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ਉਪ-ਚੋਣ ਸੰਖਪੇ 

 

 

2022 ਵਿਧਾਨ ਪਵਿਸ਼ਦ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਲਈ ਮਤਦਾਨ ਪਰਬੰਧ 

  ਮਤਦਾਨ ਮਮਤੀ: 18 ਦਸੰਬਰ 2022 (ਐਤਵਾਰ)  

  ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ (ਪੈਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਅਤੇ 
ਪੈਨੀ ਬੇਅ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਮਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਰਮਪਤ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ(ਰਾਂ) ਦਾ ਮਤਦਾਨ 
ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ।) 

 

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 

 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ: 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ 2022  

 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ (“REO”) (www.reo.gov.hk) ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ 
ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਮਦੱਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ: 

o ਮਜ਼ਲਹਾ ਦਫ਼ਤਰ; ਜਾਂ 
o ਗਰਮਹ ਮਾਮਮਲਆ ਂਦੇ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ; ਜਾਂ 
o ਮਰਟ੍ਰਮਨੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ (13/F, East Wing, Central Government Offices, 2 Tim 

Mei Avenue, Tamar, Hong Kong); ਜਾਂ 
o REO ਦੇ ਦਫਤਰ (10/F, Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong or 

Unit 2301-03, 23/F, Millennium City 6, 392 Kwun Tong Road, Kwun Tong, 

Kowloon) 

 

ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਮੈਂਬਿਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 
 ਚੋਣ ਕਮੇਟ੍ੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ (“ECC”) 

 

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਿਾਿੀ 

 ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਇੱਕ ਭੂਗੋਮਲਕ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੋਟ੍ਰ ਵਜੋਂ 
ਰਮਜਸਟ੍ਰ ਹੋਣਾ; ਮਵਧਾਨ ਪਮਰਸ਼ਦ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ (ਕੈਪ. 542) ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ 
ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਮਹਰਾਇਆ ਮਗਆ ਹੋਵੇ;  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਮਮਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਮਹਲਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ 
ਲਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਮਵੱਚ ਰਮਹ ਮਰਹਾ ਹੋਵੇ; ਅਤ ੇਇੱਕ ਚੀਨੀ ਨਾਗਮਰਕ ਹੋਵੋ ਜੋ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮਨਵਾਸੀ ਹੈ 
ਮਜਸ ਨੰੂ ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪਬਮਲਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਮਵੱਚ ਰਮਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਧਕਾਰ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਚੋਣ ਕਮੇਟ੍ੀ ("EC") ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ੍ ਨਹੀਂ, ਪਰ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, EC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਾਪਤ 
ਹੋਵੇ, ਮਜਸ ਮਵੱਚ EC ਦੇ 5 ਖੇਤਰਾਂ ਮਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਘੱਟ੍ ਨਹੀਂ ਪਰ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 EC ਦਾ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਮਸਰਫ 1 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

https://www.reo.gov.hk/
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ਮਤਦਾਨ 

 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ੍ ਪਾਉਣਗੇ। ਬੈਲਟ੍ 
ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਹੀ ਵੈਧ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬੈਲਟ੍ ਪੇਪਰ ਮਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੋਟ੍ਾਂ ਦੀ ਮਗਣਤੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਗਣਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ੍ਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਪ-ਚੋਣ 
ਮਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। 
 

ਿੋਟ ਕੌਣ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
 ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਮਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ EC ਦੇ ਅੰਮਤਮ ਰਮਜਸਟ੍ਰ ਮਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਅਤ ੇ

ਵੋਟ੍ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। 
 

ਵਕਿੱ ਥੇ ਿੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ  

 ਵੋਟ੍ਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ੍ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ECC ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 ਮਹਰਾਸਤ ਮਵੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਟੋ੍ਰਾਂ ਨੰੂ ਦੰਡ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪੁਮਲਸ ਥਾਣੇ, ਜੋ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ ਮਵੱਚ ਸਮਰਮਪਤ 

ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਵੋਟ੍ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
  ਪੈਨੀ ਬੇ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਉਨਹ ਾਂ ਵੋਟ੍ਰਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਤਦਾਨ ਵਾਲੇ ਮਦਨ ECC ਮਤਦਾਨ 

ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਵੋਟ੍ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਾਂ ਕੁਆਰੰਟ੍ੀਨ ਉਪਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਵੋਟ੍ ਪਾਉਣ ਮਵੱਚ 
ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।  

 ਮਤਦਾਨ ਵਾਲੇ ਮਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ੍ੋ ਘੱਟ੍ 10 ਮਦਨ ਪਮਹਲਾਂ ਵੋਟ੍ਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵੋਮਟੰ੍ਗ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਜਸ 
ਮਵੱਚ ਮਨੋਨੀਤ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

 ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਮਵਸੇ਼ਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਵਅਕਤੀਆਂ (ਵੀਲਹਚੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਮਵੱਚ 
ਮੁਸ਼ਮਕਲ ਵਾਲੇ ਮਵਅਕਤੀ) ਵਾਸਤ ੇਪਹੰੁਚਣਯੋਗ ਹੰੁਦ ੇਹਨ।  

 ਜੇ ਵੋਟ੍ਰਾਂ ਨੰੂ ਵੋਟ੍ਾਂ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਵਆਮਖਆ ਕਰਨ ਮਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 
ਘੱਟ੍ ਮਗਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਤੱਰਕੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ("CHEER") ਨੰੂ ਹੇਠ ਮਲੱਖੀਆਂ ਹੌਟ੍ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 
ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਭਾਸ਼ਾ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰਬਿ 

ਬਹਾਸਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 3755 6811 

ਮਹੰਦੀ 3755 6877 

ਨੇਪਾਲੀ 3755 6822 

ਪੰਜਾਬੀ 3755 6844 

ਤਗਾਲੋਗ 3755 6855 

ਥਾਈ 3755 6866 

ਉਰਦੂ 3755 6833 

ਵੀਅਤਨਾਮੀ 3755 6888 
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ਿੋਟ ਵਕਿੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ 

 ਆਪਣੇ ਮਨੋਨੀਤ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਮਵੱਚ ਆਪਣਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ("HKID ਕਾਰਡ") ਜਾਂ ਹੋਰ 
ਮਨਰਾਧਮਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (ਵੇਰਮਵਆ ਂਲਈ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ "ਬੈਲਟ੍ ਪੇਪਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼" ਭਾਗ ਤੇ ਜਾਓ) 18 ਦਸੰਬਰ 2022 (ਐਤਵਾਰ) ਨੰੂ ਵੋਮਟੰ੍ਗ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਸਵੇਰ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰ 
11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ (ਪੈਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਅਤ ੇਪੈਨੀ ਬੇ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਮਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ 
ਗਏ 'ਤੇ ਸਮਰਮਪਤ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ(ਰਾਂ) ਦਾ ਮਤਦਾਨ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ।) 
ਨੰੂ ਲੈਕੇ ਆਓ ਅਤ ੇਇਸਨੰੂ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਮਲੰਗ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਨੰੂ ਸੌਂਪ ਮਦਓ। ਪੋਮਲੰਗ ਸਟ੍ਾਫ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਚਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨੰੂ ਹਟ੍ਾਉਣ ਅਤ ੇਇੱਕ ਮਵਜ਼ੂਅਲ ਚੈੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਪੋਮਲੰਗ 
ਸਟ੍ਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ HKID ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਮਨਕ ਵੋਮਟੰ੍ਗ ਰਮਜਸਟ੍ਰ ("EPR") ਮਸਸਟ੍ਮ 
ਤੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ੈਬਲੇਟ੍ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ECC ਵੋਟ੍ਰ ਹੋ। 
ਪੁਸ਼ਟ੍ੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪੋਮਲੰਗ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੋਟ੍ਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤ ੇEPR ਪਰਣਾਲੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੋਟ੍ਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੰੂ 
ਮਰਕਾਰਡ ਕਰੇਗੀ।  

 ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਪੈੈੱਨ ਵੀ ਮਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਵੋਮਟੰ੍ਗ ਕੰਪਾਰਟ੍ਮੈਂਟ੍ਾਂ ਮਵੱਚੋਂ ਇੱਕ 
ਮਵੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੋਮਲੰਗ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਮਦੱਤੀਆਂ ਮਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੋਟ੍ਾਂ ਅਤ ੇਵੋਮਟੰ੍ਗ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ 
ਮਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਅਤ ੇਵੋਮਟੰ੍ਗ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਲਟ੍ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਮਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। 
 ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੈਲਟ੍ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ੍ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਵੋਟ੍ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ 

ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਭਰਨ ਲਈ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ 
ਮਦੱਤ ੇਪੈੈੱਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 ਹਰੇਕ ਪੋਮਲੰਗ ਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵੋਟ੍ਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੋਟ੍ ਦੀ 
ਖੁਦਮੁਖਮਤਆਰੀ ਅਤ ੇਵੋਟ੍ਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਮਸਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਤਮਹਤ ਵੋਟ੍ਰ ਨੰੂ ਵੋਟ੍ ਪਾਉਣ 

ਲਈ ਮਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਵੋਟ੍ਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ) ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ 
ਹੈ।  

 ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵੋਟ੍ਰ ਮਜਸਨੰੂ ਖੁਦ ਵੋਟ੍ਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਮਵੱਚ ਮੁਸ਼ਮਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ 

ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੋਮਲੰਗ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਮਵੱਚ ਪਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ (“PRO”) ਜਾਂ PRO ਦੇ 

ਨੁਮਾਇੰਦ ੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ੍ ਦੀ ਚੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵੋਟ੍ਾਂ ਦੀ 
ਮਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕੇ। 

 ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ੍ ਪੇਪਰ  ਨੰੂ ਤਮਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੋਟ੍ਾਂ 'ਤੇ ਮਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 

ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਇੱਕ ਆਪਟ੍ੀਕਲ ਮਾਰਕ ਪਛਾਣ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਣੋ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  ਵੋਟ੍ਾਂ 'ਤੇ ਮਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਮਖਆ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ੍ ਨਾ 
ਹੋਵੇ। ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਆਪਟ੍ੀਕਲ ਮਾਰਕ ਪਛਾਣ ਮਸ਼ੀਨ ਬੈਲਟ੍ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਮਲਖੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਨੰੂ 

ਮਰਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਮਗਣੇਗੀ।  
 ਇਸਦ ੇਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੈਲਟ੍ ਪੇਪਰ ਨੰੂ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ  ਪਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇ ਮਲਫਾਫੇ ਮਵੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤ ੇਮਲਫਾਫੇ ਮਵੱਚ ਰੱਖੇ ਬੈਲਟ੍ ਪੇਪਰ ਨੰੂ ਬੈਲਟ੍ ਬਾਕਸ ਮਵੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ੍ਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਮਵੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰ ਮਦੰਦ ੇਹੋ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਮਵੱਚ ਬੈਲਟ੍ ਪੇਪਰ  ਨੰੂ 
ਖਰਾਬ ਕਰ ਮਦੰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੈਲਟ੍ ਪੇਪਰ "PRO" ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਇਸਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ 
ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।  

ਬੈਲਟ ਪੇਪਿਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼(ਜ਼ਾਂ) 

 ਮੌਜੂਦਾ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਤਮਹਤ, ਬੈਲਟ੍ ਪੇਪਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਕਸੇ ਮਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ 
ਅਸਲੀ HKID ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਮਦੱਤੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼(ਜ਼ਾਂ) ਮਦਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ: 

o HKSAR ਦੇ ਯੋਗ ਅਸਲ ਪਾਸਪੋਰਟ੍ ਦੀ ; ਜਾਂ 
o ਛੋਟ੍ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰਟ੍ੀਮਫਕੇਟ੍; ਜਾਂ 
o HKID ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਅਸਲ ਰਸੀਦ; ਜਾਂ 
o ਸਮੰੁਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਪੁਸਮਤਕਾ; ਜਾਂ 
o ਵੀਜ਼ਾ  ਮਕਸਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ; ਜਾਂ 
o ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਜਸ ਮਵੱਚ ਮਵਅਕਤੀ ਦ ੇHKID ਕਾਰਡ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਮਲਸ ਅਫਸਰ 

