
 

Income Disclosure – Punjabi   

ਤੱਥ ਨਾਮਾ 

 

ਅਲਹਿਦਾ ਿੋਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹ ਿੱ ਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿੱ ਹਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਿਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹ ੂੰ ਮੇ ਾਰੀ ਦੋ ਾਂ ਮਾਹਿਆਂ ਦੀ 
ਿ ੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਬਿੱਿ ੇਇਸ ਸਿਾਰੇ ਦੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਿੱਕਦਾਰ ਿ ੂੰ ਦੇ ਿਨ। 
 

ਬਿੱ ਹਿਆਂ ਦੇ ਗ  ਾਰੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਫੈਡਰਲ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ1 (ਫੈਡਰਲ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਰਦੇਸ਼) ਤਹਿਤ ਗ  ਾਰਾ-ਭਿੱ ਤੇ ਦੀ ਹਨਆਂਕਾਰੀ 
ਰਕਮ ਿਿੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਮ ਕੂੰ ਮਲ ਅਤ ੇਹਬਲਕ ਲ ਤਾ ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਿਾਿੀਦੀ ਿੈ। 
 

ਇਸ ਤਿੱਥਨਾਮੇ ਹ ਿੱ ਿ ਿੇਠ ਹਲਖੇ ਮ ਿੱ ਹਦਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਧਾਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿੈ: 

• ਕੌਣ ਹ ੈਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਿੈਂਦੀ ਿੈ ਅਤ ੇਕਦੋਂ ਦੇਣੀ ਿੈਂਦੀ ਿੈ; 

• ਕਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੇਣੀ ਿੈਂਦੀ ਿੈ; ਅਤ ੇ

• ਕੀ ਿ ੂੰ ਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਇਿ ਜਾਣਕਾ ਰੀ ਿਰਦਾਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 
 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਕਸ ਨ ੂੰ  ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਓੁਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? 

 

ਆਮਦਨ ਦੇ ਖ ਲਾਸੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਦੋ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹ ੂੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ ਿਨ: ਮ ਢਲੀਆਂ ਅਤ ੇਿਲੂੰ ਤ (ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ  ਾਲੀਆਂ)। 
 

1. ਖੁਲਾਸੇ ਬਾਰੇ ਮਢੁਲੀ ਕ ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ 
 

ਬਿੱ ਹਿਆਂ ਦੇ ਗ  ਾਰਾ-ਭਿੱ ਤ ੇਦੀ ਮ ਢਲੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਿੈ ਹਕ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ੇਂ 
ਮਾਿੇ ਹਿਛਲੇ ਹਤੂੰ ਨ ਟੈਕਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਿਣੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਮ ਕੂੰ ਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ।2 
 

ਦੋਵਾਂ ਮਾਕਪਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਿ ੇਗੀ ਜੇ: 
• ਇੂੰਤ ਾਮ “ਬਿੱ ਹਿਆਂ ਦੀ  ੂੰ ਡ  ਾਲੀ/ਸਿਹਲਿੱ ਟ (split)” ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸਿ ਰਦਗੀ (shared custody) ਦਾ ਿੋ ੇ; 

                                                 
1 ਸਾਰੇ ਸ ਹਬਆ ਂ(ਹਸ ਾਏ ਹਕਊਬੈੈੱਕ ਦੇ ਹਕਉਂਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬਿੱ ਹਿਆਂ ਦੇ ਗ  ਾਰਾ-ਭਿੱਤੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਅਲਿੱ ਗ ਤਰੀਕਾ ਅਿਣਾਇਆ ਿੈ) ਅਤੇ ਸੂੰਘ-ਸ਼ਾਹਸਤ ਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਿੱ ਹਿਆਂ ਦੇ ਗ  ਾਰਾ-ਭਿੱਤ ੇ

ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਰਦਸ਼ੇ ਅਿਣਾਏ ਿਨ ਭਾ ੇਂ ਇਨਹ ਾਂ ਹ ਿੱ ਿ  ਖਰੇ ਾਂ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਰਦਸ਼ੇਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/pt-tp/ 

 ੈੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜ ਦ ਿਨ। ਹਕਸ ੇਹ ਅਕਤੀ ਦੇ ਿਾਲਾਤ ਦੀ ਿਕੀਕਤ ਇਿ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਿੈ ਹਕ ਹਕਿੜੇ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਰਦੇਸ਼ ਲਾਗ  ਿੋਣਗੇ। 
2 ਜੇਕਰ ਫੈਡਰਲ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਰਦਸ਼ੇ ਲਾਗ  ਨਾ ਿ ੂੰ ਦੇ ਿੋਣ ਤਾਂ ਹਮਿਰਬਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗ  ਿੋਣ  ਾਲੇ ਸ ਬਾਈ ਜਾਂ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਖ ਲਾਸ ੇਦੀਆ ਂ
ਸ਼ਰਤਾਂ  ੇਖੋ। 

 

ਬੱਕਿਆ ਂਦ ੇਗੁ ਾਰਾ-ਭੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 

http://laws.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-97-175/page-1.html
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/child-enfant/guide/step3-etap3.html
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/child-enfant/guide/step3-etap3.html
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/pt-tp/
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• ਖਾਸ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮ ਲੀ ਖ਼ਰਿੇ ਮੌਜ ਦ ਿੋਣ; 

• ਨਾਮ ਨਾਸਬ ਔਹਖਆਈ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਮੌਜ ਦ ਿੋ ੇ; 
• ਇਿੱਕ ਬਿੱਿਾ ਬਾਲਗ਼ ਉਮਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਿਰ ਿੋ ੇ ਅਤ ੇਬਿੱਿੇ ਦੇ ਗ  ਾਰਾ-ਭਿੱ ਤ ੇਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਿੱਿੇ ਦੇ ਬਾਲਗ਼ 

ਅ ਸਥਾ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਿੋਣ ਦੀ ਸ ਰਤ ਹ ਿੱ ਿ ਲਗਾਲੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲੋਂ ਅਲਿੱ ਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 
ਿੋ ੇ; 

• ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਮਾਿੇ ਦੀ ਆਮਦਨ $150,000 ਿਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਜਆਦਾ ਿੋ ੇ; 
• ਦੋ ਾਂ ਹ ਿੱ ਿੋਂ ਕੋਈ  ੀ ਹਧਰ ਆਿਣੇ ਿਤੀ/ਿਤਨੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਦੇ ਬਿੱਿੇ ਦੇ ਮਾਿੇ  ਜੋਂ ਫਰ  ਹਨਭਾਉਂਦੀ ਰਿੀ ਿੈ (ਹਮਸਾਲ 

 ਜੋਂ, ਮਤਰੇਏ ਮਾਿੇ  ਜੋਂ) 
 

ਜੇਕਰ ਇਨਹ ਾਂ ਹ ਿੱ ਿੋਂ ਕੋਈ  ੀ ਸ ਰਤ ਲਾਗ  ਨਾ ਿੋ ੇ ਤਾਂ ਹਸਰਫ਼ ਉਸ ਮਾਿੇ 'ਤੇ ਆਿਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖ ਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 

ਲਾਗ  ਿ ੂੰ ਦੀ ਿੈ ਹਜਸ ਨੇ ਬਿੱ ਹਿਆਂ ਦਾ ਗ  ਾਰਾ-ਭਿੱ ਤਾ ਦੇਣਾ ਿੋ ੇ (ਹਮਸਾਲ  ਜੋਂ, ਜੇ ਬਿੱਿਾ ਮਾਹਿਆਂ ਹ ਿੱ ਿੋਂ ਹਕਸੇ ਇਿੱਕ ਕੋਲ 

ਇਕਿੱ ਹਲਆਂ ਿੀ ਸਿ ਰਦ ਿੋ ੇ। 
 

2. ਬੱਿ ੇਦੇ ਗੁ ਾਰਾ-ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਹਕੁਮ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਿਲੂੰ ਤ ਕ ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ 
 

ਇਿ ਗਿੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਕ ਬਿੱ ਹਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਮਦਨ ਦੀ ਤਾ ਾ-ਤਰੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨਆਂਕਾਰੀ 
ਗ  ਾਰਾ-ਭਿੱ ਤਾ ਹਮਲੇ, ਮਾਹਿਆਂ ਦੀ ਇਿ ਹ ੂੰ ਮੇ ਾਰੀ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਬਿੱ ਹਿਆਂ ਦੇ ਗ  ਾਰਾ-ਭਿੱ ਤ ੇਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬਣਨ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ  ੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ। ਇਿ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਹ ੂੰ ਮੇ ਾਰੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਹਲਆਂ ਅਤ/ੇਜਾਂ 
ਿਰਸ਼ਾਸਹਨਕ ਸੇ ਾ ਾਂ (ਹਜ ੇਂ ਮ ੜ ਹਿਸਾਬ-ਹਕਤਾਬ ਕਰਨ  ਾਲੀ ਹਕਸੇ ਸੇ ਾ3) 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਿੈ। 

