
ਬ੍ਰਿਬਿਸ਼ ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਦੀਆਂ ਬਿਸ਼਼ਾਲ ਅਤੇ ਇਬਤਹ਼ਾਸਕ ਸੰਸਦੀ ਇਮ਼ਾਰਤਾਂ ਬਿੱਚ 
ਸ਼ਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮ਼ਾਇੰਦੇ - ਬਿਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮੈਂ੍ਰਜ਼ ਆਫ਼ ਲੈਬਿਸਲੇਬਿਿ ਅਸੈਂ੍ਲੀ 
ਿਾਂ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਬਕਹ਼ਾ ਿਾਂਦ਼ਾ ਹੈ - ਬ੍ਰਿਬਿਸ਼ ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਸ਼ਨ 
ਕਰਨ ਿ਼ਾਲੇ ਕ਼ਾਨੰੂਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਲੀਲਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕ਼ਾਨੰੂਨਾਂ ਨੰੂ ਪ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 
ਸ਼ਾਡੇ ਸੂ੍ੇ ਦ਼ਾ ਭਬਿੱਖ ਘੜਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਬ੍ਰਿਬਿਸ਼ ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਨੰੂ 87 ਬਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਹਲਬਕਆਂ ਿਾਂ ਰ਼ਾਈਬਡੰਗਜ਼ ਬਿੱਚ 
ਿੰਬਡਆ ਬਗਆ ਹੈ। ਹਰ ਹਲਕੇ ਬਿੱਚ ਰਬਹਣ ਿ਼ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤਰਫੋਂ ੍ੋਲਣ ਲਈ 
ਇੱਕ-ਇੱਕ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ੍ਣਨ਼ਾ
ਿੋਿਾਂ ਪੈਣ ਿ਼ਾਲੇ ਬਦਹ਼ਾੜੇ ’ਤੇ 18 ਸ਼ਾਲ ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਜ਼ਆਦ਼ਾ ਉਮਰ ਿ਼ਾਲ਼ਾ ਕੋਈ 
ਿੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨ਼ਾਗਬਰਕ ਿੋ ਘੱਿੋ-ਘੱਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ੍ੀ.ਸੀ. ਬਿੱਚ ਰਬਹ 
ਬਰਹ਼ਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਉਮੀਦਿ਼ਾਰ ਿਿੋਂ ਨ਼ਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤ਼ਾ ਿ਼ਾ 
ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ।

