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ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖ ਲ੍ਾਂ ਦਾ ਕੈਨਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰ-ਪਤਰ 
ਕੈਨਡਾ ਕਕਉਂਕਕ ਅਕਿਹੇ ਅਸੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਕਿਤ ਹੈ ਿੋ ਵਾਕਹਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਕਨਨ ਦੇ ਹਕਮ ਨ ਮਨਦੇ ਹਨ ‘ਤੇ: 

ਅਕਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਲਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰਟੀ
੧ ਅਕਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱ ਲੁਹਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਕਿਕਾਰ-ਿੁੱਤਰ ਇਸ ਕਵਚ ਕਿਆਨ ਕੀਤੇ ਕਨਨ ਦੁਆਰਾ ਕਨਯਤਤ ਕੇਵਲ ਵਾਿਿੀ ਅਕਿਹੀਆ ਹਦਾਂ ਕਵਚ ਅਕਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਲਹਾਂ ਦੀ ਗਰਟੀ ਕਰਦਾ ਹ ਿੋ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਲਕਰਾਿਸੀ ਸਮਾਿ 
ਕਵਚ ਿਕਤਆਵੇ ਸਰਿ ਿਰਮਾਕਨਤ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਿੁਕਨਆਦੀ ਖੁਲਹਾਂ
੨ ਹਰ ਕਵਅਕਤੀ ਨ ਹੇਠ ਕਲਖੀ ਿੁਕਨਆਦੀ ਖਲਹਾਂ ਹਨ: (ੳ) ਅਤਹਕਰਨ ਅਤੇ ਿਰਮ ਦੀ ਖਲ; (ਅ) ਿਰੈਸ ਅਤੇ ਸਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਕਿਅਮ ਦੀ ਖਲ ਸਮੇਤ ਕਵਚਾਰ, ਕਵਸ਼ਵਾਸ, ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਕਿਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਖਲ; (ੲ) ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਸਿਲੀ 
(ਇਕਠ) ਦੀ ਖਲ; ਅਤੇ (ਸ) ਸਗ-ਸਾਥ ਦੀ ਖਲ। 

ਲਕਰਾਿਸੀ ਅਕਿਕਾਰ
੩ ਕੈਨਡਾ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਕਰਕ ਨ ਲਕ-ਸਦਨ ਿਾਂ ਕਵਿਾਨੀ ਅਸਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਵਚ ਵੋਟ ਿਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕਵਚ ਸਦਸਤਾ ਲਈ ਸਰਗੁਣ ਹਣ ਦਾ ਅਕਿਕਾਰ ਹੈ। ੪ (੧) ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਿਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਹਕਮਨਾਮੇ ਦੀ 
ਵਾਿਸੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਿਿ ਸਾਲ ਲਮੇਰੇ ਨਾ ਲਕ-ਸਦਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਵਿਾਨੀ ਅਸਿਲੀ ਿਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (੨) ਅਸਲੀ ਿਾਂ ਖਟਕੇ ਦੀ ਿਗ, ਿਾਵੇ ਿਾਂ ਿਗਾਵਤ ਦੇ ਵਕਤ ਕਵਚ, ਲਕ-ਸਦਨ ਿਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਕਵਿਾਨੀ 
ਅਸਿਲੀ ਕਵਿਾਨ-ਮਡਲ ਦੁਆਰਾ ਿਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਿਰੇ ਚਲਦਾ ਰਕਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੇਕਰ ਅਕਿਹ ਵਿਾਣ ਦਾ ਕਵਰੋਿ ਲਕ-ਸਦਨ ਿਾਂ ਕਵਿਾਨੀ ਅਸਿਲੀ ਦ ਇਕ-ਕਤਹਾਈ ਤੋਂ ਵਿੀਕ ਮੈਂਿਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹਦਾ, ਿੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ। ੫ 
ਿਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹਰ ਕਵਿਾਨ-ਮਡਲ ਦੀ ਘਟੋ-ਘਟ ਹਰ ਿਾਰਹਵੇਂ ਮਹੀਨ ਇਕ ਿੈਠਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। 

ਕਿਰਤ-ਕਘਰਤ ਅਕਿਕਾਰ
੬ (੧) ਕੈਨਡਾ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਕਰਕ ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ, ਕਟਕੇ ਰਕਹਣ ਿਾਂ ਕੈਨਡਾ ਛਡਣ ਦਾ ਅਕਿਕਾਰ ਹੈ। (੨) ਕੈਨਡਾ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਕਰਕ ਅਤੇ ਹਰ ਕਵਅਕਤੀ ਨ ਕਿਸ ਕੋਲ ਕੈਨਡਾ ਦਾ ਿਕਾ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਤਿਾ ਹ, ਅਕਿਕਾਰ ਹੈ (ੳ) ਕੋਈ 
ਸੂਿੇ ਕਵਚ ਥਾਂ ਿਦਲਣ ਅਤੇ ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ; ਅਤੇ 

