2021 नगरीय चुनावहरू बारे जानकारी
यसको विधान अनुसार ,विनल्याण्ड स्व :शावसत नगरपाविकामा विभावित छ। प्रत्येक नगरपाविका आफ्ना
बावसन्दाहरूसँग सम्बन्धित धेरै वनर्णयहरू विनका िावग विम्मेिार छ।
सबै भन्दा उच्च वनर्णय विने नगरपाविका वनकाय भनेको नगरपाविका पररषद हो ,िो यसका वनिासीहरूद्वारा
वनिाण वित भएको हो। पररषदका सदस्यहरू ,िा सभासदहरू ,नगपाविकाको िुनािमा िार बषणको िावग छनोट
हुन्छन्। अको नगरपाविकाको िुनाि आइतबार13 , जुन2021 , मा हुनेछ।
नगरपाविकाका िुनािहरूमा ,विवनश नागररकहरू र विवशष्ट सतणहरूमा अन्य दे शका नागररकहरूिे मतदान
गनण र उम्मे दिारको रूपमा उठ् न सक्छन्।
विनल्याण्डमा मतदान स्वैन्धिक छ।
एल्यान्डको क्षेत्रमा 2021 ,मा कुनै नगरपाविकाको िुनाि हुनेछैन।

मतदानका अधिकारहरू –मतदान धदनको लाधग को योग्य छ
यवद तपाईं विनल्याण्ड ,अको यूरोपीयन सं घ सदस्य राज्य ,आइसल्याण्ड िा निेको नागररक र वनम्न सतणहरू
पूरा गनुण हुन्छ भने , तपाईं नगरीय िु नािहरूमा मतदान गनण सक्नु हुन्छ:



तपाईं िुनािको वदन (13 िु न 2021) सम्म 18 िषणको हुनुभएको छ
तपाईंको विनल्याण्डमा 23अवप्रि 2021 ,सम्म वनिास नगरपाविका छ

यवद तपाईं अन्य कुनै दे शको नागररक हुनु हुन्छ भने ,यवद वनम्न कुरा छ भने तपाईंिे नगरपाविकाको िु नािमा
मतदान गनण सक्नु हुन्छ:



तपाईं िुनािको वदन (13 िु न 2021) सम्म 18 िषणको हुनुभएको छ
तपाईंको विनल्याण्डमा 23अवप्रि 2021 ,भन्दा अवघ कन्धिमा दु ई िषणको िावग वनरन्तर वनिास
नगरपाविका वियो

तपाईंको वनिास नगरपाविकाको वनधाण रर् वनिास नगरपाविका ऐन अनु सार गररन्छ। सै द्धान्धन्तक रूपिे ,
तपाईंको वनिास नगरपाविका भने को तपाईं बस्ने नगरपाविका हो।

2021को नगरपाविकाका िुनािहरूमा ,नगरपाविकाको आधारमा तपाईंको वनिासको नगरपाविका वनधाण रर्
हुनेछ िुन िावह तपाईंको वनिास नगरपाविकाको रूपमा िनसं ख्या सू िना प्रर्ािीमा 23अवप्रि 2021
मध्यरात 12.00बिे रे कर्ण गररएको छ।
यवद आिश्यक छ भने ,तपाईं वर्विटि तिा िनसङ्ख्ख्याकीय र्ाटा सेिाहरूको वनकायबाट आफ्नो वनिास
नगरपाविका िाँ ि गनण सक्नुहुन्छ।
नगरपाविकाका िुनािहरूमा ,तपाईंको वनिासको नगरपाविकामा िु नािको िावग उठे िा उम्मे दिारिाई मात्र
तपाईंिे भोट गनण सक्नुहुन्छ।

