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2021 �नवार्चन स�म�त उप�ेत्रको सं��� आम �नवार्चन 

 
�नवार्चन स�म�त उप�ेत्रको �नवार्चनह� 

 

नेशनल �पप� ्कंगे्रस (“NPC”) ले 11 माचर् 2021 मा हङकङ �वशेष प्रशास�नक �ते्रको �नवार्चन प्रणालीमा सधुार �ाउने �नणर्य (“�नणर्य”) पा�रत गय� 

र NPC को �ायी स�म�त(“NPCSC”) लाई हङकङ �वशेष प्रशास�नक �ते्रको प्रमुख कायर्कारी छनोट गन� प्रिक्रयामा बे�सक ल को एने� I संशोधन गनर् 

र HKSAR को �वधान प�रषद गठन गन� प्रिक्रया र यसको मतदान प्रिक्रयामा बे�सक ल को एने� II संशोधन गन� अ�धकार िदइयो । NPCSC ले 30 

माचर् 2021 मा संशो�धत एने� I र एने� II लाई बे�सक ल मा समावेश गय� । HKSAR सरकारले सुधार भईरहेको �नवार्चन प्रणाली (एिककृत संशोधन) 

बील 2021(“द बील”)लाई 14 अ�प्रल 2021 मा �वधान प�रषद (“LegCo”) सम� पेश गय�, जुन LegCo ले 27 मे 2021 मा पा�रत गरेको �थयो । 

सुधार भईरहेको �नवार्चन प्रणाली (एिककृत संशोधन) अ�ादेश 2021 लाई राजपत्रमा प्रका�शत ग�रयो र 31 मे 2021बाट लागु ग�रएको �थयो । 

 

बे�सक ल को एने� I र एने� II अनुसार, �नवार्चन स�म�त(“EC”) का 1500 सद�ह� हङकङको �ायी �नवासी �नु पदर्छ, उनीह�सँग प्रमुख कायर्कारी 

र केिह LegCo सद�ह�लाई �नवार्चन गन� �ज�ेवारी रहनेछ । EC सँग प्रमुख कायर्कारी (CE) र LegCo को �नवार्चनह�मा उ�ेदवारह� मनोनयन गन� 

उ�रदायी प�न ��छ ।   

 

EC मा पाचँ �ते्रह� छन,् प्र�ेकमा केिह सं�ाका उप�ते्रह� (ज�ा 40 उप�ते्रह�) समावेश छन ्।  

 

EC को �नवार्चन सद�ह� ब� तीन त�रकाह� छन,् ज�ै पदेन सद�ता, �न�द� उप�ते्रह�को तोिकएका �नकायद्वारा मनोनयन र उप�ते्रह�का दतार् कप�रेट वा 

एकल मतदाताह�ल े�नवार्�चत गरेको �नु पदर्छ । 40 उप�ते्रह� म�े, NPC को HKSAR प्र�त�न�धह�, चाई�नज �पप� ्पो�लिटकल क��ेिटभ 

क�रे� (“CPPCC”) नेशनल क�मिटका HKSAR सद�ह�, NPC �ायी स�म�त अ�गर्त HKSAR को बे�सक ल स�म�त हङकङका 

प्र�त�न�धह�, LegCo सद�ह�, �व��वद्यालयह�का उपकुलप�त वा सभाप�तह� वा रा�पाल स�म�तका अ��ह� वा �व��वद्यालयह�का 

काउ��ल, र केिह वदै्या�नक �नकायका पदा�धकारीह�, �वशेष परामशर् स�म�तह�का पदा�धकारीह� र �व�श� उप�ते्रमा प्रासं�गक संगठनह�का 

पदा�धकारीह� पदेन सद� �नेछन ्। धा�मक उप�ते्रका सबै सद�ह� र मेन�ा� उप�ते्रका हङकङबासी सं�ाह�का प्र�त�न�धह�, प्रा�व�धक तथा 

नवप्रवर्तन, लेखा उप�ते्र, कानूनी उप�ते्र, खेलकुद, कला प्रदशर्न, सं�ृ�त तथा प्रकाशन उप�ते्र,  

�च�नया ँ �चिक�ाका केिह सद�ह�लाई �न�द� उप�ते्रह�का तोिकएका �नकायह�ल े मनोनीत गनर् स�छन ् । EC का बाकँ� सद�ह�लाई 

उप�ते्रका दतार् संगठन वा एकल मतदाताह�द्वारा �नवार्�चत ग�रनेछ ।   

 

EC को नया ँपद्याव�धको ला�ग, उप�ते्रको आम �नवार्चनह�का ला�ग अ�धकतम 982 �सटह�, मनोनयनद्वारा �न�द� उप�ते्रह�मा तोिकएका �नकायह�का ला�ग 

156 �सटह�, जबिक �ूनतम 362 �सटह� पदेन सद�ह�का ला�ग �नेछन ्।   
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नवगिठत EC ले CE को नया ँकायर्काल(5-वषर्)�नय�� गन�छ । यिद CE को पद्याव�धको समयमा पद खाली भएमा, कायर्रत EC मा नया ँCE �नयु� गन� 

�ज�ेवार �नेछ । यिद CE को कायार्लयमा पद �र� भएको 6 मिहना �भत्र CE को नया ँकायर्काल(5-वषर्) को ला�ग �नवार्चन ��छ भने उप-�नवार्चन गनर् 

