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ਨਿਊਜ਼ ਰਰਲੀਜ਼ 
 

ਅਲਬਰਟਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰੀਬੇਟ 

29 ਜੂਨ, 2022 

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਛੋਟ 1.6 ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਾਂ, ਖੇਤਾਾਂ ਅਤੇ 

ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਗਲੀ ਸਰਦੀਆਾਂ ਰਵੱਚ ਉਚੱ ਹੀਰਟੂੰਗ ਰਬੱਲਾਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਕਰਨ 

ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। 

ਬਜਟ 2022 ਰਵੱਚ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਰਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖਪਤਕਾਰਾਾਂ ਨੂੂੰ  

ਅਗਲੀ ਪਤਝੜ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਾਂ ਰਵੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੈਲੀ ਦੀਆਾਂ ਕੀਿਤਾਾਂ ਰਵੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਰੱਰਖਆ ਜਾਵੇ। ਹਣੁ, ਸਰਕਾਰ 

ਛੋਟਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਗਾਹਕਾਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸਟਤਾ ਸਾਿਲ ਹੈ ਜੋ ਰਕ 

ਵੂੰਡ ਪਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਹਕ ਜੋ ਹੋਰ ਹੀਰਟੂੰਗ ਈ ਾਂਧਨ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਪਰੋਪੇਨ, ਰਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਾਂ ਹੀਰਟੂੰਗ ਤੇਲ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਛੋਟਾਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। 

ਇਹ ਛੋਟਾਾਂ 1ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਿਾਰਚ 31, 2023 ਤੱਕ, ਰਦਹਾਤੀ ਅਤੇ ਦਰੂ-ਦਰੁਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਸਿੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.6 

ਰਿਲੀਅਨ ਘਰਾਾਂ, ਖੇਤਾਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਰਨਸਰਚਤਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਾਂ। 

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰੀਬੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 

1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੁਰਆੂਤ ਕਰਕੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵੂੰਡ ਪਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ 2,500 ਗੀਗਾਜੂਲ (GJ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਲਾਨਾ 

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰਰਟੇਲਰ ਨੂੂੰ  ਰਸੱਧੇ ਰਬੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਰਕਾਰ 

ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਛੋਟਾਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗ,ੇ ਜੋ ਰਬਲਾਾਂ 'ਤੇ ਰਸੱਧੇ ਰਦਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵੂੰਡ 

ਪਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਛੋਟਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਛੋਟ ਪਰੋਗਰਾਿ ਦੇ ਤਰਹਤ, ਜੇਕਰ ਰਡਫਾਲਟ ਉਪਯੋਗਤਾ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ (ATCO ਗੈਸ ਨਾਰਥ, ATCO ਗੈਸ ਸਾਊਥ ਅਤੇ 

ਐਪੈਕਸ ਯੂਰਟਰਲਟੀਜ਼) ਤੋਂ ਿਾਰਸਕ ਰਡਫਾਲਟ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਰ $6.50 ਪਰਤੀ  GJ ਤੋਂ ਉਪੱਰ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸਰਕਾਰ $6.50 

ਅਤੇ ਰਨਯੂੰਰਤਰਤ ਦਰ, ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਦੇ ਅੂੰਤਰ ਨੂੂੰ  ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਛੋਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। 

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਨਵੂੰਬਰ ਿਹੀਨੇ ਲਈ ਰਨਯੂੰਰਤਰਤ ਦਰਾਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ $7.50 ਪਰਤੀ GJ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਸਾਰੇ 

ਖਪਤਕਾਰਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਵੂੰਬਰ ਿਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ GJ ਲਈ $1 ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਬੱਲ 'ਤੇ ਛੋਟ ਰਿਲੇਗੀ। 

ਇਹ ਛੋਟਾਾਂ ਰਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਰਬੱਲਾਾਂ 'ਤੇ ਰਦਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਾਂ - ਰਨਯੂੰਰਤਰਤ ਅਤੇ ਰਨਸਰਚਤ ਦਰਾਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਰਿਆਾਂ ਵਰਗੀਆਾਂ 

