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ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ 

ਅਲਬਰਟਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਿ ੂੰ  ਸੁਣਿਾ: ਬਜਟ 2023 
7 ਨਵੰਬਿ, 2022  

 

2023 ਬਜਟ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆ ਂਿੋਂ ਸੁਣਿਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਅਲਬਿਟਾ ਆਿਰਿਕ ਰਵਕਾਸ ਰਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਨਾ ਜਾਿੀ 
ਿਿੱ ਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ 2023 ਰਨਵੇਸ਼ ਆਕਿਸ਼ਨ, ਆਿਰਿਕ ਰਵਰ ੰਨਤਾ 
ਅਤੇ ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਰਸਿਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਿਤੀ ਨ ੰ  ਜਾਿੀ ਿਿੱ ਖੇਗਾ। ਬਜਟ 
2023 ਰਜ਼ੰਦਗੀ ਨ ੰ  ਹੋਿ ਰਕਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਡੀ ਰਸਹਤ-ਸੰ ਾਲ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨ ੰ  ਰਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣ, ਨੌਕਿੀਆਂ ਪੈ੍ਦਾ ਕਿਨ ਅਤੇ ਅਲਬਿਟਾ 
ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। 
 

“ਅਲਬਿਟਾ ਿਰਹਣ, ਕੰਮ ਕਿਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿਵਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਾਲਣ ਲਈ 
ਸ  ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿਾਂ ਹੈ। ਬਿੱਜਟ 2023 ਸਾਡੇ  ਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਕਾਿੋਬਾਿਾਂ 
ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਵਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਿਣਨੀਤਕ ਰਨਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਿਿਨ ਕਿਕੇ ਇਿੱਕ 
ਖੁਸ਼ਹਾਲ  ਰਵਿੱ ਖ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਿਤੀ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਹਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਜਟ 
2023 ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਣਨ ਲਈ 
ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ। ਰਕਿਪ੍ਾ ਕਿਕੇ ਸਿਵੇਖਣ ਨ ੰ  ਪ੍ ਿਾ ਕਿਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਿੱਢੋ 
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲਓ।" 
ਟਿੇਰਵਸ ਟੇਵਜ਼, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੋਿਡ ਅਤੇ ਰਵਿੱ ਤ ਮੰਤਿੀ 
ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਿੇ ਿਾਹੀਂ ਅਲਬਿਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਣਨਾ ਅਲਬਿਟਾ ਦੇ ਬਜਟ ਨ ੰ  ਰਵਕਸਤ ਕਿਨ ਦੀ 
ਪ੍ਰਰਕਰਿਆ ਦਾ ਇਿੱਕ ਅਰਹਮ ਰਹਿੱ ਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਕਾਿ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਅਤੇ ਕਾਿੋਬਾਿੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ 
ਸਿੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਇਕਿੱਠੀ ਕਿੇਗੀ।  
 

ਅਲਬਿਟਾ ਵਾਸੀ ਇਿੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਵੇਖਣ  ਿ ਕੇ ਅਤੇ ਰਵਿੱ ਤ ਮੰਤਿੀ ਟਿੈਰਵਸ ਟੋਅਜ਼ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਟਾਊਨ 
ਹਾਲਾਂ ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਰਵਚਾਿ ਅਤੇ ਰਵਚਾਿ ਸਾਂਝੇ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਿੋਬਾਿ, 

ਨਗਿਪ੍ਾਰਲਕਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ,  ਾਈਚਾਿਕ ਸੰਸਿਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਿ ਸਮ ਹ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸੰਸਿਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਫੋਂ ਇਿੱਕ 
ਔਨਲਾਈਨ ਪੋ੍ਿਟਲ ਿਾਹੀਂ ਬਜਟ ਸਬਰਮਸ਼ਨ  ੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। 



 

Classification: Public 

 

ਸਿਵੇਖਣ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਬਰਮਸ਼ਨ ਪੋ੍ਿਟਲ ਹੁਣ ਖੁਿੱ ਲਹ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਦੇ ਹੋਿ ਤਿੀਰਕਆਂ 
ਬਾਿੇ ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ, ਰਕਿਪ੍ਾ ਕਿਕੇ ਵੇਖ:ੋ alberta.ca/BudgetConsultation.  

 

ਫੌਰੀ ਿੱਥ: 
• 31 ਅਗਸਤ ਨ ੰ  2022-23 ਦੀ ਪ੍ਰਹਲੀ ਰਤਮਾਹੀ ਦੇ ਰਵਿੱਤੀ ਅਪ੍ਡਟੇ ਅਨੁਸਾਿ: 

o 2022-23 ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ ਿਵ ਅਨੁਮਾਨ $75.9 ਰਬਲੀਅਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਕ ਖਿਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ $62.7 ਰਬਲੀਅਨ 
ਹੈ। 

o ਰਿਕਾਿਡ-ਤੜੋ੍ ਗੈਿ-ਨਰਵਆਉਣਯੋਗ ਸਿੋਤ ਮਾਲੀਆ ਅਤ ੇਅਨੁਮਾਨਤ ਕਾਿਪੋ੍ਿੇਟ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 
ਦੇ ਵਿੱਡੇ ਰਹਿੱ ਸੇ ਰਵਿੱਚ ਇਹ 2022-23 ਲਈ $13.2 ਰਬਲੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ ਿਵ ਅਨੁਮਾਨ ਸਿਪ੍ਲਿੱ ਸ ਛਿੱਡਦਾ ਹੈ । 

o $13.4 ਰਬਲੀਅਨ ਦੇ ਕਿਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ੍ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 31 ਮਾਿਚ, 2023 ਨ ੰ  ਟੈਕਸਦਾਤਾ-ਸਮਿਰਿਤ ਕਿਜ਼ਾ 
$79.8 ਰਬਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।  

o ਰਵਿੱ ਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਰਵਿੱਚ ਕੁਿੱ ਲ ਕਿਜੇ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪ੍ੀ ਦਾ ਅਨੁਪ੍ਾਤ 10.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ 
ਇਸ ਨ ੰ  30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਿਿੱਖਣ ਦ ੇਪ੍ਰੋਰਵੰਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦ ੇਅਨੁਸਾਿ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਕ 
ਅਲਬਿਟਾ ਆਪ੍ਣੇ ਕਿਜ਼ੇ ਦਾ  ਗੁਤਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮਜ਼ਬ ਤ ਸਰਿਤੀ ਰਵਿੱਚ ਹੈ।  

o ਅਲਬਿਟਾ ਦੀ ਆਿਰਿਕਤਾ (ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਅਸਲ ਕੁਿੱ ਲ ਘਿੇਲ  ਉਤਪ੍ਾਦ ਜਾਂ ਜੀਡੀਪ੍ੀ ਦੁਆਿਾ ਮਾਪ੍ੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ) ਇਸ ਸਾਲ 4.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

 
ਸਬੂੰ ਧਿ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਬਜਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਿੇ ਲਈ ਵੈੈੱਬਪੇ੍ਜ 

 

ਰਵਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਪ੍ਰਹਲੀ ਰਤਮਾਹੀ ਦਾ ਅਿੱ ਪ੍ਡੇਟ ਅਤੇ ਆਿਰਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ  
 

ਮੀਡੀਆ ਪੜਿਾਲ਼ 

Charlotte Taillon 
Charlotte taillon@gov.ab.ca 
780-932-5381 

ਪ੍ਰੈੈੱਸ ਸਕਿੱਤਿ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬੋਿਡ ਅਤੇ ਰਵਤ 

 

https://www.alberta.ca/budget-2021-consultation.aspx
https://www.alberta.ca/BudgetConsultation
https://open.alberta.ca/dataset/9c81a5a7-cdf1-49ad-a923-d1ecb42944e4/resource/4a3977cf-8b11-493e-9daa-6d3266f1a3e5/download/tbf-2022-23-first-quarter-fiscal-update-and-economic-statement.pdf

