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'ਿਬਲਿਡੰਗ ਏ ਿਨਊ ਸਕਾਟਲ�ਡ' ਸੀਰੀਜ਼ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਦੇ ਭਿਵੱਖ 
ਬਾਰੇ ਜਨਮਤ ਸੰਗ�ਿਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੂਿਚਤ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।    
 

ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੇਪਰ ਸਕਾਿਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਨਜ਼ਰੀਏ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇਹ 
ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � 'ਤ ੇਿਕਵ� ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ 
ਿਕ ਕੀ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਨੰੂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।    
 

ਸਕਾਟਲ�ਡ ਯੂਨਾਈਟਡ ਿਕੰਗਡਮ (UK) ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਿਜਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਅਤ ੇਚਣੁੀ ਹੋਈ 
ਸਰਕਾਰ ਹੈ।  
 

ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵ�ਗ, ਸਕਾਿਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ UK ਰਾਸ਼ਟਰ� ਦਾ ਇੱਕ ਸਵ-ੈਇੱਛਤ ਸੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਿਕ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਦ ੇਲੋਕ� ਵੱਲ� ਚੋਣ� ਕਰਵਾਉਣ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ ਕੀਤੀਆ ਂਇੱਛਾਵ� ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
 

UK ਦ ੇਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਛੱਡਣ ਤ� ਬਾਅਦ, UK ਸਰਕਾਰ ਨ�  ਸਕਾਿਟਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੀਆ ਂਸ਼ਕਤੀਆ ਂਨੰੂ 
ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਕਨੰੂਨ ਪਾਸ ਕੀਤ ੇਹਨ।  
 

ਜੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ� UK ਦਾ ਹਾਊਸ ਔਫ਼ ਕਮੋਰਸ ਅਤ ੇਅਣ-ਚੁਿਣਆ ਹਾਊਸ ਔਫ਼ 
ਲੋਰਡਜ਼ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਸਕਾਿਟਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੀਆ ਂਸ਼ਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ� ਇਸਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 

ਸਕਾਿਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਦ ੇਫ਼ਸੈਲੇ ਲੈਣ ਦ ੇਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਹੋਵ,ੇ ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵ ੇਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਮਜ਼ਬਤੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।  
 

ਸਕਾਟਲ�ਡ ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਉਨ� � ਮੁੱ ਿਦਆ ਂ'ਤੇ ਫ਼ਸੈਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤ� ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜੱਥ ੇਸਕਾਟਲ�ਡ ਦੀ ਸੰਸਦ 
ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ।   
 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰ� ਦ ੇਅਧੀਨ, ਇਨ� � ਲਾਭ� ਿਵੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ� ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਿਨ�ਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਨੁਸਖ਼ੇ 
ਅਤੇ ਦੰਦ� ਦ ੇਖਰਿਚਆ ਂਦਾ ਖ਼ਤਮਾ ਅਤ ੇਿਟਊਸ਼ਨ-ਮਕੁਤ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤ ੇNHS ਨੰੂ ਿਨ�ਜੀਕਰਨ ਤ� 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।   
 



ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਸਕਾਿਟਸ਼ ਚਾਈਲਡ ਪੇਮ�ਟ ਵਰਗੇ ਉਪਾਆ ਂਰਾਹ� ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਵੱਚ 
ਮਦਦ ਿਮਲੀ ਹੈ। 
 

ਟੈਕਸ� ਬਾਰੇ ਸਕਾਿਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਫ਼ਸੈਿਲਆ ਂਨ�  ਇੱਕ ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ�ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ�ਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਿਜੱਥ,ੇ 
2022-23 ਿਵੱਚ,  ਸਕਾਿਟਸ਼ ਟਕੈਸਦਾਤਾਵ� ਦੀ ਬਹੁਿਗਣਤੀ ਨ�  UK ਿਵੱਚ ਿਕਤ ੇਹੋਰ ਰਿਹੰਦ ੇਹੋਣ 'ਤ ੇਆਪਣੀ 
ਟੈਕਸਯੋਗ ਰਕਮ ਨਾਲ� ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  
ਸਕਾਟਲ�ਡ ਦੀਆ ਂਸਥਾਨਕ ਅਤ ੇਸੰਸਦੀ ਚੋਣ� ਿਵੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਪ�ਣਾਲੀ ਵੀ ਯੂਕ ੇਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ 
ਿਨਰਪੱਖ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆ ਂਦ ੇMSPs ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ 
ਲੋਕ� ਨ�  ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਟੋ ਪਾਈ।  
 

