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उप-निर्वाचि सनंिप्त 

2022 नर्धवि परिषद ्निर्वाचि सनिनि निर्वाचि िते्रको उप-निर्वाचि बारे ििदवि व्यर्स्थव 

  ििदवि निनि:  18 निसेम्बि 2022 (आईिबवि)  

  ििदवि सिय: बबहान 9:00 बजे दबेि बबहान 11:30 बजे सम्म (तोकिएिो मतदान िेन्द्र(हरु) 

िारागार संस्थानहरु (यकद िुन ै भएमा) र पेनीस् बे मतदान िेन्द्र स्थापना गररनेछ जसिो 

मतदानिो समय बबहान 9:00 बजे दबेि बबहान 10:30 बजे सम्म हुनेछ ।)  

िविवकंि अर्नध 

 नामांिन अवबि: 1 नोभेम्बर दबेि 14 नोभेम्बर 2022  

 नामांिन फारमहरु दताा तथा बनवााचन िायाालय ("REO") िो वेबसाइट (www.reo.gov.hk) 

बाट प्राप्त गना सकिन्द्छ, वा बनम्न िायाालयहरुबाट बन:शुल्ि संिलन गना सकिन्द्छ: 

o निल्लव कवयवालयहरु; वा 

o गृह माबमला सोिपुछ िेन्द्रहरू; वा 

o निर्वाचि अनधकृिहरुको कवयवालयहरु (13/F, East Wing, Central Government 

Offices, 2 Tim Mei Avenue, Tamar, Hong Kong); र 

o REO कव कवयवालयहरु (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) 

 

निर्वानचि हुि ेसदस्यहरुको सखं्यव 

 निर्वाचि सनिनि निर्वाचि िते्रकव(“ECC”) चवि सदस्यहरु  

िविवकंि ि उम्िदेर्विी 

 एक उम्िेदर्वि 21 र्षा र्व िवनथको हुिुपर्ा; भौगोनलक निर्वाचि िेत्रकव लवनग ििदविवको रूपिव 

दिवा भएको हुिुपर्ा; नर्धवि परिषद ्अध्यवदशे (क्यवप. 542) को धविव 39 को आधवििव निर्वानचि 

हुि अयोग्य िभएको; ििोिीि हुि ु भन्दव 3 र्षा अगवनि दनेि िै हङकङिव सविवन्यरुपिव लगिै 

बसोबवस गरििहकेो; ि नचनियवाँ िवगरिक हुिुपर्ा, िो हङकङको स्थवयी बवनसन्दव हो िसलवई 

ििर्वदी गणिन्त्र चीि बवहके कुिै पनि दशेिव बस्ने अनधकवि रै्ि। उम्िेदर्वि निर्वाचि सनिनि 

("EC") को सदस्य हुिु आर्श्यक रै्ि । 

  प्रत्येक उम्िेदर्विलवई कनम्ििव 10 भन्दव िवनथ,िि बढििव 20 भन्दव कि, EC कव सदस्यहरुले, 

ECको 5 िेत्रहरु प्रत्येक बवट कम्िीिव 2 भन्दव िवनथ िि 4 भन्दव कि सदस्यहरु द्वविव ििोनिि 

गरििेर् । 

  ECकव प्रत्येक सदस्यले 1 ििव उम्िेदर्वि िवत्र ििोियि गिा सके्नर्ि ्। 

 

https://www.reo.gov.hk/
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ििदवि  

 EC कव सदस्यहरुल,े उम्िेदर्विहरुको िविवर्लीको आधवििव, गोप्य ििदविद्वविव भोट हवल्िेर्ि् । 

यढद ििपत्रिव निनहि ििहरुको संख्यव ढििवा गि े सदस्यहरुको संख्यव साँग बिवबि भएिव िवत्र 

ििपत्र िवन्य हुन्र् । उप-निर्वाचििव सबैभन्दव बिी िि ल्यवउिे चवि ििव उम्िेदर्वि बनवााचनमा 

ढििवा हुिेर्ि् । 

कसल ेििदवि गिा सक्र्ि ्

 EC सदस्यहरुको अनन्िि िविवर्लीिव िवि सिवर्ेश भएकव सदस्यहरु िविवंकि ि ििदवि गिा 

योग्य हुन्र्ि् । 

ििदवि कहवाँ  गि े

 ििदविवहरूलवई ििदवि गिाको लवनग एक ECC ििदवि केन्र स्थवपिव गरििेर् । 

 नहिवसििव िहकेव ििदविवहरूलवई उपयुक्त भएिव पेिल इनन्स्टटूशि र्व प्रहिी चौकीको निधवारिि 

ििदवि केन्रिव ििदवि गिे व्यर्स्थव गरििेर् । 

 स्थाबनय आइसोलेसि र्व क्वविेन्टवइि िवपदण्िहरूकव कविण ििदविको ढदि ECC ििदवि केन्रिव 

ििदवि गिा िसके्न ििदविवहरूकव लवनग पेनीस ्बे मतदान िेन्द्र स्थवपिव गरििेर् । 

 िोढकएको ििदवि केन्रको िविकविी भएको पोल कविा ििदविको ढदि भन्दव कम्िीिव 10 ढदि 

अगवनि ििदविवलवई िविी गरििेर् । 

 ििदवि केन्रहरू नर्शेष आर्श्यकिव भएकव व्यनक्तहरू (ह्र्ीलचेयि प्रयोगकिवा र्व गनिशीलिविव 

करििवइ भएकव व्यनक्तहरू) को लवनग पहुाँच योग्य र्ि् । 

 यकद मतदाताहरूलाई मतदान सम्बन्द्िी जानिारीिो लाबग दोभाषे सेवािो सहयोग चाबहन्द्छ भने, 

उनीहरूल ेबनम्न हटलाइनहरू माफा त सेन्द्टर फर हामानी एन्द्ड एन्द्हान्द्समेन्द्ट अफ एथबनि माइनोररटी 

रेबसडने्द््स ("CHEER") लाई िल गना सक्छन् । 

भाषा हटलाइन न.ं 

बहासा इन्द्डोनेबसया 3755 6811 

बहन्द्दी 3755 6877 

नेपाली 3755 6822 

पन्द्जाबी 3755 6844 

तागालोग 3755 6855 

थाई 3755 6866 

उददा 3755 6833 

बभयतनामी 3755 6888 
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ििदवि कसिी ढदि े

   िपवईको हङकङ परिचय कविा ("HKID कविा") को सक्कल र्व अन्य निर्दाष्ट र्ैकनल्पक कवगिवि(हरु) 

(कृपयव नर्र्िणहरुको लवनग िलको भवगिव “ििपत्र(हरु) संकलिकव लवनग आर्श्यक 

कवगिवि(हरु)” िव हिेुाहोस)् िपवईको निर्दाष्ट ििदवि केन्रिव [18 निसेम्बि 2022 (आईिबवि) 

ििदवि गिे सिय अर्नधिव (बबहान 9:00 बज ेदबेि बबहान 11:30 बजे सम्म) (तोकिएिो मतदान 

िेन्द्र(हरु) िारागार संस्थानहरु (यकद िुन ैभएमा) र पेनीस ् बे मतदान िेन्द्रिो मतदानिो समय 

बबहान 9:00 बज ेदबेि बबहान 10:30 बजे सम्म हुनेछ ।)]  र साँगै नलएि आउिहुोस,् ि ििदवि केन्र 

नभत्रकव ििदवि किाचविीलवई बुझवउिुहोस्। ििदवि किाचविीहरूले िपवईलवई आफ्िो अिुहविको 

िवस्क एकैनर्िको लवनग हटवउि ि नभिुअल िवाँच  गिाको लवनग अिुिोध गिेर्ि ्।िपवई ECC को 

ििदविव हुिुहुन्र् र्व रै्ि भिी चेक गिाको लवनग ििदवि किाचविीहरूले िपवईको HKID कविा 

स्क्यवि गिाको लवनग इलेक्रोनिक पोल िेनिस्टि ("EPR") प्रणवलीको ट्यवब्लेट प्रयोग गिेर्ि्। 

प्रिवणीकिण पनर्, ििदवि किाचविीहरूल े िपवईलवई ििपत्र ढदिेर्ि् ि EPR प्रणवलीले 

िपवईलवई ििपत्र िविी गिेको िेकिा गिेर् । 

 िपवईलवई कवलो कलि पनि ढदइिेर् । त्यस पनर्, िपवई िुरुन्िै एक ििदवि कि ििा  िविुपर्ा ।  

