2020 विधान परिषदको आम वनिााचन

वनिााचनको संक्षप
े
मतदानको वमवत ि समय


मतदान ददन: 6 सेप्टेम्बि 2020 (आईतबाि)



मतदान अिवध: वबहान 7:30 देवि िातीको 10:30 सम्म (तोदकएका जेलका मतदान के न्द्रहरु बाहेक,
जहााँ मतदानको समय वबहान 9:00 बजे देवि ददउाँ सो 4:00 बजेसम्म हुनेछ ।)

नामांकन अिवध


उम्मेदिािको लावि नामांकन अिवध: 18 देवि 31 जुलाई 2020



नामांकन फािमहरु दताा तथा वनिााचन कायाालय (“REO”) को िेबसाइट (www.reo.gov.hk) बाट
डाउनलोड िना सदकन्द्छ िा वनम्न कायाालयहरूबाट प्राप्त िना सदकन्द्छ :
(a) वजल्ला कायाालयहरु
(b) रिटर्नाङ अदफसिहरुको(वनिााचन अवधकािी) कायाालय
(c) REO को कायाालयहरु (10/F, Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong
or Unit 2301-03, 23/F, Millennium City 6, 392 Kwun Tong Road, Kwun Tong,
Kowloon)

विधान परिषदको संक्षप
े
विधान परिषदको संिचना


सातौं विधान परिषद(2020-2024)मा 70 जना सदस्यहरु हुन्द्छन् ,प्रत्यक्ष वनिााचन माफा त 35 जना
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भौिोवलक वनिााचन क्षेत्रबाट ि अको 35 कायााम्तक (फङसनल)वनिााचन क्षेत्रहरुबाट हुनेछ ।


1 अक्टोबि 2020 देवि सुरु हुने कायाालयको काया अिवध चाि िषाको लावि हुनेछ ।

भौिोवलक वनिााचन क्षेत्रहरु (“GC”) –

35 सीटहरु

(1) हङकङ आइलेन्द्ड

6 सीट

(2) काउलुन िेस्ट

6 सीट

(3) काउलुन ईस्ट

5 सीट

(4) न्द्यू टेरिटोरिज िेस्ट

9 सीट

(5) न्द्यू टेरिटोरिज ईस्ट

9 सीट

मतदान प्रणाली: समानुपावतक प्रवतवनवधत्िको सूची प्रणाली
कायाात्मक (फङसनल)वनिााचन क्षेत्रहरु (“FC”) – 35 सीटहरु
(1) वहयोङ वय कु क *

1 सीट

(2) कृ वष तथा मत्स्यपालन *

1 सीट

(3) बीमा *

1 सीट

(4) यातायात *

1 सीट

(5) विक्षा

1 सीट

(6) कानूनी

1 सीट

(7) लेिा

1 सीट

(8) वचदकत्सा

1 सीट

(9) स्िास््य सेिाहरु

1 सीट

(10) ईवन्द्जवनयरिङ

1 सीट

(11) आर्का टेक्चिल(िास्तुकला),
2
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सिेक्षण, योजना ि भौिोवलक बनािट 1 सीट
(12) श्रम

3 सीट

(13) सामावजक कल्याण

1 सीट

(14) घि जग्िा तथा वनमााण

1 सीट

(15) पयाटन

1 सीट

(16) व्यािसावयक (प्रथम)

1 सीट

(17) व्यािसावयक (दोस्रो)

1 सीट

(18) औद्योविक (प्रथम)

1 सीट

(19) औद्योविक (दोस्रो)

1 सीट

(20) आर्थाक

1 सीट

(21) वित्तीय सेिाहरू

1 सीट

(22) िेलकु द,कला प्रदािन, संस्कृ वत
तथा प्रकािन

1 सीट

(23) आयात तथा वनयाात

1 सीट

(24) टेक्सटाइल तथा िामेन्द्ट(कपडा)

1 सीट

(25) थोक तथा िुरा

1 सीट

(26) सूचना प्रविवध

1 सीट

(27) िानपान

1 सीट

(28) वजल्ला परिषद (प्रथम)

1 सीट

(29) वजल्ला परिषद (दोस्रो)

5 सीट

तीन मतदान प्रणालीहरु: (a) पवहलो चाि वििेष वचवननत FCs को मतदान हटाउने प्रणालीलाई प्राथवमकता
*; (b) वजल्ला परिषद (दोस्रो) FCको समानुपावतक प्रवतवनवधत्िको सूची प्रणाली; ि (c) बााँकी 24 साधािण
FCको लावि द-फस्ट-पास्ट- द-पोष्ट मतदान प्रणाली।
3
2020 LCGE – Nepali

1- व्यवि -2- मतहरु


प्रत्येक मतदातासाँि भौिोवलक वनिााचन क्षेत्रको लावि एक मत ि कायााम्तक (फङसनल)वनिााचन क्षेत्रको
लावि एक मत हुनेछ ।



28 पिम्पिाित कायााम्तक (फङसनल)वनिााचन क्षेत्रमा दताा नभएका सबै भौिोवलक वनिााचन क्षेत्रका
मतदाताहरु वजल्ला परिषद (दोस्रो) FC मा दताा िना योग्य छन् ।

कसले मत हाल्न सक्छन् ?


