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ការឈោះឈ ន្ោ តក្នុងមូលដ្ឋា នគឺជាឈេលឈេលា ដែល ឈ�ើង សឈ្មច ថ្ អនោក ណា ជា អនោកតំណាងឲ្យឈ�ើង 

ចំឈោះ ្ក នុម្្រឹកសា និង គណៈកមមការ សុខាភិោល រ្ស់ឈ�ើង។ នរណាម្នោ ក់ ដែល ស្ិត ឈៅក្នុង 

្ញ្ជី ឈោះឈ ន្ោ ត អាច ឈោះឈ ន្ោ ត ឈៅ ក្នុង ការឈោះឈ ន្ោ ត ថ្នោ ក់ មូលដ្ឋា ន ោន។ ការឈោះឈ ន្ោ ត នរឹង 

្តរូេោន ឈ វ្ ើឈ�ើង ឈដ្� ការ ឈោះឈ ន្ោ ត តាមប្្សណជី�៍ ឈៅ ដែតុលា ន្ោ ឈំនះ។

ការបោះប ន្ោ តទាងំបេះគឺសម្រាប់ម្្ រុមម្បរឹ្សាថ្នោ ្់ម្្ រុង េិងខ័ណ្ឌ  ម្្ រុមម្បរឹ្សាថ្នោ ្់តំបេ់ េិងគណៈ្ម្មការសុខាភិោលខ័ណ្ឌ ។ បៅ្្រុងតំបេ ់

ខ្ះនេម្បបេសញ៉ូ វប្សេលលេ ការបោះប ន្ោ ត្៏េរឹងម្តវូោេម្ោរព្ធប វ្ ើប�ើងសម្រាប់គណៈ្ម្មការមូលដ្ឋា េ េិងស្គមេ៍ផ្តល់អាជ្ញា ប័ណ្ណ បលើ 
េំេុ្ចិត្ត េិងអង្គការមួយចំេួេបផសេងបេៀត។ 

អនោ្ចាំោច់ម្តវូចុះប ្្ម ះប�ើម្បី  អាច  បោះប ន្ោ ត េិង បប ច្េ ញមតិ របស់អនោ្  បៅ្្រុង ការបោះប ន្ោ ត ថ្នោ ្់មូលដ្ឋា េោេ។ 

អនោ្អាចចុះប ្្ម ះបោះប ន្ោ តោេ ម្បសិេបបើអនោ្រាេអាយុ 18 ន្ោ ំប�ើង ជ្ពលរ�ឋាឬជ្អនោ្រស់បៅអចិន្រេ្តយ៍្្រុងម្បបេសេូលវលប្សេ�ង់ 

ប្ើយោេរស់បៅ្្រុងម្បបេសេូលវលប្សេ�ង់បលើសពបីមួយ ន្ោ ំជ្បេ្តបន្ទា ប់បៅបពលណាមួយ្្រុងជបីវតិរបស់អនោ្។ 

ប�ើម្បីប វ្ ើឱ្យម្ោ្�តាមល�លប វ្ ើបៅោេថ្ រាេ មេុសសេ ជ្បម្ចើេ ោេ ចុះប ្្ម ះ ទាេ់បពលបវលា្្រុងការ បោះប ន្ោ ត អនោ្ម្គប់គ្នោ  

ល�ល បច្រុប្េនោ  ្ ំពុង ស្ិត បៅ បលើ ប្្បីេរឹងេេួលោេ ្ ច្េ ប់ ព័ត៌រាេ បច្រុប្េនោភាព នេ ការចុះប ្្ម ះ ្ ្ រុង សំបុម្តចាប់ ពបី ន ង្ៃេបី 29 

លខមិ្ុន្បេះតបៅ។ អវ បីល�លអនោ្ម្តវូប វ្ ើគឺម្តវូពិេិត្យបមើលថ្បតើព័ត៌រាេលម្ិតរបស់អនោ្គឺម្តរឹមម្តវូឬអត់។ ម្បសិេបបើព័ត៌រាេទាងំបេះគឺម្តរឹមម្តវូ  

អនោ្មិេចាំោច់ប វ្ ើអវ បីបេៀតបេ។ បបើរាេអវ បីមួយម្តវូប វ្ ើបច្រុប្េនោភាព ម្តវូប វ្ ើការផ្្ស់ប្រូ រចួប្ើយបផញាើវាម្បយើងវញិភ្ាម។

ម្បសិេបបើអនោ្មិេេេួលោេ្ ច្េ ប់ព័ត៌រាេបៅន ង្ៃចេទា  េបី 8 លខ្ ្្កដ្បេ វារាេេ័យថ្អនោ្មិេម្តវូោេចុះប ្្ម ះបោះប ន្ោ ត ឬថ្ព័ត៌រាេ 

លម្ិតរបស់អនោ្មិេទាេ់ប វ្ ើបច្រុប្េនោភាពបេ។ ប�ើម្បីចុះប ្្ម ះ ឬប វ្ ើបច្រុប្េនោភាពព័ត៌រាេលមិ្តរបស់អនោ្ អនោ្ម្តវូបំបពញសំណំុលបបបេ

ចុះប ្្ម ះ ្្ម បី។ សូម ចូល បៅបលើ អុបីេ្ឺណិត តាម vote.nz ឬ េូរស័ពទា ម្ បលខ 0800 36 76 56 ប�ើម្បី បសនោ ើសុំ ឱ្យ បផញាើ សំណំុលបបបេ ម្ អនោ្។

ការបោះប ន្ោ តម្តវូោេ�ំបណើរការបដ្យម្្ រុមម្បរឹ្សា្្រុងមូលដ្ឋា េ ប្ើយ បៅ ចុង លខ ្ ញ្ញា  ពួ្បគ េរឹង បផញាើ ឯ្សារ បោះប ន្ោ តតាមសំបុម្តបៅ 

អនោ្បោះប ន្ោ ត ទាងំអស់ ល�លរាេប ្្ម ះ្្រុង ប្្បី បោះប ន្ោ ត។ 

្្សិនឈ្ើអនោកមិនោនចុះឈ ម្ ះឈៅ្តរឹមប ង្ៃសុ្កទជី 16 ដែសជីហា ឈោះអនោកនរឹងមិនទទួលោនឯកសារឈោះឈ ន្ោ តរ្ស់ 

អនោកដែលោនឈ្ញើឈៅឲ្យអនោកតាមសំ្ុ្តឈទ។ ម្បសិេបបើអនោ្ចុះប ្្ម ះបម្កាយកាលបរបិចឆេេបេះ អនោ្េរឹងម្តវូបសនោ ើ 

សុំឯ្សារបោះប ន្ោ តពិបសសពបីម្រេ្ត បីបរៀបចំការបោះប ន្ោ តម្្ រុមម្បរឹ្សាមូលដ្ឋា េរបស់អនោ្។

សម្រាប់ព័ត៌រាេបលេ្មស្ត បីពបីការចុះប ្្ម ះបោះប ន្ោ ត 
សូមចូលបៅកាេ់ vote.nz

សម្រាប់ព័ត៌រាេបលេ្មអំពបីការបោះប ន្ោ ត្្រុង�ំ 
បណើរការបោះប ន្ោ តថ្នោ ្់មូលដ្ឋា េ សូមចូលបៅកាេ់ 
vote2019.co.nz


