
2021 वि�द्यान परि�षद् आम विन�ा�चनको संवि�प्त
वि���ण

   विन�ा�चन बा�े संवि�प्त जानका�ी

वि�द्यान     परि�षद्     आम     विन�ा�चनको     लावि�     मतदान     व्य�स्था  

 मतदान मिममित: 19 मि�सेम्बर 2021 (आइतबार)

 मतदान समय：मिबहानको 8:30 बजे  देखि� रातीको 10:30 बजे सम्म (कारागार संस्थानहरुमा

 तोमिकएका  मतदान केन्द्रहरु जहाँ मतदानको समय मिबहान 9:00 बजे देखि� मिदउँसोको 4:00 बजे

सम्म हुनेछ) ।

नामांकन     अ�वि"  

 नामांकन अवमि&: 30 अक्टोबर 2021 देखि� 12 नोभेम्बर 2021 सम्म

 नामांकन फारमहरु दता* तथा मिनवा*चन काया*लय ("REO") को वेबसाइट (www.reo.gov.hk) बाट

प्राप्त गन* समिकन्छ, वा मिनम्न  काया*लयहरुबाट  मिन:शुल्क  संकलन गन* समिकन्छ:

o मिजल्ला काया*लयहरु;

o मिनवा*चन अमि&कृतहरुको काया*लयहरु; वा

o REO का काया*लयहरु (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)

वि�द्यान     परि�षदको     संवि�प्त     जानका�ी  

विन�ा�चन प्रणाली सु"ा�(एविककृत संशो"नहरु) अध्यादेश 2021

द नेशनल मि77ल््स कंगे्रस (“NPC”) ले 11 माच* 2021 मा हङकङ मिवशेष प्रशासमिनक के्षत्रको मिनवा*चन 

प्रणालीमा सु&ार ल्याउने मिनण*य (“मिनण*य”) 7ारिरत गयB र NPC को स्थायी समिममित(“NPCSC”) लाई हङकङ

मिवशेष प्रशासमिनक के्षत्र (“HKSAR”) को प्रमु� काय*कारी छनोट गनD प्रमिEयामा बेमिसक ल को एनेक्स I 

संशो&न गन* र HKSAR को मिवद्यान 7रिरषद गठन गनD प्रमिEया र यसको मतदान प्रमिEयाहरुमा बेमिसक ल को

एनेक्स II संशो&न गनD अमि&कार मिदइयो । NPCSC ले 30 माच* 2021 मा संशोमि&त एनेक्स I र एनेक्स II लाई

बेमिसक ल मा समावेश गयB । बेमिसक ल को नयाँ संशोमि&त एनेक्स I र एनेक्स II लाई लागू गन*, LegCo 

द्वारा 7ारिरत भईरहेको मिनवा*चन प्रणाली (एमिककृत संशो&नहरु) अध्यादेश 2021 राज7त्रमा प्रकामिशत 

 गरिर र 31 मे 2021 बाट लागु गरिरएको मिथयो ।
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सं�चना

बेमिसक ल को मिनण*य र एनेक्स II को अनुसार, HKSAR को LegCo मिनम्नानुसार 90 सदस्यहरु बाट 

बनेको हुनेछ:

o     मिनवा*चन समिममित द्वारा मिफता* सदस्यहरु : 40 व्यखिNहरु 

o      काया*त्मक मिनवा*चन के्षत्रहरु द्वारा मिफता* सदस्यहरु : 30 व्यखिNहरु 

o      भौगोमिलक मिनवा*चन के्षत्रहरु द्वारा मिफता* सदस्यहरु : 20 व्यखिNहरु 

   प्रत्य� विन�ा�चनको माध्यम बाट

      काया*लयको काय*काल चार वषD हुनेछ ।

विन�ा�चन       सविमवित विन�ा�चन �ेत्र     (“ECC”) – 40    व्यक्ति/हरु  

मनोनयन उमे्मद�ा�ी 

 सबै 7ंजीकृत भौगोमिलक मिनवा*चन के्षत्र ("GC")का 21 वष* वा सो भन्दा मामिथ उमेरका मतदाताहरु
जो मनोनीत हुनु (नामांकन) भन्दा 3 वष* अगामि� देखि� नै हङकङमा सामान्यरु7मा लगतै बसोबास
गरिररहेका छन भने उमे्मदवारहरुको रू7मा मनोनीत हुन सक्छन्,  अथा*त उमे्मदवारहरुलाई
मिनवा*चन समिममित ("EC") को सदस्यहरु हुन आवश्यक छैन।

 प्रते्यक उमे्मदवारलाई कखिXमा 10 भन्दा कम, तर 20 भन्दा बमिY, मिनवा*चन आयोगका सदस्यहरुले,

EC को 5 के्षत्रहरु मधे्य प्रते्यक बाट कXीमा 2 भन्दा कम तर 4 भन्दा बमिY सदस्यहरु द्वारा मनोमिनत
गरिरनेछ ।

 EC का प्रते्यक सदस्यले 1 जना उमे्मदवार मात्र मनोनयन गन* सके्नछन्।

मतदान 

 EC का सदस्यहरुले, उमे्मदवारहरुको नामावलीको आ&ारमा, गोप्य मतदानद्वारा भोट हाल्नेछन्।
कुनै एक मत7त्र तब मात्र मान्य हुन्छ यमिद मत7त्रमा मिनमिहत मतहरुको संख्या मिफता* गनD
सदस्यहरुको संख्या सँग बराबर भएमा सबैभन्दा &ेरै मत प्राप्त गनD 40 उमे्मद्ववारहरुलाई चुनावमा
मिफता* गरिरनेछ ।