 

• ਫੈਡਰਲ ਕਦਸ਼ਾ-ਕਨਰਦੇਸ਼: ਫੈਡਰਲ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮ ਤਾਬਕ ਹਜਨਹ ਾਂ ਮਾਹਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਬਿੱ ਹਿਆਂ ਦੇ ਗ  ਾਰਾ-ਭਿੱ ਤ ੇਦੀ ਰਕਮ 

ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਣੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਿਈ ਿੋ ੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਦ ਜੇ ਮਾਿੇ  ਿੱਲੋਂ ਹਲਖਤੀ ਰ ਿ ਹ ਿੱ ਿ ਮੂੰਗੇ 
ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਿਣੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਤਾ ਾ-ਤਰੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਿ ੇਗੀ ਅਤ ੇਇਿ ਮੂੰਗ ਸਾਲ ਹ ਿੱ ਿ ਇਿੱਕ  ਾਰ ਤੋਂ 
 ਧੇਰੇ  ਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾ  ਿੈ ਹਕ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਤਾ ਾ-ਤਰੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਨ  ਾਲੇ 

ਮਾਿੇ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਿਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਿਿੱਕ ਿੋ ੇਗਾ ਅਤ ੇਦ ਜੇ ਮਾਿੇ ਲਈ ਉਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨਾ 
ਲਾ ਮੀ ਿੋ ੇਗਾ। 
 

                                                 
3 ਮ ੜ ਹਿਸਾਬ-ਹਕਤਾਬ ਕਰਨ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਸ ਬਾਈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਿਨ ਜੋ ਬਿੱ ਹਿਆ ਂਦੇ ਗ  ਾਰਾ-ਭਿੱਤੇ ਨ ੂੰ  ਅਨ ਕ ਲ ਤਾਜਾ ਆਮਦਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਅਨ ਕ ਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆ ਂ
ਿਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਨਆ ਂਹ ਭਾਗ ਦੀ  ੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜ ਦ ਸਰਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਿਹਰ ਾਹਰਕ ਹਨਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ  ਸਤ -ਸ ਿੀ ਹ ਿੱ ਿ ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈ ਹਕ ਮ ੜ ਹਿਸਾਬ-ਹਕਤਾਬ 
ਕਰਨ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਹਕਿੱਥ ੇਉਿਲਿੱ ਬਧ ਿਨ ਅਤੇ ਕੌਣ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/child-enfant/guide/step7-etap7.html
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/child-enfant/guide/step8-etap8.html
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/child-enfant/guide/step2-etap2.html
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/child-enfant/guide/step2-etap2.html


 

3 
Income Disclosure – Punjabi 

• ਆਮਦਨ ਕਵੱਿ ਤਬਦੀਲੀ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰ ਉੱਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਕਿਾ ਿੈ ਹਕ ਮਾਹਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਬਿੱ ਹਿਆਂ ਦੇ ਗ  ਾਰਾ-ਭਿੱ ਤ ੇ

ਦੀ ਰਕਮ ਆਿਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾ ਾ-ਤਰੀਨ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਿਾਿੀਦੀ ਿੈ।4 ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਆਂ ਨ ੂੰ  
ਆਿਣੀ ਆਮਦਨ ਹ ਿੱ ਿਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਿੱਕ-ਦ ਜੇ ਨ ੂੰ  ਜਾਣ  ਰਿੱਖਣਾ ਿਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
 

• ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ: ਬਿੱ ਹਿਆਂ ਦੇ ਗ  ਾਰਾ-ਭਿੱ ਤ ੇਦੀ ਰਕਮ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਿ ਕਮ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਮ ਤਾਬਕ ਹਕਸੇ 

ਮਾਿੇ ਨ ੂੰ  ਆਿਣੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਮਿੱ ਥ ੇਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹਮਿੱ ਥ ੇਿਾਲਾਤ ਮ ਤਾਬਕ ਦ ਜ ੇਮਾਿੇ ਨ ੂੰ  ਦੇਣੀ ਿੈ ਸਕਦੀ 
ਿੈ। 
 

• ਮੁੜ ਕਹਸਾਬ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ: ਬਿੱ ਹਿਆਂ ਦੇ ਗ  ਾਰਾ-ਭਿੱ ਤ ੇਦੀ ਰਕਮ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਿ ਕਮ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨ ੂੰ  “ਮ ੜ 

ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ  ਾਲੀ ਹਕਸੇ ਸੇ ਾ” ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਿੋਣ 'ਤੇ  ੀ ਮਾਹਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਿਣੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੇਣੀ ਿੈ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

 

ਮਾਕਪਆ ਂਨ ੂੰ  ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਕਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪ ੈਸਕਦੀ ਹੈ? 

