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 کےعام انتخابات کا خالصہ ضمنی حلقوں یٹيکشن کميال
 

  کےانتخابات حلقوں یضمن یٹيکشن کميال

 

نظام  یصلہ") کے انتخابي("ف خطہ یانتظام یخصوصکو ہانگ کانگ  2021مارچ  11") نے NPCس ("يپلز کانگريشنل پين

 خطہ یانتظام یخصوصکو ہانگ کانگ  ("NPCSC")یٹيکم قائمہ یک NPC ا اوريصلہ پاس کيں فيکے بارے م یبہتر یک

قانون  یک  HKSARں اور  يمہ اّول ميکے ضم بيسک الءقہ کار سے متعلق يے طريکٹو کے انتخاب کے ليگزيف ايکے چ

ں يمہ دوم ميکے ضم بيسک الءقہ کار سے متعلق يووٹنگ کے طر یقہ کار  اوراس کيے طريل کے ليتشک یساز کونسل ک

ا۔ يمہ دوم کو اپنايمہ اّول اور ضميم شده ضميں ترميم بيسک الءکو  2021مارچ  30نے  NPCSCا ہے ۔ يار ديم کا اختيترم

HKSAR کو قانون ساز کونسل (" 2021ل ياپر 14حکومت نے  یکLegCoم) يترام همتحد کردنظام ( یں بہتر انتخابي") م

م) ينظام(مستحکم ترام یا۔ بہتر انتخابينے منظور ک LegCoکو  2021 یمئ 27ا ، جسے ي("بل") متعارف کرا 2021کا بل 

 کو نافذ ہوا۔ 2021 یمئ 31ں شائع ہوا تها اور يگزٹ م 2021ننس يآرڈ

 

ممبران پر مشتمل ہے جو ہانگ  1500") جو  EC(" یٹيکم یمہ دوم کے مطابق ، انتخابيمہ اّول اور ضميکے ضم بيسک الء

ے ذمہ دار ہوں يکے کچه ممبران کے انتخاب کے ل LegCoکٹو اور يگزيف ايں ، چييہونے چاہ یکانگ کے مستقل رہائش

  ذمہ دار ہوگا۔  یے بهيدواروں کو نامزد کرنے کے ليامکے  CEاور کےانتخابات  LegCo، اور ECگے۔ 

 

EC ں۔ي) پر مشتمل ہضمنی حلقوں 40(کل  حلقوں ضمنیک متعدد يں ، ہر ايہ حلقے کے پاس پانچ 

 

 

EC کے  ضمنی حلقوںت ، مخصوص يت عہده رکنيثيسے۔ بہ حيں ، جيقے ہين طريکے ممبروں کو منتخب کرنے کے ت

ضمنی 40   عہ انتخاب۔يووٹروں کے ذر یا انفراديٹ يمندرج کارپور یحلقوں ک ضمنیاور  یعہ نامزدگيکے ذر اداروںنامزد 

 یقوم یکانفرنس ک یمشاورت یاسيس یعوام ک ینين ، چيکے نائب HKSARں يم NPCں سے يم حلقوں

کے  یٹيکم یک بيسک الءکے  HKSARکے تحت  یٹيقائمہ کم NPCکے ممبران،   HKSAR")کے CPPCC("یٹيکم

 ئرپرسنيگورنر کے چا بورڈ آف يوں کے صدور يورسٹيونيا يکے ممبران، وائس چانسلر  LegCoہانگ کانگ کے ممبران، 

موں يتنظ ضمنیوں اور مخصوص يٹيکم یکونسل ، اور کچه مخصوص قانون ساز اداروں ، اہم مشاورت یوں کيورسٹيونيا ي

نڈ ين ليکے تمام ممبران اور م ضمنی حلقوں یمذہب ت عہده ممبران ہوں گے۔يثيموں کے انچارج افراد بہ حيں متعلقہ تنظيم

نڈ يا یکنولوجيٹ(اور جدت  یکنالوجيانجمنوں کے نمائندگان ،ٹ یوں کيکے رہائش ں ہانگ کانگيم ضمنی حلقہکے  

ل ، پرفارمنگ آرٹس ، ثقافت اور ي، که ضمنی حلقے  )گليل (ی، قانون  حلقے ضمنی ی، اکاؤنٹنس حلقے ضمنی)شنيانوو

کے  مخصوص  حلقے ضمنیطب  یني، اور چضمنی حلقے)شنيک ینڈ پبليسپورٹس ، پرفورِمنگ آرٹس ، کلچر ا (اشاعت 

 یکے باق  EC ا جائے گا۔يعے نامزد کيے نامزد کرده اداروں کے ذريکے عہدے کے ل ضمنی حلقوںممبران کو مخصوص 

 ا جائے گا۔  يعہ کيووٹروں کے ذر یکے انفراد ضمنی حلقوںا ي )ٹيرجسٹرڈ کارپور( ممبران کا انتخاب مندرج منظم جماعت

 

EC ں يجائ یعے سے منتخب کيکے عام انتخابات کے ذر ضمنی حلقوںں ينشست 982اده يز اده سےيے زيعاد کے ليم ینئ یک

،  یں گيجائ یعے سے منتخب کيکے ذر  ینامزدگ یک اداروںکے نامزد کرده  حلقوں ضمنیں مخصوص ينشست 156،  یگ

 یہوں گ یت عہده ممبران کيثيں بہ حينشست 362جبکہ کم از کم 

 

مدت کے  یکےعہده  ک CE۔ اگر یسالہ) کا انتخاب کرے گ 5مدت ( ینئ یک CE  )ايگزيکٹوچيف ( ، ECل شده يتشک ینئ

