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Redistribution of the  
Australian Capital Territory into electorates pursuant 

to the Electoral Act 1992

Electorates for the  
ACT Legislative Assembly of 

Brindabella, Ginninderra, Kurrajong, 
Murrumbidgee and Yerrabi

This map shows the boundaries of the ACT 
Legislative Assembly electorates of Brindabella, 
Ginninderra, Kurrajong, Murrumbidgee and Yerrabi 
and the number of members to be elected from each 
electorate as determined by the Augmented ACT 
Electoral Commission pursuant to section 35 of the  
Electoral ACT 1992.

Dawn Casey    Damian Cantwell AM    Philip Moss 
Ben Ponton     Jeffrey Brown                Beidar Cho 

Augmented ACT Electoral Commission 
July 2019
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ຂ້ອຍຕ້ອງປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ສະພາສູງ ໃນ ACT 
ຫຼື ບໍ່?
ທ່ານ ຕ້ອງ ຈົດຊື ່ແລະ ປ່ອນບັດເລືອກຕ້ັງຖ້າທ່ານ:
•  ເປັນພົນລະເມືອງ ອອສເຕຣເລັຍ;
• ມີອາຍ ຸ18ປີ ຫຼ ືຫຼາຍກວ່າ; ແລະ
• ຢູ່ໃນ ACT.

ການປ່ອນບັດເລືກຕ້ັງ ເປັນການບັງຄັບ. ຖ້າທ່ານບ່ໍປ່ອນບັດ
ເລືອກຕ້ັງ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າປັບ ໃໝ.

ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຕ້ອງປ່ອນບັດເລືອກ ຕັ້ງ?
ການເລືອກຕ້ັງແມ່ນເວລາທ່ີທ່ານທຳ ການເລືອກ
ກ່ຽວກັບໃຜທ່ີຈະເປັນຕົວ ແທນທ່ານຢູ່ໃນ ສະພາສູງ  

ໃນ ACT. 

ສະພາສູງ ແຕ່ງ ບັນດາກົດໝາຍ ສຳລັບ ACT.

ໃນເວລາທີ່ທ່ານປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ, ມັນເປັນໂອກາດຂອງທ່ານ
ທ່ີຈະໃຫ ້ສຽງຂອງທ່ານໄດ້ຖືກຮັບຟັງ. 

ການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງແມ່ນເປັນ ຄວາມລັບ. 

ຂ້ອຍຈະຈົດຊື່ໄດ້ແບບໃດ?
ຈົດຊື່ຕາມທາງອອນລາຍນ໌ ທ່ີ www.aec.gov.au/enrol/

ທ່ານ ຕ້ອງ ຮັກສາການຈົດຊື່ຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນ ປັດຈຸບັນ

ຂ້ອຍຈະປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຕອນໃດ?
ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງແບບປອດໄພ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນໆ 

ໃນການເລືອກຕ້ັງປີນ້ີ, ພວກເຮົາ ຊຸກຍູ້ທຸກຄົນໃຫ້ໄປປ່ອນບັດ
ແຕ່ຕົ້ນໆ. ການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ເປີດເປັນເວລາ 3 ອາທິດ, 
ທຸກໆມື້ໃນລະຫວ່າງວັນທ ີ28 ກັນຍາ ຫາ 17 ຕຸລາ.

ການເພີ້ມເວລາການປ່ອນບັດເລືອກ ຕ້ັງນ້ີຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນ
ຄວາມປອດ ໄພຂອງຊຸມຊົນແລະພະນັກງານ ເລືອກຕ້ັງ  
ຈາກໂຣກ COVID. 

ມາດຕາການ ການຫ່າງກັນທາງສັງ ຄົມ ແລະ ສຸຂະອານາໄມ
ແບບເຄ່ັງຄັດຈະມີຢູ ່ຕາມສູນປ່ອນບັດທຸກແຫ່ງເພື່ອ ເພີ້ມຄວາມ
ປອດໄພຈາກໂຣກ COVID. ການເລືອກຕ້ັງຍັງສືບຕ່ໍຖືກ ນຳ  
ພາໂດຍ ຄຳແນະນຳ ດ້ານສຸຂະພາບ ໃໝ ່ຫຼ້າສຸດໃນການຕອບ
ໂຕ້ກັບ COVID-19.

ຂ້ໍມູນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເວລາແລະ ບ່ອນທ່ີປະຊາຊົນໄປປ່ອນ
ບັດໃນແຕ່ ລະມື້ຈະຖືກເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊຕ໌ Elections ACT, 
www.elections.act.gov.au ຕະຫຼອດຊ່ວງລະຍະການ
ເລືອກຕ້ັງ. ຂ້ໍມູນນີ້ຈະຊ່ວຍທ່ານໃນການຕັດສິນ ໃຈເວລາທີ່ດີ
ທ່ີສຸດ ສຳ ລັບທ່ານທ່ີຈະລົງຄະແນນສຽງ. 