(ਅ) ਕੋਈ ਸੂਿੇ ਕਵਚ ਿੀਵਕਾ ਕਮਾਉਣ ਕਵਚ ਲਗੇ ਰਕਹਣ ਦਾ। (੩) ਉਿਿਾਰਾ (੨) ਕਵਚ ਸਿਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਅਕਿਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਕਕ (ੳ) ਕਈ ਸੂਿੇ ਕਵਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਿਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਨਨ ਿਾਂ ਅਮਲ, ਓਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਹ ਿੋ 
ਮੁਖ ਤਰ ‘ਤੇ ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਕਵਚ ਕਵਚਾਲ ਮੌਿੂਦਾ ਿਾਂ ਕਿਛਲ ਕਨਵਾਸ ਦੇ ਸਿੇ ਦੇ ਅਿਾਰ ‘ਤੇ ਕਵਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ (ਅ) ਿਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਚਾਈ ਸਮਾਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਿਹਚੁ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਿਿੀ ਰੈਜ਼ੀਡਟੀ ਮਗਾਂ ਦੀ 
ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਨਨ। (੪) ਉਿਿਾਰਾਵਾਂ (੨) ਅਤੇ (੩) ਕੋਈ ਕਾਨਨ, ਿਰੋਗਰਾਮ ਿਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਕਿਸ ਦਾ ਮਨਰਥ ਕੋਈ ਸੂਿੇ ਕਵਚ ਉਸ ਸੂਿੇ ਦੇ ਕਵਅਕਤੀ ਿੋ ਸਮਾਿਕ ਿਾਂ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਾਟੇ ਕਵਚ ਹਨ, ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨ 
ਕਿਹਤਰ ਕਰਣਾ ਹ, ਨ ਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਕਦਆਂ ਿੇ ਉਸ ਸੂਿੇ ਕਵਚ ਨਕਰੀ ਦੀ ਦਰ ਕਨਡਾ ਕਵਚ ਦੀ ਨਕਰੀ ਦੀ ਦਰ ਤ ਥਲ ਹੈ। 

ਕਨਨੀ ਅਕਿਕਾਰ
੭ ਹਰ ਕਵਅਕਤੀ ਨ ਕਿਦੜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਰਕਖਆ ਦਾ ਅਕਿਕਾਰ ਹ ਅਤੇ ਿੁਕਨਆਦੀ ਕਨਆਂ ਦੇ ਕਸਿਾਂਤਾਂ ਅਨਸਾਰਤਾ ਤੋਂ ਛਟ ਉਸ ਦੇ ਅਕਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਕਿਕਾਰ। ੮ ਿੇਵਾਿਿੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਿਾਂ ਕਿਜ਼ੇ ਕਵਰੁਿ 
ਸੁਰਕਖਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹਰ ਕਵਅਕਤੀ ਨ ਅਕਿਕਾਰ ਹੈ। ੯ ਹਰ ਕਵਅਕਤੀ ਨ ਮਨ-ਮਨੀ ਨਜ਼ਰਿਦ ਿਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਕਿਕਾਰ ਹੈ। ੧੦ ਹਰ ਇਕ ਨ ਕਗਰਿਤਾਰ ਿਾਂ ਿਨ ਿਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਵਚ ਅਕਿਕਾਰ ਹੈ (ੳ) ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਣਾਂ 
ਿਾਰੇ ਵਕਤ-ਕਸਰ ਸੂਕਚਤ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦਾ; (ਅ) ਕਿਨਾਂ ਕ ਲ ਕੀਤੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਅਕਿਕਾਰ ਿਾਰੇ ਕਵਦਤ ਹੌਣ ਦਾ ਅਕਿਕਾਰ; ਅਤੇ ੲ () ਿਦੀ-ਿਰਤਖ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਿਨ ਰਖਣ ਦੀ ਮਨਣਯੋਗਤਾ ਤੈਅ 
ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਰਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਿੇਕਰ ਿਨ ਕਨਯਮਕ ਨਹੀਂ। ੧੧ ਕਈ ਿੁਰਮ ਨਾਲ ਆਰੋਕਿਤ ਹੋਏ ਕਕਸੇ ਕਵਅਕਤੀ ਨ ਅਕਿਕਾਰ ਹੈ (ੳ) ਿੇਵਿਹਾ ਕ ਲ ਕੀਤੇ ਕਿਨਾਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਿੁਰਮ ਿਾਰੇ ਸੂਕਚਤ ਹੋਣ ਦਾ; (ਅ) ਵਾਿਿੀ ਵਕਤ ਕਵਚ ਮੁਕਦਮ ਦੇ ਹੋਣ 
ਦਾ; (ੲ) ਉਸ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਵਰਿ ਿੁਰਮ ਸਿਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਵਚ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਿਿੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ; (ਸ) ਕਕਸ ਿਲਾਗ ਅਤੇ ਕਨਰਿਖ ਕਨਆ-ਸਿਾ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਕਨਆਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਵਚ ਕਾਨਨ ਿਾਣੇ ਕਸਰਵਾਰ 
ਸਾਿਤ ਹੋਣ ਤਕ ਕਨਰਦੋਸ਼ ਮਨ ਿਾਣ ਦਾ; (ਹ) ਕਿਨਾਂ ਸੁਚਿੇ ਕਾਰਣ ਵਾਿਿੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ; (ਕ) ਕਸਵਾਏ ਫ਼ੌਿੀ ਕਾਨਨ ਅਿੀਨ ਕਕਸੇ ਿੁਰਮ ਦ ਮਾਮਲ ਕਵਚ ਕਈ ਫ਼ੌਿੀ ਕਨਆ-ਸਿਾ ਅਗੇ ਹੋਏ ਮਕਦਮ, ਅਦਾਲਤੀ ਿਚਾਇਤ 

