
ਮਜਬਤੂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭਗੁਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸੰਤੁਵਲਤ ਬਜਟ 2016 ਹਾਈਲਾਈਟਾਂ

ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਤਵੁਲਤ ਬਜਟਾਂ ਅਤੇ 
ਵਨਰੰਤਰ ਆਰਵਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 
ਟਰੈਕ ਵਰਕਾਰਡ ਦ ੇਨਾਲ, ਬੀ.ਸੀ. 
ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਅਵਧਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਈਰਖਾ 
ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਮਾਲੀ ਸਵਿਤੀ 
ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਬਜਟ 2016 

ਦ ੇਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਵਹਣ ਸਵਹਣ 
ਦ ੇਖਰਚ ਨੰੂ ਸਖੌਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਅਤ ੇਵਰਹਾਇਸ਼ 
ਦੀਆ ਂਕੀਮਤਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬਵੋਧਤ ਕਰਨ 
ਿਾਸਤ ੇਨਿੇਂ ਕਦਮ ਚਕੁੱਦ ੇਹੋਏ 
ਸਿੇਾਿਾਂ ਲਈ ਨਿੀਂ ਅਤੇ ਿਧੀ ਹੋਈ 
ਫੰਵਡੰਗ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਂ। 
ਮਜ਼ਬਤੂ   ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ 
ਓਪਰਵੇਟੰਗ ਕਰਜੇ਼ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ 
ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਬੀ.ਸੀ. 
ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ 
ਭਗੁਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਮਾਨਯੋਗ
ਮਾਈਕਲ ਡੇ ਜੌਂਗ, ਵਕ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ

ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਿਾਰੀ : ਬਜਟ ਨੰੂ ਸੰਤੁਵਲਤ ਕਰਨਾ 

ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ 2015 -16 377 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਿ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬਜਟ 
2016 ਵਿੱਤੀ ਯਜੋਨਾ ਦ ੇਸਾਰੇ ਵਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬਚਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਵਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 
ਦਰੌਾਨ, ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 3% ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਿਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿੇਂ ਖਰਚ ੇਵਿੱਚ 1.6 ਵਬਵਲਅਨ 
ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਨਿੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਵਜਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 500 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਓਪਰੇਵਟੰਗ ਕਰਜੇ਼ ਦ ੇਖਤਮ ਕਰ ਵਦੱਤੇ 
ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2013-14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ , ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇਵਸੱਧੇ 
ਓਪਰੇਵਟੰਗ ਕਰਜ਼ ਨੰੂ 2.2 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜੂੌਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਦ ੇਅੰਤ ਤੱਕ, 
ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਵਕ ਵਸੱਧਾ ਓਪਰੇਵਟੰਗ ਕਰਜ਼ਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਨਮਨਤਮ ਮਕੁਾਮ ਤ ੇਹਏੋਗਾ - 1975 ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰੀ 2020 ਤੱਕ ਓਪਰੇਵਟੰਗ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਮਕੁਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਦ ੇਨਾਲ। 

ਸੰਤੁਵਲਤ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਿਾਲਾ ਬਜਟ 

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ 
ਮਹਾਸਾਗਰ

ਹਡਸਨ ਬੇ 

ਅਟਲਾਂਵਟਕ 
ਮਹਾਸਾਗਰ 

ਨੂਨਾਿਟਨੌਰਿਿੈਸਟ ਟੈਰੇਟਰੀਜ਼ (ਐਨ.ਡਬਵਲਊ.ਟੀ.)

ਸਾਸਕੈਚਿਾਨ (ਸਾਸਕ.)

ਅਲਬਰਟਾ (ਐਲਟਾ.)

ਵਬ੍ਰਵਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ

ਮੈਨ

U.S.A.

ਓਨਟਾਵਰਓ (ਓਨਟ.) ਨੋਿਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ  
(ਐਨ.ਐਸ.)

ਵਪ੍ਰੰ ਸ ਐਡਿਰਡ 
ਆਈਲੈਂਡ 

(ਪੀ.ਈ.ਆਈ.)

ਕੁਬੇਕ (ਕੁ)

(1 ਜਨਿਰੀ, 2016 ਤੋਂ)

ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ  2015 - 16 

 

2018- 19 ਤੱਕ , ਵਸੱਧਾ ਓਪਰੇਵਟੰਗ ਕਰਜ਼  
1984 – 85 ਉਪਰਾਂਤ ਵਨਮਨਤਮ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ 

ਸੰਤੁਵਲਤ ਬਜਟਾਂ ਤੱਕ ਿਾਪਸੀ ਘਾਟੇ 
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ਬਜਟ 2015 

ਬਜਟ 2016 ਇਸ ਦਰ ‘ਤੇ , ਵਸੱਧਾ ਓਪਰੇਵਟੰਗ ਕਰਜ਼ 
2019/20 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਬਚਤਾਂ

ਯੂਕੌਨ ਟੈਰੇਟਰੀਜ਼  
(ਿਾਏ.ਟੀ.)

ਵਨਊਫਾਉਂਡਲੈਂਡ 
(ਐਨ.ਐਲ.)

ਵਨਊ ਬਰੰਜ਼ਵਿੱਕ 
(ਐਨ.ਬੀ.)



ਸੰਤੁਵਲਤ ਬਜਟ 2016 ਹਾਈਲਾਈਟਾਂ2

ਵਰਹਾਇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਜਤਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 
ਹਰ ਵਬ੍ਰਵਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਜਟ 
2016 ਹਾਊਵਸੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਜਤਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜਤਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਪ੍ਰੌਪਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਸ: ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਨਿੇਂ ਘਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ $13,000 ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ, $750,000 ਤੱਕ ਦੇ ਨਿੇਂ ਬਣਾਏ ਘਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੀਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ, $800,000 ਤੱਕ 
ਅੰਸ਼ਕ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਨਊ ਹਾਊਵਸੰਗ ਛੋਟ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੰੂ 2 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਵਹੱਸੇ 
ਦੇ ਉਵਚਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੌਪਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੇਟ ਨੰੂ 2% ਤੱਕ 3% ਤੱਕ ਿਧਾ  
ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
 

 

 

 

 

 

 

ਪੁਜੱਤਯੋਗ ਵਰਹਾਇਸ਼: ਘੱਟ – ਤੋਂ - ਮੱਧਮ ਆਮਦਨੀਆਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਕਫਾਇਤੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ 
(ਹਾਊਵਸੰਗ) ਦੇ 2,000 ਤੋਂ ਿੱਧ ਨਿੇਂ ਯੂਵਨਟਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀ ਸੀ 
ਹਾਊਵਸੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਵਮਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 355 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ। 

ਵਕਰਾਏ ਦੀ ਵਰਹਾਇਸ਼: ਬੀ.ਸੀ.ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਕਫਾਇਤੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ (ਹਾਊਵਸੰਗ) ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਮਊਂਵਸਪਲੇੈਟੀਆ ਂਅਤ ੇਸਮਾਜਕ ਗਰੁਪਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਜਾਰੀ ਸਵਹਭਾਗਤਾਿਾਂ। ਉਦਹਾਰਣ ਲਈ, ਕਵਮਊਵਨਟੀ 
ਪਾਰਟਨਰਵਸ਼ਪ ਇਨੀਸ਼ੀਏਵਟਿਜ਼ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਗਰੈ- ਮਨੁਾਫਾ ਸੰਸਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਵਕਫਾਇਤੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਾਸਤ ੇਸਲਾਹ ਅਤ ੇਘੱਟ ਵਿਆਜ ਿਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, 
ਵਕਫਾਇਤੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦ ੇ3,300 ਤੋਂ ਿੱਧ ਨਿੇਂ ਯਵੁਨਟਾਂ ਵਿੱਚ ਯਗੋਦਾਨ ਪਾਉਂਦ ੇਹੋਏ।

ਅੰਕਵਿਆ ਂਦਾ ਸੰਕਲਨ: ਇਸ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੂੁਆਤ ਕਰਕ,ੇ ਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ 
ਇਹ ਖਲੁਾਸਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਕਨੈਡੀਅਨ ਨਾਗਵਰਕ ਜਾਂ ਕਨੈਡਾ ਦ ੇਸਿਾਈ ਨਾਗਵਰਕ ਹਨ,ਅਤੇ 
ਜੇਕਰ ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈੋ ਿੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਦਸ਼ੇ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਵਿਦਸ਼ੇੀ ਵਨਿਸ਼ੇ 
ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਨਗੀਆ।ਂ 

ਹੋਮ ਰੈਨੋਿਸ਼ੇਨ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰਵੈਡਟ: ਅਪੰਗਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਧਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ। 
ਇਹ ਟਕੈਸ ਕ੍ਰਵੈਡਟ ਪਹੁੰ ਚਯਗੋਤਾ ਨੰੂ ਸਧੁਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਘਰੇਲ ੂਰੈਨੋਿਸ਼ੇਨਾਂ ਦ ੇਖਰਚ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਿਾਸਤ ੇਸਾਲਾਨਾ $1,000 ਤੱਕ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਜੁਰਗਾਂ ਅਤ ੇਅਪੰਗਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨੰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਜਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਯਗੋ ਜਾਂ ਚੱਲਣਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦ ੇਹੋਏ। 

