
परिशिष्ट A – िब्द तथा एक्रोशिम्सका िब्दकोष 

यस शब्दकोषको उदे्दश्य भनेको ननर्वाचन प्रशवसन योजनवको पवठकलवई समग्र ननर्वाचन प्रनियवको बवरेमव उपयुक्त ढङ्गले बुझवउनु र कवगजवतनभत्र प्रयोग भएकव केही 

शब्दहरूलवई पररभवनषत गनुा हो। स्पष्टीकरण र केही शब्दहरूसँग सम्बन्धित अर्ाकव आर्श्यकतवहरू बुझ्नकव लवनग, ननर्वाचन प्रशवसन योजनवमव हेनुाहोस  । 

िब्द/एक्रोशिम्स अथथ 

1% म्यवनुअल ट्यवली ननर्वाचनको प्रमवणीकरणभन्दव अगवनि, मेनसनले गरेको मत गणनव प्रमवनणत गना कवनूनी रूपमव आर्श्यक मतपत्रहरूको 

म्यवनुअल। Canvass मव समवरे्श गररएकव धेरै चरणहरूमधे्य एउटव। 

15-निने ितवा सेर्व बन्द California को अन्धिम म्यवि, प्रते्यक ननर्वाचनभन्दव अगवनि मतिवन गनाकव लवनग ितवा गनाकव लवनग कवनूनले तोकेको। 

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव §2102)  

8D2 कविा मतदाता िेशिडेन्सी कन्फमेसि काडथ  हेनुाहोस  । 

अनुपन्धथर्त मतपत्र पुरवनो शब्दवर्ली। 

मेलमार्थ त मतदाि गिे-मतपत्र मव हेनुाहोस  । 

पहँचयोग्य मतपत्र मतपत्र, सवमवन्यतयव इलेक्ट्र ोननक टचन्धिन, जसमव उमे्मद्ववरले भवग नलन्छन  र नर्चवरहरूअनुसवर मतिवन गना शवरीररक रुपमव 

अशक्त व्यन्धक्तद्ववरव न्धिनमव नवम भएको ठवउँमव टच गरेर र्व सहवयक उपकरण प्रयोग गरेर पहँच गना सनकन्छ, जसै्त अनियो 

श्रर्ण यन्न र बे्रली टच प्यवि र्व SIP-एण्ड-puff। 

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव §19240) 

ठेगवनव सुधवर सेर्व (ACS)  संयुक्त रवज्य हलवक सेर्वमवर्ा त प्रिवन गररएको िवटव, जहवँ कवउन्टी ननर्वाचन अनधकवरीहरूले मतिवतव ितवा रेकिाको 

व्यर्थर्वपन र अपिेट गना जवनकवरीको सिुपयोग गना सक्दछ र रेनजिेन्सी कन्फमेसन कविाहरू मेल गना सक्दछन  । 

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव §2033)  

 



परिशिष्ट A – िब्द तथा एक्रोशिम्सका िब्दकोष 

िब्द/एक्रोशिम्स अथथ 

सनिय मतिवतव मतिवतव जसको (1) सूचनव अप टु िेट रहेको छ, (2) जसले मतिवन सवमग्री प्रवप्त गना सक्दछ र (3) जसले भर्ारै मतिवन गरेको 

छ र्व जसको ठेगवनव रेनसिेन्सी कन्फमेसन मेनलङमवर्ा त पुनष्ट गररएको छ। सनिय मतिवतवलवई कवनुनी रूपमव मतिवन गना र 

ननरे्िन पत्रमव हस्तवक्षर गने अनधकवर हन्छ।  

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव §2220- 2227)  

ितवाको शपर् पत्र यसलवई मतदाता दताथ र्ािाम, मतदाता दताथ काडथ , मतदाता दताथका लागी आवेदि, र्व मतदाता दताथ आवेदि कव रूपमव 

पनन नचननन्छ। 

ितवा गरेको मतिवतव हन चवहने प्रते्यक व्यन्धक्तले यस र्वरवम भनुा पछा  (उच्च अिवलतको रै्सलव प्रसु्तत गनुा र िवयर गनुाभन्दव 

बवहेक)। सही ढङ्गले कवयवान्वयन गररएकव शपर्पत्रलवई कवउन्टी ननर्वाचन अनधकवरीले ननर्वाचनको 15औँ निनभन्दव अनि र्व 

त्योभन्दव पनहले रनसि र अन्य तोनकएको र समयसवपेक्ष अर्थर्वहरूमव प्रभवर्कवरी मवनननेछ। जब कुनै मतिवतव सछा , मतिवतवले 

ितवाको नयवँ शपर् पत्र र्व सही सूचनव ितवा गनाकव लवनग पररर्तानको सूचनव र्व पत्र कवयवान्वयन गनुा पनेछ। 

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव §§2100 - 2194.1)  

सबै-मेल गररएको मतपत्रको ननर्वाचन थर्वनीय, नर्शेष र्व एकीकृत ननर्वाचन, जुन पूणा रूपमव मेलद्ववरव गररन्छ (केही शताहरूमव)।  

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव §4)  
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िब्द/एक्रोशिम्स अथथ 

रै्कन्धिक रेनसिेन्सी पुनष्टकरण (ARC)  एक प्रनियव, जसमव कवउन्टी ननर्वाचन अनधकवरीले नवमवर्लीमव सूचीकृत प्रते्यक मतिवतवलवई र्रर्विा गना सके्न पोस्टकविा मेल 

पठवउनु पिाछ, जसले मतिवन गरेको छैन र्व उनीहरूको ठेगवनव चवर र्षामव पनन पररर्तान गरेको छैन; र त्यसपनछ मतिवतवले 

पोस्टकविालवई जर्वर् निएर "सनिय" मतिवतव रहन चवहेको कुरव उले्लर् गरेर कवया गना पिाछ। 

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव §2220)  

शवरीररक अशक्ततव भएकव अमेररकीहरूको 

ऐन (ADA)  

शवरीररक अशक्ततव भएकव अमेररकीहरूको ऐन (ADA) सन  1990 मव कवनून बन्यो। ADA नवगररक अनधकवर कवनून हो, जसले 

सवर्ाजननक जीर्नकव सबै के्षत्रहरुमव रोजगवर, सू्कल, यवतवयवत, र सबै सवर्ाजननक र ननजी थर्वनहरुमव सर्ासवधवरणकव लवनग 

रु्ल्लव रहेको छ र मवननसमवनर् हने भेिभवर्लवई प्रनतबि गिाछ। यस कवनूनको उदे्दश्य भनेको अशक्त मवननससँग सबैको समवन 

अनधकवर र अर्सरहरू छन  भने्न सुनननित गनुा हो। ADA ले जवनत, रंग, नलङ्ग, रवनष्टर य मूल, उमेर र धमाको आधवरमव व्यन्धक्तलवई 

प्रिवन गरेको जसै्त शवरीररक रुपमव अशक्त भएकव व्यन्धक्तहरूलवई पनन नवगररक अनधकवर संरक्षण प्रिवन गछा । यसले 

सवर्ाजननक आर्वस, रोजगवर, यवतवयवत, रवज्य र थर्वनीय सरकवरी सेर्वहरू र िूरसञ्चवरको के्षत्रमव शवरीररक रुपमव अशक्त 

भएकव व्यन्धक्तहरूकव लवनग समवन अर्सरको ग्यवरेन्टी गछा । 

दूि पहुँचयोग्य मेलमार्थ त मतदाि (RAVBM) मव हेनुाहोस  । 

मतिवतव ितवाकव लवनग आरे्िन दताथको िपथ पत्र हेनुाहोस  । 

तोनकएको मतिवन थर्ल एकल थर्ल जहवँ मतिवतव िेर्व पिाछ, मतपत्र नलन्छ र मतिवन गना सक्दछ, जसमव मतिवन गना योग्य सबै उमेद्ववर समवरे्श 

हन्छ। ननयुक्त गररएको मतिवन केन्द्रकव मतिवतवहरू मतिवन गना योग्य नभएकव, सहभवगी, मतपत्रमव उपन्धथर्त हने छैनन  । 

थर्ललवई तोनकएको मतिवन थर्ल थर्वपनव गिै मतिवतवहरूको एकल पे्रनसन्टकव लवनग तोनकन्छ। तोनकएको मतिवन 

थर्लहरूलवई केर्ल मतदाि स्थल मोडल अिगात प्रयोग गररन्छ। 

स्वतः  पुनः  गणनव गने नीनत Santa Clara कवउन्टी बोिा सुपरभवइजरहरूले अपनवएको नीनतले नननित प्रनतस्पधवामव म्यवनुअल तररकवले मतपत्रहरू 

