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ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਹਿਿਸਥਾ (COLA) 2021
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਕਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਵੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ 
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਾਭ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਹ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਾਭ ਕਨਰਪੱਖ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਹਾਦਸੇ 
ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪਰਰਦਰਕਿਤ ਕਰਨ। 
ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੈਕਿਨ 59 ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਆਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕਦਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਕਵਵਸਕਿਤ 
ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ ਕਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਕਹਣ-ਸਕਹਣ ਦਾ ਲਾਗਤ ਦੀ 
ਕਵਵਸਿਾ (COLA) ਵਜੋਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਹੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਲਾਭਾਂ 
ਕਵੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। COLA ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 
ਨੂੰ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਲਰਾਂ ਕਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ 
ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਲਾਭ ਅਸਲ ਵੇਤਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ। 

ਕੀ ਸਾਰੇ ਿਰਕਰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਿ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ 
COLA ਦੇ ਿੱਕਦਾਰ ਿਨ?
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 
ਲਾਭ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 
COLA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
COLA ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਰਕਰ ਦੀ ਦਰ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 
ਅਕਧਕਤਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਗ ਕਮਾਈ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  
ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ, 2021 ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾਯੋਗ ਕਮਾਈ ਦੀ 
ਰਕਮ $98,700 ਹੈ।  2021 ਕਵੱਚ COLA ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਰਕਰ ਦੀ 
ਦਰ $98,700 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

COLA ਨੂੰ ਹਕਿੇਂ ਹਗਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ? 
COLA ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਲਬਰਟਾ ਕੰਕਜ਼ਊਮਰ ਪਰਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (ACPI) ਕਵੱਚ, 
30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, 12 ਮਹੀਕਨਆਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਵੱਚੋਂ 0.5 
ਪਰਰਕਤਿਤ ਘਟਾ ਕੇ, ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਕਵਧੀ, ਰੋਕਲੰਗ 12-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਪੈਨਿਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਹੀ 
ਪਰਰਕਤਕਬੰਬ ਮੰਕਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਕਹਣ-ਸਕਹਣ ਦਾ ਲਾਗਤ ਦੀ ਕਵਵਸਿਾ ਹਰ 
ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

2021 ਲਈ ਦਰਾਂ

ਆਈਟਮ 2021 ਲਈ ਦਰ
COLA 0.84% 
ਪਰਰਭਾਵੀ ਕਮਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021
ਅਕਧਕਤਮ ਮਹੀਨਾਵਾਰ PTD* ਦਰ $5,435.13
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ PTD* ਦਰ $1,877.72
ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਿਨ ਦਰ $286.91
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ NELP* $1,908.19
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ NELP* $95,409.26
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਭੱਤਾ—ਪੱਧਰ 1 $239.72
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਭੱਤਾ—ਪੱਧਰ 2 $2,193.81
*PTD = ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ 
*NELP = ਗੈਰ-ਆਰਹਥਕ ਿਾਨੀ ਭੁਗਤਾਨ  
(Non-economic loss payment)

ਹਿਿਸਥਾਿਾਂ ਨੂੰ ਕੰਹਿਊਮਰ ਪਰਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ 
(ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ) 'ਤੇ ਅਧਾਹਰਤ ਹਕਉਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ?
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਰਕਿਕਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਰਕਹਣ-ਸਕਹਣ ਦੀ ਕਵਵਸਿਾ ਦੀ 
ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਕੰਕਜ਼ਊਮਰ ਪਰਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (ACPI) 
ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਰਕਹਣ-ਸਕਹਣ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ 
ਪਰਰਕਤਕਬੰਬ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਕਵੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ 
ਦਰਸਾ ਕੇ, COLA ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਕਮਆਦ ਦੀ ਸਕਿਰਤਾ ਅਤੇ ਉਕਚਤ 
ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹਿੱਚ 0.5% ਘਟਾਇਆ ਹਕਉਂ 
ਜਾਂਦਾ ਿੈ?
ਹਾਲਾਂਕਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਰਕਹਣ-ਸਕਹਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਸਹੀ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਕਧਐਨ (1993, 2005 ਅਤੇ 2012 
ਕਵੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ) ਨੇ ਕਦਖਾਇਆ ਹੈ ਕਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ 
ਕਨਰੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪਰਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਆਦਾ 
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

http://www.qp.alberta.ca/1266.cfm?page=W15.cfm&leg_type=Acts&isbncln=9780779725809
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ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਕਧਐਨ ਨੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਦਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ 
ਕੀਤੇ ਕਬਨਾਂ ਲਗਭਗ 0.5 ਪਰਰਤੀਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ 
ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਨਤੀਕਜਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਕੱਕਿਆ ਹੈ: 
ਿਸਤੂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ। ਕਵਧੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 
ਕਵੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਮਕਹੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 
ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 
ਆਉਟਲੇਟ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ। ਕਵਧੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਪਰਰਚੂਨ 
ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲਾਗਤ ਕਵੱਚ ਬਚਤ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੀ। 
ਨਿੇਂ-ਸਮਾਨ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ। ਕਸਰਫ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਕਵੱਚ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ 
ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਬਰਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਕਖਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਰਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਕਵਆਪਕ ਚੋਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੋਂ 
ਲਾਭ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਕੁਆਲਟੀ-ਹਿਿਸਥਾ ਪੱਖਪਾਤ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਵੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ 
ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਿਾਂ ਸਹੀ ਿੰਗ 
ਨਾਲ ਕੈਪਚਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਕਧਆਨ ਕਵੱਚ ਰੱਖਕਦਆਂ, ਅਸੀਂ COLA ਲਈ ਕਜਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕਵੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਕਵੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ 0.5 ਪਰਰਕਤਿਤ ਕਵਵਸਿਾ ਿਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ 
ਕੀਮਤਾਂ ਕਵੱਚ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਲ ਪਰਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਿੰਗ ਨਾਲ 
ਪਰਰਕਤਕਬੰਬਤ ਕਰੇ।

ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਹਿਿਸਥਾ (COLA) 2021(ਜਾਰੀ)


