
 

 2018 ،14 اگست قرارداد،کی  کمیشن کی نظرثانی پر منشور 2018

نیویارک سٹی کے منشور پر نظرثانی کی کمیشن نے جامع عوامی رسائی انجام دیا، جس میں سٹی کے  2018جبکہ،  

 پانچوں بروز میں متعدد عوامی سماعتیں اور ایونٹس شامل تھے؛ اور

جبکہ، کمیشن نے ان سماعتوں اور ایونٹس میں منتخبہ اہلکاروں اور عوام کی جانب سے بیانات کو سنا اور موصول کیا، 

میں عوامی مفاد اور حمایت والے گروپوں، عوامی اور معاشرتی تنظیمیں، سیاسی تنظیمیں اور عام شہریوں کے  جس

 نمائندے شامل تھے؛ اور

جبکہ، کمیشن نے متعدد طریقوں اور متعدد زبانوں میں سے عوامی تبصروں کی حوصلہ افزائی کی، بشمول معاشرہ پر  

 سوشل میڈیا کی متعدد شکلوں کے ذریعہ؛ اورمبنی ایونٹس، اپنی ویب سائٹ پر اور 

جبکہ، کمیشن کے عملہ نے سٹی کے محکموں اور سربراہان اور اس کے عملہ سے تبصرے اور خیاالت حاصل کیے؛  

 اور

 جبکہ، کمیشن نے نظرثانی کے عمل کے حصہ کے طور پر پورے منشور کا جائزہ لیا؛ اور 

عملہ کی ابتدائی رپورٹ تیار کی کہ کمیشن کو تشہیری مہم سے متعلق  جبکہ، عملہ نے اس بات کی تجویز کرتے ہوئے

مالی امور کی اصالح، انتخابی اصالح، عوامی مشغولیت، کمیونٹی بورڈز اور نئی ضلع بندی سے متعلق تجاویز کا معالعہ 

 جاری رکھنا چاہئے؛ اور 

 امور مالی متعلق سے مہم تشہیری

کے نتیجہ میں بڑی تشہیری مہم کی عطیات، اور ایسی بدعنوانی کی  بدعنوانی کی تاوانجبکہ، تبصرہ کنندگان نے 

موجودگی کے بارے میں سنگین تشویشات کا اظہار کیا ہے، اور ایسی بدعنوانی، ساتھ ہی اس کی موجودگی سے مقابلہ 

جس سے سٹی کے تشہیری مہم سے متعلق مالی امور کا نظام کو کرنے کے لیے متعدد طریقوں کی تجویز پیش کی ہیں 

 مضبوطی مل سکتی ہے؛ اور

جبکہ، ان تشویشات کو حل کرنے کے لیے، متعدد تبصرہ کنندگان، بشمول ماہرین، انتخابی اہلکاران اور ممبران نے  

ر میں اصالحات کی عوامی اصالحات تشہیری مہم سے متعلق مالی امور کے نظام کے کچھ مخصوص بنیادی عناص

تجاویز پیش کی ہیں، جس میں زرتعاون کی حدود کو کم کرنا اور میچنگ فارمولہ اور پبلک میچنگ فنڈز میں کیپ کے 

 لیے ایڈجسٹمنٹس کے ذریعہ عوامی سرمایہ کاری کو تقویت دینا شامل ہے؛ اور

لسلے میں کچھ مخصوص تبصرہ جبکہ، موجودہ نظام کے تحت پبلک میچنگ فنڈز کی بازادائیگی کے اوقات کے س

 کنندگان نے تشویشات کا اظہار کیا ہے۔  

اس لیے، اب، یہ طے کیا گیا ہے کہ نیویارک سٹی کے منشور پر نظرثالی کی کمیشن بذریعہ ہذا عملہ کو ہدایت دے گی 

کو ہونے والے عام انتخاب سے پہلے رائے دہندگان کے سامنے رکھنے کے لیے تجویز یا تجویز  2018نومبر،  6کہ وہ 

