
 

 

ຍນິດຕີ້ອນຮັບສ ູ່ Elections ACT – ຄະນະກ ຳມະກຳນເລືອກ

ຕັັ້ງປະຈ ຳເຂດປົກຄອງເມືອງຫຼວງອົດສະຕຳລ ີຫືຼ ເຂດ ACT 

Elections ACT ແມູ່ນຄະນະກ ຳມະກຳນເລືອກຕັັ້ງສ ຳລັບເຂດ ACT. ຄະນະກ ຳມະກຳນດັັ່ງກູ່ຳວ ແມູ່ນໜູ່ວຍງຳນ

ອິດສະຫຼະທີີ່ມີສິດອ ຳນຳດຕຳມກົດໝຳຍ ເຊິີ່ງມີໜ້ຳທີີ່ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ວຽກງຳນດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 

 ດ ຳເນີນກຳນເລືອກຕັັ້ງ ແລະ ກຳນລົງປະຊຳມະຕິສ ຳລັບ ສະພຳນິຕິບັນຍັດຂອງ ACT; 

 ກ ຳນົດຂອບເຂດກຳນເລືອກຕັັ້ງ ສ ຳລັບເຂດ ACT; ແລະ 

 ໃຫ້ຄ ຳແນະນ ຳກູ່ຽວກັບກຳນເລືອກຕັັ້ງ ແລະ ກຳນບ ລິກຳນດ້ຳນຕູ່ຳງໆແກູ່ຜ ້ມຳໃຊ້ບ ລິກຳນຈຳກຫຼຳກຫຼຳຍພຳກສູ່ວນ. 

ກຳນເລືອກຕັັ້ງສ ຳລັບສະພຳນິຕິບັນຍັດຂອງ ACT 

ຢ ູ່ໃນເຂດ ACT ສະພຳຂອງພວກເຮົຳຖືກເອີັ້ນວູ່ຳ: ສະພຳນິຕິບັນຍັດຂອງ ACT. ມີສະມຳຊິກ 25 ທູ່ຳນ ເປັນຜ ທີ້ີ່

ຮູ່ຳງກົດໝຳຍສ ຳລັບເຂດ ACT. ພັກກຳນເມືອງທີີ່ໄດ້ຮັບສຽງສະໜັບສະໜຸນຫຼຳຍທີີ່ສຸດ ຈຳກຜ ລ້ົງຄະແນນສຽງ ແລະ ມີ

ຈ ຳນວນສະມຳຊິກໄດ້ຮັບເລືອກຕັັ້ງເຂົັ້ຳສະພຳຫຼຳຍທີີ່ສຸດ ຈະເປັນຜ ຈັ້ດຕັັ້ງລັດຖະບຳນ. ຜ ້ນ ຳຂອງສະພຳຖືກເອີັ້ນວູ່ຳ: ຫົວໜ້ຳ

ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ໄດ້ຮັບກຳນເລືອກໂດຍສະມຳຊິກສະພຳ.   

ມີຫ້ຳເຂດເລືອກຕັັ້ງໃນ ACT – Ginninderra, Brindabella, Kurragong, Murrumbidgee ແລະ Yerrabi.  

ຜ ມີ້ສິດລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັັ້ງຢ ູ່ແຕູ່ລະເຂດເລືອກຕັັ້ງ ສຳມຳດເລືອກສະມຳຊິກໄດ້ຫ້ຳທູ່ຳນເພືີ່ອເຂົັ້ຳຮູ່ວມສະພຳນິຕິບັນຍັດ.  

