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Nakabatay ang karta ng Montréal sa mga
pagpapahalaga sa karangalang pantao,
hustisya, kapayapaan, pagkakapantaypantay, pagiging malinaw sa pamamahala,
at demokrasya. Nakikibahagi ang mga tagaMontréal sa mga pagpapahalaga na ito,
na siya ring nagsisilbing basehan ng mga
karapatang pantaong kinikilala ng mga
Bansang Nagkakaisa.
Ipinupundar ng Karta ng Montréal ang
mga prinsipyo ng karapatan at tungkulin sa
isang makabagong pamamaraan. Isa itong
kontratang panlipunan na nananawagan sa
Lungsod ng Montréal at sa mga tauhan nito
na magsagawa ng patuloy na pagpapabuti
sa mga serbisyong pampubliko.
Nagtatalaga ang Karta ng isang
kapangyarihang walang kinikilingan, ang
Ombudsman ng Montréal, para magtaguyod
ng solusyon tuwing may pagtatalo sa pagitan
ng mga mamamayan at ng Lungsod hinggil
sa nilalaman ng Karta. Higit sa lahat, ang
pakikipagtulungan ng mga mamamayan
at ng Lungsod ang makakapagsigurado
sa pagrespeto sa mga karapatang nakasaad
sa Karta.
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Mula pa sa umpisa nito, ang Karta ng
Montréal ay nilikha ng mga mamamayan
para sa mga mamamayan, kasama ng mga
kontribusyon ng ilang mga eksperto at
ng Task Force para sa Demokrasya (20022014). Kasama muli ng mga mamamayan
at ng Task Force para sa Demokrasya,
siniyasat sa kauna-unahang pagkakataon
ang Karta upang ipagbuti ito, alinsunod sa
Artikulo 42. Dulot nito, binago ang ilang
mga pangako ukol sa ilang mga isyu, tulad
ng demokrasya, kalikasan, at pag-unlad
na mapagpapatuloy, at may ilan namang
dinagdag upang lalong umayon ang Karta
sa kasalukuyang kapanahunan.
Ang Karta ng mga Karapatan at Tungkulin
ng Montréal ay isang kasulatang saligan
para sa Lungsod ng Montréal at sa kanyang
mga mamamayan. Ito ang kauna-unahang
tekstong ganito sa Hilagang Amerika.
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PAMBUNGAD

K A RTA N G
M G A K A R A PATA N
AT T U N G K U L I N

Sapagka’t

napagkasunduan sa Montréal Summit (2002) na
magkaroon ng isang Karta ng mga Karapatan at
Tungkulin ng Montréal na magbibigay-diin sa mga
pagpapahalaga na mag-uudyok sa mga mamamayan
upang magkaisa at kumilos, at magtatakda sa
karapatan ng mga mamamayan sa loob ng lungsod;

Sapagka’t

kasama ng Montréal, may tungkulin ang
mga mamamayan na magtaguyod ng mga
pagpapahalagang panlipunang magpapaunlad sa
kaligtasan sa lungsod, sa magandang pakikitungo
sa kapwa, sa respeto sa kapaligirang panlipunan,
gayundin sa respeto at pangangalaga sa kapaligirang
pangkalikasan;

Sapagka’t

Sapagka’t

Sapagka’t

4

pinakikinabangan ng mga mamamayan ang
mga karapatan at kalayaan na ipinahayag sa at
ipinagtatangol ng Pandaigdig na Pagpapahayag
ng mga Karapatan ng Tao ng Disyembre 10,
1948, at ng mga kumbensyong pandaigdig at
pangkaamerikahan sa karapatang pantao na
pinagtibay ng Canada at pinaiiral ng Québec;
tinatamasa ng mga mamamayang hindi pa 18
taong gulang ang mga karapatang pundamental na
itinatanggol ng Kumbensyon sa mga Karapatan ng
Kabataan ng Nobyembre 20, 1989;
di-mapaghihiwalay, magkakaugnay, at dependyente
sa isa’t isa ang lahat ng mga karapatang
pundamental, ayon sa mga prinsipyong nakasaad
sa Vienna Declaration and Programme of Action na
bunga ng Pandaigdig na Pagpupulong sa Karapatang
Pantao ng Bansang Nagkakaisa noong 1993;
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Sapagka’t

nakikinabang ang mga mamamayan sa mga
karapatang pundamental sa ilalim ng Karta ng mga
Karapatan at Kalayaang Pantao (1975) ng Québec at
ng Karta ng mga Karapatan at Kalayaan ng Canada
(1982);

