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  تمہ�د   �معا�� اقدامات � متعلق پ��س �انفر�س  

Marmorhallen ،29   2021جنوری  

  وز�ر اقتصاد�ات 
 

۔ چند مش�ل مہینوں � ن�ٹ�� � ل�� �م    خوب ت�ار ہ��
  

  
�

: �م معا�� اقدامات کو اتنا عرصہ برقرار رکھ�� � ج�سا کہ م�� �� پہ� واضح ک�ا ��
۔    جتنا عرصہ یہ �حران جاری ��

  
، وە معا�� �گر� کو   کر ر� ��    سستاب �م انف�کشن � جس لہر � گزر ر�� ہ��

ل اس � �م �و �ا  ّ� جب �م�� �چھ� سال  ل�کن اب تک یوں دکھا�� دیتا �� کہ معا�� ت��
  موسم بہار م�� ال� ڈاؤن کرنا پڑا تھا۔

  
ی آ�� � پہ� حاالت ز�ادە خراب �و سک��  �م��  اس �ات � ل�� ت�ار ر�نا �و �ا کہ بہ��

۔   ہ��
  

ل�کن �م�� اس � ل�� ب� ت�ار ر�نا �و �ا کہ حاالت �مار� اند�شوں � �س�ت ز�ادە  
۔  اچھ�    �و سک�� ہ��

  
۔  � � آغاز � انف�کشن �م �و ر�ا �� اور مع�شت زور �کڑ ر� ��   و�کسی��

  
 مخت� 
�
رکھنا   ذ�ن م�� بہت � خ�االت ا�ک ساتھ ؛ �م ا�� صورتحال م�� ہ�� جہاں   ا
۔    ا�م ��

  
۔ �م��    مختلف ممکنہ حاالت � ل�� منص��ہ بندی کر�� ��

  
  ۔اور �م ی� کر ر�� ہ�� 

  
، جب انف�کشن � �چاؤ   �م�� اس صورتحال � ن�ٹنا �� جس م�� �م اب� موجود ہ��

۔    � سخت اقدامات جاری ہ��
  

ورت نہ��   اس � ساتھ ساتھ �م�� یہ منص��ہ بندی کر�� �� کہ جب اقدامات � ��
 تو �م ک

�
۔ ا�ر �م �� اقدامات کو مرحلہ وار  ر�� �

�
�� مرحلہ وار انہ�� ختم ک��ں �

 اور لوگوں کو دو�ارە  
�

ختم نہ ک�ا تو خطرە �� کہ اقدامات معا�� �حا� م�� روک بن�� �
  روز�ار مل�� م�� ز�ادە وقت ل� جا�� �ا۔ 
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حران  اس � ساتھ ساتھ �م�� نظر اٹھا کر ب� د�کھنا �و �ا۔ جہاں تک ممکن �و، اس �

� گزر�� �و�� �م�� �ف فوری توجہ طلب مسائل کو حل کر�� وا� اقدامات � نہ��  
اقدامات ان دور رس چ�لنجوں � ل�� ب� �ارآمد �و�� چا�ی�� جو �م��   ہ�� �ل�ہ �� کر

۔   پ�ش آ�� وا� ہ��
  

۔  کو خاصل�� �م تعل�م    اس   توجہ دے ر�� ہ��
  

۔   معامالت آج پ�ش � جا�� وا� تجاو�ز ان� ا�م   � ب��اد پر ت�ار � گ�� ہ��
  

� � سالمت ر��� � اہل�ت اس پر منح� �� کہ اس �حران �   �مار� فال� معا��
۔    دور رس اثرات �ر ممکن حد تک �م ر���

  
 رکھ�� والوں � فکر  

�
مجھ� خاص طور پر نوجوانوں اور دن�ا�� روز�ار � �مزور وا�ست�

۔  وز�اری م�� ا�� ۔  ط��ل المدت ب�� اس ل�� �م ان گرو�وں  ضافہ ب� پ��شا�� �ا �اعث ��
۔  وع کر ر�� ہ��   � مدد � ل�� ن�� اقدامات ��

  
وز�اری � یومیہ االؤ�س اور تعل�م و ت���ت کو مجتمع کر�� �ا موقع بہ�� حکومت ��  ب��

وز�ار لوگ اس موقع کو   ۔ یہ ا�م �� کہ رخصت پر بھی�� گ�� افراد اور دو�� ب�� بنا�ا ��
  انہ�� آسا�� � روز�ار مل س�۔استعمال کر � ن�� قا�ل�ت حاصل ک��ں تا�ہ 

  
کہ جب �حران ختم �و تو لوگوں � ل�� مالزمت��  اور �م اپ�� پوری کوشش کر ر�� ہ��  

  مہ�ا �وں۔
  

۔   90نارو� � دن�ا�� روز�ار �ا    ف�صدی حصہ �گر� جاری رکھ�� م�� �ام�اب ر�ا ��
  

  ، ل�کن جن �ارو�اروں �ا دارومدار لوگوں کو ا�ٹھا کر�� اور انہ�� اچھ� تج��ات دال�� پر ��
۔ حاالتان �     نہا�ت مش�ل ر�� ہ��

  
 تق��ان �ارو�اروں �ا  م�� مف�د وسائل پ�دا کر�� م�� نارو� 

�
اور �ر   حصہ �� ف�صد    10  �ا

۔  1افراد م�� �  6   ان �ارو�اروں م�� مالزم ��
  

۔  ورت ��   �م�� مستق�ل م�� ب� ان مالزمتوں � ��
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ورت �� جو �ارو�اری ادار� بہت � مقا�   اور  �م�� روزی � ان وسائل � ب� ��
وں م��  ۔معا��   مہ�ا کر�� ہ��

  
، نائٹ �لب ، ثقاف�� شع�� اور ٹرا�سپورٹ � شع�� کو  وںاور �ار  وںسفروس�احت � شع��

مل�   –اس �حران � ن�ل�� م�� مدد دی�� �ا مطلب لوگوں � مالزمت�� سالمت رکھنا �� 
۔    بھر م��

  
۔    آج پ�ش ک�� جا�� وا� پ�کیج م�� دن�ا�� �ارو�ار � ل�� تفص�� اقدامات شامل ہ��

  
 م�� مہلت � عار�� سک�م کو جون

�
  � آخر تک توسیع دیں �م ٹ�کسوں � ادائ��

�
  ۔�

  
اور معاو��   دن�ا�� �ارو�ار � ل�� معاو�� � سک�م کو جون � آخر تک بڑھا ر�� ہ�� م �

جو نارو�جن �ارل�منٹ م�� � جا�� وا� خوا�ش �   ف�صد تک بڑھا ر�� ہ��   �85 سطح  
۔ معاو�� � سک�م �� بہت � اداروں � مدد � �� اور بہت � مالزمت��   مطابق ��

۔    �چا�� ہ��
  

۔ کچھ   ، کچھ ادار� محروم رە جا�� ہ�� معاو�� � سک�م � سب � مدد نہ�� �و��
۔�لد�ات م�� ال� ڈاؤن �� اور �عض �ارو�ار خاص طور پر    ز�ادە متاثر �و ر�� ہ��

  
� کرونر � گرانٹ تج��ز کر ر�� ہ�� جس � تحت   1اس ل�� آج �م ا�ک سک�م � ل��   �ل��

خاص طور پر متاثرە �لد�ات خود مقا� حاالت � مطابق ما� مدد ادا کر سک�� مثال � 
ح ان  اس ط� طور پر شد�د متاثر �و�� وا� سفروس�احت � �ارو�اروں �ا ر�ستورانوں کو۔ 