ຂ້ອຍຈະໄປປ່ອນບັດຢູ່ໃສ?
ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງສູນການປ່ອນບັດ ເລືອກຕ້ັງແລະ
ເວລາເປີດມີໃຫ:້

• ທ່ີ www.elections.act.gov.au 
• ໂດຍການໂທຫາ Elections ACT ຕາມ ໝາຍ ເລກ  

(02) 6205 0033. 
• ໃນເຈ້ັຍໂບຣຊົວໂຄສະນາທ່ີສ່ົງໄປຫາທຸກໆຄົວເຮືອນໃນ ACT. 

ຂ້ອຍຈະປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງແນວໃດ?
ໄປທ່ີສູນປ່ອນບັດເລືອກຕ້ັງໃນລະ ຫວ່າງ ທີ 28 ກັນຍາ ຫາ  
17 ຕຸລາ 2020. 

ຂີດຊື່ຂອງທ່ານອອກຈາກລາຍຊື່ການເລືອກຕ້ັງ.

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເຈັ້ຍປ່ອນບັດ ຫຼ ືທ່ານສາມາດລົງຄະແນນສຽງ
ໃນຄອມພີວເຕີໃນສະຖານທີ່ປ່ອນບັດ. ການລົງຄະແນນສຽງ
ທາງຄອມພິວເຕີມ ີຄຳແນະນຳ 12 ພາສາທ່ີແຕກຕ່າງກັນ,  
ລວມທັງພາສາລາວ.

ໄປທ່ີ ໜ້າຈໍປ່ອນບັດ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງຢ່າງເປັນຄວາມລັບ.

ໃຫ້ອະນຸຍາດ ໂດຍ Damian Cantwell AM ສຳລັບ ACT Electoral Commission.

ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງລ່ວງໜ້າແບບປອດໄພ 
ຕັ້ງແຕ່ ວັນຈັນ 28 ກັນຍາ

ການປ່ອນບັດລ່ວງໜ້າມີໄວ້ໃຫ້ ສຳ ລັບຜູ້ມີສິດ
ເລືອກຕັ້ງທັງໝົດໃນ ACT 

ການຫ່າງກັນທາງສັງຄົມ ແລະ ສຸຂະອານາໄມແບບ
ເຄ່ັງຄັດມີຢູ່ຕາມ ບ່ອນປ່ອນບັດເລືອກຕ້ັງທຸກແຫ່ງ

www.elections.act.gov.au
02 6205 0033
elections@act.gov.au

LAO



ຂ້ອຍຈະຂຽນເຈັ້ຍປ່ອນບັດແນວໃດ?
ຂຽນເລກ 1 ຢູ່ປ່ອງຂ້າງໆຜູ້ສະໝັກ ຜູ້ທີ່ເປັນຕົວເລືອກທຳອິດ
ຂອງທ່ານ.

ຂຽນ ເລກ 2 ຢູ່ປ່ອງຂ້າງໆຜູ້ສະໝັກ ຜູ້ທີ່ເປັນຕົວເລືອກທີສອງ
ຂອງທ່ານ.

ສະແດງຕົວເລືອກທີ 3, 4 ແລະ 5 ຂອງທ່ານໃນແບບດຽວກັນ.

ທ່ານສາມາດຕ່ືມໄດ້ໝົດທຸກປ່ອງ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການດ້ວຍໃຊ້
ເລກ 6, 7, 8, 9, 10 ແລະ ຕ່ໍໆໄປ.

ຢ່າໃຊ ້ໝາຍ ຕິກ ຫຼ ືໝາຍ ຄູນ. 

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ, ຂໍໃຫ້ເພື່ອນ, ຍາດພີ່ນ້ອງ ຫຼ ື
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່ອນບັດເລືອກຕ້ັງຊ່ວຍໄດ້.

ຂ້ອຍສາມາດລົງຄະແນນສຽງທາງເອ 
ເລັກໂທຣນິກບໍ?
ໄດ້, ຢູ່ໝົດທຸກສູນການປ່ອນບັດເລືອກຕ້ັງລ່ວງໜ້າ. 

ຄຳ ແນະນຳ ໃນການອອກສຽງມີຫຼາຍພາສາທ່ີ ແຕກຕ່າງກັນໃນ  
ໜ້າຈໍຄອມພິວເຕ.ີ

ຂ້ອຍຈະລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ໃຜ?
ລົງຄະແນນສຽງ ໃຫ້ຜູ້ສະໝັກ ທ່ີທ່ານຄິດວ່າຈະເປັນຕົວແທນໃຫ້
ແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານ.

