
परिशिष्ट D - आकस्मिक योजनाहरू 

आकस्मिक योजनाको उदे्दश्य भनेको आपतकालीन वा अन्य घटनाहरूको समयमा ननवााचन सञ्चालन 

गनाको लानग प्रनियाहरू ननर्ाारण गनना हो, जसले नवभागलाई जनताको सेवा गना र/वा ननवााचन गराउन रोक्न 

सके्नछ। आपतकालीन अवस्थाको बेलामा, गभनारले मातै्र यस नवभागको ननवााचन सञ्चालन गने कामलाई 

ननलम्बन गना सक्छन  ।1 

यी योजनाहरूलाई राज्य सनचव (SOS) को आपतकालीन योजनाको संयोजकत्वमा प्रयोग गररनेछ। 

नवभागले आपतकालीन अवस्थाद्वारा बनाइएको चेतावनीको निग्रीमार्ा त आपतकालीन अवस्थाको लागी 

आफ्नो प्रनतनियाहरूको उपाय गर्ाछ। सरै्ैँको जसै्त, यनर् कमाचारी कानून प्रवतान वा नचनकत्सा सहायताको 

लानग आवश्यक आपतकालीन अवस्था बारेमा सचेत हुन्छन  भने, नतनीहरूले 911 मा र्ोन गरेर फ्लोर 

सनपरीवेक्षकलाई सूनचत गनेछन  । 

कायाालयमा कुनै पशन कागजातभन्दा व्यस्मिगत सुिक्षा बशि महत्वपूर्ा हुन्छ भशन याद िाख्नुहोस  । 

पशहले के शलने (आपतकालीन अवस्था आएको स्मस्थशतमा) 

 यनर् त्यसो गने समय भएमा र यसो गनााले व्यस्मिगत सनरक्षालाई जोस्मिममा नपारेको िण्डमा, 

कमाचारीले ननम्न नलस्मित सूचीबद्ध गररएका महत्वका आर्ारमा वस्तनहरू संकलन गना वा सनरनक्षत 

गना सक्छन : 

1. मतपत्र (मतर्ान गररसनकएका पनहले, अनन मात्र अरू) 

2. नगर् र चेक र सानो नगर्ी बाकस 

महत्वपूर्ा ि अन्य अशभलेखहरूको संिक्षर् ि पुनः  प्रास्मि (आपतकालीन समयमा) 

 यनर् सम्भव भएमा, आपतकालीन अवस्थाको प्रकृनत र के्षत्रको आर्ारमा, ननम्न नलस्मित वस्तनहरूलाई 

महत्वपूणा र आवश्यक अनभलेिहरू माननन्छन  र भवनबाट लैजाननपर्ाछ। 

1. गणना गररएका र गणना नगररएका मतपत्रहरू 

2. सभारहरू 

3. अन्य इलेक्ट्र ोननक िाटा भण्डारण 

4. मतर्ाताका नामावली 

5. सानो नगर्ी बक्समा भएका नगर् र चेकहरू 

कम्प्युटि सुिक्षा 

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

कम्प्यनटरलाई Ctrl+Alt+Delete प्रयोग गरेर लक गननापछा । 

 यस्तो गननाको कारण, एकचोनट पावर बटन नथच्रै्मा कनेक्सन नतोनिन र पूणारूपमा कम्प्यनटर बन्द 

नहुन सक्छ भने्न हो। 

 यनर् पावर नभएमा, कमाचारीहरूले टेक्नोलोजी सनभासेज एण्ड सोलनशन (TSS) नवभागबाट 

कम्प्यनटरहरू सबैभन्दा राम्रो तररकाले ह्यान्डल गना ननरे्शनको लानग प्रतीक्षा गननापछा । 
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गर्ना गरिएका ि नगरिएका मतपत्रहरू 

 सामान्यतया, गणना गररएका वा नगररएका भएतापनन, मतपत्रहरूलाई उनीहरूको सम्बस्मित 

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

भण्डार गररन्छ। मतपत्रहरू गणना गरेपनछ नतनीहरूलाई बेगै्ल सनरनक्षत स्थानमा भण्डारण 

गररन्छन  । गणना नगररएका मतपत्रहरूलाई नतनीहरूको ननम्र स्मस्थनतअननसार वगीकृत गरी भण्डारण 

