ស��នុ្រកមៃនយត� ស័ព�
� � �រេ�ះេ��ត
វ�
គណៈកម� �រជំនួយ�រេ�ះេ��តសហរដ� �េមរ �ក

�តិ�
633 3rd Street NW, Suite 200 | Washington, DC 20001
េ�លបំណង ..................................................................................................................................................... 1

www.eac.gov

ស��នុ្រកមៃនយត� ស័ព� វ ����រេ�ះេ��ត................................................................................................................ 1

ៃថ�ទី ១៦ ែខកក� ���ំ ២០២១ v ១.១

A .................................................................................................................................................................... 1
B .................................................................................................................................................................... 6
C .................................................................................................................................................................. 12
D .................................................................................................................................................................. 23
E .................................................................................................................................................................. 26
F................................................................................................................................................................... 34
G .................................................................................................................................................................. 37
H .................................................................................................................................................................. 38
I ................................................................................................................................................................... 40

J ................................................................................................................................................................... 40
K .................................................................................................................................................................. 41
L ................................................................................................................................................................... 41
M ................................................................................................................................................................. 42
N .................................................................................................................................................................. 46
O .................................................................................................................................................................. 49
P .................................................................................................................................................................. 52
Q .................................................................................................................................................................. 63
R .................................................................................................................................................................. 64
S................................................................................................................................................................... 71
T .................................................................................................................................................................. 78
U .................................................................................................................................................................. 82
V .................................................................................................................................................................. 84
W ................................................................................................................................................................. 93
X .................................................................................................................................................................. 94
Y................................................................................................................................................................... 94
Z................................................................................................................................................................... 95

2

េ�លបំណង
ស��នុ្រកមេនះ�ន�ក្យនិង��ចំនួន ១២៩៩ ែដលេ្របើក��ង�រ្រគប់្រគង�រេ�ះេ��តេ�សហរដ� �េមរ �ក។
េ�លបំណងសំ�ន់ៃនស��នុ្រកមគឺេដើម្បីផ�ល់ឱ្យម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��តនូ វធន�នដ៏ទូលំទូ�យៃន�ក្យនិង��រ ួមែដលេ្របើ
ក��ងរដ� �លៃន�រេ�ះេ��ត។
�របេង� ើតវច�នុ្រកមៃន�រេ�ះេ��តែដល�នឯកស�
� ន�នអត�្របេ�ជន៍ស្រ�ប់�រ��ឱ្យ�ន�ពសុីស��ក់��
េ�េពលនិ�យ�មួ យ��រណជនអំពី�រេ�ះេ��តនិង�រេ�ះេ��ត។ េ�ះ�៉ង�ក៏េ�យ
េ�យ�រនិតិ វ �ធីនិង�ក្យស័ព�ៃន�រេ�ះេ��ត�ន�ពខុសែប� ក���មយុ��ធិ�រ
���រល� បំផុតែដលែតងែតសំេ�េ�េលើម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��តរបស់រដ� និងមូ ល��នេ�េពលែដល�ក្យខុស���មួ យនិយ
មន័យេ�ក��ងស��នុ្រកមេនះ។

� � �រេ�ះេ��ត
ស��នុ្រកមៃនយត� ស័ព� វ�

A
Abandoned Ballot សន� ឹកេ��តេ�ះបង់េ�ល
សន� ឹកេ��តែដលអ� កេ�ះេ��តមិន�ន�ក់េ�ក��ង្របអប់សន� ឹកេ��ត
ឬកត់្រ�ទុកេ�េលើឧបករណ៍ថតសំេឡងេអឡិច្រត�និក��ល់ (DRE) មុនេពល�កេចញពីកែន� ងេ�ះេ��ត។
Absentee Application �ក្យសុំអវត� �ន
�ក្យសុំទទួ លសន� ក
ឹ េ��តអវត� �ន។
Absentee Ballot សន� ឹកេ��តអវត� �ន
សន� ឹកេ��តែដល�នេ�ះេ�យអ� កេ�ះេ��តេ្រ�ពីបុគ�ល��ល់េ�ៃថ� េ�ះេ��ត។
យុ��ធិ�រខ� ះេ្របើ�ក្យ�នន័យដូ ចនឹងសន� ឹកេ��ត�មសំបុ្រតខណៈយុ��ធិ�រេផ្សងេទៀតេ្របើ�ក្យ�នន័យដូ ចនឹង�រេ�ះ
េ��តមុន�លកំណត់។
Absentee Ballot Request Form ែបបបទេស�ើសុំសន� ឹកេ��តអវត� �ន
ទ្រមង់មួយែដលអ� កេ�ះេ��តេ្របើេដើម្បីេស� ើសុំសន� ឹកេ��តអវត� �ន។
Absentee Mail Process ដំេណើរ�រសំបុ្រតអវត� �ន
សកម� �ពឬជំ�ន�បន� ប��ប់ែដល�នេធ� �េឡើងេ�េពលេ�ះេ��តេ�យេ្របើសន� ឹកេ��តអវត� �ន។
Absentee Procedures នីតិ វ �ធីអវត� �ន
សំណុំសកម� �ពែដល�នបេង� ើតេឡើងេ�យម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��តេដើម្បីដំេណើរ�រសន� ឹកេ��តអវត� �ន។
Absentee Vote �រេ�ះេ��តអវត� �ន
�រេ�ះេ��តេ�យេ្របើសន� ឹកេ��តអវត� �ន។
Absentee Voter អ� កេ�ះេ��តអវត� �ន
អ� កេ�ះេ��តែដលេ្របើសន� ឹកេ��តអវត� �នក��ង�រេ�ះេ��ត។
Absentee Voter Status ��ន�ពអ� កេ�ះេ��តអវត� �ន
�ក្យែដលម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��តេ្របើេ�េពលកំណត់�េតើអ�កេ�ះេ��ត�នសិទ�ិ�ក់�ក្យឬេ�ះេ��តេ�យេ្របើសន� ឹកេ��
តអវត� �ន។
Absolute Majority �គេ្រចើន�ច់�ត
េ្រចើន�ង ៥០%។
Acceptance Testing �រ្របឡងទទួ លយក
�រពិនិត្យ្របព័ន�េ�ះេ��តេ�យយុ��ធិ�រៃន�រទិញេដើម្បីេធ� �ឱ្យ�នសុពល�ពដំេណើរ�រៃនឧបករណ៍ែដល�នផ� ល់េដើម្បី
���ពួ កេគបំេពញ�មត្រម�វ�រលទ� កម� េហើយ្របព័ន�ែដល�ន្របគល់គឺ ��រពិត ្របព័ន�ប��ក់ែដល�នទិញ។់
�ធម� ��េកើតេឡើងេ�ក��ងបរ ���សេ្របើ�រែក� ងេធ� �។
Access Control �រ្រត�តពិនិត្យ�រចូ លដំេណើរ�រ
ដំេណើរ�រៃន�រផ� ល់ ឬ�របដិេសធសំេណើ�ក់�ក់េដើម្បីទទួ ល�ន
និងេ្របើ្រ�ស់ព័ត៌�ននិងេស�កម� ែកៃច� ព័ត៌�នែដល�ក់ព័ន�និង�រប��ល
� ស��រៈ�ក់ែស� ង។
Access Board ្រក �ម្របឹក�ភិ�លចូ លដំេណើរ�រ
ទី��ក់�រសហព័ន�ឯក�ជ្យែដល�នេបសកកម� ចម្បងគឺ�ព�យ្រស� លស្រ�ប់ជនពិ�រនិង�្របភពព័ត៌�ន�នមុខេគ
េលើ�ររច�ែដល�ចចូ លដំេណើរ�រ�ន។
Accessibility មេធ��យ�យ្រស� ល

លក� ណៈែដល�ច�ស់ែវង�នែដលប��ញពីក្រមិតែដល្របព័ន��ចេ្របើ�ន និងស្រ�ប់ជនពិ�រ។
ពិ�រ�ពទូ េ�បំផត
ុ រ ួម�នពិ�រ�ពែដល�ក់ទងនឹងចក�� វ �ស័យ �រ��ប់និង�រចល័ត
ក៏ដូច�ពិ�រ�ពៃន�រយល់ដឹង។
Accessibility Requirements ត្រម�វ�រលទ� �ពចូ លដំេណើរ�រ
សំណុំៃនច�ប់លក� ន� ិកៈនិងនីតិ វ �ធីែដល្រគប់្រគងដំេណើរ�រេ�ះេ��តេដើម្បី����រេ�ះេ��ត�ចចូ លេ�ដល់ជនពិ�រ។
Accessible Facility អ�រែដល�ចចូ លដំេណើរ�រ�ន
ទី�ំងែដលបំេពញ�មច�ប់និងរ ូបច��ក់� ំងអស់េដើម្បី�����ននិង�ចេ្របើ�នេ�យជនពិ�រ។
Accessible Voting Station ��នីយ៍េ�ះេ��តែដល�ចចូ លដំេណើរ�រ�ន
កែន� ងេ�ះេ��តបំ�ក់ស្រ�ប់ជនពិ�រ។
Accreditation �រទទួ ល��ល់�ផ� វ� �រ
�រទទួ ល��ល់�ផ� វ� �រ�មន� ីរពិេ�ធន៍�នសមត� �ពអនុវត� �រេធ� �េតស� ឬ�រ្រកិត�ម��ត�ក់�ក់។
Accreditation Body ��ប័នទទួ ល��ល់�ផ� វ� �រ
(១) ��ប័ន�នសិទ�ិអ�
ំ ចែដលអនុវត� �រទទួ ល��ល់�ផ� វ� �រ។ (២)
អង� �រឯក�ជ្យមួ យែដលទទួ លខុស្រត�វក��ង�រ�យតៃម� �រអនុវត� របស់អង� �រដៃទេទៀត
្រប�ំងនឹងស� ង់�រែដល�នទទួ ល��ល់ និងស្រ�ប់�រប��ក់�ផ� វ� �រអំពី��ន�ពរបស់��ប័នែដលបំេពញ�មស� ង់�រ។
Accuracy �ព្រតឹម្រត�វ
(១) វ ��ល�ពែដល�រ�ស់ែវងែដល�នផ� ល់ឱ្យយល់្រសបនឹងស� ង់�រែដលទទួ លយកស្រ�ប់�រ�ស់ែវងេ�ះ។ (២)
�ពជិតស� ិទ�ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងរ�ងលទ� ផល ៃន�រ�ស់ែវងនិងតៃម� ពិតៃនបរ ��ណ�ក់�ក់ែដល្រត�វេធ� ��រ�ស់ែវង។
�ព្រតឹម្រត�វគឺ�គំនិត្របកបេ�យគុណ�ពេហើយមិន�ច��ស់ប�រ�មួ
�
យ�ព�ក់�ក់�នេទ។
Accuracy For Voting Systems �ព្រតឹម្រត�វស្រ�ប់្របព័ន�េ�ះេ��ត
សមត� �ពរបស់្របព័ន�ក��ង�រ�ប់យក កត់្រ� រក�ទុក ប្រង� បប្រង� ម និង�យ�រណ៍អំពី�រេ្រជើសេរ �ស�ក់�ក់
និងអវត� �នៃន�រេ្រជើសេរ �ស ែដលេធ� �េឡើងេ�យអ� កេ�ះេ��តស្រ�ប់ទី�ំងេ�ះេ��តនីមួយៗេ�យមិនខុស។
�ព្រតឹមែដល្រត�វ�រ�នកំណត់�មអ្រ��រខុស
ែដលស្រ�ប់េ�លបំណង�កល្បងប��ញពីចំនួនអតិបរ�ៃន�រខុសែដលអនុ��តេ�េពលដំេណើរ�រទិន�ន័យែដល�នប
��ក់។
Activation Device ឧបករណ៍េធ� �ឱ្យសកម�
ឧបករណ៍ែដល�នកម� វ �ធីែដលបេង� ើតឯក�រប��ក់អត� ស��ណ�ំ�ច់េដើម្បី�ប់េផ� ើមសម័យេ�ះេ��តេ�យេ្របើស�ីលសន� ឹក
េ��ត�ក់�ក់។
ឧ�ហរណ៍រ ួម�នេសៀវេ�ស� ង់មតិេអឡិច្រត�និកនិង�តសកម� ជនែដល�នព័ត៌�នគួ រឱ្យេជឿ�ក់ែដល�ំ�ច់េដើម្បីកំណត់រ
ច�ប័ទ�សន� ឹកេ��តសម្រសបស្រ�ប់អ�កេ�ះេ��ត។
Active Registered Voter អ� កេ�ះេ��តែដល�នចុះេ��ះសកម�
អ� កេ�ះេ��តែដល�នកំណត់្រ�បច��ប្បន� �មួ យ���ធរេរៀបចំ�រេ�ះេ��តសម្រសបនិង�នសិទ�ិេ�ះេ��ត។
Active Status ��ន�ពសកម�
�ក្យែដលេ្របើេ�យម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��តេ�េពលកំណត់្រ�អ� កេ�ះេ��តប��ញ�អ� កេ�ះេ��ត�នសិទ�ិេ�ះេ��ត។
��ន�ពសកម� �ចមិន�ន�ព្រតឹម្រត�វេទ្របសិនេបើ�រពិត�ន��ស់ប�រ�ប់
�
�ំងពីអ�កេ�ះេ��តចុងេ្រ�យ��ក់�នេធ� �
បច��ប្បន� �ពកំណត់្រ�របស់ពួកេគ។
Adjudication �រ�ត់ក�ី
ដំេណើរ�រៃន�រេ�ះ្រ�យសន� ឹកេ��តេដើម្បីឆ��ះប��ំងពីេចត�របស់អ�កេ�ះេ��ត។
មូ លេហតុទូេ�ែដលសន� ឹកេ��តត្រម�វឱ្យ�ន�រ�ត់ក�ីរ ួម�ន៖ �រសរេសរសន� ឹកេ��ត
�រ�ំ្រទស��ស��ល់ែដល�ច�ន�នេ�យ��ន�រេ្រជើសេរ �ស
េបក� �ព្របកួ ត្របែជងែដល្រត�វ�នស��ល់េ�េលើសន� ឹកេ��ត� ំងមូ ល ឬសន� ឹកេ��តមិន�ច�នេ�យ�៉សុីនេស� ន។
Adjudicated Ballot សន� ឹកេ��តែដល�ន�ត់ក�ី
សន� ឹកេ��តែដល�ន�រេ្រជើសេរ �សេបក� �ព្របកួ ត្របែជងែដល្រត�វ�រ�រជំនុំជ្រមះ។
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Advance(d) Ballot សន� ឹកេ��ត�មុន
សន� ឹកេ��តមួ យសន� ឹកមុនៃថ� េ�ះេ��ត។
Advisory Board Member ទី្របឹក�ស�ជិក្រក �ម្របឹក�ភិ�ល
ស�ជិក្រក �ម្របឹក�ភិ�លឬ្រក �ម្របឹក�។
Advisory Panel គណៈកម� �រ្របឹក�
្រក �មបុគ�លនិងអង� �រែដលផ� ល់ដំបូ��ន�យុទ���ស� មិន�ប់�ក់ព័ន�ដល់�រ្រគប់្រគង�ជីវកម� អង� �រឬមូ លនិធ។ិ
Affidavit ឯក�រប��ក់
េសចក� ីែថ� ង�រណ៍��យលក� ណ៍អក្សរប��ក់េ�យសម្បថឬ�រប��ក់។
Affidavit For Absentee Ballot ឯក�រប��ក់អំពីសន� ឹកេ��តអវត� �ន
ទ្រមង់មួយែដលអ� កេ�ះេ��តេ្របើេដើម្បីេស� ើសុំសន� ឹកេ��តអវត� �នែដល្រត�វ�នប��ក់េ�យសម្បថឬ�រប��ក់។
Affidavit of Circulator លិខិតប��ក់ពីអ�កែចក�យ
េសចក� ីែថ� ង�រណ៍��យលក� ណ៍អក្សរែដលប��ក់េ�យសម្បថឬ�រប��ក់េ�យបុគ�ល��ក់ែដល�ន្របមូ លហត� េល�របស់
អ� កេ�ះេ��តេ�េលើញត� ិមួយ។
Affidavit of Identity ឯក�រប��ក់អំពីអត� ស��ណ
ឯក�រែដល�នព័ត៌�នអត� ស��ណ��ល់ខ� �នែដល្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីេផ� �ង��ត់អត� ស��ណឬហត� េល�របស់អ�ក។
Affidavit of Registration ឯក�រប��ក់ពី�រចុះេ��ះ
ឯក�រែដល�នព័ត៌�នអត� ស��ណ��ល់ខ� �នែដល្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីេផ� �ង��ត់អត� ស��ណឬហត� េល�របស់អ�ក។
Affiliation សម� ័ន��ព
��ប់�ផ� វ� �រ�មួ យអង� �រមួ យ។
េបើនិ�យពី�រេ�ះេ��តេនះ�ធម� �សំេ�េលើអ�កេ�ះេ��តែដលចុះេ��ះេ�ះេ��តនិង��ប់ខ� �ន�ផ� វ� �រ�មួ យគណប
ក្សនេ��យែដល�ន�រទទួ ល��ល់។
Air gap គ��ត��ស
�រែបងែចក�ង�យរ�ង្របព័ន�ែដល�ម�រទិន�ន័យ្រត�វ�ន��ស់ប�រេ�យដំ
�
េណើរ�រ�ងេ្រ�េ�យៃដ។
ប��ញ���ន�រត��ប់េ�អុីនធឺណិតឬប�
� ញឌីជីថលេផ្សងេទៀត។
Alert time េពលេវ�ជូនដំណឹង
រយៈេពលែដលឧបករណ៍េ�ះេ��តនឹងរង់�ំសកម� �ពអ� កេ�ះេ��តែដល�ចរកេឃើញប��ប់ពីេចញេសចក� ីជូនដំណឹង
មុនេពលចូ លេ�ក��ង��ន�ពអសកម� ែដល�ម�រឱ្យ�ន�រអន� �គមន៍�ផ� វ� �រពី�រេ�ះេ��ត។
Alternative Format ្រទង់្រ�យជំនួស
�រផ� ល់ វ �ធីេផ្សង��ក��ង�រទទួ ល�នព័ត៌�នដូ ច�សន� ឹកេ��តែដល�ចចូ លដំេណើរ�រ�ន។
Americans With Disabilities Act (ADA) ច�ប់ជនពិ�រ�េមរ ��ំង (ADA)
ADA គឺ�ច�ប់សិទ�ិសុី វ �លែដល�ម�ត់�រេរ �សេអើងចំេ�ះជនពិ�រេ�្រគប់ែផ� ក� ំងអស់ៃនជី វ �ត��រណៈ
និងកែន� ង��រណៈនិងឯកជន� ំងអស់ែដលេបើកចំហដល់��រណជនទូ េ�។
Anonymous Contributions �ររ ួមចំែណកអ�មិក
�ររ ួមចំែណកែផ� កហិរ�� វត���នេធ� �េឡើងចំេ�ះយុទ���រែដល�នេរៀបចំែដលមិនត្រម�វឱ្យ�ន�រប��ញពីបុគ�ល
ឬអង� �រែដល�នចូ លរ ួមចំែណកេ�ះេទ។
Appeal បណ�ឹងឧទ� រណ៍
(១) េ�េពលែដល�គីៃនសកម� �ពេស� ើសុំឱ្យ���ធរ��ក់េលើពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វ�រសេ្រមចចិត�ផ� វ� �រ។ (២)
ដំេណើរ�រផ� វ� �រែដល EAC ្រត�វ�ន�ក់ញត� ិេដើម្បីពិ�រ�េឡើង វ �ញនូ វេសចក� ីសេ្រមចរបស់ទី��ក់�រ។
Appeal Authority ���ធរបណ�ឹងឧទ� រណ៍
បុគ�លឬបុគ�លែដល្រត�វ�នែតង�ំងឱ្យបេ្រមើ����ធរកំណត់េលើបណ�ឹងឧទ� រណ៍។
Appeals Process ដំេណើរ�របណ�ឹងឧទ� រណ៍
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ដំេណើរ�រែដល�រសេ្រមចចិត�្រត�វ�នពិនិត្យេឡើង វ �ញប��ប់ពីបណ�ឹងឧទ� រណ៍ចំេ�ះេសចក� ីសេ្រមចមួ យ្រត�វ�នេស� ើសុ។ំ
Application for Ballot By Mail (ABBM) �រេស�ើសុំសន� ឹកេ��ត�មអុីែមល (ABBM)
ឯក�រែដលេ្របើេដើម្បីេស� ើសុំសន� ឹកេ��ត្រត�វ�នេផ�ើេ�អ� កេ�ះេ��ត។
Appointed At Large �នែតង�ំង�ធំ
ស�ជិកៃនគណៈអភិ�លែដល្រត�វ�នែតង�ំងឱ្យតំ�ងឱ្យស�ជិក�ព ឬ្រប�ជន� ំងមូ ល (�ពិេសសទី្រក �ង ្របេទស
រដ� េខត� �តិ ក� ឹប ឬស�គម) ��ង្រក �មរង។
Appointed Incumbent ែតង�ំងអ� កស�ងតំែណង
េបក� ជន��ក់ែដលបច��ប្បន� កំពុងបេ្រមើ�រេ�ក��ងតំែណងែដលពួ កេគ្រត�វ�នែតង�ំង
េហើយពួ កេគគឺ�េបក� ជនស្រ�ប់�រេ�ះេ��តេ�តំែណងែតមួ យ។
Appointed Member ស�ជិកែដល�នែតង�ំង
ស�ជិក��ក់ៃនស�ែដល�ន់តំែណងែដលពួ កេគ្រត�វ�នែតង�ំងេហើយបច��ប្បន� ពួ កេគគឺ�េបក� ជនស្រ�ប់�រេ�ះេ��ត
េ�តំែណងដែដល។
Appointed To Serve Until Next General Election ្រត�វ�នែតង�ំងឱ្យបេ្រមើរហូ តដល់�រេ�ះេ��តសកលេ្រ�យ
បុគ�ល��ក់ែដល្រត�វ�នែតង�ំងេ�យ���ធរ្រគប់្រគងេដើម្បីបំេពញកែន� ងទំេនរេ�ក��ងតំែណង��រណៈ
ែដលនឹង្រត�វេ�េ�ះេ��តេ�ក��ង�រេ�ះេ��តសកលប��ប់។
Appointee អ� កែតង�ំង
បុគ�លែដល្រត�វ�នែតង�ំង�មុខតំែណងេ�ក��ងរ��ភិ�លេ�យ���ធរែតង�ំង។
Appointing Authority ���ធរែតង�ំង
ម�ន� ីឬទី��ក់�រែដល�នអំ�ចេធ� ��រែតង�ំងមុខតំែណង�អ� កបេ្រមើេស���រណៈ។
Apportionment �រ�ត់�ង
ំ
ដំេណើរ�រៃន�រែបងែចកស�ជិក�ពឬអ� កេ�ះេ��ត។
Appropriation �ពសម្រសប
ផលបូ កៃន្រ�ក់ឬ្រទព្យសម្បត� ិសរុបែដល�នលះបង់ក��ងេ�លបំណងពិេសស។
Approval Voting �រអនុម័ត�រេ�ះេ��ត
្របព័ន�េ�ះេ��តែដលអ� កេ�ះេ��ត��ក់ៗ�ចេ្រជើសេរ �សេបក� ជន�មួ យេហើយអ� កឈ� ះគឺ�េបក� ជនែដល្រត�វ�នអនុម័ត
េ�យអ� កេ�ះេ��តេ្រចើន�ងេគ។
��ន�ពខុសែប� កពី�រេ�ះេ��តពហុនិយមែដលអ� កេ�ះេ��ត�ចេ្រជើសេរ �សជេ្រមើសែតមួ យក��ងចំេ�មជេ្រមើស�េ្រចើន
ែដលជេ្រមើសែដល�ន�រេ�ះេ��តេ្រចើន�ងេគ្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស។
Assembly ស�
េ��ះែដល្រត�វ�នផ� ល់ឱ្យនីតិប្ប�� ត� ិេផ្សងៗ�ពិេសសស��ន់�ប
ឬនីតិប្ប�� ត� ិេពញេលញេ�ក��ងរដ� េ�ក��ង្របព័ន�សហព័ន�របស់រ��ភិ�ល។
Assembly District មណ�លេ�ះេ��តរបសស�
មណ�លមួ យក��ងចំេ�មចំនួនមណ�លេថរែដលរដ� មួយ្រត�វ�នែបងែចក
មណ�លនីមួយៗេ្រជើសេរ �សស�ជិក��ក់េ�ស��ន់�បៃននីតិប្ប�� ត� ិរដ� ។
Assembly Member ស�ជិកស�
បុគ�លែដល្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស ឬែតង�ំងេ�ស��ន់�បៃននីតិប្ប�� ត� ិរដ� ។
Assistance to Vote ជំនួយ�រក��ង�រេ�ះេ��ត
អ� កេ�ះេ��តែដល�នពិ�រ�ព្រត�វ�នអនុ��តឱ្យ�នជំនួយពីបុគ�លែដលពួ កេគេ្រជើសេរ �សេ�យ�នករណីេលើកែលង�
នកំណត់។
Assistant of Voters ជំនួយ�រអ� កេ�ះេ��ត
អ� កេ�ះេ��ត ឬបុគ�លែដល្រត�វ�នេ្រជើសេរ �សេ�យអ� កេ�ះេ��តេដើម្បីជួយក��ងដំេណើរ�រេ�ះេ��ត។
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Assistive Technology បេច� ក វ �ទ�ជំនួយ
�តុែដល្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីបេង� ើន រក� ឬេធ� �ឱ្យ្របេសើរេឡើងនូ វសមត� �ពមុខ�ររបស់ជនពិ�រ។
Asymmetric Cryptography �រអុិន្រគីបមិនេស�ើ��
្របព័ន�អុិន្រគីបែដលេ្របើកូនេ���រណៈនិងឯកជនស្រ�ប់្របតិបត� ិ�រ្រគីប
កូ នេ�ឯកជន�ទូ េ�្រត�វ�នរក�ទុកេ�ក��ង វ ���បនប្រតឌីជីថលរបស់អ�កេ្របើ្រ�ស់េហើយេ្របើ�ធម� �េដើម្បីឌិ្រគីបឬចុះហ
ត� េល��ឌីជីថល។ កូ នេ���រណៈ្រត�វ�នេ្របើ�ធម� �េដើម្បីអុិន្រគីបទិន�ន័យឬេផ� �ង��ត់ហត� េល�ឌីជីថលរបស់�។
កូ នេ��ច្រត�វ�នេ្របើ��ស់ប�រ�
� � �មត្រម�វ�រេ�លគឺកូនេ���រណៈ�ច្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីឌិ្រគីបទិន�ន័យេហើយកូ នេ�
ឯកជន�ច្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីអុិន្រគីបទិន�ន័យ។
At Large �ធំ
ស�ជិក�ពឬ្រប�ជន� ំងមូ ល (�ពិេសសទី្រក �ង ្របេទស រដ� េខត� �តិ ក� ឹប ឬស�គម) ��ង្រក �មរង។
Attest ប��ក់
េធ� ���ក្សីប��ក់ឬប��ក់�ផ� វ� �រ។
Audio Ballot សន� ឹកេ��ត�សំេឡង
សន� ឹកេ��តែដលកំណត់តំែណង្រត�វ�នប��ញដល់អ�កេ�ះេ��តក��ងទ្រមង់និ�យ។
Audio Format ្រទង់្រ�យអូ ឌីយូ ៉
ទ្រមង់ប��ញសន� ឹកេ��តែដលជេ្រមើសៃន�រ្របកួ ត្របែជងនិងព័ត៌�នេផ្សងេទៀត្រត�វ�នទំ�ក់ទំនង�មរយៈសំេឡងនិង
សុន�រក�។
Audio Function with Headset And Earphones មុខ�រអូ ឌីយូ ៉�មួ យ�សនិង�ស��ប់្រតេចៀក
ទ្រមង់ប��ញសន� ឹកេ��តែដលជេ្រមើស
េបក� �ព្របកួ ត្របែជងនិងព័ត៌�នេផ្សងេទៀត្រត�វ�នទំ�ក់ទំនង�មរយៈសំេឡងនិងសុន�រក�។
Audio-Tactile Interface (ATI) ចំណុច្រប�ក់អូឌីយូ ៉-�ក់ទិក (ATI)
ចំណុច្រប�ក់អ�កេ�ះេ��ត្រត�វ�នរច�េឡើងេដើម្បីមិន្រត�វ�រ�រេមើលសន� ឹកេ��ត
អូ ឌីយូ ្រត�
៉ វ�នេ្របើេដើម្បីប��ន
� ព័ត៌�នដល់អ�កេ�ះេ��តនិង�រ្រត� តពិនិត្យេ�យ�ពរេសើបអនុ��តឱ្យអ� កេ�ះេ��ត�ក់ទ
ង�រេ្រជើសេរ �សសន� ឹកេ��តេ�្របព័ន�េ�ះេ��ត។
Audit សវនកម�
(១) ដំេណើរ�រ�ឯក�រែដល�នលក� ណៈ�្របព័ន�ស្រ�ប់កំណត់ពី វ ��ល�ពែដលត្រម�វ�រ�ក់�ក់្រត�វ�នបំេពញ (២)
�រពិនិត្យេឡើង វ �ញៃន្របព័ន�មួ យនិង�រ្រត� តពិនិត្យរបស់�េដើម្បីកំណត់��ន�ព្របតិបត� ិ�រនិង�ព្រតឹម្រត�វៃនលទ� ផលរបស់
�។
Audit Device ឧបករណ៍សវនកម�
ឧបករណ៍ពិេសស��ច់មុខេដើម្បីេផ� �ង��ត់ឬ�យតៃម� េ�យឯក�ជ្យនូ វដំេណើរ�រ្របព័ន�េ�ះេ��ត។
Audit Trail �នសវនកម�
ព័ត៌�នែដល�នកត់្រ�ក��ងកំឡ
� ងេពលសកម� �ពេ�ះេ��តេដើម្បី��ប�េឡើង វ �ញនូ វជំ�នែដល�នអនុវត�
ឬេដើម្បីេផ� �ង��ត់សកម� �ពែដល�នអនុវត� ចំេ�ះនីតិ វ �ធីនិង្របព័ន�េ�ះេ��ត។
Audit Trail for Direct-Recording Equipment �នសវនកម� ស្រ�ប់ឧបករណ៍ថត��ល់
្រក�សេ�ះពុម�សន� ឹកេ��តែដលផលិតេ�យ�៉សុីនកត់្រ�េអឡិច្រត�នច
ិ ថត��ល់ែដលម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត�ចេ្របើេដើ
ម្បីពិនិត្យសរុបនូ វ��ង�មេអឡិច្រត�និក។
Auditor សវនករ
បុគ�លែដលកំពុងេធ� �សវនកម� េលើែផ� ក�មួ យៃនដំេណើរ�រេ�ះេ��ត។
Authentication �រេផ��ង��ត់�ព្រតឹម្រត�វ
�រេផ� �ង��ត់�រកំណត់អត� ស��ណអ� កេ្របើ្រ�ស់ ដំេណើរ�រ ឧបករណ៍ ឬស�ស�តុៃន្របព័ន�
ែដល�េរឿយៗ�ត្រម�វ�រ�មុនេដើម្បីអនុ��តឱ្យ�ន�រចូ លេ្របើធន�នេ�ក��ង្របព័ន�ព័ត៌�នប៉ុែន� ក៏�ចសំេ�េលើ�រេផ� �
ង��ត់�ព្រតឹម្រត�វៃនអ� កេ�ះេ��តឬសន� ឹកេ��ត។
Authorized Poll Agent ��ក់�រស�ង់មតិែដល�ន�រអនុ��ត
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េ�ក��ងរដ� មួយចំនួន ្រប�នគណៈក��ធិ�រេរៀបចំគណបក្ស េបក� ជន
ឬគណៈក��ធិ�រឃុស
ំ ��ត់ែដល្រត�វ�នែតង�ំងេដើម្បីសេង� តេមើល�រេ�ះេ��ត។
Automated Voter Registration �រចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��តេ�យស��យ្របវត� ិ
្របព័ន�ចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��តែដលអ� ក�នសិទ�ិេ�ះេ��ត្រត�វ�នផ� ល់ជេ្រមើសក��ង�រចុះេ��ះេ�ះេ��ត�ម្របព័ន�េអឡិច្រត�
និកេ�េពលែដលពួ កេគ�ក់ទង�មួ យទី��ក់�ររ��ភិ�ល។
Automatic Voter Registration (AVR) �រចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��តេ�យស��យ្របវត� ិ (AVR)
េ�េ្រ�ម្របព័ន�ចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��តេ�យស� �យ្របវត� ិ
អ� កេ�ះេ��តែដល�នសិទ�ិចុះេ��ះេ�យស� �យ្របវត� ិនឹងេ�ះេ��តេ�េពល�ែដលពួ កេគ�ក់ទង�មួ យទី��ក់�ររ��ភិ�
ល (ឧ�ហរណ៍ �យក��ន�នយន� ) ។
Availability �ពទំេនរ
�គរយៃនំអំឡ
� ងេពលែដល្របព័ន�មួ យដំេណើរ�រ�ន្រតឹម្រត�វ និង�ចេ្របើ�ន។

B
Ballot សន� ឹកេ��ត
�រប��ញ�ផ� វ� �រៃនេបក� �ព្របកួ ត្របែជង� ំងអស់ែដលនឹង្រត�វសេ្រមចេ�ក��ង�រេ�ះេ��ត�ក់�ក់មួយ។
� ំងក��ងទ្រមង់�្រក�ស ឬេអឡិច្រត�និក យន� �រស្រ�ប់អ�កេ�ះេ��តេដើម្បីប��ញពីចំណង់ចំណូលចិត�របស់អ�កេ�ះេ��ត។
Ballot Access �រចូ លេ្របើសន� ឹកេ��ត
សមត� �ពក��ង�រស��ល់ េ�ះ និងេផ� �ង��ត់សន� ឹកេ��ត�លក� ណៈឯកជននិងេ�យឯក�ជ្យ។
Ballot Board ្រក �ម្របឹក�សន� ឹកេ��ត
្រក �មមនុស្សែដល្រត�វ�នែតង�ំង�ធម� �េ�យ���ធរមូ ល��ននិងទទួ ល�រកិច��ង្រគប់្រគង�រេ�ះេ��តនិងនីតិ វ �ធី
ៃន�រេ�ះេ��ត។
Ballot Box ្របអប់សន� ឹកេ��ត
ធុងបិទជិតែដល�នសន� ឹកេ��តេ�ះេ�យអ� កេ�ះេ��ត។
Ballot Card បណ�សន� ឹកេ��ត
�តមួ យ ឬ�តេ្រចើនែដល្រត�វ�នេ�ះពុម� ឬកំណត់អត� ស��ណេ�យេ�ងេ�េលើសន� ឹកេ��ត
េ��ះេបក� ជនស្រ�ប់�រែតង�ំង ឬ�រេ�ះេ��តេ�តំែណងមួ យ ឬេ្រចើន ឬេ��ះសន� ឹកេ��តៃនវ ��ន�រមួ យ ឬេ្រចើន។
Ballot Cast �រេ�ះេ��ត
សកម� �ពចុងេ្រ�យែដលអ� កេ�ះេ��តេ្រជើសេរ �សជេ្រមើសេបក� �ព្របកួ ត្របែជង
និងប��ក់េ�យេចត��ពួ កេគនឹងេ�ះេ��ត�ម�រេ្រជើសេរ �ស។
ឧ�ហរណ៍រ ួម�នេ�េពលែដលសន� ឹកេ��ត្រត�វ�ន�ក់េ�យអ� កេ�ះេ��តេ�ក��ង្របអប់សន� ឹកេ��ត ្របអប់សំបុ្រត
្របអប់ទ��ក់ ឬ�មេអឡិច្រត�និកែដល�ន�ក់ជូនស្រ�ប�រេរៀប���ង។

Ballot Configuration �រកំណត់រច�សម� ័ន�សន� ឹកេ��ត
សំណុំពិេសសៃនេបក� �ព្របកួ ត្របែជង ែដលនឹងប��ញេ�េលើសន� ឹកេ��តស្រ�ប់មណ�លេ�ះេ��ត�ក់�ក់
លំ�ប់របស់ពួកេគ ប��ីេ��ះតួ �ទីក��ងសន� ឹកេ��តស្រ�ប់េបក� �ព្របកួ ត្របែជងនីមួយៗ
និង�រ��ប់េ��ះេបក� ជនេ�ទី�ំងេ�ះេ��ត។
Ballot Counter ឧបករណ៍�ប់សន� ឹកេ��ត
លក� ណៈេ�ក��ងឧបករណ៍េ�ះេ��តែដល�ប់សន� ឹកេ��តក��ង�រេ�ះេ��ត។
េនះក៏�ចសំេ�េ�េលើបុគ�លែដល�ប់សន� ឹកេ��តេ�យៃដ។
Ballot Counting Logic តក� វ ����ប់សន� ឹកេ��ត
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តក� វ ���សូ ហ� ែវរែដលកំណត់�ររ ួមប��ល
� ��ៃនជេ្រមើសអ� កេ�ះេ��តែដល�នសុពល�ព
និងមិន្រតឹម្រត�វេ�េលើសន� ឹកេ��តែដល�នផ� ល់េហើយែដលកំណត់ពីរេបៀបែដលជេ្រមើស�រេ�ះេ��ត្រត�វ�នសរុបេ�ក��ង�
រេ�ះេ��តែដល�នផ� លឱ
់ ្យ។
Ballot Data ទិន�ន័យសន� ឹកេ��ត
ប��ីៃនេបក� �ព្របកួ ត្របែជង និងជេ្រមើស�ក់ព័ន�ែដល�ចប��ញេ�េលើសន� ឹកេ��តស្រ�ប់�រេ�ះេ��ត�ក់�ក់មួយ។
Ballot Designation �រកំណត់េ��ះសន� ឹកេ��ត
�រពិពណ៌�េ��ះ ឬចំណងេជើងផ� វ� �រែដល�នេ�ះពុម�េ្រ�មេ��ះេបក� ជនេ�េលើសន� ឹកេ��ត។
�ចរ ួមប��ល
� � ំងគណបក្សនេ��យ ឬ��ន�ពបច��ប្បន� ។
Ballot Drop Box ្របអប់ទ��ក់សន� ឹកេ��ត
ធុងបិទជិត� ំងក��ងនិងេ្រ�ែដលអ� កេ�ះេ��ត�ច្របគល់សន� ឹកេ��តអវត� �នស្រ�ប់�រ្របមូ លេ�យម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះ
េ��តេ�យ
��ល់។
Ballot Envelope េ្រ�មសំបុ្រតសន� ឹកេ��ត
េ្រ�មសំបុ្រត�ងក��ងនិង�ងេ្រ�ផ� វ� �រេ្របើស្រ�ប់ដឹកជ��ន
� សន� ឹកេ��តអវត� �ន និង�មសំបុ្រត។
Ballot Exhaustion �រអស់សន� ឹកេ��ត
សំេ�េលើដំេណើរ�រេរៀបចំ�រេ�ះេ��តែដល�នចំ�ត់��ក់េ�េលើសន� ឹកេ��តេ�េពលែដលសន� ឹកេ��តេ�ះ��នសកម� �
ព េហើយមិន�ច�នេ�រក�រ�ក់ចំ�ត់��ក់ស្រ�ប់េបក� �ព្របកួ ត្របែជង�នេឡើយ
េ្រ�ះមិន�នចំ�ត់��ក់្រតឹម្រត�វបែន� មេទៀតេ�េលើសន� ឹកេ��តស្រ�ប់�របន� ជេ្រមើសេបក� �ព្របកួ ត្របែជង។
Ballot Fatigue អស់ក��ង
ំ ចិត�េ�ះេ��ត
�តុភូតែដលអ� កេ�ះេ��តមិន្រពមេ�ះេ��តេលើ�រ្រប�ំង ឬប��ែដលប��ញពី�រ��ក់ចុះៃនសន� ឹកេ��ត។
Ballot Format ទ្រមង់សន� ឹកេ��ត
�រប��ញ�៉ងច�ស់អំពីខ�ឹម�រៃនសន� ឹកេ��តែដលសម្រសបេ�នឹងបេច� ក វ �ទ�េ�ះេ��តពិេសសែដលកំពុងេ្របើ្រ�ស់។
�តិ��ច្រត�វ�នផ� ល់ជូនេ�យេ្របើ វ �ធី��ស� េផ្សងៗៃន�រប��ញ (រ ូប�ព ឬអូ ឌីយូ )៉ �� ឬ្រ�ហ� �ក។
Ballot Harvesting �រ្របមូ លសន� ឹកេ��ត
ទេង� �ៃន�រ្របមូ លសន� ឹកេ��ត�ធម� �េ�យគណបក្សនេ��យ ឬអង� �រមិនរក្រ�ក់ចំេណញស្រ�ប់អ�កេ�ះេ��តេ្រចើន
េហើយប��ន
� សន� ឹកេ��ត� ំងេ�ះេ��រ ��ល័យេ�ះេ��តជំនួសឱ្យអ� កេ�ះេ��ត� ំងេ�ះ។
�ព្រសបច�ប់ៃន�រអនុវត� េនះែ្រប្រប� ល�មរដ�
េ�យរដ� ខ�ះអនុ��តឱ្យអនុវត� េ�យកំណត់�អ� ក��ច្របគល់សន� ឹកេ��តជំនួសអ� កេផ្សង
ឬ�ម�ត់�រអនុវត� ន៍� ំង្រស �ង។
Ballot Image រ ូប�ពសន� ឹកេ��ត
ផលិតេ�យេអឡិច្រត�និចកត់្រ��ល់�រេ�ះេ��តែដល�នេ�ះេ�យអ� កេ�ះេ��តែតមួ យ។ ដូ ច��េនះែដរ
�ច�នន័យ�រ ូប�ពឌីជីថលៃនសន� ឹកេ��តែដល�ន�ប់យកេ�យ្របព័ន�េ�ះេ��ត ឬឧបករណ៍�ប់សន� ឹកេ��ត។
Ballot Instructions �រែណ�ំអំពីសន� ឹកេ��ត
ព័ត៌�នែដលផ� ល់ដល់អ�កេ�ះេ��តែដលពិពណ៌�អំពីនីតិ វ �ធីស្រ�ប់�រគូ សសន� ឹកេ��ត។
ព័ត�
៌ នេនះ�ចប��ញេ�យ��ល់េ�េលើ្រក�ស ឬសន� ឹកេ��តេអឡិច្រត�និក ឬ�ច្រត�វ�នផ� ល់ជូនេ�យែឡកពី��។
Ballot Label ��កសន� ឹកេ��ត
ែផ� កស��រៈេ�ះេ��តែដល�នព័ត៌�នអំពីអ�កេ�ះេ��ត េបក� ជន សន� ឹកេ��ត
េបក� �ព្របកួ ត្របែជងឬទិន�ន័យ�រេ�ះេ��តេផ្សងេទៀត។
Ballot Layout ប� ង់សន� ឹកេ��ត
�រប��ញ�៉ងច�ស់អព
ំ ីខ�ឹម�រៃនសន� ឹកេ��តែដលសម្រសបេ�នឹងបេច� ក វ �ទ�េ�ះេ��តពិេសសែដលកំពុងេ្របើ្រ�ស់។
�តិ��ច្រត�វ�នផ� ល់ជូនេ�យេ្របើ វ �ធី��ស� េផ្សងៗៃន�រប��ញ (រ ូប�ព ឬអូ ឌីយូ )៉ �� ឬ្រ�ហ� �ក។
Ballot Manifest �រប��ញសន� ឹកេ��ត
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��ឡ
� កែដលេរៀបចំេ�យម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត�ន�យប��ីសន� ឹកេ��ត� ំងអស់និងទី�ំងរបស់ពួកេគ�មលំ�ប់លំ
េ�យ។ េនះគឺ�ត្រម�វ�រស្រ�ប់សវនកម� កំណត់�និភ័យ ប៉ុែន� �ច្រត�វ�នេ្របើេដើម្បី�ម�នប��ី�រេពើភ័ណ�
និងបេង� ើតកំណត់្រ�សវនកម� ស្រ�ប់សវនកម�្របេភទេផ្សងេទៀត។
Ballot Marking Device ឧបករណ៍ស��ល់សន� ឹកេ��ត
ឧបករណ៍មួយែដលអនុ��តឱ្យជេ្រមើសេបក� �ព្របកួ ត្របែជង្រត�វ�នពិនត
ិ ្យេឡើង វ �ញេ�េលើចំណុច្រប�ក់េអឡិច្រត�និក
ផលិតសន� ឹកេ��ត្រក�សែដល�ច�ន�ន
េហើយមិនបេង� ើតកំណត់្រ�យូរអែង� ងេផ្សងេទៀតៃន�រេ្រជើសេរ �សអ� កេ�ះេ��តេឡើយ។
Ballot Measure �រ�ស់ែវងសន� ឹកេ��ត
(១) សំណួរែដលប��ញេ�េលើសន� ឹកេ��តស្រ�ប់�រយល់្រពម ឬ�របដិេសធ។ (២)
េបក� �ព្របកួ ត្របែជងេ�េលើសន� ឹកេ��តែដលអ� កេ�ះេ��ត�ចេ�ះេ��ត�្រត�វឬអត់។
Ballot on Demand សន� ឹកេ��ត�មត្រម�វ�រ
ដំេណើរ�រមួ យែដលបេង� ើតសន� ឹកេ��តែដលត្រម�វ�មទ្រមង់សន� ឹកេ��ត េ�យ�នេបក� �ព្របកួ ត្របែជង
និងេបក� ជន�ក់�ក់ចំេ�ះអ� កេ�ះេ��ត។
ដំេណើរ�រេនះត្រម�វឱ្យ�ន្របព័ន�មួ យែដល�ន�៉សុីនេ�ះពុម�ែដល�ចបេង� ើតសន� ឹកេ��តែដល�ច�ក់���ងេ�េលើ្រប
ព័ន�េ�ះេ��ត
និងឧបករណ៍ែដល�នទិន�ន័យ� ំងអស់ែដល្រត�វ�រេដើម្បីេ�ះពុម�ស�ីលសន� ឹកេ��តែដល��ប់�មួ យអ� កេ�ះេ��ត�ក់�ក់។
ស��ល់៖ “សន� ឹកេ��ត�មត្រម�វ�រ” គឺ��ណិជ�ស��ចុះប��ីរបស់ ES&S
ប៉ុែន� �គឺ��ក្យែដល្រត�វ�នេ្របើ�ទូ េ�ស្រ�ប់្របព័ន�្រសេដៀង��។
Ballot Order លំ�ប់សន� ឹកេ��ត
(១) លំ�ប់ែដល�រ្របកួ ត្របែជងនិងេបក� ជនប��ញេ�េលើសន� ឹកេ��ត។
លំ�ប់េបក� ជននិងប��េលចេឡើងេ�េលើសន� ឹកេ��តែ្រប្រប� ល�មរដ� ។ (២)
�ក្យែដលេ្របើេ�េពលម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��តេស� ើសុំ�៉សុីនេ�ះពុម�េដើម្បីេ�ះពុម�ចំនួនសន� ឹកេ��ត�ក់�ក់។
Ballot Pamphlet េសៀវេ�សន� ក
ឹ េ��ត
ព័ត៌�នផ� វ� �រអំពីសន� ឹកេ��តរបស់អ�កែដល�នេចញមកពី� រ ��ល័យេ�ះេ��តែដល�េរឿយៗសំេ���មគ��េទ� សក៍ព័ត៌
�នអ� កេ�ះេ��ត។
Ballot Pickup �រ�ប់យកសន� ឹកេ��ត
សំេ�េលើទេង� �ៃន�រ្របមូ លសន� ឹកេ��តែដលអវត� �ន
ឬេផ�ើ�មសំប្រុ តជំនួសឱ្យ�រប��ន
� មកវ �ញ�មរយៈ្របអប់ទ��ក់�មរយៈសំបុ្រត ឬ�រប��ន
� ។
Ballot Position ទី�ង
ំ េ�ះេ��ត
ទីកែន� ង�ក់�ក់មួយេ�ក��ងសន� ឹកេ��តែដល�រេ្រជើសេរ �សអ� កេ�ះេ��តស្រ�ប់េបក� �ព្របកួ ត្របែជង�ក់�មួ យ�ច
្រត�វ�នចង��លប��ញ។ ទី�ំង�ច្រត�វ�ន��ប់េ�នឹងេលខជួ រេដក និងជួ រឈរេ�ចំេ�ះមុខ�៉សុីនេ�ះពុម� ឬសន� ឹកេ��ត
�ពិេសសទី�ំង� �តេ�ក��ងកំណត់េហតុេ�លពីរៃនសន� ឹកេ��ត (ឧ�ហរណ៍ រ ូប�ពសន� ឹកេ��តេអឡិច្រត�និក)
ឬសមមូ លក��ងទ្រមង់េផ្សងេទៀត។ មុខតំែណងសន� ឹកេ��ត្រត�វ�នកំណត់ចំេ�ះេបក� �ព្របកួ ត្របែជង�ក់�ក់
និងេ��ះេបក� ជនេ�យ�រកំណត់រច�សម� ័ន�សន� ឹកេ��ត។
Ballot Preparation �រេរៀបចំសន� ឹកេ��ត
�រេ្រជើសេរ �សេបក� �ព្របកួ ត្របែជង និងសំណួរ�ក់�ក់ែដល�នេ�ក��ងទ្រមង់សន� ឹកេ��ត
និងេសចក� ីែណ�ំែដល�ក់ព័ន�។ េរៀបចំ និង�កល្បងកម� វ �ធី�ក់�ក់ស្រ�ប់�រេ�ះេ��តែដល�នជេ្រមើស� ំងេនះ។
បេង� ើតទ្រមង់សន� ឹកេ��តែដល�ចេធ� �េ��ន� ំងអស់ និងេធ� �ឱ្យ�នសុពល�ពៃនស��រៈសន� ឹកេ��ត
និងកម� វ �ធីែដល�នជេ្រមើស� ំងេនះស្រ�ប់�រេ�ះេ��ត�េពល�ងមុខ។
Ballot Production ផលិតកម� សន� ឹកេ��ត
ដំេណើរ�រៃន�របេង� ើតសន� ឹកេ��តស្រ�ប់�រប��ញដល់អ�កេ�ះេ��តឧ�ហរណ៍ �រេ�ះពុម�សន� ក
ឹ េ��ត
ឬ�រកំណត់រច�សម� ័ន��រប��ញសន� ឹកេ��តស្រ�ប់�រប��ញ�មេអឡិច្រត�និក។
Ballot Question សំណួរេលើសន� ក
ឹ េ��ត
សំេណើអនុម័តច�ប់ថ�ី ឬ�រេធ� � វ �េ�ធនកម� រដ� ធម� ន�
ុ � ែដល�ក់េ�េលើសន� ឹកេ��តស្រ�ប់�រយល់្រពម
ឬ�របដិេសធពីអ�កេ�ះេ��ត។
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Ballot Remake េធ� �សន� ឹកេ��តេឡើង វ �ញ
សន� ឹកេ��តជំនួសស្រ�ប់សន� ឹកេ��តែដលខូ ច ឬមិន្រតឹម្រត�វមួ យែផ� ក �ធម� �េធ� �ម�ងេទៀតេ�យដំេណើរ�រែដល�ន�រកំណត់ែដលសន� ឹកេ��តែដលខូ ច
ឬមិន្រតឹម្រត�វខ� ះ្រត�វ�នស� �នេ�េលើសន� ឹកេ��តេផ្សងេទៀតែដល�ច�ក់��កេ�យ�៉សុីនេស� ន។
Ballot Rotation �របង� �លសន� ឹកេ��ត
ដំេណើរ�រ��ស់ប�រលំ
� �ប់េ��ះេបក� ជនេ�ក��ង�រ្របកួ ត្របែជងែដល�នផ� ល់ឱ្យ។ �រអនុវត� េនះែ្រប្រប� ល�មរដ� ។
Ballot Scanner �៉សុីនេស�នសន� ឹកេ��ត
ឧបករណ៍េ្របើស្រ�ប់�នទិន�ន័យេ្រជើសេរ �សអ� កេ�ះេ��តពីសន� ឹកេ��ត ឬសន� ឹកេ��ត។
Ballot Secrecy �រស��ត់ៃនសន� ឹកេ��ត
សំណុំៃនវ ��ន និងនីតិ វ �ធីេដើម្បីបេង� ើតសិទ�ិ�មូ ល��នរបស់អ�កេ�ះេ��តេ�សហរដ� �េមរ �កក��ង�រេ�ះេ��តស��ត់។
នីតិ វ �ធី� ំងេនះ�����នសន� ឹកេ��ត�ច�ក់ទង�មួ យអ� កេ�ះេ��តេឡើយេ�យេហតុេនះអនុ��តឱ្យអ� កេ�ះេ��តក
ត់់ស��ល់សន� ឹកេ��តរបស់ពួកេគេ�យេសរ � និង��ន�រភ័យ��ចចំេ�ះផលប៉ះ�ល់ ឬ�រសងសឹក។
Ballot Stub កន��យសន� ឹកេ��ត
បន� ះតូ ចមួ យ ែដល�ធម� �ស� ិតេ��ងេលើសន� ឹកេ��ត ែដលេ�រេពញេ�េ�យព័ត៌�នអំពីសន� ឹកេ��តដូ ច�េលខស��ត់
�លបរ �េច� ទៃន�រេ�ះេ��ត និងយុ��ធិ�រែដល្រត�វេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត។
Ballot Stuffing ឧបករណ៍បំេពញសន� ឹកេ��ត
ទេង� �ៃន�រេ�ះេ��តខុសច�ប់
ឬ�រ�ក់សន� ឹកេ��តេលើសពីមួយសន� ឹកក��ងមួ យអ� កេ�ះេ��តេ�េពលែដលសន� ឹកេ��តែតមួ យក��ងចំេ�ម
អ� កេ�ះេ��ត្រត�វ�នអនុ��ត។
Ballot Style រច�ប័ទ�សន� ឹកេ��ត
សន� ឹកេ��តែដល�នេបក� �ព្របកួ ត្របែជង និងេបក� ជន�ក់�ក់ស្រ�ប់មណ�ល�ក់�ក់�មួ យ។
រច�ប័ទ�សន� ឹកេ��ត�ន�ពខុសែប� ក���្រស័យេលើ�ររ ួមប��ល
� ��ៃនេបក� �ព្របកួ ត្របែជង
និងសម� ័ន��ពរបស់គណបក្ស�មួ យ (េ�ក��ង�រេ�ះេ��តេរ �សេបក� �ព្របកួ ត្របែជង)
ែដលអ� កេ�ះេ��ត�នសិទ�ិចូលរ ួម។ រច�ប័ទ�សន� ឹកេ��តែ្រប្រប� ល�្រស័យេលើេបក� �ព្របកួ ត្របែជង
ែដលអ� កេ�ះេ��ត�នសិទ�ិេ�ះឱ្យ េហើយក��ងកំឡ
� ង�រេ�ះេ��តេរ �សេបក� �ពក��ងគណបក្សពួ កេគ។
Ballot Title ចំណងេជើងសន� ឹកេ��ត
(១) េសចក� ីសេង� ប�ផ� វ� �រៃន�រ�ស់ែវងសន� ឹកេ��តែដលប��ញេ�េលើសន� ឹកេ��ត។ (២)
េ��ះសន� ឹកេ��ត�ទូ េ�រ ួម�ន�លបរ �េច� ទ និង្របេភទៃន�រេ�ះេ��ត (�ពិេសស បឋម ឬទូ េ�) ៃន�រេ�ះេ��ត។
Ballot Types ្របេភទសន� ឹកេ��ត
សន� ឹកេ��តែដល�នេបក� �ព្របកួ ត្របែជង និងេបក� ជន�ក់�ក់ស្រ�ប់មណ�ល�ក់�ក់�មួ យ។
រច�ប័ទ�សន� ឹកេ��ត�ន�ពខុសែប� ក���្រស័យេលើ�ររ ួមប��ល
� ��ៃនេបក� �ព្របកួ ត្របែជង
និងសម� ័ន��ពរបស់គណបក្ស�មួ យ (េ�ក��ង�រេ�ះេ��តបឋម) ែដលអ� កេ�ះេ��ត�នសិទ�ិចូលរ ួម។
Barcode �កូ ដ
អុបទិកនិង�៉សុន
ី �ច�នទិន�ន័យ�លំ�ប់ៃនរ�រ និងចេ��ះែដលអនុេ�ម�មស� ង់�រែដលទទួ លយក។ េលខកូ ដ QR
គឺ�ឧ�ហរណ៍ៃនេលខកូ ដ។
Barcode Reader កម� វ �ធី�ន�រកូ ដ
ឧបករណ៍ែដលេ្របើេដើម្បីេស� ន�កូ ដ និងបំែលងព័ត៌�នែដល�នអុិនកូ ដេ��ទ្រមង់ែដល�ចេ្របើ�ន។
ឧបករណ៍�ន�កូ ដ្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីេស� នកូ ដេលើស��រៈេ�ះេ��តេផ្សងៗរ ួម�នសន� ឹកេ��ត ប័ណ�េបើកបរ ប័ណ�អត� ស��ណ
ប័ណ�ក�� ប់ព័ត៌�នអ� កេ�ះេ��ត េ្រ�មសំបុ្រត និងឯក�រេ�ះេ��តេផ្សងេទៀត។
Baseline Voting �រេ�ះេ��តមូ ល��ន
បែ្រមប្រម� ល�រេ�ះេ��តែដលេបក� ជនែដល�នសេម� ងេ្រចើនឈ� ះ។ េ�ក��ង�រ្របកួ តែដល�នេ�អីែតមួ យ
អ� កេ�ះេ��ត�ចេ្រជើសេរ �សជេ្រមើសេបក� �ព្របកួ ត្របែជងែតមួ យប៉ុេ�
� ះ។ េ�ក��ង�រ្របកួ ត្របែជងពហុេ�អី
អ� កេ�ះេ��ត�ចេ្រជើសេរ �សរហូ តដល់ចំនួនេបក� �ព្របកួ ត្របែជងែដល�នប��ក់េ�េលើសន� ក
ឹ េ��ត។
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Batch �ច់
�រ្របមូ លសន� ឹកេ��តែដល្របមូ ល�ន�្រក �មស្រ�ប់េធ� ���ង និងេធ� �សវនកម� ។
Batch-fed scanner �៉សុីនេស�ន�ច់
•ឧបករណ៍េ�ះេ��តេអឡិច្រត�និកែដល៖
•ទទួ លយកសន� ឹក្រក�សែដលផលិតេ�យៃដ ឬស��ល់េ�យជំពូកេហើយដំេណើរ�រេ�យស� �យ្របវត� ិរហូ តដល់ជង់ទេទ។
•�ធម� �្រត�វ�នេ្របើេ�ទី�ំងក�
� លៃនយុ��ធិ�រៃន�រេ�ះេ��ត
•�គេ្រចើន្រត�វ�នេ្របើ�ទូ េ�េដើម្បីដំេណើរ�រសន� ឹកេ��តអវត� �ន។
•�ធម� ��នឧបករណ៍ប��ល
� និងបេ�� ញស្រ�ប់សន� ឹកេ��ត។
•ែស� នសន� ឹកេ��តេហើយបដិេសធ� ្របសិនេបើមិន�ច�ន�ន ឬមិន�ចដំេណើរ�រ�ន។
•រកេឃើញបក្រ�យ និងេផ� �ង��ត់�រេ្រជើសេរ �សេបក� �ព្របកួ ត្របែជង។
•រកេឃើញនិងតេ្រម�បសន� ឹកេ��ត (ឌីជីថល ឬរ ូបវន� ) ែដលមិន�ច�ន�ន ឬមិន�ចដំេណើរ�រ�នឬ
•ែដល�នជេ្រមើសែដលមិន�ចកំណត់�នស��ល់�រេលើកែលង ឬ�រសរេសរប��ល
� និង
•េធ� ���ងនិង�យ�រណ៍លទ� ផលេបក� �ព្របកួ ត្របែជង�មត្រម�វ�រ។
Benchmark ចំណុចេ�ល
ចំណុចបរ ��ណៃនេសចក� ីេ�ងែដល�រ�ស់ស�ង់ៃន្របព័ន� ឬឧបករណ៍�ច្រត�វ�នេ្រប�បេធៀប។
Bicameral ��េម��ល
��ប័ននីតិប្ប�� ត� ិែដល�ន��ឬស�ពីរ។
Biennial ពីរ��ម
ំ �ង
្រប្រពឹត�េ�េរៀង�ល់��ំេផ្សងេទៀត។ �រេ�ះេ��តសហព័ន�្រប្រពឹត�េ�ពីរ��ំម�ងក��ងមួ យ��ំ។
Biennium �អិនេនៀម
រយៈេពល�ក់�ក់ពរី ��ំ។
Bilingual Requirements ត្រម�វ�រពីរ��
ប��ីៃនច�ប់និងបទប្ប�� ត� ិែដលកំណត់�ស��រៈេ�ះេ��ត�ែដល�ំ�ច់្រត�វ�ន���េផ្សងេ្រ�ពី��អង់េគ� ស។
Blank Ballot សន� ឹកេ��តទេទ
សន� ឹកេ��តែដល�នេចញេ�យ��ន�រេ្រជើសេរ �ស�មួ យ្រត�វ�នេធ� �េឡើង។
Blank Space ចេ��ះទេទ
តំបន់មួយេ�េលើសន� ឹកេ��ត�ធម� �្រត�វ�នេ្របើេ�យអ� កេ�ះេ��តេដើម្បីសរេសរេ��ះែដលមិន្រត�វ�នេ�ះពុម��មុន�
មួ យេ��ះេបក� ជនេផ្សងេទៀតេ�េលើសន� ឹកេ��តស្រ�ប់�រ្របកួ តេ�ះ។
Blanket Primary �រេ�ះេ��តបឋមេ�ទូ េ�
�រេ�ះេ��តបឋមែដលអ� កេ�ះេ��ត�ចេ�ះេ��តេ្រជើសេរ �សេបក� ជនមកពីគណបក្ស�មួ យេ�យមិនគិតពីសម� ័ន��ពគ
ណបក្សនេ��យរបស់អ�កេ�ះេ��ត ឬេបក� ជនេ�ះេទ។
Blind ែដល��ន�រពិ�រ�
�នក្រមិត ឬកង� ះ�តេ�េលើចក�� វ �ស័យ។
Block Voting ��ំង�រេ�ះេ��ត
្របព័ន�មួ យែដលអ� កេ�ះេ��ត�ចេ្រជើសេរ �សេបក� ជនេ្រចើន�មែដល�ន�សនៈេបើកចំហ។
Board (Election) ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល (�រេ�ះេ��ត)
្រក �មបុគ�លែដលេធ� ��ររ ួម��េដើម្បីបំេពញ�រកិច�េ�ះេ��ត។ ឧ�ហរណ៏ រ ួម�ន្រក �ម្របឹក�តំបន់
្រក �ម្របឹក�េ�ស�េ�ះេ��ត ្រក �ម្របឹក�សវនកម� និងអ� កដៃទេទៀត។
Board of Canvassers ្រក �ម្របឹក�ភិ�លេ�ស�
្រក �មបុគ�លែដលេធ� ��ររ ួម�� េ�យេ�រព�មវ ��ន�រ និងនីតិ វ �ធី�ក់�ក់េដើម្បីចង្រកងពិនិត្យេឡើង វ �ញ
និងេធ� �ឱ្យ�នសុពល�ពស��រៈេ�ះេ��ត។
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Board of Commissioners ្រក �ម្របឹក�ភិ�លស�ង�រ
��ប័ន្រគប់្រគងេ�នធីេ�ក��ងរដ� �េ្រចើនរបស់សហរដ� �េមរ �ក �ពិេសសេ�តំបន់�ងលិច ក�
� ល
និងបូ �៌ែដល�នស�ជិកចូ លរ ួមេ�យអ� កេ�ះេ��ត។
Board of Directors ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�យក
្រក �ម្របឹក�ភិ�លែដល្រគប់្រគងកិច��ររបស់��ប័ន ឬរ��ភិ�លមូ ល��ន។
Board of Elections ្រក �ម្របឹក�ភិ�លៃន�រេ�ះេ��ត
្រក �មមនុស្សែដល្រត�វ�នែតង�ំង�ធម� �េ�យ���ធរមូ ល��ន
និងទទួ ល�រកិច��ង្រគប់្រគង�រេ�ះេ��តនិងនីតិ វ �ធីេ�ះេ��ត។
Board of Registrars ្រក �ម្របឹក�ភិ�លចុះេ��ះ
្រក �មមនុស្សែដល្រត�វ�នែតង�ំង�ធម� �េ�យ���ធរមូ ល��ន និងទទួ ល�រកិច��ង្រគប់្រគង�រេ�ះេ��ត
និង�រេ�ះេ��ត។
Board of Supervisors ្រក �ម្របឹក�ភិ�លអ� ក្រត� តពិនិត្យ
គណៈអភិ�លៃនេ�នធីក��ងរដ� �េ្រចើនរបស់សហរដ� �េមរ �ក
�ពិេសសេ��គ�ងលិចែដល�នស�ជិកចូ លរ ួមេ�យអ� កេ�ះេ��ត។
Bond មូ លប្រតបំណុល
បំណុលែដលអ� កេចញសិទ�ិទទួ ល�នជំ�ក់��ស់បំណុលេហើយ�ន�តព� កិច�សង្រ�ក់េដើមនិង�រ្រ�ក់ វ �ញេ�េពលេ្រ�យ។
សំណួរអំពីមូលប្រតបំណុល�ច្រត�វ�ន�ក់េលើសន� ឹកេ��តក��ងតំបន់េដើម្បីអនុម័ត ឬបដិេសធមូ លប្រតបំណុល
េហើយ្របសិនេបើ�ន�រយល់្រពមពីអ�កេ�ះេ��តមូ លប្រតបំណុល�ច្រត�វសង�មរយៈ�រ្របមូ លពន� អចលន្រទព្យេ�ក��ងែដ
នសមត� កិច�ែដល�នកំណត់ មណ�លអប់រ� ឬមណ�លពិេសស។ សំ◌ួណួរសន� ឹកេ��ត�ច្រត�វ�ន�ក់េលើសន� ឹកេ��តទូ � ំងរដ�
េហើយ្របសិនេបើ�ន�រយល់្រពមពីអ�កេ�ះេ��ត មូ លប្រតបំណុល្រត�វសងេ�យពន� ឬៃថ� ឈ� �លែដលរដ�្របមូ ល�ន។
Bond Election �រេ�ះេ��តមូ លប្រត
�រេ�ះេ��តមួ យែដល�នសំេណើេដើម្បីអនុ��តឱ្យរដ� ឬរ��ភិ�លមូ ល��នអនុម័ត�រចំ�យបែន� មែដលបំណុល
និង�តព� កិច�្រត�វសងេ�យ�រ្រ�ក់េលចេឡើងេ�េលើសន� ឹកេ��តេដើម្បីឱ្យអ� កេ�ះេ��តសេ្រមចចិត�។
Bond Issue ប��មូ លប្រតបំណុល
សំេណើេដើម្បីអនុ��តឱ្យរដ� ឬរ��ភិ�លមូ ល��នអនុម័ត�រចំ�យបែន� មែដលបំណុល និង�តព� កិច�្រត�វសងេ�យ�រ្រ�ក់។
Bond Proposition សំេណើមូលប្រតបំណុល
េ�េពលរដ� ឬរ��ភិ�លមូ ល��ន�ក់សំណួរមួ យេ�ចំេ�ះមុខអ� កេ�ះេ��ត��វ ��ន�រេ�ះេ��តេ�យសុំឱ្យពួ កេគអនុម័
ត�រចំ�យែដល�នេស� ើបែន� មេ�យេ្របើប័ណ�បំណុល។
Bond Referendum �រេធ� �្រប�មតិ
សំេណើលុបេ�លច�ប់អនុ��តឱ្យ�នប័ណ�បំណុលែដល្រត�វ�នអនុម័តេ�យ��ប័ន្រគប់្រគង
េហើយែដល្រត�វ�ន�ក់េ�េលើសន� ឹកេ��តេដើម្បី្រត�វ�នអនុម័ត ឬបដិេសធេ�យអ� កេ�ះេ��ត។
Borough ស��ត់
ទី្រក �ង ភូ មិ ឬែផ� កមួ យៃនទី្រក �ងធំែដល�នរ��ភិ�ល��ល់ខ� �ន។
Boundary Line ប��ត់្រពំែដន
ប��ត់ែដលែបងែចកតំបន់្រក �ង ឬអង� �ពនេ��យេផ្សងេទៀតពីកែន� ងេផ្សងេទៀត។
Braille Voting Instructions �រែណ�ំអំពី�រេ�ះេ��តអក្សរ��ប
េសចក� ីែណ�ំអំពី�រេ�ះេ��តែដលសរេសរ�តួ អក្សរែដល្រត�វ�នតំ�ងេ�យលំ�ំៃនចំណុចែដល�នេលើកេឡើងែដល្រត�វ
�ន�ន�មរយៈ�រប៉ះ។
Butterfly Ballot សន� ឹកេ��តេមអំេ�
សន� ឹកេ��តមួ យែដល�នេ��ះេបក� ជនចុះេ្រ�ម� ំងសង�ងៃនសន� ឹកេ��តែដល�នជួ រឈរែតមួ យេដើម្បីស��ល់ជេ្រមើស
េ�ចំក�
� ល។
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C
Call an Election េ��រេ�ះេ��ត
េ�េពល���ធរ�នសមត� កិច�្រប�ស��រេ�ះេ��តនឹង្រប្រពឹត�េ�េ�េពលេវ��ក់�ក់�មួ យ។
Campaign យុទ���រ
េស៊ រ �សកម� �ព្រប�ធិបេតយ្យេដើម្បីជះឥទ� ិពលដល់�រេ�ះេ��តនេ��យស្រ�ប់ ឬ្រប�ំងេបក� ជន ឬសំណួរសន� ឹកេ��ត។
Campaign Contributions �ររ ួមចំែណកស្រ�ប់យុទ���រ
អ� �ក៏េ�យែដល�នតៃម� ផ�ល់ឱ្យ ខ� ី ឬេជឿនេលឿនេដើម្បីជះឥទ� ិពលដល់�រេ�ះេ��តនេ��យស្រ�ប់ ឬ្រប�ំងេបក� ជន
ឬសំណួរសន� ឹកេ��ត។
Campaign Disclosure �រប��ញយុទ���រ
ទេង� �ៃន�រ�យ�រណ៍�ររ ួមចំែណករបស់យុទ���រ។
Campaign Expense Report រ�យ�រណ៍ចំ�យស្រ�ប់យុទ���រ
�យ�រណ៍�ព័ត៌�នលម� ិតអំពី�រចំ�យែផ� កនេ��យត្រម�វឱ្យ�ក់េ�យ���ធរ្រគប់្រគង។
Campaign Finance ហិរ��វត��យុទ���រ
ទេង� �ៃរអ��ស្រ�ក់និងចំ�យថវ ��ស្រ�ប់េ�លបំណងនេ��យ។
Campaign Finance Disclosure Statements េសចក� ែី ថ�ង�រណ៍ប��ញពីហិរ��វត��ៃនយុទ���រ
រ�យ�រណ៍ែដលេរៀប�ប់លម� ិតអំពី�ររ ួមចំែណកនេ��យ និង�រចំ�យែដលត្រម�វឱ្យ
្រត�វ�ន�ក់េ�យ���ធរ្រគប់្រគង។
Campaign Finance Laws ច�ប់ហិរ��វត��យទ
ុ � ��រ
សំណុំៃនច�ប់ែដលេរៀប�ប់លម� ិតអំពី វ ��ន និងបទប្ប�� ត� ិស្រ�ប់�រៃរអ��សថវ ��
និង�ររ ួមចំែណកក��ងេ�លបំណងនេ��យ។
Campaign Finance Report រ�យ�រណ៍ហិរ��វត��ស្រ�ប់យុទ���រ
រ�យ�រណ៍ែដលេរៀប�ប់លម� ិតអំពី�ររ ួមចំែណកនេ��យ
និង�រចំ�យែដលត្រម�វឱ្យ្រត�វ�ន�ក់េ�យ���ធរ្រគប់្រគង។
Campaign Finance Reporting Requirements ត្រម�វ�ររ�យ�រណ៍ហិរ��វត��របស់យុទ���រ
សំណុំៃនត្រម�វ�រែដលលម� ិតអំពី វ ��ន និងបទប្ប�� ត� ិស្រ�ប់�រៃរអ��សថវ ��
និង�ររ ួមចំែណកក��ងេ�លបំណងនេ��យ។
Campaign Materials ស��រៈស្រ�ប់យុទ���រ
ឯក�រធន�ននិងស��រៈេផ្សងេទៀតែដល្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីជះឥទ� ិពលដល់�រេ�ះេ��តនេ��យស្រ�ប់
ឬ្រប�ំងេបក� ជន ឬសំណួរសន� ឹកេ��ត។ ស��រៈេ�ស��ចរ ួម�ន�វយឺត ប៊ូ តុង ��កស�� �ង ��កស��
ទី��និងស��រៈេ�ះពុម�េផ្សងេទៀត។
Campaign Signs ស��យុទ���រ
�ស��ផ�យ�ណិជ�កម� អំពី�រេ�ះេ��ត�ក់�ក់។
Cancellation Notices េសចក� ីជូនដំណឹងអំពី�រលុបេ�ល
�រ��យលក� ណ៍អក្សរដល់អ�កេ�ះេ��តជូ នដំណឹងដល់ពួកេគ�ពួ កេគ្រត�វ�នដកេចញពីប��ីចុះេ��ះេ�ះេ��ត។
Cancellation of Registration �រលុបេ�ល�រចុះេ��ះ
ទេង� �ៃន�រដកអ� កេ�ះេ��តេចញពីប��ីចុះេ��ះេ�ះេ��ត។
Cancelled Voter Status �នលុបេ�ល��ន�ពអ� កេ�ះេ��ត
�ក្យែដលេ្របើេ�យម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��តេ�េពលកំណត់្រ�អ� កេ�ះេ��តប��ញ�អ� កេ�ះេ��ត្រត�វ�នដកេចញពីប
��ីេ�ះេ��ត។
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Candidacy េបក� �ព
��ន�ពៃន�រ��យ�េបក� ជន។
Candidate េបក� ជន
បុគ�ល��ក់ែដលកំពុងែស� ងរក�រែតង�ំង ឬ�រេ�ះេ��តេ��រ ��ល័យែដល�នកំណត់
េហើយែដល�នបំេពញ�មលក� ខណ�ច�ប់េដើម្បីឱ្យេ��ះរបស់�ត់េ�ះពុម�េ�េលើសន� ឹកេ��ត
ឬ�នសិទ�ិ�នេ��ះរបស់�ត់្រត�វ�នសរេសរេ�េលើសន� ឹកេ��ត េហើយ�ប់�ជេ្រមើសរបស់អ�កេ�ះេ��ត។
ស្រ�បេបក� �ព្របកួ ត្របែជង។ ស��ល់ - ហិរ�� វត��យុទ���រសហព័ន�
និងរដ� មួយចំនួនមិនត្រម�វឱ្យបុគ�ល��ក់�ក់�ក្យប� ឹងេដើម្បី្រត�វ�ត់ទុក��េបក� ជនេឡើយ។
�រៃរអ��ស្រ�ក់ែត��ក់ឯង�ចេធ� �ឱ្យអ� ក��យ�េបក� ជន។
Candidate Committee គណៈកម� �រេបក� ជន
្រក �មបុគ�លែដលេរៀបចំេឡើងក��ងេ�លបំណងនេ��យេដើម្បី�ំ្រទ ឬ្រប�ំងេបក� ជនស្រ�ប់តំែណង��រណៈ។
Candidate Nomination Procedures នីតិ វ �ធីេ្រជើសេរ �សេបក� ជន
និតិ វ �ធីផ� វ� �រេដើម្បីេស� ើបុគ�លែដល្រត�វពិ�រ�ស្រ�ប់តំែណង��រណៈ។
Candidate Petitions �ក្យេស�ស
ើ ុំរបស់េបក� ជន
ឯក�រ��យលក� ណ៍អក្សរផ� វ� �រមួ យែដលចុះហត� េល�េ�យអ� កេ�ះេ��តែដល�នចុះេ��ះេដើម្បីេស� ើសុំេ��ះេបក� ជន្រត�វ
�ក់េ�េលើសន� ឹកេ��ត។
Candidate Registration �រចុះេ��ះេបក� ជន
ទេង� �ៃន�របំេពញឯក�រែដល្រត�វ�រេដើម្បី��យ�េបក� ជនែដល�នប��ក់ស្រ�ប់តំែណង��រណៈ។
Candidate Roster ប��ីេ��ះេបក� ជន
ប��ីេ��ះេបក� ជនផ� វ� �រ។
Candidate Statement េសចក� ែី ថ�ង�រណ៍របស់េបក� ជន
េសចក� ីសេង� ប��យលក� ណ៍អក្សរៃនព័ត៌�នអំពីេបក� ជនស្រ�ប់តំែណង��រណៈក��ងេ�លបំណងជះឥទ� ិពលដល់អ�កេ�ះ
េ��ត។
Candidate Withdrawal �រដកេបក� ជន
េ�េពលែដលមនុស្ស��ក់្រប�សេបក� �ព ឬឯក�រស្រ�ប់�រេ�ះេ��ត
ប៉ុែន� េ្រ�យមកសេ្រមចចិត�េ�យជេ្រមើសរបស់ពួកេគ - មិនប��ញេ�េលើសន� ឹកេ��តចុងេ្រ�យ។
Candidate Withdrawal Periods រយៈេពលៃន�រដកេបក� ជន
េពលេវ�ែដលបុគ�ល�ចដកេ��ះរបស់ពួកេគេចញពីប��ីេបក� ជនស្រ�ប់តំែណង��រណៈ។
Candidates List ប��ីេបក� ជន
ប��ីេ��ះេបក� ជនែដល�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់តំែណង��រណៈស្រ�ប់�រេ�ះេ��ត។
Canvass �រស�ង់មតិេមើល
(១) �របូ កសរុប ឬប��ក់�ល់សន� ឹកេ��ត
និង�រ�ប់សន� ឹកេ��តែដល�នសុពល�ពែដល�ប់ប��ល
� � ំងអវត� �ន�រេ�ះេ��ត
មុន�លកំណត់ៃថ� េ�ះេ��តបេ�
� ះ�សន� ប��្របឈម និងឯកស�
� ន និងពលរដ� េ�េ្រ�្របេទស។ (២) សុំសន� ឹកេ��ត។
Canvass Report រ�យ�រណ៍ៃន�រស�ង់មតិេមើល
រ�យ�រណ៍លម� ិតអំពីសកម� �ព និងព័ត៌�នអំពី�រេ�ស�េ�ះេ��ត។
Canvassing Board ្រក �ម្របឹក�ស�ង់មតិ
បុគ�លមួ យ្រក �មែដលេធ� ��ររ ួម��េ�យេ�រព�មវ ��ន និងនីតិ វ �ធី�ក់�ក់េដើម្បីចង្រកងពិនិត្យ
និងេធ� �ឱ្យ�នសុពល�ពស��រេ�ះេ��ត។
Carry an Election អនុវត� �រេ�ះេ��ត
េដើម្បីឈ�ះ�រេ�ះេ��ត។
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Cast េ�ះ
សកម� �ពចុងេ្រ�យែដលអ� កេ�ះេ��តេ្រជើសេរ �សក��ង�រេ្រជើសេរ �សជេ្រមើសេបក� �ព្របកួ ត្របែជង
និងប��ក់េ�យេចត��ពួ កេគនឹងេ�ះេ��ត�ម�រេ្រជើសេរ �ស។
Cast Ballot េ�ះេ��ត
សន� ឹកេ��តមួ យ្រត�វ�ន�ក់េ�យអ� កេ�ះេ��តេ�ក��ង្របអប់សន� ឹកេ��ត ្របអប់សំបុ្រត ្របអប់ទ��ក់ចុះ
ឬ�មេអឡិច្រត�និកេដើម្បី�ក់���ង។
Cast Vote Record �រកត់្រ��រេ�ះេ��ត
កំណត់្រ�អចិៃ�ន� យ៍ៃន�រេ�ះេ��ត� ំងអស់ែដលផលិតេ�យអ� កេ�ះេ��តែតមួ យមិន��េអឡិច្រត�និក ្រក�ស
ឬទ្រមង់េផ្សងេទៀត សំេ�ផងែដរ��រ ូប�ពសន� ឹកេ��តេ�េពលេ្របើសំេ�េលើសន� ឹកេ��តេអឡិច្រត�និក។
Cast Your Ballot (Cast Your Vote) េ�ះេ��តរបស់អ�ក (េ�ះេ��តរបស់អ�ក)
ទេង� �របស់អ�កេ�ះេ��តេដើម្បី�ក់សន� ឹកេ��តែដល�នបំេពញរបស់ពួកេគេ�ក��ង្របអប់សន� ឹកេ��តេដើម្បីប��ក់
និងកត់្រ�ជេ្រមើសរបស់ពួកេគេ�េលើឧបករណ៍េ�ះេ��តេលើេអ្រកង់ប៉ះេ�កែន� ងេ�ះេ��ត
េដើម្បី�ក់សន� ឹកេ��តែដល�នបំេពញក��ងសំបុ្រត ឬ្របអប់ទ��ក់ចុះ
ឬេដើម្បីេផ�ើសន� ឹកេ��តែដល�នបំេពញសន� ឹកេ��ត�មរយៈ�រប��ន
� �មេអឡិច្រត�និកេ��រ ��ល័យេ�ះេ��ត។
េ�េពលសន� ឹកេ��ត្រត�វ�នេ�ះ��ធម� �មិន�ច��ស់ប�រ�នេទ។
�
Catastrophic System Failure �រប�ជ័យ្របព័ន�មហន� �យ
�រ�ត់បង់មុខ�រ ឬមុខ�រ� ំង្រស �ង ដូ ច��រ�ត់បង់ឬអំេពើពុករលួ យែដលមិន�ចសេ្រ��ះ�នៃនទិន�ន័យេ�ះេ��ត
ឬ�រប�ជ័យៃនថ� ែដល�នេ�េលើយន� េ�ះៃនអង� ចង�ំែដល�យនឹងបង� �េហតុ។
Caucus ្រក �មជំនុំ
(១) �រ្របជុំបិទជិតៃន្រក �មមនុស្សែដល�កម� សិទ�ិរបស់គណបក្សនេ��យ ឬបក្សែតមួ យ�ធម� �េដើម្បីេ្រជើសេរ �សេបក� ជន
ឬសេ្រមចចិត�េលើេ�លនេ��យ។ (២) មនុស្សមួ យ្រក �មរ ួបរ ួម��េដើម្បីេលើកកម� ស់បុព�េហតុែដល�ន្រពមេ្រព�ង��។
Caucus Election �រេ�ះេ��ត្រក �មជំនុំ
កិច�្របជុំមួយែដលស�ជិកគណបក្សនេ��យក��ង្រស �កចុះប��ីចំណូលចិត�ក��ងចំេ�មេបក� ជនឈរេ��ះ
ឬេ្រជើសេរ �ស្របតិភូេដើម្បីចូលរ ួមម�សន� ិ�ត។
Caucus System ្របព័ន�្រក �មជំនុំ
ច�ប់
និងបទប្ប�� ត� ិែដលកំណត់ដំេណើរ�រស្រ�ប់�រ្របជុំែដលស�ជិកគណបក្សនេ��យមូ ល��នចុះប��ីចំណូលចិត�របស់ខ� �នក��
ងចំេ�មេបក� ជនឈរេ��ះស្រ�ប់តំែណង ឬេ្រជើសេរ �ស្របតិភូេដើម្បីចូលរ ួមម�សន� ិ�ត។
Central Absentee Precinct មណ�លអវត� �នក�
� ល
មណ�លអវត� �នក�
� ល (CAP) គឺ�តំបន់ែដល្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ�ក��ងតុ��រ
ឬអ�រ��រណៈេផ្សងេទៀតេ�ក��ងេ�នធី
ឬទី្រក �ងស្រ�ប់ទទួ ល�រ�ប់និង�រកត់្រ�សន� ឹកេ��តែដលអវត� �នេ��ម្រស �កឬទី្រក �ង។
Central Committee គណៈក��ធិ�រក�
� ល
�រេរៀបចំគណៈក��ធិ�រក�
� ល ឬនីត្រិ បតិបត� ិៃនគណបក្សនេ��យេ�ក��ង្រស �ករដ� ឬែផ� កនេ��យេផ្សងេទៀត។
Central Count �ប់សន� ឹកេ��តេ�មណ�លក�
� ល
សកម� �ពៃន�រ�ប់សន� ឹកេ��តពីមណ�ល�េ្រចើនេ�ទី�ំងក�
� ល។
Central Count Process ដំេណើរ�រ�ប់សន� ឹកេ��តក�
� ល
ច�ប់និងបទប�� ត� ិ�នអនុវត� េ�េពល�ក់សន� ឹកេ��តពីមណ�ល�េ្រចើនេ�ទី�ំងក�
� ល។
Central Count Voting System ្របព័ន�េ�ះេ��ត�រ�ប់សន� ឹកេ��តក�
� ល
្របព័ន�េ�ះេ��តែដល�ប់សន� ឹកេ��តពីមណ�ល�េ្រចើនេ�ទី�ំងក�
� ល។
សន� ឹកេ��តែដល�នេ�ះេ��ត្រត�វ�ន�ក់ក��ងកែន� ងរក�ទុកែដល�នសុវត� ិ�ពេ�កែន� ងេ�ះេ��ត។
សន� ឹកេ��តែដលរក�ទុក្រត�វ�នដឹកជ��ន
�
ឬប��ន
� េ�កែន� ង�ប់សន� ឹកេ��តក�
� លែដលបេង� ើត�រ�យ�រណ៍�ប់សន� ក
ឹ េ��ត។
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Central Counting Station ��នីយ�ប់សន� ឹកេ��តក�
� ល
េគហទំព័រមួ យែដល្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីែឆកេឆរដំេណើរ�រ ឬ�ក់សន� ឹកេ��តពីមណ�ល�េ្រចើនែដល�ទី�ំងក�
� ល។
Central Reporting Device ឧបករណ៍�យ�រណ៍ក�
� ល
ឧបករណ៍េ�ះេ��តេអឡិច្រត�និកែដល្របមូ លផ� ំ� និង�យ�រណ៍ពី�រេ�ះេ��តសរុបពីមណ�ល�េ្រចើនេ�ទី�ំងក�
� ល។
Central Voter Register List ប��ីេ��ះអ� កេ�ះេ��តក�
� ល
ប��ីេ��ះអ� កេ�ះេ��ត្រត�វ�នរក�ទុកេ�ក��ងមូ ល��នទិន�ន័យរដ� ទូ� ំងកុំព� ្យទ័រែដល�នឯកស�
� នផ� វ� �រ
និង�មកុំព� ្យទ័ររបស់អ�កេ�ះេ��តែដល�នចុះេ��ះ។
Centralized Voter Registration Database (CVR) មូ ល��នទិន�ន័យចុះេ��ះេ�ះេ��តក�
� ល (CVR)
មូ ល��នទិន�ន័យរដ� ទូ� ំងកុំព� ្យទ័រែតមួ យឯកស�
� នផ� វ� �រ�នកុំព� ្យទ័ររបស់អ�កេ�ះេ��តែដល�នចុះេ��ះ។
Certificate វ ���បនប័្រត
ឯក�រផ� វ� �រប��ក់ពី�រពិត។
Certificate of Circulator វ ���បនប័្រតអ� កែចក�យ
េសចក� ីែថ� ង�រណ៍��យលក� ណ៍អក្សរែដលប��ក់េ�យសម្បថ
ឬ�រប��ក់េ�យបុគ�ល��ក់ែដល�ន្របមូ លហត� េល�របស់អ�កេ�ះេ��តេ�េលើញត� ិមួយ។
Certificate of Election វ ���បនប័្រតៃន�រេ�ះេ��ត
េសចក� ីែថ� ង�រណ៍��យលក� ណ៍អក្សរប��ក់�េបក� ជន��ក់្រត�វ�នេគេ�ះេ��តេ្រជើសេរ �ស���រណៈ។
Certificate of Error វ ���បនប័្រតៃនកំហុស
េសចក� ីែថ� ង�រណ៍��យលក� ណ៍អក្សរលម� ិតអំពីកំហុសៃន�រេ�ះេ��ត។
Certificate of Nomination វ ���បនប័្រតៃន�រែតង�ំង
េសចក� ីែថ� ង�រណ៍��យលក� ណ៍អក្សរប��ក់�េបក� ជន��ក់ទទួ ល�នសេម� ងេ��តខ� ស់បំផុតមួ យស្រ�ប់តំែណង��រណៈ
ែដល�ធម� �ប��ញ�ពួ កេគនឹងបន� េ��ះេ�រក�រេ�ះេ��តទូ េ� ឬ�រេ�ះេ��តប�� ប់។

