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भर्मन्टर्ा 
र्तदान 

  तपाईले ननम्न निषयर्ा र्तदान गनम सकु्नहुन्छ। 
 परराथनकरक चुनािहरुर्  आर्  चुनािर्  जोडा  संख  भएका िषमहरुर

रानरि य
चार-बरे्ष कार्यकाल: राष्ट्र पति र उपराष्ट्र पति I 
छ-बरे्ष कार्यकाल: दुइ जना सीनेटरहरु ।  
दुइ-बरे्ष कार्यकाल: एक प्रतितनति।

राज्य
दुइ-बरे्ष कार्यकाल:  राज्यपाल, उपराज्यपाल, 
राज्य सतचव, कोर्षाध्यक्ष, लेखा परीक्षक, 

 महातिवक्ता।

नजलला  निधानयका  
दुइ बर्षयको कार्यकाल: राज्यको सीनेटर र प्रतितनति 

 (जनसंख्याको आिारमा एक वा बढी) 

काउंटी
चार-बर ेर् कायर्काल: सहाकर् न्मार्ािीशहरू, पर्ोबेट 
कोटयको न्मार्ािीश, राज्यको अतिवक्ता, शेररफ अर्ािय् 
पर्हरी पर्मुख अतिकारी । 

शहर/नगर  
दुइ-बरे्ष कार्यकाल : शान्तिको न्मार्मूतिय वा न्मार्ािीश 
(संख्या जनसंख्यामा तनर्यर ) 

एक देखि तीन िषम समा अिनधहरु  
चर्न बोर्य संचालक क्लकय कोर्षाध्यक्ष कने्स्टबल
शहरको एजेन्ट ग्रान्ड जुरुर बृहि तनर्ायर्क
मण्डली लेखा परीक्षक सूचीकर्त्ायहरु।

नरन हला तरतदाताहरको संघ 
पर्जािन्त र ्एक दशयकको खेल 

होइन।

सन्  १९२० मा हामर्ो सर््ापना र्एदेन्तख, हामी गैर-
पाटी हुने वचनबद्ध  गरेका तर्र् ,ं सरकारको कु नै 
पतन िहमा र्एका उम्मेद्वार वा राजनैितक दलको 
न ि समयनर् गने छ ं न ि कु नै  तवरोि, र सँिै 
सरकारमा र्एका सचेि र सतिर् नागररक 
सहर्ाितगाहरुलाई पर्ोत्साितह गनेछ  । हामर्ो 
उद्देश्य नर्ेको तरतदाताहरुलाई सशक्त
बनाउनु  र लोकतन ररको रक  गनुय हो।. 

“िमदान गन ेअतिकार हामर्ो लोिकन्त र्को आिारर्ूि तसद्ध  हो। 
जब अतिक अमेररकीहरू हामर्ो चुनावहरुमा र्ाग तलन सक्दछन्  , 
त्यसको पररर्ामल ेअझ रामर्ोसँग हामी देशका रूपमा को ह  न्नर्े 
कु रा झल्काउँदछ। ” 

मर्यन्टमा िमदान नर्ेको संर्ुक्त मर्यन्ट  तशक् कोर र्को 
मतहला  िमदािाहरुको संघको एक पर्काशन हो। पर् 
पर्िततलतपहरू    कु नै शुल्क  तबना नै उपलब्ध हुन्छ।

अन्य नगरपानलकाका इकाईहरु  
अवतिहरु घोर्षर्ापत्र अनुसार फरक फरक हुन्छ । 
र्नुय पने पदहरुको लातग वातर्षयक ररपोटय जाँच गनुयहोस् । 

नजला निदयालय
अवतिहरु एक देन्तख िीन वर र्य सम्म  फरक फरक हुन्छन्। स्कू ल 
बोयर्का सदस्यहरु।

