
२०१६ को चुनाव

हाम्रो आप्रबासी नितीको लागि विस्प्रत समाधान वर्षौ देखि हाम्रो देशले टुक्रेको आप्रबासी 
प्रणालीको समस्याको समाधान गर्न असच्यम रहेको छ। यसले गर्दा विभिन्न डरहरु रहन्छ जस्तै 
परिवारसंग बिछोड्ने, दुख पाउने र भविष्यको दिनमा देशनिकाला हुने। अब भविष्यमा हुने राष्ट्रपति 
र कांग्रेसले सकेसम्म आप्रवासन सुधारलाइ प्राथमिकता दिनुपर्छ जसले आप्रबासीलाइ नागरिक 
हुनको लागि बाटो देखाउने र हाम्रो भविष्यको सफलताको योजना गर्नुपर्छ। त्यस कारण हामी 
मतदाताहरुले संघीय उम्मेदवारहरु को हुन्, उहाहरुको स्थिति कस्तो छ र उहाहरुको आप्रबासीप्रति 
सुधार ल्याउने कतिको प्रस्ताव राख्नु हुन्छ भनेर जान्नुपर्छ। 

स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा
हामी एसिएन अमेरिकनहरुले स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै चुनौतिहरु मेटिरहेको (पाइएको) छ किनभने 
हाम्रो कागज नभएको हुनाले, कमाइ राम्रो नभएको हुनाले, भाषाको बाधाले गर्दा राम्रो जानकारी 
नपाउने हुनाले हामीले स्वास्थ्य बिमा पाउनुबाट बन्चित हुन्छौ। अहिले १०.६% प्रतिशत एसिएन 
अमेरिकन अमेरिकामा हुनेहरुको स्वास्थ्य बिमा छैनन्। न्युयोर्कमा अझै १२.८ प्रतिशत मानिसहरु 
स्वास्थ्य बिमाबाट बन्चित छन्। हामी मतदाताहरुले उम्मेद्वारहरुलाइ अब उनिहरुले स्वास्थ्य 
सम्बन्धि के के गरिरहेको छ भनेर सोध्नुपर्छ।

मुख्या चुनाबले फैसला गर्छ कि कुन 
पार्टिको उम्मेद्ववार जेनेरल् चुनावमा 
आईन्छ
नयु योर्क चहि “क्लोस प्राइमारी” राज्य 
हो मतलब पार्टिमा भर्नागरेका मतदताले 
मात्र मुख्या चुनावमा मतदान् गर्न पाइन्छ 
। प्रायचहि मुख्या राजनितिक दल् - द 
डेमोर्केटिक आथवा रिपब्लीकन हरु मुख्या 
चुनावमा हुन्छन् ।
उदाहरणको लागी आब आउने मुख्या 
चुनाबको दिन , डेमोर्केटिक पार्टिलाइ 
मतदान दिनेहारुले डेमोर्केटिक भनेर मतदान 

दार्ता गरेको हुनु पर्छ । आनि रिपब्लिकन् 
मुख्या चुनावको लाीग पनि उस्तै हो ।
नयु योर्कमा चहि मुख्या चुनाव नै सँचो 
आथवा रेयाल् चुनाव मानिन्छ त्यसैले 
प्रतिश्पर्धा भयानक् नै हुनछ ।
कुनै राजनितिक् पार्टिको लागि दर्ता गर्नु 
भनेको,कुनै  पार्टिको लागि दर्ता गरेको 
जस्तो होइन ।
जेनेरल् चुनावमा जुनै उम।मेदवारलाइ मतदान 
दिदा मिल्छ ।

मुख्या चुनावको लागि कसरि मतदान 
दिने
  तपाइले कुनै राजनितिक पार्टिमा दर्ता गरेको हुनुपर्छ 
आनि त्यो पार्टिको मुख्य चुनावमा मतदान दिन 
सक्नुहुन्छ।
  पहिलो पटक मतदान दिनेहरुले चुनावको २५ दिन आगाडि 
कुन पार्टिलाइ मतदन दिने भनेर दर्ता गर्नुपर्छ।
  यदि मतदान दिनकोलागि दर्ता गरिसक्नु भएको छ र 
पार्टि फेर्न मन्छ भने , नया दर्ता फरम पठौन सक्नु 
हुन्छ तर जेनेरम् चुनाव सफल हुन्जेल् पर्खनु पर्छ।

मतदाता पुस्तिका
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मुख्या चुनाब किन जरुरी छ?

