நிதியமைச்சு

மெய்தி மவைியீடு

2016 ஒன்ராறியயா வரவுமெலவுத் திட்டம்

ஒன்ராறியயாவின் மூலதனங்கள் இன்மறக்கும் நாமைக்குமைன,
மதாழில்கமை உருவாக்குகின்றன
ம ாருைாதாரத்மத வைர்ப் தற்கும் மதாழில்கமை உருவாக்குவதற்கும் 2017-18இல் வரவுமெலவுத்
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2016 ஒன்ராறியயா வரவுமெலவுத் திட்டம்: இன்மறக்கும் நாமைக்குைான மதாழில்கள், இன்று
நிதியமைச்ெர் Charles Sousa அவர்கைால் ெைர்ப் ிக்கப் ட்டது. அது மதாழில்கமை உருவாக்கி,
ம ாருைாதாரத்மத வைர்ப் தற்கான அரொங்கத்தின் அடுத்த கட்டத் திட்டத்மத வி ாிக்கின்றது.
ஜூன் 2009இன் தாழ்நிமலப் ம ாருைாதார ைந்தநிமல முதலாக, 600,000க்கும் அதிகைான
மதாழில்கள் உருவாக்கப் ட்டுள்ைன. 2019 அைவில் 300,00க்கும் அதிகைான யைலதிக
மதாழில்கமை ஒன்ராறியயா உருவாக்குமைன உத்யதெிக்கப் ட்டுள்ைது. இது 10 வருட காலத்தில்,
900,000க்கும் யைலான மைாத்த நிகர புதிய மதாழில்கைின் உருவாக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
ஒன்ராறியயாவின் உண்மையான மைாத்த உள்நாட்டு உற் த்தியில் 2015இல் 2.5 ெதவீதமும்,
2016இல் 2.2 ெதவீதமும் வைர்ச்ெி இடம்ம றும் என நிதியமைச்சு எதிர்வுகூறுகின்றது.
ஒன்ராறியயாவின் ம ாருைாதாரம் இப்ய ாது யதெிய ம ாருைாதார வைர்ச்ெிமய
விஞ்ெிக்மகாண்டிருக்கிறது. அத்துடன் கனடாவின் வலுவான ம ாருைாதாரங்கைில் ஒன்றாக
ஒன்ராறியயா அடுத்த இரு ஆண்டுகள் வமர மதாடர்ந்து இருக்குமைன எதிர் ார்க்கப் டுகிறது.
ம ாருைாதார நிமலமை குறித்தும், தம்மையும் தைது குடும் ங்கமையும் அது எவ்வாறு
ாதிக்கக்கூடும் என் து குறித்தும் ஒன்ராறியயாவாெிகள் கவமல மகாண்டுள்ைனர். அதன்
காரணைாகயவ, மதாழில்கமை உருவாக்குவதிலும், ம ாருைாதாரத்மத வைர்ப் திலும்
அரொங்கத்தின் திட்டம் எவ்வாறு மெயற் ட்டுள்ைது என் மதயும், ைக்களுக்காக யைலும் அதிக
வாய்ப்புக்கமைக் கட்டிமயழுப்புவதற்கும் அவர்கைது ாதுகாப்புக்கும் எப் டி அரொங்கத்தின்
திட்டம் மெயற் ட்டுள்ைது என் மதயும் ஒன்ராறியயா குடும் ங்களும் வணிகங்களும்
கண்டறியக்கூடிய வமகயில் கடந்த வருடங்கமைவிட முன்னதாக இந்த வரவுமெலவுத் திட்டம்
ெைர்ப் ிக்கப் டுகிறது.
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உட்கட்டமைப் ிலும் புதுமை, உயர்வைர்ச்ெி, ஏற்றுைதிொர் வணிகங்கள் என் வற்றால்
இயக்கப் டுகின்ற ஒரு தாழ்-கா ன் ம ாருைாதாரத்தில் முதலீடு மெய்வதன் மூலம் ஒன்ராறியயா
முழுவதுமுள்ை ெமூகங்கைில், அரொங்கத்தின் திட்டம் இன்று மதாழில்கமை உருவாக்கிக்
மகாண்டிருக்கின்றது. இது ைக்கைின் திறமைகைிலும் திறன்கைிலும் முதலீடு
மெய்துமகாண்டிருக்கிறது. உயர்ந்த தரமுள்ை கல்லூாி, ல்கமலக்கழகக் கல்விமயப் ம றும்
வாய்ப்ம விாிவாக்குதல் மூலம், எதிர்காலத் மதாழில்கமை அதிகைவான ைக்கள் ம றுவதற்கும்,
உருவாக்குவதற்கும் 2016 வரவுமெலவுத் திட்டம் உதவும். ஒன்ராறியயாவாெிகள் யைலும்
ாதுகாப் ான ணி ஓய்விமன எய்துவதற்கும் இத்திட்டம் உதவுகிறது.
2017-18இல் வரவுமெலவுத் திட்டத்மதச் ெைநிமலப் டுத்துவதற்கான ொியான ாமதயில்
அரொங்கத்தின் திட்டம் உள்ைது.

