
 نیویارک سڻی کے منشور پر نظرثانی کمیشن کی قرارداد 2018

نیویارک سڻی کے منشور پر نظرثانی کمیشن نے عوامی سماعت کا ایک ابتدائی دور،  2018جبکہ،  
 سڻی کے ہر برو میں ایک، مکمل کرلیا ہے؛ اور

جبکہ، کمیشن نے ان میڻنگوں میں منتخبہ اہلکاروں اور عوام کی جانب سے بیانات کو سنا اور قبول  
کیا، جس میں عوامی مفاد اور حمایت والے گروپوں، سیاسی پارڻیوں اور عام شہریوں کے نمائندے 

 شامل تھے؛ اور

کی، بشمول اپنی  اس کے عالوه، کمیشن نے متعدد طریقوں سے عوامی تبصروں کی حوصلہ افزائی 
 ویب ساغٹ کے ذریعہ اور سوشل میڈیا کی متعدد شکلوں کے ذریعہ؛ اور

جبکہ کمیشن کے عملہ نے سڻی کے محکموں کے سربراہان اور اس کے عملہ سے تبصرے حاصل  
 کیے؛ اور

جبکہ کمیشن کو موصولہ ابتدائی بیانات اور تبصرے نیویارک کے باشندوں کے مفاد سے متعلق وسیع  
 انے کے مسائل کا عکس پیش کرتے ہیں؛پیم

جبکہ ان بیانات اور تبصروں کا جائزه درج ذیل مسائل میں مخصوص اور دو رس مفاد کی نشاندہی کرتا  
ہے: انتخابات میں بامعنی شمولیت کو فروغ دینے کے لیے متعدد پیمانے، بشمول رن آف ووڻنگ اور 

علق اصالحات؛ منصفانہ نمائندگی، بشمول آزادانہ دیگر انتخابی اصالحات؛ مہم کے مالی امور سے مت
طور پر ضلع کی حدود بندی؛ اور شہری شمولیت کو وسعت اور تقویت دینا، بشمول کمیونڻی بورڈز کے 

 کرداروں کا معائنہ؛

لہذا، اب، یہ بات طے ہوچکی ہے کہ کمیشن ان مسائل پر ماہرین اور پریکڻشنرز کو مزید گفتگو اور  
 اور تجزیہ کے لیے مدعو کرے گی؛بیانات، تحقیق 

اور آگے یہ تعین بھی ہوسکتا ہے کہ، کمیشن عملہ کو ان مسائل پر مزید تحقیق اور تجزیہ کی ہدایت  
 دے؛

اور آگے یہ تعین بھی ہوسکتا ہے کہ کمیشن جون کے مہینے میں اس عالقے کے ماہرین اور  
 وبست کرے؛پریکڻشنرز کے لیے عوامی پینل مباحثوں میں شرکت کا بند

اور آگے یہ تعین بھی ہوسکتا ہے کہ، ان مباحثوں کے اختتام پر، عملہ مبینہ مباحثوں اوردیگر تحقیقات  
کے نتائج کا تجزیہ کرکے اور اس کا خالصہ تیار کرکے اور اس کی ابتدائی سفارشات کو ملحوظ رکھ 

 کرایک رپورٹ تیار کرے؛

کی جانب سے یہ ابتدائی رپورٹ جاری کیے جانے کے اور آگے یہ تعین بھی ہو سکتا ہے کہ، عملہ  
بعد، کمیشن ان ابتدائی سفارشات پر عوامی رائے حاصل کرنے کے لیے عوامی سماعت کے دوسرے 

 دور، سڻی کے ہر برو میں ایک، کا انعقاد کرے۔


