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मतदान गननका लावग दतान गने 

मतदान गननका लावग मैले कसरी दतान गनन सक्छु ? 

 

COVID-19 महामारीको समयमा पनि न्यूयोकक मा मतदाि गिकका लानग दताक गिक सरुनित तथा सरल तररकाहरू छि्: 

 

1. nycvotes.turbovote.org मा जािुहोस ्। यनद तपाईसँंग निपार्कमेन्र् अफ मोर्र भेनहकल्स (Department of Motor Vehicles, 

DMV) बार् जारी गररएको राज्य पररचयपत्र (ID) छ भिे तपाईलं ेउक्त प्रणालीमाफक त निबाकध रूपमा दताक गिक सक्िुहुिेछ । यनद 

तपाईसँंग DMV को पररचयपत्र छैि भिे तपाईलंे पनहले िै भररएको फाराम र हुलाक नर्कर्को भकु्तािी गररसनकएको ठेगािासनहत 

खाम प्राप्त गि ेरोज्ि सक्िुहुन्छ वा तपाईलंे पनहले िै भररएको फाराम नप्रन्र् गरेर त्यसलाई तत्कालै हुलाकमाफक त पठाउि सक्िुहुन्छ । यो 

फाराम हुलाकमाफक त बोिक अफ इलेक्सन्स (Board of Elections) लाई िपठाएसम्म र सो सनमनतले फारामको प्रनियालाई अगानि 

िबढाउँदासम्म दताक परूा हुदँिै । 

 

2. तपाईलंे आफ्िो स्थािीय काउन्र्ी बोिक अफ इलेक्सन्स, कुिै पनि DMV कायाकलय वा न्यूयोकक  राज्यका अन्य नवनभन्ि एजेन्सीहरूमा 

आफै गएर पनि दताक गराउि सक्िुहुन्छ । 

 

 

के म मतदान गननका लावग दतान गनन योग्य छुुँ ?  

 

मतदाि गिकका निनम्त दताक गिकका लानग तपाईलंे दहेायका शतकहरूलाई अनिवायक रूपमा परूा गरेको हुिुपछक: 

 

● तपाई ंअमेररकी िागररक हुिुपछक; 

● तपाई ं18 वर्कको हुिुपछक (तपाईलंे 16 वा 17 वर्कको हुदँा पूवक-दताक गिक सक्िुहुिेछ तर 18 वर्क िहुदँासम्म तपाईलंे मतदाि गिक 

सक्िुहुन्ि); 

● तपाई ंनिवाकचिभन्दा पनहले कम्तीमा पनि 30 नदि पनहले यो राज्य र काउन्र्ी, शहर वा गाउँको बानसन्दा भएको हुिुपछक; 

● तपाई ंअपराधको दोर्ीको रूपमा कारागारमा वा परोलमा हुिुहुन्ि (तपाईलंाई माफी िनदइएको वा तपाईकंा िागररकताका 

अनधकारहरूलाई पुिस्थाकनपत िगररएको भएसम्म); 

● तपाईलंाई अदालतद्वारा मानिसक रूपमा असिम घोनर्त गररएको छैि; र 

● तपाईलंे अरू कुिै ठाउँमा मतदाि गि ेअनधकारलाई दाबी गिुकभएको छैि । 

 

मलाई लाग्छ वक मतदान गननका लावग मैले दतान गररसकेको छुुँ । त्यसका बारेमा मैले कसरी जान्न सक्छु ? 

तपाईलं ेआफ्िो मतदाता िामावलीमा दताक नस्थनतलाई अिलाइिमा वा बोिक अफ इलेक्सन्सलाई 866-868-3692 मा फोि गरेर बुझ्ि सक्िुहुन्छ । 

https://nycvotes.turbovote.org/
https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
https://www.elections.ny.gov/NVRA.html
https://www.nycvotersearch.com/
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नोभेम्बर 2020 को आम वनिानचनमा मतदान गननका लावग मैले कवहले दतान गनुनपछन ? 

  

न्यूयोकक मा मतदाि गिकका लानग दताक गि ेअनन्तम म्याद अक्टोबर 9, 2020 हो । 

 

हुलाकमाफक त पठाइएका आवेदिहरू (NYC भोर््स र्बोभोर् प्लेर्फमक (NYC Votes TurboVote platform) माफक त तयार गररएका 

फारामहरू लगायत) मा अक्र्ोबर 9 भन्दा नढलो िहुिेगरी हुलाक छाप लागेको हुिैपछक र तपाईकंो स्थािीय काउन्र्ी बोिक अफ इलेक्सन्सले 

अक्र्ोबर 14 भन्दा नढलो िहुिेगरी प्राप्त गिैपछक । myDMVonline माफक त अिलाइिमा भररएका आवेदिहरू वा आफै उपनस्थत भएर भररएका 

आवेदिहरू अक्र्ोबर 9 सम्म अनिवायक रूपमा बुझाइिुपछक । न्यूयोकक मा, निवाकचिमा मतदाि गिक सिम हुिका लानग मतदाताहरूले निवाकचिभन्दा 

25 नदि पनहले अनिवायक रूपमा दताक गरेको हुिुपछक । यनद तपाई ंहुलाकमाफक त मतदाि गिकका लानग दताक गि ेयोजिा बिाइराख्िुभएको छ भिे 

अमेररकी हुलाक सेवा (United States Postal Service) सम्बन्धी सम्भानवत नढलाइहरूको कारणले गदाक त्यसलाई जनतसक्दो चाँिो गिुक राम्रो 

हुिेछ । 

 

अविल्लोपटक मतदान गररसकेपवछ मैले बसाइ सरेको भएमा के हुन्छ ? 

