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ਮੰ ਤਰੀ ਓਲੀਵਰ df ਸੰ ਤੁਲਤ ਬਜਟ, nOkrIaF leI Gwt tYks Xojnf
ivkfs qy suriwKaf df pRsqfv
ਆਰਰਥਕ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ 2015 ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਵਕਾਸ ਦਰ ਨੰ ਸਰਿਯੋਗ ਰਦੰ ਦੀ ਿੈ ,ਪਰਰਵਾਰ ਅਤੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਖੁਸ਼ਿਾਲੀ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਰਿਆ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਿੈ।
ਅਪਰੈਲ 12 , 1122

ਓਟਵਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ

ਰਵੱ ਤ ਰਵਭਾਗ

ਰਵੱ ਤ ਮੰ ਤਰੀ ਜੋਅ ਓਲੀਵਰ ਨੇ ਅਜ ਆਰਰਥਕ kfrjkfrI ਯੋਜਨਾ 2015, ਿਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਸੰ ਤੁਲਤ ਬਜਟ, nOkrIaF leI Gwt tYks ,ivkfs qy suriwKaf ਦੀ Xojnf df pRsqfv riwKaf ਿੈ.
ਆਰਰਥਕ kfrjkfrI ਯੋਜਨਾ 2015:


ਿਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 5102 ਰਵਚ ਸੰ ਤੁਲਤ ਬਜਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪਰਾ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਅੱ ਧੀ
ਸਦੀ ਤੋਂ ੳਪਰ ਰਵਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜਟ ਵੀ
ਸੰ ਤੁਲਤ ਕਰੇਗੀ।



ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਵਕਾਸ ਦਰ ਨੰ ਸਰਿਯੋਗ dyxf ,ਕੈਨੇਡਾ ਨੰ ਿੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ
ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰ ਫੁੱ ਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ dyxf ,ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਰਨਵੇਸ਼
dyxf ਰਜਿੜੇ ਰਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਤਿਾਸਕ inrmfx ਸਰਿਯੋਗ 'ਤੇ ਬਨਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿੁਤ ਿੀ ਿੁਨਰਮੰ ਦ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ਰਸਿਲਾਈ ਦੇਣਾ ਰਜਿੜੀ ਰਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਰਬਕ ਿੋਏਗੀ।

 pirvfrF aqy BfeIcfry dI KusLhflI ivc mdd krnf, sKq myhnq krn vfly pirvfrF nUM tYks


Cot qy hor ਤਰਾਂ ਦੀ mdd krnI aqy bfkI sfiraF leI moky vDfAuxy.

kNYnyzIanF dI suriKaf XkInI bnfAuxI, kYnyzIan afrmz Poriss dI mdd krky qy kYnyzIanf
nUM Gr qy ivdysL ivc awqvfd qy Kqry qoN bcf ky.

ਬਜਟ ਸੰ ਤੁਲਤ ਕਰਨਾ:


1122 - 1122 ਰਵਚ ਵਡੇ ਮੰ ਦਵਾੜੇ ਦੇ ਰਸਿਰ ਦੌਰਾਨ $55.6 ਰਬਲੀਅਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ $1.4
ਰਬਲੀਅਨ ਅਨੁਮਾਰਨਤ ਸਰਪਲਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਿੈ।



ਵਡੇ ਮੰ ਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਪਰਿਲਾਂ ਿਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 73$ਰਬਲੀਅਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਇਿ ਇਕ ,
ਅਰਿਮ ਕਾਰਨ ਿੈ ਰਕ ਕੈਨਡਾ ਦਾ ਕੁੱ ਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜਾ ਸੱ ਤ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਮਿ ( jI - )3ਦੇ
ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਘਟ ਿੈ ਅਤੇ jI 11ਦੇ dysLF ਦੇ ਘੱ ਟਾਂ ਰਵਚੋਂ Gwt ਿੈ।



