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ਤੁਹਾਡਾ 2022 
ਪਾ੍ਪਰਟੀ ਮੁਲਾਂਕਣ
1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਾਪਰਟੀ 
ਦੇ ਮਾਰਕਕਟ ਮੁੱ ਲ 'ਤੇ ਆਧਾਕਰਤ ਹੈ ਅਤੇ 
31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ 
ਕਿਸੇਸਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ 
ਜਾਂ ਟਟੱਪਣੀ ਹੈ? 

ਫੋਨ: 403-268-2888 
(ਸੋਮਿਾਰ - ਸ਼ੁੱ ਕਰਿਾਰ,  
ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ - ਸ਼ਾਮ 4:30 ਿਜੇ ਤੱਕ)

ਔਨਲਾਈਨ: calgary.ca/assessment

ਸੁਣਨ ਕਿੱਚ 
ਅਯੋਗ: 

403-268-2888  
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 711 
ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

ਇਨ-ਪਰਸਨ: ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ  
403-268-2888 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 

ਮੇਲ: The City of Calgary (#8002)  
P.O. Box 2100, Stn. M  
Calgary, AB T2P 2M5

ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱ ਲ 
ਟਿਰਧਾਟਰਤ ਕਰਿਾ 

ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਸਮਾਨ ਕਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਪ੍ਾਪਰਟੀਆਂ 
ਦੀ ਕਿਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਪਛਲੇ 
ਕਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਕਿੱਚ ਕੈਲਗਰੀ ਕਿੱਚ ਿੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ 
ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਲੱਖਣ ਕਿਸੇਸਤਾਿਾਂ 
ਨੰੂ ਿੀ ਸਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

  ਸਥਾਨ

   ਗੁਣ

  ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਸਾਈਜ਼

  ਉਮਰ

  ਲੌਟ ਸਾਈਜ਼

   ਪ੍ਭਾਿ (ਕਿਊ, ਹਰੀ ਜਗ੍ਾ, 
ਟ੍ੈਕਫਕ, ਆਕਦ)

  ਨਿੀਨੀਕਰਨ

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

ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਰਚ
ਸਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਧਨ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਅਤੇ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਦੇ ਿੇਰਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਕਿਸਕਤ੍ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ 
ਪਹੁੰ ਚ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਜਸ ਕਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: 

  ਸੁੱ ਧਤਾ ਲਈ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਿੇਰਕਿਆਂ 
ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਕਰਨਾ।

  ਕਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ 
ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਕਿਸੇਸਤਾਿਾਂ ਦੀ 
ਖੋਜ ਕਰਨਾ।

  ਖੇਤਰ ਕਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪ੍ਾਪਰਟੀਆਂ 
ਦੀ ਕਿਕਰੀ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਨਾ।

  ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 
ਰੁਝਾਨ ਿੇਖਣਾ ਅਤੇ ਜਾਣਨਾ ਕਕ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਕਿੇਂ ਕਤਆਰ ਕੀਤੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

  ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੰੂ 
ਅਕਧਕਾਰਤ ਕਰਨਾ।

  ਿਾਧੂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ।

  ਆਪਣੇ ਅਕਾਉਂਟ ਦਾ 
ਪ੍ਬੰਧਨ ਕਰਨਾ।

  ਈਨੋਕਟਸ (eNotice) ਸੂਚਨਾਿਾਂ 
ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨਾ।

  ਆਪਣੇ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸਾਂ 
ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਭਣਾ।

ਕਾਗਜ਼ ਰਟਹਤ ਬਣੋ
ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੋਕਟਸ 
ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ 
ਕਰੋ। calgary.ca/assessment'ਤੇ ਜਾਓ

ਅਸੈਸਮੈਂਟ (ਮੁਲਾਂਕਣ) ਟੂਲ

ਆਪਣੇ ਪਾ੍ਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਟਬੱਲ ਦਾ 
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰੋ
calgary.ca/taxcalculator'ਤੇ ਆਪਣੀ 
ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁੱ ਲ ਐਟਂਰ ਕਰੋ

ਟਸਟੀ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਿੰੂ ਪੁੱ ਛੋ
ਕਸਟੀ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ 
ਸੈਸਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਮਲ ਹੋਿੋ ਅਤੇ 
2022 ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰੋਲ ਅਤੇ 
ਪ੍ਕਕਕਰਆ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਿਾਲ ਪੁੱ ਛੋ।

ਕਦੋਂ: 18 ਜਿਵਰੀ, ਸ਼ਾਮ 7–8 ਵਜੇ

ਕਕੱਥੇ: ਿਰਚੁਅਲ, ਮਾਈਕ੍ੋਸਾਫਟ ਟੀਮਜ਼ 'ਤੇ। 

calgary.ca/assessment 'ਤੇ 
ਰਕਜਸਟਰ ਕਰੋ
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What are your priorities?
We gather citizen input 
through engagement, research, 
and social media throughout 
the year, which informs 
Council’s budget decisions.