आव�क छैन। CE चयन गन� उप-�नवार्चन गनुर् अ�घ, EC सद�ह� बीच कुनै �र�पदह� भएमा EC को सद�ता अद्याव�धक गनर् उप�ते्रको उप-�नवार्चन 

र/वा पूरक मनोनयनको आयोजना ग�रनेछ । यद्य�प, उप-�नवार्चनद्वारा CE �नय�ु गनुर् अ�घ EC को सद�ता एक वषर् �भत्र अद्याव�धक ��छ भने उप�ते्रको 

उप-�नवार्चन र/वा पूरक ना�मत मनोनयन �ने छैन । यिद LegCo को वतर्मान कायर्काल समा� �ने �म�त EC को �नवार्चन �म�त वा EC उप�ते्र उप-

�नवार्चनको साम�यक दतार्को प्रकाशन �म�त भ�ा 12 मिहना बढी छ भन,े EC को पदपू�त गनर् LegCo को आम �नवार्चन �न अ�घ EC उप�ते्रको उप-

�नवार्चन गनुर्पन� ��छ ।  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
सं��� �नवार्चन स�म�त 

 कायर्ह�: प्रमुख कायर्कारी (“CE”) को �नवार्चनमा उ�ेदवारह� मनोनीत गनर् र CE चयन गनर्; �वधान प�रषद( “LegCo”) को �नवार्चनमा उ�ेदवारह� 

मनोनीत गनर् र 40 LegCo सद�ह� चयन गनर् 

 �नवार्चन स�म�त(“EC”) को कायर्काल: हरेक EC को कायर्काल 5 वषर्स� �नेछ। 2021मा EC को नया ँपद्याव�ध, पाचँ वषर्को ला�ग �नेछ र 22 

अ�ोबर 2021 मा शु�वात भई 21 अ�ोबर 2026 मा समा� �नेछ।  

 �न��ल�खत पाचँ �ते्रह�बाट EC मा 1500 सद�ह� समावेश �नेछन ्- 

(i) औद्यो�गक, �ावसा�यक र �व�ीय �ते्रह� 
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(ii) पेशाह� 

(iii) ग्रास�ट (अधारभूत),श्रम, धा�मक र अ� �ते्रह� 

(iv) �वधान प�रषदका सद�ह�, �ज�ा संगठन र अ� सं�ाह�का प्र�त�न�धह� 

(v) नेशनल �पप� ्कंगे्रस (“NPC”)को हङकङ �वशेष प्रशास�नक �ते्र(“HKSAR”) प्र�त�न�धह�, चाई�नज �पप� ्पो�लिटकल क��ेिटभ 

क�रे�(“CPPCC”) नेशनल क�मिटका HKSAR सद�ह� र प्रासं�गक रा���य संगठनका हङकङबासी प्र�त�न�धह� ।   

 

संरचना, �नवार्चन सद�ह� र उप�ेत्रह�का मतदाता चयन प्रणालीह� 

उप�ेत्र �सटह� पदेन सद� सं�ा 

मनोनीत �ने उ�ेदवार 

सं�ा   

�नवार्�चत �ने उ�ेदवार 

सं�ा 

पिहलो �ेत्र: औद्यो�गक, �ावसा�यक र �व�ीय �ेत्रह� (300 सद�ह�) 

1.  �ाट�रङ्ग 16 0 0  16  

2 .  �ावसा�यक (प्रथम) 17  0 0  17  

3 .  �ावसा�यक (दोस्रो) 17  0 0  17  

4 .  �ावसा�यक (तेस्रो) 17 0 0  17  

5 .  एम्�ोयरस ्फेडरेशन अफ हङकङ 15 0 0  15  

6 .  आ�थक  17  0 0  17  

7 .  �व�ीय सवेाह�   17  0 0  17  

8 .  होटल 16 0 0  16  

9 .  आयात तथा �नयार्त 17 0 0  17  

10 .  औद्यो�गक (प्रथम) 17  0 0  17  

11 .  औद्यो�गक (दोस्रो)  17  0 0  17  

12 .  बीमा 17  0 0  17  

13 .  घर ज�ा तथा �नमार्ण  17  0 0  17  

14 .  साना तथा म�म उद्यमह� 15 0 0  15  

15 .  टे�टाइल तथा गाम��(कपडा) 17 0 0  17  

16 .  पयर्टन  17  0 0  17  

17 .  यातायात 17  0 0  17  

18 .  थोक तथा खुद्रा   17  0 0  17  
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दोस्रो �ेत्र: पेशाह� (300 सद�ह�) 

1.  लेखा 30 0 15  15  

2 .  
आ�कटे�रल(वा�ुकला), सव��ण, योजना र 

भौगो�लक बनावट 
30 15 0  15  

3 .  �च�नया ँ�चिक�ा 30 0 15  15  

4 .  �श�ा 30 16 0  14  

5 .  ईि�ज�नय�रङ 30 15 0  15  

6 .  कानूनी 30 6 9  15  

7 .  �चिक�ा र �ा� सवेाह�  30 15  0  15  

8 .  सामा�जक क�ाण  30 15 0  15  

9 .  खेलकुद, कला प्रदर्शन, सं�ृ�त तथा प्रकाशन 30 0  15  15  

10 .  प्र�व�ध तथा नवप्रवर्तन 30 0 15  15  

तेस्रो �ेत्र: ग्रास�ट (अधारभतू), श्रम, धा�मक र अ� �ेत्रह� (300 सद�ह�) 

