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("ច្បោ សីព
� ីទូរគមនាគមន")

ពលយា៉ធ�ន់ធ�រដល់េសរ ីភាៃនកបេ��ញមតិ េនក�ុង្របេទសកម�

បេង�តឲ្មាននូវកប៉ ះ

េដយច្បោប់េនះមិន ្រត

េផា�តសំខន់េលករបេ��ញមតិជាសធារណ្របព័ន�អុិនេធេណប៉ុេណា�ះេ ប៉ុ ែន�ែថមទំេទ
េលទំនាកទំនងជឯកជនតមរយៈកេ្រប្របាស់ឧបករណ៍ទូរគមនានា។
បទប្ប��ត� យា៉ងតឹងរឹរបស់ច្បោ ប់េ ផ�ល់សិទិ�អំណាចដលរជរដ�ភិក�ុងកចូលេដ
សមា�តេទក�ុងជីវិឯកជនរបស់បុគ�ល

បំ ផា�ញភសុតងមុនេជំ
នុំ ជ្រមះក�្រពហ�ទណ និង្រគប់្រ
�

េលឧស្សោហកម�ទូរគមនាគមន៍ទំ្របសិនេបមានកសេ្រមចថាច ង់េធ។
វ ិធានកេលសលុបរបស់ច្បោ ប់េ

ជាពិេសចំ េពះមា្រតជាែដលបេង�តបទេល�ស

្រពហ�ទណ�ថ� បង�អំពីេចតនាពិតៃនច្បោប់៖ េដម្បីបំភិតបំភ័យបុគ�លមា� ក់ ដក់ទណ�កម�ដល
ករអនុវត�សិទ�និងេសរ
ិ
ីភាពជ ាមូលដ�ន និងកត់បន�យបុគ�ល ឬ្រក�ម េនក�ុងរយៈេពលម ួយឆា
មុនរហូតដល់ករេបាះេឆា�ត-សង�ត់ឆា�ំេ្រកយ និងពីរឆា�ំេ្រកយេនេពលមានករេបាះេ
េនះហក់ដូចជារជរដ�ភិបាលកម�ុជាបាជាម ួយនឹឧបករណ៍ថ�ីមួយែដលនឹងជាកររំងដ
សង�មសុីវិល។
ករវិភខងេ្រនឹងលម�ិតអំ ពីកប៉ ពល់យាយា៉ធ�ន់ធ�រនាែដលបង�េឡងេដយច្ប
េនះ

េដយស�ិតេេ្រក្របធបទអំ ណា្រត�តពិនិត្យចប់ពិរ

េ្រគាះថា�ក់េទសិទិៃ� នករជំនុំជ្រមះក្របកបេដយុតិ ធ
� ម៌
1
និ ងក្រគប់្រគងេលសលុបរបស់អជា�។

ករ ឹតត្បិេសរ ីភាពជាមូលដ

ករពិនិត្យនិងព្រងឹងករអនច្បោ

0

អំណាចឃា�ំេម
េគាលបំណែដល្រត�បាែចងេដច្បោ េនះ

គឺ បទប្ប� �ត�ៃនឧស្សោហកម�ទូរគមនាគ

ប៉ុ ែន�ច្បោប់េមាមា្រតជាេ្ ែដលផ�ល់អំណចដល់អជា�ធរក�ុងករតមដនេដយសមា
េលទូរគមនាគមន៍របស់បុគ�មា�ក់េដយមិនចំបាចករទទួលខុស្រតណាមួ
អំ ណាចក�ុងកដក់េទសបុគ�លទំង

ទុ កជាបទេល�ស្រពហ�ទណ

1

ច្បោប់េ

និ ងសិទិ �

្របសិនេបទំនាក់ទំនងរបអ�កទំងេន្រត�បាចត
្រត�វបានែចងេដយមិនបានែផ�សិទិេស
�
រ ីភាពៃនក

ករវិភាគេនះគឺែផ�កេលករបកែ្របជាភាសអង់េគ�សេ្រកផ�ូវករៃនច្បោប់ស�ី និងច្បោប់ស�ី ទូរគមនាគមន េចញផ្សោយ

េលេគហទំព័ររបស់្រកសួងៃ្របសណី និងទូរគមនាគមន៍

ទំព័រទី

1

2
បេ��ញមតិ ឬកករពនា ដូចែដលបានធេដរដ�ធម�នុ�� និ ងច្បោប់អន�រជ េហយក៏ មិន
1

បានែផ�កេលសិទិ ឯ
� កជនភាពក�ុករេឆ�យឆ�តមមេធ្យទូរគមនាគមន
3
េដយស�ិតេនេ្រដ�ធម�នុ�� េនាះេ។

ែដល្រត�វនករព

2



មា្ ៩៧ ៃនច្បោ ប់េ អនុ��តឲ្មាករតមេដសមា�តតម្របព័ទូ រគមនាគមន
ណាមួយនិងទំងអ

េដយករតេនះ្រត�វបានធ�េឡងេ
េ
មានកយល់្រពមព
4
“អំ ណា�សបច្បោ” មួយ។ មិនមាែចងអំពីនិយមន័ យនូវអ�ីែដលបេង�តបាន “អំ ណា
3

�សបច្បោ” េនាះេ ឬមិនមានែចងថាេតអជា�ធរអចទអំ ណាក�ុងករយល់្រពម
េធ�ករតមដនែបបេនះេដយរេ។ េនះហក់ដូចបេង�តនូវអំណា េដម្បីលួចត
ដនជាសមា�ត់េដករទទួលខុស្រត ឬកគាពរសុវត�ិភាពសធារណៈ េដ ម្ប
ករពរសិទ�ិរបស់បុគ�លក�ុងទទួ លបានឯកជនភ។ េនះមានន័យថាបុគ�មា�កែដល
េធករស
�
ន�នាតមទូរស េផ�ស អុីែមល ឬេធទ
� ំ នាក់ទំនងតម្របព័ន�ផ្សព�ផ្ស អ
នឹងស�ិតេនេ្រកេសុបអេងត
� េដយសមា�
មានករដឹងលឺពីបុគ�លទំងេនាះ។

េនេពលណាមួក៏បា

េដយមិចំបា

ករសន�ឯកជនណាមួយតមរយៈទូរគមនាគ

នឹងែលងមានភឯកជនពិ ត្របាតេទេទៀត។



មា្ ៦ ត្រម�ឲ្ “្រគប់្របតិបត�ិករទូរគមនាគ និ ងបុ គ�លពក់ព័ន�នឹងវិស័ទូ រគមនាគមន
្រត�ផ�ល់ទិន�ន័យេសវទូ រគមនាគមន និ ងព័ត៌មានវិទ្យ្រកសួងៃ្របសណីយ៍នទូរគមនាគ
5
ចំ េពករអនុវត ច្បោ ប់េផ�ល់នូវសិទិអ
� ំណាចដល់្សួងេដម្បីទមឲ្យ្រគ្រក�
ន៍។”
ហ៊ុនផ�ល់េសវទូរគមនាគមន៍ទំង្រត�ផ�ល់នូវទិន�ន័យរបស់អ�កេ្រប្របាេសវរបស្រក�
ហ៊ុន េហយក៏ែថមទំអឲ្យអនុវតជាកតព�កិច�ស្រឲ្្រក�មហ៊ុ្របគលទិន�ន័យេដមិន
ចំបាច់ដីកតុល

