पार्मे स्ट न नर्थ सिटी काउन्सिल

स्थानीय सरकार निर्बाचन 2019
पार्मेस्टन नर्थमा शनिबार अक्टोबर 12 को दिन अर्को स्थानीय सरकारको निर्बाचन हु दैछ । मतदाताहरुले मेयर लगायत 15 जनाको परिषद चुन्ने अवसर पाउने छन् ।
परिषदले के काम गर्दछ ?
नगर परिषदले पार्मेस्टन नर्थका जनताका दैनिक जीवनसंग सम्बन्धित निर्णयहरु
गर्नेछन् । परिषदले बृहद रुपमा स्थानीय सेवा लगायत सडक, पानी, फोहोर
संकलन, पुस्तकालय, पार्क , सामुदायिक केन्द्र, घरपालुवा कुकुरहरुको दर्ता,
सामुदायिक तथा आर्थिक विकास र शहरी विकास योजनाका कार्यहरु गर्नेछन ।

यदि कुक आइल्याण्ड मावरी, न्युएन, टोकेलुएन वा अस्ट् रेलियाबासी हु नहु ु न्छ र
12 महिना न्युजिल्यान्ड मा निरन्तर बसोबास गर्नुभएको छ भने आवासीय भिसा
नभएता पनि दर्ता र भोट गर्न सक्नु हु न्छ ।
नामदर्ताको लागि, vote.nz मा जानुहोस वा 0800 36 76 56 मा सम्पर्क
गर्नुहोस ।

को निर्बाचित हु न सक्छन त ?

कसरी मतदान गर्ने :

निर्बाचनले मतदाताहरुलाई हाम्रो समुदायमा रहेको बिबिध विचार, सोचाई र
पक्षहरु परिषदमा छनौट गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ ।

दर्ता भएका सबै मतदाताहरुलाई मतदान प्याकेज सेप् टेम्बेर महिनामा हु लाक मार्फ त
पठाइने छ। मतदान प्याकेजमा फारम ( मतपत्र ) कसरी भर्ने निर्देशनहरु हु नछ
े न।

निर्बाचन प्रतिस्पर्धाको लागि, तपाई:

न्युजिल्यान्डमा मतदान पूर्ण रुपमा सुरक्षित छ र तपाईको भोट गोप्य रहनेछ ।
तपाइले नचाहेको खण्डमा कसलाई मतदान गर्नु भयो कसैलाई पनि भन्नु
आवश्यक छै न ।

• न्युजिल्यान्डको नागरिक हु नपर्छ र साथै
• मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता हु नपर्छ (कम्तीमा 18 वर्ष उमेर हु नपर्छ) र साथै
• पार्मेस्टन नर्थका २ जना मतदाताबाट मनोनित भएको हु नपर्छ ।
मनोनयन 16 अगस्ट मध्यान्ह 12 बजे समाप्त हु नछ
े ।

मतदाताका लागि मुख्य मिती र समय :

कसले मतदान गर्न सक्छन् ?

शुक्रबार, 20 सेप्म्
टे बेर

मतदानको लागि मतदाता नामावलीमा अनिबार्य दर्ता भएको हु नप
ु र्दछ। मतदाता
नामावलीमा नामदर्ता र भोट गर्नको लागि, तपाई:

मतदान प्याकेज हु लाक मार्फ त पठाइनेछ र
मतदान खुल्ला हु ने छ।

शनिबार, 12 अक्टोबर

मध्यान्ह 12 बजे मतदान सकिनेछ ।

बिहिबार, 17 अक्टोबर

औपचारिक मत परिणाम घोषणा गरिनेछ ।

• कम्तीमा 18 बर्ष उमेर हु नप
ु र्दछ साथै
• न्युजिल्यान्डको नागरिक (New Zealand citizenship) वा यहाँको स्थायी
बसोबासी भिसा (permanent resident visa) वा बसोबासी भिसा
(resident visa) प्राप्त गर्नुभएको हु नप
ु र्दछ र साथै
• न्युजिल्यान्डको कुनै स्थानमा एक बर्ष वा सो भन्दा बढी लगातार बसोबास
गर्नुभएको हु नप
ु र्दछ ।

सहयोग तथा थप जानकारीको लागी :
भोट गर्न नामावली दर्ताको लागी : 0800 36 76 56 मा फोन गर्नुहोस वा vote.nz मा जानुहोस ।
मतदान वा निर्बाचन सम्बन्धी जिज्ञासा का लागी 0800 300 126 मा फोन सम्पर्क गर्नुहोस ।
साथै तपाइले नगर परिषद कार्यालय वा मानावाटु बहु संस्कृतिक केन्द्रमा गएर पनि सम्पर्क गर्न सक्नु हु न्छ ।
Nepali

