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Nepali/नेपाली

मतदाता नामावलि दताता तथा मतदान 
ननर्देशिका
१८ बरता वा सो भनदा बढी उमेर पुगेका अष्टेलियन नागररकहरुिाई संघिय 
घनवाताचनमा मतदान गनताकािागी नाम दताता गनने लिममेवारर र घनवाताचनमा 
मतदान गनने अघिकार हुन्छ। मतदान गनताकािागी नाम दताता र घनवाताचनमा 
मतदान दवुै अघनवायता ्छ। यदी मतदान नगनने हो भने, िररवाना िाग्न सक्छ।

हामील ेकसरी सहयोग गर्छाै ?
अष्ट् लेलयन इलके्ोरल कममसनल ेकमनवले्थ 
मतदाता नामावलल दरुुस्त राख् ेर संघिय मनवछाचन, 
उप मनवछाचन तथा जनमत संग्रह गराउर्। 

अष्ट् लेलयन इलके्ोरल कममसनल ेराज्य,  
क्ेत्र वा स्ामनय सरकारको मनवछाचन गराउदैन।  
घय मनवछाचनहरु अन्य मनवछाचन मनकायहरुल े
गराउर्न।्

नाम दतछा
मतदान गन्नकालागी, तपाईको नाम मतदाता 
नामावललमा हुनपुनने र्। मतदाता नामावलल भनकेो 
संघिय मनवछाचन तथा जनमत संग्रहमा मतदान गनने 
योग्यता पगुकेा नागररकहरुको सचुच हो। 

के म मतदाता नामावलिमा दतता हुन सक्ु ?
मतदाता नामावललमा दतछा हुनपैनने कानमुन 
प्ावधानहरु:

 � यदद तपाई १८ बर्न वा सो भन्ा बढी उमरे 
पगुकेो

 � अष्ट् लेलयन नागररक हुनहुुन्छ र
 � हालको ठेगानामा कम्तिमा १ महीनादेखि 

बसोबास गरररहेको भएमा।

यदद तपाई १६ वा १७ बर्नको हुनहुुन्छ भने, 
तपाई अदहलने ैमतदाता नामावललमा दतछा हुन 
सक्हुुन्छ ताकक तपाई १८ वर्न पगु् ेमबत्तिकै मतदान 
गन्नकालागी योग्य हुनहुुनरे्। 

मतदाता नामावलिमा नाम दतता कसरि गनने ?
तपाइलwेww.aec.gov.au/enrol मा गएर 
नाम दतछा गन्न सक्हुुन्छ।

मतदाता नामावललमा दतछा हुनकालाघग कुनपैमन 
अष्ट् लेलयन इलके्ोरल कममसनको काय्नलमा गएर 
गन्न वा अष्ट् लेलया पोष् आउटलटे बाट आवदेन पत्र 
प्ाप्त गन्न सककन्छ। 

नामावलिमा नाम दतता भए नभएको जानकािी 
कसरि प्ाप्त गनने ?
तपाईको नाम नामावललमा दतछा भए नभएको 
हेन्नकालाघग यो ललकंमा जानहुोस 
www.aec.gov.au/check.

नाम वा ठेगाना परिवत्तन भएको अवस्ामा  
के गनने ?
प्त्यक पटक ठेगाना पररवत्नन गदछा वा नाम 
पररवत्नन गदछा आफनो सम्पूर्न पररवमततित मववरर 
मतदाता नामावलल दतछा मववररमा फेनु्न पर््न। 
तपाईल ेआफनो मववरर www.aec.gov.au 
मा गएर पररवत्नन गन्न सक्हुुन्छ। तपाईल ेकुनपैमन 
अष्ट् लेलयन इलके्ोरल कममसनको कायछालयमा 
गएर गन्न वा अष्ट् लेलया पोष् आउटलटे बाट आवदेन 
पत्र प्ाप्त गरर आफनो मववरर पररवत्नन गन्न 
सक्हुुन्छ।

देश वाहहि भएको अवस्ामा के गनने ?
यदद तपाई अध्यन वा बसाइकालाघग देश वादहर 
भएको अवस्ामा तपाईल ेअष्ट् लेलयन इलके्ोरल 
कममसनलाई जानकारी गराउन ुपद्नर्। यदद तपाई 
देश वादहर भएको अवस्ामा संघिय मनवछाचन 
वा जनमत संग्रह िोररा भएको अवस्ामा पमन 

तपाईल ेअष्ट् लेलयन इलके्ोरल कममसनलाई 
जानकारी गराउन ुपद्नर्।

यदद तपाईल ेअष्ट् लेलयन इलके्ोरल कममसनलाई 
जानकारी गराउन ुभएनभन ेतपाईको नाम मतदाता 
नामावललबाट हटाईन सकर् र तपाई आगामम 
मनवछाचनहरुमा मतदानबाट वम्चित हुनहुुनरे्।  

थप जानकारी यहा उपलवध र् 
www.aec.gov.au/overseas.

