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1ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ 2018 ਦੀ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ

ਵਬ੍ਰਵਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਕਰਿਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਕ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਕਹੜੀ ਿੋਵਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 
ਿਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਜਨਤਕ ਮੁੱਵਦਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਿੋਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

2018 ਦੀ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇ30 ਨਿੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰਿਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਰਵਜਸਟਰ ਿੋਟਰ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤ ੇ2 ਨਿੰਬਰ 2018 ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਇਲੈਕਸਨਜ਼ BC ਤੋਂ ਡਾਕ ਵਿੱਚ 
ਇੱਕ ਿੋਵਟੰਗ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਿੋਵਟੰਗ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਨਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ 
ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਧੀਆ ਜਗ੍ਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਵਹਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪਾਵਸਆਂ ਤੋਂ ਵਮਲਣ ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿੀ ਉਤਸਾਵਹਤ ਕਰਾਂਗੇ। 
ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ ਵਲੰਕਾਂ 'ਤੇ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਸਮੂਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਵਰੋਧੀ (ਅਨੁਪਾਤਕ 
ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਵਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 
ਦੇ ਵਵਰੁੱ ਧ ਮੁਵਿੰਮ ਛੇੜ ਰਿੇ)

ਅਵਧਕਾਰਤ ਸਮਰਥਕ (ਅਨੁਪਾਤਕ 
ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਵਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ 
ਿੱਕ ਵਵੱਚ ਮੁਵਿੰਮ ਛੇੜ ਰਿੇ)

BC ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ 
ਿਾਲੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ

PR BC 'ਤੇ ਿੋਟ ਪਾਓ

https://www.nobcprorep.ca/ http://voteprbc.ca/

ਵਬ੍ਰਵਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਿੋਵਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ 
ਵਸਫਾਰਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ 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 
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 ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਵਵੱਚ ਕੌਣ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਿੈ?
ਤੁਸੀਂ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਿੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ:

 � ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਵਰਕ ਹੋ

 � 30 ਨਿੰਬਰ 2018 ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਿੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ

 �  30 ਨਿੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਵਹਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਬ੍ਰਵਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਨਿਾਸੀ 
ਰਹੇ ਹੋ

ਇਿ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਵਕਸ ਬਾਰੇ ਿੈ?
ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਵਕ ਵਬ੍ਰਵਟਸ 
ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਕਹੜੀ ਿੋਵਟੰਗ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੇ।

ਿੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਸਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਵਹਲਾ ਪ੍ਰਸਨ 
ਿੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਿੋਵਟੰਗ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਿਾਲੀ ਿੋਵਟੰਗ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸਨ ਵਤੰਨ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਿਾਲੀਆਂ 
ਿੋਵਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ 
ਦੇਣ ਲਈ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ। ਵਤੰਨ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ 
ਿਾਲੀਆਂ ਿੋਵਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ ਦੋ ਮੈਂਬਰ 
ਅਨੁਪਾਤਕ (DMP), ਵਮਸਵਰਤ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਪਾਤਕ 
(MMP), ਅਤੇ ਸਵਹਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਅਨੁਪਾਤਕ (RUP)।

1

4

2

5

3
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ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ
ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਿਾਲੀ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਵਦਖਾਈ ਦੇਿੇਗੀ:

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਵਦੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਿੇਂ ਪ੍ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਨ ਦਾ ਉੱਤਰ 
ਵਦੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਨੰੂ ਵਗਵਣਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਨ 1 'ਤੇ ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸਨ 
2 ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ?
ਹਾਂ।

ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਨ 2 ਦਾ ਉੱਤਰ ਵਦੰਦਾ/ਵਦੰਦੀ ਿਾਂ, ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਵਤੰਨੋਂ  ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੰੂ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ?
ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ, ਦੋ ਜਾਂ ਵਤੰਨੋਂ  ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੰੂ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

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    

Question 2
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
1st Choice

2
2nd Choice

3
3rd Choice

1Dual Member Proportional (DMP)  2 3

1Mixed Member Proportional (MMP)  2 3

1Rural-Urban Proportional (RUP)  2 3

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.

88

SAMPLE
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ਵੋਟ ਵਕਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਿੈ
ਰਵਜਸਟਰ ਿੋਟਰ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤ ੇ2 ਨਿੰਬਰ 2018 ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਇਲੈਕਸਨਜ਼ BC ਤੋਂ ਡਾਕ 
ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਿੋਵਟੰਗ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

