
 

 آپ کے لئے ہدایت نامہ برائے

  چارٹر سٹی یارک نیو

 2019 کمیشن رویژن
 

 ہے؟  کیا چارٹر

رچ  نیو یارک سٹی چارٹر شہر کا آئین ہے۔ یہ ہماری حکومت کے لئے دائرہ کار تخلیق کرتا ہے۔ یہ چارٹر شہرکی طرف سے ہمارے ٹیکس ڈالرز کے خ

ے۔  ا ہ کے انداز، ہمارے رہائشی عالقوں میں کی تبدیلیوں کے بارے میں فیصلے لینے کے انداز، اور ہمارے منتخب نمائندوں کی طاقت کو کنٹرول کرت 

سال قبل، ایک چارٹر رویژن کمیشن نے شہری حکومت کی مکمل درستی کی۔ ہم اسے ایک نئی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اس خزاں میں،    30قریب  

  نیویارک کے باشندوں کے پاس انتخابات سے لے کر پولیس کے احتساب تک مسائل کے ایک وسیع سلسلے کا احاطہ کرنے والی بیلٹ تجاویز پر رائے

 ر کے اپنے چارٹر میں ترمیم کرنے کا ایک موقع ہوگا۔ شماری ک

 نومبر تک پہلے ووٹ دے دیں۔(  3 -اکتوبر  26)یا پھر  آپ اس بارے میں رائے شماری کر سکتے ہیں۔نومبر کو  5
 
 
 

 ہیں؟ کیا تجاویز والی دی جانے پر بیلٹ
 انتخابات:

ممبران کے لئے پرائمری اور خصوصی انتخابات میں درجہ بندی کردہ شہر کے منتخب افسران جیسے میئر اور سٹی کونسل  •

 اختیارات کی رائے شماری استعمال کریں۔

 80تا  45کسی منتخب افسر کے اپنی مدت کے دوران کے دفتر چھوڑنے اور ایک خصوصی انتخاب کے انعقاد کے درمیان وقت کو  •

 دن تک بڑھائیں۔

ائم الئن میں ترمیم کریں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ مستقبل کے پرائمری سٹی ضلعوں کی دوبارہ حلقہ بندیوں کے لئے ٹ •

 کونسل انتخابات کے لئے ضلعوں کی حد بندی وقت پر کی گئی ہے۔

 (:CCRBسویلین کمپلینٹ ریوئیو بورڈ )

• CCRB  ہو اور ایک جس کی تقرری مئیر بورڈ میں دو ممبران شامل کریں، ایک جس کی تقرری پبلک ایڈووکیٹ کی جانب سے کی گئی

 اور سٹی کونسل کے اسپیکر )جو چیئرپرسن کی حیثیت سے خدمات انجام دے گا/گی( کی طرف سے اکھٹے کی گئی ہو۔

کی انضباطی سفارشات سے  CCRBکو اس صورت میں وضاحت فراہم کرے جب وہ  CCRBپولیس کمیشنر سے تقاضا کریں کہ وہ  •

 انحراف کرتا/کرتی ہو۔

• CCRB ای( گزیکیوٹیو ڈائریکٹر کو َسب پِیناsubpoenaکا اختیار دیں۔ ) 

• CCRB  کو اجازت دیں کہ کسی زیِر تفتیش افسر کی جانب سے دیے جانے والے ممکنہ طور پر جھوٹے سرکاری بیانات کی تفتیش

 کریں اور، اگر مناسب ہو، تو انضباطی سفارش دے۔

• CCRB  بجٹ کی ضمانت دیں۔ 

  



 

آپ اس پر رائے شماری 

 ۔کر سکتے ہیں
 
 
 

 

 )جاری(: تجاویز
 

 اخالقیات اور حکومت:

 شہری خدمت چھوڑنے کے دو سال بعد تک منتخب افسران اور تقرر کردہ اعلٰی افسران کو شہری حکومت کی البیئنگ سے روکا جائے۔ •

( کے موجودہ میئر کی جانب سے تقرر کردہ دو ممبران کو ایک کنٹرولر کی Conflict of Interest Boardکانفِلکٹ آف انٹرسٹ بورڈ ) •

 یٹ کی جانب سے تقرر کردہ ممبران سے بدل دیں۔جانب سے اورایک پبلک ایڈووک

• COIB  بورڈ کے ممبران کو مقامی منتخب کردہ دفاتر کے لیے مہمات میں شرکت سے روک دیں، اور زیادہ سے زیادہ رقم کی اس مقدار

 کو گھٹا دیں جو وہ بطور حصہ ڈال سکتے ہیں۔

 ( سے تقاضا کریں کہ وہ براہ راست میئر کو اطالع دیں۔M/WBEزز )شہر بھر کے اقلیتی/ خواتین کے زیِر ملکیت کاروباری انٹرپرائ •

—یعنی جانچ پڑتال کے نظام—میئر کی جانب سے کارپوریشن کونسل کی تقرری کے لیے سٹی کونسل کی جانب سے مشورے اور آمادگی •

 کا تقاضا کریں۔

 شہر کا بجٹ:

ے ایک "آڑے وقتوں کا فنڈ" استعمال کرنے کی اجازت دیں شہر کو مستقبل کے سالوں میں استعمال کے لیے پیسے کی بچت کے لی •

 )بصورت ریاستی قانون اجازت دے(۔ پبلک ایڈووکیٹ اوربوروز کے صدور کے لئے بجٹس کی ضمانت دیں۔

مئی تک سٹی کونسل میں آمدنی کا تخمینہ جمع کروائے۔ میئر سے تقاضا  25جون کی بجائے(  5میئر سے تقاضا کریں کہ وہ ) •

دنوں کے اندر سٹی کونسل کو بجٹ میں کی جانے والی ترامیم جمع  30ہ شہر کے مالی منصوبے میں ترمیم کے کریں کہ و

 کروائے۔

 (ULURPزمین کا استعمال )

دن قبل پراجیکٹ کا مفصل  30ڈپارٹمنٹ آف سٹی پالننگ سے درخواست کی عوامی نظرثانی کے لیے تصدیق سے 

 ULURPمتاثرہ کمیونٹی بورڈز، بورو صدور اور بورو بورڈز کو  خالصہ فراہم کرنے کا تقاضا کرتے ہوئے

درخواستوں پر نظرثانی کے لئے  ULURPدرخواستوں کا پیشگی نوٹس دیں۔ گرمیوں کے دوران کمیونٹی بورڈز کو 

 اضافی وقت دیں۔
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