
ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਸਦ ਬਾਰੇ 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 
 

ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਤੰਨ ਪੱਧਰ ਹਨ - ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ।  
 

ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ): ਆਸਟ�ੇਲੀਆਈ ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਮੱੁਿਦਆ ਂਲਈ ਫੈਡਰਲ 
ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਟੈਕਸ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧ (ਬਾਹਰੀ ਮਾਮਲੇ), ਰੱਿਖਆ, ਆਵਾਸ (ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਹੋਰ। ਸੰਘੀ 
ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਕਾਨੰੂਨ ਪੂਰੇ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦ ੇਹਨ।  
 
ਰਾਜ (ਸਟੇਟ): ਰਾਜ/ਸੂਬ ੇਉਨ� � ਮੱੁਿਦਆ ਂਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਜੋ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਨਹ� ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ - 
ਉਹ ਚੀਜ਼� ਜੋ ਸੰਘ ਦੇ ਸਮ� ਸੂਿਬਆ ਂ‘ਤੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ। ਰਾਜ ਵੱਡ ੇਮੱੁਿਦਆ ਂਨਾਲ ਵੀ ਨਿਜੱਠਦ ੇਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਸੱਿਖਆ, ਿਸਹਤ, 
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੇਵਾਵ�, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ।  
 
ਸਥਾਨਕ (ਲੋਕਲ): ਪੂਰੇ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਸ�ਕੜੇ ਸਥਾਨਕ ਕ�ਸਲ� ਹਨ। ਕ�ਸਲ� ਘਰ� ਨ� ੜ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਦੀਆ ਂਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ 
ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸੇਵਾਵ�, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਬਲਿਡੰਗ (ਿਨਰਮਾਣ ਦੇ) ਪਰਿਮਟ।  
 

ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। 

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 
 

ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ 1) ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ, 2) ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਤੇ 3) ਕਾਨੰੂਨ� ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆ,ਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਿਵਭਾਗ� ਿਵਚਕਾਰ ਵੰਡੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ ਤ� ਜੋ ਿਨਯੰਤਰਣ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਕ�ਦਿਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।  
 
ਸੰਸਦ / ਿਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ (ਪਾਰਲੀਮ�ਟ / ਲੇਜੀਸਲੇਚਰ): ਸੰਸਦ ਮੱੁਢਲੀ ਕਾਨੰੂਨ ਿਨਰਮਾਤਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 
ਨੁਮਾਇੰਦ ੇਲੋਕ� ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ।  
 
ਕਾਰਜਕਾਰੀ (ਐਗਜ਼ੈਿਕਉਿਟਵ): ਮੰਤਰੀਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ (ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਬਿਨਟ ਕਿਹਲਾ�ਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਨੰੂ 
ਐਗਜ਼ੈਿਕਉਿਟਵ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਭਾਗ� ਿਵੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਗਜ਼ੈਿਕਉਿਟਵ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਲਾਗੂ 
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ� ਇਸਨੰੂ ਅਮਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆ�ਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਦਾ/ਦੀ ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਜਨਤਕ ਿਸੱਿਖਆ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ 
ਬਣੇ ਕਾਨੰੂਨ� ਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਰਦਾ/ਦੀ ਹੈ। ਏਗਜ਼ੈਿਕਉਿਟਵ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਪੁਿਲਸ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ 
ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਪਰਾਿਧਕ ਕਾਨੰੂਨ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
 
ਿਨਆਂਪਾਿਲਕਾ (ਜੁਡੀਿਸ਼ਅਰੀ) ਿਨਆਂਪਾਿਲਕਾ ਅਦਾਲਤ� ਦੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਾਨੰੂਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮੱੁਢਲੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤ� 
ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਿਕ ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜ� ਕੀ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਜ� ਨਹ�।  
 

ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦ / ਲੈਿਜਸਲੇਚਰ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। 

 
 
 
 
 
 
 
 

Punjabi    / ਪੰਜਾਬੀ 

ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਸਥਾਨਕ (ਲੋਕਲ) 

ਸੰਸਦ / ਿਵਧਾਨ-ਮੰਡਲ 
(ਪਾਰਲੀਮ�ਟ / ਲੇਜੀਸਲੇਚਰ) 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ  
(ਐਗਜ਼ੈਿਕਉਿਟਵ) 

ਿਨਆਂਪਾਿਲਕਾ  
(ਜੁਡੀਿਸ਼ਅਰੀ) 



ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ�ੇਲੀਆਈ ਸੰਸਦ 
 
ਦੋ ਸਦਨ� ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 1856 ਿਵੱਚ ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਸੀ। ਦੋਹ� ਸਦਨ� ਨੰੂ House of Assembly (ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਸਦਨ) ਅਤੇ Legislative Council (ਿਵਧਾਨ ਪਰੀਸ਼ਦ) ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜਾਣਾ 
ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲੀਆਂ ਗੁਪਤ ਚੋਣ� ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਬੁੱ ਧਵਾਰ 22 ਅਪ�ੈਲ 1857 ਨੰੂ ਰਾਜ ਦੀ ਪਿਹਲੀ 
ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। 
 
ਿਵਧਾਨਸਭਾ ਸਦਨ (ਹਾਊਸ ਆਫ ਅਸ�ਬਲੀ): ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਦਨ, ਸੰਸਦ ਦੇ 47 ਮ�ਬਰ� (ਸ�ਸਦ�/MPs) ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ 
ਿਵੱਚ 47 ਸ�ਸਦ� ਨੰੂ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਔਸਟ�ੇਿਲਆਈ ਲੋਕ� ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮ�ਬਰ 
ਲਗਭਗ 25,000 ਵੋਟਰ� ਦੇ ਚੋਣ-ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜੀ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪਾਰਟੀ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਸਦਨ (ਹਾਊਸ ਆਫ 
ਅਸ�ਬਲੀ) ਿਵੱਚ ਸੰਸਦ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਸਾਿਬਤ ਕਰ ਪਾ�ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ 
ਉਨ� � ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਗਜ਼ੈਿਕਉਿਟਵ ਨੰੂ ਚਲਾ�ਦ ੇਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਗਦਾ (Mace) ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 
ਿਵਧਾਨ ਪਰੀਸ਼ਦ (ਲੈਿਜਸਲੇਿਟਵ ਕ�ਸਲ): ਿਵਧਾਨ ਪਰੀਸ਼ਦ 22 ਮ�ਬਰ� (MLCs) ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੁਆਰਾ 
MLCs ਨੰੂ 8 ਸਾਲ� ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ MLCs ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ 22 MLC 
ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਿਵਧਾਨ ਪਰੀਸ਼ਦ ਲਈ ਵੋਟ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸਦਨ ਿਵੱਚ 
ਅਕਸਰ ਛੋਟੀਆ ਂਪਾਰਟੀਆਂ ਜ� ਆਜ਼ਾਦ (ਇੰਿਡਪ�ਡ�ਟ) ਮ�ਬਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਪ�ੇਜ਼ੀਡ�ਟ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ 
ਪਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ‘ਬਲੈਕ ਰਾਡ (Black Rod)’ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 

ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮ 
 

ਮੱੁਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚਾਰ ਕੰਮ ਹਨ: 
 
ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ: ਸੰਸਦ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਿਜੱਥ ੇਦੱਖਣੀ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ, ਉਨ� � ਦੇ ਸੰਸਦ ਮ�ਬਰ� ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮ�ਬਰ� ਦੁਆਰਾ ਦੱਖਣੀ ਔਸਟ�ੇਿਲਆਈ ਲੋਕ� ਦੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸੁਿਣਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਦੇ 
ਮ�ਬਰ Grievance Debates (ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ‘ਤੇ ਬਿਹਸ), Matters of Interest (ਿਹੱਤ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ) ਅਤੇ Motions (ਪ�ਸਤਾਵ�) �ਤੇ 
ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
ਸਮੀਿਖਆ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਭਾਗ� ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੰਸਦ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇਪ�ਤੀਿਨਧ 
ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪਾਰਟੀਆ ਂਉਨ� � ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੰੂ 
ਸਵਾਲ ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਅਿਜਹਾ ਦੋਹ� ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਪ�ਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ (ਿਬਨ� ਨ� ਿਟਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਣਾ) ਜ� "On 
Notice / ਆਨ ਨ� ਿਟਸ" ਨਾਮਕ ਪ�ਸ਼ਨ-ਪ�ਣਾਲੀ ਰਾਹ�। 
 
ਿਵੱਤੀ:  ਸੰਸਦ ਉਹ ਜਗ�ਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਿਚਆ ਂਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ 
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨ�  ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 

ਲੈਿਜਸਲੇਿਟਵ (ਿਵਧਾਨਕ) ਸੰਸਦ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਿਜੱਥ ੇਦੱਖਣੀ ਆਸਟ�ੇਲੀਆਈ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਜ�ਦ ੇਹਨ।   
 

