ਮਜਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਾਭਅੰ ਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸੰ ਤੁਲਿਤ ਬਜਟ 2 0 1 6 ਹਾਈਲਾਈਟਾਂ

ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰੀ : ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰ ਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ

ਲਗਾਤਾਰ ਸੰ ਤੁਲਿਤ ਬਜਟਾਂ ਅਤੇ

ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ 2015 -16 377 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬਜਟ

2016 ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬਚਤ ਪ੍ਰਾਜਕ
ੈ ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ, ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ 3% ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 1.6 ਬਿਲਿਅਨ
ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ
ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੁਆਰਾ ਫੰ ਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2013-14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ , ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ
ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੱਕ,
ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕਰਜ਼ਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਮਨਤਮ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ - 1975 ਦੇ
ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 2020 ਤੱਕ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ।
ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ 2015 - 16
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(ਵਾਏ.ਟੀ.)

ਨੌਰਥਵੈਸਟ ਟੈਰੇਟਰੀਜ਼ (ਐਨ.ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.)

(1 ਜਨਵਰੀ , 2016 ਤੋਂ)
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ਘਾਟੇ

ਬਚਤਾਂ

ਸੰ ਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ

ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਈਰਖਾ
ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ
ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਬਜਟ 2016
ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ

ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ

ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼

ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਿਤ ਕਰਨ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ
ਫੰ ਡਿੰ ਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ
ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ

ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬੀ.ਸੀ.
ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ-ਅੰ ਸ਼ਾਂ ਦਾ

2018- 19 ਤੱਕ , ਸਿੱਧਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕਰਜ਼
1984 – 85 ਉਪਰਾਂਤ ਨਿਮਨਤਮ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ
16

ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀ.ਸੀ.

ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁਕੱਦੇ ਹੋਏ

(ਐਨ.ਐਲ.)

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ
ਅਲਬਰਟਾ ( ਐਲਟਾ.)

ਨਿਰੰ ਤਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
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ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪੁੱਜਤਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਹਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਜਟ

ਂ
ਵਧਾਈ ਗਈ: ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਡ
ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਿਗਜ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ

2013 ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ.

ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਿਗਜ਼
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ

1 ਜਨਵਰੀ, 2007 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ

2016 ਹਾਊਸਿੰ ਗ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪੁੱਜਤਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜਤਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਪ੍ਰੌਪਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਸ: ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ $13,000 ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ, $750,000 ਤੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਘਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ, $800,000 ਤੱਕ
ਅੰ ਸ਼ਕ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਿਊ ਹਾਊਸਿੰ ਗ ਛੋਟ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ
ਦੇ ਉਚਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੌਪਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ 2% ਤੱਕ 3% ਤੱਕ ਵਧਾ
ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ

ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ

ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਿਗਜ਼ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ

ਵੇਚਿਆ ਗਿ
ਆ
$13,000

$1,200 ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ

ਤੋਂ ਘਟਾਇਆ
ਗਿਆ

ਮਾਤਾ –ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਜਟ 2016

ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2015-

ਪੁਜੱਤਯੋਗ ਰਿਹਾਇਸ਼: ਘੱਟ – ਤੋਂ - ਮੱਧਮ ਆਮਦਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼
(ਹਾਊਸਿੰ ਗ) ਦੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀ ਸੀ
ਹਾਊਸਿੰ ਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 355 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ।

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼: ਬੀ.ਸੀ.ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਹਾਊਸਿੰ ਗ) ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2006
ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ

16 ਵਿੱਚ 39 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ

ਮਿਊਂਸਿਪੈਲੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਗਰੁਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਸਹਿਭਾਗਤਾਵਾਂ। ਉਦਹਾਰਣ ਲਈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ

ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਜ਼ ਪਗ
੍ਰੋ ਰਾਮ ਗੈਰ- ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ,
ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ 3,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਯੁਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।

ਅੰ ਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸੰ ਕਲਨ: ਇਸ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਕਰਕੇ, ਸੰ ਪਤੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਕਨੈਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕਨੈਡਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ,ਅਤੇ

ਜੇਕਰ ਇੰ ਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼
ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਹੋਮ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ਅਪੰ ਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲਾਨਾ $1,000 ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਜੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪੰ ਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨਯੋਗ ਜਾਂ ਚੱਲਣਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
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ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਲਾਨ (ਐਮਐਸਪੀ) ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ

ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਏਗੀ,

ਇਕੱਲੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 70,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ

ਮੁਫਤ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, 335,000 ਵਾਧੂ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਿਆ
ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ 45,000 ਵਾਧੂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
1 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ (ਉਦਹਾਰਣ ਘਰ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ)
$40,000 ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
$37,000 ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 1

2 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪਿਤਾ $1,224/ਸਾਲ ਬਚਾਵੇਗਾ।

ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪਿਤਾ $ 1,056/ਸਾਲ ਬਚਾਵੇਗਾ।

$ 43,000 ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
$ 43,000 ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ

ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ $ 648/ਸਾਲ ਬਚਾਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜੋੜਾ $ 480/ਸਾਲ ਬਚਾਵੇਗਾ।

$ 37,000 ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
$ 37,000 ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ

ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਵਿੱਚ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਕੱਲੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂ
ਇਕੱਲੇ ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ
ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ
ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ

ਰਚਨਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ
ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ
ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਤਨ
ਇਕੱਲੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪਿਤਾ
ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੁਆਰਾ 2016 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ $ 72 ਤੱਕ
ਘੱਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਇੱਕ ਜੋੜਾ $ 480/ਸਾਲ ਬਚਾਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਸਿੰ ਗਲ ਸੀਨੀਅਰ $ 324/ਸਾਲ ਬਚਾਵੇਗਾ।
$ 34,000 ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ

2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ

ਇੱਕ ਸਿੰ ਗਲ ਬਾਲਗ $ 324/ਸਾਲ ਬਚਾਵੇਗਾ।

ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ
ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਵਿਧ

ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਲਾਭਅੰ ਸ਼ (ਰੂਰਲ ਡਿਵਿਡੇਂਡ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਵਿੱਚ 75 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨੂੰ

ਇਕੱਲੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂ
ਇਕੱਲਾ ਪਿਤਾ

ਪੁਰਾਣਾ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਸਿਸਟਮ $150
(2016 ਮਾਸਿਕ ਰੇਟ)
ਨਵਾਂ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਸਿਸਟਮ:
(2017 ਮਾਸਿਕ ਰੇਟ)
ਅੰ ਤਰ:

$78

ਬਚਤ

$864/ਸਾਲ

ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

25,000 ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 75 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ

1 ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ

ਇਕੱਲੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂ
ਇਕੱਲਾ ਪਿਤਾ

ਪੁਰਾਣਾ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਸਿਸਟਮ $136
(2016 ਮਾਸਿਕ ਰੇਟ)
ਨਵਾਂ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਸਿਸਟਮ: $78
(2017 ਮਾਸਿਕ ਰੇਟ)
ਅੰ ਤਰ:

ਬਚਤ

$696/ਸਾਲ

ਸੰ ਤੁਲਿਤ ਬਜਟ 2016 ਹਾਈਲਾਈਟਾਂ

3

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨਾਂ ਲਈ, ਜਿੰ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਕ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਜਟ 2016 ਅਗਲੇ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ
ਂ ਫੈਮਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਡ
ਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ
ਚਿਲਡਰਨ ਐਡ
ਲਈ ਹੋਰ 673 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

»
»
ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ
ਡਿਸਅਬਿਲਿਟੀ ਰੇਟ :
ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ

»

ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅਪੰ ਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਿਵਿੰ ਗ ਬੀਸੀ ਨੂੰ 36 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਮੇਤ ਆਮਦਨੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਸਥਾਈ
ਸਹਾਇਤਾ, ਅਪੰ ਗਤਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਪੂਰਕ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਲੋ ਡ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ
ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 286 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ।
ਅਪੰ ਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
170 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ।

ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ

ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ

ਬਜਟ 2016 ਅਪੰ ਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ

ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਸਾਡੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ,
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜੀਵੰ ਤ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 2015-16 ਵਿੱਚ

ਸਹਾਇਤਾ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ

»

ਡਾਲਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

»

ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 170 ਮਿਲੀਅਨ

1 ਸਿਤੰ ਬਰ , 2016 ਤੋਂ, ਅਪੰ ਗਤਾ
ਸਹਾਇਤਾ (ਡਿਸਅਬਿਲਿਟੀ

ਅਸਿਸਟੈਂਸ) ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ
ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ - ਪ੍ਰਤੀ
ਮਹੀਨਾ $77 ਤੱਕ।

»
»
»
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ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਲੇ ਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੀਆਂ
ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 217 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ।

ਸੰ ਤੁਲਿਤ ਬਜਟ 2016 ਹਾਈਲਾਈਟਾਂ

ਂ ਗੈਂਗਜ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ।
ਗਨਜ਼ ਐਡ
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰ ਸਥਾ- ਦ ਫੌਰੈਸਟ ਏਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਬੀਸੀ – ਜੋ ਫੌਰੈਸਟ ਫਿਊਲ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜੰ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਵਾਸ- ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹਾਲ
ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਜੰ ਗਲ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਲ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 85 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ।
ਸਟ੍ਰੈਟੀਜਿਕ ਵਾਇਲਡਫਾਇਰ ਪ੍ਰਿਵੈਨਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ਿਏਟਿਵ ਫਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਇਲਡਫਾਇਰ
ਂ ਫਿਊਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨਜ਼, ਫਾਇਰ ਸਮਾਰਟ ਪਲੈ ਨਿੰਗ ਐਕਟਿਵੀਟੀਜ਼ ਐਡ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਈਕਾਂ (dikes) ਲਈ
ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ, ਲਈ 55 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ।
ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਮੀਨੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਹਾਰੇ
ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ।

ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ
ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ
ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦਾ ਮੰ ਤਰਾਲਾ
$19,065

2015/2016:
$3.2 ਬਿਲੀਅਨ

$560

$18,505

ਕੁਲ 3 ਸਾਲਾ ਵਾਧਾ ਬਨਾਮ

$537

$17,968

$1,060

($ ਮਿਲੀਅਨ)
$17,445 ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ
ਗਿਆ ਬਜਟ 2015 ਬੇਸ

$523

$523

2016 /17

2017/18

2018/19

ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ

ਉਚਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ 25% ਦੇ
ਬਰਾਬਰ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਫੂਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ
ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਜਿਹੀ ਰਜਿਸਟਰ
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ੜਵੰਦ ਲੋ ਕਾਂ
ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰ ਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ
2024 ਤੱਕ, 78% ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰ, ਹੁਨਰਮੰ ਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ

ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਜਟ 2016 ਸਕਿਲਜ਼ ਫਾਰ ਜੌਬਜ਼ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰ ਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ
ਲਈ ਕਿਰਤਾਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਹੋਰ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ
ਨੌਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਖਰਚ
ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਤਿੰ ਨ
ਸਾਲਾ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਕੁਲ ਖਰਚ:

$12 ਬਿਲੀਅਨ

24% – ਸਿਹਤ
21% – ਪੋਸਟ ਸਿਕੰ ਡਰੀ

ਫੂਡ
ਬ�ਕ

14% – ਸਿੱਖਿਆ
15% – ਦੂਸਰੇ (ਬੀ ਸੀ ਹਾਊਸਿੰ ਗ ਸਮੇਤ)
26% – ਆਵਾਜਾਈ

ਟੈਕਸ
ਕਰ੍ੈਿਡਟ
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ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇ ਟਿੰ ਗ
- ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉਪਲਬਧ ਮਿਆਰ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਟ੍ਰਿਪੱਲ
ਏ – ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ

ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕਰਜ਼ - ਤੋਂ - ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਘੱਟ ਅਨੁ ਪਾਤ ਏਏਏ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ
ਕੁਬੈਕ (55.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ )

ਵਿੱਤੀ ਸੰ ਜਮ ਅਤੇ ਠੋਸ
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਡੇ
ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਰੈਡਿਟ
ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ
ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀ.ਸੀ. ਮੂਡੀਜ਼
ਂ ਪੂਰ
ਅਤੇ ਸਟੈਨਡਰਡ ਐਡ
ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰਿਪਲ-ਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ
ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸੰ ਭਵਤਾ
ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ।

ਕੁਬੈਕ ( 55.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ )
ਕੈਨੇਡਾ (31. 0.ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ )
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ (17.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ )

ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ
ਕਰਜ਼ - ਤੋਂ - ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਨੁ ਪਾਤ (ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ)