Alang-alang sa Deklarasyon ng Montréal Kontra sa
Diskriminasyon sa Lahi (1989) at sa Pagpapahayag
ng ika-21 ng Marso bilang “Pandaigdig na Araw para
sa Pagpuksa sa Lahat ng Uri ng Diskriminasyon sa
Lahi” (2002);
Alang-alang sa Deklarasyon ng Montréal para sa Dibersidad
Pangkultura at sa Inklusyon (2004);
Alang-alang sa paglagda ng Montréal sa Deklarasyong Pandaigdig
ukol sa Kababaihan sa Pamahalaang Lokal ng IULA
(International Union of Local Authorities) noong
2002;
Alang-alang sa Deklarasyon ng Montréal sa okasyon ng
Pandaigdig na Araw ng Kababaihan (2005);
Alang-alang sa Pagpapahayag ng Simulain ng Taong Bayan ng
Montréal ukol sa Pagpapaunlad na Mapagpapatuloy
(2003);
Sapagka’t

batid ng Lungsod ng Montréal na, sa pamamagitan
ng pagkilos at paggamit ng awtoridad nito,
makakatulong ito sa pagpapaunlad sa mga
karapatan at tungkulin ng mamamayan nito;

Sapagka’t

nilalayon ng Lungsod ng Montréal na ipakilos
ang mga halal na opisyal at mga empleyado nito,
ang mga ahensyang wangis pangmunisipyo, at
ang mga korporasyong kontrolado nito tungo sa
pagpapaunlad at pagtatangol sa pagkamamamayang
inklusibo;
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Sapagka’t

may tungkulin ang bawa’t mamamayan na umiwas
sa anumang pag-ugaling maaaring maging hadlang
sa iba sa lubos na pagtupad ng kanilang karapatan,
na siyang makakapinsala sa kalidad ng buhay at sa
karangalan ng lahat;

Sapagka’t

may tungkulin ang bawa’t mamamayan na
respetuhin ang mga batas, mga tuntunin, at ang
pampublikong kapakinabangan;

Sapagka’t

ang Karta ng mga Karapatan at Tungkulin ng
Montréal ay isang orihinal a instrumentong
ibinigay sa mga mamamayan upang pagkunan ng
inspirasyon sa kanilang pang-araw-araw na buhay at
sa pagtutupad ng kanilang karapatan at tungkulin.
Bukod pa rito, maaari ring gamitin ang kartang ito
ng kahit sinong mamamayan upang manawagan
sa Ombudsman ng Montréal kung sa tingin nila ay
nagkasala sa kanila ang Lungsod ng Montréal, ang
isang ahensyang wangis pangmunisipyo, ang isang
korporasyong kontrolado ng lungsod, o ang isang
empleyado ng gobyerno o ng anumang ibang grupo
o taong nagtatrabaho para sa lungsod bunga ng
isang desisyon, kilos, o pagkukulang;

Ipinoproklama ng Lungsod ng Montréal,
sa pamamagitan nitong Karta ng mga
Karapatan at Tungkulin ng Montréal, ang
pangako nitong linangin, kasama ng mga
mamamayan nito, ang paggalang at pagtupad
sa mga karapatan at tungkuling ito.
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UNANG BAHAGI

Mga

Prinsipyo

at

Pagpapahalaga

ARTIKULO 1 | Ang Lungsod ng Montréal ay
parehong isang teritoryo at pook ng pamumuhay
kung saan kinakailangang itaguyod sa lahat ng mga
mamamayan ang mga pagpapahalaga sa karangalang
pantao, pagpaparaya, kapayapaan, pagsasama, at
pagkakapantay-pantay.
ARTIKULO 2 | Mapangangalagaan lang ang
karangalang pantao sa pamamagitan ng patuloy
na pagbabaka laban sa kahirapan at sa lahat ng uri
ng diskriminasyon, lalo na kung nakabase ito sa
pinanggalingang lahi o bansa, edad, katayuan sa lipunan,
estado sibil, wika, relihiyon, kasarian, seksuwalidad, or
pagkakaroon ng kapansanan.
ARTIKULO 3 | Ang respeto, hustisya, at pagiging
makatao ay mga pagpapahalagang magdudulot ng naisin
upang paunlarin at patatagin ang katayuan ng Montréal
bilang isang lungsod na demokratiko, nagkakaisa, at
inklusibo.
ARTIKULO 4
| Itinataguyod ng pagiging malinaw sa
pangangasiwa ng mga asuntong panlungsod ang mga
karapatang demokratiko ng mga mamamayan.
ARTIKULO 5 | Ang pakikilahok ng mga mamamayan
sa mga asuntong panlungsod ay lumilikha ng
pagtitiwala sa institusyong demokratiko, nagpapatatag
ng pagdaramdam ng pagiging bahagi ng lungsod, at
nagtataguyod ng pagkamamamayang aktibo.
ARTIKULO 6 | Dapat ganap na umunlad ang mga
mamamayan sa isang pisikal, kultural, ekonomiko, at
panlipunang kapaligirang nagtatanggol at nagpapaunlad
sa komunidad.

