
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

 

  ہیں  مکمل کر لیالزامات کی تحقیقات  ( نے کونسل کی جانب سے منظور شدہ Deloitteڈیلوئٹ )

خومختار تفتیش کار اور فرانزک آڈیٹر ڈیلوئٹ نے انتظامی معامالت، بشمول ذاتی طرز عمل کے حوالے   –  ( 2021ستمبر  29برامپٹن، آن )
 کو برامپٹن سٹی کونسل کی جانب سے موصول ہونے والے الزامات کی تحقیقات مکمل کر لی ہیں۔ 2021اپریل  22سے، 

ت بھی کی تھی کہ وہ ایک گمنام پورٹل کھولیں تاکہ ان مالزمین اور  ان الزامات کا جائزہ لینے کے عالوہ سٹی کونسل نے ڈیلوئٹ کو یہ ہدای 
 رہائشیوں کو موقع فراہم کیا جا سکے جو سٹی کے دفتری امور یا اہلکاروں سے متعلق کسی بھی قسم کے معاملے کی اطالع دینا چاہتے ہوں۔ 

کنندگان کی جانب سے کسی غیر قانونی سرگرمی یا امتیازی  ڈیلوئٹ کی جامع تحقیقات کے بعد اس کے مالزمین اور فریقین ثالث فروخت 
   رویے کے حوالے سے کوئی بھی اطالع موصول نہیں ہوئی۔

ڈیلوئٹ کو موصول ہونے والے عوامی الزامات کے حوالے سے رپورٹ میں پتہ چال ہے کہ کارپوریٹ پالیسیوں پر ڈائریکٹر کی سطح پر 
تری طریقہ کار کی انتظامی عدم تعمیل کی دو مثالوں کے عالوہ دیگر تمام امور میں معیاری  سٹی کی پالیسیوں اور عمومی نوعیت کے دف

طریقہ کار اور ضوابط پر عمل درآمد ہوتا ہے، ایک موجودہ کاموں کی توسیع کے لیے مکمل محدود ٹینڈرنگ فارم کے حوالے سے کچھ 
ارے میں عدم تعمیل کی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ اس وقت مالیاتی عمل  کوتاہائیاں سامنے آئی ہیں اور دوسرا محدود ٹینڈرنگ فارم کے ب 

کے مختلف پہلوؤں کو خودکار بنانے کے لیے سٹی کی کوششیں جاری ہیں، جس کا مقصد دستاویزات کے حوالے سے تعمیل کے خطرات  
 میں کمی النا ہے۔ 

 سے ڈیلوئٹ کے نتائج کا خالصہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ کونسل کی ہدایت پر تحقیقات کرنے کے چھ شعبوں میں سے ہر ایک کے حوالے 

 خدمات کے حصول )ہائرنگ( کا طریقہ کار  .1

ڈیلوئٹ نے خدمات کے نامناسب طور پر حصول کے حوالے سے لگائے گئے الزامات کی تحقیقات کیں، جو جائزہ لینے پر ثابت نہیں ہوئے  
    سکیں۔ یا مزید تحقیقات کے لئے کافی تفصیالت حاصل نہیِں ہو

 سرکاری خریداری )پروکیورمنٹ( کے مسائل  .2

ڈیلوئٹ کے ذریعے تحقیقات کیے گئے چھ معاہدوں )کنٹریکٹس( میں سے چار میں خریداری کے ضمنی قوانین اور معیاری دفتری طریقہ  
میں کوتاہیوں سے متعلق سٹی کی  کار کی تعمیل ہوئی ہے۔ ڈیلوئٹ نے موجودہ کاموں کی توسیع کے حوالے سے مکمل محدود ٹینڈرنگ فارم 

پالیسیوں اور معیاری دفتری طریقہ کار کی عدم تعمیل کی ایک مثال کی نشاندہی کی ہے اور دوسرا مسئلہ محدود ٹینڈرنگ فارم میں عدم  
 تعمیل کی نشاندہی کے طور پر سامنے آیا ہے، جو دونوں ڈائریکٹر کی سطح پر سامنے آئے ہیں۔

 ت امتیازی سلوک کے الزاما .3

امتیازی طرز عمل کے الزامات کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی ثبوت پیش نہیں کیے گئے یا ان کی مزید تحقیقات کے لیے درکار  
 تفصیالت ناکافی پائی گئی ہیں۔

 جائے کار پر غنڈہ گردی اور حراساں کرنا  .4

اور معیاری دفتری طریقہ کار کے الزامات کے  تحقیقات کی تکمیل پر، اس حوالے سے سٹی کی پالیسیوں کی کسی قسم کی خالف ورزیوں 
 حوالے سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا گیا۔ 

 کرنا  ضائعمعلومات کو  .5



 

 

 کرنے کے الزامات کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں مال۔  ضائعمعلومات کو 

 معیاری پالیسیوں اور طریقہ کار کی تعمیل  .6

ڈیلوئٹ نے معیاری دفتری طریقہ کار سے تجاوز اور نہ ہی پہلے سے موجود  نامناسب معاوضوں کے الزامات کا جائزہ لینے کے بعد، 
تعلقات کی بناء پر کسی قسم کے جانبداری کے واقعات کے ثبوتوں کی نشاندہی نہیں کی۔ مالزمین کی نامناسب ٹرانسفر کے حوالے سے عائد  

 ی کی نشاندہی نہیں کی۔کردہ الزامات کا جائزہ لیتے ہوئے ڈیلوئٹ نے کسی بھی پالیسی کی خالف ورز 

ان نتائج کی مزید تائید اونٹاریو کے محتسب اور پیل ریجنل پولیس کی جانب سے ان معامالت کے حوالے سے سابقہ جائزوں سے بھی ہوتی  
 ہے۔

کا شکریہ ادار   ان تحقیقات کی تکمیل میں مدد فراہم کرنے پر، سٹی تمام تعاون کنندگان، بشمول عملے اور فریقین ثالث کے فروخت کنندگان
 کرتا ہے۔

پر دستیاب ہے اور رپورٹ کے مواد کے حوالے سے سواالت کے لیے   ویب سائیٹ  ڈیلوئٹ کی رپورٹ، عوام الناس کے لیے سٹی کی 
  جانا چاہیے۔ ڈیلوئٹ سے رابطہ کیا
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ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ 75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

یاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول
،  ٹوئٹرندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca ط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے پر مربو انسٹاگراماور  فیس بک

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
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