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परिचय 
अधिकवरप्रवप्त कवउन्टीले सम्बस्न्धत सुपरभवइजरको बोिाबवट स्वीकृधत पवएपधि धनधित आर्श्यकतवहरू पूरव गरेर 

पत्रवचवरमवर्ा त धनर्वाचन सञ्चवलन गना धमल्ने गरी California धनर्वाचन आचवरसंधहतवमव दर्व 4005 थप गदै California 

मतदवतव िनौट ऐन (VCA), र्व धसनेट धर्िेयक (SB) 450 (Allen, D-26) लवई सेपे्टम्बर 29, 2016 मव कवनुनको रूपमव 

अनुमोदन गररएको धथयो। VCA अन्तगात सबै मतदवतवहरूलवई धनर्वाचनको धदनभन्दव 29 धदनअगवधि एउटव मतपत्र 

पत्रवचवरमवर्ा त पठवइनेि र प्रते्यक कवउन्टीले सर्ासविवरणको योगदवनसधहत कवउन्टीभर िेरै सङ््खख्यवमव मतपत्र खसवल्ने 

स्थवनहरू र मतदवन केन्द्र स्थवपनव गनेिन्। यी स्थवनमव गएर मतदवतवहरूले आफ्नो मतपत्र खसवल्न सक्िन्। यो कवनुन 

मतदवनकव धर्कल्पहरू धर्स्तवर गरेर मतदवतवको सहभवधगतव र संलग्नतव बढवउने गरी कसरी धनर्वाचन सञ्चवलन गने भन्नकव 

धनस्ि तयवर गररएकव िेरै सुिवरहरूमधे्य एक हो। 

VCA भन्दव पधहले, धनर्वाचनहरू परम्परवगत मतदवनस्थलको मोिलमव सञ्चवलन गररन्थ्यो। यो पत्रवचवरमवर्ा त गररने मतदवन र 

मतदवन स्थलको प्रशवसनको एउटव संयुक्त मोिल धथयो। धनर्वाचन आचवरसंधहतव §12261(a) ले कवउन्टीकव धनर्वाचन 

अधिकवरीहरूलवई मतदवन स्थल स्थवपनव गने म्यवने्डट धदएको ि, जसमव धनधित मतदवन स्थल हने गरी अधिकतम 1,000 

जनव मतदवतवहरू हन सक्िन् (यो िवटवमवर्ा त कवउन्टी र रवज्यले मतदवन स्थलकव आिवरमव मतदवनकव पररणवमहरू ररपोटा 

गना सक्िन्)। सन् 2002 मव, California धनर्वाचन आचवरसंधहतवलवई कुनै पधन मतदवतवलवई स्थवयी मेलद्ववरव मतदवन गने 

स्स्थधत अनुरोि गना र स्वचवधलत रूपमव मतपत्र पठवउन सके्न क्षमतव अनुमधत धदन धर्स्तवर गररएको धथयो; मेलद्ववरव मतदवन 

गना चवहने जो कोहीले पधन उनीहरूलवई तोधकएको मतदवन स्थलमव प्रते्यक धनर्वाचन र्व मतदवनको लवधग अनुरोि पेश 

गनुापर्थ्यो जुन उनीहरूको मतदवन के्षत्र र मतपत्रको प्रकवरसुँग धभन्न रहेको ि। 

अधप्रल, 2019 मव, Santa Clara कवउन्टीको सुपरभवइजर बोिाले मतदवतव रधजस्ट्र वरलवई VCA अन्तगात धनर्वाचन रवख्न अनुमधत 

धदएको ि। Santa Clara को कवउन्टीको VCA को कवयवान्वयनसुँग, धनर्वाचन अधहले मतदवन केन्द्र मोिलअन्तगात सञ्चवलन 

गररएको ि। नयवुँ मोिलकव सवथ, प्रते्यक दतवा भएकव मतदवतवलवई धनिवाररत मतदवन भन्दव 29 धदनअधि सुरु भएको 

पत्रवचवरमवर्ा त मतदवन स्वचवधलत रूपमव पत्रवचवर गररन्ि। मतदवतवले यी तीन तररकवमधे्य कुनै पधन तररकवबवट आफ्नो मतपत्र 

धर्तवा गना सक्िन्: पत्रवचवरमवर्ा त (पोसे्ट्ज भुक्तवन गररन्ि), कुनै पधन मतपत्र खसवल्ने स्थवन र्व कवउन्टीमव रहेकव कुनै पधन 

मतदवन केन्द्रमव गएर। मतदवतवहरूले मेलद्ववरव मतदवन गनुा आर्श्यक िैन र यसको सट्टवमव मतदवतव रधजस्ट्र वर (ROV) को 

कवयवालयमव र्व Santa Clara कवउन्टीको कुनै पधन मतदवन केन्द्रमव मतदवन गना मतपत्र प्रवप्त गना सक्िन्। अधहले, मतदवतवले 

एक स्थवन मवत्र मतदवन गना पवउनुको सट्टव मतदवन केन्द्र धनर्वाचन धदनभन्दव केही धदनअधि नै प्रदेशकव सबै दतवा भएकव 

मतदवतवकव लवधग खुल्लव रहेकव िन्, यसकव अधतररक्त धनर्वाचन धदनमव पधन खुल्लव रहेकव िन्। 

VCA मव ल्यवइएकव पररमवजानहरूबवरे समुदवय पूणा रूपमव जवनकवर ि भने्न थप सुधनधित गना ROV ले मतदवन पहुँचसम्बन्धी 

सल्लवहकवर सधमधत (VAAC) र भवषव पहुँचसम्बन्धी सल्लवहकवर सधमधत (LLAC) गठन गरेको ि। VAAC को उदे्दश्य सल्लवह 

धदने, सुिवरकव धनस्ि सहवयतव गने र जे्यष्ठ नवगररक तथव अशक्ततव भएकव व्यस्क्तहरूको धनर्वाचन प्रधियवमव पहुँचबवरे सुझवर् 

प्रदवन गने हो। VAAC को धमसन सबै मतदवतवहरूलवई स्वतन्त्र र गोप्य रूपमव मतदवन गने अर्सर प्रदवन गनुा हो। LAAC 

को उदे्दश्य अङ््खगे्रजीबवहेक अन्य भवषव बोल्ने व्यस्क्तहरूलवई धनर्वाचन प्रधियवमव पहुँच प्रवप्त गने बवरेमव सल्लवह धदनु, सहवयतव 

धदनु र धसर्वररश गनुा हो। भवषवको पहुँचसम्बन्धी अर्सरहरू सुिवर गनामव सहवयतव गनुा LAAC को धमस॒न रहेको ि। दुरै् 

सधमधतले ROV लवई महत्वपूणा मवगादशान प्रदवन गिा न् र कवउन्टीकव मतदवन आउटरीच तथव धनर्वाचन प्रशवसन दुरै्को 

आिवरभूत कुरव हन्। ROV ले LAAC र्व VAAC को सदस्य बने्न आरे्दन प्रधियव धनरन्तर रूपमव स्वीकवर गिा । यी दुईमधे्य 

कुनै पधन सधमधतमव सदस्यतवको लवधग आरे्दन धदन चवहनुहन्ि भने आरे्दन ROV को रे्बसवइटमव हेना सधकन्ि: 

www.sccvote.org/voterschoice। 

ROV ले बवधसन्दवहरूलवई VCA र सवमुदवधयक संलग्नतवकव अर्सरहरूबवरे सुसूधचत गने गरी आफ्नो मतदवन धशक्षव धर्स्तवर 

गना मतदवन धशक्षव तथव आउटरीच केन्द्र (VEOC) पधन स्थवपनव गरेको ि। यो धनर्वाचन प्रशवसन योजनव (EAP) ले यी सधमधत र 

अन्य थुपै्र सवझेदवर सङ्गठनकव प्रधतधियव र जवनकवरी समवरे्श गिा । सवथै, हवम्रो अनलवइन प्रधतधियव र्वरवम र सवर्ाजधनक 

EAP बैठकहरूमवर्ा त सर्ासविवरणबवट प्रवप्त गररएको प्रधतधियव उपयुक्त हुँदव रवम्रोसुँग धर्चवर गरी कवयवान्वयन गररन्ि। VCA 

अन्तगात धनर्वाचनको सर्ल सञ्चवलन र Santa Clara कवउन्टीमव धनर्वाचन सञ्चवलन गने नयवुँ पद्धधतको लवधग सवमुदवधयक 

सहवयतव प्रवप्त गनुा अत्यवर्श्यक रहेको ि। 

http://www.sccvote.org/voterschoice


 

VCA अन्तगात कवउन्टीले रवखेको धनर्वाचनमव सर्ासविवरणबवट प्रवप्त गररएको प्रधतधियवमवर्ा त, ROV ले अनुरोि गररएकव 

पररर्तानहरू दशवाउनकव लवधग सुरुर्वतको EAP अद्यवर्धिक गरेको ि। 

यो दस्तवरे्जले Santa Clara को कवउन्टीले VCA अन्तगात धनर्वाचन कसरी सञ्चवलन गिा  भने्न बवरेमव एउटव मवगादशान प्रदवन 

गदाि। सन्दभाको लवधग, कुनै पधन प्रवधर्धिक र्व धनर्वाचन-धर्शेष शब्दहरू पररधशष्ट A मव शब्दवर्लीमव पररभवधषत गररएकव िन्। 
  



 

 

भाग 1 – निर्ााचि प्रशासि योजिा 
मतदवतवको िनौट ऐन (VCA) कवयवान्वयन गने प्रते्यक कवउन्टीले यी पररर्तानहरूले मतदवतवहरूमव कस्तो प्रभवर् पिा  भने्न 

कुरव बुझ्न आर्श्यक पने जवनकवरीसधहतको धनर्वाचन प्रशवसन योजनवको मस्यौदव तयवर गनुापिा । EAP दुई भवगमव धर्भवजन 

गररन्ि: भवग 1 - धनर्वाचन प्रशवसन र भवग 2 - धशक्षव तथव आउटरीच योजनव। 

पत्राचािमार्ा त मतदाि (VBM) को प्रनिया 

EAP मव मतदवन केन्द्र र मतपत्र खसवल्ने स्थवन र समय, दुरै् सधमधतहरू भवषव पहुँचसम्बन्धी सल्लवहकवर सधमधत (LLAC) र 

मतदवन पहुँचसम्बन्धी सल्लवहकवर सधमधत (VAAC), मतदवतव धशक्षव तथव आउटरीच योजनव, सर्ासविवरणको योगदवन तथव 

सूचनवसम्बन्धी व्यर्स्थव र अन्य सम्बस्न्धत सवमग्रीबवरे जवनकवरी समवरे्श गररएको ि। 

मतदवन केन्द्र मोिलमव सबै दतवा भएकव मतदवतवलवई स्वचवधलत रूपमव आधिकवररक पत्रवचवरमवर्ा त मतदवन प्यवकेट 

पठवइन्ि। यो प्यवकेट मतदवतवलवई सेतो खवममव पठवइन्ि, जसमव धनम्न कुरवहरू समवरे्श हन्िन्: 

 धर्तवा गनुापने एउटव धनलो रङ्गको खवम 

 आधिकवररक मतपत्र, धनर्वाचनमव कधतर्टव प्रधतस्पिवा िन् भने्न आिवरमव यो िेरै मतपत्रकव कविामव हन सक्ि 

 मतपत्र कसरी भने र धर्तवा गने भने्न धनदेशन रहेको एउटव पवनव 

 मतदवन केन्द्र र मतपत्र खसवल्ने स्थवन र सञ्चवलन समय उले्लख गररएको एउटव पवनव 

 एउटव "मैले मतदवन गरेुँ" स्स्ट्कर 

 आर्श्यक परेमव कुनै थप जवनकवरी रहेको एउटव थप पवनव 

सबै आधिकवररक मतपत्रहरू धनर्वाचनको धदनभन्दव 29 धदनअधिदेस्ख संयुक्त रवज्य अमेररकवको हलवक सेर्वमवर्ा त पठवइन्ि। 

त्यसलगतै्त मतदवतवहरूले पत्रवचवरमवर्ा त मतदवन गने प्यवकेट प्रवप्त गना सुरु गनेिन्। 

धतनीहरूले आफ्नो पत्रवचवरमवर्ा त मतदवन मतपत्र पूरव गररसकेपधि, मतदवतवलवई प्रदवन गररएको हलवक-भुक्तवनी गररएको 

धर्तवा खवमको प्रयोग गरेर र्व कुनै पधन मतदवन केन्द्र र्व मतपत्र खसवल्ने स्थवनमव मतपत्र धर्तवा गरेर स्तरीय 

पत्रवचवरमवर्ा त आफ्नो मतपत्र धर्तवा गना सक्िन्। सबै मतदवन केन्द्रहरूले मतपत्र खसवल्ने स्थवनको रूपमव पधन कवम गिा न् 

भने केही मतपत्र खसवल्ने स्थवनहरू एकै्ल िन् र कवउन्टीभरर तोधकएकव के्षत्रहरूमव रवस्खएकव िन्। 

मतदवतवले आफ्नो मतपत्र समयमै प्रवप्त नगरेमव र्व उनीहरूले आरू्ले पवएको मतपत्रमव कुनै तु्रधट गरेमव उनीहरूले उक्त 

मतपत्र सवट्ने अनुरोि गना सक्िन्। उनीहरूलवई त्यसको सट्टवमव अको मतपत्र संलग्न गरेर एउटव नयवुँ पत्रवचवरमवर्ा त मतदवन 

गने प्यवकेट पे्रषण गररन्ि। धनर्वाचन हने धदनको सवत धदनभन्दव कम समयमव मतदवतवले आफ्नो मतपत्र सवटेर अको मतपत्र 

धलन चवहेमव मतदवतव रधजस्ट्र वर (ROV) कवयवालय र्व अन्य कुनै मतदवन केन्द्रमव जवनुपनेि। 

दतवा भएकव मतदवतवहरूकव लवधग जसले मुख्य रूपमव अङ््खगे्रजीबवहेक अन्य भवषव बोल्िन्, धद्वभवषी मतपत्रहरू आठ भवषवमव 

उपलब्ध गरवइन्ि: धचधनयवुँ, से्पनी, तवगवलोग, धभयतनवमी, खमेर, कोररयवली, धहन्दी र जवपवनी। गुजरवती, नेपवली, पञ्जवबी, तधमल 

र तेलुगु भवषवहरूमव धनर्वाचन आचवरसंधहतव § 14201 को अनुपवलनमव लधक्षत के्षत्रको लवधग अनुरोिमव पधन प्रधतधलधप 

मतपत्रहरू उपलब्ध िन्। भौगोधलक सूचनव प्रणवली मवनधचत्र धर्भवगले ती दतवा गररएकव मतदवतवहरूकव भवषवकव आिवरमव 

प्रते्यक धनर्वाचन धभत्र कुन के्षत्रले प्रधतरूपमव मतपत्र प्रवप्त गदाि भने्न धनिवारण गदाि। मतदवनकव धनस्ि दतवा गदवा मतदवतवले 

दतवा र्वरवममव यी भवषवमधे्य आरू्ले रुचवएको भवषव खुलवउन सक्िन्। मतपत्र र पत्रवचवरमवर्ा त मतदवन गने सवमग्रीहरू 

मतदवतवलवई उनीहरूले रुचवएकै भवषवमव पठवइनेिन्। मतदवतवले र्ोन (408) 299-VOTE, फ्यवक्स (408) 998-7314, इमेल 

voterinfo@rov.sccgov.org, स्वयम् उपस्स्थत भएर, र्व मतदवतव कवरर्वही अनुरोि र्वरवम (VARF) मवर्ा त ROV 

कवयवालयमव सम्पका  गरेर आरू्ले रुचवएको भवषव पररर्तान गना सक्िन्। मतदवतव ROV कवयवालयमव आएर VARF धलन सक्िन् 

र्व इमेल, फ्यवक्स र्व पत्रवचवरमवर्ा त उनीहरूलवई पठवउन सधकन्ि। यसकव अलवर्व, ROV को रे्बसवइटमव पधन VARF को 

बवरेमव हेना सधकन्ि र यो कवउन्टी मतदवतव जवनकवरी धनदेधशकव (CVIG) मव पधन हेना सधकन्ि।  

पत्राचािमार्ा त सुलभ मतदाि 



 

मतदवतवहरूले ROV कवयवालयमव सम्पका  गरेर सुलभतवकव लवधग ट्यवग गररएको आफ्नो कवउन्टीको मतदवतव जवनकवरी 

धनदेधशकव (CVIG) को धर्द्युतीय प्रधतधलधप मवग्न सक्िन्। मतदवतवले एकपटक अनुरोि गरेपधि स्थवयी सूचीमव रवस्खन्ि र 