तपाईलं ेअक्र्ोबर 14 सम्म आफ्िो ियाँ ठेगािा वा िामका साथ मतदाता िामावलीमा आफ्िो िामको दताकलाई अद्यावनधक गराउिुपछक । यी 

पररवतकिहरू गिक सरल छ । 

 

● यनद तपाईकंो DMV पररचयपत्र छ भिे आफ्िो जािकारीलाई DMV को वेबसाइर्माफक त अद्यावनधक गराउिुहोस ्। 

 

● यनद तपाईकंो DMV पररचयपत्र छैि भिे nycvotes.turbovote.org मा जािुहोस ्जहाँ तपाईलंे आफ्िो ियाँ जािकारीका 

साथ पनहले िै भररएको फाराम नप्रन्र् गरेर त्यसलाई हुलाकमाफक त पठाउि सक्िुहुन्छ ।  

 

● वा फारामलाई नप्रन्र् गरेर भिुकहोस ्र त्यसलाई हुलाकमाफक त बोिक अफ इलेक्सन्सलाई पठाउिुहोस ्।  

 

● तपाईकंो ठेगािाको पररवतकि तपाईकंो मतदाि स्थलमा जािेगरी प्रनिया अगानि बढाइएको छ भिेर सनुिनित गिुकहोस ्। 

 

यनद ठेगािा पररवतकिको प्रनियालाई अगानि बढाइएको छैन (वा कनहल्यै बुझाइएको नथएि) भिे र तपाई ंन्यूयोकक  नभत्र ैबसाइ सिुकभएको छ भिे 

तपाईसँंग मतदाि गिे अनधकार अझै रहन्छ । तपाईलंे आफ्िो ियाँ ठेगािाका लानग आफ्िो तोनकएको मतदाि स्थलमा शपथपत्र सनहतको मत 

हाल्ि सक्िुहुिेछ । यो एउरै् काउन्र्ी नभत्रै (उदाहरण: ब्रुकनलि (नकंग्स काउन्र्ी) को एक ठाउँबार् ब्रकुनलिको अको ठेगािामा) वा काउन्र्ीहरूको 

बीच (उदाहरण: नक्वन्सबार् ब्रोन्क्स) मा बसाइ सरेका मतदाताहरूमा लाग ूहुन्छ । ठेगािा पररवतकि भएको कारणले गदाक शपथपत्र सनहतको मत 

हाल्दा शपथपत्र सनहतको मतपत्रलाई भनवष्यका निवाकचिहरूका लानग मतदाता िामावलीमा तपाईकंो िाम अद्यावनधक गिक प्रयोग गररिेछ । 

 

2020 मा कसरी मदतान गने 

मैले कसरी मतदान गनुनपछन ?  

 

2020 का निवाकचिहरूमा मतदाि गिकका लानग सबै न्यूयोकक वासीहरूसँग तीिवर्ा तररकाहरू छि् । महामारीको समयमा आफ्िो आवाज सनुियोस ्

भन्िका लानग सवोत्कृष्ट नवकल्प छिौर् गिुकहोस ्।  

 

● पूिन मतदान (Early Voting): अक्र्ोबर 24 दनेख िोभेम्बर 1 सम्म आफै उपनस्थत भएर मतदाि गिुकहोस ्। तपाईकंो पूवक मतदाि 

स्थल तपाईकंो निवाकचिको नदिको मतदाि स्थलभन्दा फरक हुि सक्िेछ, त्यसैले जािुभन्दा पनहले तपाईलं ेVoting.NYC मा जाँच 

https://nycvotes.turbovote.org/
https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application
https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application
https://nycvotes.turbovote.org/
https://nyccfb.info/nyc-votes/registering/
https://voterlookup.elections.ny.gov/
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गिुकहुन्छ भिेर सनुिनित गिुकहोस ्। 

 

● हुलाकमार्न त मतदान (Vote by Mail): दताक भएका सबै मतदाताहरूसँग अिुपनस्थनत मतपत्र (Absentee Ballot) अिुरोध गरेर 

हुलाकमाफक त मतदाि गि ेनवकल्प पनि रहन्छ । यसको अनन्तम म्याद अक्र्ोबर 27 हो तर हामी तपाईलं ेजनतसक्दो चाँिो आफ्िो 

मतपत्र अिुरोध गिक नसफाररस गछौं । तपाईलंे कारणको रूपमा "अस्थायी नबरामी वा अपाङ्गता" लाई नचनन्हत गिक सक्िुहुन्छ जसमा 

कोरोिा भाइरस लाग्ि सक्िे जोनखम पनि पछक । तपाईलं ेआफ्िो मतपत्र प्राप्त गरेपनछ तपाईलं ेआफ्िो अिुपनस्थनत मतपत्रको खामको 

पछानिको भागमा हस्तािर गिक र नमनत लेख्ि सनुिनित गिुकहोस ्। मतपत्रहरूमा अनिवायक रूपमा िोभेम्बर 3 वा सोभन्दा अगानिको 

नमनतको हुलाक छाप लागेको हुिुपछक । तपाईलंे आफ्िो अिुपनस्थनत मतपत्रलाई यहाँ ट्रयाक गिक सक्िुहुन्छ । 

 

● वनिानचनको वदन (Election Day): सधैं झ,ै िामावलीमा दताक भएका सब ैमतदाताहरू आफै आएर िोभेम्बर 3 मा मतदाि गिक 

सक्छि् । हामीले यो वर्क एकदमै उच्च मतदाि हुिे अपेिा गरेका छौं, त्यसैले केही मतदाि स्थलहरूमा लाइिहरू लामो हुि सक्िेछि् । 

यनद तपाई ंभीिभािका बारेमा नचनन्तत हुिुहुन्छ भिे तपाई ंपनहले िै मतदाि गि ेबारेमा सोचनवचार गिक सक्िुहुिेछ । निवाकचिको नदिमा 

आफ्िो मतदाि स्थल यहाँ पत्ता लगाउिुहोस ्। 

 

मतपत्रमा के छ ? 

