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नङ पेिशयािलिट आवेदन
लाइसे स प्रदान गन िवभाग (Division of Licensing Services)

आवेदकह लाई अनलाइन आवेदन गनर्को लािग प्रो साहीत गछर् िकनभने
यसरी प्रिक्रया द्रत
ू साथै सहज भएर जा छ। अनलाइन सेवाह को उपयोगको

लाभ के हु छ भने यसले गदार् तपाईंको आवेदन साथै अपडेटह मािथ
चाँडोभ दा चाँडो कायर्वाही गनर् सिक छ अिन लाइसे स प्रदान गन
प्रिक्रयाको अविधभिर तपाईंले आ नो लाइसे स रे कडर्ह लाई हे नर् सक्नह
ु ु छ
साथै यसप्रित पहुँच प्रा त गनर् सक्नह
ु ु छ।

1) यु योकर् रा य िशक्षा एवम ् परीक्षा (अ थायी लाइसे स िनि त योग्य)
यस रा यमा काम गनर्को लािग तपाईंले लाइसे स प्रा त गनुर् अिनवायर् छ तथा

लाइसे सको लािग तपाईंले 250 घ टा अविधको पा यक्रम पूरा गरे र यु योकर् रा यको

िलिखत साथै यावहािरक परीक्षामा उ तीणर् हुनु आव यक छ।
कूल िशक्षालाई सफलतापूवक
र् पूणर् गरे को प्रमाणको

रा य वारा अनुमोिदत

यु योकर्

िनदे शक वारा पूणर् गिरएको हुनुपछर् ।

कूल

NYS लाइसे स के द्रको उपयोग गरी अनलाइन आवेदन गदार्, तपाईंले तपाईंको कूलको

प्रमाणपत्रमा सूचीबद्ध गिरएको पा यक्रम कोडलाई प्रिव ट गराउनु अिनवायर् छ। अनलाइन

हाम्रो वेबसाइट हे नह
ुर् ोस:् www.dos.ny.gov
अिधक जानकारीको लािग कृपया यी िनदशह को अनलाइन ख डलाई
हे नह
ुर् ोला।
आवेदनलाई पण
र् प नह
ू र् गनर्भ दा पिहले िनदशह लाई यानपव
ू क
ु ोस ्।

आवेदन फारामका सबै कुरोह लाई अिनवायर् पमा भनप
ुर् नछ, अपण
ू र्
आवेदनह लाई िफतार् पठाइनेछ जसले गदार् लाइसे स प्रदान गन प्रिक्रयामा
िवल ब हु छ। आवेदनमा कुनै कुरो छो नु, पण
ू र् खल
ु ासा गनर्मा असफल हुनु
वा गलत जानकारी िदनु अथवा समथर्नकारी कागजातह मा यसो गन,ुर्

लाइसे स िदनको लािग अ वीकृितको पयि त कारण ब न सक्छ, वा, यिद
लाइसे स िदइसिकएको छ भने पिन यसलाई थिगत वा खािरज गनर्
सिक छ।

प्रमाणीकरण कायर्क्रममा सहभागी हुने कूलह ले, िव याथीर्ले पा यक्रम पूरा गरे को
पुि ट, NYS लाइसे स के द्र माफर्त गनछन ्। अनलाइन प्रमाणपत्र प्रदान गन कायर्क्रममा

भाग निलने

कूलह को लािग, तपाईंले आ नो

कूलको प्रमाणपत्रलाई अनलाइन

आवेदनको "NYS कूल िशक्षाको पुि ट” ख डमा अपलोड गनुर् अिनवायर् छ। स ब घ
प्रणालीले आव यक उपायबारे तपाईंलाई सूिचत गनछ अिन यो उपाय, चयन गिरएको
पा यक्रम कोडमािथ िनभर्र गनछ।

तपाईंको आवेदनलाई समीक्षा गरी यसलाई वीकार गिरएपिछ, तपाईंले एक ईमेल प्रा त
गनुह
र् ु नेछ जसमा परीक्षा प्रिक्रयाबारे िव तत
ृ िववरण िदइएको हु छ।

2) यू योकर् रा य वा संयक्ु त रा य बािहर िशक्षा हािसल गनह (अ थायी लाइसे स
िनि त योग्य)

यिद तपाईंले अ य रा य वा दे शबाट समान तरको कूल िशक्षा हािसल गरे को कागजात

प्र तुत गनर् सक्नुहु छ भने, हामी यु योकर् रा यबाट कूल िशक्षा हािसल गन
आव यकतालाई हटाउन सक्छ । तपाईंले तल बताइएका सबै तीन कागजातह बुझाउनु
पनछः

(1)

नङ पेिशयािलिट प्रिक्रया भनेको के हो?
नङ पेिशयािलिटको पेसा भनेको कुनै शु क िलएर अथवा अ य य तै खाितरको लािग हातह

(2)

नङह मा साज-स जा गन अिन यसलाई हटाउने काम पिन सामेल छ।

मािथ वणर्न गिरएसरहको नङ पेिशयािलिटको पेसामा रहे को कुनैपिन यिक्तको लािग नङ

पेिशयािलिट लाइसे स हुनु कानूनी ि टले आव यक छ। नङ पेिशयािलिट लाइसे सले
तपाईंलाई कुनै यापार गन अनुमित िददन; यसको लािग िभ नै आवेदन बुझाउनुपनछ अिन
िभ नै यापार लाइसे स प्रा त गनप
ुर् नछ।

लाइसे सको लािग आवेदन गनर्को लािग मेरो के योग्यता हुनप
ु नछ अिन के-क ता

समथर्नकारी कागजातह आव यक छन ्?