छुट्यवउने प्रनियव थर्वपनव गने, नजतको कम मवनजानकव सवर् थर्वनीय प्रनतस्पधवाको ननतजव पुनष्ट गने संयन्त्र प्रिवन गने जुन 

उमे्मद्ववर र्व इछुुकक मतिवतवलवई पुनः गणनवको भुक्तवनी गना आर्श्यक पिैन। यस नीनतलवई Santa Clara कवउन्टी (रवज्य र 

संिीय कवयवालयकव लवनग बवहेक) समू्पणा प्रनतस्पधवामव म्यवनुअल पुनः  गणनव आर्श्यक पिाछ, जहवँ कवउन्टी र्व मेनसन लगवएर 

पुनः  गणनव गना सनकने सवन जोस शहरको शहरव्यवपी ठवउँबवहेक नजतको अिर र्सेको मतको 0.25 प्रनतशतभन्दव कम छ, र्व 

25 भन्दव कम मत छ। (Santa Clara कवउन्टी सुपरभवइजरहरूको नीनतको बोिा म्यवनुयल र्ण्ड 3.63) 

मतपत्र -र्सवल्ने बवकस मतिवतव/कवउन्टी ननर्वाचन अनधकवरी रनजस्टर वरद्ववरव थर्वनपत सुरनक्षत स्ववगत पत्र जहवँ मतिवन मेल मतपत्र नर्तवा गना सनकन्छ। 

मतपत्र र्सवल्ने थर्ल (BDL)  मतिवतवहरूको रनजस्टर वरले थर्वपनव गरेको थर्वन, जहवँ सुरनक्षत आनधकवररक मतपत्र र्सवल्ने बवकस भएको थर्लनभत्र र्व 

बवनहरी थर्लमव रहेको हन्छ। 

पहँच योग्य ढवँचवमव मतपत्र पुहुँचयोग्य मतपत्र हेनुाहोस । 
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िब्द/एक्रोशिम्स अथथ 

मतपत्रको नचन्ह भएको उपकरण (BMD)  मतिवतवलवई उनीहरूको मतपत्र नचन्हमव मद्दत पुयवाउने उपकरण। उपकरण कुनै पनन आकवर, स्वरुप र्व बनोटको हन सक्दछ र 

मतपत्रमव बनेको प्रभवर्ले स्पष्ट रूपमव मतिवतवको छनौटलवई संकेत गनुा पछा । 

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव §14270) 

मवगमव मतपत्र (BOD)  प्रमवनणत स्व-नननहत प्रणवली, जसले कवउन्टी ननर्वाचन अनधकवरीलवई छवप्रकव लवनग अनुमनत निन्छ, यनि मवग भएमव, मतपत्रलवई 

मतिवनकव लवनग ितवा गरवउन आनधकवररक मतपत्र कविा स्टकमव मतिवन गछा । यो प्रणवलीले आर्श्यकतवको आधवरमव ननर्वाचन 

हनुभन्दव अगवनि तयवर गररएको आनधकवररक मतपत्रलवई पूरक बनवउनेछ। 

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव §13004.5)  

ननिेशकहरूको बोिा (BOS)  Santa Clara कवउन्टी सरकवरी प्रशवसनहरूको सञ्चवलन भएको ननरीक्षण गने प्रशवसनकय ननकवय। 

Cal-पहँच  रवज्य कवनूनद्ववरव रवज्यकव उमे्मद्ववर, िवतव, लोनबस्ट र अन्यद्ववरव प्रिवन गररएको नर्त्तीय जवनकवरी प्रवप्त गनाकव लवनग रवज्य 

सनचर्द्ववरव बनवईएको अनलवइन प्रणवली। अनलवइन र्व इलेक्ट्र ोननक र्वइनलङ अनभयवन संथर्वकव लवनग आर्श्यक रहेको छ, 

जसले जनर्री 1, 2000 िेन्धर् $25,000 उठवएको र र्चा गरी सकेको छ। एक पटक मवग गना नमल्ने भुक्तवनी, र्चा, योगिवन, 

उपहवर र्व अन्य सवमग्रीको कुनै पनन शे्रणीको कुल रकम $2,500 र्व धेरै भएमव, लनबङ संथर्वहरूले क्यवलेन्डर क्ववटरमव 

अनलवइन र्व इलेक्ट्र ोननक रूपमव एक पटक र्वइल गना अननर्वया छ।  

(California सरकवरी आचवरसंनहतव §§84602 & 84605)  

Cal-अनलवइन रवज्य सनचर्को रे्बसवइटमव रे्ब-आधवररत िवटव प्रनर्नष्ट र्वइनलङ प्रणवली, जसले रवज्य रु्लवसवको बयवन/California को 

रवजनीनतक सुधवर ऐनद्ववरव अननर्वया ररपोटा रवज्यको सनचर्सँग अनलवइन िवयर गने अनुमनत निन्छ। यस नन: शुल्क एन्धिकेसन 

प्रयोग गनाकव लवनग िवयर गने व्यन्धक्तसँग मवन्य आईिी नम्बर र पवसर्िा हनु पछा । जवनकवरीलवई त्यसपनछ सवर्ाजननक रुपमव 

हेनाकव नवनग रवज्यको Cal-पहँच रे्बसवइटको सनचर्मव पुन: उत्पविन गररन्छ। 

(California सरकवरी आचवरसंनहतव §84602)  

California ननयमवर्लीहरुको आचवरसंनहतव California कव रवज्य सनचर्ले कवनूनी कवगजवत जसमव रवज्यको ननर्वाचन कवनूनको समवन आरे्िन र प्रशवसनलवई आश्ववसन 

निनको लवनग ननयमहरूको कोनिर्वई गररएको छ। 

California ननर्वाचन आचवरसंनहतव कवनून, जसले California मव ननर्वाचनको प्रशवसनलवई ननयन्त्रण गिाछ।  

California सरकवरी आचवरसंनहतव  कवनून, जसले California भरमव सरकवरी प्रशवसनको ननयमन गछा । 
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िब्द/एक्रोशिम्स अथथ 

रद्द गररएको मतिवतव मतिवतव, ननम्र कवयाहरूगरेपनछ मतिवतव िवटवबेसमव रद्द हन सक्दछ: 

1. ठेगवनव पुनष्टकरण मेलको जर्वर् ननिएमव 

2. लगवतवर िुई पटक रवष्टर पनत ननर्वाचन चिकव लवनग कुनै मत हवलेको अनभलेर् छैन भने 

3. मृतु्यकव कवरण 

4. मतिवतव स्वयमको अनुरोधमव 

मतिवतवले मतिवतवहरुको रोस्टर र्व ननर्वाचन अनधकवरीले तयवर पवरेको कुनै सूचीमव उपन्धथर्त हँिैन र कुनै पनन मतिवन सवमग्री 

प्रवप्त गिैन। रद्द गरेको मतिवतव नयवँ मतदाता दताथ आवेदि पूरव भएपनछ मतिवन गना योग्य हनेछ। रद्द भएको मतिवतव एउटव 

ननरे्िनमव हस्तवक्षर गना योग्य रहेको छैन। 

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव §2183)  

उमे्मद्ववर एक व्यन्धक्त ननम्र नलन्धर्त पररन्धथर्नतमव उमे्मद्ववर बन्दछ: 

1. व्यन्धक्तको नवम प्रवर्नमक, सवमवन्य, नर्शेष र्व ररकल ननर्वाचन मतपत्रमव सूचीबद्ध रहेको छ भने; र्व 

2. उक्त व्यन्धक्तले कुनै पनन रवज्य र्व थर्वनीय रै्कन्धिक कवयवालयमव मनोनयन र्व ननर्वाचनकव लवनग ननर्वाचन 

अनधकवरीहरूले नलन्धर्त मतहरू गणनव गना योग्य छन  भने; र्व 

3. कुनै व्यन्धक्तले ननजको मनोनयन प्रनियव र्व ननर्वाचनकव लवनग कुनै पनन रवज्य र्व थर्वनीय रै्कन्धिक कवयवालयमव 

योगिवन पुयवाउँिछ र्व र्चा गिाछ (र्व कुनै अन्य व्यन्धक्तकव लवनग योगिवन पुयवाउन र्व र्चा निनकव लवनग सहमनत 

निन्छ)भने; र्व 

4. व्यन्धक्त ननर्वानचत पिवनधकवरी हो भने। 

संिीय कवयवालयकव लवनग कवम गने व्यन्धक्त रवजनीनतक सुधवर ऐनअिगात "उमे्मद्ववर" हँिैनन  । 

