FOR OFFICIAL USE ONLY

ពាក្យសុំ សន្លឹ កឆ្នោតតាមសំ បុត្ររដ្ឋ California
កែសម្រួល 05/2019

បញ្ចូលកាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោ តដែលអ្នកចង់ បោះឆ្នោ ត (ខែ, ថ្ងៃ, ឆ្ំនា ) និ ងប្រភេទនៃការបោះឆ្នោ ត (បឋម ទូទៅ ឬពិសេស) ។ ពាក្យសុំនេះត្រូវបានទទួលដោយមន្ត្រីធ្វើការបោះឆ្នោ តខោ
នធីរបស់ អ្នកក្នុងរយៈពេលប្រាំពីរ (7) ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោ ត។ កាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោ តអាចរកបាននៅ www.sos.ca.gov/elections/upcoming-elections/ ។ សន្លឹកឆ្នោ តនឹ ង
មិ នត្រូវបានផ្ញើទៅអ្នក ប្រសិ នប�ើពាក្យសុំនេះមិ នពេញលេញ ឬមិ នត្រឹមត្រូវ។
1.

នេះគឺ ជាពាក្យសុំ សន្លឹ កឆ្នោតតាមសំ បុត្រមួ យសម្រាប់ ការបោះឆ្នោត

2.

ឈ្មោះបោះពុ ម្ព៖

4.

ប្រភេទនៃការបោះឆ្នោ ត (បឋម, ទូទៅ, ឬពិសេស)

3.
នាមខ្លួន 	កណ្តា ល ឬ ហត្ថលេខាសង្ខេប 	ត្រកូល

អាសយដ្ឋានលំ នៅដ្ឋាន៖

លេខ និ ងឈ្មោះផ្លូវ (P.O. ប្រអប់ សំបុត្រ ផ្លូវជនបទ, ។ល។ នឹ ងមិ នអាចទទួលបានឡ�ើយ)

ក្ រុង

5.

,

ខែ/ថ្ងៃ/ឆ្ំនា

កាលបរិច្ឆេទកំ ណ�ើត៖

ខែ/ថ្ងៃ/ឆ្ំនា

(ដៅទិសដៅ N, S, E, W ប្រសិ នបានប្រើ)

ស៊ីបកូដ 	ខោនធី California

អាសយដ្ឋានសំ បុត្រសម្រាប់ ផ្ញើ សន្លឹ កឆ្នោត (ប្រសិ នប�ើ ខុសពី ខាងល�ើ )៖

ប្រសិ នប�ើអាសយដ្ឋា នសំ បុត្ររបស់ អ្នកនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក ហ�ើយអ្នកជាយុទជ
្ធ ន ឬអ្នកបោះឆ្នោ តនៅក្រៅប្រទេស សូមចុះហត្ថលេខាឡ�ើងវិញនៅ RegisterToVote.ca.gov ឬប្រើ
ពាក្យសុំប័ណ្ណប្រកាសរបស់ សហព័ន្ធនៅ www.fvap.gov ។
លេខ និ ងឈ្មោះផ្លូវ (P.O. ប្រអប់ សំបុត្រ (ដៅទិសដៅ N, S, E, W ប្រសិ នបានប្រើ)
ក្ រុង

6.

រដ្ឋ ឬបរទេស

លេខទូ រស័ ព្ទ (ជាជម្រើ ស)៖

ស៊ីបកូដ ឬលេខកូដប្រៃសនី យ៍

ថ្ងៃ

ល្ងាច

7.

បាទ/ចាស! ខ្ញុំចង់ ស្នើសំុ សន្លឹ កឆ្នោតគណបក្សនយោបាយសម្រាប់ ការបោះឆ្នោតជ្រើ សរ�ើសប្រធានាធិ បតី ដំណាក់ កាលបឋម។

8.

បាទ / ចាស៎ ! ខ្ញុំចង់ ក្លា យទៅជាអ្ន កបោះឆ្នោតតាមសំ បុត្រអចិ ន្រ្តៃ យ៍។

9.

