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मोटर सवारी तवभाि
यािायाि एजेन्सी

म यसका लाति
आवेदन िदै छु

पृ ष्ठको दु बै पट्टि पूर्ण रुपमा भर्ुणहोस् र्त्र फारम ट्टफर्ाण हुर्ेछ।
 चालकको लाइसेन्स (ओ
 जुतनयर ड्र ाइभरको लाइसेन्स (JUN)

(प्रत्येक बक्सबाट एउटामा
ट्टिन्ह लगाउर्ुहोस्)

 लननर परतमट (LRN)

पीआर)

 असली आईड्ी अनुपालन(Compliant)
 तवशेषातिकार काड्न (िैर-वास्ततवक आईड्ी)

 मूल जारी (Original Issue)
 नवीकरण(Renewal)
 ठे िाना वा नाम पररविनन

 वतिनि वा तवस्ताररि/ Enhanced (EDL)

 राज्य बातिरबाट स्थानान्तरण
 समथनन (िरू) थप्ने :(Add Endorsements)
 प्रतिस्थापन (िराएको वा चोरी भएको बदल्ने)

भमनन्ट पतिचान जानकारी - िपाईसँि आतिले छ, वा िपाईसँि कतिलै एउटा भमनन्टको तनम्न कुरािरु तथयो:
ड्र ाइभर लाइसेन्स? छ  छै र्
लर्णर परट्टमट?  छ  छै र्
गैर ड्र ाइभर आईड्ी काड्ण ?  छ  छै र्

भमनन्ट लाइसेन्स, परतमट, वा िैर-ड्र ाइभर आईड्ी काड्न नम्बर

यतद "छ" वा "तथयो" भने, पतिचान नम्बर दजन िनुनिोस् ,
जुन त्यो लाइसेन्स, लननर परतमट, वा िैर-ड्र ाइभर आईड्ी
काड्न मा दे खा परे अनुसार।

थर
के र्पाईसँग िालक लाइसेन्स छ जुर् वैध छ वा गर् बर्ण ट्टभत्र म्याद सट्टकएको छ, जुर् िै अको अमेररकी
राज्य, कोलम्बियाको ट्टजल्ला वा क्यार्ाड्ाली प्रान्तद्वारा जारी गररएको हो? छ  छै र्

नाम

यट्टद "छ " भर्े, त्यो कहाँ ट्टवर्रर् गररएको ट्टियो?________________________________
बीचको नाम

अवट्टध समाम्बि ट्टमट्टर्:

लाइसेन्सको प्रकार:

लाइसेन्स संख्या:

ठे िाना जिाँ िपाई आफ्नो तचट्टी पाउनुहुन्छ (मेतलिं ि ठे िाना)- सड्क र्िर र र्ाम समावेश गर्ुणहोस् (यट्टद PO वा ट्टर्जी बाकस भए, र्ल “र्पाईं बस्ने ठे गार्ा” मा त्यो पट्टर् भर्ुणहोस्)
शहर वा र्गर

राज्य

ट्टजप कोड्

शहर वा र्गर

राज्य

ट्टजप कोड्

तनवासको ठे िाना (भौतिक ठे िाना) - यो ठे गार्ा र्पाईको इजाजर् पत्रमा मुट्टिर् हुर्ेछ वा छाट्टपर्े।

सामातजक सुरक्षा नम्बर *:

जन्म तमति (मतिना / तदन / साल ):

जन्म स्थान (शिर, राज्य र दे श):

* र्पाईको सामाट्टजक सु रक्षा वा संघीय पट्टहिार् र्िर को खुलासा गर्ण अट्टर्वायण छ, ४२ यूएसएससी, §§४०५(सी)(२)(सी) र / वा ६६६ (ए) (१३) द्वारा प्रदार् गररएको अट्टधकार द्वारा माग गररएको छ र मोटर वाहर् प्रशासर्मा
रहे को मोटर वाहर् ट्टवभाग, कर र बाल समिण र् कार्ूर्हरु द्वारा प्रयोग गररर्े छ र यस्ता कार्ू र्हरुवाट प्रभाट्टवर् भएका व्यम्बिहरुको पट्टहिार् गर्ण ।
यट्टद र्पाई (१) एक ट्टवशेर् सुट्टवधा काड्ण को लाट्टग आवेदर् गदै हुर्ुहुन्छ; (२) मर्दार् गर्ण दर्ाण र्गर्े हो भर्े; र (३) एक सामाट्टजक सुरक्षा र्िरको लागी अयोग्यर्ाको पत्र प्रस्तुर् गदाण , र्पाईले यस क्षेत्रलाई खाली छोड्् र् सक्नुहुन्छ।

तलिंि:

आँ खाको रिं ि:

उचाई:

िौल:

 पुरुर्  मट्टहला  अन्य
अको पृष्ठ पूरा िनुनिोस्
DMV USE ONLY





Print (270)
Name Change (231)
DOB Change (231)
MISC Change (231)
POB SEX EYE HT WGT
 Mail Address Chnge (232)
 SSN (232)
ADD CHG
 Physical Address (233)
ADD CHG DEL

 Create
 220
 260
 222
 225
 228
 227
 234
 DOC LOC
 NNL Photo
 VISA
USCIS Doc______
 Eye Exam
 Real ID Compliant

Validation Area

Endorsements:

 CDLIS

 QCS

___ ___ ___
___ ___ ___

 PDPS

 QSD

 SOR

License New (16)
License Renew (17)

OOS LIC #

Junior License (18)

Restrictions:

___ ___ ___
___ ___ ___
Veteran Designator
 Yes  No
Voter Registration
 Yes  No
Organ Donor
 Yes  No

EDL (33)
City & State (OOS)

Duplicate (23)
Permit New (19)

Issue Date (VT)

Permit Renew (20)
Exam, First (21)

Expire Date (VT)

Exam, Subsequent (22)

PID
Rater # ______
VL-021NEP WEB 10/2020 JMV
License/Permit - Nepali

TOTAL $
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प्रश्निरु / प्रमाणपत्रिरु
 िाट्टहन्छ 
िाट्टहँदैर्

1)

के र्पाईलाई गाड्ी िलाउँ दा िश्मा वा सम्पकण लेन्सहरू िाट्टहन्छ?

1)

के र्पाईसँग कुर्ै शारीररक वा मार्ट्टसक अवस्िाको इट्टर्हास छ जसमा मधुमेह, ट्टमगी, दौरा अिाणर्् छाड्े रोग अट्टर् ब्ल्याकआउट् स वा ट्टर्ष्प्रदीप हुर्े (ठीकसँग सुधारे को
आँ खाको दृस्टी बाहेक), जसले गदाण मोटर सवारी सुरट्टक्षर् रूपमा सञ्चालर् गर्ण र्पाईको क्षमर्ालाई असर पार्ण सक्दछ?
यट्टद 'छ' भर्े, अवस्िा(हरू) / और्ट्टध (हरू) उल्लेख गर्ुणहोस्:

 छ  छै र्

3)

के र्पाई यु.एस. सेर्ाका एक भूर्पुवण सैट्टर्क हुर्ुहुन्छ र र्पाईको लाइसेन्समा "VETERAN" ट्टप्रन्ट गर्ण िाहार्ुहुन्छ? यट्टद त्यस्तो हो भर्े, र्पाईले भूर्पुवण सैट्टर्क
म्बस्िट्टर्को भमणन्ट प्रमार्पत्र (ड्ीएमभी फारम VG-१६८) भर्ुण पदण छ, यदी र्पाईले यो पट्टहलार्ै बुझाएको छै र् भर्े।

 हो  होइर्

4)
5)

यट्टद र्पाईको लाइसेन्समा एक स्कूल बस िलाउर्े समिणर् शाट्टमल भए, के र्पाई यसलाई राख्न िाहार्ुहुन्छ (िप परीक्षर् र कागजार् आवश्यक पदण छ) ?
लागु हुन्दै र्

 छ  छै र्

6)
7)

यट्टद र्पाईको लाइसेन्समा एक मोटरसाइकल िलाउर्े समिणर् समावेश भए, के र्पाई यसलाई राख्न
िाहर्ुहुन्छ (प्रट्टर् वर्ण $ ३ अट्टर्ररि लाग्नेछ)?

