्र् र दताुसँग सम्बम्न्धत लाभहरू रिायी रूपमा गनमाउर् सक्र्नहनन्छ र
तपाईं नर्म्र् पहनँच गर्बुाट अयोग्य ठहररर्नहनरे्छ: अप्रवासी भएमा यन.स. र्ागगररकता; पेल ग्रान्ट र संघीय ववद्यािी सहयता; काय ुप्रमशक्षिका कायकु्रमहरू; र सबै संघीय र पोरटल कायहुरू र िनप्रै
राज्यका रोजगारी कायहुरू तपाईंले दताु र्गर् ेरोज्र्नहनन्छ तपाईंले "होइर्" बाकस थचन्ह लगाएर त्यसो गर् ुसक्र्नहनन्छ र उम्ल्लणखत लाभहरू हराउरे्छर्।्  गदैर्

कृपया पषृ्ठ 2 पूरा गिुडहोस ्र हस्िाक्षर गिुडहोस।्  
OFFICE USE ONLY 
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OFFICE USE ONLY 

 

आफ्नो अगं तथा तन्तहुरू दान दन सहमत हुनुहुन्छ; DMV लाई तपा को नाम र प हचान खुलाउने जानकार हरू डोनेट 

लाइफ रिजस्ट्र  लाई ट्रान्सफर गनर् अ धकार दनुहुन्छ; र डोनेट लाइफ न्युयोकर्  स्टेटलाई संघीय रुपमा नयमन ग रने अगं 

दान सम्बन्धी संस्था र न्यु योकर्  स्टेटबाट लाइसेन्स प्राप्त तन्तु तथा आखँा बैङ्क र अस्पताललाई तपा को मतृ्युमा यो 

तपा डोनेट लाइफ रिजस्ट्र मा सामेल हुन चाहनुहुन्छ?

दाताको सहम तमा हस्ता र र म त

तपा ले आफ्नो फोटो कागजातको अगा ड प्रन्ट ग रएको “सेवा नवतृ्त सै नक” राख्न चाहनुहुन्छ भने यस बाकसमा टक चन्ह लगाउनुहोस।्
तपा ले सैन्य सेवाबाट प्र तष्ठापूणर् ढंगले डस्चाजर् गरेको जनाउने प्रमाण पेश गनुर् गछर्  (जस्तै: DD-214, DD-215).

प्रमा णत गनर् सहयोग गनर् र सवार चालक अनुम तपत्र मन्जरु को ला ग V&T ऐन धारा 510(4-e) र 510(4-f) 

अनुरूप प्रयोग हुनेछ। तपा को SSN सावर्ज नक ग रने छैन। 

सेक्स 

पुरुष 


म हला 

 

MV-44NCN  (4/23 ) 

X

https://dmv.ny.gov/
https://donatelife.ny.gov/


पषृ्ठ 2 को 3

सबै इजाजिपत्र/अिुमनिपत्र कारोबारहरूको लागग यी प्रश्िहरू पूरा गिुडपछड
1. तपाईंको मोटर सवारी साधर् चलाउँदा चालक इजाजतपत्र, मसकारू अर्नमनतपत्र वा सनववधा

नर्लम्म्बत, हटाइएको वा रद्द गररएको छ वा तपाईंको इजाजतपत्रको लाथग यो राज्य वा
कतैपनर् यस फाराममा उपलब्ध गराएको र्ाम वा अन्य कन रै् र्ामको आवेदर् अरवीकार
गररएको छ?

 छ    छैर्
यहद “छ” भर् ेतपाईंको इजाजतपत्र, अर्नमनतपत्र वा सनववधा पनर्रिाुपर्ा गररएको छ वा के
तपाईंको नर्वेदर् रवीकृत गररएको छ?