ਨੰੂ ਮਰਪੋਰਟ੍ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟ੍ ਦਾ ਸਰਟ੍ੀਮਫਕੇਟ੍ ਜਾਂ HKID ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਰਸੀਦ (ਆਮ 
ਤੌਰ ਤੇ "ਗੁਆਚੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋ" ਵਜੋਂ ਜਾਮਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਸਮੇਤ ਮਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਟ੍ੋ 
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਅਸਲ ਪਰਮਾਮਣਕ ਪਾਸਪੋਰਟ੍ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਮਜਵੇਂ ਮਕ HKSAR 

ਪਾਸਪੋਰਟ੍ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ੍ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪਰਮਮਟ੍)। 

* ਮਬਰਮਟ੍ਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ (ਮਵਦੇਸ਼ੀ) (BN(O)) ਪਾਸਪੋਰਟ੍ ਕੋਈ ਯੋਗ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤ ੇਪਛਾਣ ਦਾ 
ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। 

  ਵੇਰਮਵਆ ਂਲਈ, ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ ਕਮਮਸ਼ਨ (ਚੋਣ ਪਰਮਕਮਰਆ) (ਮਵਧਾਨ ਪਮਰਸ਼ਦ) ਮਨਯਮ 
(ਕੈਪ. 541 D) ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਵੇਖੋ। 

 

ਲੋੜਿੰਦ ਿੋਟਿਾਂ ਲਈ ਵਿਸੇਸ ਕਤਾਿ 

 ਮਸਰਫ ਵੋਟ੍ਰਾਂ ਨੰੂ ਹੀ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਮਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਮਗਆ ਹੈ। 
 "ਮਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮਵਵਹਾਰ" ਦੇ ਮਸਧਾਂਤ ਦੇ ਤਮਹਤ, ਵੋਟ੍ਰਾਂ ਨੰੂ ਵੋਟ੍ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਤਾਰ ਮਵੱਚ ਖੜੇ 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ PRO ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ੍ ਹੈ ਮਕ ਇੱਕ ਮਵਅਕਤੀ ਜੋ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚਣ 
ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਮਵਅਕਤੀ ਹੇਠ ਮਲਖੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ PRO ਉਸ ਮਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਬੈਲਟ੍ ਪੇਪਰ 
ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕਤਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਮਵੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, 
ਜੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਮਵੱਚ ਕਤਾਰ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ – 

o ਮਜਸਦੀ ਉਮਰ* 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ ; 
o ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ; ਜਾਂ 
o ਜੋ ਬੀਮਾਰੀ, ਸੱਟ੍, ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਮਨਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੰਬ ੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 
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ਕਤਾਰ ਮਵੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਤਾਰ ਮਵੱਚ ਲੱਗਣ ਮਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 
* ਹੇਠ ਮਲਖੇ ਮਵਅਕਤੀ ਸਮੇਤ – 

o ਮਜਸਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਮ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤ ੇਮਦਨ ਤੋਂ ਮਬਨਾਂ, ਉਸ ਮਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਾਲ ਜੋ ਵੋਟ੍ਾਂ 
ਵਾਲੇ ਮਦਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਪਮਹਲਾਂ ਹੈ;  

o ਮਜਸ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਮ ਦੇ ਮਦਨ ਤੋਂ ਮਬਨਾਂ, ਉਸ ਮਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਾਲ ਜੋ ਮਕ ਮਤਦਾਨ ਵਾਲੇ 
ਮਦਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਪਮਹਲਾਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਵਅਕਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਉਸ 
ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਮਜਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਮਦਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