ਪਰਤੀਯੋਗੀ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਾਂ, ਦੋਵਾਾਂ  ਦੀ ਸੁਰੱਰਖਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 

ਹੋਰ ਹੀਨਟਿੰਗ ਨਿਊਲ (ਈਧਂਿ) ਵੀ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਿ 
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ਅਰਜਹੇ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵੂੰਡ ਪਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ ਜਾਾਂ ਦਜੇੂ ਹੀਰਟੂੰਗ ਈ ਾਂਧਨਾਾਂ (ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਪਰੋਪੇਨ, ਰਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ 

ਅਤੇ ਹੀਰਟੂੰਗ ਆਇਲ) ਰਵੱਚ 2,500 GJ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 

ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰਸਸਟਿ ਰਾਹੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟ ਲਈ ਰਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਰਡਫਾਲਟ ਰਨਯੂੰਰਤਰਤ ਦਰਾਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੂੰਬਰ ਿਹੀਨੇ ਲਈ $7.50 ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 

ਪਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਯੋਗ ਉਪਭੋਗਤਾ 200 GJ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾ 

ਈ ਾਂਧਣ ਦੀ ਉਸ ਿਾਤਰਾ ਲਈ $1 ਪਰਤੀ GJ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈ ਾਂਧਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਰਕਸਿ ਲਈ ਰਵਸੇਸ ਯੋਗਤਾ 

ਸੀਿਾਵਾਾਂ alberta.ca 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। 

ਇਹਨਾਾਂ ਹੀਰਟੂੰਗ ਈ ਾਂਧਨਾਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਉਸੇ ਰਵਧੀ ਰਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਰਵਕਲਪਕ ਈ ਾਂਧਨ ਲਈ ਖਪਤ ਸਿਾਨਤਾ ਨੂੂੰ  

ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਾਰਣਤ ਸਿੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਅਰਜ਼ੀ ਰਕਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹ ੈਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ 

ਦੀ ਸੁਰਆੂਤੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਰਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕ ਉਹ ਕਦੋਂ ਛੋਟਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਿੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, 

ਰਰਬੇਟ ਪਰੋਗਰਾਿ ਦੀ ਰਿਆਦ ਲਈ ਰਡਫਾਲਟ ਦਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਰਨਯਿਤ ਅੱਪਡੇਟ alberta.ca 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ ਅਲਬਰਟਾ 

ਰਵੱਚ, ਰਡਫਾਲਟ ਦਰਾਾਂ ਪੂਰੇ ਿਹੀਨੇ ਲਈ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਿਹੀਨੇ ਰਵੱਚ ਉਸ ਰਵੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਾਅ 

ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਲਬਰਟਾ ਰਵੱਚ ਰਡਫਾਲਟ ਦਰ $6.50 ਪਰਤੀ GJ ਤੋਂ ਉਪੱਰ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਛੋਟਾਾਂ ਸਾਰੇ 

ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਾਂ। 

 ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿਾ 

ਇਹ ਛੋਟ ਉਚੱ ਜੀਵਨ ਖਰਰਚਆਾਂ ਨਾਲ ਨਰਜੱਠਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੂੰਿ 

ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਹੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗਰਿੀਆਾਂ ਰਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਬਜਲੀ ਛੋਟ ਪਰੋਗਰਾਿ ਅਤੇ ਗੈਸ ਟੈਕਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਜੋ 

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਤੂੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੂੰਬਰ ਰਵੱਚ ਰਬਜਲੀ ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਰਵੱਚ ਸੁਰ ੂਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ, 

ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਾਂ ਨੂੂੰ  31 ਿਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਿਹੀਨਾਵਾਰ ਰਾਹਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। 

ਸਿੰਬਿੰਨਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਊਰਜਾ ਪਹੁੂੰਚਯੋਗਤਾ ਪਰੋਗਰਾਿ 

ਸਿੰਬਿੰਨਧਤ ਖਬਰਾਂ 

• ਕਰੀਬ 2 ਰਿਲੀਅਨ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਊਰਜਾ ਰੀਬੇਟਾਾਂ ਦੇਣਾ(20 ਅਪਰੈਲ, 2022) 
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