काया�त्मक     विन�ा�चन     �ेत्रहरु     (“FCs”)– 30   व्यक्ति/हरु  

28 FCs को सं�चना � सीट बाँडफाँड

FCs सीटहरु

मतदाताहरुको सं�चना

व्यक्ति/�त संस्थाहरु

1 मिहयोङ मिय कुक 1 ✔

2 कृमिष तथा मत्स्य7ालनहरु 1 ✔

3  बीमा 1 ✔

4 यातायात 1 ✔
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5 मिशक्षा 1 ✔

6 कानूनी 1 ✔

7 ले�ा 1 ✔

8 मिचमिकत्सा र स्वास्थ्य सेवाहरु 1 ✔

9 ईखिन्जमिनयरिरङ 1 ✔

10 आमिक* टेक्चरल(वासु्तकला), सवDक्षण, योजना र भौगोमिलक 

बनावट

1 ✔

11 श्रम 3 ✔

12 सामामिजक कल्याण 1 ✔

13 घर जग्गा तथा मिनमा*ण 1 ✔

14 7य*टन 1 ✔

15 व्यावसामियक (प्रथम) 1 ✔

16 व्यावसामियक (दोस्रो) 1 ✔

17 व्यावसामियक (तेस्रो) 1 ✔

18 औद्योमिगक (प्रथम) 1 ✔

19 औद्योमिगक (दोस्रो) 1 ✔

20 आमिथ*क 1 ✔

21 मिवत्तीय सेवाहरू 1 ✔

22 �ेलकुद,कला प्रद*शन, संसृ्कमित तथा प्रकाशन 1 ✔

23 आयात तथा मिनया*त 1 ✔

24 टेक्सटाइल तथा गामDन्ट(क7�ा) 1 ✔

25 थोक तथा �ुद्रा 1 ✔

26 टेक्नलजी र नवीनता 1 ✔

27 क्याटरिरङ 1 ✔

28

HKSAR नेशनल मि77ल््स कंगे्रसका प्रमितमिनमि&हरु,  HKSAR

मिचमिनयाँ जन राजनीमितका 7रामश*दात्री समे्मलन ("CPPCC")

का रामिop य समिममितका सदस्यहरु,  र सम्बखिqत रामिop य
संगठनहरुका प्रमितमिनमि&हरु

1
✔

कुल： 30

मिटप्पणीहरु:

एक FC को योग्य क7Bरेट मतदाताहरु संस्थाहरु, संगठनहरु, संघहरु वा उद्यमहरु बाट बनेका हुनेछ
जो प्रमितमिनमि& हुन् र कानून द्वारा मिनमिद*o छन्। HKSAR को मिनवा*चन कानून मा मिनमिद*o नभएसम्म, एक
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संघ वा उद्यम एक FC को लामिग यमिद त्यो FC को लामिग यसले प्रासंमिगक योग्यता प्राप्त गरी कXीमा 3
बष* सम्म सञ्चालन गरी रहेको छ भने मात्र एक FC को लामिग क7Bरेट मतदाता बन्न सक्छ ।

नामांकन � उमे्मद�ा�ी
 21 वष* वा सो भन्दा मामिथ उमेरका सबै 7ञ्जीकृत GC मतदाताहरु जो नामांकन अमिघ 3  वष* देखि�

हङकङमा सामान्यरु7मा बसोबास गरिररहेका; र सम्बखिqत FCs को 7ञ्जीकृत मतदाताहरु वा त्यो FC
संग एक 7या*प्त सम्बq छ भने उमे्मदवार को रू7मा मनोनीत (नामांमिकत) गन* समिकन्छ।

 उमे्मदवारहरुले मिनम्न दुई मा7दण्ड 7ूरा गनु*7छ* :
1. कखिXमा 10 भन्दा कम नभएको,  तर &ेरैमा 20 भन्दा बYी नभएको सम्बखिqत FC को

मतदाताहरु द्वारा नामांमिकत; र
2. प्रते्यक कखिXमा 10 भन्दा कम,  तर 20 भन्दा बमिY,  मिनवा*चन आयोग EC का सदस्यहरु द्वारा

मनोमिनत, साथै EC का 5 के्षत्रहरु मधे्य प्रते्यक बाट कXीमा 2 भन्दा कम तर &ेरैमा 4 भन्दा बमिY
सदस्यहरु द्वारा मनोमिनत गरिरनेछ ।

 ECका प्रते्यक सदस्यले FC का मिनवा*चनमा 1 जना उमे्मदवार मात्र ECका सदस्यको रु7मा मनोनयन
गन* सके्नछन्। प्रते्यक 7ंजीकृत FC मतदाताले आफ्नो/उनको सम्बखिqत FC मा एकउमे्मदवार मात्र
FC मतदाताको रू7 मा नामांमिकत गन* सक्दछ (श्रम FC का मतदाताहरु बाहेक जसले  अमि&कतम
3 उमे्मदवारहरुलाई नामांमिकत गन* सक्दछ)।