How much money 
is required?
Council considers your input 
to set or adjust The City’s Plans 
and Budget to provide the City 
services Calgarians value, and 
to ensure our City’s long-term 
financial sustainability. 

Plan and Budget

How does the Province impact my property tax bill?
Council waits for the release of the Provincial budget to determine what funding 
will be made available to The City, before setting the tax rates. Approximately, 
35% of your residential property tax collected by The City goes to the Province.  

Provincial 
Budget 
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How does The City collect 
my share?
Now that Calgarians input has 
been considered, budgets set 
and your property value assessed, 
your tax bill is calculated and 
mailed to you.

How is the budget supported, 
and what is my share?
The City’s budget (City services, 
programs and civic partners) 
is supported by user fees and 
property tax. Your share of 
property tax is determined 
by your property’s value 
(property assessment). 

Determining, supporting 
and delivering
City services.

Lower than 
the typical change

for residential

Higher than 
the typical change

for residential

Similar to
the typical change

for residential

TYPICAL CHANGE

TYPICAL CHANGE

Less tax More taxTax stays 
similar

TYPICAL CHANGE

65%

35%

35% goes to 
The Government 

of Alberta

65% funds 
City of Calgary 

services

Determining and supporting your City services

WHERE DOES MY RESIDENTIAL PROPERTY 
TAX DOLLAR GO?

Property assessment and  
tax distribution
Property assessment is a distribution 
mechanism for property tax. Your property 
tax bill is determined by the budgetary needs 
of The City and The Province multiplied by 
the portion allocated to you. Your portion 
is determined by the value of the property 
you own in Calgary, which is your property 
assessment each year. 

Three factors that can impact your  
property tax:

 Your property’s assessed value increases 
or decreases greater than the typical 
change for your property class (residential, 
non-residential). See diagram. 

 Changes in the budgetary needs of The 
City or Province to provide services.

 Council approves adjustments to the 
municipal tax distribution between 
residential and non-residential classes.

How does a change in my property’s 
value impact my tax? 
While the real estate market has gone up, 
an increase or decrease in your property’s 
value doesn’t mean your property tax will 
automatically go up or down. Your property’s 
year-to-year value change compared to the 
typical value change for all residential and 
non-residential properties determines how your 
property tax might be impacted.

Learn more and see the 2022 typical value 
change for all residential and non-residential 
properties on calgary.ca/assessment

TYPICAL CHANGE

If your property’s value change is:

Assuming no changes to budgetary requirements by Council or the Province.
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ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾਵ� 
ਕੀ ਹਨ?
ਅਸ� ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, 
ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹ� 
ਨਾਗਿਰਕ� ਦੀ ਇਨਪੁੱ ਟ ਇਕੱਠੀ 
ਕਰਦੇ ਹ�, ਜੋ ਕ�ਸਲ ਦੇ ਬਜਟ 
ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਿਕੰਨ�  ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਕਲੈਗਰੀ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਦਰ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਸਟੀ ਸਵੇਾਵ� 
ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ 
ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਿਥਰਤਾ ਨੰੂ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕ�ਸਲ ਿਸਟੀ 
ਦੀਆਂ ਯਜੋਨਾਵ� ਅਤੇ ਬਜਟ ਨੰੂ ਸੈ�ਟ ਜ� 
ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਪੱੁਟ 
'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਬਜਟ

ਸੂਬਾ ਮੇਰੇ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਿਬੱਲ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਟੈਕਸ ਦਰ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਕ�ਸਲ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਦੇ 
ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਸਟੀ ਨੰੂ ਿਕਹੜੇ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ 
ਇਕੱਠ�  ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 35% ਸੂਬੇ ਨੰੂ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾਈ 
ਬਜਟ