ARTIKULO 8 | May ambag sa pagpapanatili at
pagpapabuti ng kalidad ng buhay at ng mabuting
pangalan ng Montréal ang pagkilala, pagtanggol,
at pag-unlad sa ating pinagmanahan.
ARTIKULO 9 | Nasa gitna ng pagkakakilanlan,
kasaysayan, at panlipunang pagkakaisa ng Montréal
ang kultura; nagsisilbi ito bilang isang pinagsasaligang
puwersang nagpapatakbo sa pag-unlad at buhay ng
lungsod.
ARTIKULO 10 | Isinasaalang-alang ng makatarungang
paglalaan ng mga serbisyo ang iba’t ibang
pangangailangan ng mga mamamayan.
ARTIKULO 11 | Ang mga libangan, isports, at
ibang mga pisikal na aktibidad ay mga aspeto ng kalidad
ng buhay na may ambag sa pangkalahatang pag-unlad
na personal at sa pagkakasama-samang kultural at
panlipunan.
ARTIKULO 12 | Ang pagkakaroon ng Montréal
ng mga mamamayang maraming pinanggalingan
ay isang mahalagang yaman na lalong napauunlad
sa pamamagitan ng pagtataguyod ng inklusyon at
pakikitungong mapayapa sa pagitan ng kanyang
mga komunidad at indibidwal na may iba’t ibang
pinanggalingan.
ARTIKULO 13 | Ang Montréal ay isang lungsod na
gumagamit ng Pranses, na ayon sa batas ay nagbibigay
rin ng serbisyo sa kanyang mamamayan gamit ng Ingles.
ARTIKULO 14 | May tungkulin ang bawa’t
mamamayan ng Montréal na kumilos sa paraang hindi
lalabag sa karapatan ng iba.

ARTIKULO 7
| May magandang nadudulot
ang pagtatanggol sa kalikasan at pag-unlad na
mapagpapatuloy sa ekonomiko, kultural, at panlipunang
pag-unlad, gayundin sa kapakanan ng mga henerasyon
sa kasalukuyan at sa kinabukasan.
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IKALAWANG BAHAGI

Dignidad
1
M ga K arap at an , Tu n gku lin

KABANATA I

at Pangako

Demokrasya

ARTIKULO 15 | Mga Karapatan at Tungkulin

Ang bawat mamamayan ay may mga demokratikong
karapatan at nakikisama sa administrasyon ng lungsod
ng Montréal upang siguraduhin ang patuloy na
pagtatamasa ng mga karapatang ito. Ginagawa nila ito sa
pamamagitan ng mga kilos at gawang umaayon sa mga
pangakong nakasaad sa kartang ito.
Ginagamit ng bawat mamamayan ang kanyang
karapatan sa pagboto. Gayundin, nakikisali sila,
ayon sa kakayahan nila, sa mga asunto ng lungsod
ng Montréal at sa mga isyung may kahalagahan sa
kanila. Maaari nilang ipahayag nang magalang ang
kanilang mga palagay na dinaan sa pananaliksik upang
makaimpluwensiya sa mga desisyong gagawin.
ARTIKULO 16 | Mga Pangako

Upang himukin ang partisipasyon ng mga mamamayan
sa mga asuntong munisipal, ipinapangako ng lungsod
ng Montréal ang mga sumusunod:
a) Ang pagbibigay sa mga mamamayan ng impormasyong
makakatulong at ipinahayag sa malinaw na paraan upang
himukin ang partisipasyon ng publiko, at ang pagsuporta
sa mga angkop na paraan ng komunikasyon;
b) Ang pagpapadali sa pagkuha ng mga dokumentong
may kinalaman sa mga asunto ng lungsod;
c) Ang pagpapasigurado sa kredibilidad, pagiging
malinaw, at pagiging epektibo ng proseso ng
konsultasyon sa publiko sa pamamagitan ng
pagpapatibay at pagpapairal ng mga angkop na
pamamaraan para dito;
d) Ang pagbibigay sa mga mamamayan ng mga buod
ng ulat sa pananalapi ng Montréal, taon-taon, gayundin
ng mga pagpapaliwanag sa badyet ng Montréal at ng
programa nito sa pamumuhunan sa mga pagawaing
bayan sa loob ng tatlong taon, upang himukin ang
partisipasyon ng mga mamamayan;
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dd) Ang pagsuporta sa mga proseso ng paggawa ng
pampublikong badyet ukol sa paghahanda ng badyet ng
Montréal at ng programa nito sa pamumuhunan sa mga
pagawaing bayan sa loob ng tatlong taon;
e) Ang pagtupad ng mga angkop na kilos upang
itaguyod, sa pakikipagtulungan kasama ng mga kasosyo
sa komunidad, ang mga karapatan, mga tungkulin, at
mga pagpapahalagang nakasaad sa kartang ito at, sa
upang ipatupad ito, ang pagsuporta sa kamalayan ng
publiko at mga inisyatibong pang-edukasyon;
f) Ang pagpapaunlad sa representasyon ng kababaihan
ng iba’t ibang pinanggalingan, ng mga katutubong tao,
mga tinatawag na visible minority o mga minoryang
nakikilala sa paningin, mga miyembro ng mga
komunidad ng naiibang lahi at kultura, at mga kabataan
sa mga pagtitipon para sa konsultasyon at pagdedesisyon;
g) Ang pagsuporta sa pagkakapantay-pantay ng
kababaihan at kalalakihan;
h) Ang pagpapanatili, sa pamamagitan ng isang
tuntunin ng konseho ng lungsod, sa karapatan ng
mga mamamayan upang makapagpasimuno sa mga
konsultasyon sa publiko;
i) Ang paglalaban sa kahirapan, di-makatarungang
paghusga batay sa lahi at katayuan sa lipunan, pagtataboy
na panlipunan, at diskriminasyon dahil sa lahi,
kasarian, seksuwalidad, edad, at pagiging dayuhan,
na silang nakakapinsala sa pundasiyon ng isang malaya
at demokratikong lipunan;
j) Ang pagpaplano para sa pagpapabago ng serbisyong
pampubliko ng Montréal sa pamamagitan ng
pagpapadali para sa mga kabataan na makapagtrabaho
sa larangang ito at ng pagre-recruit ng mga empleyado
upang lalong makahawig nito ang dibersidad ng
populasyon ng Montréal, ayon sa mga naaangkop
na programang magpapasiguro sa pantay-pantay na
pagkakataon sa pagkuha ng trabaho.
KARTA NG MGA KARAPATAN AT TUNGKULIN NG MONTRÉAL
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Pagpaparaya

2

KABANATA 2

Kabuhayang Pang-ekonomiya
at Panlipunan
ARTIKULO 17 | Mga Karapatan at Tungkulin
Ang bawa’t mamamayan ay may mga karapatang
pang-ekonomiya at panlipunan at nakikisama sa
administrasyon ng lungsod ng Montréal upang
siguraduhin ang patuloy na pagtatamasa ng mga
karapatang ito. Ginagawa nila ito sa pamamagitan
ng mga kilos at gawang umaayon sa mga pangakong
nakasaad sa kartang ito.
ARTIKULO 18 | Mga Pangako
Upang maitaguyod ang pagtatamasa ng mga
mamamayan ng kanilang mga karapatang pangekonomiya at panlipunan, ipinapangako ng lungsod
ng Montréal ang mga sumusunod :
a) Ang paggawa ng mga angkop na hakbang upang
siguraduhing tumutupad ang mga pabahay sa mga
pamantayan sa kalusugan at kaligtasang pampublikong
may kinalaman sa kalusugan at kaligtasan ng mga
nangungupahan, at ang pagbibigay-tulong sa paglilipatbahay kapag kinakailangang isara o ibakante ang isang
gusali o tirahan;
b) Ang paggawa ng mga angkop na hakbang, sa
pakikipagtulungan kasama ng mga kasosyo nito, upang
paglaanan ang mga taong walang tahanan ng silungang
pansamantala at ligtas, sa pinakamabilis na paraan, kung
sakaling magpahayag ng pangangailangan ang mga
taong ito;
c) Ang pagsasaalang-alang, sa pagsasakatuparan ng mga
hakbang-pamahay, sa mga pangangailangan ng mga mas
nakararanas ng kahirapan, lalo na sa mga indibidwal at
pamilyang kumikita nang mababa o di-gaanong mataas;
d) Ang pagpapatanili, sa pakikipagtulungan kasama ng
mga kasosyo sa gobyerno, sa mga hakbang-patulong
para sa mga mas nakararanas ng kahirapan na
humihimok at nagpapadali sa pagkuha nila ng angkop
at abot-kayang pamahay;
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e) Ang pagpapaunlad sa paglahok ng mga mamamayan
sa kanilang sariling komunidad, upang ipabuti ang
pangkalahatang kalagayang pang-ekonomiya at
panlipunan;
ee) Ang paggawa ng mga angkop na hakbang, sa
pakikipagtulungan kasama ng mga kasosyo, upang
hadlangan at labanin ang kahirapan at pagtataboy na
panlipunan;
eee) Ang paggawa ng mga angkop na hakbang, sa
pakikipagtulungan kasama ng mga kasosyo, upang
paunlarin ang paglaking pampisikal, pangkaisipan,
espiritwal, pangmoralidad, at panlipunan ng bawa’t bata;
f) Ang pagbibigay sa mga mamamayan ng de-kalidad at
sapat na tubig-inumin;
g) Ang paninigurado na walang mamamayang
mababawian ng tubig-inumin nang dahil sa
kadahilanang pang-ekonomiya.
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3