मतदान
 प्रते्यक  मिनवा*चन के्षत्रका मतदाताहरुले गोप्य मतदानबाट आफ्नो मिनवा*चन के्षत्रको LegCo सदस्य चुनु्न

7नDछ ।

भौ�ोविलक     विन�ा�चन     �ेत्रहरु     (“GCs”)  

विन�ा�चनको विचत्रण � प्रणाली
 हङकङको के्षत्रहरु 10 GCs मा मिवभामिजत गरिरनेछ । प्रते्यक मिनवा*चन के्षत्रबाट दुई LegCo सदस्यहरु

मिफता* हुनेछ । 10 GCs मिनम्नानुसार छन्:

o हङकङ आइलेन्ड ईस्ट
o हङकङ आइलेन्ड वेस्ट
o काउलुन ईस्ट
o काउलुन वेस्ट
o काउलुन सेन्टp ल
o नू्य टेरिरटोरिरज साउथ ईस्ट
o नू्य टेरिरटोरिरज नथ*
o नू्य टेरिरटोरिरज नथ* वेस्ट
o नू्य टेरिरटोरिरज साउथ वेस्ट
o नू्य टेरिरटोरिरज ईस्ट

नामांकन � उमे्मद�ा�ी

 21 वष* वा सो भन्दा मामिथ उमेरका सबै 7ञ्जीकृत GC मतदाताहरु जो नामांकन अमिघ 3 वष* देखि� 
हङकङमा सामान्यरु7मा बसोबास गरिररहेका भने उमे्मदवार को रू7मा नामांमिकत गन* समिकन्छ।

 उमे्मदवारहरुले मिनम्न दुई मा7दण्ड 7ूरा गनु*7छ* :

1. GC कखिXमा 100 भन्दा कम नभएको,  तर &ेरैमा 200 भन्दा बYी नभएको सम्बखिqत GC को
मतदाताहरु द्वारा नामांमिकत; र
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2. कखिXमा 10 भन्दा कम,  तर 20 भन्दा बमिY,  मिनवा*चन आयोग EC का सदस्यहरु द्वारा मनोमिनत,
साथै EC का 5 के्षत्रहरु मधे्य प्रते्यक बाट कXीमा 2 भन्दा कम तर &ेरैमा 4 भन्दा बमिY सदस्यहरु
द्वारा मनोमिनत गरिरनेछ ।

 ECका प्रते्यक सदस्यले GCका मिनवा*चनमा 1 जना उमे्मदवार मात्र ECका सदस्यको रु7मा मनोनयन
गन* सके्नछन् । प्रते्यक 7ंजीकृत GC मतदाताले आफ्नो/उनको सम्बखिqत GC मा एक उमे्मदवार मात्र
GC मतदाताको रू7 मा नामांमिकत गन* सक्दछ ।

मतदान

 मतदाताहरुले गोप्य मतदान द्वारा  एक उमे्मदवार छनौट गन* सक्छन् । मतदाताहरु गोप्य मतदान 
द्वारा एक उमे्मदवार छनौट गन* सक्छन्, र दुई उमे्मदवारहरु जसले सबैभन्दा &ेरै मतहरु प्राप्त गनDछ
उनीहरुलाई मिनवा*चनमा मिफता* गरिरनेछ ।

कसले      मत     हाल्न     सक्छन्  

 7ंजीकृत व्यखिNगत र क7Bरेट मतदाता जसको नाम 2021 को मतदाताको अखि|म दता*मा शामिमल
गरीएको छ उनीहरु मात्र चुनावमा आफ्नो भोट गन* योग्य छन्, र सान्दमिभ*क रमिजस्टर 29 अक्टोबर
2021  मा प्रकामिशत गरिरनेछ। ECC को लामिग,  केवल सदस्यहरु जसको नाम EC सदस्यहरुको
अखि|म रमिजस्टर मा शामिमल गरीएको छ भने मात्र नामांकन र मतदान गन*को लामिग योग्य छन्, र
सान्दमिभ*क रमिजस्टरहरु 22 अक्टोबर 2021 मा प्रकामिशत गरिरनेछ ।

h ttps://  www.voterregistration.gov.hk/eng/statistic.html  

संयु/     मतदान     व्य�स्था  

 सबै मतदाताहरु वा अमि&कृत प्रमितमिनमि&हरु ("ARs") को सुमिव&ा को लामिग संयुN मतदान व्यवस्था
गरिरनेछ। यस व्यवस्था अ|ग*त, एक EC सदस्य / एक योग्य मतदाता / एक AR ले सबै मतहरु जो
उ/ उनीले भोट हाल्ने अमि&कार 7ाउने सबै भोट एकै मतदान केन्द्रमा हाल्नेछन् ।

मतदान     कहाँ      �न<      

 ECC मतदाताहरु बाहेक,  प्रते्यक मतदाता वा AR लाई एक मिनमिद*o सा&ारण मतदान केन्द्रको
लामिग उनको/उनको आवासीय ठेगाना नमिजकैको मतदाताको अखि|म रमिजस्टरमा दता* गरीएको छ
जहाँ सम्म उ7युN हुन्छ। ECC मतदाताहरु को लागी,  उनीहरुलाई ECC मतदान केन्द्र मा
मिनयुN गरिरनेछ।

