Q1:कसले दर्ता गर्ा सक्छर््?
Q2:मैले ककर् दर्ता गर्नापछा?
Q3:म एक मर्दतर्त को रूपमत कसरी दर्ता गर्ासक्छन ?
Q4:यकद म एक पंजीकृ र् मर्दतर्त हुँ भर्े, पंजीकृ र् ठे गतर्त, र्तम, इमेल ठे गतर्त र संपका गर्े फोर्
र्म्बर जस्र्त मेरो पंजीकरण वििरणहरुको पररिर्ार्को बतरे मत मैले कसरी ररपोर्ा गर्ा सक्छन ?
Q5: के र्यतुँ मर्दतर्तको पंजीकरण र पंजीकरण वििरणको पररिर्ार्को लतवग कन र्ै समय सीमतहरु
छर््?
Q6: के मैले र्यत भोर्र आबेदर् पेस गरे पवछ र्नरुन्र्ै भोर् कदर्े हक पतउछन ? / के मैले दर्ता गरे को
ठे गतर्तको पररिर्ार् पवछ र्नरुन्र्ै र्यतुँ वर्िताचर् क्षेत्रमत र र्यतुँ मर्दतर् के न्रमत मर्दतर् गर्ा योग्य
हन्छन ?
Q7:दनई र्ब संशोविर् भौगोवलक वर्िताचर् क्षेत्र मर्दतर्त पंजीकरण फतरतमहरु REO-1 र
REO-2 को बीचको वभन्नर्त के के हर्् ? मैले कन र् फतरम प्रयोग गर्ा सक्छन ?
Q8:मैले िेरै िर्ा अवि आिेदर् फतरतम भरे कोछन ।के मैले फे रर दर्ता गर्नापछा?
Q9:म सेप्र्ेम्बर 2019 को अन्र्मत मतत्र 18 िर्ा पनग्नेछन र्र पंजीकरणको समयसीमत 2 जनलतई हो। के
म अवहले एक मर्दतर्तको रूपमत दर्ता गर्ा सक्छन ?
Q10:म वर्कर् भविष्यमत र्यतुँ फ्लैर्मत सर्े छन , के मैले मेरो र्यतुँ िरको ठे गतर्तको बतरे मत पंजीकरण
र चनर्ति कतयतालयमत अवहले र्ै ररपोर्ा गर्नापछा?
Q11:कन र् प्रकतरको कतगजतर्हरुलतई ठे गतर्त प्रमतणको रूपमत स्िीकतर गररन्छ?
Q12:यकद मैले ठे गतर्त प्रमतणको लतवग मेरो र्तम र आितसीय ठे गतर्त भएको कतगजतर्हरु प्रदतर् गर्ा
सककर् भर्े, मतन्य ठे गतर्त प्रमतणको रूपमत मैले कन र् िैकवपपक कतगजतर्हरु पेश गर्ा सक्छन ?
Q13:यकद मेरो र्यतुँ िर आितस विभतग अन्र्गार् पवललक रें र्ल हतउवसङमत एउर्त फ्लैर् हो भर्े ित
हङकङ हतउवसङ सोसतईर्ी अन्र्गार् सवलसडी पतएकोहतउवसङ हो भर्े, के मैले ठे गतर्त पररिर्ार्को
लतवग आिेदर् गदता ठे गतर्त प्रमतणको आिश्यकर्तबतर् छू र् पतउर् सक्छन ?
Q14:यकद कसैले मर्दतर्त पंजीकरणको लतवग गलर् जतर्कतरी कदएको मैले थतहत पतए भर्े, मैले
सरकतरी विभतगहरुलतई कसरी सूवचर् गर्ा सक्नेछन ?
Q15:यकद कसैलतई मर्दतर्त पंजीकरणको लतवग पंजीकरण र वर्िताचर् कतयतालयमत गलर् आितसीय
ठे गतर्त प्रदतर् गरे मत, ित पंजीकृ र् ठे गतर्तको पररिर्ार्को लतवग र्कली ठे गतर्त प्रमतण कतगजतर्
प्रदतर् गरे मत, र त्यसपवछ चनर्तिमत भोर् हतलेमत, उर्ले कन र् कतर्ूर् उपलंिर् गदाछ?
Q16:म मेर्पयतण्ड बतर् भर्ार आएको हुँ। के मसुँग एक मर्दतर्तको रूपमत दर्ता गर्े अविकतर छ?
Q17:मर्दतर्तहरुकोरवजस्र्रमत मेरो रेकडाहरु सही रूपमत हतलेको छ भर्ेर मैले कसरी थतहत पतउर्
सक्छन ?
Q18:के कतयतात्मक वर्िताचर् क्षेत्रकत मर्दतर्तहरुले / वर्िताचर् सवमवर् उपक्षेत्रकत मर्दतर्तहरुले पवर्
अवहले दर्ता गर्ा सक्छर्् ?
Q19:मेरो व्यविगर् डेर्तको दनरुपयोग हर्नबतर् कन र्ै सनरक्षत व्यिस्थतहरु छर््?
Q20:मैले र्यतुँ मर्दतर्त पंजीकरण / पवर्वजकरण वििरणहरुको पररिर्ार्कत लतवग आिेदर् कदएको
छन | मलतई कसरी थतहत हन्छ कक पंजीकरण र चनर्तब कतयतालयले मेरो आबेदर् प्रसोिर् गयो ?
Q21:यकद मर्दतर्त पंजीकरणकत बतरे मत मेरो थप प्रश्नहरु भएमत मद्दर्को लतवग कन र् विभतग जतर्
सक्छन ?
Q1: कसलेदर्तागर्ा सक्छर््?