गररन्छ: 

1. मतपत्रहरू अझै िाममा छन , िमबद्ध छैनन , र हस्ताक्षर जाैँच गररएको छैन 

2. मतपत्रहरू अझै िाममा छन , नननित ठाउैँमा िमबद्ध गररएको, र हस्ताक्षर जाैँच गररएको 

छ 

3. मतपत्रहरू िाम बानहर छ र बाकसहरूमा नननित संख्याको आर्ारमा रास्मिएको छ 

 नोट: मतपत्रहरू अस्थायी रूपले हस्ताक्षर जाैँचको लानग कायास्थलमा वा मतपत्र परीक्षण कोठामा 

रहेको हुन सक्छ। 

 यनर् भवनबाट कमाचारीले मतपत्रहरू ननकाल्न आवश्यक पने आपतकालीन अवस्था आएमा 

कमाचारीले बाकस वा बट्टाहरूमा टेप लगाउनेछन  र नयाैँ स्थानमा सानेछन  । 

 यनर् मतपत्रहरु भवनबाट बानहर साना ननमल्ने भएमा, ती मतपत्रहरूलाई सनरनक्षत कोठाहरूमधे्य 

एउटामा रास्मिनेछन  ।  

 िाली, जारी नभएका मतपत्रहरू हटाउने समय नभएमा यनिकै छोनिनर्ननपछा । यनर् समय छ भने, 

मतर्ाता रनजस्ट्र ार (ROV) वा तोनकएको कमाचारीलाई िाली, जारी नगररएका मतपत्रहरू के गने 

भनेर सल्लाह नर्इनेछ। 

मतदाताका सूचना इशतहास अपडेटमा भएको अविोध वा कनेक्सन गुमेको अवस्था 

 मतर्ान केन्द्रको प्रमनिले मनख्य ROV कायाालयमा सूनचत गनेछ। 

 यनर् अवरोर् एउटा नवशेष मतर्ान केन्द्रमा भएको हो र 30 नमनेटभन्दा लामो समयसम्म रहेमा, वा 

मतर्ाताको उपस्मस्थनतको मात्रामा ननभार गरै् कन नै उले्लिननय समय भएमा, मतर्ाताहरूलाई अको 

मतर्ान केन्द्रमा ननरे्नशत गररनेछ वा अस्थायी रूपले मतर्ान गने नवकल्प नर्इनेछ। 

 यनर् अवरोर् काउन्टी-व्यापी भएमा, अस्थायी िामहरूमा कमाचारीले मतर्ाताको लानग सही वा 

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

नवर् यनतीय मतर्ान उपकरणहरूमार्ा त अस्थायी मतपत्रहरू जारी गना सक्छन  । 

 सबै मतर्ाता र सूचनाहरूको नसस्ट्म ब्याकअप गरेर चनलरहैँर्ा EIMS मा एक पटक प्रनवष्ट गना 

कागजी रेकिा राख्ननहोस  । 

 मतर्ान प्रणाली नवभागले नबिेता(हरु)लाई तनरुि सम्पका  गरी यो समस्यालाई सकेसम्म चाैँिो 

समार्ान गनेछ। 

शवद युत काशटएको अवस्था 

 मतर्ान केन्द्रको प्रमनिले मनख्य ROV कायाालयमा सूनचत गनेछ। 

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

ननरे्नशत गररनेछ। 

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

गररनेछ। 

 

खिाब मौसम 



 मतर्ान केन्द्रको प्रमनिले मनख्य ROV कायाालयमा सूनचत गनेछ। 

 यनर् मौसमको कारण मतर्ान केन्द्रमा जान सनकने अवस्था छैन वा असनरनक्षत रहेको छ भने, 

ब्याकअप मतर्ान केन्द्रलाई प्रयोगको लानग सम्पका  गना सनकनेछ र तनरुिै स्थानपत गररनेछ। 

