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ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਕੈਨੇਡਾ ਦਸ ਸੂਜਬਆਂ ਅਤੇ ਜਤੰਨ ਟੈਰੇਟੋਰੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸਨ ਹੈ। ਜਬ੍ਰਜਟਸ 
ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਸ ਸੂਜਬਆਂ ਜਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਬ੍ਰਜਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ 
ਜਵਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਜਵੱਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜਸਧਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਕੌਂਸਟੀਜਚਊਸਨ 
ਐਕਟ, 1867 ਅਤੇ ਕੌਂਸਟੀਜਚਊਸਨ ਐਕਟ, 1982 ਜਵੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ 
ਜਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ 
ਦੀ ਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰ 
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ 
ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕ੍ਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਸੰਸਦ)
"ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ" ਸਬਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਵਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਮਆਦ ਦਾ 
ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਜਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਵੱਚ 
ਮੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਐੱਮ.ਪੀ.) ਜਾਂ ਜਬ੍ਰਜਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਵੱਚ ਸੰਸਦ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਸਬਦ 
ਪਾਰਲੇ ਤੋਂ ਬਜਣਆ ਹੈ- ਜਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਬੋਲਣਾ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਸੈਸਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਹੱਸਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੈਸਨ ਕੁਝ ਜਦਨ ਜਾਂ 
ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਚੱਲਦਾ ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਅੰਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 
ਜਦੋਂ ਫ਼ੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ 
ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਰਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਜਨਧੀ ਨੰੂ ਸੰਸਦ ਭੰਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਵੱਚ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਮ ਫ਼ੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ 
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀ.ਸੀ. ਜਵੱਚ ਸੂਬਾਈ ਸੰਜਵਧਾਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਵਧਾਨ 
ਸਭਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮਆਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। 
ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੰਜਵਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਤ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਜਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨੰੂ 
ਸਾਲ ਜਵਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਼ਰੂਰ ਜਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਬ੍ਰਜਟਸ 
ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਜਵਧਾਨ ਸਭਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਈ ਤੱਕ ਬੈਠਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਝੜ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੋ ਮਹੀਜਨਆਂ ਤਕ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 
ਸੰਸਦ ਸੈਸਨ ਜਵਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਰੋ਼ਾਨਾ 
ਬੈਠਕ ਦੇ ਸਜਮਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਜਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ
ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਵਾ ਜਵੱਚ ਸਜਥਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 
ਕੋਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ ਹੈ ਜਜਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੰੂ 
ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਬੈਂਜਕੰਿ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੰੂਨ, ਜਵਦੇਸ ਨੀਤੀ, 
ਰਾਸਟਰੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਅਤੇ ਨਾਿਜਰਕਤਾ।

ਜਬ੍ਰਜਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਵਕਟੋਰੀਆ ਸਜਹਰ 
ਜਵੱਚ ਸਜਥਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਜਸੱਜਖਆ, ਜਸਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਮਾਜਕ 
ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਵਰਿੇ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਅਜਧਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਕਸੇ 
ਸਜਹਰ, ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਜਪੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ – 
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂਜਸਲ – ਨੰੂ ਵੀ ਇਖ਼ਜਤਆਰ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜਵੰਸੀਅਲ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਆਧੁਜਨਕ ਸੰਧੀਆਂ 
ਜਬ੍ਰਜਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਵੱਚ ਫ਼ਸਟ ਨੇਸਨ਼ (ਮੂਲ ਜਨਵਾਸੀਆਂ) ਨੰੂ ਜਵਸੇਸ 
ਭੂਿੋਜਲਕ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ, ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇਖ਼ਜਤਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 
ਫ਼ੈਡਰਲ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਿੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਦਸਾਂ ਸੂਜਬਆਂ ਅਤੇ ਜਤੰਨੋਂ  ਟੈਰੇਟਰੀਆਂ ਜਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਇਕਲੌਤੀ 
ਜਵਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ– ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇਕਲੌਤਾ ਜਵਧਾਨਕ ਚੈਂਬਰ।  
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਦੋ ਸਦਨ ਹਨ: ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 
ਸਦਨ ਜਜਸ ਨੰੂ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨ਼ ਜਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਦਨ 
ਜਜਸ ਨੰੂ ਸੈਨੇਟ ਜਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ 
ਿਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਜਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਨ 1858 ਜਵੱਚ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਵਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 
ਪੱਛਮੀ ਤਟ ’ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਸਤੀ ਲਈ ਜਬ੍ਰਜਟਸ 
ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਚੁਜਣਆ। “ਕੋਲੰਬੀਆ”ਦਾ ਭਾਵ ਕੋਲੰਬੀਆ 
ਦਜਰਆ ਤੋਂ ਹੈ ਜਜਸ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਵਪਾਰੀ 
ਰਾਬਰਟ ਿ੍ਰੇ ਨੇ ਰੱਜਖਆ ਸੀ ਜਜਸ ਨੇ ਸੰਨ 1792 ਜਵੱਚ 
ਕੋਲੰਬੀਆ ਰੇਡੀਵੀਵਾ ਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਜਹਾ਼ ਇਸ 
ਦਜਰਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਜਲਆਂਦਾ ਸੀ।  

