
FINAL Ballot Questions-Urdu

: الیکشنز1  سوال #

ر می ترمیم کرہ گی کہ: ی چار ںںںںںںںیہ تجویز س ٹںں ٹںںں

، محتسننب، قصننبہ کننہ صنندر، اور جنننوری  ووکی رز کو یہ موقع دی کہ وہ میئر، پبلک ای ٹںںںںںںوو ڈںںں ںںںںںںں ںںں 2021ٹ
ی کونسل کہ لئہ پرائمری اور اسپیشل الیکشنز مین امینندواران کننی اینک سنہ پانننچ تننک ںںںںمی شروع ہونہ والہ س ٹںںںںںںںں ںںںںںںںںں
ہ ، تو وہ ایسا کر سکتہ ہی ر صرف ایک امیدوار کو منتخب کرنا چاہتہ ہی ہ اگر وو ںںںںدرجہ بندی کر سکی ںںںںںںںںں ٹںںںںںںںںںں ںںںںںںں

ت جنائہ گناہ اگنر کنوئی اکثرینتی فاتنح نہین ا جی س حاصل کنرہ گ ںوہ امیدوار جو پہلہ انتخاب کہ اکثریتی وو ٹںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںں
ا ان کننا وو ان رز کا پہل انتخاب ت ٹہہ، تو آخری آنہ والہ امیدوار کو نکال دیا جائہ گا اور یہ امیدوار جن وو ھ ٹںںںںںںںںںںںںںںںںںں
ںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںکہ اگلہ انتخاب تک منتقل کر دیا جائہ گاہ جب تک دو امیدوار نہی بچ جاتہ یہ عمل جاری رہہ گا، اور سننب
، اور محتسننب کننہ وکی ٹںںںسہ زیادہ وو حاصل کرنہ وال امیدوار فاتح قرار پائہ گاہ یہ تجویز میئننر، پبلننک اینن ڈںںںں ٹںںںںںںںںںںںںںںںں

لئہ پرائمری الیکشنز کہ علیحدہ رن-آف کا خاتمہ کرہ گی؛

ی آفس می اسامی کہ ظاہر ہونہ اور اسامی کہ پپر ہونہ کہ لئہ خصوصننی الیکشننن کننہ ںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںمنتخب س ٹ
ہ  ائی ںںںںہونہ تک کہ وقت کو ب ، محتسب، قصبہ کہ صنندور اور کونسننل ممننبران) یننا45ڑںںںںںںںںھںں ووکی ٹںںںںںں دن (پبلک ای ڈ

 دن 60
ںںںںںںںںںں دن کہ اندر خصوصننی الیکشنننز ہننو گننہ؛80(میئر کہ لئہ) کی بجائہ، عام طور پر اسامی ظاہر ہونہ کہ 

اور

جسن کرینن تنا کنہ اگلنہ پرائمنری ائم لئنن کنو ای ی کونسل کی ضلع حد بنندی کنہ لئنہ عمنل کنی  ںںںںںںںس ٹ ڈ ٹںں ٹںںںںںں
ا کرنہ سہ پہلہ اسہ یشن دستخط اک ی کونسل امیدواران کہ پی ٹںںںںںںںںںںںںںالیکشنزکہ لئہ بیل پر ظاہر ہونہ والہ س ھ ٹںں ٹںںںںںں ٹںںںںںںںںںںںںںںںں

مکمل کر لیا جائہہ یہ عمل ہر دس سال بعد ہوتا ہہہ

کیا اس تجویز کو منظور کر لیا جانا چاہیہ؟



FINAL Ballot Questions-Urdu

ڈ: عوام کی شکایات پر نظرثانی کا بور2  سوال #

ر می ترمیم کرہ گی کہ: ی چار ںںںںںںںیہ تجویز س ٹںں ٹںںں

ووکی کی جانب سہ تقرر کئہ گئہ ایک ممبر اور میئر اور کونسل کہ اسپیکر کی جانب سہ ٹںںںںںںںںںںںںںپبلک ای ڈ
عوام کیمتفقہ طور پر تقرر کئہ گئہ ایک ممبر جو کہ صدر کی حیثیت سہ کام کرہ گا کو شامل کر کہ 

ڈںںںشکایات پر نظرثانی کہ بور  )CCRB اور اس کا تعین کری کہ15 سہ 13) کا سائز ، ائی ںںںں ممبران تک ب ں ڑھ
 ممبران کا تقرر کرہ؛CCRBمیئر کہ لیہ زیر غور لنہ اور تقرری کرنہ کہ بجائہ کونسل براہ راست اپنہ 

اس بات کی ضرورت ہہ کہ جب تک میئر تحریری طور پر یہ تعین نہ کرہ کہ مالیاتی
ٹںںںںںںںںںںںںںںںں کا سالنہ عملہ کا بج اتنا ہونا چاہیہ کہCCRBٹںںںںںںںںضرورت کہ تحت بج کی کم رقم چاہیہ، 

ڈ ملزم کی تعداد کو فن کرCCRB% کہ برابر 0.65محکمہ پولیس کہ وردی والہ افسر کی تعداد کہ 
سکہ؛