ຂ້ອຍສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ສະໝັກໄດ້  
ຢູ່ໃສ?
ຊອກຫາຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບເວັບໄຊຕ໌ ຜູ້ສະ ໝັກ ແລະ ພັກ, ໃນ  
ໜັງສືພິມ, ທາງ ທີວີ ແລະ ວິທະຍຸ ແລະ ໃນຕູ້ຈົດໝາຍ ຂອງ
ທ່ານໃນອາທິດກ່ອນການເລືອກຕ້ັງ.

ທ່ານສາມາດຕິດຕ່ໍຜູ້ສະໝັກ ແລະ ພັກການເມືອງໂດຍກົງ 
ສຳລັບຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງພວກເຂົາ. 

ການໂຄສະນາການເມືອງ, ລວມທັງບັດວິທີການປ່ອນບັດແມ່ນ 
ຖືກຫ້າມພາຍໃນ 100 ແມັດຂອງສະຖານທ່ີປ່ອນບັດ. ວາງແຜນ
ລ່ວງໜ້າ ວ່າທ່ານຈະລົງຄະແນນສຽງແນວໃດ.

ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ສະໝັກ ສຳລັບປີ 2020 ຈະຖືກເຜີຍແຜ່ໃນເວັບ
ໄຊຕ ໌Elections ACT ຫຼັງຈາກ 12 ໂມງທ່ຽງ ຂອງວັນທີ  
24 ກັນຍາ 2020. 

ເວັບໄຊຕ໌ທີ່ສະແດງລາຍຊື່ຜູ້ສະໝັກ ທ່ີມີໃຫ້ຈະຖືກເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນ
ເວັບໄຊຕ໌ ເລືອກຕ້ັງ ACT ໃນໄວໆຫຼັງຈາກນີ.້ 

Ballot Paper   Election of 5 Members   2016 Legislative Assembly for the Australian Capital Territory
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Candidate
FIVE

Candidate
FIVE

Candidate
FIVE

Candidate
ONE

Candidate
TWO

Candidate
THREE

Candidate
FOUR

PARTY 6 UNGROUPED

Electorate of Yerrabi
Number five boxes from 1 to 5 in the order of your choice

You may then show as many further preferences as you wish by writing numbers from 6 onwards in other boxes

PARTY 1 PARTY 2 PARTY 3 PARTY 4 PARTY 5

Candidate
ONE

Candidate
TWO

Candidate
THREE

Candidate
FOUR

Candidate
ONE
INDEPENDENT

Candidate
TWO

Candidate
ONE

Candidate
TWO

Candidate
THREE

Candidate
FOUR

Candidate
THREE
INDEPENDENT

Candidate
FOUR
PARTY 7

Candidate
FOUR

Candidate
ONE

Candidate
TWO

Candidate
THREE

Candidate
FOUR

Candidate
ONE

Candidate
TWO

Candidate
THREE

Candidate
ONE

Candidate
TWO

Candidate
THREE

 Remember, number at least five boxes from 1 to 5 in the order of your choice

ຕົວຢ່າງ



ຂ້ອຍຈະປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງແນວໃດ ຖ້າຂ້ອຍບໍ່
ສາມາດໄປບ່ອນປ່ອນບັດ ໃນວັນເລືອກຕັ້ງ?
ທ່ານສາມາດໄປປ່ອນບັດຢູ່ສູນການ ປ່ອນບັດລ່ວງໜ້າແຫ່ງໃດກໍ
ໄດ້ໃນ ຊ່ວງລະຍະສາມອາທິດຂອງການ ປ່ອນບັດເລືອກຕ້ັງ.  
ສຳລັບສະຖານທີ ່ແລະ ຊົ່ວໂມງຂອງການເປີດ, ເຂ້ົາໄປເບ່ິງທ່ີ 
www.elections.act.gov.au 

ຖ້າທ່ານບ່ໍສາມາດໄປສູນປ່ອນບັດ ທ່ານສາມາດຂໍເອົາການປ່ອນ
ບັດທາງໄປສະນ:ີ
• ທາງອອນລາຍນ ໌ທ່ີເວັບໄຊຕ ໌Elections ACT 

www.elections.act.gov.au; ຫຼື
• ດ້ວຍການໂທຫາ Elections ACT ຕາມໝາຍເລກ  

6205  0033

ສູນປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຢູ່ຕ່າງຣັດ

ການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຈະມີໃຫ້ຢູ່ ຕາມບາງຫ້ອງການເລືອກຕ້ັງ
ຂອງຣັດແລະອານາເຂດ ຕ້ັງແຕ່ ວັນທ ີ28 ກັນຍາ ເຖິງ ວັນສຸກ
 ທີ 16 ຕຸລາ. ກະລຸນາໂທຫາ Elections ACT ຕາມໝາຍເລກ 
6205 0033 ສຳລັບສະຖານທີ່ແລະເວລາປະຕິບັດງານ. 