ਸੰਭ਼ਾਿੀ ਉਮੀਦਿ਼ਾਰ ਨ਼ਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਫ਼਼ਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹਨ ਬਿਸ ਉੱਪਰ ਘੱਿੋ-ਘੱਿ 
75 ਿੋਿਰਾਂ ਦੇ ਹਸਤ਼ਾਖ਼ਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼਼ਾਰਮ ਬਿੱਚ ਇਹ ਦੱਬਸਆ ਿਾਂਦ਼ਾ 
ਹੈ ਬਕ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਕਹੜੀ ਬਸਆਸੀ ਪ਼ਾਰਿੀ 
ਨ਼ਾਲ ਿੁੜੇ ਹਨ (ਿੇ ਉਹ ਬਕਸੇ ਪ਼ਾਰਿੀ ਨ਼ਾਲ ਹੋਣ)। ਕਨੇਡ਼ਾ ਬਿੱਚ ਲੋਕ ਬਕਸੇ 
ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਬਿੱਚ ਰਬਹੰਦੇ ਹੋਏ ਬਕਸੇ ਿੱਖਰੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, 
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸਣ਼ਾ ਪੈਂਦ਼ਾ ਹੈ ਬਕ ਉਹ ਬਕਹੜੇ ਹਲਕੇ ਬਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ 
ਦ਼ਾ ਇਰ਼ਾਦ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੱਲੋਂ ਬਿੱਤੀ ਸਪਸ਼ਿੀਕਰਨ ਦ਼ਾ ਬਚੱਠ਼ਾ ਿਮ੍ਹਾਂ 
ਕਰਿ਼ਾਉਣ਼ਾ ਅਤੇ ਬਡਪ਼ਾਬਜ਼ਿ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦ਼ਾ ਕਰਨੀ ਿੀ ਲ਼ਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਬਿਰੋਧੀ ਬਧਰ
ਬਿਰੋਧੀ ਬਧਰ ਦੀ ਉਹ ਪ਼ਾਰਿੀ ਿੋ ਚੋਣਾਂ ਬਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸੀਿਾਂ ਬਿੱਤਦੀ 
ਹੈ ਉਹ ਆਬਧਕ਼ਾਬਰਕ ਬਿਰੋਧੀ ਬਧਰ ੍ਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਸ ਨੰੂ ਮਹਾਂਰ਼ਾਣੀ 
ਦੀ ਿਫ਼ਾਦ਼ਾਰ ਬਿਰੋਧੀ ਬਧਰ ਬਕਹ਼ਾ ਿਾਂਦ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਧਰ ਨੰੂ ਬਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਅਬਧਕ਼ਾਰ ਪਰਿ਼ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰੰਪਰ਼ਾ ਦੁਆਰ਼ਾ ਸਥ਼ਾਪਤ 
ਕੀਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਬਿੱਚ ਇਹ ਬਧਰ ਇੱਕ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਅਹੁਦ਼ਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਬ੍ਨੇਿ ਦੀ ਬਨਗਰ਼ਾਨੀ ਕਰਕੇ 
ਅਤੇ ਸਰਕ਼ਾਰ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਯੋਿਨ਼ਾ੍ੱਧ ਅਤੇ ਉਬਚਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਤਸ਼਼ਾਬਹਤ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਸਰਦ਼ਾਇਕਤ਼ਾ ਬਿੱਚ ਯੋਗਦ਼ਾਨ 
ਪ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਸਿ਼ਾਲ ਉਠ਼ਾਉਣੇ ਅਤੇ ਮੌਿੂਦ਼ਾ ਸਰਕ਼ਾਰੀ 
ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ੍ਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ਼ਾ ਰਸਮੀ ਬਿਰੋਧੀ ਬਧਰ ਅਤੇ ਨ਼ਾਲ ਹੋਰਨ਼ਾ 
ਛੋਿੀਆਂ ਬਿਰੋਧੀ ਪ਼ਾਰਿੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼਼ਾਦ ਬਿਧ਼ਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਬਮਕ਼ਾ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਬਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਬਿੱਚ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.
ਬਿਧ਼ਾਇਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ (ਆਪਣੇ ਹਲਬਕਆਂ ਬਿੱਚ ਰਬਹੰਦੇ ਲੋਕਾਂ) ਦੀ 
ਨੁਮ਼ਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ੍ਬਹਸ ਦੌਰ਼ਾਨ ਸਿ਼ਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 
ਅਬਹਮ ਮਸਲੇ ਉਠ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ।

 ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਰਕ਼ਾਰ ਨੰੂ ਬਕਸੇ ਬਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 
ਕ਼ਾਰਿਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਿ਼ਾਸਤੇ ਕਬਹਣ ਲਈ ਪਿੀਸ਼ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 
ਪ੍ਬਲਕ ਅਤੇ ਪਰਿ਼ਾਈਿੇਿ, ਦੋਿਾਂ ਬਕਸਮ ਦੇ ਬ੍ੱਲਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਿੀ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮ਼ਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਰਕ਼ਾਰ ਨੰੂ ਬਕਸੇ ਬਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 
ਕ਼ਾਰਿਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਿ਼ਾਸਤੇ ਕਬਹਣ ਲਈ ਪਿੀਸ਼ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 
ਪ੍ਬਲਕ ਅਤੇ ਪਰਿ਼ਾਈਿੇਿ, ਦੋਿਾਂ ਬਕਸਮ ਦੇ ਬ੍ੱਲਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਿੀ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮ਼ਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਸਆਸੀ ਪ਼ਾਰਿੀਆਂ

ਬਿਧ਼ਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਨ਼ਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਬਿੱਚ ਬਸਆਸੀ 
ਪ਼ਾਰਿੀਆਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਭੂਬਮਕ਼ਾ ਬਨਭ਼ਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਕਸੇ ਿੀ ਚੋਣ 
ਦੌਰ਼ਾਨ, ਬਸਆਸੀ ਪ਼ਾਰਿੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪ਼ਾਰਿੀ ਦ਼ਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 
ਿ਼ਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਿਹੜੇ ਉਮੀਦਿ਼ਾਰ ਆਜ਼਼ਾਦ ਉਮੀਦਿ਼ਾਰ ਿਿੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ 
ਬਕਸੇ ਬਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ਼ਾਰਿੀ ਦੇ ਮੈਂ੍ਰ ਿਿੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਸਹਤ 
ਸੰਭ਼ਾਲ, ਬਿੱਬਦਆ ਅਤੇ ਿ਼ਾਤ਼ਾਿਰਣ ਿਰਗੇ ਮੁੱਬਦਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕਸ਼ਾਰ 
ਬਿਚ਼ਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਚੁਣੇ ਿ਼ਾਣ ਤੋਂ ਼੍ਾਅਦ

ਚੁਣੇ ਿ਼ਾਣ ਤੋਂ ਼੍ਾਅਦ, ਬਿਧ਼ਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਬਕਆਂ ਅਤੇ 
ਬਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਬਿੱਚ, ਦੋਿੇਂ ਪ਼ਾਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਜੰ਼ਮੇਿ਼ਾਰੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਉਹ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਬਜੰ਼ਮੇਿ਼ਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ੍ਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤ਼ਾ ਨ਼ਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਬਕਉਂਬਕ 
ਉਹ ਿੋ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਖ਼ਰਕ਼ਾਰ ਹਰ ਬ੍ਰਿਬਿਸ਼ ਕੋਲੰ੍ੀਅਨ ਦੇ 
ਿੀਿਨ ਨੰੂ ਬਕਸੇ ਨ਼ਾ ਬਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭ਼ਾਬਿਤ ਕਰੇਗ਼ਾ।

ਚੋਣਾਂ
ਕਨੇਡੀਅਨ ਸੰਬਿਧ਼ਾਨ ਮੁਤ਼ਾ੍ਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਕ ਸ਼ਾਰੇ ਸੂ੍ੇ ਅਤੇ  
ਿੈਰੇਿਰੀਆਂ- ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਪ਼ਾਰਲੀਮੈਂਿ- ਬਪਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੰਿ ਸ਼ਾਲਾਂ 
ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਿ਼ਾਉਣ।

ਪਰ, ਬ੍ਰਿਬਿਸ਼ ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਬਿੱਚ ਹਰ ਚ਼ਾਰ ਸ਼ਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ 
ਤਰੀਕਾਂ ਬਨਰਧ਼ਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਪਰਿਬਕਬਰਆ ਉਸ ਸਮੇਂ 
ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਪਰਿੀਮੀਅਰ ਦੀ ਸਲ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਲੈਫਿੀਨੈਂ ਿ ਗਿਰਨਰ ਿੱਲੋਂ  
ਬਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਨੰੂ ਭੰਗ ਕਰ ਬਦੱਤ਼ਾ ਿਾਂਦ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਫਰ “ਬਰੱਿਸ ਆਫ 
ਇਲੈਕਸ਼ਨ” (ਚੋਣ ਜ਼਼ਾ੍ਤ਼ਾ) ਲ਼ਾਗੂ ਕਰ ਬਦੱਤ਼ਾ ਿਾਂਦ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 
28-ਬਦਨ ਲੰਮੀ ਇੱਕ ਮੁਬਹੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਬਿਸ ਦੇ ਅੰਤ 
ਬਿੱਚ ਿੋਿਰ ਆਪਣੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਚੁਣਨ ਲਈ ਿੋਿਾਂ ਪ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਿੇਕਰ 
ਬਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਬਿੱਚ ਸਰਕ਼ਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਹ਼ਾਰ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਬਨਰਧ਼ਾਰਤ ਤ਼ਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਿੀ ਐਲ਼ਾਨੀਆਂ ਿ਼ਾ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ। 