ਿਧਾਈ ਗਈ: ਟ੍ਰੇਵਨੰਗ ਐਡਂ 
ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਿਗਜ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ

2013 ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. 
ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਿਗਜ਼ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ 
1 ਜਨਿਰੀ, 2007 ਨੰੂ ਜਾਂ ਉਸ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ 
ਯੋਗ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਰਵਜਸਟਰਡ 
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਿਗਜ਼ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ 

$1,200 ਦੀ ਇੱਕ ਿਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਜਆਦਾ 
ਮਾਤਾ –ਵਪਤਾ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਸੱਵਖਆ ਲਈ 
ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਜਟ 2016 

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੰੂ 1 ਜਨਿਰੀ, 2006 

ਨੰੂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 
ਬੱਵਚਆਂ ਤੱਕ ਿਧਾਉਣ ਲਈ 2015-

16 ਵਿੱਚ 39 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਿੇਵਚਆ ਵਗਆ
$13,000  

ਤੋਂ ਘਟਾਇਆ 
ਵਗਆ
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ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਵਿੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਕੱਲੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂ 
ਇਕੱਲੇ ਵਪਤਾ ਿਾਲੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ 
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ 

ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ 
ਵਿੱਚ ਹਣੁ ਬੱਵਚਆ ਂਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਂਦ ੇਹੋਏ ਵਕ ਪਵਰਿਾਰ ਦੀ 
ਰਚਨਾ ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤ ੇਵਬਨਾਂ 
ਸਾਰ ੇਬੱਵਚਆ ਂਦ ੇਨਾਲ ਇੱਕ ੋਵਜਹਾ 
ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਤਨ 
ਇਕੱਲੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਵਪਤਾ 
ਿਾਲੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ 
ਲਾਭ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਗੇਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦਆੁਰਾ 2016 ਵਿੱਚ ਭਗੁਤਾਨ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ $ 72 ਤੱਕ 
ਘੱਟ ਦਾ ਭਗੁਤਾਨ ਕਰਨਗ।ੇ 

ਰਵਹਣ ਸਵਹਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 
ਮਡੈੀਕਲ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਪਲਾਨ (ਐਮਐਸਪੀ) ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਅਤ ੇ1 ਜਨਿਰੀ, 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ 
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੰਬੰਧੀ ਿੱਧੀ ਹੋਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਿਾਲੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਅਤ ੇਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ 
ਰਵਹਣ ਸਵਹਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਗੇੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਵਚਆ ਂਨੰੂ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਤੋਂ ਛਟੋ ਹੋਏਗੀ, 
ਇਕੱਲੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਵਪਤਾ ਿਾਲੇ ਲਗਭਗ 70,000 ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਵਸੱਧੇ ਲਾਭ ਪਹੰੁਚਾਉਂਦ ੇਹੋਏ। ਬੱਵਚਆ ਂਨੰੂ 
ਮਫੁਤ ਬਣਾ ਕ ੇਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਿਧਾ ਕ,ੇ 335,000 ਿਾਧ ੂਲੋਕ ਆਪਣ ੇਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਨੰੂ ਘਵਟਆ 
ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਗ ੇਅਤੇ 45,000 ਿਾਧ ੂਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕਈੋ ਿੀ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ ਭਗੁਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਵਸਸਟੈਂਸ ਤੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ, ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ  
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

                        $40,000 ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲੀ 2 ਬੱਵਚਆਂ ਿਾਲੀ ਇਕੱਲੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਵਪਤਾ $1,224/ਸਾਲ ਬਚਾਿੇਗਾ। 

                 $37,000 ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲੀ 1 ਬੱਚੇ ਿਾਲੀ ਇਕੱਲੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਵਪਤਾ $ 1,056/ਸਾਲ ਬਚਾਿੇਗਾ।

                                                                    $ 43,000 ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਦੋ ਬੱਵਚਆਂ ਿਾਲਾ ਇੱਕ ਜੋਿਾ $ 648/ਸਾਲ ਬਚਾਿੇਗਾ।

                                $ 43,000 ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜੋਿਾ $ 480/ਸਾਲ ਬਚਾਿੇਗਾ। 

                                                                                  $ 37,000 ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਇੱਕ ਜੋਿਾ $ 480/ਸਾਲ ਬਚਾਿੇਗਾ। 