ਕਨੇਡੀਅਨ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨ਼ ਲਈ ਚੁਣੇ ਿਏ 
ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਐੱਮ.ਪੀ. 
ਜਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਬ੍ਰਜਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਜਵਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 
ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਲੈਜਜਸਲੇਜਟਵ 
ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. (ਜਵਧਾਇਕ) ਜਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

54



ਜਬ੍ਰਜਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੰਨ 1871 
ਜਵੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਜਣਆ ਸੀ

ਜਵਕਟੋਰੀਆ

ਐਡਜਮੰਟਨ

ਰਜਾਈਨਾ

ਵ੍ਹਾਈਟਹੌਰਸ

ਯੂਕੌਨ ਟੈਰੇਟੋਰੀ

ਨੌਰਥਵੈਸਟ 
ਟੈਰੇਟੋਰੀ਼

ਨੁਨਾਵੁੱਟਯੈਲੋਨਾਈਫ਼

ਅਲਬਰਟਾ

ਸਸਕੈਚਵਨ
ਮੈਨੀਟੋਬਾ

ਜਵਨੀਪੈੱਿ

ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਕਸਾ

ਓਨਟਾਰੀਓ

ਜਕਊਬੈੱਕ

ਲੈਬਰੇਡੋਰ

ਜਨਊ ਬ੍ਰੰ ਼ਜਵਕ

ਜਨਊਜਫ਼ਨਲੈਂਡ

ਟਰਾਂਟੋ

ਓਟਵਾ

ਜਕਊਬੈੱਕ ਜਸਟੀ

ਸੇਂਟ ਜ੍ਹੌਨ’਼

ਸਾਰਲੈਟਾਊਨ

ਹੈਲੀਫ਼ੈਕਸਫ੍ਰੈਡਜਰਕਟਨ

ਜਪ੍ਰੰ ਸ ਐਡਵਰਡ ਆਇਲੈਂਡ

ਨੋਵਾ ਸਕੋਸੀਆ

ਇਕੁਐਲੂਇਟ

ਜਬ੍ਰਜਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ
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ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਜਕਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਵੱਚ ਜਤੰਨ ਭਾਿ ਜਾਂ ਸਾਖਾਵਾਂ 
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਖਾ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ 
ਜਵਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਵਧਾਨਕ ਸਾਖਾ ਕ੍ਰਾਊਨ ਦੀ ਮਨ਼ਰੂੀ ਨਾਲ ਕਾਨੰੂਨਾਂ 
ਬਾਰੇ ਜਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਜਵੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ 
ਨੰੂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਜਚਆਂ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਵੀ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਖ਼ਰਜਚਆਂ ਲਈ ਮਨ਼ਰੂੀ ਵੀ ਜਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 
ਕਾਰਿੁ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਨਰੀਖਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਆਇਕ ਸਾਖਾ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ 
ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਕੈਨੇਡਾ ਜਵੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਜਸ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ 
ਅਤੇ ਜਵਧਾਜਨਕ ਸਾਖਾਵਾਂ ਜਵਚਕਾਰ ਸਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਲੱਿ ਵੰਡ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰ ਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਊਂਸਲ, ਜਜਸ ਨੰੂ ਕੈਜਬਨੇਟ 
(ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ) ਵੀ ਜਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਲਈ ਚੁਣੇ ਿਏ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਜਬਨੇਟ 
ਦਾ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਜਲਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਵਧਾਜਨਕ ਚੈਂਬਰ 
ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦਾ ਜਵਚਾਰ ਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਜਰਭਾਸਾ ਦਾ 
ਇੱਕ ਅਜਨੱਖੜਵਾਂ ਪਜਹਲੂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਖਾਵਾਂ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਖਾ ਜਵਧਾਨਕ ਸਾਖਾ ਜਨਆਇਕ ਸਾਖਾ
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ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਵੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ 
ਅਤੇ ਜਵਧਾਨਕ ਸਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਿ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਜਵਧਾਨ ਤਜਹਤ, ਜਨਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ 
ਅਤੇ ਸੂਬੇ, ਦੋਵੇਂ ਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕਾਨੰੂਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜਨਆਇਕ 
ਫ਼ਰ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ 
ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਜਬ੍ਰਜਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਵੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 
ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਜਮਕਾਵਾਂ ਜਨਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ: ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ 
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 
ਜਵੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਵੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ  
ਜਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਸੰਜਵਧਾਜਨਕ ਇਖ਼ਜਤਆਰ ’ਤੇ 
ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਸੰਜਵਧਾਨਕ ਰਾਜਤੰਤਰ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ 
ਫ਼ੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਭੂਜਮਕਾਵਾਂ ਜਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 
ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਵੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ 
ਲੋਕ ਸਭਾ/ਜਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਜਦਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਜਵੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ 
ਜਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਂਿਰੇਸ ਜਵੱਚ 
ਚੁਜਣਆ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ।

ਜਬ੍ਰਜਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਵੱਚ ਸੰਸਦੀ ਇਜਤਹਾਸ 12 ਅਿਸਤ 
1856 ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਜਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ  

ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਪਜਹਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪਜਹਲੇ ਸਦਨ  
ਦਾ ਪਜਹਲਾ ਜਦਨ ਸੀ।
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ਮਹਾਰਾਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਜਭਾਿ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਜਲ਼ਾਬੈਥ II, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 
ਰਾਣੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾ਼ਰੀ ਜਵੱਚ ਿਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ 
ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਭਾਿ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਜਨਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਦੀ ਜਪ੍ਰਵੀ 
ਕਾਊਂਸਲ (ਰਾਜ ਭਾਿ ਦੇ ਮਸਜਲਆਂ ਜਵੱਚ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਵਸਵਾਸਯੋਿ 
ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ) ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ, ਰਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ 
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਮਆਦ ਲਈ ਜਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂ ਟ ਿਵਰਨਰ ਦਸ 
ਸੂਜਬਆਂ ਜਵੱਚੋਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਜਵੱਚ ਰਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਜਨਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂ ਟ ਿਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਸੂਬੇ 
ਦੀ ਜਵਧਾਨ ਸਭਾ ਜਵੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। 
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂ ਟ ਿਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ 
ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜਨਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਦੇਸਾਂ ਨੰੂ 
ਮਨ਼ਰੂੀ ਜਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਉੱਪਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਜਬਲ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿੀ 
(ਰੌਇਲ ਅਸੈਂਟ) ਜਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂ ਟ ਿਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ 
ਸੰਸਦ ਨੰੂ ਤਲਬ, ਸਭਾ ਨੰੂ ਅਣਜਮੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਜਿਤ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੰੂ 
ਭੰਿ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਜਸ ਕਾਰਣ ਸੂਬਾਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕੈਨੇਡਾ ਜਵੱਚ ਕਰਾਊਨ (ਰਾਜਿੱਦੀ) ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਭਾਿ 
ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਨੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 
ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਜਕਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਼ਮੀਨ ਨੰੂ 
“ਕਰਾਊਨ ਦੀ ਼ਮੀਨ” ਜਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਜਸ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ 
ਪੱਤਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
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ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਸਮੀ ਸਮਾਿਮਾਂ ਜਵੱਚ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂ ਟ ਿਵਰਨਰ 
ਵੱਲੋਂ ਰਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਜਨਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਸੇਵਾ ਕਲੱਬਾਂ 
ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਜਵੱਜਦਅਕ ਜਾਂ ਸਜਭਆਚਾਰਕ ਜਕਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾ 
ਐਸੋਸੀਏਸਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਸਨਮਾਜਨਤ ਪ੍ਰਧਾਨ 
ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਨਭਾਉਂਦਾ/ਜਨਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜਵਕਟੋਰੀਆ ਜਵੱਚ ਸਜਥਤ ਿਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ 
ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂ ਟ ਿਵਰਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਰਹਾਇਸ ਹੈ। ਰੀਤ ਪੱਖੋਂ 
ਜਬ੍ਰਜਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਸੰਨ 1865 ਤੋਂ 
ਉਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਜਥਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਭਅੰਕਰ ਅੱਿਾਂ ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੰੂ ਦੋ 
ਵਾਰ ਮੁੜ ਉਸਾਜਰਆ ਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਸਟਰੀ ਇਜਤਹਾਸਕ 
ਅਸਥਾਨ ਜਵਖੇ ਸਜਥਤ ਮੈਦਾਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ 
ਅਸਤ ਹੋਣ ਤਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ  ਰਜਹੰਦੇ ਹਨ ਜਜੱਥੇ ਆ 
ਕੇ ਉਹ 14.6 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਬਾਿ ਅਤੇ ਜੰਿਲਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।