(California सरकवरी आचवरसंनहतव §§82007 & 84214)  

Canvass (आनधकवररक Canvass) कवनूनी समयवर्नध (सवमवन्यतयव 30 निने अर्नध ननर्वाचनको निन पछवनिको पनहलो निन सुरु हने) कवउन्टी ननर्वाचन अनधकवरीले 

प्रवप्त गरेको सबै मतपत्रहरूको प्रशोधन र तवनलकव पूरव गनाकव लवनग (अस्थायी मतपत्र, मेलमार्थ त-मतदाि गिे-मतपत्र र स-

ितथ मतदाता मतपत्र सनहत) , सवमग्रीमव नमलवप गनुाहोस , मतपत्रहरूको हवतैले िवँजेर (प्रमवनणकरण) सञ्चवलन गनुाहोस , पररणवम 

प्रमवनणत गनुाहोस , र ननर्वाचन प्रमवणपत्र जवरी गनुाहोस  । 

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव निनभजन 15)  

समुिवय आधवररत संगठनहरू (CBOs)  मतिवतव रनजस्टर वर (ROV) समुिवय आधवररत संगठन (CBOs) सँग मतिवतव ितवा बढवउन र नयवँ ितवा गररएकव मतिवतवहरुलवई 

मतिवन गरेर लोकतन्त्रमव भवग नलन प्रोत्सवनहत गछा । 



परिशिष्ट A – िब्द तथा एक्रोशिम्सका िब्दकोष 

िब्द/एक्रोशिम्स अथथ 

स-शता मतिवतव ितवा सही रुपमव गररएकव दताथको िपथपत्र, जुन कवउन्टीले ननर्वाचन अनधकवरीलवई तुरुि भन्दव अनि र्व ननर्वाचन निनमव 14 

निनको अर्नधमव पठवइन्छ, जुन ननर्वाचन आनधकवररक शपर् पत्रको प्रनियवपनछ प्रभवर्कवरी मवन्न सनकन्छ, रनजष्टरले ितवा गने 

योग्यतव तोक्छ र canvass अर्नधभन्दव पनहले र्व सोको बेलवमव ितवा गने व्यन्धक्तको जवनकवरी मवन्य गछा । मतिवतवले एउटव स-

शता मतिवतव ितवा र्वरवम पूरव गना सके्नछ र अस्थायी मतपत्र र्सवल्न सक्छ।  

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव §§2170 - 2173) 

कवउन्टी मतिवतव सूचनव गवइि (CVIG)  कवउन्टी ननर्वाचन अनधकवरीद्ववरव तयवर गररएको, अनुर्वि गररएको र छवनपएको महत्वपूणा जवनकवरी, जसै्त मतपत्र र्सवल्ने 

बवकस भएको थर्ल र मतिवन केन्द्रहरूको सूची, आनधकवररक मतपत्रको नमूनव (िमूिा मतपत्र हेनुाहोस ); उमे्मद्ववरको नर्र्रण; 

कवनुनी पवठ, ननष्पक्ष नर्शे्लषण, र थर्वनीय मतपत्र उपवयहरूको पक्षमव र्व नर्पक्षमव तका ; र मतपत्र प्रनतथर्वपन अनुरोध र्वरवम। 

कवउन्टी मतिवतव सूचनव गवइि (CVIG) ननर्वाचनभन्दव लगभग 40 निन पनहले सुरू गरेर पठवइएको छ। पनहले नमुनव मतपत्र 

पम्प्िेट भनेर नचननन्छ। CVIG कव अनुर्वनित संस्करणहरू स्पवननश, नचननयवँ, तवगवलोग र नभयतनवमी भवषवमव उपलब्ध रहेकव 

छन  ।  

यो रवज्य सनचर्द्ववरव तयवर गररएको आनधकवररक मतिवतव जवनकवरी गवइि जस्तो छैन। 

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव §§13300 - 13317) 

िवउनलोि गना योग्य मतपत्र मतिवतव रनजस्टर वरको दूि पहुँचयोग्य मेलमार्थ त-मतदाि (RAVBM) एन्धिकेसनमवर्ा त प्रवप्त गररएको मतपत्र र मतिवनमव 

प्रयोगको लवनग मतिवतवको िर उपकरणमव इलेक्ट्र ोननक रुपमव कपी गररएको। त्यसपनछ मतिवतवले आफ्नो मतपत्र नप्रन्ट 

गनुापनेछ र उनीहरूको मत गणनव गनाकव लवनग मतिवतव कवयवालयको रनजस्टर वरमव मेल गनुा पनेछ। 

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव §3007.7)  

प्रत्यक्ष-रेकनिाङ इलेक्ट्र ोननक (DRE)  पुरवनो मतदाि मेशसि।  

मतिवन गने मेनसन, जसले मतिवतवले सनिय गना सनकने मेकवननकल र्व इलेक्ट्र ो-अनिकल कम्पोनेन्टहरू उपलब्ध गरवइएको 

मतपत्र निथिेमवर्ा त मतिवनहरू रेकिा गछा ; त्यो कम्प्पु्यटर प्रोग्रवमको मवध्यमबवट िवटव प्रोसेनसङ गिाछ; र त्यो मेमोरी 

कम्पोनेन्टहरूमव मतिवन गरेको िवटव र मतपत्रकव इमेजहरू रेकिा गिाछ।  

प्रवरन्धिक मतिवन ननर्वाचनको निन अनिको समय, जब मतिवतवले मतिवन गना सके्नछन  । California मव प्रवरन्धिक मतिवनको "कुनै बहवनव छैन" 

नीनत रहेको छ र मतिवतवले ननर्वाचनको निनमव मतिवन गना असक्षम भएकोमव बहवनव प्रिवन गनुा पिैन। California मव, 

ननर्वाचन हनु 29 निन अनिभन्दव पनहले नै चवँिे मतिवन सुरु हन सक्छ। Santa Clara कवउन्टीमव ितवा गरेकव मतिवतवहरूले 

भोनल रनजस्टर वरको कवयवालयमव र्व कुनै पनन मतिवन केन्द्रमव ननर्वाचनको निनभन्दव िश निन अगवनि मतिवन गना सक्दछन  । 

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव §19209)  



परिशिष्ट A – िब्द तथा एक्रोशिम्सका िब्दकोष 

िब्द/एक्रोशिम्स अथथ 

ननर्वाचन प्रशवसन योजनव (EAP)  कवउन्टी ननर्वाचन अनधकवरीद्ववरव प्रस्तवर् गररएको, मतदाता छिौट ऐि (VCA) अिगात ननर्वाचन आचरणको बवरेमव नर्सृ्तत 

योजनव हो। योजनवमव मतिवन केन्द्र र मतपत्र र्सवल्ने बवकस भएको थर्ल, आनर्ाक र्षाको प्रभवर् र सवर्ाजननक पहँच 

योजनवहरू छनौट जस्तव नर्नभन्न नर्चवरहरू सवमेल रहेकव छन  । मस्यौिव  योजनव समुिवय इनपुटको सवर् लेख्नुपनेछ र 

सवर्ाजननक सुनुर्व प्रनियव मवर्ा तजवँच गररनु पछा । मस्यौिव योजनवको बवरेमव सवर्ाजननक सुनुर्वइ भएपनछ सवर्ाजननक गररएको 

नटप्पणीको लवनग संशोनधत मस्यौिव योजनव पोस्ट गररन्छ, त्यसपनछ योजनवलवई अन्धिम स्वरूपको रुपमव नलन सनकन्छ। अन्धिम 

नटप्पणी, जुन पररर्तान गरी सवर्ाजननक नटप्पणीको लवनग जवरी गररएको हो एक संशोनधत अन्धिम योजनव। ननर्वाचन सञ्चवलन 

गना प्रयोग गररएको अन्धिम ननर्वाचन प्रशवसन पोजनव (EAP) लवई समीक्षव गररएको छ र सिर्तः , प्रयोग गरेको िुई र्षानभत्र, र 

त्यसपनछ प्रते्यक चवर र्षामव संशोधन गररएको छ। EAP को मतिवतव नशक्षव र आमपहँच (आउटरीच) नहस्सव स्वीकृनतकव लवनग 

भनेर रवज्य सनचर्लवई बुझवइन्छ। योजनवहरूलवई अनुर्वि गररएकव छन  र कवउन्टी ननर्वाचन अनधकवरीको रे्बसवइटमव उपलब्ध 

रहेकव छन  ।  

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव §§4000 - 4108)  

