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यस श�कोषको उ�े� िनवा�चन प्रशासन योजनाको पाठकलाई समग्र िनवा�चन प्रिक्रयाको प्रासंिगक समझ प्रदान गनु� र कागजात िभत्र प्रयोग भएका केही सत�ह� 
प�रभािषत गनु� हो। ��ीकरण र केही सत�ह�सँग स���त नुआ� आव�कताह�को बु�का लािग, िनवा�चन प्रशासन योजना हेनु�होस्।  

सत�/एक्रोिन� अथ� 
1% �ानुअल �ाली मतदानको मेिसन गणना प्रमािणत गन� कानूनी �पमा आव�क मतपत्रह�को �ानुअल, चुनावको प्रमाणीकरण अिघ। 

�ान्भासमा canvassसमावेश धेरै चरणह� म�े एउटा। 
15-िदन दता� ब� �ािलफोिन�यामा अ��म �ाद, प्र�ेक चुनाव अिघ मतदान गन�का लािग दता� गन�का लािग कानूनले तोकेको छ। 

(California चुनाव कोड §2102) 
8D2 कार�डCards मतदाता िनवास पुि�करण काड� हेनु�होस् । 
अनुप�स्थत मतपत्र पुरानो श�ावली। 

मेल माफ� त मतदानहेनु�होस्। 
प�ँचयो� मतपत्र मतपत्र, सामा�तया इले�� ोिनक टच��न, जसमा उ�ेदवारले भाग िलन्छन् र िवचारह� अनुसार मतदान गन� अस�म 

���को �ारा पदा�मा नािमत �ेत्र छोएर वा सहायक उपकरण प्रयोग गरेर प�ँच गन� सिकन्छ, ज�ै अिडयो श्रवण य� र बे्रली 
टच �ाड वा SIP-and-puff।  
(California चुनाव कोड §19240) 

ठेगाना सुधार सेवा (ACS) संयु� रा� �लाक सेवामाफ� त प्रदान ग�रएको डेटा जहाँ काउ�ी चुनाव अिधकारीह�ले सूचना प्रयोग गरेर मतदाता दता� 
रेकड� र मेल िनवास पुि�करण काड�ह� अपडेट गन� सक्छन्। 
(California चुनाव कोड §2033) 
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सत�/एक्रोिन� अथ� 
सिक्रय भोटर मतदाता जसको (1) जानकारी अ�ाविधक छ, (2) कसले मतदान सामग्री प्रा� गन� स�छ र (3) जसले भख�र मतदान गरेको 

छ वा जसको ठेगाना रेिसडे�ी क�म�सन मेिलंग माफ� त पुि� ग�रएको छ। सिक्रय मतदाता कानुनी �पमा मतदान गन� र 
यािचकामा ह�ा�र गन� हकदार छ। 
(California चुनाव कोड §2220- 2227) 
 
 

दता�को शपथ पत्र Also known as a मतदाता दता� फारम, मतदाता दता� काड� , मतदाता दता�का लागी आवेदन, वा मतदाता दता� आवेदन 
का �पमा पिन िचिनन्छ। 
प्र�ेक ��� जो दता� मतदाता �न चाहान्छ उसले यस फारम भनु� पछ�  (शे्र� अदालतको फैसला प्र�ुत गनु� र बाहेक)। सही 
ढ�ले काया��यन ग�रएका शपथपत्रलाई काउ�ी िनवा�चन अिधकारीले िनवा�चनको 15औ ँिदन भ�ा अिघ वा �ो भ�ा पिहले 
रिसद र अ� िनिद�� र समयसापे� अवस्थाह�मा प्रभावकारी मािनने छ। जब कुनै मतदाता सछ� , मतदाताले दता�को नयाँ शपथ 
पत्र वा सही सूचना दता� गन�का लािग प�रवत�नको सूचना वा पत्र काया��यन गनु� पन� छ। 
(California चुनाव कोड §§2100 - 2194.1) 
 

 

सबै-मेल गरीएको मतपत्र चुनाव स्थानीय, िवशेष वा समेिकत चुनाव जुन पूण� �पमा मेल�ारा ग�रन्छ (केही सत�ह�मा)। 
(California चुनाव कोड §4) 
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सत�/एक्रोिन� अथ� 
वैक��क रेिसडे�ी पुि�करण (ARC) एक प्रिक्रया जसमा काउ�ी िनवा�चन अिधकारीले नामावलीमा सूचीकृत प्र�ेक मतदातालाई अगािड बढ्न स�े पो�काड� मेल 

पठाउन आव�क �न्छ जसले मतदान गरेन वा उनीह�को ठेगाना चार बष�मा प�रवत�न गरेन; र �सपिछ मतदाताले 
पो�काड�लाई जवाफ िदएर "सिक्रय" मतदाता रहन चाहेको कुरा दसा�एर काय� गन� आव�क छ। 
(California चुनाव कोड §2220) 

अस�मता ऐनका साथका अमे�रकीह� 
(ADA) 

अस�मता ऐनका साथका अमे�रकीह� Disabilities Act (ADA) 1990 मा कानून ब�ो। ADA नाग�रक अिधकार कानून हो 
जसले साव�जिनक जीवनको सबै �ेत्रह�मा रोजगार, �ूल, यातायात, र सबै साव�जिनक र िनजी स्थानह�मा सव�साधारणका 
लािग खुला छ। अश� मािनससँग सबैको समान अिधकार र अवसरह� छन् भ�े कानूनको उ�े� सुिनि�त गनु� हो। ADA 
जाित, रंग, िल�, राि�� य मूल, उमेर र धम�को आधारमा ���लाई प्रदान गरेको समान अपा� भएका ���ह�लाई नाग�रक 
अिधकार संर�ण प्रदान गछ� । यसले साव�जिनक आवास, रोजगार, यातायात, रा� र स्थानीय सरकारी सेवाह� र दूरसंचारमा 
अश�ता भएका ���ह�का लािग समान अवसरको �ारे�ी गछ� । 
दूर प�ँचयो� मेलमाफ� त मतदान  (RAVBM) हेनु�होस् । 

मतदाता द�ा�का लािग आवेदन दता�को शपथ पत्र हेनु�होस्। 
तोिकएको मतदान स्थान एकल स्थान जहाँ मतदाता देखा पन� स�छ, मत प्रा� गन� र हाल्न जुनमा सबै उमे�ार समावेश �न्छ मतदाता भोट िदन यो� 

छ। सहभागी, जसमा उनीह�लाई िनयु� ग�रएको मतदान के�का मतदाताह� मतदान गन� यो� छैनन्, मतपत्रमा उप�स्थत 
�ने छैनन्। स्थान तोिकएको मतदान स्थान स्थापना गद�  मतदाताह�को एकल पे्रिस�का लािग िनिद�� ग�रन्छ। तोिकएको 
मतदान स्थानह� केवल मतदान स्थान मोडेल अ�ग�त प्रयोग ग�रन्छ।  