प्रते्यक धनर्वाचनकव लवधग मतदवनसम्बन्धी सुलभ जवनकवरी हवम्रो रे्बसवइटमव पोस्ट् गरेपधि हवम्रो कवयवालयबवट एउटव इमेल 

प्रवप्त गनुा हनेि। उनीहरू धनस्िय भएमव, देशबवट बसवइसरवइ गरेर गएमव, कवनुनी कसुरदवरको सूचीमव परेमव र्व उनीहरूको 

मृतु्य भएको अर्स्थवमव मवतै्र उक्त सूचीबवट हटवइनेि। 

मतदवतवले अनुरोि गनासके्न अको सुलभ धर्कल्प भनेको दूर सुलभ पत्रवचवरमवर्ा त मतदवन (RAVBM) प्रणवली उपयोग गनुा 

हो। RAVBM प्रणवली प्रवरस्िक रूपमव अशक्ततव भएकव मतदवतव र सैन्य के्षत्रकव तथव देशबवधहर रहेकव मतदवतवले मवत्र प्रयोग 

गना धमल्ने गरी तयवर गररएको धथयो।1 यद्यधप, California एसेम्ब्ली धबल (AB) 37 ले अधहले कुनै पधन मतदवतवलवई RAVBM 

प्रणवली उपयोग गना अनुमधत धदन्ि। RAVBM प्रणवलीको उदे्दश्य भनेको इन्टरनेटमव मतदवन धदनु होइन। RAVBM 

मतदवतवलवई धनर्वाचनको धदनसम्ममव र्व त्यस धदनअधि धमधत लेस्खएको पोस्ट्मवका  भएको ROV मव मतपत्र कसरी िवउनलोि 

गने, धप्रन्ट गने, कसरी भने र धर्तवा गने भने्न धनदेशनहरू सुँगै धतनीहरूको आधिकवररकमतपत्रमव पहुँच गने धलङ्कसुँग इमेल 

पठवइन्ि र धनर्वाचनको धदनपधि सवत धदनसम्म ROV ले प्रवप्त गिा । इमेल गररएको धलङ्क प्रयोग गरेर मतदवतवले मतपत्रलवई 

आफ्नै व्यस्क्तगत पहुँच सुधर्िवहरूद्ववरव पढ्न र धचन्ह लगवउन आफ्नव उपकरणहरूमव िवउनलोि गनुापिा । अन्य दतवा भएकव 

मतदवतवकव हकमव जसै्त, RAVBM मतदवतवले मतपत्र धर्तवा गने पधन तीनर्टव तररकव िन्: पत्रवचवरमवर्ा त, मतपेधटकवमव 

मतपत्र खसवलेर, र्व कुनै पधन मतदवन केन्द्रमव धर्तवा गरेर। RAVBM सम्बन्धी थप जवनकवरी ROV रे्बसवइटमव हेना सधकन्ि: 

https://sccvote.sccgov.org/vote-mail/accessible-voting-ravbm 

मतपत्र धर्तवा गनाकव धनस्ि जुनसुकै धर्धि िनौट गररए पधन मतपत्रलवई खवममव हवलेर धर्तवा गनुापिा । पत्रवचवरमवर्ा त मतदवन 

गने खवम धभत्र रवस्खएको धर्तवा गने खवम प्रयोग गना धसर्वररश गररन्ि। आुँखवको दृधष्टसम्बस्न्ध समस्यव भएकव 

मतदवतवहरूलवई हस्तवक्षर रेखव पत्तव लगवउन सहवयतव गना पत्रवचवरमवर्ा त मतदवत गने धर्तवा गने खवममव हस्तवक्षर रेखव 

नधजकै दुईर्टव दुलो रवस्खएको ि। ROV को टोल फ्री नम्बर (866) 430-8683 मव सम्पका  गरेर र्व ROV कवयवालय र्व 

मतदवन केन्द्रमव गएर पधन मतपत्र धर्तवा गने खवम सवट्न सधकन्ि। मतपेधटकवमव पधन मतपत्र धर्तवा गने खवम सवट्ने सुधर्िव 

उपलब्ध गरवइन्ि। मतदवतवले आफ्नै खवम पधन प्रयोग गना सक्िन् तर त्यसको लवधग उनीहरूले आफ्नो मतपत्रसुँगै मतदवतव 

पृष्ठको धप्रन्ट तथव हस्तवक्षर गररएको शपथपत्र समवरे्श गनुापिा । मतदवतव को शपथ पृष्ठ RAVBM इमेल धलङ््खकमवर्ा त 

मतपत्र सुँगै िवउनलोि गने पिा । यधद स्तरीय मेलमवर्ा त मतपत्र धर्तवा गरेमव, मतपत्र धर्तवा खवमहरूलवई कुनै हलवक 

शुल्कको आर्श्यकतव पदैन, जबधक मतदवतवले आफ्नो खवम प्रयोग गरेर मतपत्र धर्तवा गदवा पयवाप्त हलवक शुल्कको 

आर्श्यकतव पनेि। 

आपतकालीि मतपत्र डेनलभिी 

अस्पतवलमव भनवा भएकव र अशक्त मतदवतवकव सवथै धचधकत्सकीय आपतकवलीन अर्स्थवकव कवरण आफ्नो िरबवट बवधहर 

धनस्िन नसके्न मतदवतवकव हकमव उनीहरूलवई मतपत्र आर्श्यक परेमव र्व उनीहरूले व्यस्क्तगत रूपमव आफ्नो मतपत्र 

धलन नसकेमव आपतकवलीन मतपत्र िेधलभरी प्रधियव प्रयोग गररन्ि। ROV को धनर्वाचन सूचनव व्यर्स्थवपन प्रणवली (EIMS) 

मवर्ा त हवलको दतवा र हस्तवक्षर धमलवनको लवधग प्रवरस्िक मतदवन आरे्दन भरेर पुनः  प्रवप्त गना आर्श्यक ि। दतवा भएको 

मतदवतवले आपतकवलीन मतपत्र िेधलभरी आरे्दन भनुापिा , हस्तवक्षर गनुापिा  र त्यसमव धमधत उले्लख गनुापिा । मतदवतवले 

आफ्नो आपतकवलीन मतपत्र िेधलभरी आरे्दनमव हस्तवक्षर गना सकै्दनन् भने मतदवतवलवई हस्तवक्षर गनामव अन्य कुनै व्यस्क्तले 

"X" सधहत सहवयतव गना सक्िन्। मतदवतवलवई सहयोग गने प्रधतधनधिले धतनीहरूको नवम मुद्रण गनुापिा  र हस्तवक्षर गनुापिा  र 

पूरव भएको आपतकवलीन मतपत्र िेधलभरी एस्प्लकेसनलवई बगार िर वइभको ROV मुख्य कवयवालयमव धर्तवा गनुापिा । ROV 

कवयवालयले मतदवतवको जवनकवरी र हस्तवक्षरलवई EIMS मव पुधष्ट गनेि र पुधष्ट भइसकेपधि मतदवतवलवई मतपत्र जवरी गना 

सधकन्ि र पूणा पत्रवचवरमवर्ा त मतदवन गने प्यवकेट तयवर पररन्ि। त्यसपधि मतदवतवलवई सहयोग गने प्रधतधनधिले आ–आफ्नो 

स्थवनमव मत पेधटकव लैजवनेिन्। एक पटक पूरव भएपधि, मतपत्र ROV मुख्य कवयवालय, कुनै पधन मतदवन केन्द्र, र्व अन्य 

पत्रवचवरमवर्ा त मतदवन मतपत्रको संयोजनमव प्रशोिन गनाकव लवधग कुनै पधन मत खसवल्ने स्थवनमव धर्तवा गना सधकन्ि। 

कवउन्टीको कवरवगवरमव रहेकव मतदवतवले पधन आपतकवलीन मतपत्र िेधलभरी प्रधियव प्रयोग गना सक्िन्। रवज्य र्व संिीय 

जेलमव कैद गररएकव मतदवतवहरू कवनुनद्ववरव मतदवन गना अयोग्य हन्िन्। 

                                                
1 California को धनर्वाचन आचवरसंधहतव §303.3 हेनुाहोस् 



 

मतपत्र खसाल्िे स्थािहरू 

California धनर्वाचन आचवरसंधहतवले मतदवतवकव लवधग एउटव कवउन्टीले मतपत्र खसवल्ने स्थवन उपलब्ध गरवउनु पने 

पररधमधतहरू धनिवारण गदाि। दतवा भएकव प्रते्यक 15,000 जनव मतदवतवकव लवधग धनर्वाचन हने धदनभन्दव 28 धदनअधि र 

धनर्वाचनको धदन समेत गरी जम्मव 29 धदनसम्म किीमव पधन एउटव (1) मतपत्र खसवल्ने स्थवन उपलब्ध हनुपिा । 

मतदवतव रधजस्ट्र वर (ROV) को र्तामवन दतवा भएकव मतदवतवको संख्यव प्रयोग गरी, मतपत्र खसवल्ने स्थवनहरूको नू्यनतम 

आर्श्यक संख्यव 67 हो। प्रते्यक धनर्वाचनअधि 88औं धदनसम्म कवउन्टीधभत्र दतवा भएकव मतदवतवको र्वस्तधर्क संख्यवकव 

आिवरमव मतपेधटकवको संख्यव पररर्तान हने व्यर्स्थव गररएको ि। 

सीमा र्गा नू्यितम आर्श्यकता 

मतपत्र खसवल्ने स्थवनहरू 
(प्रते्यक 15 हजवर दतवा भएकव मतदवतवकव लवधग 1) 

67 

मतदवन केन्द्रको स्थवनहरू धनिवारण गना मद्दत गना मतपत्र खसवल्ने बवकसकव धनस्ि उतृ्कष्ट स्थवन तय गना ROV ले सेिेटरी 

अर् से्ट्ट (SOS) र धनर्वाचन आचवरसंधहतवको म्यवने्डटअनुसवर 14 र्टव मवपदण्डहरू प्रयोग गरेको ि। ROV ले मतपेधटकवकव 

लवधग कवउन्टीलवई सबैभन्दव सुलभ स्थवन प्रदवन गनामव पधन यी 14 मवपदण्डहरूले सहयोग गिा न्। मवपदण्डहरूमव धनम्र 

कुरवहरू पिा न्: 

1. सवर्ाजधनक यवतवयवत सेर्व कधत नधजक ि 

2. मेलद्ववरव मतदवन गना कम पत्रवचवर प्रयोग गने समुदवयबवट कधत नधजक ि 

3. जनसङ््खख्यव केन्द्रहरूबवट कधत नधजक ि 

4. भवधषक अल्पसंख्यक समुदवयबवट कधतको नधजक ि 

5. अशक्ततव भएकव मतदवतवभन्दव कधत नधजक ि 

6. सर्वरीसविनको कम स्ववधमत्व भएकव समुदवयहरूबवट कधतको नधजक ि 

7. कम आय भएकव समुदवयबवट कधत नधजक ि 

8. मतदवतव दतवा गने संख्यव कम भएकव समुदवयबवट कधतको नधजक ि 

9. आधदर्वसी अमेररकी आरक्षणजस्तव भौगोधलक रूपमव एक्लो पवररएकव समुदवयबवट कधत नधजक ि 

10. पहुँचयोग्य ठवउुँ  तथव धन:शुल्क पवधका ङ्ख 

11. मतदवन केन्द्र तथव मतपत्र खसवल्ने स्थवनसम्मको दूरी र यवत्रव गना लवगे्न समय 

12. मेलद्ववरव मतदवन गना सुलभ सुधर्िव नभएकव अशक्ततव भएकव मतदवतवकव धनस्ि रै्कस्ल्पक धर्धिहरूको 

आर्श्यकतव 

13. मतदवन केन्द्र र मतपत्र खसवल्ने स्थवन नधजकको सर्वरी आर्वगमनको ढवुँचव 

14. िुिी मतदवन केन्द्रको आर्श्यकतव 

धनर्वाचन हने धदनको 29 धदनभन्दव अधि सुरु हने गरी मतपत्र खसवल्ने बवकसहरूलवई रवस्खनुपने स्थवनमव रवस्खन्ि। धनर्वाचन 

हने धदनभन्दव 28औं धदन अधिसम्म सबै मतपेधटकवहरू स्थवपनव गररनुपिा  र प्रयोगकव लवधग तयवरी अर्स्थवमव हनुपिा । 

मतपेधटकवहरू सबैले सुलभ रूपमव प्रयोग गना सकुन् भने्न सुधनधित गना धनम्र प्रकवरले कवम गने गरी मतपेधटकवहरूको धिजवइन 

गनुापिा 2: 

 भौधतक क्षधत र अनवधिकृत प्ररे्श रोक्नकव धनस्ि भर्नभन्दव बवधहर रवस्खएकव कमाचवरी नहने मतपेधटकवहरू चोरी, 

हटवउने र खरवब मौसमबवट बचे्न गरी धटकवउ सवमग्री प्रयोग गरेर धनमवाण गररनेि। 

 मतपेधटकवबवट मतपत्र च्यवत्न र्व धनकवल्न धमल्ने गरी िेरै ठूलो खवलको प्ववल रवस्खनेिैन। 

 कसैले अनवधिकृत रूपमव प्रयोग गयो भने अनवधिकृत प्रयोग भएको ि भने्न थवहव हने भौधतक प्रमवण रहने गरी 

मतपेधटकवहरू धिजवइन गररएको ि। धनर्वाचन अधिकृतले यस खण्डको उदे्दश्यको लवधग खोलेको थवहव हने गरेर 

                                                
2 धनर्वाचन आचवरसंधहतव §20132 हेनुाहोस् 



 

िवप लगवउन सक्िन्। 

 मतपत्र कहवुँ िुसवउने हो भने्न कुरव जनवउने गरी मतपेधटकवमव धर्शेष सङे्कत प्रदवन गररनेि। 

 प्रते्यक मतपेधटकवमव एउटव धर्शेष पधहचवन नम्बर धदइनेि। उक्त नम्बर मतपेधटकवमव रवस्खनेि र त्यसलवई 

तोधकएकव मतपत्र कमाचवरीकव सवथै सर्ासविवरणले पधन सधजलै पधहचवन गना सके्निन्। 

 मतपेधटकवमव स्पष्ट रूपमव र रवम्रोसुँग देस्खने गरी धचन्ह लगवइएको हन्ि, जसै्त "आधिकवररक मतपेधटकव"। 

 मतपेधटकवको बवधहरी भवग बेस्सरी समवतु्नपने नगरी, धचमोट्नुपने नगरी र्व हवतले िुमवउनुपने नगरी नै चलवउन 

सधकनेि। 

 मतदवतवले मतपेधटकवको बवधहरी भवग चलवउनकव धनस्ि पवुँच (5) पवउण्डभन्दव बढी दर्वब लगवउनु पनेिैन। 

 धिलचेयर प्रयोग गने व्यस्क्तकव हकमव भुइुँ र्व जधमनबवट 15 देस्ख 48 इन्चको पुग्न सधकने गरी मतपेधटकवहरू 

सञ्चवलन गना धमल्ने खवलको हनुपिा  (सर्वरीसविनकव चवलकले प्रयोग गनाकव धनस्ि तयवर पवररएकव मतपेधटकवमव 

यो प्रवर्िवन लवगू हनेिैन)।  

 मतपेधटकवको सङे्कत धचह्न पृष्ठभूधमको रङ्गभन्दव िुटै्ट रङ्गले बनवउनुपिा  र "गे्लयर-रधहत" रवखेर सकेको हनुपिा । 

 सर्ासविवरणले मतपेधटकवलवई आधिकवररक र सुरधक्षत महशुस गने गरी धिजवइन गनुापिा । 

 कवउन्टीभरमव रहेकव मतपेधटकव चवहे त्यो कमाचवरी रहने खवलको होस् र्व कमाचवरी नरहने खवलको होस् सबैमव 

प्रयोगसम्बन्धी एउटै खवलको धर्शेषतव हनुपिा  र उसै्त धिजवइन, रङ्ग र सर्ासविवरणले धचन्नकव धनस्ि सङे्कत धचह्न 

हनुपिा । 

 मतपेधटकवको आकवर Santa Clara कवउन्टीको प्रयोग र आर्श्यकतवअनुसवर हन्ि। आधिकवररक मतपेधटकवकव 

धनस्ि ध्यवन धदनुपने केही मुख्य कुरवहरू: 

 मतपेधटकवमव मतपत्र धर्तवा गनाकव धनस्ि हलवक शुल्कको आर्श्यकतव पदैन। 

 धनर्वाचन हने धदनको बेलुकीको 8:00 बजेपधि कुनै पधन आधिकवररक मतपत्र खसवल्ने स्थवनमव पत्रवचवरमवर्ा त 

पठवइएकव मतपत्रहरू स्वीकवर गररनेिैन। 

o धनर्वाचन हने धदनको ठीक 8:00 बजे मतपेधटकवहरूमव तवल्चव लगवइनेि। 

o मतदवन केन्द्र बन्द हने समयमव मतदवतवहरू मतपत्र धर्तवा गनाकव धनस्ि लवइनमव बधससकेको भए र्व 

