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2021 ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਉਪ ਖੇਤਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸੰਖੇਪ 

 

ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਉਪ ਖੇਤਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 
 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ (“NPC”) ਨੇ 11 ਮਾਰਚ 2021 ਨ ੂੰ  ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖੇਤਰ ("ਫੈਸਲਾ") ਦੀ 
ਚੋਣ ਪਰਣਾਲੀ ਵਿਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ 
ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਮ ਲ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਵਿਿੱ ਚ ਅਨੈਕਸ ਵਿਿੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ NPC (“NPCSC”) ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨ ੂੰ  
ਅਵਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਅਨੁਬੂੰ ਧ II ਵਿਧੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਨਾਲ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ HKSAR ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ 
ਕੌਂਸਲ ਅਤ ੇਇਸ ਦੀਆਂ ਿੋਵਟੂੰ ਗ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂਨ ੂੰ  ਅਵਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ । NPCSC ਨੇ 30 ਮਾਰਚ 2021 ਨ ੂੰ  ਸੋਧੇ ਹੋਏ 
ਅਨੈਕਸ I ਅਤੇ ਅਨੈਕਸ II ਨ ੂੰ  ਬੁਵਨਆਦੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਵਿਿੱ ਚ ਅਪਣਾਇਆ। HKSAR ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨ ੂੰ  
ਵਿਧਾਨ ਪਵਰਸ਼ਦ (“ਲੈਜਕੋ”) ਵਿਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਚੋਣ ਪਰਣਾਲੀ (ਏਕੀਵਕਰਤ ਸੋਧਾਂ) ਵਬਿੱ ਲ 2021 ("ਵਬਿੱ ਲ") ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਵਜਸ ਨ ੂੰ  
ਲੈਜਕੋ ਨੇ 27 ਮਈ 2021 ਨ ੂੰ  ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਧਾਰ ਚੋਣ ਪਰਣਾਲੀ (ਏਕੀਵਕਰਤ ਸੋਧਾਂ) ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ 2021 ਗਜ਼ਟ ਵਿਿੱ ਚ 
ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਅਤ ੇਇਹ 31 ਮਈ 2021 ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  ਹੋਇਆ ਸੀ। 
 

ਮ ਲ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੇ ਅਨੁਬੂੰ ਧ ਪਵਹਲੇ ਅਤੇ ਅਨੁਬੂੰ ਧ ਦ ਜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ (“EC”) ਜੋ 1500 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੋ 
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਸਥਾਈ ਿਸਨੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ, ਮੁਿੱ ਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤ ੇਲੈਜਕੋ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੁਣਨ ਲਈ ਵਜ਼ੂੰ ਮੇਿਾਰ 
ਹੋਿੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਵਮਸ਼ਨ (EC) ਮੁਿੱ ਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (CE) ਅਤੇ ਲੈਜਕੋ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ 
ਵਜ਼ੂੰ ਮੇਿਾਰ ਹੋਿੇਗਾ। 
 

ਚੋਣ ਕਵਮਸ਼ਨ (EC) ਦੇ ਪੂੰਜ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਵਿਿੱ ਚ ਕਈ ਉਪ-ਖੇਤਰ (ਕੁਿੱ ਲ 40 ਉਪ-ਖੇਤਰ) ਹਨ । 
 

ਚੋਣ ਕਵਮਸ਼ਨ (EC) ਦੇ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵਤੂੰ ਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਵਸ਼ਪ, 

ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਨੀਤ ਸੂੰ ਸਥਾਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ 
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਿੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ। 40 ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ, NPC ਦੇ HKSAR ਵਡਪਟੀ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪੀਪਲਜ਼ 
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੂੰ ਸਲਟੇਵਟਿ ਕਾਨਫਰੂੰਸ (“CPPCC”) ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ HKSAR ਮੈਂਬਰਾਂ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 
NPC ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ HKSAR ਦੇ ਬੁਵਨਆਦੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਲੈਜਕੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, 

ਿਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਜਾਂ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਿਰਨਰਜ਼ ਜਾਂ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 
ਚੇਅਰਪਰਸਨ , ਅਤ ੇਕੁਝ ਵਿਧਾਨਕ ਸੂੰ ਸਥਾਿਾਂ, ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ 
ਸਬੂੰ ਧਤ ਸੂੰ ਸਥਾਿਾਂ ਦੇ ਇੂੰ ਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ । ਧਾਰਵਮਕ ਉਪ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 
ਮੇਨਲੈਂਡ ਉਪ-ਖੇਤਰ ਵਿਿੱ ਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੂੰ ਵਦਆਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤ ੇਇਨੋਿੇਸ਼ਨ  
ਉਪ ਖੇਤਰ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਉਪ ਖੇਤਰ, ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਉਪ-ਖੇਤਰ, ਸਪੋਰਟਸ, ਪਰਫਾਰਵਮੂੰਗ ਆਰਟਸ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ 
ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਪ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤ ੇਚੀਨੀ ਦਿਾਈ ਉਪ-ਖੇਤਰ ਨ ੂੰ  ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਨੀਤ 
ਸੂੰ ਸਥਾਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਵਮਸ਼ਨ (EC) ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਡ 
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਿੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।  
 

ਚੋਣ ਕਵਮਸ਼ਨ (EC) ਦੇ ਨਿੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਿਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ 982 ਸੀਟਾਂ ਉਪ-ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਾਪਸ 
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ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, 156 ਸੀਟਾਂ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਨੀਤ ਸੂੰ ਸਥਾਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਿਾਪਸ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵਕ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 362 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। 
 

