ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2021
ਚੋਣ ਸੰ ਖੇਪ੍

ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਵਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਤਦਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ


ਮਤਦਾਨ ਮਮਤੀ: 19 ਦਸੰ ਬਰ 2021 (ਐਤਵਾਰ)



ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 8:30am ਤੋਂ 10:30 p.m. (ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਮਵਚ ਸਮਿਤ ਸਮਰਮਿਤ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੰ ਛੱ ਡ ਕੇਮਜੱ ਿੇ ਮਕ
ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 9:00 a.m ਤੋਂ 4:00 p.m.) 

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ


ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ: 30 ਅਕਤਬਰ 2021 ਤੋਂ 12 ਨਵੰ ਬਰ 2021 



ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲ੍ਈ ਫਾਰਮ ਰਮਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ (“REO”) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (www.reo.gov.hk) ਤੋਂ
ਡਾਉਨਲ੍ੋ ਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਮਦੱ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮਵਚੋਂ ਿਰਾਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:
o ਮਜ਼ਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰ;
o ਮਰਟਰਮਨੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ; ਜਾਂ
o 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 ਸੰ ਖੇਪ੍
ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਏਕੀਵਕਰਤ ਸੋਧਾਂ) ਆਿਡੀਨੈਂਸ 2021 ਵਿਿੱ ਚ ਸੁਧਾਿ
ਨੈਸ਼ਨਲ੍ ਿੀਿਲ੍ਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ("NPC") ਨੇ 11 ਮਾਰਚ 2021 ਨੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖੇਤਰ ("ਫੈਸਲ੍ਾ") ਦੀ ਚੋਣ
ਿਰਣਾਲ੍ੀ ਮਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲ੍ਾ ਿਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖੇਤਰ ("HKSAR") ਦੇ ਮੁੱ ਖ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲ੍ਈ ਮਵਧੀ ਬਾਰੇ ਮਲ੍ ਕਾਨੰ ਨ ਮਵੱ ਚ ਅਨੈਕਸ I ਮਵੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲ੍ਈ NPC ("NPCSC ") ਦੀ ਸਿਾਈ
ਕਮੇਟੀ ਨੰ ਅਮਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ HKSAR ਦੀ ਮਵਧਾਨ ਿਮਰਸ਼ਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੋਮਟੰ ਗ ਿਰਮਕਮਰਆਵਾਂ। NPCSC ਨੇ 30 ਮਾਰਚ
2021 ਨੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੈਕਸ I ਅਤੇ ਅਨੈਕਸ II ਨੰ ਬੁਮਨਆਦੀ ਕਾਨੰ ਨ ਮਵੱ ਚ ਅਿਣਾਇਆ। ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੈਕਸ I ਅਤੇ
ਅਨੈਕਸ II ਨੰ ਮਲ੍ ਕਾਨੰ ਨ ਮਵੱ ਚ ਲ੍ਾਗ ਕਰਨ ਲ੍ਈ, LegCo ਦੁਆਰਾ ਿਾਸ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੁਧਾਰ ਚੋਣ ਿਰਣਾਲ੍ੀ (ਏਕੀਮਕਰਤ ਸੋਧਾਂ)
ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2021 ਗਜ਼ਟ ਮਵੱ ਚ ਿਰਕਾਮਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਮਈ 2021 ਨੰ ਲ੍ਾਗ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਿਚਨਾ
ਫੈਸਲ੍ੇ ਅਤੇ ਮਲ੍ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਅਨੈਕਸ II ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, HKSAR ਦੀ LegCo ਨੰ ਹੇਠ ਮਲ੍ਖੇ ਅਨੁਸਾਰ 90 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਤਆਰ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:

o

ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਿਸ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰ

:

40 ਮਵਅਕਤੀ

o

ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ੍ ਹਲ੍ਮਕਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਿਸ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰ

:

30 ਮਵਅਕਤੀ

o

ਭਗੋਮਲ੍ਕ ਹਲ੍ਮਕਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਿਸ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰ

:

20 ਮਵਅਕਤੀ

ਵਸਿੱ ਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਿਾਹੀਂ
ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮਮਆਦ ਚਾਰ ਸਾਲ੍ ਹੈ।



ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਹਲਕਾ (“ECC”) – 40 ਸੀਟਾਂ
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਿਾਿੀ
21 ਸਾਲ੍ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਮਜਸਟਰਡ ਭਗੋਮਲ੍ਕ ਹਲ੍ਕੇ ("GC") ਵੋਟਰ ਜੋ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ



ਿਮਹਲ੍ਾਂ 3 ਸਾਲ੍ਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਮਵੱ ਚ ਰਮਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਨੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਕ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ("EC ") ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲ੍ੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰ 10 ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਨਹੀਂ, ਿਰ 20 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਨਹੀਂ, EC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਿਰਾਿਤ ਹੋਵ,ੇ ਮਜਸ



ਮਵੱ ਚ EC ਦੇ 5 ਖੇਤਰਾਂ ਮਵੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਨਹੀਂ ਿਰ 4 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹਨ।
EC ਦਾ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਮਸਰਫ 1 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਮਤਦਾਨ
EC (ਚੋਣ ਕਮਮਸ਼ਨ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਚੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਗੁਿਤ ਮਤਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਆਿਣੀ ਵੋਟ



ਿਾਉਣਗੇ। ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਿਰਮਾਮਣਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਮਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮਗਣਤੀ ਵਾਿਸ ਆਉਣ
ਵਾਲ੍ੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਗਣਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਚੋਣਾਂ ਮਵੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਵੋਟਾਂ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲ੍ੇ 40 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ
ਜਾਣਗੇ।
ਕਾਿਜਕਾਿੀ ਹਲਕੇ ("FCs") - 30 ਸੀਟਾਂ
28 FCs ਦੀ ਿਚਨਾ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਿੰ ਡ

