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ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ  

28 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2023  

     ਪਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ  

 

 

ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ  

 

ਪਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ $1.4 ਪਿਲੀਅਨ ਦੀ ਨਵੀ ੀਂ ਓ ਰੇਪਟੰਗ ਅਤੇ ਕੈਪ ਟਲ ਫੰਪ ੰਗ (ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ  ੂੰਜੀਗਤ ਫੰਪ ੰਗ) 

ਦੇ ਨਾਲ, ਿਿੱਜਟ 2023 ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਹੋਰ ਿੇਹਤਰ, ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆੀਂ ਨੌਕਰੀਆੀਂ ਵਾਲਾ ਇਿੱਕ ਵਧਰੇੇ ਪਟਕਾਊ ਭਪਵਿੱਖ, 

ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾੀਂ ਦਾ ਸੰ ੂਰਨ  ਰਿੰਧਨ, ਪਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਤੰਦਰਸੁਤ ਕਪਮਊਪਨਟੀਆੀਂ, ਪਨਕਾਸ ਘਟਾਉਣ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਿਦੀਲੀ 

ਨਾਲ ਨਪਜਿੱਠਣ, ਅਤੇ ਇੰ ੀਜਨਸ ਲੋਕਾੀਂ ਨਾਲ ਸਾੀਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ ਿੁਪਨਆਦ ਸਥਾ ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।   

 

ਭਟਵੱਖ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਟਵਕਸਤ ਕਰਨਾ  

ਿੀ.ਸੀ. ਦੇ ਲੋਕ ਇਿੱਕ ਮਜ਼ਿੂਤ, ਪਟਕਾਊ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਪਨਰਮਾਣ ਪਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਅਪਹਮ ਭੂਪਮਕਾ ਪਨਭਾਉੀਂਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 

ਦਹਾਕੇ ਪਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਪਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਨਵੀਆੀਂ ਨੌਕਰੀਆੀਂ ਦੇ ਨਾਲ, ‘ਪਫਊਚਰ ਰੈ ੀ’ (Future Ready) ਿੀ.ਸੀ. ਦੀ ਉਹ ਯੋਜਨਾ 

ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉੀਂਦੀ ਹੈ ਪਕ ਸਾਪਰਆੀਂ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਹਨੁਰ ਪਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆੀਂ ਨੌਕਰੀਆੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 

ਹੋਣ, ਜੋ ਉਹਨਾੀਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਦੀਆੀਂ ਕਪਮਊਪਨਟੀਆੀਂ ਦਾ ਸਪਹਯੋਗ ਕਰਦੀਆੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਿਾਰਾੀਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ 

ਵਿੱ ੀ ਚਣੁੌਤੀ – ਲੋਕਾੀਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਦਾ ਹਿੱਲ ਕਰਦੀਆੀਂ ਹਨ।  

 

ਿਿੱਜਟ 2023 ‘ਪਫਊਚਰ ਰੈ ੀ’ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ  ੋਸਟ-ਸੈਕੰ ਰੀ ਪਸਖਲਾਈ ਦੀਆੀਂ ਰਕੁਾਵਟਾੀਂ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 

ਪਤੰਨ ਸਾਲਾੀਂ ਪਵਿੱਚ $480 ਪਮਲੀਅਨ ਦੇ ਪਰਹਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਜੋ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਲੋਕ ਉਹ ਪਸਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਪਜਸਦੀ ਉਹਨਾੀਂ ਨੰੂ 

ਉਿੱਚ-ਮੰਗ ਵਾਲੇ  ੇਪਿਆੀਂ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾੀਂ ਯੋਗ ਪਵਅਕਤੀਆੀਂ ਤਿੱਕ  ਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ ਪਜਨ੍ਾੀਂ ਦੀ 

ਉਹਨਾੀਂ ਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ।   

 

ਪਫਊਚਰ ਰੈ ੀ ਯੋਜਨਾ ਪਵਿੱਚ ਕਈ  ਪਹਲਕਦਮੀਆੀਂ ਿਾਮਲ ਹਨ, ਪਜਵੇਂ ਪਕ: 

