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सौ दयर् विृ द्ध यवसाय वा एिरया रे टर आवेदन
शीघ्र तथा सहज प्रिक्रयाका लािग, इजाजतपत्र सेवा
िवभागले आवेदकह लाई अनलाइबाट आवेदन िदन
प्रो सािहत गदर् छ। अनलाइन सेवा प्रयोग गनार्ले तपाईंको
एि लकेसन प्रिक्रया तथा अ याविधकह िछटो हुनक
ु ा
साथै, तपाईंले इजाजतपत्र प्रिक्रया अविधभिर आ ना
इजाजतपत्र स ब धी रे कडर्ह हे नर् र पहुँच गनर् पिन
िम छ।
•
हाम्रो यो वेबसाइट हे नह
ुर् ोस ्: www.dos.ny.gov
•
थप जानकारीका लािग कृपया यी िनदशनह को अनलाइन
ख डमा हे नह
ुर् ोस ् ।
•
आवेदन भनअ
यानपव
र् प नह
ुर् िघ िनदशनह
ू क
ु ोस ् । सबै
क्षेत्रह भनुर् अिनवायर् छ; अपण
ू र् आवेदनह िफतार्
पठाइनेछन ्, तथा इजाजतपत्र प्रदान गनर्मा िढलाई हुनेछ ।
आवेदन वा सहायक कागजातह मा कुनै कुरा छुटे मा,
गलत भएमा वा पण
ू र् खल
ु ासा गनर् नसकेमा इजाजतपत्र
िदन अ वीकार गन उपयक्
ु त कारण पिन हुन सक्दछ, वा,
यिद इजाजतपत्र जारी भइसकेको छ भनेपिन इजाजतपत्र
िनल बन वा बदर हुन सक्दछ ।
“सौ दयर् विृ द्ध” यवसाय भनेको के हो?

सौ दयर् विृ द्ध यवसायले सामा य यवसाय कानूनको धारा 27
अ तगर्त इजाजतपत्र प्रा त कुनैपिन वा सबै सेवाह (क मेटोलोजी,

ए थेिटक्स, नङको िवशेष सीप, प्राकृितक कपालको टाइिलङ वा
यािक्सङ) प्रदान गदर् छ । तपाईंले यय
ोक
र्
रा
यमा
सौ
दयर्
व
ि
द्ध
ू
ृ
यवसाय वािम वमा राख्न, िनय त्रण गनर् वा स चालन गनर्
इजाजतपत्र प्रा त गनप
ुर् छर् । तपाईं एक्लो मािलक, साझेदार, शेयरधनी,
अिधकारी वा वत त्र क ट्रयाक्टर (एिरया रे टर) भएपिन यो
आव यक हु छ। (प ृ ठ 4 मा रे खा-िचत्र हे नह
ुर् ोस ्।)

सौ दयर् विृ द्ध यवसाय इजाजतपत्रले तपाईंलाई सेवाग्राही सेवाह
प्रदान गनर् अनम
ु ित िददै न । सेवा प्रदान गन प्र येक यिक्तले उहाँ
वा उनीको िविश ट क्षेत्रमा रा य िवभाग वारा इजाजतपत्र प्रा त

गरे को हुनुपछर् । इजाजतपत्र प्रा त सौ दयर् विृ द्ध यवसायको
अितेिरक्त, तपाईंले पिहले हजाम पसल इजाजतपत्र (बाबर्र सप
लाइसे स) प्रा त नगरी आ नो यवसाय थानमा हजामको अ यास
गनर् अनुमित िदन सक्नुहुँदैन (सामा य यवसाय कानूनको धारा 28)।
िसका हजामह लाई इजाजतपत्र प्रमख
ु हजाम वारा प्रायोजन गनप
ुर् छर्
(इजाजतपत्र प्रा त प्राकृितक कपाल टाइिलङ होईन) र सौ दयर् विृ द्ध
यवसाय वारा काममा राख्न पाइदै न ।

“एिरया रे टर” भनेको के हो?

एिरया रे टर भनेको सौ दयर् विृ द्ध यवसायमा काम गन इजाजतपत्र
प्रा त स चालक हो तर उहाँलाई भने मािलक वारा काममा रािखएको
होईन । यिद तपाईं एिरया रे टर हो भने, तपाईं वत त्र क ट्रयाक्टर
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हो र आ नो स चालकको इजाजतपत्रको अितिरक्त एिरया रे टर
इजाजतपत्र प्रा त गरे को हुनुपछर् । एिरया रे टरको इजाजतपत्रले मात्र
तपाईंलाई सेवाग्राही सेवा प्रदान गनर् अनुमित िददै न ।

सौ दयर् विृ द्ध यवसाय तथा एिरया रे टर इजाजतपत्रह का
सामा य आव यकताह के-के हुन ्?

सौ दयर् विृ द्ध यवसाय तथा एिरया रे टर आवेदकह ले िन न कुरा हुनु
पदर् छ:
कि तमा 18 वषर् उमेरको हुनु पदर् छ;
संघीय, रा य तथा थानीय वा य तथा सुरक्षा कानूनह , िनयमह ,
िविनयमह तथा िनयमावलीह साथै अपाङ्ग अमेिरकी ऐन
(अमेिरक स िवथ िडजेिबिलिटज एक्ट) पालना गनप
ुर् छर् ; र
इजाजतपत्रमा उ लेिखत थानमा यवसाय स चालन गनप
ुर् छर् वा
भाडामा िलनुपछर् ।

