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ਬਜਟ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ 
2018

ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ

ਬਬਰਿਬਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 
ਫਲ-ਫੁੱ ਲ ਬਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ 
ਅਰਥ ਬਿਿਸਥਾ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ 
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿੱਚ 
ਬਰਕਾਰਡ ਸਤਰ ਦਾ ਿਾਧਾ 
ਦੇਬਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ 
ਆਰਬਥਕ ਸੂਚਕ ਪੂਰੀ 
ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਸਦੇ। ਬੀ.ਸੀ. 
ਬਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ 
ਿੱਧ ਬਰਹਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ 
ਬਕ ਇਹ ਬਦਲੇ।     

ਬਜਟ 2018 ਅਬਜਹਾ ਬਜਟ ਹੈ ਬਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਬਜਆਦਾ ਬਕਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 
ਸਿੇਾਿਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੀ.ਸੀ. ਬਿੱਚ ਬਣੀ ਚਾਇਲਡ  ਕੇਅਰ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਅਗੇ ਿੱਧ ਕੇ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਬਜਹੜੀ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਨੰੂ ਲੱਿਾਂ ਪਬਰਿਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਜਆਦਾ 
ਬਕਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਬਣਾਿੇਗੀ। ਇਹ ਘਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਦੇਸ਼ੀ 
ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ (speculators) ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੇਂ ਕਰ, ਘਰਾਂ ਦੀ 
ਸਪਲਾਈ ਬਿੱਚ ਇਬਤਹਾਸਕ ਬਨਿੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ 
ਸਾਡੇ ਬਰਹਾਇਸ਼ੀ ਬਜ਼ਾਰ ਬਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੰੂ ਿੈਧ ਬਣਾਉਣ (money 
laundering) ਨੰੂ ਿਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 
ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਨਬਜੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਸੀ ਕਦਮ 
ਚੁੱ ਕਦਾ ਹੈ। 

ਬਜਟ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜਟ 2018 ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਬਹਲਾਂ 
ਰੱਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਸੱਬਿਆ ਅਤੇ ਬਸਿਲਾਈ ਬਿੱਚ ਬਨਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 
ਹੈ ਤਾਂ ਬਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ 
ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਬੁਬਨਆਦੀ ਢਾਂਬਚਆਂ 
ਬਾਰੇ ਹੈ, ਬਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਕਰਕੇ ਬਟਕਾਊ ਆਰਬਥਕ ਿਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ 
ਇਬਤਹਾਸ ਬਿੱਚ ਪੰੂਜੀ ਬਨਿੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ।   

ਸਾਬਰਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਅਰਥ ਬਿਿਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 
ਸਾਬਰਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ 
2018 ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਗੇ ਿੱਧਣ ਬਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਕਉਂਬਕ 
ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਬਕ ਸਾਰੇ ਬਬਰਿਬਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ 
ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦਾ ਅਿਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਕੈਰਲ ਜੇਮਜ਼ 
ਮਬਨਸਟਰ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂ ਸ ਅਤੇ ਬਡਪਟੀ ਪਰਿੀਮੀਅਰ 
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» ਬਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਬਰਆਂ ਬਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਬਕਰਾਏ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੰੂਨਾਂ 
ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਬਕਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਬਨਰਬਮਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਬਿਆਿਾਂ ਬਿੱਚ ਿਾਧਾ।  

» ਬੀਸੀ ਹਾਊਬਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਿਾਂ ਹਾਊਬਸੰਗ ਹਬ ਬਣਾਉਣ ਿਾਸਤੇ  ਭਾਗੀਦਾਰੀਆਂ 
ਅਤੇ ਅਬਜਹੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਤੇ ਬਕਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਬਜਥੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.bcbudget.gov.bc.ca ਤੇ ਜਾਓ

ਸੱਟਬੇਾਜ਼ਾਂ (SPECULATORS) ਅਤ ੇਬਿਦਸ਼ੇੀ ਿਰੀਦਦਾਰਾਂ 
ਤੇ ਕਰ 

ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ (SPECULATION TAX)। ਬਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ 
ਘਰੇਲੂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ (speculators) ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਾਂ ਕਰ। ਇਹ 
ਮੈਟਰੋ ਿੈਨਕੂਿਰ, ਫਰੇਜ਼ਰ ਿੈਲੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਨਨਾਏਮੋ 
ਰੀਜਨਲ ਬਡਸਬਟਰਿਕਟਸ ਅਤੇ ਕੇਲੋਨਾ ਅਤੇ ਿੈਸਟ ਕੇਲੋਨਾ 
ਦੀਆਂ ਨਗਰਪਾਬਲਕਾਿਾਂ ਬਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਿੇਗਾ।  

ਬਿਦੇਸ਼ੀ ਿਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰ (FOREIGN BUYERS 
TAX)। 21 ਫਰਿਰੀ, 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਕੇ 15% ਤੋਂ 
20% ਤੱਕ ਿੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਿੈਨਕਿੂਰ ਬਿੱਚ 
ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਿੈਲੀ, ਸੈਂਟਰਲ 
ਓਕਾਨਾਗਨ ਅਤੇ ਨਨਾਏਮੋ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨਲ 
ਬਡਸਬਟਰਿਕਟਸ ਤੱਕ ਿਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।

ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਘਰ 

ਬਜਟ 2018 ਸੱਟਬੇਾਜ਼ੀ (speculation) ਨਾਲ ਨਬਜੱਠਣ, ਮੰਗ ਤ ੇਅੰਕਸ਼ੁ ਲਗਾਉਣ, ਘਰਾਂ 
ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਅਤ ੇਬਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰੱੁਬਿਆ ਨੰੂ ਸਧੁਾਰਨ ਤ ੇਬਧਆਨ 
ਕੇਂਦਬਰਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਪਬਹਲੀ ਬਿਆਪਕ ਬਰਹਾਇਸੀ ਯਜੋਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਸਾਡੀ ਯਜੋਨਾ ਕਰਾਂ ਬਿੱਚ ਬਨਸ਼ਾਨੇ ਿਾਲੀਆ ਂਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦ ੇਨਾਲ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀਆ ਂਬਰਹਾਇਸ਼ 
ਸੰਬੰਧੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚਣੁਤੌੀਆ ਂਨੰੂ ਸਿੌਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰਗੇੀ, ਬਜਸ ਬਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

» ਬਬਰਿਬਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਬਰਹਾਇਸ਼ੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨੰੂ ਿਰਾਬ ਕਰਨ ਿਾਬਲਆਂ ਤੇ ਇੱਕ 
ਨਿਾਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ (speculation tax) ਰਬਚਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਰ ਬਿਦੇਸ਼ੀ 
ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ (speculators) ਤੇ ਬਨਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧੇਗਾ ਬਜਹੜੇ ਇਥੇ ਕਰਾਂ 
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਜਸ ਬਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬਜਹੜੇ ਆਪਣੇ 
ਯੁਬਨਟਾਂ ਨੰੂ ਿਾਲੀ ਰਬਹਣ ਬਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ (satellite) 
ਪਬਰਿਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।    

» ਬਿਦੇਸ਼ੀ ਿਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਕਰ (foreign buyers tax) ਨੰੂ 
ਿਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਬਕ ਬਿਦੇਸ਼ੀ ਿਰੀਦਦਾਰ ਜੀਿਨ ਦੀ ਉਸ ਉੱਚੀ 
ਗੁਣਿੱਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬਜਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਬਜਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਾਂਤ 
ਬਿੱਚ ਰਬਹਣ ਿਾਸਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।

» ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਅਤੇ $3 ਬਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੇ ਮੁੱ ਲ 
ਿਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਿਰੀਦਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਘਰ 
ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਰ ਨੰੂ ਿਧਾ ਕੇ  ਬਰਹਾਇਸ਼ੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨੰੂ ਸਬਥਰ ਕਰਨਾ।

» ਕਰ ਸੰਬੰਧੀ ਧੋਿੇ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੰੂ ਿਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਿਾਈ 
ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੰੂ ਿਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 
ਅਨੁਸਰਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਕਰ ਪਰਿਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਬਡਟ ਅਤੇ 
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

• ਪਰਿੀ-ਸੇਲ ਕੌਂਡੋ ਰੀਅਸਾਇਨਮੈਂਟਾਂ (reassignments) ਬਿੱਚ ਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ 
ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣਾ। 

• ਗੁਪਤ ਮਾਲਕੀ ਨੰੂ ਿਤਮ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨਾ। 

• ਪਰਿਾਂਤ ਦੀਆ ਂਆਬਡਟ ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬਤੂ ਕਰਨਾ। 

ਸਾਡੀ ਘਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਬਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁੜੀਂਦੇ ਘਰਾਂ 
ਦਾ ਬਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਿਾਸਤੇ ਸੁਰੱਬਿਆ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 
ਕਾਰਿਾਈਆਂ, ਬਜਸ ਬਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

» 10 ਸਾਲਾਂ ਬਿੱਚ ਿੱਧਦੇ ਪਬਰਿਾਰਾਂ, ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ,  ਬਹੰਸਾ ਤੋਂ ਬੱਚ 
ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਬਚਆਂ ਲਈ ਘਰ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ 
ਬਿਬਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬਕਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਬਿੱਚ $6 ਬਬਲੀਅਨ ਤੋਂ 
ਿੱਧ ਦਾ ਬਨਿੇਸ਼ ਕਰਨਾ।

» ਬਕਰਾਏ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਕ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀਆਂ 
ਿਾਲੇ  ਕਮਾਊ ਪਬਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ $800 ਨਾਲ 
ਿੱਧ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ $930 ਨਾਲ 
ਿੱਧ ਜਾਣਗੇ, 35,000 ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਬਕਰਾਇਆ ਬਜਆਦਾ ਬਕਫਾਇਤੀ 
ਬਣਾਉਣ ਬਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

http://www.bcbudget.gov.bc.ca
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ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਬੀ.ਸੀ. 

ਲੋਕ ਆਪਣ ੇਭਾਈਚਾਬਰਆ ਂਬਿੱਚ ਬਕਫਾਇਤੀ, ਗਣੁਿੱਤਾ ਿਾਲੀ ਚਾਇਲਡ ਕਅੇਰ 
ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਕਾਬਮਆ ਂਨੰੂ ਆਕਰਸ਼ਤ 
ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਬਣਾਈ ਰੱਿਣਾ ਚਣੁਤੌੀਪੂਰਨ ਲਗ ਬਰਹਾ ਹੈ ਬਕਉਂਬਕ ਮਾਤਾ-ਬਪਤਾ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਬੱਬਚਆਂ ਦੀ ਦਿੇਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਸਤ ੇਬਕਸੇ ਬਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬਬਨਾਂ ਕੰਮ 
ਤ ੇਿਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦ।ੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਕ ਚਾਇਲਡ ਕਅੇਰ 
ਬਕਫਾਇਤੀ ਹੈ ਪਬਰਿਾਰਾਂ ਿਾਸਤ ੇਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਬਿਿਸਥਾ 
ਿਾਸਤ ੇਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.bcbudget.gov.bc.ca ਤ ੇਜਾਓ  

ਬਜਟ 2018 ਬਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਿੱਚ ਚਾਇਲਡ ਕਅੇਰ ਅਤ ੇਅਰਲੀ 
ਲਰਬਨੰਗ ਬਿੱਚ $1 ਬਬਲੀਅਨ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦਾ ਬਨਿੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀ.ਸੀ.- ਬਿੱਚ- ਬਣੀ ਬਿਆਪਕ ਚਾਇਲਡ 
ਕੇਅਰ ਯੋਜਨਾ ਸਥਾਬਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ  ਗੁਣਿੱਤਾ 
ਿਾਲੀ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਪਰਿਣਾਲੀ ਦਾ ਬਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਬਿੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਬਜਹੜੀ ਬਕਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਹੈ, 
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ:

 » ਇੱਕ ਨਿਾਂ ਬਕਫਾਇਤੀ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਲਾਭ ਬਜਹੜਾ 
2020 ਤੱਕ ਬੀ.ਸੀ. ਭਰ ਬਿੱਚ 86,000 ਪਬਰਿਾਰਾਂ 
ਤੱਕ ਨੰੂ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਿਰਚੇ ਬਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 
$1,250 ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। 

 » ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਫੀਸ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਾਲਾ ਪਰਿੋਗਰਾਮ 
ਬਜਹੜਾ 50,000 ਪਬਰਿਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨੰੂ ਲਾਭ ਪਹੰੁਚਾਏਗਾ। 
1 ਅਪਰਿੈਲ, 2018 ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲੀ 
ਲਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਦਿੇਭਾਲ ਬਿੱਚ ਬੱਬਚਆਂ ਿਾਲੇ ਮਾਪੇ ਫੀਸ 
ਬਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਬਦੱਤੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ: 

• ਗਰੁਪ ਇੰਨਫੈਂਟ/ਟੌਡਲਰ ਕੇਅਰ ਲਈ 
$350/ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ;

• ਫੈਮਲੀ ਇੰਨਫੈਂਟ/ਟੌਡਲਰ ਕੇਅਰ ਲਈ 
$200/ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ;

• 3-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਬਚਆਂ ਿਾਸਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ 
$100/ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ;

• 3-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਬਚਆਂ ਿਾਸਤੇ ਫੈਮਲੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ 
$60/ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ;

