
ການຈົດທະບຽນໃນວັນເລື ອກຕ້ັງ

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

①  ບັດປະຈ� າຕົວທີ່ ມີ ຊື່  ແລະທີ່ ຢູ່ປັດຈຸບັນ
• ໃບຂັບຂີ່ ຂອງລັດມິນນິ ໂຊຕ້າ ທີ່ ເປັນທາງການ, ໃບຂັບຂີ່ ຊ່ົວຄາວ ຫຼື  ບັດປະຈ� າຕົວ; 

ຫຼື  ໃບຊ� າລະເງິ ນຂອງບັດອັນໃດອັນໜ່ຶງຂອງພວກນີ ້ .
• ບັດປະຈ� າຕົວຊົນເຜ່ົາ ທີ່ ມີ ຊື່  ທີ່ ຢູ່ ຮູບ ແລະລາຍເຊັນຂອງທ່ານໃນບັດນ້ັນ.

②   ບັດປະຈ� າຕົວທີ່ ມີ ຮູບຕິດ ຮວມທັງເອກກະສານທີ່ ມີ
ທີ່ ຊື່ ແລະທີ່ ຢູ່ຂອງທ່ານໃນປັດຈຸບັນຢູ່ໃນນ້ັນ

ເພ່ືອຈົດທະບຽນຢູ່ບ່ອນເລື ອກຕ້ັງໃນວັນເລື ອກຕ້ັງ ທ່ານຕ້ອງເອົ າບັດຢ້ັງ
 

ຢື ນທີ່ ຢູ່ອັນໜ່ຶງຕາມທີ່ ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ ້ ມານ� າ.

ມີ ຕ�່ ທາງຫັຼງ...

ບັດປະຈ� າຕົວມີ ຮູບຕາມກົດໝາຍອະນຸມັດ

ໃຫ້ເລື ອກໃຊ້ອັນໜ່ຶງ. ໝົດອາຍຸແລ້ວກ� ໄດ້.

ເອກກະສານທີ່ ອະນຸມັດ

ໃຫ້ເລື ອກໃຊ້ອັນໜ່ຶງ. ສາມາດສະແດງໃຫ້
ເຫັນທາງອຸປະກອນອີ ເລັກໂທຣນິ ກກ� ໄດ້.

ໃບຂັບຂີ່ , ບັດປະຈ� າຕົວປະຈ� າລັດ ຫຼື  
ໃບຂັບຂີ່ ຊ່ົວຄາວ ທີ່ ອອກໃຫ້ໂດຍລັດໃດລັດໜ່ຶງ

ພາສປອດສະຫະລັດ

ບັດປະຈ� າຕົວທະຫານສະຫະລັດ ຫຼື  
ບັດປະຈ� າຕົວນັກລົບເກ່ົາ

ບັດປະຈ� າຕົວຊົນເຜ່ົາ ທີ່ ມີ ຊື່  
ລາຍເຊັນແລະມີ ຮູບຕິດ

ບັດປະຈ� າຕົວຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລແຫ່ງລັດມິນ
ນີ ໂຊຕາ, ຂອງວິ ທະຍາໄລ ຫຼື  ວິ ທະຍາໄລເຕັກນິ ກ

ບັດປະຈ� າຕົວຂອງມັດທະຍົມປາຍຂອງລັດມິນ
ນິ ໂຊຕາ

ໃບບິ ວ, ໃບແຈ້ງບັນຊີ  ຫຼື  ໃບ 
ແຈ້ງໃຫ້ຈ່າຍເງິ ນໃນການເລີ ້ ມ
ບ� ລິ ການ ຫຼື  ມີ ວັນທີ ພາຍໃນ 30 
ວັນຂອງການເລື ອກຕ້ັງ:

* ຄ່າໂທລະສັບ, ຄ່າທີ ວີ  ຫຼື  ອິ ນເທີ ເນັດ

* ຄ່າຂີ ້ ເຫຍື ້ ອ, ຄ່ານ� ້ າເສຍ, ຄ່າໄຟຟ້າ, 
ຄ່າແກ໊ສ ຫຼື  ຄ່ານ� ້ າ

* ໃບທະນາຄານ ຫຼື  ບັດເຄຣດິ ດ 

* ຄ່າເຊົ່ າ ຫຼື  ຄ່າຈ� ານອງ

ສັນຍາເຊົ່ າ ຫຼື  ຂ� ້ ຕົກລົງການເຊົ່ າທີ່ ເປັນ
ທາງການຈົນເຖິງວັນເລື ອກຕ້ັງ

ໃບຊ� າລະຄ່າເສຍເທີ ມໂຮງຮຽນ



ການຈົດທະບຽນໃນວັນເລື ອກຕ້ັງ

ຫ້ອງການຂອງລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງລັດມິນນິ ໂຊຕ້າ
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①  ບັດປະຈ� າຕົວທີ່ ມີ ຊື່  ແລະທີ່ ຢູ່ປັດຈຸບັນ
• ໃບຂັບຂີ່ ຂອງລັດມິນນິ ໂຊຕ້າ ທີ່ ເປັນທາງການ, ໃບຂັບຂີ່ ຊ່ົວຄາວ ຫຼື  ບັດປະຈ� າຕົວ; 

