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

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

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

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

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

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

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

गरिएका िेिै सुिािहरूमधे्य एक हो। 

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

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

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

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

सक्िि्)। सि् 2002 मा, California वििााचि संवहतालाई कुिै पवि मतदातालाई स्थायी भोट-बाइ-मेल स्स्थवत अिुिोि गिा 

ि स्वचावलत रूपमा मतपत्र पठाउि सके्न क्षमता अिुमवत वदि विस्ताि गरिएको वथयो; मेलद्वािा मतदाि गिा चाहिे जो 

कोहीले पवि उिीहरूलाई तोवकएको मतदाि स्थलमा प्रते्यक वििााचि िा मतदािको लावग अिुिोि पेश गिुापर्थ्यो जुि 

उिीहरूको मतदाि के्षत्र ि मतपत्र को प्रकािसुँग वभन्न ि।  

Santa Clara को काउन्टीको VCA को कायाान्वयिसंग, चुिाि ियाुँ भोट केन्द्र मोिेलअन्तगात सञ्चालि गरिएको ि। ियाुँ 

मोिेलका साथ, प्रते्यक  दताा भएका मतदातालाई वििाारित मतदाि भन्दा 29 वदिअवि सुरु भएको पत्राचािमार्ा त मतदाि 

स्वचावलत रूपमा पत्राचाि गरिन्ि। मतदाताले यी तीि तरिकामधे्य कुिै पवि तरिकाबाट आफ्िो मतपत्र वर्ताा गिा सक्िि्: 

पत्राचािमार्ा त (पोसे्टज भुक्ताि गरिन्ि), कुिै पवि मतपत्र िर प-अर् स्थाि िा काउन्टीमा िहेका कुिै पवि मतदाि केन्द्रमा 

गएि। मतदाताहरूले मेलद्वािा मतदाि गिुा आिश्यक िैि ि यसको सट्टामा मतदाता िवजस्टर ाि (ROV) को कायाालयमा िा 

Santa Clara काउन्टीको कुिै पवि मतदाि केन्द्रमा मतदाि गिा मतपत्र प्राप्त गिा सक्िि्। अवहले, मतदाताले एक स्थाि 

मात्र मतदाि गिा पाउिुको सट्टा मतदाि केन्द्र वििााचि वदिसभन्दा केही वदिअवि िै प्रदेशका सबै दताा भएका मतदाताका 

लावग खुला िि्, यसका अवतरिक्त वििााचि वदिसमा पवि खुला िहेका िि्। 

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

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

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

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

गिुा हो। LAAC को उदे्दश्य अङ््खगे्रजीबाहेक अन्य भाषा बोल्िे व्यस्क्तहरूलाई इलेक्ट्ोिल प्रवियामा पहुँच प्राप्त गिेबािे 

सल्लाह वदिु, सहायता वदिु ि वसर्ारिस वदिु हो। भाषाको पहुँचसम्बन्धी अिसिहरू सुिाि गिामा सहायता गिुा LAAC को 

वमसि िहेको ि। दुिै सवमवतले ROV लाई महत्त्वपूणा मागादशाि प्रदाि गिा ि् ि काउन्टीका मतदाि आउटरिच तथा वििााचि 

प्रशासि दुिैको आिािभूत कुिा हि्। ROV ले LAAC िा VAAC को सदस्य बने्न आिेदि प्रविया वििन्ति रूपमा स्वीकाि 

गिा । यी दुईमधे्य कुिै पवि सवमवतमा सदस्यताको लावग आिेदि वदि चाहिुहन्ि भिे आिेदि ROV को िेबसाइटमा रे्ला 

पािा सवकन्ि: www.sccvote.org/voterschoice। 

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

गिा मतदाि वशक्षा तथा आउटरिच गठबन्धि (VEOC) पवि स्थापिा गिेको ि। यो  वििााचि प्रशासि योजिा (EAP) ले यी 

सवमवत ि अन्य थुपै्र साझेदाि सङ्गठिका प्रवतविया ि जािकािी समािेश गिा । VCA अन्तगात वििााचिको सर्ल संचालि ि 

Santa Clara काउन्टीमा वििााचि सञ्चालि गिे ियाुँ पद्धवतको लावग सामुदावयक समथाि प्राप्त गिुा अत्यािश्यक ि। 

यो दस्तािेजले Santa Clara को काउन्टी ले VCA अन्तगात वििााचि कसिी सञ्चालि गिा  भने्न बािेमा एक गाइि प्रदाि 

गदाि । सन्दभाको लावग, कुिै पवि प्राविविक िा चुिाि-विवशष्ट शब्दहरू परिवशष्ट A मा शब्दािलीमा परिभावषत गरिएको ि। 

 

http://www.sccvote.org/voterschoice


भाग 1 – निर्ााचि प्रशासि योजिा 
मतदाताको ििौट ऐि (VCA) कायाान्वयि गिे प्रते्यक काउन्टीले यी परिितािहरूले मतदाताहरूमा कस्तो प्रभाि पिा  भने्न 

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

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

पत्राचािमार्ा त मतदाि (VBM) को प्रनिया 

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

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

सिासािािणको योगदाि तथा सूचिासम्बन्धी व्यिस्था ि अन्य सम्बस्न्धत सामग्रीबािे जािकािी समािेश गरिएको ि। 

मतदाि केन्द्र मोिलमा सबै दताा भएका मतदातालाई स्वचावलत रूपमा आविकारिक पत्राचािमार्ा त मतदाि प्याकेट 

पठाइन्ि। यो प्याकेट मतदातालाई सेतो खाममा पठाइन्ि जसमा विम्न कुिाहरू िि्: 

• वर्ताा गिुापिे एउटा विलो िङ्गको खाम 

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

• मतपत्र कसिी भिे ि वर्ताा गिे भने्न विदेशि िहेको एउटा पािा 

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

• एउटा "मैले मतदाि गिेुँ" स्स्टकि 

• आिश्यक पिेमा कुिै थप जािकािी िहेको एउटा थप पािा 

सबै आविकारिक मतपत्रहरू वििााचि वदिसभन्दा 29 वदिअविदेस्ख संयुक्त िाज्य अमेरिकाको हलाक सेिामार्ा त 

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

वतिीहरूले आफ्िो पत्राचािमार्ा त मतदाि मतपत्र पूिा गरिसकेपवि, मतदातालाई प्रदाि गरिएको हलाक-भुक्तािी गरिएको 

वर्ताा खामको प्रयोग गिेि िा कुिै पवि मतदाि केन्द्र िा मतपत्र िर प-अर् स्थािमा मतपत्र वर्ताा गिेि मािक 

पत्राचािमार्ा त आफ्िो मतपत्र वर्ताा गिा सक्िि्। सबै मतदाि केन्द्रहरूले मतपत्र िर प-अर् स्थािको रूपमा पवि काम 

गिा ि् भिे केही मतपत्र िर प-अर् स्थािहरू एकै्ल िि् ि काउन्टीभरि विवदाष्ट के्षत्रहरूमा िास्खएका िि्। 

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

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

मतदाि गिे प्याकेट पे्रिण गरिन्ि। वििााचि हिे वदिको सात वदिभन्दा कम समयमा मतदाताले आफ्िो मतपत्र साटेि अको 

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

दताा भएका मतदाताहरूका लावग जसले मुख्य रूपमा अंगे्रजीबाहेक अन्य भाषा बोल्िि्, वद्वभाषी मतपत्रहरू आठ भाषामा 

उपलब्ध गिाइन्ि: वचवियाुँ, से्पिी, तागालोग, वभयतिामी, खमेि, कोरियि, वहन्दी ि जापािी। गुजिाती, िेपाली, पञ्जाबी, 

तवमल ि तेलुगु भाषाहरूमा वििााचि संवहता § 14201 को अिुपालिमा लवक्षत के्षत्रको लावग अिुिोिमा पवि प्रवतवलवज 

मतपत्रहरू उपलब्ध िि्। भौगोवलक सूचिा प्रणाली मािवचत्र प्रभागले प्रते्यक चुिाि वभत्र कुि के्षत्रले प्रवतरूपमा मतपत्र प्राप्त 

गदाि भने्न वििाािण गदाि। मतदािका विस्ि दताा गदाा मतदाताले िवजस्टर ेसि र्ािममा यी भाषामधे्य आरू्ले रुचाएको भाषा 

खुलाउि सक्िि्। मतपत्र ि पत्राचािमार्ा त मतदाि गिे सामग्रीहरू मतदातालाई उिीहरूले रुचाएकै भाषामा पठाइिेिि्। 

मतदाताले र्ोि (408) 299-VOTE, फ्याक्स (408) 998-7314, इमेल voterinfo@rov.sccgov.org, स्वयम् उपस्स्थत 

भएि, िा मतदाता कायािाही अिुिोि र्ािम (VARF) मार्ा त ROV कायाालयमा सम्पका  गिेि आरू्ले रुचाएको भाषा 

परििताि गिा सक्िि्। मतदाता ROV कायाालयमा आएि VARF वलि सक्िि् िा इमेल, फ्यास िा पत्राचािमार्ा त 

उिीहरूलाई पठाउि सवकन्ि। यसका अलािा, ROV को िेबसाइटमा पवि VARF रे्ला पािा सवकन्ि ि यो काउन्टी 

मतदाता जािकािी विदेवशका (CVIG) मा पवि रे्ला पािा सवकन्ि। 
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पत्राचािमार्ा त सुलभ मतदाि 

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

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

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

मृतु्य भएको अिस्थामा मातै्र उक्त सूचीबाट हटाइिेि। 

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

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

गिी तयाि गरिएको ि1। RAVBM प्रणालीको उदे्दश्य भिेको इन्टििेटमा मतदाि वदिु होइि। RAVBM मतदातालाई 

उिीहरूको आविकारिक मतपत्र प्रयोग गिा वमल्िे गिी इमेलमार्ा त एउटा वलंक पठाइन्ि। वििााचिको वदिसम्ममा ROV 

मा मतपत्र कसिी िाउिलोि गिे, वप्रन्ट गिे, कसिी भिे ि वर्ताा गिे भने्न विदेशिहरू पवि उले्लख गरिएको हन्ि। इमेल 

गरिएको वलङ्क प्रयोग गिेि मतदाताले मतपत्रलाई आफ्िै व्यस्क्तगत पहुँच सुवििाहरूद्वािा पढ्ि ि वचन्ह लगाउि आफ्िा 

उपकिणहरूमा िाउिलोि गिुापिा । अन्य दताा भएका मतदाताका हकमा जसै्त, RAVBM मतदाताले मतपत्र वर्ताा गिे 

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

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

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

(866) 430-8683 मा सम्पका  गिेि िा ROV कायाालय िा मतदाि केन्द्रमा गएि पवि मतपत्र वर्ताा गिे खाम साट्ि 

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

पवि प्रयोग गिा सक्िि् ति त्यसको लावग उिीहरूले आफ्िो मतपत्रसुँगै मतदाता पृष्ठको वप्रन्ट तथा हस्ताक्षि गरिएको 

शपथपत्र समािेश गिुापिा । मतदाता को सपथ पृष्ठ RAVBM इमेल वलंकमार्ा त मतपत्र सुँगै िाउिलोि गिुा पिा । यवद 

मािक मेलमार्ा त मतपत्र वर्ताा गिेमा, विलो मतपत्र वर्ताा खामहरू कुिै हलाकशुल्कको आिश्यकता पदैि, जबवक 

मतदाताले आफ्िो खाम प्रयोग गिेि मतपत्र वर्ताा गदाा पयााप्त हलाकशुल्कको आिश्यकता पिेि। 

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

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

वलि िसकेमा आपत्कालीि मतपत्र िेवलभिी प्रविया प्रयोग गरिन्ि। ROVको वििााचि सूचिा व्यिस्थापि प्रणाली (EIMS) 

मार्ा त हालको दताा ि हस्ताक्षि वमलािको लावग प्रािस्िक मतदाि आिेदि भिेि पुिः प्राप्त गिा आिश्यक ि। दताा भएको 

मतदाताले प्रािस्िक मतदाि आिेदि भिुापिा , हस्ताक्षि गिुापिा  ि त्यसमा वमवत उले्लख गिुापिा । मतदाताले आफ्िो 

आिेदिमा हस्ताक्षि गिा सकै्दिि् भिे मतदातालाई हस्ताक्षि गिामा अन्य कुिै व्यस्क्तले "X" सवहत सहायता गिा सक्िि्। 

मतदातालाई सहयोग गिे प्रवतविविले "साक्षी" लेख्िुपिा  ि वतिीहरूको िाम मुद्रण गिुापिा  ि हस्ताक्षि गिुापिा  ि पूिा भएको 

अली भोवटङ्ख अिुप्रयोगलाई बगाि िर ाइभको ROV मुख्य कायाालयमा वर्ताा गिुापिा । ROV कायाालयले मतदाताको 

जािकािी ि हस्ताक्षिलाई EIMS मा पुवष्ट गिेि ि पुवष्ट भइसकेपवि मतदातालाई मतपत्र जािी गिा सवकन्ि ि पूणा 

पत्राचािमार्ा त मतदाि गिे प्याकेट तयाि परिन्ि। त्यसपवि मतदातालाई सहयोग गिे प्रवतविविले आ–आफ्िो स्थािमा 

मतपेवटका लैजािेिि् । एक पटक पूिा भएपवि, मतपत्र ROV मुख्य कायाालय, कुिै पवि भोट केन्द्र, िा अन्य 

पत्राचािमार्ा त मतदाि मतपत्रको संयोजिमा प्रशोिि गिाका लावग कुिै पवि िर प-बक्स स्थािमा वर्ताा गिा सवकन्ि। 

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

जेलमा कैद गरिएका मतदाताहरू कािुिद्वािा मतदाि गिा अयोग्य हन्िि्। 

मतपत्र खसाल्िे स्थािहरू 

California वििााचि संवहताले मतदाताका लावग एउटा काउन्टीले मतपत्र िर प-अर् स्थाि उपलब्ध गिाउिु पिे 

परिवमवतहरू वििाािण गदाि। दताा भएका प्रते्यक 15,000 मतदाताका लावग वििााचि हिे वदिभन्दा 28 वदिअवि ि 

वििााचिको वदि समेत गिी जम्मा 29 वदिसम्म किीमा पवि एउटा (1) मतपत्र खसाल्िे स्थाि उपलब्ध हिुपिा ।  

 

                                                           
1 California को वििााचि संवहता §303.3 हेिुाहोस् 



मतदाता िवजस्टर ाि(ROV) को ितामाि दताा भएका मतदाताको संख्या प्रयोग गिी, मतपत्र िर प-अर् स्थािहरूको नू्यितम 

आिश्यक संख्या 67 हो। प्रते्यक वििााचिअवि88 औं वदिसम्म काउन्टीवभत्र दताा भएका मतदाताको िास्तविक संख्याका 

आिािमा िर प बक्सको संख्या परििताि हिे व्यिस्था गरिएको ि। 

 

सीमा र्गा नू्यितम आर्श्यकता 

मतपत्र िर प-अर् स्थािहरू 
(प्रते्यक 15 हजाि दताा भएका मतदाताका लावग 1) 

67 

मतदाि केन्द्रको स्थािहरू वििाािण गिा मद्दत गिा मतपत्र िर प बक्सका विस्ि उतृ्कष्ट स्थाि तय गिा ROV ले सेिेटिी अर् 

से्टट (SOS) ि वििााचि संवहताको म्याने्डटअिुसाि 14 िटा मापदण्डहरू प्रयोग गिेको ि। ROV ले मतपेवटका िर प 

बक्सका लावग काउन्टीलाई सबैभन्दा सुलभ स्थाि प्रदाि गिामा पवि यी 14 मापदण्डहरूले सहयोग गिा ि्। 

मापदण्डहरूमा विम्न कुिाहरू पिा ि्: 

1. सािाजविक यातायात सेिा कवत िवजक ि 

2. भोट-बाइ-मेल मतदाि गिा कम पत्राचाि प्रयोग गिे समुदायबाट कवत िवजक ि 

3. जिसङ््खख्या केन्द्रहरूबाट कवत िवजक ि 

4. भावषक अल्पसंख्यक समुदायबाट कवतको िवजक ि 

5. अशक्तता भएका मतदाताभन्दा कवत िवजक ि 

6. सिािीसाििको कम स्वावमत्व भएका समुदायहरूबाट कवतको िवजक ि 

7. कम आय भएका समुदायबाट कवत िवजक ि 

8. मतदाता दताा गिे संख्या कम भएका समुदायबाट कवतको िवजक ि 

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

10. सुलभ तथा वि:शुल्क पावका ङ्ख 

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

12. पत्राचािमार्ा त भोट-बाइ-मेल मतदाि गिा सुलभ सुवििा िभएका अशक्तता भएका मतदाताका विस्ि िैकस्ल्पक 

विविहरूको आिश्यकता 

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

14. मोबाइल मत केन्द्रको अिश्यकता 

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

ऐि (ADA) मा िहेका आविकारिक िर प बक्ससम्बन्धी यातायात तथा जििित्वका आिश्यकताहरूको पालिा गिा । वििााचि 

हिे वदिको 29 वदिभन्दा अवि सुरु हिे गिी मतपत्र िर प बक्सहरूलाई िास्खिुपिे स्थािमा िास्खन्ि। वििााचि हिे वदिभन्दा 

28औुँ वदि अविसम्म सबै िर प बक्सहरू स्थापिा गरििुपिा  ि प्रयोगका लावग तयािी अिस्थामा हिुपिा । बक्सहरू सबैले 

सुलभ रूपमा प्रयोग गिा सकूि् भने्न सुविवित गिा विम्न प्रकािले काम गिे गिी िर प बक्सहरू विजाइि गिुापिा 2: 

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

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

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

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

बक्सहरू विजाइि गरिएको ि। वििााचि अविकृतले यस खण्डको उदे्दश्यको लावग िेििाम गिेि िाप लगाउि 

सक्िि्। 

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

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

तोवकएका मतपत्र कमाचािीका साथै सिासािािणले पवि सवजलै पवहचाि गिा सके्निि्। 

• िर प बक्समा स्पष्ट रूपमा ि िाम्रोसुँग देस्खिे गिी वचिो लगाइएको हन्ि, जसै्त "आविकारिक मतपत्र िर प बक्स"। 

                                                           
2 वििााचि संवहता §20132 हेिुाहोस् 



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

सवकिेि। 

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

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

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

बक्समा यो प्राििाि लागू हिेिैि)। 

• मतपेवटका िर प बक्सको सङे्कत वचह्न पृष्ठभूवमको िङ्गभन्दा िुटै्ट िङ्गले बिाउिुपिा  ि "गे्लयि-िवहत" वर्विस 

हिुपिा । 

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

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

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

हिुपिा । 

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

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

• िर प बक्समा मतपत्र वर्ताा गिाका विस्ि पोसे्टज आिश्यकता पदैि। 

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

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

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

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

• आविकारिक मतपेवटका िर प बक्समा िेििाि गिुा कसुि हो3। 

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

अविकािीलाई यसबािे जािकािी वदि प्रते्यक िर प बक्समा सूचिा टाुँवसिेि। 

• िर प बक्स िेििाि भएको िा क्षवत पुगेको कुिाबािे ROV िा SOS ले सूचिा वदि बक्सहरूमा ROVको 

कायाालयको र्ोि िम्बि ि एउटा टोल फ्री िम्बि हिेि4। 

मुख्य रूपमा अंगे्रजी बाहेक अन्य भाषा बोल्िे मतदातालाई पयााप्त पहुँच भएको सुविवित गिा, िर प-बक्समा सबै चौि 

भाषामा "आविकारिक मतपत्र िर प-बक्स" वचन्ह लगाइएको ि: अंगे्रजी, वचवियाुँ, से्पविश, तागालोग, वभयतिामी, खमेि, 

कोरियाली, वहन्दी, जापािी, गुजिाती, िेपाली, पंजाबी, तवमल, ि तेलुगु। 

यसबाहेक, प्रते्यक मतपत्र िर प-बक्समा मतदातालाई आिश्यक पिेमा अवतरिक्त मतपत्र वर्ताा खाम उपलब्ध ि भने्न सल्लाह 

वदिे वचन्ह हन्ि। मतदातालाई खाममा वदइएको विदेशि पालिा गिे विदेशि वदइएको ि जसमा आफ्िो िाम, िेवसिेस्ियल 

ठेगािा, जन्म वमवत, जस्ता विििणहरू भिे ि आफ्िो हस्ताक्षि प्रदाि गिे कुिाहरू पिा ि्। मतपेवटका िर प बक्स प्रयोग 

गरिएको खण्डमा मतदाताको जािकािी ि हस्ताक्षिसवहत मतपत्रहरू खाममा बन्द गिेि वर्ताा गिुापिा । कुिै प्रश्न भएमा िा 

थप सहायता आिश्यक पिेमा सम्पका  गिे सल्लाह वदुँ दै मतदातालाई एउटा टोल फ्री िम्बि उपलब्ध गिाइएको ि। 
 

मतदाि केन्द्र 

मतदाि केन्द्रहरू 11 वदिसम्म खुला हन्िि् ि वतिमा ियाुँ ि थप सुलभ मतदाि उपकिणहरू, भाषा सहायता िास्खिेि ि 

सशता मतदाता िवजस्टर ेसि (CVR) सेिा ि उही वदिमा मतदाि गिे सेिा प्रदाि गिा । यसबाहेक, मतदाताहरू एक 

तोवकएको मतदाि स्थलमा मात्र सीवमत िैिि्, बरु Santa Clara को काउन्टीभरि उपलब्ध मतदाि केन्द्र स्थािहरूमधे्य 

कुिै एकमा भ्रमण गिे विकल्प ि। 

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

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

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

                                                           
3 California को वििााचि संवहता §18500 हिुाहोस् 
4 California को वििााचि संवहता §20132 हेिुाहोस् 



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

मतदाि केन्द्रका स्थाि प्रदाि गिुापिा । 

• वििााचिभन्दा दस (10) वदि अगाविदेस्ख सुरु भई वििााचिभन्दा चौथो वदि अविसम्म ि समािेश गिी जम्मा 

सात (7) वदिको लावग प्रते्यक 50,000 दताा भएका मतदातामधे्य एक मतदाि केन्द्र वििााचि सम्पन्न भएको 

के्षत्राविकािवभत्र परिचालि गरििु पदाि । 

• वििााचि हिेभन्दा तीि (३) वदि अविदेस्ख सुरु, ि वििााचिको वदि पवि समेटेि कुल चाि(4) वदिका लावग वििााचि 

सम्पन्न भएको के्षत्राविकािवभत्र प्रते्यक 10,000 मतदातामधे्य एउटा मतदाि केन्द्र 7 a.m देस्ख 8 p.m सम्म सञ्चालि गिुापिे । 

• वििााचिभन्दा दस (10) वदि अगाविदेस्ख सुरु हिे VCA मोिलअन्तगात सञ्चावलत विशेष वििााचिका लावग जम्मा दश 

(10) वदि प्रते्यक 60,000 मतदाताको एक मतदाि केन्द्र सञ्चालि गिुापिा ; ि वििााचिको अिसिमा प्रते्यक 30,000 

मतदातामधे्य एक (1) मतदाि केन्द्र 7a.m देस्ख 8 p.m सम्म सञ्चालि गिुापिा  ।  

उत्तम सेिा मतदाताहरूका लावग, Santa Clara को काउन्टीले नू्यितम आिश्यकताभन्दा मावथ थप 11 वदिे मतदाि 

केन्द्रहरू सञ्चालि गिे योजिा बिाएको ि, ि संसाििले अिुमवत वदंदा नू्यितम आिश्यकताभन्दा मावथ थप 4 वदिे 

मतदाि केन्द्रहरू सञ्चालि गिे योजिा बिाएको ि। वििााचि हिे वदिभन्दा पवहलेको वमवतको सुवििाको आिािमा सबै 

मतदाि केन्द्र सञ्चालिमा आउिे समय र्िक-र्िक हिसक्ि 5। वििााचिको वदिमा सबै मतदाि केन्द्रहरू मतदाताका 

विस्ि वबहाि 7:00 बजेदेस्ख बेलुकी 8:00 बजेसम्म खुला िहिेिि्6। मतदाता िवजस्टर ाि(ROV) को ितामाि दताा भएका 

मतदाताको संख्या प्रयोग गिी 11 वदिे ि 4 वदिे मतदाि केन्द्रहरूको नू्यितम आिश्यक संख्या तलको तावलकामा उले्लख 

गरिएको ि । वििााचि संवहताअिुसाि िास्तविक वहसाब वििााचि हिे वदिको 88 वदिभन्दा पवहले वििाािण गरििेि7।  

सीमा र्गा नू्यितम आर्श्यकता 

11-वदिे मतदाि केन्द्रहरू 
(प्रते्यक 50 हजाि दताा भएका मतदाताका लावग 1) 

20 

4-वदिे मतदाि केन्द्रहरू 
(प्रते्यक 10 हजाि दताा भएका मतदाताका लावग 1) 

81 

 

 

मतदाता दताा 

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

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

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

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

खामसवहत एउटा मतपत्र प्राप्त गिेिि्। 

CVR यस्तो सेिा हो जसलाई प्रयोग गिेि दताा प्रविया बन्द भएको 15 वदिमा िा त्यसभन्दा अवि दताा िभएका 

समुदायका सदस्यहरूले मतदाि केन्द्रमा गएि दताा गिा सक्िि् ि उही वदिमा मतदाि गिा सक्िि्। दताा बन्द भएको 

15 वदिपवि मतदाताहरूले आफ्िो ठेगािा िा िाजिीवतक दलसम्बन्धी विििण अद्यािविक गिा पवि CVR प्रयोग गिा 

सक्िि्। तथावप, िाजिैवतक दलको अद्यािविक िाष्टर पवत प्राथवमक वििााचिमा मात्र लागू हन्ि। पूिा भएको CVR मतपत्र 

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

मतदाताले योग्यतासम्बन्धी सबै आिश्यकताहरू पूिा गिेको ि भने्न पुवष्ट भएपवि मात्र मतपत्र खोवलिेि ि गणिा 

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

स्स्थवतबािे ROV को िेबसाइटमा टर याक गिाका विस्ि आफ्िो िवसदलाई खामबाट च्यात्न पवि सक्िि्8। 

                                                           
5  ROV अझै पवि मतदाि केन्द्र तय गिे प्रवियामा ि ि सबै विशेष स्थाि ि सञ्चालि समय यो सामग्री प्रकाशि गिे समयसम्म उपलब्ध वथएि।  
6 वििााचि संवहता §4005 हेिुाहोस् 
7 वििााचि संवहता §12223 हेिुाहोस् 
8पत्राचािमार्ा त मतदाि गिे मतपत्रको स्स्थवत टर याक गिे िेबसाइट: https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab  

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


प्रनतस्थापि मतपत्रहरू 

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

मतदाताबाट उही मतदािका विस्ि पवहले िै मतपत्र प्राप्त गरिसकेको िैि भने्न कुिाको पुवष्ट गिेपवि मतदाताले जुिसुकै 

मतदाि केन्द्रमा पवि प्रवतस्थापि मतपत्र अिुिोि गिा सक्िि्9। मतदाताबाट मतपत्र प्राप्त भए/िभएको कुिा ROV ले तय 

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

अस्थायी मतदाि10
 

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

ROV का कमाचािीले उक्त व्यस्क्त दताा भए/िभएको ि उक्त व्यस्क्तको योग्यता वििाािण गिा िसकेको खण्डमा 

त्यस्ता व्यस्क्तलाई अस्थायी मतपत्रमा मतदाि वदिे अविकाि ि। ROV ले मतदातालाई त्यसिी मतदाि गिा पाउिे 

वतिीहरूको अविकाि भएको कुिा बताउिुपिा  ि मतदातालाई विम्न कुिा प्रदाि गिुापिा : 

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

• मतदाताको दताा ि मतदाि गिे योग्यताबािे वलस्खत पुवष्ट, जसलाई अवििाया रूपमा मतदाताले हस्ताक्षि 

गिुापिा  

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

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

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

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

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

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

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

पुवष्ट गिुापिा । 

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

खामबाट आफ्िो िवसद च्यात्न सक्िि्11।आफ्िो मतपत्र गणिा भयो/भएि ि गणिा भएि भिे के कािणले भएि भने्न थाहा 

पाउिका विस्ि   मतदाताले ROV लाई सम्पका  गिा सक्िि् िा िेबसाइट प्रयोग गिा सक्िि्12 । 

मतदाि केन्द्रहरूमा सुलभ मतदाि 

Santa Clara को काउन्टी मतदाताको िवजष्टर ाि (ROV) ले VAC को योजिा बिाउुँदा ि कायाान्वयि गिे िममा 

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

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

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

सुलभ ि स्वतन्त्र मतदािको अिुभि वमलोस् भन्नका विस्ि ROV ले रिमोटबाट चलाउि वमल्िे पत्राचािमार्ा त मतदाि 

(RAVBM) जस्ता विगतमा स्थापिा गरिएका कायािमहरूका साथै मतपत्र वचन्ह लगाउिे यन्त्र (BMD)को प्रयोग गिा । 

Santa Clara काउन्टीले अवहलेसम्म सबै मतदाि केन्द्रमा सुलभ मतदाि सेिा प्रदाि गदै आएको ि ि यो काया जािी 

िाखे्नि13। 

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

ले California से्टट सवचिको सुलभता जाुँच गिे सिेक्षण प्रयोग गिा । सबै परिमाजािहरू िेवलभिी प्रणालीमा वटपोट गरििेि 

                                                           
9 वििााचि संवहता §4005 
10 वििााचि संवहता §14310 
11पत्राचािमार्ा त मतदाि गिे मतपत्रको स्स्थवत टर याक गिे िेबसाइट: https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab 
12 अस्थायी मतपत्र टर याक गिे िेबसाइट: https://eservices.sccgov.org/rov?tab=pb 
13 वििााचि संवहता §19240 
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ि िक्सा, वचत्र ि र्ोटोसवहतका व्यस्क्तगत मतदाि केन्द्रका बुकलेटहरू उक्त मतदाि स्थल सेट गिे ि सञ्चालि गिा 