A1:यकद र्पतईं18ित मतवथ उमेरको हङकङ स्थतयी वर्ितसी हर्नहन्छ, र सतमतन्यर्यत
हङकङमतबस्ननहन्छ भर्े, र्पतईं भौगोवलक वर्िताचर् क्षेत्रको मर्दतर्तको रूपमत सतइर् अप गर्ालतई
योग्य हर्नहन्छ।
मतवथ हेर्ह
ना ोस्

Q2: मैलेककर्दर्तागर्नापछा?
A2:एक मर्दतर्तको रूपमत पंजीकृ र् भएपवछ मतत्र र्पतईं विितर् पररर्द र वजपलत पररर्द मर्दतर्
हरुमत र्पतईंको मर्दतर् गर्े अविकतरको प्रयोग गर्ा सक्ननहन्छ। यी वर्कतयहरुमत र्पतईंको प्रवर्वर्वि
छर्ोर् गर्े र्पतईंको अविकतर हो। यकद र्पतईं चनर्ति सवमवर् उपक्षेत्र चनर्तिमत मर्दतर् गर्ालतई
योग्य हर्नहन्छ भर्े, र्पतईंले मर्दतर् गर्ा सक्नन अवि मर्दतर्तको रूपमत पवर् दर्ता गर्ा आिश्यक छ।
मतवथ हेर्ह
ना ोस्
Q3: मएकमर्दतर्तकोरूपमतकसरीदर्तागर्ासक्छन ?
A3:यकद र्पतईं एक पंजीकृ र् मर्दतर्त हर्नहन्न भर्े र र्पतई भौगोवलक वर्िताचर् क्षेत्रमत पंजीकृ र्हर्न
चतहतर्नहन्छ भर्े, र्पतईंले आिेदर् फतरम "र्यतुँ मर्दतर्त पंजीकरणको लतवग आिेदर् (भौगोवलक
वर्िताचर् क्षेत्र)"(REO-1)पूरत गर्नापदाछ।
• र्पतईले वर्म्न मतध्यमहरु द्वतरत "र्यतुँ मर्दतर्त पंजीकरणको लतवग आिेदर्(भौगोवलक वर्िताचर्
क्षेत्र)”(REO-1)प्रतप्त गर्ा सक्ननहन्छ- यस िेबसतइर्बतर् डतउर्लोड गरे र;
- 2891 1001हर्लतइर्मत फोर् गरे र फ्यतक्स द्वतरत; र
- वजपलत कतयतालयहरु, सतिाजवर्क आितस सम्पदतहरुको प्रबन्ि कतयतालयहरु अवर् पंजीकरण र
वर्िताचर् कतयतालयमत।
पंजीकरण र चनर्ति कतयतालयको ठे गतर्तहरु:
10/F Harbour Centre
25 Harbour Road
Wan Chai
Hong Kong
13/F Kowloonbay International Trade & Exhibition Centre
1 Trademart Drive
Kowloon Bay
Kowloon
आिेदर् फतरतमपूरत गरे र हस्र्तक्षर गरे पवछ, र्पतईंले फतरमलतई पोस्र्, फ्यतक्स (फ्यतक्स र्म्बर:
2891 1180)ित ईमेल (ईमेल ठे गतर्त: form@reo.gov.hk)द्वतरत पंजीकरण र वर्िताचर् कतयतालयमत
बनझतउर् सक्ननहन्छ; ित त्यो फतरमलतई पंजीकरण र मर्दतर् कतयतालयको अर्लतइर् अपलोड गर्ा
सक्ननहन्छ (www.reo-form.gov.hk)
• GovHKमत मर्दतर्त पंजीकरण आिेदर् मतफा र् अर्लतइर् आिेदर् यकद र्पतईसुँग हङकङ पोस्र्
ित वडजी-सतइर् प्रमतणर् सेित वलवमर्ेड द्वतरत जतरी गररएको मतन्य वडवजर्ल प्रमतणपत्र छ भर्े
(कृ पयत वििरणकत लतवग यहतुँ वक्लक गर्नाहोस्)।
एक कतयतात्मक वर्िताचर् क्षेत्र र चनर्ति सवमवर् उपक्षेत्रको रूपमत दर्ता गर्ालतई, कृ पयत यहतुँ वक्लक
गर्नाहोस्।

मतवथ हेर्ह
ना ोस्
Q4:यकद म एक पंजीकृ र् मर्दतर्त हुँ भर्े, पंजीकृ र् ठे गतर्त, र्तम, ईमेलठे गतर्त र संपका गर्ेफोर्
र्म्बरजस्र्त मेरो पंजीकरण वििरणहरुको पररिर्ार् कोबतरे मतमैलेकसरीररपोर्ागर्ासक्छन ?