ឬករករសិទិ ទ
� ទួលបាឯកជនភាពេនាះ។

េនះគឺ ជាក

រ ំេលយា៉ច្បោស់លេលកតព�កិច�របសកម�ុជេ្រកមច្បោប់រដ�ធម� និ ងច្បោ អន�រជាតិ

2

មា្ ៤១ ៃនរដ�ធម�នុ��កម�ុជ; មា្ ១៩ ៃនកតិកស��អន�រជាតិស�ីពីសិទ�ិពលរ និងសិទិនេ
� យាប - ខណៈែដលមា្ ១៩ (៣)
(ក) និង (ខ) មានែដនកំណត់អនុ��តចំនួនបួ េទេលសិទ�ិេស រីភាពៃនករបេ��ញ (មកទល់េពលេនះដូចែដលវ្រត�វបានផឲ្
េដយច្ប ជាចំបាច់និងសម) ែដលរួមមា សន�ិសុខជាត និងសណ
ា �ប់ធា�សធារ េនក�ុបរ ិបទកម�ុជ ករបក�សយម

្រតឹម្រតេដយេចត និងេដយបំព េធ�េឡងេដយអជា េទេលករបេ��ញម មានន័យថាករបេ��ញមតិ�សបច្បោប់ជា

3
4
5

្រត�វបានចត់ទុកេដយមិន្រតឹម្ ករគំរមកំែដល់សន�ិសុខជាតិ
មា្ ៤០ ៃនរដ�ធម�នុ��កម�ុជ
មា្ ៩៧ ៃនច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគ
មា្ ៦ ៃនច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគ

ទំព័រទី

2

រដ�ធម�នុ�� បានធនូវសិទិ េដ
�  ម្បីរកករសមា�ៃនកេឆ� យឆ�ង

6
5

ដូចេនះអំ ណាដ៏ទូលំ

ទូលែដលគា�នករ្រត�តពិន េដម្បទយកទិន�ន័យទកទងនឹងសកម�ភាពទូរគមនាគម
របស់បុគ�ល

គឺ ជាករ ំេលភសិទ�ិេនះ

េលសពីេនះេទៀតរដ�ធម�នុ��បនទទួ លស�ល

កតព�កិច�របសកម�ុជាេ្រកមកតិកស��អន�រជាតិស�ីពីសិទ�ិ និងសិទិនេ
� យាប េដ ម្ប
ករពបុគ�លេទនឹងករេ្រជែ្រជេដយមិន្រតឹម្រ

និ ងខុសច្បោេទ�ុឯកជនភាពនិ
ក

ករេឆ�យឆ�របស់បុគ�ល េហយត្រម�ឲ្មានច្បេដ ម្បីករពរបុេទនឹងករ ំេលភបំព
7
ែបបេនះ។
6

កេចទ្របកន់ពីបទេល�ស្រពហ េលករបេ��ញមត និងករ រតត្បិតសិទ�េសរ ីភា
ទន�ឹមនឹងអំ ណាចឃា�ំេមលទូលំទូ

ច្បោ ប់េនះក៏បេង�តនូវបទេល�ស្រពហ�ទណ�ថ�ជ

េ្រចែដលទក់ទងេនឹងករេ្រប្របាស់ឧបករណ៍ទូរគមន។

បទេល�សទំងេនអនឹងមា

ករផ�នា�េជាប់ពន�នា និ ងកផាពិ ន័យធ�ន់ធ�រ។ កររួមប�ូលគា�
�
អំណាចឃា�ំេម និ ងបទ
េល�សថ�ី ៗជាេ្រចេនះ មានន័យ្រគបករបេ��មតិជសធារឬជាឯកជ តមរយឧបករណ៍

ទូ រគមនាគមន អចនឹ្រត�បា្រត�តពិនិត និងបកែ្របជាបទេល�សមួ េនះជសក�នុពលយា
ខ�ំងែដលអនឹងនាមកនូវឥទ�ិពលគួ រឲ្្រព�បារម�មួេទេលករបេ��ញមតរបស់បុគ�ល និងរបស់
សមាគតមរយៈ្របព័ទូរគមនាគមន៍

េលសពីេនះ

បទប្ប� �ត� ទំេនះអនឹង្រត�វបេគេ្រប

្របាេដម្បតដេដយសមា�េលបុ គ�លសំខន ់ េហយនឹងអចក�សអត�បទៃនទំ នាក់ទំន
របស់បុគ�លទំងេនថជបទេល�ស្រពហ�ទណ�
ខងេ្រកម

គឺ ជាករវិភាគមួយចំៃនបទប្ប� �ត�ិែដលបេង�តន ូកប៉ ះពល់យា៉ងធ�ន់ធ

បំ ផុតចំ េពសិទិ � និងេសរ ីភាពរបស់បុគ�ល


មា្

៨០

ែចងថ

“ករបេង�

ករដំេឡ

ករេ្រប្រេ្រគ�ងសមា�រៈបរិកស័យ

ទូ រគមនាគមន កេបអំេព េនះអនាឲ្អសន�ិ សុខជាត ្រត�វផ�នា�េដកពន�នាគារ ៧
8
� ាទូ រគមនាគមនណាមួហកបីដូចជ
(្របាំព) ឆា� េទ ១៥ (ដប់្រប) ឆា�ំ” មិ នមាសកមភ
្រត�វបានដកេេនាះេ។ េនះមានន័យទ្រមងៃនករបេ��ញមត ជាសធា ឬជឯក
ជនណាមួែដលេធ�េឡងេដយមេធ្យទំ នាក់ទំនេអឡិច្រត�និណាម អចនឹង្រតជាប
6
7
8

មា្ ៤០ ៃនរដ�ធម�នុ��កម�ុជ
មា្ ៣១ ៃនរដ�ធម�នុ��កម�ុជ; មា្ ១៧ ៃនកតិកស��អន�រជាតិស�ីពីសិទ�ិពលរ និងសិទ�ិនេយាប
មា្ ៨០ ៃនច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគ

ទំព័រទី

3

េទស្រពហ�ទ ្របសិនេបសកម�ភាពេន្រត�វបចត់ទុកេធ ឲ
� ្មា “អសន�ិ សុខជាត” ។
េនះអជាកដក់េទធ�ន់ធ�រេលកបេ��ញមតិ�សបច្បោតមរយៈកម�វិធីវិទ្