सुपिभाइजिलाई वदइिेि। परिमाजािले अशक्तता भएका अमेरिकी िागरिकसम्बन्धी ऐि (ADA)14  का मापदण्डहरू पूिा 

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

Santa Clara काउन्टीको प्रते्यक मतदाि केन्द्र कस्िमा तीि (3) पहुँचयोग्य मतपत्र मावकिं ग उपकिणहरूसंग सुसस्ित 

ि । िोवमवियि मतदाि प्रणाली ICX BMD ले अशक्तता भएका केही मतदाताका विस्ि स्वतन्त्र मतदाि अिुभि प्रदाि 

गिा । प्रते्यक मतदाि केन्द्रका BMD हरूमा ADAगुिासो गिा सवकिे सुवििा हिेि ि विवभन्न मतदािका विकल्पसवहतका 

सहायक उपकिणहरू िि्। यी इकाइहरू सबै मतपत्रका प्रकाि ि सबै भाषाका संििणमा प्रोग्राम गरिएका िि्। 

काउन्टीको मतदाि प्रणालीमा िेिै विशेषताहरू िि् जसले बढी पहुँचयोग्य मतदाि अिुभि प्रदाि गदाि। यो प्रणालीमा 

अवियो, वभवियोमार्ा त ि िोएि प्रयोग गिा सवकिे इन्टिरे्स हन्ि जसलाई कुिै मतदाताले रुचाएको अन्य कुिै संयोजिमा 

िेवभगेट गिा ि मतदाि वचिो लगाउि प्रयोग गिा सवकन्ि। वभजुअल स्िि परिमाजािको सम्बन्धमा, स्ििमा र्न्टको 

आकाि परििताि गिा सवकन्ि ि स्िि रिजोलुसि कालो पृष्ठभूवममा उच्च कन्टर ास्ट सेतोमा स्स्वच गिा सवकन्ि। स्िि 

परिमाजािको साथसाथै, अवियो ट्यास्क्ट्ल इन्टिरे्स (ATI) कीप्याि संलग्न गिा सवकन्ि। ATI एकाइमा भोलु्यम-वियस्न्त्रत 

श्रव्य मतदाि अियि हरू िि् जसले मतदाताहरूलाई आफ्िो मतपत्र सुन्न, भाषणको गवत (आिश्यक पिेमा) समायोजि 

गिा ि आफ्िो ििौट गिा अिुमवत वदन्ि। ATI सुँग "वसप ि पर्" िा प्यािल चयि यन्त्रका लावग संगत बे्रल िणाि ि 

आगतसुँग िेवभगेसिका लावग ठूलो बटिहरूको पूिा दायिा पवि ि । स्वतन्त्र रूपमा यी विशेषताहरूको उपयोग गिा 

िसके्न मतदाताहरूले मतदाि प्रवियाभरि उिीहरूलाई सहयोग गिा दुई जिासम्म ल्याउि सक्िि्। यसका साथै, ROV ले 

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

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

सुरु गिेि। प्रवतस्थापि प्रविया स्थािको उपलब्ध काया इकाईहरू, क्षमता आिश्यकताहरू, ि खिाबीको गिीिता द्वािा 

प्राथवमकता वदइन्ि। सहायता अपिेसिको अिुपात प्रते्यक ि (6) िटा मतदाि केन्द्रको समूहका हकमा तीि (3) िटा 

टोलीसवहतको एउटा (1) सहायता स्थल हो। 

प्रते्यक मतदाि केन्द्रमा उपलब्ध अवतरिक्त पहुँच सेिाहरूमा कबासाइि मतदाि ि मतदाि केन्द्र प्रवियाको दौिाि 

सबै मतदाता आिश्यकताहरूको मूल्यांकि ि विदेशि गिा प्रवशक्षणप्राप्त ग्रीटिहरू समािेश िि्। 

भाषासम्बन्धी सहायता 

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

भने्न हो15। Santa Clara काउन्टीका हकमा ती भाषामा विम्न भाषा पिा ि्: 
 

- अंगे्रजी 

- वचवियाुँ 

- से्पविस 

- टागालग 

- वभयतिामी 

- वहन्दी 

- जापािी  

- खे्मि 

- कोरियि  

- गुजिाती 

- िेपाली 

- पन्जाबी 

- तामील 

- तेलगु 

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

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

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

कमाचािी िा र्ोिमार्ा त अिुिाद गिे काउन्टीको सेिामा जोि्िेिि्। 

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

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

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

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

                                                           
14 अशक्तता भएका अमेरिकी िागरिकसम्बन्धी ऐिको िेबसाइट: https://www.ada.gov/  
15 वििााचि संवहता §12303 

https://www.ada.gov/


आविकारिक मतपत्र, CVR ि अस्थायी खामहरू सङ्घीयरूपमा अवििाया पारिएका भाषाहरू अङ््खगे्रजी, वचवियाुँ, से्पिी, 

तागालोग, वभयतिामी, ि िाज्यद्वािा अवििाया पारिएका भाषाहरू वहन्दी, खमेि, कोरियाली ि जापािी उत्पादि गरिन्ि। 

लवक्षत के्षत्रहरूका लावग EC14201 का आिािमा िाज्यद्वािा अवििाया पारिएका भाषाहरू गुजिाती, िेपाली, पन्जाबी, 

तावमल ि तेलगूमा प्रवतरूप मतपत्रहरू उत्पादि गरिन्ि। मतदाि केन्द्र साइिेज सबै चौि भाषामा प्रदाि गरिन्ि। 

प्रवतरूप मतपत्रहरू मतदाताहरूले मतदािको िममा सन्दभाको रूपमा प्रयोग गिा सके्न िमूिा मतपत्रहरू हि्। सि् 

2021 मा थवपएका पाुँच िाज्य-जिादेवशत भाषाहरूमा: गुजिाती, िेपाली, पञ्जाबी, तवमल ि तेलुगु लवक्षत मतदाि 

केन्द्रका लावग Santa Clara काउन्टी,मतदाताहरूको िेवजस्टर ािले प्रवतरूप मतपत्र तयाि गिेि। विजी मतपत्र खसाल्िे 

िममा तोवकएका मत केन्द्रहरूमा मतदातालाई प्रवतरूप मतपत्रहरू उपलब्ध हिेिि्। मतदातालाई प्रवतरूप 

सतपत्रबाट मतदाि गिे प्रयास गिाबाट जोगाउि प्रवतरूप मतपत्रहरू वियवमत मतपत्रबाट देख्नमा वभन्न हिुपिा । मतदाि 

केन्द्रका कायाकतााहरूलाई मतदातालाई मतदाताले अिुिोि गिेबमोवजम मतपत्रको िास्तविक प्रवतवलवपको अस्स्तत्व ि 

मतदातालाई कसिी सहयोग गिे भने्नबािे जािकािी गिाउिे उदे्दश्यले तावलम वदइिेि। काउन्टी ले सेिा वदएका सबै 14 

भाषाहरूमा (अंगे्रजी, वचवियाुँ, से्पविश, तागालोग, वभयतिामी, खमेि, कोरियाली, वहन्दी, जापािी, गुजिाती, िेपाली, 

पञ्जाबी, तावमल, ि तेलुगु) संकेतहरू ई-पोलबुकको िवजकै सबै लवक्षत के्षत्रहरुका मतदाि केन्द्रका मतदाताहरूलाई 

मतपत्रको प्रवतरूप प्रवतहरूको अस्स्तत्व बािे सूवचत गदै पोस्ट गरििेि। 

सबै काउन्टी मतदाता सूचिा मागाविदेशिहरूमा मतदाि केन्द्रहरूमा मतदाताहरू प्रवतरूप मतपत्र आिेदि ि सबै 14 

भाषामा यो जािकािीसवहत यो सूचिा िहिे ि वक वििााचि संवहता § 14201 को आिािमा मतदाि केन्द्रहरूमा 

मतदाताका लावग प्रवतरूप मतपत्रहरू अिुिोिअिुसाि उपलब्ध िि्। मतदातालाई प्रवतरूप मतदाि प्रवतवलवपहरू 

उपलब्ध हिे मत केन्द्रहरूलाई वचिाउिे एक सूचीलाई चुिािको कस्िमा 14 वदि पवहले काउन्टीको िेबसाइटमा 

प्रकावशत गरििेि। 

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

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

भएका भाषासम्बन्धी अिुिोिहरू पूिा गिा सक्िौ ुँ। 

सबै मतदाि सामग्रीहरू पाुँच संिद्वािा आदेवशत भाषाहरूमा मुवद्रत वमवियाका साथसाथै इलेक्ट्र ोविक रूपमा 

(काउन्टी मतदाता सूचिा गाइि (CVIG) भएको ट्याबलेट) उत्पादि गरिन्ि। भाषा सहायताको उपलब्धताको ख्याल 

िाख्दै पवि सबै मतदाि केन्द्रहरूमा सङे्कत वचह्नहरू पोस्ट गरििेि। 



मतदाि केन्द्रको पे्लसमेन्टबािे सोच नर्चाि 

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

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

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

टर ावर्क ढाुँचा, जिसंख्या केन्द्र, भावषक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता, नू्यि सिािी साििको स्वावमत्व, नू्यि आय, नू्यि 

पत्राचािमार्ा त मतदाि उपयोग ि नू्यि मतदाता दताा समािेश िि्।  

ROV ले मतदाि केन्द्रका लावग इष्टतम स्थाि तय गिा मद्दत वमलोस् भन्नका खावति "DOTS" िामक एउटा बसे्न उपकिण 

विकास गरिएको वथयो। यो मोिेलले प्रदेशलाई 0.5 माइल वग्रिमा विभाजि गदाि। मावथ सूचीकृत प्रते्यक मापदण्डका लावग 

प्रते्यक वग्रिलाई एकदेस्ख पाुँचसम्म प्राप्ताङ्क िेट गरिन्ि । अन्त्यमा जम्मा प्राप्ताङ्क प्राप्त गिा प्रते्यक व्यस्क्तगत प्राप्ताङ्क 

जोविन्ि । सिावित भोट केन्द्र ि मतपत्र िर प-बक्स स्थािहरू त्यसपवि प्राप्ताङ्क िक्साको मावथ ओभिलेि गरिन्ि । उच्च 

प्राप्ताङ्क वग्रिमा िहिे िा िवजक पिे स्थािलाई प्राथवमकता वदइन्ि वकिभिे वतिीहरूले िेिै मापदण्डहरू पूिा गिा ि्। 

यस प्रवियामा जिताबाट प्राप्त आगतलाई पवि ध्यािमा िास्खएको ि। ROV ले ऐवतहावसक रूपमा मतदाता दताा ि 

पत्राचािमार्ा त मतदाि प्रयोग हिे गिेका समुदायहरूसुँग विकटताको महत्व थप्दि, वकिवक यी समुदायहरू सशता 

मतदाि दताा िा व्यस्क्त आरै्द्वािा मतदािजस्ता मतदाि केन्द्रद्वािा प्रदाि गरिएका सेिाहरूको सिोत्तम प्रयोग गिा सक्षम 

हन्िि्। जिता ि ROV कमाचािीद्वािा ििौट गरिएका मापदण्डहरू वसवटङ्ख उपकिण विकास प्रवियामा उच्च िजि 

वदइन्ि। उपलब्धी, मूल्य, आकाि, कोठाको आकाि ि पावका ङ्खको पहुँच जस्ता अन्य मापदण्डहरू केस-बाइ-केस 

परिदृश्यमा मूल्याङ्कि गरिन्ि। 

ROVले उच्च िित्व भएका के्षत्रहरू, ऐवतहावसक रूपमा कम मतदाता मतदाि के्षत्रहरू ि अपयााप्त समुदाय भएका 

के्षत्रहरूमा पयााप्त जािकािी सुविवित गिा काम गिेको ि। यसका साथै, मतदाि केन्द्रमा मतदाताले यात्रा गिुापिे दूिी 

ि समय सीवमत गिाका विस्ि मतदाि केन्द्रका वसमािाहरू स्थापिा गरिएको वथयो। मोबाइल भोट सेन्टिको सट्टा, 

ROVले नू्यितम आिश्यकताभन्दा मावथ थप भोट केन्द्रहरू िाखे्न ि स्थािीय समुदायको िाम्रो सेिा गिा यी के्षत्रहरूमा 

एकअकााको िवजक िाखे्न योजिा बिाएको ि।  

निर्ााचि अनिकािीहरूको संिचिा 

ROVले कमाचािी मतदाि खटाउि वििााचि अविकािीहरू (वििााचि बोिाको रूपमा वििााचि संवहताद्वािा उले्लख 

गरिएको16) को सेिा वलएको ि। मतदातालाई प्रवियामा सिाउि आिश्यक पिे सीपहरू बढाउिका विस्ि वििााचि 

अविकािीहरू सक्दो विविि समुदायबाट वलइन्िि्17। ग्राहक सेिामा अिुभि, वद्वभाषीय क्षमता, विवििता ि समािेवशताप्रवत 

संिेदिशीलता, िेतृत्व गुण, प्राविविक क्षमता ि सामुदावयक सहभावगताको िागरिक कताव्यप्रवत चासोका लावग मतदाि 

केन्द्रका कमाचािीलाई स्िविङ्ख गरिएको ि । उिीहरूलाई ियाुँ मतदाि केन्द्रका प्रविवि, मतदातालाई कसिी प्रविया गिे 

ि भीि वियन्त्रण व्यिस्थापिसम्बन्धी प्रवशक्षण वदइन्ि। थप ग्राहक सेिा प्रवशक्षणहरूमा जे्यष्ठ िागरिक तथा अशक्तता 

भएका मतदाताका लावग सुलभता, समािेवशता ि उवचत संिाद सामेल हन्िि्। ROV ले योग्यता ि समुदायको 

आिश्यकताअिुसाि उतृ्कष्ट उमे्मदिाि ििौट गिा ।  

वििााचि अविकृतहरूको संिचिा अवतरिक्त सहायता काउन्टीका कमाचािीहरूको संयोजि ि भुक्तािी गरिएका 

स्वयंसेिकहरू हि्। िेतृत्व ि क्लका हरू प्रवत िण्टा काउन्टी कामदािहरूको रूपमा िास्खन्िि् ि ग्रीटिहरू प्रायजसो 

भुक्तािी गरिएका कामदािहरू हि्। सबै वििााचि केन्द्रका कमाचािीहरूलाई एक वदि(भत्ता पाउिे कायाकताा) देस्ख वलएि 

िेिै वदिसम्म िा वििााचिका वदिहरूमा उिीहरूको भूवमकाअिुसाि प्रवशक्षण वदइन्ि।  

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

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

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

गिाका विस्ि सक्दो िेिै दोभाषे वििााचि अविकािीहरू भती गिे प्रयास गरिन्ि। 
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इलेक्ट्र ोनिक पोलबुक (E-Pollbook) 

VCA अन्तगात गरिएका परिितािहरूलाई प्रभािकािी ढंगले कायाान्वयि गिा मतदाि केन्द्र E- Pollbooks संग सुसस्ित 

िि्18। E-Pollbook भिेको मतदाि केन्द्र ि ROV का वििााचि जािकािी व्यिस्थापि प्रणाली (EIMS) को बीचमा 

