मतदान मािथ संि

जानकारी

मतदानको िमित र घ टाह



6 नवे बर 2011 (आइतबार)



िबहान 7:30 बजे देिख साँझ 10:30 बजे स म

मतदान



रिज टर भएका मतदाताह ले चुनावमा आ नो भोट हा नु स े छन्।



हरे क मतदातालाई एउटा नािमत मतदान के



मतदान दनको लगभग 10 दन अिघ स बि धत मतदाताह लाई नािमत मतदान के

मा िनयु

ग रनेछ।

देखाएको एउटा मतदान काड िवतरण ग रनेछ।



मतदातालाई तो कएको मतदान के

गितशीलता क ठनाई भएका

ि ह लाई

वेश गन

स कने छ या छै न भनेर मतदान काडमा संल ग रएको थानको मानिच मा िन द ग रएको
छ। िवकलांगता भएका मतदाताह लाई नािमत मतदान के
भे टएमा पंजीकरण र चुनाव स बि ध कायलयलाई

वेश गन नस कने भएको

या स (2891 1180) वा टेिलफोन

(2899 1001) बाट 1 नवे बर 2011 भ दा ढला नगरी एउटा िवशेष नािमत मतदान के

को

लािग िनवेदन गनु स े छन्। य द मतदाताह लाई मतदानको जानकारीमा अनुवादको
सहायताको आव यक परे मा,, उनीह ले पिहला CHEER मा टेिलफोन गनु स े छन्।
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भाषा

हाँटलाइन न बर

बाहासा इ डोनेिशया
तागालोग

3755 6811

थाई
िह दी
3755 6822
नेपाली
उदू

3755 6833

कसरी भोट हा ने?



मतदान के

मा तपाईको HKID काड िलएर आउनुहोस् र मतदान कमचारीलाई

तुत

गनुहोस्।



तपाईलाई मतप , एउटा "" को छिव भएको एउटा चप सँग एउटा कागजको त ता दइनेछ।
तपाईको मतप मा िच ह लगाउनको लािग दान ग रएको चप तपाईले योग गन पछ।



भोट हा ने क िभ , मतप मा तपाईको रोजाइको उ मेदवारको नामको को छे उको घेरामा चप
लगाउनुहोस्। एउटा उ मेदवारको लािग मा भोट हा नुहोस्। य द तपाईले कु नै भूल गनु भयो
भने, कृ पया अ य ता

हण ग ररहेको अिधकृ तलाई मतप

फता गनुहोस् र बदली दनुको

लािग भ ुहोस्।



भोट खसा ने बाकस िभ खसा नु अिघ मतप एकचो ट दो याउनुहोस्।
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