
ਕ ੈਨ ੇਡਾ ਕਿਉ ਕਂਿ ਅਜਿਹ  ੇਅਸ ਲੂਾ  ਂ‘ਤ  ੇਸਥਾਪਿਤ ਹ  ੈਜ  ੋਵਾਹਿਗ ਰੁ  ੂਦੀ 
ਸਰਵਉ ੱਚਤਾ ਅਤ  ੇਕਨ ੂੰਨ ਦ  ੇਹ ਕੁਮ ਨ ੂ ੰਮ ੰਨਦ  ੇਹਨ ‘ਤ :ੇ

ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
੧= ਅਧਿਕਾਰਾ  ਂਅਤ  ੇਖ ੁੱਲਹ੍ਾ  ਂਦਾ ਕ ੈਨ ੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ ਇਸ ਵਿ ੱਚ 

ਬਿਆਨ ਕੀਤ  ੇਕਨ ੂੰਨ ਦਆੁਰਾ ਨਿਯਤਤ ਕ ੇਵਲ ਵਾਜਬੀ ਅਜਿਹੀਆ ਂਹੱਦਾ  ਂਵਿ ੱਚ 
ਅਧਿਕਾਰਾ  ਂਅਤ  ੇਖ ੁੱਲਹ੍ਾ  ਂਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਹ  ੈਜ  ੋਇ ੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤ  ੇਲ ੋਕਰਾਜਸੀ 
ਸਮਾਜ ਵਿ ੱਚ ਪਤਿਆਵ  ੇਸਰ ਪੂ ਪਰ੍ਮਾਨਿਤ ਕੀਤ  ੇਜਾ ਸਕਦ  ੇਹਨ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ
੨= ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂ ੰਹ ੇਠ ਲਿਖੀ ਬ ਨੁਿਆਦੀ ਖ ੁੱਲਹ੍ਾ  ਂਹਨ: (ੳ) ਅੰਤਹਕਰਨ 

ਅਤ  ੇਧਰਮ ਦੀ ਖ ੁੱਲਹ੍; (ਅ) ਪਰ੍ ੈਸ ਅਤ  ੇਸੰਚਾਰ ਦ  ੇਹ ੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਖ ੁੱਲਹ੍ ਸਮ ੇਤ 
ਵਿਚਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਰਾਏ ਅਤ  ੇਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖ ੁੱਲਹ੍; (ੲ) ਸ਼ਾਤਂਮਈ ਅਸੰਬਲੀ 
(ਇਕੱਠ) ਦੀ ਖ ੁੱਲਹ੍; ਅਤ  ੇ(ਸ) ਸੰਗ-ਸਾਥ ਦੀ ਖ ੁੱਲਹ੍ ।

ਲੋਕਰਾਜਸੀ ਅਧਿਕਾਰ
੩= ਕ ੈਨ ੇਡਾ ਦ  ੇਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨ ੂ ੰਲ ੋਕ-ਸਦਨ ਜਾ  ਂਵਿਧਾਨੀ ਅਸੰਬਲੀ ਦ ੇ 

ਮ ੈ ਬਂਰਾ  ਂਦੀ ਚ ੋਣ ਵਿ ੱਚ ਵ ੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਤ  ੇਉਸ ਵਿ ੱਚ ਸਦੱਸਤਾ ਲਈ ਸਰਗ ਣੁ ਹ ੋਣ 
ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹ  ੈ। ੪= (੧) ਇਸ ਦ  ੇਮ ੈ ਬਂਰਾ  ਂਦੀ ਆਮ ਚ ੋਣ ‘ਤ  ੇਹ ਕੁਮਨਾਮ  ੇਦੀ ਵਾਪਸੀ 
ਦੀ ਨੀਅਤ ਤਰੀਕ ਤ ੋ  ਂਪ ੰਜ ਸਾਲ ਲਮ ੇਰ  ੇਨਾ ਲ ੋਕ- ਸਦਨ ਅਤ  ੇਨਾ ਵਿਧਾਨੀ ਅਸੰਬਲੀ 
ਜਾਰੀ ਹ ੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ।ੈ (੨) ਅਸਲੀ ਜਾ  ਂਖਟਕ  ੇਦੀ ਜੰਗ, ਧਾਵ  ੇਜਾ  ਂਬਗਾਵਤ ਦ ੇ 
ਵਕਤ ਵਿ ੱਚ, ਲ ੋਕ-ਸਦਨ ਪਾਰਲੀਮ ੈ ਟਂ ਦਆੁਰਾ ਅਤ  ੇਵਿਧਾਨੀ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਧਾਨ-
ਮੰਡਲ ਦਆੁਰਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾ  ਂਤ ੋ  ਂਪਰ  ੇਚਲਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹ  ੈਜ ੇਕਰ ਅਜਿਹ  ੇਵਧਾਣ ਦਾ 
ਵਿਰ ੋਧ ਲ ੋਕ-ਸਦਨ ਜਾ  ਂਵਿਧਾਨੀ ਅਸੰਬਲੀ ਦ  ੇਇ ੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਤ ੋ  ਂਵਧੀਕ ਮ ੈ ਬਂਰਾ  ਂਦ ੇ 
ਵ ੋਟਾ  ਂਦ ਆੁਰਾ ਨਹੀ  ਂਹ ੁੰਦਾ, ਜ  ੋਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹ ੋਵ ।ੇ ੫= ਪਾਰਲੀਮ ੈ ਟਂ ਅਤ  ੇਹਰ ਵਿਧਾਨ-
ਮੰਡਲ ਦੀ ਘੱਟ -ੋਘੱਟ ਹਰ ਬਾਰਹ੍ਵ ੇ  ਂਮਹੀਨ  ੇਇ ੱਕ ਬ ੈਠਕ ਹ ੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ।ੈ

ਫਿਰਤ-ਘਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰ
੬= (੧)   ਕ ੈਨ ੇਡਾ ਦ  ੇਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨ ੂ ੰਦਾਖ਼ਲ ਹ ੋਣ, ਟਿਕ  ੇਰਹਿਣ ਜਾ  ਂਕ ੈਨ ੇਡਾ 

ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹ  ੈ। (੨) ਕ ੈਨ ੇਡਾ ਦ  ੇਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤ  ੇਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂ ੰਜਿਸ 
ਕ ੋਲ ਕ ੈਨ ੇਡਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਾਸੀ ਹ ੋਣ ਦਾ ਰ ਤੁਬਾ ਹ ,ੈ ਅਧਿਕਾਰ ਹ  ੈ(ੳ) ਕ ੋਈ ਸ ਬੂ  ੇਵਿ ੱਚ 
ਥਾ  ਂਬਦਲਣ ਅਤ  ੇਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ; ਅਤ ੇ