Respeto

KABANATA 3

Kabuhayang Pangkultura
ARTIKULO 19 | Mga Karapatang at Tungkulin
Ang bawa’t mamamayan ay may mga karapatang
pangkultura at nakikisama sa administrasyon ng
lungsod ng Montréal upang siguraduhin ang patuloy na
pagtatamasa ng mga karapatang ito. Ginagawa nila ito sa
pamamagitan ng mga kilos at gawang umaayon sa mga
pangakong nakasaad sa kartang ito.
ARTIKULO 20 | Mga Pangako
Upang maitaguyod ang pagtatamasa ng mga
mamamayan ng kanilang mga karapatang pangkultura,
ipinapangako ng lungsod ng Montréal ang mga
sumusunod :
a) Ang paggawa ng mga angkop na hakbang
upang mapanatili, mapangalagaan, at mapaunlad
ang pamanang pangkultura at pangkalikasan,
at upang mapabuti ang pagpapakalat ng
karunungan at kaalamang makakapagbigay-diin at
makakapagpatingkad sa pamanang ito;
b) Ang pagpapanatili ng mga abot-kayang paraan upang
mapakinabangan ang mga sentro ng kultura at sining, at
ang paghimok sa madalas na paggamit ng mga ito;
c) Ang paghimok sa pagiging malikhain;
d) Ang pagsuporta sa pagpapaunlad at dibersidad ng
mga gawaing pangkultura;
e) Ang pagpapaunlad sa network ng mga silid-aklatan sa
lungsod at ang pagtataguyod sa network na ito, gayundin
sa network ng mga museong panlungsod, bilang mga
pook ng karunungan at kaalaman.
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KABANATA 4

Libangan, Isport, at Mga Pisakal
na Akitibdad
ARTIKULO 21 | Mga Karapatan at Tungkulin
Ang bawa’t mamamayan ay may mga karapatan sa
libangan, isports, at ibang mga pisikal na aktibidad at
nakikisama sa administrasyon ng lungsod ng Montréal
upang siguraduhin ang patuloy na pagtatamasa ng
mga karapatang ito. Ginagawa nila ito sa pamamagitan
ng mga kilos at gawang umaayon sa mga pangakong
nakasaad sa kartang ito, kung saan bukod-tangi ang
tamang paggamit ng mga kagamitan ng komunidad.
ARTIKULO 22 | Mga Pangako
Upang maitaguyod ang pagtatamasa ng mga
mamamayan ng kanilang mga karapatan sa libangan,
isports, at ibang mga pisikal na aktibidad, ipinapangako
ng lungsod ng Montréal ang mga sumusunod :
a) Ang pagsuporta, sa pakikipagtulungan kasama ng mga
kasosyo sa komunidad, sa iba’t ibang mga serbisyong
tumutugon sa patuloy na nagbabagong pangangailangan
ng populasyon, ang pagkakalat ng kaalaman tungkol
dito, gayundin ang pagtataguyod sa aktibong paraan ng
pamumuhay;
b) Ang pagtayo at pangangalaga ng mga parke at ibang
pasilidad na de-kalidad para sa libangan, isports, at ibang
mga pisikal na aktibidad na makatarungang ipinaglaan
ayon sa patuloy na nagbabagong pangangailangan ng
komunidad;
c)Ang pagtataguyod sa mga paraan ng pakikilahok sa
mga gawain at paggamit ng pasilidad ng komunidad.
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KABANATA 5

5

Kalikasan at
Pag-unlad na Mapagpapatuloy
ARTIKULO 23 | Mga Karapatan at Tungkulin
Ang bawa’t mamamayan ay may mga karapatan
ukol sa kalikasan at pag-unlad na mapagpapatuloy
at nakikisama sa administrasyon ng lungsod ng
Montréal upang siguraduhin ang patuloy na
pagtatamasa ng mga karapatang ito. Ginagawa nila
ito sa pamamagitan ng mga kilos at gawang umaayon
sa mga pangakong nakasaad sa kartang ito, kung saan
bukod-tangi ang responsableng paggamit ng tubig.
ARTIKULO 24 | Mga Pangako
Upang maitaguyod ang pagtatamasa ng mga
mamamayan ng kanilang mga karapatan ukol
sa kalikasan at pag-unlad na mapagpapatuloy,
ipinapangako ng lungsod ng Montréal ang mga
sumusunod :
a) Ang pagpapaunlad sa pagbabawas ng basura sa
pinagmumulan nito, sa muling paggamit, sa pagrerecycle, at sa pagbibigay ng karagdagang halaga sa mga
kagamitan;
b) Koordinasyon sa pagitan ng pamanang
pangkalikasan at inilikha at ng pagpapaunlad sa
kultura, lipunan, at ekonomiya;
c) Ang pagpapatuloy sa pagpapabuti ng kalidad
ng tubig sa kahabaan ng baybayin ng lungsod at
ng kalidad ng lupa at ng hangin, gayundin ang
pagtataguyod sa mga hakbang upang paramihin ang
mga mahahalaman at preskong lugar;
d) Ang paghimok sa paggamit ng pampubliko at
aktibong transportasyon at ng iba pang paraan ng
transportasyong makakatulong sa pagbawas ng
paggamit sa mga kotse sa loob ng kalungsuran, upang
mabawasan ang polusyon sa hangin at ang pagbuga
ng mga greenhouse gas;
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e) Ang pagtataguyod ng mga paraan upang
magamit at mapuntahan ang mga baybayin at
mga mahahalamang lugar ng lungsod;
f) Ang paghimok sa proteksyon at pagpapabuti ng
mga likas na kapaligiran at mga kagubatan
sa lungsod;
ff) Ang pagpreserba ng dibersidad ng kalikasan at ang
pagtataguyod ng paglaganap nito sa mga parke at mga
mahahalamang lugar;
g) Ang paggawa ng mga hakbang upang mabawasan
at maikontrol ang pinsalang dulot ng ingay, trapiko,
at maling pagtapon ng basura, gayundin ang
paghimok ng mga responsableng kilos at gawa sa mga
mamamayan upang respetuhin ang mga kapaligirang
likas at panlipunan;
h) Ang pagsuporta sa responsableng pangangalaga at
pangangasiwa sa mga likas na yaman, lalo na sa tubig;
i) Ang paghimok sa pagsasagawa ng mga sistema
para sa pagpapaunlad na mapagpapatuloy, na
nagsasaalang-alang sa patuloy na pagbabago ng
kaalaman at kasanayan sa larangang ito.

