
ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ 
ਅਤ ੇਵਟੋ ਪਾਉਣ ਲਈ 
ਤਤਆਰ ਹ ੋਜਾਓ।

ਵਟੋ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਣੌ ਨਾਮ ਦਰਜ 
ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ

ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ ੈ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ: 

•	18	ਸਾਲ	ਜਾਂ	ਵਧੱ	ਉਮਰ	ਦ	ੇਹ,ੋ	ਅਤੇ

•	ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ	ਦ	ੇਿਾਗਨਰਕ	ਹ	ੋਜਾਂ	ਸਥਾਈ	
ਨਿਵਾਸ਼ੀ	ਹ,ੋ	ਅਤ	ੇ

•	ਆਪਣੇ	ਜ਼ੀਵਿ		ਦ	ੇਦਰੌਾਿ	ਲਗਾਤਾਰ	ਇਕੱ	ਸਾਲ	
ਤੋਂ	ਵਧੇਰ	ੇਸਮੇਂ	ਲਈ	ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ	ਵਧੱ	ਅਵਧ਼ੀ	
ਲਈ	ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ	ਨਵਚੱ	ਰਨਹ	ਚੁੱਕ	ੇਹ।ੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਲੇੀਆ ਦ ੇਨਨਵਾਸੀ ਹ,ੋ ਕੁਕੱ 
ਆਇਲੈਂਡ Māori (ਮਾਉਰੀ), ਨਨਉਏਅਨ ਜਾਂ 
ਟਕੋਲੇਾਓਨ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸਰਫ਼ ਨਸਰਫ ਉਦੋਂ ਨਾਮ 
ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦ ੇਹ ੋਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 12 
ਮਹੀਨਨਆਂ ਲਈ ਨਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਵਚੱ ਰਨਹ ਚੁੱਕ ੇਹ।ੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਦੇਸ਼ ਨਵਚੱ ਰਨਹਦੰ ੇਹ ੋਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਦ 
ਵੀ ਵਟੋ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦ ੇਹ,ੋ 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ:

•	ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ	ਦ	ੇਿਾਗਨਰਕ	ਹ	ੋਅਤ	ੇਨਪਛਲੇ	ਨਤਿੰ	
ਸਾਲਾਂ	ਤੋਂ	ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ	ਨਵਚੱ	ਰਨਹ	ਰਹ	ੇਹ,ੋ	ਜਾਂ	

•	ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ	ਦ	ੇਸਥਾਈ	ਨਿਵਾਸ਼ੀ	ਹ	ੋਅਤ	ੇਨਪਛਲੇ	
ਬਾਰਾਂ	ਮਹ਼ੀਨਿਆਂ	ਤੋਂ	ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ	ਨਵਚੱ	ਰਨਹ	
ਰਹ	ੇਹ।ੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਹ ੋਜਾਂਦ ੇਹ ੋਤਾਂ 
ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ 
ਦ ੇਹ ੋਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਵਚੈਨਲਤ ਰਪੂ 
ਨਵਚੱ ਦਰਜ ਹ ੋਜਾਏਗਾ ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਵਟੋ ਪਾ ਸਕਗੋੇ।

ਵਟੋ ਲਈ ਨਾਮ 
ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ 
ਤਕਉ ਂਲਾਜ਼ਮੀ ਹ?ੈ

ਜੇਕਰ ਵਟੋ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦਰਜ 
ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਧਾਰਨ ਚੋਣਾ,ਂ ਸਥਾਨਕ 
ਚੋਣਾਂ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੂੰ  ਲੋਕਮੱਤਾਂ ਨਵਚੱ ਬੋਲਣ ਦਾ 
ਅਨਧਕਾਰ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਚੋਣਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਕੱ ਮੌਕਾ 
ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਕ 
ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਨਤਨਨਧੀਤਵਤਾ ਕਣੌ ਕਰਗੇਾ ਅਤ ੇ
ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ ਦਾ ਸਮਰਥੱਣ ਕਰਦ ੇਹ।ੋ 

ਤੁਸੀਂ	ਵਟੋ	ਪਾਉਣ	ਲਈ	ਿਾਮ	ਦਰਜ	
ਕਰਕ	ੇਇਹ	ਯਕ਼ੀਿ਼ੀ	ਬਣਾ	ਸਕਦ	ੇਹ	ੋਨਕ	
ਤੁਹਾਡ਼ੀ	ਆਵਾਜ	ਸੁਣ਼ੀ	ਜਾਵ	ੇ।
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ਮੈਂ ਨਾਮਾਂਕਨ ਤਕਵੇਂ ਕਰਾਂ?

ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣ ੇਵਰੇਵ ੇਅੱਪਡਟੇ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ 
ਹਠੇ ਨਲਨਿਆ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ:ੋ 

• ਔਨਲਾਈਨ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ vote.nz 
‘ਤ ੇਜਾਓ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਨਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡ੍ਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ, 
ਨਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ RealMe ਪ੍ਮਾਨਣਤ ਪਛਾਣ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

• 0800 36 76 56 ‘ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ ੋਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਇਕੱ 
ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਭਜੇਣ ਲਈ ਕਹੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਚੋਣ-ਸਬੰਧੀ ਸਚੂੀ ਉਤੱ ੇ
ਚਲਾ ਜਾਵਗੇਾ। ਵਟੋ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਚੋਣ-ਸਬੰਧੀ ਸਚੂੀ 
ਉਤੱ ੇਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ

ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਦਲਦ ੇਹ ੋਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਪਣ ੇਵਰੇਵ ੇਅੱਪਡਟੇ ਕਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Māori (ਮਾਉਰੀ) ਹ ੋਤਾਂ 
ਵਟੋ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Māori (ਮਾਉਰੀ) ਵਸ਼ੰ ਤੋਂ ਹ ੋਅਤ ੇਪਨਹਲੀ ਵਾਰ ਨਾਮ ਦਰਜ 
ਕਰਵਾ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹਵੋਗੇੀ । ਤੁਹਾਨੂੰ  
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹਵੋਗੇਾ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਕਹੜੀ ਚੋਣ-ਸਬੰਧੀ 
ਸਚੂੀ ਨਵਚੱ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁਦੰ ੇਹ:ੋ ਸਾਧਾਰਨ ਸਚੂੀ ਜਾਂ Māori (ਮਾਉਰੀ) 
ਸਚੂੀ ਨਵਚੱ ।

ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਧਾਰਨ ਚੋਣ ਨਵਚੱ ਉਸ ਚੋਣ-ਿੇਤਰ ਨੂੰ  ਪ੍ਭਾਨਵਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈ
ਨਜਸ ਨਵਚੱ ਤੁਸੀਂ ਵਟੋ ਪਾਉਦਂ ੇਹ।ੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਾਰਨ ਸਚੂੀ ਚਣੁਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਸਾਧਾਰਨ ਚੋਣ-ਿੇਤਰ 
ਦ ੇਨਕਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਵਟੋ ਪਾਉਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Māori (ਮਾਉਰੀ) ਸਚੂੀ 
ਚਣੁਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ Māori (ਮਾਉਰੀ) ਚੋਣ-ਿੇਤਰ ਦ ੇਨਕਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 
ਨੂੰ  ਵਟੋ ਪਾਉਗੇ। ਨਜਸ ਸਚੂੀ ਨਵਚੱ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹ,ੈ ਉਸ ਨਵਚੱ ਤੁਸੀਂ 
ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਸਚੂੀ ਲਈ ਵਟੋ ਪਾ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

ਨਜਸ ਸਚੂੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨਵਚੱ ਵਟੋ ਪਾਉਣ ਦ ੇ
ਤੁਹਾਡ ੇਤਰੀਕ ੇਨੂੰ  ਪ੍ਭਾਨਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Māori (ਮਾਉਰੀ) 
ਸਚੂੀ ਨਵਚੱ ਹ ੋਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਅਥੌਨਰਟੀ ਨਵਚੱ ਇਕੱ Māori (ਮਾਉਰੀ) 
ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਚੋਣ-ਿੇਤਰ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Māori (ਮਾਉਰੀ) ਵਾਰਡ ਦ ੇਉਮੀਦਵਾਰ 
ਲਈ ਵਟੋ ਪਾ ਸਕਗੋੇ।

ਇਕੱ ਵਾਰ ਸਚੂੀ (Māori (ਮਾਉਰੀ) ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਨ) ਚਣੁਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਕੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਨਵਚੱ ਹਣੋ ਵਾਲੇ 
Māori (ਮਾਉਰੀ) ਚੋਣ-ਿੇਤਰ ਨਵਕਲਪ ਦਰੌਾਨ ਸਚੂੀਆਂ ਬਦਲ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤਵਚੱ ਮਦਦ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹ?ੈ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਨਾਮਾਂਕਣ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਿੁਦ ਲਈ ਆਪਣ ੇਫਾਰਮ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ 
ਨਵਚੱ ਮਦਦ ਵਾਸਤ ੇਆਪਣ ੇਨਕਸੇ ਜਾਣ ੂਨਵਅਕਤੀ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਨਕਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ 
ਪਨਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦ ੇਹ,ੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ ਚੋਣ-ਿੇਤਰ ਦ ੇ
ਰਨਜਸਟਰਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ  ਫਾਰਮ ‘ਤ ੇਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹ ੇਨਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਜਾਣਦ ੇਹ ੋਜੋ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਨਸਕ 
ਅਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣ ੇਨਾਮਾਂਕਣ ਫਾਰਮ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤ ੇ
ਦਸਤਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦ ੇਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹ।ੋ 

ਵਟੋ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਨਵਚੱ ਨਕਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰ ੇਹਰੋ 
ਜਾਣਨ ਲਈ vote.nz ‘ਤ ੇਜਾਓ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਨੱਜੀ ਸੁਰਤੱਿਆ 
ਬਾਰ ੇਤ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹ?ੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣ ੇਪਨਰਵਾਰ ਦੀ ਨਨੱਜੀ ਸਰੁਨੱਿਆ ਬਾਰ ੇਨਚੰਤਤ 
ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਪੁਤ ਗੈਰ-ਪ੍ਕਾਨਸ਼ਤ ਸਚੂੀ ਨੂੰ  ਚਣੁਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦ ੇ
ਹ।ੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਮਾਂਕਣ ਵਰੇਨਵਆਂ ਨੂੰ  ਸਰੁਨੱਿਅਤ ਰਿੱਾਗਂੇ ਅਤ ੇਇਹਨਾਂ ਨੂੰ  
ਨਕਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂੇ।

ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦ ੇਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ ਰਨਜਸਟਰਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, 
ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਲਈ vote.nz 'ਤ ੇਜਾਓ 
ਜਾਂ 0800 36 76 56 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ।ੋ

ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ

ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਅਤ ੇਵਟੋ ਪਾਉਣ ਬਾਰ ੇਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ:

• vote.nz ‘ਤ ੇਜਾਓ

• facebook.com/VoteNZ ‘ਤ ੇਜਾਓ

ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਅਤ ੇਵਟੋ ਪਾਉਣ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ vote.nz ‘ਤ ੇ
27 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਵਚੱ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ


