ਅਟੈਚਮ•ਟ
ਹੁਣੇ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰੋ!
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ - ਭੂਗੋਿਲਕ ਚੋਣ ਖੇਤਰ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕਸੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜਾਂ
ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਉੱਪ-ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੋਟਰ ਵਜ: ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਕ@ਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਲੱ ਕ ਕਰੋ।
ਪ@1: ਕੌਣ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪ@2: ਮੈਨੂੰ ਰਿਜਸਟਰ ਿਕਉ ਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਪ@3: ਮE ਵੋਟਰ ਵਜ: ਿਕਵF ਰਿਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਪ@4: ਜੇ ਮE ਇੱਕ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮE ਆਪਣੇ ਰਿਜਸਟ@ੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਿਜਵF ਿਕ ਰਿਜਸਟਰਡ ਪਤਾ,
ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਿਕਵF ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਪ@5: ਕੀ ਨਵF ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ@ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟ@ੇਸ਼ਨ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਮF ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੈ?
ਪ@6: ਕੀ ਮE ਨਵF ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ@ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤ: ਤੁ ਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ? /
ਕੀ ਮE ਰਿਜਸਟਰਡ ਪਤੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤ: ਤੁ ਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਵF ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਵF
ਪੋਿਲੰ ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ?
ਪ@7: ਦੋ ਨਵF ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਭੂਗੋਿਲਕ ਚੋਣ-ਖੇਤਰ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ@ੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ REO-1 ਅਤੇ REO-2 ਦੇ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਿਕਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਪ@8: ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਮE ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਿਰਆ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨਾ
ਪਵੇਗਾ?
ਪ@9: ਮE ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਪਰ ਰਿਜਸਟ@ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 2
ਜੁਲਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਮE ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਵਜ: ਰਿਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਪ@10: ਮE ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵF ਫਲੈ ਟ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੀ ਮE ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਵF ਘਰ ਦੇ
ਪਤੇ ਨੂੰ ਰਿਜਸਟ@ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਪ@11: ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜ: ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਪ@12: ਜੇ ਮE ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ@ਦਾਨ ਨਹੀ ਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮE ਿਕਹੜੇ ਿਵਕਲਿਪਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ@ਮਾਿਣਤ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜ: ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹਾਂ?
ਪ@13: ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਆਵਾਸ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਬਿਲਕ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਆਵਾਸ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ
ਆਵਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਬਿਸਡੀ ਵਾਲੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈ ਟ ਹੈ, ਕੀ ਮE ਪਤੇ ਦੇ
ਪਿਰਵਰਤਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮF ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤ: ਛੋਟ ਪ@ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਪ@14: ਜੇ ਮE ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ@ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮE
ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਿਕਵF ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਪ@15: ਜੇ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ@ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜਸਟ@ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ
ਪਤਾ ਪ@ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਿਜਸਟਰਡ ਪਤੇ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮF ਗਲਤ ਪਤੇ ਦੇ
ਂ ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਿਕਸ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਚੋਣ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਦ
ਕਾਨੂੰ ਨ ਦਾ ਉਲੰ ਘਣ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪ@16: ਮE ਮੇਨਲE ਡ ਤ: ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕੀ ਮE ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਪ@17: ਮੈਨੂੰ ਿਕਵF ਪਤਾ ਲੱ ਗੇਗਾ ਿਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਿਰਕਾਰਡ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋਏ
ਹਨ?

ਪ•18: ਕੀ ਰਿਜਸਟਰ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ / ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਉੱਪ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਜ7
ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਪ•19: ਕੀ ਮੇਰੇ ਿਨੱ ਜੀ ਡੇ ਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ7 ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਹੈ?