Certificate of Permanent Disability វ ���បនប័្រតៃនពិ�រ�ពអចិៃ�ន� យ៍
សំណុំែបបបទែដល�នបំេពញេ�យអ� កជំ�ញសុខ�ពែដល�ន���ប័ណ� ឬវ ���បនប័្រត
ឬទី��ក់�រែដល�នប��ក់ពីពិ�រ�ពរបស់បុគ�ល។
Certificate of Registration វ ���បនប័្រតៃន�រចុះេ��ះ
េសចក� ីែថ� ង�រណ៍ស្បថេ�យ�រ ��ល័យេរៀបចំ�រេ�ះេ��តេដើម្បីប��ក់�្រប�ពលរដ� គឺ�អ� កចុះេ��ះេ�ះេ��ត។
Certificate of Restoration វ ���បនប័្រតៃន�រ��រេឡើង វ �ញ
វ ���បនប្រតែដលេចញេ�យ្របព័ន�តុ��រេដើម្បី��រសិទ�ិេ�ះេ��តេឡើង វ �ញ។
Certification �រប��ក់
នីតិ វ �ធីែដល�គីទីបីផ�ល់�រ����យលក� ណ៍អក្សរ�ផលិតផលដំេណើរ�រ ឬេស�កម� អនុេ�ម�មត្រម�វ�រ�ក់�ក់។
Certification of Election �រប��ក់អំពី�រេ�ះេ��ត
េសចក� ីែថ� ង�រណ៍��យលក� ណ៍អក្សរប��ក់��រេធ� �ប��ីេ��ះ
និង�រេ�ស�េ�ះេ��ត�នលក� ណៈេពញេលញនិង្រតឹម្រត�វ។
Certification of Official Election Results �រប��ក់ពីលទ� ផលេ�ះេ��តផ� វ� �រ
េសចក� ីែថ� ង�រណ៍��យលក� ណ៍អក្សរប��ក់�លទ� ផលៃន�រេ�ះេ��តគឺ�គណេនយ្យ�ពពិត្រ�កដ
និង្រតឹម្រត�វៃន�រេ�ះេ��ត� ំងអស់ែដល�នេ្រជើសេរ �សេ�ក��ង�រេ�ះេ��ត�ក់�ក់មួយ។
Certification of Signatures �រប��ក់ពីហត� េល�
េសចក� ីែថ� ង�រណ៍��យលក� ណ៍អក្សរប��ក់�ចំនួនហត� េល�េលើញត� ិែដល�ប់��នសុពល�ព
ឬ្រ�នេ�លគឺ�គណេនយ្យពិតនិង្រតឹម្រត�វៃនអង� េហតុ។
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Certification Requirements ត្រម�វ�រ�រប��ក់
ច�ប់និងបទប្ប�� ត� ិែដល្រគប់្រគងលក� ខណ�ែដល��តុផ្ស ំសំ�ន់ក��ង�រប��ក់អំពីដំេណើរ�រេ�ះេ��ត
ឬដំេណើរ�រេ�ះេ��ត។
Certification Testing �រេធ� េ� តស� វ ���បនប្រត
�រេធ� �េតស�្រត�វ�នេធ� �េឡើងេ្រ�មដំេណើរ�រវ ���បនប័្រត��ក់�តិ
ឬរដ� េដើម្បីេផ� �ង��ត់�ព្រតឹម្រត�វៃន្របព័ន�េ�ះេ��ត�មត្រម�វ�រ។
Certified Election Results ប��ក់លទ� ផលេ�ះេ��ត
លទ� ផលេ�ះេ��តចុងេ្រ�យែដល្រត�វ�នប��ក់�ពិត្រ�កដ
និង្រតឹម្រត�វេ�យម�ន� ីទទួ លបន��កេដើម្បីប��ក់ពី�ព្រតឹម្រត�វរបស់ពួកេគ។
Certify ប��ក់
ទេង� �របស់�គីទីបីផ�ល់�រ����យលក� ណ៍អក្សរ�ផលិតផលដំេណើរ�រ ឬេស�កម� អនុេ�ម�មត្រម�វ�រ�ក់�ក់។
Chad �ដ
្រក�ស�កសំណល់តូចមួ យផលិតច�រេ�ះរន� �ត ឬ�ែសត។
Chain of Custody ែខ្សស��ក់ៃន�រ្រគប់្រគង
ដំេណើរ�រមួ យែដល្រត�វ�នេ្របើេដើម្បី�ម�នចល�
និង�រ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត� ិ�មរយៈវដ� ជី វ �តរបស់ខ� �នេ�យចង្រកងឯក�របុគ�ល
និងអង� �រនីមួយៗែដល្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត� ិ �លបរ �េច� ទ/េពលេវ�ែដល�្រត�វ�ន្របមូ ល ឬេផ� រនិងេ�លបំណងៃន�រេផ� រ។
Challenge �រ្របកួ ត្របែជង
សួ រអំពីសិទ�ិរបស់អ�កេ�ះេ��តេដើម្បីេ�េ�ះេ��ត ឬេដើម្បីទទួ លយកសន� ឹកេ��តស្រ�ប់�ប់សន� ឹកេ��ត។
Challenged Ballot �រ្របកួ ត្របែជងសន� ឹកេ��ត
សន� ឹកេ��តែដល�នេ�ះេ��តេ�យបុគ�លែដល�នសិទ�ិេ�ះេ��ត្រត�វ�នសួ រេ�យអ� កេផ្សងេទៀត
(�ធម� �ម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត) ។ សន� ឹកេ��ត្រត�វ�នេធ� �េឡើងរហូ តដល់មូលេហតុៃនប��្របឈម្រត�វ�នេ�ះ្រ�យ។
Challenged Voter អ� កេ�ះេ��តែដល�នប��
អ� កេ�ះែដលទទួ ល�រសង្ស័យក��ង�រេ�ះេ��ត។
Challenger េបក� �ព្របកួ ត្របែជង
បុគ�ល ឬម�ន� ីែដលេ�ទសួ រពីសិទ�ិរបស់អ�កេ�ះេ��តេដើម្បីេ�េ�ះេ��ត ឬេដើម្បីទទួ លយកសន� ឹកេ��តស្រ�ប់�រ�ប់។
Change in Political Affiliation �រ��ស់ប�រសម�
�
័ន��ពនេ��យ
ទេង� �ៃន�រចុះេ��ះេ�ះេ��តេឡើង វ �ញេដើម្បីេ�ះេ��តេ�យ�នចំណង់ចំណូលចិត� ឬស�គមនេ��យខុស��។
Change of Address �រ��ស់ប�រ�ស័
�
យ��ន
ទេង� �ៃន�រចុះេ��ះេ�ះេ��តេឡើង វ �ញេដើម្បីេធ� �បច��ប្បន� �ពទីលេំ � ឬ�សយ��នសំបុ្រតរបស់ពួកេគ។
អ� កេ�ះេ��តក៏�ចេធ� �បច��ប្បន� �ព�សយ��នរបស់ពួកេគេ�ទី��ក់�ររ��ភិ�លែដល�នយល់្រពមដូ ច��យក��ន
�នយន� និងេស�កម� ៃ្របសណីយ៍សហរដ� �េមរ �ក។
Change of Party �រ��ស់ប�រគណបក្ស
�
ទេង� �ៃន�រចុះេ��ះេ�ះេ��តេឡើង វ �ញេដើម្បីេ�ះេ��តេ�យ�នចំណង់ចំណូលចិត� ឬស�គមនេ��យខុស��។
Charter ធម� នុ��
ឯក�រ��យលក� ណ៍អក្សរេ�យ���ធរនីតិប្ប�� ត� ិ ដូ ច�ទី្រក �ង ឬ េ�នធីែដលកំណត់ច�ប់
និងបទប��របស់��ប័នេ�ះ។
Charter Amendment ធម� នុ�� វ �េ�ធនកម�
�រេធ� � វ �េ�ធនកម� េលើឯក�រ��យលក� ណ៍អក្សរែដល្រត�វ�នអនុម័តេ�យ���ធរ�នសមត� កិច�ដូច�ទី្រក �ងេ�នធីែដ
លែកែ្របធម� នុ��ៃន�រេរៀបចំរបស់ខ� �ន។
Check the Box គូ ស្របអប់
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ទេង� �ៃន�រគូ សសន� ឹកេ��តេលើសន� ឹកេ��ត។
Chief Election Officer ្រប�នម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត
ម�ន� ីទទួ លបន��ក្រត� តពិនិត្យ�រេ�ះេ��តេ�ក��ងយុ��ធិ�រ។
Chief Inspector ្រប�នអធិ�រ
ម�ន� ីទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ�រេ�ះេ��ត្រតឹម្រត�វ និង�នស�
� ប់��ប់េ�កែន� ងេ�ះេ��ត ឬដំេណើរ�រេ�ះេ��ត។
Chief State Election Officer ្រប�នម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��តរដ�
ម�ន� ីទទួ លបន��ក្រត� តពិនិត្យ�រេ�ះេ��តេ�ក��ងរដ� មួយ។
Circulate េធ� �ច�ចរ
ទេង� �ៃន�រព��ម្របមូ លហត� េល�ពីអ�កេ�ះេ��តស្រ�ប់គំនិតផ� ចេផ�
�
ើម្រប�មតិ ឬេបក� ជន។
Circulation ច�ចរ
ដំេណើរ�រ្របមូ លហត� េល�ស្រ�ប់គំនិតផ� ចេផ�
�
ើម្រប�មតិ ឬេបក� ជន។
Circulator អ� កច�ចរ
បុគ�លែដលប��ញញត� ិដល់អ�កេ�ះេ��តេដើម្បី្របមូ លហត� េល�ស្រ�ប់គំនិតផ� ចេផ�
�
ើម្រប�មតិ ឬេបក� ជន។
Circulator Statement េសចក� ែី ថ�ង�រណ៍របស់អ�កែចក�យ
េសចក� ីែថ� ង�រណ៍��យលក� ណ៍អក្សរែដលប��ក់េ�យសម្បថ
ឬ�រប��ក់េ�យបុគ�ល��ក់ែដល�ន្របមូ លហត� េល�របស់អ�កេ�ះេ��តេ�េលើញត� ិមួយ។
Citizen ពលរដ�
បុគ�ល��ក់ែដល�ទីកែន� ងកំេណើតស��តិរបសឪពុក��យ��ក់ ឬ� ំងពីរ ឬ�រទទួ ល�នស��តិ្រត�វ�នផ� ល់សិទ�ិ
និង�រទទួ លខុស្រត�វេពញេលញក��ង�ម�ស�ជិកៃន្រប��តិមួយ ឬសហគមន៍នេ��យ រ ួម� ំងសិទ�ិេ�ះេ��ត
្របសិនេបើមិន�នសិទ�ិេ�ះេ��ត។
Citizen Initiatives គំនិតផ� ចេផ�
�
ើមរបស់្រប�ពលរដ�
នីតិ វ �ធីែដល្រប�ពលរដ� �ចេស� ច
ើ �ប់េ�យ��ល់េ���ប័ន្រគប់្រគង។
City ទី្រក �ង
�ររ ួមប��ល
� ��ប័នរ��ភិ�លមូ ល��នេ�ក��ងរដ� មួយ។
City Charter ធម� នុ��ទី្រក �ង
ឯក�រ��យលក� ណ៍អក្សរេ�យទី្រក �ងែដលកំណត់ច�ប់ និងបទប��របស់��ប័នេ�ះ។
City Clerk េស��ន្រក �ង
ម�ន� ី��្រក �ងែដលទទួ លបន��ករដ� �លេ�ះេ��តស្រ�ប់ទី្រក �ងមួ យ។
City General Municipal Election �រេ�ះេ��ត្រក �ម្របឹក�្រក �ងទូ េ�
�រេ�ះេ��ត�េទៀង�ត់ៃនេបក� ជន និង វ ��ន�រ��េ�ក��ងទី្រក �ងមួ យ។
City Ordinance បទប��ទី្រក �ង
ច�ប់មួយ�នអនុម័តេ�យទី្រក �ងមួ យ។
City Special Municipal Election �រេ�ះេ��តេ្រជើសេរ �ស្រក �ម្របឹក�ពិេសស្រក �ង
�រេ�ះេ��តែដល្រប្រពឹត�េ�េ្រ�ពី�រេ�ះេ��តបឋម ឬទូ េ�ែដល�នកំណត់េពលេទៀង�ត់េ�ក��ងទី្រក �ងមួ យ។
Claim of Conformance �រ�ម�រ�រអនុេ�ម�ព
េសចក� ីែថ� ង�រណ៍របស់អ�កលក់ែដល្រប�ស�ផលិតផល�ក់�ក់អនុេ�ម�មស� ង់�រ�ក់�ក់ ឬសំណុំទ្រមង់ស�ង់�រ
ស្រ�ប់្របព័ន�េ�ះេ��ត គុណវុឌ្ឍិ NASED ឬវ ���បនប័្រត EAC ផ� ល់នូវ�រេផ� �ង��ត់ឯក�ជ្យៃន�រ�ម�រ។
Clerk េស��ន
ម�ន� ីទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ�រ្រគប់្រគង�រេ�ះេ��ត ឬដំេណើរ�រេ�ះេ��ត។
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Clerk of Absentee Voting េស��នៃន�រេ�ះេ��តអវត� �ន
ម�ន� ីែដលទទួ លខុស្រត�វក��ង�រ្រត� តពិនិត្យ�រេ�ះេ��តអវត� �ន ឬមួ យែផ� កៃនដំេណើរ�រេ�ះេ��តអវត� �ន។
Close of Registration បិទ�រចុះេ��ះ
ៃថ� ចុងេ្រ�យែដល្រប�ពលរដ� �ចចុះេ��ះេ�ះេ��ត ឬេធ� �បច��ប្បន� �ព�រចុះេ��ះេ�ះេ��តមុន�រេ�ះេ��ត។
Closed Primary បិទបឋមេ�ះេ��ត
�រេ�ះេ��ត�បឋមែដលអ� កេ�ះេ��តទទួ ល�នប��ីេ��ះេ�ះេ��ត�នែតេបក� ជន� ំងេ�ះឈរេ��ះ�េបក� ជនេ�ក��
ងគណបក្សនេ��យែដលអ� កេ�ះេ��ត�នសម� ័ន��ព�មួ យ។ េ�ក��ងរដ� ខ�ះ�រ្របកួ ត្របែជងែដលមិន្រប�ន់បក្សពួ ក
និងប��សន� ឹកេ��ត�ច្រត�វ�ន�ប់ប��ល
� ។
Code of Conduct កូ ដៃន�រ្រប្រពឹត�
សំណុំៃនច�ប់ែដលប��ក់ពីបទ��នបទប�� និង�រទទួ លខុស្រត�វ ឬ�រអនុវត�្រតឹម្រត�វរបស់បុគ�ល ឬអង� �រ។
Code of Conduct of Elected Officials ្រកមសីលធម៌របស់ម�ន� ី�ប់េ��ត
សំណុំៃនច�ប់ែដលប��ក់អំពីបទ��ន បទប�� និង�រទទួ លខុស្រត�វ ឬ�រអនុវត�្រតឹម្រត�វរបស់ម�ន� ីេ�ះេ��ត។
Combined Precinct តំបន់រ ួមប���ល��
មណ�លពីរ ឬេ្រចើន្រត�វ�ន�ត់ទុក��មណ�លែតមួ យស្រ�ប់�រេ�ះេ��ត�ក់�ក់មួយ។
Commercial Off-The-Shelf (COTS) �ណិជក
� ម� េ្រ���ំង (COTS)
សូ ហ� ែវរ កម� វ �ធីបង� ប់ ឧបករណ៍ ឬស�ស�តុែដល្រត�វ�នេ្របើេ�សហរដ� �េមរ �កេ�យមនុស្ស
ឬអង� �រេផ្សងៗ��ស្រ�ប់កម� វ �ធីេផ្សងៗ�េ្រចើនេ្រ�ពី្របព័ន�េ�ះេ��តែដល�ន�រប��ក់
េហើយែដល្រត�វ�នប��ល
� េ�ក��ង្របព័ន�េ�ះេ��តេ�យ��ន�រែកែ្រប ឬកម� វ �ធី�ក់�ក់។
Common Data Format ្រទង់្រ�យទិន�ន័យទូ េ�
ស� ង់�រ និង�រអនុវត� ៃន�ររក�ទុក
និង�របេង� ើតទិន�ន័យេ�ក��ងទ្រមង់ទូេ�ែដល�នពិពណ៌�ែដល្របព័ន�េផ្សងេទៀត�ច�ន�ន។
Common Industry Format (CIF) ទ្រមង់ឧស�ហកម� រ ួម (CIF)
សំេ�េ�េលើ់ទ្រមង់ែដល�នពិពណ៌�េ�ក��ង ANSI/INCITS 354-2001 "ទ្រមង់ឧស�ហកម� ទូេ� (CIF)
ស្រ�ប់រ�យ�រណ៍េតស� សមត� �ពេ្របើ្រ�ស។"
Component ស�ស�គ
�តុេ�ក��ង្របព័ន�ធំមួយ ស�ស�គ�ចជ�ដែវរ ឬសូ ហ� ែវរ។ ស្រ�ប់�ដែវរ
គឺ�ែផ� ករ ូបវន� ៃន្របព័ន�រងែដល�ចេ្របើេដើម្បីេរៀបចំ្របព័ន�ធំៗ (ឧ�ហរណ៍ បន� ះេសៀគ� � ម៉ូ ឌឹម�ងក��ង ្របព័ន�ដំេណើរ�រ
អង� ចង�ំកុំព� ្យទ័រ) ។ ស្រ�ប់សូហ� ែវរ គឺ�ម៉ូ ឌុលៃនកូ ដែដល�ច្របតិបត� ិមុខ�រែដល�នកំណត់�៉ងល�
និងេធ� �អន� រកម� �មួ យស�ស�តុេផ្សងេទៀត។
Computer Judge េ�្រកមកុំព� ្យទ័រ
បុគ�លិកេរៀបចំ�រេ�ះេ��តេ�មណ�លេ�ះេ��តែដលពិនិត្យអត� ស��ណប័ណ�និងហត� េល�របស់អ�កេ�ះេ��ត
និងដំេណើរ�រអ� កេ�ះេ��តេ�ក��ងេសៀវេ�េ�ះេ��តេអឡិច្រត�និក។
Conditional Voter Registration �រចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��ត�មលក� ខណ�
រដ� ខ�ះេ្របើ�ក្យេនះេដើម្បីកំណត់សកម� �ពរបស់បុគ�លែដលចុះេ��ះ
និងេ�ះេ��តសន� ឹកេ��តបេ�
� ះ�សន� េ្រ�យ�លកំណត់�មច�ប់ ប៉ុែន� ��ន�ពសិទ�ិ
ឬ��ន�ពចុះេ��ះមិន�ចប��ក់�នេទេ�េពលពួ កេគប��ញខ� �នេ�េ�ះេ��ត។
Conduct an Election ដឹក�ំ�រេ�ះេ��ត
ទេង� �ៃន�រ្រគប់្រគង�រដំេណើរ�រ និង�រ្រត� តពិនិត្យ�រេ�ះេ��ត។
Configuration Management �រ្រគប់្រគង�រកំណត់រច�សម� ័ន�
វ �ន័យអនុវត� ទិសេ�បេច� កេទស និងរដ� �ល និង�រ��ំេមើលេដើម្បីកំណត់ និងកត់្រ�លក� ណៈមុខ�រ
និងលក� ណៈរ ូបវន� ៃន�តុកំណត់រច�សម� ័ន�្រត� តពិនិត្យ�រ��ស់ប�រលក�
�
ណៈ� ំងេនះកត់្រ�
និង�យ�រណ៍�រ��ស់ប�រដំ
� េណើរ�រ និង��ន�ពអនុវត� និងេផ� �ង��ត់�រអនុេ�ម�មត្រម�វ�រ�ក់�ក់។
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Configuration Management Plan ែផន�រ្រគប់្រគង�រកំណត់រច�សម� ័ន�
ឯក�រលម� ិតអំពីដំេណើរ�រកំណត់អត� ស��ណ្រត� តពិនត
ិ ្យ និង្រគប់្រគងវត��ែដល�នេចញផ�យេផ្សងៗ (ដូ ច�កូ ដ�ដែវរ
និងឯក�រ)។

Configuration Status Accounting �រកំណត់រច�សម� ័ន���ន�ពគណេនយ្យ
�តុផ្ស ំៃន�រ្រគប់្រគង�រកំណត់រច�សម� ័ន�រ ួម�ន�រកត់្រ�
និង�រ�យ�រណ៍ព័ត៌�នែដល្រត�វ�រេដើម្បី្រគប់្រគង�រកំណត់រច�សម� ័ន�្របកបេ�យ្របសិទ��ព។
េនះរ ួមប��ល
� � ំងប��ីៃន�រកំណត់រច�សម� ័ន�ែដល�នអនុម័ត��ន�ពៃន�រ��ស់ប�រែដល�នេស�
�
ើេ��រកំណត់រច�ស
ម� ័ន� និង��ន�ព�រអនុវត� ៃន�រ��ស់ប�រែដល�នអនុ
�
ម័ត។
Confirmation Mailing �រប��ក់�រេផ�ើសំបុ្រត
េសចក� ីជូនដំណឹងេផ�ើេ�អ� កេ�ះេ��តេដើម្បីប��ក់ពី�រ��ស់ប�រព័
� ត៌�នរបស់ពួកេគេ�ក��ងប��ីេ��ះេ�ះេ��ត។
េសចក� ីជូនដំណឹង�ចេស� ើសុំឱ្យអ� កេ�ះេ��តេធ� �សកម� �ពេដើម្បីប��ក់�ព័ត៌�នែដល�នេ�ក��ងេសចក� ីជូនដំណឹង�ន�
ព្រតឹម្រត�វ។
Confirmation Notice េសចក� ជ
ី ូនដំណឹងប��ក់
េសចក� ីជូនដំណឹងេផ�ើេ�អ� កេ�ះេ��តេដើម្បីប��ក់ពី�រ��ស់ប�រព័
� ត៌�នរបស់ពួកេគេ�ក��ងប��ីេ��ះេ�ះេ��ត។
េសចក� ីជូនដំណឹង�ចេស� ើសុំឱ្យអ� កេ�ះេ��តេធ� �សកម� �ពេដើម្បីប��ក់�ព័ត៌�នែដល�នេ�ក��ងេសចក� ីជូនដំណឹង�ន�
ព្រតឹម្រត�វ។
Conformance អនុេ�ម�ព
�របំេពញនូ វត្រម�វ�រ�ក់�ក់េ�យផលិតផលដំេណើរ�រ ឬេស�កម� ។
Conformance Testing �រេធ� េ� តស��រអនុេ�ម�ព
ដំេណើរ�រៃន�រ�កល្បង�រអនុវត� ែដល្រប�ំងនឹងត្រម�វ�រែដល�នប��ក់េ�ក��ងស� ង់�រមួ យ ឬេ្រចើន។
លទ� ផលៃន�រេធ� េ� តស� �រអនុេ�ម�ទូ េ�គឺ�លទ� ផលឆ� ង�ត់
ឬប�ជ័យែដល�ច�ប់ប��ល
� � ំងរ�យ�រណ៍ប��ែដល�នជួ ប្របទះក��ងកំឡ
� ងេពល្របតិបត� ិ។
្រត�វ�នេគ��ល់ផងែដរ���រេធ� �េតស� វ ���បនប័្រត។
Congressional District មណ�លេ�ះេ��តរបស់ស�
តំបន់ែដលស� ិតេ�ក��ង្រពំ្របទល់ៃនរដ� ែដលស�ជិក��ក់ៃនស�តំ�ង��ស� �េមរ �ក្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស។
Congressional Election �រេ�ះេ��តស�
�រេ�ះេ��តេ�េពលអ� កេ�ះេ��តចូ លរ ួមេ�ះេ��តស�តំ�ង�េមរ �ករបស់ពួកេគ។
Connect the Arrow ��ប់ស��្រព� ញ
េ�េលើសន� ក
ឹ េ��តខ� ះអ� កេ�ះេ��ត�ន�រែណ�ំឱ្យគូ រប��ត់ែតមួ យេដើម្បី��ប់ក�ល
និងកន��យៃន្រព� ញែដលចង��លេ�ជេ្រមើសេដើម្បីេ�ះេ��តេ្រជើសេរ �សេបក� ជន ឬ�រ�ស់ែវងជំនួសឱ្យ�របំេពញក��ងរង� ង់តូចៗ
ឬស��ល់េ�យអក្សរ X ។
Consolidated Election �រេ�ះេ��តរ ួម
�រេ�ះេ��តែដល�នយុ��ធិ�រេ្រចើន�ងមួ យកំពុងេរៀបចំ�រេ�ះេ��តេ�ៃថ� ែតមួ យេហើយយុ��ធិ�រែដលចូ លរ ួម�នស
កម� �ពផ� វ� �រេដើម្បីរ ួមប��ល
� �រេ�ះេ��តេលើសន� ឹកេ��តែតមួ យ។
Consolidated Precinct មណ�លរ ួម
មណ�លពីរ ឬេ្រចើន្រត�វ�ន�ត់ទក
ុ ��មណ�លែតមួ យស្រ�ប់�រេ�ះេ��ត�ក់�ក់មួយ។
Consolidated Primaries �ររ ួមប���លបឋម
�រេ�ះេ��តមួ យែដល�នយុ��ធិ�រេ្រចើន�ងមួ យកំពុងេរៀបចំ�រេ�ះេ��តេ�ៃថ� ែតមួ យែដល��រេ�ះេ��តបឋមែដ
ល�នេ្រ�ងទុក េហើយយុ��ធិ�រែដលចូ លរ ួម�ត់ វ ��ន�រផ� វ� �រេដើម្បីរ ួមប��ល
� �រេ�ះេ��តេ�េលើសន� ឹកេ��តែតមួ យ។
Constituent ស�ស�ព
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បុគ�លែដល្រត�វ�នតំ�ងេ�យនេ��យេ�យម�ន� ីរ��ភិ�ល
ឬអ� ក�ន់តំែណង�ពិេសសេ�េពលែដលម�ន� ីគឺ�បុគ�លែដលបុគ�លេ�ះ�នឱ�សចូ លរ ួមក��ង�រេ្រជើសេរ �ស�មរយៈ�រ
េ�ះេ��ត។
Constitution រដ� ធម� នុ��
េ�ល�រណ៍ និងច�ប់�មូ ល��នៃន្រប��តិរដ� ឬ្រក �មសង� មែដលកំណត់អំ�ច និង�រកិច�របស់រ��ភិ�ល
និង��សិទ�ិ�ក់�ក់ដល់្រប�ជនេ�ក��ងេ�ះ។
Contest �រ្របកួ ត្របែជង
(១) �រសេ្រមចចិត�ែតមួ យ ឬសំណុំៃន�រសេ្រមចចិត�ែដល�ក់ព័ន�្រត�វ�ន�ក់េ�ចំេ�ះមុខអ� កេ�ះេ��ត (ឧ�ហរណ៍
ជេ្រមើសរបស់េបក� ជនេដើម្បីបំេពញមុខ�រ��រណៈពិេសស ឬ�រយល់្រពម ឬមិនយល់្រពមេលើ វ �េ�ធនកម� រដ� ធម� នុ��) ។
�ក្យេនះរ ួមប��ល
� �ក្យេផ្សងេទៀតដូ ច� “�រ្រប�ំង” “សំណួរ” និង “ប��”
ែដលេពលខ� ះ្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីសំេ�េ�េលើ្របេភទ�ក់�ក់ៃន�រ្របកួ ត្របែជង។ (២)
ប��្របឈមែផ� កច�ប់ៃនលទ� ផលេ�ះេ��ត។
Contested Races េបក� �ព្របកួ ត្របែជង
�រ្របកួ ត្របែជង�រេ�ះេ��តែដល�នេបក� ជនេ្រចើនែដល�នកែន� ងទំេនរស្រ�ប់�រេ�ះេ��តេ�ះ។
Continue Voting បន� �រេ�ះេ��ត
វច�នុ្រកមែដលេ្របើេ�ក��ង្របព័ន�េ�ះេ��តេអឡិច្រត�និក
ឬឧបករណ៍ស��ល់សន� ឹកេ��តេដើម្បីប��ក់�អ� កេ�ះេ��ត�នជេ្រមើសេ្រចើន�ង ឬមិន�នេ�េ�ះេ��ត។
Contribution �ររ ួមចំែណក
អ� �ក៏េ�យែដល�នតៃម� ែដល្រត�វ�នផ� លឱ
់ ្យ ឱ្យខ� ី ឬផ� ល់ជូនទុកមុន េដើម្បីជះឥទ� ិពលដល់�រេ�ះេ��តនេ��យ�ំ្រទ
ឬ្រប�ំងេបក� ជន ឬសំណួរសន� ឹកេ��ត។
Contribution Limit ែដនកំណត់�ររ ួមចំែណក
ចំនួនអតិប រ ��ែដលបុគ�ល ឬអង� �រ�ចផ� ល់្រ�ក់កម� ី ឬ�នេ�មុខេដើម្បីជះឥទ� ិពលដល់�រេ�ះេ��តនេ��យស្រ�ប់
ឬ្រប�ំងេបក� ជន ឬសំណួរសន� ឹកេ��ត។
Contributions and Expenses Reports រ�យ�រណ៍ វ ��គ�ននិងចំ�យ
រ�យ�រណ៍ែដលេរៀប�ប់លម� ិតអំពី�ររ ួមចំែណកនេ��យ
និង�រចំ�យែដលត្រម�វឱ្យ្រត�វ�ន�ក់េ�យ���ធរ្រគប់្រគង។
Contributions and Spending Limits �ររ ួមចំែណកនិងែដនកំណត់ៃន�រចំ�យ
បទប្ប�� ត� ិែដល្រគប់្រគងចំនួនអតិប រ ��ែដលេបក� ជន
ឬគណៈក��ធិ�រ�ចចំ�យេដើម្បីជះឥទ� ិពលដល់�រេ�ះេ��តនេ��យេហើយបុគ�ល ឬអង� �រ�ចផ� ល់្រ�ក់កម� ី
ឬ្រ�ក់កម� ី�មុនេដើម្បីជះឥទ� ិពលដល់�រេ�ះេ��តនេ��យស្រ�ប់ ឬ្រប�ំងេបក� ជន ឬសំណួរសន� ឹកេ��ត។
Controls �រ្រត� តពិនិត្យ
ឧបករណ៍នីតិ វ �ធី ឬ្របព័ន�រងែដលេ�េពលរច�
និងអនុវត� �ន្រតឹម្រត�វ��នូ វ�ព្រតឹម្រត�វៃន្របតិបត� ិ�រេ�ក��ង្របព័ន�មួ យ។
�រ្រត� តពិនិត្យទូ េ�រ ួម�ន�ពេពញេលញៃនដំេណើរ�រ្រត� តពិនិត្យ �រេផ� �ង��ត់�ព្រតឹម្រត�វរបស់អ�កេ្របើ្រ�ស់
និង�ព្រតឹម្រត�វក��ងដំេណើរ�រ។ �រ្រត� តពិនិត្យ�ច��រ�រ�រ (�រ�រ�ពមិន្រប្រកតីពី�រេកើតេឡើង)
ឬ�រ្រត� តពិនិត្យ�ឧបករណ៍�វរក និងែកត្រម�វ។
Corrective Action សកម� �ពែកត្រម�វ
�ត់ វ ��ន�រេដើម្បីលុបបំ�ត់បុព�េហតុៃនកង� ះ ឬ��ន�ពែដលមិនចង់�នេផ្សងេទៀតេដើម្បី�រ�រ�រេកើតេឡើង វ �ញ។
Council District មណ�ល្រក �ម្របឹក�
តំបន់េ�ក��ង្រពំ្របទល់ៃនរដ� ែដលស�ជិកៃន្រក �ម្របឹក�្រក �ង ឬ្រក �ង្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស។
Count �រ�ប់
ដំេណើរ�រៃន�រេ�ះេ��តសរុប។
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Counted Ballot សន� ឹកេ��តែដល�ន�ប់
សន� ឹកេ��តែដល�នដំេណើរ�រ និង�រេ�ះេ��តរបស់ពួកេគ្រត�វ�នប��ល
� េ�ក��ងេបក� ជន
និង វ ��ន�រសរុបៃន�រេ�ះេ��ត។
County េ�នធី
�រែបងែចកែផ� កនេ��យ និងរដ� �លរបស់រដ� េ�យផ� ល់នូវេស�កម� រ��ភិ�លមូ ល��ន�ក់�ក់។
County Auditor សវនករេ�នធី
ម�ន� ីេ�នធីេ�ក��ងរដ� មួយចំនួនែដលទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះរដ� �លេ�ះេ��តស្រ�ប់្រស �កមួ យ។
County Board of Election គណៈកម� �រេរៀបចំ�រេ�ះេ��តេ�នធី
បុគ�លមួ យ្រក �មែដល្រត�វ�នទទួ ល�រកិច��ង្រគប់្រគង�រេ�ះេ��ត និងនីតិ វ �ធីេ�ះេ��តស្រ�ប់្រស �កមួ យ។
County Board of Supervisors ្រក �ម្របឹក�្រត� តពិនិត្យេ�នធី
គណៈអភិ�លៃនេ�នធីនក��ងរដ� �េ្រចើនរបស់សហរដ� �េមរ �ក�ពិេសសេ��គ�ងលិចែដល�នស�ជិកចូ លរ ួមេ�យអ�
កេ�ះេ��ត។
County Clerk េស��នេ�នធី
ម�ន� ីេ�នធីែដលទទួ លបន��ករដ� �លេ�ះេ��តស្រ�ប់្រស �កមួ យ។

County Commission គណៈកម� �រេ�នធី
��ប័ន្រគប់្រគងេ�នធីេ�ក��ងរដ� �េ្រចើនរបស់សហរដ� �េមរ �ក�ពិេសសេ�តំបន់�ងលិចក�
� ល
និងបូ �៌ែដល�នស�ជិកចូ លរ ួមេ�យអ� កេ�ះេ��ត។
County Election Commission គណៈកម� �រេរៀបចំ�រេ�ះេ��តេ�នធី
្រក �មមនុស្សែដល្រត�វ�នែតង�ំង�ធម� �េ�យ���ធរមូ ល��ន និងទទួ ល�រកិច��ង្រគប់្រគង�រេ�ះេ��ត
និងនីតិ វ �ធីេ�ះេ��ត។
County Election Officer ម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��តេ�នធី
ម�ន� ីែដលទទួ លបន��ករដ� �លេ�ះេ��តស្រ�ប់្រស �កមួ យ។
County Election Precinct មណ�លេ�ះេ��តេ�នធី
ែផ� ករដ� �លេរៀបចំ�រេ�ះេ��តែដល្រត�វនឹងតំបន់ភូមិ��ស� ែដល�មូ ល��នស្រ�ប់កំណត់�េតើអ�កេ�ះេ��ត�ែដលរស់
េ�្រសបច�ប់េ�ក��ងតំបន់េ�ះ�នសិទ�ិេ�ះេ��ត។
County Elections Officials ម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត��ក់េ�នធី
ម�ន� ីែដលទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះរដ� �លេ�ះេ��តស្រ�ប់្រស �កមួ យ។
County Measure �រ�ស់ែវងេ�នធី
ច�ប់ប�� ឬសំណួរែដលប��ញេ�េលើសន� ឹកេ��តស្រ�ប់អ�កេ�ះេ��តៃន្រស �កមួ យេដើម្បីសេ្រមច។
County Recorder ឧបករណ៍ថតេ�នធី
ម�ន� ីេ�នធីេ�ក��ងរដ� មួយចំនួនែដលទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះរដ� �លេ�ះេ��តស្រ�ប់្រស �កមួ យ។
County of Residence េ�នធីែដល�នទីលំេ�
េ�នធីេ�ក��ងរដ� ឬែដនដីែដលេ�េពលែដលមនុស្ស��ក់ ឬទទួ ល�នេស�កម� មនុស្សេ�ះកំពុងរស់េ�
និង�នបេង� ើតេឡើងេ�យ�នវត� �នបន� ស្រ�ប់រយៈេពលអចិៃ�ន� យ៍ ឬ��នកំណត់។
County Special District មណ�លពិេសសេ�នធី
ែផ� កនេ��យៃន្រស �កមួ យែដល្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេដើម្បីផ�ល់នូវេស���រណៈែតមួ យ (ដូ ច��រផ� ត់ផ�ង់ទឹក��ត
ឬអ�ម័យ) េ�ក��ងតំបន់ភូមិ��ស� �ក់�ក់មួយ។
Competency Order លំ�ប់សមត� �ព
ដី�ែដលេចញេ�យតុ��រកំណត់�េតើបុគ�ល��ក់�នសមត� �ព��រតីក��ង�រេ�ះេ��ត
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Critical Infrastructure េហ��រច�សម� ័ន�សំ�ន់
្របព័ន��ង�យ និងអុិនធឺណិត និង្រទព្យសម្បត� ិែដល�ន�រៈសំ�ន់��ំងចំេ�ះសហរដ� �េមរ �កែដលអសមត� �ព
ឬ�របំ��ញរបស់ពួកេគនឹង�នផលប៉ះ�ល់�៉ងធ� ន់ធ�រដល់សន� ិសុខ�ង�យ ឬេសដ� កិច�របស់េយើង ឬសុខ�ព��រណៈ
ឬសុវត� ិ�ព។
Cross-Filing �របំេពញ-ឆ� ង
�រ�ំ្រទេបក� ជនែតមួ យ ឬប��ីេ��ះេបក� ជនេ�យគណបក្សនេ��យេ្រចើន�ងមួ យ។ េបក� ជន
ឬប��ីេ��ះេលចេឡើងេ�េលើសន� ឹកេ��តតំ�ងឱ្យគណបក្សនេ��យនីមួយៗែដល�ំ្រទ។
សំេ�ដល់ផងែដរ���រយល់្រពមពី�គី។
Cross-party endorsement �រយល់្រពមពី�គី-ឆ� ង
�រ�ំ្រទេបក� ជនែតមួ យ ឬប��ីេ��ះេបក� ជនេ�យគណបក្សនេ��យេ្រចើន�ងមួ យ។ េបក� ជន
ឬប��ីេ��ះេលចេឡើងេ�េលើសន� ឹកេ��តតំ�ងឱ្យគណបក្សនេ��យនីមួយៗែដល�ំ្រទ។
Crossover Voting �រេ�ះេ��តឆ� ង�ត់
ទេង� �របស់អ�កេ�ះេ��តែដលចូ លរ ួមក��ង�រេ�ះេ��តបឋមរបស់គណបក្សែដលពួ កេគមិន�នចុះេ��ះ
ឬ�ប់�ក់ព័ន��ផ� វ� �រ។
Cryptographic Key កូ នេ�្រគីប
តៃម� ែដលេ្របើេដើម្បី្រគប់្រគង្របតិបត� ិ�រ្រគីបដូ ច��រឌិ្រគីប �រអុិន្រគីប �របេង� ើតហត� េល� ឬ�រេផ� �ង��ត់ហត� េល�។
Cryptography �រ្រគីប
វ �ន័យែដលប��ញពីេ�ល�រណ៍មេធ��យ
និង វ �ធី��ស� ស្រ�ប់�រ��ស់ប�រទិ
� ន�ន័យេដើម្បី�ក់ខ�ឹម�រន័យេធៀបរបស់ពួកេគ�រ�រ�រេ្របើ្រ�ស់េ�យ��ន�រអនុ��ត
�រ�រ�រែកែ្របែដលមិន�នរកេឃើញ និងបេង� ើត�ព្រតឹម្រត�វរបស់ពួកេគ។
Cumulative Voting �របូ កសរុប�រេ�ះេ��ត
�រែ្រប្រប� លៃន�រេ�ះេ��តែដល្រត�វ�នេ្របើេ�ក��ង�រ្របកួ ត្របែជងេ�អីេ្រចើនែដលអ� កេ�ះេ��ត្រត�វ�នអនុ��តឱ្យែច
ក�យចំនួនសន� ឹកេ��ត�ក់�ក់មួយេ�ជេ្រមើស្របកួ ត្របែជងមួ យ ឬេ្រចើន។
បែ្រមប្រម� លធំៗពីរ្រត�វ�នេ្របើេ�ក��ង�រេ�ះេ��តេ�សហរដ� �េមរ �កែដលមួ យក��ងចំេ�មេ�ះ�ច�ំឱ្យ�ន�រេ�ះេ��
ត្រប�គ។
Curbside Voting �រេ�ះេ��តេ�ចំេហៀងផ� វ�
េ�េពលអ� កេ�ះេ��តមិន�ចចូ លេ�កែន� ងេ�ះេ��ត�នម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��តេ��មយុ��ធិ�រមួ យចំនួន្រត�វ�ន
អនុ��តឱ្យជួ យអ� កេ�ះេ��តក��ង�រេ�ះេ��ត និងេ�ះេ��តេ��ងេ្រ�កែន� ងេ�ះេ��ត។
Cure ែក
ដំេណើរ�រៃន�រែកកំហុស
ឬ�រផ� ល់ព័ត៌�នដល់� រ ��ល័យេ�ះេ��តេ�េពលែដលសន� ឹកេ��តរបស់អ�ក្រត�វ�នបដិេសធពី�រ�ប់សន� ឹកេ��ត។
Cured Ballot សន� ឹកេ��តែដល�នែក
សន� ឹកេ��តែដលេដើមេឡើយ្រត�វ�ន្រ�នេ�លចំេ�ះកំហុសឆ� ង ឬេ�យ�រែត��ត់ព័ត៌�នែដល្រត�វ�រ
ប៉ុែន� ចុងេ្រ�យ្រត�វ�ន�ប់េ�យ�រែតអ� កេ�ះេ��តែកត្រម�វកំហុស ឬផ� ល់ព័ត៌�នែដល្រត�វ�រ។

Cure Period រយៈេពលៃន�រែក
រយៈេពលែដលអនុ��តេ�យច�ប់
ឬបទប្ប�� ត� ិែដលអ� កេ�ះេ��ត្រត�វផ� ល់ព័ត៌�ន�ំ�ច់េដើម្បីអនុ��តឱ្យ�ប់សន� ឹកេ��តែដល្រត�វ�នបដិេសធពីដំបូង។
ដំេណើរ�រេនះ្រត�វ�នអនុ��ត�ញឹក�ប់េ�េពលែដលហត� េល�េ�េលើេ្រ�មសំបុ្រតេ�ះេ��តមិនេ្រប�បេធៀបេ�នឹងហត�
េល�េ�េលើ�តចុះេ��ះេ�ះេ��ត ឬ្របសិនេបើអ�កេ�ះេ��តេភ� ចចុះហត� េល�េលើេ្រ�មសំបុ្រតេ�ះេ��តរបស់ខ� �ន។
Current Resident Address �សយ��នបច��ប្បន�
�សយ��នែដលអ� កកំពុងរស់េ�បច��ប្បន� ។។
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Custodian អ� កែថរក�
បុគ�លែដល�ន�រទទួ លខុស្រត�វក��ង�រ�រ�រ្រទព្យសម្បត� ិព័ត៌�ន។
Cybersecurity សន� ិសុខ�ម្របព័ន�អុីនធឺណិត
វ ��ន�រេដើម្បី�រ�រ្របព័ន�កុំព� ្យទ័រ និងទិន�ន័យពី�រ��ប់និង�រេ្របើ្រ�ស់េ�យ��ន�រអនុ��ត។

