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اونٹاریو کی تعمیر کریں۔
صوبے نے  2021موسمِ خزاں کا معاشی بیانیہ جاری کردیا ہے۔

ٹورنٹو — آج وزیر خزانہ پیٹر بیتھلین فالوی نے  2021کا اونٹاریو اکنامک آؤٹ لک اور مالی جائزہ جاری کیا ہے:
اونٹاریو کی تعمیر کریں۔ منصوبہ یہ بتاتا ہے کہ کس طرح حکومت اونٹاریو کی بحالی اور خوشحالی کے لیے اہم بنیادی
ڈھانچے کو زمین پر کھڑا کر کے ،بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری کو راغب کر کے اور آٹو مینوفیکچرنگ اور دیگر صنعتوں
میں قیادت کو بحال کر کے کیسے بنیاد رکھے گی۔ یہ منصوبہ  COVID-19وبائی مرض کے خالف اونٹاریو کی
پیشرفت کی بھی حفاظت کرتا ہے۔
وزیر بیتھلین فالوی نے کہا کہ "جب کہ ہم وبائی مرض کے خالف مشکل سے حاصل کی گئی پیشرفت کا تحفظ جاری
رکھے ہوئے ہیں ،ہماری حکومت اونٹاریو میں خاندانوں ،کارکنوں اور تمام کاروبار کے لیے ایک بہتر اور روشن مستقبل
کی تعمیر کے اپنے منصوبے کے لیئے منتظر ہے۔" "شمال میں اہم معدنیات کو کھود کر ،اپنی پیداواری صالحیت کو
بروئے کار ال کر اور اہم بُنیادی ڈھانچے کی تعمیر سے ،ہمارا منصوبہ اس صوبے کے ہر عالقے کے لیئے معاشی
بحالی اور خوشحالی کا باعث بنے گا۔"
اپنی ترقی کی حفاظت کرنا:

حکومت کے پاس ایک صحت کا اور طویل ُمدتی -نگہداشت کا نظام بنانے کا منصوبہ

ہے جو ہمارے پیاروں کی دیکھ بھال کا ایک اچھا معیار فراہم کرتا ہے۔
جھلکیوں میں شامل:
•

صحت اور طویل ُمدتی نگہداشت کی افرادی قُوت کو مضبوط کرنے کے لیے ،اونٹاریو  22–2021کے شروع میں
 5,000نئی و اعلیِ ہ ُنر مند رجسٹرڈ نرسوں اور رجسٹرڈ پریکٹیکل نرسوں کے عالوہ  8,000ذاتی معاون کارکنوں کو
شامل کرنے کے لیے  $342ملین کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ اس کے عالوہ ،اونٹاریو طویل ُمدتی نگہداشت کے
شعبے میں  225نرس پریکٹیشنرز کی خدمات حاصل کرنے کے لیے 23-2022 ،کے شروع میں  $57.6ملین کی
سرمایہ کاری کر رہا ہے۔

•

ہسپتال میں داخل مریضوں کی صحت کی بازیابی اور بحالی کو گھر پر جاری رکھنے میں مدد کے لیے ،جہاں وہ
سب سے زیادہ آرام محسوس کرتے ہیں ،صوبہ گھر اور کمیونٹی کی دیکھ بھال کو بڑھانے کے لیے تین سالوں میں
اضافی  $548.5ملین کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ یہ فنڈنگ ہر سال  28,000پوسٹ ایکیوٹ سرجیکل مریضوں اور
 21,000پیچیدہ حاالت کے مریضوں کی صحت میں مدد کرے گی۔

•

صوبے بھر میں صحت اور طویل ُمدتی نگہداشت کے کارکنوں کی ذہنی صحت اور بہبود کے لیے ،حکومت -2021
 22میں شروع ہونے والے اگلے دو سالوں میں  $12.4ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہی ہے تاکہ موجودہ اور
توسیع شدہ ذہنی صحت اور نشے کی اعانت تک تیزی سے رسائی جاری رکھی جا سکے۔

•

طویل ُمدتی نگہداشت کے رہائشیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ،حکومت نفاذ کی صالحیت کو بڑھانے کے
لیے تین سالوں میں اضافی  $72.3ملین فراہم کر رہی ہے جس میں  23-2022تک صوبے بھر میں انسپکٹرز کی تعداد
کو دوگنا کرنا بشمول ہے۔ اس سے اونٹاریو کے انسپکٹر اور طویل ُمدتی نگہداشت کے گھروں کا تناسب کینیڈا میں سب
سے زیادہ ہو جائے گا۔

