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ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2019 ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ੍ ਿਾਣਕਾਰੀ 

 

ਚੋਣ ਸੰਖੇਪ੍  

 

ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਜਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ 

 ਮਤਦਾਨ ਡੇ: 24 ਨਵੰਬਰ 2019 (ਐਤਵਾਰ)  

 ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 7:30 a.m. - 10:30 p.m. (ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਵਚ ਸਵਿਤ ਸਮਰਵਿਤ ਿੋਵਲੰ੍ਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ  ਛੱਡ ਕੇ, 

ਵਜੱਿ ੇਵਕ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 9:00 a.m. ਤੋਂ 4:00 p.m. ਹੋਵੇਗਾ)  

 

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 

 ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਵਮਆਦ: 4 ਤੋਂ 17 ਅਕਤ ਬਰ  2019  

 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ(“REO”) ਵੈਬਸਾਈਟ (www.reo.gov.hk) ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋ੍ਡ ਜਾਂ ਹੇਠ ਵਲ੍ਖੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 

ਵਵਚੋਂ ਿਰਾਿਤ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:   

(a) ਵਜ਼ਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰ 

(b) ਵਰਟਰਵਨੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ  

(c) ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ REO ਦੇ ਦਫਤਰ, (10/F, Harbour Centre, 25 Harbour 

Road, Wan Chai, Hong Kong ਜਾਂ Unit 2301-03, 23/F, Millennium City 6, 392 

Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon) ਵਵਚ ਹਨ। 

 

ਵੋਟ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
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 ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਸਾਰੇ 18 ਸਾਲ੍ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿਾਈ ਵਨਵਾਸੀ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਵਚ 

ਰਵਹੰਦ ੇਹਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰਵਜਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। 

 ਰਵਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਵੱਚ ਿਰਕਾਸ਼ਤ ਭ ਗੋਵਲ੍ਕ ਹਲ੍ਵਕਆਂ ਦੇ ਅੰਵਤਮ 

ਰਵਜਸਟਰ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਵੱਚ ਆਿਣੀ ਵੋਟ ਿਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

 

ਵੋਟ ਜਕਉਂ? 

 ਵਜ਼ਲ੍ਹਾ ਿਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨ ੰ  ਚੁਣਨ ਲ੍ਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤ ੇ ਵਜ਼ਲ੍ਹੇ  ਦੇ 

ਮਾਮਵਲ੍ਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਸਲ੍ਾਹ ਦੇ ਸਕੇ 

 ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਗਵਰਕ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਗਵਰਕ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਿ ਰਾ ਕਰਨ 

ਲ੍ਈ 

 

ਵੋਟ ਪ੍ਰਬੰਧ 

 ਹਰੇਕ ਮਤਦਾਤਾ ਸੰਬੰਵਧਤ ਹਲ੍ਕੇ ਵਵੱਚ ਵਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨ ੰ  ਵੋਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਹਲ੍ਕੇ ਵਵੱਚ ਸਭ 

ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਵੋਟਾਂ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ੍ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

ਵੋਟ ਜਕਿੱ ਥੇ ਪ੍ਾਉਣੀ ਹੈ? 

 ਵਜੱਿੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨ ੰ  ਉਸ ਦੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਤ ੇਦੇ ਨੇੜ ੇਚੋਣਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਰਵਜਸਟਰ 

ਵਵੱਚ ਰਵਜਸਟਰਡ ਇੱਕ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਿੋਵਲੰ੍ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਨਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।  

 ਵਹਰਾਸਤ ਵਵੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਲ੍ਈ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਿਾਵਣਆਂ ਵਵੱਚ ਸਮਰਵਿਤ ਿੋਵਲੰ੍ਗ 

ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਿਾਉਣ ਦਾ ਿਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
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 ਵਵਸ਼ੇਸ ਚੋਣਕਾਰ ਦੇ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਿੋਵਲੰ੍ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲ੍ਾ ਇਕ ਿੋਵਲੰ੍ਗ ਕਾਰਡ ਿੋਵਲੰ੍ਗ 

ਵਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 10 ਵਦਨ ਿਵਹਲ੍ਾਂ ਸੰਬੰਵਧਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 ਕੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤ ੇ ਿੋਵਲੰ੍ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਰ ਰਤ ਵਾਲੇ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਲ੍ਈ ਿਹੰੁਚਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ (ਜੋ 

ਵਹੀਲ੍ਚੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਤੁਰਨ ਵਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ੍ ਹੈ )ਇਹ ਚੋਣ ਕਾਰਡ ਨਾਲ੍ ਜੁੜ ੇ

ਸਿਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਹ ਵੋਟਰ ਜੋ ਵਹੀਲ੍ਚੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜਾਂ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  

ਤੁਰਨ ਵਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ੍ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਲ੍ਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਿੋਵਲੰ੍ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਿਹੰੁਚਯੋਗ ਨਹੀਂ 

ਹੈ, ਉਹ 19 ਨਵੰਬਰ 2019 (ਮੰਲ੍ਵਾਰ) ਤੋਂ ਿਵਹਲ੍ਾਂ ਫੈਕਸ (2891 1180) ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਈ ਮੇਲ੍ ਰਾਹੀਂ 

(reoenq@reo.gov.hk), ਜਾਂ ਟੈਲ੍ੀਫੋਨ (2891 1001) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ (ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਚੋਣ 

ਦਫ਼ਤਰ, 10/F, Harbour Centre,25 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong) REO ਨ ੰ , 

ਵਹੀਲ੍ਚੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਤੁਰਨ ਵਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ੍ ਆਉਣ ਵਾਵਲ੍ਆਂ ਲ੍ਈ ਇਕ ਖਾਸ ਨਾਮਜ਼ਦ 

ਿੋਵਲੰ੍ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੋਟ ਿਾਉਣ ਲ੍ਈ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

 

ਮਤਦਾਨ ਜਕਵੇਂ ਕਰੀਏ? 

 ਆਿਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤ ੇਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਆਿਣਾ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵਹਚਾਣ ਿੱਤਰ (“HKID”) ਦੀ ਅਸਲ੍ 

ਕਾਿੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਵੇਰਵਵਆਂ ਲ੍ਈ ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ “ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਇਕੱਤਰ 

ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਲੋ੍ੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼” ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਓ) ਨ ੰ  ਲੈ੍ ਕੇ 24 ਨਵੰਬਰ 2019 (ਐਤਵਾਰ) ਨ ੰ  ਿੋਵਲੰ੍ਗ ਸਮੇਂ 

(ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:30 ਵਜੇ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਓ । 

 ਆਿਣੇ HKID ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼(ਆਂ) ਦੀ ਅਸਲ੍ ਕਾਿੀ ਮਤਦਾਨ ਸਟਾਫ ਨ ੰ  ਵਦਖਾਓ, 

ਜੋ ਆਖਰੀ ਰਵਜਸਟਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ । 

 ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇੱਕ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ, “ ” (ਵਟਕ) ਲ੍ਗੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਇੱਕ ਗੱਤਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
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 ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਿਣੇ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਉੱਤੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਵੋਟ ਕੰਮਿਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲ੍ਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ।  ਵਕਰਿਾ 

ਕਰਕੇ ਿੋਵਲੰ੍ਗ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਵਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਨਾਲ੍ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਉੱਤੇ ਅਤ ੇਕੰਮਿਾਰਟਮੈਂਟ 

ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਾਿੇ ਗਏ ਨੋਵਟਸਾਂ ਦੀ ਿਾਲ੍ਣਾ ਕਰੋ । 

 ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਉੱਤੇ ਆਿਣੀ ਿਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗ ੇਵਦੱਤ ੇਹੋਏ ਘੇਰੇ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇੱਕ “ ” 

