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 فیصد اضافہ 2.9برامپٹن کے لیے پراپرٹی ٹیکس میں 

برامپٹن، اونٹاریو: پچھلے چھ ماہ کے دوران بجٹ کے متعلق لوگوں سے تفصیلی طور پر تبادلہ خیال اور کئی دن کی سوچ بچار کے 

بجٹ ایسے ( نے متفقہ طور پر ایک Brampton City Councilبعد کاؤنسل کی ایک خصوصی میٹنگ میں برامپٹن سٹی کاؤنسل )

فیصد اضافہ کیا گیا ہے۔ اس میں ریجن  2.9کے لیے پراپرٹی ٹیکس میں مجموعی طور پر  5102کی منظوری دے دی ہے جس میں 

فیصد کا اضافہ شامل ہے اور صوبے )سکول بورڈز( کی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ اس بجٹ کے  0.7کے ٹیکس میں 

 ڈالر کا اضافہ۔ 051ڈالر کے ایک اوسط درجے کے رہائشی مکان لیے تقریباً  398,000پراپرٹی ٹیکس پر اثر پڑنے کا مطلب ہے 

 

 کے بجٹ کی خصوصیات: 2018 – 2016

 

( ان چار ترجیحات ”moving the city forward“خیال یعنی "شہر کو ترقی کی طرف گامزن کرنا" )کے بجٹ کا مرکزی  5102

( میں کی گئی  Strategic Plan –2016 2018کے سٹریٹجک پالن )  2016– 2018کی بنیاد پر تخلیق کیا گیا ہے جن کی نشان دہی 

 ( کے حوالے سے اس بجٹ کی چند خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں:Strategic Planتھی۔ اس سٹریٹیجک پالن )

 

 اچھی حکومت:

 مزید جواب دہی، شفافیت، پیش بینی اور استحکام کے لیے تین سال پر محیظ بجٹ 

 ( نیو سروس برامپٹنNew Service Brampton آن الئن )سروسز 

 ( طویل مدتی معاشی ماسٹر پالنFinancial Master Plan) 

 

 (:Smart Growthسمجھداری سے ترقی )

 معیشت پر بوجھ ڈالے بغیر اثاثہ جات میں اضافے کے لیے انفراسٹرکچر پر محصول 

 ( معاشی ترقی کا ماسٹر پالنEconomic Development Master Plan) 

 ( برامپٹن اینٹرپرینور سنٹرBrampton Entrepreneur Centre( اور میکر سپیس برامپٹن )MakerSpace 
Bramptonمیں تعاون کا فروغ ) 

 

 (:Move and Connectنقل و حرکت کو بہتر کر کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب النا )

 ( برامپٹن ٹرانزٹBrampton Transit( اور زوم سروس )Züm serviceکے دائرہ کار میں اضافہ ) 

  کوئین( سٹریٹ ٹرانزٹ ماسٹر پالنQueen Street Transit Master Plan) 

 ( ٹرانسپورٹیشن ماسٹر پالنTransportation Master Planکا نفاذ ) 

 

 مضبوط کمیونیٹیز:

 عمر رسیدہ افراد کے لیے برف صاف کرنے کے لیے مزید سہولیات 

  گیمز کا انعقاد +55کینیڈا 

 ( فائر اینڈ ایمرجنسی سروسزfire and emergency servicesمیں سرمایہ کاری کر کے کمیونٹیز کی سالمتی کا عزم ) 

 ( پارکس اینڈ ریکری ایشن ماسٹر پالنParks and Recreation Master Plan) 

 ( کمیونٹی گرانٹNew Communityکا نیا پروگرام ) 

 

 :درجہ بندیاںکے ایوارڈز اور  2105

 (Standard and Poor’sسٹینڈرڈ اینڈ پورز )

  برامپٹن کی موجودہ ریٹنگAAA  منفی( سے بڑھ کر(AAA )مستحکم( 

 

 (Municipal Budget Reportsمیونسپل بجٹ رپورٹس ) –( C.D. Howe Instituteسی ڈی ہاؤ انسٹی ٹیوٹ )

  :برامپٹن کی موجودہ ریٹنگD  سے بڑھ کر-B 

 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/strategicPlan2016-18/Pages/Welcome.aspx
https://www.cdhowe.org/2015-report-card-city-budgets


 
 

 

 (Government Finance Officers’ Association (GFOA)گورنمنٹ فائننس آفیسرز ایسوسی ایشن )

 ( برامپٹن کو تیرہ سال تک مسلسل کینیڈین ایوارڈ فار فائیننشل رپورٹنگCanadian Award for Financial 

Reportingکا ایوارڈ دیا گیا ) 

 

 Local( کی رپورٹ لوکل گورنمنٹ پرفارمنس انڈیکس )Frontier Centre for Public Policyفرنٹیئر سنٹر فار پبلک پالیسی )

Government Performance Index( آٹھواں ایڈیشن۔ )LPGI) 

 

  برامپٹن کا دوسرا نمبرشہروں میں  011شفاف معاشی رپورٹنگ میں کینیڈا کے پہلے 

 

 اقتباسات

: ہمارا بجٹ شہریوں کے ساتھ کئی ماہ کی مشاورت، کاؤنسل کی طرف سے نظم و (Mayor Linda Jeffreyمیئر لنڈا جیفری )

ضبط کے مظاہرے اور سٹی کو اچھے طریقے سے چالنے کے نتیجے میں سامنے آیا ہے۔ سٹی کی انتظامیہ نے ایک ایسا بجٹ پیش 

کہ ایک طویل مدتی، پائیدار اور معاشی طور پر ذمہ دارانہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو ہمارے تیزی سے ترقی کرتے کیا ہے جو 

ہوئی شہر کی ضروریات کے مطابق ہے۔ کاؤنسل نے ہمارے شہریوں کی ضروریات کا احاطہ کیا ہے اور ہمارے ذخائر میں 

ہے۔ ہماری طرف سے حال ہی میں بجٹ اور سرمایہ کاری کے طریقے  اضافے کے ساتھ ساتھ ٹیکس دینے والوں کا خیال بھی رکھا

 کے راستے پر چل کر برامپٹن نے ترقی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اور ہم مل کر ایک بہتر برامپٹن کی تشکیل کریں گے۔"

 

(: ہم نے پہلی مرتبہ Acting Chief Administrative Officer( ایکٹنگ چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر )Marilyn Ballمیریلین بال )

ایک سے زیادہ سالوں پر محیط بجٹ بنایا ہے اور اس تمام عمل کے دوران ہم شہریوں سے رابطہ رکھ کر ان کی رائے حاصل 

ن کی گئی ترجیحات کو ذہن میں ی( میں متعStrategic Plan 2018-2016کے سٹریٹجک پالن ) 2018 – 2016۔ کرتے رہے ہیں

جٹ میں ہماری سروس اور پروگرامز کو جاری رکھنے اور انفراسٹرکچر اور کمیونیٹیز کی ضروریات کے ب 5102رکھتے ہوئے 

 ۔میں سرمایہ کرنے کے درمیان توازن کو قائم رکھا گیا ہے
 

الگ نسلی پس منظر کے الگ  512کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 92لوگ شامل ہیں جو 

جس کا  (Brampton Civic Hospital)ٹل یہاں کا ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپ

کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید  (William Osler Health System)میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم  5112

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@پر جائیں یا  rampton.cawww.bمعلومات کے لیے 
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 رابطہ برائے میڈیا

 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگڈل )
 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )
905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 

 

https://www.fcpp.org/local-government-performance-index-8th-ed
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

