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ਨਿਊਜ਼ ਰਰਲੀਜ਼ 
 

ਨਿਊਲ ਟੈਕਸ ਬਚਤ ਾਂ ਸਬੰੰਧੀ ਨਤਮ ਹੀ ਅੱਪਡੇਟ: 
ਮੰਤਰੀ ਟਵੂਜ਼ 
20 ਦਸੰਬਰ, 2022  

ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ੍ ਅਤੇ ਰਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਟ੍ਰੈਰਵਸ ਟ੍ੋਵਜ਼ (Travis 
Toews) ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਰਿਊਲ ਟ੍ੈਕਸ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਹੇਠ 
ਰਲਰਿਆ ਰਬਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ: 
“ਅਲਬਰਟ੍ਾ ਦੀ ਅਰਥ-ਰਵਵਸਥਾ ਰਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਅਲਬਰਟ੍ਾ ਵਾਸੀ ਆਪ੍ਣ ੇਘਰਾਾਂ ਨੰੂ 
ਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤ ੇਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਰਵਾਰਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ੇਟ੍ ਭਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਅਸੀ ਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੰਦੇ 
ਹਾਾਂ। 

“1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ ਰ ੂਕਰਦੇ ਹਏੋ, ਅਲਬਰਟ੍ਾ ਛੇ ਮਹੀਰਨਆਾਂ ਲਈ ਪ੍ੂਰਾ ਸੂਬਾਈ ਰਿਊਲ ਟ੍ਕੈਸ ਮ ਅਿੱਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਕ ਅਲਬਰਟ੍ਾ ਵਾਸੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤਿੱਕ ਗੈਸੋਲੀਨ ਅਤ ੇਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 13 ਸੈਂਟ੍ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟ੍ਰ 
ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਗੇ। 

“ਇਹ ਅਰਥਪ੍ੂਰਨ ਬਚਤਾਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਲਬਰਟ੍ਾ ਵਾਸੀਆਾਂ ਦੇ ਰਵਿੱਤ ਉਿੱਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਾਉਣਗੀਆਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 
ਜੇਕਰ ਤ ਸੀ ਾਂ ਇਿੱਕ ਰਪ੍ਕਅਿੱਪ੍ ਟ੍ਰਿੱਕ ਚਲਾਉਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਤੇਲ ਭਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤ ਸੀ ਾਂ ਅਗਲੇ ਛੇ 
ਮਹੀਰਨਆਾਂ ਰਵਿੱਚ ਔਸਤਨ $440 ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੋਗ।ੇ ਜੇਕਰ ਤ ਸੀ ਾਂ ਕਾਰ ਜਾਾਂ SUV ਚਲਾਉਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤ ਸੀ ਾਂ $160 ਤੋਂ 
ਲੈ ਕੇ $300 ਤਿੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੋਗ।ੇ 

“ਰਿਊਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟ੍ਾਉਣ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟ੍ਾ ਦੇ ਸਾਰ ੇਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਨੰੂ ਿਾਇਦਾ ਹ ੰਦਾ ਹ।ੈ ਸਾਮਾਨ ਅਤ ੇਉਤਪ੍ਾਦਾਾਂ 
ਦੀ ਢੋਆ-ਢ ਆਈ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤ ੇਅਜ਼ੀਜ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਰਮਲਣਾ, ਛੋਟ੍ੇ-ਮੋਟ੍ੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਬਿੱਰਚਆਾਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ 
ਰਲਜਾਣਾ ਵਧੇਰ ੇਰਕਫ਼ਾਇਤੀ ਹ ੋਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 
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“1 ਜ ਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ ਰ ੂਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੈਸਟ੍ ਟ੍ੈਕਸਾਸ ਇਟੰ੍ਰਮੀਡੀਏਟ੍ (WTI) ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇ
ਰਿਊਲ ਟ੍ੈਕਸ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵਾਪ੍ਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਸਸਟ੍ਮ ਰਿਰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। 

“ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਾਂ ਪ੍ਰਹਲੀ ਵਾਰ ਰਿਊਲ ਟ੍ੈਕਸ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਅਲਬਰਟ੍ ਵਾਸੀਆਾਂ 
ਨੇ ਲਗਭਗ $850 ਰਮਲੀਅਨ ਦੀ ਰਿਊਲ ਟ੍ੈਕਸ ਬਚਤ ਦੇਿੀ ਹੈ। 

"ਇਹ ਉਪ੍ਾਅ ਉਹਨਾਾਂ ਕਈ ਉਪ੍ਾਵਾਾਂ ਰਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹ ੈਜੋ ਅਸੀ ਾਂ ਅਲਬਰਟ੍ਾ ਵਾਸੀਆਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਿੱਚ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 
ਨਰਜਿੱਠਣ ਰਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿੱਗੇ ਰਲਆਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹੀ ਰਾਹਤ ਹ ੈਜੋ ਅਸੀ ਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ 
ਰਵਿੱਤੀ ਸਰਥਤੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਾਂ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਹੋਰ ਰਕਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ 
ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਰਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।" 