ਸੰ ਤੁਲਤ ਬਜਟ ਲੇ ਰਜਸਲੇ ਸ਼ਨ ਿਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਰਵੱ ਤੀ ਪਰਬੰਧਨ ਪਾਰਲਸੀ
ਵੱ ਧਰਜਿਡੀ ਰਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਢੇਗੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਰਵਚ ਬਿੁਤਾ ਪੈਸਾ ਪਾਏਗੀ ਨੰ ,
ਕਾਨੰ ਨ ਰਵੱ ਚ ਰwਿਣ ਦਾ ਪਰਸਤਾਵ ਰਰਿਆ ਜਾਏਗਾ।



ਇਕ ਸੰ ਤੁਲਤ ਬਜਟ ਿਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਿੋਰ ਟੈਕਸ
ਕਟੱ ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਏਗਾ।

ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਵਕਾਸ ਦਰ ਨੰ ਸਰਿਯੋਗ ਦੇਣਾ:


5102 ਤੱ ਕ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰੇਟ 9 % ਤੱ ਕਘਟਾਉਣਾ -ਅੰ ਦਾਜ਼ਨ$ ਤੱ ਕ 11-1129 2.7
ਰਬਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਢਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾ ਦੇ ਮਾਰਲਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਰਵਚ ਵਾਪਸ
ਪਾਉਣਾ।



ਰਨਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੰ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ 21 ਤੇਜ਼ ਮਾਲੀ ਲਾਗਤ ਭੱ ਤਾ ਦੇਣਾ ਤਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ
ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ-ਰਵਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿ ਉਤਸਾਰਿਤ ਿੋਣ।




ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮੱ ਛੀ ਫੜਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਲਾਭ ivc 1

imlIan qk dI Cot
ਰਬਜਨੈਸ ਡਵੈਪਲਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ kYnyzf dvfrf ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਰਕ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਰਮਆਨੇ ਰਬਜਨੈਸਾਂ ਨੰ ਮਦਦ ਰਮਲ ਸਕੇ।



ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੋਜੁਆਨਾਂ ਨੰ ਭਰਵਿ ਰਵਚ ਰਬਜਨੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਰਵਚ $14 ਰਮਲੀਅਨ ਦਾ
ਸਰਿਯੋਗ ਦੇਣਾ।



ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੰ ਕਾਰਜਸੀਲ ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਰਕ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾr
ਰਵਚ ਕਾਮਯਾਬ ਿੋ ਸਕਣ।



ਨਵੀਆਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਵਕਾਸ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਰਵਚ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈ ਨ ਰਾਂਿੀਂ
ਮਦਦ ਕਰਨਾ।



ਸਬੇ ਅਤੇ ਇਲਾਰਕਆਂ ਦੀ ਰਸਿਲਾਈ ਟਰੇਰਨੰਗ ਅਤੇ ਪਰਮਾਰਣਤ ਲੋ ੜਾਂ ਨੰ ਰੈਡ ਸੀਲ ਟਰੇਡ ਦੇ ਟੀਚੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਰਮਲਾਉਣ ਰਵਚ ਸਰਿਯੋਗ ਦੇਣਾ।
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ਰਵਸ਼ਵ ਪੱ ਧਰ ਿੋਜ ਅਤੇ ਰਵਕਾਸ ਉਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਰਵਚ $1.5 ਰਬਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਪੈਸੇ ਦਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੋਲੋ ਜੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜnf ਰਵਚ ਰਨਵੇਸ਼।



ਰਨਊ ਰਬਰਲਡੰ ਗ ਕੈਨੇਡਾ ਪਲੈ ਨ ਅਧੀਨ ਔਸਤਨ $5.3 ਰਬਲੀਅਨ ਸਬਾਈ, ਇਲ਼ਾਕਾਈ ਤੇ
ਰਮਊNਸਰਪਲ buinafd bnfAux leI idMdy rihxf.



