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��य समुदायका सद�यह�,

नयाँ पु�ताको �ा�नय नेताह� चु�को ला�ग भोट गन� तयारीको बेला हामी यो
मतदाता गाईड ��तुत गद�छ�। आउँदो नोभे�बरमा �यू योक�  �टेटको सं�वधानलाई
संशोधन गन� ५ वटा मह�वपूण� ��तावह�को ला�ग प�न हामी भोट गन�छ�।
यसमा �नवा�चन �े� �नधा�रण गन� �कृया, वातावरण �याय, सव�साघरणको ला�ग
नाग�रक सहभा�गता सहज बनाउने भो�टङ �कृयामा सुधार ज�ता मह�वपूण�
मु�ाह� सामेल छन्। हा�ो मतदाता गाईडले मतप�मा रा�खने �य ��तावह�
लगायत २०२२ को मह�वपूण� �टेट र रा��य चुनावह�को �वषयह� समेट्नेछ।  

अँधेरोमा लोकत�� बाँ�न स�दैन। हा�ो आवाजह� �बना हामीले हा�ो
समुदायह�लाई बाँ�न र �ग�त गन�को ला�ग चा�हने �न�तह�को ला�ग वकालत
गन� स�दैन�। आउँदो नोभे�बरमा आ�वासी र �वा�य सेवा �यायको ला�ग भोट
गनु�होस्, अ�न सबैको मा�यताह�को कदर गन� र सबैको आवाजलाई सुर�ा �दने  

अझ धेरै समावेशी लोकत��को �नमा�ण गन� म�त गनु�होस्।

APA VOICE

२०२२ �नवा�चनको �म�तह�

भोट गन� योजना बनाउनुहोस

�लाक बाट भोट गनु�होस्

चाँडै भोट गन�

चुनावको �दन

अ�टुबर १८, २०२१ मा दरखा�त 
�दनुहोस्

अ�टुबर २३-३१, २०२१

नोभे�बर २, २०२१

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.

�ार��क चुनाव
�म�त तय �न बाँक� आम �नवा�चन

नोभे�बर ८, २०२२

रा��य - संयु� रा�य अमे�रकाको कँ�ेस �यू योक�  �टेट
२०२२ मा मतदाताह�ले रा��य संसदको �वै सदन (हाउस अफ रे�ेजे�टे�टभ र सेनेट) को
��त�न�धह� चु�ेछन्। त�लो सदन (हाउस अफ रे�कोरेजे�टे�टभ)को उ�मे�ारलाई २
वष� र मा�थ�लो सदन (सेनेट) को ला�ग ��येक ६ वष�को ला�ग �नवा��चत गछ�।

अमे�रक� कँ�ेसको �वै सदनको ला�ग क�त चोट� उठ्न पाउने भनेर �स�मत ग�रएको छैन।

�टेटको लेभलमा काय�कारी र �वधानसभा �ईटैको ला�ग �नवा�चन �नेछ। हामीले गभन�रको
अ�फस र �यू योक�  �टेट असे��ली (�वधानसभा) �ईटैको ला�ग भोट गन�छ�। गभन�रले कुनै
प�न १२ वष�को अव�धमा आठ वष� भ�दा धेरै स�ामा ब�न पाउँदैन। �यू योक�  �टेट असे��लीको

सद�यह�को ला�ग भने �य�तो कुनै ब�देज छैन। उनीह� ज�त चो�ट प�न चुनाव लड्न
पाउँछन्।

�ार��क �नवा�चनमा भोट गन�को ला�ग मतदाताह� कुने राजननै�तक पाट�मा दता� भएको
�नु पछ�। �ार��क �नवा�चनमा मतदाताह�ले आम �नवा�चनको ला�ग कुनै पाट� �भ�ैको

उ�मे�ार रो�नको ला�ग भोट गछ�न्

आम �नवा�चनमा कुने राजनै�तक पाट�संग आव� भए/नभएको जे भए प�न र�ज�टर
भएका सबै मतदाताह�ले भाग �लन पाउँछन्। मतदाताह�ले आ�नो पाट�को आव�ता

बा�हर जुन सुकै उ�मे�ारलाई भोट गन� स�छन्।



मतदाता गाईड

तपा�को अ�धकारह� थाहा पाई रा�नुहोस्
य�द तपा�ले �न�न कुराह� पुरा गनु�
भएको छ भने तपा�को मतदान
गन� अ�धकार ��छ:

य�द प�हलो पटक मतदान गन�
ला�नु भएको हनै भने आई ड�
(प�रचत प�) प�न चा�हदैँन:

कुनै प�न चुनावमा तपा�को
�न�न अ�धकारह� ��छन्:

तपा� मतदान गन� र�ज�टर �नु��छ
तपा� घ�टमा १८ वष� पुगेको अमे�रक� नाग�रक �नु��छ
तपा� अ�हले जेलमा �नु��न, या “फेलोनी” अपराधमा “परोल” मा �नु��न
तो�कएको मत के�� ब�द �नु भ�दा अगा�ड नै तपा� लाईनमा ब�स स�नु भएको छ।

मा�य �ने प�रचय प�ह�: फोटो भएको प�रचय प�, हालको पानी-�बजुलीको �बल,
ब�कको �टटेमे�ट, सरकार� चेक या तलबको र�सद, या कुनै प�न सरकार� कागजात
जसमा तपा�को नाम र ठेगाना दे�ख�छ
य�द तपा� संग आई ड� छैन, या देखाउन चाहनु ��न भने तपा�ले “ए�फडे�भट
�यालट” (अनुपि�थत मत प�) भरेर मतदान गन� स�नु��छ