ਪ•20: ਮA ਨਵB ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ•ੇਸ਼ਨ / ਰਿਜਸਟ•ੇਸ਼ਨ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮGਾਂ ਕੀਤੀ
ਹੈ| ਮੈਨੂੰ ਿਕਵB ਪਤਾ ਲੱ ਗੇਗਾ ਿਕ ਰਿਜਸਟ•ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਪ•21: ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ•ੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹੜੇ
ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਪ•1: ਕੌਣ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਉੱ1: ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇੱਕ ਭੂਗੋਿਲਕ ਚੋਣ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ
ਹੋ।
ਿਸਖਰ ‘ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਜਾਓ
ਪ•2: ਮੈਨੂੰ ਰਿਜਸਟਰ ਿਕਉ ਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਉੱ2: ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਵਜ7 ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਣ ਤ7 ਬਾਅਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਵਧਾਿਨਕ ਕRਸਲ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲG ਾ ਪਿਰਸ਼ਦ
ਚੋਣਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ7 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨGਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਪ•ਤੀਿਨਧ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪ-ਖੇਤਰ ਚੋਣਾਂ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ
ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤ7 ਪਿਹਲਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜ7 ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ।
ਿਸਖਰ ‘ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਜਾਓ
ਪ•3: ਮA ਵੋਟਰ ਵਜ7 ਿਕਵB ਰਿਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਉੱ3: ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇੱਕ ਰਿਜਸਟਰਡ ਚੋਣਕਾਰ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇੱਕ ਭੂਗੋਿਲਕ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ "ਨਵB ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ•ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ (ਭੂਗੋਿਲਕ ਚੋਣ
ਖੇਤਰ)" (REO - 1) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
•ਤੁ ਸੀ ਂ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੁਆਰਾ "ਨਵB ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ•ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ (ਭੂਗੋਿਲਕ ਚੋਣ ਖੇਤਰ)"
(REO -1) ਪ•ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ- ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ7 ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਕੇ;
- ਹੋਟਲਾਈਨ 2891 1001 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਫੈਕਸ ਦੁਆਰਾ; ਅਤੇ
- ਿਜ਼ਲG ਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਜਨਤਕ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ•ਬੰਧਨ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟ•ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ
ਦਫਤਰ ‘ਤੇ।
ਰਿਜਸਟ•ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਤੇ:
10/F Harbour Centre
25 Harbour Road
Wan Chai
Hong Kong

13/F Kowloonbay International Trade & Exhibition Centre
1 Trademart Drive
Kowloon Bay
Kowloon
ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰਨ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤ, ਬਾਅਦ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਰਿਜਸਟ4ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ
ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਡਾਕ, ਫੈਕਸ (ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ: 2891 1180) ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ (ਈਮੇਲ ਪਤਾ:
form@reo.gov.hk) ਰਾਹੀ ਂ ਫਾਰਮ ਜਮ?ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ
ਰਿਜਸਟ4ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਆਨਲਾਇਨ ਅਪਲੋ ਡ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ (www.reo-form.gov.hk) ‘ਤੇ
ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰੋ|
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਡਾਕ ਜਾਂ ਿਡਜੀ-ਸਾਈਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਿਲਿਮਟਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ
ਇੱਕ ਵੈਧ ਿਡਜੀਟਲ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਹੈ (ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਿਕ4ਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਲੱ ਕ ਕਰੋ), ਤੁ ਸੀ ਂ GovHK ‘ਤੇ
ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ4ੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਇਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਜਮ?ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ|
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵਜ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਉੱਪ-ਖੇਤਰ ਵਜ, ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਕ4ਪਾ
ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਲੱ ਕ ਕਰੋ।
ਿਸਖਰ ‘ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਜਾਓ
ਪ44: ਜੇ ਮJ ਇੱਕ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮJ ਆਪਣੇ ਰਿਜਸਟ4ੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਿਜਵK ਿਕ ਰਿਜਸਟਰਡ ਪਤਾ,
ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਿਕਵK ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਉੱ4: 1 ਫਰਵਰੀ 2018 ਤ,, ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇੱਕ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਰਿਜਸਟ4ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਿਵੱਚ
ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ “ਭੂਗੋਿਲਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਵੋਟਰ
ਦੁਆਰਾ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ” (REO -2) ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਾਵਧਾਨ: ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਧਾਿਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਰਿਜਸਟਰਡ ਪਤੇ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ
ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਪ4ਵਾਿਨਤ ਿਕਸਮ ਦੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਉ11 ਤ, ਉ13
ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
