
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

             

  

நிதிாீதியான அறிக்கக தாக்கல் வெய்ெதில் ெிறந்த திறன் வெளிப்பாட்டுக்காக 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் அங்கீகாரம் வபற்றிருக்கிறது  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஏப்ரல் 29, 2021) – அடுத்தடுத்து வதாடர்ச்ெியாக 19 ஆெது ஆண்டிலும், அவொிக்க ஐக்கிய 

நாடுகள் ெற்றும் கனடா நாட்டின் அரசு நிதி அதிகாாிகளுக்கான ெங்கம் [Government Finance Officers 

Association (GFOA)]  ெழங்குகின்ற,  நிதிாீதியான அறிக்கக தாக்கல் வெய்ெதற்கான கனடிய ெிருதிகன  

[Canadian Award for Financial Reporting (CAnFR)]   ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் வென்றிருக்கிறது.   

 

இந்த  CAnFR ெிருதானது, நகரத்தின் 2019 ஆண்டிற்கான  ெருடாந்திர நிதி அறிக்கக   தாக்கல் 

வெய்தகெக்காக ெழங்கபடுகிறது; இது அரசு கணக்கு பதிெதில் ெற்றும் நிதி அறிக்கக தாக்கல் வெய்ெதில் 

ெிறந்த திறன் வெளிப்பாட்டிகன அங்கீகாிக்கிறது ெற்றும்  உள்ளூர் அரசு ெற்றும் அதன் மெலாண்கெயின் 

குறிப்பிடத்தக்க ொதகனகய எடுத்துக் காட்டுகிறது. 

 

ெிாிொன ெற்றும் உயர்தரொன ெருடாந்திர அறிக்ககககளத் தயாாிப்பதன் மூலம் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் தனது 

நிதி அறிக்ககயில், வெளிப்பகடயான தன்கெ ெற்றும் முழுகெயான வெளிப்பாட்டிகனயும் வகாண்டு 

ெந்துள்ளது; இதன் காரணொகமெ கனடாெின் பட்டய நிபுணத்துெ கணக்காளர்களின் (CPA)  வபாதுத்துகற 

கணக்குப் பதிெியல் ொாியம் (CPA) ெகுத்துள்ள வபாதுொக ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட கணக்குப் பதிெியல் 

மகாட்பாடுகளின் (GAAP) குகறந்தபட்ெ மதகெககளயும் தாண்டியகெக்காக ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் இந்த 

CAnFR ெிருதிகன வென்றிருக்கிறது. 

 

கனடாெில் உள்ள நகராட்ெி அரசு அகெப்புகள், உயர்தரொன நிதி அறிக்ககககள வெளியிட கெப்பதில் 

ஊக்கெளிப்பதற்கும், இந்த அறிக்ககககளத் தயாாிக்கும் அதிகாாிகளுக்கு ெக அரசுகளின் அங்கீகாரம் ெற்றும் 

வதாழில்நுட்ப ெழிகாட்டுதல்ககள ெழங்குெதற்காவுமெ இந்த CAnFR ெிருது திட்டம் வகாண்டுெரப்பட்டது. 

 

இந்த ெருடாந்திர நிதிநிகல அறிக்ககயானது  திட்டத்தின் உயர்ந்த தரங்ககள பூர்த்தி வெய்தகெக்காக, 

பாரபட்ெெற்ற கனடிய பாிெீலகனக் குழுெின் உறுப்பினர்களால் தீர்ப்பு வொல்லப்பட்டுள்ளது, இதில் 

ப்ராம்ப்ட்டனின் நிதி நிகலகய வதளிொகத் வதாடர்புபடுத்துெதற்காக ெடிெகெக்கப்பட்ட, ஆக்கபூர்ெொன 

“முழு வெளிப்பாட்டிற்கான சுொரெியத்கத” கய நிரூபிப்பதுவும் ெற்றும் ொத்தியொன பயனர்ககளயும் பயனர் 

குழுக்ககளயும் படிக்ககெக்க ஊக்கப்படுத்தலும் அடங்கும். 

 

 

 

 

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


 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

”ொி வெலுத்தும் நெது ெக்கள் முழு வெளிப்பகடத்தன்கெ ெற்றும் ெிறந்த நிதி நகடமுகறககளக் காட்டிலும்  

குகறொன எகதயும் எதிர்பார்ப்பதில்கல. நிதி அறிக்கக தாக்கல் வெய்யும் ெககயில்,  ெதிப்புெிக்க GFOA 

ெிருகத வெல்ெது என்பது, நெது குடிெக்கள் ெீதான எெது உறுதிப்பாட்கட ெீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறது 

ெற்றும் மதெிய ெற்றும் ெர்ெமதெ முதலீடுககள ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் வதாடர்ந்து ஈர்ப்பதால் நெது குடிெக்கள்  நம் 

ெீது வகாண்டிருக்கும் அபிப்பிராயத்கத பலப்படுத்துகிறது. ” 

- மபட்ாிக் ப்ரவுன், மெயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

”வதாடர்ச்ெியாக அடுத்தடுத்து 19 ஆண்டுகளாக நிதி அறிக்கக தாக்கல் வெய்ெதன் மபாிலான ெதிப்புெிக்க 

CAnFR ெிருகத ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் வென்றுள்ளது என்று வபருகெ வகாள்கிமறன். ெிருது ெழங்குெதற்கான 

திட்டத்தின் கடுகெயான மதகெககளப் பூர்த்தி வெய்ெதற்கு ெருடாந்திர அறிக்கககயத் தயாாிக்க 

ஒத்துகழக்கும் ஊழியர்களின் தரப்பில் குறிப்பிடத்தக்க அர்ப்பணிப்பு மதகெப்படுகிறது. ” 

- ஹர்கிரத் ெிங், நகர கவுன்ெிலர், ொர்டுகள் 9 & 10; தலகெப் வபாறுப்பு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“CAnFR ெிருது என்பது ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ெற்றும் அதன் நிர்ொகத்தின் குறிப்பிடத்தக்க ொதகனகய 

குறிக்கிறது. இந்த ெிருகத வெல்ெது என்பது எங்கள் ஊழியர்களுக்கும், நிதி அறிக்கக தாக்கல் வெய்ெதில் 

நெது நகரத்தின் உயர்ந்த  தரங்களுக்கும், வெளிப்பகடத்தன்கெ ெற்றும் முழு வெளிப்படுத்தல் 

வகாள்கககளுக்கும் ஒரு ொன்றாகும்; இது நன்கு இயங்கும் நகரொக நகரெகபயின் முன்னுாிகெயுடன் 

ஒருெித்து மபாகிறது ” 

- மடெிட் மபர்ாிக், தகலகெ நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் ெிக ெிகரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெெத்தில் 700,000 ெக்ககளயும் 75,000 

ெணிக அகெப்புக்ககளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வெய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுெக்ககள ெனத்தில் கெத்மத 

வெய்கின்மறாம். பலதரப்பட்ட ெமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு மெர்க்கின்றனர், முதலீட்கட நாங்கள் ஈர்க்கிமறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் ெற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுகெப் பகடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வென்றுவகாண்டிருக்கிமறாம். பாதுகாப்பான, நிகலத்து நிற்கெல்ல ெற்றும் வெற்றிகரொன  ஆமராக்கியெிக்க ஒரு நககரக் 

கட்டகெப்பதற்கான ெளர்ச்ெிப்பாகதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிமறாம்.  Twitter, Facebook, ெற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இகணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 
ஊடக வதாடர்பு 

மொனிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிகணப்பாளர், ஊடகம் & ெமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் பாிொற்றம்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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