
မြန်ြာစာမြင့်် သတင််းအချကအ်လကြ်ျာ်း 

ကွင််းစ်လနပ်ြညန်ယ် ရ ွ်းရကောက်ြွွဲ ရကေ်ာမရှင ်(The Electoral Commission of Queensland [ECQ]) သည ်

ကွင််းစ်လနပ်ြညန်ယ၌် ပြညန်ယရ် ွ်းရကောက်ြွွဲမ ော်း၊ ရေသဆ ိုင ်ော အစ ို်း  

ရ ွ်းရကောက်ြွွဲမ ော်းနငှ့််  လိုြ်ငန််းကဏ္ဍဆ ိုင ်ော ရ ွ်းရကောက်ြွွဲမ ော်းက ို က င််းြရြ်းြါသည။် 

ရနောက်လောမည့််ရေသဆ ိုင ်ော အစ ို်း  ရ ွ်းရကောကြ်ွွဲက ို 2020 ခိုနစှ် မတလ် 28  ကရ်န ့်တငွ ်က င််းြရြ်း န ်

အခ  နက် ရ ောကသ်ည။်  

ရနောက်လောမည့်် ပြညန်ယ ်ရ ွ်းရကောက်ြွွဲက ို 2020 ခိုနစှ် ရအောက်တ ိုဘောလ 31  ကရ်န ့်တငွ ်က င််းြရြ်း န ်

အခ  နက် ရ ောကသ်ည။် 

ကျွန််ုပ် ြှတပ် ်ုတငရ်ြညလ်ာ်း။ 

သငသ်ည ်ရအောကြ်ါတ ို ့်ပြစ်လျှင ်ရေသဆ ိုင ်ော အစ ို်း ၊ ပြညန်ယန်ငှ့်် ဗဟ ို ရ ွ်းရကောကြ်ွွဲမ ော်းအတကွ် 

စော င််းရြ်းသငွ််းမတှြ် ိုတင ်နန်ငှ့်် မွဲရြ်း န ်မပြစ်မရနလိုြ် ြါသည-် 

• သသစရသတ်းလ န ိုငင် သော်း သ ို ့်မဟိုတ ်မွဲရြ်းြ ိုငခ်ငွ့််ရှ သည့်် ဗဗ တ သျှန ိုငင် သော်း 

• အသက ်18 နစှ် သ ို ့်မဟိုတ ်အထကန်ငှ့်် 

• လကရ်ှ လ ြ်စောတွင ်အနည််းဆ ို်း တစ်လ ရနထ ိုငခ်ွဲ့်လျှင ်တ ို ့်ပြစ်သည။် 

ထ ို ့်အပြငအ်သက ်16 နစ်ှနငှ့်် 17 နစှ် အသကအ် ွယရ်ှ သတူ ို ့်သည ်ရလောရလောဆယအ်ော်းပြင့်် စော င််းရြ်းသငွ််း 

မတှ်ြ ိုတငန် ိုငဗ်ြ ်း မွဲရြ်းန ိုငသ်ည့်် ခ စော်းြ ိုငခ်ငွ့်် အပြည့််အဝက ို သတူ ို ့် အသက ်18 နစှ်ပြည့််သည့််အခါ  ရှ ြါလ မ့််မည။် 

စာရင််းပပ်းသငွ််းြှတပ် ်ုတငန်ည််း 

သငသ်ည ်မွဲရြ်း န ်enrolment form in English ြ ိုစ တစ်ခိုက ို ပြည့််စကွရ်ြ်းပခင််းအော်းပြင့်် သ ို ့်မဟိုတ ်သသစရသတ်းလ  

ရ ွ်းရကောက်ြွွဲ ရကေ်ာမရှင၏် (Australian Electoral Commission’s) website တွင ်အွနလ် ိုင််းပြင့်် စော င််းရြ်းသငွ််း 

