ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ Elections ACT – ຄະນະກຳມະກຳນເລືອກ
ຕັງັ້ ປະຈຳເຂດປົກຄອງເມືອງຫຼວງອົດສະຕຳລີ ຫຼື ເຂດ ACT
Elections ACT ແມູ່ນຄະນະກຳມະກຳນເລືອກຕັັ້ງສຳລັບເຂດ ACT. ຄະນະກຳມະກຳນດັັ່ງກູ່ຳວ ແມູ່ນໜູ່ວຍງຳນ
ອິດສະຫຼະທີີ່ມີສິດອຳນຳດຕຳມກົດໝຳຍ ເຊິີ່ງມີໜ້ຳທີີ່ຮັບຜິດຊອບຕວ
ໍ່ ຽກງຳນດັັ່ງຕໍ່ໄປນີັ້:


ດຳເນີນກຳນເລືອກຕັັ້ງ ແລະ ກຳນລົງປະຊຳມະຕິສຳລັບ ສະພຳນິຕິບັນຍັດຂອງ ACT;



ກຳນົດຂອບເຂດກຳນເລືອກຕັັ້ງ ສຳລັບເຂດ ACT; ແລະ



ໃຫ້ຄຳແນະນຳກູ່ຽວກັບກຳນເລືອກຕັັ້ງ ແລະ ກຳນບລິກຳນດ້ຳນຕູ່ຳງໆແກູ່ຜ້ມຳໃຊ້ບລິກຳນຈຳກຫຼຳກຫຼຳຍພຳກສູ່ວນ.