 कृपयव ििदवि किाचविील े ढदएकव निदशेिहरू पवलिव गिुाहोस् सवथै ििपत्रिव र्वनपएकव 

सूचिवहरू ि ििदवि कि नभत्रको सूचिवहरू पवलिव गिुाहोस्, ि ििपत्रलवई ििदवि कि नभत्र 

नचन्ह लगवउिुहोस ्। 

  िपवईले ििपत्रिव पााँच भन्दव कि र्व पााँच भन्दव बिी उम्िेदर्विहरुलवई िि ढदिु हुाँदिै । ििदवि 

केन्रले उपलब्ध गिवएको िालो कलि प्रयोग गिी िपवईले र्िौट गिुा भएको उम्िेदर्विहरुको 

िविहरुको नर्पिीि अण्िवकवििव कवलो िंग भिुा पर्ा ।  

प्रत्येक ििदवि कि एक पटकिव िवत्र एक ििदविवद्वविव प्रयोग गरिन्र् ।ििदविको स्र्वयत्तिव ि 

ििको गोपनियिव नसद्धवन्िको आधवििव, ििदविवलवई आफ्िो िि ढदि सहयोग पुयवाउिे र्व 

सहयोग गि ेकसैलवई पनि(यढद उ/उिी ििदविवकव आिन्ि र्व सवथी भएिवपनि) कवििू बिोनिि 

प्रनिबनन्धि गदार् । ििपत्रिव आिैले नचन्ह लगवउि करििवई हुिे ििदविवले कविूि बिोनिि 

सविीकोरुपिव एक ििदवि किाचविीको उपनस्थिीिव अध्यक्षता अबििारी (“PRO”) र्व PRO कव 

सहवयकलवई आफ्िो ििा बवट र्िौट गिेको उम्िेदर्विलवई ििपत्रिव नचन्ह लगवउिको लवनग 

अिुिोध गिा सके्नर् । िपवईल ेआफ्िो ििपत्र दोबविुा हुाँदिै । ििपत्रिव नचन्ह लगवएपनर्, िपवईल े

ििपत्रिव नचन्ह लगवइएकव उम्िेदर्विहरूको संख्यव पााँच भन्द्दा बढी वा िम छैन भनी िवाँच गिा 

ििदवि केन्रिव ििवि गरिएको अनप्टकल िवका  रिकनिसि िेनसि प्रयोग गिा र्िौट गिा सकु्नहुन्र् 

। ििदवि केन्रिव ििवि गरिएको अनप्टकल िवका  रिकनिसि िेनसिले ििपत्रिव नचन्ह लगवइएकव 

िपवईको र्िोटहरू िेकिा र्व गणिव गदिै । िपवईले ििदवि केन्रले उपलब्ध गिवएको िवििव 

ििपत्र घुसवउिुपर्ा ि िवििव िहकेो ििपत्रलवई ििपेरटकविव हवल्िुपर्ा । 

  िपवईल ेििपत्रिव नचन्ह लगवउदव त्रुरट गिुाभयो र्व अििवििव ििपत्र नबगे्रको र् भिे, िपवईले सो 

ििपत्र ("PRO") लवई ढििवा गिा ि एक प्रनिस्थवपिको लवनग सोध्न सक्र् । 
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ििपत्र सकंलि गिा आर्श्यक कवगिवि(हरु) 

 प्रचनलि ऐि कविूि अिसुवि,ििपत्रको लवनग आर्ेदि गिे व्यनक्तले उसको/उिको HKID कविाको 

सक्कल र्व निम्न निर्दाष्ट र्ैकनल्पक कवगिवि(हरु)प्रस्िुि गिुा पिेहुन्र्: 

o एक िवन्य HKSAR िवहदविीको सक्कल; र्व 

o रु्ट प्रवप्त भएको प्रिवणपत्रको सक्कल; र्व 

o HKID कविाको लवनग आर्ेदि स्र्ीकृनि प्रदवि गरिएको अिुिनि पत्रको सक्कल; र्व 

o व्यनक्तको िवन्य सीिेिको परिचय पुस्िकको सक्कल; र्व 

o नभसव प्रदवि गिे उद्दशे्यहरुकव लवनग व्यनक्तको परिचय प्रिवनणि गिे िवन्य कवगिविको 

सक्कल;र्व एक व्यनक्तको HKID कविा र्व रु्ट प्रवप्त भएको प्रिवणपत्र र्व HKID कविाको 