छ  छैर्
2. उपचार प्राप्त गर्नभुएको छ, तपाईंले हाल ैउपचार प्राप्त गर्नभुएको छ वा अचेतावरिा वा

अर्मभज्ञ हनरे् कन रै् पनर् अवरिाको (उदाहरिको लाथग, आक्षेप ववकार, मगृी, होश गनमाउरे् वा
ररगंटा लाग्रे् वा मनटन  सम्बन्धी अवरिाहरु) लाथग उपचार प्राप्त गर्नभुएको छ?

 छ    छैर्
यहद तपाईंले “छ” मा थचन्ह लगाउर्नहन न्छ भरे्, तपाईंलाई थचककत्सा समीक्षा कायकु्रमबाट 

प्रकामशत गररएको भएतापनर्, तपाईंले MV-80U.1 फाराम पेश गर्नपुछु। तपाईंले यो फाराम 

कन रै् पनर् सवारी साधर्हरूको कायाुलय वा dmv.ny.gov मा प्राप्त गर् ुसक्र्नहनन्छ

3. तपाईंलाई सवारी साधर् चलाउँदा सनर्ाइ उपकरि र/वा पूरा हेर्े ऐर्ा आवश्यक हनन्छ?

 हो    होइर्
4. तपाईंले खनट्टा, पाखनरा, हात वा आँखाको प्रयोगलाई गनमाउर्नभएको छ?

 छ   छैर्
4a. तपाईंलाई चालक इजाजतपत्र र्ववकरि गर् ुआवश्यक हनन्छ र तपाईंले “छ” मा थचन्ह
लगाउर्नभयो भर्,े के यो तपाईंको पनछल्लो चालक इजाजतपत्र हनन्छ?

 हनन्छ    हनँदैर्
4b. तपाईंले 4a मा “हनँदैर्” मा थचन्ह लगाउर्नहनन्छ भर्,े तपाईंको पनछल्लो चालक
इजाजतपत्रको कारिले तपाईंको अवरिा अझ खराब भएको छ?

 हो  होइर्

प्रमाणीकरण
मैले यस आवेदर्मा प्रदार् गरेका जार्कारी र यस आवेदर्को समिरु्मा प्रदार् गररएका अन्य कन रै् पनर् प्रलेखर् सत्य र पूि ुछर् ्भर्ी म प्रमाणित गदुछन ।
मैले बनझेको छन  कक यो नर्वेदर्मा झनठो वववरि हदर्ाले वा यस नर्वेदर्को समिरु्मा कन रै् पनर् झनटो कागजात पेश गर्ाुले फौजदारी अमभयोगको रूपमा कारबाही हनर् सक्छ।
यहद म कम्तीमा पनर् 18 वर्कुो र 26 वर् ुमननर्को पनरुर् भएमा, मैले पेज र्म्बर 1 को संयनक्त राज्य को छर्ोट सेवा प्रिाली (United States Selective Service System, SSS) मा “छैर्” भर्ेर
र्खनलाएसम्म म यससँगै SSS सँग दताु हनर् रवीकार गछन ु  र DMV लाई आफ्र्ो व्यम्क्तगत जार्कारी SSS लाई फरवाि ुगर् ुसहमनत हदन्छन ।

समनि:

यहााँ िाम लेख्िुहोस ्    /        /

 

यहााँ हस्िाक्षर गिुडहोस ्
िपाईंको समग्र हस्िाक्षर
बाकसमा समावेश भएको
हुिुपछड।

निरे्दशिहरू
⚫ यो फाराम ववद्यमार् मार्क इजाजतपत्र, अर्नमनत पत्र वा गैर-चालक आइिी (सबै EDL, REAL ID र CDL बहहष्कार गररएका छर्)् मा र्ाम पररवतरु् गर्कुा लाथग
मात्र प्रयोग गररन्छ।

