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ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ  

28 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2023 

      ਪਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ  

  

 

 

ਵ ਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ 2023-24 – 2025-26 

 

ਬਿੱਜਟ 2023 ਸਾਪਰਆਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪਟਕਾਊ ਭਪਵਿੱਖ ਦਾ ਪਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਣੁੌਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਪਜਨ੍ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਲੋਕ ਅਿੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿੱਜਟ ‘ਪਿਸਕਲ  ਲੈਪਨੰਗ’ (ਪਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ) ਵਿੱਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸਮਝਦਾਰ 

 ਹੁੰਚ ਬਣਾਏ ਰਿੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਿੱਪਦਆਂ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਪਦੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹਨ: ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰਪਚਆਂ 

ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਪਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਪਜਿੱਠਣਾ, ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸੁਰਿੱਪਖਅਤ 

ਅਤੇ ਪਸਹਤਮੰਦ ਕਪਮਊਪਨਟੀਆਂ ਨੰੂ ਸਪਹਯੋਗ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਪਟਕਾਊ ਅਰਥਪਵਵਸਥਾ ਦੀ ਪਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹਰੇਕ ਲਈ 

ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

 

ਬਿੱਜਟ ਆਉਟਲ ਿੱਕ (ਆਉਣ  ਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱਚ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨ ਮਾਵਨਤ ਵਬਓਰਾ) 

ਬਿੱਜਟ 2023 ਦੀ ਪਤੰਨ ਸਾਲਾ ਪਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਘਾਟੇ ਪਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂੀ ਹੈ: 

• 2023-24 ਪਵਿੱਚ $4.2 ਪਬਲੀਅਨ  

• 2024-25 ਪਵਿੱਚ $3.8 ਪਬਲੀਅਨ  

• 2025-26 ਪਵਿੱਚ $3.0 ਪਬਲੀਅਨ  

 

ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਭਾਪਵਤ ਉਮੀਦ-ਤੋਂ-ਘਿੱਟ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਖਰਪਚਆਂ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਪਜਿੱਠਣ ਲਈ 

ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀਆਂ  ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਜਟ 2023 ਪਵਿੱਚ, 2023-24 ਲਈ $700 ਪਮਲੀਅਨ ਦਾ  ੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ 

ਭਿੱਤਾ, ਅਤੇ 2024-25 ਅਤੇ 2025-26, ਹਰੇਕ ਪਵਿੱਚ $500 ਪਮਲੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023-24 ਪਵਿੱਚ $2.3 ਪਬਲੀਅਨ, 2024-25 ਪਵਿੱਚ $2.2 ਪਬਲੀਅਨ, ਅਤੇ 2025-26 ਪਵਿੱਚ $1.2 ਪਬਲੀਅਨ 

ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ  ਰਪਤਪਕਪਰਆ, ਕਲੀਨ ਬੀ ਸੀ (CleanBC), ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ  ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਪਵਿੱਚ ਅਪਨਸ਼ਪਚਤ 

ਖਰਪਚਆਂ ਲਈ ਇਿੱਕ  ਾਸੇ ਰਿੱਪਖਆ ਹੈ। ਵਿੇਰੇ ਅਚਨਚੇਤ ਖਰਪਚਆਂ ਪਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਲਈ $1 ਪਬਲੀਅਨ, ਅਤੇ 

2023-24 ਪਵਿੱਚ $2.2 ਪਬਲੀਅਨ, 2024-25 ਪਵਿੱਚ $2.6 ਪਬਲੀਅਨ ‘ਸ਼ੇਅਰਡ ਪਰਕਵਰੀ ਮੈਨਡੇਟ’ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

2025-26 ਪਵਿੱਚ ਭਪਵਿੱਖੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਲਈ $800 ਪਮਲੀਅਨ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

 

2022 ਦਾ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪਰਕਵਰੀ ਮੈਨਡੇਟ  ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ  ਬਪਲਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਪਮਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਪਵਿੱਚ ਵਾਿੇ ਅਤੇ ਮਪਹੰਗਾਈ ਤੋਂ 

ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਪਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਅਤੇ ਸੁਿਾਰ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਪਜਨ੍ਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਪਨਰਭਰ ਹਨ – ਪਜਵੇਂ 

ਪਕ ਪਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਸਿੱਪਖਆ। $5.4 ਪਬਲੀਅਨ ਦੀ ਚਿੱਲ ਰਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨਡੇਟ ਪਮਆਦ 

