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த கிற ; க
கன யர்கள
ளின்
பா காப்ைப உ திப்ப த் கிற .
2015
5 ஏப்ாில் 21

ஒற்
ற்றாவா, ஒன்
ன்ராாிேயா
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ன ெபா ளாதார நடவ
வ க்ைகத்
திட்ட
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2015ல் வர ெசல த் திட்டத்ைத
தி
சமப்ப
ச
த் வதாக ஹா
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ற் ம். கடந்த
த அைர ற்
ற்றாண் க் காலத்தில்
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வாய்ப் கைளப் ெப க்குவதன் லம் கு ம்பங்க ம் ச கங்க ம்
வளம்ெபறத் ைணநிற்கும்.
கன ய ஆ தப் பைடக க்குத் ைணநின் , உள்நாட்
ம் ெவளிநாட்
பயங்கரவாத ஆபத்தி
ந் கன யர்கைளப் பா காப்பதன் லம்
கன யர்களின் பா காப்ைப உ திப்ப த் ம்.

ம்

வர ெசல த் திட்டத்ைத சமப்ப த்தல்:


பாாிய ெபா ளாதார பின்னைடவின் உச்சத்தில் $55.6 பில் யனாக இ ந்த
பற்றாக்குைற தற்ெபா

குைறக்கப்பட் ள்ள ; அத் டன் 2015-16ல் $1.4

பில் யன் மிைக ஏற்ப ம் என் ம் மதிப்பிடப்பட் ள்ள .


பாாிய ெபா ளாதார பின்னைட க்கு
ஹார்ப்பர் அரசாங்கம் ெச

ந்திய $37 பில் யன் ப கடைன

த்திக் குைறத் ள்ள . 7 நாட் க் கு மத் ள் (G-7)

கன ய அரசாங்கத்தின் ெமாத்த ேதறிய ப கடன் சுைம ஆகக்குைறவாக
இ ப்பதற்கும், 20 நாட் க் கு மத் ள் (G-20) அ




ஒன்றாக இ ப்பதற்கும் அ ேவ க்கிய காரணம்.
ெதாழில்வாய்ப் கைளத் ேதாற் விப்பதன் ஊடாகக் கன யர்களின் ைககளில்
அதிக பணத்ைத மீதப்ப த் ம் ஹார்ப்பர் அரசாங்கத்தின் அரசிைற நிர்வாகக்
ெகாள்ைகைய உள்ளடக்கிய சமவர ெசல த் திட்ட சட்டவாக்கம்
ன்ைவக்ைகப்பட ள்ள .
கன ய கு ம்பங்க ம் தனியாட்க ம் இ க்கும் வாிகைள ஹார்ப்பர்
அரசாங்கம் ேம ம் குைறப்பதற்கு சமவர ெசல த் திட்டம் வழிவகுக்கிற .

ெதாழில்வாய்ப் க


ஆகக்குைறவானவற் ள்

க்கும் அபிவி த்திக்கும்

2019ம் ஆண் க்கு

ைணநிற்றல்:

ன்னர் சி வணிக வாிைய 9 சத தமாகக் குைறத்தல்—

தற்ேபாைதக்கும் 2019ம், 20ம் ஆண் க

க்கும் இைடப்பட்ட காலத்தில்

$2.7 பில் யன் வைர மதிப்பிடப்பட்ட ெதாைகைய ெதாழில்வாய்ப்



ேதாற் விக்கும் சி வணிக நி வனங்க க்கும், அவற்றின்
உைடைமயாளர்க க்கும் மீட்டளித்தல்.
ெபாறிவைககள், உபகரணங்கள் என்பவற்ைறப் ெபா த்தவைர
உற்பத்திவளத்ைதப் ெப க்கும் தலீட்ைட ஊக்குவிக்கும் ெபா ட்
உற்பத்தியாளர்க க்கு 10 ஆண் க்கான ாித லதனச் ெசல உதவிப்ப
வழங்குதல்.



பண்ைண, கடற்ெறாழில் வணிக நி வனங்க

க்கான வாழ்நாள்

லதன

ஆதாய வாிவிலக்ைக $1 மில் யன் வைர அதிகாித்தல்.


கனடா சி வணிக நிதியீட் த் திட்டத்தின் ஊடாக கன ய சி வணிக
நி வனங்க க்கு நிதிவசதிைய ேமம்ப த்தல்.
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கனடா வணிக வி த்தி வங்கி ஊடாக ம், கனடா ஏற் மதி வி த்தி அைமப்
ஊடாக ம் சிறிய, மத்திம வணிக நி வனங்க க்கு உத ம்ெபா ட்
அளிக்கப்ப ம் ேசைவகைள விாி ப த்தல்.
இளந் ெதாழில் யற்சியாளர்க க்குத் ைணநிற்கும் ெபா ட் இரண்
ஆண் க









க்கு கனடா இளந்ெதாழில் யற்சி அைமப் க்கு $14 மில் யன்

வழங்குதல்.
வணிக உைடைமயாளர்களாக விளங்கும் ெபண்கள் ெவற்றியீட்ட
உத ம்ெபா ட் ெதாழில் யற்சியில் ஈ ப ம் ெபண்க க்கான
நடவ க்ைகத் திட்டத் க்குத் ைணநிற்றல்.
ைம பைடக்கும் நி வனங்கள் வி த்தியைடந் , ெதாழில்வாய்ப் கைளத்
ேதாற் விப்பதற்கு ஏ வாக ெதாழில் யற்சி லதன நடவ க்ைகத்
திட்டத்தின் ஊடாக உதவி ாிதல்.
மாகாணங்க ம், ஆள் லங்க ம் குறிக்கப்பட்ட ெசம் த்திைரத் ெதாழில்களில்
பணிப்பயிற்சி, சான்றிதழீட் விதி ைறகைள இைய ப த்த ஏ வாக
அவற் க்கு உதவியளித்தல்.
அறிவியல் மற் ம் ெதாழி ட்பவியல் த்
வாக்கம் குறித்த அரசாங்கத்தின்
க்கிய திட்டத்ைத



ன்னகர்த் ம் ெபா ட்

ஐந்

ஆண் க

க்கு $1.5

பில் ய க்கு ேமற்பட்ட நிதிைய உலகத்திேலேய மிகச்சிறந்த ஆராய்ச்சி,
அபிவி த்தியில் தலீ ெசய்தல்.
திய கனடா நிர்மாணத் திட்டத் க்கைமய மாகாண, ஆள் ல, மாநகர
அ ப்பைடக் கட்டைமப் க்கு ெதாடர்ந் ம் ஆண் ேதா ம் சராசாியாக $5.35



பில் யன் வழங்குதல்.
மாநகரங்களில் ஊர்திப் ேபாக்குவரத் ெநாிசைலக் குைறப்பதற்கும், ஊர்திப்
ேபாக்குவரத்
டங்கா பார்ப்பதற்கும் ேவண் ய திய அ ப்பைடக்
கட்டைமப்ைப உ வாக்கும் ேநாக்குடன் கூ ய திய ெபா பயண நிதியம்
ஒன்ைறக் குறித்

2017–18ல் ெதாடங்கி ஈராண் க

அதன் பிறகு ஆண் ேதா ம் $1 பில் யன்

தலீ

கு ம்பங்க ம் ச கங்க ம் வளம்ெபற உத தல்:
 2015ம் ஆண் க்கும் அ த்த ஆண் க க்கும் ெசல்

க்கு $750 மில் யன்,
ெசய்தல்.