• ਥੋੜ੍ੀ-ਪਮਆਦ ਦੀ ਹਨੁਰ ਪਸਖਲਾਈ ਲਈ ਇਿੱਕ ਨਵੀ ੀਂ ਗਰਾੀਂਟ, ਜੋ ਲੋਕਾੀਂ ਦੀ ਉਹ ਢਕੁਵੇਂ ਹਨੁਰ ਅਤੇ ਪਸਖਲਾਈ ਲੈਣ ਪਵਿੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਪਜਸਦੀ ਉਹਨਾੀਂ ਨੰੂ ਉਿੱਚ-ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆੀਂ ਨੌਕਰੀਆੀਂ ਪਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 

ਲਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ;  

• ਿਦਲਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨਾਲ ਉਭਰ ਰਹੀਆੀਂ ਲੇਿਰ ਮਰਪਕਟ ਦੀਆੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚਣੁੌਤੀਆੀਂ ਨਾਲ ਨਪਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਤਆਰ 

ਹੋਣ ਲਈ ਪਵਹਾਰਕ ਹਿੱਲ ਖੋਜਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਪਮਆਨੇ-ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਿਾਰਾੀਂ ਦੀ ਮਦਦ 

ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀ ੀਂ ਫੰਪ ੰਗ।  

• ਇੰ ੀਜਨਸ ਲੋਕਾੀਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੌਕੇ, ਪਜਸ ਪਵਿੱਚ ਇੰ ੀਜਨਸ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ  ਰੋਗਰਾਮਾੀਂ ਨੰੂ ਸਪਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਪ ੰਗ 

ਿਾਮਲ ਹੈ, ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਇਿੱਕ ਨਵਾੀਂ ‘ਗਾਰ ੀਅਨ’ ਪਸਖਲਾਈ  ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਇੰ ੀਜਨਸ ਲੋਕਾੀਂ ਨਾਲ ਸਪਹ-ਪਵਕਸਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ; ਅਤੇ  

• ਭਪਵਿੱਖ ਦੀਆੀਂ ਮੰਗਾੀਂ ਨੰੂ  ੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਆਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਜਿਲ ਿਣਾਉਣ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿੱਚ-ਮੰਗ 

ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾੀਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾੀਂ ਨਵੀਆੀਂ ਪਸਖਲਾਈ ਸੀਟਾੀਂ ਦਾ ਪਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ।  

 

 



ਪਤੰਨ ਸਾਲਾੀਂ ਪਵਿੱਚ ਹੋਰ $58 ਪਮਲੀਅਨ ਸੂਿੇ ਪਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਵਅਕਤੀਆੀਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਸਹਤ-

ਸੰਭਾਲ ਜਾੀਂ ਿਾਲ ਸੰਭਾਲ (ਚਾਇਲ  ਕੇਅਰ) ਵਰਕਰਾੀਂ ਵਰਗੇ  ੇਿੇਵਰਾੀਂ ਲਈ ਪਵਦੇਿੀ ਪਕਰ ੈਨਪਿਅਲ ਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਪਵਿੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।  

 

ਪਫਊਚਰ ਰੈ ੀ ਿੀ.ਸੀ. ਭਰ ਪਵਿੱਚ ਕਾਰਜਿਲਾੀਂ ਦੀ ਿਮੂਲੀਅਤ ਨੰੂ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਕਰਨ ਪਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ,  ਰੋਗਰਾਮਾੀਂ ਅਤੇ ਅਪਜਹੀ 

ਖਾਸ ਪਸਖਲਾਈ ਤਿੱਕ  ਹੁੰਚ ਿਣਾਉਣ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਪਸਪਖਆਰਥੀਆੀਂ ਦੀਆੀਂ ਪਕਫ਼ਾਇਤੀ,  ਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ 

ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾੀਂ ਨੰੂ  ਛਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾੀਂ ਨੰੂ ਆਰਥਕ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਪਦਰਤ ਹੈ, ਪਜਸ ਪਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਿਾਮਲ ਹਨ 

ਪਜਨ੍ਾੀਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਿੱਟ ਹੈ, ਜਾੀਂ ਜੋ ਕਾਰਜਿਲ ਪਵਿੱਚ ਰਕੁਾਵਟਾੀਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਇੰ ੀਜਨਸ, ਕਾਲੇ ਅਤੇ 

ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ (IBPOC), ਔਰਤਾੀਂ, ਅ ਾਹਜ ਲੋਕ, 2SLGBTQ+,  ਰਵਾਸੀ, ਕਈ ਹੋਰ ਅ ਾਹਜਤਾਵਾੀਂ ਜਾੀਂ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾੀਂ ਨਾਲ 

ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਨੌਜਵਾਨ, ਅਤੇ ਸਾਿਕਾ ‘ਯੂਥ-ਇੰਨ-ਕੇਅਰ’।  

 

 ੂਰੀ ਪਫਊਚਰ ਰੈ ੀ ਯੋਜਨਾ ਿਸੰਤ 2023 ਪਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

 

ਸਾਫ਼, ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਕ ਟਵਕਾਸ  

ਿੀ.ਸੀ. ਪਵਿੱਚ ਿਹਤੁ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾੀਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਿੇ ਦੇ ਖੂਿਸੂਰਤੀ ਨੰੂ ਆਕਾਰ ਪਦੰਦੇ ਹਨ, ਇਿੱਕ ਮਜ਼ਿੂਤ 

ਆਰਥਕਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉ ੀਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ, ਪਵਪਭੰਨ ਕਪਮਊਪਨਟੀਆੀਂ ਨੰੂ ਸਪਹਯੋਗ ਪਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਪਕ ਇਹਨਾੀਂ ਸਰੋਤਾੀਂ 

ਦਾ  ਰਿੰਧਨ ਅਤੇ  ਾਲਣ- ੋਿਣ ਇੰ ੀਜਨਸ ਲੋਕਾੀਂ ਦੇ ਸਪਹਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾੀਂ ਜੋ ਇਿੱਕ ਅਪਜਹੀ ਪਟਕਾਊ ਆਰਥਕਤਾ 

ਿਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਿੀ.ਸੀ. ਪਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆੀਂ  ੀੜੀਆੀਂ ਲਈ ਲੋਕਾੀਂ ਨੰੂ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦੰਦੀ ਰਹੇ।  

 

ਿਿੱਜਟ 2023 ਿੀ.ਸੀ. ਦੇ ਭਰ ੂਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾੀਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਪਖਆ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪਤੰਨ ਸਾਲਾੀਂ ਪਵਿੱਚ $200 

ਪਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਦਾ ਪਨਵੇਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਜਸ ਪਵਿੱਚ ਿਾਮਲ ਹਨ: 

 

• ਅਿੱਠ ਹੋਰ ‘ਫੌਰੈਸਟ ਲੈਂ ਸਕੇ ’ ਯੋਜਨਾਵਾੀਂ ‘ਤੇ ਫਰਸਟ ਨੇਿਨਜ਼ ਨਾਲ ਸਾੀਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ $21 ਪਮਲੀਅਨ, ਤਾੀਂ ਜੋ 

ਵਧੇਰੇ  ੁਰਾਣੇ ਦਰਖਿੱਤਾੀਂ (old growth trees) ਨੰੂ ਸੁਰਿੱਪਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਿੇਹਤਰ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਕ ‘ਸਸਟੇਨੇਿਲ ਹਾਰਵੈਸਪਟੰਗ’ (ਇਿੱਕ ਪਵਧੀ ਜੋ ਭਪਵਿੱਖ ਪਵਿੱਚ ਲਿੱਕੜ ਦੀ  ੈਦਾਵਾਰ 

ਨੰੂ ਪਿਨਾੀਂ  ਰਭਾਪਵਤ ਕੀਤੇ ਇਿੱਕ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਪਵਿੱਚ ਲਿੱਕੜ/ਪਟੰਿਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾੀਂ ਦੀ ਪਨਰੰਤਰ ਸ ਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ) 

ਪਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ;  

• ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾੀਂ ਦੀ  ਰਪਮਟ ਦੀ  ਰਤੀਪਕਰਆ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਿੀ.ਸੀ. ਦੇ  ਰਪਮਪਟੰਗ ਸਰਪਵਸ ਪ ਲੀਵਰੀ 

ਮੌ ਲ ਨੰੂ ਹੋਰ ਆਧੁਪਨਕ ਿਣਾਉਣਾ ਿੁਰ ੂਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਿੈਕਲੌਗ (ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋ ਪਰਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ) ਨੰੂ 