अदवलतको आदेशमवर्ा त मतदवन समय थप गररएको आर्स्थवमव यो धनयम लवगू हुँदैन।  

 आधिकवररक मतपेधटकवमव धबगवना खोज्नु कसुर हो3। 

 मतपेधटकव भररएको भएमव, मतपेधटकवमव च्यवत्न खोधजएको भएमव र्व मतपेधटकवमव क्षधत पुगेको भएमव कुनै पधन 

धनर्वाचन अधिकवरीलवई यसबवरे जवनकवरी धदन प्रते्यक मतपेधटकवमव सूचनव टवुँधसनेि। 

 मतपेधटकव रु्ट्न लवगेको र्व क्षधत पुगेको कुरवबवरे ROV र्व SOS ले सूचनव धदन पेधटकवहरूमव ROV को 

कवयवालयको र्ोन नम्बर र एउटव टोल फ्री नम्बर हनेि4। 

मुख्य रूपमव अङ््खगे्रजी बवहेक अन्य भवषव बोल्ने मतदवतवलवई पयवाप्त पहुँच भएको सुधनधित गना, मत पेधटकवमव सबै चौि 

भवषवमव "आधिकवररक मतपत्र खसवल्ने बवकस" धचन्ह लगवइएको ि: अङ््खगे्रजी, धचधनयवुँ, से्पधनश, तवगवलोग, धभयतनवमी, 

खमेर, कोररयवली, धहन्दी, जवपवनी, गुजरवती, नेपवली, पञ्जवबी, तधमल, र तेलुगु। 

यसबवहेक, प्रते्यक मतपत्र खसवल्ने बवकसमव मतदवतवलवई आर्श्यक परेमव अधतररक्त मतपत्र धर्तवा खवम उपलब्ध ि भने्न 

सल्लवह धदने धचन्ह हन्ि। मतदवतवलवई खवममव धदइएको धनदेशन पवलनव गने धनदेशन धदइएको ि जसमव आफ्नो नवम, बसोबवस 

गने ठवउुँको ठेगवनव, जन्म धमधत जस्तव धर्र्रणहरू भने र आफ्नो हस्तवक्षर प्रदवन गने कुरवहरू पिा न्। मतपेधटकव प्रयोग गररएको 

खण्डमव मतदवतवको जवनकवरी र हस्तवक्षरसधहत मतपत्रहरू खवममव बन्द गरेर धर्तवा गनुापिा । कुनै प्रश्न भएमव र्व थप सहवयतव 

आर्श्यक परेमव सम्पका  गने सल्लवह धदुँ दै मतदवतवलवई एउटव टोल फ्री नम्बर उपलब्ध गरवइएको ि। 

मतपेधटकवहरू अशक्ततवहरू भएकव अमेररकीहरूको ऐन (ADA) कव उपलब्धतव आर्श्यकतवहरू पूरव गना धिजवइन गररएकव 

हन्। सवथै, केही मतपेधटकवहरूले मतदवतवलवई सर्वरी सविन पवका  गना र्व िोि्न नपनेगरी सर्वरी सविन चलवएर आएर 

धभत्रबवटै आफ्नो मतपत्र हवल्ने धमल्ने गरेर बनवइएकव हन्िन्। मतपेधटकवको सुलभतवबवरे जवनकवरी कवउन्टीको मतदवतवको 

जवनकवरी धनदेधशकवमव समवरे्श हनेि। 

 

                                                
3 California को धनर्वाचन आचवरसंधहतव §18500 हनुाहोस् 
4 California को धनर्वाचन आचवरसंधहतव §20132 हेनुाहोस् 



 

मतदाि केन्द्र 

मतदवन केन्द्रहरू 11 धदनसम्म खुल्लव हन्िन् र धतनमव नयवुँ र थप सुलभ मतदवन उपकरणहरू, भवषव सहवयतव रवस्खनेि र 

स-शता मतदवतव दतवा (CVR) सेर्व र उही धदनमव मतदवन गने सेर्व प्रदवन गिा । यसबवहेक, मतदवतवहरू एक तोधकएको 

मतदवन स्थलमव मवत्र सीधमत िैनन्, बरु Santa Clara को कवउन्टीभरर उपलब्ध मतदवन केन्द्र स्थवनहरूमधे्य कुनै एकमव 

भ्रमण गने धर्कल्प ि। 

VCA अन्तगात, परम्परवगत मतदवन स्थलमव पधहले खुल्लव हने धदनभन्दव बढी धदनकव धनस्ि मतदवन केन्द्रहरू खुल्लव रहनुपनेि। 

मतदवन केन्द्रहरू दुईर्टव प्रवरस्िक मतदवन अर्धिअन्तगात सञ्चवलन गररनुपिा : (1) धनर्वाचन हने धदनभन्दव पधहले दश धदन र 

धनर्वाचन हने धदन गरेर कुल 11 धदन (2) धनर्वाचन हने धदनभन्दव पधहले तीन धदन र धनर्वाचन हने धदन गरेर 

कुल चवर धदन। California धनर्वाचन आचवरसंधहतवले मवपदण्डहरू तोकेको ि, जसलवई अधनर्वया रूपमव प्रयोग गरेर 

कवउन्टीले मतदवन केन्द्रकव स्थवन प्रदवन गनुापिा ।  

 धनर्वाचनभन्दव दश (10) धदन अगवधिदेस्ख सुरु भई धनर्वाचनभन्दव चौथो धदन अधिसम्म र समवरे्श गरी जम्मव सवत 

(7) धदनको लवधग प्रते्यक 50,000 जनव दतवा भएकव मतदवतवमधे्य एक मतदवन केन्द्र धनर्वाचन सम्पन्न भएको 

के्षत्रवधिकवरधभत्र पररचवलन गररनु पदाि। 

 धनर्वाचन हनेभन्दव तीन (३) धदन अधिदेस्ख सुरु, र धनर्वाचनको धदन पधन समेटेर कुल चवर (4) धदनकव लवधग धनर्वाचन सम्पन्न 

भएको के्षत्रवधिकवरधभत्र प्रते्यक 10,000 जनव मतदवतवमधे्य एउटव मतदवन केन्द्र धबहवन 7 बजेदेस्ख बेलुकी 8 सम्म सञ्चवलन 

गनुापनेि। 

 धनर्वाचनभन्दव दश (10) धदन अगवधिदेस्ख सुरु हने VCA मोिलअन्तगात सञ्चवधलत धर्शेष धनर्वाचनकव लवधग जम्मव दश (10) 

धदन प्रते्यक 60,000 जनव मतदवतवको एक मतदवन केन्द्र सञ्चवलन गनुापिा ; र धनर्वाचनको अर्सरमव प्रते्यक 30,000 जनव 

मतदवतवमधे्य एक (1) मतदवन केन्द्र धबहवन 7 बजेदेस्ख सवुँझको 8 बजेसम्म सञ्चवलन गनुापिा । 

मतदवतवहरूकव लवधग उत्तम सेर्व प्रदवन गना, Santa Clara को कवउन्टीले नू्यनतम आर्श्यकतवभन्दव मवधथ थप 11 धदने 

मतदवन केन्द्रहरू सञ्चवलन गने योजनव बनवएको ि, र संसविनले अनुमधत धदुँदव नू्यनतम आर्श्यकतवभन्दव मवधथ थप 4 धदने 

मतदवन केन्द्रहरू सञ्चवलन गने योजनव बनवएको ि। धनर्वाचन हने धदनभन्दव पधहलेको धमधतको सुधर्िवको आिवरमव सबै 

मतदवन केन्द्र सञ्चवलनमव आउने समय र्रक-र्रक हन सक्ि5। धनर्वाचनको धदनमव सबै मतदवन केन्द्रहरू मतदवतवकव 

धनस्ि धबहवन 7:00 बजेदेस्ख बेलुकी 8:00 बजेसम्म खुल्लव रहनेिन्6। मतदवतव रधजस्ट्र वर (ROV) को र्तामवन दतवा भएकव 

मतदवतवको संख्यव प्रयोग गरी 11 धदने र 4 धदने मतदवन केन्द्रहरूको नू्यनतम आर्श्यक संख्यव तलको तवधलकवमव उले्लख 

गररएको ि। धनर्वाचन आचवरसंधहतवअनुसवर र्वस्तधर्क धहसवब धनर्वाचन हने धदनको 88 धदनभन्दव पधहले धनिवारण गररनेि7। 

सीमा र्गा नू्यितम आर्श्यकता 

11-धदने मतदवन केन्द्रहरू 
(प्रते्यक 50 हजवर दतवा भएकव मतदवतवकव लवधग 1) 

20 

4-धदने मतदवन केन्द्रहरू 
(प्रते्यक 10 हजवर दतवा भएकव मतदवतवकव लवधग 1) 

81 

 

 

 

मतदाता दताा 

मतदवन केन्द्रहरूले धर्गतमव परम्परवगत मतदवन स्थवनको मोिलअनुसवर प्रदवन गररने सेर्वभन्दव अझै िेरै सेर्वहरू प्रदवन 

गना सके्निन्। मतदवन केन्द्रमव प्रदवन गररने एउटव धर्स्तवररत सेर्व भने मतदवतव दतवा सेर्व हो। मतदवतवहरूसुँग अब मतदवन 

गना दतवा हने, आफ्नो मतदवन दतवा अद्यवर्धिक गने र कुनै पधन मतदवन केन्द्रमव स-शता रूपमव मतदवन गना सके्न क्षमतव 

                                                
5 ROV अझै पधन मतदवन केन्द्र तय गने प्रधियवमव ि र सबै धर्शेष स्थवन र सञ्चवलन समय यो सवमग्री प्रकवशन गने समयसम्म उपलब्ध धथएन। 
6 धनर्वाचन आचवरसंधहतव §4005 हेनुाहोस् 
7 धनर्वाचन आचवरसंधहतव §12223 हेनुाहोस् 



 

ि। स-शता मतदवतव दतवा (CVR) अन्तगात मतदवन गनाकव लवधग योग्य पवइएकव मतदवतवहरूले CVR खवमसधहत एउटव 

मतपत्र प्रवप्त गनेिन्। 

CVR यस्तो सेर्व हो, जसलवई प्रयोग गरेर दतवा प्रधियव बन्॒द भएको 15 धदनमव र्व त्यसभन्दव अधि दतवा नभएकव समुदवयकव 

सदस्यहरूले मतदवन केन्द्रमव गएर दतवा गना सक्िन् र उही धदनमव मतदवन गना सक्िन्। दतवा बन्द भएको 15 धदनपधि 

मतदवतवहरूले आफ्नो ठेगवनव र्व रवजनीधतक दलसम्बन्धी धर्र्रण अद्यवर्धिक गना पधन CVR प्रयोग गना सक्िन्। तथवधप, 

रवजनैधतक दलको अद्यवर्धिक रवष्टर पधत प्रवथधमक धनर्वाचनमव मवत्र लवगू हन्ि। पूरव भएको CVR मतपत्र ROV कवयवालयमव 

धर्तवा गररएपधि सिवधर्त मतदवतव योग्य िन् धक िैनन् भने्न तय गना प्रवरस्िक परीक्षण गररनेि। मतदवतवले 

योग्यतवसम्बन्धी सबै आर्श्यकतवहरू पूरव गरेको ि भने्न पुधष्ट भएपधि मवतै्र मतपत्र खोधलनेि र गणनव गररनेि। CVR 

खवमले मतदवतवले दतवा गरेको शपथ पत्रकव रूपमव पधन कवम गनेि र मतदवतवले आफ्नो मतपत्रको स्स्थधतबवरे ROV को 

रे्बसवइटमव टर ्यवक गनाकव धनस्ि आफ्नो रधसदलवई खवमबवट च्यवत्न पधन सक्िन्8। 

प्रनतस्थापि मतपत्रहरू 

मतदवन केन्द्रले अब अनुरोि गररएको खण्डमव मतदवतवलवई प्रधतस्थवपन मतपत्रहरू पधन प्रदवन गिा । ROV ले उक्त 

मतदवतवबवट उही मतदवनकव धनस्ि पधहले नै मतपत्र प्रवप्त गररसकेको िैन भने्न कुरवको पुधष्ट गरेपधि मतदवतवले जुनसुकै 

मतदवन केन्द्रमव पधन प्रधतस्थवपन मतपत्र अनुरोि गना सक्िन्9। मतदवतवबवट मतपत्र प्रवप्त भए/नभएको कुरव ROV ले तय 

गना सकेन भने ROV ले उक्त मतदवतवलवई अस्थवयी रूपमव मतदवन गना धदन सक्ि। 

अस्थायी मतदाि10 

कुनै पधन मतदवन केन्द्रमव मतदवतवले अस्थवयी रूपमव मतदवन गना सक्िन्। आरू् दतवा भइसकेको दवबी गने तर 

ROV कव कमाचवरीले उक्त व्यस्क्त दतवा भए/नभएको र उक्त व्यस्क्तको योग्यतव धनिवारण गना नसकेको खण्डमव त्यस्तव 

व्यस्क्तलवई अस्थवयी मतपत्रमव मतदवन धदने अधिकवर ि। ROV ले मतदवतवलवई त्यसरी मतदवन गना पवउने 

धतनीहरूको अधिकवर भएको कुरव बतवउनुपिा  र मतदवतवलवई धनम्न कुरव प्रदवन गनुापिा : 

 अस्थवयी मतपत्र कसरी पेश गने भने्न प्रधियवको धलस्खत धनदेशनसधहत एउटव अस्थवयी मतपत्र 

 मतदवतवको दतवा र मतदवन गने योग्यतवबवरे धलस्खत पुधष्ट, जसलवई अधनर्वया रूपमव मतदवतवले हस्तवक्षर 

गनुापिा  

अस्थवयी रूपमव मतदवन गनाकव धनस्ि मतदवतवले अधनर्वया रूपमव ROV कव कमाचवरीको उपस्स्थधतमव आरू् मतदवन गना 

योग्य िु र Santa Clara कवउन्टीमव दतवा भएको िु भने्न कुरव खुलवउनु (हस्तवक्षर गनुा) पिा । मतदवतवले त्यसपधि मतपत्रलवई 

अस्थवयी मतपत्रको खवममव खवमबन्दी (धसल) गनुापिा  र ROV को मुख्य कवयवालयमव धर्तवा गनुापिा । 

आधिकवररक canvass कव समयमव कमाचवरीले अधनर्वया रूपमव मतदवतवको ठेगवनव पुधष्ट गनुापिा  र अस्थवयी मतपत्रको 

खवममव भएको हस्तवक्षर मतदवतवको दतवाको शपथपत्रमव भएको हस्तवक्षरसुँग र्व मतदवतवको दतवा र्वइलको अको 

हस्तवक्षरसुँग धमल्ि भने्न कुरवको सुधनधित गनुापिा । हस्तवक्षरमव पधहलो नवम, बीचको नवम, र्व दुरै् रहने गरी धभन्नतव 

रहुँदैमव मतपत्र अमवन्य हुँदैन। कमाचवरीले मतपत्र खोल्नु र गणनव गनुाभन्दव पधहले थप योग्यतवकव आर्श्यकतवहरू पधन पुधष्ट 

गनुापिा । 

अस्थवयी मतपत्र पेश गने कुनै पधन मतदवतवले ROV को रे्बसवइटमव आफ्नो मतपत्रको स्स्थधत टर ्यवक गनाकव धनस्ि खवमबवट 

आफ्नो रधसद च्यवत्न सक्िन्11। आफ्नो मतपत्र गणनव भयो/भएन र गणनव भएन भने के कवरणले भएन भने्न थवहव पवउनकव 

धनस्ि मतदवतवले ROV लवई सम्पका  गना सक्िन् र्व रे्बसवइट प्रयोग गना सक्िन्12। 

मतदाि केन्द्रहरूमा सुलभ मतदाि 

                                                
8 पत्रवचवरमवर्ा त मतदवन गने मतपत्रको स्स्थधत टर ्यवक गने रे्बसवइट: https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab 
9 धनर्वाचन आचवरसंधहतव §4005 
10 धनर्वाचन आचवरसंधहतव §14310 
11 पत्रवचवरमवर्ा त मतदवन गने मतपत्रको स्स्थधत टर ्यवक गने रे्बसवइट: https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab 
12 अस्थवयी मतपत्र टर ्यवक गने रे्बसवइट: https://eservices.sccgov.org/rov?tab=pb  

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


 

Santa Clara को कवउन्टी मतदवतवको रधजस्ट्र वर (ROV) ले VAC को योजनव बनवउुँदव र कवयवान्वयन गने िममव मतदवतवले 

सुलभ तररकवले मतदवन गना सक्िन् भने्न कुरवको सुधनधित गने लक्ष्य रवखेको ि। मतदवतवकव कुनै पधन र सबै खवलकव 