अवन्द्तम मतदाता नामिली 2020मा नाम दताा हुने मतदाताहरुले चुनािमा मतदान िना सक्नेछन् ।
www.voterregistration.gov.hk/eng/statistic2020.html

मत दकन हाल्ने ?


सम्बवन्द्धत भौिोवलक वनिााचन क्षेत्र ि िा कायााम्तक (फङसनल)वनिााचन क्षेत्रहरुको विधान परिषद
सदस्य



तपाईको नािरिक अवधकाि प्रयोि िना ि नािरिक उत्तिदावयत्िहरू पुिा िना ।

मतदान कहााँ िने?


व्यािहारिक रुपमा अवन्द्तम मतदाता नामिलीमा दताा भएका हिे क मतदाता िा वनयुि प्रवतवनवधलाई
(अथोिाइज रिवप्रजेवन्द्टभ)(“AR”) उस/उनको आिासीय ठे िानाको नवजक एक नावमत मतदान के न्द्र
वनयुि िरिनेछ ।



वहिासतमा िहेका मतदाताहरुलाई उपयुि भए अनुसाि दंवडत संस्थानहरु या पुवलस स्टेिनहरुमा
मतदान िने व्यिस्था वमलाईनेछ ।



सम्बवन्द्धत मतदाता िा AR लाई मतदान ददनको लिभि 10 ददन अिाडी एक मतदान काडा जािी
िरिनेछ जसमा हिे क एक मतदाता िा AR लाई उसको नावमत के न्द्र बािे जानकािी दिााईएको हुनेछ ।
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एक मतदाता िा AR लाई वनधाारित ििे को मतदान के न्द्र वििेष आिश्यकता भएमा व्यवि (व्हीलचेयि
प्रयोिकताा िा वहडडु ल िनामा करठनाई भएका व्यवि) को लावि सुलभ छ या छैन भवन मतदान काडासि
ाँ ै
भएको स्थानको नक्सामा वनर्दाष्ट िरिनेछ । यदद वनधाारित मतदान के न्द्र सुलभ नभएमा ,यी मतदाता
िा ARsले व्हीलचेयि प्रयोिकतााको लावि सुलभ भएको वनधाारित वििेष मतदान के न्द्रमा मतदान
ददनको लावि REO लाई फ्याक्स माफा त (2891 1180), ईमेल माफा त (reoenq@reo.gov.hk),
टेवलफोन माफा त (2891 1001), िा पत्राचाि माफा त 10/F, Harbour Centre, 25 Harbour Road,
Wan Chai, Hong Kong मा 1 सेप्टेम्बि 2020 भन्द्दा अिाडी आिेदन ददन सक्छन् ।



यदद मतदाताहरुलाई मतदानको जानकािी बािे अनुिाद सेिाको सहयोि आिश्यक पिे मा , उनीहरुले
अल्पसंख्यक जातीयहरुको के न्द्र लाई वनम्न हटलाइन माफा त 24 देवि 28 अिष्ट ि 31 अिष्ट देवि 6
सेप्टेम्बि 2020 सम्ममा सम्पका िना सक्छन् ।
भाषा

हटलाईन नं

बहासा ईन्द्डोनेविया

3755 6811

वहन्द्दी

3755 6877

नेपाली

3755 6822

पन्द्जाबी

3755 6844

तािालि

3755 6855

थाई

3755 6866

उदूा

3755 6833

वभयतनामी

3755 6888
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मतदान कसिी िने?


