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សាវតារ គំណរាងស្ម្មភាពតាម្ដានអ ិនធឺណឺត្ 

គាំលោងតាមោនអុិនធឺណឺតមានលោលបាំណងបលងកីតបណ្តា ញលៅកនុងស្បលេរនងិតាំបន់ល មីបតីាមោនលមីលការលស្រៀត
ជ្ស្រកនិងការរតឺតបតិលៅលលីលររភីាព្ននកាបលចេញមតិតាមស្បព្័នធអនឡញលៅកនុងស្បលេរទាំងស្រាំបួនរមួមាន មីយ៉ា
មា៉ា  កមពុជា ហុងកុង ឥណ្តា  ឥណាូ លនរុី មា៉ា លលរុ ីហវលីីព្ីន នៃ នងិ លវៀតណ្តម។ គាំលោង រុណី្ត(SINA Project) រហ
ការជាមួយន គូរកនុងស្រកុ របរ់ស្បលេរស្រាំបួន លធវកីារលលរីិេធលររភីាព្តាមឌីៃល។គាំលោងរនលធវីការវភិាគេិននន័យ
ចប់លោយបរបូិរណ៌ព្ីលេធផ្លររយការណ៌េេលួរនតាមស្បព្័នធបលចេកវេិាព្កីារឃ្ល ាំលមលីការលស្រៀតជ្ស្រកបណ្តា ញ
លោយលបីកចាំហ រមួបចេូ លនូវបចជ ីរាំោបត់ាមោន នងិចាំនួន ងតាមោន។ ព្ត៌មានបជ្នែមមានកនុងវុបិនរ 
https://imap.sinarproject.org. តាំរូវការនងិកាលរនីររុាំបជ្នែមេាំនាក់េាំនង team@sinarporject.org  

សាវតារ គំណរាងស្ ណីា (SINA Project) 

គាំលោងរុីណ្តផ្ាួចលផ្ាមីបលងកតីបលចេកវេិារុីវលិ លោយលស្បីស្ររ់បលចេកវេិាលបីកចាំហលលកីារវភិាគេិននន័យ និងលោល
នលយរយ ព្័ត៌មានរាំខាន់ជ្ លេេលួរនេិននន័យតាមស្បព្័នធបលចេកវេិាស្តូវរនផ្សព្វផ្ាយសាធារណៈនងិ អាច
ចូលលៅលមលីព្តម៌ានរបរ់ស្បជានរនមា៉ា លេរុីកាន់ជ្តលស្ចីន។លោលបាំណងគាំលោងលធវឲី្យស្បលរីរលេងីនូវអភិរលកិចេ
មនិងលលកីេឹកចិតាឲ្យព្លរ ឋកាន់ជ្តមានការចូលរមួកិចេការសាធារណៈរបរ់ស្បលេរជាតលិោយលធវីលអាយរភានិងរ
ោឋ ភិរលមា៉ា លលរុកីាន់ជ្តលបចីាំហ តមាល ភាព្ និងគណលនយយភាព្។ ព្ត៌មានបជ្នែមមានកនុងវុបិ
នរwww.sinaproject.org 

សាវតារ អងគការវិេាត្ស្ ៊ូម្ត្ិ និង ណោ នណោបាយ (API) 

អងគការវេិាតរ ូមតិ និង លោលនលយរយគឺជាអងគការលស្ៅរោា ភិរលជ្ លរកមមកនុងការតរ ូមតិ ឥេធិព្ល
លលលីោលនលយរយ អភិរលកិចេលអ និង ការចូលរមួរុីវលិ។ អងគការមានររមែភាព្និងសាន រន កនុងការ
រស្មបរស្មួលការរនទនា គឺជាចាំណុចរាំខាន់ននកិចេខិតខាំស្បឹងជ្ស្បងរបរ់លយងីល ព្ ោះលៅរកលេធិស្បជាធិបលត
យយនិងការអភិវឌឍស្បកបលោយនិរនារភាព្។ព្ត៌មានបជ្នែមមានកនុងលគហេាំព័្រ www.sinaproject.org 
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 េធផ រកណ ើញ 

• ព័្ត៌មាន និង វុបិនរមួយចាំនួនស្តូវល ញីថាមានការគាំោមកាំជ្ហងលោយលរចកាីរលស្មចរបរ់រោឋ ភិរ
លរនបិេ1។លៅជ្ខកកកោ ន្ ាំ២០១៨រោឋ ភិរលរនបញ្ជជ លអាយអនកផ្ាល់លរវាអីុនធឺណិត
(ISPs)បិេលគហេាំព័្រចាំនួន ១៥ កនុង លព្ល លរោះល ន្ ត ស្បលេរ2។កនុងកាំេុងលព្លរមងឺោតតាតកូវ ី
 -19 រោឋ ភិរលរនស្បការបិេលគហេាំព័្រព៌្តមានមួយចាំនួន3 ។លៅ ជ្ខមិៃុនា ្ ន ាំ ២០២០ស្ករួង
នស្បរណីយន៍ស្បរណីយ ៍(MPTC) រនបិេលគហេាំព័្រជ្លបងអនឡញចាំនួន៦ 4។ និយត័ករេុរគម
នាគន៌កមពុជា(TRC) រនបិេវុបិនរជ្លបងអនឡញខុរចាប់ចាំនួន៧៩ 5 លៅជ្ខវចិេិកា ន្ ាំ២០២១
វុបិនរបល ហ្ ោះរូបភាព្និងវលិ អូអអារអាភារចាំនួន៩ លៅជ្ខធនូ ន្ ាំ២០២១6 និង វុបិនរល ន្ តខុរ
ចាប់ចាំនួន១៥7។ 

● ការវារ់ជ្វងលោយស្កុមស្សាវស្ជាវ OONI ជ្ លស្បមូលរនពី្ជ្ខមកោ ល់ជ្ខមកោ  ល់ជ្ខមិៃុនា ន្ ាំ
២០២២ ប ហ្ ញថាលគហេាំព័្រចាំនួន៤៣ (វុបិនររបរ់អងគការជាតិ និងអងគការអនាររោឋ ភិរល) ស្តូវ
រនបិេខទប់លោយស្បព័្នធស្គប់ស្គងល ម្ ោះលគហេាំព័្រ (DNS) ភាគលស្ចីនលោយស្កុមហ ុនលវៀតជ្ៃល 
(លខមបូឌា) ភីធីអីុ.អិលធីឌី (AS38623) និង S.I Group (AS38623)។ លគហេាំព័្រជ្ លរងផ្ល
ប៉ាោះាល់ទាំងលនោះ រែិតកនុងរាំពូ្កលគហេាំព័្រ ជ្លបងនិងសារព្ត៌មាន។ 

