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ਬਜਟ 2016 ਮਸ਼ਵਰਾ

ਿਨਮਾਣੀ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦਰ, ਿਸਆਣੇ ਅਨੁਮਾਨ�, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਰਚ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਤੇ ਿਨਰਿਮਤ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰ ਤੁਿਲਤ ਬਜਟ ਪਰ੍ਤੀ
ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨ� ਜਾਰੀ ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਆਰਿਥਕ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਨੂੰ ਰੋਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੰ ਤੁਿਲਤ ਬਜਟ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੁੱਜਤਯੋਗ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਤੀਹਰੀ-ਏ ਕਰੈਿਡਟ ਰੇਿਟੰ ਗ ਟੈਕਸ ਭਰਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਦੇ ਲਖ� ਡਾਲਰ� ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਲਈ ਪੂੰ ਜੀ ਬਚਾ�ਦੀ ਹੈ।
ਅਸ� ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਿਕਵ� ਇਸ ਸੰ ਤੁਿਲਤ ਬਜਟ ਦੇ ਢ�ਚੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਡਲੀਵਰੀ ਅਤੇ
ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰ੍ਾਥਿਮਕਤਾਵ� ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ
ਦੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਵ� ਟੈਕਸ ਕਰ੍ੈਿਡਟ
ਜਦ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ� ਨੂੰ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਨ�ਡਾ ਭਰ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਸਮੁੱਚਾ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨ�
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨ�ਡਾ ਭਰ ਿਵੱਚ ਿਨਮਨਤਮ ਸੂਬਾਈ ਿਨੱਜੀ ਆਮਦਨ
ਟੈਕਸ ਹੈ ਿਜਹਨ� ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਰ੍ਤੀ ਸਾਲ $1,22,000 ਤਕ ਹੈ।

2001 ਤ�: ਅਨ�ਕ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾਵ� ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਿਨੱਜੀ ਆਮਦਨ
ਟੈਕਸ 37% ਜ� ਉਸ ਤ� ਵੱਧ ਘਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, 400,000 ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ

ਲੋ ਕ ਹੁਣ ਬੀ.ਸੀ. ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕਰਦੇ,
ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਸੂਬਾਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ�
$19,000 ਤ� ਵੱਧ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਟੈਕਸ ਉਪਾਵ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਬੀ ਸੀ ਚਾਇਲਡਹੁੱਡ ਟੈਕਸ ਬੈਨ�ਿਫ਼ਟ, ਜੋ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰ
ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਰ੍ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ $55 ਦਾ ਲਾਭ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
• ਬੀ.ਸੀ. ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕਰ੍ੈਿਡਟ
• ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਆਰਟਸ ਲਈ ਕਰ੍ੈਿਡਟ, ਬੱਿਚਆਂ
ਦੀ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਉਪਕਰਣ� ਲਈ ਕਰ੍ੈਿਡਟ

• ਬੀ.ਸੀ. ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਿਚੰ ਗ ਟੈਕਸ ਕਰ੍ੈਿਡਟ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀ.ਸੀ. ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇੱਕ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਿਕ ਿਜਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਆਮਦਨ
ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।

ਪੁੱਜਤਯੋਗ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣਾ
ਘਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬੀ ਸੀ ਿਵਚ ਇੱਕ ਚੁਣਤ
ੌ ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋ ਅਰ
ਮੇਨਲ� ਡ ਿਵੱਚ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਪਰ੍ਗ
ੋ ਰਾਮ ਹਨ ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਿਵੱਤੀ ਦਬਾਅ
ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦ ਫਰਸਟ ਟਾਇਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ
ਪਰ੍ਗ
ੋ ਰਾਮ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਸਮ�
ਸੰ ਪਤੀ ਤਬਾਦਲੇ ਟੈਕਸ ਿਵਚ $7,500 ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਮ
ਓਨਰ ਗਰ੍�ਟ ਪਰ੍ਗ
ੋ ਰਾਮ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰ ਪਤੀ ਟੈਕਸ� ਨੂੰ ਿਕਫਾਇਤੀ ਰਖਣ ਿਵੱਚ
ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ 90% ਤ� ਵੱਧ ਘਰ� ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੂਰੇ ਜ�
ਅੰ ਸ਼ਕ ਅਨੁਦਾਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰਜ਼
(ਬਜ਼ੁਰਗ�), ਸਾਬਕਾ ਿਸਪਾਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ�, ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ

ਬੀਸੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦਾ 2015 ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ:

