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Q1: ਕੌਣ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
Q2: ਮੈਨੂੰ ਜਕਉ ਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
Q3: ਮੈਂ ਇਕ ਇਲੈ ਕਟਰ ਵਿੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਜਕਵੇਂ ਕਰਾਂ?
Q4: ਿੇ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਲੈ ਕਟਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਦੇ ਵੇਰਜਵਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ
ਐਡਰੈਸ, ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਅਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਫੋਨ ਨੂੰਬਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਜਕਵੇਂ ਦੱਸਾਂ?
Q5: ਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀ ਂ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਦੇ ਵੇਰਜਵਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂਸੀਮਾ ਹੈ?
Q6: ਕੀ ਮੈਂ ਨਵੀ ਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜੀ ਿਮ੍ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁ ਰੂੰਤ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ
ਹਾਂ? / ਕੀ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਡਰੈੱਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਤੁ ਰਤ
ੂੰ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੋਜਲੂੰ ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ?
Q7: ਭਗੋਜਲਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ REO -1 ਅਤੇ REO -2 ਜਵਚਕਾਰ ਕੀ ਅੂੰਤਰ ਹਨ?
ਮੈਨੂੰ ਜਕਹੜਾ ਫਾਰਮ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
Q8: ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਜਹਲਾਂ ਜਬਨੈ -ਪੱਤਰ ਭਰੇ ਹਨ. ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ?
Q9: ਮੈਂ ਿੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਅੂੰਤ ਜਵੱਚ ਜਸਰਫ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਮਤੀ
2 ਮਈ 2021 ਹੈ. ਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਵਿੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
Q10: ਮੈਂ ਨੇੜਲੇ ਭਜਵੱਖ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਲੈ ਟ ਜਵੱਚ ਿਾਵਾਂਗਾ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਪਤਾ ਪਤਾ
ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
Q11: ਜਕਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਪਰਮਾਣ ਦੇ ਰਪ ਜਵੱਚ ਸਵੀਕਾਜਰਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ?
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Q12: ਿੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ ਐਡਰੈਸ ਪਰਫ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ
ਨਹੀ ਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਪਤੇ ਦੇ ਪਰਮਾਣ ਵਿੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਹੜੇ ਬਦਲਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਿਮ੍ਾਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
Q13: ਿੇ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਹਾਜਸੂੰਗ ਜਵਭਾਗ ਅਧੀਨ ਿਨਤਕ ਜਕਰਾਏ ਦੀ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈ ਟ ਹੈ ਿਾਂ
ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਹਾਜਸੂੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਬਜਸਡੀ ਵਾਲੀ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਲਈ
ਅਰਜੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬਤ ਦੀ ਜਰਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਜਦੱਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
Q14: ਿੇ ਮੈਂ ਿਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਕ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗਲਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਕਵੇਂ ਸਚਤ ਕਰਾਂ?
Q15: ਿੇ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਠਾ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪਤੇ ਦਾ ਪਰਮਾਣ
ਂ ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਕਸ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ
ਦਸਤਾਵੇਜ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਜਵੱਚ ਜਕਸੇ ਚੋਣ ਜਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਦ
ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕਰੇਗਾ?
Q16: ਮੈਂ ਮੇਨਲੈਂ ਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਗਮਨ ਹਾਂ. ਕੀ ਮੈਂ ਇਕ ਇਲੈ ਕਟਰ ਵਿੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
Q17: ਮੈਂ ਜਕਵੇਂ ਿਾਣਾਂਗਾ ਜਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਰਕਾਰਡ ਸਹੀ ਤਰ੍ਾਂ ਦਰਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?
Q18: ਕੀ ਮੇਰੇ ਜਨੱ ਿੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜਵਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸੁਰੱਜਖਆ ਹਨ?
Q19: ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਕਵੇਂ ਿਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ/ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਮੇਰੀ
ਅਰਜੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ?
Q20: ਿੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਪਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਕਹੜੇ ਜਵਭਾਗ ਕੋਲ
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ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

Q1: ਕੌਣ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

A1: ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦਾ ਸਥਾਈ ਜਨਵਾਸੀ ਹੋ ਿਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ 18 ਸਾਲ ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਮ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਭਗੋਜਲਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੋਣਕਾਰ ਵਿੋਂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ
ਹੋ।

ਵਾਪਸ ਚੋਟੀ 'ਤੇ

Q2: ਮੈਨੂੰ ਜਕਉ ਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

A2: ਇਕ ਵੋਟਰ ਵਿੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਜਵਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਜਜਲ੍ ਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਜਵਚ ਆਪਣੇ
ਵੋਟ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਾਂ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੁ ਮਾਇੂੰਦੇ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰਨਾ ਤੁ ਹਾਡਾ ਅਜਧਕਾਰ ਹੈ। ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਵਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਵਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਿੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਰਰਤ ਹੁੂੰਦੀ
ਹੈ।
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Q3: ਮੈਂ ਇਕ ਇਲੈ ਕਟਰ ਵਿੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਜਕਵੇਂ ਕਰਾਂ?

