2019 को िजल्ला पिरषद साधारण िनवार्चन बारे संिक्ष जानकारी

िनवार्चनको संक्षप
े

मतदानको िमित र समय


मतदान िदन: 24 नोभेम्बर 2019(आईतबार)



मतदान अविध: िबहान 7:30 देिख रातीको 10:30 सम्म (तोिकएका जेलका मतदान के न्दर्हरु बाहेक,
जँहा मतदानको समय िबहान 9:00 बजे देिख िदउसो 4:00 बजेसम्म हुनेछ ।)

नामांकन अविध


उम्मेदवारको लािग नामांकन अविध: 4 देिख 17 अक्टोबर 2019



नामांकन फारमहरु दतार् तथा िनवार्चन कायार्लय (“REO”) को वेवसाईट (www.reo.gov.hk)
बाट डाउनलोड गनर् सिकन्छ वा िन

कायार्लयहरूबाट पर्ा गनर् सिकन्छ :

(a)

िजल्ला कायार्लयहरु

(b)

िरटिनर्ङ अिफसरहरुको कायार्लय

(c)

REO को कायार्लयहरु (10/F, हावर्र सेन्टर, 25 हावर्र रोड, वान चाई, हङकङ वा
युिनटस् 2301-03 िमिलिनयम िसिट 6, 23/F, 392 कु न तोङ्ग रोड, कु न तोङ्ग)

कसले मत हाल्न सक्छन् ?


हङकङमा स्थायी बसोबास गन 18 वषर् वा मािथका जो हङकङमा सामान्य रुपमा बसोबास
गिरराखेका

िक्तहरुले मतदाताको रुपमा दतार् गनर् सक्छन् ।

1
Brief Info on the 2019 DCOE – Nepali



सेप्टेम्बर 2019 मा पर्कािशत भौगोिलक िनवार्चन क्षेतर्को मतदाताको अिन्तम दतार् सूिचमा नाम
दतार् मतदाताहरुले चुनावमा मतदान गनर् सक्नेछन् ।

मत िकन हाल्ने ?


िजल्ला पिरषदको सदस्य छनौट गनर्को लािग जसले तपाईंको चासोको पर्ितिनिधत्व गछर् र िजल्ला
मािमलामा सरकारलाई सल्लाह िदन सक्छ ।



तपाईको नागिरक अिधकार पर्योग गनर् र उ रदाियत्वहरू पुरा गनर् ।

मतदान पर्णाली


पर्त्येक मतदाताले सम्बिन्धत क्षेतर्का एक जना उम्मेदवारलाई मातर् मतदान गनुप
र् नछ । िनवार्चन
क्षेतर्मा सबैभन्दा बढी संख्यामा मत पर्ा गन उम्मेदवार छािननेछ ।

मतदान कहाँ गन?


ावहािरक रुपमा पर्त्येक मतदातालाई मतदाताहरुको अिन्तम दतार्मा पंजीकृ त उस/उनको
आवासीय ठे गानाको निजक एक नािमत मतदान के न्दर् िनयुक्त गिरनेछ ।



िहरासतमा रहेका मतदाताहरुलाई दंिडत संस्थानहरु या पुिलस स्टेशनहरु, जँहा उपयुक्त हुन्छ त्यहा
िनयुक्त मतदान के न्दर्मा मतदान गन



वस्था िमलाईनेछ ।

मतदान िदनको लगभग 10 िदन पिहले सम्बिन्धत मतदाताहरुलाई एक मतदान काडर् जारी गिरनेछ
जसमा एक

िक्तगत मतदातालाई उसको नािमत के न्दर् बारे मा जानकारी दशार्ईएको हुनेछ ।
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मतदान काडर्मा देखाईएको स्थानको नक्सामा यो िनिदर्

गिरनेछ िक एक िनवार्चकको आवंिटत

मतदान के न्दर् िवशेष आवश्यकता भएका (व्हीलचेयर उपयोगकतार् वा िहडडु ल गनर्मा किठनाई भएका
िक्त) मतदाताहरुको लािग सुलभ छ या छैन । यिद िनधार्िरत मतदान के न्दर् सुलभ छैन भने सो
मतदाता REO को व्हीलचेयर उपयोगकतार्को लािग सुलभ मतदान के न्दर्मा भोट हाल्नका लािग
फ्याक्स(2891

1180),ईमेल

(reoenq@reo.gov.hk),

टेिलफोन(2891

1001)

वा हुलाक ( 10/ फ्लोर, हाबर्र सटर, 25 हाबर्र रोड, वान चाई, हङकङ) ारा 19 नोभेम्बर 2019
(मंगलबार) भन्दा पिहले आवेदन िदन सक्छन् ।

मतदान कसरी गन?


