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   سرکاری کام کے منصوبوں کی سالمیت کے تحفظ کے لیے قانون سازی پر دستخط سے جانب کی HOCHUL گورنر
  

( سرکاری کاموں میں مصروف ٹھیکیداروں اور ذیلی ٹھیکیداروں کے لیے S.5994C/A.1338C)  قانون مسودہ  
رجسٹریشن کا نظام قائم کرتاا ہے اور لیبر قوانین اور ضوابط کو بہتر طریقے سے نافذ کرنے کے لیے نجی  

   منصوبوں کا احاطہ کرتا ہے
  
  

( پر دستخط کر دیے ہیں، جس میں سرکاری  S.5994C/A.1338Cنے آج مسودۂ قانون ) Kathy Hochulگورنر 
اور اضافی شفافیت  کاموں میں مصروف ٹھیکیداروں اور ذیلی ٹھیکیداروں کے لیے رجسٹریشن کا نظام قائم کیا گیا ہے 

یا  فراہم کرنے اور موجودہ لیبر قوانین اور ضوابط کو بہتر طریقے سے نافذ کرنے کے لیے نجی منصوبوں کا احاطہ ک
   گیا ہے۔

  

"یہ قانون سازی شفافیت کو یقینی بنانے، دھوکہ دہی کو کم کرنے اور ٹیکس دہندگان کا پیسہ   نے کہا، Hochulگورنر 
ایسے ٹھیکیداروں تک جانے کو یقینی بنانے میں مدد کرے گی جو اپنے مزدوروں کے ساتھ عزت اور احترام کے  

ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہمارے مزدور ہماری معیشت کا انجن ہیں اور ہم پر الزم ہے کہ  ساتھ پیش آتے ہیں۔
   ہر ممکن کوشش کریں"۔

   

ٹھیکیداروں اور ذیلی ٹھیکیداروں کے لیے رجسٹریشن کا ایک نظام   ایسے (S.5994C/A.1338C)  سازی  قانون
وضع کرتی ہے جو سرکاری کام کے منصوبوں کے ٹھیکوں پر بولی لگاتے ہیں اور نیو یارک میں سرکاری سبسڈی  

اس نئے قانون کے تحت ٹھیکیداروں اور   حاصل کرنے والے کچھ احاطہ شدہ نجی منصوبوں پر کام شروع کرتے ہیں۔
ٹھیکیداروں کو ہر دو سال بعد اپنے کاروبار کے بارے میں انکشافات کا ایک سلسلہ فراہم کرکے محکمٔہ محنت   ذیلی

کے پاس اندراج کروانا درکار ہے۔ محکمٔہ محنت مزدوروں کے سابقہ قانون اور مزدوروں کے معاوضے کے قانون  
ات کا تعین کرے گا کہ آیا کوئی ٹھیکیدار یا  کی خالف ورزیوں، بشمول مروجہ اجرت کے تقاضوں، کی بنیاد پر اس ب

ذیلی ٹھیکیدار اندراج کروانے کے لیے موزوں ہے یا نہیں، اور عوامی طور پر دستیاب آن الئن ڈیٹا بیس بنائے گا۔ یہ  
قانون ریاست اور مقامی اداروں کو ایسے ٹھیکیداروں اور ذیلی ٹھیکیداروں کے ساتھ مشغول ہونے کو یقینی بنائے گا  

  نیو یارک کے مزدوروں کے قوانین و ضوابط کی پابندی کریں گے۔ جو
  

کا   Hochul"میں اس اہم قانون سازی پر دستخط کرنے کے لیے گورنر  نے کہا، Sean Ryanریاستی سینیٹر  
شکریہ ادا کرتا ہوں جو نیو یارک کے مکینوں کو یہ بات یقینی بنا کر تحفظ فراہم کرتا ہے کہ ان کے ٹیکس کے ڈالر 

صرف ان منصوبوں میں لگ رہے ہیں جہاں ٹھیکیدار اپنے مالزمین کے ساتھ منصفانہ سلوک کرتے ہیں۔ یہ قانون  
ے سے روکنے میں مدد کرے گا، اور یہ یقینی بنائے گا  گندے لوگوں کو سرکاری کاموں کے منصوبوں میں داخل ہون

   کہ قانون کی پاسداری کرنے والی کمپنیاں بولی لگانے کے عمل میں مسابقتی نقصان کا شکار نہ ہوں"۔
  