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

त्यसपवि ROV EIMS ले जािकािीहरू VoteCal से्टट सवचिको कायाालय लाई आदािप्रदाि गिा । VoteCal केन्द्रीकृत 

िाज्यव्यापी मतदाता दताा िेटाबेस हो जसले काउन्टीको वििााचि व्यिस्थापि प्रणाली ि सुिाि तथा पुिस्थाापिा विभाग, 

जिस्वास्थ्य विभाग, ि मोटि िाहि विभागजस्ता अन्य िाज्यका प्रणालीसुँग अन्तविा या गिा  ि सूचिा आदािप्रदाि गिा । यो 

ियाुँ VCA प्रविवि ल्यापटप िा ट्याबे्लटमा काम गिेि ति यो “कवठि” हन्ि; अथाात्, यस यन्त्रमा ROV ले स्वीकृत गिेका 

E-Pollbook सफ्टिेयिहरू मात्र चल्िि। 

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

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

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

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

E-Pollbooks सुिवक्षत ताल्चा लगाइएको िाटिपु्रर् केसमा िास्खन्ि ि दैविक भण्डािणका लावग खटाइएका 

कमाचािीहरूको मातै्र पहुँच भएको किा माध्यवमक ताल्चा भएको सुिक्षा खोलवभत्र िास्खन्ि। सञ्चालि समयमा, यी 

इकाइमा भण्डािण गरिएका िेटा वििन्तिरूपमा अद्यािविक भइिहन्िि्। E-Pollbooks प्रयोगकतााले पहुँच गिा वमल्िे गिी 

प्रोग्राम गरिएका हन्िि् ि अविकािप्राप्त प्रयोगकतााले मात्र सुिवक्षत किेक्सि प्रयोग गिेि सुिवक्षत क्लाउि सभािमा लग इि 

गिा सक्िि्। मतदातासम्बन्धी िेटामा कुिै अपिेट प्रसािण गिाका विस्ि यो क्लाउि सभािले ROV को वििााचि सूचिा 

प्रबन्धि प्रणालीमा िेटाबेस ि किेक्सि कायम गिा । E-Pollbook मा मतदाताको िेटाको सुिक्षासम्बन्धी थप जािकािी 

भाग 2: मतदाता नशक्षा तथा आउिरिच योजिामा िहेको मतदाि सुिक्षा िामक खण्डमा रे्ला पािा सवकन्ि। 

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

स्स्थवत जस्ता मतदाता दतााको िेटा पुवष्ट गिा E-Pollbook प्रयोग गिा सवकन्ि। यसका साथै, E-Pollbook ले 

मतदािका विम्न जािकािीहरू कवहलै्य पवि भण्डािण गदैिि्: सिािीचालक इजाजतपत्रको िम्बि, िा सामावजक 

सुिक्षा िम्बि जिाउिे कुिै कुिा। E-Pollbook ले रियल-टाइममा खोज सेिा ि मतदाता स्स्थवतबािे जािकािी प्रदाि 

गिा ; यसबाट मतदाता ि ROV वििााचि अविकािी दुिैका विस्ि उत्तम मतदािको अिुभि प्राप्त हन्ि। 

आउििीच 

सार्ाजनिक पिामशा 

California वििााचि संवहताको प्राििािअिुसाि, ROVले वििााचि प्रशासि योजिा प्रवियामा समािेशी सहभावगता 

गिाउिे प्रयासमा EAP लाई प्रते्यक अपिेटको लावग जिताबाट लगाताि इिपुट खोजे्नि। वििााचि संवहताअिुसाि 

प्रते्यक चाि िषामा, ROVले EAP संशोिि गिे विचाि गिा सािाजविक सभाहरू आयोजिा गिेि। 

 
 

EAP बैठकमा लवक्षत शीषाकहरू विम्नािुसाि िि्: 

• सिावित मतदाता केन्द्रका स्थािहरू 

• सिावित मतपेवटका िर प अर् स्थािहरू 

• विवभन्न भाषा पहुँचसम्बन्धी आिश्यकताहरू 

• अन्य िेिै मतदाता पहुँचसम्बन्धी आिश्यकताहरू 

• वमविया ि कायािमहरूमार्ा त सामुदावयक आउटरिचका विस्ि सल्लाहहरू 
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सार्ाजनिक सूचिाहरू 

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

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

तीि तरिकामधे्य कुिै पवि तरिका प्रयोग गिेि आफ्िो मतपत्र वदि सक्िि् भने्नबािे जािकािी वदिेि: पत्राचािमार्ा त (पोसे्टज 

भुक्तािी गरििेि), कुिै पवि मतपेवटका िर प अर् स्थािमा, िा काउन्टीमा िहेका कुिै पवि मतदाि केन्द्रमा गएि। यी सूचिामा 

वलंक पवि समािेश गरििेि जहाुँ गएि मतदाताले मतदाि केन्द्र तथा मतपेवटका िर प अर् स्थािहरू खुला िहिे वमवत, स्थाि ि 

समयका साथै मतदाताले पत्राचािमार्ा त मतदाि गदाा मतपत्र अिुिोि गिे अस्न्तम वमवत पवि सुलभ र्म्यााटमा 

अङ््खगे्रजीबाहेक प्रस्तावित आठ भाषामधे्य कुिै एक भाषामा हेिा सक्िि्। प्रत्यक्ष मेलिमा प्रदाि गरिएको थप जािकािी यस 

प्रकाि ि: महत्वपूणा भोट केन्द्र सूचिा ि काउन्टी ि िाज्य मतदाता सूचिा गाइि विििण। यी सूचिामा मतदातालाई ROV 

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

पवहलो प्रत्यक्ष मेलिलाई चुिाि हिुभन्दा लगभग 90 वदिअवि मेल गरििेि ि त्यसपवि अको सेट वििााचि हिुभन्दा लगभग 

29 वदिअवि मेल गरििेि। VCA सुँग सम्बस्न्धत सबै सािाजविक सूचिा ि जािकािीहरू ROV को िेबसाइटमा सहज 

र्म्यााटमा पोस्ट गरििेि। 

भाषा पहुँच ि मतदाि पहुँच सल्लाहकाि सनमनतहरू 
मतदाता ििौट ऐि (VCA) अंगीकाि गिेका काउन्टीहरू प्रवतवियामार्ा त आन्तरिक विकास प्रविया, सिोकाििाला ि 

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

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

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

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

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

चासोहरू सम्बोिि होस् भने्न सुविवित गिा उिीहरूको िािणा बटुल्िेि। गैििार्ामूलक ि समुदायमा आिारित संस्थादेस्ख 

वलएि Santa Clara काउन्टीवभत्र िहेका िगिपावलकाहरूमा िहेका विवभन्न सम्पका  व्यस्क्तहरूसुँगको सञ्जाल ि 

समन्वयमार्ा त यी सवमवतका लावग सदस्यता संलग्न गिाइन्ि। सबै LAAC ि VAAC बैठकको सूची ROV को िेबसाइट 

www.sccvote.org/voterschoice मा पोस्ट गरििेि ि व्यिस्स्थत गरििेि।  

 

http://www.sccvote.org/voterschoice


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

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

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

सेिाबािे वशक्षा वदिे लक्ष्य िाख्ि। 

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

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

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

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

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

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

गरििेि। 

खण्ड 1: मतदाता सम्पका  - सािािण 

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

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

योजिाहरू िहेका िि्। 

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

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

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

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

विस्ि CBOs ि सबै समुदायसुँग वमलेि काम गिे िहेको ि। 

सञ्चािमाध्यमको प्रयोग 

ROV ले मतदाि केन्द्र मोिेल, पत्राचािमार्ा त मतदाि प्रविया, प्रािस्िक मतदाि विकल्प ि लवक्षत वमविया अवभयािमा 

मतदाि केन्द्रमा काम गिे अिसिहरूको बािेमा जािकािी प्रदाि गिेि।  वमविया आउटलेटका लावग अिसिहरू समािेश 

िि्, ति विम्नमा मात्र सीवमत िैिि्: 

 

1. स्थािीय टेवलवभजि तथा सामुदावयक केबल से्टसि 

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

2. पत्रपवत्रका (के्षत्रीय तथा सामुदावयक) 

a. The Mercury News 
b. Metro 
c. Morgan Hill Times 
d. Gilroy Dispatch 
e. El Observador 
f. Epoch Times 
g. India West 
h. Korea Times 
i. Nichi Bei Weekly 

j. Philippine News (टागालोग) 



k. San Jose State Spartan Daily 
l. Santa Clara University Newspaper 
m. Stanford Daily 
n. Viet Nam Daily 
o. World Journal 
p. N & R 
q. China Press 
r. JWeekly 
s. Spotlight 

t. Bayspo Magazine (जापािी) 
u. Daily Post 
v. India Current 

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

d. Sound of Hope (वचवियाुँ) 
e. Sing Tao 
f. Univision 
g. Vien Thao 
h. Celina Rodriguez 
i. China Press 

j. Radio Zindagi (वहन्दी) 

4. ROV ि काउन्टीका लावग सामावजक सञ्जाल तथा िेबसाइटको प्रयोग 

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

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

d. काउन्टी Twitter: https://twitter.com/SCCgov 
e. ROV Instagram: www.instagram.com/sccvote 

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

g. काउन्टीका नु्यजलेटि सदस्यता सूची 
5. ROV YouTube: https://www.youtube.com/sccvote 

6. उपत्यका यातायात प्राविकिणको बसहरूमा सािाजविक टर ास्न्जट सने्दश 

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

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

सामग्रीहरू सेयि गिे   

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

गरििेि। यी PSAहरूले VCA को बािेमा सामान्य जािकािी, VCA को बािेमा भाषा-विवशष्ट जािकािी ि टोल-फ्री 

भाषा सहायता हटलाइि ि मतदाि केन्द्रमा पहुँच विकल्प ि रिमोट पहुँच योग्य पत्राचािमार्ा त मतदाि मार्ा त 

विषयहरू समािेश गिेि। 
 

ROV ले अवियो ि वभजुअल वमविया पवि प्रयोग गिेि जसलाई आगामी वििााचिका मतदातालाई सुसूवचत गिा व्यापक 

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

काउन्टीका सबै मतदातासम्म पुगे्न िहेको ि। 
 

सामुदानयक उपस्स्थनत योजिा ि मतदाता शैनक्षक सामग्रीहरू 

ROV सामान्यतया िषाभरि सयौ ंसामुदावयक कायािमहरूमा भाग वलन्ि ि आफ्िो समुदायलाई आगामी परिितािहरूको 

सिोत्तम जािकािी कसिी वदिे ि मतदाता सहभावगता बढाउिे भने्न विषयमा पवि सवियतापूिाक CBOसुँग काम गदाि। 

मतदाता वशक्षा सहजीकिण गिा विदेशिात्मक सामग्री ि कमाचािीहरू उपलब्ध गिाउिे काम भइिहेको ि। सामुदावयक 

आउटिीच योजिाबािे थप जािकािी परिवशष्ट B मा रे्ला पािा सवकन्ि। 

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


प्रत्यक्ष मेलिहरू 

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

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

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

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

प्रते्यक मेलि 13  भाषाहरूमा अिुिाद हिेि, मतदाताहरूको भाषा प्राथवमकतामा विभाि गदै, दताा मतदाताहरूलाई 

वितिण गिा जसले अंगे्रजी बाहेक अन्य भाषा प्राथवमकता चयि गिेका िि्।  

ROV रे्बसाइिमा भएका मतदाता नशक्षा स्रोतहरू 

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

विद्युतीय माध्यममा उपलब्ध हिेिि् ।  ROV िेबसाइटमा विम्न जािकािीहरू हिेिि्: 

• VCA को बािेमा सामान्य जािकािी 

• मतदाि केन्द्र ि मतपत्र खसाल्िे बाकसको स्थाि ि समय 

• ROV को टोल-वफ्र मतदाता सहायता हटलाइि 

• EAP दस्तािेज 

• VCA प्रचािप्रसाि सामाग्री 

• VCA शैवक्षक वभवियोहरू ि पे्रजेने्टसिहरू 

• आउटिीच ि िका सप तावलकाहरू 

• प्रते्यक भोट केन्द्रमा व्यस्क्तगत भाषा सहायताको उपलब्धता 

 
खण्ड 2: मतदाता सम्पका  – भानषक अल्पसंख्यक समुदायहरू 

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

तरिकाहरूमा भावषक अल्पसंख्यक समुदायहरूबाट सुझाि प्राप्त गिाका लावग मतदाताहरूको िवजस्टर ाि (ROV) ले भाषा 

पहुँच सल्लाहकाि सवमवत (LAAC) को स्थापिा गयो।  यस सवमवतले मतदाि केन्द्रको स्थािहरूलगायत प्रदाि गरििे िा 

गरििुपिे कुिै सुवििा ि सेिाहरूजस्ता विवभन्न पक्षहरूमा प्रवतविया प्रदाि गिेि।  यो सवमवत समुदायबाट सुन्न वियवमत 

रूपमा भेला हन्ि। 

 

भानषक अल्पसंख्यक समुदायहरूको पनहचाि 

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

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

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

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

तरिकाहरू ि उपस्स्थत हि र्ाइदाजिक सामुदावयक कायािमहरूको पवहचाि गिा विवभन्न भावषक अल्पसंख्यक 

समुदायहरूबाट पवि सुझाि खोवजिहेको ि। 

सेर्ा प्रदाि गिुापिे भानषक अल्पसंख्यक समुदाय 

ROV ले चौि (१४) भाषाहरूमा सेिा प्रदाि गदाि:, अंगे्रजी सवहत। पाुँचिटा भाषाहरू सङ्घबाट अवििाया गरिएका िि्ः 

अङ््खगे्रजी, वचवियाुँ, से्पविस, टागालोग ि वभयतिामी िाज्य िाज्यद्वािा अवििाया गरिएका िौ भाषाहरू िि्: गुजिाती, वहन्दी, 

जापािी, खमेि, कोरियि, िेपाली, पञ्जाबी, तवमल ि तेलुगु। आविकारिक मतपत्र, सशता मतदाता दताा ि अस्थायी मतपत्र 

खामहरू, ि सबै मतदाि केन्द्र ि मतपेवटका संकेतहरू चौििटा भाषामा प्रदाि गरििेि।  मतपत्र िर प बक्स साइिेज 

गुजिाती, िेपाली, पंजाबी, तवमल ि तेलुगु थप पाुँच भाषामा प्रदाि गरिएको ि।  काउन्टी मतदाता जािकािी गाइिहरू 

(CVIGs) पवहले अभ्यास भएअिुसाि केन्द्रबाट अवििाया गरिएका भाषाहरूमा मात्र उपलब्ध हिेिि्। थप काउन्टीमा 

बोवलिे अन्य भाषाहरू जसै्त कान्टोविज, र्ािसी, गुजिाती, िेपाली, पोचुावगज, पञ्जाबी, वसरियाक, तावमल ि थाईका लावग 



सहयोग गिा, वद्वभाषी मतदाि केन्द्र कमाचािी उपलब्ध हि सके्निि्। म्यावपङ्ख ि विशेष भाषा समुदाय लवक्षत गिेको 

