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Burmese/ြမန်မာ

စာရင္းသြင္းျခင္းႏွင့္ မဲေပးျခင္းဆိုင္ရာ 

လမ်းညွှန်  
အသက္ ၁၈ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၎ထက္ အသက္ပိုႀကီးသည့္ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားတစ္ဦး
အျဖစ္၊ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ေ႐ြးေကာက္ပဲြမ်ား၌ စာရင္းသြင္းရန္ႏွင့္ မဲေပးရန္ သင့္ထံ၌ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ 
တာဝန္႐ိွသည္။ စာရင္းသြင္းရန္ႏွင့္ မဲေပးရန္မွာ မလုပ္မေနျဖစ္သည္။ အကယ္၍သင္ 
မဲမေပးလွ်င္ သင့္အား ဒဏ္ခတ္ႏိုင္ဖြယ္႐ိွမည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔က သင့္အား 
မည္ကဲ့သို႔ကူညီသလဲ။
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင ္(Australian Electoral 
Commission AEC) ထံ၌ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ 
မဲစာရင္းကို ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ 
ေ႐ြးေကာက္ပဲြမ်ား၊ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပဲြမ်ားႏွင့္ 
ဆႏၵခံယူပဲြမ်ားကို က်င္းပေပးရန္တို႔အတြက္ 
တာဝန္႐ိွသည္။

AEC က ျပည္နယ္၊ ေဒသ သို႔မဟုတ္ 
ေဒသခံအစိုးရဆိုင္ရာ ေ႐ြးေကာက္ပဲြမ်ားကို 
မက်င္းပေပးပါ။ ၎တို႔ကို အျခားေသာ ေ႐ြးေကာက္ပဲြ 
အာဏာပိုင္မ်ားက က်င္းပေပးသည္။

စာရင္းသြင္းျခင္း
သင္ မဲမထည့္ႏိုင္မီ သင့္အမည္မွာ မဲစာရင္းတြင္ 
မ႐ိွမျဖစ္ ႐ိွရမည္။ မဲစာရင္းသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ 
ေ႐ြးေကာက္ပဲြမ်ားႏွင့္ ဆႏၵခံယူပဲြမ်ားတြင္ 
မဲေပးရန္ အမည္စာရင္းသြင္းထားၾကေသာ 
အရည္အခ်င္းျပည့္မီၾကသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး၏ 
စာရင္းျဖစ္သည္။

ကွွ��်ုပ် စာရင်းသွင်း�ိုင်သလား။
ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္က သင့္အမည္ကို စာရင္းသြင္းရန္ 
ဥပေဒအရလိုအပ္ပါသည္။

 � အသက္ ၁၈ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၎ထက္ 
အသက္ပိုႀကီးလွ်င္

 � ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားျဖစ္လွ်င္

 � သင္၏လက္႐ိွလိပ္စာ၌ အနည္းဆံုးတစ္လအတြက္ 
ေနခဲ့လွ်င္တို႔ျဖစ္သည္။

အကယ္၍သင္သည္ ၁၆ သို႔မဟုတ္ ၁၇ႏွစ္ 
အ႐ြယ္႐ိွလွ်င္ သင္ ယခုစာရင္းသြင္းႏိုင္သည္၊ 
သို႔မွသာ သင္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ေသာအခါ မဲေပးရန္ 
အဆင္သင့္ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။

ကွွ��်ုပ်မည်ကဲ့သိ�ု စာရင်းသွင်းရမလဲ
သင ္www.aec.gov.au/enrol ၌ 
စာရင္းသြင္းႏိုင္သည္။

စာရင္းသြင္းရန္ေလွ်ာက္လႊာကို AEC ႐ံုး သို႔မဟုတ္ 
စာတိုက္မ်ားမွလည္းရ႐ိွႏိုင္သည္။

စာရင်းသွင်းထား၊ မထားကို ကွွ��်ုပမ်ေသချာပါ
သင့္စာရင္းကို www.aec.gov.au/check ၌ 
စစ္ေဆးၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

အကယ်၍ ကွွ��်ုပ်၏ လိပ်စာ/အမည် 
ေြပာင်းသွားလှျင် ဘာလုပ်ရမလဲ။
သင့္လိပ္စာ သို႔မဟုတ္ အမည္ ေျပာင္းလဲတိုင္း 
သင္၏ အခ်က္အလက္အသစ္မ်ားကို 
မဲစာရင္း၌ ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သည္။ သင္၏ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို www.aec.
gov.au ၌ အြန္လိုင္း ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ 
စာရင္းသြင္းရန္ေလွ်ာက္လႊာကို AEC ႐ံုး သို႔မဟုတ္ 
စာတိုက္မ်ားမွလည္းရ႐ိွႏိုင္သည္။

