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परिचय 
अविकािप्राप्त काउन्टीले सम्बस्न्धत सुपिभाइजिको बोिाबाट स्वीकृवत पाएपवि विवित आिश्यकताहरू पूिा गिेि 

पत्राचािमार्ा त वििााचि सञ्चालि गिा वमल्िे गिी California वििााचि संवहतामा दर्ा 4005 थप गदै California मतदाता 

ििौट ऐि (VCA), िा वसिेट वििेयक (SB) 450 (Allen, D-26) लाई सेपे्टम्बि 29, 2016 मा कािुिको रूपमा अिुमोदि 

गरिएको वथयो। VCA अन्तगात सबै मतदाताहरूलाई वििााचिको वदिभन्दा 29 वदिअगावि एउटा मतपत्र पत्राचािमार्ा त 

पठाइिेि ि प्रते्यक काउन्टीले सिासािािणको योगदािसवहत काउन्टीभि िेिै सङ््खख्यामा मतपत्र िर प-अर् स्थािहरू ि 

मतदाि केन्द्र स्थापिा गिेिि्। यी स्थािमा गएि मतदाताहरूले आफ्िो मतपत्र खसाल्ि सक्िि्। यो कािुि मतदािका 

विकल्पहरू विस्ताि गिेि मतदाताको सहभावगता ि संलग्नता बढाउिे गिी कसिी वििााचि सञ्चालि गिे भन्नका विस्ि तयाि 

गरिएका िेिै सुिािहरूमधे्य एक वथयो । 

VCA भन्दा पवहले वििााचिहरू पिम्पिागत मतदािस्थलको मोिलमा सञ्चालि गरिन्थ्यो। यो पत्राचािमार्ा त गरििे मतदाि 

ि मतदािस्थलको प्रशासिको एउटा संयुक्त मोिल वथयो। वििााचि संवहता §12261(a) ले काउन्टीका वििााचि 

अविकािीहरूलाई मतदाि स्थल स्थापिा गिे म्याने्डट वदएको ि, जसमा विवित मतदाि स्थल हिे गिी अविकतम 1,000 

मतदाताहरू हि सक्िि् (यो िेटामार्ा त काउन्टी ि िाज्यले मतदाि स्थलका आिािमा मतदािका परिणामहरू रिपोटा गिा 

सक्िि्)। शािीरिक अशक्तता भएका व्यस्क्तहरू मात्र स्थायी पत्राचािमार्ा त मतदाि गिे सूचीमा हने्थ। पत्राचािमार्ा त 

मतदाि गिा चाहिे अन्य व्यस्क्तले भिे प्रते्यक वििााचिमा यसको लावग अिुिोि पेस गिुापर्थ्यो। पत्राचािमार्ा त मतदाि िगिे 

मतदाताले तोवकएको मतदाि स्थलमा मतदाि गिुापर्थ्यो जो उिीहरूको मतदाि स्थल ि मतपत्रको प्रकािअिुसाि हन्थ्यो। 

त्यसपवि, सि् 2002 मा California वििााचि संवहता पत्राचािमार्ा त मतदाि गिे गिी विस्ताि गरियो ि जोसुकै व्यस्क्तलाई 

पवि स्थायी रूपमा पत्राचािमार्ा त मतदाि गिे मतदाता बने्न अिुमवत वदइयो। यो विस्तािले मतदाताको व्यिहािमा परििताि 

ल्यायो ि अवहले Santa Clara काउन्टीका अविकांश मतदाताहरू आरू्लाई तोवकएको मतदाि स्थलमा उपस्स्थत भएि 

मतदाि गिाभन्दा पत्राचािमार्ा त मतदािको लावग अिुिोि गरििहेका िि्। पत्राचािमार्ा त मतदाि गिे स्थायी 

मतदाताहरूलाई वििााचिको समयभन्दा झनै्ड 29 वदिअवि मतपत्र पत्राचाि गरिन्ि ि उिीहरूले मतदाि स्थल, मतपत्र 

िर प-अप स्थाि, िा पत्राचािमार्ा त उक्त मतपत्रलाई वििााचि हिे वदिको अस्न्तम समयसम्म वर्ताा गिा सक्िि्। 

VCA कायाान्वयि भएसुँगै वििााचि ियाुँ मतदाि केन्द्रको मोिलअन्तगात सञ्चालि गरििेि। ियाुँ मोिलमा प्रते्यक दताा 

भएका मतदाता पत्राचािमार्ा त मतदाि गिे मतदाता हिेिि् ि उिीहरूले वििााचिको तोवकएको वदिभन्दा 29 वदिपवहले 

पत्राचािमार्ा त एउटा आविकारिक मतपत्र प्राप्त गिेिि्। मतदाताले यी तीि तरिकामधे्य कुिै पवि तरिकाबाट आफ्िो 

मतपत्र वर्ताा गिा सक्िि्: पत्राचािमार्ा त (पोसे्टज भुक्ताि गरिन्ि), कुिै पवि मतपत्र िर प-अर् स्थाि िा काउन्टीमा िहेका 

कुिै पवि मतदाि केन्द्रमा गएि। मतदाताहरूले आरू्ले पाएको पत्राचािमार्ा त मतदाि गिे मतपत्र वर्ताा िगिा पवि िोज्न 

सक्िि् ि त्यसको सट्टा मतदाता िवजस्टर ाि कायाालय (ROV) िा Santa Clara County मा िहेको कुिै पवि मतदाि 

केन्द्रमा उपस्स्थत भएि मतदाि गिाका लावग मतपत्र प्राप्त गिा सक्िि्। 

हालका पत्राचािमार्ा त मतदाि गिे स्थायी मतदाताका हकमा भिे मतदाि केन्द्र मोिल खासै परििताि हिेिैि। यसबाट 

मुख्य गिी त्यस्ता मतदाताका विस्ि वििााचि प्रविया परििताि हन्ि जो वििााचिको वदिमा आरू्लाई तोवकएका मतदाि 

स्थलमा गएि मत खसाल्िे गथे। अब उप्रान्त मतदाताले मतदाि गिाका विस्ि एउटा स्थािमा मात्र जािुपिे हुँदैि ि मतदाि 

केन्द्रहरू काउन्टीमा दताा भएका सबै मतदाताहरूका लावग खुला िहन्िि्।  

यस वििााचि प्रशासि योजिा (EAP) मा मतदाताहरू यस परिितािले कसिी प्रभावित हिेिि् भने्नबािे आिश्यक 

सामग्रीहरू समेवटएको ि। EAP मस्यौदा गिे काया पूिा भएपवि ROV ले यो योजिालाई अस्न्तम रुप वदिुअवि 

सिासािािणको वटप्पणी, प्रवतविया ि सुझािहरू मागे्नि। प्रते्यक संशोवित मस्यौदा EAP पोस्ट गिेसुँगै सिासािािणलाई 

मतदाि केन्द्रका विस्ि चयि गरिएका स्थाि ि मतपत्र िर प अर् स्थाि जस्ता EAP ि संशोििबािे प्रवतविया वदिका विस्ि 

सािाजविक वटप्पणी अिवि प्रदाि गरििेि। सािाजविक वटप्पणी आिवि पूिा भएपवि काउन्टीले जािी गिेको अस्न्तम EAP 

स्वीकृवत गिाका विस्ि California िाज्य सवचि (SOS) समक्ष पेस गरििेि।  



 

VCA मा ल्याइएका परिमाजािहरूबािे समुदाय पूणा रूपमा जािकाि ि भने्न थप सुविवित गिा ROV ले मतदाि 

पहुँचसम्बन्धी सल्लाहकाि सवमवत (VAAC) ि भाषा पहुँचसम्बन्धी सल्लाहकाि सवमवत (LLAC) गठि गिेको ि। VAAC 

को उदे्दश्य सल्लाह वदिे, सुिािका विस्ि सहायता गिे ि जे्यष्ठ िागरिक तथा अशक्तता भएका व्यस्क्तहरूको इलेक्ट्ोिल 

प्रवियामा पहुँचबािे सुझाि प्रदाि गिे हो। VAAC को वमसि सबै मतदाताहरूलाई स्वतन्त्र ि गोप्य रूपमा मतदाि गिे 

अिसि प्रदाि गिुा हो। LAAC को उदे्दश्य अङ््खगे्रजीबाहेक अन्य भाषा बोल्िे व्यस्क्तहरूलाई इलेक्ट्ोिल प्रवियामा पहुँच 

प्राप्त गिेबािे सल्लाह वदिु, सहायता वदिु ि वसर्ारिस वदिु हो। भाषाको पहुँचसम्बन्धी अिसिहरू सुिाि गिामा सहायता 

गिुा LAAC को वमसि िहेको ि। दुिै सवमवतले ROV लाई महत्त्वपूणा मागादशाि प्रदाि गिा ि् ि काउन्टीका मतदाि 

आउटरिच तथा वििााचि प्रशासि दुिैको आिािभूत कुिा हि्। ROV ले LAAC िा VAAC को सदस्य बने्न आिेदि प्रविया 

वििन्ति रूपमा स्वीकाि गिा । यी दुईमधे्य कुिै पवि सवमवतमा सदस्यताको लावग आिेदि वदि चाहिुहन्ि भिे आिेदि 

ROV को िेबसाइटमा रे्ला पािा सवकन्ि: www.sccvote.org/voterschoice। 

ROV ले बावसन्दाहरूलाई VCA ि सामुदावयक संलग्नताका अिसिहरूबािे सुसूवचत गिे गिी आफ्िो मतदाि वशक्षा विस्ताि 

गिा मतदाि वशक्षा तथा आउटरिच गठबन्धि (VEOC) पवि स्थापिा गिे योजिा िाखेको ि। EAP ले यी सवमवत ि अन्य थुपै्र 

साझेदाि सङ्गठिका प्रवतविया ि जािकािी समािेश गिा । VCA ि Santa Clara काउन्टीमा वििााचि व्यिस्थापिसम्बन्धी 

ियाुँ विविको सर्लतापूिाक कायाान्वयि गिाका विस्ि समुदायको सहायता प्राप्त गिुा महत्त्वपूणा हिेि। 

VCA अन्तगात सञ्चालि गरििे पवहलो वििााचि माचा 3, 2020 मा हिे िाष्ट्र पतीय प्राथवमक वििााचि हिेि। Santa Clara 

काउन्टीले यो वििााचि ि भविष्यमा हिे वििााचिका विस्ि कसिी VCA कायाान्वयि गिे योजिा बिाएको ि भने्नबािे यस 

कागजातले मागादशाि प्रदाि गिा । सन्दभाका विस्ि कुिै पवि प्राविविक िा वििााचिसुँग सम्बस्न्धत शब्दािलीहरू परिवशष्ट् 

A को शब्दकोशमा व्याख्या गरििेि ि बािम्बाि सोवििे प्रश्नको सूची परिवशष्ट् R मा रे्ला पािा सवकन्ि। 
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भाग 1 – निर्ााचि प्रशासि योजिा 
मतदाताको ििौट ऐि (VCA) कायाान्वयि गिे प्रते्यक काउन्टीले यी परिितािहरूले मतदाताहरूमा कस्तो प्रभाि पिा  भने्न 

कुिा बुझ्न आिश्यक पिे जािकािीसवहतको वििााचि प्रशासि योजिा (EAP) को मस्यौदा तयाि गिुापिा । EAP दुई भागमा 

विभाजि गरििेि: भाग 1 - वििााचि प्रशासि ि भाग 2 - वशक्षा तथा आउटरिच योजिा। 

पत्राचािमार्ा त मतदाि (VBM) को प्रनिया 

EAP मा मतदाि केन्द्र ि मतदाि िर प-अप स्थाि ि समय, दुिै सवमवतहरू भाषा पहुँचसम्बन्धी सल्लाहकाि सवमवत (LLAC) 

ि मतदाि पहुँचसम्बन्धी सल्लाहकाि सवमवत (VAAC), मतदाता वशक्षा तथा आउटरिच योजिा, सिासािािणको योगदाि 

तथा सूचिासम्बन्धी व्यिस्था ि अन्य सम्बस्न्धत सामग्रीबािे जािकािी समािेश गरिएको ि। 

मतदाि केन्द्रको मोिलमा सबै दताा भएका मतदाताहरू पत्राचािमार्ा त मतदाि गिे मतदाता हिेिि् ि सबैलाई पत्राचाि 

प्याकेट पठाइिेि। मतदाताहरूलाई उक्त प्याकेट सेतो खाममा िाखेि पठाइिेि ि त्यसमा विम्न कुिाहरू हिेिि्: 

 वर्ताा गिुापिे एउटा विलो िङ्गको खाम 

 आविकारिक मतपत्र, वििााचिमा कवतिटा प्रवतस्पिाा िि् भने्न आिािमा यो िेिै मतपत्रका कािामा हिसक्ि  

 मतपत्र कसिी भिे ि वर्ताा गिे भने्न विदेशि िहेको एउटा पािा 

 मतदाि केन्द्र ि मतपत्र िर प-अर् स्थाि ि सञ्चालि समय उले्लख गरिएको एउटा पािा 

 एउटा “मैले मतदाि गिेुँ” स्स्टकि 

 आिश्यक पिेमा कुिै थप जािकािी िहेको एउटा थप पािा  

वििााचि हिे वदिको 29 वदि अविबाट सुरु हिे गिी सबै मतपत्रहरू संयुक्त िाज्य हलाक सेिा मार्ा त पत्राचाि गरििेि। 

त्यसलगतै्त मतदाताहरूले पत्राचािमार्ा त मतदाि गिे प्याकेट प्राप्त गिा सुरु गिेिि्। 

मतदाताले आफ्िो पत्राचािमार्ा त मतदाि गिे मतपत्र भिे काया पूिा गिेपवि उक्त मतपत्रलाई वदइएको पोसे्टज-भुक्ताि 

गरिएको खाममा िाखेि पत्राचािमार्ा त वर्ताा गिा सक्िि् िा कुिै पवि मतदाि केन्द्र िा मतपत्र खसाल्िे स्थािमा वर्ताा गिा 

सक्िि्। सबै मतदाि केन्द्रहरूले मतपत्र खसाल्िे स्थािको रूपमा पवि सेिा वदिेिि्। ति केही मतपत्र िर प-अर् स्थाि भिे 

स्याण्डअलोि हि सक्िि् ि वतिलाई काउन्टीििपिका तोवकएका के्षत्रमा िास्खिेि।  

मतदाताले आफ्िो मतपत्र समयमै प्राप्त िगिेमा िा उिीहरूले आरू्ले पाएको मतपत्रमा कुिै तु्रवट गिेमा उिीहरूले उक्त 

मतपत्र साट्िे अिुिोि गिा सक्िि्। उिीहरूलाई त्यसको सट्टामा अको मतपत्र संलग्न गिेि एउटा ियाुँ पत्राचािमार्ा त 

मतदाि गिे प्याकेट पत्राचाि गरििेि। वििााचि हिे वदिको सात वदिभन्दा कम समयमा मतदाताले आफ्िो मतपत्र साटेि 

अको मतपत्र वलि चाहेमा मतदाता िवजस्टर ाि (ROV) कायाालय िा अन्य कुिै मतदाि केन्द्रमा जािुपिेि।  

अङ््खगे्रजीबाहेकका अन्य भाषा बोल्िे दताा भएका मतदाताहरूका लावग मतपत्रहरू आठ भाषामा उपलब्ध गिाइिेि: 

वचवियाुँ, से्पविस, टागालग, वभयतिामी, खे्मि, कोरियि, वहन्दी ि जापािी। मतदािका विस्ि दताा गदाा मतदाताले 

िवजस्टर ेसि र्ािममा यी भाषामधे्य आरू्ले रुचाएको भाषा खुलाउि सक्िि्। मतपत्र ि मतपत्रमार्ा त मतदाि गिे 

सामग्रीहरू मतदातालाई उिीहरूले रुचाएकै भाषामा पठाइिेि। मतदाताले र्ोि ((408) 299-VOTE), फ्याक्स ((408) 

998-7314), इमेल (voterinfo@rov.sccgov.org), स्वयम् उपस्स्थत भएि, िा मतदाता कायािाही अिुिोि र्ािम 

(VARF) मार्ा त ROV कायाालयमा सम्पका  गिेि आरू्ले रुचाएको भाषा परििताि गिा सक्िि्। मतदाता ROV कायाालयमा 

आएि VARF वलि सक्िि् िा इमेल, फ्यास िा पत्राचािमार्ा त उिीहरूलाई पठाउि सवकन्ि। यसका अलािा, ROV को 

िेबसाइटमा पवि VARF रे्ला पािा सवकन्ि ि यो काउन्टी मतदाता जािकािी विदेवशका (CVIG) मा पवि रे्ला पािा 

सवकन्ि।  



 

पत्राचािमार्ा त सुलभ मतदाि 

मतदाताहरूले ROV कायाालयमा सम्पका  गिेि पवि सुलभ र्म्यााटमा मतदािसम्बन्धी जािकािी माग्न सक्िि्। मतदाताले 

एकपटक अिुिोि गिेपवि स्थायी सूचीमा िास्खन्ि ि उिीहरूलाई प्रते्यक वििााचिमा मतदािसम्बन्धी सुलभ जािकािी 

पठाइिेि। उिीहरू विस्िय भएमा, देशबाट बसाइसिाइ गिेि गएमा, कािुिी कसुिदािको सूचीमा पिेमा िा उिीहरूको 

मृतु्य भएको अिस्थामा मातै्र उक्त सूचीबाट हटाइिेि। 

मतदाताले अिुिोि गिासके्न अको सुलभ विकल्प भिेको रिमोट सुलभ पत्राचािमार्ा त मतदाि (RAVBM) प्रणाली उपयोग 

गिुा हो। RAVBM प्रणाली अशक्तता भएका मतदाता ि सैन्य के्षत्रका तथा देशबावहि िहेका मतदाताले मात्र प्रयोग गिा वमल्िे 

गिी तयाि गरिएको ि1। RAVBM मतदातालाई उिीहरूको आविकारिक मतपत्र प्रयोग गिा वमल्िे गिी इमेलमार्ा त एउटा 

वलंक पठाइन्ि। यस इमेलमा वििााचिको वदिसम्ममा मतपत्र कसिी वप्रन्ट गिे, कसिी भिे ि वर्ताा गिे भने्न विदेशिहरू 

पवि उले्लख गरिएको हन्ि। अन्य दताा भएका मतदाताका हकमा जसै्त, RAVBM मतदाताले मतपत्र वर्ताा गिे पवि 