पढे का िवषयह साथै पण
ू र् गिरएका घ टाह को उ लेख गन कूल वारा जारी
अिन

(3)

नङ पेिशयािलिटको लाइसे स िनि त कसले आवेदन गनुर् अिनवायर् छ

कूलको प्रमाणपत्र;

गिरएको िलिखत िववरण;

र खुट्टाह का नङह लाई का नु, आकार िदनु वा सु दर बनाउनु हो। नङ पेिशयािलिटमा कृित्रम

यिद तपाईंको उमेर क तीमा पिन 17 वषर् पुगेको छ भने, तपाईंले नङ

पमा आवेदनको

कूल िशक्षा पूणर् गरे को पुि ट ख डलाई तपाईंको

तपाईंको टे ट बोडर् वारा वतर्मानमा जारी लाइसे सको प्रमाण अथवा, यिद

लाइसे स प्रा त गिरएको छै न भने, दाबी गिरएका घ टाह को पुि ट गन वतर्मान

प्रमाणपत्र जसलाई तपाईंको टे ट बोडर् वारा जारी गिरएको हुनपछर् ।
तपाईंको आवेदनको समीक्षा गरी यसलाई

वीकार गिरएपिछ, यस रा यमा नङ

पेिशयािलिट लाइसे स प्रा त गनर्को लािग तपाईं यु योकर् रा यको िलिखत एवम ्

यावहािरक, दव
ु ै परीक्षाह मा उ तीणर् हुनु पिन आव यक छ। तपाईंले सूचना प्रा त
गनुह
र् ु नेछ जसमा परीक्षा प्रिक्रयाबारे िव तत
ृ िववरण िदइएको हु छ।

पेिशयािलिट

लाइसे सको लािग आवेदन गनर् सक्नुहु छ अिन यसको आधार िन न हुनेछः
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अनुभवः यु योकर् रा य बािहर 5 वषर्

अनुमोदन माफर्त लाइसे स प्रा त पन पात्रता तपाईंिसत छ वा छै न, सो िनधार्िरत गनर्को

नङ पेिशयािलिटसरहको पेसामा कानन
ू ी ि टले पाँच वषर्को अनभ
ु व भएका कुनैपिन

यिक्तले यु योकर् रा यको लाइसे स िनि त आवेदन गनर् सक्छन ् अिन उक्त यिक्तले

उसको िशक्षा एवम ् अनुभवलाई प्रमािणत गन कागजातह आवेदनिसत बुझाउनुपनछ।

(2)

यिक्तको लाइसे समा उ लेख गिरएको समाि तको तािरखका पाँच वषर्ह िभत्र

तपाईंलाई पिहले लाइसे स प्रदान गन एजे सी वारा जारी मूल प्रमाणपत्र।
भूतपूवर् िनयोक्ताह , सह-कमीर्ह , अिन ग्राहकह का तपाईंको अनुभवस ब धी

दइ
ु बयानह जसले यो दाबी जनाउन सक्छ िक रा यमा काम गरे को तपाईंिसत

क तीमा पिन पाँच बषर्को अनुभव छ। अनुभवस ब धी यी बयानह मा सही-सही

तपाईंको ईमेल एड्रेसको उपयोग तपाईंको NYS लाइसे स से टर एकाउ ट खो नको लािग

एड्रेस वारा अपडेट गनप
ुर् नछ।

मेरो आवेदन अनम
ु ोिदत भइसकेपिछ मैले आ नो परीक्षाको कायर्क्रमलाई कसरी

िमलाउन सक्छु?

अथवा दत
ू ावासबाट यो कुरोको पुि ट िक तपाईंको मुलुकमा यो पेसा अपनाउनको

परीक्षाह िनि चत गन सेवा केवल तपाईंको अनलाइन एकाउ ट माफर्त उपल ध हुनेछ। एकप ट
तपाईंको आवेदन अनुमोिदत भइसकेपिछ तपाईंले एक ईमेल प्रा त गनह
ुर् ु नेछ जसमा यो सूिचत

तपाईंको मुलुकका िनयोक्ता(ह )-को तफर्बाट िव तत
ृ िववरणसिहतका पत्रह

एकाउ टमा लग इन गरी परीक्षाको कायर्क्रमलाई तय गनर् सक्नुहु छ। यिद तपाईंले लाइसे स

सही-सही उ लेख गिरएको हु छ।

बुझाउनभ
ु एको छ भने, तपाईंलाई यो ईमेल एड्रेसमा ईमेल पठाइनेछ जसको उ लेख तपाईंले

तपाईंको मुलुकको लाइसे स प्रदान गन प्रािधकरणको आिधकािरक प्रमाणपत्र

जसमा रोजगारका तािरखह , थान अिन तपाईंले गनुभ
र् एका िवशेष सेवाह को

तपाईंको मुलुकको तपाईंका ग्राहक (ह ), वा सह-कमीर्(ह )-को तफर्बाट िव तत
ृ

िववरणसिहतका पत्रह

जसमा रोजगारका तािरखह ,

थान अिन तपाईंको

गनुभ
र् एका िवशेष सेवाह को सही-सही उ लेख गिरएको हु छ।
नङ

पेिशयािलिटलाई पेसाको

पमा वणर्न गन पासपोटर् को प्रितिलिप, ड्राइभर

लाइसे स, नङ पेिशयािलिटको अनुभवको पुि ट गन कायर् पुि तका, वा कुनै फोटो

पिहचान पत्र।

(5)

तपाईंले

आ नो

मुलुकमा

पूरा

गनुभ
र् एको

िड लोमा/प्रमाणपत्रह का प्रितिलिपह ।

(6)

ईमेल माफर्त पठाइनेछन ्। भिव यमा तपाईंले आ नो ईमेल

एड्रेस ब िलनुभएको ख डमा, तपाईंले आ नो एकाउ टमा लग इन गरी यसलाई नयाँ ईमेल

लािग लाइसे सको आव यकता छै न।

(4)

िकन छ?
गिरनेछ। अिधकांश स दे शह

ती याक्स िरट सर्का प्रितिलिप जसमा पेसाको पमा नङ पेिशयािलिट भनी

प्रमाणह मा िन न सामेल छन ् तर यी यितस म मात्रै सीिमत छै नन ्:

(3)

लाइसे सको प्रा त गरे को प्रमाणको आव यकता पनर्सक्छ।

सेवाह को उ लेख अिनवायर् पमा गिरएको हुनपछर् ।

संयक्
ु त रा य (United States) बािहरको अनभ
ु व:

(2)

लािग अयोग्य ठहर गिरनेछ जबस म उसले एक िलिखत परीक्षा पास गदन। पिहले

कागतमा िदइएको आवेदनमा मैले आ नो ईमेल ठे गाना िदने आव यकता

बताइएको हु छ।

(1)

नवीनीकरण िनि त आवेदन र शु क नबुझाएको ख डमा, उसलाई तबस म लाइसे सको

तािरखह (सेवा सु गिरएका मिहना र वषर् अिन सेवा समाि तका मिहना र वषर्),
कायर् गिरएको शहर, रा य, पसलको नाउँ तथा तपाईंले प्रदान गनभ
ुर् एका िवशेष

(3)

आवेदकले यो अिधकार क्षेत्रको मूल प्रमाणपत्र बुझाउनुपनछ जहाँबाट उसले समान

लाइसे स प्रा त गरे को छ अिन यो 6 मिहनाह भ दा अिघको हुनुहुँदैन।

5) पिहलेका यु योकर् रा य लाइसे सधारीह

संयक्
ु त रा य (United States) िभत्रको अनभ
ु वः

(1)

लािग हाम्रो वेबसाइट www.dos.ny.gov-मा नङ पेिशयािलिट अनुमोदन सच
ू ी हे नह
ुर् ोस ्।

ती

यक्स िरट सर्का प्रितिलिप जसमा पेसाको

िशक्षाको

पा यक्रम

तथा

गिरएको हु छ िक तपाईंले अब आ नो परीक्षाको कायर्क्रमलाई तय गनर् सक्नुहु छ। यिद
तपाईंले NYS लाइसे स के द्र माफर्त अनलाइन आवेदन गनभ
ुर् एको छ भने तपाईंले आ नो
प्रदान गन िवभाग (Division of Licensing Services)-मा कागतमा िलिखत आवेदन

आ नो आवेदनमा गनभ
ुर् एको छ। यिद तपाईंले परीक्षाको लािग िवशेष यव थाह को खाँचो

छ भनी उ लेख गनुभ
र् एको छ भने, लाइसे स प्रदान गन िवभागका एक प्रितिनिधले तपाईंिसत
स पकर् गनछन ् अिन तपाईंको परीक्षाको कायर्क्रम तय गनछन ्।

रा यका परीक्षाह

पास गनर्अिघ के म काम गनर् सक्छु?

अव य सक्नुहु छ। परीक्षा प्रिक्रया पूणर् गिररहे को बेलामा काम गनर् चाहने आवेदकह लाई दइ
ु छः-

मिहना अविधका अ थायी लाइसे सह उपल ध हुनेछन ्। यु योकर् रा य वा संयक्
ु त रा यमा
प्रा त िशक्षाको आधारमा आवेदन गन आवेदकह मात्रै अ थायी लाइसे सको लािग योग्य ठहर

गिर छन ्। एकप ट िलिखत वा यावहािरक परीक्षामा उ तीणर् भएपिछ आवेदकह ले अ थायी

लाइसे सको नवीनीकरण िनि त आवेदन गनर् सक्छन ्। तपाईंले दव
ु ै परीक्षाह पास गिरसकेपिछ,

पमा नङ

पेिशयािलिट भनी

बताइएको हु छ।
तपाईंको आवेदनको समीक्षा एवम ् वीकृित प चात ्, तपाईंले िवना कुनै परीक्षा वा

अगािडको िशक्षा, यु योकर् रा यमा नङ पेिशयािलिटको लाइसे स प्रा त गनर् सक्नह
ु ु छ।

4) अनम
ु ोदन
अ य अिधकार क्षेत्रको नङ पेिशयािलिट लाइसे स भएको आवेदकले अनुमोदन माफर्त

चार-वषर् अविधको लाइसे स िदइनेछ।

लाइसे सका शु क अिन अविध के-कित छन ्?

$40 - मल
ू आवेदन लाइसे स शु क (सबै आवेदकह को लािग) परीक्षाह मा उ तीणर् हुनप
ु न
आव यकता नभएका आवेदकह (उदाहरणाथर्, कानूनी ि टले पाँच वषर्को अनुभव
भएको आधारमा आवेदन गनह )-को लािग ितनप
ुर् न शु क केवल यो मात्रै हो।

$10 - 6 मिहना अ थायी लाइसे स शु क।

िवना कुनै परीक्षा वा अगािडको िशक्षा, यु योकर् रा यमा नङ पेिशयािलिटको लाइसे स

प्रा त गनर् सक्छन ्।
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$10 - 6 मिहना अ थायी लाइसे स नवीनीकरण शु क (िभ नै आवेदन)।

कृपया

यान िदनुहोस:् मूल आवेदनका साथ अ थायी लाइसे सको लािग आवेदन

गिररहनुभएको छ भने, तपाईंले केवल एक आवेदन शु कको पमा $50 बुझाउन सक्नुहु छ।
िभ ना-िभ नै आवेदन शु कह को आव यकता छै न।

लाइसे सको अविध चार वषर्को हुनेछ। अ थायी लाइसे सको अविध 6 मिहनाको हुनेछ।

$15- परीक्षा शु क (तपाईंले आ नो परीक्षाको कायर्क्रम अनलाइन तय गनुह
र् ु ँ दा सङ्ग्रह
गिरनेछ)।

तपाईंले िडपाटर् मे ट अफ

टे टलाई भुक्तानी हुने चेक वा मनीअडर्र वारा भुक्तानी गनर्
सक्नह
छ
अथवा
अमे
ि
रकन
एक्सप्रेस, मा टर काडर् वा भीसा वारा क्रेिडट काडर् अथोराइजशन
ु ु
अथार्त ् आिधकािरक फारमको उपयोग गरी भुक्तानी गनर् सक्नुहु छ अिन अनलाइन आवेदन
गदार् पिन यही तिरकाले भुक्तानी गनर् सिक छ। आवेदन शु कह लाई िफतार् गिरनेछैन।

