သင့္တစ္ကိုယ္ရည္ေဘးကင္း
လုံျခဳံေရးအတြက္
စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနပါသလား။
elections.org.nz
0800 36 76 56

သင့္တစ္ကိုယ္ရည္ေဘးကင္း
လုံျခဳံေရးအတြက္
စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနပါသလား။
လူတိုင္းသည္ ၎တို႔၏အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား
မဲဆႏၵရွင္စာရင္း၌ လူသိရွင္ၾကားေဖာ္ျပရသည္ကို ေဘးကင္းလုံျခဳံသည္ဟု
ခံစားရသည္မဟုတ္ေသာ္လည္း ယင္းမွာ ၎တို႔ မဲေပးပိုင္ခြင့္ဆုံး႐ႈံးသြားၿပီ
ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ေပ။
အကယ္၍ သင္သည္ အဆိုပါစာရင္းတြင္ အမည္စာရင္းသြင္းရန္
အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ္လည္း သင့္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား
ပုံႏွိပ္ထားသည့္မဲဆႏၵရွင္စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပရျခင္းသည္
သင္၏တစ္ကိုယ္ရည္ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈ သို႔မဟုတ္
သင့္မိသားစု၏ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္သည္ဟုယူဆပါက
လၽွိဳ႕ဝွက္ထားရွိၿပီး ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္းမျပဳသည့္စာရင္းတြင္
ထည့္ထားေပးရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။
သင္၏စာရင္းေပးသြင္းမႈအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား
Electoral Commission မွလုံျခဳံစြာသိမ္းဆည္းထားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ အသိေပးေျပာၾကားမည္မဟုတ္ေပ။
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Complete this form
to apply to go on the
unpublished roll.
Full name:

ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္းမျပဳသည့္မဲဆႏၵရွင္

ကၽြႏ္ုပ္၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအေသးစိတ္

စာရင္းတြင္ မည္ကဲ့သို႔ထည့္သြင္းရမည္နည္း။

အခ်က္အလက္မ်ား ေျပာင္းလဲသြားပါက
မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း။

ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း မျပဳသည့္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း တြင္
ပါဝင္ေရးအတြက္ ေလၽွာက္ထားရန္ ဤလက္ကမ္းစာေစာင္ အတြင္းရွိ
ေဖာင္အားျဖည့္စြက္ၿပီး ျပန္ပို႔ေပးပါ။ အကယ္၍ သင္သည္ လက္ရွိတြင္

Date of birth:

အမည္စာရင္းမသြင္းရေသးပါက အမည္စာရင္းတင္သြင္းသည့္
ေဖာင္တစ္ေစာင္အား ျဖည့္စြက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
အမည္စာရင္းတင္သြင္းသည့္ေဖာင္ သို႔မဟုတ္

Contact phone number:

ထပ္ေလာင္းေလွ်ာက္ထားမႈဆိုင္ရာေဖာင္မ်ားအား ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္
သင္သည္ေဖာင္မ်ားအား elections.org.nz မွေဒါင္းလုဒ္ဆြဲႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္

Email address

0800 36 76 56 ကို ေခၚဆိုပါ။ ေဖာင္မ်ားကို စာတိုက္မွ ပို႔ေပးမည္။

အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္

Address where you are enrolled to vote or have applied
to enrol:

မည္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ေပးရန္လိုအပ္သနည္း။
ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္းမျပဳသည့္မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္

List any additional information provided to support
your application:

သင့္အမည္ သို႔မဟုတ္ ေနရပ္လိပ္စာကဲ့သို႔ေသာ
သင္၏အမည္စာရင္းတင္သြင္း မႈဆိုင္ရာအေသးစိတ္အခ်က္အလက္
တစ္ခခ
ု ေ
ု ျပာင္းလဲသာြ းပါက ကၽြႏပ
ု္ တ
္ အ
႔ုိ ား အသိေပးရန္လအ
ုိ ပ္မည္ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ သင့္တစ္ကိုယ္ရည္အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲသြားပါက
ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာမည့္မဲဆႏၵရွင္စာရင္းတြင္
ျပန္လည္၍ထည့္သြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
သင့္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအားမြမ္းမံေျပာင္းလဲရန္
သင္၏ေဒသတြင္း Registrar of Elector မ်ားအား ဆက္သြယ္ပါ။
၎တို႔အားဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို
elections.org.nz တြင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္
0800 36 76 56 သို႔ေခၚဆို၍ေမးျမန္းႏိုင္သည္။

ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္းမျပဳသည့္
မဲဆႏၵရွင္စာရင္းတြင္ထည့္သြင္းျခင္းခံထားရ
ပါက မည္ကဲ့သို႔ဆႏၵမဲေပးရမည္နည္း။

စာရင္းေပးသြင္းရန္လိုအပ္သည္ကိုျပသရန္အတြက္
အကူအညီျဖစ္ေစသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား
ေပးရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ပါဝင္ရမည့္သတင္းအခ်က္အလက္
အမ်ိဳးအစားနမူနာမ်ားမွာသင့္အလုပ္ရွင္၊ ေရွ႕ေန၊ လူမႈလုပ္သား၊ ဗဟိုတရား႐ုံးေရွ႕ေန

အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ သို႔မဟုတ္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္
မဲေပးသည့္မည္သည့္ေနရာ၌မဆို ဆႏၵမဲေပးႏိုင္သည္။
မဲေပးသည့္ေနရာတြင္ ဆႏၵမဲမ်ားထုတ္ေပးရာ၌အသုံးျပဳေသာ
ပုံႏွိပ္ထားသည့္မဲဆႏၵရွင္စာရင္းတြင္ သင့္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားပါ

Please tick one of the following:

သို႔မဟုတ္ သင့္အလုပ္ (သို႔) တစ္ကိုယ္ရည္အေျခအေနမ်ားသည္

ဝင္မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အထူးဆႏၵမဲေပးပို႔ရန ္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

I am already enrolled

သင့္အားအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ကို ရွင္းလင္းျပဆိုႏိုင္ေသာ
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္တြင္းရပ္တည္ေဆာင္႐ြက္ေပးသူထံမွစာတစ္ေစာင္

မဲေပးရန္ သင္စာရင္းသြင္းခဲ့ေသာေနရာ၌

I am not enrolled and I have enclosed
a completed enrolment form
Signature/date:

သို႔မဟုတ္
Domestic Violence Act 1995 ေအာက္တြင္သက္ေရာက္မႈရွိေသာ
အကာအကြယ္ေပးျခင္းအမိန္႔စာ မိတၱဴတစ္ေစာင္ သို႔မဟုတ္
Harassment Act 1997 ေအာက္တြင္သက္ေရာက္မႈရွိေသာ

Complete and post to: Electoral Commission,
PO Box 3220, Wellington 6140.
Remember to attach any information that supports
your application to register on the unpublished roll.
For more information visit elections.org.nz

မဲဆႏၵရွင္မ်ားအားအတည္ျပဳရန္အတြက္ သင့္မဲလက္မွတ္ႏွင့္အတူ
အပိုေဖာင္တစ္ေစာင္ျဖည့္စြက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ လိပ္စာ သို႔မဟုတ္
ယခင္အမည္အခ်က္အလက္မ်ားအား ေဖာင္ထဲတြင္မေဖာ္ျပလိုပါက
ျဖည့္သြင္းရန္မလိုေပ။ သင့္ အခ်က္အလက္ကို မ်ားမ်ားေပးနိုင္ေလ
သင္၏မဲေပးနိုင္ခြင့္ကို အတည္ျပဳရန္ အေထာက္အကူျပဳေလ ျဖစ္သည္။

ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအမိန္႔စာ မိတၱဴတစ္ေစာင္ သို႔မဟုတ္

မဲေပးသည့္ေနရာတြင္ မည္သည့္ေနရာကိုသြားၿပီး ဘာလုပ္ရမည္ဆိုသည္ကို

သင့္အမည္ႏွင့္လိပ္စာအားေဖာ္ျပျခင္းေၾကာင့္

သင့္အား ျပသေပးမည့္သူ တစ္စံုတစ္ဦး ရွိေနပါလိမ့္မည္။

သင္၏ေဘးကင္းလုံျခဳံေရး သို႔မဟုတ္

ျပည္တြင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ဆႏၵမဲေပးရန္အလို႔ဌာ သင့္ထံသို႔

သင့္မိသားစု၏ေဘးကင္းလုံျခဳံေရး
အဘယ္ေၾကာင့္ထိခိုက္လာႏိုင္သည္ကို ရွင္းလင္းျပဆိုသည့္ ရဲအရာရွိ
သို႔မဟုတ္ အက်ဥ္းဦးစီးအရာရွိထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္။

မဲလက္မွတ္မ်ားေပးပို႔ရန္အတြက္ သင္၏ေဒသတြင္းေကာင္စီ မွ
ေ႐ြးေကာက္ပြဲအရာရွိအား ေတာင္းဆိုရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

Level 10, 34-42 Manners Street,
PO Box 3220, Wellington 6140.

