भौगोलिक लिर्वाचि क्षेत्रमव मतदवतविे परिर्ताि गिे को लर्र्िणहरुको रिपोट
महत्त्र्पूण:ा कृ पयव “भौगोलिक लिर्वाचि क्षेत्रमव मतदवतविे परिर्ताि गिे को लर्र्िणहरुको रिपोट”को आर्ेदि फविम
BLOCK LETTERS भिना अलि यससँगै िवलिएको लिदेशि िोट पढ्िनहोस् (REO-2)। तपवईिे मतदवतव दतवाको
िवलग स्पष्ट ि सही जविकविी प्रदवि गिनप
ा दाछ । अस्पष्ट र्व गित जविकविी प्रदवि गिे मव परिर्ाति गिे को लर्र्िणहरु
गित हुिजवन्छि् । यदद कन िै एक व्यलििे जविीजविी र्व िवपिर्वही गिी गित र्व झनठो जविकविी र्व लर्र्िणहरु
ददन्छ ि त्यसिे झनठो र्व भ्रममव पवदाछ भिे त्यो कविनि बमोलजम अपिवध ठहरििेछ । दतवा भएकव मतदवतवहरुिे दतवा
गरिएको ठे गविव परिर्ाति गिनापदवा अलिर्वाय रुपमव पलछल्िो तीि मलहिवको मनि ििको ठे गविवको प्रमवण आर्ेदवि
फविमसँगै िवख्ननपदाछ र्व ित्र लिर्वाचि दतवा अलधकृ तिे आर्ेदि स्र्ीकवि गिे छैि । कृ पयव स्र्ीकृ त प्रवप्त गिे कव ठे गविव
प्रमवण बविे ि सवर्ाजलिक भवडवको आर्वसकव लिर्वसीको िवलग आर्शयक ठे गविव सबूत जनटवउिको िवलग ददएको
छू टको लर्र्िणहरु थवहव पवउि [िोट 7]मव हेिनाहोस् ।
आर्ेदि फविम REO-2मव लिम्न जविकविीहरु पदाछि्:
a) हङकङ आई डी कवडा िम्बि (उपसगा, िम्बि ि चेक लडलजट सलहत);
b) लिङ्ग (पनरुष/मलहिव);
c) थि;
d) पूिव अन्य िवमहरु;
e) हङकङको आर्वसीय ठे गविव [िोट 7] { फ्िैट/कोठव, लिफ्टमव संकेत देिवईएको तल्िव अिनसवि, ब्िक, भर्िको
िवम, एस्टेटको िवम/िम्बि ि गवँउको िवम समवर्ेश हुिनपछा , सडकको िवम ि िम्बि/िट िम्बि, क्षेत्र ि लजल्िवको
िवम, ि हङकङ आईिेण्ड/कवउिनि,न्यनँ टेरिटोरिज (उपयनि भएमव मेट्िनहोस् )}
f) सम्पका िम्बि (ििको िम्बि, मोबवइि िम्बि, कवयवाियको टेलिफोि िम्बि ि फ्यवक्स िम्बि);
g) ईमेि ठे गविव1;
h) लिर्वाचि सम्बलन्धत संचविको िवलग भवषवको प्रवथलमकतव
i)

लमलत (ददि, मलहिव ि सवि सलहत); ि

j)

आर्ेदकको हस्तवक्षि [िोट 12]

2

[िोट 9];

k) िोषणव
यदद तपवई लिर्वाचि क्षेत्रकव उम्मेदर्विहरुिवई लिर्वाचि संिग्न गलतलर्लधहरुसँग सम्बलन्धत लिर्वाचि पत्रहरु प्रवप्त गिा ई- मेि ठे गविव