ਨਿੇਂ ਗਵਠਤ ਮੁਿੱ ਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (CE) ਦੇ ਨਿੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲ(5 ਸਾਲ) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ CE ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਮਆਦ 
ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਿਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਚੋਣ ਕਵਮਸ਼ਨ (EC) ਨਿਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (CE) ਚਣੁਨ 
ਲਈ ਵਜ਼ੂੰ ਮੇਿਾਰ ਹੋਿੇਗਾ। ਜੇ ਮੁਿੱ ਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (CE) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਿੱ ਚ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੇ 
ਅੂੰ ਦਰ ਨਿੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲ (5 ਸਾਲ) ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (CE) ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪ ਚੋਣ ਕਰਿਾਉਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ 
ਹੋਿੇਗਾ। ਜ ੇਚੋਣ ਕਵਮਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਮੁਿੱ ਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (CE) ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਉਪ-ਚੋਣ ਹੋਣ 
ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਚੋਣ ਕਵਮਸ਼ਨ (EC) ਦੀ ਮੈਂਬਰਵਸ਼ਪ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ-ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਪ ਰਕ 
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ । ਹਾਲਾਂਵਕ, ਜੇ ਮੁਿੱ ਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (CE) ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਉਪ-ਚੋਣ ਕਰਿਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਿੱ ਕ 
ਸਾਲ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਪ-ਖੇਤਰ ਉਪ-ਚੋਣ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਪ ਰਕ ਮਨੋਨੀਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਜੇ ਲੈਜਕੋ ਦਾ ਮੌਜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਮਤੀ ਚੋਣ ਕਵਮਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਾਂ ਚੋਣ 
ਕਵਮਸ਼ਨ (EC) ਉਪ-ਖੇਤਰ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰਵਜਸਟਰ ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਦੀ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਵਮਸ਼ਨ (EC) ਵਿਿੱ ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਭਰਨ ਲਈ ਲੈਜਕੋ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਚੋਣ ਕਵਮਸ਼ਨ (EC) 
ਦੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
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 ਕਾਰਜ: ਮੁਿੱ ਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ(“CE”) ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇCE ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ; ਵਿਧਾਨ 
ਸਭਾ (“ਲੈੈੱਜਕ”ੋ) ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਅਤ ੇ40 ਲੈੈੱਜਕੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ 

 ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ (“EC”) ਦੀ ਵਮਆਦ: ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਕਵਮਸ਼ਨ (EC) ਦੀ ਵਮਆਦ 5 ਸਾਲ ਹੈ। 2021 ਵਿਿੱ ਚ ਚੋਣ ਕਵਮਸ਼ਨ ਦੇ 
ਨਿੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ, ਦਫਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਵਮਆਦ ਪੂੰ ਜ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ 22 ਅਕਤ ਬਰ 2021 ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  
ਹੋਿੇਗੀ ਅਤ ੇ21 ਅਕਤ ਬਰ 2026 ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਹੋਿੇਗੀ। 

 ਚੋਣ ਕਵਮਸ਼ਨ (EC) ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਪੂੰਜ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ 1500 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਵਣਆ ਹੈ –  

(i) ਉਦਯੋਵਗਕ, ਿਪਾਰਕ ਅਤ ੇਵਿਿੱ ਤੀ ਖੇਤਰ 

(ii) ਪੇਸੇ਼ 

(iii) ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਿੱ ਧਰ, ਵਕਰਤ, ਧਾਰਵਮਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ 

(iv) ਵਿਧਾਨ ਪਵਰਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਸੂੰ ਸਥਾਿਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦੇ  
(v) ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖੇਤਰ (“HKSAR”) ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ (“NPC”), ਚਾਈਨੀਜ਼ 

ਪੀਪਲਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੂੰ ਸਲਟੇਵਟਿ ਕਾਨਫਰੂੰਸ (“CPPCC”) ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ HKSAR ਮੈਂਬਰਾਂ 
ਅਤ ੇਸਬੂੰ ਧਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੂੰ ਵਦਆਂ ਦੇ ਵਡਪਟੀ। 
 

 

ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ,ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ  
 

ਉਪ-ਖੇਤਰ ਸੀਟਾਂ 
ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ 

ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 
ਗਿਣਤੀ 

ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ 

ਦੀ ਗਿਣਤੀ 

ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 
ਗਿਣਤੀ 

ਪਗਿਲਾ ਖੇਤਰ : ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਗਵਿੱ ਤੀ ਖੇਤਰ (300 ਮੈਂਬਰ) 

1 .  ਕੈਟਵਰੂੰਗ 16 0 0  16 

2.  ਿਪਾਰਕ (ਪਵਹਲਾ) 17 0 0  17 

3.  ਿਪਾਰਕ (ਦ ਜਾ) 17 0 0  17 

4.  ਿਪਾਰਕ (ਤੀਜਾ) 17 0 0  17 

5.  
ਇੂੰਪਲੌਇਅਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ 
ਹਾਂਗਕਾਂਗ 

15 0 0  15 

6.  ਵਿਿੱ ਤ 17 0 0  17 

7.  ਵਿਿੱ ਤੀ ਸੇਿਾਿਾਂ 17 0 0  17 

8.  ਹੋਟਲ 16 0 0  16 

9.  ਆਯਾਤ ਅਤ ੇਵਨਰਯਾਤ 17 0 0  17 

10.  ਉਦਯੋਵਗਕ (ਪਵਹਲਾ) 17 0 0  17 
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11.  ਉਦਯੋਵਗਕ (ਦ ਜਾ) 17 0 0  17 

12.  ਬੀਮਾ 17 0 0  17 

13.  ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤ ੇਵਨਰਮਾਣ 17 0 0  17 

14.  ਛੋਟੇ ਅਤ ੇਦਰਵਮਆਨੇ ਉਦਯੋਗ 15 0 0  15 

15.  ਬੁਣਾਈ ਅਤ ੇਕਿੱ ਪੜ੍ਾ 17 0 0  17 

16.  ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ 17 0 0  17 

17.  ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 17 0 0  17 

18.  ਥੋਕ ਅਤ ੇਪਰਚ ਨ 17 0 0  17 

ਦੂਜਾ ਖੇਤਰ : ਪੇਸੇ (300 ਮੈਂਬਰ) 