A3: ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਲੈ ਕਟਰ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਜਕਸੇ ਭਗੋਜਲਕ ਹਲਕੇ ਜਵੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ
ਹੋ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਜਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ “ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਵੀ ਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰਸ਼
ੇ ਨ (ਭਗੋਜਲਕ ਹਲਕੇ)
ਲਈ” (REO -1)।



ਤੁ ਸੀ ਂ “ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜੀ (ਭਗੋਜਲਕ ਹਲਕੇ)” (REO -1) ਹੇਠਾਂ ਜਦੱਤੇ ਤਰੀਜਕਆਂ
ਨਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ-

-

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਨਲੋ ਡ ਕਰਕੇ;

-

2891 1001 ਤੇ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਫੈਕਸ ਦੁਆਰਾ; ਅਤੇ

-

ਜਜਲ੍ ਾ ਦਫਤਰਾਂ, ਪਬਜਲਕ ਹਾਜਸੂੰਗ ਅਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਨ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ
ਜਵਖੇ।

ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪਤੇ:
10/F Harbour Centre
25 Harbour Road
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Wan Chai
Hong Kong

13/F Kowloonbay International Trade & Exhibition Centre
1 Trademart Drive
Kowloon Bay
Kowloon

ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਰਜਿਸਟਰਸ਼
ੇ ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨੂੰ
ਡਾਕ, ਫੈਕਸ (ਫੈਕਸ ਨੂੰਬਰ: 2891 1180) ਿਾਂ ਈਮੇਲ (ਈਮੇਲ ਪਤਾ: form@reo.gov.hk) ਰਾਹੀ ਂ ਫਾਰਮ
ਿਮ੍ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਫਾਰਮ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਅਤੇ ਪਤਾ ਸਬਤ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗ) ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ
ਅਤੇ ਚੋਣਕਾਰ ਦਫਤਰ ਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋ ਡ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ 'ਤੇ (www.reo-form.gov.hk) ।
ਿੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪੋਸਟ ਿਾਂ ਜਡਿੀ-ਸਾਈਨ ਸਰਟੀਜਫਕੇਸ਼ਨ ਸਰਜਵਜਸਜ ਜਲਮਜਟਡ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰੀ
ਕੀਤਾ ਿਾਇਜ ਜਡਿੀਟਲ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਹੈ (ਵੇਰਜਵਆਂ ਲਈ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਜਲਕ ਕਰੋ), ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਰਕਾਰੀ
ਐੱਮ.ਐੱਚ.ਕੇ. GovHK 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਲੈ ਕਟਰਾਜਨਕ ਤਰੀਜਕਆਂ ਰਾਹੀ ਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਿਮ੍ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ "ਜਡਿੀਟਲ ਫਾਈਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਬਨੈ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂ ਸ
ਨੋਟਸ" (ਹਾਈਪਰਜਲੂੰ ਕ ਨਾਲ
https://www.reo.gov.hk/pdf/form/Guidance_Notes_for_Electronic_Submission(Eng).pdf)

ਇੱਕ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਕਜਲੱ ਕ ਕਰੋ।
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Q4: ਿੇ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਲੈ ਕਟਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਦੇ ਵੇਰਜਵਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ
ਐਡਰੈਸ, ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਅਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਫੋਨ ਨੂੰਬਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਜਕਵੇਂ ਦੱਸਾਂ?

A4: ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੋਣਕਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਰਜਿਸਟਰਸ਼
ੇ ਨ ਵੇਰਜਵਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਜਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ “ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਜਰਪੋਰਟ ਇੱਕ ਭਗੋਜਲਕ ਹਲਕੇ
ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵੇਰਵਾ” (REO-2)।

ਜਧਆਨ ਦੇਣਾ: ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਜਵਧਾਜਨਕ ਜਰਰਤ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਨੂੰ

Punjabi (Indian)

ਪਤੇ ਦੇ ਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਡਰੈਸ ਪਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਮਨਜਰ ਜਕਸਮਾਂ ਲਈ
ਤੁ ਸੀ ਂ A11 ਤੋਂ A13 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁ ਸੀ ਂ ਹੇਠ ਜਲਜਖਆਂ ਤਰੀਜਕਆਂ ਦੁਆਰਾ “ਇੱਕ ਭਗੋਜਲਕ ਹਲਕੇ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵੇਰਜਵਆਂ ਦੀ
ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਜਰਪੋਰਟ” (REO -2) ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ-

-

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਨਲੋ ਡ ਕਰਕੇ;

-

2891 1001 ਤੇ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਫੈਕਸ ਦੁਆਰਾ; ਅਤੇ

-

ਜਜਲ੍ ਾ ਦਫਤਰਾਂ, ਪਬਜਲਕ ਹਾਜਸੂੰਗ ਅਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਨ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ
ਜਵਖੇ।

ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪਤੇ:
10/F Harbour Centre
25 Harbour Road
Wan Chai

Punjabi (Indian)

Hong Kong

13/F Kowloonbay International Trade & Exhibition Centre
1 Trademart Drive
Kowloon Bay
Kowloon

ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਫਾਰਮ, ਜਪਛਲੇ ਜਤੂੰਨ ਮਹੀਜਨਆਂ ਦੇ
ਅੂੰਦਰ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬਤ (ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਾਗ) ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਕ, ਫੈਕਸ (ਫੈਕਸ
ਨੂੰਬਰ: 2891 1180) ਿਾਂ ਈਮੇਲ (ਈਮੇਲ ਪਤਾ: form@reo.gov.hk) ਰਾਹੀ ਂ ਿਮ੍ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਚੋਣਕਾਰ ਦਫਤਰ ਤੇ ਦਰਿ ਕਰੋ, ਿਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਚੋਣਕਾਰ ਦਫਤਰ
ਅਪਲੋ ਡ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ (www.reo-form.gov.hk) 'ਤੇ ਫਾਰਮ (ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਮਾਣ ਪੱਤਰ) ਅਪਲੋ ਡ
ਕਰੋ।

ਿੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪੋਸਟ ਿਾਂ ਜਡਿੀ-ਸਾਈਨ ਸਰਟੀਜਫਕੇਸ਼ਨ ਸਰਜਵਜਸਜ ਜਲਮਜਟਡ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰੀ
ਕੀਤਾ ਿਾਇਜ ਜਡਿੀਟਲ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਹੈ (ਵੇਰਜਵਆਂ ਲਈ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਜਲਕ ਕਰੋ), ਤੁ ਸੀ ਂ GovHK
'ਤੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Punjabi (Indian)

ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਲੈ ਕਟਰਾਜਨਕ ਤਰੀਜਕਆਂ ਰਾਹੀ ਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਿਮ੍ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ "ਜਡਿੀਟਲ ਫਾਈਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਬਨੈ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂ ਸ
ਨੋਟਸ" (ਹਾਈਪਰਜਲੂੰ ਕ ਨਾਲ
https://www.reo.gov.hk/pdf/form/Guidance_Notes_for_Electronic_Submission(Eng).pdf)

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੋਣਕਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਬੂੰਧਤ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਹਲਤ
ਲਈ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪਰਦਾਨ / ਅਪਡੇ ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦ
ੂੰ ੇ ਹੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ,
ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (http://www.osp.reo.gov.hk/index_e.html) ਦੁਆਰਾ ਿਾਂ ਈਮੇਲ (ਈਮੇਲ ਪਤਾ:
reoenq@reo.gov.hk) ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੂੰਬੂੰਜਧਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ।

ਵਾਪਸ ਚੋਟੀ 'ਤੇ

Q5: ਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀ ਂ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਦੇ ਵੇਰਜਵਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂਸੀਮਾ ਹੈ?

A5: ਯੋਗ ਵਸਨੀਕ / ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਸਾਲ ਦੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਵੀ ਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ / ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ

Punjabi (Indian)

ਵੇਰਜਵਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਲਈ ਜਬਨੈ -ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਜਕ, ਿੇ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ / ਵੇਰਜਵਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਚੱਕਰ ਜਵੱਚ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈ ਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ
ਜਵੱਚ ਅਪਡੇ ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਬਨੈ -ਪੱਤਰ ਸਬੂੰਧਤ ਦਫਤਰ ਜਵਖੇ ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਇਸ
ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਿਮ੍ਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਹੇਠ ਜਦੱਤੀ ਆਖਰੀ ਜਮਤੀ:

ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ
ਜਜਲ੍ ਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣ ਸਾਲ (ਉਦਾ. 2023):

2 ਜੁਲਾਈ

ਗੈਰ ਜਜਲ੍ ਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣ ਸਾਲ (ਉਦਾ. 2021, 2022 & 2024)

2 ਮਈ

ਜਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵੇਰਜਵਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਜਰਪੋਰਟ
ਜਜਲ੍ ਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣ ਸਾਲ (ਉਦਾ. 2023):

2 ਜੂਨ

ਗੈਰ ਜਜਲ੍ ਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣ ਸਾਲ (ਉਦਾ. 2021, 2022 & 2024)

2 ਅਪ੍ਰੈਲ

ਿੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਬਨੈ -ਪੱਤਰ ਿਮ੍ਾਂ ਕਰ ਜਦੱਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਬੂੰਧਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ
ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਜਸਰਫ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਜਵੱਚ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ
ਜਵੱਚ ਦਰਿ / ਅਪਡੇ ਟ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਾਪਸ ਚੋਟੀ 'ਤੇ

Punjabi (Indian)

Q6: ਕੀ ਮੈਂ ਨਵੀ ਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜੀ ਿਮ੍ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁ ਰੂੰਤ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ
ਹਾਂ? / ਕੀ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਡਰੈੱਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਤੁ ਰਤ
ੂੰ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੋਜਲੂੰ ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ?

A6: ਮੌਿਦਾ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣਕਾਰ ਦਫਤਰ ਮੌਿਦਾ ਚੋਣਕਾਰ ਦੇ ਅੂੰਤਮ ਰਜਿਸਟਰ
ਜਵੱਚ ਦਰਿ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਪੋਜਲੂੰ ਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਿੋ ਸਾਲ ਜਵੱਚ ਇੱਕ
ਵਾਰ ਅਪਡੇ ਟ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਿੁਲਾਈ 2021 ਜਵਚ ਅਗਲਾ ਅੂੰਤਮ ਰਜਿਸਟਰ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਜਜਲ੍ ਾ
ਪਰੀਸ਼ਦ ਿਾਂ ਜਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਿੁਲਾਈ 2020 ਜਵਚ
ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੂੰਤਮ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਪੋਜਲੂੰ ਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ
ਜਨਯੁ ਕਤੀ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ, 2021 ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਚੱਕਰ (ਭਾਵ 3 ਮਈ 2020 ਤੋਂ 2 ਮਈ 2021 ਤੱਕ) ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਨਵੀ ਂ
ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸਨ ਲਈ ਜਬਨੈ ਪੱਤਰ ਿਮ੍ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀ ਿੁਲਾਈ 2021 ਜਵੱਚ 2021 ਦੇ ਅੂੰਤਮ
ਰਜਿਸਟਰ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਜਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।

2021 ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਚੱਕਰ (ਜਿਵੇਂ ਜਕ 3 ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 2 ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੱਕ) ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰਡ
ਪਤੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਬਨੈ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ, ਿੁਲਾਈ 2021 ਜਵੱਚ ਅੂੰਜਤਮ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ

Punjabi (Indian)

ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ
ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਪੋਜਲੂੰ ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ' ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਜਕ 2020 ਦੇ ਅੂੰਜਤਮ
ਰਜਿਸਟਰ ਜਵਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਜਰਕਾਰਡ)।

ਵਾਪਸ ਚੋਟੀ 'ਤੇ

Q7: ਭਗੋਜਲਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ REO -1 ਅਤੇ REO -2 ਜਵਚਕਾਰ ਕੀ ਅੂੰਤਰ ਹਨ?
ਮੈਨੂੰ ਜਕਹੜਾ ਫਾਰਮ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

A7: ਿਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂੰਧਤ ਜਬਨੈ -ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਕ ਕੀ
ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੋਣਕਾਰ ਹਨ. ਿਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਦੱਸ ਿੋ ਹਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਪਰ ਭਗੋਜਲਕ
ਹਲਕੇ ਜਵੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, “ਨਵੀ ਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜੀ (ਭਗੋਜਲਕ ਹਲਜਕਆਂ)”
(REO -1) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੇਰਵੇ ਦੀ
ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, “ਨੂੰ ਜਕਸੇ ਭਗੋਜਲਕ ਸੂੰਜਵਧਾਨ ਜਵਚ ਇਕ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵੇਰਜਵਆਂ ਦੀ
ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਜਰਪੋਰਟ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ”(REO-2)।

ਤੁ ਸੀ ਂ ਨਲਾਈਨ ਵੋਟਰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਕੁਆਰੀ ਜਸਸਟਮ (www.voterinfo.gov.hk) ਤੇ ਲੌ ਗਇਨ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟੋਰਲ ਆਜਫਸ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 2891 1001

Punjabi (Indian)

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਕ ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੋਣਕਾਰ ਹੋ, ਿਾਂ ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ
ਹਨ ਿਾਂ ਨਹੀ।ਂ

ਵਾਪਸ ਚੋਟੀ 'ਤੇ

Q8: ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਜਹਲਾਂ ਜਬਨੈ -ਪੱਤਰ ਭਰੇ ਹਨ. ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ?

A8: ਪਰਚਲਤ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰਰਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਨਲਾਈਨ ਵੋਟਰ
ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਕੁਆਰੀ ਜਸਸਟਮ (www.voterinfo.gov.hk) ਤੇ ਲੌ ਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਾਂ
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟੋਰਲ ਆਜਫਸ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 2891 1001 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿੋ ਇਹ
ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ ਜਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਹਨ ਿਾਂ ਨਹੀ।ਂ

ਗਲਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਜਵਆਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ, ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਜਥਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ
ਪਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ “ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਜਰਪੋਰਟ” ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਭਗੋਜਲਕ ਹਲਕੇ ਜਵੱਚ
ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵੇਰਵਾ ”(REO -2) ਅਤੇ ਜਪਛਲੇ ਜਤੂੰਨ ਮਹੀਜਨਆਂ ਜਵੱਚ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਐਡਰੈਸ ਪਰਮਾਣ ਦੇ
ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ (ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਾਗ), ਜਕਸੇ ਵੀ ਲਈ REO
ਨੂੰ ਿਮ੍ਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰਸ਼
ੇ ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਜਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਿੋ REO
ਹਾਡੇ ਜਰਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇ ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Punjabi (Indian)

ਵਾਪਸ ਚੋਟੀ 'ਤੇ

Q9: ਮੈਂ ਿੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਅੂੰਤ ਜਵੱਚ ਜਸਰਫ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਮਤੀ
2 ਮਈ 2021 ਹੈ. ਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਵਿੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

A9: ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਂ 25 ਿੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਿਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਪਹੁੂੰਚ ਿਾਂਦੇ ਹੋ ਿਦੋਂ 2021
ਲਈ ਅੂੰਤਮ ਰਜਿਸਟਰ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਸਥਾਈ ਜਨਵਾਸੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਹੁਣ ਇਕ
ਵੋਟਰ ਵਿੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ।

ਵਾਪਸ ਚੋਟੀ 'ਤੇ

Q10: ਮੈਂ ਨੇੜਲੇ ਭਜਵੱਖ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਲੈ ਟ ਜਵੱਚ ਿਾਵਾਂਗਾ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਪਤਾ ਪਤਾ
ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

A10: ਤੁ ਹਾਨੂੰ “ਇੱਕ ਭਗੋਜਲਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵੇਰਜਵਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਜਰਪੋਰਟ” (REO -2)
ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ, ਜਪਛਲੇ ਜਤੂੰਨ ਮਹੀਜਨਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ
ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਪਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਚਲੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ।ਿੇ

Punjabi (Indian)

ਂ ੇ ਹੋ ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰ ਨੀ
ਤੁ ਸੀ ਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਡਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਰਜੀ ਿਮ੍ਾ ਕਰਾਉਦ
ਅੂੰਤਮ ਤਾਰੀਖ 2021 ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਚੱਕਰ (ਜਿਵੇਂ ਜਕ 2 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ) ਦੇ
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਜਵਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਜਰਪੋਰਟ, ਤੁ ਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪਤਾ 2021 ਦੇ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅੂੰਜਤਮ
ਰਜਿਸਟਰ ਜਵਚ ਪਰਦਰਜਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਾਪਸ ਚੋਟੀ 'ਤੇ

Q11: ਜਕਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਪਰਮਾਣ ਦੇ ਰਪ ਜਵੱਚ ਸਵੀਕਾਜਰਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ?

A11: ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਜਪਛਲੇ ਜਤੂੰਨ ਮਹੀਜਨਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ
ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਮਤੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਿਮ੍ਾਂ
ਕਰਨ ਦੀ ਜਮਤੀ ਵਿੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ), ਿੋ ਿਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਮਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਸੂੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤੇ ਦੇ ਪਰਮਾਜਣਕ ਪਰਮਾਣ ਵਿੋਂ। ਸੂੰਬੂੰਜਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਜਵਚ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਰਮੁੱਖ
ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਦਸਤਾਵੇਜ ਉੱਤੇ ਛਾਜਪਆ ਜਗਆ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਜਵੱਚ
ਜਦੱਤੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ):
1.

ਿਨਤਕ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਬੱਲਾਂ ਿਾਂ ਚਲਾਨਾਂ (ਉਦਾ. ਪਾਣੀ, ਜਬਿਲੀ ਿਾਂ ਟੌਂਗਸ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗਤਾ ਜਬਲ);

2.

ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਭਾਗਾਂ ਿਾਂ ਜਨਆਂਪਾਜਲਕਾ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਵਹਾਰ;

Punjabi (Indian)

3.

ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੂੰਪਨੀਆਂ ਿਾਂ ਲਾਜਮੀ ਭਜਵੱਖ ਜਨਧੀ ਫੂੰਡ ਦੁਆਰਾ ਪਰਵਾਜਨਤ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ
ਿਾਰੀ ਜਬਆਨ ਿਾਂ ਪੱਤਰ ਜਵਹਾਰ;

4.

ਲੈਂ ਡਲਾਈਨ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਅਦਾਇਗੀ ਟੈਲੀਜਵਜਨ ਿਾਂ ਇੂੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜਬੱਲ;

5.

ਸਥਾਨਕ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ ਿਾਂ ਜਬੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਾਂ ਨੂੰ
ਜਨਰਭਰਤਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;

6.

ਿਾਇਜ ਅਤੇ "ਮੋਹਰਬੂੰਦ" (ਸਟੈਂਪ ਜਡ dutyਟੀ ਲਈ) ਜਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ (ਜਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਿਮ੍ਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਜਮਤੀ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਜਨਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅੂੰਦਰ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦਾ ਮਾਪਦੂੰਡ ਲਾਜਮੀ ਨਹੀ ਂ
ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਜਕਰਾਏਦਾਰੀ ਜਬਨੈ -ਪੱਤਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇ); ਿਾਂ

7.

ਜਬੱਲ, ਪੱਤਰ ਜਵਹਾਰ ਿਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਿੋ ਿਨਤਕ ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਹਾਜਸੂੰਗ ਜਵਭਾਗ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਹਾਜਸੂੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ
ਪਰੀਜਖਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ, ਆਜਦ।

ਵਾਪਸ ਚੋਟੀ 'ਤੇ
Q12: ਿੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ ਐਡਰੈਸ ਪਰਫ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ
ਨਹੀ ਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਪਤੇ ਦੇ ਪਰਮਾਣ ਵਿੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਹੜੇ ਬਦਲਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਿਮ੍ਾਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

A12: ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਜਪਛਲੇ ਜਤੂੰਨ ਮਹੀਜਨਆਂ

Punjabi (Indian)

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ
ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਮਤੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਿਮ੍ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਮਤੀ ਵਿੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ), ਿੋ ਿਾਰੀ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਤਾ ਦੇ ਪਰਮਾਜਣਕ ਸਬਤ ਵਿੋਂ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂੰਗਠਨ ਦੀ ਜਮਤੀ ਅਤੇ ਨਾਮ:



ਇੱਕ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬਤ ਜਿਸ ਜਵੱਚ ਵੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ
ਪਤਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਜਕ
ਅਜਿਹਾ ਦਸਰਾ ਜਵਅਕਤੀ ਉਪਰੋਕਤ ਉਸੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਇਲੈ ਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਹ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਨਾਲ ਿੁਜੜਆ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਪਰਮਾਣ ਇਕ ਮੁਕੂੰਮਲ ਪਰਮਾਜਣਕ ਕਾੱਪੀ ਿਾਂ ਅਸਲ ਦੀ ਸਹੀ ਕਾੱਪੀ
ਹੈ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਨਮਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਨਲੋ ਡ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ (http://www.reo.gov.hk/en/voter/ap.htm)।



ਿੇ ਵੋਟਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਚੀਬੱਧ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ
ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਣ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਥਾਂ ਲਈ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਕਾਨੂੰ ਨੀ
ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਪਰੈਕਜਟਸ ਕਰਦਾ ਹੈ / ਇਕ ਅਜਭਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ / ਿਸਜਟਸ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਜਵਖੇ ਰਜਹਣ
ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਥਜ ਐਂਡ ਜਡਕਲੇ ਸ਼ਨਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (Cap .11) ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਪਤਾ। ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਜਜਲ੍ ਾ ਦਫਤਰਾਂ ਜਵਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਾਨੂੰ ਨੀ
ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੇ ਨਮਨੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾ.ਨਲੋ ਡ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ
ਚੋਣ ਦਫਤਰ (http://www.reo.gov.hk/en/voter/ap.htm)।

Punjabi (Indian)

ਵਾਪਸ ਚੋਟੀ 'ਤੇ

Q13: ਿੇ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਹਾਜਸੂੰਗ ਜਵਭਾਗ ਅਧੀਨ ਿਨਤਕ ਜਕਰਾਏ ਦੀ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈ ਟ ਹੈ ਿਾਂ
ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਹਾਜਸੂੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਬਜਸਡੀ ਵਾਲੀ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਲਈ
ਅਰਜੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬਤ ਦੀ ਜਰਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਜਦੱਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

A13: ਉਹ ਚੋਣਕਾਰ ਿੋ ਹਾ ਜਸੂੰਗ ਜਵਭਾਗ ਅਧੀਨ ਪਬਜਲਕ ਜਕਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰਤ ਜਕੱਤੇ ਹਨ ਿਾਂ
ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਹਾਜਸੂੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਸਬਜਸਡੀ ਵਾਲੀ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਜਕਰਾਏਦਾਰੀ ਜਵੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ
ਵਸਨੀਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਰਜੀ ਜਦੂੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰੀ ਜਰਕਾਰਡ ਜਵੱਚ ਪਤੇ
ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਦੱਤੇ ਪਤੇ, ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਪਤੇ ਦੇ ਪਰਮਾਣ ਦੀ ਜਰਰਤ
ਨੂੰ ਛੋਟ ਜਦੱਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਜਕ, ਘਰੇਲ ਮਾਲਕੀਅਤ ਸਕੀਮ, ਗਰੀਨ ਫਾਰਮ ਸਬਜਸਡੀ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲ ਮਾਲਕੀਅਤ ਸਕੀਮ ਿਾਂ
ਿਨਤਕ ਹਾ ਜਸੂੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਿੋ ਜਕ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਖਰੀਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ
ਂ ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੂੰਧਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਿਾਇਜ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬਤ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਫਲੈ ਟ) ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਦ
ਹਨ।

Punjabi (Indian)

ਉਨ੍ਾਂ ਕੇਸਾਂ ਜਵੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਸਬੂੰਧਤ ਜਵਭਾਗ / ਸੂੰਗਠਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ
ਅੂੰਕਜੜਆਂ ਜਵੱਚ ਜਕਸੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਪਤੇ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ
ਅਜਧਕਾਰੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 10A ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤੇ ਜਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ
ਪਤੇ ਦਾ ਸਬਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਚੋਣ ਮਾਮਜਲਆਂ ਬਾਰੇ ਕਜਮਸ਼ਨ (ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ)
(ਜਵਧਾਨ ਪਰੀਸ਼ਦ ਭਗੋਜਲਕ ਹਲਕੇ) (ਜਜਲ੍ ਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਹਲਕੇ) ਜਨਯਮ (Cap. 541A)।

ਵਾਪਸ ਚੋਟੀ 'ਤੇ

Q14: ਿੇ ਮੈਂ ਿਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਕ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗਲਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਕਵੇਂ ਸਚਤ ਕਰਾਂ?

A14: ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਦੀ ਮੌਿਦਾ ਜਵਵਸਥਾ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਲਤ ਪਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਵਧੀ ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਿਾਂ
ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਜਵਅਕਤੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਜਵਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਸ਼
ੇ ਨ ਿਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ
ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਿੇ ਿਨਤਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਜਲਆਂ ਜਵੱਚ
ਂ ੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਿੋ ਤੁ ਰੂੰਤ
ਆਉਦ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਿੂੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਲਈ
ਭੇਿਣਗੇ। ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

Punjabi (Indian)

ਵਾਪਸ ਚੋਟੀ 'ਤੇ

Q15: ਿੇ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਠਾ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪਤੇ ਦਾ ਪਰਮਾਣ
ਂ ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਕਸ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ
ਦਸਤਾਵੇਜ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਜਵੱਚ ਜਕਸੇ ਚੋਣ ਜਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਦ
ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕਰੇਗਾ?

A15: ਇਕ ਜਵਅਕਤੀ ਿੋ ਿਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਿਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਿਾਂ
ਂ ਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਵਅਕਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਵਚ ਵੋਟ
ਗੁ ੂੰਮਰਾਹਕੁੂੰਨ ਿਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਝਠੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ) ਬਣਾਉਦ
ਂ ਾ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀ,ਂ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਤਜਹਤ ਇਕ ਿੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਿੇ ਜਵਅਕਤੀ ਬਾਅਦ ਜਵਚ ਜਕਸੇ ਚੋਣ ਜਵਚ ਵੋਟ
ਪਾਉਦ
ਂ ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ (ਜਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਆਚਰਣ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ (Cap. 554) ਦੀ ਧਾਰਾ 16
ਪਾਉਦ
ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਵਰੁੱਧ ਸੁਤੂੰਤਰ ਕਜਮਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ।ਵੱਧ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ $500,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿੇ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਜਕਸੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪਤਾ ਪਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਪਰਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਪਰਮਾਣਕ ਪਰਮਾਣ ਵਿੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ
ਪਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿੁਰਮ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (Cap. 200) ਦੀ ਧਾਰਾ 71 ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ,
ਜਿਹੜਾ ਜਵਅਕਤੀ ਿਾਅਲਸਾਜੀ ਦਾ ਿੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਜਹਰਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Punjabi (Indian)