 मिहरासतमा रहेका मतदाता वा ARs  लाई कारागार वा 7ुमिलस से्टशनहरुमा तोमिकएका मतदान
केन्द्रहरुमा ,जुन उ7युN हुन्छ ,भोट हाल्ने व्यवस्था गरिरनेछ ।

 एक व्यखिNगत मतदाता वा AR को तोमिकएको मतदान केन्द्र बारे जानकारी दे�ाउने मतदान का�*
सम्बखिqत मतदाता वा AR लाई कXीमा 10 मिदन अमिघ जारी गरिरनेछ ।

 एक मतदाता वा AR को लामिग मिन&ा*रिरत मतदान केन्द्र मिवशेष आवश्यकताहरु (मि}लचेयर
प्रयोगकता*हरु वा व्यखिNहरुको गमितशीलता कमिठनाई छ) को लामिग 7हँुच योग्य छ छैन भने्न मतदान
का�* संग संलग्न स्थानको नक्शामा मिनमिद*o गरिरनेछ । यमिद मतदाता वा AR जो व्हीलचेयर प्रयोगकता*
हुन् वा मिह�्नमा कमिठनाई छ र उनीहरुको तोमिकएको मतदान केन्द्र 7हँुच योग्य छैन,  उनीहरुले
REO लाई मिनवा*चन के्षत्रको लामिग मिनमिद*o मिवशेष मतदान केन्द्रमा मतदान गन*को लामिग आवेदन मिदन
सक्दछन् जसको लामिग उ/उनीले भोट हाल्ने अमि&कार राख्दछन् फ्याक्स द्वारा (2891 1180), इमेल
द्वारा (reoenq@reo.gov.hk),  टेमिलफोन द्वारा (2891 1001) वा मेल द्वारा (10/F, Harbour Centre,
25  Harbour  Road,  Wan  Chai,  Hong  Kong)  14  मि�सेम्बर 2021 भन्दा 7मिहले मतदान गन*
सक्छन्। 
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 यमिद मतदाताहरुलाई मतदानको जानकारी बारे अनुवाद सेवाको सहयोग आवश्यक 7रेमा ,
उनीहरुले अल्पसंख्यक जातीयहरुको केन्द्र (“CHEER”) लाई मिनम्न हटलाइन माफ* त 6 देखि� 10
मि�सेम्बर 2021, र 13 देखि� 19 मि�सेम्बर 2021 सम्ममा सम्पक*  गन* सक्छन् ।  
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भाषा हटलाइन
नम्ब�

बहासा ईन्डोनेमिशया 3755 6811

मिहन्दी 3755 6877

ने7ाली 3755 6822

7न्जाबी 3755 6844

तागालग 3755 6855

थाई 3755 6866

उदू* 3755 6833

मिभयतनामी 3755 6888

मत     कस�ी     विदने      

 त7ाईको HKID का�* प्राप्त गरे 7मिछ,  मतदान कम*चारीहरु त7ाईलाई त7ाइको अनुहार मास्क
अस्थायी रू7 बाट अलग गन* र एक दृश्य जाँच गन* को लामिग सोधे्नछन् । त7ाईको हङकङ 7रिरचय
का�* ("HKID का�*") को सक्कल वा अन्य मिनमिद*o वैकखिल्पक कागजात(हरु) (कृ7या मिववरणहरुको
लामिग तलको भागमा “मत7त्र(हरु)  संकलनका लामिग आवश्यक कागजात(हरु)”  मा हेनु*होस्)
त7ाईको मिनमिद*o मतदान केन्द्रमा 19 मि�सेम्बर 2021(आईतबार)  मतदान गनD समय अवमि&मा
(मिबहानको 8:30 बजे (7क्का हुन बाँमिक) देखि� रामितको 10:30 बजे सम्म), सँगै मिलएर आउनुहोस्, र
मतदान केन्द्र मिभत्रका मतदान कम*चारीलाई बुझाउनुहोस् । त7ाई मतदाता हुनुहुन्छ मिक हुनुहुन्न वा
सम्बखिqत उ7के्षत्रका आमि&कारिरक प्रमितमिनमि& हुनुहुन्छ मिक हुनुहुन्न भनेर जाँच गन*, र त7ाईसँग भएको
मत7त्रको नम्बर र प्रकार(हरु)  कानूनी अमि&कार प्राप्त हो होईन भनेर जाँच गन* मतदान केन्द्रका
कम*चारीले त7ाईको HKID का�* स्क्यान गन* इलेक्टp ोमिनक 7ोल रमिजस्टर ("EPR")  प्रणालीको
ट्याबे्लट प्रयोग गद*छ । प्रमाणीकरण 7मिछ,  मतदान कम*चारीले त7ाईलाई मत7त्र(हरु)  मिदनेछ र
EPR प्रणालीले त7ाईलाई जारी गरेको मत7त्रको मिववरण रेक�* गद*छ ।  

 मतदान कम*चारीले त7ाईको मतदाता योग्यता र एउटा का�*बो�* जसमा “” छा7 छ,  अनुसार
मत7त्र (हरु)  जारी गद*छ । ECC मतदातालाई कालो कलम 7मिन मिदइनेछ । त्यस 7मिछ,  त7ाई
तुरु|ै मतदान कम्पाट*मेन्ट मधे्य एक को लामिग अगामि� बY्नु 7छ*  ।

