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हुलाकबाट कसरी मतदान गने?  

पढ्न सजिलो गाइड  
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यो गाइडको प्रयोग कसरी गने  

 

यो गाइड अष्ट्र ेलियको 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। पृष्ठ ३१ मा यी शब्दहरूको सूची छ।  

 

यो गाइड पढ्िको िालग तपाईंिे सहायता माग्न सकु्नहुन्छ।  

साथी, पररर्ारको सदस्य र्ा सहयोगी व्यक्तििे तपाईंिाई मद्दत गिा 

सके्नछि्।  
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यो गाइडमा के छ? 

लिर्ााचिमा मतदाि 4 

मतदािका िालग िाम दताा 6 

तपाईंिे मतदाि कलहिे गिुा पछा ? 7 

यलद लिर्ााचिको लदि मतदाि गिा सकु्नहुन्न भिे के हुन्छ? 8 

हुिाकी मतदाि गिाका िालग कसरी अिुरोध गिे? 10 

तपाईंिे आफ्िो मतपत्र कलहिे पाउिुहुन्छ? 16 

आफ्िो मतपत्रमा तपाईं के गिुाहुन्छ? 17 

कसरी तपाईंिे आफ्िो हररयो मतपत्र भिे? 20 

तपाईंको सेतो मतपत्र तपाईं कसरी भिुाहुन्छ? 22 

तपाईंिे आफ्िो मतपत्र कहाँ खसाल्िे? 26 

के तपाईंिे प्रते्यक लिर्ााचिमा हुिाकी मतदािको िालग लिरे्दि गिुापिेछ? 27 

के तपाईं लिर्ााचिमा मतदाि गिुाअलि अभ्यास गिा सकु्नहुन्छ? 29 

तपाईंिे कसरी थप जािकारी पाउि सकु्नहुन्छ? 30 

शब्दसूची 31 

हामीिाई सम्पका  गिुाहोस् 34 
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जनर्ााचनमा मतदान    

 

अष्ट्र ेलियामा प्रते्यक ३ र्र्ामा संघीय जनर्ााचन हुिे गछा ।  

 

संिीय लिर्ााचि पूरै देशको िालग हो।  

 

यसरी हामी अष्ट्र ेलियाको सरकारको छि ट गदाछ ।ँ  

 

गभिार-जिरििे लिर्ााचिको लमलत तोक्दछि्।  

लिर्ााचिको लदि शलिबार हुिेछ। 
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त्यो लदि अष्ट्र ेलियाका जितािे मतदान गिेछि्। 

जब तपाईं मतदाि गिुाहुन्छ, तपाईंिे अष्ट्र ेलियाको सरकारमा 

सहभागी हुिेहरू छि ट गिा मद्दत गिुाहुन्छ। 

 

तपाईंिे अलिर्ायारूपमा मतदाि गिुा पिेछ, यलद तपाईं:  

• अष्ट्र ेलियाको नागररक हुिुहुन्छ। 

र 

• १८ र्र्ा र्ा बढी उमेरको हुिुहुन्छ।  

 

िागररक त्यो हो जसिाई उिीहरू बसे्न देशको अलधकार र 

स्वतन्त्रता लदइएको हुन्छ। 

 

मतदाि गिाािे तपाईंिाई कसिे देश चिाउिे भने्नबारे आफ्िो 

धारणा राख्न लदन्छ। 
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मतदानका लाजग नाम दताा 

 

तपाईंिे मतदाि गिा पाउिअलि तपाईिे आफ्िो िाम दताा गिुापछा । 

 

तपाईंको िाम दताा कसरी गिे भने्न बारेमा जान्न तपाईंिे हाम्रो गाइड - 

मतदािको िालग कसरी िाम दताा गिे? - पढ्ि सकु्नहुन्छ । 
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तपाईलें मतदान कजिले गनना पछा ? 