 :کا حصہ تیار کرے، اگر اسے کمیشن کے ذریعہ اختیار کیا جاتا ہے تو، یہ درج سے مطابقت رکھتا ہو
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 عاون کیعوامی سرمایہ کاری کے پروگرام میں شرکت کرنے کا انتخاب کرنے والے امیدواروں کے لیے زرت 

ڈالرز  1,500ڈالرز پورے شہر کے آفسوں کے لیے  2,000حدود میں انتخاب کے ہر ایک دور کے لیے، 

 ڈالز کی کمی؛ 1,000بروز کے صدر کے آفس کے لیے اور کاؤنسل ممبر کے آفسوں کے لیے 

  ،ڈالرز  3,500غیر شرکت کنندہ امیدواروں کے لیے زرتعاون کی حدود میں انتخاب کے ہر ایک دور کے لیے

ڈالرز بروز کے صدر کے آفس کے لیے اور کاؤنسل ممبر کے آفسوں  2,500پورے شہر کے آفسوں کے لیے 

 ڈالز کی کمی؛ 1,500کے لیے 

   ڈالرز کے اہل تعاون پر سرکاری فنڈز کے میچ میں پبلک میچنگ  250پورے شہر کے آفسوں کے لیے پہلے

کے تناسب میں تبدیلی کریں، اور بروز کے صدر اور کاؤنسل  1سے  8فنڈ کا تعین کرنے کے لیے فارمولہ میں 

کے تناسب کی  1سے  8ڈالرز کے اہل تعاون پر پبلک میچنگ فنڈ میں  175ممبر کے آفسوں کے لیے پہلے 

 تبدیلی کریں۔ 

  فیصد  75پبلک میچنگ فنڈز میں کیپ کو، فی امیدوار اور فی انتخاب، متعلقہ آفس کے لیے اخراجات کی حد کا

 ک بڑھائیں۔ت

 انتخابی سال کی شروعات میں اہل قرار پانے والے امیدواروں کے لیے سرکاری فنڈز دستیاب کرائیں؛  

 

  شمولیت وامیع

بارے میں وسیع تشویش کا اظہار کیا  بکہ، اپنے عوامی بیان میں، عوام نے شہر میں عوامی شمولیت کی صورتحال کےج

 ہے؛ اور

جبکہ، شہر کی اپنے باشندوں کی شمولیت کو فروغ دینے کی موجودہ کوششیں متعدد اور مختلف ہیں، اور عوامی تبصرہ 

کنندگان نے سٹی کی موجودہ کوششوں کو مربوط اور افزوں کرنے کے لیے ایک الئحہ عمل کی تخلیق اور لوگوں کو 

 مواقع کے بارے میں بہتر طور پر آگاہ کرنے میں دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے؛ اورشمولیت کے 

جبکہ، کمیشن نے یہ تعین کیا ہے کہ عوامی شمولیت کی کمیشن قائم کرنا منشور میں عوامی شمولیت کے اقدار کو شامل 

 کرنا اور نئے اور اختراعی پروگراموں کے مواقع فراہم کرنا ہوگا؛ اور  

کو شہر پیما شرکت کے ذریعہ بجٹ سازی کے پروگرام کو قائم کرنے کے ذریعہ رضاعی عوامی شمولیت  شنیجبکہ، کم

 کی قدر کے سلسلے میں پرزور بیان موصول ہوا ہے؛ اور

جبکہ، کمیشن کو پرزور دلیل موصول ہوئی ہے جو باشندوں کو پولنگ کے مراکز، پولنگ کے مقام میں تبدیلی، رائے 

اور رائے دہندہ کی شمولیت کے دوسرے اقسام کے سلسلے میں معلومات فراہم کرتی ہے جو دہندہ کے رجسٹریشن 

 عوامی زندگی میں شرکت کو فروغ دینے کی بنیاد ہے؛ اور

جبکہ، انتظامیہ نے جمہوریہ کو تقویت دینے، رائے دہندگی کو زیادہ قابل رسائی اور عوامی شرکت کی رکاوٹوں کو ختم 

مہم قائم کی ہے، جو شہر کی اس شعبہ میں سرکاری کارروائی کرنے کی  NYCیموکریسی کرنے کے مقصد کے لیے ڈ