ਆਪਣੇ ਿੋਵਟੰਗ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਧਆਨਪੂਰਿਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਇਲੈਕਸਨਜ਼ BC ਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ 
ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਿੋਵਟੰਗ ਪੈਕੇਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇ30 ਨਿੰਬਰ 2018 ਨੰੂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਵਹਰ 4:30 ਿਜੇ ਤੱਕ 
ਵਮਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਐਨੀ ਕੁ ਛੇਤੀ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ 
ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਇਸ ਨੰੂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਰਵਿਸ BC ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਵਰਫਰੈਂਡਮ 
ਸਰਵਿਸ ਆਵ਼ਿਸ ਵਿਖੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਿੋਵਟੰਗ ਪੈਕੇਜ ਿਾਪਸ ਦੇ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਵਟਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ elections.bc.ca/rso 'ਤੇ 
ਦੇਖੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਿੋਵਟੰਗ ਪੈਕੇਜ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ 
elections.bc.ca/referendum 'ਤੇ ਜਾਓ

22 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤ ੇ2 ਨਿੰਬਰ 2018 ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ

 �  ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਵਟੰਗ ਪੈਕੇਜ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

 �  ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਿੋਵਟੰਗ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਿਰਤ ਸਕਦੇ

 � ਤੁਸੀਂ ਵਸਰਫ ਇੱਕ ਿਾਰੀ ਿੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
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ਵੋਵਟੰਗ ਪੈਕੇਜ ਵਕਵੇਂ ਮੰਗਣਾ ਿੈ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 2 ਨਿੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਿੋਵਟੰਗ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

 � ਇਲੈਕਸਨ ਬੀਸੀ ਨੰੂ 1-800-661-8683 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ

 � elections.bc.ca/ovr 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ

 �  5 ਨਿੰਬਰ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵਰਫਰੈਂਡਮ ਸਰਵਿਸ ਆਵ਼ਿਸ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ BC ਸੈਂਟਰ ਜਾ ਕ ੇ(ਸਥਾਨਾਂ 
ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ elections.bc.ca/rso 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸਨਜ਼ BC ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ)ੋ

ਿੋਵਟੰਗ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 23 ਨਿੰਬਰ, 2018 ਹੈ।
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ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ

1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30  
ਨਵੰਬਰ 2018

ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੁਵਿੰਮ ਦੀ ਵਮਆਦ 
ਇਸ ਵਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਦੀ 
ਇਸਵਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੰੂ ਵਨਯੰਤ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 
ਨਵੰਬਰ 2018

ਵੋਵਟੰਗ ਵਮਆਦ 
ਿੋਵਟੰਗ ਪੈਕੇਜ ਿੰਡੇ ਅਤੇ ਿਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 2 
ਨਵੰਬਰ 2018

ਿੋਵਟੰਗ ਪੈਕੇਜ ਰਵਜਸਟਰ ਕੀਤੇ ਿੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਡਾਕ 
ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

5 ਨਵੰਬਰ 2018
ਵਰਫਰੈਂਡਮ ਸਰਵਿਸ ਆਵਫਸ ਖੁੱਲ੍ਦੇ ਹਨ 
(ਿੇਰਵਿਆਂ ਲਈ elections.bc.ca/rso ਦੇਖ)ੋ

3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 23  
ਨਵੰਬਰ 2018

ਿੋਟਰ ਿੋਵਟੰਗ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਅੱਧੀ ਰਾਤ, ਸੁੱ ਕਰਵਾਰ, 23 
ਨਵੰਬਰ 2018

ਿੋਵਟੰਗ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਣxx ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ

ਸਾਮ 4:30 ਵਜੇ (ਸਥਾਨਕ 
ਸਮਾਂ), ਸੁੱ ਕਰਵਾਰ, 30 
ਨਵੰਬਰ 2018

ਇਲੈਕਸਨਜ਼ BC ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਵਮਲ 
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
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ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਵਕਵੇਂ ਲੈ  
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ?
ਇਲੈਕਸਨਜ਼ BC ਨੰੂ 1-800-661-8683 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਵਰਫਰੈਂਡਮ ਸਰਵਿਸ ਆਵ਼ਿਸ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ 
BC ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਵਰਆ ਹੋਇਆ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਇਹਨਾਂ ਥਾਂਿਾਂ 'ਤੇ ਿਾਪਸ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦ਼ਿਤਰ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, elections.bc.ca/rso 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਅਨੁਵਾਦਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਿੋਟਰ ਦੀ ਗਾਈਡ ਅੱਗੇ ਵਦੱਤੀਆਂ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸਨਜ਼ BC ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: 
ਅਰਬੀ, ਚੀਨੀ (ਸਰਲੀਵਕ੍ਰਤ - ਮੈਂਡਾਵਰਨ), ਚੀਨੀ (ਪਰੰਪਰਾਗਤ - ਕੋਂਟਨੀਜ਼), ਵਫਵਲਪੀਨੋ (ਟੈਗਾਲੋਗ), 
ਫ੍ਰੈਂਚ, ਜਰਮਨ, ਵਹੰਦੀ, ਜਪਾਨੀ, ਕੋਰੀਆਈ, ਼ਿਾਰਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਰੂਸੀ, ਸਪੈਵਨਸ, ਅਤੇ ਿੀਅਤਨਾਮੀ।
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ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਿੋਵੇਗਾ?
ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਵਕ ਕੀ ਵਬ੍ਰਵਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ 
ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਿੋਵਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ ਜਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਿਾਲੀ ਿੋਵਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 
ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਿੋਟਾਂ ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ 
ਿੋਵਟੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ 
ਲਈ ਿੋਵਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਵਹਲਾਂ ਿਾਲੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਜੇ ਪਵਹਲੇ ਪ੍ਰਸਨ 'ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਿੋਟਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ 
ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸਨ 
'ਤੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਅਪਣਾ 
ਵਲਆ ਜਾਿੇਗਾ।

ਜੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਿੋਵਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਅਪਣਾ ਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੰੂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ 
ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ।

ਜੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਿਾਲੀ ਿੋਵਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਅਪਣਾ ਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਹਾ ਹੈ ਵਕ 
ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:

 �  ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਣ ਕਰੇਗੀ ਵਕ ਨਿੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਵਹਲੂ ਵਕਿੇਂ ਕੰਮ 
ਕਰਨਗੇ

 �  ਚੋਣ ਹੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਵਮਸਨ ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਚੋਣ 
ਵਜਵਲ੍ਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਅਤੇ ਹੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਨਰਧਾਰਣ ਕਰੇਗਾ 

 �  ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ MLAs ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਗਣਤੀ 87 ਅਤੇ 95 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੇਗੀ (ਇਸ ਸਮੇਂ 87 
ਹ)ੈ

 �  ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ MLAs ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ

 �  ਦੋ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਕਰਿਾਈ ਜਾਿੇਗੀ ਵਕ ਕੀ B.C. 
ਨਿੀਂ ਿੋਵਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਿੱਲ ਿਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਨਿੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਅਪਣਾ ਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਫੈਸਵਲਆਂ ਬਾਰੇ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ elections.bc.ca/referendum 'ਤੇ ਜਾਓ।
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ਕੋਈ ਵੋਵਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ?
ਕੋਈ ਿੋਵਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਵਨਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਿੋਵਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ (MLAs) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਵਜੱਥੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿੋਵਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਵਨਯਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ 
ਿੋਟਰ ਆਪਣੀ ਿੋਟ ਵਕਿੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਿੋਟਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 
ਿੋਟਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਿੇਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵੋਵਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਬਦ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ - MLA
ਮੈਂਬਰ - MLA ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਸਬਦ
ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦਾ ਪੋਸਟ - FPTP
ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਪਾਤਕ - DMP
ਵਮਸਵਰਤ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਪਾਤਕ MMP
ਸਵਹਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਅਨੁਪਾਤਕ RUP

1

4

2

5

3

MLA
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ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਵੋਵਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਿੈ?
ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ (FPTP) ਵਬ੍ਰਵਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ 
ਮੌਜੂਦਾ ਿੋਵਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। FPTP ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੰੂ ਚੋਣ 
ਵਜਵਲ੍ਆਂ ਵਿੱਚ ਿੰਵਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਜਲ੍ੇ  ਦੀ 
ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ (MLA) ਦੁਆਰਾ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਿੋਟਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦਿਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ 
ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ ਵਨਸਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਜਲ੍ੇ  ਵਿੱਚ ਸਭ 
ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਿੋਟਾਂ ਿਾਲਾ ਉਮੀਦਿਾਰ ਵਜੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਜਲ੍ੇ  ਦੀ ਨੰੁਮਾਇਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਿੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀਟਾਂ ਦੀ 
ਵਗਣਤੀ ਉਸਦੇ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਜੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ 
ਵਜਵਲ੍ਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿੱਜੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਿਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। FPTP ਨੰੂ ਰਾਸਟਰੀ 
ਜਾਂ ਉੱਪ-ਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ 
ਯੂਨਾਈਟਡ ਵਕੰਗਡਮ ਸਾਮਲ ਹਨ।

ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਿੋਵਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ?

ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ •  ਿੋਟਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਿਾਰ ਲਈ ਿੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਵਗਣਤੀ ਕਰਨੀ •  ਵਜਲ੍ੇ  ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਿੋਟਾਂ ਿਾਲਾ ਉਮੀਦਿਾਰ ਵਜੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਜਲ੍ੇ  ਦੀ ਨੰੁਮਾਇਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ •  ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਜੱਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਜੱਤੇ ਵਜਵਲ੍ਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ •  ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 87 MLAs

•  ਵਬ੍ਰਵਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਿਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ MLAs ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਵਜਲ੍ੇ  ਦੀ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਚੋਣ ਵਜਲ੍ੇ •  ਿਰਤਮਾਨ ਿਾਲਾ ਹੀ ਆਕਾਰ

ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਦੀਆਂ ਵਵਸੇਸਤਾਵਾਂ

PARTY CANDIDATEA

PARTY CANDIDATEB

PARTY CANDIDATEC

PARTY CANDIDATED

Independent Candidate



11ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਿੋਵਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ?

