
 

 
 

 

 

 سٹی کو کمپالئنس آڈٹ کمیٹی کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں 

سٹی آف برامپٹن، سٹی کی کمپالئنس آڈٹ کمیٹی میں خدمات سر انجام دینے میں دلچسپی    – (2022جون  3برامپٹن، آن )
 رکھنے والے شہریوں سے درخواستیں طلب کر رہا ہے۔ 

کے تحت، کمیٹی ایسے اہل رائے دہندگان کی درخواستوں پر غور کرے گی جو اس بات پر معقول  1996میونسپل الیکشنز ایکٹ، 
ن رکھتے ہوں کہ میونسپل الیکشن کے کسی امیدوار یا رجسٹرڈ تھرڈ پارٹی کے کسی مشتہر نے مہم کے  وجوہات کی بناء پر یقی 

مالی معامالت سے متعلق ایکٹ کی کسی شق کی خالف ورزی کی ہے۔ کمیٹی کم از کم تین اور زیادہ سے زیادہ سات ارکان پر 
تک کونسل کی اگلی مدت کے ساتھ ہم  2026نومبر  14 سے 2022نومبر  15مشتمل ہو گی۔ ان کی خدمات انجام دینے کی مدت 

 آہنگ ہو گی۔

 درخواست دہندگان کی اہلیت کی شرائط 

درخواست دہندگان برامپٹن میں رہائش پذیر ہوں یا وہ کام کرنے والے پیشہ وارانہ ماہر افراد ہونے چاہیں۔ اس کے عالوہ، سٹی کو 
قانون کے شعبوں میں پس منظر اور تجربہ رکھنے والے درخواست دہندگان کی بھی  اکاؤنٹنگ، آڈیٹنگ، پبلک ایڈمنسٹریشن اور/ یا 

  ضرورت ہے۔ درخواست دہندگان کو درج ذیل شرائط پر پورا اترنا چاہیے:

کے مہم کی مالی اعانت  میونسپل الیکشنز ایکٹبلدیاتی انتخابات کے بارے میں علم اور سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، بشمول  •
 کے قواعد کو بھی سمجھنا چاہیے 

 تجزیاتی اور فیصلہ سازی کی ثابت شدہ مہارتیں ہونی چاہیں  •
 نا چاہیےکمیٹیوں، ٹاسک فورسز یا اسی طرح کی ترتیبات میں کام کرنے کا تجربہ ہو •
 ( کا علم بھی ہونا چاہیے quasi-judicialعدالتی امور سے مماثل انتظامی امور ) •
 دن اور شام کے اوقات میں میٹنگز میں شرکت کے لیے دستیابی اور خواہش ہونی چاہیے •
 مواصالت  کی زبانی اور بہترین تحریری مہارتیں ہونی چاہیں  •

 وہ افراد جو درخواست دینے کے لیے نااہل ہیں 

 کے مطابق، مندرجہ ذیل افراد کمیٹی میں تقرری کے لیے اہل نہیں ہیں:  یونسپل الیکشنز ایکٹم

 سٹی آف برامپٹن کے مالزمین یا شہر کے اندر موجود سکول بورڈز کے اراکین  •
 برامپٹن سٹی کونسل یا لوکل بورڈز کے ممبران •
 الیکشن کے ایسے امیدوار جن کے لیے کمیٹی قائم کی جاتی ہو  •
 کے لیے میونسپیلٹی میں رجسٹرڈ تھرڈ پارٹیز اجن کے لیے کمیٹی قائم کی جاتی ہوالیکشن  •

بجے تک  4:30تک شام  2022جون، 13( کو سٹی کلرک کے دفتر میں بروز پیر، résumésدرخواست فارم اور ریزیومیز )
 جمع کرانا چاہیے 

کو تقرری کی اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ انٹرویو ایک سلیکشن کمیٹی درخواست دہندگان کا انٹرویو کرے گی اور سٹی کونسل 
کی تاریخ اور وقت کی تصدیق کے لیے اہل درخواست دہندگان سے انفرادی طور پر رابطہ کیا جائے گا۔ سٹی کونسل کی جانب 

 تک تقرریاں کی جائیں گی۔  2022اکتوبر  1سے 
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 میڈیا کنٹیکٹ 
 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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