
  

 

 ڻمنٹیاسٹ ا�نومک فال 2022 �ن  ڈا �نیکحکومِت  

 �اکرد  یجار  خزاں کا معا�ش گوشوارە)2022 ( 
 

گ
جوسب� تعم�ی کر�ت   شت�مع ��ا ک�قابل استطاعت بنا�ت ہو�ئ اور ا د �م� کو   زند�  آ�ئ  �کام ہو�ئ

و�اونڻار  اوڻوا،                   ڈا �نیکآف فنا�س   پارڻمنٹیڈ 2022 ، 3 نوم�ب      

خزاں کا معا�ش  2022(ڻمنٹیاسٹ ا�نومک فال 2022، ڈپئٹ پرائم منس�ٹ اور منس�ٹ آف فنا�س، �ف نڈ یل�اف� �کرسٹ  بلیاونرا ید،  آج
۔ گوشوارە)  جاری کر دی ��

، یہ گوشوارە  صورتحال ئف یق��ی غ�شت � مع عال� س منصو�ب کو  کو مد نظر رکھ�ت ہو�ئ
�
�� جو کہ مع�شت   واضح کرتا حکومت � ا

۔  بڑھئت ہوئئ ق�متوں کا مقابلہ کر�ف � ل�ئ یہ  بوقِت  � ل�ئ  شہ��وں � مہتم� اور کین�ڈین ورت موجود ر��ف � بار� منی �� �ف
 ، ، ج�سا کہ چ�ک آؤٹ کاؤن�ٹ پر بڑ� ہوئئ ق�متنی ان لوگوں � ل�ئ جن کو اس � سب � ز�ادە حکومت خاندانوں � مدد � ل�ئ ��

ور  �ف � بناقابل اسطاعت � مطابق جو ر�ا�ش کو م��د  منصو�ب  � جامعحکومت ۔ مخصوص کردە مدد مہ�ا کر ر� ��  ت �� �ف
، �شمول اس � کہ لوگوں �  متعلق �� یہ مدد م��د پ�ش رفت کا باعث 

گ
گھر خ��د�ف � ل�ئ پی� بچا�ف اور محفوظ کر�ف منی ب�ف �

 اور  
گ

مظبوط کر�ف � ل�ئ ا�ک پرعزم منصو�ب �  صنعت کو  کا تدارک ک�ا جا�ئ گا۔ اور یہ  ار چڑھاؤ گھروں � اتب� مدد � جا�ئ �
)ر ا�ک کام�اب تر�ت کرئت ہوئئ ن�ٹ۔بن�اد رکھتا �� او   مساوی ہو جائنی

گ
آلود�  اور غ�ی

گ
مع�شت تعم�ی کر�ف ز�رو (جہاں ماحول�ائت آلود�

  ۔  ہوںب�ش بہا مواقع  روزگار اور مع�شت بھر منی  اور  پور� مل� بھر � ل�ئ جس � ساتھ 

عال� نی م ت�ثیح طاقت � یاد�بن ک�ا شت�مع �  ڈا �نیک ہو�ئ روزگار :  ��  کرر�کا سامنا    ہواؤں مخالف ہو�ت ح اپ�ف  �  ی�ب �ش
ف یڈ�نیک  زائد  400،000—و�اء � پہ� � �سبت عال� ۔پر�� شدە ک�  کارڈ �ر  ہ  مالزمتآج  �ف اس سال سب �  نی م G7 ،نی کرر��
ح  GDPکم ت��ن مجمو� قرضہ اور   � سبمنی  G7اور  ٹنگ،�ر  ڈٹ�اے ک�  -ل�ڻ�  ک�ا نما،ء�شو  معا�ش  وطبضم ادە�ز  خسارە � �ش

ف  ۔ کو   ۔ کین�ڈی�ف
گ

 اور آ�ف وا� دنوں منی خوشحال ہوں �
گ

 ُپر اعتماد ہونا چاہئ�ی کہ ہم ہر مشکل پر قابو پا لنی �

� متعلقہ خسار� کو ختم کرنا اور درم�ائف مدت � دوران وفا�ت قرض �  COVID-19 -وفا�ت حکومت کا مال�ائت اینکر 
ح GDP ratio(وفا�ت قرضہ � ۔ مبدل ر�ا ��  �ی غ --�ب ڈی ئپ � تناسب کو کم کرنا فّ ) �ب ڈی ئپ � �ش � � طرف مستقل ت�ف

 منی پ�ش � گئئ ت�۔ 2022نی�� � جانب بڑھ ر� �� جتئف کہ بجٹ ز�ادە �  اونچائئ حرکت کر ر� �� اور اس تناسب � 
 

 قول

مف  � جوسبمرکوز�� پر چڑھا�ف  پروان کو   شت�مع ��ا (خزاں کا معا�ش گوشوارە) ڻمنٹیفال ا�نامک اسٹ "آج �  د �ل�ئ
ف یڈ�نیکر� اور جو ک  دا �مواقع پ �مالزمتوں  جواچ� شت�مع ��ا ک�ا—ہو  � ل�ئ  �ف

گ
قابل استطاعت  م��د  کو   زند�

وا� اثرات من�ف  عال� نی ہمکہ آج ج�سا   ۔ ا�رچہ بنا�ئ  ، کاسامنا   ہواؤںمخالف  رکھ�ف  نی کر ر�� ہ  یکار   ہیہم آج جو �ما ��
 اور خوشحال  مظبوطد�م� �سلوں تک � ل�ئ  وا� آ�ف کو   ڈا �نیک  ہی

گ
�  "۔بنا�ئ

آف پرائم ڈپئٹ  نڈ،یل�اف� �کرسٹ  بلیاونرا ید اورمنس�ٹ  فنا�س منس�ٹ

 
 
 



  

 
 حقائق یفور 

: یہ  منی تج��ز کردە  ن�ئ اقدامات منی  خزاں کا معا�ش گوشوارە)2022(فال ا�نومک اسٹیڻمنٹ  2022   شامل ہنی
 

1.  
گ

 : بنا�ن � خاطر  استطاعت دقابل�کوم�   زند�
 ؛خاتمہمستقل طور پر کا   سود قرضوں پر  نٹس�اوراپ�  اسڻوڈنٹ ڈرل�ف •
 بنا�ا جا ر�ا �� جو خودکار ا�ک ن�ا، سہ ما� کین�ڈا ورکرز بین�فٹ  •

گ
 � ساتھ ہو  پ�ش�

گ
ادائ��

تا کہ جلد � م��د پی� ان لوگوں � جیبوں منی ڈا� جائنی جو سب � کم اجرت پر کام  
  ؛کر�ف وا� ہنی 

قابل استطاعت بنا�ا �ہ ر�ا�ش کو م��د سستا اور تا   پر � طور  وںمنص��ہ � کل�دی ستون حکومئت  •
فری فرسٹ ہوم سیونگ ا�اؤنٹ کا ن�ئ ڻ�کس۔شامل ہنی کہ   یہ باتنی  ، جس منی مہ�ا کرر�� ہنی  جا�ئ 

ف دہائف کرنا کہ آغاز، پہ� بار گھر خ��د�ف والوں � ل�ئ ڻ�کس ک��ڈٹ کا دُ   جائ�داد کا �نا کرنا، اور یہ �قنی
تار چڑھاؤ کر�ف وا�

�
ور ادا ک� ا  اور،   ؛�ںاپنا مناسب حصہ �ف

 ۔ کم � جا ر� �� ک��ڈٹ کارڈ ڻرا�س�کشن ف�س  چھو�ٹ کارو�ار � ل�ئ   •
 

نا کر ی  کار   ہی�ماہو۔  د �جو سب � ل�ئ مف ںی م شت�مع ��ا ک�ا اور  ،ترق�ات مالزمتوں، .2
 : 

وع ک�ا جا ر�ا �� ن�ا کین�ڈا گروتھ فنڈ  • ف ڈالرز � پرائی��ٹ �مایہ کاری کو ال�ف منی �ش جو کین�ڈا منی بلنی
  جو  کہ ہماریمدد کر� گا 

گ
، ہماری مع�شت کو بڑھا�ف   دھوئنی اور گ�س � آلود� کو کم کر�ف � ل�ئ

   ؛ درکار ��  � ل�ئ ، اور اچ� مالزمتوں � مواقع پ�دا کر�ف � ل�ئ 
ڻ�کنالو�ب اور صاف ہائ�ڈروجن  صافجو کہ متعارف کرا�ا جا ر�ا �� م�جر ان��سڻمنٹ ڻ�کس ک��ڈٹ  •

ن�ٹ ز�رو ڻران��شن اور کین�ڈا کو مدد کر� گا � ل�ئ �� جو اچ� مالزمتوں � پ�دا کر�ف منی 
 کو مساوی کر�ف � عبوری سفر)

گ
آلود�  اور غ�ی

گ
 ؛ا�ک ر�نما بنا�ئ گا منی (ماحول�ائت آلود�

� جانب � شئ�ی � دو�ارە خ��د کر�ف پر ہوگا۔ ر�ا ��  ال�و ک�ا جا ا�ک ن�ا ڻ�کس  • ف جو پبل� کار�ور�ش�ف
  ، اور 

  ز ڻ��ننگ سین�ٹ پائ�دار جاب •
گ

�م  منی  اور بنا�ئ جا ئنی � �مایہ کاری � جا�ئ  ا�ک ن�ئ پائ�دار جاب س�ٹ
 

گ
ف � ڻ��ننگ � سکھائئ جائنی جو آج اور  ہ�ف مند�اںاور جد�د پروگرام منی تا کہ ورکرز کو وە یوننی

۔   مالزمتوں  مستقبل � اچ�  � ل�ئ درکار ہنی
 

 
 مصنوعات متعلقہ
 خزاں کا معا�ش گوشوارە)2022( فال ا�نامک اسٹیڻمنٹ 2022 •
 ڈپئٹ پرائم منس�ٹ � تق��ر •
 کو م��د قابل استطاعت �س منظر منی  •

گ
 بنانا: زند�

 �ا�ش کو م��د قابل استطاعت بنانا: ر �س منظر منی  •
 ہو کارگر مع�شت جو سب � ل�ئ   ا�� ا�ک ، اور روزگا، ترق�ات: �س منظر منی  •
 : کین�ڈا گروتھ فنڈ �س منظر منی کل �ڻ�کن •

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 نکس (روابط)منسل�ہ لِ 

 
• 2022-Annual Financial Report 2021 
• Affordability Plan 
• Legislation to double the GST Credit for six months receives Royal Assent 
• Government of Canada introduces legislation to make life more affordable for Canadians 
• Legislation to grow Canadian economy and make life more affordable receives Royal 

Assent 
• Deputy Prime Minister outlines government’s Affordability Plan for Canadians 

 
               اب�ر 
            :��  سکتا رابطہ کر  ا �ڈ�م

 
Adrienne Vaupshas 

ی  پ��س س�ک���ٹ
Office of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance 

Adrienne.Vaupshas@fin.gc.ca 
 

ف   م�ڈ�ا ر�ل�ش�ف
Department of Finance Canada 

mediare@fin.gc.ca 
613-369-4000 

 
 عام سواالت 

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

financepublic-financepublique@fin.gc.ca  
 

https://www.canada.ca/en/department-finance/services/publications/annual-financial-report/2022.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/services/affordability-plan.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/10/legislation-to-double-the-gst-credit-for-six-months-receives-royal-assent.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/09/government-of-canada-introduces-legislation-to-make-life-more-affordable-for-canadians.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/06/legislation-to-grow-canadian-economy-and-make-life-more-affordable-receives-royal-assent.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/06/legislation-to-grow-canadian-economy-and-make-life-more-affordable-receives-royal-assent.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/06/deputy-prime-minister-outlines-governments-affordability-plan-for-canadians.html