                            $ 37,000 ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਇੱਕ ਵਸੰਗਲ ਸੀਨੀਅਰ $ 324/ਸਾਲ ਬਚਾਿੇਗਾ। 

                                                                                                $ 34,000 ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਇੱਕ ਵਸੰਗਲ ਬਾਲਗ $ 324/ਸਾਲ ਬਚਾਿੇਗਾ।

1 ਜਨਿਰੀ, 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ (ਉਦਹਾਰਣ ਘਰ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ)

ਵਦਹਾਤੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ 
ਵਦਹਾਤੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆ ਂਨੰੂ ਪੁਨਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤ ੇਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆ ਅਰਿਵਿਿਸਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਵਿਧ 
ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵਤੰਨ ਸਾਲ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਵਦਹਾਤੀ ਲਾਭਅੰਸ਼ (ਰੂਰਲ ਵਡਵਿਡੇਂਡ) ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ 
ਵਿੱਚ 75 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਨਿਸੇ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਜਨਤਕ ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੰੂ ਪਛਾਣਦ ੇਹਏੋ, ਅਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਟ੍ਰਾਂਵਜ਼ਟ ਦ ੇਓਪਰੇਵਟੰਗ ਖਤੇਰ ਵਿੱਚ ਸਿੇਾ ਨੰੂ 
ਿਧਾਉਣ ਿਾਸਤੇ 7 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਨਿਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਂ। 

25,000 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਿ ਵਿਿਸਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਤਬਦੀਲ 
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 75 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ

2 ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ  
ਇਕੱਲੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂ 
ਇਕੱਲਾ ਵਪਤਾ

ਪੁਰਾਣਾ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਵਸਸਟਮ     $150  
(2016 ਮਾਵਸਕ ਰੇਟ)

ਨਿਾਂ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਵਸਸਟਮ:     $78        
(2017 ਮਾਵਸਕ ਰੇਟ)

ਅੰਤਰ: ਬਚਤ 
$864/ਸਾਲ

1 ਬੱਚ ੇਦ ੇਨਾਲ 
ਇਕੱਲੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂ  
ਇਕੱਲਾ ਵਪਤਾ

ਪੁਰਾਣਾ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਵਸਸਟਮ  $136  
(2016 ਮਾਵਸਕ ਰੇਟ)

ਨਿਾਂ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਵਸਸਟਮ:    $78 
(2017 ਮਾਵਸਕ ਰੇਟ)

ਅੰਤਰ: ਬਚਤ 
$696/ਸਾਲ
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ਿਧੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਅਵਸਸਟੈਂਸ 
ਵਡਸਅਵਬਵਲਟੀ ਰੇਟ : 
ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ

ਬੀ.ਸੀ. ਨੰੂ ਅਪੰਗਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ 
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ 
ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਿਾਸਤੇ 
ਸਾਡੇ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, 
ਬਜਟ 2016 ਅਪੰਗਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ 
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸੰਬੰਧੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦਰ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਲਈ 
ਵਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 170 ਵਮਲੀਅਨ 
ਡਾਲਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
1 ਵਸਤੰਬਰ , 2016 ਤੋਂ, ਅਪੰਗਤਾ 
ਸਹਾਇਤਾ (ਵਡਸਅਵਬਵਲਟੀ 
ਅਵਸਸਟੈਂਸ) ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ 
ਿਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ - ਪ੍ਰਤੀ 
ਮਹੀਨਾ $77 ਤੱਕ।

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜੋ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਿਨ
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਵਬ੍ਰਵਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨਾਂ ਲਈ, ਵਜੰਨਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ, ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਗੁਣਿੱਤਾ ਿਾਲੇ ਸਮਾਜਕ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਜਟ 2016 ਅਗਲੇ ਵਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਵਨਸਟਰੀ ਆਫ 
ਵਚਲਡਰਨ ਐਡਂ ਫੈਮਲੀ ਵਡਿੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਵਨਸਟਰੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਵਡਿੈਲਪਮੈਂਟ ਐਡਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨੋਿੇਸ਼ਨ 
ਲਈ ਹੋਰ 673 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

» ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਲੇਕਾਸ ਵਰਪੋਰਟ ਵਿਚਲੀਆਂ 
ਵਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਾਸਤ ੇ217 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ। 

» ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਵਲਵਿੰਗ ਬੀਸੀ ਨੰੂ 36 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਮੇਤ ਆਮਦਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਿਾਈ 
ਸਹਾਇਤਾ, ਅਪੰਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੂਰਕ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਲੋਡ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ 
ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ 286 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ। 

» ਅਪੰਗਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਿਾਸਤੇ 
170 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ। 

ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣਾ
ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਸਹਤਮੰਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜੀਿੰਤ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 2015-16 ਵਿੱਚ 
ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਵਨਿੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

» ਗਨਜ਼ ਐਡਂ ਗੈਂਗਜ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ 5 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ। 

» ਇੱਕ ਨਿੀਂ ਸੰਸਿਾ- ਦ ਫੌਰੈਸਟ ਏਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਬੀਸੀ – ਜੋ ਫੌਰੈਸਟ ਵਫਊਲ 
ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੰੂ ਮਿੁ ਕੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਨਿਾਸ- ਸਿਾਨ ਨੰੂ ਮਿੁ ਕੇ ਬਹਾਲ  
ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਿਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਮਟਾਉਣ ਿਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ -  
ਨੰੂ ਸਿਾਵਪਤ ਕਰਨ ਿਾਸਤ ੇ85 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ। 

» ਸਟ੍ਰੈਟੀਵਜਕ ਿਾਇਲਡਫਾਇਰ ਵਪ੍ਰਿੈਨਸ਼ਨ ਇਨੀਵਸ਼ਏਵਟਿ ਫਾਰ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਿਾਇਲਡਫਾਇਰ 
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨਜ਼, ਫਾਇਰ ਸਮਾਰਟ ਪਲੈਵਨੰਗ ਐਕਵਟਿੀਟੀਜ਼ ਐਡਂ ਵਫਊਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 10 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ। 

» ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਵਤਆਰੀ ਅਤੇ ਰੋਕਿਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਪਵਹਲਾਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਡਾਈਕਾਂ (dikes) ਲਈ 
ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਹਿ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੱਵਖਆ, ਲਈ 55 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ। 

» ਿਲੰਟੀਅਰ ਜਮੀਨੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਸੰਸਿਾਿਾਂ ਿਾਸਤੇ ਵਸਖਲਾਈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਰੇ  
ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਮਿੁ ਕੇ ਨਿਾਂ ਕਰਨ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਿਾਸਤ ੇ10 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ। 
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ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੰੂ ਿਧਾਿਾ 

ਵਸਹਤ ਬਜਟ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਕੁਲ 3 ਸਾਲਾ ਿਾਧਾ ਬਨਾਮ 
2015/2016: 
$3.2 ਵਬਲੀਅਨ

($ ਵਮਲੀਅਨ)

2016 /17 2017/18 2018/19

$19,065

$17,445 ਦਬੁਾਰਾ ਦਹੁਰਾਇਆ 
 ਵਗਆ ਬਜਟ 2015 ਬਸੇ

$17,968

$18,505

$537

$560

$523 $523

$1,060

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਵਖਆ ਵਿੱਚ ਵਨਿੇਸ਼ ਕਰਨਾ
2024 ਤੱਕ, 78% ਨੌਕਰੀਆ ਂਿਾਸਤ ੇਪੋਸਟ-ਸਕੰੈਡਰੀ ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ ਦ ੇਵਕਸ ੇਰੂਪ ਦੀ ਲੋਿ ਹੋਿਗੇੀ। 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੰਵਖਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖਦ ੇਹਾਂ, ਬਜਟ 2016 ਸਵਕਲਜ਼ ਫਾਰ ਜੌਬਜ਼ ਬਲਵੂਪ੍ਰੰ ਟ ਦ ੇਵਹੱਸ ੇਦ ੇਤਰੌ ‘ਤ ੇਵਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਨੌਜਿਾਨਾਂ 
ਲਈ ਵਕਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਸਖਲਾਈ ਲਈ ਹੋਰ 8 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡ ੇਹੋਰ ਿੀ ਿੱਧ 
ਨੌਜਿਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬੀ.ਸੀ. ਦ ੇਿਧ ਰਹ ੇਉਦਯਗੋਾਂ ਵਿੱਚ ਮਵੌਕਆ ਂਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

ਵਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਾਂ 
ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਵਡਟ

ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾਿੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ 
ਉਵਚਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦ ੇ25% ਦੇ 
ਬਰਾਬਰ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਫੂਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ 
ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਅਵਜਹੀ ਰਵਜਸਟਰ 
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚਵੈਰਟੀ ਨੰੂ ਦਾਨ ਵਦਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਹਿੀ ਲੋਿਿੰਦ ਲੋਕਾਂ 
ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਭੋਜਨ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਫੂਡ 
ਬ�ਕ 