(ਅ) ਕ ੋਈ ਸ ਬੂ  ੇਵਿ ੱਚ ਜੀਵਕਾ ਕਮਾਉਣ ਵਿ ੱਚ ਲੱਗ  ੇਰਹਿਣ ਦਾ। (੩) 
ਉਪਧਾਰਾ (੨) ਵਿ ੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤ  ੇਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤ  ੇਕਿ (ੳ) ਕ ੋਈ ਸ ਬੂ ੇ 
ਵਿ ੱਚ ਲਾਗ  ੂਹ ੋਏ ਸਧਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦ  ੇਕਨ ੂੰਨ ਜਾ  ਂਅਮਲ, ਓਹਨਾ  ਂਤ ੋ  ਂਇਲਾਵਾ ਓਹ ਜ ੋ 
ਮ ਖੁ ਤ ੌਰ ‘ਤ  ੇਵਿਅਕਤੀਆ ਂਵਿ ੱਚ ਵਿਚਾਲ  ੇਮ ੌਜ ਦੂਾ ਜਾ  ਂਪਿਛਲ  ੇਨਿਵਾਸ ਦ  ੇਸ ਬੂ  ੇਦ ੇ 
ਅਧਾਰ ‘ਤ  ੇਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦ  ੇਹਨ; ਅਤ  ੇ(ਅ) ਜਨਤਕ ਤ ੌਰ ‘ਤ  ੇਪ ਚੁਾਈ ਸਮਾਜਕ 
ਸ ੇਵਾਵਾ  ਂਦੀ ਪਹ ੁੰਚ ਲਈ ਯ ੋਗਤਾ ਦ  ੇਤ ੌਰ ‘ਤ  ੇਵਾਜਬੀ ਰ ੈਜ਼ੀਡੰਟੀ ਮੰਗਾ  ਂਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ 
ਲਈ ਕ ੋਈ ਕਨ ੂੰਨ। (੪) ਉਪਧਾਰਾਵਾ  ਂ(੨) ਅਤ  ੇ(੩) ਕ ੋਈ ਕਨ ੂੰਨ, ਪਰ੍ ੋਗਰਾਮ ਜਾ  ਂਸਰਗਰਮੀ 
ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ੋਰਥ ਕ ੋਈ ਸ ਬੂ  ੇਵਿ ੱਚ ਉਸ ਸ ਬੂ  ੇਦ  ੇਵਿਅਕਤੀ ਜ  ੋਸਮਾਜਕ ਜਾ  ਂਆਰਥਕ 
ਤ ੌਰ ‘ਤ  ੇਘਾਟ  ੇਵਿ ੱਚ ਹਨ, ਦ  ੇਹਾਲਾਤਾ  ਂਨ ੂ ੰਬਿਹਤਰ ਕਰਣਾ ਹ ,ੈ ਨ ੂ ੰਪਰ  ੇਨਹੀ  ਂਕਰਦਿਆ ਂ 
ਜ  ੇਉਸ ਸ ਬੂ  ੇਵਿ ੱਚ ਨ ੌਕਰੀ ਦੀ ਦਰ ਕ ੈਨ ੇਡਾ ਵਿ ੱਚ ਦੀ ਨ ੌਕਰੀ ਦੀ ਦਰ ਤ ੋ  ਂਥ ੱਲ  ੇਹ ।ੈ

ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ
੭= ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂ ੰਜਿਦੰੜੀ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤ  ੇਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ 

ਅਧਿਕਾਰ ਹ  ੈਅਤ  ੇਬ ਨੁਿਆਦੀ ਨਿਆ ਂਦ  ੇਸਿਧਾਤਂਾ  ਂਅਨ ਸੁਾਰਤਾ ਤ ੋ  ਂਛ ੁੱਟ ਉਸ ਦ ੇ 
ਅਧਿਕਾਰ ਤ ੋ  ਂਵਾਝਂ  ੇਨਾ ਹ ੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ । ੮= ਬ ੇਵਾਜਬੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾ  ਂਕਬਜ਼  ੇਵਿਰ ੁੱਧ 
ਸ ਰੁ ੱਖਿਅਤ ਹ ੋਣ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂ ੰਅਧਿਕਾਰ ਹ ।ੈ ੯= ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂ ੰਮਨ-ਮੰਨੀ 
ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਜਾ  ਂਕ ੈਦੀ ਨਾ ਹ ੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹ ।ੈ ੧੦= ਹਰ ਇ ੱਕ ਨ ੂ ੰਗਰਿਫ਼ਤਾਰ ਜਾ ਂ 
ਬੰਨਹ੍  ੇਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿ ੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਹ  ੈ(ੳ) ਇਸ ਵਾਸਤ  ੇਕਾਰਣਾ  ਂਬਾਰ  ੇਵਕਤ-
ਸਿਰ ਸ ਚੂਿਤ ਕੀਤ  ੇਜਾਣ ਦਾ; (ਅ) ਬਿਨਾ  ਂਢਿ ੱਲ ਕੀਤ  ੇਵਕੀਲ ਕਰਨ ਅਤ  ੇਹਦਾਇਤ 
ਦ ੇਣ ਅਤ  ੇਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰ  ੇਵਿਦਤ ਹ ੌਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ; ਅਤ  ੇ(ਸ) ਬੰਦੀ-ਪਰ੍ਤੱਖ 
ਕਰਨ ਦ  ੇਤਰੀਕ  ੇਤ ੋ  ਂਬੰਨਹ੍ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਨਣਯ ੋਗਤਾ ਤ ੈਅ ਹ ੋਣ ਅਤ  ੇਰਿਹਾ ਹ ੋਣ ਦੀ 
ਜ ੇਕਰ ਬੰਨਹ੍ ਨਿਯਮਕ ਨਹੀ ।ਂ ੧੧= ਕ ੋਈ ਜ ਰੁਮ ਨਾਲ ਆਰ ੋਪਿਤ ਹ ੋਏ ਕਿਸ  ੇਵਿਅਕਤੀ 
ਨ ੂ ੰਅਧਿਕਾਰ ਹ  ੈ(ੳ) ਬ ੇਵਜਹ੍ਾ ਢਿ ੱਲ ਕੀਤ  ੇਬਿਨਾ  ਂਵਿਸ਼ ੇਸ਼ ਜ ਰੁਮ ਬਾਰ  ੇਸ ਚੂਿਤ ਹ ੋਣ 
ਦਾ; (ਅ) ਵਾਜਬੀ ਵਕਤ ਵਿ ੱਚ ਮ ਕੁ ੱਦਮ  ੇਦ  ੇਹ ੋਣ ਦਾ; (ੲ) ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦ  ੇਵਿਰ ਧੁ 
ਜ ਰੁਮ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿ ੱਚ ਗਵਾਹ ਹ ੋਣ ‘ਤ  ੇਮਜਬ ਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ; (ਸ) ਕਿਸ ੇ 
ਬ ੇਲਾਗ ਅਤ  ੇਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆ-ਂਸਭਾ ਦਆੁਰਾ ਇ ੱਕ ਨਿਆਕਂਾਰੀ ਅਤ  ੇਜਨਤਕ ਸ ਣੁਵਾਈ 
ਵਿ ੱਚ ਕਨ ੂੰਨ ਭਾਣ  ੇਕਸ ਰੂਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹ ੋਣ ਤਕ ਨਿਰਦ ੋਸ਼ ਮੰਨ  ੇਜਾਣ ਦਾ; (ਹ) ਬਿਨਾ ਂ 
ਸ ਚੁ ੱਜ  ੇਕਾਰਣ ਵਾਜਬੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤ ੋ  ਂਨਾਹਂ ਨਾ ਹ ੋਣ ਦਾ; (ਕ) ਸਿਵਾਏ ਫ਼ ੌਜੀ ਕਨ ੂੰਨ ਅਧੀਨ 
ਕਿਸ  ੇਜ ਰੁਮ ਦ  ੇਮਾਮਲ  ੇਵਿ ੱਚ ਕ ੋਈ ਫ਼ ੌਜੀ ਨਿਆ-ਂਸਭਾ ਅੱਗ  ੇਹ ੋਏ ਮ ਕੁ ੱਦਮ ,ੇ ਅਦਾਲਤੀ 
ਪੰਚਾਇਤ (ਜਿਊਰੀ) ਦਆੁਰਾ ਮ ਕੁ ੱਦਮ  ੇਦ  ੇਲਾਹ  ੇਪਰ੍ਤੀ ਜਿਥ  ੇਜ ਰੁਮ ਦੀ ਵਧ ਤ ੋ  ਂਵਧ 
ਸਜ਼ਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾ  ਂਲਈ ਕ ੈਦ ਜਾ  ਂਕ ੋਈ ਵਧੀਕ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹ ।ੈ (ਖ) ਕਿਸ  ੇਕੰਮ ਜਾ  ਂਭ ੁੱਲ 
ਬਾਰ  ੇਕਸ ਰੂਵਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵ ,ੇ ਜਦ ਤ ੋੜੀ ਕੰਮ ਜਾ  ਂਭ ੁੱਲ ਦ  ੇਵਕਤ ‘ਤ  ੇਕ ੈਨ ੇਡੀਅਨ 
ਜਾ  ਂਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨ ੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨ ੂ ੰਮ ਜੁਰਮ ਜ ਰੁਮ ਕਰਾਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿ ੱਤਾ ਜਾਵ ੇ 
ਜਾ  ਂਦ ੇਸ਼ਾ  ਂਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਆੁਰਾ ਕਨ ੂੰਨ ਦ  ੇਸਾਧਾਰਨ ਸਿਧਾਤਂਾ  ਂਅਨ ਸੁਾਰ ਮ ਜੁਰਮ ਸੀ; 
(ਗ) ਜ ੇਕਰ ਅੰਤ ਵਿ ੱਚ ਜ ਰੁਮ ਤ ੋ  ਂਨਿਰਦ ੋਸ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਦ ਬੁਾਰਾ ਇਸ ਲਈ 
ਮ ਕੁ ੱਦਮਾ ਨਹੀ  ਂਹ ੋਵ  ੇਅਤ  ੇਜ ੇਕਰ ਅੰਤ ਵਿ ੱਚ ਜ ਰੁਮ ਲਈ ਕਸ ਰੂਵਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵ ੇ 
ਅਤ  ੇਜ ਰੁਮ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿ ੱਤੀ ਜਾਵ ,ੇ ਦ ਬੁਾਰਾ ਇਸ ਲਈ ਮ ਕੁ ੱਦਮਾ ਨਹੀ  ਂਹ ੋਵ  ੇਜਾ ਂ 
ਸਜ਼ਾ ਨਹੀ  ਂਦਿ ੱਤੀ ਜਾਵ ;ੇ ਅਤ  ੇ(ਘ) ਜ ੇਕਰ ਜ ਰੁਮ ਦਾ ਕਸ ਰੂਵਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵ  ੇਅਤ ੇ 
ਕਮੀਸ਼ਨ ਦ  ੇਵਕਤ ਅਤ  ੇਸਜ਼ਾ ਹ ੋਣ ਦ  ੇਵਕਤ ਜ ਰੁਮ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਭਿ ੰਨ ਰਹੀ ਹ ੋਵ ,ੇ ਥ ੋੜੀ 
ਸਜ਼ਾ ਦ  ੇਲਾਹ  ੇਦਾ। ੧੨= ਹਰ ਇ ੱਕ ਨ ੂ ੰਕਿਸ  ੇਨਿਰਦਆ ਂਈ ਅਤ  ੇਅਸਾਧਾਰਨ ਸਲ ਕੂ ਜਾ ਂ 
ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹ ।ੈ ੧੩= ਕ ੋਈ ਗਵਾਹ ਜ  ੋਕਿਸ ੇ 
ਕਾਰਵਾਈ ਵਿ ੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦ ੇ ਦਂਾ ਹ ,ੈ ਸਿਵਾਏ ਕ ੋਈ ਮ ਕੁ ੱਦਮ  ੇਵਿ ੱਚ ਝ ਠੂੀ ਸਹ ੁ ੰਲਈ ਜਾ ਂ 
ਦਿ ੱਤ  ੇਉਲਟ ਸਬ ਤੂ ਦੀ ਵਰਤ ੋ  ਂਵਜ ੋ  ਂਓਵ ੇ  ਂਉਸ ਗਵਾਹ ‘ਤ  ੇਕ ੋਈ ਹ ੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿ ੱਚ 
ਦ ੋਸ਼ ਲਾਉਣ ‘ਤ  ੇਉਸ ਕ ੋਲ ਕ ੋਈ ਦ ੋਸ਼ ਸਿ ੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲ  ੇਸਬ ਤੂ ਨਾ ਹ ੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 
ਹ ।ੈ ੧੪= ਕਿਸ  ੇਕਾਰਵਾਈ ਵਿ ੱਚ ਕ ੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾ  ਂਗਵਾਹ ਜ ੇਕਰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿ ੱਚ 

ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹ  ੋਰਹੀ ਹ ,ੈ ਨ ੰਨੂਾ ਸਮਝਦਾ ਜਾ  ਂਬ ੋਲਦਾ ਹ ੋਵ  ੇਜਾ  ਂਓਹ ਬ ੋਲਾ ਹ ੈ 
ਉਸ ਨੰ ਕੂ ੋਈ ਵਿਆਖਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲ ੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹ ।ੈ

ਸਮਾਨਤਾ ਅਧਿਕਾਰ
੧੫= (੧) ਕਨ ੂੰਨ ਦ  ੇਅੱਗ  ੇਅਤ  ੇਅਧੀਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਨ ਹ  ੈਅਤ  ੇਉਸ ਨ ੂੰ 