आर्श्यकतवहरू पवलनव गनाकव धनस्ि ROV ले मतदवन केन्द्र िनौट, मतदवन यन्त्र र धनर्वाचन अधिकवरीको प्रधशक्षण र 

स्थवनवन्तरण गदवा धर्चवर गनुापने एउटव मुख्य शीषाक भनेको सेर्वको सुलभतव हो। सबै मतदवतवलवई सुरधक्षत, सुलभ र स्वतन्त 

मतदवनको अनुभर् धमलोस् भन्नकव धनस्ि ROV ले टवढवको दूरीबवट चलवउन धमल्ने पत्रवचवरमवर्ा त मतदवन (RAVBM) जस्तव 

धर्गतमव स्थवपनव गररएकव कवयािमहरूकव सवथै मतपत्र धचन्ह लगवउने यन्त्र (BMD) को प्रयोग गिा । Santa Clara कवउन्टीले 

अधहलेसम्म सबै मतदवन केन्द्रमव सुलभ मतदवन सेर्व प्रदवन गदै आएको ि र यो कवया जवरी रवखेि13। 

मवपदण्ड पूरव गने मतदवन केन्द्र स्थलकव सुधर्िव र पररमवजान गना आर्श्यक रहेकव सुधर्िवहरू धनिवारण गनाकव धनस्ि ROV 

ले California से्ट्ट सधचर्को सुलभतव जवुँच गने सरे्क्षण प्रयोग गिा । सबै पररमवजानहरू िेधलभरी प्रणवलीमव धटपोट गररनेि 

र नक्सव, धचत्र र र्ोटोसधहतकव व्यस्क्तगत मतदवन केन्द्रकव बुकलेटहरू उक्त मतदवन स्थल सेट गने र सञ्चवलन गना 

सुपरभवइजरलवई धदइनेि। पररमवजानले अशक्ततव भएकव अमेररकी नवगररकसम्बन्धी ऐन (ADA)14 कव मवपदण्डहरू पूरव 

गनेिन् भने्न अपेक्षव गररएको ि र यसमव ADA पवधका ङ्ख स्थल, धभरवलो बनवएर रवखेको यवाम्प, ढोकव, मवगा र अन्य कुरवहरू 

समवरे्श हन सक्ि। 

Santa Clara कवउन्टीको प्रते्यक मतदवन केन्द्रमव कस्िमव तीन (3) पहुँचयोग्य मतपत्र मवधका ङ्ख उपकरणहरूसुँग रहेको हन्ि 

तर ROV ले अझै बढी मवधनसहरू भएकव के्षत्रहरूमव भएकव मतदवन केन्द्र र ऐधतहवधसक रूपमव उच्च मत खसे्न मतदवन 

केन्द्रहरूमव थप आपूधता गनेि। िोधमधनयन मतदवन प्रणवली ICX BMD ले अशक्ततव भएकव केही मतदवतवकव धनस्ि स्वतन्त्र 

मतदवन गरेको अनुभर् प्रदवन गिा । प्रते्यक मतदवन केन्द्रकव BMD हरूमव ADA गुनवसो गना सधकने सुधर्िव हनेि र धर्धभन्न 

मतदवनकव धर्कल्पसधहतकव सहवयक उपकरणहरू िन्। यी इकवइहरू सबै मतपत्रकव प्रकवर र सबै भवषवकव संिरणमव 

प्रोग्रवम गररएकव िन्। 

कवउन्टीको मतदवन प्रणवलीमव िेरै धर्शेषतवहरू िन् जसले बढी पहुँचयोग्य मतदवन अनुभर् प्रदवन गदाि। यो प्रणवलीमव 

अधियो, धभधियोमवर्ा त र िोएर प्रयोग गना सधकने इन्टररे्स हन्ि जसलवई कुनै मतदवतवले रुचवएको अन्य कुनै संयोजनमव 

नेधभगेट गना र मतदवन धचनो लगवउन प्रयोग गना सधकन्ि। धभजुअल स्िन पररमवजानको सम्बन्धमव, स्िनमव र्न्टको आकवर 

पररर्तान गना सधकन्ि र स्िन ररजोलुसन कवलो पृष्ठभूधममव उच्च कन्टर वस्ट् सेतोमव स्स्वच गना सधकन्ि। स्िन पररमवजानको 

सवथसवथै, अधियो ट्यवक्ट्वइल इन्टररे्स (ATI) कीप्यवि संलग्न गना सधकन्ि। ATI एकवइमव ध्वनी-धनयस्न्त्रत श्रव्य मतदवन 

अर्यर्हरू रहेकव िन्, जसले मतदवतवहरूलवई आफ्नो मतपत्र सुन्न, सुनवइको गधत (आर्श्यक परेमव) समवयोजन गना र 

आफ्नो िनौट गना अनुमधत धदन्ि। ATI सुँग "धसप एण्ड पर्" र्व प्यविल िनौट यन्त्रकव लवधग धमल्ने बे्रल धर्र्रण र इनपुटसुँग 

नेधभगेसनकव लवधग ठूलो बटनहरूको पूरव दवयरव पधन ि। स्वतन्त्र रूपमव यी धर्शेषतवहरूको उपयोग गना नसके्न 

मतदवतवहरूले मतदवन प्रधियवभरर उनीहरूलवई सहयोग गना दुई जनवसम्म ल्यवउन सक्िन्। यसकव सवथै, ROV ले अनुरोि 

गररएको खण्डमव उपलब्ध हने गरी कवउन्टी मतदवतव जवनकवरी गवइि (CVIG) को अधियो टेप पधन प्रदवन गिा । 

एक र्व बढी BMD असर्ल भए र्व कवम गरेनन् भने ROV ले आर्श्यकतवअनुसवर यन्त्नहरू प्रधतस्थवपन गना तुरुनै्त प्रधियव 

सुरु गनेि। प्रधतस्थवपन प्रधियव स्थवनको उपलब्ध कवया इकवईहरू, क्षमतव आर्श्यकतवहरू, र खरवबीको गिीरतवद्ववरव 

प्रवथधमकतव धदइन्ि। सहवयतव कवयासञ्चवलनको अनुपवत प्रते्यक ि (6) र्टव मतदवन केन्द्रको समूहकव हकमव तीन (3) र्टव 

टोलीसधहतको एउटव (1) सहवयतव स्थल हो। 

प्रते्यक मतदवन केन्द्रमव उपलब्ध अधतररक्त पहुँच सेर्वहरूमव कबासवइि मतदवन र मतदवन केन्द्र प्रधियवको दौरवनमव 

सबै मतदवतव आर्श्यकतवहरूको मूल्यवंकन र धनदेशन गना प्रधशक्षणप्रवप्त ग्रीटरहरू समवरे्श रहेकव िन्। 

भाषासम्बन्धी सहायता 

ROV को लक्ष्य भनेको प्रते्यक मतदवन केन्द्रले कुनै न कुनै स्वरूपमव आर्श्यक भवषवसम्बन्धी सहवयतव प्रदवन गरोस् भने्न 

हो15। Santa Clara कवउन्टीकव हकमव ती भवषवमव धनम्न भवषवहरु पदािन्: 
 

- अुँगे्रजी 

- धचधनयवुँ 

- धहन्दी 

- जवपवनी 

- नेपवली 

- पञ्जवबी 
                                                
13 धनर्वाचन आचवरसंधहतव §19240 
14 अशक्ततव भएकव अमेररकी नवगररकसम्बन्धी ऐनको रे्बसवइट: https://www.ada.gov/ 
15 धनर्वाचन आचवरसंधहतव $12303 



 

- से्पधनस 

- टवगवलग 

- धभयतनवमी 

- खे्मर 

- कोररयवली 

- गुजरवती 

- तवमील 

- तेलुगु 

धर्शेष समुदवयको आर्श्यकतवमव आिवररत रहेर ROV ले उक्त समुदवयमव बढी व्यवप्त रहेकव भवषवहरू बोल्न सके्न दोभवषे 

कमाचवरीहरू रवखे्र प्रयवस गिा । धर्शेष भवषवकव आर्श्यकतव रहेकव के्षत्रहरू पधहचवन गररनेि। यद्यधप, दोभवषे कमाचवरी 

उपलब्ध नभएको खण्डमव मतदवन केन्द्रको कमाचवरीले ROV लवई सम्पका  गनेिन् र मतदवतवलवई दोभवषे कवयवालयको 

कमाचवरी र्व र्ोनमवर्ा त अनुर्वद गने कवउन्टीको सेर्वमव थपे्निन्। 

मतदवन िवटवबेसबवट नक्सवङ्कन र भवषवसम्बन्धी िवटव संयोजन गरर ROV ले दोभवषे कमाचवरीहरूलवई कुन ठवउुँमव रवख्दव 

उनीहरूले समुदवयलवई सबैभन्दव प्रभवर्कवरी ढङ्गले सेर्व धदन सक्िन् भनेर उनीहरूलवई रवखे्न स्थवन लधक्षत गना सक्ि। 

कवउन्टीभर रहेकव प्रते्यक मतदवन केन्द्रमव सबै भवषवकव पयवाप्त सङ््खख्यवमव दोभवषे धनर्वाचन अधिकवरीहरू नभएको अर्स्थवमव 

धनधित भवषवकव समुदवयमव रहेकव मतदवन केन्द्रमव दोभवषे धनर्वाचन अधिकवरीहरू रवखे्न गरी लधक्षत गररनेि। 

आधिकवररक मतपत्र, CVR र अस्थवयी खवमहरू सङ्घीयरूपमव अधनर्वया पवररएकव भवषवहरू अङ््खगे्रजी, धचधनयवुँ, से्पधनस, 

तवगवलोग, धभयतनवमी, र रवज्यद्ववरव अधनर्वया पवररएकव भवषवहरू धहन्दी, खमेर, कोररयवली र जवपवनी उत्पवदन गररन्ि। 

लधक्षत के्षत्रहरूकव लवधग EC14201 कव आिवरमव रवज्यद्ववरव अधनर्वया पवररएकव भवषवहरू गुजरवती, नेपवली, पञ्जवबी, तवधमल 

र तेलुगुमव नक्कल मतपत्रहरू उत्पवदन गररन्ि। मतदवन केन्द्र धचन्ह सबै चौि भवषवमव प्रदवन गररन्ि। नक्कल मतपत्रहरू 

मतदवतवहरूले मतदवनको िममव सन्दभाको रूपमव प्रयोग गना सके्न नमूनव मतपत्रहरू हन्। सन् 2021 मव थधपएकव पवुँच 

रवज्यको-आदेश रहेको भवषवहरूमव: गुजरवती, नेपवली, पञ्जवबी, तधमल र तेलुगु लधक्षत मतदवन केन्द्रकव लवधग Santa Clara 

कवउन्टी, मतदवतवहरूको रधजस्ट्र वरले नक्कल मतपत्र तयवर गनेि। धनजी मतपत्र खसवल्ने िममव तोधकएकव मत केन्द्रहरूमव 

मतदवतवलवई नक्कल मतपत्रहरू उपलब्ध हनेिन्। मतदवतवलवई नक्कल मतपत्रबवट मतदवन गने प्रयवस गनाबवट जोगवउन 

नक्कल मतपत्रहरू धनयधमत मतपत्रबवट देखमव धभन्न हनुपिा । मतदवन केन्द्रकव कवयाकतवाहरूलवई मतदवतवलवई मतदवतवले 

अनुरोि गरेबमोधजम मतपत्रको र्वस्तधर्क प्रधतधलधपको अस्स्तत्व र मतदवतवलवई कसरी सहपोग गने भने्नबवरे जवनकवरी 

गरवउने उदे्दश्यले तवधलम धदइनेि। कवउन्टीले सेर्व धदएकव सबै 14 भवषवहरूमव (अङ््खगे्रजी, धचधनयवुँ, से्पधनश, तवगवलोग, 

धभयतनवमी, खमेर, कोररयवली, धहन्दी, जवपवनी, गुजरवती, नेपवली, पञ्जवबी, तवधमल, र तेलुगु) संकेतहरू ई-पोलबुकको नधजकै 

सबै लधक्षत के्षत्रहरुकव मतदवन केन्द्रकव मतदवतवहरूलवई मतपत्रको नक्कल प्रधतहरूको अस्स्तत्व बवरेमव सूधचत गदै पोस्ट् 

गररनेि। 

सबै कवउन्टी मतदवतव सूचनव मवगाधनदेशनहरूमव मतदवन केन्द्रहरूमव मतदवतवहरू प्रधतरूप मतपत्र आरे्दन र सबै 14 भवषवमव 

यो जवनकवरीसधहत यो सूचनव रहनेि धक धनर्वाचन आचवरसंधहतव § 14201 को आिवरमव मतदवन केन्द्रहरूमव मतदवतवकव लवधग 

नक्कल मतपत्रहरू अनुरोिअनुसवर उपलब्ध िन्। मतदवतवलवई नक्कल मतदवन प्रधतधलधपहरू उपलब्ध हने मत केन्द्रहरूलवई 

धचनवउने एक सूचीलवई धनर्वाचनको कस्िमव 14 धदन पधहले कवउन्टीको रे्बसवइटमव प्रकवधशत गररनेि। 

धर्शेष दोभवषे कवयाकतवा उपलब्ध नभएको खण्डमव मतदवन केन्द्रको कमाचवरीले ROV लवई सम्पका  गरेर हवम्रो कुनै एक दोभवषे 

कमाचवरीसुँग कुरव गना सक्िन्। यसकव सवथै, हवमी कवउन्टीको र्ोन अनुर्वद सेर्वमवर्ा त पधन हवमीलवई प्रवप्त 

भएकव भवषवसम्बन्धी अनुरोिहरू पूरव गना सक्िौ ुँ। 

सबै मतदवन सवमग्रीहरू पवुँच संिीय सरकवरद्ववरव आदेश धदइएकव भवषवहरूमव मुधद्रत धमधियवकव सवथसवथै इलेक्ट्र ोधनक 

रूपमव (कवउन्टी मतदवतव सूचनव गवइि (CVIG) भएको ट्यवलेट) उत्पवदन गररन्ि। भवषव सहवयतवको उपलब्धतवको ख्यवल 

रवख्दै पधन सबै मतदवन केन्द्रहरूमव सङे्कत धचन्हहरु पोस्ट् गररनेि। 



 

मतदाि केन्द्रको पे्लसमेन्टबािे सोच नर्चाि 

ROV ले मतपत्र खसाल्िे स्थाि खण्डमव उले्लख गररएकव से्ट्ट सधचर्ले म्यवने्डट धदएकव 14 मवपदण्डहरू नै प्रयोग गदाि। 

धर्धभन्न उपलब्ध स्रोतहरूबवट सङ्कलन गररएकव िवटवहरू (जसै्त, अमेररकी सवमुदवधयक सरे्क्षण, ROV मतदवतवको िवटवबेस, 

VTA बस स्ट्प) यीमधे्य केही मवपदण्डहरूलवई तय गना प्रयोग गररएको ि। यी मवपदण्डमव सवर्ाजधनक यवतवयवत, टर वधर्क 

ढवुँचव, जनसंख्यव केन्द्र, भवधषक अल्पसंख्यक, अपवङ्गतव, नू्यन सर्वरी सविनको स्ववधमत्व, नू्यन आय, नू्यन पत्रवचवरमवर्ा त मतदवन 

उपयोग र नू्यन मतदवतव दतवा समवरे्श िन् । 

ROV ले मतदवन केन्द्रकव लवधग सबैभन्दव रवम्रो स्थवन तय गना मद्दत धमलोस् भन्नकव लवधग "DOTS" नवमक एउटव बसे्न उपकरण 

धर्कवस गररएको धथयो। यो मोिलले प्रदेशलवई 0.5 मवइल धग्रिमव धर्भवजन गदाि। मवधथ सूचीकृत प्रते्यक मवपदण्डकव लवधग 

प्रते्यक धग्रिलवई एकदेस्ख पवुँचसम्म प्रवप्तवङ्क रेट गररन्ि। अन्त्यमव जम्मव प्रवप्तवङ्क प्रवप्त गना प्रते्यक व्यस्क्तगत प्रवप्तवङ्क जोधिन्ि। 

सिवधर्त मतदवन केन्द्र र मतपत्र खसवल्ने स्थवनहरू त्यसपधि प्रवप्तवङ्क नक्सवको मवधथ रवस्खन्ि। उच्च प्रवप्तवङ्क धग्रिमव रहने 

र्व नधजक पने स्थवनलवई प्रवथधमकतव धदइन्ि धकनभने धतनीहरूले िेरै मवपदण्डहरू पूरव गिा न् । 

यस प्रधियवमव जनतवबवट प्रवप्त इनपुटलवई पधन ध्यवनमव रवस्खएको ि। ROV ले ऐधतहवधसक रूपमव मतदवतव दतवा र 

