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प्रायः सोर्धने ते ह्र प्रश्नहरू
थप जानकारी यहााँ पाउनुहोस् : www.burlingtonvt.gov/AllLegalResidentVoting

1. बर्लि ङ्टन नगरले बर्लि ङ्टनको स्थानीय चुनार्मा सबै र्ैध बार्सन्दालाई र्कन र
कसरी मतदानमा समार्ेश गने र्र्चार गरररहे को छ ?
सबै वैध निवासी मतदाताहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रनियामा संलग्न गराउिु अमे ररकी संनवधािको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो
र यसले राष्ट्रको िागररक संलग्नताको बनलयो भाविालाई सुदृढ बिाउँ छ । बनलणङ्टि िगरको समु दाय ऐनतहानसक रूपमा
बनलयो र राजिीनतक रूपमा सनिय छ । सबै वैध बानसन्दाहरूलाई हाम्रो स्थािीय चुिावमा मतदाि गिण नदँ दा
बनलण ङ्टिमा बसोबास गिे , काम गिे र कर नतिे समु दायका सदस्यहरूले आफ्िो आवाज उठाउि पाउँ छि् ।
भर्ण रै, नविुस्की र मोन्टपेनलयरले सबै वैध बानसन्दाहरूलाई स्थािीय चुिावमा मतदाि गिण नदिे पक्षमा मतदाि गरे र
नवधानयकाले सो निर्णलाई अिुमोदि गरे र स्थािीय चुिावमा सबै वैध बानसन्दाहरूको मतदािका लानग भमोन्टमा बनलयो
समथण ि प्रदर्णि गर्यो ।1
सबै वैध निवासीले गिे मतदाि बनलण ङ्टिमा 2023 को माचणमा हुि सक्छ र मतदाता र व्यवस्थानपकाले अिु मोदि गरे मा
मतदाता िामावलीमा िाम दताण गिे सबै वैध बानसन्दाहरू भनवष्यमा िगरपानलका र नवद्यालय बोर्ण को निवाण चिमा मतदाि
गिण योग्य हुिे छि् ।

2. यो पररर्ति नले कसलाई असर गछि ?
बनलण ङ्टि िगरका सबै वैध बानसन्दाहरूलाई स्थािीय उम्मेद्वारहरू र स्थािीय सवालहरूमा मतदाि गिण अिु मनत नदइिे
छ । बनलणङ्टि िगर क्यािार्ा, आयरल्याण्ड र जमणिीलगायत संसारभरबाट आएका वैध बानसन्दाहरूको घर हो । 2020
को अमे ररकी सामु दानयक सवेक्षर्को 5-वर्षीय तथ्याङ्क अिु सार, बनलणङ्टि िगरको 5.5% जिसङ्या वैध बानसन्दाहरू
हुि् । त्यस बाहे क, िगरको 5.1% जिसङ्या अङ्गीकृत िागररकता प्रनियाबाट आएका छि् ।

3. मतदान गनि को-को योग्य हुने छन् ?
कािु िी रूपमा संयुक्त राज्य अमे ररकामा िगर र िगरमा बसोवास गरररहे का अनि निवाण चिको नदिमा 18 वर्षण उमे र
पुगेका वा सोभन्दा बढी उमे रका र यसलाई आफ्िो घर बिाउि चाहिे व्यन्त्रक्तहरू मतदाि गिण मतदाता िामावलीमा िाम
दताण गिण योग्य हुिे छि् । उदाहरर्का लानग, ग्रीि कार्ण वालाहरू, योग्य कायण अिु मनत प्राप्त गरे का बानसन्दाहरू वा
नर्फर्ण एक्सि फर चाइल्डहुर् अराइभल्स (DACA) प्रापकहरू । कुिै व्यन्त्रक्तले मतदाता िामावलीमा िाम दताण
गररसकेपनछ, उिीहरू मतदाि गिण सक्ने छि् ।