 CEاگر  ۔ یہوگذمہ دار  یکے انتخاب ک CEنئے  EC یوالنے يہے تو ، خدمت انجام د یدا ہوتيجگہ پ یخال یدوران کوئ

ے انتخابات ہونے ہوں تو ، يکے ل  CEسالہ) کے 5مدت ( یماه کے اندر نئ 6دا ہونے کے بعد  يجگہ پ یں خاليکے عہدے م
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انتخاب ہونے سے پہلے ،اگر  یے ضمنيمنتخب کرنے کے ل CEکو  یکس ۔یں ہوگيضرورت نہ یانتخاب کرانے ک یضمن

EC اں موجود ہوں تو  يآسام یں خاليکے ممبران مEC  انتخاب  یکےضمن ضمنی حلقوںے يکے ل ديتجد یت کيرکن یک

 یے ضمنيکومنتخب کرنے کے ل CE یتازه کار یت کيرکن یک ECتاہم ، اگر  ا جائے گا۔يکا انعقاد ک ینامزدگ یا ضمنياور / 

ے يعہدے کے ل یا ضمنيانتخاب اور /  یکےضمن ضمنی حلقوںہو تو یجا چک یک سال کے اندرکيانتخاب ہونے سے  قبل ا

 یک ECخ يتار یعاد ختم ہونے واليم یکے موجوده عہدے ک LegCoاگر  ا جائے گا ۔يں کيکا انعقاد نہ ینامزد کرده نامزدگ

 12خ سے يتار یاشاعت ک یگوشوارے ک یے صوبائيانتخاب کے ل یکےضمن ضمنی حلقےکے  ECا يخ سے  يتار ینيآئ

انتخابات کا انعقاد  یکےضمن ضمنی حلقےکے  ECے ، يوں کو پُر کرنے کے ليساما یں خاليم ECاده ہے تويماه سے ز

LegCo  ۔ے يچاہکے عام انتخابات سے قبل  ہونا 
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 کا خالصہ یٹيکشن کميال

 

 :کٹو ("يگزيف ايچ فرائضCE ("اور  دواروں کو نامزد کرنايامے يکے عہده کے لCE  قانون ساز کا انتخاب کرنا؛

 ممبروں کا انتخاب کرنا  40کے  LegCoدواروں کو نامزد کرنے اور يے امي") کے انتخاب کے لLegCo(" کونسل

 یٹيکشن کميال ")EC(" عاد: ہر يم یکEC ں يم 2021سال ہے۔  5مدت  یکEC یے ، عہدے کيعاد کے ليم ینئ یک 

 ۔یکو ختم ہوگ 2026اکتوبر  21اور  یکو شروع ہوگ 2021اکتوبر  22اور  یمدت پانچ سال ہوگ

 EC ممبروں پر مشتمل ہے 500 1ں سے يم حلقوںل پانچ يدرج ذ–  

)i( حلقے یاتياور مال ی، تجارت یصنعت 

)ii( شےيپ 

)iii(  ، حلقےگرياور د یمذہبنچال طبقہ ، مزدور 

)iv (  موں کے نمائندےيگر تنظيموں اور ديتنظ ی، ضلع ممبرانقانون ساز کونسل کے 

)v ( خطہ یانتظام یہانگ کانگ کا خصوص ")HKSARس ("يپلز کانگريشنل پي") کے نNPC ("ینيچن ، ينائب ںيم 

کے ممبران اور ہانگ کانگ  HKSARکے  یٹيکم یقوم ی") کCPPCCکانفرنس (" یمشاورت یاسيس یعوام ک

 موں کے ممبران کے نمائندے۔يتنظ یمتعلقہ قوم یک

 

 

 قے يل ، طريے تشکيکے ل )ووٹر(کے رائے دہندگان  ضمنی حلقوںممبران کے انتخاب اور 

 

 ںينشست ضمنی حلقے
ت عہده يثيبہ ح

 تعداد یک ممبران

 ہونے والےنامزد 

 تعداد یممبران ک

منتخب ہونے والے 

 تعداد یممبران ک

 ممبران) 300(حلقے یاتيمالاور  ی، تجارت ی: صنعتحلقہ ضمنیپہال 

1  16 0 0 16 کيٹرنگ .

 17 0 0 17 اول) ( یتجارت .2

 17 0 0 17 (دوم) یتجارت .3

 17 0 0 17 )سوئم( یتجارت .4

5. 

 یآجروں کہانگ کانگ کے 

گ ہانشن آف يڈريمپالئرز فيا(شن يڈريف

 )کانگ

15 0 0 15 

 17 0 0 17 )فائننس (ماليات .6

 17 0 0 17  )فائينينشيئل سروسز( مالی خدمات .7

 16 0 0 16 ہوٹل .8

9. 
نڈ يامپورٹ ا(درآمد اور برآمد  )23(

 )کسپورٹيا

17 
0 0 17 

 17 0 0 17 (اول)  )انڈسٹريل (صنعتی .10

 17 0 0 17 (دوم)  )انڈسٹريل (صنعتی .11

 17 0 0 17 )انشورنس(مہ يب .12

 17 0 0 17 راتيد و فروخت اور تعميخر یداد کيجائ .13
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 )نڈ کنسٹرکشنيٹ ايل اسٹير(