 عہدبستگی کا اشارہ دیتا ہے؛ اور

جبکہ، شہر عوامی زندگی کی بامعنی شرکت کو فروغ دینے کے لیے نئے اور موجود پروگراموں اور دیگر مہم کو فروغ 

 اور تعاون دینا چاہتا ہے؛

اس لیے، اب، یہ طے کیا گیا کہ نیویارک سٹی کے منشور پر نظرثانی کی کمیشن بذریعہ ہذا عملہ کو ہدایت دے گی کہ وہ 

کو ہونے والے عام انتخاب سے پہلے رائے دہندگان کے سامنے رکھنے کے لیے تجویز یا تجویز کا  2018نومبر،  6

 :تا ہے تو، یہ درج سے مطابقت رکھتا ہوحصہ تیار کرے، اگر اسے کمیشن کے ذریعہ اختیار کیا جا
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 ایک اپائنٹمنٹ اسٹرکچر کے ساتھ ایک عوامی شمولیت کی کمیشن قائم کرنا جس میں میئر سے متعلق اور غیر-

میئر سے متعلق اپائنٹمنٹس اور دیگر نماندگی شامل ہوں، جس متعلقہ سٹی ایجنسیوں کے سربراہان شامل 

 ہوسکتے ہیں؛

  عوامی شمولیت کی کمیشن نیویارک کے باشندوں کے ذریعہ عوامی شرکت اور شمولیت کو یہ ثابت ہوتا ہے کہ

 فروغ دینے کے لیے اپنے مشن کی اعانت میں پالیسیوں کو ترتیب دے گی؛

 عوامی شمولیت کی کمیشن درج ذیل عوامل کے لیے ذمہ دار ہوگی: 

o کرنا، جو کہ دوسرے قابل  شہرپیما شرکت کے ذریعہ بجٹ سازی کے پروگرام کی نگرانی اور نفاذ

 اطالق قوانین اور طریق کار کے ہم آہنگ اور تصرف کا مستوجب ہے؛

o  تکنیکی اعانت کی خدمات فراہم کرتی ہے، جس میں کمیونٹی بورڈز کے لیے شہری منصوبہ بندی اور

 دیگر وسائل شامل ہیں، جو کہ اس قرارداد کے کمیونٹی بورڈز کے حصہ میں مذکور ہے؛

o نسیوں کے ذریعہ موجودہ شہری مشغولیت کی کوششوں کی رابطہ کاری کررہا ہے؛شہر کے ایج 

o  کمیونٹی پر مبنی تنظیوں، اپنی شہری مشغولیت کی کوششوں میں سرکاری اور نجی شعبے کے ادارے

اور شہری قائدین کو تعاون کرنا اور اس میں شرکت کرنا، جن میں، دوسری سرگرمیوں، قیادتی اہلیتوں 

عوامی مقامات کی نگہبانی، نوجوانوں کی شمولیت، اور تارکین وطن یا دیگر مصیبت زدہ کے فروغ، 

 معاشرے کے لیے اہدافی خدمات شامل ہوسکتی ہیں؛

o   حوصلہ افزائی کرنے، فروغ دینے کے لیے کارروائی کرنا، اور رائے دہندہ کے رجسٹریشن اور

لیے اہدافی رسائی جو رجسٹر شدہ اور رائے دہندگی کی سہولت پہنچانا، جن میں ایسے گروپس کے 

ووٹنگ کرنے والوں کے مابین کم نمائندگی شامل ہے لیکن یہ انہیں تک محدود نہیں ہے، اس میں اہل 

 رائے دہندگان شامل ہیں جن کی انگریزی زبان میں محدود مہارت ہے؛ اور

o  افعال انجام دینا؛اس قرارداد کے زبان سے متعلق رسائی کے حصہ میں مذکور زبان کی رسائی کے  

  بورڈز کمیونٹی

جبکہ، عوام الناس، ماہرین، اور منتخبہ اہلکاروں نے سٹی کے کمیونٹی بورڈز کو بنانے کے لیے گہری دلچسپی کا 

