
 

 

 

 

 

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2022 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 

ਅਪ੍ਰੈਲ 7, 2022  ਓਟਾਵਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਡਿਪ੍ਾਰਟਮੈਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੈਨੇਿਾ 

ਅੱਜ, ਮਾਣਯੋਗ ਡਕਰਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਿ, ਉਪ੍-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਵੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਨੇ ਬਜਟ 2022 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੇ: ਏ ਪ੍ਲੈਨ ਟ ੂਗਰੋ 
ਆਵਰ ਇਕਾਨਮੀ ਐਿਂ ਮੇਕ ਲਾਈਫ ਮੋਰ ਅਫੋਰਿੇਬਲ (ਸਾਿੀ ਆਰਡਿਕਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਹੋਰ ਡਕਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ। 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਿੰੂਘਾਈ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਧਆਨ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤ ੇ- ਕੈਨੇਿੀਅਨਾਂ ਨੰੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ 

ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ 'ਤੇ - ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਡਕ ਕੈਨੇਿਾ ਦੀ ਆਰਡਿਕਤਾ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਰਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਿਾ ਨੇ 

G7 ਡਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਡਰਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਆਡਚਆ ਂਨੌਕਰੀਆਂ ਡਵਚੋਂ 112 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਡਰਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਡਸਰਫ਼ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਡਜਹੜੀ 2019 ਦੀ 5.4 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜੋ ਡਕ ਪ੍ੰਜ ਦਹਾਡਕਆਂ ਡਵੱਚ ਕੈਨੇਿਾ ਲਈ ਸਭ 

ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਸੀ। . 

ਬਜਟ 2022 ਡਵੱਚ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਿੀਅਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਡਿਕ ਭਡਵੱਖ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਡਨਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਡਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਡਨਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

1. ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਨ ੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਜੀ ਨ ਨ ੂੰ  ਹਰੋ ਵਕਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ: ਕਨੇੈਿੀਅਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਧ 

ਰਹੀ ਅਰਿਡਵਵਸਿਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ ਦੀ ਹੱਿੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਰਡਿਕ ਡਵਕਾਸ ਲਈ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਾਡਮਆ ਂਦੀ ਪ੍ਹੁੰਚ 

ਨੰੂ ਸਮਰਿਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਪ੍ਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਬਜਟ 2022 ਹਾਊਡਸੰਗ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਡਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਡਵੱਚ 

ਕੈਨੇਿਾ ਨੰੂ ਦੋਹਰੀ ਡਰਹਾਇਸ਼ੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਡਲਆਉਣਾ; ਕੈਨੇਿੀਅਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ਡਹਲਾ ਘਰ ਲਈ ਬਚੱਤ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਡਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ; ਡਵਦੇਸ਼ੀ ਡਨਵੇਸ਼ 'ਤ ੇਪ੍ਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜੋ ਕੈਨੇਿੀਅਨਾਂ ਲਈ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਹੁੰਚ ਤੋਂ 

ਬਾਡਹਰ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਕੈਨੇਿੀਅਨਾਂ ਲਈ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਨੰੂ ਹੋਰ ਮਡਹੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਉਡਚਤ ਅਡਭਆਸਾਂ ਨੰੂ 

ਰੋਕਣਾ। ਬਜਟ 2022 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਡਨਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਕ ਕੈਨੇਿੀਅਨ ਕਾਡਮਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਹੁਨਰ 

ਹੋਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ ਦੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਨਰਮੰਦ 

ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਿਾ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ ਡਜਸ ਦੀ ਸਾਿੀ ਆਰਡਿਕਤਾ ਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਜਟ 

2022 ਡਕਫਾਇਤੀ ਚਾਈਲਿ ਕੇਅਰ ਡਵੱਚ, ਸਾਿੀ ਪ੍ਬਡਲਕ ਹੈਲਿ ਕੇਅਰ ਡਸਸਟਮ (ਜਨਤਕ ਡਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) 

ਡਵੱਚ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਡਕਡਰਆਵਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ, ਅਤੇ ਇੰਡਿਜ਼ਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਾ-ਸਫਾਈ 

ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਡਵੱਚ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਡਨਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

2.  ਆਰਵਿਕ ਵ ਕਾਸ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾ ਵ ਿੱਚ ਵਨ ੇਸ਼: ਕੈਨੇਿਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਆਰਡਿਕ ਡਵਕਾਸ ਹੈ। 

ਬਜਟ 2022 ਬਜਟ 2021 ਦੇ ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਡਸੱਖਣ ਅਤੇ ਬੱਡਚਆ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਇਡਤਹਾਸਕ ਡਨਵੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਡਰਤ ਅਗੇ 

ਵਧ ਡਰਹਾ ਹੈ—ਜੋ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਡਕਆਂ ਡਵੱਚ ਅਸਲ ਜੀਿੀਪ੍ੀ ਡਵੱਚ 1.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਅਤੇ 

ਇਸ ਡਵੱਚ ਕੈਨੇਿਾ ਦੀ ਆਰਡਿਕਤਾ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਡਨਵੇਸ਼ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਡਨਵੇਸ਼ਾਂ ਡਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੈਨੇਿਾ ਗਰੋਿ ਫੰਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਿੀਅਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਨੇੈਿੀਅਨ 

ਨੌਕਰੀਆਂ ਡਵੱਚ ਅਰਬਾਂ ਿਾਲਰਾਂ ਦੇ ਡਨੱਜੀ ਡਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਡਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀ ਂਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਡਨਵੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ 

ਜੋ ਸਾਿੀ ਆਰਡਿਕਤਾ ਡਵੱਚ ਉਤਪ੍ਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਡਵਕਾਸ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਡਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਬਜਟ 2022 ਡਵੱਚ ਕੈਨੇਿਾ ਦੀ 

ਪ੍ਡਹਲੀ ਡਕਰਟੀਕਲ ਡਮਨਰਲਜ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ $3.8 ਡਬਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ— ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 

ਚੰਗੀਆ ਂਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਇਲੈਕਡਟਰਕ ਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਡਣਜਾਂ 



 

2 

ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਡਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾ ਸਪ੍ਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣ, ਕੈਨੇਿਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਛੋਟੇ 

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਡਵੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਿੀਅਨ ਬੌਡਧਕ ਸੰਪ੍ੱਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਡਖਆ ਨੰੂ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
 

3. ਸ ਿੱਛ ਆਰਵਿਕਤਾ ਵ ਿੱਚ ਵਨ ਸੇ਼ ਕਰਨਾ: ਸਾਿੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਡਖਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ 

ਲੜਨਾ ਧਰਤੀ ਲਈ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਿੀ ਆਰਡਿਕਤਾ ਲਈ ਵੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਜਟ 2022 ਰਾਹੀ,ਂ ਸਰਕਾਰ 

ਕੈਨੇਿੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਿੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼-ਸੁਿਰੀ ਆਰਡਿਕਤਾ ਵੱਲ ਗਲੋਬਲ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਡਵੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਡਜਸ ਡਵੱਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਿਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਰਕੋਣਾ, ਉਪ੍ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਡਵਕਾਸ 

ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਿੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੰੁਦਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਡਖਆ ਲਈ ਹੋਰ ਡਨਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 

ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਿੀਅਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਡਮਸ਼ਨ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ, ਜ਼ੀਰੋ-ਐਡਮਸ਼ਨ ਵਾਹਨ ਚਾਰਡਜੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੱੈਟਵਰਕ ਦਾ ਡਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਡਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਡਵੱਚ ਨਵੇਂ ਡਨਵੇਸ਼ ਕਰਕ ੇਇਸਨੰੂ ਹੋਰ 

ਡਕਫਾਇਤੀ ਬਣਾਏਗੀ। 

ਕੈਨੇਿਾ ਨੇ ਸਾਰੇ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ੇ-ਤੋਂ-ਜੀਿੀਪ੍ੀ ਅਨੁਪ੍ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਡਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਜੋ 

ਬਾਅਦ ਡਵੱਚ ਦਜੇੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਡਧਆ ਹੈ। ਬਜਟ 2022 ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਨੇਿਾ ਇਸ ਮੋਹਰੀ ਸਡਿਤੀ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਦੋਂ 

ਡਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ G7 ਡਵੱਚ ਦਜੂੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਡਰਕਵਰੀ ਨੰੂ ਵੀ ਦੇਡਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੈਿਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 

ਕੈਨੇਿੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਿੀਅਨ ਆਰਡਿਕਤਾ ਨੰੂ ਸਮਰਿਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਦਸ ਡਵੱਚੋਂ ਅੱਠ ਿਾਲਰਾਂ ਦਾ ਡਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, 

ਬਜਟ 2022 ਆਰਡਿਕ ਡਵਕਾਸ ਲਈ ਡਵੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਹੁੰਚ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇੱਕ ਅਡਜਹੀ ਆਰਡਿਕਤਾ ਬਣਾਉਦਂਾ 

ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਵੱਤੀ ਐਕਂਰ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਘਟਦੇ 

ਕਰਜ਼ੇ-ਤੋਂ-ਜੀਿੀਪ੍ੀ ਅਨੁਪ੍ਾਤ ਅਤੇ ਕੋਡਵਿ-19-ਸਬੰਧਤ ਘਾਟੇ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਡਕ ਕੈਨੇਿਾ ਦੇ ਡਵੱਤ ਲੰਬੇ 

ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡਟਕਾਊ ਬਣੇ ਰਡਹਣ। 

 

 

ਕੋਟੇਸ਼ਨ 

“ਬਜਟ 2022 ਸਾਿੀ ਆਰਡਿਕਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ, ਚੰਗੀਆ ਂਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਡਜਹਾ ਕੈਨੇਿਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ 

ਡਜੱਿੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਪ੍ੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਿੀ ਯੋਜਨਾ ਡਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਿੀਅਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਘਰ 

ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ; ਸਾਿੇ ਬੱਡਚਆ ਂਲਈ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਾਣੀ; ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲੀ ਅਰਿਚਾਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਡਰਹਾ ਹ।ੈ 

ਮਾਨਯੋਗ ਡਕਰਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਿ, ਉਪ੍-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਵੱਤ ਮੰਤਰੀ 

 

ਸੌਖੇ ਨ ਿੱ ਕਤੇ 

  ਹਾਊਵਸੂੰਗ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਵਕਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ 2022 ਦੇ ਉਪਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
o ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਡਵੱਚ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੰੂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਿਾ ਨੰੂ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪ੍ਾਉਣਾ; 

o ਕੈਨੇਿੀਅਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ਡਹਲਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਡਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਡਜਸ ਡਵੱਚ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਡਹਲਾ 

ਘਰ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਡਹਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਡਲਆ ਂਦੇ ਟੈਕਸ ਕਰ ੈਡਿਟ ਨੰੂ ਦੁੱਗਣਾ 

ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਅਤੇ 



 

3 

o ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਾਊਡਸੰਗ ਐਕਸਲੇਟਰ ਫੰਿ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅਗਲੇ ਪ੍ੰਜ ਸਾਲਾਂ ਡਵੱਚ 100,000 ਨੈਟ ਨਵੇਂ 

ਹਾਊਡਸੰਗ ਯੂਡਨਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇਗਾ। 

 ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਬਜਟ 2022 ਦੇ ਉਪਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
o ਜ਼ੀਰੋ-ਐਡਮਸ਼ਨ ਵਾਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਡਕਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਾਰਡਜੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਨੱੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ $3 ਡਬਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਫੰਡਿੰਗ; 

o ਸਾਿੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੰੁਦਰਾਂ ਦੀ ਰੱਡਖਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਨਵੇਂ ਡਨਵੇਸ਼; ਅਤੇ 

o 2050 ਤੱਕ ਨੱੈਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਅਰਿਡਵਵਸਿਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਨੱਜੀ ਪ੍ੂੰਜੀ ਡਵੱਚ ਅਰਬਾਂ ਿਾਲਰਾਂ ਨੰੂ ਆਕਰਡਸ਼ਤ 

ਕਰਨ ਡਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਿਾ ਗਰੋਿ ਫੰਿ ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ।   

• ਬਜਟ 2022 ਵ ਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਉਪਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
o 2022 ਡਵੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਕੇ, 2023 ਡਵੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ, 

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪ੍ਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਡਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਸਾਲਾਨਾ $90,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਪ੍ਡਰਵਾਰਕ 

ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਿੀਅਨਾਂ ਲਈ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੰਜ ਸਾਲਾਂ ਡਵੱਚ $5.3 

ਡਬਲੀਅਨ, ਅਤੇ 2025 ਤੱਕ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ $90,000 ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ 

ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਡਰਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ, ਸਲਾਨਾ $70,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਡਰਵਾਰਾਂ 

ਲਈ ਕੋਈ ਸਡਹ-ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ;ਂ 

o ਕੈਨੇਿਾ ਦੀ ਪ੍ਡਹਲੀ ਡਕਰਟੀਕਲ ਡਮਨਰਲਜ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ $3.8 ਡਬਲੀਅਨ ਤੱਕ; 

o ਇੰਡਿਜ਼ਨਸ ਬੱਡਚਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਡਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ $11 ਡਬਲੀਅਨ 

ਵਾਧੂ ਫੰਡਿੰਗ, ਅਤੇ ਇੰਡਿਜ਼ਨਸ ਭਾਈਚਾਡਰਆਂ ਨੰੂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਭਡਵੱਖ ਨੰੂ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਡਵੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰਨਾ; 

o ਕੈਨੇਿੀਅਨ ਆਰਮਿ ਫੋਰਡਸਜ਼ ਨੰੂ ਡਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ, NATO ਅਤੇ NORAD ਵਰਗੇ 

ਸਾਿੇ ਮੱੁਖ ਗਠਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਿਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਿਾ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਡਖਆ 

ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ $8 ਡਬਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀ ਂਫੰਡਿੰਗ; 

o ਰੂਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ, 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਿ (IMF) ਡਵੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਡਸਤ ਖਾਤੇ ਦਆੁਰਾ ਯੂਕਰੇਨ 

ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ $1 ਡਬਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਸਮੇਤ, ਅਤੇ ਵਾਧੂ $500 ਡਮਲੀਅਨ ਫੌਜੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਡਵੱਚ; 

o ਇੱਕ ਟੈਂਮਪ੍ਰੇਰੀ ਕੈਨੇਿਾ ਡਰਕਵਰੀ ਡਿਵੀਿੈਂਿ, ਕਨੇੈਿਾ ਦੀ ਡਵਆਪ੍ਕ ਡਰਕਵਰੀ ਡਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 

ਲਈ, ਕੈਨੇਿਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿੇ ਬੈਂਡਕੰਗ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ $1 ਡਬਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ 

2021 ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਉਤੱੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ 

o $100 ਡਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਬੈਂਡਕੰਗ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਟ 

ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰ ਡਵੱਚ ਸਿਾਈ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ੁਆਇੰਟ ਵਾਧਾ। 

 

ਸੂੰਬੂੰਵਿਤ ਗਲਾਾਂ 
• ਹਾਊਡਸੰਗ ਨੰੂ ਹੋਰ ਡਕਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ 

• ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਧਦੀ, ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀ ਆਰਡਿਕਤਾ 

• ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਡਿਕਤਾ 

• ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਚੰਗੀਆ ਂਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨਾ 

• ਡਵਸ਼ਵ ਡਵੱਚ ਕੈਨੇਿਾ ਦੀ ਲੀਿਰਡਸ਼ਪ੍ 

• ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਡਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ 

• ਸੁਲ੍ਾ-ਸਫਾਈ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ 

• ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 

• ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਹੋਰ ਡਕਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ 

• ਕੈਨੇਿਾ ਦੇ ਪ੍ੇਂਿੂ ਭਾਈਚਾਡਰਆਂ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਨਾ 
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• ਜਲਦੀ ਡਸੱਖਣ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਨਾ 

• ਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸ  

ਸੂੰਬੂੰਵਿਤ ਵਲੂੰਕ 

• ਆਰਡਿਕ ਅਤੇ ਡਵੱਤੀ ਅੱਪ੍ਿੇਟ 2021 

 ਸੂੰਪਰਕ ਲਈ 
 

 ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਲਈ: 

 ਏਿਰੀਅਨ ਵੌਪ੍ਸੈ਼ਸ 

 ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ  
 

 ਆਡਫਸ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪ੍ਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਡਨਸਟਰ ਐਿਂ ਮਡਨਸਟਰ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ  
 Adrienne.Vaupshas@fin.gc.ca 
 

 ਮੀਿੀਆ ਡਰਲੇਸ਼ਨਸ 

 ਡਿਪ੍ਾਰਟਮੈਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੈਨੇਿਾ 
 mediare@fin.gc.ca 
 613-369-4000 
 

 ਆਮ ਪ ਿੱਛਵਗਿੱਛ 

 ਫੋਨ: 1-833-712-2292 
 TTY: 613-369-3230 

 

 ਈਮੇਲ: financepublic-financepublique@fin.gc.ca 
 


	ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2022 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