8)

के र्पाई एक अंग र ट्टटशू ड्ोर्रको रूपमा दर्ाण गर्ण िाहर्ुहुन्छ?

 हो  होइर्

9)

के र्पाई प्रमाट्टर्र् गर्ुणहुन्छ ट्टक र्पाई एक भमणन्टको ट्टर्वासी हुर्ुहुन्छ भर्ेर ?

 गछुण  गट्टदणर्

2)

 हो  होइर्

नाम, ठे िाना वा अन्य पररविननिरू
के र्पाईको र्ाम पररवर्णर् भएको छ?



छ



छै र्

 हो  होइर्

यट्टद र्पाई ड्र ाइभर ट्टवशेर्ाट्टधकार काड्ण को लाट्टग आवेदर् ट्टदर्ुहुदै छ र मर्दार् गर्ण दर्ाण गरररहर्ु भएको होइर् भर्े
र्पाईले यो प्रश्न छोड्् र् सक्नुहुन्छ।

ररयल आईड्ी, ईड्ीएल र मिदािा दिान
के र्पाई संयुि राज्य
अमेररकाको र्ागररक हो ?

लागु हुन्दै र्

यट्टद र्पाई संयुि राज्य अमेररकाको एक र्ागररक होईर् भर्े, र्पाईसँग कार्ूर्ी
उपम्बस्िट्टर्को प्रमार् छ?

 लागु हुन्दै र्



छ  छै र्

यट्टद मर्दार्ा दर्ाणका लाट्टग ठे गार्ा पररवर्णर् आवश्यक छ भर्े, र्ल मर्दार्ा दर्ाण खण्ड पूरा गर्ुणहोस्।

के र्पाईको ट्टिट्ठी आउर्े ठे गार्ा
पररवर्णर् भएको छ?



छ



छै र्

के भौट्टर्क ठे गार्ा पररवर्णर् भएको छ?

 छ  छै र्

अन्य पररवर्णर् (हरू):



छ



छै र्

यट्टद लागू भएमा, सबै पुरार्ा र्ामहरू जस्ताको त्यस्तै सूिीबद्ध गर्ुणहोस् जुर् र्पाईको अट्टघल्लो लाइसेन्समा दे खा पदण छर््।

मिदािा दिान र्पाई भोट गर्णको लाट्टग दर्ाण हुर्ुहुर्ेछ जबसम्म र्पाई र्ल दर्ाण गर्ण अस्वीकार गर्ुणहुन्न। यो आवेदर्मा हस्ताक्षर र पेश गरे र, र्पाईले मोटार वाहर् ट्टवभागलाई यो आवेदर् मर्दार्ा
दर्ाणका लाट्टग राज्य सट्टिवलाई पठाउर् अट्टधकृर् गदै हुर्ुहुन्छ। र्पाईले दर्ाण गर्ण अस्वीकार गर्ण सक्नुहुन्छ। दु बै कायाणलयहरु, जुर् कायाणलय माफणर् र्पाई यो आवेदर् बुझाउर्ुहुन्छ र दर्ाण गर्े ट्टक
र्गर्े भन्ने र्पाईको ट्टर्र्णय गर्े कायाणलयवाट सबै कुरा गोप्य रहर्ेछ र मर्दार्ा दर्ाण गर्े उद्दे श्यका लाट्टग मात्र प्रयोग हुर्ेछ। मर्दार् गर्ण दर्ाण गर्णको लाट्टग, र्पाईले अट्टर्वायण रुपमा यसो गर्ुणपदण छ:

१)
२)
३)
४)

