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18 ਸਤੰਿਰ 2014 ਨੰੂ, ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੇ 
ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਵਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਫਰੈਸਵਲਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 

ਲਰੈਣਗੇ - ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਵਕੰਗਡਮ ਵਿੱਚ 

ਰਵਹਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਿੱਿਰਾ 
ਅਿਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਿਣਨਾ।

ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੇ ਸਰੈਕ੍ੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ 

ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਹਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਵਨਆਂ 
ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਵਗਆ 

ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਅਤੇ 
ਿੱਿ-ਿੱਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ 

ਇਸ ਲੋਕਮੱਤ ਿਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕਰਦਾ 
ਵਰਹਾ ਹਾਂ। ਪੂਰ ੇਸਕੌਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 
ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਵਜਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਸਰਲ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹਰੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, 
ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ 

ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੰੂ 

ਿਰਤਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝਣ 

ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੇ ਵਕ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ 

ਰਵਹਣ ਨਾਲ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਨੰੂ ਵਕਹੜ ੇ

ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗ ੇਅਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ 

ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜ ੇਹੋਣਗੇ। 

ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ 
ਇੱਕ ਿੱਡਾ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਰੈ ਜੋ 
ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਿਣੇ 
ਰਵਹਣ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਰੈ ਅਤੇ 
ਅਿਾਦੀ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆ ਂਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ 
ਹਰੈ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਪੁਸਵਤਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ 

ਦੇ ਮੁੱ ਿ ਵਸੱਟੇ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸਤਾਰ 

ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ - ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਹੁਤ 

ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ - ਔਨਲਾਈਨ ਇਸ 

ਪਤ ੇ'ਤ ੇਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹਰੈ:  
www.gov.uk/

scottishreferendum.

ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਰੈ ਵਕ ਸਕੌਟਲੈਂਡ 

ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਲੋਕਮੱਤ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਪੂਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਿੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੰਗਠਨਾਂ 
ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਾਂਗਾ ਵਕ ਉਹ ਇਸ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਉਪਲਿਧ ਕਰਿਾਉਣ ਵਜਸ 

ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਹਰ 

ਕੋਈ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੇ ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਵਕੰਗਡਮ 

ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਿ ਨੰੂ ਸਮਝ 

ਸਕੇ।

ਐਵਲਸਟੇਰ ਕਾਰਮਾਈਕਲ  

(Alistair Carmichael) MP

ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਲਈ ਸਰੈਕ੍ੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ 

ਤੱਥਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣੋ

ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ      @YouDecide2014, www.gov.uk/scottishreferendum  

ਅਤੇ facebook.com/youdecide2014 f 'ਤ ੇਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਿਵਹਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੋ। 
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ਯੂਕੇ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਿਣਨ ਨਾਲ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਨੰੂ ਦੋਿਾਂ 
ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਹਤਰੀਨ ਵਮਲਦਾ ਹਰੈ। 

ਹੌਲੀਰੁਡ ਵਿਿੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 
ਸਕੌਵਟਸ਼ ਪਾਰਵਲਆਮੈਂਟ ਹਰੈ ਜੋ £27 

ਵਿਵਲਅਨ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੇ ਿਰਚ - ਸਕੌਟਲੈਂਡ 

ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਿਰਚ ਦਾ ਲਗਭਗ 

60% - ਨੰੂ ਵਨਯੰਵਤ੍ਤ ਕਰਦੀ ਹਰੈ। ਸਕੌਵਟਸ਼ 

ਪਾਰਵਲਆਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਵਧਕਾਰ ਹਰੈ ਵਕ 

ਉਹ ਿਾਲ ਦੇਿਭਾਲ; ਵਸੱਵਿਆ; ਵਸਿਲਾਈ 

ਅਤੇ ਹੁਨਰ; ਉਦਯੋਗ; ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ 

ਦੇਿਭਾਲ; ਵਨਆਂ ਅਤੇ ਪੁਵਲਸ ਦਾ ਕੰਮ; 
ਵਰਹਾਇਸ਼; ਿਾਤਾਿਰਨ; ਿੇਤੀਿਾੜੀ ਉਦਯੋਗ; 
ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਾਮਲੇ; ਅਤੇ ਕਲਾ, 
ਸੱਵਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਿੇਡਾਂ ਿਰਗ ੇਵਿਵਸ਼ਆਂ ਨਾਲ 

ਜੁੜੀਆ ਂਸਕੌਵਟਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਿਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੰੂਨ ਿਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ 

ਿਦਲ ਸਕੇ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਨੰੂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਿਣਨ ਤੋਂ ਲਾਭ 

ਿੀ ਵਮਲਦਾ ਹਰੈ; ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਿੱਲੋਂ ਕੰਮ 

ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪਾਰਵਲਆਮੈਂਟ ਅਰਥ-
ਵਿਿਸਥਾ, ਰੱਵਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਅਤੇ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਿਾਰ ੇਫਰੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ 
ਹਰੈ। ਸਾਨੰੂ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਿਧੇਰ ੇਵਿਵਿਧ ਅਤੇ 

ਸਥਾਈ ਅਰਥ-ਵਿਿਸਥਾ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹੋਣ ਦਾ 
ਲਾਭ ਵਮਲਦਾ ਹਰੈ ਵਜਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ 

ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਾਂ ਨੰੂ ਿੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 
ਿੁਰ ੇਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋਿਮਾਂ ਨੰੂ ਵਮਲ ਕੇ ਸਵਹ 

ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਸਰੈਟਲਮੈਂਟ 

ਲਚਕਦਾਰ ਹਰੈ। ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਐਕਟ 2012 ਨੇ 

ਸਕੌਵਟਸ਼ ਪਾਰਵਲਆਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 
ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵਜਸ ਵਿੱਚ 300 ਸਾਲਾਂ 
ਵਿੱਚ ਿੇਸਟਵਮਨਸਟਰ ਤੋਂ ਟਰੈਕਸ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 
ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 

ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ, ਅਗਲੇਰੀ ਸਪੁਰਦਗੀ 
ਸਕੌਵਟਸ਼ ਪਾਰਵਲਆਮੈਂਟ ਨੰੂ ਟਰੈਕਸ ਸੰਿੰਧੀ 
ਿਧੇਰ ੇਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਿੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਿਰਚ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਇੱਕ ਵਤਹਾਈ ਪਰੈਸੇ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੰਮੇਿਾਰ ਹੋਿੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟਰੈਕਸ ਦੀ ਇੱਕ 

ਨਿੀਂ ਸਕੌਵਟਸ਼ ਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੈ ਜੋ ਸਕੌਵਟਸ਼ 

ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਟਰੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੰੂ 

ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਦੇਿੇਗੀ। 
ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਵਜਹੀਆ ਂਸ਼ਕਤੀਆਂ 

ਅੱਜ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ:  
ਦੋਿਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਹਤਰੀਨ

ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰੱਿੀਆ ਂਗਈਆ ਂਅਤੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ 
ਗਈਆ ਂਮੁੱ ਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ

ਅਦਾਲਤ ਵਸੱਵਿਆ ਵਸਹਤ ਿੇਤੀਿਾੜੀ

ਪੁਵਲਸ ਕਾਰੋਿਾਰ
ਸਹਾਇਤਾ

ਿਾਤਾਿਰਨ ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ

ਸੱਵਭਆਚਾਰ 
ਅਤੇ ਕਲਾ

ਆਿਾਜਾਈ ਿੇਡਾਂ ਅੱਗ ਅਤੇ ਿਚਾਉ

ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱ ਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ:

ਰੱਵਿਆ ਅਤੇ  
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਵਿਆ

ਕਵਲਆਣ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿੱਤੀ  
ਨੀਤੀ

ਸੰਵਿਧਾਨ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਸਾਰਣ ਊਰਜਾ  
ਵਿਵਨਯਮ

ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰੱਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱ ਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ:

ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਐਕਟ 2012 ਹੇਠਾਂ ਵਲਵਿਆਂ ਨੰੂ ਜੋੜਦਾ ਹਰੈ:
ਸਟੈਂਪ ਵਡਊਟੀ 
ਅਤੇ ਿਮੀਨ ਦਾ 

ਟਰੈਕਸ 
ਅਪ੍ਰੈਲ 2015

ਲੈਂਡਵਫਲ ਟਰੈਕਸ 

ਅਪ੍ਰੈਲ 2015

ਉਧਾਰ ਲਰੈਣ ਦੀਆਂ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ 

ਅਪ੍ਰੈਲ 2015

ਇਨਕਮ  
ਟਰੈਕਸ ਦੀ  

ਸਕੌਵਟਸ਼ ਦਰ
ਅਪ੍ਰੈਲ 2016
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ਦੀ ਿੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹਰੈ ਜ ੋਸਕੌਵਟਸ਼ 

ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਿੱਡੇ ਆਿਾਜਾਈ ਪ੍ੋਜਰੈਕਟਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, 
ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰੱਵਿਆ ਿਰਗ ੇਪੂੰ ਜੀ 
ਵਨਿੇਸ਼ ਲਈ ਕਰਿਾ ਲਰੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ 

ਿਣਾਉਣਗੀਆਂ।

ਯੂਕੇ ਚਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਤੋਂ ਿਵਣਆ 

ਹਰੈ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹਰੈ। 
ਇਕੱਠੇ ਵਮਲ ਕੇ ਅਸੀਂ NHS ਅਤੇ BBC 

ਦੀ ਵਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹਰੈ, ਵਿਸ਼ਿ-ਯੁੱ ਧਾਂ ਵਿੱਚ 

ਅਿਾਦੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹਰੈ, ਓਲੰਮਵਪਕ 

ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਹਰੈ ਅਤੇ 
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਸਥਾਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ 

ਵਕਤਾ ਹਰੈ। ਅਿਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਿ ਹੋਿੇਗਾ 
ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਯੂਕੇ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਾਂ 
ਰਾਸ਼ਟਰ ਿਣ ਜਾਿੇਗਾ। ਿਾਕੀ ਦਾ ਯੂਕੇ 
ਸੰਯੁਕਤ ਰਹੇਗਾ। ਯੂਕੇ ਦਾ ਕਨੰੂਨ ਅਤੇ 
ਸੰਸਥਾਿਾਂ - ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਿੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ 

- ਿਾਕੀ ਿਚੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ 

ਰੱਿਣਗ ੇਅਤੇ ਿਾਕੀ ਿਵਚਆ ਯੂਕੇ EU 

(ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ), UN (ਯੂਨਾਇਟੇਡ 

ਨੇਸ਼ਨਜ), NATO (ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਵਟਕ 

ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ), ਅਤੇ G7 ਿਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ 
ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੈਂਿਰਵਸ਼ਪ ਨੰੂ ਿਰਕਰਾਰ 

ਰੱਿੇਗਾ। 

ਇੱਕ ਅਿਾਦ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ 
ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 

ਦਰਿਾਸਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ ਵਜਸ ਵਿੱਚ 

ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ 

ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਸਥਾਵਪਤ 

ਕਰਨੀਆ ਂਪਰੈਣਗੀਆਂ। 200 ਤੋਂ ਿੱਧ ਯੂਕੇ 
ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ 

ਿੇਲੇ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆ ਂ

ਹਨ - ਅਿਾਦ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ 

ਇਹ ਫਰੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ ਵਕ ਇਹਨਾਂ 
ਵਿੱਚੋਂ ਵਕੰਨੀਆਂ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੋਿੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨੰੂ ਿਣਾਉਣ ਅਤੇ 
ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਰੈਸਾ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੇ ਟਰੈਕਸ 

ਦੇਣ ਿਾਵਲਆਂ (ਟਰੈਕਸਵਪਅਰ) ਤੋਂ ਆਿੇਗਾ।

ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਹੱਸੇ ਿਜੋਂ, ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੀ ਅਰਥ-
ਵਿਿਸਥਾ ਨੇ ਮਿਿੂਤ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ 
ਹਰੈ। ਵਪਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਕੌਟਲੈਂਡ 

ਵਿੱਚ ਪ੍ਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਤੀ ਆਊਟਪੁਟ 

ਵਿੱਚ ਿਾਧਾ ਯੂਕੇ ਦੀ ਔਸਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 
ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਆਦਾ ਮਿਿੂਤ ਵਰਹਾ ਹਰੈ। 
ਇਹ ਵਦਿਾਉਂਦਾ ਹਰੈ ਵਕ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹੋਣ 

'ਤ ੇਸਕੌਟਲੈਂਡ ਚੰਗਾ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਰੈ 
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਅਿਾਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਹਤਰ 

ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਰੈ। 2000 ਤੋਂ 2012 

ਤਕ, ਪ੍ਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਕੌਵਟਸ਼ 

ਤਰੱਕੀ ਡੇਨਮਾਰਕ, ਵਫਨਲੈਂਡ, ਆਇਰਲੈਂਡ, 

ਲਕਸੱਮਿਰਗ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨਾਲੋਂ  
ਿੱਧ ਸੀ। 

ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਸਕੌਟਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ, 

ਿੇਲਜ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 

ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੰੂ ਿੰਡਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋਿਮਾਂ ਦਾ 
ਇਕੱਠੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਯੂਕੇ ਦੀ 
ਅਰਥ-ਵਿਿਸਥਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਿਧਤਾ 
ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਿੈਂਵਕੰਗ ਸੰਕਟ ਿਰਗ ੇ

ਵਿੱਤੀ ਝਟਵਕਆ ਂਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰੱਵਿਆ ਕੀਤੀ ਹਰੈ। 
2008 ਵਿੱਚ ਰੋਇਲ ਿੈਂਕ ਆਫ ਸਕੌਟਲੈਂਡ 

(RBS) ਨੰੂ ਮੁੜ ਪੂੰ ਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੀ 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ £45 ਵਿਵਲਅਨ ਿਰਚ ਕੀਤੇ, 
ਅਤੇ ਿੈਂਕ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ 
ਕਰਵਿਆ ਂਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ £275 ਵਿਵਲਅਨ 

ਿੀ ਵਮਲੇ। ਕੁੱ ਲ ਵਮਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ 
ਉਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰੀ ਸਮੁੰ ਦਰ (ਨੋਰਥ 