Elections ACT ມີການຊ່ວຍເຫຼືອ
ທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ອັນໃດແດ່ສຳລັບຜູ້ເສັຍ
ອົງຄະ? 

ເຈັ້ຍໂບຣຊົວຂ້ໍມູນການເລືອກຕ້ັງຈະ ຖືກສ່ົງໄປໃຫ້ທຸກຄົວເຮືອນ
ແລະຍັງມີເປັນໄຟລ໌ອັດສຽງເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ໃນເວັບໄຊຕ໌
ຂອງ Elections ACT ແລະໃນຫ້ອງສະໝຸດ ສາທາລະນະ  
ໃນ ACT. 

ສະຖານທີ່ປ່ອນບັດຖືກຈັດອັນດັບ ເພື່ອການເຂົ້າເຖິງສຳລັບຜູ້ມີ
ຄວາມພິການ. ການໃຫ້ອັນດັບແມ່ນມີຢູ່ໃນເວັບໄຊຕ໌ຂອງ  
Elections ACT. 

ສະຖານທີ່ປ່ອນບັດທຸກແຫ່ງມ ີໜ້າ ຈໍການລົງຄະແນນສຽງທ່ີ 
ເໝາະ ສົມ ສຳລັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕ້ັງທ່ີນັ່ງຣົດເຂັນ.

ຜູ້ມີສິດເລືອກຕ້ັງທ່ີມີຄວາມບົກຜ່ອງ ທາງສາຍຕາສາມາດລົງ
ຄະແນນສຽງຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະຢູ່ສູນປ່ອນບັດ ເລືອກຕ້ັງກ່ອນ
ໂດຍການໃຊ້ການລົງ ຄະແນນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ. 

ເຈັ້ຍຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂື້ນມີຢູ່ຕາມທຸກ ສູນການເລືອກຕັ້ງ.

ຜູ້ມີສິດເລືອກຕ້ັງທ່ີມີການເຄ່ືອນໄຫວຈຳກັດສາມາດລົງທະບຽນ
ເປັນຜູ້ທາງປ່ອນບັດທາງໄປສະນີທ່ົວໄປ (General Postal Voter). 
ຫຼັງຈາກນ້ັນການປ່ອນບັດທາງໄປສະ ນີ ກໍຈະຖືກສົ່ງ ໄປໃຫ້ຜູ້
ເລືອກຕ້ັງ ສຳ ລັບການເລືອກຕັ້ງແຕ່ລະຄັ້ງໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ຂ້ອຍຈະເປັນຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ແນວໃດ?
ຕິດຕ່ໍ Elections ACT ສຳລັບປ້ືມຂໍ້ມູນຂ່າວສານຫຼ ືດາວໂຫລດ
ເອົາຈາກເວັບໄຊຕ ໌ຂອງ Elections ACT.

ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມບໍ? 
ຕິດ ຕໍ່ ພວກ ເຮົາ
Elections ACT ມີຄວາມມຸ້ງໝ້ັນ ທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ຂ້ໍມູນ,  
ການບໍລິການຕ່າງໆແລະ ສະຖານທີ ່ສາມາດ
ເຂ້ົາເຖິງຜູ້ຄົນໄດ້ຫຼາຍເທົ່າທີ ່ຈະຫຼາຍໄດ້.

ເວບໄຊຕ໌ – www.elections.act.gov.au 

ອີເມລ ໌– elections@act.gov.au

ໂທລະສັບ – (02) 6205 0033 

ບໍລິການແປເອກກະສານ ແລະ ນາຍພາສາ (TIS) – 131 450 

ບໍ ລິ ການສ່ົງ ສາຍ ຕ່ໍ ສຳ ລັບ ຜູ້ ມ ີບັນ ຫາ ດ້ານ ການ ຟັງ ສຽ ງ ແລະ ປາກ 
ເວົ້າ National Relay Service (NRS) – ໂທຫາ 13 36 77. 
ຂໍເອົາ (02) 6205 0033. 

ໃຫ້ອະນຸຍາດ ໂດຍ Damian Cantwell AM ສຳລັບ ACT Electoral Commission.