KARTA NG MGA KARAPATAN AT TUNGKULIN NG MONTRÉAL
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KABANATA 6

KABANATA 7

Mga Serbisyong Munisipal

Kaligtasan
ARTIKULO 25 | Mga Karapatan at Tungkulin

ARTIKULO 27 | Mga Karapatan at Tungkulin

Ang bawa’t mamamayan ay may mga karapatan
sa kaligtasan at nakikisama sa administrasyon ng
lungsod ng Montréal upang siguraduhin ang patuloy
na pagtatamasa ng mga karapatang ito. Ginagawa nila
ito sa pamamagitan ng mga kilos at gawang umaayon
sa mga pangakong nakasaad sa kartang ito, kung saan
bukod-tangi ang mga pag-uugali sa pag-iingat.

Ang bawa’t mamamayan ay may mga karapatan
sa mga de-kalidad na serbisyong munisipal at
nakikisama sa administrasyon ng lungsod ng
Montréal upang siguraduhin ang patuloy na
pagtatamasa ng mga karapatang ito. Ginagawa nila
ito sa pamamagitan ng mga kilos at gawang umaayon
sa mga pangakong nakasaad sa kartang ito, kung saan
bukod-tangi ang pakikisama sa pagpapanatili
ng kalinisan sa lungsod.

ARTIKULO 26 | Mga Pangako
Upang maitaguyod ang pagtatamasa ng mga
mamamayan ng kanilang mga karapatan sa kaligtasan,
ipinapangako ng lungsod ng Montréal ang mga
sumusunod :
a) Ang pagpapaunlad sa teritoryo nito sa
pamamaraang ligtas;
b) Ang pagsuporta sa mga tiyak na hakbang para
sa kaligtasan ng kababaihan, sa pakikipagtulungan
kasama ng mga kasosyo sa komunidad;
c) Ang paggawa ng mga hakbang upang matiyak
ang kaligtasan ng mga mamamayan sa mga pook
pampubliko, lalo na sa mga parke at sa mga pasilidad
pangkomunidad at panlibangan;
d) Ang pagsuporta sa mga hakbang sa pag-iingat
na may layong dagdagan ang kamalayan at ang
pakikilahok ng mga mamamayan ukol sa isyung ito,
sa pakikipagtulungan kasama ng mga responsable sa
kaligtasang pampubliko at sibil;
e) Ang pagpoprotekta sa mga tao at sa kanilang
pag-aari.
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ARTIKULO 28 | Mga Pangako
Upang maitaguyod ang pagtatamasa ng mga
mamamayan ng kanilang mga karapatan sa mga
de-kalidad na serbisyong munisipal, ipinapangako ng
lungsod ng Montréal ang mga sumusunod :
a) Ang pagbibigay ng serbisyong munisipal sa
pamamaraang maaasahan, magalang, at walang
kinikilingan;
b) Ang pagtataguyod sa patas na paglalaan at
pamamahagi ng serbisyong munisipal;
c) Ang pagtataguyod ng pagbagay sa serbisyong
munisipal at sa paggamit ng mga pook pampubliko
ayon sa iba’t ibang pangangailangan ng mga
mamamayan;
d) Ang paggawa ng mga hakbang upang mabawasan
ang anumang panggugulo o hadlang na maaaring
makasagabal sa kakayahan ng mga mamamayang
ligtas na umuwi sa kanilang pamamahay at gumamit
ng mga daanan para sa mga taong naglalakad;
e) Ang paggawa ng mga angkop na hakbang upang
matiyak ang kalinisan ng pag-aaring pampubliko;
f) Ang pagtataguyod ng pangkalahatang pagpagamit
sa pagpapaunlad ng teritoryo nito, gayundin ang
pangkalahatang paraan sa paggamit at pagkuha ng
mga gusali, pagpapatalastas, programa, at serbisyong
munisipal.
KARTA NG MGA KARAPATAN AT TUNGKULIN NG MONTRÉAL
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S a k l aw, I n t e r p re t a s yo n a t