24 नोभेम्बर 2019 (आईतबार) मतदान समय अविध (7:30 a.m. देिख 10:30 p.m.)िभतर्
तोिकएको मतदान के न्दर्मा तपाईको सक्कल हङकङ पिरचय पतर् (“HKID”) वा अन्य तोिकएको
वैकिल्पक कागजात(हरु) (कृ पया मतदान पतर् संकलन गदार् चािहने कागजात(हरु) को िववरणको बारे
तलको भागमा हेनुर्होस्) िलएर आउनुहोस् ।



मतदान के न्दर् िभतर् रहेका मतदान कमर्चारीलाई तपाईको सक्कल हङकङ पिरचय पतर् HKID वा अन्य
तोिकएको वैकिल्पक कागजात(हरु) देखाउनुहोस् जसले तपाईको जानकारी मतदाताको अिन्तम दतार्
सूची अनुसार पर्मािणत गनछ ।



तपाईलाई एउटा मतपतर् िदईनेछ र एक काडर्बोडर्सँगै " "(िटक) िचन्ह भएको चप पिन िदईनेछ ।



मतकक्ष िभतर् तपाईले मतपतर्मा िचन्ह लगाउनु पछर् । कृ पया मतदान कमर्चारीले िदएको िनदशनहरू
साथै मतकक्ष िभतर् रािखएका सूचनाहरु र मतपतर्मा छािपएका िनदशनहरू पालना गनुर्होस्।
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तपाईले मतपतर्मा आफ्नो रोजाईको उम्मेदवारको नामको िवपिरतको गोलो घेरा िभतर् िचन्ह
लगाउन काडर्बोडर्सँगै भएको " "(िटक) िचन्ह भएको चपको पर्योग अिनवायर् रूपमा गनुर्पछर् ।



मतपतर्मा िचन्ह लगाएपिछ, सो मतपेटीकामा खसाल्नु अिघ कृ पया िचन्ह लगाएको " "(िटक) िचन्ह
िभतर् पिट छोिपने गरी मतपतर्लाई एक पटक दोबानुर्होस् ।
नोटहरु:
(a) मतपतर्मा एक जना उम्मेदवारलाई मातर् मत िदनुहोस् ।
(b) उपलब्ध गिरएको चपको पर्योग गनुर्होस् । मतपतर्मा सचाउन कु नै पिन पेन वा अन्य

माध्यमको पर्योग नगनुर्होस् । सो गनार्ले तपाईको मत र हुनेछ ।
(c) यिद तपाईले मतपतर्मा चप लगाउदा कतै गलत गरे मा वा जानी जानी मतपतर्

िबगारे मा ,तपाईले िपर्सेिडङ अिफसरलाई सो िफतार् िदई अक माग्न सक्नु हुनेछ ।


यिद मतदाताहरूलाई िनवार्चनको जानकारी बारे अनुवादको सहयोग चािहएमा उनीहरूले
अल्पसंख्यक जातीयहरूको लािग के न्दर् (“CHEER”) मा िन

हटलाईन ारा 11 देिख 15 नोभेम्बर

2019 र 18 देिख 24 नोभेम्बर 2019 मा फोन गनर् सक्नुहुन्छ ।

भाषा

हटलाईन नं

बाहासा ईन्डोनेिशया

3755 6811

िहन्दी

3755 6877

नेपाली

3755 6822

पन्जाबी

3755 6844

तागालोग

3755 6855
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थाई

3755 6866

उदूर्

3755 6833

मतपतर् संकलन गदार् चािहने कागजात (हरू)


10 िडसेम्बर 2018 देिख मतपतर् को लािग आवेदन िदने

िक्तले आफ्नो हङकङ पिरचय पतर्

("HKID काडर्") या िन िलिखत िनिदर् वैकिल्पक कागजात(हरु)को सक्कल पर्स्तुत गनुर् जरुरी छ:
(a)

िवशेष पर्शासिनक क्षेतर् ("HKSAR") वैध पासपोटर् को सक्कल ; वा

(b)

छू टको पर्माणपतर् को सक्कल; वा

(c)

HKID काडर्को आवेदन स्वीकृ ितको सक्कल; वा

(d)

समुिदर् कमर्चारीको वैध पिरचय पुिस्तकाको सक्कल; वा

(e)

िभषा उ ेश्यहरुका िनिम्त

(f)

एक पर्हरी अिधकारीले उ

िक्तको पिरचय खुलाउने वैध कागजातको सक्कल ; वा
िक्तको HKID काडर् हराएको वा न

भएको कागजी

पर्माणको िरपोटर् जारी गरे को (साधारणतया हराएका संपि को एक रे कडर्") या छू टको
पर्माणपतर् वा HKID काडर्को आवेदन पर्ा गरे को सूचनाको पर्माणको साथ, उसको नाम र
फोटो देखाउने एक वैध पासपोटर् वा यस्तै पर्कारको यातर्ा कागजातको सक्कल (जस्तै िक
HKSAR पासपोटर् बाहेक अन्य पासपोटर् वा होम िरटनर् पिमर्ट) ।