एक सौ दयर् विृ द्ध यवसाय तथा एिरया रे टरले प्रित घटनाको लािग
यूनतम $25,000 रकमको तथा कुल $75,000 को िन पादन ऋणपत्र,
आकि मक तथा यावसाियक ऋण िबमा नीितह ; वा यस रकममा
सामा य ऋण नीित कायम गनप
ुर् दर् छ । तपाईंले आ नो आवेदन िदने
समयमा आव यकता प्रमाण पेश गनुर् पदर्छ । यसको अितिरक्त, यसको
प्रमाणलाई पिरसरमा कायम गनुर् पदर्छ ।
सौ दयर् विृ द्ध यवसायले तल वणर्न गिरएको अनस
ु ार
कायम गनुर् पदर्छ ।
नङ सेवाह का कामदारह
यालाह िन न हुन ्:

यिद तपाईंले नङको
पूणर् समय यिक्तह
हुनु पदर् छ
यिद तपाईंले नङको
पूणर् समय यिक्तह
हुनु पदर् छ
यिद तपाईंले नङको
पूणर् समय यिक्तह
हुनु पदर् छ
यिद तपाईंले नङको
पूणर् समय यिक्तह
हुनु पदर् छ ।

तथा अ य प्रदायकह

याला ऋणपत्र

कानूनन िदनुपन

िवशेष सीप सेवाह प्रदान गन 2 दे िख 5 जना
लाई काममा राख्नभ
ु यो भने कि तमा $25,000

िवशेष सीप सेवाह प्रदान गन 6 दे िख 10 जना
लाई काममा राख्नभ
ु यो भने कि तमा $40,000
िवशेष सीप सेवाह प्रदान गन 11 दे िख 25 जना
लाई काममा राख्नभ
ु यो भने कि तमा $75,000
िवशेष सीप सेवाह प्रदान गन 26 जन वा थपा
लाई काममा राख्नभ
ु यो भने कि तमा $125,000

यय
ू ोकर् रा यको मािनसह को पक्षमा ऋणपत्र; आकि मक तथा
यावसाियक ऋण वा सामा य ऋण िबमा खरीद गरी; वा अिघ लो
िवक पह को संयोजनले कभरे ज रकम स तोषजनक छ भनी भनेमा
ऋण कभरे ज प्रा त गनर् सिकनेछ । तपाईंले आ नो आवेदन िदने
समयमा यस आव यकताको प्रमाण प्रदान गनप
ुर् छर् । यसको अितिरक्त,
यसको प्रमाणलाई पिरसरमा कायम गनुर् पदर्छ ।
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सौ दयर् विृ द्ध (Appearance Enhancement) यवसाय वा एिरया रे टर आवेदन
यिद मैले मेरो पसल ब द गरे मा मैले के गनुर् पदर् छ?

तपाईंले पसल ब द िवभागलाई यसको बारे मा सूिचत गनुर् पदर् छ। हाम्रो
वेबसाइटबाट यवसाय ब द गन फाराम (DOS-1960) डाउनलोड गरी
तथा हाम्रो कायार्लयमा पण
ू र् गिरएको फाराम मेल गरी सौ दयर् विृ द्ध
यवसायलाई ब द गनर् सिकनेछ । ब दको बारे मा सच
ू ना िदन कुनै
शु क लाग्दै न ।

जब पसल ब द हु छ यसले यससँग स बि धत सबै एिरया रे टर
इजाजत पत्रह लाई ब द हुनेछ; ब द पसलसँग स बि धत कुनै पिन
एिरया रे टरले नयाँ पसल स बद्धमा नयाँ एिरया रे टर इजाजत पत्रको•
•
लािग आवेदन िदनु पदर्छ ।
•
तपाईंले यस अनुरोधलाई अनलाइनमा पिन पेश गनर् सक्नह
ु ु छ । थप•
िव तत
ुर् ोस ् ।
ृ िनदशनह का लािग अनलाइन सेक्सनमा हे नह
•
•
यिद मैले भाडामा िलएको पसल ब द भएमा मैले के गनुर् पदर् छ?
•
जब तपाईंले भाडामा िलएको सौ दयर् विृ द्ध यवसाय ब द हु छ यसले
तपाईंको एिरया रे टर इजाजतपत्रलाई र गनछ । तपाईंले नयाँ
यवसायसँग स बद्ध हुन नयाँ एिरया रे टर इजाजतपत्रको लािग
आवेदन िदनुपछर् ।
तपाईंले यस अनुरोधलाई अनलाइनमा पिन पेश गनर् सक्नु हु छ।

मैले कागजी आवेदनमा मेरो इमले ठे गाना िकन प्रदान गनुर् पदर् छ?

तपाईंको इमेल ठे गाना तपाईंको NYS इजाजत पत्र के द्र खाता
(एकाउ ट) खो न प्रयोग गिरनेछ । अिधकांश सच
ू नाह इमेल माफर्त
पठाइनेछन ्। यिद तपाईंले भिव यमा आ नो इमेल ठे गाना पिरवतर्न
गनभ
ुर् यो भने, तपाईंले आ नो खातामा लग इन गरे र आ नो नयाँ
इमेल ठे गाना अ याविधक गनुर् पनछ ।

लाइसे

योर शु क, अविध कित हुनेछ?

आवेदनको साथमा िफतार् नहुने, $60 आवेदन शु क पेश गनुर् पदर्छ ।
इजाजतपत्रह पूणर् चार वषर् अविधको लािग जारी गिरनेछ, प्रभावकारी
िमितपिछ वचािलत पमा चार वषर्पिछ याद सिकनेछ ।

तपाईं क तो प्रकारको भक्
ु तानी

वीकार गनुर् हुनेछ?

