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ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਕੀ ਹੈ?

ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1999 ਟਵਿੱ ਚ ਸਕਾਿਲੈਂਡ ਲਈ ਕਾਨ ੰ ਨ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਿੱ ਟਸਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਦ-ਟਵਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਇਹ 129 ਚਣੁੇ ਗਏ ਪਰਟਤਟਨਧੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਟਿਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਿਾਂ MSP ਟਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਟਕਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਕਈ ਟਕਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਟਸਆਵਾਂ ਲਈ ਕਾਨ ੰ ਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਟਿਹੜੇ ਟਕ ਟਿਆਂਗਤ ਮਾਮਟਲਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਾਂ 
ਟਡਵੌਲਵਡ ਵਿੋਂ ਿਾਣੇ ਿਾਂਦ ੇਹਨ। ਕੁਿੱ ਝ ਮਾਮਲੇ ਟਸਰਫ ਯ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਟਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਟਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਖਵੇਂ ਮਾਮਟਲਆ ਂਦੇ 
ਤੌਰ ਤੇ ਿਾਟਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

ਟਿਆਂਗਤ ਮਾਮਟਲਆਂ ਟਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ:

 ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਿੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮਿੱ ਛੀ ਪਾਲਣ
 ਟਸਿੱ ਟਖਆ ਅਤੇ ਟਸਖਲਾਈ
 ਵਾਤਾਵਰਨ
 ਟਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਟਿਕ ਸੇਵਾਂਵਾਂ
 ਹਾਊਟਸੰਗ
 ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਯੋਿਨਾ
 ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤੇ ਟਵਵਸਥਾ
 ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ
 ਖੇਡ ਅਤੇ ਕਲਾ
 ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿੈਕਸ
 ਆਵਾਿਾਈ ਦੇ ਕਈ ਪਟਹਲ 

     ਰਾਖਵੇਂ ਮਾਮਟਲਆਂ ਟਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ:

 ਭਿੱਤੇ  ਅਤ ੇਸਮਾਟਿਕ ਸੁਰਿੱ ਟਖਆ
 ਪਰਸਾਰਣ
 ਸੰਟਵਧਾਨ
 ਰਿੱ ਟਖਆ
 ਰੁਜ਼ਗਾਰ
 ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ
 ਟਵਦੇਸ਼ ਪਾਟਲਸੀ
 ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ
 ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ
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ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕਾਿਲੈਂਡ ਐਕਿ 2016 ਰਾਹੀਂ ਿੈਕਸ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ 
ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੰ  ਿਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
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ਸੰਸਦ ਕਾਿੰ ਿ ਟਕਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ?
ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਟਬਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੰ ਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਟਬਲ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ, MSP ਿੋ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਮੇਿੀਆਂ, 
ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਿਾਂ ਟਵਅਕਤੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿ ੋMSP ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟਤੰਨਹ  ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਪਰਟਕਟਰਆ ਦੀ 
ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਟਬਿੱ ਲ ਦੇ ਪੜਹਾਅ

ਪੜਹਾਅ 1

ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਿੀਆਂ ਟਬਲ ਦੇ ਮ ਲ ਟਸਧਾਤਾਂ (ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਮਕਸਦ) ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰ  ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ 
ਕਟਹੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਟਫਰ ਸੰਸਦ, ਚੈਂਬਰ ਟਵਿੱ ਚ ਟਬਲ ਦੇ ਮ ਲ ਟਸਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਦ-ਟਵਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਦੀ ਹੈ। 

ਪੜਹਾਅ 2

ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਿੀ ਟਬਲ ‘ਤੇ ਟਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਦੀ  ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਸਤਾਟਵਤ ਬਦਲਾਵਾਂ (ਸਧੋਾਂ) ਤ ੇਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੜਹਾਅ 3

ਸੰਸਦ ਟਬਲ ਟਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਫਰ ਸੰਸਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟਕ ਟਬਲ ਨੰ  ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ ਿਾਂ ਰਿੱ ਦ ਕੀਤਾ 
ਿਾਵੇ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ?
ਟਬਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹਣੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਹਫਟਤਆਂ ਦੀ ਟਮਆਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਟਿਸ ਦੌਰਾਨ ਟਬਲ ਨੰ  ਚਣੌਤੀ ਟਦਿੱ ਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਿਕੇਰ 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵ ੇਟਕ ਇਹ ਟਬਲ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਟਬਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਿਕੇਰ ਇਸ ਨੰ  ਕਈੋ ਚਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਟਦਿੱਤੀ 
ਿਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰ  ਮੋਨਾਰਕ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਨਿ ਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।

ਟਬਲ ਨੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਨਿ ਰੀ ਟਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕਾਨੰ ਨ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਟਕ ਇਹ ਟਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗ  
ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
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ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ?
ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱ ਖਰੇ-ਵਿੱ ਖਰੇ ਸੰਗਠਨ ਹਨ। ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਟਨਆਂਗਤ ਮਾਮਟਲਆਂ ਤੇ ਕਾਨੰ ਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਨੰ  ਲਾਗ  ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਸੁਲਝ ੇਮਾਮਟਲਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਟਲਸੀਆ
ਟਵਕਟਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
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MSP 

MSP ਟਕਵੇਂ ਚ ਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿ?

ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਟਵਚ, ਹਰ ਵੋਿਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੋਿਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ - ਇਿੱ ਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਆਪਣੇ ਖਤੇਰ 
ਲਈ। ਕੁਿੱ ਲ 73 ਹਲਕਾ MSP ਅਤੇ 56 ਖੇਤਰੀ MSP ਹੰੁਦੇ ਹਨ। MSP ਦੀ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈੈੰਬਰ ਟਸਸਿਮ ਰਾਹੀਂ ਚਣੌ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਿੋ ਟਕ ਅਨੁਪਾਤੀ 
ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਇਕ ਰ ਪ ਹੰੁਦਾ ਹ।ੈ 

ਸਕਾਿਲੈਂਡ ਟਵਿੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਟਵਅਕਤੀ ਇਿੱ ਕ ਹਲਕਾ MSP ਅਤੇ ਸਿੱ ਤ ਖੇਤਰੀ MSP ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਟਰਆਂ ਦੀ 
ਸਿੇਿਸ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇਦੰਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲ ੇਅਟ ਠਾਂ ਟਵਟ ਚੋਂ ਟਕਸੇ ਨੰ  ਵੀ ਸਪੰਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

ਪਾਰਿੀ ਅਿ ਸਾਰ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸ ੰਸਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਿਤੀਜੇ 2021

MSP ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਿ?

MSP ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਟਵਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਟਵਿੱ ਚ ਵਾਦ-ਟਵਵਾਦ ਅਤੇ ਕਮੇਿੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਟਵਿੱ ਚ ਵੀ 
ਟਹਿੱ ਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਿੱ ਕ MSP ਹੇਠਾਂ ਟਦਿੱ ਤੇ ਕਾਰਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 ਟਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
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ਂ 

 ਵਾਦ-ਟਵਵਾਦ ਟਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
 ਟਕਸੇ ਕਾਨੰ ਨ ਨੰ  ਬਦਲਣ ਲਈ ਟਬਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
 ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਟਧਤ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱ ਛ ਸਕਦਾ ਹੈ

 ਮਾਮਟਲਆਂ ਨੰ  ਰਫੈਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ,ਿਾਂ ਟਕਸੇ ਹਰੋ ਟਵਅਕਤੀ ਿਾਂ ਸੰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱ ਛ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਮੇਰੀ ਿ ਮਾਂਇੰਦਗੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਿਾਨਣ ਲਈ ਟਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਂਇੰਦਗੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਿ ‘ਤੇ ਪੋਸਿਕੋਡ ਸਰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਾਂ 
ਿਨਤਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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ਵਾਦ-ਟਵਵਾਦ ਚੈਂਬਰ ਟਵਿੱ ਚ ਕੀ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ?

ਸਾਰੇ MSP ਵਾਦ-ਟਵਵਾਦ ਚੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਬਠੈਕਾਂ ਟਵਿੱ ਚ ਟਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਟਿਿੱ ਥੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਿੀ ਦੇ ਸਮ ਹ ਨਾਲ ਬਠੈਦੇ 
ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਿ ਟਵਿੱ ਚ ਹੇਠ ਟਲਟਖਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ:

 ਬਟਹਸ
ਇਹ MSP ਟਵਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਿੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਆਧਾਟਰਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

 ਪਰਧਾਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਤਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਿਦ MSP ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱ ਛਦੇ ਹਨ।

 ਸਵਾਲ ਪ ਿੱ ਛਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਇਹ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਦ MSP ਕੈਬਟਨਿ ਸਕਿੱਤਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱ ਛਦੇ ਹਨ।

 ਰਾਜਕੀ ਟਬਆਿ
ਇਹ ਕਬੈਟਨਿ ਸਕਿੱ ਤਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਨੰ  ਜ਼ਰ ਰੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸ ਟਚਤ ਕਰਨ ਿਾਂ ਪਾਟਲਸੀ ਸਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਰਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

 ਫੈਸਲਾ ਕਰਿ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਦ MSP ਉਸ ਟਦਨ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਮਟਤਆਂ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਵੋਿ ਦੇ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਚੈਂਬਰ ਟਵਿੱ ਚ ਟਿਰਵਾਚਿ ਅਟਧਕਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਭ ਟਮਕਾ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ?

