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िजल्ला सिमित िनवार्चन 2015 को सिंक्ष  जानकारी 

मतदानको िमित र समय 

 22 नोभेम्बर 2015 (आइतबार) 

 7:30 a.m. - 10:30 p.m. 

नामाकंन गन समय 

 2 – 15 अक्टोबर 2015 

नामाकंनको लािग योग्यता 

 मतदाता जो 21 वषर् पुिगसकेको छ 

 नामांकन भन्दा तुरून्तै अिघ सामान्य तरीकाले तीन वषर् दिेख हङकङमा बस्द ैआएको 

 20 भाग िजल्ला सिमितहरूको अध्यादशे (अनुशीषर्क 547) मा िदए अनुसार मापदण्ड 

पुरा गरेको 

नामाकंन पर्िकर्या 

 मतदान फारमहरू िजल्ला कायार्लयहरू र दतार् र मतदान कायार्लय (REO)10/F, 

Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wan Chai मा उपलब्ध छन्। ितनीहरू 

REO को वेबसाइट (www.reo.gov.hk) बाट पिन डाउनलोड गनर् सिकन्छ। 
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 नामांकन फारमलाई  सम्बिन्धत िनवार्चन के्षतर्का 10 जना दतार् भएका मतदाताहरूले 

सबस्कर्ाइब गरेको हुनुपदर्छ। 

मतदान 

 दतार् भएका मतदाताले चुनाबमा मतदान गनर् सक्छन्। 

 हरेक मतदाताको लािग मतदान केन्दर् तोिकएको हुनेछ। 

 सम्बिन्धत मतदाताहरूलाई चुनाब भन्दा करीब10 िदन अिघ मतदान केन्दर् दखेाउने 

काडर् जारी गिरने छ। 

 मतदान केन्दर् िहड्डुल गनर् नसके्न मतदाताहरू जानसके्न खालको छ छैन भनेर पोल 

काडर्सँग भएको स्थान िचतर्मा तोिकएको हुनेछ। यिद कुन ैिहड्डुल गनर् नसके्न मतदाताले 

तोिकएको मतदान केन्दर् जान नसके्न खालको भएको पाएमा िवलिचयर जानसके्न खालको 

तोिकएको िवशेष मतदान केन्दर्को लािग फ्याक्स (2891 1180) गनर् सकु्नहुन्छ वा 

टेिलफोनमा (2891 1001) 17 मा नोभेम्बर 2015 भन्दा िढलो नगिर सम्पकर्  गनुर्होस्। 

 मतदाताहरूलाई चुनाबको िदनको जानकारीहरूको अनुबादको लािग सहयोग चािहएमा 

उनीहरूले अल्पसंख्यक जातीयहरूको लािग केन्दर् (CHEER) मा  9 नोभेम्बर2015  

दिेख हटलाइन माफर् त कल गनुर् सकु्नहुन्छ । 
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भाषा हटलाइन नं. 

बाहासा ईन्डोनेिशया 

3755 6811 तागालोग 

थाई 

िहन्दी 
3755 6822 

नेपाली 

उदूर् 
3755 6833 

पन्जाबी 

भोट कसरी हाल्न?े 

 मतदान केन्दर्मा तपाईको HKID काडर् िलएर आउनुहोस् र मतदान कमर्चारीलाई पर्स्तुत 

गनुर्होस्। 

 तपाईलाई मतपतर्, "" (िटक) िचन्ह भएको चपसँग पेपर बोडर् िदइनेछ। तपाईको 

मतपतर्मा िचन्ह लगाउनको लािग पर्दान गिरएको चप पर्योग गन पछर्। 

 भोट हाल्ने कक्ष िभतर्, मतपतर्मा तपाईको रोजाईको उम्मेदवारको नामको छेउको घरेामा 

चप लगाउनुहोस्। एउटा उम्मेदवारको लािग मातर् भोट हाल्नुहोस्। यिद तपाईल े कुनै 

भुल गनुर् भयो भने, कृपया त्यहाँ भएको अिधकृतलाई मतपतर् िफतार् गनुर्होस् र अक  

साट्नको लािग भ ुहोस्। 
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 भोट खसाल्ने बाकस िभतर् भोट खसाल्नु अिघ "" (िटक) िचन्हलाई छो  मतपतर्लाई 

एकचोिट दोबानुर्होस्। 

स्वच्छ िनवार्चन 

भर् चार िवरू  स्वतन्तर् आयोगले लागू गरेको िनवार्चन (भर्  र अवैध वहार) अध्यादशे 

(अनुशीषर्क 554) अनुसार मतदाताल ेयी कुराहरू गनुर्हुदनै: 

 िनवार्चनको बेला मतदान निदन, वा िवशेष उम्मेदवारलाई मतदान िदन वा निदन कुनै 

िक् बाट कुनै लाभ (उदाहरणको लािग पैसा, उपहार लगायत), खानिपन वा 

मनोरन्जनको सल्लाह िदन ुवा स्वीकार गनुर्; 

 कसैको मतदान गन िनणर्यलाई पर्भाव पानर् बल पर्योग गनुर् वा पर्योग गन वा अवरोध गन 

धम्की िदनु; 

 मतदान गन हकदार िक्  नभएर पिन होइन भ े थाहा हुदा पिन मतदान गन; वा 

थाहा भएर पिन वा लापवार्ही तरीकाले िनवार्चन अिधकारीलाई गलत जानकारी 

(उदाहरणको लािग गलत िनवासको ठेगाना) िदने। 


