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 قدرتی گیس کی چھوٹ کا پروگرام البرٹا کے شہریوں کے تحفظ کے لیے تیار ہے۔ 
 میڈیا استفسارات   2022ستمبر  26

اکتوبر سے شروع ہونے واال، البرٹا کا قدرتی گیس کی چھوٹ کا پروگرام اس موسم سرما میں الکھوں البرٹا کے شہریوں کے لیے   1

  قدرتی گیس کی الگت میں اضافے سے قیمتوں کا تحفظ فراہم کرے گا۔

روس کے یوکرین پر حملے، عالمی سپالئی کی کمی اور دیگر عوامل کی وجہ سے دنیا بھر کے ممالک کو حالیہ مہینوں میں توانائی  

ملین سے   1.6کی قیمتوں میں انتہائی اضافے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ البرٹا کا قدرتی گیس کی چھوٹ کا پروگرام پورے صوبے میں 

 اروباروں کو الگت کا یقین اور تحفظ فراہم کرتا ہے۔زیادہ خاندانوں، فارمز اور ک

ماہانہ بجلی کی چھوٹ اور ایندھن کے ٹیکس کے وقفے کے ساتھ مل کر، البرٹا کی قدرتی گیس کی چھوٹ توانائی کی بلند   $50

  قیمتوں سے تحفظ فراہم کرکے زندگی کی بڑھتی ہوئی الگت سے نمٹنے میں مدد کرے گی۔

دانوں، فارمز اور کاروباروں کو حرارتی اخراجات کا انتظام کرنے اور زندگی کو قابل استطاعت رکھنے میں  یہ چھوٹ پروگرام خان "

مدد کرنے کے لیے حقیقی تحفظ اور یقین فراہم کرتا ہے۔ دنیا بھر میں زندگی گزارنے کی الگت بڑھنے کے ساتھ، البرٹا کے شہری  

متیں زیادہ ہوتی ہیں، تو ہمارے پاس ان کی حفاظت میں مدد کے لیے چھوٹ تیار اس بات پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ، اگر قدرتی قی 

ہے۔ ہم البرٹا کے شہریوں کو، بشمول مسابقتی شرح کے معاہدوں پر، ان کے موسم سرما کے حرارتی بلوں پر قیمتوں میں غیر  

 "معمولی اضافے کے امکان سے بچا رہے ہیں۔

 ، قدرتی گیس اور بجلی کے ایسوسی ایٹ وزیر (Dale Nally)ڈیل نالی 

 چھوٹ کیسے کام کرتی ہے 

مارچ تک چلتا ہے۔ البرٹنز کو ملنے والی چھوٹ کی صحیح رقم ہر ماہ قدرتی   31اکتوبر سے  1قدرتی گیس کی چھوٹ کا پروگرام  

 گیس کی طے شدہ شرح پر منحصر ہے۔

گیس ساؤتھ، جیسا کہ ڈائریکٹ انرجی ریگولیٹڈ  ATCOنارتھ اور  گیس ATCO)اگر کسی بھی ریگولیٹڈ یوٹیلیٹی پرووائیڈرز 

فی گیگا جول سے اوپر جاتی ہے، تو حکومت تمام اہل   6.50$سے ماہانہ ڈیفالٹ قدرتی گیس کی شرح ( یوٹیلٹیز Apexسروسز، یا 

 اور سب سے زیادہ ریگولیٹڈ ریٹ کے درمیان فرق کا احاطہ کرتا ہے۔  6.50$صارفین کو چھوٹ فراہم کرے گی۔ وہ مہینہ 

کے  فی گیگا جول سے تجاوز کر جائے گا، تمام البرٹا 6.50$ مارچ تک، کسی بھی وقت ماہانہ ڈیفالٹ ریٹ 31اکتوبر سے  1

شہریوں کو قدرتی گیس یا دیگر پیٹرولیم پر مبنی حرارتی ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو پورا کرنے میں مدد کے لیے چھوٹ  

ہے، تو اہل   7.50$جاری کی جائے گی جو وہ اس مہینے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر سب سے زیادہ ریگولیٹڈ ریٹ 

 کی چھوٹ ملے گی۔  1$ال ہونے والے ہر گیگا جول کے لیے صارفین کو اس مہینے میں استعم
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فی گیگاجول ہوگی، اس لیے چھوٹ اس مہینے شروع   5.632$چونکہ اکتوبر کی سب سے زیادہ ماہانہ ڈیفالٹ قدرتی گیس کی شرح  

اس موسم سرما میں  نہیں کی جائے گی لیکن ریبیٹ پروگرام تیار ہے اور خاندانوں اور کاروباروں کی مدد کے لیے تیار ہے، اگر

 قدرتی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو۔

پر ہر مہینے کے آغاز سے تقریباً پانچ کاروباری دن پہلے پوسٹ    alberta.ca ماہانہ پہلے سے طے شدہ قدرتی گیس کی شرح  

ینے فی گیگا جول  کی جائے گی، البرٹا کے شہریوں والوں کو یہ بتانے کے لیے کہ کیا چھوٹ شروع کی جائے گی اور وہ اس مہ 

 کتنی وصول کریں گے۔ 

 قدرتی گیس کے صارفین سسٹم سے منسلک ہیں۔ 

اگر آپ قدرتی گیس کے صارف ہیں تو آپ کو اپنے یوٹیلیٹی بل پر چھوٹ اس مہینے کے لیے خود بخود مل جائے گی جس میں 