 » ਪਰਿਾਂਤ ਭਰ ਬਿੱਚ 22,000 ਤੋਂ ਿੱਧ ਨਿੇਂ ਲਸੰਸਸ਼ੁਦਾ 
ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬਸਰਜਣਾ, ਅਤੇ ਲਸੰਸਸ਼ੁਦਾ 
ਸਿੇਾ ਪਰਿਦਾਤਾਿਾਂ ਿਾਸਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਘੰਬਟਆਂ 
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿੋਤਸਾਹਨ।    

 » ਿੱਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਗਣੁਿੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਮਆਰਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ 
ਅਰਲੀ ਚਾਇਲਡਹੱੁਡ ਐਜੁਕਟੇਰਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿੱਚ ਿਾਧਾ।

ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਿਾਲੇ   
ਇਕੱਲੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਬਪਤਾ  
$45,000 ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ

ਭੁਗਤਾਨ: $1,250/ਮਹੀਨਾ

ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਬੀ.ਸੀ. ਹੇਠ ਬਚਤਾਂ: 

 » ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਫੀ ਬਰਡਕਸ਼ਨ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ $350

 » ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਬੇਨੇਬਫਟ ਰਾਹੀਂ $900

ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਬੀ.ਸੀ. ਹੇਠ ਕੁਲ ਲਾਭ $1,250

ਬਸਤੰਬਰ 2018 ਬਿੱਚ  
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਲਸੰਸਸ਼ੁਦਾ  
ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲਾਗਤ: 

ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਅਤ ੇਬਤੰਨ ਸਾਲ 
ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਿਾਲਾ 2 ਮਾਤਾ 
-ਬਪਤਾ ਿਾਲਾ ਪਬਰਿਾਰ 
$74,000 ਤੱਕ ਦੀ 
ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲੇ

ਭੁਗਤਾਨ: $2,050/ਮਹੀਨਾ

ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਬੀ.ਸੀ. ਹੇਠ ਬਚਤਾਂ:

 » ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਫੀ ਬਰਡਕਸ਼ਨ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ $450

 » ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਬੇਨੇਬਫਟ ਰਾਹੀਂ $1,492.40

ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਬੀ.ਸੀ. ਹੇਠ ਕੁਲ ਲਾਭ $1,942.40

2020 ਬਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ  
ਲਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ  
ਦੀ ਅਨੁਮਾਬਨਤ ਲਾਗਤ: 

$107 .60
/ਮਹੀਨਾ

$0 /ਮਹੀਨਾ

http://www.bcbudget.gov.bc.ca
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ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਬਜਆਦਾ ਬਕਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਅਬਜਹੀ ਅਰਥ ਬਿਿਸਥਾ ਲਈ ਹੈ ਬਜਹੜੀ ਸਭ 
ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਬਜਹੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 
ਬਜਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਿਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਬਸਤੰਬਰ ਦੀ ਬਜਟ 2017 ਅੱਪਡੇਟ ਬਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬਕਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ 
ਿਰਗੇ ਿੇਤਰਾਂ ਬਿੱਚ ਬਨਿੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਆਮਦਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 
ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੰੂ ਿਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਿਾਹ ਨੰੂ $15/ਘੰਟੇ 
ਤੱਕ ਿਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਬਜਆਦਾ ਬਕਫਾਇਤੀ 
ਬਣਾਉਣ ਬਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਕਦਮ 
ਚੁੱ ਕੇ। ਬਜਟ 2018 ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਅਬਜਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 
ਰੱਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਬਿਬਸਜ਼ ਪਲਾਨ (ਐਮਐਸਪੀ) ਪਰਿੀਮੀਅਮਾਂ  
ਦਾ ਿਾਤਮਾ

 » 1 ਜਨਿਰੀ, 2018 ਤੋਂ ਸ਼ਰੁ ੂਹੋਕ,ੇ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) 
ਪਰਿੀਮੀਅਮਾਂ ਨੰੂ ਅੱਧਾ ਕਰ ਬਦੱਤਾ ਬਗਆ ਸੀ, ਬਿਅਕਤੀਆ ਂਲਈ 
ਹਰ ਸਾਲ $450 ਤੱਕ ਦੀ ਅਤ ੇਪਬਰਿਾਰਾਂ ਲਈ $900 
ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ। ਬਜਟ 2018 ਦ ੇਨਾਲ, ਅਸੀਂ 1 
ਜਨਿਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗ ੂਹੋਕ ੇਮਡੈੀਕਲ ਸਰਬਿਬਸਜ਼ ਪਲਾਨ 
(ਐਮਐਸਪੀ) ਪਰਿੀਮੀਅਮਾਂ ਦ ੇਿਾਤਮ ੇਦੀ ਘਸ਼ੋਣਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਂ।  
 
ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਪਰਿੀਮੀਅਮ ਬਪਛਲਪਰੈੀ, ਅਨੁਬਚਤ ਅਤੇ 
ਪਰਿਬੰਧ ਕਰਨ ਬਿੱਚ ਮਸ਼ੁਕਲ ਹਨ। ਬਬਰਿਬਟਸ਼ ਕਲੰੋਬੀਅਨ ਕਨੇੈਡਾ 
ਬਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਅਬਜਹ ੇਲੋਕ ਹਨ ਬਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਅਨੁਬਚਤ 
ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹ।ੈ 50% ਦੀ ਕਟਤੌੀ ਸਮਤੇ, 
ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਪਰਿੀਮੀਅਮਾਂ ਦ ੇਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਿਾਤਮ ੇਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਕ ਪਬਰਿਾਰ ਹਰ ਸਾਲ $1,800 ਤੱਕ ਦੀ ਅਤੇ 
ਬਿਅਕਤੀ ਹਰ ਸਾਲ $900 ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਗ।ੇ 

• ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਪਰਿੀਮੀਅਮਾਂ ਦ ੇਿਾਤਮ ੇਨੰੂ ਫੰਡ ਕਰਨ 
ਬਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਾਸਤ,ੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ 
ਬਸਹਤ ਕਰ (employer health tax) ਦੀ ਸ਼ਰੂੁਆਤ ਕਰ 
ਰਹ ੇਹਾਂ।

• $500,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦ ੇਪੇਰੋਲਾਂ ਿਾਲੇ ਛਟੋ ੇਕਾਰੋਬਾਰ 
ਕੋਈ ਿੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਬਸਹਤ ਕਰ ਦਾ ਭਗੁਤਾਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨਗੇ। 

• $500,000 ਅਤ ੇ$1.5 ਬਮਲੀਅਨ ਦ ੇਪਰੇਲੋਾਂ ਿਾਲੇ 
ਕਾਰਬੋਾਰ ਘਟ ੇਹਏੋ ਰਟੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨਗ।ੇ

• $1.5 ਬਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦ ੇਪੇਰੋਲਾਂ ਿਾਲੇ ਕਾਰਬੋਾਰ 
1.95% ਦ ੇਪਰੇੂ ਰੇਟ ਦਾ ਭਗੁਤਾਨ ਕਰਨਗ।ੇ 

ਐਮਐਸਪੀ  
(MSP)  
ਪਰਿੀਮੀਅਮਾਂ  
ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਾਤਮਾ
1 ਜਨਿਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ

ਦੋ ਬੱਬਚਆਂ ਿਾਲਾ 2 ਮਾਤਾ  
-ਬਪਤਾ ਿਾਲਾ ਪਬਰਿਾਰ

ਪੂਰੇ ਪਰਿੀਮੀਅਮ: $1,800/ਪਰਿਤੀ ਸਾਲ

ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਪਰਿੀਮੀਅਮਾਂ  
ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
(1 ਜਨਿਰੀ,2020 ਤੋਂ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗਤ:

ਬਿਅਕਤੀ 

ਪੂਰੇ ਪਰਿੀਮੀਅਮ: $900/ਪਰਿਤੀ ਸਾਲ 

ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਪਰਿੀਮੀਅਮਾਂ  
ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
(1 ਜਨਿਰੀ,2020 ਤੋਂ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗਤ:

$0/ਮਹੀਨਾ 

$0/ਮਹੀਨਾ 
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ਬੀ.ਸੀ. ਫਰੈੀਆਂ  

ਬਜਟ 2018 ਫਰੈੀਆ ਂਨੰੂ ਬਜਆਦਾ ਬਕਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰੈੀ ਦੀਆ ਂਕੀਮਤਾਂ 
ਬਹਤੁ ਬਜਆਦਾ ਿੱਧ ਗਈਆ ਂਹਨ, ਤਟਿਰਤੀ ਭਾਈਚਾਬਰਆ ਂਨੰੂ 
ਘਾਟ ੇਬਿੱਚ ਰੱਿਦ ੇਹੋਏ ਜੋ ਮਬਹੰਗਾ ਅਤ ੇਅਨੁਬਚਤ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਨੰੂ 
ਬਲਆਉਣ ਅਤ ੇਬਲਜਾਉਣ ਿਾਸਤ ੇਫਰੈੀਆ ਂਿਰਤਣ ਿਾਲੇ ਕਾਰਬੋਾਰ 
ਿੀ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਨੰੂ ਮਬਹਸਸੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
 
ਇਸ ਕਰਕ ੇਅਸੀਂ:

 » ਬਤੰਨੋਂ  ਮੁੱ ਿ ਰੂਟਾਂ ਤ ੇਫਰੈੀ ਦ ੇਬਕਰਾਇਆਂ ਤ ੇਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ;

 » ਛਟੋ ੇਰੂਟਾਂ ਤ ੇਬਕਰਾਇਆ ਂਨੰੂ 15% ਨਾਲ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ; ਅਤੇ 

 » ਬਜ਼ਰੁਗ ਮਸੁਾਫਰਾਂ ਦ ੇਲਈ ਸਮੋਿਾਰ – ਿੀਰਿਾਰ ਤੱਕ ਬਕਰਾਏ 
ਬਿੱਚ 100% ਦੀ ਛਟੋ ਦ ੇਰੇਟ ਨੰੂ ਮੜੁ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਬੀ.ਸੀ. ਫਰੈੀਆ ਂਸਾਡ ੇਹਾਈਿ ੇਬਸਸਟਮ ਦਾ ਬਹੱਸਾ ਹਨ ਅਤ ੇਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਬਕਫਾਇਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

 » ਅਪੰਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ 100,000 ਤੋਂ ਿੱਧ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਮਫੁਤ ਬਸ ਪਾਸਾਂ ਜਾਂ ਮਾਬਸਕ ਆਿਾਜਾਈ ਪਰੂਕ 
ਦੀ ਮੜੁ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਬਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਿੱਚ  $214 
ਬਮਲੀਅਨ ਦ ੇਬਨਿੇਸ਼ ਦ ੇਨਾਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਬਰਆ ਂਬਿੱਚ ਸਫਰ 
ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਆੁਰਾ ਲੜੁੀਂਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣਾ ਥੜੋਾ 
ਅਸਾਨ ਅਤ ੇਕਾਫੀ ਬਜਆਦਾ ਬਕਫਾਇਤੀ ਹੋਏਗਾ। 

 » ਅਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਬਿੱਚ ਕਰ ਭਗੁਤਾਨ ਕਰਤਾਿਾਂ ਲਈ ਬਨਰਪੱਿਤਾ ਨੰੂ 
ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1 ਅਪਰਿਲੈ, 2018 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 
ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਿਾਹਨਾਂ ਤੇ ਪੀਐਸਟੀ ਿਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 
ਉਸ ਆਮਦਨ ਨੰੂ ਬਬਰਿਬਟਸ਼ ਕਲੰੋਬੀਅਨਾਂ ਿਾਸਤ ੇਬਬਹਤਰ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਬਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਨੁਸਿੇ ਦੁਆਰਾ ਬਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ   
ਲਾਗਤ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ 

 » ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਿਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਭੋਜਨ ਰੱਿਣ ਦੇ ਬਿਚਕਾਰ 
ਚੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਲਈ,  ਨੁਸਿੇ 
ਦੁਆਰਾ ਬਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ 
ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ 
ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਫੇਅਰ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਬਿੱਚ 
$105 ਬਮਲੀਅਨ ਦਾ ਬਨਿੇਸ਼, ਕਿਰੇਜ ਨੰੂ 240,000 
ਬੀ.ਸੀ. ਪਬਰਿਾਰਾਂ ਿਾਸਤੇ ਿਧਾਏਗਾ। 

 » $45,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨਾਂ ਿਾਲੇ 
ਸਾਰੇ ਪਬਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਬਨਿੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ।  

 » $15,000 ਅਤੇ $30,000 ਦੇ ਬਿੱਚ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 
ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨਾਂ ਿਾਲੇ ਪਬਰਿਾਰਾਂ ਿਾਸਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ 
ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਤਮ ਿੀ ਕਰ ਬਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।

240,000 ਬੀ.ਸੀ. ਪਬਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਲਾਭ

ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਿਾਤਮਾ

 » $30,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਿਾਲੇ ਪਬਰਿਾਰ

ਕਟੌਤੀਆਂ ਬਿੱਚ ਘਾਟਾ

 » $45,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਿਾਲੇ ਪਬਰਿਾਰ
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ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਸ਼ਿਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ   
ਿਾਲੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ 