ਵੈਸਟਿਮੰਸਟਰ ਿਵਖੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਿਨੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦ ੇਛ ੇਸੰਸਦ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਹਨ ਜੋ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ ਅਤ ੇਇਨ� � ਨ�  ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ� ਤ� ਸਕਾਟਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹ� ਿਜੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਿਵਸ਼ਵ ਯੱੁਧ ਤ� ਬਾਅਦ ਦ ੇ
77 ਸਾਲ� ਿਵੱਚ� 39 ਸਾਲ� ਤੱਕ, ਸਕਾਟਲ�ਡ ਿਵੱਚ UK ਦੀਆ ਂਸਰਕਾਰ� ਵੱਲ� ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਸਕਾਟਲ�ਡ 
ਦੇ ਅੱਧੇ ਤ� ਵੀ ਘੱਟ ਚਣੁੀਆਂ ਗਈਆ ਂਸਨ।   
 

ਮੌਜੂਦਾ ਿਸਸਟਮ ਦ ੇਤਿਹਤ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਿਸਰਫ਼ UK ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤ ੇਸੰਸਦ ਹੈ ਜੋ ਉਨ� � ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱ ਿਦਆ ਂ
ਬਾਰੇ ਫ਼ਸੈਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ� ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ�ਭਾਵ ਪਾ�ਦ ੇਹਨ।  
 

ਇਨ� � ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ  ਅਤ ੇਕੀ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਨੰੂ EU ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ� ਨਹ� ਵਰਗੇ ਫ਼ਸੈਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ 
ਿਵੱਚ ਮੁੱ ਖ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀਆ ਂਿਜਵ� ਿਕ ਨਿਵਆਉਣਯੋਗ ਪ�ੋਜੈਕਟ� ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦ ੇਪੱਧਰ� ਬਾਰੇ◌ੇ ਫ਼ਸੈਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ।  
 

UK ਸਰਕਾਰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਟਕੈਸ�, ਪੈਨਸ਼ਨ� ਅਤ ੇਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕ�ੈਿਡਟ ਵਰਗੇ ਲਾਭ� ਿਵੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਜ� 
ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ਸੈਲੇ ਲ�ਦੀ ਹੈ।   
 

ਿਜਵ� ਿਕ ਮੁੱ ਖ ਪੇਪਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸਤਾਰ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ UK ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਫ਼ੈਸਿਲਆ ਂਨ�   
ਸਕਾਟਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� 'ਤ ੇਲੰਬ ੇਸਮ� ਦੇ ਅਤ ੇਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ�ਭਾਵ ਪਾਏ ਹਨ।   
 

ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਦੇ �ਤਰੀ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਤੇਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੰੂ ਇੱਕ ਫੰਡ ਿਵੱਚ ਿਨਵਸੇ਼ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ £500 ਿਬਲੀਅਨ ਤ� ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ - ਜੋ 
ਸਕਾਟਲ�ਡ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਤ� ਲਗਭਗ ਿਤੰਨ ਗੁਣਾ ਹੰੁਦਾ।   
 

ਸਕਾਟਲ�ਡ ਨੰੂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਵੋਿਟੰਗ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆ ਿਗਆ, ਅਤ ੇUK 
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬ�ੈਕਿਸਟ ਸਦੌਾ ਸਕਾਟਸ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਸ਼� ਿਵੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਵਪਾਰ 
ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਮਸੁ਼ਿਕਲ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।   
 



UK ਸਰਕਾਰ ਨ�  ਸਕਾਟਲ�ਡ ਨੰੂ ਪਰਵਾਸ 'ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕਾਟਲ�ਡ UK ਦਾ 
ਇੱਕ ੋਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੋਣ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਿਜੱਥ ੇਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ� ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ 
ਿਵੱਚ ਿਗਰਾਵਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਿਵਦੇਸ਼� ਤ� ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
 

ਕੋਈ ਵੀ UK ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆ ਂਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੰੂ ਨਹ� ਬਦਲੇਗੀ 
ਿਕ, ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵੈਸਟਿਮੰਸਟਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ।   
 

ਸਕਾਟਲ�ਡ ਦ ੇਲੋਕ� ਨੰੂ ਜਨਮਤ ਸੰਗ�ਿਹ ਦਆੁਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ 
ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਕਾਿਟਸ਼ ਸੰਸਦ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਬਹੁਮਤ ਹੈ।   
 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਦ ੇਲੋਕ� ਵੱਲ� ਵੋਟ� ਪਾਕੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆ ਂਸਰਕਾਰ� ਦ ੇਨਾਲ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 
ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਦੇ ਹੱਥ� ਿਵੱਚ ਦ ੇਦੇਵਗੇੀ।    
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