FCs

ਿੋਟਿਾਂ ਦੀ ਿਚਨਾ
ਸੀਟਾਂ

1

ਹੇਂਗ ਯੀ ਕਕ

1

2

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੱ ਛੀ ਿਾਲ੍ਣ

1

ਵਿਅਕਤੀਗਤ
✔
✔

3

ਬੀਮਾ

1

✔

4

ਟਰਾਂਸਿੋਰਟ

1

✔

5

ਮਸੱ ਮਖਆ

1

✔

6

ਕਾਨੰ ਨੀ

1

✔

7

ਲ੍ੇ ਖਾਕਾਰੀ

1

✔

8

ਮੈਡੀਕਲ੍ ਅਤੇ ਮਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ

1

✔

9

ਇੰ ਜੀਨੀਅਮਰੰ ਗ

1

✔

1

✔

10

ਰਾਜਗੀਰੀ, ਸਰਵੇਖਣ, ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ

11

ਲ੍ੇ ਬਰ

3

12

ਸੋਸ਼ਲ੍ ਵੈਲ੍ਫੇਅਰ

1

13

ਅਚੱ ਲ੍ ਸੰ ਿਤੀ ਅਤੇ ਮਨਰਮਾਣ

1

✔

14

ਟੁਮਰਜ਼ਮ

1

✔

15

ਵਿਾਰਕ (ਿਮਹਲ੍ਾ)

1

✔

16

ਵਿਾਰਕ (ਦਜਾ)

1

✔

17

ਵਿਾਰਕ (ਤੀਜਾ)

1

✔

18

ਉਦਯੋਮਗਕ (ਿਮਹਲ੍ਾ)

1

✔

19

ਉਦਯੋਮਗਕ (ਦਜਾ)

1

✔

20

ਮਵੱ ਤੀ

1

✔

21

ਮਵੱ ਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

1

✔

22

ਖੇਡ, ਿਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲ੍ਾ, ਸਮਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਿਰਕਾਸ਼ਨ

1

✔

23

ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਮਨਰਯਾਤ

1

✔

24

ਟੈਕਸਟਾਈਲ੍ ਅਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟ

1

✔

25

ਿੋਕ ਅਤੇ ਿਰਚਨ

1

✔

26

ਟੈਕਨਾਲ੍ੋ ਜੀ ਅਤੇ ਕਾਢ

1

✔

27

ਕੇਟਮਰੰ ਗ

1

✔

✔
✔

ਨੈਸ਼ਨਲ੍ ਿੀਿਲ੍ਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਮਵੱ ਚ HKSAR ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ,
28

ਚਾਈਨੀਜ਼

ਿੀਿਲ੍ਜ਼

ਿੋਲ੍ੀਟੀਕਲ੍

ਕੰ ਸਲ੍ਟੇਮਟਵ

ਕਾਨਫਰੰ ਸ

("CPPCC") ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ HKSAR ਮੈਂਬਰ, ਅਤੇ

1

ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਦੇ ਿਰਤੀਮਨਧੀ
ਕੁਿੱ ਲ：
ਮਟੱ ਿਣੀਆਂ:

30

✔

FC ਦੇ ਯੋਗ ਕਾਰਿੋਰੇਟ ਵੋਟਰ ਸੰ ਸਿਾਵਾਂ, ਸੰ ਗਠਨਾਂ, ਸੰ ਘਾਂ ਜਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਿਰਤੀਮਨਧ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੰ ਨ ਦੁਆਰਾ
ਮਨਰਧਾਰਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ HKSAR ਦੇ ਚੋਣ ਕਾਨੰ ਨ ਮਵੱ ਚ ਮਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱ ਕ ਸੰ ਘ ਜਾਂ ਉੱਦਮ ਇੱ ਕ FC
ਲ੍ਈ ਇੱ ਕ ਕਾਰਿੋਰੇਟ ਵੋਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਉਸ FC ਲ੍ਈ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱ ਟ ਤੋਂ
ਘੱ ਟ 3 ਸਾਲ੍ਾਂ ਤੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰ ਮਰਹਾ ਹੋਵੇ।

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਿਾਿੀ


21 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਮਜਸਟਰਡ GC ਵੋਟਰ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਠੀਕ 3 ਸਾਲ੍ਾਂ ਿਮਹਲ੍ਾਂ
ਤੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਮਵੱ ਚ ਰਮਹੰ ਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਧਤ FCs ਦੇ ਰਮਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਉਸ FC ਨਾਲ੍ ਮਹੱ ਤਵਿਰਣ ਸੰ ਬੰ ਧ
ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰ ਹੇਠ ਮਲ੍ਖੇ ਦੋ ਮਾਿਦੰ ਡ ਿਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

1. ਸੰ ਬੰ ਧਤ FC ਦੇ ਘੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ 10 ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ, ਿਰ 20 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ
2. EC ਦੇ ਘੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ 10 ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ, ਿਰ 20 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ, ਮਜਸ ਮਵੱ ਚ EC ਦੇ
5 ਖੇਤਰਾਂ ਮਵੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਨਹੀਂ ਿਰ 4 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਨਹੀਂ ਹਨ।


EC ਦਾ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ FC ਚੋਣ ਮਵੱ ਚ ਮਸਰਫ 1 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰ EC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ
ਰਮਜਸਟਰਡ FC ਵੋਟਰ ਆਿਣੇ ਸੰ ਬੰ ਧਤ FC ਮਵੱ ਚ ਮਸਰਫ 1 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰ ਇੱ ਕ FC ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ (ਲ੍ੇ ਬਰ FC ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਜੋ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ 3 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ)।

ਮਤਦਾਨ



ਹਰੇਕ ਹਲ੍ਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆਿਣੇ -ਆਿਣੇ ਹਲ੍ਕੇ ਦੇ LegCo ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਗੁਿਤ ਮਤਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਭੂਗੋਵਲਕ ਹਲਕੇ (“GCs”)

ਚੋਣ ਦੀ ਿੂਪ੍-ਿੇਖਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ



ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੰ 10 GCs ਮਵੱ ਚ ਵੰ ਮਡਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਹਲ੍ਕੇ ਮਵੱ ਚ 2 LegCo ਮੈਂਬਰ ਵਾਿਸ ਆਉਣਗੇ। 10