ਚੋਣਾਂ ਿ਼ਾਲੇ ਬਦਨ ਿਨਤ਼ਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਿੇ ਿ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 
ਪਰ ਚੋਣ ਜ਼਼ਾ੍ਤ਼ਾ ਲ਼ਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 50ਿੇਂ ਬਦਨ ਤਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ  
ਚੋਣਾਂ ਦ਼ਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦ਼ਾ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਬਧਕ਼ਾਰੀ ਆਖ਼ਰੀ ਨਤੀਬਿਆਂ 
ਦੀ ਪੁਸ਼ਿੀ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨੰੂ ਹਰ ਹਲਕੇ 
ਬਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਬਿਧ਼ਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ “ਬਰੱਿ 
ਦੀ ਿ਼ਾਪਸੀ” (ਚੋਣ ਜ਼਼ਾ੍ਤੇ ਦ਼ਾ ਅੰਤ) ਬਕਹ਼ਾ ਿਾਂਦ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਚੋਣ 
ਪਰਿਬਕਬਰਆ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਰਸਮੀ ਸਹੁੰ -ਚੁੱਕ ਸਮ਼ਾਗਮ ਤੋਂ ਼੍ਾਅਦ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਬਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਬਿੱਚ 
ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਿਾਂ ’ਤੇ ੍ੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕ਼ਾਰ
ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਡੀ ਪਰਿਣ਼ਾਲੀ ਅਧੀਨ ਬਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਬਿੱਚ ਸਰਕ਼ਾਰ 
ਨੰੂ ਬਜ਼ਆਦ਼ਾਤਰ ਮੈਂ੍ਰਾਂ ਦ਼ਾ ਸਮਰਥਨ ਹ਼ਾਸਲ ਹੋਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ 
ਸੂ਼੍ਾਈ ਚੋਣਾਂ ਬਿੱਚ ਇੱਕ ਬਸਆਸੀ ਪ਼ਾਰਿੀ ਬਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਦੀਆਂ ੍ਹੁਤੀਆਂ 
ਸੀਿਾਂ ਬਿੱਤਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ੍ਹੁਮਤ ਿ਼ਾਲੀ ਸਰਕ਼ਾਰ ੍ਣਦੀ ਹੈ। ਸੂ਼੍ਾਈ ਚੋਣਾਂ 
ਬਿੱਚ ਿਦੋਂ ਸੱਤ਼ਾਧ਼ਾਰੀ ਬਧਰ ੍ਹੁਮਤ ਬਿੰਨੀਆਂ ਸੀਿਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿੱਤਦੀ, ਪਰ 
ਬਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਬਿਚਲੇ ੍ਹੁਤੇ ਮੈਂ੍ਰਾਂ ਦ਼ਾ ਸਮਰਥਨ ੍ਰਕਰ਼ਾਰ ਰੱਖਣ 
ਬਿੱਚ ਕ਼ਾਮਯ਼ਾ੍ ਰਬਹੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਘੱਿ ਬਗਣਤੀ ਸਰਕ਼ਾਰ ੍ਣਦੀ ਹੈ। 
ਸਰਕ਼ਾਰ ਦ਼ਾ ਨੇਤ਼ਾ ਪਰਿੀਮੀਅਰ ਿਿੋਂ ਿ਼ਾਬਣਆ ਿਾਂਦ਼ਾ ਹੈ।

ਪਰਿੀਮੀਅਰ ਿੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪ਼ਾਰਿੀ ਤੋਂ ਬਿਧ਼ਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਿੇ ਸਮੂਹ ਨੰੂ 
ਕਰਿ਼ਾਊਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਬਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਬਣਆ ਿਾਂਦ਼ਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਮੰਤਰ਼ਾਬਲਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼਼ਾਨ਼ਾ ਗਤੀਬਿਧੀਆਂ (ਬਿਿੇਂ ਬਕ 
ਬਸਹਤ ਮੰਤਰ਼ਾਲ਼ਾ ਿਾਂ ਬਿੱਤ ਮੰਤਰ਼ਾਲ਼ਾ) ਦੀ ਿ਼ਾਗ-ਡੋਰ ਸੰਭ਼ਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਨਿੇਂ ਕ਼ਾਨੰੂਨ ਤਿਿੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜੰ਼ਮੇਿ਼ਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਪਰਿੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕ਼ਾਰਿਕ਼ਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ੍ਣ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਸ 
ਨੰੂ ਕੈਬ੍ਨੇਿ ਿਾਂ ਕ਼ਾ੍ੀਨ਼ਾ ਿੀ ਬਕਹ਼ਾ ਿਾਂਦ਼ਾ ਹੈ।

ਬਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ  
ਦੇ ਮੈਂ੍ਰ



ਬਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਣ਼ਾ 
ਬਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਣ ਿ਼ਾਬਲਆਂ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਿੀ ਆਇਆਂ ਨੰੂ 
ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਰ਼ਾ ਸ਼ਾਲ ਸੋਮਿ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਿ਼ਾਰ, ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ 
ਮਹੀਬਨਆਂ ਦੌਰ਼ਾਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਬਦਨ ਬ੍ਰਿਬਿਸ਼ ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਦੀ ਬਿਧ਼ਾਨ 
ਸਭ਼ਾ ਬਿੱਚ ਬ੍ਰਿਬਿਸ਼ ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਦੀ ਬਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਿ਼ਾਲੀਆਂ ਇਮ਼ਾਰਤਾਂ  
ਬਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਫੇਰੀਆਂ ਉਪਲ੍ਧ ਹਨ।