(ਵਟਕ) ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਗੱਤੇ ਤੇ ਲ੍ਗੀ ਹੋਈ ਮੋਹਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ।   

 ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਨ ੰ  ਵਨਸ਼ਾਨ ਲ੍ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਲੇ੍ਟ ਬਾਕਸ ਵਵੱਚ ਿਾਓਣ ਤੋਂ ਵਿਹਲ੍ਾਂ ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਿੋਵਲੰ੍ਗ 

ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਿਵਹਲ੍ਾ ਕੀਤੀ ਤਵਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਤਵਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਕ ਵਨਸ਼ਾਨ 

ਲ੍ਵਗਆ ਹੋਇਆ ਿਾਸਾ ਅੰਦਰ ਨ ੰ  ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤ ੇ“ ” (ਵਟੱਕ) ਨ ੰ  ਲ੍ੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।    

ਨੋਟ: 

(a) ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ 'ਤੇ ਵਸਰਫ ਇਕ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨ ੰ  ਵੋਟ ਕਰੋ । 

(b) ਤੁਹਾਨ ੰ  ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੋਹਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਆਿਣੇ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਤੇ 

ਵਨਸ਼ਾਨ ਲ੍ਗਾਉਣ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਿੈੈੱਨ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ । ਇਹ 

ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਨ ੰ  ਅਯੋਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ । 

(c) ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇ ਕੋਲੋ੍ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਤੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲ੍ਗਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਗਲ੍ਤੀ ਹੋ ਜਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ੇ

ਵਵੱਚ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਿਰਧਾਨ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨ ੰ  

ਵਾਿਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਲ੍ਈ ਿੱੁਛੋ । 

 ਜੇਕਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਮਤਦਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਵਆਵਖਆ ਲ੍ਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਹ ਘੱਟ 

ਵਗਣਤੀ ਲੋ੍ਕਾਂ ਲ੍ਈ ਕੇਂਦਰ (“CHEER”) ਵਵੱਚ ਹੇਠਾਂ ਵਲ੍ਖੇ ਹੌਟਲ੍ਾਈਨ ਉੱਤੇ ਕਾੱਲ੍ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਕ 

11 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2019 ਅਤ ੇ18 ਤੋਂ 24 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲ੍ਾਗ  ਹੋਣਗੀਆਂ।   
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ਬੈਲ੍ਟ ਪ੍ੇਪ੍ਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਲ੍ੁੜੀਂਦ ੇਦਸਤਾਵੇਜ਼   

 10 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਤੋਂ ਲ੍ਾਗ  ਕੀਤ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਲ੍ਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ੍ ਵਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਆਿਣਾ 

ਅਸਲ੍ੀ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ID ("HKID ਕਾਰਡ") ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਵਖਾਉਣਾ ਿਵੇਗਾ: 

(a) ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਵਸੇ਼ਸ਼ ਿਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖੇਤਰ ("HKSAR") ਦਾ ਯੋਗ ਅਸਲ੍ ਿਾਸਿੋਰਟ; ਜਾਂ 

(b) ਅਸਲ੍ ਛੋਟ ਦਾ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ; ਜਾਂ 

(c) HKID ਕਾਰਡ ਲ੍ਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਅਸਲ੍ੀ ਰਸੀਦ; ਜਾਂ 

(d) ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਸਲ੍ ਸੀਮੈਨ ਿਵਹਚਾਣ ਬੁੱ ਕ; ਜਾਂ 

(e) ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲ੍ਈ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਛਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼; ਜਾਂ 

(f) ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ HKID ਕਾਰਡ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਿੁਵਲ੍ਸ 

ਅਫਸਰ ਨ ੰ  ਵਰਿੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦਾ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਜਾਂ HKID ਕਾਰਡ ਲ੍ਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਅਸਲ੍ੀ 