य�द भा�षक सेवा चा�ह�छ भने दोभाषेको अ�धकार ��छ। थप जानकार�को ला�ग
866-VOTE-NYC मा फोन गनु�होला
मतदान गन� �म�शन �ब�ेको छ भने प�न मतदान गन� अ�धकार ��छ
य�द तपा�को नाम मतदाता सु�चमा छैन भने “ए�फडे�भट �यालट” �योग गरेर
मतदान गन� अ�धकार

य�द तपा�को कुनै ��नह� छन्, या
चुनावको �दनमा सम�याह� आईपय�

भने यहाँ फोन गन� स�नु��छ:

 
अँ�ेजी  718-460-5600

चाई�नज  212-274-1891 या 
347-825-6223

को�रयन  718-460-5600
नेपाली  718-937-1117
बँगाली  718-321-7929

 

मतप�को पाँच� ��
यो  ��ता�वत  संशोधनले  �यू  योक�  �सट�  �स�भल  अदालतले  हाल  $२५,०००  स�मको
दावीह�को  सुनवाई  र  फैसला  गन�  कानुनी  अ�धकारलाई  बढाएर  $५०,०००  मा  पुया�उँछ।यो
��ता�वत  संशोधन  पा�रत  �न  पछ� ?

मतप�को प�हलो ��
यो सं�वधान संशोधनको ��तावले �टेट सेनेटरह�को सं�या ६३ मा �स�मत गछ� , �टेटको जनसं�या
ग�े �कृयालाई संशोधन गछ� , अमे�रकाको सं�वधानसंग बा�झने �ावधानह� हटाउछ, �नवा�चन �े�
पुन: �नधा�रण गन� क�मसनको सह-काय�कारी �नद�शकह�को यो�यताको के�ह कुराह� हटाउँछ र
संशोधन गछ� ,  र कँ�ेस तथा �टेटको �वधानसभाको �नवा�चन �े�ह� �नधा�रण गन� �कृयामा प�न
संशोधन गछ�। यो ��ता�वत संशोधन पा�रत �न पछ�?

मतप�को दो�ो ��

मतप�को ते�ो ��

मतप�को चौथो �� 
यो  ��ता�वत  संशोधनले  हाल  ए�से�ट�  (अनुप��त)  मतदान  गन�को  ला�ग  ए�से�ट�  मतदाता
काउ�ट�मा  अनुप��त  �नु  पन�,  या  �वा�य  या  �बरामीको  कारण  अनुप��त  �नु  परेको
देखाउनु  पन�  हालको  �ावधानलाई  हटाउँछ। .  यो  ��ता�वत  संशोधन  पा�रत  �न  पछ� ?

�यू  योक�  �टेट  संं�वधानको  आ�ट�कल  १  लाई  संशोधन  गन�  यो  ��तावले  हरेक  ���को
सफा  हावापानी,  पानी  र  �व�  वातावरणको  अ�धकार  सु�न��त  गछ� ।   यो  ��ता�वत
संशोधन  पा�रत  �न  पछ� ?  

यो  ��ता�वत  संशोधनले  आ�ट�कल  २  र  ५  लाई  संशोधन  गरेर  हाल  हरेक  नाग�रकलाई
�नवा�चनको  �दन  भ�दा  १०  �दन  अ�घ  र�ज�टर  गनु�  पन�  �नयम  हटाउँछ,  र  �नवा�चनको  �दन
भ�दा  १०  �दन  भ�दा  कम  स�म  प�न  र�ज�टर  गन�  �म�ने  ग�र  कानुन  बनाउन
�वधानसभालाई  �वीकृ�त  �द�छ।  

मतप�को प�हलो ��ले �नवा�चन �े� �नधा�रण गन� �कृयामा सुधार गन� ��ताव
गछ�। �यायपूण� र �न�प� �नवा�चन �े� �नधा�रण �कृया बनाएर मतदाताह�लाई
आ�नो ��त�न�ध रो�ने र आ�नो समुदायह�को �हतको ला�ग �यायपूण� �याप
बनाउने सुधारह� काया��वयन गन�को ला�ग यसमा YES भोट गनु�होस्।

मतप�को दो�ो ��ले हरेक ���को सफा हावापानी, पानी र �व�
वातावरणको अ�धकारलाई �ञु योक�  �टेटको सं�वधानको "अ�धकार प�"

("�बल अफ राईट्स") मा थ�छ।।

मतप�को ते�ो ��ले कुनै नाग�रकले �नवा�चनको �दन भ�दा १० �दन अ�घ
र�ज�टर गनु� पन� �नयम हटाउँछ। रा��ापी दजा�मा �यू योक�  �टेटमा मतदाता
र�ज��ेशनको दर सबभ�दा कम म�ये पछ�। मतदातालाई आईपन� अवरोधह�
हटाउन र धेरै भ�दा धेरै मतदाताले �नवा�चनह�मा मतदान गन� अवसर पाउनको
ला�ग यसमा YES भोट गनु�होस्। 

मतप�को चौथो ��ले मतदाताले �लाक बाट भोट गन� ("ए�से�ट� �यालट")

�वशेष कारण देखाउनु पन� �ावधानलाई हटाउने ��ताव गछ�। मतदाताह�लाई
�लाक बाट भोट गन� स�जलो बनाउन, र यो �ावधान हटाएर धेरै घ�दा दैरै
मतदातालाई �नवा�चनमा सहभागी बनाउन यसमा YES भोट गनु�होस्। 

मतप�को पाँच� ��ले �यू योक�  �सट�को �स�भल अदालतको सुनवाई र फैसला
गन� अ�धकारलाई बढाएर $५०,००० या कमको दावीह�को सुनवाई र फैसला
गन� अ�धकार �द�छ। 

मतप�मा �ने �यू योक�  �टेट सं�वधानको ��ह�


