ਵੋਟਰ ਦੀ ਗਾਈਡ

ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ 2018 ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ
22 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 2 ਨਵੰ ਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਕ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ
ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ

elections.bc.ca / 1 - 8 0 0 - 6 6 1 - 8 6 8 3

ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਚੀ
ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ 2018 ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ�����������������������������������������������������������������������1
ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?��������������������������������������������������������������������2
ਇਹ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ?��������������������������������������������������������������������������������2
ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ�����������������������������������������������������������������������������������3
ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ�����������������������������������������������������������������������������������������������4
ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਕਿਵੇਂ ਮੰ ਗਣਾ ਹੈ������������������������������������������������������������������������������������5
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ��������������������������������������������������������������������������������������������6
ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?���������������������������������������������������7
ਅਨੁਵਾਦਤ ਜਾਣਕਾਰੀ���������������������������������������������������������������������������������������������7
ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?�����������������������������������������������������������������������������8
ਕੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?������������������������������������������������������������������������������9
ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ?������������������������������������������������������������10
ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕੀ ਹੈ?�������������������������������������������������������������������������������12
ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ?��12
ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ��������������13
ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਪਾਤਕ (DMP)�����������������������������������������������14
ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਪਾਤਕ (MMP) ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ�������������������������������������������������16
ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਅਨੁਪਾਤਕ (RUP)�����������������������������������������������������������������������������20
ਪ੍ਰਸ਼ਨ?������������������������������������������������������������������������������������������������������������22

ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ 2018 ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
2018 ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਨਵੰ ਬਰ 2018 ਤੱਕ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟਰ ਵੋਟਰ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 2 ਨਵੰ ਬਰ 2018 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਲੈ ਕਸ਼ਨਜ਼ BC ਤੋਂ ਡਾਕ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ
ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਸਮੂਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ (ਅਨੁਪਾਤਕ
ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ
ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਧ ਮੁਹਿੰ ਮ ਛੇੜ ਰਹੇ)

ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਰਥਕ (ਅਨੁਪਾਤਕ
ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ
ਹੱ ਕ ਵਿੱ ਚ ਮੁਹਿੰ ਮ ਛੇੜ ਰਹੇ)

BC ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ
ਵਾਲੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ

PR BC 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਓ

https://www.nobcprorep.ca/

http://voteprbc.ca/

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ
ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ https://
engage.gov.bc.ca/app/uploads/sites/271/2018/05/How-We-Vote-2018-Electoral-

Reform-Referendum-Report-and-Recommendations-of-the-Attorney-General.pdf
'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ 2018 ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ

1

ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱ ਚ ਕੌਣ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ:

 ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ
 30 ਨਵੰ ਬਰ 2018 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ
 30 ਨਵੰ ਬਰ 2018 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ
ਰਹੇ ਹੋ

ਇਹ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ?
ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼
ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ।
ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਵੋਟਿੰਗ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰ ਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਿੰ ਨ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਵਾਲੀਆਂ
ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ
ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਤਿੰ ਨ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ
ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ ਦੋ ਮੈਂਬਰ
ਅਨੁਪਾਤਕ (DMP), ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਪਾਤਕ
(MMP), ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਅਨੁਪਾਤਕ (RUP)।
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ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ
ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ:

Sample

2018 Referendum on Electoral Reform

Ballot

Instructions: To vote, fill in the oval
to the right of your choices, like this:
Use black pen or marker. Do not use pencil.

PL
E

Question 1

Which system should British Columbia use for provincial
elections? (Vote for only one.)
The current First Past the Post voting system
A proportional representation voting system

M

Question 2

SA

If British Columbia adopts a proportional representation voting system,
which of the following voting systems do you prefer?
(Rank in order of preference. You may choose to support one, two or all
three of the systems.)

1

2

3

1st Choice 2nd Choice 3rd Choice
1

2

3

Mixed Member Proportional (MMP)

1

2

3

Rural-Urban Proportional (RUP)

1

2

3

88

Dual Member Proportional (DMP)

ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਦਿੱ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ
ਦਿੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 'ਤੇ ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
2 ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਹਾਂ।
ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰ ਦਾ/ਦਿੰ ਦੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਤਿੰ ਨੋਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ?
ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ, ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰ ਨੋਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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3

ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ

ਰਜਿਸਟਰ ਵੋਟਰ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 2 ਨਵੰ ਬਰ 2018 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਲੈ ਕਸ਼ਨਜ਼ BC ਤੋਂ ਡਾਕ
ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਆਪਣੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਇਲੈ ਕਸ਼ਨਜ਼ BC ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ
ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਨਵੰ ਬਰ 2018 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਨੀ ਕੁ ਛੇਤੀ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ
ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸ BC ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਰਿਫਰੈਂਡਮ
ਸਰਵਿਸ ਆਫ਼ਿਸ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਵਾਪਸ ਦੇ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਘੰ ਟਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ elections.bc.ca/rso 'ਤੇ
ਦੇਖੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ
elections.bc.ca/referendum 'ਤੇ ਜਾਓ

