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គណៈកមមករេដើមបសីទិធិេបះេឆន តរបសែ់ខមរេនេ្រក្របេទស 
 
បានេឃញីរដ្ឋធម្មនញុ្ញៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពជុាឆា្ន  ំ១៩៩៣ មា្រតា ៣៤ (ថ្ម)ី ែចងថា៖ "្របជាពលរដ្ឋែខ្មរទាងំ
ពីរេភទមានសិទ្ធិេបាះេឆា្ន ត និងអាចឈរេឈ្មាះឲ្យេគេបាះេឆា្ន ត។ ្របជាពលរដ្ឋែខ្មរទាងំពីរេភទ ែដលមានអាយុ
យ៉ាងតិច ១៨ ឆា្ន  ំមានសិទ្ធិេបាះេឆា្ន ត។ ្របជាពលរដ្ឋែខ្មរទាងំពីរេភទ ែដលមានអាយុយ៉ាងតិច ២៥ ឆា្ន  ំអាច
ឈរេឈ្មាះឲ្យេគេបាះេឆា្ន តេ្រជីសតាងំជាតំណាងរា្រស្ត។ ្របជាពលរដ្ឋែខ្មរទាងំពីរេភទ ែដលមានអាយុយ៉ាងតិច 
៤០ ឆា្ន  ំអាចឈរេឈ្មាះឲ្យេគេបាះេឆា្ន តេ្រជីសតាងំជាសមាជិក្រពឹទ្ធសភា។ បទបញ្ញត្តិបន្ថយសិទ្ធិេបាះេឆា្ន ត និង
សិទ្ធិឈរេឈ្មាះឲ្យេគេបាះេឆា្ន ត ្រតូវែចងក្នុងច្បាបេ់បាះេឆា្ន ត។" 
 
បានេឃញីច្បាបេ់បាះេឆា្ន តៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពជុាឆា្ន  ំ១៩៩៧ វិេសាធនកម្មឆា្ន  ំ២០០៧ មា្រតា ៥០ (ថ្ម)ី 
ែចងថា៖ "េដីម្បីេបាះេឆា្ន តបាន ្របជាពលរដ្ឋ្រតូវមានេឈ្មាះក្នុងបញ្ជីេបាះេឆា្ន ត និងមានឯកសារបញ្ជាកព់ី
អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនក្នុងេពលេបាះេឆា្ន ត។ េដីម្បីមានេឈ្មាះក្នុងបញ្ជីេបាះេឆា្ន ត ្របជាពលរដ្ឋ្រតូវបំេពញ
ល័ក្ខខ័ណ្ឌ ដូចខាងេ្រកាម៖ មានសញ្ញាតែិខ្មរ; មានអាយុ ១៨ ឆា្ន េំឡីងេទៅ គតិដល់ៃថ្ងេបាះេឆា្ន ត; មានទីលំេនៅ
ក្នុងឃុំសង្កាត់ ែដលសាមីខ្លួន្រតូវេបាះេឆា្ន ត; មិន្រតូវស្ថិតក្នុងស្ថានភាពជាប់ពន្ធនាគារ; ពុំែមនជាជនវិកលចរិត ឬ
ស្ថិតេ្រកាមអាណាព្យាបាល េដាយមានលិខិតបញ្ជាកព់ី្រកសងួស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច។ គណៈកម្មាធិការជាតេិរៀបចំ
ការេបាះេឆា្ន ត្រតូវេចញបទបញ្ជា និងនីតិវិធីេដីម្បីអនុវត្តជាក់ែស្ដងនូវវាក្សខ័ណ្ឌ ទី ១ ៃនមា្រតាេនះ។" 
 
បានេឃញីអនសុាសនរ៍បសអ់្នករាយការណព៍េិសសរបសអ់ង្គការសហ្របជាជាត ិទទលួបន្ទកុសទិ្ធមិនសុ្សេនៅ្របេទស
កម្ពជុា េលាកសា្រស្តាចារ្យ សរូយិា សេូបឌ ី(Prof. Surya Subedy) ពាកព់ន័្ធស្ថានភាពសទិ្ធមិនសុ្សេនៅកម្ពជុាឆា្ន  ំ
២០១២ នងិការអនវុត្តនឲ៍្យមាន្របសទិ្ធភិាពនវូកចិ្ច្រពមេ្រពៀងសន្តភិាពទ្ីរកងុប៉ារសីឆា្ន  ំ១៩៩១ ែចងថា៖ "េដាយ
្របជាពលរដ្ឋែខ្មរអាចកាន់សញ្ញាតិពីរ េនាះគណៈកម្មាធិការជាតេិរៀបចំការេបាះេឆា្ន តគួរ្រតវូអនុញ្ញាត ឲ្យ្របជា
ពលរដ្ឋែខ្មរែដលរសេ់នៅេ្រកៅ្របេទស ជាពិេសសេនៅតាមបណ្ដ ា្របេទសែដលមានស្ថានទូត និង/ឬស្ថានកុងស៊ុល
របស្់របេទសកម្ពុជា អាចអនុវត្តសិទ្ធិេបាះេឆា្ន តរបសខ់្លួន ដូចមាន្របេទសជាេ្រចីនបានេធ្វីរួចមកេហីយ។" 
 
