
ຄໍ າແນະນໍ າ 
ວິ ທີ ການລົງຄະແນນສຽງໂດຍໃຊ້ບັດລົງຄະແນນສຽງຊະນິ ດບໍໍ່ ສາມາດໄປບໍ່ ອນທີໍ່ ເລື ອກຕ້ັງໄດ້
ສໍ າລັບຜ ້ ລົງຄະແນນທີໍ່ ຈົດທະບຽນແລ້ວ  

ທໍ່ ານຈະຕ້ອງມີ :

▪ ບັດລົງຄະແນນ*

▪ ຊອງຈົດໝາຍໃສໍ່ ບັດລົງຄະແນນສຽງສີ ແທນ*

▪ ຊອງຈົດໝາຍລາຍເຊັນສີ ຂາວ*

▪ ຊອງຈົດໝາຍສົໍ່ ງກັບຄື ນສີ ຂາວຂະໜາດ
ໃຫຍໍ່ ກໍ່ ວາ*

*ຖ້າທໍ່ ານບໍໍ່ ມີ ສິໍ່ ງເຫ ົໍ່ ານີ ້ , ກະລຸນາຕິດຕໍໍ່ ພະນັກງານ
ການເລື ອກຕ້ັງທ້ອງຖິໍ່ ນຂອງທໍ່ ານ

▪ ພະຍານ
ຜ ້ ໃດກໍໄດ້ທີໍ່ ຈົດທະບຽນລົງຄະແນນສຽງໃນລັດ ມິນນິ ໂຊຕາ,
ລວມທັງຄ ໍ່ ສົມລົດຫ ື ຍາດພີ ໍ່ ນ້ອງ ຂອງທໍ່ ານ,  

 ຫ ື ໂນທາຣີ  ພັບລິ ກ,
 ຫ ື ບຸກຄົນທີໍ່ ມີ ອໍ ານາດໃນການຮັບຄໍ າສາບານ

ເອົ າຊອງຈົດໝາຍລາຍເຊັນໃສໍ່ ໃນຊອງຈົດໝາຍສົໍ່ ງກັບຄື ນສີ ຂາວຂະໜາດໃຫຍໍ່ ກໍ່ ວາເພືໍ່ ອປົກປັກ
ຮັກສາຂໍ ້ ມ ນສໍ່ ວນຕົວຂອງທໍ່ ານເພືໍ່ ອບໍໍ່ ໃຫ້ຄົນອືໍ່ ນສໍ່ ອງເຫັນ 
▪ ປິ ດຊອງຈົດໝາຍ

 ລົງຄະແນນ!
▪ ສະແດງບັດລົງຄະແນນວໍ່ າງເປົໍ່ າໃຫ້ພະຍານ ຂອງທໍ່ ານເບິໍ່ ງ ແລ້ວເຮັດເຄືໍ່ ອງໝາຍລົງຄະແນນສຽງຂອງທໍ່ ານໃນທີໍ່ ສໍ່ ວນຕົວ

▪ ປະຕິບັດຕາມຄໍ າແນະນໍ າທີໍ່ ຂຽນຢ ໍ່ ໃນບັດລົງຄະແນນ

▪ ຢໍ່ າຂຽນຊືໍ່ ຫ ື ໝາຍເລກປະຈໍ າຕົວ ຂອງທໍ່ ານໃນບັດລົງຄະແນນ

▪ ຢໍ່ າລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ຜ ້ ສະໝັກເກີ ນກໍ່ ວາອະນຸຍາດ ຖ້າທໍ່ ານເຮັດດັໍ່ ງນ້ັນ, ຄະແນນສຽງ ຂອງທໍ່ ານຈະບໍ ໍ່ ຖື ກນັບ 
 ເບິ ໍ່ ງອີ ກດ້ານໜ ໍ່ ງຖ້າຫາກວໍ່ າທໍ່ ານເຮັດຜິດພາດໃນບັດລົງຄະແນນຂອງທໍ່ ານ 

 ໃສໍ່ ບັດລົງຄະແນນຂອງທໍ່ ານໃນຊອງຈົດໝາຍສີ ແທນແລ້ວປິ ດຊອງ
▪ ບໍໍ່ ຕ້ອງຂຽນຫຍັງໃສໍ່ ຊອງນີ ້