کی زیادہ عکاسی کرے اور ان کمیونٹیز کی مزید مؤثر طریقے سے مظاہرہ کیا ہے جو کہ ان کی نمائندگی والی کمیونٹیز 

 نمائندگی کرے؛ اور

جبکہ، متعدد تبصرہ کنندگان نے رائے کا اظہار کیا ہے کہ کمیونٹی بورڈز، جو کہ نیویارک سٹی کے مقامی جمہوریت 

ر ان میں سے متعدد تبصرہ میں ایک اہم کردار ادا کررہے ہیں، اسے افزوں شدہ تکثریت کے ذریعہ مستحکم ہوگی، او

کنندگان نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے وسائل کے طور پر شرائط کی حدوں کو الگو کرنے کی تجویز پیش کی ہے؛ 

 اور

جبکہ، متعدد تبصرہ کنندگان نے یہ رائے دی ہے کہ کمیونٹی بورڈز کے اپائنٹمنٹ کی کارروائی میں پانچ بروز کے  

 لیے توسیع کی جاسکتی ہے؛ اور مابین استقالل فراہم کرنے کے

جبکہ، کمیشن نے پرزور دالئل کے ساتھ حلفیہ بیانات سنے ہیں کہ یہاں پر تکنیکی اعانت کی خدمات کو بڑھانے کی  

ضرورت ہے، جس میں اس کے منشور کے حکم کی تکمیل کرنے کے لیے کمیونٹی بورڈز کو زیادہ بہتر کرنے کے 

 وسائل شامل ہیں؛ واسطے شہری منصوبہ بندی اور دیگر

اس لیے، اب، یہ طے کیا گیا کہ نیویارک سٹی کے منشور پر نظرثانی کی کمیشن بذریعہ ہذا عملہ کو ہدایت دے گی کہ  

کو ہونے والے عام انتخاب سے پہلے رائے دہندگان کے سامنے رکھنے کے لیے تجویز یا تجویز کا  2018نومبر،  6وہ 

 :ریعہ اختیار کیا جاتا ہے تو، یہ درج سے مطابقت رکھتا ہوحصہ تیار کرے، اگر اسے کمیشن کے ذ

 

 حدود کے شرائط
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  کمیونٹی بورڈ ممبران کے لیے لگاتار چار مکمل دو سالہ مدت کی حد فراہم کرتا ہے، تاہم، بشرطیکہ، حیران کن

 ؛سالہ مدت شامل ہوسکتی ہیں -تکمیل، کچھ مخصوص ابتدائی اپائنٹمنٹس کے مقاصد کے لیے پانچ دو

  سے یا اس کے بعد سے شروع ہونے والے اپائنٹمنٹس یا  2019اپریل  1مدت والی حد  -یہ ثابت ہوتا ہے کہ چار

 دوبارہ اپائنٹمنٹس کے لیے مؤثر ثابت ہوسکتی ہیں؛ اور

  یہ ثابت ہوتا ہے کہ کمیونٹی بورڈ ممبران جنہوں نے پہلے لگاتار چار لگاتار مدتوں تک خدمت انجام دی ہے

 اپائنٹمنٹس کے لیے نہیں روکا جاتا ہے؛ -سے باہر ایک پوری مدت کے بعد دوبارہ انہیں آفس

 کار طریق کا اپائنٹمنٹ 

 بروز کے سبھی صدور کو ایک ساالنہ رپورٹ شائع کرنے کی ضرورت ہے جس میں درج ذیل کا افشاء ہو: 

o  اوپن کمیونٹی بورڈ کی پوزیشن کی تعداد؛ 

o  موجود کمیونٹی بورڈ ممبران کے بارے میں معلومات؛ 

o  بروز کے صدر کی بحالی کے طریقے؛ 

o  انتخابی عمل میں تشخیص کے معیار اور اس بروز کے صدر کے ذریعہ استعمال کیے جانے والے

 مخصوص طریقوں کی پیروی کی جاتی ہے؛ اور

 طور پر سبھی درخواستوں میں شامل  معلومات کے منشور کے مساوی زمروں میں جو مذکور ہے اسے الزمی