मोन्टपेनलयर (सं सद पे. 3, नसिेट पे. 25) स नविुस्की (सं सद पे. 4, 1नसिेट पे. 26) मा नवधे यकहरू पाररत गिे सन्दभण मा भमोन्ट
प्रनतनिनध सभा र नसिेट जिणलहरू हे िुणहोस् ।
1
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4. र्ैध बार्सन्दाहरूले के-केमा मतदान गनि सक्ने छन् ?
सबै वैध बानसन्दाहरूलाई मे यर, िगरका काउन्त्रिलर, स्कुलको बोर्ण सदस्य, िगर निवाण चि अनधकारी र बनलणङ्टि
िगरसँग सम्बन्त्रित मतदाि सवालहरूमा मतदाि गिण अिु मनत नदिे प्रस्ताव गररएको छ । सबै वैध बानसन्दाहरूलाई
राज्य वा सङ्घीय चुिावमा मतदाि गिण अिुमनत नदइिे छै ि ।

5. के र्ैध बार्सन्दा मतदान नयााँ टर े न्ड हो ?
होइन । भमोन्टमा सबै बानसन्दाले मतदाि गरे को लामो इनतहास छ । 18 औँ र्ताब्दीमा, मतदािमा व्यावहाररक रूपमा
कुिै िागररकताको सीमा नथएि । लगभग 1828 दे न्त्रर् भमोन्टलगायतका धेरै राज्यहरूले नवर्े र्ष गरी आयरल्याण्ड र
पनिमी युरोपबाट ठु लो सङ्यामा आप्रवासीहरू ओइररि थाले का कारर्ले राज्यको मतदाता योग्यतामा
िागररकतासम्बिी मापदण्ड लागू गिण थाले । तथानप, यी राज्य र समु दायहरूले वैध बानसन्दाहरूलाई स्थािीय स्तरमा
मतदाि गरररहि अिु मनत नदए । वर्ापत्रमा प्रस्तानवत पररवतणिले यहाँ कािु िी रूपमा रहे का र बनलणङ्टिलाई आफ्िो
मु य बासस्थािको रूपमा दाबी गिण सक्ने व्यन्त्रक्तहरूलाई पनि मतदािको अनधकार नदिे गिे प्रयास गदण छ ।

6. भमोन्ट र अमेररकाका अन्य कुन-कुन नगरहरूले र्ैध स्थायी बार्सन्दाहरूलाई
मतदान गने अर्धकार र्दन्छन् ?
भमोन्टमा, नविुस्की र मोन्टपेनलयर िगरहरूले 2021 को जुि मनहिादे न्त्रर् िगरपानलका र स्कुलका मतदािहरूमा वैध
बानसन्दाले मतदाि गिण पाउिे व्यवस्था गरे का छि् ।
भमोन्टबानहरका कम्तीमा अन्य 13 वटा िगरपानलकाहरूले वैध बानसन्दालाई मतदाि गिण अिु मनत नदइरहे का छि् ।
नतिमा न्यु योकण सहर र साि फ्रान्त्रिस्को जस्ता प्रमु र् सहरहरू र टाकोमा पाकण, मे रील्याण्ड र सोमरसेट, वानर्ङ्टि
जस्ता सािा सहरहरू पदण छि् ।

7. संसारका अन्य कुन-कुन दे शले र्ैध स्थायी बार्सन्दाहरूलाई मतदान गने अर्धकार
र्दएका छन् ?
संयुक्त राज्य अमे ररकाबाहे क, क्यािार्ा, अजे न्त्रन्टिा, अन्त्रररया, बाबाण र्ोस, ब्रानजल, नचले , चेक गर्ति, नग्रस, हङकङ,
आइसल्याण्ड र नलथु आनियालगायतका दे र्हरूमा वैध निवासी गैर-िागररकले स्थािीय चुिावमा मतदाि गिण पाउँ छि्
।

8. र्ैध र्नर्ासीको है र्सयतले , अङ्गीकृत नागररकता प्राप्त गरे पर्छको साटो अर्हले
मतदान गनि पाउाँ दा मलाई कस्तो असर पनि सक्छ ?
धेरै वैध बानसन्दाहरूका लानग अमे ररकाको िागररक बन्ने प्रनिया एक जनटल, लामो समय लाग्ने र महङ्गो हुि सक्छ । वैध
बानसन्दालाई यस प्रनिया सुरु गिुण अनघ स्थािीय चुिावमा मतदाि गिण अिु मनत नदइिे छ र यसले गदाण उक्त व्यन्त्रक्तले
जिप्रनतनिनध, सवालहरू र उिीहरूको जीवि र समु दायलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पािे िीनतहरूसँग सम्बन्त्रित
नवकल्पहरूमा पनछको साटो अनहले िै मतदाि गिे अवसर प्राप्त गछण ि् ।