�ਤਰੀ ਅਤੇ ਿਦਹਾਤੀ ਬੀ ਸੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਵਧੀਕ ਅਨੁਦਾਨ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਰ੍ਪ
ੋ ਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡੈਫ਼ਰਮ�ਟ ਪਰ੍ਗ
ੋ ਰਾਮ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰ ਪਤੀ ਟੈਕਸ
ਨੂੰ ਘੱਟ ਿਵਆਜ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਸੂਬਾ,
ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਘਰ ਮਾਲਕੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੇ
ਹੋਰ ਕਦਮ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ।

ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਫੰ ਿਡੰ ਗ
ਅਗਲੇ ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ� ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਲਈ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਿਵੱਚ $3 ਿਬਲੀਅਨ ਦਾ
ਵਾਧਾ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ - 2017-18 ਿਵੱਚ $18.5 ਿਬਲੀਅਨ ਤੱਕ। । ਹਾਲ�ਿਕ ਅਸ� ਿਸਹਤ
ਫੰ ਡ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਦਰ ਨੂੰ ਜੋ ਿਕ ਮੱਧ-2000 ਆਂ ਿਵੱਚ ਕਰੀਬ 8% ਸੀ,
ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 3% ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਬੀ.ਸੀ. ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਥਾਨ
ਨਾਲ� ਵਧੀਆ ਿਸਹਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਦਖਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਲੰਬੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵੱਚ
ਕ�ਸਰ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤ� ਦੀ ਸਭ ਤ� ਘੱਟ ਦਰ।

ਕਲ ਦੀ ਿਸਿਖਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਕੇ-12 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਲਰਿਨੰਗ ਸੁਧਾਰ ਫੰ ਡ
ਿਵੱਚ 33% ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਮੂਿਹਕ
ੂ ਾ ਿਤੰ ਨ
ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇ-12 ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜਦ
ੇ ਾ।
ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ $564 ਿਮਲੀਅਨ ਤ� ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵਗ
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ
ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਿਬਆ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀ ਕਲ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ�
ਹੋਣ - ਤਕਰੀਬਨ $7.6 ਿਬਲੀਅਨ ਸਲਾਨਾ ਿਵਿਦਆ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ। ਬੀ.
ਸੀ. ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਲਈ ਹੁਨਰ, ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਅਤੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ �ਚ-ਮੰ ਗ
ਵਾਲੇ ਿਕੱਿਤਆਂ ਵੱਲ ਿਖਸਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਿਨਯੋਜਕ�, ਪੋਸਟਸੈਕੰਡਰੀ ਅਦਾਿਰਆਂ ਅਤੇ ਕੇ-12 ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਲੀ ਪੈਦਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਉਹ ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ
ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ-ਤੇ-ਟਰ੍ੇਿਨੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਣ।
ਕਈ ਿਵੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਹੁਣ 2007 ਜ� ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਜਨਮੇ ਯੋਗ ਬਿਚਆਂ ਲਈ
$1,200 ਬੀ.ਸੀ. ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆ ਬਚਤ ਅਨੁਦਾਨ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੋ_ਆਮਦਨੀਆਂ ਵਾਲਾ 4 ਲੋ ਕ� ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ
$60,000 ਆਮਦਨੀ

$ 6,533

ਨ� ੱਟ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ: $ 2,281
ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ: $ 1,159

ਈਧਣ ਟੈਕਸ: $ 218

ਕੁੱਲ ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸ

ਸੂਬਾਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ: $939

ਸੂ ਬੇ ਦੁ ਆ ਰਾ 2015 ਦੇ ਸੂ ਬਾਈ ਟੈ ਕ ਸ� ਦੀ ਤੁੱ ਲਨਾ

$5,388

$6,533

$8,619 $8,776
$8,130 $8,227 $8,273 $8,546

$9,343

$4,080

ਨ� ੱਟ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ: $ 208
ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ: $ 1,728
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ਫਰਵਰੀ 1, 2015 ਨੂੰ

ਸਵਾਲ

1. ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੁਿਨਆ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵ� ਹਲਿਕਆਂ ਿਵਚ� ਇੱਕ ਹੈ ਿਜਸਦੇ
ਬਜਟ ਿਵੱਚ ਬਚਤ ਅਤੇ ਤੀਹਰੀ-ਏ ਕਰੈਿਡਟ ਰੇਿਟੰ ਗ ਹੈ - ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਿਕਫਾਇਤੀ ਰਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ
ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਜਟ ਿਵੱਚ ਬਚਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ� ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲਚਕੀਲਾ
ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ। 1 (ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ) ਤ� 3 ਤੱਕ (ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ) ਦੀ
ਰ�ਿਕੰ ਗ ਨੂੰ ਵਰਤਿਦਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਲਚਕਤਾ
ਨੂੰ ਿਕਵ� ਪਰ੍ਾਥਿਮਕਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

