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ከ 2004 ጀምሮ፣ የ U.S. የምርጫ ድጋፍ ኮሚሽን (Election Assistance Commission (EAC)እያንዳንዱን
የፌዴራል አጠቃላይ ምርጫ ተከትሎ የምርጫ አስተዳደር እና የድምፅ አሰጣጥ የዳሰሳ ጥናት (Election
Administration and Voting Survey (EAVS)) አካሂዷል። EAVS ሁሉንም 50 የዩኤስ ግዛቶች፣ ዲስትሪክት ኦፍ
ኮሎምቢያ እና አምስ የዩኤስ ግዛቶችን - የአሜሪካ ሳሞአ፣ ጉዋም፣ ሰሜናዊ ማሪያና ደሴቶች፣ ፖርቶ ሪኮ እና ዩኤስ
ቨርጂን ደሴቶች - አሜሪካውያን እንዴት እንደሚመርጡ እና ምርጫዎች እንዴት እንደሚካሄዱ መረጃ እንዲሰጡ
ይጠይቃል። ከ2008 ጀምሮ ይህ ፕሮጀክት ስለ ግዛት የምርጫ ሕጎች፣ ፖሊሲዎች እና አሠራሮች መረጃ የሚሰበስብ
የምርጫ አስተዳደር ፖሊሲ ጥናት (የፖሊሲ ጥናት) የተለየ የዳሰሳ ጥናት አካቷል።
EAVS በዩናይትድ ስቴትስ ስላለው የምርጫ አስተዳደር አጠቃላይ የግዛትና የአካባቢያዊ ደረጃ መረጃን ይሰጣል።
እነዚህ መረጃዎች የምርጫ አስፈፃሚዎች፣ የፖሊሲ አውጪዎች እና ሌሎች የምርጫ ባለድርሻ አካላት አሰራሮችን
እንዲለዩ፣ የሚለዋወጡ የመራጮችን ፍላጎቶች እንዲገምቱ እና ምላሽ እንዲሰጡ፣ የምርጫ አስተዳደርን እና
የመራጩን ተሞክሮ ለማሻሻል መዋዕለ ነዋዮችን በማፍሰስ እና የዩኤስ የምርጫ መሠረተ ልማቶች ደህንነት በተሻለ
ሁኔታ እንዲጠበቁ በመርዳት ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። የEAVS መረጃ የዩኤስ የምርጫ መሠረተ ልማት
ዝርዝሮችን ለመመርመር እና የምርጫውን ሂደት ዋና ገጽታዎች እና የምርጫ አስፈፃሚዎች ባጋጠሟቸው የአስተዳደር
ተግዳሮቶች ላይ አጠቃላይ ግንዛቤ ለማግኘት ያስችላል። የዳሰሳ ጥናቱ ለፖሊሲ አውጪዎች እና ለህዝቡ፣ በየሁለት
ዓመቱ የፌዴራል ምርጫዎች በሚካሄዱበት መንገድ ላይ ወሳኝ መረጃን ይሰጣል፣ እንዲሁም EAC በኮንግረሱ
የታዘዘውን የሪፖርት መስፈርቶችን እንዲያሟላ ይረዳል። EAVS፣ መረጃውን የምርጫ ቁጥጥርን ለማስተዳደር፣
ለጉዳይ ትንተና እና ስልታዊ ዕቅድ ለማካሄድ እንዲሁም የሥልጠና እና የማስተዋወቂያ ቁሳቁሶችን ለማዘጋጀት
ለሚጠቀሙ የምርጫ አስፈፃሚዎች የሚሰጠው ጥቅም እጅግ ከፍተኛ ነው። EAC የኤጀንሲውን ተልዕኮ ለማራመድ
እና የምርጫ አስፈፃሚዎችን እና መራጮችን በተሻለ ሁኔታ ለመደገፍ እንዲሁም የሕግ አውጭዎችን እና በብሔራዊ