ப யாகும் வண்ணம்

வாியற்ற வ டாந்த ேசமிப் க் கணக்கிற்கான உத ெதாைகைய $10,000 வைர




அதிகாித்தல்.
திேயார் தம ஓய் கால ேசமிப்ைப ேம ம் மீதப்ப த்தி, தம ஓய் கால
வ மானத் ேதைவகைள ேம ம் சிறப்பாக நிைறேவற்ற வழிவகுக்கும்
ெபா ட் பதி ற்ற ஓய் திய வ மான நிதியி
ந் மீட்கும் ஆகக்குைறந்த
ெதாைககைளக் குைறத்தல்.
திேயா ம் மாற் த்திறனாளிக ம் சுயாதீனமாக வா ம் வண்ண ம், தத்தம்
களில் தங்கியி க்கும் வண்ண ம் அவர்களின்
கைள ேம ம்
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பத்திரமானைவயாக ம், ேம ம் மாற் த்திறவசதிகள் ெகாண்டைவயாக ம்
மாற் வதற்கு ேவண் ய தி த்தேவைலக க்கான ெசல கைள இ ப்பதற்கு
உத
கமாக ட் மாற் த்திறவசதி வாிக்கழி
குத்தல்.
கு ங்கால கல்வித் திட்ட மாணவர்கள் கனடா தாழ்ந்த-மத்திம வ மான
மாணவர்க்கான மானியம் ெப ம் தகுதிைய விாிவாக்குவதன் ஊடாக
இரண்டாம் நிைலக்கு ேமற்பட்ட கல்வி பயி ம் வசதிையப் ெப க்குதல்.
ேதைவகைளக் கணிக்கும் ைறைமக்கைமய ெபற்ேறாாிடமி ந்
எதிர்பார்க்கப்ப ம் உத ெதாைகையக் குைறப்பதன் ஊடாக கனடா மாணவர்
கடன் திட்டம் கு ம்பங்க க்கு உதவ வைகெசய்தல்.
ச கநல ட் வசதி வழங்குேவார் தம
ப்பிக்க
யாத, ெந ந்தவைண
அைடமானங்கைளத் தண்டமின்றித் தி ப்பிச் ெச த்த அ மதிப்பதன் ஊடாக
கனடாவில் ச கநல ட் வசதிக்கு உத ம் ேநாக்குடன் எங்கள் ச கங்களில்
மிக ம் ந ந் வாழ்ேவா க்கு 2016-17ல் ெதாடங்கி நான்கு ஆண் க க்கு
$150 மில் யன் வழங்குதல்.



பார்ைவ மட் ப்பட்டவர்க

க்கு அச்சிட்ட ெபா ள்வைககள் கிைடக்கும்

வசதிைய ேமம்ப த்தல்.


கன ய கடல்நாய் ஆக்கங்க
உத ம்ெபா ட்



ஆண் க

க்கு $5.7 மில் யன் வழங்குதல்.

மறவர்க ம் அவர்க ைடய கு ம்பங்க ம் தமக்கு ேவண் ய உதவி ெப ம்
வண்ணம் மிதமான - க ைமயான வ
னத் க்கு உள்ளாகிய மறவர்க க்கு
திய ஓய் கால வ மான உதவிப்ப வழங்குதல்; மாற் த்திற
மறவர்க க்கான நிரந்தர பாதிப் உதவிப்ப வசதிையப் ெப க்குதல்;
மாற் த்திற பகுதிேநர ேசமப்பைட மறவர்க க்கான ஊதிய இழப்
உதவிப்ப ைய அதிகாித்தல்; பராமாிப்பவர்களின் நலன்க தி திய வாியற்ற
கு ம்ப பராமாிப்பாளர் நிவாரண உதவிப்ப ையத் ேதாற் வித்தல்;
மறவர்க



ஐந்

க்கு திய சந்ைதவாய்ப் ஈட் வதற்கு

க்கு தனித்தனி உதவி கிைடக்கும் வாய்ப்ைப ெப க்குதல்.

