
ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਚਾਰ

2021 ਬੀਸੀ

ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ
ਬਜਟ

ਕੀ ਹਨ?
6 ਮਈ 
ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ ਰਜਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲਰੇਗੀ 

21 ਮਈ 
ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ ਰਜਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਵਰੇਗੀ 

1 ਜੂਨ
ਜਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਜਟ ਕੰਸਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਰੇ ਹਨ

ਕੰਸਲਟਰੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ

26 ਜੂਨ
ਕੰਸਲਟਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: ਸਾਰਰੇ ਇੰਨਪੁਟ ਲਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ

ਜੁਲਾਈ
ਕਮਰੇਟੀ ਇੰਨਪੁਟ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਅਗਸਤ 
ਕਮਰੇਟੀ ਜਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਰਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੰਗਲਵਾਰ
2021 ਬਜਟ ਪਰੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਗਆ

ਵਵੱਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਸਲੈਕਟ 
ਸਟੈਂਵਿੰਗ ਕਮੇਟੀ

ਫੋਨ: 250.356.2933 ਜਾਂ 
ਬੀਸੀ ਜਵਚ ਟੋਲ-ਫ੍ੀ 1.877.428.8337 

ਈਮਰੇਲ: FinanceCommittee@leg.bc.ca 
ਵੈੱਬ: bcleg.ca/FGSbudget

ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ 
ਲੈਿਜਸਲੇਿਟਵ ਅਸ�ਬਲੀ

ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 

ਹਾਲਾਂਜਕ ਕਮਰੇਟੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤਰੇ ਪ੍ਾਂਤ ਦਰੇ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ  
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਜਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਰੇ ਕਾਰਨ, 
ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵੀਡੀਓ/
ਟੈਲੀਕੌਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਜੂਨ ਦਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ 
ਅਤਰੇ ਥੀਮ ਦਰੇ ਅਧਾਰ 'ਤਰੇ ਆਯੋਜਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
ਪਰੇਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਛੋਟਰੇ ਪੈਨਲਾਂ ਜਵੱਚ ਵੰਜਡਆ ਜਾਵਰੇਗਾ।

ਕਮਰੇਟੀ ਅੱਗਰੇ ਪਰੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਵਚ ਜਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਰੇ 
ਜਬ੍ਜਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮਰੇਟੀਆਂ 
ਦਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ 1.877.428.8337 'ਤਰੇ ਕਾਲ ਕਰਕਰੇ 
ਰਜਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਮਈ ਦਰੇ ਅਖੀਰ  
ਜਵੱਚ ਪਰੈਜ਼ਰੇਨਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤਰੇ ਸਜਮਆਂ ਲਈ 
ਫਾਲੋ-ਅਪ ਕਰਰੇਗਾ।

ਟਾਈਮਲਾਈਨ

ਜਵੱਤ ਅਤਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੇਵਾਵਾਂ 'ਤਰੇ ਜਸਲੈਕਟ ਸਟੈਂਜਡੰਗ ਕਮਰੇਟੀ

ਵਸੱਵਿਆ?

ਸੋਸ਼ਲ  
ਸਰਵਵਵਸਜ਼?

ਵਸਹਤ?

ਵਾਤਾਵਰਣ?

ਵਰਹਾਇਸ਼?

ਆਰਥਕ  
ਵਵਕਾਸ?

. . . ?

ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਵਿਆ?

@ਲੈਜਜਸਲਰੇਜਟਵਅਸੈਂਬਲੀਬੀਸੀ
@ਬੀਸੀਲੈਜਜਸਲਰੇਚਰ
@ਬੀਸੀਲੈਜਜਸਲਰੇਚਰ



ਵਹੱਸਾ ਵਕਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 
6 ਮਈ ਨੰੂ ਖੁੱਲਰੇਗੀ ਅਤਰੇ 21 ਮਈ ਨੰੂ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ। 
ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵੀਡੀਓ/ਟੈਲੀਕੌਨਫਰੰਸ 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤਰੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਸਰੇਵਾਵਾਂ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਜਲਖਤੀ ਜਟੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੋ ਜਾਂ 1 ਜੂਨ, 2020  
ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵਰੇਖਣ ਨੰੂ ਭਰੋ: 
bcleg.ca/FGSbudget

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

ਸਾਰੇ ਇੰਨਪਟੁ ਲਈ ਆਿਰੀ ਤਰੀਕ 26 ਜੂਨ,  
2020 ਹੈ।

ਜਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦਰੇ ਤਰੀਕਰੇ ਬਾਰਰੇ ਵਧਰੇਰਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  
ਲਈ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕਰੇ  
bcleg.ca/FGSbudget ਤਰੇ ਜਾਓ 

ਜਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧਰੇਰਰੇ 
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਵਕਲਪ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕਰੇ 
ਸੰਸਦੀ ਕਮਰੇਟੀਆਂ ਦਰੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ 1.877.428.8337 
'ਤਰੇ ਜਾਂ FinanceCommittee@leg.bc.ca  
'ਤਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਬੋਲੋ
ਿਲਖਤੀ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੋ
ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਭਰੋ

ਵਵੱਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 
'ਤੇ ਵਸਲੈਕਟ ਸਟੈਂਵਿੰਗ 
ਕਮਟੇੀ ਕੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਿਾ ਇੰਪੁੱ ਟ ਮਾਅਨੇ 
ਰੱਿਦਾ ਹੈ!

ਕੀ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਬੀਸੀ ਨੰੂ ਰਵਹਣ 
ਲਈ ਵਬਹਤਰ ਜਗਾ੍ ਬਣਾਉਣ 
ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵਵਚਾਰ ਹਨ? 

ਤੁਹਾਡਰੇ ਜਵਚਾਰ ਅਗਲਰੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਲਈ  
ਕਮਰੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰਰੇ ਦੱਸਣਗਰੇ।  
ਤੁਹਾਡਰੇ ਇੰਨਪੁਟ ਅਤਰੇ ਕਮਰੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਇੱਕ 
ਜਰਪੋਰਟ ਜਵੱਚ ਜਦੱਤਾ ਜਾਵਰੇਗਾ ਜੋ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤਰੇ ਅਗਸਤ 
ਜਵੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲਾ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਫਰਵਰੀ 
2021 ਦਰੇ ਤੀਜਰੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵਰੇਗਾ।

ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੋ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦਰੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵਰੇਖਣ 
ਤੋਂ ਲੈ ਕਰੇ ਹੱਥ ਜਲਖਤ ਜਚੱਠੀਆਂ ਤੱਕ, ਜਬ੍ਜਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨਾਂ ਕੋਲ 
ਅਗਲਰੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਜਵੱਚ ਇੰਪੁੱਟ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਰੇ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰਰੇ ਤਰੀਕਰੇ ਹਨ। ਕਮਰੇਟੀ ਨਾਲ ਜਸੱਧਰੇ ਤੌਰ 'ਤਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਰੇ 
ਵੀ ਅਵਸਰ ਹਨ।

ਜਵੱਤ ਅਤਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੇਵਾਵਾਂ 'ਤਰੇ ਜਸਲੈਕਟ ਸਟੈਂਜਡੰਗ 
ਕਮਰੇਟੀ, ਜਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਥਾਪਤ ਦਸ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮਰੇਟੀਆਂ ਜਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤਰੇ ਅਜਧਕਾਰਤ ਜਵਰੋਧੀ ਜਧਰ 
ਦਰੇ ਸੱਤ ਜਵਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਕਮਰੇਟੀ ਨੰੂ ਬਜਟ ਟ੍ਾੰਸਪਰੇਰੈਂਸੀ ਐਡਂ ਅਕਾਊਂਟਰੇਜਬਲਟੀ 
ਐਕਟ (Budget Transparency and 
Accountability Act) ਦੁਆਰਾ ਬਜਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ 
ਕਰਨ ਅਤਰੇ ਨਤੀਜਜਆਂ ਬਾਰਰੇ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 
ਮੈਂਡਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਐਕਟ ਜਵਚ ਜਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੰੂ ਬਜਟ ਕੰਸਲਟਰੇਸ਼ਨ 
ਕਾਗਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਰੇਟੀ ਨੰੂ 
ਭਰੇਜਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੇਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਜਦਆਂ ਦੀ ਅਤਰੇ ਜਬ੍ਜਟਸ਼ 
ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਜਕਵੇਂ ਆਪਣਰੇ ਜਵਚਾਰ ਸਾਂਝਰੇ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹਨ 
ਬਾਰਰੇ ਰੂਪਰਰੇਖਾ ਜਦੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਪਵਰਵਾਰ 
ਨੰੂ ਵਕਹੜੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ 
ਕਰਦੇ ਹਨ? 

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤਰਜੀਹਾਂ 
ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ?

ਅਗਲੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਵਵੱਚ 
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਰੱਿਣ ਲਈ 
ਇਹ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ।


