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2016 ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਸਬ ਸੈਕਟਰ ਚੋਣਾ ਤ ੇਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮ� 

� 11 ਦਸੰਬਰ 2016 (ਐਤਵਾਰ) 

� 7:30 a.m. ਤ
 10:30 p.m. (ਦੰਡ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਰੇ ਿਵ� ਚ ਸਿਥਤ ਸਮਰਿਪਤ ਪੋਿਲੰਗ ਸਟੇ�ਨ ਨੰੂ ਛ�ਡ 

ਕੇ, ਿਜ� ਥੇ ਪੋਿਲੰਗ ਸਮ  9:00 a.m ਤ
 4:00 p.m. ਹੈ) 

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਮ� 

� 8 ਤ
 14 ਨਵੰਬਰ 2016 

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ 

� ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਿਜ਼ਲ&ਾ ਦਫਤਰ, ਿਰਟਰਿਨੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਅਤੇ ਰਿਜਸਟਰੇ�ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ 

ਦਫ਼ਤਰ (“REO”) ਤੇ 10/F, Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wan Chai ਜ  ਯੂਿਨਟ 

2301-2303, 23/F, Millennium City 6, 392 Kwun Tong Road, Kwun Tong ਤੇ ਵੀ 

ਉਪਲਬਧ ਹਨ । ਇਹ REO ਵੈਬਸਾਈਟ (www.reo.gov.hk) ਜ  ਸਮਰਿਪਤ ਵੈਬਸਾਈਟ 

(www.elections.gov.hk) ਤੇ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । 

ਮਤਦਾਨ 

� ਦਰਜ ਮਤਦਾਤਾ ਜ  ਅਿਧਕਾਰਤ ਪ5ਿਤਿਨਧੀ ( "AR" ) ਚੋਣ  ਿਵ� ਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । 

� ਹਰ ਮਤਦਾਤਾ ਜ  AR ਨੰੂ ਇ� ਕ ਮਨ7 ਨੀਤ ਪੋਿਲੰਗ ਸਟੇ�ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 

� ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਲ� ਗਭ�ਗ 5 ਿਦਨ ਪਿਹਲ  ਸਬੰਿਧਤ ਮਤਦਾਤਾਵ  ਜ  AR ਨੰੂ ਇ�ਕ ਪੋਲ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ 9ਤੇ ਿਨਯਮਤ ਕ:ਦਰ ਪ5ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ ।  

� ਸਾਰੇ ਆਮ ਪੋਿਲੰਗ ਸਟੇ�ਨ ਉਹਨ  ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਹਨ ਜ ੋਵੀਲਚੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤ
 ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਜ  ਿਜਨ&  ਨੰੂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਿਵ� ਚ ਮੁ�ਕਲ ਹੋਵੇ । 

� ਜੇਕਰ ਮਤਦਾਤਾ ਜ  AR ਨੰੂ ਮਤਦਾਨ 9ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਿਵ� ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 

ਤ , ਉਹ ਘ�ਟ ਿਗਣਤੀ ਲੋਕ  ਲਈ ਕ:ਦਰ (“CHEER” ) ਿਵ� ਚ ਿਨੱਚੇ ਿਲਖੇ ਹੌਟਲਾਈਨ 9ਤੇ ਕਾ�ਲ ਕਰ 

ਸ�ਕਦੇ ਹਨ ਜ ੋਿਕ 28 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤ
 ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ । 
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ਭਾਸ਼ਾ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 

ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਡੋਨB ਸੀਆ 

3755 6811 ਤਾਗਾਲੋਗ 

ਥਾਈ 

ਿਹੰਦੀ 
3755 6822 

ਨB ਪਾਲੀ 

ਉਰਦੂ 
3755 6833 

ਪੰਜਾਬੀ 

ਮਤਦਾਨ ਿਕਵ$ ਕਰੀਏ ? 

� ਮਤਦਾਨ ਕ:ਦਰ ਿਵ� ਚ ਆਪਣਾ HKID ਕਾਰਡ ਿਲਆਓ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮਤਦਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਦਖਾਵੋ। 

� ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇ�ਕ ਜ  ਦੋ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਿਦ� ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸਦੇ ਅਨੁਕੂਲ 

ਿਲਫਾਫਾ (ਫ)ੇ ਅਤੇ ਇ�ਕ ਗ�ਤਾ ਿਦ� ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 

� ਵੋਿਟੰਗ ਖ਼ਾਨB  ਿਵ� ਚ ਡ� ਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਲੇ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ (ਆਂ) ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੇ 

ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਅੰਡਾਕਾਰ ਸ਼ਕਲ ਿਵ� ਚ ਸ਼ੇਡ ਕਰੋ । ਸੰਬੰਧਤ ਸਬ ਸੈਕਟਰ ਜ  

ਸਬ-ਸਬ ਸੈਕਟਰ ਿਵ� ਚ ਸੀਟ ਦੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਿਗਣਤੀ ਤ
 ਵ�ਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੋਟ ਨਾ ਕਰੋ (ਉਹ ਿਗਣਤੀ 

ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਿਦਖਾਈ ਜਾਵਗੇੀ ਅਤੇ ਸਮਰਿਪਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ "Facts and Figures' ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਸੂਚੀਬ� ਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ )।  

� ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਦੀ ਹੈ ਜ  ਅਣਜਾਣ ੇਿਵ� ਚ ਬੈਲਟ 

ਪੇਪਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ , ਿਕ5ਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪ5ਧਾਨ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇ� ਕ 

ਨਵ: ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਲਈ ਪੁ� ਛੋ । 

� ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨੰੂ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ: 

(a) ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਕਾਲਮ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਦੇ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਲਟ 

ਪੇਪਰ ਨੰੂ ਫੋਲਡ ਨਾ ਕਰੋ; 

(b) ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਚਾਰ ਕਾਲਮ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਦੇ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਲਟ 

ਪੇਪਰ ਨੰੂ ਡਾਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇ( ਕ ਵਾਰ ਫੋਲਡ ਕਰੋ, ਤ  ਿਕ ਇਹ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਪਾਸਾ 

ਅੰਦਰ ਵ� ਲ ਨੰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ।  

 ਪੋਿਲੰਗ ਸਟੇ�ਨ ਤੇ ਮੁਹ�ਈਆ ਿਕ� ਤੇ ਗਏ ਿਲਫਾਫ ੇਿਵ� ਚ ਮਾਰਕ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪਾ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ 

ਨਾਲ ਿਲਫਾਫ ੇਨੰੂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਿਵ� ਚ ਪਾ ਦੇਓ ਿਜਵ: ਿਕ ਿਲਫਾਫੇ ਤੇ ਤੀਰ ਦੇ ਿਨਰਦੇ�ਨ ਨਾਲ ਦ� ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ 

। ਿਲਫਾਫ ੇਨੰੂ ਫੋਲਡ ਨਾ ਕਰੋ । 
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ਸਾਫ਼ ਚੋਣਾ 

ਿਭ5ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਿਵਰੁ� ਧ ਸਵਾਧੀਨ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚੋਣ (ਿਭ5ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ ਪ5ਣਾਲੀ) 

ਅਿਧਆਦੇਸ਼ (ਕੈਪ 554) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇ�ਕ ਮਤਦਾਤਾ ਨੰੂ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ,: 

� ਚੋਣ ਿਵ� ਚ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ  ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ  ਨਾ ਪਾਉਣ 

ਲਈ ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤ
 ਕੋਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ (ਪੈਸਾ, ਉਪਹਾਰ, ਆਿਦ ਸਿਹਤ), ਖਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਜ  

ਮਨ7 ਰੰਜਨ ਮੰਗਣਾ ਜ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ;  

� ਿਕਸੇ  ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੰੂ ਪ5ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਜ  ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਬਾਅ ਦਾ ਪ5ਯੋਗ ਜ  

ਪ5ਯੋਗ ਕਰਣ ਲਈ ਧਮਕੌਣਾ 

� ਉਨ&  ਨੰੂ/ਉਹਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਿਕ ਉਹ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਹ� ਕਦਾਰ ਨਹR ਹਨ ਤ  ਵੀ ਵੋਟ 

ਪਾਉਣਾ; ਜ  ਜਾਣਬੁ� ਝ ਕੇ ਜ  ਿਬਨ  ਿਵਚਾਰੇ ਝੂਠੀ ਜ  ਚਾਲਬਾਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ  ਭ5 ਤੀਜਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਿਨਰਵਾਚਕੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਦੇਣਾ ।  


