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ANG AUDITOR GENERAL WALANG NAKITANG KAUGNAYAN NG MGA GRANT SA 
POLITIKO  

Ang May Pagkakamaling Proseso ng Pagbigay ng Grant Tinanggal Na, Ang Minister 
Nag-resign 

QUEEN'S PARK — Ang Province ay kumilos ngayong araw sa isang ulat mula sa Auditor 

General upang siguraduhing hindi lihim, nakikita ng lahat, at may pananagutan para sa mga 

capital project para sa mga bagong dating sa Ontario. 

Ayon kay Premier McGuinty, titigilan ng gobyerno ang nakaugaliang paggamit ng pera sa 

katapusan ng taon mula sa Ministry of Citizenship and Immigration para sa mga capital grant 

para sa mga ethno-cultural na grupo. 

"Ang pagtulong sa mga bagong dating sa Ontario, mula sa iba’t-ibang bahagi ng mundo, ay 

ang tamang gawin, at ang maiging gawin, pero dapat itong gawin sa isang hindi lihim, 

nakikita ng lahat, at may pananagutang paraan," ayon kay Premier McGuinty. 

"Nais kong pasalamatan ang Auditor, na siyang nakakita ng mga halimbawa ng hindi 

katanggap-tanggap na pamamahala ng programang ito — at aayusin namin ito," sabi ni 

Premier Dalton McGuinty. 

"Mula ngayon, ang suporta para sa mga capital project sa mga ethno-cultural na komunidad 

ay pamamahalaan tulad ng suporta para sa ibang mga infrastructure na proyekto — sa 

pamamagitan ng isang takdang pondo na pinamamahalaan ng Ministry of Public 

Infrastructure Renewal, batay sa mga mahigpit na patakaran, at bilang isang item sa budget 

na nakatakdâ sa simula ng isang fiscal year." 

Sa kanyang ulat tungkol sa mga grant sa katapusan ng taon na ipinamamahagi ng Ministry 

of Citizenship and Immigration, natuklasan ng Auditor General na "walang ebidensiya na 

nagpapahayag na may anumang organisasyon na tumanggap ng isang grant dahil ito’y may 

mga politikal na kaugnayan." 



Pero ipinahayag din ni Auditor General Jim McCarter sa katapusan na ang prosesong ginamit 

upang ibigay ang mga grant ay "may kalihiman, hindi nakikita ng lahat, o walang 

pananagutan." 

Binigyang-diin ni Premier McGuinty na isasagawa ang lahat ng mga rekomendasyon sa ulat 

ng Auditor General. 

Inanunsiyo rin ng Premier na nag-resign si Mike Colle bilang Minister of Citizenship and 

Immigration. Si Gerry Phillips ay nanumpa ngayong hapon bilang bagong Minister of 

Citizenship and Immigration, bukod pa sa kanyang mga kasalukuyang pananagutan bilang 

Minister of Government Services. 

"Alam ko na dati ng masigasig si Mike at dati na siyang dedikadong tumulong sa mga bagong 

dating sa Ontario upang sila’y manirahan at magtagumpay dito — ang diversity ay hindi  

salita lamang para kay Mike. Siya’y naglilingkod sa publiko dahil naniniwala siya sa diversity, 

tulad din ng ating gobyerno," sabi ni Premier McGuinty. 

"Gayunman, ito’y isa ring gobyernong naniniwala sa pananagutan. At sa kasong ito, 

naniniwala si Mike, at sumasang-ayon din ako, na ang minister ay dapat may pananagutan 

— at na ang mag-resign ay ang tamang gawin." 
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