
Cambodian League for the

Promotion and defense of 
human rights

របាយការណ៍ចេញ
ខែឧសភា ឆ្នា ំ២០១៥

ដំចណើរឃ្លា តចេញ ពីអីុនធឺណិត?
ការគម្រាមកំខែងេំចោះចសរីភាពច�ើម្្រព័ន្ធអីុនធឺណិត

ខដ�ច�ើ្ររកច�ើញថ្ីចៅកម្ពុជា



LICADHO

Cambodian League for the Promotion 
and defense of human rights

ដំចណើរឃ្លា តចេញ ពីអីុនធឺណិត៖
ការគម្រាមកំខែងេំចោះចសរីភាពច�ើម្្រព័ន្ធអីុនធឺណិត 

ខដ�ច�ើ្ររកច�ើញថ្ីចៅកម្ពុជា

របាយការណ៍ចេញខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៥



 លីកាដូ គឺជាអង្គការសិទិ្ធមនុស្សជាតិមូយនៅកម្ុជា។ ចាបត់ាងំពីអង្គការលីកាដូ តតរូវបានបនងកើត 
ន�ើងនៅឆ្នា ១ំ៩៩២ អង្គការននះ គឺជាអង្គការដដលសិ្ថតនៅជួរមុខនគ កនាុងកិច្ចការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋ សិទិ្ធ 
ននោបាយ សិទិ្ធនសដ្ឋកិច្ច និងសិទិ្ធសង្គមរបស់តបជាពលរដ្ឋនៅកនាុងតបនទសកម្ុជា និងនលើកកម្ស់ការ
នោរពសិទ្ធិទាងំនោះ ពីរាជរដ្្ឋ ភបិាលកម្ុជា និងអង្គការោោ។ នដ្យបានកសាងនូវសមទិិ្ធផលល្អកនាុង 
អតីតកាល។ លីកាដូ បានបន្តនដើរតួោទីជាអនាកតសូ៊មតិសតរាបត់បជាពលរដ្ឋ និងន្វើការឃ្លា នំមើលរាជរដ្្ឋ
ភបិាលតាមរយៈកម្មវ ិ្ ីសិទិ្ធមនុស្សោោ ពីការោិល័យកណ្្ត លរបស់ខលាួននៅភនានំពញ និងនៅ តាមសាខា 
ទូទាងំ ១៣ នខត្ត-រាជធានីនផ្សងនទៀត។ 

ឃ្លាំម�ើលកលាររំមលោភសិទិ្ធ�នុស្ស ដែលប្រប្រឹត្ិ មែោយ
្រុគ្គលអលាជ្លាធរ មលើកលាររំមលោភសិទ្ធិបស្រី និងកលាររំមលោភសិទ្ធិកុ�លារៈ 
បុគ្គលិកលីកាដូ ន្វើការនសីុបអនងកតនលើករណីរនំោភសិទិ្ធមនុស្ស 
ដដលតបតពរឹត្ត នដ្យអាជាញា ្រ ចំនពាះការរនំោភបំពាននលើសស្តី និង 
កុរារ ន�ើយជនរងនតោះ តតរូវបានផ្តល់នសវាជួយ�នតជាមដតជងតាម 
រយៈការន្វើអន្តរាគមនជ៍ាមយួអាជាញា ្រមូលដ្្ឋ ន និងមសន្តី 
តុោការ។
ជំនួយដ្នែកមេជ្ជសលាបស្ និងមសេលាក�្មសង្គ�កិច្ៈ
តករុមតគរូនពទ្យផ្តល់នសវានវជ្ជសាសស្តដល់ជនជាបឃុ់ំ និងមសន្តី 
ពន្ធោោរ ចំនួន១៤ កដនលាង ជនរងនតោះពីការរនំោភសិទិ្ធមនុស្ស 
និងតគរួសារ ដដលស្ថិតនៅតំបនត់ាងំទីលំនៅថ្មី។ តករុមការងារនសវា
សង្គមន្វើការវាយតមមលាពីតតមរូវការរបស់ជនរងនតោះ និងតករុមតគរួសារ 
របស់ពួកនគ ន�ើយផ្តល់ជំនួយ សរាភា រៈ និងម្ូបអាហារ 
រយៈនពលខលាី។
កលារឃ្លាំម�ើល្ន្ធនលាគលារៈ
អនាកតសាវតជាវពន្ធោោរ ន្វើការឃ្លា នំមើលពន្ធោោរចំនួន១៨ នដើម្ ី
ន្វើការវាយតមមលាអំពីសា្ថ នភាពនៅកនាុងពន្ធោោរ និងនដើម្ធីាោថា 
ជនជាបឃុ់ំ ទទួលបាននូវតំណ្ងដផនាកចបាប។់
កលារប្ររឹក្សលាដ្នែកច្លា្រ់ និងកិច្កលារ្លារដ្នែកច្លា្រ់ៈ
ជនរងនតោះ តតរូវបានផ្តល់ជូននូវការតបរឹកសាដផនាកចបាប ់ន�ើយចំនពាះ 
ករណីសំខាន់ៗ ទទួលបាននូវកិច្ចការពារដផនាកចបាប ់ដដលផ្តល់ជូន 
នដ្យតករុមតបរឹកសាដផនាកចបាប ់និងតករុមនមធាវកីារពារសិទ្ធិមនុស្ស។

ទលាក់ទលាញ�តិគលាំបទជលាសលាធលារណៈ និងតលា�សហគ�ន៍ៈ 
ករណីរនំោភសិទ្ធិមនុស្ស ដដលនសុីបអនងកត នដ្យអង្គការ

លីកាដូ  តតរូវបានចងតកងទុកនៅកនាុងតបពន័្ធទិននានយ័នដើម្ឲី្យរាន
ភាពងាយតសរួលកនាុងការដសវងរកពត័រ៌ាន វភិាគ ផលិត ជា 

របាយការណ៍ជាតបចា ំ(ការនបាះពុមភាជារបាយការណ៍ និងរបាយ 
ការណ៍នសាតទស្សន)៍ និងសតរាបន់្វើការតសូ៊មតិនផ្សងៗនទៀត។

កលារហ្រឹកហ្វឺនសហគ�ន៍ អ្រ់រំ និងកលារតស៊ូ�តិៈ
 អនាក�វរឹក�វឺន និងអនាកទាកទ់ាញមតិោតំទ ន្វើការអបរ់ដំល់តករុម
នោលនៅជាកោ់កម់យួចំនួន បណ្្ត ញោតំទកិច្ចការពារសិទិ្ធ

មនុស្សនៅថានា កម់ូលដ្្ឋ ន និងន្វើការតសូ៊មតិសតរាបក់ារផ្លា ស់ប្តូរ
សង្គម និងចបាប ់ជាមយួសស្តី យុវវយ័ និងកុរារ។

គលាំបទសហជរី្ បកុ�្លរែ្ឋ�ូលែ្ឋលាន និង 
្រណ្លាញនលានលាៈ 

ជួយ�ដល់ស�ជីព តករុមពលរដ្ឋមូលដ្្ឋ ន និងស�គមន ៍ដដល 
រងនតោះ នដ្យផ្តល់នូវកិច្ចការពារនសវាកម្មដផនាកចបាប ់តពមទាងំ

ជួយ�ពតងរឹងនូវសមត្ថភាពរបស់ពួកនគ កនាុងការន្វើយុទ្ធោការ 
និងការតសូ៊មតិអំពីសិទិ្ធមនុស្ស។

សប�លា្រ់្ត៌�លាន្រដនថែ� សូ�ទលាក់ទងៈ
នោកតសីនវជ្ជបណិ្ត ពុង ឈវីនកក, តបធានអង្គការសិទិ្ធមនុស្ស លីកាដូ

ផ្ះនលខ ១៦ ផលាូវ៩៩ រាជធានីភនានំពញ កម្ុជា
ទូរស័ព្នលខៈ (+៨៥៥)២៣ ៧២៧ ១០២/២១៦ ៦០២

ទូរសារៈ (+៨៥៥)២៣ ៧២៧ ១០២/២១៧ ៦២៦
អីុដមលៈ contact@licadho-cambodia.org

នគ�ទំពរ័ៈ www.licadho-cambodia.org Facebook: www.facebook.com/licadho Twitter: www.twitter.com/licadho 

សម្ព័ន្ធខ្មែរជំររឿន និងការពារសិទ្ធិមនុស្ស 
(លីកាដូ)

ក�្មេិធរីឃ្លាំម�ើល និងកលារ្លារសិទ្ធិ�នុស្ស ក�្មេិធរីមលើកក�្ពស់ និងកលារទលាក់ទលាញ�តិគលាំបទ



មាតិកា

នយ�ោបា� បបាក់កាស 
និងការភ័�ខ្ាច៖ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សា�
ព័ត៌មានប្រ្រប្រពពណី (កាបសត វិទ្យុ 

និងទូរទស្សន៍) យនៅកម្យុជា
ការរឹត្រន្តឹងយ�ើការយប្រើបបាស់អីុនធឺណិត

យនៅកម្យុជា

ការយកើនយ�ើងពនភាពសកម្មយ�ើប្រព័ន្ធ 
្រយចចេកវិទ្ា

៤

៦

១០

១៧

១៨

២០

បផនែកទី១ យសចក្ីយផ្ើម៖
ពន្កពនការយប្រើបបាស់
ប្រព័ន្ធ្រយចចេកវិទ្ា 

បផនែកទី២៖ ប្រព័ន្ធផ្សព្វ
ផ្សា�ព័ត៌មានថ្មីស្ិត
យនៅយបកោមការរឹតត្ិត 

បផនែកទី៣៖ ឧ្រករណ៍ផ្លូវ
ច្ា្រ់ថ្មីមួ�

ទំពរ័១

ទំពរ័៤

ទំពរ័១៦

យុវជនកម្ុជាប្រើ្រាស់រណ្តា ញសង្គមប្វេសរុក បៅក្ុង 
ទូរស័ព្ទដៃ ខែឧសភា ឆ្្២ំ០១៥

យសចក្ីបពាងច្ា្រ់ស្ីពីឧបកិដ្ឋកម្ម
យ�ើប្រព័ន្ធ្រយចចេកវិទ្ា

យសចក្ីបពាងច្ា្រ់ស្ីពីទូរគមនាគមន៍

ការគបមាមកំបែង្របនម្ដ�់យសរីភាព 
ប្រព័ន្ធអីុនធឺណិត

បផនែកទី៤៖ យសចក្ី
សននែិដ្ឋាន ទំពរ២័៤

អនុសាសន៍ ទំពរ័២៥



ផ្នែកទី១ សេចក្ីស្្ើម៖ ពន្លកននការស្រី្រាេ់្រព័ន្ធរសចចេកវិទ្ា

១ ស្ិតិទាំងយនះ បសងយ់ចញពីបកសួងពប្រសណ�ី៍ និងទូរគមនាគមន៍កម្យុជា។ សូមយមើ�អត្្រទរ្រស់យ�ោក ប្រន សុយខៀន យបកោមចំណងយជើងថា "អនែកយប្រើបបាស់ទូរស័ព្ទច�័ត 
យ�ើងដ�់២០�ាននាក់ ការយប្រើបបាស់អ៊ីនធឺណិត្រន្យកើនយ�ើង" ចុះផ្សា�យដោ�កាបសត ឌតឹយខម្រូឌា យដ�ី  កា�ពីពថងៃទី២៧ បខមីនា ឆនែាំ២០១៤។
២ ស្ិតិទាំងយនះមានយនៅយ�ើយគែទំព័រ http://www.socialmediacambodia.com/ (ដកបសង់ព័ត៌មានចុងយបកោ� យនៅពថងៃទី២៩ បខធនែលូ ឆនែាំ២០១៤)។

ក្ុងរយៈបពលរ៉ុន្មា នឆ្្ចុំងប្រោយបនះ ្របទសកម្ុជាមាន 
រោរបកើនប�ើងខ្លា ងំ នូវរោរតភាជា រទ់ំន្កទ់ំនងតាម្រពន័្ធអុីនធឺណិត  
ខៃលជារោរអភវិឌ្ឍមយួបធវេើឲ្យមានរោរផ្លា ស់រតាូរររយិារោសពត័ម៌ានក្ុង
្របទស។ បៅឆ្្២ំ០១០ ្រជាពលរៃ្ឋកម្ុជា្តរឹមខត ៣២០.០០០ 
ន្ករ់៉ុបណ្ណ ះ ខៃលអាចមានអុីនធឺណិតប្រើ្រាស់ ប្ើយបៅចុង 
ឆ្្២ំ០១៣ ចំនួនបនះ រានបកើនប�ើងជាង ១០ៃង រ្ូតៃល់ ៣,៨ 
លានន្ក ់ ខៃលបស្ទើរខតបសមាើនរឹងមយួភាគរនួដនចំនួន្រជាពលរៃ្ឋ 
កម្ុជាសររុ។១ បោយសាររោរបកើនប�ើងដនលទ្ធភាពទទួលរាន 
ទូរស័ព្ទទំបនើរ តដមលាសមរម្យមយួចំនួន ខៃលអាចប្រើអុីនធឺណិតរាន  
និងរោរព្ងីករណ្តា ញទូរស័ព្ទចល័តរោនខ់តទូលំទូលាយ យុវជន 
កម្ុជា ខៃលភាគប្ចើនរស់បៅក្ុងតំរនទី់្រជំុជន ចូលចិតតាប្រើ្រាស់
រណ្តា ញផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានសង្គម ៃូចជា រណ្តា ញទំន្កទ់ំនងសង្គម 
ប្វេសរ៊ុក (Facebook) និង Youtube ជាបៃើម។ រច្ុរ្បន្បនះ ្រជា-
ពលរៃ្ឋកម្ុជាប្រើ្រាស់រណ្តា ញទំន្កទ់ំនងសង្គម ប្វេសរ៊ុក 
(Facebook) មាន ចំនួន ១,៧៦ លានន្ក។់ តាមរោររ៉ាន់្ រមាណ 
រោរបកើនប�ើងដនចំនួនអ្កប្រើ្រាស់ថមាីៗ មាន្រមាណជា ១.១០០ន្ក ់
(មយួពានម់យួរយន្ក)់ ជាបរៀងរាល់ដថងៃ។២

បោយសារខត្រពន័្ធអុីនធឺណិតបទើរខតរបងកើត និងមានអ្ក  
ប្រើ្រាស់បកើនប�ើងប្ចើនន្បពលថមាីៗបនះ ្រពន័្ធអុីនធឺណិតករ៏ាន   
រោលា យជាមបធយោរាយមយួ ស្មារប់ធវេើរោររប្្ញមតិបោយបសរបីៅ 
កម្ុជា ក្ុងចំបណ្មមបធយោរាយបផ្សងបទៀតខៃលមានបៅសល់តិច
តួច។ ចារត់ាងំពីរោរៃួលរលំដនរររខែមារ្ក្មបៅឆ្្១ំ៩៧៩មក 
គណរក្សរោនអ់ំណ្ច រានរនតារោររ រឹតរនតារឹងយ៉ាងខ្លា ងំបៅបលើ្រពន័្ធ 
ផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានខររ្រដពណី (រោខសត វទិ្យ ុនិងទូរទស្សន)៍។ មាន
អ្ករោខសតមយួចំនួន្តរូវរានបគបធវេើឃាត រងរោរគំរាមកំខ្ង និងរង 
រោររតារឹងផតាល់ បោយសារខតបធវេើរោររះិគនខ់្លា ងំរោលា ។ ្ រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័-៌
មានឯករាជ្យ   និងរណ្តា ញ្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ាន   ខៃលមាន 
សម្ន័្ធភាពជាមយួគណរក្សជំទាស់្តរូវរានបគអូសទាញ ឬរង្ំឲ្យរិទ 
ទាវេ រ។ អាជាញា រណ័ណ ផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានរៃ្ឋ មនិ្តរូវរានផតាល់ឲ្យអ្កផ្សពវេ 
ផសាយ ពត័ម៌ានឯករាជ្យ និងគណរក្សជំទាស់បន្ះបទ បលើកខលងខតក្ុង 
ករណីខៃលគួរឲ្យកតស់មា្គ ល់មយួរានបកើតប�ើង បោយមានរោរចរចារ 
ខផ្កនបយារាយ ខៃលជាលទ្ធផលក្ុងរោរអនុមត័ចបារប់រាះបឆ្្តពីរ
សំខ្ន់ៗ ខៃលមនិសូវមានរោរឯកភាពគ្្។ រោររប្្ញមតិបោយបសរ ី
្តរូវរានអនុញ្ញា ត ក្ុងសមយ័អ៊ុនតាក ់(បរសកកមមាររស់អង្គរោរស្-  

ៃំបណើ រឃាលា តបចញពីអិុនធឺណិត? ររាយរោរណ៍លីរោៃូ ១

្ករុម្ុ៊នផតាល់បសវាកមមាអុីនធឺណិតថមាីមយួខៃលបទើររបងកើតថមាីបៅកម្ុជា ខែឧសភា ឆ្្២ំ០១៥

http://www.socialmediacambodia.com/


្រជាជាតិបៅបៃើមទសវត្សរឆ្៍្១ំ៩៩០) ករ៏៉ុខនតាបសរភីាពបនះ ្តរូវរានរ រឹត
រនតារឹងរនតាិចមតាងៗក្ុងអំ�ុងបពលពីរទសវត្សរប៍្រោយមកបទៀត។ 

បរើបទាះរីជា្រពន័្ធអុីនធឺណិត រានចារម់ានវតតាមានបៅ 
្របទសកម្ុជាកប៏ោយ កប៏ៅមានក្មតិទារបៅប�ើយ  បរើប្រៀរបធៀរ 
បៅនរឹងសតាងោ់្រចាតំំរន ់ ករ៏៉ុខនតារោរប្រើ្រាស់ទូរស័ព្ទទំបនើរ និង        
្រពន័្ធរបច្កវទិយោ រានផ្ដល់ឱរោសៃល់្រជាពលរៃ្ឋកម្ុជាទទួលរាន 
ពត័ម៌ានប្ចើនជាងបពលកនលាងមក។ ្រពន័្ធអុីនធឺណិតខៃលជាទូបៅ  
មនិស្ិតបៅប្រោមរោរ្គរ់្ គងររស់រោ្ឋ ភរិាល រានរោលា យបៅជា   
ឧរករណ៍មយួៃសំ៏ខ្នស់្មារ់្ រជាពលរៃ្ឋ ខៃលផតាល់លទ្ធភាពឲ្យ 
ពួកបគអាចខចករខំលកពត័ម៌ាន ទាកទិ់នបៅនរឹងរញ្ហា សង្គម និង   

នបយារាយខៃលរះ៉ពាល់បៅៃល់ជីវតិរស់បៅររស់ពួកបគ។ ចារត់ាងំ 
ពីឆ្្២ំ០១២ មក អ្កសរបសររលាុកពត័ម៌ាន ្ពះសង្ឃ សកមមាជន 
ស្គមន ៍ និងអ្កនបយារាយជំទាស់រានសាទរបោយរកីរាយ        
ចំបពាះ្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានសង្គមតាមអុីនធឺណិត ខៃលផតាល់ 
លទ្ធភាពឲ្យអ្កប្រើ្រាស់ទាងំបនះ បជៀសផុតពី្រពន័្ធផ្សពវេផសាយ        
ពត័ម៌ានខៃល្គរ់្ គងបោយរោ្ឋ ភរិាល ប្ើយអ្កប្រើ្រាស់ទាងំអស់ 
បនះ រានប្រើ្រពន័្ធផ្សពវេផសាយសង្គមបនះបៃើម្បខីចករខំលក និងបធវេើរោរ 
ផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានអំពីរញ្ហា ន្ន្ មានៃូចជា រោររបំលាភយកៃីធលាី 
អំបពើ្ិងសាពីសំណ្កន់គររាល អំបពើពុករលួយ និងរោររោររ់ំផ្លា ញដ្ព 
ប�ើជាបៃើម។ ថវេីត្បតិខត្រពន័្ធអុីនធឺណិតអាចជំរញុឲ្យមានរោរផ្សពវេ 

ផសាយដនពាក្យចចាមរាម និងពត័ម៌ានបរ ើសបអើងកប៏ោយ ករ៏ោរបកើនប�ើ
ងដនរោរប្រើ្រាស់្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានថមាីបនះ រមួមាន ទូរស័ព្ទ 
ចល័ត និង្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានសង្គមរានផ្ដល់អំណ្ចៃល់ 
្រជាពលរៃ្ឋ ឲ្យចូលរមួក្ុងរោរពិភាកសាជាសាធារណៈប្ចើនជាងមុន។ 
រោររកីចប្មើនដន្រពន័្ធអុីនធឺណិតបៅកម្ុជា ផតាល់សរោ្ដ នុពលៃល់រោរ
ចារក់ំបណើ តថមាីដនរោររប្្ញមតិបោយបរើកចំ្ និងបសរ។ី 

ក្ុងអំ�ុងបពលបរាះបឆ្្តជាតិ រោលពីខែកកកោ ឆ្្២ំ០១៣ 
កនលាងបៅបនះ ឥទិ្ធពលដន្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានសង្គម រានផតាល់ 
ផល្របយាជនយ៉៍ាងធំបធង ្ួសពីរោររពំរឹងទុកៃល់គណរក្ស 
សប្រ្្គ ះជាតិ។៣ ក្ុងអំ�ុងបពលយុទ្ធន្រោរបរាះបឆ្្ត និងរោរជារ ់

គ្ងំនបយារាយ ខៃលរានអូសរន្លា យរនតារន្្ទ រ ់គណរក្សសប្រ្្គ ះ 
ជាតិ រានបធវេើព្ិរោមនិចូលរមួ្រជំុសភា បោយបចាទ្ររោនថ់ាមាន 
រោររនលាំសនលារឹកបរាះបឆ្្ត បពលបន្ះ្រពន័្ធអុីនធឺណិតរានរោលា យជា   
មបធយោរាយមយួៃសំ៏ខ្នស់្មារប់ធវេើរោរផ្សពវេផសាយៃំណរឹ ង និង 
ពត័ម៌ានរៈិគន។់ បរើបទាះជា្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានខៃលគ្ំ្ ទរោ្ឋ - 
ភរិាល មនិរានផតាល់ឱរោសៃល់គណរក្សជំទាស់កប៏ោយ ក ៏     
គណរក្សបនះ រានប្រើ្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានសង្គម តាមអុីនធឺ- 
ណិត បៃើម្បផី្សពវេផសាយសារររស់ែលាួន និងបរៀរចំរាតុកមមា្ទង់្ ទាយធំ
ជាសាធារណៈ បៃើម្បអីំពាវន្វឲ្យមានរោរបសើុរអបងកតបលើរោរបរាះ 
បឆ្្ត។  រោរបរាះបឆ្្ត អណតតាិបនះ បគរានកតស់មា្គ ល់ថា មានរោរចូល 

៣ គណ្រក្សសយ្ង្ោះជាតិ CNRP បាន្រយងកើតយ�ើងកនែយុងឆនែាំ២០១២ តាមរ�ៈការ្របងួ្រ្របងួម្រក្សប្រឆាំងធំៗពីរ៖ គណ្រក្សសម រង្សី (SRP) និងគណ្រក្សសិទ្ធិមនុស្ស (HRP)

ៃំបណើ រឃាលា តបចញពីអុិនធឺណិត? ររាយរោរណ៍លីរោៃូ២

រោរឃាលា បំមើលជាសាធារណៈែណៈបពលបលាក កឺម សុខ្ បលាក សម រង្ស ី ុនិងបលាក រ ៉ងុ �ុន ្តរូវរានអប ជ្ា ើញមកសាកសួរ 
បៅសាលាៃំរូងរាជធានីភ្បំពញ ខែមករា ឆ្្២ំ០១៤



រមួប្ចើនពីសកមមាជន ស្គមន ៍ និងសារពត័ម៌ានពលរៃ្ឋ ប្ើយ 
្រជាពលរៃ្ឋទាងំបន្ះ រានថតវបីៃអូដនរោរតវ៉ា និងរោររ្រ្ក រពី 
សំណ្កន់គររាល បោយប្រើ្រាស់ទូរស័ព្ទររស់ពួកបគ ប្ើយរន្្ទ រ ់
មក រ ជ្ាូ នវបីៃអូទាងំបន្ះ ផ្សពវេផសាយតាម្រពន័្ធអុីនធឺណិត។  បោយ
មានរោររិទរាងំពត័ម៌ានពី្រពន័្ធផ្សពវេផសាយ ខៃល្គរ់្ គងបោយរៃ្ឋ  
ប្តុៃូចបនះប ើ្យ រានបធវេើឲ្យរណ្្ដ ញទំន្កទ់ំនងពត័ម៌ានសង្គម 
ប្វេសរ៊ុក (Facebook) និង រណ្្ដ ញសង្គមបផ្សងៗបទៀត រានរោលា យ 
ជាជប្មើស្រភពពត័ម៌ានៃ ៏សំខ្នម់យួស្មារ់្ រពលរៃ្ឋមយួខផ្កធំ
ក្ុង្របទស។

ករ៏៉ុខនតាបសរភីាពតាម្រពន័្ធអុីនធឺណិតខៃលរកប�ើញថមាីៗបនះ 
រច្ុរ្បន្កំពុងស្ិតបៅប្រោមរោរគ្មាមកំខ្ង។ រ៉ុន្មា នឆ្្កំនលាងមក 
បនះ បគ្ទំពរ័មយួចំនួន្តរូវរានបគរិទ ចំខណកសកមមាជនសិទ្ធិមនុស្ស 
មយួចំនួន ្តរូវរានរងរោររខំ្នបោយសារសកមមាភាពផ្សពវេផសាយ 
ពត័ម៌ានតាមបគ្ទំពរ័ររស់ពួកបគ។ អ្កប្រើ្រាស់្រពន័្ធអុីនធឺណិត
មយួចំនួន ្តរូវរានបគរតារឹងបោយសារខតរោររប្្ញទស្សនៈ តាម 
អុីនធឺណិត។ រច្ុរ្បន្បនះ បសចកតាី្ពាងចបារថ់មាីរានកំពុងបស្ើប�ើង 

បៃើម្ប ី្ គរ ់ ្គងមនិ្តរឹមខតបលើអត្នយ័ែលារឹមសារ ខៃល្រជាពលរៃ្ឋ  
កម្ុជារានរបរ្ហា ះបៅបលើ្រពន័្ធអុីនធឺណិតបន្ះបទ គឺខថមទាងំព្ងរឹង
រោរ្គរ់្ គងទាងំ្សរុង បលើទ្មងស្់ារត្យកមមាស្ូលដន្រពន័្ធអីុនធឺ-
ណិត (្គរ់្ គងអ្កផតាល់បសវា និង្រពន័្ធអីុធឺណិតទាងំអស់បោយ 
ស្ារន័ខតមយួ)។ ចារត់ាងំពីបៃើមទសវត្សឆ្្១ំ៩៩០ រោ្ឋ ភរិាលរាន
ប្រើមបធយោរាយ្គរ់្ គងតាមផលាូវរោរ និងប្រៅផលាូវរោរ ស្រោរជាមយួ   
្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ាន ខររ្រដពណីឲ្យ្សរបៅនរឹងបគ្លគំនិត 
នបយារាយរ រឹតត្បតិររស់រោ្ឋ ភរិាល។ រច្ុរ្បន្បនះ ទ្មង់្ រពន័្ធផ្សពវេ
ផសាយពត័ម៌ានថមាីបនះ ខៃលរានទទួលបជាគជយ័យ៉ាងខ្លា ងំ ក្ុងរោរ    
រំផុស្រជាពលរៃ្ឋឲ្យជំទាស់នរឹងរោ្ឋ ភរិាល  រោលា យជាប្តុផលមយួ 
ខៃលជំរញុឲ្យរោ្ឋ ភរិាល បធវេើរោរទរស់ាក តប់សរភីាពរោរប្រើ្រាស់អីុនធឺ-
ណិត បោយប្រើមបធយោរាយៃូចគ្្ ៃូចខៃលធាលា ររ់ានប្រើស្មារ់្ គរ់
្គង្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានខររ្រដពណី៤ ន្បពលកនលាងមក។

្រសិនបរើ រាជរោ្ឋ ភរិាលបៅខតរនតាព្ងីករោរ្គរ់្ គងររស់ 
ែលាួន បលើ្រពន័្ធអុីធឺណិតបន្ះ បៅបពលអន្គតបសរភីាពតាម្រពន័្ធ 
អុីនធឺណិតររស់កម្ុជា នរឹង្តរូវធាលា កចុ់ះ។

៣ https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2013/cambodia

ៃំបណើ រឃាលា តបចញពីអិុនធឺណិត? ររាយរោរណ៍លីរោៃូ ៣

https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2013/cambodia


នយ�ោបា� បបាក់កាស និងការភ�័ខ្ាច៖ ប្រព័ន្ធផ្សព្វ 
ផ្សា�ព័ត៌មានប្រ្រប្រពពណី(កាបសត វិទ្យុ និង 
ទូរទស្សន៍) យនៅកម្យុជា

បរើបមើលពីប្រៅបៅ ្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានកម្ុជា ហាក ់
ៃូចជាមានបសរភីាព្របសើរជាងបគ បៅក្ុងតំរនប់នះ។ រៃ្ឋធមមានុ ញ្ា  
ររស់្របទសកម្ុជារានធាន្អំពី ˝បសរភីាពដនរោររប្្ញមតិ 
បសរភីាពសារពត័ម៌ាន បសរភីាពដនរោរបរាះពុម្ផសាយ និងបសរភីាព 
ដនរោរ្រមូលផតាុ ំ”។៥ អាជាញា ធរក្មនរឹងបធវេើរោរ្តរួតពិនិត្យែលារឹមសារមុន 
បពលបរាះពុម្ផសាយប�ើងវញិណ្ស់។ រោខសតជាភាសាអងប់គលាស  
បចញផសាយ្រចាដំថងៃសំខ្ន់ៗ ចំនួនពីរ គឺ ភ្បំពញរ៉ុសតាិ៍ និងឌរឹបែមរូឌា 
បៃលី ចុះផសាយពត័ម៌ានអំពីរញ្ហា របសើរមយួចំនួន ៃូចជា អបំពើពុក 
រលួយក្ុងជួររោ្ឋ ភរិាល ្ ិងសានបយារាយ និងរោររោរប់�ើែុសចបារ ់
និងមាន្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ាន ខៃលទទួលមូលនិធិពីស្រៃ្ឋអា-
បមរកិចំនួនពីរ គឺវទិ្យអុាសីុបសរ ី និងវទិ្យសុបមលាងស្រៃ្ឋអាបមរកិ កផ៏្សពវេ 
ផសាយពត័ម៌ានរះិគនយ៉់ាងខ្លា ងំផងខៃរ។ 

