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मतदानको लागि कसरी नाम दताा िने? 

पढ्न सगिलो िाइड  
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यो िाइडको प्रयोि कसरी िने  

 

यो गाइड अष्ट्र ेलियाको लिर्ााचि आयोग (Australian Electoral 

Commission) (AEC) िे तयार पारेको हो। जब तपाईंिे ‘हामी’ शब्द 

देख्िुहुन्छ, त्यसिे AEC िाई जिाउँछ।   

 

हामीिे यो गाइड पढ्ि सलजिो तररकािे िेखेका छ ।ँ  

केही कुराहरू स्पष्ट् पािा हामी लचत्रहरूको प्रयोग गछछँ।  

 

हामीिे केही शब्दहरू ‘मोटो’ गरेर िेखेका छ ।ँ हामी यी शब्दहरूको 

मतिब व्याख्या गछछँ। यी शब्दहरूको सूची पृष्ठ १६ मा छ।  

 

यो गाइड पढ्िको िालग तपाईंिे सहायता माग्न सकु्नहुन्छ।  

साथी, पररर्ारको सदस्य र्ा सहयोगी व्यक्तििे तपाईंिाई मद्दत गिा 

सके्नछि्।  
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गनर्ााचनमा मतदान    

 

अष्ट्र ेलियामा प्रते्यक ३ र्र्ामा संघीय गनर्ााचन हुिे गछा ।  

 

संघीय लिर्ााचि पूरै देशको िालग हो।  

 

यसरी हामी अष्ट्र ेलियाको सरकारको छि ट गदाछ ।ँ  

 

गभिार-जिरििे लिर्ााचिको लमलत तोक्दछि्।  

लिर्ााचिको लदि शलिबार हुिेछ। 

 

त्यो लदि अष्ट्र ेलियाका जितािे मतदान गिेछि्। 

जब तपाईं मतदाि गिुाहुन्छ, तपाईंिे अष्ट्र ेलियाको सरकारमा 

सहभागी हुिेहरू छि ट गिा मद्दत गिुाहुन्छ। 
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तपाईंिे अलिर्ायारूपमा मतदाि गिुा पिेछ, यलद तपाईं:  

• अष्ट्र ेलियाको नािररक हुिुहुन्छ। 

र 

• १८ र्र्ा र्ा बढी उमेरको हुिुहुन्छ।  

 

िागररक त्यो हो जसिाई उिीहरू बसे्न देशको अलिकार र 

स्वतन्त्रता लदइएको हुन्छ। 

 

मतदाि गिाािे तपाईंिाई कसिे देश चिाउिे भने्नबारे आफ्िो 

िारणा राख्न लदन्छ। 

 

यलद तपाईंिे पलहिे मतदाि गिुाभएको छैि भिे लचन्ता िगिुाहोस्।  

 

हामी तपाईंिे के गिुापछा  बुझाउछ ।ँ 
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मतदानका लागि नाम दताा 

 

तपाईंिे मतदाि गिा पाउिअलघ तपाईिे आफ्िो िाम दताा गिुापछा । 

 

जब तपाईंिे िाम दताा गिुाहुन्छ, हामी तपाईंको नाम मतदाताहरू - 

मतदाि गिे सके्न व्यक्तिहरू - को सूचीमा राख्दछ ।ँ  

यो सूचीिाई मतदाता नामार्ली भलिन्छ। 

 

मतदाता  िामार्िीमा दताा हुि तपाईंिे दताा फाराम भिुापछा ।  

 

यलद तपाईं १८ र्र्ा पुग्न िागु्नभएको छ भिे तपाईंिे आफ्िो िाम दताा 

गिा सकु्नहुन्छ।  

जब तपाईं १८ र्र्ा पुगु्नहुन्छ, तपाईं मतदाि गिा तयार हुिुहुिेछ। 
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तपाईंिे लिम्न माध्यमबाट दताा फाराम भिा सकु्नहुन्छ:  

• अििाइि  

• कागजी माध्यमबाट।  

 

तपाईंिे जुिसुकै समयमा मतदािका िालग िामदताा गिा सकु्नहुन्छ। 

तर लिर्ााचिमा मतदाि गिा तपाईंिे मतदाता िामार्िी बन्द हुिुअलघ 

दताा गिुापछा ।  

 

मतदाता िामार्िी गभिार-जिरििे लिर्ाचािको लमलत तय गरेको 

एक हप्तापलछ बन्द हुन्छ। 

 