ைக்கைின் திறமைகைிலும் திறன்கைிலும் முதலீடு மெய்தல்
ஒன்ராறியயாவின் ைிகவுயர்ந்த கல்வி கற்ற மதாழிலாைரணியானது, அதன் ைிகப் ம ரும்
வலுக்களுள் ஒன்றாகும். முழு ஒன்ராறியயாவாெிகளும் தைது ஆற்றல் வைத்மத எட்டுவதற்கும்,
உருவாகிவரும் ஒரு ம ாருைாதாரத்தில் மவற்றிம றுவதற்கும் உதவும் ம ாருட்டு, ின்
இமடநிமலக் கல்விக்கான ஒன்ராறியயா ைாணவர்கைின் நிதியுதவிமய, ைிகக்கூடிய
ம ாருைாதாரத் யதமவயுமடய ைாணவர்களுக்கு, மவைிப் மடயானதாகவும், தக்க
தருணமுள்ைதாகவும், இலக்மக எதிர்யநாக்கியதாகவும் இருக்கும் வமகயில் அரொங்கம்
ைாற்றியமைத்துக் மகாண்டிருக்கிறது.
2017-18 கல்வியாண்டு மதாடக்கம் - அரொங்கம் எைிமையான, ஒருங்கிமணந்த,
மவைிப் மடயான ைானியம் – ஒன்ராறியயா ைாணவர் ைானியம் (Ontario Student Grant - OSG) ஒன்மற உருவாக்கும். ாிந்துமரக்கப் ட்ட அமைப் ின் கீழ், 50,000 அல்லது அதனிலும் குமறந்த
மடாலர் வருைானங்களுடனான குடும் ங்கைிலிருந்து, ம ாருைாதாரத் யதமவகளுடன் வரும்
ைாணவர்களுக்கு ெராொிக் கல்லூாி, ல்கமலக்கழகப் டிப்புக் கட்டணம் இலவெைாக இருக்கும்.
அத்துடன், நடுத்தர வருைானமுள்ை குடும் ங்களுக்கு, அதிக கட்டுப் டியாகக்கூடிய டிப்புக்
கட்டணம் இருக்கும்.
83,000 அல்லது அதற்கும் குமறந்த மடாலர் வருடாந்த வருைானமுள்ை குடும் ங்கைிலிருந்து வரும்
ைாணவர்களுள் 50 ெதவீதத்துக்கும் அதிகைான ைாணவர்கள், ெராொிப் டிப்புக் கட்டணத்திற்கும்
யைலாக, திருப் ிக் மகாடுக்கத் யதமவயில்லாத ைானியங்கமைப் ம றுவர். அத்துடன் எந்த ஒரு
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ஒன்ராறியயா ைாணவரும் தற்ய ாது கல்விக் கட்டண ைானியத்தினூடாகத் தகுதிம றும்
மதாமகமயவிட, OSG ஊடாகக் குமறவான கல்விக் கட்டணத் மதாமகமயப் ம றைாட்டார்.
50, 000 மடாலருக்குக் குமறந்த வருடாந்த வருைானமுள்ை குடும் த்து ைாணவர்களுக்கு, ைாகாண
ைாணவர் கடன் இருக்காது. முதிர்ந்த, திருைணைான ைாணவர்களுக்கான ம ாருைாதார உதவிமய
அரொங்கம் விாிவு டுத்தும். யைலும் ைத்தியதர – உயர்தர வருைானங்களுமடய
குடும் ங்களுக்கான வட்டியற்ற, குமறந்த விமலக் கடன்கள் ம றும் வாய்ப்பு, அவர்கைது
எதிர் ார்க்கப் ட்டுள்ை ம ற்யறார்ொர் ங்கைிப்புக்கமைக் குமறப் தன் மூலம் அதிகாிக்கப் டும்.
அயநகைான ைாணவர்கள் தற்ய ாமதய அமைப் ில் இருக்கக்கூடியமதவிட, குமறவான கடமனக்
மகாண்டிருப் ர். அத்துடன் உயர்வருைானமுள்ை குடும் ங்களுக்கான ஒன்ராறியயா ைாணவர்
உதவித் திட்டக் கடன் ைட்டத்தின் உச்ெத் மதாமக, வருடாந்தம் 10,000 மடாலாில்
ைட்டுப் டுத்தப் டும். ைாணவர் கடன்கமைத் திருப் ிக் மகாடுப் தில் ெிரைமுள்ை ைாணவர்களுக்கு
நிதியுதவி வழங்குவமத ஒன்ராறியயா மதாடர்ந்து மெய்யும்.