اونٹاریو
کے لیے
بھال کی
کے گرڈ
سکیں۔

کی تعمیر کریں۔ حکومت کے پاس اونٹاریو کے ُمستقبل میں شاہراہوں ،ہسپتالوں ،رہائشی اور تیز رفتار انٹرنیٹ
زمین میں بیلچوں کے ساتھ بنانے کا منصوبہ ہے۔ ان سرمایہ کاری کے ساتھ ،حکومت ہماری صحت کی دیکھ
صالحیت کو وسعت دے گی ،اونٹاریو کے شمال میں اہم معدنی وسائل تک رسائی فراہم کرے گی ،اور ڈرائیورز
الک میں گزرنے والے وقت کو کم کرے گی تاکہ وہ دوستوں اور خاندان کے افراد کے ساتھ زیادہ وقت گزار

جھلکیوں میں شامل:
•

اونٹاریو کی شاہراہوں اور پُلوں کی تعمیرو توسیع اور ُمرمت ،مالزمتیں پیدا کرنے اور اقتصادی ترقی کو تیز کرنے
کے لیے حکومت نے اونٹاریو ہائی ویز پروگرام ( )Ontario Highways Programکی حمایت میں  22-2021کے لیے
تقریباِ  $2.6بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے جس میں  580سے زیادہ تعمیراتی ،توسیع اور بحالی کے منصوبے
شامل ہیں۔ ہائی ویز پروگرام کے حصے کے طور پر ،حکومت نے بریڈ فورڈ بائی پاس اور ہائی وے  413کی تعمیر
و ترقی کے لیے فنڈنگ کا عہد کیا ہے۔

•

روزگار کے مواقع پیدا کرنے ،اہم معدنیات کو غیر مقفل کرنے اور اونٹاریو کے شمال میں اقتصادی خوشحالی النے
کے لیے شمالی اور پہلی قوم کی کمیونٹیز کے ساتھ شراکت داری میں کام کرتے ہوئے ،صوبے نے ہر موسم کے روڈ
نیٹ ورک کی منصوبہ بندی اور تعمیر میں مدد کے لیے تقریباِ  $1بلین کا عہد کیا ہے۔ دوسرے منصوبے جو شمال
بعید میں دور دراز فرسٹ نیشنز کے لیے خوشحالی کی راہداری بھی فراہم کریں گے۔ کینیڈا کی حکومت کو اس اہم
منصوبے میں اونٹاریو کے وعدوں کے مطابق قدم بڑھانا چاہیے۔

•

اونٹاریو کی حکومت اونٹاریو کمیونٹی بُنیادی ڈھانچہ فنڈ پروگرام (Ontario Community Infrastructure Fund
)programمیں اپنی ساالنہ سرمایہ کاری کو دوگنا کرنے کے لیئے میونسپلٹیز کی طرف سے ظاہر کی گئی ضرورت
کا جواب دے رہا ہے۔  1بلین ڈالر کی اس اضافی کثیر ساالنہ سرمایہ کاری  22-2021میں شروع ہونے والے اگلے
پانچ سالوں میں ُکل سرمایہ کاری کو تقریباِ  2بلین ڈالر تک لے جائے گی تاکہ  424چھوٹی ،دیہی اور شمالی برادریوں
کو یقین اور پیشن گوئی فراہم کی جا سکے اور وہ سڑکوں کی تعمیر و ُمرمت کرسکیں ،پُل ،پانی اور گندے پانی کا
بنیادی ڈھانچہ بھی بنا سکیں۔

•

ل بھروسہ اور تیز رفتار انٹرنیٹ کی رسائی فراہم کرنے
 2025کے آخر تک اونٹاریو کے تمام عالقوں کو سستی ،قاب ِ
کے لیے ،صوبے نے چھ سالوں میں تقریباِ  $4بلین کا تاریخی عہد کیا ہے۔

•

 کئی دہائیوں کی نظراندازی کو دور کرنے اور طویل ُمدتی نگہداشت کے منتظر افراد کی مدد کرنے کے لیے،اونٹاریو نے  25-2024سے شروع ہونے والے اضافی  10,000نئے طویل ُمدتی نگہداشت کے بستروں کی تعمیر اور
موجودہ  12,000بستروں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے اضافی  $3.7بلین کی سرمایہ کاری کرنے کا منصوبہ بنایا ہے
جو جدید ڈیزائن کے معیار کے مطابق ہوں گے۔ اس سرمایہ کاری سے موسِم بہار  2019کے بعد سے ُکل سرمایہ
کاری  $6.4بلین ہو جائے گی -یہ ایک تاریخی سرمایہ کاری ہوگی جو  2028تک  30,000سے زیادہ خالص نئے
بستروں اور صوبے بھر میں تقریباِ  28,000اپ گریڈ شدہ طویل ُمدتی نگہداشت کے بستروں کا باعث بنے گی۔