ຫຼື  ໃບຊ� າລະເງິ ນຂອງບັດອັນໃດອັນໜ່ຶງຂອງພວກນີ ້ .
• ບັດປະຈ� າຕົວຊົນເຜ່ົາ ທີ່ ມີ ຊື່  ທີ່ ຢູ່ ຮູບ ແລະລາຍເຊັນຂອງທ່ານໃນບັດນ້ັນ.

②   ບັດປະຈ� າຕົວທີ່ ມີ ຮູບຕິດ ຮວມທັງເອກກະສານທີ່ ມີ
ທີ່ ຊື່ ແລະທີ່ ຢູ່ຂອງທ່ານໃນປັດຈຸບັນຢູ່ໃນນ້ັນ

ເພ່ືອຈົດທະບຽນຢູ່ບ່ອນເລື ອກຕ້ັງໃນວັນເລື ອກຕ້ັງ ທ່ານຕ້ອງເອົ າບັດຢ້ັງ
 

ຢື ນທີ່ ຢູ່ອັນໜ່ຶງຕາມທີ່ ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ ້ ມານ� າ.

ມີ ຕ�່ ທາງຫັຼງ...

ບັດປະຈ� າຕົວມີ ຮູບຕາມກົດໝາຍອະນຸມັດ

ໃຫ້ເລື ອກໃຊ້ອັນໜ່ຶງ. ໝົດອາຍຸແລ້ວກ� ໄດ້.

ເອກກະສານທີ່ ອະນຸມັດ

ໃຫ້ເລື ອກໃຊ້ອັນໜ່ຶງ. ສາມາດສະແດງໃຫ້
ເຫັນທາງອຸປະກອນອີ ເລັກໂທຣນິ ກກ� ໄດ້.

ໃບຂັບຂີ່ , ບັດປະຈ� າຕົວປະຈ� າລັດ ຫຼື  
ໃບຂັບຂີ່ ຊ່ົວຄາວ ທີ່ ອອກໃຫ້ໂດຍລັດໃດລັດໜ່ຶງ

ພາສປອດສະຫະລັດ

ບັດປະຈ� າຕົວທະຫານສະຫະລັດ ຫຼື  
ບັດປະຈ� າຕົວນັກລົບເກ່ົາ

ບັດປະຈ� າຕົວຊົນເຜ່ົາ ທີ່ ມີ ຊື່  
ລາຍເຊັນແລະມີ ຮູບຕິດ

ບັດປະຈ� າຕົວຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລແຫ່ງລັດມິນ
ນີ ໂຊຕາ, ຂອງວິ ທະຍາໄລ ຫຼື  ວິ ທະຍາໄລເຕັກນິ ກ

ບັດປະຈ� າຕົວຂອງມັດທະຍົມປາຍຂອງລັດມິນ
ນິ ໂຊຕາ

ໃບບິ ວ, ໃບແຈ້ງບັນຊີ  ຫຼື  ໃບ 
ແຈ້ງໃຫ້ຈ່າຍເງິ ນໃນການເລີ ້ ມ
ບ� ລິ ການ ຫຼື  ມີ ວັນທີ ພາຍໃນ 30 
ວັນຂອງການເລື ອກຕ້ັງ:

* ຄ່າໂທລະສັບ, ຄ່າທີ ວີ  ຫຼື  ອິ ນເທີ ເນັດ

* ຄ່າຂີ ້ ເຫຍື ້ ອ, ຄ່ານ� ້ າເສຍ, ຄ່າໄຟຟ້າ, 
ຄ່າແກ໊ສ ຫຼື  ຄ່ານ� ້ າ

* ໃບທະນາຄານ ຫຼື  ບັດເຄຣດິ ດ 

* ຄ່າເຊົ່ າ ຫຼື  ຄ່າຈ� ານອງ

ສັນຍາເຊົ່ າ ຫຼື  ຂ� ້ ຕົກລົງການເຊົ່ າທີ່ ເປັນ
ທາງການຈົນເຖິງວັນເລື ອກຕ້ັງ

ໃບຊ� າລະຄ່າເສຍເທີ ມໂຮງຮຽນ

ຫ້ອງການຂອງລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງລັດມິນນິ ໂຊຕ້າ
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ການຈົດທະບຽນໃນວັນເລື ອກຕ້ັງ