ஒன்ராறியயா வரலாற்றின் ைிகப்ம ாிய முதலீட்டிமன, உட்கட்டமைப் ில்
கட்டிமயழுப்புதல்
ஒன்ராறியயாவின் ம ாருைாதாரத்மத வலுவாக்குவதற்கு, ம ாது உட்கட்டமைப்ம க்
கட்டிமயழுப்புவதும் புத்துயிரூட்டுவதும் முக்கியம். இந்த வரவுமெலவுத் திட்டத்தில், அரொங்கம்
அடுத்த 10 ஆண்டுகைில் 137 ில்லியனுக்கும் அதிகைான மடாலமர வீதிகள், ாலங்கள்,
ம ாதுப் ய ாக்குவரத்து, ைருத்துவைமனகள், ாடொமலகைில் முதலீடு மெய்கிறது. இது 201415இல் ஆரம் ித்து, 12 வருடங்கைில் 160 ில்லியன் மடாலராக முற்றுப்ம றும். இது
ஒன்ராறியயா வரலாற்றில், ம ாது உட்கட்டமைப்பு ைீதான ைிகப்ம ாிய முதலீடாகும். இந்தத்
திட்டைிடப் ட்ட முதலீடுகள், வருடாந்தம் ெராொி 110,000க்கும் அதிகைான யவமலகளுக்கு
ஆதரவு வழங்கும்.
அரொங்கத்திற்குச் மொந்தைான மொத்துக்கைின் ம றுைதிகமை உச்ெப் டுத்துவதிலிருந்து
காலப்ய ாக்கில், 5.7 ில்லியன் மடாலமர உருவாக்கக்கூடிய வமகயிலான ொியான ாமதயில்
அரொங்கம் உள்ைது - 2014 வரவுமெலவுத் திட்டத்தில் முதலில் உத்யதெிக்கப் ட்டமதவிட, இது
2.6 ில்லியன் மடாலர் அதிகம். தகுதிம றும் மொத்துக்கைின் விற் மனயிலிருந்து வரும் நிகர
வருைான ஆதாயங்கள் ம ாதுப் ய ாக்குவரத்து, ய ாக்குவரத்து, ைற்றும் ஏமனய முன்னுாிமைக்
கட்டமைப்புக்களுக்கு நிதியைிக்க உதவுதற்மகன, ற்றில்லியம் நிதியத்துக்கு (Trillium Trust)
அர்ப் ணிக்கப் டும்.
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அதிக ஆற்றல்ைிக்க, புதுமையான ஒரு வணிகச் சூழமல வைர்த்மதடுத்தல்
ம ாருைாதாரத்மத வைர்த்து, மதாழில்கமை உருவாக்கும் ம ாருட்டு, ஒன்ராறியயாவின் திட்டம்,
மதாடர்ந்து வணிகச் மெலவினங்கமைக் குமறக்கிறது; மூயலா ாயப் ங்குமடமைகளூடாக
முதலீடுகமைத் தூண்டுகிறது; வணிகங்கமைப் பூயகாைையப் டுத்துகிறது; நிதிச்யெமவகள்
துமறமய வலுவாக்குகின்றது. ஒரு ங்கிடும் ம ாருைாதாரத்மத உருவாக்குவதுடன்,
ைாகாணத்தின் ெமூக மூயலா ாயத்மதயும் அரொங்கம் புதுப் ிக்கின்றது.
கார் ன் விமலயிடுதமல யநாக்கி உலகப் ம ாருைாதாரம் நகர்ந்துமகாண்டிருக்கிறது. 2017இல்
கார் ன் ெலுமகக் மகாடுப் னவுகமை ஒன்ராறியயா ஏலத்தில் விடுவதற்கு, 2016 வரவுமெலவுத்