(ਕਿਊਰੀ) ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਦਮੇ ਦ ਲਾਹੇ ਿਰਤੀ ਕਿਥੇ ਿੁਰਮ ਦੀ ਵਿ ਤੋਂ ਵਿ ਸਜ਼ਾ ਿਿ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੈਦ ਿਾਂ ਕੋਈ ਵਿੀਕ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। (ਖ) ਕਕਸੇ ਕਮ ਿਾਂ ਿੁਲ ਿਾਰੇ ਕਸਰਵਾਰ ਨਾ ਿਾਇਆ ਿਾਵ, ਿਦ ਤੋੜੀ ਕਮ ਿਾਂ ਿਲ ਦੇ ਵਕਤ ‘ਤੇ 
ਕੈਨਡੀਅਨ ਿਾਂ ਅਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਨ ਅਿੀਨ ਇਸ ਨ ਮੁਿਰਮ ਿੁਰਮ ਕਰਾਰ ਨਾ ਕਰ ਕਦਤਾ ਿਾਵੇ ਿਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਿਰਾਦਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨਨ ਦੇ ਸਾਿਾਰਨ ਕਸਿਾਂਤਾਂ ਅਨਸਾਰ ਮੁਿਰਮ ਸੀ; (ਗ) ਿੇਕਰ ਅਤ ਕਵਚ ਿੁਰਮ ਤ ਕਨਰਦੋਸ਼ 
ਠਕਹਰਾਇਆ ਿਾਏ, ਦੁਿਾਰਾ ਇਸ ਲਈ ਮੁਕਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿੇਕਰ ਅਤ ਕਵਚ ਿੁਰਮ ਲਈ ਕਸਰਵਾਰ ਿਾਇਆ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਿੁਰਮ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਕਦਤੀ ਿਾਵ, ਦੁਿਾਰਾ ਇਸ ਲਈ ਮਕਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵ ਿਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਦਤੀ ਿਾਵ; ਅਤ ੇ(ਘ) 
ਿੇਕਰ ਿੁਰਮ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਿਾਇਆ ਿਾਵ ਅਤ ੇਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਤ ਅਤ ੇਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਕਤ ਿੁਰਮ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਕਿਨ ਰਹੀ ਹੋਵ, ਥੋੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਹ ਦਾ। ੧੨ ਹਰ ਇਕ ਨ ਕਕਸ ਕਨਰਦਆਂਈ ਅਤ ੇਅਸਾਿਾਰਨ ਸਲੂਕ ਿਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ 
ਕਨਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਿਣਾਏ ਿਾਣ ਦਾ ਅਕਿਕਾਰ ਹੈ। ੧੩ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਿੋ ਕਕਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਵਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਕਸਵਾਏ ਕਈ ਮੁਕਦਮ ਕਵਚ ਝੂਠੀ ਸਹ ਲਈ ਿਾਂ ਕਦਤ ੇਉਲਟ ਸਿੂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੋਂ ਓਵ ਉਸ ਗਵਾਹ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਵਚ 
ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਕਸਿ ਕਰਨ ਵਾਲ ਸਿੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਕਿਕਾਰ ਹੈ। ੧੪ ਕਕਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਵਚ ਕੋਈ ਿਾਰਟੀ ਿਾਂ ਗਵਾਹ ਿੇਕਰ ਉਸ ਿਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਕਵਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸਚਾਕਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਿਾਂ ਿੋਲਦਾ 
ਹੋਵ ਿਾਂ ਓਹ ਿੋਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨ ਕੋਈ ਕਵਆਖਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਣ ਦਾ ਅਕਿਕਾਰ ਹੈ। 

ਸਮਾਨਤਾ ਅਕਿਕਾਰ
੧੫ (੧) ਕਾਨਨ ਦੇ ਅਗੇ ਅਤੇ ਅਿੀਨ ਹਰ ਕਵਅਕਤੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ਕਿਨਾਂ ਕਵਤਕਰੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਸਲ, ਕਮੀ ਿਾਂ ਿਾਤ ਸਿਿੀ ਮ , ਰਗ, ਿਰਮ, ਕਲਗ, ਉਮਰ ਿਾਂ ਮਾਨਕਸਕ ਿਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕਨਰਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਿਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਨਾਂ 
ਕਵਤਕਰੇ ਕਨਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਰਕਖਆ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਲਾਹੇ ਦਾ ਅਕਿਕਾਰ ਹੈ। (੨) ਉਿਿਾਰਾ ੩() ਕੋਈ ਕਾਨਨ, ਿਗਰਾਮ ਿਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਕਿਸ ਦਾ ਮਨਰਥ ਇਸ ਦ ਘਾਟੇਵਦ ਕਵਅਕਕਤਆਂ ਿਾਂ ਿੁਟਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਿਹਤਰੀ ਕਰਣਾ ਹੈ ਸਮੇਤ 
ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਿੋ ਨਸਲ, ਕਮੀ ਿਾਂ ਿਾਤ ਸਿਿੀ ਮ , ਰਗ, ਿਰਮ, ਕਲਗ, ਉਮਰ ਿਾਂ ਮਾਨਕਸਕ ਿਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕਨਰਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਘਾਟੇਵਦ ਹਨ, ਨ ਿਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 

ਕੈਨਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ
੧੬ (੧) ਕੈਨਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਿਰੈਂਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨਡਾ ਦੀ ਿਾਰਲੀਮਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਥਾਿਕਤਆਂ ਕਵਚ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰਤਿਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਅਕਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਕਿਕਾਰ ਹਨ। 
(੨) ਕਨਊ ਿਰਨਸਕਵਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਿਰੈਂਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਨਊ ਿਰਨਸਕਵਕ ਦੇ ਕਵਿਾਨ-ਮਡਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਥਾਿਕਤਆਂ ਕਵਚ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੁਤਿਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਅਕਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਵਸ਼ਸ਼ 
ਅਕਿਕਾਰ ਹਨ। (੩) ਇਸ ਅਕਿਕਾਰ-ਿਤਰ ਕਵਚ ਿਾਰਲੀਮਟ ਿਾਂ ਕੋਈ ਕਵਿਾਨ-ਮਡਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨ ਸੀਕਮਤ ਕਰਨ ਿਤੀ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰੈਂਚ ਦੀ ਰੁਤਿੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਿਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨ ਵਿਾਉਣ ਿਰਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ੧੬=੧ (੧) ਕਨਊ 
ਿਰਨਸਕਵਕ ਕਵਚ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਿਾਸ਼ਾਵੀ ਿਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਿਰੈਂਚ ਿਾਸ਼ਾਵੀ ਿਰਾਦਰੀ ਦ ਕਵਕਦਅਕ ਸਥਾਿਕਤਆਂ ਨ ਵਖ ਕਰਨ ਦੇ ਅਕਿਕਾਰ ਸਮਤ ਸਮਾਨ ਰੁਤਿਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਅਕਿਕਾਰ 

ਅਤੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਕਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਿਹੀ ਵਖ ਸਕਿਆਚਾਰਕ ਸਥਾਿਕਤਆਂ ਓਹਨਾਂ ਿਰਾਦਰੀਆ ਨ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਅਤੇ ਵਾਿੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। (੨) ਉਿਿਾਰਾ ੩() ਕਵਚ ਹਵਾਲ ਕਦਤੇ ਰੁਤਿ, ਅਕਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਕਿਕਾਰਾਂ ਦੇ 
ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਵਾਿੇ ਿਤੀ ਕਨਊ ਿਰਨਸਕਵਕ ਦੇ ਕਵਿਾਨ-ਮਡਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿੂਕਮਕਾ ਦੀ ਿੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ੧੭ (੧) ਹਰ ਕਵਅਕਤੀ ਨ ਿਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਕਸੇ ਕਵਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਇਆ ਕਵਚ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਿਰੈਂਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅਕਿਕਾਰ ਹੈ। (੨) ਹਰ ਕਵਅਕਤੀ ਨ ਕਨਊ ਿਰਨਸਕਵਕ ਦੇ ਕਵਿਾਨ-ਮਡਲ ਦੇ ਕਕਸੇ ਕਵਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਰਵਾਇਆਂ ਕਵਚ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਿਰੈਂਚ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਿਕਾਰ ਹੈ। ੧੮ (੧) ਿਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਿਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟ, ਿਤਰ ਅਤੇ 
ਕਰਕਾਰਡ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਿਰੈਂਚ 

ਕਵਚ ਛਾਿ ਅਤੇ ਿਰਕਾਕਸ਼ਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਿਾਸ਼ਾ ਅਨਵਾਦ ਸਮਾਨ ਰਿ ਕਵਚ ਅਕਿਕਾਕਰਤ ਹਨ। 

(੨) ਕਨਊ ਿਰਨਸਕਵਕ ਦੇ ਕਵਿਾਨ-ਮਡਲ ਦੇ ਿਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟ, ਿਤਰ ਅਤੇ ਕਰਕਾਰਡ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਿਰੈਂਚ ਕਵਚ ਛਾਿੇ ਅਤੇ ਿਰਕਾਕਸ਼ਤ 

ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਿਾਸ਼ਾ ਅਨਵਾਦ ਸਮਾਨ ਰੂਿ ਕਵਚ ਅਕਿਕਾਕਰਤ ਹਨ। ੧੯ (੧) ਿਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਆਰਾ ਸਥਾਕਿਤ ਕਕਸ ਕੋਰਟ ਕਵਚ ਕਕਸੇ ਕਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਿਾਂ ਕਕਸੇ ਿੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਲੀਲ ਕਵਚ ਿਾਂ ਕਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਨਕਕਸਤ ਿਰਕਕਕਰਆ 
ਕਵਚ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਿਾਂ ਿਰੈਂਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (੨) ਕਨਊ ਿਰਨਸਕਵਕ ਦੇ ਕਕਸੇ ਕਰਟ ਕਵਚ ਕਕਸੇ ਕਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਿਾਂ ਕਕਸੇ ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਲੀਲ ਕਵਚ ਿਾਂ ਕਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਨਕਕਸਤ ਿਕਕਕਰਆ ਕਵਚ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਿਾਂ ਿਰੈਂਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ੨੦ (੧) ਕੈਨਡਾ ਕਵਚ ਿਨਤਕ ਕਵਚੋਂ ਕਕਸੇ ਕਵਅਕਤੀ ਨ ਿਾਰਲੀਮੈਂਟ ਿਾਂ ਕੈਨਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਿਤੀ ਦੇ ਕਕਸੇ ਮਖ ਿਾਂ ਕਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਿਾਂ ਿਰੈਂਚ ਕਵਚ ਕਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ 
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ਅਤੇ ਉਿਲਿਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਕਿਹੀ ਸਥਾਿਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿਿੀ ਓਹ ਅਕਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿਥੇ (ੳ) ਅਕਿਹੀ ਿਾਸ਼ਾ ਕਵਚ ਕਵਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਿਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ 
ਅਰਥਿਰਨ ਮਗ ਹ; ਿਾਂ (ਅ) ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਵਰੂਿ ਕਰਕ, ਇਹ ਵਾਿਿੀ ਹੈ ਕਕ ਕਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਿਰਦਾਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਿਰੈਂਚ ਕਵਚ ਉਿਲਿਿ ਹੋਵੇ। (੨) ਕਨਊ ਿਰਨਸਕਵਕ ਕਵਚ ਿਨਤਕ ਕਵਚੋਂ ਕਕਸ 
ਕਵਅਕਤੀ ਨ ਕਨਊ ਿਰਨਸਕਵਕ ਕਵਿਾਨ-ਮਡਲ ਿਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਿਤੀ ਦੇ ਕਕਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਿਰੈਂਚ ਕਵਚ ਕਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ- ਿਰਦਾਨ ਅਤੇ ਉਿਲਿਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਿਕਾਰ ਹੈ। ੨੧ ੧੬ ਤੋਂ ੨੦ ਿਾਰਾਵਾਂ 
ਤੀਕ ਕਵਚ ਕੈਨਡਾ ਦੇ ਕਵਿਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਨਯਮ ਦੀ ਿਦੋਲਤ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਿਰੈਂਚ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਾਂ ਦੋਂਵੇ ਹੀ ਸਿਿੀ ਕਕਸੇ ਅਕਿਕਾਰ, ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਕਿਕਾਰ ਿਾਂ ਿਾਂਿ ਕਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਿਾਂ ਿਾਰੀ ਹਨ ਤੋਂ ਕਨਕਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ 
ਹਟਾਂਦਾ। ੨੨ ੧੬ ਤੋਂ ੨੦ ਤੀਕ ਿਾਰਾਵਾਂ ਕਵਚ ਕਕਸੇ ਿਾਸ਼ਾ ਸਿਿੀ ਿੋ ਕਕ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਿਾਂ ਿਰੈਂਚ ਨਹੀਂ ਇਸ ਅਕਿਕਾਰ-ਿਤਰ ਦੇ ਿਾਵੇਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਕਹਲਾਂ ਿਾਂ ਿਾਅਦ ਕਕਸੇ ਿਰਾਿਤ ਿਾਂ ਿੋਗ ਕੀਤੇ ਕਨਨੀ ਿਾਂ ਰਸਮੀ ਅਕਿਕਾਰ ਿਾਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਅਕਿਕਾਰ ਦੀ ਕਨਕਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਦਾ। 

ਘਟ -ਕਗਣਤੀ ਿਾਸ਼ਾ ਕਵਕਦਅਕ ਅਕਿਕਾਰ
੨੩ (੧) ਕੈਨਡਾ ਦੇ ਨਾਗਕਰਕ (ੳ) ਕਿਨਾਂ ਦੀ ਅਵਲ ਕਸਖੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਿਾਸ਼ਾ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਿਾਂ ਿਰੈਂਚ ਸੂਿੇ ਦੀ ਿਾਸ਼ਾਵੀ ਘਟ -ਕਗਣਤੀ ਅਿਾਦੀ ਦੀ ਹ ਕਿਸ ਕਵਚ ਓਹ ਰਕਹਦੇ ਹਨ, ਿਾਂ (ਅ) ਕਿਨਾਂ ਨ ਆਿਣੀ ਮ ਲੀ ਸਕੂਲ 
ਕਸਕਖਆ ਕੈਨਡਾ ਕਵਚ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਿਾਂ ਿਰੈਂਚ ਿਾਸ਼ਾ ਕਵਚ ਿਰਾਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੂਿੇ ਕਵਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਥੇ ਉਸ ਿਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਕਵਚ ਓਹਨਾਂ ਨ ਕਸਕਖਆ ਿਰਾਿਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਿੇ ਦੀ ਿਾਸ਼ਾਵੀ ਘਟ -ਕਗਣਤੀ ਅਿਾਦੀ ਦੀ ਿਾਸ਼ਾ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਿਾਂ 
ਿਰੈਂਚ ਹ, 

