2012 िवधान प रषद चुनाव
मतदान मािथ संि

जानकारी

मतदानको िमित र समयह


9 से टे बर 2012 (आइतबार)



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

मतदान


हरेक रिज टर भएको मतदाताले 1 भोट भौगोिलक िनवाचन

े

(“GC”) को लािग

हा न स े छ र 1 भोट काया मक िनवाचन े (“FC”) को लािग हा न स े छ।


हरेक मतदाताह
के



मा िनयु

ािधकृ त

ितिनिधह लाई (“AR”) एउटा तो कएको मतदान

ग रनेछ।

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



वा

वा AR ह लाई तो कएको

देखाएको एउटा मतदान काड िवतरण ग रनेछ।

मतदाता वा AR लाई तो कएको मतदान के

गितशीलता क ठनाई भएका

ि ह लाई वेश गन स कने छ या छैन भनेर मतदान काडमा संल ग रएको थानको
मानिच मा िन द ग रएको नेछ । िवकलांगता भएका मतदाताह
तो कएको मतदान के

वा AR ह लाई

वेश गन नस कने भएको भे टएमा पंजीकरण र चुनाव स बि ध

कायालयलाई या स (2891 1180) वा टेिलफोन (2891 1001) बाट 4 से टे बर 2012
भ दा ढला नगरी एउटा िवशेष हीलचेयर उपयोगकताह को लािग सुलभ तो कएको
मतदान के

मा मतदान दनको लािग िनवेदन गन स े छन्। य द मतदाताह / AR
1
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ह लाई मतदानको जानकारीमा अनुवादको सहायताको आव यक परेमा,, उनीह ले
पिहला CHEER मा 27 अग त 2012 देिख

भािवत िन िलिखत हटलाईनह मा

टेिलफोन गन स े छन्।
भाषा

हटलाइन न बर

बाहासा इ डोनेिशया
तागालोग

3755 6811

थाई
िह दी
3755 6822
नेपाली
3755 6833

उदू
कसरी भोट हा ने?


मतदान के

मा तपाईको HKID काड िलएर आउनुहोस् र मतदान कमचारीलाई

तुत

गनुहोस्।


तपाईको हक मािथ िनभर गरेर, तपाईलाई 1, 2 वा 3 िविभ मतप ह , र " " को छिव
भएको एउटा चपसँग एउटा कागजको बोड दइनेछ। चार िवशेष FC ह को िनवाचक
/AR लाई एउटा कालो कलम पिन दइनेछ।



भोट हा ने क िभ , तपाईको मतप (ह )मा िच ह लगाउनुहोस्।



मतदान कमचारीह ले दएका िनदशनह

र मतप (ह )मा छािपएका र भोट हा ने

क िभ नो टसह मा,, ज तै GC र FC (चार िवशेष FC ह बाहेक) िनवाचकले मतप
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(ह ) मा उ मेदवारह को सूचीको घेरामा वा तपाईको रोजाइको उ मेदवारको नामको
िवप रतमा चप लगाउनुहोस्।


य द तपाईले कु नै भूल गनु भयो भने, कृ पया अ य ता

हण ग ररहेको अिधकृ तलाई

मतप (ह ) ित थापनको लािग अनुरोध गनुहोस्।


मतप अंकन गरे पिछ:
(a) एउटा GC िनवाचकले " " िच ह गो य रा लाई मतप एकचो ट िभ प
दो याउनु पदछ र यस पिछ िनलो मतप बाकसमा खसा नु पदछ;
(b) एउटा िज ला प रषद (दो ो) FC िनवाचकले यसै ग र मतप एकचो ट िभ प
दो याउनु पदछ र यस पिछ सेतो मतप बाकसमा खसा नु पदछ; र
(c) अ य FC को िनवाचकले मतप दो याउनु दैन। िनवाचकले मतप मुिन फकाएर
रातो मतप बाकसमा खसा नु पदछ।

व छ चुनावह
एउटा िनवाचकले अपराधजनक अपराध गदछ य द उसले:


चुनावमा मतदान न दनको लािग कु नै

ि बाट कु नै लाभ (पैसा, उपहार, आ द समावेश),

खानिपन वा मनोरंजनको लािग माग वा वीकार गछ, वा िवशेष उ मेदवार वा िवशेष
उ मेदवारह को सूचीको लािग मतदान दन वा न दनलाई मा छ वा वीकार गछ; वा


कसैको मतदान िनणय भािवत गनलाई बल वा बल योग गन ध क द छ वा दबाब
योग गछ।
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2012 िवधान प रषद चुनाव
1+1 = दुई भोटह
भोटह

यस वषको से टे बर 9 मा न गइरहेको िवधान प रषद चुनावमा, हरे क मतदातासँग दुई भोटह

नेछ,

एउटा भौगोिलक िनवाचन े को लािग र एउटा काया मक िनवाचन े को लािग।

मतदानको दनमा, 3.2 िमिलयन भ दा बढी मतदाताह ले दुई भोटह

खसा न स े छन् - एउटा

भौगोिलक िनवाचन े को सूचीको उ मेदवारको लािग, र एउटा नँया िज ला प रषद (दो
(दो ो)
ो) काया मक
िनवाचन े को सूचीको अक उ मेदवारको लािग (सामा यतय “सुपर िसट” भनी स बोधन ग रने)।

यस नयाँ काया मक िनवाचन े ले हङकङलाई एकल िनवाचन े को
िज ला प रषद सद यह

पमा

वहार गनछ।

ारा उ मेदवारह लाई मनोिनत ग रने
रनेछन्।

मतदानको दनमा, मतदाताह ले एउटा चपको योग गरे र नीलो भौगोिलक िनवाचन े को मतप मा
एउटा “ ” िच ह लगाउने र यसपिछ यसलाई नीलो यालेट बाकसमा खसाली दने।

उनीह ले सेतो िज ला प रषद (दो
(दो ो)
ो) काया मक िनवाचन े को मतप मा पिन चपको योग गरे र
एउटा “ ” िच ह लगाउने र यसपिछ यसलाई सेतो यालेट बाकसमा खसाली दने।
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येक मतप
मतप मा एउटा मा भोट

सोधपूछ: 2891 1001
वेबसाइट:
साइट: www.elections.gov.hk
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