GCs ਹੇਠ ਮਲ੍ਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
o ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਆਈਲ੍ੈਂ ਡ ਈਸਟ
o ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਆਈਲ੍ੈਂ ਡ ਵੈਸਟ
o ਕੌ ਲ੍ਨ ਈਸਟ
o ਕੌ ਲ੍ਨ ਵੈਸਟ
o ਕੌ ਲ੍ਨ ਸੈਂਟਰਲ੍
o ਮਨਊ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਸਾਉਿ ਈਸਟ
o ਮਨਊ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੋਰਿ
o ਮਨਊ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੋਰਿ ਵੈਸਟ
o ਮਨਊ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਸਾਉਿ ਵੈਸਟ
o ਮਨਊ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੋਰਿ ਈਸਟ

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਿਾਿੀ


21 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਮਜਸਟਰਡ GC ਵੋਟਰ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਠੀਕ 3 ਸਾਲ੍ਾਂ ਿਮਹਲ੍ਾਂ
ਤੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਮਵੱ ਚ ਰਮਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਨੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰ ਹੇਠ ਮਲ੍ਖੇ ਦੋ ਮਾਿਦੰ ਡ ਿਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

1. ਸੰ ਬੰ ਧਤ GC ਦੇ ਘੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ 100 ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ, ਿਰ 200 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ

2. EC ਦੇ ਘੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ 10 ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ, ਿਰ 20 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ, ਮਜਸ ਮਵੱ ਚ EC
ਦੇ 5 ਖੇਤਰਾਂ ਮਵੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਨਹੀਂ ਿਰ 4 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਨਹੀਂ ਹਨ।



EC ਦਾ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ GC ਚੋਣ ਮਵੱ ਚ ਮਸਰਫ 1 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰ EC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ
ਰਮਜਸਟਰਡ GC ਵੋਟਰ ਆਿਣੇ ਸੰ ਬੰ ਧਤ GC ਮਵੱ ਚ ਮਸਰਫ 1 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰ ਇੱ ਕ GC ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਤਦਾਨ


ਵੋਟਰ ਗੁਿਤ ਮਤਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਵੋਟਾਂ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲ੍ੇ
ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰ ਚੋਣਾਂ ਮਵੱ ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਿੋਟ ਕੌ ਣ ਪ੍ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ



ਮਸਰਫ ਰਮਜਸਟਰਡ ਮਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਕਾਰਿੋਰੇਟ ਵੋਟਰ ਮਜਨਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 2021 ਦੇ ਅੰ ਮਤਮ ਵੋਟਰ ਰਮਜਸਟਰ ਮਵੱ ਚ

ਸ਼ਾਮਲ੍ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਮਵੱ ਚ ਆਿਣੀ ਵੋਟ ਿਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਰਮਜਸਟਰ 29 ਅਕਤਬਰ

2021 ਨੰ ਿਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ECC ਲ੍ਈ, ਮਸਰਫ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਮਜਨਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ EC ਦੇ ਅੰ ਮਤਮ ਰਮਜਸਟਰ ਮਵੱ ਚ

ਸ਼ਾਮਲ੍ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਿਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਰਮਜਸਟਰ 22
ਅਕਤਬਰ 2021 ਨੰ ਿਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

h ttps://www.voterregistration.gov.hk/eng/statistic.html

ਸੰ ਵਮਵਲਤ ਮਤਦਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ


ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ਅਮਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰ ਮਦਆਂ (“ARs”) ਦੀ ਸਹਲ੍ਤ ਲ੍ਈ ਸੰ ਮਮਮਲ੍ਤ ਮਤਦਾਨ ਿਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਮਵਵਸਿਾ ਦੇ ਤਮਹਤ, ਇੱ ਕ EC ਮੈਂਬਰ / ਇੱ ਕ ਯੋਗ ਵੋਟਰ / ਇੱ ਕ AR ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਿਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹ
ਉਸ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਿਾਉਣ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੈ।

ਿੋਟ ਵਕਿੱ ਥੇ ਪ੍ਾਉਣੀ ਹੈ



ECC ਵੋਟਰਾਂ ਨੰ ਛੱ ਡ ਕੇ, ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਜਾਂ AR ਨੰ ਉਸ ਦੇ ਮਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਅੰ ਤਮ ਰਮਜਸਟਰ
ਮਵੱ ਚ ਰਮਜਸਟਰਡ ਇੱ ਕ ਮਨਰਧਾਮਰਤ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਮਨਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ECC ਵੋਟਰਾਂ ਲ੍ਈ, ਉਨਹਾਂ ਨੰ ECC
ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।



ਮਹਰਾਸਤ ਵਾਲ੍ੇ ਵੋਟਰਾਂ ਜਾਂ AR ਲ੍ਈ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲ੍ੇ ਅਦਾਮਰਆਂ ਜਾਂ ਿਾਮਣਆਂ ਦੇ ਸਮਰਮਿਤ ਮਤਦਾਨ
ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਿਾਉਣ ਦਾ ਿਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।



ਮਵਸ਼ੇਸ ਵੋਟਰ ਜਾਂ AR ਦੇ ਮਨਰਧਾਮਰਤ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲ੍ਾ ਇਕ ਮਤਦਾਨ ਕਾਰਡ ਮਤਦਾਨ
ਮਦਨ ਤੋਂ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 10 ਮਦਨ ਿਮਹਲ੍ਾਂ ਸੰ ਬੰ ਮਧਤ ਵੋਟਰਾਂ ਜਾਂ AR ਨੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।



ਕੀ ਮਕਸੇ ਵੋਟਰ ਜਾਂ AR ਨੰ ਅਲ੍ਾਟ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਲ੍ੋ ੜਾਂ ਵਾਲ੍ੇ ਮਵਅਕਤੀਆਂ (ਵਹੀਲ੍ਚੇਅਰ

ਉਿਭੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰ ਚੱ ਲ੍ਣ ਮਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਮਕਲ੍ ਹੈ) ਲ੍ਈ ਿਹੁੰ ਚਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਨੰ ਿੋਲ੍ ਕਾਰਡ ਨਾਲ੍ ਜੁੜੇ
ਸਿਾਨ ਨਕਸ਼ੇ ਮਵੱ ਚ ਮਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਵੋਟਰ ਜਾਂ AR ਜੋ ਵਹੀਲ੍ਚੇਅਰ ਉਿਭੋਗਤਾ ਹਨ ਜਾਂ ਿੈਦਲ੍ ਚੱ ਲ੍ਣ

ਮਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਮਕਲ੍ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਆਿਣੇ ਮਨੋਨੀਤ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੰ ਿਹੁੰ ਚਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲ੍ੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਲ੍ਕੇ
ਲ੍ਈ ਮਨੋਨੀਤ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਿਾਉਣ ਲ੍ਈ REO'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਜਸ ਲ੍ਈ ਉਹ ਫੈਕਸ
(2891 1180), ਈਮੇਲ੍ (reoenq@reo.gov.hk), ਟੈਲ੍ੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ (2891 1001) ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ (10/F,

Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong) 14 ਦਸੰ ਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ।


ਜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ARs ਨੰ ਵੋਮਟੰ ਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਵਆਮਖਆ ਲ੍ਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੱ ਟ ਮਗਣਤੀ
ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਤੱ ਰਕੀ ਲ੍ਈ ਕੇਂਦਰ (“CHEER”) ਨੰ 6 ਤੋਂ 10 ਦਸੰ ਬਰ 2021 ਤੱ ਕ, ਅਤੇ 13 ਤੋਂ 19 ਦਸੰ ਬਰ
2021 ਤੱ ਕ ਹੇਠਾਂ ਮਲ੍ਮਖਆਂ ਹੌਟਲ੍ਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾੱਲ੍ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਸ਼ਾ

ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰ.

ਬਹਾਸਾ ਇੰ ਡੋਨੇਸੀਆ

3755 6811

ਮਹੰ ਦੀ

3755 6877

ਨੇਿਾਲ੍ੀ

3755 6822

ਿੰ ਜਾਬੀ

3755 6844

ਤਗਾਲ੍ੋ ਗ

3755 6855

ਿਾਈ

3755 6866

ਉਰਦ

3755 6833

ਵੀਅਤਨਾਮੀ

3755 6888

ਮਤਦਾਨ ਵਕਿੇਂ ਕਿੀਏ


ਆਿਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਆਿਣਾ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਮਹਚਾਣ ਕਾਰਡ (“HKID”) ਦੀ ਅਸਲ੍ ਕਾਿੀ ਜਾਂ

ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨਰਧਾਮਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਵੇਰਮਵਆਂ ਲ੍ਈ ਮਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ “ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਲ੍ੋ ੜੀਂਦੇ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼” ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਓ) ਨੰ ਲ੍ੈ ਕੇ 19 ਦਸੰ ਬਰ 2021 (ਐਤਵਾਰ) ਨੰ ਮਤਦਾਨ ਸਮੇਂ (8:30am ਤੋਂ 10:30

p.m.) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ HKID ਕਾਰਡ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਦਾਨ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਨੰ ਅਸਿਾਈ ਤੌਰ

'ਤੇ ਆਿਣੇ ਮਚਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨੰ ਿਾਸੇ ਮਖੱ ਚਣ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਮਵਜ਼ਅਲ੍ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਕਹੇਗਾ। ਮਤਦਾਨ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੇ
HKID ਕਾਰਡ ਨੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਇਲ੍ੈ ਕਟਰਾਮਨਕ ਿੋਲ੍ ਰਮਜਸਟਰ (“EPR”) ਿਰਣਾਲ੍ੀ ਦੀ ਇੱ ਕ ਟੈਬਲ੍ੇ ਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਮਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬੰ ਮਧਤ ਹਲ੍ਕੇ (ਆਂ) ਦੇ ਵੋਟਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ AR ਹੋ, ਅਤੇ ਬੈਲ੍ਟ

ਿੇਿਰ(ਆਂ) ਦੀ ਸੰ ਮਖਆ ਅਤੇ ਮਕਸਮ ਮਜਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋ। ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਦਾਨ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਨੰ
ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ EPR ਿਰਣਾਲ੍ੀ ਤੁਹਾਨੰ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ(ਆਂ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੰ ਮਰਕਾਰਡ ਕਰੇਗੀ।


ਮਤਦਾਨ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਗੱ ਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਮਜਸ ਨਾਲ੍ ਇੱ ਕ

"" ਚੋਿ ਜੁਮੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱ ਕ ECC ਵੋਟਰ ਨੰ ਇੱ ਕ ਕਾਲ੍ਾ ਿੈੈੱਨ ਵੀ ਮਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੰ
ਤੁਰੰਤ ਇੱ ਕ ਵੋਟ ਡੱ ਬੇ ਵੱ ਲ੍ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਮਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਮਤਦਾਨ ਅਮਲ੍ੇ ਦੇ ਨਾਲ੍-ਨਾਲ੍ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ(ਆਂ) 'ਤੇ ਛਿੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਿਾਲ੍ਣਾ ਕਰੋ, ਗੱ ਤਾ ਅਤੇ
ਵੋਮਟੰ ਗ ਕੰ ਿਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਨੋਮਟਸ। ਤੁਹਾਨੰ ਵੋਟ ਦੇ ਡੱ ਬੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ(ਆਂ) ਦੀ ਮਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।



GCs/FCs ਲ੍ਈ, ਤੁਹਾਨੰ ਲ੍ਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ(ਆਂ) 'ਤੇ ਆਿਣੀ ਿਸੰ ਦ ਦੇ GC ਅਤੇ/ਜਾਂ FC

ਉਮੀਦਵਾਰ(ਆਂ) ਦੇ ਨਾਮ(ਆਂ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲ੍ੇ ਚੱ ਕਰ ਮਵੱ ਚ "" ਦੀ ਮੋਹਰ ਲ੍ਗਾਉਣ ਲ੍ਈ ਗੱ ਤੇ ਨਾਲ੍ ਜੁੜੀ ਚੋਿ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਲ੍ੇ ਬਰ FC ਦਾ ਹਰੇਕ AR ਮਤੰ ਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।)


ECC ਲ੍ਈ, ਤੁਹਾਨੰ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ(ਆਂ) 'ਤੇ 40 ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਜਾਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲ੍ਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਿਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰ ਆਿਣੀ ਿਸੰ ਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਲ੍ੇ ਅੰ ਡਾਕਾਰ ਭਰਨ ਲ੍ਈ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ
ਦੁਆਰਾ ਿਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਕਲ੍ਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਦੇ ਡੱ ਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ੍ ਇੱ ਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਵੋਟਰ/AR ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ

ਖੁਦਮੁਖਮਤਆਰੀ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੁਿਤਤਾ ਦੇ ਮਸਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਤਮਹਤ ਮਕਸੇ ਨੰ ਵੀ (ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱ ਕ
ਵੋਟਰ ਦਾ ਮਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ) ਮਕਸੇ ਨੰ ਵੀ ਆਿਣੀ ਵੋਟ ਿਾਉਣ ਲ੍ਈ ਵੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।


ਤੁਹਾਨੰ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਨੰ ਫੋਲ੍ਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਤੇ ਮਨਸ਼ਾਨ ਲ੍ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:

a) ਇੱ ਕ GC ਵੋਟਰ ਨੰ GC ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਨੰ ਨੀਲੇ ਬੈਲ੍ਟ ਬਾਕਸ ਮਵੱ ਚ ਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਜਸ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾਨ
ਵਾਲ੍ਾ ਿਾਸਾ ਹੇਠਾਂ ਵੱ ਲ੍ ਹੋਵ;ੇ

b) FC ਦੇ ਮਕਸੇ ਵੋਟਰ ਜਾਂ AR ਨੰ FC ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ(ਆਂ) ਨੰ ਲਾਲ ਬੈਲ੍ਟ ਬਾਕਸ ਮਵੱ ਚ ਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਜਸ
ਦਾ ਮਨਸ਼ਾਨ ਵਾਲ੍ਾ ਿਾਸਾ ਹੇਠਾਂ ਵੱ ਲ੍ ਹੋਵ;ੇ ਅਤੇ

c) ਇੱ ਕ ECC ਵੋਟਰ ECC ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਮਵੱ ਚ ਸਿਾਿਤ ਇੱ ਕ ਆਿਟੀਕਲ੍ ਮਾਰਕ ਿਛਾਣ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਿੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਮਕ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਗਣਤੀ 40 ਦੇ
ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਮਜੰ ਨਹਾਂ ਦੇ ਮਵਰੁੱ ਧ ਉਸਨੇ ਵੋਟ ਿੇਿਰ 'ਤੇ ਮਨਸ਼ਾਨ ਲ੍ਗਾਇਆ ਸੀ। ਮਫਰ ਉਸ ਨੰ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ
ਦੁਆਰਾ ਿਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱ ਕ ਮਲ੍ਫਾਫੇ ਮਵੱ ਚ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲ੍ਫਾਫੇ ਮਵੱ ਚ ਿਾਏ ਬੈਲ੍ਟ
ਿੇਿਰ ਨੰ ਸਫੇਦ ਬੈਲ੍ਟ ਬਾਕਸ ਮਵੱ ਚ ਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਜੇ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਜਾਂ AR ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਮਵੱ ਚ ਗਲ੍ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਮਵੱ ਚ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਨੰ

ਖਰਾਬ ਕਰ ਮਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਨੰ ਿਰੀਜ਼ਾਈਮਡੰ ਗ ਅਫਸਰ (“PRO”) ਨੰ ਵਾਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਬਦਲ੍ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਲਟ ਪ੍ੇਪ੍ਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼



ਮੌਜਦਾ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਤਮਹਤ, ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ(ਆਂ) ਲ੍ਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲ੍ੇ ਮਵਅਕਤੀ ਨੰ ਆਿਣਾ ਅਸਲ੍ੀ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ID
ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਮਦੱ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਜ਼ਾਂ) ਨੰ ਵਖਾਉਣਾ ਿਵੇਗਾ:

o

HKSAR ਦਾ ਯੋਗ ਅਸਲ੍ ਿਾਸਿੋਰਟ; ਜਾਂ

o ਅਸਲ੍ ਛੋਟ ਦਾ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ; ਜਾਂ
o HKID ਕਾਰਡ ਲ੍ਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਅਸਲ੍ੀ ਰਸੀਦ; ਜਾਂ
o ਮਵਅਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਸਲ੍ ਸੀਮੈਨ ਿਮਹਚਾਣ ਬੁੱ ਕ; ਜਾਂ
o ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲ੍ਈ ਮਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਛਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼; ਜਾਂ
o ਇੱ ਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਜਸ ਮਵੱ ਚ ਮਵਅਕਤੀ ਦੇ HKID ਕਾਰਡ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱ ਕ ਿੁਮਲ੍ਸ ਅਫਸਰ
ਨੰ ਮਰਿੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦਾ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਜਾਂ HKID ਕਾਰਡ ਲ੍ਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਅਸਲ੍ੀ ਰਸੀਦ (ਆਮ

ਤੌਰ ਤੇ "ਗੁਆਚੀ ਸੰ ਿੱ ਤੀ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮੈਮ"ੋ ਵਜੋਂ ਜਾਮਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਸਮੇਤ ਮਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਟੋ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇੱ ਕ ਅਸਲ੍ ਿਰਮਾਮਣਕ ਿਾਸਿੋਰਟ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਸਬੰ ਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਮਜਵੇਂ ਮਕ HKSAR
ਿਾਸਿੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਇੱ ਕ ਿਾਸਿੋਰਟ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਿਸੀ ਲ੍ਈ ਿਰਮਮਟ)।

* ਮਬਰਮਟਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ੍ (ਓਵਰਸੀਜ਼) (BN(O)) ਿਾਸਿੋਰਟ ਇੱ ਕ ਯੋਗ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਿਛਾਣ ਦਾ ਸਬਤ
ਨਹੀਂ ਹੈ।

o ਵੇਰਮਵਆਂ ਲ੍ਈ, ਮਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਮਾਮਲ੍ੇ ਕਮਮਸ਼ਨ (ਚੋਣ ਿਰਮਕਮਰਆ) (ਮਜ਼ਲ੍ਹਾ ਿਮਰਸ਼ਦ) ਮਨਯਮ (ਕੈਿ. 541
D) ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਵੇਖੋ।

ਲੋ ੜਿੰ ਦ ਿੋਟਿਾਂ ਜਾਂ ARs ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਤਾਿ



ਮਸਰਫ ਵੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ARs ਨੰ ਹੀ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਮਵੱ ਚ ਦਾਖਲ੍ ਹੋਣ ਦੀ ਆਮਗਆ ਹੈ।