● យ៉ា ងណ្តក៏លោយេិននន័យរបររ់ស្បលេរកមពុជាលព្លបចេុបបននមិនរនប ហ្ ញពី្េិននន័យបិេលគហ
េាំព័្រលេ ស្កុមការ្រនិងបនាការតាមោនវារ់ជ្វងបជ្នែមរាំោប់ររយការណ៌បនាទ ប់។ 

• វាត់រ៍អាប (WhatsApp) លមរិនរ័រលហវរប ុក (Facebook Messenger) និងបណ្តា ញ Tor 
ហាក់ ូចជាអាចចូលលស្បីរនលៅេូទាំងបណ្តា ញទាំងអរ់ជ្ លរនសាកលបង លព្ញអាំេុងលព្ល
សាកលបង លហយីលេធផ្លរនប ហ្ ញថា មិនមានការចាប់ពិ្រុេធលេ។ 

  

 
1 សេរភីាពក្ន ុងកាបសចេញមតិតាមប្បព័ន្ធអន្ឡាន្ប្តូវបាន្រតឹតបិត  
2 រដ្ឋា ភិបាលបញ្ជា ក្់ពីការបិទសេហទំព័រព័ត៌មាន្ឯក្រាជ្យចំនួ្ន្ ១៥ ជ្ ំវញិការសបាោះសនោ ត «រំខាន្» 
3 សេរភីាពក្ន ុងកាបសចេញមតិតាមប្បព័ន្ធអន្ឡាន្ប្តូវបាន្រតឹតបិត  
4 សេរភីាពក្ន ុងកាបសចេញមតិតាមប្បព័ន្ធអន្ឡាន្ប្តូវបាន្រតឹតបិត 
5ក្មព ុជាបាន្បិទវបិសាយល្លបងអន្ឡាន្ចំនួ្ន្៧៩ 
6 ន្ិយតក្រទូរេមនាេមន្៍ក្មព ុជាបីទសេហទំព័រ ន្ិង URL ចំនួ្ន្ ៩ ល្ែលបស ហ្ ោះរបូភាព ន្ិងវសីែអូអាេអាភាេ

របេ់ក្ មារ 
7 ក្មព ុជាបិទសេហទំព័រសនោ តខ េចាប់ចំនួ្ន្ ១៥ 

https://freedomhouse.org/country/cambodia/freedom-net/2021
https://www.voacambodia.com/a/government-confirm-blocking-fifteen-independent-news-sites-over-poll-disruption/4503739.html
https://freedomhouse.org/country/cambodia/freedom-net/2021
https://freedomhouse.org/country/cambodia/freedom-net/2021
http://m.en.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/25644-2021-11-16-07-56-33.html
https://www.khmertimeskh.com/50982698/telecom-regulator-of-cambodia-blocks-9-websites-and-url-that-posted-child-pornographic-images-and-videos/
https://www.khmertimeskh.com/50982698/telecom-regulator-of-cambodia-blocks-9-websites-and-url-that-posted-child-pornographic-images-and-videos/
https://focusgn.com/asia-pacific/cambodia-blocks-15-illegal-lottery-websites
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ណស្ចកដីណផដើម្ 

វុបិនរព័្ត៌មាន និងវុបិនរលផ្សងលេៀត ស្តូវរនបិេតាមកាលកាំណត់លៅកនុងស្បលេរកមពុជា ជាពិ្លររលគហ
េាំព័្រជ្ លផ្សព្វផ្ាយព័្ត៌មាន ជ្ លលគយល់ល ញីថា ជាការគាំោមកាំជ្ហង ល់រោឋ ភិរលជ្ លកាំពុ្ងកាន់
អាំណ្តច8។ លៅកនុងជ្ខកកកោ ន្ ាំ២០១៨ រោឋ ភិរលរនបញ្ជជ ឱ្យអនកផ្ាល់លរវាអិុនធឹណិត (ISP) បិេវុបិ
នរព័្ត៌មានយ៉ា ងតិច១៥ កនុងអាំេុងលព្លលរោះល ន្ តលៅកនុងស្បលេរ9។ បនាទ ប់ពី្មានការោតតាតរាំងឺកូវ ី-
១៩ មានលរចកដីោយការណ៍ថា រោឋ ភិរលរនបិេការចូលលស្បីវុបិនរព័្ត៌មាន10។ ។ លៅកនុងជ្ខមិៃុនា ន្ ាំ
២០២០ ស្ករួងនស្បរណីយ ៍ និងេូរគមនាគមន៍ (MPTC) រនបិេវុបិនរជ្លបងរុីរងអនឡញចាំនួន
ស្រាំមួយ11។ លៅកនុងជ្ខវចិេិកា ន្ ាំ២០២១ និយតករេូរគមនាគមន៍កមពុជា (TRC) រនបិេវុបិនរជ្លបង
រុីរងខុរចាប់ចាំនួន៧៩12 ។ លៅកនុងជ្ខធនូ ន្ ាំ២០២១ និយតករេូរគមនាគមន៍កមពុជារនបិេវុបិនរ និង 
URL ចាំនួន៩ ជ្ លបល ហ្ ោះរូបភាព្ និងវលី អូអារអាភារកុមារ13។ លៅកនុងជ្ខកុមភៈ ន្ ាំ២០២២ និយតករ
េូរគមនាគមន៍កមពុជារនបិេវុបិនរល ន្ តខុរចាប់ចាំនួន១៥14 ។    

កនុងការប៉ាុនប៉ាង ល ីមបពិី្និតយសាែ នភាព្បចេុបបននននការចាប់ពិ្រុេធលលីអិុនធឹណិតលៅកមពុជា អងគការឃ្ល ាំលមីលការ
លស្រៀតជ្ស្រកបណ្តា ញលបីកចាំហ (OONI) គលស្មាងរុីណ្ត(Sinar) និងវេិាសាែ នតរ ូមតិ និងលោល
នលយរយ(API) រនរហការោន លលីការរិការមួោន មួយ ល ីមបពិី្និតយលមីលថា លតីលហតុការណ៍ចាប់ពិ្រុេធ
លលអិុីនធឹណិតលៅជ្តបនាលកីតមានលៅកនុងស្បលេរលនោះជ្ រលេ តាមរយៈការស្បមូលេិននន័យ និងវភិាគការវារ់
ជ្វងបណ្តា ញ។  