ደረጃ ላሉ ባለድርሻ አካላት ስለ ፌዴራል የድምፅ አሰጣጥ ሕጎች ተፅእኖ እና የዩኤስ ምርጫዎች አካሄድን ለማሳወቅ የ
EAVS መረጃን ይጠቀማል።
የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የ 2020 አጠቃላይ ምርጫ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ተፅእኖ አሳድሯል። ወረርሽኙ እና እሱን ተከትሎ
የመጣው የህዝብ ጤና እክል፣ በመራጮች፣ በምርጫ ሠራተኞች እና በምርጫ አስፈፃሚዎች እንዲሁም ሰራተኞች
መካከል የቫይረሱን ስርጭት ለመቀነስ ማህበራዊ ርቀትን ማድረግ እና የምርጫ ልምዶች ላይ የተለያዩ ለውጦችን
ማድረግ አስፈላጊ ሆኗል። በምላሹ፣ ብዙ ግዛቶች የምርጫ ቀን ከመድረሱ በፊት በአካል የመምረጥ እድልን ለማስፋት
እና በፖስታ ድምጽ የመስጠት እድልን ለማስፋት እርምጃዎችን ወስደዋል። በዩናይትድ ስቴትስ የምርጫ አስተዳደር
ሁኔታ አጠቃላይ የዳሰሳ ጥናት፣ 2020 EAVS የ 2020 አጠቃላይ ምርጫ በአስተማማኝ እና ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ
መከናወኑን ለማረጋገጥ ለአገሪቱ የምርጫ አስፈፃሚዎች እና ለምርጫ ሠራተኞች ልዩ ጥረቶች መዝገብ ሆኖ
ያገለግላል። ስለዚህም EAC በ 2020 EAVS ላይ ያዘጋጀውን ሪፖርት ለ 117ኛው ኮንግረስ በማቅረቡ ደስተኛ ነው።
ይህ ሪፖርት የ 2020 የፌዴራል አጠቃላይ ምርጫ እንዴት እንደተካሄደ እና መራጮች እንዴት ድምጽ እንደሰጡ
በዝርዝር ይገልጻል። ከ EAVS እና ከተጓዳኙ የምርጫ አስተዳደር ፖሊሲ ጥናት (የፖሊሲ ጥናት) የተገኘው መረጃ
የሚከተሉትን እያንዳንዱን የምርጫ ሂደት ገጽታዎች ላይ አጠቃላይ እይታ ለማቅረብ ጥቅም ላይ ይውላል፡
• ድምፅ የመስጠት ተሳትፎ፣ የምርጫ ዘዴዎች፣ የምርጫ ቦታዎች፣ የምርጫ ሠራተኞች እና የምርጫ

ቴክኖሎጂ በምዕራፍ 1 “የምርጫ አስተዳደር አጠቃላይ እይታ እና ድምጽ አሰጣጥ በ 2020 አጠቃላይ
ምርጫ” ውስጥ ተሸፍኗል፤
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• የዩኤስ ምርጫን የሚቆጣጠሩ ቁልፍ ሕጎች፣ ፖሊሲዎች እና መመሪያዎች በምዕራፍ 2 “የምርጫ ሕግና
መመሪያ፡ የፖሊሲ ጥናት” ተሸፍነዋል፤
• የመራጮች ምዝገባ እና የዝርዝር አያያዝ በምዕራፍ 3 “የመራጮች ምዝገባ፡ NVRA እና ከዚያ ባሻገር”
ተሸፍነዋል፤