  भर्मन्टका र्नहला र्तदाताहरूको संघ 
पी.ओ. बक्स १३९१  

र्ोन्टपेनलयर, VT ०५६०१-१३९१ 
www.lwvofvt.org 

© २०२०मर्यन्ट  तशक्  कोर र,्Inc.को  मतहला िमदािाहरूको संघ । 

 "र्तदान नदने अनधकार जोखिर्र्ा पछम   
     जब तपाईले त्यसलाई प्रयोग  
     नगने छनौट गनुमहुन्छ।"

~ माननीर्  तवतलर्म  के  सेसन्स  ३
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िपाई अतनवायर ्रुपमा तनम्न  तलन्त िख हुनु पछय :: 
n  संरु्क्त राज्य अमेररकाको एक नागररक 
n  र्मयन्ट र िपाईले आवेदन गने शहरको 

n  

n  

एक तनवासी हुनुपछय 
कन्तिमा १८  बर र्यको उमेरको हुनु पने    
आम चुनावको समर् सम्ममा
र िमदािाको सफर् वा कसम तलनुपने 

र्तदानका लानग दताम गनम 
  जब िपाई आफ्नो चालक इजािजपतर् वा राज्य तदएको पररचर्     

पतर्को लातग आवेदन गनुयहुन्छ वा नवीकरर् गनुयहुन्छ, िपाई स्वचातिल  
रूपमा िम तदनको लातग िदाय हुनुहुनेछ, अप्ट आउट वा त्यस वटा बातहर 
बस्ने अतिकारको सार्।
वा, िपाई एक िमदािा प प्नकोर् लातग आवेदन) िपाईको नगरको 

क्लकय को कार्ायलमार् वा अनलाइन: https://olvr.~vermont.gov मा 
पूयरुर्पमा नयर् सक्नुहुन्छ। तदर् िपाई नर्ाँ शहरमा सनुयर्र्ो वा िपाईको 
नाम परिरवयन गनुयर्र्ो नर्े, िपाईले पुन: िदाय गनुयपनेछ। नगर र काउन्टी 
क्लकय हरूको लातग सम्पकय गने जानकारी: www.sos.vermont.gov/
media/vh1jv3oj/2019/ townclerkguide.pdf 

सर््ानीर् वा राज्य पर्ाइमरी चुनावहरूको लातग कु नै पाटी िदाय गनुय पदैन। 
राज्यव्यापी पर्ाइमरी चुनावहरूका लातग िमदािाहरूले सबै पाटी िमपतर्हरू 
पर्ाप्त गदयछन्, एउटामा मातर् िम तदनुहोस् र अरु िमपतर्हरु तिफाय 
गनुयहोस्। राष्ट् र पितको लातग पर्ातर्मक चुनावमा िमदान गनय, िपाईले 
आफ्नो मनपने पाटीको िमपतर् अनुरोि गनुयपनेछ र त्यो पाटीको िमपतर् 
मातर् पर्ाप्त गनुय हुनेछ ।

www.sos.vermont.gov/media/o4lhtc3i/appendix-e-
vermont-voter-bill-of-rights. pdf. 

 मा मयर्न्टमा एक िमदािा को रूपमा आफ्नो अतिकार जाँच गनुयहोस्। 
वा कल गरेर(८०० ) ४३९ -VOTE (८६८३ ) र्ुझ्नुहोस् ।

राज्य सतचवको कार्ायलर् माफय ि र्ो अनलाइन संसािन एक पटक नगर 
क्लकय ले उनीहरूको पंजीकरर् पतर्िर्ा गर ेपतछ िमदािालाई 
उपलब्ध  हुन्छ। वेबसाइटले िपाईलाई आफ्नो खािा तसजयना गनय र ि
पाईको िमदािा न्त  िस्र्त जाँच गनय र अद्यावतिक गनय, अनुपन्तसर््ि ि
मपतहर्रू अनुरोि गनय र टर्र्ाक गनय, िपाईको िमदान सर््ान फे ला 
पानय, नमूना िमपतर् हेनय, र

अतिक www.mvp.vermont.gov. 

