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ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆ ਂਆਮ ਚੋਣਾਂ 2020 

 

ਚੋਣ ਸੰਖੇਪ੍ 

 

ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਵਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ 

 ਮਤਦਾਨ ਡੇ:  6 ਸਤੰਬਰ 2020 (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:  18 ਤੋਂ 31 ਜੁਲ੍ਾਈ 2020 

 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲ੍ਈ ਫਾਰਮ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਚੋਣ ਦਫਤਰ (“REO”) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (www.reo.gov.hk) 

ਤੋਂ ਡਾਉਨਲੋ੍ਡ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਵਚੋਂ ਿਰਾਿਤ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:  

(a) ਵਜ਼ਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰ 

(b) ਵਰਟਰਵਨੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ 

(c) 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) 

 

ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਸੰਖੇਪ੍ 

 

ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਰਚਨਾ 

 ਸੱਤਵੀਂ ਵਵਧਾਨ ਿਰੀਸ਼ਦ (2020-2024) 70 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ੍ ਬਣੀ ਹੈ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਵਚੋਂ 35 ਭ ਗੋਵਲ੍ਕ ਹਲ੍ਵਕਆਂ ਦੁਆਰਾ 
ਵਸੱਧੀ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 35 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਲ੍ਵਕਆਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। 

 1 ਅਕਤ ਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸੁ਼ਰ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ੍ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵਮਆਦ ਚਾਰ ਸਾਲ੍ ਹੈ। 

 

ਭੂਗੋਵਿਕ ਹਿਕੇ (“GC”) – 35 ਸੀਟਾਂ 

(1) ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਆਈਲ੍ੈਂਡ     6 ਸੀਟਾਂ 

(2) ਕੌਲ੍ ਨ ਵੈਸਟ      6 ਸੀਟਾਂ 

(3) ਕੌਲ੍ ਨ ਈਸਟ      5 ਸੀਟਾਂ 
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(4) ਵਨਊ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਵੈਸਟ    9 ਸੀਟਾਂ 

(5) ਵਨਊ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਈਸਟ    9 ਸੀਟਾਂ 

ਵੋਵਟੰਗ ਿਰਣਾਲ੍ੀ: ਅਨੁਿਾਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਸ ਚੀ ਿਰਣਾਲ੍ੀ 
 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਿਕੇ (“FC”) – 35 ਸੀਟਾਂ 

(1) ਹੇਂਗ ਯੀ ਕ ਕ*         1 ਸੀਟ 

(2) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤ ੇਮੱਛੀ ਿਾਲ੍ਣ *   1 ਸੀਟ 

(3) ਬੀਮਾ *          1 ਸੀਟ 

(4) ਟਰਾਂਸਿੋਰਟ *      1 ਸੀਟ 

(5) ਵਸੱਵਖਆ          1 ਸੀਟ 

(6) ਕਾਨ ੰ ਨੀ       1 ਸੀਟ 

(7) ਲੇ੍ਖਾਕਾਰੀ          1 ਸੀਟ 

(8) ਮੈਡੀਕਲ੍       1 ਸੀਟ 

(9) ਵਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ         1 ਸੀਟ 

(10) ਇੰਜੀਨੀਅਵਰੰਗ      1 ਸੀਟ 

(11) ਰਾਜਗੀਰੀ, ਸਰਵੇਖਣ, 

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤ ੇਬਾਗਬਾਨੀ,    1 ਸੀਟ 

(12) ਲੇ੍ਬਰ       3 ਸੀਟਾਂ 

(13) ਸੋਸ਼ਲ੍ ਵੈਲ੍ਫੇਅਰ      1 ਸੀਟ 

(14) ਅਚੱਲ੍ ਸੰਿਤੀ ਅਤ ੇਵਨਰਮਾਣ       1 ਸੀਟ 

(15) ਟੁਵਰਜ਼ਮ       1 ਸੀਟ 

(16) ਵਿਾਰਕ (ਿਵਹਲ੍ਾਂ)     1 ਸੀਟ 

(17) ਵਿਾਰਕ (ਦ ਜਾ)            1 ਸੀਟ 

(18) ਉਦਯੋਵਗਕ (ਿਵਹਲ੍ਾਂ)     1 ਸੀਟ 

(19) ਉਦਯੋਵਗਕ (ਦ ਜਾ)     1 ਸੀਟ 

(20) ਵਵੱਤੀ           1 ਸੀਟ 

(21) ਵਵੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ         1 ਸੀਟ 
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(22) ਖੇਡ, ਿਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲ੍ਾ, ਸਵਭਆਚਾਰ 