आिािमा ROV ले विवभन्न समुदायहरूमा वद्वभाषी वििााचि अविकृतको रूपमा उवचत भाषा सहयोगी स्थावपत गिे प्रयास 

गिेि। भोट सेन्टि स्टावर्ङ्खलाई अस्न्तम रूप वदंदै ROV ले प्रते्यक भोट सेन्टिमा व्यस्क्तगत भाषा सहायताको 

उपलब्धताको बािेमा ROV िेबसाइटमा जािकािी पोस्ट गिेि। 

भानषक अल्पसंख्यक समुदायहरूका लानग मतदाता नशक्षा र्का सप 

ROV ले पवहले उले्लस्खत चौि (१४) भाषाहरूमा वद्वभाषीय मतदाता वशक्षा िका सपहरू प्रदाि गिेि। यी  िका सपहरूले 

प्रते्यक उस्ल्लस्खत भाषाहरूमा सामग्री ि सहायता उपलब्ध गिाउिेलगायत Santa Clara काउन्टीका भाषा 

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

ि वमवतको विणाय गिा भाषा पहुँच सल्लाहकाि सवमवत (LAAC) सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझािहरूको प्रयोग गिा  ि सबै 

िका सपहरूमा उपस्स्थत व्यस्क्तहरूका लावग भाषा विशेष अिुिादकहरू हिेिि्।  

भाषा अल्पसंख्यक समुदायलाई लनक्षत नमनड्याको प्रयोग 

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

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

(408) 299-VOTE प्रदाि गरििेि। सबै केन्द्रद्वािा अवििाया माविएका भाषाहरू प्रवतविवित्व गिाउि विवभन्न भाषा-विशेष 

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

 

1. स्थािीय टेवलवभजि तथा सामुदावयक केबल से्टसि 

a. Univision (से्पविस) 

b. Epoch Times (वचवियाुँ) 

c. Telemundo (से्पविस) 

d. Namaste (वहन्दी) 

e. Crossing TV (अङ््खगे्रजी + सबै 8 थप) 

2. पत्रपवत्रका (के्षत्रीय तथा सामुदावयक) 

a. El Observador (से्पविस) 

b. Epoch Times (वचवियाुँ) 

c. India West (अङ््खगे्रजी) 

d. Korea Times (कोरियि) 

e. Nichi Bei Weekly (जापािी) 

f. Philippine News (टागालोग) 

g. Viet Nam Daily (वभयतिामी) 

h. World Journal (वचवियाुँ) 

i. N & R (अङ््खगे्रजी) 

j. China Press (वचवियाुँ) 

k. JWeekly (जापािी) 

l. Spotlight (अङ््खगे्रजी) 

m. Bayspo Magazine (जापािी) 

n. Daily Post (अङ््खगे्रजी) 

o. India Currents (वहन्दी) 

3. िेवियो 

a. Univision (से्पविस) 

b. Celina Rodriquez (से्पविस) 

c. Sound of Hope  (वचवियाुँ) 

d. Sing Tao (वचवियाुँ) 



e. Vien Thao (वभयतिामी) 

f. China Press (वचवियाुँ) 

g. Radio Jindagi (वहन्दी) 

h. Korean American Radio 

4. सामावजक सञ्जाल ि विभागका िेबसाइट 

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

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

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

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

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

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

g. काउन्टीका नु्यजवर्ि सदस्यता सूची 

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

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

5. भाषा अल्पसंख्यक समुदाय नु्यजलेटि 

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

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

अिलाइि स्रोतहरूबाट वितिण गरििेि। 

निर्ााचि अनिकृतहरू 

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

बोिाको रूपमा उले्लख गिे)19 मतदाि केन्द्रको लावग कमाचािीहरू दुिै वििााचि वदिको विकटता ि मतदाि केन्द्रको 

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

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

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

वििााचि वदिसभन्दा 3 वदिअविदेस्ख वििााचि वदिसभन्दा 1 वदि अविसम्म मतदाि केन्द्रमा आिश्यकताअिुसाि 8 देस्ख 

15 जिा कमाचािी िहिे िि् ।  

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

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

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

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

प्रवियाबाट हिेि। 

खण्ड 3: मतदाता सम्पका  – अशक्तता भएका मतदाताहरू 

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

मतदाताहरूबाट ियाुँ वििााचि मोिलले उत्तम सेिा प्रदाि गिासके्न तरिकाहरूबािे सुझाि वलि मतदाि पहुँच सल्लाहकाि 

सवमवत (VAAC) को स्थापिा गयो। यस सवमवतले मतदाि केन्द्रको स्थािहरूलगायत प्रदाि गरििे िा गरििुपिे कुिै सुवििा 

ि सेिाहरू जस्ता विवभन्न पक्षहरूमा प्रवतविया प्रदाि गिेि। यो सवमवत समुदायबाट सुने्न ि काम गिे माध्यमको रूपमा 

िवहिहिेि।  यो सवमवत समुदायबाट सुन्न वियवमत रूपमा भेला हन्ि। 

अशक्तता भएका मतदाताहरूको आर्श्यकता पनहचाि गिा प्रयोग गरििे तरिकाहरू 

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

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

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

                                                           
19 वििााचि संवहता, भाग 12, परिचे्छद 4 को िािा 1  
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ि (4) िाज्य सवचिको कायाालय। VCA ले मतदाि सञ्चालि हिे तरिकामा पूणा ियाुँ अध्याय पल्टाएसुँगै ROV ले पवि यस 

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

सुरुिातको रूपमा वलइिहेको ि। 

 

California अशक्तता अविकाि ि Silicon Valley Independent Living Center अशक्तता भएका मतदाताहरूको 

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

विम्न संस्थाहरूसुँग सम्बन्ध बिाउि वििन्तिता वदएको ि:  

• िेत्रहीि तथा दृवष्टविहीिका लावग Vista केन्द्र 

• विकासात्मक अशक्ततामा िाज्य परिषद - सेन्टर ल कोस्ट अवर्स 

• Handicapables 

• Santa Clara Valley ब्लाइन्ड सेन्टि 

• San Andreas के्षत्रीय केन्द्र 

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

सबै सुझािहरूलाई समीक्षा/अने्वषण गिा ROV प्रवतबद्ध ि। 

अपाङ्गता समुदायमा आउििीच 

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

जोि वदिेि। यसमा प्रते्यक मतदाि केन्द्रमा मतदाि उपकिणहरूको उपलब्धताको साथै रिमोट एके्सवसबल भोट-बाइ-मेल 

(RAVBM)को अिुिोि गिे विकल्प पवि िहेको बािेमा जािकािी समािेश हिेि।  RAVBM प्रणाली अशक्तता भएका 

मतदाता ि सैन्य के्षत्रका तथा देशबावहि िहेका मतदाताले मात्र प्रयोग गिा वमल्िे गिी तयाि गरिएको ि20। 

जािकािी रै्लाउिे अन्य अिसिहरूमा विम्न समािेश िि्: 

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

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

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

आिारित संस्थाहरू ि सािाजविक जािकािी अविकृतहरू ; 

3. “ओपि हाउस” सािाजविक प्रदशािमा प्रकाश पारिएका पहुँचका विकल्पहरू ि िक्कली मतदाि केन्द्रको 

अिुभिका लावग कुिै पवि वमविया अिसिहरू; 

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

5. सािाजविक सेिा िोषणाहरू मतदाि केन्द्रहरूमा पहुँचको विकल्पहरू साथै रिमोट एके्सवसवबवलटी 

पत्राचािमार्ा त मतदाि प्रणालीको उपलब्धताबािे प्रकाश पािा प्रयोग गरिन्ि। 

अशक्तता भएका मतदाताहरूका लानग सेर्ाहरू 

सबै मतदाि केन्द्र हरूले अशक्तता भएका अमेरिकीहरू ऐि (ADA) को पालिा गिेिि्।  सबै मतदाताहरूलाई उवचत 

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

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

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

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

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

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

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

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

अशक्तता समुदायको लानग मतदाता नशक्षा र्का सप 

                                                           
20 California को वििााचि संवहता हेिुाहोस् §303.3 



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

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

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

मतपत्र प्राप्त गिे विकल्पहरू समािेश गरिन्ि ति यवतमा िै सीवमत हिेिैि।  ROV ले मतदाि पहुँच पिामशा सवमवत 

(VAAC) सदस्यहरूबाट कायाशाला स्थलहरू ि वमवतहरू चयि गिा आगत प्रयोग गदाि।  

अशक्तता भएका मतदातालाई नशक्षा नदि प्रयोग गरिएको सामग्री 

ROV ले जािकािीहरू प्रचाि गिा प्रयोग गरििे अवियो, वभजुअल ि वलस्खत सामग्रीहरूको विमााण गिा  ि VAAC 

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

ROVको िेबसाइटमा पवि उपलब्ध गिाइिेि। VCAको प्रचािप्रसाि िा वशक्षाका लावग प्रयोग गरििे कुिै पवि वभवियोका 

लावग क्लोज्ड क्याप्सविङ्ख उपलब्ध गिाइएको ि। उदाहिणको रुपमा ROV िेबसाइटमा िास्खएको VCA प्रचािप्रसाि 

वभवियो ि अिलाइि स्स्टर म गरिएका (ि अपलोि गरिएका) EAP सािाजाविक सुिुिाइहरू समािेश िि्। थप रुपमा, 

ROV ले VCA जािकािीमूलक फ्लायिहरू बे्रइलमा अिुलेखि गिे काम गरििहेको ि। 

निर्ााचि अनिकृतहरू 

ROV ले वििााचि अविकृतका लावग विशेष गिी प्रवशक्षण सामग्री विकास गिेको ि। विवित प्रवशक्षण सामग्री अशक्तता 

भएका मतदातालाई संलग्न गिा सांिृवतक संिेदिशीलताका पक्षमा केस्न्द्रत िि्। अन्य प्रवशक्षण सामग्रीहरूले वििााचि 

अविकृतहरूलाई अशक्तता भएका मतदाताहरूले मतदाि केन्द्रमा ल्याउिसके्न ि प्रयोग गिा आिश्यक िहेका विवभन्न 

श्रिण ि/िा दृवष्ट सहयोगी उपकिणहरूलाई चलाउिे ि जिाि गिे प्राविविक पक्षहरूमा मद्दत गिा ि्। अशक्तता भएका ि 

िभएका मतदाताहरूलाई सम्मावित ढङ्गले सेिा प्रदाि गिे तरिका बुझाउि वििााचि अविकृतहरूको प्रवशक्षणमा 

विविितायुक्त वभवियो प्रदाि गरिन्ि। अन्य प्रवशक्षणमा अशक्तता भएका मतदाताहरूका लावग उवचत मतदाि केन्द्रको 

स्थापिा समािेश हन्ि। सबै वििााचि अविकृतहरूले सबै मतदाताहरूको विवििताप्रवतको प्रवतबद्धताको रुपमा 

उिीहरुको विवशष्टताप्रवत उत्तिदायी ि आदिणीय िहिे शपथ वलन्िि्। वििााचि अविकृतहरुले सबै मतदाताहरूलाई 

स्वागत, सम्माि ि महत्त्व पाएको महशुस गिाउिे िाचा गिा ि। 

भाग 4: मतदाि केन्द्र ि मतपेनिका स्थािको जािकािी 

मतदाि केन्द्रका स्थािहरू 

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

मान्ि। पवहलो प्रािस्िक मतदाि अिविको लावग मतदाि केन्द्रहरू वििााचि वदिसभन्दा दस (10) वदिअविदेस्ख, वििााचि 

वदिस भन्दा अविको चौथो वदिसम्म ि जम्मा सात (7) वदिको लावग मतदाि केन्द्र खुला िहिु आिश्यकता पदाि। यो 

गणिा प्रते्यक 50,000 दताा गरिएका काउन्टी मतदाताहरूका लावग एक मतदाि केन्द्रमा आिारित ि। दोस्रो प्रािस्िक 

मतदाि अिविका लावग मतदाि केन्द्रहरू वििााचिको वदिभन्दा तीि (3) वदिअगावि ि वििााचिको वदि समेत गिेि जम्मा 

चाि (4) वदिका लावग खुला िहि आिश्यक ि। यो गणिा प्रते्यक 10,000 दताा गरिएका काउन्टी मतदाताहरूका लावग 

एक मतदाि केन्द्रमा आिारित ि। 

केही मतदाि केन्द्रको समय अवियवमत तावलका भएका व्यस्क्तहरूलाई सम्बोिि गिा िा व्यस्क्तगत स्थािहरूको 

उपलब्धताका कािण रे्िा सवकिेि। यस दस्तािेजको प्रकाशिसम्म हाल प्रदेशमा 1,011,395 जिा दताा भएका 

मतदाता िहेका िि् । हालको दतााको आिािमा, आिश्यक मतदाि केन्द्रको अिुमावित सङ््खख्या विम्न तावलकामा ि।  



सीमा र्गा 
नू्यितम 

आर्श्यकता 

11-वदिे मतदाि केन्द्रहरू 
(प्रते्यक 50 हजाि दताा भएका मतदाताका लावग 1) 

20 

4-वदिे मतदाि केन्द्रहरू 
(प्रते्यक 10 हजाि दताा भएका मतदाताका लावग 1) 

81 

जम्मा 101 

मतपत्र खसाल्िे स्थािहरू 

California वििााचि कोिले मतदाताका लावग एउटा काउन्टीले मतपत्र िर प-अर् स्थाि उपलब्ध गिाउिु पिे परिवमवतहरू 

वििाािण गदाि। वििााचि वदिसभन्दा किीमा 28 वदि अगावि देस्खमतदाि वदिससवहत वियवमत व्यिसावयक िण्टाको 

दौिाि प्रते्यक 15,000 दताा भएका मतदाताहरूका लावग किीमा एउटा मतपत्र िर प-अर् स्थाि प्रदाि गिुापिा । 

मतदाताहरूको िवजस्टर ाि (ROV) ले वििााचि आचाि संवहताले तोकेको िकमअिुसाि िहुँदा काउन्टीको प्रते्यक वजल्लामा 

किीमा एक िर प अर् स्थाि हिे योजिा बिाएको ि।  यस कागजातको प्रकाशि सम्ममा हालको दतााको आिािमा, 

आिश्यक मतदाि केन्द्रको अिुमावित संख्या विम्न तावलकामा उले्लख गरिएको ि: 

सीमा र्गा 
नू्यितम 

आर्श्यकता 

मतपत्र िर प अर् स्थािहरू (प्रते्यक 

15 हजाि दताा भएका मतदाताका लावग 1) 
67 

िोकथामका उपायहरू 

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

उपायहरूको पालिा गिेिः  

 

िोकथाम सुिक्षा उपाय उदे्दश्य 

स्तिीय सुिक्षा उपायहरू वििााचि सम्बस्न्धत सामग्री ि उपकिणहरूमा पहुँच सीवमत गिे ि 

अन्त्यतः कुिै पवि सिावित अििोि िोकथाम गिे। 

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

िोक्न 

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

ब्याकअप उपकिण कुिै उपकिण हिाएमा मतदाि प्रवियामा  

हिे अििोि िोक्न 

ब्याकअप मतदाि आपूवताहरू कुिै मतदाि आपूवता वबवग्रएमा िा हिाएमा मतदाि प्रवियामा हिे 