Pagsasakatuparan
ARTIKULO 29 | Ang Karta ng mga Karapatan at
Tungkulin ng Montréal ay may bisang legal para sa
Lungsod ng Montréal, sa kanyang mga ahensyang
wangis pangmunisipyo, sa mga korporasyong
kontrolado ng lungsod at sa mga empleyado ng mga
ito, sa mga empleyado ng gobyerno, at sa anumang
ibang grupo o taong gumagawa ng trabaho para sa
lungsod. Ito rin ay may bisang legal para sa lahat ng
mamamayan ng Montréal.
Kinakatawan ng Karta ng mga Karapatan at
Tungkulin ng Montréal ang pinakamababang standard
na tumutupad sa Artikulo 144 ng Karta ng Ville de
Montréal. Dahil dito, umiiral ang Karta ng Montréal
sa mga barangay, alinsunod sa mga patakarang
nakasaad sa dokumentong ito.
ARTIKULO 30 | Sa Kartang ito, ang kahulugan ng
salitang “mamamayan” ay ang sinumang naninirahan
sa loob ng teritoryo ng Montréal.
ARTIKULO 31 | Ang mga pangakong nakasaad
sa Kartang ito ay sinasakop ng mga limitasyong
nakapataw na sa awtoridad ng Montréal at sa
awtoridad na ibinabahagi sa mga ibang antas
ng gobyerno, gayundin ng mga limitasyong dimaiiwasan na may kinalaman sa mapagkukuhanan
ng pondo at ng mga karaniwang limitasyon ng isang
malaya at demokratikong lipunan.
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ARTIKULO 32 | Ang sinumang mamamayang
nananiniwalang may nagkasala sa kanya ayon sa
nakasaad sa Ikalawang Bahagi ay maaaring magsampa
ng reklamo sa Ombudsman ng Montréal.
Hindi nilalayon na ang kartang ito ay gawing basehan
ng kasong panghukuman o gamitin sa isang pook
panghukuman o tulad ng panghukuman.
ARTIKULO 33 | Sa paggamit ng mga
kapangyarihang ibinibigay ng Tuntunin ukol sa
ombudsman, kailangan ng Ombudsman ng Montréal
na gawin ang mga sumusunod :
a) Sa pagtugon sa isang reklamo, unawain ang mga
panukala sa paraang umaayon sa kartang ito;
b) Alinsunod sa Artikulo 12 ng Tuntunin ukol sa
ombudsman, na pinagtibay ng Montréal, imbestigahin
ang mga reklamo ng mga mamamayang nakabase sa
Ikalawang Bahagi ng Kartang ito na may kinalaman
sa mga desisyon, mga kilos, at mga pagkukulang ng
Lungsod ng Montréal, ng mga ahensyang wangis
pangmunisipyo nito, ng mga korporasyong kontrolado
nito, ng mga empleyado nitong dalawa, ng mga
empleyado ng gobyerno, at ng sinumang gumagawa
ng trabaho para sa Lungsod ng Montréal.
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Pagkakapantaypantay
ARTIKULO 34 | Para sa layunin ng anumang
imbestigasyong nakabatay sa Kartang ito at kapag
itinunuring na kailangan, maaaring sumangguni ang
Ombudsman ng Montréal sa Pambungad at Unang
Bahagi ng Kartang ito upang interpretahin ang
Ikalawang Bahagi.

ARTIKULO 38 | Sa lahat ng pagkakataong may
nangyaring pamamagitan, kailangang magpadala
ang Ombudsman ng Montréal ng isang kopya ng
mga resulta ng pamamagitan at ng mga mungkahi
niya para sa mga panig at indibidwal na kaugnay sa
reklamo at imbestigasyon.

ARTIKULO 35 | Kapag nanggaling sa Kartang ito at
nakabase sa pagpapasya ng konseho ng lungsod, ng
komiteng ehekutibo, o ng konseho ng isang barangay
ang isang reklamong isinampa sa Ombudsman ng
Montréal, maaaring magsagawa ng imbestigasyon ang
Ombudsman ukol sa pagpapasya, mungkahi, aksyon,
o pagkukulang na pinagmulan ng reklamo.