یCCRBاس بات کی ضرورت ہہ کہ جب پولیس کمشنر جانہ کا ارادہ کرہ یا  پ ڈںںںٹںں یا محکمہ پولیس 

رائلز کہسفارش کردہ نظم و ضبط سہ جا چکا ہو تو پولیس کمشنر  ی) کمشنر برائہ  پ ن  ٹںںںںںںںںںںں(یا اسس ںںں ڈٹ ٹ CCRBٹ
کو تحریری بیان فراہم کرہ؛

CCRB ی بیان جو کہ ھںںںںں کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ کسی ب  کی تفتیش کہ دوران دیا گیاCCRBںںںںںںں
ہو یا کسی ایسہ پولیس افسر کی جانب سہ شکایت کا حل کیا جائہ جس کہ خلف شکایت زیر غور ہہ تو اس

ںںںںںںںںںںںںںںکی سچائی کی تفتیش کرہ، اور جہا مناسب ہو پولیس افسر کہ خلف سزا کی سفارش کرہ؛ اور

CCRBںںںں ممبران کو، اکثریتی وو سہ، اجازت دی کہ بور کہ اختیارات تفویض کیہ جائی تاکہ ڈںںںںںںںں ںںں ں ٹںںں
ڈںںںگواہو کو حاضری کا پابند کرنہ کہ لیہ سمن کہ اجرا اور نفاذ کیا جائہ اور اس کی تفتیش کہ لئہ ریکار ںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںں

CCRBر کو پیش کیا جا سکہہ ائریک یو  ٹںںںںںں ایگزیک ڈ ٹ

کیا اس تجویز کو منظور کیا جانا چاہیہ؟



FINAL Ballot Questions-Urdu

: اخلقایات اور انتظامیہ3  سوال #

ر می درج ذیل ترمیم کرہ گی: ی چار ںںںںیہ تجویز س ٹںں ٹںںں

، ی آفیشلز اور سینیئر آفیشلز جن کا تقرر کیا گیا ان کواس ایجنسی (یا، مخصوص معاملت می ںمنتخب س ٹ
نہ کہ بعد خدمات انجام دی ہو وہا موجودہ و ی کونسل چ ںںںںحکومت کی ایک شاخ) جس می انہو نہ س ںںںں ڑںںںںںںںں ھ ٹںںں ںںںں ںںںں

ںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںطور پر ایک سال کہ بجائہ دو سال تک اس کہ سامنہ پیش ہونہ سہ روکا جائہہ یہ تبدیلی ان لوگو پر
ہ2022 جنوری، 1لگو ہو گی جو  تہ ہی و ی نوکری چ ںںںں کہ بعد منتخب دفتر یا س ڑںںںںںں ھںں ٹںںں

ہ گئہ ہ گئہ دو ممبران کی جگہ محتسب کی جانب سہ رک ھںںںںںںمیئر کی جانب سہ حالیہ طور پر رک ھںںںںںںںںںںںںںںںں
ہ گئہ ایک ممبر کو بدل کر مفاد کہ تصادم بور کی ممبرشپ ووکی کی جانب سہ رک ڈںںایک ممبر اور پبلک ای ھںںںںںںںںںں ںںں ٹ ڈ

)COIBہ ںںںں) تبدیل کری

COIBادہ م کنی وہ زی ائہ، اور رق ںںںںںںںںںںںںںںںںںںں ممبران کو مقامی منتخب دفتر کہ لئہ مہم می شمولیت سہ روکا ج
ںںںںںںںسہ زیادہ حد جس کی ممبران ہر الیکشن سائیکل می حصہ داری کر سکتہ ہی اسہ اس حد تک کننم کیننا جننائہ ںںںںںںںںںںںںںںںںں

ی کہ سات معاملہ کرنہ والو کی جانب سہ موصول کر سکتہ ہی ( ںںںںجو کہ امیدواران س ںںںںںںںںں ںںںںںں ھ $ یا کم، دفتر کی400ٹںںںںںں
بنیاد پر)؛

ر- اور خواتین کی زیر ملکیتی ائریک ٹاس بات کی ضرورت ہہ کہ اقلیتو کہ لئہ شہر کہ  ڈںںں ںںںںںںںںںںںںںںںںںںںں
ٹںںںںںںںںںںںںںںںںںں) پروگرام براہ راست میئر کو رپور کرہ اور مزید تقاضہ کرتا ہہ کہ ایسہM/WBEکاروباری ادارہ (

ر کہ سات  ھںںائریک ٹںںں  کہ میئر کہ دفتر کی طرف سہ تعاون کیا جائہ؛ اورM/WBEڈ

ی کارپوریشن مشیر ٹںںںںںںںںںںںںںںںںںںںاس بات کی ضرورت ہہ کہ، میئر کی جانب سہ حالیہ طور پر تقرر کئہ گئہ س
ی کونسل کی جانب سہ منظوری دی جائہہ ی س ٹںںںںںںںںکو ب ھ