ກຳນເລືອກຕັັ້ງສຳລັບສະພຳນິຕິບັນຍັດຂອງ ACT
ຢູ່ໃນເຂດ ACT ສະພຳຂອງພວກເຮົຳຖືກເອີັ້ນວູ່ຳ: ສະພຳນິຕິບັນຍັດຂອງ ACT. ມີສະມຳຊິກ 25 ທູ່ຳນ ເປັນຜທ
້ ີີ່
ຮູ່ຳງກົດໝຳຍສຳລັບເຂດ ACT. ພັກກຳນເມືອງທີໄີ່ ດ້ຮັບສຽງສະໜັບສະໜຸນຫຼຳຍທີສ
ີ່ ຸດ ຈຳກຜລ
້ ົງຄະແນນສຽງ ແລະ ມີ
ຈຳນວນສະມຳຊິກໄດ້ຮັບເລືອກຕັັ້ງເຂົັ້ຳສະພຳຫຼຳຍທີສ
ີ່ ຸດ ຈະເປັນຜຈ
້ ັດຕັັ້ງລັດຖະບຳນ. ຜ້ນຳຂອງສະພຳຖືກເອີັ້ນວູ່ຳ: ຫົວໜ້ຳ
ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ໄດ້ຮັບກຳນເລືອກໂດຍສະມຳຊິກສະພຳ.
ມີຫ້ຳເຂດເລືອກຕັັ້ງໃນ ACT – Ginninderra, Brindabella, Kurragong, Murrumbidgee ແລະ Yerrabi.
ຜມ
້ ີສິດລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັັ້ງຢູ່ແຕູ່ລະເຂດເລືອກຕັັ້ງ ສຳມຳດເລືອກສະມຳຊິກໄດ້ຫ້ຳທູ່ຳນເພືີ່ອເຂົັ້ຳຮູ່ວມສະພຳນິຕິບັນຍັດ.
ກຳນເລືອກຕັັ້ງສະພຳນິຕິບັນຍັດຂອງ ACT ແມູ່ນຖືກຈັດຂັ້ນໃນທຸກໆສີີ່ປີ ໃນມືັ້ວັນເສົຳທີສຳມຂອງເດືອນຕຸລຳ. ກຳນໄປລົງ
ຄະແນນສຽງໃນກຳນເລືອກຕັັ້ງດັັ່ງກູ່ຳວນີແ
ັ້ ມູ່ນເປັນພຳກບັງຄັບ ສຳລັບຜຊ
້ ຳຍ ແລະ ແມູ່ຍິງທຸກຄົນທີີ່ອຳໄສຢູ່ໃນເຂດ ACT,
ຕ້ອງເປັນຜທ
້ ມ
ີີ່ ີອຳຍຸ 18 ປີຂັ້ນໄປ ແລະ ເປັນພົນລະເມືອງອົດສະຕຳລີ. ໂດຍກຳນລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັັ້ງ ທູ່ຳນກຳລັງຊູ່ວຍ
ເລືອກຄົນທີີ່ດີທສ
ີີ່ ຸດ ມຳເປັນຕົວແທນໃຫ້ທູ່ຳນຢໃູ່ ນສະພຳນິຕິບັນຍັດຂອງ ACT. ກຳນລົງຄະແນນສຽງແມູ່ນເປັນຄວຳມລັບ
ແລະ ມີແຕູ່ທູ່ຳນເທົັ່ຳນັັ້ນທີຮ
ີ່ ້ວູ່ຳທູ່ຳນລົງຄະແນນເລືອກຜ້ໃດ.
ກຳນເລືອກຕັັ້ງສະພຳນິຕິບັນຍັດຄັັ້ງຕໄໍ່ ປ ຈະຖືກຈັດຂັ້ນໃນວັນທີ 17 ຕຸລຳ 2020.
ກຳນລົງທະບຽນເລືອກຕັັ້ງ
ຊືີ່ຂອງທູ່ຳນຕ້ອງມີຢູ່ໃນບັນຊີລຳຍຊືີ່ຜ້ມີສິດເລືອກຕັັ້ງ (ລຳຍຊືີ່ຜມ
້ ີສິດລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັັ້ງ) ເພືີ່ອໃຫ້ທູ່ຳນສຳມຳດລົງຄະ
ແນນສຽງເລືອກຕັັ້ງໄດ້. ທູ່ຳນສຳມຳດຮ້ອງຂໃຫ້ເອົຳຊືີ່ຂອງທູ່ຳນເຂົັ້ຳໃນບັນຊີລຳຍຊືີ່ຜ້ມີສິດເລືອກຕັັ້ງໄດ້ ເມືີ່ອທູ່ຳນມີອຳຍຸຄົບ
16 ປີ ແຕູ່ທູ່ຳນບໍ່ສຳມຳດລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັັ້ງໄດ້ຈົນກວູ່ຳທູ່ຳນຈະມີອຳຍຸຄົບ 18 ປີ.