लवनग आर्ेदि स्र्ीकृनि प्रदवि गरिएको अिुिनि पत्र हिवएको र्व नबगे्रको प्रिवनणि गिा 

पुनलस अनधकविीलवई रिपोटा गिेको कवगिवि (सविवन्यियविव “हिवएको सम्पत्तीको एक 

नर्र्िणको पूिी”), सवथै िवन्य िवहदविीको सक्कल* र्व त्यस्िै यवत्रव गिा निल्ि ेकवगिवििव 

(िस्िै HKSAR िवहदविी बवहके अको िवहदविी र्व होि रिटिा पर्िाट) उसको/उिको िवि 

ि िोटो भएको कवगिवि । 

* निरटश िेशिल (ओभिसीि) (BN(O)) िवहदविी एक िवन्य रवभल िकुिेण्ट ि 

पनहचविको लवनग प्रिवणपत्र होईि । 

  नर्र्िणकव लवनग,कृपयव निर्वाचि िवनिलव आयोग (निर्वाचि प्रढियव) (नर्द्यवि परिषद)् नियिवर्ली 

(क्यवप. 541D)को धविव 50 िव हिेुाहोस् । 

आर्श्यकिविव पिेकव ििदविवहरुकव लवनग नर्शषे लवइि 

 केर्ल ििदविवहरुलवई ििदवि केन्रिव प्रर्ेश गि ेअिुिनि र् । 

 "निष्पि ि सिवि व्यर्हवि" को नसद्धवन्ि अन्िगाि, ििदविवहरुल े ििदवि गिा लवइििव 

पर्िािुपर्ा। यढद PRO लवई ििदवि केन्रिव िि ढदि आउि ेव्यनक्त र्व नभत्र उपनस्थि हुि ेव्यनक्त 

िल र्णाि गिे अिसुवििव पदार् भनि सन्िुष्ट हुन्र् भि,े ििपत्रको लवनग आर्ेदि ढदि PRO ले सो 

व्यनक्तलवई िुरुन्ि ै िोढकएको िेत्र र्व यढद लवइि त्यो िेत्रबवट सुरु हुन्र् भि े लवइिको अन्त्यिव 

अगवनि बढ्ि निदशेि ढदि सक्र् – 

o 70 र्षा भन्दव िवनथको उिेि भएको *; 

o िो गभार्िी र्; र्व 

o िो लविो सिय प्रिीिव गिा सिि रै्ि र्व िोग, चोट, अशक्तिव र्व गनिशीलिव उपकिणहरुिव 

निभाििवको कविण लवइििव पिाि करििवई हुन्र् । 

* निम्न व्यनक्त सनहि – 

o िसको कवगिविले िन्ि ढदि ि िनहिव नबिव सो व्यनक्तको िन्ि र्षा िवत्रै दिेवउाँर्, िुि 
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ििदवि हुि ेसवल भन्दव 70 र्षा अगवनिको भएिव; 

o िसको कवगिविले िन्ि ढदि नबिव, व्यनक्तको िन्ि र्षा ििदवि हुिे सवल भन्दव 70 र्षा 

अगवनिको भएको दिेवउाँर् ि सो व्यनक्तको िन्ि िनहिव ििदविको ढदि पिे िनहिवसाँग एउटै 

पिेको भएिव । 

 PROले िवनथको ििदविवहरुले इच्र्व गिेिव नर्श्रवि नलिको लवनग, ििदवि केन्र नभत्र बस्ने िवउाँ  

पनि िोके्नर् । आिवि पनर्, नििीहरुले ििपत्र िविी गि ेटेबुलिव िविकव लवनग निदनेशि हुिु अनघ 