ਸ੍ਰੋਤ: ਹਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ
ਤਿਮਾਹੀ ਅੱਪਡੇਟ ਤੋਂ 2015/16 ਪੂਰਵ ਅਨੁ ਮਾਨ

ਕਲ ਲਈ ਬਚਤ: ਬੀ.ਸੀ. ਪਰੌਸਪੈਰਿਟੀ ਫੰ ਡ

ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 2015 – 2016 ਦੀ ਬਚਤ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤ
ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਮਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ
2016 ਬੀਸੀ ਪਰੌਸਪੈਰਿਟੀ ਫੰ ਡ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਛਿਤ ਹੈ:
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»

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ।

»

ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਹਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ,
ਜੋ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ

»

ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ।

ਸੰ ਸਾਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ
ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਰੀਟਾਇਮ ਸੈਂਟਰ: ਫੰ ਡਿੰ ਗ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਲਈ, ਬਜਟ 2016, ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ
ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰ ਗ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ,
ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਵੈਨਕੁਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਫਤਰ ਖੋਲਣ
੍ਹ ਵਾਲੀ
ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਪਿੰ ਗ ਕੰ ਪਨੀ – ਸਿੰ ਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਤ ਏਏਐਲ – ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ: ਸਾਡਾ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੀ.ਸੀ. ਲਕੜੀ ਬ੍ਰਡ
ੈਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਇਹ
ਫੰ ਡਿੰ ਗ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ
ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਢੰ ਗਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਲਕੜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ
ਦੇ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਏਰੋਸਪੇਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼: ਫੰ ਡਿੰ ਗ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਬਜਟ 2016 ਬੀ.ਸੀ.ਦੇ ਏਰੋਸਪੇਸ
ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੱਕ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਿਆਪੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼
ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ
ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਦ ਸਮੌਲ ਬਿਜਨਸ ਵੈਨਚਰ
ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ
ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 36% ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 2015 ਦਾ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਹਿੱਸਾ
ਦੂਸਰੇ
12.0%

ਬਾਕੀ ਏਸ਼ੀਆ
9.1%

ਜਪਾਨ
10.1%

ਚੀਨ
16.9%

ਯੂਐਸ
51.9%

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ
ਦੂਸਰੇ
6.5%

ਏਸ਼ੀਆ
6.3%

ਯੂਐਸ
87.2%

ਅਲਬਰਟਾ
ਦੂਸਰੇ
15.6%

ਏਸ਼ੀਆ
4.0%

ਯੂਐਸ
80.4%

ਓਨਟਾਰਿਓ
ਸ੍ਰੋਤ: ਬੀਸੀ ਸਟੈਟਸ
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ਕੁ ਲ ਬੀ ਸੀ ਟੈ ਕ ਸ ਦਾ 2016 ਬ੍ਰੇ ਕ ਡਾਉਨ: $9,716

4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦੋ - ਆਮਦਨੀਆਂ
ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ $90,000 ਆਮਦਨੀ

ਪ੍ਰਾਂਤੀਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ: $2,504

ਇੰ ਨਕਮ ਟੈਕਸ ,
ਖਪਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਟੈਕਸ,
ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਪੇਰਲ
ੋ
ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ – ਜਦੋਂ
ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ
ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ
ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਬੋਝ ਕੈਨੇਡਾ
ਵਿਚਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਟੈਕਸ
ਬੋਝਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ
ਘੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ
ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕੁਲ ਪ੍ਰਾਂਤੀਏ ਟੈਕਸ

ਕੁਲ ਪ੍ਰੌਪਰਟੀ ਟੈਕਸ: $3,444

ਸੂ ਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂ ਬਾਈ ਟੈ ਕ ਸਾਂ ਦੀ 2016 ਤੁ ਲ ਨਾ

ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ: $1,514

$17,914

$9,716

$10,107

ਬੀਸੀ

ਐਸਕੇ

$12,992

$12,652

$12,956

ਐਨਐਲ

ਐਮਬੀ ਪੀਈਆਈ

$13,253

$13,729

$14,197

ਓਐਨ

ਐਨਬੀ

ਐਨਐਸ

$7,821

ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ: $218
ਨੈਟ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ: $236
ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ: $1,800
ਏਬੀ
ਕੁਲ ਬੀ ਸੀ ਟੈਕਸ ਦਾ 2016 ਬ੍ਰੇਕਡਾਉਨ:

4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦੋ - ਆਮਦਨੀਆਂ
ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ $60,000 ਆਮਦਨੀ

ਪ੍ਰਾਂਤੀਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ: $635

ਕੁਲ ਪ੍ਰੌਪਰਟੀ ਟੈਕਸ: $2,352

ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ: $1,234

ਕਿਊਸੀ

$6,446

ਸੂ ਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂ ਬਾਈ ਟੈ ਕ ਸਾਂ ਦੀ 2016 ਤੁ ਲ ਨਾ

ਕੁਲ ਪ੍ਰਾਂਤੀਏ ਟੈਕਸ

ਨਿਮਨਤਮ
ਸਮੁੱਚੇ ਟੈਕਸ

$8,093

$8,153

$8,225

ਓਐਨ

ਐਮਬੀ

ਐਨਐਲ

$8,280

$8,724

$9,250

$8,823

$6,446
$5,322

ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ: $218
ਨੈਟ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ: $208

$3,911

ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ: $1,800
ਏਬੀ

ਐਸਕੇ

ਬੀਸੀ

ਐਨਬੀ ਪੀਈਆਈ ਐਨਐਸ

ਕਿਊਸੀ

ਕੁ ਲ ਬੀ ਸੀ ਟੈ ਕ ਸ ਦਾ 2016 ਬ੍ਰੇ ਕ ਡਾਉਨ: $7,828

ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ
$80,000 ਆਮਦਨੀ
ਪ੍ਰਾਂਤੀਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ: $3,982
ਕੁਲ ਪ੍ਰਾਂਤੀਏ ਟੈਕਸ

ਕੁਲ ਪ੍ਰੌਪਰਟੀ ਟੈਕਸ: $1,429

ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ: $1,114

ਬਜਟ 2016 ਵੇਰਵੇ:
www.bcbudget.ca
ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ
www.gov.bc.ca/fin
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੇਤਨ
ਐਲੀਮੈਂਟਲ ਕਲੋ ਰੀਨ ਰਹਿਤ ਕਾਗਜ਼
‘ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ
ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਰੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ 100 % ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ
ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੰ ਰੱਖਿਅਣ ਲਈ
ਵਧੀਆ ਅਮਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘਟਾਓ,
ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋ ਅਤੇ
ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰੋ।

ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ: $218
ਨੈਟ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ: $186
ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ: $900

$11,155
$7,828

$8,106

ਬੀਸੀ

ਏਬੀ

ਐਸਕੇ

ਕੁ ਲ ਬੀ ਸੀ ਟੈ ਕ ਸ ਦਾ 2016 ਬ੍ਰੇ ਕ ਡਾਉਨ: $3,023

$11,897

ਐਨਬੀ

$12,311

$12,354

ਐਨਐਲ

ਓਐਨ

$19,911

$14,164

$14,344

ਪੀਈਆਈ ਐਮਬੀ

ਐਨਐਸ

$12,695

ਕਿਊਸੀ

ਸੀਨੀਅਰ ਜੋ ੜਾ ਬਰਾਬਰ
ਪੈ ਨ ਸ਼ਨਾਂ $30,000 ਆਮਦਨੀ

ਪ੍ਰਾਂਤੀਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ: $0

ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ: $0
ਕੁਲ ਪ੍ਰੌਪਰਟੀ ਟੈਕਸ: $2,077

ਸੂ ਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂ ਬਾਈ ਟੈ ਕ ਸਾਂ ਦੀ 2016 ਤੁ ਲ ਨਾ

ਕੁਲ ਪ੍ਰਾਂਤੀਏ ਟੈਕਸ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸੂ ਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂ ਬਾਈ ਟੈ ਕ ਸਾਂ ਦੀ 2016 ਤੁ ਲ ਨਾ

$4,298

$2,894

$3,023

$3,320

$3,552

ਓਐਨ

ਐਸਕੇ

$4,384

$4,451

$4,453

ਐਨਬੀ

ਕਿਊਸੀ

$3,680

$2,438

ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ: $858

ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ: $145
ਨੈਟ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ: -$57

ਐਮਬੀ

ਏਬੀ

ਬੀਸੀ

ਐਨਐਲ ਪੀਈਆਈ ਐਨਐਸ