1

उपिब्ध गिा सहमत हुिनहुन्छ भिे, कृ पयव यस आर्ेदि फविमको ई-मेि ठे गविवको तिको बक्समव “” लचन्ह िगवउिनहोस्। दतवा तथव
लिर्वाचि कवयाियिे सम्बलन्धत उम्मेदर्विहरुिवई सूलचत गिेछ दक तपवईिे लिर्वाचि सम्बलन्धत पत्रहरु ई-मेि मवफा त प्रवप्त गिा िोज्िन
भएको छ ि उिीहरुिवई त्यस्तव जविकविीहरु हुिवकबवट पठवउिको सट्टवमव ई-मेिको प्रयोग गिा प्रोत्सवलहत गदाछ। कृ पयव िोट गिनाहोस
दक मतदवतवहरुिवई लिर्वाचि सम्बलन्धत जविकविीकव कवगजवतहरु हुिवक मफा त पठवउिे लिणाय उम्मेदर्विहरुको हुिेछ (ती
मतदवतवहरु पलि समवर्ेश छि् जसिे लिर्वाचि सम्बलन्धत जविकविीहरु ई-मेि मवफा त प्रवप्त गिा िोजेकव छि् ।) यलत तपवईिे बक्समव
टीक लचन्ह िगवउि भएि भिे, सो ई-मेि ठे गविव दतवा तथव लिर्वाचि कवयवाियिे संचविको िवलग मवत्र प्रयोग गिेछ ।
“लिर्वाचि सम्बलन्धत संचविको िवलग भवषव छिौट” को आर्ेदि फविमव तपवईिे लचनियव र्व अंग्रेजीको प्रवथलमकतव जिवउि कृ पयव

2

तपवईिे छिौट गिना भएको उपयनि बक्समव “”िगवउिनहोस् ।

यस फविममव भरिएको लर्र्िणहरु ि उपिब्ध गिे को ठे गविवको प्रमवणहरु (िवगन भएमव)सवचो ि ठीक छि् भन्ने
िोषणव गछन ा, ि
(a) मवलथ प्रदवि गरिएको आर्वसीय ठे गविव हङकङमव मेिो एक मवत्र र्व मनख्य ठे गविव हो; ि
(b) भौगोलिक लिर्वाचि क्षेत्रमव म एक मतदवतवको रुपमव दतवा हुि योग्य छन [िोट 5]; ि
(c) म दतवा हुिनबवट अयोग्य ठहरििनको िवलग कन िै पलि लर्षय छैि [िोट 6]
मैिे लिर्वचािकव दतवा अलधकृ तिवई मतदवतको रुपमव दतवा हुिे मेिो योग्यतविवई मूल्यवंकि गिा, अन्य संस्थवद्वविव अन्य
उद्देश्यको लिलम्त संङकिि गरिएको मेिो व्यलिगत लर्र्िणहरु सवँचो ि ठीक छि् भलि प्रमवलणत गिा यस फविममव उपिब्ध
गिे को मेिो व्यलिगत लर्र्िणसँग तनििव ि जवँच गिा मेिो सहमलत ि अिनमलत ददएको छन । झूटो र्व भ्रम लसजािव भएमव,
लिर्वचािकव दतवा अलधकृ तिे तथ्य अिनसवि मेिो लर्रुध्द मिवई उलचत सजवय ददि सक्दछ । म यँहव स्पष्ट रुपमव सहमलत
जिवउदछन दक प्रवसंलगक सिकविी लर्भवगहरु (अध्यवगमि लर्भवग, आर्वस लर्भवग ि गृह मवलमिव लर्भवग सवथै अन्य
लर्भवगहरु पलि समवर्ेश छि्) र्व कन िै अन्य सवर्ाजलिक/लिजी संगठि(हरु)िे(हङकङ आर्वस सलमलत सवथै अन्य लर्भवगहरु
पलि समवर्ेश छि्) मेिो व्यलिगत लर्र्िणहरु लिर्वचािकव दतवा अलधकृ तिवई प्रदवि गिा सक्नेछ जसिे गदवा यस लर्भवगिे
आर्ेदिको प्रदियव गदवा ती लर्र्िणहरुको तूििव तथव जवँच गिा सक्नेछि् ि मतदवतव दतवाको िवलग ि लिर्वचाि सम्बलन्धत
जविकविीहरुको िवलग र्वर्षषक रुपमव संशोधि गिा सक्नेछि् ।[िोट 13]
मवगादशाि िोटहरु
(1)

यो आर्ेदि फविम दतवा मतदवतवहरुिे लर्र्िणहरु परिर्ाति गिाको लिलम्त हो । यदद तपवई दतवा मतदवतव
हुिनहुन्न ि भौगोलिक लिर्वाचिको िवलग दतवा गिा चवहविनहुन्छ भिे,यो फविमको सट्टवमव तपवईिे िँयव
मतदवतव दतवाको िवलग फविम (भौगोलिक लिर्वाचि)” (REO-1)भिना पदाछ ।