अििोि िोक्न 

मतदाि केन्द्रका कमाचािीहरू तैिाथ मतदाि केन्द्रको कमाचािीहरू अिुपस्स्थत भएमा मतदाि प्रवियामा 

हिे अििोि िोक्न 

शंकास्पद व्यस्क्त िा सामािको 

प्रविया 

शंकास्पद व्यस्क्त िा सामाि देखा पिेमा मतदाि प्रवियामा हिे 

अििोि िोक्न 

स्थािमा म्यािुअल प्रणालीहरू विद्युतीय मतदाि उपकिण वबवग्रएमा मतदाि प्रवियामा हिे 

अििोि िोक्न 

 

मावथ उस्ल्लस्खत प्रते्यक िोकथाम सुिक्षा उपायको विसृ्तत व्याख्याको लावग कृपया परिवशष्ट C हेिुाहोस्। 



आकस्िक योजिा 

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

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

गिेको ि: 

• वििााचि सूचिा व्यिस्थापि प्रणाली आउटेज 

• विद्युत् ठप्प 

• कठोि मौसम 

• आगलागी िा अन्य प्रकोप 

• मतदाि उपकिण वबवग्रिे 

• ब्यालोट अि विमान्ड मेवसिले काम गिा बन्द गिेको 

• असर्ल इन्टििेट किेक्सि 

• मतदाि केन्द्रका कमाचािीहरू अिुपस्स्थत हिे 

• काम िलागे्न मतदाि केन्द्र 

यी अििोिहरू हटाउिका लावग, ROVका समािािहरू ि थप ROV आकस्िक उपायहरूका लावग परिवशष्ट D 

हेिुाहोस्। 

खण्ड 5: मतदाि केन्द्र मतपत्र सुिक्षा ि गोप्य योजिाहरू 

मतदाि केन्द्र नड्जाइि ि लेआउि 

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

किीमा 60’x60’ को हिुपिा । मतदाताहरूलाई उवचत कमाचािीतर्ा  िोयााउि, ियाुँ विद्युतीय पोलबुकमा 

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

मावका ङ्ख उपकिण सम्म पुर्याउि विग्धारित पङ््खस्क्तको व्यिस्था हिेि। परिवशष्ट E ले सामान्य संिचिा देखाउुँि जुि 

गाइिको रूपमा प्रयोग गिा सवकन्ि, ति प्रते्यक मतदाि केन्द्रमा सिितः परिमावजात संिचिा हिेि। 

मतदाि सुिक्षा 

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

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

ि  काउन्टीका कमाचािीका लावग प्रयोग गिा उपलब्ध ि। 

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

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

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

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

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

कम्प्पु्यटिहरू उत्तम तरिकाले प्रयोग गिेबािे विदेशिको प्रतीक्षा गिुापिा । 

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

मतदाता इवतहास विकट रियल-टाइम जािकािीको पहुँच हन्ि।  मतदाि उपलब्ध गिाइिे िा मतदाि केन्द्र ि काउन्टी 

िेटा सभािवबच आदाि प्रदाि गरििे जुिसुकै पवि मतदाता िेटा तत्कालीि इस्न्िप्सि प्रविविहरूको प्रयोगबाट इस्न्िप्ट 

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

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

गिा प्रयोगकताा अन्तविा या ि प्रवियाहरूको विसृ्तत अविट टर ेल गरििेि। 



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

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

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

मेवसिमा िहेका कावटाजहरू ROV को मुख्य कायाालयमा िेकविाङ्खको लावग सारिन््ि।  

पत्राचािमार्ा त मतदाि (VBM) मतपत्रहरू ROVको मुख्य कायाालयमा सङ्कलि गरिन्ि ि  गणिा िगरुन्जेल मतपत्र 

कक्षामा सुिवक्षत गरिन्ि। मतपत्र गणिा हिुअगावि प्रते्यक मत दताा भएको मतदाता िहेको विवित गिा VBM मतपत्र 

खाममा भएका हस्ताक्षिहरू प्रमाणीकिण गरिन्ि। हस्ताक्षिहरू प्रमाणीकिण गिेपवि मतपत्रहरू विकावलिेिि्, 

के्षत्रहरूमा िुट्याइिेिि् ि गणिाको लावग बुझाइििि्। गणिा भएपवि मतपत्रहरू के्षत्रअिुसाि िुट्याइिेिि् ि सुिवक्षत 

स्थािमा िास्खििि्। 

 

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

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

एकमा िास्खििि्। खाली, जािी िभएका मतपत्रहरू हटाउिे समय िभएमा त्यवत्तकै िोविवदिुपिा । समय भएमा, ROV 

िा अविकािीले कमाचािीलाई खाली, जािी िगरिएका मतपत्रलाई के गिेबािे सल्लाह वदििि्। 

भाग 6 – बजेि 

मतदाता िवजस्टर ाि (ROV) ले मतदातालाई भोट केन्द्र िमुिा मतदाि प्रवियाबािे जािकािी गिाउि व्यापक सञ्जाल 

बिाउि आिश्यक स्रोतको लावग बजेट ि योजिा बिाएको ि ।  

प्रके्षवपत बजेटले कमाचािी ि आउटिीचसुँग सम्बस्न्धत अन्य शुल्कहरू समािेश गदैि। बजेटको बे्रकिाउि तलको 

तावलकामा देखाइएको ि: 
 

नियाकलाप बजेि 

नर्ज्ञापि जम्मा $115,000 

पत्रपवत्रका विज्ञापि /िेवियो स्पोटहरू/सामावजक वमविया/वप्रन्ट 

विज्ञापिहरू 
$100,000 

ियाुँ िेवियो स्पोटहरू $15,000 

  

आउििीच जम्मा $1,135,000 

आउटिीच आपूवताहरू ि प्रदशािहरू $4,000 

कायािमहरूमा आउटिीच उपहािहरू (स्वाग) $14,000 

CBO वितिणका लावग आउटिीच उपहािहरू $1,800 

आउटिीच उपकिण $8,000 

काउन्टी िापाखािा/िावपएका सामग्रीहरू $6,000 

यातायात भािा ि इन्धि $1,200 

प्रते्यक मतदातालाई 2 प्रत्यक्ष मेवलङ्खहरू $1,100,000 
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यस श�कोषको उ�े� िनवा�चन प्रशासन योजनाको पाठकलाई समग्र िनवा�चन प्रिक्रयाको प्रासंिगक समझ प्रदान गनु� र कागजात िभत्र प्रयोग भएका केही सत�ह� 
प�रभािषत गनु� हो। ��ीकरण र केही सत�ह�सँग स���त नुआ� आव�कताह�को बु�का लािग, िनवा�चन प्रशासन योजना हेनु�होस्।  

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

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

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

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

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

ठेगाना सुधार सेवा (ACS) संयु� रा� �लाक सेवामाफ� त प्रदान ग�रएको डेटा जहाँ काउ�ी चुनाव अिधकारीह�ले सूचना प्रयोग गरेर मतदाता दता� 
रेकड� र मेल िनवास पुि�करण काड�ह� अपडेट गन� सक्छन्। 
(California चुनाव कोड §2033) 
 
 



 प�रिश� A – सत� र एक्रोिन� का श�कोष  

सत�/एक्रोिन� अथ� 
सिक्रय भोटर मतदाता जसको (1) जानकारी अ�ाविधक छ, (2) कसले मतदान सामग्री प्रा� गन� स�छ र (3) जसले भख�र मतदान गरेको 

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

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

 

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

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

अस�मता ऐनका साथका अमे�रकीह� 
(ADA) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. अस्थायी मतदान 
2. मतदान जानकारी 
3. अ�ाविधक र अपगे्रड ग�रएको मतदान उपकरण 
4. रा��ापी मतदाता दता� डेटाबेस 
5. मतदाता पिहचान प्रिक्रया 
6. प्रशासिनक उजूरी प्रिक्रयाह� 
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सत�/एक्रोिन� अथ� 
िन��य मतदाता काउ�ीले िन� प्रा� गरेको छ भने मतदातालाई िन��य मािनएको �न सक्छ: उही काउ�ी िभत्र फवा�िड�ग ठेगाना िबना 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  



प�र�शष्ट बी - मतदान �श�ा तथा आउटर�च योजना �ववरणहरू 
 
सान्ता क्लाराको काउन्ट�को मदताता अफ भोटर (ROV) काउन्ट�का बा�सन्दाहरू बीच मतदाता संलग्नतामा 
�व�वधीता ल्याउनका ला�ग प्र�तबद्ध छ। यस मतदाता �श�ा र पहँुच योजनाले �व�भन्न ग�त�व�धहरूको 
रूपरेखा प्रस्तुत गछर्  जसलाई सामुदा�यक साझेदार� बढाउने, नाग�रक संलग्नताका अवसरहरू �वस्तार गन�, 
तथा मतदान केन्द्र नमुनाको साथ मतदाता अनुभवमा सुधार गन� ल�यका साथ गनर् स�कयोस।् मतदाता 
नामावल� दतार् तथा सहभा�गता बढाउन मदत गनर्का ला�ग प्रत्येक वषर् �नम्न�ल�खत ग�त�व�धहरूको योजना 
बनाइन्छ। 
 
पहँुचको प्रकार: 

• परम्परागत पहँुच: तल सचूीबद्ध ग�त�व�धहरूले मतदाता �श�ाको प्रकार र ROV योजनाहरूमा पहँुच 

गन� प्रयासहरू तथा �नधार्�रत चुनावहरूको पवार्ह नग�रकन पूरै वषर्मा सहभागी हुन्छन।् यी 
ग�त�व�धहरूमा, ROV ले मतदाता �श�ा सा�हत्य, नाग�रक र स्थानीय सरकार� स्रोत, मतदाताका 
ब्रान्डडे आउटर�च सामग्रीहरूको रिजस्ट्रार तथा सवर्साधरणमा गहन छलफल प्रदान गछर्।  

o टेब�लङ - अ�धकांश सामान्य आउटर�च घटनाहरू स्रोत, सा�हत्य, मतदाता �श�ा, मतदाता 
पञ्जीकरण तथा �नवार्चन अ�धकार� भत� प्रदान गनर् टेब�लङ अन्तगर्त पछर्न ्

o होिस्टङ बूथहरू - �वस्ततृ रूपमा बा�हर� कायर्क्रम, चाडपवर् र अ�धवेशनहरूको अनुरोध 

अनुसार, हामी संसाधन, सा�हत्य, मतदाता �श�ा, मतदाता पञ्जीकरण तथा �नवार्चन 

अ�धकार� भत� उपलब्ध गराउ छ�। 
o मतदाता पञ्जीकरण प्र�श�ण - व्यिक्त/संगठनको अनुरोध अनुसार, हामी राज्य स�चवबाट 

सामग्रीको आधारमा बा�हर मतदाता पञ्जीकरण अ�भयानको सुरुवात कसर� गन� भन्ने 
सम्बन्धमा प्र�श�ण �दन्छ�। 

o मतदाता �श�ा प्रस्तु�तकरण - प्रत्येक अनुरोध/संगठनहरू, मतदाता �श�ा प्रस्तुतीकरण 

मतदाता छनोट ऐन प�रवतर्नहरू, नाग�रक 101, मतदान अ�धकार र मतदान गनर् कसर� दतार् 
गन�/प�हले दतार् गन� समावेश हुन्छन ्

o हाई स्कूल मतदाता दतार् अ�भयान - हाई स्कूलहरूको साथ मतदाता दतार् अ�भयान आयोजना 
गनर् समन्वय तथा सहायता गनुर्होस ्

o नेटव�कर् ङ/सवर्साधरण कायर्क्रमहरू - सामुदा�यक कायर्क्रमहरूमा उपिस्थ�त तथा साझेदार� 
�नमार्ण र �व�भन्न सहर चैम्बर अफ कमसर्, सहर प�रषद् िजल्ला, आ�दका ला�ग सहायक 

कायर्क्रमहरू। 
• मतदाता छनोट ऐन-�वशेष पहँुच: ROV ले मतदाताहरूलाई मतदाता छनोट ऐन अन्तगर्त लागू भएका 

प�रवतर्नहरूको सम्बन्धमा �श��त गनर् जार� राख्न ेछ। ROV ले तल सूचीबद्ध ग�त�व�धहरू सान्ता 
क्लारा काउन्ट�का सदस्य तथा संगठनहरूको साथ होस्ट गन�, सहभागी हुने र सहयोग गन� पहँुचको 
प्रयासका प्रकारहरूलाई प्र�त�न�धत्व गछर् :  



o प्रस्तु�तकरण 

o छलफल वा प्रश्नोत्तर सत्रहरू 

o साझेदार� �नमार्ण (CBOs प्रत्य� उपिस्थ�तका बैठकहरू) 

o कायर्शालाहरू (भाषा तथा पहँुचको आवश्यकता भएका समुदायका ला�ग) 

o टे्रन-द-टे्रनर प्रोग्राम (TTT) (आउटर�च पाटर्नरहरूलाई सन्देश आफू अनुकूल पानर् तथा �वस्तार 

गनर्का ला�ग प्र�श�ण �दन) 

o उपकरण/मे�सनबाट गन� मतदान 
 
ब्रािन्डङ/सन्देश: सान्ता क्लारा काउन्ट�ले हुलाकमाफर् त मतपत्र प्राप्त गन� प्रत्येक मतदाताका बारेमा 
जानकार�स�हत मतदान केन्द्र तथा उनीहरूले प्रदान गन� सेवाका बारेमा प्रचार गन� सूचनालाई प्राथ�मकता �दन े

एक सचेत �नणर्य गरेको छ। ROV ले मतदाता छनोट ऐन (VCA) बाट सबैभन्दा बढ� प्रभा�वत मतदाताहरूलाई 

ध्यान �दन जार� राख्न ेछ: ती मतदाता जो व्यिक्तगत रूपमा मतदान गनर् रुचाउँछन।्  
 



प�रिश� C – रोकथामस��ी उपायह� 

 
िनवा�चन प्रिक्रयाको स�ािवत अवरोधह� रो�का लािग मतदाता रिज�� ार (ROV) सँग िन� प्रितरोधा�क 
उपायह� छन्: 
 
��रय सुर�ा उपायह� 
चुनाव- स���त सामग्रीह� र उपकरणह�को प�ँच सीिमत गन� र अ�तः कुनै पिन स�ािवत 
अवरोधह� रो�: 

• कम�चारीह�लाई काउ�ी वा िवभागले जारी गरेको (ID) �ाजह� लगाउन आव�क छ। 
• अगािड डे� प�र�ेत्रको िवभाग काया�लयह�मा प्रवेश गन� आग�ुकह� वा गैर कम�चारीह� 

कम�चारी सँगसँगै �नु पछ�  जसलाई आग�ुकले हेन� आएका छन् । 
• िवभागको कम्�ुटर सभ�र कोठा र मतपत्र कोठा सधै ँसीिमत �ाज प�ँच भएकोले र िभिडयो 

िनगरानी�ारा सुरि�त रहन्छन् । 
 
सभ�र र नेटवक�  �ाकअप 
जानकारी प्रवाहको अवरोध रो� मु� सभ�र वा नेटवक�  तल जानुपछ� : 

• िवभागको मतदान प्रणाली, मतपत्र लेआउट र िडजाइन र चुनाव प्रब� प्रणाली (EMS) गितिविध 
काउ�ीको सुरि�त डाटा के�मा �स्थत �ने छ। 

• �चािलत �पमा यसले डाटाका लािग �ाकअपह� िलन्छन् र प्रयोगको लािग तयार गछ� न् र 
मु� सभ�र तल झद�छ।  

• मतदाता डाटा, मतदान प्रणाली र (EMS) मा ग�रएका प�रवत�नह� िनयिमत तािलकामा �ाक अप 
ग�रएको छ। 

 
मतदान के�को उपकरणको �ाकअप सेट 
मतदान प्रिक्रयामा अवरोध �नबाट रो� कुनै पिन उपकरणह� प्रयोग न�ने: 

• मतदान के�ले कुनै घटना अनुभव गद�छ जसले उनीह�को हालको उपकरणह� प्रयोग न�ने 
गरी प्र�ुत गद�छ भने िवभाग सँग थप उपकरणह� उपल� रहेको छ तािक मतदान स्थानले 
मतदाताह�लाई प्रिक्रया गन� बाट जारी रा� सकोस्।  

• �हाँ कुनै थप उपकरणह� उपल� छैन भने एक मतदान के�मा �ानुअल प्रिक्रया अ�ग�त 
स�ालन गन� �मता रहेको छ। 

 
हराइरहेको उपकरण 
मतदान प्रिक्रयामा अवरोध रो� कुनै पिन उपकरण हराउनु पछ� : 

• मतदान के�ले उपकरण हराइरहेको छ भने मतदान के�को नेतृ� गन�ले मु� आरओभी (ROV) 
काया�लयलाई सूिचत गन� छ।  

• मोबाइल आपूित� ट� क भ�ारण �ाकअप चुनाबी उपकरणलाई गोदामको कम�चारीह��ारा 
�वस्थापन ग�रने छ। 

• क�ीमा दुईजना गोदामको कम�चारीह�ले मतदान के�मा मतदान के�मा आपूित� ट� कबाट कुनै 
आपूित� र उपकरणह� आपूित� र उपकरणको सुर�ा सुिनि�त गन� प�रचालन गन� छन्।  

 



मतदान आपूित� �ाकअप 
मतदान प्रिक्रयामा अवरोध �नबाट रो� कुनै पिन मतदान आपूित�को प्रयोग गन� नचाहने वा हराउने: 

• मतदान के�को कम�चारीह�का लािग तयार ग�रएका क�ेनरह�को न�ल रा�खने छ। 
• �ाकअप मतदान आपूित� कायम रा� मतदान के� संयोजकको िज�ेवारी �ने छ। 
• घटनामा साइट सा�रएको �नुपछ� , र कामदारह�ले उनीह�को हालका आपूित�ह� संकलन गन� 

स�म नभएको, स�व �ँदा, �ाकअप आपूित�ह� नयाँ साइटमा पुया�इने छ। 
 
अनुप�स्थत मतदान के�को कम�चारीह� 
मतदान के�का कम�चारीह�ले मतदान प्रिक्रयामा अवरोध �नबाट रो� आफ्नो तोिकएको िस�मा 
�रपोट� गनु� �ँदैन: 

• मतदान के�को नेतृ� गन�ले मतदान के�का लािग प्रितस्थापन कम�चारीह� लीन (ROV) 
काया�लयमा स�क�  रा�े छ। 

• प्रिशि�त �ाकअप �ाफह�को सूची मु� ROV अिफस�ारा कायम रा�खन्छ। 
 
शंका�द ��� वा सामान 
शंका�द ��� वा सामान देखा परेमा मतदान प्रिक्रयामा �ने अवरोध रो�: 

• मतदान के�को नेतृ� गन�ले �स्थितको आधारमा सुर�ा अिधकारीह�लाई स�क�  गन� छ। 
 
स्थानमा �ानुअल प्रणालीह� 
मतदान प्रिक्रयामा अवरोध �नबाट रो� इले�� ोिनक मतदान उपकरणह� अनुपयोगी �नुपछ� : 

• सबै काय�ह�लाई �ानुअल प्रिक्रयाले गन� सिकन्छ। 
  



परिशिष्ट D - आकस्मिक योजनाहरू 

आकस्मिक योजनाको उदे्दश्य, आपतकालीन वा अन्य घटनाहरूको समयमा ननवााचन सञ्चालन गनाको लानग 

प्रनियाहरू ननर्ाारण गनना हो जसले नवभागलाई जनताको सेवा गना र/वा चननाव गराउन रोक्न सके्नछ। 

आपतकालीन अवस्थाको बखत, केवल गभनारले यस नवभागको ननवााचन सञ्चालन गने कताव्यलाई ननलम्बन 

गना सक्छन्।1 

 

यी योजनाहरूको उपयोग राज्य सनचव (SOS) आपतकालीन योजनाको संयोजनको साथ गररनेछ। 

 

नवभागले एक आपतकालीन द्वारा बनाइएको चेतावनीको निग्री मार्ा त आपतकालीनको लागी आफ्नो 

प्रनतनियाहरूको उपाय गर्ाछ। सर् ैँ झ ैँ, कमाचारी कानून प्रवतान वा नचनकत्सा सहायताको लानग आवश्यक 

आपतकालीन अवस्था बारे सचेत हुन्छ भने नतनीहरूले 911 मा र्ोन गरेर लोअर लेभलका पयावेक्षकलाई 

सूनचत गनेछन्। 

 

कायाालयमा कुनै पशन कागजात भन्दा व्यस्मिगत सुिक्षा बशि महत्त्वपूर्ा हुन्छ भनी याद िाख्नुहोस्। 

 

पशहले के शलने (आपतकालीन अवस्था आएको स्मस्थशतमा) 

• त्यसो गने समय भएमा र त्यसो गनााले व्यस्मिगत सनरक्षालाई जोस्मखममा नपारेमा, कमाचारीले 

ननम्ननलस्मखत सूचीबद्ध गररएका महत्त्वका आर्ारमा वस्तनहरू संकलन गना वा सनरनक्षत गना सक्छन्: 

1. मतपत्र (मतर्ान गररसनकएका पनहले अनन मात्र अरू) 

2. सानो नगर्ी बक्समा नगर् र चेकहरू 

 

महत्त्वपूर्ा ि अन्य अशभलेखहरूको संिक्षर् ि पुन: प्रास्मि (आपतकालीन समयमा) 

• सम्भव भएमा, आपतकालीन प्रकृनत र के्षत्रको आर्ारमा, ननम्न नलस्मखत वस्तनहरूलाई महत्त्वपूणा र 

आवश्यक अनभलेखहरू माननन्छन् र भवनबाट नलननपर्ाछ। 

1. गणना गररएका र नगररएका मतपत्रहरू 

2. सभारहरू 

3. अन्य इलेक्ट्र ोननक िाटा भण्डारण 

4. मतर्ाताका नामावली 

5. सानो नगर्ी बक्समा नगर् र चेकहरू 

 

कम्प्युटि सुिक्षा 

• िेस्कटप कम्प्यनटरहरू सनरनक्षत रूपले बन्द गना समय नभएमा, कमाचारीहरूले आफ्नो 

कम्प्यनटरलाई Ctrl+Alt+Delete प्रयोग गरर लक गननापछा । 

• यस्तो गननाको कारण, एकचोनट पावर बटन नथच्र् मा कनेक्सन नतोनिन र पूणारूपमा कम्प्यनटर बन्द 

नहुन सक्छ भने्न हो। 

• पावर नभएमा, कमाचारीहरूले टेक्नोलोजी सनवासेज एण्ड सोल्यनशन (TSS) नवभागबाट कम्प्यनटरहरू 

सब भन्दा राम्रो तररकाले ह्यान्डल गना ननरे्शनको लानग प्रतीक्षा गननापछा । 

 

 
1 GC§ 8571 



गर्ना गरिएका ि नगरिएका मतपत्रहरू 

• सामान्यतया, गणना गररएको वा नगररएको भए तापनन, मतपत्रहरूलाई उनीहरूको सम्बस्मित 

ठाउैँहरूमा िमबद्ध गररन्छ र अस्मिम भण्डारणको लानग तयार नभएसम्म सनरनक्षत मतपत्र कोठामा 

भण्डार गररन्छ। मतपत्रहरू गणना गरेपनछ नतनीहरूलाई बेग्ल  सनरनक्षत स्थानमा भण्डार गररन्छन्। 

नगननएका मतपत्रहरूलाई नतनीहरूको ननम्न स्मस्थनतअननसार वगीकृत गरी भण्डारण गररन्छ: 

1. मतपत्रहरू अझ  खाममा छन्, िमबद्ध छ नन्, र हस्ताक्षर जाैँच गररएको छ न 

2. मतपत्रहरू अझ  खाममा छन्, नननित िमबद्ध गररएको, र हस्ताक्षर जाैँच गररएको छ 

3. मतपत्रहरू खाम बानहर र बाकसहरूमा नननित संख्याको छ 

• नोट: मतपत्रहरू अस्थायी रूपले हस्ताक्षर जाैँचको लानग काया स्थानमा वा मतपत्र परीक्षा कोठामा 

हुन सक्छ। 

• भवनबाट कमाचारीले मतपत्रहरू ननकाल्न आवश्यक पने आपतकालीन अवस्था आएमा 

कमाचारीले बाकस वा बट्टाहरूमा टेप लगाउनेछन् र नयाैँ स्थानमा सानेछन्। 

• भवनबाट बानहर साना ननमल्ने भएमा मतपत्रहरू सनरनक्षत कक्षहरूमधे्य एकमा रास्मखनेछन्। 

• खाली, जारी नभएका मतपत्रहरू हटाउने समय नभएमा त्यनिक  छोनिनर्ननपछा । समय छ भने, 

मतर्ाता रेनजष्ट्र ार (ROV) वा तोनकएको कमाचारीलाई खाली, अप्रमानणत मतपत्रहरू के गने भनेर 

सल्लाह नर्इनेछ। 
 

मतदाताका सूचना इशतहासले कनेक्सनको अविोध वा गुमेको अपडेट गदाछ 

• मतर्ान केन्द्रको नेतृत्व गनेले मनख्य ROV कायाालयमा सूनचत गनेछ। 

• अवरोर् एक नवनशष्ट् मतर्ान केन्द्रमा र 30 नमनेट भन्दा लामो समय सम्म रहे, वा मतर्ाताको 

उपस्मस्थनतको मात्रामा ननभार गरै् कन न  उले्लखनीय समय भएमा, मतर्ाताहरूलाई अको मतर्ान 

केन्द्रमा ननरे्नशत गररनेछ वा अस्थायी रूपले मतर्ान गने नवकल्प नर्इनेछ। 

• अवरोर् काउन्टी-व्यापी भएमा, अस्थायी खामहरूमा कमाचारीले मतर्ाताको लानग सही वा 

प्रचनलत मतपत्र ननर्ाारण गना सक्षम भएमा, मतर्ान केन्द्रका कमाचारीहरूले सम्भव भएमा 

नवर््यनतीय मतर्ान उपकरणहरू मार्ा त अस्थायी मतपत्रहरू जारी गना सक्छन्। 

• सब  मतर्ाता र सूचनाहरूको नसस्टम ब्याकअप गरी र चनलरहैँर्ा EIMS मा एक पटक प्रनवष्ट् गना 

कागजी रेकिा राख्ननहोस्। 

• मतर्ान प्रणाली नवभागले नबिेता तनरुि सम्पका  गरी यो समस्यालाई सकेसम्म चाैँिो समार्ान 

गनेछ। 
 

शवद्युत काशटएको अवस्था 

• मतर्ान केन्द्रको नेतृत्व गनेले मनख्य ROV कायाालयमा सूनचत गनेछ।  

• यनर् नबजनली 15 नमनेटभन्दा लामो समयसम्म जान्छ भने, मतर्ाताहरूलाई अको मतर्ान केन्द्रमा 

ननरे्नशत गररनेछ। 

• जनताहरूलाई वेबसाइट, र्ोन सने्दश, समाचार, रेनियो, सामानजक नमनिया, आनर् मार्ा त सूनचत 

गररनेछ। 
 

खिाब मौसम 

• मतर्ान केन्द्रको नेतृत्व गनेले मनख्य ROV कायाालयमा सूनचत गनेछ। 

• मतर्ान केन्द्र मौसमको कारण जान सनकने अवस्था छ न वा असनरनक्षत छ भने एक ब्याकअप 

मतर्ान केन्द्रलाई प्रयोगको लानग सम्पका  गना सनकने र तनरुि  स्थानपत गररनेछ। 

• जनताहरूलाई वेबसाइट, र्ोन सने्दश, समाचार, रेनियो, सामानजक नमनिया, आनर् मार्ा त सूनचत 

गररनेछ। 



आगलागी वा अन्य प्रकोप 

• सब  कमाचारी र मतर्ाताहरू पनहले न  सनरनक्षत ननस्मस्कनन पर्ाछ। 

• मतर्ान केन्द्रको नेतृत्व गनेले मनख्य ROV कायाालयमा सूनचत गनेछ। 

• समय भएसम्म, मतर्ान केन्द्रका कमाचारीहरूले िमले ननम्ननलस्मखत काम गनेछन्: 

1. सननवर्ाबाट सब  मतर्ान गररएका मतपत्रहरू (मतर्ान-बाई-मेल मतपत्र, उपकरणहरूबाट 

मेमोरी कािा, कालो मतपत्रबाट कागज मतपत्रहरू र ससता मतर्ाता पञ्जीकरण मतपत्र) 

सनरनक्षत रूपले हटाउननहोस्  

2. नतनीहरूको ननवााचन सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (EIMS) सम्म पनगे्न सब  कम्प्यनटरहरू 

सनरनक्षत/बन्द गने। 

3. सब  मतर्ान उपकरणहरू सनरनक्षत/बन्द गने। 

4. सम्भव भएमा, कन न  पनन कम्प्यनटर/उपकरणहरू हटाउने। 

• मनख्य ROV कायाालयले वेबसाइट, र्ोन रेकनिाङ, समाचार, रेनियो, सामानजक नमनिया, आनर् 

मार्ा त जनतालाई जानकारी गराउैँछ र जनतालाई व कस्मल्पक मतर्ान केन्द्रहरूको बारे जानकारी 

गराउने। 

• जनत सक्दो नछटो एक प्रनतस्थापन मतर्ान केन्द्रको स्थापना गने। 

 

मतदान उपकिर् शबशिने 

• मतर्ान केन्दरको नेतृत्वले समस्या समार्ान गररसकेपनछ कागजी मतपत्रहरू मतर्ातालाई नर्न 

सनकन्छ। 

• मतर्ान केन्द्र नेतृत्वले मतर्ान केन्द्रसम्बिी ननरे्नशकामा उले्लख गररएको समस्या ननवारण 

ननरे्शनहरूको पालना गनेछ। 

• समार्ान गना असमथा भएमा, मतर्ान केन्द्र नेतृत्वले मनख्य ROV कायाालयमा सम्पका  गनेछ। 