•

صحت کی دیکھ بھال کے نظام کے بڑھتے ہوئے مطالبات کو مدد دینے کے لیے اونٹاریو ہسپتالوں کی تعمیرو توسیع
اور اضافے کے لیے اگلے  10سالوں میں  $30.2بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے جو کہ ایک تاریخی عہد ہے
کہ لوگوں کو اپنی کمیونٹیز میں ضرورت کی دیکھ بھال حاصل ہو سکے۔

کارکنان کے لیے کام کرنا :حکومت کارکنان کو اوپر کی دوڑ میں چاہتی ہے نہ کہ نیچے کی دوڑ میں۔ یہی وجہ ہے
کہ حکومت اونٹاریو کے کارکنوں کو کم از کم اجرت میں اضافے کی تجویز دے کر فنڈنگ فراہم کرنے کا منصوبہ
رکھتی ہے تاکہ کارکن نئی مہارتیں سیکھ سکیں اور اچھی تنخواہ والی مالزمتیں پیدا کرنے کے لیے اہم معدنیات ،آٹوموٹو
پیداواری صالحیت اور دیگر صنعتوں میں سرمایہ کاری کو راغب کرسکے۔
جھلکیوں میں شامل:
•

کارکنوں کی مدد کے لیے حکومت  1جنوری  2022سے عام اجرت کو کم از کم

 $15فی گھنٹہ تک بڑھانے اور

شراب سرورز کے لیے خصوصی اجرت کی شرح کو عام اجرت تک بڑھا کر ختم کرنے کی تجویز پیش کر رہی ہے۔
•

ذمہ دارانہ طور پر اہم معدنیات کے حصول کے لیے شمالی امریکہ کی ایک اعلیِ دائرِہ اختیار میں سے اونٹاریو کی
پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے ،صوبے نے اپنی پہلی تنقیدی معدنیات کی حکمت عملی (Critical Minerals
) Strategyتیار کرنے کے منصوبوں کا اعالن کیا ہے۔ صوبے میں اہم معدنیات کی کثرت ایک نئی الیکٹرک وہیکل
ٹیکنالوجی جیسی سرمایہ کاری کو محفوظ بنانے اور اونٹاریو کے کارکنوں کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے میں مدد
کرے گی۔

•

آٹو موٹیو سیکٹر میں مالزمتوں کے تحفظ اور مواقع پیدا کرنے کے لیے صوبے نے بڑے آٹو مینوفیکچررز سے
الیکٹرک وہیکل سپالئی چین کی صالحیت کے لیے  $5.6بلین کی سرمایہ کاری کے وعدے حاصل کیے ہیں۔

•

سرمایہ کاری اور سپالئی چین کے چیلنجز کے لیے بڑھتے ہوئے مسابقت سے نمٹنے کے لیے اونٹاریو دو سال کے
لیے صوبہ بھر میں  $40ملین ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ اور انوویشن مسابقتی سلسلہ (Advanced Manufacturing and
) Innovation (Competitiveness stream and Regional Development Programتشکیل دے رہا ہے جو کہ عالقائی
ترقیاتی پروگرام کا حصہ ہے۔

•

کارکنوں کو اچھی مالزمتیں حاصل کرنے میں مدد کے لیئے اونٹاریو مہارت تجارت ) (Skilled Trades Strategyکی
حکمت عملی میں  22-2021سے شروع ہونے والے تین سالوں میں اضافی  $90.3ملین کی سرمایہ کاری کر رہا
ہے۔ -کلیدی نئے اقدامات میں ایک ہنر مند تجارت کیرئیر فیئر بنانے کے عالوہ اونٹاریو یوتھ اپرنٹس شپ پروگرام
) (Ontario Youth Apprenticeship Programاور پری اپرنٹس شپ ٹریننگ پروگرام (Pre-Apprenticeship Training
) Programکو بڑھانا بھی شامل ہے۔

•

کارکنوں کو تربیت کے مزید مواقع فراہم کرنے کے لیے ،حکومت
( Ontario Jobs Training Tax Creditاونٹاریو جابس ٹریننگ ٹیکس کریڈٹ) کو  2022تک بڑھانے کی تجویز کر رہی
ہے۔  2022کریڈٹ ایکسٹینشن تقریباِ  240,000لوگوں یا  $1,150کی اوسطاِ  275ملین ڈالر کی امداد فراہم کرے گا۔

•

ا ُن کارکنوں کی مدد کرنے کے لیے جنہیں مالزمت حاصل کرنے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے ،صوبہ 22-2021
میں دوسرے کیریئر پروگرام ) (Second Career programکو بڑھانے کے لیے اضافی  $5ملین کی سرمایہ کاری کر
رہا ہے۔