D
Damaged Ballot សន� ឹកេ��តែដលខូ ច
សន� ឹកេ��តែដល្រត�វ�នរែហក ពត់ ឬ�ចេធ� �ឱ្យខូ ច
ឬមិន�ច�ន�នែដល�មិន�ចដំេណើរ�រេ�យឧបករណ៍�ក់សន� ឹកេ��តែដល�នរច�េឡើងស្រ�ប់េ្របើ�មួ យសន� ឹក
េ��ត។
Data Accuracy �ព្រតឹម្រត�វៃនទិន�ន័យ
(១) �ព្រតឹម្រត�វៃនទិន�ន័យ្រត�វ�នកំណត់�មអ្រ�ៃនកំហុសទី�ំងសន� ឹកេ��ត។ អ្រ�េនះអនុវត� ចេំ �ះមុខ�រេ�ះេ��ត
និងឧបករណ៍�ំ្រទែដល�ប់�នកត់្រ�រក�ទុកប្រង� បប្រង� ម និង�យ�រណ៍អំពី�រេ្រជើសេរ �ស�ក់�ក់
និងអវត� �នៃន�រេ្រជើសេរ �សែដលេធ� �េឡើងេ�យអ� កេ�ះេ��តស្រ�ប់ទី�ំងេ�ះេ��តនីមួយៗ។ (២)
សមត� �ពរបស់្របព័ន�េដើម្បីដំេណើរ�រទិន�ន័យ�រេ�ះេ��តអវត� �នកំហុសៃផ� ក��ងែដលបេង� ើតេ�យ្របព័ន�។
�្រត�វ�នស��ល់ព�
ី ព្រតឹម្រត�វៃនទិន�ន័យែដលរ ួមប��ល
� នូ វកំហុសែដល�នែណ�ំេ�យ្របភព�ងេ្រ�។
Data Integrity សុច រ �ត�ពទិន�ន័យ
�ពមិនស� ិតេស� រៃន្របព័ន�ចំេ�ះ�រេធ� �អន� �គមន៍េ�យៃចដន្យ
ឬ�រលួ ចបន� ំេ�យេចត�ែដល�ំឱ្យ�នកំហុសក��ងដំេណើរ�រទិន�ន័យ។
�្រត�វ�នស��ល់ពី�ព្រតឹម្រត�វៃនទិន�ន័យែដលរ ួមប��ល
� កំហុស�ងក��ងែដលបេង� ើតេ�យ្របព័ន�។
Data Security ទិន�ន័យសុវត� ិ�ព
�រអនុវត� �រ�រ�រព័ត៌�នឌីជីថលពី�រចូ លេ�យ��ន�រអនុ��តអំេពើពុករលួ យ ឬេ�រកម� េពញមួ យជី វ �តរបស់�។
Deadline for Voting ៃថ�ផត
ុ កំណត់ស្រ�ប់�រេ�ះេ��ត
េពលេវ� និង�លបរ �េច� ទចុងេ្រ�យែដល្រប�ពលរដ� �ចេ�ះេ��ត�ន។
Deaf ថ�ង់
�រ�ត់បង់�រ��ប់ធ�ន់ធ�រ��ំង�ស់ែដល�នសវ��រមុខ�រតិចតួ ច ឬ��ន។
Decertification �រដកវ ���បនប័្រត
�រដកហូ តវ ���បនប័្រត��ក់�តិ ឬរដ� ៃន�ដែវរ និងសូ ហ� ែវរៃន្របព័ន�េ�ះេ��ត។
Declaration of Assistance to Vote េសចក� ី្រប�សជំនួយក��ង�រេ�ះេ��ត
សំណុំែបបបទែដល�នបំេពញេ�យអ� កេ�ះេ��តពិ�រេដើម្បីេស� ើសុំ ឬបដិេសធជំនួយក��ងអំឡ
� ងេពលដំេណើរ�រេ�ះេ��ត។
Declaration of Candidacy េសចក� ី្រប�សអំពីេបក� ជន
ទេង� �ៃន�របំេពញឯក�រែដល្រត�វ�រេដើម្បី��យ�េបក� ជនស្រ�ប់តំែណង��រណៈ។
Declaration of Intent េសចក� ី្រប�សអំពីេចត�
ទេង� �ៃន�របំេពញឯក�រែដល្រត�វ�រេដើម្បី្រប�សពីេចត�របស់មនុស្ស��ក់េដើម្បី��យ�េបក� ជនស្រ�ប់តំែណង��រណៈ
។
Declaration of Intent to Solicit and Receive Contributions េសចក� ី្រប�សអំពីេចត�េស�ើសុំនិងទទួ ល�ររ ួមចំែណក
ឯក�រមួ យែដល�ក់ជូន���ធរ្រគប់្រគងេដើម្បី្រប�សពីេចត�របស់មនុស្ស��ក់ក��ង�រេលើកេឡើង
និងចំ�យវ ��គ�នែផ� ក
នេ��យ។
Declaration of Write-in Candidate េសចក� ី្រប�សសរេសរេ��ះរបស់េបក� ជន
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ឯក�រមួ យែដល�ក់េ����ធរ្រគប់្រគងេដើម្បី្រប�សពីេចត�របស់បុគ�ល��ក់ក��ង�រែស� ងរក�រេ�ះេ��តេ��រ ��ល័
យែដលេ��ះរបស់ពួកេគនឹងមិន្រត�វ�នេ�ះពុម��មុនេ�េលើសន� ឹកេ��តេទ
ប៉ុែន�្រត�វ�រអ� កេ�ះេ��តសរេសរេ��ះេបក� ជនេ�េលើកែន� ងទំេនរស្រ�ប់�រ្របកួ ត្របែជងេ�ះ។
Decryption �រឌិ្រគីប
ដំេណើរ�រ��ស់ប�រអត�
�
បទែដល�នអុិន្រគីបេ��អត� បទធម� �។
Defective Ballot សន� ឹកេ��តខូ ច
សន� ឹកេ��តែដល្រត�វ�នរែហករែហក ឬស��ល់�មវ �ធីែដលមិន�ច�ក់�ម�៉សុីនេស� ន�ន។
Defense-In-Depth �រ�រ�រ-េ�ក��ងជេ្រ�
វ ��ន�រសន� ិសុខឡ�ជីខល
និង�ង�យក្រមិតេ្រចើនែដលបដិេសធចំណុចែតមួ យៃន�រប�ជ័យែផ� កសន� ិសុខេ�ក��ង្របព័ន�មួ យ។
្រត�វ�នេគេ�ផងែដរ�វ �ធី��ស� "�ស្សល" ។
Delegate ្របតិភូ
បុគ�លែដល�ន�រអនុ��ត្រត�វ�នប��ន
� េ�តំ�ងឱ្យអ� កដៃទេទៀត�ពិេសសអ� កតំ�ងេ្រជើសេរ �ស។
Democracy ្រប�ធិបេតយ្យ
រ��ភិ�លែដលអំ�ចកំពូល្រត�វ�ន្របគល់ជូន្រប�ជនេហើយអនុវត� េ�យ��ល់
ឬេ�យ្របេ�ល�មរយៈ្របព័ន�តំ�ងែដល�ធម� ��ក់ព័ន�នឹង�រេ�ះេ��តេ�យេសរ �ែដលេធ� េ� ឡើង�េទៀង�ត់។
Deputy អនុ្រប�ន
បុគ�លែដល�នសិទ�ិអំ�ច ឬ�នសិទ�េិ ធ� �សកម� �ពក��ង�មបុគ�លែដល�នអំ�ច។
ម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត�ច�ត់ែចងស��្របណិ�នដល់្រប�ពលរដ� េដើម្បីបំេពញ�រកិច�េ�ះេ��តផ� វ� �រក��ង�ម�តំ�
ង��ស� របស់ពួកេគេ�ក��ងរដ� មួយចំនួន។
Designation �រកំណត់
�រពិពណ៌�េ��ះ ឬចំណងេជើងផ� វ� �រ។
េ�ក��ងយុ��ធិ�រមួ យចំនួនេបក� ជន�ច�ក់េ��ះពិពណ៌�េដើម្បីេ�ះពុម�េ�េ្រ�មេ��ះរបស់ពួកេគេ�េលើសន� ឹកេ��ត។
Device ឧបករណ៍
អង� �ពមុខ�រែដលបំេពញ�រកិច�ែដល�នកំណត់របស់ខ� �ន�រ ួម។
ី ល
Digital Certificate វ ���បនប័្រតឌីជថ
បេច� ក វ �ទ�ែដល្របព័ន� និងអ� កេ្របើ្រ�ស់របស់ពួកេគ�ចជួ លកម� វ �ធីសុវត� ិ�ពៃនេហ��រច�សម� ័ន�គន� ឹះ��រណៈ (PKI) PKI
គឺ�សំណុំៃនតួ �ទីេ�លនេ��យ និងនីតិ វ �ធីែដល្រត�វ�រេដើម្បីបេង� ើត្រគប់្រគងែចក�យេ្របើ្រ�ស់រក�ទុក
និងដកហូ តវ ���បនប្រតឌីជីថល និង្រគប់្រគង�រអុិន្រគីបកូ នេ���រណៈ។
Digital Signature ហត� េល�ឌីជីថល
្របតិបត� ិ�រកូ នេ�មិនេស� ើ�� ែដលកូ នេ�ឯកជន្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីចុះហត� េល�េលើឯក�រេអឡិច្រត�និក
េហើយឌីជីថល��រណៈ្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីេផ� �ង��ត់ហត� េល�។
ហត� េល�ឌីជីថលផ� ល់នូវ�រេផ� �ង��ត់ទិន�ន័យនិង�រ�រ�រសុច រ �ត�ព។
Digitize ឌីជី�យ
េដើម្បីបែម� ងទិន�ន័យ��ឡ�កេ��ទ្រមង់ឌីជីថលស្រ�ប់ផ�ក
� និងេ្របើេលើកុំព� ្យទ័រ។។ ទ្រមង់ឌីជីថលៃនតួ អក្សរ “A” គឺ�ៃប៖
០១០០០០០១១ (តៃម� ASCII ៦៥) ។ ទិន�ន័យ�មួ យែដលរក�ទុកេ�ក��ងកុំព� ្យទ័រ្រត�វែតឌីជីថល។
Direct Democracy ្រប�ធិបេតយ្យ��ល់
ទ្រមង់លទ� ិ្រប�ធិបេតយ្យែដល្រប�ពលរដ� សេ្រមចចិត�េលើគំនិតផ� ចេផ�
�
ើមេ�លនេ��យេ�យ��ល់ដូច�េ�េពលអ� កេ�ះ
េ��តសេ្រមចចិត�េលើគំនិតផ� ចេផ�
�
ើមសំេណើនិង�រេធ� �្រប�មតិ។
Direct Primary បឋមសិក���ល់
�រេ�ះេ��តបឋមែដលស�ជិកគណបក្សេ្រជើសេរ �សេបក� ជនេ�យ�រេ�ះេ��តេ�យ��ល់។
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Direct Recording Electronic (DRE) េអឡិច្រត�និចថត��ល់ (DRE)
ឧបករណ៍�ប់យកសន� ឹកេ��តែដលអនុ��តឱ្យ�ន�រប��ញសន� ឹកេ��តេអឡិច្រត�និក�រេ្រជើសេរ �សជេ្រមើស្របកួ ត្របែជង
ែដល�នសុពល�ព និង�ររក�ទុកេអឡិច្រត�និកៃន�រេ្រជើសេរ �ស�រ្របកួ តេ�េពលបុគ�ល��ក់ៗេ�ះេ��ត។
�ក៏ផ�ល់នូវេសចក� ីសេង� បៃន�រេ្រជើសេរ �ស�រ្របកួ ត្របែជង�ង
ំ េនះផងែដរ។
Direct Recording Electronic (DRE) Voting System ្របព័ន�េ�ះេ��តេ�យេអឡិច្រត�និចថត��ល់ (DRE)
្របព័ន�េ�ះេ��តេអឡិច្រត�និកែដលេ្របើ្រ�ស់េ្រគ�ងេអឡិច្រត�និកស្រ�ប់មុខ�រៃន�រប��ញសន� ឹកេ��ត�រ�ប់យក�រ
េ�ះេ��ត�រកត់្រ��រេ�ះេ��ត និង�រេធ� ���ងែដល�នលក� ណៈសមេហតុផល និង�ង�យក��ងអង� �ពែតមួ យ A
DRE
បេង� ើតនូ វ��ងៃនទិន�ន័យេ�ះេ��តែដល្រត�វ�នរក�ទុកេ�ក��ងស�ស�តុអង� ចង�ំែដល�ចេ�ះេចញ�ននិងេ�ះពុ
ម� េ�យ្រក�សរ �ង។
Directly Verifiable �ចេផ��ង��ត់េ�យ��ល់
លក� ណៈពិេសសៃន្របព័ន�េ�ះេ��តែដលអនុ��តឱ្យអ� កេ�ះេ��តេផ� �ង��ត់�៉ងេ�ច�ស់សន� ឹកេ��តមួ យសន� ឹកេ�យេ្របើ
�រម� ណ៍��ល់ខ� �នរបស់ពួកេគេ�យមិនេ្របើអន� រ�រ ��ដែវរ ឬសូ ហ� ែវរ។ ឧ�ហរណ៏ រ ួម�នសន� ឹកេ��ត្រក�ស Marksense និង
DRE ែដល�នលក� ណៈកត់្រ�្រក�សែដល�ចេផ� �ង��ត់�នរបស់អ�កេ�ះេ��ត។
Directory េសៀវេ�ប��ី
��បត្យកម� ផ�ក
� ឯក�រែដលឯក�រនីមួយៗ្រត�វ�នរក�ទុកេ�ក��ងថត��នុ្រកម�ច់េ�យែឡក។
ថតគឺ�ែផនទីែដល្រត�វរក�ទុកឯក�រ។
្របព័ន��គេ្រចើននឹងរក�ទុកឯក�រេ�ក��ងថតលំ�ំេដើមលុះ្រ�ែត�ន�រប��ក់េផ្សង។
Disability ពិ�រ�ព
�ក់ទងេ�នឹងបុគ�ល��ក់៖ (១) �រចុះេខ�យែផ� ក�ង�យ ឬផ� វ� ចិត�ែដលកំណត់�៉ងសំ�ន់នូវសកម� �ពជី វ �តសំ�ន់មួយ
ឬេ្រចើនរបស់បុគ�លេ�ះ។ (២) កំណត់េហតុៃន�រចុះេខ�យ (៣) ្រត�វ�ន�ត់ទុក��នពិ�រ�ពែបបេនះ
(និយមន័យពីច�ប់ជនពិ�រ�េមរ �ក) ។
Disabled ពិ�រ
ជនពិ�រ្រត�វ�នកំណត់េ�យ ADA ��បុគ�លែដល�នពិ�រ�ពែផ� ក�ង�យ
ឬផ� វ� ចិត�ែដលកំណត់�៉ងសំ�ន់នូវសកម� �ពជី វ �ត សំ�ន់មួយ ឬេ្រចើនបុគ�លែដល�ន្របវត� ិ
ឬកំណត់្រ�ៃន�រចុះេខ�យេ�ះ ឬបុគ�លែដល្រត�វ�នយល់េឃើញេ�យ អ� កេផ្សងេទៀតែដល�នពិ�រ�ពែបបេនះ។
Disabled Voters អ� កេ�ះេ��តែដល�នពិ�រ�ព
អ� កេ�ះេ��តែដល�ច្រត�វ�រជំនួយក��ងអំឡ
� ងេពលដំេណើរ�រេ�ះេ��តេដើម្បីេធ� �អន� រកម� �មួ យ្របព័ន�ែដលមិន្រត�វ�នរច
�េឡើងេ�យេ្របើ�ររច��សកល។
Discrimination �រេរ �សេអើង
�រទទួ លមិនេស� �
ើ �។
Disenfranchise សិទ�ិ��ច់មុខ
េដើម្បីដកហូ តសិទ�ិេ�ះេ��តរបស់នរ���ក់។
Displaced Voters អ� កេ�ះេ��តែដល��ស់ទីលេំ �
អ� កេ�ះេ��តែដល្រត�វ�កេចញពីផ�ះ�ធម� �េ�យ�រេ្រ�ះធម� �តិ។
Disqualification �រដកសិទ�េិ ចញ
សកម� �ពៃន�រដកសិទ�ិេបក� ជន ឬអ� កេ�ះេ��តពី�រចូ លរ ួមក��ងដំេណើរ�រេ�ះេ��ត។
Disqualify ដកសិទ�ិ
្រប�សនរ���ក់ែដលមិន�នសិទ�ិស្រ�ប់តំែណង ឬមិន�ចចូ លរ ួមក��ងដំេណើរ�រេ�ះេ��ត។
Disqualifying �រដកសិទ�ិ
សកម� �ព ឬបទេល� ើសែដលេធ� �ឱ្យេបក� ជន ឬអ� កេ�ះេ��តមិន�ចចូ លរ ួមក��ងដំេណើរ�រេ�ះេ��ត។
Distribution of Contributions �រែចក�យ�ររ ួមចំែណក
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�រចំ�យលម� ិតៃនេបក� ជន ឬយុទ���រនេ��យ។
District មណ�ល
ែផ� កនេ��យ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ�ក��ងតំបន់ភូមិ��ស� �ក់�ក់មួយ។
District Lines ប��ត់មណ�ល
ប��ត់ែដលែបងែចកខណ�ពី��េ�វ �ញេ�មក។
District Number េលខមណ�ល
ចំនួនែដល�នកំណត់េ�មណ�លនេ��យ។
District Office មណ�លសិក�
�រ ��ល័យរបស់រ��ភិ�លសហព័ន� ឬរដ� ែដលមិន្រត�វ�នេ�ះេ��តេ�ទូ � ំងរដ� ។
Double Voting �រេ�ះេ��តេទ�
េ�េពលអ� កេ�ះេ��តេ�ះេ��តេលើសពីមួយសន� ឹក។
Download �ញយក
សកម� �ព ឬឧ�ហរណ៍ៃន�រេផ� រអ� �មួយ (ដូ ច�ទិន�ន័យ ឬឯក�រ) ពីកុំព� ្យទ័រធំេ�អង� ចង�ំរបស់ឧបករណ៍េផ្សងេទៀត
(ដូ ច�កុំព� ្យទ័រតូ ច�ង) េដើម្បីេផ� រ (ទិន�ន័យឯក�រ ។ល។ ) ពីទី�ំងមួ យ (ដូ ច�កុំព� ្យទ័រធំ ឬក� �ដ) េ�កុំព� ្យទ័រមួ យេទៀត
(ដូ ច�កុំព� ្យទ័រតូ ច�ងមុន ��តហ� �ន ឬឧបករណ៍ផ�ក
� ទិន�ន័យ) ។
Dox ដក
�រេ�ះពុម�ផ�យព័ត�
៌ នែដលេធ� �ឱ្យខូ ច�ត ឬបរ ��រេករអ
�ិ៍ ំពីបុគ�ល ឬអង� �រេ�េលើអុីនធឺណិត។
Drop Box ្របអប់ទ��ក់
ធុងែដល�ក់េ��ងក��ង
ឬ�ងេ្រ�ែដលអ� កេ�ះេ��ត�ច្របគល់សន� ឹកេ��តែដល�នេផ�ើ�មអុីែមលស្រ�ប់�រ្របមូ លេ�យ��ល់េ�យម�ន� ីេរៀបចំ
�រេ�ះេ��ត។
Duplicate Ballot សន� ឹកេ��តស�ន
�
សន� ឹកេ��តជំនួសស្រ�ប់សន� ឹកេ��តែដលខូ ច ឬមិន្រតឹម្រត�វេ�យែផ� ក។
សន� ឹកេ��តស� �ន�ធម� �្រត�វ�នេរៀបចំេឡើង វ �ញេ�យដំេណើរ�រែដល�ន�រេ�ះេ��តពីសន� ឹកេ��តែដលខូ ច
ឬមិន្រតឹម្រត�វខ� ះ្រត�វ�នស� �នេ�េលើសន� ឹកេ��តេផ្សងេទៀតែដល�ច�ក់��ងេ�យ�៉សុីនេស� ន។
Duplicate Records កំណត់្រ�ស�ន
�
ជួ រព័ត៌�ន ឬឯក�រដូ ច��។
Duplicate Registrations �រចុះេ��ះស�ន
�
�ក្យសុំចុះេ��ះេ�ះេ��តពីបុគ�លែដល�នចុះេ��ះេ�ះេ��តេ��សយ��នែតមួ យេ្រ�មេ��ះនិងព័ត៌�ន��ល់ខ� �ន។។
Duty Station ��នីយ�តព� កិច�
ទី�ំង�រ�រែដល�នកំណត់។
Dynamic Password �ក្យស��ត់ឌី�មិក
�ក្យស��ត់ែដល��ស់ប�រ�មចេ�
�
� ះេពល ឬ្រពឹត�ិ�រណ៍ែដល�នកំណត់។
Dynamic Voting System Software ្របព័ន�សូហ� ែវរេ�ះេ��តឌី�មិក
កម� វ �ធីែដល��ស់ប�រ�មេពលេវ�េ�េពលែដល�្រត�
�
វ�នតំេឡើងេ�េលើឧបករណ៍េ�ះេ��ត។

E
E-pollbook េសៀវេ�ស�ង់មតិេអឡិច្រត�និក
ឧបករណ៍ែដលដំេណើរ�រស� �យ្របវត� ិែផ� កខ� ះៃន�រពិនិត្យអ� កេ�ះេ��តផ� ល់ឱ្យពួ កេគនូ វទ្រមង់សន� ឹកេ��ត្រតឹម្រត�វនិងស��ល់
អ� កេ�ះេ��តែដល�នេចញសន� ឹកេ��ត។ �ច្រត�វ�នេ្របើជំនួសឱ្យេសៀវេ�ស� ង់មតិ្រក�ស្របៃពណី។
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េសៀវេ�េអឡិក្រត�និក�ចឈរែត��ក់ឯងេ��មមណ�លេ�យ�នច�ប់ចម� ង�ច់េ�យែឡកៃនប��ីចុះេ��ះ
ឬ�ច��ប់េ�ក��ង្របព័ន�ចុះេ��ះេ�ះេ��តក�
� លែដលពួ កេគ�ចពិនិត្យ
និងេធ� �បច��ប្បន� �ពកំណត់្រ�អ� កេ�ះេ��តក��ងេពល�ក់ែស� ង។
Early Voting �រេ�ះេ��តមុន�លកំណត់
�រេ�ះេ��តេ�មុនៃថ� េ�ះេ��តែដលអ� កេ�ះេ��ត�នេ�េ�ះេ��តេ�យ��ល់េ��រ ��ល័យេ�ះេ��ត
ឬ�រ ��ល័យេ�ះេ��តែដល�នកំណត់មុនៃថ� េ�ះេ��ត។
�រេ�ះេ��តមុន�លកំណត់ក៏�ចរ ួមប��ល
� �រេ�ះេ��ត�មួ យសំបុ្រត�មសំបុ្រត ឬអវត� �នមុនៃថ� េ�ះេ��ត។
Early Voting Ballot Board ្រក �ម្របឹក��រេ�ះេ��តមុន�លកំណត់
្រក �មបុគ�លែដល្រត�វ�នអនុ��តេ�យ���ធរមូ ល��នែដល្រត�វ�នទទួ ល�រកិច��ងចូ លរ ួម ឬសេង� តេមើល�រេ�ះេ��ត
និងនីតិ វ �ធីេ�ះេ��តមុនៃថ� េ�ះេ��ត។
Early Voting Clerk េស��នេ�ះេ��តមុន�លកំណត់
ម�ន� ីែដលទទួ លខុស្រត�វក��ង�រ្រត� តពិនិត្យ�រេ�ះេ��តមុន�លកំណត់។
Elect �រេ្រជើសេរ �ស
ទេង� �ៃន�រេ្រជើសេរ �សមនុស្ស��ក់េដើម្បី�ន់តំែណង��រណៈ�មរយៈ�រេ�ះេ��ត���រណៈ។
Elected �រ�ប់េ��ត
េបក� ជនែដលទទួ ល�នសេម� ងេ��តខ� ស់បំផុតឬ្រត�វ�រេ�ក��ង�រេ�ះេ��តស្រ�ប់តំែណង��រណៈ។
Elected Office តំែណងែដល�ប់េ��ត
តំែណងែដល្រត�វ�នបំេពញ�បឋមឬ� ំង្រស �ង�មរយៈ�រេ�ះេ��ត។
Elected Officials ម�ន� ី�ប់េ��ត
បុគ�លែដល្រត�វ�នេ្រជើសេរ �សឱ្យ�ន់តំែណង��រណៈ
ឬេបក� ជនែដល្រត�វ�នែតង�ំងជំនួសឱ្យ�រ�ប់េ��ត�តំែណង��រណៈ។
Elected to Fill Unexpired Term �ប់េ��តេដើម្បីបំេពញ�ណត� ិែដលមិន�ន់អស់សុពល�ព
មុខតំែណង�ប់េ��ត�ន�ណត� ិែដល្រត�វ�នកំណត់�ធម� �ពីរ បួ ន ឬ្រ�ំមួយ��ំ។
្របសិនេបើ�នកែន� ងទំេនរេ��ក់ក�
� ល�ណត� ិ
េបក� ជន��ក់នឹង្រត�វ�ប់េ��តេហើយបន� �ន់តំែណងរហូ តដល់ចប់�ណត� ិេដើម។
ឧ�ហរណ៍្របសិនេបើម�ន� ី�ប់េ��តចូ លនិវត� ន៍មួយ��ំក��ង�ណត� ិ ៤ ��ំ
េបក� ជនប��ប់នឹង្រត�វ�នេ្រជើសេរ �សេដើម្បីបំេពញរយៈេពល ៣ ��ំែដលេ�សល់។
Election �រេ�ះេ��ត
ដំេណើរ�រផ� វ� �រៃន�រេ្រជើសេរ �សមនុស្ស��ក់ស្រ�ប់តំែណង��រណៈ ឬ�រទទួ ល
ឬបដិេសធសំេណើនេ��យេ�យ�រេ�ះេ��ត។
Election Administration Process ដំេណើរ�ររដ� �លេ�ះេ��ត
ទេង� �ៃន�រ្រគប់្រគង�រដំេណើរ�រនិង�រ្រត� តពិនិត្យ�រេ�ះេ��ត។
Election Assessment �រ�យតៃម� �រេ�ះេ��ត
�រ�យតៃម� និង�រវ ��គអំពីដំេណើរ�រេ�ះេ��ត ឬ�រេ�ះេ��ត�មួ យ។
Election Assistance Commission គណៈកម� �រជំនួយ�រេ�ះេ��ត
គណៈកម� �រជំនួយ�រេ�ះេ��ត្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ�យច�ប់ជំនួយ�េមរ �កេ�ះេ��ត (HAVA)
េដើម្បីជួយរដ� �ក់ទងនឹង�រអនុេ�ម�ម HAVA និងេដើម្បីែចក�យមូ លនិធិ HAVA ដល់រដ� ។ EAC ក៏ទទួ ល�ន�រ �កច�
បេង� ើតេ�ល�រណ៍ែណ�ំ្របព័ន�េ�ះេ��តនិងដំេណើរ�រកម� វ �ធី វ ���បនប្រត្របព័ន�េ�ះេ��តេរ �សេបក� �ពតំ�ងរបស់រ��ភិ
�លសហព័ន�។ EAC ក៏ទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ�ររក�ទ្រមង់ចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��ត�តិ េធ� ��រ្រ�វ្រ�វ
និង្រគប់្រគង�រ ��ល័យជ្រមះក� ី�តិស�ីពី�រេ�ះេ��តែដលរ ួមប��ល
� � ំង�រអនុវត� រ ួម��
ព័ត៌�នស្រ�ប់អ�កេ�ះេ��តនិងធន�នេផ្សងេទៀតេដើម្បីែកលម� �រេ�ះេ��ត។
Election Authority ���ធរេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត
ម�ន� ីទទួ លបន��ក្រត� តពិនិត្យ�រេ�ះេ��តេ�ក��ងយុ��ធិ�រ។
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Election Ballot សន� ឹកេ��តក��ង�រេ�ះេ��ត
�រប��ញ�ផ� វ� �រៃន�រ្របកួ ត្របែជង� ំងអស់ែដលនឹង្រត�វសេ្រមចេ�ក��ង�រេ�ះេ��ត�ក់�ក់មួយ។
� ំងក��ងទ្រមង់�្រក�សឬេអឡិច្រត�និក យន� �រស្រ�ប់អ�កេ�ះេ��តេដើម្បីប��ញពីចំណង់ចំណូលចិត�របស់អ�កេ�ះេ��ត។
Election Board ្រក �ម្របឹក�េ�ះេ��ត
្រក �មមនុស្សែដល្រត�វ�នែតង�ំង�ធម� �េ�យ���ធរមូ ល��ន និងទទួ ល�ន�រកិច�
្រគប់្រគង�រេ�ះេ��តនិងនីតិ វ �ធីេ�ះេ��ត។
Election Calendar ្របតិទិនេ�ះេ��ត
ប��ីផ� វ� �រៃន�លបរ �េច� ទសំ�ន់ៗនិង�លកំណត់ៃន�រេ�ះេ��តស្រ�ប់�រេ�ះេ��ត។
Election Campaign យុទ���រេ�ស�េ�ះេ��ត
េស៊ រ �ៃនសកម� �ព្រប�ធិបេតយ្យេដើម្បីជះឥទ� ិពលដល់�រេ�ះេ��តនេ��យ�ំ្រទ ឬ្រប�ំងេបក� ជន ឬសំណួរសន� ឹកេ��ត។
Election Certification �រប��ក់អំពី�រេ�ះេ��ត
ទេង� �ៃន�រប��ក់ពីលទ� ផលផ� វ� �រចុងេ្រ�យៃន�រេ�ះេ��តរបស់យុ��ធិ�រ។
្រពឹត�ិ�រណ៍េនះេកើតេឡើងប��ប់ពីលទ� ផលៃនសន� ឹកេ��តែដល�នសុពល�ព្រត�វ�ន្របមូ ល�នពី្រគប់្របភព� ំងអស់
(ៃថ� េ�ះេ��តអវត� �ន �រេ�ះេ��តមុន�លកំណត់ �រេ�ះេ��តបេ�
� ះ�សន� ។ល។)
េហើយលទ� ផល្រត�វ�នេធ� �ឱ្យ�នសុពល�ពនិងអនុម័តេ�យអ� កទទួ លខុស្រត�វ្រសបច�ប់។
Election Clerk េស��នេ�ះេ��ត
បុគ�ល�ែដល�ក់ព័ន�នឹង�រ្រគប់្រគង
ឬដឹក�ំ�រេ�ះេ��តរ ួម�នបុគ�លិករ��ភិ�លនិងបុគ�លិកេ�ះេ��តបេ�
� ះ�សន� ។
េនះ�ច�ប់ប��ល
� � ំងេស� �ននិងអ� កកត់្រ�េ�នធី េ�្រកមេ�ះេ��ត ស�ជិក្រក �ម្របឹក�េ�ស�េ�ះេ��តមជ្ឈឹម
បុគ�លិកៃថ� េ�ះេ��ត ស�ជិក្រក �ម្របឹក�ភិ�ល្រស �ក ស�ជិកឬេល�របស់្រក �ម្របឹក�ភិ�ល
ែដល�នសិទ�េិ �ះេ��ត���រណៈតំ�ង
��ប័ន្រគប់្រគងឬបុគ�លេផ្សងេទៀតែដលចូ លរ ួមក��ង�របំេពញ�រកិច�េ�ះេ��ត�មត្រម�វ�រៃនច�ប់េ�ះេ��ត
Election Code កូ ដេ�ះេ��ត
ច�ប់ផ� វ� �រែដល្រគប់្រគងដំេណើរ�រេ�ះេ��ត។
Election Commission គណៈកម� �រេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត
្រក �មមនុស្សែដល្រត�វ�នែតង�ំង�ធម� �េ�យ���ធរមូ ល��ន និងទទួ ល�រកិច�
្រត� តពិនិត្យ�រេ�ះេ��តនិងនីតិ វ �ធីេ�ះេ��ត។

Election Contest �រ្របកួ ត្របែជង�រេ�ះេ��ត
�រសេ្រមចចិត�ែតមួ យឬសំណុំៃន�រសេ្រមចចិត�ែដល�ក់ព័ន�្រត�វ�ន�ក់េ�ចំេ�ះមុខអ� កេ�ះេ��ត
(ឧ�ហរណ៍ជេ្រមើសៃនេបក� ជនេដើម្បីបំេពញមុខតំែណង��រណៈពិេសស
ឬ�រយល់្រពមឬមិនយល់្រពមេលើ�រេធ� � វ �េ�ធនកម� រដ� ធម� នុ��) ។ �ក្យេនះរ ួមប��ល
� �ក្យេផ្សងេទៀតដូ ច� “ជន�តិ”
“សំណួរ” និង“ ប��” ែដលេពលខ� ះ្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីសំេ�េ�េលើ្របេភទ�ក់�ក់ៃន�រ្របកួ ត្របែជង។
សន� ឹកេ��តែតមួ យ�ច�ន�រ្របកួ ត្របែជងមួ យឬេ្រចើន។
Election Contribution �ររ ួមចំែណក�រេ�ះេ��ត
អ� �ក៏េ�យែដល�នតៃម� ែដល្រត�វ�នផ� ល់ឱ្យ ខ� ី ឬេបើកឱ្យមុនេដើម្បីជះឥទ� ិពលដល់�រេ�ះេ��តនេ��យ�ំ្រទ
ឬ្រប�ំងេបក� ជនឬសំណួរៃនសន� ឹកេ��ត។
Election Databases មូ ល��នទិន�ន័យ�រេ�ះេ��ត
សំណុំទិន�ន័យឬសំណុំឯក�រែដល�នព័ត៌�នភូ មិ��ស� អំពី�រែបងែចកនិង្រពំែដននេ��យ �រ្របកួ ត្របែជង
និងសំណួរ� ំងអស់ែដល្រត�វប��ល
� ក��ង�រេ�ះេ��តនិងេបក� ជនស្រ�ប់�រ្របកួ តនីមួយៗ។
Election Day ៃថ�េ�ះេ��ត
ៃថ� ចុងេ្រ�យែដលអ� កេ�ះេ��ត�ចេ�េ�ះេ��ត។
សន� ឹកេ��តអវត� �ននិងសន� ឹកេ��តមុន�លកំណត់�ច្រត�វ�នេ�ះមុនៃថ�
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េ�ះេ��ត។
Election Definition និយមន័យ�រេ�ះេ��ត
និយមន័យៃន�រ្របកួ ត្របែជងនិងសំណួរែដលនឹងប��ញេ�េលើសន� ឹកេ��តស្រ�ប់�រេ�ះេ��ត�ក់�ក់មួយ។
Election District មណ�លេ�ះេ��ត
តំបន់ភូមិ��ស� �ប់��តំ�ងេ�យម�ន� ី��រណៈែដល្រត�វ�នេ្រជើសេរ �សេ�យអ� កេ�ះេ��ត
ែដលរស់េ�ក��ង្រពំ្របទលមណ�លេ�ះេ��ត។ មណ�លេ�ះេ��ត�ច្រគបដណ�ប់េលើរដ� ឬតំបន់ែបងែចកនេ��យ� ំងមូ ល
�ច�ែផ� កមួ យៃនរដ� ឬតំបន់ែបងែចកនេ��យ ឬ�ចរ ួមប��ល
� ែផ� កៃនតំបន់ែបងែចកនេ��យេ្រចើន�ងមួ យ។
Election Division ែផ�កេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត
�យក��នរ��ភិ�លែដលទទួ ល�រកិច�្រគប់្រគង�រេ�ះេ��ត។
Election Equipment ឧបករណ៍េ�ះេ��ត
�ល់�តុ�ំ�ច់េដើម្បីេធ� ��រេ�ះេ��ត។ េនះ�ចរ ួមប��ល
� នូ វបេច� ក វ �ទ�ដូ ច�េសៀវេ�ស� ង់មតិេអឡិច្រត�និក
�៉សុីនេ�ះេ��ត និងឧបករណ៍ែដលមិនែមន�បេច� កេទសេផ្សងេទៀតរ ួម�ង
ំ ស� ង់េ�ះេ��តនិងស��េ�ះេ��ត។
Election Fraud �រេ�ក្រ�ស់�រេ�ះេ��ត
�របក្រ�យខុសឬ�រែកែ្របលទ� ផលពិតៃន�រេ�ះេ��ត
Election Inspector អធិ�រកិច�េ�ះេ��ត
ម�ន� ីទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ�រេ�ះេ��តដ៍្រតឹម្រត�វនិង�នស�
� ប់��ប់េ�កែន� ងេ�ះេ��តឬដំេណើរ�រេ�ះេ��ត។
Election Integrity សុច រ �ត�ពៃន�រេ�ះេ��ត
�រេ�ះេ��តែដល្របកបេ�យវ ���ជីវៈ មិនលំេអៀង
និងត���ពក��ង�រេរៀបចំនិងរដ� �លរបស់ខ� �នេ�ទូ � ំងវដ� ៃន�រេ�ះេ��ត។
Election Judge េ�្រកមេ�ះេ��ត
ម�ន� ីទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ�រេ�ះេ��តដ៍្រតឹម្រត�វ និង�នស�
� ប់��ប់េ�កែន� ងេ�ះេ��តឬដំេណើរ�រេ�ះេ��ត។
Election Jurisdiction យុ��ធិ�រៃន�រេ�ះេ��ត
តំបន់ភូមិ��ស� ែដល���ធរអនុវត� �ក់ែស� ង្រត�វ�នផ� ល់ឱ្យេដើម្បី្រគប់្រគង�រេ�ះេ��តស្រ�ប់តំែណអនេ��យ
ឬរដ� �ល។ តំបន់ៃនយុ��ធិ�រអនុវត� ចំេ�ះក្រមិតមូ ល��នរដ� និងសហព័ន�។ រដ� េ�នធី ទី្រក �ង ្រស �ក
និងទី្របជុំជនគឺ�ឧ�ហរណ៍ៃនយុ��ធិ�រ។
Election Kit ឃីត (ឧបករណ៍) េ�ះេ��ត
សំណុំៃន�តុែដលម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត្រត�វ�រេដើម្បីជួយដល់អ�កេ�ះេ��តេ�កែន� ងេ�ះេ��ត។
Election Law ច�ប់េ�ះេ��ត
ច�ប់ផ� វ� �រែដល្រគប់្រគងដំេណើរ�រេ�ះេ��ត។
Election Management System ្របព័ន�្រគប់្រគង�រេ�ះេ��ត
សំណុំមុខ�រនិងមូ ល��នទិន�ន័យែដលដំេណើរ�រេ�ក��ង្របព័ន�េ�ះេ��តែដលកំណត់
បេង� ើតនិងរក�មូ ល��នទិន�ន័យ�រេ�ះេ��ត អនុវត� និយមន័យ�រេ�ះេ��ត និងមុខ�រេរៀបចំ កំណត់ទ្រមង់សន� ឹកេ��ត
�ប់សន� ឹកេ��ត បូ កសរុបនិង�យ�រណ៍លទ� ផលនិងរក�ដំេណើរសវនកម� ។
Election Materials ស��រៈេ�ះេ��ត
�តុ�ំ�ច់ស្រ�ប់ជួយដល់អ�កេ�ះេ��តនិងេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត។
Election Night Tabulation �រ�ប់�្រតីេ�ះេ��ត
សកម� �ពៃន�រ�ប់សន� ឹកេ��តេ�យប់ៃន�រេ�ះេ��តប��ប់ពី�រេ�ះេ��ត្រត�វ�នបិទស្រ�ប់�រេ�ះេ��ត។
Election Officer ម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត
ម�ន� ីទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ�រ្រគប់្រគង�រេ�ះេ��តឬដំេណើរ�រេ�ះេ��ត។
Election Officials ម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត
ជនែដល�ប់�ក់ព័ន�នឹង�រ្រគប់្រគងនិងេរៀបចំ�រេ�ះេ��តរ ួម�នបុគ�លិករ��ភិ�លនិងអ� កេ�ះេ��ត។
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Election Order បទប��េ�ះេ��ត
�ក្យ្រសបច�ប់ែដល្រត�វ�នេ្របើេ�េពលែដល���ធររ��ភិ�ល�នអំ�ច្រប�ស��រេ�ះេ��តនឹង្រប្រពឹត�េ�េ�េពល
េវ��ក់�ក់�មួ យ។
Election Precinct តំបន់េ�ះេ��ត
ែផ� ករដ� �លេរៀបចំ�រេ�ះេ��តែដល្រត�វនឹងតំបន់ភូមិ��ស� �ប់��ែដល�មូ ល��នស្រ�ប់កំណត់��រ្របកួ ត្របែជងនិង
ប��អ� �ខ�ះែដលអ� កេ�ះេ��តរស់េ�្រសបច�ប់េ�ក��ងតំបន់េ�ះ�នសិទ�ិេ�ះេ��ត។
Election Precinct Officer ម�ន� ី� រ ��ល័យេ�ះេ��ត
ម�ន� ីទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ�រេ�ះេ��ត្រតឹម្រត�វនិង�នស�
� ប់��ប់េ�កែន� ងេ�ះេ��តឬដំេណើរ�រេ�ះេ��ត។
Election Programming កម� វ �ធីេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត
ដំេណើរ�រែដលម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��តឬអ� កែដល�នបំណងចង់េ្របើ្រ�ស់កម� វ �ធី្របព័ន�េ�ះេ��តេដើម្បីកំណត់សន� ឹកេ��ត
ឱ្យ�ន�៉ង្រតឹម្រត�វស្រ�ប់�រេ�ះេ��ត�ក់�ក់មួយ។
Election Registrar អ� កចុះេ��ះេ�ះេ��ត
ម�ន� ីែដលទទួ លបន��ករដ� �លេ�ះេ��ត។
Election Results លទ� ផលេ�ះេ��ត
ចំនួនសរុបៃនសន� ឹកេ��តែដល�នេ�ះប��ប់ពី�រេ�ះេ��ត្រត�វ�នបិទស្រ�ប់�រេ�ះេ��ត។
Election Returns �រេ�ះេ��ត្រតឡប់
ចំនួនសរុបៃនសន� ឹកេ��តប��ប់ពី�រេ�ះេ��ត្រត�វ�នបិទស្រ�ប់�រេ�ះេ��ត។
Election Seals ្រ�េ�ះេ��ត
យន� �រសន� ិសុខមួ យែដលេ្របើស��រៈ�ភស���ងែដល�នលក� ណៈ�េសៀេរៀលឬ�ច�រ�រ�ន
ែដលជូ នដំណឹងដល់ម�ន� ី្របសិនេបើឧបករណ៍ែដល្រត�វ�នេ្របើេ�ក��ងដំេណើរ�រេ�ះេ��ត�ច្រត�វ�ន��ស់ប�រឬចូ
�
លេ្របើេ�យ
��ន�រអនុ��ត។
Election Supervisor អ� ក្រត�តពិនិត្យ�រេ�ះេ��ត
ម�ន� ីទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ�រ្រគប់្រគង�រេ�ះេ��តឬដំេណើរ�រេ�ះេ��ត។
Election System ្របព័ន�េ�ះេ��ត
្របព័ន�ែផ� កេលើបេច� ក វ �ទ�ែដល្រត�វ�នេ្របើេដើម្បី្របមូ ល
ដំេណើរ�រនិងរក�ទុកទិន�ន័យ�ក់ទងនឹង�រេ�ះេ��តនិងរដ� �ល�រេ�ះេ��ត។
បែន� មពីេលើ្របព័ន�ចុះេ��ះេ�ះេ��តនិងេគហទំព័រេ�ះេ��ត���រណៈ ្របព័ន�េ�ះេ��តរ ួម�ន្របព័ន�េ�ះេ��ត
្របព័ន�េរៀបចំប��ីេ��ះសន� ឹកេ��ត ប��ីេ�ះេ��ះេអឡិច្រត�និក្របព័ន��យ�រណ៍លទ� ផលេ�ះេ��ត និងឧបករណ៍សវនកម� ។
ក៏�ច្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីេមើលដំេណើរ�រ� ំងមូ ល ្រប�ជន ធន�ន ឧបករណ៍និងទីកែន� ងែដល�ក់ព័ន�នឹង�រេ�ះេ��ត។
Electioneer អ� កេ�ះេ��ត
សកម� �ពៃន�រព��មប���ះប��ល
� ្រប�ជនឱ្យេ�ះេ��ត�ំ្រទឬ្រប�ំងេបក� ជនវ ��ន�រឬគណបក្សនេ��យ�មួ យ។
Elections Administrator អ� ក្រគប់្រគង�រេ�ះេ��ត
ម�ន� ីែដលទទួ លបន��ករដ� �លេ�ះេ��ត។
Elective Office តំែណងែដលេ្រជើសេរ �ស
តំែណអែដល្រត�វ�នបំេពញ�បឋម ឬ� ំង្រស �ង�មរយៈ�រេ�ះេ��ត។
Elector អ� កេ�ះេ��ត
(១) បុគ�ល��ក់�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ក��ង�រេ�ះេ��ត (២)
បុគ�ល��ក់ែដល្រត�វ�នែតង�ំងេ�យរដ� េ�សហរដ� �េមរ �ក
េដើម្បីេ�ះេ��តេ្រជើសេរ �ស្រប��ធិបតីនិងអនុ្រប��ធិបតីេ�ក��ងមណ�លេ�ះេ��ត។
Elector Candidates េបក� ជនេ�ះេ��ត
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េបក� ជន��ក់ែដល្រត�វ�នែតង�ំងេ�យរដ� មួយេ�សហរដ� �េមរ �កេដើម្បីេ�ះេ��តេ្រជើសេរ �ស្រប��ធិបតីនិងអនុ្រប�
�ធិបតីេ�ក��ងមណ�លេ�ះេ��ត។
Electoral Board ្រក �ម្របឹក�េ�ះេ��ត
្រក �មមនុស្សែដល្រត�វ�នែតង�ំង�ធម� �េ�យ���ធរមូ ល��ននិងទទួ ល�រកិច�្រគប់្រគង�រេ�ះេ��តនិងនីតិ វ �ធីេ�ះ
េ��ត។
Electoral College គណៈេ�ះេ��ត
្រក �មមនុស្សែដលតំ�ងឱ្យរដ� �េមរ �កែដល�នេ�ះេ��ត�ផ� វ� �រេដើម្បីេ រ �ស្រប��ធិបតីនិងអនុ្រប��ធិបតី។
Electoral Cycle វដ� ៃន�រេ�ះេ��ត
រយៈេពលពីសកម� �ពផ� វ� �រេលើកដំបូងេ�ក��ង�រេ�ះេ��តមួ យរហូ តដល់សកម� �ពផ� វ� �រចុងេ្រ�យ។
វដ� ៃន�រេ�ះេ��ត្រត�វ�នែបងែចក� ៣ ដំ�ក់�លសំ�ន់ៗគឺរយៈេពលមុន�រេ�ះេ��ត អំឡ
� ងេពលេ�ះេ��ត
និងេ្រ�យ�រេ�ះេ��ត។
Electoral Votes �រេ�ះេ��ត
�រេ�ះេ��តេ�យស�ជិកៃនគណៈេ�ះេ��ត។
Electorate អ� កេ�ះេ��ត
្រប�ជន� ំងអស់េ�ក��ងយុ��ធិ�រនេ��យែដល�នសិទ�ិេ�ះេ��តក��ង�រេ�ះេ��ត។
Electronic Ballot Delivery �រប��ន
� សន� ឹកេ��តេអឡិច្រត�និក
�រផ� ល់ក�� ប់ព័ត៌�ននិងសន� ឹកេ��តដល់អ�កេ�ះេ��ត�ម្របព័ន�េអឡិច្រត�និក។ ច��
់ MOVE
�ម�រឱ្យរដ� នីមួយៗផ� ល់�រែចក�យសន� ឹកេ��តនិងព័ត៌�ន�ក់ព័ន��មេអឡិច្រត�និក
(�មរយៈទូ រ�រអុីែមលឬកម� វ �ធីែដល�ំ្រទ�មអុីនធឺណិត)
ពី� រ ��ល័យេ�ះេ��តក��ងតំបន់ដល់អ�កេ�ះេ��តសុី វ �លនិងេ្រ�្របេទសែដល�នចុះេ��ះ។
យុ��ធិ�រមួ យចំនួនអនុ��តឱ្យអ� កេ�ះេ��តែដល�នពិ�រ�ពអ� កេ�ះេ��តែដល្រត�វ�ន��ស់ទីលំេ�ឬស� ត
ិ ក��ង�លៈ
េទសៈេផ្សងេទៀត េ�េពលែដលអ� កេ�ះេ��តរស់េ�ក��ងយុ��ធិ�រៃន�រេ�ះេ��ត ឱ្យ
ទទួ ល�នសន� ឹកេ��ត�មេអឡិច្រត�និកផងែដរ។
Electronic Ballot Return សន� ក
ឹ េ��តេអឡិច្រត�និក្រតឡប់មកវ �ញ
�រ្របគល់សន� ឹកេ��តឬក�� ប់ព័ត៌�នអ� កេ�ះេ��តមកវ �ញេ�យេ្របើមេធ��យេអឡិច្រត�និក។ េនះ�ច�មរយៈទូ រ�រ
អុីែមលឬ�មរយៈ�រេ្របើ្រ�ស់កម� វ �ធីែដល�ំ្រទ�មអុីនធឺណិត។ េពលខ� ះេគេ�� “�រេ�ះេ��ត�មអុីនធឺណិត” ។
Electronic Cast Vote Record កំណត់្រ�េ�ះេ��តេអឡិច្រត�និក
កំណត់្រ�អចិៃ�ន� យ៍ៃន�រេ�ះេ��ត� ំងអស់ ែដលផលិតេ�យអ� កេ�ះេ��តែត��ក់េ�ក��ងទ្រមង់េអឡិច្រត�និក។
Electronic Poll Book េសៀវេ�ស�ង់មតិេអឡិច្រត�និក
ឧបករណ៍ែដលដំេណើរ�រស� �យ្របវត� ិ�មែផ� កក��ង�រពិនិត្យអ� កេ�ះេ��ត
ផ� ល់ឱ្យពួ កេគនូ វទ្រមង់សន� ឹកេ��ត្រតឹម្រត�វនិងស��ល់អ�កេ�ះេ��តែដល្រត�វ�នេគេចញសន� ឹកេ��តឱ្យ។
�ច្រត�វ�នេ្របើជំនួសឱ្យេសៀវេ�ស� ង់មតិ្រក�សែបប�ស់។ េសៀវេ�េអឡិច្រត�និក�ចេ្របើ�នែតឯងេ�បរ �េវណ
េ�យ�នច�ប់ចម� ង�ច់េ�យែឡកៃនប��ីចុះេ��ះ
ឬ�ច��ប់េ�ក��ង្របព័ន�ចុះេ��ះេ�ះេ��តក�
� លែដលពួ កេគ�ចពិនិត្យនិងេធ� �បច��ប្បន� �ពកំណត់្រ�អ� កេ�ះេ��តក��ង
េពល�ក់ែស� ង។
Electronic Record កំណត់្រ�េអឡិច្រត�និក
ព័ត៌�នែដលកត់្រ�េ�យកុំព� ្យទ័រែដល្រត�វ�នផលិត ឬទទួ ល�នក��ងេពល�ប់េផ� ើម េពល្រប្រពឹត�
ឬេពលប�� ប់សកម� �ពរបស់ទី��ក់�រ ឬបុគ�ល។ ឧ�ហរណ៍ៃនកំណត់្រ�េអឡិច្រត�និករ ួម�ន៖ �រេអឡិច្រត�និក
ឯក�រសរេសរអក្សរ េសៀវេ�ប��ីេអឡិច្រត�និក រ ូប�ពឌីជីថល និងមូ ល��នទិន�ន័យ។
Electronic Reporting And Tracking System (ERTS) ្របព័ន��យ�រណ៍និង�ម�នេអឡិច្រត�និក (ERTS)
្របព័ន� ERT ្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីបេង� ើតែផន�រនិងរ�យ�រណ៍�រ�កល្បងគំរ ូ្របភព��នីយ៍េអឡិច្រត�និក។ ERT
គណ�លទ� ផលេតស� ពីទិន�ន័យ�ំចូលឬប��ល
� េ�យៃដនិងរ ួមប��ល
� � ំងឯក�រ�ំ្រទេដើម្បីបេង� ើតរ�យ�រណ៍េអឡិច្រត�និក
េពញេលញស្រ�ប់�រប��ន
� េ�ទី��ក់�រនិយតកម� ។
Electronic Storage �រផ� ក
� េអឡិច្រត�និក
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�ល់�រផ� ក
� ទិន�ន័យអ� កេ្របើ្រ�ស់េអឡិច្រត�និកេ�េលើកុំព� ្យទ័រ
ប�
� ញកុព
ំ � ្យទ័រឬ្របព័ន�កុំព� ្យទ័រេ�យមិនគិត�ទិន�ន័យេ�ះ�កម� វត��ៃន�រ្របមូ លមកវ �ញ �រេរៀបចំបែន� ម
�រលុបឬ�រប��ន
� ។
�រផ� ក
� េអឡិច្រត�និករ ួមប��ល
� � ំង�រផ� ក
� ឬទំ�ក់ទំនងេអឡិច្រត�និកេ�យេស�កម� ទំ�ក់ទំនងេអឡិច្រត�និក
ឬេស�កម� គណ�ពីច��យ។
Electronic Voter Interface ចំណុច្រប�ក់អ�កេ�ះេ��តេអឡិច្រត�និក
្របព័ន�រងេ�ក��ង្របព័ន�េ�ះេ��តែដលទំ�ក់ទំនងព័ត៌�នសន� ឹកេ��តដល់អ�កេ�ះេ��ត�មវ �េដអូ សំេឡង
ឬ្រទង់្រ�យេផ្សងែដលអនុ��តឱ្យអ� កេ�ះេ��តេ្រជើសេរ �សេបក� ជននិងប��េ�យមេធ��យសំេឡង ឬសកម� �ព�ង�យ។
Electronic Voting �រេ�ះេ��តេអឡិច្រត�និក
�រេ�ះេ��តែដលេ្របើមេធ��យេអឡិច្រត�និកេដើម្បីជួយឬស្រម� លដល់�រេ�ះេ��តនិង�រ�ប់សន� ឹកេ��ត។
Electronic Voting Accessibility �ព�យ្រស� លៃន�រេ�ះេ��ត�មេអឡិច្រត�និក
្របព័ន�េ�ះេ��តេអឡិច្រត�និកែដល�នមុខ�រ�ចចូ លដំេណើរ�រ�នរ ួម�នេអ្រកង់ប៉ះ និងអូ ឌីយូ ៉
ែដលផ� ល់លទ� �ពដល់អ�កេ�ះេ��តែដល�នពិ�រ�ពក��ង�រេ�ះេ��តេ�យស��ត់េ�យ��នជំនួយ។
Electronic Voting Machine �៉សុីនេ�ះេ��តេអឡិច្រត�និក
្របព័ន��មួ យែដលេ្របើស�ស�តុេអឡិច្រត�និច។ �ក្យ�ទូ េ�្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីសំេ�េ�េលើ DREs ។
Electronic Voting System ្របព័ន�េ�ះេ��តេអឡិច្រត�និក
្របព័ន�េ�ះេ��តេអឡិច្រត�និកគឺ�ឧបករណ៍រ ួមប��ល
� ��មួ យឬេ្រចើនែដលេ្របើ្រ�ស់េ្រគ�ងេអឡិច្រត�និកស្រ�ប់មុខ�រមួ យឬ
េ្រចើនដូ ច�ងេ្រ�ម៖ �រប��ញសន� ឹកេ��ត �រ�ប់សន� ឹកេ��ត �រកត់្រ��រេ�ះេ��តនិង�រេធ� ���ង។ DRE
គឺ�្របព័ន�េ�ះេ��តេអឡិច្រត�និករ ូបវន� �ងមុខ�រ ែដលផ� ល់មុខ�រេអឡិច្រត�និក� ំងបួ នេ�ក��ងឧបករណ៍ែតមួ យ។
្របព័ន�ែស� នអុបទិក (្រត�វ�នេគ��ល់��៉កសឺន) ែដលអ� កេ�ះេ��តគូ សេលើសន� ឹកេ��តេ�យេ្របើឧបករណ៍គូសស��ល់
េហើយប��ប់មក�ក់សន� ឹកេ��តេ�ក��ងឧបករណ៍កំណត់��ង គឺ�េ្រគ�ងេអឡិច្រត�និកមួ យែផ� ក
ែដលសន� ឹកេ��តផ� ល់មុខ�រប��ញ �ប់យកនិងមុខ�រកត់្រ��រេ�ះេ��ត។។
្របព័ន�ែស� នអុបទិកែដលេ្របើឧបករណ៍ស��ល់សន� ឹកេ��ត�នបែន� មស�ស�តុេអឡិច្រត�និចទីពីរស្រ�ប់មុខ�រប��ញស
ន� ឹកេ��តនិង�ប់សន� ឹកេ��ត។
Electronically Tabulated Totals សរុប��ង�មេអឡិច្រត�និក
លទ� ផលៃន�រេ�ះេ��ត�នេ�េលើឧបករណ៍េអឡិច្រត�និក។
Eligibility for Office សិទ�ិចូល�ន់តំែណង
ត្រម�វ�រែផ� កច�ប់� ំងអស់េដើម្បី�ន់តំែណង��រណៈ។
Eligible Candidates េបក� ជនែដល�នសិទ�ិ
េបក� ជនែដល�នបំេពញ្រគប់នូវអ� �ែដល�ំ�ច់និងបំេពញ�មត្រម�វ�រច�ប់េដើម្បីចូលរ ួមក��ងដំេណើរ�រេ�ះេ��ត។
Eligible Citizens ពលរដ� ែដល�នសិទ�ិ
អ� កេ�ះេ��ត�សកល� ំងអស់ ែដល្របសិនេបើពួកេគេ�េ�ះេ��ត
នឹង�នសិទ�ិ្រសបច�ប់ក��ង�រ្របកួ ត្របែជងែដលពួ កេគ�នសិទ�ិចូលរ ួម េ�េលើសន� ឹកេ��តែដល�នេរៀបចំេឡើង។
េនះនឹង�ប់ប��ល
� � ំងអ� កែដលមិន�នេ��ះក��ងប��ីេ��ះអ� កេ�ះេ��តែដល�នសិទ�ិេ�ះេ��ត
ពីេ្រ�ះពួ កេគរស់េ�ក��ងរដ� ែដល�ចចុះេ��ះក��ងៃថ� ែតមួ យ ឬមិន�ច់ចុះេ��ះ
េហើយមិន�នឬមិន�ចចុះេ��ះមុនេពលកំណត់។
Eligible to Vote �នសិទ�ិេ�ះេ��ត
បុគ�លែដលបំេពញ�មត្រម�វ�រែដល�នែចងេ�ក��ងតំបន់ែបងែចកនេ��យស្រ�ប់សមត� �ពក��ង�រេ�ះេ��ត�ន។
Eligible Voters អ� ក�នសិទ�ិេ�ះេ��ត
អ� កេ�ះេ��ត�សកល� ំងអស់ ែដល្របសិនេបើពួកេគេ�េ�ះេ��ត
នឹង�នសិទ�ិ្រសបច�ប់ក��ង�រ្របកួ ត្របែជងែដលពួ កេគ�នសិទ�ិចូលរ ួម េ�េលើសន� ឹកេ��តែដល�នេរៀបចំេឡើង។
េនះនឹង�ប់ប��ល
� � ំងអ� កែដលមិន�នេ��ះក��ងប��ីេ��ះអ� កេ�ះេ��តែដល�នសិទ�ិេ�ះេ��ត
ពីេ្រ�ះពួ កេគរស់េ�ក��ងរដ� ែដល�ច ចុះេ��ះក��ងៃថ� ែតមួ យ
ឬមិន�ច់ចុះេ��ះេហើយមិន�នឬមិន�ចចុះេ��ះមុនេពលកំណត់។
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Emergency Ballot សន� ឹកេ��តេ�្រ��សន�
សន� ឹកេ��តែដល�នេចញឱ្យអ� កេ�ះេ��តក��ង�លៈេទសៈពិេសសដូ ច��រេ�េ្រ�រដ� ក��ងអំឡ
� ងេពលេ�ះេ��ត
ឬ�រ��ស់ទីលេំ �េ�យ�រេ្រ�ះធម� �តិ។
Enclose រុ�ព័ទ�
�រ�ក់អ��មួយេ��ងក��ងអ� �េផ្សងេទៀតដូ ច��របិទ�ំងសន� ឹកេ��តរបស់អ�កអវត� �នេ�ក��ងៃដ�វស��ត់។
Encryption �រអុិន្រគីប
ដំេណើរ�រៃន�របិទ�ំងព័ត៌�នេ�យ�រ��ស់ប�រអត�
�
បទធម� �េ��េលខកូ ដស��ត់ស្រ�ប់េ�លបំណងសន� ិសុខឬឯកជ
ន�ព។
Endorsement �រយល់្រពម
ទេង� �ៃន�រផ� ល់�រយល់្រពម���រណៈឬ�រ�ំ្រទដល់នរ���ក់ឬអ� �មួយដូ ច�េបក� ជនស្រ�ប់តំែណង��រណៈ
ឬសំណួរ�ស់ស�ង់សន� ឹកេ��ត។
Error Correcting Code កូ ដែកក��ងេពលខុស
្របព័ន�សរេសរកូ ដែដលអនុ��តឱ្យ�នទិន�ន័យ ឬប��ន
� េ�ពិនិត្យេដើម្បីរកកំហុស
េហើយេ�េពលរកេឃើញែកត្រម�វ�រខុស� ំងេ�ះ។
Error Rate អ្រ��រខុស
ស��្រតៃនចំនួន�រខុសែដលេកើតេឡើងចំេ�ះបរ ��ណទិន�ន័យែដល�នដំេណើរ�រ។
Error Rate Standards ស�ង់�រអ្រ��រខុស
ចំនួនអតិបរ�ែដល�ចអនុ��ត�នៃន�រខុស ែដល�ចេកើតេឡើងចំេ�ះបរ ��ណទិន�ន័យែដល�នដំេណើរ�រ
ដូ ចែដល�នកំណត់េឡើងេ�យ���ធរផ� វ� �រ។
Exhausted Ballot សន� ឹកេ��តអស់
សំេ�េលើដំេណើរ�រេរៀបចំ�រេ�ះេ��តែដល�នចំ�ត់��ក់េ�េលើសន� ឹកេ��តេ�េពលែដលសន� ឹកេ��តេ�ះ��នសកម� �
ព
េហើយមិន�ច�នេ�រក�រ�ក់ចំ�ត់��ក់ស្រ�ប់�រ្របកួ ត្របែជង�នេឡើយេ្រ�ះមិន�នចំ�ត់��ក់្រតឹម្រត�វបែន� ម
េទៀតេ�េលើសន� ឹកេ��តស្រ�ប់�របន� �រ្របកួ ត្របែជង។
Exit Poll �រស�ង់ក��ង�រ�កេចញពី�រេ�ះេ��ត
�រស� ង់មតិអ�កេ�ះេ��តែដល�ន�គរយតិចតួ ច េ�េពលពួ កេគ�កេចញពី�រេ�ះេ��តេដើម្បីេ្របើ
ព�ករណ៍លទ� ផលៃន�រេ�ះេ��ត ឬកំណត់ពីមូលេហតុៃន�រសេ្រមចចិត�េ�ះេ��ត។
Expected Mark គំនូសស��ល់ែដលរ�ពឹងទុក
គំនូសស��ល់ែដល�ន� ំង្រស �ង ឬមួ យែផ� កេ�ក��ងតំបន់េ�លេ�ៃនជេ្រមើសក��ង�រ្របកួ ត។
Expense Report រ�យ�រណ៍ចំ�យ
�យ�រណ៍�ព័ត៌�នលម� ិតអំពី�រចំ�យែផ� កនេ��យត្រម�វឱ្យ�ក់េ�យ���ធរ្រគប់្រគង។
Extended Hours េ�៉ងបែន� ម
េ�េពលបុគ�លែដល�នអំ�ចពន�រេ�យសកម� �ពផ� វ� �រនូ វចំនួនេ�៉ងែដលអ� កេ�ះេ��ត�ចេ�ះេ��ត�ន
�ធម� ���រេឆ� ើយតបេ�នឹង��ន�រណ៍ែដលពន�រេពល ឬ�ក់កំហិតដល់�រេ�ះេ��ត។
Extensible Markup Language ��ស��ល់ែដល�ចព្រងីក�ន
��ែដល�នមូ ល��ន�អត� បទ ែដល្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីេរៀបចំនិងប��ញព័ត៌�នេ�េលើ វ �ប�យទូ � ំងពិភពេ�ក (XML)
។
Extension ែផ�កបែន� ម
ដូ ច� “�រពន�រេពល” ឬ “�រពន�រេ�៉ងេ�ះេ��ត” ។
Extraneous Mark គំនូសស��ល់បែន� ម
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ស��ស��ល់េ�េលើសន� ឹកេ��តែដល�ក់ដូច�មិន�ក់ទងេ�នឹងសកម� �ពប��ញពី�រេ្រជើសេរ �សរបស់អ�កេ�ះេ��ត។
ឧ�ហរណ៍រ ួម�ន៖ ស��ស��ល់ែដលេធ� �េឡើងេ�យអេចត�េ�យអ� កេ�ះេ��តែដល�ក់ែស� ងមិន�ក់ទងនឹង�រេ្រជើសេរ �ស
ស����ក់េស� ើរ
ចំណុចេ�ក��ងឬេ្រ�ទី�ំងជេ្រមើសៃន�រ្របកួ ត្របែជងែដលេធ� �េឡើងេ�យ�រ�ក់� �ចឬេ��ៃដេ�េលើសន� ឹកេ��ត។
កំណត់សំ�ល់��យលក� ណ៍អក្សរឬព័ត៌�នកំណត់អត� ស��ណែដលមិន�ក់ទងនឹង�រចង��លប��ញអំពី�រេ្រជើសេរ �សរបស់
អ� កេ�ះេ��ត ឬ�ពខូ ចស�
� នៃន�រេ�ះពុម�។

F
Fail-Safe Ballot សន� ឹកេ��តមិន្រគប់លក� ណៈ
សន� ឹកេ��តរបស់អ�កេ�ះេ��តែដលមិន�នេ��ះក��ងប��ីេ��ះអ� កេ�ះេ��តែដលព័ត៌�នរបស់ពួកេគមិនេពញេលញ
ឬមិន្រតឹម្រត�វ ឬអ� កែដល�នទទួ លសន� ឹកេ��តរ ួចេហើយេ�ក��ងសំបុ្រតេហើយ្រត�វ�នអនុ��តឱ្យេ�ះេ��ត។
សន� ឹកេ��តែដលមិន្រគប់លក� ណៈ�ធម� �្រត�វ�នរក�ទុក�ច់េ�យែឡកពីសន� ឹកេ��តេផ្សងេទៀតរហូ តដល់ម�ន� ីេរៀបចំ�រ
េ�ះេ��ត�ចកំណត់�េតើអ�កេ�ះេ��ត�នសិទ�ិេ�ះេ��តឬអត់។
សន� ឹកេ��ត� ំងេនះជួ ន�លេគេ��សន� ឹកេ��តបេ�
� ះ�សន� ។
Fail-Safe Voter អ� កេ�ះេ��តមិន្រគប់លក� ណៈ
អ� កេ�ះេ��ត��ក់ែដលមិន�នេ��ះក��ងប��ីេ��ះអ� កេ�ះេ��តែដលព័ត៌�នរបស់ពួកេគមិនេពញេលញ ឬមិន្រតឹម្រត�វ
ឬអ� កែដល�នទទួ លសន� ឹកេ��តរ ួចេហើយេ�ក��ងសំបុ្រតប៉ុែន�្រត�វ�នអនុ��តឱ្យេ�ះេ��ត។ សន� ឹកេ��តែដលមិន្រគប់
លក� ណៈ
�ធម� �្រត�វ�នរក�ទុក�ច់េ�យែឡកពីសន� ឹកេ��តេផ្សងេទៀតរហូ តដល់ម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត�ចកំណត់�េតើអ�ក
េ�ះេ��ត�នសិទ�េិ �ះេ��តឬអត់។ សន� ឹកេ��ត� ំងេនះជួ ន�លេគេ��សន� ឹកេ��តបេ�
� ះ�សន� ។
Fault កំហុស
កំហុសក��ង�ររច�
ឬ�រអនុវត� ែដល�ចប�
� លឱ្យគុណ�ពឬ�កប្បកិ រ ��ៃន្របព័ន�េ�ះេ��តខុសពីគុណ�ពឬ�កប្បកិ រ ��ែដល្រត�វ�នគិ
តទុក�មុន រ ួម� ំងលក� ណៈែដល�នប��ក់េ�ក��ង VVSG ឬេ�ក��ងឯក�រែដលផ� ល់េ�យ្រក �មហ៊ុនផលិត។
Fault-tolerant ្របព័ន�ធន់នឹងកំហុស
្របព័ន�មួ យែដលបន� ដំេណើរ�រប��ប់ពី�នកំហុសក��ងស�ស�តុកុំព� ្យទ័រឬប�
� ញ។
Federal Election �រេ�ះេ��តសហព័ន�
�រេ�ះេ��តបឋម ទូ េ� ��ច់្រ�ត់ ឬ�រេ�ះេ��តពិេសស�មួ យែដលេបក� ជនស្រ�ប់មុខតំេណងសហព័ន�
(្រប��ធិបតី ស�ជិក្រពឹទ�ស� ឬអ� កតំ�ង) េលចេឡើងេ�េលើសន� ឹកេ��ត។
Federal Election Campaign Act (FECA) ច�ប់យុទ���រេ�ះេ��តសហព័ន� (FECA)
ែដនកំណត់តឹងរ��ងេលើចំនួន្រ�ក់ែដល�ជីវកម� សហជីពឬបុគ�លឯកជន�ចផ� ល់ឱ្យេបក� ជនេ�ក��ង�រេ�ះេ��តសហព័ន�។
�ក៏ត្រម�វឱ្យេបក� ជននិងគណៈក��ធិ�រសកម� �ពនេ��យ (PACs)
ប��ញពីប��ន់ៃដរបស់ពួកេគនិងកំណត់អត� ស��ណអ� ករ ួមចំែណករបស់ពួកេគ។ វ �េ�ធនកម� ��ំ ១៩៧៤
�នប��ក់ពីែដនកំណត់ៃន�ររ ួមចំែណកបែន� មនិងកំណត់�រចំ�យស្រ�ប់េបក� ជនក��ង�រេ�ះេ��តបឋមនិងទូ េ�។
េ�ះ�៉ង� តុ��រកំពូល�ន្រ�នេ�លបទប្ប�� ត� ិចុងេ្រ�យេនះ�មិន្រសប�មរដ� ធម� នុ��ក��ងច�ប់ Buckley v.
Valeo ៤២៤ �េមរ �ក ១ (១៩៧៦) ។ វ �េ�ធនកម� ��ំ ១៩៧៤
ក៏�នបេង� ើតគណៈកម� �រេរៀបចំ�រេ�ះេ��តសហព័ន�និងបេង� ើតមូ លនិធិ��រណៈស្រ�ប់�រេ�ះេ��ត្រប��ធិបតី។
�រេធ� � វ �េ�ធនកម� បែន� មចំនួនពីរ (��ំ ១៩៧៦, ១៩៧៩) �នេ�លបំណងេធ� �និយតកម� PACs
និងបេង� ើនក្រមិតៃន�រចូ លរ ួមរបស់គណបក្ស។
Federal Election Commission (FEC) គណៈកម� �រេរៀបចំ�រេ�ះេ��តសហព័ន� (FEC)
ទី��ក់�រឯក�ជ្យទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ�រ្រគប់្រគងនិង�រព្រងឹងច�ប់ែដល្រគបដណ�ប់េលើយុទ���រេ�ះេ��តសហព័ន�។
FEC ្រត� តពិនិត្យ�រផ� ល់ហិរ�� ប្ប�ន��រណៈៃន�រេ�ះេ��ត្រប��ធិបតី
�����រណៈនូ វសកម� �ពហិរ�� វត��ៃនយុទ���រ �ម�ន�ររ ួមចំែណកនិង�រចំ�យក��ង�រេធ� �យុទ���រ
កំណត់សកម� �ពយុទ���ររបស់គណៈក��ធិ�រសកម� �ពនេ��យ (PACs)
និង�រេសុើបអេង� តរ�យ�រណ៍អំពី�ររ�េ�ភបំ�ន។ ��នស�ស�គស� ង�រចំនួន ៦
រ ូបែដល្រត�វ�នែតង�ំងេ�យ្រប��ធិបតីេ�យ�ន�រែណ�ំនិង�រយល់្រពមពី្រពឹទ�ស�។
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Federal Election Inspector អធិ�រកិច�េ�ះេ��តសហព័ន�
អគ� អធិ�រសហព័ន��េមរ �ក (IG)
គឺ�្របមុខៃនអង� �រឯក�ជ្យមិន្រប�ន់បក្សពួ កែដលបេង� ើតេឡើងេ�ក��ងទី��ក់�រ្របតិបត� ិនីមួយៗែដល�ត់�ំងឱ្យេធ� �សវ
នកម� េលើ្របតិបត� ិ�ររបស់ទី��ក់�រេនះេដើម្បីែស� ងយល់និងេសុើបអេង� តករណី្រប្រពឹត�ខុស �រខ� ះ��យ �រលួ ចបន� ំ
និង�ររ�េ�ភបំ�ននីតិ វ �ធីេផ្សងៗេទៀតរបស់រ��ភិ�ល ែដលេកើតេឡើងេ�ក��ងទី��ក់�រ។
Federal Information Processing Standards (FIPS) ស�ង់�រដំេណើរ�រព័ត៌�នសហព័ន� (FIPS)
ស� ង់�រស្រ�ប់្របព័ន�កុំព� ្យទ័រសហព័ន�បេង� ើតេឡើងេ�យ NIST។
ស� ង់�រ� ំងេនះ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ�េពលែដលមិន�នស� ង់�រឧស�ហកម� ែដល�ន្រ�ប់េដើម្បីេឆ� ើយតបេ�នឹងត្រម�វ�រ
សហព័ន�ស្រ�ប់អន� រ្របតិបត� ិ�រៃន្របព័ន� �ព�យ្រស� លក��ង�រដឹកជ��ន
� ទិន�ន័យនិងសូ ហ� ែវរនិងសុវត� ិ�ពកុំព� ្យទ័រ។
Federal Observer អ� កសេង� ត�រណ៍សហព័ន�
ច�ប់ស�ីពីសិទ�ិេ�ះេ��តអនុ��តឱ្យអ� កសេង� ត�រណ៍សហព័ន�្រត� តពិនិត្យនីតិ វ �ធីេ�ក��ងកែន� ងេ�ះេ��ត
និងេ�កែន� ងែដលសន� ឹកេ��ត្រត�វ�ន�ប់េ�ក��ងតំបន់ែបងែចកនេ��យែដល�នសិទ�ិ្រគប់្រ�ន់។
Federal Office តំែណងសហព័ន�
្រប��ធិបតីសហរដ� �េមរ �ក ស�ជិក្រពឹទ�ស��េមរ �ក ឬស�ជិកស�តំ�ង��ស� ។
Federal Postcard Application (FPCA) �ក្យសុំ�តប៉ុ��ល់សហព័ន� (FPCA)
ក��ងចំេ�មប��្របឈមែដលេ��និងអ� កេ�ះេ��តេ�េ្រ�្របេទសជួ ប្របទះគឺ�ពែ្រប្រប� លធំទូ�យៃនច�ប់និងនីតិ វ �ធី
្រគប់្រគង�រចុះេ��ះនិង�រេ�ះេ��តេ�ទូ � ំងរដ� ។ FPCA បេ្រមើ�កម� វ �ធីចុះេ��ះ�ស�
� ននិង�រេស� ើសុំសន� ឹកេ��តែដល
្រត�វ�នទទួ លយកេ�្រគប់រដ� និងែដនដី�េមរ �ក។
Federal Service Voters អ� កេ�ះេ��ត�ប់�តព� កិច�េ��សហព័ន�
ស�ជិកនិងបុគ�ល�េ���ប់�តព� កិច�សកម� ស�ជិក្រគ� �រ ែដលេ�ះេ��តេ�េពលរស់េ�េ្រ�្របេទស។
Federal Services Ballot សន� ឹកេ��តស្រ�ប់អ�ក�ប់�តព� កិច�េ��សហព័ន�
សន� ឹកេ��តរបស់េ��ែដល�ប់�តព� កិច�សកម� និងស�ជិក្រគ� �រែដលេ�ះេ��តេ�េពលរស់េ�េ្រ�្របេទស។
Federal Voting Assistance ជំនួយ�រេ�ះេ��តសហព័ន�
ជំនួយែដល�នពីកម� វ �ធីជំនួយក��ង�រេ�ះេ��តសហព័ន�ដល់អ�កេ�ះេ��តបេ្រមើក��ងជួ រេ��និងជនសុី វ �លេ�េ្រ�្របេទស
។
Federal Voting Assistance Officers ម�ន� ីជំនួយ�រេ�ះេ��តសហព័ន�
ម�ន� ីជំនួយ�រេ�ះេ��ត (VAOs)
េធ� ��រេដើម្បី���អ� កេ�ះេ��តេ��និងេ្រ�្របេទសយល់អំពីសិទ�ិេ�ះេ��តរបស់ពួកេគ
រេបៀបចុះេ��ះេ�ះេ��តេពលអវត� �ន និង�ចទទួ ល�នព័ត៌�ននិងជំនួយ�រេ�ះេ��ត្រតឹម្រត�វេ�យមិន�ន�រ
្រប�ន់បក្សពួ ក។ VAOs �ច�ស�ជិកៃនេស�កម� �ស�
� ន �ជនសុី វ �ល
ឬស�ជិកៃនអង� �រពលរដ� �េមរ �កេ�បរេទស។
Federal Voting Assistance Program កម� វ �ធីជំនួយ�រេ�ះេ��តសហព័ន�
កម� វ �ធីអប់រ�និងជំនួយដល់អ�កេ�ះេ��តេដើម្បី���ស�ជិកកងក��ំង្រប�ប់�វុធ�េមរ �ក
ស�ជិក្រគ� �រែដល�នសិទ�ិរបស់ពួកេគ
និងពលរដ� �េមរ �កេ�េ្រ�្របេទស�នដឹងអំពីសិទ�ិេ�ះេ��តរបស់ពួកេគនិង�នឧបករណ៍េដើម្បីេធ� �ដូេច� ះ។
Federal Voting Rights Act ច�ប់សិទ�ិេ�ះេ��តសហព័ន�
ច�ប់ស�ីពីសិទ�ិេ�ះេ��ត��ំ ១៩៦៥
គឺ�ែផ� កសំ�ន់ៃនច�ប់សហព័ន�េ�សហរដ� �េមរ �កែដល�ម�ត់�រេរ �សេអើង�តិ�សន៍ក��ង�រេ�ះេ��ត។
Federal Voting Systems Standards (FVSS) ស�ង់�រ្របព័ន�េ�ះេ��តសហព័ន� (FVSS)
ស� ង់�រអប្បបរ�របស់សហព័ន� ែដល្របព័ន�េ�ះេ��តនីមួយៗ ែដល្រត�វ�នេ្របើក��ង�រេ�ះេ��តស្រ�ប់� រ ��ល័យសហព័ន�
្រត�វបំេពញ�ម។
Federal Write-In Absentee Ballot (FWAB) សន� ឹកេ��តស្រ�ប់សរេសរជេ្រមើសេពលអវត� �នរបស់សហព័ន� (FWAB)
សន� ឹកេ��តទេទមួ យែដលផ� ល់េ�យកម� វ �ធីជំនួយ�រេ�ះេ��តសហព័ន�ែដលអ� កេ�ះេ��តេ��
និងេ្រ�្របេទស�ចេ�ះេ��តេ�យសរេសរ��យលក� ណ៍អក្សរ�មជេ្រមើសរបស់ពួកេគេហើយ្របគល់សន� ឹកេ��ត្រតឡប់េ�
�រ ��ល័យេ�ះេ��តវ �ញ។
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Federally Recognized Tribes កុលសម� ័ន�ែដលទទួ ល��ល់េ�យសហព័ន�
អង� �ពកុលសម� ័ន�ជន�តិេដើម�គតិចែដល្រត�វ�នទទួ ល��ល់��នទំ�ក់ទំនងរ�ងរ��ភិ�លនិងរ��ភិ�ល�មួ យស
ហរដ� �េមរ �កេ�យ�ន�រទទួ លខុស្រត�វអំ�ចែដនកំណត់នង
ិ �តព� កិច�ែដល�ន��ប់�មួ យ�រកំណត់េ�ះេហើយ�នសិ
ទ� ិទទួ ល�នមូ លនិធិនិងេស�កម� ពី� រ ��ល័យកិច��រឥ�
� ។ េលើសពីេនះ
កុលសម� ័ន�ែដល�នទទួ ល��ល់េ�យសហព័ន�្រត�វ�នេគទទួ ល��ល់��នសិទ�ិ�ក់�ក់ពីកំេណើតៃនរ��ភិ�លខ� �នឯង
(�នន័យ�អធិបេតយ្យកុលសម� ័ន�)
និង�នសិទ�ទ
ិ ទួ ល�នអត�្របេ�ជន៍េស�កម� និង�រ�រ�រសហព័ន�មួ យចំនួនេ�យ�រែតទំ�ក់ទំនងពិេសសរបស់ពួកេគ
�មួ យសហរដ� �េមរ �ក។
Felony Disenfranchisement �រ�ត់បង់សិទ�ិេ�យ�រឧ្រកិដ�កម�
ឧ្រកិដ�កម� មួយ្រត�វ�ន�ត់ទុក�ធ� ន់ធ�រ�ងបទមជ្ឈិម
េហើយ�ធម� �្រត�វផ� ��េ�សេ�យ�រ�ត់បង់សិទ�ិេ�ះេ��តក��ងរយៈេពលមួ យ។
File for Office �រ�ក់�ក្យស្រ�ប់�ន់តំែណង
ទេង� �ៃន�របំេពញឯក�រែដល្រត�វ�រេដើម្បី្រប�សពីេចត�របស់មនុស្ស��ក់េដើម្បី��យ�េបក� ជនស្រ�ប់តំែណង��រណៈ
។
Filing Deadline ៃថ�ផុតកំណត់�រ�ក់�ក្យ
ៃថ� ចុងេ្រ�យេដើម្បីេរៀបចំឯក�រេ�ះេ��ត ឬឯក�រេ�ះេ��តស្រ�ប់�រេ�ះេ��តនិងដំេណើរ�រ�ក់�ក់។
ឧ�ហរណ៏រ ួម�នឯក�រេដើម្បីប��ន
� ញត� ិ �រ�ក់ឯក�រេដើម្បី��យ�េបក� ជន
ឬ�រ�ក់ឯក�រប��ញអំពីហិរ�� វត��របស់យុទ���រ។
Filing Electronically �រ�ក់�ក្យ�មេអឡិច្រត�និក
ដំេណើរ�រៃន�រប��ន
� ឯក�រេ�ះេ��ត�មរយៈអុីនធឺណិត។
Filing Fees ៃថ�េស��រ�ក់�ក្យ
ចំនួន្រ�ក់ែដល្រត�វបង់េ�េពលេរៀបចំឯក�រេ�ះេ��តដូ ច�េពល�ក់�ក្យេដើម្បី��យ�េបក� ជនស្រ�ប់តំែណង��រ
ណៈ។
Filing Petitions �រ�ក់បដ� �លិខិត
�រ�ក់ញត� ិ�ផ� វ� �រេ����ធរ្រគប់្រគង។
Fill in The Oval បំេពញេ�ក��ង�ងពង្រកេពើ
េ�េលើសន� ឹកេ��តមួ យចំនួន
អ� កេ�ះេ��ត្រត�វ�នែណ�ំឱ្យបំេពញ�ងពង្រកេពើេដើម្បីេ�ះេ��តេ្រជើសេរ �សេបក� ជនឬវ ��ន�រ ជំនួសឱ្យ�រគូ ស X
ឬ��ប់្រព� ញ។
Finalize Your Vote ប��ប់�រេ�ះេ��តរបស់អ�ក
សកម� �ពចុងេ្រ�យែដលអ� កេ�ះេ��តេ្រជើសេរ �សជេ្រមើស្របកួ ត្របែជង និងប��ក់េចត�របស់ពួកេគក��ង�រ
េ�ះេ��ត�ម
�រេ្រជើសេរ �ស។
Financial Disclosure Reports រ�យ�រណ៍ប��ញពីហិរ��វត��
រ�យ�រណ៍ែដល�នព័ត៌�នលម� ិតអំពី្របភព ្របេភទ
ចំនួនឬតៃម� ៃន្រ�ក់ចំណូលរបស់ម�ន� ី��រណៈនិងេបក� ជនស្រ�ប់តំែណង��រណៈ
្រត�វ�នត្រម�វេ�យ���ធរ្រគប់្រគង។
Firmware កម� វ �ធីបង� ប់
�រសរេសរកម� វ �ធីកុំព� ្យទ័រ្រត�វ�នរក�ទុកេ�ក��ងអង� ចង�ំែដល�ច�ន�នែតប៉ុេ�
� ះ
ដូ េច� ះ�ច��យ�ែផ� កអចិៃ�ន� យ៍ៃនឧបករណ៍កុំព� ្យទ័រ។ �្រត�វ�នបេង� ើតនិងេធ� �េតស� ដូ ច�កម� វ �ធី។
First-Time Federal Voter អ� កេ�ះេ��តសហព័ន�េលើកដំបូង
អ� កេ�ះេ��តែដលចុះេ��ះេ�ះេ��ត ឬេ�ះេ��ត�េលើកដំបូងេ�ក��ង�រេ�ះេ��តសហព័ន�។
េ�ង�មច�ប់េ�ះេ��ត�េមរ �ច អ� កេ�ះេ��ត� ំងេនះ្រត�វែតផ� ល់នូវអត� ស��ណមុនេពលពួ កេគ�ចេ�ះេ��ត�ន។
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First-Time Registrant អ� កចុះេ��ះេលើកដំបូង
េលើកទីមួយែដល្រប�ពលរដ� ចុះេ��ះេ�ះេ��ត។
First-Time Voter អ� កេ�ះេ��តដំបូង
េលើកទីមួយែដលពលរដ� េ�ះេ��ត។
Fiscal Statement េសចក� ែី ថ�ង�រណ៍�រេពើពន�
រ�យ�រណ៍ែដលេរៀប�ប់លម� ិតអំពី�ររ ួមចំែណកនិង�រចំ�យែផ� កនេ��យែដលត្រម�វឱ្យ�ក់េ�យ���ធរ្រគប់្រគង។
Fixed Resident អ� ក�ំងទីលំេ�េថរ
េ�េពលែដលមនុស្ស��ក់េ្របើ្រ�ស់បន� ប់រស់េ�េ�យ្រសបច�ប់និង�គេ្រចើនៃនស��ហ៍
�្រត�វ�នេគ�ត់ទក
ុ ��ទីលំេ�េថរស្រ�ប់េ�លបំណងេ�ះេ��តេហើយអ� កេ�ះេ��ត្រត�វ�នេគេ���អ� ក��ក់េ�េថរ
។
For Election Day Use Only ស្រ�ប់ែតៃថ�េ�ះេ��តប៉ុេ�
� ះ
ែបបបទៃន�រេ�ះេ��តែដល�ចេ្របើ�នែតេ�ៃថ� េ�ះេ��ត។
Forms of Identification ទ្រមង់ៃន�រកំណត់អត� ស��ណ
មេធ��យៃន�រប��ញពីអត� ស��ណរបស់បុគ�ល��ក់�ពិេសសេ�ក��ងទ្រមង់�ឯក�រផ� វ� �រ។
ឧ�ហរណ៍ទូេ�រ ួម�នបណ�េបើកបរ លិខិតឆ� ងែដន និងឯក�រេផ្សងេទៀតែដលេចញេ�យរ��ភិ�ល។
Fraud �របន� ំ
�របក្រ�យខុស ឬ�រែកែ្របលទ� ផលពិតៃន�រេ�ះេ��ត។
Fraud Hotline េលខទូ រសព� ែក� ងបន� ំ
ែខ្សទូ រស័ព���ល់មួយ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេដើម្បី�យ�រណ៍អំពីប���រេ�ះេ��ត។
Fraudulently Registering to Vote �រែក� ងបន� ំចុះេ��ះេ�ះេ��ត
ទ្រមង់ៃន�រេ�ក្រ�ស់អ�កេ�ះេ��តែដល�ននរ���ក់ចុះេ��ះេ�ះេ��តឬចុះេ��ះអ� កេផ្សងេដើម្បីេ�ះេ��ត
េ�យេ្របើព័ត៌�ន្របឌិតឬេ�េពលែដលពួ កេគមិន�នសិទ�ិចុះេ��ះេ�ះេ��តេ�េឡើយ។
Free from Coercion Or Intimidation រ ួចផុតពី�របង� ិតបង� ំឬ�រគំ�មកំែហង
សិទ�ិក��ង�រេ�ះេ��តេ�យ��ន�រគំ�មកំែហងពីអំេពើហិង� ឧ�យកល �រ�យី ឬ�រភ័យ��ច។
Functional Configuration Audit (FCA) សវនកម� កំណត់រច�សម� ័ន�មុខ�រ (FCA)
�រេផ� �ង��ត់េពញេលញៃន�ល់មុខ�រ្របព័ន�និង�ររ ួមប��ល
� ��ៃនមុខ�រែដល�នេលើកេឡើងេ�ក��ងឯក�ររបស់អ�កលក់
។ FCA េផ� �ង��ត់�ព្រតឹម្រត�វនិង�ពេពញេលញៃនេសៀវេ�ែណ�ំអ�កេ�ះេ��ត នីតិ វ �ធី្របតិបត� ិ�រ នីតិ វ �ធីែថ� ំ
និងនីតិ វ �ធីេធ� �េតស� េ�គវ �និច�័យ។
Functional Test េតស�មុខ�រ
េតស� ែដល�នអនុវត� េដើម្បីេផ� �ង��ត់ឬប��ក់សុពល�ពៃន�របំេពញមុខ�រឬេស៊ រ �មុខ�រ។
Fundraising �រៃរអ��ស្រ�ក់
េដើម្បីែស� ងរក�រ�ំ្រទែផ� កហិរ�� វត��ស្រ�ប់េបក� ជនគណបក្សនេ��យ ឬអង� �រក��ងេ�លបំណងជះឥទ� ិពលដល់លទ� ផលៃន
�រេ�ះេ��ត។