(2)

लजल्िव परिषदको सवधविण लिर्वाचि हुिे समयको यो र्षा सेप्टेम्बिमव मतदवतवको अलन्तम सूची
प्रकवलशत हुिेछ (त्यो भिेको लजल्िव परिषदको लिर्वाचि र्षा हो ), जनि सवि लजल्िव परिषदको लिर्वाचि
र्षा हैि, त्यो र्षा मतदवतवको अलन्तम सूची जनिवईमव प्रकवलशत हुिेछ । यस सन्दभामव,दतवा भएकव
मतदवतवहरुको िवलग आर्वसीय ठे गविव र्व कन िै व्यलिगत लर्र्िणहरु परिर्ाति गिाको लिलम्त रिपोट गिे
र्ैधवलिक अलन्तम म्यवद लिम्न छि्:
लजल्िव परिषद लिर्वाचि र्षा:

2 जनि*

गैि लजल्िव परिषद लिर्वाचि र्षा:

2 अलप्रि*

तपवईिे ियवँ दतवा लर्र्िणहरु अििवईि मवफा त मतदवतव जविकविी सोधपनछ प्रणविीमव
(www.voterinfo.gov.hk) हेिा सक्ननहुन्छ र्व दतवा तथव लिर्वाचि कवयवाियको सोधपनछ गिे हटिवईिमव
(2891 1001) कि गिा सक्ननहुन्छ । यदद आर्वसीय ठे गविव जस्तव लर्र्िणहरु परिर्ताि गिनापिे मव
मतदवतवहरुिे दतवा तथव लिर्वाचि कवयवाियमव आफ्िो दतवा गिे को लर्र्िणहरु संशोधि गिना आफ्िो

लजम्मेर्विी हुिेछ ।
*िँयव दतवा आर्ेदिको अलन्तम म्यवद भन्दव र्ैधवलिक अलन्तम म्यवद फिक हुन्छ ।
(3)

मवलथ उल्िेि गिेको म्यवदहरु भिेको दतवा तथव लिर्वाचि कवयवाियमव आर्ेदि पनग्ने लमलतहरु भिेि
बनलझन्छ । मवलथ उल्िेि गिेको लमलत पलछ यस कवयवाियमव प्रवप्त भएको आर्ेदिहरु आउिे र्षाको
मतदवतवको सूचीमव संकिि गिे उद्देश्यिे िवलििेछ ।

(4)

यदद तपवईिे यो आर्ेदि फविम पेश गिे को 14 ददि पलछ पलि दतवा तथव लिर्वाचि कवयवाियबवट कन िै
पलि जर्वफ िआएमव ,तपवईिे सोधपूछ हटिवईि 2891 1001 मव कि गिी तपवईको आर्ेदिको प्रगलत
बविे बनझ्िन सक्ननहुन्छ ।

(5)

सवमवन्यतव, तपवई भौगोलिक लिर्वाचि क्षेत्रको एक मतदवतवको रुपमव दतवा गिा योग्य हुिन हुिेछ यदद:
(a) तपवई हङकङ लर्शेष प्रशवसलिक क्षेत्र िवहदविी अध्यवदेशद्वविव (क्यवप 539) परिभवलषत हङकङ
लर्शेष प्रशवलिक क्षेत्रको स्थवयी लिर्वसी हुिनहुन्छ; ि
(b) सवमवन्य रुपमव तपवई हङकङमव बसोबवस गिनाहुन्छ ;ि
(c) तपवई 18 र्षाको उमेि पनलगसक्नन भएको छ र्व 25 सेप्टेम्बिमव र्व सो भन्दव अगवलड (लजल्िव परिषद
लिर्वाचि र्षाको िवलग) र्व अको र्षा 25 जनिवईमव (गैि लजल्िव परिषद लिर्वाचि र्षाको िवलग )
तपवई आर्ेदिको िवलग 18 र्षा पनग्नन हुन्छ भिे; ि
(d) तपवईसँग परिचय पत्र छ भिे, जस्तै हङकङ स्थवयी पलहचवि कवडा ;ि
(e) तपवई दतवाबवट अयोग्यतव हुिे कन िै पलि कविण छैि भिे(िोट 6) ।
स्थवयी लिर्वसी अर्स्थवबविे सोधपनछ गिा, कृ पयव अध्यवगमि लर्भवगको हटिवईि 2824 6111 मव कि
गिनाहोस् ।