திட்டம் வழிவகுக்கின்றது. இதன்ம ாருட்டு, க்றீன்ம

ௌஸ் வாயுக் (GHG) குமறப்பு இலக்மக

எய்துவதற்கும், புதுமைகமை யைற்மகாள்ளும் நிறுவனங்களுக்கு மவகுைதி அைிப் தற்கும்,
குடும் ங்களும் வணிகங்களும் குமறந்த கார் ன் ம ாருைாதாரத்துக்கு ைாறும் காலத்தில்
மெழித்யதாங்குவமத உறுதிப் டுத்துவதற்கும் உதவமவன, அரொங்கம் வமரயமற ைற்றும்
ாிைாற்றுத் மதாகுதித் திட்டம் ஒன்மற முன்மவக்கின்றது. 2017இல் 1.9 ில்லியன் மடாலராக
இருக்குமைன உத்யதெிக்கப் ட்டுள்ை இந்த வமரயமற ைற்றும் ாிைாற்றுத் மதாகுதித்
திட்டத்திலிருந்து வரும் ெகல வருைானங்களும் க்ாீன்ம ௌஸ் திட்டத்தில் முதலிடுவதற்மகனப்
யன் டுத்தப் டும்.
அரொங்கம் தனது வணிக வைர்ச்ெி முன்மனடுப்புக்கமையும் மதாடர்ந்து எடுத்துச் மெல்கிறது. இது
ஓர் உயர் வைர்ச்ெிமய யநாக்கிய, ைாகாணத்தின் நகர்வு, புதுமையான ம ாருைாதாரம்
என் னவற்மறத் துாிதப் டுத்தவும், வணிகங்கள் வைர உதவுவதற்குைான ஒரு ஐந்து வருட 400
ைில்லியன் மடாலர் மூயலா ாயைாகும். கட்டுப் டுத்தும் முமறமைமயயும் நவீனையப் டுத்தி,
ைாகாணத்தில் வணிகம் மெய்வதற்கான மெலமவயும் இது குமறக்கும்.

ணியயாய்வுப் ாதுகாப்ம வலுப் டுத்துதல்
ணியயாய்வுச் யெைிப்புக்கைின் இமடமவைிமயக் குமறக்கும்ம ாருட்டு, ஒன்ராறியயா
ணியயாய்வு ஓய்வூதிய திட்டத்மத (Ontario Retirement Pension Plan -ORPP) அரொங்கம்
நமடமுமறப் டுத்துகிறது. இது யவமல மெய்துவரும் ஒன்ராறியயாவாெிகள் தைது
ணியயாய்வுக்மகனச் யெைிக்க உதவும். 2020 அைவில் ெகல தகுதிம ற்ற ஒன்ராறியயா
யவமலயாட்களும் ஒரு ஒப் ிடக்கூடிய ணியிடத் திட்டம் அல்லது ORPPயினால்
ாதுகாக்கப் டுவமத உறுதி மெய்யும் தனது இலக்கின் ாமதயில் அரொங்கம் மவற்றிகரைாக
நகர்ந்துமகாண்டிருக்கிறது. ஒரு மவற்றிகரைான, ெீரான நமடமுமறப் டுத்தமல
உறுதிமெய்வதற்மகன, யவமலவழங்குநர் ொி ார்ப்பு ைற்றும் யெர்ப்பு முமறமைமய 2017இல்
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ORPP நிர்வாகக் கூட்டுத்தா னம் மவைியிட இருப் துடன், யவமலவழங்குநர் ைற்றும்
யவமலயாட்கள் ங்கைிப்புச் யெகாிப்பு 2018இல் ஆரம் ைாகும்.
அயதயவமை, யதெியக் கட்டமைப் ின் கீழ், ஒன்ராறியயா யவமலயாட்கைின் யதமவகள்
பூர்த்திமெய்யப் டுதமல அனுைதிப் தற்குத் யதமவயான ஒரு தீர்மவக் காண் தற்கு ஒன்ராறியயா
உறுதிபூண்டுள்ைது. எதிர்காலப் ணி ஓய்வாைர்கைின் யதமவகமை எடுத்துமரக்கும், ஒரு கனடா
ஓய்வூதியத் திட்ட ( Canada Pension Plan-CPP) விாிவாக்கத்தில் முன்யனற்றத்மத ஏற் டுத்தமவன,
ைத்திய அரசு, ைாநிலங்கள், ிரயதெங்களுடன் ஒன்ராறியயா அரொங்கம் இமணந்து மெயற் டும்.
ொத்தியைில்லாத ட்ெத்தில், ORPPஐ நமடமுமறப் டுத்துவதற்கான ஆற்றமலப் ாதுகாத்து
மவத்துக்மகாள்ளும் அயதயவமை, ஒரு விாிவாக்கப் ட்ட CPP கட்டமைப் ில், ORPPஇன்
இலக்குகமை எய்துவதற்கான வழிமுமறகமைக் கண்டறிவயத ிரதான குறிக்யகாைாகும்.

