
 نیو یارک چارٹر کمیشن
 2019  

 

کمیشن چارٹر تجزیہ  عوامی اجالس یا سماعت میٹ شرکت کریٹ::

، پانچ بورو  میں عوامی اجالسوں اور سماعتوں  کا سلسلہ منعقد کرے گا؛ اوراس کا آغاز  2019
یا  نئے سال میں ہو گا . ٨١٠٢خزاں   

 

نیو یارک کی حوکمت میں کیا صحیح یا غلط      :بتائیے اپ کا کیا خیال ہے

سالوں کے لئے ہمارے شہر کا کیا نقطہ نظر ہے؟ اجالسوں اورسماعتوں  پر آپ  03ہے ؟ اگلے 

کن  مسائل کے بارے میں مزید جانیےاور اپنے تجاویز اور خیاالت کا اشتراک کیجیے . آپ اپنی 

   .charter2019.nyc/contactرائے اپنی ویب سائٹ پر بھی پیش کرسکتے ہیں  

 میں اس میں کیسے حّصہ لے سکتا ہوں ؟

میں  9191نیو یارک سٹی کی حکومت کی ساخت 

مکمل طور پر ختم ہوگئی تھی. اس کے بعد تخمینہ 

اراکین پر مشتمل تھی، ان  9بورڈ میں،  جو صرف 

کے پاس   سٹی کونسل سے بھی زیادہ  بجٹ اور 

 زمین کے استعمال کی   طاقت کہیں زیادہ تھی.

 کیییا   ا ت   جیا نی یٹ   ٹیییٹ        

 ٹی    سیٹ   ر ا ے   ٹ   ک ی     ٹ    
          ہماما و ب   ئ  مے   سما  مم     ممے    مما  م مےcharter2019.nyc  

  charter2019.nyc/contact     ے     ا   ک ے   ا  میمے   ئم م    ا      می     ک یم م  ے   

  info@charter2019.nyc    ہ       ا  میمے   سمو ا        م  یم م مے   

 @charter2019nyc    ف ی ب     ٹ   وممو  مام    ا ئ و   ا ئمسماما  م  ا      م    ہ امی ں   ف ا لمو   کمیم م  ے 

 Jeffrey D. Friedlander, New York City 

Charter Revision, N.Y.L.J. (Sept. 22, 2003), 

available at http://www.nyc.gov/html/law/

downloads/pdf/ar092203.pdf. 

 New York State Department of State, 

Revising City Charters in New York State 

– James A. Coon Local Government Tech-

nical Series, at 3 (2015), available at 

https://www.dos.ny.gov/lg/publications/

Revising_City_Charters.pdf. 

 مید ا  یا ر     ر ا    یٹ        

میں 9391نومبر   

نیویارک کے شہری فیصلہ کریں 

گے کے کتے چارٹر مے ترمیم 

 کرنی چاہیے یا نہیں

میں ریاستی قانون سازی کی  9911نیویارک سٹی چارٹر، جو  

طرف سے قائم ہے، شہر کا آئین ہے، ہماری حکومت کے لئے فریم 

ورک تشکیل دیتا ہے . چارٹر کنٹرول کرتا ہے کہ شہر کس طرح 

ہمارے ٹیکس ڈالر خرچ کرتا ہے، ہمارے پڑوس میں تبدیلیوں کے 

بارے میں فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں، اور ہمارے منتخب حکام 

 کے اختیارات کیا ہیں.

سال پٹلٹ، ایک چارٹر کی نظر ثانی کی کمیشن نٹ شٹر کی   30تقریبا  

 حکومت کو ےحال کیا.

 یہ وقت ہے  ایک نیا نقطہ نظر کا!  

نیویارک سٹی چارٹر کیا ٹٹ          



 ئووب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چ ا ر ٹ ر   101
چارٹر میٹ اٹ  فیصلوٹ میٹ   شٹر کٹ ل ٹ ے ٹ، منصوےٹ ےندی، . ,
زونگ، م اٹدٹ، اج ماعی م امالت، اور زمین کٹ  
 اس  مال کٹ عمل کی وضاحت کی ٹٹ.
t بشمول سٹی  -چارٹر اہم ادارے قائم کرتی ہیں
ایجنسیوں جیسے ہاؤسنگ تحفظ اور ترقی، 

، اور زیادہ سے 099صفائی، نیوی پی ڈی ڈی، 
زیادہ اور ان ایجنسیوں اور منتخب حکام کے 
 اختیار اور ذمہ داریوں کی وضاحت کرتا ہے.

 

چارٹر کا جائزہ لینے کے  

 لئےکمیشن  قائم کریں

 

ان پٹ جمع کریٹ اور   عوامی رایے حاصل کریں
 ووٹ ایٹ

نیویارک سٹی کونسل نے 

کو  2019چارٹر تجزیہ کمیشن 

بنانے کے لئے مقامی قانون 

منظور کیا.کمیشن جس میں 

میئر کی طرف سے مقرر 

کردہ ارکان شامل ہیں، سٹی 

کونسل کے اسپیکر، تمام پانچ 

بورو صدور، پبلک ایڈوکیٹ، 

اس میں ایک  -اور کمپوٹرر 

بڑے مشن ہے جو شہری 

چارٹرمکمل جائزہ لینے کے 

 لۓ ہے.

اس  تبدیلی میں  اپ بھی 

شامل ہیں. شہریوں کو کمشن 

اجالسوں میں شرکت کرنی 

چاہیے اور ہماری شہری  

حکومت کو بہتر بنانے کے 

نئے طریقے پیش کرنے 

/charter2019.nycچاہیے.  

contact   پے جا کے  اپنے

 خیاالت پیش کیجئے .  

کمشن چارٹر کا جائزہ لینے 

اورعوام سے معلومات لینے 

میں  2019کے  بعد نومبر 

امیدواروں کی تجویز پیش 

 کرے گی.

 چاوو  کیسے ئ   ثائی کیا  اۓ  ا ؟

 چیا ر ٹیر   ک ی ا   ک ر   س ک   ا   ٹ ٹ        
 

چارٹر بہت سی چیزوں کو کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن اس کی بھی حدود ہیں.  کچھ  

 مثالیں درج ذیل ہیں :

 ئہیں ک  سکتا ہے  ک  سکتا ہے 

 سیاسی کشید ی کا خاتمٹ سٹی حکام کٹ اخ یارات اور حدوا قیا   کریٹ

سرکاری رہنماؤں کے مطلوبہ مرحلے کو حاصل 

 کرنے کے لئے مرحلے کو مقرر کرنا 
 مقامی جرم کی کمی 

شہر کی زمین کے ترکیاتی منصوبے کیسے ہوں 

 گے 
 متنازعہ منصوبہ کی روک تھام 

  


