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کی طرف برامپٹن کر کے شفافیت کو فروغ دینے آغاز کا ( Gift Registriesگفٹ رجسٹریز )اور  (Lobbyist) البسٹ

 قدمایک اور کا شہر 

 
 ( میں مزید شفافیت پیدا کرنے والے دو بڑے اقدامات یعنی البسٹCity of Bramptonبرامپٹن، اونٹاریو: سٹی آف برامپٹن )

۔ برامپٹن میں، جو کہ ہیںشروع ہو چکے اب  (Gift Registryگفٹ رجسٹری )رجسٹری اور ( Lobbyist Registry) رجسٹری

کی رجسٹریشن کا عمل شروع ہے  موضوعاتکینیڈا میں البسٹس کی رجسٹری قائم کرنے والی چوتھی میونسپیلیٹی ہے، البسٹس اور 

آئے گا۔ تحائف کی  فراہم ہو گا۔جس سے کاؤنسل کے ممبران اور سٹی کے عملے کی البنگ کرنے والے لوگوں کا ایک ریکارڈ 

ڈالر یا اس سے زیادہ کے تحائف، فوائد یا مہمانداری  51رجسٹری کاؤنسل کے ممبران اور عملے کی طرف سے وصول کردہ 

(hospitalityک )ے سرکاری ریکارڈ کا کام دے گی۔ 

 

کا نظام کو دی تھی اور یہ اس شہر کے جواب دہی اور شفافیت کے  6105جوالئی  8ان دونوں رجسٹریز کی منظوری کاؤنسل نے 

 ایک حصہ ہیں۔

 

( کا کام Lobbyist Registrar( عبوری طور پر البسٹ رجسٹرار )Integrity Commissionerشہر کے انٹگریٹی کمشنر )

سرانجام دیں گے۔ رجسٹرار کے پاس البسٹ کی رجسٹریشن کو منظور کرنے یا رد کرنے، شکایات کی تحقیق کرنے، اور البنگ کی 

( Lobbyist Code of Conductسرگرمیوں کا انکشاف نہ کرنے یا کسی فرد کی طرف سے البسٹس کے طرز عمل کے ضابطے )

ق حاصل ہو گا۔ یہ رجسٹرار ایک ساالنہ رپورٹ تیار کرے گا جس میں تمام کی خالف ورزی کی صورت میں پابندیاں لگانے کا ح

 گا۔ پیش کیا جائےشکایات، تحقیقات، اور احتساب کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے مشوروں اور تجاویز کا ایک خالصہ 

 

 مختصر حقائق

  سرکاری معامالت میں کسی فیصلے نمائیندگی کرنے والے کسی فرد کا کاروباری یا مالی مفاد کی کسی کہ ہے سے مراد البنگ

 ۔ناسے ہٹ کر رابطہ کرکے طریقہ کار سے معمول عوامی عہدے دار کسی نے کے لیے پر اثر انداز ہو

  البسٹس کی رجسٹریشن تین مراحل پر مشتمل ہو گی: فرد اوراس ادارے کی رجسٹریشن جس کی وہ نمائندگی کر رہا ہے؛ اس

لے یا موضوع کی رجسٹریشن جس پر وہ شہر کے افسران سے بات کرنا چاہتا ہے؛ اور البنگ کا عمل ختم ہونے پر اس معام

 ۔اختتامموضوع پر کی گئی رجسٹریشن کا 

 ( البسٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ البنگ شروع کرنے کے بعد پانچ کام کے دنوںbusiness days کے اندر اندر اپنے )

 وائے۔آپ کو رجسٹر کر

 ( گفٹ رجسٹریGift Registry کے مطابق کاؤنسل کے ممبران کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ )ڈالر سے زیادہ کے کسی  51

 ( مکمل کریں۔Gift Disclosure Statementبھی تحفے، فوائد یا مہمانداری کے لیے ایک گفٹ ڈسکلوژر سٹیٹمنٹ )

 ( گفٹ رجسٹریGift Registryکے اندراجات کا اپ ڈیٹ ) ہر تین ماہ بعد www.brampton.ca/registry  پر پوسٹ کیا جائے

 گا۔

 
 اقتباس

اس دفتر کو سنبھالنے کے بعد اس کاؤنسل نے برامپٹن کو اپنے شہریوں کے لیے مزید شفاف اور جواب دہ بنانے کے لیے اپنی 

( وہ اہم پالیسیز ہیں جو سٹی کے نظام کو ایک Gift Registries( اور گفٹ رجسٹریاں )Lobbyistپوری کوشش کی ہے۔ البسٹ )

 شفاف طریقے سے چالنے کے ہمارے عزم کا بنیادی جزو ہیں۔

کرنے والی کینیڈا کی چوتھی میونسپیلیٹی ہے جس سے میونسپل گورننس  قائم( Lobbyist Registryبرامپٹن البسٹ رجسٹری )

(municipal governanceمیں قائدانہ کردار ادا کرنے کے کاؤنسل کے بنیادی ہدف کی بھی تائید ہوتی ہے۔ ) 

  (Mayor Linda Jeffrey) میئر لنڈا جیفری -
 

http://www.brampton.ca/registry


 
 

 

 متعلقہ لنکس

  پر رابطے کا فارم پر کر کے رجسٹر ہو سکتے ہیں۔۔۔۔۔ ویب سائٹالبسٹس سٹی کی 

 ( )اور ان کے تفصیلی جوابات( دونو رجسٹریز کے متعلق اکثر پوچھے جانے والے سواالتFAQs )پر موجود ہیں یہاں 
 

الگ الگ نسلی پس منظر کے  612کینیڈا 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 ) 82ں جو لوگ شامل ہی

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

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  6112

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) Brampton@Cityپر جائیں یا  www.brampton.caمعلومات 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 
 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Lobbyist-Gift-Registries/Pages/Lobbyist-Registry-Form.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Lobbyist-Gift-Registries/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
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