यलद तपाईंिे मतदाता िामार्िी बन्द हुिुअगालड दताा गिुाभयो भिे, 

तपाईं मतदाि गिाबाट छुट्िुहुन्न। 
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अनलाइन नाम दताा 

 

 

तपाईंिे अििाइि मतदािको िालग िाम दताा गिा हाम्रो रे्बसाइट हेिा 

सकु्नहुन्छ। 

www.aec.gov.au/enrol   

त्यहाँ एउटा बटि हुन्छ जसिे भन्छः  ‘Enrol online’ (अििाइि दताा 

गिुाहोस्) 

 

तपाईंिे केही प्रश्नहरूको उत्तर लदिु पछा । 

 

तपाईंिाई आफ्िो पररचयको प्रमाण मालगिेछ, जसै्त: 

• सर्ारीचािक अिुमलतपत्र 

• पासपोटा। 

 

मतदाता िामार्ािीमा भएका अरू कोहीिे पलि उिीहरूिे तपाईंिाई 

लचने्न प्रमाण लदि सक्छि्। 

 

यलद चाहिुहुन्छ भिे, तपाईंिे कोहीसँग सहायता माग्न सकु्नहुन्छ।  

 

जब तपाईंिे पुरा फाराम भिुा हुन्छ,तपाईंिे एउटा बटििाई लथचु्न पछा  

जसिे भन्छः  ‘Submit’ (बुझाउिुहोस्) 

http://www.aec.gov.au/enrol
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काििी माध्यमबाट दताा 

 

कागजी माध्यम माफा त िाम दताा गिा तपाईंिे दताा फाराम भिुापछा । 

 

AEC को कुिै पलि कायााियमा तपाईंिे दताा फाराम पाउि 

सकु्नहुन्छ। 

 

यलद हामीिाई सम्पका  गिुाभयो भिे हामी तपाईंिाई हुिाकबाट दताा 

फाराम पठाउि सक्छ ।ँ 

हाम्रो फोि िम्बर होः   13 23 26 

 

तपाईंिे केही प्रश्नहरूको उत्तर लदिु पछा । 
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तपाईंिाई आफ्िो पररचयको प्रमाण मालगिेछ, जसै्त: 

• सर्ारीचािक अिुमलतपत्र  

• पासपोटा। 

 

मतदाता िामार्ािीमा भएका अरू कोहीिे पलि उिीहरूिे 

तपाईंिाई लचने्न प्रमाण लदि सक्छि्। 

 

यलद चाहिुहुन्छ भिे, तपाईंिे कोहीसँग मद्दत माग्न सकु्नहुन्छ।  

 

तपाईंिे फाराम भररसके पलछ तपाईंिे त्यो फाराम हामीिाई पठाउिु 

पिेछ।   
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 तपाईंिे फाराम बुझाउिः  

 

• लिम्न ठेगािामा हामीिाई पठाउिुहोस्: 

AEC  

Reply Paid 9867  

तपाईंको राज्यको राजिािी (Capital City) 

तपाईंिे हुिाक लटकट िगाउिु पदैि। 

 

• AEC को कायााियमा िैजािुहोस् 

यलद तपाईंिे हामीिाई फोि गिुाभयो भिे हामी तपाईंको 

िलजकैको AEC को कायाािय पत्ता िगाउि सहायता गिा 

सक्छ ।ँ 

13 23 26 

 

• यसिाई स्क्याि गिुाहोस् र हाम्रो रे्बसाइटमा अपिोड 

गिुाहोस्। 

www.aec.gov.au/return 

  

http://www.aec.gov.au/enrol/send-form.htm
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त्यसपगछ के हुन्छ? 

 

तपाईंिे िाम दताा गरेको केलह हप्तापलछ हामी तपाईंिाई एउटा लचठी 

पठाउिेछ ।ँ 

 

लचठीिे तपाईंको िाम मतदाता िामार्ािीमा थलपएको जािकारी लदिेछ। 

 

यसको मतिब तपाईंिे संघीय लिर्ााचिमा मतदाि गिा सकु्नहुन्छ। 
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यगद तपाई ंघर सननाभयो भने के िने ?  

 

तपाईंिे हरेक पटक बसाइँ सदाा हामीिाई सूलचत गिुा पिेछ।  

 

यसिे हामीिाई मतदाता िामार्ािी अद्यार्लिक राख्न मद्दत गदाछ।  

 

यलद तपाईं ियाँ घरमा सिुाभयो भिे, कृपया ियाँ दताा फाराम भिुाहोिा।  
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के तपाई ंपगहलै्य मतदाता नामार्ालीमा हुननहुन्छ? 