ਘਟਾਉਣ,  ਰੋਜੈਕਟਾੀਂ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਦਰੂ-ਦਰੁਾ ੇ,  ੇਂ ੂ ਅਤੇ ਇੰ ੀਜਨਸ ਕਪਮਊਪਨਟੀਆੀਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਪਕਆੀਂ 

ਪਵਿੱਚ ਪਿਜਲੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟੀਪਵਟੀ ਜਾੀਂ  ਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ $77 ਪਮਲੀਅਨ;   

• ਇਿੱਕ ਨਵੀ ੀਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖਪਣਜ  ਦਾਰਥਾੀਂ ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ (critical minerals strategy) ਲਈ ਪਤੰਨ ਸਾਲਾੀਂ ਪਵਿੱਚ $6 

ਪਮਲੀਅਨ, ਜੋ ਿੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾੀਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖਪਣਜ  ਦਾਰਥਾੀਂ ਦੀ ਮੁਿੱਲ ਲੜੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ 

ਫਾਇਪਦਆੀਂ ਦਾ ਮੁਲਾੀਂਕਣ ਕਰੇਗੀ;   

• ਿੀ ਸੀ  ਾਰਕਸ ਅਤੇ ਿਾਹਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆੀਂ ਥਾੀਂਵਾੀਂ, ਅਤੇ ‘ਟਰੇਲਜ਼’ (ਲੋਕਾੀਂ ਜਾੀਂ ਜਾਨਵਰਾੀਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦਆੁਰਾ ਜੰਗਲੀ 

ਖੇਤਰ ਪਵਿੱਚ ਿਣਾਏ ਗਏ ਰਸਤੇ) ਪਵਿੱਚ ਿਾਹਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਮੌਪਕਆੀਂ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱਪਖਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ 

ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਪਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਫੰਪ ੰਗ ਅਤੇ  ੂੰਜੀਗਤ ਫੰਪ ੰਗ ਪਵਿੱਚ $101 ਪਮਲੀਅਨ; ਅਤੇ  

• ਫੌਰੈਸਟ ਸਪਰਵਸ ਸੜਕਾੀਂ (ਉਹ ਸੜਕਾੀਂ ਪਜਨ੍ਾੀਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਉਦਯੋਗ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ) ਦੀ ਸਾੀਂਭ-

ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗਰੇ  ਕਰਨ ਲਈ ਪਤੰਨ ਸਾਲਾੀਂ ਪਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ  ੂੰਜੀਗਤ ਫੰਪ ੰਗ ਪਵਿੱਚ $49 

ਪਮਲੀਅਨ।  



ਇਹ ਪਨਵੇਿ ‘ਿੀ ਸੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਪਰੰਗ ਜੌਿਜ਼ ਫੰ ’ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਪਜਸ ਨੰੂ ਹਾਲ ਹੀ ਪਵਿੱਚ ਦੁਿੱਗਣਾ ਕਰਕੇ $180 ਪਮਲੀਅਨ 

ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੂਿੇ ਭਰ ਪਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ  ਰੋਜੈਕਟਾੀਂ ਪਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਪਮਿੱਲਾੀਂ ਨੰੂ  ੁਰਾਣੇ ਦਰਖਿੱਤਾੀਂ ਦੇ 

ਲੌਗਜ਼ ਤੋਂ ਦਰੂ ਰਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਿੱਚ-ਮੁਿੱਲ ਵਾਲੇ ਉਤ ਾਦ, ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਮਾਸ ਪਟੰਿਰ ਵਿੱਲ ਮੋੜਨ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।  

 

ਿੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਉਿੱਤਰੀ-ਅਮਰੀਕਾ ਪਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਿੂਤ ਜਲਵਾਯੂ ਯੋਜਨਾਵਾੀਂ ਪਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਿੱਜਟ 2023, ਪਨਕਾਸ ਨੰੂ 

ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਪਵਿੱਖ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਟਕਾਊ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਪਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 2030 ਤਿੱਕ CleanBC ਰੋ ਮੈ  ਦੇ ਆਧਾਰ 

‘ਤੇ ਪਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ।  

 