FPTP ਵਿੱਚ ਿੋਟਰ ਇੱਕ 
ਉਮੀਦਿਾਰ ਲਈ ਿੋਟ 
ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹਰੇਕ ਵਜਲ੍ੇ  ਵਿੱਚ ਸਭ 
ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਿੋਟਾਂ ਿਾਲਾ 
ਉਮੀਦਿਾਰ ਵਜੱਤਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਪਾਰਟੀ 
ਦੁਆਰਾ ਵਜੱਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 
ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਜੱਤੇ 
ਵਜਵਲ੍ਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

FPTP ਬਾਰੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਘੂ ਵਫਲਮ ਿੀ ਹੈ ਵਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਕਿੇਂ ਕੰਮ 
ਕਰਦੀ ਹੈ, elections.bc.ca/fptp 'ਤੇ ਜਾਓ।



ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਕੀ ਿੈ?
ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਵਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਜੱਤੀਆਂ 
ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਲਗਭਗ ਲੋਕਵਪ੍ਰਯ ਿੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਹੱਸੇ ਵਜੰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ 
ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਵਪ੍ਰਯ ਿੋਟ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਵਤਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 
40 ਪ੍ਰਵਤਸਤ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ। ਅਵਜਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਿੋਵਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ 
ਹਨ ਵਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨਤੀਜੇ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਵਕਿੜੀਆਂ 
ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਵੋਵਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਿਨ?
ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਪਾਤਕ (DMP), ਵਮਸਵਰਤ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਪਾਤਕ (MMP), ਅਤੇ 
ਸਵਹਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਅਨੁਪਾਤਕ (RUP) ਅਨੁਪਾਤਕ ਿੋਵਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਜੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਿੋਟਾਂ ਦੇ ਵਹੱਸੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਅਨੁਪਾਤਕ ਿੋਵਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸੇਸਤਾਿਾਂ

 � ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

 �  ਿੋਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਿਾਲੇ ਵਜਲ੍ੇ  ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ MLA ਚੁਣਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਿੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

 � ਵਜਲ੍ੇ  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਨਾਲੋਂ ਿੱਡੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

 �  ਿੋਵਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਇਸ 
ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਿਰਨ ਦੇਖੋ)

 �  ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੰੂ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਵਮਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ 
ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

 �  ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਵਮਆਨ ਗਠਜੋੜ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

12 ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਕੀ ਹੈ?

ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਿੋਟ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ



13ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਿੋਵਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ

ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਵਜਲ੍ੇ  ਦਾ ਇੱਕ MLA 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਜਲ੍ੇ  ਜਾਂ 
ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ MLA 
ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਉਹਨਾਂ ਿੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਨਤੀਜੇ •  ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ 
ਿੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 
ਉਸਦੇ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਜੱਤ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵਜਵਲ੍ਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

•  ਿੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 
ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿੱਜੋਂ ਇੱਕ 
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਿਾਲੀਆਂ 
ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ

•  ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 
ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 
ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਲੋਕਵਪ੍ਰਯ ਿੋਟ ਵਹੱਸੇ 
ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ

•  ਿੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 
ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿੱਜੋਂ 
ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਿਾਲੀਆਂ 
ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ

ਚੋਣ ਵਜਲ੍ੇ  ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਜਲ੍ੇ  
ਛੋਟੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵਜਲ੍ੇ  
ਿੱਡੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

MLAs ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਿਰਤਮਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (87) 87 ਅਤੇ 95 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ

ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ 
ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਵੋਵਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ
ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਵਦੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੰੂ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਿੀ ਿੋਵਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ 
ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸੀ! ਹਰੇਕ ਿੋਵਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰ ਤਰਜੀਹਾਂ 
ਦਰਵਮਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸੇਸਤਾਿਾਂ 
ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 
ਵਬਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਬਵਹਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੋ।
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ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਪਾਤਕ 
(DMP)
ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਪਾਤਕ (DMP) ਵਿੱਚ, ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਚੋਣ ਵਜਵਲ੍ਆਂ 
ਨੰੂ ਗੁਆਂਡੀ ਵਜਲ੍ੇ  ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 
ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ (MLAs) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ 
ਤੋਂ ਿੱਡੇ ਪੇਂਡੂ ਵਜਵਲ੍ਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ MLA ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਿੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। MLAs ਦੀ ਕੁੱਲ 
ਵਗਣਤੀ ਲਗਭਗ ਪਵਹਲਾਂ ਿਾਲੀ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ।