ਬਿਨਾ  ਂਵਿਤਕਰ  ੇਵਿਸ਼ ੇਸ਼ ਕਰਕ  ੇਨਸਲ, ਕ ੌਮੀ ਜਾ  ਂਜਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮ ੁੱਢ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਲਿ ੰਗ, 
ਉਮਰ ਜਾ  ਂਮਾਨਸਿਕ ਜਾ  ਂਸਰੀਰਕ ਨਿਰਯ ੋਗਤਾ ਦ  ੇਅਧਾਰ ‘ਤ  ੇਬਿਨਾ  ਂਵਿਤਕਰ  ੇਕਨ ੂੰਨ 
ਦ  ੇਸਮਾਨ ਸ ਰੁ ੱਖਿਆ ਅਤ  ੇਸਮਾਨ ਲਾਹ  ੇਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹ ।ੈ (੨) ਉਪਧਾਰਾ (੧) ਕ ੋਈ 
ਕਨ ੂੰਨ, ਪਰ੍ ੋਗਰਾਮ ਜਾ  ਂਸਰਗਰਮੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ੋਰਥ ਇਸ ਦ  ੇਘਾਟ ੇਵ ੰਦ ਵਿਅਕਤਿਆ ਂ 
ਜਾ  ਂਜ ੁੱਟਾ  ਂਦ  ੇਹਾਲਤਾ  ਂਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਣਾ ਹ  ੈਸਮ ੇਤ ਓਹਨਾ  ਂਦ  ੇਜ  ੋਨਸਲ, ਕ ੌਮੀ ਜਾ  ਂ
ਜਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮ ੁੱਢ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਲਿ ੰਗ, ਉਮਰ ਜਾ  ਂਮਾਨਸਿਕ ਜਾ  ਂਸਰੀਰਕ ਨਿਰਯ ੋਗਤਾ 
ਦ  ੇਕਾਰਣ ਘਾਟ ੇਵ ੰਦ ਹਨ, ਨ ੂ ੰਪਰ  ੇਨਹੀ  ਂਕਰਦੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
੧੬= (੧) ਕ ੈਨ ੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾ  ਂਅੰਗਰ੍ ੇਜ਼ੀ ਅਤ  ੇਫਰ੍ ੈ ਚਂ ਹਨ ਅਤ ੇ 

ਕ ੈਨ ੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮ ੈ ਟਂ ਅਤ  ੇਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਥਾਪਤਿਆ ਂਵਿ ੱਚ ਓਹਨਾ  ਂਦੀ 
ਵਰਤ ੋ  ਂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰ ਤਬੁ ਾ ਅਤ  ੇਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤ  ੇਵਿਸ਼ ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। 
(੨) ਨਿਊ ਬਰ੍ਨਸਵਿਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾ  ਂਅੰਗਰ੍ ੇਜ਼ੀ ਅਤ  ੇਫਰ੍ ੈ ਚਂ ਹਨ ਅਤ  ੇਨਿਊ 
ਬਰ੍ਨਸਵਿਕ ਦ  ੇਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਅਤ  ੇਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਥਾਪਤਿਆ ਂਵਿ ੱਚ ਓਹਨਾ ਂ 
ਦੀ ਵਰਤ ੋ  ਂਦਾ ਸਮਾਨ ਰ ਤੁਬਾ ਅਤ  ੇਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤ  ੇਵਿਸ਼ ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। 
(੩) ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ ਵਿ ੱਚ ਪਾਰਲੀਮ ੈ ਟਂ ਜਾ  ਂਕ ੋਈ ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰ ੂ
ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਪਰ੍ਤੀ ਅੰਗਰ੍ ੇਜ਼ੀ ਅਤ  ੇਫ਼ਰ੍ ੈ ਚਂ ਦੀ ਰ ਤੁਬ  ੇਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਜਾ  ਂਵਰਤ ੋ  ਂਨੰ ੂ
ਵਧਾਉਣ ਪਰ੍ਤੀ ਕ ਝੁ ਨਹੀ ।ਂ ੧੬=੧ (੧) ਨਿਊ ਬਰ੍ਨਸਵਿਕ ਵਿ ੱਚ ਅੰਗਰ੍ ੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵੀ 
ਬਰਾਦਰੀ ਅਤ  ੇਫਰ੍ ੈ ਚਂ ਭਾਸ਼ਾਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦ  ੇਵਿਦਿਅਕ ਸਥਾਪਤਿਆ ਂਨ ੰਵੂ ੱਖ ਕਰਨ ਦ ੇ 
ਅਧਿਕਾਰ ਸਮ ੇਤ ਸਮਾਨ ਰ ਤੁਬਾ ਅਤ  ੇਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ

ਅਤ  ੇਵਿਸ਼ ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤ  ੇਅਜਿਹੀ ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਥਾਪਤਿਆ ਂ 
ਓਹਨਾ  ਂਬਰਾਦਰੀਆ ਂਨ ੰਕੂਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤ  ੇਵਾਧ  ੇਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀੂ  ਹਨ। (੨) ਉਪਧਾਰਾ 
(੧) ਵਿ ੱਚ ਹਵਾਲ  ੇਦਿ ੱਤ  ੇਰ ਤਬੁ ,ੇ ਅਧਿਕਾਰਾ  ਂਅਤ  ੇਵਿਸ਼ ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾ  ਂਦ  ੇਕਾਇਮ 
ਅਤ  ੇਵਾਧ  ੇਪਰ੍ਤੀ ਨਿਊ ਬਰ੍ਨਸਵਿਕ ਦ  ੇਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਅਤ  ੇਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ ਮਿੂ ਕਾ 
ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੁ ੀ ਹ ।ੈ ੧੭= (੧) ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੰਪੂਾਰਲੀਮ ੈ ਟਂ ਦ  ੇਕਿਸ  ੇਵਿਵਾਦਾ  ਂਅਤ  ੇਹ ੋਰ 
ਕਾਰਵਾਇਆ ਂਵਿ ੱਚ ਅੰਗਰ੍ ੇਜ਼ੀ ਅਤ  ੇਫਰ੍ ੈ ਚਂ ਦੀ ਵਰਤ ੋ  ਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹ ।ੈ (੨) 
ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੰਨੂਿਊ ਬਰ੍ਨਸਵਿਕ ਦ  ੇਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦ  ੇਕਿਸ  ੇਵਿਵਾਦਾ  ਂਅਤ  ੇਹ ੋਰ 
ਕਾਰਵਾਇਆ ਂਵਿ ੱਚ ਅੰਗਰ੍ ੇਜ਼ੀ ਅਤ  ੇਫਰ੍ ੈ ਚਂ ਦੀ ਵਰਤ ੋ  ਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹ ।ੈ ੧੮= 
(੧) ਪਾਰਲੀਮ ੈ ਟਂ ਦ  ੇਪਾਸ ਕੀਤ  ੇਐਕਟ, ਪੱਤਰ ਅਤ  ੇਰਿਕਾਰਡ ਅੰਗਰ੍ ੇਜ਼ੀ ਅਤ  ੇਫਰ੍ ੈ ਚਂ

ਵਿ ੱਚ ਛਾਪ  ੇਅਤ  ੇਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਤ ਹ ੋਣ ਅਤ  ੇਦ ੋਵ ੇ  ਂਭਾਸ਼ਾ ਅਨਵਾਦੁ  ਸਮਾਨ ਰ ਪੂ 
ਵਿ ੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਹਨ।