1.  कृ�ष तथा म�पालन 60 0 0  60  

2 .  �च�नया ँसँगी शहरवासी संघ 60 0 0  60  

3 .  ग्रास�ट(अधारभूत)सं�ाह� 60 0 0  60  

4 .  श्रम 60 0 0  60  

5 .  धा�मक 60 0 60  0  

चौथंो �ेत्र: �वधान प�रषदका सद�ह� ,�ज�ा संगठनह� र अ� सं�ाह�का प्र�त�न�धह� (300 सद�ह�) 

1.  �वधान प�रषदका सद�ह� 90 90 0  0  

2 .  ह�ग यी युक् 27 0 0  27  

3 .  
मेन�ा�का हङकङबासी संगठनह�का 

प्र�त�न�धह� 
27 0 27  0  

4 .  
हङकङ र काउलुनका ��ेत्रय स�म�तह�, �ज�ा 

अपराध �नय�ण स�म�तह� र �ज�ा अ�� सुर�ा 

स�म�तह�का  �प्र�त�न�ध सद�ह� 

76 0 0  76  
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5.  
�ू टे�रटो�रजका ��ेत्रय स�म�तह�, �ज�ा अपराध 

�नय�ण स�म�तह� र �ज�ा अ�� सुर�ा 

स�म�तह�का  �प्र�त�न�ध सद�ह� 

80 0 0  80  

पाचँौ �ेत्र: NPC को HKSAR प्र�त�न�धह� र CPPCC नेशनल क�म�टका HKSAR सद�ह� र हङकङका प्रासं�गक रा���य संगठह�का 

प्र�त�न�ध सद�ह� (300 सद�ह�) 

1.  
NPC को HKSAR प्र�त�न�धह�, र 

CPPCC नेशनल क�मिटका HKSAR 

सद�ह� 

190 190 0  0  

2 .  
हङकङका प्रासं�गक रा���य संगठह�का प्र�त�न�ध 

सद�ह� 
110 0 0  110 

ज�ा: 1 500   

िट�णीह�:  
1. NPC को HKSAR प्र�त�न�ध वा CPPCC नेशनल क�मिटका एक HKSAR सद�ले पाचँौ �ते्रमा समावेश भएको उप�ते्र भ�ा बाहेकबाट EC 

सद�को �पमा दतार् �न छनौट गनर्सक्छन ्जस बारे उ/उनीसँग पयार्� जानकारी छ। यो अव�ाह�मा, पदेन सद�ह�को सं�ा बढ्नछे र उप�ते्रको 
�नवार्चनद्वारा �नवार्�चत �ने �सटह� तदनुसार कम �नेछन ्। EC को कायर्काल अव�धमा, पदेन सद�ह�को सं�ा,र नामांकन वा �नवार्चनद्वारा �नवार्�चत 
�ने पदा�धकारीह�को सं�ा प�रवतर्न �नेछैन । 

2. दतार् कप�रेट वा एकल मतदाताह�ल ेEC उप�ते्रह� चयन गन�छन ्। चुनावी कानूनमा तोिकए बमो�जम, एक संघसं�ा वा उद्यम मात्र एक उप�ते्रको 
कप�रेट मतदाता ब� स�छन ्यिद सो उप�ते्रल ेप्रासं�गक योग्तया प्रा� गरे प�छ तीन वषर् भ�ा बढी समयस� संचालनमा छ भन े।  

 

 
 

 

�नवार्चन सद�ह� ब�े प्रणालीह� 

 
 प्रणालीह� �सटह� 

(1) पदेन सद�ह�का ला�ग �नवार्चन आव�क छैन 
 

(साथै LegCoसद�ह�, NPC को HKSAR प्र�त�न�ध र CPPCC नेशनल क�मिटका HKSAR सद�ह�, 

NPC �ायी स�म�त अ�गर्त HKSAR को बे�सक ल स�म�तका हङकङ सद�ह�, �व��वद्यालयह�का 

उपकुलप�त वा सभाप�तह� वा रा�पाल स�म�तका अ��ह� वा �व��वद्यालयका काउ��ल, र केिह वैद्या�नक 

�नकायका पदा�धकारीह�, �वशेष परामर्श स�म�तह�का पदा�धकारीह� र �व�श� उप�ते्रका प्रासं�गक संगठनह�का 

पदा�धकारीह� पदर्छन)् 
 

362 

(2) �व�श� उप�ते्रह�का यो� �नकायह�द्वारा नामांकन  
 
(साथै धा�मक उप�ते्र र मेन�ा� उप�ते्रका हङकङबासी संघसं�ाह�का प्र�त�न�ध सद�ह�, प्रा�व�धक तथा 
नवप्रवर्तनका केिह सद�ह�, लेखापाल उप�ते्र, कानूनी उप�ते्र, खेलकुद, कला प्रदशर्न, सं�ृ�त तथा प्रकाशन उप�ते्र, 
�च�नया ँ�चिक�ाका सब ैसद�ह� पदर्छन।् कृपया मनोनयन संगठनह� र मनोनीत सद� सं�ा बारे बे�सक ल 