ទូ រទស្សន

បណ
ា�អុិ នេធេណត និងសូម្បីែតតមរយៈជាអក្សរលក�ឯកជន និ ងករសន�នា
ទូរស័ពរ� វងបុគ�និ ងបុគ�ល ្របសិនេបអជា�ធរកំថសកម�ភាពេនជាក្រមកំែហង
មួ យ។ បទេល�សេនះហក់ដូចដក់ឲ្យមាទទួ លខុស្រត�វយា៉ងតឹងរង េដមិ នចំបា
មាបំ ណងេដម្បីបងឲ្មាអសន�ិ សុខជាតេនាេទ ក៏ បុគ�លមា�កអ្របឈមុ ខនឹងករជា
ពន�នាគ ១៥ ឆា� និ ងកពិ ន័យហួសេហតុជា្របពី ១៤០ល េទ ៣០០ េរៀលលនេរៀ
9
ែដរ។ េដយសភាពមិច្បោស់លស់ៃនចេនះ មានន័យថាភាព�សបចៃនសកម�ភា
8

មួ យ គឺមិនមានភច្បោស់លស់សំរប់បណាមួេនេពលបុគ�លេន្រប្រពឹត�សកម�
េនាះេ

ប៉ុ ែន�សកម�ភាពេនែបរជ្រត�វបេគបក�សយា៉ងច្បោស់េនេពលេទវិញ

េដែផ�កេលលទ�ផលៃនសកម�ភាពេន។ េនះេធឲ
� ្បទប�� តិ � និ ងនិយមន័យ “អសន�ិ សុខ
ជាត” េនះមានលក�ណៈទូលំទូលយ ែអ្រត�វបានទញយកមកេ្រប្របានយា
ងយ�ស�លេដ្របព័ន�តុលគាំ្គណបក្សនេយាមួ យេនក�ុ្របេទសកម�ុជ



េ្រកពីបទេល�សថ�ីែបានបេង� មា្ ៦៦ ក៏ បារួមប�ូល
� ទំងករហមជទូេទេល

សកម�ភាពទូរគមនាគមន៍ែដល្រគា
និ ងនាឲ្អន�រសន�ិ សុខជាត”

“អបង�កប៉ ះពល់ដល់សណា�ប់ធា�ប់ស

េដយគាត្រម�កៃនផលប៉ ះពល់ជាក់ែស�ងេនាះ

សកម�ភាែដលគា�នលទ�ផអវ ិជ�មាជាក់ែស�ងមួ

អនឹង្រត�វបេគចត់ទុថបា

រ ំេលេលច្បោ ប់េ និ ង្រត�ទទួ លរងករពិន័យ


ច្បោ ប់េនះបេង�តបទេល�សថ�ីម ចំ េព “ករបេ��ញមត” តមទូរគមនាគម ែដលចម�ងត
បទប្ប��ត�ិែដលមាន�សប់េនក�ុង្រកម្រ

ប៉ុ ែន�បែន�មករដក់ពិនខ�ស់ជា្រក

្រពហ�ទណ ជាពិេសសចំេពះបទេល�ទក់ទងេទនករគំរមកំែហងែដល្រត�វបានេធ�
តមរយៈមេធ្យោបាយទូរគមនា

បទេល�សទំងេនះមិនបបែន�មអ�ីថ�ីដល់សំណុំ ច្បោ

្រពហ�ទណ�េ េលកែលងែតករបេង�នករពិន័យហិរ��វតេដយមិន្រតឹម្រ និងករបែន�ផល
10
អវ ិជ�មាៃន ទំ នាសរវងច្បោ បទប្ប� �ត�ិទំងេនះមានលក�ខណមិ នច្បោេដែចងថ
9

9

មា្ ៨១ ៃនច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគ

10

មា្ ៩៣ ៃនច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគ គឺេស�េទនឹង្រកម្រពហ� មា្ ២៣១ (ករគំរមកំែ); ២៣២ (ករគំរកំែហងជាមួយនឹ
ករជំរិតទរ្រ) ២៣៣ (ករគំរមសមា); ២៣៤ (ករគំរមសមាជាមួនឹងកជំរ ិតទរ្រប) ។ មា្ ៩៥ ៃន ច្បោ ប់ស�ី
ទូរគមនាគមន គឺចម�ងេចញពី្រកម្រពហ�ទ មា្ ៤២៣ (ករគំរមកំែហងបណឲ្ខូចខ) និង ៤២៤ (ករគំរមកំែហងបណឲ្
ខូ ចខ បន�េដយករប ); េទះជាយា មា្ ៩៤ និ ង ៩៦ ៃនច្បោទូរគមនាគមន អនុម័តករដក់ពិន័យចំេពះបទេល�ស

ទំព័រទី

4

ករគំរមកំែហងមួយ្រត� “េធ�េឡងេ្រចនជាងម" តមរយៈមេធ្យោបាយទូរគមន េដ ម្ប
ឲ្យអ�ក្រប្រពឹត�អទំនួលខុស្រត�វ្រពហ�ទ េដយេធ�ឲ្ពលរដ�យល់មិ នច្បោស់ថាេត
11
ណអ�កទំងេនរ ំេលភេលច្ប និ ងអចមានហ និភ័យៃនករជាប់ពន
10



មា្ ៩៩ ែចងនូវករជាេទពន�នាគារ ពី្រប ាំម េទពីរឆា និ ងករពិន័ជា្រប
ធ�ន់ធ�រស្រមា “ករផលិ ករដំេឡ ឬករែចកចយនូវកម�វិធីសូហ�ែ ឬករលក់ឧបករ
ថតសំេឡងស្រមាថតកិចសន�
�
នាណាម" េដយគាករអនុ��ពីអជា�ធ បទប��តិ�មិន
ច្បោស់លស់េនមានសក� នុក�ុងកបេង�តជបទ្រពហ�ទណេទេលករេ្រប្
ទូេទ ករែចករំែល ឬករអភិវឌ្ឍៃនកម�វិធីសូហ�ែដូចជាកម�វិធស�តហ�ូន ទំងេនគឺ ជាក
ដកេទសែដមិ នសមាមា

េដរួមប�ូល
� ទំងករេ្រប្របាសនិ ង�សបច្បោ ប់

ឧបករណ៍ ទូ រគមនាគមន កម�វ ិធីសូហ�ែវរ និ ងបណ
ា�ញ ជាថ�ម�ងេទៀត បទេល�សេនះហក់ប
12
ដូចជបេង�តឲ្យមករទទួលខុស្រតដ៏តឹងរុឹង។
11