រ៉ុខនតា រោរបរើកចំ្បសរភីាពដនរោរផ្សពវេផសាយ្រពន័្ធអុីន- 
ធឺណិត បៅកម្ុជា អាចនរឹងមានរោរភន័តា្ច�ំ បោយសារខតតាមជាក ់

ខសតាង ទស្សនៈជំទាស់អាចបធវេើរោរផ្សពវេផសាយរាន លុះ្តាខតស្ិតបៅ 
ក្ុងក្មតិមយួខៃល្តរូវរានកំណតរ់ចួមកប ើ្យ។ បសរភីាពដនរោរ   
ផ្សពវេផសាយពត័ម៌ាន្តរូវរានអនុញ្ញា តឲ្យក្ុងក្មតិមយួ ខៃលមនិបធវេើ
បអាយរះ៉ពាល់ៃល់ផល្របយាជនប៍សៃ្ឋកិច្ និងនបយារាយររស់អ្ក 
រោនអ់ំណ្ច។

បៅពីប្រោយររូភាពដនរោរអនុញ្ញា តបអាយមានបសរភីាពបនះ 
រោរពិត រោ្ឋ ភរិាលកម្ុជា បៅខតរនតារោរ្តរួត្តាយ៉ាងតរឹងរុ រឹងបៅបលើ 
រោខសត ស្ានីយវ៍ទិ្យ ុ និងទូរទស្សនក៍្ុង្របទស។ បៅក្ុងឆ្្២ំ០០៨ 
អង្គរោរសម្ន័្ធខែមារជំបរឿន និងរោរពារសិទ្ធិមនុស្ស លីរោៃូ រាន 
រាយរោរណ៍ថា បទាះរីជាបមើលពីខ្ងប្រៅបៅសារពត័ម៌ានកម្ុជា មាន 
រោរផ្សពវេផសាយបផ្សងៗពីគ្្កប៏ោយ ករ៏៉ុខនតាតាមរោរពិតជាកខ់ស្ដងបៅខត 
្តរូវរាន្គរ់្ គងយ៉ាង្មាតច់ត ់បោយនបយារាយ ្ រាករ់ោស និងរោរ 
ភយ័ខ្លា ច”។៦

សារពត័ម៌ានអពយោ្ករឹតពិត្រាកៃ មនិខៃលធាលា រម់ានបទបៅ
ក្ុង្របទសកម្ុជាបន្ះបទ។ បរើបទាះរីជាបៅប្រោយឆ្្ ំ ១៩៩២-
១៩៩៣ (រោរមកៃល់ររស់អាជាញា ធររបណ្តា ះអាសន្ដនអង្គរោរស្ 
្រជាជាតិ្រចាបំៅកម្ុជា បៅរោតថ់ា អ៊ុនតាក ់រានជំរញុបអាយរបងកើត 

ផ្នែកទី២៖ ្រព័ន្ធ្្សព្វ្្សាយព័ត៌មានថ្ើេ្ិតសនៅស្កាមការរឹតត្ិត

៥ Raoul M. Jennar, ed.ច្ា្រ់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្យុជា (1953-1993) (Bangkok: White Lotus, 1995) ទំព័រទី14។
៦ របា�ការណ៍អង្ការ �ីកាដូ៖ ការបស្វង��់ចំយពោះអត្ន័�បដ�យមើ�មិនយ�ើញ៖ នយ�ោបា� បបាក់កាស និងការភ័�ខ្ាច បគ្រ់បគងប្រព័ន្ធផ្សា�ព័ត៌មានកម្យុជាយដោ� 
រយ្រៀ្រណា (រាជធានីភនែំយពញ បខឧសភា ឆនែាំ២០០៨)។

ៃំបណើ រឃាលា តបចញពីអុិនធឺណិត? ររាយរោរណ៍លីរោៃូ៤

្កសួងពត័ម៌ានដន្ពះរាជាណ្ច្កកម្ុជា ខែឧសភា ឆ្្២ំ០១៥



នូវ្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានមយួ្រករបោយភាពសកមមា និងខ្លា ងំរោលា ) 
កប៏ោយ ក៏្ រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានភាគប្ចើន បធវេើប�ើងស្មារជ់ារោរ
ន្ពំាក្យឲ្យ្ករុមរក្សនបយារាយ និងរុគ្គលខៃលមានប ម្ា ះបរាះ 
សបមលាង ខៃលជាម្ាស់្គរ់្ គង្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានទាងំបន្ះខត
រ៉ុបណ្ណ ះ។ បៅក្ុងនយ័ៃូចគ្្បនះខៃរ រោ្ឋ ភរិាលកម្ុជារច្ុរ្បន្ មនិ
ទានទ់ទួលសា្គ ល់នូវភាព្សរចបារដ់នសារពត័ម៌ានអពយោ្ករឹត អ្ក    
ជំទាស់ពិត្រាកៃស្មារផ់ល្របយាជនស៍ង្គមជាតិ ឬ្ករុមសង្គម 
សីុវលិឯករាជ្យបៅប�ើយបទ៧ ប្ើយកម៏និរានទទួលសា្គ ល់នូវ        
លក្ណៈបផ្សងៗគ្្ឲ្យពិត្រាកៃរវាង្ករុមែុសៗគ្្ទាងំបនះខៃរ៖ ្គរ ់
្ករុមទាងំអស់បនះ ្តរូវរានបគយល់ថា សុទ្ធខតជា «អ្កជំទាស់» ទាងំ 
អស់។ ចារត់ាងំពីគណរក្សរោនអ់ំណ្ចរានៃរឹកន្រំោ្ឋ ភរិាលបៅ 
ឆ្្១ំ៩៧៩ មក  គណរក្សបនះរានចាតទុ់ក “អង្គរោរមនិខមនរោ្ឋ  
ភរិាល” ជាអ្ក “ជំទាស់នរឹងរោ្ឋ ភរិាល”។៨ រន្្ទ រពី់គណរក្សរោន ់ 
អំណ្ចរានបធវេើបអាយគូរៃិរក្ចុះបែសាយ ប្ើយរានព្ងរឹងរោរ្គរ ់
្គងបលើទិៃ្ឋភាពនបយារាយ ្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានខៃលរះិគន ់   
មយួចំនួន្តរូវរានធាលា កចុ់ះរនតាិចម្ដងៗ។

សពវេដថងៃបនះ សារពត័ម៌ានកម្ុជាភាគប្ចើនស្ិតបៅប្រោមរោរ 
្គរ់្ គងររស់គណរក្សរោនអ់ំណ្ច។ ្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានជា
ភាសាអងប់គលាសបៅខតអាចចុះផសាយបោយបសរ ី រ៉ុខនតាមនិសូវមាន 
្រសិទ្ធិភាព បោយសារខតកំរតិយល់ៃរឹងខផ្កភាសាអងប់គលាសបៅមាន
ក្មតិបៅតាមជនរទ និងកងវេះខ្តដនរោរខចកចាយ្គរ់្ គ្នប់ៅ 
ខ្ងប្រៅទី្ករុងភ្បំពញ និងបៅទីរមួបែតតាធំៗ។៩ ចំខណកឯរោខសត 
ភាសាខែមារភាគប្ចើនវញិ ្តរូវរាន្គរ់្ គងបោយអ្កជំនួញខៃលមាន
ភាពស្ិទ្ធស្ាលជាមយួគណរក្សរោនអ់ំណ្ច។ 

្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានខៃលមានសរោ្ដ នុពល អាចផសាយ
ៃល់្រជាពលរៃ្ឋកម្ុជាបៅតាមជនរទ ៃូចជា វទិ្យ ុនិងទូរទស្សន ៍្តរូវ
រាន្គរ់្ គងរោនខ់តតរឹងរុ រឹងខ្លា ងំប�ើងជាងមុន។ ទូរទស្សនក៍ម្ុជា 
បៅរោតថ់ា “ទទក” ខៃលជា្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានររស់រៃ្ឋ្តរូវ 
រាន្គរ់្ គងបោយគណរក្សរោនអ់ំណ្ច ខៃលទូរទស្សនប៍នះភាគ 
ប្ចើន រានររ្ហា ញសកមមាភាពរោតខ់ែ្សរូសបម្ាធ និងសុន្ទរកថាផលាូវរោរ 
រ៉ុខនតាមនិសូវផ្ដល់បម៉ាងផសាយ ៃល់សកមមាភាពគណរក្សជំទាស់បន្ះបទ 
បលើកខលងខតក្ុងរយៈបពល ៣០ដថងៃ អំ�ុងបពលយុទ្ធន្រោរបរាះបឆ្្ត
កនលាងមកខតរ៉ុបណ្ណ ះ។ ន្បពលកនលាងមក ្កសួងពត័ម៌ានរានរៃិបសធ 

ចំបពាះសំបណើ ររស់គណរក្សជំទាស់ម្ដងប្ើយម្ដងបទៀត ខៃលបស្ើសំុ 
ស្ានីយផ៍្្ទ ល់ែលាួន ែណៈបពលខៃលអាជាញា រណ័ណ ទូរទស្សន ៍ និង្រពន័្ធ 
ផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានថមាី ្តរូវរាន្រគល់បៅឲ្យ្ករុម្ុ៊ន និងអ្កជំនួញ
ខៃលស្ិទ្ធស្ាលជាមយួនរឹងគណរក្សរោនអ់ំណ្ច។១០ សារពត័ម៌ាន 
កៃ៏ំបណើ ររោរតាមវធិីសា្សតាទិញទរឹកចិតតាផងខៃរ បោយផតាល់្រាកយ៉់ាង
បរើកចំ្បៅសន្ិសីទសារពត័ម៌ាន បោយរពំរឹងទុកថាអ្ករោខសតនរឹង
ចុះផសាយចំណុចល្អៗ  ឬកប៏ស្ើឲ្យអ្ករោខសតលាករ់ោរសមាងៃ តនូ់វបរឿង 
របសើរច្មរូងច្មះបផ្សងៗ។ ៃូចអវេីខៃលអង្គរោរលីរោៃូ រាន 
រាយរោរណ៍រោលពីបលើកមុន៖

ម្ាស់្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានកម្ុជា របងកើតឲ្យមានភាព 
លំបអៀងខ្ងខផ្កនបយារាយ អស់រយៈបពលយូរណ្ស់មកប ើ្យបៅ
ក្ុងបសចកតារីាយរោរណ៍ពត័ម៌ាន។ ភាពលំបអៀងបនះ ្តរូវរានព្ងរឹង 
រខន្មបទៀត បោយវរ្បធមពុ៌ករលួយ ខៃលអ្កសារពត័ម៌ានមយួចំនួន
ទទួលរាន្រាក ់ស្មាររ់ោរចូលរមួសន្សីិទសារពត័ម៌ាន និងថតររូ 
ន្ន្ ខៃលរោរ្រ្ពរឹតតាខររបនះ ជាធមមាតា មនិ្តរូវរានចាតទុ់កជាអំបពើ
ពុករលួយបន្ះបទ។ ជាលទ្ធផលរោរផ្សពវេផសាយពត័ម៌ាន មានលក្ណៈ
លំបអៀងយ៉ាងខ្លា ងំបៅខ្ងរុគ្គល ខៃលចំណ្យថវរិោ បពាលគ ឺ
រោ្ឋ ភរិាល នងិគណរក្សរោនអំ់ណ្ច។១១

សបមលាងឯករាជ្យ ខៃលមនិយល់្សរបៅតាមរោរសប្មច 
ររស់រោ្ឋ ភរិាល រានទទួលរងនូវរោរទិញទរឹកចិតតា រោរគំរាមកខំ្ង 
រោររំភតិរំភយ័ និងទទួលរងសម្ាធតាមររូភាពបផ្សងៗបទៀត។ អ្ក 
រោខសតចំនួន ១២ន្ក ់ ្តរូវរានបគបធវេើឃាត ចារត់ាងំពីឆ្្១ំ៩៩៣ 
មក ប្ើយឃាតកមមាភាគប្ចើនបៅមនិទានរ់ានបោះ្សាយបចញបៅ
ប�ើយបទ។១២ ែណៈបពលអំបពើ្ិងសារានថយចុះក្ុងឆ្កនបយារាយ
កម្ុជា   គណរក្សរោនអ់ំណ្ចរានព្ងរឹងរោរ្គរ់្ គងររស់ែលាួនបលើ 
្រពន័្ធតុលារោរ ប្ើយអ្ករះិគនរ់ោនខ់តប្ចើន្តរូវរានបគរតារឹង បោយ  
មានរោររក្សាយរទរ្ប ញ្ា តតាិចបារម់និចបាស់លាស់ ទាកទិ់ននរឹង 
ករណីរទររហិាបករ ្ដិ៍ និងរោរញុះញុងក្ុង្កម្ព្មាទណ្ឌ ។ ក្ុង្កម 
្ព្មាទណ្ឌ ថមាី ខៃលចូលជាធរមានក្ុងខែធ្ូ ឆ្្២ំ០១០ មានមា្តាជា 
ប្ចើនខៃលោកប់ទាសជាលក្ណៈ្ព្មាទណ្ឌ  ចំបពាះរោររប្្ញមតិ 
រមួទាងំ «រទញុះញង»់ ខៃលមានអត្នយ័ទូលំទូលាយ អាចរារ ់
រ្ូ្លបស្ទើរខត្គរប់រឿងរ៉ាវ។១៣ ទន្ទរឹមនរឹងបន្ះខៃរ រោ្ឋ ភរិាលរានបរៀរ
ចំចបារ់្ គរ់្ គងស្ជីព និងអង្គរោរមនិខមនរោ្ឋ ភរិាល ខៃលជារោរ 

៧ ទិដ្ឋភាពប្រវត្ិពនប្រព័ន្ធផ្សា�ព័ត៌មានកម្យុជាចា្រ់ពីសម័�ឯករាជ្ Harish C. Mehta, Cambodia Silenced: The Press Under Six Regimes (Bangkok: White Lotus, 1997)។
៨ Sebastian Strangio, Hun Sen's Cambodia (London: Yale University Press, 2014), 198.
៩ យ�ោងតាមការស្ទង់មតិ ឆនែាំ២០០៣ បាន្រង្ាញថា យឆ្ើ�ត្រនតឹងសម្ាសន៍មានព�រដ្ឋចំនួនបត ៩% ្រ៉ុយណណោះបដ�បានអានកាបសតជាប្រចាំ ។សូមអានរបា�ការណ៍អង្ការ 
�ីកាដ ូReading Between the Lines ទំព័រ ៨-៩។ កបមិតអក្ខរកម្មសបមា្់រមនុស្សយពញវ័�យនៅកម្យុជាមានប្របែ�ជា ៧៧,៦% អាចរកបានតាមយគែទំព័រ http://www.
unesco.org/new/en/phnompenh/education/learning-throughout-life/literacy/ (ដកបសង់យនៅពថងៃទី២៨ បខធនែលូ ឆនែាំ២០១៤).
១០ យនៅបខវិច្ិកា ឆនែាំ២០១៤ នា�ករដ្ឋម្ន្ីែ៊ុនបសន បានប្រកាសចំណុចមួ�កនែយុងកិចចេបពមយបពៀងនយ�ោបា�ជាមួ�គណៈ្រក្សសយ្ង្ោះជាតិគឺរដ្ឋាភិបា�នតឹងផ្�់អាជា្្័រណណ
ទូរទស្សន៍ដ�់្រក្សប្រឆាំង។ យទោះជា�៉ាងណាមិនទាន់ដ�់យព�បដ�អាចប៉ាន់ស្មានបាន ថាយតើស្ានី�៍ទូរទស្សន៍យនះនតឹងមានយសរីភាព្រ៉ុណណា យែើ�យព�ណាអាចដយំណើរ
ការចាក់ផ្សា�យនៅយ�ើ�យទ។ សូមអានអត្្រទសរយសរយដោ� គុច ណាយរេន កាបសតយខម្រូឌា យដ�ី ចំណងយជើង ែ៊ុនបសន និងរង្ស ី បពមយបពៀងកំបណទបមង់ចុះពថងៃទី២៩ 
បខវិច្ិកា ឆនែាំ២០១៤។
១១ �ីកាដូ: ការបស្វង��់ចំយពោះអត្ន័�បដ�យមើ�មិនយ�ើញ ទំព័រទី ១
១២ អាន https://cpj.org/killed/asia/cambodia/ (ដកបសង់ចុងយបកោ�ពថងៃទី២៦ បខមករា ឆនែាំ២០១៥)
១៣ "កម្យុជា៖ បកមបពែ្មទណ្ឌថ្មីកាត់្រន្�យសរីភាពពនការនិ�ា�ស្ី" យ�ោងតាមយសចក្ីបថ្ងការអង្ការ Human Rights Watch ពថងៃទី២៣ បខធនែលូ ឆនែាំ២០១០។

ៃំបណើ រឃាលា តបចញពីអិុនធឺណិត? ររាយរោរណ៍លីរោៃូ ៥

http://www.unesco.org/new/en/phnompenh/education/learning-throughout-life/literacy/
http://www.unesco.org/new/en/phnompenh/education/learning-throughout-life/literacy/
https://cpj.org/killed/asia/cambodia/


គ្មាមកំខ្ងរខន្មបទៀតៃល់បសរភីាពដនរោររបងកើតសមាគម និង
បសរភីាពក្ុងរោររប្្ញមតិបៅក្ុង្របទសកម្ុជា។១៤

ជំ្រររស់រោ្ឋ ភរិាលចំបពាះ្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានខៃល 
មនិខមនជាររស់រោ្ឋ ភរិាល រានររ្ហា ញឲ្យប�ើញចបាស់ក្ុងករណី 
បលាក មម៉ សូណងៃូ់ ្រធានវទិ្យសំុរុក�មាុ ំ ជាវទិ្យផុ្សពវេផសាយឯករាជ្យ 
មយួក្ុងចំបណ្មវទិ្យឯុករាជ្យៃដទបទៀតបៅកម្ុជា។ បោយសារវទិ្យ ុ
សបមលាងរះិគនម់យួបនះ រានផ្សពវេផសាយក្ុងទី្ករុងភ្បំពញ និងតាម 
រណ្តា បែតតាមយួចំនួនបៅជំុវញិរាជធានី   បលាក មម៉ សូណងៃូ់ រាន 
ទទួលរងរោរវាយ្រហារជាញរឹកញារ។់ មនិខតរ៉ុបណ្ណ ះ ស្ានីយវ៍ទិ្យ ុ
ររស់បលាក ក៏្ តរូវរានវាយ្រហារបោយជន្រោរអ់ាវធុផងខៃរ។ 
បលាករានបភៀសែលាួនបៅប្រៅ្របទស ប្ើយអាជាញា រណ័ណ វទិ្យរុរស់ 
បលាកក៏្ តរូវរានផ្្អ កផងខៃរ។ បលាក មម៉ សូណងៃូ់ រានជារក់្ុង 
ពន្ធន្គ្រចំនួនរីៃងពីរទបចាទ្ររោន ់ រមួមាន រោរញុះញងក់្ុងឆ្្ ំ
(២០០៣) រទររហិារបករ ្ដិ៍ និងរោរផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានមនិពិតក្ុងឆ្្ ំ
(២០០៥) រោរបធវេើកុរកមមាក្ុងឆ្្ ំ(២០១២) ខៃលរច្ុរ្បន្ស្ិតបៅប្រោម 
ែខចងដន្កម្ព្មាទណ្ឌ ថមាី។១៥ រោររ្រ្ក របោយប្រើយនតារោរចបារ ់
ទាងំបនះ បធវេើប�ើងប្រោមររូភាពខៃលមានអំបពើ្ិងសា រោររំរាកស់ាមា រតី 
កំុឲ្យនិយាយបចញបោយបរើកចំ្ រងកឲ្យមានភាពភយ័ខ្លា ច និងឲ្យ 
មានរោរ្តរួតពិនិត្យែលាួនឯងក្ុង្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានខៃលបមើលពី
ខ្ងប្រៅ ហាកៃូ់ចជាបរើកចំ្ រ៉ុខនតាជាកខ់សតាងមនិៃូបច្ាះបទ។ 

ការរឹត្រន្តឹងយ�ើការយប្រើបបាស់អ៊ីនធឺណិតយនៅកម្យុជា

ែុសពី្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ាន ខររ្រដពណីបៅក្ុង 
្របទសកម្ុជា ្រពន័្ធអុីនធឺណិតមនិសូវមានរោររ រឹតត្បតិរ៉ុន្មា នបទ      
ប្រៀរបធៀរនរឹង្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានខររ្រដពណី។ បទាះជាយ៉ាង 
បនះកតាី បៅបពលខៃលរោរប្រើ្រាស់អីុនធឺណិត ្តរូវរានព្ងីក និងរាន
រោលា យជាឧរករណ៍នបយារាយៃម៏ានសរោតា នុពល ស្មារគ់ណរក្ស 
ជំទាស់ បពលបន្ះ អាជាញា ធររានចារប់ផតាើមអនុវតតារោរ្តរួតពិនិត្យ្រពន័្ធ 
ផ្សពវេ ផសាយពត័ម៌ានបៅតាមអុីនធឺណិត។ ពីៃំរូង យុទ្ធន្រោរ្គរ់្ គង       
្រពន័្ធអុីនធឺណិត្រ្ពរឹតតាបៅ មនិមានលក្ណៈប្តៀមទុកជាមុនបន្ះ 
បទ។ រន្្ទ រម់កបទៀត ចបារ ់និងរោររ រឹតរនតារឹងមយួចំនួន្តរូវរាន្ររោស
ឲ្យប្រើប្រោយមកក៏្ តរូវរានៃកបចញវញិ។ រោ្ឋ ភរិាលមានរំណង 
រារាងំៃំបណើ ររោរបគ្ទំពរ័ ខៃលផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានរះិគន ់ និងមាន 

ភាពរបសើរ រ៉ុខនតារោរបធវេើៃូបច្ះ ហាកៃូ់ចជាររ្ហា ញថា ថ្ាកៃ់រឹកន្ ំ
រោ្ឋ ភរិាលមនិសូវបយាង បៅតាមលក្ណៈវនិិច្យ័ណ្មយួចបាស់ 
លាស់បន្ះបទ។ សកមមាជនស្គមន ៍និងអ្កគ្ំ្ ទគណរក្សជំទាស់
ខៃលមានភាពសកមមាបៅបលើ្រពន័្ធអីុនធឺណិត ធាលា រទ់ទួលរោរគំរាម- 
កំខ្ង និងរោរទិញទរឹកចិតតា ៃូចបៅនរឹងរោរគ្មាមកំខ្ង និងរោរទិញ 
ទរឹកចិតតាបៅក្ុង្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានខររ្រដពណីផងខៃរ។ ជារមួ 
រោររ៉ុនរង៉្គរ់្ គងបលើ្រពន័្ធអីុនធឺណិត ខៃល្តរូវរានោកព់្រ្យ 
ទាងំបនះ  ររ្ហា ញពីទំបន្របៅរករោររបងកើនរោរ្តរួតពិនិត្យជា្រចា ំ
បៅបលើអវេីៗ ខៃល្រជាពលរៃ្ឋកម្ុជារានអាន និងរបរ្ហា ះបៅបលើ 
អុីនធឺណិត។

ឧទា្រណ៍ៃំរូងដនរោរ្តរួតពិនិត្យបលើ្រពន័្ធអុីនធឺណិតបៅ
ក្ុង្របទសកម្ុជា រានបកើតប�ើងបៅបៃើមឆ្្២ំ០០៩ បោយមានរោរ 
រារាងំបលើៃំបណើ ររោរបគ្ទំពរ័ reahu.net ខៃលបគ្ទំពរ័បនះជាររស់
សិល្បករខែមារអាបមរចិរោងំប ម្ា ះ Koke Lor។ បគ្ទំពរ័បនះ ទទួល 
រានរោរចារអ់ារមមាណ៍ក្ុង្សរុក រន្្ទ រពី់រោខសតជាភាសាខែមាររាន  
បចញផសាយររូភាពៃក្សងព់ីបគ្ទំពរ័បនះ ខៃលររ្ហា ញររូអ្កររា ំ
អរ្សរាអតម់ានពាកអ់ាវ និងទាហានខែមារ្ក្មខៃលបសលាៀកពាកសិុ់ច
សីុ។ ម្នតាីរោ្ឋ ភរិាល រមួមានរៃ្ឋម្នតាី្កសួងកិច្រោរន្រ ីភាលា មបន្ះករ៏ាន 
បថាក លបទាសររូភាពទាងំបនះ ថាអសីលធម ៌ និងជារោរ្រមាថៃល់ 
វរ្បធមខ៌ែមារ។១៦ បៅចុងខែមករា ឆ្្២ំ០០៩ បគ្ទំពរ័បនះ ក៏្ តរូវរានបគ 
រាយរោរណ៍មកថា ្តរូវរានរិទ មនិឲ្យអ្កប្រើ្រាស់អុីនធឺណិតអាច  
ចូលបៅបមើលបទៀតរាន តាមរយៈ្ករុម្ុ៊នផតាល់បសវាអុីនធឺណិតមយួ 
ចំនួន (ISPs)។១៧

ប្រោយមកបទៀតមនិយូររ៉ុន្មា ន កម៏ានបគ្ទំពរ័មយួបផ្សង
បទៀតខៃលជាររស់អង្គរោរឃាលា បំមើលរោរ្រឆ្ងំអំបពើពុករលួយ ខៃល 
មានមូលោ្ឋ នបៅទី្ករុង�ុង បៅថា អង្គរោរ�លាូរូលវតីបណស 
(www.globalwitness.org/index.php) កម៏និអាចឲ្យអ្កប្រើ្រាស់
មយួចំនួនចូលបៅបមើលមយួរយៈបពលែលាីផងខៃរ បៅបលើ្រពន័្ធអុីនធឺ-
ណិតររស់្ករុម្ុ៊នផតាល់បសវាអុីនធឺណិត AngkorNet ISP។ រោរ 
ខៃលមនិអាចចូលបៅបមើលរានបនះ គឺបៅរន្្ទ រពី់អង្គរោរ �លាូរូលវតី 
បណស (Global Witness) រានបចញផសាយររាយរោរណ៍ខៃលមាន 
ចំណងបជើងថា ្របទសស្មារល់ក ់ “Country for Sale” ខៃលជា 
ររាយរោរណ៍មយួរានរះិគនខ់្លា ងំៗ បៅបលើអំបពើពុករលួយបៅក្ុង 

១៤ ការវិភាគរ្រស់អង្ការ �ីកាដូ អំពីយសចក្ីបពាងច្ា្រ់សែជីពអាចរកបាន http://www.licadho-cambodia.org/collection/23/legal_analysius_draftr_law_unions
 (ដកបសង់ចុងយបកោ� ពថងៃទី២៨ បខធនែលូ ឆនែាំ២០១៤) ការវិភាគយ�ើកទី៤ ពនយសចក្ីបពាងច្ា្រ់ស្ីអំពីការបគ្រ់បគង អង្ការមិនបមនរដ្ឋាភិបា� និងសែគមអាចរកបានយនៅ http://
www.licadho-cambodia.org/collection/10/law_association_ngo_fourth_draft (ទទួ�ចុងយបកោ�ពថងៃទី២៨ បខធនែលូ ឆនែាំ២០១៤)
១៥ ប្រវត្ិរូ្រយ�ោក ម៉ម សូណង់ដូ  សូមអានអត្្រទ A. Lin Neumann, "Sonando's Beehive Abuzz With Free Speech," Phnom Penh Post ពថងៃទី២៤ បខកញ្ញា ដ�់ ពថងៃទី៦ បខត�ុា 
ឆនែាំ២០០៣ ព័ត៌មានទាក់ទិននតឹងការចា្រ់ខ្លួនយ�ោក ម៉ម សូណង់ដូ សូមអានអត្្រទ យ�ោក វង្ស សុយខង និង Liam Cochrane "ការរិះគន់អនុសញ្ញាបពំបដននាំឲ្មានការចា
្រ់ខ្លួន" Phnom Penh Post ពថងៃទី ២១ បខតុ�ា ដ�់ ពថងៃទី៣ បខវិច្ិកា ឆនែាំ២០០៥; May Titthara, "សកម្មជន ម៉ម សូណង់ដូជា្រ់យទោស ២០ឆនែាំ," ពថងៃទី១ បខត�ុា ឆនែាំ២០១២ 
Phnom Penh Post,.  យ�ោក សូណង់ដូ បតូវបានរដ្ឋ្រដិយសធមិនផ្�់អាជ្ា្រ័ណណទូរទស្សន៍យបចើនយ�ើកបផអែកតាមយែតុផ�មិនសមយែតុផ�។ សូមអានអត្្រទ. Zsombor Peterនិង  
Kuch Naren, "Still No Room on the TV Dial for Radio’s Mam Sonando," Cambodia Daily ពថងៃទី២ បខធនែលូ ឆនែាំ២០១៤។
១៦ អត្្រទ  Rith and Cornelius Rahn, "សិ�្ករចបមូងចបមាសវា�្រកវិញ " Phnom Penh Post ពថងៃទី២៦ បខធនែលូ ឆនែាំ២០០៨។
១៧ Ibid. ឯកឧត្ម សូ �ុន រដ្ឋម្ន្ីពប្រសណ�ី៍ និងទូរគមនាគមន៍បានទទួ�ស្ា�់យបកោ�មកថាគាត់បាន្រញ្លូន�ិខិតយទៅបកុមែ៊ុនអ៊ីនធឺណិតឲ្្រិទយគែទំព័រទាំងយនោះ 
្រ៉ុបន្យ�ោកមិនដតឹងពីឥទ្ធិព�បដ�្រងកយ�ើងយទ សូមអាន Brendan Brady, "វិធានការរដ្ឋាភិបា�្រយងកើនការភ័�ខ្ាចបតួតពិនិត្" Phnom Penh Post ពថងៃទី៣ បខមីនា ឆនែាំ២០០៩។

ៃំបណើ រឃាលា តបចញពីអុិនធឺណិត? ររាយរោរណ៍លីរោៃូ៦

http://www.licadho-cambodia.org/collection/23/legal_analysius_draftr_law_unions
http://www.licadho-cambodia.org/collection/10/law_association_ngo_fourth_draft
http://www.licadho-cambodia.org/collection/10/law_association_ngo_fourth_draft