பார ரமாக ேநாய்வாய்ப்பட்ட மற் ம் இறக்கும் த வாயி ள்ள கு ம்ப
அங்கத்தவர்கைளப் பராமாிக்கும் கன யர்க க்கு ேம ம் ைணநிற்கும்
வண்ணம் ஆ கிழைமக க்கு வழங்கப்ப ம் ெதாழில்வாய்ப் க் காப்
திக்
க ைணப் பராமாிப் உதவிப்ப ைய ஆ மாதங்க க்கு வழங்குதல்.

கன யர்களின் பா காப்ைப உ திப்ப த்தல்:


கன ய ஆ தப் பைடக

க்கு 10 ஆண் க

க்கு ஏறத்தாழ $12 பில் யன்

வழங்கி ேதசிய பா காப் நிதிைய அதிகாிப்பதன் ஊடாகக் கனடா
ெதாடர்ந் ம் உள்நாட்
ம் ெவளிநாட்
ம் ேபாாி ம் வல்லைம டன்
பணியாற்றத் தயாரான பைடயினைரத் களமிறக்கும் நாடாக விளங்குவைத
உ திப்ப த்தல்.
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ஈராக்-சிாியா இஸ்லாமிய அரைச (ISIS) எதிர்ப்பதற்கு கன ய ஆ தப்
பைடகைளக் களமிறக்க உத ம்ெபா ட்

2015–16ல் ேதசிய பா காப் க்கு

$360 மில் யன் வழங்குதல்.


கன ய ேதசிய காவல் ைற (RCMP), கன ய பா காப் உள ச் ேசைவ
(CSIS), கனடா எல்ைலச் ேசைவ




கைமயகம் (CBSA) என்பவற் க்கு ேமலதிக

வளங்கைள அளித் பயங்கரவாதத்ைத எதிர்த் நிற்றல்.
ெவளிநாட் உள த்தகவல் திரட் ம் கனடாவின் திறைனப் ெப க்குதல்.
எம எல்ைலகளின் திண்ைமையப் பா காத்தல்; ெதாி ெசய்யப்பட்ட
நா களி
ந்
ைழவ மதி டன் வ ம் ஆபத் க் குைறந்த பயணிகள்
சட்ட ர்வமாக கனடா க்கு பயணம்ெசய்ய வழிவகுத்தல்.

ாித விவரங்கள்
 ஹார்ப்பாின் அரசாங்கம் வாிகைளக் குைறத் , உதவிப்ப கைளக்
கூட் யப யால், உைழப்பவர்கள் இ வ டன் கூ ய நால்வைரக் ெகாண்ட
வைகமாதிாியான கன யக் கு ம்பத் க்கு 2015ல் வாிக்குைறப் ம், $6,600




வைர அதிகாித்த உதவிப்ப க ம் கிைடக்கும்.
இந்த அரசாங்கம் பதவிேயற்ற
தல் ஆண் ேதா ம் வாிகைளக் குைறத்
வந் ள்ள . மத்திய அரசு ஒட் ெமாத்தமாக மக்கள்மீ ெபா ப்பித் வந்த
வாிப்ப கடந்த 50 ஆண் க ள் தற்ெபா
தான் மிக ம் தாழ்ந் ள்ள
என்ப உண்ைமேய.
2009 ன் மாதம் ெபா ளாதாரப் பின்னைடவின் இ தியில் ெதாழில் ாிந்த
கன யர்கைள விட 1.2 மில் ய

க்கு ேமற்பட்ட கன யர்கள் தற்ெபா

ெதாழில் ாிகிறார்கள். ேமற்ப ேதறிய திய ெதாழில்க ள்
ெப ம்பாலானைவ தனியார் ைகத்ெதாழில் நி வனங்களில் அதிக
சம்பளத் டன் கூ ய
ேநரப் பதவிகளாக இ ந் ள்ளன.


7 நாட் க் கு மத் ள் (G-7) மிகச்சிறந்த ெபா ளாதார சாதைனக
மீட்சிெபற்ற நா க



உயர்ந் ள்ள —இ


ள் கனடா ஒன் .