លោលបាំណងននការរិកាលនោះ គឺល ីមបបីលងកីនតមាល ភាព្ននការស្តួតស្តាអិុនធឹណិត និងស្បមូលេិននន័យជ្ ល
អាចជាអាំណោះអាំណ្តងបញ្ជជ ក់ពី្ាកយចចាមអាោ៉ាម និងររយការណ៍អាំពី្លហតុការណ៍ចាប់ពិ្រុេធលលីអិុនធឹណិ
ត។ ជ្ផ្នកខាងលស្កាមននររយការណ៍លនោះ ផ្ាល់ព័្ត៌មានអាំពី្លេរភាព្បណ្តា ញ និងកស្មិតននការចូលលស្បីអិុន
ធឹណិតរបរ់កមពុជា បរយិការផ្លូវចាប់របរ់វា ទក់េងនឹងលររភីាព្ននការបលចេញមតិ រិេធិេេួលរន

 
8      សេរភីាពក្ន ុងកាបសចេញមតិតាមប្បព័ន្ធអន្ឡាន្ប្តូវបាន្រតឹតបិត  
9 រដ្ឋា ភិបាលបញ្ជា ក្់ពីការបិទសេហទំព័រព័ត៌មាន្ឯក្រាជ្យចំនួ្ន្ ១៥ ជ្ ំវញិការសបាោះសនោ ត «រំខាន្» 
 
10 សេរភីាពក្ន ុងកាបសចេញមតិតាមប្បព័ន្ធអន្ឡាន្ប្តូវបាន្រតឹតបិត 
11 សេរភីាពក្ន ុងកាបសចេញមតិតាមប្បព័ន្ធអន្ឡាន្ប្តូវបាន្រតឹតបិត  
12 ក្មព ុជាបាន្បិទវបិសាយល្លបងអន្ឡាន្ចំនួ្ន្៧៩  
13 ន្ិយតក្រទូរេមនាេមន្៍ក្មព ុជាបីទសេហទំព័រ ន្ិង URL ចំនួ្ន្ ៩ ល្ែលបស ហ្ ោះរបូភាព ន្ិងវសីែអូអាេអាភាេ
របេ់ក្ មារ 
14 ក្មព ុជាបិទសេហទំព័រសនោ តខ េចាប់ចំនួ្ន្ ១៥  

https://freedomhouse.org/country/cambodia/freedom-net/2021
https://www.voacambodia.com/a/government-confirm-blocking-fifteen-independent-news-sites-over-poll-disruption/4503739.html
https://freedomhouse.org/country/cambodia/freedom-net/2021
https://freedomhouse.org/country/cambodia/freedom-net/2021
http://m.en.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/25644-2021-11-16-07-56-33.html
https://www.khmertimeskh.com/50982698/telecom-regulator-of-cambodia-blocks-9-websites-and-url-that-posted-child-pornographic-images-and-videos/
https://www.khmertimeskh.com/50982698/telecom-regulator-of-cambodia-blocks-9-websites-and-url-that-posted-child-pornographic-images-and-videos/
https://focusgn.com/asia-pacific/cambodia-blocks-15-illegal-lottery-websites


                   ររយការណ៍រាីពី្ការពិ្និតយននតាំលណីរការរតឹតបតិលលីស្បព័្នធអីុនធឺណិតរាំោប់ស្បលេរកមពុជាកនុង ន្ ាំ២០២២            េាំព្័រេី8 

 

 

ព័្ត៌មាន និងឯករនភាព្ ក៏ ូចជាព័្ត៌មានអាំពី្ករណីននការចាប់ពិ្រុេធ និងការលរុីបការណ៍ជ្ លស្តូវរនោយ
ការណ៍ពី្មុនៗ លៅកនុងស្បលេរ។ លស្ៅពី្លនោះ ររយការណ៍លនោះកត់ស្តាលេធផ្លរកល ញីរាំខាន់ៗននការ
រិកាលនោះ។ 

សាវតារ 

ជារងគមជ្ លមានវយ័ចាំណ្តរ់លៅតាំបន់អារុីអាលគនយ ៍ ស្ព្ោះោជាណ្តចស្កកមពុជាមាននផ្ទ ីេាំហាំ 
១៨១,០៣៥ គីេូជ្ម៉ាស្តកាលរ ៉ា (លរមីនឹង៦៩,៨៩៨ មា៉ា យល៍កាលរ ៉ា) មានស្ព្ាំស្បេល់ជាប់ស្បលេរនៃ ឡវ លវៀត
ណ្តម និងឈូងរមុស្េនៃ និងមានស្បជារនចាំនួន១៦,៧៨ ោននាក់ ស្តរាីមានចាំនួន៥១% ។ ស្បជារន
ភាគលស្ចីនមានល ីមកាំលណីតជាតិជាជ្ខមរ ជ្ លលរមីនឹង ៩០% ននស្បជារនររុប បនាទ ប់ពី្ជ្ខមរ គឺរនជាតិលវៀត
ណ្តម ជ្ លមានចាំនួន៥% រនជាតិភាគតិចមានចាំនួន៤% និងរនជាតិចិនមានចាំនួន១%។ ស្ព្ោះពុ្េធ
សារនាស្តូវរនេេួលសាគ ល់ជាផ្លូវការថាជាសារនារបរ់រ ឋ ជ្ លកនុងលនាោះស្បជារនជាង ៩៧% ប ិបតាិ
ស្ព្ោះពុ្េធសារនាលៃរវាេ។ សារនាលផ្សងលេៀតរមួមានសារនាឥសាល ម សារនាស្គិរា និងរាំលនឿស្ព្លឹង
វញិ្ជញ ណរបរកុ់លរមព័នធ។  
 
បនាទ ប់ពី្ការ ល្ នានរបរ់លវៀតណ្តម រោឋ ភិរលៃមីជ្ លរនលលីកបនាុបលៅល ីម ន្ ាំ១៩៧៩ រន
ស្គប់ស្គងស្បលេរអរ់រយៈលព្លជាងមួយេរវតស រហូត ល់ការលរោះល ន្ តតាមជ្បបស្បជាធិបលតយយលលីក
 ាំបូងស្តូវរនលរៀបចាំលៅកនុង ន្ ាំ១៩៩៣។ ការលរោះល ន្ តលនោះស្តូវរនស្គប់ស្គង និងចាត់ជ្ចងលោយស្កុម
ស្បឹការការនាិភាព្របរ់អងគការរហស្បជាជាតិ ជ្ លលៅថាអ ុនតាក់ (អាជាញ ធរបលណ្តដ ោះអារននអងគការ
រហស្បជាជាតិលៅកមពុជា) ជ្ លមានគណបកសនលយរយចាំនួន ៤៨ រនចូលរមួ ោប់ទាំងភាគីរលមាល ោះ
ទាំង ៤ផ្ង។ រោឋ ភិរលចស្មុោះស្តូវរនបលងកីតលេងី និង ឹកនាាំលោយនាយករ ឋមស្តនាីពី្ររូប មួយរូបមកពី្គណ
បកសស្បជារនកមពុជា (CPP) និងមួយរូបមកពី្គណបកសោជានិយម ហវ ៊ុនរុិនបិុច (រណរិរសរបួរមួជាតិ 
ល ីមបកីមពុជាឯកោរយ អព្ាស្កឹត រនាិភាព្ និងរហស្បតិបតាិការ)។ 
 
