ਵ ਿੱ ਤ ਮੰ ਤਰਾਲਾ

2017 ਓਨਟਾਵਰਓ ਬਜਟ

ਸੰ ਤੁਲਿਤ ਬਜਟ ਦਾ ਮਾਰਗ
2017 ਦੇ ਸੰ ਤੁਵਲਤ ਬਜਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿ ਓਨਟਾਵਰਓ ਸੇ ਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵਨ ੇਸ਼ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਖਰਵਚਆਂ ਵਜ ੇਂ ਵਿ
ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੋਰਾਂ ਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਵਨਰਵਦਸ਼ਟ ਦ ਾਈਆਂ, ਘਿੱ ਟੇ ਹੋਏ ਵਬਜਲੀ ਦੇ ਵਬਲਾਂ ਅਤੇ ਵਜਆਦਾ ਪੁਜਿੱਣਯੋਗ ਚਾਇਲਡ ਿੇਅਰ, ਵ ਿੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।
ਓਨਟਾਵਰਓ 2008-09 ਦੇ ਵ ਸ਼ ਵ ਆਪੀ ਮੰ ਦ ਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਹਲੀ ਾਰੀ ਬਜਟ ਨੰ ਸੰ ਤੁਵਲਤ ਿਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ
ਲਈ ਇਿੱ ਿ ਸੰ ਤੁਵਲਤ ਬਜਟ ਿਾਇਮ ਰਿੱ ਖ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਿ ਸੰ ਤੁਵਲਤ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱ ਿ ਮਜ਼ਬਤ ਅਰਥ ਵ

ਸਥਾ, ਓਨਟਾਵਰਓ ਵ ਚਲੇ

ਵ ਅਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਅਗੇ ਿੱ ਧਣ ਅਤੇ ਅਗੇ ਰਵਹਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਜਆਦਾ ਮੌਿੇ ਉਤਪੰ ਨ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਿੱ ਿ ਸੰ ਤੁਵਲਤ ਬਜਟ ਸਰਿਾਰ ਨੰ ਲੋ ਿਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਜਆਦਾ ਿਰਨ ਾਸਤੇ ਆਰਵਥਿ ਲਚਿ ੀ ਵਦੰ ਦਾ ਹੈ। 2017 ਦੇ
ਬਜਟ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਤੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਵ ਿੱ ਚ 11.5 ਵਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਵ ਿੱ ਚ 6.4 ਵਬਲੀਅਨ
ਡਾਲਰ ਦੇ ਾਧ ਵਨ ੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 2016 ਦੇ ਬਜਟ ਵ ਿੱ ਚ ਪਰਿਾਵਸ਼ਤ ਿੀਤੀ ਗਈ 12 ਸਾਲਾ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵ ਿੱ ਚ 30
ਵਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਾਧਾ ਹੈ।

ਓਨਟਾਵਰਓ ਨੇ ਲੋ ਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱ ਧ

ਓਨਟਾਵਰਓ ਦਾ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ (GDP)

ਵਨਰਭਰ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਾਲੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ

ਾਧਾ, ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਯੁਿੱ ਧਨੀਤਿ ਵਨ ੇਸ਼ਾਂ ਦੇ

ਸੇ ਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵਨ ਸ਼
ੇ ਿਰਦੇ ਹੋਏ 2009

ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਪਛਲੇ ਵਤੰ ਨ ਸਾਲਾਂ

ਹੈ, ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਰਗੀਆਂ

ਵ ਿੱ ਚ 19 ਵਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਦੇ

ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਜੀ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਗੇ ਿੱ ਧ ਵਗਆ

ਜਨਤਿ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਡਵਲ ਰੀ ਨੰ ਬਦਲਦੇ

ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਨੰ 2017ਖਤਮ ਿਰ ਵਦਿੱ ਤਾ।

ਹੈ।

ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ

ਸੰ ਤੁਵਲਤ ਬਜਟ

ਆਰਵਥਿ ਾਧੇ ਵ ਿੱ ਚ

ਪਰਬੰਧਨ ਿਰਦੇ ਹੋਏ।

ਲੀਡਰ

ਓਨਟਾਵਰਓ ਦਾ ਿੈਨੇਡਾ ਵ ਿੱ ਚ ਪਰਤੀ ਵ ਅਿਤੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਖਰਚੇ ਾਲਾ ਪਰਾਂਤ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ

ਇਿੱ ਿ ਵਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰ ਯੋਜਨਾ

2017 ਓਨਟੈਰੀਓ ਬਜਟ

ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਨੰ ਲਿਵੇਂ ਸੰ ਤੁਲਿਤ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਓਨਟਾਵਰਓ ਨੇ ਇਹ ਿਰਿੇ ਿਾਰ ਾਈ ਿੀਤੀ ਹੈ:


ਮਾਮਲੀ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਟੈਿਸ ਰੇਟ ਨੰ ਇਿਸਾਰਤਾ ਨਾਲ 2009 ਵ ਿੱ ਚ 33% ਤੋਂ 2016 ਵ ਿੱ ਚ 16.9% ਤਿੱ ਿ ਘਟਾ ਿੇ ਓਨਟਾਵਰਓ
ਨੰ ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨ ੇਂ ਵਨ ੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟੈਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵ ਿੱ ਚ ਹੋਰ ਵਜਆਦਾ ਪਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾ ਿੇ।



ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵ ਿੱ ਚ ਇਵਤਹਾਸਿ ਵਨ ੇਸ਼ ਿਰਿੇ, ਵਜਸ ਨੰ 2014- 15 ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰ ਹੋਈ 13 ਸਾਲਾ ਵਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 190
ਵਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਤਜ ੀਜ਼ ਿੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੰ ਦ ਵਨ ਸ਼
ੇ ਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ, ਔਸਤਨ 125,000 ਨੌਿਰੀਆਂ ਨੰ
ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਸ ਿੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।



ਛੁਪੀ ਹੋਏ ਅਰਥ ਵ

ਸਥਾ ਦਾ ਮੁਿਾਬਲਾ ਿਰਿੇ, ਟੈਿਸ ਵ

ਸਥਾ ਦੀ ਅਖੰ ਡਤਾ ਨੰ ਮਜ਼ਬਤ ਿਰਿੇ ਅਤੇ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾ ਿੇ ਵਿ ਹਰ

ਿੋਈ ਟੈਿਸਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਵਚਤ ਵਹਿੱ ਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ।


ਅਰਥ ਵ

ਸਥਾ ਨੰ ਮਜ਼ਬਤ ਿਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨੰ ਸੰ ਤੁਵਲਤ ਿਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਿ ਾਸਤਵ ਿ ਅਤੇ ਵਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗ

ਿਰਿੇ, ਵਜਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਰਾਂਤੀਏ ਆਮਦਨੀ ਵ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਵਰਹਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਨੰ ਲਿਵੇਂ ਸੰ ਤੁਲਿਤ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਿਰਜ਼ਾ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਿਾਰਨਾਂ ਿਰਿੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਘਾਟੇ ਵ ਿੱ ਚ ਪੰ ਜੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਲਧਨ ਸੰ ਪਤੀ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਿਰਨ
ਾਸਤੇ। ਇਿੱ ਿ ਸੰ ਤੁਵਲਤ ਬਜਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿ ਸਰਿਾਰ ਨੰ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਉਸ ਨੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖਰਵਚਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਿਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਧਾਰੀ ਨੰ ਮਲਧਨ ਵਨ ੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਿੇਂਦਵਰਤ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ – ਜੋ ਆਰਵਥਿ ਾਧੇ ਨੰ ਤੇਜ਼ ਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਭਵ ਿੱ ਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿੱ ਜ ਦੇ ਲੋ ਿਾਂ ਲਈ ਜੀ ਨ ਦੀ ਗੁਣ ਿੱ ਤਾ ਨੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਨ।


ਰੇਟ ਿਰਨ ਾਲੀਆਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਰੀਖਿਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਿੀਤੀ ਹੈ ਵਿ ਿਨੇਡੀਅਨ ਪਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ 7 ਦੇ ਦਸਰੇ
ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਵਧਿਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਰੇ ਿੱ ਧ ਵਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨਹਾਂ ਿੋਲ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵ ਆਪਿ
ਰੇਂਜ ਤੇ ਪਰਾ ਿੰ ਟਰੋਲ ਹੋਣ ਿਰਿੇ ਿਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਵਿਧਰੇ ਿੱ ਧ ਲਚਿ ੀ ਹੈ।