ਓਹਨਾਂ ਨ ਉਸ ਸੂਿੇ ਕਵਚ ਅਿਣੇ ਿਵਾਕਾਂ ਨ ਉਸ ਿਾਸ਼ਾ ਕਵਚ ਮ ਲੀ ਅਤੇ ਅਗਲਰੀ ਸਕੂਲ ਕਸਕਖਆ ਿਰਾਿਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਕਿਕਾਰ ਹੈ। (੨) ਕੈਨਡਾ ਦੇ ਨਾਗਕਰਕਾਂ ਨ ਕਿਨਾਂ ਦ ਕਕਸ ਿਚੇ ਨ ਕਨਡਾ ਕਵਚ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਿਾਂ ਿਰੈਂਚ ਕਵਚ ਮ ਲੀ 
ਿਾਂ ਅਗਲਰੀ ਸਕੂਲ ਕਸਕਖਆ ਿਰਾਿਤ ਕੀਤੀ ਿਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਕਿਕਾਰ ਹੈ ਕਕ ਓਹਨਾਂ ਦ ਸਾਰੇ ਿਵਾਕ ਓਹ ਿਾਸ਼ਾ ਕਵਚ ਮ ਲੀ ਿਾਂ ਅਗਲਰੀ ਸਕੂਲ ਕਸਕਖਆ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ। (੩) ਉਿਿਾਰਾਵਾਂ (੧) ਅਤੇ (੨) ਅਿੀਨ ਕੈਨਡਾ ਦੇ 
ਨਾਗਕਰਕਾਂ ਨ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਾਕਾਂ ਨ ਕਕਸੇ ਸੂਿੇ ਦੀ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਿਾਂ ਿਰੈਂਚ ਦੀ ਿਾਸ਼ਾਵੀ ਘਟ -ਕਗਣਤੀ ਅਿਾਦੀ ਦੀ ਿਾਸ਼ਾ ਕਵਚ ਮ ਲੀ ਿਾਂ ਅਗਲਰੀ ਸਕੂਲ ਕਸਕਖਆ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਿਕਾਰ (ੳ) ਸੂਿੇ ਕਵਚ ਕਿਥੇ ਕਕਥੇ ਨਾਗਕਰਕਾਂ ਦ 
ਿਵਾਕਾਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਕਿਨਾਂ ਕਲ ਅਕਿਹਾ ਅਕਿਕਾਰ ਹ ਕਵਵਸਥਾ ਠੀਕ ਸਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟ-ਕਗਣਤੀ ਿਾਸ਼ਾ ਕਸਕਖਆ ਦੇ ਿਨਤਕ ਫ਼ਡਾਂ ਕਵਚੋਂ ਓਹਨਾਂ ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਦਾ ਹ; ਅਤੇ (ਅ) ਕਿਥੇ ਓਹ ਿਵਾਕਾਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਠੀਕ ਸਾਿਤ 
ਕਰਦਾ ਹ, ਓਹਨਾਂ ਨ ਿਨਤਕ ਫ਼ਡਾਂ ਕਵਚੋਂ ਘਟ -ਕਗਣਤੀ ਿਾਸ਼ਾ 

ਕਵਕਦਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਵਚ ਉਹ ਕਸਕਖਆ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਤਾਮੀਲ
੨੪ (੧) ਕੋਈ ਕਵਅਕਤੀ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ ਅਕਿਕਾਰ-ਿਤਰ ਦਆਰਾ ਗਰਟੀ ਅਕਿਕਾਰਾਂ ਿਾਂ ਖਲਹਾਂ ਨ ਤੋਕੜਆ ਿਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਅਕਿਹ ਉਿਾ ਕਿਸ ਨ ਅਦਾਲਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਵਚ  ੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਕਨਆਂ ਿਕਰਆ ਕਵਚਾਰਦੀ ਹ, ਿਰਾਿਤ 
ਕਰਨ ਿਰਤੀ ਸਮਰਥ ਅਕਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਵਚ ਅਰਜ਼ੀ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (੨) ਕਿਥੇ, ਉਿਿਾਰਾ (੧) ਅਿੀਨ ਕਾਰਵਾਇਆਂ ਕਵਚ, ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਕਨਿੇੜਦੀ ਹ ਕਕ ਇਸ ਅਕਿਕਾਰ-ਿਤਰ ਦੁਆਰਾ ਗਰਟੀ ਕੀਤੇ ਅਕਿਕਾਰਾਂ ਿਾਂ ਖਲਹਾਂ 
ਨ ਤੋੜੇ ਿਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਕਵਚ ਸਿੂਤ ਿਰਾਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿੂਤ ਖ਼ਾਰਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੇਕਰ ਕਸਿ ਹੋ ਿਾਏ ਕਕ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਸਿਿਤ ਕਾਰਵਾਇਆਂ ਕਵਚ ਇਸ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਨਆਂ ਦੇ ਿਰਸ਼ਾਸਨ ਨ ਿਦਨਾਮੀ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਸਿਾਰਨ
੨੫ ਇਸ ਅਕਿਕਾਰ-ਿਤਰ ਕਵਚ ਕੁਝ ਅਕਿਕਾਰਾਂ ਿਾਂ ਖਲਹਾਂ ਦੀ ਗਰਟੀ ਕਕਸੇ ਆਕਦ-ਵਾਸੀ, ਸਿੀ (ਟਰੀਟੀ) ਿਾਂ ਕੈਨਡਾ ਦੇ ਆਕਦ-ਵਾਸੀ ਲਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਕਿਕਾਰਾਂ ਿਾਂ ਖਲਹਾਂ ਨ ਹਟਾਉਣ ਿਾਂ ਕਨਕਦਰੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕ  ਲਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮੇਤ (ੳ) ਕਕਸੇ ਅਕਿਕਾਰਾਂ ਿਾਂ ਖਲਹਾਂ ਨ ਅਕਤੂਿਰ ੭, ੧੭੬੩ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਐਲਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਕਨਆ ਕਗਆ; ਅਤੇ (ਅ) ਕੋਈ ਅਕਿਕਾਰਾਂ ਿਾਂ ਖਲਹਾਂ ਿੋ ਹੁਣ ਕਜ਼ਮੀਂ ਦਾਅਵੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਵੇਂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਂਦ ਕਵਚ ਹਨ ਿਾਂ ਕਿਨਾਂ ਦੀ ਲਿਤ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ। 

੨੬ ਇਸ ਅਕਿਕਾਰ-ਿਤਰ ਕਵਚ ਕੁਝ ਅਕਿਕਾਰਾਂ ਿਾਂ ਖਲਹਾਂ ਦੀ ਗਰਟੀ ਤੋਂ ਕੈਨਡਾ ਕਵਚ ਕਈ ਹੋਰ 

ਅਕਿਕਾਰਾਂ ਿਾਂ ਖਲਹਾਂ ਕਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਦੀ ਨਾ-ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕ  ਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ੨੭ ਇਸ ਅਕਿਕਾਰ-ਿਤਰ ਦਾ ਕੈਨਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਿਹਸਕਿਆਚਾਰਕ ਕਵਰਸੇ ਨ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਅਤੇ ਵਾਿੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਵਚ 
ਿਾਵ ਅਰਥ ਮਕਨਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ੨੮ ਇਸ ਅਕਿਕਾਰ-ਿਤਰ ਕਵਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਕਦਆ-ਸਕਦਆ, ਇਸ ਕਵਚ ਿੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਕਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਲਹਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਵੇਂ ਅਤੇ ਜ਼ਨਾਨ ਕਵਅਕਕਤਆਂ ਿਰਤੀ ਸਮਾਨ ਗਰਟੀ ਹੈ। ੨੯ ਇਸ ਅਕਿਕਾਰ-
ਿਤਰ ਕਵਚ ਸਿਰਦਾਇਕ, ਵਖ (ਰੋਮਨ ਕਥਕਲਕ) ਿਾਂ ਕਿਨ-ਮਤੀਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਿ ਕਵਚ ਕੈਨਡਾ ਦੇ ਕਵਿਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਰਟੀ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਅਕਿਕਾਰਾਂ ਿਾਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਕਿਕਾਰਾਂ ਦ ਹਟਾਉਣ ਿਾਂ ਕਨਕਦਰੀ ਕਰਨ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ੩੦ ਇਸ 
ਅਕਿਕਾਰ-ਿਤਰ ਕਵਚ ਕਕਸ ਸੂਿੇ ਦੀ ਕਵਿਾਨੀ ਅਸਿਲੀ ਿਾਂ ਕਵਿਾਨ-ਮਡਲ ਿਰਤੀ ਇਕ ਹਵਾਲ ਕਵਚ ਯੁਕਾਨ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਿਛਮਤਰੀ ਇਲਾਕੇਆਂ ਦਾ ਿਾਂ  ੁਕਵੀਂ ਕਵਿਾਨੀ ਸਸਥਾ ਦੇ ਹਵਾਲ ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ, ਿੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ 
ਹੋਵੇ। ੩੧ ਇਸ ਅਕਿਕਾਰ-ਿਤਰ ਕਵਚ ਕੋਈ ਅਕਿਕਾਰੀ ਸਸਥਾ ਦੀ ਕਵਿਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨ ਕਵਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 