तपाईंले रा य िवभागको लािग भुक्तानी गनर् सिकने चेक वा मनी
अडर्रमाफर्त भुक्तानी गनर् सक्नु हुनेछ । तपाईंले अमेिरकन एक्सप्रेस,
मा टर काडर् वा िभसा, क्रेिडट काडर् अिधकार फाराम माफर्त वा
अनलाइन आवेदन िददा पिन भुक्तानी गनर् सक्नु हुनेछ । रकम
नपठाउनु होस ्। आवेदन शु कह िफतार् गिरने छै न । तपाईंको
बक वारा िफतार् गिरएको कुनै पिन चेकमा $20 शु क लाग्नेछ ।

बाल सहायता िववरण

तपाईंका बलबािलकाह वा सहायता दािय व भए वा नभए पिन सो
कुरालाई परवाह नगरी यूयोकर् रा यमा (साधारण दािय व कानून) बाल
सहायता िववरण अिनवायर् छ । कुनै यिक्तले बाल सहायतामा चार
वा सोभ दा बढी मिहना स मको कुनै रकम ितनर् बाँकी छ भने, उक्त
यिक्तको यवसाियक, पेशागत तथा सवारी चालक इजाजतपत्र
िनल बनमा पनर् सक्दछ । सहायता दािय वह को कानूनी प्रवतर्नलाई
कुि ठत वा िन फल पान उ े यले जानीजनी झुठो िलिखत िववरण पेश
गनुर् द ड िवषयक कानूनको §175.35 अ तगर्त द डनीय मािन छ ।
ठगी गन उ े यले रा य वा थानीय सरकारलाई दायर गराउनका
लािग गलत साधन (द तावेज) प्रदान गनुर् वगर् E को महाअपराध हो ।

अनलाइन सेवाह

बारे जानकारी:

शीघ्र तथा सहज प्रिक्रयाका लािग, इजाजतपत्र सेवा
िवभागले आवेदकह लाई अनलाइबाट आवेदन िदन
DOS 0035-a-NE (Rev. 04/18)

प्रो सािहत गदर् छ । अनलाइन सेवा प्रयोग गनार्ले तपाईंको
आवेदन प्रिक्रया तथा अ याविधकह िछटो हुनुका साथै,
तपाईंले इजाजतपत्र प्रिक्रया अविधभिर आ ना इजाजतपत्र
स ब धी रे कडर्ह हे नर् र पहुँच गनर् पिन िम दछ ।

थप पण
ू र् िनदशनह तथा अनलाइन जानकारीको लािग
http://www.dos.ny.gov/licensing/lc-faq.html मा बार बार सोिधने प्र न
(FAQ) हे नह
ुर् ोस ् ।

अनलाइनमा के-क ता िरपोटर् ह

र जानकारी उपल ध छन ्?

प्रारि भक आवेदन पण
ू र् गन
आवेदनको ि थित जाँच गन
तपाईंको इजाजतपत्रको नवीकरण गन
परीक्षाको समय तािलका र नितजा हे न
इजाजतपत्रको ि थित जाँच गन
इजाजतपत्र स ब धी जानकारी संशोधन गन
प्रितिलिप इजाजतपत्रका लािग अनुरोध गन

मैले NYS इजाजतपत्र के द्र (NYSLC) मा कसरी खाता दतार्
गन?

NYS इजाजतपत्र के द्र (NYSLC) मा खाता दतार् गराउनका लािग,
तपाईं सवर्प्रथम My NY.gov मा दतार् हुनु पदर् छ । यिद तपाईं My
NY.gov मा अिहले स म दतार् हुनु भएको छै न भने, हाम्रो वेबसाइट
http://www.dos.ny.gov/licensing/licensecenter.html बाट DOS
'Create my Account' ('मेरो खाता िसजर्ना गनह
ुर् ोस ्’) िलङ्क िक्लक
गनह
ुर् ोस ्, यसले तपाईंलाई My NY.gov दतार् साइटमा याउनेछ; 'I
need a NY.Gov ID’ (‘मलाई NY.Gov ID चािह छ) लाई चयन गनह
ुर् ोस ्
र My NY.gov को लािग दतार् पालना गनह
ुर् ोस ् । एकपटक तपाईं My
NY.gov मा दतार् भएपिछ, My NY.gov मा तपाईंको लािग उपल ध
िवक पह बाट NYS इजाजतपत्र के द्र िवक पलाई चयन गनह
ुर् ोस ् ।
NYS इजाजतपत्र के द्रमा, मािथको दायाँ हातको कुनामा रहे को
‘Account Management’ (‘खाता यव थापन’) िलङ्कमा िक्लक
गनह
ुर् ोस ्। आव यक क्षेत्रह भनह
ुर् ोस ् र यो डाटा तपाईंको खाता प्रयोग
गरी िसजर्ना गिरने सबै नयाँ आवेदनह मा अिग्रम पमा गएर ब नेछ
(आफै भिरनेछ)। तपाईंले भरे र यो डाटा सुरिक्षत (save) गिरसकेपिछ,
आगािड ब न ‘Home (घर)’ याबमा िक्लक गनह
ुर् ोस ्।

यिद मसँग पिहले दे िख नै My NY.gov खाता छ भने गनुर्
पदर् छ?