नर्शेष लवइििव प्रिीिव गिा सक्दर्ि् । 

 ििदविको स्र्वयत्तिव ि ििको गोप्यनियिव नसद्धवन्िको आधवििव, ििदविवलवई आफ्िो िि ढदि 

सहयोग पुयवाउिे र्व सहयोग गिे कसैलवई पनि (यढद ऊ/उिी ििदविवकव आिन्ि र्व सवथी 

भएिवपनि) कविूि बिोनिि प्रनिबन्ध र् ।ििदविव िसलवई आिैल े ििपत्रिव नचन्ह लगवउि 

करििवई हुन्र्, कविूि बिोनिि, उिीहरुले PRO र्व PRO को सहवयकलवई उसको/उिको ििदवि 

प्रवथनिकिव अिुसवि, एक ििदवि अनधकविीलवई सविीको रुपिव उपनस्थि गिवई ििपत्रिव नचन्ह 

लगवउि सक्र् । उपयुक्त भएको िण्ििव, PRO ले नर्रे्क प्रयोग गिी अन्य व्यनक्तले सवथको 

आर्श्यकिव पिे ििदविवलवई सो ििदविवहरुसाँगै नर्शेष लवइि प्रयोग गिा ढदि अििुनि ढदइएको 

र् । 

ििदविवहरुकव लवनग िवाँच गिाकव लवनग सचूी 

 भ्रष्टवचवि नर्रुद्धको स्र्िन्त्र आयोग ("ICAC") द्वविव लवग ू निर्वाचि (भ्रष्टवचवि ि अर्ैध 

आचिण)अध्यवदशे (क्यवप. 554) बिोनिि, ििदविवल ेहङकङ र्व अन्यत्र निम्न कवयाहरु गिुा हुाँदिै: 

o अको व्यनक्तलवई िि िढदि र्व निर्वाचि अर्नधको सियिव सवर्ािनिक रुपिव कुि ै

गनिनर्नधद्वविव चुिवर्िव अर्ैध िि ढदिको लवनग उत्सवनहि गिेिव । 

o चुिवर्िव अको व्यनक्तलवई ििदवि गिा िवि बवधव गर्ा ि िोक्र् । 

o कुिै पनि िवईदव (पैसव, उपहवि, आढद सनहि), िविव, पेय र्व ििोिञ्जिकव लवनग कुि ै

पनि व्यनक्तबवट चुिवर्िव ििदवि िढदि, र्व कुिै नर्शेष उम्िेदर्वि र्व नर्शेष 

उम्िेदर्विहरुलवई िि ढदि र्व िढदि िवग गिा र्व स्र्ीकवि गिुा हुाँदिै । 

o कुिै पनि िवईदव (पैसव, उपहवि, आढद सनहि), िविव, पेय र्व ििोिञ्जि कुिै पनि 

व्यनक्तलवई पे्रिणवको रुपिव प्रदवि गदार् र्व पनर्ल्लोलवई कुिै चिुवर्िव ििदवि िगिा, 

र्व ििदवि गिा र्व कुिै नर्शेष उम्िेदर्विलवई र्व नर्शेष उम्िेदर्विहरुलवई िि िढदि े

प्रस्िवर् गदार् । 

o कुिै पनि व्यनक्तलवई पनर्ल्लो व्यनक्तलवई चुिवर्िव ििदवि गिा र्व िढदि, र्व ििदवि 

गिा र्व कुि ै नर्शेष उम्िेदर्वि र्व नर्शेष उम्िेदर्विलवई िि िढदिेको लवनग 

उक्सवउिेको लवनग कुिै पनि व्यनक्त नर्रुद्ध बल र्व कर्च प्रयोग गिा र्व धम्की ढदि । 

o कुिै व्यनक्तलवई िि हवल्िे र्व कुिै िवस उम्िेदर्वि र्व नर्शेष उम्िेदर्विलवई िि 

िढदि,े र्व चुिवर्िव िि िढदिे प्रलोभििव उक्सवउाँर् । 

o िि हवल्ि योग्य हुिुहुन्न भन्ने थवहव हुाँदवहुाँद ैपनि चुिवर्िव िि हवलेिव । 

o कुिै निर्वाचि अनधकविीलवई िविविविी र्व बेपर्वाह गलि र्व भ्रिपूणा िविकविी 
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(उदवहिणकव लवनग झूटो प्रिुि आर्वसीय िेगविव)ढदएि पनर् चुिवर्िव ििदवि गर्ा । 

