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ਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਇਵਤਹਾਸਕ ਸੰਸਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 
ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ - ਵਿਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ਼ ਲੈਵਿਸਲੇਵਿਿ ਅਸੈਂਬਲੀ 
ਿਾਂ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ - ਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਸ਼ਨ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਲੀਲਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਨੰੂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 
ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਘੜਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੰੂ 87 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਵਕਆਂ ਿਾਂ ਰਾਈਵਡੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ 
ਿੰਵਡਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤਰਫੋਂ ਬੋਲਣ ਲਈ 
ਇੱਕ-ਇੱਕ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਬਣਨਾ
ਿੋਿਾਂ ਪੈਣ ਿਾਲੇ ਵਦਹਾੜੇ ’ਤੇ 18 ਸਾਲ ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਉਮਰ ਿਾਲਾ ਕੋਈ 
ਿੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਵਰਕ ਿੋ ਘੱਿੋ-ਘੱਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਰਵਹ 
ਵਰਹਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਉਮੀਦਿਾਰ ਿਿੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਭਾਿੀ ਉਮੀਦਿਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹਨ ਵਿਸ ਉੱਪਰ ਘੱਿੋ-ਘੱਿ 
75 ਿੋਿਰਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਵਸਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਕਹੜੀ ਵਸਆਸੀ ਪਾਰਿੀ 
ਨਾਲ ਿੁੜੇ ਹਨ (ਿੇ ਉਹ ਵਕਸੇ ਪਾਰਿੀ ਨਾਲ ਹੋਣ)। ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਕਸੇ 
ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋਏ ਵਕਸੇ ਿੱਖਰੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, 
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵਕਹੜੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ 
ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਪਸ਼ਿੀਕਰਨ ਦਾ ਵਚੱਠਾ ਿਮ੍ਹਾਂ 
ਕਰਿਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਡਪਾਵਜ਼ਿ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਿੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਵਸਆਸੀ ਪਾਰਿੀਆਂ

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵਸਆਸੀ 
ਪਾਰਿੀਆਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਭੂਵਮਕਾ ਵਨਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਕਸੇ ਿੀ ਚੋਣ 
ਦੌਰਾਨ, ਵਸਆਸੀ ਪਾਰਿੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਿੀ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 
ਿਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਹੜੇ ਉਮੀਦਿਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਿਾਰ ਿਿੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ 
ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਿੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਿਿੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ, ਵਿੱਵਦਆ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਰਗੇ ਮੁੱਵਦਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕਸਾਰ 
ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
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ਵਿਰੋਧੀ ਵਧਰ
ਵਿਰੋਧੀ ਵਧਰ ਦੀ ਉਹ ਪਾਰਿੀ ਿੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸੀਿਾਂ ਵਿੱਤਦੀ 
ਹੈ ਉਹ ਆਵਧਕਾਵਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਧਰ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ ਨੰੂ ਮਹਾਂਰਾਣੀ 
ਦੀ ਿਫਾਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਧਰ ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਧਰ ਨੰੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਅਵਧਕਾਰ ਪਰਿਾਪਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ 
ਕੀਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧਰ ਇੱਕ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਵਬਨੇਿ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ 
ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਯੋਿਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਉਵਚਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ 
ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਅਤੇ ਮੌਿੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ 
ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਰਸਮੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਧਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾ 
ਛੋਿੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਿੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਵਮਕਾ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.
ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ (ਆਪਣੇ ਹਲਵਕਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਲੋਕਾਂ) ਦੀ 
ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਵਹਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 
ਅਵਹਮ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।

 ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 
ਕਾਰਿਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਿਾਸਤੇ ਕਵਹਣ ਲਈ ਪਿੀਸ਼ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 
ਪਬਵਲਕ ਅਤੇ ਪਰਿਾਈਿੇਿ, ਦੋਿਾਂ ਵਕਸਮ ਦੇ ਵਬੱਲਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਿੀ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 
ਕਾਰਿਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਿਾਸਤੇ ਕਵਹਣ ਲਈ ਪਿੀਸ਼ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 
ਪਬਵਲਕ ਅਤੇ ਪਰਿਾਈਿੇਿ, ਦੋਿਾਂ ਵਕਸਮ ਦੇ ਵਬੱਲਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਿੀ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਚੁਣੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਚੁਣੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਵਕਆਂ ਅਤੇ 
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਦੋਿੇਂ ਪਾਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਉਹ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਵਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ 
ਉਹ ਿੋ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਹਰ ਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਦੇ 
ਿੀਿਨ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਨਾ ਵਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਚੋਣਾਂ
ਕਨੇਡੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ  
ਿੈਰੇਿਰੀਆਂ- ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਿ- ਵਪਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੰਿ ਸਾਲਾਂ 
ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਿਾਉਣ।

ਪਰ, ਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ 
ਤਰੀਕਾਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਪਰਿਵਕਵਰਆ ਉਸ ਸਮੇਂ 
ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਪਰਿੀਮੀਅਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਲੈਫਿੀਨੈਂ ਿ ਗਿਰਨਰ ਿੱਲੋਂ  
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੰੂ ਭੰਗ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਫਰ “ਵਰੱਿਸ ਆਫ 
ਇਲੈਕਸ਼ਨ” (ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 
28-ਵਦਨ ਲੰਮੀ ਇੱਕ ਮੁਵਹੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ ਦੇ ਅੰਤ 
ਵਿੱਚ ਿੋਿਰ ਆਪਣੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਚੁਣਨ ਲਈ ਿੋਿਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਿੇਕਰ 
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਹਾਰ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵਨਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਿੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ। 