3. ਕੈਨ�ਡਾ ਦੇ ਸੂਿਬਆਂ ਿਵਚ� ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤ� ਿਵਿਵਧ

ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ�
ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰ੍ਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕਵ� ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਪਰ੍ਾਥਿਮਕਤਾ ਚੁਣ।ੋ

ੳ) ਸੂਬਾਈ ਵਪਾਰ ਰੁਕਾਵਟ� ਅਤੇ ਰੈਡ ਟੇਪ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰੋ
ਅ) ਕਾਰਪੋਰਟ
ੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਘੱਟਾਓ
ਏ) ਿਨੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਘਟਾਓ

_ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਘਟਾਓ

ਸ) ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਢ�ਚੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ

_ ਸਕੂਲ, ਸੜਕ� ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸਹੂਲਤ� ਵਰਗੇ, ਬੁਿਨਆਦੀ
ਢ�ਚੇ ਿਵਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰੋ

_ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁੱਜਤਯੋਗ ਉਪਾਅ
2. ਬੀ. ਸੀ., ਪਰ੍ਾਥਿਮਕਤਾ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰ ਤੁਿਲਤ ਬਜਟ

ਹ) ਹੋਰ ਨਵ� ਿਨਿਰਆਤ ਬਾਜ਼ਾਰ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ
4. ਿਜਹੜੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਨ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਏ

ਿਬਨ� ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਬਹੁਤ ਲੋ ੜ ਿਵਚ ਹਨ ਉਹਨ� ਲਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ
ਿਕਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਿਕਹੜੇ ਿਵਕਲਪ ਿਵਚਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਆਪਣੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਪਰ੍ਾਥਿਮਕਤਾ ਚੁਣ।ੋ

ਅਤੇ ਘੱਟਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੁੱਜਤਯੋਗ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵ� ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਿਵੱਚ�
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱਚ ਸ�ਝਾ
ਕਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਹੈ ਤ�, ਤੁਸ� ਉਸਨੂੰ ਿਕਵ� ਤਕਸੀਮ ਕਰੋਗ?
ੇ

ੳ) ਪਿਹਲੀ-ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣਾ
ਅ) ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵ ਉਸਾਰੀ

_ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ

ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ

_ ਕੇ-12 ਿਸੱਿਖਆ

ਏ) ਿਜਹੜੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਨ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰ ਗ

_ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਿਸਖਲਾਈ

ਨਾਲ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਜਤਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ

[

_ ਪੁਿਲਿਸੰ ਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਿਖਆ

]

(ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ)

_ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵ�
_ ਸੜਕ�, ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਪੁੱਲ
_ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ , ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ

ਘੱਟਦੇ ਪਿਰਚਾਲਨ ਕਰਜ਼ੇ

_ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਪਾਰਕ
_ ਕਰਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਕਟੌਤੀ

9.4

10.2

8.4

$ਿਬਲੀਅਨ

9.3

_ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ
_ / 100

6.7

7.7

ਬਜਟ 2015

5.6

ਨਵਪੂਰਤ ਮਾਲੀ ਯੋਜਨਾ
2013/14

2014/15

4.8
3.6

2015/16

2016/17

2017/18

ਿਸੱਧਾ ਪਿਰਚਾਲਨ ਕਰਜਾ 2019-20 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, 1976 ਤ� ਬਾਅਦ ਪਿਹਲੀ
ਵਾਰ ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਿਸੱਧਾ ਪਿਰਚਾਲਨ ਕਰਜਾ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ।

2015/16 ਕਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚ

2015/16 ਸਰੋਤ ਦੁਆਰਾ ਆਮਦਨ
ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ੋਧ ਕਰਨਾ: 5.5%

ਵਪਾਰਕ ਕਰਾਊਨ ਆਮਦਨ 6.0%

ਜਨਰਲ ਸਰਕਾਰ: 3.0%
ਅਚੇਤ ਖਰਚੇ: 0.8%

ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਦਾਨ 16.4%

ਹੋਰ: 2.8%

ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ: 4.8%

ਹੋਰ ਆਮਦਨ 21.1%

ਆਵਾਜਾਈ: 3.7%

ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ� ਤ� ਆਮਦਨ 5.7%
ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ 50.7%

ਕੁੱਲ ਸੂਬਾਈ ਆਮਦਨ: $46.7 ਿਬਲੀਅਨ

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ: 3.1%
ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼: 8.7%
ਿਸੱਿਖਆ: 26.4%

ਿਸਹਤ: 41.3%

ਕੁੱਲ ਸੂਬਾਈ ਖਰਚੇ: $46.2 ਿਬਲੀਅਨ

ਪਿਹਲੀ ਿਤਮਾਹੀ ਿਰਪੋਰਟ ਅੱਪਡੇਟ
($ਿਮਲੀਅਨ)

