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ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਬਜਟ 2016-2018 ਯੋਜਨਾ ਨ ੰ  ਸਸਖਰਲਾ ਅਵਾਰਡ ਸਿਸਲਆ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ Approved Business Plan and Budget 2016-2018 (ਪਰਵਾਨਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ 
ਬਜਟ 2016-2018) ਨ ੰ  ਅਿਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਵਿੱ ਤੀ ਅਸਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸਸਏਸ਼ਨ (Government Finance Officers 

Association of the United States and Canada) (GFOA) ਤੋਂ The Distinguished Budget Presentation Award (ਨਾਿੀ 
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਵਾਰਡ) ਸਿਸਲਆ ਹੈ।  
 

ਇਹ ਸਸਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਸਵਿੱ ਚ ਹੀ GFOA ਦੀ ਿਾਨਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਰ ਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਸਕ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ 
ਸਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ੋਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਪਰੋਗਰਾਿ ਹੈ। ਇਹ ਪਸਹਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਸਟੀ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਦਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ 
Good Government (ਗੁਡ ਗਵਰਨਿੈਂਟ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਵਿੱ ਚ ਕਾਫੀ ਵਿੱ ਡੀ ਉਪਲਬਿੀ ਨ ੰ  ਪਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, 
ਸਸਟੀ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਸਪਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ 
ਿੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਕ ਬਜਟ ਯੋਜਨਾ ਸਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਸਦਿੱ ਤੇ ਵਾਂਗ ਕੰਿ ਕਰਦੀ ਹੈ:  

 ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 

 ਸਵਿੱ ਤੀ ਯੋਜਨਾ 
 ਸੰਚਾਲਨ ਿਾਰਗਦਰਸ਼ਨ  
 ਸੰਚਾਰ ਸਾਿਨ 

 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵਿੱ ਤੀ ਸਰਪੋਰਸਟੰਗ ਸਵਿੱ ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਪਰਤੀ ਵਚਨਬਿੱ ਿ ਹੈ। ਸਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸਵਿੱ ਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ 
ਇਸਦੀ ਿਜ਼ਬ ਤ ਸਵਿੱ ਤੀ ਸਸਿਤੀ ਨ ੰ  ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਿਜ਼ਬ ਤੀ ਸਿਲਦੀ ਹੈ:  
 

 ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਡਂ ਪ ਅਰ (Standard & Poor) ਦੀ ਕਰੈਸਡਟ ਰੇਸਟੰਗ 2014 ਸਵਿੱ ਚ AAA ਨੇਗੇਸਟਵ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਕੇ 2015 ਸਵਿੱ ਚ AAA ਸਸਿਰ ਹੋ 
ਗਈ। 

 ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਸੀ.ਡੀ. ਹੋਵੇ ਇੰਸਟੀਸਟਊਟ (C.D. Howe Institute) ਦੀ ਰੇਸਟੰਗ 2011 ਅਤੇ 2013 ਸਵਿੱ ਚ ਗਰੇਡ D ਤੋਂ ਵਿ ਕੇ 2015 ਸਵਿੱ ਚ 
ਗਰੇਡ B ਹੋ ਗਈ; ਜੋ ਸਕ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।   

 ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੀ.ਡੀ. ਹੋਵੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜਾ ਸਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦਸ ਸਿਊਸਨਸਪਲਟੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਤੰਨ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ 
ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਾਿਾ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।  

 ਫਰੰਟੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਸਲਕ ਪਾਸਲਸੀ (Frontier Centre for Public Policy) ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਸਵਿੱ ਚ 100 ਸ਼ਸਹਰਾਂ ਦੇ ਸਵਿੱ ਤੀ ਡੇਟੇ ਦੀ 
ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸ ਚਕ (The Transparency Index) 'ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਦ ਜਾ ਦਰਜਾ ਸਦਿੱ ਤਾ। 
 

ਹਵਾਲੇ: 

“ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਿੱ ਤੀ ਸਜ਼ੰਿੇਵਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਸਦਖਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱ ਿ ਹਾਂ ਸਕ 
ਅਸੀਂ ਸਸਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਸਕ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱ ਿਰ 'ਤੇ ਿੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ ਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਵਿੱ ਚ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲ ਕੇ 
ਅਸੀਂ ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵਖੇ ਆਪਣੇ ਕੰਿਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਉੱਤਿਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਾਂਗੇ।”  
 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/2016%20Budget/2016-2018%20Approved%20Business%20Plan%20and%20Budget/2016-2018%20Approved%20Business%20Plan%20and%20Budget.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/2016%20Budget/2016-2018%20Approved%20Business%20Plan%20and%20Budget/2016-2018%20Approved%20Business%20Plan%20and%20Budget.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/2016%20Budget/2016-2018%20Approved%20Business%20Plan%20and%20Budget/2016-2018%20Approved%20Business%20Plan%20and%20Budget.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/strategicPlan2016-18/Pages/Good-government.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/strategicPlan2016-18/Pages/Good-government.aspx


 

 

ਹੈਰੀ ਸ਼ਲੈਂਗ (Harry Schlange), CAO 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਸਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵਸਵਿ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਸਸਿੱ ਿ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਸਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਪਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਿੇ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨ ੰ  ਸਵਹਲੇ ਸਿੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਵਿੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਿੁਸਨਕ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਿ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਸਿਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਸਵਿੱ ਚ ਖਸੋਲਹਆ ਸਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਸਸਵਕ ਹਸੋਸਪਟਲ, ਸਵਸਲਅਿ ਓਸਲਰ ਹੈਲਿ ਸਸਸਟਿ ਦਾ ਸਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਸਿਉਸਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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