तपाईंको याङ्कले वापस फकार्एको कुनैपिन चेकको लािग $20 रकमको शु क लगाइनेछ।

लाइसे स हािसल गनर्को लािग के मेरो शारीिरक जाँच आव यक छ?
अव य छ। नङ पेिशयािलिटको लाइसे स िनि त आवेदन गदार् िचिक सक, िचिक सकका सहायक
वा नसर् िचिक सा पेसावाल वारा तपाईंको जाँच गिरनु आव यक छ। यिद तपाईंले अनलाइन

आवेदन गिररहनु भएको छ भने तपाईंको िचिक सक, िचिक सकका सहायक वा नसर् िचिक सा
य प्रमाणीकरण ख ड अथवा वा

●
●
●
●
●
●
●

पिहलेको आवेदनलाई पूरा गनर् सक्नुहु छ

आवेदनको ि थित के छ, सो जाँच गनर् सक्नुहु छ
आ नो लाइसे सको नवीनीकरण गनर् सक्नुहु छ

परीक्षाको कायर्क्रम िमलाउन सक्नुहु छ अिन पिरणामह लाई हे नर् सक्नुहु छ
लाइसे सको ि थित के छ, सो जाँच गनर् सक्नुहु छ

लाइसे सस ब धी जानकारीलाई संशोिधत गनर् सक्नुहु छ
युि लकेट लाइसे स िनि त अनुरोध गनर् सक्नुहु छ

NYS लाइसे स से टर अथार्त ् के द्र (NYS License Center, NYSLC)-मा

तपाईंले कुन-कुन प्रकारको भुक्तानी वीकार गनुर् हु छ?

पेसावालले आवेदनको वा

के-क ता कायर्वाहीह को सिु वधा अिन जानकारी अनलाइन उपल ध छन ्?

य प्रमाणीकरण फारम (DOS-

1948)-लाई पूरा गनुप
र् नछ साथै यहाँ तािरख पिन िदनुपनछ। य तो प्रमाणपत्रमा तािरखसिहत
ह ताक्षर गिरएका 30 िदनह िभत्रमा तपाईंले आवेदन बुझाउनु अिनवायर् छ।

िशशु समथर्नस ब धी बयान

एकाउ ट खो नको लािग मैले वय लाई कसरी प जीकृत गनप
ुर् छर् ?

NYS लाइसे स से टरमा एकाउ ट खो नको लािग प जीकरण िनि त तपाईंले पिहले

MyNY.gov–मा वय लाई प जीकृत गनप
ुर् छर् । वतर्मानमा तपाईंले MyNY.gov-मा वय लाई
प जीकृत गनभ
ुर् एको छै न भने, https://aca.licensecenter.ny.gov/aca/ हे नह
ुर् ोस ् अिन यहाँ

MyNY.gov-को प जीकरण साइटमा जानुहोस ् तथा ‘I need a NY. gov ID’ (मलाई यु योकर्

सरकारको पिहचान पत्रको खाँचो छ)’ िलङ्कलाई िक्लक गनुह
र् ोस ् अिन MyNY.gov-मा

प जीकरण िनि त िनदशह को पालन गनह
ुर् ोस ्। तपाईंको MyNY.gov-मा एकप ट प जीकरण

भइ सकेपिछ, MyNY.gov-मा उपल ध िवक पह म ये NYS License Center-को िवक पलाई
रो नुहोस ्। NYS License Center-मा ‘Account Management (एकाउ ट प्रब धन)’ िलङ्कलाई

िक्लक गनह
ुर् ोस ्, जो प ृ ठको दािहनेपिट शीषर्मा हु छ। भनप
ुर् न सबै थानह लाई भनह
ुर् ोस ् अिन
यसपिछ तपाईंको एकाउ टको उपयोग वारा तयार पािरएका सबै आवेदनह मा यो जानकारी

वतः नै प्रकट हुनेछ। तपाईंले एकप ट यो डाटा अथार्त ् जानकारीलाई पूणर् पमा भरे र सेभ
गिरसकेपिछ ‘Home (होम)’ याबमा िक्लक गनुह
र् ोस ् अिन अगािड ब नुहोस ्।

यिद MyNY.gov-को एकाउ ट पिहलेबाटै छ भने मैले के गनप
ुर् नछ?

यिद MyNY.gov-मा तपाईंको अगावै प जीकरण भइसकेको छ भने, MyNY.gov-मा जानुहोस ्

तपाईंको कुनै िशशु होस ् वा नहोस ् वा कसैलाई समथर्न गनुप
र् न िज मेवारी होस ् वा नहोस ्, यु योकर्

अिन साइन इन गनुह
र् ोस ् यसपिछ MyNY.gov-मा उपल ध िवक पह म ये NYS License

रा यमा िशशु समथर्नस ब धी बयान (सामा य अिभभारा कानून) अिनवायर् छ। िशशुलाई सहायता-

Center-को िवक पलाई रो नुहोस ्। यो प्रिक्रया माफर्त तपाईंको NYS लाइसे स से टर एकाउ ट

पेसास ब धी वा ड्राइभसर् लाइसे सलाई

िक्लक गनह
ुर् ोस ्, जो प ृ ठको दािहनेपिट शीषर्मा हु छ। भनप
ुर् न सबै थानह लाई भनह
ुर् ोस ् अिन

समथर्न निदएको चार मिहना वा बढी समय भएको ख डमा, यसो गन यिक्तको यापार,
थिगत गिरनेछ। सहायता-समथर्नको अिभभारालाई

कानूनी तवरमा लागू गन प्रिक्रयालाई हतो सािहत गनर् वा असफल तु याउनको लािग जानीबुझी

गलत िलिखत बयान प्र तुत गन,ुर् द डिवधानको §175.35 अ तगर्त एक द डनीय अपराध हो। रा य

सरकार वा थानीय िनकायलाई धोका िदने उ े यले गलत बयानह दतार् गन,ुर् E (ई) े णीको अपराध
हो।