ខ្ញុំបានបដិសេធក្នុងការបង្ហាញគណបក្សនយោបាយដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់ គ្រាន់ ដែលខ្ញុំពេញចិត្ត។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ សម្រាប់ តែការបោះឆ្នោ តបឋមនេះប៉ុណ្ណោះ ខ្ញុំ
ស្នើសុំសន្លឹកឆ្នោ តតាមសំ បុត្រមួយសម្រាប់
គណបក្ស។
*ដ�ើម្បីស្វែងយល់ថាត�ើគណបក្សនយោបាយដែលមានលក្ខណៈសម្បតតិគ្រ
្ ប់គ្រាន់នង
្ត
ឹ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបោះឆ្នោ តដែលបានបដិសេធក្នុងការបង្ហាញគណបក្សនយោបាយដែលខ្នពេញចិត
លូ
ធ្វើការបោះឆ្នោ តល�ើសន្កឆ្នោ
តពីគណបក្សនយោបាយនោះឬទេ សូមទាក់ទងរដ្ឋលេខាធិការតាមលេខ (800) 345-8683 ឬចូលទៅកាន់
លឹ
www.sos.ca.gov/elections/political-parties/no-party-preference ។
ដោយគូសយកប្រអប់ នេះ និ ងដោយចាប់ ផ្ដើមនៅទីនេះ
, ខ្ញុំស្នើសុំក្លា យជាអ្នកបោះឆ្នោ តតាមសំ បុត្រអចិន្រ្តៃយ៍ ។ សន្លឹកឆ្នោ តតាមសំ បុត្រមួយនឹ ងត្រូវបានផ្ញើទៅខ្ញុំដោ
យស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងការបោះឆ្នោ តនាពេលអនាគត។ ខ្ញុំយល់ ថា ប្រសិ នប�ើខ្ញុំបរាជ័ យក្នុងការបោះឆ្នោ តតាមសំ បុត្រនៃការបោះឆ្នោ តទូទៅទូទាំងរដ្ឋចំនួនបួនជាប់ ៗគ្នា ខ្ញុំនឹងត្រូវដាក់
ពាក្យសុំចូលជាអ្នកបោះឆ្នោ តតាមសំ បុត្រជាអចិន្ត្រៃយ៍ ម្ដងទ�ៀត។
ពាក្យសុំ នេះត្រូវតែមានហត្ថលេខា។

ខ្ញុំមិនបានដាក់ពាក្យសុំបោះឆ្នោ តតាមសំ បុត្រពីយុត្តាធិ ការផ្សេងទ�ៀតសម្រាប់ ការបោះឆ្នោ តនេះទេ។ ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាក្រោមការដាក់ទោសក្រោមច្បាប់ នៃរដ្ឋ California ថាព័ត៌មានដែលខ្ញុំ
បានផ្តល់ នៅល�ើពាក្យសុំនេះគឺពិតនិ ងត្រឹមត្រូវ។

ហត្ថលេខា

កាលបរិច្ឆេទ

ការព្រមាន៖ ការខុសឆ្គងគឺជាបទឧក្រិដ្ឋ ដោយមានការដាក់ទោសជាប់ ពន្ធនាគាររដ្ឋរហូតដល់ 4 ឆ្ំនា ។ (ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ § 126)

សម្គាល់
អ្នកមានសិ ទ្ធិផ្ើ ញរ ឬបញ្ជូនពាក្យសុំនេះដោយផ្ទាល់ ទៅមន្ត្រីបោះឆ្នោ តខោនធីរបស់ អ្នក។
ការផ្ញើរពាក្យសុំនេះត្រឡប់ ទៅអ្នកផ្សេងក្រៅពីមន្ត្រីធ្វើការបោះឆ្នោ តខោនធីរបស់ អ្នក អាចបណ្តា លឱ្យមានការពន្យាពេល ដែលអាចរារាំ ងដល់ លទ្ធភាពបោះឆ្នោ តរបស់ អ្នក។
ប្រសិ នប�ើពាក្យសុំនេះត្រូវបានផ្ញើត្រឡប់ មកវិញតាមអ៊ីម៉ែល វាត្រូវតែត្រឡប់ មកវិញដោយផ្ទាល់ ទៅមន្រ្តីធ្វើការបោះឆ្នោ តខោនធីរបស់ អ្នក។
មានតែអ្នកបោះឆ្នោ តចុះឈ្មោះដោយផ្ទាល់ ប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចស្នើសុំសន្លឹកឆ្នោ តតាមសំ បុត្របាន។ ការដាក់ពាក្យសុំបោះឆ្នោ តតាមសំ បុត្រក្រៅពីអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោ តជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ។
បុ គ្គល / អង្គ ភាព / ក្ រុមចែកចាយពាក្យសុំ នេះ

ទម្រង់ ដែលត្រូវប្រើនៅល�ើពក្យសុំនេះ ត្រូវតែបន្តដោយអ្នកណាម្នាក់ដែលកំពុងចែកចាយពាក្យសុំសន្លឹកបោះឆ្នោ តតាមសំ បុត្រ។ ការមិ នអនុវត្តតាមទម្រង់ នេះគឺជាបទឧក្រិដ្ឋ។ នរណាម្នាក់ដែល
ចែកចាយពាក្យសុំនេះមិ នអាចដាក់បញ្ចូលអាសយដ្ឋា នសំ បុត្រនៅក្នុងធាតុទី 5 ទេ។
នរណាម្នាក់ដែលផ្តល់ ពាក្យសុំនេះដល់ អ្នកបោះឆ្នោ តត្រូវតែបញ្ចូលឈ្មោះ អាស័ យដ្ឋា ន និ ងលេខទូរស័ ព្ទរបស់ ខលួ្ននៅទីនេះ៖

នរណាអាចប្រើ ពាក្យសុំ នេះ
ពាក្យសុំសន្លឹកឆ្នោ តតាមសំ បុត្រឆ្នោ តដែលមិ នផ្លាស់ ប្ដូររបស់ រដ្ឋ California អាច
ប្រើបានតែចំ ពោះអ្នកបោះឆ្នោ តដែលបានចុះឈ្មោះប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិ នប�ើអ្នកមិ នទា
ន់ ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោ ត អ្នកអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោ តនៅល�ើវឹបសៃយត៍របស់ រដ្ឋលេខា
ធិការនៅ RegisterToVote.ca.gov។ អ្នកក៏អាចនឹ ងទទួលបានប័ ណច
្ណ ុះឈ្មោះ
ជាអ្នកបោះឆ្នោ តនៅការិយាល័ យបោះឆ្នោ តខោនធីរបស់ អ្នក បណ្ណា ល័ យ ឬការិយា
ល័ យប្រៃសនី យ៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានដែរ។ ប័ ណ្ណចុះឈ្មោះជាអ្នកបោះឆ្នោ តដែលបា
នបំ ពេញរ ួចរាល់ របស់ អ្នកត្រូវតែដាក់ចូលតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺ ណេត ឬទៅកាន់ ការិយា
ល័ យបោះឆ្នោ តខោនធីរបស់ អ្នកយ៉ាងហោចណាស់ 15 ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោ ត។
ដ�ើម្បីបោះឆ្នោ តតាមសំ បុត្រ អ្នកអាចប្រើពាក្យសុំសន្លឹកឆ្នោ តតាមសំ បុត្រនេះ ដោ
យប្រើទម្រង់ បែបបទនៅក្នុងមគ្គុទ្ទេសក៍ព័ត៌មានស្ដីពីអ្នកបោះឆ្នោ តខោនធី ដែល
អ្នកទទួលបាននៅក្នុងសំ បុត្រមុនពេលបោះឆ្នោ ត ឬទាក់ទងការិយាល័ យបោះឆ្នោ
តខោនធីរបស់ អ្នក។ ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងខោនធីអាចរកបាននៅល�ើបណ្តា ញតាម
www.sos.ca.gov/elections/ voting-resources/county-electionsoffices/។