G
Grounds for Recall មូ លេហតុៃន�រដកេចញពីតំែណង
មូ លេហតុែដល្រប�ពលរដ� �ប់េផ� ើមដំេណើរ�រ�រដកម�ន� ី�ប់េ��តេចញពីតំែណង។
Group Affidavit ឯក�រប��ក់ពី្រក �ម
េសចក� ីែថ� ង�រណ៍��យលក� ណ៍អក្សរែដល្រត�វ�នប��ក់េ�យសម្បថ ឬ�រប��ក់េ�យ្រក �មបុគ�ល។
Gubernatorial អភិ�លរដ�
�ក់ទងនឹងអភិ�លរដ� ឬ�រ ��ល័យអភិ�លរដ� ។
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Gubernatorial Election �រេ�ះេ��តអភិ�លរដ�
�រេ�ះេ��តែដលតំែណងរបស់អភិ�លរដ� ស�ិតេ�ក��ងសន� ឹកេ��តផងែដរ។
�ធម� �រ ួមប��ល
� � ំង�រ្របកួ ត្របែជងយកតំែណងទូ � ំងរដ� េផ្សងេទៀតនិង្រត�វ�នេធ� �េឡើងក��ង��ំខុសពី��ំៃន�រេ�ះេ��
ត្របកួ ត្របែជងយកតំែណង្រប��ធិបតី។
Gubernatorial General Election �រេ�ះេ��តអភិ�លរដ� ទូេ�
�រេ�ះេ��តែដលក��ងេ�ះ អ� កេ�ះេ��តែដល�នសិទ�ិ� ំងអស់ េ�យមិនគិតពីសម� ័ន��ពគណបក្ស
�ចេ�ះេ��តេ្រជើសេរ �សេបក� ជនេដើម្បីបំេពញមុខ�រ��រណៈ និង/ឬេ�ះេ��តេ�េលើ វ ��ន�រណ៍េ�ះេ��ត
េហើយតំែណងអភិ�លរដ� ក៏ស�ិតេ�ក��ងសន� ឹកេ��តែដរ។
Gubernatorial Primary Election �រេ�ះេ��តេ្រជើសេរ �សេបក� �ពតំ�ងរបស់អភិ�លរដ�
�រេ�ះេ��ត្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងេដើម្បីកំណត់�េតើេបក� ជន�នឹងតំ�ងឱ្យគណបក្សនេ��យស្រ�ប់តំែណងែដល�ន
ផ� ល់ឱ្យេ�ក��ង�រេ�ះេ��តសកល េហើយតំែណងអភិ�លរដ� ក៏ស�ិតេ�ក��ងសន� ឹកេ��តែដរ។
រដ� ខ�ះ�ន�រេ�ះេ��ត�កល្បងេបើកចំហ ខណៈែដលរដ� ខ�ះ�ន�រេ�ះេ��ត�កល្បងបិទ ឬបិទែបបែកត្រម�វ។ េពលខ� ះ
�រេ�ះេ��តស្រ�ប់តំែណងមិន�ក់ព័ន�នឹងគណបក្ស
និងប��សន� ឹកេ��ត្រត�វ�នបូ កប��ល
� �មួ យ�រេ�ះេ��ត�កល្បងផងែដរ។

H
Hand Count �ប់េ�យៃដ
�រ�ប់សន� ឹកេ��តនិង/ឬ�រេ្រជើសេរ �សេ�េលើសន� ឹកេ��តេ�យ�រពិនិត្យេ�យមនុស្ស។
Hand-marked Paper Ballot សន� ឹកេ��តែដលគូ សេ�យៃដ
សន� ឹកេ��តែដលគូ សេ�យអ� កេ�ះេ��តេ�យេ្របើ្រប�ប់សរេសរ។
សន� ឹកេ��តគឺ�កំណត់្រ�ែដល�ចេផ� �ង��ត់�នរបស់អ�កេ�ះេ��តឯក�ជ្យ។
Hanging Chads �ដេ��ប់
�ដសំេ�េ�េលើបំែណក្រក�សែដលេពលខ� ះ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ�េពលែដលរន�្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ�ក��ង្រក�ស �ត
ឬសំ�រៈសំេ�គ្រសេដៀង�� ដូ ច�សន� ឹកេបៀែដលេ�ះរន� ។ “�ដេ��ប់” គឺ��ដែដល�ច់េចញមិនអស់។
Hard Money លុយ រ �ង
�ររ ួមចំែណកែផ� កនេ��យ ែដលេធ� �េឡើងេ�យ��ល់េ�េបក� ជន�ក់�ក់។
Hard of Hearing ពិ�ក��ប់
សំេ�េ�េលើ�រ�ត់បង់�រ��ប់ េ�កែន� ងែដល�ចេ�េសសសល់�រឮសំេឡង ែដលឧបករណ៍��ប់�ចជួ យ�ន។
Hardware �ដែវរ
ស�ស�តុរ ូបវ �ទ� រ ូប�តុ េម�និច ឬេអឡិច្រត�និកៃន្របព័ន�មួ យ។
Hash �ស់
ក្ប
� នេ�ះ្រ�យែដល��ប់ែខ្សអក្សរ� �តែដល�ន្របែវងមិន�ក់�ក់ េ�នឹងែខ្សអក្សរ� �តែដល�ន្របែវងេថរ។
Hash Function មុខ�រ�ស់
អនុគមន៍ែដលប��ញពីែខ្សអក្សរ� �តែដល�ន្របែវងមិន�ក់�ក់ េ�ែខ្សអក្សរ� �តែដល�ន្របែវងេថរ។
មុខ�រ�ស់ែដល�នអនុម័តបំេពញ�មលក� ណៈសម្បត� ិដូច�ងេ្រ�ម៖ ១. (មួ យផ� វ� ) មិន�ច
េធ� �េ��ន�ម�រគណ�ក��ង�រែស� ងរកទិន�ន័យ ែដល��ប់េ��ន់ទិន�ផលែដល�នប��ក់ទុក�មុន�មួ យ ២.
(ធន់នឹង�ពប៉ះទង� ិច��) មិន�ចេធ� �េ��ន�ម�រគណ� ក��ង�រែស� ងរកទិន�ន័យេផ្សងពី��ចំនួនពីរ
េ�នឹងទិន�ផលែតមួ យ។
Hearing សវ��រ
ឱ�សេដើម្បីប��ក់ករណីរបស់មនុស្ស��ក់�មរយៈដំេណើរ�ររដ� �លផ� វ� �រ។
Hearing Officer ម�ន� ីសវ��រ

38

បុគ�លែដល្រត�វ�នអនុ��តឱ្យអនុវត� ដំេណើរ�រច�ប់ េធ� ��រសវ��រ េ�ះ្រ�យវ ��ទែផ� ករដ� �ល
ស្រមបស្រម� ល�រចរ�រ�ង�គីជំ�ស់ និងេចញេសចក� ីសេ្រមចែផ� កច�ប់។
Hearing Procedures នីតិ វ �ធីសវ��រ
វ ��ននិងេស៊ រ �ៃនសកម� �ពែដល្រគប់្រគងរេបៀបែដលសវ��រ្រត�វ�ន្រគប់្រគង។

Help America Vote Act Of 2002 (HAVA) ច�ប់ជួយ�េមរ �កេ�ះេ��ត��ំ ២០០២ (HAVA)
ច�ប់អនុម័តេ�យស��េមរ �កក��ង��ំ ២០០២ េដើម្បីេធ� �កំែណទ្រមង់េលើដំេណើរ�រេ�ះេ��តរបស់្របេទស។ HAVA
និ�យពី�រែកលម�្របព័ន�េ�ះេ��តនិង�រចូ លេ�េ�ះេ��តែដល្រត�វ�នកំណត់ប��ប់ពី�រេ�ះេ��ត��ំ ២០០០ ។
Help America Vote College Program កម� វ �ធីជួយ�េមរ �កេរ �សគណៈេ�ះេ��ត
កម� វ �ធីមួយែដល្រត�វ�នអនុ��តេ្រ�មច�ប់េ�ះេ��ត�េមរ �ច (HAVA)
េដើម្បីេលើកទឹកចិត�ដល់�រចូ លរ ួមរបស់និស្សិតក��ង�ម�បុគ�លិកឬជំនួយក��ង�រេ�ះេ��ត
េដើម្បីជំរុញចំ�ប់�រម� ណ៍និស្សិតក��ងដំេណើរ�រេ�ះេ��តនិងេដើម្បីេលើកទឹកចិត�ដល់រដ� និងរ��ភិ�លមូ ល��នក��ង�រេ្របើ្រ�
ស់និស្សិត�បុគ�លិកេ�ះេ��ត។
High School District មណ�លវ �ទ�ល័យ
អង� �ពភូ មិ��ស� ស្រ�ប់រដ� �លមូ ល��ន��ក់អនុ វ �ទ�ល័យ។ �គឺ�អង� �ពរ��ភិ�លែដល�នេ�លបំណងពិេសស
េ�យ�នស�ជិក្រក �ម្របឹក�ែដល�ប់េ��ត។
Hold an Election ្រប្រពឹត��
ិ រេ�ះេ��ត
�ក្យេនះេ្របើេ�េពល���ធររ��ភិ�ល្រប្រពឹត��
ិ រេ�ះេ��ត។
Hold Elections ្រប្រពឹត�ិ�រេ�ះេ��ត
�ក្យេនះេ្របើេ�េពល���ធររ��ភិ�ល្រប្រពឹត�ិ�រេ�ះេ��ត។
Hold Hearings េបើកសវ��រ
េដើម្បីប��ក់�ទី��ក់�រកំពុងេរៀបចំដំេណើរ�រស្រ�ប់បុគ�ល ឬអង� �រេដើម្បីេលើកេឡើងករណីរបស់បុគ�ល��ក់
េ�ះ្រ�យវ ��ទរដ� �ល ស្រមបស្រម� ល�រចរ�រ�ង�គីជំ�ស់និងេចញេសចក� ីសេ្រមចែផ� កច�ប់។
Hold Office �ន់តំែណង
�ក្យែដលេ្របើេដើម្បីពិពណ៌�អំពីបុគ�ល��ក់ែដល�នស្បថចូ ល�ន់តំែណង��រណៈេហើយបច��ប្បន� កំពុង�ន់តំែណងេនះ។
Home Rule ច�ប់ផ�ះ
សិទ�ិរបស់្រប�ជនទី្រក �ងភូ មិស��ត់ឬ្រស �កេផ្សងេទៀតេដើម្បីបេង� ើតនិង��ស់ប�ររច�សម�
�
័ន�រ��ភិ�ល��ល់ខ� �ន។
Home Rule Charter ធម� នុ��ៃន�រ្រគប់្រគងេ�យខ� �នឯង
េ�ក��ងរដ� ខ�ះែដលេគ��ល់��រដ�្រគប់្រគងេ�យខ� �នឯង
រដ� ធម� នុ��របស់រដ� ផ�ល់លទ� �ពឱ្យ្រក �ងនិង/ឬេ�នធី�នលទ� �ពអនុម័តច�ប់េដើម្បី្រគប់្រគងខ� �នឯង�មែដលពួ កេគចង់
�ន (ដ�ប�ពួ កេគេ�រព�មធម� នុ��រដ� និងសហព័ន�) ។
ធម� នុ��គឺ�ឯក�រ��យលក� ណ៍អក្សរែដលកំណត់អំពីច�ប់និងបទប��របស់��ប័នេ�ះ។
Home Rule City ទី្រក �ងែដល្រគប់្រគងេ�យខ� �នឯង
ទី្រក �ងែដល�នអនុម័តធម� នុ��ែដលប��ញពីទ្រមង់ៃនរ��ភិ�លនិងច�ប់ក��ង្រស �ក។
House of Representatives ស�តំ�ង��ស�
ស��ន់�បៃនស�សហរដ� �េមរ �កែដល�ន្រពឹទ�ស��ស��ន់ខ�ស់។
ពួ កេគរ ួម��បេង� ើត�អង� នីតិប�� ត� ិេទ� �គី��ក់�តិៃនសហរដ� �េមរ �ក។
ស�ស�ពរបស់ស�្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ�យ�្រ�ទីមួយៃនរដ� ធម� នុ��សហរដ� �េមរ �ក។
House Seat �សនៈស�តំ�ង��ស�
តំបន់មួយក��ងចំេ�មតំបន់ចំនួន ៤៣៥ ែដលអ� កតំ�ងេ�ះេ��ត្រត�វ�នេ�ះេ��តេ្រជើសេរ �សេ��ន់
ស�តំ�ងសហរដ� �េមរ �ក។
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I
Internal Audit Log កំណត់េហតុសវនកម� ៃផ�ក��ង
កំណត់្រ�ែដលមនុស្ស�ច�ន េ�េលើ�៉សុីនេ�ះេ��ត េ្របើេដើម្បី�ម�នសកម� �ព�ង
ំ អស់របស់�៉សុីនេ�ះ។
កំណត់េហតុេនះកត់្រ��ល់សកម� �ពែដល�នអនុវត� េ�េលើឬេ�យ�៉សុន
ី ែដលប��ញពី្រពឹត�ិ�រណ៍និងេពលែដល�េកើតេឡើ
ង។
Internet Voting �រេ�ះេ��ត�មអុីនធឺណិត
�រ្របគល់សន� ឹកេ��តឬក�� ប់ព័ត៌�នអ� កេ�ះេ��តមកវ �ញ�មអុីែមលឬ�មរយៈ�រេ្របើ្រ�ស់កម� វ �ធីែដល�ំ្រទ�មអុន
ី ធឺ
ណិត។
Interoperability អន� រ្របតិបត� ិ�រ
វ ��ល�ពែដល្របព័ន�ពី្រក �មហ៊ុនផលិត និងឧបករណ៍ែដល�ន�រកំណត់រច�សម� ័ន�្របព័ន�េផ្សងៗ���ច�ក់ទង���ន។
Interpreter អ� កបកែ្រប
អ� កែដលបកែ្របស្រ�ប់មនុស្សែដល្រ�្រស័យ�ក់ទង�����េផ្សងៗ។
Interruption of The Voting Process �ររ��នដល់ដំេណើរ�រេ�ះេ��ត
�រខូ ចឧបករណ៍េ�ះេ��ត �រផ� ត់ផ�ង់មិន្រគប់្រ�ន់ េ្រ�ះមហន� �យ ឬអ� �ែដល��ំង�រេ�ះេ��ត។
Intrusion Detection System (IDS) ្របព័ន��វរក�រ��ន�ន (IDS)
កម� វ �ធី�ដែវរ ឬសូ ហ� ែវរែដលរកេឃើញនិង�យ�រណ៍អំពី�រសង្ស័យ��ន�ររ�េ�ភបំ�នសន� ិសុខ
�ររ�េ�ភបំ�នេ�លនេ��យ ឬ�រស្រមបស្រម� លេផ្សងេទៀតែដល�ចប៉ះ�ល់�៉ងធ� ន់ធ�រដល់ប�
� ញ។
Invalidate Your Vote េធ� �ឱ្យ�រេ�ះេ��តរបស់អ�ក��នសុពល�ព
ប�� កំហុសឆ� ង ឬអវត� �នែដលប�
� លឱ្យ�រេ�ះេ��តរបស់អ�កមិន្រត�វ�ន�ប់ប��ល
� លទ� ផលេ�ះេ��តចុងេ្រ�យ។
Irregularities �ពមិន្រប្រកតី
អ� �ែដលមិន្រតឹម្រត�វ ឬមិន�ចទទួ លយក�នដូ ច�េ�េពលែដលវ ��ន ច�ប់
ឬវ �ធីធម� �ៃន�រេធ� �អ��ៗមិន្រត�វ�នអនុវត� �ម។
Issue �រេចញឯក�រ
�រេចញអ� �មួយដល់នរ���ក់�មលក� ណៈផ� វ� �រ។
Issue (To Issue A Vote) �រេចញឯក�រ (េចញសន� ឹកេ��ត)
េ�េពល���ធរ�នសមត� កិច� េស� �ន ឬបុគ�លិកេ�ះេ��តេចញសន� ឹកេ��តដល់អ�កេ�ះេ��ត។

J
Judge េ�្រកម
ម�ន� ីែដលទទួ លខុស្រត�វេដើម្បី�រេ�ះេ��ត�៉ងសម្រសប និង�នស�
� ប់��ប់េ�ទី�ំងេ�ះេ��ត
ឬក��ងដំេណើរ�រេ�ះេ��ត ែដល្រត�វ�នេគ��ល់��េ�្រកមេ�ះេ��ត។
Judicial Candidate េបក� ជនតុ��រ
េបក� ជនស្រ�ប់� រ ��ល័យតុ��រ។
Judicial District មណ�លតុ��រ
មណ�លមួ យក��ងចំេ�មមណ�លចំនួនេថរ ែដលរដ� មួយ្រត�វ�នែបងែចក េ�យមណ�លនីមួយៗេ�ះេ��ត
េ្រជើសេរ �សេបក� ជនតុ��រ។
Judicial Offices មុខតំែណងតុ��រ
មុខតំែណងតុ��រ��រណៈស្រ�ប់ម�ន� ីែដល្រគប់្រគងច�ប់។
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Judicial Retention Election �រេ�ះេ��តរក�តុ��រ
�រេ�ះេ��តមួ យែដលអ� កេ�ះេ��ត្រត�វ�នសួ រ�េតើអ�ក�ន់តំែណង (�ធម� �េ�្រកម)
គួ រែតបន� �ន់តំែណងមួ យ�ណត� ិេទៀតឬអត់។
អ� ក�ន់មុខតំែណងែដលមិន្របឈមមុខនឹងគូ ្របែជង្រត�វ�នដកេចញពីតំែណង្របសិនេបើ�គរយៃនអ� កេ�ះេ��តប��ញ
�ពួ កេគមិនគួ របន� តំែណង។

K
Key Management �រ្រគប់្រគងកូ នេ�
សកម� �ពែដល�ក់ព័ន�នឹង�រ្រគប់្រគងកូ នេ�្រគីប និង�៉��ែម៉្រតសុវត� ិ�ព�ក់ព័ន�េផ្សងេទៀត (ឧ�ហរណ៍�ក្យស��ត់)
ក��ងកំឡ
� ងេពលវដ� ជី វ �ត� ំងមូ លៃនកូ នេ� រ ួម�ន�របេង� ើត �រទុក�ក់ �រ�ត់�ំង �រប��ល
� និងទិន�ផល
និង�រេធ� �ឱ្យសូ ន្យ។

L
Language Assistance ជំនួយ��
ច�ប់ស�ីពីសិទ�ិេ�ះេ��ត�ន�ត់ទុក�រកំណត់លក� ណៈសម្បត� ិ ឬ�រត្រម�វ�មុនក��ង�រេ�ះេ��តែផ� កេលើ
អក� រកម� និង����រខុសច�ប់។ ែផ� កទី ២០៣ ទទួ ល��ល់��ន�រេរ �សេអើងក��ង
�រេ�ះេ��ត�៉ងទូ លំទូ�យ្រប�ំងនឹងជន�តិេដើម�គតិច���� ជន�តិ�េមរ �កេដើមកំេណើត�េមរ �កឥ�
� �សុី
និងអ� កនិ�យ��េអស�៉ញ និងព��មលុបបំ�ត់�េ�យត្រម�វឱ្យ�ន�រផ� ល់ស��រក��ង��ជន�តិ�គតិច
និងជំនួយ�ក់ទងនឹងដំេណើរ�រេ�ះេ��ត - ��ល់�ត់និង/ឬ��យលក� ណ៍អក្សរ - ដល់្រក �មជន�តិ�គតិច។ ែផ� ក VRA
េផ្សងេទៀតរ ួម�ន ៤ (អុ)ី និង ២០៨ ក៏�ក់ព័ន�នឹង�រចូ លេ្របើ��ផងែដរ។
�រអនុ��តថ� ីបំផុតៃនច�ប់សិទ�ិេ�ះេ��តក��ង��ំ ២០០៦ �នព្រងីកែផ� ក ២០៣ ដល់��ំ ២០៣២
េហើយ�រកំណត់្រត�វ�នែកស្រម� លឱ្យេកើតេឡើងេរៀង�ល់ ៥ ��ំម�ងជំនួសឱ្យ ១០ ��ំម�ង។
Language Minority Citizens ពលរដ� ជន�តិ�គតិច�ង��
បទប្ប�� ត� ិស�ីពីជន�តិ�គតិច�ង��ៃនច�ប់ស�ីពីសិទ�ិេ�ះេ��ត�ម�រ�េ�េពលែដលរដ�
ឬតំបន់ែបងែចកនេ��យេ�េ្រ�មច�ប់េនះផ� ល់េសចក� ីជូនដំណឹងអំព�
ី រចុះេ��ះ ឬអំពី�រេ�ះេ��ត ទ្រមង់�ក្យ
េសចក� ីែណ�ំ ជំនួយឬស��រៈឬព័ត៌�នេផ្សងេទៀត ែដល�ក់ទងនឹងដំេណើរ�រេ�ះេ��តរ ួម� ំងសន� ឹកេ��ត
្រត�វផ� ល់ជូន���របស់ជន�តិ�គតិច �មែដល�ចអនុវត� �ន ក៏ដូច���អង់េគ� ស។
ជន�តិ�គតិចែដល�ន��េ្រ�ម�រ្រគបដណ�ប់ៃនច�ប់េនះ្រត�វ�នកំណត់�� ជន�តិ�េមរ �កេដើម
អ� កេដើមកំេណើតពី�សុី អ� កេដើមកំេណើត���� និងពលរដ� ែដល�នេករដ
�ិ៍ ំ ែណលពីេអស�៉ញ
ែដល្រក �មែដលស��នរកេឃើញ��ន្របឈមមុខនឹងឧបសគ� េ�ក��ងដំេណើរ�រនេ��យ។
Lawful Permanent Resident អ� ករស់េ�អចិៃ�ន� យ៍្រសបច�ប់
ជនមិនែមន�ពលរដ� ែដល្រត�វ�នអនុ��តឱ្យរស់េ��អចិៃ�ន� យ៍េ�ក��ងសហរដ� �េមរ �ក។
Legal Holiday ៃថ�ឈប់ស្រ�ក្រសបច�ប់
ៃថ� ឈប់ស�
ំ កែដលបេង� ើតេឡើងេ�យច�ប់ េហើយ�ធម� ��ៃថ� មិនេធ� ��រក��ង��ំ។
Legislative Initiative Amendment វ �េ�ធនកម� ផ�ចេផ�
�
ើម�ងច�ប់
វ ��ន�រេ�ះេ��តែដលេស� ើេធ� � វ �េ�ធនកម� ច�ប់។
Legislative Ratification ស��ប័នច�ប់
ទេង� �ឬដំេណើរ�រៃន�រប��ក់�ផ� វ� �រៃនច�ប់។។
Lever Voting Machine �៉សុីនេ�ះេ��តែដល�នដងប��
�៉សុីនែដលកត់្រ�េ�យ��ល់នូវជេ្រមើសរបស់អ�កេ�ះេ��ត�មរយៈ�រ្រគប់្រគងេ�យេ្របើេម�និចចូ លេ�ក��ងយន� �រ�ប់
ែដលបូ កសរុបសន� ឹកេ��ត់េ�យមិនេ្របើសន� ឹកេ��ត�ក់ែស� ង។។
Lieutenant Governor អភិ�លរង
ម�ន� ីេ�ះេ��តកំពូលេ�ក��ងរដ� ����និងយូ�ហ៍។
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Life Cycle វដ� ជី វ �ត
គំនិត វ �ស� កម� �្របព័ន� ែដលកំណត់ដំ�ក់�លែដល្របព័ន�មួ យឆ� ង�ត់ពីេ�លគំនិតរហូ តដល់�រចូ លនិវត� ន៍។
�ន�រ្រព� យ�រម� និងសកម� �ពេផ្សងៗ��ែដល�ក់ទងនឹងដំ�ក់�លនីមួយៗៃនវដ� ជី វ �ត។
Limited Ballot សន� ឹកេ��ត�នកំណត់
សន� ឹកេ��តែដល�ន�រ្របកួ ត្របែជងខ� ះ ប៉ុែន� មិនែមន� ំងអស់
ែដលអ� កេ�ះេ��តេផ្សងេទៀត�នសិទ�ិេ�ះេ��តេ�ក��ង�រេ�ះេ��តេ�ះេទ។
List of Registered Voters ប��ីេ��ះអ� កេ�ះេ��តែដល�នចុះេ��ះ
ប��ីេ��ះបុគ�លែដល�នចុះេ��ះក��ងប��ីេ�ះេ��ត េ�កែន� ងែដលអ� កេ�ះេ��តរស់េ� ែដល�ត្រម�វ�រ�មុនស្រ�ប់
សិទ�ិេ�ះេ��ត។
Local (Local Government) តំបន់(រ��ភិ�លក��ងតំបន់)
យុ��ធិ�ររបស់រ��ភិ�លេ្រ�មក្រមិតៃនរដ� រ ួម�ន៖ េ�នធី ្រក �ង ស��ត់ និងខណ�។
Local Measures វ ��ន�រក��ងតំបន់
សំេណើេដើម្បីេធ� � វ �េ�ធនកម� ឬលុបេ�លច�ប់បទប�� ឬធម� ន�
ុ � ថ� េី �ក្រមិតរ��ភិ�លមូ ល��ន
ែដល�ក់េ�េលើសន� ឹកេ��តស្រ�ប់�រយល់្រពម ឬបដិេសធេ�យអ� កេ�ះេ��ត។
Logic and Accuracy (L&A) Testing �រេធ� េ� តស�តក� វ �ទ�និង�ព្រតឹម្រត�វ (L&A)
�រេធ� �េតស� េ្រត�មឧបករណ៍ និង្របព័ន�ក��ងេ�លបំណងេដើម្បីរកឱ្យ
េឃើញដំេណើរ�រខុស្រប្រកតីនិង�រេរៀបចំមិន្រតឹម្រត�វៃនឧបករណ៍
មុនេពលឧបករណ៍ឬ្របព័ន�្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់ក��ង�រេ�ះេ��ត។
យុ��ធិ�រ្រត�វ�នេគត្រម�វឱ្យេធ� �េតស� �ព្រតឹម្រត�វ្រគប់ទ្រមង់សន� ឹកះេ��ត និងេដើម្បីកំណត់� �ល់�រេ�ះេ��តែដល�ន
និងមិន�នសុពល�ព �ច្រត�វ�នេគរកេឃើញ ឬ្រគប់្រគងេ�យ្របព័ន�េ�ះេ��ត� ំងបេច� កេទសនិងែផ� កច�ប់។
ម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��តេធ� �េតេស� L&A មុនេពល�ប់េផ� ើម�រេ�ះេ��ត
ែដល�ែផ� កមួ យៃនដំេណើរ�រេរៀបចំ្របព័ន�និងឧបករណ៍ស្រ�ប់�រេ�ះេ��តេ�ង�ម�រអនុវត� ក��ង
យុ��ធិ�រនិងអនុេ�ម�មច�ប់រដ� ។
Logical Correctness �ព្រតឹម្រត�វៃនតក� �ព
លក� ខណ�ប��ក់� ស្រ�ប់ទិន�ន័យែដល�ន កម� វ �ធីកុំព� ្យទ័រនឹងបំេពញ�មលក� ណៈបេច� កេទសរបស់កម� វ �ធី
និងបេង� ើតលទ� ផល
ែដល្រត�វ�រ។
Look at Both Side of Your Ballot រកេមើលេ�ែផ�ក�ំងពីរៃនសន� ឹកេ��តរបស់អ�ក
េសចក� ីែណ�ំអំពី�រេ�ះេ��ត
ែដលរ�លឹកដល់អ�កេ�ះេ��ត�េបក� �ព្របកួ ត្របែជង�ចេលចេឡើងេ��ងមុខនិង�ងេ្រ�យៃនសន� ឹកេ��ត។
Low/No Dexterity Mode ម៉ូ ដ�ព��ត់ជំ�ញ�ប/��ន�ព��ត់ជំ�ញ
ម៉ូ ដអន� រកម� ែដល�នលក� ណៈពិេសស�យ្រស� លស្រ�ប់អ�កេ�ះេ��តេ�យមិនេ្របើៃដ��ងឬៃដ� ំងពីរ ឬ្រត�វ�រជំ�ញ�ប។

M
Machine-Readable Mark ស��ស��ល់ែដល�៉សុីន�ច�ន�ន
ស��ស��ល់េ�ក��ងទី�ំងេ្រជើសេរ �សេបក� �ព្របកួ ត្របែជងក��ងសន� ឹកេ��ត្រក�ស
ែដលបំេពញ�មត្រម�វ�រស្រ�ប់�ររកេឃើញេ�យ�៉សុីនេស� ន។
Machine-Unreadable Mark ស��ស��ល់ែដល�៉សុីនមិន�ច�ន�ន
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ស��ស��ល់េ�ក��ងទី�ង
ំ េ្រជើសេរ �សេបក� �ព្របកួ ត្របែជងក��ងសន� ឹកេ��តែដលមិន�ចរកេឃើញ ឬ�ច�ន ឬកំណត់
�នេ�យ�៉សុីនេស� នេហើយ�ម�រឱ្យ�ន�រវ �និច�័យរបស់មនុស្ស។
Magisterial District មណ�ល្រពះ�ជ���
មណ�លមួ យក��ងចំេ�មចំនួនមណ�លេថរ ែដលរដ� មួយ្រត�វ�នែបងែចក េ�យ
មណ�លនីមួយៗ�អ� កេ្រជើសេរ �សេបក� ជនេ�្រកម។
Magisterial District Judge េ�្រកមតំ�ងមណ�ល្រពះ�ជ���
ម�ន� ីសុី វ �លឬេ�្រកមែដល�ត់ែចងច�ប់ �ពិេសសអ� កែដលដឹក�ំតុ��រែដល�ក់ព័ន�នឹងបទេល� ើសតូ ច�ច
និងេធ� �សវ��របឋមចំេ�ះករណីធ�ន់ធ�រ�ងេនះ។
Mail Ballots (Noun) សន� ឹកេ��ត�មសំបុ្រត (�ម)
សន� ឹកេ��តែដល�នេ�ះេ�យអ� កេ�ះេ��តេ្រ�ពី�រេធ� �េឡើងេ�យបុគ�ល��ល់េ�កែន� ងេ�ះេ��ត។
សន� ឹកេ��ត�មសំបុ្រត�ទូ េ�្រត�វ�នេផ�ើេ�អ� កេ�ះេ��តប៉ែុ ន� �ច្រត�វ�នេចញ�មប��រពី� រ ��ល័យេ�ះេ��ត។
�្រស័យេលើយុ��ធិ�រសន� ឹកេ��តែដល�នេផ�ើ�មអុីែមល�ច្រត�វ�ន្របគល់ជូន វ �ញ�មសំបុ្រតេ�ក��ង្របអប់�ក់សន� ឹក
េ��ត ឬេ�យ��ល់។ សន� ឹកេ��ត�មសំបុ្រត�នន័យដូ ចនឹង�រេ�ះេ��ត�មសំបុ្រតនិងសន� ឹកេ��តអវត� �នែដរ។
Mail Ballots (Verb) សន� ឹកេ��ត�មសំបុ្រត (កិ រ ��ស័ព�)
ដំេណើរ�រេផ�ើសំបុ្រតេ�អ� កេ�ះេ��តេ�យេ្របើេស�កម� ៃ្របសណីយ៍�េមរ �ក។
Mail-In Voter Registration Form ទ្រមង់ចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��ត�មសំបុ្រត
ទ្រមង់មួយែដលអ� កេ�ះេ��តេ្របើេដើម្បីេស� ើសុំឱ្យសន� ឹកេ��តេផ�ើេ�ពួ កេគ។
Mailed Ballot Election �រេ�ះេ��ត�ម វ �ធីេផ�ើសន� ឹកេ��ត
�រេ�ះេ��តែដល្រប្រពឹត�េ�េ�យេ្របើសន� ឹកេ��តែដលេផ�ើ�មៃ្របសណីយ៍ េហើយមិនផ� ល់ជេ្រមើសេ�ះេ��តេ�យ��ល់
ឬជេ្រមើសេ�ះេ��តេ�យ��ល់�នកំណត់។
Mailed Ballot Precinct មណ�លេ�ះេ��ត�មសំបុ្រត
មណ�លេ�ះេ��តែដលមិនផ� ល់ជេ្រមើសេ�ះេ��តេ�យ��ល់។
Mailing Address �សយ��នេផ�ើសំបុ្រត
�សយ��នែដលមនុស្ស��ក់�ចទទួ ល�នសំបុ្រតែដល�ចខុសពី�ស័យ��នែដលមនុស្ស��ក់រស់េ�។
Majority �គេ្រចើន
េលើស�ក់ក�
� ល។
Majority of The Votes សំេឡងេ��ត�គេ្រចើន
េ្រចើន�ង�ក់ក�
� លៃនសន� ឹកេ��តែដល�នេ�ះ។
Majority of Voters អ� កេ�ះេ��ត�គេ្រចើន
អ� កេ�ះេ��តេ្រចើន�ង�ក់ក�
� ល។
Majority Party គណបក្ស�គេ្រចើន
គណបក្សនេ��យែដលទទួ ល�ន�គរយអប្បបរ�ៃន�រេ�ះេ��តសរុបេ�ក��ងយុ��ធិ�រ
ឬ�នក��ំង្រគប់្រ�ន់េដើម្បីឈ�ះ�រ្រគប់្រគងរ��ភិ�ល ឬ��យ�បក្ស្រប�ំងចម្បងចំេ�ះគណបក្សឈ� ះេ��ត។
Majority Voting �រេ�ះេ��ត�គេ្រចើន
បំែរបំរ ួលៃន�រេ�ះេ��តែដលត្រម�វឱ្យេបក� ជនឈ� ះទទួ ល�នសេម� ងេ��តេលើសពី�ក់ក�
� ល។
្របសិនេបើ��នេបក� ជន�ឈ� ះសំេឡង�គេ្រចើន�ច់�ត
�រេ�ះេ��តមួ យ�ចនឹង្រត�វេធ� �េឡើងរ�ងអ� កេ��ះកំពូល� ំងពីរ។
Make Void �ត់�េ�ឃៈ
ប�� ហុសឆ� ង �រខក�ន ឬសកម� �ពេ�យេចត�ែដល�ំឱ្យសន� ឹកេ��តមិន្រត�វ�ប់ប��ល
� ក��ង
លទ� ផលេ�ះេ��តចុងេ្រ�យ។
Malware កម� វ �ធីបង� ប់
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សូ ហ� ែវរ ឬកម� វ �ធីបង� ប់ក��ងេ�លបំណងអនុវត� ដំេណើរ�រែដល��ន�រអនុ��តែដលនឹងជះឥទ� ិពល�្រកក់ដល់�ពស��ត់
សុច រ �ត�ព ឬលទ� �ពៃន្របព័ន�។ ឧ�ហរណ៍េមេ�គ ដង� �វ េសះ្រត�ហ្សង់ ឬកម� វ �ធីកូដេផ្សងេទៀតែដលឆ� ងចូ ល�៉សុីន។
Spyware និងទ្រមង់ខ�ះៃន Adware ក៏�ឧ�ហរណ៍ៃនេមេ�គែដរ។
Mandate �ណត� ិ
ប���ផ� វ� �រ ឬពី���ធរ �ធម� �េ�យលក� ន� ិកៈនីតិប�� ត� ិ ឬបទប��្របតិបត� ិ។
Manual Tabulation of Ballots �រ�ប់សន� ឹកេ��តេ�យៃដ
�រ�ប់សន� ឹកេ��តនិង/ឬ�រេ្រជើសេរ �សេ�េលើសន� ឹកេ��តេ�យ�រពិនិត្យេ�យមនុស្ស។
Manually-Marked Paper Ballot សន� ឹកេ��តែដលគូ សេ�យៃដ
សន� ឹកេ��តែដលគូ សេ�យអ� កេ�ះេ��តេ�យេ្របើ្រប�ប់សរេសរ។
សន� ឹកេ��តគឺ�កំណត់្រ�ែដល�ចេផ� �ង��ត់�នរបស់អ�កេ�ះេ��តឯក�ជ្យ។
Mark គូ ស
និមិត�ស���មួ យែដលេធ� �េឡើងេ�យអ� កចុះហត� េល�ែដលតំ�ងឱ្យ�រ្របតិបត� ិៃនឯក�រ
ឬប��ញពី�រេ្រជើសេរ �ស�រេ�ះេ��ត។
Marked Ballot សន� ឹកេ��តែដល�នគំនូសស��ល់
សន� ឹកេ��តែដល�ន�រេ្រជើសេរ �សរបស់អ�កេ�ះេ��ត។
Marking Device ឧបករណ៍គូសស��ល់
ឧបករណ៍ែដលអនុ��តឱ្យេ្រជើសេរ �ស និងពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វេបក� �ព្របកួ ត្របែជង េលើចំណុច្រប�ក់េអឡិច្រត�និក
និងមិនបេង� ើតកំណត់្រ�យូរអែង� ងេផ្សងេទៀតអំពី�រេ្រជើសេរ �សរបស់អ�កេ�ះេ��ត។
Marksense �៉កសិន
្របព័ន�ែដល�រេ�ះេ��ត្រត�វ�នកត់្រ�េ�យស��ស��ល់ ែដលេធ� �េឡើងេ�ក��ងចេ��ះេឆ� ើយតបៃន�រេ�ះេ��ត
ែដល�នកំណត់េ�េលើមុខែតមួ យឬ� ំងពីរៃនសន� ឹកេ��ត ឬេស៊ រ �បណ�។ ្របព័ន� Marksense
�ចេ្របើ�៉សុីនេស� នអុបទិកឬឧបករណ៍�ប់ស��្រសេដៀង��េដើម្បី�នសន� ឹកេ��ត។
្រត�វ�នេគ��ល់ផងែដរ���រេស� នអុបទិក។
Master Voter Registration List ��ស់ប��ីេ��ះអ� កេ�ះេ��ត
ប��ីេ��ះអ� កេ�ះេ��ត្រត�វ�នរក�ទុកក��ងមូ ល��នទិន�ន័យៃនប��ីេ��ះអ� កេ�ះេ��តែដល�នចុះេ��ះក��ងតំបន់
ឬទូ � ំងរដ� ក��ង្របព័ន�កុំព� ្យទ័រ �ផ� វ� �រ �លក� ណៈស�
� ន និងែតមួ យមូ ល��ន។
Measure វ ��ន�រ
សំេណើេដើម្បីអនុម័តច�ប់ថ�ី ឬវ �េ�ធនកម� រដ� ធម� នុ��ែដល�ក់េ�េលើសន� ឹកេ��តស្រ�ប់�រយល់្រពម
ឬ�របដិេសធព់អ�កេ�ះេ��ត។
Measure Information ព័ត៌�នអំពី វ ��ន�រ
ែផ� កៃនស��រៈេ�ះេ��តែដល�នព័ត៌�នអំពីច�ប់ថ�ី ឬ�រេធ� � វ �េ�ធនកម� រដ� ធម� នុ��
ែដល្រត�វ�ន�ក់េ�េលើសន� ឹកេ��តស្រ�ប់�រយល់្រពមឬ�របដិេសធរបស់អ�កេ�ះេ��ត។
Measure Register �រចុះេ��ះក��ង វ ��ន�រ
កំណត់់្រ�ែដលឆ��ះប��ំងពីចំនួនេ��តសរុប ែដល�នេ�ះ�ំ្រទ និង្រប�ំងនឹងប��ក��ងសន� ឹកេ��ត�ក់�ក់មួយ។
Mechanical Lever Voting Machine �៉សុីនេ�ះេ��តែដល�នដងប��េម�និច
�៉សុីនែដលកត់្រ�េ�យ��ល់នូវជេ្រមើសរបស់អ�កេ�ះេ��ត�មរយៈ�រ្រត� តពិនិត្យេ�យេ្របើដងប��
េម�និចេ�ក��ងយន� �រ�ប់ េ�យបូ កសរុបសន� ឹកេ��តេ�យមិនេ្របើសន� ឹកេ��ត�ក់ែស� ង។
Memory Card អង� ចង�ំ
ឧបករណ៍ផ�ក
� ទិន�ន័យេអឡិច្រត�នក
ិ េ្របើស្រ�ប់រក�ទុកព័ត៌�នឌីជីថល ែដល�ធម� �េ្របើអង� ចង�ំ�បន� ះ។
Method of Application វ �ធី��ស�ៃន�រ�ក់�ក្យ
វ �ធី��ស� ៃន�រ�ក់�ក្យ�េ្រចើន�នផ� ល់ជូន���រណៈដូ េច� ះពួ កេគ�ចចុះេ��ះេ�ះេ��ត។
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Midterm Election �រេ�ះេ��ត�ក់ក�
� ល�ណត� ិ
�រេ�ះេ��តែដលេធ� �េឡើងរ�ង�រេ�ះេ��ត្រប��ធិបតី។
Military Voting �រេ�ះេ��តេ��
ស�ជិកបេ្រមើ�រ�៉ងសកម� ក��ងេ��រ ួម�នកងទ័ពេជើងទឹក កងទ័ព��ស កង�៉ រ �ន ��ំសមុ្រទ
និងអ� កជំនួញសមុ្រទ្រពម� ំងប� ី្របពន� និងអ� កេ�ក��ងបន��ករបស់ពួកេគ។
Military Voting Assistance Officer ម�ន� ីជំនួយ�រេ�ះេ��តេ��
ម�ន� ីជំនួយ�រេ�ះេ��ត (VAOs)
េធ� ��រេដើម្បី���អ� កេ�ះេ��តេ��និងេ្រ�្របេទសយល់អំពីសិទ�ិេ�ះេ��តរបស់ពួកេគ
រេបៀបចុះេ��ះេ�ះេ��តអវត� �ននិង�ចទទួ ល�នព័ត៌�ននិងជំនួយ�រេ�ះេ��តែដលមិន្រតឹម្រត�វ។ VAOs
�ច�ស�ជិកបេ្រមើ�រេ�� ជនសុី វ �ល ឬស�ជិកៃនអង� �រពលរដ� �េមរ �កេ�បរេទស។
Minimum Standards បទ��នអប្បបរ�
ក្រមិតគុណ�ពឬសមិទ�ផល�បបំផុតែដល�ចទទួ លយក�ន។
Minimum Voting Age �យុេ�ះេ��តអប្បបរ�
�យុែដលកំណត់េឡើងេ�យច�ប់ែដលមនុស្ស��ក់្រត�វែតចេ្រមើនវ �យដល់
មុនេពលពួ កេគ�នសិទ�េិ �ះេ��តក��ង�រេ�ះេ��ត�
��រណៈ។
Minor Party គណបក្សតូ ច�ច
គណបក្សនេ��យមួ យែដលមិនបំេពញ្រគប់លក� ណៈេដើម្បីឱ្យេគទទួ ល��ល់��គណបក្សធំ
ប៉ុែន� ផ� យ
� េ�វ �ញ្រត�វ�នេគទទួ ល��ល់�ទូ េ� េ�យ�រេបក� ជនរបស់ខ� �នទទួ ល�ន�គរយ�ក់�ក់ៃន�រេ�ះេ��ត
ឬ�មរយៈដំេណើរ�រ�ក់ញត� ិ។។
Mismarked គំនូសខុស
�រខុសឆ� ង កំហុសឆ� ង �រខក�ន ឬសកម� �ពេ�យេចត�ែដល�លទ� ផល�ំឱ្យេចត�របស់អ�កេ�ះេ��តមិន្រត�វ�ន
�ប់ប��ល
� ក��ងលទ� ផលេ�ះេ��តចុងេ្រ�យ។
Mixed Ticket សំបុ្រតច្រម �ះ
សន� ឹកេ��តែដលអ� កេ�ះេ��ត�ចេ្រជើសេរ �សេបក� ជន�មជេ្រមើសរបស់ពួកេគេ�យមិនគិតពីសម� ័ន��ពគណបក្សរហូ តដល់
ចំនួនអតិបរ�ែដលអនុ��តស្រ�ប់�រ្របកួ ត្របែជងនីមួយៗ។
Mock Election �រេ�ះេ��តសម
្រពឹត�ិ�រណ៍អប់រ�ែដលមិន្រប�ន់បក្សពួ កែដល�ចម្បងបេ្រង�នយុវជនពីរេបៀបេ�ះេ��ត។
Modified Closed Primary មណ�លេ�ះេ��តែដល�នបិទនិងែកែ្រប
�រេ�ះេ��តេរ �សេបក� �ព្របកួ ត្របែជង
ែដលអនុ��តឱ្យគណបក្សរដ� េធ� ��រសេ្រមចចិត��េតើពួកេគអនុ��តឱ្យអ� កេ�ះេ��ត
ែដលចុះេ��ះេ�យ��នសម� ័ន�គណបក្សនេ��យ ចូ លរ ួមក��ង�រេ�ះេ��តេរ �សេបក� �ព្របកួ ត្របែជងរបស់ពួកេគ។
Modified Open Primary មណ�លេបើកេ�ះេ��តែដល�នែកែ្រប
�រេ�ះេ��តេរ �សេបក� �ព្របកួ ត្របែជងែដលអនុ��តឱ្យគណបក្សរដ� េធ� ��រសេ្រមចចិត��េតើពួកេគអនុ��តឱ្យអ� កេ�ះេ��
ត ែដលចុះេ��ះេ�យ��នសម� ័ន�គណបក្សនេ��យចូ លរ ួមក��ង�រេ�ះេ��តេរ �សេបក� �ព្របកួ ត្របែជងរបស់ពួកេគឬេទ។
Monitor and Device Controller ម៉ូ នីទ័រនិងឧបករណ៍្រត� តពិនិត្យ
ចំណុច្រប�ក់អូឌីយូ ែដល�ចអនុ
៉
��តឱ្យអ� កេ្របើ្រ�ស់េធ� ��រេ្រជើសេរ �ស។
Motor Voter អ� កេ�ះេ��តម៉ូ តូ
ច�ប់េនះែដល្រត�វ�នេគ��ល់�ទូ េ��� “ច�ប់អ�កេ�ះេ��តម៉ូ តូ ”
�ម�រឱ្យរដ� ផ�ល់ឱ�សចុះេ��ះេ�ះេ��តេ��រ ��ល័យផ� ល់���បណ��នយន� ត របស់ពួកេគ (ែដលេគ��ល់ថ DMV
េ�រដ� �េ្រចើន) ។ ច�ប់េនះក៏ត្រម�វឱ្យរដ� ផ�ល់�រចុះេ��ះេ�ះេ��តេ��ម�រ ��ល័យែដលផ� ល់ជំនួយ��រណៈ
ឬកម� វ �ធីែដលផ� ល់មូលនិធិេ�យរដ� ែដលចូ លរ ួមក��ង�រផ� ល់េស�កម� ដល់ជនពិ�រ និង�រ ��ល័យេ្រជើសេរ �សអ� កបេ្រមើក��ង
េ��។ NVRA ក៏ផ�ល់នូវ�រែណ�ំអំពី�រែថរក�ប��ីេ��ះ
និងកំណត់ពីរេបៀបែដលអ� កេ�ះេ��ត�ច្រត�វ�នេគដកេចញពីប��ីេ��ះ។
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Multi-Member District មណ�លពហុស�ជិក
មណ�លេ�ះេ��តឬមណ�លេ�ះេ��តែដល�នតំ�ងពីរឬេ្រចើន�ក់េ�ក��ង��ប័ននីតិប�� ត� ិ��ងមួ យ។
Multi-Seat Contest �រ្របកួ តពហុេ�អី
�រ្របកួ ត្របែជងែដលេបក� ជនេ្រចើន�ចឈរេ��ះ�នរហូ តដល់ចំនួន�សនៈ�ក់�ក់។
អ� កេ�ះេ��ត�ចេ�ះេ��តមិនេលើសពីចំនួនេបក� ជនែដល�នប��ក់។
Municipal ្រក �ង
�ក់ទងនឹងទី្រក �ង ្រស �ក ភូ មិឬទី្របជុំជនេលើកែលងែតរដ� New England, New York និង Wisconsin
ែដលេ��ះទី្រក �ងតំ�ងឱ្យតំបន់ែបងែចកៃនេ�នធី ឬរដ� �មតំបន់។
Municipal Ballot សន� ឹកេ��ត្រក �ង
សន� ឹកេ��តស្រ�ប់េបក� ជនឬវ ��ន�រ�ក់ទងនឹង��ប័ន្រគប់្រគង្រក �ង។
Municipal Bond Election �រេ�ះេ��តមូ លប្រត្រក �ង
�រេ�ះេ��តែដល�នសំេណើអនុ��តឱ្យរ��ភិ�ល្រក �ងអនុម័ត�រចំ�យបែន� មែដលក��ងេ�ះ
បំណុលនិង�តព� កិច�្រត�វសង�មួ យ�រ្រ�ក់ប��ញេ�េលើសន� ឹកេ��តស្រ�ប់�រយល់្រពមឬ�របដិេសធ។
Municipal Elections �រេ�ះេ��ត្រក �ង
�រេ�ះេ��ត�េទៀង�ត់ៃនេបក� ជននិង វ ��ន�រ��េ�ក��ង��ប័ន្រគប់្រគង្រក �ង។
Municipal School District មណ�លសិក�ៃន��្រក �ង
អង� �ពភូ មិ��ស� ស្រ�ប់រដ� �លមូ ល��នៃន��បឋមសិក�ឬអនុ វ �ទ�ល័យ។
Municipal Water District មណ�លទឹករបស់្រក �ង
អង� �ពភូ មិ��ស� ស្រ�ប់រ��ភិ�លក��ងតំបន់ ែដលផ� ត់ផ�ង់ទឹកនិងត្រម�វ�រលូ ដល់សហគមន៍។
Municipality ��្រក �ង
�ក់ទងនឹងទី្រក �ង ្រស �ក ភូ មិឬទី្របជុំជនេលើកែលងែតរដ� New England states, New York និង Wisconsin
ែដលេ��ះទី្របជុជ
ំ នប��ញពី�រែបងែចកៃនេ�នធី ឬរដ� �មតំបន់។

N
National �តិ
�កម� សិទ�ិឬែថរក�េ�យរ��ភិ�លសហព័ន�។
National Association Of Secretaries Of State (NASS) ស�គម�តិៃនេល�ធិ�រ��នរដ� (NASS)
អង� �រវ ���ជីវៈមិន្រប�ន់បក្សពួ កៃនម�ន� ី��រណៈ េ�យ�នស�ស�ពេល�ធិ�ររដ� និងទឹកដី�េមរ �ក។។
National Association Of State Election Directors (NASED) ស�គម�តិៃន�យកេរៀបចំ�រេ�ះេ��តរដ� (NASED)
ស�គមវ ���ជីវៈមិន្រប�ន់បក្សពួ កៃន�យកេរៀបចំ�រេ�ះេ��តរដ� និងរដ� �លរដ� និងទឹកដី�េមរ �ក។
National Certification Test Report រ�យ�រណ៍េតស� វ ���បនប្រត�តិ
រ�យ�រណ៍លទ� ផលៃន�រេធ� �េតស� ឯក�ជ្យៃន្របព័ន�េ�ះេ��តេ�យមន� ីរពិេ�ធន៍ែដល�ន�រទទួ ល��ល់
ែដល�នប��ន
� េ�គណៈកម� �រជំនួយ�រេ�ះេ��ត�េមរ �ក�មួ យនឹងអនុ�សន៍�ក់ទងនឹង�រផ� ល់េលខវ ���បនប្រត។
National Certification Testing �រេធ� �េតស� វ ���បនប្រតរ�តិ
�រពិនិត្យនិងេធ� �េតស�្របព័ន�េ�ះេ��តេដើម្បីកំណត់�េតើ្របព័ន�េនះេ�រព�ម�រអនុវត� និងត្រម�វ�រេផ្សងេទៀតៃនស� ង់�រវ �
��បនប័្រត�តិនិង�នលក� ណៈ�ក់�ក់របស់ខ� �នែដរឬេទ។
National Change of Address Program (NCOA) កម� វ �ធី��ស់ប�រ�សយ�
�
� នន�តិ(NCOA)
សំណុំទិន�ន័យដ៏�នសុវត� ិ�ពៃនកំណត់្រ���ស់ប�រ�សយ�
�
� នអចិៃ�ន� យ៍្រប�ណ ១៦០ �ន
ែដល�នេ��ះនិង�សយ��នរបស់បុគ�ល ្រគ� �រនិង�ជីវកម� ែដល�ន�ក់�ក្យ��ស់ប�រ�សយ�
�
� ន�មួ យ USPS។
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ម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��តេ្របើ NCOA
េដើម្បីេធ� �បច��ប្បន� �ពកំណត់្រ�េ�ក��ងមូ ល��នទិន�ន័យចុះេ��ះេ�ះេ��តរបស់ពួកេគ។
National Convention អនុស���តិ
កិច�្របជុំែដលគណបក្សរដ� និងែដនដី្របជុេំ ដើម្បីេ្រជើសេរ �សេបក� ជន្រប��ធិបតី។