ਿਦੋਂ ਿੀ ਸਦਨ ਦੀ ੍ੈਠਕ ਚਲ ਰਹੀ ਹੋਿੇ, ਉਦੋਂ ਬਿਧ਼ਾਇਕਾਂ ਨੰੂ ਕੰਮ 
ਕਰਬਦਆਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਿਧ਼ਾਬਨਕ ਚੈਂ੍ਰ ਦੀਆਂ ਿਨਤਕ ਗੈਲਰੀਆਂ ਬਿੱਚ 
ਸੈਲ਼ਾਨੀਆਂ ਦ਼ਾ ਸਿ਼ਾਗਤ ਹੁੰ ਦ਼ਾ ਹੈ। ਬਕਰਪ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨੋਿ ਕਰੋ ਬਕ ਪਰਿਸ਼ਨ 
ਕ਼ਾਲ – ਹਰ ਸੋਮਿ਼ਾਰ ਤੋਂ ਿੀਰਿ਼ਾਰ 30-ਬਮਿਾਂ ਦੀ ਬਮਆਦ ਿ਼ਾਲ਼ਾ ਸਮਾਂ 
ਿਦੋਂ ਬਿਧ਼ਾਇਕ ਸਰਕ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਬਿਧੀਆਂ ਼੍ਾਰੇ ਸਿ਼ਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ – 
ਦੌਰ਼ਾਨ ਗੈਲਰੀਆਂ ਅਕਸਰ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਿਧੇਰੇ ਿ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲਈ ਬਕਰਪ਼ਾ ਕਰਕੇ  www.leg.bc.ca  
’ਤੇ ਿ਼ਾਓ ਿਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

Parliamentary Education Office
Parliament Buildings
Victoria BC V8V 1X4

250.387.8669
PEO@leg.bc.ca

ਬਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਦੀਆਂ ਇਮ਼ਾਰਤਾਂ ਦੇਖਣ ਆਉਣ ਲਈ,  
www.leg.bc.ca/tours ’ਤੇ ਿ਼ਾਓ ਿਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

Parliamentary Tour Program
Parliament Buildings
Victoria BC V8V 1X4

250.387.3046

Tours@leg.bc.ca

ਬਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ  
ਦੇ ਮੈਂ੍ਰ

■   ਕ਼ਾਨੰੂਨ ੍ਣ਼ਾਉਣੇ
  ਕੋਈ ਿੀ ਬਿਧ਼ਾਇਕ ਇੱਕ ਨਿੇਂ ਕ਼ਾਨੰੂਨ (ਬਿਸ ਨੰੂ ਬ੍ਲ ਕਬਹੰਦੇ ਹਨ) 

ਦ਼ਾ ਪਰਿਸਤ਼ਾਿ ਰੱਖ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ। ਬਜ਼ਆਦ਼ਾਤਰ ਬ੍ਲ ਕੈਬ੍ਨੇਿ ਮੰਤਰੀਆਂ 
ਦੁਆਰ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿਨਤਕ ਬ੍ਲ ਬਕਹ਼ਾ ਿਾਂਦ਼ਾ 
ਹੈ। ਬਿਹੜ਼ਾ ਬਿਧ਼ਾਇਕ ਕੈਬ੍ਨੇਿ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦ਼ਾ ਉਸ ਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਬ੍ਲ ਨੰੂ ਪਰਿ਼ਾਈਿੇਿ ਮੈਂ੍ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬਿਚ ਿਨਤਕ ਬ੍ਲ ਿਿੋਂ ਿ਼ਾਬਣਆ 
ਿਾਂਦ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਦੇ ਼੍ਾਹਰ ਬਕਸੇ ਬਿਅਕਤੀ ਿਾਂ ਸਮੂਹ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ 
ਬਕਸੇ ਬਿਧ਼ਾਇਕ ਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬ੍ਲ ਨੰੂ ਪਰਿ਼ਾਈਿੇਿ ਬ੍ਲ ਬਕਹ਼ਾ ਿਾਂਦ਼ਾ 
ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਭ ਬ੍ਲਾਂ ਦ਼ਾ ਅਬਧਐਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਉੱਪਰ 
੍ਬਹਸ ਕਰਨੀ ਬਿਧ਼ਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਜੰ਼ਮੇਿ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਿੇ ਬਜ਼ਆਦ਼ਾਤਰ ਬਿਧ਼ਾਇਕ 
ਬਕਸੇ ਬ੍ਲ ਦ਼ਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਲ ਬਿਧ਼ਾਨ ਸਭ਼ਾ ਦ਼ਾ 
ਇੱਕ ਐਕਿ ੍ਣ ਿਾਂਦ਼ਾ ਹੈ ਬਿਸ ਨੰੂ ਉਂਝ ਕ਼ਾਨੰੂਨ ਬਕਹ਼ਾ ਿਾਂਦ਼ਾ ਹੈ।