 

गभिार-जिरििे लिर्ााचिको लमलत तोक्दछि्।  

 

लिर्ााचिको लदि तोलकएपलछ त्यसबारे हामी सबैिाई जािकारी लदन्छ ।ं  

 

यलद तपाईंिाई लिर्ााचिको लदि पत्ता िगाउिुछ भिे, तपाईंिे: 

• हाम्रो रे्बसाइट www.aec.gov.au हेिुा सकु्नहुन्छ। 

• पररर्ारको सदस्य, साथी र्ा लछमेकीिाई सोध्न सकु्नहुन्छ। 

• लटलभमा समाचार हेिा सकु्नहुन्छ। 

• अििाइि खोज्न सक्नहुन्छ। 

• 13 23 26 मा हामीिाई सम्पका  गिा सकु्नहुन्छ। 

 

लिर्ााचिको लदि लबहाि ८ बजेबाट मतदाि शुरू हुिेछ।  

 

लिर्ााचिको लदि बेिुकी ६ बजे मतदाि बन्द हुन्छ। 

 

मतदाि बन्द हुिुअलि तपाईंिे मतदाि गिुापछा । 

http://www.aec.gov.au/
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यजद जनर्ााचनको जदन मतदान गना सक्ननहुन्न भने के हुन्छ? 

 

कलहिेकाही ँमालिसहरूिे लिर्ााचिको लदि मतदाि गिा सकै्दिि्।  

 

उिीहरू लबदामा टाढा गएको हुि सक्छि्।  

 

र्ा उिीहरू अस्पतािमा हुि सक्छि्।   

 

यलद तपाईंिे लिर्ााचिको लदि मतदाि गिा सकु्नहुन्न भिे तपाईंिे 

लिर्ााचिअगालड िै मतदाि गिा सकु्नहुन्छ। 

 

तपाईंिे हामीिाई तपाईंको मतपत्र हुिाकमा पठाउि सकु्नहुन्छ। 

यसिाई हुलाकी मतदान भलिन्छ।  

 

हुिाकी मतदािका िालग तपाईंिे लिरे्दि गिुापछा । 
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हामी पृष्ठ २० मा हुिाकी मतदाि कसरी गिे भिेर व्याख्या गछछँ। 

 

तपाईंिे केही मतदान स्थलिरूमा लिर्ााचिको लदि भन्दा अगालड 

पलि मतदाि गिा सकु्नहुन्छ। 

 

मतदाि स्थि एउटा भर्ि हो, जसै्त लर्द्यािय र्ा सामुदालयक केन्द्र, 

जहाँ मालिसहरू लिर्ााचिमा मतदाि गिा जान्छि्। 

 

यलद तपाईंिे हामीिाई 13 23 26 मा सम्पका  गिुाभयो भिे हामी 

तपाईंिाई तपाईं िलजकको मतदाि स्थि खोज्न सहायता गिेछ ।ँ 
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हुलाकी मतदान गनाका लाजग कसरी अननरोध गने? 

 

तपाईंिे फाराम भरेर हुिाकी मतदािको िालग अिुरोध गिा 

सकु्नहुन्छ। 

हामी यसिाई हुिाकी मतदािको आरे्दि भन्छ ।ं 

 

तपाईंिे हुिाकी मतदाि आरे्दि भिा सकु्नहुन्छ: 

• अििाइि 

• कागजी माध्यमबाट। 
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तपाईकंो हुलाकी मतदान आरे्दन अनलाइन भने तररका 

 

जब लिर्ााचिको लदि तोलकन्छ, हाम्रो रे्बसाइट हेिुाहोस्। 

www.aec.gov.au/pva  

 

तपाईंिे केही प्रश्नहरूको उत्तर लदिु पछा । 

 

हामी यी प्रश्नहरू पृष्ठ १४ मा व्याख्या गिेछ ।ँ  

 

तपाईंिे आफ्िो हुिाकी मतदािको आरे्दि अििाइि भिाका िालग 

सहायता माग्न सकु्नहुन्छ।  

 

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

जसिे भन्छः  ‘Submit’ (बुझाउिुहोस्) 

http://www.aec.gov.au/pva
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तपाईकंो हुलाकी मतदान जनरे्दन कागिी रूपमा भने तररका 

 

तपाईंिे हुिाकी मतदािको आरे्दि फाराम कुिै पलि AEC 

कायाकायमा पाउि सकु्नहुन्छ। 

 

यलद हामीिाई सम्पका  गिुाभयो भिे हामी तपाईंिाई एउटा फाराम 

हुिाकमाफा त पठाउि सक्छ ।ँ 

हाम्रो फोि िम्बर होः  13 23 26 

 

तपाईंिे फाराममा केही प्रश्नको उत्तर लदिु पिेछ। 

 

हामी यी प्रश्नहरू पृष्ट् १४ मा व्याख्या गिेछ ।ँ 

 

कागजी हुिाकी मतदािको आरे्दि फाराम भिाका िालग तपाईंिे 

सहायता माग्न सकु्नहुिेछ।  
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तपाईंिे फाराम भररसकेपलछ त्यो फाराम हामीिाई लफताा पठाउिु 