វស័ិយឧសសា្កមមាប្រង និងខររ៉រស់្របទសកម្ុជា។១៨ តំណ្ង្ករុម 
្ុ៊ន AngkorNet រានរញ្ជា កថ់ាបគ្ទំពរ័ររស់អង្គរោរ�លាូរូលវតី 
បណស (Global Witness) ្ តរូវរានរិទមនិឲ្យអតិថិជនររស់ែលាួនចូល
បៅបមើល រ៉ុខនតាមនិរានផតាល់ពត័ម៌ានលម្អតិរខន្មអំពីមូលប្តុរ រឹត  
រនតារឹងបលើរោរប្រើ្រាស់បគ្ទំពរ័ ររស់អង្គរោរ�លាូរូលវតីបណស 
(Global Witness) បនះបន្ះបទ។១៩ ម្នតាី្ករុម្ុ៊នបនះ ប្រោយមករាន 
អះអាងថា រោររិទបនះ រណ្តា លមកពីរញ្ហា របច្កបទសមយួចំនួន។ 
រុគ្គលិក្ករុម្ុ៊នររូបនះ ករ៏ានរៃិបសធផងខៃរថា ្ករុម្ុ៊នមនិរាន
រិទបគ្ទំពរ័បនះបន្ះបទ "បលើកខលងខតមានរោរបសើ្សំុជាផលាូវរោរពី 
រោ្ឋ ភរិាល" ៃូបច្ះ្រខ្លជាមានរោរបស្ើសំុខររបនះ ន្បពលកនលាង 
មករចួមកប ើ្យ។២០ ចារត់ាងំពីបពលបន្ះមក បគ្ទំពរ័ទាងំពីរបនះ 
រានបរើកឲ្យអ្កប្រើ្រាស់អុីនធឺណិត ចូលបៅបមើលយ៉ាងទូលំទូលាយ 
ប�ើងវញិ បៅ្របទសកម្ុជា។

បៅឆ្្រំន្្ទ រ ់ គំនិតផតាួចបផតាើមមយួចំនួនររស់រោ្ឋ ភរិាលរាន
ោកឲ់្យអនុវតតា បៃើម្បបី្ជៀតខ្ជកបលើរោរប្រើ្រាស់អុីនធឺណិត និងបៃើម្ប ី
ក្មតិរោរចុះផសាយពត័ម៌ាន ខៃលមានភាពច្មរូងច្មាស់បៅបលើ 
បគ្ទំពរ័ ករ៏៉ុខនតាគំនិតផតាួចបផតាើមទាងំបនះករ៏ានរញ្ឈរប់ៅវញិ។ បៅខែ 
កុម្ៈ ឆ្្២ំ០១០ រោ្ឋ ភរិាលរាន្ររោសថា "គណៈកមាមា រោរ្កម 
សីលធម"៌ នរឹងចារប់ផតាើមពិនិត្យ និងពិចារណ្បលើរោររិទមនិឲ្យចូល
បៅបមើលបគ្ទំពរ័ណ្ខៃល្តរូវរានចាតទុ់កថា បធវេើឲ្យរះ៉ពាល់ៃល់ 
ផល្របយាជនជ៍ាតិ។”២១ បៅបពលបន្ះខៃរ ្កសួងដ្រសណីយ ៍ និង 
ទូរគមន្គមន ៍រាន្ររោសពីគប្មាងោកឲ់្យអនុវតតានូវចំណុចផ្លា ស់រតាូរ 
ដនៃំបណើ ររោរ្គរ់្ គងបោយរៃ្ឋបៅបអាយទូរគមន្គមនក៍ម្ុជា (TC) 
ខៃលក្ុងបន្ះ កំណតឲ់្យ្ករុម្ុ៊នផតាល់បសវាអុីនធឺណិតទាងំអស់្តរូវ

ខតរ ជ្ាូ នសញ្ញា រនតាមកចំណុចកណ្តា ល បធវេើៃូបច្ះ គឺជារោរផតាល់សិទ្ធិ  
អំណ្ចជាកខ់ស្ដងក្ុងរោរ្តរួតពិនិត្យ បលើ្ករុម្ុ៊នផតាល់បសវា 
អុីនធឺណិត បៅក្ុង្សរុកទាងំអស់។ រោរទទួលរានអំណ្ចខររបនះ 
ទូរគមន្គមនក៍ម្ុជា (TC) រាន្រារភ់្បំពញរ៉ុសតាិ៍ថា ទូរគមន្គមន ៍
កម្ុជា នរឹងបធវេើរោររារាងំៃំបណើ ររោរបៅរោនប់គ្ទំពរ័ទាងំឡាយណ្
ខៃល្តរូវរានចាតទុ់កថា “មនិសមរម្យ។”២២

ខផនរោររិទបគ្ទំពរ័ "អសីលធម"៌ មនិសូវមានសកមមាភាព
ខៃលគួរឲ្យកតសំ់គ្ល់រ៉ុន្មា នបទ ែណៈខៃលខផនរោរមជ្ឈរោរ ក៏្ តរូវ 
រានទំលាកប់ចាលវញិ រន្្ទ រពី់មានរោរតវ៉ា និងជំទាស់យ៉ាងខ្លា ងំពី 
្ករុម្ុ៊នផតាល់បសវាអុីនធឺណិត២៣ ខៃលពួកបគទាងំបន្ះមានរោរ្ពរួយ  
រារម្អំពីផលរះ៉ពាល់ៃល់បសៃ្ឋកិច្ររស់ពួកបគ បោយសារខតមាន 
គប្មាងអនុវតតាខផនរោរបនះ។ ករ៏៉ុខនតាគប្មាងបនះ ្តរូវរានពនយោរបៅវញិ 

តាមបមើល អាចរណ្តា លមកពីកងវេះខ្តចំបណះៃរឹងខផ្ករបចក្វទិយោ   
មនិខមនបោយសាររោរបរតាជាញា ចិតតាដនរោរបគ្រពបគ្លរោរណ៍ ខផ្អកបលើ 
បសរភីាពក្ុងរោររប្្ញមតិពិត្រាកៃបន្ះបទ។ ជាកខ់សតាង បៅដថងៃ 
ទី១៧ ខែធ្ូ ឆ្្២ំ០១០ បៅបពលខៃលបលាក បសង គុណរោរ ខៃលជា 
រុគ្គលិកជនជាតិខែមារ បធវេើរោរបៅកមមាវធិីបស្បៀងអាហារពិភពបលាកររស់
អង្គរោរស្្រជាជាតិ្រចាបំៅរាជធានីភ្បំពញ ្តរូវរានចារែ់លាួន       
ប្រោយពីគ្តរ់ានបរាះពុម្អត្រទមយួ ខៃលៃក្សងប់ចញពី 
បគ្ទំពរ័ KI-Media និងរានខចករខំលកជាមយួនរឹងស្រោររពីីរន្ក់
បទៀត។ ែលារឹមសារបៅក្ុងអត្រទបន្ះ មនិមានភាពចបាស់លាស់បន្ះ 
បទ។ KI-Media គឺជាបគ្ទំពរ័ស្គមនក៍ម្ុជាបៅររបទស ប្ើយ 
រានបចញផសាយពត័ម៌ាន និងររូថលាុកខៃលរះិគនខ់្លា ងំៗបៅបលើរោ្ឋ -

១៨ អង្ការ Global Witness ទទួ�ប្រតិកម្មខ្ាំងពីរដ្ឋាភិបា�កម្យុជាកន្ងយទៅ។ កនែយុងឆនែាំ២០០៧ រដ្ឋាភិបា�ែាម�ាត់របា�ការណ៍ជា្រយណតោះអាសននែអំពីយដើមយ�ើបគួសារកម្យុជា 
និង្រងប្រុសរ្រស់សយមច្ ែ៊ុន បសន យ�្មោះ ែ៊ុន យណង បដ�ជាអភិបា�យខត្កំពង់ចាម បាននិ�ា�ថាយ្រើ្រុគ្�ិក Global Witness បត�្រ់មកចូ�បសុកវិញគាត់នតឹង 
"វា�ប្រកក្ា�" សូមអានអត្្រទ Yun Samean and Douglas Gillison, "Global Witness Decries Report Ban; Probe Ordered," ឌតឹយខម្រូឌា យដ�ី  ពថងៃទី៥ បខមិថុនា ឆនែាំ២០០៧។
១៩ Sebastian Strangio និងយ�ោក វង្ស សុយខង "យគែទំព័រអង្ការបតូវបាន្រិទយដោ�បកុមែ៊ុនអ៊ីនធឺណិត" Phnom Penh Post ពថងៃទី៩ បខកុម្ៈ ឆនែាំ២០០៩។
២០ "បកុមែ៊ុនអ៊ីនធឺណិត្រដិយសធយរឿង្រិទយគែទំព័រអង្ការ�្ាំយមើ�" Voice of America ពថងៃទី៩ បខកុម្ៈ ឆនែាំ២០០៩។
២១ Sen David and Brooke Lewis, "រដ្ឋាភិបា�យផ្ោតរូ្រភាពយបសើ្របសា� Govt Panel to Target Racy Images" Phnom Penh Post ពថងៃទី៣ បខកុម្ៈ ឆនែាំ២០១០។
២២ Brooke Lewis និង  Ith Sothoeuth, "State-Run Web Hub Would Filter Sites," Phnom Penh Post ពថងៃទី២៤ បខកុម្ៈ ឆនែាំ២០១០។
២៣ សូមអានអត្្រទរ្រស់ Ellie Dyer "Govt Axes Internet Monopoly Plan" ភនែំយពញ្រ៉ុស្ិ៍ ពថងៃទី១៣ បខយមសា ឆនែាំ២០១០។

ៃំបណើ រឃាលា តបចញពីអិុនធឺណិត? ររាយរោរណ៍លីរោៃូ ៧



ភរិាល និងថ្ាកៃ់រឹកន្។ំ បៅបពលបន្ះ បគ្ទំពរ័បនះ រានរបរ្ហា ះរោ 
មយួផ្្ទ ងំ បោយប្រើពាក្យអសុបរាះបៅបលើម្នតាីរោ្ឋ ភរិាលមយួចំនួន   
និងបចាទ្ររោនអ្់កទាងំបន្ះថាមនិរានរោរពារទរឹកៃីឲ្យគងវ់ង្ស។

អាជាញា ធរមនិរានទុកបពលយូររ៉ុន្មា នបទក្ុងរោរចាតវ់ធិានរោរ
បលើបលាក គុណរោរ។ ក្ុងរយៈបពលមនិៃល់ ៤៨បម៉ាងផង សាលា 
ៃំរូងរាជធានីភ្បំពញ រានបរើកសវន្រោររោតប់ទាសបលាក គុណរោរ 
ពីរទញុះញង ់ប្ើយរោតប់ទាសឱ្យបលាកជារព់ន្ធន្គ្ររយៈបពល្រាំ
មយួខែ។២៤ បទាះរីជា បលាក គុណរោរ មនិ្តរូវរានជារព់ន្ធន្គ្របោ
យករណីប្រើ្រាស់្រពន័្ធអុីធឺណិតកប៏ោយ  ករ៏ោរផតាន្្ទ បទាសបលើររូ 
បលាកខររបនះ រានររ្ហា ញថា រោ្ឋ ភរិាលនរឹងចាតវ់ធិានរោរបលើអ្ករះិ
គនត់ាមរណ្តា ញបគ្ទំពរ័ ៃូចគ្្នរឹងទ្មងដ់នរោររះិគនប់ផ្សងៗបទៀត
ផងខៃរ។ អ្កន្ង ណ្លី ពី�ូក ន្យិរោដនអង្គរោរសម្ន័្ធខែមារជំបរឿន 
និងរោរពារសិទិ្ធមនុស្ស “លីរោៃូ” រានចាតទុ់កថា រោរផតាន្្ទ បទាសបលើ 
បលាក គុណរោរ ថា "គ្មា នមូលោ្ឋ នចបាស់លាស់"។ អ្កន្ងមាន 
្រសាសនរ៍នតាបទៀតថា ទបងវេើខររបនះ រោនខ់តបធវេើឲ្យរះ៉ពាល់ៃល់ 
បសរភីាពក្ុងរោររប្្ញមតិ បៅ្របទសកម្ុជា។"២៥  អង្គរោរឃាលា បំមើល 
សិទ្ធិមនុស្ស (Human Rights Watch) រានបរៀររារពី់ករណីបនះ ថា
ជា« ជំហានថយប្រោយៃធ៏ងៃនធ់ងៃរចំបពាះបសរភីាពក្ុងរោររប្្ញមតិ
បៅកម្ុជា។"២៦

បគ្ទំពរ័ KI-Media  រានបធវេើឲ្យរោ្ឋ ភរិាលមានកំ្រឹងយ៉ាង 
ខ្លា ងំ។ មយួដថងៃមុនរោរឃាតែ់លាួនបលាក គុណរោរ ឯកឧតតាម វ៉ា គីម្ុង 
បទសរៃ្ឋម្នតាី និងជា្រធានគណៈកមាមា រោរ្ពំខៃនររស់រោ្ឋ ភរិាល 
( ម្ាកក់្ុងចំបណ្មម្នតាីរោ្ឋ ភរិាលខៃល្តរូវរានបគរៈិគនប់ៅបលើបគ្-
ទំពរ័ KI-Media)  រាន្រារវ់ទិ្យអុាសីុបសរថីា បលាកធាលា ររ់ានបស្ើសំុឲ្យ 
រោ្ឋ ភរិាលរិទបគ្ទំពរ័បនះបៅចុងខែធ្ូ។២៧ រយៈបពលមយួខែប្រោយ 
មក អ្កប្រើ្រាស់អីុនធឺណិតមយួចំនួនចារប់ផតាើមកតស់មា្គ ល់ថា ពួក
បគមនិអាចចូលបៅបមើលរណតាុ ំ បគ្ទំពរ័មយួ ខៃលជាទីបពញនិយម 
ប ម្ា ះ blogspot.com ខៃលរលាុកបនះមានផ្ទុកបគ្ទំពរ័ KI-Media 
និងរលាុកនបយារាយមយួចំនួនបទៀត តាមរយៈ្ករុម្ុ៊នផតាល់បសវា 
អុីនធឺណិតមយួចំនួន ក្ុងបន្ះកម៏ាន្ករុម្ុ៊ន Metfone និង 
Ezecom ផងខៃរ។ បគ្ទំពរ័បផ្សងបទៀតខៃលជំទាស់នរឹងរោ្ឋ ភរិាល 
ទំនងជា្តរូវរានរិទមនិឲ្យចូលបៅបមើលបទៀតរាន ក្ុងបន្ះកម៏ានបគ
្ទំពរ័មយួខៃលៃំបណើ ររោរបោយបលាក អ៊ុង រ៊ុនប្ៀង (បលាកមាន 
សញ្ជា តិខែមារ-អូ្ សាតា លី ខៃលបលាករានទទួលមរណៈភាពប្ើយ)  
បលាកជាអ្កគូរររូកំខរលាងទាកទ់ងនរឹងបរឿងនបយារាយ រានរបងកើតររូ 
តលាុកមយួមានប ម្ា ះថា សាក់្ កវា ធូន “Sacrava Toons” បៅក្ុងររូ 
តលាុកបន្ះ រានប្រើពាក្យសមតាវីាយ្រហារបលើគណរក្សរោនអ់ំណ្ច 
និងជនជាតិបវៀតណ្ម។ 

មុនៃំរូង ្ករុម្ុ៊នផតាល់បសវាអុីនធឺណិតរានរៃិបសធថា 
Mពួកបគមនិរានរិទមនិឲ្យប្រើ្រាស់បគ្ទំពរ័ទាងំបន្ះបទ ចខំណកឯ
ម្នតាីរោ្ឋ ភរិាលករ៏ានរៃិបសធផងខៃរថា រោ្ឋ ភរិាលមនិរានរញ្ជា ឲ្យ
រិទបន្ះខៃរ។ ្ករុម្ុ៊ន Ezecom រាននិយាយថា ្ករុម្ុ៊នែលាួនមាន 
រញ្ហា របច្កបទស "ខៃលអាចបធវេើឲ្យមានរញ្ហា រអាករ់អលួែលាះៗៃល់អ្ក
ប្រើ្រាស់"២៨ប្ើយថា រោរចូលបមើលបគ្ទំពរ័ទាងំបនះ ស្ិតក្ុងរោរ 
ជួសជុលខកត្មរូវជារបណ្តា ះអាសន្។ ករណីខ្ងបលើបនះ ្តរូវរានរក
ប�ើញបៅពាកក់ណ្តា លខែកុម្ៈ បៅបពលខៃលអ្កប្រើ្រាស់អីុន-      
ធឺណិតររស់្ករុម្ុ៊នផតាល់បសវាអុីនធឺណិតប ម្ា ះ WiCam ពយោយាម 
ចូលបៅបមើលបគ្ទំពរ័ Ki-Media រ៉ុខនតាទទួលរានសារមយួខៃល 
សរបសរថា បគ្ទំពរ័បនះ្តរូវរានរិទមនិឲ្យចូលបមើល បោយសារមាន 
រញ្ជា ពី្កសួងដ្រសណីយ ៍ និងទូរគមន្គមនក៍ម្ុជា"។ រុគ្គលិក 
ររស់្ករុម្ុ៊ន WiCam មយួររូរានរញ្ជា កថ់ា ្កសួងដ្រសណីយ ៍
និងទូរគមន្គមនក៍ម្ុជា រានរញ្ជា ឱ្យ្ករុម្ុ៊នររស់បលាករិទមនិឲ្យ 
ចូលបមើលបគ្ទំពរ័បនះតបៅបទៀត បោយប្តុផលថា “រះ៉ពាល់ៃល់ 
រោ្ឋ ភរិាល។”២៩

២៤ Thet Sambath and Sebastian Strangio, "្រុគ្�ិកUN ជា្រ់យទោសយដោ�សារឯកសារប្រឆាំងរដ្ឋាភិបា�" Phnom Penh Post ពថងៃទី២០ បខធនែលូ ឆនែាំ២០១០; Eang Mengleng and Ian 
Williamson, "្ុរគ្�ិក WFP ជា្រ់យទោសកនែយុងការកាត់ក្ីយផ្ក្រយន្ទោរ" ឌតឹយខម្រូឌា យដ�ី ពថងៃទី២០ បខធនែលូ ឆនែាំ២០១០។
២៥ ការ្រ្ងកា្រយ�ើយសរីភាពពនការ្រយញចេញមតិ៖ ្រុរសមនែាក់ចូ�ពន្ធនាគារយដោ�សារបចកចា�ឯកសារពីយគែទំព័រ យ�ោងតាមយសចក្ីបថ្ងការណ៍រ្រស់អង្ការ �ីកាដូ 
ពថងៃទី២០ បខធនែលូ ឆនែាំ២០១០។
២៦ កម្យុជា៖ បកមបពែ្មទណ្ឌថ្មីកាត់្រន្�យសរីភាពនិ�ា�ស្ី យដោ�យ�ោងតាមយសចក្ីបថង្ការណ៍អង្ការ Human Rights Watch  ពថងៃទី២៣ បខធនែលូ ឆនែាំ២០១០។
២៧ "រដ្ឋាភិបា�្រិទយគែទំព័រ KI-Media យនៅចុងបខធនែលូ " វិទ្យុអាសុីយសរី ពថងៃទី១៦ បខធនែលូ ឆនែាំ២០១០។
២៨ Summer Walker, "បកុមែ៊ុន ISP ្រដិយសធយរឿង្រិទ្រ្យុកយគែទំព័រ" Phnom Penh Post ពថងៃទី២០ បខមករា ឆនែាំ២០១១។
២៩ James O'Toole and Sam Rith, "្រ្យុកយគែទំព័រប្រឆាំងបតូវបាន្រិទ " Phnom Penh Post ពថងៃទី១៤ បខកុម្ៈឆនែាំ២០១១។

ៃំបណើ រឃាលា តបចញពីអុិនធឺណិត? ររាយរោរណ៍លីរោៃូ៨

្ករុម្ុ៊នផតាល់បសវាកមមាទូរគមន្គមន ៍អុី្្ស ីែុម
ខែឧសភា ឆ្្២ំ០១៥



បៅបពលខៃលម្នតាីដន្កសួងមយួចំនួន រានបចញលិែិត 
រៃិបសធបន្ះ៣០   ករ៏៉ុខនតាបៅក្ុងបពលជាមយួគ្្បន្ះខៃរ កម៏ានសារ- 
ពត័ម៌ានមយួខៃលបចញផសាយជាភាសាអងប់គលាស រានចុះផសាយអំពី 
រោរបលចធាលា យកំណតប់្តុកិច្្រជំុមយួ ខៃលមានវតតាមានរៃ្ឋម្នតាី 
្កសួងដ្រសណីយ ៍ និងទូរគមន្គមន ៍ បធវេើជា្រធានៃរឹកន្កិំច្្រជំុ
រោលពីដថងៃទី១០  ខែកុម្ៈ  បៅបពលបន្ះ ឯកឧតតាម រានបស្ើឲ្យ្ករុម្ុ៊ន 
ផតាល់បសវាទូរស័ព្ទចល័ត ចូលរមួស្រោររិទនូវរោរប្រើ្រាស់បគ្-
ទំពរ័មយួចំនួន “ខៃលរះ៉ពាល់ៃល់សីលធម ៌ និង្រដពណីជាតិ 
និងរោ្ឋ ភរិាល។”៣១ ករណីខ្ងបលើបនះ រោនខ់តរញ្ជា កឲ់្យបគបមើល  
ប�ើញរោនខ់តចបាស់ បោយសាររោរបលចធាលា យនូវលិែិតតាមអុីខមល
មយួ ខៃលបចញបោយម្នតាីជានែ់្ស់ ដន្កសួងដ្រសណីយ ៍ និង 
ទូរគមន្គមន ៍ខៃលែលារឹមសារក្ុងលិែិតបន្ះ សរបសរថា បលាកសាទរ
ៃល់្ករុម្ុ៊នផតាល់បសវាអុីនធឺណិតចំនួន១០ ក្ុងបន្ះកម៏ាន្ករុម្ុ៊ន 
Ezecom ផងខៃរ ខៃលរានរិទមនិឲ្យចូលបមើលបគ្ទំពរ័មយួចំនួន
ៃូចមានបៅក្ុងរ ជ្ា ី។ បៅក្ុងរ ជ្ា ីបន្ះ កម៏ានបគ្ទំពរ័ KI-Media 
និងបគ្ទំពរ័ពីរបទៀតខៃលមានទំន្កទ់ំនងគ្្ គឺ “Khmerization 
និង Sacrava Toons” ។ ម្នតាីររូបនះ ករ៏ានរប្្ញប ម្ា ះ្ករុម្ុ៊ន
ផតាល់បសវាអុីនធឺណិតចំនួន៣ មាន TeleSurf WiCAM និង Hello  
ខៃល្ករុម្ុ៊នទាងំរីបនះ មនិទានរ់ានរិទបគ្ទំពរ័ៃូចមានបៅក្ុង
រ ជ្ា ី ប្ើយម្នតាីររូបនះករ៏ានអំពាវន្វឲ្យ្ករុម្ុ៊នទាងំបនះ រិទរោរប្រើ
្រាស់បគ្ទំពរ័ទាងំបន្ះ។ ម្នតាីររូបនះ រានសរបសរបៅក្ុងអុីខមល 
បទៀតថា "បយើងរានរកប�ើញថា្ករុម្ុ៊នររស់បលាកមនិទានរ់ាន 
អនុវតតាតាមរោរបស្ើសំុបៅប�ើយបទ ប្តុៃូបច្ះសូមបលាកបមតាតា ចាត ់    
វធិានរោរជារន្្ទ ន។់”៣២ បៅបពលខៃលអ្កយកពត័ម៌ានពី បែមរូឌា- 

បៃលី (Cambodia Daily) រានទាកទ់ងតាមទូរស័ព្ទបៅន្យក 
្រតិរតតាិ្ករុម្ុ៊ន Ezecom បៃើម្បសំុីរោរអត្ាធិរបាយពីប្ពាះបលាក 
ស្ិតក្ុងចំបណ្ម អ្កខៃលរានទទួលអុីខមលពីម្នតាីជានែ់្ស់ដន 
្កសួងដ្រសណីយ ៍ និងទូរគមន្គមន។៍ ន្យក្រតិរតតាិ្ករុម្ុ៊ន 
Ezecom រានមាន្រសាសនថ៍ា "ែញាុ ំសាតា រប់លាកមនិរានបទ" ប្ើយក ៏
រិទទូរស័ព្ទវញិ។៣៣

ថវេីត្បតិខតភាពច្មរូងច្មាស់បលើរោររិទែ្ទរប់គ្ទំពរ័ រាន 
ថយចុះមតាងរនតាិចៗកប៏ោយ គិត្តរឹមខែធ្ូ ឆ្្២ំ០១៤ កប៏គបៅមនិទាន់
អាចចូលបមើលបគ្ទំពរ័ខៃលរងផលរះ៉ពាល់រានខៃរ រមួមាន “Ki-
Media និង Khmerization” តាមរយៈ្ករុម្ុ៊នផតាល់បសវាអុីនធឺណិត 
មយួចំនួន។ ករ៏៉ុខនតារោរ្តរួតពិនិត្យរ រឹតត្បតិបលើបគ្ទំពរ័ខៃលមានភាព
ច្មរូងច្មាស់មយួចំនួនបនះ ររ្ហា ញពីវធិីសា្សតាមយួជំហានមតាងៗដន
រោររ៉ុនរង៉ររស់រោ្ឋ ភរិាល ក្ុងរោររិទមនិឲ្យព្ងីក្រពន័្ធអុីនធឺណិត
បៅកម្ុជា។

បរើបទាះជាម្នតាីរោ្ឋ ភរិាលជាប្ចើន រានរៃិបសធថា មនិមាន 
គប្មាងណ្មយួក្ុងរោររិទែ្ទរប់គ្ទំពរ័ ខៃលបធវេើរោររះិគនក់ប៏ោយ 
កប៏មើលបៅហាកៃូ់ចជា បសរភីាពក្ុងរោរប្រើអុីនធឺណិតមានលក្ណៈ 
្សបៃៀងគ្្បៅនរឹងរណ្តា ្របទសជិតខ្ង ខៃលមានរោរគ្រសងកត់
ជាង្របទសកម្ុជា មានៃូចជា ្របទសបវៀតណ្ម ្របទសភូមា 
និង្របទសចិន  ខៃល្របទសទាងំបនះ រានរ រឹតរនតារឹងយ៉ាងខ្លា ងំបៅបលើ 
អវេីខៃលអាចចូលបៅបមើលរាន និងអវេីខៃលអាចរប្្ញមតិរានបៅ 
បលើ្រពន័្ធអីុនធឺណិត។ ទស្សនៈបនះ ្តរូវរានឆលាុះរញំ្្ងតាមរោរបធវេើរទ

៣០ Thomas Miller "បកសួង្រដិយសធយរឿង្រិទ្រ្យុកយគែទំព័រ" Phnom Penh Post ពថងៃទី១៤ កុម្ៈ២០១១។
៣១ Ibid.
៣២ Thomas Miller "ធ្ា�យរឿងសមងៃាត់្រិទយគែទំព័រ" Phnom Penh Post ពថងៃទី១៦ បខកុម្ៈ ឆនែាំ២០១១។ 
៣៣ "E-mails ្រងា្ញពីយចតនាបតូតពិនិត្រ្រស់រដ្ឋាភិបា�" Cambodia Daily  ពថងៃទី១៨ បខកុម្ៈ ឆនែាំ២០១១។

ៃំបណើ រឃាលា តបចញពីអិុនធឺណិត? ររាយរោរណ៍លីរោៃូ ៩

្កសួងដ្រសណីយ ៍និងទូរគមន្គមន ៍ដន្ពះរាជាណ្ច្កកម្ុជា ខែឧសភា ឆ្្២ំ០១៥



ររ្ហា ញបោយអ្កតំណ្ងជនជាតិចិនម្ាកប់ៅក្ុងកិច្ពិភាកសារោលពី
ខែកុម្ៈ ឆ្្២ំ០១២ បៅ្ករុម្ររឹកសាសិទ្ធិមនុស្សដនអង្គរោរស្្រជាជា
តិបៅទី្ករុង្្សខឺណវ ប្រោម្រធានរទ "បសរភីាពក្ុងរោររប្្ញមតិ
តាម្រពន័្ធអុីនធឺណិត”។ បៅអំ�ុងកិច្្រជំុបន្ះ ្រតិភូចិន បលាក 
Xia Jingge រានបធវេើបសចកតាីខថលាងរោរណ៍មយួសតាីពីបសរភីាពក្ុងរោរប្រើ 
្រាស់អុីនធឺណិត ខៃលតំណ្ងឲ្យទស្សនៈដនរណ្តា ្របទសចំនួន 
២៩ ក្ុងបន្ះរមួមាន ្របទសចិន ្របទសបវៀតណ្ម ្របទសកូបរខ៉្ង 
បជើង ្របទសភូមា ្របទសអុីរង៉ ់... និង្របទសកម្ុជាផងខៃរ។ 

បលាក Xia រានខថលាងថា ែណៈបពលខៃល "សិទ្ធិបសរភីាព 
ដនរោររប្្ញមតិ គឺជាខផ្កមយួដនសិទ្ធិមនុស្សជាមូលោ្ឋ ន និងគួរ្តរូវ 
រានបគ្រព និងរោរពារ» ករ៏៉ុខនតាអុីនធឺណិតក៏្ តរូវរានបគប្រើជាញរឹក 
ញារ ់ក្ុងរោររបងកើតអំបពើបភរវកមមា ្ករុម្ជរុលនិយម និងរោរបរ ើសបអើងជា
តិសាសនស៍្អរជ់នររបទស រមួទាងំ អាចផតាួលរលំំអាជាញា ធរ្សរចបារ ់
ផងខៃរ”។ ៃូបច្ះ ភាគីខៃលពាកព់ន័្ធនរឹងរោរប្រើ្រាស់អីុនធឺណិតទាងំ 
អស់ "គួរខតែិតែំ្ររឹងខ្រងរមួគ្្បៃើម្បទីរស់ាក ត ់ និងរំរាតរ់ោរប្រើ 
្រាស់ែុសបគ្លបៅ ខៃលរះ៉ពាល់ៃល់បសរភីាពក្ុងរោររប្្ញមតិ
តាម្រពន័្ធអុីនធឺណិត។ អ្កប្រើ្រាស់អុីនធឺខណតបៅតាមរណ្តា  
្របទសទាងំអស់គួរខតបគ្រពសិទ្ធិ និងបសចកតាីដថលាថ្ូរររស់អ្កៃដទបៃើម្ប ី
ចូលរមួចំខណកក្ុងរោររកសាបស្រភាពសង្គម និងរោររោរពារសន្ដិសុែ 
ជាតិ”។៣៤