មា្


១០៧

បេង�តករទទួលខុស្រត�វរបស់អ�កដឹកនាំស

ជំ នួសឲ្សកម�ភាវ ិជា�ជីវ

� ះក៏ ប�
� ក់ផងែដរថាករទទួលខុស្រត�វ្រពហ
របស់សមាជិបុគ�លិកមា�ក់ៗ បទប��តិ េន
របស់បុគ�ល គឺ មិនេចះរលត់ េហយទំងបុគ�លិកមា�ក់និងេមដឹកនាំែដលមានករទទួលខុ
ក�ុងករេធ�េសចក�ីសេ្រមចចុងេ្រកយេនក�ុងអង�

អចន ឹង្រត�វបានជាទទួ លខុស

្រត�វបទេល�ស្រពហ�ទណ�ចំេពះករេចទ្ទេល�សទូរគមនាគមន៍ែតមួយ េលសពីេនះ
េទៀត ស�ប័នេនអច្របឈមមុខនឹងផលវិ ្របសិនេបបុគ�លិកតំណ ឬអ�កដឹកនាំ្រត
បានរកេឃញថាមានករទទួលខុស្រត�វ្រពហ�ទណ�ចំេពះប

ចំនុ ចេនះមាកង

�ស�លក�ុងកបង�នូវករ្រមកំ ែហងធ�ន់ធ�រដល់ករងរតស៊ូមរបស់បុគ�លនិង្រក�មនិ
សង�មសុីវ ិលជាទូេទ មា្រតេ ក៏ អចនឹងអនុ��ឲ្មានករកំនត់េគាលេដេទេល
មនុស្សនិ ងអង�ក តមរយសកម�ភារបស់បុគ�លផងែដរ។ េនក�ុងបរិបទៃនករេបាះេឆ
េពលខងមុខេន េនះគឺជាករ្រព�យបយា៉ខ�ំ ឧទហរណ មា្រតអចេធ�ឲ្គណបក្
ជំ ទស្រត�វបកំ ណត់ជេគាលេដចំេពះករបេ��ញមតិនេយាបាយរបស េបក�ជន
និ ងសកម�ជនរបស់បក្ស មា្រតេ ក៏បេងត
� ករ្រពបារម�យា៉ងខចំ េពករបេ��ញមត

េនះធ�ន់ធ�រជាងភាគី្រកហ�ទណ� ។ ច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគក៏អនុ��តឲ្មានករពិន័យបែន េ្រកមម ១៦៨ ៃន្រកម្រពហ�ទ

11

�សបេទនឹងមាែដលបាកំណត់េ្រកច្បោទូរគមនាគមន៍

12

ករគំរមកំែហង្រត�វេធ�េ "ម�ងេហយម�ងេទៀត" េ្រកមម ៩៣ និ ង៩៥។
មា្ ៩៩ ក៏ ដូចជាមា ១០០ៃនច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគ

ទំព័រទី

5

េដយេស រីតមរ្របព័នផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មែដរ
ខ�ស់អចន ឹង្រត�វផ�នា�េទសចំេពះករបេ��។


្របសិនេបអ�កកែសតនិងបុគ�លិកជ
13
12

មា្ ៦៥ (ខ) បានតក់ែតងសិទ�ិទទបានឯកជនភាពស្របុគ�លក�ុងកេ្របេសវទូរ
14
នាគមន៍ េទះជាយា ករករពរឯកជនភាពនិងករេឆ�យឆ មិនមាតៃម�ជធំដុំ
13

េនក�ុងករអនុវត�េនា េដយសរករដក់ប��ូលនូវេលកែលងមួយ ែដលអនុ��ត

ឲ្េធ�ករបដិេសធសិទ�ិេន

្របសិនេប

“្រត�វបកំ ណត់េដច្បោជាក់លក់េផ្សងេ”។

្របកែដលជករណីេលកែលងេនះ គឺ មិន�សបនឹងរដ�ធម�នុ�� េនាះេ។ សិទិ ទ
� ទួ លបានក
15
ែដលជ្របភសំខន់បំផុៃន
សមា�ត់ៃនករេឆ�យឆ�ងេ ្រត�វបានែចងេនក�ុងរដ�ធម �ន
16
មា្រតេផ
ច្បោ ជាត និងជាែផ�កមួយែដលមិនអខ�ះបាេនក�ុច្បោ ប់ជាតិធ។
14

15

េទៀតៃនច្បោ ប់ស�ីពីទូរគមនាគ

ក៏ េធឲ
� ្ឱនថយយា៉ងធ�ន់ធ�ចំ េពះករគាែដលមិ នរ ឹងមា

េនះ េហយអំណាចែដលច្បោប់េនះផ�លឲ្អជា�ធររ ក៏ ជាករ ំេលបំ ពរដ�ធម�នុ��ផង
ែដរ។ េទះជាយា៉ងណ ៦៥ (ឆ) ផ�ល់នូវសិទិ �េសរ ីភាពក�ុងករបេង�សមាគតមរយ
17
មិនមាកពន្យលពីភា
ទូ រគមនាគមន េដយេធ�កែផ�កជាក់លក់េទនឹងរដ�ធម�នុ
16

មិ នសុីចង�ក់គ ចំ េពះករករពរស និ ងករកពរទំេនះេទ។


មា្ ៦៥ (គ) បេង�តជាសិទ�ិស្រមាប់អ�កេ្រប្របាស់េសវទូរ គមនាគម េដម្បីចូលរួ
ក�ុងករពិេ្រគាះេយាបល់េលេគាល

និងបទប្ប� �ត�ិស្រមាប់វិស័យទូរគមនាគ

ប៉ុ ែន�ច្បោប់េនះ្រត�វបានអនុម័តេដយមានករជូនដំណឹ និងគា�នកពិ េ្រគេយាបលដ៏
មាអត�ន័យ កង�ះតមា�ភ និ ងមិនបានរប់ប��នូវករបេ��ញមតិពីអ�កេ្រប្របាស់េស
18
េនាះេ។
17

13
14
15
16
17

មា្ ១០៧ ៃនច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគ
មា្ ៦៥(ខ) ៃនច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគ
មា្ ៤០ ៃនរដ�ធម�នុ�� កម�ុជ
មា្ ១៥០ ៃនរដ�ធម�នុ��កម�ុជ
មា្ ៦៥ (ឆ) ៃនច្បោប់ទូរគមនាគ; េសរីភាពៃនសមា និងករជួប្របជុំអហិ ្រត�វបានករពរេ្រ ៤១ និង ៤២ ៃនរដ�ធម�

នុ�� កម�ុជ ខណៈែដលមា្ ៣១ ក៏ទទួលស�ល់ជាថា�ក់ និងេគារពបទដ�នអន�រជ ែដលរួមមា មា្ ២២ ៃនកតិកស��អន�

18

ជាតិស�ីពីសិទ�ិពលរដ�និងសិទ�ិនេយា
មា្ ៦៥(គ) ៃនច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគ
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6