यिद तपाईंले My NY.gov मा पिहले नै दतार् गिर सक्नुभएको छ भने,
My NY.gov मा गएर साइन इन गनह
ुर् ोस ्, यसपिछ तपाईंलाई My
NY.gov मा उपल ध िवक पह बाट NYS इजाजतपत्र के द्र िवक प
चयन गनह
ुर् ोस ् । यसले तपाईंको NYS इजाजतपत्र के द्र खात िसजर्ना
गनछ । NYS इजाजतपत्र प्रा त के द्रमा गएर, दायाँ पट्टी मािथ लो
कुनामा रहे को ‘Account Management’ (खाता यव थापना)’ नामक
िलङ्कमा िक्लक गनह
ुर् ोस ् । आव यक क्षेत्रह भनह
ुर् ोस ् र यो डाटा
तपाईंको खाता प्रयोग गरी िसजर्ना गिरने सबै नयाँ आवेदनह मा
अिग्रम पमा गएर ब नेछ (आफै भिरनेछ)। तपाईंले भरे र यो डाटा
सुरिक्षत (save) गिरसकेपिछ, आगािड ब न ‘Home (घर)’ याबमा
िक्लक गनह
ुर् ोस ्।

मैले NYS इजाजतपत्र के द्रमा इजाजतपत्रका लािग कसरी
आवेदन िदने?

NYS इजाजतपत्र के द्रमा इजाजतपत्रका लािग आवेदन िदन, तपाईंले
खाता िसजर्ना गनुर् पदर्छ वा िव यामान खातामा लग-इन गनुर् पदर्छ ।
अनलाइनमा आ नो इजाजतपत्रका लािग आवेदन िदन यी चरणह को
पालना गनह
ुर् ोस ्:
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सौ दयर् विृ द्ध (Appearance Enhancement) यवसाय वा एिरया रे टर आवेदन
खाता दतार् गनह
ुर् ोस ् वा आ नो खातामा लगइन गनह
ुर् ोस ् (मािथको “मैले
NYS इजाजतपत्र के द्र (NYSLC) मा कसरी खाता दतार् गन” हे नह
ुर् ोस ्)
तपाईं NYS इजाजतपत्र के द्रमा लग-इन भइसकेपिछ, ‘Home (घर)’
याबमा ‘Apply now for a new license or permit (नयाँ लाइसे स वा
अनम
ु ोस)’ नामक िशषर्क चयन
ु ितको लािग अिहले आवेदन िदनह
गनह
ुर् ोस ्
अनलाइनमा उपल ध आवेदन िनदशनह को पालना गनह
ुर् ोस ्
•
सहायक द तावेजह अपलोड गनह
ुर् ोस ्
भुक्तानी गनह
ुर् ोस ् र पुि टकरण प ृ ठ छा नह
ु ोस ् (िप्र ट)
•
तपाईं आ नो खातामा लग-इन गरे र आ नो आवेदनको थित हे नर्
सक्षम हुनु हुनेछ।
•

मैले अनलाइनमा अितिरक्त इजाजतपत्र कसरी िसजर्ना गन?

अितिरक्त इजाजतपत्रका लािग आवेदन िदन, आ नो खातामा लग-इन
गनह
ुर् ोस ् र ‘Manage My Licenses’ नामक याबमा िक्लक गनह
ुर् ोस ् •र
यसपिछ ‘Apply now! For a New License or Permit’ नामक िलङ्क
चयन गनह
•
ुर् ोस ् । िनयम तथा शतर्ह पढे र वीकार गनह
ुर् ोस ् र
िस टमले तपाईंलाई यहाँबाट िनदिशत गनछ ।
•

मैले अनलाइनमा इजाजतपत्र कसरी नवीकरण गन?

यिद तपाईंसँग पिहले कै NYS इजाजतपत्र के द्र खाता छ भने,
तपाईंको इजाजतपत्रको याद सिकन तीन मिहना बाँकी छँ दै तपाईं
इमेल माफर्त नवीकरण सूचना प्रा त गनुर् हुनेछ। इमेलामा तपाईंको
खाताको िलङ्क समावेश भएको हु छ । लङ्कमा िक्लक गनह
ुर् ोस ् र
नवीकरण आवेदन माफर्त अगािड प नुहोस ् ।
यिद तपाईंसँग पिहले कै NYS इजाजतपत्र के द्र खाता छै न भने,
तपाईंको इजाजतपत्रको याद सिकन तीन मिहना बाँकी छँ दै तपाईं पत्र
माफर्त आ नो नवीकरण सूचना प्रा त गनुर् हुनेछ। यस पत्रमा NYS
इजाजतपत्र के द्रमा काता िसजर्ना गन िनदशनह समावेश हुनेछन ्।

अनलाइन प्रणालीका लािग मेरो प्रयोगकतार् आइडी के हो?

जब तपाईं My NY.gov मा आ नो खाता िसजर्ना
एउटा िवषेश (अ सँग निम ने) प्रयोगकतार् आइडी
आ नो इमेल प्रयोग गनुर् हुनेछ। यसपिछ तपाईं
माफर्त आ नो खातामा पहुँच गनर् सक्षम हुनह
ु ु नेछ

गनह
ुर् ु छ, तपाईं
िसजर्ना गनह
ुर् ु नेछ र
प्रयोगकतार् आइडी
।

मैले कसरी मेरो अनलाइन खाता जानकारी अ याविधक गन?

तपाईंले दई
ु वटा थानह मा आ नो अनलाइन खाता जानकारी
अ याविधक गनुर् पदर्छ । तपाईंले आ नो डाटा My NY.gov र आ नो
NYS इजाजतपत्र के द्र खातामा अ याविधक गनर् आव यक हुनेछ ।

My NY.gov मा, आ नो खाता यव थापन स ब धी जानकारीका
लािग FAQs हे नह
ुर् ोस ्।
आ नो NYS इजाजतपत्र के द्र खातामा लग-इन गनह
ुर् ोस ्, मािथ लो
पङ्िक्तमा तपाईं ‘Manage My Licenses (मेरो लाइसे सह
यवि थत
गनह
ुर् ोस)’ िशषर्कको एउटा िलङ्क दे ख्नु हुनेछ। यहाँबाट तपाईं स पकर्
जानकारी पिरवतर्न स ब धी संशोधन गरी आ नो खाता जानकारी
अ याविधक गनर् सक्नु हुनेछ।

पसल मािलक अिभपुि टलाई कसरी अनलाइनमा पूणर् गनर्
सिक छ?

