
27 ਮਈ 
ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ  
ਰਜਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲਰੇਗੀ 

3 ਜੂਨ
ਜਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਜਟ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਰੇ  
ਦਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਰੇ ਹਨ

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ (Consultation) ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ

28 ਜੂਨ 
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੰਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ: ਸਾਰਰੇ ਇੰਨਪੁੱਟ  
ਲਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ

ਜੁਲਾਈ  
ਕਮਰੇਟੀ ਇੰਨਪੁੱਟ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਕਰਰੇਗੀ

ਲਰੇਟ ਜੁਲਾਈ/ਅਰਲੀ ਅਗਸਤ  
ਕਮਰੇਟੀ ਜਸਫਾਜਰਸ਼ਾਂ ਦਰੇ ਨਾਲ ਜਰਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਫਰਵਰੀ ਜਵਚ ਤੀਜਾ ਮੰਗਲਵਾਰ  
ਬਜਟ 2020 ਪਰੇਸ਼

ਜਵੱਤ ਅਤਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੇਵਾਵਾਂ ‘ਤਰੇ ਜਸਲੈਕਟ 
ਸਟੈਂਜਡੰਗ ਕਮਰੇਟੀ 

ਫੋਨ: 250.356.2933 ਜਾਂ ਬੀ.ਸੀ.  
ਜਵੱਚ ਟੋਲ-ਫ੍ੀ 1.877.428.8337

ਈ-ਮਰੇਲ: FinanceCommittee@leg.bc.ca 
ਵੈਬ: bcleg.bc.ca/FGSbudget

ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆ*ਂ

 10 ਜੂਨ:  ਕੋਲਵੁੱਡ

 11 ਜੂਨ:  ਜਕੰਮਬਰਲੀ ਅਤਰੇ ਕੈਸਲਗਾਰ

 12 ਜੂਨ:  ਕੈਲੋਨਾ ਅਤਰੇ ਕੈਮਲੂਪਸ 

 13 ਜੂਨ: ਕੋਰਟਨੇ ਅਤਰੇ ਕਵਾਲੀਕਮ ਬੀਚ

 14 ਜੂਨ: ਵੈਨਕੂਵਰ

 17 ਜੂਨ: ਜਪ੍ੰ ਸ ਰੂਪਰਟ 

 18 ਜੂਨ:  ਜਕਟੀਮੈਟ ਅਤਰੇ ਜਪ੍ੰ ਸ ਜੌਰਜ

 19 ਜੂਨ:  ਫੋਰਟ ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਅਤਰੇ ਕਵਰੇਸਨਲ

 20 ਜੂਨ: ਐਬਟਸਫੋਰਡ

 21 ਜੂਨ: ਸਰੀ
                             *ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਟਾਈਮਲਾਈਨ

ਜਵੱਤ ਅਤਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੇਵਾਵਾਂ ਤਰੇ ਜਸਲੈਕਟ ਸਟੈਂਜਡੰਗ ਕਮਰੇਟੀ 

@LegislativeAssemblyBC
@BCLegislature
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ਬੀਸੀ ਬਜਟ
2020

ਤੁਹਾਡੇ 
ਿਵਚਾਰ ਕੀ ਹਨ?

ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ

ਜਸੱਜਖਆ?

ਸਮਾਜਜਕ 
ਸਰੇਵਾਵਾਂ?

ਜਸਹਤ?

ਵਾਤਾਵਰਨ?

ਜਰਹਾਇਸ਼?

ਆਰਜਿਕ 
ਜਵਕਾਸ?

. . . ?

ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਜਖਆ?



ਜਵੱਤ ਅਤਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੇਵਾਵਾਂ 
ਤਰੇ ਜਸਲੈਕਟ ਸਟੈਂਜਡੰਗ 
ਕਮਰੇਟੀ ਕੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਪੁੱਟ ਮਾਇਨੇ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ!

ਕੀ ਤੁਹਾਡਰੇ ਕੋਲ ਬੀ ਸੀ ਨੰੂ ਰਜਹਣ 
ਲਈ ਜਬਹਤਰ ਸਿਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਚਾਰ ਹਨ?