 कृ7या मतदान कम*चारीहरुको द्वारा मिदईएको मिनदDशन साथ साथै मत7त्र (हरू),  का�*बो�* र
मतदान कम्पाट*मेन्ट मिभत्र सूचनाहरुमा छामि7एका मिनदDशन 7ालना गनु*होस्। त7ाईले भोमिटंग
कम्पाट*मेन्ट मिभत्र मत7त्र (हरू) लाई मिचन्ह लगाउनु 7छ*  ।

 GCs/FCs को लामिग, त7ाई GC को नाम (हरू) र/वा FC का उमे्मदवार (हरू) को मत7त्र (हरू)
को मिव7रीत सक* ल मा “” स्ट्याम्प गन* का�*बो�* संग जोमि�एको छा7को उ7योग गनु* 7छ* । (श्रम
FC को प्रते्यक AR ले तीन उमे्मदवारहरुलाई छनौट गन* सकु्नहुन्छ ।)

 ECCs को लामिग, त7ाईले मत7त्रमा 40 भन्दा बढी �ा सो भन्दा कम नभएका उमे्मदवारहरुलाई
भोट मिदनु 7छ* । त7ाईले छनौट गनु* भएको उमे्मदवारहरुको नामहरुको मिव7रीत कालो अं�ाकार
भन* मतदान केन्द्र द्वारा प्रदान कलम को उ7योग गनु* 7छ*  ।

 प्रते्यक मतदान कम्पाट*मेन्ट एक समयमा मात्र एक मतदाता/AR द्वारा प्रयोग गरीन्छ। मतदानको
स्वायत्तता र मतको गोप्यमिनयता मिसद्धा|को आ&ारमा,  मतदातालाई आफ्नो मत मिदन सहयोग
7ुया*उने वा सहयोग गनD कसैलाई 7मिन (यमिद उ/उनी मतदाताका आफ| वा साथी भएता7मिन) कानून
बमोमिजम प्रमितबखिqत गद*छ ।

 त7ाईले त7ाईको मत7त्र (हरू) लाई मिदबानु* हँुदैन । एक मत7त्र मिचन्ह लगाए 7मिछ:

(a) एक GC मतदाताले GC मत7त्रलाई नीलो मत7त्र बाकसमा घुसाउनु 7छ*  जसको मिचन्ह
तलमितर फकD को हुन्छ;
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(b) AR को एक मतदाता वा AR ले FC मत7त्रलाई �ातो मत7त्र बाकसमा घुसाउनु 7छ*  जसको
मिचन्ह तलमितर फकD को हुन्छ र 

(c) 40  एक ECC मतदाताले ECC मतदान केन्द्रमा स्थामि7त एक अमि�कल माक*  7मिहचान
मेमिसनको उ7योग गरिर मिक उनीहरु/जसको मिबरुद्ध मत7त्रमा अंमिकतको संख्या 40 बराबर छ
प्रमामिणत गन*को लामिग छनौट गन* सकु्नहुन्छ । उसले/  उनले त्यस7मिछ मतदान केन्द्र द्वारा
प्रदान गरिरएको �ाममा मत7त्र घुसाउनु 7छ*  र मत7त्र सेतो मत7ेटीमा �साल्नु7छ*  ।

 यमिद एक मतदाता वा AR मत7त्र मिचह्न मा एक तु्रमिट बनाउँछ वा अनजानमा एक मत7त्र मिबगे्रको छ,
उसले/त्यो मत7त्र 7ीठासीन अमि&कारी ("PRO") लाई मिफता* गन* र एक प्रमितस्था7नको लामिग सोध्न
सक्छ ।

मतपत्र     (  हरु  )   संकलन     �न�     आ�श्यक     का�जात  (  हरु  )  

 प्रचमिलत ऐन कानून अनुसार, मतदाता वा आमि&कारिरक प्रमितमिनमि&ले मत7त्र(हरु)को लामिग आवेदन 
गरेको छ भने उसको/उनको HKID का�*को सक्कल वा मिनम्न मिनमिद*o वैकखिल्पक 
कागजात(हरु)प्रसु्तत गनु* 7नDहुन्छ:
o एक मान्य HKSAR राहदानीको सक्कल; वा
o छुट प्राप्त भएको प्रमाण7त्रको सक्कल; वा
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o HKID का�*को लामिग आवेदन स्वीकृमित प्रदान गरिरएको अनुममित 7त्रको सक्कल; वा
o व्यखिNको मान्य सीमेनको 7रिरचय 7ुस्तकको सक्कल; वा
o मिभसा प्रदान गनD उदे्दश्यहरुका लामिग व्यखिNको 7रिरचय प्रमामिणत गनD मान्य कागजातको 

सक्कल; वा
o एक व्यखिNको HKID का�* वा छुट प्राप्त भएको प्रमाण7त्र वा HKID का�*को लामिग आवेदन

स्वीकृमित प्रदान गरिरएको अनुममित 7त्र हराएको वा मिबगे्रको प्रमामिणत गन* 7ुमिलस अमि&कारीलाई
रिर7ोट* गरेको कागजात (सामान्यतयामा “हराएको सम्पत्तीको एक मिववरणको 7ूज�”),साथै
मान्य राहदानीको सक्कल*  वा त्यसै्त यात्रा गन* मिमल्ने कागजातमा (जसै्त HKSAR राहदानी
बाहेक अकB राहदानी वा होम रिरटन* 7मिम*ट) उसको/उनको नाम र फोटो भएको कागजात ।