• ਪ ਛਲੇ ਪਨਵੇਿਾੀਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਿਿੱਜਟ 2023 ਐਕਪਟਵ ਟਰਾੀਂਸ ੋਰਟੇਿਨ (ਅਪਜਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪਜਸ ਪਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਥਾੀਂ ਤੋਂ 

ਦਜੂੀ ਥਾੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਆ ਣੀ ਿਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ ਪਜਵੇਂ ਪਕ  ੈਦਲ ਤੁਰਨਾ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆਪਦ) 

ਦਾ ਨੈਿੱ ਟਵਰਕ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪਤੰਨ ਸਾਲਾੀਂ ਪਵਿੱਚ $100 ਪਮਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਜੋ ਪਕ ਿੀ.ਸੀ. ਦੇ 

ਇਪਤਹਾਸ ਪਵਿੱਚ ‘ਐਕਪਟਵ ਟਰਾੀਂਸ ੋਰਟੇਿਨ’ ਪਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਾ ਪਨਵੇਿ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ  ੈਦਲ ਚਿੱਲਣ, ਸਾਈਕਲ 

ਚਲਾਉਣ ਜਾੀਂ ਟਰਾੀਂਪਜ਼ਟ ਲੈਣ, ਇਹ ਨਵੀ ੀਂ ਫੰਪ ੰਗ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਉਹਨਾੀਂ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਮਾਪਧਅਮਾੀਂ ਦਾ ਪਵਸਤਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ 

ਪਕ ਿੀ.ਸੀ. ਦੀਆੀਂ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਕਪਮਊਪਨਟੀਆੀਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

• ‘CleanBC ਗੋ ਇਲੈਕਪਟਰਕ ਕਮਰਿਲ ਵਹੀਕਲ  ਾਇਲਟ  ਰੋਗਰਾਮ’ (CleanBC Go Commercial Pilot 

Program) ਰਾਹੀ ੀਂ ਿੀ.ਸੀ. ਅਧਾਰਤ ਕਾਰੋਿਾਰਾੀਂ, ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾੀਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾੀਂ ਨੰੂ ਜ਼ੀਰੋ-

ਐਪਮਿਨ ਵਾਹਨਾੀਂ  ਪਵਿੱਚ ਤਿਦੀਲੀਆੀਂ ਕਰਨ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਜਸ ਪਵਿੱਚ ਦਰਪਮਆਨੇ ਅਤੇ ਹੈਵੀ-ਪ ਊਟੀ 

ਵਾਲੇ ਟਰਿੱਕ ਿਾਮਲ ਹਨ, ਿੀ.ਸੀ. ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਐਪਮਿਨ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿੱਲ ਅਿੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ $40 ਪਮਲੀਅਨ।  

• ਿਿੱਜਟ 2023 ਪਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪਨਵੇਿ, 2019 ਤੋਂ ਚਿੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ CleanBC ਪਵਿੱਚ ਕੀਤੇ $3.5 ਪਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਦੇ 

ਪ ਛਲੇ ਪਨਵੇਿ ਪਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ।   

 

ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰਬਨ ਿੈਕਸ ਢਾਂਚਾ  

ਕਾਰਿਨ  ਰਾਇਪਸੰਗ (ਗਲੋਿਲ ਵਾਰਪਮੰਗ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਪਜਸ ਪਵਿੱਚ ਕੋਲੇ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਿਲਨ ਨੰੂ 

ਘਟਾਉਣ ਲਈ  ਰਦਿੂਕਾੀਂ ਨੰੂ ਉਤਿਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾੀਂ ਦੇ ਪਨਕਾਸ ‘ਤੇ ਲਾਗਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ) 2030 

ਤਿੱਕ CleanBC ਰੋ ਮੈ  ਦਾ ਇਿੱਕ ਜ਼ਰਰੂੀ ਪਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਕ ਪਨਕਾਸ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਪਟਕਾਊ, ਘਿੱਟ-ਕਾਰਿਨ ਵਾਲੇ ਭਪਵਿੱਖ 

ਦਾ ਪਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ.ਸੀ. ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਲਾਭ  ਹੁੰਚਾਉ ੀਂਦੀ ਹੈ। ਿੀ.ਸੀ. ਫੈ ਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ 