A4:1फे ब्रनअरी 2018बतर् सनरु भएको, यकद र्पतई एक पंजीकृ र् मर्दतर्त हर्नहन्छ र र्पतईले
पंजीकरण वििरणको पररिर्ार् गर्ा चतहतर्नहन्छ भर्े, र्पतईले आिेदर् फतरम "भौगोवलक वर्िताचर्
क्षेत्रमत मर्दतर्त द्वतरत वििरणको पररिर्ार्मत ररपोर्ा"पूरत गर्नापछा (REO-2)।
ध्यतर् कदर्नहोस: सम्बवन्िर् कतर्नर्ी आिश्यकर्तको अर्नसतर, 1फे ब्रनअरी2018देवर् पंजीकृ र् ठे गतर्त को
पररिर्ार्को लतवग आिेदर्हरुलतई ठे गतर्त प्रमतणको सतथ समथार् हर्नपछा।र्पतईले स्िीकतया प्रकतरको
ठे गतर्त प्रमतणको लतवगA11देवर्A13सम्मलतई सन्दभा रतख्न सक्ननहन्छ।
• र्पतईले "भौगोवलक वर्िताचर् क्षेत्रमत मर्दतर्त द्वतरत वििरणको पररिर्ार्मत ररपोर्ा" (REO-2)
वर्म्न मतध्यमहरु द्वतरत प्रतप्त गर्ा सक्ननहर्ेछ- यस िेबसतइर्बतर् डतउर्लोड गरे र;
- 2891 1001हर्लतइर्मत फोर् गरे र फ्यतक्स द्वतरत;र
- वजपलत कतयतालयहरु, सतिाजवर्क आितस सम्पदतहरुको प्रबन्ि कतयतालयहरु अवर् पंजीकरण र
वर्िताचर् कतयतालयमत।
दर्ता र चनर्ति कतयतालयको ठे गतर्तहरु:
10/F Harbour Centre
25 Harbour Road
Wan Chai
Hong Kong
13/F Kowloonbay International Trade & Exhibition Centre
1 Trademart Drive
Kowloon Bay
Kowloon
आिेदर् फतरतमपूरत गरेर हस्र्तक्षर गरे पवछ, र्पतईले पंजीकरण र चनर्ति कतयतालयलतईपवछपलो र्ीर्
मवहर्त वभत्रजतरी गररएकोठे गतर्त प्रमतण सवहर् र्पतईले डतक, फ्यतक्स(फ्यतक्स र्म्बर:
28911180)ित इमेल (इमेल ठे गतर्त: form@reo.gov.hk)द्वतरत फतरतम बनझतउर्न सक्ननहन्छ(आितसीय
ठे गतर्तको पररिर्ार्को लतवग लतगू हर्ेछ);ितित त्यो फतरमलतई पंजीकरण र मर्दतर् कतयतालयको
अर्लतइर् अपलोड गर्ा सक्ननहन्छ (www.reo-form.gov.hk)
•GovHKमत मर्दतर्त पंजीकरण आिेदर् मतफा र् अर्लतइर् आिेदर् यकद र्पतईसुँग हङकङ पोस्र् ित
वडजी-सतइर् प्रमतणर् सेित वलवमर्ेड द्वतरत जतरी गररएको मतन्य वडवजर्ल प्रमतणपत्र (कृ पयत
वििरणकत लतवग यहतुँ वक्लक गर्नाहोस्)।
मतवथको बतहेक, यकद र्पतईं एक पंजीकृ र् मर्दतर्त हो भर्े र र्पतइुँ उम्मेद्वतरहरुकोचनर्ति प्रचतर
गवर्विविको सम्बन्िमत चनर्ति मेल पतउर्लतईर्पतईंको इमेल ठे गतर्त प्रदतर् गर्ा/अपडेर्गर्ा

चतहतर्नहन्छ भर्े, र्पतइुँले हतम्रो िेबसतइर् (http://www.osp.reo.gov.hk/index_e.html)मतफा र्
यत ईमेल (ईमेल ठे गतर्त: reoenq@reo.gov.hk)द्वतरत पंजीकरण र चनर्ति कतयतालयलतई प्रतसंवगक
जतर्कतरी प्रदतर् गर्ा सक्ननहन्छ।

मतवथ हेर्ह
ना ोस्
Q5:के र्यतुँ मर्दतर्तको पंजीकरण र पंजीकरण वििरणको पररिर्ार्को लतवग कन र्ै समय सीमतहरु
छर््?
A5:योग्य वर्ितसी/पंजीकृ र् मर्दतर्तहरुले िर्ाको कन र्ैपवर् समयमत र्यतुँ मर्दतर्त पंजीकरण/
पंजीकरण वििरणहरुको पररिर्ार्मत ररपोर्ाको लतवग आिेदर्फतरतम बनझतउर्न सक्दछ। र्र, यकद
उर्ीहरुले आफ्र्ो पंजीकरण संसतविर्/मर्दतर्तहरुको रवजस्र्रमत वििरणहरु अद्यतिविक एकै
चक्रमत प्रकतशर् गर्ा चतहन्छ भर्े, उर्ीहरुले आिेदर् फतरतमहरु यस कतयतालयमत र्ल सूचीबद्ध
सम्बवन्िर् िैितवर्क समय सीमतहरुमत ित अवि बनझतउर्न पदाछ:
र्यतुँ मर्दतर्त पंजीकरण
वजपलत पररर्द वर्िताचर् सतल (eg.2019) :2जनलतई
गैर वजपलत पररर्द वर्िताचर् सतल (eg : 2020) : 2मई
एक मर्दतर्त द्वतरत वििरणहरुको पररिर्ार्मत ररपोर्ा
वजपलत पररर्द वर्िताचर् सतल (eg 2019): 2जूर्
गैर वजपलत पररर्द वर्िताचर् सतल(eg : 2020) : 2अवप्रल
यकद मतवथ कदएको समय सीमत पवछ आिेदर् फतरतमहरु बनझतएको छ भर्े, सम्बवन्िर् मर्दतर्तहरुको
र्तमर आितसीय ठे गतर्तहरु पवछ आउर्े मर्दतर्त रवजस्र्र चक्रमत मतत्र रे कडा/अद्यतिविक गर्ा
सककन्छ।
मतवथ हेर्ह
ना ोस्
Q6:के मैले र्यत भोर्र आबेदर् पेस गरे पवछ र्नरुन्र्ै भोर् कदर्े हक पतउछन ? / के मैले दर्ता गरेको
ठे गतर्तको पररिर्ार् पवछ र्नरुन्र्ै र्यतुँ वर्िताचर् क्षेत्रमत र र्यतुँ मर्दतर् के न्रमत मर्दतर् गर्ा योग्य
हन्छन ?
