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ਬੱਜਟ 2023 ਉਹਨ ਾਂ ਮ ੱਦਿਆਾਂ 'ਤੇ ਕ ਰਵ ਈ ਕਰਿ  ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮ ਅਨੇ ਰੱਖਿੇ ਹਨ 

 

ਨਵਕਟੋਿੀਆ – ਬਿੱਜਟ 2023 ਨਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਿਨਿਕ ਨਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਨਵਿੱਚ ਿੁਧਾਿ ਕਿਿ, ਵਧੇਿੇ ਨਕਫ਼ਾਇਤੀ ਨਿਹਾਇਸ਼ਾਾਂ ਦਾ ਨਵਕਾਿ 

ਕਿਿ, ਵਾਤਾਵਿਣ ਲਈ ਿਾਫ਼ ਿੁਥਿੀ ਆਿਨਥਕਤਾ ਨਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਿ, ਅਤੇ ਿਨਹਣ ਿਨਹਣ ਦੇ ਖਿਨਚਆਾਂ ਨਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿਿ 

ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਦਾ ਹੈ – ਖਾਿ ਕਿਕੇ ਉਹਿਾਾਂ ਪਨਿਵਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਨਬਿਨਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਉਹਿਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਜੋ ਨਵਸ਼ਵ ਭਿ ਦੀ 

ਮਨਹੰਗਾਈ ਕਾਿਿ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਪਿਭਾਵਤ ਹੋ ਿਹੇ ਹਿ। 

 

“ਬੀ.ਿੀ. ਿਨਹਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਥਾਾਂ ਹੈ, ਪਿ ਲੋਕ ਅਿਲ ਚਣੁੌਤੀਆਾਂ ਦਾ ਿਾਹਮਣਾ ਕਿ ਿਹੇ ਹਿ – ਿਾ ਨਿਿਫ਼ ਨਵਸ਼ਵ 

ਭਿ ਦੀ ਮਨਹੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮਹਾਾਂਮਾਿੀ ਕਾਿਿ, ਪਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਣਾਲੀਗਤ ਚਣੁੌਤੀਆਾਂ ਕਾਿਿ ਵੀ,” ਨਵਿੱਤ ਮੰਤਿੀ ਕਟਿੀਿ ਕੌਿਿੌਏ ਿੇ 

ਨਕਹਾ। “ਇਿ ਿਾਲ ਦਾ ਬਿੱਜਟ ਉਹਿਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਿੰੂ ਿੁਿਿੱਨਖਅਤ ਿਿੱਖਣ ਨਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਿੱਜਕਿੱਲਹ  ਦੀਆਾਂ ਉਿੱਚੀਆਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਿੰੂ 

ਬਿਦਾਸ਼ਤ ਿਹੀ ਾਂ ਕਿ ਿਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹਿਾਾਂ ਮੁਿੱਨਦਆਾਂ 'ਤੇ ਕਾਿਵਾਈ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਨਜੰਿਹਾਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪਿਵਾਹ ਕਿਦੇ ਹਿ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ 

ਨਕਫ਼ਾਇਤੀ ਨਿਹਾਇਸ਼ਾਾਂ ਲਿੱਭਣਾ ਅਤੇ ਹੈਲਥ-ਕੇਅਿ (ਨਿਹਤ ਿੰਭਾਲ) ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਿਾ।" 

 

ਨਤੰਿ ਿਾਲਾਾਂ ਦੌਿਾਿ ਲਗਭਗ $6.4 ਨਬਲੀਅਿ ਦੇ ਿਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਬਨਲਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਿ ਿੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਿਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਿੰੂ 

ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਿੰਭਾਲ ਲਿੱਭਣ ਨਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਿ ਿਾਲ ਜੁੜੇ ਿਨਹਣ ਨਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿਿਗੇ। ਇਿ ਨਵਿੱਚ ਕੈਂਿਿ ਦੀ ਿੰਭਾਲ ਨਵਿੱਚ ਨਜ਼ਕਿਯੋਗ 

ਿੁਧਾਿ ਕਿਿ ਲਈ ਫੰਡ ਿਹਾਇਤਾ, ਿਵੀਆਾਂ ਨਿਖਲਾਈ ਿੀਟਾਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਥ-ਕੇਅਿ ਵਿਕਿਾਾਂ ਅਤੇ ਫੈਨਮਲੀ ਡਾਕਟਿਾਾਂ ਲਈ 

ਬੇਹਤਿ ਿਹਾਇਤਾ ਦੇ ਿਾਲ ਬੀ.ਿੀ. ਦੇ ਹੈਲਥ-ਕੇਅਿ ਕਾਿਜ-ਬਲਾਾਂ ਦਾ ਨਿਿਮਾਣ ਕਿਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਿ ਨਵਿੱਚ ਮਾਿਨਿਕ ਨਿਹਤ 

ਅਤੇ ਿਸ਼ੇ ਦੀਆਾਂ ਲਤਾਾਂ ਿੰਬੰਧੀ ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਦਾ ਨਵਿਤਾਿ ਕਿਿ ਲਈ $1 ਨਬਲੀਅਿ ਦੀ ਿਵੀ ਾਂ ਫੰਡ ਿਹਾਇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

 

ਨਤੰਿ ਿਾਲਾਾਂ ਦੌਿਾਿ ਓਪਿੇਨਟੰਗ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਨਡੰਗ (ਿੰਚਾਲਿ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਫੰਡ ਿਹਾਇਤਾ) ਨਵਿੱਚ $4.2 ਨਬਲੀਅਿ ਹੋਿ 

ਪਿਦਾਿ ਕਿਨਦਆਾਂ, ਇਿ ਿਾਲ ਦਾ ਬਿੱਜਟ ਉਹਿਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਿੰੂ ਉਹ ਘਿ ਉਪਲਬਧ ਕਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਿੇ ਕਾਿਵਾਈ ਕਿਦਾ ਹੈ, 

ਨਜਿਹਾਾਂ ਘਿਾਾਂ ਿੰੂ ਖਿੀਦਣ ਦੀ ਉਹ ਿਮਿਿੱਥਾ ਿਿੱਖਦੇ ਹਿ। ਇਹ ਬੀ.ਿੀ ਦੇ ਇਨਤਹਾਿ ਨਵਿੱਚ ਹਾਊਨਿੰਗ ਨਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ 

ਨਤੰਿ-ਿਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਇਿ ਨਵਿੱਚ ਨਕਿਾਏ 'ਤੇ ਿਨਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ, ਇੰਡੀਜਿਿ (ਮੂਲਵਾਿੀ) ਲੋਕਾਾਂ, ਅਤੇ ਮਿੱਧ-ਆਮਦਿ ਵਾਲੇ 

ਪਨਿਵਾਿਾਾਂ ਲਈ ਵਧੇਿੇ ਘਿ ਅਤੇ ਬੇਘਿੀ ਿਾਲ ਿਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਿਵੀਆਾਂ ਕਾਿਵਾਈਆਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ।  

 

ਬੀ.ਿੀ. ਨਵਿੱਤੀ ਯੋਜਿਾ ਦੌਿਾਿ ਫੰਡ ਿਹਾਇਤਾ ਨਵਿੱਚ $462 ਨਮਲੀਅਿ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਕੇ ਿੂਬੇ ਭਿ ਨਵਿੱਚ ਪੁਨਲਨਿੰਗ, ਲਾਗੂਕਿਿ 

(ਇੰਫੋਿਿਮੈਂਟ), ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ (ਇੰਟਿਵੈਿਸ਼ਿ) ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਿਾਹੀ ਾਂ ਭਾਈਚਾਨਿਆਾਂ ਦੀ ਿੁਿਿੱਨਖਆ ਯਕੀਿੀ 

ਬਣਾਉਣ ਨਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਿ ਨਿਹਾ ਹੈ। 

 

ਜਦੋਂ ਨਕ ਨਵਸ਼ਵ ਭਿ ਨਵਿੱਚ ਮਨਹੰਗਾਈ ਅਤੇ ਉਿੱਚੀਆਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਬਿੱਜਟ ਿੰੂ ਵਧਾ ਿਹੀਆਾਂ ਹਿ, ਬਿੱਜਟ 2023 ਲੋਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਲਾਗਤਾਾਂ ਿੰੂ ਘਟਾਉਣ ਨਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਹਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਿੰੂ ਵਾਧੂ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਨਜਿਹਾਾਂ ਿੰੂ ਇਿ ਦੀ ਿਭ 

ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਜ਼ਿਿੂਤ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਾਂ ਗਿਮੀਆਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਿਨਹਣ ਿਨਹਣ ਦੇ ਖਿਨਚਆਾਂ ਲਈ ਿਹਾਇਤਾਵਾਾਂ ਵਾਿਤ ੇਲਗਭਗ $2.4 

ਨਬਲੀਅਿ ਦੇ ਅਿਥਾਈ ਿਨਹਯੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿੂਬਾ ਅਗਲੇ ਨਤੰਿ ਿਾਲਾਾਂ ਦੌਿਾਿ ਿਵੇਂ ਖਿਚ ਉਪਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਿ ਕਿੈਨਡਟਾਾਂ ਨਵਿੱਚ 

$4.5 ਨਬਲੀਅਿ ਦਾ ਹੋਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿੇਗਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਵਧਦੇ ਖਿਨਚਆਾਂ ਦੇ ਪਿਭਾਵਾਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕੇ ਅਤੇ ਿਨਥਿ, 

ਨਟਕਾਊ ਿਹਾਇਤਾ ਿਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕੇ।  



 

ਨਤੰਿ ਿਾਲਾਾਂ ਦੌਿਾਿ ਲਿੱਗਭਗ $1.3 ਨਬਲੀਅਿ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਘਿੱਟ ਲਾਗਤਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਿਨਹਯੋਗ ਦੇਣ ਨਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿੇਗਾ। 

ਇਿ ਨਵਿੱਚ ਬੀ.ਿੀ. ਦੇ ਵਿਿੀਕਾਾਂ ਲਈ ਗਿਭ-ਨਿਿੋਧਿ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਨਪਿਿਨਕਿਪਸ਼ਿ, ਮੌਜੂਦਾ K-12 ਿਕੂਲ ਭੋਜਿ ਪਿੋਗਿਾਮਾਾਂ ਦਾ 

ਨਵਿਤਾਿ ਕਿਿਾ, ਅਤੇ ਪੋਿਟ-ਿੈਕੰਡਿੀ ਦੇ ਨਵਨਦਆਿਥੀਆਾਂ, ਇੰਕਮ ਅਤੇ ਨਡਿੇਨਬਨਲਟੀ ਅਨਿਿਟੈਂਿ (ਆਮਦਿੀ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ 

ਨਵਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ) ਲੈ ਿਹੇ ਲੋਕਾਾਂ ਅਤੇ ਫੌਿਟਿ ਪਨਿਵਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਿ ਿੰਭਾਲ-ਕਿਤਾਵਾਾਂ ਲਈ ਵਧੇਿੇ ਨਵਿੱਤੀ ਿਹਾਇਤਾਵਾਾਂ ਪਿਦਾਿ 

ਕਿਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।   

 

2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਿਆੂਤ ਕਿਕੇ, ਬੀ.ਿੀ. ਨਵਿੱਚ ਔਿਤ ਅਤੇ ਘਿੱਟ-ਆਮਦਿ ਵਾਲੇ ਨਕਿਾਏਦਾਿ, ਨਕਿਾਏਦਾਿਾਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿਵੇਂ ‘ਇੰਕਮ-

ਟੈਿਨਟਡ’ ਕਿੈਨਡਟ ਿਾਹੀ ਾਂ ਪਿਤੀ ਿਾਲ $400 ਤਿੱਕ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਿੈਨਡਟ 80% ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਨਕਿਾਏ ‘ਤੇ ਿਨਹ ਿਹੇ ਪਨਿਵਾਿਾਾਂ 

ਦੀ ਮਦਦ ਕਿੇਗਾ। 

 