ກຳນເລືອກຕັັ້ງສະພຳນິຕິບັນຍັດຂອງ ACT ແມູ່ນຖືກຈັດຂ ັ້ນໃນທຸກໆສີີ່ປີ ໃນມືັ້ວັນເສົຳທີສຳມຂອງເດືອນຕຸລຳ. ກຳນໄປລົງ

ຄະແນນສຽງໃນກຳນເລືອກຕັັ້ງດັັ່ງກູ່ຳວນີັ້ແມູ່ນເປັນພຳກບັງຄັບ ສ ຳລບັຜ ຊ້ຳຍ ແລະ ແມູ່ຍິງທຸກຄນົທີີ່ອຳໄສຢ ູ່ໃນເຂດ ACT, 

ຕ້ອງເປັນຜ ທີ້ີ່ມີອຳຍຸ 18 ປີຂ ັ້ນໄປ ແລະ ເປັນພົນລະເມືອງອົດສະຕຳລີ. ໂດຍກຳນລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັັ້ງ ທູ່ຳນກ ຳລັງຊູ່ວຍ

ເລືອກຄົນທີີ່ດີທີີ່ສຸດ ມຳເປັນຕົວແທນໃຫ້ທູ່ຳນຢ ູ່ໃນສະພຳນິຕິບັນຍັດຂອງ ACT. ກຳນລົງຄະແນນສຽງແມູ່ນເປັນຄວຳມລັບ 

ແລະ ມີແຕູ່ທູ່ຳນເທົັ່ຳນັັ້ນທີີ່ຮ ້ວູ່ຳທູ່ຳນລົງຄະແນນເລືອກຜ ້ໃດ. 

ກຳນເລືອກຕັັ້ງສະພຳນິຕິບັນຍັດຄັັ້ງຕ ໍ່ໄປ ຈະຖືກຈັດຂ ັ້ນໃນວັນທີ 17 ຕຸລຳ 2020. 

ກຳນລົງທະບຽນເລືອກຕັັ້ງ 

ຊືີ່ຂອງທູ່ຳນຕ້ອງມີຢ ູ່ໃນບັນຊີລຳຍຊືີ່ຜ ້ມີສິດເລືອກຕັັ້ງ (ລຳຍຊືີ່ຜ ມີ້ສິດລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັັ້ງ) ເພືີ່ອໃຫ້ທູ່ຳນສຳມຳດລົງຄະ

ແນນສຽງເລືອກຕັັ້ງໄດ້. ທູ່ຳນສຳມຳດຮ້ອງຂ ໃຫ້ເອົຳຊືີ່ຂອງທູ່ຳນເຂົັ້ຳໃນບັນຊີລຳຍຊືີ່ຜ ້ມີສິດເລືອກຕັັ້ງໄດ້ ເມືີ່ອທູ່ຳນມີອຳຍຸຄົບ 

16 ປີ ແຕູ່ທູ່ຳນບ ໍ່ສຳມຳດລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັັ້ງໄດ້ຈົນກວູ່ຳທູ່ຳນຈະມີອຳຍຸຄົບ 18 ປີ. 



ຖ້ຳທູ່ຳນມີສິດລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັັ້ງ ແລະ ທູ່ຳນຍັງບ ໍ່ທັນລົງທະບຽນເທືີ່ອ, ທູ່ຳນສຳມຳດລົງທະບຽນທຳງອອນລຳຍໄດ້ ຢ ູ່

ທີີ່ເວັບໄຊຂອງຄະນະກ ຳມະກຳນເລືອກຕັັ້ງອົດສະຕຳລີທີີ່: www.aec.gov.au.  

ອີກວິທີໜ ີ່ງ, ທູ່ຳນສຳມຳດຂ ເອົຳແບບຟອມຄ ຳຮ້ອງຂ ລົງທະບຽນໄດ້ ຈຳກຄະນະກ ຳມະກຳນເລືອກຕັັ້ງອົດສະຕຳລ,ີ Elections 

ACT ຫືຼ ຫ້ອງກຳນໄປສະນທຸີກແຫູ່ງຂອງ ACT. ປະກອບຂ ໍ້ມ ນໃສູ່ແບບຟອມ ແລະ ສົັ່ງແບບຟອມດັັ່ງກູ່ຳວທຳງໄປສະນີ 

ໂດຍສົັ່ງຫຳຄະນະກ ຳມະກຳນເລືອກຕັັ້ງອົດສະຕຳລີ.  