ििपपााईई ििममददाानन गगननययककोो ललााततगग ििददाायय गगननयय ससकक््ननुुहहुुनन््छछ ततरर्द्द ििपपााईई:
n  सैन्म सेवामा , कलेजमा, एक नतसिंग होममा वा स्वास्थ्य सेवा 

सुतविा केन्द्रमा, जेलमा वा ररहा र्एको र्ए , घर तबतहन, वा 
तवदेशमा बसेर सेवाहरु गनुय हुन्छ र्ने । िपाई अन्तिम पल्ट 
बसु्न र्एको शहरको ठेगाना प्रर्ोग गनुयहोस्।. 

n  र्मयन्टमा कलेज जानुहुन्छ । 

n  अस्र्ार्ी रूपमा राज्य बातहर बसु्न हुन्छ र्ने. 

n  आउँदो चुनावमा वा त्यस अतघ नै िपाईको १८ औ ंज�तदन 
मनाउनु र्एमा । दुबैमा मिदान गनुयहोस्, प्रार्तमक र आम 
चुनावहरूमा । 

िपाईले मिदान गनय पतहचान देखाउन आवश्यक पदैन, िर र्तद 
िपाई तचठी वा अनलाईन माफय ि पतहलो पटक दिाय गदै हुनुहुन्छ 
र्ने चै पछय । िपाईले स्वीकार्य हुने खालको आईर्ीको एक 
फोटोकपी समावेश गनुयपनेछ (र्मयन्ट र्ीएमर्ी-जारी र्र ाइर्र 
इजाजिपत्र, नन र्र ाइर्र आईर्ी, वा राहदानी), वियमान उपर्ोतगिा 
तबल , बैंक  से्टटमेन्ट , वा  अन्म  सरकारी  कागजाि।  

wwwwww..ssooss..vveerrmmoonntt..ggoovv//eelleeccttiioonnss//vvootteerrss//eeaarrllyy--aabbsseenntteeee--vvoottiinngg 
ि पाईले एक अनुपन्तसर््ि िमपतर् अनुरोि गनय सक्नुहुनेछ 
राज्यव्यापी चुनावको ४५ तदन अतघ देन्तख नै। र्ो अनुरोि  ि पाईको 
"मेरो िमदािा 

पृष्ठमा" अनलाइन माफय ि  टेतलफोन, फ्याक्स, ईमेल, तचट्ठी द्वारा वा 
व्यन्तक्तगि रूपमा पतन गनय सतकन्छ। िपाईको अनुरोि चुनाव अतघल्लो 
तदन नै िपाईको नगर क्लकय को कार्ायलर्मा बुझाउनु पछय । 
गर्ना गनय, िपाईको मिपत्र नगर क्लकय कार्ायलर्मा तफिाय हुनुपदयछ 
वा चुनावको तदन बेलुका ०७:०० बजे सम्ममा मिदान स्र्लमा 
पुर् र्ाउनुपनेछ। 
अनुपन्तस्र्ि मिपत्रहरूका लातग अनुरोिहरू प्रते्यक चुनाव हुने वर्षयमा 
हुनुपदयछ।

 चुनौतीपूर्म चुनािहरू
एक पंजीकृ ि िमदािाल ेऑस्टरेतलर्ाई िमपतर् द्वारा तनवायचनको 
नितजालाई तवश्वासका सार् मान्म  छै न जस्तो लाग्छ नेर् चुनावको १५ 
तदन ततर्र ्उच्च  अदािलमा गुनासो पेश गरेर चुन िी तदन सक्दछ । 

भर्मन्टर्ा प्राथनर्क चुनाि हुने नदन
अगस्त मतहनाको दोस्रो-मंगलवार जोर्ा संख्या र्एको वर्षयहरूमा। 
आर् चुनाि
नोरे्म्बर मतहनाको पतहलो सोमबार पतछ आउने मंगलबारका तदन, जोर्ा  

