
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਗਰੌਵਸ਼ਾਲੀ ਫਾਈਨੈਂ ਸ਼ੀਅਲ ਅਵਾਰਡ ਰਜਿੱ ਰਤਆ ਹੈ  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (8 ਮਾਰਚ, 2022) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 20ਵੇਂ ਿਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ (United States) ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ (Canada) ਦੀ 
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂ ਿ ਔਰਫਿਰਿ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ (ਜੀ.ਐਫ.ਓ.ਏ.) (Government Finance Officers Association) (GFOA) ਤੋਂ ਕੈਨੇਰਡਅਨ 

ਅਵਾਰਡ ਫਾਰ ਫਾਈਨੈਂ ਸ਼ੀਅਲ ਰਰਪੋਰਰਟੰਗ (Canadian Award for Financial Reporting) (CAnFR) ਰਜਿੱ ਰਤਆ ਹੈ।  
 

ਰਿਟੀ ਦੀ 2020 ਦੀ ਐਨੁਅਲ ਫਾਈਨੈਂ ਸ਼ੀਅਲ ਰਰਪੋਰਟ (Annual Financial Report) ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਗਆ CAnFR ਅਵਾਰਡ, ਿਰਕਾਰੀ 
ਅਕਾਉਂਰਟੰਗ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂ ਸ਼ੀਅਲ ਰਰਪੋਰਰਟੰਗ ਰਵਿੱ ਚ ਉੱਤਮਤਾ ਨ ੰ  ਿਨਮਾਰਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਿਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਪਰਬੰ੍ਧਨ ਵਿੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 

ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚਾਰਟਰਡ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟਿ (ਿੀ.ਪੀ.ਏ.) (Chartered Professional Accountants) (CPA) ਦੇ ਪਬ੍ਰਲਕ ਿੈਕਟਰ 

ਅਕਾਉਂਰਟੰਗ ਬ੍ੋਰਡ (ਪੀ.ਐਿ.ਏ.ਬ੍ੀ.) (Public Sector Accounting Board) (PSAB) ਵਿੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ, ਜਨਰਲੀ ਅਕਿੈਪਰਟਡ ਅਕਾਉਂਰਟੰਗ 

ਰਪਰੰ ਿੀਪਲਿ (ਜੀ.ਏ.ਏ.ਪੀ.) (Generally Accepted Accounting Principles) (GAAP) ਦੀਆਂ ਰਨਊਨਤਮ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਕ ੇਅਤੇ 

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ ਰੇ ਪਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਮ ਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਿੱਕ ਰਵਆਪਕ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਕੁਆਰਲਟੀ ਦੀ ਿਾਲਾਨਾ ਫਾਈਨੈਂ ਸ਼ੀਅਲ ਰਰਪੋਰਟ ਰਤਆਰ ਕਰਕੇ 
CAnFR ਅਵਾਰਡ ਰਜਿੱ ਰਤਆ ਹੈ। 
 

CAnFR ਅਵਾਰਡ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਰਮਊਰਨਰਿਪਲ ਿਰਕਾਰਾਂ ਨ ੰ , ਉੱਚ-ਕੁਆਰਲਟੀ ਦੀਆਂ ਰਰਪੋਰਟਾਂ ਪਰਕਾਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਰਪੋਰਟਾਂ ਨ ੰ  
ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਿਰਾਂ ਨ ੰ  ਿਰਹਯੋਗੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਨਮਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ 
ਰਗਆ ਿੀ।  
 

ਰਨਰਪਿੱ ਖ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਰਰਰਵਊ ਕਮੇਟੀ (Canadian Review Committee) ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨੇ ਰਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਰਕ ਿਾਲਾਨਾ ਫਾਈਨੈਂ ਸ਼ੀਅਲ ਰਰਪੋਰਟ, 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਚ ਿਟੈਂਡਰਡਿ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਿ ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਰਰਿਕ ਿਰਿਤੀ ਦਾ ਿਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਰਪੋਰਟ ਨ ੰ  ਪੜ੍ਹਨ 

ਲਈ ਿੰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਿਮ ਹਾਂ ਨ ੰ  ਪਰੇਰਰਤ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ “ਪ ਰੇ ਪਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ” ਦਰਿਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
 

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਫਾਈਨੈਂ ਸ਼ੀਅਲ ਰਰਪੋਰਰਟੰਗ ਵਾਿਤੇ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ GFOA ਅਵਾਰਡ ਰਜਿੱ ਤਣਾ, ਪ ਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਠੋਿ ਰਵਿੱ ਤੀ ਪਿੱਧਤੀਆਂ ਲਈ ਿਾਡੀ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ 
ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਿਰਿਤੀ ਨ ੰ  ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਿੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਿਾਨ ੰ  ਮਾਣ ਹੈ ਰਕ ਰਿਟੀ ਨ ੰ  
ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਹਵੇਂ ਿਾਲ ਲਈ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਰਮਰਲਆ ਹੈ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“CAnFR ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਿਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ, ਿਾਡੇ ਿਟਾਫ ਵਿੱਲੋਂ ਖਾਿ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜ ੋਿਾਲਾਨਾ ਰਰਪੋਰਟ ਰਤਆਰ 

ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਾਨ ੰ  ਮਾਣ ਹੈ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਹਵੇਂ ਿਾਲ ਲਈ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਰਜਿੱ ਰਤਆ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਰਰਪੋਰਟ ਰਤਆਰ ਕਰਨ 

ਰਵਿੱ ਚ ਿਰਹਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਾਰੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਧਾਈ ਰਦੰਦੇ ਹਾਂ।” 
- ਹਰਕੀਰਤ ਰਿੰਘ (Harkirat Singh), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 9 ਅਤੇ 10; ਚੇਅਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿਰਰਵਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Annual-Report/Documents/2019%20Annual%20Report%20as%20of%20June%2019.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Annual-Report/Documents/2019%20Annual%20Report%20as%20of%20June%2019.pdf


 

 

 

“CAnFR ਅਵਾਰਡ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਪਰਬੰ੍ਧਨ ਵਿੱਲੋਂ ਖਾਿ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਨ ੰ  ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚੰਗੀ-ਤਰਹਾਂ ਿੰਚਾਰਲਤ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ ਅਤੇ 

ਅਿੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ ਰੇ ਪਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਰਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਿਾਡੇ ਿਟਾਫ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂ ਸ਼ੀਅਲ ਰਰਪੋਰਰਟੰਗ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਚ 

ਿਟੈਂਡਰਡਿ ਦੀ ਰਮਿਾਲ ਹੈ।”  
- ਪਾਿੱਲ ਮੋਰਰਿਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ , ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ 
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ੍। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca  

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
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