ननर्वाचन चि "ननर्वाचन चि" भनेको यसको प्रयोगको प्रसङ्गमव ननभार गिै, िुई नर्नभन्र चीजमधे्य एउटव हो।  

1. "ननर्वाचन चि" भनेको ननर्वाचनको 90 निन अगवनि सुरु हने र ननर्वाचनको नमनतमव समवप्त हने समय अर्नध हो, 

$1,000 र्व बढी अनलवइन र्व इलेक्ट्र ोननक रूपमव सरकवरी आचवरसंनहतव §§ 85309 र्व 85500 को अनुरुप 

अनुिवन र्व स्वतन्न र्चा ररपोटा गने उदे्दश्यकव लवनग रहेको हन्छ। (सरकवरी आचवरसंनहतव र्ण्ड 85204)। 

2. "ननर्वाचन चि" भनेको Cal-पहँचको अनभयवनमव योगिवन पुयवाउने र र्चा हेने उदे्दश्यकव लवनग नबजोर र्षाको 

जनर्री 1 िेन्धर्को समयवर्नध हो। 

ननर्वाचन अनधकृत एक नननित बोिाको सिस्य, रवज्यको मतिवतव हनेछ, अङ गे्रजी भवषव पढ न र लेर् सक्षम हनेछ र मतिवन थर्ल र्व मतिवन 

केन्द्रमव सेर्व निनकव लवनग मतिवतव रनजस्टर वर (ROV) द्ववरव आयोनजत प्रनशक्षणमव उपन्धथर्त हनु पनेछ। पनहले मतिवन 

कमाचवरीको रूपमव पररनचत, ननर्वाचन अनधकवरीहरूलवई क्लका  र्व इन्से्पक्ट्रको रूपमव कवम गना सनकन्छ। ननर्वाचन 

अनधकवरीहरूले मतिवन केन्द्रमव मतिवतवलवई सहयोग पुयवाउछन , योग्यतव प्रमवनणत गछा न , आनधकवररक मतपत्र जवरी गछा न , र 

अन्य कवयाहरु सम्पविन गछा न  । 

(ननर्वाचन बोिाको रूपमव ननर्वाचन आचवरसंनहतवले सन्दनभात) 

ननर्वाचन सूचनव व्यर्थर्वपन प्रणवली (EIMS)  Santa Clara कवउन्टीको ननर्वाचनको जवनकवरी िवटवबेस। 



परिशिष्ट A – िब्द तथा एक्रोशिम्सका िब्दकोष 

िब्द/एक्रोशिम्स अथथ 

इलेक्ट्र ोननक पोलबुक (E-Pollbook)  मतिवन केन्द्रमव टर वन्सपोटा र प्रयोग गना सनकने ितवा गररएको मतिवतवहरूको इलेक्ट्र ोननक सूची समवरे्श गरेको प्रणवली। यो 

ननर्वाचनमव मतिवन गना योग्य ितवा मतिवतवहरूको आनधकवररक सूची हो; यो मतपत्र प्रवप्त गनाकव लवनग मतिवतवको योग्यतव 

प्रमवनणत गना प्रयोग गररन्छ र िोब्बर मतिवन रोक्नको लवनग र्वस्तनर्क समयमव मतिवतव इनतहवस समवरे्श गछा । इलेक्ट्र ोननक 

पोलबुकहरूलवई मतिवन प्रणवलीमव जिवन गना सनकँिैन र जवरी कवया सञ्चवलनहरूको लवनग ब्यवकअप पवर्र हनै पछा ।  

1. एउटव इलेक्ट्र ोननक पोलबुकले कन्धिमव पनन ननम्न मतिवतव ितवा िवटव समवरे्श गिाछ: नवम, ठेगवनव, निन्धस्टरक्ट्/सीमव, 

पवटी प्रवर्नमकतव, मतिवतव न्धथर्नत, मतिवतवलवई मेलमार्थ त-मतदाि गिे-मतपत्र जवरी गररएको छ र्व छैन, 

मेलमार्थ त-मतदाि गिे-मतपत्र  ननर्वाचन अनधकवरीले स्वीकवर गरेको रूपमव रेकिा गररएको छैन, र मतिवतव 

पनहचवन प्रमवनणत हनुपिाछ नक पिैन (संिीय ननर्वाचनमव पनहलो पटक मतिवतव मवत्र)।  

2. इलेक्ट्र ोननक पोलबुकले ननम्न मतिवतव ितवा िवटवलवई समवरे्श गिैन: सर्वरी चवलकको अनुमनतपत्र नम्बर, र्व सवमवनजक 

सुरक्षव नम्बरको सन्दभा। 

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव §2183)  

आपतकवलीन मतपत्र नर्तरण यनि व्यन्धक्तहरू शवरीररक रूपमव मतिवन गना असक्षम छन  जुन नचनकत्सव आपतकवलको कवरणले मतिवन गना नसके्न नबमवरी, 

अस्पतवलमव अि नकएको,  शवरीररक रुपमव अशक्ततव र्व िुिाटनवको पररणवमस्वरूप चोटपटक लवगेको भने, कुनै मतिवतवलवई 

मतिवन गनाको लवनग अनुमनत निन यस प्रकवरको सेर्व प्रवर्नमक रूपमव उपलब्ध रहेको छ। California 38 रवज्यहरुमधे्य एक 

हो, जसले आपतकवलीन मतपत्र नर्तरण प्रणवली प्रिवन गिाछ।  

नक्कली मतपत्र ढवँचवमव उपलब्ध छवनपएको मतपत्रको प्रनतनलनप मतिवतवले प्रयोगकव लवनग अनुरोध गना सके्नछ, जसै्त नर्शेष भवषवमव अनुर्वि 

गररएको (िमूिा मतपत्र हेनुाहोस  ) र्व दृनष्टनर्हीनहरूकव लवनग ठूलो अक्षरमव छवनपएको। मतिवतवहरूले मेलमवर्ा त नक्कली 

मतपत्र प्रवप्त गना अनुरोध गना सक्दछन  । नक्कली मतपत्र आनधकवररक मतपत्र भने होइन र मतिवन प्रणवलीद्ववरव गणनव गना 

सनकिँैन। मतिवतवहरूले आफ्नो आनधकवररक मतपत्र भना मद्दत गने सवधनको रूपमव नक्कली मतपत्र प्रयोग गना सक्दछन  । 

हेि अमेररकव मतिवन ऐन (HAVA)  2002 मव कवङ गे्रसले िेशको मतिवन प्रनियवलवई आधुननकीकरण र सुधवर गना मद्दत गना पवररत गयो, हेि अमेररकव मतिवन 

ऐन (HAVA) ले ननर्वाचन प्रशवसनकव केही प्रमुर् के्षत्रहरूमव पवलनव गना रवज्यहरूको लवनग नयवँ अननर्वया नू्यनतम मवपिण्डहरू 

नसजानव गछा । कवनूनले रवज्यलवई यी नयवँ मवपिण्डहरू पूरव गना, मतिवन प्रणवली प्रनतथर्वपन गना, र ननर्वाचन प्रशवसन सुधवर गना 

सहयोग पुयवाउँिछ। HAVA लवई रवज्यले ननम्र कवयािम र प्रनियवहरू लवगू गना पछा :  

1. अथर्वयी मतिवन  

2. मतिवन सूचनव 

3. अद्यवर्नधक र अपगे्रि गररएको मतिवन उपकरण 

4. रवज्यव्यवपी मतिवतव ितवा िवटवबेस 

5. मतिवतव पनहचवन प्रनियव 

6. प्रशवसननक उजुरी प्रनियवहरू 



परिशिष्ट A – िब्द तथा एक्रोशिम्सका िब्दकोष 

िब्द/एक्रोशिम्स अथथ 

ननन्धिय मतिवतव कवउन्टीले ननम्न कुरवहरु प्रवप्त गरेको छ भने, मतिवतवलवई ननन्धिय मवन्न सक्छ: उही कवउन्टीनभत्र र्र्वाि गररएको ठेगवनवनबनव 

र्कवाइएको रेनसिेन्सी कन्फमेसन मेनलङ, र्व, संयुक्त रवज्य हलवक सेर्व रवनष्टर य पररर्तानको ठेगवनव (NCOA) िवटवबेसबवट प्रवप्त 

जवनकवरी मतिवतव कवउन्टी बवनहर सरेको छ भने। यो मतिवतव मतिवतवहरूको रोस्टरमव उपन्धथर्त हनेछन  तर कुनै पनन मतिवन 