िववरणहरुका लािग, कृ पया िनवार्चन मामला आयोगको (चुनावी पर्िकर्या) (िजल्ला पिरषद)
अिधिनयम (क्याप 541F) को धारा 53 बाट संदभर् िलनुहोस् ।

मतदाताहरूको लािग चेकिलस्ट
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िन िलिखत कु राहरु िनषेध छ:
(a) चुनावमा मतदान नगराउन, वा कु नै िवशेष उम्मेदवारको लािग मतदान गनर् या मतदान

नगनर्का लािग कु नै

िक्त ारा कु नैपिन पर्कारको लाभ (पैसा, उपहार, आिद सिहत), भोजन,

पेय या मनोरं जनको आगर्ह िस्वकार गनुर् वा गराउनु ।
(b) कु नैपिन चुनावमा मतदान िदन, या कु नै िवशेष उम्मेदवारको लािग मतदान िदन वा

निदनका लािग कु नैपिन

िक्तलाई लाभ, भोजन, पेय या मनोरं जन पर्दान गनुर् ।

(c) कु नै चुनावमा मत िदने या निदने या कु नै िवशेष उम्मेदवारलाई मत िदन या निदनका लािग

कु नै

ि को िवरु

बल या अवरोधको पर्योग गनुर् या धम्की िदनु ।

(d) मतदानको हकदार नभएको थाहा भई पिन जानी-जानी चुनावमा मतदान गनुर् ।
(e) जानबूिझ या लापरवाहीसँग गलत या भर्ामक जानकारी (उदाहरणः गलत आवासीय

ठे गाना) िनवार्चन अिधकारीलाई िदई चुनावमा मतदान गनुर् ।
(f) अन्य मतदाताहरुसँग कु राकानी गनुर् साथै मतपतर्मा आफ्नो मत अरुलाई देखाउनु या

मतदान के न्दर् िभतर् इलेक्टर्ॉिनक संचारको लािग मोबाइल टेिलफोनहरु या कु नै अन्य
उपकरणको पर्योग गनुर् ।
(g) मतदान के न्दर् िभतर् िभिडयो िखच्नु, तिस्वरहरु िलनु या कु नै अिडयो या िभिडयो रे किडर्ङ गनुर्

।
(h) अन्य मतदाताहरुलाई आफ्नो मतपतर्मा िचन्ह लगाई माग्नु - आवश्यक भएमा, तपाईले

नेतृत्व अिधकारीसँग एक मतदान अिधकारीको उपिस्थितमा आफ्नो मतदान-पतर्मा िचन्ह
लगाईिदन आगर्ह गनर् सक्नुहुन्छ ।
(i) मतदान गिररहेका अन्य मतदाताहरुलाई हस्तक्षेप गनुर् ।
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स्वच्छ िनवार्चन
भर् चार िवरू

स्वतन्तर् आयोगले(“ICAC”) लागू गरे को िनवार्चन (भर् र अवैध

वहार) अध्यादेश (क्याप

554) अनुसार मतदाताले हङकङ िभतर् वा बािहर यी कु राहरू गनुर् हुँदन
ै :



कु नै

िक्तलाई िवशेष उम्मेदवारलाई मतदान िदन वा निदन िबन्ती गनुर् वा िनवार्चनमा मतदान

नगरे कोमा पिन फाइदा(उदाहरणको लािग पैसा,उपहार आिद) िलनु,खानिपन वा मनोरन्जनको
सल्लाह िदनु वा स्वीकार गनुर्;


कु नै पिन

िक्तलाई िवशेष उम्मेदवारलाई मतदान गनर् वा नगनर् पर्ेिरत गनर् कु नै पर्कारका फाइदा

(उदाहरणको लािग पैसा, उपहार आिद) िलनु,खानिपन वा मनोरन्जनको पर्स्ताव िदनु वा स्वीकार
गनुर्;


कु नै पिन

िक्तलाई िनवार्चनमा मतदान गनर् पर्ेिरत गनर्का लािग वा िवशेष उम्मेदवारलाई मतदान

िदन वा निदनको लािग कु नै


मतदान गन हकदार

िक्त िवरू

बल वा धम्की पर्योग गनर्;

िक्त होइन भ े थाहा हुँदाहुदै पिन मतदान गन; वा थाहा भएर पिन

लापरवाही तरीकाले िनवार्चन अिधकारीलाई गलत जानकारी (उदाहरणको लािग गलत िनवासको
ठे गाना) िदनु ।
ICAC को स्वच्छ िनवार्चन बारे मा समिपर्त वेबसाइट छ र पर्ासंिगक जानकारी (अंगर्ज
े ी र िचिनयाँ
दुवैमा) पर्दान गदर्छ । यो िलङ्क www.icac.org.hk/elections हो ।
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