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 کے عام انتخابات ) کونسل یجیسلیٹول(کونسل  قانون ساز 2020 

 

 کا خالصہ یکشنال

 

 پولنگ کا دن اور گھنٹے

  :اتوار( 2020ستمبر  6 پولنگ کا دن( 

 7:30پولنگ  كے گھنٹے a.m. : 10:30 (سے p.m.   ما سوائے جیلوں میں واقع مختحص پولنگ اسٹیشنز جہاں

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

 

 نامزدگی کی مدت

 :2020جوالئی  31سے   18 امیدوار کی نامزدگی كی مدت  

 آفس یکٹرولال ینڈا یشنرجسٹر( اندراج اور انتخابی دفتر نامزدگی كے فارم(“REO”) (کی ویب سائٹ 

(www.reo.gov.hk) سے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں یا مندرجہ ذیل دفاتر سے لیے جا سكتے ہیں   

(a) ضلعی دفاتر  

(b) ریٹرنگ آفیسركے دفتر 

(c) REO كے دفاترor  (10/F, Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong 

Unit 2301-03, 23/F, Millennium City 6, 392 Kwun Tong Road, Kwun Tong, 

Kowloon) 

 

 کا خالصہ )کونسل یجیسلیٹول(قانون ساز کونسل

 بناوٹ یک) کونسل یجیسلیٹول(قانون ساز کونسل 

 35سے  یںممبران پر مشتمل ہے ، جن م 70( 2024-2020) ) کونسل یجیسلیٹول(قانون ساز کونسل یںساتو 

 یعہحلقوں کے ذر یانتخاب 35اور دوسرے  یعےبراہ راست انتخابات کے ذر یعہحلقوں کے ذر یانتخاب یائیجغراف

 ۔یںجاتے ہ یےمنتخب ک

  1 مدت چار سال ہے۔ یسے شروع ہونے والے عہدے ک 2020اکتوبر 

 یںنشست  ) - ("GC") - 35یچوشنکونسچ یوگرافیکلج(یاںحلقہ بند یائیجغراف

 یںنشست 6        یلینڈہانگ کانگ آئ (1)

 یںنشست 6         یسٹو کالون (2)

 یںنشست 5         یسٹکالون ا (3)

 یںنشست  9       یسٹو یریٹریٹ یون (4)
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 یںنشست  9       یسٹا یریٹریٹ یون (5)

 فہرست کا نظام یک یووٹنگ کا نظام: متناسب نمائندگ 

 

 یںنشست 35 -"( FC)" )یچوشنفنکشنل کونسچ (یاںفنکشنل حلقہ بند

 نشست 1        *کوک  یی یونگہ (1)

 نشست 1  * )یزفشر ینڈا یکلچراگر(یریگ یزراعت اور ماہ (2)

 نشست 1         انشورنس * (3)

 نشست 1        ٹرانسپورٹ * (4)

 نشست 1         ) یجوکیشنا (یمتعل (5)

 نشست 1        )یگلل (یقانون (6)

 نشست 1         یاکاؤنٹنس (7)

 نشست     1       )یڈیکلم (طب (8)

 نشست 1     )سروسز یلتھہ(خدمات یصحت ک (9)

  نشست 1           ینئرنگانج (10)

 ، ینگ، سرو یٹیکچرلآرک (11)

 نشست1         ینڈسکیپاور ل یننگپل 

 یںنشست3         )یبرل(مزدور (12)

 نشست1      )یلفیئرسوشل و(بہبود یسماج (13)

 نشست 1 )کنسٹرکشن ینڈا یسٹیٹا یئلر (یراتاور تعم یٹاسٹ یلر (14)

 نشست    1       )ٹورازم (یاحتس (15)

 نشست1        (اول کمرشل ) (16)

 نشست1         (دومکمرشل ) (17)

 نشست1      (اول)  )یلانڈسٹر (یصنعت (18)

 نشست1      (دوم)  )یلانڈسٹر (یصنعت (19)

 نشست1        )فائننس (یاتمال (20)

 نشست    1    )سروسز فائینینشیئل( خدمات یمال (21)

 نشست1      ، پرفارمنگ آرٹس ، کلچر یلکھ (22)