पिेछ। 

 तपाईंिे फाराम बुझाउिः  

 

• लिम्न ठेगािामा हामीिाई पठाउिुहोस्: 

AEC  

Reply Paid 9867  

तपाईंको राज्यको राजधािी (Capital City) 

तपाईंिे हुिाक लटकट िगाउिु पदैि। 

 

• AEC को कायााियमा िैजािुहोस् 

यलद तपाईंिे हामीिाई 13 23 26 मा फोि गिुाभयो भिे 

हामी तपाईंको िलजकैको AEC को कायाािय पत्ता िगाउि 

सहायता गिा सक्छ ।ँ 

 

 

• यसिाई स्याि गिुाहोस् र हाम्रो रे्बसाइटमा अपिोड 

गिुाहोस्। 

www.aec.gov.au/pva 

 

http://www.aec.gov.au/pva
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हुलाकी मतदान आरे्दन फारामका प्रश्निरू  

 

एउटा प्रश्निे तपाईंको ठेगािा सोधे्नछ। 

 

तपाईंिे मतदाता िामार्िीमा िाम दताा गदाा हामीिाई लदएको 

ठेगािा िै यहाँ प्रयोग गिुा पिेछ। 

 

अको प्रश्निे तपाईंिाई तपाईंको मतपत्र कहाँ पठाउिे सोधे्नछ। 

मतपत्र भिेको तपाईंिे आफूिे कसिाई भोट लदि चाहिुहुन्छ भिेर 

जिाउिे फाराम हो। 

 

तपाईंिे हामीिाई लदि सकु्नहुन्छ: 

• तपाईं बसे्न ठेगािा 

• तपाईंको लचठीपत्र जािे अको ठेगािा 

• तपाईं यात्रा गिे अन्य ठाउँको ठेगािा 

o राज्य 

o देश। 
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हामी तपाईंिाई एउटा सुरक्षा प्रश्न सोधे्नछ ।ँ 

त्यो पासर्डा जसै्त हो। 

 

तपाईंिे फाराम बुझाउिः  

• सुरक्षा प्रश्न छिोट गिुाहोस्। 

• आफ्िै उत्तर िेख्िुहोस्। 

 

तपाईंिे आफ्िो उत्तर सम्झिुपछा । 

 

तपाईंिे त्यसिाई िेख्न सकु्नहुन्छ र सुरलक्षत राख्न सकु्नहुिेछ।  
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तपाईलें आफ्नो मतपत्र कजिले पाउननहुन्छ? 

 

हामी तपाईंिाई मतदाि गिे समय भएपलछ तपाईंको मतपत्र 

तपाईंिाई पठाउिेछ ।ँ 

 

तपाईंिे लतिीहरूिाई हुिाकबाट पाउिु हुिेछ। 

 तपाईंिाई लदइिेछ: 

 

• २ र्टा मतपत्रः  

o एउटा सेतो 

o एउटा हररयो। 

 

• हामीिाई तपाईंको मतपत्र राखेर लफताा पठाउि एउटा 

हुिाकी मतदािको खाम।  
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आफ्नो मतपत्रमा तपाई ंके गननाहुन्छ? 

 

मतदाि गिुाअलि तपाईंिे साक्षी खोज्न ुपिेछ। 

 

साक्षी भिेको तपाईंिाई लचने्न कोही मान्छे हो, जसै्त: 

• पररर्ारको सदस्य 

• साथी 

• लछमेकी 

 

तपाईंको साक्षी लिर्ााचि िामार्िीमा हुिुपछा । 

 

तपाईंको साक्षीिे तपाईंिे तपाईंको मतपत्र भरेको पक्का गिुापिेछ। 
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आफ्िो मतपत्र र आफ्िो हुिाकी मतदािको खाम तपाईंिे भिुाअलि 

आफ्िो साक्षीिाई देखाउिुहोस् । 

 

हुिाकी मतदािको खाममा तपाईंको िाम र ठेगािा त्यसमा हुिेछ। 

 

त्यसिे पलि तपाईंको सुरक्षा प्रश्न सोधे्नछ। 

 

तपाईंिे सोही सुरक्षा प्रश्नको उत्तर लदिुपिेछ जुि तपाईंिे आरे्दिमा 

लदिुभएको छ। 



पृष्ठ 19

 

त्यसपलछ, तपाईंिे लिम्न कुरा गिुापछा : 