ਦ-ੋMLA ਵਜਵਲ੍ਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ 
ਦੋ ਉਮੀਦਿਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਵਕਹੜਾ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ 
ਪਵਹਲਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ 
ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੋਟਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਿਾਰੀ 
ਵਨਸਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਿਾਰ ਜਾਂ ਦੋ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਲਈ ਿੋਟ ਪਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਜਲ੍ੇ  ਵਿੱਚ ਪਵਹਲੀ ਸੀਟ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਿੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਉਮੀਦਿਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਜੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਸੀਟ ਉਸ ਉਮੀਦਿਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨੰੂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੂਜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੰੂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਹੱਸਾ 
ਇਸਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਵਪ੍ਰਯ ਿੋਟ ਦੇ ਵਹੱਸੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਮੇਲ ਖਾਏ। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਵਜਵਲ੍ਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵਜੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਧੀਆ ਕੀਤਾ 
ਸੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਿਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਤਸਤ ਿੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

DMP ਨੰੂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਵਸਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਿਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ 
ਹੈ।

ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ‘ਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਪਾਤਕ (DMP)

P R I M A RY  C a n d i d at e
S e c o n d a ry  C a n d i d at ePARTY A

P R I M A RY  C a n d i d at e
S e c o n d a ry  C a n d i d at ePARTY B

C a n d i d at ePARTY C

Independent Candidate

Vote for one option.

P R I M A RY  C a n d i d at e
S e c o n d a ry  C a n d i d at ePARTY d

ਿਟੋਰ ਿਟੋ-ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ 
ਦੀ ਚਣੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋ ਤੱਕ 
ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਖੜ੍ਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

PARTY CANDIDATE #1 
CANDIDATE #2 A

PARTY CANDIDATE #1 
CANDIDATE #2 B

PARTY CANDIDATE #1 C

INDEPENDENT

PARTY CANDIDATE #1 
CANDIDATE #2 A

PARTY CANDIDATE #1 
CANDIDATE #2 B

PARTY CANDIDATE #1 C

INDEPENDENT

ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮੌਜੂਦਾ 
ਵਜਵਲ੍ਆਂ ਨੰੂ ਗੁਆਂਡੀ ਵਜਲ੍ੇ  
ਨਾਲ ਵਮਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਹਰੇਕ ਨਿਾਂ, ਿੱਡਾ ਵਜਲ੍ਾ 
ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ MLAs 
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਪਾਤਕ (DMP) ਦੀਆਂ ਵਵਸੇਸਤਾਵਾਂ
ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ •  ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰੇਕ ਵਜਲ੍ੇ  ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਉਮੀਦਿਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

•   ਪਾਰਟੀਆਂ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਹਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਮੀਦਿਾਰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ

•  ਿੋਟਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਲਈ ਿੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ - ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ(ਦੇ) 
ਉਮੀਦਿਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਿਾਰ ਲਈ

ਵਗਣਤੀ ਕਰਨੀ ਸਵਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਵਿਰੀ ਵਜਲਾ੍

•  ਵਜਲ੍ੇ  ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਿੋਟਾਂ ਲੈਣ ਿਾਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਉਮੀਦਿਾਰ 
ਪਵਹਲੀ ਸੀਟ ਵਜੱਤਦਾ ਹੈ

•  ਪਾਰਟੀ ਿੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਿੋਟ ਇਸਦੀ ਸੂਬਾ-ਵਿਆਪੀ ਲੋਕਵਪ੍ਰਯ ਿੋਟ ਦੇ ਵਹੱਸੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ 
ਵਜਲ੍ੇ  ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

•  ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਿਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਟ ਵਜੱਤਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਵਜਲ੍ੇ  ਵਿੱਚ ਪਵਹਲੀ ਜਾਂ 
ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ

•  ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ-ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਪ੍ਰਵਤਸਤ ਿੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਵੱਡੇ ਪੇਂਡੂ ਵਜਲ੍ੇ

•  ਸਭ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਿੋਟਾਂ ਿਾਲਾ ਉਮੀਦਿਾਰ ਵਜੱਤਦਾ ਹੈ

ਨਤੀਜੇ • ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

•  ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲਾ ਉਮੀਦਿਾਰ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਵਜੱਤ ਸਕਦਾ, ਵਕਉਂਵਕ 
ਦੂਜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨਤੀਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੰੂ ਿੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ

ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ •  87 ਅਤੇ 95 ਵਿਚਕਾਰ MLAs

•  ਸਵਹਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਵਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਬ੍ਰਵਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਵਜਲ੍ੇ  ਦੀ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦ ੋMLAs ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

•  ਿੱਡੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਬ੍ਰਵਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਿਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਜਲ੍ੇ  ਦੀ 
ਪ੍ਰਵਤਵਨਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ MLA ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਚੋਣ ਵਜਲ੍ੇ •  ਸਵਹਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਵਹਰ ਵਜਵਲ੍ਆਂ ਨੰੂ ਗੁਆਂਡ ਦੇ ਵਜਲ੍ੇ  ਨਾਲ ਵਮਲਾ ਵਲਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ

•  ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੇ ਪੇਂਡੂ ਵਜਵਲ੍ਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਵਹਲਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਰਵਹੰਦੀਆਂ ਹਨ
•  ਜ ੇDMP ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਹੱਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਤੰਤਰ 

ਕਵਮਸਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਵਕਹੜੇ ਵਜਲ੍ੇ  ਪਵਹਲਾਂ ਿਾਂਗ ਰਵਹਣਗੇ ਅਤੇ 
ਵਕਹਵੜਆਂ ਨੰੂ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਮਲਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ

DMP ਬਾਰੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਘੂ ਵਫਲਮ ਿੀ ਹੈ ਵਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਕਿੇਂ ਕੰਮ 
ਕਰਦੀ ਹੈ, elections.bc.ca/dmp 'ਤੇ ਜਾਓ।
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ਵਮਸਵਰਤ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਪਾਤਕ (MMP)
ਵਮਸਵਰਤ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਪਾਤਕ (MMP) ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਾਂ ਦ ੇMLAs ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਵਜਲ੍ੇ  ਦ ੇMLAs ਚੁਣਾਿੀ 
ਵਜਵਲ੍ਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆਂ ਚੁਵਣਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ MLAs ਚੁਣਾਿੀਂ ਵਜਵਲ੍ਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਜਸ ਨੰੂ ਖੇਤਰ ਵਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਚੁਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 
ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਇਸਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਵਪ੍ਰਯ ਿੋਟ ਦੇ ਵਹੱਸੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਮੇਲ ਖਾਏ। 

ਖੇਤਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਵਕ ਪਵਰਭਾਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਿੰਡੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਜਲ੍ੇ  ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੀਟਾਂ - ਇਕੱਠੇ ਵਮਲ ਕੇ - ਲਗਭਗ ਿੋਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 
ਵਹੱਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਕਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿੀ ਖੇਤਰੀ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿੋਟ ਦਾ ਘੱਟੋ-
ਘੱਟ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਤਸਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

MMP ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ 
ਿਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ 
ਵਮਸਾਲ। ਕੁਝ MLAs 
ਵਜਵਲ੍ਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ 
ਦੀ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਖੇਤਰੀ MLAs

ਵਡਸਵਟ੍ਰਕਟ MLAs
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PARTY VOTE

PARTY A

PARTY B

PARTY C

PARTY D

CANDIDATE W

CANDIDATE X

CANDIDATE Y

CANDIDATE Z

YOU HAVE TWO VOTES.

Vote for only one party. Vote for only one candidate.

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

DISTRICT VOTE
This vote decides the candidate 
who will be elected to represent 

your electoral distr ict.

PARTY A

PARTY B

PARTY C

PARTY D

MMP ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਜੋ ਦੋ-ਿੋਟ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੰਦ ਸੂਚੀ ਨੰੂ ਮੰਨ ਕੇ 
ਚਲਦਾ ਹੈ

MMP ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਿੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਿੱਖੋ-ਿੱਖ ਿੋਟਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ: ਇੱਕ ਵਜਲ੍ੇ  ਦੇ ਉਮੀਦਿਾਰ ਲਈ 
ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ। ਹੋਰਨਾਂ ਵਕਸਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਿੋਟਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦਿਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਿੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ 
ਉਮੀਦਿਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਿੀ ਵਗਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ ੇMMP ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ 
ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਵਕ ਕੀ ਿੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿੋਟ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਿੋਟਾਂ।

ਰਾਸਟਰੀ ਜਾਂ ਉਪ-ਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤ ੇMMP ਨੰੂ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿੱਚ 
ਜਰਮਨੀ, ਵਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਸਾਮਲ ਹਨ।
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ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ •  ਦੋ ਸੰਭਾਿਨਾਿਾਂ ਹਨ:

•  ਿੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਿੋਟਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ - ਇੱਕ ਉਮੀਦਿਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ 
ਪਾਰਟੀ ਲਈ

•  ਿੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿੋਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਲਈ ਿੋਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਿੋਟ ਉਮੀਦਿਾਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦਿਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵਗਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

•  ਦੋਿੇਂ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀ ਿੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਦੀ 
ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਵਤੰਨ ਸੰਭਾਿੀ ਵਕਸਮਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ:

•  ਬੰਦ ਸੂਚੀ - ਿੋਟਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਿੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ

•  ਖੁੱਲ੍ੀ ਸੂਚੀ - ਿੋਟਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਮੀਦਿਾਰ ਲਈ 
ਿੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ

•  ਪਾਰਟੀ ਵਿਕਲਪ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ੀ ਸੂਚੀ - ਿੋਟਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦਿਾਰ ਲਈ ਿੋਟ 
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