A6:हतलको कतर्नर् अर्नसतर, दर्ता र चनर्ति कतयतालयले वर्िताचर्को अवन्र्म दर्तामत रे कडा गरे को
जतर्कतरी अर्नसतर अर्नसतर वर्िताचर् र मर्दतर् के न्रहरू वर्यनि गर्ेछ, जनर् िर्ामत एक पर्क
अद्यतिविक गररएको हन्छ। यकद सेप्र्ेम्बर 2019 मत अको अवन्र्म दर्ताको प्रकतशर्बतर् कन र्ै पवर्
वजपलत पररर्द् ित विितर् पररर्द् द्वतरत वर्िताचर्को लतगी, दर्ता र चनर्ति कतयतालयले जनलतई 2018
मत प्रकतवशर् अवन्र्म रवजष्ट्रेसर्को जतर्कतरी अर्नसतर वर्िताचर् र मर्दतर् के न्रहरू प्रदतर् गर्ेछ।
त्यसकतरण, 2019 मर्दतर्त पंजीकरण चक्र वभत्रको र्यतुँ मर्दतर्त दर्ताको लतवग आिेदर् पेश गर्े
व्यवि (अथतार्् 3 मई 2018 देवर् 2 जनलतई 2019 सम्म) 201 9 को अवन्र्म दर्ता इलेक्रोसा सेप्र्ेम्बर
201 9 मत प्रकतवशर् भएको छ।

2019 मर्दतर्त रवजस्रेशर् चक्र वभत्रको दर्ता ठे गतर्त पररिर्ार् गर्ाकत लतवग आिेदर् पेश गर्े
छर्ोर्कर्ताहरूकत लतवग (जस्र्ै 3 अवप्रल 2018 देवर् 2 जूर् 2019 सम्म), सेप्र्ेम्बर 2019 मत
इलेक्रोजको अवन्र्म दर्ताको प्रकतशर् गर्ना अवि एक वर्िताचर् हो। पनरतर्ो ठे गतर्तको आितरमत
मर्दतर् र मर्दतर् स्र्ेशर्मत मर्दतर् गर्ा आिवर्र् गररयो (जस्र्ै 2018 को अवन्र्म दर्तामत
इलेक्रोवर्क्स दर्ता गररएको ठे गतर्त)।
Q7 :दनई र्ि संशोविर् भौगोवलक वर्िताचर् क्षेत्र मर्दतर्त पंजीकरण फतरतमहरु REO-1 र REO-2
को बीचको वभन्नर्त के के हर्् ? मैले कन र् फतरम प्रयोग गर्ा सक्छन ?
A7 :1 फे ब्रनअरी 2018 बतर् सनरु भएको, जर्र्तकत सदस्यले उर्ीहरु पंजीकृ र् मर्दतर्त हो यत होइर्
त्यै अर्नसतर सम्बवन्िर् आिेदर् फतरतम प्रयोग गर्नापदाछ।जर्र्तकत सदस्य जो अवहले पंजीकृ र्
मर्दतर्त होइर् र्र भौगोवलक वर्िताचर्मत पंजीकृ र् हर्न चतहतर्नहन्छ भर्े उर्ीहरुले “(भौगोवलक
वर्िताचर् क्षेत्र)आिेदर् फतरतम"(REO-1) प्रयोग गर्नापदाछ;एक पंजीकृ र् मर्दतर्त जसलतई आफ्र्त
वििरणहरु पररिर्ार्मत ररपोर्ा गर्ा आिश्यकर्त छ उर्ीहरुले "भौगोवलक वर्िताचर्क्षेत्रमत
मर्दतर्तद्वतरत पररिर्ार्मत ररपोर्ा" (REO-2)प्रयोग गर्नापदाछ।
र्पतई पंजीकृ र् मर्दतर्त हो यत होइर्, ित र्पतईको पंजीकरण वििरणहरु सही छ ित छैर् जतुँच
गर्ालतई र्पतई अर्लतइर् मर्दतर्त सूचर्त जतुँच प्रणतली (www.voterinfo.gov.hk)मतलग इर् गर्ा
सक्ननहर्ेछित पंजीकरणर वर्िताचर् कतयतालयको हर्लतइर्लतई 2891 1001मत कल गर्ा सक्ननहर्ेछ।

मतवथ हेर्ह
ना ोस्
Q8: मैले िेरै िर्ा अवि आिेदर् फतरतम भरे को छन । के मैले फे री दर्ता गर्नापछा?
A8: यकद र्पतईले पवहले र्ै मर्दतर्तको रूपमत सतइर् अप गर्ना भएको छ भर्े, र्पतईले फे री दर्ता गर्ा
आिश्यक छैर्। र्पतईले आफ्र्ो पंजीकरण वििरणहरु सही छ ित छैर् भर्ेर जतुँच गर्ाकत लतवग अर्
लतइर् मर्दतर्त सूचर्त जतुँच प्रणतली (www.voterinfo.gov.hk) मत लगइर् गर्ा सक्ननहर्ेछ ित
पंजीकरण र चनर्ति कतयतालय हर्लतइर् 2891 1001 मत कल गर्ा सक्ननहर्ेछ।
गलर् पंजीकरण वििरणहरु भएकत मर्दतर्तहरुको लतवग, उर्ीहरुकोपंजीकरण वस्थवर् र मर्दतर्
गर्े योग्यर्तलतई असर पतर्ा सक्छर््। कृ पयत "भौगोवलक वर्िताचर् क्षेत्रमत मर्दतर्त द्वतरत वििरण
हरुको पररिर्ार्मत ररपोर्ा" (REO-2) पूरत गरे र, पवछपलो र्ीर् मवहर्त वभत्र जतरी गरे कत ठे गतर्त
प्रमतण सवहर् (आितसीय ठे गतर्त पररिर्ार्को लतवग लतगू) र हस्र्तक्षररर् र पूणा फतरम, REO लतई
बनझतउर्नहोस्, र्तकक REOर्पतईंको रे कडा अद्यतिविक गर्ा सक्दछ।
मतवथ हेर्ह
ना ोस्
Q9:म सेप्र्ेम्बर 2019 कोअन्र्मत मतत्र 18 िर्ा पनग्नेछन र्र पंजीकरणको समयसीमत 2 जनलतई हो। के म
अवहले एक मर्दतर्तको रूपमत दर्ता गर्ा सक्छन ?

