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एएसी को बारेमा 

ए�शयन अमे�रकन कमीशन ( एएसी ) एउटा य�तो �थायी �नकाय हो जो मेसाचसेु�स ( एमए ) भ�र बसोबास              

गन� ए�शयाल� अमे�रक�ह�को तफ� बाट वकालत गन� सम�प�त छ। यस कमीशनको ल�य मेसाचसेु�सलाई            

आ�नो घर हो भ�ने सबै �यि�तह�को चासोलाई बढावा �ददै ए�शयाल� अमे�रक�ह�ले कमनवे�थ            

( मेसाचसेु�स ) को सामािजक , सां�कृ�तक , आ�थ�क र राजन�ैतक जीवनमा पयुा�एका मह�वपणू�          

योगदानह�को प�हचान र उजागर गनु� ; ए�शयाल� प�ुय�ल�का बा�स�दाह�को आव�यकताह� र          

उनीह�ले सामना गनु� प�ररहेका चनुौतीह�को प�हचान र स�बोधन गनु� ; र यस ग�तशील र �व�वध              

समदुायको �हतलाई बढावा �दन ुरहेकोछ।   

हा�ो �जात��मा पणू� �पले भाग �लनका ला�ग ए�शयाल� - अमे�रक�ह�ले अ�नवाय� �पमा �थानीय , 
रा�य र राि��य चनुावमा मतदान गन� अ�धकारको �योग गनु�पद�छ।   

 

एमए आ�शयान अमे�रकन ए�ड �या�स�फक आइ�या�डर ( एएपीआइ ) का त�यह� 

● मेसाचसेु�स मा ७८ % ए�शयाल� अमे�रक�ह�ले घरमा अ�ेंजी भ�दा अ�य भाषा बो�छन ्, र ती            

म�ये ४४ % भ�दा बढ�ले " धेरै रा�ो " नभई कम दजा�को अ�ेंजी बो�छन।् 

● २०१२ मा एएपीआइले चनुाव प�छ गरेको सव��णका अनसुार �स�मत अ��ीजी �वीणता           

( एलइपी ) भएका मतदाताह�को उपि�थ�त दता� भएका अ�ेंजी जा�ने ( गैर - एलइपी )         

मतदाताह�को तलुनामा ९ % ले कम छ , र 63% ले मतदान के��ह�मा ए�शयाल� भाषामा             

सहयोग पयुा�उने हो भने उपयोगी हुने बताएका �थए। 

● मेसाचसेु�स मा कर�ब १४ , ४२७ अथा�त ३ % ए�शयाल� अमे�रक�ह�मा �वा��य बीमाको अभाव छ। 

● मेसाचसेु�स मा कर�व , ५७ , ८१३ अथा�त १४ % ए�शयाल� अमे�रक�ह� गर�बीमा ब�छन।् 

● मेसाचसेु�स मा कर�व ३०६ अथा�त १४ % ने�टभ हवाइयन �या�स�फक आइ�या�डर         

( एनएचपीआई ) ग�रबीमा ब�छन।् 

[ त�या�कको �ेय ए�पआइए मतदान (APIA Vote) लाई जानेछ ]    

 



 

मेसाचसेु�समा मतदानका ला�ग आगामी मह�वपणू� �म�तह� 

संघीय 

● �यासाचसेु�स आम चनुाव : नोभे�बर ३ , २०२० 

● �ारं�भक मतदान : अ�टोबर १७ , २०२० - अ�टोबर ३० , २०२०   
● मतदाता पंजीकरणको समय �समा : श�नबार अ�टोबर २४ , २०२० बेलकु� ८ : ००     
● अनपुि�थत मतप� अनरुोध गन� अि�तम समय �समा : बधुबार अ�टोबर २८ , २०२० म�या�न            

१२ : ००   
● परुा ग�रएको अनपुि�थत मतप� �फता� गन� अि�तम समय �समा : मंगलबार नोभे�बर ३ , २०२०             

बेलकु� ८ : ०० 

 

प� माफ� त कसर� मतदान गन�   

● नयाँ काननूले तोकेको आव�यकता अनसुार , मेल ( प� ) �वारा ग�रने मतका ला�ग आवेदन ती             

��येक �यि�तलाई पठाइनेछ जसले जलुाई १ स�म मतदान गन� आफुलाई दता� गराएका �थए र              

ज - जसले रा�यको �ाथ�मक चनुाव वा यस बष�का सबै चनुावह�का ला�ग अनपुि�थत मतप�            

अनरुोध गरेका �थएनन।् कृपया ज�त स�दो चाँडो तपा�को आवेदन पेश गनु�होस ्, ता�क तपा�सँग             

