
A. नोभे'र ८, २०२२ 
मतदातालाई िनद5शन 
 
एक $%&लाई भोट गन/ नामको छेउमा ओवल भनु/होस् 
मतप< =>मा मतदान गन/ हो वा होइन को छेउमा ओवल भनु/होस् 
पे%Aल वा कलम मा< =योग गनु/होस्। यिद तपाईंले गFी गनु/भयो भने, मतप< िफता/ िदनुहोस् र नयाँ 
=ाK गनु/होस्। =Lेक दौडमा अनुमित िदइएको भPा बढी भोट निदनुहोस् 
 

 
 
संयु% रा) िसनेटर को लागी 
 
तपाईले एउटालाई भोट गन/ सSुTUछ वा खाली छोड्न सSुTUछ 
 
!ायन एल ब() 
लोकता%Wक पाटX 
 

तामारा जे ले/र 
YतWतावादी पाटX 
 

जोन आर थुन 
Zरप%[कन पाटX 

 
 
संयु% रा)का 3ितिनिधह7को लािग 
 
तपाईले एउटालाई भोट गन/ सSुTUछ वा खाली छोड्न सSुTUछ 
 
कोिलन डु8ेल 
YतWतावादी पाटX 
 
धुलो जो:न 
गणतW पाटX 
 

 



गभन$र र ले)*ने+ गभन$रका लािग 
 
टोलीको ]पमा चयन Tन, तपाईंले एउटालाई भोट िदन सSुTUछ वा खाली छोड्न सSुTUछ 
 
जेमी "#थ जेिनफर के,्ज 
गभन/रका लािग र ले%`नेa गभन/र लोकता%Wक पाटXका लािग 
 
ट: ेसी ओइ= एशले @:्याB 
गभन%र र ले)*ने+ गभन%र िलबट/0रयन पाट4का लािग 
 
ि;<ी नोम लैरी रोडेन 
गभन%रका लािग र ले)*ने+ गभन%र 0रप)6कन पाट4का लािग 
 
 

 
  
A यो नमूना मतप< हो 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
           
 
 

B िमनेहाहा काउ;ी 
 

रा/ सिचव को लागी 
तपाईले एउटालाई भोट गन/ सSुTUछ वा खाली छोड्न सSुTUछ 
 

थोमस एक कूल 
            लोकता%Wक पाटX 
 

         मोना जोEन 
            गणतW पाटX 

 
 

महा7ायािधव:ाको लािग 
 

           माटF जे )ाकली 
                गणतW पाटX 

 



 

रा/ लेखा परी=क को लागी 
तपाईले एउटालाई भोट गन/ सSुTUछ वा खाली छोड्न सSुTUछ 

 
!ेफनी माट* 
लोकता%Wक पाटX 
रेने मेयर 
YतWतावादी dारी 
'रचड* Sattgast 
गणतW पाटX 

 
रा/ कोष को लागी 
तपाईले एउटालाई भोट गन/ सSुTUछ वा खाली छोड्न सSुTUछ 
 
 जोन किन4म 
लोकता%Wक पाटX 
  जोस हैदर 
गणतW पाटX 

 

िव#ालय र साव*जिनक ज.ा आयु1को लािग 
तपाईले एउटालाई भोट गन/ सSुTUछ वा खाली छोड्न सSुTUछ 
 
    िटमोथी नीला 
    लोकता%Wक पाटX 
   >ोक ?ीनिफA 
   Zरप%[कन पाटX 

 

 

B तपाईको आिधकाZरक मतप< फरक दे%खन सhछ 
 
 

 

 



C दि6ण डकोटा 

सीमा ०२-०२िज>ा १४ 

साव1जिनक उपयोिगता आयु: को लागी 

तपाईले एउटालाई भोट गन/ सSुTUछ वा खाली छोड्न सSुTUछ 

जेफरी बाथ* 

लोकता%Wक पाटX 

िCस नेDन 

गणतW पाटX 

 