यो फल (शरद ऋतु) मा, मतपत्रमा सङ्घीय, राज्य तथा स्थािीय प्रनतस्पधाकहरू छि्: 

 

● राष्ट्रपनत 

● कंगे्रस 

● नक्वन्स बोरो अध्यि 

● स्रे्र् नसिेर् 

● स्रे्र् एसेम्बली 

● NYC काउनन्सल निनस्ट्रक्र् 37 

● NYS सवोच्च अदालत 

● NYC दवेािी (नसनभल) अदालतहरू 

 

मैले मेविसन स्कक्िायर गािनन र बाकन लेज सेन्टर मतदान स्कथलहरू हुन ्भनेर सुनेको वथएुँ । के मैले त्यहाुँ मतदान गनन सक्छु ? 

यनद नतिीहरू तपाईकंा तोनकएका मतदाि स्थलहरू भएमा मात्र । पत्ता लगाउिका लानग मतदाि स्थल खोज वेबसाइर् प्रयोग गिुकहोस ्। 

 

के आरै् आएर मतदान गनन सुरवित हुन्छ ? 

 

नवशेर्गरी यनद तपाईलंे तपाईकंो मतदाि केन्र कम व्यस्त भएको समय (सामान्यतया मध्य-नबहाि वा नदउँसो अनल चाँिो) मा जािे रोज्िुभएमा 

तपाईलं ेCore 4 लाई पालिा गदाकसम्म आफै आएर मतदाि गिक सरुनित हुन्छ । यनद तपाईलं ेसक्िुहुन्छ भिे भीिभािबार् बच्िका लानग पवूक 

मतदािको फाइदा उठाउिुहोस ्। NYS ले आफ्िै घरबार् मतदाि गिक चाहिे जोकोहीका लानग पनि अिुपनस्थनत मतपत्रहरू उपलब्ध गराएको छ । 

आफूलाई सबैभन्दा बढी सहजता महससु हुिे जिैुलाई पनि रोज्िुहोस ्- सबैभन्दा महत्त्वपणूक कुरा भिेको तपाईलं ेमतदाि गिुक हुन्छ ! 

 

मतदान गदान सुरवित रहनका लावग मैले के-के उपायहरू अपनाउन सक्छु ? 

मखु छोप्न ेकपडा लगाउनुहोस ्! सबै मतदाि स्थलहरूमा प्रवेश गिकका लानग मखु छोप्ि ेकपिाहरू अनिवायक हुन्छि् । तपाई ंवररपरर रहेकाहरूलाई 

सरुनित राख्िुहोस ्र मखु छोप्ि ेकपिालाई सही तररकाले (आफ्िो िाक तथा मखुमानथ) लगाउिुहोस ्। 

https://nycabsentee.com/
https://nycabsentee.com/tracking
https://nyc.pollsitelocator.com/search
https://nyc.pollsitelocator.com/search
https://findmypollsite.vote.ny/
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet.pdf
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भौतिक दरुीको अभ्यास गनुुहोस ्! मतदाि स्थलहरूलाई भौनतक दरुी लाग ूगिेगरी तयार गररिेछ । निदशेिहरूलाई पालिा गिुकहोस ्र आफ्िो 

मतदाि स्थलमा हुदँा अरूहरूबार् कम्तीमा पनि 6 नफर् र्ाढा रहिुहोस ्। 

 

हािको स्वस्थ सरसफाइको भ्यास गनुुहोस ्! मतदाि स्थलहरूले ह्यान्ि स्यानिर्ाइजर उपलब्ध गराउिेछि् र तपाईलं ेपनि आफ्िै साथमा ल्याउि 

सक्िुहुन्छ । कुिै पनि साझा सतहहरूलाई छुिुभन्दा अगानि र छोएपनछ ह्यान्ि स्यानिर्ाइजर प्रयोग गिुकहोस ्र तपाई ंघर पगुेपनछ तत्कालै साबुि 

तथा पािीले आफ्िो हातहरू धिुुहोस ्। िधोइएका हातहरूले आफ्िो अिुहारलाई छुिबार् बच्िुहोस ्। 

 

यतद िपाई ंतिरामी भएमा घरमै रहनुहोस ्! मतदाि गिुक महत्त्वपणूक हुन्छ तर आफ्िो घरभन्दा बानहर निक्लिुभन्दा पनहले तपाईलंाई सञ्चो हुि र 

अरूहरूलाई नबरामी पिकबार् रोक्िमा मद्दत गिकका लानग तपाईलं ेआवश्यक कदमहरू चाल्ि अझ बढी महत्त्वपणूक हुन्छ । 

        

यनद तपाईकंो अिुपनस्थनत मतपत्र छैि भिे मतदाि गिे आफ्िो नवकल्पहरूका बारेमा नदशानिदशेका लानग आफ्िो काउन्र्ीको बोिक अफ 

इलेक्सन्स कायाकलयलाई सम्पकक  गिुकहोस ्। 

 

मेरो समुदायमा COVID-19 का दरहरू उच्च छन ्। के मेरो नेबरहुिमा आरै् गएर मतदान गनन सुरवित हुन्छ ? 

 

● तपाईकंो समदुायमा COVID का दरहरू जनतसुकै भए तापनि मतदाि जनतसक्दो सरुनित होस ्भिेर सनुिनित गिकका लानग मतदाि 

स्थलहरूमा सरुिा सावधािीहरू अपिाइएका हुिेछि् । 

 

● यनद तपाई ंगम्भीर COVID सङ्िमणको जोनखममा हुिुहुन्छ (वदृ्धवदृ्धा, रोग प्रनतरोधात्मक शनक्त कम भएको वा गभकवती) भिे 

निवाकचिको नदिमा कुिै पनि भीिभािहरूबार् बच्िका निनम्त पूवक मतदािको फाइदा नलिे बारेमा सोचनवचार गिुकहोस ्। 

 

● यनद तपाई ंनबरामी हुिुहुन्छ भिे घरमै बस्िुहोस ्र हुलाकमाफक त (अक्र्ोबर 27 सम्म) वा आफै आएर आफ्िो बोरोको बोिक अफ 

इलेक्सन्स कायाकलयमा (िोभेम्बर 2 सम्म) अिुपनस्थनत मतपत्र अिुरोध गिकका लानग मानथका निदशेिहरूलाई पालिा गिुकहोस ्। 

  

पूिन मतदान 

पूिन मतदान भनेको के हो ? 

 

पवूक मतदाि भिेको निवाकचिको नदिमा थप लचकता तथा छोर्ो लाइिहरूका साथ आफै आएर मतदाि गि ेजस्तै हुन्छ । Voting.NYC मा गएर 

वा 1-866-Vote-NYC मा फोि गरेर आफ्िो पूवक मतदाि स्थल पत्ता लगाउिुहोस ्। 

 

िोभेम्बर 3 को आम निवाकचिभन्दा पनहले न्यूयोकक  नसर्ीमा पवूक मतदाि स्थलहरू खलु्िे नमनत तथा समयहरू यहाँ नदइएका छि्: 

 

शनिबार  अक्र्ोबर 24, 2020  नबहाि 10:00 बजेदनेख बेलुका 4:00 बजेसम्म 

आइतबार  अक्र्ोबर 25, 2020  नबहाि 10:00 बजेदनेख बेलुका 4:00 बजेसम्म 

सोमबार  अक्र्ोबर 26, 2020  नबहाि 7:00 बजेदनेख नदउँसो 3:00 बजेसम्म 

मङ्गलबार अक्र्ोबर 27, 2020  अपरान्ह 12:00 बजेदनेख साँझ 8:00 बजेसम्म 

बुधबार  अक्र्ोबर 28, 2020  अपरान्ह 12:00 बजेदनेख साँझ 8:00 बजेसम्म 

नबहीबार  अक्र्ोबर 29, 2020  नबहाि 10:00 बजेदनेख साँझ 6:00 बजेसम्म 

शिुबार           अक्र्ोबर 30, 2020  नबहाि 7:00 बजेदनेख नदउँसो 3:00 बजेसम्म 

https://nycdohmh-my.sharepoint.com/personal/hbyrnesenoch_health_nyc_gov/Documents/Special%20Operations/Voting%20Safely%20During%20COVID_20200923%20Special%20Ops.docx#AbsenteeBallot
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शनिबार  अक्र्ोबर 31, 2020  नबहाि 10:00 बजेदनेख बेलुका 4:00 बजेसम्म 

आइतबार  िोभेम्बर 1, 2020  नबहाि 10:00 बजेदनेख बेलुका 4:00 बजेसम्म 

 

 

हुलाकमार्न त मतदान 

के मैले आरै् आएर मतदान गनुनपछन ? 

  

पदनै । यनद तपाई ंआफै आएर मतदाि गिक चाहिुहुन्ि भिे तपाईलंे अिुपनस्थनत मतदािका लानग आवेदि बुझाउि सक्िुहुन्छ । न्यूयोकक वासीहरूले 

नवनभन्ि कारणहरूका लानग अिुपनस्थनत मतपत्रहरूका लानग आवेदि नदि सक्िुहुन्छ, जस्तै नक उिीहरू निवाकचिको नदिमा आफ्िो काउन्र्ीभन्दा 

बानहर जािुपिे भएमा । यसका अनतररक्त, यस वर्कको आम निवाकचिका लानग यनद न्यूयोकक वासीहरू आफूमा COVID-19 सछक वा आफूले 

अरूलाई साछौं नक भन्ि ेकुरामा नचनन्तत भएमा उिीहरूले अिुपनस्थनत मतपत्र अिुरोध गिक सक्छि् । 

  

मैले अनुपवस्कथवत मतपत्रका लावग कवहले र कसरी आिेदन वदन सक्छु ? 

तपाई ंअतहल्यै nycabsentee.com मा गएर आफ्िो अिुपनस्थनत मतपत्रका लानग आवेदि नदि सक्िुहुन्छ । हुलाकमाफक त अिुपनस्थनत मतपत्रका 

लानग अिुरोध गि ेअनन्तम म्याद अक्टोबर 27 हो तर हामी तपाईलंाई आफ्िो मतपत्र तत्कालै अिुरोध गिक नसफाररस गछौं । यसका लानग मात्र 

दईु नमिेर्को समय लाग्छ ! 

आवेदि नददँा, तपाईलंे आफ्िो कारणको रूपमा "अस्थायी नबरामी वा अपाङ्गता" लाई रोज्ि सक्िुहुन्छ जसमा कोरोिा भाइरस लाग्ि सक्िे 

जोनखम पनि पछक । 

अिुरोध गररएको फाराम PDF को रूपमा पनि उपलब्ध छ जसलाई नप्रन्र् गरेर स्थािीय काउन्र्ी बोिक अफ इलेक्सन्समा हुलाकमाफक त पठाउि 

सनकिेछ । सो फाराम, अिलाइि वा कागजी प्रनतमा, स्पेनिस, नचनियाँ, कोररयाली तथा बङ्गाली भार्ाहरूमा उपलब्ध छि् । 

 

बोिक अफ इलेक्सन्सले सेप्रे्म्बरको अन्तनतर अिुपनस्थनत मतपत्रहरूलाई हुलाकमाफक त पठाउि सरुु गिेछ भिेर बताएको छ । तपाईलंे 

nycabsentee.com/tracking मा गएर आफ्िो अिुपनस्थनत मतपत्रको नस्थनतलाई ट्रयाक गिक सक्िुहुन्छ । 

 

अिुपनस्थनत मतपत्रसम्बन्धी अिुरोधहरू आफै आएर आफ्िो बोरोको बोिक अफ इलेक्सन्स कायाकलयमा िोभेम्बर 2 सम्म बुझाउि सनकन्छ । 

 

मेरो अनुपवस्कथवत मतपत्रका लावग खाममा अरू कसैको नाम विन्ट भएको छ । मैले के गनुनपछन ? 