156 
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को एने� I मा हेनुर्होस।्) 
 

 (3) उप�ते्रह�का यो� कप�रेट वा एकल मतदाताह�द्वारा �नवार्चन 

 

(एकल मतदाताह� चार उप�ते्रह�मा मात्र पदर्छन,् ज�ै:  

(i) ह�ग यी युक्;  

(ii) हङकङ र काउलुनका ��ेत्रय स�म�तह�, �ज�ा अपराध �नय�ण स�म�तह� र �ज�ा अ�� सुर�ा स�म�तह�का �प्र�त�न�ध 

सद�ह�; 

(iii) �ू टे�रटोरीका ��ेत्रय स�म�तह�, �ज�ा अपराध �नय�ण स�म�तह� र �ज�ा अ�� सुर�ा स�म�तह�का �प्र�त�न�ध 

सद�ह�; र 
(iv) हङकङका प्रासं�गक रा���य संगठह�का प्र�त�न�ध सद�ह� 

 
अ� उप�ते्रह� कप�रेट मतदाताह�द्वारा �नवार्�चत ग�र�छ ।) 

982^ 

 ज�ा 1 500 

^ NPC �ायी स�म�तल ेसंशोधन गरेको बे�सक ल को एने� I अनुसार, NPC को HKSAR प्र�त�न�ध वा CPPCC नेशनल क�मिटका HKSAR 

सद�ले अक� उप�ते्र जस बारे उसँग पयार्� जानकारी छ �हा ँदतार् गनर् छनौट गनर् सक्छन ्। य�ो प�र���तमा, प�छ�ो उप�ते्रको �नवार्�चत �सटह� तदनुसार 

कम �नेछन ्। 

 

 

पदेन सद�ह�को दतार् 

 सबै पदेन सद�ह�ले दतार् फारम �नवार्चन दतार् अ�धकारी (“ERO”) लाई पेश गनुर् पदर्छ र उनीह�को दतार् मा�ता बारे उ�ेदवार यो�ता समी�ा 

स�म�त(“CERC”)ले �नधार्रण गन�छ । सामा�ता, प्र�ेक उप�ते्र (जुन-�न�द� ���ह�) का  �न�द� कायर्लयह�का धारकह�ल ेसो उप�ते्रको पदेन 

सद�को �पमा दतार् �न स�छन ्। यद्य�प, �न� प�र���तह�मा, �न�द� ���ह�ले अक� ���(जुन-तोिकएका ���) जो प्रासं�गक �नकायका 

कायार्लयमा कायर्रत छन ्उसलाई सो उप�ते्रका पदेन सद�का �पमा दतार् �न मनोनीत गनर् सक्छन:् 

(i) �न�द� ��� पदेन सद�को �पमा दतार् �न अयो� छन,् साथै: 

o �वधान प�रषद अ�ादेश (�ाप. 542)को वतर्मान भौगो�लक �नवार्चन �ते्र (“GCs”) अ��म दतार्सूची (“FR”) मा उनी मतदाताको 

�पमा दतार् भएको छैन(वा उसले दतार्का ला�ग आवेदन िदएको छैन भने) वा GC मा मतदाताको �पमा दतार् �न अयो� छ; वा 

o बे�सक ल को धारा 48(5) अ�गर्त उनी नामांकनको ला�ग �नयु� �ने एक प्रमुख अ�धकारी �न;् सरकारी �नद�शना� अ�धकारी, 

प्रशास�नक अ�धकारी, सरकारी सूचना अ�धकारी, प्रहरी वा अ� �नजामती कमर्चारी जसले उ/उनको कायर् �मता अनुसार �न�द� 

कायर्लयमा कायर्रत छन;् वा 

(ii) एक भ�ा धेरै �न�द� कायर्लयमा कायर्रत �न�द� एक ���, कानूनका पिहल ेनै �न�द� ग�रसकेको वैक��क �व��त उप�ते्र वा लागु न�न े
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उप�ते्रह� बाहेक ।   

 �नवार्चन वा नामाकंनद्वारा एक पदेन सद� वा �न�द� कायार्लयका धारक EC सद� नब� प�न सक्छन ्। यिद उ/उनी स���त �न�द� कायर्लयमा 

कायर्रत छै� ्भने एक �न�द� ���ल ेEC बाट राजीनामा िदएको मा�न�छ । केवल एक ���ले एउटा उप�ते्रको मात्र पदेन सद� ब� दतार् गनर् सक्छन ्

। 

 

मनोनीतद्वारा �नवार्चन EC सद�ह� चयन गन� प्रिक्रया 

 प्र�ेक स���त �नयु�� प्रा� �नकायल ेआफ्नो �नकायद्वारा चय�नत ���ह�लाई EC को प्र�त�न�धह� ब�को ला�ग मनोनीत गनुर् पदर्छ । मनोनीत 

भएका ���ह�ल े�न� आव�कताह� पूरा गनुर्पदर्छ: 

(i) �वधान प�रषद अ�ादेश (�ाप. 542) अ�गर्त GC को मतदाता �न दवुै दतार् �नु पदर्छ साथै यो� �नु पदर्छ र सो ��� दतार् �नुबाट 