1.  ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ 30 0 15 15 

2.  
ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ, ਸਰਿੇਖਣ, 
ਯੋਜਨਾਬੂੰ ਦੀ ਅਤ ੇਲੈਂਡਸਕੇਪ 

30 15 0  15 

3.  ਚੀਨੀ ਦਿਾਈ 30 0 15 15 

4.  ਵਸਿੱ ਵਖਆ 30 16 0  14 

5.  ਇੂੰਜੀਨੀਅਵਰੂੰਗ 30 15 0  15 

6.  ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ 30 6 9  15 

7.  ਡਾਕਟਰੀ ਅਤ ੇਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ  30 15 0 15 

8.  ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ 30 15 0  15 

9.  
 ਖੇਡਾਂ, ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾਿਾਂ, 
ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ਨ  30 0 15 15 

10.  ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤ ੇਇਨੋਿੇਸ਼ਨ   30 0 15 15 

ਤੀਜਾ ਖੇਤਰ : ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਿੱ ਧਰ, ਗਕਰਤ, ਧਾਰਗਮਕ ਅਤੇ ਿੋਰ ਖੇਤਰ (300 ਮੈਂਬਰ) 

1.  ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਅਤ ੇਮਿੱਛੀ ਪਾਲਣ 60 0 0  60 

2.  
ਚੀਨੀ ਸਾਥੀ ਕਸਵਬਆਂ ਦੀਆਂ 
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 

60 0 0  60  

3 .  ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਿੱ ਧਰ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 60 0 0  60 

4.  ਵਕਰਤ 60 0 0  60 

5.  ਧਾਰਵਮਕ 60 0 60 0 

ਚੌਥਾ ਖੇਤਰ : ਗਵਧਾਨ ਪਗਰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਗਜ਼ਲਹਾ ਸੰਿਠਨਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ (300 ਮੈਂਬਰ) 

1.  ਵਿਧਾਨ ਪਵਰਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 90 90 0  0  
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2.  ਹੀਉਂਗ ਯੀ ਕ ਕ 27 0 0  27 

3.  
ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿਿੱ ਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਿਸਨੀਕਾਂ 
ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦੇ  

27 0 27 0 

4.  

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤ ੇ ਕੋਲ ਨ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰ 
ਕਮੇਟੀਆਂ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੜ੍ਾਈ ਅਪਰਾਧ 
ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਅਿੱ ਗ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ 
ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦੇ 

76 0 0  76 

5.  

ਵਨਊਟਰੇਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, 

ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੜ੍ਾਈ ਅਪਰਾਧ ਕਮੇਟੀਆਂ 
ਅਤ ੇਵਜ਼ਲਹਾ ਅਿੱ ਗ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਕਮੇਟੀਆਂ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦੇ 

80 0 0  80 

ਪੰਜਵਾਂ ਖੇਤਰ : ਿਾਂਿਕਾਂਿ ਗਵਸੇਸ ਪਰਸਾਸਕੀ ਖੇਤਰ HKSAR ਨੈਸਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਿਰਸ NPC, ਚਾਈਨੀਜ਼ 
ਪੀਪਲਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਸਲਟੇਗਟਵ ਕਾਨਫਰੰਸ CPPCC ਦੀ ਰਾਸਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ HKSAR ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤ ੇ
ਸਬੰਧਤ ਰਾਸਟਰੀ ਸੰਿਠਨਾਂ ਦੇ ਿਾਂਿਕਾਂਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਗਦਆਂ ਦੇ ਗਿਪਟੀ (300 ਮੈਂਬਰ) 

1.  

CPPCC ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 

NPC ਅਤ ੇ HKSAR ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ  
HKSAR ਵਡਪਟੀ 

190 190 0  0  

2 .  
ਸਬੂੰ ਧਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਦੇ 
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦੇ 

110 0 0  110 

ਕੁਿੱ ਲ: 1500   

ਵਟਿੱ ਪਣੀਆਂ:  

1. NPC ਦੇ  HKSAR ਵਡਪਟੀ ਜਾਂ CPPCC ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ HKSAR ਮੈਂਬਰ ਪੂੰਜਿੇਂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਵਕਸ ੇਹੋਰ 

ਉਪ-ਖੇਤਰ ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਂ ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬ ਤ ਸਬੂੰ ਧ ਹੈ ਚਣੋ ਕਵਮਸ਼ਨ (EC) ਦ ੇਇਿੱ ਕ ਮੈਂਬਰ ਿਜੋਂ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਨ 

ਦੀ ਚਣੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਮਾਮਵਲਆ ਂਵਿਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤ ੇ
ਉਪ-ਖੇਤਰ ਿਿੱ ਲੋਂ ਚਣੋਾਂ ਤਿੱ ਕ ਿਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਉਸ ੇਅਨੁਸਾਰ ਘਟਾ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਚਣੋ 

ਕਵਮਸ਼ਨ (EC) ਚੋਣ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜਾਂ ਚਣੋ 
ਦੁਆਰਾ ਿਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵਿਿੱ ਚ ਕਈੋ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

2. ਚੋਣ ਕਵਮਸ਼ਨ (EC) ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਚਣੋ ਰਵਜਸਟਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਿੋਟਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਜਦੋਂ 

ਤਿੱ ਕ ਚੋਣ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਵਿਿੱ ਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੂੰ ਸਥਾ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਉਪ-ਖੇਤਰ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿੋਟਰ 

ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਉਪ-ਖੇਤਰ ਲਈ ਢੁਿੱ ਕਿੀਆ ਂਯੋਗਤਾਿਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਤੂੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੂੰ ਮ 