ਅਤ ੇਿਰਕਾਸ਼ਨ                  1 ਸੀਟ 

(23) ਆਯਾਤ ਅਤ ੇਵਨਰਯਾਤ     1 ਸੀਟ 

(24) ਟੈਕਸਟਾਈਲ੍ ਅਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟ    1 ਸੀਟ 

(25) ਿੋਕ ਅਤ ੇਿਰਚ ਨ        1 ਸੀਟ 

(26) ਸ ਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋ੍ਜੀ        1 ਸੀਟ 

(27) ਕੇਟਵਰੰਗ       1 ਸੀਟ 

(28) ਵਜ਼ਲ੍ਹਾ ਿਰੀਸ਼ਦ (ਿਵਹਲ੍ਾਂ)    1 ਸੀਟ 

(29) ਵਜ਼ਲ੍ਹਾ ਿਰੀਸ਼ਦ (ਦ ਜਾ)           5 ਸੀਟਾਂ 

ਵਤੰਨ ਵੋਵਟੰਗ ਿਰਣਾਲ੍ੀਆਂ: (a) * ਨਾਲ੍ ਦਰਸਾਏ ਿਵਹਲੇ੍ ਚਾਰ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ FCs ਵੋਟ ਿਾਉਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਖਾਤਮ ੇਲ੍ਈ ਿਰਣਾਲ੍ੀ; 
(b) ਵਜ਼ਲ੍ਹਾ ਿਰੀਸ਼ਦ (ਦ ਜਾ) FC ਲ੍ਈ ਅਨੁਿਾਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਸ ਚੀ ਿਰਣਾਲ੍ੀ; ਅਤ ੇ(c) ਬਾਕੀ  24 ਆਮ FCs ਲ੍ਈ ਿਵਹਲ੍ੀ-
ਵਿਛਲ੍ੀ-ਿੋਸਟ ਵੋਵਟੰਗ ਿਰਣਾਲ੍ੀ। 

 

1-ਵਿਅਕਤੀ-2-ਿੋਟ  

 ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਭ ਗੋਵਲ੍ਕ ਹਲ੍ਕੇ ਲ੍ਈ ਇੱਕ ਵੋਟ ਅਤ ੇਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਲ੍ਕੇ ਲ੍ਈ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।  

 ਸਾਰੇ ਭ ਗੋਵਲ੍ਕ ਹਲ੍ਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਜੋ 28 ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਲ੍ਵਕਆਂ ਵਵੱਚ ਰਵਜਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਵਜ਼ਲ੍ਹਾ 
ਿਰੀਸ਼ਦ (ਦ ਜਾ) FC ਵਵੱਚ ਰਵਜਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। 

 

ਿੋਟ ਕੌਣ ਪ੍ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?  

 ਰਵਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 2020 ਦੇ ਅੰਤਮ ਰਵਜਸਟਰ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਵੱਚ 
ਆਿਣੀ ਵੋਟ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

www.voterregistration.gov.hk/eng/statistic2020.html 

 

ਿੋਟ ਵਕਉਂ?  

 ਸਬੰਵਧਤ ਭ ਗੋਵਲ੍ਕ ਹਲ੍ਕੇ ਅਤ ੇ/ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਲ੍ਕੇ ਲ੍ਈ ਵਵਧਾਨ ਿਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ 
ਲ੍ਈ । 

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

 

 

http://www.voterregistration.gov.hk/eng/statistic2020.html
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ਿੋਟ ਵਕਿੱ ਥੇ ਪ੍ਾਉਣੀ ਹੈ?  

 ਵਜੱਿੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਅਵਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ (“AR”)  ਨ ੰ  ਉਸ ਦੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਤ ੇਦੇ 
ਨੇੜ ੇ ਵੋਟਰਦੇ 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 ਉਵਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਿਾਉਣ ਦਾ ਿਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 ਵਵਸ਼ੇਸ ਵੋਟਰਜਾਂ AR ਦੇ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਿੋਵਲੰ੍ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲ੍ਾ ਇਕ ਿੋਵਲੰ੍ਗ ਕਾਰਡ 
ਿੋਵਲੰ੍ਗ ਵਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 10 ਵਦਨ ਿਵਹਲ੍ਾਂ ਸੰਬੰਵਧਤ ਵੋਟਰਾਂ ਜਾਂ AR ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

 ਭਾਵੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤ ੇ ਿੋਵਲੰ੍ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਰ ਰਤ ਵਾਲੇ੍ ਵੋਟਰਾਂ ਜਾਂ AR ਲ੍ਈ ਿਹੰੁਚਯੋਗ ਹਨ (ਜੋ 
ਵਹੀਲ੍ਚੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਤੁਰਨ ਵਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ੍ ਹੈ ) ਇਹ ਚੋਣ ਕਾਰਡ ਨਾਲ੍ ਜੁੜੇ ਸਿਾਨ 
ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਿੋਵਲੰ੍ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਿਹੰੁਚਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਇਹ ਵੋਟਰ ਜਾਂ AR ਵਹੀਲ੍ਚੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਵਲ੍ਆਂ ਲ੍ਈ ਿਹੰੁਚਯੋਗ ਖਾਸ ਿੋਵਲੰ੍ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 
ਵੋਟ ਿਾਉਣ ਲ੍ਈ  REO ਨ ੰ   ਫੈਕਸ ਦੁਆਰਾ (2891 1180), ਈ-ਮੇਲ੍ ਦੁਆਰਾ (reoenq@reo.gov.hk), 

ਟੈਲ੍ੀਫੋਨ ਦੁਆਰਾ (2891 1001) ਜਾਂ ਮੇਲ੍ ਦੁਆਰਾ (10/F, Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wan 

Chai, Hong Kong) 1 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਿਵਹਲ੍ਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਨ।  

 ਜ ੇਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਵੋਵਟੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਵਆਵਖਆ ਲ੍ਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਵਗਣਤੀ 
ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤ ੇਤੱਰਕੀ ਲ੍ਈ ਕੇਂਦਰ (“CHEER”) ਨ ੰ  24 ਤੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 6 

ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਵਲ੍ਵਖਆਂ ਹੌਟਲ੍ਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾੱਲ੍ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਭਾਸ਼ਾ ਹੌਟਿਾਈਨ ਨੰਬਰ 

ਬਹਾਸਾ ਇੰਡੋਨੇਸੀਆ 3755 6811 

ਵਹੰਦੀ 3755 6877 

ਨੇਿਾਲ੍ੀ 3755 6822 

ਿੰਜਾਬੀ 3755 6844 

ਤਾਗਾਲੋ੍ਗ 3755 6855 

ਿਾਈ 3755 6866 

ਉਰਦ  3755 6833 

ਵੀਅਤਨਾਮੀ 3755 6888 

mailto:reoenq@reo.gov.hk
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ਮਤਦਾਨ ਵਕਿੇਂ 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 6 ਸਤੰਬਰ 2020 (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 ਿੋਵਲੰ੍ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਿੋਵਲੰ੍ਗ ਸਟਾਫ ਨ ੰ  ਵਦਖਾਓ, ਜੋ ਆਖਰੀ ਰਵਜਸਟਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ। 

 ਤੁਹਾਡ ੇਅਵਧਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇੱਕ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਅਤੇ “” ਦੀ ਚੋਿ ਨਾਲ੍ ਜੁਵੜਆ ਇੱਕ ਗੱਤਾ ਵਦੱਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। GC ਅਤ ੇਵਜ਼ਲ੍ਹਾ ਿਰੀਸ਼ਦ (ਦ ਜਾ) FC ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰਾਂ ਨ ੰ  ਿੋਵਲੰ੍ਗ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਿਵਹਲ੍ਾਂ ਤੋਂ ਫੋਲ੍ਡ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇੱਕ ਵੋਟਰਨ ੰ  ਜਾਂ ਚਾਰ ਵਵਸੇ਼ਸ਼ FCs ਦੇ AR (ਅਰਿਾਤ ਹੇਂਗ ਯੀ ਕੱੁਕ FC, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ 
ਮੱਛੀ ਿਾਲ੍ਣ FC, ਬੀਮਾ FC ਅਤ ੇਟਰਾਂਸਿੋਰਟ FC) ਨ ੰ  ਇੱਕ ਕਾਲ੍ਾ ਿੈੈੱਨ ਵੀ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ ਵੋਵਟੰਗ ਕੰਿਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਿਣੇ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ(ਰਾਂ) ਉੱਤ ੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਵੋਟ ਕੰਮਿਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲ੍ਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਿੋਵਲੰ੍ਗ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਵਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਨਾਲ੍ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ(ਰਾਂ)  ਉੱਤੇ ਛਾਿੇ ਗਏ 
ਅਤ ੇਕੰਮਿਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਵਟਸਾਂ ਦੀ ਿਾਲ੍ਣਾ ਕਰੋ। 