तीििटा तरिका िि्: पत्राचािमार्ा त, िर प-बक्समा मतपत्र खसालेि, िा कुिै पवि मतदाि केन्द्रमा वर्ताा गिेि।  

मतपत्र वर्ताा गिाका विस्ि जुिसुकै विवि ििौट गरिए पवि मतपत्रलाई खाममा हालेि वर्ताा गिुापिा । पत्राचािमार्ा त 

मतदाि गिे खाममा समािेश गरिएको विलो वर्ताा गिे खाम प्रयोग गिा वसर्ारिस गरिन्ि। ROV को टोल फ्री िम्बि (866) 

430-8683 मा सम्पका  गिेि िा ROV कायाालय िा मतदाि केन्द्रमा गएि पवि मतपत्र वर्ताा गिे खाम साट्ि सवकन्ि। 

मतपेवटका िर प बक्समा पवि मतपत्र वर्ताा गिे खाम साट्िे सुवििा उपलब्ध गिाइिेि। मतदाताले आफ्िै खाम पवि प्रयोग 

गिा सक्िि् ति त्यसको लावग उिीहरूले आफ्िो मतपत्रसुँगै मतदाता पृष्ठको वप्रन्ट तथा हस्ताक्षि गरिएको शपथपत्र समािेश 

गिुापिा । पत्राचािमार्ा त वर्ताा गदाा विलो िङ्गका मतपत्र वर्ताा गिे खाममा पोसे्टज आिश्यक पदैि। ति आफ्िै खाम प्रयोग 

गिेि वर्ताा गदाा भिे पयााप्त पोसे्टज आिश्यक पिेि।  

अस्पतालमा भिाा भएका ि अशक्त मतदाताका साथै वचवकत्सकीय आपत्कालीि अिस्थाका कािण आफ्िो ििबाट बावहि 

विस्िि िसके्न मतदाताका हकमा उिीहरूलाई मतपत्र आिश्यक पिेमा िा उिीहरूले व्यस्क्तगत रूपमा आफ्िो मतपत्र 

वलि िसकेमा आपत्कालीि मतपत्र िेवलभिी प्रविया प्रयोग गरिन्ि। ROV को वििााचि जािकािी व्यिस्थापि प्रणाली 

(EIMS) मार्ा त हालको िवजस्टर ेसि तथा हस्ताक्षि वमलाि गिेि प्रमावणत गिाका विस्ि प्रािस्िक मतदाि आिेदि 

(परिवशष्ट् B) भिा ि वर्ताा गिा आिश्यक पिा । दताा भएको मतदाताले प्रािस्िक मतदाि आिेदि भिुापिा , हस्ताक्षि गिुापिा  

ि त्यसमा वमवत उले्लख गिुापिा । मतदाताले आफ्िो आिेदिमा हस्ताक्षि गिा सकै्दिि् भिे मतदातालाई हस्ताक्षि गिामा 

अन्य कुिै व्यस्क्तले “X” सवहत सहायता गिा सक्िि्। मतदातालाई मद्दत गिे व्यस्क्तले “साक्षी” भिेि लेख्िुपिा , आफ्िो िाम 

वप्रन्ट गिुापिा  ि हस्ताक्षि गिुापिा । त्यसपवि मतदाताले भरिसकेको प्रािस्िक मतदािको आिेदि वलएि उक्त व्यस्क्तलाई 

ROV मा पठाउिेिि्। ROV ले मतदाताको जािकािी ि हस्ताक्षिलाई EIMS मा पुवष्ट् गिेि ि पुवष्ट् भइसकेपवि 

मतदातालाई मतपत्र जािी गिा सवकन्ि ि पूणा पत्राचािमार्ा त मतदाि गिे प्याकेट तयाि परिन्ि। त्यसपवि मतदातालाई 

मद्दत गिे व्यस्क्तले मतदाता िहेको स्थािमा मतपत्र वलएि जािेि। मतपत्र भिे काया सम्पन्न भएपवि प्रविया गिाका लावग 

अन्य पत्राचािमार्ा त मतदाि गरििे मतपत्रसवहत ROV कहाुँ वर्ताा गिा सवकन्ि। 

काउन्टीको कािागािमा िहेका मतदाताले पवि आपत्कालीि मतपत्र िेवलभिी प्रविया प्रयोग गिा सक्िि्। िाज्य िा सङ्घीय 

कािागािमा कैद िहेका मतदाताहरू कािुिअिुसाि मतदाि गिा योग्य हुँदैिि्। 

मतदाि खसाल्िे स्थाि  

से्टटको सवचि (SOS) ले सि् 2019 को रे्बु्रअिीमा जािी गिुाभएको दताासम्बन्धी प्रवतिेदिअिुसाि Santa Clara 

काउन्टीमा मतदाि गिा योग्य जिसङ््खख्या झनै्ड 12 लाख िहेको ि। हाल काउन्टीमा झनै्ड 910,000 माविसहरू 

                                            
1 California को चनुाव संहिता §303.3 िनुिुोस ्



 

मतदािका विस्ि दताा भएका िि्। ROV ले यो सङ््खख्या माचा 2020 को िाष्ट्र पतीय प्राथवमक वििााचिसम्म बढेि 10 

लाखसम्म पुगे्न अिुमाि गिेको ि। यी िम्बिहरू प्रयोग गिेि California वििााचि संवहताले मापदण्डहरू तोकेको ि 

जसलाई अवििाया रूपमा प्रयोग गिेि काउन्टीले मतपत्र खसाल्िे स्थाि प्रदाि गिुापिा ।  

 दताा भएका प्रते्यक 15,000 मतदाताका लावग वििााचि हिे वदिभन्दा 28 वदिअवि ि वििााचिको वदि समेत गिी 

जम्मा 29 वदिसम्म किीमा पवि एउटा (1) मतपत्र खसाल्िे स्थाि उपलब्ध हिुपिा । प्रस्तावित गरिएका मतपत्र 

खसाल्िे स्थािको सीमा हेिा परिवशष्ट् C मा जािुहोस्। 

 

मतदाता िवजस्टर ाि’ (ROV) ले अिुमाि गिेको मतदाताको सङ््खख्या प्रयोग गदाा आिश्यक पिे मतपत्र खसाल्िे स्थािको 

सङ््खख्या 67 िहेको ि। ROV ले कुल 91 लवक्षत िर प बक्स स्थािका लावग प्रते्यक विस्स्टर क्ट्मा किीमा पवि एउटा मतदाि 

खसाल्िे स्थाि िाखे्न योजिा बिाएको ि। िर प बक्स िास्खिे प्रस्तावित स्थाि ि सञ्चालि हिे समयको सूची परिवशष्ट् D मा 

गएि हेिुाहोस्।  
 

सीमा र्गा नू्यितम आर्श्यकता प्रस्तानर्त2 सङ््खया 

मतपत्र खसाल्िे स्थािहरू 
(प्रते्यक 15 हजाि दताा भएका मतदाताका 

लावग 1) 

67 91 

 

मतदाि केन्द्रको स्थािहरू वििाािण गिा मद्दत गिा मतपत्र िर प बक्सका विस्ि उतृ्कष्ट् स्थाि तय गिा ROV ले SOS ि 

वििााचि संवहताको म्याने्डटअिुसाि 14 िटा मापदण्डहरू प्रयोग गिेको ि। ROV ले मतपेवटका िर प बक्सका लावग 

काउन्टीलाई सबैभन्दा सुलभ स्थाि प्रदाि गिामा पवि यी 14 मापदण्डहरूले सहयोग गिा ि्। मापदण्डहरूमा विम्न कुिाहरू 

पिा ि्: 

1. सािाजविक यातायात सेिा कवत िवजक ि 

2. मतदाि गिा कम पत्राचाि प्रयोग गिे समुदायबाट कवत िवजक ि 

3. जिसङ््खख्या केन्द्रहरूबाट कवत िवजक ि 

4. भावषक अल्पसंख्यक समुदायबाट कवतको िवजक ि 

5. अशक्तता भएका मतदाताभन्दा कवत िवजक ि 

6. सिािीसाििको कम स्वावमत्व भएका समुदायहरूबाट कवतको िवजक ि 

7. कम आय भएका समुदायबाट कवत िवजक ि 

8. मतदाता दताा गिे संख्या कम भएका समुदायबाट कवतको िवजक ि 

9. आवदिासी अमेरिकी आिक्षणजस्ता भौगोवलक रूपमा एक्लो पारिएका समुदायबाट कवत िवजक ि 

10. सुलभ तथा वि:शुल्क पावका ङ्ख 

11. मतदाि केन्द्र तथा मतपत्र िर प-अर् स्थािसम्मको दूिी ि यात्रा गिा लागे्न समय 

12. पत्राचािमार्ा त मतदाि गिा सुलभ सुवििा िभएका अशक्तता भएका मतदाताका विस्ि िैकस्ल्पक विविहरूको 

आिश्यकता 

13. मतदाि केन्द्र ि मतपत्र िर प-अर् स्थाििवजकको सिािी आिागमिको ढाुँचा 

14. मोबाइल मत केन्द्रको अिश्यकता 

                                            
2 ROV ले मस्यौदा तयार पारेका सीमािरु अनमुाननत जनसङ्ख्यामा आधाररत छ र यसलाई मार्दुर्नुको रूपमा ललन तयार पाररएको िो। VCA ले तय र्रेको सङ्ख्याले "15,000" 

जनासम्म मतदातालाई सेवा हदनसक्ने रूपमा ललइनपुछु; भन्नकुो अर् ुप्रत्येक सीमामा अनमुान र्ररएको सङ्ख्या सधैं VCA ले व्या्या र्रेको कुल सङ्ख्यासँर् नलमल्न सक्छ।  
 



 

अशक्तता भएका मतदातालाई अझै िाम्रोसुँग समायोजि गिाका विस्ि ROV ले अशक्तता िहेका अमेरिकी 

िागरिकसम्बन्धी ऐि (ADA) मा िहेका आविकारिक िर प बक्ससम्बन्धी यातायात तथा जििित्वका आिश्यकताहरूको 

पालिा गिा । वििााचि हिे वदिको 29 वदिभन्दा अवि सुरु हिे गिी मतपत्र िर प बक्सहरूलाई िास्खिुपिे स्थािमा िास्खिेि। 

वििााचि हिे वदिभन्दा 27औुँ वदि अविसम्म सबै िर प बक्सहरू स्थापिा गरििुपिा  ि प्रयोगका लावग तयािी अिस्थामा 

हिुपिा । बक्सहरू सबैले सुलभ रूपमा प्रयोग गिा सकूि् भने्न सुविवित गिा विम्न प्रकािले काम गिे गिी िर प बक्सहरू 

विजाइि गिुापिा 3:  

 भौवतक क्षवत ि अिविकृत प्रिेश िोक्नका विस्ि भििभन्दा बावहि िास्खएका कमाचािी िहिे िर प बक्सहरू चोिी, 

हटाउिे ि खिाब मौसमबाट बचे्न गिी वटकाउ सामग्री प्रयोग गिेि विमााण गरििेि। 

 िर प बक्सबाट मत्रपत्र िेििाि िा विकाल्ि वमल्िे गिी िेिै ठूलो खालको प्वाल िास्खिेिैि। 

 कसैले अिविकृत रूपमा प्रयोग गयो भिे अिविकृत प्रयोग भएको ि भने्न थाहा हिे भौवतक प्रमाण िहिे गिी िर प 

बक्सहरू विजाइि गरिएको ि। यस खण्डका विस्ि वििााचि अविकािीले िेििाि गिेको प्रमाण िाखे्न वसल प्रयोग 

गिा सकु्नहन्ि। 

 मतपत्र कहाुँ िुसाउिे हो भने्न कुिा जिाउिे गिी िर प बक्समा विशेष सङे्कत प्रदाि गरििेि। 

 प्रते्यक िर प बक्समा एउटा पृथक् पवहचाि िम्बि वदइिेि। उक्त िम्बि िर प बक्समा िास्खिेि ि त्यसलाई तोवकएका 

मतपत्र कमाचािीका साथै सिासािािणले पवि सवजलै पवहचाि गिा सके्निि्। 

 िर प बक्समा स्पष्ट् रूपमा ि िाम्रोसुँग देस्खिे गिी वचिो लगाइएको हन्ि, जसै्त “आविकारिक मतपत्र िर प बक्स”। 

 िर प बक्सको हािािेयि बेस्सिी समातु्नपिे िगिी, वचमट्िुपिे िगिी िा हातले िुमाउिुपिे िगिी िै चलाउि 

सवकिेि।  

 मतदाताले िर प बक्सको हािािेयि चलाउिका विस्ि पाुँच (5) पाउण्डभन्दा बढी दबाब लगाउिुपिेिैि।  

 विलचेयि प्रयोग गिे व्यस्क्तका हकमा भुइुँ  िा जवमिबाट 15 देस्ख 48 इन्चको पुग्न सवकिे दूिीवभत्र िहिे गिी िर प 

बक्सहरू सञ्चालि गिा वमल्िे खालको हिुपिा  (सिािीसाििका चालकले प्रयोग गिाका विस्ि तयाि पारिएका िर प-

बक्समा यो प्राििाि लागू हिेिैि)। 

 मतपेवटका िर प बक्सको सङे्कत वचह्न पृष्ठभूवमको िङ्गभन्दा िुटै्ट िङ्गले बिाउिुपिा  ि “गे्लयि-िवहत” वर्विस हिुपिा । 

 सिासािािणले िर प बक्सलाई आविकारिक ि सुिवक्षत महशुस गिे गिी विजाइि गिुापिा । 

 काउन्टीभिमा िहेका िर प बक्स चाहे त्यो कमाचािी िहिे खालको होस् िा कमाचािी ििहिे खालको होस् सबैमा 

प्रयोगसम्बन्धी एउटै खालको विशेषता हिुपिा  ि उसै्त विजाइि, िङ्ग ि सिासािािणले वचन्नका विस्ि सङे्कत वचह्न 

हिुपिा ।  

 मतपेवटका िर प बक्सको आकाि Santa Clara काउन्टीको प्रयोग ि आिश्यकताअिुसाि हन्ि। 

आविकारिक मतपेवटका िर प बक्सका विस्ि ध्याि वदिुपिे केही मुख्य कुिाहरू: 

 िर प बक्समा मतपत्र वर्ताा गिाका विस्ि पोसे्टज आिश्यकता पदैि। 

 वििााचि हिे वदिको बेलुकीको 8:00 बजेपवि पत्राचािमार्ा त पठाइएका मतपत्रहरू स्वीकाि गरििेिैि। 

o वििााचि हिे वदिको ठीक 8:00 बजे िर प बक्सहरूमा ताल्चा लगाइिेि। 

o मतदाि केन्द्र बन्द हिे समयमा मतदाताहरू मतपत्र वर्ताा गिाका विस्ि लाइिमा बवससकेको भए िा 

अदालतको आदेशमार्ा त मतदाि समय थप गरिएको आिस्थामा यो वियम लागू हुँदैि। 

 आविकारिक मतपेवटका िर प बक्समा िेििाि गिुा कसुि हो4। 

 बक्स भरिएको भएमा, बक्समा िेििाि गरिएको भएमा िा बक्समा क्षवत पुगेको भएमा कुिै पवि वििााचि 

अविकािीलाई यसबािे जािकािी वदि प्रते्यक िर प बक्समा सूचिा टाुँवसिेि। 

 िर प बक्स िेििाि भएको िा क्षवत पुगेको कुिाबािे ROV िा SOS ले सूचिा वदि बक्सहरूमा ROV कायाालयको 
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र्ोि िम्बि ि एउटा टोल फ्री िम्बि हिेि5। 

अङ््खगे्रजीबाहेक अन्य भाषा बोल्िे दताा भएका मतदाताहरूले पयााप्त पहुँच प्राप्त गरूि् भने्न सुविवित गिा िर प बक्सलाई 

“आविकारिक मतपेवटका िर प बक्स” भिेि सबै आठ भाषामा वचिो लगाइिेि: वचवियाुँ, से्पविस, टागालग, वभयतिामी, 

खे्मि, कोरियि, वहन्दी ि जापािी।  

यसका साथै, प्रते्यक िर प बक्समा मतदातालाई आिश्यक पिेमा थप मतपत्र िाखेि वर्ताा गिे खाम उपलब्ध ि भने्न कुिा 

जिाउिे गिी एउटा वचह्न िास्खिेि। मतदातालाई खाममा वदइएको विदेशि पालिा गिे विदेशि वदइएको ि जसमा आफ्िो 

िाम, िेवसिेस्ियल ठेगािा, जन्म वमवत, जस्ता विििणहरू भिे ि आफ्िो हस्ताक्षि प्रदाि गिे कुिाहरू पिा ि्। मतपेवटका 

िर प बक्स प्रयोग गरिएको खण्डमा मतदाताको जािकािी ि हस्ताक्षिसवहत मतपत्रहरू खाममा बन्द गिेि वर्ताा गिुापिा । 

कुिै प्रश्न भएमा िा थप सहायता आिश्यक पिेमा सम्पका  गिे सल्लाह वदुँ दै मतदातालाई एउटा टोल फ्री िम्बि प्रदाि 

गरििेि। 

 

मतदाि केन्द्र  

मतदाता ििौट ऐि (VCA) ले िेिै ियाुँ तथा उत्साहजिक परिितािहरू ल्याउिेि। मतदाि केन्द्रहरू 11 वदिसम्म खुला 

िहिेिि् ि वतिमा ियाुँ ि थप सुलभ मतदाि उपकिणहरू, भाषा सहायता िास्खिेि ि सशता मतदाता िवजस्टर ेसि (CVR) 

सेिा ि उही वदिमा मतदाि गिे सेिा प्रदाि गरििेि। यसका साथै, मतदाताहरूलाई एउटा तोवकएको स्थािमा मात्र सीवमत 

िास्खुँदैि ि उिीहहरूले Santa Clara को काउन्टीभिमा उपलब्ध िहेका 110 मतदाि केन्द्रमधे्य कुिै एक स्थािमा जािे 

विकल्प पाउुँिि्। 

VCA अन्तगात, पिम्पिागत मतदाि स्थलमा पवहले खुला हिे वदिभन्दा बढी वदिका विस्ि मतदाि केन्द्रहरू खुला 

िहिुपिेि। मतदाि केन्द्रहरू दुईिटा प्रािस्िक मतदाि अिविअन्तगात सञ्चालि गरििुपिा : (1) वििााचि हिे वदिभन्दा 