रा= िसनेटर को लागी िज>ा १४ 

तपाईले एउटालाई भोट गन/ सSुTUछ वा खाली छोड्न सSुTUछ 

EाFू िटHडल 

लोकता%Wक पाटX 

Iारी पी िजमुL 

Zरप%[कन परी 

रा: ;ितिनिध को लागी 

िज#ा १४ 

तपाईले दुई सi भोट गन/ सSुTUछ वा खाली छोड्न सSुTUछ 

वेLी मान*र 

लोकता%Wक पाटX 

माइक हबर 

लोकता%Wक पाटX 

टायलर टोड*सन 

Zरप%[कन पाटX 



टेलर रे रेहफेA 

Zरप%[कन पाटX 

 

काउ@ी लेखा परी6कको लािग 
तपाईले एउटालाई भोट गन/ सSुTUछ वा खाली छोड्न सSुTUछ 

>ायन िवथ* 

लोकता%Wक पाटX 

लेह एLरसन 

गणतW पाटX 

 

C पृl 1 को 3 
 

 

 

A.  नोभे'र ८, २०२२ 
काउ+ी आयु:को लािग ठूलो माDामा 
तपाईले तीन स. भोट गन3 स4ु67छ वा खाली छोड्न स4ु67छ 
 
िनकोल काउ? 
लोकता>?क पाट@ 
टम होB  
लोकता>?क पाट@ 
जो िकCले 
गणत? पाट@ 
जेन Dेयनबग1 
गणत? पाट@ 
जेराF बेिनंगा 
गणत? पाट@ 
 



गैर राजनीितक मतपE 

 
 
सिक$ ट अदालतको 7ायाधीशको लािग 
%oित A 
दोpो सिक/ ट 
तपाईले एउटालाई भोट गन/ सSुTUछ वा खाली छोड्न सSुTUछ  
 
रोिबन हाउqान 
 

सिक$ ट अदालतको 7ायाधीशको लािग 
%oित B 
दोpो सिक/ ट 
तपाईले एउटालाई भोट गन/ सSुTUछ वा खाली छोड्न सSुTUछ  
 
साrs ा एच tाAन 
 

सिक$ ट अदालतको 7ायाधीशको लािग 
%oित C 
दोpो सिक/ ट 
तपाईले एउटालाई भोट गन/ सSुTUछ वा खाली छोड्न सSुTUछ  
 
डग बानuट 
एZरक सी जोनसन 
 

सिक$ ट अदालतको 7ायाधीशको लािग 
%oित D 
दोpो सिक/ ट 
तपाईले एउटालाई भोट गन/ सSुTUछ वा खाली छोड्न सSुTUछ  
 
Nataie Damgaard 
 
A यो नमूना मतप< हो 
 
 



 
 
 
 
 

B िमनेहाहा काउ;ी 
 

सिक$ ट अदालतको 7ायाधीशको लािग 
%oित E 
दोpो सिक/ ट 
तपाईले एउटालाई भोट गन/ सSुTUछ वा खाली छोड्न सSुTUछ 
 
जोन पेकास 
 
 
 

सिक$ ट अदालतको 7ायाधीशको लािग 
%oित  F 
दोpो सिक/ ट 
तपाईले एउटालाई भोट गन/ सSुTUछ वा खाली छोड्न सSुTUछ  
 
Pामेला थेलर 
 

सिक$ ट अदालतको 7ायाधीशको लािग 
%oित G 
दोpो सिक/ ट 
तपाईले एउटालाई भोट गन/ सSुTUछ वा खाली छोड्न सSुTUछ  
 
जेिनफर डी मामेQगा 
 

सिक$ ट अदालतको 7ायाधीशको लािग 
%oित H 
दोpो सिक/ ट 
तपाईले एउटालाई भोट गन/ सSुTUछ वा खाली छोड्न सSुTUछ  
 
सुसान एम साबस* 
 



 
 

 
 
सिक$ ट अदालतको 7ायाधीशको लािग 
%oित I 
दोpो सिक/ ट 
तपाईले एउटालाई भोट गन/ सSुTUछ वा खाली छोड्न सSुTUछ  
 
डग होफEान 
 

सिक$ ट अदालतको 7ायाधीशको लािग 
%oित J 
दोpो सिक/ ट 
तपाईले एउटालाई भोट गन/ सSुTUछ वा खाली छोड्न सSुTUछ  
 
