
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। 
  