ពាក្យស្នើសុំសន្លឹកឆ្នោ តតាមសំ បុត្រនេះត្រូវបានផ្តល់ ដោយរដ្ឋលេខាធិ ការ
(Secretary of State, SOS) សម្រាប់ ការប្រើប្រាស់ ដោយបុគ្គលក្ រុម ឬអង្គការ
ណាមួយដែលកំពុងចែកចាយពាក្យសុំសន្លឹកឆ្នោ តតាមសំ បុត្រសម្រាប់ ការបោះឆ្នោ
តដែលពាក់ព័ន្ធច្រើ នជាងមួយខោនធី។ ចំ ពោះអង្គភាពដែលចែកចាយពាក្យសុំសម្
រាប់ ការបោះឆ្នោ ត ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងខោនធីតែមួយ គួរតែទាក់ទងការិយាល័ យបោះ
ឆ្នោ តខោនធី សម្រាប់ ទម្រង់ ពាក្យសុំដែលសមរម្យ និ ងព័ត៌មានលេខកូដ។
ពលរដ្ឋនៃរដ្ឋ California ដែលកំពុងបម្រើនៅក្នុងជួរកងទ័ព និ ងអវត្ត
មានពីស្ រុកដែលពួកគេមានសិ ទ្ធិបោះឆ្នោ ត ពលរដ្ឋនៃរដ្ឋ California
ដែលរស់ នៅ ឬរ�ៀននៅបរទេសអាចចុះឈ្មោះជាអ្នកបោះឆ្នោ តយុទជ
្ធ ន
ឬអ្នកបោះឆ្នោ តនៅក្រៅប្រទេសបាន។ RegisterToVote.ca.gov
ឬតាមរយៈពាក្យសុំសហព័ន្ធប្រៃសណីយ៍ (Federal Post Card Application,
FPCA) ។ ការធ្វើបែបនេះផ្តល់ នូវជម្រើសច្រើនថែមទ�ៀតសម្រាប់ ការទទួលបានស
ន្លឹកឆ្នោ តរបស់ អ្នក និ ងបញ្ជាក់នូវសេវាកម្មអាទិភាព។ FPCA និ ងព័ត៌មានសំ ខាន់
ៗដទៃទ�ៀតសម្រាប់ អ្នកបោះឆ្នោ តជាយុទជ
្ធ ន និ ងនៅក្រៅប្រទេសអាចរកបាននៅ
www.fvap.gov។
រប�ៀបបំ ពេញពាក្យសុំនេះ
ចំ ណុចទី 1។ បញ្ចូលកាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោ តដែលអ្នកចង់ បោះឆ្នោ ត (ខែ,
ថ្ងៃ, ឆ្ំនា ) និ ងប្រភេទនៃការបោះឆ្នោ ត (បឋម ទូទៅ ឬពិសេស) ។
ចំ ណុចទី 2។ បោះពុម្ពនាមខ្លួន នាមកណ្តា ល និ ងនាមត្រកូលដូចដែលមាននៅ
ល�ើប័ ណ្ណចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោ ត។
ចំ ណុចទី 3។ បោះពុម្ពកាលបរិច្ឆេទកំណ�ើ តរបស់ អ្នកក្នុងលំ ដាប់ នេះ – ខែ,
ថ្ងៃ, ឆ្ំនា ។
ចំ ណុចទី 4។ បោះពុម្ពអាសយដ្ឋា នផ្លូវពេញលេញនៃលំ នៅដ្ឋា នបោះឆ្
នោតរបស់ អ្នក។ មិ នអាចទទួលយកតាមប្រអប់ ការិយាល័ យប្រៃសណីយ៍
ឬផ្លូវជនបទបានទេ។