បរើបទាះរីជា វធិីសា្សតាដនរោរ្គរ់្ គង្រពន័្ធអុីនធឺណិត   
មានទ្មងប់ផ្សងៗពីគ្្កប៏ោយកប៏្តុផលបនះ មានលក្ណៈ្សបៃៀង 
គ្្ប្ចើនៃូចបៅក្ុង្របទសកម្ុជាខៃរ។ សិទ្ធិក្ុងរោររប្្ញមតិបោយ 
បសរ ីគួរបធវេើរោរថលារឹងខថលាងឲ្យសម្សរបៅនរឹងរោរពន្យល់រក្សាយពាក្យ
ថា "សណ្្ដ រធ្់ារស់ង្គម" និង "បករ តាិ៍ប ម្ា ះ" ររស់ម្នតាីជានែ់្ស់ 
រោ្ឋ ភរិាល។ ម្នតាីមយួររូបៅក្ុង្កសួងពត័ម៌ានរាន្ររោសថា: “្រ
សិនបរើមនុស្ស្សឡាញ់របច្កវទិយោ  ពួកបគមនិគួរប្រើរបច្កវទិយោឲ្យរះ៉
ពាល់ៃល់រុគ្គលណ្ម្ាក ់ជាពិបសសថ្ាកៃ់រឹកន្បំន្ះបទ”៣៥ ម្នតាីមយួ
ររូបផ្សងបទៀតបៅ្កសួងមហាដផ្ទរានរៃិបសធថា មនិមានបគ្លរោរ
ណ៍ណ្មយួរារាងំបគ្ទំពរ័ KI-Media បៅបៃើមឆ្្២ំ០១១ បន្ះបទ 
រ៉ុខនតាបលាករានមាន្រសាស៍ថា បគ្ទំពរ័បនះ គួរខត្តរូវរានរិទ 
បទាះក្ុងករណីណ្កប៏ោយ។៣៦  បៅខែបមសា ឆ្្២ំ០១២ អង្គភាព    
្រតិកមមារ្័សដនទីសតាីរោរគណៈរៃ្ឋម្នតាី រានរាយរោរណ៍អំពីជំនួរ្រជំុ 
រវាងឧរន្យករៃ្ឋម្នតាី សុែ អាន និងឯកអគ្គរៃ្ឋទូតស្ភាពអឺរ ៉រុ 
្រចាកំម្ុជា បលាក Jean-François Cautain រានពិភាកសាគ្្អំពីខផន 
រោរររស់រោ្ឋ ភរិាល ក្ុងរោររបងកើតចបារ់្ រឆ្ងំនរឹងរទបលមាើសតាម 
្រពន័្ធរបចក្វទិយោ (ពត័ម៌ានរខន្មបទៀតមានបៅខ្ងប្រោម)។ 
ឯកឧតតាម សុែ អាន ្តរូវរានបគៃក្សងស់មតាថីា "្រជាពលរៃ្ឋរាន   

ប្រើរបច្កវទិយោទំបនើរបៃើម្បផី្សពវេផសាយពត័ម៌ានមនិពិត ៃូបច្ះ បយើង្តរូវ
រោរចបារម់យួបៃើម្ប ី្ គរ់្ គងពួកបគ។”៣៧

ការយកើនយ�ើងពនភាពសកម្មយ�ើប្រព័ន្ធ្រយចចេកវិទ្ា

បទាះរីជារោ្ឋ ភរិាលមានរោរសង្សយ័យ៉ាងខ្លា ងំ បលើ្រពន័្ធ 
អុីនធឺណិត និងបរើបទាះជា រោ្ឋ ភរិាលពយោយាម្គរ់្ គងបលើ្រពន័្ធអីុន
ធឺណិតតាងំពីបៃើមទីកប៏ោយ ករ៏៉ុខនតារោ្ឋ ភរិាលបៅខតមនិអាចតាម  
ទានប់ល្បឿនដនរោរប្រើ្រាស់របច្កបទសទូរគមន្គមន ៍ និងពត័ម៌ាន 
វទិយោ និងរោរប្រើ្រាស់្រពន័្ធអីុនធឺណិត ខៃលមានសន្ទុះយ៉ាងបលឿន 
បនះប�ើយ។ រោរបរាះបឆ្្តជាតិ បៅដថងៃទី២៨ ខែកកកោ ឆ្្២ំ០១៣ 
កនលាងបៅ ជា្ពរឹតតាិរោរណ៍ថមាីមយួគួរកតសំ់គ្ល់ បពលខៃល្រជាពល-
រៃ្ឋកម្ុជាប្ចើនបលើសលររ់ានបៅបរាះបឆ្្ត បៃើម្បឲី្យមានរោរផ្លា ស់ 
រ្ដូរ។ បយាងតាមលទ្ធផលជាផលាូវរោរ ខៃលរានបចញផសាយបោយ 
គណៈកមាមា ធិរោរជាតិបរៀរចំរោរបរាះបឆ្្ត (គ.ជ.រ.) រានររ្ហា ញថា 
អាសនៈររស់គណរក្សរោនអ់ំណ្ចរានថយចុះពីចំនួន ៩០អាសនៈ  

៣៤ សុន្ទរកថាយ�ោក Xia Jingge កនែយុងសម័�ប្រជុំបកុមប្រតឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្ការសែប្រជាជាតិស្ីពី សិទ្ធិយសរីភាពពនការ្រយញចេញមតិយនៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ពថងៃទី២៩ បខកុមៈ្ 
ឆនែាំ២០១២ ការ្រកបប្រយបកៅផ្លូវការបដ�អាចរកបានយនៅ http://www.thinking21.org/?p=839  (ដកបសង់ចុងយបកោ�ពថងៃទី២ បខធនែលូ ឆនែាំ២០១៤)។
៣៥ Sen David, "កូនបសីនា�ករដ្ឋម្ន្ីមិនចូ�ចិត្ទំ្រណតាញទំនាក់ទំនងយែ្វសែ៊ុក (Facebook) " Phnom Penh Post ពថងៃទី៣០ បខឧសភា ឆនែាំ២០១១។
៣៦ Meas Sokchea and Summer Walker, "ការ្រដិយសធយរឿង្រិទ្រ្យុកយគែទំព័រ" Phnom Penh Post ពថងៃទី១៩ បខមករា ឆនែាំ២០១១។
៣៧ Bridget Di Certo and Kim Yuthana, "ម្ន្ីនិ�ា�ថាជនអគតិ្រងកច្ា្រ់ប្រឆាំង្រទយ�្មើសតាមប្រព័ន្ធ្រយចចេកវិទ្ា The ‘Ill-Willed’ Spark Cyber Law: Officials," Phnom Penh Post ពថងៃទី២៤ 
បខឧសភា ឆនែាំ២០១២។

ៃំបណើ រឃាលា តបចញពីអុិនធឺណិត? ររាយរោរណ៍លីរោៃូ១០

្រជាពលរៃ្ឋប្រើ្រាស់ទូរស័ព្ទដៃបៃើម្បរីរ្ហា ញពីភាព្សរចបារប់ៃើម្ប ី
បរាះបឆ្្ត បៅដថងៃបរាះបឆ្្តថ្ាកជ់ាតិ ខែកកកោ ឆ្្២ំ០១៣

http://www.thinking21.org/?p=839


មក្តរឹម ៦៨អាសនៈ ក្ុងចំបណ្មអាសនៈសររុ ១២៣  លទ្ធផលបនះ 
ររ្ហា ញពីរោរថយចុះជាប្ចើន។ ថវេីត្បតិខតលទ្ធផលបរាះបឆ្្តររ្ហា ញពី
រោរថយចុះដនចំនួនអាសនៈររស់គណរក្សរោនអ់ំណ្ចកប៏ោយ ក ៏
គណរក្សសប្រ្្គ ះជាតិបៅខតបធវេើរោរតវ៉ាយ៉ាងខ្លា ងំបៅនរឹងលទ្ធផលបនះ 
ប្ើយកម៏ានរោររះិគនយ៉់ាងខ្លា ងំផងខៃរពីអង្គរោរសង្គមសីុវលិ បោយ 
សង្សយ័ថា មានរោររនលាំសនលារឹកបឆ្្តប្ចើន និងរ ជ្ា ីប ម្ា ះអ្កបរាះ 
បឆ្្ត។     គណរក្សសប្រ្្គ ះជាតិរាន្ររោសបធវេើព្ិរោរមនិចូល 
សភាជាតិ ខៃលបទើរនរឹង្តរូវរានជារប់ឆ្្តថមាីៗ និងរានអំពាវន្វសំុ 
ឲ្យមានរោរបស៊ើរអបងកតមយួ ខៃលគ្ំ្ ទបោយអង្គរោរស្្រជាជាតិ
បៅបលើរោរ្រ្ពរឹតតាបៅដនរោរបរាះបឆ្្តបនះ។៣៨

ក្ុងអំ�ុងបពលយុទ្ធន្រោរបរាះបឆ្្ត គណរក្សសប្រ្្គ ះជា
តិរានបរៀរចំយុទ្ធសា្សតាយ៉ាងល្អ បធវេើឲ្យថយចុះនូវភាពអតួអាងររស់ 
គណរក្សរោនអ់ំណ្ច ខៃលរានៃរឹកន្រំោ្ឋ ភរិាលអស់រយៈបពលជា 
៣ ទសវត្សកនលាងមក។ បោយសាររោររិទមនិឲ្យប្រើ្រាស់្រពន័្ធផ្សពវេ 
ផសាយពត័ម៌ានខររ្រដពណី ខៃល្គរ់្ គងបោយរោ្ឋ ភរិាល បធវេើឲ្យ 
គណរក្សជំទាស់រានរកវធិីសា្សតាថមាីក្ុងរោរផ្សពវេផសាយ និងព្ងីកសារ 
ររស់ែលាួន បោយគណរក្សបនះរានរបងកើតឲ្យមានវតតាមាន្រពន័្ធអុីន-
ធឺណិតៃរ៏ រឹងមាមំយួ និងប្រើ្រាស់្រពន័្ធផ្សពវេផសាយសង្គមបៃើម្បផី្សពវេ 
ផសាយ និងបរៀរចរំោរជួរជំុគ្្ជាសាធារណៈផងខៃរ។ បៅបពលបលាក 
សម រង្សុ ី ្រធានគណរក្សសប្រ្្គ ះជាតិរាន្ត�រម់កៃល់ទី្ករុង 
ភ្បំពញវញិបៅដថងៃទី១៩ ខែកកកោ រន្្ទ រពី់រោរនិរបទសែលាួនររស់បលាក
ជិត ៤ឆ្្ ំ  ខៃលពត័ម៌ានអំពីរោរ្ត�រម់កៃល់ររស់បលាក ្តរូវរាន 
ផ្សពវេផសាយយ៉ាងរ្័សតាមរណ្្ដ ញទំន្កទ់ំនងសង្គម ប្វេសរ៊ុក 
(Facebook) និងទូរស័ព្ទចល័ត។ បៅដថងៃមកៃល់បន្ះខៃរ បលាក្តរូវ
រានសាវេ គមនប៍ៅ្ពលានយនតាបហាះបោយអ្កគ្ំ្ ទរារខ់សនន្ក ់និង
មនុស្សជាប្ចើនរានថត្ពរឹតតាិរោរណ៍បៅបលើទូរស័ព្ទដៃ និងបថរប�ត 
ររស់ពួកបគ។ បលាក្សី មរួ សុែ្ួរ ជាអគ្គន្យកដនកិច្រោរ          
សាធារណៈររស់គណរក្សសប្រ្្គ ះជាតិរាន្រារ ់ ឌរឹបែមរូឌា បៃលី 
ថា ក្ុងអ�ុំងបពលបពញមយួយុទ្ធន្រោរបរាះបឆ្្ត «ចបន្លា ះពី៨៥ បៅ 
៩០ ភាគរយ ដនយុវជនគណរក្សសប្រ្្គ ះជាតិបៅក្ុងតំរនទី់្ករុង   
អាច្រមូលផ្ដុ ំគ្្ជាបរៀងរាល់ដថងៃរាន ប្ើយពួកបគទាងំអស់រានបរៀរចំ
ផ្សពវេផសាយពត័ម៌ាន ឬ្ពរឹតតាិរោរណ៍តាមរណ្្ដ ញទំន្កទ់ំនងសង្គម 
ប្វេសរ៊ុក (Facebook)។”   

បៅអំ�ុងបពលដនរោរបរាះបឆ្្តឆ្្២ំ០១៣ រោរប្រើ្រាស់    
្រពន័្ធអុីនធឺណិតបៅ្របទសកម្ុជា រាន្នបៅៃល់ក្មតិមយួ 
ែ្ស់ ខៃលបធវេើឲ្យគណរក្សរោនអ់ំណ្ចមានរោរ្ពរួយរារម្។ ចំនួន     
្រជាពលរៃ្ឋកម្ុជាខៃលប្រើ្រាស់្រពន័្ធអីុនធឺណិត រានបកើនប�ើង 
ប្ចើនជាង១០ៃង ចារពី់ឆ្្២ំ០១០ ខៃលរោរបកើនប�ើងបនះ ្តរូវរាន 
ព្ងីកៃធ៏ំទូលាយ  បោយសារមានទូរស័ព្ទទំបនើរ និងរណ្តា ញទូរស័ព្ទ 
ចល័តខៃលមានតដមលាសមរម្យ។ សកមមាជនស្គមន ៍អ្កសារពត័ម៌ាន 
និងអ្កតវ៉ាសិទ្ធិៃីធលាីបៅទី្ករុង រានចារប់ផ្ដើមប្រើរា្ស់្រពន័្ធអីុនធឺ- 
ណិត បៃើម្បផី្សពវេផសាយវបីៃអូអំពីរោររបំលាភរំពានសិទ្ធិមនុស្ស និងរោរ 
រ្រ្ក រររស់នគររាល។ ្រពន័្ធអុីនធឺណិត រានទរទ់ល់បៅនរឹងរោរ   
្គរ់្ គងររស់រោ្ឋ ភរិាលបៅក្ុងរររិទនបយារាយ រានរប្្ៀសរោរ 
្គរ់្ គងររស់រោ្ឋ ភរិាល បលើ្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានខររ្រដពណី 
និងរបងកើតឲ្យមានភាពរ្យ្សរួលៃល់្រជាពលរៃ្ឋ ខៃលមនិបពញ  
ចិតតាក្ុងរោរៃរឹកន្រំរស់រោ្ឋ ភរិាល ក្ុងរោរខចករខំលកជាសាធារណៈ 
និងបធវេើរោររះិគនផ់ងខៃរ។ 

តាមពិតបៅ មនិខមនអវេី្គរយ៉់ាងខៃលរានខចករខំលកតាម 
្រពន័្ធអុីនធឺណិត សុទ្ធខត្តរឹម្តរូវ ឬកច៏បាស់លាស់បន្ះបទ។ អ្កគ្ំ្ ទ
គណរក្សទាងំពីររានប្រើ្រាស់រណ្តា ញទំន្កទ់ំនងសង្គម ប្វេស 
រ៊ុក (Facebook) និងរណ្តា ញផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានសង្គមបផ្សងបទៀត 
បៃើម្ីបប្រើពាក្យអសីលធមោ៌កអ់្កៃរឹកន្នំបយារាយ និងផ្សពវេផសាយ 
ពាក្យ រ្ិ្តរប្្ៀងបោយគ្មា នមូលោ្ឋ នអំពីរក្សម្ាងបទៀត។ អ្ក   
គ្ំ្ ទគណរក្សរោនអ់ណំ្ច រានរបរ្ហា ះររូភាពប្សើរ្សាលជាប្ចើន 
សនលារឹកររស់តំណ្ងរា្សតាគណរក្សសប្រ្្គ ះជាតិ បលាក្សី មរួ សុែ 
្ួរ និងបធវេើរោរប្រៀរបធៀរបលាក សម រង្ស ី បៅនរឹងរ៉ុល ពត ខៃលជា 
អ្កៃរឹកន្កំ្ុងរររខែមារ្ក្ម។ រោររបរ្ហា ះររូភាពខកលាងរោលា យបផ្សងបទៀត 
ករ៏ានររ្ហា ញពីសកមមាជន ជា្ពះសង្ឈៃប៏លចបធាលា មយួ្ពះអង្គ ្ពះ 
ន្ម រ៊ុត រ៊ុនតិញ ខៃលកំពុងបថើរ្សតាីម្ាក។់៤១ អ្កប្រើ្រាស់រណ្តា ញ 
ទំន្កទ់ំនងសង្គម ប្វេសរ៊ុក (Facebook) និងអ្កគ្ំ្ ទគណរក្ស 
សប្រ្្គ ះជាតិ រានឆលាុះរញ្ជា ំងអំពីអារមមាណ៍ទូបៅររស់្រជាពលរៃ្ឋ  
កម្ុជាពី្គរជំ់ហានដនជីវតិររស់ពួកបគ ្ពមទាងំរានបធវេើរោរផ្សពវេ 
ផសាយនូវឯកសារមយួចំនួន ខៃលបធវេើរោរបចាទ្ររោនគ់ណរក្សរោន ់
អំណ្ចថា មានភាពជិតស្ិតជាមយួនរឹង្របទសបវៀតណ្ម ខៃលជា 
្របទសជួយ�បអាយគណរក្សមយួបនះ ប�ើងរោនអ់ំណ្ចក្ុងឆ្្ ំ
១៩៧៩។ បៅបពលបន្ះ អ្កប្រើ្រាស់្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ាន 

៣៨ យនៅកនែយុងបខវិច្ិកាឆនែាំ២០១៣  សម្័ន្ធអង្ការមិនបមនរដ្ឋាភិបា�យនៅកម្យុជារួមទាំងអង្ការ �ីកាដូ បានយចញផ្សា�របា�ការណ៍មួ�ស្ីពីដំយណើរការយបោះយឆនែោតបដ�បាន 
យ�ើកយ�ើងថា: «្រញ្ាប្រ�មដ៏សំខាន់បដ�យធ្វើ្រ៉ះបា�់ភាពយជឿជាក់ពនដំយណើរការយនះ»។ ្រញ្ាសំខាន់កនែយុងចំយណោមអ្វីបដ�បតូវបានយ�ើកយ�ើង គឺការ�ុ្រយ�្មោះប្រជាព�រ
ដ្ឋមានសិទ្ធិយបោះយឆនែោតយចញពី្រញ្ី និងការដាក់្រញចេលូ� យ�្មោះមិនបតតឹមបតូវ ឬស្ទលួន ការខកខាន កនែយុងការយធ្វើ្រចចេយុ្រ្ននែភាព ចំនួនអាសនៈកនែយុងមណ្ឌ�នីមួ�ៗឲ្បស្រជាម�ួនតឹងច្
បា្រ់យបោះយឆនែោត និងការបចកចា�ទូ�ំទូ�ា�ពនឯកសារ្រញ្ាក់អត្សញ្ញាណសបមា្រ់ការយបោះយឆនែោត។ សូមអានរបា�ការណ៍រួមរ្រស់សម្័ន្ធកំបណទបមង់ការយបោះយឆនែោត ស្ីពី
ការយរៀ្រចំការយបោះយឆនែោតយនៅប្រយទសកម្យុជា ឆនែាំ២០១៣ (ភនែំយពញ បខវិច្ិកា ឆនែាំ២០១៣) ។
៣៩ Alex Willemyns, "CNRP Wins With Local and Social Communications Strategy," Cambodia Daily, July 31, 2013. "គណ្រក្សសយ្ង្ោះជាតិទទួ�យជោគជ័�យដោ�មាន�ុទ្ធសាបស្ទំនាក់
ទំនងសង្មកនែយុងមូ�ដ្ឋាន " The Cambodia Daily ពថងៃទី៣១  បខកកកដា ឆនែាំ២០១៣ ។   
៤០ យនះយ្រើយ�ោងតាម MPT ចំនួនពនអនែកយប្រើបបាស់អ៊ីនធឺណិតកម្យុជាបានយកើនយ�ើងពី ៣២០.១៩០នាក់ យនៅឆនែាំ ២០១០ ដ�់ ៣,៨ �ាននាក់យនៅកនែយុងឆនែាំ២០១៣ សូមអាន 
អត្្រទរ្រស់ សុខ ែ៊ាន "ចំនួនយប្រើបបាស់ទូរស័ព្ទច�័ត យកើនយ�ើងដ�់២០  �ាននាក់ និងការយប្រើបបាស់អ៊ីនធឺណិតយនៅបតមានការយកើនយ�ើង»។
៤១ Kate Bartlett ទំព័រយែ្វស្រ៊ុក (Facebook) បក្ងក្ា�បតូវបានយប្រើផ្សា�រូ្រថតអាសអាភាសបក្ង្រន្ំរ្រស់យ�ោកបសី មួរ សុខែួរ" ឌតឹយខម្រូឌា យដ�ី ពថងៃទី១២ បខមិថុនា 
ឆនែាំ២០១៣ សរយសរយដោ� គុច ណាយរេន និង Alex Willemyns "យនៅយ�ើយែ្វស្រ៊ុក្រងបសី យ�ោក ែ៊ុន បសន យប្រៀ្រយធៀ្រយ�ោក សម រង្ស៊ី យទៅនតឹង្រ៉ុ�ពត" ឌតឹយខម្រូឌា យដ�ី 
ពថងៃទី១ បខមករា ឆនែាំ២០១៤; យ�ោក Alex Willemyns "យខៀវ កាញារីទ្ធ បាននិ�ា�ថាមិនចាំបាច់យធ្វើការបកតបមូវព័ត៌មានខុសយ�ើយែ្វស្រ៊ុកបក្ងក្ា�" ឌតឹយខម្រូឌា យដ�ី ពថងៃទី២៥ 
បខធនែលូ ឆនែាំ២០១៣។

ៃំបណើ រឃាលា តបចញពីអិុនធឺណិត? ររាយរោរណ៍លីរោៃូ ១១



សង្គម រមួទាងំអ្កគ្ំ្ ទគណរក្សសប្រ្្គ ះជាតិមយួចំនួន រានជំរញុ
បអាយមានរោរចងកំ្រឹងចំបពាះ្របទសបវៀតណ្ម ជា្របទសមយួ  
ខៃល្រជាពលរៃ្ឋកម្ុជាគិតថា មានរោរគ្មាមគំខ្ងយូរមកប ើ្យ 
មកបលើ្របទសកម្ុជា។ រ៉ុខនតាបទាះរីជាយ៉ាងបនះកប៏ោយ  រោរពិភាកសា 
ខតងខតមានភាពសមាុគសាមា ញ និងបរៅតា គគុក  យ៉ាងបហាចណ្ស់្រពន័្ធ 
អុីនធឺណិត រានផតាល់នូវបវទិរោមយួស្មារប់ធវេើរោរពិភាកសាខវកខញកនូវ 
រញ្ហា ទាងំបនះ បោយបរើកចំ្។

ចំបពាះអត្នយ័ទូលំទូលាយវញិ  រោរផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានក្ុង 
នយ័ជំទាស់នរឹងរោ្ឋ ភរិាល រាន ឆលាុះរញ្្ំងពីរញ្ហា អយុតតាិធមត៌ាម 
មូលោ្ឋ នជាប្ចើនៃូចជា រោររបំលាភយកៃីធលាី  រញ្ហា អំបពើពុករលួយ និង 
រោររបំលាភរំពានបផ្សងៗពីសំណ្ករ់ោ្ឋ ភរិាល ខៃលជាលទ្ធផលដន 
រញ្ហា ជា្រពន័្ធបនះ ទាកទិ់នបៅនរឹងរោរផ្លា ស់រតាូរសង្គម និងបសៃ្ឋកិច្ៃ ៏
ធងៃនធ់ងៃរ ខៃលរានបកើតប�ើងចារត់ាងំពីចុងទសវត្សទី៩០មកមលាប៉ះ។   
ភាពបៅ្ទរឹងមយួកខនលាងដនបសៃ្ឋកិច្បៅទីជនរទ និងរោរបកើនប�ើងដន 
ឧសសា្កមមាសំណង ់ និងវាយនភណ្ឌ កម្ុជារានទាកទ់ាញមនុស្ស   
រារខ់សនន្កពី់ជនរទបៅទី្ករុងភ្បំពញ ជាទីកខនលាងមយួខៃលពួកបគ 
អាចបគចបចញពីឥទិ្ធពលររស់អាជាញា ធរថ្ាកភ់ូម-ិ�ំុ ររស់គណរក្ស 
រោនអ់ំណ្ច និងពួកបគអាចទទួលរាននូវ្រភពពត័ម៌ានថមាីៗ រមួទាងំ 
្រពន័្ធអីុនធឺណិតផងខៃរ ខៃលជាឱរោសមយួក្ុងរោរផ្សពវេផសាយពត័-៌
មានរនតាៃល់ភូមិ្ សរុកររស់បគ បៅបពលខៃលពួកបគបធវេើៃំបណើ រ្ត�រ់
បៅ្សរុកកបំណើ តវញិ។ 

ត្មរូវរោរៃច៏ារំាចម់យួ ក្ុងរោរទទួលរាន្រភពពត័ម៌ាន 
បផ្សងៗបទៀត ្តរូវរានររ្ហា ញតាមរយៈទំពរ័រណ្តា ញទំន្កទ់ំនងសង ្
គម ប្វេសរ៊ុក (Facebook) ខៃលមាន្រជា្រិយភាពមយួគឺ I Love 
Cambodia Hot News ខៃលរានរបងកើតប�ើងន្បៃើមឆ្្២ំ០១៣ 
បៅអំ�ុងបពលយុទ្ធន្រោរបរាះបឆ្្ត ខៃលរានទាកទ់ាញអ្កគ្ំ្ ទ 
រារខ់សនន្ក។់៤២  ្ពះបតជ្ពះគុណ ្ពះន្ម លួន សុវ៉ាត “ខៃលជា 
្ពះសង្ឃ្តរូវរានបគថាវេ យ្ពះន្ម ជាព្ុ្រពន័្ធផ្សពវេផសាយសារ- 
ពត័ម៌ាន” និងជាអ្ករោរពារសិទ្ធិមនុស្សខៃល្តរូវរានបគទទួលសា្គ ល់
ជាអនតារជាតិ ចំបពាះរោរគ្ំ្ ទៃស៏កមមាៃល់ស្គមនក៍្ុងរោរតវ៉ាបៅ 
នរឹងរោររបណតា ញបចញពីៃីធលាី រានទាកទ់ាញអ្កគ្ំ្ ទតាមរណ្តា ញ 
ទំន្កទ់ំនងសង្គម ប្វេសរ៊ុក (Facebook) ជិតៃល់ ១ ខសនន្ក។់ 
កញ្ញា  ធី សុវណណ ថា ជាសិស្សវទិយោល័យក្ុងរាជធានីភ្បំពញ រានរក 
សបមលាងគ្ំ្ ទយ៉ាងខ្លា ងំរោលា ស្មារគ់ណរក្សសប្រ្្គ ះជាតិ រានទទួល 
រោរចូលចិតតា (Like) តាមរណ្តា ញទំន្កទ់ំនងសង្គម ប្វេសរ៊ុក 
(Facebook) ប្ចើនជាងទំពរ័ប្វេសរ៊ុក (Facebook) ររស់ន្យករៃ្ឋ 

ម្នតាីបៅបទៀត។៤៣  បលាក អ៊ុន វណណ ស័កក ជាស្ារនិកម្ាកក់្ុងចបំណ្ម 
អ្ករបងកើតទំពរ័  I Love Cambodia Hot News រាននិយាយថា មុន
បពលបរាះបឆ្្តមនិទានម់ានមនុស្សប្ចើនបទ ខៃលហានចុចបលើពាក្យ 
ចូលចិតតា (Like)  គឺបោយសារពួកបគបៅខតមានអារមមាណ៍ភយ័ខ្លា ចបៅ
ប�ើយ។ ខតបៅអំ�ុងបពលយុទ្ធន្រោរបរាះបឆ្្ត មានមនុស្សជាប្ចើន 
ចារប់ផតាើមចារអ់ារមមាណ៍បលើរញ្ហា សាធារណៈ និងចុចចូលចិតតា(Like)   
បលើទំពរ័រណ្តា ញទំន្កទ់ំនងសង្គម ប្វេសរ៊ុក (Facebook) ររស់ 
ែញាុ ំ។៤៤

្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានសង្គម និងសារពត័ម៌ាន្រជាពល-
រៃ្ឋ រានរនតាបកើនប�ើងក្ុងអំ�ុងបពលជារគ់្ងំនបយារាយៃត៏រឹងខតង 
មយួរន្្ទ រពី់រោរបរាះបឆ្្ត  បៅបពលខៃលគណរក្សជំទាស់ បធវេើរោរ 
្រមូលផតាុ ំគ្្ជាសាធារណៈៃធ៏ំមយួ ប្ើយកមមាករកមមារោរនិីបរាងច្ក 
ៃខងហាក្បនូតាមផលាូវបៃើម្បទីាមទារឲ្យមានរោរតបមលាើង្រាកខ់ែ។  ក្ុងខែកញ្ញា  
ឆ្្២ំ០១៣ គណរក្សសប្រ្្គ ះជាតិរានរបងកើត្រពន័្ធទូរទស្សនត៍ាម 
អុីនធឺណិត បៃើម្បផី្សពវេផសាយសកមមាភាពររស់គណរក្ស បៅបពលខៃល 
្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានរៃ្ឋមនិអនុញ្ញា តបន្ះ។ បៅបពលខៃល្ករុម 

៤២ អ៊ុន វណណស័កក ស្ា្រនិកមនែាក់ពនទំព័រ “I Love Cambodia Hot News” បដ�បានអះអាងថាទំព័រយនះបតវូបាន្រង្ាញយ�ើងយនៅបខកុម្ៈ ឆនែាំ២០១៣ យទោះ្រីទំព័រយែ្វស្រ៊ុកផ្ទា�់ ចុះ
កា�្ររិយច្ទពីពាក់កណតា�ឆនែាំ២០១១ ។ យនៅកនែយុងអំ�យុងយព�ពន�ុទ្ធនាការយបោះយឆនែោត យ�ោក វណណស័កក បានចា្រ់យផ្ើមមានទំព័រព័ត៌មានថ្មីមួ�យទៀត មានចំណងយជើងថា 
“I Love Cambodia Hot News II " ។
៤៣ បពះយតជគុណ សុវេាត បានយរៀ្ររា្រ់ថាទំព័រយែ្វស្រ៊ុក (Facebook) រ្រស់យ�ោកបតូវបាន�ុ្រយដោ�យែ្វស្រ៊ុកយដោ�សារបតបានយ្រើកគណនីយបចើនយពក។ ្រចចេយុ្រ្ននែយនះយ�ោកមាន 
អនែកគាំបទ ១០.០០០ នាក់តាមអានយ�ើទំព័រថ្មីមួ�។ គិតមកបតតឹម ពថងៃទី៣ បខធនែលូឆនែាំ ២០១៤ ទំព័ររ្រស់កញ្ញា ធី សុវណណថា មានអនែកគាំបទ“likes”  ៤៥៧.៥១១នាក់ 
យ្រើយ្រៀ្រទំព័ររ្រស់សយម្ច ែ៊ុន បសន មាន ៥៧៤.០៧៦ នាក់។ ជាចំណុចពនការយប្រៀ្រយធៀ្រជាមួ�យ�ោកសមរង្ស៊ ី្រចចេយុ្រ្ននែយនះ បានបបារព្ធពិធីទទួ�អនែកគាំបទម�ួ�ាននា
ក់ យនៅយ�ើទំព័រយែ្វស្រ៊ុក (Facebook) រ្រស់គាត់។ សូមអានអត្្រទ អ៊ូច សូនី និង Alex Willemyns "សម រង្ស៊ី បានបបារព្ធអនែកគាំបទ ១�ាននាក់យនៅយ�ើយែ្វស្រ៊ុក (Facebook) " 
ឌតឹយខម្ូរឌា យដ�ី ពថងៃទី១៧ បខធនែលូ ឆនែាំ២០១៤ ។
៤៤ ្រទសម្ាសន៍ជាមួ�យ�ោក អ៊ុន វណណស័កក ពថងៃទី២៤ បខវិច្ិកា ឆនែាំ២០១៤  ។

