
 

 

 
 

20 ਸਤੰਬਰ, 2017 

 

ਸਸਟੀ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕਤਾ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆ ਂਅਤ ੇਅੰਦਰਨੂੀ  
ਸਨਯੰਤਰਣਾਂ ਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ 

ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪਸੁਲਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਰਪਰੋਟ ਸ਼ਸਹਰ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨੀਂਹ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬਤੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਸਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ 
ਹ।ੈ 
  

 
ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਅੱਜ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਸਟੀ ਕਾਉਂਸਸਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ “ਆਉਟਸਾਈਡ ਪਾਲਸੀ 
ਸਰਕਵੈਸਟ” (ਓ.ਪੀ.ਆਰ.) (OPR) ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਵੱਚ ਵਾਸਧਆਂ ਬਾਰੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਸਲਸ (Peel Regional Police) ਤੋਂ ਜਾਂਚ 
ਸਰਪੋਰਟ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਇਹ ਸਸੱਟਾ ਕੱਸਿਆ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਸਧਕ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਸਨ।   
 

6 ਜੂਨ, 2017 ਨੰੂ, “ਸਹਉਮੈਨ ਸਰਸੋਰਸਸਜ ਸੈਲਰੀ ਐਡਸਮਸਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆੱਸਡਟ ਸਰਪੋਰਟ” (“ਮਨੱੁਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਤਨਖਾਹ ਪਰਬੰਧਨ ਲੇਖਾ ਸਰਪੋਰਟ”) 
ਇੰਟਰਨਲ ਆੱਸਡਟਰ (Internal Auditor) ਵੱਲੋਂ ਸਸਟੀ ਦੀ ਆੱਸਡਟ ਕਮੇਟੀ (Audit Committee) ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 
ਆੱਸਡਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਨਖਾਹ ਪਰਬੰਧਨ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੀ ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ 
ਸਮੀਸਖਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੰਟਰਨਲ ਆੱਸਡਟ ਸਵੱਚ ਦੇਸਖਆ ਸਗਆ ਸਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਨਯੰਤਰਣ ਬੇਅਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ 
ਸਜ਼ਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਕ ਗੈਰ-ਯੂਨੀਅਨ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਿੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਸਰ ਸੰਚਾਸਲਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਸਕ ਅਸਜਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਉਂਸਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਸਵੱਚ ਹਨ। 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਸਟੀ ਕਾਉਂਸਸਲ ਨੇ 21 ਜੂਨ, 2017 ਨੰੂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਸਲਸ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਕ ਉਹ ਓ.ਪੀ.ਆਰ. ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2009 ਅਤੇ 14 ਮਈ, 2014 ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਗੈਰ-ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 
ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਨਖਾਹ ਸਵੱਚ ਵਾਸਧਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। 
 

ਸਸਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਸਲਸ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਰੌਡ ਸਬਉਰੋ (Fraud Bureau) ਵੱਲੋਂ ਸਲਖੀ ਗਈ ਇਸ 
ਸਰਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ: 

 ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਾਉਂਸਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਬਜਟਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਥਾਕਸਥਤ ਸਲਸ਼ ਫੰਡ (ਅਵੈਧ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 
ਰੱਸਖਆ ਹੋਇਆ ਧਨ) ਨਹੀਂ ਸੀ। 

 ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਸਧਕ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
 ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਖ਼ਰਸਚਆਂ ਸਵੱਚ ਸਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ $1.25 ਦੀ ਰਕਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ½ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਆਦ ਸਵੱਚ 167 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 

ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਖ਼ਰਸਚਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਰਕਮ $614,155.99 ਸੀ। 
 ਸਕਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੰੂ ਓ.ਪੀ.ਆਰ. ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਸਗਆ। ਓ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 

ਨੰੂ ਸਰਵਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਵੈਧ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਸਵੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ ਜਾਂ ਸਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਸਨਆ ਸਗਆ 
ਸੀ। 



 

 

 ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਵਭਾਗਾਂ ਸਵੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪਰਬੰਧਨ, ਸੁਪਰਵਾਈਜਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਓ.ਪੀ.ਆਰ. ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਵਆਪਕ 
ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਵਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਸਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਵੈਧ ਗਤੀਸਵਧੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। 

 

ਮਈ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਤਨਖਾਹ ਪਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਸਵੱਚ ਕਾਉਂਸਸਲ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 
ਪਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
 

“ਸਸਟੀ ਪਰਬੰਧਨ ਇੰਟਰਨਲ ਆੱਸਡਟ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਸਸਹਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਉਂਸਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਸਬੰਧੀ 
ਪੱਧਤੀਆਂ ਸਵਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਇਸਤਹਾਸਕ ਕਮੀ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,” ਚੀਫ ਐਡਸਮਸਨਸਟਰੇਸਟਵ ਅਫਸਰ, ਹੈਰੀ ਸ਼ਲੈਂਗ (Harry Schlange) ਨੇ 
ਸਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਕਹਾ, “ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੁਸਨਆਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਤਨਖਾਹ ਪਰਬੰਧਨ 
ਨੀਤੀ ਸਵੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਸਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਸਰਪੋਰਸਟੰਗ 
ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਨੀਤੀ-ਅਨੁਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਪਰਬੰਧਨ ਫੈਸਸਲਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।” 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਸਚੋ ਸਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਵੱਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਸਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਵਸਵਧਤਾ ਸਾਨੰੂ ਵੱਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਸ਼ਵ-ਸਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਵੱਚ ਸਸਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਸਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਜਹਾ ਜੁਸੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਸਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਸਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