“ਬਲੈਕ ਰੌਡ” ਇੱਕ ਰੀਤੀਬੱਧ ਰਾਜ-ਡੰਡਾ ਹੈ ਜਜਸ ਨੰੂ 
ਸਾਲ 2012 ਜਵੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਜਲ਼ਾਬੈਥ II, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 
ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ (ਸੱਠ ਸਾਲ) ਦੇ 
ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿਆ ਸੀ। 600 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ 

ਵੈਸਟਜਮੰਸਟਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਬਲੈਕ 
ਰੌਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਸਮੀ ਮੌਜਕਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ  

ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸਾਹ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਤੀਜਨਧ, ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂ ਟ 
ਿਵਰਨਰ, ਜਬ੍ਰਜਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਜਵਧਾਨ ਸਭਾ  

ਜਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।
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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ
ਕੈਨੇਡਾ ਜਵੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜਸੱਧੇ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ 
ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੋਂ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਓਟਵਾ ਜਵੱਚ ਫ਼ੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ 
ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ। ਬੀ.ਸੀ. ਜਵੱਚ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 
ਹੈ ਜਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ 87 ਹਲਜਕਆਂ ਜਵੱਚੋਂ ਜਕਸੇ ਇੱਕ ਜਵੱਚ ਚੋਣ ਜਜੱਤੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਵਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, 
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜਵਧਾਨ ਸਭਾ ਜਵੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਜਹਸ ਜਵੱਚ 
ਜਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਨਯਜਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਜਹਮਤੀ ਨਾਲ  
ਸਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਜਵਧਾਨ 
ਸਭਾ ਜਵੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਜਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਜਵੱਚ ਇੱਕੋ ਜਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭਾ 
ਜਵਚਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਜੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 
ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਜਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ 
ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੰੂ ਚੋਣਾਂ ਜਵੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਪਰ 
ਉਸ ਨੰੂ ਸਭਾ ਜਵਚਲੇ ਬਹੁਜਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
ਜੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਿਏ ਨੁਮਾਇੰਜਦਆਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 
ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਡੱਿਣਾ ਲਾ਼ਮੀ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
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ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਊਂਸਲ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨ 
ਦੀ ਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਿਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂ ਟ ਿਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਜਨਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ 
ਜਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਜਸ ਨੰੂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਊਂਸਲ ਜਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਵੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਊਂਸਲ ਨੰੂ ਅਕਸਰ 
ਕੈਜਬਨੇਟ (ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ) ਜਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਊਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰ ਦਾ/ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ 
ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਵਧਾਇਕਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਕੈਜਬਨੇਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕ੍ਰਾਊਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਭਾਿ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ 
ਜਦਸਾ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰ ਦਾ/ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ 
ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਜਹਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੰੂਨ ਪੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨਾਂ 
ਜਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਜਵੀ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰੋ਼ਾਨਾ 
ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਵਧਾਨਕ ਸਬਦ “ਕੈਜਬਨੇਟ” ਇਸ ਸਬਦ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ 
ਪਜਰਭਾਸਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ 

ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਅਲਮਾਰੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ 
ਹੋ ਜਨਬਜੜਆ ਜਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੁੱਜਦਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਪਤ 

ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ, ਜਬ੍ਰਜਟਸ 
ਬਾਦਸਾਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ 
ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਜਸ  

ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਜਲਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ  
ਜਪ੍ਰਵੀ ਕਾਊਂਸਲ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਜਲਆ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਨਾਂ 
ਕੈਜਬਨੇਟ ਹੋ ਜਨਬਜੜਆ। ਬਾਦਸਾਹ ਨੇ ਕੈਜਬਨੇਟ ਦੀਆਂ 
ਮੀਜਟੰਿਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਿੀ ਸੰਨ 1717 ਤਕ ਕੀਤੀ ਪਰ  

ਜਫਰ ਜਾਰਜ ਨੇ ਜਸੰਘਾਸਣ ਸੰਭਾਲ ਜਲਆ। ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਨੰੂ 
ਅੰਿਰੇ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕੈਜਬਨੇਟ ਦੀਆਂ 
ਮੀਜਟੰਿਾਂ ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਕਨਾਰਾ ਕਰ ਜਲਆ। ਸਿੋਂ, 
ਕੈਜਬਨੇਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੰੂ ਮੀਜਟੰਿਾਂ ਦੀ 

ਅਿਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ  
ਅਤੇ ਇਹੋ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਜਣਆ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 
ਅਜੋਕੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੈਜਬਨੇਟ ਜਵੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ  
ਚੋਣਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ  

ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

18



ਜਬ੍ਰਜਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਜਵਧਾਨ ਸਭਾ
ਕੈਨੇਡਾ ਜਵੱਚ, ਜਵਧਾਨਕ ਚੈਂਬਰ ਜਵੱਚ ਸੇਵਾ ਜਨਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ 
ਨੰੂ ਚੁਣਨ ਲਈ “ਫ਼ਰਸਟ-ਪਾਸਟ-ਦਾ-ਪੋਸਟ” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ, ਜਬ੍ਰਜਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੰੂ 87 ਜਵਧਾਨ 
ਸਭਾ ਹਲਜਕਆਂ ਜਾਂ ਰਾਈਜਡੰਿ਼ ਜਵੱਚ ਵੰਜਡਆ ਜਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਹਲਕੇ 
ਜਵੱਚ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਲਕੇ ਜਵੱਚ ਜਜਸ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜਮਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ 
ਜਜੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਵੀ ਜਮਜਲਆ 
ਹੋਵੇ। ਚੋਣਾਂ ਜਵੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਕਸੇ ਜਸਆਸੀ 
ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਵੱਚ 
ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਚੁਣੇ ਹੋਏ 87 ਜਵਧਾਇਕ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂ ਟ ਿਵਰਨਰ ਨਾਲ ਜਬ੍ਰਜਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ 
ਦੀ ਜਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਿਠਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਵਧਾਨ ਸਭਾ (ਜਜਸ ਨੰੂ ਸਦਨ 
ਵੀ ਜਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜਬ੍ਰਜਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਸਨ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਜਹਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਨੰੂ ਪਾਸ ਕਰਨ 
ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਵੱਚ ਬੈਠਕ 
ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਸਦਨ ਜਵੱਚ ਪਾਰਟੀ 
ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ 
ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੰੂ “ਦਲ ਬਦਲਣਾ” ਜਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਜਕਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 
ਸੰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਆ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਜਵੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ 
ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਜਵਰੋਧੀ ਜਧਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ 
ਜਵਧਾਨ ਸਭਾ ਜਵੱਚ ਸੇਵਾ ਜਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਉਸ 
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਜਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਜੱਤੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ 
ਜਜੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਰੋਧੀ ਜਧਰ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ 
ਜਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਅਤੇ ਆ਼ਾਦ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਵੀ 
ਜਵਰੋਧੀ ਜਧਰ ਦਾ ਜਹੱਸਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 
ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲ ਪੇਸ ਕਰਨਾ ਜਵਰੋਧੀ ਜਧਰ ਦੇ ਜਵਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭੂਜਮਕਾ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜਜਹੜਾ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਕੈਜਬਨੇਟ ਜਵੱਚ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਉਹ 
ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਵਰੁੱਧ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ 
ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਸਜਹਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਸੈਸਨ ਜਵੱਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਵਧਾਇਕ ਸਦਨ ਜਵਚ ਪੇਸ ਕੀਤੇ 
ਿਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਕਾਨੰੂਨਾਂ (ਜਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜਬਲ ਜਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦਾ 
ਅਜਧਐਨ ਕਰਨ, ਬਜਹਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਖ਼ਰਜਚਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 
(ਜਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅੰਦਾ਼ਾ ਜਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮਨ਼ਰੂੀ 
ਜਦੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਤੀਜਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ 
ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।