ករបំផា�ញវត�ុ
ច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគមន៍ បនប��ូលន
ា
ូវអំណាចក�ុងករបំផា�ញភស�ុតងែដលអចរ
ជ្រមះក�ី្របកបេដយយុត�ិ ធម៌មួយេលបុគ�លណាមា�ក់ែដល្រត�វបានតុលករេចទ្រប
េនះ។ នីតិវិធីេនះ គឺ រំេលភប ំពនេទេលសិទិ�ទទួលបានករជំនុំជ្រមះក�ីេដយយុត�ិ្រតឹមែត
ករេគារពក�ុង្រទីស�ីេទេលបន�ុកៃនភស�ុតងនិងនីតិរដ�េនក�ុង្របព័ន�យុត�ិធម៌ែផ�ក្រពហ�ទណ
ប៉ុ េណា� ។ ករប ំផា�ញភស�ុតង អចក�យជាបទេល�ស្រពហ�ទណ�ែដល្រត�វបានអនុ
ធររដ� និងអចររំងបុគ�លណាមួយែដល្រត�វបានតុលករេចទ្របកន់តមច្បោប
ករពរខ�ួនេពញេលញមួ


មា្រ ៧៦ បេង�តឲ្យមាននូវនីតិវិធីមួយែដលម�ន�ីអធិករកិច�ទូរគមនាគមន៍អចេស�សុំ
រជអជា�នូវសិទិ�បំផា�ញវត� “េដយអនុេលមតមនីតិវិធីជា” ្របសិនេបវត�ុតងេ
19
្រត�វបានេគអះអង “ផលិតផលហមឃាត់ ឬមានេ្រគា” ។ ឃា�េនះ មិនមាន
18

ច្បោស់លស់នូវអ�ីែដលជាវិធីជាធរមា ន (មា្រតជាេ្រចនៃន្រកមនីតិវិធី្រពហ
�សប់  និងមានក្រមិត បានហមឃាត់ករបំផា�ញភស�ុតង េដយអនុ��ត្
េចលនូឧបករណ៍នានាែដលខុសច្បោប់ ឬមានេ្រគាះថា�ក់ប៉ុេណា�ះេនក
ឧបករណ៍ទំងេនាះមិន្រត�វករជាភស�ុតង េហយមា្រតទំងេបានយកេទេ្
្របាស់េនក�ុងច ្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគមន៍េ

ករករពរជាេ្រច នពក់ព័ន�នឹ

បង�ញែដលពក់ព័ន�នានា មិន្រត�វបានេគែចងេនក�ុងច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគមន
នីតិវិធី្រពហ�ទណ� មិនបានែចងអំពីតួនាទីរបស់ម�ន�ីនគរបាលយុត�ិធម៌ក�ុងករមានសិទិ�េ
្រពះរជអជា�ឲ្យេធ�ករបំផា�ញភស�ុតង និងររំង្រពះរជអជា�ពីក
េនក�ុងអំឡុងេពលៃនករេសុបអេង�ត ឬក�ុងសវនាករេនាះេទ។ ផ�ុយេទវិញ ច្ប
ទូរគមនាគមន៍ បានែចងពីសិទិ�ក�ុងករេធ�សកម�ភាពទំងេនះេទ ករេស�សុំេទ្រព
អជា�េនតមរេបៀបេនផ�ុយនឹងមា្រតនានាៃន្រកមនីតិវិធី្រពហ�ទណ� និងបង�
ែដលពក់ព័ន�នានាអច្រត�វប ានបំផា�ញេចលេនដំណាក់កលមុនេពលជំនុំជ្រម
េនះ និយមន័យៃនផលិតផលហមឃាត់និងេ្រគ ាះថា�ក់េនក�ុង្រកមនីតិវិធី្រពហ�
ែដនកំនត់ ែដលចំនុចេនះមិន្រត�វបានែចងេនក�ុប់ស�ីពីទូរគមនាគមន៍េឡយ។ មិនមាន
ករពរនានាេនក�ុងច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគមន៍េឡយ េដយទុកឲ្យមា្រ
20
ទូលយេដម្បីរំេលភបំ
19

19
20

មា្រ៧៦ ៃនច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគ
មា្រ១១៩ ៃន្រកមនីតិវិធី្រពហ�ទណ� អនុ��តឲ្យ្រពះរជអជា�េបាះេចលវត�ុែដលមានេ្រគាះថា�ក់ ឬហមឃាត់ េនក
មិនត្រម�វឲ្យក�យជាភស�ុតង។ និយមន័យៃ“េ្រគាះថា” េនក�ុងមា្រតេនះបានេផា�តយា៉ងពិត្របាកដេទេលស្សឬវត�
ែដលមានសមត�ភាពផ�ុកនូវរំេសវផ�ុះ។ មា្រតេនះ ក៏បានររំងករេបាះេចលវត�ុនានាេដយ្រពះរជអជា�អំឡុងេពលេស
នានាមុនករជំនុំជ្រមះ េហយផ�ល់នូវករប�ឹងទស់េទនឹងេសចក�ីសេ្រមចក�ុងករេបាះេចលវត�ុទ១៦១ អនុ��តឲ្យែ
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ដូចែដលបានកត់សមា�ល់ អំណាចទំងេនះ អច្រត�វបានេគេ្រប្របាស់េដម្ប
េពញេលញមួយ  េដយករបំផា�ញភស�ុតងែដលអចេធ�ឲ្យជនជាប់េចទរួចេទ
េនះ 

កផ�ល់អំណាចដល់្រពះរជអជា�ក�ុងកភស�ុតងែដលម�ន�ីទំងេនា

កតព�កិច�តមច្បោប់ក�ុងករដ ញេដម្បីបំេពញកតព�កិច�ស�ីពីបន�ុកៃនភស�ុតង (
កតព�កិច�េនះ�សបតមេគាលករណ៍ៃនករសន�តជាមុនថាគា�នេទសរបស់ជ
បង�ញពីកង�ះករេប�ជា�ចិត�របស់អជា�ធរក�ុងករអនុវត�តមេគាលករណ៍នីតិរដ� 
យុត�ិធម៌ដ៏្រតឹម្រត�វមួយ។ មា្រតេនះ ្រតឹមែតបទ�ភាពរបស់តុលករក�ុងករ្រត�
យកេទេ្រប្របាស់ជាឧបករណ៍នេយាបាយមួយេដម្បីគាបសង�ត់េលេសរីភាពក
មតិ ករជួបជុ និងភាពសកម�និយមក�ុងលទ ិ�្របជាធិបេប៉ុ េណា�។ េយាតម្រកម្រ
ទណ� ករប ំផា�ញភស�ុតង គឺជាបទេល�ស 21 េដយមិនមានករករពរនានា 
20

្រតឹមែតនិទណ�ភាពស្រមាប់បទេល�ស្រពហ�ទណ�មួយែដលអនុ��តេដយអជា�ធរ
កប៉ ះពល់យ ាធ�ន់ធរ� ដល់្របព័ន�យុត�ិធម៌ែផ�ក្រពហ�ទណ�ប៉ុេណា