ਇਮਾਰਤ 
 
ਇਸ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਖੰਭੇ, ਕੋਿਰੰਥੀਅਨ ਕੈਪੀਟਲਸ (Corinthian capitals), ਅਤੇ 19ਵ� ਸਦੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ�, 
ਪ�ੇਸੀਡ�ਟ� ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ� ਦੀ ਕੀਸਟੋਨ (ਪੱਥਰ� ਦੀ) ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪ�ਮੱੁਖ ਿਨਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਿਵੱਚ ਕਪੰੁਡਾ (Kapunda) ਸੰਗਮਰਮਰ 
ਅਤੇ ਿਵਕਟਰ ਹਾਰਬਰ ਗ�ੇਨਾਈਟ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਚ�ਬਰ ਿਬ�ਤਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਿਜਸਲੇਿਟਵ ਕ�ਸਲ (ਿਵਧਾਨ ਪਰੀਸ਼ਦ) ਲਈ ਲਾਲ 
ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਆੱਫ ਅਸ�ਬਲੀ (ਿਵਧਾਨਸਭਾ) ਲਈ ਹਰੇ ਰੰਗ ਿਵੱਚ ਢਾਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸ�ਬਲੀ 5 ਜੂਨ, 1889 ਨੰੂ ਖੋਲ�ੀ ਗਈ ਸੀ। 
5 ਜੂਨ, 1939 ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਵਧਾਨ ਪਰੀਸ਼ਦ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1936 ਿਵੱਚ, Sir Langdon Bonython ਨ�  
£100,000 (ਪਾ�ਡ) ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਿਦੱਤਾ। ਦ ੋਪ�ੀਮੀਅਰ, Tom Price (1905-1909) ਅਤੇ Frank Walsh (1965-1967), ਦੋਵ� ਨ�  
ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਟੋਨਮੇਸਨ (ਪੱਥਰ ਕਟਾਈ) ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 
 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ 
 
ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ  ਪਾਰਲੀਮ�ਟ ਹਾਊਸ King William Street ਅਤ ੇNorth Terrace ਦ ੇਕੋਨ�  'ਤੇ ਹੈ। ਦੋਵ� ਸਦਨ� ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਬੈਠਕ� ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਖੱੁਲ�ੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆ ਂਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਜਦ� ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਨਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਤ� 
ਹਫ਼ਤ ੇਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨ� ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰ 2:00 ਵਜੇ ਗਾਈਡਡ ਟੂਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਆਉਣ ਲੀਈ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਫਤ 
ਹਨ। ਸਕੂਲ� ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਿਹਕ ਦੌਰੇ ਤੁਹਾਡ ੇਸਥਾਨਕ ਸ�ਸਦ ਰਾਹ� ਬੁੱ ਕ ਕੀਤ ੇਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਸੰਸਦ ਨੰੂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹ� ਦੇਖ ਪ�ਦ ੇਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਇਸਦਾ ਲਾਈਵ ਪ�ਸਾਰਣ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
Hansard (ਹ�ਸਰਡ) ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਬਿਹਸ� ਦੀ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਰਪੋਰਟ ਨੰੂ ਹ�ਸਰਡ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਤੁਸ� 
ਹ�ਸਰਡ ਿਵੱਚ ਪੜ� ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹ�ਸਰਡ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 



 

ਕਮੇਟੀਆ ਂਮ�ਬਰ� ਦੇ ਛੋਟ ੇਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸੰਗਿਠਤ ਕੀਤ ੇਜ�ਦ ੇਹਨ ਜੋ ਸਦਨ� ਦੀ ਤਰਫ� ਿਵਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ 
ਕਮੇਟੀਆ ਂਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ� � ਬਾਰੇ 
ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿਵਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆ ਂਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ। ਜਨਤਾ ਬੇਨਤੀਆ ਂਲਗਾ ਕੇ ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ 
ਕਮੇਟੀਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
ਪੇਟੀਸ਼ਨ (ਬੇਨਤੀਆ)ਂ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਿਰਕ ਜ� ਨਾਗਿਰਕ� ਦਾ 
ਕੋਈ ਸਮੂਹ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਿਵੱਚ ਪੇਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਟੀਸ਼ਨ 
ਸਦਨ ਨੰੂ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਜ� ਿਕਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜ� ਉਸ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਿਲਆਉਣ ਲਈ, ਜ� ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ 
ਲਈ ਜ� ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਿਵਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ 
ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਿਰਕ� ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ� ਸਥਾਿਪਤ, ਇੱਕ ਮੌਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ� ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਸੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੱੁਝ ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵੱਚ� 
ਇੱਕ ਹੈ। 
 