ஒரு நியாயைான ெமூகத்மதக் கட்டிமயழுப்புதல்
ைக்கள் தைது முழு ஆற்றல் வலுமவயும் உணர்ந்துமகாள்வதற்குத் யதமவயான வாய்ப்புக்கமையும்
ஆதரமவயும் இம்ைாகாணம் வழங்குகிறது.
வைர்ச்ெிொர் ைாற்றுத்திறன்கள் மகாண்ட ைக்கள், யைலும் சுயாதீனைாக இருக்கும் வமகயில்,
யெமவகமை ைாற்றியமைப் தற்கு அரொங்கம் உறுதிபூண்டுள்ைது. தனியாட்கைின் ைாறிவரும்
குடியிருப்புத் யதமவகளுக்குப் திலிறுக்கும், மநகிழ்தன்மையும் அமெவுத் தன்மையும் ைிக்க
யன் ாடுகமைக் கவனத்தில் மகாண்டு, ஒன்ராறியயாவின் குடியிருப்பு ைற்றும் வீடில்லாமைத்
மதாகுதியின் ைாற்றங்கமைத் மதாடர்வதற்மகன, நீண்டகாலக் கட்டுப் டியாகக்கூடிய குடியிருப்பு
மூயலா ாயத்மதயும் (Long-Term Affordable Housing Strategy) அரொங்கம் இற்மறவமர
ஆக்குகின்றது.
வியெட, ெிக்கலான யதமவகள் மகாண்ட ிள்மைகளும் இமைஞர்களும் தத்தைது வீட்டிலும்,
ாடொமலயிலும், ெமூகத்திலும், அவர்கைது ருவ ைாற்றங்கைின் ய ாதும், உாிய யநரத்தில் யன்
ைிக்க யெமவகமைப் ம ற உதவும் ம ாருட்டு அரொங்கம் தனது வியெட யதமவகள்
மூயலா ாயத்துடன் (Special Needs Strategy) மதாடர்ந்து முன்யனாக்கி நகர்கிறது. ைதியிறுக்கம்
(autism) மதாடர் ான யெமவகமை ைீள்வடிவமைத்து யைம் டுத்துவதற்மகனவும் ஒன்ராறியயா
ஐந்து வருடங்களுக்கு 333 ைில்லியன் மடாலமர முதலீடு மெய்கிறது.
ஒன்ராறியயா யவர்க்ஸ் (Ontario Works) உதவிநிதி ம றும் வயதுவந்யதார்க்கும்,
ஒன்ராறியயா ைாற்றுத் திறனாைிகள் ஆதரவுத் திட்டத்தில் (Ontario Disability Support
Program) தங்கியுள்ை ைாற்றுத் திறனாைிகளுக்கும் ெமூகநலக் மகாடுப் னவு வீதத்மத
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1.5 ெதவீதத்தால் அதிகாித்தல் ஊடாக, ெமூக உதவி குறித்த தனது முன்மனய
முதலீடுகமை 2016இல் அரொங்கம் கட்டிமயழுப்பும். ைிகக் குமறந்த ெமூக உதவிநிதி
வீதத்தில் உள்யைார்க்கு – ிள்மைகைின்றி Ontario Works உதவிம றும்
தனியாட்களுக்கு - யைலும் ஒரு யைல்நிரப்புத் மதாமகமயயும் ஒன்ராறியயா
வழங்கும். இது அவர்கைது ைாதாந்த உதவிமய 25 மடாலராக உயர்த்தும்
என் துடன், 2012இல் ைாதாந்தம் ம ற்ற மதாமகமயவிட இது 100 மடாலர்
அதிகைாகும்.
ஒன்றிமணந்து நடத்தல்: பூர்வீக இனப் ம ண்களுக்மகதிரான வன்முமறமய முடிவுக்குக்
மகாண்டுவருவதற்கான நீண்டகால மூயலா ாயம் (Walking Together: A Long-Term Strategy to End
Violence Against Indigenous Women) ய ான்ற முன்மனடுப்புகளூடாகவும், கனடாவின் பூர்வீக
ைக்களுடனான ெைரெம் ைற்றும் உண்மை ைீதான ஆமணயத்தின் (Truth and Reconciliation
Commission of Canada) ாிந்துமரகமைச் மெயற் டுத்துவதனூடாகவும், பூர்வீக இனைக்கைின்
ெமூக நிமலமைகமையும் ம ாருைாதார வாய்ப்புக்கமையும் அரொங்கம் யைம் டுத்தி வருகிறது.
தற்ய ாதும் எதிர்காலத்திலும், ஒன்ராறியயாவாெிகள் உாிய ராைாிப்ம விமரவாகப்
ம றும்வமகயில், ஒன்ராறியயாவின் ம ாதுப் மடயான ஆயராக்கியப் ராைாிப்ம யும்
அரொங்கம் மதாடர்ந்து ைாற்றியமைத்து வருகிறது. முக்கிய தகவல்கள் ின்வருவன:
ைருத்துவைமனகளுக்கான நிதியைிப்ம 345 ைில்லியன் மடாலராக அதிகாித்தல்; முக்கிய
யெமவகளுக்கான காத்திருப்பு யநரத்மதக் குமறத்தல்; கூடுதலாக ஒருங்கிமணந்த, குழு
அடிப் மடயிலான