अयोगय नभएको �नु पदर्छ  र;  

(ii) प्रासं�गक उप-�ते्रसँग पयार्� जानकारी भएको �नुपदर्छ ।  

 यिद �नय�ु प्रा� �नकायलाई तोिकएको सं�ा भ�ा मनोनीतह�को सं�ा बढी छ भन ेसो �नकायले तोिकएको सं�ा बनाउने वा �र� �ान भन�मा कुन 

चािह ँमनो�नत ���लाई प्राथ�मकता िदइनेछ भनेर तो�ु पदर्छ; र बढी भएका मनोनीतह�लाई तदनुसार, यिद प्राथ�मकताका अनुसार,एक भ�ा बिढ 

भएमा नामावली तयार गनुर्होस ्। यिद �नयु�� ग�रएको �नकायल ेकुन उ�ेदवार ह�लाई प्राथ�मकता िदइनेछ भनेर संकेत गद�न भने, �रट�नग अिफसर 

(�नवार्चन अ�धकारी) (“RO”) ले �चट्ठाको आधारमा ती उ�ेदवार ह�को प्राथ�मकताको क्रम �नधार्रण गनुर्पन� ��छ ।   

 उ�ेदवारह� नाम�नद�शन फारममा दशार्ईएको प्राथ�मकताको क्रम अनुसार मा� �पमा नाम तोिकएको हो वा होइन वा �नयु� प्रा� �नकायलाई तोिकएका 

�सटह�को सं�ा पूरा नभएस� ROद्वारा �नधार्�रत ग�रए अनुसार �चट्ठाको आधारमा नाम�नद�शन ग�रएको छ वा छैन भनेर CERC ले �नधार्रण गन�छ 

।  

 CERC ल े�नयमह� बमो�जम वैधा�नक �पमा EC को सद�को �पमा मनोनयन भएका उ�ेदवारह�को घोषणा गनुर् पन�छ । 

 

मनोनयनका ला�ग �व�ापन 

 स���त उप�ते्रमा प्र�ेक उ�ेदवारलाई पाचँ कप�रेट वा एकल मतदाताह�द्वारा मनोनीत �नेछन ्। 

 प्र�ेक कप�रेट वा एकल मतदाताले स���त उप-�ते्रह�मा �नवार्�चत �ने सीट सं�ा भ�ा बढी सं�ा न�ने ग�र मात्र उ�ेदवारह�लाई मनोनयन गनर् 

स�छन ्। 

 मनोनीत गन� अव�ध: 6 दे�ख 12 अग� 2021 स� 

 मनोनीत गनर्का ला�ग फारमह� दतार् तथा �नवार्चन कायार्लय ("REO") को वबेसाइट (www.reo.gov.hk), बाट डाउनलोड गनर् सिक�छ, वा �न� 

कायार्लयह�मा �न:शु� संकलन गनर् सिक�छ:  

o �ज�ा कायार्लयह�; 

https://www.reo.gov.hk/en/about/ceo_msg.htm
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o �नवार्चन अ�धकारीह�का कायार्लय; वा 

o REO का कायार्लयह� (10/F, Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong वा Unit 2301-03, 

23/F, Millennium City 6, 392 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon) 

 

उ�ेदवारको �पमा मनोनीत �ने यो�ता 

 18 वषर् उमेर पुगेको छ; 

 GC का ला�ग दतार् ग�रएको छ; र 

 �ो उप-�ते्रका ला�ग मतदाताको �पमा दतार् ग�रएको छ (केवल ह्योङ यी कुक, हङकङ, काउलुन वा �ू टे�रटो�रजका ��ेत्रय स�म�तह�, �ज�ा अपराध 

�नय�ण स�म�तह� र �ज�ा अ�� सुर�ा स�म�तह�का �प्र�त�न�ध सद�ह�, र प्रासं�गक रा���य संगठन उप-�ते्रह� जहा ँएकल मतदाताह� छन ्�हाकँा 

हङकङका प्र�त�न�ध सद�ह�मा लागू ��छ) वा �ो उप-�ते्रसँग पयार्� जानकारी छ । 

 

मतदान �व�ा 

 मतदानको िदन: 19 स�ेे�र 2021 (आईतबार) 

 मतदानको समय: �बहानको 7:30 बज ेदे�ख रा�तको 10:30 बजे स�(द�यु� (पनेल) सं�ाह�मा अव��त सम�पत मतदान के�ह� बाहेक जहा ँ

मतदानको समय �बहान 9:00 बजे दे�ख िदउँसोको 4:00 बज ेस� �नेछ) 

 प्र�ेक उप-�ते्रको EC सद�ह� गो� मतपत्रबाट �नवार्�चत �नेछन ्। 

 

कहा ँमतदान गन� 

 प्र�ेक मतदाता वा आ�धका�रक प्र�त�न�धलाई उनीह�को मत(ह�) िदनका ला�ग साधारण मतदान के� तोिकनेछ ।  

 मतदाता वा आ�धका�रक प्र�त�न�धको �नयु�� ग�रएको मतदान के�बारे जानकारी िदने पोल काडर् उसलाई/उनलाई मतदानको िदन भ�ा क��मा 5 