 ເອົ າຊອງຈົດໝາຍສີ ແທນໃສໍ່ ໃນຊອງຈົດໝາຍລາຍເຊັນສີ ຂາວ 

 ກອກຂໍ ້ ມ ນໃນຊອງຈົດໝາຍລາຍເຊັນສີ ຂາວຢໍ່ າງສົມບ ນ 
▪ ຖ້າວໍ່ າບໍໍ່ ມີ ປ້າຍໜ້າຊອງ ໃຫ້ຂຽນຊືໍ່ ແລະທີໍ່ ຢ ໍ່ ໃນລັດມິນນິ ໂຊຕາຂອງທໍ່ ານໃສໍ່

▪ ຂຽນໝາຍເລກໃບຂັບຂີໍ່ ຂອງລັດມິນນິ ໂຊຕາຂອງທໍ່ ານ, ເລກບັດປະຈໍ າຕົວຂອງລັດມິນນິ ໂຊຕາ, ຫ ື ເລກສີໍ່ ໂຕສຸດທ້າຍຂອງບັດ
ປະກັນສັງຄົມຂອງທໍ່ ານ
ໃຫ້ແນໍ່ ໃຈວໍ່ າໃຊ້ເລກດຽວກັນກັບເລກທີໍ່ ທໍ່ ານໃຫ້ໄວ້ໃນຄໍ າຮ້ອງສະໝັກລົງຄະແນນສຽງຊະນິ ດບໍໍ່ ສາມາດໄປບໍ່ ອນທີໍ່ ເລື ອກຕ້ັງໄດ້

 ຖ້າວໍ່ າທໍ່ ານບໍ ໍ່ ມີ ເລກໃດໆດັໍ່ ງກໍ່ າວ, ໃຫ້ເຮັດເຄື ໍ່ ອງໝາຍໃນຫ້ອງນ້ັນ 
▪ ອໍ່ ານແລະເຊັນສາບານ

▪ ຂໍ ໃຫ້ພະຍານຂອງທໍ່ ານຂຽນຊືໍ່ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າແລະທີໍ່ ຢ ໍ່ ຖະຫນົນໃນລັດມິນນິ ໂຊຕາລວມທັງເມື ອງໃສໍ່
(ບໍໍ່ ແມໍ່ ນຕ ້ ໄປສະນີ ),ແລ້ວເຊັນຊືໍ່ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ

 ຖ້າຫາກວໍ່ າພະຍານຂອງທໍ່ ານເປັນ ພະນັກງານຫ ື ໂນທາຣີ  ພັບລິ ກ ແທນທີ ໍ່ ຈະ ຂຽນທີ ໍ່ ຢ ໍ່   ເຂົ າເຈົ ້ າຈະຕ້ອງຂຽນຕໍາແນໍ່ ງຂອງ 
 ເຂົ າເຈົ ້ າໃສໍ່   ໂນທາຣີ ຍັງຕ້ອງໄດ້ຈໍ ້ າກາບັດ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ.  

▪ ປິ ດຊອງຈົດໝາຍ

  

 ສົໍ່ ງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງທໍ່ ານກັບຄື ນມາທີໍ່  ທີໍ່ ຢ ໍ່ ໃນຊອງຈົດໝາຍກໍ່ ອນວັນເລື ອກຕ້ັງ
ບັດລົງລົງຄະແນນສຽງອາດຈະບໍໍ່ ໄດ້ຮັບການສົໍ່ ງຕໍໍ່ ໄປສະຖານທີໍ່ ນັບຄະແນນຂອງທໍ່ ານ. 
ທໍ່ ານມີ ສາມທາງເລື ອກ: 
▪ ສົໍ່ ງມັນມາຮອດກໍ່ ອນວັນເລື ອກຕ້ັງໃຊ້ໄປສະນີ ສະຫະລັດ ຫ ື ບໍ ລິ ການຈັດສົໍ່ ງ,

▪ ນໍ າສົໍ່ ງດ້ວຍໂຕເອງກໍ່ ອນວັນເລື ອກຕ້ັງຫ ື ກໍ່ ອນບໍ່ າຍ 3 ໂມງແລງວັນເລື ອກຕ້ັງ,ຫ ື

▪ ຂໍ ໃຫ້ຜ ້ ໃດນໍ າມາສົໍ່ ງກໍ່ ອນບໍ່ າຍ 3 ໂມງແລງວັນເລື ອກຕ້ັງ
ບຸກຄົນຜ ້ ນີ ້ ບໍ ໍ່ ສາມາດນໍ າບັດລົງມາສົໍ່ ງໃຫ້ຫ າຍກໍ່ ວາ 3 ບັດ  