निम्न कवयाहरु पनि ििदवि केन्रहरुिव प्रनिबनन्धि र्ि्: 

o अन्य ििदविवहरु साँग कुिवकविी सनहि अरुलवई िपवईको ििपत्रको िि दिेवउिे र्व िोबवइल 

टेनलिोि र्व इलेक्रोनिक सचंविको लवनग कुिै अन्य उपकिण प्रयोग गिा । 

o ढिनल्िङ, िोटो नलिे र्व कुि ैअनियो र्व नभनियो िेकर्िाङ गिा । 

o अन्य ििदविवहरुलवई िपवईको ििपत्रिव नचन्ह लगवउि आग्रह गिा । आर्श्यकिव पिेको िण्ििव 

िपवईले कविूि बिोनिि ििदवि अनधकविीको उपनस्थनििव PRO लवई िपवईको ििपत्रिव नचन्ह 

लगवउि अिुिोध गिा सकु्नहुन्र् । 

o िि हवल्िे अन्य ििदविवहरुलवई हस्ििेप गिा । 

 

 ICAC ले प्रवसंनगक िविकविी प्रदवि गिा एक स्र्च्र् निर्वाचि र्ेबसवइट स्थवपिव गिेको र् (दरु्ै 

अंगे्रिी ि नचनियवाँिव)। कृपयव www.icac.org.hk/elections िव हिेुाहोस् । 

ििदवि केन्रहरू ि केन्रीय ििगणिव केन्रहरूिव COVID-19 को प्रनिढियविव िहविविी बवरुद्ध उपवयहरू 

 COVID-19 को सकं्रमण िोक्न, REO ले बनम्न व्यवस्थाहरु अपनाउनेछ: 

ििदवि केन्रहरु 

o ECC मतदान िेन्द्रमा सब ैमतदान िमाचारीहरूल ेसर्जािल मास्ि लगाउन आवश्यि छ । मतपत्र 

जारी गने डसे्ि, PRO डसे्ि आकदमा िमाचारी र मतदातालाई अलग राख्न पारदशी बवभाजन 

राबिन ेछ । 

o मतदातालाई मतदान गनािा लाबग पााँच बनवााचन आयोगिा क्षेत्र अनुसार फरि-फरि समय 

बनिाारण गररन ेछ । 

o बनवााचि, उम्मेदवार र बतनीहरूिा एजेन्द्टहरूले ECC मतदान िेन्द्रमा प्रवेश गनुा अबि आफ्नो 

मास्ि लगाउन ुपछा र प्रवेशद्वारमा प्रदान गररएिो ह्यान्द्ड सेबनटाइजरल ेहात सफा गना आवश्यि 

छ । 

o ििदविवहरु, उम्िेदर्विहरु ि एिेन्टहरूको ििदवि केन्रहरुिव आगिि पनर् उिीहरुको शिीिको 

िवपिवि िवाँच गिा इलेक्रोनिक थिवािीटि सब ैििदवि केन्रहरुिव जडान गररएिा र्ि् । 

o मतदान िेन्द्रिा िमाचारीहरुले मतदानिो कदन बबहान COVID-19 यााबपड एबन्द्टजेन टेस्ट गनुा पने 

हुन्द्छ र मतदान िेन्द्रहरुमा िामिो लाबग उपबस्थत हुन ुअबि नेगेरटभ पररणाम प्राप्त गना आवश्यि 

छ । ज्र्िो र्व श्ववसप्रश्ववसको लिणहरु, र्व स्र्वद/गन्ध अचविक हिवएिव ििदवि किाचविीहरुलवई 

चुिवर्ी किाव्य निर्वाह गिा ढदइिे रै्ि िबढक उम्िेदर्विहरु/एिेन्टहरुलवई ििदवि केन्रहरुिव प्ररे्श 

गिा ढदइिे रै्ि िि उम्िेदर्विहरुले अको प्रनिनिनधलवई ििदवि हिेा अनधकवि ढदि सके्नर्ि् । 

o ज्र्िो र्व श्ववसप्रश्ववसको लिणहरु र्व स्र्वद/गन्ध अचविक हिवएकव ििदविवहरुलवई ििदवि 