ມີ ນາ 2016

③  ຜູ້ທີ່ ຈົດທະບຽນອອກສຽງແລ້ວ ທີ່ ສາມາດຢ້ັງຢື ນທີ່ ຢູ່ຂອງທ່ານ
ຜູ້ທີ່ ຈົດທະບຽນອອກສຽງຈາກເຂດເລື ອກຕ້ັງຂອງທ່ານ ສາມາດໄປບ່ອນເລື ອກຕ້ັງກັບທ່ານ
ເພ່ືອໄປເຊັນສາບານຕົນໃນການຢ້ັງຢື ນທີ່ ຢູ່ຂອງທ່ານ. ສິ່ ງນີ ້ ເອີ ້ ນວ່າ ‘ຮັບຮອງ.’ ຜູ້ທີ່ ຈົດທະ
ບຽນອອກສຽງສາມາດເຊັນຮັບຮອງຄົນອອກສຽງໄດ້ຮອດແປດຄົນ. ທ່ານບ�່ ສາມາດເຊັນ

 
ຮັບຮອງໃຫ້ຄົນອື່ ນໄດ້ ຖ້າຄົນອື່ ນເຊັນຮັບຮອງໃຫ້ທ່ານແລ້ວ.

④  ບັດປະຈ� າຕົວນັກຮຽນວິ ທະຍາໄລ ທີ່ ມີ ລາຍຊື່ ໃນຫ� ພັກຕິດນ� າ
ວິ ທະຍາໄລແລະມະຫາວິ ທະຍາໄລແຫ່ງຕ່າງໆ ສ່ົງລາຍຊື່ ຂອງນັກຮຽນທີ່ ຢູ່ໃນຫ� ພັກໃຫ້ເຈົ ້ າ

 
ໜ້າທີ່ ເລື ອກຕ້ັງ. ຖ້າທ່ານມີ ຊື່ ໃນລາຍຊື່ ນ້ັນ ໃຫ້ທ່ານເອົ າບັດປະຈ� າຕົວໃຫ້ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເບິ່ ງເພ່ືອ 
ຈົດທະບຽນໃຫ້ສ� າເລັດ.

⑤  ການຈົດທະບຽນເປັນທາງການໃນເຂດເລື ອກຕ້ັງ
ຖ້າທ່ານຈົດທະບຽນໃນເຂດເລື ອກຕ້ັງແລ້ວ ແຕ່ທ່ານປ່ຽນຊື່ ຫຼື ຍ້າຍພາຍໃນເຂດເລື ອກຕ້ັງ

 ດຽວກັນ, ທ່ານພຽງແຕ່ບອກຊື່ ແລະທີ່ ຢູ່ກ່ອນຂອງທ່ານໃຫ້ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເລື ອກຕ້ັງຮູ້ເທ່ົານ້ັນ.

⑥  ການແຈ້ງການຈົດທະບຽນຊ້າ
ຖ້າທ່ານຈົດທະບຽນອອກສຽງພາຍໃນ 20 ວັນຂອງວັນເລື ອກຕ້ັງ, ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບໜັງ
ສື ທາງໄປສະນີ ແຈ້ງເຖິງການຈົດທະບຽນຊ້າ. ເອົ າໜັງສື ນ້ັນໄປນ� າ ແລ້ວໃຊ້ໜັງສື ນ້ັນເປັນ

 ຫັຼກຖານການຢ້ັງຢື ນທີ່ ຢູ່ອາໄສໃນການຈົດທະບຽນ.

⑦  ພະນັກງານຂອງ ສະຖານທີ່ ພັກອາໄສ
ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ພັກອາໄສ ພະນັກງານສາມາດໄປບ່ອນເລື ອກຕ້ັງກັບທ່ານ 
ເພ່ືອຢ້ັງຢື່ ນທີ່ ຢູ່ຂອງທ່ານ. ສິ່ ງນີ ້ ເອີ ້ ນວ່າ ‘ຮັບຮອງ.’ ພະນັກງານສາມາດຮັບຮອງໃຫ້ຜູ້ທີ່ ມີ  
ສິ ດອອກສຽງໝົດທຸກຄົນໃນສະຖານທີ່ ນ້ັນໄດ້.
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