 

आफ्िो मतपत्रलाई पठाउिुभन्दा पनहले तपाईलंे रोनकएर अिुपनस्थनत मतपत्रको खाममा तपाईकंो िाम र ठेगािा िै नप्रन्र् गररएको छ भिेर पुि: जाँच 

गिक आवश्यक हुन्छ (यो सािो खाममा हो जसमा तपाईकंो हस्तािरका लानग पनि ठाउँ रहकेो हुन्छ) । यनद मतपत्रको खाममा तपाईकंो िाम र 

ठेगािा छैि भिे त्यसलाई प्रयोग िगिुकहोस ्। नप्रन्र्को यस त्ररु्ीबार् प्रभानवत सबै मतदाताहरूलाई बोिक अफ इलेक्सन्सले सही मतपत्र खामहरू 

हुलाकमाफक त पठाउिेछ । तपाईलंे 1-866-VOTE-NYC मा फोि गरेर वा Apply4Absentee@boe.nyc मा इमेल गरेर बोिक अफ 

इलेक्सन्सलाई सम्पकक  गिक सक्िुहुन्छ । 

 

https://nycabsentee.com/
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यो एकदम ैदभुाकग्यपणूक त्ररु्ी भए तापनि यसलाई समाधाि गिकका लानग पयाकप्त समय रहेको छ । कृपया याद राख्िुहोस ्नक तपाईलं ेआफ्िो परूा 

भररएको, हस्तािर तथा नसल गररएको मतपत्र ड्रप अफ (छोिेर आउिे) गद ैहुिुहुन्छ वा हुलाकमाफक त पठाउँद ैहुिुहुन्छ भिे त्यसो गि ेअनन्तम म्याद 

नोभेम्बर 3 वा सोभन्दा अगानिको हुन्छ । 

 

मेरो मतपत्रमा “Official Absentee Military Ballot” (आवधकाररक अनुपवस्कथवत सैन्य मतपत्र) लेवखएको छ र म सैन्य सेिामा 

छैन । मैले के गनुनपछन ? 

यो सबै अिुपनस्थनत तथा सैन्य मतदाताहरूले प्रयोग गिे सही मतपत्र हो । सामान्यतया “Absentee / Military” (अिुपनस्थनत / सैन्य ) 

शब्दहरूका बीचमा स्ल्यास (छि्के निशाि) हुिे गछक जोनक यो जिूको प्रारनम्भक निवाकचिको मतपत्रहरूमा भए जस्तै हुन्छ । यो समयमा 

स्ल्यासलाई समावेश गररएको छैि । झकु्क्याउिे भए पनि यी मतपत्रहरू बैध हुन्छि् । 

 

मैले पहुुँचयोग्य अनुपवस्कथवत मतपत्र कसरी अनुरोध गनुनपछन ? 

यनद तपाई ंदृनष्टनवहीि हुिुहुन्छ वा तपाईलंे नस्िि ररिरद्वारा पढ्ि सनकिे अिुपनस्थनत मतपत्रको पहुचँयोग्य संस्करण प्रयोग गिक आवश्यक पिेगरी 

तपाईकंो अपाङ्गता छ भिे तपाई ंnycabsentee.com मा जाि सक्िुहुन्छ । “Accessible Ballot Application” बर्िमा नक्लक गिुकहोस ्। 

 

पहुचँयोग्य मतपत्र अिुरोध गिकका लानग तपाईलंे आवेदि फारामलाई दहेायको माध्यमबार् बोिक अफ इलेक्सन्सलाई पठाउि पनि सक्िुहुिेछ: 

● इमेल गिुकहोस ्AccessibleBallot@boe.nyc 

● फोि गिुकहोस:् 1-866-868-3692 

● आफ्िो स्थािीय बोिक अफ इलेक्सन्स कायाकलयलाई पत्र लेख्िुहोस ्

● फ्याक्स गिुकहोस्: 212-487-5349 

● आफै आउिुहोस्: आफ्िो स्थािीय न्यूयोकक  नसर्ी बोिक अफ इलेक्सन्स कायाकलयमा आउिुहोस ्। 

पहुचँयोग्य मतपत्रहरूका लानग गररएका अिुरोधहरू बोिक अफ इलेक्सन्सलाई अक्र्ोबर 27, 2020 सम्म अनिवायक रूपमा इमेल गररिुपछक, 

अिलाइिमा बुझाइिुपछक, फ्याक्स गरेर पठाइिुपछक वा सो नमनतसम्मको हुलाक छाप लाग्िेगरी पत्राचार गररिुपछक । तपाईलंे अिुपनस्थनत मतपत्रका 

लानग िोभेम्बर 2, 2020 सम्म आफै आएर आवेदि नदि सक्िुहुन्छ । 

बोिक अफ इलेक्सन्सले सेप्रे्म्बरको अन्तनतर अिुपनस्थनत मतपत्रहरूलाई हुलाकमाफक त पठाउि सरुु गिेछ भिेर बताएको छ । तपाईलंे 

https://twitter.com/NYCVotes/status/1310667504512053249
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nycabsentee.com/tracking मा गएर आफ्िो अिुपनस्थनत मतपत्रको नस्थनतलाई ट्रयाक गिक सक्िुहुन्छ । 

यवद जूनको िाथवमक वनिानचनहरूमा मैले हुलाकमार्न त मतदान गरेको वथए भने के मैले नोभेम्बरका लावग मतपत्र अनुरोध गनन 

आिश्यक पछन ? 

