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 انتخابات پر مختصر معلومات یكے قانون ساز كونسل كے ضمن 2018 

 

 اور گھنٹے یختار یک پولنگ

 :اتوار  8112مارچ  11 پولنگ كا دن() 

 7:30: پولنگ كا وقت a.m. - 10:30 p.m. 

 تعداد یجانے والے ممبروں ك یےك منتخب

 یكا یكا یےحلقوں كے ل یائیكے جغراف یسٹا یریٹریزٹ یواور ن یسٹكولون و ینڈ،كانگ آئل ہانگ 

 ممبر

 ،ممبر یكا یےفنكشنل حلقہ كے ل یپسك ینڈل ینڈسروے انگ، پالننگ ا آركیٹیكچرل 

 مدت یك  نامزدگی

 8112 یجنور 82 -11مدت:  یك  ینامزدگ یےكے ل امیدواری 

 کے فارم  نامزدگی/F 11یونٹ یاہانگ كانگ  ی،ہاربر روڈ، وان چائ 82 ینٹر،، ہاربر س 

10-8011 ,/F80 , یضلع یںكن تھنگ روڈ، كن تھنگ، كولون م 028,  1 یسٹ ینییممل 

۔ یںہ یابپر دست (”REO“) كے دفاتر اور دفتر برائے اندراج اور انتخاب یسرزآف یٹرنگدفاتر،ر

 ۔یںجا سکتے ہ یےڈاؤنلوڈ ک یسے بھ (www.reo.gov.hk) سائٹ یبو یك REO یہ

 ووٹنگ كے انتظامات

 یٹیكچرل،حلقوں اور آرك یائیكے جغراف یسٹا یریٹریزٹ یواور ن یسٹوكولون  ینڈ،كانگ آئل ہانگ 

كے  8112فنكشنل حلقہ كے اندراج شدہ ووٹر جن كے نام  یپسك ینڈل ینڈسروے انگ، پالننگ ا

 ۔ یںاپنے ووٹ ڈال سكتے ہ یںانتخاب م یضمن یںشامل ہوچكے ہ یںووٹروں كے رجسٹر م یحتم

 ۔ن دیا جائے گاہر ووٹر کو ایک مخصوص  پولنگ اسٹیش 

   دن پہلے متعلقہ ووٹروں کو ایک پول کارڈ جاری کیا جائے گا جس پرمختص  11 سےووٹنگ

 پولنگ اسٹیشن لكھا ہو گا۔

 مشکالت  یںچلنے پھرنے م یااستعمال كرنے والے افراد  یئرچ ییلو یشن،كہ مختص پولنگ اسٹ آیا

 یںسے منسلك مقام كے نقشہ مپول كارڈ  یں،نہ یاہے  یقابل رسائ یےكے شكار افراد کے ل

 یںچلنے پھرنے م یںانہ یا یںاستعمال كرتے ہ یئرچ ییل۔ ووٹرز جو و یجائے گ یوضاحت د

 یں،ممكن نہ یرسائ یےتك ان كے ل یشنلگے كہ مختص پولنگ اسٹ یںاور انہ ہوں یشمشکالت درپ
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ت كے شكار مشکال یںچلنے پھرنے م یااستعمال كرنے والے افراد  یئرچ ییلکو و REO تو وہ

کے  یکسف یےكے ل ینےووٹ د یںم یشنمختص خاص پولنگ اسٹ یقابل رسائ یےافراد كے ل

 یعےفون کے ذر یلیٹ ، (reoenq@reo.gov.hk)یعےكے ذر یمیل(، ا8221 1121) یعےذر

 82 ینٹر،، ہاربر سF11/ دفتر برائے اندراج اور انتخاب(یعےڈاك كے ذر یا( ، 8221 1111)

 )ہانگ كانگ ی،ئہاربر روڈ، وان چا

   ۔یںسے پہلے درخواست دے سكتے ہ )منگل( 8102مارچ  6              

 یتوںاقل یضرورت ہے تو، وہ نسل یمدد ک یںمعلومات كے ترجمہ م یووٹر کوووٹ ڈالنے ك اگر 

 یفرور 86جو  یںهاٹ الئن پر کال کر سکتے ہ یلپر مندرجہ ذ (”CHEER“) كے  مرکز

 ۔ یسے مؤثر ہو نگ  8102

 ہاٹ الئن نمبر زبان

 بھاسا انڈونیشیا

   تگا لوگ 6811 3755

 تھائی

 ہندی
3755 6822 

 نیپالی

 اردو
3755 6833 

 پنجابی

 