⚫ यो कारोबारको भागको रूपमा कन र्ै अन्य जार्कारी पररवतरु्हरू (उचाई, मलङ्ग, ठेगार्ा आहद) लाई अर्नमनत हदइएको छैर्।
⚫ तपाईंको र्याँ सामाम्जक सनरक्षा कािकुो र्ाम तपाईंको र्याँ DMV कागजातमा अर्नरोध गररएको र्ामसँग ठ्याक्कै ममलेको हनर्नपछु।
⚫ तपाईंसँग मोटर सवारी साधर् ववभागमा दायर गर् ुसामाम्जक सनरक्षा र्म्बर हनर्नपछु।
⚫ तपाईंले यो अर्नरोधसँग आफ्र्ो हालको इजाजतपत्र/तम्रवर कागजातको प्रनतमलवप उपलब्ध गराउर्नपछु।
⚫ तपाईंले नर्म्र्मध्ये कन र्ै प्रनतमलवपहरू उपलब्ध गराउर्नपछु जनर् आफ्र्ो र्ाम पररवतरु्का उथचत प्रमािहरू हनर्:् सरकारद्वारा जारी गररएको वववाह दताुको
प्रमािपत्र, सरकारद्वारा जारी गररएको अदालतको आदेश, संशोधर् गररएको जन्मदताुको प्रमािपत्र, सम्बन्ध ववछछेद कागजहरू (र्ाम पररवतरु्को संकेत गर्नपुछु)

वा र्ागररकीकरि कागजहरू।
⚫ तपाईंको समग्र हरताक्षर हरताक्षर बाकसमा हनर्नपछु। यो हरताक्षर तपाईंको र्याँ कागजातमा प्रयोग गररर्छे। लाइर्हरू छोएर वा बाकसको ककर्ारालाई क्रस
गरेर गररएका हरतान्तरहरूलाई अम्रवकार गररर्ेछ।

⚫ तपाईंले यो आवेदर्लाई नर्म्र् न्यू योकु राज्यको DMV रिार्मा पत्राचार गर् ुसक्र्नहनन्छ:

NYSDMV - Utica Processing Center
207 Genesee Street 

15th Floor 
Utica, NY 13501

यो आवेदर्ले तपाईंको तम्रवर कागजातलाई मात्र असर गर्ेछ। तपाईंले आफ्र्ा अन्य DMV जारी गररएका कागजातहरू (दताु, शीर्कु आहद) मा र्ाम पररवतरु्का लाथग
छन टै्ट तररकाले आवेदर् हदर् आवश्यक हनर्ेछ। िप जार्कारीका लाथग, https://dmv.ny.gov/address-change/how-change-information-dmv-documents मा
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जानुहोस।्
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पषृ्ठ 3 को 3

न्यूयोकड  राज्य मिर्दािा र्दिाड आवेर्दि जािकारी
(कृपया अको तफुको आवेदर् पूि ुगर्नअुनघ पढ्र्नहोस।्) 

NYS निवाडचिहरूमा मिर्दाि गिडको लागग NYS मिर्दािा र्दिाड फाराम
प्रयोग गिुडहोस,् र/वा:
• तपाईंको मतदाता दताुमा र्ाम वा ठेगार्ा पररवतरु् गर्नहुोस ्
• राजर्ीनतक दलको सदरय बन्र्नहोस ्
• तपाईंको पाटी सदरयता पररवतरु् गर्नहुोस ्

• यहद तपाईं 16 वा 17 वर् ुउमेरको हनर्नहनन्छ भरे् मतदार् हदर्को लाथग 

अथग्रम दताु गर्नहुोस ्

र्दिाड गिडको लागग िपाईं निम्ि हुिुपछड :
• यन.एस. को र्ागररक हनर्नपछु
• 18 वर् ुउमेरको हनर्नपछु (तपाईंले 16 वा 17 वर् ुउमेरमा अथग्रम दताु गर् ुसक्र्नहनन्छ तर तपाईं 18 वर्कुो

र्हनँदासम्म मतदार् हदर् पाउर्नहनन्र्)

• अन्य कन रै् रिार्मा मतदार् गर् ेअथधकारलाई दाबी गर्नहुन ँदैर्
• अदालतद्वारा अयोग्य भएको फेला पार्हुन ँदैर्