ਅਕ
ਤੂਬ

ਰ

ਜਨਵਰ
ੀ

ਨਵੰਬਰ

30 ਜ
ੂਨ

 ਤੱਕ ਜਮ� ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ

ਅਪ�ੈਲ

ਿਸਟੀ ਮੇਰਾ ਿਹੱਸਾ ਿਕਵ� ਇਕੱਠਾ 
ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਜਦ� ਕੈਲਗਰੀ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਇਨਪੁੱ ਟ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
ਹੈ, ਬਜਟ ਸੈ�ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਿਬੱਲ 
ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 
ਡਾਕ ਰਾਹ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਬਜਟ ਿਕਵ� ਸਮਰਿਥਤ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਮਰੇਾ ਿਹੱਸਾ ਕੀ ਹੈ?
ਿਸਟੀ ਦਾ ਬਜਟ (ਿਸਟੀ ਸਵੇਾਵ�, 
ਪ�ਗੋਰਾਮ ਅਤੇ ਿਸਿਵਕ ਪਾਰਟਨਰ) 
ਉਪਭਗੋਤਾ ਫੀਸ� ਅਤੇ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 
ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੈ। ਪ�ਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 
ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਿਹੱਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਦੇ 
ਮੁੱ ਲ (ਪ�ਾਪਰਟੀ ਅਸਸੈਮ�ਟ) ਦੁਆਰਾ 
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਿਸਟੀ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ 
ਕਰਨਾ, ਉਨ� � ਦਾ ਸਮਰਥਨ 

ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਡਿਲਵਰ ਕਰਨਾ।

ਆਮ ਤਬਦੀਲੀ

ਆਮ ਤਬਦੀਲੀ

ਘੱਟ ਟਕੈਸ ਵੱਧ ਟੈਕਸਟੈਕਸ ਸਮਾਨ 
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ

ਆਮ ਤਬਦੀਲੀ

ਿਰਹਾਇੀ ਲਈ ਆਮ 
ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ� ਘੱਟ

ਿਰਹਾਇੀ ਲਈ ਆਮ 
ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ

ਿਰਹਾਇੀ ਲਈ ਆਮ 
ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ� ਵੱਧ

65%

35%

35% ਅਲਬਰਟਾ 
ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਜ�ਦਾ ਹੈ

65% ਫੰਡ 
ਿਸਟੀ ਆਫ਼ 

ਕੈਲਗਰੀ ਸੇਵਾਵ�

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਸਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿਾ

ਮੇਰਾ ਟਰਹਾਇਸੀ ਪਾ੍ਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰ ਟਕੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਪਾ੍ਪਰਟੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵੰਡ
ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਈ ਇੱਕ ਿੰਡ 
ਕਿਧੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕਬੱਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਲਾਟ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਹੱਸੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕਸਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 
ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਲੋੜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਡਾ ਕਹੱਸਾ ਕੈਲਗਰੀ ਕਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲਕੀ ਿਾਲੀ 
ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਦੁਆਰਾ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਟਤੰਿ ਕਾਰਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾ੍ਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਿੰੂ ਪਭ੍ਾਟਵਤ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ:
 ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁੱ ਲ ਤੁਹਾਡੀ 

ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸ੍ੇਣੀ (ਕਰਹਾਇਸੀ, ਗੈਰ-ਕਰਹਾਇਸੀ) 
ਲਈ ਆਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲੋਂ ਿੱਧ, ਿੱਧਦਾ ਜਾਂ ਘਟਦਾ 
ਹੈ। ਰੇਖਾ ਕਚੱਤਰ ਦੇਖੋ।

 ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਹਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 
ਬਜਟ ਲੋੜਾਂ ਕਿੱਚ ਬਦਲਾਅ।

 ਕੌਂਸਲ ਕਰਹਾਇਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰਹਾਇਸੀ ਿਰਗਾਂ 
ਕਿਚਕਾਰ ਕਮਉਂਸਪਲ ਟੈਕਸ ਿੰਡ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ 
ਨੰੂ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਕਦੰਦੀ ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਪਾ੍ਪਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਟਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਮੇਰੇ 
ਟੈਕਸ ਿੰੂ ਟਕਵੇਂ ਪਭ੍ਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? 
ਭਾਿੇਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਜ਼ਾਰ ਕਿੱਚ ਿਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ 
ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਕਿੱਚ ਿਾਧੇ ਜਾਂ ਕਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੱਧੇਗਾ 
ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਾਿੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਹਾਇਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰਹਾਇਸੀ 
ਪ੍ਾਪਰਟੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਮੁੱ ਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿੱਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਦੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਮੁੱ ਲ ਕਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 
ਇਹ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 
ਕਕਿੇਂ ਪ੍ਭਾਕਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

calgary.ca/assessment 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 
ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਾਪਰਟੀਆਂ ਲਈ 2022 
ਦੇ ਆਮ ਮੁੱ ਲ ਕਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੋ।

ਆਮ ਤਬਦੀਲੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾ੍ਪਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਟਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਇੰਝ ਹੈ:

ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਕ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਗਈ।


