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 پر مختصر معلومات 201 6کونسل انتخابات قانون ساز

  اور گھنٹے یختار یک پولنگ

 4 اتوار(  2016ستمبر( 

 7:30 a.m. - 10:30 p.m. 

 مدت یك  نامزدگی

  16 – 29 2016جوالئی  

  کے فارم ینامزدگ

 10 دفاتر اور یضلع کے فارم ینامزدگ/F ،  ،اور اندراج  یںم ہاربر روڈ، وان چائی25 ہاربر سینٹر

               سائٹ یبو یك REO یہ ۔یںہ یابپر دست ("REO") دفتر یانتخاب

(www.reo.gov.hk)  ۔یںہے جا سکتے یڈاؤنلوڈ ک بھیسے 

 ووٹنگ

 یائیرجسٹرڈ ووٹر جغراف ہر (  حلقہ“GC”) حلقہ ووٹ اور باضابطہ  یكا  یلیےك(“FC”كےل )یكا  یے 

 ٹ ڈال سکتا ہے  ۔وو

 نمائندے  یاربااخت یا ہر ووٹر" (AR)"  ۔کو ایک مخصوص  پولنگ اسٹیشن دیا جائے گا 

  یا دن پہلے متعلقہ ووٹروں  10تقریباسے ووٹنگ ARs  کو ایک پول کارڈ جاری کیا جائے گا جس

 پرمختص پولنگ اسٹیشن لكھا ہو گا۔

 یا تاہم ایک ووٹر AR ،چلنے پھرنے  یااستعمال كرنے والے  یئرچ ویل کے لیے مختص پولنگ اسٹیشن

چلنے پھرنے رسائی ہے یا نہیں۔  تك قابلمیں مشکل والے افراد کے لیے پول كارڈ سے منسلك نقشہ وقوع 

رسائی نہیں ہے. تو وہ ووٹ  قابل كہ مختص پولنگ اسٹیشنجاننے پر  ARs یا زووٹرمیں مشکل والے 

لیے فیکس کے ذریعے کے یں مختص خاص پولنگ اسٹیشن پہنچ م كیکوویل چیئر  REOڈالنے کے لیے

 1001)یا ٹیلی فون کے ذریعے  (reoenq@reo.gov.hk) یعےكے ذر یمیلا یا (2891 1180)

   سے پہلے درخواست دے سكتے ہیں۔ 2016 اگست 30( 2891

 یا زاگر ووٹر ARs  کوووٹ ڈالنے كی معلومات كے ترجمہ میں مدد کی ضرورت ہے تو، وہ نسلی

 6102اگست  22الئن پر کال کر سکتے ہیں جو  ہاٹمندرجہ ذیل كی  (”CHEER“) لیتوں كے  مرکزاق

 سے الگو ہو نگی۔

 

 

 

http://www.reo.gov.hk/
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 .ہاٹ الئن نمبر زبان

 بھاسا انڈونیشیا

   تگا لوگ 6811 3755

 تھائی

 ہندی
3755 6822 

 نیپالی

 اردو
3755 6833 

 پنجابی

 ووٹ كیسے ڈالیں ؟

 الئیں اور پولنگ عملے كو دكھائیں میں اسٹیشنمختص پولنگ  كارڈ یتكانگ شناخ ہانگ اپنا 

 ز(پیپر یلٹپر آپ کو ب یادبن یآپ كے استحقاق ک (گتا  یكاور  ا  "" )جائے  یامہر كے ساتھ د والی )ٹک

جانب سے پہلے سے تہہ شدہ  یپولنگ عملے ک یپرزپ یلٹب FCکونسل )دوسرے(  یاور ضلع GC ۔گا 

، FC یزو فشر ایگریكلچر، FCُكك  یی یونگہ یعنی) FCs یچار خصوص یم بھقل یاہك سی۔ا یںہ

 جائے گا. یاکو د AR یاووٹر  یک( کے اFCاور ٹرانسپورٹ  FC انشورنس

  ۔ یںلگائ نشان پر) ز(یپرپووٹنگ كے كمرے كے اندر بیلٹ 

 یاووٹرز  تمام ARs  ماسوائے چار خاص(FCs   یاكے ووٹرز ARs یےكے ل) امیدوار اپنی پسند كے 

 یالزم یےلگانے كے ل ”“( ٹک( كے نام كے سامنے دیئے گئے دائرے میں  )وں(امیدوار یافہرست  یك

 ۔ ۔ یےگتے سے منسلك مہر کا استعمال کرنا چاہ

 یخصوص چار FCs  یاکے ووٹروں ARs کے نام کے  یدوارکے ام یحترج یپہل یآپ ک یے،كے ل

كا  قلم یاہسگئے   یےآپ کو د یےنشان لگانے كے ل "  پر 2" ہندسے یعرب یکا یںسامنے دائرے م

" 1"ہندسے  یعرب یکا کے نام کے سامنے  یدوارکے ام یحترج یطرح دوسر یاور اس یںاستعمال کر

 ۔ یےچاہ ینشان زد کرن یحترج یپہل یکا یےکے ل یدوارام یکآپ  كو صرف ا  ۔ركھیں یاور  جار

 کو  یپرپ یلٹب یکنادانستہ طور پر ا یاہے  یہو گئ یغلط یكوئ یںپر نشان لگانے م یپرپ یلٹآپ سے ب اگر

 ۔ یںكو كہ ینےواپس كر كے دوسرا د یپرپ یلٹكو ب یسرآف یزائیڈنگہے تو،آپ پر یاخراب کر د

 پر نشان لگانے كے بعد پیپر یلٹب ایک:  

(a) ایک GC ك بار تہہ كرنا یكو  ا یپرپ یلٹطرف سے سابق تہہ کے مطابق ب یووٹر پولنگ عملے ک

نشان زدہ   یےکو چھپانے کے ل "" ٹک( (ڈالنے سے پہلے یںباكس م یلٹب یلےن تا كہ  یےہچا

 جانب ہو ؛ یاندر ك یڈسائ

(b)   ادوسر( ضلع کونسل ایک( FC اور یےچاہ كرنابار پھر تہہ  یکكوا یپرپ یلٹطرح ب یكو اس ووٹر 

 ؛ اور یےچاہجانا  یاڈال د یںباكس م یلٹب یدسف

(c) یگر دFCs یا ووٹر ایک AR یچےكا رخ ن اس ی. براہ مہربانیےچاہ یلگان یںكو تہہ نہ یپرپ یلٹكو ب 

 .یںڈال یںباکس م یلٹب سرخاور  یںكر
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 شفاف انتخابات

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

 :ےینہیں کرنا چاہ کو یہ کے مطابق، ایک ووٹر (  554كیپ)( آرڈیننس طرزعمل

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

 یا یا تفریح قبول کرنا كھانا ، مشروبکے لیے کسی شخص سے کوئی فائدہ )بشمول پیسہ، تحفہ، وغیرہ (، 

  ؛مانگنا

 ینا؛د یدھمک  یادباؤ کا استعمال کرنا  یاطاقت  یےکے لكو متاثر کرنے  یصلہکے ووٹ ڈالنے كے ف یکس 

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

جھوٹا گمراہ کن معلومات )مثال کے طور پر  یاافسر کو غلط  یانتخاب یکسے ا یالپرواہ  یابوجھ کر 

   ۔ینا( دپتہ یرہائش