चुनावको दिन

को चुनावमा फेरि भाग 
लिदैछ?

चुनिएको 
आधिकारिकहरुव्दारा 
मुख्य निति र 
समस्याको उदाहरण

पहिलो पटक वोट 
गर्नेको समय सिमा 
आथव आन्तिम मिति

आनुपस्थित गुप्तमतदान 
गर्नुको लागि

राषट्पति

मँगल्बार,आर्पिल १९

बाल्यकाल्मानै 
आएकाहरुलाई डिपोर्टेसन् 
स्थगन कार्यकार्म(डाका) 
र बाबुआमाले लिनुपर्ने 
जिम्मेवारिका लागि 
डिपोर्टेसन्मा स्थगन(डापा)

आप्रबासी नितीको लागि 
विस्प्रत समाधान
“द एउोरदेबल् क्यार 
एक्ट”

राज्यको न्युनतम् ज्याला 
बढाउने
न्यु योर्क राज्यको “र्दिम् 
एक्ट”

मार्च २५ जुन ३ आगस्ट १९ आोक।टोबर १५

एप्रिल् जुन २१ सेपटेमबर ६ नोवेम्बार १

मँगल्बार, जुन १९ न्यु योर्क राज्य मञ्गलबार, नोवेमबार ८मा

०।३३ % आमेरिकि 
ब्यवस्थपिका (१ 
ब्यवस्थपिका चहि न्यु 
योर्कबाट)
सबै ४३५ पर्तिनिधि 
सभा(२७ सभा सदस्यहरु 
न्यु योर्कबाट छन्)

सबै ६३ न्यु योर्क राज्यको 
ब्यवस्थपिका
सबै १५० राज्य सभाको 
सदस्य

मुख्या चुनाव जितेका सबै 
उममेद्वारहरु

सँयुक्त (सभा)
मुख्य चुनाव साधारण चुनाव

न्यु योर्क राज्य

आर्को वर्ष २०१७मा न्यु योर्कको मतदाताहरुले आरु ५१ राज्यबाट काउनसिल मेमबार,मियोर आनि आरु आधिकारिकको फेसला गर्छ ।

प्रिय साथी, 
हरेक चुनावले हामीलाई आफ्नो मान अनुसार वोट 
गर्ने मौका दिएको छ। हामीले खोजेको परिवर्तन 
ल्याउन साथमा हुने संस्थाहरुले हामीलाइ आफ्नो 
आवाज वोटको मार्फत उठाउनु पर्छ भनेर 
प्रोत्साहित गरेको छ। भइरहेको मुद्दाहरु जस्तै 
स्वास्थ्य प्रणाली, अध्यागमन निती, बन्दूक 
नियन्त्रण र प्रहरी क्रूरताहरुको विषयमा 
तपाईहरुको राय एकदमै महत्वपूर्ण छ। 
हामी कुनै पनि उम्मेदवार वा राजनीतिक पार्टीलाई 
समर्थन गर्दैनौ तर हामिलाई विश्वास छ कि 
हरेक न्युयोरकरको सहभगिको आवाजले फरक 
पर्छ।यदि तपाईले मतदन गर्न दर्ता गर्नु भएछ 
भने पछि आउने स्टेट र २०१६ राष्ट्रको नेता 
तपाईले चुन्ना सकने छ।

This voter guide is part of a campaign by APA VOICE: Voting and Organizing  
to Increase Civic Engagement. Our goal is to increase awareness and civic 

participation in the Asian Pacific American community.  
We are non-partisan and do not support any political party or candidate.
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निगरानी गर्नुपर्ने राष्ट्िय समस्या र नितीहरु
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मतदन गर्न कता जाने अथवा कुन जिल्लामा म बस्छु?
तपाईको मतदान गर्ने ठाँउ तपाईको घरको ठेगानामा निर्भर हुनछ।आफ्नो जिल्ला थहापाउन र 
मतदान गर्ने ठाँउ कम्प्युमा ईन्टर्नेटव्दारा थाहा पाउन सकिन्छ(http://nyc.pollsitelocator.com/search) 
अथवा चुनाव समितिलाई टेलिफोन गर्नसक्नुहुन्छ।(१-८६६-८६८-३६९२)