संख्या र्एको वर्षयहरुमा।
नगरपानलका र सू्कल नजल्लाका चुनािहरु
माचय मतहनाको पतहलो मंगलबार वातर र्यक रूपमा आर्ोतिज हुन्छ नतर ्घोर र्र्ापतर्मा  

अन्मर्ा पर्दान गरेबमोतजन वा शहरले अको तमितको लातग िमदान गरेमा ।

शहर िा सू्कल नजल्लाका निशेष चुनािहरु  
आवश्यकिा अनुसार। स्र्ानीर् समाचार पत्र वा पोतषं्ट्गमा 
सावयजतनक सूचनाहरू हेनुयहोस्। 

✔ िपाईको नाम र ठे गाना िपाई बस्न  े शहरको िमदािा 

चेकतलस्टमा वा जांच-सूतचमा देखा पनेछ। िपाईको नगर क्लकय 

को सार् पोष्ट् गररएको िमदािा चेकतलस्ट वा जांच- सूतचको 
समीक् गनुयहोस्  वा तनतिि गनुयहोस्  तक िपाई पंजीकृ ि हुनुहुन्छ 

वा www.mvp.vermont.gov.

✔  तदर् िपाइँ आफ्नो नाम िमदािा जांच सूतचमा घरेलु तहंसा

र् न दुव्ययवहार वा पछ्याएको कारहरुर्ले गदाय चाहानु हुन्न नेर्
मयन्टर्को सेफ एट होम कायर्िममा र्ागीदारीक ो लातग आवेदन
तदनुहोस्। www.sos.vermont.gov/ secretary-of-state-
services/safe-at-home िपाईले तवकल्पको लातग
मोन्टपेतलरर् पो् अतफस बक् ठे गाना पर्ाप्त गनुयहुनेछ। 

र्मयन्टले उही तदन दिाय प्रदान गदयछ। िपाईले कुनै पतन तदन  
चुनावको तदन सतहि,मिदान गनयको लातग दिाय गनय सकु्नहुन्छ। 

मर्यन्टमा िमदान स्र्ल तबहान ५ बजे देन्तख १० बजे 
बीचमा खुल्ला हुन्छ र बेलुका 7 बजे बन्द  हुन्छ। 
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आफ्नो मनपने पाटीको िमपतर् अनुरोि गनुयपनेछ र त्यो पाटीको िमपतर् 
मातर् पर्ाप्त गनुय हुनेछ ।

www.sos.vermont.gov/media/o4lhtc3i/appendix-e-
vermont-voter-bill-of-rights. pdf. 

 मा मयर्न्टमा एक िमदािा को रूपमा आफ्नो अतिकार जाँच गनुयहोस्। 
वा कल गरेर(८०० ) ४३९ -VOTE (८६८३ ) र्ुझ्नुहोस् ।

राज्य सतचवको कार्ायलर् माफय ि र्ो अनलाइन संसािन एक पटक नगर 
क्लकय ले उनीहरूको पंजीकरर् पतर्िर्ा गर ेपतछ िमदािालाई 
उपलब्ध  हुन्छ। वेबसाइटले िपाईलाई आफ्नो खािा तसजयना गनय र ि
पाईको िमदािा न्त  िस्र्त जाँच गनय र अद्यावतिक गनय, अनुपन्तसर््ि ि
मपतहर्रू अनुरोि गनय र टर्र्ाक गनय, िपाईको िमदान सर््ान फे ला 
पानय, नमूना िमपतर् हेनय, र

अतिक www.mvp.vermont.gov. 