ਸੀ) ਦੇ ਤੇਲ ਸਮੇਤ, ਪੂਰੀ ਸਕੌਵਟਸ਼ ਅਰਥ-
ਵਿਿਸਥਾ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਹੁੰ ਦੀ। 

ਸਾਡੀ ਆਰਵਥਕ ਤਾਕਤ  
ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ

ਸਿੀਡਨ 1.6%

ਸਕੌਟਲੈਂਡ 1.2%

ਆਸਟ੍ੀਆ 1.2%

ਵਫਨਲੈਂਡ 1.1%

ਆਇਰਲੈਂਡ 0.8%

ਲਕਸੱਮਿਰਗ 0.8%

ਪੁਰਤਗਾਲ 0.2%

ਡਰੈਨਮਾਰਕ 0.1%

ਪ੍ਤੀ ਵਿਅਕਤੀ GVA (ਗ੍ੋਥ ਿਰੈਲਊ ਏਡਡ) ਵਿੱਚ ਿਾਧੇ ਦੀ ਦਰ
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ਰਵਹਣਾ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੋਿੇਗੀ ਵਕ 

ਵਕਸੇ ਆਰਵਥਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ 

ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਰਦਾਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਨੰੂ ਉਸ 

ਸਵਥਤੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ 

ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ।  

ਇੱਕ ਇਕਵਹਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 
ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ 
ਨਾਲ, ਯੂਕੇ ਦਾ ਿੱਡਾ ਘਰੇਲੂ ਿਿਾਰ ਕਾਰੋਿਾਰਾਂ ਨੰੂ 

ਪੂਰ ੇਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਅਿਾਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਿਪਾਰ ਕਰਨ 

ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਵਦੰਦਾ ਹਰੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਿਾਰਾਂ, 
ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਲਾਭ ਵਮਲਦਾ ਹਰੈ। 
2011 ਵਿੱਚ, ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਦੂਜ ੇਵਹੱਵਸਆਂ 
ਨੰੂ £45.5 ਵਿਵਲਅਨ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੇਚੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਾਕੀ ਦੀ 
ਦੁਨੀਆਂ ਨੰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਵਨਰਯਾਤ ਤੋਂ ਦੁਗਣਾ 
ਅਤੇ ਿਾਕੀ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੰੂ ਕੀਤੇ 
ਜਾਂਦ ੇਵਨਰਯਾਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਿੱਧ ਹਰੈ। 

ਇਸ ਿਪਾਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰੋਿਾਰੀ ਢਾਂਚੇ 
ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਮਲਦਾ ਹਰੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ 

ਵਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਰੈ ਕੇ, ਪਰੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਰੈਣ, ਅਤੇ 
ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਹਾਈ ਸਟ੍ੀਟ ਦੇ ਿਿਾਰ ਵਿੱਚ 

ਸਮਾਨ ਿੇਚਣ ਤਕ, ਕਾਰੋਿਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ 

ਦਾ ਅਧਾਰ ਹਰੈ। 

ਯੂਕੇ ਦਾ ਪੌਂਡ 
ਯੂਕੇ, ਇਵਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਵਿੱਤੀ, 
ਆਰਵਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਵਤਕ ਸੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 

ਹਰੈ, ਅਤੇ ਿਰਤਮਾਨ ਪ੍ਿੰਧ ਤੋਂ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਨੰੂ 

ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਲਾਭ ਵਮਲਦੇ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਵਹੱਵਸਆਂ ਨੰੂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ 

ਪੂਰ ੇਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਸ, ਿਰਚ, ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ 
ਅਤੇ ਆਰਵਥਕ ਸਵਥਰਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ 
ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ। ਜੋਿਮਾਂ ਦਾ ਵਮਲ ਕੇ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਅਵਨਸ਼ਵਚਤਤਾ 
ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਧ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝਾ ਿੀਮਾ ਹਰੈ। 

ਜ ੇਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਯੂਕੇ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੱਕ 

ਵਿੱਚ ਿੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪੌਂਡ 

ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਿੀ ਿੋਟ ਪਾ ਰਹ ੇਹੋਿਾਂਗੇ। ਸਾਨੰੂ 

ਜ ੋਚੋਣ ਕਰਨ ਨੰੂ ਵਕਹਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹਰੈ, ਉਸਦਾ 
ਇੱਕ ਵਹੱਸਾ ਇਹ ਿੀ ਹਰੈ। 

ਸਕੌਵਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਿਾਕੀ ਿਚੇ ਯੂਕੇ ਦੇ 
ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਸੰਘ ਦਾ ਪ੍ਸਤਾਿ ਵਦੱਤਾ 
ਹਰੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਤੰਨ ਮੁੱ ਿ ਰਾਜਨੀਵਤਕ 

ਦਲਾਂ ਨੇ ਕਰੰਸੀ ਸੰਘ ਨੰੂ ਨਕਾਰ ਵਦੱਤਾ ਹਰੈ 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਿਾਕੀ ਿਚੇ ਯੂਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ 

ਅਿਾਦ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਹੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ 
ਹੋਿੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਿਾਦ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਲਈ, 

ਕਰੰਸੀ ਸੰਘ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਵਿਿਸਵਥਤ ਹੋਣਾ ਿਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿਣਾ 
ਦੇਿੇਗਾ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਅਸੀਂ ਯੂਰੋ ਕਰੰਸੀ ਸੰਘ 

ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਇਆ 

ਦੇਵਿਆ ਹਰੈ। ਿਾਕੀ ਿਚੇ ਯੂਕੇ ਲਈ, ਇਸਦਾ 
ਮਤਲਿ ਹੋਿੇਗਾ ਵਿਆਦਾ ਿੱਡੇ ਜੋਿਮ ਹੇਠਾਂ 

ਅਿਾਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਸਕੌਵਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਵਲਵਿਆਂ  
ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਿੇਗੀ: 

 ਗਰੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੌਂਡ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਵਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 

ਪਨਾਮਾ ਅਤੇ ਇਕੁਆਡੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਯੋਗ ਕਰਦ ੇ

ਹਨ (ਤਥਾ-ਕਵਥਤ "ਸਟਰਵਲੰਗਾਈਜੇਸ਼ਨ"), ਵਜਸਦਾ ਮਤਲਿ 

ਹਰੈ ਵਕ ਆਪਣੀਆ ਂਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤ ੇਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦਾ ਕੋਈ 

ਵਨਯੰਤ੍ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿੈਂਕਾਂ ਲਈ ਆਿਰੀ ਉਪਾਅ 

ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਿਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ;

 ਯੂਰੋ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਜ ੋEU ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ 

ਅਿਾਦ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਨੰੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਿੇ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਿ 

ਹੋਿੇਗਾ ਵਕ ਯੂਕੇ ਪੌਂਡ ਦੇ ਿਦਲੇ ਯੂਰੋ ਨੰੂ ਪ੍ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਲਆਇਆ 

ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੌਵਟਸ਼ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ 

ਿੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ;

 ਇੱਕ ਨਿੀਂ ਸਕੌਵਟਸ਼ ਕਰੰਸੀ ਿਣਾਉਣੀ, ਜ ੋਸਕੌਵਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ 

ਸਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ 'ਤ ੇਪੂਰਾ ਵਨਯੰਤ੍ਣ ਦੇਿੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ 

ਿੱਚਤ ਅਤੇ ਪਰੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਿਾਰ ੇਅਵਨਸ਼ਵਚਤਤਾ ਆ ਜਾਿੇਗੀ, 
ਅਤੇ ਕਾਰੋਿਾਰ ਨੰੂ ਭਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਪਰੈਣਗੀਆਂ। 

ਯੂਕੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਜੋਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਂ ਇੱਕ  

ਮਿਿੂਤ ਯੂਕੇ ਪੌਂਡ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 
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ਵਿੱਚ ਪਰੈਨਸ਼ਨ, ਿੀਮਾ ਅਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਿੇਚਣ 

ਿਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆ ਂਨੰੂ ਦੋਿਾਂ ਿਿਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 

ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਾਧੂ 
ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ - 
ਅਵਜਹੀਆ ਂਲਾਗਤਾਂ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 

ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸਵਹਨ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ (ਜਾਂ 
ਤਾਂ ਟਰੈਕਸ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੇਰ 

ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ)।

ਯੂਕੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਿਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਹਕ 

ਰੱਵਿਆ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਿੀ ਹਨ 

- ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਫਾਇਨੈਂ ਵਸ਼ਅਲ ਕਨਡਕਟ 

ਅਥਾਵਰਟੀ, ਫਾਇਨੈਂ ਵਸ਼ਅਲ ਓਮਿਡਿਮਰੈਨ 

ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਮਨੀ ਅਡਿਾਈਸ ਸਰਵਿਸ - 
ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਿਾਦ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੁਿਾਰਾ 
ਤੋਂ ਿਣਾਉਣਾ ਮਵਹੰਗਾ ਹੋਿੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹਰੈ ਵਕ ਇਸ ਵਿੱਚ 

ਲੱਿਾਂ ਪੌਂਡ ਦਾ ਿਰਚ ਹੋਿੇਗਾ।

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੰਡ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਪ੍ਿੰਧ ਿੀ ਸਥਾਵਪਤ ਹਨ ਜ,ੋ ਿੈਂਕ ਦੇ 
ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ 'ਤ,ੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਿੈਂਕਾਂ 
ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ £85,000 ਤਕ 

ਰੱਵਿਆ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਜ ੇਸਕੌਟਲੈਂਡ ਅਿਾਦ 

ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ ਤਾਂ ਸਕੌਵਟਸ਼ ਿੈਂਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਗਾਹਕ ਇਸ ਰੱਵਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ 
ਰਵਹਣਗੇ। ਇੱਕ ਅਿਾਦ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਨੰੂ EU 

(ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ) ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਤਵਹਤ 

ਆਪਣੀ ਵਨੱਜੀ ਵਡਪੌਵਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ 
ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨੀ ਪਿੇਗੀ। ਜ ੇਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੇ 
ਦੋ ਿੱਡੇ ਿੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੇਲ ਹ ੋਜਾਿੇ ਤਾਂ 

ਆਰਵਥਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ 
ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਤੋਂ ਸਾਨੰੂ ਲਾਭ 

ਵਮਲਦਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਸਕੌਵਟਸ਼ ਅਰਥ-ਵਿਿਸਥਾ 
ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਿੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ 

ਹਰੈ – 2013 ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਸਕੌਵਟਸ਼ 

ਅਰਥ-ਵਿਿਸਥਾ ਵਿੱਚ £8.8 ਵਿਵਲਅਨ 

ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁੱ ਲ ਸਕੌਵਟਸ਼ 

ਰੁਿਗਾਰ ਦੇ 8% (ਲਗਭਗ 200,000 

ਨੌਕਰੀਆ)ਂ ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਵਦੱਤਾ। 

ਸਕੌਵਟਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਿੇਤਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 
ਨੌਕਰੀਆ ਂਇੰਗਲੈਂਡ, ਿੇਲਜ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ 
ਆਇਰਲੈਂਡ - ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੌਟਲੈਂਡ 

ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤ ੇਵਨਰਭਰ 

ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਸਾਡੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਇਕਵਹਰ ੇ

ਿਿਾਰ ਦਾ ਮਤਲਿ ਇਹ ਹਰੈ ਵਕ ਸਕੌਟਲੈਂਡ 

ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆ ਂਵਿਨਾਂ 
ਵਕਸੇ ਿੀ ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ 

ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਿੇਚ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਸਕੌਵਟਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿੇਚੇ ਜਾਂਦ ੇ

ਲਗਭਗ 90% ISAs ਅਤੇ 80% ਮੌਰਗੇਜਾਂ 
ਯੂਕੇ ਦੇ ਦੂਜ ੇਵਹੱਵਸਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਗਾਹਕਾਂ 
ਨੰੂ ਿੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਅਿਾਦੀ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਿਿਾਰ ਨੰੂ ਤੋੜ 

ਦੇਿੇਗੀ। ਇੱਕ ਅਿਾਦ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਨੰੂ ਵਿੱਤੀ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਨੱਜੀ ਕਨੰੂਨੀ ਅਤੇ 
ਵਨਯੰਤ੍ਣ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ, 
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਣਾਲੀ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨੀ 
ਪਿੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਿ ਹੋਿੇਗਾ ਵਕ 

ਅਿਾਦ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਿਾਕੀ ਦੇ ਯੂਕੇ 

ਭਾਿੇਂ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਿੱਲ ਵਧਆਨ ਨਾ 
ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇ, ਅਿਾਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 

ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਇਸਦਾ ਮਤਲਿ ਇਹ ਹੋਿੇਗਾ ਵਕ ਪੂਰ ੇ

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਿਪਾਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਾਰੋਿਾਰਾਂ 
ਨੰੂ ਦੋ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ਅਤੇ 
ਕਾਇਵਦਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਟਰੈਕਸ ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ 

ਵਨਪਟਣਾ ਪਿੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ 

ਲਾਗਤਾਂ ਿਧਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਅਵਨਸ਼ਵਚਤਤਾ 
ਪਰੈਦਾ ਹੋਿੇਗੀ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱ ਚੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ 

ਕਾਰੋਿਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ।

ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ 

ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵਿਸਵਤ੍ਤ ਯੂਕੇ ਦੀ ਅਰਥ-
ਵਿਿਸਥਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਿੜ੍ਹੀ ਕਰਨ, 

ਅਤੇ ਿੱਿਰੀਆ ਂਵਨਯਮਕ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ 
ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ 

ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਪਵਰਿਾਰ ਉੱਪਰ ਸੰਭਾਿੀ 
ਿਰਚ £2000 ਹੋਿੇਗਾ। 

ਵਿੱਤੀ ਸੇਿਾਿਾਂ
ਯੂਕੇ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਿਸਥਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ 
ਮਤਲਿ ਹਰੈ ਵਕ ਇਹ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਵਿੱਤੀ ਿੇਤਰ ਿਣਾਏ ਰੱਿ ਸਕਦਾ 
ਹਰੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਰੈ। 
ਅਿਾਦ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਿੈਂਵਕੰਗ ਿੇਤਰ ਦਾ 
ਆਕਾਰ ਉਸਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਿਸਥਾ ਨਾਲੋਂ 
12 ਗੁਣਾ ਿੱਧ ਹੋਿੇਗਾ - ਜੋ ਆਇਰਲੈਂਡ, 

ਆਈਸਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਾਇਪ੍ਸ ਨਾਲੋਂ ਕਈ 

ਗੁਣਾ ਿੱਧ ਹਰੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

Banking sector assets as a proportion 
of GDP

Scotland analysis: 
Financial Services
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GDP ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਿੈਂਵਕੰਗ 
ਿੇਤਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ
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ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਮੁਆਿਿਾ ਦੇਣ 

ਦਾ ਿਰਚ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ 
ਿਾਕੀ ਿਚੇ ਿੈਂਕ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ 

ਯੋਜਨਾ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਿਾਦ 

ਸਕੌਵਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਰੈ। ਿਰਤਮਾਨ 

ਵਿੱਚ, ਸਕੌਵਟਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ 

ਿਾਲੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਸਕੌਵਟਸ਼ 

ਅਰਥ-ਵਿਿਸਥਾ ਦੇ 100% ਤੋਂ ਿੱਧ ਹਰੈ।

ਇਹਨਾਂ ਿਾਧੂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋਿਮ ਚੁੱ ਕਣ ਦੀ 
ਿਜਾਏ, ਕੰਪਨੀਆ ਂਵਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਿਿਾਰ 

'ਤ ੇਆਪਣਾ ਵਧਆਨ ਕੇਂਵਦ੍ਤ ਕਰਨ ਦਾ 
ਫਰੈਸਲਾ ਲਰੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। RBS ਅਤੇ ਿੈਂਕ 

ਆਫ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਿਰਗੀਆ ਂਕੰਪਨੀਆ ਂਨੇ 

ਸਕੌਵਟਸ਼ ਅਿਾਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਿਧੇਰ ੇ

ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋਿਮਾਂ ਿਾਰ ੇਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਰੈ। 
ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਅਲਾਂਇਸ ਟ੍ਸਟ 

ਿਰਗ ੇਦੂਸਰੇ ਇਸ ਿਾਰ ੇਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹ ੇ

ਹਨ ਵਕ ਜੇ ਅਿਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਿੋਟ ਪੈਂਦੀ 
ਹਰੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਿਾਰ ਦੇ ਵਹੱਵਸਆਂ ਨੰੂ 

ਵਕਿੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਅਿਾਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 
ਲਈ ਮੌਰਗੇਜਾਂ, ਿੀਮਾ ਅਤੇ ਪਰੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ 

ਆਰਵਥਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਚੋਣ ਅਤੇ 
ਉੱਚੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹਰੈ। ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤ,ੇ 

ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹਰੈ 
ਵਕ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਸਤ ਸਲਾਨਾ 
ਮੌਰਗੇਜ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ £1,700 ਦਾ ਿਾਧਾ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ।

ਯੂਕੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਿਰਤਮਾਨ 

ਅਤੇ ਭਵਿੱਿ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਿਰਚ ਵਿੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਵਮਲਦੀ ਹਰੈ - 1998 ਤੋਂ 
ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਿਰਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 
ਲਗਭਗ 10% ਿੱਧ ਵਰਹਾ ਹਰੈ। 13-2012 

ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ £ 1,300 

ਦੇ ਿਰਾਿਰ ਸੀ।

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਜੱਥੇ ਿੀ ਰਹੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 

ਿਰਾਿਰ ਿਰੈਵਨਵਫਟ ਭੁਗਤਾਨ ਵਮਲਦੇ ਹਨ, 

ਭਾਿੇਂ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥ-ਵਿਿਸਥਾਿਾਂ ਵਿੱਚ 

ਕੋਈ ਿੀ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਆਿੇ, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ 

ਜਨਸੰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਿੀ ਫਰਕ ਹੋਿੇ। 
ਯੂਕੇ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਿਸਥਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ 
ਇਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿੁਢਾਪੇ 
ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 

ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹਰੈ।

ਅਿਾਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਸਕੌਟਲੈਂਡ 

ਨੰੂ ਉੱਤਰੀ ਸਮੁੰ ਦਰ (ਨੋਰਥ ਸੀ) ਦੇ ਤੇਲ 

ਅਤੇ ਗਰੈਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਹੱਸਾ 
ਵਮਲੇਗਾ, ਵਜਸ 'ਤ ੇਸੌਦੇਿਾਿੀ ਕਰਨੀ 
ਪਿੇਗੀ। ਪਰ, ਤੇਲ ਤੋਂ ਕਮਾਈ, ਆਮਦਨੀ 

ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਵਥਰ ਸ੍ੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਰੈ। 
ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਿਾਅਦ ਤੋਂ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗਰੈਸ 

ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦਾ ਭੂਗੋਵਲਕ 

ਵਹੱਸਾ £2 ਵਿਵਲਅਨ ਅਤੇ £12 ਵਿਵਲਅਨ 

ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਿੱਧਦਾ-ਘਟਦਾ ਵਰਹਾ ਹਰੈ। 
ਸਕੌਵਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਦਿਾਉਂਦੇ 
ਹਨ ਵਕ 2012-13 ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰੀ ਸਮੁੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਭੂਗੋਵਲਕ ਵਹੱਸੇ ਵਿੱਚ £4 

ਵਿਵਲਅਨ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ – ਜ ੋਵਕ 

ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਸੱਵਿਆ 

ਿਜਟ ਦੇ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਿੱਧ ਵਹੱਸੇ ਨੰੂ ਗੁਆ ਦੇਣ 

ਦ ੇਿਰਾਿਰ ਹਰੈ। ਪਰ, ਯੂਕੇ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹੋਣ 

'ਤ,ੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਿਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਅਤੇ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸਲ 

ਵਿੱਚ 2012-13 ਵਿੱਚ ਸਕੌਵਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ 

ਦਾ ਿਜਟ ਿਵਧਆ ਸੀ।

ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ  
ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਵਕੰਗਡਮ
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ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗਰੈਸ ਿੇਤਰ 

ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਿੇਤਰ ਨੰੂ 

ਲੱਿਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਿਿਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ 

ਵਮਲਦਾ ਹਰੈ। ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦਾ ਊਰਜਾ ਉਦਯੋਗ, 

ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਿੇਲਜ ਦੇ 24 ਵਮਵਲਅਨ 

ਵਿਜਲੀ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ - ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਵਿਚਲੇ 

ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ - ਤਕ ਵਕਸੇ 
ਪ੍ਵਤਿੰਵਧਤ ਦੇ ਵਿਨਾਂ ਪਹੁੰ ਚ 'ਤ ੇਵਨਰਭਰ 

ਕਰਦਾ ਹਰੈ। ਯੂਕੇ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹੋਣ 'ਤ,ੇ ਅਸੀਂ 
ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨੰੂ 

ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਵਮਲ ਕੇ 
ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਨੰੂ 

ਪੂਰ ੇਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ 

ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਿੇਤਰ ਨੰੂ ਲਾਭ 

ਵਮਲਦਾ ਹਰੈ। 

ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, 
ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੰੂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ 
ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਅਤੇ ਿੱਧ-ਫੁਲ ਰਹ ੇਿੋਜ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਵਮਲਦਾ ਹਰੈ। ਪੂਰ ੇਯੂਕੇ ਦੇ 
ਿੋਜਕਰਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਅਡਿਾਂਸਡ ਕੰਵਪਊਵਟੰਗ 

