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  نے اہل ووٹوں کی گنتی کو یقینی بنانے کے لیے قانون سازی پر دستخط کر دیئے HOCHULگورنر 
  

( ایک ایسے اہل ووٹر کی جانب سے ڈالے گئے حلفیہ بیلٹ کو گنے جانے اور  S.284C/A.642Cمسودۂ قانون ) 
اس کی کنویسنگ کا متقاضی ہے جو غلط پولنگ کی جگہ پر چال جاتا ہے، بشرطیکہ ووٹر صحیح کاؤنٹی اور اسمبلی  

  کے ضلع میں ہو۔
  

 ے اہل ووٹروں کو ان کے پورے بیلٹس کو غیر ضروری طور پر مسترد ہونے سے بچاتا ہ
  
  

نے آج نیو یارک کے شہریوں کے حق رائے دہی کے تحفظ اور ووٹ ڈالنے کے عمل کو  Kathy Hochulگورنر 
( ووٹ ڈالنے کی غلط  S.284C/A.642C) بہتر بنانے کے لیے قانون سازی پر دستخط کر دیئے ہیں۔ مسودۂ قانون

جگہ پر جانے والے اہل ووٹروں کی جانب سے ڈالے گئے حلفیہ بیلٹ کو گنے جانے اور اس کی کنویسنگ کا متقاضی  
ہے، جب تک کہ وہ صحیح کاؤنٹی اور اسمبلی کے ضلع میں ووٹ ڈال رہے ہوں۔ نیا قانون نیو یارک کے مکینوں کے 

اور ان کے ووٹ کی پرچی کو ان دوڑوں میں گنواتا ہے جن میں وہ   حق رائے دہی کی حفاظتوں کو مضبوط کرتا ہے
 ووٹ دینے کے حقدار ہیں جبکہ انتخابی عمل میں ووٹر کی شرکت کی بھی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔  

  
"بیلٹ باکس تک رسائی کو ووٹنگ کے پیچیدہ اور غیر واضح طریقٔہ کار سے روکا نہیں   نے کہا، Hochulگورنر 

نیو یارک ووٹ کے بنیادی حق کے تحفظ کے لیے اہم اقدامات کرنے میں قوم کی رہنمائی کرنا جاری  جانا چاہیے۔ 
رکھے ہوئے ہے۔ میری انتظامیہ ووٹروں کو بااختیار بنانے اور ریاست کے اُس انتخابی عمل کو بہتر بنانے کے لیے 

 دہی سے محروم کر دیا ہے"۔   پُرعزم ہے، جس نے نیو یارک کے بہت سے مکینوں کو طویل عرصے سے حق رائے
  

( ایک ایسے اہل ووٹر کی جانب سے ڈالے گئے حلفیہ ووٹوں کو گنے جانے اور  S.284C/A.642Cمسودۂ قانون )
اس ان کی کنویسنگ کرنے کا تقاضہ کرتے ہوئے نیویارک کے مکینوں کے ووٹ ڈالنے کے بنیادی حق کا تحفظ کرتا  

لہ افزائی کرتا ہے جو ووٹ ڈالنے کی غلط جگہ پر چلے گئے ہوں، تاوقتیکہ  ہے اور انتخابی عمل میں شرکت کی حوص
فرد صحیح کاؤنٹی اور اسمبلی کے ضلع میں ووٹ ڈال رہا ہو۔ الیکشن کے دن ووٹر نادانستہ طور پر غلط پولنگ مقام  

یلیاں کی گئی ہوں یا پر پہنچ سکتے ہیں۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ان کے ووٹ ڈالنے کی جگہ کے مقام میں حالیہ تبد 
جب انہیں دیگر وجوہات کے عالوہ، ووٹ کیسے اور کہاں ڈالنا ہے کے بارے میں غلط معلومات فراہم کی گئی ہوں۔ 