National Institute of Standards and Technology (NIST) វ �ទ���នស�ង់�រនិងបេច� ក វ �ទ��តិ (NIST)
អង� �រសហព័ន� ែដល�ន�រកិច�ជួយដល់�រអភិវឌ្ឍស� ង់�រ្របព័ន�េ�ះេ��ត។ NIST អភិវឌ្ឍ
និងរក�ស� ង់�រស្រ�ប់បេច� ក វ �ទ��េ្រចើន។ អ� កវ �ទ���ស� NIST
ជួ យដល់គណៈកម� �រជំនួយ�រេ�ះេ��ត�េមរ �កក��ង�របេង� ើតស� ង់�រែដល�ចេធ� �េតស� �នស្រ�ប់្របព័ន�េ�ះេ��ត។
National Party Convention សន� ិ�តគណបក្ស�តិ
កិច�្របជុំែដលគណបក្សរដ� និងែដនដី្របជុំេដើម្បីេ្រជើសេរ �សេបក� ជន្រប��ធិបតី។
National Presidential Nominating Convention សន� ិ�តែតង�ំងេប� �ព្រប��ធិបតី�តិ
កិច�្របជុំមួយែដលគណបក្សរដ� និងទឹកដី្របជុំេរៀង�ល់ ៤
��ំម�ងេ�សហរដ� �េមរ �កេដើម្បីេធ� ��រេ្រជើសេរ �សេបក� ជនេ�ក��ង�រេ�ះេ��ត្រប��ធិបតី�េមរ �ក�េពល�ងមុខេនះ។
សន� ិ�តេនះអនុ��តឱ្យសេ្រមចេរ �សអ� កែដល្រត�វ�នែតង�ំង មុនេពលអនុស���តិេបើក។
National Voluntary Laboratory Accreditation Program (NVLAP)
កម� វ �ធីទទួ ល��ល់គុណ�ពពិេ�ធន៍ស�័្រគចិត���ក់�តិ(NVLAP)
កម� វ �ធីទទួ ល��ល់គុណ�ពពិេ�ធន៍ស�័្រគចិត���ក់�តិ ែដលដំេណើរ�រេ�យវ �ទ���នស� ង់�រនិងបេច� ក វ �ទ��តិ (NIST)
National Voter Registration Act Of 1993 (NVRA)[Also Known As The “Motor Voter Act"]
ច�ប់ចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��ត�តិ��ំ ១៩៩៣ (NVRA) [េគក៏��ល់�� “ច�ប់អ�កេ�ះេ��តម៉ូ ទ័រ”]
ច�ប់េនះែដល្រត�វ�នេគ��ល់�ទូ េ��� “ច�ប់អ�កេ�ះេ��តម៉ូ ទ័រ”
�ម�រឱ្យរដ� ផ�ល់ឱ�សចុះេ��ះេ�ះេ��តេ��រ ��ល័យផ� ល់���បណ��នយន� របស់ពួកេគ (ែដលេគ��ល់� DMV
េ�រដ� �េ្រចើន)។ ច�ប់េនះក៏ត្រម�វឱ្យរដ� ផ�ល់�រចុះេ��ះេ�ះេ��តេ��ម�រ ��ល័យែដលផ� ល់ជំនួយ��រណៈ
ឬកម� វ �ធីែដលផ� ល់មូលនិធិេ�យរដ� ែដលចូ លរ ួមក��ង�រផ� ល់េស�កម� ដល់ជនពិ�រ
និង�រ ��ល័យេ្រជើសេរ �សអ� កបេ្រមើក��ងេ��។ NVRA
ក៏ផ�ល់នូវ�រែណ�ំអំពី�រែថរក�ប��ីេ��ះនិងកំណត់នូវរេបៀបែដលអ� កេ�ះេ��ត�ច្រត�វ�នដកេចញពីប��ីេ��ះ។
No Excuse Absentee Voting �រេ�ះេ��តអវត� �នេ�យមិនត្រម�វេហតុផល
�ក្យែដលេ្របើេ�េពលអ� កេ�ះេ��តែដល�នចុះេ��ះ �ចេស� ើសុំេ�ះេ��តអវត� �នេ�យ��ន�ររ �តត្បិត។
Nominate ែតង�ំង
�រេស� ើឱ្យេគពិ�រ�បុគ�ល��ក់ស្រ�ប់តំែណង��រណៈ។
Nominated Officials ម�ន� ីែដល្រត�វ�នែតង�ំង
បុគ�លែដល្រត�វ�នេគេស� ើឱ្យពិ�រ�ស្រ�ប់�រែតង�ំងក��ងមុខដំែណង��រណៈ
ឬែដល�នទទួ លសេម� ង្រគប់្រ�ន់េ�ក��ង�រេ�ះេ��តេ្រជើសេរ �សេបក� �ព េដើម្បី�នេ�រក�រេ�ះេ��តទូ េ�
ឬ�រេ�ះេ��ត��ច់្រព័្រត។ �ក្យេនះក៏�ចសំេ�េ�េលើបុគ�លែដល្រត�វ�នេ្រជើសេរ �សេ�យគណបក្សរដ� និងទឹកដី�េមរ �ក
េ�ក��ងសន� ិ�តគណបក្ស�តិ េដើម្បីតំ�ងឱ្យគណបក្ស�េបក� ជន្រប��ធិបតី�េមរ �ក។
Nominating Petition ញត� ិែតង�ំង
ឯក�រ��យលក� ណ៍អក្សរផ� វ� �រមួ យែដលចុះហត� េល�េ�យអ� កេ�ះេ��តែដល�នចុះេ��ះ
េដើម្បីេស� ើសុំឱ្យេគ�ក់េ��ះេបក� ជនេ�េលើសន� ឹកេ��ត។
Nomination �រែតង�ំង
ដំេណើរ�រៃន�រេស� ើឱ្យពិ�រណស្រ�ប់ដំែណង��រណៈ។
Nomination Paper ្រក�សែតង�ំង
ឯក�រ��យលក� ណ៍អក្សរផ� វ� �រែដលេចញេ�យ�រ ��ល័យេ�ះេ��តេដើម្បីេស� ើសុំេ��ះេបក� ជនយកេ��ក់េ�េលើសន� ឹក
េ��ត។
Nominee អ� កែដល�នែតង�ំង
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បុគ�លែដល្រត�វ�នេគេស� ើឱ្យពិ�រ�ស្រ�ប់ដំែណង��រណៈ។
Non-Accepted Ballots សន� ឹកេ��តែដលយក��រមិន�ន
ប�� កំហុសឆ� ង �រលុប ឬសកម� �ពេ�យេចត�
ែដល�ំឱ្យេគមិន�ច�ប់សន� ឹកេ��តចូ លក��ងលទ� ផលេ�ះេ��តចុងេ្រ�យ�ន។
Non-Paper Media ្របព័ន�ផ្សព� ផ�យមិនែមន្រក�ស
្របព័ន�ផ្សព� ផ�យ្របេភទ�មួ យែដលព័ត៌�ន្រត�វ�នរក�ទុកប៉ុែន� មិន�នលក� ណៈ្រគប់្រ�ន់�្របព័ន�ផ្សព� ផ�យ្រក�ស
ឬេ�ះពុម� ដូ ច�មី្រក�េមេឌៀ (មី្រក�ហ��ច និងមី្រក�ហ��ល) ឬ�សរ �ងកុំព� ្យទ័រ។
Non-Partisan មិន្រប�ន់គណបក្ស
មិន�ប់�ក់ព័ន��មួ យគណបក្សនេ��យ។
Nonpartisan Primary �រេ�ះេ��តេរ �សេបក� �ពដំ�ងែដលមិន្រប�ន់បក្សពួ ក
�រេ�ះេ��តេ្រជើសេរ �សេបក� �ពតំ�ង
្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងេដើម្បីច្រ�ញ់េបក� ជនក��ង�រ្របកួ ត្របែជងែដលមិន�ក់ព័ន�នឹងគណបក្ស�ក់�ក់។
Non-Party-Specific Contest េបក� �ព្របកួ ត្របែជងមិន្រប�ន់គណបក្ស
េបក� �ព្របកួ ត្របែជង ែដល�នសិទ�ិក��ងេបក� �ព្របកួ ត្របែជងរកសន� ឹកេ��ត ែដល�េបក� �ពឯក�ជ្យ
េហើយមិនចូ លរ ួម�មួ យគណបក្សនេ��យ�មួ យ។
Noncompliance �រមិនអនុេ�ម�ម
�រខក�ន ឬ�របដិេសធមិនេ�រព�មអ� �មួយ (ដូ ច�ច�ប់ឬបទប��) ។
Nondiscriminatory មិនេរ �សេអើង
យុត�ធ
ិ ម៌ និងេស� ើ�ព។
None of The Above ��នដូ ច�ងេលើ
ជេ្រមើសសន� ឹកេ��តេ�ក��ងយុ��ធិ�រ
ឬអង� �រមួ យចំនួនែដលេរៀបចំេឡើងេដើម្បីអនុ��តឱ្យអ� កេ�ះេ��តប��ញពី�រមិនេពញចិត�េបក� ជន� ំងអស់េ�ក��ងេបក�
�ព្របកួ ត្របែជងេ�ះេ��ត។
Nonpartisan Canvas Board ្រក �ម្របឹក�្រត� តពិនិត្យមិន្រប�ន់នឹងគណបក្ស
្រក �មបុគ�លែដលមិន�នសម� ័ន��ព�មួ យគណបក្ស
ឬសម� ័ន��ពែដលមិន�នប��ញេ�យេធ� ��រ�មួ យ���មវ ��ននិងនីតិ វ �ធី�ក់�ក់េដើម្បីចង្រកង ពិនិត្យេឡើង វ �ញ
និងកំណត់សុពល�ពស��រៈេ�ះេ��ត។
Nonpartisan Election �រេ�ះេ��តមិន្រប�ន់គណបក្ស
�រេ�ះេ��ត្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងេ�យ�នេបក� ជនចូ លរ ួម្របកួ ត្របែជងេ�យមិន្រប�ន់គណបក្ស
Nonpartisan Office តំែណងមិន្រប�ន់បក្សពួ ក
តំែណងេ�ះេ��តែដលេបក� ជនឈរេ��ះេ�យ��ន�រចូ លរ ួមក��ងគណបក្សនេ��យ�មួ យ។
Nonpartisan Office Declaration of Candidacy េសចក� ី្រប�សេបក� �ពដំែណងេ�យមិន្រប�ន់គណបក្ស
ទេង� �ៃន�របំេពញឯក�រែដល្រត�វ�រេដើម្បី��យ�េបក� ជនស្រ�ប់តំែណង��រណៈេ�យមិនលេម� �ង។
Nonvolatile Memory អង� ចង�ំមិនែ្រប្រប� ល
អង� ចង�ំែដលព័ត៌�ន�ច្រត�វ�នរក�ទុកេ�យ��នកំណត់េ�យមិនេ្របើ�មពល។ROM និង PROMs
គឺ�ឧ�ហរណ៍អង� ចង�ំែដលមិនែ្រប្រប� ល។
Not Contested មិន្របកួ ត្របែជង
េ�េពលែដលបុគ�ល�ក់�ក្យេដើម្បី��យ�េបក� ជន�នតិច�ង�សនៈេបើកចំហស្រ�ប់�រេ�ះេ��ត។
Notarized Statement េសចក� ីែថ�ង�រណ៍ែដល្រត�វ�នប��ក់�ផ� វ� �រ
ឯក�រែដល្រត�វ�នប��ក់េ�យ�រ�រ � ែដល�ម�ន� ីេផ� �ង��ត់អត� ស��ណរបស់អ�ក�ល់��
ែដលចុះហត� េល�េលើឯក�រេនះនិងប��កឯក�រេ�ះេ�យ�ន្រ�។។
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Notice េសចក� ជ
ី ូនដំណឹង
�រ្រប�សអំពីេ�លបំណងសកម� �ព ឬ�ររ�លឹករបស់អង� �រ។
Notice of Clarification េសចក� ជ
ី ូនដំណឹងអំពី�របំភ�ឺ
ឯក�រផ� ល់�រែណ�ំនិង�រពន្យល់បែន� មអំពីត្រម�វ�រនិងនីតិ វ �ធីៃន�រផ� ល់ វ ���បនប័្រត្របព័ន�េ�ះេ��តរបស់គណៈកម� �
រជំនួយ�រេ�ះេ��ត ឬកម� វ �ធីមន� ីរពិេ�ធន៍េធ� �េតស�្របព័ន�េ�ះេ��ត (VSTL) ។ NOCs
�ចេច��រេឆ� យ
ើ តបេ�នឹងសំេណើសុំ�របំភ�ឺពីមន� ីរពិេ�ធន៍េធ� �េតស�្របព័ន�េ�ះេ��ត ឬ្រក �មហ៊ុនផលិតែដល�នចុះប��ី
EAC ។EAC ក៏�ចេចញេសចក� ីជូនដំណឹងអំពី�របំភ�ឺេ�េពលែដលអង� �ពេនះកំណត់�របំភ�ឺទូេ�គឺ��រ�ំ�ច់។
Notice of Disposition េសចក� ជ
ី ូនដំណឹងអំពី�រេ�ះ្រ�យចុងេ្រ�យ
�រេ�ះ្រ�យចុងេ្រ�យៃនប��មួ យនិងេ�យេ�ងេ�េលើ�រសេ្រមចចិត�ែដល�ន្រប�សពីទី��ក់�រ។

Notice of Election េសចក� ីជូនដំណឹងអំពី�រេ�ះេ��ត
�ក្យ្រសបច�ប់ែដល្រត�វ�នេ្របើេ�េពលែដល���ធររ��ភិ�លែដល�ន�រអនុ��ត
ផ� ល់នូវេសចក� ីជូនដំណឹង���រណៈ�
�រេ�ះេ��តនឹង្រប្រពឹត�េ�េ�េពលេវ��ក់�ក់�មួ យនិងេ្រ�មច�ប់និងលក� ន� ិកៈ�ក់�ក់។
Notice to Voters េសចក� ីជូនដំណឹងដល់អ�កេ�ះេ��ត
ទំ�ក់ទន
ំ ងផ� វ� �រពី� រ ��ល័យេរៀបចំ�រេ�ះេ��តអំពី�រេ�ះេ��ត �រចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��ត ឬដំេណើរ�រេ�ះេ��ត។
Notices of Noncompliance េសចក� ីជូនដំណឹងអំពី�រមិនអនុេ�ម�ម
�រទំ�ក់ទំនង�ផ� វ� �រពីទី��ក់�រែដលលក� ន� ក
ិ ៈនិងច�ប់្រត�វ�នរ�េ�ភ។

O
Oath សម្បថ
�រប��ក់�៉ងមុឺង�៉ត់អំពី�រពិតៃនអ� �ែដលមនុស្ស��ក់និ�យ
ឬ�មនុស្ស��ក់�នបំណងេ��ះ្រតង់េដើម្បីេធ� �អ��ែដលមនុស្ស��ក់េ�ះនិ�យ។
Oath of Office សម្បថចូ ល�ន់ដំែណង
សម្បថឬ�រប��ក់ែដលមនុស្ស��ក់េធ� ��រេប� ��ចិត����រណៈចំេ�ះ�រកិច��រទទួ លខុស្រត�វ
និង�តព� កិច�ែដល�ក់ព័ន�នឹង�រ�ន់តំែណង��រណៈ។
Observational Test េតស�អេង� ត
េតស�្របតិបត� ិ�រេធ� �េឡើងេ�េលើឧបករណ៍េ�ះេ��តកំឡ
� ងេពលេ�ះេ��តេ�យអ� កេ�ះេ��តពិត្រ�កដេដើម្បីបេង� ើតទំនុក
ចិត��កំណត់្រ�្រក�សែដល�ចេផ� �ង��ត់�នរបស់អ�កេ�ះេ��ត្រត�វ�នផលិត�៉ង្រតឹម្រត�វេ�េពលែដលបេច� ក វ �ទ�ជំនួ
យ្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់។ ឧបករណ៍ែដល្រត�វេធ� �េតស� �កល្បង្រត�វ�នេ្របើស្រ�ប់�រ្របមូ លសន� ឹកេ��តធម� �។
សន� ឹកេ��តែដល្របមូ ល�ន្រត�វ�នប��ល
� េ�ក��ងប��ីេ�ះេ��ត។
Observers អ� កសេង� ត�រណ៍
បុគ�លែដល��ំេមើល�រេបើក និងបិទទី�ំងេ�ះេ��ត �រេ�ះេ��ត
�រ�ប់នង
ិ �រេធ� �
� �ងលទ� ផលឬែផ� កេផ្សងេទៀតៃន�រេ�ះេ��ត។
Office ដំែណង
ដំែណងសហព័ន� រដ� េ�នធី ្រក �ង ស��ត់ ភូ មិ ��្រក �ង �� ្រស �កឬមុខតំែណងរ��ភិ�លេផ្សងេទៀត។
Office Holder អ� ក�ន់ដំែណង
�ក្យែដលេ្របើេដើម្បីពិពណ៌�អំពីបុគ�ល��ក់ែដល�នស្បថចូ ល�ន់តំែណង��រណៈេហើយបច��ប្បន� កំពុង�ន់តំែណងេនះ។
Office of The Registrar Of Voters តំែណងអ� ក�ន់�ប់ប��ីអ�កេ�ះេ��តត
ម�ន� ីទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ�រ្រគប់្រគង�រេ�ះេ��តឬដំេណើរ�រេ�ះេ��ត។
Officer ម�ន� ី
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�ក្យែដលេ្របើេដើម្បីពិពណ៌�អំពីបុគ�ល��ក់ែដល�នស្បថចូ ល�ន់តំែណង��រណៈេហើយបច��ប្បន� កំពុង�ន់តំែណងេនះ។
Official ផ� វ� �រ
(១) ៃន ឬ�ក់ទងនឹងតំែណង មុខតំែណង ឬេសចក� ីទុកចិត� (២) �ន់ដំែណង៖ �នសិទ�ិអំ�ច
Official Ballot សន� ឹកេ��តផ� វ� �រ
�រប��ញ�ផ� វ� �រៃនេបក� �ព្របកួ ត្របែជង� ំងអស់ ែដលនឹង្រត�វសេ្រមចេ�ក��ង�រេ�ះេ��ត�ក់�ក់មួយ។
� ំងក��ងទ្រមង់�្រក�សឬេអឡិច្រត�និក យន� �រស្រ�ប់អ�កេ�ះេ��តេដើម្បីប��ញពីចំណង់ចំណូលចិត�របស់អ�កេ�ះេ��ត។
Official Ballot Card �តសន� ឹកេ��តផ� វ� �រ
បណ�ផ� វ� �រ ឬប័ណ�មួ យចំនួនែដល្រត�វ�នេ�ះពុម�
ឬកំណត់អត� ស��ណេ�យេ�ងេ�េលើសន� ឹកេ��តេ��ះេបក� ជនស្រ�ប់�រែតង�ំងេបក� �ព
ឬ�រេ�ះេ��តេ��ន់មុខដំែណងមួ យឬេ្រចើន ឬចំណងេជើងក��ងសន� ឹកេ��តអំពី វ ��ន�រមួ យឬេ្រចើន។។
Official Ballot Card Secrecy Sleeve េ្រ�មសំបុ្រតស��ត់ៃន�តសន� ឹកេ��តផ� វ� �រ
្រក�សេ្រ�មសំបុ្រតឬថតឯក�រែដលបិទ�ំងសន� ឹកេ��តេដើម្បីរក��រស��ត់អំពីរេបៀបែដលអ� កេ�ះេ��តគូ សស��ល់ស
ន� ឹកេ��តរបស់ពួកេគ។
Official Envelope េ្រ�មសំបុ្រតផ� វ� �រ
េ្រ�មសំបុ្រត�ងក��ងនិង�ងេ្រ�ផ� វ� �រែដល្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីដឹកជ��ន
� ឬបិទ�ំងសន� ឹកេ��ត។
Official Party Affiliation List ប��ីសម� ័ន��ពផ� វ� �ររបស់គណបក្ស
ប��ីេ��ះបុគ�លែដល�នចុះេ��ះ�មួ យសម� ័ន�គណបក្សេ�េលើប��ីេ��ះេ�ះេ��ត
ែដល�ត្រម�វ�រ�មុនស្រ�ប់សិទ�ិឬ�រអនុ��តឱ្យេ�ះេ��ត។
Official Roster of Voters ប��ីេ��ះផ� វ� �ររបស់អ�កេ�ះេ��ត
ប��ីេ��ះបុគ�លែដល�នចុះេ��ះក��ងប��ីេ�ះេ��ត េ�កែន� ងែដលអ� កេ�ះេ��តរស់េ�
ែដល�ត្រម�វ�រ�មុនស្រ�ប់�នសិទ�ិេ�ះេ��ត។
Official Sample Ballot សន� ឹកេ��តគំរ ូផ� វ� �រ
ឧ�ហរណ៍ៃនសន� ឹកេ��តមួ យែដលផ� ល់ជូនអ� កេ�ះេ��តនូ វព័ត៌�ន�ក់�ក់ដល់អ�កេ�ះេ��ត។
កូ នេសៀវេ�សន� ឹកេ��តគំរ ូផ� ល់នូវព័ត៌�ន អំព�
ី រេ�ះេ��តបែន� មដូ ច�ទីកែន� ងនិងេ�៉ងេ�ះេ��តរបស់អ�កេ�ះេ��ត
ព័ត៌�នអំពេី បក� ជន សំណួរនិង�រែណ�ំអំពី�រេ�ះេ��ត។
Online Registration �រចុះេ��ះ�មអុិនធឺណិត
�រចុះេ��ះេ�ះេ��ត�មអុិនធឺណិត�នដំេណើរ�រដូ ច��នឹងដំេណើរ�រ្រក�សធម� �
ែដលអ� កេ�ះេ��តថ� ីបំេពញែបបបទែដល្រត�វ�ន�ក់ជូនម�ន� េី �ះេ��ត ប៉ុែន� ជំនួសឱ្យ�របំេពញែបបបទ�្រក�ស
អ� កេ�ះេ��តបំេពញែបបបទ�មអុីនធឺណិត
េហើយទ្រមង់ែដល��ន្រក�សេនះ្រត�វ�នប��ន
� �ម្របព័ន�េអឡិច្រត�និកដល់ម�ន� ីេ�ះេ��ត។ េ�ក��ងរដ� �គេ្រចើន
កម� វ �ធី្រត�វ�នពិនិត្យេឡើង វ �ញ�ម្របព័ន�េអឡិច្រត�និក។ ្របសិនេបើ�រេស� ើសុំ្រត�វ�នប��ក់��នសុពល�ពេ�ះ
�រចុះេ��ះថ� ី្រត�វ�នប��ល
� េ�ក��ងប��ីចុះេ��ះេ�ះេ��តរបស់រដ� ។
Open Primary �រេ�ះេ��តេរ �សេបក� �ពតំ�ងេបើកចំហ
�រេ�ះេ��តេរ �សេបក� �ពតំ�ង
ែដលអ� កេ�ះេ��ត���ក់�ចចូ លរ ួមេ�យមិន្រប�ន់និ���រនេ��យរបស់ពួកេគ។
រដ� ខ�ះ�ម�រឱ្យអ� កេ�ះេ��ត្រប�ស���រណៈអំព�
ី រេ្រជើសេរ �សសន� ឹកេ��តរបស់ពួកេគេ�កែន� ងេ�ះេ��តប��ប់ពីបុ
គ� លិកមណ�លេ�ះេ��តផ� ល់ ឬេបើកដំេណើរ�រសន� ឹកេ��តសម្រសប។
រដ� េផ្សងេទៀតអនុ��តឱ្យអ� កេ�ះេ��តេធ� ��រេ្រជើសេរ �សសន� ឹកេ��តរបស់ខ� �នេ�យឯកជនក��ងបន� ប់េ�ះេ��ត។
Open Records កំណត់្រ�េបើកចំហ
ឯក�រឬព័ត៌�នែដលមិន្រត�វ�ន�ត់ទុក���រស��ត់ និង�ទូ េ��ក់ទងនឹង�រ្រប្រពឹត�របស់រ��ភិ�ល។
Open Source ្របភពេបើកចំហ
សូ ហ� ែវរកុំព� ្យទ័រែដលកូ ដ្របភពរបស់� (កូ ដែដលមនុស្ស�ច�ន�ន) ផ� ល់ជូន�ទូ េ��មួ យនឹង���ប័ណ�
េ�ល��ស់កម� សិទ�ិផ�ល់សទ
ិ � ិក��ង�រសិក���ស់ប�រ� និងែចក�យសូ ហ� ែវរេ�នរ���ក់និងស្រ�ប់េ�លបំណង�មួ យ។
សូ ហ� ែវរ្របភពេបើកចំហ�ច្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ�យ�រសហ�រ���រណៈ។
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្របព័ន�េ�ះេ��តនិង�រេ�ះេ��តែដល�នសូ ហ� ែវរ្របភពេបើកចំហ្រត�វ�នពិនិត្យេឡើង វ �ញេ�យអ� កសរេសរកម� វ �ធី�ជីពនិង
ស� ័្រគចិត��េ្រចើន។ ្របព័ន�្របភពេបើកចំហ�ធម� �មិនគិតៃថ� េទ េហើយ�ទូ េ��ន���ប័ណ�ដូ ចកម� វ �ធីេផ្សងេទៀតែដរ។
្របព័ន��ច�្របភពេបើកចំហរេពញេលញ ឬ�ច�នែតមួ យែផ� កៃនកម� វ �ធី្របភពេបើកចំហររបស់ពួកេគ។
Operating System ្របព័ន�្របតិបត� ិ�រ
បណ��ំៃនកម� វ �ធីែដល្រគប់្រគងែផ� ក រ �ងៃន្របព័ន�កុំព� ្យទ័រ និងផ� ល់នូវេ្រគ�ងផ� ត់ផ�ង់ និងេស�កម� ដល់កម� វ �ធី
ែដល្រត�វ�នដំេឡើងេ�េលើឧបករណ៍។
្របព័ន�្របតិបត� ិ�រេ្របើេលខកំែណេចញផ�យស��្រគ��ញេដើម្បីចង��លប��ញ�កំែណ�មួ យ្រត�វ�នដំេឡើងេហើយ�ម�រឱ្យ�ន
�រែកស្រម� ល ឬេធ� �បច��ប្បន� �ពញឹក�ប់េដើម្បីរក�សុវត� ិ�ពនិងមុខ�រ។
�រ្រគប់្រគងកំែណសូ ហ� ែវរេ�ក��ង�រ ��ល័យេ�ះេ��តត្រម�វឱ្យ�ន�រស្រមបស្រម� ល�៉ង្រប �ង្របយ័ត�ពី�រេធ� �បច��ប្បន� �ព
្របព័ន�្របតិបត� ិ�រក៏ដូច�សូ ហ� ែវរកម� វ �ធី។
Operation Manual េសៀវេ�ែណ�ំ្របតិបត� ិ�រ
ឯក�រែដលអង� �រមួ យផ� ល់�រែណ�ំដល់ស�ជិកនិងនិេ�ជិតឱ្យបំេពញមុខ�ររបស់ពួកេគឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វនិង្របកបេ�
យ្របសិទ��ព។
�កត់្រ�នូ វនីតិ វ �ធីស�ង់�រែដល�នអនុម័តស្រ�ប់្របតិបត� ិ�រ្របកបេ�យសុវត� ិ�ពេដើម្បីផលិតទំនិញនិងផ� ល់េស�កម� ។
Operational Environment បរ ���ន្របតិបត� ិ�រ
សូ ហ� ែវរ និង �ដែវរ� ំងអស់ (រ ួម� ំងស��រៈបរ ���រ េ្រគ�ងស�� រ �ម និងស��រៈេ្របើ្រ�ស់) ស��រៈឯក�រ
និងចំណុច្រប�ក់ែដលេ្របើ្រ�ស់ េ�យបុគ�លិកេ�ះេ��ត្របតិបត� ិករែផ� កែថ� ំ បុគ�លិកមណ�លេ�ះេ��ត និងអ� កេ�ះេ��ត
ែដល្រត�វ�រស្រ�ប់្របតិបត� ិ�រឧបករណ៍េ�ះេ��ត។
Opponent អ� កជំ�ស់
េបក� ជនេផ្សងេទៀតស្រ�ប់តំែណង ែដល�នក��ង�រេ�ះេ��តែដលមកពីគណបក្សេផ្សង ឬអ� កែដល�នេ�លបំណង
ឬេ�លនេ��យខុស��។
Oppose ជំ�ស់
មិនេពញចិត�ឬមិនយល់្រសប�មួ យ។
Optical Scan េស�នអុបទិក
្របព័ន�េ�ះេ��តែដល�ចែស� នសន� ឹកេ��តសរុប និងសន� ឹកេ��ត�ន�រ។
្របព័ន�េស� នអុបទិក�ស់ៗ�គេ្រចើនេ្របើបេច� ក វ �ទ�េស� នអុីន្រ��េរ�ដ (IR)
និងសន� ឹកេ��តែដល�នស��កំណត់េពលេវ�េដើម្បីេស� នសន� ឹកេ��តឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វ។ ្របព័ន�េស� នអុបទិកថ� ី (ឌីជីថល)
ក៏�ច�ប់យករ ូប�ពៃនសន� ឹកេ��តេ�េពលែដលេគ�ក់�ក��ង��ង។
Optical Scan Ballots សន� ឹកេ��តេស�នអុបទិក
សន� ឹកបណ�មួ យ ឬេ្រចើន ែដល្រត�វ�នេ�ះពុម�ឬកំណត់អត� ស��ណេ�យ�នព័ត៌�នេ�ងៃនសន� ឹកេ��ត
េ��ះេបក� ជនស្រ�ប់�រែតង�ំង�េបក� �ពតំ�ង ឬស្រ�ប់ដំែណងមួ យឬេ្រចើន
ឬចំណងេជើង វ ��ន�រណ៍មួយឬេ្រចើនក��ងសន� ឹកេ��ត ែដល�ចតេ្រម�ប�ប់�ម�៉សុីនេស� នអុបទិក។
Optical Scan System ្របព័ន�េស�នអុបទិក
្របព័ន�ែដលកត់្រ��រេ�ះេ��តេ�យស��ស��ល់ែដល�នកំណត់េ�ក��ងេ�លេ�េ�ះេ��ត
ែដល្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ�េលើសន� ឹកេ��តមួ យ ឬ� ំងសង�ង ឬេស៊ រ �សន� ឹកបណ�។ ្របព័ន�ែស� នអុបទិក�ន
និងតេ្រម�បសន� ឹកេ��ត �ធម� ��សន� ឹក្រក�សេ�យេស� នសន� ឹកេ��តនិងបក្រ�យខ� ឹម�រ។
Order �រទិញ
�រប�� �រប��ប់ ឬ�រែណ�ំេ�យអ� ក�នអំ�ច។
Order on The Ballot លំ�ប់េ�េលើសន� ឹកេ��ត
លំ�ប់ែដលេបក� �ព្របកួ ត្របែជងនិងេបក� ជនេលចេឡើងេ�េលើសន� ឹកេ��ត។
Ordinance បទប��
ច�ប់មួយែដលអនុម័តេ�យ���ធរមូ ល��ន។
Original Petition បដ� �លិខិតេដើម
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ឯក�រេមមួ យែដល�នព័ត�
៌ នអំពី វ ��ន �រគំនិតផ� ចេផ�
�
ើម
្រប�មតិឬេបក� ជនែដល�នេ្របើេដើម្បី្របមូ លហត� េល�ពីអ�កេ�ះេ��តែដល�នចុះេ��ះ។
Out-Of-State េ្រ�រដ�
េដើម្បីេ�េ្រ�្រពំែដនរ ូបវន� ៃនរដ� �ក់�ក់មួយ។
Outer Envelope េ្រ�មសំបុ្រត�ងេ្រ�
េ្រ�មសំបុ្រតផ� វ� �រមួ យ ែដល្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីដឹកជ��ន
� សន� ឹកេ��តអ� កអវត� �ន និងសន� ឹកេ��ត�មៃ្របសណីយ៍
និង�រ�រ�ពឯកជនរបស់អ�កេ�ះេ��ត។។
Overseas Ballot សន� ឹកេ��តេ�េ្រ�្របេទស
សន� ឹកេ��តែដលេ�ះេ�យស�ជិកេ��ែដលកំពុងបេ្រមើេស�កម� សកម� េ�េ្រ�្របេទស
ឬេ�យជនសុី វ �លែដលរស់េ�េ្រ�្របេទស។
Overseas Citizen ពលរដ� េ�េ្រ�្របេទស
ពលរដ� ៃនសហរដ� �េមរ �កែដលកំពុងរស់េ� ឬស� ិតេ�ក��ង្របេទសេផ្សងេ្រ�ពីសហរដ� �េមរ �ក។
Overseas Military Voter េ��េ�ះេ��តេ�េ្រ�្របេទស
ស�ជិក��ក់ែដលកំពុងបេ្រមើេស�កម� �៉ងសកម� ក��ងជួ រេ�� រ ួម�នកងទ័ពេ�កកងទ័ពេជើងទឹក កងទ័ព��ស
កង�៉ រ �ន ��ំសមុ្រទ និងអ� កជំនួញសមុ្រទនិងប� ី្របពន� និងអ� កេ�ក��ងបន��ករបស់ពួកេគ។
ស�ជិកែដលកំពុងបេ្រមើេស�េ���៉ងសកម� ែដល�អ� ករស់េ�អចិៃ�ន� យ៍ក��ងរដ�
េហើយកំពង
ុ ��ក់េ�បេ�
� ះ�សន� េ��ងេ្រ�្រពំែដនសហរដ� �េមរ �កនិង្រស �កកូ ឡ
� ំ� �។
ស�ជិកៃនកង�៉ រ �ន�េមរ �កែដល�អ� ករស់េ�អចិៃ�ន� យ៍ក��ងរដ�
េហើយកំពុង��ក់េ��បេ�
� ះ�សន� េ��ងេ្រ�្រពំែដនសហរដ� �េមរ �កនិង្រស �កកូ ឡ
� ំ� �
និង/ឬពលរដ� ដៃទេទៀតៃនសហរដ� �េមរ �កែដល�អ� ករស់េ�អចិៃ�ន� យ៍ក��ងរដ� េនះ
េហើយកំពុង��ក់េ�បេ�
� ះ�សន� េ�េ្រ�្រពំែដនៃនទឹកដីសហរដ� �េមរ �ក និង្រស �កកូ ឡ
� ំ� �
�ជនែដល�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ និង�នចុះេ��ះេ�ះេ��ត�មែដលច�ប់�នកំណត់។
Overseas Voter អ� កេ�ះេ��តេ�េ្រ�្របេទស
ពលរដ� �េមរ �ក��ក់ ែដលកំពុងរស់េ�េ្រ�សហរដ� �េមរ �ក
េហើយ�នសិទ�េិ �ះេ��តេ�កែន� ងរស់េ�ចុងេ្រ�យរបស់ពួកេគេ�សហរដ� �េមរ �ក។
Overvote េ�ះេ��តេលើស
េ�េពលចំនួនៃន�រេ្រជើសេរ �ស
ែដលេធ� �េឡើងេ�យអ� កេ�ះេ��តេ�ក��ង�រ្របកួ ត្របែជងគឺេលើសពីចំនួនអតិបរ�ែដលអនុ��ត។
Overvoting �រេ�ះេ��តេលើស
េ�ះេ��តឱ្យេលើសពីចំនួនអតិបរ�ៃនជេ្រមើសែដល�នអនុ��តេ�ក��ង�រ្របកួ តមួ យ។

P
Paper Ballot សន� ឹកេ��ត្រក�ស
្រក�សមួ យសន� ឹក ្រក�សរុ� ឬបណ��េ្រចើន ែដលអ� កេ�ះេ��ត� ំងអស់េធ� ��រេ្រជើសេរ �ស េ�យ�រគូ សេ�យៃដ
ឬេ�ះពុម��្រស័យេលើ្របព័ន�េ�ះេ��ត�ក់�ក់។
Paper Printout �រេ�ះពុម�្រក�ស
្រក�សមួ យសន� ឹកែដលព័ត៌�នពីកុំព� ្យទ័រ �៉សុីនេស� ន ឬឧបករណ៍្រសេដៀង��្រត�វ�នេ�ះពុម�េលើ។
Paper Record កំណត់្រ�្រក�ស
្រក�សកត់្រ�សន� ឹកេ��តែដល�ចេផ� �ង��ត់េ�យ��ល់េ�យអ� កេ�ះេ��ត។
Paper Ballot Sheet សន� ឹកេ��ត្រក�ស
្រក�សមួ យសន� ឹកែដលបេង� ើត�ែផ� កៃនសន� ឹកេ��ត។ សន� ឹកេ��ត�ច�នេ្រចើនសន� ឹក។
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Paper Trail �ន្រក�សឯក�រ
ឯក�រ�េស៊ រ � ែដលផ� ល់ភស���ង��យលក� ណ៍អក្សរអំពីលំ�ប់ៃន្រពឹត�ិ�រណ៍ឬសកម� �ពរបស់បុគ�លឬអង� �រ។
Paper-Based Voting System ្របព័ន�េ�ះេ��តែផ�កេលើ្រក�សេ��ត
្របព័ន�េ�ះេ��តែដលកត់្រ�សន� ឹកេ��ត
�ប់សន� ឹកេ��តនិងេរៀប�រ�ប់សន� ឹកេ��តេ�យេ្របើបណ�ឬ្រក�សសន� ឹកេ��តមួ យសន� ឹក
ឬេ្រចើន។
Parallel Monitoring �រ្រត� តពិនិត្យ្រសប��
�រ�កល្បង��នីយ៍េ�ះេ��តែដល�នេ្រជើសេរ �សេ�យៃចដន្យមួ យចំនួនេ្រ�មលក� ខណ�ែដល្របដូ ចេ�នឹងៃថ� េ�ះេ��តពិ
ត្រ�កដ�មែដល�ចេធ� �េ��ន េលើកែលងែតសន� ឹកេ��ត�ក់ែស� ងែដល�នេឃើញេ�យ “អ� កេ�ះេ��ត�កល្បង”
និង�កប្បកិ រ ��េ�ះេ��តរបស់ “អ� កេ�ះេ��ត�កល្បង” ្រត�វ�នដឹងេ�យអ� ក�កល្បង
េហើយ�ចេ្រប�បេធៀបេ�នឹងលទ� ផលែដល��នីយ៍េ�ះេ��ត� ំងេនះេរៀប���ងស្រ�ប់�រ�ប់និង�យ�រណ៍។
Parish ្រស �ក
រដ� �ល្រស �កតូ ចមួ យ ែដលដូ ច��នឹងេ�នធីេ�ក��ងរដ� េផ្សងេទៀតដូ ច�េ�រដ� Louisiana ។
Partisan គណបក្សនិយម
�ស�ជិកែដលេប� ��ចិត�របស់គណបក្សនេ��យ ែដល�ំ្រទ�៉ង��ំងដល់េ�លនេ��យរបស់គណបក្សខ� �ន។
Partisan Election �រេ�ះេ��តក��ងគណបក្ស
�រេ�ះេ��តែដលក��ងេ�ះ េបក� ជនឈរេ��ះស្រ�ប់តំែណង�តំ�ងគណបក្សនេ��យ
េហើយ�ញឹក�ប់ក��ង�រេ�ះេ��តេ�ះ សម� ័ន��ពគណបក្សរបស់ពួកេគ្រត�វ�នេ�ះពុម�េលើសន� ឹកេ��ត។
Partisan Office ដំែណង្រប�ំគណបក្ស
ដំែណងែដល្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស�ម�រេ�ះេ��ត េ�យេបក� ជនឈរេ��ះ�តំ�ងគណបក្សនេ��យ។
Partisan Office Declaration of Candidacy េសចក� ី្រប�សេបក� �ព្របកួ ត្របែជងដំែណងពីគណបក្ស
ទេង� �ៃន�របំេពញឯក�រ ែដល្រត�វ�រេដើម្បី��យ�េបក� ជនគណបក្សស្រ�ប់តំែណង��រណៈ។
Partisan Primary �រេ�ះេ��តេរ �សេបក� �ពតំ�ងគណបក្ស
�រេ�ះេ��តែដលគណបក្សនេ��យេ្រជើសេរ �សេបក� ជនឈរេ��ះស្រ�ប់�រេ�ះេ��តទូ េ�ឬ�រេ�ះេ��ត��ច់្រព័្រត។

Party គណបក្ស
អង� �រមួ យែដលស្រមបស្រម� លេបក� ជនេដើម្បី្របកួ ត្របែជងក��ង�រេ�ះេ��តរបស់្របេទសមួ យ។
�េរឿងធម� �ែដលស�ជិកគណបក្សនេ��យ�នគំនិត្រសេដៀង��អំពីនេ��យ
េហើយគណបក្ស�ចេលើកកម� ស់េ�លេ�មេ�គមវ ���ឬេ�លនេ��យ�ក់�ក់។
Party Affiliation សម� ័ន��ពគណបក្ស
សំេ�េលើទំ�ក់ទំនងរបស់េបក� ជន ឬម�ន� ី�ប់េ��តេ�នឹងគណបក្ស�ក់�ក់មួយ
មិន�ំ�ច់ចំេ�ះែតសំណុំទស្សនវ ����ក់�ក់�មួ យេឡើយ។ �ក់ទងនឹង�រេ�ះេ��ត
េនះ�ធម� �សំេ�េលើអ�កេ�ះេ��តែដលចុះេ��ះ�មួ យគណបក្សនេ��យែដល�ន�រទទួ ល��ល់មួយ។
Party Candidate េបក� ជនគណបក្ស
េបក� ជនែដលកំពុងឈរេ��ះ�តំ�ងគណបក្សនេ��យស្រ�ប់តំែណង�ប់េ��ត។
Party Convention សន� ិ�តគណបក្ស
កិច�្របជុំែដលគណបក្សក��◌ីរដ� និងទឹកដី្របជុំេដើម្បីេ្រជើសេរ �សេបក� ជន្រប��ធិបតី។
Party Designation �រ�ត់�ង
ំ របស់គណបក្ស
គណបក្សនេ��យែដល�នេ�ះពុម�េ��ះេបក� ជនេ�េលើសន� ឹកេ��ត ឬស��រៈេ�ះេ��ត។
Party Enrollment �រចុះេ��ះគណបក្ស
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ទេង� �ៃន�រចុះេ��ះេ�ះេ��តនិង�រេ្រជើសេរ �សសម� ័ន�គណបក្សនេ��យ។
សូ មប��ក់�រដ� ខ�ះេ���រចុះេ��ះចំណូលចិត�គណបក្ស េហើយមិនែមន��រចុះេ��ះ�ផ� វ� �រ ឬសម� ័ន��ពេឡើយ។
Party Label ��កគណបក្ស
គណបក្សនេ��យែដល�នេ�ះពុម�េ��ះេបក� ជនេ�េលើសន� ឹកេ��តឬស��រៈេ�ះេ��ត។
Party Preference ចំណង់ចំណូលចិត�គណបក្ស
ទេង� �ៃន�រចុះេ��ះេ�ះេ��តនិង�រេ្រជើសេរ �សចំណង់ចំណូលចិត�គណបក្សនេ��យ។ សូ មកត់ស��ល់�
រដ� មួយចំនួនសំេ�េលើ�រចុះេ��ះ�មួ យគណបក្ស���រចុះេ��ះឬសម� ័ន��ពគណបក្ស។
Pattern Voting �រេ�ះេ��ត�លំ�ំ
�រេ្រជើសេរ �សជេ្រមើសេបក� �ព្របកួ ត្របែជងក��ង�រ្របកួ ត្របែជង�េ្រចើន�មលំ�ំែដល�នកំណត់ទុក�មុន ក��ងេ�ល
បំណងប��ញពីអត� ស��ណរបស់មនុស្ស��ក់េ�អ� កេផ្សង។
លទ� �ពៃន�រេ�ះេ��ត�មលំ�ំ�ច�ប��មួ យស្រ�ប់�រេ�ះពុម�កំណត់្រ�សំេឡងេ�ះេ��ត (CVR)
េ្រ�ះ��ចប៉ះ�ល់ដល់សិទ�ិឯកជនរបស់អ�កេ�ះេ��ត្របសិនេបើ�ន�រេ្រជើសេរ �ស្រគប់្រ�ន់េ�ក��ង CVR
ែដល�នេ�ះពុម�ផ�យនីមួយៗ េដើម្បីេធ� �ឱ្យលំ�ំៃន�រេ្រជើសេរ �ស�ច�នែតមួ យ។
Penetration Testing �រេធ� េ� តស�េ្រជ�តចូ ល
វ �ធី��ស� �យតៃម� ែដល�ចឱ្យអ� ក្រ�វ្រ�វែស� ងរក�ព�យរងេ្រ�ះេ�ក��ង្របព័ន�មួ យ។
្របព័ន�េ�ះេ��តដូ ច�្របព័ន�ចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��ត
្រត�វ�នប��ន
� �្រប�ំេ��ន់�រេធ� �េតស� េ្រជ�តចូ លេដើម្បីកំណត់ពី�ព�យរងេ្រ�ះរបស់ពួកេគចំេ�ះ�រ�យ្រប�រ�ម
អុីនធឺណិត។ េ�ផងែដរ�េតស� ែប៉ន។
People’s Veto Referenda �រេធ� �្រប�មតិេវ�តូរបស់្រប�ជន
សំេណើលុបេ�លច�ប់ែដលអនុ��តឱ្យ�នអ� �ែដល្រត�វ�នអនុម័តេ�យ��ប័ន្រគប់្រគងេហើយែដល្រត�វ�ន�ក់េ�េលើសន� ឹក
េ��តេ�យញត� ិរបស់្រប�ពលរដ� ។
Permanent Absentee Application �ក្យសុំអវត� �នអចិៃ�ន� យ៍
�ក្យសុំទទួ លសន� ក
ឹ េ��តអវត� �នេ�យស� �យ្របវត� ិេ�ក��ងសំបុ្រតស្រ�ប់�រេ�ះេ��ត�េពលអ�គត�ង
ំ អស់។
Permanent Absentee Voter អ� កេ�ះេ��តអវត� �នអចិៃ�ន� យ៍
អ� កេ�ះេ��ត��ក់ែដល�ន�ក់�ក្យសុំេ្របើ្រ�ស់សន� ឹកេ��តអវត� �នេដើម្បីេ�ះេ��ត្រគប់�រេ�ះេ��ត
េហើយ�នបំេពញ្រគប់លក� ណសម្បត� ិ�អ� កេ�ះេ��តអវត� �នអចិៃ�ន� យ៍េ�ក��ងែដនសមត� កិច�របស់ខ� �ន។
Permanent Absentee Voter Status ��ន�ពអ� កេ�ះេ��តអវត� �នអចិៃ�ន� យ៍
�ក្យែដលេ្របើេ�យម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��តេ�េពលអ� កេ�ះេ��ត�ន�ក់�ក្យេហើយ�នសិទ�ិេ្របើ្រ�ស់សន� ឹកេ��តអវត�
�នស្រ�ប់�រេ�ះេ��ត� ំងអស់។
Permanent Advance Voter អ� កេ�ះេ��តអចិៃ�ន� យ៍�មុន
�នន័យដូ ចអ� កេ�ះេ��តអវត� �នអចិៃ�ន� យ៍។
Personal Assistive Device ឧបករណ៍ជំនួយ��ល់ខ� �ន
ឧបករណ៍ែដល្រត�វ�នយកេ��ក់ ឬ�ក់េ�យបុគ�លែដល�នពិ�រ�ព�ង�យ ែដល�នេ�លបំណងចម្បង
េដើម្បីជួយបំេពញ�រខូ ច�តេ�ះ។
Persons with Disabilities ជនពិ�រ
សហគមន៍ជនពិ�រកំពុង វ �វត� �៉ង�ប់រហ័សក��ង�រេ្របើ��អត� ស��ណ�ដំបូងជំនួសឱ្យ��មនុស្ស�ដំបូង។
េនះេ�យ�រែតេគ�ត់ទុកពិ�រ�ព��ស�ស�តុស� �លៃនអត� ស��ណដូ ច�ពូ ជ�សន៍និងេយនឌ័រផងែដរ។
ស�ជិកសហគមន៍មួយចំនួនដូ ច�ជនពិ�រប�� និង�រអភិវឌ្ឍ ចូ លចិត���មនុស្ស�ដំបូង។ េ�ក��ងជួ រឈរេនះ
�ក្យ� ំងេនះ្រត�វ�នេ្របើ��ស់ប�រ�
� � ។
Petition បដ� �លិខិត
ឯក�រែដល�នព័ត៌�នអំពី វ ��ន�រ គំនិតផ� ចេផ�
�
ើម ្រប�មតិ
ឬេបក� ជនេ្របើេដើម្បី្របមូ លហត� េល�ពីអ�កេ�ះេ��តែដល�នចុះេ��ះ។
Petition Drive �រជ្រម �ញបដ� �លិខិត
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កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេរៀបចំេដើម្បី្របមូ លហត� េល�ែដល�នសុពល�ព្រគប់្រ�ន់េដើម្បី�ំ្រទដល់គំនិតផ� ចេផ�
�
ើម េបក� ជន
វ ��ន�រ ឬ�រេធ� �្រប�មតិ។
Petition Fund មូ លនិធិបដ� �លិខិត
ទេង� �ៃរអ��ស្រ�ក់និងចំ�យថវ ��ក��ងេ�លបំណង�ក់ទងនឹងញត� ិមួយ។
Petition Signature Gathering �រ្របមូ លហត� េល�បដ� �លិខិត
ទេង� �ៃន�រព��ម្របមូ លហត� េល�ពីអ�កេ�ះេ��តស្រ�ប់គំនិតផ� ចេផ�
�
ើម ្រប�មតិ ឬេបក� ជន។
Petition Verification �រេផ��ង��ត់បដ� �លិខិត
�ក្យេនះ្រត�វ�នេ្របើេ�េពលម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��តពិនិត្យេលើញត� ិែដល�ន�ក់េហើយកំណត់�េតើ��នទ្រមង់្រតឹម្រត�វែដ
រឬេទ �េតើហត� េល�អ� កេ�ះេ��ត�នសុពល�ពឬេទ េហើយ�េតើចំនួន�ំ�ច់
ៃនហត� េល�ែដល�នសុពល�ព់្រត�វ�ន�ក់េដើម្បីសេ្រមចេ�លបំណងរបស់ខ� �នែដរឬេទ។
Physical Configuration Audit (PCA) សវនកម� កំណត់រច�សម� ័ន�រ ូបវន� (PCA)
�រ្រត� តពិនិត្យេ�យមន� ីរពិេ�ធន៍េធ� �េតស� ែដល�ន�រទទួ ល��ល់
េ�យេ្រប�បេធៀបស�ស�តុ្របព័ន�េ�ះេ��តែដល�នប��ន
� ស្រ�ប់�រេធ� �េតស� ប��ក់
េ�នឹងឯក�របេច� កេទសរបស់អ�កលក់និងប��ក់�ឯក�រែដល�ន�ក់េស� ើ្រត�វ�មត្រម�វ�រៃនវ ���បនប្រត�តិ។
រ ួមប��ល
� � ំង�រេធ� ���ក្សីៃន�រ��ប�្របព័ន�្របតិបត� ិេដើម្បី��� �រេចញវ ���បនប្រតែផ� កេលើ
ស�ស�តុែដល�ន�កល្បង។
PII ភី�យ�យ
ព័ត៌�នែដលអនុ��តឱ្យកំណត់អត� ស��ណរបស់បុគ�ល��ក់ៗនិងព័ត៌�ន�មួ យអំពីបុគ�លែដលរក�េ�យទី��ក់�ររ ួម�
ន៖ ព័ត៌�នែដល�ចេ្របើេដើម្បីស��ល់ឬ�ម�នអត� ស��ណរបស់បុគ�លដូ ច� េ��ះ េលខសន� ិសុខសង� ម ៃថ� ែខ��ំ
និងទីកែន� ងកំេណើត េ��ះេដើមរបស់��យ ឬកំណត់្រ�ជីវ�្រត
ព័ត៌�នេផ្សងេទៀតែដល�ច��ប់េ�បុគ�លដូ ច�ព័ត៌�នេវជ� ��ស� �រអប់រ�ហិរ�� វត��និង�រ�រ។
Platform េវទិ�
េ�លនេ��យែដល�ន្រប�សរបស់គណបក្សនេ��យេបក� ជនឬ្រក �ម។
Plebiscite េភ� ពី�ធ
សំេណើលុបេ�លច�ប់ែដល្រត�វ�នអនុម័តេ�យ��ប័ន្រគប់្រគង
េហើយែដល្រត�វ�ន�ក់េលើសន� ឹកេ��តេ�យញត� ិរបស់្រប�ពលរដ� ។
Plurality ពហុវចនៈ
ចំនួនសន� ឹកេ��តស្រ�ប់េបក� ជនែដលទទួ ល�នេ្រចើន�ងេបក� ជនដៃទេទៀតប៉ុែន� មិនទទួ ល�នសំេឡង�គេ្រចើន�ច់�
ត (សន� ឹកេ្រចើន�ង ៥០%)។
Pointer ឧបករណ៍ចង��ល
ផ� ល់ វ �ធី��ស� ជំនួសៃន�រេ្របើ្រ�ស់ឧបករណ៍ស្រ�ប់មនុស្សែដលេ្របើ្រ�ស់ចល�ៃដ�នកំណត់
ស្រ�ប់សកម� �ពរ ួម�ន�រប� �រទំព័រ �រគូ រែដល�ជំនួយ��រចុច ឬ�ន់េ��ៃដ។
Pointing to The Candidate or Question on the Ballot ចង��លេ�េបក� ជន ឬសំណួរេ�េលើសន� ឹកេ��ត
េ�េលើសន� ក
ឹ េ��តខ� ះ
អ� កេ�ះេ��ត្រត�វ�នែណ�ំឱ្យគូ រប��ត់ែតមួ យេដើម្បី��ប់ក�លនិងកន��យៃន្រព� ញែដលចង��លេ�ជេ្រមើសេដើម្បីេ�ះេ��តេ្រជើ
សេរ �សេបក� ជន ឬជេ្រមើស ជំនួសឱ្យ�របំេពញេ�យចេ��ះ ឬគូ សស�� X ។
Political នេ��យ
(១) �ក់ទងនឹងរ��ភិ�ល ឬកិច��រ��រណៈរបស់្របេទសមួ យ។ (២) �ក់ទងនឹងគំនិត ឬយុទ���ស� របស់គណបក្ស
ឬ្រក �ម�មួ យក��ង�កនេ��យ
Political Action Committee (PAC) គណៈក��ធិ�រសកម� �ពនេ��យ (PAC)
ពីស��នុ្រកមរបស់ FEC៖ �ក្យេពញនិយមស្រ�ប់គណៈក��ធិ�រនេ��យែដលមិនែមន�គណៈក��ធិ�រគណបក្ស
ឬគណៈក��ធិ�រែដល�ន�រអនុ��តពីេបក� ជន។ PACs បេង� ើតេឡើងេ�យ��ល់ឬេ�យ្របេ�ល
្រគប់្រគងឬ�ំ្រទែផ� កហិរ�� វត��េ�យ�ជីវកម� ឬអង� �រពលកម�្រត�វ�នេគេ��មូ លនិធិ�ច់េ�យែឡកពី�� (SSFs) ។
PACs ែដល��នអ� កឧបត� ម��ជីវកម� ឬពលកម� ែបបេនះ្រត�វ�នេគេ�� PACs ែដលមិន�នទំ�ក់ទំនង។
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Political Appointee អ� កែដលេគែតង�ំងនេ��យ
បុគ�លិក�ែដល្រត�វ�នែតង�ំងេ�យ្រប��ធិបតី អន្រប��ធិបតី ឬ្រប�នទី��ក់�រ។
Political Caucus ្រក �មជំនុំគណបក្សនេ��យ
កិច�្របជុំមួយែដលស�ជិកគណបក្សនេ��យក��ង្រស �កចុះប��ី�រ�ំេទ្បក� ជនរក��ងចំេ�មេបក� ជនឈរេ��ះ
ឬេ្រជើសេរ �ស្របតិភូេដើម្បីចូលរ ួមម�សន� ិ�ត។។
Political Disclaimer �របដិេសធនេ��យ
ព័ត៌�ន�ំ�ច់ែដល្រត�វ��ប់�មួ យ�រផ�យ�ណិជ�កម� នេ��យ�មួ យែដល្រត�វ�នបង់្រ�ក់េ�យេបក� ជន
គណៈក��ធិ�រ ឬបុគ�លែដល្រត�វ�នេ�ះពុម�ផ�យប��ញ ឬផ្សព� ផ�យក��ងេ�លបំណងជះឥទ� ិពលដល់�រេ�ះេ��ត។
Political Organizations ��ប័ននេ��យ
��ប័ន�មួ យែដល�ក់ព័ន�នឹងខ� �នេ�ក��ងដំេណើរ�រនេ��យរ ួម�នគណបក្សនេ��យ អង� �រមិនែមនរ��ភិ�ល
្រក �មតស៊ូ មតិ និង្រក �មផល្របេ�ជន៍ពិេសស។
Political Party គណបក្សនេ��យ
អង� �រមួ យែដលស្រមបស្រម� លេបក� ជនេដើម្បី្របកួ ត្របែជងក��ង�រេ�ះេ��តរបស់្របេទសមួ យ។
�េរឿងធម� �ែដលស�ជិកគណបក្សនេ��យ�នគំនិត ្រសេដៀង��អំពីនេ��យ
េហើយគណបក្ស�ចេលើកកម� ស់េ�លេ�មេ�គមវ ��� ឬេ�លនេ��យ�ក់�ក់។
Political Party Affiliation សម� ័ន�គណបក្សនេ��យ
សំេ�េលើទំ�ក់ទំនងរបស់េបក� ជន ឬម�ន� ី�ប់េ��តេ�នឹងគណបក្ស�ក់�ក់មួយ
េ�យមិន�ំ�ច់ចំេ�ះសំណុំទស្សនវ ����ក់�ក់�មួ យេឡើយ។ �ក់ទងនឹង�រេ�ះេ��ត
�ធម� �សំេ�េលើអ�កេ�ះេ��តែដលចុះេ��ះ�មួ យគណបក្សនេ��យែដល�ន
�រអនុ��ត។
Political Party Statements of Purpose េសចក� ីែថ�ង�រណ៍របស់គណបក្សនេ��យ
េ�លនេ��យែដល�ន្រប�សរបស់គណបក្សនេ��យឬ្រក �ម។
Political Subdivision ែផ�កនេ��យ
អង� �ព�មួ យរបស់រ��ភិ�លដូ ច�េ�នធី និងទី្រក �ង មណ�លសិក� និងមណ�លអភិរក្សទឹក
�នសិទ�ិេរៀបចំ�រេ�ះេ��តស្រ�ប់� រ ��ល័យ��រណៈ ឬេលើប��សន� ឹកេ��ត។
Politician អ� កនេ��យ
បុគ�លែដល�នវ ���ជីវៈ�ក់ព័ន�នឹងនេ��យ �ពិេសស�អ� ក�ន់តំែណង
ឬេបក� ជនស្រ�ប់តំែណង�ប់េ��ត។
Poll ស�ង់មតិ
(១) ពិនិត្យ��ន�ពឬកត់្រ�មតិរបស់អ�កេ�ះេ��ត។ (២) ដំេណើរ�រៃន�រេ�ះេ��តេ�ក��ង�រេ�ះេ��ត។
Poll Book េសៀវេ��រេ�ះេ��ត
�រចុះេ��ះ�ផ� វ� �រៃនអ� កេ�ះេ��តែដល�នសិទ�ិេ�េ�ះេ��ត។ េ�េពលេ�ះេ��ត
េសៀវេ��រេ�ះេ��ត�នេ្របើេដើម្បីេផ� �ង��ត់ និងពិនិត្យអ� កេ�ះេ��តមុនេពលេចញសន� ឹកេ��ត។
Poll Book Station ��នីយេសៀវេ��រអ� កេ�ះេ��ត
េគហទំព័រមួ យែដលេ្របើេដើម្បីពិនិត្យ ដំេណើរ�រ ឬគណ�សន� ឹកេ��តពីមណ�ល�េ្រចើន�ទី�ំងក�
� ល។
Poll Hours េ�៉ងេ�ះេ��ត
េពលេវ�េបើក និងបិទ�រេ�ះេ��តេ�ទី�ំងេ�ះេ��ត។
Poll List ប��ីេ��ះេ�ះេ��ត
�រចុះេ��ះ�ផ� វ� �រៃនអ� កេ�ះេ��តែដល�នសិទ�ិេ�េ�ះេ��តេ�េពលេ�ះេ��ត�នេ្របើេដើម្បីេផ� �ង��ត់
និងពិនិត្យអ� កេ�ះេ��តមុនេពលេចញសន� ឹកេ��ត។
Poll Officer ម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត
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ម�ន� ីទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ�រេ�ះេ��ត្រតឹម្រត�វ និង�នស�
� ប់��ប់េ�កែន� ងេ�ះេ��ត ឬដំេណើរ�រេ�ះេ��ត។
Poll Watcher អ� ក��ំេមើល�រេ�ះេ��ត
បុគ�លែដល�ម�ន�រេបើកនិងបិទទី�ំងេ�ះេ��តនិងដំេណើរ�រេ�ះេ��ត។
Poll Worker បុគ�លិកេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត
ម�ន� ីទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ�រេ�ះេ��ត្រតឹម្រត�វនិង�នស�
� ប់��ប់េ�កែន� ងេ�ះេ��តឬដំេណើរ�រេ�ះេ��ត។
Polling Location ទី�ង
ំ េ�ះេ��ត
�ស័យ��ន�ក់ែស� ងៃនកែន� ងេ�ះេ��ត។
Polling Place មណ�លេ�ះេ��ត
មេធ��យែដលអ� កេ�ះេ��ត្រត�វ�ន�ត់�ំងឱ្យេ�េ�ះេ��តេ�យ��ល់។
Polling Place Assignment �រ�ត់�ង
ំ មណ�លេ�ះេ��ត
ទី�ំងៃនកែន� ងែដលអ� កេ�ះេ��តនឹង�នេ��ះក��ងប��ីផ� វ� �រៃនអ� កេ�ះេ��តែដល�នសិទ�ិេ�ះេ��ត។
កែន� ងេ�ះេ��តគឺែផ� កេលើ�ស័យ��នលំេ���នរបស់អ�កេ�ះេ��តេហើយទីកែន� ង�ច��ស់ប�រពី
� �រេ�ះេ��តមួ យេ��រ
េ�ះេ��តមួ យ។
Polling Place Officer ម�ន� ីមណ�លេ�ះេ��ត
ម�ន� ីទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ�រេ�ះេ��ត្រតឹម្រត�វ និង�នស�
� ប់��ប់េ�មណ�លេ�ះេ��ត ឬដំេណើរ�រេ�ះេ��ត។
Popular Vote �រេ�ះេ��ត្រប�្របិយ�ព
�រេ�ះេ��តស្រ�ប់េបក� ជន ឬប��ែដលេធ� �េឡើងេ�យអ� កេ�ះេ��តែដល�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់
ផ� យ
� ពី�រេ�ះេ��តែដលេធ� �េឡើងេ�យអ� កតំ�ង�ប់េ��ត។
Portable Document Format (PDF) ឯក�រក��ង្រទង់្រ�យចល័ត (PDF)
ឯក�រក��ង្រទង់្រ�យស� ង់�រ និងេ្របើ�ទូ េ�េ្របើស្រ�ប់បេង� ើតែចករ� ែលកនិង�នឯក�រទ្រមង់និងរ�យ�រណ៍។ ឯក�រ
PDF �ច្រត�វ�នេបើក និង�នេ�យកម� វ �ធី�នដូ ច� Adobe Acrobat ។
Position ទី�ង
ំ
(១) កែន� ងសមរម្យ សម្រសប ឬធម� � ដូ ច�ទី�ំងែដលេបក� �ព្របកួ ត្របែជង ឬេបក� ជននឹងប��ញេ�េលើសន� ក
ឹ េ��ត។
(២) មតិ ឬអ� �ែដលមនុស្ស��ក់គិតអំពីេបក� ជន ប�� ឬេ�លនេ��យ
Post-Election េ្រ�យ�រេ�ះេ��ត
�ក់ទង ឬេកើតេឡើងេ�ក��ងេពលប��ប់ពី�រេ�ះេ��ត។
Post-Election Procedures នីតិ វ �ធីេ្រ�យ�រេ�ះេ��ត
ច�ប់េ�លនេ��យ
និងនីតិ វ �ធីរដ� �លែដល្រត�វ�នេធ� �េឡើងប��ប់ពី�រេ�ះេ��តែដល�េរឿយៗ�ក់ទងនឹង�រពិនិត្យសន� ឹកេ��តេឡើង វ �ញ
�រេធ� �សវនកម� និង�រប��ក់អំពីលទ� ផលៃន�រេ�ះេ��ត។
Post-Election Tabulation Audit សវនកម� េលើ�រគណ�សន� ឹកេ��តេ្រ�យ�រេ�ះេ��ត
សវនកម� េ្រ�យ�រេ�ះេ��តែដល�ក់ព័ន�នឹង�រ�ប់សន� ឹកេ��តេ�យៃដេលើកំណត់្រ�្រក�ស
ប��ប់មកេ្រប�បេធៀប�រ�ប់� ំងេ�ះេ�នឹងចំនួនសរុបៃន�រេ�ះេ��តែដល្រត�វ�ន�យ�រណ៍ដំបូង��រ្រត� តពិនិត្យ�
ព្រតឹម្រត�វៃនលទ� ផលេ�ះេ��ត និងេដើម្បីរកឱ្យេឃើញនូ វ�ពខុស��េ�យេ្របើ�រ�ប់េ�យៃដ្រតឹម្រត�វ
្រក�សកត់្រ��េ�ល។
Postage ៃថ�ៃ្របសណីយ៍
ៃថ� េស�េ្របើ្រ�ស់ៃ្របសណីយ៍។
Postage Paid �នបង់ៃថ�ៃ្របសណីយ៍
ទ្រមង់ៃន�រចង��លប��ញេ�េលើេ្រ�មសំបុ្រត�ៃថ� េដើមស្រ�ប់�រេផ�ើ្រត�វ�នបង់�មវ �ធីេផ្សង�ង�រេ្របើែតម
ឬ�៉សុីន្រ��ំង�ំង។ �រចង��លប��ញ�ធម� �្រត�វ�នេគ�ក់េ�្រជ �ង�ង��ំ�ងេលើៃនែផ� ក�ងមុខៃនេ្រ�មសំបុ្រត
េបើមិនដូ េ��ះេទ ្រ�ៃ្របសណីយ៍នឹង្រត�វ�នបិទ�ប់
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Postage Stamp ្រ�ៃ្របសណីយ៍
្រក�សតូ ចមួ យែដលេចញេ�យ�រ ��ល័យៃ្របសណីយ៍ រដ� �ល
ឬអ� កលក់ែដល�ន�រអនុ��តេផ្សងេទៀតដល់អតិថិជនែដលបង់ៃថ� ៃ្របសណីយ៍ ប��ប់មកេ�ះ្រ�េលើមុខ
ឬ�ស័យ��ន��ងៃនវត���មួ យៃនសំបុ្រត-េ្រ�មសំបុ្រតឬ េ្រ�មសំបុ្រតៃ្របសណីយ៍េផ្សងេទៀតែដលពួ កេគចង់េផ�។ើ
Postal Registration �រចុះេ��ះៃ្របសណីយ៍
េស�កម� ៃ្របសណីយ៍ផ�ល់ជូនេ�យេស�កម� ៃ្របសណីយ៍េ�ក��ង្របេទស�េ្រចើនែដលអនុ��តឱ្យអ� កេផ�ើភស���ងៃន�រេផ�ស
ើ ំបុ្រត
�មរយៈប��ន់ៃដេផ�ើសំបុ្រត េហើយ�ម�រេស� ើសុំ�រេផ� �ង��ត់�មេអឡិច្រត�និក�សំ◌ុ្រតេ�ះ្រត�វ�នប��ន
�
ឬ�នព��មប��ន
� ។
Postmark ស��ស��ល់ៃ្របសណីយ៍
ស��ស��ល់ៃ្របសណីយ៍ែដល�នេធ� �េ�េលើេ្រ�មសំបុ្រត ក�� ប់
ប័ណ�ៃ្របសណីយ៍ ឬវត��េផ្សងេទៀតែដលប��ញពីទីកែន� ង�លបរ �េច� ទ
និងេពលេវ�ែដលវត��េ�ះ្រត�វ�នប��ន
� េ�ក��ង�រែថរក�េស�ៃ្របសណីយ៍ ឬេពលខ� ះចង��លប��ញពីទីកែន� ងនិងេពលទទួ ល
ឬេពលឆ� ង�ត់។
Pre-Clearance �រេ�សសំ�តមុន
េ�េ្រ�មច�ប់ស�ីពីសិទ�ិេ�ះេ��តសហព័ន���ំ ១៩៦៥
�រ��ស់ប�រែដល�នប�
�
� ក់េ�ក��ងនីតិ វ �ធីេ�ះេ��តេ�ក��ងរដ� មួយចំនួន
ឬ�រែបងែចកនេ��យមិន�ច�ន្របសិទ�ិ�ពេ�ក��ងរដ្
ឋឬែផ� កនេ��យេឡើយរហូ តដល់�រ��ស់ប�រ្រត�
� វ�នអនុម័តេ�យ���ធរសហព័ន��ក់�ក់។ ដំេណើរ�រែដលរដ� �ក់�ក់
ឬ�រែបកែចកនេ��យ្រត�វអនុវត� �មេដើម្បីេធ� ��រ��ស់ប�រ�ក់
�
�ក់េ�ក��ងនីតិ វ �ធីេ�ះេ��តេ្រ�មច�ប់ស�ីពីសិទ�ិេ�ះេ��
តសហព័ន���ំ ១៩៦៥ ។
Pre-Election Procedures នីតិ វ �ធីមុន�រេ�ះេ��ត
ច�ប់ េ�លនេ��យ និងនីតិ វ �ធីរដ� �លែដល្រត�វ�នេធ� �េឡើងមុន�រេ�ះេ��តែដលែតងែត�ក់ទងេ�នឹង�រចុះេ��ះ
េបក� ជន �រេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត តក� វ ���និង�រេធ� �េតស� �ព្រតឹម្រត�វៃន�៉សុីនេ�ះពុម��រ
បណ��ះប�
� លបុគ�លិកេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត និងសកម� �ពេផ្សងេទៀត� ំងអស់ែដល្រត�វ�រេដើម្បីេរៀបចំស្រ�ប់�រេ�ះេ��ត។
Precandidacy បុេរេបក� ជន�ព
រយៈេពលែដលបុគ�ល��ក់
េបើមិនដូ េច� ះេទ�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់េដើម្បី��យ�េបក� ជនស្រ�ប់តំែណង��រណៈ�មួ យែដល្រត�វកំណត់េ�យ�រ
េ�ះេ��ត���រណៈេរៀបចំខ� �ន�េបក� ជន េហើយ�ចទទួ ល�ន�ររ ួមចំែណក ឬចំ�យ ឬេ�យ��ល់
ឬេ�យបុគ�លេផ្សងេទៀត។
Precinct តំបន់
ែផ� ករដ� �លេរៀបចំ�រេ�ះេ��តែដល្រត�វនឹងតំបន់ភូមិ��ស� �ប់��ែដល�មូ ល��នស្រ�ប់កំណត់�េបក� �ព្របកួ ត្របែជ
ង និងប��អ� �ខ�ះែដលអ� កេ�ះេ��តរស់េ�្រសបច�ប់េ�ក��ងតំបន់េ�ះ�នសិទ�ិេ�ះេ��ត។
Precinct Board ្រក �ម្របឹក�តំបន់
្រក �មបុគ�លែដលេធ� ��ររ ួម��េ�យេ�រព�មវ ��ន និងនីតិ វ �ធី�ក់�ក់ទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ�រេ�ះេ��ត្រតឹម្រត�វ
និង�នស�
� ប់��ប់េ�មណ�លេ�ះេ��ត ឬដំេណើរ�រេ�ះេ��ត។
Precinct Board Member ស�ជិក្រក �ម្របឹក�តំបន់
ម�ន� ីទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ�រេ�ះេ��ត្រតឹម្រត�វ និង�នស�
� ប់��ប់េ�មណ�លេ�ះេ��ត ឬដំេណើរ�រេ�ះេ��ត។
Precinct Captain េមប���រតំបន់
អ� កដឹក�ំគណបក្សែដលេរៀបចំសកម� �ពនេ��យេ�ក��ងតំបន់ភូមិ��ស� �ក់�ក់មួយ។
Precinct Count �រ�ប់សន� ឹកេ��តក��ងតំបន់
�រ�ប់សន� ឹកេ��តេ�ក��ងតំបន់ែតមួ យែដលសន� ឹកេ��ត� ំងេ�ះ្រត�វ�នេ�ះ
Precinct Count Optical Scan System (PCO) ្របព័ន�េស�នអុបទិកស្រ�ប់�ប់សន� ឹកេ��តក��ងតំបន់ (PCO)
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្របព័ន�ែដលសន� ឹកេ��ត្រត�វ�នកត់្រ�េ�ក��ងទី�ំងេ�ះេ��តេ�យេ្របើស��ស��ល់ែដល�នកំណត់ក��ងេ�លេ�េ�ះេ��
ត ែដលកំណត់េ�េលើសន� ឹកេ��តមួ យ ឬ� ំងសង�ង ឬ�េស៊ រ �េលើប័ណ�។ ្របព័ន�ែស� នអុបទិក�ន
និងគណនីចំនួនសន� ឹកេ��ត �ធម� �សន� ឹក្រក�សេ�យេស� នសន� ឹកេ��ត និងបក្រ�យខ� ឹម�រ។
Precinct Count Voting System ្របព័ន��ប់សន� ឹកេ��តក��ងតំបន់
្របព័ន�េ�ះេ��តែដលេធ� �ប��ីេ��ះសន� ក
ឹ េ��តេ�កែន� ងេ�ះេ��ត។
្របព័ន�� ំងេនះ�ធម� ��ក់សន� ឹកេ��តេ�េពលែដលពួ កេគេ�ះ េហើយេ�ះពុម�លទ� ផលប��ប់ពីបិទ�រេ�ះេ��ត។
�មួ យនឹង្របព័ន�ែស� នអុបទិក ប��ប់ពីសន� ឹកេ��ត្រត�វ�នស��ល់េ�យៃដឬេ�យឧបករណ៍ស��ល់សន� ឹកេ��ត
ពួ កេគ្រត�វ�នគណនីចំនួនេ�េពលសន� ឹកេ��តែដល�ន�ក់ក��ង�៉សុីនេស� ន។
ស្រ�ប់�៉សុីនេ�ះេ��តេអឡិច្រត�និកែដលថតេ�យ��ល់ និងស្រ�ប់្របព័ន�្រក�សខ្
លះ្របព័ន�� ំងេនះផ� ល់នូវ�រផ� ក
� េអឡិច្រត�និកៃន�រ�ប់សន� ឹកេ��ត
េហើយលទ� ផលេ្រ�យមក្រត�វ�នប��ល
� េ�ក��ង្របព័ន�េ�ះេ��តក�
� ល។
Precinct Official ម�ន� ីតំបន់
ម�ន� ីទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ�រេ�ះេ��ត្រតឹម្រត�វ និង�នស�
� ប់��ប់េ�មណ�លេ�ះេ��ត ឬដំេណើរ�រេ�ះេ��ត។
Precinct Register ចុះេ��ះតំបន់
�រចុះេ��ះ�ផ� វ� �រៃនអ� កេ�ះេ��តែដល�នសិទ�ិេ�េ�ះេ��តេ�េពលេ�ះេ��ត�នេ្របើេដើម្បីេផ� �ង��ត់
និងពិនិត្យអ� កេ�ះេ��តមុនេពលេចញសន� ឹកេ��ត។
Precinct Split �រែបងែចកតំបន់
�រែបងែចកតំបន់មួយែដលេកើតេឡើងេ�េពលែដលមណ�លេ�ះេ��តមួ យ្រត�វ�នែបងែចកេ�យមណ�លេ�ះេ��តពីរឬេ្រចើ
នែដល�ចត្រម�វឱ្យ�នទ្រមង់�រេ�ះេ��តខុសៗ��។
Precinct Technician អ� កបេច� កេទសតំបន់
ម�ន� ីែដលទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ�រេ�ះេ��ត្រតឹម្រត�វ និងស�
� ប់��ប់ៃនបេច� ក វ �ទ�ែដល�នេ្របើេ�ទី�ំងេ�ះេ��តមួ យ។
Precinct Voting �រេ�ះេ��តតំបន់
េ�ះេ��តមុន ឬេ�ៃថ� េ�ះេ��តែដលអ� កេ�ះេ��ត�នបំេពញ�រេ�ះេ��តេ�យ��ល់េ�មណ�លេ�ះេ��ត
ែដល្រត�វ�ន្រត� តពិនិត្យេ�យម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត ឬបុគ�លិកេរៀបចំេ�ះេ��ត។
Precision �ព�ក់�ក់
(១) វ ��ល�ពែដលសំណុំៃន�រ�ស់ែវងៃនសំ�កគំរ ូដូ ច��យល់្រសបនឹងមធ្យម�គរបស់�។ ដូ េច� ះ
�ព�ក់�ក់្រត�វ�នេគយក�ទូ េ�េ��គ��តស� ង់�រែដល�ន�៉ន់��នពីសំណុំៃន�រ�ស់ស� �នែដល�នេធ� �េឡើងេ្រ�ម
លក� ខណ�ៃន�រេធ� �ម�ងេទៀត
េ�លគឺលទ� ផលេតស� ឯក�ជ្យែដលទទួ ល�នេ�យវ �ធី��ស� ដូ ច��េលើស��រៈេធ� �េតស� ដូ ច��េ�ក��ងមន� ីរពិេ�ធន៍
ឬកែន� ងេធ� �េតស� ដូ ច��េ�យ្របតិបត� ក
ិ រែដលេ្របើឧបករណ៍ដូច��ក��ងរយៈេពលខ� ី។ (២) កំ រ �តៃន�រែកលម� ក��ង�រ�ស់ែវង
ឬ�រប��ក់�ពិេសស្រត�វ�នប��ញេ�យចំនួនខ� ង់ែដល�នផ� ល់ឱ្យ។
Presentable Ballot Style រច�ប័ទ�សន� ឹកេ��តែដល�ចប��ញ�ន
រច�ប័ទ�សន� ឹកេ��តែដលរ ួមប��ល
� នូ វព័ត៌�នលម� ិតៃន�រប��ញ� ំងអស់ែដល្រត�វ�រេដើម្បីបេង� ើតសន� ឹកេ��ត។
េនះ�ចរ ួមប��ល
� �� លំ�ប់លំេ�យេបក� �ព្របកួ ត្របែជង និងេបក� ជន និង�តិ�រច�សម� ័ន�ដូ ច�បឋមក�។
Presidential Candidate េបក� ជន្រប��ធិបតី
េបក� ជន��ក់ែដលកំពុងែស� ងរក�រែតង�ំង ឬ�រេ�ះេ��តេ�តំែណង្រប��ធិបតី�េមរ �ក
េហើយែដល�នបំេពញ�មលក� ខណ�ច�ប់េដើម្បីឱ្យេ��ះរបស់ពួកេគ្រត�វ�នេ�ះពុម�េ�េលើសន� ឹកេ��ត
ឬ�នសិទ�ិ�នេ��ះរបស់ពួកេគ្រត�វ�នសរេសរេ�េលើសន� ឹកេ��តេហើយ្រត�វ�ន�ប់�ជេ្រមើសរបស់អ�កេ�ះេ��ត។
Presidential Delegates ្របតិភូ�រេ�ះេ��ត្រប��ធិបតី
បុគ�លែដលតំ�ងឱ្យរដ� របស់ពួកេគេ�ក��ងអនុស��គណបក្ស�តិក��ងេ�លបំណងែតង�ំងេបក� ជន្រប��ធិបតី�េមរ �ក
។ េបក� ជនែដលទទួ ល�ន្របតិភូគណបក្ស�គេ្រចើនឈ� ះ�រែតង�ំង។
Presidential Elector អ� កេ�ះេ��ត្រប��ធិបតី
ស�ជិកៃនគណៈេ�ះេ��តែដល្រត�វ�នអនុ��តឱ្យេ�ះេ��ត្រប��ធិបតី�េមរ �កក��ង�មអ� កេ�ះេ��តៃនរដ� របស់ពួក
េគ ឬ Disctrict of Columbia ។
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Presidential Primary Election �រេ�ះេ��តបឋមរបស់្រប��ធិបតី
�រេ�ះេ��ត�បឋមែដលអ� កេ�ះេ��តេ្រជើសេរ �ស្របតិភូចំេ�ះអនុស��ែតង�ំង្រប��ធិបតីែដល�នផ� ល់ឱ្យរដ� របស់ពួ
កេគេ�យគណៈក��ធិ�រ�តិគណបក្ស។
Prevailing Party គណបក្ស�នេ�គជ័យ
គណបក្ស ឬបុគ�ល ឬអង� �រែដល�នេ�គជ័យ។
Primary �រេ�ះេ��តេ្រជើសេរ �សេបក� �ពតំ�ង
�រេ�ះេ��ត្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងេដើម្បីកំណត់�េតើេបក� ជន�នឹងតំ�ងឱ្យគណបក្សនេ��យស្រ�ប់តំែណង�មួ យេ�
ក��ង�រេ�ះេ��តទូ េ�។ រដ� ខ�ះ�ន�រេ�ះេ��តបឋមេ�យេបើកចំហ ខណៈរដ� ខ�ះ�ន�រេ�ះេ��តបឋមបិទ
ឬ�ក់ក�
� ល។
េពលខ� ះ�រេ�ះេ��តស្រ�ប់តេំ ណងមិនលេម� �ងនិងប��សន� ឹកេ��ត្រត�វ�នបូ កប��ល
� �មួ យ�រេ�ះេ��តបឋម។
Primary Calendar ្របតិទិន�រេ�ះេ��តបឋម
ប��ីផ� វ� �រៃន�លបរ �េច� ទសំ�ន់ៗ និង�លកំណត់ៃន�រេ�ះេ��តស្រ�ប់�រេ�ះេ��តបឋម។
Primary Election �រេ�ះេ��តបឋម
�រេ�ះេ��ត្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងេដើម្បីកំណត់�េតើេបក� ជន�នឹងតំ�ងឱ្យគណបក្សនេ��យស្រ�ប់តំែណង�មួ យេ�
ក��ង�រេ�ះេ��តទូ េ�។ រដ� ខ�ះ�ន�រេ�ះេ��តបឋមេបើកចំហ ខណៈែដលរដ� ខ�ះ�ន�រេ�ះេ��តបិទ ឬ�ក់ក�
� លបិទ។
េពលខ� ះ�រេ�ះេ��តស្រ�ប់តំែណងែដលមិន្រប�ន់បក្សពួ កនិងប��សន� ក
ឹ េ��ត្រត�វ�នេធ� �េឡើងក��ងអំឡ
� ង�រេ�ះេ��ត
បឋម។
Primary Presidential Delegation Nomination �រែតង�ំង្របតិភបឋមស្រ�ប់�រេ�ះេ��ត្រប��ធិបតី
�រេ�ះេ��ត�បឋមែដលអ� កេ�ះេ��តេ្រជើសេរ �ស្របតិភូចំេ�ះអនុស��ែតង�ំង្រប��ធិបតីែដល�នផ� ល់ឱ្យរដ� របស់ពួ
កេគេ�យគណៈក��ធិ�រ�តិគណបក្ស។
Primary Results លទ� ផល�រេ�ះេ��តបឋម
�រ�ប់សិបសន� ឹកេ��តេ�ក��ង�រេ�ះេ��តបឋមប��ប់ពី�រេ�ះេ��ត្រត�វ�នបិទស្រ�ប់�រេ�ះេ��ត។
Prior Registration �រចុះេ��ះពីមុន
េ�េពលអ� កេ�ះេ��តេធ� �បច��ប្បន� �ព�រចុះេ��ះរបស់ពួកេគេ�ក��ងយុ��ធិ�រដូ ច��
ឬយុ��ធិ�រេផ្សង�រចុះេ��ះេ�ះេ��តពីមុនរបស់ពួកេគេ�េលើប��ីេ��ះផ� វ� �រ្រត�វ�នេគ��ល់���រចុះេ��ះមុន។
Prior To An Election មុន�រេ�ះេ��ត
�ក់ទងឬេកើតេឡើងេ�ចំេ�ះមុខសកម� �ពផ� វ� �រដំបូង�ក់ទងនឹង�រេ�ះេ��ត
Prior To Election Day មុនៃថ�េ�ះេ��ត
�ក់ទងឬេកើតេឡើងេ�ក��ងេពលេវ�មុនៃថ� េ�ះេ��ត
Privacy �ពសំ�ត់
សមត� �ពក��ង�រ�រ�រអ� កដៃទពី�រកំណត់អត� ស��ណែដលបុគ�ល��ក់�នេ�ះេ��ត។
Private Key គន� ឹះឯកជន
ែផ� កស��ត់ៃនគូ គន� ឹះមិនេស� ើ��ែដល�ធម� �្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីចុះហត� េល� ឬឌី្រគីបទិន�ន័យឌីជីថល។