ARTIKULO 39 | Sa anumang pagkakataong may
nangyaring pamamagitan, kinakailangang ilahad
ng pag-uulat ang katangian ng mga resulta ng
pamamagitan o ng kanyang mungkahi, kasama rin
ang mga detalye ng mga hakbang na itinuring na
angkop at ang mga detalye ng mungkahing kumilos
o tumigil sa pagkilos.

Gayunpaman, hindi umiiral ang unang talata ng
Artikulong ito kapag may kinalaman sa badyet ang
pangunahing kadahilanan ng naturang pagpapasya,
mungkahi, aksyon, o pagkukulang.

Sa mga pagkakataong hindi malulutas sa loob ng
angkop na tagal ng panahon ang sitwasyong naging
dahilan ng reklamong itinuring na makatwiran, dapat
ipaliwanag ng pag-uulat ng Ombudsman ng Montréal
ang mga dahilan nito.

ARTIKULO 36 | Umiiral ang mga probisyon ng
Tuntunin ukol sa ombudsman sa mga reklamong
matatanggap at imbestigasyong isasagawa ng
Ombudsman ng Montréal sa ilalim ng Kartang
ito, maliban sa mga sitwasyon kung saan maaaring
limitado ang saklaw ng mga ito dulot ng Karta.
ARTIKULO 37 | Kung may makatwirang
mapagbabatayan ang Ombudsman ng Montréal
upang maniwalang may magandang basehan ang
isang reklamong nakabatay sa Kartang ito, maaari
siyang mamagitan (o magsagawa ng pamamagitan),
habang isinasagawa ang imbestigasyon, upang
maghanap ng isa o higit pang mga solusyong
umaayon sa mga probisyon ng Karta.
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ARTIKULO 40 | Kapag naituring ng Ombudsman
ng Montréal na angkop ito, maaari siyang magsagawa
ng anumang imbestigasyon, sa kanyang sariling
pagkukusa, ukol sa paglalabag ng isa o higit pang mga
karapatan ng mamamayan nakasaad sa Kartang ito.
ARTIKULO 41 | Sa taunang pag-uulat ng
Ombudsman ng Montréal sa konseho ng lungsod na
tumutukoy sa pagtutupad ng kanyang mga tungkulin,
kailangang mapabilang ang isang bahagi kung saan
nakasaad ang kanyang mga pamamagitan at gawaing
nakabatay sa Kartang ito. Maaaring magbigay dito ang
Ombudsman ng Montréal ng anumang mungkahing
itinuturing niyang naaangkop.

KARTA NG MGA KARAPATAN AT TUNGKULIN NG MONTRÉAL
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Mga Huling

Probisyon
ARTIKULO 42 | Pagbabago sa Karta
Sa loob ng apat na taon mula sa umpisa ng
pag-iral ng Karta, at paminsan-minsan sa
takdang panahon pagkatapos nito, pag-aaralan
ng Lungsod ng Montréal, sa pamamagitan ng
konsultasyon sa publiko, ang bisa, kabuluhan, at
sakop ng mga karapatan at tungkuling itinakda
sa Kartang ito, gayundin ng mga pamamaraan
ng pagmo-monitor, pag-iimbestiga, at
pagrereklamong itinakda dito.
KARAPATAN SA PAGKUKUSA
Ang Karapatan sa Pagkukusa sa mga usapin
sa konsultasyong pampubliko (Artikulo 16
h) ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga
mamamayang magmungkahi ng mga solusyong
bago at nakatutulong o ng mga proyektong
makabago at nakapagpapakilos upang matugunan
ang mga suliranin at paghihirap ng kanilang
lungsod sa pamamagitan ng konsultasyong
pampubliko matapos ng isang petisyon. Sa
ganitong paraan, maaari silang magbigay ng
mga orihinal mungkahi, maaari nilang ipaalam
ang mga ito sa mga iba, at maaari nilang
patunayan ang kainaman ng mga ito sa paraan
ng konsultasyon sa publiko. Sa pamamagitan ng
Karapatan sa Pagkukusa, maaaring mag-ambag sa
mabuting paraan ang mga mamamayan tungo sa
pagsulong at pag-unlad ng kanilang lungsod.

Ang Karta ng mga Karapatan
at Tungkulin ng Montréal
ay ipinagtibay nang buong
pagkakaisa ng Konseho ng
Lungsod ng Montréal noong
Hunyo 20, 2005 (by-law
05-056) at nag-umpisang
umiral noong Enero 1,
2006. Ang mga pagbabago
sa Karta ng Montréal ay
ipinagtibay nang buong
pagkakaisa ng Konseho ng
Lungsod ng Montréal noong
Nobyembre 21, 2011.
Kung sakaling may
pagkakaiba, ang bersyong
Pranses ng Karta ng
Montréal lamang ang tanging
opisyal na bersyon.
Isinalin mula sa bersyong
Pranses at Ingles ni
Henrison Hsieh, sa ilalim
ng pamamatnubay ni
Dr. James Archibald,
direktor ng Departamento
ng Pagsasalin sa McGill
University.
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