ਟਨਰਵਾਚਨ ਅਟਧਕਾਰੀ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਟਨਰਵਾਚਨ ਅਟਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਟਹਸ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਬਠੈਕਾਂ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਨਰਵਾਚਨ 
ਅਟਧਕਾਰੀ (ਿਾਂ ਸਹਾਇਕ ਟਨਰਵਾਚਨ ਅਟਧਕਾਰੀ) ਚੈਂਬਰ ਟਵਿੱ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰੋਨਾਂ MSPs ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੈਸਕ ‘ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।

ਬੈਠਕ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ, ਟਨਰਵਾਚਨ ਅਟਧਕਾਰੀ ਨੰ  ਟਬਨਹ ਾਂ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਕਮੇਿੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ?

ਕਮੇਿੀ MSP ਦਾ ਛੋਿਾ ਸਮ ਹ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿੋ ਟਸਹਤ, ਆਰਟਥਕਤਾ ਿਾਂ ਟਨਆਂ ਟਿਹੇ ਖਾਸ ਟਵਟਸ਼ਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਿੱ ਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਯ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਲਿ 

ਸਕਾਿੱਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮ ਟਵਿੱ ਚ ਮਿੱ ਖੁ ਭ ਟਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਸਕਾਿੱਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਇਿੱ ਕ ਟਸੰਗਲ-ਚੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਕਮੇਿੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਟਵਿੱ ਚ ਹੇਠ ਟਲਖੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ:

 ਕਾਿੰ ਿ
ਕਮੇਿੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਤੇ ਟਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਟਵਿੱ ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਪਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵੇਂ ਕਾਨੰ ਨ ਦਾ
ਪਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਜਾਂਚ
ਕਮੇਿੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਕਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੰ  ਪਰਕਾਟਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਪਿੀਸ਼ਿ
ਕਮੇਿੀ ਆਮ ਿਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮ ਹ ਵਿੱਲੋਂ  ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਪਿੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਟਵਚਾਰ ਅਤੇ ਟਰਪੋਰਿ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿੋ ਟਕਸੇ
ਮੁਿੱ ਦੇ ਨੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਟਲਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
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ਕਮੇਿੀਆਂ ਟਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ?



 ਕਮੇਿੀ ਿਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇਟੰਦਆਂ ੰਨ  ਆਪਣੇ ਵਟ ਲ ੋਂ ਟਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮੁਟ ਟ ਦਆ ਂ  ਤ ੇ  ਆਪਣ ੇ  ਟ ਵਚ ਾਰ  ਦ ੇ ਣ  ਲਈ ਸਟ ਦ ਾ  ਦ ੇ  ਸਕਦ ੀ  ਹ ੈ। 

ਉਹ ਟਕਸੇ ਵੀ ਟਵਅਕਤੀ ਨੰ  ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਕ ਟਵਟ ਚ  ਹ ਾਜ਼ਰ  ਹ ੋ ਣ  ਲਈ  ਸਟ ਦ ਾ  ਦ ੇ  ਸਕਦ ੀ  ਹ ੈ। ਗਵਾਹ ਕਮੇਿੀ ਦੇ ਕਮੰ ਨਾਲ 
ਸਬਧੰਤ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਨਵੀਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱ ਜੋਂ ਲਗਭਗ 
ਸਿੱ ਤ MSP ਹੁੰ ਦੁੇ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਸੁੰ ਸਦ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਰਾਜਨੀਜ਼ਤਕ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦ ੇਸੁੰ ਤੁਲਨ ਨੁੰ ੂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ 
ਹਨ।  
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ਜਿਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ, ਇਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਟਸ਼ਪ, ਕਾਰਿਾਂ ਿਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਧਰੇੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਲਾਈਵ ਗਿੱਲਬਾਤ:www.parliament.scot/live-chat

ਿੈਲੀਫੋਿ: 0800 092 7500 ਿਾਂ 0131 348 5000

ਅਸੀਂ ਿੈਕਸਿ ਟਰਲੇਅ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਾਂ ਟਬਰਟਿਸ਼ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ contactSCOTLAND-BSL ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਈਮੇਲ: sp.info@parliament.scot

ਿੈਕਸਿ: 07786 209888 

ਪਤਾ:

Public Information  

The Scottish Parliament 

Edinburgh  

EH99 1SP  

ਵੈੈੱਬਸਾਈਿ: www.parliament.scot

ਅਸੀਂ Facebook, Instagram, Twitter ਅਤ ੇYouTube ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਾਂ।

ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟਕਸੇ ਹੋਰ ਰ ਪ ਿਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਟਵਿੱ ਚ ਿਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।