मतदान गने अधिकारको सूचना बारे मतदान गनन प्रधतबद्ध सबै
व्यक्तिहरूलाई पठाइन्छ
वर्विटि तिा िनसङ्ख्ख्या र्ाटा सेिाहरूको वनकायिे िे मतदान गने अवधकार भएका सबैको िानकारी
भएको मतदान रविस्टर राख्छ। मतदान रे विष्टरको िावग छु ट्टै दताण गनण आिश्यक छै न।
यही नयाँ 20 मे 2021 सम्ममा तपाईंिे भोट वदने तपाईंको अवधकारको बारे मा िानकारी वदँ दै तपाईंिाई
वर्विटि र िनसंख्या र्ाटा सेिा वनकायिे िे एक सूिना कार्ण पठाउँ नेछ। कार्ण प्रत्येक व्यन्धििाई पठाइन्छ
िो मतदानको िावग योग्य छ र िसको ठे गाना ज्ञात छ। यवद तपाईंिे Suomi.fiसन्दे श सेिाको िावग साइन
अप गनुणभएको छ भने ,तपाईंको सूिना कार्ण तपाईंिाई वर्विटि स्वरूपमा पठाइने छ ,िुन वर्विटि र
िनसंख्या र्ाटा सेिा वनकाय मािणत प्रदान गररएको छ।
मतदान अवधकार सूिनािे मतदान प्रविया सम्बिी वनदे शनहरू ,तपाईंको वनिास स्िानको छे उमा रहे का
अविम मतदान केन्द्रहरूको सूिी ,र तपाईंको मतदान वदने अवधकारको बारे मा िानकारी समािेश गदण छ।
तपाईंिे मतदान केन्द्रमा आफ्नो मतदान अवधकारको सू िना ल्याउन आिश्यक पदै न ,तर तपाईंिे मतदान
गनुण अवघ तपाईंिे आफ्नो पवहिान प्रमावर्त गनण भने आिश्यक पने छ।

योग्यता –को उम्मेद्वारको रूपमा खडा हुन सक्छ?
यवद तपाईं वनम्नविन्धित सतण हरू पू रा गनुण हुन्छ भने तपाईं आफ्नो नगरपाविकाको वनिासको उम्मे दिारको
रूपमा उठ् न सक्नुहुन्छ:




तपाईं उम्मेदिारको रूपमा उठ् न िाहनुभएको नगरपाविका तपाईंको वनिास नगरपाविका हो
तपाईंसँग केही विवनश नगरपाविकामा मतदान गने अवधकार छ
तपाईंिाई कानुनी रूपिे अयोग्य घोषर्ा गररएको छै न।

कृपया केवह राज्य अवधकारीहरू ,प्रमुि नगरपाविका अवधकारीहरू र स्िानीय सरकार ऐनमा सूिीबद्ध
कमणिारीहरूिे नगरपाविकाको िुनािमा उम्मे दिारको रूपमा उठ् न सक्दै नन् भन्ने कुरा ध्यानमा राख्नुहोस् ।

नगरीय चुनावहरूमा नामाांधकत उम्मेदवारहरू
नगरीय िुनािहरूमा ,उम्मे दिारहरू वनम्न द्वारा नामां वकत हुन सक्छन्