 

ਆਮਦਨ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਮ ਕੂੰ ਮਲ ਅਤ ੇਤਾ ਾ-ਤਰੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾ ਮੀ ਦੇਣੀ ਿੈਂਦੀ ਿੈ ਤੇ ਇਸ ਹ ਿੱ ਿ ਲਾ ਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਾ 
ਿਾਿੀਦਾ ਿੈ: 

• ਿਾਲੀਆ ਹਤੂੰ ਨ ਟੈਕਸ ਸਾਲਾਂ ਹ ਿੱ ਿੋਂ ਿਰ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਹਰਟਰਨਾਂ; ਅਤ ੇ
• ਕੈਨੇਡਾ ਰੈ ੇਹਨਊ ਏਜੂੰ ਸੀ  ਿੱਲੋਂ ਿਾਲੀਆ ਹਤੂੰ ਨ ਟੈਕਸ ਸਾਲਾਂ ਹ ਿੱ ਿੋਂ ਿਰ ਸਾਲ ਲਈ ਨੋਹਟਸ ਆਫ਼ ਅਸੈੈੱਸਮੈਂਟ ਅਤ ੇ

ਰੀਅਸੈੈੱਸਮੈਂਟ। 
 

ਹਕਸੇ ਮਾਿੇ ਨ ੂੰ  ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ  ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਜ ੇਂ ਹਕ: 

• ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾ ਾ-ਤਰੀਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਿੇ-ਸਹਲਿੱ ਿ, ਜਾਂ ਰੋ ਗਾਰਦਾਤਾ  ਿੱਲੋਂ ਕੋਈ ਿਿੱਤਰ ਹਜਸ ਹ ਿੱ ਿ 

ਉਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਿ ਜਾਂ ਘੂੰਟੇ ਾਰ ਦਰ ਦਰਸਾਈ ਿੋ ੇ; 
• ਜੇ ਮਾਿੇ ਦਾ ਖ ਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿੋ ੇ ਜਾਂ ਉਿ ਹਕਸੇ ਹਨਗਮ ਨ ੂੰ  ਹਨਯੂੰ ਹਤਰਤ ਕਰਦਾ ਿੋ ੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹ ਿੱ ਤੀ 

ਲੇਖੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ; 

• ਬੇਰੋ ਗਾਰੀ ਭਿੱ ਤ,ੇ ਕੂੰਮ ਦੇ ਸਿੱਟ ਲਿੱ ਗਣ ਬਦਲੇ ਹਮਦਲੇ ਮ ਆ  ,ੇ ਅਿਾਿਜਤਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤ ੇਸਮਾਹਜਕ 

ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਾਇਤਾ ਤੋਂ ਆਉਣ  ਾਲੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। 
 

ਜੇਕਰ ਮਾਪ ੇਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਵ ੇਤਾਂ? 

 

                                                 
4 D.B.S. v. S.R.G.; L.J.W. v. T.A.R.; Henry v. Henry; Hiemstra v. Hiemstra, [2006] 2 S.C.R. 231, 2006 SCC 37. 

http://www.cra-arc.gc.ca/


 

4 
Income Disclosure – Punjabi 

ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਮ ਤਾਬਕ ਮਾਹਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਜਦੋਂ  ੀ ਬਣਦਾ ਿੋ ੇ, ਆਿਣੀ ਮ ਕੂੰ ਮਲ ਅਤ ੇਤਾ ਾ-ਤਰੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਿੀ ਿੈਂਦੀ ਿੈ: ਜੇ 
ਮਾਿਾ ਇਿ ਹ ੂੰ ਮੇ ਾਰੀ ਨਾ ਹਨਭਾ ੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ (ਹਮਸਾਲ  ਜੋਂ) ਿੇਠ ਹਲਖੀ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ: 

