
ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਟਡ ਟਕੰਗਡਮ ਟਿੱਚ  
ਰਟਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਿੈ।

ਸਕੌਟਟਸ਼ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਲੋਕਮੱਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।



ਇਿ ਟਕਤਾਬਚਾ ਿੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ, ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਬ੍ੇਲ ਟਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਿੈ। ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਟਲਖੋ: 
Scotland Office, 1 Melville Crescent, Edinburgh, EH3 7HW.



18 ਸਤੰਬਰ ਨੰੂ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੇ ਭਟਿੱਖ 'ਤੇ ਇੱਕ ਿੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 
ਲੈਣ ਲਈ ਟਕਿਾ ਜਾਿੇਗਾ: ਯੂਨਾਈਟਟਡ ਟਕੰਗਡਮ ਟਿੱਚ ਿੀ ਰਟਿਣਾ 
ਜਾਂ ਇਸਨੰੂ ਛੱਡਕੇ ਇੱਕ ਿੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ - ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। 

HM ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਿੈ ਟਕ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 
ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਨੰੂ ਯੂਨਾਈਟਟਡ ਟਕੰਗਡਮ ਟਿੱਚ ਿੀ ਰਟਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

ਇਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਸਾਰੇ 
ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

ਇਿ ਟਕਤਾਬਚਾ ਉਿਨਾਂ ਮੁੱ ਟਦਆਂ ਬਾਰੇ ਅਟਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਿੱਈਆ 
ਕਰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੇ ਭਟਿੱਖ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਇਸ ਟਕਤਾਬਚੇ ਟਿੱਚ ਟਮਲੀ ਟਕਸੇ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਨਾ 
ਚਾਿੋਗੇ ਤਾਂ, gov.uk/youdecide2014 'ਤੇ ਿਧੇਰੇ ਸ੍ੋਤ, 
ਪ੍ਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਿਾਂ ਮੌਜੂਦ ਿਨ।

ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਟਡ 
ਟਕੰਗਡਮ 
(ਸੰਯੁਕਤ 
ਰਾਸ਼ਟਰ)।

ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਭਟਿੱਖ।



ਯੂਨਾਈਟਟਡ ਟਕੰਗਡਮ ਟਿੱਚ ਰਟਿਕੇ, 
ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਿਧਦੇ-ਫੁਲਦੇ 
ਿਨ।



ਿਧੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ।  
ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੌਟਟਸ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਯੂਨਾਈਟਟਡ ਟਕੰਗਡਮ 
ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਿਨ। 
ਉਦਾਿਰਣ ਲਈ, 200,000 ਸਕੌਟਟਸ਼  
ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੰੂ ਬੈਂਟਕੰਗ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ  
ਫ਼ਾਇਨਾਂਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿਾਰਾ ਟਮਟਲਆ  
ਿੋਇਆ ਿੈ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ  
ਆਪਣਾ ਇਿ ਅਨੁਮਾਨ ਿੈ ਟਕ  
ਦੱਸ ਟਿੱਚੋਂ ਨੌਂ  ਗਾਿਕ ਯੂਕੇ ਦੇ  
ਬਾਕੀ ਟਿੱਸੇ ਟਿੱਚ ਰਟਿੰਦੇ ਿਨ।

ਪੌਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ਾਇਦੇ। 
ਯੂਨਾਈਟਟਡ ਟਕੰਗਡਮ ਦੇ ਟਿੱਸੇ ਿਜੋਂ, ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਟਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ 
ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਥਰ ਕਰੰਸੀ ਿੈ, ਟਜਸਨੰੂ 31 ਟਮਲੀਅਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 
ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਟਮਟਲਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਦੋ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਟਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਟਤਆਰ 
ਕਰਨਾ ਸੰਭਿ ਨਿੀਂ ਿੋਿੇਗਾ। ਜੋ ਪੌਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿੁਣ ਿੈ ਉਸ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਤਰੀਕਾ ਿੈ ਯੂਕੇ 
ਟਿੱਚ ਰਟਿਣਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਿਪਾਰਕ ਭਾਈਿਾਲ। 
ਯੂਨਾਈਟਟਡ ਟਕੰਗਡਮ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਿਰ ਦੂਜੇ G7 ਦੇਸ਼ 
ਨਾਲੋਂ ਿਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਸੰਭਲਣ ਲਈ ਟਤਆਰ ਿੈ। ਟਕਉਂਟਕ ਸਕੌਟਟਸ਼ 
ਐਕਸਪੋਰਟ (ਟਨਰਯਾਤ) ਦਾ ਦੋ-ਟਤਿਾਈ ਟਿੱਸਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, 
ਿੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਨੌਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੰੂ ਜਾਂਦਾ ਿੈ - ਜੋ ਟਕ ਬਾਕੀ 
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟਨਰਯਾਤ ਤੋਂ ਿੱਧ ਿੈ - ਇਸ ਲਈ  
 ਿੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ 

ਟਿਕਾਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਿਾਲਾ 
ਿੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਬਣਾਉਣ 
ਕਾਰਨ ਟਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 
ਿੌਲੀ ਿੋ ਜਾਿੇਗੀ। 

O N E   P O U N D

ਬੈਂਕ



ਯੂਨਾਈਟਟਡ ਟਕੰਗਡਮ ਟਿੱਚ ਰਟਿਣ 
ਨਾਲ, ਤੁਿਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਟਖਅਤ ਿੈ  
ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਿਧਦਾ ਿੈ। 



ਇੱਕ ਿਡੇਰਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਰੱਟਖਆ ਕਰਦਾ ਿੈ।
ਯੂਨਾਈਟਟਡ ਟਕੰਗਡਮ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਟਿੱਚ ਛੇਿਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਿੈ। 
ਸਾਡਾ ਸਮੂਿਕ ਅਕਾਰ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਿੰਨ-ਸੁਿੰਨਤਾ ਸਾਨੰੂ ਇਕੱਟਠਆਂ ਿਧਣ-ਫੁੱ ਲਣ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ 
ਿੋਣ ਟਦੰਦੇ ਿਨ, ਅਤੇ ਔਖੇ ਸਟਮਆਂ ਟਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਟਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਿਨ। 
ਉਦਾਿਰਣ ਲਈ, 2008 ਟਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਕੌਟਟਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਨੰੂ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ  
ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਦੁਗਣੇ ਨਾਲੋਂ ਿੱਧ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ।

ਿੋਰ ਸਸਤੇ ਟਬਲ।
ਯੂਨਾਈਟਟਡ ਟਕੰਗਡਮ ਦੀ ਆਰਟਥਕ ਸਟਥਤੀ ਟਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਟਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਿੈ। 
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਿੈ ਟਕ ਤੁਿਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਪਟਰਿਾਰ ਲਈ ਿਧੇਰੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਟਗਰਿੀਨਾਮੇ  
(ਮੌਰਟਗਜ)। ਅਤੇ ਟਕਉਂਟਕ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੇ ਊਰਜਾ ਨੈਟਿਰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਟਿਆਉਣਯੋਗ ਸ੍ੋਤਾਂ (ਰੀਟਨਊਏਬਲਸ) 
ਟਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰੇ ਗ੍ੇਟ ਟਬ੍ਟੇਨ ਟਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਯੂਕੇ ਟਿੱਚ ਰਟਿਕੇ 
ਸਕੌਟਟਸ਼ ਪਟਰਿਾਰਾਂ ਦੇ ਭਟਿੱਖ ਦੇ ਊਰਜਾ ਟਬਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਟਿੱਚ £189* ਤਕ ਘੱਟ ਰਟਿਣਗੇ।

ਸੁਰੱਟਖਅਤ ਬਚਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ।
ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੇ ਯੂਨਾਈਟਟਡ ਟਕੰਗਡਮ ਦਾ ਟਿੱਸਾ ਿੋਣ ਨਾਲ, ਟਕਸੇ ਿੀ ਯੂਕੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਟਬਲਟਡੰਗ  
ਸੋਸਾਇਟੀ ਟਿੱਚ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਟਖਆ £85,000 ਤਕ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 
ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਿਧੇਰੇ ਸੁਰੱਟਖਅਤ ਿਨ ਟਕਉਂਟਕ ਇਿਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਯੂਕੇ ਭਰ ਦੇ  
31 ਟਮਲੀਅਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

*ਸ੍ੋਤ: Scotland analysis: Energy, HM Government, May 2014

ਟਿਕਾਸ

ਟਬਲ



ਯੂਨਾਈਟਟਡ ਟਕੰਗਡਮ ਟਿੱਚ ਰਟਿਕੇ,  
ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਧੇਰੇ 
ਪੁੱ ਜਤਯੋਗ ਿਨ।



ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ।
ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਨੰੂ 200 ਤੋਂ ਿੱਧ ਯੂਨਾਈਟਟਡ ਟਕੰਗਡਮ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਟਮਲਦਾ ਿੈ, 
ਟਜਿਨਾਂ ਟਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ: ਬੀਬੀਸੀ (BBC), ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਟਰੀ (National Lottery), 
ਮਿਾਂਮਟਿਮ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਟਫ਼ਸ (Her Majesty's Passport Office), ਟਰਸਰਚ ਕੌਂਸਲਜ਼ 
ਯੂਕੇ (Research Councils UK) ਅਤੇ ਡੀਿੀਐਲਏ (DVLA)। ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਨੰੂ 
ਨਿੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੇਗੀ, ਜੋ ਟਕ ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਮਟਿੰਗਾ ਕੰਮ ਿੋਿੇਗਾ।

ਘੱਟ ਟੈਕਸ, ਉਚੇਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ।
ਯੂਨਾਈਟਟਡ ਟਕੰਗਡਮ ਦੇ ਟਿੱਸੇ ਿਜੋਂ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਉਚੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਨਾਲ 
ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੇ ਮਾਲੀ ਪ੍ਬੰਧ ਿਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਨ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਿੈ ਟਕ ਯੂਕੇ ਟਿੱਚ ਰਟਿਣ ਦੇ 
ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਆਰਟਥਕ ਲਾਭ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਟਿੱਚ ਰਟਿ ਰਿੇ ਿਰ ਟਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ £1,400* 
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਿੈ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਿਧੇਰੇ ਸਿਾਇਤਾ।
ਯੂਨਾਈਟਟਡ ਟਕੰਗਡਮ ਦੇ ਟਿੱਸੇ ਿਜੋਂ, ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੋਂ 
ਲਾਭ ਟਮਲਦਾ ਿੈ ਜੋ ਟਕ ਯੂਕੇ ਦੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10% ਉਚੇਰਾ ਿੈ। 
ਇਸ ਨਾਲ ਅਟਤਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਟਜਿੇਂ ਟਸਿਤ, ਟਸੱਟਖਆ 
ਅਤੇ ਟ੍ਾਂਸਪੋਰਟ (ਆਿਾਜਾਈ) ਲਈ ਧਨ ਸਿਾਇਤਾ ਦੇਣ ਟਿੱਚ ਮਦਦ 
ਟਮਲਦੀ ਿੈ। 

ਸ੍ੋਤ: Scotland analysis: Fiscal policy and sustainability, HM Government, May 2014 



ਯੂਨਾਈਟਟਡ ਟਕੰਗਡਮ ਟਿੱਚ ਰਟਿਕੇ, 
ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਟਿੱਚ ਇੱਕ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਿਾਜ਼ ਿੈ।



ਅਟਿਮ ਥਾਂਿਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸੂਖਦਾਰ ਅਿਾਜ਼।  
ਯੂਨਾਈਟਟਡ ਟਕੰਗਡਮ UN (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਿਰੀ ਮੈਂਬਰ ਿੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 
ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਿੈ ਜੋ NATO (ਨਾਟੋ), EU (ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ), ਕਾਮਨਿੈਲਥ, G7, G8 ਅਤੇ G20 ਦਾ 
ਿੀ ਮੈਂਬਰ ਿੈ।  ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ 'ਚਾਰ ਿੱਡੇ' ਦੇਸ਼ਾਂ ਟਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿੋਣ ਿਜੋਂ, ਯੂਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਮੱਛੀਪਾਲਣ 
ਿਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਟਿੱਚ ਸਕੌਟਟਸ਼ ਟਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਿੈ। 

ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਟਖਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟਿੱਤਾਂ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਿਧਾਉਣਾ। 
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਕੌਟਟਸ਼ ਲੋਕ ਯੂਨਾਈਟਟਡ ਟਕੰਗਡਮ ਦੇ ਿਟਥਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਿਪੂਰਨ ਟਿੱਸਾ ਰਿੇ ਿਨ, 
ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਿਰ ਸੁਰੱਟਖਅਤ ਰੱਖਦੇ ਿਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਕਸੇ ਮੁਸ਼ਟਕਲ ਟਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਿੋ ਤਾਂ 
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੂਤਾਿਾਸਾਂ (ਐੱਮਬਸੀਆਂ) ਅਤੇ ਕਾਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ (ਕਾਨਸੁਲੇਟਾਂ) ਤੋਂ ਮਦਦ ਤੇ 
ਟਨਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਯੂਕੇ ਦੁਆਰਾ ਸਕੌਟਟਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਟਿੱਚ ਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਿੈ। ਇਸ ਟਿੱਚ ਟਿਹਿਸਕੀ ਿਰਗੇ ਸਕੌਟਟਸ਼ ਟਨਰਯਾਤਾਂ ਨੰੂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਿਕ ਅੱਗੇ ਿਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਦਦ।
ਯੂਨਾਈਟਟਡ ਟਕੰਗਡਮ ਦੁਨੀਆ ਟਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਸਿਾਇਤਾ ਦਾਨੀ ਿੈ। ਸਾਡੇ ਸਮੂਿਕ ਰਸੂਖ 
ਅਤੇ ਪਿੁੰ ਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿੈ ਟਕ ਅਸੀਂ ਡਾਢੀ ਗਰੀਬੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖਤਾਿਾਦੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਟਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਟਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤੀ ਟਮਸ਼ਨਾਂ 
ਟਿੱਚ ਅਟਤ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਟਫਲੀਪੀਨਜ਼ ਟਿੱਚ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਿਇਯਾਨ 'ਤੇ 
ਪ੍ਟਤਟਕਟਰਆ ਟਿੱਚ, ਯੂਕੇ ਨੇ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਸਿਾਰਾ ਅਤੇ ਜੀਿਨ-ਬਚਾਊ ਦਿਾਈਆਂ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ 
ਇੱਕ ਟਮਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 



ਯੂਨਾਈਟਟਡ ਟਕੰਗਡਮ ਟਿੱਚ ਰਟਿਕੇ,  
ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਿਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿੈ।



ਇਕੱਠੇ ਰਟਿਣ ਤੋਂ ਸਾਨੰੂ ਸਭ ਨੰੂ ਫਾਇਦਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।
ਸਮੂਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਯੂਨਾਈਟਟਡ ਟਕੰਗਡਮ ਦੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਟਿੱਚ 60 ਟਮਲੀਅਨ  
ਤੋਂ ਿੱਧ ਲੋਕ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਟਮਲੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਨ। ਇਿ ਿਡੇਰਾ 
ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਫ਼ਲ ਿੋਣ ਦੇ ਿਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਿੋਰ ਟਜ਼ਆਦਾ ਆਰਟਥਕ  
ਸੁਰੱਟਖਆ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਿੈ। 
 

ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਪਟਰਿਾਰ।
300 ਤੋਂ ਿੀ ਿੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਯੂਨਾਈਟਟਡ ਟਕੰਗਡਮ ਦਾ ਟਿੱਸਾ  
ਿੋਣ ਿਜੋਂ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਟਿੱਚ ਖੁਸ਼ਿਾਲੀ ਆਈ ਿੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਿੇਲਜ਼ ਅਤੇ 
ਨੌਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਟਮਲਕੇ, ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਸਫ਼ਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਾਲੇ ਪਟਰਿਾਰਾਂ ਟਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਿੈ। 

ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਕੌਟਟਸ਼ ਸੰਸਦ।
ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਕੋਲ ਪਟਿਲਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਿੈ ਜੋ ਿਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ 
ਘੜਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਟਿਮ ਮਾਮਟਲਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਿੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਸਕੌਟਟਸ਼ 
ਸੰਸਦ ਨੰੂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਟਕ ਕੀ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਿੈ  
ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਲੈਣਾ ਿੈ, ਲਈ ਿੋਰ ਿੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਟਮਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।





ਇਿ ਇੱਕ ਿੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿੈ। 
gov.uk/youdecide2014  
'ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ।

Youdecide2014 Youdecide2014

18 ਸਤੰਬਰ ਨੰੂ ਲੋਕਮੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿੈ ਇੱਕ ਿੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜੋ ਿਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਿੈ: ਟਕ ਤੁਸੀਂ 
ਟਕਿੇਂ ਰਟਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਕਿੜਾ ਪੈਸਾ ਿਰਤਦੇ ਿੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਕੰਨਾ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਤੁਸੀਂ 
ਟਕਿੜੇ ਕਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਟਕਿੜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਖਦੇ ਿੋ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਿੈ ਟਕ ਜੁੜੇ 
ਰਟਿਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿੰਡਣ ਲਈ ਬਿੁਤ ਕੁਝ ਿੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਧੇਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ।

ਜਾਂ ਫੇਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਟਲਖਕੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਿ:ੋ  
Scotland Office, 1 Melville Crescent, Edinburgh, EH3 7HW.



ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਟਡ ਟਕੰਗਡਮ ਟਿੱਚ ਰਟਿਣ  
ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਿੈ।

ਸਕੌਟਟਸ਼ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਲੋਕਮੱਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।


