စာရင္းသြင္းၿပီး
ဆႏၵမဲေပးဖို႔ျပင္ဆင္ပါ

ဘာေၾကာင့္ ဆႏၵမဲေပးဖို႔

ဆႏၵမဲေပးဖို႔

စာရင္းသြင္းရတာလဲ။

မည္သူေတြစာရင္းသြင္းႏိုင္ပါသလဲ။

ဆႏၵမဲေပးရန္စာရင္းသြင္းပါက

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီလွ်င္

သင္သည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေနထုိင္ၿပီး

အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ 

သင္စာရင္းသြင္းႏိုင္ပါမည္။

• နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ကာ

ေဒသႏၲရ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္

• အသက္ 18 ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၎ႏွင့္အထက္၊

လြန္ခဲ့သည့္သုံးႏွစ္အတြင္း နယူးဇီလန္တြင္

ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားတြင္

• နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္

ေနထုိင္ခဲ့ပါက သို႔မဟုတ္

သင့္ဆႏၵကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ရွိလာ
မည္ျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္
သင္အေလးထားသည့္ အေရးကိစၥမ်ား၌
သင့္ကို ကိုယ္စားျပဳမည့္သူကို

နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံတြင္ အၿမဲတမ္းေနထိုင္သူ၊
• သင့္ဘဝတြင္ တစ္ႏွစ္ထက္ပို၍
နယူးဇီလန္တြင္ ဆက္တိုက္ေနထိုင္ခဲ့လွ်င္။
သင္သည္ ၾသစေၾတးလ်လူမ်ိဳး၊ ကြတ္ခ္ကၽြန္းစု
ေမာ္ရီလူမ်ိဳး၊ နယူရီယန္ သို႔မဟုတ္

ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေစသည့္

တိုခီလူရန္လူမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး 12 လၾကာေအာင္

အခြင့္အလမ္းျဖစ္သည္။

နယူးဇီလန္တြင္ ဆက္တိုက္ေနထိုင္ၿပီးပါက၊

စာရင္းသြင္းၿပီး ဆႏၵမဲေပးျခင္းျဖင့္
သင္၏ဆႏၵသေဘာထားကို
ေသခ်ာေပါက္ ၾကားသိႏိုင္ရန္
ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

စာရင္းသြင္းႏိုင္ပါသည္။

• လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ့္ႏွစ္လအတြင္း
နယူးဇီလန္တြင္ေနထုိင္ခဲ့သည့္
နယူးဇီလန္တြင္ အၿမဲတမ္းေနထုိင္သူျဖစ္ပါက
ဆႏၵမဲေပးရန္ စာရင္းသြင္းႏိုင္ပါသည္။
အသက္ 17 ႏွစ္ျပည့္သည္ႏွင့္
စာရင္းသြင္းႏိုင္ပါသည္။ အသက္ 18
ႏွစ္ျပည့္သည္ႏွင့္ သင့္အား အလိုအေလ်ာ
က္စာရင္းသြင္းၿပီးသားျဖစ္ၿပီး ဆႏၵမဲေပးရန္
အဆင္သင့္ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဘယ္လို စာရင္းသြင္းရမလဲ။

စာရင္းသြင္းရန္
အကူအညီလိုပါသလား။

စာရင္းသြင္းရန္ သို႔မဟုတ္ သင္၏အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို
ျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္ လြယ္ကူပါသည္။ သင္သည္-

• အြန္လိုင္း၌စာရင္းသြင္းရန္အတြက္ vote.nz သို႔
သြားေရာက္ၿပီး နယူးဇီလန္ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္၊
နယူးဇီလန္ပတ္စ္ပို႔ သို႔မဟုတ္ RealMe

သင္၏စာရင္းသြင္းေဖာင္အား ကူညီျဖည့္စြက္ေပးရန္ သို႔မဟုတ္
သင့္ကိုယ္စား သင့္ေဖာင္ကိုျဖည့္စြက္ေပးရန္ သူငယ္ခ်င္း သို႔မဟုတ္
မိသားစုဝင္ကဲ့သို႔ေသာ သင္သိရွိသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို
အကူအညီေတာင္းႏိုင္ပါသည္ သို႔မဟုတ္ သင္၏ေဒသဆိုင္ရာ
မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ မွတ္ပုံတင္အရာရွိကို အကူအညီေတာင္းႏိုင္ပါသည္။

ျဖင့္ မွန္ကန္ေၾကာင္းအတည္ျပဳထားသည့္

ေဖာင္တြင္လက္မွတ္ထိုးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

သက္ေသခံအေထာက္အထားတို႔ကို

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္

အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္
• 0800 36 76 56 သို႔ အခမဲ့ေခၚဆိုၿပီး သင့္ထံ
ေဖာင္ေပးပို႔ရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္

စာရင္းသြင္းေဖာင္တြင္ မျဖည့္စြက္ႏိုင္၊ လက္မွတ္မထိုးႏိုင္သူ
တစ္စုံတစ္ေယာက္ကို သိရွိပါက သင္ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။
မဲေပးႏိုင္ေစရန္ တစ္စုံတစ္ဦးအား ကူညီစာရင္းသြင္းေပးျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ vote.nz သို႔ သြားေရာက္ပါ။

