
નોંધણી કરાવવા 
અને મત આપવા 
માટે તૈયાર રહો.

મત આપવા માટે કોણ નામ 
નોંધાવી શકે છે?

તમે અવશ્ય નોંધણી કરાવો જો તમે: 

•	18	કે	તેથી	વધુ	વયના	હોવ	અને

•	ન્યૂઝીલેન્ડનું	નાગરિતવ	ધિાવતા	હોવ	
અથવા	ન્યૂઝીલેન્ડમાં	કાયમી	નનવાસ	
કિતા	હોવ,	અને	

•	તમાિા	જીવનનો	કેટલોક	સમય	સતત	
એક	કિતાં	વધુ	વર્ષ	માટે	ન્યૂઝીલેન્ડમાં	
નનવાસ	કયયો	હોય.

તમે ઓસ્ટ્ે લિ્યા નનવાસી, કૂક આઇિેન્ડ 
માઓરી, નનયુઆન અથવા ટોકેિાઉન 
છો, જો તમે ન્ૂઝીિેન્ડમાં સતત 12 
મહિના માટે નનવાસ કરતા િો્ય તો જ તમે 
નોંધણી કરાવી શકો છો.

જો તમે બિારગામમાં રિેતા િો્ય તો 
તમે નીચે આપેિ કકસસામાં મત આપી 
શકો છો:

•	તમે	ન્યૂઝીલેન્ડનાં	નાગરિક	હોવ	જ	ે
છેલલા	ત્રણ	વર્ષથી	ન્યૂઝીલેન્ડમાં	
િહેતા	હોય,	અથવા

•	તમે	ન્યૂઝીલેન્ડનાં	કાયમી	નનવાસી	
હોવ	જ	ેછેલલા	બાિ	મહહનાથી	
ન્યૂઝીલેન્ડમાં	િહી	િહ્ાં	હોય.

એકવાર તમે 17 વર્ષના થ્યા પછી તમે 
નોંધણી કરી શકો છો. તમારી ઉંમર 18 
વર્ષની થઈ જા્ય ત્ારે તમારી આપમળેે 
નોંધણી કરાશે અને તમે મત આપવા માટે 
તૈ્યાર િશો.

મત આપવા માટે 
નોંધણી શા માટે 
કરાવવી?

જો તમે મત આપવા માટે નોંધણી કરાવી 
છે, તો સામાન્ય ચૂંટણીઓ, સ્ાનનક 
ચૂંટણીઓ અને જનમત સંગ્રિમાં તમે 
અધધકાર મળેવો છો. ચૂંટણીઓ એ 
તમારી સંભાળના મુદ્ાઓ પર કોણ 
તમારં પ્રતતનનધધતવ કરે છે તે વવશે 
કિેવાની તક છે. 

તમે	મત	આપવા	માટે	નામ	
નોંધાવીને	તમે	ખાતિી	કિો	છો	
કે	તમાિો	અવાજ	સાંભળવામાં	
આવે	છે.
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મારે કેવી રીતે પ્રવશે મેળવવો?

તમારી વવગતોની નોંધણી અથવા અપ્ેડટ કરવું સરળ છે. તમે 
નીચે જણાવેિ મુજબ કરી શકો છો: 

• vote.nz ની મુિાકાત િો અને ઓિાઇન નોંધણી 
માટે તમારં ન્ૂઝીિેન્ડ ્ડટ્ ાઇવર િાઇસનસ, 
ન્ૂઝીિેન્ડ પાસપોટ્ષ  અથવા રીઅિમે ચકાસા્યેિ 
ઓળખનો ઉપ્યોગ કરો

• 0800 36 76 56 પર વવના મૂલ્ો કોિ કરો અને 
તમને એક ફોમ્ષ મોકિવા માટે કિો

જ્ારે તમે નામ નોંધાવી િો, ત્ારે તમારં નામ મતદાર ્યાદી 
પર આવી જશે. મત આપવા માટે તમારે મતદાર ્યાદી પર રિેવું 
આવશ્યક છે.

દર વખતે જ્ારે તમે ઘર બદિાવો િો ત્ારે તમારે તમારી 
વવગતોને અપ્ેડટ કરવાની જરૂર છે.