(੨) ਨਿਊ ਬਰ੍ਨਸਵਿਕ ਦ  ੇਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦ  ੇਪਾਸ ਕੀਤ  ੇਐਕਟ, ਪੱਤਰ ਅਤ  ੇ
ਰਿਕਾਰਡ ਅੰਗਰ੍ ੇਜ਼ੀ ਅਤ  ੇਫਰ੍ ੈ ਚਂ ਵਿ ੱਚ ਛਾਪ  ੇਅਤ  ੇਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਤ

ਹ ੋਣ ਅਤ  ੇਦ ੋਵ ੇ  ਂਭਾਸ਼ਾ ਅਨਵਾਦੁ  ਸਮਾਨ ਰ ਪੂ ਵਿ ੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਹਨ। ੧੯= 
(੧) ਪਾਰਲੀਮ ੈ ਟਂ ਦਆੁਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਿਸ  ੇਕ ੋਰਟ ਵਿ ੱਚ ਕਿਸ  ੇਵਿਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ 
ਜਾ  ਂਕਿਸ  ੇਪ ੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਲੀਲ ਵਿ ੱਚ 
ਜਾ  ਂਕਿਸ  ੇਅਦਾਲਤ ਤ ੋ  ਂਨਿਕਸਿਤ 
ਪਰਕ੍ ਿਰਿਆ ਵਿ ੱਚ ਅੰਗਰ੍ ੇਜ਼ੀ ਜਾ  ਂ
ਫਰ੍ ੈ ਚਂ ਦੀ ਵਰਤ ੋ  ਂਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹ ।ੈ (੨) ਨਿਊ ਬਰ੍ਨਸਵਿਕ ਦ ੇ 
ਕਿਸ  ੇਕ ੋਰਟ ਵਿ ੱਚ ਕਿਸ  ੇਵਿਅਕਤੀ 
ਦਆੁਰਾ ਜਾ  ਂਕਿਸ  ੇਪ ੇਸ਼ ਕੀਤੀ 

ਦਲੀਲ ਵਿ ੱਚ ਜਾ  ਂਕਿਸ  ੇਅਦਾਲਤ ਤ ੋ  ਂਨਿਕਸਿਤ ਪਰ੍ਕਿਰਿਆ ਵਿ ੱਚ ਅੰਗਰ੍ ੇਜ਼ੀ ਜਾ ਂ 
ਫਰ੍ ੈ ਚਂ ਦੀ ਵਰਤ ੋ  ਂਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ।ੈ ੨੦= (੧) ਕ ੈਨ ੇਡਾ ਵਿ ੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਚ ੋ  ਂਕਿਸ ੇ 
ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੰਪੂਾਰਲੀਮ ੈ ਟਂ ਜਾ  ਂਕ ੈਨ ੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦ  ੇਕਿਸ  ੇਮ ਖੁ ਜਾ  ਂ
ਕ ੇ ਦਂਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਅੰਗਰ੍ ੇਜ਼ੀ ਜਾ  ਂਫਰ੍ ੈ ਚਂ ਵਿ ੱਚ ਵਿਚਾਰਾ  ਂਦਾ ਆਦਾਨ-ਪਰ੍ਦਾਨ 
ਕਰਨ ਦਾ ਅਤ  ੇਉਪਲਬਧ ਸ ੇਵਾਵਾ  ਂਪਰਾ੍ ਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹ  ੈਅਤ  ੇਕ ੋਈ 
ਅਜਿਹੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦ  ੇਕ ੋਈ ਹ ੋਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਓਹੁ  ੋਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਥ  ੇ(ੳ) 
ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿ ੱਚ ਵਿਚਾਰਾ  ਂਦ  ੇਆਦਾਨ-ਪਰ੍ਦਾਨ ਅਤ  ੇਸ ੇਵਾਵਾ  ਂਦੀ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ 
ਤ ੋ  ਂਅਰਥਪ ਰੂਨ ਮੰਗ ਹ ;ੈ ਜਾ  ਂ(ਅ) ਦਫ਼ਤਰ ਦ  ੇਸਵਰ ਪੂ ਕਰਕ ,ੇ ਇਹ ਵਾਜਬੀ ਹ  ੈਕਿ 
ਵਿਚਾਰਾ  ਂਦਾ ਆਦਾਨ-ਪਰ੍ਦਾਨ ਅਤ  ੇਦਫ਼ਤਰ ਤ ੋ  ਂਸ ੇਵਾਵਾ  ਂਦ ੋਵ ੇ  ਂਅੰਗਰ੍ ੇਜ਼ੀ ਅਤ  ੇਫਰ੍ ੈ ਚਂ 
ਵਿ ੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹ ੋਵ ।ੇ (੨) ਨਿਊ ਬਰ੍ਨਸਵਿਕ ਵਿ ੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਚ ੋ  ਂਕਿਸ  ੇਵਿਅਕਤੀ ਨੰ ੂ
ਨਿਊ ਬਰ੍ਨਸਵਿਕ ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਜਾ  ਂਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦ  ੇਕਿਸ  ੇਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ 
ਅੰਗਰ੍ ੇਜ਼ੀ ਅਤ  ੇਫਰ੍ ੈ ਚਂ ਵਿ ੱਚ ਵਿਚਾਰਾ  ਂਦਾ ਆਦਾਨ- ਪਰ੍ਦਾਨ ਅਤ  ੇਉਪਲਬਧ ਸ ੇਵਾਵਾ ਂ 
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹ ।ੈ ੨੧= ੧੬ ਤ ੋ  ਂ੨੦ ਧਾਰਾਵਾ  ਂਤੀਕ ਵਿ ੱਚ ਕ ੈਨ ੇਡਾ 
ਦ  ੇਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕ ੋਈ ਹ ੋਰ ਨਿਯਮ ਦੀ ਬਦ ੋਲਤ ਅੰਗਰ੍ ੇਜ਼ੀ ਅਤ  ੇਫਰ੍ ੈ ਚਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾ  ਂਜਾ ਂ 
ਦ ੋ ਵਂ  ੇਹੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸ  ੇਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਸ਼ ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾ  ਂਬਾਧਂ ਜਿਨਹ੍ਾ  ਂਦੀ ਹ ੋ ਦਂ ਹ ੈ 
ਜਾ  ਂਜਾਰੀ ਹਨ ਤ ੋ  ਂਨਿਕਦਰੀ ਨਹੀ  ਂਕਰਦਾ ਜਾ  ਂਕ ਝੁ ਵੀ ਨਹੀ  ਂਹਟਾਦਂਾ। ੨੨= ੧੬ ਤ ੋ  ਂ
੨੦ ਤੀਕ ਧਾਰਾਵਾ  ਂਵਿ ੱਚ ਕਿਸ  ੇਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜ  ੋਕਿ ਅੰਗਰ੍ ੇਜ਼ੀ ਜਾ  ਂਫਰ੍ ੈ ਚਂ ਨਹੀ  ਂਇਸ 
ਅਧਿਕਾਰ-ਪਤੱਰ ਦ  ੇਭਾਵ ੇ  ਂਚਾਲ  ੂਹ ੋਣ ਤ ੋ  ਂਪਹਿਲਾ  ਂਜਾ  ਂਬਾਅਦ ਕਿਸ  ੇਪਰ੍ਾਪਤ ਜਾ  ਂਭ ੋਗ 
ਕੀਤ  ੇਕਨੰਨੀੂ ਜਾ  ਂਰਸਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾ  ਂਵਿਸ਼ ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਕਦਰੀ ਨਹੀ  ਂਕਰਦਾ 
ਜਾ  ਂਕ ਝੁ ਵੀ ਨਹੀ  ਂਹਟਾਦਂਾ।

ਘਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ
੨੩= (੧) ਕ ੈਨ ੇਡਾ ਦ  ੇਨਾਗਰਿਕ (ੳ) ਜਿਨਹ੍ਾ  ਂਦੀ ਅੱਵਲ ਸਿ ੱਖੀ ਅਤ  ੇਹ ਣੁ 

ਤੀਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰ੍ ੇਜ਼ੀ ਜਾ  ਂਫਰ੍ ੈ ਚਂ ਸ ਬੂ  ੇਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵੀ ਘਟ-ਗਿਣਤੀ 
ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਹ  ੈਜਿਸ ਵਿ ੱਚ ਓਹ ਰਹਿ ੰਦ  ੇਹਨ, ਜਾ  ਂ(ਅ) ਜਿਨਹ੍ਾ  ਂਨ  ੇਆਪਣੀ ਮੱਢਲੁੀ 
ਸਕ ਲੂ ਸਿਖਿਆ ਕ ੈਨ ੇਡਾ ਵਿ ੱਚ ਅੰਗਰ੍ ੇਜ਼ੀ ਜਾ  ਂਫਰ੍ ੈ ਚਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿ ੱਚ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹ ੈ 
ਅਤ  ੇਕ ੋਈ ਸ ਬੂ  ੇਵਿ ੱਚ ਵੱਸ ਰਹ  ੇਹਨ ਜਿ ੱਥ  ੇਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿ ੱਚ ਓਹਨਾ  ਂਨ  ੇਸਿਖਿਆ 
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸ ਬੂ  ੇਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵੀ ਘਟ-ਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰ੍ ੇਜ਼ੀ ਜਾ ਂ 
ਫਰ੍ ੈ ਚਂ ਹ ,ੈ

ਓਹਨਾ  ਂਨ ੰਉਸੂ  ਸ ਬੂ  ੇਵਿ ੱਚ ਅਪਣ  ੇਜਵਾਕਾ  ਂਨ ੰਉਸੂ  ਭਾਸ਼ਾ ਵਿ ੱਚ ਮੱਢਲੀੁ  ਅਤ ੇ 
ਅਗਲ ੇਰੀ ਸਕ ਲੂ ਸਿਖਿਆ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹ ।ੈ (੨) ਕ ੈਨ ੇਡਾ ਦ ੇ 
ਨਾਗਰਿਕਾ  ਂਨ ੰਜੂਿਨਹ੍ਾ  ਂਦ  ੇਕਿਸ  ੇਬੱਚ  ੇਨ  ੇਕ ੈਨ ੇਡਾ ਵਿ ੱਚ ਅੰਗਰ੍ ੇਜ਼ੀ ਜਾ  ਂਫਰ੍ ੈ ਚਂ ਵਿ ੱਚ 
ਮੱਢਲੀੁ  ਜਾ  ਂਅਗਲ ੇਰੀ ਸਕ ਲੂ ਸਿਖਿਆ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਂਕਰ ਰਹ  ੇਹਨ, ਅਧਿਕਾਰ ਹ ੈ 
ਕਿ ਓਹਨਾ  ਂਦ  ੇਸਾਰ  ੇਜਵਾਕ ਉਹ  ੋਭਾਸ਼ਾ ਵਿ ੱਚ ਮੱਢਲੀੁ  ਜਾ  ਂਅਗਲ ੇਰੀ ਸਕ ਲੂ ਸਿਖਿਆ 
ਪਰਾ੍ ਪਤ ਕਰਨ। (੩) ਉਪਧਾਰਾਵਾ  ਂ(੧) ਅਤ  ੇ(੨) ਅਧੀਨ ਕ ੈਨ ੇਡਾ ਦ  ੇਨਾਗਰਿਕਾ  ਂਨੰ ੂ
ਓਹਨਾ  ਂਦ  ੇਜਵਾਕਾ  ਂਨ ੰਕਿਸੂ  ੇਸ ਬੂ  ੇਦੀ ਅੰਗਰ੍ ੇਜ਼ੀ ਜਾ  ਂਫਰ੍ ੈ ਚਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵੀ ਘਟ-ਗਿਣਤੀ 
ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿ ੱਚ ਮੱਢਲੀੁ  ਜਾ  ਂਅਗਲ ੇਰੀ ਸਕ ਲੂ ਸਿਖਿਆ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅਧਿਕਾਰ (ੳ) ਸ ਬੂ  ੇਵਿ ੱਚ ਜਿ ੱਥ  ੇਕਿ ੱਥ  ੇਨਾਗਰਿਕਾ  ਂਦ  ੇਜਵਾਕਾ  ਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਨਹ੍ਾ ਂ 
ਕ ੋਲ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹ  ੈਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਸਿਖਿਆ ਦ  ੇਜਨਤਕ ਫ਼ੰਡਾ  ਂਵਿਚ ੋ  ਂਓਹਨਾ  ਂਨੰ ਦੂ ੇਣ ਲਈ ਲਾਗ  ੂਹੰਦਾੁ ਹ ;ੈ ਅਤ  ੇ(ਅ) ਜਿ ੱਥ ੇ 
ਓਹ ਜਵਾਕਾ  ਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹ ,ੈ ਓਹਨਾ  ਂਨ ੰਜੂਨਤਕ ਫ਼ੰਡਾ  ਂਵਿਚ ੋ ਂ 
ਘਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾ

ਵਿਦਿਅਕ ਸਹ ਲਤਾੂ  ਂਵਿ ੱਚ 
ਉਹ ਸਿਖਿਆ ਪਰਾ੍ ਪਤ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹ ।ੈ

