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ມີ ຕ�່ ຂ້ຳງຫລັງ...

ວັນທີ ຂອງປີ  2020

ກຳນເລື ອກຕ້ັງຂ້ັນຕ້ົນ
ວັນອັງຄຳນ, ວັນທີ  11 ສິ ງຫຳ

ລົງຄະແນນສຽງຊະນິ ດບ�່ ສຳມຳດ
ໄປບ່ອນທີ່ ເລື ອກຕ້ັງໄດ້
ລົງຄະແນນສຽງທຳງໄປສະນີ  ຫຼື  
ດ້ວຍຕົວເອງວັນທີ  18 ກັນຍຳ ເຖິງ 
25 ພຶດສະຈິ ກຳ

ລົງທະບຽນເພ່ືອລົງຄະແນນສຽງ
ລົງທະບຽນລ່ວງໜ້ຳ ພຳຍໃນວັນທີ  
13 ຕູລຳ ເພ່ືອຊ່ວຍປະຢັດເວລຳ 
ໃນວັນເລື ອກຕ້ັງ

ວັນເລື ອກຕ້ັງ
ວັນອັງຄຳນ ວັນທີ່  3 ເດື ອນພຶດສະຈິ ກຳ 

ລົງຄະແນນສຽງແຕ່ທ� ຳອິ ດໂດຍໃຊ້ບັດລົງຄະ
ແນນສຽງຊະນິ ດບ�່ ສຳມຳດໄປບ່ອນທີ່ ເລື ອກຕ້ັງໄດ້

ລົງຄະແນນສຽງແຕ່ທ� ຳອິ ດໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ
ທ່ຳນສຳມຳດລົງຄະແນນໃນບັດລົງຄະແນນສຽງຊະນິ ດບ�່ ສຳ
ມຳດໄປບ່ອນທີ່ ເລື ອກຕ້ັງໄດ້ທີ່ ສ� ຳນັກງຳນເລື ອກຕ້ັງທ້ອງຖ່ິນ
ຂອງທ່ຳນເລີ່ ມຕ້ົນ 46 ມື ້ ກ່ອນວັນເລື ອກຕ້ັງ ໄປທີ່  mnvotes.org 
ເພ່ືອເບິ່ ງຊ່ົວໂມງແລະສະຖຳນທີ່

ລົງຄະແນນສຽງແຕ່ທ� ຳອິ ດທຳງໄປສະນີ
ທ່ຳນຍັງສຳມຳດສະໝັກຂ� ຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງຊະນິ ດບ�່ ສຳມຳດ
ໄປບ່ອນທີ່ ເລື ອກຕ້ັງໄດ້ໃຫ້ສ່ົງໃຫ້ທ່ຳນທຳງໄປສະນີ   ທ່ຳນຈະຕ້ອງໄດ້
ສ່ົງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງທ່ຳນຄື ນກ່ອນວັນເລື ອກຕ້ັງ

①  ສະໝັກຂ� ຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງໄດ້ເວລຳໃດກ� ໄດ້ໝົດປີ ທີ່  
mnvotes.org ພະນັກງຳນກຳນເລື ອກຕ້ັງຈະສ່ົງເອກກະສຳນກຳນ
ເລື ອກຕ້ັງເມື່ ອມີ ບັດລົງຄະແນນສຽງ (ເບິ່ ງຂ້ຳງຫລັງສ� ຳລັບວັນທີ )

②  ອ່ຳນຄ� ຳແນະນ� ຳທີ່ ມຳພ້ອມກັບບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງທ່ຳນ
ຢ່ຳງຄັກແນ່!  ບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງທ່ຳນຈະບ�່ ຖື ກນັບຖ້ຳວ່ຳ
ທ່ຳນກອກແບບຟອມບ�່ ສົມບູນ.

③  ທ່ຳນຈະຕ້ອງມີ ພະຍຳນໃນເວລຳທີ່ ທ່ຳນລົງຄະແນນສຽງ 
ແລະປະກອບບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງທ່ຳນ. ພະຍຳນດ່ັງກ່ຳວສຳມຳດເປັນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ລົງທະ
ບຽນຢູ່ລັດມິນນິ ໂຊຕຳຫຼື ນຳຍຈ້ັມລຳຍມື ກ�່ ໄດ້. ພະຍຳນຂອງທ່ຳນຕ້ອງເຊັນຊອງຈົດໝຳຍແລະໃສ່ທີ່ ຢູ່
ຂອງເຂົ ຳເຈົ ້ ຳ. ຍ້ອນວ່ຳມີ ພະຍຳດ COVID19 ທ� ຳໃຫ້ບ�່ ຈ� ຳເປັນຕ້ອງມີ ພະຍຳນສ� ຳລັບຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ
ທີ່ ລົງທະບຽນແລ້ວ ໃນກຳນເລື ອກຕ້ັງທ່ົວໄປໃນວັນທີ  3 ພະຈິ ກ, 2020. ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ບ�່ ໄດ້ລົງທ
ະບຽນຍັງຕ້ອງມີ ພະຍຳນ, ເພ່ືອສະແດງຫັຼກຖຳນສະແດງທີ່ ຢູ່ຂອງພວກເຂົ ຳ.