मेरो निर्वाचित अधिकारिकहरु को हुन्?
तपाईले आफ्नो निर्बाचित अधिकारिकहरु कम्प्युटरमा ईन्टरनेटव्दारा थाहापाउन सक्नुहुन्छ।(http://
gis.nyc.gov/doitt/nycitymap/).हामि सबैको उत्तराधिकारि,सँयुक्त,जिल्ला र शहरमा हुन्छ।

मलाई थाहा छैन कि मैले मतदान गर्न दर्ता गरेको छु कि छैन।.
तपाईले कम्प्युटरमा ईन्टरनेटव्दारा थाहापाउन सक्नुहुन्छ(https://voterlookup.elections.state.ny.us/) 
अथवा चुनाव समितिलाई टेलिफोन गर्नसक्नुहुन्छ।(१-८६६-८६८-३६९२)

के मैले सँधै मतदान गर्दा दर्ता गर्नु पर्छ?
होइन। एकचोटि दर्ता गरिसके, फेरि भर्न पर्दैन। तर तपाइले पहिले दुई वर्षा सँयुक्त चुनावमा 
मतदान गर्नु भएछैन भने दर्ता गर्नुपर्छ। 

के यदि मैले नाम अथवा ठेगाना फेरेको छु भने?
कमसेकम चुनावको २० दिन अगाडि सँयुक्त चुनावमा प्रतिवेदन अथवा रिपोर्ट गर्नुपरछ।तपाईले 
मतदान फरम फेरि दर्ता गरेर बुझाउनु पर्छ।.

मैले अब आउने चुनावबारे कुनै चिठ्ठि पाईन,ऐसको मतलब के होला?
तपाईले चुनाव समितिलाई टेलिफोन गर्नसक्नुहुन्छ।(१-८६६-८६८-३६९२)
(https://voterlookup.elections.state.ny.us/) तपाईले कम्प्युटरमा ईन्टरनेटव्दारा थाहापाउन सक्नुहुन्छ

के म मतदन गर्ने ठाँउमा पुग्दा मेरो नाम लिष्टमा छैन भने?
जस्तो भएपनि तपाईलाई खालि हात फर्कउन पाईन्दैन। यदि तपाईलाई विस्वास छ कि तपाईले 
पहिला दर्ता गर्नु भएछ भने तपाईले शपथ लेख प्रयोग गर्न सकिन्छ। 

के यदि मसँग मतदान गर्न समय छैन भने?
मतदान गर्ने ठाँउहरु ६ बजे देखि बेलुका ९ बजे सम्मा खोलिन्छ।यदि तपाईसँग काम सकेर समय 
छैन भने नोकरि दिनेले तपाईलाई समय दिनु पर्छ। तर याद गर्नुस कि तपाईले पहिलेदेखिनै सोध्नु 
पर्छ।अरुकेहि प्रस्न छ भने सँयुक्त चुनावमा टेलिफोन गर्नुस्।(१-८६६-८६८-३६९२)

मैले मतदन गर्ने ठाँउमा के के बोकेर जानु पर्छ।
पहिलो पटक मतदन गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो ससल् सिकिउरिटि नम्बर अथवा गाडिको लाईसेन्स 
नम्बर दर्ता गर्दा लिएर जानुसक्नुहुन्छ।तपाईले केहि पहिचनको लागि कादज लिएर जानुपर्छ।

के मैले  मतदान गर्ने दिन भ्याएन भने?
तपाईले आनुपस्थित गुप्तमतदान फरम पठाउन मिल्छ।तर कुनै मान्य कारण हुनुपर्छ्।आनुपस्थित 
गुप्तमतदान फरमको लागि यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला
१-८६६-८६८-३६९२) अथवा तपाईले कम्प्युटरमा ईन्टरनेटव्दारा थाहापाउन सक्नुहुन्छ http://www.
elections.ny.gov/votingAbsentee.html