ៃំបណើ រឃាលា តបចញពីអុិនធឺណិត? ររាយរោរណ៍លីរោៃូ១២

្ពះបតជគុណ លួន សុវ៉ាត  “ព្ុ្រពន័្ធផ្សពវេផសាយសារពត័ម៌ាន” អ�ុំង
បពល្រមូលផតាុ ំររស់គណរក្សសប្រ្្គ ះជាតិ ខែឧសភា ឆ្្២ំ០១៣



ជនមនិសា្គ ល់មុែ្តរូវរានោកព់្រ្យបោយរោ្ឋ ភរិាល បៃើម្បទីរ ់
ទល់នរឹងអ្កតវ៉ា បៅបពលបន្ះខៃរ មានសកមមាជន និងអ្ករោខសត 
រានថតវបីៃអូពីរោររ្រ្ក រ និងរានរ្ូ្នពត័ម៌ានទាងំបនះបៅក្ុង     
្រពន័្ធរណ្តា ញទំន្កទ់ំនងសង្គមប្វេសរ៊ុក (Facebook) និង 
Youtube។ វបីៃអូមយួរានោកចូ់លក្ុង្រពន័្ធ Youtube ខៃលមាន 
ចំណងបជើងថា វាយ  វាយ  វាយ (Fight  Fight  Fight) និងរាន   
ររ្ហា ញពីកងកំលំាងសនតាិសុែ បធវេើរោរវាយបៅបលើយុវជនបកមាងៗខៃល 
គ្មា នកំលំាងទរទ់ល់។៤៥

ភាពអវជិជាមានខៃលបកើតបចញពី្រពន័្ធអុីនធឺណិតបនះ គឺមាន 
្ករុមអ្កលួចទិន្នយ័ “hacktivists” ជា្ករុមមយួបៅក្ុងរណ្តា ញ 
សកមមាជនអន្មកិតាម្រពន័្ធអុីនធឺណិតសកល រាន្ររោសស្រ្្គ ម 
តាម្រពន័្ធអុីនធឺណិត្រឆ្ងំនរឹងអាជាញា ធរកម្ុជាបោយផ្្ទ ល់។ រោរ     
្ររោសស្រ្្គ មតាម្រពន័្ធអុីនធឺណិតបនះជាខផ្កមយួដនអវេីខៃល្ករុម
អន្មកិរានបអាយប ម្ា ះថា "្រតិរតតាិរោរបសរភីាពបៅក្ុងកម្ុជា" 
្ករុមអន្មកិកម្ុជាបនះ រានចូលលួចទិន្នយ័បៅក្ុងបគ្ទំពរ័ររស់ 
រោ្ឋ ភរិាលជាប្ចើន និងរានរបរ្ហា ះឯកសារមនិសូវសំខ្នរ់រស់រោ្ឋ -
ភរិាលរាររ់យបៅបលើ្រពន័្ធអុីនធឺណិត។៤៦ មានទស្សនៈររស់្រជា- 
ពលរៃ្ឋបផ្សងៗគ្្ជាប្ចើនរានបលើកប�ើងថា ្រពន័្ធអុីនធឺណិតបៅ 

កម្ុជារានរខងវេរបៅជាបរឿងនបយារាយ បៅអំ�ុងរោរបរាះបឆ្្តឆ្្ ំ
២០១៣។

ចារត់ាងំពីបពលបន្ះមក ចំនួនដនអ្កប្រើ្រាស់អុីនធឺណិត
កម្ុជារ រឹតខតបកើនប�ើងរខន្មបទៀត។ រោរស្ទងម់តិខៃលបធវេើប�ើងបៅក្ុង 
ខែសីហា ឆ្្២ំ០១៤ រានរកប�ើញថា ២៦,១% ដន្រជាពលរៃ្ឋ 
កម្ុជាប្រើ្រាស់ទូរសព័្ទទំបនើរ ខៃលអាចភាជា រអ់ុីនធឺណិតរាន មាន 
រោរបកើនប�ើង ៣១,៥% បលើសពីឆ្្២ំ០១៣។  រោរស្ទងម់តិបនះ ករ៏ាន 
រកប�ើញផងខៃរថា ជាងពាកក់ណ្តា លដន្រជាពលរៃ្ឋកម្ុជាមាន     
ទូរស័ព្ទខៃលអាចចូលប្រើ្រាស់អុីនធឺណិតជាភាសាខែមារ អក្សរខែមារ 
ខៃលទាងំបនះ ជារញ្ហា ខៃលពីមុនធាលា រជ់ាឧរសគ្គបៅបពលប្រើ្រាស់ 
ទូរសព័្ទ។៤៧

បៃើម្បបីឆលាើយតរបៅនរឹងកំបណើ ន ដនអ្កមានគំនិតផ្ទុយគ្្បៅ
តាម្រពន័្ធអុីនធឺណិត រន្្ទ រពី់រោរបរាះបឆ្្តឆ្្២ំ០១៣  រោ្ឋ ភរិាល 
និងអ្កគ្ំ្ ទររស់ែលាួនរានប្រើ្រាស់យុទ្ធសា្សតាជាប្ចើន បៅក្ុង 
អំ�ុងបពលរាតុកមមាជាសាធារណៈ កងសនតាិសុែែណ្ឌ រានររ្ហា ញ   
ែលាួនប�ើងបៃើម្បកីំណតម់ែុសញ្ញា អ្កខៃលថតវបីៃអូ ដនរោររ្រ្ក រ 
បោយ្ិងសាររស់កងកមាលា ងំសនតាិសុែ ជាលទ្ធផលមានរោររំផលាិច 
រំផ្លា ញ ឧរករណ៍ថតវបីៃអូ ប្ើយអ្ក�របមើលមយួចំនួនរានរងររសួ 

៤៥ គុច ណាយរេន and Colin Meyn, "ការប្រ�មព័ត៌មានសង្មបពតឹត្ិការផ្លូវការ ‘Official’ Version of Events," Cambodia Daily, ពថងៃទី១៥ បខវិច្ិកា ឆនែាំ២០១៣។
៤៦  យនៅទី្ំរផុតសមាជិកបបាំនាក់រ្រស់បកុមអនាមិកកម្យុជាបតូវបានចា្រ់ខ្លួនកនែយុងពាក់កណតា�ឆនែាំ២០១៤ ជាបផនែកមួ�ពនការយស៊ី្រអយងកតរួមគនែារវាងបកសួងមែាពផ្ទ និងការិ�ា
�័�យស៊ី្រអយងកតអាយមរិច(FBI)។ សូមអានអត្្រទរ្រស ់Sani Sinary និង Joshua Wilwohl "បកុមអនែកវា�ប្រែារប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត បតវូបានចា្រ់ខ្លួនយនៅកនែយុងការរួមប្រត្ិរត្ិការជាមួ
�ភនែាក់ងារ FBI" ឌតឹយខម្រូឌា យដ�ី យនៅពថងៃទី២៣ បខយមសា ឆនែាំ២០១៤ បដ�សរយសរយដោ� គុច ណាយរេន និង Joshua Wilwohl "សមាជិក Hacker អនាមិកពីរនាក់បតូវបានចា្រ់ខ្លួន» 
ឌតឹយខម្រូឌា យដ�ី យនៅពថងៃទី៣ បខឧសភា ឆនែាំ២០១៤។
៤៧ ដូចបដ�ការយប្រើបបាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបដរ អនែកមានទូរស័ព្ទទំយនើ្រយផ្ោតកានប់តយបចើនយនៅកនែយុងតំ្រន់ទីបកងុ មានចំនួន៣៨,៦% តាមការស្ទា្រស្ទង់មតិអនែកបដ�មានទូរស័ព្ទ 
ទំយនើ្រ�៉ាងយែោចណាស់មួ�យ្រើយប្រៀ្រយធៀ្រយទៅនតឹង ២០,៧% យនៅកនែយុងតំ្រន់ជន្រទ។ សូមយមើ�អត្្រទ ផុង គីមឆ� និងយ�ោក Javier Sola "ទូរស័ព្ទពដយនៅកម្យុជា ឆនែាំ២០១៤" 
របា�ការណ៍រ្រស់ទីភនែាក់ងារ USAID អង្ការវិទ្ាសា្នយ្រើកទូ�ា� មូ�និធិអាសុី យនៅពថងៃទី៦-៧ បខតុ�ា ឆនែាំ២០១៤ ។ សបមា្រ់ព័ត៌មានយនៅយ�ើទូរស័ព្ទទយំនើ្រ 
បដ�មានអក្សរបខ្មរ សូមយមើ� ibid, 8-13 ។

ៃំបណើ រឃាលា តបចញពីអិុនធឺណិត? ររាយរោរណ៍លីរោៃូ ១៣

្ករុមអ្កតវ៉ាប្រើ្រាស់ទូរស័ព្ទដៃ និងរោបមរ៉ា ឃាលា បំមើលរោររ្រ្ក រររស់្ករុមសនតាិសុែ បៅរាជធានីភ្បំពញ ខែតុលា ឆ្្២ំ០១៤ 



រមួទាងំអ្ករោខសតខៃលមានអាជាញា រណ័ណ ផងខៃរ។៤៨ វធិីសា្សតាបោយ 
កំ្រឹងបនះ ក៏្ តរូវរានប្រើ្រាស់បៅតាម្រពន័្ធអុីនធឺណិតផងខៃរ។ 
អង្គរោរលីរោៃូ យល់ថា យុទ្ធន្រោរបៅបលើ្រពន័្ធអុីនធឺណិតររស់ 
រោ្ឋ ភរិាល បផ្តា តបលើ្ករុម្រឆ្ងំតាមរបច្កវទិយោ "cyberwar room" 
ស្ិតបៅទីសតាីរោរគណៈរៃ្ឋម្នតាី ខៃលរានរបងកើតប�ើងបៃើម្បទីរស់ាក ត់
បៅនរឹងសកមមាភាពបៅបលើ្រពន័្ធអុីនធឺណិត ររស់គណរក្សជំទាស់។ 
ក្ុងបពលជាមយួគ្្បនះខៃរ រោ្ឋ ភរិាលរានរបងកើន្រពន័្ធអុីនធឺណិត 
ររស់ែលាួនបោយរបងកើតរណ្តា ញទំន្កទ់ំនងសង្គមប្វេសរ៊ុក (Face 
book) ថមាី តាមន្យកោ្ឋ នសំខ្ន់ៗ  និង្កសួងមយួចំនួន ក្ុងនយ័បធវេើ 
រោរផ្សពវេផសាយពីរោរអនុវតតារោររ្រ។៤៩

យុទ្ធន្រោរបនះ កម៏ានលក្ណៈគ្មាមកំខ្ងខថមបទៀតផង
ខៃរ។ សកមមាជន និងអ្កនបយារាយខៃលសកមមាបលើ្រពន័្ធអុីនធឺណិត 
បៅបពលបចញររាយរោរណ៍បរាះបឆ្្ត រានទទួលរោរគ្មាមកំខ្ង 
និងរោរទិញទរឹកចិតតាពីជនមនិសា្គ ល់អតតាសញ្ញា ណភាគប្ចើន តាមរយៈ 
រោរបៅទូរស័ព្ទ និងរោររ្ូ្នសារពីគណនីខកលាងរោលា យតាមរណ្តា ញ 
ទំន្កទ់ំនងសង្គម ប្វេសរ៊ុក (Facebook)  និងវបីៃអូខៃលរ្ូ្នចូល 
បៅក្ុងគណនីរណ្តា ញទំន្កទ់ំនងសង្គម ប្វេសរ៊ុក (Facebook)  
ររស់អ្កគ្ំ្ ទគណរក្សរោនអ់ំណ្ច។ កញ្ញា  ធី សុវណណ ថា ជាសិស្ស 
វទិយោល័យ និងជាអ្កខៃលទទួលរានភាពបលចបធាលា ក្ុងអំ�ុងបពល
បរាះបឆ្្តតាមរយៈរោររបរ្ហា ះតាមរណ្តា ញទំន្កទ់ំនងសង្គម ប្វេស 
រ៊ុក (Facebook)  ្រករបោយភាពរោលា ហាន។ កញ្ញា រាននិយាយថា 
កញ្ញា រានទទួលរោរគ្មាមតាមទូរស័ព្ទ ឬតាមរណ្តា ញទំន្កទ់ំនង 
សង្គម ប្វេសរ៊ុក (Facebook) មាន “ចំនួនរារម់និអស់” ខៃល្ពមាន 
ោកព់ន្ធន្គ្រ ឬរោរគ្មាមកំខ្ងធងៃនធ់ងៃរជាងបនះបទៀតកម៏ានខៃរបៅ
បលើគណនីររស់កញ្ញា ។៥០  បលាក ខរន៉ ចន័្ទរទិ្ធិ ជាសកមមាជនយុវជនម្ាក ់
ខៃលរានចូលរមួយ៉ាងសកមមា ក្ុងយុទ្ធន្រោរររស់អង្គរោរមនិខមន 
រោ្ឋ ភរិាលសតាីពីរញ្ហា រពា្ឈររ់ោរសាងសងទ់ំនរវ់ារអីគ្គិសនីស្ទរឹងឆ្យ 
អាខរង៉បៅតំរនភ់្ំ្ កវ៉ាញ  រានបលើកប�ើងថា “រុគ្គលម្ាកខ់ៃលប្រើ 
គណនីខកលាងរោលា យមយួ រានគ្មាមសមាលា រែ់ញាុ ំ”។៥១

សកមមាជន្ពះសង្ឃ ្ ពះបតជ្ពះគុណ លួន សុវ៉ាត ជាបគ្ល
បៅមយួក្ុងចំបណ្មបគ្លបៅសំខ្ន់ៗ ររស់រោ្ឋ ភរិាល។ ចារត់ាងំ 

ពីបពលខៃល្ពះបតជ្ពះគុណ រានចារប់ផតាើមចង្កងឯកសារ សតាីពី 
រញ្ហា សិទ្ធិៃីធលាីបៅក្ុងឆ្្២ំ០០៩ ្ ពះបតជ្ពះគុណរានរោលា យជាបគ្ល
បៅមយួដនរោរោកស់ម្ាធររស់រោ្ឋ ភរិាល៖ បៅក្ុងឆ្្ ំ ២០១១ 
្ពះបតជ្ពះគុណ ្តរូវរានបគរបណតា ញបចញពីវតតាឧណ្ណ បលាមខៃលស្ិ
តបៅរាជធានីភ្បំពញ និងរោរហាមឃាតជ់ា្ូរខ្មនិឲ្យ្ពះបតជ្ពះ
គុណស្ាកប់ៅក្ុងវតតាណ្មយួប�ើយ បោយសារខតសកមមាភាពរះិគន ់
ររស់្ពះអង្គ។ ប្រោយមក ្ពះបតជ្ពះគុណ្តរូវរានគំរាមកំខ្ងពី 
រោរផ្ស រឹក និងរញ្ជា ឱ្យចុះ្ត្បលខ្បលើបសចកតាីខថលាងរោរណ៍ ខៃលសនយោ 
ថា នរឹងរ្្ររ់ោរគ្ំ្ ទររស់្ពះបតជ្ពះគុណបលើសកមមាជន 
ស្គមន។៍ បៅក្ុងខែវចិ្ិរោ ឆ្្២ំ០១៤ ្ពះបតជ្ពះគុណរាន   
ររ្ហា ញែលាួនបៅសាលាៃំរូងរាជធានីភ្បំពញ ទាកទ់ងនរឹងរោរបចាទ      
្ររោនម់យួចំនួនពាកព់ន័្ធនរឹងសកមមាភាពនបយារាយ ររស់្ពះបតជ 
្ពះគុណ រមួទាងំរទញុះញងផ់ងខៃរ។៥២

ទន្ទរឹមនរឹងរោគ្មាមគំខ្ងទាងំបនះ កម៏ានរុគ្គលមយួចំនួន 
្តរូវរានបគទិញទរឹកចិតតាផងខៃរ។ ្ពះបតជ្ពះគុណ ្ពីម ្ួន ជា្ពះ 
សង្ឃ និងជាសកមមាជនតាម្រពន័្ធអុីនធឺណិត មានសង្ឃៃីរោថា្ពះ 
បតជ្ពះគុណ ្តរូវរានបគទាកទ់ងតាមគណនីរណ្តា ញទំន្កទ់ំនង 
សង្គម ប្វេសរ៊ុក (Facebook)  អន្មកិមយួ គណនីយបនះនរឹង្របគន 
្ពះបតជ្ពះគុណនូវទរឹក្រាកច់ំនួន ១.០០០ៃុលាលា រអាបមរកិ ជាថ្ូរនរឹង 
រោររិទទំពរ័ពត័ម៌ានររស់្ពះអង្គ ប្ើយរញ្ឈររ់ោររបរ្ហា ះពត័ម៌ានរះិ 
គនន់្ន្។៥៣ បទាះជាមានករណីគ្មាមកំខ្ងអន្មកិ និងរោរទិញ 
ទរឹកចិតតាអ្ករោខសត ខៃលកំពុងបស៊ើរអបងកតបលើ្រធានរទរបសើរទាងំ
បន្ះកប៏ោយ  កម៏និមានភសតាុតាងជាកល់ាកខ់ៃលររ្ហា ញថា ករណី 
ទាងំបនះ ្តរូវរានអនុញ្ញា តបោយម្នតាីជានែ់្ស់ររស់រោ្ឋ ភរិាលបន្ះ
ខៃរ។ យ៉ាងណ្កប៏ោយ រោរគ្មាមកំខ្ងទាងំបនះ រានរងកភាពភយ័ 
ខ្លា ចៃល់្រជាពលរៃ្ឋខៃលប្រើ្រាស់្រពន័្ធអុីនធឺណិត។ កញ្ញា  ករឹម 
មបន្វទិយោ ខៃលជាអគ្គន្យករងដនកិច្រោរសាធារណៈររស់គណ- 
រក្សសប្រ្្គ ះជាតិ រានខថលាងថា បគ្លរំណងររស់រោ្ឋ ភរិាល គឺបៃើម្ប ី
របងកើតររយិារោសចលាចលបលើ្រពន័្ធអុីនធឺណិត និងប្រើ្រាស់្រពន័្ធ 
អុីនធឺណិតកម្ុជា បៃើម្បផី្សពវេផសាយពាក្យចចាមអារ៉ាម និងរោរ្រមាថ 
ៃូបច្ះប្ើយ បធវេើបអាយសារធាណៈជនមនិសូវទុកចិតតាបលើ្រភព           
ពត័ម៌ានខៃលទទួលរានពី្រពន័្ធអុីនធឺណិត។៥៤

៤៨ កនែយុងអំ�យុងយព�ពនការប្រមូ�ផ្យុំគនែា បខឧសភា ឆនែាំ២០១៤។ អនែកសារព័ត៌មាន�៉ាងយែោចណាស់៣នាក់ បដ�បានរងនូវការវា�ប្រែារយដោ�កងសន្ិសុខខណ្ឌឯក 
សណា្នពណ៌យខៀវ។ អនែក�កឲ្សា្នី�វិទ្យុសយម្ងប្រជាធិ្រយត�្បតូវបាន្រញ្លូនយទៅមន្ទីរយពទ្ ្រន្ទា្រ់ពីបតូវបានវា�ដំ�៉ាងខ្ាំងយដោ� «កងសន្ិសុខ�៉ាងយែោចណាស់ 
១០នាក់  "ខណៈយព�បដ�ម៉ាសុីនថតរូ្រ និងសម្ារៈ បដ�ជាកម្មសិទ្ធិរ្រស់អនែក�កព័ត៌មាន និងអនែក�រយមើ�បតូវបាន្រំផ្ាញ និងរឹ្រអូស។» សូមអាន«យនៅទិវាយសរីភាព
សារព័ត៌មានពិភពយ�ោក មជ្ឈមណ្ឌ�សិទ្ធិមនុស្សកម្យុជាអំពាវនាវឲ្រាជរដ្ឋាភិបា�កម្យុជាយគោរពយសរីភាពសារព័ត៌មាន និងធានាសុវត្ិភាពរ្រស់អនែកសារព័ត៌មាន» យសចក្ីបថ្
ងការណ៍មួ�ពីមជ្ឈមណ្ឌ�សិទ្ធិមនុស្សកម្យុជា ពថងៃទី៣ បខឧសភា ឆនែាំ២០១៤។ ការតវេាកនែយុង្ររិ្រទទូ�ំទូ�ា� សូមអានអត្្រទ មុិច ដារេា "ការជ្ួរជុំ ១ ឧសភា ទ្់រសកាត់យដោ
�អំយពើែិង្សាពីសំណាក់នគរបា�" ឌតឹយខម្រូឌា យដ�ី យនៅពថងៃទី២ បខឧសភា ឆនែាំ២០១៤។
៤៩ ព័ត៌មានយនះ រួមទាំង្រណតាញទំនាក់ទំនងសង្ម យែ្វស្រ៊ុក (Facebook) បកសួងការពារជាតិ និងបកសួងបផនការ (បាន្រយងកើតយ�ើងយនៅបខយមសា ឆនែាំ២០១៣) 
កងទ័ព�ុទ្ធព�យខមរៈភូមិន្ទកម្យុជា បកសួង�ុត្ិធម៌ និងបកសួងកសិកម្ម (បខកញ្ញា ឆនែាំ២០១៣) បកសួងពាណិជ្កម្ម បកសួងការ្ររយទស បកសួង្ររិស្ាន (បខតុ�ា ឆនែាំ២០១៣) 
បកសួងយទសចរណ៍ (បខធនែលូ ឆនែាំ២០១៣) និងបកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជន្រទ (បខមីនា ២០១៤) ។ យនៅបខតុ�ា ឆនែាំ២០១៤ យ�ោក យែង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភាជាតិ 
សូម្ីបតអា�ុ៨០ឆនែាំយទៅយែើ�ក្ី ក៏មាន្រណតាញទំនាក់ទំនងសង្ម យែ្វស្រ៊ុក (Facebook) ផ្ទា�់ខ្លួនរ្រស់គាត់បដ�បានទាក់ទាញ "ចូ�ចិត្ (Like)" ប្របែ� ១.០០០ នាក់។
៥០ ការសម្ាស កញ្ញា ធី សុវណណថា យនៅពថងៃទី២១ បខវិច្ិកា ឆនែាំ២០១៤។
៥១ ការសម្ាស បរេន ច័ន្ទរិទ្ធិ យនៅពថងៃទី២៧ បខតុ�ា ឆនែាំ២០១៤។
៥២  "កម្យុជា៖ បពះសង្ឃពែុប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សា�សារពត៌មាន ប្រ�មនតឹងការយចោទប្រកានយ់ដោ�គ្មានមូ�ដ្ឋានច្ាស់�ាស់" យសចក្ីបថ្ងការណ៍រ្រស់អង្ការ យ�ើកប�ងយទោស 
អន្រជាតិ ពថងៃទី២០ បខវិច្ិកា ឆនែាំ២០១៤។ យចៅបកមយ�ើកយ�ើងថា បពះយតជគុណ បតូវបានយកោះយែៅមិនបតតឹមបតូវ យែើ�្របន្មយទៀតថា សំណុំយរឿងរ្រស់បពះយតជគុណ ស្ិតយនៅក្
យរោមការយស៊ី្រអយងកតរ្រស់យចៅបកមយស៊ី្រសួរ។ សបមា្រ់ព័ត៌មានថ្មីៗសូមអាន៖ http://stream.licadho-cambodia.org/monk_venerable_sovath_trial/ ។ 
៥៣ សម្ាសន៍ជាមួ�បពះយតជគុណ បពីម ែ៊ួន យនៅពថងៃទី២២ បខតុ�ា ឆនែាំ២០១៤។
៥៤ សម្ាសន៍ជាមួ� កញ្ញា កតឹម មយនោវិទ្ា យនៅពថងៃទី២៨ បខតុ�ា ឆនែាំ២០១៤។

ៃំបណើ រឃាលា តបចញពីអុិនធឺណិត? ររាយរោរណ៍លីរោៃូ១៤

http://stream.licadho-cambodia.org/monk_venerable_sovath_trial/


្សរបពលខៃលមានភាពជារគ់្ងំនបយារាយ ប្រោយរោរ 
បរាះបឆ្្ត ករណីសំខ្ន់ៗ មយួចំនួន្តរូវរានបគចាតវ់ធិានរោរយ៉ាង  
តរឹងរុ រឹងតាមរយៈ្រពន័្ធតុលារោរកម្ុជា ខៃលករណីទាងំបនះគឺពាកព់ន័្ធ

បៅនរឹងរោរប្រើ្រាស់្រពន័្ធអុីនធឺណិត។ ខ្ងប្រោមបនះ រានររ្ហា ញពី 
យុទ្ធសា្សតាព្ងីករោរ្គរ់្ គងរនតាិចមតាងៗ បលើ្រពន័្ធផ្សពវេផសាយ        
ពត័ម៌ានតាមរយៈ្រពន័្ធរបច្កវទិយោ៖

៥៥ គុច ណាយរេន "នគរបា�យចោទបគូ្រយបងៀនពី្រទ្ររិែាយករ្៍តាម្រណតាញទំនាក់ទំនងសង្មយែ្វស្រ៊ុក (Facebook) " ឌតឹយខម្រូឌា យដ�ី ពថងៃទី២៧ បខកុម្ៈ ឆនែាំ២០១៣។
៥៦  "្រទយចោទ្ររិែាយករ្៍តាម្រណតាញទំនាក់ទំនងសង្ម យែ្វស្រ៊ុក (Facebook) បតូវបានយ�ើកប�ង" យ�ោងតាមយសចក្ីបថង្ការណ៍ពីមជ្ឈមណ្ឌ�កម្យុជាយដើម្ីប្រព័ន្ធផ្សព្វ 
ផ្សា�ឯករាជ្ ពថងៃទី២៩ បខមីនា ឆនែាំ២០១៣។
៥៧   �ួន ណារីម "្ុររសមនែាក់�ាត់ខ្លួន យដោ�សារបានរិះគន់យមនគរបា�តាម្រណតាញទំនាក់ទំនងសង្ម យែ្វស្រ៊ុក (Facebook)" ឌតឹយខម្រូឌា យដ�ី ពថងៃទី២១ បខវិច្ិកា 
ឆនែាំ២០១៣។
៥៨ Eang Mengleng and Denise Hruby "សា�ដីកាយ�ើកទីមួ�យដោ�សារសរយសរតាម្រណតាញទំនាក់ទំនងសង្ម យែ្វស្រ៊ុក (Facebook) " ឌតឹយខម្រូឌា យដ�ី ពថងៃទី៨ -៩ បខកុមៈ្ 
ឆនែាំ២០១៤។
៥៩ "ការផ្ន្ទាយទោសអនែកយប្រើបបាស់្រណតាញទំនាក់ទំនងសង្ម យែ្វស្រ៊ុក (Facebook) យ�ើការគបមាមគំបែងយសរីភាពយ�ើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត" យសចក្ីបថង្ការណ៍រ្រស់មជ្ឈមណ្ឌ� 
កម្យុជាយដើម្ីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សា�ឯករាជ្ ពថងៃទី១៧ បខកុម្ៈ ឆនែាំ២០១៤។
៦០ “Harsh Defamation Ruling in Cambodia Has Broader Implications,” យសចក្ីបថ្ងការណ៍រ្រស់គណៈកម្មាធិការការពារអនែកកាបសត ពថងៃទី២៤ បខកកកដា ឆនែាំ២០១៤។
៦១ “Harsh Defamation Ruling in Cambodia Has Broader Implications,” យសចក្ីបថ្ងការណ៍រ្រស់គណៈកម្មាធិការការពារអនែកកាបសត ពថងៃទី២៤ បខកកកដា ឆនែាំ២០១៤។

►►► បៅដថងៃទី២៣ ខែកុម្ៈ ឆ្្២ំ០១៣  បលាក ខផល ភារណុ ជា្គរូ រប្ងៀនម្ាក់្ តរូវរានបរោះបៅបៅតុលារោរ រន្្ទ រពី់បលាករានរះិគ
នម់្នតាីនគររាលចរាចរណ៍រាជធានីភ្បំពញ បៅបលើគណនីរណ្តា ញ ទំន្កទ់ំនងសង្គម ប្វេសរ៊ុក (Facebook) ររស់បលាក។ 
ម្នតាី នគររាលម្ាករ់ានអះអាងថា រោររបរ្ហា ះបនះ គឺ ”មានបចតន្សរបសរររហិារបករ តាិ៍ម្នតាីនគររាល”។៥៥ ម្នតាីនគររាលររូបនះ 
រានមាន្រសាស៍ ថា “ទបងវេើបនះ បធវេើបអាយរះ៉ពាល់ៃល់បករ តាិ៍ប ម្ា ះ និងអង្គភាពររស់ែញាុ ំ”។ រោរបចាទ្ររោនប់នះ ទីរំផុត្តរូវរាន្ចាន 
បចាលបៅវញិ។៥៦

►►► បៅដថងៃទី២០ ខែវចិ្ិរោ ឆ្្២ំ០១៣ បលាក បជត សុវចិិ្ត មានអាយុ ២៣ឆ្្ ំនិងជាអ្ក្គរ់្ គងទីផសារម្ាក់្ តរូវរាន�ុំែលាួនបៅបែតតា 
ស្ទរឹងខ្តង រន្្ទ រពី់បលាករានរបរ្ហា ះររូថតររស់បមរញ្ជា រោរកងរាជអាវធុ្ត្បែតតាបៅបលើរណ្តា ញទំន្កទ់ំនងសង្គមប្វេសរ៊ុក 
(Facebook) មយួ បោយបចាទ្ររោនពី់រោរជ្មតិទារ្រាក។់ បលាកវរបសនីយឯ៍ក បអៀង វណ្ឌី  រាននិយាយថា បគ្លបៅដនរោរ 
របរ្ហា ះបនះ គឺ “ជារទររហិាបករ តាិ៍ និងផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានមនិពិត ខៃលបធវេើឲ្យរះ៉ពាល់ៃល់បសចកតាីដថលាថ្ូរររស់ែញាុ ំ”។ បលាក សុវចិិ្ត 
្តរូវរានសាកសួរ ប្ើយប្រោយមក្តរូវរានបោះខលង រន្្ទ រពី់បលាករានទទួលសា្គ ល់កំ្ុសររស់បលាក។៥៧

