
२०२१ मा न्य ूयोकर्
िसट�को मतदाताहरुको
सश��करण

जित  धे रै  � व क ल् प ,
त् य ि त  धे रै  आव ा ज

यसपाली हा�ो �ाईमेर� र �वषेश िनवार्चनमा तपा�ले नयाँ, स�जलो त�रकाले भोट गनर् पाउनहुुनेछ। “यार्न्क चोईस भो�टङ” (Rank 
Choice Voting – RCV) मा तपा�ले एउटा उम्मे�ारलाई मा� भोट गनुर्को सट्टा, आफ्नो चाहना अनसुार �णेी ब� गरेर सबलैाई 
भोट गनर् सक्नहुुन्छ। तर एउटा उम्मे�ारलाई मा� भोट गनर् चाहनहुुन्छ भने, त्यो पिन गनर् सक्नहुुन्छ।

RCV ले तपा�लाई उम्मे�ारहरुलाई आफ्नो चाहना अनसुार �णेी ब� गन� मौका �दन्छ। तपा�को प�हलो चाहनाको साथ,ै दो�ो, ते�ो, चौथो, अिन पाचौलाई 
�वकल्पमा राखेर रोज्न सक्नहुुन्छ। RCV ले मतदाताहरुलाई अझ बहृत �वकल्प �दएर उनीहरुलाई झनै ठुलो आवाज �दन्छ।

 

अब न्यू योकर् मा पिन “यार्न्क चोईस भो�टङ” (�णेी ब� गरेर सबैलाई भोट गन�) 

“यार्न्क चोईस भो�टङ” (Rank Choice Voting – RCV) �कन त?

तपा�को नयाँ मतप� कसर� भन�?

याद रा�ुहोला

• तपा�ले सदा झ� आफ्नो मन परेकोलाई प�हलो भोट �दन सक्नहुुन्छ
· तपा�को आशा र मान्यताहरुको आधारमा तपा�को सच्चा चाहनाको लािग भोट �दनुहोस।्
· यसो हँुदा भोटहरु बाँ�डएर तपा�लाई पटक्कै मन नपन� उम्मे�ार चिुनने �पर हँुदैन।

• यसले गदार् उम्मे�ारहरुले आफूले रा�र� िचनेका मतदाताहरुलाई मा� नभएर, सबैसंग पहँुच बढाउनु पन� हुन्छ।

• सदा झ�, तपा�ले �णेी ब� गन� भए पिन या
एकजनालाई मा� भोट गन� भए पिन, तपा�को प�हलो
�वकल्पको दायाँ पट्ट� रहेको प�हलो गोलो आकारमा
िचन्ह लगाउनुहोस।्

• तपा�को भोटलाई अझ साथर्क बनाउन, तपा�को दो�ो
�वकल्प  पिन रोज्नुहोस,् र दो�ो �वकल्पको दायाँ
पट्ट� रहेको गोलो आकारमा िचन्ह लगाउनहुोस।्

• यसगै�र अिधकमा ५ वटा सम्म �वकल्पहरुलाई �णेी
ब� गरेर  भोट गनुर्होस।्

• हरेक कोलममा एउटा मा� गोलो आकारमा िचन्ह
लगाउनहुोस ्

• हरेक पं��मा एउटा मा� गोलो आकारमा िचन्ह लगाउनु
भयो भने तपा�को भोटले अझ धेरै माने राख्छ।
भन्नकुो मतलब, एउटा  उम्मे�ारलाई एक �णेी मा�
�दनहुोस ्

• तपा�को चाहना अनुसार, हातले िल�खत उम्मे�ारको
नाम स�हत, अिघकमा पाँच (५) जना उम्मे�ारहरु
सम्मलाई �णेी ब�  गराएर भोट �दन सक्नु हुन्छ।

थप जानकार� र पूणर् �ववरणको िभ�डयो हेनर्् हा�ो वेबसाईटमा जानुहोला: RankTheVoteNYC.org

http://www.rankthevotenyc.org


�वशेष िनवार्चनको सुचना

क्वीन्स िसट� काउ�न्सलको के्ष� नम्बर २४ को मतदाताहरु
तपा�को नयाँ िसट� काउ�न्सल �ितिनिधहरुको लािग हुने महत्वपणूर् चनुाव नछुटाउनहुोस!्