 15 0 0 15 انے درجے کے کاروباريچهوٹے اور درم .14

 17 0 0 17 )ٹيكسٹائل  اينڈ گارمنٹ( کپڑے اور لباس .15

 17 0 0 17 )ٹورازم (سياحت .16

 17 0 0 17 )ٹرانسپورٹ( نقل و حمل .17

18. 
نڈ يل اي(ہول س یتهوک اور خورده فروش

  ل)يٹير

17 
0 0 17 

 ممبران) 300شے (ي: پحلقہ دوسرا

 15 15 0 30 اکاؤنٹنسی .1

2. 
 یر ، سروے کرنا ، منصوبہ بنديفِن تعم 

آرکيٹيکچرل ،  (ن کرنايتزئ ین کياور زم

 )لينڈسکيپ نڈياپليننگ  سروينگ ،

30 15 0 15 

 15 15 0 30 طب ینيچ .3

 14 0 16 30 )ايجوکيشن  (تعليم .4

 15 0 15 30 نئرنگيانج .5

 15 9 6 30 )ليگل (قانونی .6

7. 
نڈ يکل ايڈيم(خدمات  یطب اور صحت ک

 ) لته سروسزيہ
30 15 0 15 

 15 0 15 30 بہبود یسماج .8

9. 

، ثقافت اور  ل ، پرفارمنگ آرٹسيکه

سپورٹس ، پرفورِمنگ آرٹس   ( اشاعت

 ، کلچر اينڈ پبلی کيشن

30 0 15 15 

 15 15 0 30 اور جدت یکنالوجيٹ .10

 ممبران) 300(حلقےگرياور د ی: نچال طبقہ ، مزدور ، مذہبحلقہ سرايت

1. 
اگريکلچر اينڈ (زراعت اور ماہی گيری

 )فشريز
60 0 0 60 

 60 0 0 60 ںيانجمن یوں کيہم وطن شہر ینيچ .2

3 . 
گراس روٹ ( ںيانجمن ینچلے طبقے ک

 )شنزيا یسوسيا

60 
0 0 60 

 60 0 0 60   )ليبر(مزدور .4

 0 60 0 60  یمذہب .5

 )ممبران  (300 موں کے نمائندےيگر تنظيموں اور ديتنظ ی:قانون ساز کونسل کے ممبران ، ضلعحلقہ چوتها

 0 0 90 90 قانون ساز کونسل کے ممبران .1

 27 0 0 27 ہيونگ يی کوک .2
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3. 
 یک وںيرہائشں ہانگ کانگ کے ينڈ ميل نيم

 انجمنوں کے نمائندگان
27 0 27 0 

4. 

وں يٹيکم انسداد جرم یضلعوں ، يٹيکم عالقہ

آتش  ی، اور ہانگ کانگ اور کالوون ک

وں کے يٹيکم یضلع یسے حفاظت ک یزدگ

 ممبران کے نمائندگان

76 0 0 76 

5. 

وں يٹيکم انسداد جرم یضلعوں ، يٹيکم عالقہ

سے  یآتش زدگ یک یٹريريوٹي، اور ن

وں کے ممبران يٹيکم یضلع یحفاظت ک

  کے نمائندگان

80 0 0 80 

کے ممبران اور متعلقہ  HKSARکے  یٹيکم یقوم یک CPPCCن ، يکے نائب HKSARں يم NPC: حلقہ پانچواں

 ممبران) 300کے نمائندگان (موں کے ہانگ کانگ کے ممبران يتنظ یقوم

1. 

NPC ںيم HKSAR ن اور يکے نائب

CPPCC کے  یٹيکم یقوم یکHKSAR 

 کےممبران

190 190 0 0 

2. 
موں کے يتنظ یہانگ کانگ کے متعلقہ قوم

  نمائندے
110 0 0 110 

Total:1 500  

  حات:يتصر
1. NPC کے HKSAR  ا يکا نائبCPPCC کا  یٹيکم یقوم یکHKSAR واسطہ  یے جس کے ساته اس کا کافحلقں يممبر پانچو

ت سے اندراج کرنے کا انتخاب کرسکتا ہے ۔ ان يثيح یکے ممبر ک ECں يم حلقوں ضمنیدوسرے  یکے عالوه کس یں کسيہو م
 ینشستوں ک یعہ منتخب ہونے واليانتخاب کے ذر یاور ضمن یجائے گ یتعداد بڑها د یت عہده ممبران  کيثيں ، بہ حيم صورتوں

ت عہده ممبران ، اور ممبران جن کا يثيمدت کے اندر ، بہ ح یکے عہدے ک ECا جائے گا۔ ٰ يکے مطابق کم ک یاس یتعداد کو به
 ۔یں ہوگينہ یليتبد یں کوئيتعداد م یا انتخابات ہونا ہو کي یعہ نامزدگيانتخاب بذر

2. EC  ں يقانون م یں گے۔ جب تک انتخابيووٹر کر یا انفرادي )ٹيکارپوررجسٹرڈ ( ٹيحلقوں کا انتخاب مندرج کارپور ضمنیکے
ہے صرف اگر وه اس  یسکتٹ ووٹر بن يے  کارپوريحلقے کے ل ضمنیک يا انٹرپرائز ايک انجمن يا جاتا ہے ، ايں کيواضح نہ

 ہو۔ یرہ ن سال سے کام کريت کم از کمت کے حصول کے بعد يے متعلقہ قابليحلقے کے ل ضمنی

 

  قےيممبران کو منتخب کرنے کے طر

 
 

 ںينشست قہيطر
  ں ہےيضرورت نہ یے انتخاب کيت عہده ممبران جس کےليثيبہ ح (1)

 
کے  یٹيکم یقوم یک CPPCCن ، يکے نائب HKSAR ںيم NPCممبران ، LegCoبشمول (

HKSAR  ، کے ممبرانNPC کے تحت  یٹيکم قائمہHKSAR  کے  یٹيکم یک بيسک الءکے
ئر يکے چا بورڈ آف گورنرز يا صدور يوں کے وائس چانسلرز يورسٹيونيہانگ کانگ کے ممبران ، 