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

गररनेछ। 

आगलागी वा अन्य प्रकोप 

 सबै कमाचारी र मतर्ाताहरू पनहला नै सनरनक्षत रुपमा ननस्मस्कनन पर्ाछ। 

 मतर्ान केन्द्रको प्रमनिले मनख्य ROV कायाालयमा सूनचत गनेछ। 

 समय भएसम्म, मतर्ान केन्द्रका कमाचारीहरूले िमले ननम्ननलस्मित काम गनेछन : 

1. भवनबाट सबै मतर्ान गररएका मतपत्रहरू (मेलबाट-मतर्ान-गरेको मतपत्र, 

उपकरणहरूबाट मेमोरी कािा , कालो मतपत्र बाकसबाट कागजी मतपत्रहरू र स-शता 

मतर्ाता र्ताा मतपत्र) सनरनक्षत रूपले हटाउने। 

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

सनरनक्षत/बन्द गने। 

3. सबै मतर्ान उपकरणहरू सनरनक्षत राखे्न/बन्द गने। 

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

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

मार्ा त जनतालाई जानकारी गराउैँर्छ र जनतालाई वैकस्मल्पक मतर्ान केन्द्रहरूको बारेमा 

जानकारी गराउनेछ। 

 जनत सक्दो नछटो एक प्रनतस्थापन मतर्ान केन्द्रको स्थापना गनेछ। 

मतदान उपकिर् शबशिने 

 मतर्ान केन्द्रको प्रमनिले समस्या समार्ान गररसकेपनछ, कागजी मतपत्रहरू मतर्ातालाई नर्न 

सनकन्छ। 

 मतर्ान केन्द्र प्रमनिले मतर्ान केन्द्रसम्बिी ननरे्नशकामा उले्लि गररएको समस्या ननवारण 

ननरे्शनहरूको पालना गनेछ। 

 यनर् समार्ान गना असमथा भएमा, मतर्ान केन्द्र प्रमनिले मनख्य ROV कायाालयमा सम्पका  गनेछ। 

 ROV ले उपयनि कर्महरू चाल्नेछन  जसै्त प्रानवनर्क सहायता पठाउने वा प्रनतस्थापन उपकरण 

पठाउने। 

ब्यालेट अन शडमान्ड उपकिर्ले काम गना बन्द गिेको अवस्था 

 मतर्ान केन्द्र प्रमनिले कमाचारीको लानग मतर्ान केन्द्र ननरे्नशकामा प्रर्ान गररएको समस्या 

ननवारण ननरे्शनहरूको पालना गनेछ। 

 यनर् समार्ान गना असमथा भएमा, मतर्ान केन्द्रको प्रमनिले मतर्ान केन्द्रको मतर्ान उपकरणको 

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

गनेछ। 

 यनर् ब्यालेट अन निमाण्ड मेनसनहरूमा मतपत्र अझै पनन प्रयोग गना योग्य छैनन  भने, मतर्ान 

केन्द्रहरूमा मतपत्र नचह्न भएका यन्त्रहरूको प्रयोग गररनेछन  । 

 मतर्ान केन्द्रमा नबर् यनत बन्द भएको छ भने, एक जेनरेटरलाई मतर्ान प्रनियामा अवरोर् रोक्नको 

लानग प्रयोग गररनेछ। 



 जेनरेटरको प्रयोगपनछ पनन नवर् यनत ननरिर गएमा, मतर्ाताको लानग पनहले नै नप्रन्ट गररएको 

आकस्मिक मतपत्र जारी गररनेछ। 

 यनर् पनहले नै नप्रन्ट गररएको आकस्मिक मतपत्र सनकएमा, ROV ले अस्मिम आकस्मिक मतपत्रमा 

आर्ाररत हातले लेिेको मतपत्रहरू स्वीकार गनेछ। 

इन्टिनेट कनेक्सन नभएमा 

 मतर्ान केन्द्रको प्रमनिले कमाचारीको लानग मतर्ान केन्द्र ननरे्नशकामा प्रर्ान गररएको समस्या 

ननवारण ननरे्शनहरूको पालना गनेछ। 

o यनर् समार्ान गना असमथा भएमा, मतर्ान केन्द्र प्रमनिले मनख्य ROV कायाालयमा 

सम्पका  गनेछ। 

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

सम्पका  गने जस्ता उपयनि कर्म नलनेछ। 

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

अस्थायी िामहरूमा नवर् यननतय मतर्ान उपकरणमार्ा त अस्थायी मतपत्र जारी गना सक्छन  । 

 मतर्ान केन्द्रको कमाचारीले मनख्य ROV कायाालयमा EIMS प्रवेश गनाका लानग सबै मतर्ाता 

र जानकारीको कागजी रेकिा राखे्नछन  । 

 यनर् इन्टरनेट एक घण्टाभन्दा बनढ समयसम्म गए, वा समयको कन नै पनन महत्वपूणा मात्रा 

मतर्ाताको उपस्मस्थनतको मात्रामा भर परेमा, मतर्ाताहरूलाई अको मतर्ान केन्द्रमा ननरे्नशत 

गररनेछ। जनताहरूलाई ROV वेबसाइट, र्ोन म्यासेज, समाचार, रेनियो, सामानजक सञ्जाल, आनर् 

मार्ा त सूनचत गररनेछ। 

काम नलागे्न मतदान केन्द्र 

 मतर्ान केन्द्र कन नै पनन कारणले प्रयोग नहुने भएमा, मतर्ान केन्द्रको प्रमनिले ROV कायाालयमा 

सूनचत गनेछ। 

 ब्याकअप मतर्ान केन्द्रहरूको एक सूचीलाई मनख्य ROV कायाालयद्वारा कायम रास्मिनेछ। 

 ननवााचनको लनजस्मस्ट्क हेने कमाचारीहरूले मतर्ान केन्द्रका कमाचारीहरूलाई नयाैँ मतर्ान केन्द्र 

स्थानािररत गना र स्थापना गना सहायता गनेछन  । 

 जनतालाई ROV वेबसाइट, र्ोन म्यासेज, 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 पोस्ट् गररनन पछा । 

 

उच्च सुिक्षा (चेतावनीको शडिी #1) 

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

आपतकालीन सेवाका ननरे्शकको कायाालयमा अननरोर् गना सक्छ: 

 मतर्ाताहरू मतर्ान गना भवनमा प्रवेश गने र बानहर ननस्कने; 



 लगातार मतपत्रको गणना गने कमाचारी; वा 

 जनतालाई ननयनमत कामकाज गना प्रवेश गना। 

सवासाधािर् जनता ि कमाचािीको उद्वाि (चेतावनीको शडिी #2) 

मानथ छलर्ल गररएको मापर्ण्ड र उच्च सनरक्षा उपायहरूको अनतररि ठाउैँ  िाली गने कायाका लानग 

तोनकएको कमाचारीहरूद्वारा ननम्न उपायहरूलाई कायाान्वयन गना सनकन्छ: 

 यनर् अलामा बजेको सनननएको िण्डमा, जनतालाई तनरुिै शाि तररकाले ननजकको उद्वार गने 

ठाउैँमार्ा त िाली गना सूनचत गननाहोस  । 

 शारीररक अशिता भएका वा बानहर ननकाल्न सहयोग चानहने व्यस्मि सनहत सबै जनताहरूलाई 

सहयोग गननाहोस  । 

 ढोकाहरू बन्द गननाहोस  र महत्वपूणा अनभलेि र मतपत्र सनरनक्षत गननाहोस  । 

 तोनकएको भेटघाट गने ठाउैँमा जाननहोस  र सैँगै बस्ननहोस  । 

 ROV एक वैकस्मल्पक साइट अननमोर्न गनेछ। 

 भ्वाइस मेल र भवनमा आपतकालीन सने्दशहरू पोष्ट गननाहोस  । 

 सम्भव भएमा, नवभागका र्ोन लाइनहरूलाई वैकस्मल्पक साइटमा र्रवािा गननाहोस  । 

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

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

शनवााचनको शदन बाशहि शनस्कने 

ननवााचनको नर्न नवभागको उद्वार गने अवस्थामा, मानथ उले्लस्मित बाहेक ननम्रनलस्मित चरणहरू गररनेछ: 