िदन अगािड जारी ग�रनेछ ।   

 िह्वलचेयर प्रयोगकतार्ह� वा िहडडुलमा किठनाई भएकाह�का ला�ग सब ैसाधारण मतदान के�ह� प�ँचयो� छन ्। 

 िहरासतमा रहेका मतदाता वा आ�धका�रक प्र�त�न�धलाई उ�चत �पमा द�यु� सं�ा वा प्रहरी कायर्लयमा �नधार्�रत मतदान के�मा मतदान गन� �व�ा 

ग�रनेछ । 

 यिद मतदाताह�लाई मतदान स��ी जानकारीको ला�ग दोभाष ेसवेाको सहयोगको आव�कता भएमा, �तनीह�ल ेसे��ेर 6 दे�ख 10 स�ेे�र 2021 

स�, र 13 दे�ख 19 से��ेर 2021 स� �न� हटलाइन माफर् त अ�सं�क जातीयह�को ला�ग के� (“CHEER”) लाई स�कर्  गनर् स�छन ्। 
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मत कसरी �दने 

 

 तपाईको हङकङ प�रचय काडर् ("HKID काडर्") वा अ� �न�द� वैक��क कागजात(ह�) (कृपया �ववरणह�को ला�ग तलको भागमा “मतपत्र(ह�) 

संकलनका ला�ग आव�क कागजात(ह�)” मा हेनुर्होस)् तपाईको �न�द� मतदान के�मा 19 स�ेे�र 2021(आईतबार) मतदान गन� समय अव�धमा 

(�बहान 7:30 दे�ख रा�तको 10:30 बजे स�), सँगै �लएर आउनुहोस,् र मतदान के� �भत्रका मतदान कमर्चारीलाई बुझाउनुहोस ्। तपाई मतदाता 

�नु��छ िक �नु�� वा स���त उप�ते्रका आ�धका�रक प्र�त�न�ध �नु��छ िक �नु�� भनेर जाचँ गनर्, र तपाईसँग भएको मतपत्रको न�र र प्रकार(ह�) 

कानूनी अ�धकार प्रा� हो होईन भनेर जाचँ गनर् मतदान के�का कमर्चारील ेतपाईको HKID काडर् स्�ान गनर् इल�े�ो�नक पोल र�ज�र ("EPR") 

प्रणालीको ट्या�ेट प्रयोग गदर्छ । प्रमाणीकरण प�छ, मतदान कमर्चारील ेतपाईलाई मतपत्र(ह�) िदनेछ र EPR प्रणालीले तपाईलाई जारी गरेको 

मतपत्रको �ववरण रेकडर् गदर्छ ।   

 मतपत्र(ह�) संकलन प�छ मतदाता वा आ�धका�रक प्र�त�न�धल ेमतदान कमर्चारील ेिदएका �नद�शनह�को र मतपत्र(ह�) मा छापेका र �व�भ� क� �भत्रका 

सूचनाह�मा उ�ेख ग�रएको �नद�शनह�को पालना गनुर्पदर्छ । मतदाता वा आ�धका�रक प्र�त�न�धल ेमतदान क� �भत्र मतपत्र(ह�)मा �च� लगाउनु पछर् 

। सारमा, कृपया: 

o तपाईल ेछनौट गनुर् भएको उ�ेदवारह�को नामह�को �वपरीत अ�ाकारमा प्रदान ग�रएको कलमद्वारा शेड(दाग) गनुर्होस;्  

o स���त उप�ते्रह�को �नधार्�रत सं�ा भ�ा बिढ मत निदनुहोस(्�ो न�र मतपत्रमा देखाइनेछ); र 

o �च� लगाएको मतपत्रलाई मतदान के�मा िदइएको खाममा रा�ुहोस,् र मतपत्र सिहतको खाम �नद��शत खाममा भएको तीर अनुसार मतदान 

बाकस �भत्र रा�ु पछर् ।   

 प्र�ेक मतदाता वा आ�धका�रक प्र�त�न�धलाई छुटै्ट मतक� प्रदान ग�रनेछ । मतदानको �ाय�ता र मतको गो��नयता �सद्धा�को आधारमा, मतदातालाई 

आफ्नो मत िदन सहयोग पयुार्उने वा सहयोग गन� कसलैाई प�न (यिद उ/उनी मतदाताका आफ� वा साथी भएताप�न) कानून बमो�जम प्र�तब��त गदर्छ 

भाषा हटलाइन न�र 

बहासा ई�ोने�शया 3755 6811 

िह�ी 3755 6877 

नेपाली 3755 6822 

प�जाबी 3755 6844 

तागालोग 3755 6855 

थाई 3755 6866 

उदूर् 3755 6833 

�भयतनामी 3755 6888 
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। 

 मतदाताह� वा आ�धका�रक प्र�त�न�धह� जो आफ� ले आफ्नो मत िदन असमथर् छन,् कानून बमो�जम, अ�� (�प्रसाईिडङ अिफसर) ("PRO") वा 

PRO को सहायकबाट उनीह�को प्र�त�न�ध� गरेर उनीह�को मतको छनौटको आधारमा मतपत्रह�मा �च� लगाई मत गनर्का ला�ग सहयोग �लन सक्छन।् 

मतदान प्रिक्रया �न�� ढंगले स�� �नेछ भनेर सु�न��त गनर् स�ूणर् मतदान प्रिक्रयाको बलेामा अक� मतदानकम� सा�ी ब�ेछन ्। 