ນອກຈຳກນັັ້ນ, ທູ່ຳນຕ້ອງແຈ້ງຄະນະກ ຳມະກຳນເລືອກຕັັ້ງ ຖ້ຳທູ່ຳນປູ່ຽນທີີ່ຢ ູ່ ຫືຼ ປູ່ຽນຊືີ່ຂອງທູ່ຳນ. ທູ່ຳນສຳມຳດດ ຳເນີນກຳນ

ສິີ່ງນີັ້ໄດ້ ໂດຍກຳນໃຊ້ແບບຟອມດຽວກັນ ຫືຼ ທຳງອອນລຳຍໄດ້ທີີ່: www.aec.gov.au 

ກຳນລົງຄະແນນສຽງໃນກຳນເລືອກຕັັ້ງສະພຳນິຕິບັນຍັດຂອງ ACT 

ວິທີທີີ່ງູ່ຳຍທີີ່ສຸດໃນກຳນລົງຄະແນນສຽງແມູ່ນ ກຳນໄປທີີ່ບູ່ອນລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັັ້ງທີີ່ຢ ູ່ໃກ້ເຮືອນທູ່ຳນ. ສູ່ວນໃຫຍູ່

ມັກຈະແມູ່ນໂຮງຮຽນຢ ູ່ໃນທ້ອງຖິີ່ນ. ຢ ູ່ທີີ່ນີັ້ທູ່ຳນຈະໄດ້ໝຳຍຊືີ່ຂອງທູ່ຳນ ຈຳກບັນຊີລຳຍຊືີ່ຜ ້ມີສິດເລືອກຕັັ້ງ ແລະ ຈະສຳມຳດ

ລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັັ້ງໄດ້. ກຳນລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັັ້ງໃນອົດສະຕຳລີແມູ່ນເປັນຄວຳມລັບ ສະນັັ້ນຈະມີກຳນ

ສະໜອງໜ້ຳຈ ລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ ຊ ີ່ງເປັນບູ່ອນທີີ່ທູ່ຳນສຳມຳດລົງຄະແນນສຽງໄດ້ ຢູ່ຳງເປັນຄວຳມລັບ. ເມືີ່ອທູ່ຳນລົງຄະແນນ

ສຽງແລ້ວ ທູ່ຳນປູ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງທູ່ຳນໃສູ່ໃນຫີບບັດລົງຄະແນນສຽງທີີ່ປິດໄວ້. ຫີບບັດລົງຄະແນນສຽງດັັ່ງກູ່ຳວຈະ

ບ ໍ່ຖືກເປີດຈົນກວູ່ຳວູ່ຳ ກຳນລົງຄະແນນສຽງຈະສິັ້ນສຸດລົງໃນເວລຳ 6.00 ໂມງແລງ. 

ຖ້ຳທູ່ຳນຈະບ ໍ່ຢ ູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ Canberra ໃນມືັ້ເລືອກຕັັ້ງ, Elections ACT ຍັງມີສ ນລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັັ້ງລູ່ວງ

ໜ້ຳ ເປີດໃຫ້ບ ລິກຳນຢ ູ່ໃກ້ໆສ ນກຳນຄ້ຳທີີ່ສ ຳຄັນໃນນະຄອນຫຼວງ Canberra ເປັນເວລຳ 3 ອຳທິດກູ່ອນກຳນເລືອກຕັັ້ງ.  
ຢ ູ່ສ ນລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັັ້ງລູ່ວງໜ້ຳ ທູ່ຳນສຳມຳດເລືອກລົງຄະແນນສຽງແບບອີເລັກໂທຣນິກ ຫືຼ ໃຊ້ບັດລົງຄະແນນສຽງ

ແບບເຈ້ຍກ ໍ່ໄດ້. ກຳນລົງຄະແນນສຽງຂອງທູ່ຳນຍັງຄົງເປັນຄວຳມລັບຄເືກົັ່ຳ. 

ກຳນລົງຄະແນນສຽງທຳງໄປສະນກີ ມີໃຫ້ບ ລິກຳນ ສ ຳລັບຜ ມີ້ສິດເລອືກຕັັ້ງຜ ້ທີີ່ຈະບ ໍ່ຢ ູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ Canberra ໃນມືັ້

ເລືອກຕັັ້ງ ຫືຼ ໃນລະຫວູ່ຳງໄລຍະກຳນລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັັ້ງລູ່ວງໜ້ຳ 3 ອຳທິດນັັ້ນ. ກຳນລົງຄະແນນສຽງທຳງໄປສະນີຍັງມີ

ໃຫ້ບ ລິກຳນແກູ່ ຜ ມີ້ສິດເລືອກຕັັ້ງທີີ່ອອກຈຳກເຮືອນບ ໍ່ໄດ້ເນືີ່ອງຈຳກກຳນເຈັບປູ່ວຍ ຫືຼ ຄວຳມອູ່ອນເພຍ. 

ກຳນລົງປະຊຳມະຕິສ ຳລັບສະພຳນິຕິບັນຍັດຂອງ ACT 

ກຳນລົງປະຊຳມະຕິຈະຖືກຈັດຂ ັ້ນເມືີ່ອ ສະພຳນິຕິບັນຍັດຜູ່ຳນກົດໝຳຍໃດໜ ີ່ງ ທີີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜ ລ້ົງຄະແນນສຽງສະແດງ

ຄວຳມຄິດເຫັນຂອງເຂົຳເຈົັ້ຳຕ ໍ່ກັບຄ ຳຖຳມ ຫືຼ ຂ ໍ້ສະເໜີສະເພຳະໃດໜ ີ່ງ.  

ກູ່ອນທີີ່ຈະຈັດກຳນລົງປະຊຳມະຕິໃດໜ ີ່ງ, ຂ ໍ້ມ ນຈະຖືກເຜີຍແຜູ່ໃຫ້ແກູ່ຜ ້ມີສິດເລືອກຕັັ້ງເພືີ່ອະທິບຳຍຂ ໍ້ສະເໜີ ແລະ ຂ ໍ້ໂຕແ້ຍູ່ງ

ທີີ່ເຫັນດີນ ຳ ແລະ ທີີ່ຄັດຄ້ຳນ. ຈຳກນັັ້ນ ຜ ້ມີສິດເລືອກຕັັ້ງຈະລົງຄະແນນສຽງຂອງເຂົຳເຈົັ້ຳໃນແບບດຽວກັນກັບ ສ ຳລັບກຳນ

ເລືອກຕັັ້ງໃດໜ ີ່ງ. ກຳນລົງປະຊຳມະຕິສຳມຳດຈັດຂ ັ້ນພ້ອມກັນກັບກຳນເລືອກຕັັ້ງສ ຳລັບສະພຳນິຕິບັນຍັດ ຫືຼ ຈັດຕູ່ຳງຫຳກ

ກ ໍ່ໄດ້. 

http://www.aec.gov.au/
http://www.aec.gov.au/


ກຳນແບູ່ງເຂດເລືອກຕັັ້ງຄືນໃໝູ່ 

ກູ່ອນກຳນເລືອກຕັັ້ງສະພຳນິຕິບັນຍັດໃນແຕູ່ລະຄັັ້ງ, Elections ACT ຈະແບູ່ງເຂດເລືອກຕັັ້ງຄືນໃໝູ່ (ກຳນຈັດແບູ່ງເຂດຄືນ

ໃໝູ່) ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພືີ່ອຮັບປະກັນວູ່ຳ  ແຕູ່ລະເຂດເລືອກຕັັ້ງຂອງ ACT ໄດ້ມີຕົວແທນໃນສະພຳນິຕິບັນຍັດໃນສັດສູ່ວນທີີ່

ເໝຳະສົມ ກັບປະຊຳກອນທີີ່ມີສິດເລືອກຕັັ້ງຂອງເຂດເລືອກຕັັ້ງເຫົຼັ່ຳນັັ້ນ ໂດຍໃຫ້ໃກ້ຄຽງທີີ່ສຸດເທົັ່ຳທີີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. 