وں اور يٹيکم یکونسل ، اور مخصوص قانون ساز اداروں ، اہم مشاورت یوں کيورسٹيونيا ي پرسن
  موں کے انچارج افراد) يں متعلقہ تنظيحلقوں م  ضمنیمخصوص 

 

362 

  یعہ نامزدگيکے ذر اداروںحلقوں کے اہل  ضمنیمخصوص  (2)
 

ں ہانگ کانگ کے يم ضمنی حلقہنڈ کے  ين ليکے تمام ممبران اور م ضمنی حلقوں یمذہببشمول 

156 
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حلقے ضمنی)شنينڈ انوويا یکنولوجيٹ(اور جدت  یکنالوجيانجمنوں کے نمائندگان ،ٹ یوں کيرہائش
ل ، پرفارمنگ آرٹس ، ثقافت اور ي، که حلقےضمنی   )گليل (ی، قانون  حلقے ضمنی ی، اکاؤنٹنس

ضمنی طب  یني، اور چضمنی حلقے)شنيک ینڈ پبليسپورٹس ، پرفورِمنگ آرٹس ، کلچر ا (اشاعت 
یموں اور نامزد ممبران کيتنظ ینامزد کرنے وال ی۔ برائے مہربانکے  مخصوص ممبران  حلقے

 ں۔يکهيمہ اول ديسے متعلق ضم بيسک الءے يتعداد کے ل

 کشنيعہ اليووٹروں کے ذر یا انفراديٹ يحلقوں کے اہل کارپور ضمنی (3) 
 
  :سےيں ، جيووٹر ہ یحلقوں کے پاس انفراد ضمنیصرف چار (

   (i) ؛ ہيونگ يی کوک 
  (ii) آتش  یاور کالوون ک نڈيل یآئ وں ، اور ہانگ کانگيٹيکم انسداد جرم یضلعوں ، يٹيکم عالقہ

 ؛وں کے ممبران کے نمائندگانيٹيکم یضلع یسے حفاظت ک یزدگ
 (iii) وںيٹيانسداد جرم کم یضلع یک یٹريريوٹيوں ، اور نيٹيکم انسداد جرم یضلعوں ، يٹيکم عالقہ

 اور ؛کے ممبران کے نمائندگان
(iv) نمائندےممبران کے موں کے يتنظ یہانگ کانگ کے متعلقہ قوم 

 
 جائے گا) ايکعے يذرووٹروں کے  ٹيکارپور حلقوں کا انتخاب ضمنیگر يد

982^ 

 500 1ُکل تعداد 

^NPC  مہ يکے ضم بيسک الءم شده يعہ ترميکے ذر یٹيقائمہ کم یکI   ، کے مطابقNPC ںيم HKSAR ا يک نائب  يکا اCPPCC 

حلقے جس کے ساته اس کا خاطر خواه واسطہ ہو ، کے ساته اندراج کرنے  ضمنیدوسرے  یکا ممبر کس HKSARکا  یٹيکم یقوم یک

ا يکے مطابق کم ک یتعداد کو اس یں منتخب نشستوں کيحلقے م ضمنیکے   مٔوخر الزکر ں ،يسے حاالت ميکا انتخاب کرسکتا ہے۔ ا

 .جائے گا۔

 

 

 ت عہده ممبران  کا اندراجيثيبہ ح

 

 سر ("ياندراج آف یانتخابت عہده ممبران کو يثحي بہEROضرورت ہے  ی") کے پاس اندراج فارم جمع کروانے ک

  ا جائے گا۔يعہ کي") کے ذرCERC(" یٹيجائزه کم یت کياہل یدوار کيق کا انتخاب اميتوث یاور ان کے اندراج ک

مخصوص افراد)  اس ضمنی حلقے  کے  یعنيمخصوص عہدوں کے حامل ( ںيعام طور پر ، ہر ضمنی حلقے م

ل حاالت کے تحت ، مخصوص افراد يں۔ تاہم ، مندرجہ ذيت عہده ممبران  کے طور پر اندراج کر سکتے ہيثيبہ ح

عہده پر فائز ہے اور  یں کسيں جو متعلقہ اداره مينامزد شخص)کرسکتے ہ یعنيدوسرے شخص  کو نامزد ( یکس

 مبر کے طور پر اس کا انداراج ہونا ہو:ت عہده ميثياس  ضمنی حلقے کے بہ ح

 

)i( نااہل ہے ، بشمول:  ےيلت عہده ممبر کے طور پر اندراج کرنے کے يثيمخصوص شخص بہ ح 

o حلقہ انتخاب (" یائيوه موجوده جغرافGCsاندراج (" ی") کے حتمFRننس يں قانون ساز کونسل آرڈي") م

 یں ديدرخواست نہ یا اس نے اندراج کيں ہے (يت سے درج نہيثيح یووٹر ک ی) کے تحت کس542 شق(

 ايے نااہل ہے؛ يے بطور ووٹر اندراج کے ليکے ل GCا يہے) 

o شل ؛ يک پرنسپل آفيکے بمطابق مقرر کرده ا  ی) کے تحت  نامزدگ5( 48شق  یاصول ک یاديوه بن

سر۔ يشن آفيک انفارميافسر؛ حکومت کا ا یک انتظاميسر؛ حکومت کا ايٹ آفيکٹوريک ڈائريحکومت کا ا

ں مخصوص عہدے پر فائز يم تيثيح یسرکار یجو اپنہے مالزم  یدوسرا سرکار یا کوئيس افسر؛ يپول

 ايہے۔ 

)ii( اده مخصوص عہدوں پر فائز ہے ، سوائے ضمنی حلقے کے جس کے متبادل انتظام کو يک سے زاي فرد مخصوص