►►► បៅដថងៃទី០៦ ខែកុម្ៈ ឆ្្២ំ០១៤ សាលាៃំរូងរាជធានីភ្បំពញរានពិនយ័អ្កន្ង ៃួង ្្សរូោី អាយុ២៩ឆ្្ ំនិងជាម្ាស់ហាងម៉ូៃ 
សក ់និងផ្តម់ុែ និងជាសិល្បករមយួររូ ចំនួន ២លានបរៀល (្រមាណ៥០០ ៃុលាលា រស្រៃ្ឋអាបមរកិ) និងរានររ្្គ រឲ់្យអ្កន្ង 
រង់្ រាកច់ំនួន ៥ លានបរៀល (្រមាណ ១.២៥០ ៃុលាលា រអាបមរកិ) ៃល់ម្ាស់ហាងខកសមជាស្សមយួបផ្សងបទៀត បោយសារខតអ្កន្ង 
្្សរូោី រានបចាទ្ររោនប់ៅម្ាស់ហាងខៃលជាគូររៃិរក្តាមរណ្តា ញទំន្កទ់ំនងសង្គម ប្វេសរ៊ុក (Facebook) ថា រាន 
លួចរុគ្គលិកររស់អ្កន្ង ្្សរូោី ក្ុងឆ្្២ំ០១២។៥៨ មជ្ឈមណ្ឌ លកម្ុជាបៃើម្ប ី្ រពន័្ធផ្សពវេផសាយឯករាជ្យរានគូសរញ្ជា កថ់ា 
សាល្កមបនះ ជា “រោររបងកើតរញ្ហា ៃល់បសរភីាពបលើ្រពន័្ធអុីនធឺណិត និងបសរភីាពដនរោររប្្ញមតិបៅកម្ុជា”។៥៩

►►► បៅដថងៃទី២៣ ខែកកកោ ឆ្្២ំ០១៤ តុលារោររានរកប�ើញថា អ្ករោខសតជនជាតិអងប់គលាស បលាក Rupert Winchester មាន 
បទាសពីរទររហិាបករ តាិ៍បលើបលាក Etienne Chenevier ខៃលជាអ្កអភវិឌ្ឍនអ៍ចលន្ទព្យររស់រារាងំ។ រោររកប�ើញបនះ បោយ
សារខតមានរោររបរ្ហា ះកំណតប់្តុផ្្ទ ល់ែលាួនបៅបលើរណ្តា ញរលាុកររស់បលាក Rupert Winchester។ បលាក Winchester ្តរូវ
រានររ្្គ រឲ់្យរង់្ រាកច់ំនួន ២៥.០០០ ៃុលាលា រស្រៃ្ឋអាបមរកិ ស្មាររ់ោរសងជមងៃចឺិតតាៃល់ររស់បលាក Chenevier និងពិនយ័ 
ជា្រាក ់២.០០០ ៃុលាលា រស្រៃ្ឋអាបមរកិរខន្មបទៀត។៦០ បលាក Bob Dietz អ្កស្មរស្មរួលដនគណៈកមាមា ធិរោរបៃើម្បរីោរពារ 
អ្ករោខសតរាននិយាយថា ករណីបនះ "អាចមានផលរះ៉ពាល់យ៉ាងខ្លា ងំបៅបលើរោររប្្ញមតិបលើ្រពន័្ធអុីនធឺណិតបៅកម្ុជា 
ខៃលរោររប្្ញមតិបនះកំពុងស្ិតបៅក្ុងហានិភយ័រចួបៅប្ើយ"។៦១ រច្ុរ្បន្បនះ ករណីបនះកំពុងស្ិតបៅក្ុងៃំណ្ករ់ោលរតារឹង
ឧទ្ធរណ៍បៅប�ើយ។

បរើបទាះជាករណីរតារឹងផតាល់គ្្ខៃលទាកទ់ងនរឹងបសរភីាព ក្ុង 
រោររប្្ញមតិ បៅបលើ្រពន័្ធអុីនធឺណិតបៅមានចំនួនតិចតូចក៏
បោយ កស៏ញ្ញា បនះ ររ្ហា ញពីរំណងររស់តុលារោរក្ុងរោរោក ់   
រ្ូ្លករណីទាងំបនះបៅក្ុងរទ្ព្មាទណ្ឌ  បរើបទាះជាែលារឹមសារខៃល

សរបសរបៅបលើ្រពន័្ធអុីនធឺណិតមនិរានរងកប្គ្ះថ្ាកក់ប៏ោយ។ រោរ 
ពិត ករណីទាងំបនះ រានររ្ហា ញជាសញ្ញា ថា រោ្ឋ ភរិាលកំពុងបរៀរចំ 
របងកើតរោរ្គរ់្ គងតាមផលាូវចបាររ់ខន្មបទៀត ចំបពាះអវេីៗខៃល្រជា- 
ពលរៃ្ឋកម្ុជារានរបរ្ហា ះ និងអានបៅបលើ្រពន័្ធអីុនធឺណិត។

ៃំបណើ រឃាលា តបចញពីអិុនធឺណិត? ររាយរោរណ៍លីរោៃូ ១៥



រ្ូតមកៃល់បពលបនះ យនតារោរររស់រោ្ឋ ភរិាលកម្ុជាបៅ
បលើបសរភីាពដនរោររប្្ញមតិ និងទស្សនៈបយារល់បៅបលើ្រពន័្ធ 
អុីនធឺណិតមានលក្ណៈរាយរ៉ាយ ខៃលបៅមនិទានម់ានរោរ្គរ ់
្គងមមាតច់ត។់ បរើបទាះរីជាមានរោររំភតិរំភយ័បលើសកមមាជនបៅតាម 
្រពន័្ធអុីនធឺណិត និងរណតារឹ ងបៅតុលារោរ រោលពីបពលថមាីៗបនះក ៏
បោយ កប៏ៅមនិទានម់ានស្ារន័កណ្តា លមយួស្មារប់ធវេើរោរ្តរួត    
ពិនិត្យរោររប្្ញមតិបលើ្រពន័្ធអុីនធឺណិតបៅកម្ុជាបៅប�ើយ និងក៏
មនិសូវមានរោររ រឹតរនតារឹងជាផលាូវរោរ ចំបពាះរោរប្រើ្រាស់្រពន័្ធអុីន- 
ធឺណិតផងខៃរ។ រោរ្គរ់្ គងខររបនះ ្តរូវរានអនុវតតាបោយខផ្អកតាម
ករណីរុគ្គលម្ាក ់ឬតាមរយៈសារាចរដផ្ទក្ុង (ខៃលជាឯកសារស្មារ ់
បធវេើរោរពន្យល់រក្សាយ បៅបលើវធិានរោរ្គរ់្ គងខៃលមាន្សារ។់ 
មកៃល់រច្ុរ្បបនះ មានសារាចរពីរ ្តរូវរានបចញផសាយទាកទ់ងបៅ  
នរឹងរោរប្រើ្រាស់្រពន័្ធអុីនធឺណិត និងបសរភីាពដនរោររប្្ញមតិ 
តាម្រពន័្ធអុីនធឺណិត។ រោរបចញនូវសារាចរទី១ រោលពីខែកុម្ៈ 
ឆ្្២ំ០១២ ្កសួងដ្រសណីយ ៍ និងទូរគមន្គមនក៍ម្ុជា (MPT)    
និង្កសួងមហាដផ្ទ រានបចញសារាចរមយួបនះខៃលររ្្គ ររ់ញ្ជា     
បអាយហាងរោប្វេអុីនធឺណិតរំពាករ់ោបមរ៉ាឃាលា បំមើល បៃើម្បថីតសកមមា
ភាពអតិថិជនររស់ែលាួន និងរកសាទុកទិន្នយ័វបីៃអូររស់អ្កប្រើ្រាស់

ឲ្យរានរយៈបពលរីខែ។ ្កសួងករ៏ានរញ្ជា ឲ្យហាងលកទូ់រស័ព្ទ 
ចល័ត និង្រតិរតតាិករទូរគមន្គមនរ៍ំបពញពត័ម៌ានអ្កប្រើ្រាស់    
និងផតាល់ជូនពត័ម៌ានទាងំអស់បន្ះបៅម្នតាីរោ្ឋ ភរិាល តាមរោរបស្ើ 
សំុ។ រោរបចញនូវសារាចរទី១បនះ បធវេើប�ើងបោយសំអាងបលើមូលប្តុ 
"រកសាសន្ដិសុែជាតិ សុវត្ិភាព និងសណ្តា រធ្់ារស់ង្គម។”៦២  ចំខណក 
ឯសារាចរទីពីរ ្តរូវរានបចញផសាយបៅក្ុងខែវចិ្ិរោ ឆ្្២ំ០១២ ខៃល
រានអំពាវន្វឱ្យមានរោរផ្លា ស់រតាូរទីតាងំ ហាងរោប្វេអុីនធឺណិតទាងំ 
អស់ ខៃលមានចំរ្យយ៉ាងតិចណ្ស់ ៥០០ ខម៉្ តពីសាលាបរៀន    
និង្គរឹះស្ានអររ់នំ្ន្បៅទី្រជំុជន រមួទាងំរាជធានីភ្បំពញផងខៃរ។ 
មូលប្តុដនរោរបចញនូវសារាចរបនះ បោយសារកុមារបញៀននរឹងវបីៃអូ 
ប្្គម និងរោរប្រើ្រាស់ឧ្កិៃ្ឋកមមាតាម្រពន័្ធអុីនធឺណិត បៃើម្ប ី្ រ្ពរឹតតា 
រទបលមាើសន្ន្ មានៃូចជា រោរជួញៃូរប្គឿងបញៀន រោរជ្មតិទារ្រាក ់
និងរោរខចកចាយររូអាសអាភាសជាបៃើម។៦៣

អង្គរោរមនិខមនរោ្ឋ ភរិាលកម្ុជាយល់ប�ើញថា សារាចរ 
ខៃលបចញបៅខែវចិ្ិរោបនះ មានសរោតា នុពល្គរៃ់ណតា រប់ៅបលើហាង 
រោប្វេអុីនធឺណិតភាគប្ចើនក្ុងរាជធានីភ្បំពញ។ រខន្មពីបនះ មាន 
រទបលមាើសជាប្ចើនខៃល្តរូវរានចាតទុ់កថាជារោរ្រ្ពរឹតតាែុសចបាររ់ចួ

ផ្នែកទី៣៖ ឧរករណ៍្្លលូវច្ារ់ថ្ើមួយ

៦២ សារាចរបចកចា�កនែយុងបខកុម្ៈ ឆនែាំ២០១២ ្រ៉ុបន្យទើ្របតដតឹងជាសាធារណៈកនែយុងបខសីែា ឆនែាំ២០១២ ។ យ�ោក John Weeks “ឯកសារ្រកបប្រ អំពីច្ា្រ់អ៊ីនធឺណិតកនែយុងកម្យុជា 
អាចរកបានយនៅ៖ http://jinja.apsara.org/ 2012/07/cambodias_ default_internet_law-%E2%80%93-draft_translation/ (ទទួ�បានចុងយបកោ�យនៅ
ពថងៃទី១ បខធនែលូ ឆនែាំ២០១៤)។
៦៣ អត្្រទ្រកបប្រពនសារាចរ "ែាងអ៊ីនធឺណិតខ្ះនតឹងបតូវបាន្រញ្ាឲ្្រិទ" យ�ោងតាមយសចក្ីបថ្ងការណ៍រ្រស់មជ្ឈមណ្ឌ�កម្យុជាសបមា្់រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សា�ឯករាជ្ ចុះពថងៃ 
ទី១៤ បខធនែលូ ឆនែាំ២០១២។

ៃំបណើ រឃាលា តបចញពីអុិនធឺណិត? ររាយរោរណ៍លីរោៃូ១៦

្ករុម្ុ៊ន CamGSM ខៃលបគសា្គ ល់ថា “ខសលរោត” ខែឧសភា ឆ្្២ំ០១៥



បៅប្ើយ ខផ្អកតាមចបាររ់រស់្របទសកម្ុជា។ ជារោរពិតណ្ស់ 
ខៃលថាហាងរោប្វេអុីនធឺណិត គឺជាមបធយោរាយមយួក្ុងចំបណ្ម 
មបធយោរាយៃសំ៏ខ្នន់្ន្ ខៃល្រជាពលរៃ្ឋអាចប្រើ្រាស់្រពន័្ធ 
អុីនធឺណិតរាន។  អង្គរោរលីរោៃូ រានយល់ប�ើញថា សារាចរបនះ  
“មនិ្តរឹមខតមនិខផ្អកតាមមូលោ្ឋ នចបាររ់៉ុបណ្ណ ះបន្ះបទ” ប្ើយក ៏
“ររ្ហា ញឲ្យប�ើញយ៉ាងចបាស់ ពីរំណងចងរ់ារាងំ្រជាពលរៃ្ឋមយួ     
ចំនួនមនិឲ្យប្រើ្រាស់្រពន័្ធអុីនធឺណិត បៃើម្បទីទួលរាន្រភព 
ពត័ម៌ានឯករាជ្យតាមរយៈបគ្ទំពរ័ និង្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ាន 
សង្គម”។៦៤ សារាចរបនះ រានរណ្តា លឲ្យមាន្រតិកមមាតរភាលា មៗពី 
ម្ាស់ហាងរោប្វេអុីនធឺណិត។ ន្បពលបន្ះ មានរលាុកមយួមានប ម្ា ះ 
ថា សបមលាងទី្ករុង ខៃលជា្រពភពត័ម៌ាន រោរតភាជា រទ់ំន្កទ់ំនងសង្គម 
ឧរករណ៍វភិាគ និងឧរករណ៍ខផនទី  រានបរៀរចំយុទ្ធន្រោរតាម្រពន័្ធ 
អុីនធឺណិតមយួ បៃើម្ប ី “ជួយ�សប្រ្្គ ះហាងរោប្វេអុីនធឺណិត” ផង 
ខៃរ។៦៥ ប្រោយមក ឯកឧតតាមរៃ្ឋម្នតាីដន្កសួងដ្រសណីយ ៍ និង 
ទូរគមន្គមន ៍  រានមាន្រសាសនថ៍ា រោ្ឋ ភរិាលមនិមានរំណង 
រិទអាជីវកមមាទាងំបន្ះបទ រ៉ុខនតារោ្ឋ ភរិាលនរឹង្ពមានម្ាស់ហាងរោប្វេ
អុីនធឺណិតណ្ខៃលអនុញ្ញា តឲ្យអ្កប្រើ្រាស់ចូលបៅរោនប់គ្ទំពរ័ 
អាសអាភាស និងបគ្ទំពរ័របសើរបផ្សងៗបទៀត។៦៦ អង្គរោរលីរោៃូ 
រានទទួលពត័ម៌ានថា សារាចរទីមយួបនះ មនិទាន់្ តរូវរានអនុវតតាបទ។ 
ចំខណកឯសារាចរទីពីររានចូលជាធរមាន ខតក្ុងបែតតាបសៀមរារមយួ 
រ៉ុបណ្ណ ះ បយាងតាមអ្កឃាលា បំមើលររស់អង្គរោរលីរោៃូ ្ រចាបំែតតាបសៀម 
រារ។ រ៉ុខនតារទរ្ប ញ្ា តតាិទាងំពីរបនះ ្ គ្នខ់តជារោរឲ្យសញ្ញា ទុកជាមុនថា 
រោ្ឋ ភរិាលនរឹងរ្ូ្លបៅក្ុងបសចកតាី្ពាងចបារថ់មាីសតាីពីរទបលមាើសតាម
្រពន័្ធរបច្កវទិយោ ខៃលជាបគ្លរំណងទីមយួររស់រោ្ឋ ភរិាលក្ុង 
រោរ្គរ់្ គងបលើ្រពន័្ធអុីនធឺណិត។

យសចក្ីបពាងច្ា្រ់ស្ីពីឧបកិដ្ឋកម្មយ�ើប្រព័ន្ធ្រយចចេក 
វិទ្ា

ខផនរោរររស់រោ្ឋ ភរិាល បលើចបារស់តាីពីឧ្កិៃ្ឋកមមាបលើ្រពន័្ធ
របចក្វទិយោ ្តរូវរាន្ររោសជាបលើកៃំរូងបៅក្ុងខែឧសភា ឆ្្ ំ
២០១២។ បៅបពលបន្ះ ឯកឧតតាម ឯក ថា ជាអ្កន្ពំាក្យដនទីសតាីរោរ 
គណៈរៃ្ឋម្នតាីរានមាន្រសាសនថ៍ា ចបារប់នះ បរើនិយាយឲ្យ្សរួល 
យល់មាននយ័ថា គឺបៃើម្ប ី "រោរពារកុំឲ្យជនែិលែូច ឬជនអគតិខចក 
ចាយពត័ម៌ានមនិពិត ឬពត័ម៌ានខៃលគ្មា នមូលោ្ឋ នរំភន័តាសាធារណៈ
ជន និងរះ៉ពាល់ៃល់សនតាិសុែជាតិ ឬសង្គមររស់បយើង។ បយើង្តរូវ 
បធវេើរោរ្គរ់្ គងរញ្ហា ទាងំអស់បនះ»។”៦៧ បលាក ខចម សរ្វេ  អគ្គន្យ
កដនន្យកោ្ឋ នអធិរោរកិច្ដន្កសួងដ្រសណីយ ៍និងទូរគមន្គមន ៍
កម្ុជា(MPT) រាន្រារភ់្បំពញរ៉ុសតាិ៍ថា ចបារប់នះ «នរឹងជួយ�រោរពាររទ 

បលមាើសន្ន្ ៃូចជាអំបពើបភរវកមមា ឬជនអគតិខៃលមានរំណងលួច 
ពត័ម៌ានសមាងៃ តរ់រស់រៃ្ឋ»។”៦៨

មកៃល់ខែបមសា ឆ្្២ំ០១៤ បទើរឯកសារបសចកតាី្ពាងចបារ ់
បនះ ្តរូវរានបលចលឺៃំណរឹ ងៃល់សាធារណៈជន។៦៩  រោររក្សាយ 
ររស់រោ្ឋ ភរិាល រានបលើកប�ើងថា ចបារប់នះ គឺ្តរូវរោរជាចារំាចប់ៃើម្ប ី
ទរទ់ល់នរឹងសកមមាភាពរទបលមាើសតាម្រពន័្ធអុីនធឺណិត។ បរើបយាង 
តាមរោររកខ្រប្រៅផលាូវរោរ បសចកតាី្ពាងចបារប់នះ មានបគ្លរំណង 
“កំណតរ់ោរអររ់ ំ វធិានរោរចបារ ់ និងរោរ្រយុទ្ធ្រឆ្ងំ្គរទ់្មងដ់ន 
រទបលមាើសខៃលរានបធវេើប�ើងតាម្រពន័្ធកំុព្យទូរ័”។ ចបារប់នះ មាន  
ទស្សនៈវស័ិយរបងកើតគណៈកមាមា ធិរោរជាតិ្រឆ្ងំឧ្កិៃ្ឋកមមាបលើ្រពន័្ធ
របច្កវទិយោថមាីមយួ (NACC) ខៃលៃរឹកន្បំោយសបមតាចន្យករៃ្ឋម្នតាី  
រមួជាមយួនរឹងម្នតាីជានែ់្ស់ជាប្ចើនបទៀត បៅក្ុងគណរក្សរោន ់
អំណ្ច។ ចំណុចភាគប្ចើនដនបសចក្ដី្ពាងចបារប់នះ ្តរូវរានបលើក 
ប�ើងអំពីរទរ្ប ញ្ា តតាិ កំណតត់នួ្ទី និងអំណ្ចដនគណៈកមាមា ធិរោរ 
ជាតិ្រឆ្ងំនរឹងឧ្កិៃ្ឋកមមាបលើ្រពន័្ធរបច្កវទិយោថមាី (NACC )    នីតិវធីិ
ស្មាររ់ោររ រឹរអូសយកសម្ារៈកុំព្យទូរ័ ខៃលចាតទុ់កថា្តរូវរានប្រើ 
្រាស់្រ្ពរឹតតារទបលមាើស និងរទរ្ប ញ្ា តតាិខចងលម្អតិសកមមាភាពរទ  
បលមាើសតាម្រពន័្ធរបច្កវទិយោជាប្ចើន ខៃលនរឹង្តរូវផ្ដន្្ទ បទាសបៅក្ុង 

៦៤ "សារាចរថ្មីមានយគោ�យដៅ្រិទែាងកាែ្វអ៊ីនធឺណិតកនែយុងប្រយទសកម្យុជា" យ�ោងតាមយសចក្ីបថ្ងការណ៍រ្រស់អង្ការ �ីកាដូ យចញផ្សា�ពថងៃទី១៣ បខធនែលូ ឆនែាំ២០១២។
៦៥ Phorn Bopha and Joshua Wilwohl "Telecommunications Minister Assures Internet Cafes’ Futures" ឌតឹយខម្រូឌា យដ�ី ពថងៃទី២១ បខធនែលូ ឆនែាំ២០១២។
៦៦ Ibid.
៦៧ Di Certo and Yuthana "ជនអគតិជាអនែកជបមុញឲ្មានឧបកិដកម្មយ�ើប្រព័ន្ធ្រយចចេកវិទ្ា៖ យ�ោងតាម ម្ន្ី"។
៦៨ Ibid.
៦៩ សម្័ន្ធប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រចាំអាសុីបានយធ្វើយសចក្ីបថ្ងការណ៍ជាសាធារណៈ ស្ីអំពីយសចក្ីបពាងច្ា្រ់កនែយុងបខសីែា ឆនែាំ២០១៣។ ្រ៉ុបន្យសចក្ីបពាងច្ា្រ់យនះ មិនបតវូបាន 
អនុម័តយនៅយព�យនោះយទ។ សូមចូ�យទៅកាន់ http://www.asiainternetcoalition.org/aic-comments-on-the-draft-cybercrime-law-for-cambodia/ (ដក បសង់ចុងយបកោ� ពថងៃទី២៩ បខធនែលូ 
ឆនែាំ២០១៤)។

ៃំបណើ រឃាលា តបចញពីអិុនធឺណិត? ររាយរោរណ៍លីរោៃូ ១៧

ខផនទីរបងកើតបោយអង្គរោរលីរោៃូ ររ្ហា ញពីកំរតិរោរប្រើ្រាស់អីុនធឺណិ
តចមាងៃ យ ៥០០ខម៉្ ត ពីស្ារន័អររ់ ំខែធ្ូ ឆ្្២ំ០១២

http://www.asiainternetcoalition.org/aic-comments-on-the-draft-cybercrime-law-for-cambodia/


ចបារប់នះ។៧០ ចំណុចមយួចំនួនក្ុងចំបណ្មចំណុចទាងំអស់បនះ 
មនិមានភាពច្មរូងច្មាសបន្ះបទ។ មា្តា ២៧ ខចងអំពីរ្មាមបលើ 
ររូភាពអាសអាភាសររស់កុមារ មា្តា ៣១ បផ្តា តបៅបលើរោរលួចរនលាំ
តាម្រពន័្ធអុីនធឺណិត។ (រោរពិត មា្តាមយួចំនួនបទៀត 
្តរូវរានៃក្សងប់ចញពីអនុសញ្ញា  ស្ដីពីរទបលមាើសតាម្រពន័្ធរបច្ក 
វទិយោបៅអឺរ ៉រុ ឆ្្២ំ០០១)។៧១ ករ៏៉ុខនតាមា្តា ២៨ ដនបសចក្ដី្ពាងចបារ ់
បនះ មានផលរះ៉ពាល់បលើបសរភីាពក្ុងប្រើ្រាស់្រពន័្ធអុីនធឺណិតក្ុង 
្របទសកម្ុជាបៅដថងៃអន្គត។ ជាពិបសស មា្តា ២៨ បធវេើឲ្យរោរផលិត  
រោរបរាះពុម្ផសាយ ឬរោរខចកចាយមាតិរោពត័ម៌ានបៅជាែុសចបារ ់
“បោយ្តរូវរានចាតទុ់កថាជារោររះ៉ពាល់ៃល់អធិរបតយ្យភាព និង  
រូរណភាពដន្ពះរាជាណ្ច្កកម្ុជា។”   មា្តាបនះផងខៃរនរឹងោក ់
បទាស្ព្មាទណ្ឌ ចំបពាះមាតិរោពត័ម៌ានណ្ ខៃល្តរូវរានចាតទុ់កជា 
«រោរញុះញង ់ ឬជំរញុ្រជាពលរៃ្ឋម្ាក ់ ឬប្ចើនន្ក់្ រ្ពរឹតតាអំបពើ 
្ិងសា...» រោរបរាះពុម្ផសាយណ្ខៃល្តរូវរានចាតទុ់កជា “...រោររងក
ឲ្យរះ៉ពាល់ៃល់សនតាិសុែជាតិ និងអបស្រភាពនបយារាយ...”៧២ 

និងអវេីៗខៃល្តរូវរានចាតទុ់កជា “...រោរបជរ្រមាថរោរបមើលរ្យៃល់ 
ស្ារន័ជាតិ ្តរូវផតាន្្ទ បទាសោកព់ន្ធន្គ្រពី១ឆ្្បំៅ ៣ឆ្្ ំនិងពិនយ័ 
ជា្រាកពី់ ២.០០០.០០០ (ពីរលាន)បរៀលៃល់ ៦.០០០.០០០ 
(្រាមំយួលាន)បរៀល...”។  បយាងបៅបលើបសចក្ដី្ពាងចបារប់នះ រោរ 
របំលាភរំពានបលើខផ្កណ្មយួ អាចន្ឲំ្យមានរោរផ្្អ កសិទ្ធិរុគ្គល 
ជារបណ្្ដ ះអាសន្  រមួទាងំសិទ្ធិចូលរមួក្ុងរោរបរាះបឆ្្តផងខៃរ។៧៣

បយាងតាមរោរបចញផសាយចបារ់្ រឆ្ងំឧ្កិៃ្ឋកមមាបលើ្រពន័្ធ
របច្កវទិយោ ន្បពលដថងៃអន្គត គឺស្ិតបៅក្ុងភាពមនិចបាស់លាស់។ 
បៅដថងៃទី១១ ខែធូ្ ឆ្្២ំ០១៤ ទីស្ដីរោរគណៈរៃ្ឋម្នតាីរាន្ររោសថា 
“រានបរាះរងប់ចាល” បសចក្ដី្ពាងចបារខ់ៃលមានភាពច្មរូងច្មាស់
បនះ បោយមានរោរអះអាងររស់ម្នតាីម្ាកថ់ា បសចកតាី្ពាងចបារប់នះ 
“មនិមានអាទិភាព” បទៀតបទ។ ករ៏៉ុខនតា អ្កន្ពំាក្យររស់រៃ្ឋសភា 
រានជំរញុឲ្យ្កសួងដ្រសណីយ ៍និងទូរគមន្គមន ៍និង្កសួងមហា
ដផ្ទរនតាបធវេើបសចកតាី្ពាងចបារ ់“ៃសំ៏ខ្នម់យួបនះ”។ បលាករាន្រារអ់្ក 
រោខសតថា “មានរទបលមាើសជាប្ចើនពាកព់ន័្ធនរឹង្រពន័្ធអុីនធឺណិត”។  
្រសិនបរើបយើងមនិមានចបារ់្ គរ់្ គងបទបន្ះ បយើងនរឹងសាលា រប់ៅដថងៃ 
អន្គត។

បយាងតាមែលារឹមសារដនរទរ្ប ញ្ា តតាិ ដនចបារ់្ រឆ្ងំឧ្កិៃ្ឋកមមា
បលើ្រពន័្ធរបច្កវទិយោ មានលក្ណៈទូលំទូលាយ ខៃលបនះមាននយ័ថា 
ចបារប់នះអាចយកមកព្ងីកវសិាលភាព បៃើម្បរីាររ់្ូ្លបស្ទើរខត្គរ់
ទ្មងដ់នមាតិរោ្រពន័្ធអុីនធឺណិតខៃលបធវេើរោររះិគន។់  ករណីថមាីៗទាក ់
ទិននរឹង បលាក ខផល ភារណុ អ្កន្ង ៃួង ្្សរូោី និងអ្កប្រើ្រាស់ 
អុីនធឺណិតៃដទបទៀត គឺជារោរចង្អុលររ្ហា ញយ៉ាង្រកៃថា ្រសិនបរើ 
ចបារប់នះ ្តរូវរានអនុមត័ក្ុងទ្មងរ់ច្ុរ្បន្បនះ  ចបារប់នះអាចនរឹងយក 
មកប្រើ ស្មាររ់ំរិទសិទ្ធិបសរភីាពដនរោររប្្ញមតិររស់្រជាពល 
រៃ្ឋបោយរ រឹតរនតារឹងយ៉ាងខ្លា ងំរោលា  និងមានភាពរ្យ្សរួលក្ុងរោរផតាន្្ទ
បទាសចំបពាះរោររបរ្ហា ះពត័ម៌ាន អ្កសារពត័ម៌ាន និងអ្កអត្ាធិរបាយ
តាម្រពន័្ធអីុនធឺណិត។ អាជាញា ធររានប្រើ្រាស់្កម្ព្មាទណ្ឌ  និង 
ចបារៃ់ដទបទៀតបៃើម្បរីបំលាភរំពានបលើរោររប្្ញមតិរះិគន ់និងរបងកើន
រោរ្គរ់្ គងររស់ែលាួនបលើ្រពន័្ធផ្សពវេផសាយខររ្រដពណី ប្ើយមា្តា 
២៨ ដនចបារស់តាីពីឧ្កិៃ្ឋកមមាបលើ្រពន័្ធរបច្កវទិយោ កអ៏ាចនរឹងមានផល 
រះ៉ពាល់ៃូចគ្្ បលើរោររប្្ញមតិតាម្រពន័្ធអុីនធឺណិតផងខៃរ។ 
បលាក អ៊ូន វ៉ានស័់កក ស្ារនិកដនទំពរ័រណ្តា ញទំន្កទ់ំនងសង្គម 
ប្វេសរ៊ុក I Love Cambodia Hot News  រាននិយាយថា គ្តម់ាន 
រោរ្ពរួយរារមមាណ៍យ៉ាងខ្លា ងំចំបពាះចបារប់នះ ប្ចើនជាងរោរគ្មាម    
កំខ្ងអន្មកិទាងំឡាយ ខៃលបលាកធាលា ររ់ានទទួលន្បពលកនលាង
មកបៅបទៀត៖ “ចបារប់នះ ជាបរឿងមយួបផ្សងបទៀត ប្ើយបរើចបារប់នះ្តរូវ 
រានអនុមត័បន្ះ  ែញាុ ំ្រាកៃជាមានរញ្ហា មនិខ្ន។”៧៤