 )کیشن پبلی اینڈ کلچر ، آرٹس پرفورِمنگ ، سپورٹس  (اور اشاعت

  نشست1   )ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ( درآمد اور برآمد (23)

 نشست 1    )گارمنٹ اینڈ  ٹیكسٹائل( کپڑے اور لباس (24)

 نشست1       اور ریٹیل یلہول س (25)
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 نشست1       یکنالوجیٹ یشنانفارم (26)

 نشست1         یٹرنگک (27)

  )اول( )ڈسٹرکٹ کونسل( کونسل ی( ضلع (28)

 نشست 1       )ڈسٹرک کونسل ) فرسٹ

  )دوم(  )ڈسٹرکٹ کونسل(کونسل یضلع (29)

 یںنشست 5       )ڈسٹرک کونسل ) سیکنڈ

 (b) خاتمہ کا نظام ؛ یحیکے نشان والےووٹ ڈالنے کا ترج FC *ی( پہلے چار خصوصaنظام: ) ینووٹنگ کے ت

کے  FC عام 24 یباق (c) ؛ اور)FC کا لسٹ نظام )دوم یمتناسب نمائندگ لیےکے  )ڈسٹرکٹ کونسل (کونسل یضلع

 کے بعد ووٹنگ کا نظام۔ یپہلے ماض یےل

 

 ووٹ -2-شخص - 1

 ووٹ ہوگا۔ یکا لیے ووٹ اور فنکشنل حلقے کے یکا لیے حلقے کے یائیہر انتخاب کنندہ کے پاس جغراف 

 وہ ضلع  یںہ یںاندراج شدہ نہ یںفنکشنل حلقوں م یتیروا 28جو  کے انتخاب کنندگان حلقہ  یائیجغراف تمام

 ۔یںاندراج کے اہل ہ یںم) FC کونسل )دوم

 

 کون ووٹ ڈال سکتا ہے؟

  اپنا ووٹ  یںوہ انتخابات م یںگئے ہ یےشامل ک یںرجسٹر م یکے حتم 2020رجسٹرڈ انتخاب کنندہ جن کے نام

 ۔ یںڈال سکتے ہ

    www.voterregistration.gov.hk/eng/statistic2020.html 

  

  ڈالیں؟ ووٹ کیوں

 کے ممبر کا انتخاب  )کونسل یجیسلیٹول( قانون ساز کونسل لیے فنکشنل حلقہ کے یاحلقہ اور /  یائیمتعلقہ جغراف

 کرنا۔ 

 اپنے شہری حقوق استعمال کرنے اور اپنی شہری ذمہ داریوں کو نبھانے كے لیے ۔ 

 

 ووٹ کہاں ڈالیں؟

  یاہر انتخاب کنندہ "( مجاز نمائندہARکوجہاں تک ُممِکن ہواس کے رہائش )"پتے جو کہ انتخاب کنندگان کے  ی

 جائے گا۔ یاک یناتتع یںم یشننامزد پولنگ اسٹ یبدرج ہو،  کے قر یںم رجسٹر یحتم

 پر  یشنوںمختص كردہ پولنگ اسٹ یںتھانوں م یااداروں  یراتیکو مناسب طور پر  تعز انتخاب کنندہحراست  یرز

 جائے گا۔ یاووٹ ڈالنے کا اہتمام ک

  یاانتخاب کنندہ  یانفراد یکدن قبل ا 10پولنگ کے دن سے کم از کم AR یشنکے مختص كردہ   پولنگ اسٹ 

 جائے گا۔ یاک یکو جار AR یاحلقوں  یپول کارڈ متعلقہ انتخاب یکمعلومات کا ا یںکے بارے م

http://www.voterregistration.gov.hk/eng/statistic2020.html
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 یاانتخاب کنندہ  یكہ کس یاآ AR یئرچ ییلضرورت والے افراد )و یخصوص یشنمختص پولنگ اسٹ لیے کے 

  یں،نہ یاہے  یقابل رسائ یےكے شكار افراد ( کے ل یدشوار یںچلنے پھرنے م یااستعمال كرنے والے افراد 

قابل  یشنپولنگ اسٹ امزد۔ اگر نیجائے گ یوضاحت ک یاس ک یںپولنگ کارڈ سے منسلک مقام کے نقشے م