"ਮਨਰਿੱ ਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮਵਵਹਾਰ" ਦੇ ਮਸਧਾਂਤ ਦੇ ਤਮਹਤ, ਵੋਟਰਾਂ ਜਾਂ AR ਨੰ ਵੋਟ ਿਾਉਣ ਲ੍ਈ ਕਤਾਰ ਮਵੱ ਚ ਖੜੇ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ PRO ਇਸ ਗੱ ਲ੍ ਤੋਂ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਮਕ ਇੱ ਕ ਮਵਅਕਤੀ ਜੋ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਿਹੁੰ ਚਣ ਵਾਲ੍ਾ ਜਾਂ
ਹਾਜ਼ਰ ਮਵਅਕਤੀ ਹੇਠ ਮਲ੍ਖੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ PRO ਉਸ ਮਵਅਕਤੀ ਨੰ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਲ੍ਈ ਅਰਜ਼ੀ

ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਮਨਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕਤਾਰ ਦੇ ਅੰ ਤ ਮਵੱ ਚ ਤੁਰੰਤ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਮਵੱ ਚ
ਕਤਾਰ ਲ੍ਗੀ ਹੋਈ ਹੈ -

o ਮਜਸਦੀ ਉਮਰ* 70 ਸਾਲ੍ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ;
o ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ; ਜਾਂ
o ਜੋ ਬੀਮਾਰੀ, ਸੱ ਟ, ਅਿਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ੍ਤਾ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਮਨਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲ੍ੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਕਤਾਰ
ਮਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਲ੍ੱਗ ਿਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਤਾਰ ਮਵੱ ਚ ਲ੍ੱਗਣ ਮਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ੍ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
*ਹੇਠ ਮਲ੍ਖੇ ਮਵਅਕਤੀ ਸਮੇਤ –

o ਮਜਸਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਮਦਨ ਤੋਂ ਮਬਨਾਂ, ਉਸ ਮਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਾਲ੍
ਮਤਦਾਨ ਵਾਲ੍ੇ ਮਦਨ ਦੇ ਸਾਲ੍ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ੍ ਿਮਹਲ੍ਾਂ ਹੈ;

o ਮਜਸਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੇ ਮਦਨ ਤੋਂ ਮਬਨਾਂ, ਮਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਾਲ੍ ਮਤਦਾਨ ਵਾਲ੍ੇ ਮਦਨ
ਦੇ ਸਾਲ੍ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ੍ ਿਮਹਲ੍ਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਮਜਸ ਮਵੱ ਚ ਮਤਦਾਨ ਮਦਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।


PRO ਉਿਰੋਕਤ ਵੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ARs ਨੰ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਮਨਰਧਾਰਤ
ਕਰੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲ੍ੇ
ਡੈਸਕਾਂ ਤੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਿਮਹਲ੍ਾਂ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਤਾਰ ਮਵੱ ਚ ਖੜਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਮਤਆਰੀ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੁਿਤਤਾ ਦੇ ਮਸਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਕਾਨੰ ਨ ਮਕਸੇ ਨੰ ਵੀ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱ ਕ
ਵੋਟਰ ਦਾ ਮਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ) ਆਿਣੇ ਵੋਟ ਿਾਉਣ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਜਾਂ AR ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ।

ਇੱ ਕ ਵੋਟਰ ਜਾਂ AR ਮਜਸਨੰ ਖੁਦ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ 'ਤੇ ਮਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਮਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ੍ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ

ਅਨੁਸਾਰ, ਆਿਣੀ ਮਤਦਾਨ ਿਸੰ ਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਿਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਤੇ ਮਨਸ਼ਾਨ ਲ੍ਗਾਉਣ ਲ੍ਈ, ਗਵਾਹ
ਵਜੋਂ ਇੱ ਕ ਮਤਦਾਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੌਜਦਗੀ ਮਵੱ ਚ PRO ਜਾਂ PRO ਦੇ ਮਡਿਟੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। PRO ਨੰ ਕੰ ਮ
ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਮਜੱ ਿੇ ਉਮਚਤ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ੍ ਆਉਣ ਵਾਲ੍ੇ ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰ ਮਵਸ਼ੇਸ਼
ਕਤਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵ,ੇ ਮਜਨਹਾਂ ਨੰ ਅਸਲ੍ ਮਵੱ ਚ ਦਮਜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।


ਮਤਦਾਨ ਸਟਾਫ ਨੰ ਵੋਟਾਂ ਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰਾਂ/ARs ਦੀ ਸੇਵਾ ਲ੍ਈ ਕੰ ਮ ਨੰ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਲ੍ਤ ਲ੍ਈ,

ਜੇ ਉਹ ਮਨਰਧਾਰਤ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਿਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ ਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾਖਲ੍ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮਵੱ ਚ ਲ੍ੰਮੀ ਕਤਾਰ
ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੰ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਇਕੱ ਠੇ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਿਮਹਲ੍ ਕਤਾਰ ਮਵੱ ਚ ਖੜਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਤਦਾਨ ਸਟਾਫ ਦੀ
ਿਛਾਣ ਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਮਵੱ ਚ ਦਾਖਲ੍ ਹੋਣ ਦੀ ਆਮਗਆ ਮਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਿੋਟਿਾਂ /ARs ਲਈ ਚੈੈੱਕਵਲਸਟ



ਮਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਵਰੁੱ ਧ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਮਸ਼ਨ (“ICAC”) ਦੁਆਰਾ ਲ੍ਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲ੍ੇ ਚੋਣ (ਮਭਰਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੈਰਕਨੰ ਨੀ
ਮਵਵਹਾਰ) ਅਮਧਆਦੇਸ਼ (ਕੈਿ 554) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱ ਕ ਵੋਟਰ ਜਾਂ AR ਨੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਕਤੇ ਹੇਠ
ਮਲ੍ਖੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ:

o ਮਕਸੇ ਵੀ ਮਵਅਕਤੀ ਨੰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਗਤੀਮਵਧੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਿਾਉਣ, ਖਾਲ੍ੀ ਜਾਂ ਅਵੈਧ
ਵੋਟ ਲ੍ਈ ਉਕਸਾਉਂਣਾ।

o ਜਾਣ -ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਮਵਅਕਤੀ ਨੰ ਚੋਣਾਂ ਮਵੱ ਚ ਵੋਟ ਿਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਿਾਉਣਾ।
o ਚੋਣ ਮਵਚ ਵੋਟ ਨਾ ਿਾਉਣ ਲ੍ਈ, ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਖਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰ ਵੋਟ ਿਾਉਣ ਜਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਿਾਉਣ ਲ੍ਈ ਮਕਸੇ ਵੀ
ਮਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਖਾਣ, ਿੀਣ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰ ਜਨ (ਿੈਸੇ, ਤੋਹਫੇ, ਆਮਦ ਸਮੇਤ), ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ।

o ਚੋਣ ਮਵੱ ਚ ਵੋਟ ਨਾ ਿਾਉਣ ਲ੍ਈ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਇੱ ਕ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰ ਵੋਟ ਿਾਉਣ ਲ੍ਈ

ਜਾਂ ਨਾ ਿਾਉਣ ਲ੍ਈ ਮਕਸੇ ਇੱ ਕ ਮਵਅਕਤੀ ਨੰ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ (ਿੈਸਾ, ਉਿਹਾਰ, ਆਮਦ ਸਮੇਤ), ਖਾਣਾ, ਿਾਣੀ ਜਾਂ
ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਿੇਸ਼ ਕਰਨਾ।

o ਮਕਸੇ ਵੀ ਮਵਅਕਤੀ ਮਖਲ੍ਾਫ ਵੋਟ ਿਾਉਣ ਜਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਿਾਉਣ ਲ੍ਈ, ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਖਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰ ਵੋਟ ਿਾਉਣ ਜਾਂ
ਵੋਟ ਨਾ ਿਾਉਣ ਲ੍ਈ ਿਰੇਮਰਤ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਕਠੋਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ।

o ਵੋਟ ਨਾ ਿਾਉਣ ਲ੍ਈ ਧੋਖੇ ਨਾਲ੍ ਿਰੇਮਰਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਚੋਣ ਵੇਲ੍ੇ ਵੋਟ ਨਾ ਿਾਉਣ, ਜਾਂ ਮਵਘਨ ਿਾਉਣਾ ਜਾਂ
ਮਕਸੇ ਵੀ ਮਵਅਕਤੀ ਨੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ੍ ਚੋਣ ਮਵੱ ਚ ਵੋਟ ਿਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ।

o ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਿਾਉਣਾ।
o ਮਕਸੇ ਚੋਣ ਅਮਧਕਾਰੀ ਨੰ ਜਾਣ ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਜਾਂ ਲ੍ਾਿਰਵਾਹੀ ਨਾਲ੍ ਗ਼ਲ੍ਤ ਜਾਂ ਗੁੰ ਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲ੍ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਮਜਵੇਂ
ਮਕ ਝਠਾ ਿਰਮਖ
ੁੱ ਮਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਤਾ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਸੇ ਚੋਣ ਮਵਚ ਵੋਟ ਿਾਉਣਾ।
ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਮਵੱ ਚ ਹੇਠ ਮਲ੍ਖੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ:

o ਦਸਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ARs ਨਾਲ੍ ਗੱ ਲ੍ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਮਜਸ ਮਵੱ ਚ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਤੇ ਆਿਣੀ ਵੋਟ ਦਸਮਰਆਂ ਨੰ
ਮਦਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਲ੍ੈ ਕਟਰਾਮਨਕ ਸੰ ਚਾਰ ਲ੍ਈ ਮੋਬਾਈਲ੍ ਟੈਲ੍ੀਫੋਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਿਕਰਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ੍ ਕਰਨਾ
ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹੈ।

o ਬਣਾਉਣਾ, ਫੋਟਆ
ੋ ਂ ਲ੍ੈ ਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਮਰਕਾਰਮਡੰ ਗ ਕਰਨਾ।
o ਦਜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ARs ਨੰ ਆਿਣੇ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਤੇ ਮਨਸ਼ਾਨ ਲ੍ਗਾਉਣ ਲ੍ਈ ਕਮਹਣਾ। ਜੇ ਜਰਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ PRO ਨੰ ਮਤਦਾਨ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੌਜਦਗੀ ਮਵੱ ਚ ਆਿਣੇ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਤੇ ਮਨਸ਼ਾਨ ਲ੍ਗਾਉਣ ਲ੍ਈ
ਕਮਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

o ਆਿਣੀ ਵੋਟ ਿਾਉਣ ਆਏ ਹੋਰ ਵੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ARs ਨਾਲ੍ ਦਖਲ੍ਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ।


ICAC ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧ ਚੋਣ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਸਮਰਮਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਮਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦੋਨਾਂ
ਮਵੱ ਚ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਕਰਿਾ ਕਰਕੇ www.icac.org.hk/elections ਵੇਖੋ।

ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਿਾਂ ਅਤੇ ਵਗਣਤੀ ਕੇਂਦਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ COVID-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਵਿਿੋਧੀ ਉਪ੍ਾਅ



ਂ ਹੈਲ੍ਿ ਮਬਊਰੋ ਅਤੇ ਮਸਹਤ ਸੁਰੱਮਖਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਲ੍ਾਹ ਨਾਲ੍,
COVID-19 ਦੇ ਫੈਲ੍ਣ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ, ਫਡ ਐਡ
REO ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਗਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਕੇਂਦਰੀ ਮਗਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ) ਮਵੱ ਚ ਹੇਠ ਮਲ੍ਖੇ ਉਿਾਅ ਅਿਣਾਏਗਾ:

ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ

o ਸਾਰੇ ਮਤਦਾਨ ਸਟਾਫ ਨੰ ਸਰਜੀਕਲ੍ ਮਾਸਕ ਿਮਹਨਣ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਿਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਜਰਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਿਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੁਰੱਮਖਆ ਸਕਰੀਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਮਖਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਮਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੰ

ਫੇਸ ਸ਼ੀਲ੍ਡ ਵੀ ਿਮਹਨਣੀ ਿਵੇਗੀ, ਜੋ ਮਕ ਬੈਲ੍ਟ ਿੇਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲ੍ੇ ਡੈਸਕਾਂ, PRO ਡੈਸਕ, ਆਮਦ ਤੇ
ਸਿਾਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

o ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਮਵੱ ਚ ਦਾਖਲ੍ ਹੋਣ ਵਾਲ੍ੇ ਸਾਰੇ ਮਵਅਕਤੀਆਂ (ਵੋਟਰਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ/ARs ਸਮੇਤ) ਨੰ ਆਿਣੇ
ਖੁਦ ਦੇ ਮਾਸਕ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ੍ ਿਮਹਨਣਾ, ਆਿਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਿਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਤਦਾਨ
ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਿਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮਨਕਲ੍ਣ ਵਾਲ੍ੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਲ੍ਗੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ
ਆਿਣੇ ਹੱ ਿਾਂ ਨੰ ਰਗੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

o ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਿਹੁੰ ਚਣ ਵਾਲ੍ੇ ਵੋਟਰਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ARs ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਿਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ
ਲ੍ਈ ਸਾਰੇ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਇਲ੍ੈ ਕਟਰੌਮਨਕ ਿਰਮਾਮੀਟਰ ਲ੍ਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

o ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੇ ਲ੍ੱਛਣਾਂ ਵਾਲ੍ੇ , ਜਾਂ ਸਵਾਦ/ਸੁਗੰਧ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਚਲ੍ੇ ਜਾਣ ਵਾਲ੍ੇ ਮਤਦਾਨ ਸਟਾਫ ਨੰ ਚੋਣ
ਮਡਉਟੀਆਂ ਮਨਭਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ/ARs ਨੰ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਮਵੱ ਚ ਦਾਖਲ੍
ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਿਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਿਰਤੀਮਨਧੀ ਨੰ ਿੋਲ੍ ਦਾ ਮਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਮਧਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

o ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੇ ਲ੍ੱਛਣ ਜਾਂ ਸਵਾਦ/ ਸੁਗੰਧ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਚਲ੍ੇ ਜਾਣ ਵਾਲ੍ੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਮਵੱ ਚ
ਮਨਰਧਾਰਤ ਕੰ ਿਾਰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟ ਿਾਉਣ ਲ੍ਈ ਮਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

o ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰ ਸਮਾਮਜਕ ਦਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਯਾਦ ਮਦਵਾਉਣ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਹੱ ਿ ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਸੰ ਕੇਤ ਿਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮਗਣਤੀ ਕੇਂਦਰ (ਕੇਂਦਰੀ ਮਗਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ 1)

o

ਮਗਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਕੇਂਦਰੀ ਮਗਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੰ ਸਰਜੀਕਲ੍ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਿਾਉਣੇ
ਜਰਰੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਗਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਮਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿੁੱ ਛਮਗੱ ਛ ਕਾਉਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਿਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੁਰੱਮਖਆ
ਸਕਰੀਨਾਂ ਵੀ ਲ੍ਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਨਤਕ ਗੈਲ੍ਰੀਆਂ ਲ੍ਈ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸਮਰੱ ਿਾ ਵਾਲ੍ੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਮਵੱ ਚ
ਸਮਾਮਜਕ ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉਿਾਅ ਸਖਤੀ ਨਾਲ੍ ਲ੍ਾਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

o

ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੇ ਲ੍ੱਛਣਾਂ ਵਾਲ੍ੇ , ਜਾਂ ਸਵਾਦ/ਸੁਗੰਧ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਚਲ੍ੇ ਜਾਣ ਵਾਲ੍ੇ ਮਗਣਤੀ ਸਟਾਫ ਨੰ ਚੋਣ
ਮਡਉਟੀਆਂ ਮਨਭਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

o

ਬੁਖਾਰ ਵਾਲ੍ੇ ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਵੋਟਰਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ/ARs ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਿਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਹਰੇਕ ਮਗਣਤੀ ਕੇਂਦਰ (ਕੇਂਦਰੀ ਮਗਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ) ‘ਤੇ ਇਲ੍ੈ ਕਟਰੌਮਨਕ ਿਰਮਾਮੀਟਰ ਸਿਾਿਤ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੇ ਲ੍ੱਛਣ ਵਾਲ੍ੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਮਵਅਕਤੀ, ਜਾਂ ਸਵਾਦ/ਸੁਗੰਧ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਚਲ੍ੇ

ਜਾਣ ਵਾਲ੍ੇ ਨੰ ਮਗਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਮਵੱ ਚ ਦਾਖਲ੍ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਮਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ/ARs ਨੰ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ
ਸਾਹ ਦੇ ਲ੍ੱਛਣ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਵਾਦ/ਸੁਗੰਧ ਅਚਾਨਕ ਚਲ੍ੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਗਣਤੀ ਨੰ ਵੇਖਣ ਲ੍ਈ ਮਕਸੇ
ਹੋਰ ਿਰਤੀਮਨਧੀ ਨੰ ਅਮਧਕਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

o

ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਮਗਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਕੇਂਦਰੀ ਮਗਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

o

REO ਸੈਂਟਰ ਖੁੱ ਲ੍ਣ ਤੋਂ ਿਮਹਲ੍ਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਗਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਮਵੱ ਚ ਗੈਰ-ਧਾਤ ਸਤਹ ਫਰਨੀਚਰ (ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਮਗਣਤੀ
ਡੈਸਕ, ਮਰਸੈਿਸ਼ਨ ਕਾਉਂਟਰ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਆਮਦ।) ਨੰ ਰੋਗਾਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਿਤਲ੍ੇ ਬਲ੍ੀਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲ੍ਈ
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਮਬਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਿਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ।

1

ਕੇਂਦਰੀ ਮਗਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਲ੍ਈ ਿਰਸਤਾਮਵਤ ਸੁਰੱਮਖਆ ਉਿਾਅ ਮੀਡੀਆ ਕੇਂਦਰ ਲ੍ਈ ਵੀ ਅਿਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