दताण गररएका पाटीहरू
योग्य मतदाताहरूबाट स्िावपत वनिाण िनका क्षेत्रहरू।

प्रत्येक पाटीिे यसको वनयम र वनयमनहरू अनुसार आफ्ना उम्मेदिारहरूमा वनर्णय विन सक्छन्। यवद तपाईं
पाटी उम्मे द्वारको रूपमा उठ् न िाहनु हुन्छ भने तपाईंिे आफ्नो मनपने पाटीसँ ग छििि गनुण पछण ।
वनिाण िन क्षेत्र संस्िाको स्िापनाका िावग किीमा दश िना योग्य मतदाताहरूको आिश्यक पदण छ िो प्रश्नको
रूपमा नगरपाविकामा बसे का छन्। यद्यवप, कम िनसं ख्या सवहत नगरपाविकाहरूमा ,केिि तीन िा पाँ ि
बावसन्दाहरू िावहन्छ।
दु ई िा बढी पाटीहरूसँग वनिाण िन गठबिन बनाउने अवधकार छ। दु ई िा बढी वनिाण िन क्षेत्रहरूिाई संयुि
सूिी बनाउने अवधकार छ।
पाटी ,वनिाण िन गठबिन िा एक नगरपाविकामा संयुि सूिीद्वारा मनोनीत उम्मे दिारहरूको संख्या ,
अवधकतम 1.5को कारकिे वनिाण वित हुन सक्ने सभासदहरूको कुि संख्या भन्दा बढी हुन सक्छ।
नगरपाविकाको िनसङ्ख्ख्या वनभणर रहँ दा ,कन्धिमा 17-13िना सभासद यसको पररषदमा वनिाण वित
हुनुपदण छ ,तर नगरपाविकािे पवन ठूिो संख्यामा सभासदहरूिाई छान्ने वनर्णय गनण सक्दछ।
प्रत्येक उम्मेद्वारिाई एक नम्बर तोवकने छ। उम्मेदिारहरूको एक मास्टर सूवि कोररनेछ ,िसमा सबै
उम्मेदिारहरूिाई मास्टर सूिीमा नम्बर 2बाट सुरु गरे र संख्यात्मक िममा दे िाइनेछ ,र उम्मेदिारहरूिाई
पाटी र संयुि सूिीद्वारा समूहीकृत गररनेछ। मुख्य सू िीिे प्रत्येक उम्मेद्वारको िावग वनम्नविन्धित िानकारी
समािेश गदण छ :वतनीहरूको नाम ,उम्मेद्वार संख्या र पे शा। सािै ,मास्टर सूिीिे वनम्न कुराहरू सूवित गनेछ





कुन पाटीहरूिे िुनािी गठबिन बनाएको छ
कुन वनिाण िन क्षेत्रहरूिे संयुि सूिी बनाएका छन्
कुन पाटीहरू वनिाण वित गठबिनमा पदै नन्
कुन उम्मेदिारिे संयुि सू िी बावहर गरररहे का छन्।

14 मे 2021मा सबै नगरपाविकाहरूमा उम्मेदिारहरूको मास्टर सूिी कोररनेछ। उदाहरर्का िावग ,
मतदान बूि र न्याय मन्त्राियको िुनाि पृष्ठहरूमा )www.vaalit.fi(तपाईंको नगरपाविकाको मास्टर सू वि
उपिब्ध हुन्छ। यवद तपाईंिे आफ्नो वनिास नगरपाविका बाहे क अन्य नगरपाविकामा अविम मतदान गनण
िाहनुहुन्छ भने ,तपाईंको नगरपाविकाका उम्मे दिारहरूको मास्टर सू िीको िावग तपाईंिे वनिाण िन
अवधकारीहरूिाई सोध्न सक्नुहुन्छ।

मतदान गने धमधत
तपाईंिे आइतिार ,13 िुन 2021 ,को िुनािको वदन ,िा अविम मतदानको समयमा वनिाण िन वदन अवघ
मतदान गनण सक्नु हुन्छ। तपाईंिे एक पटक मात्रै आफ्नो मत वदन सक्नु हुन्छ। दु ई पटक मतदान गनुण एक
दण्डनीय अपराध हो।
अधिम मतदान:
विनल्याण्डमा अविम मतदान बुिबार ,26
हुन्छ।

मे2021 , मा सुरु हुन्छ तिा मांगलवार 8 जुन, 2021 मा अन्त

विदे शमा अविम मतदान बु िबार 2 जुन,2021 मा सुरु हुन्छ तिा, शधनबार 5 जुन2021 , मा सवकन्छ।
केही अविम मतदान केन्द्रहरूमा ,मतदान अिवध िोरै हुन्छ।
तपाईंिे विनल्याण्ड िा विदे शको कुनै पवन मतदान केन्द्रमा अविम मतदान गनण सक्नुहुन्छ। वनम्नविन्धितिे
अविम मतदान केन्द्रहरूको रूपमा कायण गनण सक्छ:
 विनल्याण्डका अविम मतदान केन्द्रहरू िुन नगरपाविका द्वारा वनवदण ष्ट गररएको छ ,उदाहरर्का
िावग नगरपाविका कायाण ियहरू।
 विदे शमा धेरै विवनश उद्दे श्यहरू
 अस्पताि ,समाि कल्यार् एकाइ ,र सुधारात्मक संस्िाहरू िस्ता संस्िाहरू।
केिि ती व्यन्धिहरू िो वबरामी छन् िा यी संस्िाहरूमा सेिा गदै आएका छन् ,उनीहरूिे त्यहाँ
मतदान गनण सक्दछन्।
 विवनश िहािहरू िुन अविम मतदान अिवधमा विदे शमा रहे का छन्। िहािको कमणिारीिे मात्र
समुद्रमा हुँ दा मतदान हाल्न सक्छन् ,यात्रुहरूिे िहािमा मतदान वदन सक्दै नन् ।