ਵਾਪਸ ਚੋਟੀ 'ਤੇ

Q16: ਮੈਂ ਮੇਨਲੈਂ ਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਗਮਨ ਹਾਂ. ਕੀ ਮੈਂ ਇਕ ਇਲੈ ਕਟਰ ਵਿੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

A16: ਸਾਰੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਸਥਾਈ ਜਨਵਾਸੀ 18 ਸਾਲ ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਿੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ
ਜਵੱਚ ਰਜਹੂੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਵਿੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਾਪਸ ਚੋਟੀ 'ਤੇ

Q17: ਮੈਂ ਜਕਵੇਂ ਿਾਣਾਂਗਾ ਜਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਰਕਾਰਡ ਸਹੀ ਤਰ੍ਾਂ ਦਰਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?

A17: 2020 ਲਈ ਇਲੈ ਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤਮ ਰਜਿਸਟਰ 25 ਿੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਪਰਕਾਸ਼ਤ
ਕੀਤਾ

ਿਾਂਦਾ

ਹੈ.

ਰਜਿਸਟਰਡ

ਚੋਣਕਾਰ

ਵੋਟਰ

ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ

ਇਨਕੁਆਰੀ

ਜਸਸਟਮ

(www.voterinfo.gov.hk) ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦੀ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦਰਿ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ 2891 1001 'ਤੇ।

ਵਾਪਸ ਚੋਟੀ 'ਤੇ

Punjabi (Indian)

Q18: ਕੀ ਮੇਰੇ ਜਨੱ ਿੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜਵਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸੁਰੱਜਖਆ ਹਨ?

A18: ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜਕ ਜਕਸੇ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਸਰਫ ਵੋਟਰ
ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ। ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨੇ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੂੰਭਵਗ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜਕ ਅਜਿਹੇ ਡੇ ਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ
ਿਾਏਗੀ। ਿਨਤਕ ਜਨਰੀਖਣ ਲਈ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਜਵਚ ਜਸਰਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਵਅਕਤੀਆਂ
ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰਬਰ ਿਾਂ ਸੂੰਪਰਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰਬਰ ਨਹੀ ਂ
ਹੁੂੰਦਾ। ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਜਕਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮੌਿਦਾ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਿੁਰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੱਧਰ 2' ਤੇ ਿੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ
ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਪਸ ਚੋਟੀ 'ਤੇ
Q19: ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਕਵੇਂ ਿਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ/ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਮੇਰੀ
ਅਰਜੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ?

A19: ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣਕਾਰ ਦਫਤਰ ਨਵੀ ਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਿਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਜਵਆਂ ਦੀ
ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਪਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਜਲਖਤੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੋਜਟਸ ਿਾਰੀ

Punjabi (Indian)

ਕਰੇਗਾ। ਜਲਖਤੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੋਜਟਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਜਵਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ
ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਮਐਸ / ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸਜਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ (ਿੇ ਇਲੈ ਕਟੋਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਜਦੱਤੀ ਹੈ) ਤਾਂ ਿੋ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਵੇਰਵਾ ਅਪਡੇ ਟ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ. ਚੋਣਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਰਕਾਰਡ ਨੂੰ
ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ www.voterinfo.gov.hk ਰਾਹੀ ਂ "ਨਲਾਈਨ ਵੋਟਰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਕੁਆਰੀ ਜਸਸਟਮ"
ਤੇ ਵੀ ਲਾਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਾਪਸ ਚੋਟੀ 'ਤੇ

Q20: ਿੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਪਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਕਹੜੇ ਜਵਭਾਗ ਕੋਲ
ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

A20: ਪੁੱਛਜਗੱਛ ਲਈ, ਤੁ ਹਾਡਾ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦੀ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 2891 1001 'ਤੇ
ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਿਾਂ ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ reoenq@reo.gov.hk ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।
ਵਾਪਸ ਚੋਟੀ 'ਤੇ

