
२०२० को चुनावमा मतदान 

मैले मतदान गननका लागग कसरी दतान गनन सक्छु ?  त्यसको लागग समय सीमा के हो? 

तपाईले कुनै पनन समयमा आज देखि ननर्ााचनको नदन (नोभेम्बर ३ ताररि) सम्ममा दताा गना सकु्नहुन्छ। तपाईसँग दतााका 

लानग केनि नर्कल्पिरू छन्:  

• अनलाइन: यिाँ िेनुािोस्  olvr.vermont.gov/ 

• कागज फारम: यिाँ िेनुािोस्  sos.vermont.gov/media/nesb43yw/2017-voter-app.pdf. त्यस पनछ, 

ब्यखिगत रुपमा र्ा यू.एस. मेल मार्ा त क्लका  / कोषाध्यक्षको कायाालय, नसटी िल, १४९ चचा स्ट्र ीट, बनलाङ्गटन, 

नभटी ०५४०१ मा पठाउनुिोस्।   

• ब्यक्तिगत रुपमा : क्लका  / कोषाध्यक्षको कायाालय, १४९ चचा स्ट्र ीट, बनलाङ्गटन , नभटी ०५४०१ मा कायाालय 

संचालन हुने समयमा प्रते्यक सोमबार नबिान ८:०० बजे देखि - नदउँसो १२:३० बजे सम्म र प्रते्यक बुधबार नदउँसो 

१:०० बजे देखि -४:३० बजे सम्ममा भ्रमण गनुािोस्।  

• चुनावका गदन: तपाईको मतदान गने ठाउँमा। 

यनद तपाई भमान्टमा पनिलो चोनट मेल र्ा अनलाईन मार्ा त मतदान गना दताा गदै हुनुहुन्छ भने, तपाईले एउटा स्वीकाया 

आईडीको र्ोटोकपी समारे्श गनुापनेछ, ननम्न कागजात सनित: 

• रै्ध र्ोटो आईडी (चालकको लाइसेंस या पासपोटा अर्ाात् रािदानी) 

• र्तामानको र्ा िालको उपयोनगता नबल 

• र्तामानको र्ा िालको बैंक नर्र्रण र्ा से्ट्टमेन्ट  

• अको एउटा सरकारी कागजात 

म मतदान गनन पंजीकृत छु अर्ानत् दतान भएको छु भनेर मैले कसरी गनगित गने? 

तपाईको दताा र मतदान र्ाडा प्रमानणत गना भमान्ट राज्य सेके्रटरीको रे्बसाइट mvp.vermont.gov  मा बनलाङ्गटनको 

मतदाता चेकनलस्ट् िोजु्निोस्।  यनद तपाई पंजीकृत हुनुहुन्छ अर्ाात् दताा भएको हुनुहुन्छ भने यसले तपाईलाई तपाईको 

तोनकएको मतदान स्र्ानमा नदशा ननदेशनिरु प्रदान गदाछ। यनद तपाई दताा हुनुहुन्न भने, तपाईले मानर् सूचीबद्ध 

नर्नधिरूसँग रे्रर अनिम प्रयास गना सकु्नहुनेछ, र्ा तपाईले चुनार्का नदन मतदान केन्द्रमा मतदान गना दताा गना 

सकु्नहुनेछ। 

चुनावको गदन कगहले हो? 

चुनार्को नदन मंगलबार, नोभेम्बर ३, २०२० नबिान ७:००  बजे देखि - बेलुका ७:०० बजे सम्म िो।   

मैले कसरी मतदान गने ?  

• तपाईको आफ्नो मतपत्र क्लका  / कोषाध्यक्षको कायाालयमा मेल गनुािोस्  

• तपाईको आफ्नो मतपत्र आफ्नै िातले डर प-अर् स्र्ानमा डेनलभर गनुािोस् र्ा पुयााउनुिोस् ( तल डर प-अर् 

स्र्ानिरूमा र्प नर्र्रणिरू छन् ) 

• चुनार्का नदन आरै् व्यखिगत रुपमा मतदान गनुािोस्  

https://olvr.vermont.gov/
https://sos.vermont.gov/media/nesb43yw/2017-voter-app.pdf
http://www.mvp.vermont.gov/


यस र्षा, भमान्टमा प्रते्यक दताा भएका मतदातालाई एक मेल र्ा नचट्ठी मार्ा त मतपत्र पठाइएको छ। तपाईलाई चाँडै 