सवमग्री प्रवप्त गिैनन  । यसबवहेक, लगवतवर िुईर्टव संिीय आम ननर्वाचनमव मतिवन नगने ननन्धिय मतिवतवहरू रद्द गने 

नर्षयर्सु्त हो। ननन्धिय मतिवतव उही ठेगवनव रवन्धर्एको ननरे्िनमव हस्तवक्षर गरेर, र्व नयवँ मतदाता दताथ आवेदि पूरव गरेपनछ, 

ठेगवनव पुनष्टकरण कविाको जर्वर् निएर सनिय हन्छ र मतिवन गना योग्य हन्छ। 

भवषव पहँच सल्लवहकवर सनमनत (LAAC)  भवषव पहँच सल्लवहकवर सनमनत (LAAC) कव मतिवतवहरूको मतिवतव रनजस्टर वर (ROV) लवई सीनमत अङ गे्रजी िक्षतव भएकव 

मतिवतवद्ववरव ननर्वाचन प्रनियवमव पहँच सम्बिी नर्षयमव सल्लवह निन गठन गररएको नर्यो। यस सनमनतमव भाषा अल्पसंख्यक 

समुदाय कव प्रनतनननधहरू सन्धम्मनलत हनेछन  र उनीहरूले भवषव पहँचको अनुभर् प्रिशान गरेकव छन , मतिवतवलवई ननर्वाचन 

सवमग्री प्रसु्तत गने ज्ञवन सनजलै बुझे्न भवषव नर्नध प्रयोग गने र्व मतिवतवहरूको पहँच हने र बुझ्नको लवनग सनजलो हने अको नर्नध 

प्रयोग गररएको छ, र/र्व शहर ननर्वाचनहरू पिवनधकवरी र्व ननजले तोकेको व्यन्धक्त हनेछन  । ROV ले परवमशा नलनेछ र सनमनतकव 

नसर्वररसहरूको बवरेमव छलर्ल गनेछ, जसले सल्लवहकवर क्षमतवमव सेर्व गनेछ। 

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव §4005)  

भवषवको अिसंख्यक समुिवय संिीय मतिवन अनधकवर ऐन अिगात सेर्व निन आर्श्यक पने भवषव बोल्ने मवननसहरुको समूह। सवमग्री, मतिवन सहयोग, र 

भवषव अिसंख्यक समुिवयहरूसँग सम्बन्धित अन्य गनतनर्नधहरू मतदाता छिौट ऐि (VCA) सम्बन्धित कवनून भरर सन्दनभात 

छन  ।  

(मतिवन अनधकवर ऐनको भवषव अिसंख्यक प्रवर्धवनहरू) 

मेल मतपत्र के्षत्र मतदाि स्थलको मोडल अिगात, ननर्वाचनभन्दव 88 निन अनि मतिवन गना ितवा भएकव 250 र्व र्ोरै व्यन्धक्तको एउटव के्षत्रलवई 

“मेल मतपत्र के्षत्र” भनी तोनकएको हन सक्छ र ननर्वाचन अनधकवरीले प्रते्यक मतिवतवलवई एन्धिकेसनको आर्श्यकतव नबनव नै 

मेलमार्थ त-मतदाि गिे-मतपत्र रवख्न सके्न बनवउनेछन । 

नू्यनीकरणकव उपकरण मतिवन थर्लमव पहँच र पहँचलवई सुधवर गना प्रयोग गररएको सवमग्री र आपूनता, मतिवनमव रहेकव अर्रोधहरू नसनमत गने 

उपकरणकव नमूनवहरू हन सक्छन : र्प र्व अथर्वयी उज्यवलो बनवउने सवमवन; उनभन नसके्न व्यन्धक्तहरुको लवनग अनतररक्त 

कुसीहरु; नहँिेर पुग्न सके्न बनवउने नचन्ह; नछनो, गे्रनटङ छोपे्न यवाम्पहरू र्व रबर म्यवट र्व थे्रसहोल्डहरू सुधवर गना; ढोकव रु्ल्लव 

रवख्न ढोकव अड्यवउने नचज; सनजलो पवनका ङ नचन्हकव लवनग सुिलव रङको कोन; र कबासवइि मतिवन गने ठवउँकव लवनग सूचनव 

प्रणवली।  

िुिी मतिवन केन्द्र मतिवतवको रनजस्टर वर (ROV) द्ववरव सञ्चवनलत िुिी कवया सञ्चवलन, जसले मतिवन केन्द्रकव रूपमव एउटै मवपिण्ड पूरव गिाछ, र 

उही सेर्वहरू प्रिवन गिाछ। 



परिशिष्ट A – िब्द तथा एक्रोशिम्सका िब्दकोष 

िब्द/एक्रोशिम्स अथथ 

ठेगवनवको रवनष्टर य पररर्तान (NCOA)  संयुक्त रवज्य अमेररकव हलवक सेर्वको ठेगवनव पररर्तान गरेको िवर्ी गने व्यन्धक्त र पररर्वरको नवम र ठेगवनवहरू समवरे्श गरेको 

जवनकवरी र्व िवटव। 

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव §2222)  

अनिकल थक्यवनर पुरवनो मतदाि मेशसि। 

कवगजकव आधवरमव मतिवन गने मेनसन, जसले तपवईंको कवगजको मतपत्रमव बनवउने नचन्हहरूलवई स्वत: थक्यवन गिाछ र 

मतपत्र िुसवउँिव इलेक्ट्र ोननक नहसवबले मत गणनव गिाछ। 

मतिवन कमाचवरी पुरवनो शब्दवर्ली।  

शिवाथचि अशिकृत हेनुाहोस । 

मतिवन थर्लको मोिल हवलको मोिल ROV बवट पररर्तान हँिैछ। 

शब्दले California शिवाथचि आचािसंशिता को सवमवन्य प्रवर्धवनअिगात हने ननर्वाचनको नर्नध र प्रशवसनलवई जनवउँिछ। 

ठूलो मवत्रवमव “नछमेकमव-आधवररत” मतिवन थर्लहरू तोनकएको छ र 1000 भन्दव बनढ मतिवतव नभएको ठवउँको लवनग 

तोनकएको छ र मेलमव मतपत्र प्रवप्त गना अनुरोध गने मतिवतवहरूलवई मेलमवर्ा त मतिवनद्ववरव पूरक गररएको छ। 

सकवरवत्मक सर्व मतिवतवलवई ननन्धिय र्व रद्द गररएको र्वइलमव सवनाबवट रोक्नकव लवनग कवरर्वही आर्श्यक पने प्रनियव, जसै्त सनिय मतिवतव 

रहन चवहनव गरेको संकेत गरेको पोष्टकविा नर्तवा गरेको रूपमव। 

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव §§2220 & 2191) 

के्षत्र कवउन्टी र्व रवजनीनतक के्षत्रवनधकवर नभत्रको भौगोनलक के्षत्र जुन मतिवतवहरू नमलेर बनेको छ र California शिवाथचि 

आचािसंशिता को निनभजन 12 को अध्यवय 3 (§12200 मव शुरू भएको) अनुसवर बनवइएको हो। “मतिवन थर्ल मोिल” को 

ननर्वाचनमव, उही के्षत्रकव सबै मतिवतवहरूलवई एकै मतिवन केन्द्रमव तोनकएको हन्छ। "मतिवन केन्द्र मोिल" को ननर्वाचनमव 

कवउन्टीनभत्र कुनै पनन के्षत्रबवट मतिवतवहरूले कवउन्टीनभत्र कुनै मतिवन केन्द्रमव मतिवन गना सक्छन  । ROV हवलै "मतिवन 

थर्ल मोिल" बवट "मतिवन केन्द्र मोिल" मव पररर्तान भइरहेको छ। 

के्षत्रीय बोिा California ननर्वाचन आचवरसंनहतवले प्रयोग गने नननित शब्द। Santa Clara कवउन्टीकव लवनग कुनै पनन ननर्वाचनमव प्रते्यक 

ननर्वाचन के्षत्रमव ननर्वाचन अनधकवरीको रूपमव कवम गना ननयुक्त भएकव व्यन्धक्तहरूले उक्त के्षत्र र मतिवन थर्लको लवनग नननित 

बोिाको गठन गनेछन  । अङ गे्रजी भवषव पढ न र्व लेख्न नसके्न व्यन्धक्त कुनै पनन नननित बोिाको सिस्यको रूपमव कवम गना योग्य 

छैन। नननित बोिाको गठन ननर्वाचन अनधकवरीले ननर्वाचन सीमवको आधवरमव ननधवारण गनेछ। के्षत्रीय बोिामव कन्धिमव एकजनव 

