
ການຈົດທະບຽນໃນວັນເລື ອກຕ້ັງ

ຫ້ອງການຂອງລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງລັດມິນນິ ໂຊຕ້າ
 mnvotes.org • 1-877-600-VOTE

①  ບັດປະຈ� ຳຕົວທີ່ ມີ ຊື່  ແລະທີ່ ຢູ່ປັດຈຸບັນ
• ໃບຂັບຂີ່ ຂອງລັດມິນນິ ໂຊຕ້ຳ ທີ່ ເປັນທຳງກຳນ, ໃບຂັບຂີ່ ຊ່ົວຄຳວ ຫຼື  ບັດປະຈ� ຳຕົວ; 

ຫຼື  ໃບຊ� ຳລະເງິ ນຂອງບັດອັນໃດອັນໜ່ຶງຂອງພວກນີ ້ .
• ບັດປະຈ� ຳຕົວຊົນເຜ່ົຳ ທີ່ ມີ ຊື່  ທີ່ ຢູ່ ຮູບ ແລະລຳຍເຊັນຂອງທ່ຳນໃນບັດນ້ັນ.

②   ບັດປະຈ� ຳຕົວທີ່ ມີ ຮູບຕິດ ຮວມທັງເອກກະສຳນທີ່ ມີ
ທີ່ ຊື່ ແລະທີ່ ຢູ່ຂອງທ່ຳນໃນປັດຈຸບັນຢູ່ໃນນ້ັນ

ເພ່ືອຈົດທະບຽນຢູ່ບ່ອນເລື ອກຕ້ັງໃນວັນເລື ອກຕ້ັງ ທ່ຳນຕ້ອງເອົ ຳບັດຢ້ັງ
 

ຢື ນທີ່ ຢູ່ອັນໜ່ຶງຕຳມທີ່ ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູ່ຂ້ຳງລຸ່ມນີ ້ ມຳນ� ຳ.

ມີ ຕ�່ ທຳງຫັຼງ...

ບັດປະຈ� ຳຕົວມີ ຮູບຕຳມກົດໝຳຍອະນຸມັດ

ໃຫ້ເລື ອກໃຊ້ອັນໜ່ຶງ. ໝົດອຳຍຸແລ້ວກ� ໄດ້.

ເອກກະສຳນທີ່ ອະນຸມັດ

ໃຫ້ເລື ອກໃຊ້ອັນໜ່ຶງ. ສຳມຳດສະແດງໃຫ້
ເຫັນທຳງອຸປະກອນອີ ເລັກໂທຣນິ ກກ� ໄດ້.

ໃບຂັບຂີ່ , ບັດປະຈ� ຳຕົວປະຈ� ຳລັດ ຫຼື  
ໃບຂັບຂີ່ ຊ່ົວຄຳວ ທີ່ ອອກໃຫ້ໂດຍລັດໃດລັດໜ່ຶງ

ພຳສປອດສະຫະລັດ

ບັດປະຈ� ຳຕົວທະຫຳນສະຫະລັດ ຫຼື  
ບັດປະຈ� ຳຕົວນັກລົບເກ່ົຳ

ບັດປະຈ� ຳຕົວຊົນເຜ່ົຳ ທີ່ ມີ ຊື່  
ລຳຍເຊັນແລະມີ ຮູບຕິດ

ບັດປະຈ� ຳຕົວຂອງມະຫຳວິ ທະຍຳໄລແຫ່ງລັດມິນ
ນີ ໂຊຕຳ, ຂອງວິ ທະຍຳໄລ ຫຼື  ວິ ທະຍຳໄລເຕັກນິ ກ

ບັດປະຈ� ຳຕົວຂອງມັດທະຍົມປຳຍຂອງລັດມິນ
ນິ ໂຊຕຳ

ໃບບິ ວ, ໃບແຈ້ງບັນຊີ  ຫຼື  ໃບ 
ແຈ້ງໃຫ້ຈ່ຳຍເງິ ນໃນກຳນເລີ ້ ມ
ບ� ລິ ກຳນ ຫຼື  ມີ ວັນທີ ພຳຍໃນ 30 
ວັນຂອງກຳນເລື ອກຕ້ັງ:

* ຄ່ຳໂທລະສັບ, ຄ່ຳທີ ວີ  ຫຼື  ອິ ນເທີ ເນັດ

* ຄ່ຳຂີ ້ ເຫຍື ້ ອ, ຄ່ຳນ� ້ ຳເສຍ, ຄ່ຳໄຟຟ້ຳ, 
ຄ່ຳແກ໊ສ ຫຼື  ຄ່ຳນ� ້ ຳ

* ໃບທະນຳຄຳນ ຫຼື  ບັດເຄຣດິ ດ 

* ຄ່ຳເຊົ່ ຳ ຫຼື  ຄ່ຳຈ� ຳນອງ

ສັນຍຳເຊົ່ ຳ ຫຼື  ຂ� ້ ຕົກລົງກຳນເຊົ່ ຳທີ່ ເປັນ
ທຳງກຳນຈົນເຖິງວັນເລື ອກຕ້ັງ

ໃບຊ� ຳລະຄ່ຳເສຍເທີ ມໂຮງຮຽນ
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ການຈົດທະບຽນໃນວັນເລື ອກຕ້ັງ