ििपपााईई ििममददाानन गगननययककोो ललााततगग ििददाायय गगननयय ससकक््ननुुहहुुनन््छछ ततरर्द्द ििपपााईई:
n  सैन्म सेवामा , कलेजमा, एक नतसिंग होममा वा स्वास्थ्य सेवा 

सुतविा केन्द्रमा, जेलमा वा ररहा र्एको र्ए , घर तबतहन, वा 
तवदेशमा बसेर सेवाहरु गनुय हुन्छ र्ने । िपाई अन्तिम पल्ट 
बसु्न र्एको शहरको ठेगाना प्रर्ोग गनुयहोस्।. 

n  र्मयन्टमा कलेज जानुहुन्छ । 

n  अस्र्ार्ी रूपमा राज्य बातहर बसु्न हुन्छ र्ने. 

n  आउँदो चुनावमा वा त्यस अतघ नै िपाईको १८ औ ंज�तदन 
मनाउनु र्एमा । दुबैमा मिदान गनुयहोस्, प्रार्तमक र आम 
चुनावहरूमा । 

िपाईले मिदान गनय पतहचान देखाउन आवश्यक पदैन, िर र्तद 
िपाई तचठी वा अनलाईन माफय ि पतहलो पटक दिाय गदै हुनुहुन्छ 
र्ने चै पछय । िपाईले स्वीकार्य हुने खालको आईर्ीको एक 
फोटोकपी समावेश गनुयपनेछ (र्मयन्ट र्ीएमर्ी-जारी र्र ाइर्र 
इजाजिपत्र, नन र्र ाइर्र आईर्ी, वा राहदानी), वियमान उपर्ोतगिा 
तबल , बैंक  से्टटमेन्ट , वा  अन्म  सरकारी  कागजाि।  

wwwwww..ssooss..vveerrmmoonntt..ggoovv//eelleeccttiioonnss//vvootteerrss//eeaarrllyy--aabbsseenntteeee--vvoottiinngg 
ि पाईले एक अनुपन्तसर््ि िमपतर् अनुरोि गनय सक्नुहुनेछ 
राज्यव्यापी चुनावको ४५ तदन अतघ देन्तख नै। र्ो अनुरोि  ि पाईको 
"मेरो िमदािा 

पृष्ठमा" अनलाइन माफय ि  टेतलफोन, फ्याक्स, ईमेल, तचट्ठी द्वारा वा 
व्यन्तक्तगि रूपमा पतन गनय सतकन्छ। िपाईको अनुरोि चुनाव अतघल्लो 
तदन नै िपाईको नगर क्लकय को कार्ायलर्मा बुझाउनु पछय । 
गर्ना गनय, िपाईको मिपत्र नगर क्लकय कार्ायलर्मा तफिाय हुनुपदयछ 
वा चुनावको तदन बेलुका ०७:०० बजे सम्ममा मिदान स्र्लमा 
पुर् र्ाउनुपनेछ। 
अनुपन्तस्र्ि मिपत्रहरूका लातग अनुरोिहरू प्रते्यक चुनाव हुने वर्षयमा 
हुनुपदयछ।

 चुनौतीपूर्म चुनािहरू
एक पंजीकृ ि िमदािाल ेऑस्टरेतलर्ाई िमपतर् द्वारा तनवायचनको 
नितजालाई तवश्वासका सार् मान्म  छै न जस्तो लाग्छ नेर् चुनावको १५ 
तदन ततर्र ्उच्च  अदािलमा गुनासो पेश गरेर चुन िी तदन सक्दछ । 

भर्मन्टर्ा प्राथनर्क चुनाि हुने नदन
अगस्त मतहनाको दोस्रो-मंगलवार जोर्ा संख्या र्एको वर्षयहरूमा। 
आर् चुनाि
नोरे्म्बर मतहनाको पतहलो सोमबार पतछ आउने मंगलबारका तदन, जोर्ा  

संख्या र्एको वर्षयहरुमा।
नगरपानलका र सू्कल नजल्लाका चुनािहरु
माचय मतहनाको पतहलो मंगलबार वातर र्यक रूपमा आर्ोतिज हुन्छ नतर ्घोर र्र्ापतर्मा  

अन्मर्ा पर्दान गरेबमोतजन वा शहरले अको तमितको लातग िमदान गरेमा ।

शहर िा सू्कल नजल्लाका निशेष चुनािहरु  
आवश्यकिा अनुसार। स्र्ानीर् समाचार पत्र वा पोतषं्ट्गमा 
सावयजतनक सूचनाहरू हेनुयहोस्। 

✔ िपाईको नाम र ठे गाना िपाई बस्न  े शहरको िमदािा 

चेकतलस्टमा वा जांच-सूतचमा देखा पनेछ। िपाईको नगर क्लकय 

को सार् पोष्ट् गररएको िमदािा चेकतलस्ट वा जांच- सूतचको 
समीक् गनुयहोस्  वा तनतिि गनुयहोस्  तक िपाई पंजीकृ ि हुनुहुन्छ 

वा www.mvp.vermont.gov.

✔  तदर् िपाइँ आफ्नो नाम िमदािा जांच सूतचमा घरेलु तहंसा

र् न दुव्ययवहार वा पछ्याएको कारहरुर्ले गदाय चाहानु हुन्न नेर्
मयन्टर्को सेफ एट होम कायर्िममा र्ागीदारीक ो लातग आवेदन
तदनुहोस्। www.sos.vermont.gov/ secretary-of-state-
services/safe-at-home िपाईले तवकल्पको लातग
मोन्टपेतलरर् पो् अतफस बक् ठे गाना पर्ाप्त गनुयहुनेछ। 

र्मयन्टले उही तदन दिाय प्रदान गदयछ। िपाईले कुनै पतन तदन  
चुनावको तदन सतहि,मिदान गनयको लातग दिाय गनय सकु्नहुन्छ। 

मर्यन्टमा िमदान स्र्ल तबहान ५ बजे देन्तख १० बजे 
बीचमा खुल्ला हुन्छ र बेलुका 7 बजे बन्द  हुन्छ। 

Voting promot bro.indd   2 4/18/18   1:55 PM 

िपाई अतनवायर ्रुपमा तनम्न  तलन्त िख हुनु पछय :: 
n  संरु्क्त राज्य अमेररकाको एक नागररक 
n  र्मयन्ट र िपाईले आवेदन गने शहरको 

n  

n  

एक तनवासी हुनुपछय 
कन्तिमा १८  बर र्यको उमेरको हुनु पने    
आम चुनावको समर् सम्ममा
र िमदािाको सफर् वा कसम तलनुपने 

र्तदानका लानग दताम गनम 
  जब िपाई आफ्नो चालक इजािजपतर् वा राज्य तदएको पररचर्     

पतर्को लातग आवेदन गनुयहुन्छ वा नवीकरर् गनुयहुन्छ, िपाई स्वचातिल  
रूपमा िम तदनको लातग िदाय हुनुहुनेछ, अप्ट आउट वा त्यस वटा बातहर 
बस्ने अतिकारको सार्।
वा, िपाई एक िमदािा प प्नकोर् लातग आवेदन) िपाईको नगरको 

क्लकय को कार्ायलमार् वा अनलाइन: https://olvr.~vermont.gov मा 
पूयरुर्पमा नयर् सक्नुहुन्छ। तदर् िपाई नर्ाँ शहरमा सनुयर्र्ो वा िपाईको 
नाम परिरवयन गनुयर्र्ो नर्े, िपाईले पुन: िदाय गनुयपनेछ। नगर र काउन्टी 
क्लकय हरूको लातग सम्पकय गने जानकारी: www.sos.vermont.gov/
media/vh1jv3oj/2019/ townclerkguide.pdf 