မတှ်ြ ိုတငန် ိုငသ်ည။် 

  

https://www.ecq.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0016/1285/Enrolment-Form-Sept16.pdf
https://www.ecq.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0016/1285/Enrolment-Form-Sept16.pdf
https://www.aec.gov.au/enrol/
https://www.aec.gov.au/enrol/


ပရွ်းပကာကပွ်ွဲြျာ်းတငွ ်ကျွန််ုပ် ြညသ် ်ု ့် ြွဲပပ်းြညန်ည််း။ 

အကယ၍် သင ်ရ ွ်းရကောကြ်ွွဲက င််းြသည့််ရန ့်တငွ ်န ိုငင်  ြ်ပခော်းသ ို ့် ရ ောက်ရှ ရနသည့််တ ိုင ်သင့်် မွဲပြော်းက ို ထည့်် န ်

နည််းလမ််းအမ ော်းအပြော်း ရှ ြါသည။် ၎င််းနည််းလမ််းမ ော်းတငွ ်မွဲရြ်းထ ိုက်ရသော မွဲရြ်းသမူ ော်းအတကွ် ကက ြိုတငမ်ွဲ 

ရြ်းပခင််း (အကက ြိုမွဲ)၊ ရ ွ်းရကောက်ြွွဲက င််းြသည့််ရန ့်၌ မွဲရြ်းပခင််း၊ စောတ ိုက်မတှစ်ဆင့်် မွဲရြ်းပခင််း သ ို ့်မဟိုတ ်

တယလ် ြိုန််းပြင့်် မွဲရြ်းပခင််း တ ို ့်ြါဝငြ်ါသည။် 

ကွင််းစ်လနပ်ြညန်ယတ်ွင ်မွဲရြ်းပခင််းနငှ့််ြတသ်က၍် ြ ိုမ ိုသ ရှ လ ိုရသောအခ က်အလက်မ ော်းက ို ECQ’s Multilingual 

Voting Guide တွင ် ရှ န ိုငြ်ါသည။် 

စကာ်းမပန်တစဦ််း လ ်ုအပ်ပါသလာ်း။ 

အကယ၍် သင ်အခ က်အလက်မ ော်း ြ ိုမ ိုသ ရှ လ ိုြါက စကော်းပြနမ်တှစ်ဆင့်် ECQ က ို ြိုန််း 0730821411 ပြင့်် 

ဆကသ်ယွ်န ိုငသ်ည။် 

ကျွန််ုပ်တ ်ု ့်က ်ု ဆကသ်ယွပ်ါ 

ECQ ၏ လ ြ်စောမေှာ Level 20, 1 Eagle Street, Brisbane QLD 4000 ပြစ်သည။် 

သငသ်ည ်ECQ က ို ြိုန််း 1300 881 665 ပြင့်် ဆက်န ိုငသ်ည၊် အ ်းရမ်းလ်က ို  ecq@ecq.qld.gov.au သ ို ့် ြ ို ့်န ိုငသ်ည ်

သ ို ့်မဟိုတ ်(07) 3036 5776 သ ို ့် ြကစ််ြ ို ့်န ိုငသ်ည။် 

အကယ၍် သငသ်ည ်န ိုငင်  ြ်ပခော်းသ ို ့် ရ ောက်ရှ ရနလျှင ်ကျွန်ိုြ်တ ို ့်က ို ြိုန််းန ြါတ ် +617 3035 8103 ပြင့်် 

ဆကသ်ယွ်ြါ။ 

  

https://www.ecq.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0016/2158/Multilingual-Guide-to-Voting.pdf
https://www.ecq.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0016/2158/Multilingual-Guide-to-Voting.pdf
https://www.ecq.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0016/2158/Multilingual-Guide-to-Voting.pdf
https://www.ecq.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0016/2158/Multilingual-Guide-to-Voting.pdf
mailto:ecq@ecq.qld.gov.au
mailto:ecq@ecq.qld.gov.au