• आफ्िो िामको सही गिुापिेछ 

र्ा 

• आफ्िो लचह्न कोिुा पिेछ। 

 

तपाईंिे आफ्िो साक्षीिाई सहयोग गिा अिुरोध गिा सकु्नहुन्छ। 

 

तपाईंिे सक्काएपलछ तपाईंको साक्षीिे लिम्न कुरा गिुापिेछ: 

• खाममा सलह 

• लमलत िेख्िु पिे। 

 

यो गररसकेपलछ तपाईं मतदाि गिाका िालग तयार हुिुहुन्छ। 
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कसरी तपाईलें आफ्नो िररयो मतपत्र भने? 

 

तपाईंको हररयो मतपत्र   

प्रजतजनजध सभाको िालग हो। 

 प्रलतलिलध सभाः  

 

• अष्ट्र ेलियाको संसदको २ सदिहरू मधे्यको १ हो – जहाँ 

सरकार बिाइन्छ 

 

• यहाँ अष्ट्र ेलियाका जितािे चुिेको १५१ जिा प्रलतलिलधहरू 

हुन्छि्। 

 

तपाईंको हररयो मतपत्रमा: 

• उमे्मदर्ारको िामको सूची हुन्छ 

• खािी कोठाहरू हुन्छि् । 

 

आफूिे सबैभन्दा बढी भोट लदि चाहेको उमे्मदर्ार छानु्नहोस्। 

उिीहरूको िामसँगै भएको खािी कोठामा 1 िेख्िुहोस्। 
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आफूिे त्यसपलछ मतदाि गिा चाहेको अको उमे्मदर्ार छानु्नहोस्। 

उिीहरूको िामसँगै भएको खािी कोठामा 2 िेख्िुहोस्। 

 

सबै कोठाहरू िभररएसम्म एक पलछ अको उमे्मदर्ार छानु्नहोस् र 

िम्बर िेख्िुहोस्। 

 

कोही उमे्मदर्ारको िामसँगै शब्दहरू र्ा तक्तस्वर हुिसक्छ। 

 

प्रते्यक कोठामा लभनै्न िम्बर हुिुपछा । 

 

जब सबै कोठाहरू भररन्छ, तपाईंको मतपत्र पुरा हुन्छ। 
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तपाईकंो सेतो मतपत्र तपाई ंकसरी भननाहुन्छ?  

 

तपाईंको सेतो मतपत्र रालष्ट्र य सभा (Senate) को िालग हो।  

 रालष्ट्र य सभा (लसिेट): 

 

• अष्ट्र ेलियाको संसदको २ सदि मधे्यको १ हो – यसिाई 

मालथल्लो सदि भलिन्छ। 

 

• यहाँ ७६ जिा प्रलतलिलधहरू हुन्छि् जसिाई अष्ट्र ेलियाका 

जिताद्वारा हरेक राज्य र के्षत्रको प्रलतलिलधत्व गिा चुलिएका 

हुन्छि्:  

o ६ राज्य  

o २ के्षत्र। 

 

तपाईंको सेतो मतपत्रमा एउटा कािो धको हुन्छ। 

 

कािो धकोमालथ समूहहरूको सूची हुन्छ। 
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धेरैजस्तो समूहहरू रािनीजतक पाटी हुन्छि्। 

राजिीलतक पाटी भिेको उमे्मदर्ारहरूको समूह हो जसमा सबै : 

• समाि लर्चारधारा राख्दछि्  

• सरकारिे देश कसरी चिाउिु पछा  भने्न कुरामा सहमत 

हुन्छि्। 

 

कािो धकोमुलि उमे्मदर्ारहरूको सूची हुन्छ। 

 सेतो मतपत्र भिे २ तररकाहरू छिः  

 

• कािो धकोमालथ िम्बर िेख्िुहोस् र समूहका िालग भोट 

लदिुहोस्। 

 र्ा 

 

• कािो धकोभन्दा मुलि कोठाहरूमा िम्बर िेख्िुहोस् र 

उमे्मदर्ारहरूका िालग भोट लदिुहोस्। 
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कालो धकोभन्दा माजथ भोट गने 

 

आफूिे सबभन्दा बलढ भोट लदि खोजेको समूह छानु्नहोस्। 

उिीहरूको िामसँगै भएको खािी कोठामा 1 िेख्िुहोस्। 

 