सर््ानीर् वा राज्य पर्ाइमरी चुनावहरूको लातग कु नै पाटी िदाय गनुय पदैन। 
राज्यव्यापी पर्ाइमरी चुनावहरूका लातग िमदािाहरूले सबै पाटी िमपतर्हरू 
पर्ाप्त गदयछन्, एउटामा मातर् िम तदनुहोस् र अरु िमपतर्हरु तिफाय 
गनुयहोस्। राष्ट् र पितको लातग पर्ातर्मक चुनावमा िमदान गनय, िपाईले 
आफ्नो मनपने पाटीको िमपतर् अनुरोि गनुयपनेछ र त्यो पाटीको िमपतर् 
मातर् पर्ाप्त गनुय हुनेछ ।

www.sos.vermont.gov/media/o4lhtc3i/appendix-e-
vermont-voter-bill-of-rights. pdf. 

 मा मयर्न्टमा एक िमदािा को रूपमा आफ्नो अतिकार जाँच गनुयहोस्। 
वा कल गरेर(८०० ) ४३९ -VOTE (८६८३ ) र्ुझ्नुहोस् ।

राज्य सतचवको कार्ायलर् माफय ि र्ो अनलाइन संसािन एक पटक नगर 
क्लकय ले उनीहरूको पंजीकरर् पतर्िर्ा गर ेपतछ िमदािालाई 
उपलब्ध  हुन्छ। वेबसाइटले िपाईलाई आफ्नो खािा तसजयना गनय र ि
पाईको िमदािा न्त  िस्र्त जाँच गनय र अद्यावतिक गनय, अनुपन्तसर््ि ि
मपतहर्रू अनुरोि गनय र टर्र्ाक गनय, िपाईको िमदान सर््ान फे ला 
पानय, नमूना िमपतर् हेनय, र

अतिक www.mvp.vermont.gov. 

ििपपााईई ििममददाानन गगननययककोो ललााततगग ििददाायय गगननयय ससकक््ननुुहहुुनन््छछ ततरर्द्द ििपपााईई:
n  सैन्म सेवामा , कलेजमा, एक नतसिंग होममा वा स्वास्थ्य सेवा 

सुतविा केन्द्रमा, जेलमा वा ररहा र्एको र्ए , घर तबतहन, वा 
तवदेशमा बसेर सेवाहरु गनुय हुन्छ र्ने । िपाई अन्तिम पल्ट 
बसु्न र्एको शहरको ठेगाना प्रर्ोग गनुयहोस्।. 

n  र्मयन्टमा कलेज जानुहुन्छ । 

n  अस्र्ार्ी रूपमा राज्य बातहर बसु्न हुन्छ र्ने. 

n  आउँदो चुनावमा वा त्यस अतघ नै िपाईको १८ औ ंज�तदन 
मनाउनु र्एमा । दुबैमा मिदान गनुयहोस्, प्रार्तमक र आम 
चुनावहरूमा । 

िपाईले मिदान गनय पतहचान देखाउन आवश्यक पदैन, िर र्तद 
िपाई तचठी वा अनलाईन माफय ि पतहलो पटक दिाय गदै हुनुहुन्छ 
र्ने चै पछय । िपाईले स्वीकार्य हुने खालको आईर्ीको एक 
फोटोकपी समावेश गनुयपनेछ (र्मयन्ट र्ीएमर्ी-जारी र्र ाइर्र 
इजाजिपत्र, नन र्र ाइर्र आईर्ी, वा राहदानी), वियमान उपर्ोतगिा 
तबल , बैंक  से्टटमेन्ट , वा  अन्म  सरकारी  कागजाि।  

wwwwww..ssooss..vveerrmmoonntt..ggoovv//eelleeccttiioonnss//vvootteerrss//eeaarrllyy--aabbsseenntteeee--vvoottiinngg 
ि पाईले एक अनुपन्तसर््ि िमपतर् अनुरोि गनय सक्नुहुनेछ 
राज्यव्यापी चुनावको ४५ तदन अतघ देन्तख नै। र्ो अनुरोि  ि पाईको 
"मेरो िमदािा 