9. यर्द प्रस्तार् गररएअनुसार बडापत्र संशोधन गररएको खण्डमा र्ैध बार्सन्दा
मतदाताको है र्सयतले म स्थानीय र्नर्ािचनमा उम्मेद्वार बन्न सक्छु ?
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सक्नुहुन्छ । कुिै बानसन्दाको िाम मतदाता िामावलीमा दताण भइसकेपनछ, सो व्यन्त्रक्त स्थािीय निवाण चिमा उम्मेद्वारको
रूपमा चुिाव लर्् ि सक्ने छ ।

10. के मतदान गरे र सङ्घीय कानुनको उल्लङ्घन गरे को ठहररने छ र्ा मलाई आफ्नो
र्भसा र्ा ग्रीन काडि का सति हरू उल्लङ्घन गनि प्रे ररत गने छ ?
होइन । 18 U.S.C. § 611 ले स्पष्ट् रूपमा उिीहरूलाई "राज्यको संनवधाि वा नवधाि वा स्थािीय अध्यादे र्अन्तगणत
त्यस्तो प्रयोजिका लानग मतदाि गिण अिु मनत गररएको" अवस्थामा वैध बानसन्दाहरूलाई मतदाि गिण अिु मनत नदएको
छ । यही कुरा प्रस्ताव गररएको छ ।

11. र्ैध बार्सन्दाको है र्सयतले मैले मतदाता नामार्लीमा नाम दताि गरे ाँ भने, के मेरो
मतदाता नामार्लीमा मेरो र्र्र्रण सार्िजर्नक हुन्छ ?
हो । िगरले दु ई फरक-फरक िामावलीहरू कायम राख्ने छ: (1) राज्य र संघीय मतदाता िामावली र (2) सबै योग्य
बनलण ङ्टि मतदाताहरूको िगरपानलका मतदाता िामावली । दु वै िामावली सावणजनिक रे कर्ण हुि् र सवणसाधारर्ले ती
रे कर्ण हे िे अिु रोध गरे का र्ण्डमा उपलब्ध गराइिे छ । तर (क) जन्म मनहिा र ताररर् (र्) सवारी चालक इजाजतपत्र
वा गैर-सवारी चालक पनहचाि िम्बर (ग) टे नलफोि िम्बर (घ) इमेल ठे गािा र (ङ) सामानजक सुरक्षा िम्बरलगायतका
केही निनित नववरर् भिे सावणजनिक गररिे छै ि ।

12. र्ैध बार्सन्दाको है र्सयतले मेरो पर्हलो भाषा अङ् ग्रे जी होइन । मलाई केका लार्ग
मतदान गरराँ दै छ भनेर बुझ्न सघाउन अनुर्ादहरू उपलब्ध हुने छन् ?
हो । िमू िा मतपत्रहरू िगरको आप्रवासी र र्रर्ाथी समुदायहरूले बोल्िे 6 र्ीर्षण भार्षाहरूमा अिु वाद गररिे छ ।
नतिमा िे पाली, सोमाली, स्वानहली, नभयतिामी, फ्रेन्च र अरबी पदण छि् । अिु वाद गररएका यी िमु िा मतपत्रहरू चुिाव
हुिे नदिअनघ हरे क निवाण चि केन्द्रमा उपलब्ध हुिे छि् ।

13. बडापत्रमा प्रस्तार्र्त यस संशोधनलाई मतदाता र व्यर्स्थार्पकाले अनुमोदन
गरे मा र्ैध र्नर्ासीले कर्हले देखख मतदाता नामार्लीमा नाम दताि गनि सक्छन् ?
भमोन्टमा एकै नदिमा मतदाता िामावलीमा दताण गिण सनकन्छ, यसको अथण योग्य मतदाताहरूले निम्न अवस्थामा
चुिावको नदि वा सोभन्दा अनघ मतदाता िामावलीमा िाम दताण गिण सक्छि्:


अमे ररकाको वैध बानसन्दाको रूपमा रहे को



18 वर्षण वा सोभन्दा बढी उमे रको



बनलण ङ्टि िगरमा बसोबास गरररहे को



मतदाता दताण बोर्ण समक्ष मतदाता िामावलीमा िाम दताण गरे को र मतदाताको र्पथ नलएको ।
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