ມີ ນາ 2016

③  ຜູ້ທີ່ ຈົດທະບຽນອອກສຽງແລ້ວ ທີ່ ສຳມຳດຢ້ັງຢື ນທີ່ ຢູ່ຂອງທ່ຳນ
ຜູ້ທີ່ ຈົດທະບຽນອອກສຽງຈຳກເຂດເລື ອກຕ້ັງຂອງທ່ຳນ ສຳມຳດໄປບ່ອນເລື ອກຕ້ັງກັບທ່ຳນ
ເພ່ືອໄປເຊັນສຳບຳນຕົນໃນກຳນຢ້ັງຢື ນທີ່ ຢູ່ຂອງທ່ຳນ. ສິ່ ງນີ ້ ເອີ ້ ນວ່ຳ ‘ຮັບຮອງ.’ ຜູ້ທີ່ ຈົດທະ
ບຽນອອກສຽງສຳມຳດເຊັນຮັບຮອງຄົນອອກສຽງໄດ້ຮອດແປດຄົນ. ທ່ຳນບ�່ ສຳມຳດເຊັນ

 
ຮັບຮອງໃຫ້ຄົນອື່ ນໄດ້ ຖ້ຳຄົນອື່ ນເຊັນຮັບຮອງໃຫ້ທ່ຳນແລ້ວ.

④  ບັດປະຈ� ຳຕົວນັກຮຽນວິ ທະຍຳໄລ ທີ່ ມີ ລຳຍຊື່ ໃນຫ� ພັກຕິດນ� ຳ
ວິ ທະຍຳໄລແລະມະຫຳວິ ທະຍຳໄລແຫ່ງຕ່ຳງໆ ສ່ົງລຳຍຊື່ ຂອງນັກຮຽນທີ່ ຢູ່ໃນຫ� ພັກໃຫ້ເຈົ ້ ຳ

 
ໜ້ຳທີ່ ເລື ອກຕ້ັງ. ຖ້ຳທ່ຳນມີ ຊື່ ໃນລຳຍຊື່ ນ້ັນ ໃຫ້ທ່ຳນເອົ ຳບັດປະຈ� ຳຕົວໃຫ້ເຈົ ້ ຳໜ້ຳທີ່ ເບິ່ ງເພ່ືອ 
ຈົດທະບຽນໃຫ້ສ� ຳເລັດ.

⑤  ກຳນຈົດທະບຽນເປັນທຳງກຳນໃນເຂດເລື ອກຕ້ັງ
ຖ້ຳທ່ຳນຈົດທະບຽນໃນເຂດເລື ອກຕ້ັງແລ້ວ ແຕ່ທ່ຳນປ່ຽນຊື່ ຫຼື ຍ້ຳຍພຳຍໃນເຂດເລື ອກຕ້ັງ

 ດຽວກັນ, ທ່ຳນພຽງແຕ່ບອກຊື່ ແລະທີ່ ຢູ່ກ່ອນຂອງທ່ຳນໃຫ້ເຈົ ້ ຳໜ້ຳທີ່ ເລື ອກຕ້ັງຮູ້ເທ່ົຳນ້ັນ.

⑥  ກຳນແຈ້ງກຳນຈົດທະບຽນຊ້ຳ
ຖ້ຳທ່ຳນຈົດທະບຽນອອກສຽງພຳຍໃນ 20 ວັນຂອງວັນເລື ອກຕ້ັງ, ທ່ຳນອຳດຈະໄດ້ຮັບໜັງ
ສື ທຳງໄປສະນີ ແຈ້ງເຖິງກຳນຈົດທະບຽນຊ້ຳ. ເອົ ຳໜັງສື ນ້ັນໄປນ� ຳ ແລ້ວໃຊ້ໜັງສື ນ້ັນເປັນ

 ຫັຼກຖຳນກຳນຢ້ັງຢື ນທີ່ ຢູ່ອຳໄສໃນກຳນຈົດທະບຽນ.

⑦  ພະນັກງຳນຂອງ ສະຖຳນທີ່ ພັກອຳໄສ
ຖ້ຳທ່ຳນຢູ່ໃນສະຖຳນທີ່ ພັກອຳໄສ ພະນັກງຳນສຳມຳດໄປບ່ອນເລື ອກຕ້ັງກັບທ່ຳນ 
ເພ່ືອຢ້ັງຢື່ ນທີ່ ຢູ່ຂອງທ່ຳນ. ສິ່ ງນີ ້ ເອີ ້ ນວ່ຳ ‘ຮັບຮອງ.’ ພະນັກງຳນສຳມຳດຮັບຮອງໃຫ້ຜູ້ທີ່ ມີ  
ສິ ດອອກສຽງໝົດທຸກຄົນໃນສະຖຳນທີ່ ນ້ັນໄດ້.

...ຕ�່ ຈຳກທຳງໜ້ຳ