•  ਜ ੇMMP ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਕੀ ਿੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿੋਟ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਿੋਟਾਂ ਅਤੇ 
ਵਕਸ ਵਕਸਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਚੀ ਿਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਗਵਣਤੀ ਕਰਨੀ •  ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੰੂ ਵਮਲਣ ਿਾਲੀਆ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਗਣਤੀ ਸੂਬਾਈ-ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ 
ਲੋਕਵਪ੍ਰਯ ਿੋਟ ਦੇ ਵਹੱਸੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

•  ਵਜਲ੍ੇ  ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਿੋਟਾਂ ਿਾਲਾ ਉਮੀਦਿਾਰ ਵਜਲ੍ੇ  ਦੀ ਸੀਟ ਵਜੱਤਦਾ ਹੈ

•  ਵਜਲ੍ੇ  ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸੀਟਾਂ ਦੁਆਰਾ “ਿਾਧਾ” ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ 
ਿੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਲਗਭਗ ਸੂਬੇ-ਵਿਆਪੀ 
ਲੋਕਵਪ੍ਰਯ ਿੋਟ ਦੇ ਇਸ ਵਹੱਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਿੇ

•  ਵਕਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿੀ ਖੇਤਰੀ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿੋਟ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ 
ਪ੍ਰਵਤਸਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ •  ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

•  ਖੇਤਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨੰੂ ਪਵਰਭਾਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਿੰਵਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਵਮਸਵਰਤ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਪਾਤਕ (MMP) ਦੀਆਂ ਵਵਸੇਸਤਾਵਾਂ
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ਵਮਸਵਰਤ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਪਾਤਕ (MMP) ਦੀਆਂ ਵਵਸੇਸਤਾਵਾਂ

ਜਾਰੀ…

ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ • 87 ਅਤੇ 95 ਵਿਚਕਾਰ MLAs

•  ਵਬ੍ਰਵਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਿਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਜਲ੍ੇ  ਦੀ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਇੱਕ MLA ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ MLAs 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

•  ਜ ੇMMP ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਪ੍ਰਵਤਸਤ MLAs ਵਜਲ੍ੇ  ਦ ੇ
MLAs ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਵਜਲ੍ੇ  ਦ ੇMLAs ਦੇ ਖੇਤਰੀ MLAs ਨਾਲ ਸਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ 
ਫੈਸਲਾ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ

ਚੋਣ ਵਜਲ੍ੇ •  ਚੋਣ ਵਜਲ੍ੇ  ਹੁਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿੱਡੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

•  ਜ ੇMMP ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ 
ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ MLAs ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਦਾ ਵਨਰਧਾਰਣ 
ਕਰੇਗੀ

•  ਜ ੇMMP ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਹੱਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਵਮਸਨ 
ਵਜਲ੍ੇ  ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਵਨਰਧਾਰਣ ਕਰੇਗਾ

MMP ਬਾਰੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਘੂ ਵਫਲਮ ਿੀ ਹੈ ਵਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਕਿੇਂ ਕੰਮ 
ਕਰਦੀ ਹੈ, elections.bc.ca/mmp 'ਤੇ ਜਾਓ।
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ਸਵਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਅਨੁਪਾਤਕ (RUP)
ਸਵਹਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਅਨੁਪਾਤਕ (RUP) ਦੋ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਅਨੁਪਾਤਕ ਿੋਵਟੰਗ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੰੂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਯੋਗ ਿੋਟ (STV) ਅਤੇ 
ਵਮਸਵਰਤ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਪਾਤਕ (MMP)।

ਸਵਹਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਵਹਰੀ ਵਜਵਲ੍ਆਂ ਵਿੱਚ ਿੋਟਰ ਆਪਣੇ ਿੱਡੇ 
ਚੋਣ ਵਜਲ੍ੇ  ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ MLAs ਚੁਣਨ ਲਈ STV ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜਲ੍ੇ  ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮੀਦਿਾਰ ਖੜ੍ੇ 
ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿੋਟਰ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰਜੀਹੀ 
ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਦਰਜਾ ਵਦੰਦੇ ਹਨ (1, 2, 3 ਆਵਦ)। ਿੋਟਰ ਵਜੰਨੇ 
ਚਾਹੁਣ ਓਨੇ ੳਮੀਦਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਕ ਸਵਹਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਵਹਰੀ ਵਜਵਲ੍ਆਂ ਵਿੱਚ 
ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਗਣਤੀ ਿਾਲਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ।

ਪੇਂਡੂ ਵਜਵਲ੍ਆਂ ਵਿੱਚ ਿੋਟਰ ਵਜਲ੍ੇ  ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ MLAs ਚੁਣਨ ਲਈ 
MMP ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ (MMP ਭਾਗ ਦੇਖੋ)। 

ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ 
ਰਵਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ।