ကွွ��်ုပ် ပင်လယ်ရပ်ြခားေရာက်ေနလှျင် 
ဘာလုပ်သင့်သလဲ
အကယ္၍သင္ ပင္လယ္ရပ္ျခားသို႔ အလုပ္လုပ္ရန္ 
သို႔မဟုတ္ ေနထုိင္ရန္သြားလွ်င္ AEC ကို 
အေၾကာင္းၾကားအပ္သည္။ အကယ္၍သင္ 
ပင္လယ္ရပ္ျခား႐ိွခိုက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ 
ေ႐ြးေကာက္ပဲြ သို႔မဟုတ္ ဆႏၵခံယူပဲြကို 
က်င္းပမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ပါကလည္း AEC ကို 
အေၾကာင္းၾကားအပ္သည္။

အကယ္၍သင္ အေၾကာင္းမၾကားလွ်င္ သင့္အမည္ကို 
မဲစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခံရႏိုင္ၿပီး ေနာင္လာမည့္ 
ေ႐ြးေကာက္ပဲြမ်ား၌ သင္ မဲေပးႏိုင္ေတာ့မည္ 
မဟုတ္ေပ။

ေနာက္ထပ္ သိေကာင္းစရာအခ်က္အလက္မ်ားကို 
www.aec.gov.au/overseas ၌ ရ႐ိွႏိုင္သည္။

မဲေပးျခင္း
တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေ႐ြးေကာက္ပဲြကို 
အနည္းဆံုး သံုးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပေပးၿပီး 
ေ႐ြးေကာက္ပဲြေန႔မွာ အၿမဲပင္ စေနေန႔က်သည္။ 
မည္သည့္အခါႏွင့္ မည္သည့္ေနရာ၌ မဲေပးရမည္မွာ 
ေ႐ြးေကာက္ပဲြေန႔တြင္ သင္မည္သည့္ေနရာ၌ 
႐ိွေနလိမ့္မည့္အေပၚမူတည္သည္။

ေ�ွးေကာက်ပဲွေန�တွင်
သင္သည္ သင္ေနေနက် ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ 
ေဒသ၌႐ိွေသာ မည္သည့္မဲ႐ံု၌မဆို မဲေပးႏိုင္သည္။ 
မဲ႐ံုမ်ားသည္ နံနက္ ၈ နာရီဖြင့္ၿပီး ညေန ၆ 
နာရီတိတိတြင္ ပိတ္သည္။

http://www.aec.gov.au/enrol
http://www.aec.gov.au/check
http://www.aec.gov.au
http://www.aec.gov.au
http://www.aec.gov.au/overseas
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မဲစာ႐ြက္မ်ား၏ နမူနာ

အကယ္၍သင္သည္ အျခားျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ 
ေဒသ၌႐ိွၿပီး သင္ ေစာစီးစြာ မဲမထည့္ရေသးလွ်င္ 
ျပည္နယ္ျခား မဲ႐ံုတစ္ခုခု၌ မဲထည့္ရန္ 
လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပဲြမတိုင္မီ 
ရက္သတၱပါတ္အနည္းငယ္အလိုတြင္ မဲ႐ံုမ်ားႏွင့္ 
ျပည္နယ္ျခား႐ိွ မဲ႐ံုမ်ားတို႔၏စာရင္းကို  
www.aec.gov.au ၌ ရ႐ိွႏိုင္သည္။ 
အကယ္၍သင္သည္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြေန႔တြင္ 
မဲ႐ံုတစ္ခုခုသို႔ မသြားႏိုင္ပါက သင့္အေနႏွင့္ 
ေစာစီးစြာမဲထည့္ႏိုင္သည္။

အြခားေရွးချယ်လုပ်�ိုင်စရာများ   
အကယ္၍ ေ႐ြးေကာက္ပဲြေန႔တြင္ 
သင့္အေျခအေနသည္ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ေနက 
သင့္အေနႏွင့္ လူကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ စာပို႔ကာ 
ေစာစီးစြာ မဲထည့္ႏိုင္သည္

 � မဲထည့္ရန္ သင္စာရင္းသြင္းထားေသာ မဲဆႏၵနယ္ 
ျပင္ပေရာက္ေနလွ်င္

 � မဲ႐ံုတစ္ခုမွ ၈ ကီလိုမီတာထက္ ပိုေဝးသည့္ေနရာ၌ 
႐ိွေနလွ်င္

 � ခရီးထြက္ေနလွ်င္
 � မဲေပးရန္ သင့္အလုပ္ကို လႊတ္ၿပီးမသြားႏိုင္လွ်င္
 � ျပင္းထန္စြာ နာမက်န္းျဖစ္ေနလွ်င္၊ 
အိုမင္းမစြမ္းျဖစ္ေနလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ 
မ်ားမၾကာမီ မီးဖြားေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ 
(သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔ျဖစ္မည့္သူတစ္္ဦးအား 
ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္ေနရလွ်င္)

 � ေဆး႐ံု၌ လူနာတစ္ဦးျဖစ္ေနၿပီး ေဆး႐ံု၌ 
မဲမထည့္ႏိုင္လွ်င္

 � သင့္ထံ၌ မဲ႐ံုသုိ႔ မသြားရဟု 
တားဆီးပိတ္ပင္ထားသည့္ 
ဘာသာေရးအယူဝါဒရိွျခင္း

 � သံုးႏွစ္ေအာက္ေလ်ာ့နည္းၿပီး ေထာင္က်ေနလွ်င္ 
သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းအားျဖင့္ 
ထိန္းသိမ္းထားခံေနရလွ်င္