ច្បោប់េនះ ក៏អនុ��តឲ្យអជា�ធរេផ�របន�ុកៃនករចំណាយៃនករំផា�ញភស�ុត
ប
េចទផងែដរ។ េលសពីកររំេលភបំពនេលសិទិ�ទទួលបានករជំនក�ីេដយយុត�ិធម៌ ក
បំផា�ញភស�ុតងែដលជារបស់បុគ�លមា�ក់ គឺជាកររំេលភ េលសិទិ�េល្រទព្យសម្
អច្របែកកប ាន ជាពិេសសេនេពលែដលភាគីជនជាប់េចទេ្រកយមក្រត�វប
្របកន់ េហយឧបករណ៍ទំងេនាះមិនអច្រត�វបានេគចត់ទុកថាជាវត�ុមានេ្
ច្បោប

ក្រត�តពិនិត្យ និងករព្រងឹងករ្របតិបត�ិទូរគ
ច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគមន៍ បានែចងនូវមា្រតជាេ្រចនអំពីករ្រត�តពិន ិត្យ និងព្រ
22
ទូរគមនាគមន៍ ែដលេលសពីេសចក�ី្រពងច ្បោប់កលពីេ
21



ជំពូកទី៣ បេង�តអង�ភាពថ�ីម ួយគឺ “ម�ន�ីអធិករកិច�ទូរគមនាគម” ែដលជាកង្រត�តពិនិត្យែ
ទូរគមនាគមន៍មានតួនា “្រត�តពិន ិត្យ សិក ្សោ  និងព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប”។  េ្រ
ពីតួនាទី�សបច្បោប់ក�ុងករអធិករកិេហដ�រចនាសម�័

និងបទប�
� ៃនវិស័យ

ទូរគមនាគមន៍ (េដយសរមានបទេល�ស្រពហ�ទណ�ជាេ ម�ន�ីអធិករកិច�ទូគមនាគមន
មានតួនាទីចំបងក�ុងក “ករពរ និងប�ង�បរល់បទេល�សនានាក�ុងវិស័យទូរគ”។ 

េច្រកមេសុបសួរបេណា�ះមានសិទិ�េបាះេចលវត�ុេនដំណាក់កលមុនសវនាករ េហយេនក�ុងែតករណីែដលវត�ុទំងេនា
ឬហមឃាត់ប៉ុេណា�ះ (ករេបាះេចល គឺ្រត�វបានអនុ��តែតក�ុងករណីមិនមានផលប៉ះព៣៥៤ ផ�ល់អំណាចក�ុងករេ

21
22

េចលវត�ុមានេ្រគ ាះថា�ក់ ឬវត�ុហមឃាត់ែដលអចជាភសលករ េនេពលេធ�េសចក�ីសេម�ចប��ប់េនក�ុងសវ
មា្រ៥៣៣ និង៥៣៤ ៃន្រកម្រពហ�ទ
មា្រ៧០ (គ) ៃនច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគ

ទំព័រទី

8

ក�ុងចំនុចេនះ អនុ��តឲ្យមានករ្រត�តពិនិត្យ និងពក់ព័នេទនឹងអត�បទេល្របព័ន�អុិ
េធេណត និងករេសុបអេង�តេល្រគប់ទំនាក់ទំនងរវងបុគ�លនិងបុគ�ល។ េលសពី ម�ន�ី
អធិករកិច�ទរគមនាគមន

មានអំណាចក�ុងករអនុវត�ភារកិច�េផ្សងេទៀតែដល្រត
�
23
េដយរដ�ម�ន�ី្រកសួងៃ្របណីយ៍ និងទូរគមនាគ
22



ភា�ក់ងរេនះ មានអំណាចជាម�ន�ីនគរបាលយុត�ិធម៌េពញេលញ�សបតម្រកមនីតិវ
24
ណ�។
ជាែផ�កម ួយៃនអំណាចេសុបអេង� ម�ន�ីអធិករកិច�ទូរគមនាគម មនសិទិ�រឹបអូស
25
និងថតចម�ងទិន�ន័យ  េហយ  “្រត�តពិន ិត” េលសមា�រៈបរិក�
េនក�ុងករណីែដលមាន
23

24

្រព�យបារម�កន់ែតខ ម�ន�ីអធិករកិច�ទូរគមនាគម អចសុំជំនួយពីកងយុទ�ពលេខមរភូមិន�
“ក�ុងករចូលរួមប�ង�បបទេល�សដូចែដលបានែចងេនក�ុងច្ប”

រួមទំងករព្រក

រឹតត្បិតមិន្រតឹម្រត�វនានាេលេសរីភាពជាមូលដ�នរបស់បុគ�លេនក�ុងច្បោប់ស�ីព
26
ផងែដរ។
តួនាទីពិេសសស្រមម�ន�ីអធិករកិច�ទូរគមនាគមន និងកងកមា�ំង្របដប់អ
25

ក�ុងករ“ប�ង�” េទេលេសរីភេនក�ុងករបេ��ញមតិ និងជួបជុំរបស់បុ�
គ ល គឺមិនមភា
សមាមា្រត មិនចំបាច់េនាះេទ។ ប៉ុែន�តួនាទីេនះ ្រតឹមែតជាករអនុ��តរបស់
អជា�ធររដ�ក�ុងករបំភិតបំភ័យ និងេធ�ករបំផា�ញសកម�ភាពណាមួយតម្របព័ន�ទូ
ែដលអជា�ធរទំងេនាះគិតថាជាសកម�ភាព ម�ន�ីអធិករកិច�ទូរគមនាគម

ក៏ មា

អំណាចក�ុងករព្យួរជា បេណានូវ
� េសវទូរគមនាគមន៍របស់្របតិបត�ិករ/្រក�ម
និង
27
ព្យួរឬបេណ�ញបុគ�លិករបស់្របតិបត�ិករ/្រក�មហ៊ុនេ
េយងអចដឹងមុនថា អំណាច
េនះ អច្រត�វបានេគេ្របមិន្រតឹម្រតេដម្បីរំេលភបំពនេលករបេ��ញមតិ និងករជ
26

ែបប្របជាធិបេតយ្យ មុនេពលមានករេបាះេឆា�តែដលនឹងខិតជិ
ករ្រគប់្រគងេដយអជា�ធររដ�ហ
ជំពូកទី២ និងមា្រ២៤ ៃនច្បោប់េនះ ដក់ឧស្សោហកម�ទូរគមនាគមន៍ េហដ�រចនាសម
សកម�ភាពែដលពក់ព័ន�នឹងវិស័យទូរគមនាគមន៍ទំងអស់ ឲ្យេនេ្រកមអំណាចរបស់្
28
យ៍ និងទូរគមនាគមន៍
27