•ਤੁ ਸੀ ਂ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ "ਭੂਗੋਿਲਕ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਬਦਲਾਵ
ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ" (REO-2) ਪ4ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ, ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਕੇ;
- ਹੋਟਲਾਈਨ 2891 1001 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਫੈਕਸ ਦੁਆਰਾ; ਅਤੇ
- ਿਜ਼ਲ? ਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਜਨਤਕ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ4ਬੰਧਨ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟ4ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ
ਦਫਤਰ ‘ਤੇ।
ਰਿਜਸਟ4ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਤੇ:
10/F Harbour Centre
25 Harbour Road
Wan Chai
Hong Kong
13/F Kowloonbay International Trade & Exhibition Centre
1 Trademart Drive

Kowloon Bay
Kowloon
ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰਨ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤ, ਬਾਅਦ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਰਿਜਸਟ4ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ
ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਡਾਕ, ਫੈਕਸ (ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ: 2891 1180) ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ (ਈਮੇਲ ਪਤਾ:
form@reo.gov.hk) ਰਾਹੀ ਂ ਫਾਰਮ ਜਮ?ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ
ਰਿਜਸਟ4ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਆਨਲਾਇਨ ਅਪਲੋ ਡ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ (www.reo-form.gov.hk) ‘ਤੇ
ਫਾਰਮ (ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਜੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਨੂੰ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰੋ|
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਡਾਕ ਜਾਂ ਿਡਜੀ-ਸਾਈਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਿਲਿਮਟਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ
ਇੱਕ ਵੈਧ ਿਡਜੀਟਲ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਹੈ (ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਿਕ4ਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਲੱ ਕ ਕਰੋ), ਤੁ ਸੀ ਂ GovHK ‘ਤੇ
ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ4ੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਇਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਜਮ?ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ|
ਉਪਰੋਕਤ ਤ, ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇੱਕ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤ, ਚੋਣ
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ4ਾਪਤੀ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਪ4ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ
ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ4ਦਾਨ ਕਰਨਾ / ਅਪਡੇ ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (http:
//www.osp.reo.gov.hk/index_e.html) ਜਾਂ ਈਮੇਲ (ਈਮੇਲ ਪਤਾ: reoenq@reo.gov.hk) ਰਾਹੀ ਂ
ਰਿਜਸਟਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੰਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ4ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਸਖਰ ‘ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਜਾਓ
ਪ45: ਕੀ ਨਵK ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ4ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟ4ੇਸ਼ਨ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਮK ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੈ?
ਉੱ5: ਯੋਗ ਿਨਵਾਸੀਆਂ / ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਸਾਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮK ਨਵK ਵੋਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਜਸਟ4ੇਸ਼ਨ /
ਰਿਜਸਟ4ੇਸ਼ਨ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ?ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਿਕ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ?ਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਪ4ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟਰ ਿਵੱਚ
ਰਿਜਸਟ4ੇਸ਼ਨ ਪ4ਿਕਿਰਆ / ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇ ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸੰਬੰਿਧਤ
ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਮK ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤ, ਪਿਹਲਾਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ?ਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
ਨਵਾਂ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ4ੇਸ਼ਨ
ਿਜ਼ਲ? ਾ ਪਿਰਸ਼ਦ ਚੋਣ ਸਾਲ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ 2019): 2 ਜੁਲਾਈ
ਗੈਰ-ਿਜ਼ਲ? ਾ ਪਿਰਸ਼ਦ ਚੋਣ ਸਾਲ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ 2020): 2 ਮਈ
ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ
ਿਜ਼ਲ? ਾ ਪਿਰਸ਼ਦ ਚੋਣ ਸਾਲ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ 2019): 2 ਜੂਨ
ਗੈਰ-ਿਜ਼ਲ? ਾ ਪਿਰਸ਼ਦ ਚੋਣ ਸਾਲ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ 2020): 2 ਅਪ4ੈਲ
ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮK ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਕਾਂ ਤ, ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ?ਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਬੰਿਧਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ
ਨਾਮ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਿਤਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ4ੇਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਿਵੱਚ ਪ4ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਦਰਜ / ਅਪਡੇ ਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਪ•6: ਕੀ ਮ# ਨਵ& ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ•ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤ6 ਤੁ ਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ? /
ਕੀ ਮ# ਰਿਜਸਟਰਡ ਪਤੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤ6 ਤੁ ਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਵ& ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਵ&
ਪੋਿਲੰ ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ?