आफूिे भोट लदि चाहेको अको समूह छानु्नहोस् 

उिीहरूको िामसँगै भएको खािी कोठामा 2 िेख्िुहोस्। 

 

६ र्टा कोठा िभररएसम्म समूह चुनै्द जािुहोस् र िम्बर िेख्दै 

जािुहोस्। 

तपाईंिे ६ कोठाहरू सम्म मात्र भरेर छाड्ि सकु्नहुन्छ र्ा त्यस पलछ 

पलि िेख्दै जाि सकु्नहुन्छ। 

 

यलद त्यहाँ ६ भन्दा कम खािी कोठाहरू छि् भिे हरेक कोठामा 

िम्बर राख्िुहोस्। 

 

केही समूहहरूको िामसँगै शब्दहरू र्ा तक्तस्वर हुिसक्छ। 
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कालो धकोतल भोट गने 

 

आफूिे सबैभन्दा बढी भोट लदि चाहेको उमे्मदर्ार छानु्नहोस्। 

उिीहरूको िामसँगै भएको खािी कोठामा 1 िेख्िुहोस्। 

 

आफूिे त्यसपलछ मतदाि गिा चाहेको अको उमे्मदर्ार छानु्नहोस्। 

उिीहरूको िामसँगै भएको खािी कोठामा 2 िेख्िुहोस्। 

 

जबसम्म १२ कोठाहरू भररँदैि उमे्मदर्ार चुनै्द जािुहोस् र िम्बर 

िेख्दै जािुहोस्। 

तपाईंिे १२ कोठाहरू सम्म मात्र भरेर छाड्ि सकु्नहुन्छ र्ा त्यस पलछ 

पलि िेख्दै जाि सकु्नहुन्छ। 

 

यलद त्यहाँ १२ भन्दा कम खािी कोठाहरू छि् भिे हरेक कोठामा 

िम्बर राख्िुहोस्। 
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तपाईलें आफ्नो मतपत्र किााँ खसाल्ने? 

 

जब तपाईंिे आफ्िो मतपत्रहरू भररसकु्न हुन्छ, तपाईंिे 

लतिीहरूिाई हुिाकी मतदािको खाममा राख्िुपिेछ र बन्द 

गिुापिेछ।  

 

त्यो हुिाकी मतदािको खाम लििुहोस् र हुिाकी बाकसमा 

खसाल्िुहोस्। 

तपाईंिे हुिाक लटकट िगाउिु पदैि। 

 

यो तुरून्त गिुाहोस् तालक यो हामीकहाँ चाँडै आईपुग्छ। 

 

जब तपाईंिे आफ्िो खाम हुिाकी बाकसमा खसाल्िु हुन्छ तपाईंको 

मतदाि सलकयो। 
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के तपाईलें प्रते्यक जनर्ााचनमा हुलाकी मतदानको लाजग 

जनरे्दन गननापनेछ? 

 

तपाईंिे प्रते्यक लिर्ााचिअगालड हुिाकी मतदािको िालग लिरे्दि 

लदिु पिेछ। 

 

तर तपाईंिे सामान्य हुलाकी मतदाता बन्नका िालग लिरे्दि गिा 

सकु्नहुन्छ। 

 

सामान्य हुिाकी मतदातािाई प्रते्यक संिीय लिर्ााचिमा उिीहरूको 

मतपत्र हुिाकमाफा त पठाइन्छ। 

 

यसको मतिब तपाईंिे अरू संिीय लिर्ााचिहरूको िालग फेरर 

लिरे्दि लदिु पदैि। 
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तपाईं सामान्य हुिाकी मतदाता बन्नका िालग योग्य हुिुपछा । 

यलद तपाईं योग्य हुिुहुन्छ भिे तपाईंिे हाम्रो आर्श्यकताहरू पूरा 

गिुाहुन्छ। 

 

यसको मतिब तपाईंिाई प्रते्यक लिर्ााचिमा हुिाकी मतपत्र 

पठाइिेछ। 

 

तपाईंिे थप जािकारी हाम्रो रे्बसाइटमा पाउि सकु्नहुन्छ र लिरे्दि 

लदिुहोस्।  

www.aec.gov.au/gpv 

  

https://www.aec.gov.au/gpv
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के तपाई ंजनर्ााचनमा मतदान गननाअजघ अभ्यास गना 

सक्ननहुन्छ? 

