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 2018 قانون ساز کونسل کی کولون ویسٹ جغرافیائی حلقہ كے 

  ضمنی انتخابات پر مختصر معلومات

 پولنگ کا دن اور گھنٹے

 اتوار 8102نومبر  :25 پولنگ کا دن(( 

  7:30 (گھنٹےپولنگ  كے a.m. - 10:30 p.m.: واقع مختحص  یںم یلوںسوائے ج ام

  .p.m 4:00) سے .a.m 9:00 گھنٹے  جہاں پولنگ كے یشنزپولنگ اسٹ

 تعداد یمنتخب کرنے ک ركن

 رکن یکا یےحلقہ کے ل یانتخاب یائیجغراف یسٹو کولون 

 مدت یک نامزدگی

 8102اکتوبر  15 – 2 مدت:  یك ینامزدگ یک امیدوار  

 كے فارم ینامزدگ REO سائٹ یبو یک (www.reo.gov.hk) جا  یےسے ڈاؤن لوڈ ک

 : یںجا سكتے ہ ےیدفاتر سے ل یلمندرجہ ذ یا یںسکتے ہ

o دفاتر ضلعی 

o دفتر یسركےآف ریٹرنگ 

o 10/F 8010-10 یونٹ یاہانگ كانگ  ی،ہاربر روڈ، وان چائ 82 ینٹر،، ہاربر س, 

23/F , دفتر برائے اندراج اور  كن تھنگ روڈ، كن تھنگ، كولون  098,  6 یسٹ ینییممل

 .۔یںہ یابپر دست ("REO") انتخاب

 ووٹنگ كے انتظامات

 یںماندراج  حتمیکے  8102حلقہ کے رجسٹرڈ ووٹرز جن کے نام  یائیجغرافسٹ یو کولون 

 .یںووٹ ڈال سکتے ہ یںانتخابات م یوہ  ضمن یںشامل ہ

 ۔ہر ووٹر کو ایک مخصوص  پولنگ اسٹیشن دیا جائے گا 
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  دن پہلے متعلقہ ووٹروں کو ایک پول کارڈ جاری کیا جائے گا جس پرمختص  01 سےووٹنگ

 ہو گا۔ پولنگ اسٹیشن لكھا

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

پول كارڈ سے منسلك مقام كے نقشہ  یں،نہ یاہے  یقابل رسائ یےمشکالت كے شكار افراد کے ل

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

 یرسائ یےتك ان كے ل یشنلگے كہ مختص پولنگ اسٹ یںاور انہ ہوں یشت درپمشکال یںم

 یںچلنے پھرنے م یااستعمال كرنے والے افراد  یئرچ ییلکو و REOتو وہ  یں،ممكن نہ

 ینےووٹ د یںم یشنمختص خاص پولنگ اسٹ یقابل رسائ یےمشکالت كے شكار افراد كے ل

( ، reoenq@reo.gov.hk)یعےكے ذر یمیل(، ا8290 0021) یعےکے ذر یکسف یےكے ل

ہاربر  82 ینٹر،، ہاربر س F/10 یعےڈاك كے ذر یا( ، 8290 0110) یعےفون کے ذر یلیٹ

)منگل( سے پہلے  0202نومبر  02دفتر برائے اندراج اور انتخاب کو ی،روڈ، وان چائ

 ۔   یںدرخواست دے سكتے ہ

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

 82سے 09نومبراور  06سے 08هاٹ الئن پر  یلپر مندرجہ ذ ("CHEER") كے  مرکز

 ۔یںكے دوران کال کر سکتے ہ 8102نومبر

 

 ہاٹ الئن نمبر زبان

 یشیاانڈون بھاسا

 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

 یحتم یمعلومات ك یآپ ك جو یںاور متعلقہ كاغذات پولنگ كے عملہ كو دكھائ یںساتھ الئ
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قابل قبول متبادل كاغذات   یہو، تو برائے مہربان ی۔ اگر ضروركرے گا۔ یقاندراج سے تصد 

 ۔ یںسے رابطہ كر REO یےكے ل یالتتفص یك

 یككارڈ بورڈ بمع ا یكا یپر،پ یلٹب یككو  ا آپ"" یلٹگے ۔ ب یںجائ یےمہر د یكے نشان وال 

ووٹنگ كے كمرہ  الزما  تہہ شدہ ہوں گے ۔ آپ  یطرف سے پہلے ہ یپولنگ كے عملہ ك یپرپ

   ۔ یںپر نشان لگائ یپرپ یلٹفراہم كردہ مہر سے ب یںم

 پسند كے  یپر اپن یپرپ یلٹكارڈ بورڈ كے ساتھ منسلك مہر كو استعمال كرتے ہوئے ب زما  ال آپ

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

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

 یپرپ یلٹكو ب یسرآف یزائیڈنگپر یہے تو، برائے مہربان یاخراب ہو گ یپرپ یلٹب یاہے  یہو گئ

 ۔ یںكو كہ ینےواپس كر كے دوسرا د

 ڈالنے سے پہلے  یںبكس م یلٹكو ب یپرپ یلٹب یپر نشان لگانے كے بعد برائے مہربان یپرپ بیلٹ

 یےو چھپانے كے لكے نشان ك“ ”  تاكہ ئیںتہہ كے مطابق تہہ لگا یپہل یپولنگ كے عملہ ك

 اندر ہو؛  زدہ حصہ نشان 

 شفاف انتخابات

 یرجانے والے انتخابات)بدعنوان اور غ یےطرف سے الگو ک یک یشنکے خالف خود مختار کم بدعنوانی

 :ےیکرنا چاہ یںنہ یہووٹر کو  یک( کے مطابق، ا225)كیپ  یننسطرزعمل( آرڈ یقانون

 یےووٹ ڈالنے کے ل یےکے ل یدوارمخصوص ام یکا یا یےووٹ نہ ڈالنے کے ل یںم انتخابات 

 یا ینا(، کھانا،پ یرہتحفہ، وغ یسہ،فائدہ )بشمول پ یشخص سے کوئ یکس یےنہ ڈالنے کے ل یا

   مانگنا؛ یاقبول کرنا  یحتفر

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

 ینا؛د یدهمک

 ؛   یںہ یںووٹ ڈالنے كے حقدار نہ یںجانتے ہوئے كہ وہ  انتخابات م یہوٹ ڈالنا و یںم انتخابات

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

   ۔یناپتہ( د یرہائش یادیطور پر غلط بن

ICAC یزیراہم کرتا ہے )انگرسائٹ اور متعلقہ معلومات ف یبمختحص و یکشفاف انتخابات پر ا 

  :ہے یہلنک ) میںدونوں  چائینیزاور 

  https://www.icac.org.hk/en/ce/index.html  

https://www.icac.org.hk/en/ce/index.html