6 सेप्टेम्बि 2020 (आईतबाि) मतदान समय अिवध (7:30 a.m. देवि 10:30 p.m.)वभत्र तोदकएको
मतदान के न्द्रमा तपाईको सक्कल हङकङ परिचय पत्र (“HKID”) िा अन्द्य तोदकएको िैकवल्पक
कािजात(हरु) (कृ पया मतदान पत्र संकलन िदाा चावहने कािजात(हरु) को विििणको बािे तलको भािमा
हेनुाहोस्) वलएि आउनुहोस् ।



मतदान के न्द्र वभत्र िहेका मतदान कमाचािीलाई तपाईको सक्कल HKID काडा िा अन्द्य तोदकएको िैकवल्पक
कािजात(हरु)देिाउनुहोस् जसले तपाईको जानकािी अवन्द्तम मतदाता नामिली अनुसाि प्रमावणत िनेछ
।



तपाईको अवधकाि अनुसाि ,तपाईलाई एउटा मतपत्र ददइनेछ ि एक काडाबोडासाँिै ""(रटक) वचन्द्ह
भएको चप पवन ददईनेछ । मतदान अवधकािीले GC ि वजल्ला परिषद(दोस्रो) FC मतपत्रहरु अविम
दोबारिएको हुन्द्छ । मतदाता िा चाि वििेष FCs (भन्नाले वहयोङ वय कु क FC,कृ वष तथा मत्स्यपालन
FC, बीमा FC ि यातायात FC)को AR लाई कालो कलम उपलब्ध िरिन्द्छ । त्यसपवछ ,तपाई तुरुन्द्तै
एउटा मतकक्षमा जानुपदाछ ।



मतकक्ष वभत्र तपाईले मतपत्रमा वचन्द्ह लिाउनु पछा । कृ पया मतदान कमाचािीले ददएको वनदेिनहरू
साथै मतकक्ष वभत्र िाविएका सूचनाहरु ि मतपत्रमा छावपएका वनदेिनहरू पालना िनुह
ा ोस् ।



तपाईले(मतदाताहरु िा चाि वििेष FCsको ARsबाहेक) मतपत्रमा आफ्नो िोजाईको उम्मेदिाि(हरु) को
नामको विपरितको िोलो घेिा वभत्र वचन्द्ह लिाउन काडाबोडासाँिै भएको ""(रटक) वचन्द्ह भएको चपको
प्रयोि अवनिाया रूपमा िनुापछा ।



मतदाताहरु िा चाि वििेष FCsको ARsले, कृ पया तपाईलाई ददईएको कालो कलमले तपाईले रुचाएको
प्रथम उम्मेद्विािको नामको विपरित िोलो घेिामा अिबी अंक “1” वचन्द्ह लिाउनुहोस् ि तपाईले
रुचाएको दोस्रो उम्मेद्विािको नामको विपरित िोलो घेिामा अिबी अंक “2”वचन्द्ह लिाउनुहोस् ि क्रमि
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। तपाईले एक उम्मेदिािलाई मात्र पवहलो प्राथवमकताको वचन्द्ह लिाउन सक्नुहुन्द्छ ।


यदद तपाईले मतपत्रमा चप लिाउाँ दा कतै िल्ती भएमा िा जानी-जानी मतपत्र वबिािे मा, तपाईले
वनिााचन अवधकािीलाई सो दफताा ददई अको माग्न सक्नु हुनेछ ।



मतपत्रमा वचन्द्ह लिाईसके पवछ:
(a) मतदान कमाचािीले पूिा दोबािे अनुसाि GC मतदातले मतपत्रलाई नीलो मतपेरटकामा िसाल्नु
अवघ वचवन्द्हत भाि "" वचन्द्ह वभत्र परट छोवपने ििी एक पटक दोबानुा पने हुन्द्छ;
(b) वजल्ला परिषद (दोस्रो)FC मतदाताले त्यसैििी मतपत्रलाई एक पटक दोबानुा पदाछ ि सेतो
मतपेरटकामा िसाल्नु पदाछ; ि
(c) मतदाता िा अन्द्य FCs को AR हरुले मतपत्रलाई दोबाानु हुाँदन
ै ,ति त्यसलाई पल्टाएि तल िाख्नुपदाछ
ि िातो मतपेरटकामा लिाउनुपदाछ ।

मतपत्र संकलन िदाा चावहने कािजात (हरू)



10 वडसेम्बि 2018 देवि मतपत्र को लावि आिेदन ददने व्यविले आफ्नो हङकङ परिचय पत्र ("HKID
काडा") या वनम्नवलवित वनर्दाष्ट िैकवल्पक कािजात(हरु)को सक्कल प्रस्तुत िनुा जरुिी छ:

(a)

हङकङ वििेष प्रिासवनक क्षेत्र ("HKSAR") िैध पासपोटा को सक्कल ; िा

(b)

छू टको प्रमाणपत्र को सक्कल; िा

(c)

HKID काडाको आिेदन स्िीकृ वतको सक्कल; िा

(d)

समुरी कमाचािीको(सीमेन) िैध परिचय पुवस्तकाको सक्कल; िा

(e)

वभषा उद्देश्यहरुका वनवम्त व्यविको परिचय िुलाउने िैध कािजातको सक्कल ; िा

(f)