• ਿ ਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਿੈ ਹਕ ਆਮਦਨ ਿਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇ (ਖ ਲਾਸਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਿ ਕਮ); 

• ਮੂੰਨ ਸਕਦੀ ਿੈ ਹਕ ਬਿੱ ਹਿਆਂ ਦੇ ਗ  ਾਰਾ-ਭਿੱ ਤ ੇਲਈ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਰਕਮ ਨ ੂੰ  ਮਾਿੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮੂੰ ਹਨਆ ਜਾ ੇ ਅਤ ੇ

ਉਸ ਆਮਦਨ ਉੱਤ ੇਆਧਾਰਤ ਿ ਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ (ਆਮਦਨ ਦੀ ਹ ੂੰ ਮੇਦਾਰੀ ਲਾਉਣਾ); 
• ਮਾਿੇ ਨ ੂੰ  ਹਿਛਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿੱ ਹਿਆਂ ਦੇ ਗ  ਾਰਾ-ਭਿੱ ਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿ ਕਮ ਲਾਉਣਾ ਹਜਸ ਸਮੇਂ ਆਮਦਨ ਬਦਲੀ 

ਿੋ ੇ (ਹਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਿ ਕਮ ਲਾਗ  ਕਰਨਾ); 
• ਮਾਿੇ ਨ ੂੰ  ਦ ਜੇ ਮਾਿੇ ਦੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਖਰਿ ੇਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ; 
• ਮਾਿੇ ਨ ੂੰ  ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਿਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਿਾਉਣਾ, ਹਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ   ਰਮਾਨੇ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਕੈਦ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। 
 
 

ਬਿੱ ਹਿਆਂ ਦੇ ਗ  ਾਰਾ-ਭਿੱ ਤ ੇਲਈ ਫੈਡਰਲ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਰਦੇਸ਼: ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਿਰਕਾਸ਼ਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਨਆਂ ਹ ਭਾਗ ਦੀ 
 ੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/child-enfant/guide/index.html ਹ ਖੇ 

ਿਹਰ ਾਰਕ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਿੂੰ ਹਨਹ ਆਂ 'ਤੇ ਮੌਜ ਦ ਿੈ, ਬਿੱ ਹਿਆਂ ਦੇ ਗ  ਾਰਾ-ਭਿੱ ਤ ੇਦੇ ਮ ਿੱ ਹਦਆਂ ਬਾਰੇ  ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਦਾਨ 

ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ। 
 
 

ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਕਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਕਨਆਂ ਕਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਦ ੇਤਲਾਕ ਅਤ ੇਅਲਕਹਦਗੀ , ਅਤ ੇਬੱਕਿਆਂ ਬਾਰ ੇ

ਮਦਦਗਾਰ ਮੁਫਤ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਡੀਓ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ 
ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ: 
 

Canada.ca/family-law  
 
 
ਦਾਅਵਾ ਕਤਆਗੀ: ਇਿ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਹਲਖਤ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਇਸ ਰਾਿੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਮਸ਼ ਰਾ ਹਦਿੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਹ ਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੂੰਗਾ 
ਇਿ ਰਹਿੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਆਿਣ ੇਿਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਿਹਰ ਾਰਕ ਕਾਨ ੂੰ ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੂੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਹਕਸੇ  ਕੀਲ ਨਾਲ ਰਾਇ ਕਰਨ। ਬਿ ਤੇ ਸ ਹਬਆਂ ਅਤੇ ਸੂੰਘ-ਸ਼ਾਹਸਤ 

ਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ  ਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਸ ਿਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਿਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ। ਕਈ  ਕੀਲ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਮ ਢਲਾ ਮਸ਼ ਰਾ ਮ ਫਤ ਜਾਂ ਬੇਿਿੱਦ 

ਘਿੱਟ ਦਰ 'ਤੇ ਿੇਸ਼ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕਸੇ ਹ ਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਆਿਣ ੇਖਾਸ ਿਾਲਾਤ ਦੇ ਕ ਿੱ ਝ ਖਾਸ ਿਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਮਦਦ ਲਈ  ਕੀਲ ਨਾਲ ਹਸਰਫ ਕ ਿੱ ਝ ਿੀ  ਾਰ 

ਸਲਾਿ ਕਰਨੀ ਿ ੇ। 
 

http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/child-enfant/guide/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=459RSwSP1oo
http://www.canada.ca/family-law
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/enforce-execution/lr-ra.html