ਅਕਿਕਾਰ-ਿਤਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ
੩੨ (੧) ਇਹ ਅਕਿਕਾਰ-ਿਤਰ ਲਾਗੂ ਹਦਾ ਹੈ (ੳ) ਯੁਕਾਨ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਿਛਮੋਤਰੀ ਇਲਾਕੇਆਂ ਨਾਲ ਸਿਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲ ਸਮੇਤ ਿਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹਦ ਅਦਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਆਂ ਸਿਿਤ ਿਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਨਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 
ਿਰਤੀ; ਅਤੇ (ਅ) ਹਰ ਸੂਿੇ ਦੇ ਕਵਿਾਨ-ਮਡਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹਦ ਅਦਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਆਂ ਸਿਿਤ ਹਰ ਸੂਿੇ ਦੇ ਕਵਿਾਨ-ਮਡਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਿਰਤੀ (੨) ਉਿਿਾਰਾ (੧) ਦੇ ਹਕਦਆ-ਸਕਦਆ, ਇਸ ਿਾਰਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਤਨ ਸਾਲਾਂ 
ਿਾਅਦ ਤਕ ਿਾਰਾ ੧੫ ਦਾ ਕਈ ਿਰਿਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ੩੩= (੧) ਿਾਰਲੀਮੈਂਟ ਿਾਂ ਕੋਈ ਸੂਿੇ ਦਾ ਕਵਿਾਨ-ਮਡਲ, ਿਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਕਸੇ ਐਕਟ ਿਾਂ ਕੋਈ ਸੂਿੇ ਦੇ ਕਵਿਾਨ-ਮਡਲ ਦੇ ਕਕਸੇ ਐਕਟ ਕਵਚ, ਿੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵ, ਜ਼ਾਹਰ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਕ ਇਸ ਅਕਿਕਾਰ-ਿਤਰ ਦੀ ਿਾਰਾ ੨ ਿਾਂ ਿਾਰਾ ੭ ਤੋਂ ੧੫ ਤਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਕਨਯਮ ਦੇ ਹਕਦਆ-ਸਕਦਆ, ਐਕਟ ਿਾਂ ਐਕਟ ਦਾ ਕਨਯਮ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (੨) ਕੋਈ ਐਕਟ ਿਾਂ ਕੋਈ ਐਕਟ ਦੇ ਇਕ 
ਕਨਯਮ ਸਿਿੀ ਇਸ ਿਾਰਾ ਅਿੀਨ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਕਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਕਿਹਾ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ ਕਿਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕਵਚ ਹਵਾਲਾ ਕਦਤੇ ਇਸ ਅਕਿਕਾਰ-ਿਤਰ ਦੇ ਕਨਯਮ ਲਈ ਹਦਾ ਹ। (੩) ਉਿਿਾਰਾ (੧) ਅਿੀਨ 
ਿਣਾਇਆ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਿਿ ਸਾਲਾਂ ਿਾਅਦ ਿਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਲਾਨ ਕਵਚ ਸਿਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਅਗੇਤਰੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਮਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। (੪) ਿਾਰਲੀਮਟ ਿਾਂ ਕੋਈ ਸੂਿੇ ਦਾ ਕਵਿਾਨ-ਮਡਲ ਉਿਿਾਰਾ (੧) ਅਿੀਨ ਿਣੇ ਕਕਸੇ ਐਲਾਨ ਨ 
ਮੁੜ- ਿਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

(੫) ਉਿਿਾਰਾ (੪) ਅਿੀਨ ਮੜ-ਕਾਨਨ ਿਣਾਉਣ ਦੇ ਸਿਿ ਕਵਚ ਉਿਿਾਰਾ (੩) ਲਾਗੂ ਹਦਾ ਹੈ। 

ਹਵਾਲਾ
੩੪ ਇਹ ਕਹਸਾ ਅਕਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਲਹਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਕਿਕਾਰ-ਿੁੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

"ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ੂ ਮੂਲ ਕਸਿਾਂਤਾਂ, ਿੁਕਨਆਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਿਰੋਕਸਆਂ ਦੀ ਸਥਾਿਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿੋ ਕਕ ਸਾਨੂੰ ੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਵਿੋਂ ਇੁੱ ਕਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿੋ ਸਾਡੀ ਖੇਤਰੀ ਵਿਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਿਰੇ ਿੀਵਨ ਦਾ ਇੁੱ ਕ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੁੱ ਲੁਾਂ ਦੀ 
ਕਵਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਿੋ ਸਾਨੂੰ ੂ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ੂ ਅਕਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਕਿਹਾ ਅਨਮੋਲ ਅਨੂੰ ਦ ਕਦੁੱ ਤਾ ਹੈ।" 

ਿੀ.ਈ. ਟਰੂਡ ੋ੧੯੮੧ 

"ਇਹ ਕਲਖਤ ਓਹ ਕੈਨਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਿੋ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਿਾਂ ਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੁਿਾਵਕ ਵਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਲਖਤ ਨ ਕੈਨਡੀਅਨ ਅਕਿਕਾਰ-ਿਤਰ ਅਤੇ ਖਲਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸਮਕਝਆ ਿਾਵੇ। ਕੇਵਲ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਿਰੈਂਚ ਦੀ 
ਅਸਲ ਕਲਖਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋ ਅਕਿਕਾਰ-ਿਤਰ ਦੀ ਕਵਆਕਖਆ ਿਾਂ ਅਮਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" 
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