पत्रवचवरमवर्ा त मतदवन प्रयोग हने गरेकव समुदवयहरूसुँग धनकटतवको महत्व थप्दि, धकनधक यी समुदवयहरू स-शता मतदवन 

दतवा र्व व्यस्क्त आरै्द्ववरव मतदवनजस्तव मतदवन केन्द्रद्ववरव प्रदवन गररएकव सेर्वहरूको सर्ोत्तम प्रयोग गना सक्षम हन्िन् । 

जनतव र ROV कमाचवरीद्ववरव िनौट गररएकव मवपदण्डहरू धसधटङ्ख उपकरण धर्कवस प्रधियवमव उच्च प्रवथधमकतव धदइन्ि। 

उपलब्धी, मूल्य, आकवर, कोठवको आकवर र पवधका ङ्खको पहुँच जस्तव अन्य मवपदण्डहरू केस-बवइ-केस पररदृश्यमव मूल्यवङ्कन 

गररन्ि। सर्ासविवरणले ROV atvoterschoice@rov.sccgov.org मव गएर र्व (408) 299-POLL (7655) मव र्ोन गरेर 

मतदवन केन्द्रकव स्थवनहरूकव लवधग सुझवर्हरू पेश गना सक्िन्। 

ROV ले उच्च िनत्व भएकव के्षत्रहरू, ऐधतहवधसक रूपमव कम मतदवतव मतदवन के्षत्रहरू र अपयवाप्त समुदवय भएकव 

के्षत्रहरूमव पयवाप्त जवनकवरी सुधनधित गना कवम गरेको ि। पसकव सवथै, मतदवन केन्द्रमव मतदवतवले यवत्रव गनुापने दूरी 

र समय सीधमत गनाकव धनस्ि मतदवन केन्द्रकव धसमवनवहरू स्थवपनव गररएको धथयो। िुिी मतदवन केन्द्रको सट्टव, ROV 

ले नू्यनतम आर्श्यकतवभन्दव मवधथ थप मतदवन केन्द्रहरू रवखे्न र स्थवनीय समुदवयको रवम्रो सेर्व गना यी के्षत्रहरूमव 

एकअकवाको नधजक रवखे्न योजनव बनवएको ि। 

निर्ााचि अनिकािीहरूको संिचिा 

ROV ले कमाचवरी मतदवन खटवउन धनर्वाचन अधिकवरीहरू (धनर्वाचन बोिाको रूपमव धनर्वाचन आचवरसंधहतवद्ववरव उले्लख 

गररएको16) को सेर्व धलएको ि। मतदवतवलवई प्रधियवमव सिवउन आर्श्यक पने सीपहरू बढवउनकव धनस्ि धनर्वाचन 

अधिकवरीहरू सक्दो धर्धर्ि समुदवयबवट धलइन्िन्17। ग्रवहक सेर्वमव अनुभर्, धद्वभवषीय क्षमतव, धर्धर्ितव र समवरे्धशतवप्रधत 

संरे्दनशीलतव, नेतृत्व गुण, प्रवधर्धिक क्षमतव र सवमुदवधयक सहभवधगतवको नवगररक कताव्यप्रधत चवसोकव लवधग मतदवन 

केन्द्रकव कमाचवरीलवई स्िधनङ्ख गररएको ि। उनीहरूलवई नयवुँ मतदवन केन्द्रकव प्रधर्धि, मतदवतवलवई कसरी प्रधियव गने र 

भीि धनयन्त्रण व्यर्स्थवपनसम्बन्धी प्रधशक्षण धदइन्ि। थप ग्रवहक सेर्व प्रधशक्षणहरूमव जे्यष्ठ नवगररक तथव अशक्ततव भएकव 

मतदवतवकव लवधग सुलभतव, समवरे्धशतव र उधचत संर्वद समवरे्श हन्िन् । ROV ले योग्यतव र समुदवयको आर्श्यकतवअनुसवर 

उतृ्कष्ट उमे्मद्ववर िनौट गिा । 

धनर्वाचन अधिकृतहरूको संरचनव अधतररक्त सहवयतव कवउन्टीकव कमाचवरीहरूको संयोजन र भुक्तवनी गररएकव 

स्वपंसेर्कहरू हन् । नेतृत्व र क्लका हरू प्रधत िण्टव कवउन्टी कवमदवरहरूको रूपमव रवस्खन्िन् र ग्रीटरहरू प्रवयजसो 

भुक्तवनी गररएकव कवमदवरहरू हन् । सबै धनर्वाचन केन्द्रकव कमाचवरीहरूलवई एक धदन (भत्तव पवउने कवयाकतवा) देस्ख धलएर 

धदनसम्म र्व धनर्वाचनकव धदनहरूमव उनीहरूको भूधमकवअनुसवर प्रधशक्षण धदइन्ि। 

मतदवन केन्द्रमव रवखे्न कमाचवरी मतदवन केन्द्रको आकवर र धनर्वाचन धदनको धनकटतवकव आिवरमव हन्ि। प्रते्यक मतदवन 

केन्द्रमव ि (6) देस्ख पन्ध्र (15) जनव धनर्वाचन अधिकवरी रवखे्न योजनव रहेको हन्ि। ठूलव मतदवन केन्द्रमव र व्यस्त समयमव र 

धनर्वाचनको धदन आउुँदै गदवा थप कमाचवरीहरू तैनवथ गररनेि। कवउन्टीकव भवषवसम्बन्धी आर्श्यकतवहरूमव सहवयतव गनाकव 

                                                
16 धनर्वाचन आचवरसंधहतव $4005 
17 धनर्वाचन आचवरसंधहतव, भवग 12, पररचे्छद 4 को िवरव 1 



 

धनस्ि सक्दो िेरै दोभवषे धनर्वाचन अधिकवरीहरू भती गने प्रयवस गररन्ि। 

इलेक्ट्र ोनिक पोलबुक (E-Pollbook) 

VCA अन्तगात गररएकव पररर्तानहरूलवई प्रभवर्कवरी ढंगले कवयवान्वयन गना, मतदवन केन्द्रमव E- Pollbooks रहेकव 

हन्िन्18। E-Pollbook भनेको मतदवन केन्द्र र ROV कव धनर्वाचन सूचनव व्यर्स्थवपन प्रणवली (EIMS) को बीचमव सुरधक्षत 

इलेक्ट्र ोधनक सञ्चवर सुधनधित गनाकव धनस्ि प्रयोग गररने इलेक्ट्र ोधनक हविारे्यर र सफ्टरे्यरको संयोजन हो। त्यसपधि ROV 

EIMS ले जवनकवरीहरू VoteCal से्ट्ट सधचर्को कवयवालयलवई आदवनप्रदवन गिा । VoteCal केन्द्रीकृत रवज्यव्यवपी मतदवतव 

दतवा िवटवबेस हो, जसले कवउन्टीको धनर्वाचन व्यर्स्थवपन प्रणवली र सुिवर तथव पुनस्थवापनव धर्भवग, जनस्ववस्थ्य धर्भवग, र 

मोटर र्वहन धर्भवगजस्तव अन्य रवज्यकव प्रणवलीसुँग अन्तधिा यव गिा  र सूचनव आदवनप्रदवन गिा । यो नयवुँ VCA प्रधर्धि 

ल्यवपटप र्व ट्यवलेटमव कवम गनेि तर यो “कधठन” हन्ि; अथवात्, यस यन्त्नमव ROV ले स्वीकृत गरेकव E-Pollbook 

सफ्टरे्यरहरू मवत्र चल्िन। 

E-Pollbooks मव दतवा गररएकव मतदवतवहरूको इलेक्ट्र ोधनक सूची (रोस्ट्र सूची) समवरे्श गररएको ि, जसलवई ढुर्वनी गरेर 

मतदवन केन्द्रमव प्रयोग गना सधकन्ि। रोस्ट्र सूची धनर्वाचनमव मतदवन गना योग्य सबै दतवा गररएकव मतदवतवको आधिकवररक 

सूची हो। यो मुख्य गरी कसैले दुईपटक मतदवन नगरून् भन्नकव खवधतर मतपत्र प्रवप्त गना मतदवतवको योग्यतव पुगे/नपुगेको 

पुधष्ट गना र ररयल-टवइममव मतदवतवको इधतहवस प्रवप्त गना प्रयोग गररन्ि। 

E-Pollbooks सुरधक्षत तवल्चव लगवइएको पवनी नधिने र्वटरपु्रर् झोलवमव रवस्खन्ि र दैधनक भण्डवरणकव लवधग खटवइएकव 

कमाचवरीहरूको मवतै्र पहुँच भएको किव अको तवल्चव भएको सुरक्षव खोलधभत्र रवस्खन्ि। सञ्चवलन गरेको समयमव, यी इकवइमव 

भण्डवरण गररएकव िवटव धनरन्तररूपमव अद्यवर्धिक भइरहन्िन् । E-Pollbooks प्रयोगकतवाले पहुँच गना धमल्ने गरी प्रोग्रवम 

गररएकव हन्िन् र अधिकवरप्रवप्त प्रयोगकतवाले मवत्र सुरधक्षत कनेक्सन प्रयोग गरेर सुरधक्षत क्लवउि सभारमव लग-इन गना 

सक्िन् । मतदवतवसम्बन्धी िवटवमव कुनै अपिेट प्रसवरण गनाकव धनस्ि यो क्लवउि सभारले ROV को धनर्वाचन सूचनव 

व्यर्स्थवपन प्रणवलीमव िवटवबेस र कनेक्सन कवयम गिा । E-Pollbooks मव मतदवतवको िवटवको सुरक्षवसम्बन्धी थप जवनकवरी 

भाग 2: मतदाता नशक्षा तथा आउटिीच योजिामव रहेको मतदाि सुिक्षा नवमक खण्डमव हेना सधकन्ि। 

मतदवतवको नवम, ठेगवनव, जन्मधमधत, रुचवएको भवषव, रवजनीधतक दलको प्रवथधमकतव, मतदवन स्थल र पत्रवचवरमवर्ा त 

मतदवनको स्स्थधत जस्तव मतदवतव दतवाको िवटव पुधष्ट गना E-Pollbook प्रयोग गना सधकन्ि। यसकव सवथै, E-Pollbook 

ले मतदवनकव धनम्र जवनकवरीहरू कधहलै्य पधन भण्डवरण गदैनन् : सर्वरीचवलक अनुमधतपत्रको नम्बर, र्व सवमवधजक 

सुरक्षव नम्बर जनवउने कुनै कुरव। E-Pollbook ले ररयल-टवइममव सचा गने सेर्व र मतदवतव स्स्थधतबवरे जवनकवरी प्रदवन 

गिा ; यसबवट मतदवतव र ROV धनर्वाचन अधिकवरी दुरै्कव धनस्ि उत्तम मतदवनको अनुभर् प्रवप्त हन्ि। 

 

आउटिीच 

सार्ाजनिक पिामशा 

California धनर्वाचन आचवरसंधहतवको प्रवर्िवनअनुसवर, ROV ले धनर्वाचन प्रशवसन योजनव प्रधियवमव समवरे्शी 

सहभवधगतव गरवउने प्रयवसमव EAP लवई प्रते्यक अपिेटको लवधग जनतवबवट लगवतवर इनपुट खोजे्नि। धनर्वाचन 

आचवरसंधहतवअनुसवर प्रते्यक चवर र्षामव, ROV ले EAP संशोिन गने धर्चवर गना सवर्ाजधनक सभवहरू आयोजनव 

गनेि। 

EAP बैठकमव लधक्षत शीषाकहरू धनम्रवनुसवर िन्: 

 सिवधर्त मतदवतव केन्द्रकव स्थवनहरू 

 सिवधर्त मतपत्र खसवल्ने स्थवनहरू 

 धर्धभन्न भवषव पहुँचसम्बन्धी आर्श्यकतवहरू 

                                                
18 धनर्वाचन आचवरसंधहतव $2183 



 

 अन्य िेरै मतदवतव पहुँचसम्बन्धी आर्श्यकतवहरू 

 धमधियव र कवयािमहरूमवर्ा त सवमुदवधयक आउटरीचकव धनस्ि सल्लवहहरू 

 

 

सार्ाजनिक सूचिाहरू 

दुई प्रत्यक्ष पत्रवचवरमवर्ा त सबै मतदवतवले पत्रवचवरमवर्ा त मतदवन गने मतपत्र प्रवप्त गनेिन् भने्न कुरवको सूचनव सर्ासविवरणलवई 

धदइनेि। यी सूचनवले मतदवतवलवई सबै पत्रवचवर गररएकव मतपत्र धनर्वाचनहरू सञ्चवलन हनेिन् र मतदवतवले तीन तररकवमधे्य 

कुनै पधन तररकव प्रयोग गरेर आफ्नो मतपत्र धदन सक्िन् भने्नबवरे जवनकवरी धदनेि: पत्रवचवरमवर्ा त (पोसे्ट्ज भुक्तवनी गररनेि), 

कुनै पधन मतपत्र खसवल्ने स्थवनमव, र्व कवउन्टीमव रहेकव कुनै पधन मतदवन केन्द्रमव गएर। यी सूचनवमव धलङ्क पधन समवरे्श 

गररनेि, जहवुँ गएर मतदवतवले मतदवन केन्द्र तथव मतपत्र खसवल्ने स्थवनहरू खुल्लव रहने धमधत, स्थवन र समयकव सवथै मतदवतवले 

पत्रवचवरमवर्ा त मतदवन गदवा मतपत्र अनुरोि गने अस्न्तम धमधत पधन सुलभ ढवुँचवमव अङ््खगे्रजीबवहेक प्रस्तवधर्त आठ भवषवमधे्य 

कुनै एक भवषवमव हेना सक्िन् । प्रत्यक्ष मेलरमव प्रदवन गररएको थप जवनकवरी पस प्रकवर ि: महत्वपूणा मतदवन केन्द्र सूचनव र 

कवउन्टी र रवज्य मतदवतव सूचनव गवइि धर्र्रण। यी सूचनवमव मतदवतवलवई ROV रे्बसवइटको धलङ्क, र्ोन नम्बर, र (866) 

430-VOTE मव सहवयतव अनुरोि गना टोल फ्री हटलवइन नम्बर पधन प्रदवन गनेि। 

पधहलो प्रत्यक्ष मेलरलवई धनर्वाचन हनुभन्दव लगभग 90 धदनअधि मेल गररनेि र त्यसपधि अको सेट धनर्वाचन हनुभन्दव लगभग 

29 धदनअधि मेल गररनेि। VCA सुँग सम्बस्न्धत सबै सवर्ाजधनक सूचनव र जवनकवरीहरू ROV को रे्बसवइटमव सहज र्म्यवाटमव 

पोस्ट् गररनेि। 

भाषा पहुँच ि मतदाि पहुँच सल्लाहकाि सनमनतहरू 

मतदवतव िनौट ऐन (VCA) अंगीकवर गरेकव कवउन्टीहरू प्रधतधियवमवर्ा त आन्तररक धर्कवस प्रधियव, सरोकवरर्वलव र 

सर्ासविवरणको इनपुटको समन्वय गरेकव प्रधियवबवट Santa Clara मतदवतव रधजस्ट्र वर (ROV) ले दुईर्टव सल्लवहकवर 

सधमधतहरू गठन गरेको ि। यीमधे्य पधहलो सधमधत भवषव पहुँच सल्लवहकवर सधमधत (LAAC) हो, जसले अङ््खगे्रजी 

भवषवबवहेक अन्य भवषव बोल्ने मतदवतवलवई मतदवन केन्द्रको मोिलले सबैभन्दव रवम्रोसुँग कसरी सेर्व धदन सक्ि भने्न 

तररकवकवबवरे अल्पसंख्यक भवधषक समुदवयबवट िवरणवहरू बटुल्नेि। दोस्रो सधमधत मतदवन पहुँच सल्लवहकवर सधमधत 

(VAAC) हो, जसले जे्यष्ठ नवगररक र्व अशक्ततव भएकव मतदवतवहरूजस्तव पहुँचको धचन्तव भएकव मतदवतवहरूको चवसोहरू 

सम्बोिन होस् भने्न सुधनधित गना उनीहरूको िवरणव बटुल्नेि। गैर-नवर्वमूलक र समुदवयमव आिवररत संस्थवदेस्ख धलएर 

Santa Clara कवउन्टीधभत्र रहेकव नगरपवधलकवहरूमव रहेकव धर्धभन्न सम्पका  व्यस्क्तहरूसुँगको सञ्जवल र समन्वयमवर्ा त यी 

सधमधतकव लवधग सदस्यतव संलग्न गरवइन्ि। सबै LAAC र VAAC बैठकको सूची ROV को रे्बसवइट 

www.sccvote.org/voterschoice मव पोस्ट् गररनेि र व्यर्स्स्थत गररनेि। 

 

http://www.sccvote.org/voterschoice


 