 ਤੁਹਾਨ ੰ  (ਚਾਰ ਵਵਸੇ਼ਸ਼ FCs ਦੇ ARs ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂਨ ੰ  ਛੱਡ ਕੇ) ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਜਾਂ 
ਆਿਣੀ ਿਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉਲ੍ਟ ਚੱਕਰ ਵਵੱਚ ਮੋਹਰ ਲ੍ਗਾਉਣ ਲ੍ਈ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਨਾਲ੍ ਜੁੜੀ 
ਚੋਿ "" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 ਚਾਰ ਵਵਸੇ਼ਸ਼ FCs ਵੋਟਰਾਂਜਾਂ ARs ਲ੍ਈ, ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵਦੱਤ ੇਕਾਲੇ੍ ਿੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਿਣੀ 
ਿਵਹਲ੍ੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉਲ੍ਟ ਚੱਕਰ ਵਵੱਚ ਅਰਬੀ ਅੰਕ “1” ਨ ੰ  ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਦ ਜੀ 
ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉਲ੍ਟ ਚੱਕਰ ਵਵੱਚ ਅਰਬੀ ਅੰਕ “2” ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੋਰ ਮਾਰਕ ਕਰੋ। 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵਸਰਫ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਤੇ ਿਵਹਲ੍ੀ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲ੍ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਤੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲ੍ਗਾਉਣ ਵਵਚ ਕੋਈ ਗਲ੍ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਵਚ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਨ ੰ  
ਖਰਾਬ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਨ ੰ  ਿਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ੍ ਅਫਸਰ ਨ ੰ  ਵਾਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ ਅਤ ੇਬਦਲ੍ਾਅ ਲ੍ਈ ਕਵਹ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

 ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਤੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲ੍ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: 

(a) GC ਵੋਟਰਨ ੰ  ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਨ ੰ  ਿੋਵਲੰ੍ਗ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਿ ਰਵ-ਿੱਧਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ੍ ਫੋਲ੍ਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਵਕ ਨੀਲੇ੍ ਬੈਲ੍ਟ ਬਾਕਸ ਵਵਚ ਿਾਉਣ ਤੋਂ ਿਵਹਲ੍ਾਂ "" ਗੁਿਤ ਰੱਖਣ ਲ੍ਈ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲ੍ਗੀ ਸਾਈਡ 
ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ; 

(b) ਇੱਕ ਵਜ਼ਲ੍ਹਾ ਿਰੀਸ਼ਦ (ਦ ਜਾ)  FC ਦੇ ਵੋਟਰਨ ੰ  ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਫੋਲ੍ਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਅਤ ੇਵਫਰ ਇਸ ਨ ੰ  ਵਚੱਟੇ ਬੈਲ੍ਟ ਬਾਕਸ ਵਵਚ ਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਤ ੇ   
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(c) ਇੱਕ ਵੋਟਰਜਾਂ ਹੋਰ FCs ਦੇ AR ਨ ੰ  ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਨ ੰ  ਫੋਲ੍ਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲ੍ਵਕ ਇਸ ਨ ੰ  ਹੇਠਾਂ 
ਵੱਲ੍ ਮੋੜ ਕੇ ਲ੍ਾਲ੍ ਬੈਲ੍ਟ ਬਾਕਸ ਵਵਚ ਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਬੈਿਟ ਪ੍ੇਪ੍ਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਿਈ ਿੁੜੀਂਦ ੇਦਸਤਾਿੇਜ਼ 

 10 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਤੋਂ ਲ੍ਾਗ  ਕੀਤ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਲ੍ਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ੍ ਵਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਆਿਣਾ 
ਅਸਲ੍ੀ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ID ("HKID ਕਾਰਡ") ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤ ੇ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 ੰ  ਵਰਿੋਰਟਕੀਤੀ 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) 

 ਵੇਰਵਵਆਂ ਲ੍ਈ, ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ੍ ਕਵਮਸ਼ਨ (ਚੋਣ ਿਰਵਕਵਰਆ) (ਵਜ਼ਲ੍ਹਾ ਿਵਰਸ਼ਦ) ਵਨਯਮ (ਕੈਿ. 
541 D) ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਵੇਖੋ। 

 

