
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਰੀਲੀਜ਼ 2022 ਪਤਝੜ ਆਰਥਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ 
ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਿਵੱਤ ਅੰਦਰ ਪੱੁਜਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਆਰਥਕਤਾ ਿਸਰਜਣੀ ਿਜਹੜੀ ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ 
3 ਨਵਬੰਰ, 2022         ਆਟਵਾ, ਆਂਟਰੇੀਓ                          ਿਵਤੱ ਿਵਭਾਗ, ਕੈਨੇਡਾ 
ਅੱਜ, ਆਨਰੇਬਲ ਿਕ�ਸਟੀਆ ਫ਼�ੀਲ�ਡ, ਿਡਪਟੀ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਿਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2022 ਦੀ ਪਤਝੜ ਆਰਥਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ 
ਰੀਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ। 
ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਕ ਅਿਨੱਸਚਤਤਾ ਿਵੱਚ , ਇਹ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਯਜੋਨਾ ਦੀ ਰਪੂ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹ ੈਿਜਸ 
ਰਾਹੀ ਆਰਥਕਤਾ ਪ�ਤੀ ਿਨੱਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਗਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਦ� ਵੀ ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹਵੋ ੇਸਰਕਾਰ ਉਦ� ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵ।ੇ ਚੈਕੱਆਊਟ ਕਾਊਟਂਰ ਿਵਖ ੇਵਧੱਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਰਕਾਰ ਅਿਜਹ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਗਣੀ-ਮਥੀ ਮਦਦ ਮੁਹਈੱਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ੈਿਜੰਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਮਦਦ ਬਹਤੁ ਲੋੜੀਦਂੀ ਹਵੋ।ੇ 
ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਰਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਨ ਿਵਚੱ ਅਤੇ ਿਨੱਤ ਘਰ ਖਰੀਦਨ/ਵਚੇਣ ਦ ੇਰਝੁਾਣ ਨੰੂ ਢਾਹ ਲਗਾ ਕੇ, 
ਿਰਹਾਇਸ਼ ਨੰੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੁੱਜਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਿਵਅਪਕ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਵਾਧ ੇਵੱਲ ਿਲਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਅਤੇ 
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਰਵ ਆਰਥਕਤਾ ਿਵੱਚ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹਈੱਆ ਕਰਕੇ  ਉਦਯੋਗ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬਤੂ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ, ਨੱੈਟ-ਜ਼ੀਰੋ-ਆਰਥਕਤਾ ਿਸਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਿਦੰਦੀ ਹ।ੈ 

ਕਨੇਡੀਅਨ ਆਰਥਕਤਾ ਬਿੁਨਆਦੀ ਮਜ਼ਬਤੂੀ ਦ ੇਅਧਾਰ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ‘ਤੇ ਖੜ�ੇ ਹ ੋਕੇ ਗਲੋਬਲ ਤੰੁਦ ਤੇ ਤੁਰਸ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ 
ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰਦੀ ਹ:ੈ ਬਰੇਜ਼ੁਗਾਰੀ ਦਰ ਿਰਕਾਰਡ  ਘੱਟ ਹੈ–ਮਹਾਮਾਰੀ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦ ੇਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ 400,000 ਵੱਧ 
ਕਨੇਡੀਅਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ, G 7 ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਭ ਤ� ਵਧੱ ਿਨੱਗਰ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ, ਟ�ੱਪਲ-A ਕ�ਿੈਡਟ ਰੇਿਟਗੰ, 
ਸਭ ਤ� ਘੱਟ ਨੱੈਟ-ਕਰਜ਼ਾ- ਅਤੇ ਮਧ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ G 7 ਿਵੱਚ ਡੱੈਟ-ਟ-ੂਜੀਡੀਪੀ ਰੇਸ਼।ੋ ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਸਤ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ ਅਸੀ ਂਹਰ ਰਕੁਾਵਟ ਉਤੇ ਵਜੇਈ ਹਵੋਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਉਦੇਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵਚੱ ਖ਼ਸ਼ੁਹਾਲ ਹਵੋਾਂਗੇ। 
 