RUP ਨੰੂ ਵਕਧਰੇ ਿੀ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਵਕ MMP ਅਤੇ STV ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸਟਰੀ ਜਾਂ ਉੱਪ-ਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। MMP ਨੰੂ ਜਰਮਨੀ, 
ਵਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। STV ਨੰੂ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਮਾਲਟਾ 
ਵਿੱਚ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

RUP ਬਾਰੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਘੂ ਵਫਲਮ ਿੀ ਹੈ ਵਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਕਿੇਂ ਕੰਮ 
ਕਰਦੀ ਹੈ, elections.bc.ca/rup 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਸਵਹਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਅਨੁਪਾਤਕ (RUP)

PARTY CANDIDATE C

PARTY CANDIDATED

INDEPENDENT CANDIDATE

PARTY CANDIDATEB

PARTY CANDIDATEC

PARTY CANDIDATEC

PARTY CANDIDATED

PARTY CANDIDATEA

PARTY CANDIDATEB

PARTY CANDIDATEB

PARTY CANDIDATE C

PARTY CANDIDATED

INDEPENDENT CANDIDATE

PARTY CANDIDATEB

PARTY CANDIDATEC

PARTY CANDIDATEC

PARTY CANDIDATED

PARTY CANDIDATEA

PARTY CANDIDATEB

PARTY CANDIDATEB

STV ਵਜਲ੍ੇ  ਿੱਡੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ 
ਵਜ਼ਆਦਾ MLA ਹੰੁਦੇ ਹਨ
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ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਸਵਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਵਿਰੀ ਵਜਲ੍ੇ  (STV)

•  ਿੋਟਰ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਦਰਜਾ ਵਦੰਦੇ ਹਨ 
 (1, 2, 3...)

•  ਿੋਟਰ ਵਜੰਨੇ ਚਾਹੁਣ ਓਨੇ ੳਮੀਦਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ

•  ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਵਜਲ੍ੇ  ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮੀਦਿਾਰ ਖੜ੍ੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 
(ਵਜਲ੍ੇ  ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਤੱਕ)

ਪੇਂਡੂ ਵਜਲ੍ੇ  - MMP ਭਾਗ ਦੇਖੋ

ਵਗਣਤੀ ਕਰਨੀ ਸਵਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਵਿਰੀ ਵਜਲ੍ੇ  (STV)

•  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਗੇੜ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

•  ਹਰੇਕ ਵਜਲ੍ੇ  ਦੀਆਂ ਿੋਟਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਗਣਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਵਜਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਜਲ੍ੇ  
ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵਜੱਤਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਗਣਤੀ ਨੰੂ ਕੋਟਾ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

•  ਕੋਈ ਿੀ ਉਮੀਦਿਾਰ ਜੋ ਕੋਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

•  ਜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਿਾਰ ਕੋਲ ਕੋਟੇ ਨਾਲੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਿੋਟਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਿੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ 
ਪਸੰਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਧੀਕ ਿੋਟਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਿੱਲ 
ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਵਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

•  ਹੁਤ ਥੋੜ੍ੀਆਂ ਿੋਟਾਂ ਿਾਲੇ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 
ਿੋਟਾਂ ਨੰੂ ਿੋਟਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆਂ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਿਾਰ ਿੱਲ ਬਦਲ 
ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ

•  ਵਜਲ੍ੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਤੱਕ ਇਸ ੇਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਵਗਣਤੀ ਜਾਰੀ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ

ਪੇਂਡ ੂਵਜਲ੍ੇ - MMP ਭਾਗ ਦੇਖੋ

ਨਤੀਜੇ •  ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਰਵਹਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ

ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ • 87 ਅਤੇ 95 ਵਿਚਕਾਰ MLAs

•  ਵਬ੍ਰਵਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸਵਹਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਵਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 
ਤੋਂ ਿੱਧ MLAs ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੱਡੇ ਚੋਣ ਵਜਲ੍ੇ  ਦੀ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ

•  ਵਬ੍ਰਵਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ MLA ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਚੋਣ ਵਜਲ੍ੇ  ਦੀ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜ ੇMLAs ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ 
ਪ੍ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਚੋਣ ਵਜਲ੍ੇ •  ਚੋਣ ਵਜਲ੍ੇ  ਹੁਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿੱਡੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

•  ਜ ੇRUP ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਵਮਸਨ MMP ਵਜਵਲ੍ਆਂ, 
MMP ਖੇਤਰਾਂ, ਅਤ ੇSTV ਵਜਵਲ੍ਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਵਨਰਧਾਰਣ ਕਰੇਗਾ

ਸਵਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਅਨੁਪਾਤਕ (RUP) ਦੀਆਂ ਵਵਸੇਸਤਾਵਾਂ

ਸਵਹਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਅਨੁਪਾਤਕ (RUP)



ਪ੍ਰਸਨ?
ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਿੋਟ-ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ ਿੋਵਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ਆਦਾ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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