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உங்கள் தனிப்பட்ட 
்பாது்காபபு ்பற்றி 
்கவலைப்படு்கி்ீர்களா?

வாக்ாளர் பட்டியலில் தங்ள் விவரங்ளள 
ப்ிரங்மா் வவளியிடுவளத பாது்ாபபா் 
்ருதாதவர்்ள், பாது்ாபபு நடவடிகள்ளய 
மமறவ்ாள்வதால் வாக்ளிககும் உரிளமளய 
இழபபாதா் அர்்ததம் ஆ்ாது.

தாங்ள் பதிவு வெயய தகுதி உளடயவரா் 
இருநதாலும், வாக்ாளர் பட்டியலில் தங்ள் 
அல்்லது தங்ள் குடும்ப்ததாரின் விவரங்ளள 
வவளியிடுவதன் மூ்லம் தனிபபட்ட பாது்ாபபு 
அச்சுறு்ததல் ஏறபட மநர்நதால், அவவிவரங்ளள 
மளைவடக்மான வவளியிடபபடாத பட்டியலின் ்ீழ் 
மெர்ககுமாறு ம்ார்லாம்.

உங்ள் பதிவு விவரங்ளள மதர்தல் ஆளையம் 
ப்ததிரமா் ளவ்ததிருககும், அளவ எவருககும் 
வவளியிடபபடாது.

உங்கள் தனிப்பட்ட 
்பாது்காபபு ்பற்றிய 
்கவலையா?



வவளியி்டப்ப்டாத ்படடியலில் 
்பதிவு வெயய எவவாறு 
விண்ணப்பிப்பது?

வவளியிடபபடாத பட்டியலில் மெர, இநதச் ெிறமைட்டில் 
உள்ள விணைபபப படிவ்தளதப பூர்்ததிச் வெயது 
அனுபபவும். மமலும், தாங்ள் இதுவளர வபயளர 
வாக்ாளர் பட்டியலில் பதிவு வெயயாமல் இருநதால் 
அதற்ான படிவ்தளத பூர்்ததிச் வெயவது அவெியம். 
பதிவுப படிவம் அல்்லது கூடுதல் விணைபபப 
படிவ்தளதப வபை, நீங்ள் வெயய மவணடியது:

 elections.org.nz இல் படிவ்தளதப பதிவிைக்வும் 
அல்்லது

 0800 36 76 56 என்ை எணைில் அளழக்வும். 
நாங்ள் படிவ்தளத தபாலில் உங்ளுககு 
அனுபபுமவாம்.

நான் என்வனன்ன த்கவலை 
வழங்க வவணடும்?

வவளியிடபபடாத பட்டியலில் நீங்ள் ஏன் பதிவு 
வெய்ிைீர்்ள் என்பளத்த வதரியபபடு்தத, ஆதரவு்த 
த்வள்ல நீங்ள் வழங் மவணடும். மெர்க்ககூடிய 
த்வலின் உதாரைங்ள்:

 உங்ள் பைி வழஙகுநர், வழக்ைிஞர், ெமூ்ப 
பைியாளர், ெட்ட நிபுைர் அல்்லது உங்ள் 
பிரச்ெளனளய ெிைபபா் விளககும் உங்ள் 
ெமூ்்தளதச் ொர்நதவரிடமிருநது வபறை 
்டிதம் அல்்லது

 குடும்ப வன்முளை்த தடுபபுச் ெட்டம் 1995 இன் 
்ீழ் அமலிலுள்ள பாது்ாபபுக ஆளையின் 
ந்ல் அல்்லது

 துன்புறு்ததல் தடுபபுச் ெட்டம் 1997 இன் ்ீழ் 
அமலிலுள்ள தளட ஆளையின் ந்ல் அல்்லது

 உங்ள் வபயர் மறறும் மு்வரிளய 
வவளியிடுவதன் மூ்லம் உங்ளுகம்ா அல்்லது 
உங்ள் குடும்ப்ததின் தனிபபட்ட பாது்ாபபிறகு 
அச்சுறு்ததல் ஏறபடும் என்பளத விளககும் 
்ாவல் அதி்ாரி அல்்லது ெிளை்ததுளை அதி்ாரி 
வழஙகும் த்வல்.

