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ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੌਲਨੂ ਿੈਸਟ ਭੂਗੋਵਲਕ ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਉਪ੍-ਚੋਣ 2018 ਬਾਰੇ ਸੰਖਪੇ੍ 
ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਵਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ 

 ਮਤਦਾਨ ਡੇ: 25 ਨਵੰਬਰ 2018 (ਐਤਵਾਰ) 
 ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 7:30 a.m. - 10:30 p.m. (ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਵਚ ਸਵਿਤ ਸਮਰਵਿਤ ਿੋਵਲੰ੍ਗ 

ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ  ਛੱਡ ਕੇ, ਵਜੱਿੇ ਵਕ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 9:00 a.m. ਤੋਂ 4:00 p.m. ਹੋਵੇਗਾ) 

ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ 

 ਕੌਲ੍ ਨ ਵੈਸਟ ਭ ਗੋਵਲ੍ਕ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਵੱਚੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ 

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਵਮਆਦ 

 ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਵਮਆਦ: 2 - 15 ਅਕਤ ਬਰ 2018 
 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ REO ਵੈਬਸਾਈਟ (www.reo.gov.hk) ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋ੍ਡ ਜਾਂ ਹੇਠ ਵਲ੍ਖੇ 

ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਵਚੋਂ ਿਰਾਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:  
o ਵਜ਼ਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰ 
o ਵਰਟਰਵਨੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ   
o 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। 

ਮਤਦਾਨ ਵਿਿਸਥਾਿਾਂ 

 ਕੌਲ੍ ਨ ਵੈਸਟ ਭ ਗੋਵਲ੍ਕ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰ ਵੋਟਰ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 2018 ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 
ਆਖ਼ਰੀ ਰਵਜਸਟਰ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ੍ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਿ-ਚੋਣ ਵਵੱਚ ਆਿਣੀ ਵੋਟ ਿਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ।  

 ਹਰ ਵੋਟਰ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਵਮਿ ੇਹੋਏ ਿੋਵਲੰ੍ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲ੍ਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
 ਇਕ ਿੋਲ੍ ਕਾਰਡ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਵਦਨ ਿਵਹਲ੍ਾਂ ਸਬੰਵਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਵਕ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤ ੇ ਿੋਵਲੰ੍ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

 ਕੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤ ੇਿੋਵਲੰ੍ਗ ਕੇਂਦਰ ਵੋਟਰਾਂ ਲ੍ਈ ਿਹ ੰ ਚਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ (ਜੋ ਵਹੀਲ੍ਚੇਅਰ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਤ ਰਨ ਦੀ ਮ ਸ਼ਕਲ੍ ਹੈ ) ਇਹ ਚੋਣ ਕਾਰਡ ਨਾਲ੍ ਜ ੜੇ ਸਿਾਨ 
ਨਕਸ਼ੇ ਵਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਹ ਵੋਟਰ ਜੋ ਵਹੀਲ੍ਚੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਜਨਹ ਾਂ 
ਨ ੰ  ਤ ਰਨ ਵਵਚ ਮ ਸ਼ਕਲ੍ ਹੈ ਅਤ ੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਲ੍ਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤ ੇ ਿੋਵਲੰ੍ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 
ਿਹ ੰ ਚਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 20 ਨਿੰਬਰ 2018 (ਮੰਲਿਾਰ) ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਫੈਕਸ (2891 1180) 
ਦ ਆਰਾ, ਜਾਂ ਈ ਮੇਲ੍ ਰਾਹੀਂ (reoenq@reo.gov.hk), ਜਾਂ ਟੈਲ੍ੀਫੋਨ (2891 1001) 
ਦ ਆਰਾ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ (ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ, 10/F, Harbour Centre, 25 
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Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong) REO ਨ ੰ , ਵਹੀਲ੍ਚੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਤ ਰਨ ਦੀ ਮ ਸ਼ਕਲ੍ ਆਉਣ ਵਾਵਲ੍ਆਂ ਲ੍ਈ ਇਕ ਖਾਸ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿੋਵਲੰ੍ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ 
ਵੋਟ ਿਾਉਣ ਲ੍ਈ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।   

 ਜੇਕਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਮਤਦਾਨ ਉੱਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ ਵਵਆਵਖਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ ਤਾਂ, 
ਉਹ ਘੱਟ ਵਗਣਤੀ ਲੋ੍ਕਾਂ ਲ੍ਈ ਕੇਂਦਰ (CHEER ) ਵਵੱਚ ਹੇਠਾਂ ਵਲ੍ਖੇ ਹੌਟਲ੍ਾਈਨ ਉੱਤੇ ਕਾੱਲ੍ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹਨ ਜੋ ਵਕ 12 ਤੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਅਤ ੇ19 ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਲ੍ਾਗ  ਹੋਣਗੀਆ।ਂ 

 

ਭਾਸ਼ਾ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 
ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਡੋਨੇਸੀਆ 

3755 6811 ਤਾਗਾਲੋ੍ਗ 
ਿਾਈ 
ਵਹੰਦੀ 3755 6822 ਨੇਿਾਲ੍ੀ 
ਉਰਦ  3755 6833 ਿੰਜਾਬੀ 

ਮਤਦਾਨ ਵਕਿੇਂ ਕਰੀਏ? 

 ਆਿਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤ ੇਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਆਿਣਾ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵਹਚਾਣ ਿੱਤਰ (“HKID”) ਜਾਂ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਨਰਿਾਵਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼(ਆਂ) ਲੈ੍ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤ ੇਮਤਦਾਨ ਸਟਾਫ ਨ ੰ  ਵਦਖਾਓ, ਜ ੋ
ਆਖਰੀ ਰਵਜਸਟਰ ਤੋਂ ਤ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿ ਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਰਿਾ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ੍ ਦ ਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ(ਆਂ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ REO ਨਾਲ੍ 
ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ । 

 ਤ ਹਾਨ ੰ  ਇੱਕ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ, "" (ਵਟਕ) ਲ੍ਗਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਇੱਕ ਗੱਤਾ ਵਦੱਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ । ਿੋਵਲੰ੍ਗ ਸਟਾਫ਼ ਦ ਆਰਾ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਵਿਹਲ੍ਾਂ ਹੀ ਮੋੜ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤ ਹਾਨ ੰ  
ਆਿਣੇ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਉੱਤ ੇਵਨਸ਼ਾਨ ਵੋਟ ਕੰਮਿਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲ੍ਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

 ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਉੱਤੇ ਆਿਣੀ ਿਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗ ੇਵਦੱਤੇ ਹੋਏ ਘੇਰੇ ਵਵੱਚ ਤ ਸੀਂ 
ਇੱਕ "" ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਗੱਤੇ ਤੇ ਲ੍ਗੀ ਹੋਈ ਮੋਹਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇੱਕ ਬੈਲ੍ਟ 
ਿੇਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲ੍ਈ ਮਤਦਾਨ ਕਰੋ । ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲੋ੍ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਤੇ 
ਵਨਸ਼ਾਨ ਲ੍ਗਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਗਲ੍ਤੀ ਹੋ ਜਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਵੱਚ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ, ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਿਰਿਾਨ ਅਵਿਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਵਾਿਸ ਕਰੋ ਅਤ ੇਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੈਲ੍ਟ 
ਿੇਿਰ ਲ੍ਈ ਿ ੱ ਛ ੋ। 

 ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਨ ੰ  ਵਨਸ਼ਾਨ ਲ੍ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਲੇ੍ਟ ਬਾਕਸ ਵਵੱਚ ਿਾਓਣ ਤੋਂ ਵਿਹਲ੍ਾਂ ਵਕਰਿਾ 
ਕਰਕੇ ਿੋਵਲੰ੍ਗ ਸਟਾਫ ਦ ਆਰਾ ਿਵਹਲ੍ਾ ਕੀਤੀ ਤਵਹ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਤਵਹ 
ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਕ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲ੍ਵਗਆ ਹੋਇਆ ਿਾਸਾ ਅੰਦਰ ਨ ੰ  ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤ ੇ "" (ਵਟੱਕ) ਨ ੰ  
ਲ੍ ਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । 
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ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਚੋਣ 

ਵਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਵਰ ੱ ਿ ਸ ਤੰਤਰ ਕਵਮਸ਼ਨ (ICAC) ਦ ਆਰਾ ਲ੍ਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ੍ ਚੋਣ (ਵਭਰਸ਼ਟ ਅਤੇ 
ਗੈਰਕਨ ੰ ਨੀ ਵਵਵਹਾਰ) ਅਵਿਆਦੇਸ਼ (ਕੈਿ 554) ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ, 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 ਤੋਂ ਕੋਈ ਮ ਨਾਫ਼ਾ (ਿੈਸਾ, ਉਿਹਾਰ, ਆਵਦ ਸਵਹਤ), ਖਾਣਾ, 
ਿਾਣੀ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ;    

 ਵਕਸੇ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ੍ ਨ ੰ  ਿਰਭਾਵਵਤ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਬਾ ਦਾ ਿਰਯੋਗ 
ਜਾਂ ਿਰਯੋਗ ਕਰਣ ਲ੍ਈ ਿਮਕੌਣਾ; 

 ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ /ਉਹਨ ੰ  ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ ੰ ਦ ੇਹੋਏ ਵੀ ਵਕ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਵੋਟ 
ਿਾਉਣਾ; ਜਾਂ ਜਾਣਬ ੱ ਝ ਕੇ ਜਾਂ ਵਬਨਾਂ ਵਵਚਾਰੇ ਝ ਠੀ ਜਾਂ ਚਾਲ੍ਬਾਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ 
ਤੌਰ ਤੇ ਝ ਠੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਿਤਾ)ਚੋਣ ਅਵਿਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਦੇਣਾ । 

ICAC ਦੀ ਸਾਫ ਚੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਵਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਅਤ ੇਸੰਬੰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ 
(ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤ ੇਚੀਨੀ ਦੋਨਾਂ ਵਵੱਚ) । ਵਲੰ੍ਕ ਇਹ ਹੈ: 
  https://www.icac.org.hk/en/ce/index.html  

 

https://www.icac.org.hk/en/ce/index.html