ਕਰ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ।    
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ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਤਰੀਕੇ 

 

 ਤਰੀਕੇ ਸੀਟਾਂ 
(1) ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜਸ ਲਈ ਵਕਸੇ ਚੋਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ 

(ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਲੈਜਕੋ ਮੈਂਬਰ, NPC ਦੇ  HKSAR ਵਡਪਟੀ, CPPCC ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 
HKSAR ਮੈਂਬਰ, NPC ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ HKSAR ਦੇ ਬੁਵਨਆਦੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਲਈ 
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਮੈਂਬਰ, ਿਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਜਾਂ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ 
ਗਿਰਨਰਜ਼ ਜਾਂ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਅਤ ੇਕੁਝ ਵਿਧਾਨਕ ਸੂੰ ਸਥਾਿਾਂ ਦੇ 
ਇੂੰ ਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਮਹਿੱ ਤਿਪ ਰਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 
ਸਬੂੰ ਧਤ ਸੂੰਸਥਾਿਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)  

362 

(2) ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਸੂੰ ਸਥਾਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ 
 

(ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਧਾਰਵਮਕ ਉਪ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤ ੇਮੇਨਲੈਂਡ ਉਪ-ਖੇਤਰ ਵਿਿੱ ਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ 
ਿਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੂੰ ਵਦਆਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤ ੇਇਨੋਿੇਸ਼ਨ  ਉਪ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ 
ਮੈਂਬਰ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਉਪ ਖੇਤਰ, ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਉਪ-ਖੇਤਰ, ਸਪੋਰਟਸ, ਪਰਫਾਰਵਮੂੰ ਗ ਆਰਟਸ, 

ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਪ ਖੇਤਰ ਅਤ ੇਚੀਨੀ ਦਿਾਈ ਉਪ-ਖੇਤਰ ਨ ੂੰ  ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ 
ਦੀਆਂ ਮਨੋਨੀਤ ਸੂੰ ਸਥਾਿਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੂੰ ਸਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰ ਵਖਆ ਦੇ ਮ ਲ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਿਾਸਤ ੇਅਨੈਕਸ I ਦੇਖੋ)  

156 

 (3) ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਿੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ 

(ਕੇਿਲ ਚਾਰ ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਿੋਟਰ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ:  

(i) ਹੀਉਂਗ ਯੀ ਕ ਕ;  

(ii) ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤ ੇਕੋਲ ਨ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੜ੍ਾਈ ਅਪਰਾਧ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 
ਵਜ਼ਲਹਾ ਅਿੱ ਗ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦੇ; 
(iii) ਵਨਊਟਰੇਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੜ੍ਾਈ ਅਪਰਾਧ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤ ੇਵਜ਼ਲਹਾ ਅਿੱ ਗ 
ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦੇ; ਅਤੇ 
(iv) ਸਬੂੰ ਧਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦੇ  

 

ਹੋਰ ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਚੋਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ) 

982^ 

 ਕੁਿੱ ਲ 1500 

^ NPC ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਆੁਰਾ ਸੋਧੇ ਗਏ ਮ ਲ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੇ ਅਨੈਕਸ I ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, NPC ਦਾ HKSAR ਵਡਪਟੀ ਜਾਂ CPPCC 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ HKSAR ਮੈਂਬਰ ਵਕਸ ੇਹੋਰ ਉਪ-ਖੇਤਰ ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬ ਤ ਸਬੂੰਧ ਹੈ ਦ ੇਨਾਲ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਨ 
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਵਜਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਿੱ ਚ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਉਪ-ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਚਣੁੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਾ ਵਦਿੱ ਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ।  
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ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਗਜਸਟਰੇਸਨ 

 

 ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੋਣ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (“ERO”) ਨ ੂੰ  ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾਉਣੇ 
ਪੈਣਗੇ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਮਾਣਕਤਾ ਉਮੀਦਿਾਰ ਯੋਗਤਾ ਸਮੀਵਖਆ ਕਮੇਟੀ (“CERC”) ਦੁਆਰਾ 
ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਰੇਕ ਉਪ-ਖੇਤਰ ਵਿਿੱ ਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਕ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ 

ਵਨਰਧਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ) ਉਸ ਉਪ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਿਜੋਂ ਰਵਜਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦਵਕ, 

ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਿੱ ਚ, ਵਨਰਧਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ(ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਨਰਧਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ) ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  
ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਵਜਸਦਾ ਵਕਸੇ ਸਬੂੰ ਧਤ ਸੂੰਸਥਾ ਵਿਿੱ ਚ ਦਫਤਰ ਹੈ ਉਸਨ ੂੰ  ਉਸ ਉਪ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ 
ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਿਜੋਂ ਰਵਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

(i) ਵਨਰਧਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਿਜੋਂ ਰਵਜਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ: 

o ਉਹ ਮੌਜ ਦਾ ਭ ਗੋਵਲਕ ਹਲਵਕਆਂ (“GCs”) ਦੇ ਅੂੰ ਵਤਮ ਰਵਜਸਟਰ (“FR”) ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਧਾਨ ਪਵਰਸ਼ਦ 
ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ (ਕੈਪ 542) ਦੇ ਤਵਹਤ ਇਿੱ ਕ ਿੋਟਰ ਿਜੋਂ ਰਵਜਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜਾਂ ਰਵਜਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ 
ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤੀ) ਜਾਂ ਉਸਨ ੂੰ  GC ਲਈ ਿੋਟਰ ਿਜੋਂ ਰਵਜਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਵਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ; ਜਾਂ  

o ਉਹ ਇਿੱ ਕ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਅਵਧਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬੁਵਨਆਦੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 48 (5) ਦੇ ਤਵਹਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਵਧਕਾਰੀ; ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਿੱ ਕ 
ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਵਧਕਾਰੀ; ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸ ਚਨਾ ਅਵਧਕਾਰੀ; ਇਿੱਕ ਪੁਵਲਸ ਅਵਧਕਾਰੀ; ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ 
ਵਸਿਲ ਸੇਿਕ ਵਜਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਵਧਕਾਰਤ ਸਮਰਿੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿੱ ਕ ਵਨਰਧਾਰਤ ਦਫਤਰ ਹੈ; ਜਾਂ 