ਿਵਤੱੀ ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਰਣਸਥਾਨ (fiscal Anchor)__ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰੰਧਤ ਡੈਫੀਿਸਟਸ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣਾ ਅਤੇ ਮੱਧ 
ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਡੈਰਲ ਡੱੈਟ-ਟ-ੂਜੀਡੀਪੀ ਰੇਸ਼ ੋਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ_ਿਵਚੱ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀ ਂਆਈ। ਫ਼ਡੈਰਲ ਡੱੈਟ-ਟ-ੂਜੀਡੀਪੀ 
ਰੇਸ਼ ੋਘਟਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਗੇਾ ਅਤੇ 2022 ਬਜਟ ਿਵਚੱ ਪ�ਸਤਾਵਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚੱ ਿਗਰਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ 
ਉਦਾਹਰਣ 
“ ਅੱਜ ਦੀ ਪੱਤਝੜ ਆਰਥਕ ਸਟਟੇਮ�ਟ ਅਿਜਹੀ ਆਰਥਕਤਾ-ਅਰਥਕਤਾ ਿਜਹੜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹਵੋ,ੇ ਅਤੇ 
ਿਜਹੜੀ ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਿਵਤੱ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਜਦ ੇਜੀਵਨ ਿਸਰਜਣ ‘ਤੇ ਕ�ਦਰਤ ਹਵੋ,ੇ ਿਜਹੜੀ ਹਰੇ ਲਈ ਕੰਮ 
ਕਰਦੀ ਹਵੋ।ੇ ਿਜਉ ਂਹੀ ਅਸੀ ਂਗਲੋਬਲ ਤੰੁਦ ਤੇ ਤੁਰਸ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਜਹੜੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਅਸੀ ਂਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 
ਕੈਨੇਡਾ ਨੰੂ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਤੀਕ ਸੁਰਖ਼ਰ ੂਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਦਂੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧ ਖ਼ਸ਼ੁਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ।” 
 

ਆਂਨਰੇਬਲ ਿਕ�ਸਟੀਆ ਫ�ੀਲ� ਡ,  ਿਡਪਟੀ  ਪਰਾਈਮ ਮਿਨੱਸਟਰ ਅਤੇ ਿਵੱਤ ਮਿਨਸੱਟਰ 

ਤੁਰਤ  ਤੱਥ 

  2022 ਪਤਝੜ ਆਰਥਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਿਵੱਚ  ਪ�ਸਤਾਵਤ  ਨਵ�  ਉਪਾ 
1. ਿਵੱਤ  ਅਨੁਸਾਰ  ਵੱਧ  ਪੱੁਜਦਾ  ਜੀਵਨ  ਬਣਾਉਣਾ 

  ਫ਼ੈਡਰਲ  ਸਟੂਡ�ਟ  ਅਤੇ  ਅਪਰ� ਿਟਸ  ਕਰਿਜ਼ਆਂ  ‘ਤ�  ਸੂਦ  ਪੱਕੇ  ਤੌਰਤੇ  ਖ਼ਤਮ  ਕਰ  ਦੇਣਾ ; 
  ਸਭ  ਤ�  ਘੱਟ  ਤਨਖ਼ਾਹ  ਵਾਲੇ  ਸਾਡੇ  ਵਰਕਰਾਂ  ਦੀਆਂ  ਜੇਬਾਂ  ਿਵੱਚ  ਵੱਧ  ਰਕਮ  ਪਾਉਣ  ਲਈ  ਛੇਤੀ  ਹੀ 
 ਆਟੋਮੈਿਟਕ  ਐਡਵਾਂਸ  ਅਦਾਇਗੀਆਂ  ਵਾਲੇ  ਇੱਕ  ਨਵ�  ਕੁਆਰਟਰਲੀ  ਕੈਨੇਡਾ  ਵਰਕਰਜ਼  ਬੈ ਿਨਿਫ਼ਟ  ਦੀ  
ਿਸਰਜਣਾ। 
  ਸਰਕਾਰ  ਦੀ  ਮੁਖੀ  ਸਤੰਬ  ਯੋਜਨਾ ,  ਭਾਵ  ਘਰਾਂ  ਨੰੂ  ਿਵੱਤ  ਅਨੁਸਾਰ  ਪੁੱਜਦਾ  ਕਰਨ  ਵਾਸਤੇ ,  ਸਮੇਤ  

ਟੈਕਸ  ਫ�ੀ  ਫ�ਸਟ  ਹੋਮ ਸੇਿਵੰਗਜ਼  ਅਕਾਊਂਟ ,  ਫ�ਸਟ-ਟਾਈਮ  ਹੋਮ  ਬਾਇਰਜ਼  ਟੈਕਸ  ਕਰੈਿਡਟ  ਨੰੂ  
ਦੁਗਣਾ  ਕਰਨਾ ,  ਅਤੇ  ਯਕੀਨੀ  ਬਣਾਉਣ  ਲਈ  ਿਕ  ਿਨੱਤ  ਘਰ  ਵੇਚਣ/ਖ਼ਰੀਦਨ  ਵਾਲੇ  ਵਾਜਬ  ਮੁੱਲ  
ਤਾਰਨ ;ਅਤੇ   



  ਛੋਟੇ  ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ  ਲਈ  ਕਰੈਿਡਟ  ਕਾਰਡ  ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ  ਫੀਸਾਂ  ਘਟਾਉਣੀਆਂ 

2.  ਅਿਜਹੀਆਂ  ਨੌਕਰੀਆਂ ,  ਵਾਧੇ ,  ਅਤੇ  ਆਰਥਕਤਾ  ਿਜਹੜੇ  ਹਰੇਕ  ਲਈ  ਕੰਮ  ਕਰਦੀ  
ਹੋਵੇ ,  ਿਵੱਚ  ਿਨਵੇਸ਼  ਕਰਨਾ : 

 ਿਨਊ  ਕੈਨੇਡਾ  ਗਰੋਥ  ਫ਼ੰਡ  ਿਜਸ ਰਾਹੀ ਂਕੈਨੇਡਾ ਿਵਚੱ ਪਰਾਈਵੇਟ ਿਨਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਿਬਲੀਅਨਾਂ ਡਾਲਰ ਆਉਣਗੇ ਜ ੋ
ਅਿਮਸ਼ਨਜ਼ ਘਟਾਉਣ, ਆਰਥਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਈ ਹਣੋਗੇ; 

 ਸ਼ੱੁਧ ਟਕੈਨੌਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਈ ਮੇਜਰ ਇਨਵੈਸਟਮ�ਟ ਟਕੈਸ ਕਰੈਿਡਟਸ ਿਜਸ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ 
ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹਣੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜ ੋਕੈਨੇਡਾ ਨੰੂ ਨੱੈਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਟਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਆਗੂ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। 

 ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਪਬਿਲਕ ਕਾਰਪਰੇੋਸ਼ਨਾਂ ਵਲੱ�  ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਈਬਕੈਸ ‘ਤੇ ਨਵਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ 
 ਸਸਟਨੇੇਬਲ ਜਾਬਜ਼ ਟਰੇਿਨੰਗ ਸ�ਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਜਾਬਜ਼ ਸਟਰੀਮ ਆਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ 

ਟਰੇਿਨੰਗ ਐਡਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜ ੋਵਰਕਰਾਂ ਨੰੂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿਵਖੱ ਦੀਆਂ 
ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂੀਆਂ ਸਿਕੱਲਜ਼ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। 

ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 

 2022 ਫਾਲ ਐਕਨੋਿਮਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ 

 ਿਡਪਟੀ ਪਰਾਈਮ ਮਿਨਸਟਰ ਦੀ ਸਪੀਚ 

 ਿਪਛੋਕੜ: ਮੇਿਕੰਗ  ਲਾਈਫ਼ ਮੋਰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ 

 ਿਪਛੋਕੜ:ਮੇਿਕੰਗ ਹਾਊਹਿਜ਼ੰਗ ਮੋਰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ 

 ਿਪਛੋਕੜ: ਜਾਬਜ਼, ਗਰੋਥ, ਐਡਂ ਐਨ ਅਕੋਨੋਮੀ ਦੈਟ ਵਰਕਸ ਫ਼ਾਰ ਐਵਰੀਵੰਨ 

 ਟੈਕਨੀਕਲ ਿਪਛੋਕੜ: ਕੈਨੇਡਾ ਗਰੋਥ ਫ਼ੰਡ 

ਸੰਬੰਧਤ ਿਲੰਕਸ 

 ਐਨੂਅਲ ਿਫ਼ਨ�ਨਸ਼ਲ ਿਰਪੋਰਟ 2021-2022 

 ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਪਲੈਨ 

 ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕਰੈਿਡਟ ਡਬਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੰੂਨ ਰੋਇਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

 ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਨੇਡੀਅਨਾ ਂਦੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਪੱਜਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਨੰੂਨ ਪ�ਸਤੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ 

 ਕਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵੱਧ ਪੱੁਜਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਨੰੂਨ ਰਾਇਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 
ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

 ਿਡਪਟੀ ਪਰਾਈਮ ਮਿਨੱਸਟਰ ਕਨੇਡਅਨਾ ਂਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਿਬਲੀਟੀ ਪਲੈਨ ਦੀ ਰਪੂ-ਰੇਖਾ 
ਿਦੰਦੀ ਹੈ 

ਸੰਪਰਕ 

ਮੀਡੀਆ ਹੇਠ ਦਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

Adrienne Vaupshas: 
ਪ�ੈਸ ਸੈਕਰਟਰੀ 
ਆਫ਼ਸ ਆਫ ਦੀ ਿਡਪਟੀ ਪਰਾਈਮ ਮਿਨੱਟਸਰ ਐਡਂ ਮਿਨੱਸਟਰ ਆਫ਼ ਿਫ਼ਨ�ਨਸ 

      Adrienne.Vaupshas@fin.gc.ca 
 
 
ਮੀਡੀਆ ਿਰਲੇਸ਼ਨਜ਼ 
ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ਼ ਿਫ਼ਨ�ਨਸ ਕੈਨੇਡਾ 



mediare@fin.gc.ca 
613-369-4000 
 
ਆਮ ਪੱੁਛ-ਿਗੱਛ 
1-833-712-2292 
TTY: 613-369-3230 
financepublic-financepublique ਫ਼ਨੋ: @fin.gc.ca  

 

 