पछक, दीघककालीि अपाङ्गता वा रोगका कारणले गदाक तपाई ंस्थायी अिुपनस्थनत मतदाता िामावलीमा पनहलेदनेख िहुदँासम्म तपाईलं ेिोभेम्बरका 

लानग पिु: मतपत्र अिुरोध गिक आवश्यक पछक । 

 

अनुपवस्कथवत मतपत्रहरूलाई हुलाकमार्न त कवहले पठाइनेछ ? 

बोिक अफ इलेक्सन्सले सेप्रे्म्बर 18, 2020 बार् सरुु हुिेगरी मतपत्रहरूलाई अिुरोध गि ेमतदाताहरूलाई िनमक रूपमा हुलाकमाफक त पठाउिेछ । 

आफ्िो अिुपनस्थनत मतपत्रलाई nycabsentee.com/tracking मा ट्रयाक गिुकहोस ्। 

 

वमलेर मेरो अनुपवस्कथवत मतपत्र हुलाकमार्न त पठाउनुपछन िा मैले यसलाई कुनै ठाउुँमा ड्रप अर् गनन (छोिेर आउन) सक्छु ? 

  

यनद तपाई ंआफ्िो अिुपनस्थनत मतपत्रलाई हुलाकमा हाल्ि चाहिुहुन्ि भिे तपाईसँंग आफ्िो अिुपनस्थनत मतपत्र ड्रप अफ गि ेतीिवर्ा 

नवकल्पहरू हुन्छ । “Absentee Ballot” लेनखएका ड्रप बक्सहरूलाई कहाँ छि् भिेर हेिुकहोस:् 

 

● कुिै पनि पवूक मतदाि स्थलमा शनिबार, अक्र्ोबर 24 दनेख आइतबार, िोभेम्बर 1 का बीचमा । 

 

● कुिै पनि निवाकचिको नदिको मतदाि स्थलमा मङ्गलबार, िोभेम्बर 3 मा नबहाि 6 बजेदनेख साँझ 9 बजेसम्म । 

 

● कुिै पनि NYC बोिक अफ इलेक्सन्स कायाकलयमा निवाकचिको नदिभरर िै । 

 

मेरो अनुपवस्कथवत मतपत्रलाई हुलाकमार्न त पठाउने अवन्तम म्याद कवहले हो ? 

  

अिुपनस्थनत मतपत्रहरूमा अनिवायक रूपमा निवाकचिको नदिको िोभेम्बर 3 वा सोभन्दा अगानिको नमनतको हुलाक छाप लागेको हुिुपछक । आफ्िो 

मतपत्रमा हुलाक छाप िलागेको र गणिा हुिका लानग एकदमै नढलो आइपगु्िे बारेको कुिै पनि नचन्ताबार् बच्िका लानग हामी तपाईलंाई आफ्िो 

भरेको मतपत्रलाई जनतसक्दो हुलाकमाफक त पठाउि नसफाररस गछौं । अिुपनस्थनत मतपत्रहरूमा हुलाकको छाप लागेको छैि भिे पनि बोिक अफ 

इलेक्सन्सले निवाकचिको नदि पनछको अको नदिसम्म प्राप्त गि ेत्यस्ता अिुपनस्थनत मतपत्रहरूलाई गणिा गररिेछ । 

 

मैले हुलाकमार्न त पठाइएको मेरो अनुपवस्कथवत मतपत्रको वस्कथवतलाई कसरी जाुँच गनन सक्छु ? 

 

हुलाकमाफक त पठाइएको आफ्िो अिुपनस्थनत मतपत्रको अिुरोधलाई nycabsentee.com/tracking मा ट््रयाक गिुकहोस ्। तपाईलंे अिुपनस्थनत 

मतपत्रका लानग अिुरोध बुझाइसकेपनछ बोिक अफ इलेक्सन्सले दहेायको कायक गर् यो नक गरेि भिेर सनुिनित गिक तपाईलंे यो साइर्लाई प्रयोग गिक 

सक्िुहुन्छ: 

 

1) तपाईकंो अिुपनस्थनत मतपत्रको अिुरोध प्राप्त गर् यो नक गरेि, 

2) तपाईलंाई तपाईकंो अिुपनस्थनत मतपत्र हुलाकमाफक त पठायो नक पठाएि, र 

3) तपाईलं ेभरेको अिुपनस्थनत मतपत्रलाई स्वीकार गर् यो नक गरेि वा तपाईलंे त्यसमा कुिै कुरा सच्च्याउि पछक नक पदिै 

 

के मैले मेरो अनुपवस्कथवत मतपत्रको खाममा हुलाक छापहरू लगाउन आिश्यक पछन ? 

 

https://nycabsentee.com/tracking
https://nycabsentee.com/tracking
https://findmypollsite.vote.nyc/
https://findmypollsite.vote.nyc/
https://vote.nyc/page/contact-us
https://nycabsentee.com/tracking
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पछक, जिूको प्रारनम्भक निवाकचिभन्दा फरक तपाईलंे आफ्िो अिुपनस्थनत मतपत्रसँग आएको नफती खाममा हुलाक नर्कर्हरू अनिवायक रूपमा 

लगाउिुपछक । 

 

नफती खाम भिेको तपाईकंो अिुपनस्थनत मतपत्रसँग ैआउिे दईुवर्ा खामहरू मध्ये ठूलो खाम हो जसमा तपाईकंो स्थािीय काउन्र्ी बोिक अफ 

इलेक्सन्सको नफती ठेगािा नप्रन्र् गररएको र “Official Election Mail” (अनधकाररक निवाकचि नचठ्ठी) लेनखएको लोगो हुिेछ । 

 

तपाईलं ेआफ्िो मतपत्रलाई पूवक मतदाि स्थल, निवाकचिको नदिको मतदाि स्थल वा बोिक अफ इलेक्सन्स कायाकलय मध्ये कुिैमा पनि ड्रप अफ गिक 

सक्िुहुन्छ र यसलाई कुिै पनि हुलाक नर्कर् आवश्यक पदिै । 

 

मैले अनुपवस्कथवत कागजी मतपत्रलाई कसरी हाल्नुपछन ? 