ਉੱ6: ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰ ਨ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਰਿਜਸਟ•ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ, ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੋਿਲੰ ਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ
ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦਰਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ,
ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਸਤੰਬਰ 2019 ਿਵੱਚ ਅਗਲੇ ਆਖਰੀ
ਰਿਜਸਟਰ ਦੇ ਪ•ਕਾਸ਼ਨ ਤ6 ਪਿਹਲਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਿਜ਼ਲI ਾ ਪਿਰਸ਼ਦ ਜਾਂ ਿਵਧਾਨ ਪਿਰਸ਼ਦ ਦੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਹੈ,
ਰਿਜਸਟ•ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਜੁਲਾਈ 2018 ਿਵੱਚ ਪ•ਕਾਿਸ਼ਤ ਮੌਜੂਦਾ ਆਖਰੀ ਰਿਜਸਟਰ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੋਿਲੰ ਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰੇਗਾ|
ਇਸ ਲਈ, 2019 ਦੇ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ•ੇਸ਼ਨ ਚੱਕਰ (ਮਤਲਬ 3 ਮਈ 2018 ਤ6 2 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੱਕ)
ਲਈ ਨਵ& ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ•ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮIਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਸਤੰਬਰ 2019 ਿਵੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ
ਆਖਰੀ ਰਿਜਸਟਰ ਤ6 ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ|
2019 ਦੇ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ•ੇਸ਼ਨ ਚੱਕਰ (ਮਤਲਬ 3 ਅਪ•ੈਲ 2018 ਤ6 2 ਜੂਨ 2019 ਤੱਕ) ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਡ
ਪਤੇ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮIਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ, ਸਤੰਬਰ 2019 ਿਵੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ
ਆਖਰੀ ਰਿਜਸਟਰ ਦੇ ਪ•ਕਾਸ਼ਨ ਤ6 ਪਿਹਲਾਂ ਉੱਪ-ਚੋਣ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨIਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪਤੇ ਦੇ
ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੋਿਲੰ ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਨਯੁ ਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਮਤਲਬ
2018 ਦੇ ਆਖਰੀ ਰਿਜਸਟਰ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਪਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਤਾ)|
ਪ•7: ਦੋ ਨਵ& ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਭੂਗੋਿਲਕ ਚੋਣ-ਖੇਤਰ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ•ੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ REO-1 ਅਤੇ REO-2 ਦੇ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਿਕਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਉੱ7: 1 ਫਰਵਰੀ 2018 ਤ6 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਮ#ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਿਧਤ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ6
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ
ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮ#ਬਰ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭੂਗੋਿਲਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ
ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ "ਨਵ& ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ•ੇਸ਼ਨ (ਭੂਗੋਿਲਕ ਚੋਣ ਖੇਤਰ)" ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
(REO-1) ਦੀ ਵਰਤ6 ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਇੱਕ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਿਜਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ
ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ "ਭੂਗੋਿਲਕ ਹਲਕੇ ਿਵੱਚ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਬਦਲਾਵ
ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ" (REO-2) ਦੀ ਵਰਤ6 ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੈੱਕ ਿਸਸਟਮ (www.voterinfo.gov.hk) ‘ਤੇ ਲਾਗਇਨ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਿਜਸਟ•ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦੀ ਹੋਟਲਾਈਨ 2891 1001 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਰਿਜਸਟ•ੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ
ਿਸਖਰ ‘ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਜਾਓ
ਪ•8: ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਮ# ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਿਰਆ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨਾ
ਪਵੇਗਾ?