■   ਪੈਬਸਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ
  ਬਿਧ਼ਾਇਕ ਿੈਕਸਾਂ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦੇਣ ਅਤੇ “ਖ਼ਰਬਚਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮ਼ਾਨਾਂ” 

ਉੱਪਰ ੍ਬਹਸ ਅਤੇ ਿੋਬਿੰਗ ਲਈ ਿੀ ਬਜੰ਼ਮੇਿ਼ਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। “ਖ਼ਰਬਚਆਂ 
ਦੇ ਅਨੁਮ਼ਾਨ” ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਬਿਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰ ੍ਸੰਤ ਰੁੱਤ ਬਿੱਚ 
ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਮੰਤਰ਼ਾਬਲਆਂ ਿੱਲੋਂ ਪਰਿੋਗਰ਼ਾਮਾਂ ਨੰੂ ਫੰ਼ਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਾਲ 
ਲਈ ਸਿ਼ਾਫ਼ ਦੀ ਅਦ਼ਾਇਗੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਸਪਲ਼ਾਈ ਦੇਣ਼ਾ 
ਬਕਹ਼ਾ ਿਾਂਦ਼ਾ ਹੈ।

■   ਸਰਕ਼ਾਰ ਦ਼ਾ ਬਨਰੀਖਣ
  ਹਰ ਸੋਮਿ਼ਾਰ ਤੋਂ ਿੀਰਿ਼ਾਰ ਤਕ, ਬਿਧ਼ਾਇਕ 30-ਬਮੰਿਾਂ ਦੀ ਬਮਆਦ ਦੇ 

ਜ਼ੋਰਦ਼ਾਰ ਪਰਿਸ਼ਨ ਕ਼ਾਲ ਬਿੱਚ ਬਹੱਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਬਿਸ ਬਿੱਚ ਤੇਜ਼-ਤੇਜ਼ ਸਿ਼ਾਲ 
ਿਿ਼ਾ੍ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਿਰੋਧੀ ਬਧਰ ਦੇ ਮੈਂ੍ਰਾਂ ਲਈ ਪਰਿੀਮੀਅਰ 
ਅਤੇ ਕੈਬ੍ਨੇਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਬਸੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਯੋਿਨ਼ਾਿਾਂ ਅਤੇ 
ਗਤੀਬਿਧੀਆਂ ਼੍ਾਰੇ ਸਿ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰ ਦ਼ਾ ਹ।ੈ

■   ਪ਼ਾਰਲੀਮ਼ਾਨੀ ਕਮੇਿੀ ਦ਼ਾ ਕੰਮ
  ਕਮੇਿੀਆਂ ਬਿੱਚ ਸਰਕ਼ਾਰ ਅਤੇ ਬਿਰੋਧੀ ਬਧਰ, ਦੋਿਾਂ ਦੇ ਬਿਧ਼ਾਇਕ ਹੁੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਬਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿੀਮੀਅਰ ਿਾਂ ਕੈਬ੍ਨੇਿ ਮੰਤਰੀ 
ਸ਼਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ। ਬਜ਼ਆਦ਼ਾਤਰ ਬਿਧ਼ਾਇਕ ਘੱਿੋ-ਘੱਿ ਇੱਕ ਕਮੇਿੀ ਬਿੱਚ 
੍ੈਠਦੇ ਹਨ।

ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਬਕਆਂ ਬਿੱਚ ਬਿਧ਼ਾਇਕ
ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਲ਼ਾਹ, ਸੇਧ ਅਤੇ ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਬਿੱਚ ਬਿਹ਼ਾਰਕ 
ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਪਰਿਦ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਧ਼ਾਇਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਬਕਆਂ ਬਿੱਚ ਸ਼ਾਰ਼ਾ 
ਸ਼ਾਲ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਦ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 

ਿਦੋਂ ਸਦਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਬਰਹ਼ਾ ਹੁੰ ਦ਼ਾ, ਉਦੋਂ ਬਿਧ਼ਾਇਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ 
ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਬਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਥ਼ਾਨਕ ਕ਼ਾਰੋ਼੍ਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਕਬਮਊਬਨਿੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨ਼ਾਲ ਬਮਲਦੇ ਹਨ।
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