 ضمنی حلقے رقابِِل اطالقيا غيا ہے يا گيان کيطور پر ب یں خصوصيسے قانون م یپہلے ہ

 

 عہ يا انتخاب کے ذري یا مخصوص عہدے کا حامل نامزدگيت عہده ممبر يثيک بہ حياEC ں بن سکتا ہے۔ يممبر نہ
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ں ہے ۔ يد فائز نہياگر وه متعلقہ مخصوص عہدے پر مزسمجها جائے گا  یمستعفسے  ECک مخصوص فرد کو يا

 ہے۔ت عہده ممبر کے طور پر درج ہوسکتا يثيحلقے کے بہ ح ضمنی یک ہيہر فرد صرف ا

 

 

 قہيطرمنتخب كرنے كا ممبروں کو  EC عےيکے ذر ینامزدگ

 

 ہر متعلقہ نامزد اداره کو متعدد افراد کو نامزد کرنا ہوگا جو EC ے منتخب ہوئے تهے ۔ نامزد يں نمائندے کے ليم

 ۔ںيكرنے چاہل تقاضے پورے يکننده کو درج ذ

 

)i( يقانون ساز کونسل آرڈ) کے تحت542شقننس ( GC اہل  ےيے بطور انتخاب کننده رجسٹرڈ ہونے کے ليکے ل

 ا ہے : اوريا گيں ديہے اور اسے نا اہل قرار نہ یدونوں ہ  اور رجسٹرڈ

)ii(  ہے۔ یاں ہم آہنگينما یسے اس ک حلقوں ضمنیمتعلقہ 

 

 اده ہو تو ، نامزد اداره يتعداد سے ز ینشستوں ک یجانے وال یتعداد نامزد ادارے کو مختص ک یه افراد ککرد نامزد اگر

ح يوقت کس نامزد شخص کو ترجخالء كو پر كرتے ا يکرے گا کہ مختص کرده نمبر کو بهرنے  ینشاندہ یاس بات ک

 ینشاندہ یاس بات کنامزد اداره  ں۔   اگريکر یدرجہ بندادوں پر يبن یحيترج یاده افراد کيک سے زيجائے ،اگر ا ید

دواروں يان امعہ يکے ذر  یقرعہ انداز ("RO") سريٹرننگ آفيہے ، تو ر ینيح ديدوار کو ترجيام ں کرتا ہے کہ کسينہ

 ۔ن کرے گايح کا تعيترج یک

 CERC ا ہے يا گيح کے مطابق نامزد کيترج یگئ یک ینشان دہکے فارم پر  یا نامزدگين کرے گا کہ آياس بات کا تع

 یجانے وال یا ہے جب تک نامزد ادارے کو مختص کيا گين کيعہ اس بات کا تعيكے ذر یکے قرعہ انداز RO  اي

 ا جائےيتمام نشستوں کو پُر نہ ک

 

 CERC ے جو قواعد و ضوابط کے تحت مستند طور پريدواروں کا اعالن كرنا چاہيکو ام EC  ممبران نامزد ہوئے

 ںيہ

 

 

 كا انتظام ینامزدگ

 

 ا جائے گا۔يعہ نامزد کيووٹروں کے ذر یانفرادا يٹ يحلقہ سے پانچ کارپور ضمنیدوار کو ہر يہر ام 

 ں منتخب يم حلقوں ضمنیدواروں کو نامزد کرسکتا ہے جو متعلقہ يووٹر صرف ان متعدد ام یا انفراديٹ يہر کارپور

 اده نہ ہوںيتعداد سے ز ینشستوں ک یہونے وال

 2021اگست   12سے6 مدت:  یک ینامزدگ 

 دفتر یکے فارم اندراج اور انتحاب ینامزدگ (“REO”) ب سائٹيو یک (www.reo.gov.hk) ےجاسکتے يسے ڈاؤن لوڈ ك

 :ںيے جاسکتے ہيل دفاتر سے مفت ليا مندرجہ زي ںيہ

o دفاتر؛ یضلع 

o ايٹرننگ افسران کا دفتر؛ ير 

o REO کے دفاتر 

(10/F, Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong  يا Unit 2301-03, 23/F, 

Millennium City 6, 392 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon) 
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 تياہل یدوار نامزد ہونے کيبطور ام

 

 18 ہے ۔ ايسال کا ہوگ 

 GC ميں رجسٹرڈ ہے ۔ اور 

  ز يٹيکم انسداد جرم یضلعکے ممبران ،  یٹيکم یكک ، عالقائ يیبطور ووٹر رجسٹرڈ ہے  (ہانگ ےيلاس حلقے کے

نمائندگان ، ہانگ کانگ ز كےيٹيكم یضلع یسے حفاظت ک یآتش زدگ یريٹريو ٹريا ني، اور ہانگ کانگ اور کولون 

 ضمنیاس  یا اس کيں) يرائے دہندگان ہ یممبران جہاں انفراد ںيم حلقوں ضمنیموں کے يتنظ یکے  متعلقہ قوم

 حلقے سے خاطر خواه نسبت ہے ۔

 

 

 پولنگ کا انتظام

 

 اتوار 2021ستمبر  19:  پولنگ کا دن)( 

  ں واقع مختص پولنگ ياداروں م یري(سوائے تعز بجے تک 6:00سے رات  بجے 9:00پولنگ کے اوقات: صبح

 )بجے تک ہوں گے 4:00ے سے  سے شام بج 9:00شنوں کے جہاں پولنگ کے اوقات صبح ياسٹ

  کے حلقوں ضمنیہر EC ا جائے گا۔يعے کيکے ذر یہ رائے شماريکے ارکان کا انتخاب خف 

 