�तः पुनः गणना नीित Santa Clara काउ�ी बोड� सुपरवाइजरह�ले अपनाएको नीितले िनि�त प्रित�धा�मा �ानुअल तरीकाले मतपत्रह� छु�ाउने 
प्रिक्रया स्थापना गन�, िवजयको कम मािज�नका साथ स्थानीय प्रित�धा�को नितजा पुि� गन� संय� प्रदान गन� जुन उ�ेदवार वा 
इ�ुक मतदातालाई पुनःगणनाको भु�ानी गन� आव�क पद�न। यस नीितलाई Santa Clara काउ�ी (रा� र संघीय 
काया�लयका लािग बाहेक) स�ूण� प्रित�धा�मा �ानुअल पुन: गणना आव�क पद�छ जहाँ िवजयको मािज�न या त 0.25 प्रितशत 
भ�ा कम छ, वा २ 25 भ�ा कम मतह� बाहेकको दौड बाहेक। या तो काउ�ीवाइड वा �ान होसेको शहरमा शहरका लािग 
जसका लािग मेिसन �र�ा�ह� प्रयोग गन� सिकन्छ। नीितलाई िमलाउन आव�क छ। 
(Santa Clara काउंटी सुपरवाइजरह�को नीितको बोड� �ानुअल ख� 3.63)  

मतपत्र ड� प-ब� मतदाता / काउ�ी िनवा�चन अिधकारी रिज�� ार �ारा स्थािपत सुरि�त �ागत पत्र जहाँ मतदान मेल मतपत्र िफता� गन� सिकन्छ। 
मतपत्र ड� प अफ स्थान (BDL) मतदाताह�को रिज�� ारले स्थापना गरेको स्थान जहाँ सुरि�त आिधका�रक मतपत्र ड� प-ब� स्थान िभत्र वा बािहरी स्थानमा 

�स्थत �न्छ।  
प�ँच यो� ढाँचामा मतपत्र प�ँचयो� मतपत्र हेनु�होस्। 
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सत�/एक्रोिन� अथ� 
मतपत्र िचि�त उपकरण (BMD) मतदातालाई उनीह�को मतपत्र िच�मा म�त पुऱ् यायो। उपकरण कुनै पिन आकार, आकार वा फारमको �न सक्छ र मतपत्रमा 

बनेको प्रभाव �� �पमा मतदाताको छनौटलाई संकेत गनु� पछ� । 
(California चुनाव कोड §14270) 

मागमा मतपत्र (BOD) प्रमािणत आ�-िनिहत प्रणाली जसले काउ�ी िनवा�चन अिधकारीलाई छा�का लािग अनुमित िदन्छ, माग भएमा मतपत्रलाई 
मतदानका लािग दता� गराउन आिधका�रक मतपत्र काड� �कमा मतदान गछ� । यो प्रणालीले आव�क आधारमा िनवा�चन �न 
अिघ तयार ग�रएको आिधका�रक मतपत्रलाई पूरक बनाउने छ। 
(�ािलफोिन�या चुनाव कोड §13004.5) 

िनद�शकह�को बोड� (BOS) Santa Clara काउंटी सरकारी प्रशासनह�को अपरेसनको िनरी�ण गन� प्रशासक िनकाय।  
Cal-प�ँच रा� कानून �ारा रा�का उ�े�ार, दाता, लोिब� र अ� �ारा प्रदान ग�रएको िव�ीय जानकारी प्रा� गन�का लािग रा� 

सिचव �ारा बनाईएको अनलाइन प्रणाली। अनलाइन वा इले�� ोिनक फाइिलंग अिभयान संस्थाका लािग आव�क छ जुन 
जनवरी 1 2000 दे�ख $25,000 खच� गरी सकेको छ। लिबङ संस्थाह�ले अनलाइन वा इले�� ोिनक �पमा एक पटक फाइल 
गन� अिनवाय� छ एक पटक �रपोिट�ग भु�ान, खच�, योगदान, उपहार वा अ� आईटमको कुनै पिन शे्रणीको कुल रकम  
$2,500 वा अिधक, �ाले�र �ाटरमा। 
(California सरकारी कोड §§84602 & 84605) 

Cal-अनलाइन रा� सिचवको वेबसाइटमा वेब-आधा�रत डाटा प्रिवि� फाइल गन� प्रणाली जसले रा� खुलासाको बयान / �ािलफोिन�याको 
राजनीितक सुधार ऐन �ारा अिनवाय� �रपोट� रा�को सिचवको साथ अनलाइन फाइल गन� अनुमित िदन्छ। यस िन: शु� 
अनुप्रयोग प्रयोग गन�का लािग फाइलरसँग मा� आईडी न�र र पासवड� �नु पछ� । जानकारी �सपिछ साव�जिनक सिचवका 
लािग रा�को Cal-प�ँच वेबसाइटको सिचवमा पुन: उ�ादन ग�रन्छ। 
(California सरकारी कोड §84602) 

California िनयमह�को कोड California का रा� सिचवले कानूनी कागजात जसमा रा�को चुनाव कानूनको समान आवेदन र प्रशासनलाई आ�ासन 
िदनको लािग िनयमह�को कोिडफाई ग�रएको छ। 

California चुनाव कोड कानून जसले California मा चुनावको प्रशासनलाई िनय�ण गद�छ। 
California सरकारी कोड कानून जसले California भरमा सरकारी प्रशासन को िनयमन गछ� । 
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सत�/एक्रोिन� अथ� 
र� ग�रएको मतदाता मतदाता िन� काय�ह� पिछ मतदाता डेटाबेसमा र� �न स�छ:  

1. ठेगाना पुि�करण मेिलंगको जवाफ छैन 
2. लगातार दुई पटक रा�� पित िनवा�चन चक्रका लािग कुनै मत अिभलेख छैन 
3. मृ�ुका कारण 
4. मतदाता �यमको अनुरोधमा 

मतदाता मतदाताह�को रो�र वा चुनाव अिधकारीले तयार पारेको कुनै सूचीमा उप�स्थत �ँदैन र कुनै पिन मतदान सामग्री 
प्रा� गद�न। र� मतदाता नयाँ मतदाता दता� आवेदन पूरा भए पिछ मतदान गन� यो� �ने छ। र� मतदाता एक िनवेदनमा 
ह�ा�र गन� यो� छैन। 
(California चुनाव कोड §2183) 

उमे�ार एक ��� िन�िल�खत प�र�स्थितमा उ�ेदवार बन्छ: 
1. ���को नाम प्राथिमक, सामा�, िवशेष वा �रकल चुनावी मतपत्रमा सूचीब� छ; वा 
2. उ� ���ले कुनै पिन रा� वा स्थानीय वैक��क काया�लयमा मनोनयन वा चुनावका लािग िनवा�चन अिधकारीह�ले 

िल�खत-इन मतह� गणना गन� यो� छन; वा 
3. कुनै ���ले योगदान प्रा� गछ�  वा खच� गछ�  (वा कुनै अ� ���का लािग योगदान प्रा� गन� वा खच� िदनका लािग 

सहमित िदन्छ) उसको नामांकन वा चुनावका लािग कुनै पिन रा� वा स्थानीय वैक��क काया�लयमा; वा 
4. ��� िनवा�िचत पदािधकारी हो। 

संघीय काया�लयका लािग चल्ने ��� राजनीितक सुधार ऐन अ�ग�त "उ�े�ार" �ँदैनन्। 
(California सरकारी कोड §§82007 & 84214) 

