
 

 

 
 

                      برائے فوری اجراء
  

 سٹی آف برامپٹن نے ایک شاندار مالی ایوارڈ جیت لیا ہے
 

سال بھی، سٹی آف برامپٹن نے ریاستہائے متحدہ اور کینیڈا کی گورنمنٹ فنانس آفیسرز   ویں20مسلسل  – (2022مارچ  8برامپٹن، آن )
 ۔ ( جیت لیا ہے CAnFRکینیڈین ایوارڈ فار فنانشل رپورٹنگ )( کی جانب سے عطا کیی جانے واال GFOAایسوسی ایشن )

 
 CAnFR   پر عطا کیا گیا ہے، میں حکومت کی اکأونٹنگ اور فنانشل رپورٹنگ میں نمایاں   ساالنہ فنانشل رپورٹ 2020سٹی 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  PSABکٹر اکاؤنٹنگ بورڈ )( کے پبلک سیCPAبرامپٹن 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  GAAPایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلز )

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

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

 ترغیب دینے کے مقصد کے تحت قائم کیا گیا تھا۔ 
 

ا  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 
ہے، 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 

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

 اقتباسات
 

ایوارڈ کا جیتنا، مکمل شفافیت اور درست مالیاتی طریقوں کے حوالے سے ہمارے عزم کو  CAnFR"مالیاتی رپورٹنگ کے لیے باوقار  
راغب کرنے کے حوالے سے برامپٹن کی کاوشوں کو تقویت پہنچاتا ہے۔ سٹی کو یہ ایوارڈ  تسلیم کرتا ہے اور سرمایہ کاری کو اپنی جانب 

 لگاتار بیسویں سال ملنا ہمارے لیے انتہائی فخر کا باعث ہے۔"
 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

 
"CAnFR   پروگرام کی سخت شرائط کو پورا کرنے کے لیے ہمارے عملے کو انتہائی اہم عزم کے عملی اظہار کی ضرورت ہوتی ہے، جو

جیتا ہماری ساالنہ مالیاتی رپورٹ تیار کرنے میں معاون کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ برامپٹن نے لگاتار بیسویں سال بھی یہ ایوارڈ  
 ر کرنے میں شامل تمام افراد کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔"ہے اور رپورٹ کو تیا

 ؛ 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۔ برامپٹن ایک اچھی طرح
چالیا جانے واال شہر ہے اور ہم شفافیت اور مکمل انکشاف کے اصولوں کے پابند ہیں۔ اس ایوارڈ کا حصول ہمارے عملے اور مالیاتی سے 

 " رپورٹنگ میں سٹی کے اعلٰی معیارات کا ثبوت ہے۔
 پال موریسن، انٹیرم 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  
اور ہم 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 

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 مندانہ شہر بنا سکیں جو
 مالحظہ کریں۔   www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے   انسٹاگراماور  فیس بک ، ٹوئٹرکامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Annual-Report/Documents/2019%20Annual%20Report%20as%20of%20June%2019.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254831736|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=W/DGsKLLLbmhtEKPo3ubXIHs4chyU5lh4+Idz3/IupY=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254831736|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=BxVhpy+SWV2BSdFt/KH6Bpsezw2o/QWV6gtferL+OD8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254841732|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Cr+hpoA7mZam6mkB28o6KFZwZzhxRJB0xysnDq0iH0w=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254851726|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=sgEdbSJ02I4EHG4r1CnXjCPxW2y+syLmdKANy+Huuyg=&reserved=0


 

 

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ 
 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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