ਉੱ8: ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਵਜ6 ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੈੱਕ ਿਸਸਟਮ (www.voterinfo.gov.hk) ‘ਤੇ

ਲਾਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਿਜਸਟ+ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦੀ ਹੋਟਲਾਈਨ 2891 1001 ਨੂੰ ਕਾਲ
ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਰਿਜਸਟ+ੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ
ਗਲਤ ਰਿਜਸਟ+ੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਦੀ ਰਿਜਸਟ+ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕ+ਪਾ ਕਰਕੇ "ਭੂਗੋਿਲਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਵੋਟਰ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ"
(REO-2) ਅਤੇ ਰਿਜਸਟ+ੇਸ਼ਨ ਵੇਰਿਵਆਂ ਿਵੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ
ਲਈ REO ਨੂੰ ਿਪਛਲੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ (ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਲਾਗੂ ), ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਤੇ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਮGਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਿਕ REO
ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇ ਟ ਕਰ ਸਕੇ।
ਿਸਖਰ ‘ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਜਾਓ
ਪ+9: ਮI ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਪਰ ਰਿਜਸਟ+ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 2
ਜੁਲਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਮI ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਵਜJ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਉੱ9: ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ 25 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤJ ਪਿਹਲਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
2019 ਦੇ ਲਈ ਅੰਿਤਮ ਰਿਜਸਟਰ ਪ+ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਪੱਕੇ ਿਨਵਾਸੀ ਹੋ, ਤਾਂ
ਤੁ ਸੀ ਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਵਜJ ਰਿਜਸਟ+ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ।
ਿਸਖਰ ‘ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਜਾਓ
ਪ+10: ਮI ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵM ਫਲੈ ਟ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੀ ਮI ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਵM ਘਰ ਦੇ
ਪਤੇ ਨੂੰ ਰਿਜਸਟ+ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਉੱ10: ਆਪਣੇ ਨਵM ਪਤੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤJ ਬਾਅਦ ਰਿਜਸਟ+ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ "ਭੂਗੋਿਲਕ
ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ" (REO-2) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਿਤੰਨ
ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮ ਜਮGਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ 2019 ਦੇ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ+ੇਸ਼ਨ ਚੱਕਰ (ਮਤਲਬ 2 ਜੂਨ 2019 ਤJ ਪਿਹਲਾਂ) ਦੇ ਰਿਜਸਟ+ੇਸ਼ਨ
ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਮM ਦੀ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਪਤੇ ਦੇ ਬਦਲਣ
ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮGਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪਤਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਰਿਜਸਟ+ੇਸ਼ਨ ਰਿਜਸਟਰ 2019
ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ|
ਿਸਖਰ ‘ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਜਾਓ
ਪ+11: ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜJ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਉੱ11: ਰਿਜਸਟ+ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨGਾਂ ਨੂੰ ਿਪਛਲੇ ਿਤੰਨ
ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ (ਰਿਜਸਟ+ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪ+ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ
ਿਮਤੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਜਮGਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਵਜJ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ), ਜੋ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੀ
ਵੈਧ ਪ+ਮਾਿਣਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਿਧਤ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਿਨਵਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ
ਛਪੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਿਵਆਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ):
1. ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਿਬੱਲ ਜਾਂ ਚਲਾਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਪਾਣੀ, ਿਬਜਲੀ ਜਾਂ ਟਾਊਨ
ਗੈਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗਤਾ ਿਬੱਲ);

2. ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਿਨਆਪਾਿਲਕਾ ਵੱਲ* ਪੱਤਰ-ਿਵਹਾਰ;
3. ਬੈਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ3ੋਿਵਡ6 ਟ ਫੰਡ ਪ3ਵਾਿਨਤ ਟ3ਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਟੇਟਮ6ਟ ਜਾਂ
ਪੱਤਰ ਿਵਹਾਰ;
4. ਲ6 ਡਲਾਈਨ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਿਬਲ, ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ
ਸੇਵਾਵਾਂ;
5. ਸਥਾਨਕ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਿਬੱਲ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ
ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;
6. ਵੈਧ ਅਤੇ "ਸਟ6ਪਡ" (ਸਟ6ਪ ਿਡਊਟੀ ਲਈ) ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ (ਿਬਨੈ -ਪੱਤਰ ਜਮHਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ
ਤਰੀਕ ਤ* 3 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਪਰ ਅਿਜਹੇ
ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ); ਜਾਂ
7. ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਿਜਵM ਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਹਾਊਿਸੰਗ ਿਡਪਾਰਟਮ6ਟ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਹਾਊਿਸੰਗ
ਸੁਸਾਇਟੀ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪ3ੀਿਖਆ ਅਤੇ ਅਸੈਸਮ6ਟ ਅਥਾਿਰਟੀ ਆਿਦ ਵੱਲ* ਜਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪੱਤਰ, ਪੱਤਰ
ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।

ਿਸਖਰ ‘ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਜਾਓ
ਪ312: ਜੇ ਮ6 ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ3ਦਾਨ ਨਹੀ ਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮ6 ਿਕਹੜੇ ਿਵਕਲਿਪਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ3ਮਾਿਣਤ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜ* ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹਾਂ?
ਉੱ12: ਵੋਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤ* ਇਲਾਵਾ, ਰਿਜਸਟ3ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨੀਚੇ ਿਦੱਤੇ ਿਪਛਲੇ
ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਰਿਜਸਟ3ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ
ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਰਸੀਦ ਪ3ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਫਾਰਮ ਜਮHਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਵਜ* ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ),
ਜੋ ਪਤੇ ਦੇ ਵੈਧ ਪ3ਮਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:
•ਿਕਸੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਜਹੜਾ ਵੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪਤੇ ਤੇ ਵੋਟਰ ਨਾਲ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ
ਉਪਰੋਕਤ ਪਤੇ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੂਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਕਲ
ਜਾਂ
ਅਸਲ
ਕਾਪੀ
ਹੈ।
ਘੋਸ਼ਣਾ
ਰਿਜਸਟ3ੇਸ਼ਨ
ਅਤੇ
ਚੋਣ
ਦਫ਼ਤਰ
(http://www.reo.gov.hk/en/voter/dra.htm) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ* ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
•ਜੇ ਵੋਟਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਫਰ ਰਿਜਸਟ3ੇਸ਼ਨ
ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿਨਯਮ (Cap. 11) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ
ਲਈ, ਸਹੁੰ / ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ / ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਿਨਆਂ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਜ਼ਲH ਾ ਦਫਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰਨ
ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਉਪਲੱ ਬਧ ਹੈ। ਕਨੂੰ ਨੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਰਿਜਸਟ3ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ
(http://www.reo.gov.hk/en/voter/dra.htm) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ* ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਸਖਰ ‘ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਜਾਓ
ਪ313: ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਆਵਾਸ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਬਿਲਕ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਆਵਾਸ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ
ਆਵਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਬਿਸਡੀ ਵਾਲੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈ ਟ ਹੈ, ਕੀ ਮ6 ਪਤੇ ਦੇ
ਪਿਰਵਰਤਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮM ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤ* ਛੋਟ ਪ3ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਉੱ13: ਆਵਾਸ ਿਵਭਾਗ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਨਵਾਸੀ ਜਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ
ਹਾਊਿਸੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਬਿਸਡੀ ਵਾਲੇ ਆਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਿਨਵਾਸੀ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ, ਜੋ
ਰਿਜਸਟਰਡ ਪਤੇ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਪਤੇ
ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪBਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਨਾਲ ਿਮਲਦੇ ਹਨ, ਅਿਜਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤF
ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਿਕ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕੀ ਸਕੀਮ, ਗBੀਨ ਫਾਰਮ ਸਬਿਸਡੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕੀ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਜਨਤਕ
ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਜੇਕਰ ਆਵਾਸ ਇਕਾਈਆਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਲੈ ਟ), ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਭਾਿਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ
ਂ ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ
ਦਾਇਰੇ ਤF ਬਾਹਰ ਆਉਦ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨNਾਂ ਮਾਮਿਲਆਂ ਲਈ ਿਜੱਥੇ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟBੇਸ਼ਨ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਭਾਗ / ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ
ਡੇ ਟਾ ਿਵੱਚ ਵੋਟਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਿਮਸ਼ਨ (ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਜਸਟBੇਸ਼ਨ)
(ਿਵਧਾਨ ਪਿਰਸ਼ਦ ਭੂਗੋਿਲਕ ਚੋਣ ਖੇਤਰ) (ਿਜ਼ਲN ਾ ਪਿਰਸ਼ਦ ਚੋਣ ਖੇਤਰ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (Cap. 541 A) ਦੀ
ਧਾਰਾ 10 A ਦੇ ਤਿਹਤ ਚੋਣ ਰਿਜਸਟBੇਸ਼ਨ ਅਿਧਕਾਰੀ ਰਿਜਸਟਰ ਕੀਤੇ ਪਤੇ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਿਦੰਦੇ ਸਮQ ਵੋਟਰ ਤF ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਸਖਰ ‘ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਜਾਓ
ਪB14: ਜੇ ਮS ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟBੇਸ਼ਨ ਲਈ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮS
ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਿਕਵQ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਉੱ14: ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟBੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪBਣਾਲੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰੀਕਰਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਧੀ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਿਜਸਟBੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜਸਟBੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜਸਟBੇਸ਼ਨ
ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ
ਂ ੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਜਸਟBੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ
ਜਨਤਾ ਦੇ ਮSਬਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਦ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਦੀ ਉਹ ਤੁ ਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਿਚਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੇਣਗੇ। ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ
ਨਹੀ ਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਿਸਖਰ ‘ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਜਾਓ
ਪB15: ਜੇ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟBੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜਸਟBੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ
ਪਤਾ ਪBਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਿਜਸਟਰਡ ਪਤੇ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮQ ਗਲਤ ਪਤੇ ਦੇ
ਂ ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਿਕਸ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਚੋਣ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਦ
ਕਾਨੂੰ ਨ ਦਾ ਉਲੰ ਘਣ ਹੋਵੇਗਾ?
ਉੱ15: ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟBੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁ ੰਮਰਾਹ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਿਜਵQ ਿਕ ਗਲਤ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ) ਪBਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵQ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਚੋਣ
ਿਵੱਚ ਵੋਿਟੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ,ਂ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਤF
ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਿਵੱਚ ਵੋਿਟੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ (ਿਭBਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰ ਨੀ) ਆਰਡੀਨSਸ (Cap.

554) ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਭ1ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਿਮਸ਼ਨ
ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤB ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ $500,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੈਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤB ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਪਤੇ ਦਾ ਪ1ਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ
ਪ1ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਚੋਣਕਾਰ ਰਿਜਸਟ1ੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਪਤੇ ਨੂੰ ਪ1ਮਾਿਣਤ ਸਬੂਤ ਵਜB ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੁਰਮ ਆਰਡੀਨLਸ (Cap. 200) ਦੀ ਧਾਰਾ 71
ਅਨੁ ਸਾਰ, ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ
ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਿਸਖਰ ‘ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਜਾਓ
ਪ116: ਮL ਮੇਨਲL ਡ ਤB ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕੀ ਮL ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਉੱ16: 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤB ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਪੱਕੇ ਿਨਵਾਸੀ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਜਸਟ1ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਿਸਖਰ ‘ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਜਾਓ
ਪ117: ਮੈਨੂੰ ਿਕਵO ਪਤਾ ਲੱ ਗੇਗਾ ਿਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਿਰਕਾਰਡ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋਏ
ਹਨ?
