ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ*
10 ਜੂਨ: ਕੋਲਵੁੱਡ
11 ਜੂਨ: ਕਿੰ ਮਬਰਲੀ ਅਤੇ ਕੈਸਲਗਾਰ
12 ਜੂਨ: ਕੈਲੋਨਾ ਅਤੇ ਕੈਮਲੂਪਸ
13 ਜੂਨ: ਕੋਰਟਨੇ ਅਤੇ ਕਵਾਲੀਕਮ ਬੀਚ
14 ਜੂਨ: ਵੈਨਕੂਵਰ

ਟਾਈਮਲਾਈਨ
27 ਮਈ

ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲੇ ਗੀ

3 ਜੂਨ

ਵਿੱਤ ਮੰ ਤਰੀ ਬਜਟ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ
ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ

17 ਜੂਨ: ਪ੍ਰਿੰ ਸ ਰੂਪਰਟ

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ (Consultation) ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ

18 ਜੂਨ: ਕਿਟੀਮੈਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰ ਸ ਜੌਰਜ

28 ਜੂਨ

19 ਜੂਨ: ਫੋਰਟ ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਅਤੇ ਕਵੇਸਨਲ
20 ਜੂਨ: ਐਬਟਸਫੋਰਡ
21 ਜੂਨ: ਸਰੀ
*ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੰ ਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ: ਸਾਰੇ ਇੰ ਨਪੁੱਟ
ਲਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ
ਜੁਲਾਈ
ਕਮੇਟੀ ਇੰ ਨਪੁੱਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ

ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਚਾਰ

2020

ਬੀਸੀ ਬਜਟ
ਕੰ ਸਲ ਟੇ ਸ਼ ਨ

ਸਿਹਤ?

ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਲੈ ਕਟ
ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ
ਫ਼ੋਨ: 250.356.2933 ਜਾਂ ਬੀ.ਸੀ.
ਵਿੱਚ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ 1.877.428.8337

ਸਿੱਖਿਆ?

ਆਰਥਿਕ
ਵਿਕਾਸ?

ਲੇ ਟ ਜੁਲਾਈ/ਅਰਲੀ ਅਗਸਤ
ਕਮੇਟੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਮੰ ਗਲਵਾਰ
ਬਜਟ 2020 ਪੇਸ਼

ਕੀ ਹਨ?

ਵਾਤਾਵਰਨ?
ਰਿਹਾਇਸ਼?
ਸਮਾਜਿਕ
ਸੇਵਾਵਾਂ?
ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ?
...?

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

@LegislativeAssemblyBC
@BCLegislature
@BCLegislature
ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਲੈ ਕਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ

ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਤੇ ਸਿਲੈ ਕਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ
ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਹੈ?

ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਲੈ ਕਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ
ਕਮੇਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਥਾਪਿਤ ਦੱਸ ਸਥਾਈ ਸੰ ਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ
ਧਿਰ ਤੋਂ ਸੱਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ (MLAs) ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਬਜਟ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ
ਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ
ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਡ
ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰ ਤਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸਲਾਹ
ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਮੁੱਖ
ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ
ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ‘ਵਿੱਚ
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ
ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਹਨ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ
ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ
ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੱਕ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ
ਅਗਲੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਇੰ ਨਪੁੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ
ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡਾ ਇੰ ਨਪੁੱਟ ਮਾਇਨੇ
ਰੱਖਦਾ ਹੈ!
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ
ਬਜਟ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ
ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰ ਨਪੁੱਟ ਅਤੇ
ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰ ਖੇਪ
ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਲੇ ਟ ਜੁਲਾਈ/ਅਰਲੀ ਅਗਸਤ
ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲਾ
ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਬਜਟ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੰ ਗਲਵਾਰ ਨੂੰ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਣਾ ਹੈ

ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਬੋਲੋ
ਿਲਖਤੀ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੋ
✓

ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਭਰੋ

ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ
27 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਗੀ। ਟੇਲੀਕਾਨਫਰੰ ਸ ਦੇ
ਅਵਸਰ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

3 ਜੂਨ, 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤੀ

ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ
ਭਰੋ: bcleg.ca/FGSbudget

ਲਿਖਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ: Select Standing Committee
on Finance and Government Services
Room 224, Parliament Buildings
Victoria, BC V8V 1X4
ਸਾਰੇ ਇੰ ਨਪੁੱਟ ਦੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 28 ਜੂਨ,
2019 ਹੈ।

ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਓ:
bcleg.ca/FGSbudget