អងគការរងគមរុីវលិ (CSO) រនលធវីការយ៉ា ងសាវ ហាប់ ល ីមបកីាត់បនែយភាព្ស្កីស្ករស្មាប់រហគមន៍
រនបេ និងរហគមន៍ជ្ លរងផ្លប៉ាោះាល់ បលងកីនផ្លិតភាព្ករិកមម បលងកីនការអភិវឌឍន៍លរ ឋកិចេ លលីក
កមពរ់រមធម៌ និងរមភាព្លយនឌ័រ និងអភិរលកិចេតាមជ្បបស្បជាធិបលតយយ ស្ព្មទាំងរាំរុញលេធិស្បជាធិ
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បលតយយ និងលលីកកមពរ់រិេធិមនុរស។ ពួ្កលគលធវីការជាតាំណ្តងលៅកនុងវរិ័យលផ្សងៗ ល ីមបទីមទរឱ្យមាន
លោលនលយរយ និងការអនុវតាជ្ លមានការល ល្ីយតប ពី្រោឋ ភិរល និងអនកាក់ព័្នធ។ ចាប់ពី្ ន្ ាំ២០១២ 
មក អនកសារព័្ត៌មាន អងគការរងគមរុីវលិ និងអនកការាររិេធិមនុរស (HRD) រនចាប់យកអិុនធឹណិត 
ល ីមបលីធវីការតរ ូមតិ និងផ្សព្វផ្ាយការ្ររបរ់ខលួន។ ចាប់រាីពី្រមាគម និងអងគការមិនជ្មនរោឋ ភិរល 
(LANGO) និងចាប់រដីពី្សារលពី្ព្នធស្តូវរនអងគការរងគមរុីវលិ និងអនករាំនាញមួយចាំនួន យល់ល ញីថា
ជាឧបករណ៍របរ់រោឋ ភិរល កនុងការរតឹតបតិអងគការមិនជ្មនរោឋ ភិរលជ្ លហា នរោិះគន់រោឋ ភិរល និង
គណបកសកាន់អាំណ្តច ជាពិ្លររអងគការមិនជ្មនរោឋ ភិរលជ្ លលធវីការកនុងវរិ័យលេធិស្បជាធិបលតយយ 
រិេធិមនុរស និងការតរ ូមតិ។ អងគការមិនជ្មនរោឋ ភិរលមួយចាំនួន រមួមានវេិាសាែ នជាតិស្បជាធិបលតយយ 
(NDI) ជ្ លមានមូលោឋ នលៅរហរ ឋអាលមរកិ ស្តូវរនបិេ ឬបងាាំឱ្យបិេលោយរោឋ ភិរល។  
 
សាែ ប័នសារព័្ត៌មានមួយចាំនួន រមួមានសាែ នីយេូ៍រេរសន៍ និងសាែ ប័នវេិយុភាគលស្ចីន ស្តូវរនតជ្ស្មតស្មង់ឱ្យ
ស្របជាមួយគណបកសកាន់អាំណ្តច15 ឬរោឋ ភិរល។ សាែ ប័នសារព័្ត៌មាន និងអងគការមិនជ្មនរោឋ ភិរល
ជ្ លរងឹមាាំ និងឯកោរយមួយចាំនួន រួបបញ្ជហ លៅកនុងស្បតិបតាិការរបរ់ខលួន លស្កាមលកាខណា ជ្ លរនកាំណត់
លៅកនុងចាប់ LANGO និងចាប់រដីពី្សារលពី្ព្នធ ជាពិ្លររ។ រោឋ ភិរលរងការរោិះគន់ថា រនបលងកីនការ
ស្តួតស្តាលលីលេរភាព្ស្បព័្នធផ្សព្វផ្ាយលៅកនុងស្បលេរ។ ភាល មៗលស្កាយការរ ាំោយគណបកសស្ប្ាំង ស្បព័្នធ
ផ្សព្វផ្ាយអនារជាតិមួយចាំនួនជ្ លភាគលស្ចីនមានមូលោឋ នលៅរហរ ឋអាលមរកិ ស្តូវរនបិេលោយបងាាំ
លោយរោឋ ភិរល។ ស្បព័្នធផ្សព្វផ្ាយទាំងលនាោះ អាចផ្ាយរនជ្តកមមវធីិអនឡញរបរ់ខលួន ពី្បរលេរ
ប៉ាុលណ្តណ ោះ។ 
ភាព្រកមមរនលលចលេងីកនុងេរវតសចុងលស្កាយលនោះ។ អនកការាររិេធិមនុរស រកមមរនបរសិាែ ន និង
រកមមរនករិករ មានភាព្លលចលធាល លៅកនុងកិចេការនលយរយរបរ់ស្បលេរ លោយរនលធវីការទមទរឱ្យ
មានការល ល្ីយតប និងគណលនយយភាព្ពី្រោឋ ភិរលចាំលាោះរងគម និងមណា លលរោះល ន្ ត ខណៈជ្ លអនក
សារព័្ត៌មានព្លរ ឋរនកាល យជាអនកមានឥេធិព្លខាល ាំង លៅកនុងវរិ័យសារព័្ត៌មានលៅមូលោឋ ន។ ចលនា 
និងេាំនាក់េាំនងបុគគលផ្ទទ ល់ខលួន និងការស្រស្រ័យទក់េងតាមអនឡញរបរ់ពួ្កលគ រែិតលស្កាមការឃ្ល ាំ
លមីល ឬការលរុីបការណ៍ពី្រោឋ ភិរលកាន់ជ្តខាល ាំងលេងី។ អនកសារព័្ត៌មាន រកមមរន និងអនកលស្បីស្ររអិុ់ន

 
15  វ ិបៃេរបេ់ប្ក្មុប្បនំងប្តូវបាន្បិទសៅក្មព ុជា| DW Learn German  

https://www.dw.com/en/opposition-sites-blocked-in-cambodia/a-6441906
https://learngerman.dw.com/en/opposition-sites-blocked-in-cambodia/a-6441906


                   ររយការណ៍រាីពី្ការពិ្និតយននតាំលណីរការរតឹតបតិលលីស្បព័្នធអីុនធឺណិតរាំោប់ស្បលេរកមពុជាកនុង ន្ ាំ២០២២            េាំព្័រេី10 

