
म मतदान गनन चाहन्छु! 
 

मतदानका लागि दताा हुन मैले के िननापर्ा  ? 

 D (डी) – DOMICILE (ननवास) - जहााँ तपाई ंमतदान िननाहुन्र्, त्यहााँको गनवासको प्रमाण 

o तपाईकंो नाम/ठेगाना भएको चालक अनमुतत-पत्र, गैर-चालक पररचय-पत्र, घरभाडाको कागज, घरेलु प्रयोजनको तिल 

 I (आई) – IDENTITY (पनिचय) - तपाईकंो आफूलाई गिनाउाँदा भगनएको कन राको प्रमाण 

o चालक अनमुतत-पत्र, गैर-चालक पररचय-पत्र, अतिलेको रािदानी, सैन्य वा तिक्षालयको पररचय-पत्र  

 C (सी) – CITIZENSHIP (नागनिकता) - तपाई ंअमेररकी नािररक हो भन्ने प्रमाण 

o नागररकता/दिेीकरणको प्रमाणपत्र, अतिलेको रािदानी, जन्मदताा प्रमाणपत्र  

 A (ए) – AGE (उमिे) - मतदान िने गदनसम्ममा तपाई ं१८ (अठार) वर्ा पनग्ननहुन्र् भन्ने प्रमाण 

o चालक अनमुतत-पत्र, गैर-चालक पररचय-पत्र, रािदानी, जन्मदताा प्रमाणपत्र 
 

मैने कगहले र कहााँ मतदानका लागि आफूलाई दताा िनासक्र्न  ? 

 सोमिार-िकु्रिार,  तििान ८-सााँझ ५ िज;े Elm St को One City Hall Plaza तथित नगर कायाालय (City Hall) मा 

 तनवााचनका तदन तपाईकंो मतदान थिलमा 
 

यगद मसाँि यी कािजातहरू रै्नन ्भने मैले कगहले दताा िना जाननपर्ा  ? 

 तपाईलें सााँच्चै यी मापदण्डिरू परूा गनुािुन्छ भन्ने वाचा गद ैतपाईलें वाचा-पत्रमा िथताक्षर गना सक्निुुन्छ 

 तपाईलें मत खसालेपतछ नगर अतिकारीिरूले तपाईलें उक्त फाराममा के लेख्नभुयो भनेर जााँच्न सक्निुुन्छ  
 

मेरो मतदान स्थल कहााँ हो ?  मैले कहााँ मतदान िने ?  

 इन्टरनेटमा नगरको विेसाइट www.manchesternh.gov/elections जानिुोस ्। 

 Where Do I Vote? (मलैे किााँ मतदान गन े?) लेतखएको ठाउाँमा तक्लक गनुािोस ्। 
 

यगद म गनवाािनका गदन मतदान स्थल जान सगक्दन भने के िने ? 

 दताा तिा तनवााचनका तदनभन्दा पतिले मतदान गना नगर कायाालय (City Hall) मा जानिुोस ्(चााँडो गनुािोस!्)  

 यतद तपाईलें मतदानका लातग दताा गररसक्नभुएको छ भने तनवााचनका तदनभन्दा पतिले मतदान गने तनवदेन 

तप्रन्ट गना www.manchesternh.gov (City Clerk मा तक्लक गनुािोस्, अतन Elections मा) जानिुोस ्।  
 

प्रश्नहरू ? गसटी क्लका  कायाालयको इमेल cityclerk@manchesternh.gov वा फोन ६०३.६२४.६४५५ (603.624.6455) मा सम्पका  िननाहोस ्। 

गनम्न ससं्थाद्वारा सयंोगजत Welcoming Manchester; इमेल welcomingmanchester@gmail.com, हामीलाई फेसबनकमा like िननाहोस ्तथा 

Manchester Community Action Coalition; इमेल grace@mcacnh.org, हामीलाई फेसबनकमा like िननाहोस ्
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