
फोन माफ्फ त कसरी मतदान गनने
   दर्ता गर्नुहोस्

• COVID-19 पोजेटिभ भएको प्रमाण तयार राख्नुहोस ्। यो निम्ािनुसार 
हनुिनुपर्छ:

 ○ यदि PCR (टप.सी.आर.) भएमा – तपाईंको पोजटेिभ परीक्षण गिने 
केन्द्रको ठेगािा, नमनत तथा समय र तपाईंको स्ास्थ्य निकायबाि 
प्राप्त सन्दभ्छ सखं्ा (reference number) (यदि उपलब्ध भएमा)

 ○ यदि RAT (द्नुत एन्टिजिे परीक्षण (Rapid Antigen Test) 
भएमा – सो को ब्ाण्ड तथा ससररयल िम्बर (यदि उपलब्ध भएमा), 
तपाईंको पोजटेिभ परीक्षणको नमनत तथा समय, र तपाईंको स्ास्थ्य 
निकायबाि तपाईंल ेपोजटेिभ परीक्षणको िनतजा ितता गिता दिइएको 
सन्दभ्छ सखं्ा (यदि उपलब्ध भएमा)। 

• 1800 413 960 मा फोि गिनु्छहोस ् र निकल्प 1 चयि गिनु्छहोस ्।  
तपाईंल ेआफिो भाषा बोलि ेिोभाषकेो लागग आग्रह गि्छ सक्नुहनुन्छ। 
तपाईंको प्रमाण तयार राख्नुहोस ् टकिकी फोिमा तपाईंलाई COVID-19 
का कारण आईसोलसेिमा बससरहेकोले गिता तपाईं मतिािस्थलमा 
उपस्स्थत हनुि असमथ्छ भएको घोषणा गि्छ आग्रह गररिेर।

• तपाईंलाई एस.एम.एस. (SMS) िा इमलेद्ारा एउिा आठ-अङ्कको फोि 
मतिाि ितता िम्बर र तपाईंको र-अङ्कको सनुरसक्षत PIN (टपि िम्बर) 
पठाइिरे। तपाईंल ेआफिो मत खसालि फोि गिता यी िम्बरहरूको प्रयोग 
गिनु्छपर्छ।

   मर्दार

फोन गददा प्रतीक्ा समय लामो हुन सक्ने सभंावना छ।

• आफिो नििताचि क्षते्र (electoral division) को लागग मतपत्रको चचत्र 
हेि्छ आफिो SMS िा इमलेबाि दिइएको सलकंमा जािनुहोस।् 

• आफिो आठ-अङ्कको ितता िम्बर, PIN, र मतिाि प्राथनमकता तयार 
राख्नुहोस ्। 

• 1800 413 960 मा फोि गिनु्छहोस्  र निकल्प 2 चयि गिनु्छहोस ्।  
तपाईंल ेआफिो भाषा बोलि ेिोभाषकेो लागग आग्रह गि्छ सक्नुहनुन्छ। 
अपरेिरल ेतपाईंलाई निम् काय्छहरू गि्छ आग्रह गिने रि् :

 ○ फोिद्ारा मतिाि गि्छ तपाईं योग्य रहेको अकको घोषणा गि्छ

 ○ तपाईंको आठ-अङ्कको ितता िम्बर र र-अङ्कको सनुरसक्षत PIN उपलब्ध 
गराउि (आफिो िाम िा ठेगािा िदििनुहोस ् - यसल ेतपाईंको मतिाि 
गोप्य रहि ेसनुनिसचित गि्छर) 

 ○ तपाईंको अगाटि तपाईंको मतपत्रहरूको चचत्र र भन् ेपनुटटि गि्छ

 ○ तपाईं आफिो मत अपरेिरल ेकसरी रेकि्छ गरूि भने् चाहिनुहनुन्छ भिरे 
बताउि

 ○ उक्त फोिसम्पक्छ लाई अन्तिम स्रूप दििनुअगघ, तपाईंल ेत्यसरी िै 
मतिाि गि्छ चाहिनुहनुन्छ भन् ेपनुटटि गि्छ।

यदि तपाईंको COVID-19 परीक्षणको पररणाम पोजटेिभ आयो र तपाईं नििताचिको दिि 
आइसोलसेिमा हनुिनुहनुि ेभएमा, तपाईंल ेशनिबार 21 म ेमा हनुि ेसघंीय नििताचि 2022 मा 
मतिािस्थलमा गएर मतिाि गि्छ सक्नुहनुि ेरैि।

फोि मतिाि (phone voting) नबहीबार 19 म ेिेखख शनिबार 21 म ेसम्म ती व्यगक्तहरूका 
लागग उपलब्ध हनुिरे जो शनुक्रबार 13 म ेबलेनुका स्थािीय समयमा 6.00 बजे पराटि 
COVID-19 परीक्षणमा पोजेटिभ िेखखएका हनुिरेि।्

यदि तपाईं लक्षणनिहीि निकि सम्पक्छ मा आएको व्यगक्त (close contact) िसजकको 
सम्पक्छ  हनुिनुहनुन्छ र आइसोलिे गि्छ आिश्यक रैि भि,े तपाईंल ेमतिािस्थलमा व्यगक्तगत 
रूपमा उपस्स्थत भएर मतिाि गि्छ सक्नुहनुन्छ।

यदद तपाईंलाई COVID-19 
भएमा मतदान कसरी गनने

जानकारी पत्र
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सञ्ालन समय 

अरलाइर दर्ता 

खनुलिे बनुधबार 18 मे बलेनुकी 6.01 बज ेAEST

बन्द हनुिे शनिबार 21 मे बलेनुका 4.00 बज ेAEST

फोर दर्ता नबदहबार 19 मे  स्थािीय समयमा नबहाि 8.30 बजिेेखख बेलनुका 5.30 बजसेम्म

शनुक्रबार 20 मे स्थािीय समयमा नबहाि 8.30 बजिेेखख बलेनुका 5.30 बजसेम्म

शनिबार 21 मे स्थािीय समयमा नबहाि 8.00 बजिेेखख बलेनुका 4.00 बजसेम्म 

फोर मर्दार नबदहबार 19 मे  स्थािीय समयमा नबहाि 8.30 बजिेेखख बेलनुका 5.30 बजसेम्म

शनुक्रबार 20 मे स्थािीय समयमा नबहाि 8.30 बजिेेखख बलेनुकी 6.00 बजसेम्म

शनिबार 21 म े स्थािीय समयमा नबहाि 8.00 बजिेेखख बलेनुकी 6.00 बजसेम्म

यदि तपाईंल ेिामितता गिनु्छभएको र र शनिबार 21 मे बलेनुकी 6.00 बज ेमतिाि बन्द हनुिँा मतिाि गि्छ लाइिमा पखख्छरहिनुभएको र भि ेपनि तपाईंल ेआफिो मत 
दिि सक्नुहनुिरे।

तपाईंको मत सुरक्क्त छ
फोि मतिािको प्रामाणणकता सनुनिसचित गि्छ लाग ूगररएका प्रटक्रयाहरू अटिट् सेलयि नििताचि आयोग (Australian Electoral Commission) ल ेमतिाि 
स्थलमा लागू गिने प्रटक्रयाहरूसगँ समाि रि्  जसल ेनििताचि ऐि (Electoral Act) को पालि गि्छर।

aec.gov.au

निर्वाचि आयकु्त, क्यािबरेया। Electoral Commissioner, Canberra.
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