 PRO ਉਪਰੋਕਤ ਵੋਟ੍ਰਾਂ ਨੰੂ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗਹਾ ਵੀ ਮਨਰਧਾਮਰਤ 
ਕਰੇਗਾ, ਜ ੇਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵੋਟ੍ਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੈਸਕ ਵੱਲ 
ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਮਵਸੇ਼ਸ਼ ਕਤਾਰ ਮਵੱਚ ਖੜਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 ਵੋਟ੍ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਮਤਆਰੀ ਅਤ ੇਵੋਮਟੰ੍ਗ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਮਸਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਾਨੰੂਨ ਮਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ 
(ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੋਟ੍ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ) ਵੋਟ੍ਰ ਨੰੂ ਵੋਟ੍ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵੋਟ੍ਰ ਮਜਸਨੰੂ ਖੁਦ ਵੋਟ੍ਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਮਵੱਚ ਮੁਸ਼ਮਕਲ 
ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੋਮਲੰਗ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਮਵੱਚ PRO ਜਾਂ PRO ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ ਮਦਦ 
ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ੍ ਦੀ ਚੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵੋਟ੍ਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕੇ। 
PRO ਨੰੂ ਕੰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮਗਆ ਮਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਜੱਥ ੇਉਮਚਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਲ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵੋਟ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਮਵਸੇ਼ਸ਼ ਕਤਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮਗਆ ਮਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਮਜੰਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਸੱਚਮੱੁਚ ਦੂਮਜਆ ਂਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

 

ਿੋਟਿਾਂ ਲਈ ਚੈੈੱਕਵਲਸਟ 

 ਮਭਰਸ਼ਟ੍ਾਚਾਰ ਮਵਰੱੁਧ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਮਸ਼ਨ (“ICAC”) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗ ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ (ਮਭਰਸ਼ਟ੍ ਅਤ ੇ

ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ ਮਵਵਹਾਰ) ਅਮਧਆਦੇਸ਼ (ਕੈਪ 554) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵੋਟ੍ਰ ਨੰੂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਕਤੇ 
ਹੇਠ ਮਲਖੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ:  

o ਮਕਸੇ ਵੀ ਮਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਗਤੀਮਵਧੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟ੍ਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਖਾਲੀ ਜਾਂ 
ਅਵੈਧ  ਵੋਟ੍ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਣਾ। 

o ਜਾਣ -ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਮਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਚੋਣਾਂ ਮਵੱਚ ਵੋਟ੍ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਅਤ ੇਰੁਕਾਵਟ੍ ਪਾਉਣਾ। 
o ਚੋਣ ਮਵਚ ਵੋਟ੍ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਖਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਵੋਟ੍ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਵੋਟ੍ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਕਸੇ 

ਵੀ ਮਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਖਾਣ, ਪੀਣ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ (ਪੈਸੇ, ਤੋਹਫੇ, ਆਮਦ ਸਮੇਤ), ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰਨਾ। 
o ਚੋਣ ਮਵੱਚ ਵੋਟ੍ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਇੱਕ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਵੋਟ੍ ਪਾਉਣ 

ਲਈ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਕਸੇ ਇੱਕ ਮਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ (ਪੈਸਾ, ਉਪਹਾਰ, ਆਮਦ ਸਮੇਤ), ਖਾਣਾ, 
ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। 

o ਮਕਸੇ ਵੀ ਮਵਅਕਤੀ ਮਖਲਾਫ ਵੋਟ੍ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਵੋਟ੍ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਖਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਵੋਟ੍ 

ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਵੋਟ੍ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਰੇਮਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਕਠੋਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ 
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ਦੇਣਾ। 
o ਵੋਟ੍ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪਰੇਮਰਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਵੋਟ੍ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਜਾਂ ਮਵਘਨ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ 

ਮਕਸੇ ਵੀ ਮਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮਵੱਚ ਵੋਟ੍ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। 
o ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੰੁਦ ੇਹੋਏ ਵੀ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਵੋਟ੍ ਪਾਉਣਾ। 
o ਮਕਸੇ ਚੋਣ ਅਮਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਜਾਣ ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰ ਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

(ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਝੂਠਾ ਪਰਮੱੁਖ ਮਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਸੇ ਚੋਣ ਮਵਚ ਵੋਟ੍ ਪਾਉਣਾ। 

ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਮਵੱਚ ਹੇਠ ਮਲਖੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ: 

o ਦੂਸਰੇ ਵੋਟ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਮਜਸ ਮਵੱਚ ਬੈਲਟ੍ ਪੇਪਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ੍ ਦੂਸਮਰਆ ਂਨੰੂ ਮਦਖਾਉਣਾ ਜਾਂ 
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਮਨਕ ਸੰਚਾਰ ਲਈ  ਮੋਬਾਈਲ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੈ। 
o ਬਣਾਉਣਾ, ਫੋਟ੍ੋਆਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਮਰਕਾਰਮਡੰਗ ਕਰਨਾ।  
o ਦੂਜ ੇ ਵੋਟ੍ਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ੍ ਪੇਪਰ ਤੇ ਮਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਮਹਣਾ। ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ PRO ਨੰੂ ਮਤਦਾਨ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ੍ ਪੇਪਰ ਤੇ ਮਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ 

ਲਈ ਕਮਹ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
o ਆਪਣੀ ਵੋਟ੍ ਪਾਉਣ ਆਏ ਹੋਰ ਵੋਟ੍ਰਾਂ ਮਵੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ। 

 ICAC ਦੀ ਸ਼ੱੁਧ ਚੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਮਪਤ ਵੈਬਸਾਈਟ੍ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਮਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤ ੇਚੀਨੀ 
ਦੋਨਾਂ ਮਵੱਚ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.icac.org.hk/elections ਵੇਖੋ। 

 

ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਿਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਿੀ ਵਗਣਤੀ ਕੇਂਦਿ ਵਿਿੱ ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਵਿਿੋਧੀ ਉਪਾਅ 

 ਕੋਮਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ, REO ਹੇਠ ਮਲਖੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ : 
 

ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਿ 

o ECC ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤਦਾਨ ਸਟ੍ਾਫ ਨੰੂ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਮਹਨਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਸਟ੍ਾਫ ਅਤ ੇਵੋਟ੍ਰਾਂ ਲਈ ਬੈਲਟ੍ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੈਸਕਾਂ, PRO ਡੈਸਕ ਆਮਦ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ 
ਮਵਭਾਜਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

o ਮਤਦਾਤਾਂਵਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ੍ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ EC ਸੈਕਟ੍ਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 
ਮਦੱਤ ੇਜਾਣਗੇ। 

o ਵੋਟ੍ਰਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ੍ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਮਹਨਣ ਅਤੇ ECC ਮਤਦਾਨ 
ਕੇਂਦਰ ਮਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਪਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇ ਗਏ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟ੍ਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ 
ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

o ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟ੍ਰਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤ ੇਏਜੰਟ੍ਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਮਨਕ ਥਰਮਾਮੀਟ੍ਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। 
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o ਸਾਰੇ ਮਤਦਾਨ ਸਟ੍ਾਫ ਨੰੂ ਮਤਦਾਨ ਵਾਲੇ ਮਦਨ ਸਵੇਰੇ ਕੋਮਵਡ -19 ਰੈਮਪਡ ਐਟਂ੍ੀਜਨ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਨਾ 
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤ ੇਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਰਪੋਰਟ੍ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਨੈਗੇਮਟ੍ਵ ਨਤੀਜਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਸਵਾਦ/ਸੁਗੰਧ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਤਦਾਨ 
ਸਟ੍ਾਫ ਨੰੂ ਚੋਣ ਮਡਉਟ੍ੀਆਂ ਮਨਭਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ/ਏਜੰਟ੍ਾਂ ਨੰੂ 
ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਮਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਪਰਤੀਮਨਧੀ ਨੰੂ 
ਪੋਲ ਦਾ ਮਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਧਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

o ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਸਵਾਦ/ ਸੁਗੰਧ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟ੍ਰਾਂ ਨੰੂ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ 
ਮਵੱਚ ਮਨਰਧਾਰਤ ਕੰਪਾਰਟ੍ਮੈਂਟ੍ਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟ੍ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

o ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟ੍ਰਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਮਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯਾਦ ਮਦਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਥ ਦੀਆ ਂ
ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਅਤ ੇਸੰਕੇਤ ਪਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। 

