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 اور اندرونی پالیسیوںاپنی  سٹی کو برقرار رکھنے کے لیے شفافیتسرکاری احتساب اور 

 اختیارات پر نظرثانی کرنے کے لیے پر عزم ہے

 پیل ریجن پولیس کی تحقیقاتی رپورٹ شہر کی اپنی عمل درآمد کی بنیاد کو مضبوط بنانے کی ترجیح کی حمایت کرتی ہے۔
 

( OPR) (Outside Policy Request"آٔوٹ سائیڈ پالیسی ریکوئیسٹ" ) ین سٹی کونسل کو آج سٹی آف برامپٹن کبرامپٹ -برامپٹن، آن 

سٹی آف پروگرام اور تنخواہوں میں اضافے کے متعلق پیل ریجنل پولیس کی جانب سے تحقیقاتی رپورٹ موصول ہوئی، جو بتاتی ہے کہ 

  بھی مجرمانہ عمل نہیں کیا گیا۔کوئی م کا برامپٹن کے مالزمین کی جانب سے کسی قس

 

الئی گئی۔ سامنے  کو انٹرنل آڈیٹر کی جانب سے سٹی کی آڈٹ کمیٹی میں "ہیومن ریسورسز سیلری ایڈمنسٹریشن آڈٹ رپورٹ" 2017جون  6

کی پابندی پر نظر ثانی کرنا اروائیوں کی اور تکمیل کا جائزہ لینا اور پالیسیوں اور گدینے کے عمل کی درست ںاس جانچ پڑتال کا مقصد تنخواہی

بہتریوں کی ضرورت کئی بڑی تھا۔ انٹرنل آڈٹ اس نتیجے پر پہنچا کہ اندرونی اختیارات غیر مٔوثر ہیں اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے 

منظور کردہ ہ تبدیلیاں کونسل کی ی کے ساتھ اور وقت کے مطابق کی جائیں اور یہ کہ یگہے کہ یونین کے بغیر تنخواہوں میں تبدیلیاں درست

 ۔ونی چاہیںپالیسیوں کے مطابق ہ

 

درخواست کی گئی تھی کہ  کو متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی، جس میں پیل ریجنل پولیس کو 2017جون  21برامپٹن سٹی کونسل نے 

مالزمین کی تنخواہوں میں ہونے والے اضافے کے درمیان یونین سے باہر کے  2014مئی  14اور  2009جنوری  1پروگرام اور  OPR وہ

 کے حوالے سے تفتیش کرے۔

 

 ستمبر کو موصول ہوئی۔ فراڈ بیورو کی جانب سے تصنیف شدہ یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ: 19پیل ریجنل پولیس کی رپورٹ سٹی کو 

 ی فنڈ موجود نہیں تھا۔تنخواہوں پر خرچ کونسل کے منظور شدہ بجٹ میں سے کیے گئے۔ کسی قسم کا بھی نام نہاد جعل 

 سٹی آف برامپٹن کے مالزمین کی جانب سے کسی قسم کا بھی مجرمانہ عمل نہیں کیا گیا۔ 

 $ مالزمین کو ادا کی گئی  167کے عرصے کے دوران  سال 5½ گیا فنڈ درست نہیں ہے۔  ظاہر کیاملین کا  1.25تنخواہوں کا

  تھی۔ 614,155.99تنخواہ کے خرچ کی حقیقی رقم $

 بھی سینیئر منیجر نے  کسیOPR  پروگرام سے فائدہ نہیں اٹھایا۔OPRs ات کے لیے انعام دینے کے ہان مالزمین کو جائز وجو

 لیے استعمال کیے گئے، جو، تنخواہ میں اضافے کے حقدار تھے یا اس کے الئق سمجھے گئے تھے۔

  تنظیم کے اندر تمام محکموں میں سینیئر انتظامیہ، نگرانوں اور ہیومن ریسورسز کی جانب سےOPR  پروگرام کے وسیع استعمال

 ۔جبکہ یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے پروگرام میں نظام کے ایک مسئلے کی جانب اشارہ کرتی ہے چیز کو دیکھتے ہوئے، یہ

 

 دید شدہ پالیسی کو ترجیح کا درجہ دیا گیا تھا، جو اس نومبر میں کونسل میں الئی جائے گی۔ مئی میں تنخواہیں دینے کی ایک تج

 

"شہر کی انتظامیہ انٹرنل آڈٹ کے جائزے سے متفق ہے اور کونسل کی منظور کردہ  فیسر، ہیری شلینج کا کہنا تھا کہچیف ایڈمنسٹریٹو آ

"ایک آزاد، غیر جانبدار  انہوں نے مزید کہا کہکا اقرار کرتی ہے۔"  ے والے تضادپائے جانپالیسیوں اور تنظیمی عمل درآمد کے درمیان 

تاکہ  اضح عمل درآمد کی معاونت حاصل ہےحکومتی انتظامیہ ہمارے لیے بنیادی ترجیح ہے۔ تنخواہیں دینے کی ایک تجدید شدہ پالیسی کو و

احتساب، اندرونی اختیارات اور اطالع دینے کے طریقوں کی  پالیسی کی پابندی کرتے ہوئے تنخواہیں دینے کے فیصلوں کے ذریعے

 موجودگی کو یقینی بنایا جا سکے۔"
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لیحدہ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے ع برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

ڑھاتا ہے۔ ہم متنوع ۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بکرتی ہیں

ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر  اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر فالو کریں۔ فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ 
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 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
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