(ii) ਵਨਰਧਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪ-ਖੇਤਰ ਵਜਸ ਦੀ ਬਦਲਿੀਂ ਵਿਿਸਥਾ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਲਾਗ  
ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਵਨਰਧਾਰਤ ਦਫਤਰ 
ਹਨ । 

 ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਦਫਤਰ ਦਾ ਧਾਰਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਵਮਸ਼ਨ (EC) ਦਾ 
ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਿੱ ਕ ਵਨਰਧਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਚੋਣ ਕਵਮਸ਼ਨ (EC) ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ 
ਮੂੰ ਵਨਆ ਜਾਿੇਗਾ ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਬੂੰ ਧਤ ਵਨਰਧਾਰਤ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਕੇਿਲ ਇਿੱ ਕ 
ਉਪ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਿਜੋਂ ਰਵਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

 

ਨਾਮਜ਼ਦਿੀ ਰਾਿੀਂ ਚੋਣ ਕਗਮਸਨ (EC) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਗਲਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 
 

 ਹਰੇਕ ਸਬੂੰ ਧਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੂੰ ਸਥਾ ਨ ੂੰ  ਚੋਣ ਕਵਮਸ਼ਨ (EC) ਵਿਿੱ ਚ ਇਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦੇ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ 
ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਨ ੂੰ  ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਲੋੜ੍ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:  
(i) ਵਿਧਾਨ ਪਵਰਸ਼ਦ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ( ਕੈਪ. 542) ਦੇ ਤਵਹਤ, GC ਰਵਜਸਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਿੋਟਰ ਿਜੋਂ ਰਵਜਸਟਰ 

ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਰਵਜਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤ ੇ 
(ii) ਸਬੂੰ ਧਤ ਉਪ-ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬ ਤ ਸਬੂੰ ਧ ਹਨ। 

 ਜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵਨਰਧਾਰਤ ਸੂੰ ਸਥਾ ਨ ੂੰ  ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀਟ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੋਨੀਤ 
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ਸੂੰਸਥਾ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਕਹੜ੍ ੇਨ ੂੰ  ਵਨਰਧਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰ ਬਣਾਉਣ 
ਜਾਂ ਅਸਾਮੀ ਭਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਤਰਜੀਹ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਅਤ ੇਿਧੇਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ , ਜੇ ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ 

ਹੈ ਤਾਂ, ਪਵਹਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੋਨੀਤ ਸੂੰ ਸਥਾ ਇਹ ਨਹੀਂ 
ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਵਕ ਵਕਹੜ੍ ੇਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਤਰਜੀਹ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਟਰਵਨੂੰ ਗ ਅਫਸਰ (“RO”) ਨ ੂੰ  
ਵਹਿੱ ਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਨਰਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਮਨੋਨੀਤ ਸੂੰ ਸਥਾ ਨ ੂੰ  ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀ CERC ਨ ੂੰ  ਇਹ 
ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਤਰਜੀਹ ਦੇ 
ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ RO ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਨਹੀਂ । 

 CERC ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ 
ਕਵਮਸ਼ਨ (EC) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਿਜੋਂ ਯੋਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

 

 

ਨਾਮਜ਼ਦਿੀ ਲਈ ਪਰਬੰਧ 

 

 ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਸਬੂੰ ਧਤ ਉਪ-ਖੇਤਰ ਦ ੇਪੂੰਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਿੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
 ਹਰੇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਿਟੋਰ ਕਿੇਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਜਸਦੀ ਵਗਣਤੀ ਸਬੂੰ ਧਤ 

ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਚਣੁੀਆ ਂਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਨਾ ਹੋਿੇ। 
 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਅਿਧੀ: 6 ਤੋਂ 12 ਅਗਸਤ 2021   

 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਣੋ ਦਫ਼ਤਰ (“REO”) ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ (www.reo.gov.hk), ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ 
ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

o ਵਜ਼ਲਹਾ ਦਫਤਰ; 

o ਵਰਟਰਵਨੂੰ ਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ; ਜਾਂ 
o REO ਦਾ 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) 

 

 

ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਯੋਿਤਾ 
 

 ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ; 

 GC ਲਈ ਰਵਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਅਤ ੇ

 ਉਸ ਉਪ-ਖੇਤਰ (ਕੇਿਲ ਹੀਉਂਗ ਯੀ ਕ ਕ, ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦੇ ,ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਕੋਲ ਨ ਜਾਂ 
ਵਨਊਟਰੇਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੜ੍ਾਈ ਅਪਰਾਧ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤ ੇਵਜ਼ਲਹਾ ਅਿੱ ਗ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦੇ, ਅਤ ੇਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਸਬੂੰ ਧਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦੇ ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ 
ਿੋਟਰ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ) ਲਈ ਿੋਟਰ ਿਜੋਂ ਰਵਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਉਪ-ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬ ਤ ਸਬੂੰ ਧ ਹਨ।  
 

ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਪਰਬੰਧ 

https://www.reo.gov.hk/en/about/ceo_msg.htm
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 ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਵਦਨ:  19 ਸਤੂੰ ਬਰ 2021 (ਐਤਿਾਰ) 

 ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ:  ਸਿੇਰੇ 7:30 ਤੋਂ ਰਾਤ 10:30 ਤਿੱ ਕ (ਸਜ਼ਾ ਸੂੰ ਸਥਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਸਮਰਵਪਤ ਮਤਦਾਨ 
ਕੇਂਦਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਵਜਿੱ ਥ ੇਮਤਦਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਿਜੇ ਤਿੱ ਕ) 