 

यलद तपाईं पलहलै्य िै मतदाता िामार्ािीमा हुिुहुन्छ भिे त्यो पत्ता 

िगाउि सलजिो हुन्छ।    

 तपाईंिे फाराम बुझाउिः  

 

• हाम्रो रे्बसाइट हेिुाहोस् 

www.aec.gov.au/check  

 

• हामीिाई 13 23 26 मा फोि गिुाहोस् र हामी तपाईंको 

िालग जाँच गिेछ ।ँ 

 

 

• AEC कायााियमा जािुहोस् र हामी तपाईंका िालग जाँच 

गिेछ ।ँ   

  

http://www.aec.gov.au/check
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तपाईलें कसरी थप िानकारी पाउन सक्ननहुन्छ?  

 

 

यलद तपाईंिाई मतदािबारे थप जानु्न छ भिे हामीसँग तपाईंिे 

पढ्िसके्न अरू २ र्टा गाइडहरू  छि्: 

• मतदाि स्क्थिमा कसरी मतदाि गिे?  

• हुिाकबाट कसरी मतदाि गिे? 

 

तपाईंिे यी गाइडहरू हाम्रो रे्बसाइटमा भेट्टाउिु हुन्छ। 

www.aec.gov.au/assistance  

 

हामीसँग हाम्रो रे्बसाइटमा अंगे्रजीबाहेक अरू भार्ा बोल्िे 

मालिसहरूको िालग पलि जािकारी उपिब्ध छ।  

 

  

http://www.aec.gov.au/assistance
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शब्दसूची 

 

नािररक 

िागररक त्यो हो जसिाई उिीहरू बसे्न देशको अलिकार र 

स्वतन्त्रता लदइएको हुन्छ। 

 

मतदाता नामार्ली 

मतदाताहरूको सूची। 

 

नाम दताा 

जब तपाईं िाम दताा गिुाहुन्छ हामी तपाईंको िाम मतदाताको 

सूचीमा राख्छ ।ँ  

 

संघीय गनर्ााचन  

संघीय लिर्ााचि पूरै देशको िालग हो।  

यसरी हामी अष्ट्र ेलियाको सरकारको छि ट गदाछ ।ँ 

 

मतदान 

जब तपाईं मतदाि गिुाहुन्छ, तपाईंिे अष्ट्र ेलियाको सरकारमा 

सहभागी हुिेहरू छि ट गिा मद्दत गिुाहुन्छ। 

 

मतदाता 

मतदाि गिा योग्य मालिसहरू। 
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हामीलाई सम्पका  िननाहोस् 

 रालष्ट्र य प्रसारण सेर्ा (National Relay Service) (NRS)  

 

लट.लट.र्ाइ. (TTY) प्रयोगकतााहरूः  

• 13 36 77 मा फोि गिुाहोस् 

• अलि 13 23 26 िम्बरमा जोलडलदि अिुरोि गिुाहोस् 

 

भने्न र सुने्न प्रयोगकतााहरूः  

• 1300 555 727 मा फोि गिुाहोस् 

• अलि 13 23 26 िम्बरमा जोलडलदि अिुरोि गिुाहोस् 

 

इन्टरिेट प्रसारण प्रयोगकतााहरूः  

• एि. आर.एस. (NRS) मा जोलडिुहोस् 

• अलि 13 23 26 िम्बरमा जोलडलदि अिुरोि गिुाहोस् 

 

अन्य भार्ाहरूः  

• 1300 720 153 मा फोि गिुाहोस् 

 

www.aec.gov.au  

 

/AusElectoralCom/  

 

@AusElectoralCom 

 

@AusElectoralCom  

 

 

इन्फरमेशि एके्सस गु्रप (Information Access Group) िे स्टक फोटो र लर्शेर् 

लचत्रहरूको प्रयोग गरेर यस पढ्ि सलजिो गाइड  तयार गरेको छ। 

अिुमलतलबिा लचत्रहरू पुि: प्रयोग गिा पाईंदैि। लचत्रबारे कुिै पलि सोिपुछका िालग   

www.informationaccessgroup.com मा जािुहोस्।  

कामको िम्बर 3035-A उले्लख गिुाहोस्। 

लिर्ााचि उपआयुि, यािबेराद्वारा अलिकृत।  

http://www.aec.gov.au/
https://www.facebook.com/AusElectoralCom/
https://twitter.com/AusElectoralCom
https://www.instagram.com/auselectoralcom/
http://www.informationaccessgroup.com/