எனது தனிப்பட்ட விவரங்கள் 
மா்றினால் என்ன வெயவது?

உங்ள் வபயர் அல்்லது மு்வரி மபான்ை 
பதிவு விவரங்ள் மாைினால், எங்ளுககு்த 
வதரியபபடு்ததவும். தங்ளின் சூழ்நிள்ல மாை 
மநர்நதால், வாக்ாளர் பட்டியலில் திரும்பவும் 
வபயளர நியமனம் வெயயக ம்ார்லாம்.

உங்ள் விவரங்ளளப புதுபபிக், 
வாக்ாளர்்ளுக்ான உள்ளூர் பதிவாளளர்த 
வதாடர்புவ்ாள்ளவும். Elections.org.nz என்ை 
இளையதள்ததில் அவர்்ளின் வதாடர்பு விவரங்ள் 
்ிளடககும் அல்்லது 0800 36 76 56 என்ை எணைில் 
வதாடர்புவ்ாள்ளவும்.

வவளியி்டப்ப்டாத ்படடியலில் 
நான் இருநதால், எவவாறு 
வாக்களிப்பது?

வபாது்த மதர்தல் அல்்லது இளட்தமதர்தல் என எஙகு 
நடநதாலும் நீங்ள் வாக்ளிக்்லாம். வாக்ளிககும் 
இட்ததில் வாக்ளிக் வழங்பபடும் அச்ெிடபபட்ட 
வாக்ாளர் பட்டியலில் உங்ள் விவரங்ள் 
மெர்க்பபடாது என்பதால், ெிைபபு வாக்ளிபபு 
முளையின் வழி வாக்ளிக் மவணடும். 

எநத இட்ததில் வாக்ளிபபதறகு நீங்ள் 
பதிவுவெயயபபட்டீர்்ள் என்பளத உறுதிபபடு்தத, 
உங்ள் வாககுச் ெீட்டுடன் கூடுதல் படிவ்தளதயும் 
நீங்ள் நிரபப மவணடியதிருககும். நீங்ள் 
விரும்பவில்ள்ல எனில், படிவ்ததில் மு்வரி 
அல்்லது முநளதய வபயர் த்வள்ல நீங்ள் 
நிரபப மவணடியதில்ள்ல. எவவளவு அதி்மான 
த்வள்ல வழஙகு்ிைீர்்மளா அநத அளவுககு 
வாக்ளிபபதற்ான உங்ள் தகுதிளய நாங்ள் 
உறுதிபபடு்தத நீங்ள் எங்ளுககு உதவு்ிைீர்்ள்.

நீங்ள் என்ன வெயய மவணடும், எஙகுச் வெல்்ல 
மவணடும் என்பளத விளக், வாக்ளிபபு இட்ததில் 
உங்ளள வழிநட்ததிச் வெல்்ல, ஒருவர் இருபபார்.

உள்ளூர் மதர்தல்்ளில் வாக்ளிக், வாககு ெீட்ளட 
உங்ளுககு அனுபப உங்ள் உள்ளூர் அளவயில் 
மதர்தல் அதி்ாரியிடம் ம்ட்்மவணடும். 

Complete this form 
to apply to go on the 
unpublished roll.
Full name:

Date of birth:

Contact phone number:

Email address 

Address where you are enrolled to vote or have applied 
to enrol:

List any additional information provided to support 
your application:

Please tick one of the following:

I am already enrolled

I am not enrolled and I have enclosed 
a completed enrolment form

Signature/date:

 Complete and post to: Electoral Commission, 
PO Box 3220, Wellington 6140.

 Remember to attach any information that supports 
your application to register on the unpublished roll.

 For more information visit elections.org.nz

Level 10, 34-42 Manners Street, 
PO Box 3220, Wellington 6140.