 

 ںيووٹ کہاں ڈال

 

  ا جائے گاين کيشن متعيک مختص كرده پولنگ اسٹيے  ايا مجاز نمائندے كو ووٹ ڈالنے كے ليہر ووٹر 

  ا مجاز نمائندے کے نامزد يں ووٹر يا جائے گا ، جس ميک یدن قبل ووٹنگ کارڈ جار 5پولنگ کے دن سے کم از کم

 ۔ یجائے گ یدں معلومات يشن کے بارے ميکرده پولنگ اسٹ

 ں يا نقل و حرکت ميں يئر استعمال کرنے والے ہيل چيں جو وہيہ یے قابل رسائيشن ان افراد کے ليپولنگ کے تمام اسٹ

  ں۔يکررہے ہ مشکالت کا سامنا

 پر ووٹ  يشنوںمختص كرده پولنگ اسٹ يںتهانوں م يااداروں  يراتیکو مناسب طور پر  تعز انتخاب کنندهحراست  يرز

 جائے گا۔ ياڈالنے کا اہتمام ک

  سے  6ضرورت ہو تو ، وه  یمدد ک يںکرنے م یترجمان یکو ووٹ ڈالنے سے متعلق معلومات ک انتخاب کنندهاگر  

كے  مرکز  يتوںاقل ینسل يعہہاٹ الئن کے ذر يلتک درج ذ 2021ستمبر 19 سے  13، اور   2021ستمبر10

")CHEER۔يں") کو کال کرسکتے ہ 

 

 ہاٹ الئن نمبر زبان

 6811 3755 بهاسا انڈونيشيا

 6877 3755 ہندی

 6822 3755 نيپالی

 6844 3755 پنجابی

 6855 3755 تگا لوگ

 6866 3755 تهائی
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 ںيسے ديووٹ ك

 

 بجے  9:00(صبح  پولنگ کے اوقات کے دوران(اتوار) کو 2021 ستمبر  19شن پر ياپنے مختص كرده پولنگ اسٹ

زات) "کا يز( دستاويے درکار دستاويکے لنے يلپر يلٹ پيے" بيالت کے ليبجے تک) (براه کرم تفص 6:00سے رات 

ں يزات)  الئيز (دستاويگر مخصوص دستاويا دي  ("HKID") کارڈ یں)  اپنا ہانگ کانگ شناختيكشن مالحظہ كريس

ے  ين کرنے کے ليکارڈ کو اسک HKID ں ۔ پولنگ عملہ آپ کےيکود عملہشن کے اندر پولنگ ياور پولنگ اسٹ

 یضمنکہ آپ متعلقہ جائے یق كيتصد بلٹ استعمال کرے گا تاکہ يے ٹيسسٹم کے ل ("EPR") کٹرانک پول رجسٹريال

ق کے بعد يں ۔ تصديحقدار ہ پر کا نمبر اور قسم (اقسام) جس کے آپيلٹ پيں اور بيا مجاز نمائندے ہيکے ووٹر  حلقہ

  کارڈ کرے گا۔يپر کے اجراء کو ريلٹ پيسسٹم آپ کے ب EPR پرز) آپ کو دے گا اوريپر (پيلٹ پي، پولنگ عملہ ب

 پر(ز)   پر اور يلٹ پيات اور بيہدا یگئ ید یا مجاز نمائندے کو پولنگ عملہ کينے کے بعد ، ووٹر يپر(ز)  ليلٹ  پيب

ا مجاز نمائندے کو ووٹنگ يے ۔ ووٹر يات پر عمل کرنا چاہيہدا یہوئ ینوٹس پر چهپ كمپارٹمنٹ کے اندر موجود

 :یے ۔خالصہ ، براه مہربانيپر کو نشان زد کرنا چاہيلٹ پيکمپارٹمنٹ کے اندر ب

o ں؛يشكل کو فراہم کرده قلم سے بهر یضويدواروں کے ناموں کے مقابل بيپسند کے ام یاپن 

o ؛ یجائے گ یپر پر دکهائيلٹ پيہ تعداد بيں (ياده ووٹ نہ ديقرره تعداد سے زم یں نشستوں کيمتعلقہ حلقوں م(

 اور

o ت کے يعہ ہداير کے ذريں، اور لفافے پر تيں ڈاليشن پر فراہم کرده لفافے ميپر کو پولنگ اسٹيلٹ پينشان زد ب

   ں۔يں ڈال ديلٹ باکس ميپر پر مشتمل لفافے کو بيلٹ پيمطابق ب

  اور ووٹوں  یخود مختار یا جائے گا۔  ووٹ ڈالنے کيحده ووٹنگ کمپارٹمنٹ فراہم کينمائندے کو علا مجاز يہر ووٹر

وں يک یا دوست ہي(چاہے وه ووٹر کا رشتہ دار  یکو به یاد پر قانون کے تحت کسيبن یکے اصولوں ک یرازدار یک

 ں مدد کرنا ممنوع ہے ۔يووٹ ڈالنے م یكا اس ينہ ہو) ووٹر کے ساته جانا 

  سريڈنگ آفيذائيں، قانون کے مطابق پريا مجاز نمائندے جو اپنے طور پر ووٹ ڈالنے سے قاصر ہيووٹر ("PRO") 

پرز يلٹ پيطرف سے ب یووٹنگ کے انتخاب کے مطابق ان ك یں تاکہ وه اپنيکے نائب سے مدد لے سکتے ہ PRO اي

ا جاسکے يبنا ینيقيک اور پولنگ عملہ کرے گا تاکہ اس بات کو يعمل کا مشاہده اسارےں۔  اس يکو نشان زد کر سک