जेS पावर 
 
B तपाईको आिधकाZरक मतप< फरक दे%खन सhछ 
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सिक$ ट अदालतको 7ायाधीशको लािग 
%oित K 
दोpो सिक/ ट 
तपाईले एउटालाई भोट गन/ सSुTUछ वा खाली छोड्न सSुTUछ  
जोन सी सोगन 

 

सिक$ ट अदालतको 7ायाधीशको लािग 
%oित L 
दोpो सिक/ ट 
तपाईले एउटालाई भोट गन/ सSुTUछ वा खाली छोड्न सSुTUछ  
 

राहेल आर रासमुसेन 

 
C पृl 2 को 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A. नोभे'र ८, २०२२ 
संवैधािनक संशोधन D 
शीष*क: मेिडकेड यो�ता िव�ार गद�  दि�ण डकोटा संिवधानमा =ार%�क संशोधन 
 
मेिडकेड एउटा काय/�म हो, रा� र संघीय सरकारले िनि�त तोिकएका वग/ह]मा रहेका कम आय 
भएका $%&ह]लाई िचिक�ा कभरेज =दान गन/को लािग िव� पोिषत गरेको हो। यो संवैधािनक 
संशोधनले साउथ डकोटामा मेिडकेड यो�ता िव�ार गद/छ। यसले संघीय कानूनमा $वoा भएबमोिजम 
संघीय गZरबी �रको १३३ =ितशत वा सोभPा कम संघीय गZरबी �रको ५ =ितशत र पZरवार मा लागू गर 
छ। 18 वष/भPा मािथका र 65 वष/ मुिनका कुनै पिन $%&लाई िचिक�ा सुिवधा उपल� गराउन 
रा�लाई आव क छ । 
  
यस संशोधन अ¡ग/त यो� भएका $%&ह]का लािग, रा�ले साउथ डकोटा कानून अ¡ग/त मेिडकेड 
लाभह]का लािग यो� अ] कुनै $%&मािथ लगाएको भPा बढी बोझ वा =ितब£ह] लगाउन स¤ैन। 
 
सामािजक सेवाको दि�ण डकोटा िवभागले यस संशोधनलाई काया/¥यन गन/ आव क पनu सबै 
कागजातह] संघीय सरकारलाई बुझाउनु पछ/ , र यस िव�ारको लािग संघीय कोषलाई अिधकतम 
बनाउन आव क सबै काय/ह] गनु/पद/छ। 
 
िव�ीय नोटह]: 
मेिडकेड को =�ािवत िव�ारले थप 42,500 यो� $%&ह]लाई पिहलो पाँच वष/मा $ 166,244,000 
को मुिनको कुल अनुमािनत लागतको साथ रा�ले $ 162,473,000 को अितZर& सामा« कोष बचतलाई 
मा«ता िदनेछ। 
 
  हो संशोधन Yीकृत गन/ "हो" मा मतदान गनु/होस् 

 नो संिवधानलाई यथा%oितमा छाड्न ‘नो’ भोट निदने 

 

 

A यो नमूना मतप< हो 
  

 

 

 

 



 

 

B िमनेहाहा काउ;ी 
 

=ार%�क उपाय: 27 

शीष/क: गाँजाको Yािम¬, =योग र िवतरणलाई वैधािनक बनाउने =ार%�क उपाय 

महा«ायािधव&ाको ®ीकरण: 

यो =ार� गZरएको उपायले 21 वष/ र मािथका $%&ह]¯ारा गाँजा र गाँजा साम°ीको Yािम¬, =योग र 
िवतरणलाई वैध बनाउँछ। $%&ह]सँग एक औसं वा कम गाँजा Tन सhछ, ितनीह]ले भु&ानी वा अ« 
िवचार िबना एक औसं वा कम गाँजा िवतरण गन/ सhछन्। 