ਤਾਮੀਲ

ਨ ੰਤੂ ੋੜਿਆ ਜਾ  ਂਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹ  ੈਅਜਿਹ  ੇਉਪਾ ਜਿਸ ਨ ੰਅਦੂ ਾਲਤ ਹਾਲਾਤਾ  ਂਵਿ ੱਚ 
ਢ ਕਵਾੁ  ਂਅਤ  ੇਨਿਆ ਂਭਰਿਆ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹ ,ੈ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਪਰ੍ਤੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰ- 
ਖ ੇਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿ ੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹ ।ੈ (੨) ਜਿ ੱਥ ,ੇ ਉਪਧਾਰਾ (੧) ਅਧੀਨ 
ਕਾਰਵਾਇਆ ਂਵਿ ੱਚ, ਕ ੋਈ ਅਦਾਲਤ ਨਿਬ ੇੜਦੀ ਹ  ੈਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ ਦਆੁਰਾ 
ਗਰੰਟੀ ਕੀਤ  ੇਅਧਿਕਾਰਾ  ਂਜਾ  ਂਖੱਲਹੁ੍ਾ  ਂਨ ੰਤੂ ੋੜ  ੇਜਾ  ਂਇਨਕਾਰ ਕੀਤ  ੇਜਾਣ ਦੀ ਸ ਰੂਤ ਵਿ ੱਚ 
ਸਬ ਤੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹ ੋਇਆ ਸੀ, ਸਬ ਤੂ ਖ਼ਾਰਜ ਹ ੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ  ੈਜ ੇਕਰ ਸਿ ੱਧ ਹ  ੋਜਾਏ 
ਕਿ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤਾ  ਂਸੰਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਇਆ ਂਵਿ ੱਚ ਇਸ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਿਆ ਂਦ  ੇਪਰ੍ਸ਼ਾਸਨ 
ਨ ੰਬੂਦਨਾਮੀ ਦ ੇਵ ੇਗਾ।

੨੪= (੧) ਕ ੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 
ਜਿਸ ਦ  ੇਇਸ ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ 
ਦਆੁਰਾ ਗਰੰਟੀ ਅਧਿਕਾਰਾ  ਂਜਾ  ਂਖੱਲਹਾ੍ ੁ  ਂ

ਸਧਾਰਨ
੨੫=   ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ ਵਿ ੱਚ ਕ ਝੁ ਅਧਿਕਾਰਾ  ਂਜਾ  ਂਖੱਲਹੁ੍ਾ  ਂਦੀ ਗਰੰਟੀ 

ਕਿਸ  ੇਆਦਿ- ਵਾਸੀ, ਸੰਧੀ (ਟਰ੍ੀਟੀ) ਜਾ  ਂਕ ੈਨ ੇਡਾ ਦ  ੇਆਦਿ-ਵਾਸੀ ਲ ੋਕਾ  ਂਦ  ੇਹ ੋਰ 
ਅਧਿਕਾਰਾ  ਂਜਾ  ਂਖੱਲਹੁ੍ਾ  ਂਨ ੰਹੂਟਾਉਣ ਜਾ  ਂਨਿਕਦਰੀ ਕੀਤ  ੇਜਾਣ ਤ ੋ  ਂਅਰਥ ਨਹੀ  ਂਕੱਢ ਲ ੈਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮ ੇਤ (ੳ) ਕਿਸ  ੇਅਧਿਕਾਰਾ  ਂਜਾ  ਂਖੱਲਹੁ੍ਾ  ਂਨ ੰਅਕਤੂ ਬੂਰ ੭, ੧੭੬੩ ਦ  ੇਸ਼ਾਹੀ 
ਐਲਾਨਐਲਾਨ ਦਆੁਰਾ ਮਨਿ ੰਆ ਗਿਆ; ਅਤ  ੇ(ਅ) ਕ ੋਈ ਅਧਿਕਾਰਾ  ਂਜਾ  ਂਖੱਲਹੁ੍ਾ  ਂਜ ੋ 
ਹ ਣੁ ਜ਼ਿਮੀ  ਂਦਾਅਵ  ੇਰਾਜ਼ੀਨਾਵ ੇਆਂ  ਂਦਆੁਰਾ ਹ ੋ ਦਂ ਵਿ ੱਚ ਹਨ ਜਾ  ਂਜਿਨਹ੍ਾ  ਂਦੀ ਲਭਤ 
ਹ  ੋਸਕਦੀ ਹ ।ੈ

੨੬= ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ ਵਿ ੱਚ ਕ ਝੁ ਅਧਿਕਾਰਾ  ਂਜਾ  ਂਖੱਲਹੁ੍ਾ  ਂਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤ ੋ ਂ 
ਕ ੈਨ ੇਡਾ ਵਿ ੱਚ ਕ ੋਈ ਹ ੋਰ

ਅਧਿਕਾਰਾ  ਂਜਾ  ਂਖੱਲਹੁ੍ਾ  ਂਜਿਨਹ੍ਾ  ਂਦੀ ਹ ੋ ਦਂ ਹ  ੈਦੀ ਨਾ-ਹ ੋ ਦਂ ਤ ੋ  ਂਇਨਕਾਰ ਦਾ 
ਅਰਥ ਨਹੀ  ਂਕੱਢ ਲ ੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ੨੭= ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ ਦਾ ਕ ੈਨ ੇਡੀਅਨਾ  ਂਦ ੇ 
ਬਹ ਸਭਿਆੁ ਚਾਰਕ ਵਿਰਸ  ੇਨ ੰਕਾੂ ਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤ  ੇਵਾਧ  ੇਨਾਲ ਰਲਦ  ੇਵਰਤਾਰ  ੇਵਿ ੱਚ 
ਭਾਵ ਅਰਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ।ੈ ੨੮= ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ ਵਿ ੱਚ ਹਰ 
ਚੀਜ਼ ਹੰਦਿੁਆ-ਂਸੰਦਿਆੁ , ਇਸ ਵਿ ੱਚ ਪ ੇਸ਼ ਕੀਤ  ੇਅਧਿਕਾਰਾ  ਂਅਤ  ੇਖੱਲਹੁ੍ਾ  ਂਦੀ ਮਰਦਾਵ ੇ  ਂਅਤ ੇ 
ਜ਼ਨਾਨ  ੇਵਿਅਕਤਿਆ ਂਪਰ੍ਤੀ ਸਮਾਨ ਗਰੰਟੀ ਹ ।ੈ ੨੯= ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ ਵਿ ੱਚ 
ਸੰਪਰ੍ਦਾਇਕ, ਵੱਖ (ਰ ੋਮਨ ਕ ੈਥਲਿਕ) ਜਾ  ਂਭਿ ੰਨ-ਮਤੀਆ ਸਕ ਲਾੂ  ਂਦ  ੇਸੰਬੰਧ ਵਿ ੱਚ 
ਕ ੈਨ ੇਡਾ ਦ  ੇਵਿਧਾਨ ਦਆੁਰਾ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤ  ੇਕ ੋਈ ਅਧਿਕਾਰਾ  ਂਜਾ  ਂਵਿਸ਼ ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾ ਂ 
ਦ  ੇਹਟਾਉਣ ਜਾ  ਂਨਿਕਦਰੀ ਕਰਨ ਜਿਹਾ ਕ ਝੁ ਨਹੀ ।ਂ ੩੦= ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ ਵਿ ੱਚ 
ਕਿਸ  ੇਸ ਬੂ  ੇਦੀ ਵਿਧਾਨੀ ਅਸੰਬਲੀ ਜਾ  ਂਵਿਧਾਨ- ਮੰਡਲ ਪਰ੍ਤੀ ਇ ੱਕ ਹਵਾਲ  ੇਵਿ ੱਚ 
ਯ ਕਾਨੁ  ਇਲਾਕ  ੇਅਤ  ੇਪਛਮ ੋਤਰੀ ਇਲਾਕ ੇਆ  ਂਦਾ ਜਾ  ਂਢ ਕਵੀੁ  ਂਵਿਧਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦ ੇ 
ਹਵਾਲ  ੇਨ ੰਸ਼ਾਮਲੂ  ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ,ੈ ਜ  ੋਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹ ੋਵ ।ੇ ੩੧= ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ-
ਪੱਤਰ ਵਿ ੱਚ ਕ ੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨੀ ਤਾਕਤਾ  ਂਨ ੰਵਿੂ ਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕ ਝੁ 
ਨਹੀ ।ਂ