तपाईंले न्यूयोकु राज्य मतदाता दताु आवेदर् पूरा गर्नभुएर् भर्े, तपाईंले मतदार् दताु गर् ुअरवीकार गरेको मानर्र्ेछ। तपाईंले मत दता ुगर् ुअरवीकार गर्नभुएमा, तपाईंले
दता ुगर् ुअरवीकार गर्नभुएको तथ्यलाई गोप्य राणखर्छे र मतदाता दताु प्रयोजर्हरूको लाथग मात्र प्रयोग हनर्ेछ। यहद तपाई मतदार् गर्कुा लाथग दताु गर्नहुनन्छ भर्,े तपाईंले
मतदाता दताुको आवेदर् बनझाउर्नभएको कायलुय गोप्य रहर्ेछ र उक्त कायलुयलाई मतदाता दताुको प्रयोजर्का लाथग मात्र प्रयोग गररर्छे। यहद तपाईंलाई कसैले तपाईंको
मतदार् गर् ुदता ुगर् ेवा दता ुगर् ुअरवीकार गर्े आफ्र्ो अथधकार, तपाईंको मतदार् हदर् दताुका लाथग आवेदर् हदर्े वा र्हदर् ेआफ्र्ो नर्ियु गोप्य राख्र्े अथधकार, वा 
तपाईंको आफ्र्ै राजनर्नतक दल छर्ौट गर् ेवा अन्य राजनर्नतक प्रािममकताको अथधकार उल्लङ्घर् गरेको छ जरतो लाग्छ भर्,े तपाईंले न्यूयोकु राज्यको नर्वाुचर् आयोग, 

40 North Pearl Street, Albany, NY 12207-2729 (फोर्: 1-800-469-6872) मा उजनरी दायर गर् ुसक्र्नहनन्छ।
 

तपाईंले पूरा गर्नभुएको आवेदर् नर्वाुचर् आयोगमा पठाइर्ेछ र तपाईंको आवेदर् प्रकक्रया भएपनछ तपाईंको काउण्टीको नर्वाुचर् आयोगद्वारा तपाईंलाई सूथचत गररर्ेछ।
मतदाता दताु आवदेर् वा मतदार् गर्कुो लाथग दताु गर्ेबारे तपाईंसँग केही प्रश्र्हरू छर् ्भर्े, तपाईंले तपाईंको काउण्टीको नर्वाुचर् आयोगमा वा 1-800-FOR-VOTE

(TDD/TTY 711 िायल गर्नहुोस)् मा फोर् गर्नपुछु (मतदाता दताु प्रश्र्हरूको लाथग मात्र)। तपाईं न्यू योकु सहरमा बरर्नहनन्छ भर्े, तपाईंले 1-866-VOTE-NYC मा फोर् गर्नपुछु।
तपाईंले न्यूयोकु राज्यको नर्वाुचर् आयोगको वेबसाइट www.elections.ny.gov मा जवाफहरू वा उपकरिहरू पनर् फेला पार् ुसक्र्नहनन्छ।
 

 

न्यू योकड  राज्य मिर्दािा र्दिाड आवेर्दि
तपाईंले नर्वाुचर् आयोगमा मतदार्को लाथग दताु गर् ुवा ठेगार्ा पररवतरु् गर् ुवा अन्य जार्कारी चाहर्नहनन्छ भरे् यो मात्र भर्नहुोस।्

तपाईं यन. एस. को र्ागरीक हो? 