(6)

सवमवन्यतव, समवर्ेश भएकव ती व्यलिहरु दतवाबवट अयोग्य मवलिन्छ जो:
(a) मविलसक स्र्वस्थ्य अध्यवदेश (क्यवप.136) अन्तगात मविलसक असक्षमतवको कविण आफ्िो सम्पलि ि
कवयाहरुको व्यर्स्थवपि ि प्रर्न्ध गिा असक्षम भएको पवएमव;
(b) कन िै सशस्त्र सेिवकव सदस्य भएमव ।

(7)

ठे गविवको प्रमवण
(a) तपवईिवई लर्धवि परिषद भौगोलिक लिर्वाचि क्षेत्रको िवलग र्षिधवरित गरििेछ ि लजल्िव परिषद
क्षेत्र अिनसवि जँहव तपवईको आर्वसीय ठे गविव हो जनि हङकङमव तपवईको एक मवत्र र्व मनख्य
आर्वसीय ठे गविव हुिनपिे जस्तै हङकङमव तपवईको मनख्य स्थवि जँहव तपवई बस्ननहुन्छ र्व तपवईको
एक मवत्र र्व मनख्य िि भिेि बनलझन्छ । लिर्वाचिको लर्ज्ञवपि पठवउिे उदश्यिे लिर्वाचि क्षेत्रकव
उम्मेदर्विहरुिवई आर्वसीय ठे गविव प्रदवि गरििेछ ।
(b) कृ पयव लिर्वाचि दतवा अलधकृ तिवई आर्ेदि फविम भिे ि परिर्ताि गिे को तीि मलहिव लभत्रको

स्थवलिय ठे गविवको प्रमवणसँग सूलचत गिनाहोस् दकिकी तपवईको ठे गविव अिनसवि तपवईको लिर्वाचि
क्षेत्र परिर्ाति हुिसक्छ ।
(c) दतवा तथव लिर्वाचि कवयाियिे अलिल्िो तीि मलहिव लभत्र जविी गिे को लिम्न कवगजवतहरु(दतवा ि
लिर्वाचि कवयवाियको िसीदको लमलत फविम जमव गिे लमलतको रुपमव अपिवईिेछ ।)स्र्ीकवि गिेछ
जसमव जविी गिे को लमलत ि संस्थवको ठे गविव प्रमवणको रुपमव लिइिेछ:
(i) लिम्न कवगजवतहरु मध्ये कन िै एकमव मतदवतवको िवम ि मनख्य स्थवयी ठे गविव हुिन पछा (कवगजपत्र
ि आर्ेदि फविममव भएको िवम ि ठे गविव एउटै हुिन पिेछ) 1. सवर्ाजवलिक लिकवयहरुिे जविी गिे को िलसद र्व चिविीहरु (जस्तै पविी,लबजनिी र्व टवउि
ग्यवसको िलसद;
2. सिकविी लिकवय र्व अदवितिे पत्रचवि गिे को ठे गविव;
3. बैंक,लबमव कम्पिी र्व अलिर्वया सञ्चय कोष स्र्ीकृ त टस्रीिे पत्रचवि गिे को ठे गविव र्व
लर्र्िण ;
4. मोबवईि फोि, ििको फोि ,रटभी र्व ईन्टिेट सेर्वको िलसद;
5. स्थवलिय पोस्ट-मवध्यलमक संस्थवहरूिे जविी गिे को कवगजवत र्व िलसद जनि मतदवतवको
आर्वसीय ठे गविव पनलष्ट गिा सदकन्छ;
6. मवन्य ि "स्टवम्प"(स्यवम्प ड्यूटीको िवलग) दकिवयेदविी सम्झौतव(आर्ेदि पेश गिना पिे लमलत
3 मलहिव लभत्र जविी गरिएको मवपदण्ड अलिर्वया छैि ति यस्तो दकिवयेदविीिे आर्ेदि
लमलतिवई आर्िण गिनापदाछ);र्व
7.सवर्ाजवलिक संस्थवहरु जस्तै अस्पतवि प्रवलधकिण, आर्वस लर्भवग,हङकङ हवउससग
सोसवयटी, हङकङ पिीक्षव तथव मूल्यवंकि प्रवलधकिण आददिे जविी गिे को लबि,पत्रचवि
ठे गविव र्व अन्य कवगजवतहरु ;र्व
(ii) मतदवतवसँगै बसोबवस गिे व्यलिको िवम र्व स्थवलिय ठे गविव ,र्व मतदवतविे अन्य व्यलिहरु
पलि उलिसँगै सोलह ठे गविवमव बसोबवस गिे को छ भलि िोषणव पत्रमव सलह गरि पनलष्ट गिना पदाछ
ि सँगै िवलिएको ठे गविवको सक्कि प्रलतलिलप प्रमवण हुिेछ ।िोषणवपत्रको िमूिव दतवा तथव
लिर्वाचि कवयाियको र्ेबसवईटबवट (http://www.reo.gov.hk/en/voter/dra.htm) ;
डवउििोड गिा लसकन्छ । र्व