     ਟੈਕਸ 
ਕਰ੍ੈਿਡਟ

ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਖਰਚ

24% – ਵਸਹਤ 

21% – ਪੋਸਟ ਵਸਕੰਡਰੀ 

14% – ਵਸੱਵਖਆ

15% – ਦੂਸਰੇ (ਬੀ ਸੀ ਹਾਊਵਸੰਗ ਸਮੇਤ)

26% – ਆਿਾਜਾਈ 

ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਵਿਤ ਵਤੰਨ 
ਸਾਲਾ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਕੁਲ ਖਰਚ: $12 ਵਬਲੀਅਨ 
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ਵਬ੍ਰਵਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਵਟ੍ਰਪੱਲ 
ਏ – ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਰੇਵਟੰਗ 

ਵਿੱਤੀ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਠੋਸ 
ਆਰਵਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਡੇ 
ਵਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਕਰਵੈਡਟ 
ਰੇਵਟੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 
ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀ.ਸੀ. ਮੂਡੀਜ਼ 
ਅਤੇ ਸਟੈਨਡਰਡ ਐਡਂ ਪੂਰ 
ਦੋਿਾਂ ਿਲੋਂ ਵਟ੍ਰਪਲ-ਏ ਕ੍ਰੈਵਡਟ 
ਰੇਵਟੰਗ ਅਤੇ ਸਵਿਰ ਸੰਭਿਤਾ 
ਿਾਲਾ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ। 

ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕਰਜ਼ - ਤੋਂ - ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਘੱਟ ਅਨੁਪਾਤ ਏਏਏ ਰੇਵਟੰਗ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਵਦੰਦਾ ਹੈ

ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਵਿਤ 
ਕਰਜ਼ - ਤੋਂ - ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ)

ਸ੍ਰੋਤ: ਹਰ ਅਵਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ 
ਵਤਮਾਹੀ ਅੱਪਡੇਟ ਤੋਂ 2015/16 ਪੂਰਿ ਅਨੁਮਾਨ 

ਵਬ੍ਰਵਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ (17.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ )

ਕੈਨੇਡਾ (31. 0.ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ )

ਕੁਬੈਕ ( 55.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ )

ਕੁਬੈਕ (55.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ )

- ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉਪਲਬਧ ਵਮਆਰ 

» ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ। 

» ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਵਸੱਵਖਆ, ਆਿਾਜਾਈ, ਪਵਰਿਾਰ ਲਈ ਸਹਾਵਰਆ ਂਅਤ ੇਹਰੋ ਪ੍ਰਾਿਵਮਕਤਾਿਾਂ, 
ਜੋ ਵਕ ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦ ੇਲਾਭ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਵਿਚ ਵਨਿੇਸ਼ ਕਰਨਾ 

» ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀਿ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਹੱਸਾ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣਾ।

ਕਲ ਲਈ ਬਚਤ: ਬੀ.ਸੀ. ਪਰੌਸਪੈਵਰਟੀ ਫੰਡ 
ਪੂਰਿ ਅਨੁਮਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 2015 – 2016 ਦੀ ਬਚਤ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਵਮਆਦ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤ 
ਨੰੂ ਸਿਾਵਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਵਮਵਲਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ 

2016 ਬੀਸੀ ਪਰੌਸਪੈਵਰਟੀ ਫੰਡ ਨੰੂ ਸਿਾਵਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਵਛਤ ਹੈ: 

ਕ੍ਰੈ ਵਡਟ ਰੇਵਟੰਗ 
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ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ  
ਵਨਿੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨਾ 

ਬੀ.ਸੀ. ਦ ੇਛਟੋ ੇਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 
ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਿੀ ਵਜਆਦਾ ਵਨਿਸੇ਼ 
ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ 
ਦ ਸਮਲੌ ਵਬਜਨਸ ਿਨੈਚਰ 
ਕਪੈੀਟਲ ਟਕੈਸ ਕ੍ਰਵੈਡਟ ਦੇ 
ਬਜਟ ਵਿੱਚ 5 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ 

ਦਾ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ 

ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਰਿਾਜੇ਼ ਖੋਲ੍ਹਣਾ

ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਵਨਰਯਾਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 36% ਏਸ਼ੀਆ ਨੰੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਲ ਦੇ ਵਨਰਯਾਤ ਦਾ 2015 ਦਾ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਹੱਸਾ 

ਸ੍ਰੋਤ: ਬੀਸੀ ਸਟੈਟਸ 

ਦੂਸਰੇ  
15.6%

ਏਸ਼ੀਆ
4.0%

ਯੂਐਸ  
80.4%

ਦੂਸਰੇ
12.0%

ਬਾਕੀ ਏਸ਼ੀਆ
9.1%

ਯੂਐਸ
51.9%

ਵਬ੍ਰਵਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ

ਓਨਟਾਵਰਓ 

ਏਸ਼ੀਆ
6.3%

ਦੂਸਰੇ
6.5%

ਯੂਐਸ
87.2%

ਅਲਬਰਟਾ 

ਜਪਾਨ
10.1%

ਚੀਨ
16.9%

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਰੈੀਟਾਇਮ ਸੈਂਟਰ: ਫੰਵਡੰਗ ਦ ੇਦਸੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ, ਬਜਟ 2016, ਹੋਰ ਵਜਆਦਾ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਸ਼ਵਪੰਗ ਕੰਪਨੀਆ ਂਅਤ ੇਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਕਾਰਬੋਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 
ਨੰੂ ਆਕਰਵਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਮਵਲਅਨ ਡਾਲਰ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ, 
ਸੈਂਟਰ ਦ ੇਮਿੁ ਸਿਾਵਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਿਨੈਕਿੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਾਂ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਿਾਲੀ 
ਪਵਹਲੀ ਵਸ਼ਵਪੰਗ ਕੰਪਨੀ – ਵਸੰਗਾਪਰੁ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਤ ਏਏਐਲ – ਦਾ ਸਿਾਗਤ ਕੀਤਾ। 

ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬਤੂ ਕਰਨਾ: ਸਾਡਾ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਜਆਦਾ 
ਮਜ਼ਬਤੂ ਬੀ.ਸੀ. ਲਕਿੀ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨੰੂ ਿਧਾਿਾ ਦੇਣ ਲਈ 5 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਇਹ 
ਫੰਵਡੰਗ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀਆ ਂਕੰਪਨੀਆ ਂਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦਨੁੀਆ ਂਦ ੇਤਜੇੀ ਨਾਲ ਿਧ ਰਹੇ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 
ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰੂ ਲੰਮ ੇਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਲਕਿੀ ਦ ੇਉਤਪਾਦਾਂ  
ਦ ੇਸੰਸਾਰ ਦ ੇਮਹੋਰੀ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਾਵਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। 

ਏਰੋਸਪੇਸ ਵਿਚ ਵਨਿਸੇ਼: ਫੰਵਡੰਗ ਦ ੇਤੀਸਰ ੇਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਬਜਟ 2016 ਬੀ.ਸੀ.ਦੇ ਏਰੋਸਪੇਸ 
ਉਦਯਗੋ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਦਣੇ ਅਤ ੇਪ੍ਰਾਂਤ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਜਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਿਆਪੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਨਿਸੇ਼  
ਨੰੂ ਆਕਰਵਸ਼ਤ ਕਰਨ ਿਾਸਤ ੇਇੱਕ ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਰੋ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 



ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ 2016 ਤੁਲਨਾ

ਬੀਸੀ ਏਬੀ ਐਸਕੇ ਐਨਐਲ ਓਐਨ ਪੀਈਆਈ ਐਮਬੀ ਐਨਐਸ ਵਕਊਸੀ

$7,828

$12,695

$8,106

$11,155

$19,911

ਐਨਬੀ

$11,897

ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ: $1,114

ਨੈਟ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ: $186

ਕੁਲ ਪ੍ਰੌਪਰਟੀ ਟੈਕਸ: $1,429

ਪ੍ਰਾਂਤੀਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ: $3,982

ਕੁਲ ਬੀ ਸੀ ਟੈਕਸ ਦਾ 2016 ਬ੍ਰੇਕਡਾਉਨ: $7,828

ਕੁਲ
 ਪ

੍ਰਾਂਤ
ੀਏ

 ਟ
ੈਕ

ਸ 

ਹੈਲਿ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ: $900

ਵਫਊਲ ਟੈਕਸ: $218

ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ  
$80,000 ਆਮਦਨੀ

$14,164 $14,344

$12,311 $12,354

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ 2016 ਤੁਲਨਾ

ਏਬੀ ਐਸਕੇ ਬੀਸੀ ਓਐਨ ਐਮਬੀ ਐਨਬੀ ਪੀਈਆਈ ਕਵਊਸੀ

$3,911

$8,724 $8,823$8,280$8,153$8,093

$6,446

$5,322

ਐਨਐਲ

$8,225
$9,250

ਐਨਐਸ

ਹੈਲਿ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ: $1,800

ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ: $1,234

ਨੈਟ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ: $208

ਕੁਲ ਪ੍ਰੌਪਰਟੀ ਟੈਕਸ: $2,352

ਪ੍ਰਾਂਤੀਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ: $635

ਕੁਲ ਬੀ ਸੀ ਟੈਕਸ ਦਾ 2016 ਬ੍ਰੇਕਡਾਉਨ: $6,446

ਕੁਲ
 ਪ

੍ਰਾਂਤ
ੀਏ

 ਟ
ੈਕ

ਸ 
ਵਫਊਲ ਟੈਕਸ: $218

4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦੋ - ਆਮਦਨੀਆਂ 
ਿਾਲਾ ਪਵਰਿਾਰ $60,000 ਆਮਦਨੀ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ 2016 ਤੁਲਨਾ