ທີ່ ລັດມິນນິ ໂຊຕຳທ່ຳນບ�່ ຈ� ຳເປັນຕ້ອງລ� ຖ້ຳຈົນກ່ວຳວັນເລື ອກຕ້ັງ - ລົງຄະແນນສຽງ
ແຕ່ທ� ຳອິ ດນີ ້ ໂດຍໃຊ້ບັດລົງຄະແນນສຽງຊະນິ ດບ�່ ສຳມຳດໄປບ່ອນທີ່ ເລື ອກຕ້ັງໄດ້



...ຕ່ໍຈາກຂ້າງໜ້າ
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ລົງຄະແນນສຽງແຕ່ທ� ຳອິ ດໂດຍໃຊ້ບັດລົງຄະ
 ແນນສຽງຊະນິ ດບ�່ ສຳມຳດໄປບ່ອນທີ່ ເລື ອກຕ້ັງໄດ້

④  ຖ້ຳວ່ຳທ່ຳນບ�່ ໄດ້ລົງທະບຽນເພ່ືອລົງຄະແນນສຽງແລ້ວ  ທ່ຳນຈະໄດ້ຮັບຄ� ຳຮ້ອງສະໝັກຈົດທະບຽນ
ໃນເອກກະສຳນຂອງທ່ຳນ  ຖ້ຳຈະລົງທະບຽນ ໃຫ້ສະແດງໃຫ້ພະຍຳນເຫັນບັດປະຈ� ຳຕົວອັນໃດກ� ໄດ້ທີ່

 ລະບຸໄວ້ໃນຄ� ຳແນະນ� ຳ ພະຍຳນຂອງທ່ຳນຕ້ອງໄດ້ໝຳຍໃສ່ຊອງຈົດໝຳຍລຳຍເຊັນຂອງທ່ຳນວ່ຳບັດປະ
 ຈ� ຳຕົວອັນໃດທີ່ ທ່ຳນສະແດງໃຫ້ເຂົ ຳເຈົ ້ ຳເຫັນ.

⑤ ຫັຼງຈຳກທີ່ ທ່ຳນເຮັດສ� ຳເລັດແລ້ວ, ໃຫ້ສ່ົງບັດລົງຄະແນນສຽງແລະແບບຟອມກັບຄື ນທຳງໄປສະນີ
ທັນທີ . ທ່ຳນຍັງສຳມຳດສ່ົງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງທ່ຳນກັບຄື ນດ້ວຍຕົນເອງໃຫ້ຫ້ອງກຳນເລື ອກຕ້ັງ
ທີ່ ໄດ້ສ່ົງບັດເລື ອກຕ້ັງໃຫ້ທ່ຳນ. ສ� ຳລັບກຳນເລື ອກຕ້ັງທ່ົວໄປໃນວັນທີ  3 ພະຈິ ກ, 2020, ບັດລົງຄະແນນ
ສຽງທີ່ ທ່ຳນສ່ົງກັບຄື ນມຳຕ້ອງໄດ້ຖື ກຈ້ັມກຳລົງວັນທີ່ ຫຼື ກ່ອນວັນທີ່ ເລື ອກຕ້ັງ ແລະຄຳວຕ້ີຂອງທ່ຳນຕ້
ອງໄດ້ຮັບພຳຍໃນເຈັດວັນຫັຼງຈຳກວັນເລື ອກຕ້ັງ.  

ຕິດຕຳມບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງທ່ຳນ
ບັດລົງຄະແນນສຽງຊະນິ ດບ�່ ສຳມຳດໄປບ່ອນທີ່ ເລື ອກຕ້ັງໄດ້ທຸກບັດທີ່ ໄດ້ຮັບທັນເວລຳ ແລະກອກ

 ແບບຟອມຢ່ຳງຖື ກຕ້ອງຈະຖື ກນັບ  ໄປທີ່  mnvotes.org ເພ່ືອຕິດຕຳມສະຖຳນະພຳບບັດລົງຄະແນນ
ສຽງຊະນິ ດບ�່ ສຳມຳດໄປບ່ອນທີ່ ເລື ອກຕ້ັງໄດ້ຂອງທ່ຳນແລະເພ່ືອຢື ນຢັນວ່ຳມັນໄດ້ຮັບແລະຖື ກນັບ.

ວັນທີ ປີ  2020

ບັດລົງຄະແນນສຽງເລີ່ ມຕ້ົນສ່ົງ ວັນສຸກ ວັນທີ່  18 ກັນຍຳ

ແນະນ� ຳໃຫ້ທ່ຳນໄດ້ສະໝັກກ່ອນ ວັນສຸກ ວັນທີ່  2 ຕຸລຳ

ສ� ຳລັບກຳນເລື ອກຕ້ັງທ່ົວໄປໃນວັນທີ  3 ພະຈິ ກ, 2020, ບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ທ່ຳນສ່ົງກັບຄື ນມຳຕ້
ອງໄດ້ຖື ກຈ້ັມກຳລົງວັນທີ່ ຫຼື ກ່ອນວັນທີ່ ເລື ອກຕ້ັງ ແລະຄຳວຕ້ີຂອງທ່ຳນຕ້ອງໄດ້ຮັບພຳຍໃນເຈັດວັນ
ຫັຼງຈຳກວັນເລື ອກຕ້ັງ.  