(iii) यदद मतदवतविे (i) र्व (ii) मवलथ उल्िेि गिे को कन िै पलि कवगजवत उपिब्ध गिा िसके मव,
कलमशि फि ओथ लसकवरु सोलिलसटि/जलस्टस अफ लपस समकक्ष शपथ तथव िोषणव

अध्यवदेशको (क्यवप.11) िैलतकतव अिनसवि त्यस ठे गविवमव बसोबवस गदै आएको दवर्ी प्रमवण
गिा मतदवतविे ददएको र्ैधवलिक िोषणव पलि दतवा तथव लिर्वाचि अलधकृ तिे स्र्ीकवि गिेछ ।
जनि सदस्यहरूिवई शपथ िोषणव गिा आर्श्यक पदाछ उिीहरुिवई लजल्िव कवयाियहरुमव
लि:शनल्क सेर्व ददईन्छ । र्ैधवलिक िोषणवको िमूिव दतवा तथव लिर्वाचि कवयाियको
र्ेबसवईटबवट (http://www.reo.gov.hk/en/voter/dra.htm) डवउन्िोड गिा सदकन्छ । दतवा
तथव लिर्वाचि कवयाियिे ददएको र्ैधवलिक िोषणव
(d) दतवा तथव लिर्वाचि कवयाियिे मवलथ उल्िेलित कवगजवतहरु सक्कि कलप,प्रलतलिलप र्व फ्यवक्स कलप
पलि मवन्य ठे गविवको प्रमवणको रुपमव स्र्ीकवि गदाछ ।
(e) ती मतदवतवहरु जो आर्स लर्भवग अन्तगात सवर्ाजलिक भवडवको आर्वसमव बस्ने मनख्य दकिवयवदवि
हुि र्व हङकङ हवउससग सोसवयटीको छू ट प्रवप्त गिे को आर्वसको दतवा दकिवयदवििे दतवा भएको
ठे गविव परिर्ाति गिना चवहेमव ि उपिब्ध गिे को दकिवयदवि ि आर्सको ठे गविव एउटै भएमव,ती
मतदवतवहरुिवई ठे गविवको प्रमवण ददिनबवट छन ट ददईिेछ । सवर्धवि: होम ओिालसप योजिव अन्तगात
पिे आर्स इकवई र्व सवर्ाजलिक आर्सको लबिी भएको ििको (जस्तै दकिवयेदवि िरिद योजिव
अन्तगात पिे फ्िैटहरु )लिर्वसीहरु यो छू टको दवयविव बवलहि पदाछि् ि सम्बलन्धत मतदवतवहरुिे
सोलह अिनसवि मवन्य ठे गविवको प्रमवण उपिब्ध गिनप
ा दाछ ।कन िै मवलमिवहरुमव लिर्वाचि दतवा
अलधकृ तिे सम्बलन्धत लर्भवग/संगठिसँग मतदवतवको लर्र्िणहरु ददहोिो जवँच गिा िसके मव, दतवा
ठे गविव परिर्ाति गिा चवहविे लिर्ेदिको िवलग लिर्वाचि आयोगको सेक्सि 10A(मतदवतवको दतवा)
(लर्धवि परिषद भौगोलिक लिर्वाचि क्षेत्रहरु)(लजल्िव परिषद लिर्वाचि क्षेत्रहरू)लियम
(क्यवप.541A)अन्तागत लिर्वाचि दतवा अलधकृ तिे मतदवतविवई ठे गविवको प्रमवण उपिब्ध गिा
अिनिोध गिा सक्छि् ।
(8)