A9: यकद र्पतई 25सेप्र्ेम्बर2019 मत ित अवि 18िर्ाको उमेर पनग्नन भएको छ भर्े जब2019को लतवग
अवन्र्म रवजस्र्र प्रकतवशर् हन्छ, र यकद र्पतई हङकङको स्थतयी वर्ितसी हर्नहन्छ भर्े, र्पतई एक
मर्दतर्तको रूपमत दर्ता गर्ालतई योग्य हर्नहन्छ।
मतवथ हेर्ह
ना ोस्
Q10:म वर्कर् भविष्यमत र्यतुँ फ्लैर्मत सर्े छन , के मैले मेरो र्यतुँ िरको ठे गतर्तको बतरे मत पंजीकरण
र चनर्ति कतयतालयमत अवहलेर्ै ररपोर्ा गर्नापछा?
A10:र्पतईंले"भौगोवलक वर्िताचर् क्षेत्रमत मर्दतर्त द्वतरत वििरणहरु पररिर्ार्मत ररपोर्ा " (REO-2)
पूरत गरे र पवछपलो र्ीर् मवहर्त वभत्र जतरी गररएको ठे गतर्त प्रमतण सवहर् हस्र्तक्षर गररएकत पूरत
फतरम, पंजीकरण र चनर्ति कतयतालयलतई र्पतई िर सरे पवछ बनझतउर्न पदाछ। यकद पंजीकरण र
चनर्ति कतयतालयलतई यस मर्दतर्त पंजीकरण चक्रको पंजीकरण वििरणहरुको पररिर्ार्को लतवग
आिेदर्हरु को िैितवर्क समय सीमतको कदर् ित अवि यसको बतरे मत जतर्कतरी कदएको छ(2 june
2019 ित त्यो भन्दत पवहलत ) भर्े र्पतइको र्यतुँ ठे गतर्त 2019को अवन्र्म चनर्तब रवजस्र्रमत
प्रवर्वबवम्बर् हर्ेछ।
मतवथ हेर्ह
ना ोस्
Q11: कन र्प्रकतरकोकतगजतर्हरुलतईठे गतर्तप्रमतणकोरूपमतस्िीकतरगररन्छ?
A11: पंजीकरण र वर्िताचर् कतयतालयले ठे गतर्तको मतन्य प्रमतणको रूपमत पवछपलो र्ीर् मवहर्त
वभत्र जतरी गररएकत र्लकत कतगजतर्हरुलतई स्िीकतर गदाछ (पंजीकरण र वर्िताचर् कतयतालय द्वतरत
प्रतप्त भएको वमवर्लतई फतरतम बनझतएको वमवर्को रूपमत स्िीकृ र् गररर्ेछ),जसमत जतरी गररएको
वमवर् र जतरी गर्े संगठर्को र्तम हन्छ। सतन्दर्भभक कतगजतर्हरु मत पवर् मर्दतर्तको र्तम र प्रमनर्
आितसीय ठे गतर्त हर्नपछा (कतगजतर्मत वप्रन्र् गररएको र्तम र ठे गतर्त आिेदर् फतरतममत जस्र्ो छ
ठीक त्यस्र्ै हर्नपछा):
1.सतिाजवर्क वर्कतयहरु द्वतरत जतरी गररएकत वबलहरु ित इर्भ्ितइसहरु (जस्र्ै पतर्ी, वबजनली ित
र्तउर्ग्यतस सेितहरुको उपयोवगर्त वबलहरु);
2. सरकतरी विभतग ित न्यतयपतवलकतबतर् पत्रतचतर;
3. बैंक, बीमत कम्पर्ीहरु ित अवर्ितया प्रतिितर् वर्वि स्िीकृ र् रस्र्ीहरु द्वतरत जतरी गररएकत
स्र्ेर्मेन्र् ित पत्रतचतरहरु;
4. पयतन्डलतइर् फोर्, मोबतइल फोर्, सशनपक र्ेवलवभजर् ित इन्र्रर्ेर् सेितको वबलहरु;
5.स्थतर्ीय पोस्र्-सेकेण्डरी इन्सरर्ट्यनशर्ले जतरी गरे कत कतगजतर्हरु ित वबलहरु जसले मर्दतर्तको
आितसीय ठे गतर्त पनवि गर्ा सककन्छ;
6.िैि र "स्र्तम्प हतलेको"(स्ट्यतम्प ड्यनर्ीको लतवग) ककरतयेदतरी सम्झौर्त (आिेदर् बनझतएको वमवर्
अविको 3मवहर्त वभत्र जतरी गररएको मतपदण्ड अवर्ितया छैर् र्र यस्र्ो ककरतयेदतरी सम्झौर्तले
आिेदर् गरे को वमवर् समतिेश गर्नापछा);ित

7. वबल, पत्रतचतर ित सतिाजवर्क संस्थतहरु जस्र्ै अस्पर्तल प्रतविकरण, आितस विभतग, हङकङ
हतउवसङ सोसतइर्ी, हङकङ परीक्षत र आकलर् प्रतविकरण, आकद द्वतरत जतरी गररएकत अन्य
कतगजतर्हरु।
मतवथ हेर्ह
ना ोस्
Q12:यकद मैले ठे गतर्त प्रमतणको लतवग मेरो र्तम र आितसीय ठे गतर्त भएको कतगजतर्हरु प्रदतर् गर्ा
सककर् भर्े, मतन्य ठे गतर्त प्रमतणको रूपमत मैले कन र् िैकवपपक कतगजतर्हरु पेश गर्ा सक्छन ?
A12: मर्दतर्तको आफ्र्ै ठे गतर्त प्रमतण बतहेक, पंजीकरण र वर्िताचर् कतयतालयले ठे गतर्तको मतन्य
प्रमतणको रूपमत पवछपलो र्ीर् मवहर्त वभत्र जतरी गररएकत र्लकत कतगजतर्हरुलतई स्िीकतर गदाछ
(पंजीकरण र वर्िताचर् कतयतालय द्वतरत प्रतप्त भएको वमवर्लतई फतरतम बनझतएको वमवर्को रूपमत
स्िीकृ र् गररर्ेछ),जसमत जतरी गररएको वमवर् र जतरी गर्े संगठर्को र्तम हन्छ:
•एक ठे गतर्त प्रमतण जसमत मर्दतर्तसुँग रहर्े व्यविको र्तम र आितसीय ठे गतर्त हन्छ, र
मर्दतर्तलेहस्र्तक्षर गरेको िोर्णत पत्र यो पनवि गर्ाको लतवग कक यस्र्त अन्य व्यवि मर्दतर्तसुँग
मतवथको एउर्ै ठे गतर्तमत बस्दछ र संलग्न ठे गतर्त अररवजर्लको पूणा प्रतमतवणक प्रवर्वलवप ित मौवलक
प्रवर्वलवपहो।िोर्णत
पत्रको
र्मूर्त
पंजीकरण
र
चनर्ति
कतयतालयकोिेबसतइर्
(http://www.reo.gov.hk/en/voter/dra.htm) बतर् डतउर्लोड गर्ा सककन्छ।
•यकद मर्दतर्तले मतवथ सूचीबद्ध कन र्ै पवर् कतगजतर्हरु पेश गर्ा र्सके मत, शपथ र िोर्णत
अध्यतदेश (कै प 11) को आितरमत यो ठे गतर्तमत बसेको दतिीलतई प्रमतणीकरण गर्ा मर्दतर्त द्वतरत
प्रदतर् गररएको शपथको लतवग आयनि/अभ्यतस गदै गरेको िकील/जवस्र्स ऑफ़ पीसको अगतवड
िैितवर्क िोर्णत पवर् पंजीकरण र वर्िताचर् कतयतालयले स्िीकतर गदाछ। शपथ िोर्णत गर्ा
आिश्यक हर्े सतिाजवर्क सदस्यहरुको लतवग वर्शनपक सेित छ। िोर्णत पत्रको र्मूर्त पंजीकरण र
वर्िताचर् कतयतालयको िेबसतइर् (http://www.reo.gov.hk/en/voter/dra.htm) बतर् डतउर्लोड
गर्ा सककन्छ।
मतवथ हेर्ह
ना ोस्
Q13: यकद मेरो र्यतुँ िर आितस विभतग अन्र्गार् पवललक रें र्ल हतउवसङमत एउर्त फ्लैर् हो भर्े ित
हङकङ हतउवसङ सोसतईर्ी अन्र्गार् सवलसडी पतएकोहतउवसङ हो भर्े, के मैले ठे गतर्त पररिर्ार्को
लतवग आिेदर् गदता ठे गतर्त प्रमतणको आिश्यकर्तबतर् छू र् पतउर् सक्छन ?
A13: मर्दतर्तहरु जो हङकङ हतउवसङ सोसतइर्ी अन्र्गार् पवललक रें र्ल हतउवसङको अविकृ र्
वर्ितसी ित हङकङ हतउवसङ सोसतइर्ी अन्र्गार् सवलसडी प्रतप्त हतउवसङको भतडत बस्ने पंजीकृ र्
वर्ितसीहरु हर्नहन्छ उर्ीहरुले पंजीकृ र् ठे गतर्त पररिर्ार् गर्ाको लतवग आिेदर् गदता, र ककरतयेदतरी
रे कडामत मर्दतर्तहरुले प्रदतर् गरे को आितसीय ठे गतर्तवसर् मेल र्तन्छ भर्े, यस्र्त मर्दतर्तहरुलतई
ठे गतर्त प्रमतणको आिश्यकर्तमत छू र् कदर् सक्छर््।
र्र होम ओर्रवशप योजर्त अन्र्गार् हतउवसङ यनवर्र् ित वबकक्र भै सके कत पवललक हतउवसङ यनवर्र्को
वर्ितसीहरु (जस्र्ै ककरतयेदतर र्ररद योजर्त अन्र्गार् फ्लैर्हरु) यो छू र् को दतयरत बतवहर छर्् र
मर्दतर्तहरुले त्यही अर्नसतर मतन्य ठे गतर्त प्रमतण प्रदतर् गर्नापछा।

उर् मतवमलतहरुको लतवग जहतुँ वर्िताचर् पंजीकरणअविकतरीले सम्बवन्िर् विभतग/संस्थतसुँग
मर्दतर्तको वििरणहरुको डेर्त वमलतउर्मत दोहोरो जतुँच गर्ा सक्दैर्, मर्दतर्तले वर्िताचर् कतया
आयोग (मर्दतर्तको पंजीकरण) (विितर् पररर्द भौगोवलक वर्िताचर् क्षेत्रहरु)(वजपलत पररर्द
वर्िताचर् क्षेत्रहरु) विवर्यमर्को ितरत 10 A अन्र्गार् पंजीकृ र् ठे गतर्तको पररिर्ार्को लतवग आिेदर्
गदता ठे गतर्त प्रमतण प्रदतर् गर्ना पदाछ(क्यतप 541A)।
मतवथ हेर्ह
ना ोस्
Q14:यकद कसैले मर्दतर्त पंजीकरणको लतवग गलर् जतर्कतरी कदएको मैले थतहत पतए भर्े, मैले
सरकतरी विभतगहरुलतई कसरी सूवचर् गर्ा सक्नेछन ?