इन्से्पक्ट्र र िुईजनव क्लका  हनु पछा । 

(शिवाचि अशिकृत हेनुाहोस )  



परिशिष्ट A – िब्द तथा एक्रोशिम्सका िब्दकोष 

िब्द/एक्रोशिम्स अथथ 

ननर्वाचन पूर्ाको नर्र्रण यी नर्र्रणहरू उमे्मद्ववर र्व पिवनधकवरीहरूसँग आर्श्यक छन , जसको ननयन््ण सनमनत रहेको छ, र्व जसले कवयवालय र्व 

होन्धल्डङ अनर्स (FPPC र्वरवम 460) को ननर्वाचनको सम्बिमव क्यवलेन्डर र्षामव $2,000 िलर उठवएको छ र्व र्चा गरेको छ 

र्व उठवउने र्व र्चा गनेछ। पनहलो ननर्वाचन पूर्ाको नर्र्रण सवमवन्यतयवः  ननर्वाचन भन्दव 40 निनभन्दव अनि िवयर गनुा पछा  

(ननर्वाचनभन्दव 45 निन अगवनि समवप्त हने अर्नधको लवनग)। िोस्रो ननर्वाचन पूर्ाको नर्र्रण सवमवन्यतयवः  ननर्वाचनभन्दव 12 निन 

अगवनि नै िवयर गनुा पछा  (ननर्वाचनभन्दव अनि 17 निनमव समवप्त हने अर्नधकव लवनग)। 

(California सरकवरी आचवरसंनहतव §§84200.5, 84200.7, & 84200.8)  

अथर्वयी मतपत्र मतपत्रलवई बुझवउन प्रयोग गररएको शब्द, जुन मतिवतवलवई जवरी गररएको छ, जसको मतिवन गने योग्यतव तुरूि ननधवाररत गना 

सनकिँैन, र्व जो ितथसशितको मतदाता हो। यो मतपत्र “अथर्वयी रूपमव” सम्पन्न हन्छ, गुलवबी र्वममव छवप लगवइन्छ र 

यसलवई र्ोल्नु र गणनव गनुाभन्दव अगवनि मतिवतवको रनजस्टर वर (ROV) कवयवालयमव प्रमवनणत हन्छ।  

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव §§4005 & 4310)  

 

सवर्ाजननक नटप्पणी अर्नध सर्ासवधवरण जनतवलवई मस्यौिव, संशोनधत मस्यौिव, अन्धिम, र यनि आर्श्यक छ भने संशोनधत अन्धिम शिवाथचि प्रिासि 

योििा (EAP) को बवरेमव प्रनतनियव निन कवनुनी चौध निनको म्यवि हन्छ। 

सवर्ाजननक परवमशा बैठक शिवाथचि प्रिासि योििा (EAP) को ननमवाणको लवनग सवर्ाजननक इनपुट प्रवप्त गनाकव लवनग मतिवतव रनजस्टर वरद्ववरव आयोनजत 

कवनुनी रूपमव हेररएकव र प्रकवनशत रु्ल्लव बैठकहरू। 

सवर्ाजननक सुनुर्वई आनधकवररक बैठक, जहवँ जनतवकव सिस्यहरू हने योजनवबद्ध सरकवरी कवयाकव बवरे तथ्यहरू सुन्दछन  र यस बवरेमव 

उनीहरूको रवयहरू निन्छन  । 

सवर्ाजननक सेर्व िोषणव (PSA)  सवर्ाजननक मुद्दवको बवरेमव जवगरूकतव र पररर्तान गने, र सवमवनजक दृनष्टकोणको प्रनत सवर्ाजननक दृनष्टकोण र व्यर्हवरलवई 

बिल्ने उदे्दश्यसनहत, सवर्ाजननक रुनचमव सने्दश प्रसवररत गररयो। 

मतिवतवहरूको रनजस्टर वर (ROV)  Santa Clara कवउन्टीको नर्भवग मतिवतव ितवा र ननर्वाचनको लवनग नजमे्मर्वर हो। 

िूर पहँचयोग्य मेलमवर्ा त मतिवन (RAVBM) एउटव प्रणवली र यसको सफ्टरे्यर जुन शवरीररक रुपमव अशक्त मतिवतव र्व सेनव र्व नर्िेशमव रहेकव मतिवतवलवई कवगजमव 

मतिवन गरेको मत रेकिा नप्रन्ट गनुा पछा , ननर्वाचन अनधकवरीलवई पेश गनाकव लवनग इलेक्ट्र ोननक मेलमार्थ त-मतदाि गिे-

मतपत्र मव नचन्ह लगवउने एकमवत्र उदे्दश्यको लवनग प्रयोग गररन्छ। िूर पहँचयोग्य मेलमवर्ा त मतिवन प्रणवली कुनै पनन समयमव 

कुनै पनन मतिवन प्रणवलीमव जोनिएको हँिैन।  

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव §3016.5)  

प्रनतथर्वपन मतपत्र मतिवतवलवई ननम्नमधे्य कुनै पनन पररन्धथर्नतमव मतपत्र निइन्छ: मतपत्र प्रवप्त भएन, हरवयो, गल्ती नचन्ह लगवइयो, र्व र्रक भवषव र्व 

ढवँचवमव अनुरोध गररएको हनुपिाछ। मतिवतवलवई िोस्रो, र्व प्रनतथर्वपन मतपत्र जवरी गरेपनछ जवरी गररएको पनहलो मतपत्र 

िोहोरो मतिवन रोक्नकव लवनग शिवाथचि सूचिा व्यवस्थापि प्रणाली (EIMS) मव रद्द गररन्छ। 

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव §4005)  



परिशिष्ट A – िब्द तथा एक्रोशिम्सका िब्दकोष 

िब्द/एक्रोशिम्स अथथ 

रोस्टर सूचकवङ्क ननर्वाचनकव लवनग योग्य मतिवतवहरूको आनधकवररक सूची, जुन कवगज र्व इलेक्ट्र ोननक रूपमव हन सक्छ। रोस्टर 

मतिवतवहरूको आनधकवररक सूचकवङ्क हन्छ, जसले ननर्वाचनमव एक पटक मतिवतवद्ववरव हस्तवक्षर गरे र्व ननर्वाचन 

अनधकवरीद्ववरव नचन्ह लगवएपनछ ननर्वाचनमव मतिवन गरेको हन्छ। यो मतदाता सूचकाङ्क जस्तो भने होइन। 

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव §14109)  

नमूनव मतपत्र प्रते्यक ननर्वाचनकव लवनग तयवर भएको काउन्टी मतदाता सूचिा गाइड (CVIG) नभत्र िेर्व पछा । रवज्य कवनूनअिगात समवरे्श 

हन आर्श्यक छ, नमूनव मतपत्र आनधकवररक मतपत्रको पयवाप्त नक्कल हो; यद्यनप, नमूनव मतपत्र उसै्त आकवरको हँिैन र उसै्त 

कवगजमव आनधकवररक मतपत्र जसरी छवनपएको छैन, र अनतररक्त से्पनसङ पनन रहेको छ, जुन यसलवई मत गणनव प्रणवलीले 

पढ न नसके्न बनवउँिछ। अनुर्वनित संस्करणहरू ननम्न भवषवहरूमव Santa Clara कवउन्टीमव उपलब्ध रहेकव छन : से्पननस, 

नचननयवँ, टवगलवग, र नभयतनवमी।  

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव §13303)  

सुरनक्षत मतपत्र रवखे्न कने्टनर / टर वन्सर्र गने 

उपकरण 

लक गना नमल्ने र सुरनक्षत कने्टनर, जुन र्सवल्ने बवकस नभत्र रवन्धर्न्छ र्व रवन्धर्एको-एक्लो कने्टनर हो। यनि सुरनक्षत मतपत्र 

कने्टनर र्सवल्ने बवकस नभत्र प्रयोग गररयो भने, मतपत्रहरू सीधै कने्टनरमव जम्मव गररन्छन  । सुरनक्षत मतपत्र कने्टनर सबै िर प 

बक्सको लवगी आर्श्यक रहेको छैन। 

सेमीर्वइनल आनधकवररक पररणवम मतपत्र सङ्कलन, प्रोसेनसङ, र गणनव गने सवर्ाजननक प्रनियव र रवज्य र्व रवज्यव्यवपी ननर्वाचनकव लवनग ननर्वाचन भएको रवती रवज्य 

सनचर्लवई पररणवम ररपोटा गने। सेमीर्वइनल आनधकवररक Canvass मव मेलमार्थ त-मतदाि गिे-मतपत्र र अस्थायी मतपत्र 