आ�नो मतप� �ा�त गन� पया��त समय हुनेछ र तपाइको मत गणनाको ला�ग समयमै �फता� गन�               

स�न ुहुनेछ। 

● नोभे�बरको चनुावको ला�ग से�टे�बर म�हनामा मेल माफ� त मतप�मा मतदानका ला�ग आवेदन           

नगरेका सबै मतदातालाई दो�ो मेल ( प� ) पठाइनेछ। यी आवेदनह� तपाइँको �थानीय �नवा�चन            

अ�धकार�को नाममा प�हले नै स�बोधन ग�रएको छ र कुनै हुलाक �टकटको आव�यकता पन�             

छैन। 

● मेल ( प� ) माफ� त ग�रएको मतदान आवेदन  तपाइको �थानीय चनुाव काया�लयमा चनुावको ४            

�दन प�हले नै प�ुनु पन�छ। रा�य �नवा�चन मतप�का ला�ग तपाईको आवेदन आ�नो �थानीय             

चनुाव काया�लयमा अ�टुबर २८ भ�दा प�हले न ैप�ुन ुपन�छ। 



● य�द तपा� मेल माफ� त मतदान गन� चाहनहुु�छ भने , तपा�ले आ�नो मतप� समयमै �ा�त गर�              

गणनाको �नि�त �फता� गन� स�ने कुराको स�ुनि�चताका ला�ग तपाइलाई ज�त स�दो चाँडो            

आ�नो आवेदन �फता� गन� �ो�साहन ग�र�छ ।   

 

 

�नवा��चत आ�धका�रको भ�ूमका र प�रभाषा 

● रा��प�त (President): रा��प�त दबुै संय�ुत रा�य अमे�रका र अमे�रक� सरकारको �मखु , र            

सश�� बल को �धानसेनाप�त हुनहुु�छ। 

● रा�य ��त�न�ध (State Representative): आ�नो �नवा�चन �े� ( आ�नो �नवा�चन िज�लामा          

ब�ने मा�नसह� ) का चाहनाह�को ��त�न�ध�व गन� �वधयेकह� पेश गनु�का साथै �त �वधेयकह�            

मा�थ मतदान गद�छन।् उनीह�ले नयाँ काननू बनाउँछन ्, परुाना काननूह� प�रमाज�न वा           

अ�याव�धक गद�छन ् र �यव�था�पका शाखा अ�तग�तका अनसु�धान स�म�तह�मा सेवा         

गद�छन।् एउटा रा�य ��त�न�धले दईु बष�का लागी सेवा गद�छ। 

● रा�य सेनेटर ( सांसद ) (State Senator): मतदाताह��वारा रा�य सेनेट ( संसद ) मा उनीह�को           

��त�न�ध�व गन� छनौट ग�र�छ , जहाँ उनीह�को �ाथ�मक कत��यह�मा नयाँ काननू �नमा�ण वा            

�व�यमान काननू प�रमाज�न गन� �वधेयकको तयार� , बहस र मतदान पद�छन।् रा�य सेनेटर            

( सांसदले ) एक भ�दा बढ� िज�लालाई ��त�न�ध�व गद�छ र ६ बष�स�म सेवा गद�छ। 

● यएूस कं�ेस ��त�नधी (US Congressperson): कुनै �व�श�ट कं�ेसनल िज�लाका         

जनतालाई सेवा �दान गन� ��येक कां�ेस ��त�न�धह�लाई दईुवष� काय�कालको ला�ग �नवा��चत           

ग�र�छ। अ�य कत��यह�म�ये , कं�ेस ��त�न�धह�ले �व�येकह� र ��ता�ह� ��ततु गन� ,          

संशोधन ��ताव गन� र स�म�तह�मा सेवा पयुा�उने काय� गद�छन।् 

● अमे�रक� �सनेटर (US Senator): कं�ेसको म�ुय कत��य भनेको काननूह�को लेखन , बहस र            

पा�रत गनु� हो जनु काननूह� �यसप�छ अनमुोदन र अि�तम ह�ता�रको ला�ग रा��प�त सम�             

पठाइ�छ। कां�ेसका अ�य कत��यह�मा राि��य म�ुदाह�को बारे छान�बन गनु� र काय�कार� र            

�या�यक शाखाह�को पय�वे�ण गन� कुराह� समावेश छन।् 



● गभनस� काउि�सल ( प�रषद ) (Governor’s Council): काय�कार� प�रष�को �पमा समेत         

�च�नने यो �नकाय एउटा सरकार� �नकाय हो जसले �या�यक नामांकन , �मा , र क�यटेुशन             

( �पा�तरण ) ज�ता केह� मा�मलाह�मा स�लाह र सहम�त �दान गद�छ। 

 

मतदाता पंजीकरण फारमह�को �ल�क यहाँ संल�न छ 

https://www.sec.state.ma.us/ele/elepdf/Voter-reg-mail-in.pdf 

 

नेशनल ए�शयाल� अमे�रक� भोटर ( मतदाता ) हटलाइन 

य�द तपाई , वा कोह� तपाइले �च�नु भएका , भाषा पहँुचमा क�ठनाई भएका वा कुनै अ�य �कारको               

मतदान सहायता ( मतदान �थानह� वा मतदान ���याह�को बारेमा ��नह� स�हत ) को आव�यकता            

भएका मा�नसह�को ला�ग , कृपया नेशनल ए�शयन अमे�रकन भोटर हटलाइनलाई         

1-8888-API-VOTE वा (1-888-274-8683) मा कल गनु�होस ्। 
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