 मतपत्र प्रनियालाई तनरुि रोक्ननहोस  र मतपत्र कोठा र मतगणना कोठामा ढोका बन्द गरर मतपत्र 

र ट्याबनलेसन उपकरण सनरनक्षत गननाहोस  । िमबद्ध नमलाएर रास्मिएका मतपत्रहरू गणना नगररकन 

पनहले नै सनरनक्षत कोठामा भण्डारण गररएको छ। 

 कायास्थलको मतपत्रहरूलाई हस्ताक्षर जाैँचको लानग सनरनक्षत मतपत्र कोठामा रास्मिनेछ। 

 मतपत्र भिारै प्राप्त भयो तर अझै िमबद्ध नमलाएको र नवतरण गररएको छैन भने, पनहले नै सनरनक्षत 

मतपत्र कोठामा भण्डार गररएको छ। 

 त्यहाैँ भएमा, मतर्ाताहरूलाई आपतकानलन अवस्थाको लानग सबैभन्दा राम्रो तररकाले मतर्ान हुने 

उपयनि वैकस्मल्पक साइटको स्थान सूनचत गननाहोस  । 

 काउन्टी भरर वैकस्मल्पक िसाल्ने स्थानहरू उपलब्ध हुने भवनमा पोष्ट गननाहोस  । 

एक वा बिी मतदान केन्द्रहरू आपतकालीन अवस्थामार्ा त प्रभाशवत भएको अवस्था 

एक वा बढी मतर्ान केन्द्रहरूलाई असर गने आपतकानलन अवस्था परेमा, स्थान पररवतान र/वा मतर्ान 

केन्द्रहरूको जोि नन आवश्यक हुन सक्दछ। त्यस्ता अवस्थाहरूमा, ननम्न कायानवनर् ननवााचन अनर्कारीहरूले 

अवलोकन गननापछा । 

 पोस्ट् साइनेजले पनन: स्थानका मतर्ाताहरूलाई नयाैँ साइटहरू र मतपत्र िर प बक्सहरूमा 

ननरे्शन नर्ैँ रै् गरेको हेननाहोस । 

 सम्भव भएमा, सबै मतर्ान मतपत्रहरू सङ्कलन गननाहोस  र नतनीहरूलाई स्वतः  सील गरेर झोलामा 

सनरनक्षत गननाहोस । 

 मतपेनटका, मतर्ान नगररएका मतपत्रहरू र मतर्ाताहरूको तानलका सङ्कलन गननाहोस  र 

नतनीहरूलाई नयाैँ स्थानमा ओसाननाहोस । 



 कम्तीमा र्नई ननवााचन अनर्कारी वा ननरीक्षकहरू, हरेक मतर्ान केन्द्रबाट मतपत्रको साथ पनरै 

समय बनसरहननपर्ाछ र मतपत्र सनरनक्षत रूपमा नयाैँ मतर्ान केन्द्र भएको स्थलमा हस्तािरण 

हुन्छ भनेर ननरीक्षण गनना पर्ाछ। 

 यनर् सम्भव भएमा, नवभागले आवश्यक सबै नयाैँ नसलहरू पनयााउनेछ। 

संकलन मागा वा काया के्षत्रमा िहेका कमाचािीलाई प्रभाशवत गने आपतकालीन स्मस्थशत 

संकलन मागाहरू वा काया के्षत्रका कमाचारीहरूलाई असर गने आपतकालीन स्मस्थनतमा, नवभागको 

कमाचारीहरूले साइटको स्मस्थनतको काया के्षत्रमा रहेका ननवााचन अनर्कारीहरूलाई सूनचत गनेछन  । 

आशधकारिक व्यस्मिको प्रशतशनशधमण्डल 

आपतकालीन स्मस्थनतमा, मतर्ाता रनजस्ट्र ार (ROV) ले नवभागीय कायाको सम्बिमा सबै ननणाय नलनेछ। 