ਲਗਭਗ 75% ਬਿੱਨਚਆਾਂ ਵਾਲੇ ਪਨਿਵਾਿ ਮੌਜੂਦਾ ਿਮੇਂ ਨਵਿੱਚ ਬੀ ਿੀ ਫੈਨਮਲੀ ਬੈਿੀਨਫਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹਿ। ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਿ ੂ

ਕਿਕ,ੇ ਇਹਿਾਾਂ ਪਨਿਵਾਿਾਾਂ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਿਾਾਂ ਨਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਿੰੂ ਨਮਲੇਗਾ। ਨਿੰਗਲ ਮਾਨਪਆਾਂ ਿੰੂ ਪਿਤੀ 

ਿਾਲ $500 ਦਾ ਹੋਿ ਲਾਭ ਨਮਲੇਗਾ, ਜੋ 10% ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੁਲਾਈ ਨਵਿੱਚ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਘਿੱਟ ਅਤੇ ਔਿਤ ਆਮਦਿੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਿੰੂ ਕਾਿਬਿ ਟੈਕਿ ਦੀ ਭਿਪਾਈ ਕਿਿ ਨਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿਿ ਲਈ ‘ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਿ 

ਟੈਕਿ ਕਿੈਨਡਟ’ ਦਾ ਨਵਿਤਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਕ ਬੀ.ਿੀ. ਦੇ ਘਿੱਟ-ਕਾਿਬਿ ਵਾਲੇ ਭਨਵਿੱਖ ਵਿੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਭਾਗ ਵਜੋਂ ਫੈਡਿਲ 

ਲੋੜਾਾਂ ਦੀ ਪੂਿਤੀ ਕਿਿ ਲਈ ਅਪਿੈਲ ਨਵਿੱਚ ਵਿੱਧ ਨਿਹਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਆਦਾਤਿ ਲੋਕਾਾਂ ਿੰੂ 2030 ਤਿੱਕ ਕਾਿਬਿ ਟੈਕਿ ਦੀਆਾਂ ਵਧੀਆਾਂ 

ਹੋਈਆਾਂ ਲਾਗਤਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਿ ਕਿਿ ਿਾਲੋਂ , ਕਿੈਨਡਟ ਨਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਿਾਹੀ ਾਂ ਵਧੇਿੀ ਿਾਸ਼ੀ ਨਮਲਣ ਦਾ ਅਿੁਮਾਿ ਹੈ। ਘਿੱਟ ਆਮਦਿੀ 

ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਿ ਵਧੇਿੇ ਹੁੰਦੇ ਹਿ। ਇਿ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ, ਇਿੱਕ ਚਾਿ-ਨਵਅਕਤੀਆਾਂ ਵਾਲੇ ਪਨਿਵਾਿ ਿੰੂ ਪਿਤੀ ਿਾਲ ਵਿੱਧ 

ਤੋਂ ਵਿੱਧ $500 ਨਮਲ ਿਕਦੇ ਿਿ। ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਿ ੂਕਿਕ,ੇ ਇਿੱਕੋ ਪਨਿਵਾਿ ਿੰੂ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ $900 ਨਮਲਣਗੇ। 

 

ਬਿੱਜਟ 2023 ਿੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਿਤੀ ਿਿੋਤਾਾਂ ਦਾ ਪਿਬੰਧਿ ਕਿਿ ਅਤੇ ਇਹਿਾਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਿ ਦੇ ਤਿੀਨਕਆਾਂ 'ਤੇ ਨਧਆਿ ਕੇਂਦਨਿਤ 

ਕਿਦਾ ਹ,ੈ ਨਜਿ ਨਵਿੱਚ ਪੁਿਾਣੇ ਦਿਿੱਖਤਾਾਂ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਆਿਨਥਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਵਿੱਚ ਅਨਜਹੇ ਤਿੀਕੇ ਿਾਲ 

ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕੇ ਜੋ ਵਾਤਾਵਿਣਕ, ਿਮਾਜਕ ਅਤੇ ਿਿੱਨਭਆਚਾਿਕ ਟੀਨਚਆਾਂ ਿਾਲ ਮੇਲ ਖਾਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਿਵੀ ਾਂ ਫੰਡ ਿਹਾਇਤਾ 

ਭਾਈਚਾਨਿਆਾਂ ਿੰੂ ਐਕਨਟਵ ਟਿਾਾਂਿਪੋਿਟੇਸ਼ਿ (ਅਨਜਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਜਿ ਨਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਥਾਾਂ ਤੋਂ ਦਜੂੀ ਥਾਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ 

ਵਿਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਪੈਦਲ ਤੁਿਿਾ, ਿਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆਨਦ) ਦੇ ਿੁਿਿੱਨਖਅਤ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਿੁਨਵਧਾਜਿਕ ਤਿੀਕੇ 

ਨਵਕਿਤ ਕਿਿ ਨਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਿੇਗੀ, ਅਤੇ ਿੰਭਾਵੀ ਜਲਵਾਯੂ-ਿੰਬੰਨਧਤ ਐਮਿਜੈਂਿੀਆਾਂ ਦੇ ਅਿੁਕੂਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹਿਾਾਂ ਵਾਿਤੇ 

ਨਤਆਿੀ ਕਿਿ ਨਵਿੱਚ ਉਹਿਾਾਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਿੇਗੀ। 

 

ਇਿ ਿਾਲ ਦਾ ਬਿੱਜਟ ਪੋਿਟ-ਿੈਕੰਡਿੀ ਨਿਿੱਨਖਆ ਅਤੇ ਹਿੁਿਾਾਂ ਦੀ ਨਿਖਲਾਈ ਿੰੂ ਵਧੇਿੇ ਨਕਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਨਫਊਚਿ ਿੈਡੀ ਪਲੈਿ (Future Ready Plan) ਨਵਿੱਚ ਿਨਹਯੋਗ ਨਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਨਮਆਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਉਿ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡੀ ਚਣੁੌਤੀ 

ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਦੰਦਾ ਹੈ, ਨਜਿ ਬਾਿੇ ਕਾਿੋਬਾਿਾਾਂ ਿੇ ਦਿੱਨਿਆ ਹੈ। ‘ਨਫਊਚਿ ਿੈਡੀ’ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਜ਼ਾਿਾਾਂ ਨਿਖਲਾਈ ਿੀਟਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿ ਦੇਣਗੇ 

ਅਤੇ ਸ਼ੌਿਟ-ਟਿਮ (ਥੋੜਹੀ-ਨਮਆਦ) ਦੇ ਨਿਖਲਾਈ ਪਿੋਗਿਾਮਾਾਂ ਵਾਿਤੇ ਇਿੱਕ ਿਵੀ ਾਂ ਗਿਾਾਂਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਿਗੇ ਤਾਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਾਂ ਿੰੂ 

ਨਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਿੱਚ-ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਿਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿਿ ਨਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕੇ। ਇਿ ਯੋਜਿਾ ਨਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਔਿਤ-

ਆਕਾਿ ਦੇ ਕਾਿੋਬਾਿਾਾਂ ਿੰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਬਿ ਮਾਿਨਕਟ ਦੀਆਾਂ ਚਣੁੌਤੀਆਾਂ ਵਾਿਤੇ ਤਕਿਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵਹਾਿਕ ਹਿੱਲ ਲਿੱਭਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ 

ਕਿਿ ਨਵਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਿਿ ਲਈ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ਵ ਭਿ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਆਿਨਥਕਤਾ ਵਾਿਤੇ ਨਤਆਿੀ ਕਿਿ ਲਈ ਿਵੀ ਾਂ ਫੰਡ 

ਿਹਾਇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

 

“ਅਿੀ ਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਾਂ ਨਕ ਿਾਡੇ ਿਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਆਿਨਥਕ ਿਕੁਾਵਟਾਾਂ ਹਿ ਨਕਉਾਂਨਕ ਮਹਾਾਂਮਾਿੀ, ਯੂਕਿੇਿ ਨਵਿੱਚ ਜੰਗ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਾਂ 