अनलाइन सेवाह स ब धी जानकारीः
लाइसे स प्रदान गन िवभाग (Division of Licensing Services)
आवेदकह लाई अनलाइन आवेदन गनर्को लािग प्रो साहीत गछर् िकनभने

यसरी प्रिक्रया द्रत
ू साथै सहज भएर जा छ। अनलाइन सेवाह को उपयोगको
लाभ के हु छ भने यसले गदार् तपाईंको आवेदन साथै अपडेटह मािथ
चाँडोभ दा चाँडो कायर्वाही गनर् सिक छ अिन लाइसे स प्रदान गन
प्रिक्रयाको अविधभिर तपाईंले आ नो लाइसे स रे कडर्ह लाई हे नर् सक्नुहु छ

खोिलनेछ। NYS License Center-मा ‘Account Management (एकाउ ट प्रब धन)’ िलङ्कलाई
यसपिछ तपाईंको एकाउ टको उपयोग वारा तयार पािरएका सबै आवेदनह मा यो जानकारी

वतः नै प्रकट हुनेछ। तपाईंले एकप ट यो डाटा अथार्त ् जानकारीलाई पूणर् पमा भरे र सेभ
गिरसकेपिछ ‘Home (होम)’ याबमा िक्लक गनह
ुर् ोस ् अिन अगािड ब नुहोस ्।

NYS लाइसे स से टर अथार्त ् के द्रमा मैले लाइसे सको लािग कसरी आवेदन

गनप
ुर् छर् ?

NYS लाइसे स के द्रमा लाइसे सको लािग आवेदन गदार्, तपाईंले यहाँ आ नो एकाउ ट

खो नुपछर् वा तपाईंको यहाँ एकाउ ट छ भने, यसमा लग इन गनप
ुर् छर् । आ नो लाइसे स िनि त

अनलाइन आवेदन गनर्को लािग िन न चरणह को पालन गनह
ुर् ोस ्:

●

गनुह
र् ोस ् (मािथ NYS से टर अथार्त ् के द्र (NYSLC)-मा एकाउ ट खो नको

लािग मैले वय लाई कसरी प जीकरण गनप
ुर् छर् हे नह
ुर् ोस ्)

●

http://www.dos.ny.gov/licensing/lc-faq.html-मा FAQ’s (पटक-पटक सोिधने प्र नह )

हे नह
ुर् ोस ्।

एकप ट तपाईं NYS लाइसे स के द्रमा लग इन भइसकेपिछ, ‘Home (गह
ृ )’

याबमा ‘Apply now for a new license or permit (लाइसे स वा पिमर्टका लािग

साथै यसप्रित पहुँच प्रा त गनर् सक्नुहु छ।

अिधक पूणर् जानकारी एवम ् अ य अनलाइन जानकारीको लािग

एकाउ ट खो नको लािग प जीकरण गनह
ुर् ोस ् वा आ नो एकाउ टमा लग इन

अिहले नै आवेदन गनह
ुर् ोस ्)ʼ िवक पलाई रो नुहोस ्

●

आवेदन प्रिक्रयास ब धी अनलाइन उपल ध गराइएका िनदशह को पालन गनह
ुर् ोस ्

●

प्रमाणका कागजातह लाई अपलोड गनुह
र् ोस ्

●

भुक्तानी गनह
ुर् ोस ् अिन यसको पुि ट गन प ृ ठलाई िप्र ट गनह
ुर् ोस ्।

तपाईं आ नो एकाउ टमा लग इन गनर् सक्नुहुनेछ अिन यहाँ आ नो आवेदनको ि थितबारे

जानकारी पाउनुहुनेछ।
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म एक अितिरक्त लाइसे सलाई अनलाइन कसरी बनाउन सक्छु?
एक अितिरक्त अथार्त ् थप लाइसे सको लािग आवेदन गनर्लाई, पिहले आ नो एकाउ टमा लग

इन गनह
र् ोस ्) ’ याबमा
ुर् ोस ् अिन ‘Manage My Licenses (मेरा लाइसे सह को प्रब धन गनुह

िक्लक गनह
ुर् ोस ् अिन यसपिछ ‘Apply now! For a New License or Permit (नयाँ लाइसे स
वा पिमर्टको लािग अिहले नै आवेदन गनुह
र् ोस ्)’ िलङ्कलाई रो नह
ु ोस ्। िनयम एवम ् शतर्ह लाई

प नुहोस ् र वीकार गनह
ुर् ोस ् अिन यसपिछ िस टम अथार्त ् प्रणालीले तपाईंको मागर् िनदशन

गनछ।

मैले लाइसे सको अनलाइन नवीनीकरण कसरी गनर् सक्छु?
यिद वतर्मानमा तपाईंको NYS लाइसे स से टर एकाउ ट छ भने, तपाईंको लाइसे सको याद
समा त हुनभ दा तीन मिहना पिहले तपाईंले ईमेल माफर्त नवीनीकरणस ब धी सूचना
पाउनुहुनेछ। यो ईमेलमा तपाईंको एकाउ टको एक िलङ्क पिन हु छ। यो िलङ्कमा िक्लक
गनुह
र् ोस ् अिन नवीनीकरण िनि त आवेदन प्रिक्रयालाई पूरा गनह
ुर् ोस ्।

यिद वतर्मानमा तपाईंको NYS लाइसे स से टर एकाउ ट छै न भने, तपाईंको लाइसे सको
याद समा त हुनभ दा तीन मिहना पिहले तपाईंले हुलाक माफर्त नवीनीकरणस ब धी
सूचना पाउनुहुनेछ। यो सूचनामा NYS लाइसे स से टरमा एकाउ ट खो नको लािग
िनदशह िदइएका हु छन ्।

अनलाइन िस टमको लािग मेरो यज
ू र आईडी के हो?
MyNY.gov-मा आ नो एकाउ ट खो नुहुँदा, तपाईंले एक अ िवतीय यूजर आई डी सिृ जत
गनह
ुर् ु नेछ अिन आ नो ईमेलको उपयोग गनह
ुर् ु नेछ। यसपिछ यही यज
ू र आई डी माफर्त तपाईंले