तपाईलं ेएउर्ा मतपत्र, मतपत्र राख्िे एउर्ा सािो खाम र एउर्ा ठूलो नफती खाम प्राप्त गिुकहुिेछ । 

■ निदशेिहरूलाई पालिा गरेर हरेक कायाकलयका लानग आफ्िो छिौर्हरू अिुसार मतपत्रमा नचन्ह लगाउिुहोस ्। 

■ आफ्िो मतपत्रमा नचन्ह लगाउिे कायकलाई परूा गरेपनछ मतपत्रलाई पर््याउिुहोस ्(फोल्ि गिुकहोस)् र त्यसलाई मतपत्रको खामनभत्र 

राख्िुहोस ्। (यो तपाईकंो हस्तािरका लानग ठाउँ भएको सािो खाम हो ।) 

■ मतपत्रको खामको बानहर तोनकएको ठाउँमा हस्तािर गरेर नमनत लेख्िुहोस ्। 

■ मतपत्रको खामलाई नसल गिुकहोस ्। 

■ मतपत्रको खामलाई नफती खाममा राख्िुहोस ्(यो तपाईकंो काउन्र्ीको बोिक अफ इलेक्सन्सको नफती ठेगािा र “Official Election 

Mail” लोगो भएको ठूलो खाम हो) । 

■ नफती खामलाई नसल गिुकहोस ्। 

■ नफती खाममा सही हुलाक नर्कर् लगाउिुहोस ्। 

मैले पहुुँचयोग्य अनुपवस्कथवत मतपत्रलाई कसरी हाल्नुपछन ? 

■ इमेलबार् तपाईलंाई पहुचँयोग्य अिुपनस्थनत मतपत्र पठाइसकेपनछ सो मतपत्रलाई िाउिलोि गिुकहोस ्। 

■ हरेक कायाकलयका लानग तपाईकंा छिौर्हरू अिुसार पहुँचयोग्य अिुपनस्थनत मतपत्रमा नचन्ह लगाउि निदेशिहरूलाई पालिा गिुकहोस ्। 

■ आफ्िो मतपत्रमा नचन्ह लगाउिे कायकलाई परूा गरेपनछ त्यसलाई नप्रन्र् गिुकहोस ्। 

■ नप्रन्र् गररएको आफ्िो पहुचँयोग्य अिुपनस्थनत मतपत्रलाई पर््याउिुहोस ्(फोल्ि गिुकहोस)् र त्यसलाई मतपत्रको खामनभत्र राख्िुहोस ्। 

(यो खाममा तपाईकंो हस्तािरका लानग ठाउँ हुिेछ ।) 

■ मतपत्रको खामको बानहर हस्तािर गरेर नमनत लेख्िुहोस ्। पहुँचयोग्य मतपत्रहरूका लानग सरुिा खामको पछानिको भागमा कहींपनि 

गररएको हस्तािर स्वीकायक हुन्छ । 

■ मतपत्रको खामलाई नसल गिुकहोस ्। 

■ मतपत्रको खामलाई नफती खाममा राख्िुहोस ्। (यो तपाईकंो काउन्र्ीको बोिक अफ इलेक्सन्सको नफती ठेगािा र “Official Election 

Mail” लोगो भएको ठूलो खाम हो) । 

■ नफती खामलाई नसल गिुकहोस ्। पहुचँयोग्य मतपत्रहरूका लानग नफती खाममा पनहले िै भकु्तािी गररएको हुलाक नर्कर् हुन्छ । 

यवद मैले वनिानचनको वदनमा मतदान गनन चाहेमा मैले कसरी मतदान गनुनपछन ? 

  

यनद तपाई ंदताक गराउिुभएको मतदाता हुिुहुन्छ भिे निवाकचिको नदिमा तपाई ंआफ्िो मतदाि स्थलमा नबहाि 6 बजेदनेख साँझ 9 बजेसम्म गएर 

आफ्िो मत हाल्ि सक्िुहुन्छ । आफ्िो मतदाि स्थलको ठेगािा जाँच गिुकभएको छ भिेर सनुिनित गिुकहोस ्! 

  

 वनिानचनको वदनमा मैले कहाुँ र कवहले मतदान गनन सक्छु ? 

 

https://voterlookup.elections.ny.gov/
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तपाईलं ेनिवाकचिको नदिको आफ्िो मतदाि स्थल यहाँ पत्ता लगाउि सक्िुहुन्छ । मतदाि स्थलहरू नबहािको 6:00 बजेदनेख साँझको 9:00 

बजेसम्म खलुा रहन्छि् । यनद तपाई ंन्यूयोकक  नसर्ीमा बस्िुहुन्छ र अगानि िै आफ्िो मतपत्र हिेक चाहिुहुन्छ भिे findmypollsite.vote.nyc मा 

जािुहोस ्। 

 

यवद मैले अनुपवस्कथवत मतपत्र अनुरोध गरेको भए तापवन के मैले आरै् आएर मतदान गनन सक्छु ? 