کے  یلم ی، ا) 11802891 )یعےکے ذر یکسف AR یاانتخاب کنندگان  یہسمجھا جاتا ہے تو ،  یںنہ یرسائ

 یعےڈاك كے ذر یا یعے( کے ذر10012891 ) یلیفون، ٹ (reoenq@reo.gov.hk) یعےذر

(10/F, Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong) مخصوص  قابل استعمال

 ۔ یںسے پہلے درخواست دے سکتے ہ 2020 ستمبر 1کو  REO لیے پر ووٹ ڈالنے کے یشنپولنگ اسٹ

  24ضرورت ہو تو ، وہ  یمدد ک یںکرنے م یترجمان یکو ووٹ ڈالنے سے متعلق معلومات ک انتخاب کنندہاگر 

كے   یتوںاقل ینسل یعہہاٹ الئن کے ذر یلتک درج ذ 2020ستمبر  6اگست سے  31اگست تک ، اور  28سے 

 ۔یں"( کو کال کرسکتے ہCHEERمرکز )"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ووٹ كیسے دیں؟

  بجے  7:30)اتوار( کو پولنگ کے اوقات کے دوران)صبح   2020ستمبر  6پر  یشنكردہ پولنگ اسٹاپنے مختص

درکار  یےجمع کرنے کے ل یپرپ یلٹ" بیےکے ل یالتبجے تک( )براہ کرم تفص 10:30 راتسے 

مخصوص  یگرد یا  ("HKID") کارڈ ی(  اپنا ہانگ کانگ شناختیںمالحظہ كر یكشن( "کا سیزات) دستاویزدستاو

 ۔یںاصل الئ ی( کیزات)دستاو یزاتدستاو

 پر موجود پولنگ كے عملہ كو  اپنا یشنپولنگ اسٹ HKID (   یزات)دستاویزمخصوص متبادل دستاو یگرد یا

 گے ۔ یںکر یقتصد یمعلومات ک یسے آپ ک یكٹرزجو فائنل رجسٹر آف ال یںدكھائ

 گتا جسکے ساتھ  یکاورا یپرپ یلٹآپ کو اپنے حق کے حساب سے ب"" جائے  یاد یمہر منسلک ہو گ  ینشان ک

۔ یںتہہ شدہ ہوتے ہ یپہلے سے ہ یپرزپ یلٹب) FC اور ڈسٹرکٹ کونسل )دوم GC  یعےپولنگ عملہ کے ذرگا۔ 

اور  FC ورنس، انش FC  یریگ یزراعت اور ماہ FC  ،(2)  کک یی یونگہ یعنیFC ( یچار خصوص

طور پر  یجائے گا۔ اس کے بعد ، آپ کو فور یاد یکو کاال قلم بھ AR یا کنندہانتخاب کے  FC)  ٹرانسپورٹ

 یےچاہجانا  یںکمرے م یکسے ا یںمووٹنگ کےکمروں 

 ید ینشان لگانا ہوگا۔ براہ کرم پولنگ عملے کالزماً کو  یپرپ یلٹآپ کو ووٹ ڈالنے والے کمرے کے اندر اپنے ب 

 ۔یںچھپے نوٹس پر عمل کر یںم اورووٹ ڈالنے والے کمرے یپرپ یلٹکے ساتھ ساتھ ب یاتہدا یگئ

  یچار خصوص(آپ کو FC   یاکے انتخاب کنندہ AR  کے عالوہ( گتے سے منسلک مہر کا استعمال کرتے ہوئے

 ہاٹ الئن نمبر زبان

 6811 3755 بھاسا انڈونیشیا

 6877 3755 ہندی

 6822 3755 نیپالی

 6844 3755 پنجابی

 6855 3755 تگا لوگ

 6866 3755 تھائی

 6833 3755 اردو

 6888 3755 یتنامیو
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 یےچاہ ی" پر مہرلگان" یںنام کے مخالف دائرے م کے یدوارپسند کے ام یاپن یپرپرپ یلٹب یافہرست  یدوارکیام