ຖ້ຳທູ່ຳນມີສິດລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັັ້ງ ແລະ ທູ່ຳນຍັງບໍ່ທັນລົງທະບຽນເທືີ່ອ, ທູ່ຳນສຳມຳດລົງທະບຽນທຳງອອນລຳຍໄດ້ ຢູ່
ທີເີ່ ວັບໄຊຂອງຄະນະກຳມະກຳນເລືອກຕັັ້ງອົດສະຕຳລີທ:ີີ່ www.aec.gov.au.
ອີກວິທີໜີ່ງ, ທູ່ຳນສຳມຳດຂເອົຳແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂລົງທະບຽນໄດ້ ຈຳກຄະນະກຳມະກຳນເລືອກຕັັ້ງອົດສະຕຳລີ, Elections
ACT ຫຼື ຫ້ອງກຳນໄປສະນີທຸກແຫູ່ງຂອງ ACT. ປະກອບຂມ
ໍ້ ນໃສູ່ແບບຟອມ ແລະ ສົັ່ງແບບຟອມດັັ່ງກູ່ຳວທຳງໄປສະນີ
ໂດຍສົັ່ງຫຳຄະນະກຳມະກຳນເລືອກຕັັ້ງອົດສະຕຳລີ.
ນອກຈຳກນັັ້ນ, ທູ່ຳນຕ້ອງແຈ້ງຄະນະກຳມະກຳນເລືອກຕັັ້ງ ຖ້ຳທູ່ຳນປູ່ຽນທີີ່ຢູ່ ຫຼື ປູ່ຽນຊືີ່ຂອງທູ່ຳນ. ທູ່ຳນສຳມຳດດຳເນີນກຳນ
ສິີ່ງນີໄັ້ ດ້ ໂດຍກຳນໃຊ້ແບບຟອມດຽວກັນ ຫຼື ທຳງອອນລຳຍໄດ້ທ:ີີ່ www.aec.gov.au
ກຳນລົງຄະແນນສຽງໃນກຳນເລືອກຕັັ້ງສະພຳນິຕິບັນຍັດຂອງ ACT
ວິທີທີີ່ງູ່ຳຍທີສ
ີ່ ຸດໃນກຳນລົງຄະແນນສຽງແມູ່ນ ກຳນໄປທີບ
ີ່ ູ່ອນລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັັ້ງທີີ່ຢໃູ່ ກ້ເຮືອນທູ່ຳນ. ສູ່ວນໃຫຍູ່
ມັກຈະແມູ່ນໂຮງຮຽນຢໃູ່ ນທ້ອງຖິີ່ນ. ຢທ
ູ່ ີີ່ນີັ້ທູ່ຳນຈະໄດ້ໝຳຍຊືີ່ຂອງທູ່ຳນ ຈຳກບັນຊີລຳຍຊືີ່ຜ້ມີສິດເລືອກຕັັ້ງ ແລະ ຈະສຳມຳດ
ລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັັ້ງໄດ້. ກຳນລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັັ້ງໃນອົດສະຕຳລີແມູ່ນເປັນຄວຳມລັບ ສະນັັ້ນຈະມີກຳນ
ສະໜອງໜ້ຳຈລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ ຊີ່ງເປັນບູ່ອນທີີ່ທູ່ຳນສຳມຳດລົງຄະແນນສຽງໄດ້ ຢູ່ຳງເປັນຄວຳມລັບ. ເມືີ່ອທູ່ຳນລົງຄະແນນ
ສຽງແລ້ວ ທູ່ຳນປູ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງທູ່ຳນໃສູ່ໃນຫີບບັດລົງຄະແນນສຽງທີີ່ປິດໄວ້. ຫີບບັດລົງຄະແນນສຽງດັັ່ງກູ່ຳວຈະ
ບໍ່ຖືກເປີດຈົນກວູ່ຳວູ່ຳ ກຳນລົງຄະແນນສຽງຈະສິັ້ນສຸດລົງໃນເວລຳ 6.00 ໂມງແລງ.
ຖ້ຳທູ່ຳນຈະບຢ
ໍ່ ູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ Canberra ໃນມືັ້ເລືອກຕັັ້ງ, Elections ACT ຍັງມີສນລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັັ້ງລູ່ວງ
ໜ້ຳ ເປີດໃຫ້ບລິກຳນຢໃູ່ ກ້ໆສນກຳນຄ້ຳທີສ
ີ່ ຳຄັນໃນນະຄອນຫຼວງ Canberra ເປັນເວລຳ 3 ອຳທິດກູ່ອນກຳນເລືອກຕັັ້ງ.
ຢູ່ສນລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັັ້ງລູ່ວງໜ້ຳ ທູ່ຳນສຳມຳດເລືອກລົງຄະແນນສຽງແບບອີເລັກໂທຣນິກ ຫຼື ໃຊ້ບັດລົງຄະແນນສຽງ
ແບບເຈ້ຍກໄໍ່ ດ້. ກຳນລົງຄະແນນສຽງຂອງທູ່ຳນຍັງຄົງເປັນຄວຳມລັບຄືເກົັ່ຳ.
ກຳນລົງຄະແນນສຽງທຳງໄປສະນີກມີໃຫ້ບລິກຳນ ສຳລັບຜມ
້ ີສິດເລືອກຕັັ້ງຜ້ທຈ
ີີ່ ະບໍ່ຢໃູ່ ນນະຄອນຫຼວງ Canberra ໃນມືັ້
ເລືອກຕັັ້ງ ຫຼື ໃນລະຫວູ່ຳງໄລຍະກຳນລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັັ້ງລູ່ວງໜ້ຳ 3 ອຳທິດນັັ້ນ. ກຳນລົງຄະແນນສຽງທຳງໄປສະນີຍັງມີ
ໃຫ້ບລິກຳນແກູ່ ຜມ
້ ີສິດເລືອກຕັັ້ງທີີ່ອອກຈຳກເຮືອນບໄໍ່ ດ້ເນືີ່ອງຈຳກກຳນເຈັບປູ່ວຍ ຫຼື ຄວຳມອູ່ອນເພຍ.
ກຳນລົງປະຊຳມະຕິສຳລັບສະພຳນິຕິບັນຍັດຂອງ ACT
ກຳນລົງປະຊຳມະຕິຈະຖືກຈັດຂັ້ນເມືີ່ອ ສະພຳນິຕິບັນຍັດຜູ່ຳນກົດໝຳຍໃດໜີ່ງ ທີຮ
ີ່ ຽກຮ້ອງໃຫ້ຜລ
້ ົງຄະແນນສຽງສະແດງ
ຄວຳມຄິດເຫັນຂອງເຂົຳເຈົັ້ຳຕກ
ໍ່ ັບຄຳຖຳມ ຫຼື ຂໍ້ສະເໜີສະເພຳະໃດໜີ່ງ.
ກູ່ອນທີຈ
ີ່ ະຈັດກຳນລົງປະຊຳມະຕິໃດໜີ່ງ, ຂມ
ໍ້ ນຈະຖືກເຜີຍແຜູ່ໃຫ້ແກູ່ຜ້ມີສິດເລືອກຕັັ້ງເພືີ່ອະທິບຳຍຂໍ້ສະເໜີ ແລະ ຂໍ້ໂຕ້ແຍູ່ງ
ທີເີ່ ຫັນດີນຳ ແລະ ທີຄ
ີ່ ັດຄ້ຳນ. ຈຳກນັັ້ນ ຜ້ມີສິດເລືອກຕັັ້ງຈະລົງຄະແນນສຽງຂອງເຂົຳເຈົັ້ຳໃນແບບດຽວກັນກັບ ສຳລັບກຳນ
ເລືອກຕັັ້ງໃດໜີ່ງ. ກຳນລົງປະຊຳມະຕິສຳມຳດຈັດຂັ້ນພ້ອມກັນກັບກຳນເລືອກຕັັ້ງສຳລັບສະພຳນິຕບ
ິ ັນຍັດ ຫຼື ຈັດຕູ່ຳງຫຳກ
ກໄໍ່ ດ້.