2017-18 qoN sLurU ho ky do sflF ivc $750 imlIan aqy Aus qoN bfd $1 iblIan hr sfl, aqy
nvyN pbilk trFist PMz ivc invysL krnf, ijhVf ik nvyN pbilk trFist inrmfx vfsqy hY, qF
ik vwzy sLihrF ivc trYiPkF dy jfm aqy rukfvtF nUM Gtfieaf jf sky.

pirvfrF aqy BfeIcfry dI KusLhflI ivc mdd:


2015 qoN sLurU ho ky, afAux vfly sflF qk, tYks PrI akfAUNt dI sflfnf Xogdfn dI sImf
$10,000 qk krnf.



rijstrz rItfiermYNt ienkm PMz ivcoN bjLurgF vfsqy Gwto Gwt pYsy kZfAux dI sImf nUM GtfAuxf
qfik Auh afpxy rItfiermYNt bwcq nMU rItfiermYNt qy afmdnI dIaF loVF vfsqy byhqr vrq
skx.



bjLurgF aqy aXog ivakqIaF dI mdd leI GrylU phuMc tYks krYizt lfB (hom aksYsyibltI
tYks krYizt) dI jfxkfrI krfAuxf, qF jo Auh afpxf Gr nUM surwiKaq qy phuMcx Xog bnfAux
leI murMmq krvf skx qF ik Auh afpxy GrF ivc afjLfdI nfl rih skx.



kYnyzf stUzYNt grFt nUM Gwt qy drimafnI afmdn vfilaF leI CotI imafd vflI Auc pwDrI
isiKaf vfsqy aiDkfrqf dI phuMc nUM vDfAuxf.



kYnyzf stUzYNt lon pRogRfm df pirvfrF leI afsfn bnfAuxf, loV dI jFc dI kfrvfeI krky,
pirvfirk Xogdfn nUM Gwt krky.



2016-17 qoN sLurU krky, cfr sflF ivc sfzy BfeIcfry ivc kmjLor vrg nUM $150 imlIan qoN vwD
pRdfn krnf, kYnyzf ivc sosLl hfAUisMg leI mdd krky, sosLl hfAUisMg dyx vfilaF nUM AuhnF dI
mortgyj ibnf jurmfny qoN, ibnF nvINkrx qoN, lMby smyN vfsqy pihlF qoN hI dy ky.



Gwt njLr vfilaF leI ilKqI mtIrIal vfsqy byhqr phuMc.



agly pMjf sflF ivc 5.7 imlIan qoN vwD dI mdd, knYzIan sIl prozkts vfsqy nvIN mfrikt
phuMc leI.



vYtrn qy AuhnF dy pirvfrF nUM qwslI idvfAuxf, ieh mdd kridaF: drimafnI qoN swKq aXogqf
vfly vYtrnF vfsqy nvIN rItfiermYNt ienkm isikAurtI bYnIiPt dI mdd kridaF; aXog vYtrnF
vfsqy pwkI aXogqf dy Bwqy nUM vDf ky; aXog pfrt tfeIm rIjLrv Pors vYtrnF leI afmdn
nuksfn lfB nUM vDf ky; nvF tYks PrI pirvfr dI dyK Bfl dy irlIP PMz df inrmfx krky; aqy
vYtrnF dI iekilaF dI sport df lYvl vDf ky.



Cy hPqy qoN Cy mhIny qk dI mdd AuhnF knyzIan dyK Bfl krn vfilaF vfsqy, ijhnF dy
pirvfirk mYNbr sKq bImfrI jF moq nfl jUJ rhy hn, vfsqy idaflU dyK Bfl dI mdd, rojLgfr
iensLorYNs vDfAuNdy hoey.
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knyzIanF dI suriwKaf XkInI bnfAuxf:


10 sfl ivc 12 iblIan zflr dy krIb, kYnyzIan afrmz Poriss dI nYsLnl zIPYNs PMizMg nUM
vDfAuxf, ieh pwkf krn leI ik kYnyzf dI POj Gr qy ivdysL ivc mukfblf krn leI iqafr hY.