 यिद मतदाता वा आ�धका�रक प्र�त�न�धल ेमतपत्रमा �च� लगाउँदा त्रिुट गय� वा अ�जानम ैमतपत्र �बगा� यो भने, उसल/ेउनल ेमतपत्र 

PRO लाई फकार्उन सक्छ र मतपत्र साटन्को ला�ग सो� सक्छ । 
 

 

मतपत्र (ह�) संकलन गनर् आव�क कागजात(ह�) 
 

 प्रच�लत ऐन कानून अनुसार, मतदाता वा आ�धका�रक प्र�त�न�धल ेमतपत्र(ह�)को ला�ग आवदेन गरेको छ भने उसको/उनको HKID काडर्को स�ल 

वा �न� �न�द� वैक��क कागजात(ह�)प्र�ुत गनुर् पन���छ: 

o एक मा� HKSAR राहदानीको स�ल; वा 

o छुट प्र� भएको प्रमाणपत्रको स�ल; वा 

o HKID काडर्को ला�ग आवदेन �ीकृ�त प्रदान ग�रएको अनुम�त पत्रको स�ल; वा 

o ���को मा� सीमेनको प�रचय पु�कको स�ल; वा 

o �भसा प्रदान गन� उदे्द�ह�का ला�ग ���को प�रचय प्रमा�णत गन� मा� कागजातको स�ल; वा 

o एक ���को HKID काडर् वा छुट प्रा� भएको प्रमाणपत्र वा HKID काडर्को ला�ग आवेदन �ीकृ�त प्रदान ग�रएको अनुम�त पत्र हराएको 

वा �बगे्रको प्रमा�णत गनर् पु�लस अ�धकारीलाई �रपोटर् गरेको कागजात (सामा�तयामा “हराएको स��ीको एक �ववरणको पूज�”),साथै मा� 

राहदानीको स�ल* वा ��ै यात्रा गनर् �मल्ने कागजातमा (ज�ै HKSAR राहदानी बाहेक अक� राहदानी वा होम �रटनर् प�मट) 

उसको/उनको नाम र फोटो भएको कागजात ।  

*�ब्रिटश नेशनल (ओभरसीज) राहदानी एक मा� ट�ाभल डकुम�े र पिहचानको ला�ग प्रमाणपत्र होईन । 

 �ववरणका ला�ग, कृपया �नवार्चन मा�मला आयोग (�नवार्चन प्रिक्रया)(�नवार्चन स�म�त)�नयमावली (�ाप.541I)को धारा 50 मा हेनुर्होस ्

। 
 
आव�कतामा परेका मतदाताह�का ला�ग �वशेष लाइन 

 केवल मतदाताह� र आ�धका�रक प्र�त�न�धह�लाई मतदान के�मा प्रवेश गन� अनुम�त छ । 

 "�न�� र समान �वहार" को �सद्धा� अ�गर्त, मतदाता र आ�धका�रक प्र�त�न�धह�ले मतदान गनर् लाइनमा प�खनुपछर् । मतदाताह� र आ�धका�रक 

प्र�त�न�धह�ल ेमतदान के�मा प्रवेशका ला�ग अ�बाट मद्दत चािह�छ भने PRO लाई अनुरोध गनर् स�छन ्। 
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 यिद PRO लाई मतदान के�मा मत िदन आउने ��� वा �भत्र उप��त �ने ��� तल वणर्न गरे अनुसारमा पदर्छ भ�न स�ु� ��छ भने, मतपत्रको 

ला�ग आवेदन िदन PRO ले सो ���लाई तु��ै तोिकएको �ते्र वा यिद लाइन �ो �ते्रबाट स�ु ��छ भने लाइनको अ�मा अगािड बढ्न �नद�शन 

िदन सक्छ –  

o 70 वषर् भ�ा मा�थको उमेर भएको *; 

o जो गभर्वती छ; वा 

o जो लामो समय प्रती�ा गनर् स�म छैन वा रोग, चोट, अश�ता वा ग�तशीलता उपकरणह�मा �नभर्रताको कारण लाइनमा पखर्न किठनाई ��छ 

। 

*�न� ��� सिहत –   

o जसको कागजातल ेज� िदन र मिहना �बना सो ���को ज� वषर् मात्रै देखाउँछ, जुन मतदान �ने साल भ�ा 70 वषर् अगािडको भएमा; वा 

o जसको कागजातल ेज� िदन �बना, ���को ज� वषर् मतदान �ने साल भ�ा 70 वषर् अगािडको भएको देखाउँछ र सो ���को ज� मिहना 

मतदानको िदन पन� मिहनासँग एउटै परेको भएमा । 

 PRO ले मा�थको मतदाताह� वा आ�धका�रक प्र�त�न�धह�लाई �वश्राम �लनको ला�ग, मतदान के� �भत्र ब� ेठाउँ प�न तो�ेछ, यिद �तनीह�ल ेइ�ा 

गरे भने । आराम ग�रसकेप�छ, �तनीह�ले मतपत्र जारी गन� टेबुलमा जानका ला�ग �नद��शत �नु अ�घ �वशेष लाइनमा प्रती�ा गनर् स�छन ्। 