 

यलद तपाईं मतदािको अभ्यास गिा चाहिुहुन्छ भिे हाम्रो रे्बसाइट 

हेिा सकु्नहुन्छ। 

www.aec.gov.au/practice 

 

तपाईंको अभ्यास मत गलििे छैि। 

 

तपाईंिे अझै पलि मतदाि गिुापिे हुन्छ: 

• मतदाि स्थािमा 

र्ा  

• हुिाकद्वारा। 

  

http://www.aec.gov.au/practice
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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: 

• मतदािको िालग कसरी िाम दताा गिे?  

• मतदाि स्थिमा 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 

 

मतपत्र 

मतपत्र भिेको तपाईंिे आफूिे कसिाई भोट लदि चाहिुहुन्छ भिेर 

जिाउिे फाराम हो। 

 

नागररक 

िागररक त्यो हो जसिाई उिीहरू बसे्न देशको अलधकार र स्वतन्त्रता 

लदइएको हुन्छ। 

 

जनर्ााचन अजधकारीिरू  

लिर्ााचिको लदि मतदाि स्थिहरूमा काम गिे मालिसहरू। 

उिीहरूको काम तपाईंिाई सहायता गिे हो। 

 

जनर्ााचन नामार्ली 

मतदाताहरूको सूची। 

 

योग्यता 

यलद तपाईं योग्य हुिुहुन्छ भिे तपाईंिे हाम्रो आर्श्यकताहरू पूरा 

गिुाहुन्छ। 
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नाम दताा 

जब तपाईं िाम दताा गिुाहुन्छ हामी तपाईंको िाम मतदाताको सूचीमा 

राख्छ ।ँ  

 

संघीय जनर्ााचन  

संिीय लिर्ााचि पूरै देशको िालग हो।  

यसरी हामी अष्ट्र ेलियाको सरकारको छि ट गदाछ ।ँ 

 

सामान्य हुलाकी मतदाता   

सामान्य हुिाकी मतदाता: 

• लिर्ााचिको लमलत तोलकएपलछ हुिाकमा उिीहरूको 

मतपत्रिाई पठाइन्छ 

• अरू संिीय लिर्ााचिको िालग पुिः  लिरे्दि लदिु पदैि। 

 

रािनीजतक पाटी 

राजिीलतक पाटी भिेको उमे्मदर्ारहरूको समूह हो जसमा सबै : 

• समाि लर्चारधारा राख्दछि्  

• सरकारिे देश कसरी चिाउिु पछा  भने्न कुरामा सहमत 

हुन्छि्। 

 

मतदान स्थल 

मतदाि स्थि एउटा भर्ि हो, जसै्त लर्द्यािय र्ा सामुदालयक केन्द्र, 

जहाँ मालिसहरू लिर्ााचिमा मतदाि गिा जान्छि्। 
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हुलाकी मतदान 

तपाईंिे आफ्िो मतदाि हुिाकबाट हामीिाई पठाउिुहुन्छ। 

 

मतदान 

जब तपाईं मतदाि गिुाहुन्छ, तपाईंिे अष्ट्र ेलियाको सरकारमा सहभागी 

हुिेहरू छि ट गिा मद्दत गिुाहुन्छ। 

 

मतदाता 

मतदाि गिा योग्य मालिसहरू। 

 

साक्षी 

साक्षी भिेको तपाईंिाई लचने्न कोही मान्छे हो, जसै्त: 

• पररर्ारको सदस्य 

• साथी 

• लछमेकी 

तपाईंको साक्षी लिर्ााचि िामार्िीमा हुिुपछा । 
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िामीलाई सम्पका  गननािोस् 

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

 

लट.लट.र्ाइ. (TTY) प्रयोगकतााहरूः  

• फोि 13 36 77 मा फोि गिुाहोस् 

• अलि 13 23 26 िम्बरमा जोलडलदि अिुरोध गिुाहोस् 

 

भने्न र सुने्न प्रयोगकतााहरूः  

• फोि 1300 555 727 मा फोि गिुाहोस् 

• अलि 13 23 26 िम्बरमा जोलडलदि अिुरोध गिुाहोस् 

 

इन्टरिेट प्रसारण प्रयोगकतााहरूः  

• एि. आर.एस. (NRS) मा जोलडिुहोस् 

• अलि 13 23 26 िम्बरमा जोलडलदि अिुरोध 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 सोधपुछका िालग   

www.informationaccessgroup.com मा जािुहोस्।  

कामको संख्या 3035-C उले्लख गिुाहोस्। 

लिर्ााचि उपआयुि, यािबेराद्वारा अलधकृत।  

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