ਿਰਗ ੇਿੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਵਚਆਂ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ 

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਵਨਊਕਲੀਅਰ ਵਰਸਰਚ 

(CERN) ਿਰਗੀਆ ਂਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਮੈਂਿਰਵਸ਼ਪ ਤੋਂ 
ਫਾਇਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹਰੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੰੂ 

ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਵਹਨਾ 
ਸੌਿਾ ਿਣ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਕੌਟਲੈਂਡ 

ਦੇ ਿੋਜਕਰਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਮੁੱ ਚੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਿੋਜ 

ਸੰਿੰਧੀ ਫੰਵਡੰਗ ਤੋਂ ਵਸੱਧਾ ਲਾਭ ਵਮਲਦਾ 
ਹਰੈ। 2012-13 ਵਿੱਚ, ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਨੰੂ ਯੂਕੇ 
ਵਰਸਰਚ ਕਾਉਂਵਸਲ ਦੀ ਫੰਵਡੰਗ (£257 
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ਵਮਵਲਅਨ) ਦਾ 13% ਤੋਂ ਿੱਧ ਵਹੱਸਾ 
ਵਮਵਲਆ - ਜ ੋਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੇ GDP ਦੇ ਵਹੱਸੇ 
(8%) ਜਾਂ ਜਨਸੰਵਿਆ ਦੇ ਵਹੱਸੇ (8.4%) ਤੋਂ 
ਵਿਹਤਰ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਫੰਵਡੰਗ ਦੇ ਇਲਾਿਾ, 
ਯੂਕੇ ਦੇ ਚਰੈਰੀਟੇਿਲ ਸੰਗਠਨ ਸਕੌਟਲੈਂਡ 

ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਿੋਜ ਲਈ ਕਾਫੀ ਿੱਡੀ ਰਕਮ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦ ੇਹਨ; ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 

ਐਸੋਵਸਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮਰੈਵਡਕਲ ਵਰਸਰਚ 

ਚਰੈਵਰਟੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ 

ਦਾ ਲਗਭਗ 14% ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਿੋਜ 'ਤ ੇ

ਿਰਚ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

ਯੂਕੇ ਵਰਸਰਚ ਕਾਉਂਵਸਲਾਂ, ਯੂਕੇ ਭਰ 

ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 200 ਤੋਂ ਿੱਧ ਜਨਤਕ 

ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ ਜ ੋਿਰਤਮਾਨ 

ਵਿੱਚ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸੇਿਾ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱ ਲਾਂ 
ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਮਲਦਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ 

ਹਰ ਕੋਈ ਿੱਡੀਆਂ ਅਰਥ-ਵਿਿਸਥਾਿਾਂ ਦਾ 
ਲਾਭ ਚੁੱ ਕ ਸਕਦਾ ਹਰੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਟਰੈਕਸ 

ਦੇਣ ਿਾਵਲਆਂ 'ਤੇ ਿੋਝ ਘੱਟਦਾ ਹਰੈ, ਯੂਕੇ ਦੀ 
ਵਿਸ਼ਿ-ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਵਤਸ਼ਠਾ ਿਧਦੀ ਹਰੈ ਅਤੇ 
ਵਜੱਥੇ ਉਵਚਤ ਹੋਿੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਜੋਿਮਾਂ ਨੰੂ 

ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ। ਪਰ, ਜ ੇਸਕੌਟਲੈਂਡ 

ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਵਕੰਗਡਮ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹਰੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਿਾਂ 
ਨੰੂ ਿੀ ਛੱਡ ਦੇਿੇਗਾ।

ਸਕੌਵਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਹਾ ਹਰੈ ਵਕ ਅਿਾਦੀ  
ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਿਾਂ  
 

ਵਿੱਚੋਂ ਿਹੁਤ ਸਾਵਰਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਹੱਸਾ 
ਜਾਰੀ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 
ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿੱਿਰ ੇਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ 

ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਰੈ ਵਕ ਭਵਿੱਿ ਵਿੱਚ ਦੋ ਿੱਿ-ਿੱਿ 

ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸੇਿਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ 

ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਦੀਲੀ 
ਕਰਨਾ ਿਾਕੀ ਿਚੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਹੱਤ ਵਿੱਚ ਵਕਉਂ 

ਹੋਿੇਗਾ। 

ਨਿੇਂ ਸਕੌਵਟਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੰੂ ਲਾਿਮੀ ਤੌਰ 

'ਤ ੇਕਈ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੇਂ ਜਨਤਕ 

ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਵਸਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਪਿੇਗੀ। 
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿੀਆਂ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨੰੂ 

ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਿਹੁਤ ਿੱਡਾ ਕੰਮ 

ਹੋਿੇਗਾ ਵਜਸਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਿੱਡੇ ਅਗਾਉਂ 

ਵਨਿੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। 

ਯੂਕੇ ਦਾ ਵਹੱਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ 
ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਿਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 

ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਿਾਨਾ ਵਿੰਦਗੀਆ ਂਵਿੱਚ ਿਹੁਤ 

ਗਵਹਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆ ਂਹਨ। 
ਉਦਾਹਰਨ ਿਜੋਂ, ਪੂਰ ੇਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਿਾਂ ਲੋਕ 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਟਰੀ ਿੇਡਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰੈਸਾ ਪੂਰ ੇਯੂਕੇ 
ਵਿੱਚ ਿੇਡ ਅਤੇ ਸੱਵਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ 

ਦੇਣ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ 

1994 ਤੋਂ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਿੱਧ 

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚੰਗੇ ਅਵਭਆਨਾਂ ਨੰੂ £2.5 

ਵਿਵਲਅਨ ਦਾ ਫੰਡ ਵਮਵਲਆ ਹਰੈ। ਇੱਕ ਨਿੇਂ  
 

£ ਵਮਵਲਅਨ

Scottish health spending

Scottish education spending 
North sea revenuesਨੋਰਥ ਸੀ (ਉੱਤਰੀ ਸਮੁੰ ਦਰ) ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ

ਸਕੌਵਟਸ਼ ਵਸੱਵਿਆ ਦਾ ਿਰਚ

ਸਕੌਵਟਸ਼ ਵਸਹਤ ਦਾ ਿਰਚ
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ਸਕੌਵਟਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਯੂਕੇ 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਿਣੇ ਰਵਹਣ ਦਾ 
ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਵਮਲੇਗਾ।

ਿੀਿੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 
ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਰੈ। ਪੂਰ ੇਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 

ਇਸਦੀ ਪ੍ਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰੈ ਅਤੇ ਇਹ 

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਿਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਵਤਆਂ 
ਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕਰਦਾ, ਵਸੱਵਿਆ ਵਦੰਦਾ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦਾ ਹਰੈ। ਅਿਾਦੀ 
ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਿੀਿੀਸੀ ਸਮੇਤ, ਜਨਤਕ 

