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 كے  یسٹا یریٹریزٹ یون یكے قانون ساز كونسل ك 2016

 حلقہ كے انتخابات پر مختصر معلومات یانتخاب یائیجغراف

 

  اور گھنٹے یختار یک پولنگ

 28 اتوار(  2016فروری( 

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

 مدت یك  نامزدگی

  5 – 18 2016 نوریج  

 اہلیت یےکے ل نامزدگی

 عمر تک پہنچ چکا ہو یسال ک 12 ٹرڈ شدہ ووٹرجورجس یکا یںحلقے م جغرافیائی 

  ہوفوری طور پر نامزدگی سے پہلے عام طور پرتین سال سے ہانگ کانگ میں مقیم 

 میں بیان کیے گئے دیگر معیار پر پورا اترتا  37آرڈیننس کے سیکشن  قانون ساز کونسل

 542) ہو)کیپ.

  كار یقہكا طر نامزدگی

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

 )www.reo.gov.hk( سائٹ یبو یك REO یہ ۔یںہ یابپر دست (REO) دفتر یاور انتخاب

 ۔یںہے جا سکتے یڈاؤنلوڈ ک بھیسے 

 200 یكنل 100بات کے كم از كم حلقہ انتخا یائیجغراف یسٹا ٹیریٹریز یوفارم ن ینامزدگ ایک 

شدہ ہونا چاہئے ۔ ہر ووٹر صرف  یتطرف سے حما ی، كے رجسٹرڈ ووٹروں ک یںسے زائد نہ

 ۔کر سکتا ہے یتحما یک ینامزدگ یکا

 ووٹنگ

 اپنے ووٹ ڈال  یںحلقہ انتخابات  كے رجسٹرڈ ووٹر انتخابات م یائیجغراف یسٹا ٹیریٹریز نیو

 ۔یںسکتے ہ

   ۔مخصوص  پولنگ اسٹیشن دیا جائے گاہر ووٹر کو ایک 

http://www.reo.gov.hk/
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   دن پہلے متعلقہ ووٹروں کو ایک پول کارڈ جاری کیا جائے گا جس  21ووٹنگ کے تقریبا

 پرمختص پولنگ اسٹیشن لكھا ہو گا۔

   تاہم ایک ووٹر کے لیے مختص پولنگ اسٹیشن، چلنے پھرنے میں مشکل والے افراد کے

رسائی ہے یا نہیں۔ معذور ووٹر یہ جانیں كہ  ابلتك قلیے پول كارڈ سے منسلك نقشہ وقوع 

مختص پولنگ اسٹیشن تك رسائی نہیں ہے. تو وہ ووٹ ڈالنے کے لیے رجسٹریشن اور انتخابی 

دفتر کوویل چیئر كے پہنچ میں مختص خاص پولنگ اسٹیشن كی لیے فیکس کے ذریعے 

پہلے  سے 6112فروری 23( 2891 1001)یا ٹیلی فون کے ذریعے  (2891 1180)

   درخواست دے سكتے ہیں۔

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

 15 پر مندرجہ ذیل هاٹ الئن پر کال کر سکتے ہیں جو (CHEER) اقلیتوں كے  مرکز

 سے الگو ہو نگی۔ 6112فروری

 .ہاٹ الئن نمبر زبان

 بھاسا انڈونیشیا

   تگا لوگ 6811 3755

 تھائی

 ہندی
3755 6822 

 نیپالی

 اردو
3755 6833 

 پنجابی

 ووٹ كیسے ڈالیں ؟

  اپنا  HKID الئیں اور پولنگ عملے كو دكھائیں میں مختص پولنگ مركز كارڈ 

  آپ كو بیلٹ پیپر، ایك مہر ، جس پر) ""  ٹك( لگا ہو گا ایك گتے كے بورڈ كے ساتھ

 نشان لگائیں ۔ الزًمای مہر سے بیلٹ پیپر پر دیا جائے گا۔ آپ دی گئ

   ووٹنگ كے كمرے كے اندر ،بیلٹ پیپر پر اپنی پسند كے امیدوار كے نام كے سامنے

امیدوار كے لیے ووٹ كریں ۔ اگر آپ سے كوئی  ایكدیئے گئے دائرے میں مہر لگائیں۔ صرف 

پیپر واپس كر كے دوسرا غلطی ہو گئی ہے تو، برائے مہربانی پریزائیڈنگ آفیسر كو بیلٹ 

 دینے كو كہیں ۔

  بیلٹ یپپر كو بیلٹ باكس میں ڈالنے سے پہلے) "" )كو چھپانے كے لیے ایك بار  ٹك

 تہہ كر لیں۔
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 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 چاہئے555( آرڈیننس )كیپ طرزعملقانونی 

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

یا نہ ڈالنے کے لیے کسی ایک شخص سے کوئی فائدہ )بشمول پیسہ، تحفہ، وغیرہ (، 

  ؛مانگنا یا کھانے،پینے یا تفریح قبول کرنا

  دباؤ کا استعمال کرنا  یاطاقت  یےكو متاثر کرنے کے ل یصلہے كے فکے ووٹ ڈالن یکس

 ینا؛د یدھمک  یا

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

گمراہ کن معلومات )مثال کے  یاافسر کو غلط  یانتخاب یکسے ا یالپرواہ   یاجان بوجھ کر  یا

   ۔یناپتے( د یجھوٹے رہائش طور پر