यनर् ROV ननणाय नलन उपलब्ध नभएमा, पूणा अनर्कार सहायक ROV (हरू) मा स्थानािरण हुनेछ। र्नवै 

ननणाय नलनको लानग उपलब्ध नभएमा, सो अनर्कार उपलब्ध वररष्ठ कमाचारीलाई हस्तािरण गननापछा । 

जब कन नै सनरनक्षत ठाउैँमा, ROV र ननजको इच्छाअननसार काम गनेहरूले क्षनत मूल्याङ्कन प्रर्शान, 

प्रणालीको पननस्थाापना गना, सम्भव भएमा, र आपतकालीन प्रकृनतको आर्ारमा कन न सञ्चालनहरू जारी 

राख्ननपछा  वा जारी राि सनकनेछ भने्न ननर्ाारण गर्ाछ। यस बैठकको पररणामलाई सेल र्ोन र घरको 

नम्बरहरूको माध्यमबाट कमाचारीलाई सूनचत गररनेछ। 

आपतकाशलन समयको बेला ि पशछको सञ्चाि 

सामान्यतया, नवभाग प्रमनिले उद्वार कायाको सनरुवातको बारेमा एउटा घोषणा गनेछ। सबै कायाालयका 

कमाचारीहरू र कन नै पनन सवासार्ारण जनतालाई शाि, व्यवस्मस्थत रूपले कहाैँ बानहर ननस्कन र प्रनत 

उद्वार प्रोटोकल कहाैँ पूरा गने भनन ननरे्शन गररनेछ। 

नवाभागले आपतकानलन समयमा वा पनछ कमाचारीहरूसैँग कन राकानी गना ननम्न नलस्मित नवनर्हरूको प्रयोग 

गर्छ: 

 मोबाइल र्ोन 

 नवभागको भ्वाइसमेल 

 पाठ सने्दश पठाउनन 

 घरको र्ोन 

सनरक्षा अनर्कारीहरूले भवन सर्ा गरेपनछ उद्वार हुने स्थलमा रोल कल सञ्चालन गनेछन  । एक पटक सबै 

कमाचारीहरूको गणना गररएपनछ, साइटमा रहेका कन नै अनर्कारीहरूलाई सूनचत गररनेछ। यद्यनप, यनर् 

टोलीको सर्स्यको रोल कलको बेलामा गणना भएन भने,आनर्काररक ननकायलाई तनरुिै जानकारी 

नर्ननपर्ाछ। सनरक्षा संयोजक वा व्यवस्थापनले कमाचाहरूलाई स्मस्थनत र पनन: प्रवेशको लानग सम्भाव्यताको 

जानकारी गनेछ। 

पशहले िेकडा गरिएको सने्दि 

आपतकालीन सने्दश सामग्रीहरू आपतकालीन अवस्थाको प्रकृनतमा आर्ाररत रहेका हुन्छन  । प्रशासननक 

सेवा प्रबिक सने्दशहरू अप-टन-िेट छन  भनेर सननननित गना नजमे्मवार रहेको छ, जसले गर्ाा ननवााचनको 

नर्नमा आपतकालीन घटना भएमा, नयाैँ मतर्ान साइटहरूको बानहर जाने सने्दशहरूद्वारा जनतालाई 

सूनचत गररन्छ। 



नयााँ कमाचािी अशभमुखीकिर् 

नयाैँ कामर्ारहरूलाई उनीहरूको सनपरीवेक्षकद्वारा यस नीनतको नवषयवस्तनको बारेमा जानकारी गराइन्छ। 

सबै कमाचारीहरू उद्वार गने बाटोहरू र भेला हुने साइटहरूसैँग पररनचत हुनेछन  । 

शवभागको कमाचािीका लाशग प्रशिक्षर् िर्नीशत 

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

बाइन्डर नमलाउैँर्छ। 

यस ननरे्नशकालाई प्रते्यक ननवााचनभन्दा पनहले समीक्षा र अपिेट गररनेछ। अस्मिम ननरे्नशका मतर्ानको 

नर्नभन्दा 120 नर्न पनहला पूरा गनना पनेछ। 