ਉੱ17: 25 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤB ਜਨਤਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਰਿਜਸਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਿਵੱਚ
ਪ1ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨQਾਂ ਦੇ ਰਿਜਸਟ1ੇਸ਼ਨ
ਵੇਰਵੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਔਨਲਾਈਨ
ਵੋਟਰ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂਚ ਪ1ਣਾਲੀ (www.voterinfo.gov.hk) ਰਾਹੀ ਂ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨਤਮ ਰਿਜਸਟ1ੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ
ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦੀ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 2891 1001 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਿਸਖਰ ‘ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਜਾਓ
ਪ118: ਕੀ ਰਿਜਸਟਰ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ / ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਉੱਪ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਜB
ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਉੱ18: ਜੋ ਲੋ ਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ / ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ
ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ 2 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤB ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ
ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨQਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਤੰਬਰ 2019 ਿਵੱਚ ਪ1ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ
ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਰਿਜਸਟਰ / ਉੱਪ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ
ਸਮO ਦੀ ਸੀਮਾ ਤB ਬਾਅਦ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨQਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਿਸਰਫ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪ1ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟ1ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ / ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ
ਉਪ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੋਟਰ, ਿਕ1ਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਲੱ ਕ ਕਰੋ| [FC/FS ਰਿਜਸਟ1ੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ
ਪ1ਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹਾਈਪਰਿਲੰ ਕ]
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ਪ•19: ਕੀ ਮੇਰੇ ਿਨੱ ਜੀ ਡੇ ਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ0 ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਹੈ?
ਉੱ19: ਤੁ ਸੀ ਂ ਭਰੋਸਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ•ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਸਰਫ ਵੋਟਰ
ਰਿਜਸਟ•ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਜਸਟ•ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਾਿਧਅਮ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਡੇ ਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ0 ਨਹੀ ਂ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਪ•ਕਾਿਸ਼ਤ ਰਿਜਸਟਰ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ
ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨIਾਂ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ। ਚੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਉਦੇਸ਼ ਤ0 ਇਲਾਵਾ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਿਜਸਟ•ੇਸ਼ਨ ਰਿਜਸਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਰ 2 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ
ਕੈਦ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
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ਪ•20: ਮN ਨਵO ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ•ੇਸ਼ਨ / ਰਿਜਸਟ•ੇਸ਼ਨ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮIਾਂ ਕੀਤੀ
ਹੈ| ਮੈਨੂੰ ਿਕਵO ਪਤਾ ਲੱ ਗੇਗਾ ਿਕ ਰਿਜਸਟ•ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਉੱ20: ਰਿਜਸਟ•ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨਵO ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ•ੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਜਸਟ•ੇਸ਼ਨ ਵੇਰਿਵਆਂ ਿਵੱਚ
ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ•ਿਕਿਰਆ ਤ0 ਬਾਅਦ ਿਲਖਤੀ ਰਿਜਸਟ•ੇਸ਼ਨ ਨੋਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ| ਿਲਖਤੀ
ਰਿਜਸਟ•ੇਸ਼ਨ ਨੋਿਟਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, SMS / ਈਮੇਲ (ਜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ•ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ)
ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਨIਾਂ ਦੇ ਰਿਜਸਟ•ੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਅੱਪਡੇ ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਆਪਣੇ ਹੀ
ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ www.voterinfo.gov.hk ਰਾਹੀ ਂ ਵੋਟਰ "ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚਨਾ
ਪੜਤਾਲ ਿਸਸਟਮ” ‘ਤੇ ਲਾਗ-ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ|
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ਪ•21: ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ#ੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹੜੇ ਿਵਭਾਗ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਉੱ21: ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਲਈ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰਿਜਸਟ•ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਟਲਾਈਨ 2891
1001 'ਤੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ reoenq@reo.gov.hk ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡਾ
ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
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