*  मि�मिटश नेशनल (ओभरसीज) (BN(O)) राहदानी एक मान्य टp ाभल �कुमेण्ट र 7मिहचानको
लामिग प्रमाण7त्र होईन ।

 मिववरणका लामिग,  कृ7या मिनवा*चन मामिमला आयोग (मिनवा*चन प्रमिEया)( मिवद्यान 7रिरषद) मिनयमावली
(क्या7. 541D)को &ारा 50 मा हेनु*होस् ।

आ�श्यकतामा     प�ेका     मतदाताहरु   �ा     ARs   का     लावि�     वि�शेष     लाइन  

 केवल मतदाताहरु र आमि&कारिरक प्रमितमिनमि&हरुलाई मतदान केन्द्रमा प्रवेश गनD अनुममित छ ।
 "मिनष्पक्ष र समान व्यवहार" को मिसद्धा| अ|ग*त, मतदाता र आमि&कारिरक प्रमितमिनमि&हरुले मतदान

गन* लाइनमा 7खि�*नु7छ*  । यमिद PRO लाई मतदान केन्द्रमा मत मिदन आउने व्यखिN वा मिभत्र उ7खिस्थत
हुने व्यखिN तल वण*न गरे अनुसारमा 7द*छ भमिन स|ुo हुन्छ भने, मत7त्रको लामिग आवेदन मिदन PRO
ले सो व्यखिNलाई तुरु|ै तोमिकएको के्षत्र वा यमिद लाइन त्यो के्षत्रबाट सुरु हुन्छ भने लाइनको अन्त्यमा
अगामि� बY्न मिनदDशन मिदन सक्छ –
o 70 वष* भन्दा मामिथको उमेर भएको *;
o जो गभ*वती छ; वा
o जो लामो समय प्रतीक्षा गन* सक्षम छैन वा रोग, चोट, अशNता वा गमितशीलता उ7करणहरुमा

मिनभ*रताको कारण लाइनमा 7�*न कमिठनाई हुन्छ ।

* मिनम्न व्यखिN समिहत –

o जसको कागजातले जन्म मिदन र ममिहना मिबना सो व्यखिNको जन्म वष* मातै्र दे�ाउँछ,  जुन
मतदान हुने साल भन्दा 70 वष* अगामि�को भएमा;

o जसको कागजातले जन्म मिदन मिबना,  व्यखिNको जन्म वष* मतदान हुने साल भन्दा 70 वष*
अगामि�को भएको दे�ाउँछ र सो व्यखिNको जन्म ममिहना मतदानको मिदन 7नD ममिहनासँग एउटै
7रेको भएमा ।

 PRO ले मामिथको मतदाताहरु वा आमि&कारिरक प्रमितमिनमि&हरुलाई मिवश्राम मिलनको लामिग,  मतदान
केन्द्र मिभत्र बसे्न ठाउँ 7मिन तोके्नछ, यमिद मितनीहरुले इच्छा गरे भने । आराम गरिरसके7मिछ, मितनीहरुले
मत7त्र जारी गनD टेबुलमा जानका लामिग मिनदD शिमिशत हुनु अमिघ मिवशेष लाइनमा प्रतीक्षा गन* सक्दछन् ।

 मतदानको स्वायत्तता र मतको गोप्यमिनयता मिसद्धा|को आ&ारमा,  मतदातालाई आफ्नो मत मिदन
सहयोग 7ुया*उने वा सहयोग गनD कसैलाई 7मिन (यमिद ऊ/उनी मतदाताका आफ| वा साथी
भएता7मिन)  कानून बमोमिजम प्रमितबq छ । मतदाता वा आमि&कारिरक प्रमितमिनमि& जसलाई आफैले
मत7त्रमा मिचन्ह लगाउन कमिठनाई हुन्छ,  कानून बमोमिजम,  उनीहरुले PRO वा PRO को
सहायकलाई उसको/उनको मतदान प्राथमिमकता अनुसार,  एक मतदान अमि&कारीलाई साक्षीको
रु7मा उ7खिस्थत गराई मत7त्रमा मिचन्ह लगाउन सक्छ । उ7युN भएको �ण्डमा, PRO ले मिववेक
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प्रयोग गरी  अन्य व्यखिNले साथको आवश्यकता 7नD मतदातालाई सो मतदाताहरुसँगै मिवशेष लाइन
प्रयोग गन* मिदन अनुममित मिदइएको छ ।

 मतदान कम*चारीहरुलाई मतदान गन* मतदाता/AR को सेवा गन*को लामिग कामको प्रारखि�क
बहालीको सुमिव&ाको लामिग,  यमिद उनी/उनीहरु तोमिकएको मतदान केन्द्रमा आइ7ुग्छन् तर से्टशन
बामिहर प्रवेशको लामिग एक लामो लाइन दे�े,  मत7त्र संकलन गन* र आफ्नो/उनको मतदान
कम*चारी 7रिरचय 7ेश गरे7मिछ उसको/उनको भोट गन*लाई लाइनमा प्राथमिमकताको लामिग
उनी/उनीहरुलाई मतदान केन्द्रमा प्रवेश गन*को लामिग अनुममित मिदईन्छ । 