ਅਧਿਕਾਰ-ਪਤੱਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ
੩੨= (੧)  ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ-ਪਤੱਰ ਲਾਗ  ੂਹੰਦਾੁ ਹ  ੈ(ੳ) ਯ ਕਾਨੁ  ਇਲਾਕ  ੇਅਤ ੇ 

ਪਛਮ ੋਤਰੀ ਇਲਾਕ ੇਆ  ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰ  ੇਮਾਮਲ  ੇਸਮ ੇਤ ਪਾਰਲੀਮ ੈ ਟਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਸਾਰ  ੇਮਾਮਲ ੇਆ  ਂਸੰਬੰਧਤ ਪਾਰਲੀਮ ੈ ਟਂ ਅਤ  ੇਕ ੈਨ ੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 
ਪਰ੍ਤੀ,; ਅਤ  ੇ(ਅ) ਹਰ ਸ ਬੂ  ੇਦ  ੇਵਿਧਾਨ- ਮੰਡਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਸਾਰ ੇ 
ਮਾਮਲ ੇਆ  ਂਸੰਬੰਧਤ ਹਰ ਸ ਬੂ  ੇਦ  ੇਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਅਤ  ੇਸਰਕਾਰ ਪਰ੍ਤੀ (੨) ਉਪਧਾਰਾ 
(੧) ਦ  ੇਹੰਦਿੁਆ-ਂਸੰਦਿਆੁ , ਇਸ ਧਾਰਾ ਦ  ੇਲਾਗ  ੂਹ ੋਣ ਦ  ੇਤਿ ੰਨ ਸਾਲਾ  ਂਬਾਅਦ ਤੀਕ ਧਾਰਾ 
੧੫ ਦਾ ਕ ੋਈ ਪਰ੍ਭਾਵ ਨਹੀ  ਂਹ ੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ।ੈ ੩੩= (੧) ਪਾਰਲੀਮ ੈ ਟਂ ਜਾ  ਂਕ ੋਈ ਸ ਬੂ ੇ 
ਦਾ ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ, ਪਾਰਲੀਮ ੈ ਟਂ ਦ  ੇਕਿਸ  ੇਐਕਟ ਜਾ  ਂਕ ੋਈ ਸ ਬੂ  ੇਦ  ੇਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ 
ਦ  ੇਕਿਸ  ੇਐਕਟ ਵਿ ੱਚ, ਜ  ੋਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹ ੋਵ ,ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਤ ੌਰ ‘ਤ  ੇਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦ  ੇਹਨ 
ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ- ਪਤੱਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ੨ ਜਾ  ਂਧਾਰਾ ੭ ਤ ੋ  ਂ੧੫ ਤੀਕ ਵਿ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ ੇ 
ਨਿਯਮ ਦ  ੇਹੰਦਿੁਆ-ਂਸੰਦਿਆੁ , ਐਕਟ ਜਾ  ਂਐਕਟ ਦਾ ਨਿਯਮ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ।ੈ (੨) ਕ ੋਈ 
ਐਕਟ ਜਾ  ਂਕ ੋਈ ਐਕਟ ਦ  ੇਇ ੱਕ ਨਿਯਮ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤ  ੇਕ ੋਈ ਐਲਾਨ 
ਦਾ ਅਸਲ ਵਿ ੱਚ ਹ ੋਣ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਹ ੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ  ੈਜ  ੋਬਿਨਾ  ਂਐਲਾਨ ਵਿ ੱਚ 
ਹਵਾਲਾ ਦਿ ੱਤ  ੇਇਸ ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ ਦ  ੇਨਿਯਮ ਲਈ ਹੰਦਾੁ ਹ ।ੈ (੩) ਉਪਧਾਰਾ (੧) 
ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਕ ੋਈ ਐਲਾਨ ਲਾਗ  ੂਹ ੋਣ ਦ  ੇਪੰਜ ਸਾਲਾ  ਂਬਾਅਦ ਜਾ  ਂਸ਼ਾਇਦ ਐਲਾਨ 
ਵਿ ੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਅਗ ੇਤਰੀ ਤਰੀਕ ‘ਤ  ੇਮੱਕ ੁਜਾਦਂਾ ਹ ।ੈ (੪) ਪਾਰਲੀਮ ੈ ਟਂ ਜਾ  ਂਕ ੋਈ 
ਸ ਬੂ  ੇਦਾ ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਉਪਧਾਰਾ (੧) ਅਧੀਨ ਬਣ  ੇਕਿਸ  ੇਐਲਾਨ ਨ ੰਮੂ ੜੁ-ਕਨੰਨ ੂਪਾਸ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ।ੈ

(੫) ਉਪਧਾਰਾ (੪) ਅਧੀਨ ਮ ੜੁ-ਕਨੰਨ ੂਬਣਾਉਣ ਦ  ੇਸੰਬੰਧ ਵਿ ੱਚ ਉਪਧਾਰਾ 
(੩) ਲਾਗ  ੂਹੰਦਾੁ ਹ ।ੈ

ਹਵਾਲਾ
34. ਇਹ ਹਿ ੱਸਾ ਅਧਿਕਾਰਾ  ਂਅਤ  ੇਖੱਲਹੁ੍ਾ  ਂਦ  ੇਕ ੈਨ ੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ ਦਾ 

ਹਵਾਲਾ ਹ  ੋਸਕਦਾ ਹ ।ੈ

"ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਵਜਂੋ ਇੱਕਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਖੇਤਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜੀਵਨ 
ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਿਸ ਨੇ 
ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਨਮੋਲ ਅਨੰਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

“ਇਹ ਲਿਖਤ ਓਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫ੍ਰਂੈਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਵਕ ਵਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਨੰੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਖੱੁਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। 
ਕੇਵਲ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰਂੈਚ ਦੀ ਅਸਲ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋ ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਂ ਅਮਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ

ਪੀ.ਈ. ਟਰ ਡੂ  ੋ1981
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