भाग 2 – मतदाता नशक्षा तथा आउटिीच योजिा 
मतदवतवको िनौट ऐन (VCA) ले VCA कवयवान्वयन गने कुनै पधन कवउन्टीले मतदवतव धशक्षव तथव आउटरीच योजनव पधन 

कवयवान्वयन गने म्यवने्डट धदएको ि जसले मतदवतवलवई VCA को प्रवर्िवनकव बवरेमव सूचनव धदन्ि। अझै धर्शेष रूपमव, यस 

कवनुनले अङ््खगे्रजीबवहेक अन्य भवषव बोल्ने मतदवतवकव सवथै अशक्ततव भएकव मतदवतवसम्म पुगेर समुदवयहरूलवई उपलब्ध 

सेर्वबवरे धशक्षव धदने लक्ष्य रवख्ि। 

Santa Clara कवउन्टी मतदवतव रधजस्ट्र वर (ROV) सुँग आउटरीच टोली र कवयािम अस्स्तत्वमव रहेको ि र यसले सवमुदवधयक 

उपस्स्थधत कवयम गना र मतदवतव दतवा सेर्व तथव सविवरण मतदवतव धशक्षव प्रदवन गना र्षाभर धर्धभन्न कवयािममव उपस्स्थत 

भइरहन्ि। EAP को यो मतदवतव धशक्षव तथव आउटरीच खण्डमव ROV ले कसरी आफ्नो धर्द्यमवन आउटरीच धर्धिहरूको 

लवभ धलन्ि र यसलवई नयवुँ तररकवसुँग धमलवएर कसरी सर्ासविवरणलवई VCA को बवरेमव धशक्षव धदन समुदवयहरूमव पुग्ि भने्न 

कुरव उले्लख गररएको ि। आउटरीच गधतधर्धिहरू सवमुदवधयक सवझेदवरी बढवउने, नवगररक संलग्न हने अर्सर धर्स्तवर गने 

र मतदवन केन्द्रको मोिलमवर्ा त मतदवतवको अनुभर्मव सुिवर गने लक्ष्यकव सवथ धिजवइन गररनेि। 

खण्ड 1: मतदाता सम्पका  – सामान्य जािकािी 

ROV ले धर्गतमव उपस्स्थधत जनवएकव र सञ्चवलन गरेकव कवयािमकव अलवर्व थप मतदवतव धशक्षव तथव आउटरीचले कवउन्टीकव 

सक्दो िेरै भूगोल समेट्ने योजनव बनवइएको ि। ऐधतहवधसक रूपमव कम सेर्व पवएकव जनसङ््खख्यव भएकव समुदवयकव पुगे्न 

योजनवहरू रहेकव िन् । 

ROV ले पुग्न चवहेकव केही समुदवयहरूमव जे्यष्ठ नवगररकको समुदवय, जवतीय/भवधषक समुदवय, युर्व समुदवय, धर्द्यवथी समुदवय, 

कम सेर्व पवएकव समुदवय र िर-धिमेक समूहहरू िन् । ROV ले 100 भन्दव बढी समुदवयमव आिवररत सङ्गठन (CBOs) 

हरूबवट उनीहरूले आफ्नो समुदवयलवई प्रदवन गने कवमबवरे धसक्न र कसरी आउटरीच टोलीले त्यसमव भवग धलन सक्ि भने्नबवरे 

उनीहरूसुँग संलग्न हने योजनव बनवएको ि। यसको लक्ष्य सर्ल मतदवतव कवयािम सुधनधित गनाकव धनस्ि CBO हरु र सबै 

समुदवयसुँग धमलेर कवम गने रहेको ि। 

सञ्चािमाध्यमको प्रयोग 

ROV ले मतदवन केन्द्र मोिल, पत्रवचवरमवर्ा त मतदवन प्रधियव, प्रवरस्िक मतदवन धर्कल्प र लधक्षत धमधियव अधभयवनमव मतदवन 

केन्द्रमव कवम गने अर्सरहरूको बवरेमव जवनकवरी प्रदवन गनेि। धमधियव आउटलेटकव लवधग अर्सरहरू समवरे्श िन्, तर 

धनम्रमव मवत्र सीधमत भने िैनन्: 

1. स्थवनीय टेधलधभजन तथव सवमुदवधयक केबुल से्ट्सन 

a. Comcast 

b. Univision 

c. Telemundo 

d. Namaste TV 

e. Crossing TV 

2. पत्रपधत्रकव (के्षत्रीय तथव सवमुदवधयक) 

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 (टवगवलोग) 



 

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 (जवपवनी) 

u. Daily Post 

v. India Current 

3. रेधियो 

a. KBAY/KEZR 

b. KFOX 

c. KRTY/KLIV 

d. Sound of Hope (धचधनयवुँ) 

e. Sing Tao 

f. Univision 

g. Vien Thao 

h. Celina Rodriguez 

i. China Press 

j. Radio Zindagi (धहन्दी) 

4. ROV र कवउन्टीकव लवधग सवमवधजक सञ्जवल तथव रे्बसवइटको प्रयोग 

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

b. कवउन्टीको Facebook पेज: https://www.facebook.com/county.of.santa.clara 

c. ROV Twitter: https://twitter.com/SCCvote 

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

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

f. Nextdoor एप: (Communication and Media Santa Clara कवउन्टी खोज्नुहोस्) 

g. कवउन्टीकव नु्यजलेटर सदस्यतव सूची 

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

6. उपत्यकव यवतवयवत प्रवधिकरणको बसहरूमव सवर्ाजधनक टर वस्न्जट सने्दश 

7. सवमुदवधयक सवझेदवर, अशक्ततवसम्बन्धी र्कवलत गने सङ्गठन, धनर्वाधचत अधिकवरी, धर्शेष धिस्स्ट्र क्ट्हरू, िुल 

धिस्स्ट्र क्ट्हरू, समुदवयमव आिवररत सङ्गठनहरू, र सङ्गठनहरू जस्तव कवउन्टीभरकव समूहहरूसुँग शेयर गने 

सवमग्रीहरू 

8. उपलब्ध आउटलेटहरूमव धर्ज्ञवपन अधभयवनलवई सहवयतव गना सवर्ाजधनक सेर्व िोषणव (PSAs) हरू प्रयोग गररनेि। 

यी PSAs हरूले VCA को बवरेमव सवमवन्य जवनकवरी, VCA को बवरेमव भवषव-धर्शेष जवनकवरी र टोल-फ्री भवषव 

सहवयतव हटलवइन र मतदवन केन्द्रमव पहुँच धर्कल्प र टवढवको दूरीबवट पहुँच योग्य पत्रवचवरमवर्ा त मतदवन मवर्ा त 

धर्षयहरू समवरे्श गनेि। 

ROV ले अधियो र धभजुअल धमधियव पधन प्रयोग गनेि, जसलवई आगवमी धनर्वाचनकव मतदवतवलवई सुसूधचत गना व्यवपक 

रूपमव धर्तरण गररनेि। हवम्रो लक्ष्य बधहरव र्व कवन नसुने्न र दृधष्टधर्हीन र्व आुँखव नदेखेजस्तव अशक्ततव भएकव कवउन्टीकव 

सबै मतदवतवसम्म पुगे्न रहेको ि। 

सामुदानयक उपस्स्थनत योजिा ि मतदाता नशक्षा सामग्रीहरू 

ROV ले सवमवन्यतयव र्षाभरर सयौ ंसवमुदवधयक कवयािमहरूमव भवग धलन्ि र आफ्नो समुदवयलवई आगवमी पररर्तानहरूको 

सर्ोत्तम जवनकवरी कसरी धदने र मतदवतव सहभवधगतव बढवउने भने्न धर्षयमव पधन सधियतवपूर्ाक CBO हरुसुँग कवम गदाि। 

https://www.facebook.com/sccvote
https://www.facebook.com/county.of.santa.clara
https://twitter.com/sccvote
https://twitter.com/SCCgov
http://www.instagram.com/sccvote
https://www.youtube.com/sccvote


 

मतदवतव धशक्षव सहजीकरण गना धनदेशनवत्मक सवमग्री र कमाचवरीहरू उपलब्ध गरवउने कवम भइरहेको ि। सवमुदवधयक 

आउटरीच योजनवबवरे थप जवनकवरी पररधशष्ट B मव हेना सधकन्ि। 

प्रत्यक्ष मेलिहरू 

ROV ले Santa Clara कवउन्टीमव दतवा भएकव प्रते्यक मतदवतवलवई दुई (2) धभन्न पत्रहरूबवट आगवमी धनर्वाचनको, 

जवनकवरी धदनेि र टोल-फ्री सहवयतव हटलवइन, (866) 430-VOTE को प्रचवर गनेि। पत्रहरूले मतदवतवहरूलवई नयवुँ 

धनर्वाचन मोिल, आगवमी धनर्वाचन, यस्तव पररर्तानहरूबवरे जवनकवरी कहवुँ पवउने, र मतदवतवहरूले मतदवन केन्द्र र मतपत्र 

खसवल्ने स्थवनहरू खुल्लव रहने धमधत, स्थवन, र समयको पहुँच प्रवप्त गने धलङ्कसम्बन्धी जवनकवरी प्रदवन गनेि। प्रते्यक मेलर 

13 भवषवहरूमव अनुर्वद हनेि, मतदवतवहरूको भवषव प्रवथधमकतवमव धनभार गदै, दतवा गरेकव मतदवतवहरूलवई धर्तरण गना 

जसले अङ््खगे्रजी बवहेक अन्य भवषव प्रवथधमकतव िनौट गरेकव िन् । 

ROV रे्बसाइटमा भएका मतदाता नशक्षा स्रोतहरू 

मतदवतव िनौट ऐन जवनकवरीलगवयतकव ROV कव सबै आउटरीच मतदवतव धशक्षव सवमग्रीहरू ROV को रे्बसवइटमव धर्द्युतीय 

मवध्यममव उपलब्ध हनेिन्। ROV रे्बसवइटमव धनम्र जवनकवरीहरू हनेिन्: 

 VCA को बवरेमव सवमवन्य जवनकवरी 

 मतदवन केन्द्र र मतपत्र खसवल्ने बवकसको स्थवन र समय 

 ROV को टोल-फ्री मतदवतव सहवयतव हटलवइन 

 EAP दस्तवरे्ज 

 VCA प्रचवरप्रसवर सवमग्री 

 VCA शैधक्षक धभधियोहरू र प्रसु्तधतकरणहरू 

 आउटरीच र कवयाशवलव तवधलकवहरू 

 प्रते्यक मतदवन केन्द्रमव व्यस्क्तगत भवषव सहवयतवको उपलब्धतव 

खण्ड 2: मतदाता सम्पका  - भानषक अल्पसंख्यक समुदायहरू 

मतदवन केन्द्र मोिलले प्रवथधमक रूपमव अङ््खगे्रजी भवषवबवहेककव बोल्ने मतदवतवहरूलवई उधचत सेर्व प्रदवन गनासके्न 

तररकवहरूमव भवधषक अल्पसंख्यक समुदवयहरूबवट सुझवर् प्रवप्त गनाकव लवधग मतदवतवहरूको रधजस्ट्र वर (ROV) ले भवषव 

पहुँच सल्लवहकवर सधमधत (LAAC) को स्थवपनव गरेको ि। यस सधमधतले मतदवन केन्द्रको स्थवनहरूलगवयत प्रदवन गररने र्व 

गनुापने कुनै सुधर्िव र सेर्वहरूजस्तव धर्धभन्न पक्षहरूमव प्रधतधियव प्रदवन गनेि। यो सधमधत समुदवयबवट सुन्न धनयधमत रूपमव 

भेलव हन्ि। 

भानषक अल्पसंख्यक समुदायहरूको पनहचाि 

Santa Clara कवउन्टीमव दतवा भएकव मतदवतवहरूको रूचवइएको भवषव अनुरोिहरूको आिवरमव भवधषक अल्पसंख्यक 

समुदवयको पधहचवन गना सधकन्ि। जनगणनव र अन्य सवर्ाजधनक रूपमव उपलब्ध जनसवंस्ख्यकीय जवनकवरीहरूको संयोजनमव 

यस जवनकवरीको प्रयोग गरेर ROV ले प्रमुख भवषव के्षत्रहरूको नक्सव धनमवाण गिा । योजनवबद्ध मतदवतव धशक्षव र आउटरीचको 

पवटोस्वरूप यी स्थवनहरूलवई लधक्षत गने गरी आउटरीच कवयालवई अधि बढवइनेि। ROV ले अन्य आउटरीचकव तररकवहरू 

र उपस्स्थत हन र्वइदवजनक सवमुदवधयक कवयािमहरूको पधहचवन गना धर्धभन्न भवधषक अल्पसंख्यक समुदवयहरूबवट पधन 

सुझवर् खोधजरहेको ि। 
 
 

सेर्ा प्रदाि गिुापिे भानषक अल्पसंख्यक समुदाय 

ROV ले चौि (14) भवषवहरूमव सेर्व प्रदवन गदाि:, अङ््खगे्रजी सधहत। पवुँचर्टव भवषवहरू सङ्घबवट अधनर्वया गररएकव िन्: 

अङ््खगे्रजी, धचधनयवुँ, से्पधनस, टवगवलोग र धभयतनवमी रवज्य रवज्यद्ववरव अधनर्वया गररएकव नौ भवषवहरू िन् : गुजरवती, धहन्दी, 



 

जवपवनी, खमेर, कोररयवली, नेपवली, पञ्जवबी, तधमल र तेलुगु। आधिकवररक मतपत्र, र स-शता मतदवतव दतवा र अस्थवयी मतपत्र 

खवमहरू, नौर्टव भवषवमव प्रदवन गररनेि। मतदवन केन्द्र र मतपत्र खसवल्ने बवकसको सङ््खख्यव नौर्टव भवषवकव सवथै जम्मव 

14 र्टव भवषव गरेर गुजरवती, नेपवली, पञ्जवबी, तधमल र तेलुगु थप पवुँच भवषवमव पधन प्रदवन गररएको ि। कवउन्टी मतदवतव 

जवनकवरी गवइिहरू (CVIGs) पधहले अभ्यवस भएअनुसवर केन्द्रबवट अधनर्वया गररएकव भवषवहरूमव मवतै्र उपलब्ध हनेिन् । 

थप कवउन्टीमव बोधलने अन्य भवषवहरू जसै्त कवन्टोधनज, र्वरसी, गुजरवती, नेपवली, पोचुाधगज, पञ्जवबी, धसररयवक, तवधमल र 

थवईकव लवधग सहयोग गना, धद्वभवषी मतदवन केन्द्र कमाचवरी उपलब्ध हन सके्निन् । म्यवधपङ्ख र धर्शेष भवषव समुदवय लधक्षत 

गरेको आिवरमव ROV ले धर्धभन्न समुदवयहरूमव धद्वभवषी धनर्वाचन अधिकृतको रूपमव उधचत भवषव सहयोगी स्थवधपत गने 

प्रयवस गनेि। मतदवन केन्द्रको कमाचवरीलवई अस्न्तम रूप धदुँ दै ROV ले प्रते्यक मतदवन केन्द्रमव व्यस्क्तगत भवषव सहवयतवको 

उपलब्धतवको बवरेमव ROV रे्बसवइटमव सूचनव पोस्ट् गनेि। 
 

भानषक अल्पसंख्यक समुदायहरूका लानग मतदाता नशक्षा कायाशाला 

ROV ले पधहले उले्लस्खत चौि (14) भवषवहरूमव धद्वभवषीय मतदवतव धशक्षव कवयाशवलवहरू प्रदवन गनेि। यी कवयाशवलवहरूले 

प्रते्यक उस्ल्लस्खत भवषवहरूमव सवमग्री र सहवयतव उपलब्ध गरवउनेलगवयत Santa Clara कवउन्टीकव भवषव समुदवयहरूलवई 

मतदवन केन्द्र मोिल प्रधियवबवरे जवनकवरी प्रवप्त गने अर्सर प्रदवन गनेि। ROV ले कवयाशवलवकव स्थवनहरू र धमधतको 

धनणाय गना भवषव पहुँच सल्लवहकवर सधमधत (LAAC) सदस्यहरूबवट प्रवप्त सुझवर्हरूको प्रयोग गिा  र सबै कवयाशवलवहरूमव 

उपस्स्थत व्यस्क्तहरूकव लवधग भवषव धर्शेष अनुर्वदकहरू हनेिन् । 

भाषा अल्पसंख्यक समुदायलाई लनक्षत नमनडयाको प्रयोग 

धर्धभन्न भवधषक अल्पसंख्यक समुदवयहरूलवई मतदवन केन्द्र मोिल, र पत्रवचवरमवर्ा त मतदवनको बवरेमव जवनकवरीकव 