ਤੁਹਾਡਰੇ ਜਵਚਾਰ ਕਮਰੇਟੀ ਨੰੂ ਅਗਲਰੇ ਪ੍ੋਜਵੰਸ਼ੀਅਲ  
ਬਜਟ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਸਫਾਰਸ਼ਾਂ  
ਬਾਰਰੇ ਸੂਜਚਤ ਕਰਨਗਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨਪੁੱਟ ਅਤਰੇ  
ਕਮਰੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਜਰਪੋਰਟ ਜਵੱਚ ਸੰਖਰੇਪ 
ਰੂਪ ਜਦੱਤਾ ਜਾਵਰੇਗਾ ਜੋ ਲਰੇਟ ਜੁਲਾਈ/ਅਰਲੀ ਅਗਸਤ 
ਜਵੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤਰੇ ਜਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵਰੇਗੀ। ਅਗਲਾ 
ਪ੍ਾਂਜਤਕ ਬਜਟ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦਰੇ ਤੀਜਰੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੰੂ 
ਪਰੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵਰੇਗਾ।

ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੋ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦਰੇ ਹੋ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਰੇਖਣ ਤੋਂ 
ਹੱਿ ਜਲਖਤ ਜਚੱਠੀਆਂ ਤੱਕ, ਜਬ੍ਜਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
ਅਗਲਰੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ‘ਤਰੇ ਇੰਨਪੁੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਰੇ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰਰੇ ਤਰੀਕਰੇ ਹਨ। ਪੂਰਰੇ ਸੂਬਰੇ ਜਵੱਚ ਕਜਮਊਜਨਟੀਆਂ ਜਵੱਚ 
ਜਸੱਧਰੇ ਤੌਰ ‘ਤਰੇ ਕਮਰੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਰੇ ਮੌਕਰੇ ਵੀ ਹਨ।

ਜਵੱਤ ਅਤਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੇਵਾਵਾਂ ਤਰੇ ਜਸਲੈਕਟ ਸਟੈਂਜਡੰਗ 
ਕਮਰੇਟੀ ਜਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਬਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਿਾਜਪਤ ਦੱਸ ਸਿਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮਰੇਟੀਆਂ ਜਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤਰੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਰੋਧੀ 
ਜਧਰ ਤੋਂ ਸੱਤ ਜਵਧਾਇਕਾਂ (MLAs) ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਮਰੇਟੀ ਬਜਟ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਰੇ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ  
ਅਤਰੇ ਨਤੀਜਜਆਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਦਰੇਣ ਲਈ ਬਜਟ 
ਟਰਾਂਸਪਰੇਰੈਂਸੀ ਐਡਂ ਅਕਾਊਂਟਰੇਜਬਜਲਟੀ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ 
ਆਜਗਆ ਪ੍ਾਪਤ ਹੈ।

ਇਸ ਐਕਟ ਜਵੱਚ ਜਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੰੂ ਬਜਟ ਸਲਾਹ 
ਮਸ਼ਵਰਰੇ ਦਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ ਜਜਸ ਨੰੂ ਕਮਰੇਟੀ ਨੰੂ ਭਰੇਜਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੇਪਰ ਮੁੱਖ 
ਮੁੱਜਦਆਂ ਅਤਰੇ ਜਬ੍ਜਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਆਪਣਰੇ ਜਵਚਾਰ ਜਕਵੇਂ 
ਸਾਂਝਰੇ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹਨ ਬਾਰਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਡਰੇ ਪਜਰਵਾਰ 
ਨੰੂ ਜਕਹੜਰੇ ਮੁੱਦਰੇ ਪ੍ਭਾਜਵਤ 
ਕਰਦਰੇ ਹਨ?

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦਰੇ ਹੋ ਜਕ 
ਪ੍ਾਿਜਮਕਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ 
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?

ਅਗਲਰੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ‘ਜਵੱਚ 
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅੱਗਰੇ ਰੱਖਣ ਲਈ 
ਇਹ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਭਾਗ ਜਕਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਜਸਟਰਰੇਸ਼ਨ 
27 ਮਈ, 2019 ਨੰੂ ਖੁੱਲਰੇਗੀ। ਟਰੇਲੀਕਾਨਫਰੰਸ ਦਰੇ 
ਅਵਸਰ ਅਤਰੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸਰੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

3 ਜੂਨ, 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕਰੇ ਜਲਖਤੀ 
ਜਟੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਰੇਖਣ 
ਭਰੋ: bcleg.ca/FGSbudget 

ਜਲਖਤੀ ਜਟੱਪਣੀਆਂ ਨੰੂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭਰੇਜਜਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ: Select Standing Committee 
on Finance and Government Services 
Room 224, Parliament Buildings 
Victoria, BC V8V 1X4

ਸਾਰਰੇ ਇੰਨਪੁੱਟ ਦਰੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਜਮਤੀ 28 ਜੂਨ, 
2019 ਹੈ।

ਜਹੱਸਾ ਜਕਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਾਰਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ  
ਲਈ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕਰੇ ਇੱਿਰੇ ਜਾਓ:  
bcleg.ca/FGSbudget

✓

ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਬੋਲੋ

ਿਲਖਤੀ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੋ

ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਭਰੋ


