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ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ ਪਰ੍ੀਸ਼ਦ ਚੋਣ ਤ ੇਸਖੰਪੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤ ੇਸਮਾਂ 

 22 ਨਵੰਬਰ 2015 (ਐਤਵਾਰ) 

 7:30 a.m. - 10:30 p.m. 

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਮਾ ਂ

 2 – 15 ਅਕਤੂਬਰ 2015 

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਯਗੋਤਾ 

 ਇੱਕ ਚੋਣਕਾਰ ਜੋ ਿਕ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਆ ਹੈ 

 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤ ਿਪਛਲੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾੰਗ ਕਾੰਗ ਿਵੱਚ ਿਰਹ ਰਹੇ ਹਨ 

 ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ ਪਰ੍ੀਸ਼ਦ ਆਰਡੀਨਸ (ਕੈਪ. 547) ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਿਵੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ ਨੰੂ 
ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇ 

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰ੍ਿਕਰ੍ਆ 

 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ 10/F, Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wan 
Chai ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ (REO) ਤੇ ਵੀ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ । ਇਹ  REO ਵੈਬਸਾਈਟ (www.reo.gov.hk) ਤ ਵੀ 
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

 ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕੇ ਦੇ 10 ਦਰਜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਤਦਾਤਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ । 

ਮਤਦਾਨ 

 ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਚੋਣਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

 ਹਰ ਮਤਦਾਤਾ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਪੋਿਲੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 

 ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪੋਲ ਕਾਰਡ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਕਦਰ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ । 

 ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਚਲਣ-ਿਫਰਨ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ 
ਨਹ  ਇਹ ਪੋਲ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਿਵਕਲਾਂਗ 
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ਮਤਦਾਤਾ ਇਹ ਜਾਣਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਕ ਮਨੋਨੀਤ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਪੰਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਿਨਰਵਾਚਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਮਨੋਨੀਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਉੱਤੇ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ( 2891 1180 ) 
ਜਾਂ  ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ( 2891 1001 ) 17 ਨਵੰਬਰ 2015 ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਆਵੇਦਨ 
ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ।   

 ਜੇਕਰ ਮਤਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮਤਦਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਹ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਦਰ  ( CHEER ) ਿਵੱਚ ਿਨੱਚੇ ਿਲਖੇ 
ਹੌਟਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੈ ਹਨ ਜੋ ਿਕ 9 ਨਵੰਬਰ 2015 ਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ । 

ਭਾਸ਼ਾ ਹਟੌਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 

ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਡੋਨੇਸੀਆ 

3755 6811 ਤਾਗਾਲੋਗ 

ਥਾਈ 

ਿਹੰਦੀ 
3755 6822 

ਨੇਪਾਲੀ 

ਉਰਦੂ 
3755 6833 

ਪੰਜਾਬੀ 

ਮਤਦਾਨ ਿਕਵ ਕਰੀਏ ? 

 ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ HKID ਕਾਰਡ ਿਲਆਓ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮਤਦਾਨ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਦਖਾਵੋ । 

 ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ, “” (ਿਟਕ) ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇਪਰ 
ਬੋਰਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਿਟਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ 
ਚਾਪ ਦਾ ਪਰ੍ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । 

 ਮਤਦਾਨ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ 
ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਘੇਰੇ ਿਵੱਚ ਚਾਪ ਲਗਾਓ । ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਮਤਦਾਨ ਕਰੋ 
। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪਰ੍ਧਾਨ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ 
ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਲਈ ਪੁੱਛੋ । 
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 ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨੰੂ ਬੈਲਟ ਬਾੱਕਸ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ , “” (ਿਟਕ) ਨੰੂ ਲੁਕਾਓਣ 
ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੋੜੋ । 

ਸਾਫ਼ ਚਣੋ 

ਿਭਰ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਿਵਰੁੱਧ ਸਵਾਧੀਨ ਕਿਮਸ਼ਨ (ICAC) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚੋਣ (ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ 
ਅਤੇ ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀ) ਅਿਧਆਦੇਸ਼ (ਕੈਪ 554) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਮਤਦਾਤਾ ਨੰੂ ਇਹ ਨਹੀ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : 

 ਚੋਣ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ 
ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ (ਪੈਸਾ, ਉਪਹਾਰ, ਆਿਦ 
ਸਿਹਤ), ਖਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ;  

 ਿਕਸੇ  ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਬਾ ਦਾ 
ਪਰ੍ਯੋਗ ਜਾਂ ਪਰ੍ਯੋਗ ਕਰਣ ਲਈ ਧਮਕੌਣਾ ; 

 ਉਨਹ੍ਾਂਨੰੂ/ਉਹਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਿਕ ਉਹ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹ  ਹਨ 
ਤਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ;  ਜਾਂ ਜਾਣਬੱੂਝਕੇ ਜਾਂ ਿਬਨਾਂ ਿਵਚਾਰੇ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ 
ਜਾਣਕਾਰੀ (ਝੂਠੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ) ਿਨਰਵਾਚਕੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ।  


