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िनवाचनिनवाचनिनवाचनिनवाचन    सिमितसिमितसिमितसिमित    उपउपउपउप---- ेे ेे  2016 िनवाचनिनवाचनिनवाचनिनवाचन    बारेबारेबारेबारे    सिंसिंसिंसिं     जानकारीजानकारीजानकारीजानकारी    

मतदानकोमतदानकोमतदानकोमतदानको    िमितिमितिमितिमित    रररर    समयसमयसमयसमय    

� 11 िडसे बर 2016 (आईतबार) 

� 7:30 a.m. - 10:30 p.m. (कै द आवासमा अवि थत तो कएको मतदान के  बाहके जहाँ मतदान 

समय िबहानको 9 बजेदिेख अपरा को 4 बजेस म नछे ।) 

नामाकंननामाकंननामाकंननामाकंन    गनगनगनगन    समयसमयसमयसमय 

� 8 – 14 नोभे बर    2016 

नामाकंननामाकंननामाकंननामाकंन    फारमहफारमहफारमहफारमह     

� नामांकन फारमह  िज ला कायालयह को रट नङ अ फसरह को कायालयह  र दता तथा 

मतदान (“REO”) को कायालय 10/F, हावर से टर, 25 हावर रोड, वान चाई वा युिनटस ्

2301-2303 िमिलिनयम िस ट 6, 392 कुन तो ग रोड, कुन तो गमा उपल ध छन् । सो फारमह  

REO को वेवसाईट (www.reo.gov.hk) वा स बि धत वेवसाईट (www.elections.gov.hk) 

बाट समेत डाउनलोड गन स क छ ।   

मतदानमतदानमतदानमतदान    

� दता भएका    मतदाता    वा अिधकृत ितिनधीह (“AR”) ले चुनावमा मतदान गन स छन् ।     

� हरेक मतदाता    वा AR को लािग मतदान के  तो कएको नेछ    । 

� स बि धत मतदाता वा AR लाई चनुाव भ दा क रब 5    दन अिघ मतदान के  दखेाउने काड 

जारी ग रनेछ    ।    

� सबै सामा य मतदान के ह  ि वलिचयर योग गन वा िह डुल गन क ठनाई भएका ि ह ल े

वेश गन स े  किसमका छन् ।  

� मतदाताह     वा AR ह लाई चुनावको दनको जानकारीह को अनुवादको लािग सहयोग 

चािहएमा उनीह ले अ पसं यक जातीयह को लािग के  (CHEER) मा  28 नोभे बर    2016  

दिेख हटलाइन माफत कल गनु स ु छ । 



2 
Brief Info on the 2016 ECSS Elections - Nepali 

भाषाभाषाभाषाभाषा    हटलाइनहटलाइनहटलाइनहटलाइन    नंननंंनं....    

बाहासा ई डोनेिशया 

3755 6811 तागालोग 

थाई 

िह दी 
3755 6822 

नेपाली 

उद ू
3755 6833 

प जाबी 

भोटभोटभोटभोट    कसरीकसरीकसरीकसरी    हा नेहा नेहा नेहा ने????    

� तो कएको मतदान के मा तपाईको HKID  काड िलएर आउनुहोस ् र मतदान कमचारीलाई 

तुत गनुहोस ्। 

� तपाईलाई तपाईको हकअनु प एक वा दईु अलग मतप  दईनेछ, , , , साथ ैसमान खाम(ह ) र एक 

काडबोड पिन दईनेछ ।     

� भोट हा न ेक  िभ  यहाँ भएको कालो कलमले, मतप मा तपाईको रोजाईको उ मेदवारको 

नामको िवप रत घेरामा छाँया पानुहोस् । िनदिशत सं याभ दा ब ढ स बि धत सवसे टर वा 

सव-से टर मा मतदान नगनुहोस् (सो सं या मतप मा साथै “Facts and Figures” अ तगत 

वेवसाईटमा दखेाईनेछ) ।  

� य द तपाईले मतप मा कुनै भुल गनु भयो भने वा अ जानवश मतप  िबगानुभयो भन,े कृपया 

यहा ँभएको अिधकृतलाई मतप  फता गनुहोस ्र अक  सा नको लािग भ ुहोस्। 

� मतप मा छाँया पा रसकेपिछ::::        

(a) उ मे ारह को नामह को दईु पंि ह  (य द कुनै भएमा) भएको मतप को हकमा, 

मतप लाई नदोबानहुोस्नदोबानहुोस्नदोबानहुोस्नदोबानहुोस ्।        

(b) उ मे ारह को नामह को चार पंि ह  (य द कुनै भएमा) भएको मतप को हकमा, िब दहु  

भएको रेखासँगै एकएकएकएक    प टप टप टप ट दोबानुहोस् ता क छाँया पा रएको भाग िभ प  पनछ ।    



3 
Brief Info on the 2016 ECSS Elections - Nepali 

छाँया पा रएको मतप लाई मतदान के ारा दईएको खामिभ  हा नुहोस्, , , , अिन 

मतप सिहतको खामलाई मतपे टकामा खाममा रहकेो तीरको िच हले दखेाएजसरी खसा नुहोस ्

। कृपया खामलाई नदोबानुहोस् । 

व छव छव छव छ    िनवाचनिनवाचनिनवाचनिनवाचन    

चार िव  वत  आयोगले लागू गरेको िनवाचन (  र अवैध वहार) अ यादशे (अनुशीषक 554) 

अनुसार मतदाताल ेयी कुराह  गनु दनै: 

� िनवाचनको बेला मतदान न दन, वा िवशेष उ मेदवारलाई मतदान दन वा न दन कुन ै

ि बाट कुन ै लाभ (उदाहरणको लािग पैसा, उपहार लगायत), खानिपन वा मनोर जनको 

स लाह दनु वा वीकार गनु; 

� कसैको मतदान गन िनणयलाई भाव पान बल योग गनु वा योग गन वा अवरोध गन ध क  

दनु; 

� मतदान गन हकदार ि  नभएर पिन होइन भ े थाहा दा पिन मतदान गन; वा थाहा भएर 

पिन वा लापवाही तरीकाल ेिनवाचन अिधकारीलाई गलत जानकारी (उदाहरणको लािग गलत 

िनवासको ठेगाना) दने। 

 