(a) लिर्वाचि मवलमिव आयोग(दतवा)(लर्धवि परिषद कवयवात्मक लिर्वाचि क्षेत्रको मतदवतवहरु) (लजल्िव
सलमलत लिर्वाचिको िवलग मतदवतवहरु) (लिर्वाचि सलमलतकव सदस्यहरु) लर्लियमिको (क्यवप.
541B) िण्ड 19 अिनसवि, जो व्यलििे भौगोलिक क्षेत्रको िवलग दतवा गदाछ उसिे लजल्िव परिषद
(दोस्रो) कवयवात्मक लिर्वाचि क्षेत्रको पलि मतदवतवको रुपमव दतवाको आर्ेदि गिे को मवलिन्छ । यदद
तपवई लजल्िव परिषद (दोस्रो) कवयवात्मक लिर्वाचि क्षेत्रमव मतदवतवको रुपमव दतवा गिा चवहविन हुँदि
ै
भिे, तपवईिे “कवयवात्मक लिर्वाचि क्षेत्र ि र्व लजल्िव सलमलत उपक्षेत्र, लजल्िव परिषद (दोस्रो)
कवयवात्मक लिर्वाचि क्षेत्रको िविे ज पत्र र्व गैि-दतवामव व्यलििे परिर्ाति गिे को लर्र्िणको रिपोट”
(REO-43) को आर्ेदि फविम अलिर्वाय भिना पदाछ ।
(b) यदद तपवई भौगोलिक लिर्वाचि क्षेत्रको (जसिे कन िै पलि कवयात्मक लिर्वाचि क्षेत्रहरुमव दतवा गिे को
छैि) दतवा मतदवतव हुिनहुन्छ भिे ि लजल्िव परिषद (दोस्रो)कवयात्मक(फङसिि)लिर्वाचि क्षेत्र र्व
अको पविं परिक कवयवात्मक लिर्वाचि क्षेत्रको (अथवात कवयात्मक लिर्वाचि क्षेत्र जनि लजल्िव परिषद

(दोस्रो)कवयात्मक लिर्वाचि क्षेत्र भन्दव अकै ) दतवा मतदवतव बन्न चवहविनहुन्छ भिे ,तपवईिे
“व्यलिद्वविव कवयवात्मक लिर्वाचि क्षेत्र ि /र्व लिर्वाचि सलमलत उपक्षेत्रको (REO-41) आर्ेदि
फविम” भिा अलिर्वाय हुन्छ ।
(c) (i) यदद तपवई पविं परिक कवयात्मक लिर्वाचि क्षेत्र/उपक्षेत्रको दतवा मतदवतव हुिनहुन्छ ि लजल्िव
परिषद (दोस्रो) कवयात्मक लिर्वाचि क्षेत्रमव, र्व अको पविं परिक कवयात्मक लिर्वाचि
क्षेत्र/उपक्षेत्रमव परिर्ाति गरि दतवा गिा चवहविनहुन्छ भिे; र्व
(ii) यदद तपवई लजल्िव परिषद (दोस्रो) कवयात्मक लिर्वाचि क्षेत्रको दतवा मतदवतव हुिनहुन्छ भिे ि
अको पविं परिक कवयात्मक लिर्वाचि क्षेत्र/उपक्षेत्रमव परिर्ाति गरि दतवा गिा चवहविहुन्छ भिे,
र्व लजल्िव परिषद (दोस्रो) कवयात्मक लिर्वाचि क्षेत्रको सूचीबवट िवम हटवउि चवहविनहुन्छ भिे,
तपवईिे “व्यलिद्वविव कवयवात्मक लिर्वाचि क्षेत्र ि/ र्व लजल्िव सलमलत उपक्षेत्र, लजल्िव परिषद
(दोस्रो) कवयवात्मक लिर्वाचि क्षेत्रको िविे ज पत्र र्व गैि-दतवामव परिर्ाति गिे को लर्र्िणको रिपोट”
को (REO-43) आर्ेदि फविम अलिर्वाय भिना पदाछ ।
(9)