જો તમે માઓરી હોય તો મત 
આપવા માટે નોંધણી કરાવવી

જો તમે માઓરી વશંના છો અને પ્રથમ વખત નોંધણી કરી 
રહ્ાં છો, તો તમારી પાસે એક મિતવપૂણ્ષ પસંદગી છે. તમારે 
નક્કી કરવાની જરૂર છે કે તમે કઇ મતદાર ્યાદી પર જો્ડાવા 
માંગો છો: સામાન્ય રોિ અથવા માઓરી રોિ.

તમારી પસંદગી અસર કરે છે કે સામાન્ય ચૂંટણીમાં તમે ક્યા 
મતદાન ક્તે્રમાં મત આપો.

તમે સામાન્ય રોિ પસંદ કરો છો, તો તમે સામાન્ય મતદાન 
ક્તે્રના ઉમેદવારને મત આપશો. તમે માઓરી રોિ પસંદ કરો 
છો, તો તમે માઓરી મતદાન ક્તે્રના ઉમેદવારને મત આપશો. 
તમે જ ેમતદાન ્યાદીમાં છો તે જ સૂધચ માટે મત આપી શકો છો.

તમે પસંદ કરો તે ્યાદી તમે સ્ાનનક ચૂંટણીઓમાં કેવી રીતે 
મત આપો તેને પ્રભાવવત કરશે. જો તમારં નામ માઓરી ્યાદી 
પર િો્ય અને તમારા સ્ાનનક અધધકારમાં માઓરી વા્ડ્ષ  
અથવા મતદાન ક્તે્ર િો્ય તો, માઓરી વા્ડ્ષ માંનાં ઉમેદવાર માટે 
મત આપશો.

જો તમે રોિ (માઓરી અથવા સામાન્ય) પસંદ ક્યયા પછી તમે 
તમારો વવચાર બદિો છો, તો તમે માઓરી ચૂંટણી વવકલપ 
દરતમ્યાન રોલ્સ બદિી શકો છો જ ેિગભગ 5 વર્ષ પછી 
અમિમાં આવે છે.

નોંધણી માટે મદદની જરૂર છે?

તમે કોઈ જાણતા િો્ય તેવા કોઈને, જમે કે તમત્ર અથવા કુટંુબના 
સભ્યને પૂછી શકો છો, અથવા તમે તમારા નોંધણી ફોમ્ષ 
ભરવામાં મદદ કરવા અથવા તમારા માટે તમારા ફોમ્ષને ભરવા 
માટે તમારા સ્ાનનક રલજસ્ટ્ ારને કિકી શકો છો.

તમારે ફોમ્ષ પર સિકી કરવાની જરૂર છે.

જો તમે કોઈ એવી વ્યક્તને જાણો છો કે જ ેશારીકરક અથવા 
માનલસક ક્તતને કારણે તેમના નોંધણી ફોમ્ષને પૂણ્ષ અને સાઇન 
કરી શકતો નથી, તો તમે મદદ કરી શકશો. 

અિીં જાવ vote.nz જથેી મત આપવા માટે કોઈની નોંધણી 
કરવામાં મદદ કરવા વવશે વધુ જાણી શકા્ય.

તમારી વયક્તગત સુરક્ા વવશે 
ચિંતા છે?

તમે તમારી અથવા તમારા પકરવારની સિામતી વવશે ચચતતત 
છો, તો તમે ગુપત અપ્રકાશશત રોિ પર જવા માટે અરજી કરી 
શકો છો. અમે તમારી નોંધણી વવગતો સુરશક્ત રાખીશું અને 
અમે તે કોઈને આપીશું નિીં.

સ્ાનનક ઇિેક્ટસ્ષ રલજસ્ટ્ ાર સાથે વાત કરો, 
vote.nz પર જાઓ અથવા વધુ માહિતી માટે અને અરજી 
0800 36 76 56 પર કૉિ કરો.

વધુ માહહતીની આવશયકતા છે?

નોંધણી કરાવવા અને મત આપવા વવશે વધુ માહિતી માટે:

• vote.nzની મુિાકાત િો

• facebook.com/VoteNZની મુિાકાત િો

નોંધણી કરાવવા અને મત આપવા વવશે વધુ માહિતી સાઇટ 
vote.nzપર 27 ભારાઓમાં ઉપિબ્ધ છે.