कुल मतिवनहरूको केही, र्व सबै समवरे्श गना सक्छ। 

स्टवर् भएकोमत र्सवल्ने बवकस मत र्सवल्ने बवकस र्व सुरनक्षत मतपत्र कने्टनर जुन मत र्सवल्ने बवकस ननगरवनी गने उदे्दश्यकव सवर् मत र्सवल्ने बवकस 

भएको थर्ल, शहर र्व कवउन्टी कमाचवरी, र्व अथर्वयी कमाचवरी र्व स्वयंसेर्कको रुपमव कवयारत जीनर्त व्यन्धक्तको ननगरवनी 

भएको एक थर्वनमव रवन्धर्एको छ । स्टवर्युक्त मत र्सवल्ने बवकस सवमवन्यतयवः  निनको 24 िण्टव प्रयोगको लवनग उपलब्ध 

हँिैन। 

स्टवर् नभएको मत र्सवल्ने बवकस सुरनक्षत मत र्सवल्ने बवकस, जुन अनुगमनकव लवनग प्रत्यक्ष व्यन्धक्तको ननगरवनीनभत्र रहेको हँिैन। 

मेलमवर्ा त-मतिवन (VBM)  Santa Clara कवउन्टीकव सबै ितवा भएकव मतिवतवहरूलवई ननर्वाचनको निनमव मतिवन गना जवनुको सट्टव समयभन्दव अगवनि 

मेलमवर्ा त-मतिवन गने-मतपत्र प्रयोग गरेर मतिवन गने अर्सर प्रिवन गछा । मेलमवर्ा त-मतिवन गने-मतपत्रहरू ROV ले प्रवप्त 

गिवा, नर्तवा पठवउने र्वममव भएको हस्तवक्षरहरू मेल र्वन्छन  नक भनेर हेना सम्बन्धित मतिवतव ितवा कविामव रहेको 

हस्तवक्षरहरूसँग तुलनव गररन्छ। त्यसपनछ मतपत्रलवई र्वमबवट ननकवनलनेछ र त्यसपनछ यसलवई जोनिनेछ। 

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव §4005) 



परिशिष्ट A – िब्द तथा एक्रोशिम्सका िब्दकोष 

िब्द/एक्रोशिम्स अथथ 

मतिवन केन्द्र ननर्वाचन सम्पन्न गनाकव लवनग थर्वपनव गररएको थर्वन, यसले मतिवतवलवई मतिवन गने; उनीहरूको मेल मतपत्र िर प-अर् गने; 

मतिवन गना ितवा गने; र्व अस्थायी, प्रशतस्थापि गिेको र्व पहुँच योग्य मतपत्र प्रवप्त गने र मतिवन गने अनधकवर प्रिवन गिाछ। 

मतिवन केन्द्रहरू परम्परवगत मतिवन केन्द्रहरूभन्दव ठूलव भर्नहरूमव हन्छन , मतिवतवहरूलवई सहयोग गना बढी मतिवन 

उपकरणहरू र धेरै ननर्वाचन अनधकवरीहरू हनेछन  र मतिवन थर्लहरूमव लवगू हने र्वलकव ननयमहरू पवलनव गनुापछा । 

कवउन्टीकव मतिवतवले कुनै पनन मतिवन केन्द्रमव गएर आफ्नो मतिवन गना सक्छन  । 

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव §§2170, 4005, & 4007)  

मतिवन केन्द्र मोिल शब्दले कसरी मतदाता छिौट ऐि अिगात ननर्वाचनहरू गररन्छ भने्न प्रशवसननक प्रणवलीलवई जनवउँिछ। यसकव अनतररक्त, 

मतदाि केन्द्रिरू भननने ठूलो के्षत्र मतिवन थर्लहरुहरू प्रयोग गरेर सबै मेलद्वािा-मतदाि गिे ननर्वाचनको संयोजन। 

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव §14428)  

भोटकल पनहलव कलभोटर भनेर बुझे्न गररन्थ्यो। 

हेि अमेररकव मतिवन ऐन (HAVA), द्ववरव आिेश निइएको, भोटकल केन्धन्द्रय रवज्यव्यवपी मतिवतव ितवाको िवटवबेस हो, जुन 

रवज्य सनचर्ले बनवएको र व्यर्न्धथर्त गररएको हन्छ। रवज्यको प्रते्यक कवउन्टी प्रणवलीमव जोनिएको हन्छ र यसलवई नक्कल ितवा 

र्व कुनै अद्यवर्नधक जवँच गना प्रयोग गना सनकन्छ जसले मतिवतवलवई मतिवनबवट र्नञ्चत गछा । भोटकलले कवउन्टीको शिवाथचि 

सूचिा व्यवस्थापि प्रणाली (EIMS) र अन्य रवज्य प्रणवलीहरू जसै्त सुधवर तर्व पुनः थर्वपनव नर्भवग, जनस्ववस्थ्य नर्भवग, र 

मोटर र्वहन नर्भवगसँग जवनकवरी अिनिा यव गछा  र आिवन-प्रिवन गछा । 

(िेल्प अमेरिका मतदाि कािूि, 2002)  

मतिवतव कवरर्वही अनुरोध र्वरवम (VARF)  "ितवा गररएकव" Santa Clara कवउन्टी मतिवतवकव लवनग र्वरवम: 

1. ठेगवनव र्व पत्रवचवर ठेगवनव पररर्तान गनुाहोस  (यनि Santa Clara कवउन्टी नभत्र सिै हनुहन्छ भने) 

2. भवषव प्रवर्नमकतव पररर्तान गनुाहोस  (अङ गे्रजी, नचननयवँ, से्पननस, तवगवलोग, नभयतनवमी, नहन्दी, जवपवनी, र्मेर र 

कोररयवली) 

3. मतपत्रको नक्कल गना अनुरोध 

4. थर्वयी मेलमार्थ त-मतदाि अर्थर्व पररर्तान गनुाहोस  

5. गलत नहजे्ज र्व ितवा सूचनवमव अन्य तु्रनटहरू ठीक गनुाहोस  

6. मेलबवट कवउन्टी मतिवतव सूचनव गवइि (CVIG) प्रवप्त गनाहोस  

7. मतिवतव ितवा रद्द गनुाहोस  

8. पररर्वर र्व िरको मृत सिस्यको मतिवतव नवमवर्ली रद्द गनुाहोस  

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव §§2150 - 2168)  



परिशिष्ट A – िब्द तथा एक्रोशिम्सका िब्दकोष 

िब्द/एक्रोशिम्स अथथ 

मतिवतव नशक्षव तर्वआमपहँच (आउटरीच) 

केन्द्र(VEOC) 

कवउन्टीमव नशक्षवकव अर्सरहरू बृन्धद्ध गने र आमपहँच (आउटरीच) र सङ लग्नतवको मवध्यमबवट मतिवतवको सहभवनगतव 

बढवउने कुरवसँगसम्बन्धित सर्वलहरुमव मतिवतव रनजस्टर वर (ROV) लवई सल्लवह र नसर्वररश गछा । केन्द्रमव व्यन्धक्त र सवमुिवनयक 

संगठनकव प्रनतनननधहरू सन्धम्मनलत हनेछन , जसले नशक्षव र आमपहँच (आउटरीच) कवयािमको अनुभर् प्रिशान गनेछ र्व शहर 

ननर्वाचन अनधकवरी हन सके्नछन  । केन्द्रले ROV लवई परवमशा गने क्षमतवमव कवम गनेछ। 

मतिवतव नशक्षव र आमपहँच (आउटरीच) 

योजनव 

कवउन्टीको शिवाथचि प्रिासि योििा (EAP) मव समवरे्श हन पिाछ र रवज्य सनचर्बवट स्वीकृत हनु पछा । यस योजनवले 

कवउन्टी ननर्वाचन अनधकवरीले नयवँ मतिवन नर्नध र नलन्धर्त सवमग्री र टेनलर्ोन सहवयतवको उपलब्धतवको बवरेमव नतनीहरुलवई 

जवनकवरी निन नमनियव, सवमवनजक नमनियव, सवर्ाजननक नशक्षव बैठकहरू, र प्रत्यक्ष मतिवतव सम्पका हरूको प्रयोगसनहत नशक्षव र 

आमपहँच (आउटरीच) को सम्बिमव कसरी मतदाता छिौट ऐि (VCA) को नर्शेष प्रवर्धवनहरू पूरव गनेछ भनेर र्णान गनुा 