सवमवन्यतव,दतवा तथव लिर्वाचि कवयवाियिे लिर्वाचि सम्बलन्धत संचविहरु दनर्ै लचनियव ि अंग्रेजीमव
उपिब्ध गिे को छ । तपवईिवई चनिवर्को समयमव उम्मेदर्विसँगको संर्वद सहज बिवउिको लिलम्त
भवषविवई प्रवथलमकतव ददएको हो । यदद तपवईिे यो भवग पूिव गिना भएि भिे, तपवईिे लचनियव भवषव
छिौट गिे को बनलझन्छ ।

(10)

यदद तपवईको आर्वसीय ठे गविवमव हुिवकको सेर्व छैि भिे मवत्र कृ पयव पत्रवचवि ठे गविव उपिब्ध गिनाहोस्।
यदद तपवईिे उल्िेि गिे को मवपदण्ड पूिव गिना हुँदि
ै कृ पयव “पत्रवचवि ठे गविव”को भवग िविी िवख्ननहोस् ।

(11) यी िोटहरु सवमवन्य लिदैशिको िवलग मवत्र हो । आर्ेदकहरुिे लर्धवि परिषद अध्यवदेश (क्यवप 542),
लिर्वाचि कवया आयोग अध्यवदेश (क्यवप 541) ि सहवयक कविनिमव उल्िेि भएको लिदैशिहरु पलि हेिनाहोस् ।
(12) यो आर्ेदि फविममव आर्ेदकिे हस्तवक्षि गिे को हुिन पदाछ; अन्यथव, लिर्वाचि दतवा अलधकृ तिे
तपवईको आर्ेदिको प्रदियव अगवडी बढवउिे छैि ।
(13) तपवई मतदवतवको रुपमव दतवा हुि योग्य हुिनहुन्छ र्व हुिनहुन्न भिेि मूल्यवङ्कि गिाको िवलग, लिर्वाचि दतवा
अलधकृ तिे तपवईिे आर्ेदि फविममव प्रदवि गिना भएको लर्र्िणहरु अन्य संस्थवहरुबवट कन िै अन्य कविणको
िवलग सङकिि गरिएको व्यलिगत लर्र्िणहरुसँग सलह ि ठीक हो र्व हैि भिेि तनल्िव सवथै जवँच गरििेछ,
यदद ती जविकविीहरु झूटो र्व भ्रवमक भएमव तपवई लर्रुध्द उपयनि सजवय ददिेछ । सो आर्ेदि फविममव
हस्तवक्षि गिे बवपत, तपवईिे लिर्वचाि दतवा अलधकृ तिवई अन्य सिकविी लर्भवग(हरु) र्व अन्य
सवर्ाजलिक/लिजी संगठि(हरु)बवट लर्र्िणहरु संङकिि ि जवँच गिे अिनमलत ददिनहुिेछ ि यँहव स्पष्ट रुपमव
सहमलत जिवउिनहुन्छ दक प्रवसंलगक सिकविी लर्भवगहरु (अध्यवगमि लर्भवग, आर्वस लर्भवग ि गृह मवलमिव

लर्भवग सवथै अन्य लर्भवगहरु पलि समवर्ेश छि्) कन िैिे पलि (हङकङ आर्वस सलमती सवथै अन्य लर्भवगहरु
पलि समवर्ेश) तपवईिे व्यलिगत जविकविीहरु लिर्वाचि दतवा अलधकृ तिवई ददि सक्छि्, जस कविण लिर्वाचि
दतवा अलधकृ तिे आर्ेदि फविमको प्रदियव अलि बढवउदव ि लिर्वाचि सम्बलन्ध िे काड ि मतदवतव दतवा प्रदियव
र्वर्षषक संशोधि गदवा ती लर्र्िणहरुको जवँच ि तनििव गिा सक्छि् ।
(14) दतवा लर्र्िणहरु परिर्ाति गिे को प्रदियवको समवलप्त पलछ थप लिलित दतवा सूचिवहरु पठवउिे िममव,दतवा तथव
लिर्वाचि कवयाियिे मतदवतवहरुिवई छोटो सन्देश र्व ईमेिद्वविव(यदद त्यस्तव जविकविीहरु मतदवतविे ददएको
िण्डमव) उिीहरुको दतवा गिे को लर्र्िणहरु संशोधि गरिएको जविकविी ददिेछ ।
(15) मतदवतव दतवाको सोधपूछको िवलग, कृ पयव 2891 1001 मव कि गिनाहोस् ।