ਬਬਰਿਬਟਸ਼ ਕਲੰੋਬੀਅਨ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦ ੇਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਬਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਤ ੇਉਹ ਬਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰ 
ਸਕਣ। ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਬਕਸ ੇਬਪਆਰ ੇਲਈ ਬਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦ ੇਬੱਬਚਆ ਂਿਾਸਤ ੇਬਸੱਬਿਆ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਬਰਆ ਂਨੰੂ ਸਰੱੁਬਿਅਤ 
ਰੱਿਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਗੁਣਿੱਤਾ ਿਾਲੀਆ ਂਸਿੇਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਣੁਿੱਤਾ 
ਿਾਲੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਤਾਂ ਜਾਂ ਮਾਨਬਸਕ ਬਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਣੁਤੌੀਆ ਂਿਾਸਤੇ 
ਸਹਾਰਾ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਝੱਲਣ ਦ ੇਬਿੱਚ ਦਾ ਫਰਕ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਸੱਿਣ ਬਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਬਿੱਚ 
ਸ਼ਾਬਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬਸੱਿਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤ ੇਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਰਬਹਣ ਦੇ 
ਬਿੱਚ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਰਕ ੇਅਸੀਂ ਬਜਟ 2017 ਅੱਪਡਟੇ ਬਿੱਚ ਸਿੇਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਧੁਾਰਨ ਅਤ ੇਲੋਕਾਂ 
ਦੀਆ ਂਕਝੁ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬਬੋਧਤ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਫਰੌੀ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ।ੇ 
ਬਜਟ 2018 ਦ ੇਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਲੜੁੀਂਦੀਆ ਂਗਣੁਿੱਤਾ ਿਾਲੀਆ,ਂ 
ਭਰਸੋਯੇਗੋ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਿੱਚ ਬਨਿਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।

 » ਬਬਰਿਬਟਸ਼ ਕਲੰੋਬੀਆ ਦ ੇਬਹੁਤ ਬਜਆਦਾ ਪਬਰਿਾਰ ਓਿਰਡਜੋ਼ (overdose) 
ਸੰਕਟ ਕਰਕ ੇਆਪਣੇ ਬਪਆਬਰਆ ਂਨੰੂ ਗਆੁ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ 
ਜਿਾਬੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲੇ, ਬਸਹਤ ਦਿੇਭਾਲ ਪੇਸ਼ਿੇਰ ਅਤ ੇਕਬਮਊਬਨਟੀ 
ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਬਿੱਚ ਸਧੁਾਰ ਬਲਆਉਣ ਿਾਸਤੇ ਜੋ ਿੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕ,ੇ ਬਪਛਲੇ ਸਾਲ, ਤਹੁਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ 
ਿੱਿਰੀ ਮਬਨਸਟਰੀ ਆਫ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਅਬਡਕਸ਼ਨਜ਼ (Ministry of 
Mental Health and Addictions) ਬਣਾਈ ਅਤ ੇਅਗਲੇ ਬਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਿੱਚ 
$322 ਬਮਲੀਅਨ  ਦਾ ਬਨਿੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਨੰੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਜਿਾਬ ਤ ੇਫੋਕਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰੋ ਬਜਆਦਾ ਏਕੀਬਕਰਿਤ, ਬਕਬਰਆਸੀਲ ਅਤੇ 
ਬਨਿਾਰਕ  ਪਹੰੁਚ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਬਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗ ੇਬਜਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਉਸ ਿਲੇੇ ਅਤ ੇਉਥ ੇਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਜਥ ੇਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 » ਬਸਤੰਬਰ ਬਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪਬਹਲਾਂ ਦਿੇਭਾਲ ਹਠੇ ਰਬਹਣ ਿਾਲੇ ਬਕਸ਼ਰੋਾਂ ਅਤ ੇਨਾਲ 
ਹੀ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤ ੇਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਸੱਿਣ ਿਾਬਲਆ ਂਿਾਸਤ ੇਬਟਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੰੂ 
ਹਟਾ ਬਦੱਤਾ। ਦਿੇਭਾਲ ਹੇਠ ਰਬਹਣ ਿਾਲੇ ਬਕਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਾਡੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਤ ੇਅਗ ੇਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਬਜਟ 2018 ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ 
ਬਿਦ ਯੰਗ ਅਡਲਟਸ (Agreements with Young Adults) ਪਰਿਗੋਰਾਮ ਹੇਠ 
ਬਿੱਤੀ ਸਹਾਰੇ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਿਾਸਤ ੇ$30 ਬਮਲੀਅਨ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਪਰਿਗੋਰਾਮ ਉਮਰ ਕਰਕ ੇਦਿੇਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਨਕਲਣ ਿਾਲੇ ਸਾਡ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਯੁਿਾ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਲਈ ਬਕਰਾਏ, ਗਰੋਸਰੀ ਅਤ ੇਪਸ਼ੇ ੇਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਾਸਤ ੇਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਪਬਹਲਾਂ ਦਿੇਭਾਲ 
ਹੇਠ ਰਹੇ 800 ਤੋਂ ਿੱਧ ਬਕਸ਼ਰੋਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

 » ਅਸੀਂ ਤਹੁਾਨੰੂ ਉਹ ਬਸਹਤ ਦਿੇਭਾਲ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਾਂ ਬਜਸ ਦੀ ਤਹੁਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕ ੇਅਸੀਂ ਮਢੁਲੀ ਦਿੇਭਾਲ ਪਰਿਦਾਤਾਿਾਂ 
ਦੀ ਕਿਰੇਜ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਅਤ ੇਇਸ ਿਲੇੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੇਾ ਨਾ ਪਰਿਦਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾ 
ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਿਾਸਤ ੇਟੀਮ ਅਧਾਰਤ ਦਿੇਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਿਾਸਤ ੇਬਤੰਨ ਸਾਲਾਂ 
ਬਿੱਚ $150 ਬਮਲੀਅਨ ਦਾ ਬਨਿਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

 » ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਨੰੂ ਬਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਲੀਆਂ ਰਬਹਣ 
ਿਾਲੀਆ ਂਸਬੁਿਧਾਿਾਂ ਬਿੱਚ ਦਿੇਭਾਲ ਦੀ ਗਣੁਿੱਤਾ ਬਾਰੇ ਬਚੰਤਾ ਕੀਤੇ 
ਬਬਨਾਂ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਜਟ 2018 ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਿਾਸਤ ੇਸਹਾਇਤਾ 
ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

• 22,000 ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਿਾਲੇ ਬਜ਼ਰੁਗ ਸਫੇਰ – 
ਸ਼ਲੈਟਰ ਏਡ ਫਾਰ ਐਲਡਰਲੀ ਰੈਂਨਟਰਜ਼ (SAFER 
- SHELTER AID FOR ELDERLY RENTERS) ਨਾਮ 
ਦ ੇਬਕਰਾਏ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਲੇ ਪਰਿਗੋਰਾਮ ਬਿੱਚ ਬਨਿਸ਼ੇਾਂ 
ਤੋਂ ਲਾਭ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨਗ।ੇ ਬਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਿੱਚ $58 ਬਮਲੀਅਨ 
ਦਾ ਇਹ ਬਨਿੇਸ਼ ਸਫੇਰ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਈ ਰਕਮ ਬਿੱਚ 
ਔਸਤਨ $930 ਪਰਿਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਿਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।

• ਬਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਿੱਚ $548 ਬਮਲੀਅਨ ਦ ੇਬਨਿੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ 
ਹੋਏਗਾ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਿਾਸਤ ੇਬਬਹਤਰ ਬਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦਿੇਭਾਲ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਲੀਆ ਂਰਬਹਣ ਿਾਲੀਆ ਂਸਬੁਿਧਾਿਾਂ ਬਿੱਚ ਸਹਾਰਾ 
ਦਣੇ ਿਾਲਾ ਬਜਆਦਾ ਯਗੋ ਸਟਾਫ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਬਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਬਕ ਸਾਡ ੇਬਜ਼ਰੁਗਾਂ, ਮਾਬਪਆ ਂਅਤੇ 
ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਣ ਅਤ ੇਆਦਰ ਨਾਲ 
ਸਲਕੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 » ਬਜਟ 2017 ਅੱਪਡਟੇ ਬਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬੱਬਚਆ ਂਨੰੂ ਉਹ ਕਲਾਸਰਮੂ 
ਦਣੇ ਿਾਸਤ ੇਬਸੱਬਿਆ ਬਿੱਚ ਇਬਤਹਾਸਕ ਬਨਿੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ 
ਲੋੜ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੱਧਣ ਲਈ ਹੈ। ਬਜਟ 2018 ਿਾਧੂ ਅਬਧਆਪਕ 
ਰੱਿਣ ਲਈ $72 ਬਮਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਬਡਗ ਦ ੇਨਾਲ ਸਾਡ ੇਬੱਬਚਆ ਂਬਿੱਚ 
ਬਨਿਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਕਲਾਸਰੂਮ ਏਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਫੰਡ 
(CLASSROOM ENHANCEMENT FUND) ਦ ੇਹੇਠ ਜੋੜ ੇਗਏ 
ਕਲੁ ਨਿੇਂ ਅਬਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੰਬਿਆ ਨੰੂ 3,700  ਤੱਕ ਬਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਅਗਲੇ ਬਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਿੱਚ ਸਾਡ ੇਸਕਲੂਾਂ ਨੰੂ  $2 ਬਬਲੀਅਨ ਦ ੇਿਾਧੂ 
ਬਨਿਸ਼ੇ ਦ ੇਨਾਲ ਿਾਧਾ ਬਮਲੇਗਾ ਬਜਹੜਾ ਪਰਿਾਂਤ ਭਰ ਬਿੱਚ ਸਕਲੂਾਂ ਨੰੂ 
ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤ ੇਨਿੇਂ ਸਕਲੂ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ 
ਨਿੀਨੀਕਰਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਬਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। 

3,700
ਨਿੇਂ ਅਬਧਆਪਕ
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ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ (RECONCILIATION)  
ਨੰੂ ਸੰਬਬੋਧਤ ਕਰਨ ਿਲ ਪਬਹਲੇ ਕਦਮ 

 » ਬਬਰਿਬਟਸ਼ ਕਲੰੋਬੀਆ ਯਨੁਾਏਬਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਡਕੇਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਨ 
ਦ ਰਾਇਟਸ ਆਫ ਇੰਨਬਡਜਨਸ ਪੀਪਲਜ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਡੀਆਂ  
ਸਾਧੀਆ ਂਗਈਆ ਂਿਚਨਬੱਧਤਾਿਾਂ ਦ ੇਨਾਲ  ਸਿਦਸੇੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਅਤ ੇਲੰਮ ੇਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਬਹਣ ਿਾਲੀ ਸਲੁ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ 
ਦਾ ਬਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਪਰਿਤੀ ਿਚਨਬੱਧ ਹੈ।  
 
ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਚ ਹਰ ਮਬਨਸਟਰੀ ਨੰੂ ਐਲਾਨ (ਡਕੇਲੇਰੇਸ਼ਨ) 
ਨੰੂ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤ ੇਲਾਗ ੂਕਰਨ ਦੀ ਬਜੰ਼ਮਿੇਾਰੀ ਬਦੱਤੀ ਗਈ 
ਹੈ। ਸਲੁ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਨੰੂ ਸੰਬਬੋਧਤ ਕਰਨਾ ਸਾਂਝੀ ਬਜੰ਼ਮਿੇਾਰੀ ਹੈ 
ਅਤ ੇਬਜਟ 2018 ਇਸ ਰਸਤ ੇਤ ੇਪਬਹਲੇ ਕਦਮ ਪੱੁਟਦਾ ਹੈ।

 » ਸਾਡਾ ਪਰਿਾਂਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪਾਰਕ ਅਤੇ 
ਕੈਂਪਸਾਇਟਾਂ ਬੀ.ਸੀ.ਦੇ ਪਬਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ 
ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਿਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਨਪਸੰਦ 
ਮੰਜ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।

• ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੰੂ ਸਜੀਿ ਰੱਿਣ ਿਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਤੰਨ 
ਸਾਲਾਂ ਬਿੱਚ $5 ਬਮਲੀਅਨ ਦੇ ਬਨਿੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ 
ਬੀ.ਸੀ. ਪਾਰਕਸ ਕੈਂਪਸਾਇਟਾਂ ਨੰੂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।  
 
 
 

• ਬਜਟ 2018 ਬੀ.ਸੀ. ਿਾਇਲਡਲਾਇਫ ਪਰਿਬੰਧਨ ਪਬਹਲ 
ਨੰੂ ਪਨੁਰ ਸਰੁਜੀਤ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਬਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਿੱਚ $14 
ਬਮਲੀਅਨ ਦ ੇਬਨਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਿਾਇਲਡਲਾਇਫ 
ਦੀ ਰੱਬਿਆ ਕਰਨ ਬਿੱਚ ਿੀ ਬਨਿਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
 
 
 

• ਕੰਨਜ਼ਰਿੇਸ਼ਨ ਆਬਫਸਰ ਸਰਬਿਬਸਜ਼ ਿਾਸਤੇ ਪਬਰਚਾਲਨ 
ਦਬਾਅ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ $9 ਬਮਲੀਅਨ।  
 
 
 

ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੰੂ 
ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ 
ਸਿਦੇਸੀ ਭਾਈਚਾਬਰਆਂ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ 
ਿਾਸਤੇ $50 ਬਮਲੀਅਨ ਦਾ ਇਬਤਹਾਸਕ 
ਬਨਿੇਸ਼;    

ਇੰਨਬਡਜਨਸ ਹਾਊਬਸੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਡਂ 
ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ (INDIGENOUS HOUSING 
SOCIETIES AND FIRST NATIONS) ਦੇ ਨਾਲ 
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਿੱਚ ਸਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਹਾਇਸ਼ੀ 
ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ 1,750 ਯੁਬਨਟਾਂ ਦੇ 
ਬਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਹਾਰੇ ਿਾਸਤੇ $158 ਬਮਲੀਅਨ;