A14:दर्ता गर्े व्यविहरुलतई सवजलो बर्तउर्लतई मर्दतर्त पंजीकरणको िर्ामतर्को व्यिस्थतले एक
इमतन्दतर र्ररकतले पेश गर्े प्रकक्रयतमत भर पदाछ। पंजीकरणको लतवग योग्य व्यविहरु ित पंजीकृ र्
मर्दतर्तहरुले पंजीकरणगदता ित पंजीकृ र् वििरणहरु पररिर्ार् भएको ररपोर्ा गदता सतुँचो र सही
जतर्कतरी प्रदतर् गर्नापदाछ। यकद सतिाजवर्क सदस्यहरुले संकदग्ि मतवमलतहरु थतहत पतएमत, उर्ी
हरुले पंजीकरण र चनर्ति कतयतालयमत उजनरी गर्ा सक्छर्् जसले चतुँडै जतुँच गर्ेछ र मतवमलतहरुलतई
अर्नसन्ितर्कत लतवगउवचर् अर्नसतर कतर्ूर् प्रिर्ार् एजेन्सीहरुलतई पेश गर्ेछ। सतितरण जर्र्तले
कतर्नर्हरु उपलङ्िर् गर्ना हदैर्।
मतवथ हेर्ह
ना ोस्
Q15:यकद कसैलतई मर्दतर्त पंजीकरणको लतवग पंजीकरण र वर्िताचर् कतयतालयमत गलर् आितसीय
ठे गतर्त प्रदतर् गरे मत, ित पंजीकृ र् ठे गतर्तको पररिर्ार्को लतवग र्कली ठे गतर्त प्रमतण कतगजतर्
प्रदतर् गरे मत, र त्यसपवछ चनर्तिमत भोर् हतलेमत, उर्ले कन र् कतर्ूर् उपलंिर् गदाछ?
A15:एक व्यवि जसले जतर्ी जतर्ी ित सोच विचतर र्गरी पंजीकरण र वर्िताचर् कतयतालय लतई
झूर्त ित भ्रतमक जतर्कतरी कदन्छ (जस्र्ै झूर्त आितसीय ठे गतर्त), चतहे त्यस व्यविले चनर्तिमत
मर्दतर् गरोस् यत र्गरोस्, कतर्ूर्को अिीर् अपरति गदाछ। यकद पवछ गएर त्यस व्यविले चनर्तिमत
मर्दतर् गयो भर्े, उर्ले वर्िताचर् (भ्रि र अिैि आचरण)अध्यतदेश (क्यतप 554) को ितरत 16 को
उपलंिर् गदाछ, जनर् भ्रितचतर विरुद्ध स्िर्न्त्र आयोग द्वतरत लतगू छ। अविकर्म जररितर्त $
500,000 र 7 िर्ा को लतवग कतरतितस हन्छ।
यसबतहेक, वर्िताचर् पंजीकरण अविकतरीले यसलतई मतन्य ठे गतर्त प्रमतणको रूपमत स्िीकतर गछा
भन्ने उद्देश्यले यकद मर्दतर्तले छल गरे र र्कली ठे गतर्त प्रमतण कदन्छ भर्े, उर्ले जतलसतजीको
अपरति गदाछ। अपरति अध्यतय (कै प 200)को ितरत 71को अर्नसतर, कन र्ै व्यवि जसले जतलसतजीको
अपरति गदाछ उर्ी दोर्ी ठहररयेमत 14 सतलको लतवग कै द हर्नसक्छ।
मतवथ हेर्ह
ना ोस्
Q16:म मेर्पयतण्डबतर् भर्ार आएको हुँ। के मसुँग एक मर्दतर्तको रूपमत दर्ता गर्े अविकतर छ?
A16:18बर्ा ित मतवथकत सबै हङकङ स्थतयी वर्ितसीहरु जो सतमतन्यर्यत हङकङमत बसोबतस
गदाछर्् उर्ीहरुले एक मर्दतर्तको रूपमत पंजीकरणको लतवग आिेदर् गर्ा सक्दछर््।
मतवथ हेर्ह
ना ोस्

Q17:मर्दतर्तहरुकोरवजस्र्रमत मेरो रेकडाहरु सही रूपमत हतलेको छ भर्ेर मैले कसरी थतहत पतउर्
सक्छन ?
A17:25जनलतई 2018देवर्वर्शनपक सतिाजवर्क वर्रीक्षणको लतवग मर्दतर्तहरुको अवन्र्म रवजसर्र
प्रकतवशर् भएको वथयो। पंजीकृ र् मर्दतर्तहरुले उर्ीहरुको पंजीकरण वििरणहरु मर्दतर्तहरुको
रवजसर्रमत सही रूपमत रे कडा गररएको छ ित छैर् जतुँच्र् सक्छर््। र्पतईले आफ्र्ो हतलैकोपंजीकरण
वििरणहरु अर्लतइर् मर्दतर्त सूचर्त जतंच प्रणतली(www.voterinfo.gov.hk)मतफा र् ित पंजीकरण
र वर्िताचर् कतयतालय हर्लतइर् 2891 1001 मत कल गरे र सोध्नन सक्ननहन्छ।
मतवथ हेर्ह
ना ोस्
Q18:के कतयतात्मक वर्िताचर् क्षेत्रकत मर्दतर्तहरुले / वर्िताचर् सवमवर् उपक्षेत्रकत मर्दतर्तहरुले पवर्
अवहले दर्ता गर्ा सक्छर्् ?
A18:कतयतात्मक वर्िताचर्क्षेत्रकत लतवग पंजीकृ र् / वर्िताचर् सवमवर् उपक्षेत्रकत योग्य व्यविहरुले
पवर् अब दर्ता गर्ा सक्छर््। यकद उर्ीहरुले 2जनलतई 2019मत ित अवि आफ्र्ो फतरतमहरु हस्र्तन्र्रण
गछार्् भर्े, उर्ीहरुकत र्तमहरु कतयतात्मक वर्िताचर् क्षेत्रकत लतवग सेप्र्ेम्बर 2019मत प्रकतवशर्
हर्े मर्दतर्तहरुको अवन्र्म रवजसर्रमत रेकडा गररर्ेछ। यकद उर्ीहरुले समय सीमत पवछ गरे भर्े ,
उर्ीहरुकत र्तमहरु आगतमी िर्ामत प्रकतवशर् गररर्े मर्दतर्तहरुको रवजसर्रमत मतत्र रे कडा गर्ा
सककन्छ।
वर्िताचर् सवमवर् सलसर्ेक्र्रकत लतवग कतयतात्मक वर्िताचर् क्षेत्र / एक मर्दतर्तको लतवग मर्दतर्तको
रूपमत दर्ताको वििरणको लतवग, कृ पयत यहतुँ वक्लक गर्नाहोस्। [hyperlink to FAQs on FC/SS
registration]
मतवथ हेर्ह
ना ोस्

Q19:मेरो व्यविगर् डेर्तको दनरुपयोग हर्नबतर् कन र्ै सनरक्षत व्यिस्थतहरु छर््?
A19:र्पतईलतई आश्वतसर् कदइन्छकक एक मर्दतर्त द्वतरत प्रदतर् गररएको जतर्कतरी के िल
मर्दतर्तको पंजीकरण र चनर्ति सम्बवन्िर् उद्देश्यहरुको लतवग प्रयोग गररर्ेछ।पंजीकरण र वर्िताचर्
कतयतालयले यस्र्त डेर्त दनरुपयोग र्होस् भर्ेरसनवर्विर् गर्ाकत लतवगसबै सम्भतविर् मतध्यमहरु
अपर्तईएको छ।सतिाजवर्क वर्रीक्षणकत लतवग प्रकतवशर् भएकत रवजस्र्रहरुमत के िल पंजीकृ र्
व्यविहरुको र्तम र आितसीय ठे गतर्त हन्छ र्र उर्ीहरुकत पवहचतर् कतडा र्म्बर ित सम्पका गर्े
र्ेवलफोर् र्म्बर हुँदर्
ै ।िर्ामतर् वर्िताचर् कतर्ूर् अन्र्गार्, एक चनर्तिसुँग सम्बवन्िर् उद्देश्य
भन्दतअन्यउद्देश्यको लतवग रवजस्र्रमत भएको कन र्ै पवर् जतर्कतरी प्रयोग गर्ाएक अपरति हो, र
स्र्र2 को जररितर्त र 6मवहर्तको लतवग कै दहर्नसक्छ।
मतवथ हेर्ह
ना ोस्
Q20:मैले र्यतुँ मर्दतर्त पंजीकरण / पवर्वजकरण वििरणहरुको पररिर्ार्कत लतवग आिेदर् कदएको
छन | मलतई कसरी थतहत हन्छ कक पंजीकरण र चनर्तब कतयतालयले मेरो आबेदर् प्रसोिर् गयो ?
A20:जर्िरी 2016 बतर् सनरु भएको, पंजीकरण वििरणको पररिर्ार्को लतवग, आिेदर् प्रशोिर्

पूरत भएपवछवलवर्र् पंजीकरणसूचर्तहरु पठतउुँ र्न बतहेक पंजीकरण र वर्िताचर् कतयतालयले
SMS/ईमेल द्वतरत मर्दतर्तहरुलतई सूवचर् गर्ेछ (यकद मर्दतर्तले यस्र्त जतर्कतरी कदएकत छर्् भर्े)
कक उर्ीहरुको पंजीकरण वििरण अद्यतिविक गररएको छ। मर्दतर्तहरुलेआफ्र्ो रे कडाको जतुँच
गर्ाको लतवगwww.voterinfo.gov.hkमतफा र् हतम्रो कतयतालयको "अर्लतइर् मर्दतर्त सूचर्त जतंच
प्रणतली" मत लग ओर् गर्ा सक्दछ।
मतवथ हेर्ह
ना ोस्
Q21: यकद मर्दतर्त पंजीकरणकत बतरे मत मेरो थप प्रश्नहरु भएमत मद्दर्को लतवग म कन र् विभतग जतर्
सक्छन ?
A21:पूछर्तछकत लतवग, र्पतईलतई पंजीकरण र वर्िताचर् कतयतालयको हर्लतइर् 2891 1001मत
अविक जतर्कतरीको लतवग कल गर्ा स्ितगर् छ ित हतमीलतई इमेल गर्ा सक्ननहन्छ
(reoenq@reo.gov.hk)
मतवथ हेर्ह
ना ोस्
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