"رجسٹریشن کا یہ نیا نظام اس بات کو یقینی بنائے گا کہ سرکاری   نے کہا، William B. Magnarelliرکِن اسمبلی  
وبوں پر بولی لگانے والے ٹھیکیدار اور ذیلی ٹھیکیدار اچھے لوگ ہیں اور مزدوروں کے ساتھ حسِن  کام کے منص

اس بل کی تجویز براِہ راست مزدوروں کی طرف سے آئی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی   سلوک سے پیش آتے ہیں۔
  گیا ہے"۔ہوئی کہ عملی میدان میں لوگوں کی طرف سے مجھے تجویز کردہ ایک خیال قانون بن  



  
"رجسٹریشن کے اس نظام اور   نے کہا، Roberta Reardonریاست نیو یارک کے محکمہ  محنت کی کمشنر 

ڈیٹابیس کا قیام اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ایک ضروری قدم ہے کہ ہمارے سرکارے منصوبے، جن کی ادائیگی 
ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے کی جاتی ہے، ایسے ٹھیکیداروں اور ذیلی ٹھیکیداروں کی جانب سے مکمل کیے جاتے  

انین کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ قوانین مزدوروں کی سالمتی کا تحفظ کرتے ہیں ہیں جو نیو یارک کے مزدوروں کے قو
کو اس  Hochulاور ایک منصفانہ دن کے کام کے لیے منصفانہ دن کی تنخواہ کی ضمانت دیتے ہیں، اور میں گورنر 
رکاری  مسودۂ قانون پر دستخط کرنے کے لیے خراجِ تحسین پیش کرتا ہوں جو ریاست اور عالقوں کو کسی س

   منصوبے سے نوازتے وقت ٹھیکیدار کی سرگزشت کا جائزہ لینے کی اجازت دے گا"۔
  

"تعمیراتی صنعت   نے کہا، Gary LaBarberaریاست نیو یارک کی بلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن ٹریڈز کونسل کے صدر  
ھوکہ دینے میں کامیاب  میں بہت کثرت سے بے ایمان ٹھیکیدار شفافیت اور جوابدہی کی کمی کے باعث مزدوروں کو د 

ہو جاتے ہیں۔ یہ قانون سازی اس رجحان کا مقابلہ کرنے میں ایک بڑا کردار ادا کرے گی اور اس بات کو یقینی بناتے  
ہوئے نیو یارک کو ہمارے محنتی تاجر خواتین و حضرات کی حفاظت کرنے کے قابل بنائے گی کہ ٹیکس دہندگان کا  

رکاری سرمایہ حاصل کرنے والے ٹھیکیدار یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ ایک  پیسہ اور اپنے منصوبوں کے لیے س
اعلٰی کاروباری ادارہ ہیں، بہت بنیادی اصولوں تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ محکمٔہ محنت کو ہزاروں سرکاری  

کی جگہ پر  منصوبوں کی نگرانی کا کام سونپا گیا ہے، یہ رجسٹری اجرت کے مروجہ قوانین کو نافذ کرنے اور کام  
تعمیراتی مزدوروں کے ساتھ منصفانہ سلوک کو یقینی بنانے کے لیے ایک اور ذریعہ فراہم کرے گی۔ ہم قانون ساز  

کے ساتھ ساتھ اس اہم قانون  Magnarelliاور رکِن اسمبلی   Ryanقیادت اور مسودۂ قانون پیش کرنے والوں سینیٹر 
   ار ہیں، جنہوں نے اس اہم پہل کاری کو آگے بڑھایا ہے"۔کے شکرگز Hochulپر دستخط کرنے کے لیے گورنر 

  
  نے کہا، Bill Banfieldخزانچی،  -نارتھ اٹالنٹک سٹیٹس ریجنل کونسل آف کارپینٹرز کے نائب انتظامی سیکریٹری

کو سراہا ہے۔   Kathy Hochul"بڑھئیوں نے ٹھیکیداروں کی رجسٹریشن کے قانون پر دستخط کرنے پر گورنر 
ایسے ٹھیکیدار جو دانستہ طور پر اجرت کے مروجہ قوانین کو نظر انداز کرتے ہیں مزدوروں، ٹیکس دہندگان اور 

یشن کا قانون جس پر گورنر نے آج دستخط تعمیراتی صنعت کی سالمیت کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ٹھیکیداروں کی رجسٹر
کیے ہیں اس بات کو یقینی بنائے گا کہ جب عوام کا پیسہ خرچ ہوتا ہے تو قانون کی پاسداری کرنے والے ٹھیکیدار ہی  

 تعمیراتی کام کرتے ہیں۔ تعمیراتی صنعت میں انصاف کا آغاز احتساب سے ہوتا ہے"۔  
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