ਬਰਜ਼ਰਿ ਤ ੇਅਤ ੇਬਰਜ਼ਰਿ ਤੋਂ ਦਰੂ ਰਬਹਣ ਿਾਲੇ 
ਆਬਦਿਾਸੀ (ABORIGINAL) ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ 
ਰਬਹਣ ਿਾਲੀ ਆਉਟਰੀਚ ਿਾਸਤ ੇਸਬਥਰ ਫੰਬਡੰਗ ਨੰੂ 
ਸਹਾਰਾ ਦਣੇ ਲਈ ਐਬਬੋਰਜਨਲ ਫਰੈਂਡਬਸ਼ਪ ਸੈਂਟਰਾਂ 
(ABORIGINAL FRIENDSHIP CENTRES) 
ਿਾਸਤ ੇਬਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਿੱਚ $6 ਬਮਲੀਅਨ; 

ਸਿਦੇਸੀ ਭਾਈਚਾਬਰਆਂ ਬਿੱਚ ਮਾਨਬਸਕ 
ਬਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ 
ਲਈ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹੈਲਥ ਅਥਾਬਰਟੀ ਨੰੂ 
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਿੱਚ $16 ਬਮਲੀਅਨ;

ਹੈਡ ਸਟਾਰਟ ਪਰਿੋਗਰਾਮ (HEAD START 
PROGRAM) ਨੰੂ, ਬਰਜ਼ਰਿ ਤੇ ਅਤੇ 
ਬਰਜ਼ਰਿ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੋਨਾਂ ਬਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ 
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 
ਬਿੱਚ ਬਨਿੇਸ਼ ਕਰਨਾ;

ਕੰਮਬਪਊਟਰ ਸਾਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਬਿਆ 
ਸੰਬੰਧੀ ਬਸਿਲਾਈ ਿਰਗੇ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ 
ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਇੰਨਬਡਜਨਸ ਸਬਕਲਜ਼ ਟਰਿੇਬਨੰਗ 
ਡੇਿੇਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (INDIGENOUS SKILLS 
TRAINING DEVELOPMENT FUND) ਦੇ 
ਲਈ ਬਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਿੱਚ $30 ਬਮਲੀਅਨ; 

ਯੂਨੀਿਰਬਸਟੀ ਆਫ ਬਿਕਟੋਰੀਆ ਬਿੱਚ 
ਇੱਕ ਨਿੇਂ ਇੰਨਬਡਜਨਸ ਲਾਅ ਪਰਿੋਗਰਾਮ 
(INDIGENOUS LAW PROGRAM) 
ਦੀ ਬਸਰਜਣਾ।
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ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
2018 ਬਜਟ ਿੇਰਿੇ:  www.bcbudget.ca
ਮਬਨਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂ ਸ:  www.gov.bc.ca/fin

ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਿਾਤਾਿਰਨਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਐਲੀਮੈਂਟਲ ਕਲੋਰੀਨ ਰਬਹਤ 
ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਛਾਬਪਆ ਬਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਬਿਚ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਫਾਈਬਰ ਸਾਮਲ 
ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 100% ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦੇ 
ਉਤਪਾਦਨ ਬਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਿਧੀਆ ਅਮਲ ਸਾਮਲ ਸਨ। ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਘਟਾਓ, ਮੁੜ ਿਰਤੋ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਬਟਕਾਊ ਅਰਥ  
ਬਿਿਸਥਾ ਦਾ ਬਨਰਮਾਣ

ਡੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡ ੇਪਰਿਾਂਤ ਦ ੇਹਰ ਕਨੇੋ ਬਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬਤੂ ਅਰਥ ਬਿਿਸਥਾ 
ਦਾ ਬਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਜਥ ੇਛਟੋ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਫੱਲਦ-ੇਫੁੱ ਲਦੇ 
ਹਨ, ਕਾਬਮਆ ਂਕਲੋ ਚੰਗਾ ਭਗੁਤਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆ ਂਨੌਕਰੀਆ ਂਹਨ, ਅਤ ੋਲੋਕਾਂ 
ਕਲੋ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਪਰੂੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਅਿਸਰ ਹੈ। ਬੀ.ਸੀ. ਕਨੇੈਡਾ 
ਬਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਬਥਕ ਆਗ ੂਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਨੰੂ ਇਸਦੀ ਆਰਬਥਕ ਸਬਥਰਤਾ 
ਅਤ ੇਬਟਰਿਪਲ – ਏ ਕਰਿਬੈਡਟ ਰੇਬਟੰਗ ਦ ੇਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪਰਿਾਪਤ ਹੈ। 2017 ਬਿੱਚ,  
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਨੇੈਡਾ ਦ ੇਬਕਸੀ ਿੀ ਹੋਰ ਭਾਗ ਨਾਲੋਂ ਬਜਆਦਾ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਿੱਬਧਆ, 
ਅਤ ੇਰੀਟਲੇ ਸਲੇਾਂ, ਘਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜ ੇਅਤ ੇਬਨਰਯਾਤ ਸਾਰੀਆ ਂਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ 
ਿੱਧ ਸੀ। 

ਬਜਟ 2017 ਅੱਪਡਟੇ ਬਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਛਟੋ ੇਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰੇਟ 
ਨੰੂ ਘਟਾ ਕ ੇਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਿਾਸਤੇ ਬਬਜਲੀ ਤ ੇਪੀਐਸਟੀ ਨੰੂ ਘਟਾ ਕ ੇਤਰੰੁਤ 
ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 

ਬਜਟ 2018 ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮਜ਼ਬਤੂ ਅਰਥ ਬਿਿਸਥਾ ਦਾ ਬਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ 
ਲੋਕਾਂ ਬਿੱਚ ਬਨਿਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਦਾ ਹੈ। 

 » ਪੰੂਜੀ ਬਨਿਸ਼ੇ  ਉਸਾਰੀ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਨੌਕਰੀਆ ਂਅਤ ੇਸਾਡ ੇਭਾਈਚਾਬਰਆਂ 
ਬਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੜੁੀਂਦਾ ਬਬੁਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਕ ੇਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬਤੂ 
ਅਰਥ ਬਿਿਸਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਸਕਲੂਾਂ, ਸੜਕਾਂ, 
ਬਸਹਤ ਸਬੁਿਧਾਿਾਂ, ਪੋਸਟ ਬਸਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤ ੇਦਸੂਰੇ 
ਬਨਿਸ਼ੇ ਉਸਾਰੀ ਦ ੇਦਰੌਾਨ 50,000 ਤੋਂ ਿੱਧ ਬਸੱਧੀਆ ਂਅਤ ੇਅਬਸੱਧੀਆਂ 
ਨੌਕਰੀਆ ਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗ।ੇ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:

• ਪਾਟਲੋੁ ਪਲੁ ਨੰੂ ਇੱਕ ਨਿੇਂ ਚਾਰ ਲੇਨਾਂ ਿਾਲੇ ਪੁਲਾਂ ਨਾਲ ਿਟਾਉਣਾ। 

• ਨੌਰਥ ਿੈਨਕਿੂਰ ਬਿੱਚ ਹੈਂਡਜ਼ਿਰਥ ਬਸਕੰਡਰੀ ਸਕਲੂ ਨੰੂ ਿਟਾਉਣਾ। 

• ਕੈਂਪਸਾਂ ਤੇ ਬਿਬਦਆਰਥੀ ਬਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦ ੇ5,000 ਨਿੇਂ ਸਥਾਨ 
ਬਡਬਲਿਰ ਕਰਨ ਲਈ  ਪਸੋਟ ਬਸਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 
ਕਰਨਾ। 

 » ਹੁਨਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਸਿਲਾਈ ਬਿੱਚ ਬਨਿਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਬਿੱਚ ਬਨਿਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਬਜਹੜ ੇਆਰਬਥਕ ਪਰਿਗਤੀ ਨੰੂ ਚਲਾਉਂਦ ੇਹਨ: 

• ਅਡਲਟ ਬਬੇਸਕ ਐਜੂਕਸ਼ੇਨ ਅਤ ੇਇੰਗਬਲਸ਼ ਲੈਂਗਏੁਜ ਲਰਬਨੰਗ ਨੰੂ 
ਮਫੁਤ ਬਣਾ ਕ ੇਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਿਸਰ ਪਰਿਦਾਨ ਬਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ $19 ਬਮਲੀਅਨ ਜੋੜਨਾ।

• ਸਾਡ ੇਕਾਲਜਾਂ, ਯਨੂੀਿਰਬਸਟੀਆ ਂਅਤ ੇਬਿਿਸਾਇਕ ਸੰਸਥਾਿਾਂ 
ਬਿੱਚ $11 ਬਮਲੀਅਨ ਦ ੇਬਨਿਸ਼ੇ ਦ ੇਨਾਲ ਕੰਮਬਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, 
ਇੰਨਫਰਮਸ਼ੇਨ ਟਕੈਨਾਲੋਜੀ ਅਤ ੇਇੰਜੀਨੀਅਬਰੰਗ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣਾ।

• ਨਿੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਾਡ ੇਪਰਿਾਂਤ ਬਿੱਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਨਿੇਂ ਜੀਿਨ ਬਿੱਚ 
ਅਨੁਕਲੂ ਬਣਾਉਣ ਬਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲਗਭਗ $9 ਬਮਲੀਅਨ ਦਾ 
ਬਨਿਸ਼ੇ ਕਰਨਾ। 

 » ਅਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ.ਦੇ ਇਬਤਹਾਸ ਬਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿਡਾ ਪੂੰ ਜੀ 
ਬਨਿੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ, 
ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪੋਸਟ ਬਸਕੰਡਰੀ ਸੁਬਿਧਾਿਾਂ, ਸੜਕਾਂ 
ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਪੂੰ ਜੀ ਿਰਚ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ $15.8 
ਬਬਲੀਅਨ ਹੈ।

 » ਬੀ.ਸੀ.ਦਾ ਬਕਰਿਸ਼ੀ ਸਕੈਟਰ ਸਾਰੇ ਦਸ਼ੇ ਬਿੱਚ ਅਤ ੇਦਨੁੀਆ ਭਰ ਬਿੱਚ 
ਬਨਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਅਤ ੇਸਾਡੀ ਅਰਥ 
ਬਿਿਸਥਾ ਬਿੱਚ ਯਗੋਦਾਨ ਪਾਉਂਦ ੇਹੋਏ। ਬਜਟ 2018 ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕਬੇਟੰਗ 
ਜਤਨਾਂ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਅਤ ੇਬਿਦਸ਼ੇਾਂ ਬਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਦ ੇਉਤਪਾਦਾਂ ਦ ੇਬਰਿੈਂਡਾਂ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਸਧੁਾਰਨ ਿਾਸਤ ੇਬਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਿੱਚ ਗਰੋ ਬੀ.ਸੀ., ਫੀਡ ਬੀ.ਸੀ., 
ਬਾਏ ਬੀ.ਸੀ. ਪਰਿਗੋਰਾਮ ਬਿੱਚ $29 ਬਮਲੀਅਨ ਦਾ ਬਨਿੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 » 2017 ਦਾ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ (ਿਾਇਲਡਫਾਇਰ) ਦਾ ਮਸੌਮ ਅਪੂਰਿ ਸੀ, ਬੀ.ਸੀ.
ਦ ੇਭਾਈਚਾਬਰਆ ਂਤੋਂ 65,000 ਲੋਕਾਂ ਦ ੇ ਬਿਸਥਾਬਪਤ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਲ। 
ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਬਿਤ ਹੋਏ ਕਾਰਬੋਾਰਾਂ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਬਰਆ ਂਨੰੂ ਸਹਾਰਾ 
ਦਣੇ ਿਾਸਤ,ੇ ਅਸੀਂ ਕਬਮਊਬਨਟੀ ਦ ੇਲਚੀਲੇਪਨ ਅਤ ੇਬਰਕਿਰੀ ਅਤੇ 
ਬਦਹਾਤੀ ਬਿਕਾਸ ਬਿੱਚ $72 ਬਮਲੀਅਨ ਦਾ ਹਰੋ ਬਨਿੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਬਜਟ ਸੰਤਬੁਲਤ ਹੈ ਅਤ ੇਸਾਡੀ ਕਲੋ ਇੱਕ ਬਸਆਣੀ ਬਿੱਤੀ ਯਜੋਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 
ਸਿੇਾਿਾਂ ਬਿੱਚ ਸਾਡ ੇਇਬਤਹਾਸਕ ਬਨਿੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬਤੂ ਅਤ ੇਿੱਧਦੀ ਹੋਈ ਅਰਥ 
ਬਿਿਸਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

ਬਜਟ 2018 ਬਿੱਚ 2018-19 ਬਿੱਚ $219 ਬਮਲੀਅਨ ਦੀ  ਪਰਿਸਤਾਬਿਤ ਬਚਤ 
ਅਤ ੇ$350 ਬਮਲੀਅਨ ਦ ੇਪੂਰਿ ਅਨੁਮਾਬਨਤ ਭੱਤ ੇਅਤ ੇਅਚਨਚਤੇ ਿਰਬਚਆਂ 
ਲਈ $550 ਦ ੇਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦ ੇਕਈ ਸਤਰ ਹਨ।

ਕੇ – 12 ਬਸੱਬਿਆ  
13% 

ਪੋਸਟ ਬਸਕੰਡਰੀ 
7%

ਬਸਹਤ 
19% 

ਆਿਾਜਾਈ
33%

ਹਾਊਬਸੰਗ, ਮਬਨਸਟਰੀਆਂ 
ਅਤ ੇਹੋਰ
18%

ਕੁਲ: 
$15.8 

ਬਬਲੀਅਨ
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