(2022/23 ਤੋਂ 2024/25) ਪਵਿੱਚ $10.8 ਪਬਲੀਅਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬਿੱਜਟ 2023, 2022 ਪਵਿੱਚ ਮੈਨਡੇਟ ਦੀ 

ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਤੋਂ, ਸ਼ੇਅਰਡ ਪਰਕਵਰੀ ਮੈਨਡੇਟ ਦੇ ਤਪਹਤ ਸਮਝੌਪਤਆਂ ਦਾ ਸਪਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਪਵਿੱਚ $15 ਪਬਲੀਅਨ ਤੋਂ 

ਵਿੱਿ  ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਪਜਸ ਪਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤੀ ਰਕਮਾਂ ਲਈ ਿੰਪਡੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)।  

 

ਆਉਣ  ਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱਚ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਅਨ ਮਾਵਨਤ ਵਬਓਰਾ  

ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ 2022 ਪਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2.8% ਵਿੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਵਕਾਸ ਦਰ 2023 ਪਵਿੱਚ ਘਿੱਟ ਕੇ 0.4% ਤਿੱਕ ਹੋਣ ਦੀ 

ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਘਟਦਾ ਹੋਇਆ ਆਰਥਕ ਪਵਕਾਸ, ਪਜਸ ਨੰੂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਪਵਿੱਚ ਵੇਪਖਆ ਜਾ ਪਰਹਾ ਹੈ,  ੂਰੇ 



ਪਵਸ਼ਵ ਦੇ ਘਟਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਕ ਪਵਕਾਸ ਨੰੂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ-ਭਰ ਪਵਿੱਚ ਉਿੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੀਆਂ ਪਵਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ 

ਸੰਯੁਕਤ  ਰਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਗਰੌਸ ਡੋਮੈਸਪਟਕ  ਰੌਡਿੱਕਟ (GDP) ਪਵਿੱਚ ਪਿਰ ਤੋਂ 2024 ਪਵਿੱਚ 1.5% ਦਾ ਵਾਿਾ, 

ਅਤੇ ਮਿੱਿਮ-ਪਮਆਦ (2025 ਤੋਂ 2027) ਪਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ 2.2% ਅਤੇ 2.4% ਦੇ ਪਵਚਕਾਰ ਵਾਿਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।   

ਬਿੱਜਟ 2023 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੌਕਸ ਹਨ ਅਤੇ 13 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ‘ਇਿੱਕੋਨੌਪਮਕ ਿੋਰਕਾਸਟ 

ਕਾਊਪਂਸਲ’ ਦਆੁਰਾ ਪਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਸਤਨ ਆਉਟਲੁਿੱਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।  

 

ਆਉਣ  ਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਅਨ ਮਾਵਨਤ ਵਬਓਰਾ  

2023-24 ਪਵਿੱਚ ਕੁਿੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨੀ $77.7 ਪਬਲੀਅਨ, 2024-25 ਪਵਿੱਚ $79.7 ਪਬਲੀਅਨ ਅਤੇ 2025-26 ਪਵਿੱਚ 

$82.2 ਪਬਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦੀ ਭਪਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਮਦਨੀ ਪਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਮਵਾਰ ਵਾਿਾ, ਆਬਾਦੀ ਪਵਿੱਚ ਅਪਹਮ ਵਾਿੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵਿੱਿ 

ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਪਲਆਂ ‘ਤੇ ਪਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੌਪਮਨਲ ਜੀ ਡੀ  ੀ (Nominal GDP) ਦਆੁਰਾ ਸਮਰਿੱਥ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ, ਜੋ ਪਕ ਘਟੀ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਪਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਜਸ ਪਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ 

ਦੀਆਂ ਘਿੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ‘ਿਲੈਟ ਿੌਰੇਸਟਰੀ’ (ਜੰਗਲਾਂ ਪਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪਟਿੱਪਲਆਂ ਦੇ ਰ ੂ ਪਵਿੱਚ  ਪਹਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਤਆਰ ਕੀਤੇ ਪਬਨਾਂ, 

ਪਸਿੱਿੇ ਿਰਤੀ ਪਵਿੱਚ ਦਰਿੱਖਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ  ਰਪਤਪਕਪਰਆ) ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।    

 

2023-24 ਲਈ ਆਮਦਨੀ 2022-23 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਘਿੱਟ ਰਪਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਜਸਦਾ ਕਾਰਨ 2021 ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਲਈ 

ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵੇਪਨਊ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਪਨਤ ਇੰਕਮ-ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਆ ਰਹੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ।    

 

ਆਉਣ  ਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱਚ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਅਨ ਮਾਵਨਤ ਖਰਵਚਆਂ ਦਾ ਵਬਓਰਾ   

ਪਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ 2023-24 ਪਵਿੱਚ $81.2 ਪਬਲੀਅਨ, 2024-25 ਪਵਿੱਚ $83 ਪਬਲੀਅਨ ਅਤੇ 2025-26 

ਪਵਿੱਚ $84.8 ਪਬਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦੀ ਭਪਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ  ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਪਵਿੱਚ 

ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਜਨ੍ਾਂ ਉਿੱਤੇ ਲੋਕ ਪਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਸਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ, ਪਰਹਾਇਸ਼, ਜਨਤਕ 

ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਪਵਿੱਚ ਕਾਰਜਨੀਤਕ ਪਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਿਦੇ ਖਰਪਚਆਂ ਪਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।  

 

ਪ ੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ  

ਪਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਪਲਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ  ੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ $37.5 ਪਬਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ 

ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਚ ਪਰਹਾਇਸ਼, ਹਸ ਤਾਲ, ਸਕੂਲ,  ੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਿੈਪਸਪਲਟੀਆਂ, ਟਰਾਂਪਜ਼ਟ ( ਬਪਲਕ ਯਾਤਾਯਾਤ), 

ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ  ੁਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾਈ ਬੁਪਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਪਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਨਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

 

ਕਰਜ਼ਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੱਦ  

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਪਲਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ, 2022-23 ਦੇ ਅੰਤ ਪਵਿੱਚ $63.7 

ਪਬਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਕ ਬਿੱਜਟ 2022 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ $9.8 ਪਬਲੀਅਨ ਘਿੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਿਾਰ ਦਾ 

ਕਾਰਨ 2022-23 ਪਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ  ਬੇਹਤਰ ਸੰਚਾਲਨ ਨਤੀਪਜਆਂ ਨੰੂ ਪਦਿੱਤਾ ਪਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਕ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਪਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 

ਆਰਥਕ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਪਨਤ ਇੰਕਮ-ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਪਜ਼ਆਦਾ ਸਨ। 

 

ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਪਲਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ -ਤੋਂ-ਜੀ ਡੀ  ੀ ਅਨੁ ਾਤ, ਜੋ ਪਕ ਕਰੈਪਡਟ ਰੇਪਟੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ 

ਦਆੁਰਾ ਵਰਪਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਿੱਕ ਮੁਿੱਖ ਮਾ ਦੰਡ ਹੈ, 2023-24 ਪਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18.9% ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤੀ 

ਯੋਜਨਾ ਪਵਿੱਚ 25% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਪਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਨੇਪਡਅਨ ਸੂਪਬਆਂ ਪਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕਲਾਬਤਨ ਘਿੱਟ ਕਰਜ਼ੇ-ਤੋਂ-ਜੀ ਡੀ  ੀ 

ਅਨੁ ਾਤ ਸੰਕੇਤ ਪਦੰਦਾ ਹੈ ਪਕ ਸੂਬਾਈ ਕਰਜ਼ਾ  ਰਬੰਿਨਯੋਗ ਅਤੇ ਪਟਕਾਊ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਕ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਭਪਵਿੱਖ 

ਪਵਿੱਚ ਉਿਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁੜਪਵਿੱਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।  



ਇੰਟਰਸਟ ਬਾਈਟ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਪਲਆਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਸਹਾਇਤਾ  ਰਾ ਤ ਪਵਆਜ ਦੇ ਖਰਪਚਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 

ਆਮਦਨੀ ਦੇ  ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ  ਰਤੀਪਨਿਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, 2023-24 ਪਵਿੱਚ ਪਤੰਨ ਸੈਂਟ  ਰਤੀ ਡੌਲਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਪਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਿੱਟ 

ਰਹੇਗੀ।  

 

ਬਿੱਚਤ ਨ ੂੰ  ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ  

ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਿੱ ਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੀਜੀ ਪਤਮਾਹੀ ਪਰ ੋਰਟ, 2022-23 ਪਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਅਨੁਮਾਪਨਤ $3.6 ਪਬਲੀਅਨ ਦੀ ਬਿੱਚਤ  