 جائے ۔ یقے سے کيکہ ووٹنگ منصفانہ طر

 پر خراب يلٹ پيا نادانستہ طور پر بيکرتا ہے  یں غلطيپر کو نشان زد کرنے ميلٹ پيا مجاز نمائنده بيووٹر  یاگر کوئ

 سکتا ہے ۔كردل طلب کو واپس کر سکتا ہے اور متبا PROپريلٹ پيکر چکا ہے تو وه ب

 

 

 )زاتيز(دستاويدستاو  یے ضرورينے کے ليپرجمع  ليلٹ پيب

 

 مجاز نمائنده اپنےا ينے واال ووٹر يے درخواست ديپر کے ليلٹ پيکے تحت ب یمروجہ قانون ساز HKID یکارڈ ك 

 :ش کرےيز پيل مخصوص متبادل دستاويا مندرجہ ذياصل 

o ک درستيا HKSAR  اياصل؛  یپاسپورٹ ک 

o  ٰاياصل؛  یٹ کيفکيکے سرٹ یاستث 

o HKID اياصل؛  یك قيتصد یكے درخواست يکارڈ کے ل 

 6833 3755 اردو

يتنامیو  3755 6888 
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o اياصل؛  یکتاب ک یشناخت یدرست مالح ک یک شخص کيا 

o اي اصل؛ یز کيشناخت کے درست دستاو یك شخص کيا  ےيزا کے مقاصد کے ليو 

o شخص كے كيا HKID س افسر كو يں پوليا مسخ ہونے كے بارے مي یگمشدگ یك ٹيفکيسرٹ یا استثنٰ يکارڈ

ق (جسے عام طور پر يتصد یے درخواست کيکارڈ کے ل HKID اي؛  زيدستاو یرپورٹ كے ثبوت ك یگئ یك

   ز (مثالً يدستاو یا مماثل سفريپاسپورٹ ٭ک درست اصل يہے)، امو" کہا جاتا يم یک ی"گم شده پراپرٹ

HKSAR  ر يكا اجازت نامہ) جس پر شخص كا نام اور تصو یواپس یا  گهر کي پاسپورٹ پاسپورٹ كے عالوه

 ہو یلگ

 

 ں ہے ۔يز اور شناخت کا ثبوت نہيدستاو یک درست سفريرون ملک) پاسپورٹ اي(ب یشہر یبرطانو *

 541(شقضابطہ ) یٹيكشن كميقہ کار) (اليامور (ووٹنگ كے طر یے ، براه کرم كمشن برائے انتخابيالت کے ليتفصI  

 ں۔ يمالحظہ كر 50کشن يکا س)

 

 

 قطار یے خصوصيضرورت مند ووٹروں کے ل

 

 اجازت ہے ۔ یں داخلے کيشن ميصرف ووٹرز اور مجاز نمائندوں کو پولنگ اسٹ 

 "ں يے قطار ميسلوک" کے اصول کے تحت ووٹرز  اور مجاز نمائندوں کو ووٹ ڈالنے کے ل یمنصفانہ اور مساو

نے يے دوسروں سے مدد ليں داخل ہونے کے ليشن ميے ۔ ووٹرز اور مجاز نمائندے جن کو پولنگ اسٹيکهڑا ہونا چاہ

 ں۔يسے درخواست کرسکتے ہ PRO ضرورت ہو تو وه یک

 اگر PRO ل  كے يل تفصيا موجود شخص مندرجہ ذيشن پہنچنے واال يے پولنگ اسٹيمطمئن ہے کہ ووٹ ڈالنے کے ل

ت کر يہدا یا قطار کے اختتام پر جانے کيطور پرمقرره عالقے  یاس شخص کو فور PRO ں آتا ہے تويزمرے م

 ۔ ے درخواست دے سکتا ہےيپر کے ليلٹ پيہے، ب یہوئ یسکتا ہے اگر  قطاراس عالقے سے بڑه

o ں ہے*؛يسال سے کم نہ 70عمر  یجس ک 

o  ايجو حاملہ ہے ۔ 

o ا نقل و حرکت کے ي ی، چوٹ، معذوریماريا بيں ہے يں کهڑے رہنے کے قابل نہير تک قطار مياده ديجو ز

 ں ۔يکا شکارہ یں دشواريں کهڑے ہونے ميوجہ سے قطار م یآالت پر انحصار ک

   – شخصل يبشمول مندرجہ ذ*

o ا ہے جو اس يا گيدائش کا سال دکهاير پينے اور دن کے بغيدائش کے مہيپ یں اس شخص کيز ميدستاو کی جس

 ايسال پہلے ہے جس کے اندر پولنگ کا دن آتا ہے؛  70سال سے 

o دائش کا سال جو اس سال سے يپ یر اس شخص کيدائش کے دن کے بغيز سے پتہ چلتا ہے کہ پيدستاو یجس ک

نے کے ينہ جو اس مہيدائش کا مہيپ یے اور اس شخص کسال پہلے ہے جس کے اندر پولنگ کا دن آتا ہ 70

 ۔ برابر ہوتا ہے جس کے اندر پولنگ کا دن آتا ہے

  PRO  جگہ مختص کرے گا، اگر وه  یٹهنے کيشن کے اندر بيے پولنگ اسٹيا مجاز نمائندوں کے ليمذکوره ووٹرز

طرف جانے سے پہلے  یسک کيکرنے والے ڈ یپر جاريلٹ پيں ۔  آرام کرنے کے بعد، وه بيں تو آرام سکتے ہيچاہ