ெமய்யான ெமாத்த உள்நாட்
பின்னைடைவக்கு

டன்

உற்பத்தி (GDP) ெபா ளாதாரப்

ந்திய மட்டங்களி

ந்

கணிசமானள

7 நாட் க் கு மத் ள் மிகச்சிறந்த சாதைன ஆகும்.

ெதாடர்ந் ஏழாவ ஆண்டாக கனடாவின் வங்கி ைறைமேய உலகில்
மிகச்சிறந்த வங்கி ைறைம என் உலக ெபா ளாதார அரங்கு அதன்
உலகளாவிய ஈ ெகா ப் குறித்த ஆண்டறிக்ைகயில் கணித் ள்ள .
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7 நாட் க் கு மத் ள் (G-7) கனடாவிேலேய ெமாத்த வணிக வாிச்ெசல கள்
மிக ம் குைற

என் ம், அைவ அெமாிக்காவில் உள்ளவற்ைற விட 46

சத தம் குைறவானைவ என் ம் ேக.பி.எம்.ஜி. (KPMG) கூ கிற .


உலகிேலேய வணிகக் கவர்ச்சிமிகுந்த நா க
கனடாேவ என்



ள் இரண்டாவ

நா

ம்ேபர்க் (Bloomberg) கணித் ள்ள .

நாணயநிைல கணிக்கும் அைமப் கள்—Moody’s Investors Service, Fitch
Ratings, Standard & Poor’s and DBRS—நான்கும் மீண் ம் கனடாவின் உச்ச
நிைலைய உ திப்ப த்தி ள்ளன. எதிர்வ ம் ஆண்
உச்சநிைலைய (AAA) ேபணிக்ெகாள்

ம் என்

ம் கனடா அதன்

எதிர்பார்க்கப்ப கிற .

ேமற்ேகாள்
“2015ம் ஆண் க்கான ேமற்ப

ெபா ளாதார நடவ க்ைகத் திட்டம்

ெதாழில்வாய்ப் கைள ம், அபிவி த்திைய ம், ெந ங்காலச் ெசழிப்ைப ம்
ேதாற் விக்கும். நாம் வாக்கு தி அளித்த ேபாலேவ இ ஒ சம வர ெசல த்
திட்டம். பா பட் உைழக்கும் தனியாட்க க்கும் கு ம்பங்க க்கும்
வாிக்குைறப் வழங்கும் திட்டம். மதிநல ம் ெநறிதிற ம் வாய்ந்த திட்டம்.
கன யர்கள் ேம ம் வளம்ெபற் , ேம ம் பத்திரமாக, உலகில் எம நா
எய்தியி க்கும் இடத்தில் ேம ம் நம்பிக்ைக டன் வாழ்வதற்கு ஏ வான திட்டம்.
பிரதம மந்திாி ஸ்டீபன் ஹார்ப்பர் அவர்களின் வ ைமவாய்ந்த தைலைமயில்
கனடாவின் அரசிைற அகம் நன்னிைலயில் இ க்கிற என்ற நம்பிக்ைக டன்
கன யர்கள் ஆறித்ேதறி அமர்ந்

ெகாள்ளலாம்.”

நிதி அைமச்சர் ேஜா ஒ வர்
ேசர்ந்த இைணப்


http://www.canada.ca/budget2015

ெதாடர்பாளர்கள்:
ெம சா லாண்ட்ஸ்மன்
ெதாடர்பாடல் பணிப்பாளர்
நிதி அைமச்சாின் அ வலகம்

ஸ்டீபனீ ெபக்
ஊடக உற
நிதி அைமச்சு

613-369-5696

613-369-4000

ெசய்தி ெவளியீ கள் அைனத்ைத ம் பற்றிய அறிவிப்ைப மின்மடல் வாயிலாகப்
ெப வதற்குப் பின்வ ம் இைணயதளத்தில் பதி ெசய்ய ம்:
www.fin.gc.ca/scripts/register-eng.asp.
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