र�जस्टर भएका सब ैयोग्य मतदाताहरुले �वशेष चनुावमा भाग िलन पाउनेछन।्

तपा�को “एबसेन्ट� ब्यालट” (अनुप�स्थत मतप�) आज ैमगाउनहुोस ्
अि�म भो�टङ शिनबार, जनवर� २३ दे�ख आईतबार, जनवर� ३१ सम्म हुनेछ।

तपा�को तो�कएको मतदान केन्�मा हनुर् होला
िनवार्चनको �दन मंगलबार, फे�वुर� २ को �दन �बहानको ६ बजे दे�ख रातीको ९ बजे सम्म हो।

तपा�को मतदान केन्�मा हेनुर्होला

अकसर सोिधने ��हरु

�ोतहरु

“यार्न्क चोईस भो�टङ” (Ranked Choice Voting – RCV) माफर् त 
कुन कुन पदहरुको लािग िनवार्चन हुन्छ?
०२१ मा शरुु हुने ग�र न्य ू योकर्  शहरका मतदाताहरुले िनम्न 
पदहरुको लािग �ाईमर� र �वशेष चनुावमा “यार्न्क चोईस भो�टङ” 
(Rank choice voting – RCV) �योग गनर् पाउनेछन:्

• मेयर
• कम्प�ोलर
• प�ब्लक एड्भोकेट
• बोरो �ेिसडेन्ट
• िसट� काउ�न्सल सदस्य

�णेी ब� गरेर अरुलाई पिन भोट �दंदा के मेरो प�हलो �वकल्पलाई 
घाटा हुन्छ?
हँुदैन। अरु उम्मे�ारहरु �णेी ब� गदार् तपा�को प�हलो �वकल्पलाई 
के�ह फरक पद�न।

तपा�को भोटर र�जस्�शेनको स्टटेस हनेुहोरस्् । “एब्सेन्ट� ब्यालट” (अनुप�स्थत मतप�) मगाउनुहोस,् 
अिन तपा�को अि�म भो�टङ र चुनावको �दनको मत कने्�हरु प�ा लगाउनुहोस् : vote.nyc

के मलेै एउटै उम्मे�ारलाई एक पटक भन्दा बढ� भोट �दन सक्छु?
सक्नहुुन्छ, तर य�द तपा�ले �णेी ब� गरेर अरुलाई पिन भोट �दन ु
भयो भने तपा�को भोट थप श��शाली हुन्छ। एउटै उम्मे�ारलाई 
प�हलो, दो�ो, र ते�ो �णेीमा रा� ुभनेको दो�ो, ते�ो र अन्य 
स्थानलाई खाली छोडे बराबर हो। एउटै उम्मे�ारलाई धेरै चोट� भोट 
�दंदैमा उसको चिुनने मौका थ�पने भने हँुदैन।

�वजेता कसर� चिुनन्छ?
शरुुमा सबकैो प�हलो �वकल्पहरुलाई गिनन्छ। कुन ैएक उम्मे�ारले 
प�हलो �वकल्पमा न ै५०% + १ भोट पाए भने उनी न ै �वजेता 
हुनेछन।् न� भने मतप�हरु राउन्डको आधारमा पनु: गिनने 
छन।् हरेक राउन्डमा सबभन्दा कम भोट ल्याउने उम्मे�ारलाई 
हटाईनेछ। सो उम्मे�ारको नाममा परेको मतप�हरु मतदाताको 
पिछल्लो �वकल्पको लािग गिनने छन।् अ�न्तम दईु उम्मे�ारहरु 
बाँक� नहुन्जेल सम्म राउन्डहरु घुिम रहन्छन।् थप जानकार�को 
लािग:

“यार्न्क चोईस भो�टङ” (Rank Choice Voting – RCV) को माने…

�वशेष स्वाथर् भएका समहुहरु नभएर सवर्साधरण न्यू योकर्  वासीको सश��करण

उम्मे�ारहरुलाई �णेी ब� गरेर सबलैाई भोट �दंदा अझ �भावकार� हुने हँुदा तपा�को लािग धरैै आवाज

चाहेमा एक जनालाई मा�, अथवा स्थािनय अ�फसको लािग अिधकमा पाँच
जना सम्मलाई �णेी ब� गरेर भोट �दन पाउँदा थ�ु ै�वकल्पहरु

थप जानकार� र पूणर् �ववरणको िभ�डयो हेनर्् हा�ो वेबसाईटमा जानुहोला: RankTheVoteNYC.org

http://www.rankthevotenyc.org
http://www.vote.nyc

