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 کے لیے سب سے بڑا ایوارڈ 2018-2016( کے بجٹ پالن City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )
 

) Approved Business Plan  2016-2018اپرووڈ بزنس پالن اینڈ بجٹ  ( کےCity of Bramptonبرامپٹن، اونٹاریو: سٹی آف برامپٹن )

)8201-16and Budget 20 کو GFOA ( یعنی گورنمنٹ فنانس آفیسرز ایسوسی ایشن آف دی یونائیٹڈ سٹیٹس اینڈ کینیڈا Government

Finance Officers Association of the United States and Canada ڈسٹنگوشڈ بجٹ پریزنٹیشن ایوارڈ ) دی( کی طرف سےThe 

Distinguished Budget Presentation Award ) نوازا گیا ہے۔سے 

 

کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے بلکہ یہ ایوارڈ حکومتی بجٹس کے لیے ملکی سطح کا واحد  GFOAیہ نہ صرف کسی حکومتی بجٹ کے لیے 

ایوارڈ ہے۔ ہمارء سٹی نے اس سال پہلی مرتبہ اس ایوارڈ کے لیے کوشش کی تھی اور اس کو پہلے ہی دفعہ حاصل کر لیا ہے اس سے گڈ 

کے حوالے سے سٹی کی طرف سے خاطر خواہ پیشرفت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس ایوارڈ کو حاصل کرنے  Good Governmentگورنمنٹ 

ائج گائیڈ الئینز پر پورا اترنا پڑا تھا۔ ان گائیڈ الئینز کی روشنی میں یہ کے لیے سٹی کو مٔوثر طور پر بجٹ پیش کرنے کی قومی سطح پر ر

 دیکھا جاتا ہے کہ بجٹ پالن مندرجہ ذیل کی ضروریات پر کس حد تک پورا اترتا ہے:

 ( پالیسی ڈاکومنٹPolicy document) 

 ( مالیاتی منصوبہ یعنی فنانشل پالنFinancial plan) 

 ( آپریشنز گائیڈOperations guide) 

 ( کمیونیکیشنز ڈیوائسCommunications device) 

 

( نے اپنی مالیاتی رپورٹنگ کو شفاف اور غیر مبہم بنانے کا عزم کر رکھا ہے۔ سٹی کی مالیاتی City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

 پالیسیوں کے استحکام اور اس کی ٹھوس اقتصادی پوزیشن کی تائید مندرجہ ذیل سے بھی ہوتی ہے۔

 ( سٹینڈرڈ اینڈ پٔورزStandard & Poor’s کی کریڈٹ ریٹنگ )میں  2014AAA ( نیگیٹوnegative سے تبدیل ہو کر )میں  2015

AAA ( سٹیبلstableپر چلی گئی ہے۔ ) 

 ( سی ڈی ہاؤ انسٹی چیوٹC.D. Howe Institute کے مطابق برامپٹن کی ریٹنگ )میں گریڈ  2013اور  2011D  سے بہتر ہو کر

 پر چلی گئی؛ ایسا بجٹ کے طریقہ کار میں تبدیلی کے نتیجہ میں ہوا۔ Bمیں گریڈ  2015

 ( برامپٹن کا شمار سی ڈی ہاؤC.D. Howe کی درجہ بندی کی گئی اوپر والی دس بلدیات میں سے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا )

 سے زیادہ سالوں پر محیط بجٹ پیش کیا۔شمار ان صرف تین بلدیات میں ہوتا ہے جنہوں نے ایک 

 ( دی فرنٹیئر سنٹر فار پبلک پالیسیThe Frontier Centre for Public Policy نے کینیڈا کے )شہروں کے مالیاتی  100

( کے حوالے سے برامپٹن کو Transparency Indexاعدادوشمار کا موازنہ کر کے شفافیت کے معیار یعنی ٹرانسپیرینسی انڈکس )

 رے نمبر پر رکھا۔دوس

 

 اقتباسات:

م نہ "ہم نے اپنی مالیاتی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور کاروبار اور کمیونٹی میں اپنے حصہ داران پر یہ ثابت کرنے کا عزم کر رکھا ہے کہ ہ

ساتھ مل کر ہم سٹی آف  صرف ملکی بلکہ بین االقوامی سطح پر بھی مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اس کارپوریشن کے تمام عملے کے

 ( کے معامالت کو بہترین طریقے سے چالنے کے لیے تگ و دو کو جاری رکھیں گیں۔"City of Bramptonبرامپٹن )

 CAO( Harry Schlangeہیری شلنگ، )
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الگ الگ  209نے والے مختلف زبانیں بول 89کرتا ہے جس میں کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس : بارے میں( کے Bramptonکچھ برامٹن )

ٹرانسپورٹ  ےہیں اور یہاں ک میسرتفریح کے نادر مواقع کے لیے ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں Bramptonنسلی پس منظر کے لوگ شامل ہیں۔ برامپٹن )

میں ہوا تھا ولیم  2007جس کا افتتاح  (Brampton Civic Hospital)ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل ہوتا میں کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں کا شمار نظام  ےک

ہے۔ مزید معلومات کے لیے شمار ہوتا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں ایک کا  (William Osler Health System)اوسلر ہیلتھ سسٹم 

www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton ( کو ٹوئٹرTwitterپر فالو کریں۔ ) 

 

 

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/pages/welcome.aspx
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx


 

 

 

 

 

 

 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
 

mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