चुनावको धदनमा मतदान:
िुनािको वदनमा ,मतदान आइतबार 13 ,जुन ,2021 ,धबहान 9 बजेदेक्तख सााँझ 8बजेको धबच हुनेछ।
वनिाण िनको वदनमा ,तपाईंिाई पठाइएको मतदान अवधकार सू िनामा विनो िगाइएको मतदान केन्द्रमा मात्र
तपाईंिे मतदान गनण सक्नु हुनेछ।
घरबाट मतदान:
तपाईं अनु वित कवठनाई वबना पोविङ्ग स्टे शनमा पु ग्न नसक्ने हदसम्म तपाईंको वहँ र््ने िा प्रकायण गने क्षमता
सीवमत छ भने ,तपाईंिे अविम मतदान अिवधमा घरबाट नै मतदान गनण सक्नु हुने छ।

तपाईंिे मांगलबार ,1 जुन2021 , वदउँ सो 4 बिेभन्दा अवघ घरबाट मतदात दताण गनुण पदण छ। दताण गनण ,
तपाईंको वनिास गने नगरपाविकाको केन्द्रीय नगरपाविका िु नाि समीवतमा सम्पकण गनुण होस् । समीवतको
सम्पकण वििरर्हरूिाई तपाईंको मतदान अवधकारको सू िनामा पाउन सवकन्छ। केही सतणहरूमा ,एकै
पररिारमा बस्ने पररिारको हे रिाह गनेिे एकै समयमा मतदान गनण सक्छन् ।
पत्रचारबाट मतदान:
यवद तपाईं पूरै अविम मतदान समय र िु नािको वदनमा विदे शमा हुनु हुन्छ भने ,तपाईंिे विदे शबाट पत्रिारद्वारा
पवन मतदान गनण सक्नुहुन्छ।
मेि मािणत मतदान गनणको िावग ,न्याय मन्त्राियको अनिाइन से िाबाट तपाईंको विदे शको ठे गानामा
आिश्यक मतदान सामिीको अर्ण र गनुणहोस्। िमहरू िुनािको वदन पवहिे तीन मवहना भन्दा अवघ राख्न
सवकँदै न। मतदान गने हकदारको रूपमा ,तपाईंिे आफ्नो मतपत्रिाई ढावकएको िाममा रािे र तपाईंको
नगरपाविकाको केन्द्रीय नगरपाविका िुनाि पररषद् िाईिाई वनिाण िन ऐनमा तोवकएको समय वभत्र
िकाण उनिाई तपाईंिे आिश्यक मतदान कागिातहरू तोवकएकै समयमा माग गने विम्मेिारी विनुहुन्छ।