ਓਨਟਾਵਰਓ ਦਾ ਿਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਰਥ ਵ

ਸਥਾ ਿੀ ਉਤਪੰ ਨ ਿਰਦੀ ਹੈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਲੋਂ ਿੀ ਬਿਾਇਆ ਹੈ

ਨਾਲ ਿਰਿੇ ਉਸਦੀ ਿਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਿਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਸੰ ਿੇਤ ਵਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਵਰਓ ਦੀ ਅਰਥ ਵ

ਸਥਾ ਦਾ 2016 ਵ ਿੱ ਚ

ਲਗਭਗ 800 ਵਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਮਲੀ ਜੀਡੀਪੀ ਸੀ।


ਸੰ ਤੁਵਲਤ ਬਜਟ ਅਤੇ ਮਲਧਨ ਵਨ ੇਸ਼ ਤੇ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਵਧਆਨ ਿੇਂਦਵਰਤ ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਾ ਆਰਵਥਿ ਾਧੇ ਵ ਿੱ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ
ਿਰੇਗਾ,ਵਜਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਿਰਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਵਜਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿੱ ਧਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਿਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੰ
ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਮੰ ਦ ਾੜੇ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ ਸਤਰ 27% ਤਿੱ ਿ ਘਟਾਉਣ ਵ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰੇਗਾ। 2017 ਦੇ ਸੰ ਤੁਵਲਤ ਬਜਟ ਵ ਿੱ ਚ,
ਸਰਿਾਰ ਨੇ 2023-24 ਤਿੱ ਿ ਿਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਿੁਲ ਅਨੁਪਾਤ ਨੰ 35% ਤਿੱ ਿ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅੰ ਤਵਰੰ ਮ ਟੀਚਾ ਤਵਹ ਿਰ ਰਹੀ
ਹੈ।
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2017 ਦਾ ਸੰ ਤੁਵਲਤ ਬਜਟ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਵਧਆਨ ਨੰ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵ ਿੱ ਚ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਾਲੇ ਵਨ ੇਸ਼ਾਂ
ਤੇ ਿੇਂਦਵਰਤ ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:



o

ਨ ੇਂ ਅਤੇ ਨ ੇਂ ਿੀਤੇ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ 20 ਵਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ

o

ਸਿਲਾਂ ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 16 ਵਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ

o

ਟਰਾਵਜ਼ਟ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 84 ਵਬਲੀਅਨ

ਸੰ ਤੁਵਲਤ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਜਆਦਾ ਆਮਦਨੀ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਰਗੀਆਂ ਪਰਾਥਵਮਿਤਾ ਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਿੀਤੀ ਜਾ
ਸਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵ ਆਜ ਤੇ ਘਿੱ ਟ। ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਇਵਤਹਾਵਸਿ ਤੌਰ ਤੇ ਘਿੱ ਟ ਵ ਆਜ ਦੇ ਰੇਟ ਲੌ ਿ ਇੰ ਨ ਿੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਨੰ ਿਰਜ਼ੇ
ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਅਵਤ ਲਾਭਿਾਰੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨੰ ਮੁੜ ਿੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਿਾਬਲੀਅਤ ਵਦੰ ਦਾ ਹੈ।



2010 ਦੇ ਬਜਟ ਨੇ ਪਰ - ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਵਿ, 2017- 18 ਤਿੱ ਿ ਪਰਾਂਤ ਨੰ ਆਮਦਨੀ ਵ ਿੱ ਚ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਾਲੇ ਹਰ
ਡਾਲਰ ਵ ਿੱ ਚੋਂ 11.3 ਸੈਂਟ ਵ ਆਜ ਤੇ ਖਰਚ ਿਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਰਤਮਾਨ ਪਰ - ਅਨੁਮਾਨ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਹਰ ਡਾਲਰ ਲਈ 8.2 ਸੈਂਟ
ਦੇ ਵ ਆਜ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ,3.1 ਸੈਂਟ ਘਿੱ ਟ ਹੈ। ਅਨੁਪਾਤ ਵਪਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਰਹੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ
2019- 20 ਦੇ ਸੰ ਭਾ ਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ੀ ਘਿੱ ਟ ਰਵਹਣ ਦਾ ਪਰ – ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
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