ការបោះឆ្នោ តជ្រើសរ�ើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដំណាក់កាលបឋម អ្នកនឹ ងត្រូវ
បានផ្តល់ ឱ្យនូវសន្លឹកឆ្នោ តគ្មា នបក្សព័ន្ធ ដែលមានតែឈ្មោះបេក្ខជន សម្រាប់ អ្ន
កបោះឆ្នោ តដែលត្រូវបានតែងតាំង និ ងការិយាល័ យគ្មា នបក្សព័ន្ធ (នេះមិ នរាប់ ប
ញ្ចូលបេក្ខភាពប្រធានាធិបតី)និ ងវិធានការនានាដែលត្រូវបោះឆ្នោ តនៅការបោះឆ្
នោតជ្រើសរ�ើសប្រធានាធិបតីដំណាក់កាលបឋម។
ចំ ណុចទី 8។ អ្នកបោះឆ្នោ តដែលបានចុះឈ្មោះណាម្នាក់អាចនឹ ងទទួលបា
នសន្លឹកឆ្នោ តតាមសំ បុត្រមួយដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅក្នុងការបោះឆ្នោ តនា
ពេលអនាគតដោយពិនិ ត្យម�ើលប្រអប់ អ្នកបោះឆ្នោ តតាមសំ បុត្រអចិន្រ្តៃយ៍
ហ�ើយចាប់ ផ្តើមបន្ទាត់។ អ្នកបោះឆ្នោ តណាម្នាក់អាចបដិសេធមិ នចូលរ ួមបោះឆ្នោ
តតាមសំ បុត្រអចិន្រ្តៃយគ្រប់ ពេល ដោយទាក់ទងដោយផ្ទាល់ ទៅមន្ត្រីធ្វើការបោះ
ឆ្នោ តខោនធី។
ចំ ណុចទី 9។ ចុះហត្ថលេខា និ ងកាលបរិច្ឆេទកំណ�ើ តរបស់ អ្នកក្នុងលំ ដាប់ នេះ
– ខែ, ថ្ងៃ, ឆ្ំនា ។ មិ នត្រូវការសាក្សី ឬសាការីឡ�ើយ។
រប�ៀបដាក់ ពាក្យសុំ
ពាក្យស្នើសុំសន្លឹកឆ្នោ តតាមសំ បុត្ររបស់ អ្នកត្រូវតែប្រគល់ ត្រឡប់ ទៅមន្រ្តីធ្វើ
ការបោះឆ្នោ តខោនធីរបស់ អ្នកយ៉ាងហោចណាស់ 7 ថ្ងៃមុនពេលបោះឆ្នោ ត។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិ នប�ើអ្នកឈឺ ឬមានពិការភាពនៅអំឡុងសប្ដាហ៍ចុ
ងក្រោយមុនការបោះឆ្នោ ត ឬរកឃ�ើញថាអ្នកនឹ ងមិ នអាចទៅកន្លែងបោះឆ្នោ តរប
ស់ អ្នកនៅថ្ងៃបោះឆ្នោ តទេ អ្នកអាចនឹ ងស្នើសុំឲ្យផ្ញើសន្លឹកឆ្នោ តតាមសំ បុត្រមួយ
ទៅអ្នក ដោយដាក់បញ្ជូនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលការចុះ
ហត្ថលេខាស្ថិតក្រោមការពិន័ យល�ើកំហុសឆ្គងពីមន្ត្រីបោះឆ្នោ តខោនធីរបស់ អ្នក។
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រូវមានឈ្មោះ និ ងអាសយដ្ឋា នលំ នៅដ្ឋា នរបស់ អ្នក អាសយដ្ឋា
នដែលអ្នកចង់ ផ្ញើសន្លឹកឆ្នោ ត ឈ្មោះ និ ងកាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោ តដែលអ្នកច
ង់ បោះឆ្នោ ត ហត្ថលេខារបស់ អ្នក និ ងកាលបរិច្ឆេទ។ អ្នកអាចនឹ ងអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្
សម្នាក់ទ�ៀតទទួលសន្លឹកឆ្នោ តពីមន្ត្រីធ្វើការបោះឆ្នោ ត និ ង/ឬប្រគល់ ឲ្យសន្លឹកឆ្នោ ត
ទៅឱ្យមន្ត្រីធ្វើការបោះឆ្នោ តបន្ទាប់ ពីអ្នកបានបោះឆ្នោ តឲ្យរ ួចហ�ើយ។
ប្រសិ នប�ើពាក្យសុំនេះត្រូវបានផ្ញើត្រឡប់ មកវិញតាមអ៊ីម៉ែល វាត្រូវតែបានផ្ញើត្រឡប់
មកវិញដោយផ្ទាល់ ទៅមន្រ្តីធ្វើការបោះឆ្នោ តខោនធីរបស់ អ្នក។
សូមកុំផ្ញើពាក្យសុំទៅការិយាល័ យរបស់ រដ្ឋលេខាធិ ការ។ ការធ្វើបែបនេះនឹ ងពន្យារ
ពេលដំ ណ�ើ រការដាក់ពាក្យសុំ។
អ្នកអាចរកឃ�ើញអាស័ យដ្ឋា ន និ ងលេខទូរស័ ព្ទរបស់ មន្ត្រីបោះឆ្នោ តខោនធីរបស់
អ្នកនៅល�ើវឹបសៃយត៍របស់ រដ្ឋលេខាធិ ការ www.sos.ca.gov/elections/
voting-resources/county-elections-offices/។
អ្វីដែលអាចត្រូវបានបោះពុ ម្ពផ្សាយនៅល�ើ ពាក្យសុំ
ច្បាប់ រដ្ឋតម្រូវឱ្យអ្នកបោះឆ្នោ តចុះហត្ថលេខា និ ងអាសយដ្ឋា នរបស់ គាត់ដោយផ្ទាល់
ល�ើសន្លឹកឆ្នោ តនឹ ងត្រូវផ្ញើ។
ប្រសិ នប�ើអង្គភាពមួយកំពុងចែកចាយពាក្យសុំ នោះឈ្មោះ អាស័ យដ្ឋា ន និ ងលេខ
ទូរស័ ព្ទនៃអង្គភាពផ្ដល់ សិទ្ធិអនុញ្ញាតចែកចាយត្រូវតែដាក់បញ្ចូលក្នុងពាក្យសុំ។

