
                 

 
               

                 
      

 

                
                 

             
  

                 
                  

                
                  

                    
 

                  
                  

                  
        

  
                  

                 
               

  
                  

                 
               

                  
                    

                  
                   

        
  

 

 نتائج کے مشاورت عوامی يںم بارے کے کار يقطر مجوزہ اور دہی رائے حق کے قيديوں
******************************************************************************** 

 مشاورت عوامی بارے کے کار يقطر مجوزہ اور دہی رائے حق کے قيديوں نے حکومت
 ہے۔ ديا کر کو )اپريل 9( آج آراء شدہ موصول دوران کے لعم مشاورتی اعالن کا نتائج کے

 سے حيثيت کی کنندگان انتخاب کہ کيا بہمطال نے تر زيادہ سے ميں آراء شدہ موصول
 کی آراء کی فورموں عوامی جائے۔ کيا ختم کو اہليت نا موجودہ کی قيديوں ئےل کے اندراج
 کی۔ تائيد کی کرنے ختم کو يتاہل نا اس بهی نے اکثريت

 تعلق کا )آپشنز( انتخابات کے پاليسی يںم بارے کے دہی رائے حق کی ديوںقي تک جہاں
 زتاجا کی دينے ووٹ نظر قطع سے تطوال کی سزا کی ان کو وںقيدي نے ءآرا %49 ہے،
 سے ووٹنگ يا متعلقہ سے اتانتخاب اور قيديوں نے آراء %24 ریدوس ۔کی تائيد کی دينے
 فقط کی۔ تائيد کی کرنے ختم کو اہليت نا کی دونوں افراد ماخوذ ميں ائمجر کے خوری رشوت

 کی۔ تائيد کی دينے قرار اہل نا کو قيديوں پر بنياد کی طوالت کی سزا نے 4%

 ميں افراد والے نےجا کئے انٹرويو کہ ہے ہوتا ظاہر سے نتائج کے آراء برائے سروے
 زتاجا کی دينے ووٹ نظر طعق سے طوالت کی سزا کی ان کو قيديوں نے %57 ًاتقريب سے
 کی رکهنے ہید رائے حق کو قيديوں تمام نے %34 صرف سے ميں ان کی۔ تائيد کی دينے
 کی۔ نہيں تائيد کی دينے زتاجا

 عمل مشاورتی " کہا، نے ترجمان ايک کے محکمے کے معامالت کے لينڈ مين اور آئينی
 ووٹ ورا اندراج سے حيثيت کی کنندگان انتخاب کے ںقيديو ہم ہوئے، کرتے لحاظ کا نتائج کے
 "ہيں۔ ديتے تجويز کی کرنے ختم کو اہليت نا موجودہ لئے کے دينے

 رشوت سے ووٹنگ يا متعلقہ سے انتخابات آيا تهيں راءآ مختلف ميں بارے کے بات اس
اگرچہ نہيں يا ئےجا رکها کو اہليت نا موجودہ کی دونوں افراد ماخوذ ميں جرائم کے خوری  ۔
 برقرار کو پابندی موجود نے تناسب بڑے ايک کے دہندگان جواب کے آراء برائے سروے
 ختم کو پابندی ايسی نے تعداد خواہ خاطر ايک کی آراء شدہ موصول تاہم کی، تائيد کی رکهنے
 بنيادی کا فرد ہر دہی رائے حق کہ ہے يہ جواز عقلی کليدی پيچهے کے تائيد کيا۔ مطالبہ کا کرنے
 کر کاٹ سزائيں کی قيد لئے کے جرائم اپنے افراد ماخوذ ميں جرائم طرح اس ہے۔ حق سياسی
 اضافی کو ان کرکے محروم سے دہی رائے حق کو ان ئےل اس ہيں، ہوتے تعزير زير ہی پہلے
 ہے۔ انصافی نا دينا سزا



               
                 

                 
                

 
                

                
                

                
               

 
                

                 
              

              
  

                 
                 

                 
             

  
               
                   

    
  
  

      
   

 
 

 ملک بيرون کئی کہ يہ اور نظر پيش کے آراء شدہ موصول دوران کے اورتمش " 
 کہ ہيں کرتے تجويز ہم ہيں، نہيں دياںپابن کوئی پر دہی رائے حق کے قيديوں يںم عملداريوں
 اور دينے ووٹ کی افراد ماخوذ يںم جرائم کے خوری شوتر سے ووٹنگ يا متعلقہ سے انتخابات
 "جائے۔ ياک ختم کو اہليت نا موجودہ کی اندارج سے حيثيت کی کنندگان انتخاب

 غير شدہ ريمانڈ مجوزہ ميں دستاويز مشاورتی اور قيديوں نے نتائج کے عمل مشاورتی
 لئے کے اندارج سے يتحيث کی ووٹر بشمول کرنے، تظاماتان کے ووٹنگ لئے کے افراد ماخوذ
 کو ووٹوں اور ووٹنگ اور رسائی تک مواد متعلقہ سے انتخابات پتے، کے اندراج کے قيديوں
 انتخابی برائے کميشن ہے۔ کی ظاہر تائيد عمومی کی عوام لئے کے انتظامات کے کرنے شمار

ا۔گ کرے طے تفصيالت کی انتظامات ان ساته کے روںااد والے کرنے نافذ قانون معامالت

 ميں اپريل 20 ورخہم اجالس کے اس کو پينل کونسل ليجسليٹو کے معامالت آئينی " 
 2008/09 ہم گا۔ ئےجا کيا آگاہ ميں بارے کے کار طريق جوزہم کے آئندہ اور عمل مشاورتی
 کے کرنے ترميم يںم شرائط کی نااہليت متعلقہ ميں LegCo ميں سيشن )قانونی( سليٹولليج کے
 ا۔کہ نے ترجمان "ہيں، رکهتے ارادہ کا کروانے متعارف بل ترميمی ايک لئے

 کل دوران، کے عرصے مشاورتی ہوا۔ پذير اختتام کو ارچم 23 عمل مشاورتی يہ کا ہفتوں چه
 دلچسپی ميں مسئلے اس اور کئے منعقد بهی فورم عوامی دو نے انتظاميہ ہوئيں۔ موصول آراء 70

 مزيد کو آراء عوامی کيں۔ مالقاتيں لئے کے کرنے جمع آراء کی ان سے تنظيموں والی رکهنے
 ا۔گي کيا بهی اہتمام کا ووٹ ايک کے آراء لئے کے پرکهنے

 کئے حاصل سے مراکز کے استفسارات برائے خدمت کے داخلہ امور محکمہ نتائج کے ورتمشا
 کئے لوڈ ڈاؤن سے سائٹ ويب کی حکمےم کے معامالت کے لينڈ مين اور آئينی يا يں،ہ سکتے جا
 يں۔ہ سکتے جا

 2009 اپريل، 9 جمعرات،/اختتام