• በዩኒፎርም እና በውጭ አገር ዜጎች በምርጫው ዕለት ሳይገኙ የሚደረግ የድምጽ አሰጣጥ ሕግ (Uniformed
and Overseas Citizens Absentee Voting Act (UOCAVA)) ስር በተሸፈኑ ግለሰቦች ድምጽ መስጠት
በምዕራፍ 4 ላይ “በ 2020 ወታደራዊ እና የውጭ አገር ድምጽ አሰጣጥ፡ UOCAVA” ተሸፍኗል፤ እንዲሁም
• በመጨረሻ፣ የ EAVS ዘዴ እና የዳሰሳ ጥናት ጥያቄዎች መግለጫ በምዕራፍ 5 “የዳሰሳ ጥናት ስነ ዘዴ እና
የአሰራር ሂደቶች” በሚለው ስር ተብራርቷል።

የድምፅ አሰጣጥ እና የምርጫ አስተዳደር ግኝቶች
የ 2020 EAVS የ 2020 አጠቃላይ ምርጫ እስከዛሬ ድረስ በ EAVS ከተመዘገበው ከማንኛውም የፌዴራል አጠቃላይ
ምርጫ ከፍተኛውን የመራጮች ተሳትፎ ማስመዝገቡን ያረጋግጣል፤ 67.7% ከሚሆነው ድምጽ ለመስጠት ዕድሜው
የደረሰ ዜጋ (CVAP) ብቁ ሆነው የተቆጠሩ ድምፆች ከሰጡት ጋር ከ2016 ደረጃዎች 6.7 በመቶ ነጥብ ጭማሪ አሳይቷል።
ከሞላ ጎደል እያንዳንዱ ግዛት ከ 2016 EAVS ጋር ሲነጻጸር የህዝብ የተሳትፎ ቁጥር መጨመር አሳይቷል።
በተጨማሪም፣ ለ2020 አጠቃላይ ምርጫ ከፍተኛውን ደረጃ የሚይዝ ከ 209 ሚሊዮን በላይ የተመዘገቡ መራጮች
ሲኖሩ ከ 161 ሚሊዮን በላይ መራጮች ለዚህ ምርጫ ዋጋ ያላቸው ተብለው የተቆጠሩ ድምፆችን ሰጥተዋል።
ይህ ምርጫ መራጮች ድምፃቸውን በሰጡበት መንገድ ላይ ከፍተኛ ለውጦች የታዩበት ነው። በ 2016 EAVS ውስጥ
54.5% መራጮች በምርጫ ቀን በአካል ድምፃቸውን የሰጡ ሲሆን በ 2018 EAVS ውስጥ 58.2% መራጮች እንዲሁ
አድርገዋል። በ 2020 በምርጫ ቀን በአካል ድምጽ የሰጡ 30.5% መራጮች ብቻ ናቸው። በፖስታ ድምጽ የሰጡት
መራጮች ቁጥር ወደ 43.1% ከፍ ብሏል፣ ይህም ከ 2016 ደረጃዎች ወደ 20 በመቶ ጨምሯል። በአንድ አካባቢ
ደረጃ የተሰራው ትንተና እንደሚያሳየው በግዛቶች ውስጥ በፖስታ በተደረገ የድምፅ አሰጣጥ ተመኖች ላይ የታየው
ትልቅ ጭማሪ በ 2020 አዲስ አጠቃላይ የፖስታ ምርጫ ባቋቋሙ ስቴቶች ውስጥ እና በግዛቶች ውስጥ የተላከ
የፖስታ የድምፅ መስጫ ወረቀት ለመጠየቅ የምክንያት መስፈርቶችን ባነሱ ግዛቶች ውስጥ ነው። ምንም እንኳን በ
2020 የተላለፉት የፖስታ ድምፆች ጠቅላላ ቁጥር በ 2016 ከተላለፈው ቁጥር በእጥፍ ቢበልጥም፣ የተቆጠሩ እና
ውድቅ የተደረጉ በመራጮች ተመላሽ የተደረጉት የፖስታ ድምፆች መቶኛ በብሔራዊ ደረጃ ብዙ አልተለወጠም።
ስቴቶች በድምሩ 132,556 የምርጫ ቦታዎችን ሪፖርት ያደረጉ ሲሆን 775,101 የምርጫ ሠራተኞች በአካል ቀደም
ብለው እና የምርጫ ቀን ላይ መራጮችን ድምጽ በመስጠት ሂደት ረድተዋል። መረጃው የምርጫ ሰራተኞች የዕድሜ
ክልል ለውጥንም ያሳያል፣ ከ18 እስከ 25 እና ከ 26 እስከ 40 ዕድሜ ያላቸው የምርጫ ሠራተኞች ፐርሰንት በቅደም
ተከተል ወደ 6.2% እና 15.0%፣ እንዲሁም የምርጫ ሠራተኞች መቶኛ ከ 61 እስከ 70 እና 71 እና ከዚያ በላይ ዕድሜ
ያላቸው በቅደም ተከተል ወደ 27.3% እና 20.1% ቀንሷል። በተጨማሪም ግዛቶች በ 2016 የነበረው የምርጫ ሠራተኛ
ምልመላ በ 2020 እንደነበረው አስቸጋሪ እንዳልነበር ዘግቧል። በዳሰሳ ጥናት አስተያየቶች ውስጥ፣ ብዙ ግዛቶች
በቅጥር ሙከራቸው ላይ የመቁረጥ አሰራርን ተከትለዋል። የአካባቢ አስተዳደሮች እንደዘገቡት የኮቪድ -19 ወረርሽኝ
የረጅም ጊዜ፣ እድሜያቸው የገፋ የምርጫ ሠራተኞች እንዳይሰሩ እና በመጨረሻ ሰአት የምርጫ ሠራተኛ እጥረት
እንዲፈጠር ማድረጉን፣ ነገር ግን የ EAC፣ የግዛት የምርጫ ቢሮዎች እና ሌሎች ድርጅቶች ብቁ ግለሰቦች እንደ ምርጫ
ሰራተኛ እንዲያገለግሉ ያደረጉት ሙከራ የምርጫ ሠራተኞች በአንዳንድ አካባቢ ከመጠን በላይ እንዲበዙ አስተዋፅኦ
ማድረጋቸውን ዘግበዋል።

ግዛቶች የኤሌክትሮኒክስ የምርጫ መጽሐፍት (ወይም የኢ-ድምጽ መስጫ መጽሐፍት) አጠቃቀም ከ 2018 EAVS
ጀምሮ እንደጨመረ እና 17 ግዛቶች በሁሉም ግዛቶቻቸው ውስጥ የኢ-ድምጽ መስጫ መጽሐፍትን መጠቀማቸውን
ገልፀዋል። ስካነሮች እና የድምፅ መስጫ ካርድ ላይ ምልክት የሚያደርጉ መሣሪያዎች (BMD) ጥቅም ላይ የዋሉ በጣም
የተለመዱ የድምፅ መስጫ ዓይነቶች ሆነው የቀጠሉ ሲሆን በመራጩ የተረጋገጠ የወረቀት ኦዲት መንገድ (DRE ያለ
VVPAT) የሌላቸው ቀጥታ የሚመዘግቡ የኤሌክትሮኒክስ (DRE) ማሽኖች ቁጥርም ማሽቆልቆላቸውን ቀጥለዋል። በ
2020 በመላ አገሪቱ ውስጥ 32 ግዛቶች ብቻ የወረቀት መጠባበቂያ በሌላቸው የድምፅ መስጫ ማሽኖች ተጠቅመዋል።

ii | ዋና ማጠቃለያ

የምርጫ አስተዳደር ፖሊሲ የዳሰሳ ጥናት ግኝቶች
በ EAVS ውስጥ ስቴት ሪፖርት ለሚያያደርገው መረጃ አውድ ለማቅረብ፣ EAC ስለግዛቶች የምርጫ ፖሊሲዎች መረጃ
ይሰበስባል። ሁለት ሦስተኛ የሚሆኑት ግዛቶች ከላይ ወደታች የመመዝገቢያ ሥርዓቶች በአከባቢ አስተዳደሮች