िदनह िभत्र आवेदन बुझाउनुपनछ अिन आवेदनमा यी जाँचक तार्ह को नाउँ र स पकर् टुङ्गो

अिनवायर्

पमा िदइएको हुनुपछर् । वा य प्रमाणीकरण फारम (DOS-1948)–लाई पूरा
भनुप
र् नछ। यो फारामलाई िडपाटर् मे ट अफ टे टको वेबसाइटबाट डाउनलोड गनर् सिक छ।

NYS लाइसे स से टरको उपयोग वारा तपाईंले अनलाइन गनुभ
र् एको आवेदनमा, तपाईंले
अिनवायर्

पमा, पूणर्

पमा भिरएको

वा

य प्रमाणीकरण फारममा भएको जानकारीको

उपयोग गनुप
र् नछ। तपाईंले जानकारीलाई यो फारमबाट िस टम अथार्त ् प्रणालीमा भएको
वा

य प्रमाणीकरणस ब धी थानह मा प्रिव ट गराउनुपनछ।

कृपया यान िदनुहोस ्: पूणर् गिरएको यो वा

य प्रमाणीकरण फारमको जाँचक तार् वारा

जाँच गिरनेछ िकनभने यसो गिरनु आव यक छ। यस फारममा उ लेिखत जानकारीको प्रमाण

तपाईंले आ नो कायर् थलमा राख्नुपनछ जसमा यसको जाँच गनर् सिकयोस ्।

गोपनीयतास ब धी सूचना
के मैले आवेदनमा आ नो सामािजक सुरक्षा (social security) अिन संघीय

पिहचान (Federal ID) संख्याह को उ लेख गनप
ुर् छर् ?

अव य गनप
ुर् छर् । यिद तपाईंिसत सोशल िसक्यिु रटी न बर वा फेडरल आई डी न बर छ भने,

तपाईंले यो न बरको उ लेख गनपछर् । यिद तपाईंिसत सोशल िसक्युिरटी न बर वा फेडरल

आई डी न बर छै न भने, तपाईंले िलिखत पमा यो नभएको कारण बताउनुपनछ।

िडपाटर् मे ट अफ टे टको लािग सबै लाइसे सधारकह का फेडरल सोशल िसक्युिरटी एवम ्

ए

लोयर आइडेि टिफकेशन न बरह

(िनयोक्ता पिहचान संख्या)-को सङ्ग्रह गनुर्

आ नो एकाउ टस मको पहुँच प्रा त गनह
ुर् ु नेछ।

आव यक छ। य ता यिक्तगत जानकारीको लािग अनुरोध गन र यसलाई राख्ने अिधकार,

मेरो एकाउ टस ब धी जानकारीलाई म अनलाइन कसरी अपडेट गनस
ुर् क्छु

§3-503-ले प्रदान गदर् छ। तपाईं वारा खुलासा अिनवायर् छ। यो जानकारीलाई सङ्गह गनुक
र् ो

अथार्त ् अ याविधक बनाउन सक्छ?

तपाईंले ढुइ थानह मा आ नो अनलाइन एकाउ ट जानकारीलाई अपडेट गनर् आव यकता

छ। तपाईंले आ नो डाटालाई MyNY.gov तथा तपाईंको NYS लाइसे स से टर एकाउ टमा

अपडेट गनप
ुर् नछ।
MyNY.gov-मा आ नो एकाउ टको प्रब धनस ब धी जानकारी िनि त FAQs (पटक-पटक
सोिधने प्र नह ) हे नह
ुर् ोस ्।
र् ोस ्, शीषर्को पंिक्तमा तपाईंले
आ नो NYS लाइसे स से टर एकाउ टमा लग इन गनुह

‘Manage My Licenses (मेरा लाइसे सह को प्रब धन गनुह
र् ोस ् शीषर्क)’ एक िलङ्क

याक्स कानूनको §5 अिन जेनरल अि लगेशन अथार्त ् अिभभारास ब धी सामा य कानूनको

उ े य, कर एवम ् िव तसमब धी िडपाटर् मे ट अफ
यिक्तह , यापारह

टे ट (Department of State)-लाई ती

तथा अ यह को पिहचान गनर्मा सक्षम तु याउनु हो, जो याक्स

िरट सर् दतार् नगरे कोमा दोषी छन ् अथवा जसले याक्स ितन आ ना िज मेवारीह लाई क ती

सि झएका छन ्। यसबाहे क, यसको म तले सामा यतः ती यिक्तह को पिहचान गिर छ,

जो कर एवम ् िव त आयुक्त (Commissioner of Taxation and Finance)- वारा लगाइएका

करह

वारा प्रभािवत भएका छन ्। यसको उपयोग कर प्रशासन वा याक्स कानन
ू वारा

प्रािधकृत अ य उ े यह को लािग गिरनेछ। यसको उपयोग िशशु समथर्नस ब धी कानून
लागू गन एजे सीह

वा उनीह का प्रािधकृत प्रितिनिधह ले पिन गनर् सक्छन ्। यो सोशल

िसक्यिु रटी ऐनको टाइटल IV-D अ तगर्त आउँ छ अिन यी एजे सीह यो वा अ य रा यह का

यहाँ स पकर्, जानकारीस ब धी संशोधनलाई परू ा गरे र तपाईंले आ नो

हुनसक्छन ्। यसको उ े य, समथर्नकारी सेवास ब धी कानूनको थापना, संशोधन वा पालन
हो। सोशल िसक्युिरटी ऐनको यो प्रावधान जनसाधारणलाई उपल ध छै न। कसैिसत न बर

म अनलाइन आवेदन गिररहे छु, म यो िवभागलाई आ नो शारीिरक जाँचको

सूचना त त्र (Licensing Information System)-मा प्रशासन एवम ् प्रब ध िनदे शक, वन कमसर्

दे ख्नह
ु ु नेछ।

एकाउ टलाई अपडेट गनर् सक्नुहु छ अथार्त ् अ याविधक बनाउन सक्नुहु छ।

बारे मा कसरी सूिचत गनर् सक्छु?

