
 

 

 

 

 

 

  وسط طبقے کی تعمیرت: ایک مضبوط م2017بجٹ 

محکمہخزانہ کینیڈا     2017، 22مارچ  آٹوا اونٹاریو 

نصوبے مطویل مّدتی طبقے کو مضبوط بنانے کے  متوسطحکومت کی نئی مالزمتوں کی ساخت کرنے اور  2017بجٹ  

جگہے کی  ے کام ککینیڈا اعلی تعیم یافتہ اور انتہائی ہنرمند مالزمین کا مقام ہے، لیکن جیسے جیسے  کا اگال قدم ہے۔

بھی بدلنا  ں انہی مطالبات بدلتی جا رہی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ مالزمین اپنے کام پر جو تعلیم اور ہنر لے کر آتے ہیں،

 جگہوں دونوں ،میںیہاں اپنے ملک میں اور دنیا بھر – مواقع پیش کرتی ہیں بے انتحا یلیاںدتب معیشت کی ضروری ہے۔ 

    ۔ہیں کر رہے محنتطبقے کے لیئے اور ان لوگوں کے لیئے جو اس میں شامل ہونے کے لیئے سخت  متوسط – میں

کینیڈا کے تمام شہریوں   ،  2017بجٹ  مضبوط توّجہ مرکز کے ذریعےطرازی، ہنُر، شراکت داریوں اورعدل پر    جّدت 

حیتوں اورتخلیق باصال ۔ یہ سخت محنتیوں،ایک خوشحال تر مستقبل کو یقینی بنانے کے اگلے اقدام لیتا ہے کے لیئے

ے بڑھانے کاروں کی مدد کرتا ہے، تاکہ وہ ہمارے کامیاب ترین صنعتوں اور تیزی سے بڑھنے ولے کمپنیوں کواور آگ

امی باشندوں کی اور یہ ذہنی صحت، گھر میں دیکھ بھال اوراِنڈائحینس یعنی مق بھار پایئں۔کو  اُ  کے لیئے ضرورتی ہنروں

ی کرتا ہے۔ کے ذریعے، کینیڈا کے شہریوں کی خوشحالی کے لیئے سرمایا کارمرکِز توّجع صحت کی دیکھ بھال پر   

 

و کے ج  –طبقے کی تعمیر  متوسطبوط ایک مض –آج وزیِرخزانہ بِل مورنو نے حکومت کا دوسرا بجٹ پیش کیا ہے 

یل کر دکو تب طبقے کو ان کی زندگی کے ہر قدم پر سرمایا کاری کر رہا ہے، ہمارے محلّوں اور کمیونٹییز متوسطمسلسل  

  ابی کا ایک سّچا اور عدل موقع دے رہا ہے۔ ین کو کامیرہا ہے، اور ہر کینیڈ

کرے گا: 2017بجٹ   

ینیڈا           ۔ بجٹ کضرورت ہے ایک بدلتی ہوئی معیشت میں وں کو وہ ہنر اور آالت مہیّا کرے گا جن کی انہیں نکینیڈا کے کارک ●

           ہینذ، کینیڈا کے ہُنرمندوں، با صالحیتوں اور تخلیق کاروں کو جّدت طرازمعیشت کے مرکز میں ال کر ڈالتا ہے۔  یہ  2017

     وہ نئی  ریعے سےجس کے ذپایئں  تبے کو بڑھارے پائیں یا اپنے ہنر ک ےسرمایا کاری کرتا ہے تاکہ بالغ کارکن دوبارہ تربیت ل

     رنے کے لیئے کے ساتھ مطابقت کر پایئں، اور تاکہ نوجوان کی مدد ہو پائے کہ وہ اپنے پیشوں کو شروع ک معیشت کی تبدیلیوں

وہ حاصل کر پایئں۔انہیں ر کام کے تجربوں کی ضرورت ہے ، جن ہنر او  

  جو ،گا ےی قدم لصنفی مساوات کی طرف ایک ضرور کے ذریعے بیان جینڈر اسٹیٹمینٹ  یعنی صنفی ےسب سے پہل ےکینیڈا ک ●

     ۔ ا بنیاد ہےمباحثے کطور پر، کھلم کھال اور شفاف  مسلسل جاری پالیسی کو بنانے میں صنفی کے کردارکے بارے میں کہ    

ری طبّی نظام کو عالمگی سے چلنے والے سرمایہکینیڈا کی سرکاری کینیڈا کے خاندانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیئے  ●

ے بہتر ہوم کیئر اور دماغی صحت کے نئے اقدام کے ذریعے، جس سے کہ ان خاندانوں کو مدد مل  2017بجٹ  ۔اائےگمضبوط بن    

 صحت کے لیۓ سرمایہ ،صوبوں اور عالقوں کے ساتھ کیئے ہوۓ 12حکومت کے گی جنہیں ان کی سب سے زیادہ رورت ہے،     

   سمجھوتوں کی صداقت کرتا ہے۔تاریخ میں یادگار مہیّا کرنے کے     

تجدید  ر قابلِ ؤس اخراج کو کم کرتا ہے، شفاف ہوا اورمحفوظ پینے کا پانی مہیّا کرتا ہے اواگرین ہ وج ،بز بنیادی ڈھانچوں میںس ●

کوششوں کو آگے  کینیڈا کی شفاف پیداوار پر منحصر معیشت کو تعمیر کرنے کی کاری کر کے،ہ یاتوانائی کو فروغ دیتا ہے، سرم