2015-16 ivc $360 imlIan qk dI nYsLnl surwiKaf dI mdd krnf, kYnyzIan afrmz Poriss
dy afeI aYs afeI aYs dy mukfbly vfsqy.



roiel kYnyzIan mfAUNitz puils, kYnyzIan isikAurtI ientYlIjYNs srivsjL qy kYnyzf borzr
srivs eyjMsI nUM awqvfd dy mukfbly vfsqy vDyry sfDnF vfsqy mdd krnf.



bfhrlI qfkq iekwTI krn vfsqy kYnyzf dI Xogqf vDfAuxf.



sfzIaF srwhdF dy mfx nUM bcfAux leI, coxvyN mulkF qoN vIjLf lY ky afey Gwt Kqry vfly musfiPrF
df kYnyzf ivc kfnUMnI qOr qy afAuxf afsfn bnfAuxf.

jLrUrI qwQ


afm kYnyzIan cfr jIaF dy pirvfr ivc do kmfAux vfilaF leI tYks Cot qy 2015 ivc $6,600
dI mdd vDfAuxI, hfrpr srkfr dI tYks ktOqI qy lfB ivc vfDy krky.



srkfr ny afAux qoN bfd hr sfl tYks Gtfey hn, asl ivc ipCly 50 sflF qoN hux PYzrl tYks
df boJ sB qoN Gwt pwDr qy hY.



jUn 2009 dy aKIr dI mMdhflI Kqm hox qoN bfd, 1.2 imlIan qoN vwD kYnyzIan hux kMm kr rhy
hn. ijLafdfqr ieh nvIaF nOkrIaF prfeIvyt sYktr kMpnIaF ivc vwD qnKfh vflIaf Pul
tfeIm hn.



jI-7 mulkF ivc mMdhflI ivcoN bfhr afx dI kYnyzf dI afriQk prdrsLnI sB qoN vDIaf hY.



aslI jI zI pI (grOs zOmYsitk prozkt) mMdhflI qoN pihlF dI siQqI qoN kfPI Aupr hY-jI-7
ivc sB qoN vDIaf.



vrlz ieknoimk Porm ny lgfqfr swqvyN sfl kYnyzf dy bYNk isstm nUM dunIaF ivc sB qoN siQr
hox df drjf afpxI globl kMpYtyitv rIport ivc idqf hY.



ky pI aYm jI dy muqfibk, kYnyzf ivc kuwl ibjLnYs tYks lfgq jI-7 ivc sB qoN Gwt hY aqy
amrIkf nfloN 46% Gwt hY.



blUmbrg ny kYnyzf nUM dunIaF ivc ibjnYs krn df dUsry vDIaf sQfn df drjf idqf hY.



cfr krYizt ryitMg eyjMsIaF - mUzI ienvYstr srivsjL, iPc ryitMgjL, stYNzrz aYNz pUarjL
aYNz zI bI afr ays --ny kYnyzf dI Auc ryitMg nUM muV pwkf kIqf aqy ieh AumId kIqI jFdI hY ik
kYnyzf afAux vfly sfl ivc afpxI ey ey ey dI ryitMg kfiem rwKygf.

hvflf
“ivqI kfrjkfrI Xojnf 2015 ivc nokrIaF kZygI, ivkfs hovygf qy lMby smyN leI KusLhflI afvygI.
sfzy vfady muqfibk, ieh iek sMquilq bjwt hY, jo sKq myhnq krn vfly ivakqI aqy pirvfrF df
tYks GtfAuNdf hY. ieh sUJvfn qy isDFqmeI Xojnf hY ijhVI kYnyzIanF nUM hor vI KusLhfl, suriKaq
qy dysL df dunIaF ivc sQfn hor vI mjLbUq bxfvygI. pRDfn mMqrI dI mjLbUq agvfeI dy hyTF
kYnyzIan ies gl dI qswlI kr skdy hn ik kYnyzf dI mflI siQqI shI hY.”
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joa ElIvr, minstr afP PfeInFs
sbMiDq ilMk


http://www.canada.ca/budget2015

sMprk:
Melissa Lantsman
Director of Communications
Office of the Minister of Finance
613-369-5696

Stéphanie Rubec
Media Relations
Department of Finance
613-369-4000

sfrIaF aKbfrF dIaF irlIjLF vfsqy eI-myl lYx leI, ikRpf krky ieQy rijstr kro:
www.fin.gc.ca/scripts/register-eng.asp.
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