በሚሰጡት መረጃ ስቴት በሚጠበቅ በአንድ፣ በማዕከላዊ መድረክ ወይም በዋና ማዕቀፍ ላይ እንደተስተናገዱ ሪፖርት
አድርገዋል፤ ቀሪዎቹ አንድ ሦስተኛ የሚሆኑት ስቴት ከታች ወደ ላይ ወይም ቅይጥ ዳታቤዞች እንዳሏቸው ሪፖርት
አድርገዋል። የመራጮች ምዝገባ ጥቅሎቻቸው ትክክለኛ እና ወቅታዊ ሆነው እንዲቆዩ፣ አብዛኛዎቹ ግዛቶች መረጃ
ለሞተር ተሽከርካሪ ኤጀንሲዎች፣ ሞት ለሚመዘግቡ የመንግስት አካላት እና የወንጀል ወይም የእስር መዛግብትን
ለሚይዙ ኤጀንሲዎች መረጃ ማጋራታቸውን ሪፖርት አድርገዋል። ከ 2018 የፖሊሲ ጥናት ጀምሮ ሁለቱንም የአንድ
ቀን ምዝገባ (51.8%) እና የመስመር ላይ ምዝገባ (80.4%) የሚያቀርቡ ስቴቶች ፐርሰንት ጨምሯል።
የፖሊሲ ጥናቱም መራጮች ድምጽ እንዲሰጡ ወይም በአካል የሚደረጉ የምርጫ ጣቢያዎች ላይ ሊፈጠሩ የሚችሉ
ሰልፎችን እና የሰዎችን ብዛትን በመቀነስ ደህንነቱ የተጠበቀ እንዲሆን የሚያደርጉ ተጨማሪ የግዛት ፖሊሲዎችን
ዘግቧል። በ 2020 በድምሩ 14 ስቴቶች ጠቅላላ በፖስታ የመምረጥ ስርአትን ወይም ሁሉም በንቃት የተመዘገቡ
መራጮች በራስ-ሰር የፖስታ የምርጫ ወረቀት እንደተላኩ ሪፖርት አድርገዋል- ከእነዚህ ስቴቶች 10 በመላ አገሪቱ
አጠቃላይ የፖስታ ምርጫ አካሂደዋል፣ ከግዛቶቹ ውስጥ አራቱ ግን ይህንን በተመረጡ አካባቢዎች ውስጥ ብቻ
አድርገዋል። ይህ ከ 2018 የፖሊሲ ጥናት ጭማሪን ያሳየ ነበር፣ ይህም ሶስት ስቴቶች ምርጫቸውን ሙሉ በሙሉ
በፖስታ ያደረጉ ሲሆን አራት ስቴቶች በተመረጡ የአካባቢው ግዛቶች ውስጥ አጠቃላይ የፖስታ ምርጫዎች
አድርገዋል። በተጨማሪም፣ 69.6% የሚሆኑት ግዛቶች መራጮች በፖስታ የድምፅ መስጫ ወረቀት ድምፅ ለመስጠት
ምክንያት እንዲያቀርቡ አይፈቅዱም (ሰባቱ ግዛቶች ከ2018 የፖሊሲ ዳሰሳ ጥናት ጀምሮ የምክንያት መስፈርቶችን
አስወግደዋል)፣ እንዲሁም 51.8% የሚሆኑት ግዛቶች መራጮች በኤሌክትሮኒክ መንገድ የድምፅ መስጫ ወረቀቶችን
ሊቀበሉ የሚችሉባቸው አንዳንድ ሁኔታዎች እንዳሉ ሪፖርት አድርገዋል። ሆኖም፣ ለ 2020 አጠቃላይ ምርጫ
የተደረጉት የፖሊሲ ለውጦች ቋሚ ወይም ጊዜያዊ ናቸው፣ ወይም ለውጦቹ በቀጥታ ለኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምላሽ
ስለመሆናቸው የፖሊሲው ዳሰሳ ጥናት መረጃ አልሰበሰበም።
ሁሉም ስቴቶች ማለት ይቻላል የምርጫ ሥርዓቶች ከመጽደቃቸው በፊት በጣም በተለመዱ የማረጋገጫ ፣ ይህም በ