 हो   होइर् 

तपाईंले होइर् जवाफ हदर्नभयो भरे्, 

तपाईंले मतदार्को लाथग दताु गर् ु

सक्र्नहन न्र्। 

तपाईं मतदार् हनरे् हदर्मा वा सोभन्दा अगाडि 18 वर् ुउमेरको वा बढी उमेरको हनर्नहनरे्छ?  हो   होइर् 

मतदार् गर्कुो लाथग चनर्ाव हदर् वा चनर्ाव हदर्मा तपाईं 16 वर् ुउमेरको र त्यो भन्दा कमको हनर्नहनन्छ भरे् तपाईं 18 वर् ुउमेरको हनर्नपछु र त्यरतो चनर्ावको समयमा तपाईं अठार वर् ु

उमेरको र्हनँदासम्म तपाईंको दताुलाई "ववचाराधीर्" को थचन्ह लगाइर्ेछ र तपाईं कन रै्  हो   होइर् 

तपाईंले पूव ुप्रश्र्हरूको दनबै जवाफमा हुन्ि भन्र्नहनन्छ भरे्, तपाईंले मतदार्को लाथग दताु गर् ुसक्र्नहनन्र्।्

के तपाईंले पहहले मतदार् 

हदर्नभएको छ? 

 छ  छैर् कन र् वर्?ु 

मतदार् सम्बन्धी जार्कारी जनर् तपाईंको र्ाम थियो
गररएको छ: 

यो पररवतरु् गररएको छैर् भर्े तपाईंको ठेगार्ा थियो 

भर्े, छोड्र्नहोस।्
थप जािकारी इमेल टेमलफोर् र्म्बर
(वैकजपपक) 

राजिीनिक र्दल
िपाईंले 1 छिोट गिुडपछड।
राजिीनिक र्दलमा िामांकि गिुड 
वैकजपपक हो िर कुिै
राजिीनिक र्दलको प्राथसमक
चुिावमा मिर्दाि गिडका लागग
राज्यको र्दलीय कािुिले अन्यथा
उपलेख िगरेसम्म मिर्दािाले
त्यस राजिीनिक र्दलमा
िामाकंि गिुडपछड। 

म एक राजिीनिक र्दलमा िामांकि गिड चाहन्छु: 

 िेमोके्रहटक पाटी
 ररपम्ब्लकर् पाटी
 कन्जरभेहटभ पाटी
 वाककिं ग फेमेमलज पाटी
 अन्य:  __________________________________ 

म कुिै पनि राजिीनिक र्दलमा िामांकि गिड चाहन्ि र एक 

स्विन्त्र मिर्दािा रहि चाहन्छु
 दल बबर्ा 

शपथ पत्र: म कसम खान्छन  वा वाचा गछन ु  कक 

• म संयनक्त राज्यको एक र्ागररक हनँ। 
• म कम्तीमा पनर् चनर्ावको 30 हदर् अगािी काउन्टी, सहर वा गाउँमा बसेको हनरे्छन । 
• न्यू योकु राज्यमा मतदार्का लाथग दताु गर् ुमैले सब ैआवश्यकताहरू पूरा गछन ु । 
• यो तलको रेखाको हरताक्षर वा थचन्ह मेरो हो। 
• माथिको जार्कारी साँचो हो। मैले बनझेको छन  कक यहद यो साँचो छैर् भरे् मलाई दोर्ी ठहर्याइर् सक्छ र $5000

सम्मको जररवार्ा र/वा चार वर्सुम्मको कैद हनर् सक्छ। 

हरताक्षर X  _____________________________________  ममनत  ______________________

OFFICE USE ONLY 

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

中文信息：如果您有兴趣获取中文选民登记表，
请致电 1-800-367-8683

한국어 정보 : 한국어로 된 유권자 등록 양식을 얻으려면 

1-800-367-8683 로 전화하십시오.

Information in Bengali: If you are interested in 

getting this Bangla form, call 1-800-367-8683.

• एक गम्भीर अपराधको सजाएको ला ग जेलमा नहुनुहोस ्

प न चुनावमा मतदान दन असमथर् हुनुहुनेछ? 

न्यूयोकड  राज्यको चालक इजाजिपत्र, ससकारू अिुमनि पत्र वा गैर-चालक आइडी काडडमा आइडी िम्बर(आवश्यक छ) 
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तपा को राज्य वा न्य ूयोकर्  काउन्ट  थयो: तपा ले
प हले मतदान गनुर्भएको छैन

reset / clear
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