22 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 2 ਨਵੰ ਬਰ 2018 ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ

 ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
 ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ
 ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
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ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਕਿਵੇਂ ਮੰ ਗਣਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨਵੰ ਬਰ 2018 ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰ ਗ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 ਇਲੈ ਕਸ਼ਨ ਬੀਸੀ ਨੂੰ 1-800-661-8683 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ
 elections.bc.ca/ovr 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ
 5 ਨਵੰ ਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਸਰਵਿਸ ਆਫ਼ਿਸ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ BC ਸੈਂਟਰ ਜਾ ਕੇ (ਸਥਾਨਾਂ
ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ elections.bc.ca/rso 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਲੈ ਕਸ਼ਨਜ਼ BC ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ)

ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 23 ਨਵੰ ਬਰ, 2018 ਹੈ।
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ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ
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1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30
ਨਵੰ ਬਰ 2018

ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰ ਮ ਦੀ ਮਿਆਦ
ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰ ਤ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30
ਨਵੰ ਬਰ 2018

ਵੋਟਿੰਗ ਮਿਆਦ
ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਵੰ ਡੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 2
ਨਵੰ ਬਰ 2018

ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ
ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

5 ਨਵੰ ਬਰ 2018

ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਸਰਵਿਸ ਆਫਿਸ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ
(ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ elections.bc.ca/rso ਦੇਖ)ੋ

3 ਨਵੰ ਬਰ ਤੋਂ 23
ਨਵੰ ਬਰ 2018

ਵੋਟਰ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਮੰ ਗ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਅੱ ਧੀ ਰਾਤ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 23
ਨਵੰ ਬਰ 2018

ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਮੰ ਗਣxq ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ

ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ (ਸਥਾਨਕ
ਸਮਾਂ), ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 30
ਨਵੰ ਬਰ 2018

ਇਲੈ ਕਸ਼ਨਜ਼ BC ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਮਿਲ
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
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ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਲੈ
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਇਲੈ ਕਸ਼ਨਜ਼ BC ਨੂੰ 1-800-661-8683 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਸਰਵਿਸ ਆਫ਼ਿਸ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ
BC ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਇਹਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, elections.bc.ca/rso 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਅਨੁਵਾਦਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਹ ਵੋਟਰ ਦੀ ਗਾਈਡ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈ ਕਸ਼ਨਜ਼ BC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
ਅਰਬੀ, ਚੀਨੀ (ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ - ਮੈਂਡਾਰਿਨ), ਚੀਨੀ (ਪਰੰ ਪਰਾਗਤ - ਕੋਂਟਨੀਜ਼), ਫਿਲਿਪੀਨੋ (ਟੈਗਾਲੋ ਗ),
ਫ੍ਰੈਂਚ, ਜਰਮਨ, ਹਿੰ ਦੀ, ਜਪਾਨੀ, ਕੋਰੀਆਈ, ਫ਼ਾਰਸੀ, ਪੰ ਜਾਬੀ, ਰੂਸੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ।
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ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ
ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ
ਹੈ ਜਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ
ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ
ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ
ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ
ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ।
ਜੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:

 ਵਿਧਾਨ-ਮੰ ਡਲ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਕਿਵੇਂ ਕੰ ਮ





ਕਰਨਗੇ

 ੋਣ ਹੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ-ਮੰ ਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ
ਚ
ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰੇਗਾ
ਵਿਧਾਨ-ਮੰ ਡਲ ਵਿੱਚ MLAs ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 87 ਅਤੇ 95 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੇਗੀ (ਇਸ ਸਮੇਂ 87
ਹੈ)
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ MLAs ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ
 ੋ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ B.C.
ਦ
ਨਵੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ elections.bc.ca/referendum 'ਤੇ ਜਾਓ।
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ਕੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
ਕੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ-ਮੰ ਡਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ (MLAs) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ
ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ-ਮੰ ਡਲ ਵਿੱਚ
ਵੋਟਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

1
4

2
5
3

ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ - MLA
ਮੈਂਬਰ - MLA ਦਾ ਸੰ ਖੇਪ ਸ਼ਬਦ

ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦਾ ਪੋਸਟ - FPTP
ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਪਾਤਕ - DMP

ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਪਾਤਕ MMP
ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਅਨੁਪਾਤਕ RUP

MLA
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ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ?
ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ (FPTP) ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। FPTP ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚੋਣ
ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰ ਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ
ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ (MLA) ਦੁਆਰਾ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ
ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ
ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਵਿਧਾਨ-ਮੰ ਡਲ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨੁੰਮਾਇਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

PARTY A CANDIDATE
PARTY B CANDIDATE
PARTY C CANDIDATE
PARTY D CANDIDATE

ਵਿਧਾਨ-ਮੰ ਡਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀਟਾਂ ਦੀ
Independent Candidate
ਗਿਣਤੀ ਉਸਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ
ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। FPTP ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਜਾਂ ਉੱਪ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ
ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰ ਗਡਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ

• ਵੋਟਰ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ

• ਜਿ
 ਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਵਿਧਾਨ-ਮੰ ਡਲ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨੁੰਮਾਇਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ

• ਵਿਧਾਨ-ਮੰ ਡਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ

•

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 87 MLAs

• ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼

ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ MLAs ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਚੋਣ ਜਿਲ੍ਹੇ
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• ਵਰਤਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਕਾਰ

ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ?

FPTP ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਇੱਕ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਵੋਟ
ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ
ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ-ਮੰ ਡਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ
ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ
ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

FPTP ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਘੂ ਫਿਲਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰ ਮ
ਕਰਦੀ ਹੈ, elections.bc.ca/fptp 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ?
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ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤੀਆਂ
ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ ਲੋ ਕਪ੍ਰਿਯ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿੰ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ
ਪਾਰਟੀ ਲੋ ਕਪ੍ਰਿਯ ਵੋਟ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ
40 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨਤੀਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਵਿਧਾਨ-ਮੰ ਡਲ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ

ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ
ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ?

ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਪਾਤਕ (DMP), ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਪਾਤਕ (MMP), ਅਤੇ
ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਅਨੁਪਾਤਕ (RUP) ਅਨੁਪਾਤਕ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਧਾਨ-ਮੰ ਡਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਅਨੁਪਾਤਕ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

 ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
 ਵੋਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ MLA ਚੁਣਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

 ਜਿਲ੍ਹੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
 ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਇਸ


ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਵਰਨ ਦੇਖੋ)

 ਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਧਾਨ-ਮੰ ਡਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਫ
ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ-ਮੰ ਡਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

 ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗਠਜੋੜ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
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ਅਨੁ ਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕੀ ਹੈ?

ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ
ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ
ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ
ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸੀ! ਹਰੇਕ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾਰ ਤਰਜੀਹਾਂ
ਦਰਮਿਆਨ ਸੰ ਤੁਲਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ।

ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ

ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ

ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ MLA
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ
ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ MLA
ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਨਤੀਜੇ

• ਵਿਧਾਨ-ਮੰ ਡਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ
ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਉਸਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

• ਵਿਧਾਨ-ਮੰ ਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ
ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ
ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਲੋ ਕਪ੍ਰਿਯ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇ
ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ

• ਵ
 ੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਇੱਕ
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀਆਂ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ

• ਵ
 ੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ
ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀਆਂ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ

ਚੋਣ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਆਕਾਰ

ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹੇ
ਛੋਟੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹੇ
ਵੱਡੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

MLAs ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (87)

87 ਅਤੇ 95 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ

ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਅਨੁ ਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ
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ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਪਾਤਕ
(DMP)
Vote for one option.

ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਪਾਤਕ (DMP) ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੋਣ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ
ਨੂੰ ਗੁਆਂਡੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ
ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ (MLAs) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ
ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੇਂਡੂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ MLA ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। MLAs ਦੀ ਕੁੱਲ
ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰ ਦੀ ਹੈ।
ਦੋ-MLA ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ
ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਿਹੜਾ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ
ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ
ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

PARTY A

PRIMARY Candidate
Secondary Candidate

PARTY B

PRIMARY Candidate
Secondary Candidate

PARTY C

Candidate

PARTY d

PRIMARY Candidate
Secondary Candidate

Independent Candidate

ਵੋਟਰ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋ ਤੱਕ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੀਟ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੂਜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨਮੰ ਡਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਇਸਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋ ਕਪ੍ਰਿਯ ਵੋਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਮੇਲ ਖਾਏ। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ
ਸੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰ ਜ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਵੋਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
DMP ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ
ਹੈ।