ਸਦਨ ਜਵੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਜਦਆਂ ਨੰੂ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਢੰਿ ਹੈ ਜਜਸ ਰਾਹੀਂ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 
ਜਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ 
ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ 
ਹਲਜਕਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
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ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦੀ ਸਜਮਤੀ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਜਨਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 
ਜਵਰੋਧੀ ਜਧਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਪਰ ਕੈਜਬਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ) ਨੰੂ ਜਵੱਤ ਜਾਂ 
ਜਸਹਤ ਜਜਹੇ ਜਕਸੇ ਜਵਸੇਸ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਜਧਆਨ 
ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-
ਮਸਵਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜਕ ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ 
ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਜਚਆਂ ਦੀ ਜਨਿਰਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਦਨ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ  
ਜਦੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੌਜਖਕ ਰੂਪ ਜਵੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਨ, ਜਜਸ ਨੰੂ  
"ਪ੍ਰਸਨ ਕਾਲ" ਵੀ ਜਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਵਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ  
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੈਜਬਨੇਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਬੜਤੋੜ 
ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ 30-ਜਮੰਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ 
ਦੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਂਿ, ਪ੍ਰਸਨ ਕਾਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ 
ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੈਲਰੀਆਂ ਅਕਸਰ  
ਦਰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਸਪੀਕਰ
ਕਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਜਵੱਚ ਸਪੀਕਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਬੀ.ਸੀ. 
ਜਵੱਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਜਲਾਸ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ 
ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ, ਜਰਟਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ 
ਅਸਾਮੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਿੁਪਤ ਵੋਜਟੰਿ ਰਾਹੀਂ ਸਪੀਕਰ 
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਕੈਜਬਨੇਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਵਧਾਇਕ ਜਬ੍ਰਜਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਜਵਧਾਨ ਸਭਾ ਜਵੱਚ 
ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਭੂਜਮਕਾ ਬਜਹਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨਿੀ ਅਤੇ "ਰੈਫ਼ਰੀ" ਦੇ ਤੌਰ 
’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਜਕ ਸਦਨ ਜਵੱਚ 
ਜਵਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਦੇ ਸਥਾਜਪਤ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਕ ਸਾਰੇ ਜਵਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ 
ਜਦਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 
ਜਕਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ। ਸਪੀਕਰ ਬਜਹਸਾਂ ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ 
ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਨਰਪੱਖ ਰਜਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਰਫ਼ ਟਾਈ-ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੀ 
ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਦਾ ਕਲਰਕ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਕਲਰਕ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਜਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਜਧਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ। ਸਦਨ ਦਾ ਕਲਰਕ ਸਪੀਕਰ ਨੰੂ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ 
ਜਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਿੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਜਹੰਦਾ ਹੈ।
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ਸਪੀਕਰ ਸੰਨ 1377 ਤੋਂ ਜਬ੍ਰਜਟਸ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਹੱਸਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੂ-ਸੁਰੂ ਜਵੱਚ ਸਪੀਕਰ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਤਕ 
ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ – ਅਕਸਰ ਜਸਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਲਾਂਭੇ –
ਜਲਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਦਸਾਹ ਨੰੂ 
ਕੁਝ ਸੁਨੇਹੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਣ ਨੌਂ  
ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੰੂ ਜਹੰਸਕ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜਪਆ। ਇਸ 
ਕਾਰਣ ਇਹ ਿੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਪੀਕਰ 
ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਪਰ 
ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਜਝਜਕਣ ਦਾ ਜਦਖਾਵਾ ਜਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦੇ ਸਜਹਕਰਮੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜਵਧਾਨਕ ਚੈਂਬਰ ਸਭਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ 
ਜਖੱਚ ਕੇ ਜਕਉਂ ਜਲਜਾਂਦੇ ਹਨ।
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