यिद पसल मािलकसँग NYS इजाजतपत्र के द्रमाफर्त अनलाइन खाता
छ भने उनीह ले अिभपुि टलाई अनलाइनमा पूणर् गन िनदशनह
सिहतको इमेल प्रा त गन छन ् । यिद पसल मािलकसँग अनलाइन
खाता छै न भने, एिरया रे टर आवेदकलाई पसल मािलक अिभपुि ट
प्रमाणपत्र अपलोड गनर्को लािग िनदिशत गिरनेछ ।

मैले मेरो यवसायलाई अनलाइनमा कसरी ब द गन?

तपाईंको यवसायलाई अनलाइनमा ब द गनर्, तपाईंले पिहले
आ नो खातामा लग-इन गनुर् पदर् छ
‘Manage My Licenses’ ('मेरो इजाजतपत्रह लाई यवि थत
गनह
ुर् ोस ्') याबमा िक्लक गनह
ुर् ोस ्
तपाईंको इजाजतपत्रह को सिू च प्रदशर्न हुने छन ्, तपाईंले
ब द गनर् चाहनुभएको यवसायलाई िक्लक गनह
ुर् ोस ् र ‘Amendment’
('संशोधन') िलङ्कमा िक्लक गनह
ुर् ोस ्
‘Close Business Amendment’ (' यवसाय संशोधन ब द गनह
ुर् ोस ्')
लाई चयन गनह
ुर् ोस ्
िनदिशत गिरएको अनुसार आवेदन पण
ू र् गनह
ुर् ोस ्
तपाईंले आ नो यवसाय ब द गिरएको भनी पुि ट भएको इमेल
प्रा त गनुर् हुनेछ

गोपनीयताको सूचना
के मैले आवेदनमा आ नो सामािजक सुरक्षा तथा संघीय आइडी
न बरह प्रदान गनुर् आव यक छ?

छ, यिद तपाईंसँग सामािजक सुरक्षा न बर वा संघीय आइडी न बर छ
भने, तपाईंले यो न बर उपल ध गराउनु आव यक छ। यिद तपाईंसँग
सामािजक सुरक्षा न बर वा संघीय आइडी न बर छै न भने, कृपया
िलिखत प टीकरण िदनुहोस ् ।

सबै इजाजतपत्रह का संघीय सामािजक सुरक्षा न बर र रोजगारदाता
पिहचान न बर सङ्कल गनुर् रा य िवभागको आव यकता हो । य तो
यिक्तगत जानकारीको अनुरोध गन तथा अनुरक्षण गन िवभागको
अिधकार कर कानूनको §5 र साधारण दािय व कानूनको §3-503 मा
पाइ छ । तपाईंले अिनवायर् पमा खल
ु ासा गनुर् पदर्छ । यो जानकारी
कर िनधार्रण तथा िव त िवभागलाई कर िववरण पेश गन कतर् यलाई
बेवा ता गिररहे का वा आ ना कर दािय वह को कम आकलन गरे का
हुन सक्ने यिक्त, यवसाय र अ यह लाई पिहचान गनर् र कर
िनधार्रण तथा िव त आयक्
ु तले प्रभावमा याएको कर वारा प्रभािवत
यिक्तह लाई यापक पमा पिहचान गनर्मा सहायता गनर्को लािग
सङ्कलन गिरएको हो । यो कर प्रसाशनका उ े यह र कर कानूनले
अिधकार प्रदान गरे को अ उ े यको लािग यसको प्रयोग गिरनेछ र
यसलाई सहायताको आदे श थािपत गनर्, संशोधन गनर्, वा प्रवतर्न गनर्
सामािजक सुरक्षा ऐनको िशषर्क IV-D अनुसार थािपत यस रा यका
वा अ य रा यका बाल सहायता प्रवतर्न िनकायह वा यसका
आिधकारीक प्रितिनिधह वारा पिन प्रयोग गिरन सक्छन ्, तर यस
जानकारीलाई सावर्जिनक गिरने छै न। कुनै न बर प्रदान नगिरएमा
िलिखत प टीकरण आव यक हु छ । यो जानकारीलाई प्रशासन तथा
यव थापन िनदशक वारा वान कमसर् लाजा, 99 वािशङ्टन एभे य,ू
अ बानी, NY 12231-0001 ि थत इजाजतपत्र जानकारी प्रणालीमा
रािखनेछ ।

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 जानुहोस ् वा NYS भोटर रिज ट्रे सन फमर् (NYS Voter Registration

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

अनलाइनमा दतार् गराउनको लािग, कृपया www.ny.gov/services/register-vote मा जानुहोस्।
DOS 0035-a-NE (Rev. 04/18)
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सौ दयर् विृ द्ध यवसाय वा एिरया रे टर आवेदन

सौ दयर् विृ द्ध यवसायका आवेदकह
(सामा य यवसाय कानूनको §130 ले

यिद यवसाय िन नको

यूयोकर् रा यको यवसायह का लािग नामकरण गिरएका य त्रह लाई वणर्न गदर् छ।)

वािम वमा छ . . .