EAC እውቅና ባለው የድምፅ መስጫ ስርዓት የሙከራ ላቦራቶሪ (VSTL)፣ በ EAC ተቀባይነት ባለው በበጎ ፈቃደኝነት
የድምፅ አሰጣጥ ስርዓት መመሪያዎች (VVSG) መሠረት ማረጋገጫ፣ እና ሁለቱም የግዛት እና የፌዴራል ማረጋገጫ
መፈተሽ እና መረጋገጥ አለባቸውብለዋል። በ 2020 የኢ-ድምጽ መስጫ መጽሐፍት መጠቀማቸውን ሪፖርት
ካደረጉት 40 ስቴቶች ውስጥ 55% የኢ-ድምጽ መስጫ መጽሐፍትን ከመግዛታቸው በፊት ለግዛቱ መመዘኛዎች
ምርመራ እና ማረጋገጫ ጠይቀዋል።
በድህረ ምርጫው ወቅት 78.6% የሚሆኑት ስቴቶች የድምፅ መስጫዎችን ለመቁጠር ያገለገሉ የድምፅ መስጫ
መሣሪያዎችን በትክክል መስራታቸውን ለማረጋገጥ የቁጥር ሰነድ ኦዲት እንደሚያስፈልጋቸው ሪፖርት አድርገዋል።
ከነዚህ ስቴቶች መካከል ሦስት አራተኛ የሚሆኑት የባህላዊ የቁጥር ሰነድ ኦዲት (በዘፈቀደ ከተመረጡ የድምፅ መስጫ
ዲስትሪክቶች ወይም የድምፅ መስጫ ማሽኖች የምርጫ ናሙናዎችን ወስዶ የሚመረምር) ሲሆን፣ አንድ አምስተኛ
የሚሆኑት ስቴቶች አደጋን የሚቀንስ (የኦዲት ናሙናውን መጠን ለመምረጥ ስታቲስቲካዊ ዘዴዎች ጥቅም ላይ
የሚውልበት) የቁጥር ሰነድ ኦዲት ጠይቀዋል። ምንም እንኳን ድጋሚ ቆጠራ የሚካሄድበት ሁኔታ እንደየግዛቱ
ቢለያይም ሁሉም ግዛቶች የምርጫ ድጋሚ ቆጠራዎችን የሚያካሂዱበት ዘዴ እንዳላቸው ሪፖርት አድርገዋል።
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የብሔራዊ የመራጮች ምዝገባ i.e National Voter Registration Act (NVRA) ሕግ
ግኝቶች
የ 2020 EAVS መረጃ ለ 2020 አጠቃላይ ምርጫ ንቁ የመራጮች ምዝገባ መጠን ከ CVAP 88.2% መሆኑን ያሳያል፣
ይህም ከ 2016 EAVS ጀምሮ የ 3.5 በመቶ ነጥብ ጭማሪን ያሳያል። ለ 2018 አጠቃላይ ምርጫ ምዝገባ እና ለ 2020
አጠቃላይ ምርጫ ምዝገባ በሚያበት ጊዜ መካከል ከ 103 ሚሊዮን በላይ የመራጮች ምዝገባ ማመልከቻዎች ቀርበዋል፣
ይህም እስከ 2016 አጠቃላይ ምርጫ ከቀረቡት የምዝገባ ማመልከቻዎች ቁጥር 33.8% ጭማሪን ያሳያል። ከደረሱት
የመመዝገቢያ ማመልከቻዎች ውስጥ፣ በጣም የተለመደው ውጤት የመኖሪያ አድራሻ ለውጥን የማያካትት የመራጩ
ነባር የምዝገባ መዝገብ ማዘመኛ ነበር። ይህ ዓይነቱ ዝመና ከደረሱት የምዝገባ ማመልከቻዎች ግማሹን ይወክላል።
በመኖሪያ አካባቢው ውስጥ አዲስ የመራጮች ምዝገባ መዝገብ እንዲፈጠር ምክንያት የሆኑት አዲስ እና ትክክለኛ