ចំ ណុចទី 5។ ព័ត៌មានអាស័ យដ្ឋា នសំ បុត្រត្វរូ តែបានបំ ពេញរ ួចរាល់ ដោយអ្នក
បោះឆ្នោ ត។ បោះពុម្ពអាស័ យដ្ឋា នពេញលេញដែលអ្នកចង់ ផ្ញើសន្លឹកឆ្នោ តរបស់
អ្នក ប្រសិ នប�ើវាខុសពីអាសយដ្ឋា នស្នាក់នៅដែលមានក្នុងចំ ណុចទី 4 ។

ដ�ើម្បីធានាឱ្យបាននូវភាពត្រឹមត្រូវ អ្នកបោះឆ្នោ តនី មួយៗត្រូវបំ ពេញព័ត៌មានទាំងអ
ស់ នៅល�ើពាក្យសុំ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បុគ្គលណាម្នាក់ ក្ រុម ឬអង្គភាពណា
មួយដែលកំពុងចែកចាយពាក្យសុំអាចនឹ ងដាក់ចូលដូចខាងក្រោម៖

ចំ ណុចទី 6។ បោះពុម្ពលេខទូរស័ ព្ទរបស់ អ្នក (ជាជម្រើស មិ នមានការតម្រូវទេ)
ដ�ើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យការិយាល័ យបោះឆ្នោ តទាក់ទងអ្នកប្រសិ នប�ើមានព័ត៌មានប
ន្ថែម។

• ឈ្មោះ និ ងអាសយដ្ឋា នផ្ទះដែបានបោះពុម្ពរបស់ អ្នកបោះឆ្នោ តដូចដែលមាននៅ
ល�ើប័ ណ្ណចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោ ត។
• ឈ្មោះ និ ងកាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោ តដែលត្រូវបានស្នើសុំ។
• ឈ្មោះ អាស័ យដ្ឋា ន និ ងលេខទូរស័ ព្ទរបស់ បុគ្គលក្ រុម ឬអង្គភាពដែលមានការអ
នុញ្ញាតឱ្យចែកចាយ។

ចំ ណុចទី 7។ មានតែចំ ណុចទី 7 ពេញលេញប៉ុណ្ណោះប្រសិ នប�ើពាក្យ
សុំគឺសម្រាប់ ការបោះឆ្នោ តជ្រើសរ�ើសប្រធានាធិបតីដំណាក់កាលបឋម
ហ�ើយអ្នកមិ នបានជ្រើសរ�ើសគណបក្សនយោបាយដែលអ្នកពេញចិត្ត
នៅពេលអ្នកបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោ ត។ ប្រសិ នប�ើអ្នកមិ នជ្រើសរ�ើសយកគណប
ក្សនយោបាយនៅពេលដែលអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោ ត អ្នកត្រូវបានគេចាត់ទុកថា
ជាអ្នកបោះឆ្នោ ត ដែលមិ នមានគណបក្សដែលពេញចិត្ត ហ�ើយអាចស្នើសុំសន្លឹក
ឆ្នោ តជ្រើសរ�ើសប្រធានាធិបតីរបស់ គណបក្សមួយ ប្រសិ នប�ើគណបក្សនយោបា
យនោះអនុញ្ញាត។ អ្នកបោះឆ្នោ តត្រូវតែបំ ពេញឲ្យរ ួចរាល់ នូវប្រអប់ និឈ្មោះ។ ប្រ
សិ នប�ើអ្នកជ្រើសរ�ើសមិ នស្នើសុំសន្លឹកឆ្នោ តគណបក្សនយោបាយនៅក្នុង
(កែសម្រួលខែឧសភា 2019)