संयुि राज्य अमेररकाको र्ागररक हुर्ुपदण छ;
भमणन्टको ट्टर्वासी हुर्ुपदण छ ;
मर्दार्ाको शपि ट्टलएको हुर्ुपदण छ ; र

१८ बर्ण वा माट्टि उमेरको हुर्ुपदण छ ।
१ -३ का आवश्यकर्ाहरू पूरा गर्े कुर्ै पट्टर् व्यम्बि जो आम ट्टर्वाणिर्को ट्टमट्टर्मा वा त्यो भन्दा अट्टघ र्ै १८ बर्णको उमेरको हुर्ेछ र आम िुर्ावको र्त्काल पट्टहला आउर्े प्रािट्टमक ट्टर्वाणिर्मा दर्ाण
गर्ण र भोट ट्टदर् सक्नेछ। दर्ाण गर्ण अस्वीकार गर्ण असफल भए, यसलाई एक प्रमार्ीकरर् माट्टर्र्ेछ ट्टकर् ट्टक येसो गदाण र्पाईले मर्दार् गर्णको लाट्टग आवश्यकर्ाहरू पूरा गर्ुण भएकोछ भर्े
बुट्टझन्छ। .यट्टद र्पाई भमणन्टमा पट्टहलो पटक मर्दार् गदै हुर्ुहुन्छ भर्े र्पाईले मिदािाको शपथ ट्टलर्ु पदण छ:

र्पाई सत्यट्टर्ष्ठापूवणक शपि ट्टलर्ुहुन्छ (वा पुट्टि गर्ुणहुन्छ) ट्टक जब र्पाई आफ्र्ो मर् वा मर्ाट्टधकार ट्टदर्ुहुन्छ, भमणन्ट राज्यलाई ट्टिन्ता लाग्ने कुर्ै पट्टर् माट्टमलामा छु र्े गरर, र्पाई यसो गदाण आफ्र्ो
ट्टववेक प्रयोग गरे र सबै भन्दा राम्रो भलाइ गर्णको लागी अर्ुकूल हुर्ेछ, कुर्ै व्यम्बिको ड्रमा वा पक्षमा र्भई संट्टवधार्ले स्िापर्ा गरे अर्ुसार गरे को हो ।
र्ल हस्ताक्षर गरे र र्पाई आफैंले प्रमाट्टर्र् गर्ण सक्नुहुन्छ ट्टक र्पाईले शपि ट्टलर्ुभयो भर्ेर। १८ बर्ण भन्दा बट्टि उमेर भएको अरु कसैले पट्टर् र्पाईले शपि खार्ु भएको हो प्रमाट्टर्र् गर्ण सक्दछ।
यट्टद र्पाईको ठे गार्ा पररवर्णर् भएको छ भर्े, ठे गार्ा सूिीबद्ध गर्ुणहोस् जहाँ र्पाई मर् ट्टदर् अम्बन्तम पटक दर्ाण हुर्ुभएको ट्टियो। (पट्टछल्लो ठे गार्ामा मर्दार् गर्ण हाल दर्ाण भएको भए पूर्ण र्गर्ुणहोस्):
सड्क ठे गार्ा

शहर वा र्गर

काउन्टी (प्रान्त)

राज्य

 मलाई मर् ट्टदर् वा मेरो मर्दार्ा दर्ाण अपड्ेट गर्ण दर्ाण र्गर्ुणहोस्। म मर्दार् गर्ण दर्ाण गर्ण अस्वीकार गदण छु, वा म सबै योग्यर्ा आवश्यकर्ाहरू पूरा गदै र्।
म यहाँ झूट दण्ड अन्तगणर्, पुट्टि गदण छु ट्टक, यस फाराममा भएको जार्कारी मेरो सवोत्तम ज्ञार्
अर्ुसार सत्य छ। यो घोर्र्ा २३ VSA § २०२ र § ४११० को जररवार्ाहरु अन्तगणर् गररएको हो।
गलर् मर्दार्ा दर्ाण आवेदर् पेश गर्ुण भर्ेको १७ VSA § २०११ र ४२ U.S.C. § १९७३ gg - १०
मा प्रदार् गररए अर्ुसार गल्तीहरुको दण्डको अट्टधर्मा पदण छ।