 یں؟د یسےك ووٹ

 پر  یشنمتبادل كاغذات اپنے مختص كردہ پولنگ اسٹ یگرد یاكارڈ  یاصل ہانگ كانگ شناخت اپنا

 یہو، تو برائے مہربان ی۔ اگر ضرور یںاور متعلقہ كاغذات پولنگ كے عملہ كو دكھائ یںساتھ الئ

سے رابطہ  REO یےكے ل یالتتفص یكے بعد قابل قبول متبادل كاغذات ك 8112دسمبر  1

 ۔ یںكر

 یككارڈ بورڈ بمع ا یكا یپر،پ یلٹدو ب یا یككو آپ كے حق كے مطابق ا آپ ”“ ی)كے نشان( وال 

تہہ  یطرف سے پہلے ہ یپولنگ كے عملہ ك یپرپ یلٹحلقہ كے ب یائیگے ۔ جغراف یںجائ یےمہر د

 ۔ یںپر نشان لگائ یپرپ یلٹفراہم كردہ مہر سے ب یںووٹنگ كے كمرہ م ما  الزلگے ہوں گے ۔ آپ 

 پسند كے  یپر اپن یپرپ یلٹالزما كارڈ بورڈ كے ساتھ منسلك مہر كو استعمال كرتے ہوئے ب آپ

پر صرف  یپرپ یلٹ۔ ہر بیں)كا نشان( لگائ “” یںگئے دائرے م یئےكے سامنے د كے نام یدوارام

 یہو گئ یغلط یكوئ یںپر مہر لگانے م یپرپ یلٹ۔ اگر آپ سے ب یںووٹ كر یےكے ل یدوارام یكا

واپس كر كے  یپرپ یلٹكو ب یسرآف یزائیڈنگپر یہے تو، برائے مہربان یاخراب ہو گ یپرپ یلٹب یاہے 

 ۔ یںكو كہ ینےدوسرا د
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 پر نشان لگانے كے بعد یپرپ بیلٹ: 

(a) ڈالنے سے پہلے  یںبكس م یلٹب یلےنكو   یپرپ یلٹكہ ب یےحلقہ كے ووٹر كو چاہ جغرافیائی

)كے نشان( كو چھپانے كے  “”تہہ كے مطابق تہہ لگائے تاكہ  یپہل یپولنگ كے عملہ ك

 طرف اندر ہو؛ یگئ ینشان لگائ یےل

(b) ،یلٹكہ ب یےفنكشنل حلقہ كے ووٹر كو چاہ یپسك ینڈل ینڈننگ اسروے انگ، پال آركیٹیكچرل 

بكس  یلٹب سرخطرف كركے  یك یچےاس كا رخ ن یكو تہہ نہ لگائے ۔ برائے مہربان یپرپ

 ۔ یںڈال د یںم

 شفاف انتخابات

کی طرف سے الگو کیے جانے والے انتخابات)بدعنوان اور غیر  بدعنوانی کے خالف خود مختار کمیشن

 :( کے مطابق، ایک ووٹر کو یہ نہیں کرنا چاہئے225( آرڈیننس )كیپ رزعملطقانونی 

  انتخابات میں ووٹ نہ ڈالنے کے لیے یا ایک مخصوص امیدوار کے لیے ووٹ ڈالنے کے لیے یا

یا تفریح  ا،پینانہ ڈالنے کے لیے کسی شخص سے کوئی فائدہ )بشمول پیسہ، تحفہ، وغیرہ (، کھان

  ؛مانگنا یا قبول کرنا

 یادباؤ کا استعمال کرنا  یاطاقت  یےكو متاثر کرنے کے ل یصلہکے ووٹ ڈالنے كے ف یکس  

 ینا؛د یدهمک

 یا؛   یںہ یںووٹ ڈالنے كے حقدار نہ یںجانتے ہوئے كہ وہ  انتخابات م یہ اڈالنووٹ  یںانتخابات م 

ثال کے طور پر گمراہ کن معلومات )م یاافسر کو غلط  یانتخاب یکسے ا یالپرواہ یاجان بوجھ کر 

   ۔ینا( دہپت یرہائش یادیبن غلط

  


