
 

 

 
  برائے فوری اجراء

        

 کے بجٹ کو اعلٰی ترین ایوارڈ سے نوازا گیا 2019سٹی کے سال 

کو گورنمنٹ فنانس آفیسرز ایسوسی ایشن  2019سٹی آف برامپٹن کے منظور شدہ آپریٹنگ اینڈ کیپیٹل بجٹ  –( 2019دسمبر  6)برامپٹن، آن 
 ( کی جانب سے دی ِڈسٹنگوشڈ بجٹ پریزنٹیشن ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔GFOAآف دی یونائیٹڈ اسٹیٹس اینڈ کینیڈا )

یہ مسلسل  کا سب سے اعلٰی درجے کا اعزاز ہے۔ GFOAدی ڈسٹنگوشڈ بجٹ پریزنٹیشن ایوارڈ حکومتی بجٹ سازی کے حوالے سے 
ل ہے کہ سٹی نے اس ایوارڈ کے لیے درخواست دی ہے اور اسے حاصل کیا ہے۔یہ مالیاتی شفافیت اور اچھی طرز حکمرانی میں چوتھا سا

 ایک اہم کامیابی کو ظاہر کرتا ہے۔

رہنماء اس ایوارڈ کی  سٹی نے یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے بجٹ پیش کرنے کی قومی سطح پر تسلیم شدہ رہنماء ہدایات کو پورا کیا ہے۔
ہدایات کی روشنی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ پالیسی ڈاکومنٹ، فنانشل پالن، آپریشنز گائیڈ اور کمیونیکیشن ڈیوائس کے طور پر کوئی بجٹ 

 پالن کس حد تک خدمات فراہم کرتا ہے۔

 اقتباسات

معلومات افزاء، باہم مربوط اور شفاف طریقے سے "سٹی کا بجٹ پالن کرنا ایک اجتماعی کاوش ہوتی ہے، جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو 
کے بجٹ کے ایوارڈ کو اپنے رہائشیوں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز  2021-2019ہم  بجٹ سازی کے  تمام مراحل سے وابستہ رکھا  جاتا ہے۔

ہے جبکہ ایسا تقریباً  کے نام کرتے ہیں جنہوں نے ایک ایسا بجٹ بنانے میں ہماری مدد کی ہے، جس سے اوسط ٹیکس صفر فیصد بڑھا
 سال میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔" 20پچھلے 

 میئر پیٹرک برأون - 

مالیاتی رپورٹنگ کی ذمہ داریاں  ہمیں خوشی ہے کہ یہ ایوارڈ سٹی کے بہترین مالی انتظامات کے عزم پر تصدیق کی مہر ثبت کر رہا ہے۔
 قابِل احتساب بنانے کے لیے ہم سخت کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پوری کرنے کے عالوہ، بجٹ کے عمل کو مزید ہموار، عیاں اور

کے بجٹ کی بحث کے عمل سے گزر رہے ہیں، لٰہذا ایک اچھی طرح چالیا جانے واال شہر ہونے کے ناطے، ہم  2020جیسا کہ ابھی ہم 
 اپنی آپریشنل کارکردگیوں کے حصول کو جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔

 ف ایڈمنسٹریٹو آفیسرڈیوڈ بیِرک، چی - 
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ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے  کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور  650,000 کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور  پر برامپٹن

کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت  لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب
اور  فیس بک، ٹوئٹرہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ہمارے ساتھ  رکھتے ہیں۔

 ید جانیں۔پر مز www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگرام

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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