کیا جانا چاہئے اور سبھی بروز کے صدور کے لیے آن الئن کمیونٹی بورڈ کے ممبران کی پوزیشن کی دستیابی 

 کے لیے درخواست دینا ضروری ہے؛

 معامالت متعلقہ اور وسائل 

 ن میں شہری منصوبہعوامی شمولیت کی کمیشن کو تکنیکی اعانت کی خدمات فراہم کرنے کی ضرورت ہے، ج 

بندی اور دیگر وسائل شامل ہیں، جن میں کمیونٹی بورڈز کے لیے زبان کی اعانت کی خدمات شامل ہیں لیکن یہ 

 انہیں تک محدود نہیں ہے؛ اور

  کمیونٹی بورڈز کے لیے، ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن ٹکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کی جانب سے، ویب سائٹ کو

 برقرار رکھنا ضروری ہے؛ 

  رسائی متعلق سے زبان

فیصد محدود انگریزی جاننے والے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان  23جبکہ، نیویارک کے سبھی باشندوں میں لگ بھگ 

 کے پاس انگریزی میں پڑھنے، بولنے، اور لکھنے کی محدود صالحیت ہے؛ اور

جبکہ، شہر اپنے متنوع اور کثیر زبانی کمیونٹیز میں مکمل طور پر مصروف عمل ہونے کے لیے اپنی کوششوں کو بڑھا 

صفانہ شہر بنانے کے لیے زبان تک رسائی کو وسیع کرنا اہم ہے، اور یہ کوششیں رہا ہے، اس لیے بس زیادہ اور من

 خصوصی طور پر اہم ہیں کیونکہ یہ رائے دہندگی سے متعلق ہے؛ اور

جبکہ، کمیشن نے پرزور دالئل کے ساتھ حلفیہ بیانات سنے ہیں اس لیے رائے دہندگی اور دائے دہندہ کے رجسٹریشن 

 ی خدمات کی بہت زیادہ ضرورت ہے؛سے متعلق زبانی تعاون ک

اس لیے، اب، یہ طے کیا گیا کہ نیویارک سٹی کے منشور پر نظرثانی کی کمیشن بذریعہ ہذا عملہ کو ہدایت دے گی کہ  

کو ہونے والے عام انتخاب سے پہلے رائے دہندگان کے سامنے رکھنے کے لیے تجویز یا تجویز کا  2018نومبر،  6وہ 

 :اسے کمیشن کے ذریعہ اختیار کیا جاتا ہے تو، یہ درج سے مطابقت رکھتا ہوحصہ تیار کرے، اگر 

  عوامی شمولیت کی کمیشن کے لیے اپنے پروگراموں اور خدمات کو فروغ دینے میں زبانی کمیونٹیز کی

ضرورت پر غور کرنا ضروری ہے اور یہ یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ محدود انگریزی جاننے والے 

 اشندوں کی کمیشن کے پروگرامز اور خدمات تک رسائی ہو؛نیویارک کے ب
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  میئر کے دفتر برائے امور تارکین وطن کی رابطہ کاری کے ساتھ عوامی شمولیت کی کمیشن کے لیے، رائے

دہندگی کی تعلیم، تعاون اور رائے دہندگی کے لیے اہل یا اہل ہوسکنے والے افراد کے لیے انگریزی کے عالوہ 

 یں رسائی کی خدمات فراہم کرنے کے لیے منصوبہ کو فروغ دینے کی ضرورت ہے؛دوسری زبانوں م

  پورے ،لیے کے کمیشن کی شمولیت عوامی ساتھ کے کاری رابطہ کی وطن تارکین امور برائے دفتر کے میئر 

 اک بات اس میں جس ہے ضرورت کی بنانے منصوبہ کا کرنے فراہم ترجمان پر مقامات کے پولنگ میں شہر

 ہوں لشام مقامات کے پولنگ اور زبانیں سی کون تحت کے پروگرام اس کہ ہے شامل کار طریقہ کا کرنے تعین

 روریاتض کی کمیونیٹیز زبانی اور تقاضہ کا جائزہ جاتی وقفہ میں اس ہے، نہیں محدود تک انہیں یہ لیکن گے