 ਹਰੇਕ ਸਬਕੈਕਟਰ ਦੇ ਚੋਣ ਕਵਮਸ਼ਨ (EC) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਪਤ ਬੈਲਟ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗ।ੇ 

 

 

ਵੋਟ ਗਕਿੱ ਥੇ ਪਾਉਣੀ ਿ ੈ

 

 ਹਰੇਕ ਿੋਟਰ ਜਾਂ ਅਵਧਕਾਵਰਤ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦੇ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਮਨੋਨੀਤ ਆਮ ਮਤਦਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 
ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।  

 ਇਿੱਕ ਿੋਟਰ ਜਾਂ ਅਵਧਕਾਵਰਤ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਮਤਦਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਖਾਉਣ ਿਾਲਾ ਇਿੱ ਕ ਪੋਲ 
ਕਾਰਡ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮਤਦਾਨ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ੋਘਿੱ ਟ ਪੂੰਜ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।  

 ਸਾਰੇ ਆਮ ਮਤਦਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਨਹ ਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੂੰ ਚਯੋਗ ਹਨ ਜੋ ਿਹੀਲਚੇਅਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 
ਵਜਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਰਨ ਵਫਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਹੈ। 

 ਵਹਰਾਸਤ ਵਿਿੱ ਚ ਿੋਟਰ ਜਾਂ ਅਵਧਕਾਵਰਤ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦੇ ਨ ੂੰ  ਵਕਸੇ ਸਜ਼ਾ ਸੂੰ ਸਥਾ ਜਾਂ ਮਤਦਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ 
ਸਮਰਵਪਤ ਮਤਦਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

 ਜੇ ਿੋਟਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 6 ਤੋਂ 
10 ਸਤੂੰਬਰ 2021 ਤਿੱਕ ਅਤੇ 13 ਤੋਂ 19 ਸਤੂੰਬਰ 2021 ਤਿੱ ਕ ਘਿੱ ਟ ਵਗਣਤੀ ਿਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਤਰਿੱਕੀ ਅਤੇ ਿਾਧੇ ਲਈ 
ਕੇਂਦਰ (“CHEER”) ਨ ੂੰ  ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਹੌਟਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਵੋਟ ਗਕਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਿੈ 
 

 19 ਸਤੂੰਬਰ, 2021 (ਐਤਿਾਰ) ਨ ੂੰ  ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ( ਸਿੇਰੇ 7:30 ਤੋਂ ਰਾਤ 10:30 ਤਿੱ ਕ ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਣੇ 
ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਤਦਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪਛਾਣ ਪਿੱ ਤਰ (“HKID ਕਾਰਡ”) ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਕਲਪਕ 
ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ (ਿੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ “ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ 
ਦਸਤਾਿੇਜ਼” ਨ ੂੰ  ਦੇਖੋ) ਅਤ ੇਇਸਨ ੂੰ  ਮਤਦਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਮਤਦਾਨ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੂੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਮਤਦਾਨ ਸਟਾਫ਼ 

ਭਾਸ਼ਾ ਿੌਟਲਾਈਨ ਨੰ. 

ਬਹਾਸਾ ਇੂੰ ਨੇਸੀਆ 3755 6811 

ਵਹੂੰ ਦੀ 3755 6877 

ਨੇਪਾਲੀ 3755 6822 

ਪੂੰਜਾਬੀ 3755 6844 

ਤਗਾਲੋਗ 3755 6855 

ਥਾਈ 3755 6866 

ਉਰਦ  3755 6833 

ਿੀਅਤਨਾਮੀ 3755 6888 
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ਤੁਹਾਡ ੇHKID ਕਾਰਡ ਨ ੂੰ  ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟਰਾਵਨਕ ਪੋਲ ਰਵਜਸਟਰ (“EPR”) ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਟੈਬਲੇਟ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂੰ ਧਤ ਉਪ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਿੋਟਰ ਜਾਂ ਅਵਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦੇ ਹੋ,

ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਿੋਟਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਵਖਆ ਅਤ ੇਵਕਸਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਵਜਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹੋ। ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,

ਮਤਦਾਨ ਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿੋਟ ਦੇਿੇਗਾ ਅਤ ੇEPR ਵਸਸਟਮ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨ ੂੰ  ਵਰਕਾਰਡ ਕਰੇਗੀ। 
 ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿੋਟਰ ਜਾਂ ਅਵਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦੇ ਨ ੂੰ  ਮਤਦਾਨ ਸਟਾਫ਼ ਿਿੱ ਲੋਂ ਅਤ ੇਬੈਲਟ 

ਪੇਪਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਅਤ ੇਕਮਰੇ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਸ ਚਨਾ ਪਿੱ ਤਰ ‘ਤੇ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿੋਟਰ 
ਜਾਂ ਅਵਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦੇ ਨ ੂੰ  ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਉੱਪਰ ਵਨਸ਼ਾਨ ਮਤਦਾਨ ਰ ਮ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਸੂੰ ਖੇਪ ਵਿਿੱ ਚ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ:

o ਵਦਿੱ ਤ ੇਗਏ ਪੈੈੱਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਸੂੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਵਲਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਰੂੰ ਗ ਭਰੋ;

o ਸਬੂੰ ਧਤ ਉਪ-ਖੇਤਰ ਵਿਿੱ ਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਵਖਆ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਿੋਟ ਨਾ ਪਾਓ (ਇਹ ਵਗਣਤੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ
'ਤੇ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ); ਅਤੇ

o ਮਤਦਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਵਲਫਾਫੇ ਵਿਿੱ ਚ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਿੱ ਗੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਿੱ ਖੋ, ਅਤ ੇਵਲਫਾਫੇ 'ਤੇ ਤੀਰ
ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਵਿਿੱ ਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਵਲਫਾਫਾ ਪਾਓ।