सवथसवथै मतदवतवहरूको रधजस्ट्र वरको टोल-फ्री हटलवइन (866) 430-VOTE र सवमवन्य मतदवन जवनकवरीकव लवधग (408) 

299-VOTE प्रदवन गररनेि। सबै केन्द्रद्ववरव अधनर्वया मवधनएकव भवषवहरूको प्रधतधनधित्व गरवउन धर्धभन्न भवषव-धर्शेष 

सञ्चवरमवध्यमको लवभ धलइनेि। यी सञ्चवरमवध्यममव धनम्न कुरवहरु समवरे्श रहेकव िन्, तर यधतमव नै सीधमत भने िैनन्: 

1. स्थवनीय टेधलधभजन तथव सवमुदवधयक केबुल से्ट्सन 

a. Univision (से्पधनस)  

b. Epoch Times (धचधनयवुँ) 

c. Telemundo (से्पधनस) 

d. Namaste (धहन्दी) 

e. Crossing TV (अङ््खगे्रजी + सबै 8 थप) 

2. पत्रपधत्रकव (के्षत्रीय तथव सवमुदवधयक) 

a. El Observador (से्पधनस) 

b. Epoch Times (धचधनयवुँ) 

c. India West (अङ््खगे्रजी) 

d. Korea Times (कोररयवली) 

e. Nichi Bei Weekly (जवपवनी) 

f. Philippine News (टवगवलोग) 

g. Viet Nam Daily (धभयतनवमी) 

h. World Journal (धचधनयवुँ) 

i. N & R (अङ््खगे्रजी) 

j. China Press (चवयव) 

k. JWeekly (जवपवनी) 

l. Spotlight (अङ््खगे्रजी) 

m. Bayspo Magazine (जवपवनी) 

n. Daily Post (अङ््खगे्रजी) 

o. India Currents (धहन्दी) 



 

3. रेधियो 

a. Univision (से्पधनस) 

b. Celina Rodriquez (से्पधनस) 

c. Sound of Hope (धचधनयवुँ) 

d. Sing Tao (यवानयव) 

e. Vien Thao (धभयतनवमी) 

f. China Press (धचधनयवुँ) 

g. Radio Jindagi (धहन्दी) 

h. Korean American Radio 

4. सवमवधजक सञ्जवल र धर्भवगकव रे्बसवइट 

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

b. कवउन्टीको Facebook पेज: https://www.facebook.com/county.of.santa.clara 

c. ROV Twitter: https://twitter.com/SCCvote 

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

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

f. Nextdoor RH: (Communication and Media Santa Clara कवउन्टी खोज्नुहोस्) 

g. कवउन्टीकव नु्यजधर्ि सदस्यतव सूची 

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

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

5. भवषव अल्पसंख्यक समुदवय नू्यजलेटर 

6. आगवमी धनर्वाचनकव भवषव अल्पसंख्यक समुदवयहरूमव सवर्ाजधनक सेर्व िोषणवहरू (PSAs) र टोल-फ्री सहवयतव 

हटलवइनको प्रयोग गररनेि। PSA हरू अल्पसंख्यक भवषवको टेधलधभजन, रेधियो, पत्रपधत्रकव र अनलवइन 

स्रोतहरूबवट धर्तरण गररनेि। 

निर्ााचि अनिकृतहरू 

मतदवन केन्द्रको कमाचवरीको संरचनव धनधित गना ROV ले धनर्वाचन अधिकृतहरू धनयुक्त गिा  (धनर्वाचन आचवरसंधहतवले 

धनर्वाचन बोिाको रूपमव उले्लख गने)19 मतदवन केन्द्रको लवधग कमाचवरीहरू दुरै् धनर्वाचन धदनको धनकटतव र मतदवन केन्द्रको 

आकवरमव आिवररत हनेि। प्रसेक मतदवन केन्द्रमव ि (6) देस्ख पन्ध्र (15) जनव धनर्वाचन अधिकृतहरू रवखे्न योजनव रहेको ि। 

ठूलव मतदवन केन्द्रमव र व्यस्त समयमव र धनर्वाचनको धदन आउुँदै गदवा थप कमाचवरीहरू खटवइनेि। धनर्वाचनको धदनभन्दव 

10 धदन अगवधिदेस्ख 4 धदन अगवधिसम्म मतदवन केन्द्रहरूमव नू्यनतम 6 जनव कमाचवरी सदस्यहरू हनेिन् । धनर्वाचन 

धदनभन्दव 3 धदनअधिदेस्ख धनर्वाचन धदनभन्दव 1 धदन अधिसम्म मतदवन केन्द्रमव आर्श्यकतवअनुसवर 8 देस्ख 15 जनव कमाचवरी 

रहने िन्। 

मतदवन केन्द्रको के्षत्रमव प्रते्यक भवषवको लवधग किीमव एक धनर्वाचन अधिकृत, र्व नू्यनतम पधन प्रते्यक व्यवपक प्रयोग हने 

भवषवको लवधग एक धनर्वाचन अधिकृत रवखे्न योजनव ि। ROV ले मतदवतवहरूलवई बुले्ल र मतदवतवहरूको लवधग अजुर्वदकको 

रूपमव पधन कवया गने क्षमतव धर्स्तवर सकेसम्म धर्धभन्न समुदवयबवट मतदवन केन्द्र कमाचवरीहरू धनयुक्त गनेि। धनयुस्क्तको 

सुरुर्वत पधहलेकव दोभवषे धनर्वाचन अधिकृतहरूलवई सम्पका  गरेर र परम्परवगत धनयुस्क्त आरे्दन प्रधियवबवट हनेि। 
 

खण्ड 3: मतदाता सम्पका  - अशक्तता भएका मतदाताहरू 

मतदवतवहरूको रधजस्ट्र वर (ROV) ले जे्यष्ठ नवगररकहरू र अशक्ततव भएकव मतदवतवहरूजस्तव पहुँचको सरोकवर भएकव 

मतदवतवहरूबवट नयवुँ धनर्वाचन मोिलले उत्तम सेर्व प्रदवन गनासके्न तररकवहरूबवरे सुझवर् धलन मतदवन पहुँच सल्लवहकवर 

सधमधत (VAAC) को स्थवपनव गरेको ि। यस सधमधतले मतदवन केन्द्रको स्थवनहरू लगवयत प्रदवन गररने र्व गररनुपने कुनै 

सुधर्िव र सेर्वहरू जस्तव धर्धभन्न पक्षहरूमव प्रधतधियव प्रदवन गनेि। यो सधमधत ले धनयधमत रूपमव बैठक रवख्ि र इनपुटकव 

लवधग सविवरण सर्ासविवरणकव लवधग खुल्लव हन्ि। बैठक बसे्न समय र स्थवनसधहत VAAC बवरे थप जवनकवरी ROV रे्बसवइट, 
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अशक्तता भएका मतदाताहरूको आर्श्यकता पनहचाि गिा प्रयोग गरििे तरिकाहरू 

ROV ले धनरन्तर रूपमव अशक्ततव भएकव मतदवतवहरूको आर्श्यकतव सम्बोिन गने तररकवमव सुिवर गदै आएको ि। यसो 

गना ROV ले चवर (4) प्रवथधमक स्रोतहरूबवट प्रवप्त सुझवर्हरूको धर्शे्लषण गिा : (1) अशक्ततव भएकव नवगररकहरू, (2) 

अशक्ततव भएकव मतदवतवहरूलवई सहवयतव सेर्वहरू प्रदवन गने CBO हरू, (3) VCA लवगू गरेकव अन्य कवउन्टीहरू र (4) 

रवज्य सधचर्को कवयवालय। VCA ले मतदवन सञ्चवलन हने तररकवमव पूणा नयवुँ अध्यवय पल्टवएसुँगै ROV ले पधन यस अर्सरलवई 

अशक्ततव भएकव मतदवतवहरू (र उनीहरूलवई सहवयतव गने CBO हरू) सुँग सम्बन्ध धनमवाण गना नयवुँ चरणको सुरुर्वतको 

रूपमव धलइरहेको ि। 

California अशक्ततव अधिकवर र Silicon Valley Independent Living Center अशक्ततव भएकव मतदवतवहरूको 

आर्श्यकतवको सम्बन्धमव ROV सुँग प्रत्यक्ष सम्पका मव आउने दुई त्यस्तव संस्थवहरू हन् । प्रथम संलग्नतवदेस्ख ने ROV ले धनम्न 

संस्थवहरूसुँग सम्बन्ध बनवउन धनरन्तरतव धदएको ि: 

 नेत्रहीन तथव दृधष्टधर्हीनकव लवधग Vista केन्द्र 

 धर्कवसवत्मक अशक्ततवमव रवज्य पररषद - सेन्टर ल कोस्ट् अधर्स 

 Handicapables 

 Santa Clara भ्यवली लवइन्ड सेन्टर 

 San Andreas के्षत्रीय केन्द्र 

यस नयवुँ चरणले अशक्ततव भएकव मतदवतवहरूमव प्रत्यक्ष सुझवर्को महत्वलवई जोि धदन्ि। मतदवतवबवट प्रत्यक्ष आउने सबै 

सुझवर्हरूलवई समीक्षव/अने्वषण गना ROV प्रधतबद्ध रहेको ि। 
 

अपाङ्गता समुदायमा आउटिीच 

सवमवन्य धमधियव अधभयवनकव सवथसवथै ROV ले पहुँचको आर्श्यकतव भएकव मतदवतवहरूलवई जवनकवरी प्रदवन गना पधन 

जोि धदनेि। यसमव प्रते्यक मतदवन केन्द्रमव सुलभ मतदवन उपकरणहरूको उपलब्धतवको सवथै ररमोट एके्सधसबल भोट-

बवइ-मेल (RAVBM) उपयोगको अनुरोि गने धर्कल्प पधन रहेको बवरेमव जवनकवरी समवरे्श हनेि।  

जवनकवरी रै्लवउने अन्य अर्सरहरूमव धनम्र कुरवहरु समवरे्श भएकव िन्: 

1. जे्यष्ठ र अशक्ततव भएकव नवगररकहरूलवई सेर्व र सहवयतव प्रदवन गने संस्थवहरू जसै्त, Silicon Valley Council of 

the Blind, Santa Clara Valley Blind Center Incorporated, र Greater Opportunities आधद; 

2. कवउन्टीभरकव सवमुदवधयक सवझेदवरहरू, शहरहरू, धर्शेष धिस्स्ट्र क्ट्हरू, िूल धिस्स्ट्र क्ट्हरू, आस्थव- आिवररत 

संस्थवहरू र सवर्ाजधनक सूचनव अधिकृतहरू ; 

3. “ओपन हवउस" सवर्ाजधनक प्रदशानमव प्रकवश पवररएकव पहुँचकव धर्कल्पहरू र नमूनव मतदवन केन्द्रको अनुभर्कव 

लवधग कुनै पधन धमधियव अर्सरहरू; 

4. मतदवन केन्द्रहरूमव पहुँचको धर्कल्पहरू प्रकवश पवने रेधियो र टेधलधभजन सवर्ाजधनक सेर्व िोषणवहरू;  

5. सवर्ाजधनक सेर्व िोषणवहरू मतदवन केन्द्रहरूमव पहुँचको धर्कल्पहरू सवथै ररमोट एके्सधसधबधलटी पत्रवचवरमवर्ा त 

मतदवन प्रणवलीको उपलब्धतवबवरे प्रकवश पवना प्रयोग गररन्ि। 
 

अशक्तता भएका मतदाताहरूका लानग सेर्ाहरू 

सबै मतदवन केन्द्रहरूले अशक्ततव भएकव अमेररकीहरू ऐन (ADA) को पवलनव गनेिन् । सबै मतदवतवहरूलवई उधचत प्ररे्श 

धनधित गना आर्श्यक परेको खण्डमव अन्य उपलब्ध ढोकवहरू र प्ररे्शद्ववर उपलब्ध गरवइनेि। यसकव अधतररक्त, मतदवन 

केन्द्रहरूमव मतपत्र मवधका ङ्ख उपकरण (BMD) भधनने मतदवन उपकरणहरू रवस्खनेिन् जसमव शवरीररक रुपमव अशक्ततव 

भएकव मतदवतवहरूलवई स्वतन्त्र र गोपनीय रूपमव मतदवन गना मद्दत गने ADA उजुरी गने धर्शेषतव हन्ि। िरमै आरवमले 

मतदवन गना रुचवउने मतदवतवहरूकव लवधग पधन RAVBM प्रणवलीमव लवधग आरे्दन धदने पहुँच प्रवप्त गने धर्कल्प हन्ि। 

RAVBM मव मतदवतवलवई इमेलमवर्ा त उनीहरूको आधिकवररक मतपत्र िवउनलोि गना धमल्ने एउटव धलङ्क पठवइन्ि। त्यसमव 

http://www.sccvote.org/


 

सुँगसुँगै मतपत्र कसरी धप्रन्ट गने, कसरी भने र धर्तवा गने भने्न धनदेशनहरू पधन उले्लख गररएको हनेि। अशक्ततव भएकव 

मतदवतवहरूले ROV को टोल-फ्री हटलवइन (866) 430-VOTE (8683) बवट र यसकव अधतररक्त (408) 299-VOTE (8683) 

बवट पधन सवमवन्य मतदवतव जवनकवरीकव लवधग मद्दत प्रवप्त गना सके्निन् । दुरै् लवइनले भवषवको सहयोग प्रदवन गिा । 

अशक्तता समुदायको लानग मतदाता नशक्षा कायाशाला 

ROV ले जे्यष्ठ नवगररक र अशक्ततव भएकव मतदवतवहरूलवई उपलब्ध पहुँचकव धर्कल्पहरू र मतदवन केन्द्र प्रधियवबवरे 

जवनकवरी प्रदवन गना मतदवतव धशक्षव कवयाशवलव सञ्चवलन गिा । कवयाशवलवमव मतदवन केन्द्र मोिल, नयवुँ मतदवन उपकरण 

प्रदशानहरू, मतदवन उपकरणहरूको पहुँच, मतपेधटकव जवनकवरी, र धर्द्युतीय मवध्यमबवट पहुँचयुक्त भोट-बवइ-मेल 

मतपत्र प्रवप्त गने धर्कल्पहरू समवरे्श गररन्ि तर यधतमव नै सीधमत हनेिैन। ROV ले मतदवन पहुँच परवमशा सधमधत 

(VAAC) सदस्पहरूबवट कवयाशवलवकव सवमग्री, स्थल र धमधतहरू िनौट गना इनपुट प्रयोग गदाि। 

अशक्तता भएका मतदातालाई नशक्षा नदि प्रयोग गरिएको सामग्री 

ROV ले जवनकवरीहरू प्रचवर गना प्रयोग गररने अधियो, धभजुअल र धलस्खत सवमग्रीहरूको धनमवाण गिा ; VAAC बैठकबवट 

प्रवप्त जवनकवरीहरू यी सवमग्रीहरूको धनमवाण अर्धिभर प्रयोग गररन्ि। यी सवमग्रीहरू स्रोतको रूपमव ROV को 

रे्बसवइटमव पधन उपलब्ध गरवइनेि। VCA को प्रचवरप्रसवर र्व धशक्षवकव लवधग प्रयोग गररने कुनै पधन धभधियोकव लवधग 

क्लोज्ड क्यवप्सधनङ्ख उपलब्ध गरवइएको ि। उदवहरणको रुपमव ROV रे्बसवइटमव रवस्खएको VCA प्रचवरप्रसवर धभधियो 

र अनलवइन स्स्ट्र म गररएकव (र अपलोि गररएकव) EAP सवर्ाजवधनक सुनुर्वइहरू समवरे्श िन् । यसकव अधतररक्त, ROV 

ले VCA जवनकवरीमूलक फ्लवयरहरू बे्रलीमव टर वन्सिवइब गने कवम गरररहेको ि। 

निर्ााचि अनिकृतहरू 

ROV ले धनर्वाचन अधिकृतकव लवधग धर्शेष गरी प्रधशक्षण सवमग्री धर्कवस गरेको ि। धनधित प्रधशक्षण सवमग्री अशक्ततव 

भएकव मतदवतवलवई संलग्न गना सवंिृधतक संरे्दनशीलतवकव पक्षमव केस्न्द्रत िन् । अन्य प्रधशक्षण सवमग्रीहरूले धनर्वाचन 

अधिकृतहरूलवई अशक्ततव भएकव मतदवतवहरूले मतदवन केन्द्रमव ल्यवउन सक्न र प्रयोग गना आर्श्यक रहेकव धर्धभन्न 

श्रर्ण र/र्व दृधष्ट सहयोगी उपकरणहरूलवई चलवउने र जिवन गने प्रवधर्धिक पक्षाहरूमव मद्दत गिा न् । अशक्ततव भएकव र 

नभएकव मतदवतवहरूलवई सम्मवधनत ढङ्गले सेर्व प्रदवन गने तररकव बुझवउन धनर्वाचन अधिकृतहरूको प्रधशक्षणमव 