2015/16

2016/17

2017/18

ਆਮਦਨ

46,739

47,753

48,764

(46,212)

(46,917)

(47,876)

(250)

(500)

(500)

277

336

388

ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ-ਸਿਹਯੋਗੀ ਪੂੰ ਜੀ ਖਰਚ

3,867

4,104

3,513

ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ-ਸਿਹਯੋਗੀ ਕਰਜ਼

42,325

42,874

43,445

17.2%

16.7%

16.2%

2015

2016

2017

ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਿਵਕਾਸ

2.0%

2.4%

2.3%

ਨਾਮਾਤਰ ਜੀਡੀਪੀ ਿਵਕਾਸ

3.1%

4.1%

4.3%

4,689

4,744

4,804

ਖਰਚ
ਪੂਰਵ ਭੱਤਾ
ਬੱਚਤ

ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ-ਸਿਹਯੋਗੀ ਕਰਜ਼ੇ-ਤ�-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁ ਪਾਤ

ਆਰਿਥਕ ਅਨੁ ਮਾਨ:

ਆਬਾਦੀ (000 'ਆਂ)

ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ� ਨੂੰ ਿਕਵ� ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਂ ਗਵਰਨਮ�ਟ ਸਰਿਵਿਸਜ਼
ਿਸਲੈ ਕਟ ਸਟ�ਿਡੰ ਗ ਕਿਮਟੀ ਔਨ ਫਾਇਨ�ਸ ਐਡ
ਸਤੰ ਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਿਵੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਮਸ਼ਵਰੇ ਆਯੋਿਜਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

• ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮਸ਼ਵਰੇ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਕੇ
• ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ
• ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਅਰਜੀ ਬਣਾ ਕੇ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀਰਵਾਰ,
15 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਤੱਕ (ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ) ਭੇਜ:ੋ
ਂ ਗਵਰਨਮ�ਟ
ਿਸਲੈ ਕਟ ਸਟ�ਿਡੰ ਗ ਕਿਮਟੀ ਔਨ ਫਾਇਨ�ਸ ਐਡ
ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਰੂਮ 224,
ਪਾਰਲੀਮ�ਟ ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਿਵਕਟੋਰੀਆ,
ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ V8V 1X4 ਕੈਨ�ਡਾ
ਫੋਨ:
ਫੋਨ:
ਫੈਕਸ:

ਿਟਕਾਿਣਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.leg.bc.ca/cmt/finance ਤੇ ਜਾਓ

1 877 428-8337 (ਕਰ-ਰਿਹਤ)
250 356-2933 (ਕੱਲੈ ਕਟ)
250 356-8172

ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ
ਜਾਓ www.leg.bc.ca/cmt/finance ਤੇ.

ਜਨਤਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਿਟਕਾਣੇ ਅਤੇ ਤਰੀਕ�:
ਿਵਕਟੋਰੀਆ

ਸਤੰ ਬਰ 15

ਡੈਲਟਾ *

ਸਤੰ ਬਰ 28

ਫੋਰਟ ਸ�ਟ ਜੌਨ *

ਅਕਤੂਬਰ 7

ਕੈਸਲਗਾਰ

ਸਤੰ ਬਰ 16

ਿਪਰ੍ੰ ਸ ਜਾਰਜ *

ਸਤੰ ਬਰ 29

ਫੋਰਟ ਨ�ਲਸਨ *

ਅਕਤੂਬਰ 7

ਕੈਲੋਨਾ

ਸਤੰ ਬਰ 16

ਡੌਸਨ ਕਰ੍ੀਕ *

ਸਤੰ ਬਰ 30

ਕੁਏਸਨ�ਲ *

ਅਕਤੂਬਰ 7

ਕੈਮਲੂਪਸ

ਸਤੰ ਬਰ 17

ਟੈਰੇਸ *

ਸਤੰ ਬਰ 30

ਕਰੈਨਬ�ਕ *

ਅਕਤੂਬਰ 7

ਨਨਾਈਮੋ

ਸਤੰ ਬਰ 17

ਿਵਿਲਅਮਜ਼ ਲੇ ਕ *

ਸਤੰ ਬਰ 30

ਸਰੀ

ਅਕਤੂਬਰ

ਵੈਨਕੂਵਰ

ਸਤੰ ਬਰ 21

ਐਬਟਸਫੋਰਡ *

ਸਤੰ ਬਰ 30

* ਵੀਡੀਓ / ਟੈਲੀਕਾਨਫਰੰ ਸ ਿਟਕਾਣੇ

ਿਵੱਤ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਜ� ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ� ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੈ?
Visit www2.gov.bc.ca/govtogetherbc. ਤੇ ਜਾਓ

13