कसरी मतदान गने
अविम मतदान समय िा िु नािको वदनमा तपाईंको मतदान वदन ,आफ्नो स्िानीय मतदान केन्द्रमा िानुहोस्।
तपाईंको नगरपाविकामा रहे का उम्मे दिारहरूमा तपाईंिे केिि मास्टर सू िीमा सू िीबद्ध एक उम्मे दिारिाई
भोट वदन सक्नुहुन्छ।
)1धनवानचन अधिकारीलाई तपाईंको राहदानी ,पररियपत्र ,सिारी िािक अनुमवतपत्र िा अन्य उस्तै
कागिात दे िाउँ दै आफ्नो पररचय प्रमाधित गनुनहोस्। वनिाण िन अवधकारीिे तपाईंिाई एक मतपत्र वदने छ।
)2मतदान केन्द्रमा जानुहोस्। मतदान केन्द्रमा एक पटकमा एकिना व्यन्धििे प्रिेश गनण सक्छन् ।
)3तपाईांले आफ्नो मतदानमा मतदान गने उम्मेद्वारको नम्बरलाई धचन्ह लगाउनुहोस्। तपाईं एक
उम्मेद्वारिाई मात्र मतदान गनण सक्नुहुन्छ। मतपत्रमा घे रामा आफ्नो उम्मेद्वारको नम्बर िेख्नुहोस्। आफ्नो
मतपत्रमा अरू केही पवन निेख्नु होस् । मतपत्र नदोबानुण होस् िसिे गदाण तपाईंिे िे ख्नु भएको नम्बर वभत्र
रहनेछ र अरू कसै िाई दे न्धिँदैन।
)4आफ्नो दोब्राइएको मतदान धनवानचन अधिकारीमा लैजानुहोस्। वतनीहरूिे मतपत्रमा छाप
िगाउनेछन्।
)5aयवद तपाईंिे िुनािको वदनमा मतदान गदै हुनुहुन्छ भने ,आफ्नो छाप िगाइएको मतदानिाई मतपत्रमा
िसाल्नुहोस्।
)5bयवद तपाईं अविम मतदान गदै हुनुहुन्छ भने ,धनवानचन अधिकारीले तपाईांलाई एक चु नावको खाका
धदनुहुनेछ जसमा तपाईांले आफ्नो छाप लगाउनुहुनेछ।
यवद मतपत्रमा उम्मे दिारको नम्बर िेख्ने तपाईंको योग्यता उल्ले िनीय रूपमा िराब छ भने ,तपाईंको मत
हाल्न मद्दत गनण का िावग तपाईंिे तपाईंको छनोटमा एक मतदान सहायक िा एक वनिाण िन अवधकारीको

अनुरोध गनण सक्नुहुन्छ। तपाईंको सहायक एक उम्मे दिार िा उम्मेदिारको एक नविकको आिन्त हुन
सक्दै न। तपाईंको सहायक तपाईंको मतपत्रको गोपनीयता कायम राख्न ,अिाण त् तपाईंको मतदानसँग सम्बन्धित
कुनै पवन िानकारी गोप्य राख्न बाध्य हुने छ।

अधतररि जानकारी
 िुनािको बारे मा िप िानकारीको िावग ,कृपया आफ्नो नगरपाविकाको केन्द्रीय नगरपाविका िुनाि
समीवतमा सम्पकण गनुणहोस्।
व्यन्धिगत मतदान अवधकार सम्बिी कुनै पवन प्रश्निाई वर्विटि तिा र्ाटा सेिाहरूको वनकाय पे श
गनण सवकन्छ।
दु बैका सम्पकण वििरर्हरू तपाईंको मतदान अवधकार सू िनामा उपिब्ध छन् ।
 अविम मतदान केन्द्रहरूको ठे गाना र िोल्ने घण्टा ,मेि-इन मतदान अर्ण र गनणका िावग वनदे शनहरू ,
न्याय मन्त्राियको वनिाण िन िेबसाइट www.vaalit.fiमा उम्मेदिारहरूको िावग िानकारी र अन्य
वनिाण िनको िावग िानकारी िेिा पानण सवकन्छ।
 नगरपाविकाको िुनािमा उठ् नु भएका उम्मेदिारहरूको िानकारी न्याय मन्त्राियको िुनाि पृष्ठमा
14मे, 2021 पवछ िेिा पानण सवकन्छ। अविम मतदान केन्द्रहरूमा िानकारी 12अवप्रि 2021 ,पवछ
उपिब्ध हुनेछ।


वर्सेम्बर 2020 मा िास्तविक रूपमा प्रकावशत यो सञ्चार 2021 को नगरीय िुनािहरू )256/2021) को
स्िगनमा ऐनबाट वनन्धिएका ...

वर्विटि तिा िनसङ्ख्ख्या र्ाटा सेिाहरूको वनकाय 29 ,मािण 2021

