
பதிவுசெய்து, 
வாக்களிக்கத் 
தயாராகுங்கள்.

வாக்களிக்க யார் 
பதிவுசெய்யலாம்?

நீங்கள் பின்வரும் தகுதியுடன 
இருநததால், ்கண்டிப்தா்கப ்திவுசெய்ய 
வ்வண்டும்: 

•	உங்களுக்கு	18	அல்லது	
அதற்குமேற்்பட்ட	வயது,	மேலும்

•	நியூசி்லாந்து	குடிே்கன்	அல்லது	
நியூசி்லாந்தின்	நிரந்தரக்	
குடியிருப்பாளர்	ேற்றும்	

•	தங்கள்	வாழ்வில	ததா்டர்ந்து	ஒரு	
வரு்டம்	அல்லது	அதற்கு	மேற்்பட்ட	
்கா்லம்	நியூசி்லாந்தில	வசித்திருக்்க	
மவண்டும்.

நீங்கள் கூக் ஐவேண்ட் மதாவ்வதாரி, 
நியூயி்யன அல்ேது வடதாக்ச்கேதாவ்வச் 
வெரநத்வர என்தால், நியூசிேதாநதில் 
சததாடரச்சி்யதா்க 12 மதாதங்கள் 
்வசித்திருநததால் மட்டுவம ்திவுசெயது 
ச்கதாள்்ளேதாம்.

நீங்கள் ச்வளிநதாட்டில் ்வசிப்்வரதா்க 
இருநததால், பின்வரும் தகுதி்கள் 
இருக்குமதாயின ்வதாக்்களிக்்கப ்திவு 
செய்யேதாம்:

•	்க்டந்த	மூன்று	ஆண்டு்களா்க	
நியூசி்லாந்தில	வசிக்கும்	
நியூசி்லாந்து	குடிே்கனா்க	
இருந்தால	அல்லது	

•	்க்டந்த	்பன்னிதரண்டு	ோதங்களா்க	
நியூசி்லாந்தில	வசிக்கும்	நிரந்தர	
நியூசி்லாந்து	குடிே்கனா்க	
இருந்தால.

நீங்கள் 17 ்வ்யவத அவடநதவுடன 
்திவு செய்யேதாம். 18 ்வ்யது 
அவடநததும் நீங்கள் ததானதா்கவ்வ 
்திவுசெய்யப்ட்டு, ்வதாக்்களிக்்கத் 
த்யதாரதாவீர்கள்.

வாக்களிக்க, ஏன் 
பதிவுசெய்ய 
வவண்டும்?

நீங்கள் ்வதாக்்களிக்்கப 
்திவுசெயதிருநததால், 
ச்தாதுத் வதரதல்்கள், 
உள்்ளதாட்சித் வதரதல்்கள் 
மற்றும் ்வதாக்ச்கடுபபு்களில் 
்ஙகுச்்ேதாம். நீங்கள் 
அக்்கவ் ச்கதாள்ளும் 
பிரச்சிவன்களில் ்யதாவரப பி
ரதிநிதித்து்வப்டுத்துகிறீர்கள் 
என்து ்ற்றிக் கூறு்வதற்்கதான 
்வதாயபபு வதரதல்்கள். 

்பதிவுதெய்து,	
வாக்்களிப்பதன்	மூ்லம்	
உங்கள்	உரிமேமய	
நீங்கள்	நிம்லநாட்ட்லாம்.
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நான் எவவாறு 
பதிவுசெய்வது?

உங்கள் வி்வரங்கவ்ளப ்திவு செய்வது அல்ேது 
புதுபபிப்து எளிது. நீங்கள்: 

• vote.nz ஐப ்தாரவ்வயிட்டு, ஆனவேனில் 
வெர உங்கள் நியூசிேதாநது ஓட்டுநர உரிமம், 
நியூசிேதாநது ்தாஸவ்தாரட் அல்ேது RealMe 
ஆல் ெரி்தாரக்்கப்ட்ட அவட்யதா்ளத்வதப 
்்யன்டுத்தவும்

• இே்வெமதா்க 0800 36 76 56 என் எண்வணை 
அவைத்து, உங்களுக்கு ஒரு ்டி்வத்வத 
அனுப்க் வ்கதாரவும்

நீங்கள் ்திவுசெயததும், உங்கள் ச்்யர ்வதாக்்கதா்ளர 
்ட்டி்யலில் வெரும். ்வதாக்்களிப்தற்கு நீங்கள் ்கட்டதா்யமதா்க 
்வதாக்்கதா்ளர ்ட்டி்யலில் இருக்்க வ்வண்டும்.

ஒவச்வதாரு முவ்யும் வீட்வட மதாற்றும் வ்தாது உங்கள் 
வி்வரங்கவ்ளப புதுபபிக்்க வ்வண்டும்.

நீங்கள் மாவவாரியா்க 
இருநதால், வாக்களிக்கப் 
பதிவுசெய்தல்

மதாவ்வதாரி ்வம்ெதா்வளிவ்யச் வெரநத்வரதா்கவும், 
முதனமுவ்்யதா்கப ்திவுசெய்்வரதா்கவும் இருநததால், 
உங்களுக்்கதா்க ஒரு முக்கி்யமதான சதரிவு உள்்ளது. நீங்கள் 
எநத ்வதாக்்கதா்ளர ்ட்டி்யலில் இருக்்க விரும்புகிறீர்கள் 
என்வதத் தீரமதானிக்்க வ்வண்டும்: ச்தாதுப ்ட்டி்யல் 
அல்ேது மதாவ்வதாரி ்ட்டி்யல்.

ச்தாதுத் வதரதலில் எநதத் சததாகுதியில் ்வதாக்்களிக்்கப 
வ்தாகிறீர்கள் என்வத உங்கள் வதரவு தீரமதானிக்கி்து.

நீங்கள் ச்தாது ்வதாக்்கதா்ளர ்ட்டி்யவேத் வதரநசதடுத்ததால், 
ச்தாது ்வதாக்்கதா்ளர சததாகுதியில் ஒரு வ்வட்்தா்ளருக்கு 
்வதாக்்களிபபீர்கள். நீங்கள் மதாவ்வதாரி ்வதாக்்கதா்ளர 
்ட்டி்யவேத் வதரநசதடுத்ததால், மதாவ்வதாரி ்வதாக்்கதா்ளர 
சததாகுதியில் ஒரு வ்வட்்தா்ளருக்கு ்வதாக்்களிபபீர்கள். 
எநதப ்ட்டி்யலில் இருநததாலும், ஒவர அரசி்யல் 
்கட்சி்களின ்ட்டி்யலுக்கு நீங்கள் ்வதாக்்களிக்்கேதாம்.

நீங்கள் வதரவுசெயயும் ்தி்வதானது, உள்ளூரத் 
வதரதல்்களில் நீங்கள் ்வதாக்்களிக்கும் முவ்வ்ய 
நிரணையிக்கும். மதாவ்வதாரி ்ட்டி்யலில் நீங்கள் இருநது, 
உங்கள் உள்ளூர அதி்கதாரி மதாவ்வதாரி ்வதாரடு அல்ேது 
சததாகுதியில் இருநததால், மதாவ்வதாரி ்வதாரடில் உள்்ள 
பிரதிநிதிக்கு ்வதாக்்களிபபீர்கள்.

நீங்கள் ஒரு ்ட்டி்யவேத் (மதாவ்வதாரி அல்ேது ச்தாது) 
வதரநசதடுத்தவுடன உங்கள் எண்ணைத்வத மதாற்றினதால், 
ஒவச்வதாரு 5 ்வருடங்களுக்கும் ஒரு முவ் நவடச்றும் 
மதாவ்வதாரி வதரதல் விருப்த்தின வ்தாது உங்கள் 
்ட்டி்யவே மதாற்றிக்ச்கதாள்்ளேதாம்.

பதிவு செய்ய உதவி 
வதவவயா?

வெரக்வ்கப ்டி்வத்வதப பூரத்தி செய்ய அல்ேது 
உங்களுக்்கதா்க உங்கள் ்டி்வத்வதப பூரத்தி செய்வதற்கு 
உத்வ, நண்்ர அல்ேது குடும்்த்தினர வ்தான் 
உங்களுக்குத் சதரிநத ஒரு்வரிடம் நீங்கள் வ்கட்்கேதாம், 
அல்ேது உங்கள் உள்ளூர ்வதாக்்கதா்ளர ்தி்வதா்ளவரக் 
வ்கட்்கேதாம்.

நீங்கள் ்டி்வத்தில் வ்கச்யதாப்மிட வ்வண்டும்.

உடல் அல்ேது மனநேக் வ்கதா்ளதாறு ்கதாரணைமதா்க, தங்கள் 
வெரக்வ்கப ்டி்வத்வதப பூரத்தி செயது வ்கச்யதாப்மிட 
இ்யேதாத ஒரு்வவர அறிநததால், நீங்கள் உத்வேதாம். 

்வதாக்்களிக்்கப ்திவுசெய்ய ஒரு்வருக்கு எவ்வதாறு 
உதவு்வது என்வதப ்ற்றி வமலும் அறி்ய vote.nz ஐப 
்தாரவ்வயிடவும்.

உங்கள் தனிப்பட்ட 
பாது்காப்பு பற்றிக 
்கவவலயா?

உங்கள் தனிப்ட்ட ்தாது்கதாபபு அல்ேது உங்கள் 
குடும்்த்தின ்தாது்கதாபபுக் குறித்து நீங்கள் 
்க்வவேப்டுகிறீர்கள் என்தால், ர்கசி்யமதான 
ச்வளியிடப்டதாத ்ட்டி்யலுக்குச் செல்ே நீங்கள் 
விண்ணைபபிக்்கேதாம். உங்கள் வெரக்வ்க வி்வரங்கவ்ள 
நதாங்கள் ்தாது்கதாப்தா்க வ்வத்திருபவ்தாம், அ்வற்வ் 
்யதாருக்கும் ச்கதாடுக்்க மதாட்வடதாம்.

கூடுதல் த்க்வலுக்கும், விண்ணைப்ப ்டி்வத்துக்கும் 
உங்கள் உள்ளூர ்வதாக்்கதா்ளர ்தி்வதா்ளருடன வ்சுங்கள், 
vote.nz என் ்வவேத்த்ளத்துக்குச் செல்லுங்கள் 
அல்ேது 0800 36 76 56 என் எண்வணை அவையுங்கள்.

வமலும் த்கவல் 
வதவவப்படுகிறதா?

்திவு செயதல் மற்றும் ்வதாக்்களித்தல் ்ற்றி்ய வமலும் 
த்க்வலுக்கு:

• vote.nz ஐப ்தாருங்கள்

• facebook.com/VoteNZ ஐப ்தாருங்கள்

்திவு செயதல் மற்றும் ்வதாக்்களித்தல் ்ற்றி்ய 
த்க்வேதானது 27 சமதாழி்களில் vote.nz இல் கிவடக்கி்து.