�ارو�اروں کو مدد مل سک�� �� جو عمو� معاوضہ سک�م � م�مل �ا جزوی طور پر  
  محروم �وں۔

  
۔ 

�
  �م �� وضاحت � کہا �� کہ �م اس �حران � دوران �لد�ا�� س�ک�� کو سہارا دیں �

  
۔  

�
وری اضا�� اخراجات اور �م آمد�� � تال�� � جا�� � کرونا وائرس � و�ا � وجہ � ��

۔ یہ    �ات اب ب� درست ��
  

 جو  
�

مستح�م اور نازک حاالت �  �م ان لوگوں کو سہارا دینا ب� جاری رکھ�� � غ��
۔   �اوجود کوشش کر ر�� ہ��

  
� ل�� ری ا�ڈجسٹمنٹ  � شع�� ایون�س (شوز اور پروگراموں) اور  �م سفروس�احت

۔  1م کو جاری رکھ�� � ل��  سک� � کرونر تج��ز کر ر�� ہ��   �ل��
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 :

�
  �م یہ ب� ک��ں �

  
  تماشائیوں � ل�� بڑ� پروگراموں � ل�� امدادی سک�م م�� جون � آخر تک توسیع 

Innovasjon Norge   ا� �اموں � ل�� گرانٹ م�� اضافہ   Sivasاور    � تحت اخ��
 بز�س �ارک اور انکی���شن پروگرام � ل�� گران�س م�� اضافہ 

۔ اس ل�� �م  اس �    � پہ�   2021حران �� فضا�� سفر � شع�� کو سخت متاثر ک�ا ��
� کرونر   �2.75 ل��    Avinorششما� م��     FOTتج��ز کر ر�� ہ�� اور    گرانٹ �    �ل��

۔ �م   �ورٹ � ل��    Haugesundسک�م م�� ز�ادە فضا�� رو�س شامل کر ر�� ہ�� ای��
�م ��    تج��ز کر ر�� ہ�� ج��   ما� مدد ب� سال � پہ� چار مہینوں م��  

Sandefjord    ورٹ کو�   دی ت�۔   مدد ای��
 

ا سب � ا�م �ام اس م�� تعاون کرنا �� کہ جس دن   وز�ر اقتصاد�ات � حی��ت � م��
 ،

�
�مار� �اس مالزمت�� �وں۔ ل�کن اس �ا مطلب یہ نہ�� ��  تب �م �حران � ن�ل�� �

۔   کہ مرکزی حکومت تمام نقصانات � تال�� کر سک�� �� �ا ا� کر�� چا���
  

  � مل� م�� م�� �گر� کو فروغ دے �ا۔ �ا قو� �جٹ بہت وسیع �� اور پور  2021
  

۔ یہ بہت بڑی  16آج �م اس �جٹ � عالوە ب�   � کرونر � ز�ادە تج��ز کر ر�� ہ�� �ل��
۔  وری �� � ل�کن �مار� موجودە حاالت م�� یہ ��   رقم ��

  
: اس �حران � �عد بن�� وا� قو� �جٹوں م�� بتا��  صورت احوالآپ کو  �مار�   � ل��

پ�کیج م�� پ�ش � جا�� وا� خدمات � �س�ت بہت �م اقدامات �   �اس اس �حرا�� 
 

�
  ۔ گنجا�ش �و �

  
ولیئم فنڈ �ا استعمال اب فنڈ � مال�ت �   2021 ۔ یہ وە  3.3م�� پ�� ف�صد � برابر ��

۔    رقم �� جو �م آئندە �سلوں � �چت � کھا�� � ادھار � ر�� ہ��
  

درست استعمال ک��ں۔ اور ان لوگوں � مدد ک��ں  اس ل�� یہ ا�م �� کہ �م ان پ�سوں �ا  
ورت �� اور اس �حران � ن�ل�� � ل�� �مایہ �اری ک��ں۔  جنہ�� سب � ز�ادە ��

 
 
 
 
  