ਕੇਂਦਿੀ ਵਗਣਤੀ ਕੇਂਦਿ1
 

o ਕੇਂਦਰੀ ਮਗਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟ੍ਾਫ ਨੰੂ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਅਤ ੇਦਸਤਾਨੇ ਪਾਉਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ 
ਮਗਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਪੱੁਛਮਗੱਛ ਕਾਉਂਟ੍ਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੁਰੱਮਖਆ ਸਕਰੀਨਾਂ ਵੀ 
ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਨਤਕ ਗੈਲਰੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟ੍ਰ ਮਵੱਚ 
ਸਮਾਮਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ।  

o ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਉਂਮਟੰ੍ਗ ਸਟ੍ੇਸ਼ਨ (EC ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਮਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਰਮਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 
ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਜਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਮਵਸੇ਼ਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਛੋਟ੍ ਸਰਟ੍ੀਮਫਕੇਟ੍ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟ੍ ਪਰਾਪਤ 
ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੰਬੰਮਧਤ "ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸ" ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ 
ਦੀਆਂ ਘੱਟ੍-ੋਘੱਟ੍ 3 ਖੁਰਾਕਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

o ਸਾਰੇ ਮਤਦਾਨ ਸਟ੍ਾਫ ਨੰੂ ਮਤਦਾਨ ਵਾਲੇ ਮਦਨ ਸਵੇਰੇ ਕੋਮਵਡ -19 ਰੈਮਪਡ ਐਟਂ੍ੀਜਨ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਨਾ 
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤ ੇਕੇਂਦਰੀ ਮਗਣਤੀ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਰਪੋਰਟ੍ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਨੈਗੇਮਟ੍ਵ ਨਤੀਜਾ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਸਵਾਦ/ਸੁਗੰਧ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਮਗਣਤੀ ਸਟ੍ਾਫ ਨੰੂ ਚੋਣ ਮਡਉਟ੍ੀਆਂ ਮਨਭਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

o ਬੁਖਾਰ ਵਾਲੇ ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ੍ਰਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ/ ਏਜੰਟ੍ਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮਗਣਤੀ ਕੇਂਦਰ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਮਨਕ ਥਰਮਾਮੀਟ੍ਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। 
ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਮਵਅਕਤੀ, ਜਾਂ ਸਵਾਦ/ਸੁਗੰਧ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ 
ਮਗਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਮਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਮਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ/ ਏਜੰਟ੍ਾਂ ਨੰੂ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੇ 
ਲੱਛਣ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਵਾਦ/ਸੁਗੰਧ ਅਚਾਨਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਗਣਤੀ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਕਸੇ 
ਹੋਰ ਪਰਤੀਮਨਧੀ ਨੰੂ ਅਮਧਕਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

o ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟ੍ਾਈਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਗਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

o REO ਕੇਂਦਰੀ ਮਗਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਖੱੁਲਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਗਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਮਵੱਚ ਗੈਰ-ਧਾਤੂ ਸਤਹ 
ਫਰਨੀਚਰ (ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਮਗਣਤੀ ਡੈਸਕ, ਮਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਾਉਂਟ੍ਰ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਆਮਦ।) ਨੰੂ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਪਤਲੇ ਬਲੀਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ।  

https://www.elections.gov.hk/legco2021/eng/brief.html#note1
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1
 ਕੇਂਦਰੀ ਮਗਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਪਰਸਤਾਮਵਤ ਸੁਰੱਮਖਆ ਉਪਾਅ ਮੀਡੀਆ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

 