ிரதான ராைாிப்ம உருவாக்குதல்; வீட்டிலும் ெமூகத்திலும் அதிக

ராைாிப்பு கிமடக்கச் மெய்தல்; 65-70 வயதுகளுக்கிமடப் ட்ட தகுதிம ற்ற முதியயார்க்கு –
அவர்கைது மகச்மெலவுக்மகன சுைார் 170 மடாலமரச் யெைித்து - அக்கி அம்மைத் தடுப்பூெி
இலவெைாகக் கிமடப் தற்குப் ாிந்துமரத்தல்; ெமூக அடிப் மடயிலான இருப் ிட நல்வாழ்வு
மையங்கள், வலிநிவாரணப் ராைாிப்பு என் வற்றிற்மகன, மூன்று வருடங்களுக்கு மைாத்த
முதலீடுகள் 155 ைில்லியன் மடாலராக இருக்கும் வமகயில், யைலதிகைாக 75 ைில்லியன்
மடாலமர முதலீடு மெய்தல்.

அன்றாட வாழ்க்மகமய இலகுவாக்குதல்
ஒன்ராறியயாவாெிகைின் அன்றாட வாழ்க்மகமய யைம் டுத்துவதற்கான ல
முன்மனடுப்புக்கமை அரொங்கம் அறிமுகம்மெய்து வருகிறது. ைருத்துவைமனகைின் வாகன
நிறுத்திடங்கமை அடிக்கடி ாவிப்ய ாருக்கான கட்டணங்கமைக் குமறத்தல், வாகன
ைாசுகளுக்கான Drive Clean யொதமனக் கட்டணத்மத அகற்றுதல், ைின்ொர, ெக்தி
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மெலவினங்கைில் உதவுதல், வாகனக் காப்புறுதி வீதங்கமைக் குமறத்தல், யைலும்
மெௌகாியைாகப் ம ாதுச் யெமவகமை வழங்கும் ம ாருட்டு, மதாழில்நுட் த்மதப் யன் டுத்தல்
என் வற்மற இமவ உள்ைடக்கும்.
ியர் விற் மனமயப் லெரக்குக் கமடகைில் ம ாறுப்புடன் விாிவு டுத்தியமை, இப்ய ாது
மவன் விற் மனமயயும் அவ்வாயற விாிவு டுத்திக்மகாண்டுள்ைமை என் னவூடாக, அரொங்கம்
மதாிவுகமையும் மெௌகாியத்மதயும் அதிகாித்துள்ைது. 2016 இமலயுதிர் காலத்தில், ஒன்ராறியயா
முழுவதுமுள்ை சுைார் 70 லெரக்குக் கமடகைில் மவன், ியர், ழச்ொறு என் வற்மற ஒருங்யக
விற் மன மெய்வதற்கு அனுைதி வழங்கப் டும். முடிவில், சுைார் 300 லெரக்குக் கமடகைில்
மவன் கிமடக்கும்.

வலுவான நிதி முகாமைத்துவம்
தனது நிதி இலக்குகமை எய்தியவாறு, ம ாருைாதாரம், ைக்கள், ைற்றும் ஆயராக்கியைானதும்
மெழிப் ானதுைான தாழ்-கார் ன் எதிர்காலம் என் வற்றில் அரொங்கம் மதாடர்ந்து முதலிட்டு
வருகிறது. இந்த முதலீடுகள் ஒன்ராறியயாவாெிகள் தங்கியுள்ை ம ாதுச் யெமவகமை
யைம் டுத்தவும், வைர்ச்ெிமயத் தூண்டவும் உதவும். ஒன்ராறியயாவின் குடும் ங்களுக்கு
ஆதரவைிப் தற்கும், ெைநிமலயான, நீண்டகால மெழிப்புக்கான வருைானங்கமை
உருவாக்குவதற்கும் நல்ல மதாழில்களும் ஒரு வைரும் ம ாருைாதாரமுயை ைிகச் ெிறந்த
வழிகைாகும்.
2015-16இல் அரொங்கம் ஒரு 5.7 ில்லியன் மடாலர் ற்றாக்குமறமய உத்யதெித்திருக்கிறது. 2015

வரவுமெலவுத்திட்டத்தில் எதிர்வுகூறப் ட்டதுடன் ஒப் ிடும்ய ாது, இது ஒரு 2.8 ில்லியன்
மடாலர் முன்யனற்றைாகும்; 2015 ஒன்ராறியயா ம ாருைாதார எதிர் ார்ப்பு ைற்றும் நிதி