मतदान गना प्रोत्सानित गररएको छ, तर तपाई चुनार्कै नदनमा आफ्नो मतदान स्र्ानमा जान पनन रोज्न सकु्नहुन्छ। यनद 

तपाई दताा भएको मतदाता हुनुहुन्छ र मेल र्ा नचट्ठी मार्ा त मतपत्र प्राप्त गनुाभएन भने कृपया क्लका  / कोषाध्यक्षको 

कायाालयलाई सम्पका  गनुािोस् (८०२-८६५-७०००)। यनद तपाईले व्यखिगत रुपमा भोट र्ा मत िाल्ने ननणाय गनुाभयो भने 

कृपया तपाईको आफ्नो मतपत्रलाई तपाई संगै ल्याउनुिोस्।.  

आम गनवानचनको / चुनावको मतपत्र गफतान गने गनदेशनहरु   

1. तपाईको मतपत्रमा मतदान गनुािोस्। कृपया तपाईका आफ्ना छनौटिरु गनाका लानग मतपत्रको शीषामा रिेका 

ननदेशनिरू पालना गनुािोस्। यनद सन्दभाका लानग अनुर्ाद गररएको नमूना मतपत्र प्रयोग गदै हुनुहुन्छ भने, 

तपाईले आफ्नो उत्तरिरु अंिेजी संस्करण भएका मतपत्रमा लेख्नु पदाछ। नमूना मतपत्रिरूमा लेखिएका 

उत्तरिरू स्वीकार गररने छैन। 

2. तपाईले सम्पन्न र्ा पुरा गरेको मतपत्रलाई भोट गररएको मतपत्र िाममा राख्नुिोस्। 

3. मतदान गररएको मतपत्र नलर्ार्ाको अगानड प्रदान गररएको िाली ठाउँमा तपाईको आफ्नो नाम र शिर नप्रन्ट 

गनुािोस् र्ा लेख्नुिोस । 

4. प्रमाणपत्रमा िस्ताक्षर गनुािोस्! तपाईले मतदान गरेको मतपत्रको नलर्ार्ामा िस्ताक्षर गना जरूरी छ, नत्र 

तपाईको भोट गणना हुनेछैन। 

5. मतदान गरेको मतपत्रको िाममा तपाईले पूरा गरेको आफ्नो मतपत्र नभत्र रािी सील र्ा बन्द गनुािोस्। 

6. नसटी-क्लका लाई पूर्ा सम्बोनधत ठेगाना अंनकत पुर्ा भुिान गररएको नचट्ठी पठाउँने नलर्ा नभत्र भोट गररएको 

मतपत्र नलर्ा राख्नुिोस्। तपाईले आफ्नो नर्ती / घर ठेगाना मानर्ल्लो बायाँ तर्ा  पनि लेख्न सकु्नहुन्छ। 

7. तपाईले आफ्नो मतपत्र नर्ताा गना यु.एस. मेल द्वारा , डर प बक्स भएको स्र्ानमा, नसटी क्लका  / कोषाध्यक्ष कायाालय 

(सोमबार  नबिान ८:०० बजे देखि अपराह्न १२:३० बजे सम्म र बुधबार अपराह्न १:००बजे देखि -  बेलुकी  ४:३० बजे 

सम्म), र्ा चुनार्को नदनमा तपाईको तोनकएको मतदान स्र्ानमा गनासकु्नहुन्छ। आरै् व्यखिगत रुपमा आफ्नो 

िातमा लगेर पुयााउनका लानग म्यादिरू अनल तल सूचीबद्ध छन्। 

8. यनद अमेररकी मेल द्वारा पठाउँदै हुनुहुन्छ भने, कृपया क्लका  / कोषाध्यक्षको कायाालयले यसलाई प्राप्त गना ७ 

देखि १० व्यापार गने र्ा काम गने  नदनिरु लागे्न गरर समय नदनुिोस्। यनद चाँडै मतदान गरररिनु भएको छ, तर 

नोभेम्बर ३ भन्दा अनघ १० नदन भन्दा कम व्यापार गने नदनिरू बाँकी छन् भने िामी तपाईलाई आफ्नो मतपत्रलाई 

