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ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਡਨਊ ਦੇ ਪਡਿਲੇ ਬਜਟ ਨੇ ਡਮਿਲ ਕਲਾਸ ਲਈ ਮੜੁ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਿ ੈ

22 ਮਾਿਚ, 2016   ਓਟਾਵਾ, ਓਿਟਾਨਿਓ  ਨਿਪਾਿਟਮੈਂਟ ਔਫ ਫਾਈਿੈਂ ਸ 

ਨਵਿੱ ਤ ਮੰਤਿੀ, ਨਿਲ ਮੋਿਨਿਊ, ਿੇ ਅਿੱ ਜ ਕੈਿੇਿਾ ਸਿਕਾਿ ਦਾ ਪਨਿਲਾ ਸੰਘੀ ਿਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰੋਇੰਗ੍ ਦ ਨਮਿਲ 
ਕਲਾਸ, ਇਿੱ ਕ ਅਨਜਿੀ ਯੋਜਿਾ ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਕਿੇੈਿੀਅਿ ਅਿਥਚਾਿੇ ਿੰੂ ਮੁੜ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਿੱਤਵਪੂਿਣ 
ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕੇ ਗ੍ਏ ਿਿ, ਅਤ ੇਨਮਿਲ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਉਿਿਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਇਸ ਨਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨਮਿਿਤ 
ਕਿ ਿਿੇ ਿਿ, ਲਈ ਅਸਲੀ ਤਿਦੀਲੀ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਿੈ। 

ਮਜ਼ਿੂਤ ਅਿਥਚਾਿਾ ਇਿੱ ਕ ਮਜ਼ਿਤੂ ਨਮਿਲ ਕਲਾਸ ਿਾਲ ਸ਼ੁਿੂ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਸਲਈ ਅਨਜਿੇ ਅਿਥਚਾਿੇ ਦਾ ਨਿਿਮਾਣ 
ਕਿਿਾ, ਜੋ ਕਿੇੈਿਾਵਾਸੀਆਂ ਅਤ ੇਉਿਿਾਂ ਦੇ ਪਨਿਵਾਿਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਿਵੋੇ, ਇਸ ਸਿਕਾਿ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਪਰਥਮਤਾ ਿ।ੈ 

ਿਜਟ 2016 ਉਿਿਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਤਿੰੁਤ ਮਦਦ ਪੇਸ਼ ਕਿਦਾ ਿੈ ਨਜਿਿਾਂ ਿੰੂ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਲੋੜ ਿੈ, ਅਤੇ ਲੰਮੀ-
ਨਮਆਦ ਲਈ ਅਿਥਚਾਿੇ ਦੇ ਨਵਕਾਸ ਦੀ ਿੀਂਿ ਿਿੱ ਖਦਾ ਿੈ। ਇੰਿਾ ਿੀ ਿਿੀਂ, ਇਿ ਉਨਚਤ ਿੂਪ ਿਾਲ ਉਿਿਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਧਆਿ ਕੇਂਦਨਿਤ ਕਿਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਉਿਿਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਮਿਿੱਤਵਪੂਿਣ ਿਿ—ਨਜਵੇਂ ਨਮਿਲ ਕਲਾਸ ਿੰੂ 
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਿਣਾਉਣਾ, ਿੌਕਿੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਿਿਾ, ਅਤੇ ਅਿਥਚਾਿੇ ਨਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਿਿਾ। 

1 ਜਿਵਿੀ ਤੋਂ, ਸਿਕਾਿ ਦਾ ਨਮਿਲ ਕਲਾਸ ਟੈਕਸ ਕਿੱ ਟ (Middle Class Tax Cut) ਇਿ ਯਕੀਿੀ ਿਣਾਉਂਦਾ ਿੈ ਨਕ 
ਤਕਿੀਿਿ 9 ਨਮਲੀਅਿ ਕਿੇੈਿਾਵਾਸੀ ਿਿੇਕ ਤਿਖਾਿ ਨਦਵਸ ਿੰੂ ਤਿਖਾਿ ਦਾ ਵਿੱ ਿਾ ਚੈਕ ਪਰਾਪਤ ਕਿਿਗੇ੍। 