यवसाय नाम नभएको

एक यिक्त
(तपाईंको आ नो नाम तथा थर बाहे को कुनैपिन अ य नामलाई
कि पत नाम भिन छ — तल हे नह
ुर् ोस ्)

कि पत नामसिहतको

एक यिक्त

यसपिछ तपाईंले िन न प्रिव ट गनप
ुर् छर् …

आवेदकको जानकारी तथा यवसाय जानकारीमा मािलकको
यिक्तगत नाम भनुर् पदर्छ

आवेदकको जानकारीमा मािलकको

यिक्तगत नाम तथा यवसाय

जानकारीमा यापािरक नाम भनुर् पदर्छ

(यस मािमलामा, कि पत यवसाय नामलाई यवसाय रहे को काउ टीको
काउ टी क्लकर्मा दायर गनुर् पदर् छ । यिद यवसायलाई हालैमा खरीद
गिरएको छ र समान नाम प्रयोग गन हो भने, नयाँ मािलकले काउ टी
क्लकर्मा सक्सेसर-इन-इ ट्रे ट (Successor-in-Interest) को पमा
प्रमाणपत्र दायर गनुर् पदर् छ।)

साझेदार

(यस मािमलामा, साझेदार यवसाय प्रमाणपत्रलाई यवसाय रहे को काउ टीको

काउ टी क्लकर्मा दायर गनुर् पदर् छ।)

कप रे सन

आवेदकको जानकारीमा सामा य साझेदारको नाम तथा यवसाय

जानकारीमा साझेदारको नाम भनुर् पदर्छ (आवेदकको जानकारीमा

नामांिकत यिक्त आवेदनमा ह ताक्षर गन यिक्त हुनु पदर् छ)

आवेदकको जानकारीमा एक अिधकारीको नाम तथा यवसाय

जानकारीमा कप रे सनको नाम भनुर् पदर्छ (आवेदकको जानकारीमा

(यस मािमलामा, िनगमन प्रमाणपत्रलाई रा य िवभागको कप रे सन िवभागमा
दायर गनुर् पदर् छ।)

नामांिकत यिक्त आवेदनमा ह ताक्षर गन यिक्त हुनु पदर् छ)

कि पत नामसिहतको

आवेदकको जानकारीमा एक अिधकारीको नाम तथा यवसाय

कप रे सन

जानकारीमा कि पत नाम भनुर् पदर् छ (आवेदकको जानकारीमा

सीिमत ऋण क पनी (Limited Liability
Company)

आवेदकको जानकारीमा एक अिधकारीको नाम तथा यवसाय

(यस मािमलामा, यवसायले रा य िवभागको कप रे सनको िवभागमा कि पत
नाम दायर गनुर् पदर् छ।)

(यस मािमलामा, संगठनको लेख रा य िवभागको कप रे सनको िवभागमा
दायर गनुर् पदर् छ।)
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जानकारीमा सीिमत ऋण क पनीको नाम भनुर् पदर्छ (आवेदकको
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पदर्छ)
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FOR OFFICE
USE ONLY

APPLICATION NUMBER
AEB AEAR -A-____ -______________

FEE $60

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

सौ दयर् विृ द्ध यवसाय वा एिरया रे टर आवेदन
यो आवेदन पण
ू र् गनअ
ुर् िघ िनदशनह
➠ मैले िन नको

पमा ले से

प नह
ु ोस ् । तपाईंले प्र येक प्र नको उ तर िदनप
ु छर् र प्रितिक्रयाह लाई मसीमा मद्र
ु ण गनप
ुर् छर् ।

यरु को लािग आवेदन िददै छु

(एउटामा िच ह लगाउनह
ु ोस ्)

□

नयाँ यवसाय

□ एिरया

रे टर

आवेदक जानकारी
नाम

थर

बीचको नाम

घर ठे गाना (ि ट्रट न बर र ि ट्रट नाम प्रदान गनुह
र् ोस ्)
शहर

प्र यय

सुइट, अपाटर् मे ट, युिनट
रा य

Zip+4

काउ टी

शहर

रा य

Zip+4

काउ टी

इ-मेल ठे गाना

सामािजक सुरक्षा न बर

दे श

मेिलङ ठे गाना (यहाँ पो ट बक्स प्रदान गनुह
र् ोस ्)

ज मिमित

घरको फोन

दे श

संघीय करदाता आइडी

मोबाइल फोन

यवसाय फोन

यवसाय जानकारी
यवसायको नाम

यवसाय ठे गाना (ि ट्रट न बर र ि ट्रट नाम प्रदान गनुर्होस ्)
शहर

रा य

Zip+4

काउ टी

दे श

Zip+4

काउ टी

दे श

यवसाय मेिलङ ठे गाना (यहाँ पो ट बक्स प्रदान गनह
ुर् ोस ्)
शहर

DOS 0035-a-NE (Rev. 04/18)
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सौ दयर् विृ द्ध यवसाय वा एिरया रे टर आवेदन
सबै आवेदकह ले (नयाँ यवसाय तथा एिरया रे टर) प्र न 1 को उ तर िदनुपछर्
1. तपाईंसँग कानून वारा आव यक गिरएको अनुसार ऋणपत्र वा ऋण िबमा छ?
➠ प्रित यिक्तको लािग कि तमा $25,000 तथा कुल $75,000 (प्रमाण पेश गनुह
र् ोस ्)

 छ

 छै न

एिरया रे टरह

प्र न 11 मा जानह
ु ोस ्
नयाँ यवसाय आवेदकह ले केवल 2–5 प्र नह को उ तर िदनुपछर्

र जसको कथनमा (6-10) लागू हु छ
2. तपाईंले नङको िवशेष सीप सेवाह







नङको िवशेष सीप सेवाह
नङको िवशेष सीप सेवाह
नङको िवशेष सीप सेवाह
नङको िवशेष सीप सेवाह