मतदान
संघिय मनवछाचन प्त्यके ३ वर्नमा एकपटक हुन ेगर््न 
र यो सध ैशमनवारका ददन पर््न। कहा र कमतवलेा 
मतदान गनने भन् ेकुरा तपाई मतदानका ददन कहा 
हुनहुुन्छ भन् ेकुराल ेमनधछारर गर््न। 

मतदानको हदन
तपाईल ेआफनो राज्य वा क्ेत्रको कुनपैमन मतदान 
केन्द्रबाट मतदान गन्न सक्हुुन्छ। मतदान केन्द्र 
मवहान दठक 8 बज ेदेखि बलेकुा दठक 6 बज ेसम्म 
िलु्ा रहन्छ। 

यदद तपाई अन्य राज्य वा क्ेत्रमा हुनहुुन्छ र मतदान 
गनु्नभएको रै्न भने, तपाईल ेअन्तर राज्य मतदान 
केन्द्रबाट मतदान गनु्नपननेर्।  

मतदान स्ान तथा अन्तर राज्य मतदान 
केन्द्रहरुको सचुच मनवछाचनको ददनभन्ा केदह साता 
अगाव ैयहा उपलवध हुन्छ www.aec.gov.au 
मतदाका ददनमा यदद तपाई मतदान स्लसम्म 
पगु् सक्हुुन् भने, तपाईल ेमनवछाचनको ददन भन्ा 
अगाव ैमतदान गन्न सक्हुुन्छ। 
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नमनुा मतपत्रहरु

अन्य ववकल्पहरु
तपाईल ेमनवछाचनको ददन भन्ा अगाव ैआफै 
उपस्स्त भएर वा हुलाक माफ्न त मतदान गन्न 
सक्हुुन्छ,यदद तपाई मनवछाचनको ददन:

 � तपाई आफनो नाम दतछा भएको मतदान 
केन्द्रभन्ा बदहर भएमा

 � तपाई मतदान स्ल भन्ा ८ ककलोममटर  
पर भएमा

 � तपाई यात्रा गददै भएमा
 � तपाईल ेमतदान गन्नका लाघग आफनो काय्नस्ल 

र्ोडरे जान नममलन ेभएमा
 � तपाई गम्भिर रुपमा मवमार भएमा, शारीररक 

तथा मानलसक रुपमा कमजोर भएमा, तरुुन्त ै
वच्ा जन्ाउन ेअवस्ा भएमा वा तरुुन्त ैवच्ा 
जन्ाउन ेअवस्ामा भएको ब्यघतिको हेरचाह 
गददै भएमा

 � तपाई अस्पतालमा भनछा भएको र अस्पतालमा 
मतदान गन्न ममलन ेअवस्ा नभएमा

 � तपाईको धाममतिक आस्ाका काररल ेतपाईलाई 
मतदान हुन ेस्ानमा जान नममलन ेभएमा

 � ३ वर्न भन्ा कम अवत्धको झ्ालिानाको 
सजाय काटदै गरेको वा वन्ी लजवन 
मवताईरहेको भएमा

 � तपाई गोप्य मतदाता भएमा

 � तपाईलाई आफनो सरुक्ाको चचन्ता भएमा

पपूव्न मतदानकेन्द्रहरु हप्ततौ पदहला देखि मतदानका 
ददनसम्म िलु्ा रहन्छन।् पपूव्न मतदानकेन्द्र स्ल 
तथा स्ल िलुन ेसमयका बारेमा जानकारी यहा 
उपलवध र् www.aec.gov.au 

हुलाकमाफ्न त मतदान गन्नकालाघग अनलाइन 
आवदेन ददन वा अष्ट् लेलयन इलके्ोरल कममसनवाट 
आवदेन पत्र प्ाप्त गन्न सककन्छ। उमदेवारहरुको 
र्नतौटभसेकेपचर् अष्ट् लेलयन इलके्ोरल कममसनल े
हुलाकमाफ्न त गररन ेमतदानका चादहन ेसामाग्री 
उपलवध गराउर्। 

मत सदर हुनकालाघग
संघिय मनवछाचनमा, तपाईल ेअष्ट् लेलयन संसदको 
दईु सदन प्मतमनत्ध सभा र लसनटेका लाघग आफना 
प्मतमनत्धहरु र्नतौटकालाघग मतदान गनु्नहुनरे्।

तपाईल ेदईुओटा मतपत्र प्ाप्त गनु्नहुनरे्:

 � हररयो मतपत्र तपाईको स्ामनय (वा मनवछाचन 
क्ेत्र) प्मतमनत्धत्वगननेप्मतमनत्ध सभा सदस्यका 
र्नतौटका लाघग, र 

 � सतेो मतपत्र तपाईको राज्य वा क्ेत्रको लसनटेमा 
प्मतमनत्धत्वगननेसदस्य र्नतौटकाकालाघग हुनरे्।

मतदान कसरर गनने भन् ेजानकारी मतपत्रम ै
र्ाकपएको हुन्छ। तपाईल ेमतदानगदछा मबगानु्नभएमा 
वा के गनने भन् ेथाह नभएमा मतदान अत्धकारर संग 
सोध्नुहोस।् 

थप जानकारी चाहनहुुन्छ?
मतदान प्रालल, नाम दतछा तथा मतदानका बारेमा 
थप जानकारी www.aec.gov.au बाट प्ाप्त 
गन्न सक्हुुन्छ।

टेललफोन अनवुादनको समुवधाहरु उपलवध र्न।् 
नाम दतछा, मतदान तथा मनवछाचनका बारेमा नपेाली 
भारामा जानकारीकालाघग 1300 720 153 
नम्बरमा कल गनु्नहोस।् 

यदद तपाई कान नसनु् ेहुननु्छ वा कान सनु् वा 
वोलनमा समस्या भएमा नशे्नल ररल ेसत्भतिस  
(एन आर एस) माफ्न त हाममलाई सम्क्न  गन्न 
सक्हुुन्छ।  

 � टी टी वाई प्योगकतछाहरुल े13 36 77  
डायल गरर 13 23 26 एक्सने्सनकालाघग 
अनरुोध गनु्नहोस।्

 � बोलन ेर सनु् ेप्योगकतछाहरुल े
1300 555 727 मा सम्क्न   
गरर 13 23 26 कोट गनु्नहोस।्

 � इन्टरनटे ररल ेप्योगकतछाहरुल ेएन आर एस 
मा सम्क्न  गनु्नहोस त्यसपचर् 13 23 26 को 
लाघग अनरुोध गनु्नहोस।्
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