�ानभास (आिधका�रक �ानभास) कानूनी समयाविध (सामा�तया 30 िदने अविध चुनावको िदन पछािडको पिहलो िदन सु� �ने) काउ�ी िनवा�चन अिधकारीले 
प्रा� गरेको सबै मतपत्रह�को प्रशोधन र तािलका पूरा गन�का लािग (अस्थायी मतपत्र, मेल माफ� तमतपत्र र ससत� मतदाता 
मतपत्र सिहत) , सामग्री िमलाप गनु�होस्, मतपत्रह�को मै�ुअल टेली (प्रमािणकरण) संचालन गनु�होस्, प�रणाम प्रमािणत 
गनु�होस्, र िनवा�चन प्रमाणपत्र जारी गनु�होस्। 
(California चुनाव कोड िडिभजन 15) 

समुदाय आधा�रत संगठनह� (CBOs) मतदाता रेिज�र (ROV) समुदाय आधा�रत संगठन (CBOs) संग मतदाता पंजीकरण बढाउन र नयाँ दता� ग�रएका 
मतदाताह�लाई मतदान गरेर लोकत�मा भाग िलन प्रो�ािहत गछ� । 
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सत�/एक्रोिन� अथ� 
ससत� मतदाता दता� दता�को सही काया��यन शपथपत्र जुन काउ�ीले िनवा�चन अिधकारीलाई तु�� भ�ा अिघ वा चुनावी िदनमा 14 िदनको 

अविधमा पठाईन्छ जुन िनवा�चन आिधका�रक शपथ पत्रको प्रिक्रया पिछ प्रभावकारी मा� सिकन्छ, रिज�रले दता� गन� यो�ता 
तोक्छ र �ान्भास अविध भ�ा पिहले वा दौरान रेिज�� े�को जानकारी मा� गछ� । मतदाताले एक सशत� मतदाता पंजीकरण 
फारम पूरा गन� स�ेछ र अस्थायी मतपत्र खसाल्न सक्छ। 
(California चुनाव कोड §§2170 - 2173) 

काउ�ी मतदाता जानकारी गाइड (CVIG) काउ�ी िनवा�चन अिधकारी�ारा तयार ग�रएको, अनुवाद ग�रएको र छािपएको मह�पूण� जानकारी, ज�ै मतपत्र ड� प-ब� 
स्थान र भोट के�ह�को सूची, आिधका�रक मतपत्रको नमूना (नमूना मतपत्र हेनु�होस्); उ�ेदवार बयान; कानुनी पाठ, िन�� 
िव�ेषण, र स्थानीय मतपत्र उपायह�को प�मा वा िवप�मा तक� ; र मतपत्र प्रितस्थापन अनुरोध फारम। काउ�ी मतदाता 
सूचना गाइड (CVIG) चुनाव भ�ा लगभग 40 िदन पिहले सु� गरेर पठाइएको छ। पिहले नमुना मतपत्र पम्�ेट। CVIG का 
अनुवािदत सं�रणह� इस्�ािनश, िचिनयाँ, तागालोग र िभयतनामी भाषामा उपल� छन्। 
यो रा� सिचव �ारा तयार आिधका�रक मतदाता जानकारी गाइड ज�ो छैन। 
(California चुनाव कोड §§13300 - 13317) 

डाउनलोड गन� यो� मतपत्र मतदाताह�को �रमोट प�ँचयो� मेलमाफ� त मतदान (RAVBM) अनुप्रयोगको रिज�� ारमाफ� त प्रा� ग�रएको मतपत्र र 
मतदानमा प्रयोगको लािग मतदाताको घर उपकरणमा इले�� ोिनक प्रितिलिप ग�रयो। �स पिछ मतदाताले आफ्नो मतपत्रमा 
छा�ु पन� छ र उनीह�को मत गणना गन�का लािग मतदाता काया�लयको रिज�� ारमा मेल गनु� पन� छ। 
(California चुनाव कोड §3007.7) 

प्र��-रेकिड�ङ इले�� ोिनक (DRE) आउटडेटेड मतदान  मेिसन. 
मतदान गन� मेशीन जसले मतदाताले सिक्रय गन� सिकने मेकािनकल वा इले�� ो-अि�कल क�ोने�ह� उपल� गराईएको 
मतपत्र प्रदश�नमाफ� त भोटह� रेकड� गछ� ; �ो कम्�ुटर प्रोग्राम को मा�मबाट डेटा प्रिक्रया; र �ो मेमोरी घटकह�मा मतदान 
डाटा र मतपत्र छिवह� रेकड�। 

प्रार��क मतदान िनवा�चन िदन अिघ समय, जब मतदाताले मतदान गन� स�े छन्। California मा प्रार��क मतदानको "बहाना छैन" छ र 
मतदाताले चुनावको िदनमा मतदान गन� अस�म भएकोमा बहाना प्रदान गनु� पद�न। California मा, चुनाव �नु 29 िदन अिघ 
भ�ा पिहले नै चाँडै मतदान सु� �न सक्छ। Santa Clara काउंटी मा दता� ब मतदाताह�ले भोिल रिज�� ारको अिफसमा वा 
कुनै पिन भोट के�मा चुनावको िदन भ�ा दस िदन अगािड मतदान गन� स�छन्। 
(California चुनाव कोड §19209) 
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सत�/एक्रोिन� अथ� 
िनवा�चन प्रशासन योजना (EAP)  काउ�ी िनवा�चन अिधकारी �ारा प्र�ाव ग�रएको, मतदाता छनौट ऐन (VCA) अ�ग�त चुनाव आचरणको बारेमा िव�ृत 

योजना। योजनामा मतिभ� के� र मतपत्र ड� प-ब� स्थान, िव�ीय प्रभाव र साव�जिनक प�ँच योजनाह� छनौट ज�ा िविभ� 
िवचारह� सामेल छन्। म�ौदा योजना समुदाय इनपुटको साथ लेख्नुपन�छ र साव�जिनक सुनुवा प्रिक्रया माफ� त जाँच गरीनु 
पछ� । म�ौदा योजनाको बारेमा साव�जिनक सुनुवाइ भएपिछ साव�जिनक ग�रएको िट�णीको लािग संशोिधत ड� ा� योजना 
पो� ग�रन्छ, जस पिछ योजनालाई अ��म �प िलन सिकन्छ। अ��म िट�णी जुन प�रवत�न गरी साव�जिनक िट�णीको लािग 
जारी ग�रएको हो एक प�रमािज�त अ��म योजना। िनवा�चन स�ालन गन� प्रयोग ग�रएको अ��म िनवा�चन प्रशासन योजना 
(EAP) लाई समी�ा ग�रएको छ र स�वतः संशोिधत ग�रएको छ, प्रयोगको दुई वष� िभत्र, र �सपिछ प्र�ेक चार बष�मा। EAP 
को मतदाता िश�ा र आउटरीच िह�ा �ीकृितका लािग रा� सिचवलाई बुझाइन्छ। योजनाह� अनुवाद ग�रएको छ र 
काउ�ी िनवा�चन अिधकारीको वेबसाइटमा उपल� छन्। 
(California चुनाव कोड §§4000 - 4108) 

चुनाव चक्र "चुनाव चक्र" भनेको यसको प्रयोगको प्रस�मा िनभ�र गद�छ, दुई िबिभ� चीज म�े एउटा हो। 
1. "चुनाव चक्र" भनेको िनवा�चनको 90 िदन अगािड सु� �ने र चुनावको िमितमा समा� �ने समय अविध हो, 

$1,000 वा बढी अनलाइन वा इले�� ोिनक �पमा सरकारी कोड §§ 85309 वा 85500 को अनु�प अनुदान वा 
�त� खच� �रपोट� गन� उ�े�का लािग। (सरकारी कोड ख� 85204). 