 

 

ធឹណិតលផ្សងលេៀត ស្បឈមមុខនឹងការរុកកួនផ្លូវកាយ និងតាមអនឡញកាន់ជ្តខាល ាំង ចាំលាោះការបល ហ្ ោះតាម
អនឡញរបរ់ពួ្កលគ។ អនកសារព័្ត៌មានជ្ខមរ លោក កូវ ពិ្រិ ឋ ស្តូវរនលគចាប់ខលួននូវនៃងេី ២៤ កកាោ 
២០២១  បនាទ ប់ពី្លោករនបល ហ្ ោះការរោិះគន់លៅលលីលហវរប ុក អាំពី្ការរលស្មចចិតារបរ់រោឋ ភិរលកមពុជា 
កនុងការលស្បីស្ររថ់ាន ាំប ក្ ររុីណូហាវ ម និងរុីណូវា៉ា ក់របរ់ស្បលេរចិន។ លោក អូន រីវ ស្តូវរនលគចាប់ខលួន 
កាលពី្នៃងេី២៨ ជ្ខកញ្ជញ  ន្ ាំ២០២១16 បនាទ ប់ពី្ ោយការណ៍ អាំពី្ រលមាល ោះ  ីធលី ជ្ ល ាក់ព័្នធ នឹង មស្តនាី ជាន់ 
ខពរ់លៅឧេានជាតិ បុេមសាគរ លខតាលកាោះកុង។ 
 
រោឋ ភិរលរនអោះអាងថា កមពុជា ជាស្បលេរជ្ លមានស្រក់ចាំណូលទបកនុង ន្ ាំ២០១៥ លហយីនឹងកាល យជា
ស្បលេរជ្ លមានស្រក់ចាំណូលមធយមលៅ ន្ ាំ២០៣០។ ការអោះអាងលនោះរននាាំឱ្យមានការផ្ទល រ់បដូរចាំលាោះ
លេរភាព្ហរិចញបបទន។ វារនបងកប់នូវការរាំាក់រាំពិ្នលៅកនុងចលនា្កលចញពី្រហគមន៍អងគការមិន
ជ្មនរោឋ ភិរល និងមាេ រ់រាំនួយបរេិមស្បលេរ ខណៈប ហ្ ញពី្ការហូរចូលននកមមវធីិ និងកមេីពី្ស្បលេរចិន
រស្មាប់ការអភិវឌឍ និងការលលីកកមពរ់ធុរកិចេ។ ការអភិវឌឍអិុនធឹណិតរបរ់ស្បលេរ មានការលកីនលេងីខាល ាំង
កនុងរយៈលព្លជ្តប៉ាុនាម ន ន្ ាំប៉ាុលណ្តណ ោះ។ ស្កុមហ ុន IPS ចាំនួនស្រាំកាំពុ្ងវនិិលយគកាន់ជ្តលស្ចីនលេងី លៅកនុងអារីវ
កមមជ្ លកាំពុ្ងរកីលូតោរ់យ៉ា ងគាំហុកលនោះ។ ស្កុមហ ុនទាំងអរ់លនោះមានស្បភព្មកពី្ស្បលេរកុមមុយនិរា 
និងផ្ទដ ច់ការ ជារមួគឺស្បលេរចិន និងលវៀតណ្តម។ 
 
រោឋ ភិរលរនអោះអាងថា ឧស្កិ ឋកមមតាមស្បព័្នធអិុនធឹណិតរនបងកបញ្ជហ ស្បឈម និងការគាំោមកាំជ្ហង
យ៉ា ងខាល ាំង ល់រុវតែិភាព្ និងរនាិរុខជាតិ។ ល ីមបកីារាររុវតែិភាព្ និងរនាិរុខជាតិ រោឋ ភិរលរន
ខិតខាំស្បឹងជ្ស្បងបជ្នែមលេៀតកនុងការតាក់ជ្តង និងោក់ឱ្យអនុវតាចាប់ និងបេោឋ នគត់យុតាទិក់េងនឹង
ស្បព័្នធផ្សព្វផ្ាយ និងអិុនធឹណិត។ ផ្ទុយលៅវញិ ចាប់ និងបេោឋ នគតិយុតាិទាំងលនោះ ស្តូវរនរោិះគន់ថា ជា
ឧបករណ៍ ល ីមបបីលងកីនការឃ្ល ាំលមីល ឬលរុីបការណ៍ការ្ររបរ់អងគការរងគមរុីវលិ ស្បព័្នធផ្សព្វផ្ាយ និង
រកមមរនជ្ លហា នរោិះគន់រោឋ ភិរល និងគណបកសកាន់អាំណ្តច។  
 

 
16 ប្បសទេក្មព ុជា៖ អោក្សារព័ត៌មាន្ក្ន ុងប្េកុ្រងការសោទប្បកាន្់ពីបទញុោះញង់សដ្ឋយសារបាន្បស ហ្ ោះសារអំពីថ្ោ បំ ា្ រ 

- េហព័ន្ធអោក្សារព័ត៌មាន្អន្តរជាតិ (IFJ)  

https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/cambodia-local-reporter-charged-with-incitement-over-posts-about-vaccines.html
https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/cambodia-local-reporter-charged-with-incitement-over-posts-about-vaccines.html
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ណេស្ភាពរណាត ញ និងការច៊ូ ណប្រើអ ិនធណិឹត្ 

តាមរយៈេាំនាក់េាំនង និងឥេធិព្ល ៏រងឹមាាំរបរ់ខលួនលលី ISP រោឋ ភិរលរនព្ស្ងីកការស្តួតស្តារបរ់ខលួនលលី
អិុនធឹណិត។  ូចរនបញ្ជជ ក់ លររភីាព្អិុនធឹណិតលៅកមពុជាកាំពុ្ងរែិតលស្កាមការគាំោមកាំជ្ហងកាន់ជ្តខាល ាំង។ 
ស្កុមហ ុនេូរគមនាគមន៍ធាំៗចាំនួនស្រាំ កាំពុ្ងផ្ាល់លរវាអិុនធឹណិតកប់ ី និងចល័តលៅកនុងស្បលេរកមពុជា គឺ
ស្កុមហ ុនលវៀជ្តជ្ៃល (Viettel) សាម ត អាកសា តា (Smart Axiata) ជ្ខមរីលអរអឹម (CamGSM) រុិនលវ ៉ា 
(Xinwei)លតលលខម (Telecom) និងអារុីអាលគនយេូ៍រគមនាគមន៍ (Southeast Asia Telecom) ជ្ ល
រុេធជ្តមានស្បភព្មកពី្ស្បលេរជ្ លលស្បីអាំណ្តចផ្ទា ច់ការ។ ការស្គប់ស្គងរបរ់ព្ួកលគមានេាំនាក់េាំនងយ៉ា ង
រិតរនិេធជាមួយោររោឋ ភិរលកមពុជា (RGC) និងមស្តនាីរបរ់ខលួន លហយីពួ្កលគេាំនងជាផ្ាល់ការធានាោ៉ា ប់រង
ោន លៅវញិលៅមក លៅលព្លជ្ លមានការពិ្និតយពិ្ច័យជាសាធារណៈ17។  ូចរនកាំណត់លោយចាប់រាីពី្
េូរគមនាគមន៍ ISPs ស្តូវជ្តមានអាជាញ ប័ណណពី្ស្ករួងនស្បរណីយ ៍និងេូរគមនាគមន៍។  