ਅਿੱਜ, ਮੰਤਿੀ ਮੋਿਨਿਊ ਿੇ ਿਵਾਂ ਕੈਨੇਿਾ ਚਾਈਲਿ ਬੈਨੀਡਫਟ (Canada Child Benefit) ਪੇਸ਼ ਕਿਕੇ ਇਸ ਉੱਿਤੀ 
ਿੰੂ ਜੋਨੜਆ ਿੈ—ਇਿ ਵਿੱ ਧ ਸਧਾਿਿ, ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ, ਵਿੱ ਧ ਉਦਾਿ, ਟੀਚ ੇਵਾਲਾ ਲਾਭ ਿੈ, ਜੋ ਉਿਿਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਿਦਾ ਿੈ, ਨਜਿਿਾਂ ਿੰੂ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਲੋੜ ਿ:ੈ ਨਮਿਲ ਕਲਾਸ। ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਦੇ ਿੋਏ, ਦਸ ਨਵਿੱਚੋਂ ਿੌਂ  
ਪਨਿਵਾਿ ਨਪਛਲੀ ਸਿਕਾਿ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਿਲੇ ਵਿੱ ਧ ਪੈਸਾ ਪਰਾਪਤ ਕਿਿਗ੍ੇ। 

ਿਜਟ 2016 ਇਿੱਕ ਿਵੇਂ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਐਲਾਿ ਕਿਦਾ ਿੈ, ਜ ੋਕਿੇੈਿਾਵਾਸੀਆ ਂਲਈ ਵਿਤਮਾਿ ਅਤੇ ਭਨਵਿੱ ਖ ਨਵਿੱ ਚ, 
ਿੌਕਿੀਆ ਂਪੈਦਾ ਕਿੇਗ੍ਾ ਅਤ ੇਉਿਿਾਂ ਦੀ ਜੀਵਿ ਕੁਆਨਲਟੀ ਿੰੂ ਨਿਿਤਿ ਿਣਾਏਗ੍ਾ। ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਿ ਨਵਿੱਚ 
ਮਿਿੱਤਵਪੂਿਣ ਿਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਿਿ, ਜ ੋਅਗ੍ਲੇ ਦਿਾਕੇ ਤਿੱ ਕ 120 ਨਿਲੀਅਿ ਿਾਿੱਲਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿਕਮ ਜੋੜਦ ੇਿਿ। 

ਇਿੱਕ ਤਤਕਾਲੀ ਪਨਿਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਿ ਤੇ, ਸਿਕਾਿ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤ ੇਭਿੋਸੇਮੰਦ ਜਿਤਕ ਪਨਿਵਨਿਣ, ਪਾਣੀ ਅਤ ੇਗੰ੍ਦ ੇ
ਲਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ, ਨਕਫਾਇਤੀ ਨਿਿਾਇਸ਼ਾਂ, ਅਤ ੇਮੌਜੂਦਾ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਿੰੂ ਵਾਤਾਵਿਣ ਤਿਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਿ ਤੋਂ ਿਚਾਉਣ ਲਈ 
ਪੁਿਿ ਸੰਯੋਜਿ ਅਤੇ ਮੁਿੰਮਤ ਨਵਿੱਚ 11.9 ਨਿਲੀਅਿ ਿਾਿੱਲਿ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿੇਗ੍ੀ। 
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ਲੰਮੀ-ਨਮਆਦ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿੇੈਿਾ ਿੰੂ ਅਲਪ ਕਾਿਿਿ ਅਿਥਚਾਿਾ ਿਣਿ ਅਤ ੇਵਿੱ ਧ ਉੱਘੇ ਸ਼ਡਿਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ 
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਏੋ ਪੇਂਿ ੂਖਤੇਰ, ਅਤ ੇਸੁਰਿੱ ਡਖਅਤ, ਡਸਿਤਮੰਦ, ਪਰਫੁਿੱ ਲਤ ਿੋਣ  ਾਲੇ ਸਮੁਦਾਏ ਿਣਾਉਣ ਨਵਿੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ 
ਕਿਿਗ੍ੇ। 

ਿਜਟ 2016 ਨਵਨਦਆਿਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਿਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਨਿਯੋਗ੍ ਲਈ ਵੀ ਭਾਿੀ ਿਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ 
ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਿਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਜ ੋਕੈਿੇਿਾਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਗ੍ਲੀ ਪੀੜਹੀ ਿੰੂ ਭਨਵਿੱ ਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣਤੌੀਆਂ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਿਿ ਲਈ 
ਨਤਆਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਕਾਿ ਤੇਜ਼ੀ ਿਾਲ ਿਦਲਦ ੇਸਿਿ ਨਵਆਪੀ ਅਿਥਚਾਿੇ ਨਵਿੱ ਚ ਕਿੇੈਿਾ ਦੀ 
ਸਨਥਤੀ ਿੰੂ ਨਿਿਤਿ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜ ਿੰੂ ਵਧਾਏਗ੍ੀ, ਕਾਿੋਿਾਿ ਸੰਿੰਧੀ ਨਵਕਾਸ ਦੀ ਗ੍ਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਿੇਗ੍ੀ ਅਤੇ ਕਲੀਨ 
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਮਿਥਿ ਕਿੇਗ੍ੀ।  

ਇਿ ਪਛਾਣ ਕਿਦੇ ਿੋਏ ਨਕ ਵਾਤਾਵਿਣ ਿੰੂ ਸੁਿਿੱ ਨਖਅਤ ਕਿਿਾ ਅਤ ੇਅਿਥਚਾਿੇ ਦਾ ਨਵਕਾਸ ਕਿਿਾ ਆਪਸ ਿਾਲ ਜੁੜੇ 
ਿੋਏ ਿਿ, ਸਿਕਾਿ ਅਨਜਿੇ ਕਲੀਿ ਟੈਕਿਾਲੋਜੀਆਂ ਨਵਿੱ ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿੇਗ੍ੀ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਿਣ ਤਿਦੀਲੀ, ਿਵਾ ਦੀ 
ਕੁਆਨਲਟੀ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਮਿੱ ਟੀ ਿੰੂ ਤਵਿੱ ਜੋ ਨਦੰਦੀਆਂ ਿਿ। ਿਜਟ 2016, 2 ਨਿਲੀਅਿ ਿਾਲਿ ਦੇ ਘਿੱਟ 
ਕਾਰਬਨ ਅਰਥਚਾਰਾ ਫੰਿ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕਿਿ ਦ ੇਸਿਕਾਿ ਦੇ ਇਿਾਦੇ ਿੰੂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਪਰਗ੍ਟ ਕਿਦਾ ਿੈ। 

ਇਸਿੰੂ ਯਕੀਿੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਇਿ ਨਵਕਾਸ ਸਾਿੇ ਕੈਿੇਿਾਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਿਜਟ 2016 ਨਵਿੱ ਚ 
ਸਾਿੇ ਕੈਿੇਿਾਵਾਸੀਆਂ ਿੰੂ, ਇਸਤੇ ਨਵਚਾਿ ਕੀਤ ੇਨਿਿਾਂ ਨਕ ਉਿ ਕੌਣ ਿਿ ਜਾਂ ਉਿ ਨਕਿੱ ਥੋਂ ਆਏ ਿਿ, ਸਫਲਤਾ ਦ ੇ
ਿਿਾਿਿ ਮੌਕ ੇਦਣੇ ਲਈ ਿਵੇਂ ਨਸਨਿਓਂ ਉਪਾਅ ਕੀਤ ੇਗ੍ਏ ਿਿ। ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ, ਇਨੂਇਟ ਪੀਪਲਸ ਅਤੇ 
ਮੈਡਟਸ ਨੇਸ਼ਨ ਨਵਿੱ ਚ ਿਵੇਕਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ ੇਿਿ—ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਲ 8.4 ਨਿਲੀਅਿ ਿਾਲਿ—ਉਿਿਾਂ 
ਖੇਤਿਾਂ ਨਵਿੱ ਚ, ਨਜਿਿਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਨਸਿੱ ਨਖਆ, ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਿ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਸਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। ਸਿਕਾਿ ਿਿੇਕ 
ਿਿੱ ਚ ੇਲਈ, ਪਿਾਿਗ੍ਾਿਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਿਨਿਣ ਵਾਲੇਆਂ ਸਮੇਤ, ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤਿੱ ਕ ਪਿੰੁਚ ਿੰੂ ਯਕੀਿੀ ਿਣਾਵੇਗ੍ੀ। 

 ਿੱ ਧ ਸੰਡਮਲਤ ਅਤੇ ਡਨਰਪਿੱਖ ਕਨੇੈਿਾ ਨਵਿੱ ਚ ਨਿਵਸ਼ੇਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਇਿਿਾਂ ਲਈ ਯਤਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿਿ: ਡਸਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨਵਿੱ ਚ 
ਸੰਘੀ ਅਗ੍ਵਾਿੀ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਿਿਾ; ਸਿਮਾਨਿਤ ਅਤ ੇਸੁਿਿੱ ਨਖਅਤ ਨਿਟਾਇਿਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਅਦ ੇਿੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਿ ਲਈ 
ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਿਾ; ਕੈਨੇਿਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਨਵਸਤਾਿ ਕਿਿ ਦੀ ਵਚਿਿਿੱ ਧਤਾ ਿੰੂ ਿਨਵਆਉਣਾ; ਅਤੇ 
ਕੈਿੇਿਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫਜੌੀਆਂ (ਵਟੈਿਿਾਂ) ਦ ੇਪਰਤੀ ਸਾਿੀ ਪਿੰਪਿਾਗ੍ਤ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਿੀ ਿੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਿਾ। 

ਿਜਟ 2016 ਨਵਿੱ ਚ ਦੁਿੀਆ ਦੇ ਮੰਚ ਤ ੇਕੈਿੇਿਾ ਦੇ ਸਥਾਿ ਿੰੂ ਿਨਵਆਉਣ ਦ ੇਵੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤ ੇਗ੍ਏ ਿਿ। ਸਿਕਾਿ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਕਮਜੋ਼ਿ ਵਿਗ੍ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਾਇਤਾ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਿੇਗ੍ੀ, ਅਤ ੇਨਮਿਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਿਿੰਤਿ 
ਨਵਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਿੰੂ ਨਵਕਨਸਤ ਕਿਿ ਲਈ 300,000 ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆ ਂਦਾ ਸੁਆਗ੍ਤ ਕਿੇਗ੍ੀ। 

ਗ੍ਰੋਇੰਗ੍ ਦ ਨਮਿਲ ਕਲਾਸ ਯੋਜਿਾ ਇਿੱ ਕ ਅਨਜਿੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਕੈਿੇਿਾ ਸਿਕਾਿ ਕਲੋ ਕੰਮ ਕਿਿ ਦੀ ਸਮਿਿੱਥਾ 
ਅਤੇ ਇਿੱਛਾ ਦੋਵੇਂ ਿਿ। ਿਜਟ 2016 ਨਵਿੱਚ ਨਮਿਲ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਉਿਿਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਇਸ ਨਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਲਈ 
ਸਖਤ ਨਮਿਿਤ ਕਿ ਿਿੇ ਿਿ, ਤੇ ਨਧਆਿ ਕੇਂਦਨਿਤ ਕਿਕੇ, ਸਾਿੇ ਕੈਿੇਿਾਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਿਥਚਾਿੇ ਿੰੂ ਵਿੱ ਧ ਮਜ਼ਿਤੂ 
ਿਣਾਉਣ ਅਤ ੇਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਿਿ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਨਗ੍ਆ ਿ।ੈ 
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ਕਥਨ 

“ਸਾਿੀ ਯੋਜਿਾ ਭਨਵਿੱ ਖ ਲਈ ਆਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਿੰੂ ਮੜੁ ਸਥਾਨਪਤ ਕਿੇਗ੍ੀ, ਜੋ ਨਪਛਲੀਆਂ ਪੀੜਹੀਆਂ ਨਵਿੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, 
ਅਤ ੇਪੀੜਹੀ ਲਈ ਅਮਲ ਨਵਿੱਚ ਨਲਆਵ।ੇ ਅਸਲ ਤਿਦੀਲੀ ਨਸਿਫ਼ ਅਿੱ ਜ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱ ਲਹ ਿਾਿੇ ਿੀ ਿਿੀਂ ਿੈ। ਇਿ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਾਨਕਆਂ ਨਵਿੱ ਚ ਅਿਥਚਾਿੇ ਿੰੂ ਮੁੜ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਿਣਾਉਣ ਿਾਿ ੇਿੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਿ ਨਮਿਲ 
ਕਲਾਸ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਿੋਵ ੇਅਤੇ ਉਿਿਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਾਇਕ ਿੋਵੇ, ਜੋ ਇਸ ਨਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨਮਿਿਤ 
ਕਿ ਿਿੇ ਿਿ।” 

—ਨਿਲ ਮੋਿਨਿਊ, ਨਵਿੱ ਤ ਮੰਤਿੀ (Bill Morneau, Minister of Finance)  
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