धर्धर्ितवयुक्त धभधियो प्रदवन गररन्ि। अन्य प्रधशक्षणमव अशक्ततव भएकव मतदवतवहरूकव लवधग उधचत मतदवन केन्द्रको 

स्थवपनव समवरे्श हन्ि। सबै धनर्वाचन अधिकृतहरूले सबै मतदवतवहरूको धर्धर्ितवप्रधतको प्रधतबद्धतवको रुपमव उनीहरुको 

धर्धशष्टतवप्रधत उत्तरदवयी र सम्मवन गरेर बसे्न शपथ धलन्िन्। धनर्वाचन अधिकृतहरुले सबै मतदवतवहरूलवई स्ववगत, सम्मवन 

र महत्व पवएको महशुस गरवउने र्वचव गिा न। 

भाग 4: मतदाि केन्द्र ि मतपेनटका िाखे्न स्थािको जािकािी 

मतदाि केन्द्रका स्थािहरू 

California धनर्वाचन आचवरसंधहतवले कवउन्टीहरूमव दुई प्रवरस्िक मतदवन अर्धिकव लवधग मतदवन केन्द्रहरू खुल्लव रवख 

आर्श्यक मवन्ि। पधहलो प्रवरस्िक मतदवन अर्धिको लवधग मतदवन केन्द्रहरू धनर्वाचन धदनभन्दव दश (10) धदनअधिदेस्ख, 

धनर्वाचन धदन भन्दव अधिको चौथो धदनसम्म र जम्मव सवत (7) धदनको लवधग मतदवन केन्द्र खुल्लव रहनु आर्श्यकतव पदाि। 

यो गणनव प्रते्यक 50,000 जनव दतवा गररएकव कवउन्टी मतदवतवहरूकव लवधग एक मतदवन केन्द्रमव आिवररत ि। दोस्रो 

प्रवरस्िक मतदवन अर्धिकव लवधग मतदवन केन्द्रहरू धनर्वाचनको धदनभन्दव तीन (3) धदनअगवधि र धनर्वाचनको धदन समेत 

गरेर जम्मव चवर (4) धदनकव लवधग खुल्लव रहन आर्श्यक ि। यो गणनव प्रते्यक 10,000 जनव दतवा गररएकव कवउन्टी 

मतदवतवहरूकव लवधग एक मतदवन केन्द्रमव आिवररत ि। 

केही मतदवन केन्द्रको समय अधनयधमत तवधलकव भएकव व्यस्क्तहरूलवई सम्बोिन गना र्व व्यस्क्तगत स्थवनहरूको 

उपलब्धतवकव कवरण रे्ना सधकनेि। यस दस्तवरे्जको प्रकवशनसम्म हवल प्रदेशमव 1,011,395 जनव दतवा भएकव मतदवतव 

रहेकव िन्। हवलको दतवाको आिवरमव, आर्श्यक मतदवन केन्द्रको अनुमवधनत सङ््खख्यव धनम्र तवधलकवमव ि। 

  



 

सीमा र्गा नू्यितम 

आर्श्यकता 

11-धदने मतदवन केन्द्रहरू  

(प्रते्यक 50 हजवर जनव दतवा भएकव मतदवतवकव लवधग 

1 जनव) 

20 

4-धदने मतदवन केन्द्रहरू 

(प्रते्यक 10 हजवर जनव दतवा भएकव मतदवतवकव लवधग 

1 जनव) 

81 

जम्मा 101 

मतपत्र खसाल्िे स्थािहरू 

California धनर्वाचन आचवरसंधहतवले मतदवतवकव लवधग एउटव कवउन्टीले मतपत्र खसवल्ने स्थवन उपलब्ध गरवउनु पने 

पररधमधतहरू धनिवारण गदाि। धनर्वाचन धदनभन्दव किीमव 28 धदन अगवधि देस्ख मतदवनको धदनसधहत धनयधमत व्यर्सवधयक 

िण्टवको दौरवन प्रते्यक 15,000 जनव दतवा भएकव मतदवतवहरूकव लवधग किीमव एउटव मतपत्र खसवल्ने स्थवन प्रदवन गनुापिा । 

मतदवतवहरूको रधजस्ट्र वर (ROV) ले धनर्वाचन आचवरसंधहतवले तोकेको रकमअनुसवर रहुँदव कवउन्टीको प्रते्यक धिस्स्ट्र क्ट्मव 

किीमव एकर्टव मतपत्र खसवल्नेस्थवन हने योजनव बनवएको ि। यस कवगजवतको प्रकवशन सम्ममव हवलको दतवाको आिवरमव, 

आर्श्यक मतदवन केन्द्रको अनुमवधनत संख्यव धनम्र तवधलकवमव उले्लख गररएको ि: 

सीमा र्गा 
नू्यितम 

आर्श्यकता 

मतपत्र खसवल्ने स्थवनहरू (प्रते्यक 15 

हजवर जनव दतवा भएकव मतदवतवकव लवधग 1 

जनव) 
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िोकथामका उपायहरू 

मतदवन प्रधियवमव हने अर्रोि रोकथवम गना धनर्वाचनअधि र धनर्वाचनको अर्धिमव ROV ले धनम्न रोकथवमकव सुरक्षव 

उपवयहरूको पवलनव गनेि: 

िोकथाम सुिक्षा उपाय  उदे्दश्य 

स्तरीय सुरक्षव उपवयहरू धनर्वाचन सम्बस्न्धत सवमग्री र उपकरणहरूमव पहुँच सीधमत गने र 

अन्ततः  कुनै पधन सिवधर्त अर्रोि रोकथवम गने। 

सभार र नेटर्का  ब्यवकअप मूल सभार र्व नेटर्का  िवउन हुँदव हने सूचनव प्रर्वहको अर्रोि 

रोक्न 

मतदवन के्षत्रको उपकरणको ब्यवकअप सेट कुनै उपकरण धबधग्रएर मतदवन प्रधियवमव हने अर्रोि रोक्न 

ब्यवकअप उपकरण कुनै उपकरण हरवएमव मतदवन प्रधियवमव 

अर्रोि रोक्न 

ब्यवकअप मतदवन आपूधताहरू कुनै मतदवन आपूधता धबधग्रएमव र्व हरवएमव मतदवन प्रधियवमव हने 

अर्रोि रोक्न 

मतदवन केन्द्रकव कमाचवरीहरू तैनवथ मतदवन केन्द्रको कमाचवरीहरू अनुपस्स्थत भएमव मतदवन प्रधियवमव 

अर्रोि रोक्न 

शंकवस्पद व्यस्क्त र्व सवमवनको 

प्रधियव 

शंकवस्पद व्यस्क्त र्व सवमवन देखव परेमव मतदवन प्रधियवमव हने 

अर्रोि रोक्न 

स्थवनमव म्यवनुअल प्रणवलीहरू धर्द्युतीय मतदवन उपकरण धबधग्रएमव मतदवन प्रधियवमव हने 

अर्रोि रोक्न 

मवधथ उस्ल्लस्खत प्रते्यक रोकथवम सुरक्षव उपवयको धर्सृ्तत व्यवख्यवको लवधग कृपयव पररधशष्ट C मव हेनुाहोस् । 



 

 
 

आकस्िक योजिा 

ROV ले सरल धनर्वाचन प्रधियव धनधित गना सबै सिवधर्त उपवयहरू अपनवउनेि, तर यधद अर्रोि धसजानव भएमव 

प्रधियवलवई धनरन्तरतव धदन ROVसुँग धर्शेष उपवयहरू िन् । ROV ले धर्धभन्न मुख्य सिवधर्त अर्रोिहरू पधहचवन गरेको 

ि: 

 धनर्वाचन सूचनव व्यर्स्थवपन प्रणवली आउटेज 

 धर्द्युत ठप्प 

 खरवब मौसम 

 आगलवगी र्व अन्य प्रकोप 

 मतदवन उपकरण धबधग्रने 

 ब्यवलेट अन धिमवन्ड मेधसनले कवम गना बन्द गरेको 

 इन्टरनेट कनेक्सन धबग्रनु 

 मतदवन केन्द्रकव कमाचवरीहरू अनुपस्स्थत हनु 

 कवम नलवगे्न मतदवन केन्द्र 

यी अर्रोिहरू हटवउनकव लवधग, ROVकव समविवनहरू र थप ROV आकस्िक उपवयहरूकव लवधग पररधशष्ट D मव 

हेनुाहोस् । 

खण्ड 5: मतदाि केन्द्र मतपत्र सुिक्षा ि गोप्य योजिाहरू 

मतदाि केन्द्र नडजाइि ि लेआउट 

धनिवाररत गोप्य मतदवन के्षत्रको लवधग पयवाप्त स्थवन धदुँ दै मतदवतवहरूको अनुकूल प्रर्वह धनधित गना नमूनव मतदवन केन्द्र 

किीमव 60’x60’ को हनुपिा । मतदवतवहरूलवई उधचत कमाचवरीतर्ा  िोयवाउन, नयवुँ धर्द्युतीय पोलबुकमव मतदवतवहरूलवई 

रवख्न एक सवइन-इन टेबल, मतपत्र िवपे्न ब्यवलेट अन धिमवन्ड धप्रन्टर के्षत्र, र मतदवन बुथ र मतपत्र मवधका ङ्ख उपकरणसम्म 

पुयवाउन धनिवाररत पङ््खस्क्तको व्यर्स्थव हनेि। पररधशष्ट E ले सवमवन्य संरचनव देखवउुँि, जुनलवई गवइिको रूपमव प्रयोग गना 

सधकन्ि, तर प्रते्यक मतदवन केन्द्रमव सिर्तः  पररमवधजात संरचनव हनेि। 

मतदाि सुिक्षा 

मतदवतवको तर्थ्यवङ्कको गोपनीयतव, मयवादव र सुरक्षव धनधित गना सबै आर्श्यक कदमहरू अपनवइएकव िन् । कवउन्टीकव 

सबै मतदवतव तर्थ्यवङ्कहरू तर्थ्यवङ्क सुरक्षवकव उपवयहरू अर्लम्बन गरेर िवटवबेसहरू र सभारहरूमव सुरधक्षत गररएकव िन् 

र कवउन्टीकव कमाचवरीकव लवधग प्रयोग गना उपलब्ध ि। 

मतदवतवहरूको रधजस्ट्र वर (ROV)को मुख्य कवयवालपमव मतदवन प्रणवली एयर-ग्यवप गररन्ि, यो भनु्नको अथा यसको बवधहरी 

नेटर्का हरूको पहुँच हुँदैन। मतदवन प्रणवलीको एकमवत्र पहुँच भनेको प्रणवली रवस्खएको सभार कक्षमव भौधतक रूपमव प्ररे्श 

गरेर प्रवप्त गना सधकन्ि। कम्ब्पु्यटर सुरक्षवको हकमव, यधद सुरधक्षत रूपमव िेिटप कम्ब्पु्यटर बन्द गने समय नभएमव 

कमाचवरीले Ctrl+Alt+Delete को प्रयोग गरेर कम्ब्पु्यटर लक गनुापिा । यस्तो गनुाको कवरण, एकचोधट पवर्र बटन धथच्दैमव 

कनेक्सन निुट्न र पूणारूपमव कम्ब्पु्यटर बन्द नहन सक्ि भने्न हो। यधद धर्द्युत् नभएमव, कमाचवरीले सहवयतव िेिबवट 

कम्ब्पु्यटरहरू उत्तम तररकवले प्रयोग गनेबवरे धनदेशनको प्रधतक्षव गनुापिा । 

मतदवन केन्द्रकव कमाचवरीहरूसुँग मतदवतवहरू जुनसुकै मतदवन केन्द्रमव आए पधन सबै मतदवतवहरूको दतवा िवटव र 

मतदवतव इधतहवस धनकट ररयल-टवइम जवनकवरीको पहुँच हन्ि। मतदवन उपलब्ध गरवइने र्व मतदवन केन्द्र र कवउन्टी िवटव 

सभारधबच आदवन प्रदवन गररने जुनसुकै पधन मतदवतव िवटव तत्कवलीन इस्न्िप्सन प्रधर्धिहरूको प्रयोगबवट इस्न्िए, 

गररएकविन् । मतदवन केन्द्रमव भएकव धर्शेष मतदवन उपकरणहरूले मवत्र मतदवतव तर्थ्यवङ्कको पहुँचको अनुमधत पवउुँिन् 

र िवटव टर वस्न्जट र रेस्ट्को समयमव इस्न्िए हनेिन् । धनयधमत िवटव ब्यवकअप गररनेि र सवथै पवरदधशातव र सुरक्षव धनधित 

गना प्रयोगकतवा अन्तधिा यव र प्रधियवहरूको धर्सृ्तत अधिट टर ेल गररनेि। 



 

 

मतदवन केन्द्रहरूमव पूरव भएकव मतपत्रहरू कुनै पधन नेटर्का सुँग सम्पका मव नभएको मतपत्र ट्यवली मेधसनको प्रयोग गरेर अन-

सवइट स्क्यवन र ट्यवली गररन्ि। मतपत्र िवटव इस्न्िष्ट गरी कवधटाजमव सुरधक्षत गररनेि र यसलवई भौधतक रूपमव मेधसनबवट 

हटवएपधि मवत्र पहुँच पवउन सधकन्ि। धनर्वाचन धदनमव सवुँझ 8:00 बजे मतदवन बन्द भएपधि मतदवन ट्यवली मेधसनमव रहेकव 

कवधटाजहरू ROV को मुख्य कवयवालयमव रेकधिाङ्खको लवधग सवररन्िन्। 

पत्रवचवरमवर्ा त मतदवन (VBM) मतपत्रहरू ROV को मुख्य कवयवालयमव सङ्कलन गररन्ि र गणनव नगरुन्जेल मतपत्र कक्षमव 

सुरधक्षत गररन्ि। मतपत्र गणनव हनुअगवधि प्रते्यक मत दतवा भएको मतदवतव रहेको धनधित गना VBM मतपत्र खवममव भएकव 

हस्तवक्षरहरू प्रमवणीकरण गररन्ि। हस्तवक्षरहरू प्रमवणीकरण गरेपधि मतपत्रहरू धनकवधलनेिन्, के्षत्रहरूमव िुट्यवइनेिन् 

र गणनवको लवधग बुझवइनिन् । गणनव भएपधि मतपत्रहरू के्षत्रअनुसवर िुट्यवइनेिन् र सुरधक्षत स्थवनमव रवस्खनिन् । 

भर्नबवट कमाचवरीले मतपत्रहरू धनकवल्न आर्श्यक पने आपतकवलीन अर्स्थव आएमव कमाचवरीले बवकस र्व बट्टवहरूमव 

टेप लगवउनेिन् र नयवुँ स्थवनमव सविा न् । यधद भर्नबवट बवधहर धनकवल्न नधमल्ने भएमव मतपत्रहरू सुरधक्षत कक्षहरूमधे्य 

एकमव रवस्खनेिन् । खवली, जवरी नभएकव मतपत्रहरू हटवउने समय नभएमव यधत्तकै िोधिधदनुपिा । समय भएमव, ROV र्व 

अधिकवरीले कमाचवरीलवई खवली, जवरी नगररएकव मतपत्रलवई के गनेबवरे सल्लवह धदनिन् । 

भाग 6 – बजेट 

मतदवतव रधजस्ट्र वर (ROV) ले मतदवतवलवई मतदवन केन्द्र नमुनव मतदवन प्रधियवबवरे जवनकवरी गरवउन व्यवपक सञ्जवल 

बनवउन आर्श्यक स्रीतको लवधग बजेट र योजनव बनवएको ि। 

प्रके्षधपत बजेटले कमाचवरी र आउटरीचसुँग सम्बस्न्धत अन्य शुल्कहरू समवरे्श गदैन। बजेटको बे्रकिवउन तलको 

तवधलकवमव देखवइएको ि: 

नियाकलाप बजेट 

नर्ज्ञापि जम्मा $115,000 

पत्रपधत्रकव धर्ज्ञवपन /रेधियो स्पोटहरू/सवमवधजक धमधियव/धप्रन्ट 

गररएकव धर्ज्ञवपनहरू 
$100,000 

नयवुँ रेधियो स्पोटहरू $15,000 

  

आउटिीच जम्मा $1,135,000 

आउटरीच आपूधताहरू र प्रदशानीहरू $4,000 

कवयािमहरूमव आउटरीच उपहवरहरू (स्ववग) $14,000 

CBO धर्तरणकव लवधग आउटरीच उपहवरहरू $1,800 

आउटरीच उपकरण $8,000 

कवउन्टी िवपवखवनव/िवधपएकव सवमग्रीहरू $6,000 

यवतवयवत भविव र इन्धन $1,200 

प्रते्यक मतदवतवलवई 2 प्रत्यक्ष मेधलङ्खहरू $1,100,000 

 
 

 


