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شہر کی جانب سے کی جانے والی خریداریوں میں پیش رفت پر اونٹاریو کے محتسب نے اعتماد کا 

 ہے اظہار کیا

برامپٹن، آن: سٹی آف برامپٹن کے خریداری کے غیر مسابقتی طرز ہائے عمل پر اوںٹاریو کے محتسب کی جاںب سے آج جاری 
کی گئی رپورٹ میں ان ںئے اقدامات کی "تعریف" کی گئی ہے، جو میوںسپل کے عمل درآمد کو بہتر بںاںے کے لیے اٹھائے گئے 

 ہیں۔  
 

ورٹ کو سٹی آف برامپٹن میں کسی قسم کی بداںتظامی ںہیں ملی اور اس رپورٹ ںے "پروکرںگ پراگرس" کے عںوان سے رپ
 خریداری کے طریقوں کو مضبوط بںاںے کے لیے شہر کے تعاون، دلچسپی اور عزم کو بھی دیکھا۔  

 
اپںے خریداری کے  سے اب تک شہر ںے 2014، میئر جیفری کا کہںا تھا، " ماضی میں خریداری کے متعلق خدشات کے بعد

طریقوں کو مضبوط بںاںے کے لیے کئی ںئے اقدامات اٹھائے۔" اںہوں ںے مزید کہا، "محتسب کی رپورٹ شہر کی موجودہ طور پر 
جاری تںظیم ںو کو تسلیم کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہمارے پاس شہر کے جاںچ پڑتال کے کام کے ڈھاںچے کو مضبوط بںاںے اور 

 ہے۔" موجود غیر جاںب داری کو بڑھاںے کا ایک اںمول موقعاس کی مٔوثریت، خود مختاری اور 
 

محتسب ںے سٹی آف برامپٹن اور تمام میوںسپلٹیوں کو بہتری کے اقدامات کے لیے ان کے جاری عزم کے حوالے سے تجاویز کی 
کئی پر پہلے سے کام ہو پیشکش بھی کی۔ شہر احتیاط سے ان تجاویز پر ںظر ثاںی کر رہا ہے اور یہ معلوم ہوا ہے کہ ان میں سے 

چکا ہے یا بہتریوں کے لیے مںصوبہ بںدی ہو چکی ہے یا وہ زیر عمل ہیں۔  شہر کے خریداری کے طریقوں کو جدید بںاںے کے 
 لیے کیے جاںے والے کام کی مثالوں میں شامل ہیں:

 

 اور خریداری کے مجموعی عمل کو مضبوط بنانے  حل کرنے کے مسئلہ کو قانون کی پیروی نہ کرنے والی خریداریوں

میں خریداری کے ضمنی قانون پر نظر ثانی۔  طریقہ ہائے کار میں محتسب کی تجاویز کے ساتھ بہتر  2015کے لیے 

میں ایک اضافی نظر ثانی کا  2017طور پر مطابقت پیدا کرنے اور عمل درآمدوں کو مزید ہموار کرنے کے لیے 

 ۔منصوبہ بنا ہوا ہے

  ڈائریکٹر آف پرچیزنگ کے عہدے کے ذریعے تنظیم میں خریداری کے لیے پروفائل میں اضافہ، جس سے خریداری میں

 حکمت عملی کے ساتھ اضافی ماہرانہ مہارتیں ملیں گی۔

 سٹی کونسل کو فنکشنل رپورٹنگ کے ذریعے انٹرنل آڈیٹر کی خود مختاری۔ 

 کے ساتھ بہتر ہمواری کے ذریعے جانچ پڑتال کی سفارشات کے نفاذ کو  سروس اننویشن اور کارپوریٹ پرفارمنس ڈیویژن

 آسان بنانا

  بہتر اندرونی خود کاری اور بہتر کردہ کاروباری ذہانت کے لیے ٹیکنالوجی بنانےزیادہ صارف دوست کو عمل بولی کے ،

 کی تجدید کرنا۔

  فہ کردہ تعلیم۔اضالیے پوری کارپوریشن میں خریداری کے عمل میں شامل مالزمین کے 

 
شہر ایسے ںئے اقدامات کے ذریعے خریداری کے عمل کو بہتر بںاںے کے لیے پرعزم ہے، جو رقم کے لیے بہتر ںعم البدل التے 

 ہوں۔
 

ہیری شلںج، چیف ایڈمںسٹریٹو آفیسر، کا کہںا تھا، "ہم محتسب اور ان کی ٹیم کا ان کی معاوںت اور ماہراںہ مہارتوں کے لیے شکریہ 
کرتے ہیں۔" اںہوں ںے مزید کہا، "ان کی رہںمائی ہمارے کام کو مزید معلومات فراہم کرتی ہے، جب کہ ہم اپںے طرز ہائے عمل ادا 

ںا جاری کاروباروں کے لیے زیادہ مٔوثر بںکو ہموار بںاںا، اپںے کاروباروں کو جدید بںاںا اور برامپٹن میں مالزمین، رہائشیوں اور 
 رکھ رہے ہیں۔"

 
 دستیاب ہے۔  یہاں آن الئینکی رپورٹ کا ایک مکمل ورژن محتسب 
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http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/City%20Council%202010/20170308cc_Agenda.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/City%20Council%202010/20170308cc_Agenda.pdf


 
 

 

الگ الگ نسلی پس منظر کے  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  ( کے متعلق:Bramptonکچھ برامپٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89لوگ رہائش پزیر ہیں جو 

( Brampton Civic Hospitalا ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل )ہیں اور یہاں ک

 ( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایکWilliam Osler Health Systemمیں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم ) 2007جس کا 

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@پر جائیں یا  www.brampton.caمزید معلومات کے لیے ہے۔ 
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