पवहले दश वदि ि वििााचि हिे वदि गिेि कुल 11 वदि (2) वििााचि हिे वदिभन्दा पवहले तीि वदि ि वििााचि हिे वदि गिेि 

कुल चाि वदि। California वििााचि संवहताले मापदण्डहरू तोकेको ि जसलाई अवििाया रूपमा प्रयोग गिेि काउन्टीले 

मतदाि केन्द्रका स्थाि प्रदाि गिुापिा । 

 वििााचि हिे वदिभन्दा दश (10) वदि पवहले सुरु हिे गिी ि वििााचिको वदि पवि समेटेि कुल एिाि (11) वदिको 

लावग प्रते्यक 50,000 मतदातालाई एउटा मतदाि केन्द्र पिे गिी सञ्चालिमा ल्याउिुपिा ।  

 वििााचि हिे वदिभन्दा तीि (3) वदिपवहले सुरु हिे गिी ि वििााचिको वदि पवि समेटेि कुल चाि (4) वदिको लावग 

प्रते्यक 10,000 मतदातालाई एउटा मतदाि केन्द्र पिे गिी सञ्चालिमा ल्याउिुपिा । 

मतदातालाई अझै िाम्रो सेिा वदिका विस्ि Santa Clara काउन्टीले माचा 2020 को िाष्ट्र पतीय प्राथवमक वििााचिमा दताा 

हिे अिुमावित सङ््खख्याका आिािमा नू्यितम आिश्यकताभन्दा थप दुईिटा 11- वदिे मतदाि केन्द्र, ि नू्यितम 

आिश्यकताभन्दा थप आठिटा 4-वदिे मतदाि केन्द्र सञ्चालि गिे योजिा बिाइिहेको ि। ROV ले दुईिटा िक्सा बिाएको 

ि जसले काउन्टीलाई 50,000 ि 10,000 मतदाता भएको के्षत्रका आिािमा विभाजि गिेि (परिवशष्ट् E हेिुाहोस्)। यी 

िक्साले मतदाि केन्द्रका स्थाि पत्ता लगाउिे प्रवियामा सहायता गिेका वथए। झणै्ड 50,000 मतदाता भएका के्षत्रका 

सीमाका िक्सा 11-वदिे मतदाि केन्द्र औुँल्याउिका विस्ि प्रयोग गरिएको वथयो भिे झणै्ड 10,000 मतदाता भएका के्षत्रका 

सीमाका िक्सा 4-वदिे मतदाि केन्द्र औुँल्याउि प्रयोग गरिएको वथयो। 
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वििााचि हिे वदिभन्दा पवहलेको वमवतको सुवििाको आिािमा सबै मतदाि केन्द्र सञ्चालिमा आउिे समय र्िक-र्िक 

हिसक्ि 6। वििााचिको वदिमा सबै मतदाि केन्द्रहरू मतदाताका विस्ि वबहाि 7:00 बजेदेस्ख बेलुकी 8:00 बजेसम्म 

खुला िहिेिि्7। सिावित मतदाि केन्द्रको सूची हेिाका विस्ि परिवशष्ट् F हेिुाहोस्। प्रकाशिका समयमा विचािणीय 

अिस्थामा िहेका सबै मतदाि केन्द्रहरू परििताि हि सक्िि्। 
 

सीमा र्गा 
नू्यितम 

आर्श्यकता 
प्रस्तानर्त8 सङ््खया 

11-वदिे मतदाि केन्द्रहरू 
(प्रते्यक 50 हजाि दताा भएका मतदाताका 

लावग 1) 

20 22 

4-वदिे मतदाि केन्द्रहरू 
(प्रते्यक 10 हजाि दताा भएका मतदाताका 

लावग 1) 

80 88 

तावलकामा वदइएका तर्थ्यांकहरू दताा भएको अिुमाि गरिएका मतदाताको सङ््खख्यामा आिारित िि्। वििााचि 

संवहताअिुसाि िास्तविक वहसाब वििााचि हिे वदिको 88 वदिभन्दा पवहले वििाािण गरििेि9। 

पिम्पिागत रूपमा, ROV ले िाष्ट्र पतीय वििााचि िषामा दताा गिे सङ््खख्या िातै्त बढेको पाउिे गिेको ि। जुलाई 2019 

सम्ममा झणै्ड 910,000 मतदाताहरू Santa Clara काउन्टीमा दताा भएका वथए। ROV ले यो सङ््खख्या माचा 2020 को 

िाष्ट्र पतीय प्राथवमक वििााचिभन्दा पवहले बढेि 10 लाख पुगे्न अिुमाि गिेको ि। दताा हिे मतदाताको सङ््खख्या सि् 2020 

को िोभेम्बिमा हिे िाष्ट्र पतीय आम वििााचिमा झि् बढ्िे अिुमाि गरिएको ि। वििााचिका बीचमा स्स्थिता सुविवित गिाका 

विस्ि ि पयााप्त सङ््खख्यामा मतदाि केन्द्र स्थल कायम गिा ROV ले िोभेम्बिको आम वििााचिसम्ममा दताा हिे अिुमाि 

गरिएको 11 लाख मतदाताको आिािमा भिाा गरििहेको ि। यसले ROV लाई सिावित रूपमा माचा ि िोभेम्बिको 

वििााचिमा उही सङ््खख्यामा मतदाि केन्द्र िाख्नका विस्ि पवि सहयोग गिेि। यसका साथै स्थाि परििताि िहिाले स्स्थिता 

वसजािा गिा । ति VCA को कायाान्वयिसुँगै अन्य परिितािहरू भिे आउिेिि्। 
 

योग्य मतदाताको सङ््खया 
दताा भएका 

मतदाताको सङ््खया 

योग्य ति दताा िभएका 

मतदाताको सङ््खया 

दताा हुिे अिुमाि 

गरिएको मतदाताको 

सङ््खया 

1,200,000 910,000 290,000 1,000,000 
 

मतदाता दताा 

मतदाि केन्द्रहरूले विगतमा पिम्पिागत मतदाि स्थािको मोिलअिुसाि प्रदाि गरििे सेिाभन्दा अझै िेिै सेिाहरू प्रदाि 

गिा सके्निि्। मतदाि केन्द्रमा प्रदाि गरििे एउटा विस्तारित सेिा भिे मतदाता दताा सेिा हो। मतदाताहरूसुँग अब 

मतदाि गिा दताा हिे, आफ्िो मतदाि दताा अद्यािविक गिे ि कुिै पवि मतदाि केन्द्रमा सशता रूपमा मतदाि गिा सके्न 

                                            
6 ROV अझै पनन मतदान केन्र तय र्ने प्रक्रियामा छ र सब ैववर्ेष स्र्ान र सञ्चालन समय यो सामग्री प्रकार्न र्ने समयसम्म उपलब्ध थर्एन। 
7 ननवाुचन संहिता §4005 

8 ROV ले मस्यौदा तयार पारेका स्र्ानिरू अनमुाननत जनसङ्ख्यामा आधाररत छ र यसलाई मार्दुर्नुको रूपमा ललन तयार पाररएको िो। VCA ले तय र्रेको सङ्ख्याले "50,000 

जनासम्म" मतदातालाई सेवा हदनसक्ने रूपमा ललइनपुछु; भन्नकुो अर् ुप्रत्येक स्र्ानमा अनमुान र्ररएको सङ्ख्या सधैं VCA ले व्या्या र्रेको कुल सङ्ख्यासँर् नलमल्न सक्छ। यिाँ 
जनाइएका प्रस्ताववत सङ्ख्यािरू भनाुका ननम्म्त न्यनूतम लक्ष्य िुन।् ROV ले र्प सिायता मार् र्नसुक्ने अन्य कुन ैक्षेत्र समेट्नका ननम्म्त आवश्यकताअनसुार अन्य स्र्ान व्यवस्र्ा 
र्नेबारे पनन सोच्नेछ।   
9 ननवाुचन संहिता §12223 



 

क्षमता हिेि। सशता मतदाता दताा (CVR) अन्तगात मतदाि गिाका लावग योग्य पाइएका मतदाताहरूले CVR 

खामसवहत एउटा मतपत्र प्राप्त गिेिि्।  

CVR यस्तो सेिा हो जसलाई प्रयोग गिेि दताा प्रविया बन्द भएको 15 वदिपवि दताा िभएका समुदायका सदस्यहरूले 

मतदाि केन्द्रमा गएि दताा गिा सक्िि् ि उही वदिमा मतदाि गिा सक्िि्। दताा बन्द भएको 15 वदिपवि मतदाताहरूले 

आफ्िो ठेगािा िा िाजिीवतक दलसम्बन्धी विििण अद्यािविक गिा पवि CVR प्रयोग गिा सक्िि्। पूिा भएको CVR 

मतपत्र ROV कायाालयमा वर्ताा गरिएपवि सिावित मतदाता योग्य िि् वक िैिि् भने्न तय गिा प्रािस्िक पिीक्षण 

गरििेि। मतदाताले योग्यतासम्बन्धी सबै आिश्यकताहरू पूिा गिेको ि भने्न पुवष्ट् भएपवि मात्र मतपत्र खोवलिेि ि 

गणिा गरििेि। CVR खामले मतदाताले दताा गिेको शपथ पत्रका रूपमा पवि काम गिेि ि मतदाताले आफ्िो 

मतपत्रको स्स्थवतबािे ROV को िेबसाइटमा टर याक गिाका विस्ि आफ्िो िवसदलाई खामबाट च्यात्न पवि सक्िि्10।  

प्रनतस्थापि मतपत्रहरू 

मतदाि केन्द्रले अब अिुिोि गरिएको खण्डमा मतदातालाई प्रवतस्थापि मतपत्रहरू पवि प्रदाि गिा सके्निि्। ROV ले 

उक्त मतदाताबाट उही मतदािका विस्ि पवहले िै मतपत्र प्राप्त गरिसकेको िैि भने्न कुिाको पुवष्ट् गिेपवि मतदाताले 

जुिसुकै मतदाि केन्द्रमा पवि प्रवतस्थापि मतपत्र अिुिोि गिा सक्िि्11। मतदाताबाट मतपत्र प्राप्त भए/िभएको कुिा 

ROV ले तय गिा सकेि भिे ROV ले उक्त मतदातालाई अस्थायी रूपमा मतदाि गिा वदिसक्ि। 

अस्थायी मतदाि12 

कुिै पवि मतदाि केन्द्रमा मतदाताले अस्थायी रूपमा मतदाि गिा सक्िि्। आरू् दताा भइसकेको दाबी गिे ति ROV का 

कमाचािीले उक्त व्यस्क्त दताा भए/िभएको ि उक्त व्यस्क्तको योग्यता वििाािण गिा िसकेको खण्डमा त्यस्ता व्यस्क्तलाई 

अस्थायी मतपत्रमा मतदाि वदिे अविकाि ि। ROV ले मतदातालाई त्यसिी मतदाि गिा पाउिे विजको अविकाि भएको 

कुिा बताउिुपिा  ि मतदातालाई विम्न कुिा प्रदाि गिुापिा : 

 अस्थायी मतपत्र कसिी पेस गिे भने्न प्रवियाको वलस्खत विदेशिसवहत एउटा अस्थायी मतपत्र  

 मतदाताको दताा ि मतदाि गिे योग्यताबािे वलस्खत पुवष्ट्, जसलाई अवििाया रूपमा मतदाताले हस्ताक्षि गिुापिा  

अस्थायी रूपमा मतदाि गिाका विस्ि मतदाताले अवििाया रूपमा ROV का कमाचािीको उपस्स्थवतमा आरू् मतदाि गिा 

योग्य िु ि Santa Clara काउन्टीमा दताा भएको िु भने्न कुिा खुलाउिु (हस्ताक्षि गिुा) पिा । मतदाताले त्यसपवि 

मतपत्रलाई अस्थायी मतपत्रको खाममा खामबन्दी (वसल) गिुापिा  ि ROV को मुख्य कायाालयमा वर्ताा गिुापिा । 

आविकारिक क्यािभासका समयमा कमाचािीले अवििाया रूपमा मतदाताको ठेगािा पुवष्ट् गिुापिा  ि अस्थायी मतपत्रको 

खाममा भएको हस्ताक्षि मतदाताको दतााको शपथपत्रमा भएको हस्ताक्षिसुँग िा मतदाताको दताा र्ाइलको अको 

हस्ताक्षिसुँग वमल्ि भने्न कुिाको सुविवित गिुापिा । हस्ताक्षिमा पवहलो िाम, बीचको िाम, िा दुिै िहिे गिी वभन्नता िहुँदैमा 

मतपत्र अमान्य हुँदैि। कमाचािीले मतपत्र खोल्िु ि गणिा गिुाभन्दा पवहले थप योग्यताका आिश्यकताहरू पवि पुवष्ट् 

गिुापिा । 

अस्थायी मतपत्र पेस गिे कुिै पवि मतदाताले ROV को िेबसाइटमा आफ्िो मतपत्रको स्स्थवत टर याक गिाका विस्ि 

खामबाट आफ्िो िवसद च्यात्न सक्िि्।आफ्िो मतपत्र गणिा भयो/भएि ि गणिा भएि भिे के कािणले भएि भने्न थाहा 

                                            
10 पत्राचारमारु्त मतदान र्ने मतपत्रको म्स्र्नत ट्रयाक र्ने वेबसाइट: https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab   

11 ननवाुचन संहिता §4005 

12 ननवाुचन संहिता §14310 

https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab


 

पाउिका विस्ि 13 मतदाताले ROV लाई सम्पका  गिा सक्िि् िा िेबसाइट प्रयोग गिा सक्िि्14। ियाुँ मतदाि प्रणालीको 

कायाान्वयि ि इलेक्ट्र ोविक पोलबुकको प्रयोगसुँगै अस्थायी मतपत्रको सङ््खख्यामा उले्लख्य मात्रामा कमी आउिे अपेक्षा 

गरिएको ि। 

मतदाि केन्द्रहरूमा सुलभ मतदाि 

Santa Clara काउन्टी मतदाता दताा (ROV) ले VAC को योजिा बिाउुँदा ि कायाान्वयि गिे िममा मतदाताले सुलभ 

तरिकाले मतदाि गिा सक्िि् भने्न कुिाको सुविवित गिे लक्ष्य िाखेको ि। मतदाताका कुिै पवि ि सबै खालका 

आिश्यकताहरू पालिा गिाका विस्ि ROV ले मतदाि केन्द्र ििौट, मतदािका मेवसि ि वििााचि अविकािीको प्रवशक्षण 

ि स्थािान्तिण गदाा विचाि गिुापिे एउटा मुख्य शीषाक भिेको सेिाको सुलभता हो। सबै मतदातालाई सुिवक्षत, सुलभ ि 

स्वतन्त्र मतदािको अिुभि वमलोस् भन्नका विस्ि ROV ले रिमोटबाट चलाउि वमल्िे पत्राचािमार्ा त मतदाि (RAVBM) 

जस्ता विगतमा स्थापिा गरिएका कायािमहरूका साथै ियाुँ मतदािका मेवसिहरू प्रयोग गिेि। Santa Clara काउन्टीले 

अवहलेसम्म सबै मतदाि केन्द्रमा सुलभ मतदाि सेिा प्रदाि गदै आएको ि ि यो काया जािी िाखे्नि15।  

मापदण्ड पूिा गिे मतदाि केन्द्र स्थलका सुवििा ि परिमाजाि गिा आिश्यक िहेका सुवििाहरू वििाािण गिाका विस्ि 

ROV ले California से्टट सवचिको सुलभता जाुँच गिे सिेक्षण प्रयोग गिेि। सबै परिमाजािहरू िेवलभिी प्रणालीमा वटपोट 

गरििेि ि िक्सा, वचत्र ि र्ोटोसवहतका व्यस्क्तगत मतदाि केन्द्रका बुकलेटहरू उक्त मतदाि स्थल सेट गिे ि सञ्चालि गिा 

सुपिभाइजिलाई वदइिेि। परिमाजािले अशक्तता भएका अमेरिकी िागरिकसम्बन्धी ऐि (ADA)16 का मापदण्डहरू पूिा 

गिेिि् भने्न अपेक्षा गरिएको ि ि यसमा ADA पावका ङ्ख स्थल, र् याम्प, ढोका, मागा ि अन्य कुिाहरू समािेश हिसक्ि। 

Santa Clara मा िहेको हिेक मतदाि केन्द्रमा किीमा पवि तीि (3) िटा ि ि (6) िटासम्म मतपत्र वचह्न लगाउिे यन्त्र 

(BMD) िास्खिेि। िोवमवियि मतदाि प्रणाली ICX BMD ले अशक्तता भएका केही मतदाताका विस्ि स्वतन्त्र मतदाि 

अिुभि प्रदाि गिेि। प्रते्यक मतदाि केन्द्रका BMD हरूमा गुिासो गिा सवकिे सुवििा हिेि ि विवभन्न मतदािका 

विकल्पसवहतका सहायक उपकिणहरू हिेिि्। यी इकाइहरू सबै मतपत्रका प्रकाि ि सबै भाषाका संििणमा प्रोग्राम 

गरििेि। 

Santa Clara काउन्टीको इलेक्ट्र ोविक मतदाि प्रणालीले आुँखा देख्न िसके्न मतदाताहरूलाई अन्य कुिै व्यस्क्तको 

सहायतावििा िै गोप्य रूपमा मतदाि गिे ि मतपत्र पेस गिे सुवििा वदन्ि। सुलभ BMD अवियो मतदाि तत्त्वसवहत 

िास्खएको हन्ि जसले मतदातालाई आफ्िो मतपत्र सुन्न ि प्रदाि गरिएको सहज वकबोिा प्रयोग गिेि आफ्िो ििौट गिे 

अिुमवत वदन्ि। यो प्रणालीमा अवियो, वभवियोमार्ा त ि िोएि प्रयोग गिा सवकिे इन्टिरे्स हन्ि जसलाई कुिै मतदाताले 

रुचाएको अन्य कुिै संयोजिमा िेवभगेट गिा ि मतदाि वचिो लगाउि प्रयोग गरिन्ि। मतपत्रमा वचह्न लगाउि िसके्न 

मतदाताहरूले आरू्लाई मतदाि गिा सिाउि दुई जिा व्यस्क्तसम्म ल्याउि सक्िि्। यसका साथै, ROV ले अिुिोि 

गरिएको खण्डमा उपलब्ध हिे गिी काउन्टी मतदाता जािकािी गाइि (CVIG) को अवियो टेप पवि प्रदाि गिा ।  

एक िा बढी BMD असर्ल भए िा काम गिेिि् भिे ROV ले आिश्यकताअिुसाि यन्त्रहरू प्रवतस्थापि गिा तुरुनै्त प्रविया 

सुरु गिेि। स्थािमा उपलब्ध कायाात्मक इकाइ, क्षमताको अिश्यकता ि यन्त्र वबगे्रको गािीयाताअिुसाि प्रवतस्थापि 

प्रवियालाई प्राथवमकता वदइिेि। सहायता अपिेसिको अिुपात प्रते्यक ि (6) िटा मतदाि केन्द्रको समूहका हकमा तीि 

(3) िटा टोलीसवहतको एउटा (1) सहायता स्थल हो।  

                                            
13पत्राचारमारु्त मतदान र्ने मतपत्रको म्स्र्नत ट्रयाक र्ने वेबसाइट: https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab 

14अस्र्ायी मतपत्र ट्रयाक र्ने वेबसाइट: https://eservices.sccgov.org/rov?tab=pb  

15 ननवाुचन संहिता §19240 

16 अर्क्तता भएका अमेररकी नार्ररकसम्बन्धी ऐनको वेबसाइट: https://www.ada.gov/ 

https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab
https://eservices.sccgov.org/rov/?tab=pb
https://www.ada.gov/


 

प्रते्यक मतदाि केन्द्रमा उपलब्ध हिे अन्य सुलभ सेिामा कबासाइि मतदाि ि मतदाि केन्द्रको प्रवियामार्ा त सबै 

मतदाताका आिश्यकता मूल्याङ्कि गिा ि विदेशि गिा प्रवशक्षणप्राप्त अवभिादिकतााहरू िि्। 

भाषासम्बन्धी सहायता 

ROV को लक्ष्य भिेको प्रते्यक मतदाि केन्द्रले कुिै ि कुिै स्वरूपमा आिश्यक भाषासम्बन्धी सहायता प्रदाि गिोस् भने्न 

हो17। Santa Clara काउन्टीका हकमा ती भाषामा विम्न भाषा पिा ि्: 

 

- अङ््खगे्रजी 

- वचवियाुँ 

- से्पविस 

- टागालग 

- वभयतिामी 

- खे्मि 

- कोरियि 

- वहन्दी 

- जापािी 

 

विशेष समुदायको आिश्यकतामा आिारित िहेि ROV ले उक्त समुदायमा बढी व्याप्त िहेका भाषाहरू बोल्िसके्न दोभाषे 

कमाचािीहरू िाखे्न प्रयास गिेि। विशेष भाषाका आिश्यकता िहेका के्षत्रहरू पवहचाि गरििेि। यद्यवप, दोभाषे कमाचािी 

उपलब्ध िभएको खण्डमा मतदाि केन्द्रको कमाचािीले ROV लाई सम्पका  गिेिि् ि मतदातालाई दोभाषे कायाालयको 

कमाचािी िा र्ोिमार्ा त अिुिाद गिे काउन्टीको सेिामा जोि्िेिि्। 

मतदाि िेटाबेसबाट िक्साङ्कि ि भाषासम्बन्धी िेटा संयोजि गिेि ROV ले दोभाषे कमाचािीहरूलाई कुि ठाउुँमा िाख्दा 

उिीहरूले समुदायलाई सबैभन्दा प्रभािकािी ढङ्गले सेिा वदि सक्िि् भिेि उिीहरूलाई िाखे्न स्थाि लवक्षत गिासक्ि। 

काउन्टीभि िहेका प्रते्यक मतदाि केन्द्रमा सबै भाषाका पयााप्त सङ््खख्यामा दोभाषे वििााचि अविकािीहरू िभएको 

अिस्थामा विवित भाषाका समुदायमा िहेका मतदाि केन्द्रमा दोभाषे वििााचि अविकािीहरू िाखे्न गिी लवक्षत गरििेि। 

हाम्रो सङ्घीय रूपमा म्याने्डटप्राप्त भाषाहरूमा सबै मतदािसुँग सम्बस्न्धत सामग्रीहरू उपलब्ध हिेिि्। आविकारिक 

मतपत्र, CVR ि अस्थायी खाम, ि सबै मतदाि केन्द्रका सङे्कत वचह्नहरूमा चाििटा सङ्घीय रूपमा म्याने्डटप्राप्त भाषाहरू. 

दुईिटा से्टटले म्याने्डट गिेका भाषा खे्मि ि कोरियिका साथै जापािी ि वहन्दी समािेश गरििेि। यी भाषा आिश्यक िैिि् 

ति काउन्टीले ऐवतहावसक रूपमा प्रदाि गिेको ि। 

विशेष दोभाषे कायाकताा उपलब्ध िभएको खण्डमा मतदाि केन्द्रको कमाचािीले ROV लाई सम्पका  गिेि हाम्रो कुिै एक 

दोभाषे कमाचािीसुँग कुिा गिा सक्िि्। यसका साथै, हामी काउन्टीको र्ोि अिुिाद सेिामार्ा त पवि हामीलाई प्राप्त भएका 

भाषासम्बन्धी अिुिोिहरू पूिा गिा सक्िौ ुँ। 

मतदािसम्बन्धी सबै जािकािी वप्रन्ट ि इलेक्ट्र ोविक (काउन्टी मतदाता जािकािी गाइि (CVIG) िहेको ल्यापटप, जुि ि 

िोभेम्बि 2018 प्रािस्िक मतदाि केन्द्रमा प्रयोग गरिएका) माध्यममा चाििटा सङ्घीय रूपमा म्याने्डटप्राप्त भाषाहरूमा 

उपलब्ध हिेिि्। भाषा सहायताको उपलब्धताको ख्याल िाख्दै सबै मतदाि केन्द्रहरूमा सङे्कत वचह्नहरू पोस्ट गरििेि।  

मतदाि केन्द्रको पे्लसमेन्टबािे सोच नर्चाि 

ROV ले मतपेनिका ड्र प अर् स्थाि खण्डमा उले्लख गरिएका से्टट सवचिले म्याने्डट वदएका 14 मापदण्डहरू िै प्रयोग 

गिेि। विवभन्न उपलब्ध स्रोतहरूबाट सङ्कलि गरिएका िेटाहरू (जसै्त, अमेरिकी सामुदावयक सिेक्षण, ROV मतदाताको 

िेटाबेस, VTA बस स्टप) यीमधे्य केही मापदण्डहरूलाई तय गिा प्रयोग गरिएको वथयो। यी मापदण्डमा सािाजविक 

यातायात, टर ावर्कको ढाुँचा, जिसङ््खख्या केन्द्र, भावषक अल्पसंख्यक, अशक्तता, सिािीसाििको कम स्वावमत्व, नू्यि-
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आय, पत्राचाि प्रयोग गिेि नू्यि मतदाि ि नू्यि मतदाि दताा (सिावित मतदाि केन्द्र ि मतपत्र िर प अर् स्थाि लवक्षत गिा 

प्रयोग गरििे िेटा िक्साका लावग परिवशष्ट् G हेिुाहोस्)।  

ROV ले मतदाि केन्द्रका लावग इष्ट्तम स्थाि तय गिा मद्दत वमलोस् भन्नका खावति “DOTS” िामक एउटा बसे्न उपकिण 

विकास गरिएको वथयो। यस मोिलले काउन्टीलाई 0.5-माइलका वग्रिमा विभाजि गर् यो। प्रते्यक वग्रिलाई एकदेस्ख 

पाुँचसम्मको िोि वदएि मावथ उस्ल्लस्खत मापदण्डहरूअिुसाि मूल्याङ्कि गरिएको वथयो। प्रते्यक िोिलाई जोिेि अन्त्यमा 

जम्मा िोि विकावलएको वथयो। त्यसपवि सिावित मतदाि केन्द्र ि मतपत्र िर प बक्स स्थािहरू िोि म्यापको वसिािमा 

िास्खएको वथयो। उच्च िोि वग्रिमा पिे िा िवजक िहेका स्थािहरूलाई प्राथवमकता वदइएको वथयो वकिभिे वतिले िेिै 

मापदण्ड पूिा गिेका वथए। 

यस प्रवियामा सिासािािणको योगदािलाई पवि विचाि गरिएको वथयो। सिासािािणबाट प्राप्त सबैभन्दा महत्त्वपूणा 

सुझािमा जिसङ््खख्या केन्द्र, टर ावर्क ढाुँचा, भावषक अल्पसंख्यक समुदाय, अशक्तता भएका मतदाता ि सािाजविक 

टर ास्न्जटबाट कवत विकट ि भने्न कुिा सामेल वथयो। ROV ले ऐवतहावसक रूपमा मतदाता दताा सङ््खख्या कम िहेका, 

पत्राचािमार्ा त मतदाि गिे सङ््खख्या कम िहेका समुदायका हकमा विकटतालाई थप महत्त्व वदयो वकिभिे यी समुदायहरू 

मतदाि केन्द्रले प्रदाि गिेका सेिाहरूलाई सबैभन्दा िाम्रोसुँग प्रयोग गिासके्न िि्, जसै्त सशता मतदाि दताा िा उपस्स्थत 

भएि मतदाि गिे। बसे्न उपकिण विकासको प्रवियामा सिासािािण तथा ROV का कमाचािीले ििौट गिेका 

मापदण्डहरूलाई उच्च महत्त्व वदइएको वथयो। 

यसका साथै, मतदाि केन्द्रमा मतदाताले यात्रा गिुापिे दूिी ि समय सीवमत गिाका विस्ि मतदाि केन्द्रका वसमािाहरू 

स्थापिा गरिएको वथयो। उपलब्धता, शुल्क, आकाि, कोठाको आकाि, पावका ङ्खको सुवििा, ि अशक्तता भएका 

मतदातालाई आिश्यक पिे िैकस्ल्पक विविहरू जस्ता अन्य मापदण्डहरू अिस्था अिुरुप मूल्याङ्कि गरिएको वथयो। 

हाल, ROV सुँग उपलब्ध भएका संसाििले गदाा उिीहरूले मोबाइल मतदाि केन्द्र प्रदाि गिा सकै्दिि्। यद्यवप, ROV ले 

भौगोवलक रूपमा समेट्िका विस्ि नू्यितम आिश्यकताभन्दा बढी हिे गिी थप मतदाि केन्द्र ि मतपेवटका िर प बक्स 

स्थाि प्रदाि गिे लक्ष्य वलएको ि।  

निर्ााचि अनिकािीहरूको संिचिा 

मतदाि केन्द्रमा कमाचािी िाख्नका विस्ि ROV ले वििााचि अविकािीहरू (जसलाई वििााचि संवहताले वििााचि बोिाका 

रूपमा उले्लख गिेको ि18)हायि गिेि। मतदातालाई प्रवियामा सिाउि आिश्यक पिे सीपहरू बढाउिका विस्ि 

वििााचि अविकािीहरू सक्दो िेिै समुदायबाट वलइिेि19। मतदाि केन्द्रका कमाचािीले ग्राहक सेिा, दोभाषे क्षमता, 

विवििता ि समािेवशताप्रवतको संिेदिशीलता, िेतृत्व क्षमता, प्राविविक क्षमता ि सामुदावयक सहभावगतालाई वलएि 

िागरिक दावयत्वमा रुवचसुँग सम्बस्न्धत अिुभिहरू प्रदशाि गिुापिा । उिीहरूलाई ियाुँ मतदाि केन्द्रका प्रविवि, 

मतदातालाई कसिी प्रविया गिे ि भीि वियन्त्रण व्यिस्थापिसम्बन्धी प्रवशक्षण वदइिेि। थप ग्राहक सेिा प्रवशक्षणहरूमा 

जे्यष्ठ िागरिक तथा अशक्तता भएका मतदाताका लावग सुलभता, समािेवशता ि उवचत सञ्चाि सामेल हिेिि्। ROV ले 

योग्यता ि समुदायको आिश्यकताअिुसाि उतृ्कष्ट् उमे्मदिाि ििौट गिेि। विगतलाई वििााचि अविकािीहरूलाई पवि 

ियाुँ स्वयंसेिकका अिसिबािे जािकािी वदइिेि ि उिीहरूले कमाचािीसम्बन्धी ियाुँ प्रवतबद्धता पूिा गिेको खण्डमा भती 

गिा सवकन्ि। 

वििााचि अविकािीहरूको गठि गदाा थप हेल्प काउन्टीका कमाचािी ि भत्ता वदइिे स्वयंसेिकहरूलाई संयुक्त रूपमा 

िास्खिेि। िेतृत्व ि कमाचािीहरूलाई िण्टाअिुसाि काउन्टीको कमाचािीका रूपमा काममा लगाइिेि ि 

अवभिादिकतााहरू विशेष गिी भत्ता पाउिे कायाकताा हिेिि् (उदाहिणका लावग, विगतका वििााचि अविकािीहरू, 
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हाइिुलका विद्याथीहरू)। सबै वििााचि केन्द्रका कमाचािीहरूलाई एक वदि(भत्ता पाउिे कायाकताा) देस्ख वलएि िेिै 

वदिसम्म िा वििााचिका वदिहरूमा उिीहरूको भूवमकाअिुसाि प्रवशक्षण वदइिेि। ROV आउटरिच कायािममा वििााचि 

कमाचािी भती गिे काया पवि सामेल हिेि। यसमा उिीहरूले उही ठाउुँमा आिेदि र्ािम भिा सक्िि् ि उक्त र्ािम 

स्वीकृवतका विस्ि काउन्टीमा पेस गरििेि। 

मतदाि केन्द्रमा िाखे्न कमाचािी मतदाि केन्द्रको आकाि ि वििााचि वदिको विकटताका आिािमा हिेि। प्रते्यक मतदाि 

केन्द्रमा ि (6) देस्ख पन्ध्र (15) जिा वििााचि अविकािी िाखे्न योजिा िहेको ि। ठूला मतदाि केन्द्रमा ि व्यस्त समयमा ि 

वििााचिको वदि आउुँदै गदाा थप कमाचािीहरू तैिाथ गरििेि। काउन्टीका भाषासम्बन्धी आिश्यकताहरूमा समथाि गिाका 

विस्ि सक्दो िेिै दोभाषे वििााचि अविकािीहरू भती गिे प्रयास गरििेि। 

इलेक्ट्र ोनिक पोलबुक (E-Pollbook) 

VCA अन्तगातका परिितािहरू प्रभािकािी ढङ्गले कायाान्वयि गिाका विस्ि मतदाि केन्द्रहरूमा E-Pollbook अद्यािविक 

गरििेि20। E-Pollbook भिेको मतदाि केन्द्र ि ROV का वििााचि जािकािी व्यिस्थापि प्रणाली (EIMS) को बीचमा 

सुिवक्षत इलेक्ट्र ोविक सञ्चाि सुविवित गिाका विस्ि प्रयोग गरििे इलेक्ट्र ोविक हािािेयि ि सफ्टिेयिको संयोजि हो। 

त्यसपवि ROV EIMS ले जािकािीहरू VoteCal लाई आदािप्रदाि गिा । VoteCal केन्द्रीकृत िाज्यव्यापी मतदाता दताा 

िेटाबेस हो जसले काउन्टीको वििााचि व्यिस्थापि प्रणाली ि सुिाि तथा पुिस्थाापिा विभाग, जिस्वास्थ्य विभाग, ि मोटि 

िाहि विभागजस्ता अन्य िाज्यका प्रणालीसुँग अन्तविा या गिा  ि सूचिा आदािप्रदाि गिा । यो ियाुँ VCA प्रविवि ल्यापटप िा 

याबे्लटमा काम गिेि ति यो “कवठि” हिेि; अथाात्, यस यन्त्रमा ROV ले स्वीकृत गिेका E-Pollbook सफ्टिेयिहरू 

मात्र चल्िेिि्। 

E-Pollbooks मा दताा गरिएका मतदाताहरूको इलेक्ट्र ोविक सूची (िोस्टि सूची) समािेश गरिएको ि जसलाई ढुिािी गिेि 

मतदाि केन्द्रमा प्रयोग गिा सवकन्ि। िोस्टि सूची वििााचिमा मतदाि गिा योग्य सबै दताा गरिएका मतदाताको आविकारिक 

सूची हो। यो मुख्य गिी कसैले दुईपटक मतदाि िगरूि् भन्नका खावति मतपत्र प्राप्त गिा मतदाताको योग्यता पुगे/िपुगेको 

पुवष्ट् गिा ि रियल-टाइममा मतदाताको इवतहास प्राप्त गिा प्रयोग गरिन्ि। 

ियाुँ VCA मोिलअन्तगात, E-Pollbooks लाई सुिवक्षत रूपमा लक गरिएको िाटिपु्रर् भाुँिोमा िास्खिेि ि त्यसलाई किा 

लकसवहतको रे्रि अको दोस्रो सुिवक्षतरूपमा लक गरिएको भाुँिोमा िास्खिेि ि दैविक भण्डािणका विस्ि कमाचािीलाई 

मुख्य पहुँच प्रदाि गरििेि। सञ्चालि समयमा, यी इकाइमा भण्डािण गरिएका िेटा वििन्तिरूपमा अद्यािविक भइिहन्िि्। 

E-Pollbooks प्रयोगकतााले पहुँच गिा वमल्िे गिी प्रोग्राम गरिएका हन्िि् ि अविकािप्राप्त प्रयोगकतााले मात्र सुिवक्षत 

किेक्सि प्रयोग गिेि सुिवक्षत क्लाउि सभािमा लग इि गिा सक्िि्। मतदातासम्बन्धी िेटामा कुिै अपिेट प्रसािण गिाका 

विस्ि यो क्लाउि सभािले ROV को वििााचि सूचिा प्रबन्धि प्रणालीमा िेटाबेस ि किेक्सि कायम गिा । E-Pollbook मा 

मतदाताको िेटाको सुिक्षासम्बन्धी थप जािकािी भाग 2: मतदाता नशक्षा तथा आउिरिच योजिामा िहेको मतदाि 

सुिक्षा िामक खण्डमा रे्ला पािा सवकन्ि। 

मतदाताको िाम, ठेगािा, जन्मवमवत, रुचाएको भाषा, दल प्राथवमकता, मतदाि स्थल ि पत्राचािमार्ा त मतदािको स्स्थवत 

जस्ता मतदाता दतााको िेटा पुवष्ट् गिा E-Pollbook प्रयोग गिा सवकन्ि। यसका साथै, E-Pollbook ले मतदािका विम्न 