  

सक्िुहुन्छ । यनद कुिै मतदाताले अिुपनस्थनत मतपत्र अिुरोध गरेको भएमा वा अिुपनस्थनत मतपत्रलाई हुलाकमाफक त पठाइसकेको भएता पनि 

न्यूयोकक को कािुिले सो मतदातालाई आफै आएर (आफ्िो तोनकएको मतदाि स्थलमा) मत नदि अिुमनत प्रदाि गछक । यो नकि हुन्छ भिे कुिै पनि 

अिुपनस्थनत मतपत्रलाई गणिा गिुकभन्दा पनहले CBOE कमकचारीहरूको नद्वदलीय र्ोलीले उम्मदेवारहरू, राजिीनतक दलहरू र उपनस्थत पे्रसका 

प्रनतनिनधहरूका साथ पारदशी प्रनियामा सो मतपत्रले NYS को निवाकचिसम्बन्धी कािुिका मापदण्िहरूलाई परूा गरेको छ नक छैि भिेर निधाकरण 

गछक । उिीहरूले सबैभन्दा पनहला जाँच गि ेकुराहरू मध्येको एक भिेको सो व्यनक्तले आफै आएर मतदाि गरेका छि् नक छैिि् । यनद त्यसो 

भएको छ भिे अिुपनस्थनत मतपत्रलाई अलग रानखन्छ र त्यसलाई गणिा गररँदिै । 

  

के मैले साथमा पररचयपत्र वलएर आउनुपछन ? 

 

एक पररवस्कथवतमा बाहके न्यूयोकक ले मतदाि गदाक मतदाताहरूलाई पररचय खलु्िे कागजपत्र दखेाउि आवश्यक गराउँदिै । यनद तपाईलं े

पनहलोपर्क मतदाि गद ैहुिुहुन्छ र तपाईलंे मतदाि गिकका लानग आफै आएर दताक गिुकभएको नथएि (अथाकत्, तपाईलं ेअिलाइि वा हुलाकमाफक त 

दताक गराउिुभएको नथयो) भिे तपाईलंाई तपाईलें मतदान गने पवहलोपटकमा मात्र पररचयपत्र दखेाउि भन्ि सनकिेछ । तपाईकें देहायका 

पररचयपत्र प्रयोग गिक सक्िुहुिेछ: सवारीचालक अिुमनतपत्र (लाइसेन्स) वा सरकारद्वारा जारी गररएको अन्य पररचयपत्र, युनर्नलर्ी (नवद्यतु, पािी 

वा ग्यास) को अनहलेको नबल, बैंक नववरण, पेचेक, सरकारी चेक वा तपाईकंो िाम तथा ठेगािा दखेाउिे अन्य सरकारी कागजपत्र । 

 

यवद म आरै् आएर मतदान गनन चाहन्छु तर कागजी मतपत्र भननका लावग पेनलाई ियोग गनन सवक्दन भने के मसुँग कुनै विकल्प 

हुन्छ ? 

 

हुन्छ, तपाईलं ेतपाईलंाई सहयोग गिकका लानग कसैलाई साथमा ल्याउि सक्िुहुन्छ, तपाईलं ेमतदाि कमकचारीहरूबार् सहयोग अिुरोध गिक 

सक्िुहुन्छ वा तपाईलंे मतदाि स्थलमा आफ्िो मतपत्रमा नचन्ह लगाउिका लानग ब्यालर् मानकक ङ निभाइस (Ballot Marking Device, 

BMD) प्रयोग गिक सक्िुहुन्छ । यद्यनप, तपाईलंाई सहयोग गि ेव्यनक्त तपाईकंो रोजगारदाता वा तपाईकंो युनियि प्रनतनिनध मध्ये कोही हुिुहुदँिै । 

 

ब्यालट मावकन ङ विभाइस के हो ? 

 

BMD पनि भनििे ब्यालर् मानकक ङ निभाइस तपाईकंो कागजी मतपत्रमा नचन्ह लगाउिमा तपाईलंाई सहयोग गिक सक्ि ेउपकरण हो र त्यसलाई 

मतदाताहरूलाई उिीहरूको मतदाि स्थलमा गोपिीयता तथा पहुँचयुक्तता उपलब्ध गराउिेगरी तयार गररएको छ । 

    

के मैले ब्यालट मावकन ङ विभाइसलाई ियोग गनन सक्छु ? 

 

सक्िुहुन्छ । अपाङ्गताहरू भएका मतदाताहरू सनहत सबै मतदाताहरूसँग आफ्िो मतपत्रमा नचन्ह लगाउिका लानग ब्यालर् मानकक ङ निभाइसलाई 

प्रयोग गिे अनधकार हुन्छ । BMD लाई कागजी मतपत्रमा नचन्ह लगाउिमा मात्र प्रयोग गररन्छ; आफ्िो मत हाल्िका लानग तपाईलं ेगणिा 

उपकरणमा नचन्ह लगाइएको मतपत्रलाई स्क्याि गिक आवश्यक हुन्छ । मतदाि स्थल कमकचारीहरूले मतदाताहरूलाई BMD हरू प्रयोग गिकमा 

मद्दत गिक सक्छि् ।   
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थप श्रोतसाधनहरू 

यवद मेरो थप िश्नहरू भएमा के गने ? 

 

तपाई ंआफ्िो मतको गणिा भएको छ भिेर सनुिनित गिक चाहिुहुन्छ । यनद आफ्िो मत हाल्िे बारेमा यहाँ जवाफ िनदइएका तपाईकंा कुिै पनि प्रश्न 

वा नचन्ताका कुराहरू छि् भिे मद्दतका लानग यी संघसंस्थाहरूलाई सम्पकक  गिुकहोस ्। 

  

न्यूयोकक  नसर्ी बोिक अफ इलेक्सन्स (New York City Board of Elections) 

https://www.vote.nyc/ 

866-VOTE-NYC 

न्यूयोकक  स्रे्ि बोिक अफ इलेक्सन्स (New York State Board of Elections): https://www.elections.ny.gov/ 

नलग अफ वमुेन्स भोर्सक भोर् (League of Women Voters Vote): 411 https://www.vote411.org/ 

NYC भोर््स (NYC Votes): www.voting.nyc 

निजानबनलर्ी राइर््स, न्यूयोकक  (Disability Rights, New York): https://www.drny.org 
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