ਨਾਲ ਪਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੈ ਤਾੀਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਿੱਕ ਨਵਾੀਂ, ਮੇ -ਇੰਨ-ਿੀ.ਸੀ. (ਿੀ.ਸੀ. ਪਵਿੱਚ ਪਤਆਰ) ਕਾਰਿਨ 

 ਰਾਇਪਸੰਗ ਢਾੀਂਚਾ ਪਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਪਕਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਢਕੁਵਾੀਂ ਰਪਹੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫੈ ਰਲ  ੈਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਕੇ 

ਪਨਕਾਸ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ।  

 

ਿਿੱਜਟ 2023 ਅਿੱਗੇ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਉੀਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ  ਰਾਇਪਸੰਗ ਪਸਸਟਮ,  ਪਰਵਰਤਨ ਦੇ ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 

ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। 1 ਅ ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ ਿੁਰ ੂਹੋਕੇ, ਇਿੱਕ ਨਵਾੀਂ ਮੇ -ਇੰਨ-ਿੀ.ਸੀ. ਕਾਰਿਨ  ਰਾਇਪਸੰਗ ਪਸਸਟਮ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਸਸਟਮ ਦੀ 

ਥਾੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਲਈ  ਰਦਰਿਨ ਦੇ  ੈਮਾਨੇ ਸਮੇਤ, ਨਵੇਂ ਕਾਰਿਨ  ਰਾਇਪਸੰਗ ਢਾੀਂਚੇ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ, ਇਸ ਿਸੰਤ ਪਵਿੱਚ 

ਉ ਲਿਧ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀ ੀਂ ਨਵੇਂ ਪਸਸਟਮ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਅਮਲ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ 2023 ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ 

ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਾੀਂਗੇ।  

 

1 ਅ ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ, ਕਾਰਿਨ ਟੈਕਸ 2030 ਪਵਿੱਚ $170 ਤਿੱਕ  ਹੁੰਚਣ ਤਿੱਕ, ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ $15  ਰਤੀ ਟਨ ਤਿੱਕ ਵਧੇਗਾ। 

ਕਾਰਿਨ ਟੈਕਸ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ‘ਿੀ.ਸੀ. ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਿਨ ਟੈਕਸ ਕਰੈਪ ਟ’ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਧ  ਰਭਾਪਵਤ ਲੋਕਾੀਂ ਲਈ ਵਧਦੀਆੀਂ 

ਲਾਗਤਾੀਂ ਨੰੂ  ੂਰਾ ਕਰਨ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵਧੇਗਾ। 2030 ਤਿੱਕ, ਅਸੀ ੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾੀਂ ਪਕ ਪਿਰਪਟਿ ਕੋਲੰਿੀਆ ਦੇ ਪਜ਼ਆਦਾਤਰ 



ਲੋਕਾੀਂ ਨੰੂ ਕਾਰਿਨ ਟੈਕਸ ਲਾਗਤਾੀਂ ਪਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ  ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਰੈਪ ਟ ਰਾਹੀ ੀਂ ਪਜ਼ਆਦਾ ਰਾਿੀ ਪਮਲੇਗੀ।  

 

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਨੁਕੂਲ ਕਟਮਊਟਨਿੀਆਂ  

ਿਿੱਜਟ 2023 ਪਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪਤੰਨ ਸਾਲਾੀਂ ਪਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਿਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਪਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਿਦੀਲੀ ਅਨੁਕੂਲ 

ਕਪਮਊਪਨਟੀਆੀਂ (ਉਹ ਕਪਮਊਪਨਟੀਆੀਂ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਤਿਦੀਲੀ ਦੇ  ਰਭਾਵਾੀਂ ਲਈ ਪਤਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾੀਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਉਿੱਭਰ ਕੇ 

 ਰਫੁਿੱਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਕਤੀ ਰਿੱਖਦੀਆੀਂ ਹਨ) ਦਾ ਪਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ $1.1 ਪਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਿਾਮਲ ਹੈ। ਿਿੱਜਟ 2023, ਅਜੇ ਵੀ 

ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਿੰਧਤ ਆਫਤਾੀਂ ਤੋਂ  ਰਭਾਪਵਤ ਕਪਮਊਪਨਟੀਆੀਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਿੂਤ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਘਿੱਟ ਕਾਰਿਨ ਵਾਲੇ ਭਪਵਿੱਖ ਦੇ 

ਮੌਪਕਆੀਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਪਵਿੱਚ ਲੋਕਾੀਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਪਨਵੇਿ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੈ।   

 

• ਯੋਜਨਾ ਪਵਿੱਚ $750 ਪਮਲੀਅਨ ਿਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀ ੀਂ ਿਿੱਜਟ 2022 ਪਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਅਿੱਗਾੀਂ ਅਤੇ ਨਵੰਿਰ 2021 ਦੇ ਹੜ੍ਾੀਂ 

ਵਰਗੀਆੀਂ ਅਪਤਅੰਤ ਜਲਵਾਯੂ-ਸੰਿੰਧੀ ਆਫਤਾੀਂ ਤੋਂ  ਰਭਾਪਵਤ ਕਪਮਊਪਨਟੀਆੀਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਚਨਿਿੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।  

• ਿਿੱਜਟ 2023 ਦੇ ਰਾਹੀ ੀਂ ਸੂਿਾ ਇਸ ਪਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਪਵਿੱਚ  ੰੂਜੀਗਤ ਫੰਪ ੰਗ ਪਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ $300 ਪਮਲੀਅਨ ਲਗਾ ਪਰਹਾ ਹੈ,  

ਪਜਸ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ-ਸੰਿੰਧਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆੀਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੂਿਾਈ ਿੁਪਨਆਦੀ ਢਾੀਂਪਚਆੀਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮਰੰਮਤ ਜਾੀਂ 

ਉਹਨਾੀਂ ਨੰੂ ਿਦਲਣ ਪਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕੇ।  

• ਿੀ.ਸੀ. ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ  ਰਿੰਧਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਿਦੀਲੀ ਦੀ ਪਤਆਰੀ ਲਈ ਇਿੱਕ ਨਵਾੀਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਿਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ 

ਸੂਿੇ ਦੀਆੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆੀਂ ਪਵਿੱਚ ਜਵਾਿੀ  ਰਪਤਪਕਪਰਆ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉ ੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਿਦੀਲੀ ਨਾਲ 

ਨਪਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪਤਆਰੀ ਪਵਿੱਚ ਕਪਮਊਪਨਟੀਆੀਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

o ਿਿੱਜਟ 2023 ਸੂਿੇ ਪਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ  ਰਿੰਧਨ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਫਤਾੀਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾੀਂਕਣ, 

ਉਹਨਾੀਂ ਨਾਲ ਨਪਜਿੱਠਣ ਦੀ ਪਤਆਰੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਪਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਨਵੇਿ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਤੰਨ ਸਾਲਾੀਂ 

ਪਵਿੱਚ $85 ਪਮਲੀਅਨ ਦੇ ਪਰਹਾ ਹੈ।  

o ਇਹ ਫੰਪ ੰਗ ਸੂਿੇ ਦੀ, ਫਰਸਟ ਨੇਿਨਜ਼ ਦੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾੀਂ ਦੀ ਇਕਿੱਪਠਆੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 

ਕਪਮਊਪਨਟੀਆੀਂ ਨੰੂ ਔਖੇ ਸਪਮਆੀਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਉਿੱਭਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਿਕਤੀ ਦੇਣ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।  

• ਫੈ ਰਲ-ਸੂਿਾਈ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਾੀਂਝਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ  ਰਿੰਧਨ ਦਆੁਰਾ, ਿੀ ਸੀ ਵਾਈਲ ਫਾਇਰ ਸਰਪਵਸ  ੰਜ ਸਾਲਾੀਂ 

ਪਵਿੱਚ ਅਿੱਗ ਿੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਲਈ $64 ਪਮਲੀਅਨ  ਰਾ ਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਿਿੱਜਟ 2022 ਪਵਿੱਚ, ਿੀ.ਸੀ. 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਅਿੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਪਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲ-ਭਰ ਜੰਗਲੀ ਅਿੱਗ ਸਰਪਵਸ ਪਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ 

ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।  

 

 

 

 

 

 

 

 