नङ पेिशयािलिट पेसा िनि त लाइसे सको लािग आवेदन गन सबै आवेदकह ले िचिक सक,

िचिक सकका सहयोगी वा नसर् िचिक सा पेसावाल वारा शारीिरक जाँच गराउनु आव यक छ।

छै न भने उसले यो नभएको कारण िलिखत

पमा बताउनुपनछ। यो सूचनालाई लाइसे स

लाजा 99 वािशङ्गटन एभे यु, ए वेनी, यू योकर् 12231-0001 (Director of Administration
and Management, at One Commerce Plaza, 99 Washington Avenue, Albany, NY
12231-0001)– वारा रािखनेछ साथै रे खदे ख गिरनेछ।

िचिक सक, िचिक सकका सहयोगी वा नसर् िचिक सा पेसावाल वारा जाँच गिरएका 30

तपाईं मतदान गनर्का लािग आ नो नाम दतार् गराउन चाहनुहु छ?

कृ पया www.elections.ny.gov/votingregister.html बाट NY टे ट बोडर् अफ इलेक्श स (NY State
Board of Elections) मा जानह
ु ोस ् वा NYS भोटर रिज ट्रे सन फमर् (NYS Voter Registration

form) अनुरोध गनर्का लािग 1-800-FOR-VOTE मा फोन गनुह
र् ोस ्।

अनलाइनमा दतार् गराउनको लािग, कृपया www.ny.gov/services/register-vote मा जानुहोस्।
DOS1322-a-NE (Rev.04/18)
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शुल्क $40 वा $50

APPLICATION NUMBER
FOR OFFICE USE ONLY

AENS-A-

New York State
Department of State
Division of Licensing Services
Appearance Enhancement
P.O. BOX 22049
Albany, NY 12201-2049
ग्राहक सेवा: (518) 474-4429
www.dos.ny.gov

अनम
ु ित पत्र

सेवा िवभाग
नङ िविश टता आवेदन

यो आवेदन परू ा गनुर् पव
ू र् िनदशनह लाई प नह
ु ोस ्। तपाईंले प्र येक प्र नको जवाफ िदनप
ु नछ र मसी प्रयोग गरी प्रितिक्रयाह
िन न योग्यता रोजाइह

िदनप
ु नछ ।

म ये एउटा चयन गनह
ुर् ोस ्।

मैले िन न कुराको आधारमा अनुमित पत्र ($40 आवेदन शु क आव यक पछर् ) का लािग आवेदन िदँ दैछु:
1. यूयोकर् रा यका िशक्षा तथा परीक्षाह (New York State Education and Examinations) (अ ययनको वीकृत पा यक्रमको 250 घ टा समाि त)
2. नङ िविश टता प्रिशक्षाथीर् अनम
ु ित पत्र प्रापक (नङ प्रिशक्षाथीर्को

पमा 1 वषर् र अ ययनको

प्रिशक्षाथीर् अनुमित पत्र UID #

वीकृत पा यक्रमको 26 घ टाको सफल समाि त)
याद समा त हुने िमित

3. अिघ लो यूयोकर् रा य नङ िविश टता अनुमित पत्र
प्रापक – अनम
ु ित पत्र UID #

याद समा त
हुने िमित

4. यूयोकर् रा य वा संयुक्त रा य भ दा बािहरको िशक्षा
5. अनुभव: 5 वषर् यूयोकर् रा य वा संयुक्त रा यबाट बािहरी बसाइ

रा य

रा ट्र

6. अनुमोदन – रा यको नाम प्रिव ट गनहुर् ोस ्
तपाईंले मािथबाट 1, 2, 3 वा 4 चयन गनुभ
र् यो भने, तपाईंले छ मिहने अ थायी अनुमित पत्र (अितिरक्त $10 शु क आव यक पछर् ) को लािग आवेदन िदन सक्नुहु छ जसले
तपाईंलाई यूयोकर् रा यका परीक्षाह िदँ दै गदार् अ यास गनर् अनुमित िद छ।
मैले छ मिहने अ थायी अनुमित पत्रको अनुरोध गदछु। ($40 + $10 = $50 आवेदन शु क आव यक पछर् )

तपाईंले मािथबाट रोजाइ 1, 2, 3 वा 4 चयन गनुभ
र् यो भने तपाईंको आवेदन
मलाई िविश ट परीक्षण यव थाह

वीकृत भएपिछ तपाईंलाई परीक्षा समय तािलकाको िलङ्क इमेल गिरनेछ।

आव यक पछर् ।

तपाईंमा िसकाइ असक्षमता वा कुनै पिन शारीिरक, मानिसक वा मनोवैज्ञािनक असक्षमता छ र िविश ट परीक्षण यव थाह को अनुरोध गनह
ुर् ु छ भने तपाईंले आ नो आवेदन
सँगै पूरा गिरएको “िवशेष परीक्षण यव थाह को अनुरोध (Special Testing Arrangements Request)” फाराम (DOS-1591) पेश गनप
ुर् छर् । तपाईंले आ नो अव था तथा अनुरोध
गिरएका कुनै पिन पिरमाजर्नह को िववरणलाई याख्या गद िचिक सक, अ य दक्ष पेशेवरका सहायक कागजातपत्र वा िव यालय वा अ य सं थाको पूविर् नवास

पिन पेश गनुप
र् छर् । तपाईंको आवेदनलाई

थानको प्रमाण

वीकृत गिरसकेपिछ तपाईंको परीक्षाको समयतािलकका लािग NYS अनुमित पत्र प्रितिनिध वारा स पकर् गिरनेछ।