आवेदकको िस्ताक्षर

मार्ा- ट्टपर्ा वा अट्टभभावकको हस्ताक्षर (यट्टद आवेदक १८वर्ण भन्दा मुट्टर्को छ भर्े)। म यसै गरी
लाइसेन्स / अर्ुमट्टर् पत्र जारी गर्ण सहमर् गदण छु। जूट्टर्यर ड्र ाइभरको लाइसेन्स: म प्रमाट्टर्र्
गदण छु ट्टक मेरा छोरा / छोरीले कम्बिमा ४० अट्टर्ररि घण्टा अभ्यास गरे को र कम्बिमा १० घण्टा
रार्मा ड्र ाइट्टभंग प्राि गरे को प्रमाट्टर्र् गदण छु।

अतभभावकको िस्ताक्षर

फोर् र्िर:

VL-021 50M 04/2020 MTC

िस्ताक्षर िरे को तमति

X
िस्ताक्षर िरे को तमति

 अट्टभभावक  कार्ूर्ी अट्टभभावक

ईमेल ठे गार्ा :
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तनदे शनिरू
कृपया आवेदन पूणन िनुन अति यी तनदे शनिरू ध्यानपूवनक पढ् नुिोस्। मेलबाट नवीकरण िनन, मेल मार्नि पूरा आवेदन पठाउनुिोस्: भमनन्ट ड्ीएमभी, १२० स्टे ट स्टर ीट, मोन्टपेतलयर, भमनन्ट
०५६३०-०००१।
उपलब्ध आईड्ी प्रकारिरू:
•
वास्ततवक आईड्ी : एक वास्तट्टवक आईड्ी काड्ण जारीको लाट्टग संघीय मापदण्डहरू पूरा गदण छ। वास्तट्टवक आईड्ी वाट्टर्म्बज्यक उड्ार्मा उड्ार्को लाट्टग र केट्टह संघीय ट्टर्यंट्टत्रर् सुट्टवधाहरू
(संघीय अदालर्हरू, संघीय भवर्हरू, सैन्य आधारहरू) पहुँि गर्ण आवश्यक छ।
•
तवशेषातिकार काड्न (DPC): एक DPC "संघीय पट्टहिार्को लाट्टग होईर्" भर्ेर ट्टिट्टिर् गरीन्छ र वास्तट्टवक ID अर्ुरूप छै र्। DPC जारी गर्ण कार्ूर्ी उपम्बस्िट्टर् वा अमेररकी र्ागररकर्ाको
प्रमार् आवश्यक पदै र्।
•
वतिनि वा तवस्ताररि /Enhanced (EDL): एक EDL एक वास्तट्टवक आईड्ी कम्बम्पट्टलयन्ट अर्ुरुप काड्ण हो जसको िप फाइदा संयुि राज्य अमेररकाका र्ागररकहरूका लाट्टग क्यार्ाड्ा,
मेम्बक्सको, क्याररट्टबयर् वा बमुणड्ा, भूट्टम वा समुिबाट फकणर्े सुट्टवधाजर्क सीमा पार गर्े कागजार् भएको छ। भमणन्ट ट्टर्वासी र अमेररकी र्ागररक हुर्ुपदण छ।
आवश्यक कािजाििरू
र्याँ आवेदकहरू र ग्राहकहरुले आफ्र्ो र्ाम,जन्म ट्टमट्टर्, जन्म स्िार् वा सामाट्टजक सुरक्षा संख्या मा पररवर्णर् गर्ण यी िार कोटीहरूको प्रत्येक आवश्यक कागजार् प्रस्तुर् गर्ुण पदण छ। र्ाम, जन्म ट्टमट्टर्,
जन्म स्िार् वा सामाट्टजक सुरक्षा संख्या कुर्ै पररवर्णर् ट्टबर्ा र्वीकरर् गर्णको लाट्टग आवश्यक पदै र्।
१. पतिचान र जन्म तमति - ट्टर्म्न मध्ये एक प्रदार् गर्ुणपदण छ:
•
मान्य अिाणर्् बैद्य, ट्टमट्टर् र्सट्टकएको पासपोटण ,
•
मान्य अिाणर्् बैद्य, स्िायी ट्टर्वासी काड्ण (फामण I-५५१)
•
आवेदकको जन्म, ट्टववाह, गोद , वा सिन्ध ट्टवच्छे दको प्रमाट्टर्र् रे कड्ण , अर्ुवाद
•
DHS द्वारा जारी गरे को प्राकृट्टर्करर्को प्रमार्पत्र (फारम N-५५० वा फारम
सट्टहर् आवश्यक छ भर्े
N-५७०)
•
अमेररकी ट्टवदे श ट्टवभाग द्वारा जारी गरे को ट्टवदे शको जन्मको कन्सुलर ररपोटण
•
DHS द्वारा जारी गरे को र्ागररकर्ा प्रमार्पत्र (फारम N-५६० वा फारम N(फारम FS-२४०, DS-१३५० वा FS-५४५)
५६१ )
•
मेम्बक्सको, ग्वाटे माला (वा आयुिले ट्टर्धाणरर् गरे अर्ुरुप सुरक्षा मापदण्ड र
•
ड्र ाइभरको लाइसेन्स / पट्टहिार् काड्ण (एक बर्ण भन्दा बट्टि समयको लाट्टग ट्टमट्टर्
प्रोटोकल सट्टहर्को कुर्ै पट्टर् अन्य सरकार) द्वारा जारी गररएको वैध कन्सुलर
सट्टकर्ु हुदै र् )।
पररिय कागजार्
२.