کیا اس تجویز کو منظور کیا جانا چاہیہ؟



FINAL Ballot Questions-Urdu

ٹٹٹٹ: شہر کا بج4  سوال #

ر می ترمیم کرہ گی کہ: ی چار ںںںںںںںیہ تجویز س ٹںں ٹںںں

، ی کو اجازت دی کہ وہ آئندہ سالو می استعمال کہ لئہ رقم بچانہ کہ لئہ آمدنی استحکام فن ڈںںںس ںںںںںںںںںںںںںں ںںںں ںںںںںںںںں ٹ
ا جا سکہہ اس مشکل وقت کہ " کو استعمال کرہ، تاکہ غیر متوقع مالی مشکلت سہ نم ٹںںںںںںںںیا "مشکل وقت کہ فن ڈںںںںںںںںںںں

ی ضرورت ہو گی؛ ھںںںفن کو استعمال کہ قابل بنانہ کہ لئہ ریاستی قانون می تبدیلیا کرنہ کی ب ںںںں ںںں ڈںںںںںںںںںںں

ہ جب تک میئر یہ تعین نننہ س سی کری ووکی اور قصبہ کہ صدور کہ لئہ کم از کم بج ںںںںںںںںںپبلک ای ٹ ٹںںںں ٹںںںںںںںںںںں ڈ
ٹںںںکرہ کہ مالیاتی اعتبار سہ کم بج کی ضرورت ہہ، ہر آفس کا بج کم از کم اس کہ مالی سال  ں می2020ٹںںںںںںںںںںںںںںںں

ی کہ کل اخراجات کہ بج می شننرح فیصنند کننی تبنندیلی  ، افراط زر کی شرح کہ حساب سہ یا س ںسالنہ بج ٹںں ٹںںںںںںںںں ٹںںںںںںںں
جس کردہ ہو؛ ٹںںںںںں(مخصوص جزیات کہ علوہ) سہ منہا حیثیت می سالنہ طور پر ای ڈںںں ںںںںںںںںںںںںںں

ی کونسننل کننو (جننون  یکس آمدنی کا تخمینننہ سنن ٹاس بات کی ضرورت ہہ کہ میئر غیر-جائیدادی   کننی5ٹںںںںںںںںںںں
ی کننردہ تخمینننہ پیننش کننر سننکتا ہننہ،26بجائہ) اپریل  ی اپ  ٹںںںںںںںںںںںں تک جمع کروا دہہ میئر اس تاریخ کہ بعد ب ڈںں ھںںںںںںںں

ی اگر مئی  ٹلیکن اپ   کہ بعد پیش کی جائہ گی تو میئر کو یہ وضاحت کرنہ کی ضرورت ہو گی کہ یننہ25ڈ
ی کردہ تخمینہ مالی اعتبار سہ کیو ضروری ہہ؛ اور ںںںںںںںاپ  ڈٹںںںںںںںں

ی کہ مالیاتی پلن می ایسی تبنندیلیا کرتننا/کرتننی ہننہ جننن ںںںںںںںاس بات کی ضرورت ہہ، کہ جب میئر س ںںں ٹںںںںںںںںںںں
ٹںںںںکہ لئہ بج ترمیم کو لگو کرنہ کی ضرورت ہہ، تو تجویز کردہ بج تبدیلی   دن کننہ اننندر کونسننل کننہ30ٹںںںںںںںںںںںںںںںں

روبرو پیش کر دینی چاہیہہ

کیا اس تجویز کو منظور کر لینا چاہیہ؟



FINAL Ballot Questions-Urdu

: زمین کا استعمال5  سوال #

ر می ترمیم کرہ گی کہ: ی چار ںںںںںںںیہ تجویز س ٹںں ٹںںں

س کہ لئہ، محکمہULURPںںںںںںںیکسا زمین کہ استعمال پر نظرثانی طریقہ کار ( ٹںںںںںںںںںںں) سہ متعلق پروجیک
ی پلننگ ( ) کہ لئہ ضروری ہہ کہ درخواست کہ عوامی نظرثانی کہ لئہ تصدیق ہونہ سہ کم ازDCPٹس

ی بور کو تفصیلی پراجیک خلصہ دہ،30کم  ٹںںںںںں دن قبل متاثرہ قصبہ کہ صدر، قصبہ کہ بور اور کمیون ڈ ٹںں ڈںںںںںںںںںںںںں
ٹںںںاور یہ خلصہ اپنی ویب سائ پر پوس کرہ؛ اور ٹںںںںںں

ز کو  ی بور ڈکمیون  جولئی کہ درمیان عوامی نظر ثانی کہ لئہ15 جون اور 1 کی جانب سہ DCPٹ
ںںںںںںں درخواستو پر نظرثانی کرنہ، جون می تصدیق ہونہ والی درخواستو کہ لئہULURPتصدیق کی گئی  ںںںںںںں ںںںں

 جولئی کہ درمیان تصدیق کی جانہ15 جولئی سہ 1 دن، اور 90 دن سہ 60نظرثانی دورانیہ کو موجودہ 
ہ75ںںںںںںںوالی درخواستو کہ لئہ  ںںںںںںںںںںںں دن تک کہ لیہ اضافی وقت فراہم کری

کیا اس تجویز کو منظور کر لینا چاہیہ؟
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