23
24
25
26
27
28

មា្រ៧០ (ខ) និង (ង) ៃនច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគ
មា្រ៧១ ៃនច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគមន៍ និង្រកមនីតិវិធី្រព
មា្រ៧០ (ក) (គ) និង (ឃ) ៃនច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគ
មា្រ៧២ ៃនច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគ
មា្រ៧៤ និង៧៨ (២) ៃនច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគ
ជំពូកទី២ និងមា្រ២៤ ៃនច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគ

ទំព័រទី

9



មា្រ ៨ ៃនច្បោប់េនះបានេលក និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម�ុជា (ន. ែដលមាន�សប់
ជេគា េនេពលែដលមា្ ៩ បានែចងថា្របធាន ន.ទ.ក មានឋនៈេស�នឹងរដ�េ
29
្រកសួងៃ្របណីយ៍ និងទូរគមនាគម
28



ន.ទ.ក 

ទទួលខុ ស្រត�វក�ុងករអនុវត�ជាក់ែស�ងេលច ្បោប់ស�ីពីទូរគមន

ាគមន៍ និង

អំណាចេលសលុបតមមា ១២ រួមទំងអំណាចក�ុងករេសុបអេង�ត និងចត់វិធាន
30
្របតិបត�ិករទូរគមនាគមន៍នានាែដលេល�សនឹងច្បោ
29



មា្រ៧ ៃនច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគ បានែចងថា េនក�ុងករ“្របនសក�ិ” ្រកសួងៃ្រប
យ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ឬ្រកសួង ស�ប័នមានសមត�កិច� អចប��េទ្របតិបត�ិករទូរ
31
ឯកជនឲ្យ “ចត់វិធានករច”។
មា្រតេនះ ្រត�វបានែចងេដយមិន្រតឹម្រត�វ
30

បានប��ក់ពីស�នភាព្របធានសក�ិែបបណាែដលបណា�លឲ្យអជា�ធររដ�ម
ប�
� េដយផា�ល់េទេលករ្របតិបត�ិរបស់្រក�មហ៊ុនឯកជននែដលជា

“វិធានក

ចំបា”។ ចំនុចេនះេធ�ឲ្យមា្រតេនះ ងយ្រត�វបានេគយកេទមិន្រតឹម្រត។  េយង
អចដឹងមុនបានថា មា្រតេនះ អច្រត�វបានេគរំេលភបំពនេដម្បីបិទបណា
កម�េផ្សងៗេទៀតែដលេ្រប្របាស់តម្របព័ន�អុិតជាបេណា�ះអ

ដូចជាកម�វិធីេផ�

សរនានា។ ករបិទេនះ ជាមេធ្យោបាយេដម្បីររំងករ្របមូលផ�ុំគា�េដ
32
ដូចែដលបានេកតេឡងេនក�ុងរបបែដលគាបសង�ត់ដៃទេទ
ក៏ ធា�ប់មានេកតេឡងពីម
31

មកផងែដរចំេពះករបិទេនះេនក�ុង្របេទសកម�ុជា គឺេ ២០០៧ មុនេពលមានករេ
េឆា តឃុំសង�ត់េលកទីពីរទូទំង្របេទស េដយអជា�ធររដ�បានព្យួរ្របព័ន�េផ�រស
ៃដអស់រយៈេពលេពញមួយៃថ�េនក�ុង្របេទស េដម្បីបង�ក់ដល់ករងរអ�កឃា�ំេម
33
េឆា�ត
32



របបអជា�ប័ណ�ែដលមាន�សប់ែដលេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់ អជា�ធររដ� ក
រឹង េហយច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគមន៍ មិនបានផ�ល់សិទិ�ក�ុងករប�ឹងទស់ ឬេធ�ឲ្យម
កន់ែត្របេសរពក់ព័ន�នឹងេសចក�ីសេ្រមចផ�ល់អជា�ប័ណ�េដយមិន្រតឹម្រត
សកម�ភាពែដលគ ា�នអជា� នឹង្រត�វទទួលទណ�កម�ជាប់ឃុំឃាំង និងេទសពិន័យជ
34
យា៉ងេ្រច
េនខណៈែដលរបបៃនករផ�ល់អជា�ប័ណ� មិនែមនជាករអនុវត�
33

ពិេសសេនាះេទ ប៉ុែន�េនក�ុងបរិបទៃន្របេទសកម�ុជា អជា�ធររដ�អចយកមា្រ

29
30
31
32
33
34

មា្រ៨ និង៩ ៃនច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគ
មា្រ១២ ជាពិេសសចំនុច (ដ) ៃនចប់ស�ីពីទូរគមនាគមន
មា្រ៧ ៃនច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគ
http://www.theguardian.com/world/2011/jan/26/egypt-blocks-social-media-websites; http://www.ibtimes.com/thailand-internetcensorship-government-orders-service-providers-block-criticism-take-1770220
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/03/30/AR2007033000944.html
មា្រ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ២០ ៧៨ ៨៩ និង៩១ ៃនច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគ
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េ្រប្របាស់េដម្បីរក្សោករ្រគប់្រគងេល្របយ្របៃពណី និងអ�កផ�ល់េសវអុិនេធ
ត។  មា្រ ១១០ ត្រម�វឲ្យ្របតិបត�ិករទូរគមនា្រត�វដ ក់ពក្យសុំអជា�ប័ណ�ជាថ�ី
35
េពល ១ឆា�ំ បនា�ប់ពីច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគមន៍ចូលជ េនះមានន័យថាអជា�ធររដ
34

សេ្រមចចិត�ថាេតគួរអនុ��តឲ្យបន�្របិបត�ិក
ត
 នីយ៍ទូរទស្សន៍ វិទ្យុ និងអ�កផ�នូវេសវ
អុិនេធេណតនានាែដរឬេទេនេពលែដលករេបាះេឆា�តថ-សង�ត់ខិតជិតមកដល់េនឆា
២០១៧។


េទះប ីជ ា ន.ទ.ក មានកតព�កិច�្រត�វែតផ�ល់ករជូនដំណឹងជាលយល័ក�អក្សរអំ
ចិត�របស់ខ�ួនក៏ េដយ កេនែតមកង�ះខតតមា�ភាពពក់ព័ន�នដ�រចនាសម�័
ទូរគមនាគមន៍ (ឧទរហ

េល្ប�េប៊នវីដ (bandwidth))  ែដលេនះេធ�ឲ្យមិនមានលទ�
36
ប�
� ក់ថាេតមូលេហតុរបស់ ន.ទ. ក�ុងករបដិេសធផ�ល់អជា�ប័ណ� គឺ�សបច ្បោប
37
េយាងតមមា ៨៩ សកម�ភាពណាមួយៃនករ្របតិបត�ិ ករទូរគមនាគមន៍ជ
35



36

ែដលមិនមានអជា�ប័ណ� អចនឹង្រត�វបានទទួលេទសជាប់ឃុំឃាំង និងពិន័យ
38
ដល់  ៥ លនេរៀល
ឧបសម�័ន�ៃនច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគេនះ បេង�តនូវនិយមន័យយា៉
37