ਸੇਿਾ ਦੇ ਪ੍ਸਾਰਣਕਰਤਾ ਿਾਕੀ ਿਚੇ ਯੂਕੇ ਨੰੂ 

ਆਪਣੀ ਸੇਿਾ ਦੇਣਗੇ। 

ਇੱਕ ਨਿੇਂ ਿੱਿਰ ੇਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, 

ਇੱਕ ਅਿਾਦ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਨੰੂ ਆਪਣੇ-ਆਪ 

ਹੀ ਿੀਿੀਸੀ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਵਮਲੇਗਾ। 
ਮੌਜੂਦਾ ਿੀਿੀਸੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਿਰਤਣ, ਜਾਂ 
ਿੀਿੀਸੀ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਵਦਿਾਉਣ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ 
ਦਾਅਿੇ 'ਤ ੇਸੌਦੇਿਾਿੀ ਕਰਨੀ ਪਿੇਗੀ।

ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਵਕੰਗਡਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ 

ਵਮਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ 
ਦੁਨੀਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਕੇ ਨੰੂ 

EU, NATO, G7, ਕਾਮਨਿਰੈਲਥ, ਅਤੇ 
UN ਵਸਕਉਵਰਟੀ ਕਾਉਂਵਸਲ ਦੇ ਮੁੱ ਿ ਦੇਸ਼ਾਂ 
ਵਿੱਚ ਵਗਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ - ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ 
ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹਰੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ 
ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹਰੈ। ਅਸੀਂ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਨੰੂ ਪ੍ਭਾਵਿਤ 

ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਰੈਸਵਲਆਂ 
ਨੰੂ ਆਕਾਰ ਵਦੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 

ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੱੁਿੀ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 

ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਦਾ ਪ੍ਯੋਗ 

ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਯੂਕੇ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਰੈਵਲਆ 

ਰਾਜਦੂਤਕ ਨੈਟਿਰਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 

ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਵਤਵਨਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹਰੈ ਅਤੇ 
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 154 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 12 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਿੱਚ 267 ਐੱਮਿਸੀਆਂ 
(ਦੂਤਾਿਾਸਾਂ), ਹਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ, ਕਾਨਸੁਲੇਟਾਂ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 14,000 ਤੋਂ ਿੱਧ 

ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਵਦੰਦਾ ਹਰੈ। ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 

ਅਧਾਰਤ ਕਾਰੋਿਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਹੱਤਾਂ ਨੰੂ 

ਵਿਕਵਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਵਿਆ 

ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈਟਿਰਕਾਂ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਾਂ - ਉਦਾਹਰਨ ਿਜੋਂ, ਨਕਲੀ 
ਉਤਪਾਦਾਂ, ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਟਰੈਕਸ ਅਤੇ 
ਿਪਾਰਕ ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਧ ਸਕੌਚ ਵਿ੍ਹਸਕੀ 
ਦੀ ਰੱਵਿਆ ਕਰਨੀ। 

ਸਕੌਵਟਸ਼ ਕਾਰੋਿਾਰਾਂ ਨੰੂ 100 ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ 
ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਟ੍ੇਡ ਐਡਂ ਇਨਿਰੈਸਟਮੈਂਟ (UKTI) 

ਦੇ 169 ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸਹਾਇਤਾ 
ਦਾ ਲਾਭ ਵਮਲਦਾ ਹਰੈ।

ਅਤੇ, ਯੂਕੇ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ 
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੇ ਸਹਾਇਤਾ 
ਦਾਤਾ ਅਤੇ G7 ਵਿੱਚ 0.7% GNI (ਗਰੌਸ 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ) ਦੀ ਿਚਨਿੱਧਤਾ ਨੰੂ 

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪਵਹਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 

ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇ

ਿਰਤਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਫ਼ਰਕ ਵਲਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ 
ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਯੂਕੇ ਨੰੂ ਅਵਤਅੰਤ ਗਰੀਿੀ 
ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 

ਿਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਨੌਕਰੀਆ ਂਪਰੈਦਾ ਕਰਨ 

ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ 

ਕਰਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 
ਨੰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮਨੱੁਿਤਾਿਾਦੀ 
ਸੰਕਟਕਾਲ ਹਾਲਾਤ ਪਰੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤ ੇ

ਵਿੰਦਗੀਆ ਂਿਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨੀ।

ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਮਿਿੂਤ ਆਿਾਿ ਤੋਂ 
ਸਾਨੰੂ ਸਾਵਰਆਂ ਨੰੂ ਲਾਭ ਵਮਲਦਾ ਹਰੈ, ਵਜੱਥੇ 
ਅਸੀਂ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਿਾਰਾਂ 
ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਮੁੱ ਵਦਆਂ 'ਤ ੇਆਪਣੇ 
ਅਸਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ 

ਿਜਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ ਅਤੇ 

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ



17  ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ  18

ਿੇਤੀਿਾੜੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 
(ਸਿਵਸਡੀ)। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ EU (ਯੂਰੋਪੀਅਨ 

ਯੂਵਨਅਨ) ਵਿੱਚ ਸੌਦੇਿਾਿੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂ

ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਫਾਇਦਾ 
ਵਮਲਦਾ ਹਰੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਰੈਨਗਨ 

ਿੇਤਰ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਿਜਟ ਵਿੱਚ 

ਸਾਡੀ ਛੂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੈ, ਵਜਸਦਾ ਮੁੱ ਲ £3 

ਵਿਵਲਅਨ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹਰੈ। 

ਅਿਾਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਿਾਦ 

ਸਕੌਵਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਿਣਨ ਲਈ ਦਰਿਾਸਤ 

ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ EU ਿੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੈ, ਵਜਸਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ 28 ਮੈਂਿਰ 

ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਵਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। EU 

ਦੀ ਮੈਂਿਰਵਸ਼ਪ ਨਾਲ ਸੰਿੰਧਤ ਵਨਯਮਾਂ ਅਤੇ 
ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਸਕੌਵਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 
ਉਮੀਦਾਂ ਿੇਵਮਸਾਲ ਹਨ, ਵਜਸਦੇ ਕਾਰਨ EU 

ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਪ੍ਧਾਨ 

ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੂਵਜਆਂ ਨੇ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਵਿਅਕਤ 

ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਨੰੂ EU ਿਜਟ ਵਿੱਚ 

ਵਮਲੀ ਛੂਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱ ਕਣ ਦੀ ਿਜਾਏ, 

ਇੱਕ ਅਿਾਦ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਨੰੂ ਿਾਕੀ ਿਚੇ ਯੂਕੇ 
ਦੀ ਛੂਟ ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ। 

ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਵਕੰਗਡਮ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹੋਣ 'ਤ,ੇ 

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੱਵਿਆ 

ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇ

ਹਾਂ। ਰੱਵਿਆ ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਯੂਕੇ ਦਾ ਏਕੀਵਕ੍ਤ 

ਤਰੀਕਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਹੱਵਸਆਂ ਦੀ ਰੱਵਿਆ 

ਕਰਦਾ ਹਰੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰੱਵਿਆ ਅਤੇ ਿੂਫੀਆ 

ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਡੀ 
ਆਤੰਕਿਾਦ, ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਸਾਈਿਰ 

ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਰੱਵਿਆ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਯੂਕੇ ਦੇ ਹਵਥਆਰਿੰਦ ਿਲ ਦੁਨੀਆਂ 

ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੰੂ 

ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰੱਿਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 

ਝਗੜ ੇਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਨੱੁਿਤਾਿਾਦੀ ਕੰਮਾਂ 
ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ 

ਚੱਲਦਾ ਰੱਿਣ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਿਜਟ ਦੁਨੀਆਂ 
ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੇ ਿਜਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਰੈ। ਵਡਫੈਂਸ 

(ਰੱਵਿਆ) 'ਤ ੇਸਾਡਾ ਿਰਚ, ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 

ਰੱਵਿਆ ਉਦਯੋਗ ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਵਦੰਦਾ ਹਰੈ, 
ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12,600 ਲੋਕ ਕੰਮ 

ਕਰਦ ੇਹਨ। ਅਿਾਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, 

ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਤ ਕੰਪਨੀਆ ਂਉਹਨਾਂ 
ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਵਹਣਗੀਆ ਂਜ ੋ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਯੂਕੇ 
ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਦੰਦਾ ਹਰੈ। 

ਸਾਡੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਿੀ ਸੁਰੱਵਿਅਤ 

ਹਰੈ, ਵਜੱਥੇ ਅਵਜਹ ੇਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਿਸਤਾਂ ਨੰੂ 

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, 

ਜ ੋਸਾਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, 

20,000 ਤੋਂ ਿੱਧ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ £2 

ਵਿਵਲਅਨ ਤੋਂ ਿੱਧ ਿਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ। 
ਯੂਕੇ ਅੰਦਰ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤ 

ਆਿਾਜਾਈ ਹਰੈ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਿੇਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰ ਦੀ। ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ 'ਤ ੇਨਾ ਤਾਂ 
ਕਸਟਮਿ ਜਾਂਚਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 
ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 

ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਿੇਂ ਵਦਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 

23 ਵਮਵਲਅਨ ਿਾਹਨ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਹਨ; 
ਹਰੇਕ ਵਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 15 ਵਮਵਲਅਨ ਟਨ 

ਮਾਲ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹਰੈ; ਸਕੌਟਲੈਂਡ 

ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਹੱਵਸਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 7 

ਵਮਵਲਅਨ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ; 
ਅਤੇ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ 

ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 800,000 ਹਿਾਈ ਯਾਤਰੀ 
ਯਾਤਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਅਿਾਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 

ਵਿੱਚ, ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਿਾਕੀ ਦੇ ਯੂਕੇ 
ਵਿਚਕਾਰ ਿਰਤਮਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੋ ਿੱਿ-ਿੱਿ 

ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ 

ਿਣ ਜਾਿੇਗੀ। ਿੱਿਰਾ ਸਕੌਵਟਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰ 

ਅਤੇ ਿਾਕੀ ਦਾ ਯੂਕੇ, ਦੋਿਾਂ ਨੰੂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 
ਪਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਨੰੂ 

ਵਨਯੰਵਤ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸਲੇ 

ਲਰੈਣ ੇਪਰੈਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਭਿ ਹਰੈ ਵਕ ਸਮੇਂ ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਦੋ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਿੱਿਰੀਆ ਂਨੀਤੀਆਂ 
ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ ਵਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ-ਿੱਜੋਂ ਟਰੈਕਸ 

ਅਤੇ ਵਨਯੰਤ੍ਕ ਵਿਿਸਥਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ 

ਪਰੈਦਾ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 
ਅਪਰਾਧੀ ਇਹਨਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 
ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿੀ ਸੰਭਿ ਹਰੈ ਵਕ ਦੋਿੇਂ 
ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ 

ਨੀਤੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁਣ। ਪਰ, 

ਇੱਕ ਅਿਾਦ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਇੱਕ ਿਧੇਰ ੇਿੁੱ ਲ੍ਹੀ 
ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ 

ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 

ਸਾਂਝਾ ਯਾਤਾਯਾਤ ਿੇਤਰ (ਕਾਮਨ ਟ੍ਰੈਿਲ 

ਏਰੀਆ) ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਿਣਨਾ ਚਾਹੇ। 

1 ਅਮਰੀਕਾ $31.55 ਵਿਵਲਅਨ

2 ਯੂਕੇ $17.88 ਵਿਵਲਅਨ

3 ਜਰਮਨੀ $14.06 ਵਿਵਲਅਨ

4 ਜਪਾਨ $11.79 ਵਿਵਲਅਨ

5 ਫ੍ਾਂਸ $11.38 ਵਿਵਲਅਨ

6 ਸਿੀਡਨ $5.83 ਵਿਵਲਅਨ

7 ਨੋਰਿੇ $5.58 ਵਿਵਲਅਨ

8 ਨੇਦਰਲੈਂਡਸ $5.44 ਵਿਵਲਅਨ

9 ਕਰੈਨੇਡਾ $4.91 ਵਿਵਲਅਨ

10 ਆਸਟ੍ੇਵਲਆ $4.85 ਵਿਵਲਅਨ

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਤਾ
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ਸਕੌਟਲੈਂਡ, ਯੂਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱ ਟ ਵਹੱਸਾ ਹਰੈ। 
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦਾ ਵਹੱਸਾ 
ਹੋਣ ਿਜੋਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 
ਲਾਭ ਿੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ।

ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਵਕੰਗਡਮ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹੋਣ 'ਤ,ੇ 

ਘਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੌਟਲੈਂਡ 

ਦਾ ਰਸੂਿ ਹਰੈ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਿਸਥਾ 
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੁਆਰਾ 
ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਹਤਰ ਸੁਰੱਵਿਆ ਅਤੇ 
ਸਮਰਥਨ ਵਮਲਦਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਮੈਂਿਰਵਸ਼ਪ ਦੁਆਰਾ 
ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤ ੇਆਪਣੀ ਆਿਾਿ 

ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਭਆਚਾਰ; ਸਾਡੇ 
ਵਗਰਜ,ੇ ਸਾਡੀ ਵਸੱਵਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਨੰੂਨ 

ਪ੍ਣਾਲੀ ਦਾ ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਵਕੰਗਡਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ - ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਵਰਹਾ ਹਰੈ। ਅਤੇ ਹੌਲੀਰੁਡ ਵਿਿੇ ਸਾਡੀ 

ਆਪਣੀ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਰਵਲਆਮੈਂਟ 

ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵਸਹਤ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ, 
ਸਾਡੀ ਵਨਆਂ ਪ੍ਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਾਤਾਿਰਨ 

ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਸਾਡੀ ਰੋਿਾਨਾ ਵਿੰਦਗੀ ਨੰੂ 

ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਮੁੱ ਿ ਮੁੱ ਵਦਆਂ 'ਤ ੇ

ਫਰੈਸਲੇ ਲਰੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

300 ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ 
ਦੂਜ ੇਵਹੱਵਸਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ 
ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ 

ਰਹ ੇਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਤੰਿਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਇਟੇਡ 

ਵਕੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 
ਿੋਟ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵਮਲ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ 
ਵਿਆਦਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ ੋਸ਼ਾਇਦ 

ਅਸੀਂ ਿੱਿ ਰਵਹ ਕਰ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ।
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