पिाछ। 

मतिवतव नशक्षव कवयाशवलव कवउन्टी ननर्वाचन अनधकवरीले मतिवतवहरुलवई ननर्वाचनको नयवँ तररकवको बवरेमव जवनकवरी गरवउन कन्धिमव िुईर्टव लनक्षत 

मतिवतव नशक्षव कवयाशवलवहरू सञ्चवलन गनुापनेछ। तोनकएको लनक्षत कवयाशवलवहरूमव शवरीररक रुपमव अशक्ततव भएकव योग्य 

मतिवतवहरूको पहँच र सहभवनगतव रृ्न्धद्ध गना नद्वभवषी मतिवतव नशक्षव कवयाशवलवहरू (कवउन्टीले आर्श्यक प्रते्यक भवषवकव 

लवनग कन्धिमव एउटव पनन) र कवयाशवलवहरू समवरे्श गनुा पछा । 

मतिवतव आमपहँच (आउटरीच) मतिवन प्रनियवको बवरेमव व्यन्धक्तगत रूपमव र्व इलेक्ट्र ोननक रूपमव सनिय रूपमव जवनकवरी रै्लवउँिै। 

मतिवतव ितवाकव लवनग एन्धिकेसन दताथको िपथ पत्र हेनुाहोस  

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव §2188)  

मतिवतव ितवा कविा दताथको िपथ पत्र हेनुाहोस  

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव §2158)  

मतिवतव ितवा र्वरवम दताथको िपथ पत्र हेनुाहोस  

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव §2162)  

मतिवतव रेनजिेन्सी कन्फमेसन कविा प्रर्म शे्रणीको र्र्ाि गना नमल्ने मेलद्ववरव पठवइएको मतिवतव रेनजिेन्सी कन्फमेसन कविा (8D2 काडथ) जुन मतिवतवको ठेगवनव 

पुनष्ट गना प्रयोग गररन्छ। यो कविा मतिवतव ितवा र्वइल व्यर्थर्वपन गना र मतिवतवहरूको सही ठेगवनवहरू पुनष्ट गना र 

सच्यवउनकव लवनग प्रयोग गररएको छ। 

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव §§2191, 2220, & 2240 - 2231)  

मतिवतव प्रमवणीकरण प्रणवली कवउन्टी ननर्वाचन अनधकवरीहरूकव लवनग इलेक्ट्र ोननक प्रणवली तुरूि मतिवन केन्द्रमव मतिवतव ितवा िवटवमव पहँच गना।  

इलेक्ट्र ोशिक पोलबुक हेनुाहोस ।  

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव §359.2)  



परिशिष्ट A – िब्द तथा एक्रोशिम्सका िब्दकोष 

िब्द/एक्रोशिम्स अथथ 

मतिवतवको छनौट ऐन (VCA)  2016 मव नयवँ California कवनून (SB450) पवररत भयो जुन सेनेटर Ben Allen ले पररचय गरवए, जुनले California मव 

ननर्वाचनलवई आधुननकीकरण गने नयवँ मोिलअिगात ननर्वाचन सञ्चवलन गना अनुमनत निनेछ, जसले मतिवतवलवई बढी लचकतव 

र सुनर्धव प्रिवन गछा । 

यो नयवँ ननर्वाचन मोिलले मतिवतवलवई कसरी, कनहले र कहवँ आफ्नो मत निने भने्न छनौट गना अनुमनत निन्छ:  

1. प्रते्यक मतिवतवलवई मतपत्र मेल गिै 

2. व्यन्धक्तगत प्रवरन्धिक मतिवन नर्स्तवर गिै 

3. मतिवतवहरुलवई आफ्नो कवउन्टी नभत्र कुनै पनन मतिवन केन्द्रमव मतिवन गना अनुमनत नििै 

यस कवनूनले केही पररन्धथर्नतहरूमव, कवउन्टीहरूलवई मेलमवर्ा त ननर्वाचन गरवउनकव लवनग मतिवतवहरूको सहभवनगतव बढवउने 

उदे्दश्य रवरे्को छ। 

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव §§3017, 15320, & 4005 - 4008)  

मतिवन पहँच सल्लवहकवर सनमनत (VAAC)  शवरीररक अशक्ततव भएकव मतिवतवहरूकव लवनग ननर्वाचनको पहँचमव सुधवर गने सम्बन्धित सर्वलहरुमव मतिवतवहरूको 

मतदाता िशिस्ट्राि (ROV) लवई सल्लवह निन मतिवन पहँच सल्लवहकवर सनमनत (VAAC) गठन गररएको नर्यो र मतिवन 

केन्द्रहरू थर्वपनव गना र मतिवतव सेर्व सुधवर गना र दृनष्टनर्हीन मतिवतव र बनहरव, र्व सुन्न गवह्रो हने मतिवतवसनहतकव अशक्त 

व्यन्धक्तहरूको पहँचकव लवनग नसर्वररस गनेछ। । सनमनतमव शवरीररक अशक्ततव भएकव मतिवतवहरू समवरे्श हनेछन , जसले 

अशक्ततव भएकव मतिवतवहरूको पहँचसम्बिी आर्श्यकतवको अनुभर् गरेको र्व शहर ननर्वाचन अनधकवरी भएको हनु पछा । 

सनमनतले सल्लवहकवर क्षमतवअनुसवर सेर्व गनेछ। 

मतिवन गने उपकरण मतपत्रको छनौटमव नचन्ह लगवएर, पनञ्चङ गरेर र्व मतपत्र स्लट गरेर सङे्कत गना मतपत्र र्व कविाको संयोजनको रूपमव प्रयोग 

गररएको कुनै पनन उपकरण।  

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव निनभजन 19)  

मतिवन गने यन्त्र अशिकल स्यािि र प्रत्यक्ष िेकशडथङ इलेक्ट्र ोशिक (DRE) मतिवन प्रणवलीसनहतको कुनै पनन इलेक्ट्र ोननक उपकरण, जसमव 

मतिवतवले आफ्नो मतिवन गना सक्छ, र जुन, इलेक्ट्र ोननक टेबुलेसन र नप्रन्टआउटको उत्पविनको मवध्यमबवट र्व अन्य मूता, 

मवननसले-पढ न सके्न रेकिाहरू, प्रते्यक उमे्मद्ववरको लवनग र्सवनलने मतहरूको कूल सङ ख्यव र प्रते्यक उपवयकव लवनग र्व 

सोको नर्रूद्ध प्रसु्तत गछा । 

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव निनभजन 19) 

मतिवन प्रणवली मेकवननकल, इलेक्ट्र ोमेकवननकल र्व इलेक्ट्र ोननक प्रणवली र यसको सफ्टरे्यर र्व मतिवन गना, मत गणनव गना, र्व िुरै्कव लवनग 

प्रयोग गररएकव कुरवहरुको कुनै पनन संयोजन। “मतिवन प्रणवली” मव दूि पहुँचयोग्य मेलमार्थ त मतदाि गने प्रणवली रहेको 

हँिैन। 

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव निनभजन 19) 



परिशिष्ट A – िब्द तथा एक्रोशिम्सका िब्दकोष 

िब्द/एक्रोशिम्स अथथ 

मतिवतव-प्रमवनणत कवगजवत अनिट टर ेल 

(VVPAT)  

सबै प्रत्यक्ष िेकशडथङ गरिएको इलेक्ट्र ोशिक (DRE) मतिवन यन्त्र, जनर्री 1, 2006 पनछ प्रयोग गररएको, सुलभ मतिवतव-

प्रमवनणत कवगज अनिट टर ेल हनु पछा । इलेक्ट्र ोननक मतिवन यन्त्रमव मतिवन गने सबै मतिवतवहरूले यस मतिवनलवई अन्धिम 

रूप निने र मतिवन गनुाअनि यस नप्रन्ट गररएको कवगजी रेकिामव उनीहरूको मतपत्र छनौटहरूको समीक्षव र प्रमवणीकरण गनुा 

पछा । मतपत्रमव मतिवन गरेपनछ मतपत्रको यो कवगजलवई रेकिा गररएको मतको सत्यतव प्रमवनणत गना ननर्वाचनको लेर्व 

परीक्षणको नहस्सवको रूपमव रेकिा गररएको मतिवन गने यन्त्रमव रवन्धर्न्छ। California ननर्वाचन आचवरसंनहतवकव अनुसवर, 

मतिवतवहरूले उनीहरूको मतिवन गने छनौटको नप्रन्ट गरेको कवगजी रेकिा प्रवप्त गिैनन  । 

(California ननर्वाचन आचवरसंनहतव §19250)  

 


