
ਤੁਹਾਡੀ ਪਾ੍ਪਰਟੀ 
ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਆਪਣੀ ਪਾ੍ਪਰਟੀ ਦੇ ਬਾਜਾਰ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 1 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਾਪਰਟੀ 
ਦੇ ਮਾਰਕਕਟ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਮਾਰਕਕਟ ਮੁੱਲ 
ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਇਹ 
ਟੈਕਸ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ, ਪਾਰਦਰਸੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 
ਅਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕਵਧਾਕਨਕ 
ਪ੍ਕਕਕਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਆਪਣੇ ਪਾ੍ਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭਾਗ 
ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ, 
calgary.ca/taxcalculator 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ  
ਵਰਤੇ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ 'ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

  ਸਥਾਨ

   ਗੁਣ

  ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਸਾਈਜ

  ਉਮਰ

  ਲੌਟ ਸਾਈਜ

   ਪ੍ਭਾਵ (ਕਵਊ, ਹਰੀ ਜਗ੍ਾ, 
ਟ੍ੈਕਿਕ, ਆਕਦ)

  ਨਵੀਨੀਕਰਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱ ਲ 
ਨਨਰਧਾਨਰਤ ਕਰਨਾ 

ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਮਾਨ ਕਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ 
ਕਵਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਪਛਲੇ ਕਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਕਵੱਚ 
ਕਲੈਗਰੀ ਕਵੱਚ ਵਚੇੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮਲੁਾਂਕਣਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ 
ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਵਲੱਖਣ ਕਵਸਸੇਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਸਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ:

ਪ੍ਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, calgary.ca/assessment 'ਤੇ ਜਾਓ



ਸਮਰਨਿਤ  
ਸੇਵਾਵਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰ ਉੱਚ  
ਪੱਧਰੀ ਕਸਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਿੰਡ ਦੇਣ ਕਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਜਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ 
ਮਹੱਤਵ ਕਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਵੱਚ ਜਨਤਕ 
ਸੁਰੱਕਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਜਵੇਂ ਪੁਕਲਸ 
ਅਤੇ ਿਾਇਰ, ਟ੍ਾੰਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, 
ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਲ ਹਨ।

ਟੈਕਸ ਡਾਲਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ, calgary.ca/assessment 'ਤੇ ਜਾਓ।
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ਉਹ ਸੇਵਾ ਪਦ੍ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ 
ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਦ੍ਾਨ ਕਰਨ 
ਲਈ ਯੋਿਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੰੂ ਿੋੜਨਾ

ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਕਕਕਰਆ ਇਹ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਕ ਕਕਵੇਂ ਪ੍ਾਪਰਟੀ 
ਟੈਕਸ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰਕਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਜਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਨਾਗਕਰਕ ਮਹੱਤਵ ਕਦੰਦੇੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

ਪਾ੍ਪਰਟੀਆਂ  
ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਕਕਕਰਆ ਉਕਚਤ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਦੇ 
1 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੰੂ 
ਕਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਰ 
ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 
ਦੇ ਸਹੀ ਕਹੱਸੇ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸੇਵਾ ਯੋਿਨਾਵਾਂ  
ਅਤੇ ਬਿਟ
ਕੌਂਸਲ ਨਾਗਕਰਕ ਪਕਹਲਾਂ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ 2021 ਦੇ ਬਜਟ 
ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਿੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ
ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕਸਟੀ ਬਜਟ ਦੇ 
ਟੈਕਸ ਸਕਹਯੋਗੀ ਕਹੱਸੇ ਨੰੂ ਿੰਡ 
ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦਰ 
ਕਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਕਹੱਸੇ 
ਨੰੂ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕਹੱਸੇ ਨੰੂ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਟੈਕਸ ਕਬੱਲ ਮਈ ਕਵੱਚ ਮੇਲ 
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।