सामातजक सुरक्षा जानकारी - र्पाईले आफ्र्ो सामाट्टजक सुरक्षा काड्ण वा सामाट्टजक सुरक्षा प्रशासर्बाट एउटा ट्टिठी प्रस्तुर् गर्ुणपर्ेछ जसले एक सामाट्टजक सुरक्षा र्िर (एसएसएर्) प्राि गर्ण
अयोग्यर्ा दशाणउँछ।

यट्टद र्पाईको सामाट्टजक सुरक्षा काड्ण उपलब्ध छै र् भर्े, ट्टर्म्न मध्ये एक फारम यसको ठाउँ मा प्रयोग गर्ण सट्टकन्छ: W-२ फारम, SSA-१०९९ फारम, भुिार्ीको टु क्रा र्ाम र SSN (अम्बन्तम last
अंक को न्यूर्र्म) दे खाउर्े गरर (र्पाईको र्ाम सामाट्टजक सुरक्षा प्रशासर् संग प्रमाट्टर्र् हुर्ुपदण छ )। यट्टद र्पाईको र्ाममा बहु पररवर्णर्हरू छर्् भर्े, र्पाईले र्ामहरूको ट्टर्रन्तरर्ा प्रमाट्टर्र्
गर्ण कागजार्हरू प्रदार् गर्ुणपर्ेछ। उदाहरर् को लाट्टग: ट्टववाह वा र्ागररक संघ प्रमार्पत्र (शहर / र्गर द्वारा जारी प्रमाट्टर्र् प्रट्टर्ट्टलट्टप), ट्टववाह वा र्ागररक संघ ट्टवघटर् वा प्रोबेट अदालर् र्ाम
पररवर्णर् कागजार्)
३, भमनन्ट तनवासस्थान र िालको आवासीय ठे िाना - र्पाईले दु ई कागजार्हरू प्रस्तुर् गर्ुणपर्ेछ जसले र्पाईको र्ाम र हालको भमणन्ट आवासीय ठे गार्ा समावेश गदण छ जुर् भमणन्ट राज्यमा ट्टर्वास
प्रदशणर् गदण छ।
उदाहरर्मा समावेश:
•
हालको र्ाम र भमणन्ट सड्क ठे गार्ा र शहर / र्गर सट्टहर् भएको एउटा ट्टिट्ठीको
•
हस्ताक्षर गरे को पिा वा ट्टलज़
टु क्रा ; (कुर्ै PO बक्सहरू लेख्न ट्टमल्दै र्):
•
घरमाट्टलक / भाड्ामा बस्नेहरुको बीमा (र्ीट्टर् / दावीको प्रमार्)
•
उपयोट्टगर्ा ट्टबल (सेवा ठे गार्ा सूिीबद्ध गर्ुणपदण छ)
•
भमणन्ट EBT वा भमणन्ट AIM पट्टहिार् पत्र/ काड्ण
•
आवासीय सम्पट्टत्त कर ट्टबल (भौट्टर्क स्िार् सट्टहर्)
•
