नोभेम्बर २०१६ मतपत्र प्रस्तावहरु
मतपत्र प्रस्ताव: जसलाई संशोधन भननन्छ, जो सम्भाववत कानन
ु हरु हुन ् जसलाई नागररकहरुले वास्तववक कानन
ु बनाउन वा नबनाउन छनोट

गनन सक्ने छन ् । यी प्रस्तावहरु प्राय मतपत्रको अन्न्तम भागमा पाइन्छ - राष्ट्रपनत वा सीनेटरको मतदान पनछ । उक्त
प्रस्तावहरु जन्जनयाको मतपत्रमा हुने छ ।

कानुनहरु तपाई र तपाईको समुदायका लागग अनत महत्तोपूर्न हुन सक्ने छ । नोभेम्बर ८, २०१६ मा चार वटा मतपत्र

संशोधन १ - अवसर ववद्यालय न्जल्ला:

संशोधन २ - सरु क्षित हाबनर:

सहभागिता िवृ ि िदै राज्यलाई ठूलो लचकता अयन उत्तरदाययत्ि

ददन र ियस्क मनोरन्त्िन मुल्यांकन िनष अगधकार ददने ।

मतपत्र शीर्नक: असफल विद्यालयहरुको समाधान हे तु सामुदाययक
प्रदान िने ।

ववलले के गछन : यो संशोधनले अिसर विद्यालय जिल्ला(ओएसडी)
बनाउने छ िसले राज्य भररका ३ बर्ष िा मागिका असफल
विद्यालयहरुलाई यनयन्त्रणमा ललने छ । ओएसडीले विद्यालयका सबै

मतपत्र शीर्नक : बालबाललका लशकार यनगधको लागि यौन शोर्ण सिाय

बबलले के गछन : यौन अपराधमा कोही दोर्ी ठहर भए संशोधन २ अनस
ु ार

राज्यले नयााँ सिाय $२५,०० तोक्न लमल्ने छ । ियस्क मनोरन्त्िन व्यापार
िने ले िावर्षक $५,००० यतनुष पने पयन हुन ् सक्छ । उक्त रकम सरु क्षक्षत
हाबषरका लागि यौन शोर्ण बालबाललका कोर् माफषत लशकारमा परे का

व्यिस्िापन, स्िानीय विद्यालय बोडष व्यिस्िापन िदै विद्यालयलाई

बालबाललकाको यनजतत आिास, परामशष अयन स्िास््य उपचारमा खचष

चार्ष र स्कूलमा पररणत िनष िा बन्त्द िनष सक्ने छ । विद्यालय

िररने छ ।

हर्ाउन, लशक्षकलाई अन्त्य कक्षा िा क्षेरमा सरुिा िनष, विद्यालयको बिेर्

' हो ' मतदानको अर्न: सरु क्षक्षत हाबषर यौन शोर्ण बालबाललका कोर्का

व्यिस्िापन िदाष ओएसडीले प्रधान अध्यापकको चयन, अनुमोदन िा
यनयन्त्रण िनष अयन लशक्षा सामग्री पररितषन िनष सक्ने छ ।
' हो ' मतदानको अर्न: अिसर विद्यालय जिल्ला बनाउन राज्यलाई

लागि विशेर् यौन अपराधलाई िप सिाय समिषन अयन ियस्क
मनोरन्त्िन व्यापारलाई शल्
ु क आदे श िररने छ ।

अनम
ु यत प्रदान िररने छ ।

' होइन ' मतदानको अर्न: सुरक्षक्षत हाबषर यौन शोर्ण बालबाललका कोर्का

' होइन ' मतदानको अर्न: अिसर विद्यालय जिल्ला बनाउन राज्यलाई

व्यापारलाई बावर्षक शुल्कको बबरोध हुने छ ।

अनुमयत ददइने छै न ; सबै विद्यालयहरु ितषमान अगधकारीहरु अन्त्तिषत
रहने छ ।

लागि विशेर् यौन अपराधलाई िप सिाय अयन ियस्क मनोरन्त्िन

संशोधन ३ - न्यानयक योग्यता:

संशोधन ४ - पटे का ववक्री:

साि संरचना, प्रशासन र शजक्त प्रदान ।

अयन सािषियनक सुरक्षामा समवपषत िने ।

बबलले के गछन : संशोधन ३ ले साधारण सभा (राज्य सीनेर् र हाउस) लाई

बबलले के गछन : पर्े का बबकिबार् उठे को करलाई राज्य भररका मानलसक

नयााँ न्त्याययक योग्यता कलमशन (िेककउसी) बनाउन ददने छ । िेककउसीले

आघात सेिा, अजग्न लडाकु, अयन आपतकालीन सेिाहरुमा प्रयोि िने

मतपत्र शीर्नक: न्त्याययक योग्यता आयोिको सुधार र पुनः स्िापनाका

न्त्यायाधीशहरुको भ्रस्र्ाचार अयन न्त्यायाधीशहरुको नैयतक िलत प्रयत

मतपत्र शीर्नक: पर्े का बबकिबार् उठे को रािस्ि कर मानलसक आघात सेिा

प्रयतज्ञा िने छ । यो रकमलाई यस प्रकारले प्रयोि िररने छ: ५५ % िजिषया

मायनसहरुले राखेका भनाई अयन उनीहरुसंिको समस्यालाई यनिरानी िने ट्रौमा केयर नेट्िोकषमा ; ४० % राम्रो उपकरण र िजिषया फायर फाईर्र
छ । ितषमान स्ितन्त्र संस्िाको सट्टा यो नयााँ कलमशनलाई साधारण

सभाले संचालन िने छ । बबल लेखकहरुले भनेका छन ् यो नयााँ िेककउसी '
केही तररकामा सिष साधारणका लागि खल
ु ा हुने छ ।

' हो ' मतदानको अर्न: साधारण सभालाई नयााँ न्त्याययक योग्यता कलमशन
डडिाइन अयन संचालन िनष ददने छ ! यो बबलले िास्तिमा नयााँ कलमशन
यनमाषण िने छै न तर साधारण सभालाई नयााँ कलमशन यनमाषण िनष ददइने

प्रलशक्षणका लागि अनुदान कायषिममा; अयन ५ % स्िानीय सरकारका
सािषियनक सुरक्षा उदे श्यहरुमा ।

' हो ' मतदानको अर्न: पर्े का बबकिबार् उठे को रकम मानलसक आघात
सेिा, अजग्न सरु क्षा सेिा, अयन सािषियनक सरु क्षामा प्रयोि िररने छ ।
' होइन ' मतदानको अर्न: पर्का बबकिबार् उठे को रकमलाई मानलसक

छ।

आघात सेिा, अजग्न सुरक्षा सेिा, अयन सािषियनक सुरक्षामा प्रयोि िनष

' होइन ' मतदानको अर्र्: ितषमान कलमशनको यनरन्त्तरता हुने छ ।

।

ददइने छै न । उक्त रकम राज्य साधारण संचालन कोर्मा यनरन्त्तर िाने छ

प्रत्येक मतपत्र प्रस्तावको पि अनन ववपिमा गररएको र्प तकनहरुका लागग, हे नुन होस ् : https://ballotpedia.org/Georgia_2016_ballot_measures
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