गाँजाको िब²वा, र ती िब²वाह²बाट उ³ािदत गाँजा, िवशेष पZर%oितमा रा%खएको Tन सhछ। गाँजाका 
िब²वाह] मा< उ´ाउन सिकUछ, र ती िब²वाह]बाट गाँजा केवल काउaी वा सहरह]मा Tन सhछ 
जहाँ कुनै इजाजतप< =ाK खुµा गाँजा ¶ोर उपल� छैन वा जहाँ काउaी वा शहर अ·ादेशले अनुमित 
िदएको छ। 

माZरजुआना सामानको Yािम¬, =योग र िवतरणमा oानह] मापन गZरएका =ितब£ह]को केही 
उ¸¹नह] िविभº नागZरक द»ह]को अधीनमा छन्। 21 वष/ मुिनका $%&ह]ले नागZरक जZरवाना 
ितनु/को स¼ा लागूपदाथ/ िश�ा वा परामश/मा उप%oत Tन सhछन्। 

मापनले रा�को कानून अ¡ग/त पदाथ/ िवचार फेलोUग िनय%Wत पदाथ/ह]लाई वैध बनाउँछ। माZरजुआना 
संघीय कानून अ¡ग/त अवैध रहUछ 

उपायको «ाियक वा िवधायी ®ीकरण आव क Tन सhछ 

िव\ीय नोट: 

रा� र काउaीह]ले माZरजुआना स½%£त अपराधह]को लािग कम हेरचाहको कारणले खच/मा 
«ूनतम कमी दे¾ सhछ, र रा�ले नयाँ िसिवल द» जZरवानाको ]पमा सीमा¡ अितZर& राजY दे¾ 
सhछ। 

 

हो  =ार� गZरएको उपाय अपनाउन "हो" मा मतदान गनु/होस् 

नो साउथ डकोटा कानूनलाई ज�ो छ Lसलाई छोड्न "नो" भोट गनु/होस् 

 

B तपाईको आिधकाZरक मतप< फरक दे%खन सhछ 



 

C दि6ण डकोटा 
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सव¿À अदालतको «ाय अवधारण 

के «ाियकले दोpो सव¿À अदालत िज¸ाको =ितिनिध¬ गनu ई. साÂरलाई िचÃ लगाउनेछ, जसको 
काय/काल जनवरी 1,2023 मा समाK TUछ पदमा कायम रहUछ? 

®ीकरण  

ज%¶स माक/  ई. साÂर दोpो सुपरमे को =ितिनिध¬ गद�  

अदालत िज¸ा 

हो 

नो 

 

सव¿À अदालतको «ाय अवधारण 

 

के जनवरी 1,2023 मा समाK Tने तेpो सव¿À अदालत िज¸ाको =ितिनिध¬ गनu «ाियक dािटs का जे. 
डेभानीलाई पदमा कायम रा%खनेछ? 

®ीकरण  

«ायमूित/ dािटs का जे डेभानी तेpो सुपरमेको =ितिनिध¬ गद�  

अदालत िज¸ा 

हो 

नो 

पहल गZरएको उपाय 

शीष/क: िसउÅ फÆको सहरको अ·ादेश, SD, शहरको सीमािभ< नयाँ बधशालाह] िनमा/ण गन/ वा 
ि=िमट गन/ िनषेध गन/। 

 



 

नगर विकलको ®ीकरण: 

यिद मतदाताह]ले यो पहल गZरएको मापनलाई अनुमोदन गरेमा, शहरको सीमा िभ< कुनै नयाँ वधशाला 
िनमा/ण गन/ वा सÈालन गन/ अनुमित िदइने छैन। यो अ·ादेश मापनको =भावकारी िमित भPा पिहले 
िनमा/ण र सÈालन गZरएको कुनै पिन अव%oत बधशालासँग स½%£त छैन, न त यो कुनै पिन बधशालाको 
िव�ार वा पZरवत/नमा लागू TUछ। 

मापनको =भावकारी िमित भPा पिहले िनमा/ण र सÈालन गZरएको छ जबसi अव%oत साइटमा िव�ार 
वा पZरवत/न TUछ। 

 

हो A भोट "हो" ले शहरको अ·ादेश पZरवत/न गनuछ 

नो A भोट " नो " ले नगर अ·ादेशलाई L�ै छोड्नेछ 

 

 

 

C पृl 3 को 3 
 

  


