मतदानका लािग दतार् गनर्ुहोस् - तपाईको
ं मतको मह व छ
कसले मतदानका लािग दतार् गनर् सक्नुहु छ
यिद तपाई ंअमेिरकाको नागिरक हो र तपाई ंकि तमा १८ वषर् उमेर पगु ेको हुनहु ु छ भने तपाईलाई
ं मत िदने अिधकार हु छ । तपाई ंअमेिरकाको नागिरक हो र
१८ वषर् उमेर पग्ु नभु एको छ र भखर्र अमेिरकाको अक रा य वा यही रा यको अक ठाउँबाट बसाइँ सनर्भु एको हो भने पिन तपाईलें मतदान गनर् सक्नहु ु छ ।
तपाई ंब दै गरे को नगर / गाउँमा एकपटक दतार् भएपिछ तपाईलें आफूलाई फे िर दतार् गराउनु पदैर्न ।
कहाँ मतदानका लािग दतार् गनर् सिक छ
•
•

मतदान हुने िदन (election day) मतदान के द्रमा ।
मतदान हुने कि तमा १० िदनअिघस म नगर वा गाउँ कायार्लयको लेखापाल कायार्लय (town or city clerk's office) मा ।

मतदानका लािग दतार् गनर् के याउनुपछर्
तपाईलें सवारी-चालक अनमु ित-पत्र (driver’s license), अमेिरकी राहदानी (US passport), वा ति बरसिहतको अ य पिरचय-पत्र (photo ID)
याउन सक्नहु ु छ । यिद तपाई ंयस देशमा बसाइँ सरे पिछ नागिरक भ नभु एको हो भने नागिरक बनेका बेला पाएका प्रमाणपत्रह याउनहु ोस् । तपाई ंकहाँ
ब नहु ु छ भनेर खल
ु ाउने य तो के ही, ज तो तपाईको
ं ठे गाना भएको घरायसी प्रयोजनका लािग ितरे को िबल पिन याउनहु ोस् ।
यिद तपाईसँं ग य ता के ही कागजातह छै नन् भने तपाईलाई
ं तपाईको
ं पिरचय, उमेर, नागिरकता, र तपाई ंकहाँ ब नहु ु छ भनेर टुङ्गो गनेर् कुनै िलखतमा
ह ताक्षर गनर् अनमु ित पाउनु हुनेछ ।
दतार् फारम भदार् तपाईलाई
ं तपाईको
ं नाम, उमेर, ज म थान, र अिहले कहाँ ब नहु ु छ भनेर सोिध छ । यिद तपाई ंअ य कुनै ठाउँमा पिहले दतार् भइसक्नभु एको
छ भने तपाईलें पिहलेको मतदाता दतार्को ठे गाना िदनहु ोस् । उक्त फारमले तपाईलाई
ं सवारी-चालक अनमु ित-पत्रको पिरचय-संख्या (Driver's ID
number) वा सोसल सेक्यिु रटी न बर (Social Security number) का अि तम चार अक
ं पिन माग्न सक्छ । तपाईलें एउटा राजनीितक दल छा न
सक्नहु ु छ, तर यो छा नु तपाईलाई
ं अिनवायर् हुदँ नै ।
तपाईलाई
ं मतदानमा छलकपट गनर्ु अपराध हो भ ने कुरा तपाईलें बझु ेको जनाउने िववरणको कागजात पढ्न र ह ताक्षर गनर् भिननेछ ।
के मैले मतदानका लािग अनुपि थत मतदाताका पमा दतार् गनर् सक्नुहु छ ?
यिद तपाई ंआफ उपि थत भएर दतार् गनर् सक्नहु ु न भने तपाईलें हुलाकबाट दतार् गनर् सक्नहु ु छ, तर सबैथोक कि तमा मतदान हुने १० िदनअिघ नगर वा गाउँ
कायार्लयको लेखापाल कायार्लयका पग्ु ने गरी पठाएको हुनपु छर् ।
नगर वा गाउँ कायार्लयको लेखापालसँग अनपु ि थत मतदाता-दतार् शपथनामा (absentee voter registration affidavit) र अ ले भनेर्ज तो मतदाता
दतार् फारम (standard voter registration form) माग्नहु ोस् । हुलाकबाट पठाउनअ
ु िघ शपथनामामा तपाई ंर साक्षीले ह ताक्षर गरे को हुनपु छर् ।
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