ទូលំទូលយៃនពក “េ្រគ�ងសមា�របរិ ក�រទូរគមនា” េដយបានរួមប� �នូវ្រគប់សមា
39
េអឡិច្រត�នចទំងអសែដល្រត�វបានេ្ ្របាស់ក�ុង្របព័ន�ទូរគមនា ។
េនះមានន័យថ
38

ឧបករណ៍ទំហំតូចែដលមិនមានអជា�ប័ណករជួសជុលឧបករណ៍នានាដូចជាទូរស័ព�ច
ឬកុំព្យូទ័រ ក៏អច្រត�វបានទទួលេទសឃុំខ�ួនផងែដរ។ េយាង ៩១ ករសងសង់
ករ្របតិបត�ិេហដ�រចនាសម និងេសវទូរគមនាគមន៍នានាេដយអជា�ប័ណ� នឹង្រ
40
ផ�នា�េទសជាប់ពន�នាគាររហូ ៣ឆា�ំ
ដូចេនះ ច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគមន៍ផ�ល់អ
39

ដល់អជា�ធរដ�ក�ុងក ររឹតត្បិត និងករ្រគប់្រគងករផ�ល់អជា�ប័ណ�េដយមិន្រតឹ
េ្រប្របាស់្របព័ន�ទូរគមនាគមន៍រប ់តំងពីថា�ក់បុគ�លមា�ក់ៗកផ�ល់េសវ
ទូរគមនាគមន៍ធំៗ
ករេ្រជ�កែ្រជករបស់អជា�ធររដ� និងសិទិ�េល្រទព្យសម្
ច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគមន៍ ផ�ល់អំណ ាចយា៉ងេ្រចនេឲ្ដល់ស�ប័នអជា�ធររដ�ក�ុ
េ្រជ�កែ្រជក្របតិបត�ិករៃផ�ក�ុងរបស់្របតិបត�ិករទូរគមនាគមន៍ឯកជន។ េនះ អចនឹងមាន
35
36
37
38
39
40

មា្រ១១០ ៃនច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគ
មា្រ២០ (គ) ៃនច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគមន៍ ត្រម�វឲ្យ ន.ទ.ក ផ�ល់នូវករសេ្រមចចិត�ែដលមានមូលេហតុ ប៉ុែន�មិនមានយ
ស្រមាប់ករប�ឹងទស់េលករបដិេសធក�ុងករផ�ល់អជា�ប័
មា្រ១៥ ៃនច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគ
មា្រ៨៩ ៃនច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគ
ឧបសម�័ន�ៃនច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគ
មា្រ១៧ និង៩១ ៃនច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគ
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្របសិនេបមា្រតែដលនឹង្រត�វបានពិភាក្សោខងេ្រកម ្រត�វបានមិន្រតឹម្រតេដម្ប
ែ្របក�យ្រក�មហ៊ុនឯកជនែដលឯករជ្យេទជា្រក�មហ៊ុន និងឧបករណ៍របស់អជា�ធររដ� 
សកម�ភាពគាបសង�ត


ន.ទ.ក 

មានសិទិ�ក�ុងករព្យួរ ឬប�្ឈប់ករងររបស់បុគ�លិកជាន់ខ�ស់ៃន្ករ

ទូរគមនាគមន៍នានា ្របសិនេប្របតិបត�ិករទូរគមនាគមន៍េល�សនឹងច្ប ោប់ស�ីពីទូរ
41
មិនមានភាពច្បោស់ លស់ត្រម�វឲ្យមានេសចក�ីសេ្រមចចុងេ្រកយរបស់េច្រ
40

េ្រប្របាស់ៃនអំណាចេនះ ឬក៏ន.ទ.្របកអំពីកររំេលភេនះ េដម្បីេធ�ឲ្យករេ្រ
តរបស់អង�ភាពេនះេក�ុង្របតិបត�ិកៃផ�ក�ុងរបស់្រក�មហ៊ុនេទជា�សបច េនាះេ។


ន.ទ.ក ក៏ មានសិទិ�អំណាចក�ុងករេ្រជសេរសបុគ�លិកេដម្បីជំនួសបុគ�លិករបស់្រក�ម
ជនែដល្រត�វបានទទួលទណ�កម�េដយករព្យួរ ឬប�្ឈប់ពីករងរ េដយេយាងត
ទូរគមនាគមន៍ េដម្បីស្រមបស្រម�ល “ពិនិត្” េលសកម�ភាពនានារបស់មហ៊ុនែដលបា
42
េល�សនឹងច្បោប់េន េលសពីេនះ ន.ទ.ក អចប
� �ឲ្យមានកររឹតបន�ឹងេលសកម�
41

របស់្របតិបត�ិករទូរគមនាគមន៍ េដយមិនគិតពីករ្របតិបត�ិតមលក�ខណ�េនក�ុងក
43
ប័ណ�េនាះេទ កង�ះខតភាពច្បោសពីឋនៈ ឬភាពអចិៃ�ន�យ៍ៃនបុគ�លិកែដល្រត�
42

េ្រជសេរសេដយអជា�ធររដ�េនក�ុង្រក�មហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ េធ�ឲ្យក�យជាករ្រ
អយុកល និងករ្រគប់្រគងរបស់អជា�ធររដ�េទេល្រក�មហ៊ុន និង្រទព្យសម្បត�ិ
44
ឯកជន។
43



មា្រ៦៩ ែចងមិនសុីចង�ក់គ េដយបានផ�ល់សិទិ�អំណាចដល់ ន.ទ.ក និងតុលករ ក
45
ប�
� ឲ្ផ�ល់សំណងេនក�ុងជេមា�ះរវង្របតិបត�ិករទូរគមនា
អំណាចរបស់  ន.ទ.ក
46
ក�ុងករប
� �ឲ្យផ�ល់សំណង គឺរំេលភេលអំណាចរបស់ត
េហយរំេលភេលេគ
47
ករណ៍ៃនករែបងែចកអំណាច ពី គាែដល្រត�វបានែចងក�ុងរដ�ធម�នុ។
44

45

46

41
42
43
44
45
46
47

មា្រ៧៨ (២) (ក) ៃនច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគ
មា្រ៧៨ (២) (ខ) ៃនច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគ
មា្រ៧៨ (២) (គ) ៃនច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគ
មា្រ៤៤ ៃនរដ�ធម�នុ��កម�ុជា មា្៧ និង៧៨ ៃនច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគ
មា្រ៦៩ ៃនច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគ
មា្រ៣៩ ៃនរដ�ធម�នុ��កម�ុជ
មា្រ៦៩ ៃនច្បោប់ស�ីពីទូរគមនាគមន៍ េគាលកណ៍ែបងែចកអំណាចដ្រត�វបានែចងេនក�ុងម៥១ ១២៨ ១២៩ និង១៣០
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