ਿੋਟਰਾਂ ਿਈ ਚੈੈੱਕਵਿਸਟ 

 ਵਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਵਰੱੁਧ ਸੁਤੰਤਰ ਕਵਮਸ਼ਨ (“ICAC”) ਦੁਆਰਾ ਲ੍ਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ੍ ਚੋਣ (ਵਭਰਸ਼ਟ ਅਤ ੇ
ਗੈਰਕਨ ੰ ਨੀ ਵਵਵਹਾਰ) ਅਵਧਆਦੇਸ਼ (ਕੈਿ 554) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਨ ੰ  ਇਹ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ: 

(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 (ਿੈਸਾ, ਉਿਹਾਰ ਆਵਦ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। 

(b) ਚੋਣ ਵਵੱਚ ਵੋਟ ਨਾ ਿਾਉਣ ਲ੍ਈ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਵੋਟ ਿਾਉਣ 
ਲ੍ਈ ਜਾਂ ਨਾ ਿਾਉਣ ਲ੍ਈ ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਵਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ (ਿੈਸਾ, ਉਿਹਾਰ ਆਵਦ ਸਮੇਤ), ਖਾਣਾ, 
ਿਾਣੀ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਿੇਸ਼ ਕਰਨਾ। 

(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 
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ਦੇਣਾ। 

(d) ਵਕਸ ੇਵੀ ਵਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਚੋਣਾਂ ਵਵੱਚ ਵਕਸ ੇਖਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਖਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਵੋਟ ਿਾਉਣ ਜਾਂ ਵੋਟ ਨਾ 
ਿਾਉਣ ਲ੍ਈ ਧੋਖੇ ਨਾਲ੍ ਿਰੇਵਰਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਵਕਸ ੇਚਣੋ ਵੇਲੇ੍ ਵੋਟ ਨਾ ਿਾਉਣ, ਜਾਂ ਵਵਘਨ ਿਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਕਸ ੇਵੀ 
ਵਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਚਣੋ ਵਵੱਚ ਧੋਖੇ ਨਾਲ੍ ਵਟੋ ਿਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। 

(e) ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੰੁਦ ੇਹੋਏ ਵੀ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਿਾਉਣਾ। 

(f) ਵਕਸੇ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਜਾਣ ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਜਾਂ ਲ੍ਾਿਰਵਾਹੀ ਨਾਲ੍ ਗ਼ਲ੍ਤ ਜਾਂ ਗੁੰ ਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲ੍ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
(ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਝ ਠਾ ਿਰਮੱੁਖ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਤਾ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਸੇ ਚੋਣ ਵਵਚ ਵੋਟ ਿਾਉਣਾ। 

• ICAC ਦੀ ਸ਼ੱੁਧ ਚੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਵਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਵਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ( ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤ ੇਚੀਨੀ 
ਦੋਨਾਂ ਵਵੱਚ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ www.icac.org.hk/elections ਵੇਖੋ। 

• ਹੇਠ ਵਲ੍ਖੀਆਂ ਵਕਵਰਆਵਾਂ ਵੀ ਵਰਵਜਤ ਹਨ: 

(a) ਿੋਵਲੰ੍ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦ ੇਅੰਦਰ ਦ ਸਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ੍ ਗੱਲ੍ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਤ ੇਆਿਣੀ ਵੋਟ  
ਦ ਸਵਰਆਂ ਨ ੰ  ਵਦਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ੍ ਟੈਲ੍ੀਫੋਨ ਜਾਂ ਇਲੈ੍ਕਟਰਾਵਨਕ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਿਕਰਣ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ੍ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹੈ। 

(b) ਿੋਵਲੰ੍ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਫਲ੍ਮਾਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਵਖੱਚਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਰਕਾਰਵਡੰਗ 
ਬਨਾਉਣਾ। 

(c) ਦ ਸਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਆਿਣੇ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਤੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲ੍ਗਾਉਣ ਲ੍ਈ ਕਵਹਣਾ। ਜ਼ਰ ਰਤ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਵਵੱਚ 
ਇੱਕ ਿੋਵਲੰ੍ਗ ਅਵਧਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਵਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਿਰੀਜਾਈਵਡੰਗ ਅਫਸਰ ਨ ੰ  ਆਿਣੇ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਤੇ 
ਵਨਸ਼ਾਨ ਲ੍ਗਾਉਣ ਲ੍ਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

(d) ਆਿਣੀ ਵੋਟ ਿਾਉਣ ਆਏ ਹੋਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ੍ ਦਖਲ੍ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ। 
 

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