•

سیاحت اور مہمان نوازی کے شعبوں کی بحالی میں مدد کے لیے ،اور اونٹاریو کے خاندانوں کو صوبے کی تالش کی
حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ،حکومت  2022کے لیئے ایک نیا عارضی Ontario Staycation Tax Credit
(اونٹاریو اسٹیکیشن ٹیکس کریڈٹ) تجویز کر رہی ہے۔ یہ کریڈٹ اونٹاریو کو مزید دریافت کرنے کے لیے ڈیڑھ ملین
سے زائد خاندانوں کی مدد کے لیے اندازاِ  $270ملین فراہم کرے گا۔

•

اونٹاریو کے کارکنوں کو استحصال اور مزدوروں کی سمگلنگ سے بچانے کے لیے ،حکومت  22-2021میں $1.1
ملین کی سرمایہ کاری کر رہی ہے تاکہ افسران کی ایک سرشار ٹیم کی مدد کی جا سکے جو کہ عارضی مدد کرنے
والی ایجنسیوں اور تارکین وطن کارکنوں کی بھرتی کرنے والوں کی توجہ مرکوز کر سکیں۔ پائلٹ انتہائی کمزور اور
پسماندہ کارکنوں کی حفاظت میں مدد کرے گا۔
وزیر بیتھلین فالوی نے کہا" ،وہ خوبیاں جنہوں نے ہمارے صوبے کو وبائی مرض کے بدترین دنوں میں دیکھا -

اونٹاریو کے لوگوں کا جذبہ  -ہمیں ایک روشن ،زیادہ خوشحال مستقبل کی طرف دیکھے گا۔" "ہماری حکومت کے پاس
ایک ذمہ دارانہ اور دانشمندانہ منصوبہ ہے جو معاشی اور مالیاتی بحالی کے لیے حاالت پیدا کرتا ہے اور ترقی سے چل
رہا ہے۔ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس کی پیشرفت کی ہے اور اب ا ُس کی حفاظت کریںُ ،مستقبل کے لیے تعمیر کریں
اور ان کارکنوں کے لیے کام کریں جو یہ سب کچھ کرتے ہیں۔
فوری حقائق
•

 2021اونٹاریو اکنامک آؤٹ لک اور مالی جائزہ:

اونٹاریو کی تعمیروبائی مرض شروع ہونے کے بعد سے حکومت

کی ساتویں مالیاتی اپ ڈیٹ ہے ،جو کہ اس غیر یقینی معاشی دور میں بھی ،اونٹاریو کے مالیات پر باقاعدہ اپ ڈیٹ
فراہم کرنے کے حکومتی عزم کو ا ُجاگر کرتی ہے۔ یہ حکومت کے معاشی نمو کے منصوبے کے ذریعے بحالی کا
صہ ہے۔
ح ّ
•

اونٹاریو کی معیشت  COVID-19وبائی مرض کے اثرات سے صحت یاب ہو رہی ہے اور مزید بڑھنے کے لیے تیار
ہے۔  22–2021کے لیئے حکومت  $21.5بلین کے خسارے کا تخمینہ لگا رہی ہے جو کہ  2021کے بجٹ میں شائع
کردہ آؤٹ لک سے  $11.6بلین کم ہے۔ یہ بہتری مضبوط معاشی نمو کی عکاسی کرتی ہے ،نیز صوبے کے مالیات
پر  COVID-19کے اثرات کے بارے میں تازہ ترین معلومات بھی فراہم کرتی ہے۔

•

درمیانی ُمدت کے دوران ،حکومت نے  23-2022میں  $19.6بلین اور  24-2023میں  $12.9بلین کے خسارے میں
مسلسل کمی کی ہے ،جو کہ بالترتیب  $8.1بلین اور  $7.2بلین کی بہتری ہے ،جو کہ { 2021}19بجٹ{ }19میں پیش
کیئے گئے آؤٹ لک کی نسبت ہے۔ {}20۔

•

 COVID-19وبائی مرض سے وابستہ غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر ،صوبہ وسائل کی تعیناتی کے لیے لچک
برقرار رکھے ہوئے ہے جہاں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور  COVID-19ٹائم لمیٹڈ فنڈنگ کے ذریعے
بحالی کے مزید اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔
اضافی وسائل

•

ہماری ترقی کی حفاظت کرنا

•

اونٹاریو کی تعمیر کریں

•

کارکنان کے لیے کام کرنا

•

معاشی اور مالی جائزہ

•

وزیر کا بیان پڑھیں