ਚੋਣਾਂ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਿਨਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਿੇ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 
ਪਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 50ਿੇਂ ਵਦਨ ਤਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ  
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਵਧਕਾਰੀ ਆਖ਼ਰੀ ਨਤੀਵਿਆਂ 
ਦੀ ਪੁਸ਼ਿੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨੰੂ ਹਰ ਹਲਕੇ 
ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ “ਵਰੱਿ 
ਦੀ ਿਾਪਸੀ” (ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਅੰਤ) ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਚੋਣ 
ਪਰਿਵਕਵਰਆ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਰਸਮੀ ਸਹੁੰ -ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 
ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਿਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ
ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਰਿਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 
ਨੰੂ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ 
ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਸਆਸੀ ਪਾਰਿੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ 
ਸੀਿਾਂ ਵਿੱਤਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਹੁਮਤ ਿਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ 
ਵਿੱਚ ਿਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਧਰ ਬਹੁਮਤ ਵਿੰਨੀਆਂ ਸੀਿਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਤਦੀ, ਪਰ 
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 
ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਘੱਿ ਵਗਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਪਰਿੀਮੀਅਰ ਿਿੋਂ ਿਾਵਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰਿੀਮੀਅਰ ਿੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਿੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਿੇ ਸਮੂਹ ਨੰੂ 
ਕਰਿਾਊਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਵਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਵਲਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਵਿਿੇਂ ਵਕ 
ਵਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਿਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ) ਦੀ ਿਾਗ-ਡੋਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਨਿੇਂ ਕਾਨੰੂਨ ਤਿਿੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜੰ਼ਮੇਿਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਪਰਿੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ 
ਨੰੂ ਕੈਵਬਨੇਿ ਿਾਂ ਕਾਬੀਨਾ ਿੀ ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।



ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਣਾ 
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਿੀ ਆਇਆਂ ਨੰੂ 
ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ, ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ 
ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਵਦਨ ਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਵਿਧਾਨ 
ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਿਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ  
ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਫੇਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਿਦੋਂ ਿੀ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚਲ ਰਹੀ ਹੋਿੇ, ਉਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੰੂ ਕੰਮ 
ਕਰਵਦਆਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਿਧਾਵਨਕ ਚੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਿਨਤਕ ਗੈਲਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 
ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਾਗਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਿ ਕਰੋ ਵਕ ਪਰਿਸ਼ਨ 
ਕਾਲ – ਹਰ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਿੀਰਿਾਰ 30-ਵਮਿਾਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਿਾਲਾ ਸਮਾਂ 
ਿਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ – 
ਦੌਰਾਨ ਗੈਲਰੀਆਂ ਅਕਸਰ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਪਾ 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

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 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

■   ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣੇ
  ਕੋਈ ਿੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਨਿੇਂ ਕਾਨੰੂਨ (ਵਿਸ ਨੰੂ ਵਬਲ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ) 

ਦਾ ਪਰਿਸਤਾਿ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵਬਲ ਕੈਵਬਨੇਿ ਮੰਤਰੀਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿਨਤਕ ਵਬਲ ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਵਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੈਵਬਨੇਿ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਉਸ ਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਵਬਲ ਨੰੂ ਪਰਿਾਈਿੇਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਿਨਤਕ ਵਬਲ ਿਿੋਂ ਿਾਵਣਆ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿਾਂ ਸਮੂਹ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ 
ਵਕਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਬਲ ਨੰੂ ਪਰਿਾਈਿੇਿ ਵਬਲ ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਭ ਵਬਲਾਂ ਦਾ ਅਵਧਐਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਉੱਪਰ 
ਬਵਹਸ ਕਰਨੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਹੈ। ਿੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ 
ਵਕਸੇ ਵਬਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਬਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 
ਇੱਕ ਐਕਿ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ ਨੰੂ ਉਂਝ ਕਾਨੰੂਨ ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

■   ਪੈਵਸਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ
  ਵਿਧਾਇਕ ਿੈਕਸਾਂ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦੇਣ ਅਤੇ “ਖ਼ਰਵਚਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ” 

ਉੱਪਰ ਬਵਹਸ ਅਤੇ ਿੋਵਿੰਗ ਲਈ ਿੀ ਵਜੰ਼ਮੇਿਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। “ਖ਼ਰਵਚਆਂ 
ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ” ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਵਿਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ 
ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਵਲਆਂ ਿੱਲੋਂ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਫੰ਼ਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ 
ਲਈ ਸਿਾਫ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਾ 
ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

■   ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਨਰੀਖਣ
  ਹਰ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਿੀਰਿਾਰ ਤਕ, ਵਿਧਾਇਕ 30-ਵਮੰਿਾਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੇ 

ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਰਿਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਵਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼-ਤੇਜ਼ ਸਿਾਲ 
ਿਿਾਬ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਧਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਪਰਿੀਮੀਅਰ 
ਅਤੇ ਕੈਵਬਨੇਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਵਸੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਿਨਾਿਾਂ ਅਤੇ 
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ

■   ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਿੀ ਦਾ ਕੰਮ
  ਕਮੇਿੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਧਰ, ਦੋਿਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿੀਮੀਅਰ ਿਾਂ ਕੈਵਬਨੇਿ ਮੰਤਰੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ। ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਘੱਿੋ-ਘੱਿ ਇੱਕ ਕਮੇਿੀ ਵਿੱਚ 
ਬੈਠਦੇ ਹਨ।

ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਵਕਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ
ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ, ਸੇਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਵਕਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ 
ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 

ਿਦੋਂ ਸਦਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਵਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ 
ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲਦੇ ਹਨ।
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