 ເບິ ໍ່ ງອີ ກດ້ານໜ ໍ່ ງສໍ າລັບຄໍ າແນະນໍ າພິເສດຫາກວໍ່ າທໍ່ ານມີ ຄວາມພິການ  

ກວດສອບສະຖານະພາບບັດລົງຄະແນນສຽງຊະນິ ດບໍໍ່ ສາມາດໄປບໍ່ ອນທີໍ່ ເລື ອກຕ້ັງ
ໄດ້ຂອງທໍ່ ານໄດ້ທີໍ່  www.mnvotes.org

▪ ບິ ກສີ ດໍ າ

▪ ເລກປະຈໍ າຕົວຂອງທໍ່ ານ
ເລກໃບຂັບຂີໍ່ ຂອງລັດມິນນິ ໂຊຕາ, ເລກບັດປະຈໍ າຕົວຂອງລັດມິນນິ ໂຊຕາ,
ຫ ື ເລກສີໍ່ ໂຕສຸດທ້າຍຂອງບັດປະກັນສັງຄົມ
 ເບິ ໍ່ ງຂ້າງລຸໍ່ ມນີ ້ ຖ້າຫາກວໍ່ າທໍ່ ານບໍ ໍ່ ມີ ເລກໃດໆດັໍ່ ງກໍ່ າວ 
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ການແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດ 
▪ ຖ້າວໍ່ າມີ ເວລາພໍ ໃຫ້ຂໍ ບັດລົງຄະແນນສຽງໃໝໍ່ ຈາກພະນັກງານການເລື ອກຕ້ັງຂອງທໍ່ ານ ຫ ື

▪ ຖ້າທໍ່ ານໝາຍຜ ້ ສະໝັກຜິດໂດຍບັງເອີ ນ ໃຫ້ທໍ່ ານຂີ ດຂ້າຊືໍ່ ຂອງຜ ້ ສະໝັກທີໍ່ ທໍ່ ານເລື ອກໄປອອກແລະໃສໍ່ ເຄືໍ່ ອງໝາຍລົງຄະແນນສຽງຂອງ
ທໍ່ ານໃຫ້ຜ ້ ສະໝັກທີໍ່ ທໍ່ ານຕ້ອງການ (ບໍໍ່ ຕ້ອງຂຽນຊືໍ່ ຫຍໍ ້ ຂອງທໍ່ ານໃສໍ່ )

  ຖ້າວໍ່ າທໍ່ ານມີ ຄວາມພິການຫ ື ບໍໍ່ ສາມາດໝາຍບັດຄະແນນຂອງທໍ່ ານໄດ້  ພະຍານຂອງທໍ່ ານສາມາດຊໍ່ ວຍທໍ່ ານໝາຍບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງທໍ່ ານຕາມການບອກຂອງທໍ່ ານ 
   ແລະສາມາດລວບລວມເອກກະສານ, ແລະກອກແບບຟອມໃຫ້ທໍ່ ານໄດ້  

ຍາມທີໍ່ ເຊັນຊືໍ່ ໃສໍ່ ຊອງຈົດໝາຍ, ກົດໝາຍລັດມິນນິ ໂຊຕາລະບຸວໍ່ າທໍ່ ານສາມາດຈະ: 

▪ ເຊັນຊືໍ່ ໃສໍ່ ຊອງຈົດໝາຍສົໍ່ ງກັບຄື ນມາດ້ວຍ ຕົວທໍ່ ານເອງ, ຫ ື

▪ ເຮັດເຄືໍ່ ອງໝາຍ, ຫ ື

▪ ຂໍ ໃຫ້ພະຍານຂອງທໍ່ ານເຊັນຊືໍ່ ໃຫ້ທໍ່ ານໂດຍຊ້ອງໜ້າຂອງທໍ່ ານ (ໃຫ້ພະຍານຂອງທໍ່ ານເຊັນຊືໍ່ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າຄື ກັນ)