ைீள்யநாக்கு (2015 Ontario Economic Outlook and Fiscal Review) முன்மவத்த இலக்குடன்
ஒப் ிடும்ய ாது, இது ஒரு 1.8 ில்லியன் மடாலர் முன்யனற்றைாகும். 2014-15க்கான 10.3
ில்லியன் மடாலர் ற்றாகுமறயுடன் ஒப் ிடும்ய ாதும் இது ஒரு 4.6 ில்லியன் மடாலர்
முன்யனற்றைாகும்.
மதாடர்ந்து ஏழாவது வருடைாகத் தனது ற்றாக்குமற இலக்மக மவற்றிமகாள்ளும் ொியான
ாமதயில் இம்ைாகாணம் உள்ைது. இவ்வாறு தனது நிதி இலக்கிமன மவற்றிமகாள்வமதத்
மதாடர்வதன் மூலம், ைாகாணத்தின் ஒன்றுதிரண்ட ற்றாக்குமறயானது, உண்மையில்
இருந்திருக்க யவண்டிய மதாமகமயவிட, 30 ில்லியன் மடாலர் குமறவாக உள்ைது.
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2015 வரவுமெலவுத் திட்டத்தில் எதிர்வுகூறப் ட்டயதாடு ஒப் ிடும்ய ாது, 0.5 ில்லியன் மடாலர்
முன்யனற்றத்மதப் ிரதி லிக்கும் வமகயில், 2016-17இல் அரொங்கம் ஒரு 4.3 ில்லியன் மடாலர்
ற்றாக்குமறமய உத்யதெித்திருக்கிறது. ற்றாக்குமறமய முற்றாக அகற்ற யவண்டுமைன 2010

வரவுமெலவுத் திட்டத்தில் முதல் முமறயாகத் திட்டைிட்டதன் விமைவாக, 2017-18இல்
ெைநிமலக்குத் திரும்புவதற்கான தனது வாக்குறுதிமய நிமறவு மெய்வமதயிட்டும் அரொங்கம்
உத்யதெித்துள்ைது. ைாகாணத்தினது கடன் நிர்வகிப் ின் உயர் ய ண்தமகமையின் குறியீடாக,
2015-16இல் மைாத்த உள்நாட்டு உற் த்திக்கான (GDP) நிகர கடன், 39.6 ெதவீதைாக
உச்ெைமடயும் எனவும், 2016-17இல் ெைநிமல எய்தும் எனவும், 2017-18இல் இது வீழ்ச்ெியுற
ஆரம் ிக்கும் எனவும் எதிர் ார்க்கப் டுகிறது.
ம ாருைாதாரம் மதாடர்ந்து வைரும் என்ற எதிர் ார்ப்பு, அரொங்கத்தின் மெயல் திட்டங்கமையும்
யெமவகமையும் ைாற்றியமைக்க யவண்டும் எனும் அரெின் மதாடர்ச்ெியான அர்ப் ணிப்பு
என் வற்றுடன், 2018-19இல் ஒன்ராறியயா ெைநிமலப் ட்டு இருக்குமைன எதிர்வுகூறுகின்றது.

யைற்யகாள்
“உட்கட்டமைப் ிலும், புதுமையான, உயர் வைர்ச்ெியுமடய, ஏற்றுைதி ொர்ந்த வணிகங்கைால்
உந்தப் ட்ட ஒரு தாழ்-கார் ன் ம ாருைாதாரத்திலும் முதலிடுவதன் மூலம் ைாகாணத்தின்
ம ாருைாதாரத் திட்டைானது, ஒன்ராறியயா முழுவதுமுள்ை ெமூகங்கைில் இன்று நல்ல
மதாழில்களுக்கு ஆதரவைிக்கிறது. உயர்ந்த தரமுமடய கல்லூாி, ல்கமலக்கழகக் கல்விமயப்
ம றும் வாய்ப்ம விாிவாக்குவதன் மூலம், இத்திட்டைானது ைக்கைது திறமையிலும்,
திறன்கைிலும் ைற்றும் எதிர்காலத்திற்குாிய மதாழில்கமைப் ம ற்றுக்மகாள்ளும்,
உருவாக்கிக்மகாள்ளும் அவர்கைது ஆற்றலிலும் முதலீடுமெய்கிறது. ெகல
ஒன்ராறியயாவாெிகளும் ஒரு யைலும் உறுதியான ணி ஓய்மவ எட்டுவதற்கும் உதவுகிறது”
— Charles Sousa, நிதியமைச்ெர் (Minister of Finance)