2. "चुनाव चक्र" भनेको Cal-प�ँचमा अिभयान योगदान र �य अवलोकनको उ�े�का लािग अनौठंो वष�को जनवरी 
1 दे�ख समयाविध हो। 

 
 
 
 

िनवा�चन अिधकृत एक िनि�त बोड�को सद�, रा�को मतदाता �ने छ, अंगे्रजी भाषा पढ्न र ले� स�म �ने छ र मतदान स्थान वा भोट के�मा 
सेवा िदनका लािग मतदाता रिज�� ार (ROV) �ारा आयोिजत प्रिश�णमा उप�स्थत �नु पन� छ। । पिहले पोल वक� स�को �पमा 
प�रिचत, िनवा�चन अिधकारीह�लाई �क�  वा इन्�े�रको �पमा काम गन� सिकन्छ। िनवा�चन अिधकारीह�ले भोट के�मा 
मतदातालाई सहयोग पुऱ् याउँछन्, यो�ता प्रमािणत गछ� न्, आिधका�रक मतपत्र जारी गछ� न्, र अ� कत��ह� स�ादन गछ� न्। 
(िनवा�चन बोड�को �पमा चुनाव कोडले स�िभ�त) 

चुनाव सूचना �वस्थापन प्रणाली (EIMS) Santa Clara काउंटी को चुनावको जानकारी डेटाबेस। 
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सत�/एक्रोिन� अथ� 
इले�� ोिनक पोलबुक (E-Pollbook)  भोट के�मा ट� ा�पोट� र प्रयोग गन� सिकने दता� ग�रएको मतदाताह�को इले�� ोिनक सूची समावेश गरेको प्रणाली। यो 

िनवा�चनमा मतदान गन� यो� दता� मतदाताह�को आिधका�रक सूची हो; यो मतपत्र प्रा� गन�का लािग मतदाताको यो�ता 
प्रमािणत गन� प्रयोग ग�रन्छ र दो�र मतदान रो�को लािग वा�िवक समयमा मतदाता इितहास �ाप्चर गछ� । इले�� ोिनक 
पोलबुकह� मतदान प्रणालीमा जडान गन� सिकँदैन र जारी अपरेशनह�को लािग �ाकअप पावर �नै पछ� । 

1. एउटा इले�� ोिनक पोलबुकले क��मा पिन िन� मतदाता रेिज�� ेसन डेटा समावेश गद�छ: नाम, ठेगाना, िज�ा / सीमा, 
पाट� प्राथिमकता, मतदाता �स्थित, मतदातालाई मेलमाफ� त मतपत्र जारी ग�रएको छ वा छैन, मेलमाफ� त मतपत्र 
िनवा�चन अिधकारीले �ीकार गरेको �पमा रेकड� ग�रएको छैन, र मतदाता पिहचान प्रमािणत �नुपद�छ िक �ँदैन 
(संघीय चुनावमा पिहलो पटक मतदाता मात्र)। 

2. इले�� ोिनक पोलबुकले िन� मतदाता रेिज�� ेसन डेटा समावेश गद�न: ड� ाइभर इजाजतपत्र न�र, वा सामािजक सुर�ा 
न�रको स�भ�। 

(California चुनाव कोड §2183) 
आपतकालीन मतपत्र िवतरण उनीह� शारी�रक �पमा �सो गन� अस�म छन् जुन िचिक�ा आपतकालको कारणले गन� नस�े िबमारी, िचिक�ा 

सुिवधामा कैद, अश�ता वा दुघ�टनाको प�रणाम��प दुघ�टना �न्छ भने यस प्रकारको सेवा प्राथिमक �पमा उपल� छ कुनै 
मतदातालाई मत िदनका लािग अनुमित िदन। California 38 रा�ह� म�े एक हो जुन आपतकालीन मतपत्र िवतरण प्रणाली 
प्रदान गद�छ। 

न�ल मतपत्र ढाँचामा उपल� छािपएको मतपत्रको प्रितिलिप एक मतदाताले प्रयोगका लािग अनुरोध गन� स�े छ, ज�ै िविश� भाषामा 
अनुवाद ग�रएको (नमूना मतपत्र हेनु�होस्) वा �ि�िवहीनह�का लािग ठूलो पाठको साथ छािपएको। मतदाताह�ले मेल माफ� त 
एक गलत मतपत्र प्रा� गन� अनुरोध गन� स�छन्। न�ल मतपत्र आिधका�रक मतपत्र होईन र मतदान प्रणाली �ारा टेबुल गन� 
सिकदैन। मतदाताह�ले आफ्नो आिधका�रक मतपत्र भन� म�तको �पमा न�ल मतपत्र प्रयोग गन� स�छन्।  

Help America मतदान कानून (HAVA) 2002 मा कांगे्रसले देशको मतदान प्रिक्रयालाई आधुिनकीकरण र सुधार गन� म�त गन� म�त पुऱ् यायो, हे� अमे�रका मतदान 
ऐन (HAVA) ले िनवा�चन प्रशासनका केही प्रमुख �ेत्रह�मा प�ाउन रा�ह�को लािग नयाँ अिनवाय� �ूनतम मापद�ह� 
िसज�ना गछ� । कानूनले रा�लाई यी नयाँ मापद�ह� पूरा गन�, मतदान प्रणाली प्रितस्थापन गन�, र चुनाव प्रशासन सुधार गन� 
सहयोग पुऱ् याउँछ। HAVA लाई रा�ले िन� काय�क्रम र प्रिक्रयाह� लागू गन� आव�क गछ� : 

1. अस्थायी मतदान 
2. मतदान जानकारी 
3. अ�ाविधक र अपगे्रड ग�रएको मतदान उपकरण 
4. रा��ापी मतदाता दता� डेटाबेस 
5. मतदाता पिहचान प्रिक्रया 
6. प्रशासिनक उजूरी प्रिक्रयाह� 



 प�रिश� A – सत� र एक्रोिन� का श�कोष  

सत�/एक्रोिन� अथ� 
िन��य मतदाता काउ�ीले िन� प्रा� गरेको छ भने मतदातालाई िन��य मािनएको �न सक्छ: उही काउ�ी िभत्र फवा�िड�ग ठेगाना िबना 

