ਸਦਨ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਅ ਆਇਆਂ ਨੂੰ

ਸਦਨ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਜੀਅ ਆਇਆਂ ਨੂੰ

ਤਤਕਰਾ

ਵਿਕਟੋ ਰੀਆ ਵਿੱ ਚ

ਸੰ ਨ 1898 ਵਿੱ ਚ ਖੋ ਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ , ਬ੍ਰਿ ਟਿਸ਼ ਕੋ ਲੰ ਬੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਰਲੀਮੈ ਂਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਕਟੋ ਰੀਆ ਦੇ ਕੇ ਂ ਦਰ
ਵਿੱ ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਸੰ ਸਦ ਭਵਨ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇ ਤਰ ਲੈ ਕਵੰ ਗਨ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ -ਕਵੰ ਗ-ਅਨ
ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ) ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇ ਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਹੁ ਣ ਇਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ
ਸੌ ਗਂ ੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਕੁਆਮਾਲਟ ਫਸਟ ਨੇ ਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,
ਇਨ੍ ਹਾਂ ਕੋ ਸਟ ਸੇ ਲਿਸ਼ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਅਮੀਰ ਸੱ ਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ।
ਇਨ੍ ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱ ਚ, ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋ ਏ ਪ੍ਰ ਤੀਨਿਧੀ – ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ
ਮੈ ਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ (ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਬ੍ਰਿ ਟਿਸ਼ ਕੋ ਲੰ ਬੀਆ ਦੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ
ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱ ਖ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਸੰ ਸਦੀ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ
ਦਿ ਕਰਾਊਨ
ਸਰਕਾਰ
ਵਿਰੋ ਧੀ ਧਿਰ
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ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋ ਲੰ ਬੀਆ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਸਦਨ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ
		
ਸਪੀਕਰ
		
ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਲਰਕ
		
ਸਾਰਜੈ ਂਟ-ਐਟ-ਆਰਮਜ਼
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ਸਦਨ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਦਿਨ
ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋ ਹ
ਰੁ ਟੀਨ ਕੰ ਮ-ਕਾਜ
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ਬਿੱ ਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇ ਂ ਬਣਦਾ ਹੈ
ਬਿੱ ਲ
ਪਹਿਲੀ ਰੀਡਿੰ ਗ
ਦੂਜੀ ਰੀਡਿੰ ਗ
ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਮੇ ਟੀ
ਤੀਜੀ ਰੀਡਿੰ ਗ
	ਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਘੋ ਸ਼ਣਾ

11

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੌ ਰਾ ਕਰਨਾ
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ਜ਼ਿੰ ਮੇ ਵਾਰੀ ਦੀ ਵੰ ਡ

ਕੈ ਨੇ ਡੀਅਨ ਸੰ ਵਿਧਾਨ ਇਹ ਤੈ ਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਦੀ ਫੈ ਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ
ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈ ਰੀਟੋ ਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਰੀਆਂ
ਕਿਵੇ ਂ ਵੰ ਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ , ਫੈ ਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱ ਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਰੀ ਲੈ ਂ ਦੀ ਹੈ – ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਕੌ ਮੀ ਰੱ ਖਿਆ ਅਤੇ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ – ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਖੇ ਤਰੀ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ
ਸਿੱ ਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ ਜੋ ਕੇ ਵਲ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਟੈ ਰੀਟੋ ਰੀ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੱ ਧਰ – ਮਿਊਨਿਸਪਲ – ਪੁਲਿਸ, ਅੱ ਗ ਬੁਝਾਊ ਮਹਿਕਮੇ ,
ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰੀਸਾਇਕਲਿੰ ਗ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ ਜਿਹੇ ਕੰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ
(ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਲਾਅ ਭਾਵ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ) ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ
ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਸੰ ਸਦੀ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ
■

	ਦਿ ਕਰਾਊਨ

	ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਸੰ ਸਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੀ ਇੱ ਕ ਸੰ ਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ 800 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋ ਗ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ । ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥੱ ਦੂਜੀ ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ ।
ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱ ਚ ਮਾਹਰਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰ ਤੀਨਿਧਤਾ ਲੈ ਫਟੀਨੈ ਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ । ਲੈ ਫਟੀਨੈ ਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੱ ਲੋਂ ਨਵੇ ਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈ ਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁ ਰੂ ਆਤ ਵਿੱ ਚ ਸਿੰ ਘਾਸਨ ਤੋ ਂ
ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਬਿੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ
ਬਿੱ ਲ ਫ਼ਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ), ਅਤੇ ਚੋ ਣਾਂ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰ ਗ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
■

	ਸਰਕਾਰ

	ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ 87 ਚੋ ਣ ਖੇ ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਈਡਿੰ ਗਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵੰ ਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਹਰ ਚੋ ਣ ਖੇ ਤਰ
ਵਿੱ ਚ ਰਹਿੰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬੋ ਲਣ ਲਈ ਹਰ ਚੋ ਣ ਖੇ ਤਰ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
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	ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁ ਮਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ , ਉਹ ਸੱ ਤਾਧਾਰੀ
ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਨੇ ਤਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਜੋ ਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
	ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱ ਚੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇੱ ਕ ਛੋ ਟੇ ਜਿਹੇ ਗਰੁ ੱ ਪ ਨੂੰ ਕਰਾਊਨ ਦੇ
ਮੰ ਤਰੀਆਂ ਵਜੋ ਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਮੰ ਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰ ਤਰਾਲਿਆਂ
(ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਜਾਂ ਵਿੱ ਤ ਮੰ ਤਰਾਲਾ) ਦੀਆਂ ਰੋ ਜ਼ਾਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ
ਇੰ ਚਾਰਜ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇ ਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਰ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।
	ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਮੰ ਤਰੀ ਇਕੱ ਠੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਾਂ ਕੈ ਬਨਿਟ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੈ ਬਨਿਟ ਮੰ ਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਿੱ ਧੇ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇ ਹ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਚੁਣੇ ਹੋ ਏ ਮੈ ਂਬਰਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਬਹੁ -ਗਿਣਤੀ ਮੈ ਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਣਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
■

	ਵਿਰੋ ਧੀ ਧਿਰ

	ਵਿਰੋ ਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱ ਚ ਚੁਣੇ ਹੋ ਏ ਉਹ ਮੈ ਂਬਰ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱ ਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਨਹੀਂ
ਰੱ ਖਦੇ । ਵਿਰੋ ਧੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਚੋ ਣ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱ ਤਦੀ ਹੈ , ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ
ਵਿਰੋ ਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਵਿਰੋ ਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੰ ਮੇ ਸਮੇ ਂ ਤੋ ਂ
ਸਥਾਪਤ ਪਰੰ ਪਰਾ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁ ਦਾ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈ ਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਯੋ ਜਨਾਬੱ ਧ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਫੈ ਸਲੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸੰ ਸਦ
ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰ ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱ ਚ ਯੋ ਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ।
	ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਰੋ ਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰ ਛੋ ਟੀਆਂ ਵਿਰੋ ਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਮੌ ਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਪੇ ਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

ਸ਼ੈ ਡੋ ਕੈ ਬਨਿਟ

ਵਿਰੋ ਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇ ਤਾ ਵੱ ਲੋਂ ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ “ਸ਼ੈਡੋ ਕੈ ਬਨਿਟ” ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਵਿਰੋ ਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈ ਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ
ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰ ਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁ ਤ ਨੇ ੜਿਉਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰ ਤਰਾਲਿਆਂ
ਦੀਆਂ ਯੋ ਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰ ਬੰਧੀ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌ ਰਾਨ ਵਿਰੋ ਧੀ ਧਿਰ ਦਾ
ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਭਾਰਨ।
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ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋ ਲੰ ਬੀਆ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
■

	ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ

	ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱ ਚ ਲੈ ਫ਼ਟੀਨੈ ਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋ ਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰ ਮੁੱਖ ਕੰ ਮ ਕਾਨੂੰਨ
ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ।
	ਜਦੋ ਂ ਸਦਨ ਦਾ ਸੈ ਸ਼ਨ ਚੱ ਲ ਰਿਹਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱ ਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਹਰ ਮਤੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਰ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।
ਹਰੇ ਕ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱ ਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋ ਧ ਵਿੱ ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋ ਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ
ਦੇ ਣ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿ ਟਿਸ਼ ਕੋ ਲੰ ਬੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ
ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦਾ ਕੰ ਮ ਹੈ ।
	ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰ ਤ ਵਿੱ ਚ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਵੇ ਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਮ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋ ਂ ਜਾਣਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
	ਕੈ ਬਨਿਟ ਮੰ ਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਮੰ ਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋ ਲ ਕਰਨੀ
ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕੰ ਮ ਹੈ । ਉਹ ਟੈ ਕਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂ ਰੀ ਦੇ ਣ ਅਤੇ “ਅੰ ਦਾਜ਼ਿਆਂ ” - ਹਰ ਬਸੰ ਤ
ਰੁ ੱ ਤ ਵਿੱ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰ ਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰ ਡ ਦੇ ਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ
ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਣ ਲਈ ਬੇ ਨਤੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ - ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋ ਟ
ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰ ਮ
ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ

ਵਿੱ ਤੀ ਮਨਜ਼ੂ ਰੀ ਦੇ ਣੀ
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ

■

	ਸਦਨ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ

	
– ਸ ਪੀਕਰ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹੋ ਰ ਮੈ ਂਬਰ ਬਹਿਸਾਂ ਦੀ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱ ਚ
ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸੰ ਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਵੇ । ਸਪੀਕਰ
ਨਿਰਪੱ ਖ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇ ਵਲ ਉਦੋ ਂ ਵੋ ਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱ ਖੀ ਅਤੇ
ਨਾਂਹ-ਪੱ ਖੀ ਵੋ ਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਵੇ (ਟਾਈ ਤੋ ੜਨ ਲਈ)।
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– ਸਪੀਕਰ ਸਾਰੇ ਰਸਮੀ ਮੌ ਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰ ਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋ ਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਰ
ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ …

‘ਮੇ ਸ’ ਦੀ ਕਾਢ ਮੱ ਧ ਯੁੱਗ ਵਿੱ ਚ ਕੱ ਢੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇ ਂ ਇਹ ਇੱ ਕ
ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਬੇ ਹੱਦ ਪ੍ਰ ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਹੁ ੰ ਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਬ੍ਰਿ ਟੇਨ ਵਿੱ ਚ ਸਾਰਜੈ ਂਟ-ਐਟ-ਆਰਮਜ਼ ਵੱ ਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੰ ਸਦ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇ ਉਤੇ ਜਿਤ
ਮੈ ਂਬਰਾਂ ਤੋ ਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਮੇ ਸ’ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਸੰ ਖੇ ਪ ਇਤਿਹਾਸ

ਪਰ ਅੱ ਜ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਨਿਰੋ ਲ ਪ੍ਰ ਤੀਕਾਤਮਕ ਉਦੇ ਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਸਦਨ ਉਦੋ ਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਦੋ ਂ ਤਕ ਕਿ ‘ਮੇ ਸ’ ਕਲਰਕ ਦੀ
ਮੇ ਜ਼ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ।

ਸਪੀਕਰ ਸੰ ਨ 1377 ਤੋ ਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰ ਸਦੀ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਹੈ ।
ਸ਼ੁ ਰੂ ਵਿੱ ਚ, ਸਪੀਕਰ ਸੰ ਸਦ ਤੋ ਂ ਸੁਨੇ ਹੇ - ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਕੋ ਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਰ ਹੁ ੰ ਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਨੇ ਹੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੁ ੰ ਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਨੌ ਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰ ਸਕ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ ਮੌ ਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਖ਼ੂ ਨੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੀਤ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱ ਜ ਚੁਣੇ ਗਏ
ਸਪੀਕਰ ਅੱ ਜ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਣ ਤੋ ਂ ਝਿਜਕਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੈ ਂਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੌ ਜੂਦਾ ਸਮੇ ਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਮੇ ਸ’ 1871 ਵਿੱ ਚ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਦਾ
ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ‘ਮੇ ਸ’ ਹੈ । ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ
ਵਿਕਟੋ ਰੀਆ ਦੇ ਚਾਂਦੀਘਾੜਿਆਂ ਜੈ ਫਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੰ ਪਨੀ ਦੁ ਆਰਾ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱ ਚੋਂ
ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਚਾਂਦੀ ਤੋ ਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੇ ਸ ਉੱਪਰ 24 ਕੈ ਰਟ ਸੋ ਨੇ ਦੀ
ਪਰਤ ਚੜ੍ ਹਾਈ ਹੋ ਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 11 ਪੌ ਡਂ ਹੈ ।

ਸਦਨ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਦਿਨ
■

	
– ਸ ਦਨ ਦਾ ਕਲਰਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਥਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਕਲਰਕ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਹਾਇਕ ਕਲਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਦਨ
ਦੇ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ , ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਸਦੀ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਦਨ ਦਾ ਕਲਰਕ ਪੱ ਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰ ਤੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋ ਧ ਵਿੱ ਚ ਕੋ ਈ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ।
	
– ਸ ਾਰਜੈ ਂਟ-ਐਟ-ਆਰਮਜ਼ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਹੁ ਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੈ ਂਬਰ
ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਰ
ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਸਾਰਜੈ ਂਟ-ਐਟ-ਆਰਮਜ਼ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰ ਤੀਕ
ਵਜੋ ਂ ਇੱ ਕ ਰਸਮੀ ਛੜੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ
‘ਮੇ ਸ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਇਹ ਛੜੀ ਸਦਨ ਵਿੱ ਚ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰ ਤੀਕ
ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।

	ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋ ਹ

	ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁ ਰੂ ਆਤ ਵਿੱ ਚ, ਸਪੀਕਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਲੇ ਰੇ ਸ਼ਮੀ ਕੱ ਪੜੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਕੌ ਰਨ ਨਾਂ
ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤਿੰ ਨ-ਖੂੰਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਟੋ ਪੀ ਪਹਿਨੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ , ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੈ ਂਬਰ
ਵਿੱ ਚ ਸਾਰਜੈ ਂਟ-ਐਟ-ਆਰਮਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੇ ਕੋ ਲ ‘ਮੇ ਸ’ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦਾ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਦਨ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ
ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।
	ਜਦੋ ਂ ਸਾਰਜੈ ਂਟ-ਐਟ-ਆਰਮਜ਼ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਹੇ ਠਾਂ, ਚੈ ਂਬਰ ਦੇ ਕੇ ਂ ਦਰ ਵਿੱ ਚ ਸਥਿਤ
ਕਲਰਕ ਦੇ ਮੇ ਜ਼ ਉੱਪਰ ‘ਮੇ ਸ’ ਨੂੰ ਰੱ ਖ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ , ਉਦੋ ਂ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈ ਠਕ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
■

	ਰੁਟੀਨ ਕੰ ਮ-ਕਾਜ

	ਸਦਨ ਦੇ ਆਮ ਦਿਨ ਵਿੱ ਚ ਕਈ “ਰੁ ਟੀਨ ਕੰ ਮ-ਕਾਜ” ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹੇ ਠ
ਲਿਖੇ ਕੰ ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
– ਮਤਿਆਂ

ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਣੀ

		ਮਤੇ ਪ੍ਰ ਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇ ਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਵਿੱ ਚ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਬਹਿਸ
ਲਈ ਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ।
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– ਮੈ ਂਬਰਾਂ

ਵੱ ਲੋਂ ਬਿਆਨ

		ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਛੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈ ਂਬਰ (ਵਿਧਾਇਕ ਜੋ ਕੈ ਬਨਿਟ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੇ)
ਆਪਣੀ ਪਸੰ ਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਮਿੰ ਟ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
– ਪ੍ਰ ਸ਼ਨ ਕਾਲ

		ਹਰ ਸੋ ਮਵਾਰ ਤੋ ਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤਕ 30 ਮਿੰ ਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਦੋ ਂ ਵਿਧਾਇਕ - ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ
ਵਿਰੋ ਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈ ਂਬਰ - ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਕੈ ਬਨਿਟ ਮੰ ਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋ ਜਨਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱ ਧੇ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਗਰਮਜੋ ਸ਼ੀ ਅਤੇ
ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਭਰਪੂਰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰ ਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌ ਰਾਨ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ ਸਪੀਕਰ ‘ਤੇ
ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ …

ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਤਹਿਤ - ਜਦੋ ਂ ਸੰ ਸਦ ਮੈ ਂਬਰ ਆਪਣੀ
ਰੋ ਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੇ ਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋ ਂ ਤਲਵਾਰ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ - ਸਦਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ
ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋ ਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂ ਰੀ ਜਿੰ ਨੀ ਵਿੱ ਥ ਰੱ ਖੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਮੂਲ ਰੂ ਪ ਵਿੱ ਚ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜੇ
ਲੜਾਈ ਵਿੱ ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ , ਪਰ ਹੁ ਣ ਇਹ ਦੂ ਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਪ੍ਰ ਤੀਕਾਤਮਕ ਹੈ ।

– ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ

		ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ (ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਕ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਚੋ ਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਨ)
ਵੱ ਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰ ਗ ਸੰ ਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੇ ਸ਼
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
– ਸੰ ਸਦੀ ਕਮੇ ਟੀ ਰਿਪੋ ਰਟਾਂ

		ਚੋ ਣਵੀਆਂ ਸਟੈ ਂਡ�ਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇ ਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋ ਰਟ
ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦੋ ਂ ਕਮੇ ਟੀ ਦੇ ਮੈ ਂਬਰ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਵੱ ਲੋਂ
ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈ ਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱ ਕ ਰਿਪੋ ਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤਕ ਪਹੁ ੰ ਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
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– ਦਿਨ ਦੇ

ਆਰਡਰ

		ਸਦਨ ਵਿੱ ਚ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਦਿਨ ਵਿੱ ਚ “ਦਿਨ ਦੇ ਆਰਡਰ” ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰ ਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇ ਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਹੋ ਰ ਕੰ ਮ-ਕਾਜ
(ਸਦਨ ਵਿੱ ਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂ ਦਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰ ਸਤਾਵ ਪੇ ਸ਼ ਕਰਨਾ) ਸੰ ਬੰਧੀ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਵੋ ਟਾਂ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰ ਸਤਾਵ (ਮੋ ਸ਼ਨ)

ਮੋ ਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੁ ਆਰਾ ਪੇ ਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱ ਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰ ਸਤਾਵ ਹੁ ੰ ਦਾ
ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਬੇ ਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਕੋ ਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ,
ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇ ਸ਼ ਦੇ ਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਰਾਇ ਪ੍ਰ ਗਟ ਕਰੇ । ਕਿਸੇ
ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਨ ਤੋ ਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰ ਸਤਾਵ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ,
ਸਦਨ ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵੋ ਟ ਪਾਵੇ ਗਾ।

ਬਿੱ ਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇ ਂ ਬਣਦਾ ਹੈ
■

	ਬਿੱ ਲ

	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿੱ ਲ ਕੈ ਬਨਿਟ ਮੰ ਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱ ਚ ਪੇ ਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਕ ਬਿੱ ਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ
ਕੈ ਬਨਿਟ ਮੰ ਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ, ਉਸ ਵੱ ਲੋਂ ਪੇ ਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱ ਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੈ ਂਬਰ ਦੇ ਹੱ ਥਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਜਨਤਕ ਬਿੱ ਲ ਵਜੋ ਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਵਿਧਾਇਕ ਵਲੋ ਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋ ਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ
ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੇ ਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱ ਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱ ਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
	ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿੱ ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰ ਨ “ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ” (ਰੀਡਿੰ ਗ) ਹੋ ਣੀਆਂ ਅਤੇ
ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਮੇ ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ , ਇਹ ਪੜਾਅ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈ ਂਬਰਾਂ ਕੋ ਲ ਹਰੇ ਕ ਬਿੱ ਲ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌ ਕਾ ਹੋ ਵੇ ।
■

ਪਹਿਲੀ ਰੀਡਿੰ ਗ

	ਪਹਿਲੀ ਰੀਡਿੰ ਗ ਵਿੱ ਚ, ਬਿੱ ਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰ ਸਤ ਵੱ ਲੋਂ ਪ੍ਰ ਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱ ਲ ਪੇ ਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਸਮੇ ਂ ਬਿੱ ਲ ਦੇ ਗੁਣਾਂ
ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ , ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੋ ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱ ਖ ਦੀ ਬਹਿਸ
ਲਈ ਕੀ ਇਸ ਬਿੱ ਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵੋ ਟ ਪਾਉਂਦੇ
ਹਨ, ਤਾਂ ਬਿੱ ਲ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਰੀਡਿੰ ਗ ਵਾਸਤੇ ਤੈ ਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ
ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।
■

ਦੂ ਜੀ ਰੀਡਿੰ ਗਗ

	ਦੂਜੀ ਰੀਡਿੰ ਗ ਦੌ ਰਾਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਬਿੱ ਲ ਦੇ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਬਹਿਸ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੋ ਟ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਬਿੱ ਲ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵੱ ਲ
ਵਧੇ ਗਾ: ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਮੇ ਟੀ ਵੱ ਲੋਂ ਅਧਿਐਨ।
■

ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਮੇ ਟੀ

	ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਮੇ ਟੀ ਦੇ ਮੈ ਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਬਿੱ ਲ ਦੇ ਹਰੇ ਕ ਸੈ ਕਸ਼ਨ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਰ ਹਨ। ਕਮੇ ਟੀ ਮੈ ਂਬਰ ਹਰ ਸੈ ਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਮਕਸਦ
ਬਾਰੇ ਬਿੱ ਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰ ਸਤ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮੇ ਟੀ ਬਿੱ ਲ ਵਿੱ ਚ ਸੋ ਧ
ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ ਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਬਿੱ ਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮੇ ਟੀ ਦਾ
ਪੜਾਅ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਂ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
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	ਜਦੋ ਂ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਮੇ ਟੀ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ ਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋ ਈ ਵੀ ਸੋ ਧਾਂ ਪਾਸ
ਕਰ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋ ਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿੱ ਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਾਪਸ “ਰਿਪੋ ਰਟ”
ਕਰਨ ਲਈ ਵੋ ਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
	ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਬਿੱ ਲ ਵਿੱ ਚ ਉਦੋ ਂ ਤਕ ਹੋ ਰ ਕੋ ਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦੋ ਂ ਤਕ ਸਦਨ ਬਿੱ ਲ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇ ਟੀ ਨੂੰ
ਵਾਪਸ ਭੇ ਜਣ ਲਈ ਵੋ ਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰ ਦਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
■