விமரவான உண்மைகள்
 யதெிய ெராொிமய விஞ்ெி, ஒன்ராறியயாவின் உண்மை மைாத்த உள்நாட்டு உற் த்தி (GDP) 2.5
ெதவீதத்தால் 2015இல் உயர்ந்துள்ைது.
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 அத்தியாவெியைான உட்கட்டமைப்ம க் கட்டிமயழுப்புவதற்மகன ைருத்துவைமனகளுக்கு
மூலதன ைானியத்தில் 12 ில்லியன் மடாலமர 10 ஆண்டுகளுக்கு வழங்க ைாகாணம்
திட்டைிடுகிறது. முழு ைாகாணத்திலும் ஏறக்குமறய 35 ிரதான ைருத்துவைமனத்
திட்டங்கைில் யவமல நடந்துமகாண்டிருக்கிறது அல்லது திட்டைிடல் ல்யவறு
டிநிமலகைில் உள்ைது.

 ைாணவர்கள் தைது வீட்டுக்கு அருகாக, உயர்தரம்ைிக்க ாடத் திட்டங்கமைப் ம றும்
வமகயிலும், ஒரு வலுவான ம ாருைாதாரத்மதக் கட்டிமயழுப்புவதில் ங்கைிக்கும் வமகயிலும்,
ின் இமடநிமலக் கல்வி நிமலயங்களுக்கு மூலதன ைானியத்தில் 3 ில்லியன் மடாலமர 10
ஆண்டுகளுக்கு ைாகாணம் வழங்குகின்றது.

 ஒன்ராறியயாவின் ைிகவுயர்ந்த கல்வி கற்ற மதாழிலாைரணியானது, அதன் ைிகப் ம ரும்
வலுக்களுள் ஒன்றாகும். 2014இல் ஒன்ராறியயாவில், வயதுவந்யதாாில் 66 ெதவீதைாயனார்
ஒரு ின் இமடநிமலக் கல்வி ம ற்றவர்கள், 2002இன் 56 ெதவிதத்திலும் ார்க்க இது
உயர்ந்தது ைட்டுைன்றி, ம ாருைாதாரக் கூட்டுறவுக்கும் அ ிவிருத்திக்குைான அமைப் ின்
(Organisation for Economic Co-operation and Development) எந்தமவாரு நாட்டின் வீதத்திலும்
இது உயர்ந்தது.

 2016 ஒன்ராறியயா வரவுமெலவுத் திட்டத்திற்கான அ ிப் ிராயங்கமைப் ம றுவதற்மகன,
ைாகாணம் முழுவதும் முன்–வரவுமெலவுத் திட்டக் கலந்தாராய்வுகமை அரொங்கம்
நிகழ்த்தியது. 13 நகரங்கைில் 700க்கும் அதிகைான ைக்களுடன் 20 யநருக்குயநர் முன்–
வரவுமெலவுத் திட்ட அைர்வுகமையும், 52,000 ஒன்ராறியயாவாெிகமை எட்டும் வமகயில்
இரண்டு மரலிய ான் ரவுண்

ால்ஸ், சுைார் 500 எழுத்து மூல ெைர்ப் ிப்புக்கள்,

வரவுமெலவுத் திட்டப் ய ச்சுக்கள் இமணயத்தைம் (Budget Talks website) உடாக 6,500க்கும்
அதிகைான ாவமனயாைர்களுடனான இமணய வமலயமைப்புக் கலந்தாராய்வுகள் என் ன
இதில் அடங்கும்.

யைலதிக மூலவைங்கள்
 2016 ஒன்ராறியயா வரவுமெலவுத் திட்டத்மத வாெியுங்கள்
 வரவுமெலவுத்திட்ட உமரமய வாெியுங்கள்
 ஒன்ராறியயா வரவுமெலவுத் திட்டம் ைீதான ின்னணித் தகவல்கமை வாெியுங்கள்:


ின் இமடநிமலக் கல்விக்கான வழிமய யைம் டுத்தல்



நாமைய உட்கட்டமைப்ம இன்யற கட்டிமயழுப்புதல்



ம ாருைாதாரத்மத வைர்த்தலும் நாமைக்கான மதாழில்கமை உருவாக்குதலும்



தாழ்-கார் ன் ம ாருைாதாரத்தில் முதலிடுதல்
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அன்றாட வாழ்க்மகமய இலகுவாக்குதல்



ஒன்ராறியயாவின் ம ாருைாதாரத்தின் ைீது ஒரு ார்மவ



ஒன்ராறியயாவின் நிதி யநாக்கு



ஆயராக்கியப் ராைாிப்ம ைாற்றியமைத்தல்



ைின்ொரச் மெலமவச் ொைைிக்க உதவுதல்