Process the Application ដំេណើរ�រ�ក្យសុំ
ទេង� �ៃន�រេផ� �ង��ត់�ព្រតឹម្រត�វ�របែន� មព័ត៌�នេ�ក��ងមូ ល��ន ទិន�ន័យ និង�របេង� ើតកំណត់្រ�អ� កេ�ះេ��តថ� ី
ឬបច��ប្បន� �ពេ�េពលទទួ ល�ក្យចុះេ��ះេ�ះេ��តដូ ច�ប័ណ�ចុះេ��ះេ�ះេ��ត ឬ�រេស� ើសុំសន� ឹកេ��តអវត� �ន។
Product Standard ស�ង់�រផលិតផល
ស� ង់�រែដលប��ក់ពីត្រម�វ�រែដល្រត�វបំេពញេ�យផលិតផល
ឬ្រក �មផលិតផលេដើម្បីបេង� ើតឱ្យ�ន�ពរ �ង�ំស្រ�ប់េ�លបំណង
�មួ យ។
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Programmed Device ឧបករណ៍ែដល�នកម� វ �ធី
ឧបករណ៍េអឡិច្រត�និកែដលរ ួមប��ល
� កម� វ �ធី។ ឧបករណ៍េ�ះេ��តេអឡិច្រត�និក�គេ្រចើនរ ួម�នកម� វ �ធីតក� វ ��� (សូ ហ� ែវរ)
េហើយ�ឧបករណ៍ែដល�នកម� វ �ធី។
Proof of Residence ភស���ងៃន�រ��ក់េ�
ឯក�រប��ក់ពីកែន� ងែដលអ� កេ�ះេ��តរស់េ�។
Proponent អ� កេ�ស�
នរ���ក់ែដលេស� ើអ��មួយឬ�៉ងេ�ច�ស់�ំ្រទ�េ�យ�រនិ�យនិង�រសរេសរ�ំ្រទ�។
Proportional Representation តំ�ង�មស��្រត
្របព័ន�េ�ះេ��តែដលគណបក្សទទួ ល�ន�សនៈស��្រតេ�នឹងចំនួនសន� ឹកេ��តស្រ�ប់ពួកេគ។
Proportional Voting �រេ�ះេ��ត�មស��្រត
ទ្រមង់ៃន�រេ�ះេ��តែដល្រត�វ�នេ្របើេ�ក��ង�រ្របកួ តពហុអសនៈែដល�រេ�ះេ��តែដល�នអនុ��តេ�ក��ង�រ្របកួ ត
្រត�វ�នែចក�យដល់េបក� ជនែដល�នេ្រជើសេរ �ស�មស��្រត�្រស័យេលើចំនួនៃន�រេ្រជើសេរ �សេ�ះេ��ត។
េនះ�ចប�
� លឱ្យេបក� ជនទទួ ល�នសេម� ងេ��ត�មស��្រ�។
Proposition សំេណើ
សំេណើេដើម្បីអនុម័តច�ប់ថ�ី ឬវ �េ�ធនកម� រដ� ធម� ន�
ុ � ែដល�ក់េ�េលើសន� ឹកេ��តស្រ�ប់�រយល់្រពម
ឬ�របដិេសធរបស់អ�កេ�ះេ��ត។
Protest Petitions ញត� ិត��
ញត� ិឬដំេណើរ�រេដើម្បីជំ�ស់ឬេលើក�រជំ�ស់្រប�ំងនឹងេសចក� ីសន� ិ��នៃនសកម� �ពរដ� �ល
Provisional Ballot សន� ឹកេ��តបេ�
� ះ�សន�
សន� ឹកេ��តរបស់អ�កេ�ះេ��តែដលមិន�នេ��ះក��ងប��ីេ��ះអ� កេ�ះេ��តែដលព័ត៌�នរបស់ពួកេគមិនេពញេលញ
ឬមិន្រតឹម្រត�វ ឬអ� កែដល�នទទួ លសន� ឹកេ��តរ ួចេហើយេ�ក��ងសំបុ្រតេហើយ្រត�វ�នអនុ��តឱ្យេ�ះេ��ត។
សន� ឹកេ��តែដល�នសុវត� �ព
�ធម� �្រត�វ�នរក�ទុក�ច់េ�យែឡកពីសន� ឹកេ��តេផ្សងេទៀតរហូ តដល់ម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត�ចកំណត់�េតើអ�ក
េ�ះេ��ត�នសិទ�ិេ�ះេ��តឬអត់។ សន� ឹកេ��ត� ំងេនះេពលខ� ះ្រត�វ�នេគេ��សន� ឹកេ��តែដល�នសុវត� ិ�ព។
Provisional Ballot Envelope េ្រ�មសំបុ្រតសន� ឹកេ��តបេ�
� ះ�សន�
េ្រ�មសំបុ្រតផ� វ� �រមួ យ្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីបិទ�ំងសន� ឹកេ��តែដល្រត�វ�នផ� ល់ជូន�បេ�
� ះ�សន�
េដើម្បីែបងែចកសន� ឹកេ��តពីសន� ឹកេ��តេផ្សងេទៀតរហូ តដល់អ�ក�នសិទ�ិេ�ះេ��ត�ចកំណត់�ន។
Provisional Vote េ�ះេ��តបេ�
� ះ�សន�
សន� ឹកេ��តរបស់អ�កេ�ះេ��តែដលមិន�នេ��ះក��ងប��ីេ��ះអ� កេ�ះេ��តែដលព័ត៌�នរបស់ពួកេគមិនេពញេលញ
ឬមិន្រតឹម្រត�វឬអ� កែដល�នទទួ លសន� ឹកេ��តរ ួចេហើយេ�ក��ងសំបុ្រត េហើយ្រត�វ�នអនុ��តឱ្យេ�ះេ��ត។
សន� ឹកេ��តបេ�
� ះ�សន�
�ធម� �្រត�វ�នរក�ទុក�ច់េ�យែឡកពីសន� ឹកេ��តេផ្សងេទៀតរហូ តដល់ម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត�ចកំណត់�
េតើអ�កេ�ះេ��ត�នសិទ�ិេ�ះេ��តឬអត់។ សន� ឹកេ��ត� ំងេនះេពលខ� ះ្រត�វ�នេគេ���រេ�ះេ��តែដល�នសុវត� ិ�ព។
Provisional Voting �រេ�ះេ��តបេ�
� ះ�សន�
ទេង� �ៃន�រេ�ះេ��តេ�យអ� កេ�ះេ��ត��ក់ែដលមិន�នេ��ះក��ងប��ីេ��ះអ� កេ�ះេ��តែដលព័ត៌�នរបស់ពួកេគមិន
េពញេលញ ឬមិន្រតឹម្រត�វ ឬអ� កែដល�នទទួ លសន� ឹកេ��តរ ួចេហើយេ�ក��ងសំបុ្រត េហើយ្រត�វ�នអនុ��តឱ្យេ�ះេ��ត។
សន� ឹកេ��តបេ�
� ះ�សន� �ធម� �្រត�វ�នរក�ទុក�ច់េ�យែឡកពីសន� ឹកេ��តេផ្សងេទៀត
រហូ តដល់ម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត�ចកំណត់�េតើអ�កេ�ះេ��ត�នសិទ�ិេ�ះេ��តឬអត់។
សន� ឹកេ��ត� ំងេនះេពលខ� ះ្រត�វ�នេគេ���រេ�ះេ��តែដល�នសុវត� ិ�ព។
Provisional Voter Instructions េសចក� ែី ណ�ំស្រ�ប់អ�កេ�ះេ��តបេ�
� ះ�សន�
េ្រ�ងៃន វ ��ន
និងនីតិ វ �ធីស្រ�ប់�រេ�ះេ��ត�បេ�
� ះ�សន� េ�ះពុម�ផ�យេ�យ���ធរផ� វ� �រែដលទទួ លខុស្រត�វក��ង�រ្រគប់្រគង�រ
េ�ះេ��ត។

61

Proxy Absentee Ballot សន� ឹកេ��តអវត� �នរបស់្រប�កសុី
ទ្រមង់ៃន�រេ�ះេ��តែដលស�ជិកៃនអង� េសចក� ីសំេរចចិត��ច្របគល់អំ�ចេ�ះេ��តរបស់ខ� �នេ�ឱ្យអ� កតំ�ង��ក់េដើ
ម្បីេធ� ឱ
� ្យ�រេ�ះេ��តអវត� �ន។
Public Jurisdiction យុ��ធិ�រ��រណៈ
អំ�ចៃនអំ�ចអធិបេតយ្យេដើម្បី្រគប់្រគង ឬបេង� ើតច�ប់។
Public Key គន� ឹះ��រណៈ
ែផ� ក��រណៈៃនគន� ឹះមិនេស� ើ�� ែដល�ធម� �្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីេផ� �ង��ត់ហត� េល�ឌីជីថល ឬអុិន្រគីបទិន�ន័យ។
Public Measure វ ��ន�រ��រណៈ
សំេណើេដើម្បីអនុម័តច�ប់ថ�ី ឬវ �េ�ធនកម� រដ� ធម� ន�
ុ � ែដល�ក់េ�េលើសន� ឹកេ��តស្រ�ប់�រយល់្រពម
ឬ�របដិេសធរបស់អ�កេ�ះេ��ត។
Public Network Direct-Recording Electronic (DRE) Voting System
្របព័ន�េ�ះេ��តេអឡិច្រត�និកកត់្រ�េ�យ��ល់ប�
� ញ��រណៈ (DRE)
DRE ែដលប��ន
� �រ�ប់សន� ឹកេ��តេ�ទី�ំងក�
� លេលើប�
� ញទូ រគម�គមន៍��រណៈ។
Public Notice េសចក� ីជូនដំណឹង���រណៈ
េសចក� ីជូនដំណឹងែដលេចញេ�យទី��ក់�ររ��ភិ�ល
ឬ��ប័ននីតិប្ប�� ត� ិេដើម្បីេធ� �ឱ្យ��រណជន�នដឹងអំពីសកម� �ពេផ្សងៗរបស់រ��ភិ�ល សវ��រ�រេដញៃថ� ���រណៈ
ឬសកម� �ពេផ្សងេទៀត។
Public Office តំែណង��រណៈ
សហព័ន� រដ� េ�នធី ទី្រក �ង ្រក �ង សហគមន៍ ស��ត់ ឬតំែណង្រស �កេផ្សងេទៀត ឬតំែណងរ��ភិ�ល។
Public Officer ម�ន� ី��រណៈ
�ក្យែដលេ្របើេដើម្បីពិពណ៌�អំពីបុគ�លែដល�ន់�ប់សហព័ន� រដ� េ�នធី ្រក �ង ្រស �ក សហគមន៍ ស��ត់ ឬតំែណង្រស �ក
ឬមុខតំែណងរ��ភិ�លេផ្សងេទៀត។
Public Records Request �រេស�ើសុំកំណត់្រ���រណៈ
�រេស� ើសុំ�ផ� វ� �រែដលេធ� �េឡើងេ�យស�ជិក��រណៈជនចំេ�ះឯក�រ
ឬព័ត៌�នែដលមិន្រត�វ�ន�ត់ទុក���រស��ត់ និង�ទូ េ��ក់ទងនឹង�រ្រប្រពឹត�របស់រ��ភិ�ល។
Punch Card Ballot សន� ឹកេ��ត�ញ�ត
សន� ឹកេ��តមួ យសន� ឹកែដល�នេ�លេ�កំណត់ទី�ំងេ�ះេ��តែដលឧបករណ៍ស��ល់្រត�វែតេ�ះ
េដើម្បីបេង� ើត�្របេ�ងេដើម្បីកត់្រ�ជេ្រមើសអ� កេ�ះេ��តស្រ�ប់េបក� ជន ឬអ� កេ�ះេ��ត។
Punch Card Voting System ្របព័ន�េ�ះេ��ត�ញ�ត
្របព័ន�េ�ះេ��តែដលអ� កេ�ះេ��តេ�ះរន� េ�ក��ងសន� ក
ឹ េ��តែដល�នឧបករណ៍ស��ល់សន� ឹកេ��តេដើម្បីស��ល់�រេ្រជើស
េរ �សរបស់ពួកេគ។ ប��ប់ពីេ�ះេ��ត អ� កេ�ះេ��ត�ច�ក់សន� ឹកេ��តេ�ក��ង្របអប់សន� ឹកេ��ត
ឬសន� ឹកេ��ត�ច្រត�វ�នប��ល
� េ�ក��ងឧបករណ៍កំណត់សន� ឹកេ��ត�មកុំព� ្យទ័រេ��មមណ�ល។
Punching Device ឧបករណ៍េ�ះរន�
ឧបករណ៍ស��ល់សន� ឹកេ��តែដលអ� កេ�ះេ��តេ្របើេដើម្បីេ�ះរន� េ�ក��ងសន� ឹកេ��តេដើម្បីស��ល់�រេ្រជើសេរ �សរបស់ពួកេគ។
Punching Tool ្រប�ប់្រប�េ�ះរន�
ឧបករណ៍ស��ល់សន� ឹកេ��តែដលអ� កេ�ះេ��តេ្របើេដើម្បីេ�ះរន� េ�ក��ងសន� ឹកេ��តេដើម្បីស��ល់�រេ្រជើសេរ �សរបស់ពួកេគ។
Purge វ �សុទ�ិកម�
វច�នុ្រកមេពលខ� ះេ្របើេដើម្បីពិពណ៌�អំពីដំេណើរ�រែដលរដ� និងេ�នធីេ្របើេដើម្បីរក�
និងេធ� �បច��ប្បន� �ពប��ីេ��ះនិងទិន�ន័យអ� កេ�ះេ��តេ�យលុបេ�ល�រចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��តែដលែលង�នសិទ�ិ។
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Q
QR Code កូ ដ QR
កូ ដែដល�៉សុីន�ច�ន�នែដល�ន�ង�េរេ��និងសែដល�ធម� �េ្របើស្រ�ប់រក�ទុក URLs
ឬព័ត៌�នេផ្សងេទៀតស្រ�ប់�រ�នេ�យ�េម��េ�េលើ��តហ� �ន
ែដលេ្របើ�ធម� �ស្រ�ប់រក�ទុកព័ត�
៌ ន�រេ�ះេ��តេ�េលើសន� ឹកេ��ត
ែដល�នេ�ះពុម�េចញពីឧបករណ៍ស��ល់សន� ឹកេ��ត �ននិង�ក់��កេ�យ�៉សុីនេស� នសន� ឹកេ��ត។
Qualification គុណវឌ្ឍិ
ត្រម�វ�រដូ ច��រចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��តែដល�ំ�ច់េដើម្បីឱ្យអ� កេ�ះេ��តេបក� ជន
ឬដំេណើរ�រេ�ះេ��ត�ចទទួ លយក�នក��ងេ�លបំណង�ក់�ក់។
Qualification Number េលខស��ល់គុណវឌ្ឍិ
េលខែដលេចញេ�យ NASED (ស�គម�តិៃន�យកដឹក�ំ�រេ�ះេ��តរដ� )
េ�្របព័ន�ែដល្រត�វ�ន�កល្បងេ�យ���ធរេធ� �េតស� ឯក�ជ្យ
ែដល�ន�រទទួ ល��ល់ស្រ�ប់�រអនុេ�ម�មស� ង់�រ្របព័ន�េ�ះេ��ត។
�រេចញេលខគុណវឌ្ឍិប��ញ�្របព័ន�អនុេ�ម�មស� ង់�រ�តិ។
Qualification Test Report រ�យ�រណ៍េតស�គុណវឌ្ឍិ
រ�យ�រណ៍លទ� ផលៃន�រស� ង់មតិឯក�ជ្យៃន្របព័ន�េ�ះេ��តេ�យ���ធរេតស� ឯក�ជ្យ
ែដលចង្រកងឯក�រកំណត់រច�សម� ័ន�្របព័ន��ក់�ក់ វ ��ល�ពៃន�រេធ� �េតស� ែដល�នេធ� �េឡើង
និងេពលេធ� �េតស�្រត�វ�នប�� ប់។
Qualification Testing �រេធ� េ� តស�គុណវឌ្ឍិ
�រពិនិត្យនិង�កល្បង្របព័ន�េ�ះេ��តេ�យ���ធរេធ� �េតស� ឯក�ជ្យែដលទទួ ល��ល់េ�យ NASED
េដើម្បីកំណត់�េតើ្របព័ន�េនះអនុេ�ម�ម�រអនុវត�
និងត្រម�វ�រេផ្សងេទៀតៃនស� ង់�រវ ���បនប័្រត�តិ និងលក� ណៈ�ក់�ក់របស់អ�កលក់ែដរឬេទ។
Qualification to Register លក� ណៈសម្បត� ិេដើម្បីចុះេ��ះ
លក� ខណ��ំ�ច់េដើម្បីឱ្យបុគ�ល��ក់ចុះេ��ះេ�ះេ��តដូ ច��រ��យ�ពលរដ� �េមរ �ក និង�ន�យុេលើសពី ១៨ ��ំ។
Qualification to Vote លក� ណៈសម្បត� ិេដើម្បីេ�ះេ��ត
លក� ខណ��ំ�ច់េដើម្បីឱ្យអ� កេ�ះេ��តេ�េ�ះេ��តដូ ច��រចុះេ��ះេ�ះេ��ត�ម�លកំណត់�ក់�ក់។
Qualified �នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់
ទទួ ល��ល់�ផ� វ� �រ��នបំេពញ�មត្រម�វ�រ �នប��ក់។
Qualified Candidate េបក� ជនែដល�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់
បុគ�ល�ែដលបំេពញែបបបទ�ំ�ច់� ំងអស់
េដើម្បី��យ�េបក� ជនែដល�នសិទ�ិេ�ះេ��ត្រតឹម្រត�វមុន�លកំណត់សម្រសប។
េ��ះេបក� ជននឹង្រត�វេ�ះពុម�េលើសន� ឹកេ��ត។
Qualified Elector អ� កេ�ះេ��តែដល�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់
បុគ�លែដល�នចុះេ��ះក��ងប��ីេ�ះេ��តែដល�នសិទ�ិេ�ះេ��ត្រតឹម្រត�វ
និង�នសិទ�ិេ�ះេ��ត។
Qualified Voter អ� កេ�ះេ��តែដល�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់
បុគ�លែដល�នចុះេ��ះក��ងប��ីេ�ះេ��តែដល�នសិទ�ិេ�ះេ��ត្រតឹម្រត�វ
និង�នសិទ�ិេ�ះេ��ត។
Qualified Voting Systems ្របព័ន�េ�ះេ��តែដល�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់
្របព័ន�េ�ះេ��តែដល�នបំេពញ�មស� ង់�រែដល្រត�វប��ក់ស្រ�ប់េ្របើ្រ�ស់ក��ងយុ��ធិ�រ
Qualified Write-in Candidate េបក� ជនសរេសរចូ លែដល�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់
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ជន�ែដលែស� ងរក�រេ�ះេ��តប៉ុែន� េ��ះរបស់ពួកេគនឹងមិន្រត�វ�នេ�ះពុម�េលើសន� ឹកេ��តេឡើយ។
េដើម្បីឱ្យសន� ឹកេ��ត� ំងេនះ�ន�ព្រតឹម្រត�វនិង�នប��ក់
េបក� ជន្រត�វ�ក់�ក្យបណ�ឹង�មួ យម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��តក��ងកំឡ
� ងេពល�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់។
កែន� ងទំេនរនឹង្រត�វផ� ល់ជូនេ�េលើសន� ឹកេ��តស្រ�ប់អ�កេ�ះេ��តសរេសរេ��ះេបក� ជន។
េបក� ជន្រត�វអប់រ�អ�កេ�ះេ��តឱ្យសរេសរេ��ះេបក� ជនេ�ក��ងចេ��ះែដល�នផ� ល់ជូន។
Qualify �នលក� ណៈ្រគប់្រ�ន់
ដំេណើរ�រៃន�របំេពញត្រម�វ�រ� ំងអស់ែដល្រត�វទទួ ល��ល់�ផ� វ� �រ��ន�រប��ក់។
Qualifying Period រយៈេពលែដល�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់
រយៈេពលផ� វ� �រស្រ�ប់បុគ�ល��ក់ៗេដើម្បីបំេពញែបបបទែដល្រត�វ�រ� ំងអស់�មួ យ���ធរេរៀបចំ�រេ�ះេ��តឱ្យ�ន្រតឹ
ម្រត�វ េដើម្បី�នសិទ�េិ ធ� ��េបក� ជនស្រ�ប់តំែណង��រណៈ
ឬេដើម្បី�ន�រ�ស់ែវងសន� ឹកេ��តែដល�នេ�ះពុម�េលើសន� ឹកេ��តស្រ�ប់អ�កេ�ះេ��តេ�ះេ��តក��ង�រេ�ះេ��ត��
�រណៈ។
Question Petitions សំេណើញតិ�
សំេណើ��យលក� ណ៍អក្សរផ� វ� �រ ែដលចុះហត� េល�េ�យអ� កេ�ះេ��ត
េដើម្បីេស� ើបេង� ើតែកែ្រប ឬលុបេ�លច�ប់រដ� ឬរដ� ធម� នុ��។
Questions on The Ballot សំណួរេ�េលើសន� ឹកេ��ត
សំេណើអនុម័តច�ប់ថ�ី ឬ�រេធ� � វ �េ�ធនកម� រដ� ធម� នុ�� ែដល�ក់េ�េលើសន� ឹកេ��តស្រ�ប់�រយល់្រពម
ឬ�របដិេសធពីអ�កេ�ះេ��ត។

R
Random Audit សវនកម� េលើសន� ឹកេ��តែដលេ្រជើសេរ �សៃចដន្យ
ដំេណើរ�រ���រណៈៃន�រ�ប់�គរយៃនសន� ឹកេ��តេ�យៃដ ែដលេ្រជើសេរ �សេ�យៃចដន្យេ�យម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត
េហើយ�ធម� ��ក់ពន
័ � នឹងចំនួនអប្បបរ�ែដល�នកំណត់ៃនមណ�ល ឬ�រ្របកួ ត។
នីតិ វ �ធីេនះ្រត�វ�នេធ� �េឡើងេដើម្បីេផ� �ង��ត់�ព្រតឹម្រត�វៃន�រ�ប់េ�យស� �យ្របវត� ិ។
Ranked Choice Voting �រេ�ះេ��តេ�យ�ក់ចំ�ត់��ក់ៃនជេ្រមើស
ទ្រមង់�រេ�ះេ��តែដលអនុ��តឱ្យអ� កេ�ះេ��ត��ក់ៗ�ក់ចំ�ត់��ក់ជេ្រមើសៃនេបក� �ព្របកួ ត្របែជង�មចំណង់ចំណូ
លចិត�របស់អ�កេ�ះេ��ត ែដលក��ងេ�ះ�រេ�ះេ��ត្រត�វ�ន�ប់�ជុំេ�យេ្របើ��ងចំ�ត់��ក់�បន� ប��ប់
េដើម្បីយកឈ� ះជេ្រមើសៃនេបក� �ព្របកួ ត្របែជងេ�យសំេលងតិចបំផុត
ែដលេ្រជើសេរ �សអ� កឈ� ះេ�យសេម� ង�គេ្រចើនេ�ជុំចុងេ្រ�យ។ េ�ះេ��តេ�ក��ង�រ្របកួ តឈ� ះែតមួ យ
និងផ� ល់នូវស��្រតេ�ក��ង�រ្របកួ តែដល�នអ� កឈ� ះេ្រចើន។
Ranked Order Voting ចំ�ត់��ក់�រេ�ះេ��តេ�យ�ក់ចំ�ត់��ក់ៃនជេ្រមើស
ទ្រមង់ៃន�រេ�ះេ��តែដលអនុ��តឱ្យអ� កេ�ះេ��ត��ក់ៗ�ក់ចំ�ត់��ក់ជេ្រមើសៃនេបក� �ព្របកួ ត្របែជង�មចំណង់
ចំណូលចិត�របស់អ�កេ�ះេ��ត
ែដលក��ងេ�ះ�រេ�ះេ��ត្រត�វ�ន�ប់�ជុំេ�យេ្របើ��ងចំ�ត់��ក់�បន� ប��ប់េដើម្បីយកឈ� ះជេ្រមើសៃនេបក� �ព្របកួ
ត្របែជងេ�យសំេលងតិចបំផុត ែដលេ្រជើសេរ �សអ� កឈ� ះេ�យសេម� ង�គេ្រចើនេ�ជុំចុងេ្រ�យ។
េ�ះេ��តេ�ក��ង�រ្របកួ តឈ� ះែតមួ យ និងផ� ល់នូវស��្រតេ�ក��ង�រ្របកួ ត�នអ� កឈ� ះេ្រចើន។
Ransomeware េមេ�គែរ�ន�ម�
េមេ�គែដលបិទផ� ប់ឧបករណ៍របស់ជនរងេ្រ�ះ (កុំព� ្យទ័រទូ រស័ព�។ ល។ ) និងទិន�ន័យស្រ�ប់�របង់្រ�ក់េ�ះ (្រ�ក់េ�ះ
ឬ�រទូ �ត់េផ្សងេទៀត) េ�យ�រអុិន្រគីបឯក�រេ�េលើឧបករណ៍ ឬ��ំង�រចូ លេ្របើឧបករណ៍។
Re-Elect េ�ះេ��តេឡើង វ �ញ
េ្រជើសេរ �សស្រ�ប់�ណត� ិមួយេទៀតេ�តំែណង��រណៈដូ ច��។
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Read Ballot �នសន� ឹកេ��ែតដល�ន�នរ ួច
សន� ឹកេ��តែដល�នទទួ លយកេ�យេ�គជ័យនិងដំេណើរ�រដំបូង។
Reappointment �រែតង�ំង�ថ�ី
េដើម្បីែតង�ំងស្រ�ប់�ណត� ិមួយេទៀតេ�តំែណង��រណៈដូ ច��។
Reapportion �រែបងែចក វ �ញ
េដើម្បីកំណត់ឬែបងែចក�សនៈេផ្សងៗ��េ�ក��ង��ប័ននីតិប�� ត� ិេ�យែផ� កេលើ�រ��ស់ប�រចំ
� នួន្រប�ជន។
Reapportionment �រែបងែចកវ �ញ
ដំេណើរ�រែដល�សនៈេ�ក��ង��ប័ននីតិប្ប�� ត� ិ្រត�វ�នែចក�យក��ងចំេ�ម�រែបងែចករដ� �លេ�យែផ� កេលើ�រ��ស់ប� �
រចំនួន
្រប�ជន។
Recall �រដកេចញពីតំែណង
ដំេណើរ�រែដលអនុ��តឱ្យអ� កេ�ះេ��តដកអ� កតំ�ង�ប់េ��តេចញពីតំែណងមុនេពលផុតកំណត់ៃន�ណត� ិរបស់ពួកេគ។
Recall Election �រេ�ះេ��តដកេចញពីតំែណង
�រេ�ះេ��តែដលសំណួរ� េតើ្រត�វដកម�ន� �
ី ប់េ��តេចញពីតំែណងមុន�ណត� ិរបស់ពួកេគ
្រត�វ�នបំេពញ�នេ�េលើសន� ឹកេ��តស្រ�ប់�រយល់្រពម ឬ�របដិេសធ។
Recall Grounds មូ ល��នៃន�រដកេចញពីតំែណង
សំេ�េ�េលើមូលេហតុែដល្រប�ពលរដ� នឹង�ប់េផ� ើមដំេណើរ�រេដើម្បីដកម�ន� ី�ប់េ��តេចញពីតំែណងក��ង�ររ�លឹកនេ��យ
។
Recall Issue with Options ជេ្រមើស�រេ�ះេ��តដកេចញពីតំែណង
ដំេណើរ�រែដលអនុ��តឱ្យអ� កេ�ះេ��តដកអ� កតំ�ង�ប់េ��តេចញពីតំែណងមុនេពលផុតកំណត់ៃន�ណត� ិរបស់ពួកេគ។
�រដកេចញពីតំែណង�ចមិន្រតឹមែត�ក់ព័ន�នឹងសំនួរ�េតើគួរដកម�ន� ី�ក់�ក់េ�ះេទ
ប៉ុែន� ែថម� ំងេ�ទសួ រពី�រ�ក់េ��ះអ� កស� ងតំែណងក��ងករណី�ន�រេ�ះេ��ត�ំ្រទចំេ�ះ�រេចញពីតំែណង។
Recall of Public Officer �រេ�ះេ��តដកម�ន� ី��រណៈេចញពីតំែណង
ដំេណើរ�រែដលអនុ��តឱ្យអ� កេ�ះេ��តដកអ� កតំ�ង�ប់េ��តេចញពីតំែណងមុនេពលផុតកំណត់ៃន�ណត� ិរបស់ពួកេគ។
Recall Petition ញតិ�េស�ើសុំ�រេ�ះេ��តដកេចញពីតំែណង
នីតិ វ �ធីែដល្រប�ពលរដ� �ច្របមូ លហត� េល�ពីអ�កេ�ះេ��តេ�យេ្របើទ្រមង់ផ� វ� �រេដើម្បីេស� ើឱ្យ�ន�រេ�ះេ��តេឡើង វ �ញ
េ�យ��ល់េ���ប័ន្រគប់្រគង។
Recall Process ដំេណើរ�រេ�ះេ��តដកេចញពីតំែណង
ដំេណើរ�រែដលអនុ��តឱ្យអ� កេ�ះេ��តដកអ� កតំ�ង�ប់េ��តេចញពីតំែណងមុនេពលផុតកំណត់ៃន�ណត� ិរបស់ពួកេគ។
Recall Statement េសចក� ែី ថ�ង�រណ៍�រេ�ះេ��តដកេចញពីតំែណង
េសចក� ីែថ� ង�រណ៍ទូេ�រ ួមប��ល
� េលើញត� ិេ�េពលែដលព��ម្របមូ លហត� េល�ពីអ�កេ�ះេ��តស្រ�ប់�រេ�ះេ��តេឡើង វ �
ញែដលពិពណ៌�អំពីមូលេហតុៃន�រែស� ងរក�រេ�ះេ��តេឡើង វ �ញ។
Recall Vote �រេ�ះេ��តដកេចញពីតំែណង
េ�ះេ��តក��ង�រេ�ះេ��តដកេចញពីតំែណង។

Recallable Ballot សន� ឹកេ��តែដល�ចដកេចញវ �ញ
សន� ឹកេ��តែដល�នកត់្រ�ែដល�ច្រត�វ�ន�ញយកេចញម� ងមួ យ
និងរ ួមប��ល
� ឬមិន�ប់ប��ល
� ពីដំេណើរ�របន� ។
Receiving Boards ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�រទទួ ល
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្រក �មមនុស្សែដល្រត�វ�នែតង�ំង�ធម� �េ�យ���ធរមូ ល��ន
និង្រត�វ�នទទួ ល�រកិច��ង្រគប់្រគងនីតិ វ �ធីៃន�រេ�ះេ��តដូ ច��រទទួ លសន� ឹកេ��ត ស��រៈេ�ះេ��ត
ឬឧបករណ៍េ�ះេ��ត ពីបគ
ុ � លិកេ�ះេ��តប��ប់ពី�រេ�ះេ��ត្រត�វ�នបិទ។
Recertification �រប��ក់េឡើង វ �ញ
�រពិនិត្យេឡើង វ �ញ
និង�ចេធ� ��រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វ្របព័ន�េ�ះេ��តែដល្រត�វ�នែកែ្រប�បន� ប��ប់េដើម្បីទទួ ល�នវ ���បនប័្រត��ក់�តិ
និង/ឬ ��ក់រដ� េ�លបំណងៃន�រប��ក់េនះគឺេដើម្បីកំណត់�េតើ្របព័ន�ដូ ចែដល�នែកែ្របេហើយ
េ�ែត្រត�វនឹងត្រម�វ�រែដរឬេទ។
Reconcile ស្រមបស្រម� ល
ដំេណើរ�រគណេនយ្យឬសវនកម� ែដលេ្រប�បេធៀបកំណត់្រ�ពីរ
េដើម្បីពិនិត្យេមើល�តួ េលខ�ន�ព្រតឹម្រត�វ្រតឹម្រត�វនិងេពញេលញ។
Record (noun) កំណត់្រ� (�ម)
ភស���ងៃនសកម� �ពែដល�នអនុវត� ឬលទ� ផលសេ្រមច�ន (ឧ�ហរណ៍ ទ្រមង់ រ�យ�រណ៍ លទ� ផលេតស� )
Record (verb) កត់្រ� (កិ រ ��ស័ព�)
េដើម្បីកត់្រ�សកម� �ព ឬបេង� ើតកំណត់្រ�។
Recorded Ballot សន� ឹកេ��តែដល�នកត់្រ�
សន� ឹកេ��តែដល�នកំណត់្រ�េ�ះេ��ត�ប់�ក់ទង។
Recount �ប់េឡើង វ �ញ
�រ�ប់សន� ឹកេ��តបែន� មេ�ក��ង�រេ�ះេ��ត �ធម� �្រត�វ�ន�ម�រេ�យច�ប់រដ� �រេស� ើសុំរបស់េបក� ជន
ឬដី�របស់តុ��រែដល្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីកំណត់�ព្រតឹម្រត�វៃនលទ� ផលៃន�រេ�ះេ��តែដល�ន�យ�រណ៍។
ដំេណើរ�រេនះ�ច្រត�វ�នេធ� �េឡើងេ�យេ្របើឧបករណ៍េរៀបចំប��ីេ��ះ ឬេ�យៃដ �្រស័យេលើច�ប់និងនីតិ វ �ធីក��ងតំបន់។
Redistrict កំណត់ែដនតំបន់�សនៈ
ដំេណើរ�រែដល�សនៈេ�ក��ង��ប័ននីតិប្ប�� ត� ិ្រត�វ�នែចក�យក��ងចំេ�ម�រែបងែចករដ� �លេ�យែផ� កេលើ�រ��ស់ប� �
រចំនួន
្រប�ជន។
Referenda ្រប�មតិ
ទ្រមង់ពហុវចនៈៃន�រេធ� �្រប�មតិ ែដល�ដំេណើរ�រមួ យែដលច�ប់រដ�
ឬ�រេធ� � វ �េ�ធនកម� រដ� ធម� នុ���ច្រត�វ�នប��ន
� េ�អ� កេ�ះេ��តមុនេពល�ចូ ល�ធរ�ន។
Referendum ្រប�មតិ
ដំេណើរ�រែដលច�ប់រដ� ឬ�រេធ� � វ �េ�ធនកម� រដ� ធម� នុ���ច្រត�វ�នប��ន
� េ�អ� កេ�ះេ��តមុនេពល�ចូ ល�ធរ�ន។
Referendum Petitions ញតិ�្រប�មតិ
សំេណើ��យលក� ណ៍អក្សរផ� វ� �រមួ យែដលចុះហត� េល�េ�យអ� កេ�ះេ��តេដើ ែដលសំេ�េ�េលើច�ប់រដ�
ឬ�រេធ� � វ �េ�ធនកម� រដ� ធម� នុ��ដល់អ�កេ�ះេ��តមុនេពល�ចូ ល�ធរ�ន។
Referendum Question សំណួរ្រប�មតិ
សំេណើអនុម័តច�ប់ថ�ី ឬ�រេធ� � វ �េ�ធនកម� រដ� ធម� ន�
ុ � ែដល�ក់េ�េលើសន� ឹកេ��តស្រ�ប់�រយល់្រពម
ឬ�របដិេសធពីអ�កេ�ះេ��ត។
Referendum Vote �រេ�ះេ��ត្រប�មតិ
េ�ះេ��តក��ង�រេ�ះេ��ត្រប�មតិ។
Register ចុះេ��ះ
េដើម្បីបំេពញែបបបទ�មួ យព័ត៌�ន ែដល្រត�វបែន� មេ�ក��ងប��ីេ�ះេ��តស្រ�ប់យុ��ធិ�រ
ែដលអ� កេ�ះេ��តរស់េ��លក� ខណ��ំ�ច់ស្រ�ប់សិទ�ិេ�ះេ��ត។
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Register by Mail ចុះេ��ះ�មសំបុ្រត
េដើម្បីបំេពញែបបបទ�មួ យព័ត៌�ន ែដល្រត�វបែន� មេ�ក��ងប��ីេ�ះេ��ត ែដល្រត�វ�នេផ�ើ�មសំបុ្រតេ�យុ��ធិ�រ
ែដលអ� កេ�ះេ��តរស់េ��ត្រម�វ�រ�មុនស្រ�ប់សិទ�ិេ�ះេ��ត។
Register to Vote ចុះេ��ះេដើម្បីេ�ះេ��ត
េដើម្បីបំេពញែបបបទ�មួ យព័ត៌�ន ែដល្រត�វបែន� មេ�ក��ងប��ីេ�ះេ��តស្រ�ប់យុ��ធិ�រ
ែដលអ� កេ�ះេ��តរស់េ��លក� ខណ��ំ�ច់ស្រ�ប់សិទ�ិេ�ះេ��ត។
Registered �នចុះេ��ះ
អ� កេ�ះេ��តែដល�នេ��ះក��ងប��េី �ះេ��តស្រ�ប់យុ��ធិ�រែដលអ� កេ�ះេ��តរស់េ�។
Registered Voter អ� កេ�ះេ��តែដល�នចុះេ��ះ
អ� កេ�ះេ��តែដល�នេ��ះក��ងប��េី �ះេ��តស្រ�ប់យុ��ធិ�រែដលអ� កេ�ះេ��តរស់េ�។
Registrar អ្រ�នុកូល��ន
ម�ន� ីែដលទទួ លបន��ករដ� �លេ�ះេ��ត។
Registrar of Records អ្រ�នុកូល��នកំណត់្រ�
ម�ន� ីែដលទទួ លបន��ករដ� �លេ�ះេ��ត។
Registrar of Voters អ� កចុះេ��ះេ�ះេ��ត
ម�ន� ីែដលទទួ លបន��ករដ� �លេ�ះេ��ត។
Registration �រចុះេ��ះ
�ក្យែដលេ្របើេ�យម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��តេ�េពលសំេ�េលើកំណត់្រ�អ� កេ�ះេ��ត។
Registration Affidavit ឯក�រប��ក់ពី�រចុះេ��ះ
េសចក� ីែថ� ង�រណ៍ស្បថ�ផ� វ� �រៃនព័ត៌�នែដល�នេ្របើេដើម្បីចុះេ��ះេ�ះេ��តេ�យអ� កេ�ះេ��ត។ ជួ ន�ល
េនះ្រត�វ�នេគេ���តចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��ត។
Registration Application �ក្យសុំចុះេ��ះ
េសចក� ីែថ� ង�រណ៍ស្បថ�ផ� វ� �រៃនព័ត៌�នែដល�នេ្របើេដើម្បីចុះេ��ះេ�ះេ��តេ�យអ� កេ�ះេ��ត។ ជួ ន�ល
េនះ្រត�វ�នេគេ���តចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��ត។
Registration Book េសៀវេ�ចុះេ��ះ
ប��ីេ��ះបុគ�លែដល�នចុះេ��ះក��ងប��ីេ�ះេ��តែដលអ� កេ�ះេ��តរស់េ��ត្រម�វ�រ�មុនស្រ�ប់�នសិទ�ិេ�ះេ��ត
។
Registration by Mail Form �រចុះេ��ះ�មទ្រមង់សំបុ្រត
ទ្រមង់អ�កេ�ះេ��តេ្របើេដើម្បីផ�ត់ផ�ង់ព័ត៌�នេដើម្បីបែន� មេ�ក��ងប��ីេ�ះេ��តែដល្រត�វ�នេផ�ើ�មរយៈសំបុ្រតេ�យុ��ធិ
�រែដលអ� កេ�ះេ��តរស់េ��ត្រម�វ�រ�មុនស្រ�ប់សិទ�ិេ�ះេ��ត។
Registration Card �តចុះេ��ះ
េសចក� ីែថ� ង�រណ៍ស្បថ�ផ� វ� �រៃនព័ត៌�នែដល�នេ្របើេដើម្បីចុះេ��ះេ�ះេ��តេ�យអ� កេ�ះេ��ត។
Registration Certificate វ ���បនប្រតចុះេ��ះ
ឯក�រផ� វ� �រែដលផ� ល់ភស���ងៃន�រចុះេ��ះ។
Registration Certificate Number េលខវ ���បនប្រតចុះេ��ះ
េលខេស៊ រ �ែដល�ក់ទងនឹង�រចុះេ��ះេ�ះេ��តេ�េលើប��ីេ�ះេ��ត។
Registration Database មូ ល��នទិន�ន័យចុះេ��ះ
ប��ីេ��ះបុគ�លែដល�នចុះេ��ះក��ងប��ីេ�ះេ��តែដលអ� កេ�ះេ��តរស់េ��ត្រម�វ�រ�មុនស្រ�ប់�នសិទ�ិេ�ះេ��ត
។
Registration Deadline ៃថ�ផត
ុ កំណត់ចុះេ��ះ
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ៃថ� ចុងេ្រ�យក��ង�របំេពញឯក�រេដើម្បី��យ�អ� កេ�ះេ��តែដល�នចុះេ��ះេដើម្បីចូលរ ួមក��ងដំេណើរ�រេ�ះេ��ត
ឬដំេណើរ�រេ�ះេ��ត�ក់�ក់�មួ យ។
Registration Form ទ្រមង់ចុះេ��ះ
េសចក� ីែថ� ង�រណ៍ស្បថ�ផ� វ� �រៃនព័ត៌�នែដល�នេ្របើេដើម្បីចុះេ��ះេ�ះេ��តេ�យអ� កេ�ះេ��ត។
ជួ ន�លេនះ្រត�វ�នេគេ���តចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��ត។
Registration Official ម�ន� ីចុះេ��ះ
ម�ន� ីែដលទទួ លបន��ករដ� �លេ�ះេ��ត។
Registration Status ��ន�ពចុះេ��ះ
�ក្យែដលម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��តេ្របើេដើម្បីពិពណ៌��
េតើកំណត់្រ�អ� កេ�ះេ��តប��ញ�អ� កេ�ះេ��ត�នសិទ�ិេ�ះេ��តឬអត់។ �ក្យ��ន�ពរ ួម�ន៖ សកម� អសកម�
េ�ះបង់ និងអ� �ៗេផ្សងេទៀត។
Registration-By-Mail �រចុះេ��ះ�មសំបុ្រត
េដើម្បីបំេពញែបបបទ�មួ យព័ត៌�នែដល្រត�វបែន� មេ�ក��ងប��ីេ�ះេ��តែដល្រត�វ�នេផ�ើ�មសំបុ្រតេ�យុ��ធិ�រែដលអ�
កេ�ះេ��តរស់េ��ត្រម�វ�រ�មុនស្រ�ប់សិទ�េិ �ះេ��ត។
Rejected Ballot សន� ឹកេ��តែដល�នបដិេសធ
សន� ឹកេ��តែដល�នេ�ះ ប៉ុែន� មិន�ច�ប់�នេ�យ�រ�ន�ពខ� ះចេ��ះ ឬមិន�នសិទ�េិ �ះេ��ត។
Removal (Of A Candidate) �រដកេចញ (ក��ងចំេ�មេបក� ជន)
េ�េពលេបក� ជន��ក់្រត�វ�នដកហូ តដកសិទ�ិ ឬ��ប់ ឬេ�េពល�នដំេណើរ�រផ� វ� �រេដើម្បីដកេបក� ជនេចញពីសន� ឹកេ��ត
ឬេចញពីតំែណង��រណៈ។
Repeal �រលុបេ�ល
�រដក ឬ្រតឡប់ច�ប់េ�េ្រ�យ។
Report of Election Results រ�យ�រណ៍លទ� ផលេ�ះេ��ត
រ�យ�រណ៍ៃន�រេ�ះេ��តែដលទទួ ល�នក��ង�រេ�ះេ��តប��ប់ពី�រេ�ះេ��ត្រត�វ�នបិទស្រ�ប់�រេ�ះេ��ត។
Represent តំ�ង
�រេរៀបចំមួយែដល្រត�វ�នអនុ��តឱ្យនិ�យ និងេធ� �សកម� �ពេ�យ�នសិទ�ិអំ�ចក��ង�មអ� កេផ្សង។
Representation System ្របព័ន�តំ�ង
លទ� ្រិ ប�ធិបេតយ្យមួ យ្របេភទ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ�យឈរេលើេ�ល�រណ៍េ្រជើសេរ �សមនុស្សែដលតំ�ងឱ្យ្រក �មមនុស្សផ� យ
�
ពីលទ� ិ្រប�ធិបេតយ្យ��ល់។
លទ� ិ្រប�ធិបេតយ្យតំ�ងឱ្យអំ�ចេ�ក��ងៃដអ� កតំ�ងែដល្រត�វ�នេ្រជើសេរ �សេ�យ្រប�ជន។
Representative (noun) តំ�ង (�ម)
(១) បុគ�លែដល្រត�វ�នេ្រជើសេរ �សឱ្យនិ�យ ឬេ�ះេ��តឱ្យអ� កេផ្សង ឬក��ង�ម្រក �ម�មួ យ។ (២)
ស�ជិកស�តំ�ង��ស� ស��ន់�ប។
Representative (Adj.) អ� កតំ�ង (គុណ�ម)
ធម� �ៃន្រក �មមនុស្ស�ក់�ក់។
Representative Districts ្រស �កតំ�ង
តំបន់រដ� �លែដលអ� កេ�ះេ��ត�នសិទ�ិេ�ះេ��តក��ង�រ្របកួ តែដល�នលក� ណៈ�ក់�ក់េ�ក��ងតំបន់េ�ះ។
Reproducibility �ពបន� ពូជ
សមត� �ពេដើម្បីទទួ ល�នលទ� ផលេតស� ដូ ច��េ�យេ្របើ វ �ធីេធ� �េតស� ដូ ច��េលើវត��េតស� ដូ ច��េ�ក��ងមន� ីរពិេ�ធន៍េធ� �េតស�
េផ្សងៗ���មួ យ្របតិបត� ិករេផ្សងៗ��េ�យេ្របើឧបករណ៍េផ្សងៗ��។
Requirement ត្រម�វ�រ
�រផ� ល់ែដលប��ក់ពីលក� ណៈវ �និច�យែដល្រត�វបំេពញ។
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Requirements for Elected Offices ត្រម�វ�រស្រ�ប់តំែណង�ប់េ��ត
�ល់ត្រម�វ�រែផ� កច�ប់េដើម្បី�ន់តំែណង�ប់េ��ត។
Reregister ចុះេ��ះេឡើង វ �ញ
េដើម្បីបំេពញែបបបទក��ង�រេធ� �បច��ប្បន� �ពព័ត៌�នរបស់អ�កេ�េលើប��ីេ�ះេ��តស្រ�ប់យុ��ធិ�រែដលអ� កេ�ះេ��តរ
ស់េ��ត្រម�វ�រ�មុនស្រ�ប់សិទ�ិេ�ះេ��ត។
Residence for Voting ទីលេំ �ស្រ�ប់�រេ�ះេ��ត
កែន� ងែដល�នទីលំេ�របស់អ�កេ�ះេ��ត្រត�វ�នកំណត់ែដលបុគ�លេ�ះ�នេចត�ចង់��ក់េ�
េហើយេ�េពល�ែដលពួ កេគអវត� �ន បុគ�លេ�ះ�នបំណង្រតលប់មកវ �ញ។ អ� កែដលជួ ប�ព��នផ� ះសែម្បង�ចចុះេ��ះ
និងេ�ះេ��តដ�ប�ពួ កេគ�ចពិពណ៌�អំពីទី�ំង�ង�យែដលពួ កេគេគងេ�េពលយប់។
េ�េពលកំណត់មនុស្ស��ក់�ច�នទីលំេ�េ�ះេ��តែតមួ យ។
Residency Requirement ត្រម�វ�រ��ក់េ�
ច�ប់ែដល្រគប់្រគង្របសិនេបើបុគ�ល�នសិទ�ិ��យ�េបក� ជន ឬ�រេ�ះេ��ត �្រស័យេលើកែន� ងែដលពួ កេគរស់េ�
និងរយៈេពលែដលពួ កេគ�នរស់េ�ទីេ�ះ។
Residual Vote �រេ�ះេ��តែដលេ�េសសសល់
�រេ�ះេ��តែដលមិន�ច្រត�វ�នែបងែចកេ��ជេ្រមើសៃនេបក� �ព្របកួ ត្របែជង�ក់�ក់មួយេ�យ�រែតសន� ឹកេ��ត
មិន�ន�រ។
Resilience �ពធន់
សមត� �ពក��ង�រេងើបេឡើង វ �ញ�៉ងល� ពីលក� ខណ�កំហុស និង�លៈេទសៈែដលមិន�នរ�ពឹងទុក។
ឧ�ហរណ៍្រក�សែដលគូ សេ�យៃដរក�ទុកនូ វភស���ងៃនករណីេលើកែលងែដល�ចផ� ល់្របឹក�ដល់�រជំនុំជ្រមះ
និងសវនកម� េដើម្បីសេ្រមច�ននូ វ�របក្រ�យល�្របេសើរអំពីេចត�អ� កេ�ះេ��តេដើម។
Resolution ដំេ�ះ្រ�យ
េសចក� ីែថ� ង�រណ៍អំពីេ�លនេ��យរបស់គណៈអភិ�ល ឬប��េ�យគណៈអភិ�ល�្រត�វ�ត់ វ ��ន�រ�ក់�ក់។
Restoration of Voting Rights �រ��រសិទ�ិេ�ះេ��តេឡើង វ �ញ
ដំេណើរ�រ��រសិទ�ិេ�ះេ��តជូ ន្រប�ពលរដ� ែដល�ត់បង់សិទ�ិេ�ះេ��តេ្រ�ម�រ��ច់សិទ�ិពីបទឧ្រកិដ�
ឬស្រ�ប់េហតុផលេផ្សងេទៀតែដល�ចេធ� �ឱ្យពួ កេគមិន�នសិទ�ិេ�ះេ��ត។
Results លទ� ផល
សន� ឹកេ��តែដល�នេ�ះសរុបប��ប់ពី� រ ��ល័យេ�ះេ��ត្រត�វ�នបិទស្រ�ប់�រេ�ះេ��ត។
Retention Vote �រេ�ះេ��តរក�
ដំេណើរ�រ�ម�លកំណត់ែដលអ� កេ�ះេ��ត្រត�វ�នសួ រ�េតើអ�ក�ន់តំែណង (�ធម� �េ�្រកម)
គួ រែតបន� �ន់តំែណងមួ យ�ណត� ិេទៀតឬអត់។
អ� ក�ន់តំែណងែដលមិន្របឈមមុខនឹងគូ ្របែជង្រត�វ�នដកេចញពីតំែណង្របសិនេបើ�គរយៃនអ� កេ�ះេ��តប��ញ�ពួ
កេគមិនគួ របន� តំែណង។
Retractable Ballot សន� ឹកេ��តែដល�ចដក�ន
សន� ឹកេ��តែដល�នកត់្រ�ែដល�ច្រត�វ�ន�ញយក�លក� ណៈបុគ�ល និងរ ួមប��ល
� ឬមិន�ប់ប��ល
� ពីដំេណើរ�របន� ។
Return Envelope េ្រ�មសំបុ្រត្រតឡប់មកវ �ញ
េ្រ�មសំបុ្រតផ� វ� �រមួ យ្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីដឹកជ��ន
� អ� កអវត� �ន
និងេផ�ើសន� ឹកេ��តនិង�រ�រ�ពឯកជនរបស់អ�កេ�ះេ��ត។
Returns ្រតឡប់
សន� ឹកេ��តែដល�នេ�ះសរុបប��ប់ពី� រ ��ល័យេ�ះេ��ត្រត�វ�នបិទស្រ�ប់�រេ�ះេ��ត។
Reverse Side ែផ�ក�ងប្រ��ស
ែផ� ក�ងមុខ ឬ�ងេ្រ�យៃនវត���បេស� ែើ ដល�នពីរ្រជ �ងដូ ច�សន� ឹកេ��ត។
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Right to Vote សិទ�ិេ�ះេ��ត
សំណុ�
ំ រ�រែផ� កច�ប់ និងរដ� ធម� នុ��ែដលេរៀបចំេឡើងេដើម្បី��ឱ្យ�ននូ វឱ�សេ�ះេ��តក��ង�រេ�ះេ��តេ�យេសរ �
និងយុត�ិធម៌។
Rights Restoration �រ��រសិទ�ិេឡើង វ �ញ
ដំេណើរ�រ��រសិទ�ិេ�ះេ��តជូ ន្រប�ពលរដ� ែដល�ត់បង់សិទ�ិេ�ះេ��តេ្រ�ម�រ��ច់សិទ�ិពីបទឧ្រកិដ�
ឬស្រ�ប់េហតុផលេផ្សងេទៀតែដល�ចេធ� �ឱ្យពួ កេគមិន�នសិទ�ិេ�ះេ��ត។
Risk Assessment �រ�យតៃម� �និភ័យ
ដំេណើរ�រកំណត់�និភ័យចំេ�ះសន� ិសុខ្របព័ន� និងកំណត់្រប��� �លីេតៃន�រេកើតេឡើងផលប៉ះ�ល់
និង�រ�រ�រែដល�ច�ត់បន� យផលប៉ះ�ល់េនះ។
Risk-Limiting Tabulation Audit សវនកម� ��ងកំណត់�និភ័យ
និតិ វ �ធីសវនកម� ��ងេ្រ�យ�រេ�ះេ��តស្រ�ប់ពិនិត្យគំរ ូសន� ឹកេ��ត (ឬកំណត់្រ�េផ� �ង��ត់អ�កេ�ះេ��ត)
ែដលផ� ល់ឱ�សស� ិតិែដល�នប��ក់�មុនេដើម្បីែកត្រម�វលទ� ផលែដល�ន�យ�រណ៍ៃន�រេ�ះេ��ត្របសិនេបើលទ� ផលែដល
�ន�យ�រណ៍មិន្រតឹម្រត�វ (េ�ះគឺ្របសិនេបើ�ប់េ�យៃដេពញ នឹងប��ញលទ� ផលខុសពីលទ� ផលែដល�ន�យ�រណ៍)
Roster ប��ីេ��ះ
�រចុះេ��ះ�ផ� វ� �រៃនអ� កេ�ះេ��តែដល�នសិទ�ិេ�េ�ះេ��តេ�េពលេ�ះេ��ត�នេ្របើេដើម្បីេផ� �ង��ត់
និងពិនិត្យអ� កេ�ះេ��តមុនេពលេចញសន� ឹកេ��ត។
Run-Off ��ច់្រព័្រត
�រេ�ះេ��តេដើម្បីេ្រជើសេរ �សអ� កឈ� ះប��ប់ពី�រេ�ះេ��តបឋម
ឬ�រេ�ះេ��តសកលែដល��នេបក� ជនេ�ក��ង�រ្របកួ ត្របែជងទទួ ល�ន�គរយអប្បបរ�ែដល្រត�វ�រៃនសន� ឹកេ��តែដ
ល�នេ�ះ។
េបក� ជន� ំងពីររ ូបែដលទទួ ល�នសំេឡង�ំ្រទេ្រចើន�ងេគស្រ�ប់េបក� �ព្របកួ ត្របែជងបន� េ��រេ�ះេ��តេ�ចំេ�ះ
មុខ�រេ�ះេ��ត។
Run-Off Election �រេ�ះេ��ត��ច់្រព័្រត
�រេ�ះេ��តេដើម្បីេ្រជើសេរ �សអ� កឈ� ះប��ប់ពី�រេ�ះេ��តបឋម
ឬ�រេ�ះេ��តសកលែដល��នេបក� ជនេ�ក��ង�រ្របកួ ត្របែជងទទួ ល�ន�គរយអប្បបរ�ែដល្រត�វ�រៃនសន� ឹកេ��តែដ
ល�នេ�ះ។
េបក� ជន� ំងពីររ ូបែដលទទួ ល�នសំេឡង�ំ្រទេ្រចើន�ងេគស្រ�បេបក� �ព្របកួ ត្របែជងបន� េ��រេ�ះេ��តេ�ចំេ�ះ
មុខ�រេ�ះេ��ត។
Run-Off Primary �រេ�ះេ��តេ្រជើសេរ �សេបក� ជនតំ�ងរដ�
�រេ�ះេ��តេដើម្បីេ្រជើសេរ �សអ� កឈ� ះេ�ក��ង�រេ�ះេ��តបឋម
ែដលក��ងករណី��នេបក� ជនេ�ក��ង�រ្របកួ ត្របែជងទទួ ល�ន�គរយអប្បបរ�ែដល្រត�វ�រៃនសន� ឹកេ��តែដល�នេ�ះ
េ�ះេបក� ជន� ំងពីរែដលទទួ ល�នសំេឡង�ំ្រទេ្រចើន�ងេគស្រ�ប់េបក� �ព្របកួ ត្របែជងនឹងបន� េ��រេ�ះេ��តប��
ប់។
Run-Off Results លទ� ផល��ច់្រព័្រត
សន� ឹកេ��តែដល�នេ�ះសរុបេ�ក��ង�រេ�ះេ��ត��ច់្រព័្រតប��ប់ពី� រ ��ល័យេ�ះេ��ត្រត�វ�នបិទស្រ�ប់�រេ�ះ
េ��ត។
Running for Office �រ្របកួ ត្របែជងស្រ�ប់មុខតំែណង
បុគ�លែដលចូ លរ ួមក��ងេបក� �ព្របកួ ត្របែជងស្រ�ប់មុខតំែណង។
េបក� ជន��ក់�ច្រត�វ�នប��ញ�៉ងច�ស់��ជេ្រមើសមួ យក��ងចំេ�មជេ្រមើសេ�េលើសន� ឹកេ��ត
ឬ�ច�េបក� ជនែដល�នសរេសរេ��ះ។
Running Mate ៃដគូ េបក� �ព
បុគ�ល��ក់ែដលចូ លរ ួម្របកួ ត្របែជងរ ួម���មួ យបុគ�លស��ក់េទៀតេ�េលើមុខតំែណងនេ��យែដល�នទំ�ក់ទំនងជិត
ស� ិទ�ពីរេ�ក��ង�រេ�ះេ��តមួ យ។ ឧ�ហរណ៍ ្រប��ធិបតី និងអនុ្រប��ធិបតី និង (េ�ក��ងរដ� ខ�ះ) អភិ�ល
និងអភិ�លរង។
Rural Route ផ� វ� ជនបទ
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ផ� វ� ប��ន
� សំបុ្រតេ�តំបន់ជនបទែដល�ធម� �សំបុ្រត្រត�វ�នប��ន
� េ��មេលខ្របអប់ស្រ�ប់េ�លេ�ែដល��ន�ស័យ
��នផ� វ� ផ� យ
� ពី្របអប់សំបុ្រត។