भमणन्ट रे ट्टसड्े न्सी वा ट्टर्वास्िार्को प्रमार्पत्र।
४. सिंयुक्त राज्यमा कानूनी स्स्थति (केवल वास्ततवक आईड्ी र ईतड्एल(EDL) को लािी आवश्यक) - प्रायः जसो पट्टहिार् र जन्म ट्टमट्टर् प्रमार्को लाट्टग आवश्यक कागजार्हरूले संयुि राज्यमा
वैध म्बस्िट्टर् स्िापर्ा गदण छ। ट्टवदे शी र्ागररकहरूले राहदार्ी र ट्टभसा, ट्टवदे शी रे ट्टजिरेसर् रट्टसद काड्ण (ग्रीर् काड्ण ), वा ट्टर्रीक्षर् र प्रट्टर्ट्टलट्टप गर्णका लाट्टग कार्ूर्ी उपम्बस्िट्टर्को अन्य प्रमार् प्रदार् गर्ुणपदण छ।
ENHANCED वतिनि वा (तवस्ताररि) चालक लाइसेन्स (EDL)
माट्टिका कागजार्हरूका अट्टर्ररि एक EDL प्राि गर्णलाई अमेररकी र्ागररकर्ाको प्रमार् िाट्टहन्छ।
•
संयुि राज्य अमेररका वा यूएस क्षेत्रको एक सरकारी एकाई द्वारा जारी मूल प्रमाट्टर्र्
•
जन्म प्रमार्पत्र।
•
बैद्य, ट्टमट्टर् र्सट्टकएको पासपोटण वा पासपोटण काड्ण
•
शुल्किरु
िालकको लाइसेन्स / ट्टवशेर्ाट्टधकार काड्ण र ट्टशक्षािी परट्टमट शुल्क
•
ड्र ाइभरको लाइसेन्स / ट्टवशेर्ाट्टधकार सुट्टवधा काड्ण (अको राज्यबाट रूपान्तरर् गदाण ), २ वर्ण
- $ ५१.०० वा ४ वर्ण $७० ००
•
ड्र ाइभरको लाइसेन्स / ट्टवशेर्ाट्टधकार सुट्टवधा काड्ण , २ बर्ण - $ ३२.०० वा ४ बर्ण - $५१.००
•
प्रट्टर्स्िापर् - $२०. ००
•
उन्नर् ड्र ाइभर लाइसेन्स (अट्टर्ररि) - $३०.००
•
जुट्टर्यर ड्र ाइभरको लाइसेन्स - $ ३२.००
•
लर्णर परट्टमट - $२०. ००

•

प्राकृट्टर्करर्को प्रमार्पत्र (फारम N-५५० वा फारम N-५७०)
र र्ागररकर्ा प्रमार्पत्र (फारम N-५६० वा फारम N-५६१ )
अमेररकी ट्टवदे श ट्टवभाग द्वारा जारी गरे को ट्टवदे शको जन्मको कन्सुलर ररपोटण (फारम FS२४०, DS-१३५० वा FS-५४५)