 मतदानको �ाय�ता र मतको गो��नयता �सद्धा�को आधारमा, मतदातालाई आफ्नो मत िदन सहयोग पुयार्उने वा सहयोग गन� कसैलाई प�न (यिद 

ऊ/उनी मतदाताका आफ� वा साथी भएताप�न) कानून बमो�जम प्र�तब� छ । मतदाता वा आ�धका�रक प्र�त�न�ध जसलाई आफैल ेमतपत्रमा �च� 

लगाउन किठनाई ��छ, कानून बमो�जम, उनीह�ल ेPRO वा PRO को सहायकलाई उसको/उनको मतदान प्राथ�मकता अनुसार, एक मतदान 

अ�धकारीलाई सा�ीको �पमा उप��त गराई मतपत्रमा �च� लगाउन सक्छ । उपयु� भएको ख�मा, PRO ले �ववेक प्रयोग गरी  अ� ���ल े

साथको आव�कता पन� मतदातालाई सो मतदाताह�सँगै �वशेष लाइन प्रयोग गनर् िदन अनुम�त िदइएको छ । 

 
 
मतदाता /आ�धका�रक प्र�त�न�धह�को ला�ग जाचँ गनर्का ला�ग सूची 

 

 भ्र�ाचार �व�द्धको �त� आयोग ("ICAC") द्वारा लागू �नवार्चन (भ्र�ाचार र अवैध आचरण)अ�ादेश (�ाप. 554) बमो�जम, मतदाता वा 

आ�धका�रक प्र�त�न�धल ेहङकङ वा अ�त्र �न� कायर्ह� गनुर् �ँदैन:  

o कुनै प�न फाईदा (पसैा, उपहार, आिद सिहत), खाना, पेय वा मनोर�नका ला�ग कुनै प�न ���बाट चुनावमा मतदान निदन, वा कुनै �वशेष 

उ�ेदवार वा �वशेष उ�ेदवारह�लाई मत िदन वा निदन माग गनर् वा �ीकार गनुर् �ँदैन । 

o कुनै प�न फाईदा (पसैा, उपहार, आिद सिहत), खाना, पये वा मनोर�न कुनै प�न ���लाई प्ररेणाको �पमा प्रदान गदर्छ वा प�छ�ोलाई कुनै 

चुनावमा मतदान नगनर्, वा मतदान गनर् वा कुनै �वशेष उ�ेदवारलाई वा �वशेष उ�ेदवारह�लाई मत निदने प्र�ाव गदर्छ । 

o कुनै प�न ���लाई प�छ�ो ���लाई चुनावमा मतदान गनर् वा निदन, वा मतदान गनर् वा कुनै �वशेष उ�ेदवार वा �वशेष उ�ेदवारलाई मत 
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निदनेको ला�ग उ�ाउनेको ला�ग कुनै प�न ��� �व�द्ध बल वा कवच प्रयोग गनर् वा धम्क� िदन । 

o कुनै ���लाई मत हाल्ने वा कुनै खास उ�ेदवार वा �वशेष उ�ेदवारलाई मत निदने, वा चुनावमा मत निदने प्रलोभनमा उ�ाउँछ । 

o चुनावमा अक� ���लाई मतदान गनर् जान बाधा गछर् र रोक्छ । 

o अक� ���लाई मत निदन वा �नवार्चन अव�धको समयमा सावर्ज�नक �पमा कुनै ग�त�व�धद्वारा चनुावमा अवैध मत िदनको ला�ग उ�ािहत गरेमा 

। 

o मत हाल्न यो� �नु�� भ�े थाहा �ँदा�ँदै प�न चुनावमा मत हालेमा । 

o कुनै �नवार्चन अ�धकारीलाई जानाजानी वा बेपवार्ह गलत वा भ्रमपणूर् जानकारी (उदाहरणका ला�ग झूटो प्रमुख आवासीय ठेगाना)िदएर प�छ 

चुनावमा मतदान गछर् । 

 �न� कायर्ह� प�न मतदान के�ह�मा प्र�तब��त छन:् 

o अ� मतदाताह� र आ�धका�रक प्र�त�न�धह�सँग कुराकानी सिहत अ�लाई तपाईको मतपत्रको मत देखाउने वा मोबाइल टे�लफोन वा इले��ो�नक 

संचारको ला�ग कुनै अ� उपकरण प्रयोग गनर् । 

o िफ��ङ, फोटो �लने वा कुनै अिडयो वा �भिडयो रेक�डङ गनर् । 

o अ� मतदाताह� र आ�धका�रक प्र�त�न�धह�लाई तपाईको मतपत्रमा �च� लगाउन आग्रह गनर् । आव�कता परेको ख�मा तपाईल ेकानून 

बमो�जम मतदान अ�धकारीको उप���तमा PRO लाई तपाईको मतपत्रमा �च� लगाउन अनुरोध गनर् स�ु��छ। 

o मत हाल्ने अ� मतदाताह� वा आ�धका�रक प्र�त�न�धह�लाई ह��पे गनर् । 

 

 ICAC ले प्रासं�गक जानकारी प्रदान गनर् एक �� �नवार्चन वेबसाइट �ापना गरेको छ (दवुै अंगे्रजी र �च�नयामँा)। कृपया 

www.icac.org.hk/elections मा हेनुर्होस ्। 

 


