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जातीय अल्पसंख्यकहरुको समानताको प्रवर्दध्नका लागि 
ववध्यमान उपायहरू 

 
मतदाता दता ्तथा ननवा्चनसम्बन्धी सेवाहरु 

 
 

निर्वाचि मवममलव आयोगको कवयाकवरी निकवयको रुपमव दर्वा र्थव निर्वाचि कवयवालय 
(REO) निर्वाचि मवममलव आयोग अध्यवदेश (अध्यवय 541) अन्र्गार्कव कविूिी 
कवयाहरुको कुशल कवयासम्पवदिकव लवगग प्रशवसनिक सहयोग पुयवाउि जिम्मेर्वर रहेको 
छ l यसमव निर्वाचि के्षत्रको पुिरवर्लोकि र्थव के्षत्र निर्वारण, मर्दवर्वहरुको दर्वा, 
निर्वाचि निदेमशकव र्थव प्रनर्र्ेदिहरुको संकलि, निर्वाचि गरवउिे र्थव सुपरररे्क्षण 
गिे र उिुरीहरुको व्यर्स्थवपि गिे कवया पदाछि ्l  
 
सरकवरले िवर्ीय समविर्वलवई सवन्दमभाक िीनर् र्थव उपवयहरूको र्िुामव, कवयान्र्यि 
र पुिरवर्लोकिमव एक अमभन्ि अङ्ग मवन्दै यसलवई रे्रै महत्र् ददन्छ । यसको 
अिुभूनर्को लवगग REO ले िवर्ीय अल्पसंख्यकहरुको मर्दवर्व दर्वा र्थव चुिवर्ी 
कुरवहरूसम्बन्र्ी िविकवरीमव पहुुँचमव सहि बिवउि वर्मभन्ि उपवयहरू र्यवर गरेको 
छ । 
 
A. मतदाता दता ्
 
वर्ध्यमवि 
उपवयहरु 

⚫  मर्दवर्व दर्वा सम्बन्र्मव प्रमुख िविकवरीहरू मर्दवर्व दर्वासुँग 
सम्बजन्र्र् र्ेबसवइटमव सवर्र्टव िवर्ीय अल्पसंख्यकहरूको 
भवषवमव1 प्रकवमशर् गरेको छ ।यस्र्व िविकवरीहरू सूचिव र्थव 
प्रश्िोत्तर समूहको रुपमव रवखखएको छ । यसले िवर्ीय 
अल्पसंख्यकहरूलवई मर्दवर्व दर्वाको लवगग योग्यर्व, र्ैर्वनिक 
प्रक्रियव र अजन्र्म ममनर्बवरे बुझ्ि रे्रै मद्दर् गिेछ । 

 ⚫  िवर्ीय अल्पसंख्यक बवमसन्दवहरूको सद्भवर् र संर्र्ािको 

 
1 उक्र् सवर् EM भवषवहरुमव बहसव इन्डोिेमशय, दहन्दी, िेपवली, पन्िवबी, र्वगवलग, थवई र उदूा पदाछि।् 
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लवगग केन्र (CHEER) को न्युिलेटरमव मर्दवर्व 
दर्वासम्बन्र्ी िविकवरीहरू सवर्र्टव िवर्ीय अल्पसंख्यक 
भवषवमव1 प्रकवमशर् गररन्छ । त्यसैगरी चुिवर्कव र्षाहरूमव 
मर्दवर्व दर्वा अमभयविको समयमव चवरर्टव िवर्ीय 
अल्पसंख्यक भवषवमव2  मर्दवर्व दर्वा सन्देशहरू प्रकवमशर् 
गररन्छि ्। 

 ⚫  मर्दवर्व दर्वाको लवगग आठर्टव अल्पसंख्यक सहयोग सेर्व 
केन्रहरू3 रहेकव छि ्िहवुँ मर्दवर्व दर्वासम्बन्र्ी पोस्टरहरू 
प्रदशाि गररन्छि,् िवर्ीय अल्पसंख्यकहरूकव लवगग मर्दवर्व 
आरे्दि फवरवम उपलब्र् गरवइन्छ र मर्दवि र्षाहरूमव हुिे 
मर्दवर्व दर्वा अमभयविको समयमव मर्दवर्व दर्वाको लवगग 
आर्ेदि गिे कवयामव िवर्ीय अल्पसंख्यकहरूलवई मद्दर् गिा 
मर्दवर्व दर्वा कवउन्टरहरू स्थवपिव गररन्छि ्। 

 ⚫  मर्दवर्व दर्वासुँग सम्बजन्र्र् प्रमुख सन्देशहरू पवुँचर्टव EM 
भवषवमव43रेडडयोमवफा र् ्प्रशवरण गररन्छि ्। 