CANDIDATE #1
A
PARTY A CANDIDATE
PARTY
#2

CANDIDATE #1
CANDIDATE #2

CANDIDATE #1
B
PARTY B CANDIDATE
PARTY
#2

CANDIDATE #1
CANDIDATE #2

#1
C
PARTY C CANDIDATE
PARTY

CANDIDATE #1

INDEPENDENT
INDEPENDENT
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ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਜੂਦਾ
ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਡੀ ਜਿਲ੍ਹੇ
ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਨਵਾਂ, ਵੱਡਾ ਜਿਲ੍ਹਾ
ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ MLAs
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਪਾਤਕ (DMP) ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ

• ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
• ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ
• ਵ
 ੋਟਰ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ - ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ(ਦੇ)
ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ

ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਲ੍ਹਾ
• ਜਿ
 ਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ
• ਪ
 ਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵੋਟ ਇਸਦੀ ਸੂਬਾ-ਵਿਆਪੀ ਲੋ ਕਪ੍ਰਿਯ ਵੋਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ
ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
• ਆ
 ਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਟ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ
ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
• ਇ
 ੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ-ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਵੱ ਡੇ ਪੇਂਡੂ ਜਿਲ੍ਹੇ
•

ਨਤੀਜੇ

ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ

• ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
• ਦ
 ੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ
ਦੂਜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨਤੀਜਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰ ਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ

ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ

• 87 ਅਤੇ 95 ਵਿਚਕਾਰ MLAs
• ਸ਼ਹਿ
 ਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ MLAs ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
• ਵ
 ੱਡੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ
ਪ੍ਰਤਿਨਿਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ MLA ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਚੋਣ ਜਿਲ੍ਹੇ

• ਸ਼ਹਿ
 ਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਡ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ
• ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੇਂਡੂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ

• ਜ
 ੇ DMP ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਹੱਦਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਸੁਤੰਤਰ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ
ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
DMP ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਘੂ ਫਿਲਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰ ਮ
ਕਰਦੀ ਹੈ, elections.bc.ca/dmp 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ‘ਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁ ਪਾਤਕ (DMP) 15
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ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਪਾਤਕ (MMP) ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ MLAs ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ MLAs ਚੁਣਾਵੀ
ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁਣਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ MLAs ਚੁਣਾਵੀਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਕਿਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨਮੰ ਡਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ
ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋ ਕਪ੍ਰਿਯ ਵੋਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਮੇਲ ਖਾਏ।
ਖੇਤਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰ ਦਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੰ ਡੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੀਟਾਂ - ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ - ਲਗਭਗ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ
ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਘੱਟੋਘੱਟ ਪੰ ਜ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰੀ MLAs

MMP ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ
ਮਿਸਾਲ। ਕੁਝ MLAs
ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ
ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ MLAs
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MMP ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ: ਇੱਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ। ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ MMP ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ-ਮੰ ਡਲ
ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਵੋਟਾਂ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ MMP ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ
ਜਰਮਨੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂ ਡ ਅਤੇ ਸਕੌਟਲੈਂ ਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

YOU HAVE TWO VOTES.

PARTY VOTE

DISTRICT VOTE

This vote decides the share of
the seats each par ty below will
have in the Legislative Assembly.

This vote decides the candidate
who will be elected to represent
your electoral district.

Vote for only one party.

Vote for only one candidate.

PARTY A

CANDIDATE W

PARTY A

PARTY B

CANDIDATE X

PARTY B

PARTY C

CANDIDATE Y

PARTY C

PARTY D

CANDIDATE Z

PARTY D

MMP ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਜੋ ਦੋ-ਵੋਟ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੰ ਦ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮੰ ਨ ਕੇ
ਚਲਦਾ ਹੈ
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ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਪਾਤਕ (MMP) ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ

•

ਦੋ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ:
• ਵ
 ੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ - ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਪਾਰਟੀ ਲਈ
• ਵ
 ੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਵੋਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਦ
 ੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ
ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰ ਨ ਸੰ ਭਾਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ:
• ਬੰਦ ਸੂਚੀ - ਵੋਟਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ
• ਖ
 ੁੱਲ੍ਹੀ ਸੂਚੀ - ਵੋਟਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ
ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ
• ਪ
 ਾਰਟੀ ਵਿਕਲਪ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੂਚੀ - ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਵੋਟ
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
• ਜ
 ੇ MMP ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ-ਮੰ ਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ
ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਚੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ

• ਇ
 ੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾਈ-ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ
ਲੋ ਕਪ੍ਰਿਯ ਵੋਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
• ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ
• ਜਿ
 ਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸੀਟਾਂ ਦੁਆਰਾ “ਵਾਧਾ” ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ
ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਸੂਬੇ-ਵਿਆਪੀ
ਲੋ ਕਪ੍ਰਿਯ ਵੋਟ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਵੇ
• ਕਿ
 ਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰ ਜ
ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ

• ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
•
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ਖੇਤਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੀ ਵੰ ਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਪਾਤਕ (MMP) ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਜਾਰੀ…
ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ

• 87 ਅਤੇ 95 ਵਿਚਕਾਰ MLAs
• ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼

ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਇੱਕ MLA ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ MLAs
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
• ਜ
 ੇ MMP ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ MLAs ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ
MLAs ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ MLAs ਦੇ ਖੇਤਰੀ MLAs ਨਾਲ ਸਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ
ਫੈਸਲਾ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ-ਮੰ ਡਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਚੋਣ ਜਿਲ੍ਹੇ

• ਚੋਣ ਜਿਲ੍ਹੇ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
• ਜ
 ੇ MMP ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ-ਮੰ ਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ
ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ MLAs ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ
ਕਰੇਗੀ
• ਜ
 ੇ MMP ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਹੱਦਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਜਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰੇਗਾ

MMP ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਘੂ ਫਿਲਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰ ਮ
ਕਰਦੀ ਹੈ, elections.bc.ca/mmp 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁ ਪਾਤਕ (MMP)
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ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਅਨੁਪਾਤਕ (RUP)

ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਅਨੁਪਾਤਕ (RUP) ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵੋਟਿੰਗ
ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਯੋਗ ਵੋਟ (STV) ਅਤੇ
ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਪਾਤਕ (MMP)।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ
ਚੋਣ ਜਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ MLAs ਚੁਣਨ ਲਈ STV ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ
ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰਜੀਹੀ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ (1, 2, 3 ਆਦਿ)। ਵੋਟਰ ਜਿੰ ਨੇ
ਚਾਹੁਣ ਓਨੇ ੳਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ।
ਪੇਂਡੂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ MLAs ਚੁਣਨ ਲਈ
MMP ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ (MMP ਭਾਗ ਦੇਖੋ)।

PARTY A CANDIDATE
PARTY C CANDIDATE
PARTY C CANDIDATE
PARTY C CANDIDATE
PARTY D CANDIDATE
PARTY D CANDIDATE
PARTY B CANDIDATE
PARTY B CANDIDATE
PARTY B CANDIDATE
INDEPENDENT CANDIDATE

ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ
ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।
RUP ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ MMP ਅਤੇ STV ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਉੱਪ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। MMP ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ,
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂ ਡ ਅਤੇ ਸਕੌਟਲੈਂ ਡ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। STV ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂ ਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਮਾਲਟਾ
ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
RUP ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਘੂ ਫਿਲਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰ ਮ
ਕਰਦੀ ਹੈ, elections.bc.ca/rup 'ਤੇ ਜਾਓ।

STV ਜਿਲ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ
ਜ਼ਿਆਦਾ MLA ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
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ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਅਨੁਪਾਤਕ (RUP) ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਲ੍ਹੇ (STV)
• ਵੋਟਰ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ
(1, 2, 3...)
•

ਵੋਟਰ ਜਿੰ ਨੇ ਚਾਹੁਣ ਓਨੇ ੳਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ

• ਪ
 ਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
(ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ)
ਪੇਂਡੂ ਜਿਲ੍ਹੇ - MMP ਭਾਗ ਦੇਖੋ
ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਲ੍ਹੇ (STV)
•

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਗੇੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

• ਹ
 ਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹੇ
ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
•

ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਕੋਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

• ਜ
 ੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਕੋਟੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ
ਪਸੰ ਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕ ਵੋਟਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲ
ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
• ਹ
 ੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪਸੰ ਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲ ਬਦਲ
ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
• ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰ ਦੀ ਹੈ
ਪੇਂਡੂ ਜਿਲ੍ਹੇ - MMP ਭਾਗ ਦੇਖੋ
ਨਤੀਜੇ

• ਸ
 ਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਰਹਿਣ ਦੀ
ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ

ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ

• 87 ਅਤੇ 95 ਵਿਚਕਾਰ MLAs
• ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼

ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਤੋਂ ਵੱਧ MLAs ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ
• ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼

ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ MLA ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਚੋਣ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ MLAs ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ
ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਚੋਣ ਜਿਲ੍ਹੇ

• ਚੋਣ ਜਿਲ੍ਹੇ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
• ਜ
 ੇ RUP ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ MMP ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ,
MMP ਖੇਤਰਾਂ, ਅਤੇ STV ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰੇਗਾ
ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਅਨੁ ਪਾਤਕ (RUP) 21

ਪ੍ਰਸ਼ਨ?

ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
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