ምዝገባዎች ከደረሱት ማመልከቻዎች ውስጥ አንድ ሦስተኛ ያህል የሚሆኑት ናቸው።
በ EAVS በተደጋጋሚ እንደታየው የእነዚህ የምዝገባ ማመልከቻዎች ትልቁን ድርሻ (39.3%) የሚይዘው የግዛት ሞተር
ተሽከርካሪ መምሪያዎች ናቸው። ሁለተኛው የተለመደው የእነዚህ መተግበሪያዎች ምንጭ 28.2% የሚሆኑት
የማመልከቻዎች የኦንላይን ምዝገባ ነበር። የኦንላይን ምዝገባ በ EAVS ክትትል ከሚደረግባቸው ማንኛውም የምዝገባ
ምንጭ ፈጣን እድገት አሳይቷል።
በተመሳሳይ ቀን የመራጮች ምዝገባ (SDR) የሚፈቅዱ 29 ግዛቶች ለ 2020 አጠቃላይ ምርጫ በድምጽ መስጫ ጊዜ
ከ 1.6 ሚሊዮን በላይ SDR መቀበላቸውን ሪፖርት አድርገዋል፣ በ 2018 EAVS ወቅት ከተቀበሉት በግምት በእጥፍ
ጨምሯል። SDR ግለሰቦች ለምርጫ ድምፃቸውን በሚሰጡበት ቀን ለመምረጥ እንዲመዘገቡ ያስችላቸዋል። በአገር
አቀፍ ደረጃ፣ በምርጫ ቀን ቀደም ብለው በምርጫ ወቅት ከተቀበሉት የበለጠ ብዙ SDRs ተቀብለዋል።
በ NVRA መስፈርቶች መሠረት ስቴቶች በ 2018 አጠቃላይ ምርጫ ምዝገባ እና በ 2020 መካከል አጠቃላይ ምርጫ
ምዝገባ በሚያበቃበት ጊዜ ከ 28 ሚሊዮን በላይ የማረጋገጫ ማስታወቂያዎችን መላኩን እና ከ 18 ሚሊዮን በላይ
የመራጮች ምዝገባ መዝገቦችን ከመራጮች ምዝገባ መዝገቦቻቸው ላይ ማስወገዱን ዘግቧል። የመራጮች ምዝገባ
መዝገቦች የሚወገዱበት የተለመዱ ምክንያቶች የማረጋገጫ ማስታወቂያ ምላሽ አለመስጠት እና ሁለቱ የቅርብ ጊዜ
የፌዴራል አጠቃላይ ምርጫዎች ላይ ድምጽ መስጠት፣ መራጩ ድምጽ ለመስጠት ከተመዘገበበት አካባቢ መልቀቅ
እና የመራጩ መሞት አለመቻል ናቸው።

የዩኒፎርም የሚለብሱ እና የውጭ አገር ዜጎች በምርጫው ዕለት ሳይገኙ ድምፅ
የመስጠት ሕግ (UOCAVA) ግኝቶች
ግዛቶች ከ 1.2 ሚሊዮን በላይ የድምፅ መስጫዎችን ለ UOCAVA መራጮች ማስተላለፋቸውን ሪፖርት አድርገዋል ይህ በድምጽ መስጫ መኖሪያቸው የማይገኙ የዩኒፎርም አገልግሎቶች አባላትን፣ ብቁ የቤተሰብ አባሎቻቸውን፣ እና
በውጭ ሀገር የሚኖሩ የU.S. ዜጎችን በፌዴራል የUOCAVA ሕግ መሠረት ልዩ ጥበቃዎችን ያገኙ ህዝቦችን ያካትታሉ።
ከእነዚያ ከተላለፉት የድምፅ መስጫ ወረቀቶች ውስጥ ከ 900,000 በላይ በመራጮች ተመላሽ የተደረጉ ሲሆን
890,000 የሚጠጉ በምርጫው ተቆጥረዋል።