फका�इएको रेिसडे�ी क�म�सन मेिलंग, वा, संयु� रा� �लाक सेवा राि�� य प�रवत�नको ठेगाना (NCOA) डाटाबेसबाट प्रा� 
जानकारी मतदाता काउ�ी बािहर सरेको छ भने। यो मतदाता मतदाताह�को रो�रमा उप�स्थत �नेछन् तर कुनै पिन मतदान 
सामग्री प्रा� गद�नन्। यसबाहेक, लगातार दुईवटा संघीय आम चुनावमा मतदान नगन� िन��य मतदाताह� र�को िबषयव�ु 
हो। एक िन��य मतदाता सिक्रय प�ा र ठेगाना पुि�करण काड�को जवाफमा भोट िदन यो� �न्छ, उही ठेगाना दशा�एको 
यािचकामा ह�ा�र गरेर, वा नयाँ मतदाता दता� आवेदनपूरा गरे पिछ।  

भाषा प�ँच स�ाहकार सिमित (LAAC) भाषा प�ँच स�ाहकार सिमित (LAAC) का मतदाताह�को मतदाता रेिज�र (ROV) लाई सीिमत अंगे्रजी प्रवीणता भएका 
मतदाता�ारा चुनावी प्रिक्रयामा प�ँच स��ी िवषयमा स�ाह िदन गठन ग�रएको िथयो। यस सिमितमा भाषा अ�सं�क 
समुदायका प्रितिनिधह� स��िलत �नेछन् र उनीह�ले भाषा प�ँचको अनुभव प्रदश�न गरेका छन्, मतदातालाई िनवा�चन 
सामग्री प्र�ुत गन� �ान सादा भाषा िविध प्रयोग गन� वा मतदाताह�को प�ँच र बु�को लािग सिजलो �ने अक� िविध प्रयोग गरी 
भएको छ, र / वा शहर चुनावह� आिधका�रक वा उसको / उनको िडजािननी �ने छन्। ROV ले परामश� िलने छ र सिमितका 
िसफा�रसह�को बारेमा छलफल गन� छ, जसले स�ाहकार �मतामा सेवा गन� छ। 
(California Elections Code §4005) 

भाषा अ�सं�क समुदाय संघीय मतदान अिधकार ऐन अ�ग�त सेवा िदन आव�क पन� एक भाषा बोल्ने मािनसह�को समूह। सामग्री, मतदान सहयोग, 
र भाषा अ�सं�क समुदायह� स���त अ� गितिविधह� मतदाता छनोट ऐन (VCA) स���त कानून भर मा संदिभ�त 
छन्। 
(मतदान अिधकार ऐनको भाषा अ�सं�क प्रावधानह�) 

मेल मतपत्र िनि�त मतदान �ेस मोडल अ�ग�त, िनवा�चनभ�ा 88 िदन अिघ मतदान गन� दता� भएका 250 वा थोरै ���को एउटा सभ��लाई 
“मेल मतपत्र िप्रिस�” भनी तोिकएको �न सक्छ र िनवा�चन अिधकारीले प्र�ेक मतदातालाई भोट सिहत अनुप्रयोगको 
आव�कता िबना नै मेलमाफ� त मतपत्र रा� स�ेछन। 

शमन उपकरण मतदान स्थानमा प�ँच र प�ँचलाई सुधार गन� प्रयोग ग�रएको सामग्री र आपूित�, मतदानमा अवरोधह� सीिमत गद�। 
उपकरणका नमूनाह� �न सक्छन्: अित�र� वा अस्थायी प्रकाश; ���ह� को लागी अित�र� कुिस�ह� जो खडा �न 
स�ैन; यात्राको प�ँचयो� माग� देखाउँदै साइनेज; वेग्रीज, या��ह� वा रबर मैट गे्रिटङ कभर गन� वा थे्रसो�ह� सुधार गन�; 
ढोका खुला छ ढोका रो�; सुलभ पािक� ग िच�का लािग सु�ला कोन; र कब�साइड मतदान प्र�ावका लािग सूचना प्रणाली। 

मोबाइल मतदान के� मतदाताको रिज�� ार (ROV) �ारा प्रशािसत मोबाइल अपरेशन जुन एउटै मापद� पूरा गद�छ, र उही सेवाह� प्रदान गद�छ, 
मतदान के�का �पमा। 
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सत�/एक्रोिन� अथ� 
ठेगानाको राि�� य प�रवत�न (NCOA) संयु� रा� अमे�रका �लाक सेवाको साथ ठेगाना प�रवत�न गरेको दाबी गन� ��� र प�रवारको नाम र ठेगानाह� समावेश 

गरेको जानकारी वा डाटा। 
(California चुनाव कोड §2222) 

अि�कल स्�ानर आउटडेटेड मतदान  मेिसन. 
कागजका आधारमा मतदान गन� मेिसनजसले तपाईको कागजको मतपत्रमा बनाउने माक� ह�लाई �त: स्�ान गद�छ र मतपत्र 
घुसाउँदा इले�� ोिनक िहसाबले मत गणना गद�छ। 

मतदान कम�चारी पुरानो श�ावली। 
िनवा�चन अिधकृत हेनु�होस्  । 

मतदानस्थानको मोडल हालको मोडल ROV बाट प�रवत�न �ँदैछ। 
टम�ले California चुनाव कोडको सामा� प्रावधान अ�ग�त �ने िनवा�चनको िविध र प्रशासनलाई जनाउँदछ। ठूलो मात्रामा 
"िछमेकी-आधा�रत" मतदान स्थानह� तोिकएको छ र 1000 भ�ा बिढ मतदाता नभएको ठाउँको लािग तोिकएको छ र मेलमा 
मतपत्र प्रा� गन� अनुरोध गन� मतदाताह�लाई मेलमाफ� त मतदान �ारा पूरक ग�रएको छ।  

सकारा�क सफा गनु�होस् प्रिक्रया जसमा मतदातालाई िन��य वा र� ग�रएको फाइलमा सा�रन रो�का लािग कारबाही आव�क पछ� , ज�ै सिक्रय 
मतदाता रहन चाहने संकेत पो�काड� िफता�को �पमा। 
(California चुनाव कोड §§2220 & 2191) 

पे्रिसन� काउ�ी वा राजनीितक �ेत्रािधकार िभत्रको भौगोिलक �ेत्र जुन मतदाताह� िमलेर बनेको छ र California चुनाव कोड को 
िडिभजन 12 को अ�ाय 3 (§12200 को साथ शु�) साथ बनाईएको हो। “मतदान स्थान मोडल” को चुनावमा, उही पूव�बाट सबै 
मतदाताह�लाई एकै मतदान के�मा तोिकएको �न्छ। "मतदान से�र मोडेल" को चुनावमा काउ�ी िभत्र कुनै पिन प्रा�बाट 
मतदाताह�ले काउ�ी िभत्र कुनै भोट के�मा मतदान गन� सक्छन्। ROV हाल "मतदान स्थान मोडल" बाट "मतदान के� 
मोडल" मा प�रवत�न भइरहेको छ। 