व्यलिगत जविकविी संकिि बविे िोषणव
संकििको उद्देश्य
यस फविम(REO-2)को मवध्यमद्वविव प्रदवि गरिएको व्यलिगत जविकविी ि अन्य सम्बलन्धत जविकविीहरु दतवा तथव
लिर्वाचि कवयवाियिे मतदवतव दतवा ि लिर्वाचि-सम्बलन्धत उद्देश्यहरुको िवलग प्रयोग गरििेछ । यस फविमको
मवध्यमिे प्रदवि गिे व्यलिगत जविकविी ि अन्य सम्बलन्धत जविकविीको प्रवर्धवि स्र्ैलछछक हो । तथवलप, यदद
तपवईिे पयवाप्त ि सही जविकविी प्रदवि गिनाभएि भिे, हवमीिे तपवईिवई मतदवतवको रुपमव दतवा गिा तपवईको
आर्ेदि प्रदियवमव िवख्न सक्दैिौ । यदद लिर्वाचि दतवा अलधकृ तिे तपवईिवई दतवा गिा योग्य हुिनहुन्छ भलि लिधवािण
गिे को छ भिे, तपवईको िवम ि आर्वसीय ठे गविव सूचीमव िवलििेछ ि सवर्ाजलिक लििीक्षणको िवलग उपिब्ध हुिेछ ।
यदद आर्श्यक भएमव, लिर्वाचि दतवा अलधकृ तिे सवर्ाजलिक प्रलधकविणिवई (अध्यवगमि लर्भवग, गृह मवलमिव
लर्भवग, आर्वस लर्भवग ि हङकङ आर्वस सलमलत ि सवथसवथै अन्य लर्भवगहरु पलि समवर्ेश) तपवईको व्यलिगत
डेटवको सूची तयविी गदवा डेटव लमिविको िवलग प्रस्तनत गिनाहोस् ।
कन िै व्यलििे यस फविममव भएको व्यलिगत जविकविीहरु मवलथ उल्िेलित उद्देश्यहरु बवहेक अन्य उद्देश्यहरुको िवलग
स्पष्ट रुपमव सहमलत लबिव प्रयोग गिे मव व्यलिगत जविकविी (गोपिीयतव) अध्यवदेश (क्यवप. 486) उल्िंिि गिे को
भलि बनलझिेछ ।
जविकविीको हस्तवन्तिण
आर्श्यक भएमव,तपवईिे उपिब्ध गिना भएको जविकविीहरू अन्य अलधकवि प्रवप्त लर्भवगहरु /संगठिहरु/
व्यलिहरुिवई मतदवतव दतवा ि लिर्वाचिको िवलग प्रवसंलगक अध्यवदेश ि / र्व सहवयक कविूि ि ती लर्षयसँग
सम्बलन्धत सबै उद्देश्यकव आधविमव प्रदवि गरििेछ ।

व्यलिगत जविकविीको पहुँच ि सोधपूछ
व्यलिगत जविकविी (गोपिीयतव) अध्यवदेश (क्यवप. 486) को प्रवर्धवि अिनसवि तपवईिे उपिब्ध गिे को व्यलिगत
लर्र्िणहरु ि अन्य सम्बलन्धत जविकविीहरु सच्चवउि सक्ने अिनिोध गिा पवउिन तपवईको अलधकवि हो । यस्तव अिनिोध ि
सोधपूछको िवलग 10 औ तल्िव, हवबाि सेन्टि, 25 हवबाि िोड, र्वि चवई लस्थत हङकङको लिर्वाचि दतवा अलधकृ तिवई
लिलित रुपमव पत्रचवि गिनापदाछ ।