មានឧបករណ៍េាំនាក់េាំនងជ្ លលលចលធាល ចាំនួនបីលៅកនុងស្បលេរកមពុជាគឺ េូររ័ព្ទចល័ត េូររ័ព្ទអចល័ត 
និងអិុនធឹណិត។ លយងតាមនិយតករេូរគមនាគមន៍កមពុជា ជ្ លលេីប ាំលណីរការៃមីៗ ចាំនួនអតិៃិរនជ្ ល
លស្បីស្ររ់េូររ័ព្ទអចល័ត រនៃយចុោះពី្២២៧,២៦១ នាក់កនុង ន្ ាំ២០១៦ មកលៅស្តឹម ៣៩,២៧២ នាក់
លៅកនុង ន្ ាំ២០២២ (ជ្ខឧរភា)។ ការលស្បីស្ររ់េូររ័ព្ទចល័តមានលរែរភាព្ជាមធយម លោយរនៃយចុោះ
បនាិចពី្១៩.៩១ ោននាក់ កនុង ន្ ាំ២០១៦ មក ល់១៩.៤៨ ោននាក់ កនុងជ្ខឧរភា ន្ ាំ២០២២។ 
លទោះជាយ៉ា ងលនោះកដី ការចូលលស្បីអិុនធឹណិតរនលកីនលេងីយ៉ា ងគាំហុកកនុងរយៈលព្ល៧ ន្ ាំ។ វារនលកីន
លេងីពី្៨.០៩ ោននាក់ កនុង ន្ ាំ ២០១៦  ល់១៨.០០ ោននាក់ កនុងជ្ខឧរភា ន្ ាំ២០២២។ គួរកត់
រមាគ ល់ថា មនុរសមាន ក់អាចជាវលស្បីបណ្តា ញលលីរពី្មួយ។  

 

អនកជាវណប្រើរណាដ ញច ត័្ 

 
17 សេរភីាពអ ិន្ធឹណិតសៅក្មព ុជា៖ ប្ចក្ទ្វា រេប្មាប់ប្តួតប្តា (asiacentre.org) 

https://asiacentre.org/wp-content/uploads/Internet-Freedoms-in-Cambodia-A-Gateway-to-Control.pdf
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ស្បភព្៖ និយតករេូរគមនាគមន៍កមពុជា 

ការណផញើសាររហស័្ 

លោយជ្ផ្អកលលីេិននន័យជ្ លអាចរករន លរវាអិុនធឹណិតលៃររនលកីនលេងីបនាិចពី្២៨៣,៥០៨ កនុង ន្ ាំ
២០២១  ល់៣១២,២៣៣ កនុង ន្ ាំ២០២២ (ជ្ខឧរភា)។  

បណ្តដ ញផ្សព្វផ្ាយរងគមស្តូវរនលស្បីស្ររ់យ៉ា ងេូលាំេូោយលៅកនុងស្បលេរកមពុជា។ េិននន័យជ្ លផ្ដល់
រូនលៅកនុងតាោងខាងលស្កាម ប ហ្ ញថា លៅល ីម ន្ ាំ២០២២ លហវរប ុកមានអនកលស្បីស្ររ់ចាំនួន១១.៦០ 
ោននាក់ លមរសនិលរីលហវរប ុករនលកីនលេងី ល់៧.៨៥ ោននាក់លៅកនុងស្បលេរកមពុជា18។ បនាទ ប់ពី្លហវ
រប ុក និងលមរសនិលរីលហវរប ុក គឺអិុនសាា ស្កាម ជ្ លមានអនកលស្បីស្ររ់ចាំនួន២.០៥ ោននាក់ លរមីនឹង
១២.០ ភាគរយននស្បជារនររុប លហយីចាំនួនអនកលស្បីស្ររ់បណ្តដ ញតិកតុករនលកីន ល់ ល់៦.៦៨ 
ោននាក់។ លទោះបីជាយ៉ា ងលនោះកដី បណ្តដ ញជ្ លមានអនកលស្បីតិចតួចបាំផុ្ត គឺលីងឌិន (LinkedIn) ក៏ស្តូវ
រនលស្បីស្ររ់លៅកនុងស្បលេរលនោះផ្ងជ្ រ19។ 

ន្ ាំ 
លមរសនិលរីលហវរ
ប ុក អនកលស្បីលហវរប ុក  អុិនសាា ស្កាម តិកតុក លីងឌិន 

 
18 ប  ល្ន្ត  វាជាការេំខាន្់ ក្ន ុងការក្តេ់មាា ល់ថ្ អោក្សប្បើបណ្ដា ញផ្សពាផ្ាយេងាមអាចមិន្តំណ្ដងឱ្យប េាលសដ្ឋយល្ែ

ក្ៗសទ។ 
19 ពត៌មាន្ទិន្ោន្័៍យសផ្ញើសារហ័េhttps://datareportal.com/reports/digital-2022-cambodia  

https://trc.gov.kh/en/internet-subscriptions/
https://datareportal.com/reports/digital-2022-cambodia
https://datareportal.com/reports/digital-2022-cambodia
https://datareportal.com/reports/digital-2022-cambodia
https://datareportal.com/reports/digital-2022-cambodia
https://datareportal.com/reports/digital-2022-cambodia
https://datareportal.com/reports/digital-2022-cambodia
https://datareportal.com/reports/digital-2022-cambodia
https://datareportal.com/reports/digital-2022-cambodia
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២០២២ ៧.៨៥ ោននាក ់ ១១.៦០ ោននាក ់ ២.០៥ោននាក ់ ៦.៦៨ោននាក ់ ៤៦០ ាន់នាក ់