पे्रिसन� बोड� California चुनाव कोडले प्रयोग गन� िनि�त श�। Santa Clara काउंटी का लािग कुनै पिन िनवा�चनमा प्र�ेक िनवा�चन 
�ेत्रमा िनवा�चन अिधकारीको �पमा काम गन� िनयु� भएका ���ह�ले उ� �ेत्र र मतदान स्थानको लािग िनि�त बोड�को 
गठन गन� छन्। ��� जो अङ्गे्रजी भाषा पढ्न वा ले� स�ैनन् कुनै पिन िनि�त बोड�को सद�को �पमा काम गन� यो� 
छैन। िनि�त बोड�को गठन िनवा�चन अिधकारीले िनवा�चन सीमाको आधारमा िनधा�रण गन� छ। िनि�त बोड� क��मा एक 
इन्�े�र र दुई �क�  �नु पछ� । 
(िनवा�चन अिधकृत हेनु�होस्) 
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सत�/एक्रोिन� अथ� 
पूव� चुनाव कथन यी कथनह� उ�ेदवार वा पदािधकारीह�सँग आव�क छन् जसको िनय�ण सिमित छ, वा जसले अफगािन�ान वा 

हो��ंग अिफस (FPPC फारम 460) को चुनावको स��मा �ाले�र बष�मा $2,000 डलर बढाएको छ वा खच� गरेको छ वा 
खच� गरेको छ। पिहलो चुनाव िब��� सामा�तया चुनाव भ�ा 40 िदन भ�ा अिघ दायर गनु� पछ�  (चुनाव भ�ा 45 िदन अगािड 
समा� �ने अविधको लािग)। दोस्रो चुनाव पूव� बयान सामा�तया पिछ चुनाव भ�ा 12 िदन भ�ा अिघ दायर गनु� पछ�  (चुनाव 
अिघ 17 िदन समा� �ने अविधका लािग)। 
(California सरकारी कोड §§84200.5, 84200.7, & 84200.8) 

अस्थायी मतपत्र मतपत्रलाई बुझाउन प्रयोग ग�रएको पदावली जसमा मतदातालाई जारी ग�रएको छ जसको भोट िदन यो�ता तु�� िनधा��रत 
गन� सिकदैन, वा जो सत�गत मतदाताहो। यो मतपत्र “प्रावधािनक �पमा” स�� �न्छ, गुलाबी खाममा छाप लगाईन्छ र यो दता� 
खोल्न र गणना गन� अिघ रिज�� ार अफ वोटर (ROV) काया�लयमा प्रमािणत �न्छ। 
(California चुनाव कोड §§4005 & 4310) 

साव�जिनक िट�णी अविध जनतालाई म�ौदा, संशोिधत म�ौदा, अ��म, र आव�क छ भने संशोिधत अ��म िनवा�चन प्रशासन योजना (EAP) को 
बारेमा प्रितिक्रया िदन कानुनी चौध िदनको �ाद। 

साव�जिनक परामश� बैठक िनवा�चन प्रशासन योजना (EAP) को िनमा�णको लािग साव�जिनक इनपुट प्रा� गन�का लािग मतदाता रेिज�र�ारा आयोिजत 
कानुनी �पमा हेरेका र प्रकािशत खुला बैठकह�।  

साव�जिनक सुनुवाई आिधका�रक बैठक जहाँ जनताका सद�ह� �ने योजनाब� सरकारी काय�का बारे त�ह� सु�छन् र यस बारे उनीह�को 
रायह� िदन्छन्। 

साव�जिनक सेवा घोषणा (PSA) साव�जिनक मु�ाको बारेमा जाग�कता र प�रवत�न गन�, र सामािजक �ि�कोणको प्रित साव�जिनक �ि�कोण र �वहारलाई 
बदल्नुको उ�े�सिहत, साव�जिनक शु�मा स�ेश प्रसा�रत ग�रयो। 

मतदाताह�को रिज�� ार (ROV) Santa Clara काउ�ीको िवभाग मतदाता रेिज�� ेसन र चुनावको लािग िज�ेवार हो। 
दूर प�ँचयो� मेलमाफ� त मतदान एउटा प्रणाली र यसको स�वेयर जुन अपा� मतदाता वा सेना वा िवदेशमा रहेका मतदातालाई कागज भोट रेकड� िप्र� गनु� 

पछ� , िनवा�चन अिधकारीलाई पेश गन�का लािग इले�� ोिनक मेलमाफ� त मतपत्र िच� लगाउने एकमात्र उ�े�को लािग प्रयोग 
ग�रन्छ। । �रमोट ए�ेसयो� मेलमाफ� त मतदान प्रणाली कुनै पिन समयमा कुनै पिन मतदान प्रणालीमा जिडत �ँदैन।  
(California चुनाव कोड §3016.5) 

प्रितस्थापन मतपत्र मतदातालाई िन� म�े कुनै पनी प�र�स्थितमा मतदातालाई िदइन्छ: मतपत्र प्रा� भएन, हरायो, तु्रिटको साथ िचि�त ग�रयो, वा 
फरक भाषा वा ढाँचामा अनुरोध ग�रयो। मतदातालाई दोस्रो, वा प्रितस्थापन मतपत्र जारी गरेपिछ जारी ग�रएको पिहलो मतपत्र 
दोहोरो मतदान रो�का लािग िनवा�चन सूचना प्रब�न प्रणाली (EIMS) मा र� ग�रयो। 
(California चुनाव कोड §4005) 
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सत�/एक्रोिन� अथ� 
रो�र सूचकांक चुनावका लािग यो� मतदाताह�को आिधका�रक सूची, जुन कागज वा इले�� ोिनक �पमा �न सक्छ। रो�र मतदाताह�को 

आिधका�रक अनुक्रमिणका �न्छ जसले चुनावमा एक पटक मतदाता�ारा ह�ा�र गरे वा िनवा�चन अिधकारी �ारा िचि�त गरे। 
यो मतदाता सूचकांकज�ो होइन। 
(California चुनाव कोड §14109) 

मतपत्रको नमूना प्र�ेक चुनावका लािग तयार काउ�ी मतदाता सूचना गाइड (CVIG) िभत्र देखा पछ� । रा� कानून अ�ग�त समावेश �न 
आव�क छ, नमूना मतपत्र आिधका�रक मतपत्रको पया�� प� हो; य�िप, नमूना मतपत्र समान आकारको �ँदैन र समान 
कागजमा आिधका�रक मतपत्रमा छािपएको छैन, र अित�र� �ेिसंग पिन छ, जुन यसलाई भोट �ाबलेिटङ प्रणालीले पढ्न 
नस�े बनाउँछ। अनुवािदत सं�रणह� िन� भाषाह�मा Santa Clara काउंटी मा उपल� छन्: �ेिनश, िचिनयाँ, टागलाग, 
र िभयतनामी। 
(California चुनाव कोड §13303) 

सुरि�त मतपत्र क�ेनर / ट� ा�फर उपकरण लक यो� र सुरि�त क�ेनर जुन ड� प-ब� िभत्र रा�खन्छ वा स्�ा�-ए�ो क�ेनर हो। सुरि�त मतपत्र क�ेनर ड� प-ब� 
िभत्र प्रयोग ग�रयो, मतपत्रह� प्र�� �पमा क�ेनरमा ज�ा ग�रन्छन्। सुरि�त मतपत्र क�ेनर सबै ड� प ब� को लागी 
आव�क छैन। 

सेमीफाइनल आिधका�रक प�रणाम मतपत्र स�लन, प्रसं�रण, र तािलका बनाउने साव�जिनक प्रिक्रया र रा� वा रा��ापी िनवा�चनका लािग िनवा�चन रातमा 
रा� सिचवलाई प�रणाम �रपोट� गन�। सेमीफाइनल आिधका�रक canvass मा मेलमाफ� त मतपत्र र अस्थायी मतपत्र 
मतदानह�को केही समावेश गन� सक्छ। 