प्रदान गन कित जना पूणर् समय यिक्तह लाई काममा राख्नु हुनेछ? (कृपया एउटामा िच ह लगाउनुहोस ्)
प्रदान गन 2 भ दा कम पूणर् समय यिक्तह
प्रदान गन 5 भ दा कम पूणर् समय यिक्तह
प्रदान गन 6 दे िख 10 पूणर् समय यिक्तह
प्रदान गन 11 दे िख 25 पूणर् समय यिक्तह

नङको िवशेष सीप सेवाह प्रदान गन 26 वा बढी पूणर् समय यिक्तह
3. मािथको सङ्ख्यामा पूणर् समय यिक्तह को आधार रहे र तपाईंको यवसायमा नङको िवशेष सीप सेवाह
आव यक गिरएको अनुसार ऋण िबमा वा याला ऋणपत्रको पयार् त रकम छ? (प्रमाण पेश गनुर्होस ्)
4. तपाईंले आ नो यवसायमा क तो प्रकारको इजाजतपत्र प्रा त िवशेष सीपह प्रदान गनुर् हु छ?







क मेटोलोजी ( टाइिलङ तथा का ने, केिमकलह
ए थेिटक्स
नङह

प्राकृितक कपाल
यािक्सङ

प्रदान गन भए, तपाईंसँग कानून वारा
 छ
 छै न

तथा रङ्ग लगाउने, इ यािद)

टाइिलङ

5. तल म ये कुन िवशेष सीपह ले तपाईंको यवसाय वारा प्रदान गिरएको सेवाह को 50% भ दा बढी भार बहन गदर् छ? (कृपया एउटामा िच ह
लगाउनुहोस ्)
 क मेटोलोजी ( टाइिलङ तथा का ने, केिमकलह तथा रङ्ग लगाउने, इ यािद)






ए थेिटक्स
नङह

प्राकृितक कपाल
यािक्सङ

टाइिलङ

6. म यस यवसायको मािलक हुँ र यापािरक नाम प्रमाणपत्रलाई यवसाय अवि थत रहे को काउ टी क्लकर्को
कायार्लयमा दायर गिरएको छ। यस आवेदनमा ह ताक्षर गरे र तपाईंले यस आव यकताको साथमा अनुपालन
प्रमािणत गद हुनुहु छ।
7. म एक साझेदारको सद य हुँ र साझेदारको प्रमाणपत्रलाई यवसाय अवि थत रहे को काउ टी क्लकर्को कायार्लयमा दायर
गिरएको छ। यस आवेदनमा ह ताक्षर गरे र तपाईंले यस आव यकताको साथमा अनुपालन प्रमािणत गद हुनुहु छ।
8. म यस सीिमत साझेदारीको साझेदार हुँ र सीिमत साझेदारीको प्रमाणपत्रलाई NYS रा य िवभाग, कप रे सन िवभागमा
दायर गिरएको छ। यस आवेदनमा ह ताक्षर गरे र तपाईंले यस आव यकताको साथमा अनुपालन प्रमािणत गद
हुनुहु छ।
9. a. म यस कप रे सनको कमर्चारी हुँ र यूयोकर् रा य िनगमन प्रमाणपत्रलाई NYS रा य िवभाग, कप रे सन िवभागमा
दायर गिरएको छ। यस आवेदनमा ह ताक्षर गरे र, तपाईंले यस आव यकताको साथमा अनुपालन प्रमािणत गद
हुनुहु छ।
b. म यस िवदे शी (रा य बािहरको) कप रे सनको कमर्चारी हुँ र यवसाय गन अिधकारको आवेदनलाई NYS रा य
िवभाग, कप रे सन िवभागमा दायर गिरएको छ। यस आवेदनमा ह ताक्षर गरे र, तपाईंले यस आव यकताको
साथमा अनुपालन प्रमािणत गद हुनुहु छ।

10. म यस सीिमत ऋण क पनी (Limited Liability Company) को (सद य) ( यव थापक) हुँ, र दायर गन रसीदको
प्रितिलिपलाई NYS रा य िवभाग, कप रे सन िवभागमा दायर गिरएको छ। यस आवेदनमा ह ताक्षर गरे र तपाईंले यस
आव यकताको साथमा अनुपालन प्रमािणत गद हुनुहु छ ।

 गछुर्

 गिदर् न

 गछुर्

 गिदर् न

 गछुर्

 गिदर् न

 गछुर्

 गिदर् न

 गछुर्

 गिदर् न

 गछुर्

 गिदर् न

एिरया रे टर आवेदकह ले केवल 11 र 12 प्र नह को उ तर िदनुपछर्

11. तपाईंको स चालक *इजाजतपत्र िविश ट आइडी न बर के हो? UID # ____________________________
12. तपाईंले भाडामा िलने

थानमा रहे को यवसायको *इजाजतपत्र िविश ट आइडी न बर के हो? UID # _______________________________

*इजाजतपत्र िविश ट आइडी न बर इजाजतपत्रको प्रमाणपत्रको मािथ लो बायाँ कुनामा फेला पानर् सिक छ।

DOS 0035-a-NE (Rev. 04/18)
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सौ दयर् विृ द्ध यवसाय वा एिरया रे टर आवेदन


तपाईंले यिक्तगत वा एकल वािम वको पमा आवेदन िदँ दै हुनुहु छ भने िन न िलिखत 1 र 3 बुँदाह पूरा गनह
ुर् ोस ्।



तपाईंले कप रे सन, साझेदारी वा सीिमत दािय व क पनीको पमा आवेदन िदँ दै हुनुहु छ भने बुँदा 1 लाई छो नुहोस ् र िसधै बुँदा 3 मा जानुहोस ्।