के यदि मलाई मतदन गर्ने दिन मदत चाहियो भने?
यदि तपाईलाई पडन मदत चाहियो अथवा कुनै नियोर्ग्य कारण हो भने आफ्नो साथिले तपाईलाई 
एकन्तमा मदत गर्न मिल्छ र चुनावमा कामगर्नेहरुले पनि सहयोग गर्नुहुनेछ र निर्वचन पनि 
हुनसक्छ।

मतदानको बारे संधै आइरहने पर्श्नहरु (सोधिरहने प्रश्नहरु)

यदि म मतदान गर्न योग्य छु तर दर्ता गरेको 
छैन भने:
  टेलिफोन गर्नु आथवा स्थानिय ए.पि.ए. 
सँस्थामा जानुहोस् र कर्मचारिले फरम भर्न 
सघाउनु हुन्छ।
  स्थानिय पुसतकालय अथवा चुनाव समितिबाट 
रेजिस्र्टेशन फरम लिनुहोला।
  तपाईले डि. इम.वि. मा अन लाईन दर्ता गर्न 
सक्नु हुन्छ: www.dmv.ny.gov/mydmv/motv-pop.htm 

  तपाईले ईनटरनेटबाट अफ्नो कम्प्युटरमा 
फरम राख्न मिल्छ: http://www.elections.ny.gov/
VotingRegister.html

  अथवा तपाईले चुनाव समितिलाई टेलिफोन गर्न 
सक्नु हुन्छ(1-800-FOR-VOTE)

मतदान दिन योग्य हुनको लागि:
  अमिरिकन नागरिक हुनुपर्छ।
  यो वर्ष सक्नुभन्द अगाडि १८ वर्ष पुग्नु 
पर्छ।यदि तपाई अहिले १७ वर्ष हो र यो वर्ष 
सक्नुभन्द अगाडि १८ वर्ष पुग्नु हुनछ भने 
तपाईले अहिले मतदान फरम भर्न मिल्छ अनि 
१८ वर्ष पछिको चुनावमा मतदन दिन मिल्छ।
  अहिले बसेको ठेगानामा न्युनतम ३० दिन बसेको 
हुनुपर्छ।
  जेलमा बसेको हुनुहुदैन।अदालतबाट मनसिक 
सनतुलन सनचो नभएको निर्णय गरेको 
हुनुहुदैन।
  मतदन दिने अधिकारको दावा अरु अन्त ठाउमा 
नगर्ने। 

के यदि मैले मतदान 
दिनको लागि दर्ता गरेको 
छैन भने?

तपाई योग्य भए अथवा नभए पनि तपाईले आवाज 
उठाउनु भए फरक पर्छ।
  आफ्नो साथि,स्कुलको साथिहरु,कामको साथिहरु 
सँग कुरा गर्नुस।
  आफ्नो पर्तिनिधिहरुलाई टेलिफोन गर्नुस 
अनि चित्त नबुजेको कुरा बताउनुस्।(उहाको 
जिम्मिवार हो कि तपाईलाई सहयोग गर्नु।
  अफुले मनपरेको उम्मेगवारहरुकोलागि वोलेनतार 
काम गर्नुस अथवा पैसा दान गर्नु सक्नुहुनछ। 
  आफ्नो परिवार र साथिहरु सँग यो गाईड 
बाँट्नुस्।

के यदि म मतदान 
सक्दिन भने?

कुनै प्रश्न भएकोमा वा चुनावको दिन तपाईलाई केहि समस्य भएमा,तपाइले यहा 
सम्पर्क गर्नसक्नु हुनछ: 718-937-1117

ए.पि.ए. वोइस  आठार सँस्थहरु मिलेर सँगै कामगर्ने सँस्थ हो र कुनै दल वा पक्षाको समर्थकमा छैन । ए.पि.ए चहि एशियन् पसिफिक् अमेरिकन् समुदयको नागरिक सँलग्नता बढाउने काम गर्छ।

मत दिन वा मतदान गर्न