ស្បភព្៖ datareportal 

ប្កុម្ហ  នេ៊ូរស្ព័ទច ត័្ 

លយងតាមនិយតករេូរគមនាគមន៍កមពុជា ស្កុមហ ុនចាំនួនបី (មិតាហវូន ជ្រ លកាត និងសាម ត) ននស្កុមហ ុន
េូរគមនាគមន៍ទាំងស្រាំ មានអនកលស្បីស្ររ់ចាំនួន៩០%។ មិតាហវូនមានលរវាស្គប ណា ប់ធាំជាងលគលលី
េិននន័យេូររព្ទចល័ត និងការលស្បីស្ររ់អិុនធឹណិត ប៉ាុជ្នាជ្រ លកាតរនឈនោះានរ វ្ ន់ Ookla Speed 
Test Award រយៈលព្ល៤ ន្ ាំ ចាប់ពី្ ន្ ាំ២០១៧  ល់២០២០។ សាម តមានលករ ា ិ៍ល ម្ ោះលបលីាញតាមរយៈ
ការលលីកកមពរ់ការចាប់លផ្ាីមអារីវកមមបលចេកវេិារស្មាប់យុវរន និងលកមងរាំេង់។ ជាពិ្លររ ជ្រ លកាត 
និងសាម ត ផ្ាល់រូនការផ្សព្វផ្ាយជាលស្ចីន កីឡលអេចិស្តូនិក និងលហគមលអេចិស្តូនិក ជ្ លេេួលរនការ
ចាប់អារមមណ៍ពី្យុវរន។   

ល.រ បណ្តដ ញ ស្កុមហ ុន 

១ សាម ត សាម ត អាកសា តា ខូ.អិលធីឌី (Smart Axiata Co., Ltd) 

២ ម៉ាូប ីជ្ៃល/ជ្រ លកាត ជ្ខមរីលអរអឹម ខូ.អិលធីឌី (CamGSM Co., Ltd) 

៣  ូជ្ៃល 
រុីលវ ៉ា (លខមបូឌា) លៃលេខម ខូ.អិលធីឌី (Xinwei 
(Cambodia) Telecom Co., Ltd) 

៤ រុីជ្ៃល (SEATEL) 
សាវអីុរ លអសា  លៃលេខម ខូ.អិលធីឌី (Southeast Asia 
Telecom (Cambodia) Co., Ltd) 

៥ មិតាហវូន (Metfone) 
លវៀតជ្ៃល (លខមបូឌា) ភីធីអីុ.អិលធីឌី (Viettel 
(Cambodia) Pte., Ltd) 

ស្បភព្៖ និយតករេូរគមនាគមន៍កមពុជា 

អនកផដ ណ់ស្វាអ ិនធណិឹត្ 

https://datareportal.com/reports/digital-2022-cambodia
https://trc.gov.kh/en/internet-subscriptions/
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លោយមានអាជាញ ប័ណណពី្ស្ករួងនស្បរណីយ ៍ និងេូរគមនាគមន៍ អនកផ្ដល់លរវាអិុនធឹណិតរិត ៣០ រន
 ាំលណីរការលៅកនុងស្បលេរកមពុជា។ កនុងចាំលណ្តមអនកផ្ដល់លរវាទាំងលនាោះ មានស្កុមហ ុនេូរគមនាគមន៍ធាំៗ
ចាំនួន៥ ជ្ លផ្ាល់ទាំងលរវាអិុនធឹណិតលស្កាម ី និងតាមេូររព្ទចល័តគឺ៖ ស្កុមហ ុនលវៀតជ្ៃល សាម ត អាក
សា តា លខមរីលអរអឹម ស្កុមហ ុនរុិនលវ ៉ា លៃលេខម និងលៃលេខម អារុីអាលគនយ ៍ ជ្ លរុេធជ្តមានស្បភព្
លចញពី្ស្បលេរជ្ លលស្បីអាំណ្តចផ្ទា ច់ការ។ លវៀតជ្ៃល ជាស្កុមហ ុនលវៀតណ្តម ជ្ លស្គប់ស្គងលោយស្ករួង
ការារជាតិននស្បលេរលវៀតណ្តម លធវីស្បតិបតាិការលៅកមពុជា លស្កាមល ម្ ោះមិតាហវូន។  

ស្កុមហ ុនលខមរីលអរអឹមស្តូវរនលគសាគ ល់ពី្ ាំបូងថា ម៉ាូប ីជ្ៃល មុនលព្លបាូរយលីហាជា ជ្រ លកាតលៅកនុង ន្ ាំ
២០០៥។ ស្កុមហ ុនលវៀតលៃល សាម តអាកសា តា និងលខមរីលអរអឹមកនុងស្រុក មានចាំជ្ណករិត៩០% នន
ចាំជ្ណកេីផ្ារននការជាវលស្បីេូររព្ទចល័ត។ ស្កុមហ ុនសាម តអាកសា តាេេួលរនចាំជ្ណកេីផ្ាររិត៦០% 
ខណៈលវៀតជ្ៃលេេួលរនចាំជ្ណកេីផ្ារចាំនួន២៦% និងលខមរីលអរអឹមេេួលរនចាំជ្ណកេីផ្ារចាំនួន
១១%។ ស្កុមហ ុនរុិនលវ ៉ា លៃលេខម មកពី្ស្បលេរចិន ជ្ លលធវីស្បតិបតាិការលស្កាមល ម្ ោះ  ូជ្ៃល និងលៃលេ
ខម អារុីអាលគនយម៍កពី្ស្បលេររិងហបុរ ីមានចាំជ្ណកេីផ្ារចាំនួន២.៦៧% និង ០.៦៥% លោយជ្េកៗពី្
ោន 20។ ជាពិ្លររ មិតាហវូនកាំពុ្ងផ្ាល់លរវាស្គប់ស្បលភេ (ការចូលលស្បីអិុនធឹណិត រួលជ្ខសបណ្តា ញ រួលលរៀ
គវីឯករន លរវាលផ្ញីសារជារាំលេង និងសារេូររ័ព្ទ, ADSL) ខណៈ អនកផ្ដល់លរវាអិុនធឹណិតលផ្សងលេៀតក៏ផ្ា
ល់លរវាមួយចាំនួនកនុងចាំលណ្តមលរវាទាំងលនោះផ្ងជ្ រ។  

ល.រ ល ម្ ោះអនកផ្ដល់លរវាអុិនធណិឹត ASNs 

១ អនឡញ ២៣៦៧៣ 
២៤៣២៥ 

២ អងគរណិត (AngkorNet) ២៤៤៧៨ 

៣ អុីហសុខីម (EZECOM) ៣៨៩០១ 

៤ មិតាហវូន (MetFone) ៣៨៦២៣ 

៥  លកិណិត (Clicknet) ៣៨៨៩៣ 

៦ លតលេរឺហវ/ម៉ាូប ីជ្ៃល (TeleSURF / Mobitel) ១៧៩៧៦ 

 
20 សេរភីាពអ ិន្ធឹណិតសៅក្មព ុជា៖ ប្ចក្ទ្វា រេប្មាប់ប្តួប្តា (asiacentre.org)  

https://asiacentre.org/wp-content/uploads/Internet-Freedoms-in-Cambodia-A-Gateway-to-Control.pdf
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៧ វា៉ាយជ្ខម (WiCam) ២៤៤៩២ 