आवेदकको जानकारी
पिहलो नाम

अि तम नाम

बीचको नाम

अ तसगर्
सट
ु , अपाटर् मे ट, यिु नट

घरको ठे गाना (ि ट्रटको न बर र ि ट्रटको नाम उपल ध गराउनह
ु ोस ्)
शहर

रा य

िजप+4

काउ टी

रा ट्र

रा य

िजप+4

काउ टी

रा ट्र

पत्राचार ठे गाना (यहाँ पो ट बक्स उपल ध गराउनह
ु ोस ्)
शहर
सामािजक सरु क्षा न बर

इ-मेल ठे गाना:
ज म िमित

DOS 1322-a-NE (Rev. 01/17)

घरको फोन

संघीय करदाताको आइडी
मोबाइ फोन

यवसायको फोन
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नङ िविश टता आवेदन
वा

य प्रमाणीकरण – तपाईंले यो आवेदन आ नो शारीिरक परीक्षा प चातको 30 िदन िभत्र बुझाउनुपछर् ।

र् अनुमित प्रा त िचिक सक, िचिक सक सहायक वा पिरचािरका अ यासकतार् हो र_________(शारीिरक परीक्षाको िमित) मा यो आवेदनमा
म रीतपूवक

नामांिकत यिक्तको समयतािलका अनुसारको परीक्षाको पा यक्रममा मैले आवेदकको पेशा स चालनका सावर्जिनक सद यह को
ग भीर जोिखम वा प्र यक्ष खतरा िन

वा

य वा सुरक्षामा

याउने संक्रामक वा स चारयोग्य रोगको उपि थितको कुनै पिन िचिक सकीय प्रमाण फेला पािरन।

िचिक सकको मिु द्रत नाम
अ यासको ठे गाना

िचिक सकको ह ताक्षर
बाल सहायता कथन

यो आवेदनमा ह ताक्षर गरे र, मैले यो

िमित

प ट पाछुर् िक यो आवेदनको िमितमा म बाल सहायता उपल ध गराउने दािय व अ तगर्त छै न वा म बाल सहायता

उपल ध गराउने दािय व अ तगर्त हु छु भने मैले बाल सहायताको भुक्तानीमा चार वा सो भ दा धेरै मिहनाको शु क ितनर् बाँकी छै न वा मैले भुक्तानीह
आ दानी िन पादन वा अदालतले सहमित जनाएको भुक्तानी वा पन
ु : भुक्तानी योजना वा पक्षह ले सहमित जनाएको योजना वारा िदँ दैछु वा मेरो बाल
सहायता दािय व िवचाराधीन रहे को अदालती प्रिक्रयाको अधीनमा हु छ वा मैले सावर्जिनक सहायता वा पिरपूरक सुरक्षा आ दानीह

आवेदकको समथर्न – मैले सहमित जनाउँ छु, झुटो बयान द ड अ तगर्त, यो आवदे नमा उ लेख गिरएका कथनह

स य र सही छन ् भ ने कुरालाई

गछुर्। मैले साधारण यावसाियक कानून (General Business Law) को Article 27 को प्रावधानह लाई पढे को तथा बुझेको छु भनी

X

आवेदकको ह ताक्षर

प्रा त गदछु।

वीकार

वीकार गदर् छु।

िमित

तपाईंले यय
ू ोकर् रा य िशक्षा तथा परीक्षाह को आधारमा आवेदन िदँ दै हुनह
ु ु छ भने तपाईंको िव यालयका िनदशक वा प्रधाना यापकले
िन न कुराह परू ा गनप
ुर् छर् :
यूयोकर् रा यले

वीकृत गरे को िव यालयमा समथर्न

िव यालयको नाम

िव यालयको ठे गाना (ि ट्रटको न बर र ि ट्रटको नाम उपल ध गराउनुहोस ्)

शहर

रा य

िजप+4

िव यालय पा यक्रम कोड (NYS रा य िवभाग) (NYS Department of State) ले िनिदर् ट गरे को पाँच अंकको सङ्ख्या मक कोड

िव यालयको िनदशक वा प्रधाना यापकको पूरा नाम (छा नुहोस ्)

शीषर्क (िनदशक वा प्रधाना यापक)

आवेदकको परू ा नाम (छा नह
ु ोस ्)
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नङ िविश टता आवेदन
मैले झुटो बयान द ड अ तगर्त मािथ उि लिखत िव यालयले िशक्षा नीित (Education Law) को §5001 अनु प उिचत

प्रा त गरे को छ र/वा

यूयोकर् रा यको रा य प्रितिनिध पिरषदले

वीकृत गरे को छ भ ने कुरामा सहमित जनाउँ छु तथा

र् पूरा गरे का छन ्
आवेदनमा उि लिखत यिक्तले (िमित) मा अ ययनको 250 घ टे पा यक्रम सफलतापव
ू क

पबाट अनुमित पत्र
वीकार गछुर्। यो

______________________________

िव यालयका िनदशक/प्रधाना यापकको ह ताक्षर

िमित

िव यालय िसल

कृपया यो आवेदनको साथमा आवेदन शु क (NYS Department of State लाई भक्
ु तान गनप
ुर् न) — आवेदन तथा अ थायी अनुमित पत्रको
लािग $50 वा आवेदन मात्रको लािग $40 सँगै कुनै पिन आव यक याख्यान तथा कथनह

समावेश गराउने कुरा याद राख्नुहोस ्। तपाईंको

बकले िफतार् गरे का कुनै पिन चेकका लािग $20 शु क थप लगाइनेछ। तपाईंले आ नो

क्रेिडट काडर् वारा भक्
ु तान गनर् चाहनुहु छ भने कृपया हाम्रो वेबसाइट www.dos.ny.gov बाट क्रेिडट काडर् प्रमाणीकरण फाराम प्रा त गनह
ुर् ोस ्
र परु ा भरी यस आवेदनसँगै पठाउनु पनछ ।

तपाईंले आ नो िनवास तथा इमेल ठे गाना कुनै पिन पिरवतर्नह का बारे मा यो िडिभजनलाई सूिचत गराउनु मह वपूणर् हु छ जसकारण
तपाईंले नवीकरण सच
ू ना तथा आ नो अनम
ु ित-पत्र उपयक्
ु त सच
ू नाह प्रा त गनर् सक्नुहु छ।
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