मोटरसाइकल
•
मोटरसाइकल समिणर् - $ ३.00 (प्रट्टर् वर्ण)
लाइसेन्स परीक्षा शुल्क
•
ड्र ाइभर लाइसेन्स, रोड् टे स्ट - $ १९ .००
•
लर्णर परट्टमट, ज्ञार् परीक्षा(टे स्ट) - $ ३२.००

मिदान िननको लाति दिान िनन:
यट्टद र्पाई योग्य हुर्ुहुन्छ भर्े, आज र्पाई मर्दार् गर्णको लाट्टग दर्ाण गर्ण सक्नु हुर्ेछ जबसम्म र्पाई आफै अस्वीकार गर्ुणहुन्न भर्े। र्पाई र्गर वा शहरमा भोट ट्टदर् योग्य हुर्ुहुन्छ जहाँ र्पाई शारीररक
रूपमा बस्नुहुन्छ िुर्ावको ट्टदर् सम्म जस्तै, र्पाई:
•
संयुि राज्यको र्ागररक हो
•
भमणन्टको एक ट्टर्वासी हो
•
१८ वर्णको उमेर भएको
• मर्दार्ाको शपि ट्टलर्ुपछण ।
यट्टद र्पाई एक शहरमा मूल ट्टर्वास स्िार् अट्टर्ट्टिर् कालको लाट्टग कायम गर्ण र अस्िायी रूपमा अर्ुपम्बस्िर् भएमा त्यहाँ फकणर्े, कुर्ै कायणको साि ट्टमलेर वा त्यो अट्टभप्राय अर्ुरूप कायण गदण छ भर्े
प्रमाट्टर्र् गररएको छ भर्े र्पाई भमणन्ट कार्ूर् अन्तगणर् एक "ट्टर्वासी" हुर्ुहुन्छ।
र्पाईले एक पटक मात्र मर्दार्ाको शपि ट्टलर्ु पदण छ। यट्टद र्पाई भमणन्टमा मर्दार् गर्ण पट्टहले र्ै दर्ाण हुर्ुभएको ट्टियो भर्े र्पाईले मर्दार्ाको शपि ट्टलइसक्नुभएको छ। र्पाई प्रमाट्टर्र् गर्ण सक्नुहुर्ेछ
ट्टक र्पाईले आफ्र्ो लाट्टग मर्दार्ाको शपि ट्टलर्ुभएको छ वा एक ड्ीएमभी कमणिारीले र्पाईसँग मर्दार्ा शपि ट्टदलाउर् सक्दछ ।
र्पाई आट्टधकाररक रूपमा मर्दार् गर्ण दर्ाण हुर्ुभएको हुन्न जबसम्म र्पाईको र्गर वा शहर क्लकणले र्पाईको आवेदर्को समीक्षा गरे र र्पाई सबै पात्रर्ा आवश्यकर्ाहरू पूरा गर्ुणहुन्छ ट्टक हुन्दै र् भर्ेर
ट्टर्ट्टिन्त गदै र् । क्लकणले र्पाईलाई ट्टलम्बखर् रूपमा सूट्टिर् गदण छ यट्टद र्पाईको आवेदर् स्वीकृर् भयो र र्पाईलाई मर्दार्को स्िार्को बारे मा सूट्टिर् गर्ुणहोस्। यट्टद र्पाईको आवेदर् अस्वीकार गररयो
भर्े, क्लकणले र्पाईलाई आफू योग्य र्भएको कारर् बुझाउँ दै सूट्टिर् गर्ेछ र कसरी र्पाई आफ्र्ो र्गर वा शहरमा र्ागररक प्राट्टधकरर् बोड्ण मा अपील फाइल गर्ण सक्नुहुन्छ भर्ेर वर्णर् गदण छ। यट्टद
र्पाईसँग प्रश्नहरू छर्् भर्े र्पाईले राज्य सट्टिवको अट्टफसमा कल गर्ण सक्नुहुन्छ वा https://sos.vermont.gov/elections/voters/ मा गएर हेर्ण सक्नुहुन्छ।

