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Ang bagong badyet ng gobyerno para sa susunod na 

taon ay makakatulong sa mga Albertan sa mga gastos, 

lilikha ng mga trabaho, mapabuti ang edukasyon at mga 

serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan, at 

panatilihing ligtas ang mga komunidad.  

 

Ang plano ay hindi gagastos ng mas maraming pera kaysa sa 

inaasahan ng Gobyerno. 

 

“Mahalaga ang pananagutan sa pananalapi. Ito ay naging susi sa 

pagkamit ng aming matatag na katayuan sa pananalapi, "sabi ni 

Travis Toews, Ministro ng Pananalapi ng Pamahalaan ng Alberta. 

 

Ang badyet ay magbabawas ng mga gastos para sa mga 

pamilya, na may $2.3 bilyon na gagastusin sa mga panukalang 

abot-kaya. Kabilang dito ang mas mababang mga rate ng interes 

para sa mga pautang sa mag-aaral, mga subsidyo para sa mga 

pamilyang may mga anak na inampon, mga pagtaas ng sahod ng 

mga manggagawa sa sektor ng mga serbisyong panlipunan at 

mas malaking kredito sa buwis para sa mga donasyon sa mga 

charities. 

 

Ang badyet ay naglalagay ng mas maraming pera sa mga 

paaralan upang gawing mas maliit ang mga klase sa 

pamamagitan ng pagkuha ng hanggang 3,000 pang kawani ng 

paaralan. Para sa post-secondary education, ang $111-million na 

pagtaas sa loob ng tatlong taon ay makakatulong sa mas 

maraming estudyante na pumili ng mga programang pinaka-in 

demand, kabilang ang teknolohiya at negosyo.  

 

Magkakaroon ng $59 milyon para sa higit pang libu-libong 

lisensyadong mga lugar sa pangangalaga ng bata at mga bagong 

tulong sa mga child-care operators pati na rin ang mga subsidyo 

sa mga gastos ng mga magulang sa pangangalaga ng bata. 
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Mas maraming pera ang ibibigay para mapataas ang kaligtasan ng publiko. Ito ay gagastusin sa 

pagpupulis at sa mga serbisyong pangkomunidad upang matulungan ang mga taong may mga 

adiksyon na makabangon at mabago ang kanilang buhay. 

 

Inaasahan ng gobyerno na makatanggap ng $70.7 bilyon na kita sa piskal na taon 2023-24. Ang kita 

mula sa pagbebenta ng mga hindi nababagong mapagkukunan tulad ng langis at gas, ay tinatayang 

$18.4 bilyon. 

 

Ang plano sa badyet ay gagastos ng $68.3 bilyon sa taong panuusan, na magsisimula sa Abril 1 at 

magtatapos sa Marso 31 sa susunod na taon. Ang surplus na $2.4 bilyon ang matitira sa katapusan 

ng taong panuusan. 

 

 

 

 