• ROV ले उपयनि कर्महरू नलने छन् जस्त  प्रानवनर्क समथान पठाउने वा प्रनतस्थापन उपकरण 

पठाउने। 

 

ब्यालोट अन शडमान्ड उपकिर्ले काम गना बन्द गिेको 

• मतर्ान केन्द्र नेतृत्वले कमाचारीको लानग मतर्ान केन्द्र मागार्शानमा प्रर्ान गररएको समस्या 

ननवारण ननरे्शनहरूको पालना गनेछ। 

• समार्ान गना असमथा भएमा, मतर्ान केन्द्रको नेतृत्व गनेले मतर्ान केन्द्रको मतर्ान उपकरणको 

ब्याकअप सेटबाट निमान्ड मेनशनमा मतपत्र पठाउने समन्वय गना मनख्य ROV कायाालयमा सम्पका  

गनेछ। 

• ब्यालोट अन निमान्ड मेनशनहरूमा मतपत्र अझ  पनन प्रयोग गना योग्य छ नन् भने, मतर्ान 

केन्द्रहरूमा मतपत्र नचह्न यन्त्रहरूको प्रयोग गररनेछन्। 

• मतर्ान केन्द्रमा नबजनली गएको छ भने, एक जेनरेटरलाई मतर्ान प्रनियामा अवरोर् रोक्नको लानग 

प्रयोग गररनेछ। 

• जेनरेटरको प्रयोगपनछ पनन पावर ननरिर गएमा, मतर्ाताको लानग पनहले न  नप्रन्ट गररएको 

आकस्मिक मतपत्र जारी गररनेछ। 

• पनहले न  नप्रन्ट गररएको आकस्मिक मतपत्र सनकएमा, ROV ले अस्मिम आकस्मिक मतपत्रमा 

आर्ाररत हातले लेखेको मतपत्रहरू स्वीकार गनेछ। 

 



इन्टिनेट कनेक्सन नभएमा 

• मतर्ान केन्द्र नेतृत्वले कमाचारीको लानग मतर्ान केन्द्र मागार्शानमा प्रर्ान गररएको समस्या 

ननवारण ननरे्शनहरूको पालना गनेछ।  

o समार्ान गना असमथा भएमा, मतर्ान केन्द्र नेतृत्वले मनख्य ROV कायाालयमा सम्पका  

गनेछ।  

o ROV ले काउन्टी सूचना सेवाहरू वा ग्राहक समथानको लानग इन्टरनेट प्रर्ायकलाई 

सम्पका  गने जस्ता उपयनि कर्म नलने छ। 

• इन्टरनेट 15 नमनेटभन्दा बढी समयसम्म गएमा, मतर्ान केन्द्रको कमाचारीले सम्भव भएमा, 

अस्थायी खामहरूमा नवर््यननतय मतर्ान उपकरण मार्ा त मतपत्र जारी गना सक्छन्।  

• मतर्ान केन्द्रको कमाचारीले मनख्य ROV कायाालयमा EIMS प्रवेश गनाका लानग सब  मतर्ाताहरू 

र जानकारीको कागजी रेकिा राखे्न छन्। 

• इन्टरनेट एक घण्टा भन्दा बनढ समय सम्म गए, वा समयको कन न  पनन महत्त्वपूणा मात्रा मतर्ाताको 

उपस्मस्थनतको मात्रामा भर परेमा, मतर्ाताहरूलाई अको मतर्ान केन्द्रमा ननरे्नशत गररनेछ। 

जनताहरूलाई ROV वेबसाइट, र्ोन सने्दश, समाचार, रेनियो, सामानजक सञ्जाल, आनर् मार्ा त 

सूनचत गररनेछ। 

 

काम नलागे्न मतदान केन्द्र 

• मतर्ान केन्द्र कन न  पनन कारणले प्रयोग नहुने भएमा, मतर्ान केन्द्रको नेतृत्व गनेले ROV 

कायाालयमा सूनचत गनेछ। 

• ब्याकअप मतर्ान केन्द्रहरूको एक सूचीलाई मनख्य ROV कायाालयद्वारा कायम रास्मखनेछ। 

• ननवााचनको लनजस्मस्टक हेने कमाचारीहरूले मतर्ान केन्द्रका कमाचारीहरूलाई नयाैँ मतर्ान केन्द्र 

स्थानािररत गना र स्थापना गना सहायता गनेछन्। 

• जनतालाई ROV वेबसाइट, र्ोन सने्दश, समाचार, रेनियो, सामानजक सञ्जाल, आनर् मार्ा त स्थान 

पररवतान बारे सूनचत गररनेछ। 

 

ब्याक अप मतदान केन्द्रहरू 

• ROV ले एक प्रनतस्थापन मतर्ान केन्द्रलाई ननवााचन नर्नको नढलो भएको रूपमा तोक्न सक्छ। 

• नयाैँ मतर्ान केन्द्र सकेसम्म वास्तनवक मतर्ान केन्द्रको ननजक हुननपछा  र नयाैँ साइटमा 

मतर्ातालाई ननरे्शन नर्ने मनख्य साइटमा सूचना पोस्ट गररनन पछा । 

 

उच्च सुिक्षा (चेतावनीको शडिी #1) 

ROV वा काननन प्रवतानद्वारा नननर्ाष्ट् सनरक्षाका उपायहरू बढाउने स्मस्थनतमा, ROV ले, उपयनि भएमा, 

आपतकालीन सेवाका ननरे्शकको कायाालयको अननरोर् गना सक्छ: 

• मतर्ाताहरू मतर्ान गना भवनमा प्रवेश गना र बानहर ननस्कन; 

• मतपत्रको गणना गना कमाचारी; वा 

• जनतालाई ननयनमत व्यापार गना प्रवेश गना। 

 

सावाजशनक ि कमाचािीको शनकासी (चेतावनीको शडिी #2) 

ननम्न उपायहरूलाई मानथ छलर्ल गररएको स्याण्डिा र उच्च सनरक्षा उपायहरूको अनतररि खाली 

कायाका लानग नननर्ाष्ट् कमाचारीहरूद्वारा कायाान्वयन गना सनकन्छ: 

• अलामा सनननएमा, जनतालाई तनरुि  शाि तररकाले ननजकको ननकास मार्ा त खाली गना सूनचत गननाहोस्। 



• असक्षम भएका वा बानहर ननकाल्न सहयोग चानहने व्यस्मि सनहत सब  जनताहरूलाई सहयोग 

गननाहोस्। 

• ढोकाहरू बन्द गननाहोस् र महत्त्वपूणा अनभलेख र मतपत्र सनरनक्षत गननाहोस्। 

• तोनकएको ब ठक गने ठाउैँमा जाननहोस् र सैँग  बस्ननहोस्। 

• ROV एक व कस्मल्पक साइट अननमोर्न गनेछ। 

• भ्वाइसमेल र भवनमा आपतकालीन सने्दशहरू पोष्ट् गननाहोस्। 

• सम्भव भएमा, नवभागका र्ोन लाइनहरूलाई व कस्मल्पक साइटमा र्रवािा गननाहोस्। 

• कमाचारीलाई भवनको स्मस्थनत बारे भवनमा होइन सेल र्ोन मार्ा त सूनचत गननाहोस्। 

• पूवा-ननयनि कमाचारीहरूले प्रते्यक तल्ला जाैँच गनेछन् र बानहर ननसे्कपनछ ढोका बन्द गनेछन्। 

 

शनवााचनको शदन बाशहि शनस्कने 

ननवााचनको नर्न नवभागको ननकासीको अवस्थामा, मानथ उले्लस्मखत बाहेक ननम्ननलस्मखत चरणहरू गररनेछ: 

• मतपत्र प्रनियालाई तनरुि रोक्ननहोस् र मतपत्र कोठा र मतगणना कोठामा ढोका बन्द गरर मतपत्र 

र याबनलेसन उपकरण सनरनक्षत गननाहोस्। िमबद्ध मतपत्रहरू गणना नगररकन पनहले न  सनरनक्षत 

कोठामा भण्डार गररएको छ। 

• कायास्थानको मतपत्रहरूलाई हस्ताक्षर जाैँचको लानग सनरनक्षत मतपत्र कोठामा रास्मखनेछ। 

• मतपत्र भखार  प्राप्त भयो तर अझ  िमबद्ध र नवतरण गररएको छ न, पनहले न  सनरनक्षत मतपत्र कोठामा 

भण्डार गररएको छ। 

• त्यहाैँ भएमा, मतर्ाताहरूलाई आपत्कानलन अवस्थाको लानग सब  भन्दा राम्रो तररकाले मतर्ान हुने 

उपयनि व कस्मल्पक साइटको स्थान सूनचत गननाहोस्। 

• काउन्टी भरर व कस्मल्पक खसाल्ने स्थानहरू उपलब्ध हुने भवनमा पोष्ट् गननाहोस्। 

 

एक वा बिी मतदान केन्द्रहरू आपतकालीन मार्ा त प्रभाशवत 

एक वा बढी मतर्ान केन्द्रहरूलाई असर गने आपत्कानलनको अवस्थामा, स्थान पररवतान र/वा मतर्ान 

केन्द्रहरूको समेकनको आवश्यक हुन सक्दछ। त्यस्ता अवस्थाहरूमा, ननम्न कायानवनर् ननवााचन 

अनर्कारीहरूले अवलोकन गननापछा । 

• पोस्ट साइनेजले पनन: स्थानका मतर्ाताहरूलाई नयाैँ साइटहरू र मतपत्र िर प बक्सहरूमा 

ननरे्शन नर्ैँर् । 

• सम्भव भएमा, सब  मतर्ान मतपत्रहरू सङ्कलन गननाहोस् र नतनीहरूलाई स्वतः सील गरेर झोलामा 

सनरनक्षत गननाहोस् । 

• मतपत्र बाकस, अनावश्यक मतपत्रहरू र मतर्ाताहरूको तानलका सङ्कलन गननाहोस् र 

नतनीहरूलाई नयाैँ स्थानमा ओसाननाहोस् 

• कम्तीमा र्नई ननवााचन अनर्कारीहरू वा ननरीक्षकहरू, प्रते्यक मतर्ान केन्द्रबाट मतपत्रको साथ 

प्रते्यक समय रनह रहनन र मतपत्र सनरनक्षत रूपमा नयाैँ मतर्ान केन्द्र स्थानमा हस्तािरण हुन्छ 

भनेर ननरीक्षण गनना पर्ाछ। 

• सम्भव भएमा, नवभागले आवश्यक कन न  पनन नयाैँ नसलहरू पनयााउनेछ। 

 

संकलन मागा वा काया के्षत्रमा कमाचािीलाई प्रभाशवत गने आपतकालीन स्मस्थशत 

आपतकालीन स्मस्थतमा, संकलन मागाहरू वा के्षत्रका कमाचारीहरूलाई असर गना नवभागको कमाचारीहरूले 

साइटको स्मस्थनतको के्षत्रमा रहेका ननवााचन अनर्कारीहरूलाई सूनचत गने छन्। 

 



प्राशधकिर्को प्रशतशनशधमण्डल 

आपतकालीन स्मस्थनतमा, ROV ले नवभागीय कायाको सम्बिमा सब  ननणाय नलने। ROV ले ननणाय लीन 

उपलब्ध नभएमा, पूणा अनर्कार सहायक ROV (हरू) मा स्थानािरण हुनेछ। र्नब  ननणाय नलनको लानग 

उपलब्ध नभएमा, अस्मियारले उपलब्ध वररष्ठ कमाचारीलाई हस्तािरण गननापछा । 

जब कन न  सनरनक्षत ठाउैँमा, ROV र उसको / उनीको इच्छा अननसार काम गनेहरूले क्षनत मूल्याङ्कन 

प्रर्शान, प्रणालीको पननस्थाापना गना, सम्भव भएमा, र आपतकालीन प्रकृनतको आर्ारमा कन न संचालनहरू 

जारी राख्ननपछा  वा जारी राख्न सनकनेछ भने्न ननर्ाारण गर्ाछ। यस ब ठकको पररणामलाई सेल र्ोन र घर 

नम्बरहरूको माध्यमबाट कमाचारीलाई सूनचत गररनेछ। 

 

आपत्कालको बेला ि पशछको सञ्चाि 

सामान्यतया, नवभाग प्रमनखले ननकासी सनरुवातको बारे एक घोषणा गनेछ। सब  कायाालयका कमाचारीहरू 

र कन न  पनन सवासार्ारण जनतालाई शाि, व्यवस्मस्थत रूपले कहाैँ बानहर ननस्कन र प्रनत ननकासी प्रोटोकल 

कहाैँ पूरा गने भनन ननरे्शन गररने छ। 

नवभागले आपत्कालको समयमा वा पनछ कमाचारीहरूसैँग कन राकानी गना ननम्ननलस्मखत नवनर्हरूको प्रयोग 

गर्ाछ: 

• मोबाइल र्ोन 

• नवभागको भ्वाइसमेल 

• पाठ सने्दश पठाउनन 

• घरको र्ोन 

सनरक्षा अनर्कारीहरूले भवन सर्ा गरेपनछ ननकासी स्थलमा रोल कल संचालन गनेछन्। एक पटक सब  

कमाचारीहरूको नहसाब गररए पनछ, साइटमा कन न  पनन अनर्कारीहरूलाई सूनचत गररनेछ। सनरक्षा समन्वयक 

वा व्यवस्थापनले कमाचाहरूलाई स्मस्थनत र पनन: प्रवेशको लानग सम्भाव्यताको जानकारी गनेछ। मतर्ान 

केन्दरको नेतृत्वले समस्या समार्ान गररसकेपनछ कागजी मतपत्रहरू मतर्ातालाई नर्न सनकन्छ। 
 

पशहले िेकडा गरिएको सने्दि 

आपतकालीन सने्दश सामग्रीहरू आपतकालीन प्रकृनतमा आर्ाररत हुन्छन्। प्रशासननक सेवा प्रबिक 

सने्दशहरू अप-टन-िेट छन् भनेर सननननित गना नजमे्मवार छ जसले गर्ाा ननवााचनको नर्नमा आपतकालीन 

घटना भएमा, नयाैँ मतर्ान साइटहरूको बानहर जाने सने्दशहरूद्वारा जनतालाई सूनचत गररन्छ। 

 

नयााँ कमाचािी अशभमुखीकिर् 

नयाैँ कामर्ारहरूलाई उनीहरूको पयावेक्षकद्वारा यस नीनतको सामग्रीको बारे जानकारी गराइन्छ। सब  

कमाचारीहरू ननकासी मागाहरू र ब ठकको साइटहरूसैँग पररनचत हुनेछन्।  

 

शवभागको कमाचािीका लाशग प्रशिक्षर् िर्नीशत 

नवभागले आर्ारभूत सनरक्षा र आपतकालीन जानकारी र यस योजनाको प्रनतनलनप समावेश गने एउटा 

बाइन्डरको कायम गर्ाछ। 

यस मागाननरे्शनलाई प्रते्यक चननाव भन्दा पनहले समीक्षा र अपिेट गररनेछ। अस्मिम मागाननरे्शन मतर्ानको 

नर्नभन्दा भन्दा 120 नर्न पनहले पूरा गनना पनेछ। 
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