S
Sample Ballot សន� ឹកេ��តគំរ ូ
សន� ឹកេ��តគំរ ូមួ យសន� ឹក�នផ� ល់ជូនអ� កេ�ះេ��តនូ វព័ត៌�ន�ក់�ក់ចំេ�ះអ� កេ�ះេ��ត។
Sample Ballot Pamphlet េសៀវេ�គំរ ូសន� ឹកេ��ត
េសៀវេ�គំរ ូសន� ឹកេ��ត�េរឿយៗផ� ល់ជូននូ វព័ត៌�នអំពី�រេ�ះេ��តបែន� ម ដូ ច� ទីកែន� ង
និងេ�៉ងេ�ះេ��តរបស់អ�កេ�ះេ��ត ព័ត៌�នអំពីេបក� ជន សំណួរ និង�រែណ�ំអំពី�រេ�ះេ��ត
បែន� មេលើ៍សន� ឹកេ��តគំរ ូ�ក់�ក់ស្រ�ប់អ�កេ�ះេ��ត។
Sample Official Ballot គំរ ូសន� ឹកេ��តផ� វ� �រ
គំរ ូសន� ឹកេ��តផ� វ� �រ�នផ� ល់ជូនអ� កេ�ះេ��តនូ វព័ត៌�ន�ក់�ក់ចំេ�ះអ� កេ�ះេ��ត។
Satellite Location ទី�ង
ំ បេ�
� ះ�សន�
�រ ��ល័យែដល�នលក� ណៈ�ច់េ�យែឡកពី� រ ��ល័យេ�ះេ��តសំ�ន់ េហើយ�ចផ� ល់េស�កម� �នកំណត់។
�ធម� �អ� កេ�ះេ��ត�ចចុះេ��ះេ�ះេ��ត ឬទទួ លសន� ឹកេ��តអវត� �នពី� រ ��ល័យ� ំងេនះ។
�រ ��ល័យ��យរណប្រត�វ�នេគ��ល់ផងែដរ���រ ��ល័យ��។
Satellite Voting Stations ��នីយ៍េ�ះេ��តបេ�
� ះ�សន�
កែន� ងបេ�
� ះ�សន� បេង� ើតេឡើងេ�យ�រ ��ល័យេ�ះេ��តក��ងេ�លបំណងេ�ះេ��ត។
Scan-Line ែខ្សេស�ន
�ែខ្សេផ� កមួ យឆ� ង�ត់បំពង់�ំរស� ី cathode េ�យធ� ឹមេអឡិច្រត �ងេដើម្បីបេង� ើត�ែផ� កៃនរ ូប�ព។ �ធម� �
ប��េនះប�
� លមកពីទឹកេ��េសើម ឬ�រ�តុេផ្សងេទៀតែដល�នេផ� រេចញពី្រក�សេ�េពល�ឆ� ង�ត់�៉សុីនេស� ន។ ទឹក�� ំ
ink ឬ�រ�តុេផ្សងេទៀតចូ លេ�ក��ងក�� ក់េ�េពលែដល្រក�សេ�ះឆ� ង�ត់
េហើយ��ំងពន� ឺរបស់�៉សុីនេស� នេ�ក��ងតំបន់េ�ះស្រ�ប់�រថតចម� ង�េពលអ�គត។
Scanner �៉សុីនេស�ន
�ឧបករណ៍ែដលេស� នឯក�រ រ ូប�ព អត� បទេ�ះពុម� �រសរេសរេ�យៃដ ឬវត��ម�៉ ង េហើយបំែប� ង�េ��ទិន�ន័យឌីជីថល។
�៉សុីនេស� នសន� ឹកេ��តគឺ�ឧបករណ៍ែដលេ្របើស្រ�ប់�នទិន�ន័យេ្រជើសេរ �សអ� កេ�ះេ��តពីសន� ឹកេ��ត្រក�ស
ឬ�តសន� ឹកេ��ត។
Scanning �រេស�ន
�រអនុវត� �រេ្របើ្រ�ស់�៉សុន
ី េស� នេដើម្បីបំែប� ងឯក�រ្រក�សេ��រ ូប�ពឌីជីថល។
េនះ្រត�វ�នេធ� �េ�េពល�ប់យករ ូប�ពៃនបណ�ចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��ត្រក�ស និង�រេឆ� ើយឆ� ង�រេ�ះេ��តេផ្សងេទៀត
និងេ�េពល�ប់សន� ឹកេ��ត។
Scheduled Elections �រេ�ះេ��ត�ម�លវ ��គ
ច�ប់�ន្រ�ប់ែដលត្រម�វឱ្យ�ន�រេ�ះេ��ត សហព័ន� រដ� េ�នធី ្រក �ង ្រស �ក
ឬ្រស �កេផ្សងេទៀត្រត�វេរៀបចំេឡើងេ�ៃថ� �ក់�ក់�មួ យ �ធម� �េ�េលើមូល��នេកើតេឡើងដែដលៗ។
School District មណ�លសិក�
�អង� �ពភូ មិ��ស� មួ យស្រ�ប់រដ� �លមូ ល��នៃន��បឋមសិក� ឬអនុ វ �ទ�ល័យ។
Score Voting ពិន��េ�ះេ��ត
្របព័ន�េ�ះេ��តែដលឈ� ះែតមួ យ ែដលអ� កេ�ះេ��ត�យតៃម� េបក� ជន�មក្រមិត។
េបក� ជនែដល�នចំ�ត់��ក់ខ�ស់�ងេគ�អ� កឈ� ះ។
Seal ្រ�
យន� �រសន� ិសុខមួ យែដលេ្របើស��រ ែដល�នភស���ង�េស៊ រ � ឬ�នភស���ងច�ស់�ស់ ែដលជូ នដំណឹងដល់ម�ន� ី
្របសិនេបើឧបករណ៍ែដល្រត�វ�នេ្របើេ�ក��ងដំេណើរ�រេ�ះេ��ត�ច្រត�វ�ន��ស់ប�រ� ឬចូ លេ្របើេ�យ��ន�រអនុ��ត។
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Sealed Container ក��ប់បិទជិត
ក�� ប់មួយែដលេ្របើស្រ�ប់�ន់ ឬដឹកជ��ន
� ស��រេ�ះេ��តដូ ច�
សន� ឹកេ��តែដល�កែន� ងែដល�នយុទ���ស� �ក់�មលំ�ប់ ឬភស���ងែដលមិន�នភស���ង�ច្រត�វ�នេ្របើ
េដើម្បីជូនដំណឹងដល់ម�ន� ី្របសិនេបើ�្រត�វ�ន��ស់ប�រ� ឬចូ លេ្របើេ�យ��ន�រអនុ��ត។
Seat �សនៈ
�តួ �ទីមុខតំែណងែដលទទួ �នពី�រេ�ះេ��ត
ែដលអ� ក�ន់តំែណងមួ យ�ច�ន់�ប់�នស្រ�ប់�ណត� ិៃនមុខតំែណង។
Second-Chance Voting �រេ�ះេ��តេលើកទីពីរ
លក� ណៈពិេសសៃន�៉សុីនេស� នមុខអ� កេ�ះេ��ត
ែដលពិនិត្យសន� ឹកេ��តេឡើង វ �ញស្រ�ប់�រស��ល់ែដល�ច�នកំហុសផ� ល់ដំណឹងដល់អ�កេ�ះេ��ត
និងប��ញឱ�សេដើម្បីេ�ះេ��តដូ ចេដើម ឬ្របគល់សន� ឹកេ��តវ �ញ។
Secrecy Cover គ្រមបស��ត់
�្រក�ស េ្រ�មសំបុ្រត ឬថតឯក�រែដលបិទ�ំងសន� ឹកេ��ត
េដើម្បីរក��រស��ត់អំពីរេបៀបែដលអ� កេ�ះេ��តកត់់ស��ល់សន� ឹកេ��តរបស់ពួកេគ។
Secrecy Envelope េ្រ�មសំបុ្រតស��ត់
�េ្រ�មសំបុ្រតមួ យែដលរុ�ព័ទ�សន� ឹកេ��ត
េដើម្បីរក��រស��ត់អំពីរេបៀបែដលអ� កេ�ះេ��ត�នកត់ស��ល់សន� ឹកេ��តរបស់ពួកេគ។
Secrecy of The Ballot �រស��ត់ៃនសន� ឹកេ��ត
សំណុំៃនវ ��ន និងនីតិ វ �ធីេដើម្បីបេង� ើតសិទ�ិ�មូ ល��នរបស់អ�កេ�ះេ��តេ�សហរដ� �េមរ �កក��ង�រេ�ះេ��តស��ត់។
នីតិ វ �ធី� ំងេនះ�����នសន� ឹកេ��ត�ច�ក់ទង�មួ យអ� កេ�ះេ��តេឡើយ
េ�យេហតុេនះអនុ��តឱ្យអ� កេ�ះេ��តកត់ស��ល់សន� ឹកេ��តរបស់ពួកេគេ�យេសរ �
និង��ន�រភ័យ��ចចំេ�ះផលប៉ះ�ល់ ឬ�រសងសឹក។
Secrecy Sleeve គ្រមបស��ត់
�្រក�ស េ្រ�មសំបុ្រត ឬថតឯក�រែដលបិទ�ំងសន� ឹកេ��ត
េដើម្បីរក��រស��ត់អំពីរេបៀបែដលអ� កេ�ះេ��តកត់់ស��ល់សន� ឹកេ��តរបស់ពួកេគ។
Secret Ballot សន� ឹកេ��តស��ត់
សំណុំៃនវ ��ន និងនីតិ វ �ធីេដើម្បីបេង� ើតសិទ�ិ�មូ ល��នរបស់អ�កេ�ះេ��តេ�សហរដ� �េមរ �កក��ង�រេ�ះេ��តស��ត់។
នីតិ វ �ធី� ំងេនះ�����នសន� ឹកេ��ត�ច�ក់ទង�មួ យអ� កេ�ះេ��តេឡើយ
េ�យេហតុេនះអនុ��តឱ្យអ� កេ�ះេ��តកត់ស��ល់សន� ឹកេ��តរបស់ពួកេគេ�យេសរ �
និង��ន�រភ័យ��ចចំេ�ះផលប៉ះ�ល់ ឬ�រសងសឹក។
Secret Ballot Envelope េ្រ�មសំបុ្រតសន� ឹកេ��តស��ត់
�េ្រ�មសំបុ្រតមួ យែដលរុ�ព័ទ�សន� ឹកេ��ត
េដើម្បីរក��រស��ត់អំពីរេបៀបែដលអ� កេ�ះេ��ត�នកត់ស��ល់សន� ឹកេ��តរបស់ពួកេគ។
Secretary of State រដ� េល�ធិ�រ
�ម�ន� ី��ក់រដ� ��ក់ែដលទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ�យក��ន និងមុខ�រេផ្សងៗ។ រដ� េល�ធិ�រ�ញឹក�ប់ ប៉ុែន� មិន�និច��ល
�ម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��តេ�ក��ងរដ� របស់ពួកេគេទ។
Secure Receptacle កែន� ងទទួ លសុវត� ិ�ព
�វត��ែដលេ្របើស្រ�ប់រក�ទុក និង�រ�រស��រៈេ�ះេ��ត។
Security Analysis �រវ ��គសន� ិសុខ
��រេសុើបអេង� តអំពីអត� ិ�ពែដល�ចេកើត�នៃនគុណ វ �បត� ិសន� ិសុខេ�ក��ង្របព័ន�េ�ះេ��តមួ យ។
រ ួមប��ល
� �រវ ��គសូ ហ� ែវរ កម� វ �ធីបង� ប់ និង�ដែវររបស់្របព័ន� ក៏ដូច�នីតិ វ �ធីែដល�ក់ទងនឹង�រអភិវឌ្ឍ �រេ្របើ្រ�ស់
្របតិបត� ិ�រ និង�រ្រគប់្រគង។
Security Controls �រ្រត� តពិនិត្យសន� ិសុខ

72

�រ្រគប់្រគង ្របតិបត� ិ�រ និង�រ្រត� តពិនិត្យបេច� កេទស (េ�ល គឺ�រ�រ�រ ឬវ ��ន�រ្រប�ំង)
ែដល�នកំណត់ស្រ�ប់្របព័ន�ព័ត៌�ន េដើម្បី�រ�រ�រស��ត់ សុច រ �ត�ព និង�ព�ចរក�នៃន្របព័ន�
និងព័ត៌�នរបស់�។
Semi-Static Voting System Software សូហ� ែវរ្របព័ន�េ�ះេ��ត�ក់ក�
� លឋិតិវន�
សូ ហ� ែវរែដល�ច��ស់ប�រក
� � � ង�រេឆ� ើយតបេ�នឹងឧបករណ៍េ�ះេ��តែដល�្រត�វ�នដំេឡើង
ឬចំេ�ះកម� វ �ធី�ក់�ក់់្រ�ប់�រេ�ះេ��ត។
Senate ្រពឹទ�ស�
�រ្របជុំែដល�ន�រពិ�ក� �ញឹក�ប់គឺស��ន់ខ�ស់ ឬអង� ជំនុំជ្រមះស�នីតិប�� ត� ិ។
Senate District មណ�លេ�ះេ��តរបស់្រពឹទ�ស
ិ �
មណ�លមួ យក��ងចំេ�មចំនួនមណ�លេថរែដលរដ� មួយ្រត�វ�នែបងែចក
មណ�លនីមួយៗេ្រជើសេរ �សស�ជិក��ក់េ�ស��ន់ខ�ស់ៃននីតិប្ប�� ត� ិរដ� ។
Serial Number េលខេស៊ រ �
េលខែដលប��ញពីទី�ំងរបស់�តុេ�ក��ងេស៊ រ �ដូ ច� េលខបណ�ចុះេ��ះេ�ះេ��តែតមួ យគត់
ឬេ�េលើអត� បទែដលផលិតក��ងេ�លបំណងកំណត់អត� ស��ណ។
Sign-In Book េសៀវេ�ចុះេ��ះ-ចូ ល
�រចុះេ��ះ�ផ� វ� �រៃនអ� កេ�ះេ��តែដល�នសិទ�ិេ�េ�ះេ��តេ�េពលេ�ះេ��ត �នេ្របើេដើម្បីេផ� �ង��ត់
និងពិនិត្យអ� កេ�ះេ��តមុនេពលេចញសន� ឹកេ��តឱ្យពួ កេគ។
Signature ហត� េល�
េ��ះរបស់បុគ�ល��ក់្រត�វ�នសរេសរ�មរេបៀបេ�យែឡក�ទ្រមង់អត� ស��ណក��ង�រផ� ល់សិទ�ិ។
េនះក៏�ច្រត�វ�នេធ� �េឡើងេ�យស��ស��ល់ផងែដរ។
Signature Roster ប��ីេ��ះហត� េល�
�រចុះេ��ះ�ផ� វ� �រៃនអ� កេ�ះេ��តែដល�នសិទ�ិេ�េ�ះេ��តេ�េពលេ�ះេ��ត �នេ្របើេដើម្បីេផ� �ង��ត់
និងពិនិត្យអ� កេ�ះេ��តមុនេពលេចញសន� ឹកេ��តឱ្យពួ កេគ។
Simple Majority �គេ្រចើន�ម��
មតិ�គេ្រចើនែដល�នចំនួនសន� ឹកេ��តេ្រចើន�ងេគស្រ�ប់េបក� ជន ប�� ឬវត���មួ យេលើសពីេលខខ� ស់បំផុតទីពីរ
ប៉ុែន� តិច�ង
៥០%។
Single-Member District មណ�លស�ជិកែតមួ យ
�មណ�លេ�ះេ��ត ឬមណ�លេ�ះេ��តែដល�នតំ�ងែតមួ យេ�ក��ង��ប័ននីតិប�� ត� ិ��ងពីរឬេ្រចើន។
Sip and Puff បឺត និងផ� ំ�
ចំណុច្រប�ក់ែដលអនុ��តឱ្យអ� កេ�ះេ��តេ្របើ�ត់របស់ពួកេគេ�បំពង់បឺតេដើម្បីប��ន
� �តុចូលេ�ក��ង�៉សុីនេ�ះេ��ត
។
Slate ប��ី�យ�មអ� កឈរេ��ះឱ្យេគេ�ះេ��ត
្រក �មេបក� ជនែដលឈរេ��ះក��ង�រេ�ះេ��តពហុ�សនៈ ឬពហុតំែណងេ�េលើេវទិ�រ ួម។
េវទិ�ទូ េ��ចប�
� លមកពីេបក� ជន� ំងអស់�ស�ជិកគណបក្សនេ��យ �នេ�លនេ��យដូ ច�� ឬ្រសេដៀង��
ឬេហតុផលេផ្សងេទៀត។
Slate Mailer បណ�េ�ស�េ�ះេ��ត
�រេផ�ើសំបុ្រតដ៏េ្រចើនែដល�ំ្រទ ឬ្រប�ំងេបក� ជនេ្រចើន�ក់ ឬវ ��ន�រៃន�រេ�ះេ��ត។
Software សូហ� ែវរ
�រ្របមូ លផ� ំៃ� នកម� វ �ធីែដល្រគប់្រគងកុំព� ្យទ័រ និងដំេណើរ�រ�រ្របមូ លផ� ំ�
� ក់�ក់ៃន�រ�រ។ សូ ហ� ែវរ�នេលខកំែណ
និង្រត�វ�នផ� ល់���ប័ណ� (មិនលក់) ដល់អ�កេ្របើ្រ�ស់ចុងេ្រ�យ។
សូ ហ� ែវរ�ច្រត�វ�នែកបេដើម្បី��ស់ប�រមុ
� ខ�ររបស់កុំព� ្យទ័រ។
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Software Independence សូហ� ែវរឯក�ជ្យ
គុណ�ពៃន្របព័ន�េ�ះេ��ត ឬឧបករណ៍េ�ះេ��តែដល�រ��ស់ប�រ�
ឬកំហុសែដលមិន�នរកេឃើញពីមុនេ�ក��ងកម� វ �ធីមិន�ចបង� ឱ្យ�ន�រ��ស់ប�រ�
ឬកំហុសឆ� ងែដលមិន�ចរកេឃើញេ�ក��ងលទ� ផលៃន�រេ�ះេ��ត។
Software Patches បំណះសូហ� ែវរ
�រែកត្រម�វកម� វ �ធីែដល�ន្រ�ប់
ែដល្រត�វ�នរច�េឡើងេដើម្បីប��ល
� េ�ក��ងកម� វ �ធីេ�យ��ន�រ��ស់ប�រ�រេចញផ�យធំ
�
ៗ ក៏េ�ផងែដរ��រជួ សជុល
ឬ�រជួ សជុលកំហុស។
Source Code ្របភពកូ ដ
�រែណ�ំអព
ំ ីកុំព� ្យទ័រែដលមនុស្ស�ច�ន�នេ�េពលែដលចង្រកង ឬបក្រ�យ�ន��យ�កម� វ �ធី។
កូ ដ្របភព�ច្រត�វ�នសរេសរេ�យមនុស្ស ឬេ�យកុព
ំ � ្យទ័រ។
Spear Phishing �របន� ំ
�រ�យ្រប�រេ�យ្រក �ម hackers �មរយៈអុីែមលែក� ង��យ ែដលព��មេធ� �ឱ្យជនរងេ្រ�ះផ� ល់ព័ត៌�នឡកចូ ល
ឬព័ត៌�ន��ល់ខ� �នដល់ពួក Hacker ។ �រប៉ុនប៉ងេផ�ើ�របន� ំ�ចេកើត�នេឡើងពី្របភពែដលេគ��ល់្រសបច�ប់ដូច�
អង� �ព IT ឬអ� កលក់
ែដលេគ��ល់។
Special District មណ�លពិេសស
ទី��ក់�រ��រណៈបេង� ើតេឡើងេដើម្បីផ�ល់នូវេស�កម� �ក់�ក់មួយ ឬេ្រចើនដល់សហគមន៍ដូច� េស�កម� ទឹក
េស�លូ បង�រទឹ
� កស��យ ឧទ�ន �រ�រអគ� ីភ័យ និងេផ្សងៗេទៀត។
Special Election �រេ�ះេ��តពិេសស
�រេ�ះេ��តេរ �សេបក� �ពតំ�ង សកល ្រក �ង �រេស� ើសុំ ��ច់្រព័្រត
ឬ�រេ�ះេ��តេឡើង វ �ញែដលមិន�នេធ� �េឡើង�ម�លបរ �េច� ទ និងេពលេវ�ែដល�នកំណត់េពលេទៀង�ត់�មលក� ន� ិកៈ។
�រេ�ះេ��តពិេសសមួ យ�ច្រត�វ�នរ ួមបញចូ ល�មួ យនឹង�រេ�ះេ��តែដល�នេ្រ�ងទុក។
Special Interest Group ្រក �មចំ�ប់�រម� ណ៍ពិេសស
�មនុស្សមួ យ្រក �មែដល�នសំណូមពរ�ក់�ក់
េហើយែដលព��មជះឥទ� ិពលដល់�រសេ្រមចចិត�នេ��យ�ក់ព័ន�នឹងពួ កេគ។
Split Precinct បំែបកតំបន់
�តំបន់ែដល�ន�រែបងែចកមណ�លេ�ះេ��ត ឧ�ហរណ៍
ែផ� កខ� ះៃនតំបន់េនះស� ិតេ�ក��ងយុ��ធិ�រនេ��យេផ្សងៗ��ដូ ច� មណ�លផ� ត់ផ�ង់ទឹក
ឬ្រក �ម្របឹក�ៃនមណ�លសិក�ែដល�ម�រ�រកំណត់រច�សម� ័ន�សន� ឹកេ��តបែន� ម។
Split Ticket បំែបកសំបុ្រត
សកម� �ពៃន�រេ្រជើសេរ �សេបក� ជនមកពីគណបក្សេផ្សងៗស្រ�ប់េបក� �ព្របកួ ត្របែជងេផ្សងៗ��។
េ�ក��ងរដ� ែដល�ន�រេ�ះេ��ត�មសំបុ្រតេ�យ��ល់ សកម� �ពេនះបដិេសធ�រេ�ះេ��ត�មសំបុ្រតេ�យ��ល
េហើយអនុ��តឱ្យអ� កេ�ះេ��តេ្រជើសេរ �សេបក� ជន�មជេ្រមើសរបស់ពួកេគ។ ចំេ�ះេបក� �ព្របកួ ត្របែជង
និងសំេណើែដលមិន្រប�ន់បក្សពួ ក អ� កេ�ះេ��ត្រត�វេធ� ��រេ្រជើសេរ �សេ�ក��ង�រប� �ត្របែជង� ំងេនះេ�យែឡកពី��។
(ស��ល់៖
�រេ�ះេ��តបំែបកសំបុ្រត�ញឹក�ប់មិន្រត�វ�នអនុ��តក��ងអំឡ
� ង�រេ�ះេ��តេរ �សេបក� �ពតំ�ងេ�ក��ងយុ��ធិ�
រមួ យចំនួន)
Spoil ខូ ច
េដើម្បីស��ល់ ឬ��ស់ប�រសន�
�
ឹកេ��តដូ េច� ះ�ប��ញក��ងលក� ណៈែដលមនុស្ស�ច�ន�ន�សន� ឹកេ��តមិន្រត�វេ�ះ។
Spoiled Ballot សន� ឹកេ��តខូ ច
សន� ឹកេ��តែដល្រត�វ�នស��ល់�ខុស ឬ��ស់ប�រេ�យអ�
�
កេ�ះេ��ត។ សន� ឹកេ��តខូ ចមួ យសន� ឹកមិន្រត�វ�នេ�ះ
េហើយអ� កេ�ះេ��ត�ចេស� ើសុំសន� ឹកេ��តថ� ីេដើម្បីគូសឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វ។

74

Spoiled Ballot Affidavit លិខិតែថ�ងស��អំពស
ី ន� ឹកេ��តខូ ច
េសចក� ីែថ� ង�រណ៍��យលក� ណ៍អក្សរែដល�នប��ក់េ�យសម្បថ
ឬ�រប��ក់�អ� កេ�ះេ��ត�នេធ� ខ
� ុសេលើសន� ឹកេ��ត េហើយកំពុងេស� ើសុំសន� ឹកេ��តថ� ី។
Standards Board ្រក �ម្របឹក�ភិ�លស�ង់�
HAVA កំណត់្រក �ម្របឹក�ភិ�លស� ង់�រេ្រជើសេរ �សស�ជិក ១១០ �ក់េដើម្បីជួយដល់ EAC
ក��ង�របំេពញ�រកិច�របស់ខ� �នេ្រ�មច�ប់។ ្រក �ម្របឹក�េនះ�នម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��តរដ� ចំនួន ៥៥
�ក់ែដល្រត�វ�នេ្រជើសេរ �សេ�យម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត��ក់រដ� េរៀងៗខ� �ន េហើយម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��តក��ង្រស �កចំនួន
៥៥ �ក់្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស�មរយៈដំេណើរ�រែដល្រត� តពិនិត្យេ�យម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត
របស់រដ� ។
State រដ�
ទឹកដីែដល�នរ��ភិ�ល��ល់ខ� �ន និង្រពំែដនេ�ក��ង្របេទសធំមួយ។ �នរដ� ចំនួន ៥០ េ�សហរដ� �េមរ �ក។
State Assembly ស�រដ�
េ��ះែដល�នផ� ល់ឱ្យនីតិប្ប�� ត� ិេផ្សងៗ �ពិេសសស��ន់�ប ឬនីតប
ិ ្ប�� ត� ិេពញេលញេ�ក��ងរដ� ។
State Central Committee គណៈក��ធិ�រក�
� លរដ�
�រេរៀបចំគណៈក��ធិ�រក�
� ល ឬគណៈក��ធិ�រ្របតិបត� ិរបស់គណបក្សនេ��យេ�ក��ងរដ� មួយចំនួន។
State Certification វ ���បនប្រតរដ�
�រពិនិត្យរបស់រដ�
និង�ចេធ� �េតស�្របព័ន�េ�ះេ��តេដើម្បីកំណត់ពី�រអនុេ�ម�មត្រម�វ�ររបស់រដ� ចំេ�ះ្របព័ន�េ�ះេ��ត។
State Election Commission គណៈកម� �រេរៀបចំ�រេ�ះេ��តរដ�
�្រក �មបុគ�លែដល្រត�វ�នែតង�ំង និងទទួ ល�រកិច��ង្រត� តពិនិត្យ�រេ�ះេ��ត និងនីតិ វ �ធីេ�ះេ��តេ�ក��ងរដ� មួយ។
State Election Fund មូ លនិធិេ�ះេ��តរដ�
គណនីចំណូលពិេសសែដល�នបេង� ើតេ�ក��ងរត��ររដ� ែដល�រចំ�យពីគណនី្រត�វ�នេ្របើស្រ�ប់�រ្រគប់្រគង�រេ�ះ
េ��ត។
State Elections �រេ�ះេ��តរដ�
�រេ�ះេ��តស្រ�ប់ស�ជិកេ��រ ��ល័យរដ� រ ួម�ន អភិ�ល អភិ�លរងេខត� រដ� េល�ធិ�រ អ� ក្រត� តពិនិត្យ េហរ�� ិក
អគ�្រពះ�ជ��� គណៈក��ធិ�រ����ប់រង អគ� �យកៃន�រអប់រ���រណៈ និង�រ ��ល័យនីតិកម� របស់រដ� ។
State Measures វ ��ន�ររដ�
សំេណើេដើម្បីអនុម័តច�ប់ថ�ី ឬ�រេធ� � វ �េ�ធនកម� រដ� ធម� នុ��ែដល�ក់េ�េលើសន� ឹកេ��តស្រ�ប់�រយល់្រពម
ឬ�របដិេសធពី
អ� កេ�ះេ��ត។
Statement of Contest េសចក� ីែថ�ង�រណ៍ៃនេបក� �ព្របកួ ត្របែជង
សំណុំឯក�ររបស់តុ��រ និងត្រម�វ�រទូ េ�េដើម្បី្របកួ ត្របែជងលទ� ផលៃន�រេ�ះេ��ត។
Statewide ទូ �ង
ំ រដ�
ព្រងីកេ�ទូ � ំងរដ� �ក់�ក់របស់សហរដ� �េមរ �ក។
Statewide Election Results លទ� ផលេ�ះេ��តទូ �ង
ំ រដ�
សន� ឹកេ��តែដល�នេ�ះសរុបេ�ក��ង�រេ�ះេ��ត
ែដល្រត�វ�ន្របមូ លផ� ំេ� ចញពីយុ��ធិ�រៃន�រេ�ះេ��តេ�ទូ � ំងរដ� មួយ
ប��ប់ពី� រ ��ល័យេ�ះេ��ត្រត�វ�នបិទស្រ�ប់�រេ�ះេ��ត។
Statewide Office មុខតំែណងទូ �ំងរដ�
មុខតំែណងរ��ភិ�ល�មួ យេ�ក��ងរដ� មួយ។ មុខតំែណងែដល�នេ�ះេ��តេ្រជើសេរ �សេ�យរដ� រ ួម� ំង�ន អភិ�ល
អភិ�លរងេខត� រដ� េល�ធិ�រ អ� ក្រត� តពិនិត្យ េហរ�� ិក អគ�្រពះ�ជ��� គណៈក��ធិ�រ����ប់រង
និងអគ� �យកៃន�រអប់រ���រណៈ។
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Statewide Uniform Registry Of Electors (SURE) ប��ីេ��ះអ� កេ�ះេ��តឯកស�
� នទូ �ង
ំ រដ� (SURE)
េវទិ�មួ យែដល�ំ្រទមុខ�រៃន្របព័ន�េ�ះេ��តរ ួម �រចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��ត �រែថរក�ប��ីេ��ះអ� កេ�ះេ��ត
ទិន�ន័យតំបន់ និង�រផលិតេសៀវេ�េ�ះេ��ត។
Static Voting System Software សូហ� ែវរ្របព័ន�េ�ះេ��តឋិតិវន�
សូ ហ� ែវរែដលមិន��ស់ប�រេ�យែផ�
�
កេលើ�រេ�ះេ��តែដល្រត�វ�នេធ� �េឡើង ឬឧបករណ៍េ�ះេ��តែដល�្រត�វ�នដំេឡើង
ឧ�ហរណ៍ កូ ដែដល�ច្របតិបត� ិ�ន។
Statute លក� ន�ិកៈ
ច�ប់��យលក� ណ៍អក្សរែដលអនុម័តេ�យ��ប័ននីតិប្ប�� ត� ិៃនទី្រក �ង ្រស �ក េ�នធី រដ� ្របេទស
ឬ��ប័ននេ��យេផ្សងេទៀត។
Statutory Initiative Petitions បដ� �លិខិតផ� ចេផ�
�
ើមច�ប់
វ ��ន�រេ�ះេ��តែដលផ� ចេផ�
�
ើមេ�យពលរដ� ែដលែកែ្របលក� ន� ិកៈ។
Statutory Provisions បទប្ប��ត� ិច�ប់
បទប្ប�� ត� ិែដលព្រងីកេលើ្រប�នបទៃនលក� ន� ិកៈ
ឬច�ប់េដើម្បីផ�ល់ព័ត៌�នបែន� មអំពីច�ប់ែដល្រត�វអនុវត� ចំេ�ះអ� ក�េ�េពលែដល�្រត�វ�នអនុវត�
និងអ� �ែដល��រ�ក់ទណ�កម� ចំេ�ះ�ររ�េ�ភេលើច�ប់េនះ។
Statutory Violations �របំ�នច�ប់
�របំ�នច�ប់ ឬេធ� �សកម� �ព្រប�ំងនឹងច�ប់។
Straight Party Ballot សន� ឹកេ��តគណបក្សែតមួ យ
សន� ឹកេ��តែដល�នេបក� ជន� ំងអស់មកពីគណបក្សនេ��យែតមួ យ។
Straight Party Override �របដិេសធគណបក្សែតមួ យ
�រេ្រជើសេរ �សអ� កេ�ះេ��តច�ស់�ស់ែដលបដិេសធ
ឬបែន� ម�រេ្រជើសេរ �ស�រេ�ះេ��តែដលេធ� �េឡើងេ�យជេ្រមើសេ�ះេ��តេ�យគណបក្សែតមួ យ។
�របដិេសធគណបក្សែតមួ យ�ច�កម� វត��ៃនច�ប់េ�ះេ��តរបស់រដ� ចំេ�ះរេបៀបែដលពួ កេគេធ� ��រ
ឬ�េតើពួកេគ្រត�វ�នអនុ��ត។
Straight Party Voting �រេ�ះេ��តគណបក្សែតមួ យ
យន� �រែដលអនុ��តឱ្យអ� កេ�ះេ��ត
េ�ះេ��តែតមួ យេដើម្បីេ្រជើសេរ �សេបក� ជន� ំងអស់េ�េលើសន� ឹកេ��តពីគណបក្សនេ��យ
ែតមួ យ។
Straight Ticket សន� ឹកេ��តេ�ះឱ្យបក្សែតមួ យ
សកម� �ពៃន�រេ�ះេ��តេ�ក��ងរវង� ង�ងពង្រកេពើ ឬ្របអប់មួយេ��ប់នឹងេ��ះគណបក្សមួ យេ��ងេលើសន� ឹកេ��ត
េដើម្បីេ�ះេ��តជូ នេបក� ជន្រគប់រ ូបៃនគណបក្សនេ��យេ�ះ។
��ន�រេ�ះេ��ត�មួ យនឹង្រត�វ�នេធ� �េឡើងេ�ក��ង�រ្របកួ ត្របែជង�លក� ណៈបុគ�ល
ែដលគណបក្សែដល�នេ្រជើសេរ �សមិន�នេបក� ជនេ�ះេទ។
្របសិនេបើអ�កេ�ះេ��ត�នបំណងចង់េ�ះេ��តេ�ក��ង�រ្របកួ ត្របែជង និង�រមិន្រប�ន់បក្ស�មួ យ
អ� កេ�ះេ��ត្រត�វេធ� ��រេ្រជើសេរ �សេ�ក��ង�រ្របកួ ត្របែជង�ង
ំ េនះេ�យែឡកពី��។
Straight Vote �រេ�ះេ��តឱ្យបក្សែតមួ យ
េ�េពលអ� កេ�ះេ��តេ្រជើសេរ �ស�ល់េបក� ជនរបស់គណបក្សនេ��យែតមួ យេ�េលើសន� ឹកេ��ត។
Straw Ballot សន� ឹកេ��តេ្រ�ផ� វ� �រ
�រេ�ះេ��តពិេសស ឬេ្រ�ផ� វ� �រ។ �្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីប��ញពីមតិ្រប�្របិយេលើប���ក់�ក់មួយ។
Straw Poll �រស�ង់មតិេ្រ�ផ� វ� �រ
�រេ�ះេ��តពិេសស ឬេ្រ�ផ� វ� �រ។ �្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីប��ញពីមតិ្រប�្របិយេលើប���ក់�ក់មួយ។
Stray Mark ស��ស��ល់ៃចដន្យេ�េលើសន� ឹកេ��ត
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ស��ស��ល់ែដលេធ� �េឡើងេ�យអ� កេ�ះេ��តេ��ងេ្រ�តំបន់ៃនសន� ឹកេ��តែដលេ��ប់នឹងេបក� ជន
ឬវ ��ន�រនីមួយៗ ឬតំបន់ៃនសន� ឹកេ��តែដល�នកំណត់�ពិេសស
េដើម្បីកត់្រ�ជេ្រមើសរបស់អ�កេ�ះេ��តស្រ�ប់េបក� �ព្របកួ ត្របែជងេ�ះ។
Street Segment Data ទិន�ន័យែផ�កផ� វ�
ចំែណកៃនផ� វ� មួ យរ�ងផ� វ� ឆ� ង�ត់�ប់��ពីរែដល�ច្រត�វ�នកំណត់េ�តំបន់មួយ។
Strike Out ឆូ តេ�ល
េដើម្បីគូសប��ត់�ត់ ឬព��មដកស��ស��ល់េ�េលើឯក�រ ឬសន� ឹកេ��តេ�យ�នេ�លបំណងលុប�េ�ល។
Stylus ែដក�រ
ឧបករណ៍ស្រមបខ� �នែដលអនុ��តឱ្យបុគ�ល�ចចូ លេ្របើេអ្រកង់ ��រ និងឧបករណ៍េផ្សងេទៀត។
Substitute Candidate េបក� ជនជំនួស
េបក� ជនេផ្សង��ស្រ�ប់អនុ្រប�នពីេបក� ជន ែដល�នេ��ះេ�េលើ វ ���បនប្រតរបស់គណបក្ស
ឬ�រ�ក់ញត� ិេ�េពល�មួ យមុនេពលចិតសិប្រ�ំៃថ� មុន�រេ�ះេ��តសកលេ�យប��ក់ពី�រ��ស់ប�រេ�រដ�
�
េល�ធិ�រ។
Successor អ� កស�ងតំែណង
នរ���ក់ែដលេដើរ�ម និងទទួ លមុខតំែណង ឬតួ �ទីែដល្រត�វ�ន�ន់�ប់េ�យអ� កេផ្សងេទៀត។
Suffrage សិទ�ិេ�ះេ��ត
សិទ�ិេ�ះេ��តេ�ក��ង�រេ�ះេ��តនេ��យ។
Supervisor of Elections អ� ក្រត� តពិនិត្យ�រេ�ះេ��ត
ម�ន� ីែដលទទួ លបន��ករដ� �លេ�ះេ��ត។
Supplemental Ballot Pamphlet េសៀវេ�សន� ឹកេ��តបែន� ម
ព័ត៌�នផ� វ� �រអំពីសន� ឹកេ��តរបស់អ�កែដល�នេចញមកពី� រ ��ល័យេ�ះេ��តប��ប់ពីេសៀវេ�សន� ឹកេ��តដំបូង្រត�វ�
នេផ�ើ�ម
សំបុ្រត។
Supplemental Petition បដ� �លិខិតបែន� ម
ែផ� កញត� ិបែន� មប��ប់ពីឯក�រេម្រត�វ�នេចញេ�យ�នព័ត៌�នអំពី វ ��ន�រផ� ចេផ�
�
ើម្រប�មតិ
ឬេបក� ជនែដលេ្របើេដើម្បី្របមូ លហត� េល�ពីអ�កេ�ះេ��តែដល�នចុះេ��ះ។
Supplemental Roster ប��ីេ��ះបែន� ម
ទំព័របែន� ម្រត�វ�នប��ល
� េ�ក��ងប��ីេ��ះផ� វ� �រៃនអ� កេ�ះេ��តែដល�នសិទ�ិេ�ះេ��តេ��រេ�ះេ��តែដល្រត�វ�ន
េ្របើេដើម្បីេផ� �ង��ត់ និងពិនិត្យអ� កេ�ះេ��តមុនេពលេចញសន� ឹកេ��ត។
Support Software សូហ� ែវរជំនួយ
សូ ហ� ែវរែដលជួ យក��ង�រអភិវឌ្ឍ �រែថ� ំ ឬ�រេ្របើ្រ�ស់សូហ� ែវរេផ្សងេទៀតឧ�ហរណ៍ កម� វ �ធីចង្រកង ឧបករណ៍ផ�ក
�
និងឧបករណ៍េ្របើ្រ�ស់េផ្សងៗេទៀត។
Suspend Voting Rights ��កសិទ�ិេ�ះេ��ត
ដកហូ តសិទ�ិេ�ះេ��តពីនរ���ក់។
Suspended Status ��ន�ពែដល�ន��ក
�ក្យែដលេ្របើេ�យម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��តេ�េពលកំណត់្រ�អ� កេ�ះេ��តប��ញ�
អ� កេ�ះេ��ត��នសិទ�ិេ�ះេ��តេទ។
Swear សម្បថ
�រប��ក់�៉ងមុឺង�៉ត់អំពី�រពិតៃនអ� �ែដលមនុស្ស��ក់និ�យ
ឬមនុស្ស��ក់�នបំណងេ�យេ��ះេដើម្បីេធ� �អ��ែដលមនុស្ស��ក់
និ�យ។
Swing Voter អ� កេ�ះេ��តឯក�ជ្យ

77

បុគ�ល��ក់ែដលមិនែមន�អ� ក�ំ្រទគណបក្សនេ��យ�មួ យ េហើយ�រេ�ះេ��តរបស់�ត់គឺពិ�កនឹង�យទុក�មុន។
Switch កុង�ក់
កុង�ក់��ប់កុំព� ្យទ័រេ�ក��ងប�
� ញ។ កុង�ក់េដើរតួ �ឧបករណ៍ប��។ េ��តទ័រ��ប់ និង្រគប់្រគងច�ចររ�ងប�
� ញេផ្សងៗ។
Sworn ស្បថ
េ�យ�នទទួ លយក�រប��ក់�៉ងមុឺង�៉ត់អំពី�រពិតៃនអ� �ែដលមនុស្ស��ក់និ�យ
ឬ��ក់េ�ះ�នបំណងេ�យេ��ះេដើម្បីេធ� �អ��ែដលមនុស្ស��ក់និ�យ។
Sworn and Subscribed To �នស្បថ និង�វចំេ�ះ
េ�យ�នទទួ លយក�រប��ក់�៉ងមុឺង�៉ត់អំពី�រពិតៃនអ� �ែដលមនុស្ស��ក់និ�យ
ឬ��ក់េ�ះ�នបំណងេ�យេ��ះេដើម្បីេធ� �អ��ែដលនរ���ក់និ�យ
េហើយចុះហត� េល�េលើឯក�រេដើម្បីផ�ល់ភស���ងៃន�រពិត។
Symmetric Cryptography �រសិក�អំពីេលខកូ ដស��ត់សុីេម្រទី
្របព័ន��របំែប� ងកូ ដ ែដលេ្របើឃីដូច��ស្រ�ប់�របំែប� ងកូ ដេលើកុំព� ្យទ័រ និង�របក្រ�យអក្សរស��ត់។
ឃះេនះ្រត�វែតរក��រស��ត់។
Symmetric (Secret) Encryption Algorithm ក្ប
� នេ�ះ្រ�យ�របំែប� ងកូ ដសុីេម្រទី (ស��ត់)
ក្ប
� នេ�ះ្រ�យ�របំែប� ងកូ ដេ�យេ្របើឃីស��ត់ដូច��ស្រ�ប់់�របំែប� ងកូ ដេលើកុំព� ្យទ័រ និង�របក្រ�យអក្សរស��ត។
System ្របព័ន�
បណ��ំៃនស�ស�តុប្រង� បប្រង� មែដលបំែប� ងកែន� ងប��ល
� េ�កែន� ងបេ�� ញ។ ្របព័ន��ន្របព័ន�ប��ប់បន្ស ំរ ួមប��ល
� ��។
្របព័ន��ធម� ��ន�ពស��គ��ញ និង�នទំ�ក់ទំនង��ខ� ស់។ ្របព័ន�ព័ត៌�ន�ន �ដែវរ សូ ហ� ែវរ ទិន�ន័យ មនុស្ស
និងដំេណើរ�រ។
System Audit សវនកម�្របព័ន�
�រ្រត� តពិនិត្យ�្របព័ន� និងឯក�ជ្យេដើម្បីកំណត់�េតើសកម� �ព
និងលទ� ផល�ក់ព័ន�្រត�វ��នឹង�រេរៀបចំែដល�នេ្រ�ងទុក
និង�េតើ�រេរៀបចំ� ំងេនះ្រត�វ�នអនុវត�្របកបេ�យ្របសិទ��ព និងសម្រសបេដើម្បីសេ្រមចេ�លបំណងែដរឬេទ។
ក៏កំណត់ផងែដរ��ដំេណើរ�រ�្របព័ន� ឯក�ជ្យ និង�នឯក�រស្រ�ប់�រទទួ ល ភស���ងសវនកម�
និង�យតៃម� េ�យេ�លបំណងេដើម្បីកំណត់ វ ��ល�ពែដលលក� ណៈវ �និច�យសវនកម�្រត�វ�នបំេពញ។
Systematic List Maintenance Program កម� វ �ធីែថ�ំប��ីេ��ះ�្របព័ន�
�រព័នសព� ែដលេ្របើេដើម្បីពិពណ៌�អំពីដំេណើរ�រែដលរដ� និងេ�នធីេ្របើេដើម្បីរក�
និងេធ� �បច��ប្បន� �ពប��ីេ��ះអ� កេ�ះេ��ត�ម�លកំណត់
និងេ�យលុបេ�ល�រចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��តែដលែលង�នសិទ�ិ។
System Extent វ ��ល�ព្របព័ន�
អង� �ពរដ� �លែដល�វ ��ល�ព� ំងមូ លែដល្របព័ន�េ�ះេ��ត្រត�វ�នេ្របើ (ឧ�ហរណ៍ េ�នធីមួយ) ។
វ ��ល�ព្របព័ន�្រត�វនឹងបរ �បទ�យ�រណ៍ក្រមិតកំពូលែដល្របព័ន�បេង� ើតរ�យ�រណ៍។

T
T-Coil ឧបករណ៍ជំនួយ�រ��ប់
ឧបករណ៏�ំងឌុចស្យ
� ង្រត�វ�នេ្របើេ�ក��ងឧបករណ៍ជំនួយេ�តវ ���ណមួ យចំនួនេដើម្បីអនុ��តឱ្យទទួ ល�នស���ល�៉េញ
ទិករបស់្រក �មសំេឡង ជំនួសឱ្យស��សូ រសព� ។ រេបៀបទទួ ល�៉េញ៉ទិក
ឬ�ំងឌុចស្យ
� ង្រត�វ�នេគេ្របើ�ទូ េ�ក��ង�រ��ប់�មួ យទូ រសព� ្របព័ន�ជុំ វ �ញ�ល្របជុំ និង្របព័ន�េផ្សងេទៀត
ែដលផ� ល់នូវទិន�ផល�ល�៉េញទិកែដល្រត�វ�រ។
Tabletop Exercise សកម� �ពេឆ� ើយតបនឹង��ន�ព�សន�
�រពិ�ក�ែដលែផ� កេលើបុគ�លិកែដល�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ពិ�ក�អំពីេស�រ �យ៉ូ
និង�រេឆ� ើយតបេដើម្បីេធ� �ឱ្យែផន�រ និងនីតិ វ �ធី�នសុពល�ព។ ក៏េ�ផងែដរ�� ែផន�រេឆ� ើយតនឹងបឧប្បត� ិេហតុ ឬ
TTX ។
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Tabulate �រេរៀបចំ�ប់សន� ឹកេ��ត
ដំេណើរ�រៃន�រ�ប់សន� ឹកេ��តសរុប។
Tabulating Equipment ឧបករណ៍េរៀបចំ�ប់សន� ឹកេ��តត
�ដែវរ សហ� ែវរ ឬស��រផ� ត់ផ�ង់ែដលេ្របើេដើម្បី�ប់សន� ឹកេ��តសរុប។
Tabulating Equipment Memory Card �តអង� ចង�ំៃនឧបករណ៍�ប់សន� ឹកេ��ត
ឧបករណ៍ផ�ក
� ទិន�ន័យេអឡិច្រត�និកេ្របើស្រ�ប់រក�ទុកព័ត៌�ន�ប់សន� ឹកេ��តសរុបឌីជីថល �ធម� �េ្របើអង� ចង់��
ំ � ស។
Tabulation �រ�ប់សន� ឹកេ��ត
ដំេណើរ�រៃន�រ�ប់សន� ឹកេ��តសរុប។
Tabulation Audit សវនកម� �រ�ប់សន� ឹកេ��ត
សវនកម� េ្រ�យ�រេ�ះេ��តែដល�ក់ព័ន�នឹង�រ�ប់សន� ឹកេ��តេ�យៃដេលើកំណត់្រ�្រក�ស
ប��ប់មកេ្រប�បេធៀប�រ�ប់� ំងេ�ះេ�នឹងចំនួនសរុបៃន�រេ�ះេ��តែដល្រត�វ�ន�យ�រណ៍ដំបូង��រ្រត� តពិនិត្យ�
ព្រតឹម្រត�វៃនលទ� ផលេ�ះេ��ត និងេដើម្បីរកឱ្យេឃើញនូ វ�ពខុស��េ�យេ្របើ�រ�ប់េ�យៃដ�៉ង្រតឹម្រត�វ
្រក�សកត់្រ��េ�ល។
Tabulation Report រ�យ�រណ៍�ប់សន� ឹកេ��ត
រ�យ�រណ៍មួយែដល�នចំនួន�ប់មិនអស់ែដល�ក់ទងនឹងសន� ឹកេ��តែដល�នេ�ក��ងមណ�លេ�ះេ��តែដល�នផ� ល់ឱ្យ
។
Tabulator អ� ក�ប់សន� ឹកេ��ត
បុគ�ល ឬឧបករណ៍ែដល�ប់សន� ឹកេ��ត។
Tactile Controls �រប��េ�យ�យវ ���ណ
�រប��ែដល�ចដឹង ឬ�ចយល់�នេ�យ�រប៉ះេ�យេ្របើៃដ េជើង ឬែផ� កេផ្សងេទៀតៃន�ង�យ។
(មិន�ប់ប��ល
� េអ្រកង់ប៉ះេទ។) កុង�ក់េទ� គឺ�ទ្រមង់ៃន�រប��េ�យ�យវ ���ណ
ែដល�ចេ្របើេ�យអ� កេ�ះេ��តេ�យេ្របើៃដតិចបំផុត។
Tally �របូ កសរុប
ដំេណើរ�រៃន�រ�ប់សន� ឹកេ��តសរុប។
Tally Sheet �របូ កសរុបសន� ឹកេ��ត
ទ្រមង់្រក�ស ឬកំណត់្រ�េអឡិច្រត�និកែដលេ្របើេដើម្បី្របមូ លទិន�ន័យក��ងដំេណើរ�រ�ប់សន� ឹកេ��ត។
Tape ែខ្ស�ត់
រ�យ�រណ៍ដំេណើរ�រពីឧបករណ៍�ប់សន� ឹកេ��ត េដើម្បីប��ញពីចំនួនសរុបៃនសន� ឹកេ��តែដល�នេ�ះក��ងេបក� ជន��ក់
ឬ�រេចញ។
Technical Data Package ក��ប់ទិន�ន័យបេច� កេទស
ឯក�រអ� កលក់ែដល�ក់ទងនឹង្របព័ន�េ�ះេ��តត្រម�វឱ្យ�ក់ជូន�មួ យ្របព័ន�េនះ�លក� ខណ�បុេរលក� ខណ�ៃន�រេធ� �េតស� វ �
��បនប្រត។
Telecommunications ទូ រគម�គមន៍
�រប��ន
� រ�ង
ឬក��ងចំេ�មចំណុចែដល�នប��ក់េ�យអ� កេ្របើ្រ�ស់អំពីព័ត៌�នៃន�រេ្រជើសេរ �សរបស់អ�កេ្របើ្រ�ស់េ�យ��ន�រ��ស់
ប�រទ្រមង់
�
ឬខ� ឹម�រៃនព័ត៌�នដូ ចែដល�នេផ�ើ និងទទួ ល។
Term Limits រយៈេពលកំណត់
�ររ �តត្បិតែផ� កច�ប់ែដលកំណត់ចំនួនសរុបៃនលក� ខណ�ែដល��ស់� រ ��ល័យ�ចបេ្រមើក��ង�រ ��ល័យែដល�នេ្រជើសេរ �ស
�ពិេសស។
Term of Office រយៈេពលៃនមុខតំែណង
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រយៈេពលែដលបុគ�ល��ក់្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស ឬែតង�ំងឱ្យ�ន់តំែណង��រណៈ។
រយៈេពលៃនមុខតំែណងែដល�ប់េ��ត�ធម� ��នរយៈេពល ២, ៤ ឬ ៦ ��។ំ
Test េតស�
នីតិ វ �ធីែដលេ្របើេដើម្បីកំណត់លក� ណៈមួ យ ឬេ្រចើនៃនផលិតផលដំេណើរ�រ
ឬេស�កម� ែដល�នផ� ល់ឱ្យេ�ង�មនីតិ វ �ធីែដល�នប��ក់ស្រ�ប់�រ�យតៃម� អំពី�រអនុេ�ម�ព
េតស� មួ យ�ច�េតស�្របតិបត� ិ�រ ឬេតស� មិនដំេណើរ�រ (ឧ�ហរណ៍ �រ្រត� តពិនិត្យមួ យ)
Test Campaign យុទ���រេតស�
ផលបូ កៃន�រ�រេ�យមន� ីរពិេ�ធន៍េតស�្របព័ន�េ�ះេ��តេលើផលិតផល
ឬ្របព័ន�ែតមួ យពីកិច�សន��មរយៈែផន�រ�កល្បង�រេធ� �េតស� ស្រ�ប់ត្រម�វ�រនីមួយៗ (រ ួម� ំង �ដែវរ សហ� ែវរ
និង្របព័ន�) �រ�យ�រណ៍ �ររក�ទុក និង�រេឆ� ើយតបេ�នឹងប��ប��ប់ពីេ�ះ។

Test Deck បន� ះេតស�
សំណុំៃនសន� ឹកេ��តែដលស��ល់េ�យលទ� ផលែដល�នកំណត់ទុក�មុន។ េ្របើស្រ�ប់តក� វ ���
និង�រេធ� �េតស� �ព្រតឹម្រត�វៃន្របព័ន�េ�ះេ��ត។
Test Method វ �ធីេតស�
នីតិ វ �ធីបេច� កេទស�ក់�ក់ស្រ�ប់អនុវត� �រេធ� �េតស� នីតិ វ �ធីែដលេតស�្រត�វ�នទទួ ល ឬ�ររ ួមប��ល
� ��ៃនវ �ធី� ំងេនះ។
Test Plan ែផន�រេធ� �េតស�
ឯក�រែដល�នបេង� ើតមុនេពលេធ� �េតស� ែដលប��ញពី វ ��ល�ព និងលក� ណៈៃន�រេធ� �េតស� �តុែដល្រត�វេធ� �េតស�
វ �ធី��ស� េធ� �េតស� ធន�នែដល្រត�វ�រេដើម្បីអនុវត� �រេធ� �េតស� កិច��រេធ� �េតស� �និភ័យ និង�លវ ��គ។
Test Suite ឈុតេធ� �េតស្ត
�រអនុវត� សំណុំៃន�រេធ� �េតស�្របតិបត� ិ�រស្រ�ប់វត���ក់�ក់មួយ (ដូ ច�្របព័ន�េ�ះេ��ត�ក់�ក់) ឬ��ក់វត��
(ដូ ច�្របព័ន�េ�ះេ��ត� ំងអស់ែដល�ចបក្រ�យ��ែដលទិន�ន័យេតស�្រត�វ�នប��ញ) ។
Testing Laboratories �រេធ� �េតស�មន� ីរពិេ�ធន៍
ដំេណើរ�រៃន�រេធ� �េតស� ឬនីតិ វ �ធី�មួ យែដល្រត�វ�នេធ� �េឡើងេ�ក��ងបរ ���សែដល�នឧបករណ៍�រផ� ត់ផ�ង់
និងជំ�ញែដល�ន�រប��ក់្រតឹម្រត�វ។
�រេធ� �េតស� មន� ីរពិេ�ធន៍�ច្រត�វ�នសំេ��៉ង�ម�� ���រេតស� មន� ីរពិេ�ធន៍ ឬេតស� lab ។
Testing Standard ស�ង់�ៃន�រេធ� �េតស�
ស� ង់�រែដល�ក់ព័ន�នឹង វ �ធី��ស� េធ� �េតស� េពលខ� ះ្រត�វ�នបំេពញបែន� ម�មួ យនឹងបទប្ប�� ត� ិេផ្សងេទៀតែដល�ក់ទងនឹង
�រេធ� �េតស� ដូ ច� �រេធ� �គំរ ូ �រេ្របើ វ �ធី��ស� ស� ិតិ ឬលំ�ប់ៃន�រេធ� �េតស� ។
មន� ីរពិេ�ធន៍
មនុស្ស��ក់ ឬ្រក �មេ្រ�ពីអ�ក� ំងពីរែដល�ក់ព័ន��ចម្បងេ�ក��ង��ន�ពមួ យ។
Third Party Auditor សវនករ�គីទីបី
បុគ�ល ឬ្រក �មែដល�នវ ���បនប្រត
ឬ�នលិខិតប��ក់េផ្សងេ្រ�ពីម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��តែដល�ន�រកិច�្រត� តពិនិត្យស��រេ�ះេ��ត។
Third Party Candidate េបក� ជន�គីទីបី
េបក� ជន��ក់ែដលែស� ងរក�រែតង�ំងស្រ�ប់តំែណងេ�យ�នសម� ័ន�គណបក្សនេ��យេផ្សងេ្រ�ពីគណបក្សនេ��យ
�គេ្រចើន (គណបក្ស��រណរដ� និង្រប�ធិបេតយ្យ) ។
Third Party Logic តក� វ ����គីទីបី
សូ ហ� ែវរកម� វ �ធីបង� ប់ ឬតក� វ ���ែដល�នែខ្សែដលមិនែមន�តក� វ ���កម� វ �ធី ឬ COTS ។ េនះរ ួមប��ល
� � ំង ឧ�ហរណ៍
កម� វ �ធីែដល�នេ�លបំណងទូ េ�បេង� ើតេឡើងេ�យ�គីទីបី ែដល�ចប�រ�មបំ
�
ណង (ឧ�ហរណ៍
្រត�វ�នប��ល
� េ�ក��ងទ្រមង់ថ�ី ដូ ច�វ �នដូ ែដល�នប្រង� មបង� ប)់ មិន្រត�វ�នេគេ្របើ�៉ងទូ លំទូ�យ
ឬកូ ដ្របភពបេង� ើតេ�យក�� ប់ COTS េទ។
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Third Party Notification �រជូនដំណឹងរបស់�គីទីបី
�រជូ នដំណឹងពីមនុស្ស��ក់ ឬ្រក �ម�មួ យេ្រ�ពីអ�ក� ំងពីរែដល�ក់ព័ន��ចម្បងក��ង្របតិបត� ិ�រ។ ឧ�ហរណ៍មួយគឺ
�រ��ស់ប�រ�រជូ
�
នដំណឹង�សយ��នពីេស�កម� ៃ្របសណីយ៍�េមរ �កប��ន
� បន� េ��រ ��ល័យេ�ះេ��ត។
Ticket សំបុ្រត
េ��ះមួ យេទៀតស្រ�ប់សន� ឹកេ��ត។
Tie Vote សំេឡងេ��តេស��
ើ �
�ចំនួនសំេឡងេ��តេស� ើ��ស្រ�ប់េបក� ជនេ្រចើន�ងមួ យ ឬេលខៃនេបក� �ព្របកួ ត្របែជងដូ ច��។
Time Limit េពលេវ�កំណត់
�ចំនួនេពលេវ�ែដលអ� �្រត�វ�នេធ� � ឬប�� ប់។
Time of Recall េពលេវ�ៃន�រដកេចញវ �ញ
រយៈេពល្រសបច�ប់ស្រ�ប់ដំេណើរ�រែដល្រប�ពលរដ� �ចបេណ�ញម�ន� ី�ប់េ��តពីតំែណងមុន�ណត� ិរបស់ពួកេគ្រត�វ�នប
�� ប់។
Time Off for Voting េពលេវ�ឈប់ស្រ�កស្រ�ប់�រេ�ះេ��ត
េស� ើរែត្រគប់រដ� � ំងអស់�ម�ត់និេ�ជកមិនឱ្យ�ក់ វ �ន័យ ឬបេណ�ញនិេ�ជិតែដលឈប់ស្រ�កពី�រ�រេ�េ�ះេ��ត។
ច�ប់រដ� ខ�ះត្រម�វឱ្យនិេ�ជកផ� ល់េពលេវ��ក់�ក់ដល់និេ�ជិករបស់ខ� �នេដើម្បីេ�េ�ះេ��ត។
េ�ក��ងរដ� ខ�ះ�រឈប់ស្រ�កេនះ្រត�វែតបង់។ េ�ក��ងអ� កេផ្សងេទៀត��ចមិន្រត�វ�នបង់។
Touch Screen េអ្រកង់ប៉ះ
ឧបករណ៍ប��ញែដលអនុ��តឱ្យអ� កេ្របើ្រ�ស់េធ� �អន� រកម� �មួ យកុំព� ្យទ័រេ�យប៉ះតំបន់េ�េលើេអ្រកង់។
Touchscreen Voting �រេ�ះេ��តេអ្រកង់ប៉ះ
�រេ�ះេ��តេ�យេ្របើ�៉សុីនែដលេ្របើេអ្រកង់កុំព� ្យទ័រេដើម្បីប��ញសន� ឹកេ��ត
និងអនុ��តឱ្យអ� កេ�ះេ��តប��ញពី�រេ្រជើសេរ �សរបស់�ត់េ�យប៉ះទី�ំងែដល�នកំណត់េ�េលើេអ្រកង់។
Touchscreen Voting Machine �៉សុីនេ�ះេ��តេអ្រកង់ប៉ះ
�៉សុីនេ�ះេ��តែដលេ្របើេអ្រកង់កុំព� ្យទ័រេដើម្បីប��ញសន� ឹកេ��ត
និងអនុ��តឱ្យអ� កេ�ះេ��តប��ញពី�រេ្រជើសេរ �សរបស់�ត់េ�យប៉ះទី�ំងែដល�នកំណត់េ�េលើេអ្រកង់។
Touchscreen Voting System ្របព័ន�េ�ះេ��តេអ្រកង់ប៉ះ
្របព័ន�េ�ះេ��តែដលេ្របើ�៉សុីនែដល�នេអ្រកង់កុំព� ្យទ័រេដើម្បីប��ញសន� ឹកេ��ត
និងអនុ��តឱ្យអ� កេ�ះេ��តប��ញពី�រេ្រជើសេរ �សរបស់�ត់េ�យប៉ះទី�ំងែដល�នកំណត់េ�េលើេអ្រកង់។

Town ្រក �ង
ែផ� ករងសុី វ �ល និងែផ� កនេ��យៃនរដ� មួយ ែដល�នទំហំ និង�រៈសំ�ន់ខុសៗ��េ��មទី�ំង
ប៉ុែន� �ទូ េ�គឺ��រែបងែចក្រស �ក។ ្រក �ង�ច ឬមិន�នរ��ភិ�លមូ ល��ន។
Town Clerk េស��ន្រក �ង
ម�ន� ី��្រក �ងែដលទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ�រេ�ះេ��តេរៀបចំ�រេ�ះេ��តស្រ�ប់្រក �ងមួ យ។
Town Council ្រក �ម្របឹក�្រក �ង
គណៈអភិ�លៃនទី្រក �ងមួ យេ�ក��ងរដ� �េ្រចើនរបស់សហរដ� �េមរ �កែដល�នស�ជិកចូ លរ ួមេ�យអ� កេ�ះេ��ត។
Township ឃុំ
អង� �ពរ��ភិ�លមូ ល��នែដល្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់�៉ងទូ លំទូ�យេ�សហរដ� �េមរ �ក�ន��នុ្រកម�មួ យេ�នធីែដល
�នទ្រមង់រ��ភិ�លមូ ល��នមួ យចំនួនែដល�ទូ េ�េរៀបចំ�រេ�ះេ��ត។
Township Clerk េស��នឃុំ
ម�ន� ី��្រក �ងែដលទទួ លបន��ករដ� �លេ�ះេ��តស្រ�ប់ស��ត់មួយ។
Translate បកែ្រប
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ប��ញ�រម� ណ៍ (�ក្យ ឬអត� បទ) ���េផ្សង។
Translation �របកែ្រប
ដំេណើរ�របកែ្រប�ក្យ ឬអត� បទពី��មួ យេ���មួ យេទៀត។
Translator អ� កបកែ្រប
មនុស្ស��ក់ ឬកម� វ �ធីែដលបកែ្របពី��មួ យេ���មួ យេទៀត។
Transmitted Electronically ប��ន
� �មេអឡិច្រត�និក
�រ្រ�្រស័យ�ក់ទងែដល�នេផ�ើ ឬទទួ ល�មរយៈឧបករណ៍បេច� ក វ ���រ ួម� ំង��នីយកុំព� ្យទ័រ ឬឧបករណ៍
ឬយន� �រេផ្សងេទៀតែដល��ប់េ�យ�រប��ន
� �មទូ រសព� ឬមី្រក�េវ�វ
ឬឧបករណ៍្រសេដៀង���មួ យែដល�នអគ� ិសនីឌីជីថល�៉េញទិកឥតែខ្សេអឡិច្រត��៉េញ៉ទិច ឬសមត� �ព្រសេដៀង��។
Tribal Lands ទឹកដីកុលសម� ័ន�
ទឹកដីេ�ក��ងែដនសមត� កិច�របស់កុលសម� ័ន�ឥ�
� ែដលទទួ ល��ល់េ�យសហព័ន�ែដលរ��ភិ�លសហរដ� �េមរ �ក�នទំនួលខុ
ស្រត�វទុកចិត�ចំេ�ះកុលសម� ័ន��េមរ �កេដើមកំេណើត ឬស�ជិកៃនកុលសម� ័ន��េមរ �កេដើមកំេណើត។
េនះរ ួមប��ល
� � ំង�រកក់្រ�ក់�រផ� ល់ដីេភប� �ដីទុកចិត�របស់កុលសម� ័ន�និង�រែបងែចកទំនុកចិត�បុគ�ល។

Trusted Build ��ប�ែដលទុកចិត�
�របេង� ើតសូ ហ� ែវរែដល�នេឃើញកូ ដែដល្របភព្រត�វ�នបែម� ងេ��េសចក� ីែណ�ំ្របព័ន�េ�លពីរែដល�ច�ន�នរបស់
�៉សុីនក��ងលក� ណៈផ� ល់នូវវ ��ន�រសុវត� ិ�ពែដលជួ យ���កូ ដែដល�ច្របតិបត� ិ�នគឺ�តំ�ងែដល�ចេផ� �ង��ត់�
ន និងេ��ះ្រតង់។
Turnout ចំនួនមនុស្សែដលចូ លរ ួម
ចំនួនមនុស្សែដលចូ លរ ួម ឬចូ លរ ួមក��ង្រពឹត�ិ�រណ៍�មួ យ�ពិេសសចំនួន្រប�ជនែដលេ�េ�ះេ��ត។
�ធម� �ចំនួនេនះ្រត�វ�ន�យ�រណ៍��គរយៃនចំនួនអ� កេ�ះេ��តសរុបេ�ក��ង�រេ�ះេ��តមួ យែដលែបងែចកេ�យ
ចំនួនអ� កចុះេ��ះេ�ះេ��តសរុបេ�ក��ងមណ�ល ឬយុ��ធិ�រែដល�នផ� ល់ឱ្យ។

U
U.S. Election Assistance Commission (EAC) គណៈកម� �រជំនួយ�រេ�ះេ��ត�េមរ �ក (EAC)
គណៈកម� �រជំនួយ�រេ�ះេ��ត្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ�យច�ប់ជំនួយ�េមរ �កេ�ះេ��ត (HAVA)
េដើម្បីជួយរដ� �ក់ទងនឹង�រអនុេ�ម�ម HAVA និងេដើម្បីែចក�យមូ លនិធិ HAVA ដល់រដ� ។ EAC ទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ
�របេង� ើតេ�ល�រណ៍ែណ�ំ្របព័ន�េ�ះេ��ត
និងដំេណើរ�រកម� វ �ធី វ ���បនប័្រត្របព័ន�េ�ះេ��តដំបូងរបស់រ��ភិ�លសហព័ន�។ EAC
ក៏ទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ�ររក�ទ្រមង់ចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��ត�តិ េធ� ��រ្រ�វ្រ�វ
និង្រគប់្រគង�រ ��ល័យជ្រមះក� ី�តិស�ីពី�រេ�ះេ��តែដលរ ួមប��ល
� � ំង�រអនុវត� រ ួម�� ព័ត៌�នស្រ�ប់អ�កេ�ះេ��ត
និងធន�នេផ្សងេទៀតេដើម្បីែកលម� �រេ�ះេ��ត។
Unauthorized Use �រេ្របើ្រ�ស់េ�យ��ន�រអនុ��ត
�រេ្របើ្រ�ស់បេច� ក វ �ទ� ឬទិន�ន័យស្រ�ប់សកម� �ពែដលមិន�ន�រយល់្រពម ឬខុសច�ប់។
Unconstitutional មិន្រសប�មរដ� ធម� នុ��
មិនអនុេ�ម�មរដ� ធម� នុ��នេ��យ�ពិេសសរដ� ធម� នុ���េមរ �ក ឬ�មួ យច�ប់នីតិ វ �ធី។
Under Oath ស�ត
ិ េ�េ្រ�មសម្បថ
�នស្បថ�នឹង្រ�ប់�រពិត។
Undervote សំេឡងេ��តេ្រ�ម
េកើតេឡើងេ�េពលែដលចំនួនជេ្រមើសែដលអ� កេ�ះេ��តេ្រជើសេរ �សក��ងេបក� �ព្របកួ ត្របែជង�នចំនួនតិច�ងចំនួនអតិ
បរ�ែដលអនុ��តស្រ�ប់�រ្របកួ តេ�ះ ឬេ�េពល��ន�រេ្រជើសេរ �សស្រ�ប់េបក� �ព្របកួ ត្របែជងេ្រជើសេរ �សែតមួ យ។
Undervoting �រទទួ ល�នសំេឡងេ��តេ្រ�ម
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ទេង� �របស់អ�កេ�ះេ��តេ្រជើសេរ �សតិច�ងចំនួនអតិបរ�ែដលអនុ��តស្រ�ប់េបក� �ព្របកួ ត្របែជង�រេ�ះេ��ត
ឬេ�េពល��ន�រេ្រជើសេរ �សស្រ�ប់េបក� �ព្របកួ ត្របែជងេ្រជើសេរ �សែតមួ យ។
Unenrolled មិន�នចុះេ��ះ
បុគ�លែដលមិន�ប់�ក់ព័ន��មួ យគណបក្សនេ��យ។
Unenrolled Candidate េបក� ជនែដលមិន�នចុះេ��◌ះ
េបក� ជនស្រ�ប់តំែណង��រណៈែដលមិន�នទំ�ក់ទំនង�មួ យគណបក្សនេ��យ។
Unexpired Term រយៈេពលមិន�ន់ផុតកំណត់
ចំនួនៃថ� ្របតិទិនែដលេ�សល់រ�ងចេ��ះទំេនរៃន�រ ��ល័យ��រណៈ
និង�លបរ �េច� ទែដល�ក្យេនះ្រត�វ�នកំណត់េពល�េទៀង�ត់េដើម្បីប�� ប់។
លក� ខណ�ែដលមិន�ន់ផុតកំណត់�ច្រត�វ�នបំេពញ�មរយៈ�រ�ត់ជួប ឬ�រេ�ះេ��តពិេសស។
Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act (UOCAVA) ច�ប់េ�ះេ��តអវត� �នរបស់ពលរដ� ឯកស�
� ន
និងេ្រ�្របេទស (UOCAVA)
ពលរដ� UOCAVA គឺ�ពលរដ� �េមរ �កែដល�ស�ជិកសកម� ៃនេស�កម� ឯកស�
� ន អ� កជំនួញកងទ័ព�៉ រ �ន
និងអង� �ពែដល�ន�ត់�ំងៃនេស�កម� សុខ�ព��រណៈ និងរដ� �ល�តិម�សមុ្រទ
និងបរ ���ស�តិស�ជិក្រគ� �រែដល�នសិទ�ិរបស់ពួកេគ និងពលរដ� �េមរ �កែដលរស់េ�េ្រ�សហរដ� �េមរ �ក។
ច�ប់េនះផ� ល់នូវមូ ល��នច�ប់ស្រ�ប់ត្រម�វ�រអវត� �នរបស់្រប�ពលរដ� �ង
ំ េនះ ស្រ�ប់� រ ��ល័យសហព័ន�។
Uniformed Services Voter អ� កេ�ះេ��តេស�កម� ឯកស�
� ន
ពលរដ� �េមរ �កែដល�ស�ជិកសកម� ៃនេស�កម� ឯកស�
� ន អ� កជំនួញកងទ័ព�៉ រ �ន
និងអង� �ពែដលទទួ លបន��កេស�កម� សុខ�ព��រណៈ និងរដ� �លម�សមុ្រទ និងបរ ���ស�តិ
ស�ជិក្រគ� �រែដល�នសិទ�ិទទួ ល�ន។
Uninterruptable Power Supply (UPS) �រផ�ត់ផ�ង់�មពល��ន�ររ��ន (UPS)
្របព័ន�ប្រម �ង�មពលែដលេ្របើ�មពលថ� ែដលប�រ�មពលថ�
�
�៉ងេលឿនេ�េពលចរន� អគ� ីសនីេ�្របព័ន�កុំព� ្យទ័រ្រត�វ�នរ��ន
(�រេកើនេឡើង�រ��ក់ចុះ និង�រប�ជ័យ)។
United States Citizen ពលរដ� សហរដ� �េមរ �ក
បុគ�លែដល�ន�នៈ្រសបច�ប់ែដលផ� ល់ឱ្យពួ កេគនូ វសិទ�ិ�ក់�ក់េ�ក��ងសហរដ� �េមរ �ក
ស��តិ�ច�នេដើមកំេណើតកំេណើត�ព�ឪពុក ឬ�រចូ លស��តិ។
Unmarked Ballot សន� ឹកេ��តែដលមិន�នកូ ស
សន� ឹកេ��តែដល�នេចញេ�យ��ន�រេ្រជើសេរ �ស�មួ យ្រត�វ�នេធ� �េឡើង។
Unregistered មិន�នចុះេ��ះ
មិន�នប��ល
� េ��ះ��ក់េ�ក��ងប��ីេ�ះេ��តផ� វ� �រ។
Upload ផ� ក
� េឡើង
េផ� រទិន�ន័យពីកុំព� ្យទ័រ ឬឧបករណ៍តូច�ងេ�កុំព� ្យទ័រធំ។