एक प्रहिी अवधकािीले उत्त व्यविको HKID काडा हिाएको िा नष्ट भएको कािजी

प्रमाणको

रिपोटा जािी ििे को (साधािणतया हिाएका सम्पवत्तको एक िे कडा") या छू टको प्रमाणपत्र िा
HKID काडाको आिेदन प्राप्त ििे को सूचनाको प्रमाणको साथ, उसको नाम ि फोटो देिाउने एक
7
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िैध पासपोटा िा यस्तै प्रकािको यात्रा कािजातको सक्कल (जस्तै दक HKSAR पासपोटा बाहेक
अन्द्य पासपोटा िा होम रिटना पर्माट) ।


विििणहरुका लावि, कृ पया वनिााचन मावमला आयोिको (चुनािी प्रदक्रया) (विधान परिषद) अवधवनयम
(क्याप 541D ) को धािा 50 बाट संदभा वलनुहोस् ।

मतदाताहरूको लावि चेकवलस्ट



भ्रष्टचाि विरुद्ध स्ितन्द्त्र आयोिले (“ICAC”)(इवन्द्डपेन्द्डन्द्े ट कवमिन अिेन्द्सट् किप्सन)लािू ििे को
वनिााचन (भ्रष्टचाि तथा अिैध आचिण) अध्यादेि (क्याप 554)अनुसाि, हङकङ वभत्र िा बावहि
मतदाताले वनम्न काया िना मनाही छ:
(a) चुनािमा मतदान नििाउन, िा कु नै वििेष उम्मेदिािको लावि मतदान िना या मतदान निनाका
लावि कु नै व्यविद्वािा कु नैपवन प्रकािको लाभ (पैसा, उपहाि, आदद सवहत),भोजन, पेय या
मनोिञ्जनको आिह स्िीकाि िनुा िा ििाउनु ।
(b) कु नैपवन चुनािमा मतदान ददन, या कु नै वििेष उम्मेदिािको लावि मतदान ददन िा नददनका लावि
कु नैपवन व्यविलाई (पैसा,उपहाि आदद सवहत) लाभ, भोजन, पेय या मनोिं जन प्रदान िनुा ।
(c) कु नै चुनािमा मत ददने या नददने या कु नै वििेष उम्मेदिािलाई मत ददन या नददनका लावि कु नै
व्यवत्तको विरुद्ध बल या अििोधको प्रयोि िनुा या धम्की ददनु ।
(d) कु नै व्यविलाई धोका ददई कु नै चुनािमा मत ददने या नददने या कु नै वििेष उम्मेदिािलाई मत
ददन या नददन लिाउनु, िा मतदान नददन लिाउनु, िा कु नै व्यवत्तलाई धोका ददई मतदानमा
मतदान ददनबाट िोक्नु िा बाधा िडा िनुा ।
(e) मतदानको हकदाि नभएको थाहा भई पवन जानी-जानी चुनािमा मतदान िनुा ।
(f) जानबूवि या लापििाहीसाँि िलत या भ्रामक जानकािी(उदाहिणः िलत आिासीय ठे िाना)
वनिााचन अवधकािीलाई ददई चुनािमा मतदान िनुा ।
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•

ICAC ले वक्लन इलेक्सन िेबसाइट तयाि पािे को छ ि प्रासंविक

जानकािी(अंिजी ि वचवनयाँाा दुबैमा )

उपलब्ध िदाछ ।कृ पया मा www.icac.org.hk/elections जानुहोस् ।
•

वनम्न दक्रयाकलाबहरु िना पवन मनाही छ:

(a) मतदान के न्द्र वभत्र अन्द्य मतदाताहरुसाँि कु िाकानी िना मोबाईल फोनको प्रयोि िनुा िा आफ्नो
मतपत्रको मत अरुलाई देिाउनु िा इलेक्रोवनक संचािको लावि अरु कु नै उपकिणहरु प्रयोि िनुा जस्ता
पदाछन् ।
(b) मतदान के न्द्र वभत्र दफल्म, तवस्बि वलन िा कु नै अवडयो िा वभवडयो िे कडा िना मनाही छ ।
(c) अन्द्य मतदाताहरुलाई आफ्नो मतपत्रमा वचन्द्ह लिाउन ददनु । यदद आिश्यक भएमा,तपाईले वनिााचन
अवधकािीलाई अनुिोध ििी मतदान अवधकािीको उपवस्थवतमा आफ्नो मतपत्रमा वचन्द्ह लािाउन ददन
सक्नुहुन्द्छ ।
(d) मतदान ददने अन्द्य मतदाताहरुलाई हस्तक्षेप िना ।
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