जािकािीहरू कवहलै्य पवि भण्डािण गदैिि्: सिािीचालक इजाजतपत्रको िम्बि, िा सामावजक सुिक्षा िम्बि जिाउिे कुिै 

कुिा। E-Pollbook ले रियल-टाइममा खोज सेिा ि मतदाता स्स्थवतबािे जािकािी प्रदाि गिा ; यसबाट मतदाता ि ROV 

वििााचि अविकािी दुिैका विस्ि उत्तम मतदािको अिुभि प्राप्त हन्ि।  

                                            
20 ननवाुचन संहिता §2183 



 

आउििीच 

सार्ाजनिक पिामशा 

वििााचि प्रशासि योजिा (EAP) प्रवियामा समािेशी सहभावगता होस् भन्नका विस्ि, Santa Clara काउन्टीले 

विम्नािुसािका बाह्र (12) िटा सािाजविक पिामशा बैठक िाख्यो: 

 आम सिासािािणसुँग दुई (2) िटा बैठक: 

जििल 

जुि 12, 2019 

वदउुँसो 2:00-3:30 बजेसम्म 

Santa Clara काउन्टी सामावजक सेिा 

कोठा 116 

379 Tomkins Ct. 
Gilroy, CA 95020 

जििल 

जुलाई 13, 2019 

वदउुँसो 1:00-2:30 बजेसम्म 

मतदाताहरूको िवजस्टर ाि 

अविटोरियम 

1555 Berger Dr., Bldg 2 
San Jose, CA 95112 

 

 सुलभताको चासोका विस्ि सिासािािणसुँग गरिएका दुई (2) िटा बैठक: 

सुलभता 

जुि 13, 2019 

बेलुका 5:00-7:00 

बजेसम्म 

काउन्टी गभिामेन्ट सेन्टि 

कोठा 157  

70 W. Hedding Street 
San Jose, CA 95110 

सुलभता 

जुलाई 10, 2019 

वबहाि 11:00 बजेदेस्ख 

वदउुँसो 12:30 बजेसम्म 

Silicon Valley Independent Living Center 

बोिा कक्ष 

25 N. 14th St. Suite 1000 
San Jose, CA 95112 

 

 काउन्टीको लवक्षत भावषक समुदायसुँग भाषा पहुँचको सम्बन्धका आठ (8) िटा बैठक 

वभयतिामी 

जुि 17, 2019 

बेलुका 6:30-8:00 बजेसम्म 

Tully San Jose शाखा पुस्तकालय 

सामुदावयक कक्ष 

880 Tully Rd. 
San Jose, CA 95111 

खे्मि 

जुि 18, 2019 

बेलुका 5:30-7:00 बजेसम्म 

काउन्टी गभिामेन्ट सेन्टि 

कोठा 157 

70 W. Hedding Street 
San Jose, CA 95110 

टागालग 

जुि 21, 2019 

बेलुका 4:30-6:00 बजेसम्म 

Milpitas पुस्तकालय 

अविटोरियम 

160 N. Main St. 
Milpitas, CA 95035 

से्पविस 

जुि 24, 2019 

बेलुका 4:00-5:30 बजेसम्म 

माइरे्यि सामुदावयक केन्द्र 

Lincoln कक्ष 

2039 Kammerer Ave. 
San Jose, CA 95116 

वचवियाुँ 

जुि 25, 2019 

बेलुका 5:30-7:00 बजेसम्म 

Quinlan सामुदावयक केन्द्र 

सामावजक कक्ष 

10185 N. Stelling Rd. 
Cupertino, CA 95014 

कोरियि 

जुि 27, 2019 

मतदाताहरूको िवजस्टर ाि 

अविटोरियम 

1555 Berger Dr., Bldg 2 
San Jose, CA 95112 



 

वदउुँसो 2:00-3:30 बजेसम्म 

वहन्दी 

जुलाई 8, 2019 

बेलुका 7:30-9:00 बजेसम्म 

Indian सामुदावयक केन्द्र 

Gita & Ashok Vaish कक्ष 

525 Los Coches St. 
Milpitas, CA 95035 

जापािी 

जुलाई 11, 2019 

बेलुका 4:30-6:00 बजेसम्म 

Joyce Ellington शाखा लाइबे्रिी 

सामुदावयक कक्ष 

491 E. Empire St. 
San Jose, CA 95112 

 

EAP बैठकको समयतावलका ि सािाजविक सूचिा बैठक बसे्न समयभन्दा किीमा पवि 10 वदि पवहले िेबसाइटमा पोस्ट 

गरिएको वथयो। सािाजविक सूचिाहरू Center at 70 W. Hedding Street, San Jose, CA 95110. मा िहेको Santa 

Clara काउन्टी गभिामेन्ट सेन्टिको बावहि पवि पोस्ट गरिएको वथयो। यसका साथै ROV ले बैठकबािे विज्ञापि गिा 

Nextdoor, Facebook, Twitter ि Instagram पवि प्रयोग गिेको वथयो। परिवशष्ट् H मा EAP को विकाससुँग सम्बस्न्धत 

सबै सूचिाहरू समािेश गरिएको ि। 

EAP बैठकमा लवक्षत शीषाकहरू विम्नािुसाि वथए: 

 सिावित मतदाता केन्द्रका स्थािहरू 

 सिावित मतपेवटका िर प अर् स्थािहरू 

 विवभन्न भाषा पहुँचसम्बन्धी आिश्यकताहरू 

 अन्य िेिै मतदाता पहुँचसम्बन्धी आिश्यकताहरू 

 वमविया ि कायािमहरूमार्ा त सामुदावयक आउटरिचका विस्ि सल्लाहहरू 

बैठकमा प्रदाि गरिएका सामग्रीहरूमा मतदाि केन्द्र भती फ्लायि ि साइट चयि सिेक्षण (परिवशष्ट् I मा देखाइएअिुसाि) 

वथए। यी सामग्री सूचिा सङ्कलि गिा ि सिावित मतदाि केन्द्रको सल्लाहका विस्ि प्रदाि गरिएको वथयो। बैठकका सबै 

इिपुटहरू बैठकको वमिेट (परिवशष्ट् J) मा अवभलेखीकिण गरिएको ि।  

निर्ााचि प्रशासि योजिा (EAP) नर्कासिमको समयिेखा21 

EAP को प्रस्तावित मस्यौदा प्रकाशि गिे अगस्ट 16, 2019 

EAP को मस्यौदामावथ 14-वदिे सािाजविक वटप्पणीको अिवि 
अगस्ट 16, 2019 देस्ख अगस्ट 30, 2019 

सम्म 

मस्यौदा EAP का बािेमा सोचविचाि गिा सुिुिाइको लावग 10-वदिे 

सािाजविक सूचिा जािी गिे 
अगस्ट 20, 2019 

EAP को मस्यौदाबािे विचाि गिा पवहलो सािाजविक सुिुिाइ 

अगस्ट 30, 2019 

5:30-7:30pm 
70 W. Hedding Street 
San Jose, CA 95110 

विदेशकहरूको च्याम्बिको बोिा (BOS) 

EAP को मस्यौदाबािे विचाि गिा दोस्रो सािाजविक सुिुिाइ 

सेपे्टम्बि 4, 2019 

6-8pm 
70 W. Hedding Street 
San Jose, CA 95110 

विदेशकहरूको च्याम्बिको बोिा  

                                            
21 यो समयरेखा अनमुाननत िो र पररवतनु िुनसक्छ। 



 

सािाजविक सुिुिाइपवि EAP को मस्यौदा संशोिि गिे अिवि 
अगस्ट 30, 2019 देस्ख 

सेपे्टम्बि 18, 2019 सम्म 

संशोिि गरिएको EAP सबै भाषामा प्रकाशि गिे अक्ट्ोबि 11, 2019 

संशोवित EAP मावथ 14-वदिे सािाजविक वटप्पणीको अिवि 
अक्ट्ोबि 11, 2019 देस्ख 

अक्ट्ोबि 25, 2019 सम्म 

EAP ग्रहण गिे ि अस्न्तम EAP प्रकाशि गिे िोभेम्बि 15, 2019 

EAP को वशक्षा तथा आउटिीच वहस्सा स्वीकृवतका लावग िाज्य सवचिलाई 

बुझाइन्ि। 
िोभेम्बि 15, 2019 

 

सार्ाजनिक सूचिाहरू 

दुई प्रत्यक्ष पत्राचािमार्ा त सबै मतदाताले पत्राचािमार्ा त मतदाि गिे मतपत्र प्राप्त गिेिि् भने्न कुिाको सूचिा 

सिासािािणलाई वदइिेि। यी सूचिाले मतदातालाई सबै पत्राचाि गरिएका मतपत्र वििााचिहरू सञ्चालि हिेिि् ि 

मतदाताले तीि तरिकामधे्य कुिै पवि तरिका प्रयोग गिेि आफ्िो मतपत्र वदि सक्िि् भने्नबािे जािकािी वदिेि: 

पत्राचािमार्ा त (पोसे्टज भुक्तािी गरििेि), कुिै पवि मतपेवटका िर प अर् स्थािमा, िा काउन्टीमा िहेका कुिै पवि मतदाि 

केन्द्रमा गएि। यी सूचिामा वलंक पवि समािेश गरििेि जहाुँ गएि मतदाताले मतदाि केन्द्र तथा मतपेवटका िर प अर् 

स्थािहरू खुला िहिे वमवत, स्थाि ि समयका साथै मतदाताले पत्राचािमार्ा त मतदाि गदाा मतपत्र अिुिोि गिे अस्न्तम वमवत 

पवि सुलभ र्म्यााटमा अङ््खगे्रजीबाहेक प्रस्तावित आठ भाषामधे्य कुिै एक भाषामा हेिा सक्िि्। प्रत्यक्ष मेलिमा 

यीलगायतका थप जािकािीहरू प्रदाि गरिन्ि: वििासको पुवष्ट् ि मतदाता जािकािीको प्रमाणीकिणसुँग सम्बस्न्धत पुवष्ट्, 

व्यिसायको जिार् मेल, मतदाि केन्द्रबािे महत्त्वपूणा जािकािी, काउन्टी तथा िाज्यको मतदाता जािकािी गाइिका 

विििण ि िाम ि/िा दल संलग्नता अद्यािविक गिेबािे विदेशिहरू। यी सूचिामा मतदातालाई ROV िेबसाइटको वलंक, 

र्ोि िम्बि, ि (866) 430-VOTE मा सहायता अिुिोि गिा टोल फ्री हटलाइि िम्बि पवि प्रदाि गिेि। 

प्रत्यक्ष मेलिको पवहलो सेट वििााचिको वदि (E-90) भन्दा झणै्ड 90 वदिपवहले पत्राचाि गरििेि ि त्यसपवि अको सेट 

वििााचि (E-29) भन्दा झणै्ड 29 वदिपवहले पत्राचाि गरििेि।  

वििााचि संवहताअिुसाि आिश्यक पिे दुई प्रत्यक्ष मेलिका अलािा, ROV ले वढलो दताा भएका ि काउन्टी मतदाता 

जािकािी गाइि प्राप्त िगिेका मतदातालाई तेस्रो मेलि पवि पठाउिे तयािी गरििहेको ि। प्रत्यक्ष मेलिको यो सेट 

वििााचिको वदिभन्दा झणै्ड 15 देस्ख 10 वदिअगावि पत्राचाि गरििेि। VCA सुँग सम्बस्न्धत सबै सािाजविक सूचिा ि 

जािकािीहरू ROV को िेबसाइटमा सहज र्म्यााटमा पोस्ट गरििेि। 

भाषा पहुुँच ि मतदाि पहुुँच सल्लाहकाि सनमनतहरू 

मतदाता ििौट ऐि (VCA) अंगीकाि गिेका काउन्टीहरू प्रवतवियामार्ा त आन्तरिक विकास प्रविया, सिोकाििाला ि 

सिासािािणको इिपुटको समन्ववयत प्रवियाबाट Santa Clara मतदाता िवजस्टर ाि (ROV) ले दुईिटा सल्लाहकाि 

सवमवतहरू गठि गिेको ि। यीमधे्य पवहलो सवमवत भाषा पहुँच सल्लाहकाि सवमवत (LAAC) हो जसले अङ््खगे्रजी 

भाषाबाहेक अन्य भाषा बोल्िे मतदातालाई मतदाि केन्द्रको मोिलले सबैभन्दा िाम्रोसुँग कसिी सेिा वदि सक्ि भने्न 

तरिकाकाबािे अल्पसंख्यक भावषक समुदायबाट िािणाहरू बटुल्िेि। दोस्रो सवमवत मतदाि पहुँच सल्लाहकाि सवमवत 

(VAAC) हो जसले जे्यष्ठ िागरिक िा अशक्तता भएका मतदाताहरूजस्ता पहुँचको वचन्ता भएका मतदाताहरूको 

चासोहरू सम्बोिि होस् भने्न सुविवित गिा उिीहरूको िािणा बटुल्िेि। 



 

गैििार्ामूलक ि समुदायमा आिारित संस्थादेस्ख वलएि Santa Clara काउन्टीवभत्र िहेका िगिपावलकाहरूमा िहेका 

विवभन्न सम्पका  व्यस्क्तहरूसुँगको सञ्जाल ि समन्वयमार्ा त यी सवमवतका लावग सदस्यता संलग्न गरििेि। LAAC ि VAAC 

दुिै सवमवतका पवहलो बैठक सवमवत गठि गिा ि प्रते्यक सवमवतको लक्ष्यहरू तय गिा प्रयोग गरिएको वथयो। प्रते्यक 

सवमवतका सुरुका केही बैठकका वमवत, समय ि स्थाि तल वदइएको ि: 

भाषा पहुुँच सल्लाहकाि सनमनत (LLAC) 

नमनत स्थाि समय 

जुि 5, 2019 
Sobrato Center for Nonprofits 

1400 Parkmoor Ave., San Jose, CA 95126 
3:00 – 5:00pm 

जुि 19, 2019 
Sobrato Center for Nonprofits 

1400 Parkmoor Ave., San Jose, CA 95126 
3:00 – 5:00pm 

जुलाई 17, 2019 
Sobrato Center for Nonprofits 

1400 Parkmoor Ave., San Jose, CA 95126 
2:00 – 4:00pm 

 

मतदाि पहुुँच सल्लाहकाि सनमनत (VAAC) 

नमनत स्थाि समय 

जुि 7, 2019 
ROV अविटोरियम 

1555 Berger Dr. Bldg. 2, San Jose, CA 95112  
3:00 – 5:00pm 

जुि 18, 2019 
ROV अविटोरियम 

1555 Berger Dr. Bldg. 2, San Jose, CA 95112 
3:00 – 5:00pm 

जुलाई 16, 2019 

Silicon Valley Independent Living Center  

बोिा कक्ष 

25 N. 14th St., Suite 1000, San Jose, CA 95112 

10:00am – 
12:00pm 

 

सबै LAAC ि VAAC बैठकको सूची ROV को िेबसाइट www.sccvote.org/voterschoice मा पोस्ट गरििेि ि कायम 

गरििेि। LAAC बैठकका एजेन्डा ि माइिट परिवशष्ट् K मा हेिा सवकन्ि ि VAAC बैठकका एजेन्डा ि माइिट परिवशष्ट् L 

मा िास्खएको ि। 

  

file:///C:/Users/shelby.galaviz/www.sccvote.org/voterschoice


 

भाग 2 – मतदाता नशक्षा ि आउििीच योजिा 
मतदाताको ििौट ऐि (VCA) ले VCA कायाान्वयि गिे कुिै पवि काउन्टीले मतदाता वशक्षा ि आउटिीच योजिा पवि 

कायाान्वयि गिे म्याने्डट वदएको ि जसले मतदातालाई VCA को प्राििािका बािेमा सूचिा वदन्ि। अझ विशेष रूपमा, यस 

कािुिले अङ््खगे्रजीबाहेक अन्य भाषा बोल्िे मतदाताका साथै अशक्तता भएका मतदातासम्म पुगेि समुदायहरूलाई उपलब्ध 

सेिाबािे वशक्षा वदिे लक्ष्य िाख्ि।  

Santa Clara काउन्टी मतदाता िवजस्टर ािि (ROV) सुँग आउटिीच टीम ि कायािम अस्स्तत्वमा िहेको ि ि यसले 

सामुदावयक उपस्स्थवत कायम गिा ि मतदाता दताा सेिा तथा सािािण मतदाता वशक्षा प्रदाि गिा िषाभि विवभन्न कायािममा 

उपस्स्थत भइिहन्ि। EAP को यो मतदाता वशक्षा तथा आउटिीच खण्डमा ROV ले कसिी आफ्िो विद्यमाि आउटिीच 

विविहरूको लाभ वलन्ि ि यसलाई ियाुँ तरिकासुँग वमलाएि कसिी सिासािािणलाई VCA को बािेमा वशक्षा वदि 

समुदायहरूमा पुग्ि भने्न कुिा उले्लख गरिएको ि। आउटिीच गवतविविहरू सामुदावयक साझेदािी बढाउिे, िागरिक 

संलग्न हिे अिसि विस्ताि गिे ि मतदाि केन्द्रको मोिलमार्ा त मतदाताको अिुभिमा सुिाि गिे लक्ष्यका साथ विजाइि 

गरििेि। 

खण्ड 1: मतदाता सम्पका  - सािािण 

ROV ले विगतमा उपस्स्थवत जिाएका ि सञ्चालि गिेका कायािमका अलािा थप मतदाता वशक्षा ि आउटिीचले 

काउन्टीका सक्दो िेिै भूगोल समेट्िे योजिा बिाइएको ि। ऐवतहावसक रूपमा कम सेिा पाएका जिसङ््खख्या भएका 

समुदायका पुगे्न योजिाहरू िहेका िि्। 

ROV ले पुग्न चाहेका केही समुदायहरूमा जे्यष्ठ िागरिकको समुदाय, जातीय/भावषक समुदाय, युिा समुदाय, विद्याथी 

समुदाय, कम सेिा पाएका समुदाय ि ििविमेक समूहहरू िि्। ROV ले 100 भन्दा बढी समुदायमा आिारित सङ्गठि 

(CBOs) हरूबाट उिीहरूले आफ्िो समुदायलाई प्रदाि गिे कामबािे वसक्न ि कसिी आउटिीच वटमले त्यसमा भाग 