Usability �ព�ន្របេ�ជន៍
្របសិទ��ព សមត� �ព
និង�រេពញចិត�ែដលសំណុំអ�កេ្របើ្រ�ស់�ក់�ក់�ចសេ្រមច�ននូ វ�រកិច��ក់�ក់េ�ក��ងបរ ���ស�ក់�ក់មួយ។
លទ� �ពេ្របើ្រ�ស់ក��ងបរ �បទៃន�រេ�ះេ��តសំេ�េលើអ�កេ�ះេ��តែដល�ចេ�ះេ��ត�ន្រតឹម្រត�វដូ ចែដលពួ កេគ�នបំ
ណង�៉ង�ប់រហ័សេ�យ��នកំហុស និងេ�យ�នទំនក
ុ ចិត��ជេ្រមើសសន� ឹកេ��តរបស់ពួកេគ្រត�វ�នកត់្រ�្រតឹម្រត�វ។
�ក៏សំេ�េលើ�រេ្របើ្រ�ស់ៃន�រេរៀបចំ និង្របតិបត� ិ�រេ�កែន� ងេ�ះេ��តៃនឧបករណ៍េ�ះេ��ត។
Usability Testing �រេធ� �េតស��ព�់្របេ�ជន៍
រ ួមប��ល
� នូ វវ �ធី��ស� �េ្រចើនែដលពិនិត្យេមើល�េតើអ�កេ្របើ្រ�ស់ក��ងទស្សនិកជនេ�លេ��នទំ�ក់ទំនង�៉ងដូ ចេម� ច�
មួ យ្របព័ន�មួ យផ� យ
� ពីបេច� កេទសវ ��គដូ ច��រ្រត� តពិនិត្យលទ� �ពេ្របើ្រ�ស់។
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V
Vacancy តំែណងេ�ទំេនរ
េ�េពលមុខតំែណង��រណៈទំេនរមុនេពលចប់�ណត� ិ។ េនះ�ចប�
� លមកពី�រ��ប់ �រ�ែលងពីតំែណង
�រ��ស់ប�រេចញពី
�
យ�
ុ � ធិ�រេ�េពល្រត�វ�រ�រ��ក់េ� �រដកេចញពីតំែណងក��ងចំេ�មេហតុផលេផ្សងេទៀត។
Valid �នសុពល�ព
�រ�ប់�ក់ព័ន��មផ� វ� ច�ប់េ�យ�រែត្រត�វ�ន្របតិបត� ិេ�យអនុេ�ម�មច�ប់។
Valid Identification (ID) អត� ស��ណប័ណ
� ្រតឹម្រត�វ (ID)
មេធ��យៃន�រប��ក់ពីអត� ស��ណរបស់បុគ�ល��ក់េ�ង�មច�ប់ៃនយុ��ធិ�រ
ទ្រមង់ទូេ�ៃន�រកំណត់អត� ស��ណគឺបណ�េបើកបរ និងលិខិតឆ� ងែដន។
Valid Registered Voter អ� កេ�ះេ��តែដល�នចុះេ��ះ្រតឹម្រត�វ
អ� កេ�ះេ��តែដល�នកំណត់្រ�បច��ប្បន� �មួ យ���ធរេរៀបចំ�រេ�ះេ��តសម្រសប និង�នសិទ�េិ �ះេ��ត។
Valid Vote សំេឡងេ��ត្រតឹម្រត�វ
សំេឡងេ��តពីសន� ឹកេ��ត ឬរ ូប�ពសន� ឹកេ��តែដល�ចទទួ លយក�នេ�យ្រសបច�ប់េ�ង�មច�ប់រដ� ។
Validation សុពល�ព
ដំេណើរ�រ�យតៃម�្របព័ន� ឬស�ស�គក��ងអំឡ
� ងេពល ឬេ�ចុងប�� ប់ៃនដំេណើរ�រអភិវឌ្ឍ
េដើម្បីកំណត់�េតើ�បំេពញ�មត្រម�វ�រែដល�នកំណត់ឬអត់។
Verification �រេផ��ង��ត់
ដំេណើរ�រ�យតៃម�្របព័ន�
ឬស�ស�តុេដើម្បីកំណត់�េតើផលិតផលៃនដំ�ក់�លអភិវឌ្ឍែដល�នផ� ល់ឱ្យបំេពញ�មលក� ខណ�
(ដូ ច�លក� ណៈ�ក់�ក់) ែដល�នកំណត់េ�េពល�ប់េផ� ើមដំ�ក់�ល។
Verify Status ��ន�ពេផ��ង��ត់
េ�ក��ងរដ� ខ�ះទង់េ�ក��ងកំណត់្រ�អ� កេ�ះេ��តែដលប��ក់�អ� កេ�ះេ��ត្រត�វ�រប��ក់ពីទិន�ន័យ�ក់�ក់េ�ក��ងកំណ
ត់្រ�របស់ពួកេគដូ ច��សយ��ន ឬៃថ� ែខ��ំកំេណើតមុនេពលពួ កេគ�ចេចញសន� ឹកេ��ត�ន។
Verify Your Voter Registration េផ��ង��ត់�រចុះេ��ះេ�ះេ��តរបស់អ�ក
ប��ក់��ល់ព័ត៌�នចុះេ��ះេ�ះេ��តរបស់អ�ក�ន�ព្រតឹម្រត�វ
និង�ន់សម័យេដើម្បីអ�ក�ចេ�េ�ះេ��តេ��រេ�ះេ��ត�ងមុខេនះ។
Video Ballot សន� ឹកេ��តវ �េដអូ
�រេធ� �ទំ�ក់ទន
ំ ង�មួ យអ� កេ�ះេ��ត�ម្របព័ន�េអឡិច្រត�និកែដលប��ញព័ត៌�នសន� ឹកេ��ត
និង�រែណ�ំអំពី�រេ�ះេ��ត�រ ូប�ព
វ �េដអូ ។
Violate បំ�ន
មិនេ�រព�មច�ប់ ឬលក� ន� ិកៈ។
Violation �ររ�េ�ភបំ�ន
សកម� �ពៃន�រមិនេ�រព�មច�ប់ ឬលក� ន� ិកៈ។
Virus វ �រុស
កម� វ �ធីកុំព� ្យរទ័រែដលព��ទ ែដល�ចចម� ងេ�យខ� �នឯងេ�េលើប�
� ញកុំព� ្យទ័រ ប��ល
�
ឬ��ប់ច�ប់ចម� ងខ� �នឯងេ�ក��ងកម� វ �ធីកុំព� ្យរទ័រ េហើយបង� េ្រ�ះ��ក់ដល់កុំព� ្យទ័រ ឬ្របព័ន�េ�យ�រេធ� �ឱ្យខូ ច �រលួ ច
ឬ�រែកែ្របទិន�ន័យ ឬ�រចូ លេ្របើ។
Visual Format ទ្រមង់េមើលេឃើញ
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ទ្រមង់ប��ញែដលជេ្រមើសៃន�រ្របកួ ត និងព័ត៌�នេផ្សងេទៀត្រត�វ�នប��ញេ�េលើេអ្រកង់
ឬ្រក�សស្រ�ប់�រយល់េឃើញេ�យេ្របើ�រេមើលេឃើញ។
Visually Impaired ពិ�រ�ពែភ� ក
្របេភទៃន�រ�ត់បង់េមើលេឃើញ�មួ យ។
Visually Inspected ្រត� តពិនិត្យេ�យែភ� ក
វ �ធី��ស� ទូ េ�មួ យៃន�រ្រត� តពិនិត្យគុណ�ព �រទទួ ល�នទិន�ន័យ និង�រវ ��គទិន�ន័យេ�យេមើលេ�េលើឧបករណ៍
ឬេ្រ�មសំបុ្រតសន� ឹកេ��តេ�យេ្របើែភ� កទេទេដើម្បីរកេមើលចំណុចខ� ះ�ត។
Void Ballot សន� ឹកេ��តទុក�េ�ឃៈ
សន� ឹកេ��តែដល�នេចញេហើយ ប៉ុែន� មិន�ចេ�ះេ�យអ� កេ�ះេ��ត�នេឡើយ។
េនះ�ចប�
� លមកពីសន� ឹកេ��ត�ន�ត់បង់េ�ក��ងសំបុ្រត ខូ ច
ឬអ� កេ�ះេ��តែលង�នសិទ�ិេ�ះេ��តេ�យេ្របើសន� ឹកេ��តេ�ះក��ងចំេ�មេហតុផលេផ្សងេទៀត។
Voluntary Voting System Guidelines (VVSG) េ�ល�រណ៍ែណ�ំ្របព័ន�េ�ះេ��តស�័្រគចិត� (VVSG)
សំណុំ�ក់�ក់
និងត្រម�វ�រែដល្របព័ន�េ�ះេ��ត�ច្រត�វ�ន�កល្បងេដើម្បីកំណត់�េតើ្របព័ន�� ំងេ�ះបំេពញ�មបទ��នែដល�ន�
ម�រឬអត់។ េ្រ�ម HAVA EAC ទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ�រអភិវឌ្ឍ ែថរក� និងអនុម័តស� ង់�� ំងេនះ។
ក��មួ យចំនួនែដល្រត�វ�នពិនិត្យេ្រ�ម�រេធ� �េតស� � ំងេនះរ ួម�ន មុខ�រមូ ល��ន �ព�យ្រស� ល
និងសមត� �ពសុវត� ិ�ព។
Vote ចំនួនសន� ឹកេ��តែដល�នេ�ះ
ស��ស��ល់�នសុពល�ពេ�េលើសន� ឹកេ��តផ� វ� �រែដលប��ញពីចំណង់ចំណូលចិត�របស់អ�កេ�ះេ��តចំេ�ះេបក� ជន�ក់
�ក់ ឬសំណួរអំពីសន� ឹកេ��ត។
Vote A Provisional Ballot េ�ះេ��តសន� ឹកេ��តបេ�
� ះ�សន�
សកម� �ពៃន�រេ�ះេ��តេ�យអ� កេ�ះេ��ត��ក់ែដលមិន�នេ��ះក��ងប��ីេ��ះអ� កេ�ះេ��តែដលព័ត៌�នរបស់ពួក
េគមិនេពញេលញ ឬមិន្រតឹម្រត�វ ឬអ� កែដល�នទទួ លសន� ឹកេ��តរ ួចេហើយេ�ក��ងសំបុ្រត
េហើយ្រត�វ�នអនុ��តឱ្យេ�ះេ��ត។
សន� ឹកេ��តបេ�
� ះ�សន� �ធម� �្រត�វ�នរក�ទុក�ច់េ�យែឡកពីសន� ឹកេ��តេផ្សងេទៀតរហូ តដល់ម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��
ត�ចកំណត់�េតើអ�កេ�ះេ��ត�នសិទ�ិេ�ះេ��តឬអត់។
សន� ឹកេ��ត� ំងេនះេពលខ� ះ្រត�វ�នេគេ���រេ�ះេ��តែដលមិន�នសុវត� ិ�ព។
Vote Absentee in Person េ�ះេ��តអ� កអវត� �នេ�យ��ល់
�រេ�ះេ��តេ�មុនៃថ� េ�ះេ��តែដលអ� កេ�ះេ��តបំេពញសន� ក
ឹ េ��តអវត� �នេ�យ��ល់េ��រ ��ល័យេ�ះេ��ត
ឬ�រ ��ល័យេ�ះេ��តែដល�នកំណត់មុនៃថ� េ�ះេ��ត។
Vote Against េ�ះេ��ត្រប�ំង
េ�ះេ��តេដើម្បី្រប�ំងេបក� ជន ឬេបក� ជននេ��យ។
Vote by Emergency Paper Ballot េ�ះេ��តេ�យសន� ឹកេ��ត្រ��សន្ន
វ �ធីៃន�រេ�ះេ��តេ�យេ្របើសន� ឹកេ��តេ�េពលែដល្របព័ន�េ�ះេ��តេរ �សេបក� �ពតំ�ង
ឬឧបករណ៍ស��ល់សន� ឹកេ��តមិន�ន ឬមិនដំេណើរ�រ។
Vote by Mail េ�ះេ��ត�មសំបុ្រត
វ �ធីៃន�រចុះេ��ះេ�ះេ��តែដលអ� កេ�ះេ��ត�នសិទ�ិ្រត�វ�នេផ�ើ�មសន� ឹកេ��តនិងក�� ប់ព័ត៌�នេ�យយុ��ធិ�រក��ង
តំបន់។ អ� កេ�ះេ��ត�ច្របគល់សន� ឹកេ��តែដល�នកំណត់របស់ពួកេគ�មអុីែមលេ�ទី�ំងេ�ះេ��ត
ឬេ�ក��ង្របអប់ទ��ក់ចុះ�្រស័យេលើែដនសមត� កិច�។
Vote by Mail Ballot សន� ឹកេ��តេ�ះេ��ត�មសំបុ្រត
សន� ឹកេ��តែដល�នេ�ះេ�យអ� កេ�ះេ��តេ្រ�ពីបុគ�ល��ល់េ�កែន� ងេ�ះេ��ត។
សន� ឹកេ��ត�មសំបុ្រត�ទូ េ�្រត�វ�នេផ�ើេ�អ� កេ�ះេ��ត ប៉ុែន� �ចេចញ�មប��រពី� រ ��ល័យេ�ះេ��ត។
�្រស័យេលើយុ��ធិ�រ�រេ�ះេ��ត�មសំបុ្រត�ច្រត�វ�ន្របគល់ជូន វ �ញ�មសំបុ្រតេ�ក��ង្របអប់ទ��ក់ចុះ ឬេ�យ��ល់។
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Vote by Mail Ballot Application េ�ះេ��ត�ម�ក្យសុស
ំ ន� ឹកេ��តេ�ះេ��ត�មសំបុ្រត
ឯក�រែដលអ� កេ�ះេ��តេ្របើ្រ�ស់េដើម្បីេស� ើសុំសន� ឹកេ��ត្រត�វ�នេផ�ើេ�អ� កេ�ះេ��ត។
Vote Capture Device ឧបករណ៍�ប់យកសន� ឹកេ��ត
ឧបករណ៍េ�ះេ��តេអឡិច្រត�និកែដលេ្របើេ�យ��ល់េ�យអ� កេ�ះេ��តេដើម្បីេធ� ��រេ្រជើសេរ �សេ�េលើសន� ឹកេ��ត។
Vote Center មជ្ឈមណ�លេ�ះេ��ត
មណ�លេ�ះេ��តគឺ�ទី�ំងេ�ះេ��តមួ យក��ងចំេ�មកែន� ងេ�ះេ��ត�េ្រចើនេ�ក��ងយុ��ធិ�រៃន�រេ�ះេ��តែដលអ�
កេ�ះេ��ត�ចេ្រជើសេរ �សេ�ះេ��តេ�ទី�ំង�មួ យែដលផ� ល់ជូន
(�នន័យ�ពួ កេគមិន្រត�វ�ន�ត់�ំងេ�ទី�ំងែតមួ យ) ។ មណ�លេ�ះេ��ត្រត�វ�នេបើក�ធម� �េ្រចើនៃថ�
េហើយផ� ល់ជូនេស�កម� េ�ះេ��តេផ្សងៗ��។
Vote Counting System ្របព័ន��ប់សន� ឹកេ��ត
�ររ ួមប��ល
� ��សរុបៃនឧបករណ៍េម�និចេអឡិច្រត�និក ឬេអឡិច្រត�និក (រ ួម� ំងសូ ហ� ែវរកម� វ �ធីបង� ប់
និងឯក�រែដល្រត�វ�រេដើម្បីេរៀបចំកម� វ �ធី្រត� តពិនិត្យ និង�ំ្រទឧបករណ៍) ែដល្រត�វ�នេ្របើេដើម្បី�ប់សន� ឹកេ��ត។ �យ�រណ៍
ឬប��ញលទ� ផលេ�ះេ��ត និងេដើម្បីរក� និងផលិតព័ត�
៌ នផ� វ� សវនកម� ។
Vote For េ�ះេ��តឱ្យ
េដើម្បីេ�ះេ��ត�ំ្រទេបក� ជន ឬេបក� ជននេ��យ។
Vote for N Of M េ�ះេ��តឱ្យ N ៃន M
ជេ្រមើសសន� ឹកេ��តែដលអ� កេ�ះេ��ត្រត�វ�នអនុ��តឱ្យេ�ះេ��ត�មចំនួន�ក់�ក់ (“N”)
ៃនេបក� ជនេ�ក��ង�រ្របកួ តពហុមុខ�រ (“M”) ។
Vote for No More Than េ�ះេ��តមិនេ្រចើន�ង
ចំនួនអតិបរ�ៃន�រេ្រជើសេរ �ស្រត�វ�នអនុ��តេ�ក��ង�រ្របកួ តមួ យ។
Vote for Up To េ�ះេ��តឱ្យរហូ តដល់
ចំនួនអតិបរ�ៃន�រេ្រជើសេរ �ស្រត�វ�នអនុ��តេ�ក��ង�រ្របកួ តមួ យ។
Vote Illegally េ�ះេ��តេ�យខុសច�ប់
េ�េ�ះេ��តេ�េពលែដលបុគ�លេ�ះមិន្រត�វ�នអនុ��តឱ្យចូ លរ ួមេ�យច�ប់។
Vote in Honor of a Veteran Program េ�ះេ��ត�ំ្រទកម� វ �ធីអតីតយុទ�ជន
កម� វ �ធីែដលផ� ល់ឱ�សដល់ពលរដ� ក��ង�រសែម� ង�រេ�រព
និងឧទ� ិស�រេ�ះេ��តរបស់ពួកេគចំេ�ះស�ជិកេស�កម� អតីតយុទ�ជន ឬសកម� ជន។
Vote in Person េ�ះេ��តេ�យ��ល់
េ�ះេ��តមុន
ឬេ�ៃថ� េ�ះេ��តែដលអ� កេ�ះេ��តបំេពញសន� ឹកេ��តេ�យ��ល់េ�កែន� ងេ�ះេ��ត�រ ��ល័យេ�ះេ��ត
ឬមណ�លេ�ះេ��តែដល្រត�វ�ន្រត� តពិនិត្យេ�យម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត ឬអ� កេ�ះេ��ត។
Vote Independently េ�ះេ��តេ�យឯក�ជ្យ
អ� កេ�ះេ��ត�នសិទ�ិទទួ ល�ន្របព័ន�េ�ះេ��តែដល�ចចូ លដំេណើរ�រ�ន្រត�វែតផ� ល់ឱ�សដូ ច��ស្រ�ប់�រចូ ល
និង�រចូ លរ ួមរ ួម� ំងឯក�ជ្យ�ព។
Vote Recorder ឧបករណ៍កត់្រ�សំេឡងេ��ត
ឧបករណ៍ែដលអនុ��តឱ្យជេ្រមើស្របកួ ត្របែជង្រត�វ�នពិនិត្យេឡើង វ �ញេ�េលើ�រទំ�ក់ទំនង�មេអឡិច្រត�និក
ផលិតសន� ឹកេ��តែដលមនុស្ស�ច�ន�ន
េហើយមិនបេង� ើតកំណត់្រ�យូរអែង� ងេផ្សងេទៀតៃន�រេ្រជើសេរ �សអ� កេ�ះេ��តេឡើយ។
Vote Rigging �រលួចបន� ំសន� ឹកេ��ត
�រេ្រជ�តែ្រជកេ�យខុសច�ប់ចំេ�ះដំេណើរ�រៃន�រេ�ះេ��តេ�យ�របេង� ើនចំែណកសំេឡងេ��តរបស់េបក� ជនែដលេពញ
ចិត��រប��ក់ចំែណកៃន�រេ�ះេ��តរបស់េបក� ជនគូ ្របែជង ឬ� ំងពីរ។
Vote Tabulating Device ឧបករណ៍�ប់សន� ឹកេ��ត
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�ដែវរ សហ� ែវរ ឬេ្រគ�ងផ� ត់ផ�ង់ែដលេ្របើេដើម្បី�ប់សំេឡងេ��ត។
Vote Tabulating Program កម� វ �ធី�ប់សន� ឹកេ��ត
�ររ ួមប��ល
� ��សរុបៃនឧបករណ៍េម�និចេអឡិច្រត�និក ឬេអឡិច្រត�និក (រ ួម� ំងសូ ហ� ែវរកម� វ �ធីបង� ប់
និងឯក�រែដល្រត�វ�រេដើម្បីេរៀបចំកម� វ �ធី្រត� តពិនិត្ យនិង�ំ្រទឧបករណ៍) ែដល្រត�វ�នេ្របើេដើម្បី�ប់សន� ឹកេ��ត។
�យ�រណ៍ ឬប��ញលទ� ផលេ�ះេ��ត និងេដើម្បីរក� និងផលិតព័ត៌�នផ� វ� សវនកម� ។
Vote Tabulation District (VTD) មណ�ល�ប់សន� ឹកេ��ត (VTD)
�រ�ប់សន� ឹកេ��តេ�ក��ងមណ�លែតមួ យែដលសន� ឹកេ��ត� ំងេ�ះ្រត�វ�នេ�ះ។
Vote Total សន� ឹកេ��តសរុប
ចំនួនសន� ឹកេ��តែដល�នេ�ះសរុបប��ប់ពី� រ ��ល័យេ�ះេ��ត្រត�វ�នបិទស្រ�ប់�រេ�ះេ��ត។
Vote Variation �ពខុស��ៃន�រេ�ះេ��ត
រច�ប័ទ� ឬលក� ណៈៃន�រេ�ះេ��តរ ួម�ន ប៉ុែន� មិនកំណត់ចំេ�ះចំណុចដូ ច�ងេ្រ�ម៖ �រេ�ះេ��តអនុម័ត
�រេ�ះេ��តមូ ល��ន �រេ�ះេ��តបូ កសរុប �រេ�ះេ��ត N-of-M �រេ�ះេ��ត�មស��្រត
�រេ្រជើសេរ �សចំ�ត់��ក់ ចំ�ត់��ក់�រេ�ះេ��ត �រផ� ល់ពិន�� និង�រេ�ះេ��តេ�យសំេឡង�គេ្រចើន។
Vote Without Assistance េ�ះេ��តេ�យ��នជំនួយ
សមត� �ពក��ង�រស��ល់េ�ះ និងេផ� �ង��ត់សន� ឹកេ��ត�លក� ណៈឯកជន និងេ�យឯក�ជ្យ។
Voted Ballot សន� ឹកេ��តែដល�នេ�ះរ ួច
សន� ឹកេ��តែដល�ន�ល់�រេ្រជើសេរ �សរបស់អ�កេ�ះេ��ត េហើយ្រត�វ�នេ�ះ។
Voter អ� កេ�ះេ��ត
បុគ�ល្រត�វ�នអនុ��តឱ្យេ�ះេ��ត។
Voter Access Card បណ�ចូ លៃនអ� កេ�ះេ��ត
ឧបករណ៍ែដលេ្របើ�មួ យ�៉សុីនេ�ះេ��តេអឡិច្រត�និកមួ យចំនួន�នេរៀបចំកម� វ �ធីស្រ�ប់អ�កេ�ះេ��ត��ក់ៗេដើម្បីឱ្យ�៉
សុីន�ចប��ញរេបៀបសន� ឹកេ��ត�ន្រតឹម្រត�វស្រ�ប់មណ�លេ�ះេ��ត។
Voter Aid Card បណ�ជំនួយអ� កេ�ះេ��ត
បណ�ែដលប��ក់�អ� កេ�ះេ��ត្រត�វ�រជំនួយក��ងដំេណើរ�រេ�ះេ��ត េហើយក��ងករណីខ�ះ្របេភទៃនជំនួយែដល្រត�វ�រ។
Voter Approval �រអនុម័តអ� កេ�ះេ��ត
េ�េពលសំនួរេ�េលើសន� ឹកេ��ត�នទទួ លសំេលង្រគប់្រ�ន់េដើម្បីឆ�ង។
Voter Assistance Card បណ�ជំនួយអ� កេ�ះេ��ត
�តែដលប��ក់�អ� កេ�ះេ��ត្រត�វ�រជំនួយក��ងដំេណើរ�រេ�ះេ��ត េហើយក��ងករណីខ�ះ្របេភទៃនជំនួយែដល្រត�វ�រ។
Voter Checklist ប��ីពិនិត្យេ��ះអ� កេ�ះេ��ត
ប��ីេ��ះែដលេរៀបចំេឡើងេដើម្បីជួយអ� កេ�ះេ��តក��ងដំេណើរ�រេ�ះេ��ត្របកបេ�យេ�គជ័យ�ប់ពី�រចុះេ��ះេ�ះេ��
តរហូ តដល់ �រេ�ះេ��តេ�ៃថ� េ�ះេ��ត។
Voter Complaint បណ�ឹងអ� កេ�ះេ��ត
េ�េពលអ� កេ�ះេ��ត�ក់�ក្យេ�ទ្រប�ន់�ផ� វ� �រអំពី�ររ�េ�ភសិទ�ិេ�ះេ��តដូ ច��របំភត
ិ បំភ័យ
ឬ�របដិេសធមិន�ំ្រទច�ប់េ�ះេ��ត។
Voter Concern Form ទ្រមង់្រព� យ�រម� របស់អ�កេ�ះេ��ត
សំណុំែបបបទែដលេ្របើេដើម្បី�ក់�ក្យបណ�ឹង ឬ�រេ�ទ្រប�ន់ពី�ររ�េ�ភសិទ�ិេ�ះេ��ត។
Voter-Facing Scanner �៉សុីនេស�នមុខអ� កេ�ះេ��ត
្របព័ន�ែដលសន� ឹកេ��ត្រត�វ�នកត់្រ�េ�ក��ងទី�ំងេ�ះេ��តេ�យេ្របើស��ស��ល់ែដល�នកំណត់ក��ងេ�លេ�េ�ះេ��
តែដលកំណត់េ�េលើសន� ឹកេ��តមួ យ ឬ� ំងសង�ង ឬេស៊ រ �សន� ឹកេបៀ។ ្របព័ន�ែស� នអុបទិក�ន
និង�ក់��ងសន� ឹកេ��ត�ធម� �សន� ឹក្រក�សេ�យេស� នសន� ឹកេ��ត និងបក្រ�យខ� ឹម�រ។
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Voter Files ឯក�រអ� កេ�ះេ��ត
មូ ល��នទិន�ន័យឌីជីថលៃនកំណត់្រ�ែដល�ចរក�ន���រណៈអំពីអ�កែដល�នចុះេ��ះេ�ះេ��ត
និងអ� កែដល�នេ�េ�ះេ��តក��ង�រេ�ះេ��តកន� ងមក។
កំណត់្រ�ឯក�រអ� កេ�ះេ��តប��ញ�េតើ�ននរ���ក់�នេ�ះេ��តេ�ក��ង�រេ�ះេ��តែដល�នផ� ល់ឱ្យឬអត់
ប៉ុែន� មិនប��ញ�ពួ កេគេ�ះេ��តឱ្យអ� ក�េទ។
Voter Fraud �របន� ំៃនអ� កេ�ះេ��ត
�រេ្រជ�តែ្រជកេ�យខុសច�ប់ចំេ�ះដំេណើរ�រៃន�រេ�ះេ��តេ�យ�របេង� ើនចំែណកសេម� ងេ��តរបស់េបក� ជនែដលេពញ
ចិត��រប��ក់ចំែណកៃន�រេ�ះេ��តរបស់េបក� ជនគូ ្របែជង ឬ� ំងពីរ។
Voter Fraud Hotline េលខទូ រសព� �របន� ំៃនអ� កេ�ះេ��ត
េលខទូ រសព� ែដលបុគ�ល���ក់�ច�យ�រណ៍អំពីបណ�ឹង ឬ�រេ�ទ្រប�ន់ព�
ី ររ�េ�ភសិទ�ិេ�ះេ��ត។
Voter Guide �រែណ�ំអ�កេ�ះេ��ត
�រែណ�ំែដលផ� ល់ព័ត៌�នអំពី�រេ�ះេ��តបែន� មដូ ច�ទីកែន� ង
និងេ�៉ងេ�ះេ��តរបស់អ�កេ�ះេ��តព័ត៌�នអំពីេបក� ជនសំណួរ និង�រែណ�ំអំពី�រេ�ះេ��ត។
Voter Identification (ID) អត� ស��ណបណ�អ� កេ�ះេ��ត (ID)
មេធ��យៃន�រប��ញពីអត� ស��ណរបស់បុគ�ល��ក់ស្រ�ប់េ�លបំណងៃន�រេ�ះេ��តេ�យេ�ងេ��មច�ប់ៃនយុ
��ធិ�រ ទ្រមង់ទូេ�ៃន�រកំណត់អត� ស��ណគឺបណ�េបើកបរ និងលិខិតឆ� ងែដន។
Voter Information Card បណ�ព័ត៌�នអ� កេ�ះេ��ត
សន� ឹកេបៀែដលផ� ល់េ�យ�រ ��ល័យេ�ះេ��តដល់អ�កេ�ះេ��តែដល�នចុះេ��ះែដល�នព័ត៌�ន�ក់ទងនឹងកំណត់្រ�
ចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��តដូ ច�េលខចុះេ��ះ ៃថ� ចុះេ��ះ េ��ះ សម� ័ន��ព ៃថ� ែខ��ំកំេណើត �សយ��នលំេ���ន េលខតំបន់
�ស័យ��នកែន� ងេ�ះេ��ត។ ល។
�រ ��ល័យេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត�ចរ ួមប��ល
� ព័ត៌�នបែន� មេ�េលើ�ត្របសិនេបើពួកេគយល់េឃើញ��ំ�ច់។
Voter Information Guide �រែណ�ំព័ត៌�នៃនអ� កេ�ះេ��ត
�រែណ�ំែដលផ� ល់ព័ត៌�នអំពី�រេ�ះេ��តបែន� មដូ ច�ទីកែន� ង
និងេ�៉ងេ�ះេ��តរបស់អ�កេ�ះេ��តព័ត៌�នអំពីេបក� ជនសំណួរ និង�រែណ�ំអំពី�រេ�ះេ��ត។
Voter Information Pamphlet េសៀវេ�ព័ត៌�នៃនអ� កេ�ះេ��ត
មគ��េទ� សក៍ែដលផ� ល់ព័ត៌�នអំពី�រេ�ះេ��តបែន� មដូ ច�ទីកែន� ង
និងេ�៉ងេ�ះេ��តរបស់អ�កេ�ះេ��តព័ត៌�នអំពីេបក� ជនសំណួរ និង�រែណ�ំអំពី�រេ�ះេ��ត។
Voter Intent បំណងអ� កេ�ះេ��ត
រេបៀបែដលអ� កេ�ះេ��ត�នព��មប��ញពីជេ្រមើសេ�ះេ��តរបស់ពួកេគ�មរយៈសកម� �ពែដល�នេធ� �េឡើងេដើម្បីស
��ល់េផ� �ង��ត់ និងេ�ះសន� ឹកេ��តែដល�នេចញ។
Voter Intent Standard ស�ង់�ៃនបំណងអ� កេ�ះេ��ត
ស� ង់�ស្រ�ប់�ប់សន� ឹកេ��តែដល�នេ�លបំណង���សន� ឹកេ��ត្រត�វ�ន�ប់្រសប�មេ�លេ�របស់អ�កេ�ះេ��ត
េ�យេ្របើ វ ��ន��យលក� ណ៍អក្សរស្រ�ប់ដំេណើរ�រមនុស្ស
និងក្ប
� នេ�ះ្រ�យ�៉សុីនេដើម្បី���សន� ឹកេ��ត� ំងអស់ែដល�នគូ ស�មវ �ធីដូច��្រត�វ�ន�ប់�មវ �ធីដូច��។
Voter Initiative គំនិតផ� ចេផ�
�
ើមអ� កេ�ះេ��ត
មេធ��យែដលអ� កេ�ះេ��ត�ចេស� ើច�ប់ថ�ី
ឬែកែ្របច�ប់ែដល�ន្រ�ប់�មរយៈ�រ្របមូ លហត� េល�ពីអ�កេ�ះេ��តែដល�នចុះេ��ះេដើម្បីអនុម័តច�ប់
ឬ�ក់ប��េ�េលើសន� ឹកេ��តេដើម្បីឱ្យ��រណជនេ�ះេ��ត។
Voter Intimidation �របំភត
ិ បំភ័យអ� កេ�ះេ��ត
�រគំ�មកំែហងអំេពើហឹង��រេកង្របវ ��� �រ�យី
ឬ�រភ័យ��ចក��ងេ�លបំណង�នឥទ� ិពលេលើរេបៀបែដលមនុស្ស��ក់េ�ះេ��ត។
Voter List ប��ីេ��ះអ� កេ�ះេ��ត
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ប��ីេ��ះបុគ�លែដល�នចុះេ��ះក��ងប��ីេ�ះេ��តែដលអ� កេ�ះេ��តរស់េ��ត្រម�វ�រ�មុនស្រ�ប់�នសិទ�ិេ�ះេ��ត
។
Voter Notification Card បណ�ជូនដំណឹងអ� កេ�ះេ��ត
បណ�ែដលផ� ល់េ�យ�រ ��ល័យេ�ះេ��តដល់អ�កេ�ះេ��ត
ែដល�នចុះេ��ះែដល�នព័ត៌�ន�ក់ទងនឹងកំណត់្រ�ចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��តដូ ច� េលខចុះេ��ះ ៃថ� ចុះេ��ះ េ��ះ
សម� ័ន��ព ៃថ� ែខ��ំកំេណើត �សយ��នលំេ���ន េលខតំបន់ �សយ��នកែន� ងេ�ះេ��ត ។ល។
�រ ��ល័យេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត�ចរ ួមប��ល
� ព័ត៌�នបែន� មេ�េលើ�ត្របសិនេបើពួកេគយល់េឃើញ��ំ�ច់។
Voter Qualifications លក� ណៈសម្បត� ិអ�កេ�ះេ��ត
អ� �្រគប់�៉ងែដល�ំ�ច់េដើម្បីឱ្យបុគ�ល��ក់�ច�នសិទ�ិេ�ះេ��តក��ង�រេ�ះេ��ត។
Voter Registrar អ� កចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��ត
ម�ន� ីែដលទទួ លបន��ករដ� �លេ�ះេ��ត។
Voter Registration �រចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��ត
�ក្យែដលេ្របើេ�យម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��តេ�េពលសំេ�េលើកំណត់្រ�អ� កេ�ះេ��ត។
�រចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��តក៏សំេ�េលើត្រម�វ�រស្រ�ប់្រប�ពលរដ� ក��ង�រចុះេ��ះ�មួ យ�រ ��ល័យេ�ះេ��តរបស់រដ�
ឬមូ ល��នេដើម្បី�នសិទ�ិទទួ ល�នសន� ឹកេ��តផ� វ� �រស្រ�ប់�រេ�ះេ��តែដល�នកំណត់
និងចូ លរ ួមក��ងសកម� �ព�ក់ទងនឹង�រេ�ះេ��តមួ យចំនួន (រ ួម� ំងប៉ុែន� មិនកំណត់ចំេ�ះ�រចុះហត� េល�េលើញត� ិេទ)។
បេ្រមើ�រ�អ� កេ�ះេ��ត និងឈរេ��ះស្រ�ប់មុខតំែណង)។
Voter Registration Application �ក្យសុំចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��ត
េសចក� ីែថ� ង�រណ៍ស្បថ�ផ� វ� �រៃនព័ត៌�នែដល�នេ្របើេដើម្បីចុះេ��ះេ�ះេ��តេ�យអ� កេ�ះេ��ត។
ជួ ន�លេនះ្រត�វ�នេគេ�� បណ�ចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��ត។
Voter Registration Card បណ�ចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��ត
េសចក� ីែថ� ង�រណ៍ស្បថ�ផ� វ� �រៃនព័ត៌�នែដលបុគ�លេ្របើ្រ�ស់េដើម្បីចុះេ��ះេ�ះេ��ត។
Voter Registration Certificate វ ���បនប្រតចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��ត
េសចក� ីែថ� ង�រណ៍ស្បថ�ផ� វ� �រមួ យេ�យ�រ ��ល័យេរៀបចំ�រេ�ះេ��តេដើម្បីប��ក់�ពលរដ� គឺ�អ� កចុះេ��ះេ�ះេ��ត។
Voter Registration Drive កម� វ �ធីចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��ត
កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់���ធររ��ភិ�លគណបក្សនេ��យ
ឬអង� �ពេផ្សងេទៀតេដើម្បីចុះេ��ះេ�ះេ��តបុគ�លែដល�នសិទ�ិេ�ះេ��ត។
អ� កចូ លរ ួមក��ង�រចុះេ��ះេ�ះេ��តែចក�យទ្រមង់ចះុ េ��ះអ� កេ�ះេ��តផ� ល់ជំនួយក��ង�របំេពញែបបបទ� ំងេ�ះ
េហើយប��ន
� ទ្រមង់ែបបបទេ��រ ��ល័យេ�ះេ��តវ �ញ។
Voter Registration List ប��ច
ី ុះេ��ះអ� កេ�ះេ��ត
ប��ីេ��ះបុគ�លែដល�នចុះេ��ះក��ងប��ីេ�ះេ��តែដលអ� កេ�ះេ��តរស់េ��ត្រម�វ�រ�មុនស្រ�ប់�នសិទ�ិេ�ះេ��ត
។
Voter Registration Rolls ប��ីចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��ត
ប��ីេ��ះបុគ�លែដល�នចុះេ��ះក��ងប��ីេ�ះេ��តែដលអ� កេ�ះេ��តរស់េ��ត្រម�វ�រ�មុនស្រ�ប់�នសិទ�ិេ�ះេ��ត
។
Voter Registration System ្របព័ន�ចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��ត
្របព័ន�ែចក�យ ឬមជ្ឈ�រែដលអនុ��តឱ្យ្របមូ លផ� ំ� រក�ទុក ែកស្រម� ល លុប និង�យ�រណ៍អំពីកណ
ំ ត់្រ�អ� កេ�ះេ��ត។
ច�ប់េ�ះេ��ត�េមរ �ចេ��ត់� (HAVA) �ម�រឱ្យរដ� នីមួយៗ�ន្របព័ន�ចុះេ��ះេ�ះេ��តេ�ទូ � ំងរដ� (VRS) ។ VRS
�នចំណុច្រប�ក់េ្រចើន េហើយ�ចេធ� �អន� រកម� �មួ យ្របព័ន��យក��ន�នយន� (DMV) ម�ន� ីេ�ះេ��តអ� កេ�ះេ��ត
និងអ� ក�ក់ព័ន�ដៃទេទៀត។ VRS �ច្រត�វ�នផ� ល់េ�យអ� កលក់ឬ “ក��ង្រស �ក” ។
ពួ ក��ច���បត្យកម� �៉សុីនេមរបស់អតិថិជន ឬកុំព� ្យទ័រក្រមិតខ� ស់។
Voter Statistics ស�ិតិអ�កេ�ះេ��ត
ទិន�ន័យស� ីពីសកម� �ពេ�ះេ��តនិង�រចុះេ��ះរ ួម� ំងក��មួ យចំនួនដូ ច� ចំនួនអ� កេ�េ�ះេ��ត និង�យុ។
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Voter Turnout អ� កេ�ះេ��តែដល�នេ�ះេ��ត
ចំនួនមនុស្សេ�េ�ះេ��ត។
�ធម� �ចំនួនេនះ្រត�វ�ន�យ�រណ៍��គរយៃនចំនួនអ� កេ�ះេ��តសរុបេ�ក��ង�រេ�ះេ��តមួ យែដលែបងែចកេ�យ
ចំនួនអ� កចុះេ��ះេ�ះេ��តសរុបេ�ក��ងមណ�ល ឬយុ��ធិ�រែដល�នផ� ល់ឱ្យ។
Voter's Bill of Rights វ �ក� យប្រតសិទ�ិអ�កេ�ះេ��ត
សំណុ�
ំ រ�រែផ� កច�ប់ និងរដ� ធម� នុ��ែដលេរៀបចំេឡើងេដើម្បី��ឱ្យ�ននូ វឱ�សេ�ះេ��តក��ង�រេ�ះេ��តេ�យេសរ �
និងយុត�ិធម៌។
Voter's Declaration េសចក� ី្រប�សរបស់អ�កេ�ះេ��ត
េសចក� ីែថ� ង�រណ៍��យលក� ណ៍អក្សរែដលប��ក់េ�យសម្បថ ឬ�រប��ក់េ�យ្រប�សពី�រពិត ឬសំណុំៃនអង� េហតុ។
Voter-Verifiable អ� កេ�ះេ��ត-�ចេផ��ង��ត់�ន
លក� ណៈពិេសសៃន្របព័ន�េ�ះេ��តែដលផ� ល់ឱ�សដល់អ�កេ�ះេ��តក��ង�រេផ� �ង��ត់
��រេ្រជើសេរ �សសន� ឹកេ��តរបស់�ត់កំពុង�នកត់្រ�្រតឹម្រត�វមុន�រេ�ះេ��ត។
Voter-Verifiable Audit Record កត់្រ�សវនកម� ែដល�ចេផ��ង��ត់អ�កេ�ះេ��ត�ន
កំណត់្រ�ែដលេ�ះពុម�េ�យមនុស្ស�ច�ន�នអំពី�ល់�រេ្រជើសេរ �សរបស់អ�កេ�ះេ��តែដល�នប��ញដល់អ�កេ�ះេ��
ត េដើម្បីេមើល និងពិនិត្យេមើល�ព្រតឹម្រត�វ។
Voter-Verified Paper Audit Trail (VVPAT) ផ� វ� សវនកម�្រក�សែដល�នេផ��ង��ត់េ�យអ� កេ�ះេ��ត (VVPAT)
េ�ក��ង្របព័ន� DRE
�នឯក�រ្រក�សមួ យែដល�នភស���ងៃន�រេ្រជើសេរ �េបក� �ព្របកួ ត្របែជងរបស់អ�កេ�ះេ��តែដលពួ កេគ�ចពិនិត្យ
មុន �រេ�ះេ��ត�ផ� វ� �រ។
Voter-Verified Paper Record System (VVPRS) ្របព័ន�កត់្រ�សន� ឹកេ��តែដលេផ��ង��ត់េ�យអ� កេ�ះេ��ត (VVPRS)
្រក�សកត់្រ�អំពីសន� ឹកេ��តអ� កេ�ះេ��តេ�េពលអ� កេ�ះេ��ត�នេ�ះ�េ�េលើ្របព័ន�េ�ះេ��ត។
ក��ងករណីែដល�រ�ប់សន� ឹកេ��តេឡើង វ �ញ ឬសវនកម�្រត�វ�ន�ម�រ VVPPRS ផ� ល់នូវកំណត់្រ�ផ� វ� �រៃនសន� ឹកេ��ត។
ផ� វ� ្រក�សែដល�នេផ� �ង��ត់េ�យអ� កេ�ះេ��ត (VVPT)
្រក�សកត់្រ�សន� ឹកេ��តអ� កេ�ះេ��តេ�េពលអ� កេ�ះេ��ត�នេ�ះ�េ�េលើ្របព័ន�េ�ះេ��តេអឡិច្រត�និក។
ក��ងករណីែដល�រ�ប់សន� ឹកេ��តេឡើង វ �ញ ឬសវនកម�្រត�វ�ន�ម�រ VVPT ផ� ល់នូវកំណត់្រ��ំ្រទ។ ែផ� ក
“អ� កេ�ះេ��តែដល�នេផ� �ង��ត់” ៃន VVPT សំេ�េ�េលើ�រពិតែដល�អ� កេ�ះេ��ត
�នផ� ល់ឱ�សេដើម្បីេផ� �ង��ត់�ជេ្រមើសែដល�នប��ញេ�េលើកំណត់្រ�្រក�ស្រត�វ��េ�នឹងជេ្រមើសែដលអ� កេ�ះេ��ត
�នេធ� �េ�ក��ង�រេ�ះេ��ត។ ដូ េច� ះលទ� ផលៃន�រេ�ះេ��តគឺ��រ�ប់សន� ឹកេ��ត�មេអឡិច្រត�និក
និងកំណត់្រ�្រក�សៃនសន� ឹកេ��តនីមួយៗែដល�នេ�ះ។
Voters with Disabilities អ� កេ�ះេ��តែដល�នពិ�រ�ព
អ� កេ�ះេ��តែដល្រត�វ�រជំនួយ ឬបេច� ក វ �ទ�ជំនួយេដើម្បី�យតៃម� ដំេណើរ�រែដលមិន្រត�វ�នេរៀបចំេឡើង�សកល។
Votes Cast េ��តែដល�នេ�ះ
ចំនួនសន� ឹកេ��តែដលទទួ ល�នរ ួម� ំងសន� ឹកេ��តែដលមិន�ន់ទទួ លយកស្រ�ប់�រ�ប់។
Voting Booth បន� ប់េ�ះេ��ត
តំបន់ែដលព័ទ�ជុំ វ �ញែដលមនុស្ស��ក់ឈរេដើម្បី�ពឯកជនក��ងេពលេ�ះេ��ត។
Voting Device ឧបករណ៍េ�ះេ��ត
ឧបករណ៍ែដល�ែផ� កមួ យៃន្របព័ន�េ�ះេ��ត។
Voting Equipment េ្រគ�ង្រប�ប់េ�ះេ��ត
ឧបករណ៍� ំងអស់រ ួម� ំង�៉សុីនេ�ះពុម�ែដល្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីប��ញសន� ឹកេ��តទទួ លយក�រេ្រជើសេរ �សអ� កេ�ះេ��តកត់
្រ��រេ្រជើសេរ �សអ� កេ�ះេ��ត និងេធ� ���ងសន� ឹកេ��ត។
Voting Indicator អ� កចង��លប��ញេ�ះេ��ត
ចេ��ះែដលផ� ល់ជូនេ��ប់នឹងេ��ះេបក� ជននីមួយៗ និងជេ្រមើសសំនួរសន� ឹកេ��តេដើម្បីេ្របើស្រ�ប់ស��ល់�រេ�ះេ��ត។
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Voting Instructions េសចក� ែី ណ�ំអំពី�រេ�ះេ��ត
ព័ត�
៌ នែដលផ� ល់ដល់អ�កេ�ះេ��តែដលពិពណ៌�អំពីនីតិ វ �ធីស្រ�ប់�រេ�ះេ��ត។
ព័ត�
៌ នេនះ�ចប��ញេ�យ��ល់េ�េលើ្រក�ស ឬសន� ឹកេ��តេអឡិច្រត�និក ឬ�ច្រត�វ�នផ� ល់ជូនេ�យែឡកពី��។

Voting Lever ដងថ�ង
ឹ េ�ះេ��ត
យន� �រែដលកត់្រ�េ�យ��ល់នូវជេ្រមើសរបស់អ�កេ�ះេ��ត�មរយៈ�រ្រត� តពិនិត្យេ�យេ្របើេម�និចចូ លេ�ក��ងយន� �រ
�ប់ែដលេធ� �ឱ្យសន� ឹកេ��តេឡើងខ� ស់េ�យមិនេ្របើសន� ឹកេ��ត�ក់ែស� ង។
Voting Location ទី�ង
ំ េ�ះេ��ត
ទី�ង
ំ �ក់ែស� ងែដលអ� កេ�ះេ��ត�ចេ�េ�ះេ��ត�ន។
Voting Machine �៉សុីនេ�ះេ��ត
ស�ស�តុេម�និចេអឡិច្រត�និក
និងអគ� ិសនីៃន្របព័ន�េ�ះេ��តែដលអ� កេ�ះេ��តេ្របើេដើម្បីេមើលសន� ឹកេ��តប��ញពី�រេ្រជើសេរ �សរបស់�ត់
និងេផ� �ង��ត់�រេ្រជើសេរ �ស� ំងេ�ះ។ ក��ងករណីខ�ះ�៉សុីនេ�ះពុម�កេ៏ �ះ និង�ក់សន� ឹកេ��តផងែដរ។
Voting Official ម�ន� ីេ�ះេ��ត
�ក្យែដលេ្របើេដើម្បីកំណត់្រក �មមនុស្សែដល�ក់ព័ន�នឹង�រេ�ះេ��តរ ួម�នបុគ�លិកេ�ះេ��ត អ� កេ�ះេ��ត
អ� ករច�សន� ឹកេ��ត និងអ� កែដលទទួ លខុស្រត�វក��ង�រដំេឡើងដំេណើរ�រ និងែថ� ំ្របព័ន�េ�ះេ��ត។
Voting Position តំែណងេ�ះេ��ត
�លេឆ� ើយតប�ក់�ក់េ�េលើសន� ឹកេ��តែដលអ� កេ�ះេ��តប��ញពី�រេ្រជើសេរ �សេបក� ជន
ឬ�រេឆ� ើយតបៃន�រេស� ើសុំសន� ឹកេ��ត។
Voting Position Target េ�លេ�ៃន�រតំែណងេ�ះេ��ត
េ�លេ�ទី�ំងេ�ះេ��តសំេ�េលើតំបន់ៃនសន� ឹកេ��តែដលេ��ប់នឹងេបក� ជន ឬវ ��ន�រនីមួយៗ
ឬតំបន់ៃនសន� ឹកេ��តែដល�នកំណត់�ពិេសសេដើម្បីកត់្រ�ជេ្រមើសរបស់អ�កេ�ះេ��តស្រ�ប់េបក� �ព្របកួ ត្របែជង
េ�ះ។
�ក្យេនះអនុវត� ចំេ�ះេ�លេ�ៃន�រេ�ះេ��ត្រគប់្របេភទេ�េលើសន� ក
ឹ េ��តេ�យមិនគិតពីទ្រមង់�ក៏េ�យែដលពួ ក
េគ�ចយករ ួម� ំងចតុេ�ណែកង �ងពង្រកេពើ រង� ង់ �េរ�ឧបករណ៍េ�ះរន� cross punch និង្រព� ញេបើក។
Voting Precinct តំបន់េ�ះេ��ត
ែផ� ករដ� �លេរៀបចំ�រេ�ះេ��តែដល្រត�វនឹងតំបន់ភូមិ��ស� �ប់��ែដល�មូ ល��នស្រ�ប់កំណត់�េបក� �ព្របកួ ត្របែជ
ង និងប��អ� �ខ�ះែដលអ� កេ�ះេ��តរស់េ�្រសបច�ប់េ�ក��ងតំបន់េ�ះ�នសិទ�ិេ�ះេ��ត។
Voting Process ដំេណើរ�រេ�ះេ��ត
សំណុំែបបបទនីតិ វ �ធីមនុស្សធន�នឧបករណ៍ និងទីកែន� ងែដល�ក់ព័ន�នឹង�រេ�ះេ��ត។
Voting Punch ឧបករណ៍េ�ះសន� ឹកេ��ត
ឧបករណ៍ស��ល់សន� ឹកេ��តែដលអ� កេ�ះេ��តេ្របើេដើម្បី�ល់រន� េ�ក��ងសន� ឹកេ��តេដើម្បីស��ល់�រេ្រជើសេរ �សរបស់ពួកេគ។
Voting Restrictions �ររ �តត្បិតេ�េពលេ�ះេ��ត
ច�ប់ ឬសំណុំច�ប់ែដលេធ� �ឱ្យ្រប�ពលរដ� �ន់ែតពិ�កេ�ះេ��ត។
Voting Right សិទ�ិេ�ះេ��ត
សំណុំៃនច�ប់ែដល�រ�រសមត� �ពរបស់្រប�ពលរដ� ក��ង�រចូ លរ ួម�រេ�ះេ��ត���រណៈ។
Voting Rolls ប��ីចុះេ��ះអ� ក�នេ�ះេ��ត
ប��ីេ��ះបុគ�លែដល�នចុះេ��ះក��ងប��ីេ�ះេ��តែដលអ� កេ�ះេ��តរស់េ��ត្រម�វ�រ�មុនស្រ�ប់�នសិទ�ិេ�ះេ��ត
។
Voting Session សម័យេ�ះេ��ត
�រ្របមូ លផ� ំៃ� នសកម� �ពរ ួម�ន�រេចញសន� ឹកេ��ត�រេឆ� ើយឆ� ងអ� កេ�ះេ��ត�មួ យឧបករណ៍�ប់យក�រេ�ះេ��ត�
រេផ� �ង��ត់ និង�រេ�ះេ��ត។
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Voting Station ��នីយ៍េ�ះេ��ត
ទី�ង
ំ េ�ក��ងកែន� ងេ�ះេ��តែដលអ� កេ�ះេ��ត�ចកត់្រ��រេ�ះេ��តរបស់ខ� �ន។
��នីយ៍េ�ះេ��តមួ យរ ួមប��ល
� � ំងតំបន់ទី�ំងស� ង់
ឬបន� ប់បិទ�ំងែដល�រេ�ះេ��ត្រប្រពឹត�េ�្រពម� ំង�៉សុីនេ�ះេ��ត។
Voting Status ��ន�ពេ�ះេ��ត
�ក្យែដលម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��តេ្របើេដើម្បីពិពណ៌��េតើកំណត់្រ�អ� កេ�ះេ��តប��ញ�អ� កេ�ះេ��ត�នសិទ�ិេ�ះេ��
ត និង/ឬ្របសិនេបើពួកេគ�នេ�ះេ��ត។
Voting Stylus ែដក�រេ�ះេ��តត
ឧបករណ៍ែដលេ្របើេដើម្បីស��ល់� ំងសន� ឹកេ��ត��ឡ�ក ឬ�៉សុីនថតេអឡិច្រត�និកែដលថត��ល់។
Voting System ្របព័ន�េ�ះេ��ត
�ររ ួមប��ល
� ��សរុបៃនឧបករណ៍េម�និចេអឡិច្រត�និក ឬេអឡិច្រត�និក (រ ួម� ំងសូ ហ� ែវរកម� វ �ធីបង� ប់
និងឯក�រែដល្រត�វ�រស្រ�ប់កម� វ �ធី្រត� តពិនិត្យ និង�ំ្រទឧបករណ៍) ែដល្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីកំណត់សន� ឹកេ��ត។ េ�ះេ��ត
និង�ប់សន� ឹកេ��ត �យ�រណ៍ ឬប��ញលទ� ផលេ�ះេ��ត និងេដើម្បីរក� និងផលិតព័ត៌�នផ� វ� សវនកម� និង�រអនុវត�
និងឯក�រ�ក់ព័ន�ែដល្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីកំណត់អត� ស��ណស�ស�តុ្របព័ន� និងកំែណៃនស�ស�តុ� ំងេ�ះ។
េដើម្បី�កល្បង្របព័ន�កំឡ
� ងេពលអភិវឌ្ឍ និងែថ� ំ េដើម្បីរក�កំណត់្រ�ៃនកំហុស្របព័ន�និងពិ�រ�ព
េដើម្បីកំណត់�រ��ស់ប�រ្របព័
�
ន��ក់�ក់ែដល្រត�វេធ� �េ�ក��ង្របព័ន�ប��ប់ពីគុណវុឌ្ឍដំបូងៃន្របព័ន�។
និងេដើម្បីផ�ល់ជូននូ វស��រ�មួ យដល់អ�កេ�ះេ��ត (ដូ ច�េសចក� ជ
ី ូ នដំណឹង�រែណ�ំទ្រមង់ែបបបទ ឬសន� ឹកេ��ត) ។
Voting System Certification �រប��ក់អព
ំ ី្របព័ន�េ�ះេ��ត
ដំេណើរ�រែដល EAC ឆ� ង�ត់�រ�កល្បង និង�យតៃម� ែដលេធ� �េឡើងេ�យមន� រី ពិេ�ធន៍�កល្បង្របព័ន�េ�ះេ��ត
ែដល�ន�រទទួ ល��ល់�នសុពល�ព�្របព័ន�េ�ះេ��តមួ យបំេពញ�មត្រម�វ�រែដល�នែចងេ�ក��ងស� ង់�េតស�្របព័
ន� េ�ះេ��តែដល�ន្រ�ប់ (VVSG) និងអនុវត� �មលក� ណៈបេច� កេទសរបស់្រក �មហ៊ុនផលិត។
Voting System Procedures នីតិ វ �ធីៃន្របព័ន�េ�ះេ��ត
EAC ដំេណើរ�រកម� វ �ធី�កល្បង និងផ� ល់ វ ���បនប្រត្របព័ន�េ�ះេ��ត។ កម� វ �ធីេនះ�កល្បង និងប��ក់អំពី�ដែវរ
និងសូ ហ� ែវរ េហើយក៏�ចប��ក់អំពី្របព័ន�� ំងេ�ះផងែដរ។
កម� វ �ធីេនះទទួ ល��ល់មន� ីរពិេ�ធន៍�កល្បងេដើម្បីអនុវត� �រេធ� �េតស� េនះស្រ�ប់ EAC ។
ខណៈេពលែដលរដ� មិន្រត�វ�នត្រម�វឱ្យចូ លរ ួមក��ងកម� វ �ធីេនះអ� កខ� ះ�នអនុម័តច�ប់
ឬ�នបទប្ប�� ត� ែិ ដល�ម�រក្រមិតចូ លរ ួម។
Voting System Software សូហ� ែវរ្របព័ន�េ�ះេ��ត
�ល់កូដែដល�ច្របតិបត� ិ�ន
និងឯក�រកំណត់រច�សម� ័ន��ក់ព័ន�ែដល្រត�វ�រស្រ�ប់ដំេណើរ�រ្រតឹម្រត�វៃន្របព័ន�េ�ះេ��ត។
េនះរ ួមប��ល
� � ំងកម� វ �ធី�គីទីបីដូច�្របព័ន�្របតិបត� ិ�រកម� វ �ធីប�� និងឧបករណ៍្រគប់្រគងមូ ល��នទិន�ន័យ។
Voting System Standards (VSS) ស�ង់�្របព័ន�េ�ះេ��ត (VSS)
្របព័ន�េ�ះេ��តែដលប��ក់េ�យ EAC
្រត�វ�ន�កល្បង�មស� ង់�រស� ័្រគចិត�ែដលផ� ល់នូវត្រម�វ�រែដល្របព័ន�េ�ះេ��ត្រត�វែតបំេពញ
េដើម្បីទទួ ល�នវ ���បនប្រតសហព័ន�។ ស� ង់�� ំងេនះ្រត�វ�នេគេ��េ�ល�រណ៍ែណ�ំ្របព័ន�េ�ះេ��តេ�យស� ័្រគចិត�
(VVSG) ។
Voting System Test Laboratory (VSTLs) មន� ីរពិេ�ធន៍�កល្បង្របព័ន�េ�ះេ��ត (VSTLs)
VSTLs គឺ�មន� ីរពិេ�ធន៍េធ� �េតស� ែដល�កម� សិទ�ិឯកជនែដលេធ� �េតស�្របព័ន�េ�ះេ��ត (និង្របព័ន�េ�ះេ��តេផ្សងេទៀត)
ស្រ�ប់�រអនុេ�ម�មេ�ល�រណ៍ែណ�ំ្របព័ន�េ�ះេ��តស� ័្រគចិត� (VVSG)
ឬត្រម�វ�រេផ្សងេទៀតរ ួម� ំងត្រម�វ�ររបស់រដ� នីមួយៗ។ VSTLs
្រត�វ�នពិនិត្យេឡើង វ �ញ�េទៀង�ត់ស្រ�ប់�រអនុេ�ម�មកម� វ �ធីទទួ ល��ល់គុណ�ពពិេ�ធន៍ស�័្រគចិត��តិ (NVLAP)
ែដល្រគប់្រគងេ�យវ �ទ���ន�តិស្រ�ប់ស�ង់� និងបេច� ក វ �ទ�។
Voting System Testing �រេធ� �េតស�្របព័ន�េ�ះេ��ត
�រពិនិត្យ
និងេធ� �េតស�្របព័ន�េ�ះេ��ត�មកុំព� ្យទ័រេ�យេ្របើ វ �ធី��ស� េតស� េដើម្បីកំណត់�េតើ្របព័ន�េនះេ�រព�មត្រម�វ�រក��ងេ�ល
�រណ៍ែណ�ំ្របព័ន�េ�ះេ��តស� ័្រគចិត� និង�នលក� ណៈ�ក់�ក់របស់ខ� �នែដរឬេទ។
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Waive (The Right To) េ�ះបង់ (សិទ�ិក��ង�រ)
សមត� �ពែផ� កច�ប់ក��ង�រេស� ើសុំ�រេលើកែលងចំេ�ះច�ប់ ឬបទប��។
Waiver �រលះបង់
�រេ�ះបង់េ�លេ�យស� ័្រគចិត� ឬ�រចុះ�ញ់នូវសិទ�ិ ឬឯកសិទ�ិែដលេគ��ល់។ ទី��ក់�រនិយតកម� ៃន�យក��នរដ�
ឬរ��ភិ�លសហព័ន��ចេចញ�រេលើកែលងេដើម្បីេលើកែលង្រក �មហ៊ុនពីបទប្ប�� ត� ិ�ក់�ក់។
Ward មណ�លេ�ះេ��ត
�រែបងែចករដ� �លៃនទី្រក �ង ឬស��ត់ែដល�ធម� �េ្រជើសេរ �សេហើយ្រត�វ�នតំ�ងេ�យស�ជិក្រក �ម្របឹក�
ឬស�ជិក្រក �ម្របឹក�។
Water District មណ�លផ�ត់ផ�ង់ទឹក
អង� �ពភូ មិ��ស� ៃនរ��ភិ�លក��ងតំបន់�នផ� ល់�រកិច�ផ�ត់ផ�ងទ
់ ឹក និងត្រម�វ�រលូ ដល់សហគមន៍។
Wheelchair Accessible រេទះរុញ�ចចូ លដំេណើរ�រ�ន
លក� ណៈពិេសសៃន�រ�ងសង់ែដលអនុ��តឱ្យ�នចល�េ�យេសរ �របស់បុគ�លែដលេ្របើរេទះរុញ។
��រែដល�ចចូ លេ�ដល់�នគួ រែត�នទទឹង�៉ងតិច ៣២ អុីញ �ដែវរមិន្រត�វេលើសពី ៥ េ�នេទ។
ៃនក��ំងេដើម្បីដំេណើរ�រ។ �ក៏្រត�វែតដំេណើរ�រេ�យៃដ��ង េហើយមិន�ច់�ប់ៃដតឹង ឬ�ប់កៃដ។
ក្រមិតមិន�ចខ� ស់�ង ១/២ អុីញេ��ម��រែដល�ចចូ ល�នរ ួម�ង
ំ ��ររអិល។
��រត្រម�វឱ្យ�នកែន� ងច�ស់�ស់មួយេ�ជុំ វ �ញពួ កេគក��ងករណី� ំងអស់លំហ��សែដល�នចល�គួ រែត�នៃផ� �បេស� ើេ�
លគឺជ្រ�លអតិបរ� ១:៤៨ ។
White Box Testing �រេធ� �េតស�្របអប់ស
�រេធ� �េតស� ែផ� កេលើ�រវ ��គរច�សម� ័ន�ៃផ� ក��ងៃនស�ស�តុ ឬ្របព័ន�។
Wi-Fi ្របព័ន���យ��យ
បេច� ក វ �ទ�ប�
� ញឥតែខ្សែដលេ្របើរលកវ �ទ្យ
� េដើម្បីផ�ល់នូវអុិនធឺណិតេល្ប�នេលឿននិង�រត��ប់ប�
� ញ។
��យ��យគឺ����ណិជ�ស��ស្រ�ប់ស�ង់� IEEE ៨០២.១១x។
Wide Area Network ប�
� ញតំបន់ធំទូ�យ
ប�
� ញែដល��ប់កព
ុំ � ្យទ័រឆ� ង�ត់ ្រក �ង តំបន់ និង្រពំែដន�តិ។
Wireless ឥតែខ្ស
�រត��ប់ប�
� ញេ�យេ្របើរលកវ �ទ្យ
� ជំនួសឱ្យ�រត��ប់ែខ្សេភ� ើង។ ស��ឥតែខ្ស�ច្រត�វ�ន��ក់�ប់
េហើយ្របសិនេបើមិន្រត�វ�នអុិន្រគីបេទ�នឹង្រត�វ�នបក្រ�យ។
Withdrawal of Candidacy �រដកេបក� �ព
េ�េពលែដលមនុស្ស��ក់្រប�សអំពីេបក� �ព ឬឯក�រស្រ�ប់�រេ�ះេ��ត
ប៉ុែន� េ្រ�យមកសេ្រមចចិត�េ�យជេ្រមើសរបស់ពួកេគមិនែមនប��ញេ�េលើសន� ឹកេ��តចុងេ្រ�យេឡើយ។
Withdrawal of Nominating Petition �រដកហូ តបដ� �លិខិតែតង�ំង
េ�េពលមនុស្ស��ក់�ក់ឯក�រេដើម្បីពិ�រ�ស្រ�ប់�រែតង�ំងេ�មុខតំែណង��រណៈ
ប៉ុែន� េ្រ�យមកសេ្រមចចិត�េ�យជេ្រមើសរបស់ពួកេគ�មិនែស� ងរក�រែតង�ំង។
Withdrawn Candidates េបក� ជនែដល�នដកេ��ះេចញ
េបក� ជនែដល�ន្រប�សេបក� �ព ឬ�ក់�ក្យេ�េ�ះេ��ត ប៉ុែន� េ្រ�យមក�នសេ្រមចចិត�
េ�យជេ្រមើសរបស់ពួកេគ�មិនប��ញេ�េលើសន� ឹកេ��តចុងេ្រ�យេឡើយ។
Writ of Election េសចក� ី្រប�សអំពី�រេ�ះេ��ត
�ក្យ្រសបច�ប់្រត�វ�នេ្របើេ�េពលែដល���ធររ��ភិ�ល�នអំ�ច្រប�ស��រេ�ះេ��តនឹង្រប្រពឹត�េ�េ�េពលេវ�
�ក់�ក់�មួ យ។
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Write-In សរេសរចូ ល
�រេ�ះេ��តស្រ�ប់េបក� ជន��ក់ែដលមិន�នេ��ះក��ងប��ីេ�ះេ��ត។
េ�ក��ងយុ��ធិ�រមួ យចំនួនអ� កេ�ះេ��ត�ចេធ� �ដូចេនះ�នេ�យបំេពញកែន� ងសរេសរែដល�នផ� ល់េ�េលើសន� ឹកេ��ត
ឬពួ កេគ�ចេ្របើ��រចុចេអ្រកង់ប៉ះ
ឬមេធ��យេអឡិច្រត�និកេផ្សងេទៀតេដើម្បីប��ល
� េ��ះេ�េលើឧបករណ៍េ�ះេ��តេអឡិច្រត�និក។
Write-In Campaign យុទ���រសរេសរចូ ល
ជន�ែដលែស� ងរក�រេ�ះេ��ត ប៉ុែន� េ��ះរបស់ពួកេគនឹងមិន្រត�វ�នេ�ះពុម�េលើសន� ឹកេ��តេឡើយ។
េបក� ជន្រត�វអប់រ�អ�កេ�ះេ��តឱ្យសរេសរេ��ះេបក� ជនេ�ក��ងចេ��ះែដល�នេ�េលើសន� ឹកេ��ត។
Write-In Candidate េបក� ជនែដលសរេសរចូ ល
ជន�ែដលែស� ងរក�រេ�ះេ��ត ប៉ុែន� េ��ះរបស់ពួកេគនឹងមិន្រត�វ�នេ�ះពុម�េលើសន� ឹកេ��តេឡើយ។
េដើម្បីឱ្យសន� ឹកេ��ត� ំងេនះ�ន�ព្រតឹម្រត�វ
និងប��ក់េបក� ជន្រត�វ�ក់�ក្យបណ�ឹង�មួ យម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��តក��ងអំឡ
� ងេពល�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់។
កែន� ងទំេនរនឹង្រត�វផ� ល់ជូនេ�េលើសន� ឹកេ��តស្រ�ប់អ�កេ�ះេ��តសរេសរេ��ះេបក� ជន។
េបក� ជន្រត�វអប់រ�អ�កេ�ះេ��តឱ្យសរេសរេ��ះេបក� ជនេ�ក��ងចេ��ះែដល�នផ� ល់ជូន។
Write-In Candidate Requirements ត្រម�វ�រេបក� ជនែដលសរេសរចូ ល
បុគ�ល�ែដលែស� ងរក�រេ�ះេ��ត ប៉ុែន� េ��ះែដលមិន្រត�វ�នេ�ះពុម�េលើសន� ឹកេ��តេ�ែត្រត�វបំេពញ
និងបំេពញែបបបទ�មួ យម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��តក��ងអំឡ
� ងេពល�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់េដើម្បីឱ្យសន� ឹកេ��ត� ំង
េ�ះ�ន�ព្រតឹម្រត�វ និងប��ក់។
Write-In Space ចេ��ះសរេសរចូ ល
ចេ��ះែដលផ� ល់េ�េលើសន� ឹកេ��តស្រ�ប់អ�កេ�ះេ��តសរេសរេ��ះេបក� ជនែដលមិន្រត�វ�នេ�ះពុម��មុនេ�េលើសន� ឹក
េ��ត។
Write-In Vote េ�ះេ��តសរេសរចូ ល
�រេ�ះេ��តស្រ�ប់េបក� ជន��ក់ែដលមិន�នេ��ះក��ងប��ីេ�ះេ��ត។
េ�ក��ងយុ��ធិ�រមួ យចំនួនអ� កេ�ះេ��ត�ចេធ� �ដូចេនះេ�យេ្របើឧបករណ៍ស��ល់េដើម្បីសរេសរជេ្រមើសរបស់ពួកេគេលើសន� ឹ
កេ��ត ឬពួ កេគ�ចេ្របើ��រចុចេអ្រកង់ប៉ះ ឬមេធ��យេអឡិច្រត�និកេផ្សងេទៀតេដើម្បីប��ល
� េ��ះ។
Write-In Voting �រេ�ះេ��តសរេសរចូ ល
េដើម្បីេធ� ��រេ្រជើសេរ �សបុគ�លែដលមិន�នេ��ះក��ងប��ីេ�ះេ��ត។
េ�ក��ងយុ��ធិ�រមួ យចំនួនអ� កេ�ះេ��ត�ចេធ� �ដូចេនះេ�យេ្របើឧបករណ៍ស��ល់េដើម្បីសរេសរជេ្រមើសរបស់ពួកេគេលើសន� ឹ
កេ��ត ឬពួ កេគ�ចេ្របើ��រចុចេអ្រកង់ប៉ះ ឬមេធ��យេអឡិច្រត�និកេផ្សងេទៀតេដើម្បីប��ល
� េ��ះ។

X
X of Y X ៃន Y
សំេ�េ�េលើចំនួនមណ�លេ�ះេ��តែដល�នេធ� ���ង និង�យ�រណ៍។ ឧ�ហរណ៍៖ តំបន់េ�ះេ��តចំនួន ៨ ក��ងចំេ�ម ១០
្រត�វ�ន�ក់��ង និង�យ�រណ៍។
XML Extensible Markup Language �� XML ស��ល់ែដល�ចព្រងីក�ន
XML គឺ���ែផ� កេលើអត� បទែដល្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីេរៀបចំ និងប��ញព័ត៌�នេ�េលើេ វ �ល��យេវ�ប។

Y
Yard Sign ��កស��េ�ក��ងទី��
�ស��ផ�យ�ណិជ�កម� អំពី�រេ�ះេ��ត�ក់�ក់។
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Z
Zero Report រ�យ�រណ៍សូន្យ
រ�យ�រណ៍ែដល�នផលិតមុនេពលេធ� ���ងេដើម្បីពិនិត្យេមើល���នសន� ឹកេ��តរក�ទុកេទ។
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