ਪ�ਦਰਸ਼ਨ: ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆ ਂ'ਤੇ ਰੈਲੀਆ ਂਜ� ਪ�ਦਰਸ਼ਨ� ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਬੰਧਕ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ 
ਪ�ੇਸੀਡ�ਟ ਤ� ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕ� ਜ� ਫੱੁਟਪਾਥ� ਅਤੇ ਸੜਕ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕ� ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਜ� 
ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਿਹੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 
 
ਮ�ਬਰ� ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ: ਮੱੁਿਦਆ ਂ'ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪ�ਤੀਿਨਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸ� ਸਾਡੀ 
ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ 

 

 
Federal Parliament (ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ) 

House of Representatives (ਲੋਕ ਸਭਾ) Senate (ਸੈਨ� ਟ) 
ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ �ਪਰਲਾ ਸਦਨ 
ਮ�ਬਰ 151 76 

ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 
ਹਰੇਕ ਸੰਸਦ ਮ�ਬਰ 110,000 ਵੋਟਰ� ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ 
ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਹਰੇਕ ਸੈਨ� ਟਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜ� ਖੇਤਰ ਦੀ 

ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਲਈ 12 

ਸੈਨ� ਟਰ ਹਨ, ਅਤ ੇਹਰੇਕ ਟੈਰੀਟ�ੀ ਲਈ 2 ਹਨ 

ਿਮਆਦ 3 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ 

ਵੋਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ Preferential (ਤਰਜੀਹ ਅਨੁਸਾਰ) 
Proportional (ਅਨੁਪਾਤਕ) - ਇੱਕਲੌਤਾ ਤਬਾਦਲਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਯੋਗ ਮਤ 

ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪਾਸ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕਾਨੰੂਨ ਪੂਰੇ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਲਈ ਹਨ ਪਾਸ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕਾਨੰੂਨ ਪੂਰੇ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਲਈ ਹਨ 

   

 ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ�ੇਲੀਆਈ ਸੰਸਦ 

 House of Assembly (ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ) Legislative Council (ਿਵਧਾਨ ਪਰੀਸ਼ਦ) 

ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ �ਪਰਲਾ ਸਦਨ 
ਮ�ਬਰ 47 22 

ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 
ਹਰੇਕ ਸੰਸਦ ਮ�ਬਰ 25,000 ਵੋਟਰ� ਦ ੇਹਲਕੇ ਦੀ 
ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਹਰੇਕ MLC ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਦੀ 
ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਿਮਆਦ 4 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ 

ਵੋਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ Preferential (ਤਰਜੀਹ ਅਨੁਸਾਰ) 
Proportional - optional preferential 
(ਅਨੁਪਾਤਕ - ਿਵਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਜੀਹ 

ਮੁਤਾਿਬਕ) 

ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ 
ਪਾਸ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕਾਨੰੂਨ ਿਸਰਫ਼ ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ 
ਲਈ ਹਨ 

ਪਾਸ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕਾਨੰੂਨ ਿਸਰਫ਼ ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ 
ਲਈ ਹਨ 



ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 
 
ਟੈਲੀਫੋਨ:   61 8 8237 9100 | 1800 182 097 (ਟੋਲ ਫ�ੀ) 

 
ਿਲਖੋ:   GPO Box 572, Adelaide SA 5001, Australia 

 
ਸਾਨੰੂ ਆ ਕ ੇਿਮਲੋ: ਪਾਰਲੀਮ�ਟ ਹਾਊਸ, North Terrace, Adelaide SA 5000, Australia 

 
ਈਮੇਲ:   LegCo@parliament.sa.gov.au (ਿਵਧਾਨ ਪਰੀਸ਼ਦ) 

Assembly@parliament.sa.gov.au (ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ) 

  
ਵੈ�ਬ:   www.parliament.sa.gov.au 

 
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ:  Faceook (ਫੇਸਬੁੱ ਕ):  @parliamentsouthaustralia 

  Instagram (ਇੰਸਟਾਗ�ਾਮ):  @parliamentsouthaustralia 

  Youtube (ਯੂਿਟਊਬ):  South Australian Parliament 

  Twitter (ਟ�ੀਟਰ):  @LegCouncilSA | @AssemblySA 
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