- 

 یچار خصوص FC  یاکے انتخاب کنندہ AR کردہ کالے قلم   کا استعمال  ی، براہ کرم آپ کو جار یےکے ل

 یحترج ی"  اور دوسر1ہندسے " یعرب یںکے نام کے مخالف دائرہ م یدوارکے ام یحترج یپہل یکرتے ہوئے  اپن

طرح آگے ۔ آپ کو پہال  یاس راو یں" کا نشان لگائ2ہندسے " یعرب یںنام کے مخالف دائرہ م یدوارکےکے ام

 ۔ یےچاہلگانا  یہ لیے کے یدوارام یکنشان صرف ا یحیترج

 ہے تو  یاخراب کر د یپرپ یلٹنادانستہ طور پر ب یاہے  یک یغلط یکوئ یںپر نشان لگانے م یپرپ یلٹاگر آپ نے ب

 ۔یںتے ہاور اس کا متبادل طلب کرسک یںکو واپس کرسکتے ہ یسرآف یذائڈنگکو پر یپرپ یلٹ، آپ اس ب

 پر نشان لگانے کے بعد یپرپ یلٹب: 

(a) GC پہلے سے تہہ کے مطابق تہہ کرنا  یگئ یک یعےپولنگ عملے کے ذر  یپرکوپ یلٹانتخاب کنندہ  کوب

  ہو۔ یہوئ یطرف  چھپ یاندر ک "" ڈالنے سے پہلے یںباکس م یلٹب یلےطرف  ن یتاکہ نشان وال یےچاہ

(b) ڈسٹرکٹ کونسل )دوم FC ( اور پھر  یےچاہبار تہہ کرنا  یککو ا یپرپ یلٹطرح ب یُکنندہ کو اسکےانتخاب

   ۔ اور یےچاہڈالنا  یںباکس م یلٹب یداسے سف

(c) دوسرے FC یاانتخاب ُکنندہ  کے AR بلکہ اس کا رخ موڑ کر  یےچاہکرنا  یںکو تہہ نہ یپرپ یلٹکو ب  ،

 ۔ یےچاہڈالنا  یںباکس م یلٹسرخ ب

 

 یزاتدستاو یضرور لیے کرنے کے یپرجمعپ یلٹب 

 10  والے فرد کو اپنے ینےدرخواست د لیے کے یپرپ یلٹسے ، ب 2018دسمبر HKID مندرجہ  یااصل  یکارڈ ک

 :یںکرنا چاہ یارت یزاتمخصوص متبادل دستاو یلذ

(a) ہانگ کانگ اسپیشل ایڈمنسٹریٹو ریجن( "HKSAR") کا ایك اصل درست پاسپورٹ؛ یا 

(b) اصل؛ یا یسرٹیفکیٹ ک استثٰنی  

(c)  HKIDکارڈ کے لیے ایك درخواست کی تصدیق كی اصل؛ یا 

(d) ایک شخص کی درست مالح کی شناختی کتاب کی اصل؛ یا 

(e) ویزا کے مقاصد کے لیے  ایك شخص کی شناخت کے درست دستاویز کی اصل؛ یا  

(f) شخص كے HKID کارڈ كی گمشدگی یا مسخ ہونے كے بارے میں پولیس افسر كو كی گئی رپورٹ كے

کارڈ کے لیے درخواست کی تصدیق )جسے عام طور  HKID سرٹیفکیٹ ؛ یا استثٰنیزیا ثبوت كی دستاوی

پر "گم شدہ پراپرٹی کی میمو" کہا جاتا ہے(، ایک درست اصل پاسپورٹ یا مماثل سفری دستاویز )مثالً 

كا نام اور  شخص یا  گھر کی واپسی كا اجازت نامہ( جس پر پاسپورٹ كے عالوہ HKSAR پاسپورٹ

 گی ہوتصویر ل

 یپ)ک یگولیشنکونسل( ر یکار( )ضلع یقہ)ووٹنگ كے طر یشنامور کم ی، براہ کرم انتخاب یےکے ل یالتتفص  

(541D ۔یںمالحظہ كر 50 یکشنس کا 
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 لسٹ یکچ لیے انتخاب کنندہ کے

 کے خالف آزاد  ی( کے مطابق ، بدعنوان554 یپ)ک یننسطرز عمل( آرڈ یقانون یراور غ یانتخابات )بدعنوان

کرنا  یںاور جگہ نہ یکس یاانتخاب کنندہ کو ہانگ کانگ  یکا"( ، ICAC)" ئےگ یےنافذ ک یعہکے ذر یشنکم

 :یےچاہ

(a) ووٹ نہ  یا ینےدکو ووٹ  یدوارمخصوص ام یا یدوارخاص ام یکس یا،  ینےدووٹ نہ  یںانتخاب م یبھ یکس

فائدے کا  کے( یرہ)بشمول رقم ، تحفہ وغ یرہوغ یحتفر یا ینے، پ ےشخص سے کھان یبھ یپر کس ینےد

 ۔کرنا قبول  یا کرنااصرار  

(b)  یےکے ل ینےنہ د یا ینےکو ووٹ د  یدوارانخاص ام یا یدوارخاص ام یکس یا،   ینےدووٹ نہ  یںانتخاب م  

کا اصرار  یحتفر یا( ، کھانا ، شراب یرہفائدہ )بشمول رقم ، تحفہ وغ یبھ یفرد سے کس یبھ یکرےکس یشکو پ

 .قبول کرنا یاکرنا 

(c) کو  یدوارمخصوص ام یا یدوارخاص ام یکس یا،  لیے کے ینےنہ د یا ینےد ووٹ یںفرد کو انتخابات م یکس

جبر کا  یاشخص کے خالف طاقت  یبھ یکس لیے آمادہ کرنے کے لیے کے ینےد نہووٹ  یا ینےووٹ د

 ۔یناد یدھمک یااستعمال کرنا 

(d) نہ  یا ینےکو ووٹ د یدوارمخصوص ام یا یدوارخاص ام یشخص کو انتخاب کے موقع پر کس یبھ یکس

ووٹ  یںشخص کو  انتخاب م یبھ یکس یا،  ینےووٹ نہ د یںم انتخاب یا،   نامبتال کر یںدھوکے م ینےکےد

 روکنا۔ یاسے دھوکہ دے کر روکاوٹ ڈالنا  ینےد

(e) ۔یںہ یںکرنے کے اہل نہ یساکہ آپ ا ںجانتے ہو ینادووٹ  یںم انتخاب 

(f) یغلط اول رہائش یسےگمراہ کن معلومات )ج یاسے غلط  یالپرواہ یاکو جان بوجھ کر  یسرآف یانتخاب یکس 

 ۔یناووٹ د یںانتخاب م یکے بعد کس ینےپتہ( د

• ICAC ( یںدونوں م ینیزاور چائ یزیہے اور متعلقہ معلومات )انگر یسائٹ قائم ک یبو یشفاف انتخاب یکنے ا

 ۔  یںمالحظہ کر www.icac.org.hk/electionsہے۔ براہ کرم  یفراہم کرت

 :یںممنوع ہ یاقدامات بھ یلمندرجہ ذ •

(a)  پولنگ  یاپر اپنا ووٹ دوسروں کو دکھانا  یپرپ یلٹکرنا بشمول ب یتکے ساتھ بات چانتخاب ُکنندگان دوسرے

 دوسرا آلہ استعمال کرنا۔ یکوئ یا یلیفونموبائل ٹ لیے مواصلت کے یکٹرانککے اندر ال یشناسٹ

(b) بنانا۔ یکارڈنگر یڈیوو یا یوآڈ یکوئ یا ینال یرفلم بنانا، تصاو یںم یشنپولنگ اسٹ یکس 

(c)  آپ  یںصورت م یکہنا۔ ضرورت ک لیے پر نشان لگانے کے یپرپ یلٹسے اپنے ب انتخاب ُکنندگاندوسرے ،

پر  یپرپ یلٹاپنے ب یںم یموجودگ یک یسرپولنگ آف یکہ وہ کس یںسے درخواست کرسکتے ہ یسرآف یذائیڈنگپر

 ۔یںنشان لگائ

(d)  کے ساتھ مداخلت کرنا جو اپنے ووٹ دے رہے ہوں۔ انتخاب ُکنندگاندوسرے 

 

http://www.icac.org.hk/elections

