2018 को विधान परिषद वनिााचनबािे संविप्त जानकािी
दानको व व ि स य



दान ददन: 11 ाचा 2018 (आई बाि)



दान अिवध: वब ान 7:30 देव

िा ीको 10:30 स

वनिाावच हुन पने सदस्य रुको संख्या


प्रत्येक

ङकङ आईल्याण्ड, काउलुन िेस्ट साथै न्यु टेरिटेरिज् ईस्ट जोग्रादिकल

कन्स्युटेवन्सज (पूिी भौगोवलक संसद रु) बाट एक सदस्य


आर्ककटेक्चिल, सभेइङ, प्लावनङ साथै ल्याण्डस्के प िङ्सनल कन्स्युटेवन्स

ना ांकन अिवध



दा ाका लावग ना ांकन अिवध: 16 - 29 जनििी 2018
ना ांकन िाि
था

रु वजल्ला कायाालय रुको रिटर्ननङ अदिसि रुको कायाालय रु ि द ाा

दानको (“REO”) कायाालय 10/F, ािाि सेन्टि, 25 ािाि िोड, िान चाई िा

युवनटस् 2301-2303 व वलवनय वसरट 6, 392 कु न ोङ्ग िोड, कु न ोङ्ग ा उपलब्ध
छन्। सो िाि

रु REO को िेिसाईटबाट (www.reo.gov.hk) डाउनलोड गना पवन

सदकन्छ।
दानका लावग व्यिस्थापन


ङकङ आईल्याण्ड, काउलुन िेस्ट साथै न्यु टेरिटेरिज् ईस्ट जोग्रादिकल कन्स्युटेवन्सज
(पूिी भौगोवलक संसद रु) साथै आर्ककटेक्चिल, सभेइङ, प्लावनङ साथै ल्याण्डस्के प
िङ्सनल कन्स्युटेवन्सजका द ाा भएका

दा ा रु जसको ना

2017 अवन्

दा ा रुको द ाा ा स ािेश छन्,उनी रुले उप-वनिााचन ा आफ्नो

( रु)ददन

सक्छन्।



िे क

दा ाको लावग एक

स बवन्ध

दा ा

दान के न्

ोदकएको हुनेछ।

लाई चुनाब भन्दा किीब10 ददन अव

दान के न् दे ाउने काडा

जािी गरिनेछ।


व् ीलचेयि प्रयोग गने िा व
प्रयोग गने

डु ल गना नस े

दा ा

को लावग ोदकएको

ालको छ िा छैन भवन पोल काडासग भएको स्थान वच

दान के न्

ा जनाएको हुनेछ।
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व् ीलचेयि प्रयोग गने िा व

डु ल गना नस े

दा ाले यदद

ोदकएको

दान के न्

प्रयोग गना नस े दकवस को भएको पाए ा उनी रुले व् ीलचेयि पुग्न स े िा व
स े दकवस को ोदकएको विशेष
6

दान के न्

ा

साल्न स पाउन भवन REO लाई

ाचा 2018 ( ंगलबाि) अगावड (2891 1180)

(reoenq@reo.gov.hk)

डु ल गना

ा फ्याक्स गना स ु हुन्छ,

ा ई ेल, (2891 1001)

ा टेवलिोन िा(द ाा

था

दानको कायाालय 10/F, ािाि सेन्टि, 25 ािाि िोड, िान चाई) पठाउनु स ु हुन्छ।


यदद

दा ा

लाई चुनािको जानकािीबािे अनुिादको स योग चाव ए ा उनी

अल्पसंख्यक जा ीय
टलाइन ािा

को लावग के न्

(“CHEER”)

ले

ा 26 िे अ
ु िी 2018 देव

िोन गना स ु हुन्छ।
भाषा

टलाइन न.

ब ासा ईन्डोनेवशया
ागालोग

3755 6811

थाई
व न्दी

3755 6822

नेपाली
उदूा

3755 6833

पन्जाबी
भोट कसिी ाल्ने ?



ोदकएको

दान के न्

ा पाईको सक्कली ङकङको परिचय प

िैकवल्पक कागजा ( रु) वलएि आउनु ोस् ि

िा अन्य ोदकएको

दान क ाचािीलाई उपयुक्त कागजा

रु

प्रस् ु गनुा ोस्। यदद आिश्यक भए ा, कृ पया REO लाई वस्िकाया ोदकएको िैकवल्पक
कागजा ( ि) बािे बुझ्न 1 वडसे बि 2017 पवछ स पका गना स ु हुन्छ।


पाईलाई पाईको कअनुरुप एक िा दुई अलग

प ददईनेछ, साथै एक काडाबोडासगै

"" (रटक) वचन् भएको चप पवन ददईनेछ। भौगोवलक संसददय
अगावड नै दोबािे ि िाव एको हुन्छ।

दान कि वभ

पाईले

प
प

रु क ाचािीद्वािा
ा वचन् लगाउनको

लावग प्रदान गरिएको चप प्रयोग गन पछा।


पाईले

प

ा आफ्नो िोजाईको उ

ेदिािको ना को विपरि को गोलो

ेिावभ

वचन् लगाउन काडाबोडासगै भएको "" (रटक) वचन् भएको चपको प्रयोग गनुापछा। प्रत्येक
प

ा एउटा उ

ेदिािको लावग

ा

भोट ाल्नु ोस्। यदद पाईले

प

ा चप
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लगाउदा कु नै भूल गनुा भयो भने िा जानेि
अवधकृ लाई



प

प वबगानुा भयो भने, कृ पया त्य ा भएको

प दि ाा गनुा ोस् ि अक सा नको लावग भ ु ोस्।

ा अंकन पवछ:

(a) नीलो

पेरटका ा

ाल्नुअव भौगोवलक संसददय

पिे ि "" (रटक) वचन् लाई लुकाउने गिी

प लाई

दा ाले अंदक भाग वभ
के न् को क ाचािीले सु

ै

दोबािे झै एकपल्ट दोबािे ि ाल्नु ोस्;
(b) आर्ककटेक्चिल, सभेइङ, प्लावनङ साथै ल्याण्डस्के प िङ्सनल कन्स्युटेवन्स (कायाात् क
संसददय)
िा ो

दा ाले

प

दोबानुा हुदैन। कृ पया सो

प लाई

लव ि पल्टाएि

पेरटका ा ाल्नु ोस्।

स्ि छ वनिााचन
भ्रष्टचाि वि द्ध स्ि न् आयोगले (ICAC) लागू गिे को वनिााचन (भ्रष्ट ि अिैध व्यि ाि) अध्यादेश
(अनुशीषाक 554) अनुसाि


वनिााचनको बेला

दा ाले यी कु िा

गनुाहुदैन:

दान नगना, िा विशेष उ

ेदिािलाई

दान ददन िा नददन कु नै

व्यवक्िबाट कु नै लाभ(उदा िणको लावग पैसा, उप ाि लगाय ), ानवपन िा
नोिन्जनको सल्ला ददनु िा स्िीकाि गनुा;



कसैको

दान गने वनणायलाई प्रभाि पाना बल प्रयोग गनुा िा अििोध गने ध क ददनु;

दान गने कदाि ब्यवक्त ोइन भ े था ा हुदाहुदै पवन
लापििा ी

िीकाले वनिााचन अवधकािीलाई गल

दान गने; िा था ा भएि पवन

जानकािी(उदा िणको लावग गल

वनिासको ठे गाना) ददनु।
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