 ⚫  िवर्ीय अल्पसंख्यकहरूको लवगग वर्द्यमवि मर्दवर्व दर्वा 
सेर्वहरूको पुिरवर्लोकिमव मद्दर् गिा िवर्ीय 
अल्पसंख्यकहरूको वर्चवरहरुको संकलि गिा िवर्ीय 
अल्पसंख्यक सहयोग सेर्व केन्रहरूमव सभेक्षण फवरवमहरू 
वर्र्रण गररन्छि ् र मर्दवि र्षाहरूमव िवर्ीय 
अल्पसंख्यकहरूलवई मर्दवर्व दर्वा िविकवरी प्रदवि गिा 
प्रचवरप्रसवर वर्स्र्वर गररन्छ । 

 ⚫  मर्दवर्व िवमवर्ली दर्वासंग सम्बजन्र्र् वर्षयहरुमव िविकवरी 
 

2  चवर EM भवषवहरूमव बहवसव इन्डोिेमसयव, िेपवली, टवगलवग र उदूा समवरे्श छ। 
3  उक्र् आठ EM सहवयर्व केन्रहरु CHEER केन्र(क्रु्ि र्ोंग), गहृ केन्र (यवउ मसम मोंग), गहृ उपकेन्र (सवम सईु पो), होप केन्र (र्विचवई), 

मलकं केन्र (क्र्वई मसगं) सवइि केन्र (टुएि मुि), टच उप केन्र (टंुग चंुग) र र्वईएलटीएच केन्र (युएि लंग) पदाछि ्l 
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मलिकव लवगग EMs सहयोग गिा िवर्ीय अल्पसंख्यक 
निर्वसीको अमभर्दृ्गर् र्थव सवमन्िस्यर्व केन्र CHEER 
संगको ससकयामव दर्वा र्थव निर्वाचि कवयवालयले (REO) सब ै
सवर्र्टव EM भवषवमव1 निशुल्क निर्वाचि हटलवइि टेमलफोि 
सेर्व मवफा र् टेमलफोि अिुर्वद सेर्व प्रदवि गदाछ l 

भवर्ष्यको 
कवमको 
लेखविोखव 

 REO ले समय समयमव िवर्ीय अल्पसंख्यकहरूको लवगग 
यसले प्रदवि गिे सेर्वको पुिरवर्लोकि गिेछ, अग्रभवगमव रहेर 
कवया गि ेकमाचवरीहरूको लवगग िवर्ीय अल्पसंख्यकहरूसुँग 
र्वर्वालवप गिे उिीहरूको संचवर क्षमर्वमव सुर्वर गिा र्वमलम 
वर्कवस गिछे र व्यवर्हवररक भएसम्म उिीहरूलवई मर्दवर्व 
दर्वा िविकवरी प्रदवि गिे यसको प्रचवरप्रसवर प्रयवसलवई 
निरन्र्र रवख्दै मर्दवर्वको रुपमव योग्य िवर्ीय 
अल्पसंख्यकहरूलवई प्रोत्सवदहर् गि ेर मद्दर् गि ेप्रभवर्कवरी 
मवध्यम खोज्िको लवगग गैरसरकवरी संस्थवहरूसुँग बैठक र 
छलफलको आयोििव गि ेकवयालवई निरन्र्रर्व ददिेछ । 

 
B. ननवा्चन सम्बन्धी माममलाहरु 

 
वर्ध्यमवि 
उपवयहरु 

 चुिवर्ी र्षाको समयमव सवन्दमभाक िविकवरीहरू बुझ्िे कवयामव 
िवर्ीय अल्पसंख्यकहरूलवई मद्दर् गिा मर्दविसुँग 
सम्बजन्र्र् कुरवहरूमव प्रमुख सन्देशहरू, वर्शेषगरी मर्दवि 
प्रक्रियवहरूलवई सवर्र्टव िवर्ीय अल्पसंख्यक भवषवमव1 
सम्बजन्र्र् चुिवर्ी रे्बसवइटमव रवखखन्छ र आठर्टव िवर्ीय 
अल्पसंख्यक सहयोग सेर्व केन्रहरूमव3 प्रदशाि गररन्छ । 

  जिल्लव पररषद सवमवन्य निर्वाचि र्थव व्यर्स्थववपकव पररषद 
आम निर्वाचिको मिोियि र्थव अवपलको लवगग हुिे 
वर्ज्ञवपिहरु सवर् िवर्ीय अल्पसंख्यक पत्रत्रकव र्थव िवर्ीय 
अल्पसंख्यवक सहयोग सेर्व केन्रले3 प्रकवमशर् गिे मुखपत्र 
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(न्युिलेटर) मव रवखखिेछ । 