पृष्ठमा" अनलाइन माफय ि  टेतलफोन, फ्याक्स, ईमेल, तचट्ठी द्वारा वा 
व्यन्तक्तगि रूपमा पतन गनय सतकन्छ। िपाईको अनुरोि चुनाव अतघल्लो 
तदन नै िपाईको नगर क्लकय को कार्ायलर्मा बुझाउनु पछय । 
गर्ना गनय, िपाईको मिपत्र नगर क्लकय कार्ायलर्मा तफिाय हुनुपदयछ 
वा चुनावको तदन बेलुका ०७:०० बजे सम्ममा मिदान स्र्लमा 
पुर् र्ाउनुपनेछ। 
अनुपन्तस्र्ि मिपत्रहरूका लातग अनुरोिहरू प्रते्यक चुनाव हुने वर्षयमा 
हुनुपदयछ।

 चुनौतीपूर्म चुनािहरू
एक पंजीकृ ि िमदािाल ेऑस्टरेतलर्ाई िमपतर् द्वारा तनवायचनको 
नितजालाई तवश्वासका सार् मान्म  छै न जस्तो लाग्छ नेर् चुनावको १५ 
तदन ततर्र ्उच्च  अदािलमा गुनासो पेश गरेर चुन िी तदन सक्दछ । 

भर्मन्टर्ा प्राथनर्क चुनाि हुने नदन
अगस्त मतहनाको दोस्रो-मंगलवार जोर्ा संख्या र्एको वर्षयहरूमा। 
आर् चुनाि
नोरे्म्बर मतहनाको पतहलो सोमबार पतछ आउने मंगलबारका तदन, जोर्ा  

संख्या र्एको वर्षयहरुमा।
नगरपानलका र सू्कल नजल्लाका चुनािहरु
माचय मतहनाको पतहलो मंगलबार वातर र्यक रूपमा आर्ोतिज हुन्छ नतर ्घोर र्र्ापतर्मा  

अन्मर्ा पर्दान गरेबमोतजन वा शहरले अको तमितको लातग िमदान गरेमा ।

शहर िा सू्कल नजल्लाका निशेष चुनािहरु  
आवश्यकिा अनुसार। स्र्ानीर् समाचार पत्र वा पोतषं्ट्गमा 
सावयजतनक सूचनाहरू हेनुयहोस्। 

✔ िपाईको नाम र ठे गाना िपाई बस्न  े शहरको िमदािा 

चेकतलस्टमा वा जांच-सूतचमा देखा पनेछ। िपाईको नगर क्लकय 

को सार् पोष्ट् गररएको िमदािा चेकतलस्ट वा जांच- सूतचको 
समीक् गनुयहोस्  वा तनतिि गनुयहोस्  तक िपाई पंजीकृ ि हुनुहुन्छ 

वा www.mvp.vermont.gov.

✔  तदर् िपाइँ आफ्नो नाम िमदािा जांच सूतचमा घरेलु तहंसा

र् न दुव्ययवहार वा पछ्याएको कारहरुर्ले गदाय चाहानु हुन्न नेर्
मयन्टर्को सेफ एट होम कायर्िममा र्ागीदारीक ो लातग आवेदन
तदनुहोस्। www.sos.vermont.gov/ secretary-of-state-
services/safe-at-home िपाईले तवकल्पको लातग
मोन्टपेतलरर् पो् अतफस बक् ठे गाना पर्ाप्त गनुयहुनेछ। 

र्मयन्टले उही तदन दिाय प्रदान गदयछ। िपाईले कुनै पतन तदन  
चुनावको तदन सतहि,मिदान गनयको लातग दिाय गनय सकु्नहुन्छ। 

मर्यन्टमा िमदान स्र्ल तबहान ५ बजे देन्तख १० बजे 
बीचमा खुल्ला हुन्छ र बेलुका 7 बजे बन्द  हुन्छ। 