በ 2016 EAVS የጀመረውን ልምድ በመቀጠል በ 2020 በውጭ አገር ያሉ ዜጎች የዩኒፎርም አገልግሎት አባላት ካላቸው
እና ብቁ ከሆኑ የቤተሰብ አባሎቻቸው ይልቅ የUOCAVA ሕዝብ ብዛት አላቸው። በ 2020 የውጭ አገር ዜጎች
ከተመዘገቡት የ UOCAVA መራጮች 57.4% ፣ እና የዩኒፎርም ለባሽ አገልግሎቶች አባላት 42.3% ነበሩ። ሶስት ግዛቶች -

ካሊፎርኒያ፣ ፍሎሪዳ እና ዋሽንግተን - በሀገር አቀፍ ደረጃ ከተመዘገቡት የ UOCAVA መራጮች ከ 40% በትንሽ
ይበልጣሉ።
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በዩኒፎርም ለባሽ አገልግሎቶች መራጮች መካከል የፖስታ ማስተላለፊያ በጣም የተለመደው ዘዴ ነበር (ለዩኒፎርም
አገልግሎቶች መራጮች ከተላለፉት የድምፅ መስጫ ግማሽ ያህሉ)፣ የውጭ አገር ዜጎች ድምፅ መስጫ ካርዳቸውን
በብዛት በኢሜይል አማካይነት ይቀበላሉ (ወደ ውጭ አገር ላሉ ዜጎች የተላለፉትን 70.9% የሚሆኑት የድምፅ መስጫ
ካርዶች)።
በመራጮች የተመለሱት የUOCAVA የድምፅ መስጫ ካርዶች 98% ገደማ እንደተቆጠሩ ሪፖርት ተደርጓል፣
ከተመለሱት የድምፅ መስጫ ወረቀቶች 2% የሚሆኑት ብቻ ውድቅ ተደርገዋል። በአገር አቀፍ ደረጃ ከ 33,000 በላይ
የፌደራል የተፃፉ በምርጫው ዕለት በማይመርጡ የምርጫ ወረቀቶች (FWAB) እንደደረሱ ሪፖርት ተደርጓል።
ምናልባት ይፋዊ የድምፅ መስጫቸው በአከባቢ የምርጫ አስፈፃሚዎች ለሚደረገው ቆጠራ በወቅቱ ካልደረሰ ይህ
ቅጽ በUOCAVA መራጮች እንደ ድንገተኛ የመጠባበቂያ ድምጽ መስጫ ሊቀርብ ይችላል። FWAB በ2020 አጠቃላይ
ምርጫ ወደ 24,000 የሚጠጉ የUOCAVA መራጮች ድምፆች እንዲቆጠሩ ፈቅዷል።
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ይህ በዩኤስ የምርጫ ድጋፍ ኮሚሽን የቀረበ ሪፖርት ለ2020 የምርጫ አስተዳደር እና የድምፅ አሰጣጥ ጥናት
ውሂብን ለመሰብሰብ እና ለመተንተን የተዘጋጀ ውል ውጤት ነው። ኮንትራቱ የተከናወነው ተቀማጭነቱ
በአርሊንግተን፣ ቨርጂኒያ ውስጥ በሆነውና ተግባራዊ የምርምር ስራ በሚያካሂደው Fors Marsh Group LLC
ነው።

ኦገስት 2021 የታተመ
U.S. Election Assistance Commission
633 3rd Street NW, Suite 200
Washington, DC 20001
www.eac.gov
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