 ਹਰੇਕ ਿੋਟਰ ਜਾਂ ਅਵਧਕਾਵਰਤ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦੇ ਨ ੂੰ  ਿਿੱ ਖਰੇ ਿੋਵਟੂੰ ਗ ਕਮਰੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। ਿੋਟਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਵਤਆਰੀ 
ਅਤ ੇਿੋਟਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੇ ਤਵਹਤ ਵਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਿੀ (ਚਾਹੇ ਉਹ ਿੋਟਰ ਦਾ 
ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੋਿੇ) ਆਪਣੀ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

 ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਿੋਟਰ ਜਾਂ ਅਵਧਕਾਵਰਤ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦੇ ਜੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ,

ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਮਾਰਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਰੀਸਾਈਵਡੂੰ ਗ ਅਫਸਰ (“PRO”)

ਜਾਂ PRO ਦੇ ਵਡਪਟੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੂੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਿੋਟਾਂ ਵਨਰਪਿੱ ਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਕਰਿਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਮਤਦਾਨ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਵਿਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

 ਜੇ ਕੋਈ ਿੋਟਰ ਜਾਂ ਅਵਧਕਾਵਰਤ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨ ੂੰ  ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ 
ਵਿਿੱ ਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨ ੂੰ  ਖਰਾਬ ਕਰ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ PRO ਨ ੂੰ  ਿਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਬਦਲਣ 
ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

 ਪਰਚਲਤ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਤਵਹਤ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਲਈ ਵਬਨੈ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰ ਜਾਂ ਅਵਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦੇ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ 
HKID ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ:

o ਅਸਲੀ ਯੋਗ HKSAR ਪਾਸਪੋਰਟ; ਜਾਂ
o ਅਸਲੀ ਛੋਟ ਦਾ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ; ਜਾਂ
o HKID ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਰਸੀਦ; ਜਾਂ
o ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗ ਸਮੁੂੰ ਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਕਤਾਬ; ਜਾਂ
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o ਿੀਜ਼ਾ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਯੋਗ ਦਸਤਾਿੇਜ਼; ਜਾਂ
o ਇਿੱਕ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦਾ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ(ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਗੁਆਚੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਮੈਮੋ" ਿਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ

ਹੈ), ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਪੁਵਲਸ ਅਵਧਕਾਰੀ ਿਿੱ ਲੋਂ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ HKID ਕਾਰਡ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਜਾਂ
ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਵਰਪੋਰਟ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ HKID ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਿੱਕ ਅਸਲੀ ਯੋਗ ਪਾਸਪੋਰਟ* ਜਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ HKSAR

ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਘਰ ਿਾਪਸੀ ਪਰਵਮਟ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਇਿੱ ਕ ਪਾਸਪੋਰਟ) ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਟ ੋਵਦਖਾਉਂਦਾ
ਹੈ।
*ਵਬਰਵਟਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ (ਓਿਰਸੀਜ਼) ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਯੋਗ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਅਤ ੇਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 ਿੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੇ ਕਵਮਸ਼ਨ (ਚੋਣ ਪਰਵਕਵਰਆ) (ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ) ਰੈਗ ਲੇਸ਼ਨ (ਕੈਪ 
541I) ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਿੇਖੋ।

ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਗਵਸੇਸ ਕਤਾਰ

 ਵਸਰਫ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਅਵਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦੇ ਨ ੂੰ  ਮਤਦਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਹੈ।

 "ਵਨਰਪਿੱਖ ਅਤ ੇਬਰਾਬਰ ਵਿਿਹਾਰ" ਵਸਧਾਂਤ ਦੇ ਤਵਹਤ, ਿੋਟਰਾਂ ਅਤ ੇਅਵਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੂੰ ਵਦਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੋਟ ਪਾਉਣ 
ਲਈ ਕਤਾਰ ਲਗਾਉਣੀ ਪਿੇਗੀ। ਿੋਟਰ ਅਤ ੇਅਵਧਕਾਵਰਤ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦੇ ਵਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਤਦਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 
ਲਈ ਦ ਵਜਆਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, PRO ਨ ੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।

 ਜੇ PRO ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਵਕ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਤਦਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੂੰ ਚਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 
ਮੌਜ ਦ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਵਲਖੇ ਿੇਰਿੇ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, PRO ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ 
ਨ ੂੰ  ਵਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਤੁਰੂੰ ਤ ਵਨਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਂ ਜੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱ ਚ ਕੋਈ ਲੂੰ ਬੀ ਕਤਾਰ ਲਿੱ ਗੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਕਤਾਰ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਿਿੱ ਲ ਜਾਿੇ ਜੇ,–
o ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ* 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ;

o ਜੋ ਗਰਭਿਤੀ ਹੈ; ਜਾਂ
o ਵਜਸ ਨ ੂੰ  ਵਬਮਾਰੀ, ਸਿੱਟ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਤੁਰਨ ਵਫਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ

ਕਤਾਰ ਵਿਿੱ ਚ ਲਿੱ ਗਣ ਵਿਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿਿੱ ਚ ਲਿੱ ਗਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
* ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਤ –
o ਵਜਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਜਨਮ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ, ਜਨਮ ਦੇ ਉਸ ਸਾਲ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਜੋ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਵਦਨ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ
o ਵਜਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਜਨਮ ਦੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ, ਜਨਮ ਦੇ ਉਸ ਸਾਲ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਤਦਾਨ

ਦੇ ਵਦਨ 70 ਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ
ਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਵਦਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