▪ ຖ້າຫາກທໍ່ ານໄດ້ໃຊ້ແນວຈໍ ້ າກາລາຍເຊັນເປັນລາຍເຊັນຂອງທໍ່ ານ ທໍ່ ານສາມາດໃຊ້ແນວຈໍ ້ າກາລາຍເຊັນຫ ື ຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ພະຍານຊໍ່ ວຍໃຊ້ແນວຈໍ ້ າກາລາຍເຊັນຂອງທໍ່ ານຊ້ອງ
ໜ້າຂອງທໍ່ ານ

       ກົດໝາຍມິນນິ ໂຊຕາພາກທີ  645.44 ພາກຍໍ່ ອຍທີ  14 

ກະລຸນາສັງເກດ: ການລົງຄະແນນສຽງແມໍ່ ນບໍໍ່ ໄດ້ລວມໃນໜັງສື ມອບອໍ ານາດຂອງທະນາຍຄວາມ  ບຸກຄົນນ້ັນທີໍ່ ມີ ໜັງສື ມອບອໍ ານາດຂອງທະນາຍຄວາມສາມາດເຊັນຊືໍ່ ໃຫ້
ທໍ່ ານໄດ້ໂດຍຊ້ອງໜ້າຂອງທໍ່ ານເທົໍ່ ານ້ັນ, ດັໍ່ ງທີໍ່ ໄດ້ກໍ່ າວໄວ້ຢ ໍ່ ຂ້າງເທິງນ້ັນ.

ຖ້າທໍ່ ານມີ ຄວາມພິການ:

ແຈ້ງການຮັກສາຄວາມລັບ: ຖ້າຫາກວໍ່ າບັດລົງຄະແນນຂອງທໍ່ ານໄດ້ຍອມຮັບ ຊືໍ່ ແລະທີໍ່ ຢ ໍ່ ຂອງທໍ່ ານຈະເປັນຂໍ ້ ມ ນສາທາລະນະນັບແຕໍ່ ຍາມໄດ້ຮັບບັດລົງຄະແນນ ໃນເວລາທີໍ່ ນໍ າໃຊ້ໃນການ
ເລື ອກຕ້ັງ, ທາງດ້ານການເມືອງ ຫ ື ເພືໍ່ ອວັດຖຸປະສົງໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ. ຖ້າບໍໍ່ ດັໍ່ ງນ້ັນ, ຂໍ ້ ມ ນທີໍ່ ທໍ່ ານສະໜອງໃຫ້ໃນຊອງລາຍເຊັນຂອງທໍ່ ານຈະໄດ້ຖື ກຈໍ າກັດເກັບໄວ້ກັບ
ພະນັກງານການເລື ອກຕ້ັງຈົນເຖິງ 8 ໂມງແລງຂອງວັນເລື ອກຕ້ັງ ຫ ັ ງຈາກເວລານ້ັນຊອງຈົດໝາຍຂອງທໍ່ ານແລະຂໍ ້ ມ ນທີໍ່ ຢ ໍ່ ໃນນ້ັນ ຍົກເວ້ັນໝາຍເລກປະຈໍ າຕົວຂອງທໍ່ ານ ຈະເປັນຂໍ ້ ມ ນ
ສາທາລະນະ ທໍ່ ານຕ້ອງມີ ເລກປະຈໍ າຕົວຂອງທໍ່ ານເພືໍ່ ອເປັນການຮັບປະກັນວໍ່ າບັດລົງຄະແນນທີໍ່ ສົໍ່ ງກັບຄື ນມານ້ັນ ແມໍ່ ນ ເປັນຂອງ ຜ ້ ລົງຄະແນນຜ ້ ດຽວກັນກັບຜ ້ ສົໍ່ ງກັບຄື ນມາ ທໍ່ ານ
ສາມາດປະຕິເສດບໍໍ່ ໃຫ້ໄດ້ ແຕໍ່ ວໍ່ າມັນອາດຈະນໍ າໄປສ ໍ່ ບັດລົງຄະແນນສຽງຊະນິ ດບໍໍ່ ສາມາດໄປບໍ່ ອນທີໍ່ ເລື ອກຕ້ັງໄດ້ຂອງທໍ່ ານຖື ກປະຕິເສດ ແລະຈະປ້ອງກັນບໍໍ່ ໃຫ້ທໍ່ ານສາມາດກວດສອບ
ສະຖານະພາບບັດລົງຄະແນນສຽງຊະນິ ດບໍໍ່ ສາມາດໄປບໍ່ ອນທີໍ່ ເລື ອກຕ້ັງຂອງທໍ່ ານອອນລາຍໄດ້.
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