ກຳນແບູ່ງເຂດເລືອກຕັັ້ງຄືນໃໝູ່
ກູ່ອນກຳນເລືອກຕັັ້ງສະພຳນິຕິບັນຍັດໃນແຕູ່ລະຄັັ້ງ, Elections ACT ຈະແບູ່ງເຂດເລືອກຕັັ້ງຄືນໃໝູ່ (ກຳນຈັດແບູ່ງເຂດຄືນ
ໃໝູ່) ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພືີ່ອຮັບປະກັນວູ່ຳ ແຕູ່ລະເຂດເລືອກຕັັ້ງຂອງ ACT ໄດ້ມີຕົວແທນໃນສະພຳນິຕິບັນຍັດໃນສັດສູ່ວນທີີ່
ເໝຳະສົມ ກັບປະຊຳກອນທີມ
ີ່ ີສິດເລືອກຕັັ້ງຂອງເຂດເລືອກຕັັ້ງເຫຼົັ່ຳນັັ້ນ ໂດຍໃຫ້ໃກ້ຄຽງທີີ່ສຸດເທົັ່ຳທີີ່ຈະເປັນໄປໄດ້.
ກຳນປຶກສຳຫຳລືກັບປະຊຳຊົນແມູ່ນສູ່ວນສຳຄັນຂອງຂັັ້ນຕອນກຳນແບູ່ງເຂດເລືອກຕັັ້ງຄືນໃໝູ່ ແລະ ຜ້ມີສິດເລືອກຕັັ້ງມີ
ໂອກຳດຢູ່ຳງຫຼວງຫຼຳຍໃນກຳນໃຫ້ຂແ
ໍ້ ນະນຳ ຫຼື ຄວຳມຄິດເຫັນ.
ກຳນໃຫ້ຄຳແນະນຳກູ່ຽວກັບກຳນເລືອກຕັັ້ງ ແລະ ກຳນບລິກຳນດ້ຳນຕູ່ຳງໆ
Elections ACT ໃຫ້ຄຳແນະນຳກູ່ຽວກັບເລືີ່ອງກຳນເລືອກຕັັ້ງແກູ່ ຜ້ມຳໃຊ້ບລິກຳນຈຳກຫຼຳກຫຼຳຍພຳກສູ່ວນ ລວມເຖິງ
ສະພຳນິຕິບັນຍັດ, ພັກກຳນເມືອງ, ຜສ
້ ະໝັກເລືອກຕັັ້ງ, ກຳນບລິກຳນສຳທຳລະນະຂອງ ACT, ກຳນຈັດຕັັ້ງອືີ່ນ ແລະ
ປະຊຳຊົນທົັ່ວໄປ.
Elections ACT ພ້ອມຊູ່ວຍເຫຼືອໃນກຳນດຳເນີນກຳນເລືອກຕັັ້ງຢູ່ຳງເສລີ ແລະ ຍຸຕທ
ິ ຳ ສຳລັບໜູ່ວຍງຳນ ແລະ ກຳນຈັດຕັັ້ງ
ອືີ່ນໆ ໃນຮບແບບກຳນເກັບຄູ່ຳບລິກຳນ ໂດຍມີເງືີ່ອນໄຂວູ່ຳຕ້ອງຕອບສະໜອງໄດ້ບຳງເງືີ່ອນໄຂສະເພຳະ. ເຖິງແນວໃດກຕຳມ,
Elections ACT ຈະບໍ່ມີສູ່ວນກູ່ຽວຂ້ອງໃນກຳນເລືອກຕັັ້ງໃດກຕຳມທີີ່:


ອະນຸຍຳດໃຫ້ລົງຄະແນນສຽງໂດຍຕົວແທນ;



ລົງຄະແນນສຽງໂດຍກຳນຍົກມື; ຫຼື



ອຳດຈະມີກຳນໂຍະຍຳນເລືີ່ອງຄວຳມລັບຂອງກຳນລົງຄະແນນສຽງ.

Elections ACT ໃຫ້ກຳນໂຄສະນຳສກສຳອົບຮົມແກູ່ບັນດຳໂຮງຮຽນ ແລະ ກຸູ່ມຊຸມຊົນຕູ່ຳງໆ ໂດຍສະເພຳະທີີ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບ
ກຳນອະທິບຳຍລະບົບກຳນລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັັ້ງ ທີໃີ່ ຊ້ສຳລັບກຳນເລືອກຕັັ້ງສະພຳນິຕິບັນຍັດຂອງ ACT ເຊິີ່ງ
ຮ້ຈັກກັນໃນຊືີ່: ລະບົບລົງຄະແນນສຽງ Hare-Clark.
ຕິດຕພ
ໍ່ ວກເຮົຳ:
ທີີ່ຢູ່: Ground floor, North Building, 180 London Cct, Canberra ACT
ທີີ່ຢູ່ໄປສະນີ: PO Box 272, Civic Square ACT 2607
ໂທລະສັບ: 6205 0033 (ບລິກຳນແປເອກະສຳນ ແລະ ແປປຳກເປົົ່ຳ 131 450)
ອີເມວ: elections@act.gov.au