वलिसक्ि भने्नबािे उिीहरूसुँग संलग्न हिे योजिा बिाएको ि। यसको लक्ष्य सर्ल मतदाता कायािम सुविवित गिाका 

विस्ि CBOs ि सबै समुदायसुँग वमलेि काम गिे िहेको ि। 

सञ्चािमाध्यमको प्रयोग 

ROV ले मतदाि केन्द्रको मोिल, पत्राचािमार्ा त मतदाि गिे प्रविया, प्रािस्िक मतदािका विकल्प ि मतदाि केन्द्रमा 

काम गिे अिसिहरूबािे 2019 को गमीयामको अन्त्यवति िा जािोयामको सुरुवति सुरु हिे वमविया अवभयािमा जािकािी 

वदिेि। यस अवभयािले वििााचि मोिलमा आउुँदै गिेको परिितािबािे सिासािािणलाई वशक्षा वदिे प्रयासमा उले्लख्य 

लगािी गिेको ि ि यो ROV को अवहलेसम्मको इवतहासमै सबैभन्दा ठूलो विज्ञापिमा गरिएको लगािी हो। यी 

सञ्चािमाध्यममा विम्न समािेश िि्, ति यवतमै सीवमत िैिि्: 

 

1. स्थािीय टेवलवभजि तथा सामुदावयक केबुल से्टसि 

a. Comcast 
b. Univision 
c. Telemundo 
d. Namaste TV 
e. Crossing TV 

2. पत्रपवत्रका (के्षत्रीय तथा सामुदावयक) 

a. The Mercury News 
b. Metro 
c. Morgan Hill Times 
d. Gilroy Dispatch 
e. El Observador 
f. Epoch Times 



 

g. India West 
h. Korea Times 
i. Nichi Bei Weekly 

j. Philippine News (टागालोग) 

k. San Jose State Spartan Daily 
l. Santa Clara University Newspaper 
m. Stanford Daily 
n. Viet Nam Daily 
o. World Journal 

p. N & R 

q. China Press 
r. JWeekly 
s. Spotlight 

t. Bayspo Magazine (जापािी) 

u. Daily Post 
v. India Current 

3. िेवियो 

a. KBAY/KEZR 
b. KFOX 
c. KRTY/KLIV 

d. Sound of Hope (वचवियाुँ) 

e. Sing Tao 
f. Univision 
g. Vien Thao 
h. Celina Rodriguez 
i. China Press 

j. Radio Zindagi (वहन्दी) 

4. ROV ि काउन्टीका लावग सामावजक सञ्जाल तथा िेबसाइटको प्रयोग 

a. ROV को Facebook पेज: https://www.facebook.com/sccvote 

b. काउन्टीको Facebook पेज: https://www.facebook.com/county.of.santa.clara 
c. ROV Twitter: https://twitter.com/sccvote  

d. काउन्टी Twitter: https://twitter.com/SCCgov  

e. ROV Instagram: www.instagram.com/sccvote 

f. Nextdoor एप: (Communication and Media Santa Clara County खोजु्नहोस्) 

g. काउन्टीका नु्यजलेटि सदस्यता सूची  

5. ROV YouTube: https://www.youtube.com/sccvote  
6. उपत्यका यातायात प्राविकिणको बसहरूमा सािाजविक टर ास्न्जट सने्दश 

7. Santa Clara काउन्टीमा िहेका प्रमुख वलग स्पोट्ास फे्रन्चाइजहरूमार्ा त विज्ञापि वदिे 

8. मोटि सिािीसािि शाखा कायाालयहरूमा टेवलवभजि मोविटिमा विज्ञापि वदिे 

9. सामुदावयक साझेदाि, अशक्ततासम्बन्धी िकालत गिे सङ्गठि, वििाावचत अविकािी, विशेष विस्स्टर क्ट्हरू, िुल 

विस्स्टर क्ट्हरू, सामुदायमा आिारित सङ्गठिहरू, ि िावमाक सङ्गठिहरू जस्ता काउन्टीभिका समूहहरूसुँग 

सामग्रीहरू सेयि गिे 

10. उपलब्ध आउटलेटहरूमा विज्ञापि अवभयािलाई समथाि गिा सािाजविक सेिा िोषणा (PSAs)हरू प्रयोग 

गरििेि। PSA ले VCA बािेको सािािण जािकािी, VCA बािे भाषाविशेष जािकािी ि भाषा सहायताको टोल फ्री 

हटलाइि ि मतदाि केन्द्रमा सुलभ विकल्प ि रिमोटद्वािा चलाउि वमल्िे पत्राचािमार्ा त मतदािलगायतका 

शीषाकहरू समेट्िेि। 

 

https://www.facebook.com/sccvote
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ROV ले अवियो ि वभजुअल वमविया पवि प्रयोग गिेि जसलाई आगामी वििााचिका मतदातालाई सुसूवचत गिा व्यापक 

रूपमा वितिण गरििेि। हाम्रो लक्ष्य बवहिा िा काि िसुने्न ि दृवष्ट्विहीि िा आुँखा िदेखे्नजस्ता अशक्तता भएका काउन्टीका 

सबै मतदातासम्म पुगे्न िहेको ि।  

सामुदानयक उपस्स्थनत योजिा ि मतदाता शैनक्षक सामग्रीहरू 

ROV ले िषाभिमा सयौ ंसामुदावयक कायािमहरूमा सहभावगता जिाउुँि। वििााचिहरू सञ्चालिसम्बन्धी ल्याइएका 

परिितािहरूबािे मतदातालाई जािकािी वदि VCA जािकािी विवभन्न आउटिीच कायािममा थप गिे काया भइिहेको ि। 

ियाुँ मतदाि मोिलबािे आफ्िो समुदायलाई सबैभन्दा िाम्रो तरिकाले कसिी जािकािी वदिे भने्नबािे ROV ले पवि सविय 

रूपमा काम गरििहेको ि। मतदाता वशक्षा सहजीकिण गिा विदेशिात्मक सामग्री ि कमाचािीहरू उपलब्ध गिाउिे गिी 

भइिहेको ि।  

आगामी मतदाि केन्द्रको मोिलबािे थाहा पाएका ि थप कुिा जान्न चाहेका विम्नलगायत संस्थाहरूलाई पवहले िै 

प्रसु्ततीकिण वदइसवकएको ि: 

 League of Women Voters Cupertino-Sunnyvale  

 League of Women Voters Mountain View-Los Altos  

 Democratic 21st Century Club 

 Office of Women’s Policy 

 South County Democratic Club  

 Almaden Valley Community Association  

 SANTA CLARA काउन्टी वशक्षा सवमवत 

 API Justice Coalition 

 Women’s Equality 2020 Leadership Council  

 Silicon Valley Community Foundation (SVCF) ि Silicon Valley Council of Nonprofits (SVCN) 

Community Engagement Luncheon  

 Orchard City Indivisible  

 Girls Achieving in Non-traditional Subjects  

 CalWORKs Employment Services Office  

एउटा VCA वकक-अर् बैठक बसेको वथयो ि ROV लाई विवभन्न तरिकाले सहायता गिा रुवच िाखे्न तीसभन्दा बढी CBO 

हरूले उपस्स्थवत जिाएका वथए। ROV को लक्ष्य मतदाि केन्द्रको मोिलबािे काउन्टीलाई वशक्षा वदिे कायामा ROV लाई 

मद्दत गिा रुवच िाखे्न सबै CBO हरूलाई प्रवशक्षण वदिे हो। 

यो रिपोटा तयाि गदैगदाा अन्य सामुदावयक संलग्नताहरू योजिा विमााणको चिणमा िि्। यसैबीच, ROV ले मतदाता केन्द्र 

भती फ्ल्यायि ि VCA प्रसु्ततीकिणजस्ता सािाजविक सामग्रीहरू विकास गिे काया जािी िाखेको ि। यी सामग्रीहरू आफ्िो 

समुदायलाई वशक्षा वदि इचु्छक सबै सङ्गठि ि व्यस्क्तहरूमाझ वितिण गरििेि। सामुदावयक आउटिीच योजिाबािे थप 

जािकािी परिवशष्ट् M मा रे्ला पािा सवकन्ि। 

प्रत्यक्ष मेलिहरू 

ROVले Santa Clara काउन्टीमा दताा भएका प्रते्यक मतदातालाई दुई (2) वभन्न पत्रहरूबाट आगामी वििााचिको 

जािकािी वदिेि ि टोल-वफ्र सहायता हटलाइि, (866) 430-VOTE को प्रचाि गिेि। पत्रहरूले मतदाताहरूलाई ियाुँ 

वििााचि मोिल, आगामी वििााचि, यस्ता परिितािहरूबािे जािकािी कहाुँ पाउिे, ि मतदाताहरूले मतदाि केन्द्र ि मतपत्र 

खसाल्िे स्थािहरू खुला िहिे वमवत, स्थाि, ि समयको पहुँच प्राप्त गिे वलङ्कसम्बन्धी जािकािी प्रदाि गिेि । प्रत्यक्ष 

मेलिमा यीलगायतका थप जािकािीहरू प्रदाि गरििेि: वििासको पुवष्ट् ि मतदाता जािकािीको प्रमाणीकिणसुँग सम्बस्न्धत 

पुवष्ट्, व्यिसायको जिार् मेल, मतदाि केन्द्रबािे महत्त्वपूणा जािकािी, काउन्टी तथा िाज्यको मतदाता जािकािी गाइिका 



 

विििण ि िाम ि/िा दल संलग्नता अद्यािविक गिेबािे विदेशिहरू। तेस्रो मेलि वढलो दताा गिे मतदाताहरूका लावग हिेि 

ि काउउन्टी मतदाता जािकािी गाइि प्रदाि गरििेिैि। तीि मेलिहरूमधे्य एकले मतदाताहरूलाई मतदाि अवभलेखमा 

विशेष जािकािी अद्यािविक गिा अिुमवत वदिे वििास प्यािल समािेश गिेि ।  

ROV रे्बसाइिमा भएका मतदाता नशक्षा स्रोतहरू 

मतदाता ििौट ऐि जािकािीलगायतका ROVका सबै आउटरिच मतदाता वशक्षा सामग्रीहरू ROVको िेबसाइटमा 

विद्युवतय माध्याममा उपलब्ध हिेिि् । माचा 2020 वििााचि िाष्ट्र पवतको प्राथवमक वििााचि अगावि ROV िेबसाइटमा विम्न 

जािकािीहरू हिेिि्:  

 VCA को बािेमा सामान्य जािकािी 

 मतदाि केन्द्र ि मतपत्र खसाल्िे बाकसको स्थाि ि समय 

 ROV को टोल-वफ्र मतदाता सहायता हटलाइि 

 EAP दस्तािेज 

 VCA प्रचािप्रसाि सामाग्री 

 VCA शैवक्षक वभवियोहरू ि पे्रजेने्टसिहरू 

 आउटिीच ि िका सप तावलकाहरू 

 VCA- सम्बस्न्धत िक्साहरू 

 

भाग 2: मतदाता सम्पका  – भानषक अल्पसंयक समुदायहरू 

मतदाि केन्द्र मोिलले प्राथवमक रूपमा अङ््खगे्रजी भाषाबाहेकका बोल्िे मतदाताहरूलाई उवचत सेिा प्रदाि गिासके्न 

तरिकाहरूमा भावषक अल्पसंख्यक समुदायहरूबाट सुझाि प्राप्त गिाका लावग मतदाताहरूको िवजस्टर ाि (ROV) ले जुि 5, 

2019 मा भाषा पहुँच सल्लाहकाि सवमवत (LAAC) को स्थापिा गर् यो। यस सवमवतले मतदाि केन्द्रको स्थािहरूलगायत 

प्रदाि गरििे िा गरििुपिे कुिै सुवििा ि सेिाहरूजस्ता विवभन्न पक्षहरूमा प्रवतविया प्रदाि गिेि। समुदायको कुिा सुने्न 

वििन्ति माध्यमको रूपमा 2020 को वििााचि अिविभि यो सवमवत िहिेि।  

 

भानषक अल्पसंयक समुदायहरूको पनहचाि 

Santa Clara काउन्टीमा दताा भएका मतदाताहरूको रूचाइको भाषा अिुिोिहरूको आिािमा भावषक अल्पसंख्यक 

समुदायको पवहचाि गिा सवकन्ि। जिगणिा ि अन्य सािाजविक रूपमा उपलब्ध जिसांस्ख्यकीय जािकािीहरूको 

संयोजिमा यस जािकािीको प्रयोग गिेि ROVले प्रमुख भाषा के्षत्रहरूको िक्सा विमााण गिेको ि। योजिाबद्ध मतदाता 

वशक्षा ि आउटिीचको पाटोस्वरूप यी स्थािहरूलाई लवक्षत गिे गिी आउटिीच अवि बढाइिेि। ROVले अन्य 

आउटिीचका तरिकाहरू ि उपस्स्थत हि र्ाइदाजिक सामुदावयक कायािमहरूको पवहचाि गिा विवभन्न भावषक 

अल्पसंख्यक समुदायहरूबाट पवि सुझाि खोवजिहेको ि।  

सेर्ा प्रदाि गिुापिे भानषक अल्पसंयक समुदाय 

ROVले अङ््खगे्रजीसवहत िौ (9) िटा भाषाहरूमा सेिा प्रदाि गिा । पाुँचिटा भाषाहरू केन्द्रबाट अवििाया गरिएका िि््ः 

अङ््खगे्रजी, वचवियाुँ, से्पविस, टागालोग ि वभयतिामी दुईिटा भाषाहरू िाज्यबाट अवििाया गरिएका िि््ः खे्मि ि कोरियि 

बाुँकी दुईिटा भाषाहरू, वहन्दी ि जापाविज, काउन्टीमा यी समुदायका ठूलो उपस्स्थवत भएका कािण ROV द्वािा 

ऐवतहावसक रूपमा प्रदाि गरिएका िि्। आविकारिक मतपत्र, सशता मतदाता दताा ि अस्थायी मतपत्र खामहरू, ि सबै 

मतदाि केन्द्र ि मतपेवटका संकेतहरू िौिटा भाषामा प्रदाि गरििेि। काउन्टी मतदाता जािकािी गाइिहरू (CVIGs) 

पवहले अभ्यास भएअिुसाि केन्द्रबाट अवििाया गरिएका भाषाहरूमा मात्र उपलब्ध हिेिि्। थप काउन्टीमा बोवलिे अन्य 



 

भाषाहरू जसै्त कान्टोविज, र्ािसी, गुजिाती, िेपाली, पोचुावगज, पञ्जाबी, वसरियाक, तावमल ि थाईका लावग सहयोग गिा, 

वद्वभाषी मतदाि केन्द्र कमाचािी उपलब्ध हि सके्निि्। म्यावपङ्ख ि विशेष भाषा समुदाय लवक्षत गिेको आिािमा ROV ले 

विवभन्न समुदायहरूमा वद्वभाषी वििााचि अविकृतको रूपमा उवचत भाषा सहयोगी स्थावपत गिे प्रयास गिेि। सिि 

भएसम्म िेिै भाषाहरूलाई सहायता गिे अभ्यास हालका वििााचिहरूमा गरिुँ दै आएको ि। तसथा यी भाषा समुदायहरूमा 

पिम्पिागत वियुस्क्त अभ्यासका साथै ROV ले पवहलेका वििााचि अविकृतहरूसुँग पवि सम्पका  गिेि।  

भानषक अल्पसंयक समुदायहरूका लानग मतदाता नशक्षा र्का सप  

ROV ले पवहले उले्लख गिेका िौ (9) भाषाहरूमा वद्वभाषी मतदाि वशक्षा िका सप प्रदाि गिेि। यी िका सपहरूले प्रते्यक 

उस्ल्लस्खत भाषाहरूमा सामग्री ि सहायता उपलब्ध गिाउिेलगायत Santa Clara काउन्टीका भाषा समुदायहरूलाई 

मतदाि केन्द्र मोिल प्रवियाबािे जािकािी प्राप्त गिे अिसि प्रदाि गिेि। ROV ले िका सपका स्थािहरू ि वमवतको विणाय 

गिा भाषा पहुँच सल्लाहकाि सवमवत (LAAC) सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझािहरूको प्रयोग गिा  ि सबै िका सपहरूमा 

उपस्स्थत व्यस्क्तहरूका लावग भाषा विशेष अिुिादकहरू हिेिि्। यो लेख्दै गदाा, ROV ले कोरियि अमेरिकी सामुदावयक 

सेिाहरूसुँग अक्ट्ोबि 2019 बाट सुरु हिे गिी वद्वभाषी मतदाि वशक्षा िका सप आयोजिा गदै ि ि हाल वचवियाुँ, से्पविस, 

टागालोग, वभयतिामी, वहन्दी, खे्मि, ि जापािी भाषा समुदायहरूसुँग िका सप योजिा गिे प्रवियामा िहेको ि।  

भाषा अल्पसंयक समुदायलाई लनक्षत नमनड्याको प्रयोग 

विवभन्न भावषक अल्पसंख्यक समुदायहरूलाई मतदाि केन्द्र मोिल, ि पत्राचािमार्ा त मतदािको बािेमा जािकािीका 

साथसाथै मतदाताहरूको िवजस्टर ािको टोल-फ्री हटलाइि (866) 430-VOTE ि सामान्य मतदाि जािकािीका लावग (408) 

299-VOTE प्रदाि गरििेि। सबै केन्द्रद्वािा अवििाया माविएका भाषाहरू प्रवतविवित्व गिाउि विवभन्न भाषा-विशेष 

सञ्चािमाध्यमको लाभ वलइिेि यी सञ्चािमाध्यममा विम्न समािेश िि्, ति यवतमा िै सीवमत िैिि्: 

 

1. स्थािीय टेवलवभजि तथा सामुदावयक केबल से्टसि 

a. Univision (से्पविस) 

b. Epoch Times (वचवियाुँ) 

c. Telemundo (से्पविस) 

d. Namaste (वहन्दी) 

e. Crossing TV (अङ््खगे्रजी + सबै 8 थप) 

2. पत्रपवत्रका (के्षत्रीय तथा सामुदावयक) 

a. El Observador (से्पविस) 

b. Epoch Times (वचवियाुँ) 

c. India West (अङ््खगे्रजी) 

d. Korea Times (कोरियि) 

e. Nichi Bei Weekly (जापािी) 

f. Philippine News (टागालोग) 

g. Viet Nam Daily (वभयतिामी) 

h. World Journal (वचवियाुँ) 

i. N & R (अङ््खगे्रजी) 

j. China Press (वचवियाुँ) 

k. JWeekly (जापािी) 

l. Spotlight (अङ््खगे्रजी) 

m. Bayspo Magazine (जापािी) 

n. Daily Post (अङ््खगे्रजी) 