သင္စာရင္းသြင္းၿပီးျဖစ္ပါက၊ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းတြင္
သင့္အမည္ပါဝင္ပါလိမ့္မည္။ ဆႏၵမဲေပးရန္ သင့္အမည္သည္
မဲဆႏၵရွင္စာရင္းတြင္ ပါဝင္ရပါမည္။
သင္ အိမ္ေျပာင္းေ႐ႊ႕သည့္အခါတိုင္း
သင့္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္
လိုအပ္ပါသည္။

ေမာ္ရီလူမ်ဳိးျဖစ္ပါက
ဆႏၵမဲေပးရန္ စာရင္းသြင္းျခင္း
သင္သည္ ေမာ္ရီမ်ိဳးႏြယ္ျဖစ္ၿပီး ပထမဆုံးအႀကိမ္
စာရင္းသြင္းျခင္းျဖစ္ပါက အေရးႀကီးသည့္ေ႐ြးခ်ယ္မႈတစ္ခုျပဳလုပ္ရ
မည္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ အေထြအေထြမဲဆႏၵရွင္စာရင္း သို႔မဟုတ္
ေမာ္ရီလူမ်ိဳး မဲဆႏၵရွင္စာရင္းတို႔အနက္ မည္သည့္မဲဆႏၵရွင္စာရင္း၌ပါဝင္
လိုသည္ကို ဆုံးျဖတ္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
သင့္ေ႐ြးခ်ယ္မႈသည္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္

သင့္တစ္ကိုယ္ေရ
ေဘးကင္းလုံျခဳံေရးအတြက္
စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနပါသလား။
သင့္တစ္ကိုယ္ေရ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး သို႔မဟုတ္ သင့္မိသားစု၏
ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးအတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနပါက
ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္းမျပဳေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲဆႏၵရွင္စာရင္း၌
ထည့္သြင္းေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္
သင္၏စာရင္းသြင္းျခင္းဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို
လုံၿခဳံစြာထားရွိၿပီး ၎တို႔အား မည္သူ႔ကိုမွ် ေပးမည္မဟုတ္ပါ။
သင့္ေဒသဆိုင္ရာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏မွတ္ပုံတင္အရာရွိႏွင့္
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုပါ၊ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္အတြက္ vote.nz တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ
သို႔မဟုတ္ 0800 36 76 56 သုိ႔ ဖုန္းေခၚဆိုပါ။

မည္သည့္မဲဆႏၵနယ္၌ သင္ မဲေပးႏိုင္မည္ဟူသည့္အခ်က္အေပၚ
သက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။
အေထြေထြမဲဆႏၵရွင္စာရင္းတြင္ပါဝင္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ပါက
အေထြေထြမဲဆႏၵနယ္ရွိ ေ႐ြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအား
မဲေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေမာ္ရီလူမ်ိဳး မဲဆႏၵရွင္စာရင္းတြင္ပါဝင္ရန္
ေ႐ြးခ်ယ္ပါက ေမာ္ရီေဒသ မဲဆႏၵနယ္ရွိ ေ႐ြးေကာက္ခံ

အခ်က္အလက္
ပိုမိုလိုအပ္ပါသလား။
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၌ပါဝင္သည္ျဖစ္ေစ တူညီေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားစာရင္းအတြက္
မဲေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
သင္ေ႐ြးခ်ယ္သည့္စာရင္းသည္ ျပည္တြင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္
သင္ဆႏၵမဲေပးရမည့္နည္းလမ္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။
သင္သည္ ေမာ္ရီလူမ်ိဳး မဲဆႏၵရွင္စာရင္းတြင္ပါေနၿပီး
သင့္ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္တြင္ ေမာ္ရီ နယ္ေျမ
သို႔မဟုတ္ မဲဆႏၵနယ္ရွိပါက၊ ေမာ္ရီ နယ္ေျမတြင္ပါဝင္သည့္
ေ႐ြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္အား ဆႏၵမဲေပးရပါမည္။
မဲဆႏၵရွင္စာရင္း (ေမာ္ရီလူမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ အေထြေထြ) ကို
ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီးေနာက္ စိတ္ေျပာင္းသြားပါက 5 ႏွစ္တစ္ႀကိမ္က်င္းပေသာ
ေမာ္ရီလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ
ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးစဥ္အတြင္း မဲဆႏၵနယ္ကို ေျပာင္းႏိုင္ပါသည္။

ROE47 23/04/20_Burmese

မဲေပးျခင္းႏွင့္ စာရင္းသြင္းျခင္းဆိုင္ရာ
အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္

• vote.nz သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။
• facebook.com/VoteNZ ကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ
စာရင္းသြင္းျခင္းႏွင့္ မဲေပးျခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို
vote.nzတြင္ ဘာသာစကားေပါင္း 27 မ်ိဳးျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