डेनलभर गने र्ा आरै् पुयााउने  नसर्ाररस गदाछौ ंतानक त्यो मतको गणना गररयोस।   

 व्यक्तिगत रुपमा मतदान गने गनदेशनहरु 

1. तपाईको तोनकएको मतदान स्र्ानमा आइपुगु्निोस् र लाइनमा लागु्निोस्। यनद तपाईले आफ्नो मतपत्र नचट्ठी 

मार्ा त प्राप्त गनुाभएकोछ भने तपाईको त्यो मतपत्र तपाईसँगै ल्याउनुिोस्। सामान्यतया, पिाने समय छोटो 

हुन्छ तर राष्ट्र पनतको चुनार्मा लामो हुन सक्छ। मास्किरू लगाउनु आर्श्यक पनेछ यनद तपाईले व्यखिगत 

रुपमा मतदान गनुा हुन्छ भने, यद्यनप, यनद तपाईसँग मास्क छैन भने चुनार् कमीिरूले तपाईलाई एउटा मस्क 

प्रदान गनेछन्। यनद तपाईलाई मतदान गनामा सियोगको आर्श्यकता छ र्ा पयो भने, तपाईलाई मतदान 

प्रनक्रयामा मद्दतको लानग आरू्लाई मनपने र्ा रोजेको व्यखि तपाईको सार्मा ल्याउने अनुमनत छ। 

 

2. जब तपाई टेबलमा आइपुगु्नहुन्छ, स्पष्ट् रूपमा तपाई आफ्नो नाम बताउनुिोस्। चुनार्कमीिरुलाई पनिला 

तपाईको अखिम नाम (र्र) र्ा पररर्ारको नाम बताऊनुिोस् । यनद कुनै कारणले गदाा नतनीिरूले तपाईलाई 

उनीिरूको पंजीकृत मतदातािरूको सूचीमा रे्ला पाना सकेनन भने, तपाईले मतदान गनुा भन्दा पनिला 

चुनार्कमीिरुले तपाईलाई अको टेबुलमा तपाईको मतदाता दताा र्ारमिरू भना पठाउँने छन्।  यनद तपाईले  



आफ्नो मेल र्ा नचट्ठी मार्ा त प्राप्त गरेको मतपत्र आरू्सँग ल्याउनु भएन भने, तपाईले एउटा मतपत्र प्राप्त गनुा 

अनघ तपाईले २०२० को चुनार्मा मतदान गरेको छैन भनन पुनष्ट् गना उनीिरुले तपाईलाई एउटा सपर् पत्रमा 

िस्ताक्षर गना आिि गना सके्नछन् । 

3. तपाईको मतपत्रलाई एक गोपनीयता बुर्मा ल्याउनुिोस्। यनद आर्श्यक पछा  भने, तपाईको अंिेजी मतपत्र पूरा 

गदाा तपाईले अनुर्ानदत नमूना मतपत्र (https://www.burlingtonvt.gov/ct/language-support)  सन्दभा 

स्वरुप िेना सकु्नहुनेछ।  अंिेजी मतपत्रमा सबै उत्तरिरू भररनु पदाछ, अनुर्ाद गररएको नमूना मतपत्र बुझाउन 

सनकदैन र्ा नमलै्दन । 

4. एकपटक तपाईले आफ्नो छनौटिरु समाप्त गररसकेपनछ, तपाईको पूरा भएको मतपत्र मतदान मेशीनमा 

ल्याउनुिोस्, र यदी आर्श्यक परे एक चुनार् कायाकतााले तपाईलाई सियोग गनुाहुनेछ। एक पटक यो समाप्त 

भएपनछ, तपाईको मत बुझाइयो र अब तपाई जान सकु्नहुन्छ। 

नभनडयो ननदेशनिरू िेदै हुनुहुन्छ? अंिेजी, सोमाली, स्वानिली, नेपाली, फे्रन्च, बमी, र अरबीमा ननदेशनिरू 

www.youtube.com/channel/UCdy2e0EwW59oMye-Odnh3rQ/featured/  मा िेनुािोस्। 

मैले मेरो मेल वा गचट्ठी माफन त पाएको मतपत्र कहााँ ड्र प गनन वा बुझाउन सक्छु? 

• शिरको क्लका को / कोषाध्यक्षको कायाालयमा व्यार्सानयक समय नभत्र सोमबार नबिान ८:०० बजे देखि-

अपराह्न १२:३० बजे सम्म र्ा बुधबार अपराह्न १:०० बजे देखि -बेलुका ४:३० बजे सम्म।   

• चुनार्का नदन मतदान गने स्र्लिरुमा  

• मतपत्र जम्मा गने डर प बक्सिरूमा, जुन ननम्न ठाउँिरुमा स्र्ानपत छन् : 

o नसटी िल, १४९ चचा स्ट्र ीट 

o सार्ाजननक ननमााण नर्भाग, ६४५ पाइन खस्ट्र ट 

o र्ायर से्ट्शन # २, १३२ नोर्ा एरे्नू्य 

मैले कसरी र्ाहा पाउने मेरो मेल वा गचट्ठी माफन त पठाएको मतपत्र गक्ति भयो भगन ? 

शिर क्लका ले तपाईको मतपत्र प्राप्त गयो नक गरेन भनन जान्नको लानग यो  mvp.vermont.gov/    मा तपाईको मतपत्रको 

खस्र्नत टर ्याक गना सकु्नहुनेछ।. 

मेरो मतपत्र ड्र प गने वा बुझाउने समय सीमा के हो? 

• शिरको क्लका  / कोषाध्यक्षको कायाालयमा : सोमबार, नोभेम्बर २ अपरान्ह १२::३० बजे सम्ममा  

• मतपत्र िसाल्ने डर प बक्सिरूमा: सोमबार, नोभेम्बर २ साँझ ४:३० बजे सम्ममा   

• चुनार्का नदन: मंगलबार , नोभेम्बर ३ साँझ ७:०० बजे सम्ममा  

गनवानचनको गदनमा म आफै व्यक्तिगत रुपमा कहााँ मतदान गनन सक्छु? 

तपाईले आफ्नो घरको ठेगाना  www.burlingtonvt.gov/Clerk/Elections/Map/   मा िोज्न सकु्नहुन्छ  जिाँ तपाईले 

कुन र्ाडामा  (र्ा मतदान नजल्लामा ) आरू् बसु्नहुन्छ भनेर पत्ता लगाउन। िामीले िालको मतदान नजल्ला नक्शालाई 

समारे्श गरेका छौ जसमा रातो आइकनिरू सनित प्रते्यक मतदान स्र्ान देिाईएकोछ।  

 

 

https://www.burlingtonvt.gov/ct/language-support
http://www.youtube.com/channel/UCdy2e0EwW59oMye-Odnh3rQ/featured/
http://www.mvp.vermont.gov/
http://www.burlingtonvt.gov/Clerk/Elections/Map/


 

बगलनङ्गटनका लागग मतदान स्र्ानहरू  गनम्न  हुन्: 

 

वाड्न १                                 वाड्न २     

मेटर नक्रस्ट्ी सू्कल                                                एच.ओ.व्हीलर सू्कलमा अर्खस्र्त् इखििेटेड आट्ास एकाडेमी 

१०० म्याननर्ल्ड एरे्नू्य               ६ आचीबाल्ड स्ट्र ीट 

                                              

वाड्न ३                   वाड्न ४ 

लरेन्स बान्सा एनलमेन्टरी सू्कल               सेन्ट माका को युर्ा केन्द्र 

१२3 नोर्ा स्ट्र ीट                 १२१७ नोर्ा एनभनू्य 

वाड्न ५      वाड्न ६ 

बनलाङ्गटन इलेखररक (नबजुली) नर्भाग              एडमन््डस नमडल सू्कल 

५८५ पाइन खस्ट्र ट                २७५ मैन स्ट्र ीट 

वाड्न  ७                     वाड्न  ८ 

रोबटा नमलर सामुदानयक र मनोरन्जन केन्द्र             फे्लचर फ्री लाइबे्ररी 

१३० गोसे कोटा                २३५ कलेज खस्ट्र ट 

 

अगिक जानकारी वा मागनदशननको लागग क्लकन  / कोषाध्यक्षको कायानलयमा सम्पकन  गनुनहोस्: 

१४९ चचा स्ट्र ीट,  

बनलाङ्गटन , नभटी ०५४०१ 

(८०२) ८६५-७००० 

 

www.burlingtonvt.gov/CT/Elections 

https://www.burlingtonvt.gov/ct/language-support   

भमनन्ट चुनाव जानकारी: 

https://sos.vermont.gov/elections/election-info-resources/     

http://www.burlingtonvt.gov/CT/Elections
https://www.burlingtonvt.gov/ct/language-support
https://sos.vermont.gov/elections/election-info-resources/


 