 ں۔يں كهڑے ہو سکتے ہيقطار م یخصوص

 چاہے وه ووٹر  یکو به یہ قانون کسياد پر يبن یکے اصولوں ک یرازدار یاور ووٹوں ک یخود مختار یووٹ ڈالنے ک)

مدد کرنے سے منع کرتا ہے  یا اس کيا مجاز نمائندے کے ساته جانے يوں نہ ہو) ووٹر يک یا دوست ہيکا رشتہ دار 

ہے، قانون  یہوت یں دشواريپر کو نشان زد کرنے ميلٹ پينمائنده جسے  ب ز ا مجايک ووٹر ي۔  اكہ اس كا ووٹ ڈالے 

اس کے نائب سے کہہ سکتا ہے کہ  PRO اي PRO ںيم یموجودگ یک پولنگ عملے کيکے مطابق بطور گواه ا

ہے کہ وه  یگئ یکو اجازت د PRO طرف سے نشان زد کرے ۔ یاس كپر کو يلٹ پيح کے مطابق بيووٹنگ ترج یك



 

11   2021 ECSSOEs - Urdu  

قطار  ید استعمال کرے تاکہ ساته آنے والے افراد کو ان ووٹرز کے ساته مل کر خصوصيجہاں مناسب ہو صوابد

 ضرورت ہے یواقع یجائے جن کو دوسروں کے ساته جانے ک یاجازت د یاستعمال کرنے ک

 

 

 ک لسٹيچ ےيووٹرز / مجاز نمائندوں کے ل

 

 شنيکے خالف آزاد کم یبدعنوان ("ICAC") طرز عمل)  یر قانونيعہ نافذ کرده انتخابات (کرپٹ اور غيکے ذر

ل ياور جگہ مندرجہ ذ یا کسيا مجاز نمائندے کو ہانگ کانگ کے اندر يک ووٹر ي) کے مطابق ا554شق ننس (يآرڈ

 :ےيں کرنا چاہينہکام 

o دواروں کو يا مخصوص اميدوار يمخصوص ام یا کسينے يووٹ نہ دں يانتخاب م یشخص سے کس یبه یکس

ا قبول کرتا يره) مانگتا يسہ، تحفہ وغيفائده (بشمول پ یشخص سے کوئ یبه ینے پر کسيا ووٹ نہ دينے يووٹ د

 ہے ۔

o شخص کو اللچ کے  یبه یکسافت يا ضينا يكهانا ، پره)، يسہ، تحفہ وغيفائده (بشمول پ یشخص کو کوئ یبه یکس

دواروں يا مخصوص اميدوار يخاص ام یا کسينے يں ووٹ نہ ديانتخابات م یں کسيا بعد ميش کرتا ہے يور پر پط

 تا ہے ۔ينے کا انعام ديووٹ نہ دا ينے يووٹ دکو 

o ا ي نےيدووٹ  ںيانتخابات م یے کہ وه کسينے کے ليد یا دهمكيشخص کے خالف طاقت كا استعمال  یبه یکس

 ے اکساتا ہے ۔ينے کے ليووٹ نہ دا ي نےيووٹ د دواروں کويا مخصوص اميدوار يخاص ام یا کسينے ينہ د

o دواروں کو ووٹ نہ يا مخصوص اميدوار يخاص ام یا کسينے يشخص کو ووٹ د یبه یسے کس یدهوکہ دہ

 نے پر اکساتا ہے ۔يں ووٹ نہ ديا انتخابات مينے يد

o ں ركاوٹ ڈالتا ہے اور روکتا ہے ۔يں ووٹ ڈالنے ميدوسرے شخص کوجان بوجه کر  انتخابات م یکس 

o ا ي نےيووٹ د کوعہ يکے ذر یسرگرم یبه یکسں يعوام ممدت کے دوران  یدوسرے شخص کو انتخاب یکس

 ا ناجائز ووٹ ڈالنے پر اکساتا ہے ۔ينے يووٹ نہ د

o ں۔يں ہيسا کرنے کے حقدار نہيہ جانتے ہوئے کہ آپ ايں ووٹ ڈالنا يانتخابات م 

o یرہائش یاديبنسے غلط يا گمراه کن معلومات (جي یسے جهوٹ یا الپرواہيافسر کو جان بوجه کر  یانتخاب یکس 

 ں۔يں ووٹ ڈالتے ہينے کے بعد انتخابات ميپتہ ) د

 ںيممنوع ہ یل اقدامات بهيں مندرجہ ذيشنوں ميپولنگ اسٹ: 

o ا  موبائل يپر پر اپنا ووٹ دوسروں کو دکهانا يلٹ پيت کرنا بشمول بيگر ووٹرز اور مجاز نمائندوں سے بات چيد

 اور آلہ استعمال کرنا۔ یے کوئيکٹرانک بات چت كے ليا اليفون  یليٹ

o کارڈنگ کرنا۔يو ريڈيا ويو يآڈ یا کوئينا ير لي، تصاویفلم بند 

o پر، ے کہنا ۔ ضرورت پڑنے يپر کو نشان زد کرنے کے ليلٹ پيدوسرے ووٹرز اور مجاز نمائندوں سے اپنے ب

لٹ يں آپ كے بيم یموجودگ یں کہ وه پولنگ افسر کيسے درخواست کرسکتے ہ PRO آپ قانون کے مطابق

 پر کو نشان زد کرے ۔يپ

o ں۔يا مجاز نمائندوں کے ساته مداخلت کرنا جو اپنا ووٹ ڈال رہے ہيووٹرز  دوسرے 

  ICAC اور  یزيہے (انگر یائم کب سائٹ قيكشن وين اليک كليے اينے متعلقہ معلومات فراہم کرنے کے ل
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