 :چھوٹ شروع ہوتی ہے

  ہے منسلک  سے سسٹم •

 ریگولیٹڈ یا مسابقتی پالن پر ہے         •

 گیگاجولز سے کم قدرتی گیس استعمال کرتا ہے   2,500ساالنہ         •

س کا اطالق ریگولیٹڈ اور مسابقتی پالنز جیسے فکسڈ ریٹ کنٹریکٹس پر صارفین پر ہوتا ہے۔ اگر آپ قدرتی گیس کی تقسیم کے  ا

 نہیں ہے۔نظام سے منسلک ہیں تو کسی درخواست کی ضرورت 

 دیگر حرارتی ایندھن بھی اہل ہیں۔ 

البرٹا کے شہریوں کی ایک چھوٹی سی تعداد قدرتی گیس کی تقسیم کے نظام سے منسلک نہیں ہے اور وہ قدرتی گیس، پروپین، مٹی  

وافر مقدار میں کے تیل یا حرارتی تیل کو حرارتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ صارفین موسم گرما کے مہینوں میں 

 موسم سرما میں حرارتی ایندھن خریدنے کا رجحان رکھتے ہیں، اور چھوٹ اس رجحان کی عکاسی کرتی ہے۔

آپ خریدے گئے ایندھن کی بنیاد پر چھوٹ کے لیے ان مہینوں میں درخواست دے سکتے ہیں جن میں چھوٹ درج ذیل زیادہ سے  

 زیادہ حدوں تک الگو ہوتی ہے۔ 

 لیٹر فی مہینہ  16,334 •:  نپروپی          •

 لیٹر فی مہینہ  10,780 •: گرمائش واال تیل         •

 لیٹر فی مہینہ   11,068 •: مٹی کا تیل         •

  مہینہ فی گیگاجولز 417:   گیس قدرتی        •
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پر چھوٹ کے لیے براہ راست آن الئن درخواست دے سکیں گے۔ میل ان    alberta.ca کتوبر میں پروگرام شروع ہونے کے بعد ا

 اور ٹیلی فون کے اختیارات بھی دستیاب ہوں گے۔ 

 فوری حقائق 

البرٹا میں، پہلے سے طے شدہ ریگولیٹڈ ریٹس پورے مہینے کے لیے سیٹ کیے جاتے ہیں اور پورے مہینے میں          •

لبرٹا یوٹیلیٹیز کمیشن کے ذریعہ منظور شدہ ہیں اور حکومت کی طرف سے متعین نہیں اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا ہے۔   قیمتیں ا

 کی جاتی ہیں۔  

کے تحت بل کے قدرتی گیس والے حصے پر ایک انفرادی  " GOA Utility Commodity Rebate"چھوٹ           •

 الئن آئٹم کے طور پر ظاہر ہوگی۔  

o      اگرalberta.ca  فی گیگا جول سے زیادہ ہے، تو اہل   6.50$پر پوسٹ کی جانے والی ماہانہ ڈیفالٹ شرح

 صارفین کو اس مہینے کے استعمال کے لیے بل پر کریڈٹ کی گئی چھوٹ ملے گی۔ 

o      اگرalberta.ca  فی گیگاجول پر یا اس سے کم ہے، تو کوئی  6.50$پر پوسٹ کیا گیا ماہانہ ڈیفالٹ ریٹ

 چھوٹ فراہم نہیں کی جائے گی اور اس مہینے کے بل پر کوئی الئن آئٹم ظاہر نہیں ہوگا۔ 

ہلے سے طے شدہ شرح  چھوٹ متعلقہ بلنگ مہینے پر الگو کی جائے گی۔   مثال کے طور پر، اگر اکتوبر میں پ         •

 فی گیگا جول سے اوپر جاتی ہے، تو چھوٹ اس بلنگ کی مدت کو پورا کرنے والے بلوں پر الگو ہوگی۔  $6.50

چھوٹ حاصل کرنے کا صحیح وقت صارف کے لحاظ سے ان کے یوٹیلیٹی فراہم کنندہ کے بلنگ سائیکل کے لحاظ            •

 سے مختلف ہوگا۔  

بنی حرارتی ایندھن کے لیے چھوٹ کا حساب اسی طریقے سے کیا جائے گا جس طرح قدرتی گیس کے  پیٹرولیم پر م         •

 صارفین، ایک معیاری مساوات کا استعمال کرتے ہوئے متبادل ایندھن کی کھپت کے برابری کا تعین کرتے ہیں۔ 

وہ صارفین جو قدرتی گیس کے نظام سے جڑے ہوئے ہیں اور انہیں یقین ہے کہ وہ اہلیت کے معیار پر پورا اترتے         •

یوٹیلٹی کنزیومر  مدد کیلیے پر UCAhelps@gov.ab.ca یا 4822-310ہیں لیکن انہیں ماہانہ چھوٹ نہیں ملی ہے 

 ایڈوکیٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

معلومات جو قدرتی گیس کے نظام سے منسلک نہیں ہیں یا دیگر اہل حرارتی ایندھن استعمال   ان صارفین کے لیے         •

  کرتے ہیں پروگرام شروع ہونے کے بعد آن الئن پوسٹ کیا جائے گا۔  

البرٹا کی حکومت چھوٹ کے پروگرام کے بارے میں متن یا ای میلز نہیں بھیجے گی اور البرٹا والوں سے چھوٹ           •

 ل کرنے کے لیے ٹیکسٹ یا ای میل کے ذریعے ذاتی معلومات جمع کرنے کے لیے نہیں کہے گی۔ حاص

 متعلقہ معلومات 
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 توانائی کی استطاعت کے پروگرام  •
  

 میڈیا استفسارات 

 ( Margeaux Maron)مارجیو مارون 

780-554-1866 
 چیف آف اسٹاف، قدرتی گیس اور بجلی 