  आर्श्यकर्व अिुसवर िवर्ीय अल्पसंख्यकहरूलवई मर्दविको 
ददि उिीहरूको मर्दवि गिे कुरवमव मद्दर् गिा हरेक मर्दवि 
केन्रमव सवर्र्टव िवर्ीय अल्पसंख्यक भवषवमव1 मर्दविको 
प्रक्रियवसम्बन्र्ी आर्श्यक िविकवरी छववपएर रवखखएको भवषव 
सहयोग फोल्डर र मर्दवि चरणहरूको सगचत्र मवगादशािको 
एउटव सेट उपलब्र् गरवइन्छ । 

  मर्दवि प्रक्रियव बुझ्ि र्थव निर्वाचिसुँग सम्बजन्र्र् 
वर्षयहरुमव िविकवरी मलिकव लवगग िवर्ीय 
अल्पसंख्यकहरुलवई सहवयो गिा िवर्ीय अल्पसंख्यक 
निर्वसीको अमभर्दृ्गर् र्थव सवमन्िस्यर्व केन्र (CHEER) 
सुँगको सहकवयामव दर्वा र्थव निर्वाचि कवयवालयले टेमलफोि 
हटलवइि मवफा र् सवर् िवर्ीय अल्पसंख्यक भवषवहरु1 मव 
निशुल्क अिुर्वद सेर्व प्रदवि गदाछ l 

  कुिै पनि निर्वाचि बषामव निर्वाचिसम्बन्र्ी िविकवरी प्रसवर 
गिा र्थव मर्दवर्वहरुलवई मर्दवि गिा अवपल गिाकव लवगग 
पवुँच िवर्ीय अल्पसंख्यवकहरुको भवषवमव 4  रेडडयो मवफा र् 
संदेशहरु प्रसवर गररन्छl 

  गहृ मवममलव वर्भवगको िवर्ीय सम्बन्र् इकवइको होमपेिमव 
६ र्टव िवर्ीय अल्पसंख्यक भवषवहरूमव 5 मर्दविसम्बन्र्ी 
िविकरीहरू उपलब्र् छि ्(www.had.gov.hk/rru)। 

  गचनियव भवषव पढ्ि िसक्िे मर्दवर्वहरूद्र्वरव सजिलै बुझ्िे 
कवया सहि बिवउि उम्मेदर्वरहरूलवई अगें्रिी र/र्व िवर्ीय 
अल्पसंख्यक भवषवहरूमव निर्वाचि र्थव मर्दवि वर्ज्ञवपिहरू 

 
4  पवुँच EM भवषवहरूमव बहवसव इन्डोिेमशयव, दहन्दी, िेपवली, थवई र उदूा समवरे्श छ। 
5  उक्र् छर्टव EM भवषवहरुमव बहसव इन्डोिेमशय, दहन्दी, िेपवली, र्वगवलग, थवई र उदूा पदाछि।् 
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उपलब्र् गरवउि ेअपील गररन्छ । 

भवर्ष्यको कवमको 
लेखविोखव 

 दर्वा र्थव निर्वाचि कवयवालयले िवर्ीय अल्पसंख्यकहरुलवई 
प्रदवि गिे सेव्हरु, व्यवर्हवररकर्वको हदसम्म समय-समयमव, 
पुिरवर्लोकि गिेछ र निर्वाचिसम्बन्र्ी प्रमुख िविकवरीहरु 
िवर्ीय अल्पसंख्यककव मर्दवर्वहरुलवई प्रदवि गि ेआफ्िो 
प्रयवसलवई अमभर्दृ्गर् गिा िवरर रवख्नछे । 

सोधपुछ 
 
देहवय बमोमममकव मवध्यमहरु मवफा र् सोर्पुछ गिा सक्रकिेछ – 
 
सोर्पुछ िम्बर: 2649 7786 (र्ररष्ठ निर्वाचि अगर्कृर् (भौगोमलक निर्वाचि 

के्षत्र/मर्दवर्वको रजिस्रेसि) (मर्दवर्व दर्वासम्बन्र्ी वर्षयहरुकव 
लवगग) 
3580 2605(निर्वाचि अगर्क्र्र्ी (निर्वाचि महवशवखव ३) वर्शेष 
सहयोग ३) (निर्वाचिसम्बन्र्ी वर्षयहरुकव लवगग) 

 
इमेल:     reoenq@reo.gov.hk 
 
 
दता ्तथा ननवा्चन काया्लय 
जुलाई 2019 