 PRO ਉਪਰੋਕਤ ਿੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ਅਵਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੂੰ ਵਦਆਂ ਲਈ, ਜੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਤਦਾਨ 
ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਿੀ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 
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ਬੈਲਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਖੜ੍ਹ ੇਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ।
 ਿੋਟਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਵਤਆਰੀ ਅਤੇ ਿੋਟਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੇ ਤਵਹਤ ਵਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਿੀ 

(ਚਾਹੇ ਉਹ ਿੋਟਰ ਦਾ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੋਿੇ) ਿੋਟਰ ਜਾਂ ਅਵਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦੇ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਿੋਟ ਪਾਉਣ 
ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਿੋਟਰ ਜਾਂ ਅਵਧਕਾਵਰਤ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,

ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨ ੂੰ  ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਤਰਫੋਂ ਮਾਰਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ PRO ਜਾਂ PRO ਦੇ ਵਡਪਟੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੂੰਗ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਵਕ ਿੋਟਾਂ ਵਨਰਪਿੱ ਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਿਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਮਤਦਾਨ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ 
ਵਨਗਰਾਨੀ ਵਿਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ । ਵਜਿੱ ਥ ੇਢੁਿੱ ਕਿਾਂ ਹੋਿੇ, PRO ਨ ੂੰ  ਇਸ ਦੀ ਆਵਗਆ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਵਕ ਿੋਟਰਾਂ 
ਨਾਲ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਸਲ ਵਿਚ ਦ ਵਜਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਨ ੂੰ  ਇਕ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ 
ਕਤਾਰ ਿਰਤਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇ।

ਵੋਟਰਾਂ/ਅਗਧਕਾਗਰਤ ਨੁਮਾਇੰਗਦਆਂ ਲਈ ਚੈੈੱਕਗਲਸਟ

 ਵਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁਿੱ ਧ ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਕਵਮਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ(ਵਭਰਸ਼ਟ ਅਤ ੇ ਗੈਰ-ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਆਚਰਣ) 
ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ(ਕੈਪ.554) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਿੱਕ ਿੋਟਰ ਜਾਂ ਅਵਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦੇ ਨ ੂੰ  ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜਾਂ ਵਕਸੋ ਹੋਰ ਜਗਹਾ 
ਉੱਪਰ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ:
o ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਕਸੇ ਚੋਣ ਵਿਿੱ ਚ ਿੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਉਮੀਦਿਾਰ ਜਾਂ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ

ਨ ੂੰ  ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਿੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ (ਪੈਸੇ, ਤੋਹਫ਼ੇ, ਆਵਦ ਸਮੇਤ),
ਭੋਜਨ, ਪੀਣ ਜਾਂ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਦੀ ਮੂੰਗ ਜਾਂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

o ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਵਕਸੇ ਚੋਣ ਵਿਿੱ ਚ ਿੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਉਮੀਦਿਾਰ ਜਾਂ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ
ਨ ੂੰ  ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਿੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਨਾਮ ਿਜੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ (ਪੈਸੇ, ਤੋਹਫ਼ੇ, ਆਵਦ ਸਮੇਤ), ਭੋਜਨ,

ਵਡਰੂੰ ਕ ਜਾਂ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
o ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਵਿਸੇ਼ਸ਼

ਉਮੀਦਿਾਰ ਜਾਂ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਿੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਬਾਅ
ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ।

o ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਉਮੀਦਿਾਰ ਜਾਂ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੋਟ
ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਿੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਚੋਣ ਵਿਿੱ ਚ ਿੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

o ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਚੋਣਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਰੁਕਾਿਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
o ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਕਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਿੇਲੇ ਿੋਟ ਨਾ

ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

o ਇਹ ਜਾਣਦ ੇਹੋਏ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ।

o ਵਕਸੇ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਪਰਿਾਹੀ ਨਾਲ ਝ ਠੀ ਜਾਂ ਗੁੂੰ ਮਰਾਹਕੁੂੰ ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਉਦਾਹਰਨ
ਲਈ ਝ ਠਾ ਮੁਿੱ ਖ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਸੇ ਚੋਣ ਵਿਿੱ ਚ ਿੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ।

 ਮਤਦਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਿੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ:
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o ਮਤਦਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦ ਵਜਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵਦਖਾਉਣ ਜਾਂ ਮਤਦਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ 
ਇਲੈਕਟਰਾਵਨਕ ਸੂੰ ਚਾਰ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਿੋਟਰਾਂ ਜਾਂ 
ਅਵਧਕਾਵਰਤ ਨੁਮਾਇੂੰ ਵਦਆਂ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨਾ। 

o ਵਫਲਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਸਿੀਰਾਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਿੀਡੀਓ ਵਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ। 
o ਹੋਰ ਿੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ਅਵਧਕਾਵਰਤ ਨੁਮਾਇੂੰ ਵਦਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਿੋਟ ਦੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਵਹਣਾ। ਜੇ ਜਰ ਰਤ 

ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਮਤਦਾਨ ਅਵਧਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਵਿਿੱ ਚ PRO ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਿੋਟ ਦੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 
ਕਵਹ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

o ਹੋਰ ਿੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ਅਵਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੂੰ ਵਦਆਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਿੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਵਿਿੱ ਚ ਦਖਲਅੂੰਦਾਜੀ 
ਦੇਣਾ। 

 ICAC ਨੇ ਢੁਿੱ ਕਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਸਾਫ ਚੋਣ ਿੈਬਸਾਈਟ (ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤ ੇਚੀਨੀ ਦੋਿਾਂ 
ਵਿਿੱ ਚ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.icac.org.hk/elections ਿੇਖੋ। 
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