ਦੀ ਭਪਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਕ ਦਜੂੀ ਪਤਮਾਹੀ ਪਰ ੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ  ੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਰਾਹੀ ਂ

$2.7 ਪਬਲੀਅਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰਪਚਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਜਸ ਪਵਿੱਚ ਰੈਂਟਲ  ਰੋਟੇਕਸ਼ਨ ਿੰਡ ($500 ਪਮਲੀਅਨ), ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਤੀਜਾ ਬੀ ਸੀ 

ਅਿੋਰਡੇਪਬਪਲਟੀ ਕਰੈਪਡਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਜਸ ਰਾਹੀ ਂਰਪਹਣ-ਸਪਹਣ ਦੇ ਖਰਪਚਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ($500 ਪਮਲੀਅਨ) ਮਪਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ 

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਜੂੇ ਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਆਮਦਨੀ ਪਵਿੱਚ ਸੁਿਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਖਰਪਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।  

 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੀ ਬਿੱਚਤ ਸੂਬੇ ਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਿੱਥ ਬਣਾਉਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹਣੁ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ 

ਲਈ ਲੋੜੀਦਂੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦੰਦੀ ਹੈ। ਪਜਵੇਂ ਸੂਬਾ ਬਿੱਚਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਪਵਿੱਚ 

ਅਿੱ ਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਿੱਚਤ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਖੀਰਲੀ ਰਕਮ ਜਨਤਕ ਖਾਪਤਆਂ ਰਾਹੀ ਂਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ। ਪਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਪਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਿੰਡਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਪਵਿੱਖ ਦੇ ਖਰਪਚਆਂ ਅਤੇ  ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵਿੇਰੇ ਪਵਿੱਤੀ ਸਮਰਿੱਥਾ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।   

   

 ੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਆੁਰਾ ਿੰਡ  ਰਾ ਤ  ਪਹਲਕਦਮੀਆਂ ਪਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 

• $1 ਪਬਲੀਅਨ ‘ਗਰੋਇੰਗ ਕਪਮਊਪਨਟੀਜ਼ ਿੰਡ’  

• BC Ferries ਨੰੂ ਪਕਰਾਇਆਂ ਨੰੂ ਪਕਫ਼ਾਇਤੀ ਰਿੱਖਣ ਲਈ $500 ਪਮਲੀਅਨ 

• $450 ਪਮਲੀਅਨ ‘ਪਕਰਪਟਕਲ ਕਪਮਊਪਨਟੀ ਇੰਿਰਾਸਟਰਕਚਰ’ ਿੰਪਡੰਗ  

• $160 ਪਮਲੀਅਨ ਭੋਜਨ ਸੁਰਿੱਪਖਆ  ਪਹਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ   

• $150 ਪਮਲੀਅਨ ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਿਾਊਡੇਂਸ਼ਨ ਲਈ  

• $150 ਪਮਲੀਅਨ ਸਥਾਨਕ, ਇੰਡੀਜਨਸ, ਅਤੇ ਦਰੂ-ਦਰੁਾਡੇ ਦੀਆਂ ਕਪਮਊਪਨਟੀਆਂ ਨੰੂ ‘ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 911 

ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ  

• ‘ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਪਸਪਕਉਪਰਟੀ ਿੰਡ’ ਲਈ $100 ਪਮਲੀਅਨ  

• ਿਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਕੰਸਲੀਏਸ਼ਨ (ਮੇਲ-ਪਮਲਾ ) ਸਮਝੌਪਤਆਂ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਿੱਗੇ ਵਿਾਉਣ ਲਈ $75 

ਪਮਲੀਅਨ   

•  ਬਪਲਕ ਲਾਈਬਰੇਰੀਆਂ ਲਈ $45 ਪਮਲੀਅਨ, ਜੋ ਪਕ  ਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਪਰਕੰਸਲੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਪਹਯੋਗ 

ਕਰਨ, ਅਤੇ ਵਿਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਨਪਜਿੱਠੇਗਾ। ਇਸ ਪਵਿੱਚ ਲਾਈਬਰੇਰੀਆਂ ਲਈ 

ਪਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪਡਜੀਟਲ ਸੰਗਰਹ,  ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਘੰਪਟਆਂ ਤਿੱਕ  ਹੁੰਚ ਨੰੂ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 

ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

 

 

ਸੂੰਪਰਕ: 

ਪਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ  

ਮੀਡੀਆ ਪਰਲੇਸ਼ਨਜ਼  

250 208-7705                    