បានសេង្កតេឃញី្របជាពលរដ្ឋែខ្មរែដលរសេ់នៅេ្រកៅ្របេទសជាអចៃិ្រន្តយជ៍ាង ៤៥០,០០០ នាក ់នងិ្របជាពលករ
ែខ្មរែដលេធ្វកីារេនៅេ្រកៅ្របេទសជាង ៦០០,០០០ នាក ់បានេផ្ញ្ីរបាកច់ូល្របេទសកម្ពជុា្របមាណជាង ៥០០ លាន
ដលុ្លារសហរដ្ឋអាេមរកិក្នងុមយួឆា្ន ំៗ ៖ 
 
េយីងខ្ញុ ំែដលជាម្ចាសហ់ត្ថេលខាខាងេ្រកាម េស្នីសុអំង្គការសហ្របជាជាតិ គណបក្សសេ្រង្គាះជាតិ និងគណបក្ស
្របជាជនកម្ពុជា េធ្វីការែកទ្រមង់ការេបាះេឆា្ន តសុីជេ្រមៅ េដីម្បីអនុញ្ញាតឲ្យ្របជាពលរដ្ឋែខ្មរ ែដលរស់េនៅេ្រកៅ
្របេទស មានសទិ្ធិចូលរួមេបាះេឆា្ន តេ្រជីសតាងំតំណាងរបសខ់្លួន េទៅតាមការធានារបសរ់ដ្ឋធម្មនុញ្ញៃន្រពះ
រាជាណាច្រកកម្ពុជា និងេសចក្ដី្របកាសជាសកលស្ដីពសីិទ្ធិមនុស្សរបសអ់ង្គការសហ្របជាជាតិ។ 
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COMMISSION for ELECTION RIGHT of OVERSEA CAMBODIANS 
(CEROC) 

 
Has seen the national constitution of Cambodia adopted in 1993, Article 34 (new) 
stated that: “Khmer citizens of both sexes shall enjoy the right to vote and to stand as 
candidates for the election. Khmer citizens of both sexes, at least eighteen years old, have 
the right to vote. Khmer citizens of both sexes, at least twenty-five years old, have the 
right to stand as candidates for the elections of the members of the National Assembly. 
Khmer citizens of both sexes, at least forty years old, have the right to stand as 
candidates for the elections of the members of the Senate. Provisions restricting the right 
to vote and the right to stand as candidates for the elections shall be determined by the 
Electoral Law.” 
 
Has seen the Electoral Law enacted in 1997, as amended in 2007, Article 50 (new) 
stated that: “To be eligible to vote, every citizen must have his/her name in the voter lists 
and must have documents to certify his/her identity during the election. In order to have 
his/her name in the voter lists, every citizen must meet the following conditions:- Be a 
Khmer national; - Be eighteen (18) years or over on the polling day; - Have a residence 
in the Commune/Sangkat where he/she is going to cast his/her vote; - Not be in a 
situation of serving prison term; - Not be insane or under guardianship as certified by a 
competent ministry or institution. The National Election Committee must issue 
regulations and procedures in order to actually implement paragraph 1 of this Article.” 

Has seen the Recommendation of the Special Rapporteur of the United Nations on 
the situation of human rights in Cambodia, Prof. Surya Subedi in 2012, and the 
effective implementation of the Paris Peace Agreement in 1991, reported that: 
“Since Cambodia allows dual citizenship, the National Election Committee should make 
it possible for Cambodians living abroad to exercise their voting rights, at least in the 
countries where it has diplomatic and/or consular representation, as done by many other 
countries.” 

Has seen total remittances of more than 500 million US dollars per year pouring 
into Cambodia from approximate 450,000 Cambodians permanently living abroad 
and more than 600,000 Cambodians temporarily working abroad; 

We, undersigned, to request to the United Nations (UNs), the Cambodia National Rescue 
Party (CNRP), and the Cambodian People’s Party (CPP), to conduct in-dept Election 
Reform by including Cambodians Overseas the right to vote to fully exercise their 
citizenship rights in accordance to the provision of the Cambodia national constitution 
and the Universal Declaration of Human Rights of the United Nations. 
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No. First and Last Name 
(Please print) 

Address 
(#Home, City, State/Province, Country, Postal Code) 
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No. First and Last Name 
(Please print) 
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