केन्रहरुिव बनिााररत किहरुिव िि ढदि िोढकिेर् । 

o मतदान िेन्द्रहरुमा ििदविवहरुलवई सविवनिक दिुी कवयि िवख्न सम्झवउि हातमा प्लेिाडा र 

https://www.icac.org.hk/en/ce/index.html
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संकेिहरु प्रदशाि गरििेर् । 

केन्रीय ििगणिव स्टेशि 1 

o केन्रीय ििगणिव स्टेशिकव सब ै किाचविीहरुल े सर्िाकल िवस्क ि पन्िव लगवउि आर्श्यक र् । 

पविदशी सुििवत्िक पदवा पनि दिवा ि सोधपुर् कवउन्टिहरुिव लगाइनेछ । सवर्ािनिक 

ग्यवलिीहरूको अनधकिि िििव तय गरी सविवनिक दिूीकव उपवयहरू किवइकव सवथ लवग ूगरििेर् 

। 

o केन्रीय ििगणिव केन्रिव प्रर्ेश गिे वा बस्न े सबै व्यनक्तहरू (EC सदस्यहरु लगायत), बनर्दाष्ट 

बचकित्सा छदट प्रमाणपत्रहरू भएिाहरूिो वा अन्द्य रु्ट प्रवप्त व्यनक्तहरू, केन्रीय गणिव स्टेशि प्रवशे 

गनुा अबि COVID-19 िोपिो िमसेिम 3 िुरािहरु प्राप्त गरेिो हुनुपनेछ । 

o सब ैमतगणना िेन्द्रिा िमाचारीहरुल ेमतदानिो कदन बबहान COVID-19 यााबपड एबन्द्टजेन टेस्ट 

गनुा पने हुन्द्छ र िेन्द्रीय मतगणना िेन्द्रमा िामिो लाबग उपबस्थत हुन ुअबि नेगेरटभ पररणाम प्राप्त 

गना आवश्यि छ । ज्र्िो र्व श्ववसप्रश्ववसकव लिणहरू, र्व स्र्वद/गन्ध अचानि हराएमा गणिव गिे 

किाचविीहरूलवई गणिव किाव्यहरू निर्वाह गिा अिुिनि ढदइिे रै्ि । 

o उम्िेदर्विहरू ि उिीहरूकव एिेन्टहरू, सञ्चविकिीहरू ि सर्ासवधविणहरुले केन्रीय ििगणिव 

केन्रिव पुगेपनर् उिीहरूको शिीिको िवपिि िवाँच गिा केन्रीय ििगणिव केन्रिव इलेक्रोनिक 

थिोनिटिहरूको ििवि गरिएको र् । ज्र्िो र्व श्ववसप्रश्ववसकव लिणहरू भएकव कुिै पनि व्यनक्त 

(उम्िेदर्वि ि एिेन्टहरू सनहि), र्व अचविक स्र्वद/गन्ध हिवएकव व्यनक्तहरुलवई केन्रीय ििगणिव 

केन्रिव प्रर्ेश गिा ढदइिे रै्ि । यढद उम्िेदर्विहरू/एिेन्टहरूलवई ज्र्िो र्व श्ववसप्रश्ववसकव 

लिणहरू र्ि,् र्व अचविक स्र्वद/गन्ध हिवएिव, उम्िेदर्विहरूले गणिव अर्लोकि गिा अको 

एिेन्ट नियुक्त गिा सक्र्ि् । 

o केन्रीय गणिव स्टेशिनभत्र ह्यवन्ि सेनिटवइििहरू उपलब्ध गिवइिेर् । 

o REO ले केन्रीय ििगणिव स्टेशि िोल्िु अनघ केन्रीय ििगणिव स्टेशििव गैि-धविु सिहकव 

िर्िाचिहरूलवई (जस्त ैगणना टेबुलहरु, ररसेप्शन िाउन्द्टरहरु, िुसीहरू, आकद) कीटवणुिनहि गिा 

पविलो ब्लीच प्रयोग गिे व्यर्स्थव गिे छ । 

 

1
  केन्रीय ििगणिव केन्रकव लवनग प्रस्िवनर्ि सुििव उपवयहरू सञ्चार केन्रकव लवनग पनि अपिवईिेर् । 

https://www.elections.gov.hk/legco2021/eng/brief.html#note1