យសចក្ីបពាងច្ា្រ់ស្ីពីទូរគមនាគមន៍

្កសួងដ្រសណីយ ៍និងទូរគមន្គមន ៍បៅពាកក់ណ្តា លខែ 
កកកោ ឆ្្២ំ០១៤ បពាល គឺពីរខែរន្្ទ រពី់បលចធាលា យនូវបសចកតាី្ពាង 
ចបារឧ់្កិៃ្ឋកមមាបលើ្រពន័្ធរបច្កវទិយោរចួមក  រានបចញបសចកតាី្ពាង 
ចបារសំ់ខ្នទ់ីពីរ ខៃលជាចបារថ់មាីមយួ សតាីពីទូរគមន្គមនជូ៍នៃល់    
្ករុម្រតិរតតាិករទូរគមន្គមនក៍្ុង្របទសកម្ុជា។ បៅបពលខៃល    
ចបារថ់មាីខៃលរានបលចធាលា យៃល់ដៃសារពត័ម៌ានភាលា មៗបន្ះ ចបារប់នះ
មានបគ្លរំណងសំបៅបលើ្ករុម្ុ៊នន្ន្ ខៃលកំពុងមាន្រតិរតតាិ
រោរខផ្ករណ្តា ញទូរគមន្គមនប៍ៅកម្ុជា។ ចបារប់នះ ទំនងជាមនិ 
មានបគ្លរំណងអវេី ប្រៅខតពីព្ងីករោរ្គរ់្ គងររស់រោ្ឋ ភរិាលបៅ
បលើរចន្សម្ន័្ធរណ្តា ញអុីនធឺណិតបន្ះបទ។៧៥

៧០ "យសចក្ីបពាងច្ា្់រប្រឆាំង និង្រ្ងកា្ររា�់្រទយ�្មើសតាមប្រព័ន្ធ្រយចចេកវិទ្ា" អាចរកបានយនៅ http://www.sithi.org/temp.php?url=law_detail.php&lg=&id=258#.
VHvyjMmvORM (ដកបសង់ចុងយបកោ�ពថងៃទី១បខធនែលូ ឆនែាំ២០១៤)។
៧១ អត្្រទរ្រស់ Joshua Wilwohl និងែ៊ុន ច័ន្ទរស្មី យបកោមចំណងយជើងថា "ចម្ងយចញពីអនុសញ្ញាស្ីពី្រទយ�្មើសតាមប្រព័ន្ធ្រយចចេកវិទ្ាយនៅអឺរេុ្រ ឆនែាំ២០០១"ចុះផ្សា�យដោ� 
កាបសតឌឺយខម្រូឌា យឌ�ី កា�ពីពថងៃទី១១ បខយមសា ឆនែាំ២០១៤"។ 
៧២ ដកបសងយ់ចញពីមាបតា ២៨ ពនយសចក្ីបពាងច្ា្រ់ស្ីពីឧបកិដ្ឋកម្មយ�ើប្រព័ន្ធ្រយចចេកវិទ្ា "ជាភាសាបខ្មរ" យចញពីយគែទំព័រ៖ http://www.ccimcambodia.org/cybercrime 
(បានចូ�យទៅយមើ�យគែទំព័រយនះចុងយបកោ� យនៅពថងៃទី៣០ បខយមសា ឆនែាំ២០១៥)។
៧៣ អត្្រទរ្រស ់Chris Mueller  និង ខួន ណារិន យបកោមចំណងយជើងថា "ច្ា្រ់ប្រឆាំង្រទយ�្មើសតាមប្រព័ន្ធ្រយចចេកវិទ្ាដ៏ចបមូងចបមាស បានទាត់យចោ�"ចុះផ្សា�យដោ�កាបសត 
ឌតឹយខម្រូឌា យដ�ី ពថងៃទី១២ បខធនែលូ ឆនែាំ២០១៤។  
៧៤ សម្ាសន៍ អ៊ូន វណណស័កក កា�ពីពថងៃទី២៤ បខ វិច្ិកា ឆនែាំ២០១៤។
៧៥ ចំណុចយនះ និងចំណុចយ�ោង្រន្ទា្រ់ៗមកយទៀតបតូវបានដកបសង់យចញពីការ្រកបប្រមិនផ្លូវការពនយសចក្ីបពាងច្ា្រ់ស្ីពីទូរគមនាគមន៍ ចុះពថងៃទី១៩ បខមិថុនា ឆនែាំ២០១៤។

ៃំបណើ រឃាលា តបចញពីអុិនធឺណិត? ររាយរោរណ៍លីរោៃូ១៨

http://www.sithi.org/temp.php?url=law_detail.php&lg=&id=258#.VHvyjMmvORM
http://www.sithi.org/temp.php?url=law_detail.php&lg=&id=258#.VHvyjMmvORM
http://www.ccimcambodia.org/cybercrime


►►► បសចកតាី្ពាងចបារប់នះ នរឹងន្ឲំ្យរបងកើតរោរ្គរ់្ គងជាបទៀងទាត ់(និយតករ) បលើទូរគមន្គមនក៍ម្ុជា ឬបៅរោតថ់ា TRC ខៃល
ព្ងីកអំណ្ចរខន្មក្ុងរោរបស៊ើរអបងកតបលើ រញ្ហា ទាកទិ់ននរឹងអាជាញា រណ័ណ ទូរគមន្គមន ៍ភាគីពាកព់ន័្ធ និងរញ្ហា រុគ្គលបផ្សងបទៀត 
ខៃល្តរូវរានបគកំណតប់រ ើសយក។៧៦ TRC មានតួន្ទី និងភារកិច្សប្មចនូវរោរអនុញ្ញា តឲ្យរនតា្រតិរតតាិរោរ បធវេើរោរ្តរួតពិនិត្យ 
ប�ើងវញិ  ព្យរួ ឬកៃ៏ក្ូតអាជាញា រណ័ណ ។ បនះមាននយ័ថា TRC  អាចចាតវ់ធិានរោរៃូចខ្ងបលើ ្រសិនបរើរកប�ើញថាមានករណី
រំពានចបារប់នះ។៧៧ 

►►► បទាះរីជាមា្តា៦០ ផតាល់សិទ្ធិឯកជន និងសនតាិសុែៃល់អ្កប្រើ្រាស់្រពន័្ធអុីនធឺណិតកប៏ោយ កសិ៏ទ្ធិទាងំបនះទទួលរងផលរះ៉
ពាល់បោយរទរ្ប ញ្ា តតាិបផ្សងៗបទៀត ខៃលមានឥទ្ធិពលបលើមា្តាមយួបនះយ៉ាងមាន្រសិទ្ធភាព បោយត្មរូវឲ្យ្រតិរតតាិករ 
ទូរគមន្គមន ៍ និងភាគីពាកព់ន័្ធបផ្សងបទៀតផតាល់ទិន្នយ័បសវាទូរគមន្គមនទ៍ាងំអស់ និងពត័ម៌ានៃដទបទៀតជូនៃល់្កសួង 
ដ្រសណីយ ៍និងទូរគមន្គមន។៍៧៨

►►► បៅក្ុងមា្តា៧ ផតាល់អំណ្ចៃល់្កសួងដ្រសណីយ ៍ និងទូរគមន្គមន ៍ក្ុងរោររញ្ជា ឲ្យ្រតិរតតាិករណ្មយួបធវេើរោរបផ្ទររោរ្គរ ់ 
្គង្រពន័្ធររស់ែលាួនមកឲ្យ្កសួងរោនរ់ោរ ់ បៃើម្ប ី “រកសាផល្របយាជនជ៍ាតិ សនតាិសុែជាតិ  បស្រភាពជាតិ ឬសណ្តា រធ្់ារ ់
សាធារណៈ”។ ករ៏៉ុខនតាលក្ណៈវនិិច្យ័ទាងំបនះ មនិរានកំណតប់គ្លរំណងចបាស់លាស់បន្ះប�ើយ។៧៩ មា្តា៦ និងមា្តា៧ 
ប្រើបៃើម្បរីក្សាយជាមូលប្តុផលាូវចបារស់្មារប់ធវេើរោរ្តរួតពិនិត្យយ៉ាង្មាតច់ត ់ តាមរយៈ្រពន័្ធបអ�ិច្តរូនិកបលើ្រជាពលរៃ្ឋ 
កម្ុជា ខៃលបធវេើឲ្យរះ៉ពាល់ៃល់សិទ្ធិឯកជន ៃូចមានខចងលម្អតិបៅក្ុងមា្តា៦០។

►►► ក្ុងបគ្លរំណង្សបៃៀងគ្្បនះខៃរ បសចកតាី្ពាងចបារប់នះ ករ៏ានផតាល់សិទ្ធិអំណ្ចៃល់្កសួងដ្រសណីយ ៍និងទូរគមន្គមន ៍
“ក្ុងរោរ្គរ់្ គង” បលើប្ោ្ឋ រចន្សម្ន័្ធ និងរណ្តា ញទូរគមន្គមន ៍ កៃូ៏ចជាប្ោ្ឋ រចន្សម្ន័្ធ្ទ្ទងទ់ាងំអស់ផងខៃរ។៨០ 
រទរ្ប ញ្ា តតាិរខន្មបទៀត រានផតាល់អំណ្ចៃល់ TRC ថមាី ក្ុងរោរបធវេើបសចកតាីសប្មចប្ជើសបរ ើសអ្កខៃលអាចលក ់ និងជួសជុល 
ឧរករណ៍ទូរគមន្គមន ៍និងមានសិទ្ធិទាមទារឲ្យម្ាស់បគ្ទំពរ័សំុរោរអនុញ្ញា តពី TRC ក្ុងរោរខចកចាយបសវាអុីនធឺណិត វទិ្យ ុ
ឬទូរទស្សន។៍៨១ ក្ុងករណីខៃលមនិអនុវតតាតាមលក្ែណ្ឌ ត្មរូវខ្ងបលើ អាចនរឹង្រ�មមុែនរឹងរោរជារព់ន្ធន្គ្ររ្ូតៃល់ 
១០ឆ្្។ំ

►►► និយតករទូរគមន្គមនក៍ម្ុជា (TRC) មានសិទ្ធិអំណ្ចរបណតា ញ និងប្ជើសបរ ើសអ្ក្គរ់្ គងឲ្យរប្មើរោររ្របៅ្ករុម្ុ៊នទូរ- 
គមន្គមនណ៍្មយួខៃលែលាួនយល់ថា រានរបំលាភរំពានបលើចបារប់នះ។ ចបារប់នះ កផ៏តាល់សិទ្ធិអំណ្ចៃល់ស្ារន័បនះ ក្ុងរោរ 
រញ្ជា ឲ្យ្ករុម្ុ៊នទទួលអាជាញា រណ័ណ ន្ន្រញ្ឈរ ់ ឬ កំ្ិតសកមមាភាពររស់ែលាួន បរើបទាះរីជា្ករុម្ុ៊នរានអនុវតតាបៅតាមចបារ ់
យ៉ាងណ្កប៏ោយ។៨២

►►► រទរ្ប ញ្ា តតាិរខន្មបទៀតនរឹងោករ់្មាមៃល់រោរៃំប�ើងឧរករណ៍ទូរគមន្គមនខ៍ៃលអាចនរឹង “រះ៉ពាល់ៃល់សណ្តា រធ្់ារស់ង្គម 
ឬសុវត្ិភាព និងសនតាិសុែជាតិ”។ រោរផតាន្្ទ បទាសន្ន្មានលក្ណៈធងៃនធ់ងៃរ គឺជារព់ន្ធន្គ្ររ្ូតៃល់១៥ឆ្្ ំរូករខន្មនរឹង្រាក់
ពិនយ័រ្ូតៃល់្រាពំានល់ានបរៀល (្រខ្លជា១ ២៥០.០០០ៃុលាលា រស្រៃ្ឋអាបមរកិ)។៨៣ ចបារប់នះ កក៏ំណតថ់ា រោរប្រើ្រាស់ 
ឧរករណ៍ខររបនះកអ៏ាចនរឹងែុសចបារផ់ងខៃរ បោយសំអាងបលើមូលប្តុៃូចគ្្ខ្ងបលើបនះ។ បនះជារទបលមាើសមយួខៃលមាន
បទាសជារព់ន្ធន្គ្រពី ៥ឆ្្ៃំល់១០ឆ្្ ំនិងពិនយ័ជាទរឹក្រាករ់្ូតៃល់មយួពានល់ានបរៀល។៨៤ ែខចងបៅក្ុងចបារប់នះមនិមាន
ភាពចបាស់លាស់បន្ះបទ អាចទំនងជារមូរ្ូ្លទាងំរោរបៅទូរស័ព្ទ ឬអុីខមលណ្មយួខៃលរោ្ឋ ភរិាលយល់ប�ើញថា មាន 
លក្ណៈជំទាស់នរឹងរោ្ឋ ភរិាល។ បរើបទាះរីជាមនិទានម់ានរោរ្រ្ពរឹតតារទបលមាើសណ្មយួកប៏ោយ ករ៏ោរផតាន្្ទ បទាសជារព់ន្ធន្គ្រ 
រ្ូតៃល់១០ឆ្្ ំអាចនរឹង្តរូវយកមកអនុវតតាចំបពាះ “រោរគ្មាមកំខ្ង្រ្ពរឹតតារទបលមាើសណ្មយួបោយផ្្ទ ល់ ឬបោយ្របយាល
តាមរយៈមបធយោរាយបអ�ិច្តរូនិកន្ន្”។៨៥ បរើបទាះជា រទបលមាើសមនិទាន់្ តរូវរាន្រ្ពរឹតតាិកប៏ោយ កន៏រឹង្តរូវផតាន្្ទ បទាសបអាយជារ ់
ពន្ធន្គ្ររ្ូតៃល់១០ឆ្្ផំងខៃរ ចំបពាះករណីគ្មាមគំខ្ងថានរឹង្រ្ពរឹតតារទបលមាើសតាមរយៈរោរប្រើ្រាស់្រពន័្ធបអ�ិច្តរូនិក 
បទាះបោយផ្្ទ ល់កតាី ឬបោយ្របយាលកតាី។ បរើបទាះជារោររងករោរែូចខ្តៃល់ប្ោ្ឋ រចន្សម្ន័្ធទូរគមន្គមនប៍ោយអបចតន្ក៏
បោយ កអ៏ាចនរឹង្តរូវផតាន្្ទ បទាសឲ្យជារព់ន្ធន្គ្ររីឆ្្ ំនិងពិនយ័ជា្រាកយ៉់ាងប្ចើនសន្ធរឹកសន្្ធ រផ់ងខៃរ។៨៦

៧៦ មាបតា ៨ និងមាបតា១២ ពនយសចក្ីបពាងច្ា្រ់ទូរគមនាគមន៍។
៧៧ មាបតា ១១ ពនយសចកី្បពាងច្ា្រ់ទូរគមនាគមន៍។
៧៨ មាបតា ១១ ពនយសចក្ីបពាងច្ា្រ់ទូរគមនាគមន៍។
៧៩ មាបតា ៧ ពនយសចក្ីបពាងច្ា្រ់ទូរគមនាគមន៍។
៨០ មាបតា ២៧ ពនយសចក្ីបពាងច្ា្រ់ទូរគមនាគមន៍។
៨១ មាបតា ១៥-១៧ ពនយសចក្ីបពាងច្ា្រ់ទូរគមនាគមន៍។
៨២ មាបតា ៦៣ ពនយសចក្ីបពាងច្ា្រ់ទូរគមនាគមន៍។
៨៣ មាបតា ៧១ ពនយសចកី្បពាងច្ា្រ់ទូរគមនាគមន៍។
៨៤ មាបតា ៧២ ពនយសចក្ីបពាងច្ា្រ់ទូរគមនាគមន៍។
៨៥ មាបតា ៨១ ពនយសចក្ីបពាងច្ា្រ់ទូរគមនាគមន៍។
៨៦ មាបតា ៧៥ ពនយសចក្ីបពាងច្ា្រ់ទូរគមនាគមន៍។

ៃំបណើ រឃាលា តបចញពីអិុនធឺណិត? ររាយរោរណ៍លីរោៃូ ១៩



►►► បៅក្ុងមា្តា៨២ ដនចបារប់នះ កំណតថ់ារោរលរសាតា រត់ាម្រពន័្ធបអ�ិច្តរូនិកជារោរ្រ្ពរឹតតាែុសចបារផ់ងខៃរ ករ៏៉ុខនតាក្ុងករណី
ខៃលជនណ្ម្ាកល់រសាតា រត់ាមបអ�ិច្តរូនិកបោយទទួលរានរោរអនុញ្ញា តពី្កសួងដ្រសណីយ ៍ និងទូរគមន្គមន ៍ មនិចាត់
ទុកថាជារោរ្រ្ពរឹតតាែុសចបារប់ន្ះបទ  ប្ើយជាពិបសស គឺផតាល់សិទ្ធិ្សរចបារៃ់ល់្កសួងបៃើម្ប ី្ តរួតពិនិត្យរោរ្រា្ស័យទាកទ់ង
តាម្រពន័្ធបអ�ិច្តរូនិកររស់្រជាពលរៃ្ឋខថមបទៀតផង។

ជារមួ បសចកតាី្ពាងចបារស់តាីពីទូរគមន្គមន ៍ហាកៃូ់ចជាមនិ 
មានបគ្លរំណងអវេីបផ្សង ប្រៅខតពីរោររ៉ុនរង៉របងកើតរោរ្គរ់្ គង   
ស្ូលខៃល្គរៃណតា រប់ៅបលើ្រពន័្ធអុីនធឺណិត និងប្ោ្ឋ រចន្   
សម្ន័្ធទូរគមន្គមនរ៍រស់្របទសកម្ុជាបន្ះប�ើយ។ ៃូចគ្្បៅនរឹង
បសចកតាី្ពាងចបារឧ់្កិៃ្ឋកមមាបលើរបច្កវទិយោផងខៃរ រទរ្ប ញ្ា តតាិជាប្ចើន
បៅក្ុងបសចកតាី្ពាងចបារប់នះ មានលក្ណៈមនិចបាស់លាស់ ខៃល  
ផតាល់ឆន្្ទ នុសិទ្ធិបលើសលុរ បៅៃល់្កសួងដ្រសណីយ ៍ និង 
ទូរគមន្គមន ៍ និងបៅៃល់និយត័ករទូរគមន្គមនខ៍ៃលចបារប់នះ 
របងកើតប�ើង។

ចបារប់នះ អនុវតតានូវរោរផតាន្្ទ បទាសយ៉ាងធងៃនធ់ងៃរខៃលអាច    
នរឹងរងករោរលំរាកយ៉ាងខ្លា ងំៃល់្ករុម្ុ៊នទូរគមន្គមន ៍ ក្ុងរោរ 
រៃិបសធរទរញ្ជា ខៃលបចញពីរោ្ឋ ភរិាល បរើបទាះរីជាបសចកតាីខណន្ំ
ទាងំបនះពិតជាមនិសមប្តុផល ឬមានលក្ណៈជាប្តុផល 
នបយារាយយ៉ាងណ្កប៏ោយ។ ខថលាងបៅរោនរ់ោខសតភ្បំពញរ៉ុសតាិ៍ 
្រភពឧសសា្កមមាមយួ រានពិពណ៌ន្ចបារប់នះថា “ធងៃនធ់ងៃរខ្លា ងំ”។  
“បសចកតាី្ពាងចបារប់នះ គឺពិតណ្ស់ ថាផតាល់រោរ្គរ់្ គង និងអំណ្ច 
ទាងំ្សរុងៃល់រោ្ឋ ភរិាល ក្ុងរោរ្គរ់្ គងបៅបលើឧសសា្កមមាបនះ 
និង មនិរានបលើកទរឹកចិតតាៃល់រោរវនិិបយាគរខន្ម ឬកម៏និជ្មរុញៃល់
ភាពដឆ្្រឌិតប�ើយ... វាមានលក្ណៈផ្ទុយទាងំ្សរុងបៅនរឹងអវេីខៃល 
មានពីមុនខៃលមានលក្ណៈជាអនតារជាតិបន្ះ”។៨៧ ែលារឹមសារសំខ្ន ់
បៅក្ុងចបារប់នះ មានទស្សនៈហាកៃូ់ចជាមានលក្ណៈខររ 
តូរនីយកមមា (បធវេើឲ្យ្ករុម្ុ៊នឯកជនរោលា យបៅជាររស់រៃ្ឋ) តាមសភាព
ជាកខ់ស្ដងដនឧសសា្កមមាទូរគមន្គមនរ៍រស់កម្ុជា។ និយាយជារមួ 
ចបារខ់ៃលរានបស្ើប�ើងទាងំពីរបនះ បពាលគឺចបារស់តាីពីឧ្កិៃ្ឋកមមាបលើ 
្រពន័្ធរបច្កវទិយោ និងចបារស់តាីពីទូរគមន្គមន ៍ របងកើតជារោរគ្មាម  
កំខ្ងធងៃនធ់ងៃរមយួ ៃល់បសរភីាពដនរោររប្្ញមតិតាម្រពន័្ធអុីនធឺ-
ណិតក្ុង្របទសកម្ុជា។ ចបារទ់ាងំពីរបនះ ្រសិនបរើ្តរូវរានបគ 
អនុមត័ក្ុងទ្មងរ់ច្ុរ្បន្បនះ នរឹងរបងកើតជា្ករែណ័្ឌ គតិយុតតាិទូលំ 
ទូលាយមយួ ខៃល្ួសពីវធិានរោរពិបសសន្ន្ ខៃលមនិរាន         
ប្គ្ងទុកជាមុន ក្ុងរោរព្ងីករោរ្គរ់្ គងររស់រោ្ឋ ភរិាលបៅបលើ     
្គរទិ់ៃ្ឋភាពទាងំអស់ដន្រពន័្ធអុីនធឺណិតបៅកម្ុជា។

ការគបមាមកំបែង្របនថែមដ�់យសរីភាពប្រព័ន្ធ 
អុីនធឺណិត

ជាចុងប្រោយ មនិថាចបារទ់ាងំបនះ្តរូវរានអនុមត័ ឬមនិ 
្តរូវរានអនុមត័កប៏ោយ ករ៏ោរវវិឌ្ឍនថ៍មាីៗរខន្មបទៀត ររ្ហា ញឲ្យប�ើញ 
ថា រច្ុរ្បន្រោ្ឋ ភរិាលផតាល់អាទិភាពបលើរោរ្គរ់្ គង្រពន័្ធអីុនធឺ- 
ណិតបៅកម្ុជា។ មនិយូររ៉ុន្មា នប្រោយពីរោរខរកធាលា យចបារស់តាីពី 
ទូរគមន្គមន ៍ រោលពីខែកញ្ញា  កនលាងបៅបនះ ្ កសួងពត័ម៌ាន រាន្រ
រោសពីខផនរោរ្រកួត្រខជងររស់ែលាួនក្ុងរោរ្តរួតពិនិត្យែលារឹមសារតាម
្រពន័្ធអីុនធឺណិត។ 

បយាងតាម្រសាសនរ៍រស់ឯកឧតតាម អ៊ុក គរឹមបសង ខៃល 
រានៃរឹកន្គំំនិតផតាួចបផតាើមររស់្កសួង រានបលើកប�ើងថា រ ជ្ា ីដន 
“ពាក្យរ្មាម” មយួ ្តរូវរាននរឹងកំពុងចង្កងក្ុងបគ្លរំណងលុរ
រំរាតព់ាក្យអាសអាភាស រោរររហិាបករ តាិ៍ និងរោរបរ ើសបអើងបចញពី្រពន័្ធ 
អុីនធឺណិត។ បលាករានមាន្រសាសនថ៍ា “បយើងចង់្ រារអ់្កប្រើ    
្រាស់្រពន័្ធអុីនធឺណិត កំុឲ្យប្រើពាក្យមយួចំនួនពាកព់ន័្ធនរឹងពាក្យ 
អាសអាភាស  ពាក្យខៃលទាកទ់ងនរឹងរោរស្អរប់ែ្ើម និងរោរបរ ើសបអើងជា 
បៃើម”។ បលាករានបលើកប�ើងជាពិបសសអំពីរណ្តា ញទំន្កទ់ំនង 
សង្គម ប្វេសរ៊ុក (Facebook) ខៃល “អ្កបលងប្វេសរ៊ុក្តរូវខតៃរឹង
អំពីរបរៀរពិចារណ្បៅបលើបករ តាិ៍ប ម្ា ះ និងបសចក្ដីដថលាថ្ូរររស់រុគ្គល 
ម្ាក់ៗ ”៨៨ ជារោរ្ពរួយរារម្ បលាក សុែ ចិន្តា  ន្យក្រតិរតតាិ្ករុម្ុ៊ន 
ផតាល់បសវាអីុនធឺណិត MekongNet រាន្រាររ់ោខសតឌរឹបែមរូឌា 
បៃលី ថា ររូបលាកនរឹងបគ្រពតាមរាល់សំបណើ ខៃលរោ្ឋ

ភរិាលបស្ើសំុឲ្យរិទបគ្ទំពរ័ណ្មយួ។ បលាករានខថលាង 
្រាររ់ោខសតបនះថា “ែញាុ ំនរឹងអនុវតតាបៅតាមចបារ ់្រសិនបរើ្កសួងបចញ 
ចបារប់នះ”។ “្កសួងអាចៃកអាជាញា រណ័ណ ររស់ែញាុ ំ ្ រសិនបរើែញាុ ំមនិបគ្រព 
តាម” ។៨៩

ប្រោយមកមនិយូររ៉ុន្មា ន  អ្កវាយ្រហារតាមកំុព្យរូទរ័ពីរ 
ន្ក ់ មកពីរណ្តា ញអន្មកិកម្ុជាខៃល្តរូវរានចារែ់លាួនពីរទលួចចូ
លរខំ្ន (Hacking) បគ្ទំពរ័រោ្ឋ ភរិាល រោលពីពាកក់ណ្តា លឆ្្ ំ
២០១៤  ប្រោយរោរបរាះបឆ្្ត ឆ្្២ំ០១៣។ ករ៏៉ុខនតាអ្កទាងំពីរ្តរូវរាន 
បោះខលងពីពន្ធន្គ្រវញិ បោយរោរព្យរួបទាស  ប្រោយបពលខៃលពួក

៨៧ Eddie Morton, "Telecom Law Outrage," អត្្រទរ្រស់ យអដឌី យម៉ោរតុន យបកោមចំណងយជើងថា "កំែិងពនច្ា្រ់ទូរគមនាគមន៍" យចញផ្សា�យដោ�កាបសតភនែំយពញ្រុ៉ស្ិ៍ 
កា�ពពីថងៃទី២៥ បខកកកដា ឆនែាំ២០១៤។
៨៨ អត្្រទរ្រស់ ែ៊ុ� រស្មី មានចំណងយជើងថា "រដ្ឋាភិបា�មានគយបមោងបគ្រ់បគងខ្តឹមសារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត" ចុះផ្សា�យដោ�កាបសត ឌតឹយខម្រូឌា យដ�ី  ពថងៃទី០៤ 
បខកញ្ញា ឆនែាំ២០១៤។
៨៩ Ibid.

ៃំបណើ រឃាលា តបចញពីអុិនធឺណិត? ររាយរោរណ៍លីរោៃូ២០



បគរានយល់្ពមប្រើ្រាស់ជំន្ញររស់ែលាួន បៃើម្ប ី្ រយុទ្ធ្រឆ្ងំនរឹង 
ឧ្កិៃ្ឋកមមាបលើ្រពន័្ធរបចក្វទិយោឲ្យ្កសួងមហាដផ្ទ។៩០ ម្នតាី្កសួង 
មហាដផ្ទម្ាករ់ាន្ររោសថា អ្កទាងំពីរបនះនរឹង្តរូវោកឲ់្យសាកល្បង
រោររ្រ ្ ពមទាងំ្តរូវរានផតាល់ឱរោសបៃើម្ប ី“ររ្ហា ញថាពួកបគមានភាព 
បសាមា ះ្តងន់្បពលបនះ ប្ើយពិតជាចងប់្រើ្រាស់សមត្ភាពររស់ែលាួន
រប្មើរោររ្រជូននគររាលពិត្រាកៃខមន”។៩១

អង្គភាពពត័ម៌ាន និង្រតិកមមារ្័ស ដនទីសតាីរោរគណៈរៃ្ឋម្នតាី 
រោលពីខែតុលា ឆ្្២ំ០១៤ រានរញ្ជា ឲ្យរបងកើត្ករុមរោររ្រ្រពន័្ធ 
ផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានសង្គម (CWT) មយួ បៃើម្បតីាមោន និង្រមូល  

ពត័ម៌ានពីរណ្តា ញទំន្កទ់ំនងសង្គមប្វេសរ៊ុក (Facebook) និង 
តាមបគ្ទំពរ័បផ្សងៗបទៀត ក្ុងបគ្លរំណងបៃើម្ប ី“រោរពារជំ្រ និង 
កិតយោនុភាពររស់រោ្ឋ ភរិាល”។ រទរញ្ជា ខៃល្តរូវរានចុះ្ត្បលខ្
បោយឯកឧតតាមរណ្ឌិ តសភាចារ្យ សុែ អាន រោលពីដថងៃទី១៥ ខែតុលា 
រានបលើកប�ើងថា ភារកិច្ររស់អង្គភាពថមាីបនះ គឺ្តរូវពិនិត្យ និងផ្សពវេ 
ផសាយពត័ម៌ានបចញពី “បគ្ទំពរ័ រណ្តា ញទំន្កទ់ំនងសង្គម ប្វេស 
រ៊ុក (Facebook) twitter google+ Youtube និង្រពន័្ធផ្សពវេផសាយ
ពត័ម៌ានបផ្សងៗបទៀត”។៩២ បនះទំនងជារោរបរៀរចំរបងកើត្ករុមអ្ក 
ជំន្ញ ្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានសង្គម ខៃលបគបជឿថា បៃើម្បៃីរឹកន្ ំ
រោរពយោយាមររស់រោ្ឋ ភរិាល ក្ុងរោរតរតបៅនរឹងវតតាមានបៅតាម      

្រពន័្ធពត័ម៌ានររស់គណរក្សសប្រ្្គ ះជាតិ ក្ុងអំ�ុងបពលបរាះ 
បឆ្្ត។  

លុះរានរ៉ុន្មា នដថងៃប្រោយមកបទៀត ្ករុមម្នតាីមកពីន្យក-
ោ្ឋ នសនតាិសុែដផ្ទក្ុងដន្កសួងមហាដផ្ទ (ខៃលជាស្ារន័រានបសើុរ 
អបងកត និងចារែ់លាួន “្ករុមអ្កលួចចូលរខំ្ន (Hacking) តាម្រពន័្ធ 
អុីនធឺណិត” មកពីរណ្តា ញអន្មកិកម្ុជា) រានបៅរោរយិាល័យ 
កណ្តា លររស់្ករុម្ុ៊នទូរគមន្គមនក៍ម្ុជា និងរានបៅ្ករុម្ុ៊ន 
ផតាល់បសវាអុីនធឺណិត បៃើម្ប ី្ តរួតពិនិត្យឧរករណ៍រណ្តា ញររស់ 
្ករុម្ុ៊ន និង្តរួតពិនិត្យបមើលកំណត់្ តាចុះវកិយ័រ័្ ត និងកំណត់្ តា

ទិន្នយ័ររស់្ករុម្ុ៊នផតាល់បសវាអុីនធឺណិតទាងំបន្ះផងខៃរ។ មូល
ោ្ឋ នស្មាររ់ោរបធវេើអធិរោរកិច្បនះ គឺខផ្អកបលើលិែិតចុះដថងៃទី១៧ 
ខែតុលា ររស់្កសួងដ្រសណីយ ៍ និងទូរគមន្គមន ៍ ខៃលរញ្ជា ឲ្យ 
្ករុម្ុ៊នផតាល់បសវាទូរស័ព្ទ និងអុីនធឺណិតទាងំអស់អនុញ្ញា តឲ្យ្ករុម
រោររ្របធវេើរោរបស៊ើរអបងកត  “សិកសាលម្អតិអំពីឧរករណ៍របចក្បទស 
ររស់្រតិរតតាិករទាងំអស់”។ ម្នតាីរោ្ឋ ភរិាលរានបលើកប�ើងថា រោរ 
ចុះបធវេើអធិរោរកិច្បនះ គឺបៃើម្បកីំណតប់គ្លបៅជនឆបរាកតាម្រពន័្ធ 
អុីនធឺណិត ខៃលប្រើ្រាស់ពិធីរោរសំប�ងតាម្រពន័្ធអីុនធឺណិត  
(VOIP) បៃើម្បឆីបរាកអ្កប្រើ្រាស់្រពន័្ធអុីនធឺណិត។៩៣

៩០ សូមអានអត្្រទរ្រស់ ្រ៊ុត រស្មីគង្ា យបកោមចំណងយជើងថា "អនែកវា�ប្រែារ��់បពម្រយបមើការងារឲ្រដ្ឋាភិបា�" ចុះផ្សា�យដោ�កាបសតភនែំយពញ្រ៉ុស្ិ៍ កា�ពីពថងៃទី០១ 
បខតុ�ា ឆនែាំ២០១៤។
៩១ សូមអានអត្្រទរ្រស់ អនែកបសី ឆា� ច័ន្ទនីដា យបកោមចំណងយជើងថា "អនែកវា�ប្រែារកំពុងស្ិតយនៅការតាមដានអំពីភាពយស្មោះបតង់រ្រស់ខ្លួន" ចុះផ្សា�យដោ�កាបសតភនែំយពញ 
្រ៉ុស្ិ៍ កា�ពីពថងៃទី០២ បខត�ុា ឆនែាំ២០១៤ ។ 
៩២ សូមអានអត្្រទរ្រស់ ម៉ាតត៍ ្រ្លូម្រ៊ឺែ្ និងគុច ណាយរេន យបកោមចំណងយជើងថា "បកុមការងារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សា�សង្មនតឹងតាមដានយគែទំព័រ" ចុះផ្សា�យដោ�កាបសត 
ឌតឹយខម្រូឌា យដ�ី កា�ពីពថងៃទី២០ បខវិច្ិកា ឆនែាំ២០១៤។
៩៣ សូមអានអត្្រទរ្រស់ Matt Blomberg, Joshua Wilwohl និងផាន់ អាណា មានចំណងយជើងថា "នគរបា�អធិការកិចចេបចកផ្លូវទិននែន័�បកុមែ៊ុនទូរគមនាគមន៍" 
ចុះផ្សា�យដោ�កាបសត ឌតឹយខម្រូឌា យដ�ី កា�ពីពថងៃទី៩ បខធនែលូ ឆនែាំ២០១៤។

ៃំបណើ រឃាលា តបចញពីអិុនធឺណិត? ររាយរោរណ៍លីរោៃូ ២១

្ករុម្ុ៊នផតាល់បសវាអីុនធឺណិត បៅភ្បំពញ ខែឧសភា ឆ្្២ំ០១៥



ប្រោយមកបទៀតរោខសត ឌរឹបែមរូឌា បៃលី រានចុះផសាយថា 
រោ្ឋ ភរិាលរានប្គ្ងនរឹងជ្មរុញរោរៃំប�ើងឧរករណ៍ឃាលា បំមើល បៅ 
នរឹងកខនលាងតាមរណ្តា ញររស់្រតិរតតាិករទូរគមន្គមន ៍ និង្ករុម្ុ៊ន 
ផតាល់បសវាអីុនធឺណិត។ ម្នតាីមយួររូមកពីន្យកោ្ឋ នសនតាិសុែដផ្ទក្ុង 
ដន្កសួងមហាដផ្ទរានមាន្រសាសនថ៍ា “អវេីខៃលសំខ្នស់្មារ ់
បយើងបពលបនះ គឺថាបយើងអាច្គរ់្ គងរានយ៉ាងតរឹងរុ រឹងបលើរោរប្រើ 
្រាស់្រពន័្ធអុីនធឺណិត និងទូរស័ព្ទចល័តររស់្រជាពលរៃ្ឋ”។ 
បលាករានពន្យល់បទៀតថា ថវេីត្បតិឧរករណ៍ឃាលា បំមើលបនះ្តរូវរាន 
ៃំប�ើងរចួរាល់កប៏ោយ ក៏្ តរូវមានរោរអនុញ្ញា តពីតុលារោរជាមុនសិន
ខៃរ បន្ះបទើរអាចប្រើ្រាស់ឧរករណ៍បនះរាន។៩៤ បរើបទាះជា្ករុមអ្ក 
ជំន្ញមយួចំនួននិយាយថា អធិរោរកិច្ និងរោរឃាលា បំមើលបលើរណ្តា ញ 
ទូរគមន្គមន ៍ អាចអនុវតតាបៅបោយ្សរចបារច់ំបពាះករណីែលាះកពិ៏ត 
ខមន ខតបោយសារតុលារោរែវេះឯករាជ្យភាព បន្ះមាននយ័ថា មានរោ
ររោរពារតិចតូចរ៉ុបណ្ណ ះទរទ់ល់បៅនរឹងរោរប្រើ្រាស់ែុសបលើអំណ្ច
ទាងំបនះ។៩៥

កិច្្ពមប្ពៀងទូរគមន្គមនរ៍វាង្របទសចិន និងកម្ុជា 
ខៃលបធវេើប�ើងន្បពលថមាីៗបនះ រាន្តរឹមខតគូសររ្ហា ញពីរោរ្ពរួយរារម្ 
ររស់អ្កប្រើ្រាស់្រពន័្ធអុីនធឺណិត ចំបពាះរោរ្តរួតពិនិត្យររស់ 
រោ្ឋ ភរិាល។ សបមតាចន្យករៃ្ឋម្នតាី  បៅចុងឆ្្២ំ០១៤ រានអប ជ្ា ើញ
បៅទស្សនកិច្ទី្ករុងបររ៉ោងំ និងរានជួរ្រជំុជាមយួន្យក្រតិរតតាិ
សតាីទីររស់្ករុម្ុ៊ន Huawei បោយរានបស្ើសំុរបងកើត “ភាពជាដៃគូ 
យុទ្ធសា្សតា” មយួ រវាងរោ្ឋ ភរិាលកម្ុជា និង្ករុម្ុ៊នទូរគមន្គមន៍
ចិនៃធ៏ំមយួបនះ។៩៦ រោលពីខែមករា ឆ្្២ំ០១៥ ្ករុម្ុ៊ន Huawei 

រានផតាល់ឧរករណ៍របច្កវទិយោពត័ម៌ាន ខៃលមានតដមលាបសមាើនរឹង 
២០០.០០០ ៃុលាលា រស្រៃ្ឋអាបមរកិជូនបៅ្កសួងទូរគមន្គមន។៍ 
៩៧រន្្ទ រម់កបៅដថងៃទី២៧ ខែមករា កម្ុជា និងចិនរានចុះ្ត្បលខ្បលើ 
អនុស្សរណៈដនរោរបយាគយល់ៃទូ៏លំទូលាយមយួ សតាីពីកិច្ស្-     
្រតិរតតាិរោរក្ុងវស័ិយទូរគមន្គមន ៍ និងរបច្កវទិយោពត័ម៌ាន។ បៅ 
ក្ុងកិច្្ពមប្ពៀងបនះ ្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានមយួចំនួនរានចុះ 
ផសាយថា “ភាគីទាងំពីរនរឹងផ្លា ស់រតាូរពត័ម៌ាន រទពិបសាធន ៍និងជំន្ញ 
ពីគ្្បៅវញិបៅមក”។៩៨ ពត័ម៌ានលម្អតិអំពីទំរងដ់នកិច្ស្្រតិរតតាិ
រោរបនះ មនិទាន់្ តរូវរានបគទមាលា យឲ្យៃរឹងជាសាធារណៈបៅប�ើយ
បទ។ ករ៏៉ុខនតាខផ្អកបលើប្តុផលដនឥរយិារថមនិចបាស់លាស់ររស់ចិន
ចំបពាះបសរភីាពអុីនធឺណិត វាជាសញ្ញា ប្គ្ះថ្ាកម់យួខៃលរោរផ្លា ស់ 
រតាូរគ្្បៅវញិបៅមករខន្មបទៀតជាមយួ្ករុងបររ៉ោងំ អាចនរឹងជួយ�   
កម្ុជារំពាកនូ់វរបច្កវទិយោខៃលបធវេើឲ្យ្របទសបនះ អាច្គរ់្ គង 
ទូរគមន្គមន ៍ និងរោរទំន្កទ់ំនងតាម្រពន័្ធអុីនធឺណិតរានរោនខ់ត
រតិត្បតិជាងមុនខថមបទៀត។ 

រោរវវិឌ្ឍថមាីៗទាងំបនះ ចង្អុលររ្ហា ញយ៉ាងចបាស់ពីទិសបៅដន
រោរ្គរ់្ គង្រពន័្ធអុីនធឺណិត និងរោរ្តរួតពិនិត្យរ រឹតរនតារឹងបលើរោរផ្សពវេ
ផសាយពត័ម៌ានបៅកម្ុជា ក្ុងក្មតិរោនខ់តធំទូលំទូលាយជាងមុន។ 
បទាះតាមវធិីសា្សតាខររណ្កប៏ោយ រោ្ឋ ភរិាលទំនងជាមានរំណង
របងកើនរោរ្គរ់្ គងររស់ែលាួនបៅបលើ្រពន័្ធអុីនធឺណិតបៅកម្ុជា បៃើម្ប ី
មនិអនុញ្ញា តឲ្យមានមបធយោរាយទំន្កទ់ំនងបផ្សងបទៀត ខៃលមនិស្ិត
បៅប្រោមរោរ្គរ់្ គងររស់រោ្ឋ ភរិាល។ 

៩៤ សូមអានអត្្រទរ្រស់ អូន ភាព និង Joshua Wilwohl មានចំណងយជើងថា "រដ្ឋាភិបា�មានគយបមោង្រំពាក់ឧ្រករណ៍�្ាំយមើ�" ចុះផ្សា�យដោ�កាបសត ឌតឹយខម្រូឌា យដ�ី 
កា�ពីពថងៃទី១០ បខធនែលូ ឆនែាំ២០១៤។
៩៥ សូមអត្្រទរ្រស់ អូន ភាព និង ជូយសៅ វិ�វុ� មានចំណងយជើងថា "រដ្ឋាភិបា�មានគយបមោង្រំពាក់ឧ្រករណ៍�្ាំយមើ�"។
៩៦ "យសចក្ីប្រកាសព័ត៌មាន មានចំណងយជើងថា "កម្យុជា និងបកុមែុ៊នHuawei នតឹងពបងតឹងកិចចេសែប្រតិ្រត្ិការយ�ើវិស័�្រណតាញទំនាក់ទំនងគ្មានបខ្ស" យចញផ្សា�យដោ� 
បកុមែ៊ុន Huawei កា�ពីពថងៃទី០៨ បខវិច្ិកា ឆនែាំ២០១៤ ។ ព័ត៌មានយនះ អាចរកបានយនៅ http://pr.huawei.com/en/news/hw-394217-apec.htm#.VMur0C6PPnY 
(បានទាញ�កព័ត៌មានចុងយបកោ�្រំផុត យនៅពថងៃទី៣០ បខមករា ឆនែាំ២០១៥) ។
៩៧ "បកុមែុ៊នទូរស័ព្ទទំយនើ្រ Huawei ផ្�់ឧ្រករណ៍្រយចចេកវិទ្ាព័ត៌មានស្មាតែ្វលូន បដ�មានតពម្ ៧០០.០០០ ដុ�្ារអាយមរិក ដ�់បកសួងពប្រសណី�៍ និងទូរគមនាគមន៍ 
រ្រស់កម្យុជា"  ព័ត៌មានមានយនៅ http://shar.es/1o7fb6 ។
៩៨ "ប្រត្ិរត្ិការណ៍កម្យុជានិងចិន កនែយុងវិស័� ICT,” កាបសត Xinhua  ពថងៃទី២៧ បខមករា ឆនែាំ២០១៥។

ៃំបណើ រឃាលា តបចញពីអុិនធឺណិត? ររាយរោរណ៍លីរោៃូ២២

http://pr.huawei.com/en/news/hw-394217-apec.htm#.VMur0C6PPnY
http://shar.es/1o7fb6


អ្កអបងកតឃាលា បំមើលថតយកសកមមាភាពរ្រ្ក រ្ករុមអ្កគ្ំ្ ទ្រធានវទិ្យសុម្បកុ�មាុ ំ បលាក មម៉ សុណងៃូ់ បៅខ្ងមែុ្កសួងពត័ម៌ាន ខែមករា ឆ្្២ំ០១៤



ផ្នែកទី៤៖ សេចក្ីេននែិដ្ាន
ក្ុងឆ្្១ំ៩៩២ អ៊ុនតាក ់(UNTAC)  រានបធវេើបរសកកមមាមក 

កម្ុជា ប្ើយបៅក្ុងចំបណ្មកិច្្ររឹងខ្រងររស់អ៊ុនតាកជ់ាប្ចើនក្ុង 
បន្ះកម៏ានកិច្ពយោយាម បធវេើឲ្យ្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានមានៃំបណើ រ
រោរប�ើងវញិផងខៃរ ខៃលជួយ�ស្មរួលឲ្យមានរោរផ្សពវេផសាយនិន្្រោរ
នបយារាយបផ្សងៗគ្្យ៉ាងទូលំទូលាយ។  អស់រយៈបពលជាប្ចើនឆ្្ំ
ចារត់ាងំពីបពលបន្ះមក  លទ្ធភាពក្ុងរោររប្្ញមតិរានធាលា កចុ់ះ 
បោយសារខតគណរក្សរោនអ់ំណ្ច រាន្រមូលផតាុ ំរោររោនរ់ោរប់ៅ 
បលើស្ានភាពនបយារាយបៅកម្ុជា។ ្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ាន ្តរូវ
រានបធវេើឲ្យមានរោរផ្សពវេផសាយលបម្អៀងរនតាិចមតាងៗ តាមរយៈសកមមាភាព 
ជាប្ចើន ៃូចជា រោរគ្មាមកំខ្ង រោរទិញទរឹកចិតតា និងរោររំភតិរំភយ័ 
ជាបៃើម រ្ូតៃល់្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ាន និងរោខសតភាគប្ចើនបៅ 
កម្ុជា រាន�រប់ធវេើអាជីវកមមា ឬករ៏ានរន្ទនជំ់្របៃើម្បសី្មរបៅ 
តាមនបយារាយររស់រោ្ឋ ភរិាល។ ្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានខៃល  
មនិខមនជាររស់រោ្ឋ ភរិាល ខៃលបៅបសសសល់តិចតួចរានរោរពារ 
ជំ្រររស់ែលាួនឥត�រ�់រ ខៃលហាកៃូ់ចជាកំពុងរងចារំោររ្រ្ក រ
ក្ុងបគ្លរំណងបរាសសមា្អ ត្រពន័្ធផ្សពវេផសាយទាងំបនះបចញពីទិៃ្ឋ
ភាពនបយារាយបៅកម្ុជា ក្ុងរយៈបពលពីរបៅរីឆ្្មំតាង។

ករ៏៉ុខនតារោររកីចប្មើនយ៉ាងឆ្ររ់្័សដនរោរទទួល និងរោរ   
ប្រើ្រាស់្រពន័្ធអុីនធឺណិតក្ុងរយៈបពលរីឆ្្ចុំងប្រោយបនះ រាន   
បរើកចំ្នូវលទ្ធភាពបលើកទីពីរ ស្មាររ់ោររប្្ញមតិបោយបសរ។ី 
រច្ុរ្បន្បនះ សូម្បខីតប្រោយបពលបធវេើបសចកតាី្ពាងចបារថ់មាីៗខៃលមាន
បគ្លរំណងោកក់ំ្ ិតបោយផ្្ទ ល់ បៅបលើរោរប្រើ្រាស់្រពន័្ធអុីន-

ធឺណិតបៅកម្ុជាកប៏ោយ កអ៏្កប្រើ្រាស់្រពន័្ធអុីនធឺណិតបៅខត 
ទទួលរងរោរ្គរ់្ គងជាផលាូវរោរមយួចំនួនតូចខៃរ។ បទាះរីជាយ៉ាងបនះ 
កតាី បសរភីាពន្បពលរច្ុរ្បន្បនះកំពុងរងសម្ាធពី្គរខ់ផ្កទាងំអស់។ 
ប្រោយពីរានបមើលប�ើញឥទ្ធិពល ដនទំន្កទ់ំនងតាម្រពន័្ធអីុនធឺ-
ណិត និង្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានសង្គមក្ុងរោរ្រមូលផតាុ ំសបមលាង 
ជំទាស់ និងផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានរះិគនប់លើរោ្ឋ ភរិាលក្ុងអំ�ុងបពលដន
រោរបរាះបឆ្្ត ឆ្្២ំ០១៣ និងប្រោយបពលបរាះបឆ្្តរចួមក 
រោ្ឋ ភរិាលកម្ុជា ហាកៃូ់ចជាមានបគ្លរំណងព្ងីករោរ្គរ់្ គង  
្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានតាម្រពន័្ធអុីនធឺណិត ខៃលមាន្សារ ់
រខន្មបទៀត  បោយបធវេើរោរោកក់ំ្ិតន្ន្បៅបលើមបធយោរាយទនំ្ក ់
ទំនងបនះ រ៉ខុនតារ្ូតមកៃល់បពលបនះ មនិសូវមានរោររ រឹតរនតារឹងខ្លា ងំ
បៅប�ើយបទ។ ៃូចរានបរៀររារពី់ខ្ងបៃើមរចួមកប ើ្យ រោ្ឋ ភរិាល 
និងភ្ាករ់្រររស់រោ្ឋ ភរិាល មនិមានភាពសា្ទ កប់ស្ទើរក្ុងរោរបធវេើឲ្យរោរ
ទំន្កទ់ំនងតាម្រពន័្ធអីុនធឺណិត រោលា យជារទបលមាើស្ព្មាទណ្ឌ  
ប�ើយ ឬ រោរកំណតប់គ្លបៅបលើសកមមាជនណ្ខៃលប្រើ្រាស់          
្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានសង្គម បៃើម្បផី្សពវេផសាយសារររស់ែលាួន។ 
រោ្ឋ ភរិាល មានលក្ណៈ្សបៃៀងគ្្បៅនរឹង្ករុមបមៃរឹកន្មំកពី 
រណ្តា ្របទសខៃលមនិសូវមានបសរភីាពមយួចំនួនៃូចជា ចិន និង 
បវៀតណ្ម ខៃរ បោយយល់ប�ើញថា បសរភីាពក្ុងរោររប្្ញមតិ 
មនិខមនជាសិទ្ធិបន្ះបទ ខតគិតថាវាជារោររខណតា តរបណ្តា យបៅវញិ 
ប្ើយរខងវេរបៅជាបរឿងរះ៉ពាល់ៃល់ “សនតាិសុែជាតិ” និង “បស្រភាព 
សង្គម”។ 

ៃំបណើ រឃាលា តបចញពីអុិនធឺណិត? ររាយរោរណ៍លីរោៃូ២៤

ហាងអុីនធឺណិតឯកជន បៅភ្បំពញ ខែឧសភា ឆ្្២ំ០១៥



ជារោរពិតណ្ស់ថា ទាងំអ្កគ្ំ្ ទ និងអ្ករះិគនគ់ណរក្ស
រោនអ់ំណ្ចរានប្រើ្រាស់្រពន័្ធអុីនធឺណិត បៃើម្បផី្សពវេផសាយពាក្យ 
ចចាមអារាម រោរ្រមាថ រោរបរ ើសបអើង និងពត័ម៌ានមនិពិត។ ៃំបណ្ះ 
្សាយសម្សរបៅនរឹងរញ្ហា ទាងំបនះ គឺមនិខមនជារោរ្តរួត្តា 
រខន្មបទៀតបន្ះបទ ផ្ទុយបៅវញិ គឺជារោរបរើកចំ្ឲ្យរោនខ់តទូលំ 
ទូលាយជាងមុនបៅវញិបទ។ មានខតមបធយោរាយដនរោររប្្ញមតិ 
បោយបសរ ី និងបសរភីាពក្ុងរោរផតាល់បយារល់រ៉ុបណ្ណ ះ ខៃលនរឹងបធវេើឲ្យ 
្រជាពលរៃ្ឋកម្ុជាអាចខវកខញក និងខរងខចករវាងគំនិតអា្កក ់ 
និងគំនិតល្អរាន។ មានខតរោរបធវេើឲ្យសិទ្ធិរប្្ញមតិបោយបសរតីាម   
្រពន័្ធអុីនធឺណិតបៅជាលក្ណៈ្សរចបាររ់៉ុបណ្ណ ះ ខៃលនរឹងបធវេើឲ្យ 
គំនិតទាងំបនះ អាចយកមកនិយាយតតាងំគ្្ និងបលើកយកមក 
ពិភាកសាបៃញបោលបោយបរើកចំ្ររាន។ ្រសិនបរើទស្សនៈន្ន្ 
មនិអាច្តរូវរានផ្សពវេផសាយបោយបរើកចំ្បន្ះបទ (តាម្រពន័្ធអុីន 
ធឺណិត ឬតាមមបធយោរាយណ្បផ្សងៗបទៀត) បន្ះទស្សនៈទាងំបនះ 
នរឹងបៅខត្តរូវរានរ រឹតត្បតិ និងរិទែ្ទរ ់ លុះ្តាខតមានរោរអនុញ្ញា ត 
និងរោរបលើកទរឹកចិតតា បទើរទស្សនៈទាងំបនះនរឹងអាចលូតលាស់បៅមុែ
រាន។

គួរឲ្យបសាកសាតា យណ្ស់ ខៃលរោ្ឋ ភរិាលកម្ុជាន្បពល 
រច្ុរ្បន្បនះ ហាកៃូ់ចជាបៃើរបលើទិសបៅបផ្សងពីបនះ។ ក្ុងរយៈបពលពីរ 
ឆ្្កំនលាងមកបនះ រោ្ឋ ភរិាលរានពយោយាមបរៀរចំព្ងីករខន្ម 
ឧរករណ៍ចបារ ់ និងគប្មាងឃាលា បំមើលខៃលបទើរខតនរឹងចារប់ផតាើម ខៃល 
ហាកៃូ់ចជា បធវេើប�ើងបៃើម្បសំីបៅបៅបលើរោររប្្ញមតិរះិគនត់ាម 

្រពន័្ធអុីនធឺណិតខតរ៉បុណ្ណ ះ។ រយៈបពលពីរទសវត្សរក៍នលាងមកបនះ  
រានររ្ហា ញឲ្យប�ើញពីឆន្ទៈររស់រោ្ឋ ភរិាល ក្ុងរោរប្រើ្រាស់ចបារ ់
ទាងំបនះ ប្ពាះវាមានមុែរ្របធវេើឲ្យបៃើរ្សរបៅតាមនបយារាយ និង 
រោតរ់ន្យឲ្យរានប្ចើននូវទស្សនៈរះិគនន់្ន្។ ្រសិនបរើបសចកតាី      
្ពាងចបារឧ់្កិៃ្ឋកមមាបលើ្រពន័្ធរបច្កវទិយោ និងបសចកតាី្ពាងចបារស់តាីពី
ទូរគមន្គមន ៍  ្តរូវរានអនុមត័ខមនបន្ះ បន្ះនរឹងផតាល់អំណ្ចៃល់ 
រោ្ឋ ភរិាលក្ុងរោរ្គរ់្ គងបៅបលើៃំបណើ ររោរកុំព្យរូទរ័ និងទូរស័ព្ទ 
ទំបនើរៗររស់្រជាពលរៃ្ឋ ប្ើយខថមទាងំ្គរ់្ គងបលើរចន្សម្ន័្ធ 
មូលោ្ឋ នដន្រពន័្ធអុីនធឺណិត ខៃលជាចំណុចៃំរូងស្មាររ់ោរខចក
ចាយពត័ម៌ានផងខៃរ។ 

មនិចារំាចប់ធវេើរោរោកប់ទាសបលើ្គរព់ាក្យសមតារីះិគនប់ន្ះបទ 
បរើមនិៃូបច្ាះបទ នរឹងបធវេើឲ្យមានភាពមន្ទិល  និងភាពភយ័ខ្លា ចក្ុងសតិ
អារមមាណ៍ររស់អ្កប្រើ្រាស់រណ្តា ញទំន្កទ់ំនងសង្គម ប្វេសរ៊ុក 
(Facebook) អ្កសរបសររលាុកពត័ម៌ាន និងសកមមាជនស្គមន ៍ ៃូច  
្រពន័្ធផ្សពវេផសាយពត័ម៌ានខររ្រដពណី។ ស្ិតក្ុងររយិារោសខររបនះ 
បសរភីាពដនរោររប្្ញមតិបៅតាម្រពន័្ធអុីនធឺណិតនរឹង្រ�មបៅ
នរឹងរោរ្តរួត្តាខៃលមនិមានភាពចបាស់លាស់ជាប្ចើន។  ជារមួវធិី 
សា្សតាក្ុងរោររប្្ញមតិនរឹង�រៃ់ំបណើ ររោរ។ រោរទទួលរានអីុន- 
ធឺណិតប្រើ្រាស់ កំពុងខតរកីសុះសាយប្ចើនបៅៗក្ុងចំបណ្ម្រជា-
ពលរៃ្ឋកម្ុជា។ ករ៏៉ុខនតា បពលបវលាមនិមានប្ចើនបន្ះបទ ្តរូវបធវេើរោរ 
តសូ៊បៃើម្បបីសរភីាពដនរោររប្្ញមតិបោយបរើកចំ្ តាម្រពន័្ធអុីន- 
ធឺណិតឲ្យរានឆ្រ។់ 

អនុសាសន៍

►►►  បយើងសូមអំពាវន្វបោយទទូចៃល់រាជរោ្ឋ ភរិាលកម្ុជា សូមបលាកបមតាតា បធវេើរោរផ្សពវេផសាយឲ្យរានឆ្ររ់្័សនូវបសចកតាី្ពាងចបារចុ់ង
ប្រោយរំផុតខៃល្គរ់្ គងរាល់្គរទ់្មងដ់នសកមមាភាពតាម្រពន័្ធអុីនធឺណិត និងសូមបលាកបមតាតា អនុមត័ ្ពមទាងំអនុវតតាៃំបណើ ររោរបធវេើ     
បសចកតាី្ពាងចបារប់នះ្រករបោយតមាលា ភាព បៃើម្បឲី្យសាធារណៈជនរានបធវេើរោរពិចារណ្បលើចបារប់នះផងខៃរ។

►►► បយើងសូមអំពាវន្វបោយទទូចៃល់រៃ្ឋសភាជាតិ សូមបលាកបមតាតា រៃិបសធបចាលរាល់ចបារទ់ាងំឡាយណ្ខៃលោកក់ំ្ិតធងៃនធ់ងៃរបៅ
បលើសិទ្ធិជាមូលោ្ឋ នក្ុងរោរទទួលរានបសរភីាពដនរោររប្្ញមតិ។

►►► បយើងសូមអំពាវន្វបោយទទូចៃល់តុលារោរកម្ុជា សូមបលាកបមតាតា ធាន្ឲ្យរាននូវ្រពន័្ធយុតតាិធមម៌យួ្រករបោយឯករាជ្យភាពពិត 
្រាកៃ និងសង្ឃ រឹមថាបលាកនរឹងរញ្ឈររ់ោរបចាទ្ររោនរ់ទររហិាបករ តាិ៍ ប្ពាះថារោរបចាទ្ររោនប់នះគ្រសងកតៃ់ល់បសរភីាពដនរោររប្្ញមតិ 
ខៃលបសរភីាពដនរោររប្្ញមតិបនះមានខចងក្ុងរៃ្ឋធមមានុ ញ្ា ដន្ពះរាជាណ្ច្កកម្ុជា។

►►► បយើងសូមជ្មរុញៃល់សមាជិកដនស្គមនព៍ាណិជជាកមមាកម្ុជា និងសង្គមសីុវលិសូមឲ្យបធវេើរោរអំពាវន្វៃល់រាជរោ្ឋ ភរិាល និងរៃ្ឋសភា 
ជាតិ ឲ្យអនុមត័ និងអនុវតតានូវៃំបណើ ររោរតាកខ់តងបសចកតាី្ពាងចបារ់្ រករបោយតមាលា ភាព បោយក្ុងបន្ះរមួរ្ូ្លទាងំរោរផតាល់បពលបវលា្គរ់
្គ្នប់ៃើម្បបីធវេើរោរពិប្គ្ះបយារល់ជាសាធារណៈ និងទទួលយកបយារល់ពីសាធារណៈជនផងខៃរ។

►►► បយើងសូមជ្មរុញៃល់ម្ាស់ជំនួយអនតារជាតិ និងស្គមនអ៍នតារជាតិទាងំអស់ សូមបធវេើរោរទទួលសា្គ ល់ថា បសរភីាពដនរោររប្្ញមតិ
បៅកម្ុជាកំពុងទទួលរងរោរគ្មាមកំខ្ងយ៉ាងធងៃនធ់ងៃរ និង្តរូវរោរបលើកកម្ស់ និងរោរពារបសរភីាពដនរោររប្្ញមតិបនះ តាមវធិីន្ន្ខៃលល្អ 
្របសើរជាងបពលរច្ុរ្បន្បនះ៕

ៃំបណើ រឃាលា តបចញពីអិុនធឺណិត? ររាយរោរណ៍លីរោៃូ ២៥



www.licadho-cambodia.org
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