 ہے؛ شامل اپنانا کو کار طریقہ ایسے سے لحاظ کے درعمل کے

  کی شکایات عوامی کرنےاور نظم کا خدمات کی رسائی تک زبان کردہ فراہم ذریعہ کے کمیشن انگیجمنٹ سوک 

 اور ہے؛ درکار عہدہ کا فرد ایک لیے کے کارروائی کی دینے جواب بروقت اور نگرانی

  نےکر رپورٹ کی اس اور رکھنے نگاہ پر فراہمی کے خدمات کی تعاون زبانی کو کمیشن کی شمولیت عوامی 

 استعمال کا ترجمان پر مقامات کے پولنگ جو ہے شامل تعداد کی دہندگان رائے میں جس ہے، ضرورت کی

 ہیں؛ کرتے

  دہندگی رائے اختیاری والی بندی درجہ

والے گروپس اور عوام الناس سے عوامی تبصرے موصول ہوئے جو جبکہ، کمیشن کو ماہرین، منتخبہ اہلکاران، حمایت 

 یہ تجویز کرتے ہیں کہ شہر بلدیاتی انتخابات میں درجہ بندی والی اختیاری رائے دہندگی اپنائے؛ اور

 جبکہ، متعدد تبصرہ کنندگان نے تجویز دی ہے کہ درجہ بندی والی اختیاری رائے دہندگی کو اپنانے سے بلدیاتی انتخابات

کے انتظام میں ممکنہ فائدہ ہوگا، جس میں رائے دہندگی میں وسیع شمولیت اور شرکت، منفی مہم جوئی میں کمی، اتفاق 

رائے بنانے، رائے دہندگان کو امیدواروں کے مابین زیادہ ترجیحات فراہم کرنے کے مواقع فراہم کرنے اور علیحدہ طور 

 انتظامی کارکردگی شامل ہے؛ اورپر انتخابات کرانے کی ضرورت کو ختم کرنے کی 

جبکہ، دستیاب تحقیق کی بنیاد پر، درجہ بندی والی اختیاری رائے دہندگی کو ان حلقوں کے درمیان یکساں طور پر نافذ 

نہیں کیا گیا ہے جس نے اسے اپنایا ہے، امیدواروں کی تعداد کی مختلف دائروں کے ساتھ رائے دہندگان بیلٹ کی ساخت 

کرسکتے ہیں، اور کچھ حلقوں نے درجہ بندی والی اختیاری رائے دہندگی کو اس کے اپنانے کے بعد کی درجہ بندی 

 ترک کردیا ہے؛ اور

جبکہ، دستیاب تحقیق کی بنیاد پر، اس اثر کے سلسلے میں نمایاں طور پر متعدد سواالت ہیں جن تبدیلیوں کا اثر دہندگان 

دہندگان اور مصیبت زدہ آبادیوں پر اثرات کے سلسلے میں سواالت شامل  اور امیدواروں پر ہوگا، جس میں اقلیتی رائے

 ہیں؛ اور

جبکہ، دستیاب تحقیق کی بنیاد پر، نیویارک کے اسکیل پر شہر میں، درجہ بندی والی اختیاری رائے دہندگی کو نافذ کرنے 

کے عملی امکان کے سلسلے میں نمایاں طور پر متعدد سواالت ہیں، جس میں ووٹ کی جدول کاری کے پیمانہ وقت اور 

 ؛  آڈٹنگ کے طریق کار کے سلسلے میں سواالت شامل ہیں

اس لیے، اب، یہ طے کیا گیا کہ نیویارک سٹی کے منشور پر نظرثانی کی کمیشن نے عملہ کو ہدایت دیا ہے کہ وہ کمیشن 

کی فائنل رپورٹ میں اس تجاویز کے ساتھ کہ اس منظوری کو مستقبل کے منشور پر نظرثانی کی کمیشن یا دیگر قانون 

   ے انتظام کو بہتر کرنے کے لیے اس شاندار طریقہ سے احتیاط سے نمٹے؛ساز ادارہ نے غور کیا ہے، بلدیاتی انتخابات ک