ກຳນປຶກສຳຫຳລືກັບປະຊຳຊົນແມູ່ນສູ່ວນສ ຳຄັນຂອງຂັັ້ນຕອນກຳນແບູ່ງເຂດເລືອກຕັັ້ງຄືນໃໝູ່ ແລະ ຜ ້ມີສິດເລືອກຕັັ້ງມີ

ໂອກຳດຢູ່ຳງຫຼວງຫຼຳຍໃນກຳນໃຫ້ຂ ໍ້ແນະນ ຳ ຫືຼ ຄວຳມຄິດເຫັນ.  

ກຳນໃຫ້ຄ ຳແນະນ ຳກູ່ຽວກັບກຳນເລືອກຕັັ້ງ ແລະ ກຳນບ ລິກຳນດ້ຳນຕູ່ຳງໆ 

Elections ACT ໃຫ້ຄ ຳແນະນ ຳກູ່ຽວກັບເລືີ່ອງກຳນເລືອກຕັັ້ງແກູ່ ຜ ້ມຳໃຊ້ບ ລິກຳນຈຳກຫຼຳກຫຼຳຍພຳກສູ່ວນ ລວມເຖິງ

ສະພຳນິຕິບັນຍັດ, ພັກກຳນເມືອງ, ຜ ສ້ະໝັກເລືອກຕັັ້ງ, ກຳນບ ລິກຳນສຳທຳລະນະຂອງ ACT, ກຳນຈັດຕັັ້ງອືີ່ນ ແລະ 

ປະຊຳຊົນທົັ່ວໄປ.  

Elections ACT ພ້ອມຊູ່ວຍເຫືຼອໃນກຳນດ ຳເນີນກຳນເລືອກຕັັ້ງຢູ່ຳງເສລີ ແລະ ຍຸຕິທ ຳ ສ ຳລັບໜູ່ວຍງຳນ ແລະ ກຳນຈັດຕັັ້ງ

ອືີ່ນໆ ໃນຮ ບແບບກຳນເກັບຄູ່ຳບ ລິກຳນ ໂດຍມີເງືີ່ອນໄຂວູ່ຳຕ້ອງຕອບສະໜອງໄດ້ບຳງເງືີ່ອນໄຂສະເພຳະ. ເຖິງແນວໃດກ ຕຳມ, 

Elections ACT ຈະບ ໍ່ມີສູ່ວນກູ່ຽວຂ້ອງໃນກຳນເລືອກຕັັ້ງໃດກ ຕຳມທີີ່: 

 ອະນຸຍຳດໃຫ້ລົງຄະແນນສຽງໂດຍຕົວແທນ; 

 ລົງຄະແນນສຽງໂດຍກຳນຍົກມື; ຫືຼ 

 ອຳດຈະມີກຳນໂຍະຍຳນເລືີ່ອງຄວຳມລັບຂອງກຳນລົງຄະແນນສຽງ. 

Elections ACT ໃຫ້ກຳນໂຄສະນຳສ ກສຳອົບຮົມແກູ່ບັນດຳໂຮງຮຽນ ແລະ ກຸູ່ມຊຸມຊົນຕູ່ຳງໆ ໂດຍສະເພຳະທີີ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບ 

ກຳນອະທິບຳຍລະບົບກຳນລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັັ້ງ ທີີ່ໃຊ້ສ ຳລັບກຳນເລືອກຕັັ້ງສະພຳນິຕິບັນຍັດຂອງ ACT ເຊິີ່ງ

ຮ ້ຈັກກັນໃນຊືີ່: ລະບົບລົງຄະແນນສຽງ Hare-Clark.  

ຕິດຕ ໍ່ພວກເຮົຳ: 

ທີີ່ຢ ູ່: Ground floor, North Building, 180 London Cct, Canberra ACT 

ທີີ່ຢ ູ່ໄປສະນ:ີ PO Box 272, Civic Square ACT 2607 

ໂທລະສັບ: 6205 0033 (ບ ລິກຳນແປເອກະສຳນ ແລະ ແປປຳກເປົົ່ຳ 131 450) 

ອີເມວ: elections@act.gov.au 