�ाफ ड� प-ब� ड� प-ब� वा सुरि�त मतपत्र क�ेनर जुन एक स्थानमा रा�खएको छ जुन जीिवत ���को ��मा रा�खएको छ जुन ड� प-
ब�को स्थानमा काय�रत छ, शहर वा काउ�ी कम�चारी, वा अस्थायी कामदार वा �यंसेवकको लािग रा�खएको छ ड� प-ब� 
िनगरानीको उ�े�। �ाफयु� ड� प-ब� सामा�तया िदनको 24 घ�ा प्रयोगको लािग उपल� �ँदैन। 

�ाफनभएको ड� प-ब� सुरि�त ड� प-ब� जुन अनुगमनका लािग प्र�� ���को �� िभत्र �ँदैन। 
मेलमाफ� त मतदान (VBM) Santa Clara काउंटी का सबै दता� मतदाताह�लाई िनवा�चनको िदनमा मतदानको स�ा समय भ�ा पिहले मेलमाफ� त मतपत्र 

प्रयोग गरेर मतदान गन� अवसर प्रदान गछ� । मेलमाफ� त मतपत्रह� ROV ले प्रा� गछ� न्, िफता�को खाममा ह�ा�रह� 
स���त मतदाता रेिज�� ेसन काड�मा ह�ा�रह�सँग तुलना ग�रन्छ िक उनीह� मेल खानेछन्। �सपिछ मतपत्रलाई खामबाट 
अलग ग�रने छ र �सपिछ यसलाई लामो ग�रने छ। 
(California चुनाव कोड §4005) 
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सत�/एक्रोिन� अथ� 
मतदान के� िनवा�चन स�� गन�का लािग स्थापना ग�रएको स्थान, यसले मतदातालाई भोट िदने अिधकार प्रदान गद�छ; उनीह�को मेल 

मतपत्र ड� प-अफ; मतदान गन� दता� गनु�होस्; वा प्रा� गनु�होस् र अस्थायी, प्रितस्थापन वा प�ँच यो� मत िदनुहोस्। मतदान 
के�ह� पर�रागत मतदान के�ह� भ�ा ठूला सुिवधाह� �न्, मतदाताह�लाई सहयोग गन� बढी मतदान उपकरणह� र 
बढी िनवा�चन अिधकारीह� �नेछन् र समान िनयमह� पालना गनु� पछ�  जुन मतदान स्थलह�मा लागू �न्छ। काउ�ीका 
मतदाताले कुनै पिन भोट के�मा उनीह�को भोट िदन सक्छन्। 
(California चुनाव कोड §§2170, 4005, & 4007) 

मतदान के� मोडल टम�ले कसरी मतदाता छनोट ऐन अ�ग�त चुनावह� ग�रन्छ भ�े प्रशासिनक प्रणालीलाई जनाउँदछ। ठुलो �पमा, सबै भोट-
इन-मेल चुनावको संयोजन, भोट के�ह� भिनने ठूलो �ेत्र पोिलंग �ेसह� प्रयोग गरेर। 
(California चुनाव कोड §14428) 

VoteCal CalVoter भनेर पिहले जािन�ो। 
Help America Vote Act (HAVA), �ारा अिधदेिशत, VoteCal के��य रा��ापी मतदाता रेिज�� ेसन डाटाबेस हो जुन रा� 
सिचवले बनाएको र �व�स्थत ग�रएको हो। रा�को प्र�ेक काउ�ी प्रणालीमा जिडत छ र यसलाई न�ल रेिज�� ेसन वा कुनै 
अ�ाविधक जाँच गन� प्रयोग गन� सिकन्छ जसले मतदातालाई मतदानबाट वि�त गछ� । VoteCal ले काउ�ीको चुनाव सूचना 
प्रब�न प्रणाली (EIMS) र अ� रा� प्रणालीह� ज�ै सुधार तथा पुनःस्थापना िवभाग, जन�ा� िवभाग, र मोटर वाहन 
िवभागको साथ जानकारी अ�िक्र� या गछ�  र आदानप्रदान गछ� ।  
(Help America मतदान कानून  of 2002) 

मतदाता काय� अनुरोध फाराम (VARF) दता� भएका लािग फाराम Santa Clara काउंटी मतदाता:  
1. ठेगाना वा पत्राचार ठेगाना प�रवत�न गनु�होस् (Santa Clara काउंटी िभत्र सद�)  
2. भाषा प्राथिमकता प�रवत�न गनु�होस् (अंगे्रजी, िचिनयाँ, �ेिनश, तागालोग, िभयतनामी, िह�ी, जापानी, खमेर र 

को�रयाली) 
3. मतपत्रको न�ल गन� अनुरोध 
4. स्थायीVote-by-Mailअवस्था प�रवत�न गनु�होस् 
5. गलत िह�े वा दता� जानकारीमा अ� तु्रिटह� ठीक गनु�होस् 
6. मेलबाट काउ�ी मतदाता जानकारी गाइड (CVIG) प्रा� गन�बाट बािहर िन�नुहोस् 
7. मतदाता दता� र� गनु�होस्  
8. प�रवार वा प�रवारको मृत सद�को मतदाता नामावली र� गनु�होस् 

(California चुनाव कोड §§2150 - 2168) 
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सत�/एक्रोिन� अथ� 
मतदाता िश�ा र आउटरीच गठब�न 
(VEOC) 

काउ�ीमा िश�ाका अवसरह� बृ�� गन� र मतदाताको सहभािगता बढाउने र सङ्ल�ता र सङ्ल�ताको मा�मबाट मतदाता 
रेिज�र (ROV) लाई स�ाह र िसफा�रस गछ� । गठब�नमा ��� र समुदाय संगठनका प्रितिनिधह� स��िलत �ने छन् 
जसले िश�ा र आउटरीच काय�क्रमको अनुभव प्रदश�न गन� वा सहर िनवा�चन अिधकारी �न स�े छन्। गठब�नले ROV लाई 
परामश� गन� �मतामा काम गन� छ। 

मतदाता िश�ा र आउटरीच योजना काउ�ीको चुनाव प्रशासन योजना (EAP) मा समावेश �न आव�क छ र रा� सिचवबाट अनुमोिदत �नु पछ� । यस 
योजनाले काउ�ी िनवा�चन अिधकारीले कसरी मतदाता छनौट ऐन (VCA) को िविश� प्रावधानह� िमिडया, सोशल िमिडया, 
साव�जिनक िश�ा बैठकह�, र प्र�� मतदाता स�क� ह�को प्रयोग सिहत िश�ा र प्रचार स��ी िव�ृत प्रावधानह� पूरा 
गन� वण�न गद�छ। नयाँ मतदान िविध र िल�खत सामग्री र टेिलफोन सहायताको उपल�ता।  

मतदाता िश�ा काय�शाला काउ�ी चुनाव अिधकारीले क��मा दुई लि�त मतदाता िश�ा काय�शालाह� स�ालन गनु�पन�छ मतदाताह�लाई चुनावको 
नयाँ तरीकाको बारेमा जानकारी गराउन। िनिद�� लि�त काय�शालाह�मा अपा�ता भएका यो� मतदाताह�को प�ँच र 
सहभािगता वृ�� गन� ि�भाषी मतदाता िश�ा काय�शालाह� (काउ�ीले आव�क प्र�ेक भाषाका लािग क��मा एउटा पिन) र 
काय�शालाह� समावेश गनु� पछ� ।  

मतदाता आउट�रच मतदान प्रिक्रयाको बारेमा ���गत �पमा वा इले�� ोिनक �पमा सिक्रय �पमा जानकारी प्रसारण गद�। 
मतदाता द�ा�का लािग आवेदन दता�को शपथ पत्र हेनु�होस् 

(California चुनाव कोड §2188) 
अनलाइन दता� गनु�होस् दता�को शपथ पत्र हेनु�होस् 

(California चुनाव कोड §2158) 
अनलाइन दता� फाराम दता�को शपथ पत्र हेनु�होस् 

(California चुनाव कोड §2162) 
मतदाता िनवास पुि�करण काड� मतदाता रेिजडे�ी क�म�सन काड� (8D2 काड�) प्रथम शे्रणी अगे्रिषत मेल �ारा पठाइयो जुन मतदाताको ठेगाना पुि� गन� 

प्रयोग ग�रन्छ। यो काड� मतदाता रेिज�� ेसन फाइल �बश्थापन गन�का लािग प्रयोग ग�रएको छ र मतदाताह�को सही 
ठेगानाह� पुि� गन� र स�ाइएको छ।  
(California चुनाव कोड §§2191, 2220, & 2240 - 2231) 

मतदाता प्रमाणीकरण प्रणाली काउ�ी िनवा�चन अिधकारीह�का लािग इले�� ोिनक प्रणाली तु�� भोट के�मा मतदाता रेिज�� ेसन डेटा प�ँच गन�। 
िवद्युितय पोलबुकहेनु�होस्। 
(California चुनाव कोड §359.2) 
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सत�/एक्रोिन� अथ� 
मतदाताको �चीको कानून (VCA) 2016 मा नयाँ California कानून (SB450) पा�रत भयो जुन सेनेटर Ben Allen ले प�रचय गराए जुन �ािलफोिन�यामा 

िनवा�चनलाई आधुिनकीकरण गन� नयाँ मोडेल अ�ग�त िनवा�चन स�ालन गन� अनुमित िदनेछ जसले मतदातालाई बढी सुिवधा र 
सुिवधा प्रदान गछ� । 
यो नयाँ चुनावी मोडलले मतदातालाई कसरी, किहले र कहाँ आफ्नो मत िदने भ�े छनौट गन� अनुमित िदन्छ: 

1. प्र�ेक मतदातालाई मतपत्र पठाउँदै 
2. ���गत प्रार��क मतदान िव�ार गद�  
3. मतदाताह�लाई आफ्नो काउ�ी िभत्र कुनै पिन मतदान के�मा मतदान गन� अनुमित िददै 

यस कानूनले काउ�ीह�लाई मेलमाफ� त चुनाव गराउनका लािग मतदाताह�को सहभािगता बढाउने उ�े� राखेको छ, केही 
प�र�स्थितह�मा। 
(California चुनाव कोड §§3017, 15320, & 4005 - 4008) 

मतदान प�ँच स�ाहकार सिमित (VAAC) अपा�ता भएका मतदाताह�का लािग िनवा�चनको प�ँचमा सुधार गन� स���त मतदाताह�को मतदाता रेिज�र (ROV) 
लाई स�ाह िदन भोिटंग ए�ेिसिबिलटी स�ाहकार सिमित (VAAC) गठन ग�रएको िथयो र मतदान के�ह� स्थापना गन� र 
मतदाता सेवा सुधार गन� र ���ह�को प�ँचका लािग िसफा�रस गन� छ। अश�ता सिहत, तर सीिमत छैन, �ि�िवहीन 
मतदाता र बिहरा, वा मतदाता सु� गाह्रो छ। सिमितमा अश�ता भएका मतदाताह�को समावेश �ने छ जसले अपा�ता 
भएका मतदाताह�को प�ँच स��ी आव�कताको अनुभव वा शहर िनवा�चन अिधकारी �नु पछ� । सिमितले स�ाहकार 
�मतामा सेवा गन� छ। 

मतदान गन� य� मतपत्र काड� वा काड�को साथ संयोजनको �पमा प्रयोग ग�रएको कुनै पिन उपकरण मतपत्रको छनौट िच��त गन�, िदने वा 
मतपत्र काड� �ट गरेर। 
(California चुनाव कोड िडिभजन 19) 

मतदान मेिसन कुनै पिन इले�� ोिनक उपकरण, जसमा िसिमत छैन अि�कल स्�ानर र सीधा रेकिड�ग इले�� ोिनक (DRE) मतदान 
प्रणाली, जसमा मतदाताले उसको भोट प्रिव� गन� सक्छ, र जुन, इले�� ोिनक टेबुलेसन र िप्र�आउटको उ�ादनको मा�मबाट 
वा अ� मूत�, मानव-पठनीय रेकड�ह�, प्र�ेक उ�े�ारको लािग खसािलने मतह�को कूल सङ्�ा प्र�ुत गछ�  र प्र�ेक 
उपायका लािग वा िब��को िव��। 
(California चुनाव कोड िडिभजन 19)  

मतदान प्रणाली मेकािनकल, इले�� ोमेकािनकल वा इले�� ोिनक प्रणाली र यसको स�वेयर वा यी कुनै पिन संयोजन मतपत्र का��ंगका लािग 
प्रयोग ग�रयो, �ाबलेिटङ भोटह� वा दुवै। “मतदान प्रणाली” मा दूर प�ँचयो� मेलमाफ� त मतदान प्रणाली �ँदैन 
(�ािलफोिन�या चुनाव कोड िडिभजन 19) 
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सत�/एक्रोिन� अथ� 
मतदाता-प्रमािणत कागजात अिडट ट� ेल 
(VVPAT) 

सबै प्र�� रेकिड�ग इले�� ोिनक (DRE) मतदान मेिशन, जनवरी 1 2006 पिछ प्रयोग ग�रएको, सुलभ मतदाता-प्रमािणत 
कागज अिडट ट� ेल �नु पछ� । इले�� ोिनक मतदान मेिशनमा मतदान गन� सबै मतदाताह�ले यस मतभेदलाई अ��म �प िदने 
र मतदान गनु� अिघ यस मुिद्रत कागज रेकड�मा उनीह�को मतपत्र छनौटह�को समी�ा र प्रमाणीकरण गनु� पछ� । मतपत्र 
हालेपिछ मतपत्रको यो कागज रेकड� भोिटंग मेिशनमा रा�खन्छ चुनावको लेखा परी�णको भागको �पमा रेकड� ग�रएको 
मतको स�ता प्रमािणत गन�। California चुनाव कोडका अनुसार मतदाताह�ले उनीह�को भोट छनौटको कागजात रेकड� 
प्रा� गद�नन्। 
(California चुनाव कोड §19250) 

  


