
तपा�ले िकन २०२१ मा भोट िदन?े

के तपा�लाई तुकु�मा िफिनश नगरपािलका िनव�चनह�मा तपा� िफिनश नागिरक नभएपिन मतदानमा सहभािगता  हनु
पाउनुह�ुछ भ�े थाहा छ? तपा� तुकु�मा दत� हनुु भएको छ भने मतदान हनुे िदन कि�तमा पिन १८ वष� पुगेको भए भोट
िदन पाउनुह�ुछ |

१ . अथवा तपा� युरोिपयन युिनयन, नव� र आइस�या�डको नागिरक भएपिन भोट िदन पाउनुह�ुछ |

२. अथवा तपा� अ�य�को नागिरक भएपिन र िफन�या�डमा दईु वष� वा बढी बसेको भए भोट िदन पाउनुह�ुछ |

यी िनव�चनह� धेरै मह�वपूण� छन्| यो तुकु� शहर असं�य मह�वपूण� सेवाह� ज�तै प्र�येकलाई असर गिरराखेको ह�ुछ,

जवाफदेही ह�ुछ| यी सेवाह�मा �वा��य सेवा, �कूल सेवाह�, केटाकेटीह�को हेरचाह, साव�जिनक यातायात, सडक
स�ाल, ग्रामीण योजना, पु�तकालयह�, पाक� र य�तैय�तै सेवाह� पद�छन्|

तुकु� शहर पिरषद �यो अ� हो जसले तुकु� शहर के हो, क�तो देिखनुपछ� र अनुभव गिर�छ भ�े कुरा िनण�य गद�छ| यसले
तुकु�मा सबै ठूला िनण�यह� गद�छ ज�तै

● नय� �कूलह� कह� ब�ु पद�छ?

● के �वा�थ सेवा िनशु�क हनुुपद�छ?

● कर दर कित उ�च हनुुपद�छ?

● र य�तै अ� कुराह� पिन

यो शहर पिरषद प्र�येक चार - चार वष�मा नगरपािलका िनव�चनह�मा प्रजाताि��क तिरकाले चुिन�छन्| यसको अक�
िनव�चनह� जुन १३, २०२१ मा हनुछे|

यिद तपा� यो�य भए तपा�ले यसको स�पूण� जानकारी हलुाक �ारा �वतः िनव�चनको एक मिहनाअगािड पाउनुहनुछे | बढी
जानकारीकोलािग यसको आिधकािरक वेबपृ� (अंग्रेिजमा मा�) हेनु�होला:
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तपा�ले दी ग्री�सलाई िकन भोट िदन?े

दी ग्री�स (Vihreät)वत�मानमा तुकु�को दोस्रो ठूलो पाट� हो| हाम्रो पाट� समानता, प्रकृित, हावापानी, िश�ा, �वा��य
र�ा, पारदिश�ता र खुलापन चाहने पाट� हो|

हाम्रो सबैभ�दा मह�वपूण� सरोकारह� िन�िलिखत हनु्:

● यो शहरले हावापानीको र�ा गनु�पछ�| यसको लािग धेरै बिलयो र प्रभावकारी साव�जिनक यातायात प्रणाली
जसले साइि�लङ र पैदलया�ा भरथेग गद�छ|

● यो शहरले प्राकृितक मू�यको र�ा गनु�पद�छ| प्र�येकलाई यो शहर िभ� पिन प्रकृितसँग पहुँच भएको हनुुपद�छ
|

● यो शहर पय��त �यान पुय�एर बनकेो हनुुपछ� तर हिरयाली र राम्रो पिन हनुुपद�छ|

● प्र�येकलाई गुणा�मक िश�ाको समान पहुँच हनुुपद�छ| यह� प्रश�त िश�कह� र �कुलह�को लािग प्रश�त
आिथ�क कोष हनुुपद�छ|

● तुकु� िफन�या�डमा अितउ�म िव�ाथ�ह�को शहर हनुुपद�छ|

● िवदेशमा ज�मेका आप्रवासी तथा गैर कागजी शरणाथ�ह� समेत सबैलाई सामािजक तथा �वा��य सेवाह�
प्रा�त भएको हनुुपद�छ|

● यो शहरले जसलाई प्रश�त सहयोगको दरकार पद�छ सहयोग गनु�पद�छ, ज�तै वृ�, जवान, मानिसक स�तुलन
गुमाएकाह� अथवा नशावाल, िवदेशमा ज�मेका आप्रवासीह� जसले अिहलेस�म िफिनश भाषा राम्रोसँग बो�न
जानकेा छैनन्|

● सं�कृित र खेलकुद जून असल र राम्रो जीवनको लािग आव�यक पद�छ उपल�ध गराउनुपद�छ|

● अथ��यव�था, नागिरक �वा�थ र सम�याह� अ� खिच�लो सम�याह� ब�ु भ�दा अगाडी नै �वा�थकर
हनुुपद�छ|

● यो शहरले कसरी करदाताको कोष प्रयोग भइरहेको छ भनी देखाउन स�े गरी खुला हनुुपद�छ|

● यो शहरले सबै िकिसमका बािस�दाह�लाई रोजगारी प्रदान गन� क�पनीह�लाई आकिष�त र सहयोग गनु�पद�छ|