 � လူသိမခံလိုေသာ မဲေပးသူျဖစ္လွ်င္
 � သင့္လံုၿခံဳမႈအတြက္ ခိုင္လံုေသာ စိုးရိမ္စိတ္ရိွလွ်င္ 
တို႔ျဖစ္သည္။

ေစာစီးစြာ မဲေပးႏိုင္သည့္ မဲ႐ံုမ်ားကို ေ႐ြးေကာက္ပဲြေန႔ 
မတိုင္မီအထိ ရက္သတၱပါတ္အနည္းငယ္အတြက္ 
ႀကိဳတင္ဖြင့္လွစ္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ 
တည္ေနရာမ်ားႏွင့္ ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မ်ားကို  
www.aec.gov.au ၌ 
ထုတ္ေဝလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

စာတိုက္မွတဆင့္ မဲေပးရန္ သင္သည္ 
အြန္လိုင္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ 
AEC ႐ံုးမွမဆို စာတိုက္မွတဆင့္ မဲေပးႏိုင္သည့္ 
ေလွ်ာက္လႊာပံုစံကို ရယူႏိုင္သည္။ AEC က 
ေ႐ြးေကာက္ပဲြဝင္ ကိုယ္စားလွည္ေလာင္းမ်ားစာရင္း 
ပိတ္ၿပီးေနာက္တြင္ သင့္အား စာတိုက္မွတဆင့္ 
မဲေပးႏိုင္သည့္စာထုပ္ကို ပို႔ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

သင့္မဲကို ေရတြက္ခံရေစျခင္း
တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေ႐ြးေကာက္ပဲြတြင္ 
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ပါလီမန္၏ 
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ခုျဖစ္ၾကေသာ ဥပေဒျပဳ 
အထက္လႊတ္ေတာ္ (Senate ဆိနိတ္) 
ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ (House of 
Representatives) တို႔တြင္ သင့္အား 
ကိုယ္စားျပဳမည့္သူမ်ားကို သင္မဲထည့္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

သင္သည္ မဲစာ႐ြက္ႏွစ္ခုကို 
လက္ခံရ႐ိွလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

 � အစိမ္းေရာင္ မဲစာရြက္မွာ 
သင့္ေဒသခံအရပ္ (သို႔မဟုတ္ 
မဲဆႏၵနယ္) မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအား 
ေအာက္လႊတ္ေတာ္အတြက္ မဲထည့္ရန္ျဖစ္ၿပီး

 � အျဖဴေရာင္ မဲစာရြက္မွာ သင့္ျပည္နယ္ 
သို႔မဟုတ္ ေဒသမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား 
ဥပေဒျပဳအထက္လႊတ္ေတာ္အတြက္ 
မဲေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။

မဲေပးနည္းဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို 
မဲစာ႐ြက္မ်ားေပၚ၌ ပံုႏွိပ္ထားပါသည္။ 
အကယ္၍သင္ အမွားအယြင္းလုပ္မိလွ်င္ 
သို႔မဟုတ္ ဘာလုပ္ရမည္ကိုမေသခ်ာလွ်င္ 
မဲ႐ံုအရာရိွတစ္ဦးဦးထံ၌ အကူအညီေတာင္းလိုက္ပါ။

ေနာက္ထပ္ 
သိလိုေသးသလား
သင္သည္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြစနစ္၊ 
အမည္စာရင္းသြင္းျခင္းႏွင့္ 
မဲေပးျခင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး www.aec.gov.au 
၌ ပိုမိုေလ့လာသင္ယူႏိုင္ပါသည္။  

တယ္လီဖုန္းႏွင့္စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈကို 
ရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။ အမည္စာရင္းသြင္းျခင္း၊ 
မဲေပးျခင္းႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ သိေကာင္းစရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 1300 720 153 သို႔ 
ဖုန္းဆက္ပါ။

အကယ္၍သင္ နားမၾကားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အၾကားပိုင္း 
သို႔မဟုတ္ အေျပာပိုင္းအရ ခၽြတ္ယြင္းမႈ႐ိွလွ်င္၊ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔အား တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ တစ္ဆင့္ျပန္ 
ဝန္ေဆာင္မႈဌာန (National Relay Service 
NRS) မွတဆင့္ ဆက္သြယ္ပါ။

 � TTY အသံုးျပဳသူမ်ား 13 36 77 ကို 
ဖုန္းဆက္ၿပီး 13 23 26 ကို ေတာင္းပါ။

 � Speak and Listen (စကားေျပာ၍ 
နားေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ) 
အသံုးျပဳသူမ်ား 1300 555 727 ကို 
ဖုန္းဆက္ၿပီး 13 23 26 ကို ကိုးကားပါ။

 � အင္တာနက္ တစ္ဆင့္ျပန္ အသံုးျပဳသူမ်ား 
NRS ကို ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေနာက ္13 23 26 ကို 
ေတာင္းပါ။
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