 

o. India Currents (वहन्दी) 

3. िेवियो  

a. Univision (से्पविस) 

b. Celina Rodriquez (से्पविस) 

c. Sound of Hope (वचवियाुँ) 

d. Sing Tao (वचवियाुँ) 

e. Vien Thao (वभयतिामी) 

f. China Press (वचवियाुँ) 

g. Radio Jindagi (वहन्दी) 

4. सामावजक सञ्जाल ि विभागका िेबसाइट 

a. ROV को Facebook पेज: https://www.facebook.com/sccvote 

b. काउन्टीको Facebook पेज: https://www.facebook.com/county.of.santa.clara 
c. काउन्टी Twitter: https://twitter.com/SCCgov  

d. काउन्टी Twitter: https://twitter.com/SCCgov  

e. ROV Instagram: www.instagram.com/sccvote 

f. Nextdoor एप: (Communication and Media Santa Clara County खोजु्नहोस्) 

g. काउन्टीका नु्यजवर्ि सदस्यता सूची  

h. ROV YouTube: https://www.youtube.com/sccvote 

i. ROV िेबसाइट: https://www.sccvote.org  

5. भाषा अल्पसंख्यक समुदाय नु्यजलेटि 

6. आगामी वििााचिका भाषा अल्पसंख्यक समुदायहरूमा सािाजविक सेिा िोषणाहरू (PSAs) ि टोल-वफ्र सहायता 

हटलाइिको प्रयोग गरििेि। PSA हरू अल्पसंख्यक भाषाको टेवलवभजि, िेवियो, पत्रपवत्रका ि अिलाइि 

स्रोतहरूबाट वितिण गरििेि। 

 

भाषा अल्पसंख्यक समुदायहरूसम्म पुगे्न अन्य अिसिहरूमा जसै्त ROV ले मतदाि केन्द्रमा िास्खिे ियाुँ मतदाि प्रणाली 

प्रदशाि गिा आयोवजत ओपि हाउस वमविया जािकािी सभाहरूमा दोभाषे कमाचािीको प्रयोग सामािेश हन्ि।  

निर्ााचि अनिकृतहरू 

मतदाि केन्द्रको कमाचािीको संिचिा विवित गिा ROV ले वििााचि अविकृतहरू वियुक्त गिा  (वििााचि संवहताले वििााचि 

बोिाको रूपमा उले्लख गिे)22 मतदाि केन्द्रको लावग कमाचािीहरू दुिै वििााचि वदिको विकटता ि मतदाि केन्द्रको 

आकािमा आिारित हिेि। प्रते्यक मतदाि केन्द्रमा ि (6) देस्ख पन्ध्र (15) जिा वििााचि अविकृतहरू िाखे्न योजिा िहेको 

ि। ठूला मतदाि केन्द्रमा ि व्यस्त समयमा ि वििााचिको वदि आउुँदै गदाा थप कमाचािीहरू तैिाथ खटाइिेि। वििााचिको 

वदिभन्दा 10 वदि अगाविदेस्ख 4 वदि अगाविसम्म मतदाि केन्द्रहरूमा नू्यितम 6 जिा कमाचािी सदस्यहरू हिेिि्। 

वििााचिको वदिभन्दा 3 वदिअगावि देस्ख 1 वदि अगाविसम्म मतदाि केन्द्रहरूमा नू्यितम 11 जिा कमाचािी सदस्यहरू 

हिेिि्। वििााचिको वदिमा प्रते्यक मतदाि केन्द्रमा किीमा 15 जिा कमाचािी सदस्य हिेिि्। 

मतदाि केन्द्रको के्षत्रमा प्रते्यक भाषाको लावग किीमा एक वििााचि अविकृत, िा नू्यितम पवि प्रते्यक व्यापक प्रयोग हिे 

भाषाको लावग एक वििााचि अविकृत िाखे्न योजिा ि। ROV ले मतदाताहरूलाई बुझे्न ि मतदाताहरूको लावग 

अिुिादकको रूपमा पवि काया गिे क्षमता विस्ताि सकेसम्म विवभन्न समुदायबाट मतदाि केन्द्र कमाचािीहरू वियुक्त 

गिेि। वियुस्क्तको सुरुिात पवहलेका दोभाषे वििााचि अविकृतहरूलाई सम्पका  गिेि ि पिम्पिागत वियुस्क्त आिेदि 

प्रवियाबाट हिेि।  
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भाग 3: मतदाता सम्पका  – अशक्तता भएका मतदाताहरू 

मतदाताहरूको िवजस्टर ाि (ROV)ले जे्यष्ठ िागरिकहरू ि अशक्तता भएका मतदाताहरूजस्ता पहुँचको सिोकाि भएका 

मतदाताहरूबाट ियाुँ वििााचि मोिलले उत्तम सेिा प्रदाि गिासके्न तरिकाहरूबािे सुझाि वलि जुि 7, 2019 मा मतदाि 

पहुँच सल्लाहकाि सवमवत (VAAC) को स्थापिा गर् यो। यस सवमवतले मतदाि केन्द्रको स्थािहरूलगायत प्रदाि गरििे िा 

गरििुपिे कुिै सुवििा ि सेिाहरू जस्ता विवभन्न पक्षहरूमा प्रवतविया प्रदाि गिेि। समुदायको कुिा सुने्न वििन्ति माध्यमको 

रूपमा 2020 को वििााचि अिविभि यो सवमवत िहिेि। 

अशक्तता भएका मतदाताहरूको आर्श्यकता पनहचाि गिा प्रयोग गरििे तरिकाहरू 

ROV ले वििन्ति रूपमा अशक्तता भएका मतदाताहरूको आिश्यकता सम्बोिि गिे तरिकामा सुिाि गदै आएको ि। 

यसो गिा ROV ले चाि (4) प्राथवमक स्रोतहरूबाट प्राप्त सुझािहरूको विशे्लषण गिा : (1) अशक्तता भएका िागरिकहरू, 

(2) अशक्तता भएका मतदाताहरूलाई सहायता सेिाहरू प्रदाि गिे CBO हरू, (3) VCA लागू गिेका अन्य काउन्टीहरू 

ि (4) िाज्य सवचिको कायाालय। VCA ले मतदाि सञ्चालि हिे तरिकामा पूणा ियाुँ अध्याय पल्टाएसुँगै ROV ले पवि यस 

अिसिलाई अशक्तता भएका मतदाताहरू (ि उिीहरूलाई समथाि गिे CBO हरू) सुँग सम्बन्ध विमााण गिा ियाुँ चिणको 

सुरुिातको रूपमा वलइिहेको ि।  

California अशक्तता अविकाि ि Silicon Valley Independent Living Center अशक्तता भएका मतदाताहरूको 

आिश्यकताको सम्बन्धमा ROVसुँग प्रत्यक्ष सम्पका मा आउिे दुई त्यस्ता संस्थाहरू हि्। प्रथम संलग्नतादेस्ख िै ROVले विम्न 

संस्थाहरूसुँग सम्बन्ध बिाउि वििन्तिता वदएको ि: 

 Vista Center for the Blind and the Visually Impaired 

 State Council on Developmental Disabilities – Central Coast Office 

 Handicapables 

 Santa Clara Valley Blind Center 

 San Andreas Regional Center 

यस ियाुँ चिणले अशक्तता भएका मतदाताहरूमा प्रत्यक्ष सुझािको महत्त्वलाई जोि वदन्ि। मतदाताबाट प्रत्यक्ष आउिे सबै 

सुझािहरूलाई समीक्षा/अने्वषण गिा ROV प्रवतबद्ध ि। 

अपाङ्गता समुदायमा आउििीच 

सामान्य वमविया अवभयािका साथसाथै ROVले पहुँचको आिश्यकता भएका मतदाताहरूलाई जािकािी प्रदाि गिा पवि 

जोि वदिेि। यसमा प्रते्यक मतदाि केन्द्रमा नू्यितम तीि पहुँचयोग्य मतदाि उपकिणहरूको उपलब्धताको साथै रिमोट 

एके्सवसबल भोट-बाइ-मेल (RAVBM)को अिुिोि गिे विकल्प पवि िहेको बािेमा जािकािी समािेश हिेि। RAVBM 

प्रणाली अशक्तता भएका मतदाता ि सैन्य के्षत्रका तथा देशबावहि िहेका मतदाताले मात्र प्रयोग गिा वमल्िे गिी तयाि 

गरिएको ि23।  

जािकािी रै्लाउिे अन्य अिसिहरूमा विम्न समािेश िि्: 

1. जे्यष्ठ ि अशक्तता भएका िागरिकहरूलाई सेिा ि सहायता प्रदाि गिे संस्थाहरू जसै्त, Silicon Valley Council 

of the Blind, Santa Clara Valley Blind Center Incorporated, ि Greater Opportunities 

2. काउन्टीभिका सामुदावयक साझेदािहरू, सहिहरू, विशेष विस्स्टर क्ट्हरू, विद्यालय विस्स्टर क्ट्हरू, आस्था-

आिारित संस्थाहरू ि सािाजविक जािकािी अविकृतहरू 
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3. “ओपि हाउस” सािाजविक प्रदशािमा प्रकाश पारिएका पहुँचका विकल्पहरू ि िक्कली मतदाि केन्द्रको 

अिुभिका लावग कुिै पवि वमविया अिसिहरू 

4. मतदाि केन्द्रहरूमा पहुँचको विकल्पहरू प्रकाश पािे िेवियो ि टेवलवभजि सािाजविक सेिा िोषणाहरू  

5. सािाजविक सेिा िोषणाहरू मतदाि केन्द्रहरूमा पहुँचको विकल्पहरू साथै रिमोट एके्सवसवबवलटी भोट-बाइ-मेल 

प्रणालीको उपलब्धताबािे प्रकाश पािा प्रयोग गरिन्ि।  

अशक्तता भएका मतदाताहरूका लानग सेर्ाहरू 

सबै मतदाताहरूले अशक्तता भएका अमेरिकीहरू ऐि (ADA) को पालिा गिेिि्। सबै मतदाताहरूलाई उवचत प्रिेश 

विवित गिा आिश्यक पिेको खण्डमा अन्य उपलब्ध ढोकाहरू ि प्रिेशद्वाि उपलब्ध गिाइिेि। थप, आकािका आिािमा 

मतदाि केन्द्रहरूमा तीिदेस्ख ििटा मतपत्र मावका ङ्ख उपकिण (BMD) भवििे मतदाि उपकिणहरू िास्खिेिि् जसमा 

अशक्तता भएका मतदाताहरूलाई स्वतन्त्र ि गोपिीय रूपमा मतदाि गिा मद्दत गिे ADA उजुिी वर्चि हन्ि। ििमै 

आिामले मतदाि गिा रुचाउिे मतदाताहरूका लावग पवि RAVBM प्रणालीका लावग आिेदि वदिे ि पहुँच प्राप्त गिे 

विकल्प हन्ि। RAVBM मा मतदातालाई इमेलमार्ा त उिीहरूको आविकारिक मतपत्र िाउिलोि गिा वमल्िे एउटा वलंक 

पठाइन्ि। त्यसमा सुँगसुँगै मतपत्र कसिी वप्रन्ट गिे, कसिी भिे ि वर्ताा गिे भने्न विदेशिहरू पवि उले्लख गरिएको हिेि। 

अशक्तता भएका मतदाताहरूले ROVको टोल-वफ्र हटलाइि (866) 430-VOTE बाट ि थप रुपमा (408) 299-VOTE 

बाट पवि सामान्य मतदाता जािकािीका लावग मद्दत प्राप्त गिा सके्निि्। दुिै लाइिले भाषाको सहयोग प्रदाि गिा । 

अशक्तता समुदायको लानग मतदाता नशक्षा र्का सप 

ROVले जे्यष्ठ िागरिक ि अशक्तता भएका मतदाताहरूलाई उपलब्ध पहुँचका विकल्पहरू ि मतदाि केन्द्र प्रवियाबािे 

जािकािी प्रदाि गिा मतदाता वशक्षा िका सप सञ्चालि गिेि। िका सपमा मतदाि केन्द्र मोिल, ियाुँ मतदाि उपकिण 

प्रदशािहरू, मतदाि उपकिणहरूको पहुँच, मतपेवटका जािकािी, ि विद्युतीय माध्यमबाट पहुँचयुक्त भोट-बाइ-मेल 

मतपत्र प्राप्त गिे विकल्पहरू समािेश गरिन्ि ति यवतमा िै सीवमत हिेिैि। ROV ले िका सप स्थािहरू ि वमवत ििौट गिा 

मतदाि पहुँच सल्लाहकाि सवमवत (VAAC)का सदस्यहरूबाट प्राप्त भएका सुझािहरूको प्रयोग गिेि। हालै, ROVले 

दृवष्ट्विहीि ि िेत्रहीिका लावग Vista Center for the Blind and Visually Impaired िका सप सञ्चालि गिेको ि ि यस 

रिपोटा तयाि गदै गदाा Silicon Valley Independent Living Center, San Andreas Regional Center ि State 

Council on Developmental Disabilitiesसुँग िका सप आयोजिा गिे प्रवियामा ि। 

अशक्तता भएका मतदातालाई नशक्षा नदि प्रयोग गरिएको मस्यौदा सामग्री 

ROV ले जािकािीहरू रै्लाउि प्रयोग गरििे अवियो, वभजुअल ि वलस्खत सामग्रीहरूको विमााण गदै ि ि VAAC 

बैठकबाट प्राप्त जािकािीहरू यी सामग्रीहरूको विमााण अिविभि प्रयोग गरििेि। यी सामग्रीहरू स्रोतको रूपमा 

ROVको िेबसाइटमा पवि उपलब्ध गिाइिेि। 

VCAको प्रचािप्रसाि िा वशक्षाका लावग प्रयोग गरििे कुिै पवि वभवियोका लावग क्लोज्ड क्याप्सविङ्ख उपलब्ध गिाइएको ि। 

उदाहिणको रुपमा ROV िेबसाइटमा िास्खएको VCA प्रचािप्रसाि वभवियो ि अिलाइि स्स्टर म गरिएका (ि अपलोि 

गरिएका) EAP सािाजाविक सुिुिाइहरू समािेश िि्। थप रुपमा, ROV ले VCA जािकािीमूलक फ्लायिहरू बे्रइलमा 

अिुलेखि गिे काम गरििहेको ि। 

निर्ााचि अनिकृतहरू 

2020 को प्राथवमक वििााचिको तयािीका लावग ROVले विशेषत्ः वििााचि अविकृतहरूका लावग प्रवशक्षण सामग्रीहरू 

विमााण गरििहेको ि। विवित प्रवशक्षण सामग्रीले अशक्तता भएका मतदातालाई संलग्न गिा सांिृवतक संिेदिशीलताका 

पक्षलाई केस्न्द्रत गिेिि्। अन्य प्रवशक्षण सामग्रीहरूले वििााचि अविकृतहरूलाई अशक्तता भएका मतदाताहरूले मतदाि 



 

केन्द्रमा ल्याउिसके्न ि प्रयोग गिा आिश्यक िहेका विवभन्न श्रिण ि/िा दृवष्ट् सहयोगी उपकिणहरूलाई चलाउिे ि जिाि 

गिे प्राविविक पक्षहरूमा मद्दत गिेि। अशक्तता भएका ि िभएका मतदाताहरूलाई सम्मावित ढङ्गले सेिा प्रदाि गिे 

तरिका बुझाउि वििााचि अविकृतहरूको प्रवशक्षणमा विविितायुक्त वभवियो प्रदाि गरिन्ि। अन्य प्रवशक्षणमा अशक्तता 

भएका मतदाताहरूका लावग उवचत मतदाि केन्द्रको स्थापिा समािेश हन्ि। सबै वििााचि अविकृतहरूले सबै 

मतदाताहरूको विवििताप्रवतको प्रवतबद्धताको रुपमा उिीहरुको विवशष्ट्ताप्रवत उत्तिदायी ि आदिणीय िहिे शपथ 

वलन्िि्। वििााचि अविकृतहरुले सबै मतदाताहरूलाई स्वागत, सम्माि ि महत्त्व पाएको महशुस गिाउिे िाचा गिेिि्। 

  

भाग 4: मतदाि केन्द्र ि मतपेनिका स्थािको जािकािी 

मतदाि केन्द्रका स्थािहरू 

California वििााचि संवहताले काउन्टीहरूमा दुई शीघ्र मतदाि अिविका लावग मतदाि केन्द्रहरू खुला िाख्न आिश्यक 

मान्ि। पवहलो शीघ्र मतदाि अिविका लावग मतदाि केन्द्रहरू वििााचिको वदिभन्दा दश (10) वदि अगाविदेस्ख ि 

वििााचिको वदि समेत गिेि जम्मा एिाि (11) वदिका लावग खुला िहि आिश्यक ि। यो गणिा प्रते्यक 50,000 दताा 

गरिएका काउन्टी मतदाताहरूका लावग एक मतदाि केन्द्रमा आिारित ि। दोस्रो शीघ्र मतदाि अिविका लावग मतदाि 

केन्द्रहरू वििााचिको वदिभन्दा तीि (3) वदिअगावि ि वििााचिको वदि समेत गिेि जम्मा चाि (4) वदिका लावग खुला िहि 

आिश्यक ि। यो गणिा प्रते्यक 10,000 दताा गरिएका काउन्टी मतदाताहरूका लावग एक मतदाि केन्द्रमा आिारित ि। 

मतदाताहरूको िवजस्टर ाि (ROV) जम्मा एक सय दस (110) मतदाि केन्द्रहरूमधे्य हाल एिाि (11) वदिका लावग खोवलिे 

लगभग बाइस (22) िटा मतदाि केन्द्रहरू ि चाि (4) वदिका लावग खोवलिे अठ्ठासी (88) मतदाि केन्द्रहरू सुिवक्षत गिे 

प्रवियामा ि। केही मतदाि केन्द्रको समय अवियवमत तावलका भएका व्यस्क्तहरूलाई सम्बोिि गिा िा व्यस्क्तगत 

स्थािहरूको उपलब्धताका कािण सािा सवकिेि। प्रकाशिको समयमा बहसंख्यक स्थािहरूले उपलब्धता पुवष्ट् गिे पवि 

सािाजविक सुझाि ि ROVको प्राथवमकताहरूको विशे्लषणपवि मात्र मतदाि केन्द्रहरूको ििौट विवित गरििेि। दताा 

भएका मतदाताहरूको प्रके्षवपत सङ््खख्याको आिािमा 2020को िाष्ट्र पतीय प्राथवमक ि सामान्य वििााचिका लावग ROV सुँग 

2020 माचासम्ममा 100 िटा मतदाि केन्द्रहरू हि आिश्यक ि। काउन्टीको आिश्यकताहरूलाई िाम्रो सम्बोिि गिा 

ROVले लगभग 110 मतदाि केन्द्र िाखे्न प्रस्ताि गिेको ि जुि VCA को आिश्यकताभन्दा दशिटाले बढी हो। मतदाि 

केन्द्रको बे्रकिाउि विम्नअिुसाि ि्ः 



 

मतदाि केन्द्रहरूको अिुमानित सङ््खया 

सीमा र्गा नू्यितम आर्श्यकता24 प्रस्तानर्त25 सङ््खया 
निनित गरिएको 

सङ््खया26 

11-वदिे मतदाि केन्द्रहरू 
(प्रते्यक 50 हजाि दताा भएका 

मतदाताका लावग 1) 

20 22 TBD 

4-वदिे मतदाि केन्द्रहरू 
(प्रते्यक 10 हजाि दताा भएका 

मतदाताका लावग 1) 

80 88 TBD 

जम्मा 100 110 TBD 
 

परिवशष्ट् E मा सिावित मतदाि केन्द्रको स्थाि पवहचाि गिा प्रयोग गरििे 50000 ि 10000 मतदाता सीमा देखाइएको 

िक्साहरू िि्। हालको सूचीको लावग ि प्रस्तावित मतदाि केन्द्र स्थािहरू ि समयहरूको लावग परिवशष्ट् F हेिुाहोस्।  

मतपत्र खसाल्िे स्थािहरू 

मतदाताहरूको िवजस्टर ाि (ROV) ले जम्मा 91 मतपत्र खसाल्िे स्थािहरू सञ्चालि गिे योजिा बिाएको ि। दताा भएका 

मतदाताहरूको प्रके्षवपत सङ््खख्याको आिािमा 2020को िाष्ट्र पवतको प्राथवमक ि सामान्य वििााचिका लावग ROV सुँग 

2020 माचासम्ममा ROV सुँग नू्यितम 67 मतपत्र खसाल्िे स्थािहरू हि आिश्यक ि। काउन्टीको आिश्यकतालाई पूवता 

गिा काउन्टीको प्रते्यक विस्स्टर क्ट्मा किीमा एक खसाल्िे स्थाि िास्खिे कुिामा प्रस्तावित सङ््खख्या आिारित ि। हालको 

सूची ि प्रस्तावित मतपत्र खसाल्िे स्थािहरू िक्साको लावग परिवशष्ट् D हेिुाहोस्।  

मतपत्र खसाल्िे स्थािहरूको अिुमानित सङ््खया 

सीमा र्गा नू्यितम आर्श्यकता प्रस्तानर्त27 सङ््खया 
निनित गरिएको 

सङ््खया 

मतपत्र िर प अर् स्थािहरू 
(प्रते्यक 15 हजाि दताा भएका 

मतदाताका लावग 1) 

67 91 TBD 

 

िोकथामका उपायहरू 

मतदाि प्रवियामा अििोि िोकथाम गिा वििााचिअवि ि वििााचिको अिविमा ROVले विम्न िोकथामका सुिक्षा 

उपायहरूको पालिा गिेि्ः  

िोकथाम सुिक्षा उपाय उदे्दश्य 

स्तिीय सुिक्षा उपायहरू वििााचि सम्बस्न्धत सामग्री ि उपकिणहरूमा पहुँच सीवमत गिे ि 

अन्त्यत्ः कुिै पवि सिावित अििोि िोकथाम गिे। 

                                            
24मतदान केन्रिरूको न्यनूतम आवश्यकता माच ु2020 को प्रार्लमक ननवाुचनसम्ममा Santa Clara काउन्टीको मतदातािरूको प्रक्षेवपत सङ्ख्यामा आधाररत िुन्छ।  
25 ROV ले मस्यौदा तयार पारेका सीमािरू अनमुाननत जनसङ्ख्यामा आधाररत छ र यसले मार्दुर्नुको रूपमा काम र्छु। VCA ले तय र्रेको सङ्ख्याले "50,000 जनासम्म" 

मतदातालाई सेवा हदनसक्ने रूपमा ललइनपुछु; भन्नकुो अर् ुप्रत्येक स्र्ानमा अनमुान र्ररएको सङ्ख्या सधैं VCA ले व्या्या र्रेको कुल सङ्ख्यासँर् नलमल्न सक्छ। 
26 यो सङ्ख्याले यस ररपोटु प्रकालर्त िुने समयसम्ममा ननम्श्चत र्ररएको सङ्ख्या जनाउँछ।  
27 ROV ले मस्यौदा तयार पारेका सीमािरू अनमुाननत जनसङ्ख्यामा आधाररत छ र यसले मार्दुर्नुको रूपमा काम र्नेछ। VCA ले तय र्रेको सङ्ख्याले "15,000 जनासम्म" 

मतदातालाई सेवा हदनसक्ने रूपमा ललइनपुछु; भन्नकुो अर् ुप्रत्येक सीमामा अनमुान र्ररएको सङ्ख्या सधैं VCA ले व्या्या र्रेको कुल सङ्ख्यासँर् नलमल्न सक्छ।  



 

सभाि ि िेटिका  ब्याकअप मूल सभाि िा िेटिका  िाउि हुँदा हिे सूचिा प्रिाहको अििोि िोक्न 

पोवलङ्ख साइट उपकिणको ब्याकअप सेट कुिै उपकिण वबवग्रएमा मतदाि प्रवियामा हिे अििोि िोक्न 

ब्याकअप उपकिण कुिै उपकिण हिाएमा मतदाि प्रवियामा हिे अििोि िोक्न 

ब्याकअप मतदाि आपूवताहरू कुिै मतदाि आपूवता वबवग्रएमा िा हिाएमा मतदाि प्रवियामा हिे 

अििोि िोक्न 

मतदाि केन्द्रका कमाचािीहरू तैिाथ मतदाि केन्द्रको कमाचािीहरू अिुपस्स्थत भएमा मतदाि प्रवियामा 

हिे अििोि िोक्न 

शंकास्पद व्यस्क्त िा सामािको प्रविया शंकास्पद व्यस्क्त िा सामाि देखा पिेमा मतदाि प्रवियामा हिे 

अििोि िोक्न 

स्थािमा म्यािुअल प्रणालीहरू  विद्युतीय मतदाि उपकिण वबवग्रएमा मतदाि प्रवियामा हिे अििोि 

िोक्न 

 

मावथ उस्ल्लस्खत प्रते्यक िोकथाम सुिक्षा उपायको विसृ्तत व्याख्याको लावग कृपया परिवशष्ट् N हेिुाहोस्। 

आकस्िक योजिा 

ROV ले सिल वििााचि प्रविया विवित गिा सबै सिावित उपायहरू अपिाउिेि, ति यवद अििोि वसजािा भएमा 

प्रवियालाई वििन्तिता वदि ROVसुँग विशेष उपायहरू िि्। ROV ले विवभन्न मुख्य सिावित अििोिहरू पवहचाि गिेको 

ि: 

 वििााचि सूचिा व्यिस्थापि प्रणाली आउटेज 

 विद्युत् ठप्प 

 कठोि मौसम 

 आगलागी िा अन्य प्रकोप 

 मतदाि उपकिण वबवग्रिे 

 ब्यालोट अि विमान्ड मेवसिले काम गिा बन्द गिेको 

 असर्ल इन्टििेट किेक्सि  

 मतदाि केन्द्रका कमाचािीहरू अिुपस्स्थत हिे 

 काम िलागे्न मतदाि केन्द्र 

यी अििोिहरू हटाउिका लावग, ROVको समािािहरू ि थप ROV आकस्िक उपायहरूका लावग परिवशष्ट् O हेिुाहोस्। 

भाग 5: मतदाि केन्द्र मतपत्र सुिक्षा ि गोप्य योजिाहरू 

मतदाि केन्द्र नड्जाइि ि लेआउि 

वििाारित गोप्य मतदाि के्षत्रको लावग पयााप्त स्थाि वदुँ दै मतदाताहरूको अिुकूल प्रिाह विवित गिा िमूिा मतदाि केन्द्र 

किीमा 60’x60’ को हिुपिा । मतदाताहरूलाई उवचत कमाचािीतर्ा  िोर् याउि वििाारित लाम प्रणाली, ियाुँ विद्युतीय 

पोलबुकमा मतदाताहरूलाई िाख्न एक साइि-इि टेबल, मतपत्र िाप्न ब्यालोट अि विमान्ड वप्रन्टि के्षत्र, ि मतदाि बुथ ि 

मतपत्र मावका ङ्ख उपकिण के्षत्र हिेि। परिवशष्ट् P ले सामान्य संिचिा देखाउुँि जुि गाइिको रूपमा प्रयोग गिा सवकन्ि, 

ति प्रते्यक मतदाि केन्द्रमा सिित्ः परिमावजात संिचिा हिेि। 



 

मतदाि सुिक्षा 

मतदाताको तर्थ्याङ्कको गोपिीयता, मयाादा ि सुिक्षा विवित गिा सबै आिश्यक कदमहरू अपिाइएका िि्। काउन्टीका 

सबै मतदाता तर्थ्याङ्कहरू तर्थ्याङ्क सुिक्षाका उपायहरू अिलम्बि गिेि िेटाबेसहरू ि सभािहरूमा सुिवक्षत गरिएका िि् ि 

काउन्टीका कमाचािीका लावग प्रयोग गिा उपलब्ध ि।  

मतदाताहरूको िवजस्टर ाि (ROV)को मुख्य कायाालयमा मतदाि प्रणाली एयि-ग्याप गरिन्ि, भनु्नको अथा यसको बावहिी 

िेटिका हरूको पहुँच हुँदैि। मतदाि प्रणालीको एकमात्र पहुँच भिेको प्रणाली िास्खएको सभाि कक्षमा भौवतक रूपमा प्रिेश 

गिेि प्राप्त गिा सवकन्ि। कम्प्पु्यटि सुिक्षाको हकमा, यवद सुिवक्षत रूपमा िेिटप कम्प्पु्यटि बन्द गिे समय िभएमा 

कमाचािीले Ctrl+Alt+Delete को प्रयोग गिेि कम्प्पु्यटि लक गिुापिा । यस्तो गिुाको कािण, एकचोवट पािि बटि वथच्दैमा 

किेक्सि ितोविि ि पूणारूपमा कम्प्पु्यटि बन्द िहि सक्ि भने्न हो। यवद विद्युत् िभएमा कमाचािीले सहायता िेिबाट 

कम्प्पु्यटिहरू उत्तम तरिकाले प्रयोग गिेबािे विदेशिको प्रतीक्षा गिुापिा । 

मतदाि केन्द्रका कमाचािीहरूसुँग मतदाताहरू जुिसुकै मतदाि केन्द्रमा आए पवि सबै मतदाताहरूको दताा िेटा ि 

मतदाता इवतहास विकट रियल-टाइम जािकािीको पहुँच हन्ि। मतदाि केन्द्रमा जुिसुकै पवि मतदाता िेटा उपलब्ध हिेि 

ि मतदाि केन्द्रहरूबीच सािा सवकिेि ि काउन्टी िाटा सभािहरू तत्कालीि इस्न्िप्सि प्रविविहरूको प्रयोगबाट इस्न्िप्ट 

गरििेिि्। मतदाि केन्द्रमा भएका विशेष मतदाि उपकिणहरूले मात्र मतदाता तर्थ्याङ्कको पहुँचको अिुमवत पाउुँिि् ि 

िाटा टर ास्न्जट ि िेस्टको समयमा इस्न्िप्ट हिेिि्। वियवमत िाटा ब्याकअप गरििेि ि साथै पािदवशाता ि सुिक्षा विवित गिा 

प्रयोगकताा अन्तविा या ि प्रवियाहरूको विसृ्तत अविट टर ेल गरििेि। 

मतदाि केन्द्रहरूमा पूिा भएका मतपत्रहरू कुिै पवि िेटिका सुँग सम्पका मा िभएको मतपत्र याली मेवसिको प्रयोग गिेि 

अि-साइट स्क्याि ि याली गरििेि। मतपत्र िाटा इस्न्िप्ट गिी कावटाजमा सुिवक्षत गरििेि ि यसलाई भौवतक रूपमा 

मेवसिबाट हटाएपवि मात्र पहुँच पाउि सवकिेि। वििााचि वदिमा साुँझ 8:00 बजे मतदाि बन्द भएपवि मतदाि याली 

मेवसिमा िहेको कावटाजहरू ROV को मुख्य कायाालयमा िेकविाङ्खको लावग सारििेि।  

भोट-बाइ-मेल (VBM) मतपत्रहरू ROVको मुख्य कायाालयमा सङ्कलि गरििेि ि गणिा िगरुन्जेल मतपत्र कक्षामा 

सुिवक्षत गरििेि। मतपत्र गणिा हिुअगावि प्रते्यक मत दताा भएको मतदाता िहेको विवित गिा VBM मतपत्र खाममा 

भएका हस्ताक्षिहरू प्रमाणीकिण गरििेि। हस्ताक्षिहरू प्रमाणीकिण गिेपवि मतपत्रहरू विकावलिेिि्, के्षत्रहरूमा 

िुयाइिेिि् ि गणिाको लावग बुझाइिेिि्। गणिा भएपवि मतपत्रहरू के्षत्रअिुसाि िुयाइिेिि् ि सुिवक्षत स्थािमा 

िास्खिेिि्।  

 

भििबाट कमाचािीले मतपत्रहरू विकाल्ि आिश्यक पिे आपत्कालीि अिस्था आएमा कमाचािीले बक्स िा बट्टाहरूमा टेप 

लगाउिेिि् ि ियाुँ स्थािमा सािेिि्। यवद भििबाट बावहि विकाल्ि िवमल्िे भएमा मतपत्रहरू सुिवक्षत कक्षहरूमधे्य 

एकमा िास्खिेिि्। खाली, जािी िभएका मतपत्रहरूलाई हटाउिे समय िभएमा त्यवत्तकै िोविवदिुपिा । समय भएमा, 

ROV िा अविकािीले कमाचािीलाई खाली, जािी िगरिएका मतपत्रलाई के गिेबािे सल्लाह वदिेिि्। 

भाग 6 – बजेि 

मतदाताहरूको िवजस्टर ाि (ROV) ले मतदाताहरूलाई मतदाि केन्द्र मोिल मतदाि प्रवियाबािे जािकािी वदि आिश्यक 

स्रोतहरूको लावग बजेट ि योजिाको मस्यौदा तयाि पािेको ि। विगतका दुई वििााचिहरू अिविहरूका लावग पोवलङ्ख 

पे्लस मोिलअन्तगात Santa Clara काउन्टीले विज्ञापिसवहत मतदाता वशक्षा ि आउटिीचको लावग औसतमा लगभग 

$163,000 खचा गर् यो। ROVले जुि 2018को वििााचिको लावग करिब $186000 गर् यो भिे िोभेम्बि 2018को 

वििााचिकाेे लावग करिब $140000 गर् यो। त्यस िषाको जिििीमा समू्पणा िषाको लावग सामग्रीहरू खरिद गिेको कािण 

जुिको वििााचिमा िेिै खचा भयो। िोभेम्बि वििााचिको लावग थप सामग्रीहरू आिश्यकताअिुसाि खरिद गरिएको वथयो। 

थप, जुि वििााचिको आउटिीच जुिदेस्ख िोभेम्बिसम्म िोभेम्बि वििााचिका लावग भन्दा लामो अिविको ि। परिवशष्ट् Q ले 

जुि 2018 ि िोभेम्बि 2018 को वििााचिका लावग आउटिीच कायािमहरूको विस्ताि प्रदाि गिा । 



 

मतदाता ििौट ऐि (VCA)को लागूसुँगै माचा 2020को िाष्ट्र पवत प्राथवमक वििााचिमा सािासािािणलाई ियाुँ मतदाि 

विकल्पहरूबािे वशवक्षत गिाका लावग आउटिीच ि विज्ञापिको लावग बजेट करिब $3 वमवलयिले िृस्द्ध भयो। प्रके्षवपत 

बजेटले कमाचािी ि आउटिीचसुँग सम्बस्न्धत अन्य शुल्कहरू समािेश गदैि। विम्न तावलकामा VCA बजेटको विसृ्तत रूप ि 

अस्न्तम दुई वििााचिहरूसुँगको तुलिा देखाइएको ि: 

नियाकलाप 

जुि 2018 

र्ास्तनर्क 

शुल्कहरू 

(मतदाि 

स्थािको िमुिा) 

िोभेम्बि 2018 

र्ास्तनर्क 

शुल्कहरू 

(मतदाि 

स्थािको िमुिा) 

माचा 2020 बजेि 

(मतादि केन्द्रको 

िमुिा) 

नर्ज्ञापि जम्मा $165,521 $114,754 $1,048,900 

पत्रपवत्रका विज्ञापि /िेवियो स्पोटहरू/सामावजक 

वमविया/वप्रन्ट विज्ञापिहरू $165,521 $114,754 $418,900 

ियाुँ िेवियो स्पोटहरू      $210,000 

खेलकुद फ्रान्चाइजहरू     $420,000 

आउििीच जम्मा $20,478 $25,359 $1,837,015 

आउटिीच आपूवताहरू ि प्रदशािहरू $3,758 $3,281 $97,547 

कायािमहरूमा आउटिीच उपहािहरू (स्वाग)  $11,611 $12,436 $162,513 

 CBO वितिणका लावग आउटरिच उपहािहरू     $120,180 

आउटिीच उपकिण     $20,550 

काउन्टी िापाखािा/िावपएका सामग्रीहरू $5,109 $9,643 $100,000 

यातायात भािा ि इन्धि     $16,225 

प्रते्यक मतदातालाई 2 प्रत्यक्ष मेवलङ्खहरू     $1,320,000 

  

हाल कुिै पवि अिुमावित प्रके्षवपत िोटो-अिवि बचत िैि ि प्रके्षवपत दीिाकालीि बचतको हाल अिुमाि गिा सवकएको 

िैि।  