ਲਾਗਤਾਾਂ ਦੇ ਮਿੱਦੇਿਜ਼ਿ ਨਵਸ਼ਵ ਭਿ ਨਵਿੱਚ ਆਿਨਥਕਤਾ ਬਦਲ ਿਹੀ ਹੈ,” ਕੌਿਿੌਏ ਿੇ ਨਕਹਾ। "ਇਹ ਿਾਡੀ ਿਿਕਾਿ ਲਈ ਨਪਿੱਛੇ 



ਹਟਣ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਿਿ ਦਾ ਿੰਕੇਤ ਿਹੀ ਾਂ ਹੈ – ਇਹ ਇਿ ਗਿੱਲ ਦਾ ਿੰਕੇਤ ਹੈ ਨਕ ਿਾਿੰੂ ਿਮਝਦਾਿੀ ਿਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ 

ਕਿਦੇ ਿਨਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਅਿੀ ਾਂ ਨਬਿਨਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਿਨਹ ਿਕੀਏ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਅਜੇਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਧੇਿੇ 

ਿੁਿਿੱਨਖਅਤ ਭਨਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਿਮਾਣ ਕਿ ਿਕੀਏ, ਜੋ ਅਿੀ ਾਂ ਿਾਿੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਾਂ।" 

 

ਬਿੱਜਟ 2023 ਦੀ ਨਤੰਿ-ਿਾਲਾ ਨਵਿੱਤੀ ਯੋਜਿਾ ਨਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਨਵਿੱਚ ਨਗਿਾਵਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਜਿ ਨਵਿੱਚ 2023-24 ਨਵਿੱਚ $4.2 

ਨਬਲੀਅਿ ਦਾ ਘਾਟਾ, 2025-26 ਨਵਿੱਚ ਘਟਕੇ $3 ਨਬਲੀਅਿ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

 

ਬਿੱਜਟ 2023 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿੂਬਾ ਇਿ ਿਾਲ ਦੀ ਬਿੱਚਤ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਲੋਕਾਾਂ ਵਾਿਤ ੇਇਿ ਿਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਿਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਿਿ ਲਈ 

ਕਿ ਨਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2022/23 ਨਵਿੱਚ, ਪੂਿਕ ਅਿੁਮਾਿਾਾਂ ਨਵਿੱਚ $2.7 ਨਬਲੀਅਿ ਤਿੱਕ ਲਗਾ ਨਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਾਂਨਕ ਬੀ.ਿੀ. ਭਿ ਨਵਿੱਚ ਲੋਕਾਾਂ, 

ਭਾਈਚਾਨਿਆਾਂ ਅਤੇ ਿੰਿਥਾਵਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਵਧੇਿੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਗਿੋਇੰਗ ਕਨਮਊਨਿਟੀਜ਼ ਫੰਡ (Growing 

Communities Fund) ਿਾਹੀ ਾਂ $1 ਨਬਲੀਅਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਥਾਿਕ ਿਿਕਾਿਾਾਂ ਿੰੂ ਭਾਈਚਾਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਅਤੇ 

ਿੁਨਵਧਾਵਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਿ ਨਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿੇਗਾ ਅਤੇ ਨਬਿਨਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਿਵੀ ਾਂ ਜਾਿੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਂਿਿ ਿੰਭਾਲ ਕਾਿਜਿੀਤੀ 

ਦਾ ਿਮਿਥਿ ਕਿਿ ਲਈ ‘ਬੀ ਿੀ ਕੈਂਿਿ ਫਾਊ ਾਂਡੇਸ਼ਿ’ ਵਾਿਤੇ $150 ਨਮਲੀਅਿ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿੇਗਾ।    

 

ਪੰਜ ਨਪਿੱਠ ਭੂਮੀਆਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਿ।  

ਸੰਪਰਕ :    

ਨਵਿੱਤ ਮੰਤਿਾਲਾ 

ਮੀਡੀਆ ਨਿਲੇਸ਼ਿਜ਼ 

250 208-7705     

                                      

 

 

 

  

 

 

 

 

                 