ਏਬੀ ਬੀਸੀ ਐਨਐਲ ਐਮਬੀ ਪੀਈਆਈ ਐਨਐਸ ਵਕਊਸੀ

$14,197
$12,992$12,956

ਓਐਨ

$13,253 $13,729

$9,716

ਐਸਕੇ 

$10,107

$12,652

$7,821

$17,914

ਐਨਬੀ

4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦੋ - ਆਮਦਨੀਆਂ  
ਿਾਲਾ ਪਵਰਿਾਰ $90,000 ਆਮਦਨੀ

ਹੈਲਿ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ: $1,800

ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ: $1,514

ਨੈਟ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ: $236

ਕੁਲ ਪ੍ਰੌਪਰਟੀ ਟੈਕਸ: $3,444

ਪ੍ਰਾਂਤੀਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ: $2,504

ਕੁਲ ਬੀ ਸੀ ਟੈਕਸ ਦਾ 2016 ਬ੍ਰੇਕਡਾਉਨ: $9,716

ਕੁਲ
 ਪ

੍ਰਾਂਤ
ੀਏ

 ਟ
ੈਕ

ਸ 

ਵਫਊਲ ਟੈਕਸ: $218

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ 2016 ਤੁਲਨਾ

ਐਮਬੀ ਏਬੀ ਬੀਸੀ ਓਐਨ ਐਸਕੇ ਐਨਐਲ ਐਨਐਸ ਐਨਬੀ ਵਕਊਸੀ

$2,894

$4,384

$3,680
$3,552$3,320

ਪੀਈਆਈ

$4,298

ਸੀਨੀਅਰ ਜੋਿਾ ਬਰਾਬਰ  
ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ $30,000 ਆਮਦਨੀ

ਨੈਟ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ: -$57

ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ: $858

ਕੁਲ ਪ੍ਰੌਪਰਟੀ ਟੈਕਸ: $2,077

ਵਫਊਲ ਟੈਕਸ: $145

ਕੁਲ ਬੀ ਸੀ ਟੈਕਸ ਦਾ 2016 ਬ੍ਰੇਕਡਾਉਨ: $3,023

ਕੁਲ
 ਪ

੍ਰਾਂਤ
ੀਏ

 ਟੈ
ਕਸ

 

ਹੈਲਿ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ: $0

ਪ੍ਰਾਂਤੀਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ: $0

$2,438

$3,023

$4,453$4,451

ਵਨਮਨਤਮ  
ਸਮੁੱਚੇ ਟੈਕਸ

ਇੰਨਕਮ ਟਕੈਸ , 
ਖਪਤ ਸੰਬੰਧੀ ਟਕੈਸ, 
ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤ ੇਪਰੋੇਲ 
ਟਕੈਸ ਸਮਤੇ – ਜਦੋਂ 
ਸਾਰੇ ਟਕੈਸਾਂ ਬਾਰੇ 
ਸਵੋਚਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾਂ 
ਵਬ੍ਰਵਟਸ਼ ਕਲੰੋਬੀਆ 
ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਕੈਸ 
ਸੰਬੰਧੀ ਬਝੋ ਕਨੇੈਡਾ 
ਵਿਚਲੇ ਸਮੁੱਚ ੇਟਕੈਸ 
ਬਝੋਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ 
ਘੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ 
ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਬਜਟ 2016 ਿੇਰਿੇ:  
www.bcbudget.ca

ਮਵਨਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂ ਸ  
www.gov.bc.ca/fin

ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਿਾਤਾਿਰਨ ਚੇਤਨ 
ਐਲੀਮੈਂਟਲ ਕਲੋਰੀਨ ਰਵਹਤ ਕਾਗਜ਼ 
‘ਤੇ ਛਾਵਪਆ ਵਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ 
ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਰੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਹ 100 % ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦੇ 
ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੰਰੱਵਖਅਣ ਲਈ 
ਿਧੀਆ ਅਮਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। 
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘਟਾਓ,  
ਦੁਬਾਰਾ ਿਰਤੋ ਅਤੇ  
ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰੋ। 

http://www.bcbudget.ca
http://www.gov.bc.ca/fin

