
परिषदल ेके काम गद्दछ ?

नगर पररषदल ेपार्मेस्टन नर्थका जनताका दैननक जीवनसंग सम्बन्धित 
ननर्थयहरु गनमेछन् । पररषदल े्ृबहद रुपर्ा स्ानीय सवेा लगायत सडक, पानी, 
फोहोर संकलन, पुसतकालय, पाक्थ , सारु्दाययक के्द्र, घरपालुवा कुकुरहरुको 
दता्थ, सारु्दाययक तरा आयर्थक नवकास र शहरी नवकास योजनाका काय्थहरु 
गनमेछन ।

को निरा्दचित हुि सकछि त ?

नन्बा्थचनल ेर्तदाताहरुलाई हाम्ो सरु्दायर्ा रहेको न्बन्बधि नवचार, सोचाई र 
पक्षहरु पररषदर्ा छनौ्ट गनमे अवसर प्रदान गद्थछ ।

नन्बा्थचन प्रयतसपधिा्थको लायग, तपाई:

• नयुजजलयानडको नागररक हुनपछ्थ र साथै
• र्तदाता नार्ावलीर्ा नार् दता्थ हुनपछ्थ (कमतीर्ा 18 वष्थ उर्रे हुनपछ्थ) र 

साथै
• पार्मेस्टन नर्थका 2 जना र्तदाता्बा्ट र्नोननत भएको हुनपछ्थ ।

नार्ाङ्कन शुक्रराि 12 अगसत 2022 र्ा ददउँसो 12 ्बज े्ब्द हुनछे ।

कसल ेमतदाि गि्द सकछि् ?

र्तदानको लायग र्तदाता नार्ावलीर्ा अनन्बाय्थ दता्थ भएको हुनुपद्थछ। 
र्तदाता नार्ावलीर्ा नार्दता्थ र भो्ट गन्थको लायग, तपाई:

• कमतीर्ा 18 ्बष्थ उर्रे हुनुपद्थछ साथै
• नयुजजलयानडको नागररक (New Zealand citizenship) वा यहाकँो स्ायी 

्बसो्बासी भभसा (permanent resident visa) वा ्बसो्बासी भभसा 
(resident visa) प्राप्त गनु्थभएको हुनुपद्थछ र साथै

• नयुजजलयानडको कुन ैस्ानर्ा एक ्बष्थ वा सो भ्दा ्बढी लगातार ्बसो्बास 
गनु्थभएको हुनुपद्थछ ।

यदद कुक आइलयाणड र्ावरी, नयुएन, ्टोकेलुएन वा अस्े्टजलया्बासी हुनुहुनछ र 
12 र्नहना नयुजजलयानड र्ा ननरनतर ्बसो्बास गनु्थभएको छ भन ेआवासीय भभसा 
नभएता पनन दता्थ र भो्ट गन्थ सकु् हुनछ ।

नामदराताको लागि, vote.nz मा जानुहोस वा 0800 36 76 56 मा सम्पकता  
िनुताहोस ।

कसिी मतदाि गिने :

दता्थ भएका स्बजैनालाई पत्ाचार र्ाफ्थ त 16 सपे्मे्बर 2022 र्ा एउ्टा र्तदान 
पयाक पठाइनछे । र्तदान पयाकर्ा र्तपत् कसरी भनमे ्बारेर्ा ननदमेशनहरु 
हुनछेन।

नयुजजलयानडर्ा र्तदान पूर्थ रुपर्ा सुरजक्षत छ र तपाईको भो्ट गोपय रहनछे । 
तपाइल ेनचाहेको खणडर्ा कसलाई र्तदान गनु्थ भयो कसलैाई पनन भनु्  
आवशयक छैन ।

मतदाताहरूको लागग मुख्य गमततहरू :

16 सपे्मेरि 2022
पत्ाचार र्ाफ्थ त र्तदान पयाकहरू 
पठाइनछ र र्तदान शुरु हुनछ ।

8 अक्ोरि 2022 र्धया्ह 12 ्बज ेर्तदान सककनछे ।

13 अक्ोरि 2022
औपचाररक र्त परररार् घोषरा 
गररनछे ।

पाल्मेर्स्टोन नोर्थ सिस्ी काउन्िल

काउन्िल ननरा्थचन 2022

सह्योग तथा थप जािकािीको लागी :
भो्ट गन्थ नार्ावली दता्थको लागी : 0800 36 76 56 र्ा फोन गनु्थहोस वा vote.nz र्ा जानुहोस ।
र्तदान वा अनय ननवा्थचन सम्बन्धि प्रश्नहरूर्ा सहयोगको लायग : 0800 922 822 मा फोि गिु्दहोस्
सार ैतपाइल ेपार्मेस्टन नर्थ जस्टी काउन्सलको काया्थलय अरवा र्ानावा्ुट ्बहु संसकृयतक के्द्रर्ा गएर पनन समपक्थ  गन्थ सकु् हुनछ ।

पालमसे्टोि िोथ्द सस्ी काउन्सल को निरा्दिि 16 सपे्मेरि देखि 8 अक्ोरि 2022 समम छ । यो ननवा्थचन 1 जना र्येर र 15 जना पाष्थदहरूको लायग हो ।
त ेपुआओ र्ाओरी (Te Pūao Māori) वडालाई प्रयतननभधितव गन्थको लायग 2 जना पाष्थदहरू (र्ाओरीको र्तदाता नार्ावलीर्ा रहेका वयक्तहरूका लायग) 
ननवा्थभचत गररनछेन् र त ेनहरावनुई (Te Hirawanui) वडालाई प्रयतननभधितव गन्थको लायग 13 जना पाष्थदहरू (सार्ानय र्तदाता नार्ावलीर्ा रहेका वयक्तहरूका 
लायग) ननवा्थभचत गररनछेन् ।

Nepali