لیتا ہے، اہم اقدام بھی کے لیۓین کینیڈیئن فریم ورک آن کلین گروتھ اینڈ کالئمیٹ چینج کے تعاون پ   2017بجٹ  بڑھائے گا۔  
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ینیڈا کو ایک بدلتی ککینیڈا کے شہری مستقبل کی مالزمتوں تک پہنچ پایئں، کہ  یقین دہانی ہو رے میں مدد  کرتے ہوئے کہ اس با ●

  کمپنیوں کو عالمگیری سطح پر رابطہ قائم کرنے میں مدد 2017بجٹ  کھڑا کرے گا۔ہوئی معیشت کے سربراہی کنارے پر ال کر     

    یزوں کوان چ ووں کارجدید اور باہمی تعاون کے ساتھ قدم لیتا ہے اور کاروبچیلنجوں کو حل کرنے کے لیۓ  ماڈرن، کرتا ہے 

دد دیتا ہے، جن چیزوں کے ذریعے وہ ترقّی کر پایئں گے۔ محاصل کرنے میں  

  ظام میں ترقی کرمناسب دام پر گھر پانے کے ناور  نےپا تک پہنچ جلد تربیت حاصل کر پانے، بّچوں کی دیکھ بھال کی بندوبست ●

یۓ   دگی  کو ترقّی یافتہ کرنے لزنکینیڈا کے تمام شہریوں کی معیارِ   2017بجٹ  مضبوط تر کمیونٹی کی تعمیر کر کے۔کے،  

ھلی ٹھوس عمل اختیار کرتا ہے، مزید تہزیبی اور تفریحی مرکزوں کے ذریعے، اور محفوظ اور قابِل رسائی سرکاری ک        

جگہوں کے ذریعے۔        

باشندوں کو مضبوط  یونٹی یعنی مقامیمس کبنیادی ڈھانچہ اور فرسٹ نیشنس اینڈ اینوئٹ ہیلتھ میں سرمایہ کاری کرکے، انڈائیجین  ●

رقّی کے بنانے کے اعمال کے ذریعے، تعلیم و تربیت کے تعاون میں مالی امداد مہیّا کر کے، اور زبان اور تہزیبی احیاۓ کی ت

کے ساتھ مفاہمت کو آگے بڑھا ئے گا۔س انڈائیجینس پیپلکےاقدام لے کر،   

کو دور کرے گا،  نٹیکس کمیا 2017بجٹ وسط طبقے کے لیۓ محصول کے نظام کو مزید انصاف مند بنائے گا۔ تم ●

ی اصلح کرے ک ںموجودہ ٹیکس کے طریقوافراد کے لیئے اور خاندانوں کے لیئے سخت گیری کرے گا، ٹیکس گریزی پر

کے ذریعے  2017بجٹ  وئی اثر نہیں رکھتے۔ گا اور ان طریقوں کو نکال باہر کرے گا جو کہ غیر موثر ہیں اور اب ک

ور پر فائدہ مند کے لیئے غیر متناسب ط  بھی لے گا جو امیروں حکومت ٹیکس کے ان طریقوں کے اختتام کے لیئے اقدام

 ہے۔

ابی حاصل ان چیزوں میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے جن میں کینیڈینس کو اب اورآ ئندہ مستقبل میں کامی –آج عمل کرتے ہوئے  

ایک ابھرتا ہوئا معیشت  مہیّا کرے گا، جو کہ ہر کینیڈیئن کے لیئے فائدہ مند ہو گا۔ 2017بجٹ  –کرنی ہے   

 اقتباس

 ور بیکاچھی مالزمتیں پیدا کرنے کے بارے میں ہے، اطبقے کے لیئے  متوسطمالزمت کے بارے میں ہے، یہ آج  2017بجٹ "
بندی میں ہمارا اگال  کینیڈا کی معیشت کے منصوبہ وقت کینیڈیئنس کو کل کی مالزمتوں کے لیئے تیار کرنے کے بارے میں ہے۔

ساتھ ہم  ں، جبکہ ساتھجس سے ہم جدید طرازی اور مقابلتی ہو پایئقدم ہے کہ ہم ایسے ذہین اور ذّمدادارانہ سرمایہ کاری کریں، 
مستقبل کا یقینی  اپنی کمیونٹی کی صحت کی ترقّی کر پایئں ، جس سے ہمارے بّچوں اور پوتے پوتیوں/نواسے نواسیوں کی بہتر

  "۔قرار ہو

 ِ خزانہل مورو، وزیرِ ب  

 متعلقہ مصنوعات

بجٹ کا منصوبہ  ● 

تقریربجٹ کی  ●  

یعنی معلومات پر مبنی دستاویز فیکٹ شیٹ ●  

سکل مانیٹردا فِ کے لیئے  2017جنوری  ●  
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 ذرائع ابالغ  رابطہ کر سکتے ہیں:

 میڈیا ریلیشنس

 ڈپارٹمینٹ آف فائنانس کینیڈا

fin.media-media.fin@canada.ca 

613-369-4000 

 اینی ڈونولو

 پریس سیکریٹری

فائنانسآفس آف دا منسٹر آف   

annie.donolo@canada.ca 

613-769-7187 

 عام پوچھ گچھ

613-369-3710فون:   

613-369-4065فیکس:   

613-369-3230ٹی ٹی وائی:   

fin.financepublic-financepublique.fin@canada.ca :ای میل  

mailto:fin.media-media.fin@canada.ca
mailto:annie.donolo@canada.ca
mailto:fin.financepublic-financepublique.fin@canada.ca