اس وقت، ایک ووٹر جو غلط جگہ پر ووٹ ڈال آتا ہے لیکن صحیح کاؤنٹی اور اسمبلی کے ضلع میں ہی ہوتا ہے تو اس 
ل ضلع بھر، ریاست بھر میں، اور وفاقی مقابلوں میں ان کے ووٹ جن میں تمام  کا پورا ووٹ مسترد ہو جائے گا، بشمو

اہل ووٹرز کو حصہ لینے کی اجازت ہے۔ یہ نیا قانون ایسے بیلٹ کو گننے اور ان مقابلوں میں کنویس کرنے کی اجازت  
 دے گا جن میں نیو یارک کے اہل ووٹر ووٹ دینے کے حقدار ہیں۔  

  
"گزشتہ چار برسوں میں، نیو یارک نے ووٹروں کے لیے رکاوٹوں کو کم   نے کہا، Zellnor Myrieریاستی سینیٹر  

کرنے اور ہماری جمہوریت میں ہر ایک کی آواز کو سننے کو یقینی بنانے کے لیے کسی بھی دوسری ریاست سے  
ر دینے کی کم وجوہات تالش  زیادہ کام کیا ہے۔ یہ نیا قانون درست ووٹوں کی گنتی کی مزید وجوہات اور انہیں نااہل قرا

 Bobby، رکِن اسمبلی  Hochulکرکے اس پیشرفت پر استوار ہے۔ میں اس قانون پر دستخط کرنے کے لیے گورنر 
Carroll   اور ان وکالء کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مسودۂ قانون کو حقیقت بنانے کے لیے انتھک محنت کی"۔ 



  
پر دستخط کرنے   A.642-B/S.284-C"میں گورنر کی جانب سے   کہا، نے Robert C. Carrollرکِن اسمبلی 

کے لیے انہیں خراجِ تحسین پیش کرتا ہوں، جو میرا مسودۂ قانون ہے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ درست  
کاؤنٹی اور اسمبلی کے ضلع میں حلفیہ ووٹ ڈالنے والے تمام اہل ووٹروں کو مقابلے میں شمار کیا جائے جس کے لیے 

وٹر کی تفویض کردہ ووٹ ڈالنے کی جگہ پر ڈاال جائے یا نہیں۔ ہماری  وہ ووٹ دینے کے حقدار ہیں، خواہ بیلٹ و
جمہوریت کے حملے کی زد میں ہونے کے ساتھ، یہ ضروری ہے کہ نیو یارک اہل ووٹروں کے بیلٹ کی گنتی کو  

یقینی بنانے کے لیے جو کچھ بھی اس کے بس میں ہو وہ کرے۔ اس قانون سازی کے ساتھ، نیو یارک اب درست بیلٹ  
کو اس وجہ سے مسترد نہیں کرے گا کیونکہ ایک ووٹر اپنی آبائی کاؤنٹی اور اسمبلی کے ضلع میں غلط پولنگ جگہ  
پر چال گیا تھا۔ ووٹنگ کی یہ اہم اصالح اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرے گی کہ ہزاروں ووٹروں کے حقوق کا  

 تحفظ کیا جائے"۔ 
  

کی کوششوں پر استوار ہے۔  Hochulے ووٹروں کو بااختیار بنانے کے لیے گورنر یہ عام فہم اقدام ریاست نیو یارک ک
نسلی،   پر دستخط کیے تھے، جو ووٹ ڈالنے کے حقوق کے ایکٹ John. R. Lewisتاریخی   جون میں، گورنر نے

گروہی، اور لسانی اقلیتی گروہوں کے افراد کے لیے ووٹر کی حفاظتوں کو بڑھاتا ہے۔ گورنر نے غیر حاضر بیلٹ کی  
بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ووٹروں کا واضح ارادہ غیر  پر بھی دستخط کیے تھے، اس  قانون سازی حفاظت کے لیے 

 مبہم ہونے تک نادانستہ نشانات یا تحریر کی وجہ سے بیلٹ کو مسترد نہیں کیا جائے گا۔  
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