 

  کارروائی کی بندی ضلع

مل میں کے عجبکہ، کمیشن کو متعدد عوامی تبصرے موصول ہوئے ہیں جس میں یہ تجویز ہے کہ کمیشن کو ضلع بندی 

 تبدیلیوں کی تجویز کرنی چاہئے؛ اور
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جبکہ، کمیشن نے پرزور دالئل کے ساتھ حلفیہ بیانات سنا کہ منصفانہ اور خودمختار ضلع بندی کا عمل اچھی طرح سے 

 کام کررہے مقامی جمہوریت کے لیے اہم ہے؛ اور  

بنایا  کے عمل میں ترمیم کیا جائے تاکہ یہ یقینی جبکہ، متعدد تبصرہ کنندگان نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ضلع بندی

 جائے کہ نسلی اور اقلیتی نسلی گروپوں کی ووٹوں کی طاقت پر توجہ دی جارہی ہے؛ اور

جبکہ، دیگر تبصرہ کنندگان نے اپائنٹمنٹ کے عمل میں تبدیلی اور ضلع بندی کی کمیشن کو زیادہ خودمختار بنانے کے 

 ضروریات میں تبدیلی کی تجویز پیش کی ہے؛ اورلیے تیار کردہ ضلع بندی کی 

جبکہ، کمیشن کو جمع کردہ تبصروں کی مجموعی قسم سے ظاہر ہوتا ہے کہ نئی ضلع بندی کی اصالح کے متعدد 

 طریقے ہیں؛ اور

جبکہ، نیویارک سٹی اپنی جسامت اور تنوع کے لحاظ سے منفرد ہے، اور کوئی بھی ایسی مجوزہ اصالح جو دوسرے 

کے ماڈل کے جیسی ہو اس کی نیویارک سٹی اور اس کے مقامی کیمونیٹیز کے لیے مخصوص اثرات کے لیے  حلقوں

 تشخیص کی جانی چاہئے؛ اور 

جبکہ، مقامی کمیونیٹیز کے ان پٹ کی، جن میں رنگ والی کمیونیٹیز، منتخبہ اہلکاران، سیاسی پارٹیاں، ضلع بندی کی 

مستفدین شامل ہیں شہر کی ضلع بندی کے عمل میں کسی بھی مجوزہ اصالح کی کمیشنرز، ماہرین اور دوسرے اہم 

 تشخیص کرنا ضروری ہے؛

اس لیے، اب، یہ طے کیا گیا کہ نیویارک سٹی کے منشور پر نظرثانی کی کمیشن نے عملہ کو ہدایت دیا ہے کہ وہ کمیشن 

ل احتیاط سے نمٹے، جس میں یہ تجاویز شامکی فائنل رپورٹ میں پیش کی گئی نئی ضلع بندی کی قسم کی اصالح سے 

 ہوں کہ مستقبل کے منشور پر نظرثانی کی کمیشن کے ذریعہ نئی ضلع بندی کی اصالح پر غور کیا گیا ہے۔

اور مزید یہ طے کیا گیا کہ نیویارک سٹی چارٹر نظر ثانی کمیشن عملہ کو حتمی رپورٹ اور بیلٹ کے سواالت اور  

طابق اور ان ترامیم کے ساتھ جنہیں  صدر نشیں کے ذریعہ ضروری اور مناسب سمجھا سابقہ رہنما اصولوں کے م

جائے، کمشنر کو نوٹس بھیجنے کے ساتھ تلخیصیں تیار کرنے کی ہدایت دے، اور اگر یہ حتمی رپورٹ اور بیلٹ کے 

پر  کے پاس اس بات سواالت اور تلخیصیں، اجتماعی طور پر کمشنر کی تجاویز کا عکس پیش کریں تو، انہیں کمیشن

نومبر،  6پیش کیا جائے جو  ںمیغور کے لیے جمع کروایا جائے کہ آیا ان تجاویز کو ووٹروں کے روبرو عام انتخاب 

 ۔ہیںکو ہونے  2018

 

 

 