ਤੀਜੀ ਰੀਡਿੰ ਗ

	ਤੀਜੀ ਪੜ੍ਹ ਤ ਦੌ ਰਾਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਅੰ ਤਿਮ ਵੋ ਟਿੰ ਗ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਿੱ ਲ
‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਬਿੱ ਲ ਤੀਜੀ ਰੀਡਿੰ ਗ ਵਿੱ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਵੱ ਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਜੋ ਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
■

ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।
ਬ੍ਰਿ ਟਿਸ਼ ਕੋ ਲੰ ਬੀਆ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈ ਂਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲ
ਵਿੱ ਚ ਸੋ ਮਵਾਰ ਤੋ ਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤਕ, ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ
ਸੱ ਤ�ੇ ਦਿਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਜਦੋ ਂ ਸਦਨ ਦੀ ਸਭਾ ਚਲਦੀ ਹੋ ਵੇ , ਉਦੋ ਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ ਦੇ ਖਣ ਵਾਸਤੇ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਗੈ ਲਰੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸੁਆਗਤ ਹੁ ੰ ਦਾ
ਹੈ । ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋ ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰ ਸ਼ਨ ਕਾਲ – ਹਰ ਸੋ ਮਵਾਰ ਤੋ ਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱ ਕ 30 ਮਿੰ ਟਾਂ
ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਦੋ ਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ – ਦੌ ਰਾਨ
ਗੈ ਲਰੀਆਂ ਅਕਸਰ ਭਰੀਆਂ ਹੋ ਈਆਂ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

	ਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰ ਵਾਨਗੀ

	ਨਵੇ ਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂ ਰੀ) ਦੇ ਣ ਲਈ
ਲੈ ਫਟੀਨੈ ਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੈ ਂਬਰ ਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰ ਝ ਬਿੱ ਲ ਦੇ ਰੂ ਪ ਵਿੱ ਚ
ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੋ ਈ ਗੱ ਲ ਬ੍ਰਿ ਟਿਸ਼ ਕੋ ਲੰ ਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
■

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੌ ਰਾ ਕਰਨਾ

ਘੋ ਸ਼ਣਾ

	ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਕਟ ਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਤੁਰੰ ਤ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ,
ਹੋ ਰਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਘੋ ਸ਼ਣਾ ਸੰ ਬੰਧੀ ਇੱ ਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈ ਕਸ਼ਨ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਣ ਦੀ
ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੈ ਅ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋ ਂ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇ ਰੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ …

ਸੰ ਨ 1898 ਵਿੱ ਚ, ਜਿਸ ਸਾਲ ਮੌ ਜੂਦਾ ਸੰ ਸਦ ਭਵਨ ਖੋ ਲਹੇ ੍ ਗਏ, 80 ਬਿੱ ਲ ਪੇ ਸ਼
ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 65 ਪਾਸ ਹੋ ਏ।

ਹੋ ਰ ਵੇ ਰਵਿਆਂ ਲਈ www.leg.bc.ca ਦੇ ਖੋ ਜਾਂ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ :
Parliamentary Education Office
Parliament Buildings
Victoria BC V8V 1X4
250.387.8669
PEO@leg.bc.ca

ਸੰ ਸਦ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਦੌ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਓ
To visit the Parliament Buildings, go to
www.leg.bc.ca/tours or contact:
Parliamentary Tour Program
Parliament Buildings
Victoria BC V8V 1X4
250.387.3046
Tours@leg.bc.ca

ਬਿੱ ਲ 52, ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ ਐਕਸਟੈ ਂਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1898 - ਜਿਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ
ਚੋ ਣਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵੋ ਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਣ ਦਾ ਪ੍ਰ ਸਤਾਵ ਰੱ ਖਿਆ ਸੀ - ਉਨ੍ ਹਾਂ 15
ਬਿਲਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਸੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ।
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