ਰਸੀਦ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ "ਗੁਆਚੀ ਸੰਿੱਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋ" ਵਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਸਮੇਤ ਵਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਅਤ ੇਫੋਟ ੋਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਅਸਲ੍ਿਰਮਾਵਣਕ ਿਾਸਿੋਰਟ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਵਜਵੇਂ 

ਵਕ HKSAR ਿਾਸਿੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਇੱਕ ਿਾਸਿੋਰਟ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਿਸੀ ਲ੍ਈ ਿਰਵਮਟ) 

 

ਭਾਸ਼ਾ ਹੌਟਲ੍ਾਈਨ ਨੰਬਰ 

ਬਹਾਸਾ ਇੰਡੋਨੇਸੀਆ 3755 6811 

ਵਹੰਦੀ 3755 6877 

ਨੇਿਾਲ੍ੀ 3755 6822 

ਿੰਜਾਬੀ 3755 6844 

ਤਾਗਾਲੋ੍ਗ 3755 6855 

ਿਾਈ 3755 6866 

ਉਰਦ  3755 6833 
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 ਵੇਰਵਵਆਂ ਲ੍ਈ, ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ੍ ਕਵਮਸ਼ਨ (ਚੋਣ ਿਰਵਕਵਰਆ) (ਵਜ਼ਲ੍ਹਾ ਿਵਰਸ਼ਦ) ਵਨਯਮ (ਕੈਿ. 

541 F) ਦੀ ਧਾਰਾ 53 ਵੇਖੋ।  

 

ਵੋਟਰਾਂ ਲ੍ਈ ਚੈੈੱਕਜਲ੍ਸਟ 

 ਹੇਠ ਵਲ੍ਖੀਆਂ ਵਕਵਰਆਵਾਂ ਵਰਵਜਤ ਹਨ: 

(a) ਚੋਣ ਵਵਚ ਵੋਟ ਨਾ ਿਾਉਣ ਲ੍ਈ, ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਖਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨ ੰ  ਵੋਟ ਿਾਉਣ ਜਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਿਾਉਣ 

ਲ੍ਈ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਖਾਣ, ਿੀਣ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ (ਿੈਸੇ, ਤੋਹਫੇ, ਆਵਦ ਸਮੇਤ), ਦੀ ਬੇਨਤੀ 

ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ । 

(b) ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਲ੍ਾਭ, ਖਾਣ, ਿੀਣ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਵੱਚ 

ਵਕਸੇ ਚੋਣ ਵਵੱਚ ਵੋਟ ਨਾ ਿਾਉਣ ਲ੍ਈ, ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਖਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨ ੰ  ਵੋਟ ਿਾਉਣ ਜਾਂ ਵਟੋ ਨਾ 

ਿਾਉਣ ਲ੍ਈ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ । 

(c) ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ ਵਖਲ੍ਾਫ ਵਟੋ ਿਾਉਣ ਜਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਿਾਉਣ ਲ੍ਈ, ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਖਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨ ੰ  

ਵੋਟ ਿਾਉਣ ਜਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਿਉਣ ਲ੍ਈ ਿਰੇਵਰਤ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਕਠੋਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ 

ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ । 

(d) ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੰੁਦ ੇਹੋਏ ਵੀ ਵਕ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਿਾਉਣਾ । 

(e) ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਜਾਂ ਵਬਨਾਂ ਵਵਚਾਰੇ ਝ ਠੀ ਜਾਂ ਚਾਲ੍ਬਾਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਝ ਠੀ 

ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਿਤਾ)ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਦੇਣਾ ।  

(f) ਇੱਕ ਿੋਵਲੰ੍ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦ ਸਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ੍ ਗੱਲ੍ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਤੇ 

ਆਿਣੀ ਵੋਟ ਦ ਸਵਰਆਂ ਨ ੰ  ਵਦਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ੍ ਟੈਲ੍ੀਫਨੋ ਜਾਂ ਇਲੈ੍ਕਟਰਾਵਨਕ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਉਿਕਰਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ੍ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹੈ । 
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(g) ਿੋਵਲੰ੍ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਫਲ੍ਮਾਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਵਖੱਚਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਰਕਾਰਵਡੰਗ 

ਬਨਾਉਣਾ । 

(h) ਜ਼ਰ ਰਤ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਵਵੱਚ-ਦ ਸਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਆਿਣੇ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਤੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲ੍ਗਾਉਣ ਲ੍ਈ 

ਕਵਹਣਾ, ਇੱਕ ਿੋਵਲੰ੍ਗ ਅਵਧਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਵਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਿਰਧਾਨ ਅਫਸਰ ਨ ੰ  ਆਿਣੇ ਬੈਲ੍ਟ 

ਿੇਿਰ ਤੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲ੍ਗਾਉਣ ਲ੍ਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । 

(i) ਉਨਹ ਾਂ ਵੋਟ ਿਾਉਣ ਵਾਲੇ੍ ਹੋਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ੍ ਦਖਲ੍ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ । 

 

ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਚੋਣ 

ਵਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਵਰੱੁਧ ਸੁਤੰਤਰ ਕਵਮਸ਼ਨ (“ICAC”) ਦੁਆਰਾ ਲ੍ਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ੍ ਚੋਣ (ਵਭਰਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੈਰਕਨ ੰ ਨੀ 

ਵਵਵਹਾਰ) ਅਵਧਆਦੇਸ਼ (ਕੈਿ 554) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਨ ੰ  ਇਹ ਨਹੀ ਕਰਨਾ: 

 ਚੋਣ ਵਵੱਚ ਵੋਟ ਨਾ ਿਾਉਣ ਲ੍ਈ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨ ੰ  ਵੋਟ ਿਾਉਣ ਲ੍ਈ ਜਾਂ ਨਾ ਿਾਉਣ ਲ੍ਈ 

ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਵਵਅਕਤੀ ਕੋਲ੍ੋਂ  ਕੋਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ (ਿੈਸਾ, ਉਿਹਾਰ, ਆਵਦ ਸਮੇਤ), ਖਾਣਾ, ਿਾਣੀ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲ੍ਈ 

ਲੈ੍ਣਾ ਜਾਂ ਿਰਵਾਨ ਕਰਨਾ;     

 ਚੋਣ ਵਵੱਚ ਵੋਟ ਨਾ ਿਾਉਣ ਲ੍ਈ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨ ੰ  ਵੋਟ ਿਾਉਣ ਲ੍ਈ ਜਾਂ ਨਾ ਿਾਉਣ ਲ੍ਈ 

ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਵਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ (ਿੈਸਾ, ਉਿਹਾਰ, ਆਵਦ ਸਮੇਤ), ਖਾਣਾ, ਿਾਣੀ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਿੇਸ਼ 

ਕਰਨਾ; 

 ਵਕਸੇ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ੍ ਨ ੰ  ਿਰਭਾਵਵਤ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਬਾਅ ਦਾ ਿਰਯੋਗ ਜਾਂ ਿਰਯਗੋ 

ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਧਮਕੌਣਾ; 

 ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ /ਉਹਨ ੰ  ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੰੁਦ ੇਹੋਏ ਵੀ ਵਕ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਿਾਉਣਾ; ਜਾਂ 
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ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਜਾਂ ਵਬਨਾਂ ਵਵਚਾਰੇ ਝ ਠੀ ਜਾਂ ਚਾਲ੍ਬਾਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਝ ਠੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ 

ਿਤਾ)ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਦੇਣਾ। 

ICAC ਦੀ ਸ਼ੱੁਧ ਚੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਵਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਅਤ ੇ ਸੰਬੰਵਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ( ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦੋਨਾਂ 

ਵਵੱਚ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ www.icac.org.hk/elections ਵੇਖੋ। 

 

http://www.icac.org.hk/elections

