
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

  

 فنانشل رپورٹنگ میں سٹی آف برامپٹن کی شاندار کارکردگی کو تسلیم کر لیا گیا ہے 
 

سال بھی، سٹی آف برامپٹن نے ریاستہائے متحدہ اور کینیڈا کی گورنمنٹ فنانس آفیسرز ایسوسی   ویں 19مسلسل  – (2021اپریل  29برامپٹن، آن )
 ۔ ( جیت لیا ہے CAnFRکینیڈین ایوارڈ فار فنانشل رپورٹنگ )( کی جانب سے عطا کیی جانے واال GFOAایشن )

 
 CAnFR    پر عطا کیا گیا ہے، میں حکومت کی اکأونٹنگ اور فنانشل رپورٹنگ میں نمایاں   ساالنہ فنانشل رپورٹ کی  2019سٹی کی ایوارڈ جو

 کارکردگی کو تسلیم کیا گیا ہے اور یہ مقامی حکومت اور اس کے انتظامات کے حوالے سے ایک اہم کارنامے کا بھی اعتراف کرتا ہے۔ 
 

( کی جانب سے مقرر کردہ جینرلی ایکسیپٹڈ PSABکٹر اکاؤنٹنگ بورڈ )( کے پبلک سی CPAبرامپٹن نے کینیڈا کے چارٹرڈ پروفیشنل اکاؤنٹینٹس )
( کے کم سے کم تقاضوں سے تجاوز کر کے اور ایک جامع اور اعلٰی معیار کی ساالنہ فنانشل رپورٹ تیار کر کے یہ  GAAPاکاؤنٹنگ پرنسپلز )

CAnFR  انکشاف کی روح سے جڑی ہوئی ہے۔ ایوارڈ جیتا ہے۔ جس کی بنیادیں شفافیت اور حکومتی معلومات کے مکمل 
 

CANFR   ایوارڈ پروگرام کینیڈا میں میونسپل حکومتوں کو اعلٰی معیار کی فنانشل رپورٹیں شائع کرنے اور ان رپورٹوں کو تیار کرنے والے افسران
نمائی فراہم کرنے کی ترغیب دینے  کے لیے ان کے ہم مرتبہ رفقائے کار کی جانب سے ان کی کاوشوں کو تسلیم کیے جانے اور انہیں تکنیکی رہ 

 کے مقصد کے تحت قائم کیا گیا تھا۔
 

ا ہے،  ساالنہ فنانشل رپورٹ کا جائزہ کینیڈا کی غیر جانبدار ریویو کمیٹی کے ممبران نے اس پروگرام کے اعلٰی معیار پر پورا اترنے کے لیے لی  
جس میں ایک تعمیری "مکمل انکشاف کی روح" کا اظہار کرنا شامل ہے اور اس کا مقصد برامپٹن کی مالی صورت حال کا ایک واضح خاکہ پیش  

 نا ہوتا ہے تاکہ ممکنہ صارفین اور صارفین کے گروہ اس رپورٹ کو پڑھنے میں رغبت حاصل کریں۔کر
 

 اقتباسات 
 

کی    GFOA"ہمارے ٹیکس دہندگان ہم سے مکمل شفافیت اور بہترین مالی کوششوں سے کم کسی چیز کی توقع نہیں کرتے۔ فانشل رپورٹنگ پر 
ہریوں کے ساتھ ہماری وابستگی کی توثیق کرتا ہے اور ہماری اس پہچان کو تقویت فراہم کرتا ہے  جانب سے اس اعزازی ایوارڈ کا حصول اپنے ش

 کہ ہم برامپٹن میں قومی اور بین االقوامی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی بھرپور کوششیں کرتے رہتے ہیں۔"
 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

 
  سالوں سے جیت رہا ہے۔   19کا یہ باوقار اور عالی شان ایوارڈ مسلسل  CAnFR"مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ برامپٹن  

ایوارڈ پروگرام کی سخت شرائط پر پورا اترنے کے لیے ساالنہ رپورٹ کی تیاری میں مصروف عمل عملے کی جانب سے ایک اہم اور خصوصی  
 " ی ہے۔عزم کی ضرورت ہوت 

 ؛ چیئر، کوآپریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن10اور  9ہرکیرات سنگھ، سٹی کونسلر وارڈز  -
 

"CAnFR   ایوارڈ کا حصول سٹی آف برامپٹن اور اس کے عملے کے شاندار کارناموں کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس ایوارڈ کا جیتنا ہمارے عملے
  اور فنانشل رپورٹنگ میں سٹی کے اعلٰی معیارات اور شفافیت اور حکومتی معلومات کو افشاں کرنے کے اصولوں کی پاسداری کا ایک واضح ثبوت 

 ونسل کی برامپٹن کے لیے ایک 'ویل رن سٹی' کی ترجیح سے بھرپور مطابقت رکھتا ہے۔" ہے، جو  ک 
 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
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 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔   75,000سے زائد لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
م ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہ

ندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور  جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ط ہوں۔پر مربو انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرکامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 
 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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