तपाईंले क्षेत्र बहालवालाको पमा आवेदन िदँ दै हुनुहु छ भने िन न िलिखत 1,

2 र 3 बुँदाह

पूरा गनुह
र् ोस ्।

1. बाल सहायताको कथन
यस आवेदनमा ह ताक्षर गरे र, यस आवेदनको िमितस ममा, मैल म बाल सहायता भुक्तानीह को दािय वमा छै न वा यिद म बाल सहायता भुक्तानीह गन दािय वमा छु भने मैले बाल सहायता भुक्तानीह चार वा
सोभ दा धेरै मिहनाको बाँकी राखेको छै न वा मैले भुक्तानीह आ दानीको प्रभावबाट वा अदालती सहमितको भुक्तानी वा पन
ु भक्
ुर् तानीको योजनाबाट वा पक्षह

वारा सहमित गिरएको योजनाबाट भुक्तानी गिररहे को

छु वा मेरो ब चाको सहायता दािय व िवचाराधीन अदालती प्रिक्रयासँग स बि धत छ वा मैले सावर्जिनक सहायता वा पूरक सुरक्षा आ दानी प्रा त गिररहे को छु भनी प्रमािणत गदर्छु।

2. क्षेत्र बहालवालाको पिु टकरण —तपाईंले क्षेत्र बहालवालाको
मैले साधारण यापार िनयमको धारा 27 (Article

पमा आवेदन िदँ दै हुनह
र् छर् ।
ु ु छ भने, यवसाय मािलकले तलको बँद
ु ा 3 परू ा गनुप

27 of the General Business Law) का

यव थाह र (19

NYCRR) का अनुसार प्रकािशत िनयम तथा िनयमनह

पढे को र बझ
ु ेको छु भनी

पुि ट गदर् छु। यसका अितिरक्त झुटो बयानको जिरवानाह लाई यानमा राखी म यो पिन पुि ट गदर् छु िक मािथ िदइएका जानकारी मेरो ज्ञान र िवचारले याए अनुसार स य छन ्। म बु दछु िक गलत जानकारी

िदइएको पुि ट भएमा, यिद इजाजतपत्र जारी गिरएको छ भने, यसको खारे जी वा िनल बन गनर् सिकनेछ।

क्षेत्र बहालवालाको ह ताक्षर

िमित

ठूला अक्षरमा छािपएको नाम

3.

यवसाय मािलकको पुि टकरण — तपाईंलेकसैलाईक्षेत्रभाडामािदनुभएकोछवा
मैले साधारण यापार िनयमको धारा 27 का यव थाह र (19

यवसायइजाजतपत्रकोलािगआवेदनिदँ दैहुनुहु छभनेतल यवसायमािलककोह ताक्षरआव यकहु छ।

NYCRR) का अनुसार प्रकािशत िनयम तथा िनयमनह

पढे को र बझ
ु ेको छु भनी पुि ट गदर्छु। यसका अितिरक्त म यो पिन पुि ट गदर् छु िक

सबै कमर्चारीह लाई कामदारको क्षितपूितर् बीमा/अशक्तता लाभह , यिद लागू योग्य छन ् भने, सुरिक्षत गिरएको छ। यसका अितिरक्त झुटो बयानको जिरवानाह लाई यानमा राखी म यो पिन पुि ट गदर् छु िक

मािथ िदइएका जानकारी मेरो ज्ञान र िवचारले याए अनुसार स य छन ्। म बु दछु िक गलत जानकारी िदइएको पुि ट भएमा, यिद इजाजतपत्र जारी गिरएको छ, भने यसको खारे जी वा िनल बन गनर् सिकनेछ।
नङ िविश टता प्रदायकको पुि टकरण – तपाईं यवसाय मािलक हुनह
र् प नुहोस ्।
ु ु छ र नङ िविश टता सेवाह उपल ध गराउनु हु छ भने, कृपया िन न िलिखत पिु टकरणलाई यानपव
ू क
मािथ उ लेिखत कुराहरका अितिरक्त, म प्रितज्ञा गछुर् िक सेक्सन 160.16 मा उ लेख गिरएका हरे क मेिनक्यूर र पेिडक्यूर टे शनमा एक्जह ट इ लेटह को आव यकताह समावेश हुने भेि टलेसनको
आव यकताह को बारे मा सचेत छु।

यवसाय मािलकको ह ताक्षर

िमित

ठूला अक्षरमा छािपएको नाम
यवसाय मािलकको टे िलफोन न बर
यवसाय मािलकको इमेल ठे गाना

कृपया यस आवेदनका साथमा (NYS Department of State लाइर्) मा भुक्तान गनुर्पन आवेदन शु क सिहत कुनै पिन
आव यक बयान वा कथनह समावेश गनर् स झनुहोस ्।

तपाईंले क्रेिडट काडर्बाट भुक्तान गनर् चाहनुहु छ भने क्रेिडट काडर् प्रमाणीकरण फाराम प्रा त गनर्का लािग हाम्रो वेबसाइट
www.dos.ny.gov मा जानुहोस ् र पूरा भिर यस आवेदनका साथमा पठाउनुहोस ्।

तपाईंको यवसाय र इमेल ठे गानामा हुने कुनै पिन पिरवतर्नह बारे यस िडिभजनलाई सूचना गनुर् मह वपूणर् हु छ,
जसकारण तपाईंले नवीकरणको सूचना र तपाईंको इजाजतपत्रसँग स बि धत अ य कुनै सूचनाह प्रा त गनर् सक्नुहु छ।
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