मतदाता     /  ARs      को     लावि�     जाँच     �न�का     लावि�     सूची  

 भ्रoाचार मिवरुद्धको स्वतन्त्र आयोग ("ICAC")  द्वारा लागू मिनवा*चन (भ्रoाचार र अवै&
आचरण)अध्यादेश (क्या7.  554)  बमोमिजम,  मतदाता वा आमि&कारिरक प्रमितमिनमि&ले हङकङ वा
अन्यत्र मिनम्न काय*हरु गनु* हँुदैन:
o अकB व्यखिNलाई मत नमिदन वा मिनवा*चन अवमि&को समयमा साव*जमिनक रु7मा कुनै

गमितमिवमि&द्वारा चुनावमा अवै& मत मिदनको लामिग उत्सामिहत गरेमा ।
o चुनावमा अकB व्यखिNलाई मतदान गन* जान बा&ा गछ*  र रोक्छ ।
o कुनै 7मिन फाईदा (7ैसा,  उ7हार,  आमिद समिहत),  �ाना,  7ेय वा मनोरञ्जनका लामिग कुनै 7मिन

व्यखिNबाट चुनावमा मतदान नमिदन, वा कुनै मिवशेष उमे्मदवार वा मिवशेष उमे्मदवारहरुलाई मत
मिदन वा नमिदन माग गन* वा स्वीकार गनु* हँुदैन ।

o कुनै 7मिन फाईदा (7ैसा, उ7हार, आमिद समिहत), �ाना, 7ेय वा मनोरञ्जन कुनै 7मिन व्यखिNलाई
पे्ररणाको रु7मा प्रदान गद*छ वा 7मिछल्लोलाई कुनै चुनावमा मतदान नगन*, वा मतदान गन* वा
कुनै मिवशेष उमे्मदवारलाई वा मिवशेष उमे्मदवारहरुलाई मत नमिदने प्रस्ताव गद*छ ।

o कुनै 7मिन व्यखिNलाई 7मिछल्लो व्यखिNलाई चुनावमा मतदान गन* वा नमिदन, वा मतदान गन* वा
कुनै मिवशेष उमे्मदवार वा मिवशेष उमे्मदवारलाई मत नमिदनेको लामिग उक्साउनेको लामिग कुनै
7मिन व्यखिN मिवरुद्ध बल वा कवच प्रयोग गन* वा &म्की मिदन ।

o कुनै व्यखिNलाई मत हाल्ने वा कुनै �ास उमे्मदवार वा मिवशेष उमे्मदवारलाई मत नमिदने,  वा
चुनावमा मत नमिदने प्रलोभनमा उक्साउँछ ।

o मत हाल्न योग्य हुनुहुन्न भने्न थाहा हँुदाहँुदै 7मिन चुनावमा मत हालेमा ।
o कुनै मिनवा*चन अमि&कारीलाई जानाजानी वा बे7वा*ह गलत वा भ्रम7ूण* जानकारी (उदाहरणका

लामिग झटूो प्रमु� आवासीय ठेगाना)मिदएर 7मिछ चुनावमा मतदान गछ*  ।

मिनम्न काय*हरु 7मिन मतदान केन्द्रहरुमा प्रमितबखिqत छन्:

o अन्य मतदाताहरु र आमि&कारिरक प्रमितमिनमि&हरुसँग कुराकानी समिहत अरुलाई त7ाईको
मत7त्रको मत दे�ाउने वा मोबाइल टेमिलफोन वा इलेक्टp ोमिनक संचारको लामिग कुनै अन्य
उ7करण प्रयोग गन* ।

o मिफखि¡ङ, फोटो मिलने वा कुनै अमि�यो वा मिभमि�यो रेकमि�*ङ गन* ।
o अन्य मतदाताहरु र आमि&कारिरक प्रमितमिनमि&हरुलाई त7ाईको मत7त्रमा मिचन्ह लगाउन आग्रह

गन* । आवश्यकता 7रेको �ण्डमा त7ाईले कानून बमोमिजम मतदान अमि&कारीको
उ7खिस्थमितमा PRO लाई त7ाईको मत7त्रमा मिचन्ह लगाउन अनुरो& गन* सकु्नहुन्छ।

o मत हाल्ने अन्य मतदाताहरु वा आमि&कारिरक प्रमितमिनमि&हरुलाई हस्तके्ष7 गन* ।
ICAC ले प्रासंमिगक जानकारी प्रदान गन* एक स्वच्छ मिनवा*चन वेबसाइट स्था7ना गरेको छ (दुवै अंगे्रजी र 
मिचमिनयाँमा)। कृ7या www.icac.org.hk/elections मा हेनु*होस् ।

मतदान     केन्द्रहरु     �     �णनामा     COVID-19     को     प्रवितविDयामा     एक     महामा�ी     वि�रुद्ध     उपाय  
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 COVID-19  को फैलावट रोक्न,  �ाद्य तथा स्वास्थ्य बू्यरो र स्वास्थ्य सुरक्षा केन्द्रको 7रामश*मा,
REO ले मतदान केन्द्रहरु र मतगणना केन्द्रहरु (केन्द्रीय ग|ी केन्द्र समिहत)  मा मिनम्न उ7ाय
अ7नाउनेछ:

मतदान केन्द्रहरु

o सबै मतदान कम*चारीहरु समिज*कल मास्क लगाउन र आफ्नो शरीरको ता7मान जाँच गन*को
लामिग आवश्यक छ। उनीहरुले अनुहार Yाके्न लगाउनु 7छ*  यमिद उनीहरु 7ारदश� सुरक्षात्मक
7दा*हरुबाट सुरमिक्षत हुदैनन् जो मत7त्र जारी गनD �ेस्क, प्रो �ेस्क, आमिदमा राखि�न्छन् ।

o मतदान केन्द्रहरुमा प्रवेश गनD सबै व्यखिNहरु (मतदाता,  उमे्मदवार/AR समिहत)  लाई आफ्नो
मास्क ठीक तरिरकाले लगाउनु 7छ* ,  उनीहरुको शरीरको ता7Eम जाँच गनु* 7छ*  र मतदान
केन्द्रहरुको प्रवेश र बामिहर मिनसे्कका ह्याण्ड स्यामिनटाइजरको प्रयोग गरी हात &ुनु 7छ*  ।

o मतदाताहरु,  उमे्मदवारहरु र ARs हरु को मतदान केन्द्रहरुमा आगमन 7मिछ उनीहरुको
शरीरको ता7मान जाँच गन* इलेक्टp ोमिनक थमा*मीटर सबै मतदान केन्द्रहरुमा स्थामि7त छन् ।

o ज्वरो वा श्वासप्रश्वासको लक्षण,  वा स्वाद/गq अचानक हराएमा मतदान कम*चारीहरुलाई
चुनावी कत*व्य मिनवा*ह गन* मिदइने छैन जबमिक उमे्मदवारहरु/ARs हरुलाई मतदान केन्द्रहरुमा
प्रवेश गन* मिदइने छैन तर उमे्मदवारहरुले अकB प्रमितमिनमि&लाई मतदान हेन* अमि&कार मिदन
सके्नछन् ।

o ज्वरो वा श्वासप्रश्वासको लक्षण वा स्वाद/गqको अचानक हामिन भएका मतदाताहरुलाई मतदान
केन्द्रहरुमा तोमिकएको मि�ब्बाहरुमा भोट गन* तोमिकनेछ ।

o मतदान केन्द्रहरुमा हातमा पे्लका�* र मतदाताहरुलाई सामामिजक दुरी कायम राखे्न सम्झाउने
संकेतहरु प्रदश*न गरिरनेछ ।

गणना केन्द्रहरु (केन्द्रीय ग|ी से्टशन समिहत 1)

o ग|ी से्टशनहरु (केन्द्रीय ग|ी से्टशन समिहत)  का सबै कम*चारीहरुलाई समिज*कल मास्क र
7न्जा लगाउन आवश्यक छ। 7ारदश� सुरक्षात्मक 7दा* 7मिन ��ा गरिरनेछ ।

1 केन्द्रीय ग|ी से्टशन को लागी प्रस्तामिवत सुरक्षा उ7ायहरु मिममि�या सेन्टर को लामिग अ7नाईनेछ ।
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दता* र केन्द्रीय गणना से्टशनको सो&7ूछ काउन्टरमा साव*जमिनक ग्यालरीहरुको लामिग
अमि&कतम क्षमता संग मिममि�या सेन्टरमा सामामिजक दूरी उ7ायहरुलाई क�ाई संग लागू
गरिरनेछ।

o ज्वरो वा श्वासप्रश्वासको लक्षण भएको ग|ी गनD कम*चारी, वा स्वाद/गqको अचानक हराएका
कम*चारीलाई ग|ी कत*व्य मिनव*हन गन* अनुममित मिदइने छैन।

o मतदाता,  उमे्मदवार/ARs  को शरीर को ता7Eम जाँच गन*को लामिग ज्वरो आएका व्यखिNहरुलाई
जाँच गन*को लामिग इलेक्टp ोमिनक थमा*मीटर प्रते्यक मतगणना से्टशन (केन्द्रीय गणना से्टशन
समिहत)  मा स्थामि7त गरीएको छ । ज्वरो वा श्वासप्रश्वासको लक्षण,  वा स्वाद/गq अचानक
हराएको कुनै 7मिन व्यखिNलाई मतगणना से्टशनहरुमा प्रवेश गन* मिदइने छैन। यमिद
उमे्मदवारहरु/ARs  लाई ज्वरो वा श्वासप्रश्वासको लक्षण छ,  वा स्वाद/गq को अचानक
हराएको छ भने,  उमे्मदवारहरु गणना गन* को लागी अकB प्रमितमिनमि& लाई अमि&कृत गन*
सक्छन्।

o हयान्ड स्यामिनटाइजर ग|ी से्टशनहरु (केन्द्रीय गणना से्टशन समिहत) मिभत्र प्रदान गरिरनेछ।
o REO हङकङ समे्मलन र प्रदश*नी केन्द्रको लामिग से्टशनको उद्घाटन भन्दा 7मिहले केन्द्रीय

गणना से्टशनमा गैर &ातु सतह फन�चर कीटाणुरमिहत गन*को लामिग 7तला ब्लीचको उ7योग
गन*को लामिग व्यवस्था गद*छ (जसै्त गणना �ेस्क, रिरसेप्शन काउन्टर, कुस�, आमिद) ।
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