៨ ជ្ខមណិត (CamNet) ១៧៧២៦ 

៩ ឈួន លវ ៉ា (Chuan Wei) ៤៥៣៤៨ 

១០ រុីធី លងី (City Link) ១៨០១៤ 
២៤៤៤១ 

១១ កាាំមីនជ្តល (Camintel) ៣៨២០៩ 

១២ លមគងគណិត (MekongNet) ១៣១១៨៦ 
១៣១២០៣ 

១៣ 
សាម ត ម៉ាូរល (Smart Mobile) ៤៥៤៩៨ 

១៤ លមគងគណិត អាយអិកភី (MekongNet IXP) ៣៨២៣៥ 

១៥ វា៉ាយអឺជ្េរអាភី (WirelessIP) ២៤៥៦៧ 

១៦ ប ីយ៉ានជ្ៃល (BeyondTel) ៤៥៣៣៩ 

១៧ រុីអាយឌធីី អាយធី (CIDC IT) ៧៧១២ 

១៨ លខមបូ បលចេកវេិា (Cambo Technology) ១៧៩៨១ 

១៩ ឌីធីវ ីសាា  (DTV Star) ៤៥៤២៩ 

២០ លហេូ (Hello) ៣៨៦០០ 
៤៥២៨១ 

២១ នីអូខមអាយលអរភី (NeocomISP) ៩៩០២ 
២៣៨៦៨ 

២២ ភីភីរុីធីវ ី(PPCTV) ៣៨២៨៦ 
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២៣ ហាវ ញឌ័រ អាយអិកភី (Finder IXP) ៤៥១២៤ 

២៤ សាា -ជ្រល (Star-Cell) ៣៨៧២៣ 

២៥ ហាវល រ់ ៃិច (Flash Tech) ៤៥៤៦៥ 

២៦ អូផ្ិនណិត (Opennet) ១៣១១៧៨ 

២៧ លអរ.អាយ ណិត (S.I Net) ១៣១២០៧ 

២៨ រុីប ី (CB) ៣៨៥៧៩ 

 

ររោិកាស្ផ្ផនកចារ ់

ជាយុតាិកមមរស្មាប់ការលលីកកមពរ់កិចេការាររុវតែិភាព្ និងរនាិរុខជាតិ រោឋ ភិរលកមពុជារនស្ាង អនុ
ម័ត និង/ឬោក់ឱ្យអនុវតាចាប់ និងបេោឋ នគតិយុតាិចាប់មួយចាំនួន។ លទោះជាយ៉ា ងណ្តក៏លោយ ចាប់ទាំង
លនោះរនរងការរោិះគន់ថាជាឧបករណ៍របរ់រោឋ ភិរល ជ្ លស្តូវរនលស្បីស្ររ់ ល ីមបបីលងកីនការស្តួតស្តាលលី
ការលស្បីស្ររ់អិុនធឹណិត ជ្ លកាំពុ្ងប៉ាោះាល់ ល់រិេធិលររភីាព្ជាមូលោឋ នននការបលចេញមតិ។   

 

ណស្រភីាពខាងការរណចេញម្ត្ិ 

រដ្ឋធម្មន ចញ  
មាស្តា៤១ ននរ ឋធមមនុចញធានាលររភីាព្ខាងការបលចេញមតិ។ លទោះជាយ៉ា ងណ្តក៏លោយ មាស្តា៤១ ជ្ចងថា 
កនុងការអនុវតាលររភីាព្ខាងការបលចេញមតិ “រនណ្តក៏លោយមិនអាចល ល្ៀតលស្បីស្ររ់រិេធិលនោះលោយរ ាំលោភ 
នាាំឱ្យប៉ាោះាល់ ល់កិតាិយររបរ់អនក នេ  ល់េាំលនៀមេមាល ប់លអរបរ់រងគម  ល់រណ្តា ប់ធាន ប់សាធារណៈ 
និង ល់រនាិរុខជាតិរនលេយី”។  ូចមានភរាុតាងប ហ្ ញលៅកនុងចាប់ជាតិ និងវធិានការមិនជ្មនចាប់
លស្កាយៗមក រ ឋរនស្បការឱ្យលស្បីយ៉ា ងរកមមនូវវធិានការនានា ល ីមបកីាត់បនែយការធានាលររភីាព្អិុនធឹ
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ណិត លោយជ្ផ្អកលលីកងវល់ទាំងឡយទក់េងនឹងកិតាិយរ រណ្តា ប់ធាន ប់សាធារណៈ និងរនាិរុខជាតិ។ 
មាស្តា៤១ ក៏ជ្ចងអាំពី្និយតកមមលលីស្បព័្នធផ្សព្វផ្ាយ៖ «របបសារព័្ត៌មានស្តូវកាំណត់លោយចាប់»។ 

វលិសាធនកមមចុងលស្កាយននរ ឋធមមនុចញ កនុង ន្ ាំ២០១៨ រនកាត់បនែយជ្ៃមលេៀតនូវការអនុលោមតាមរាង់
ោរអនារជាតិ។ វលិសាធនកមមមាស្តា៤៩ ទក់េងនឹងការលោរព្រ ឋធមមនុចញ និងលោរព្ចាប់ និងការការារ
ជាតិ មានចិរតបងកលស្ោោះថាន ក់ ល់លររភីាព្ជាមូលោឋ នខាល ាំងបាំផុ្ត។ វលិសាធនកមមលព្លលនោះកាំណត់កាតព្វកិចេ
ឱ្យ “ស្បជាព្លរ ឋជ្ខមរស្គប់រូបស្តូវតមកល់ផ្លស្បលយរន៍ជាតិជាធាំ” លហយីមិនស្តូវ “លធវីរកមមភាព្ណ្តមួយ 
លទោះលោយផ្ទទ ល់កដី ឬលោយស្បលយលកដី នាាំឱ្យប៉ាោះាល់ ល់ផ្លស្បលយរន៍របរ់ស្ព្ោះោជាណ្តចស្កកមពុជា 
និងស្បជាព្លរ ឋជ្ខមរលេយី”។ លៅលព្លលធវីយុតាិកមមប ហ្ ញពី្ភាព្ចាាំរច់ជ្ លតស្មូវឱ្យលធវីវលិសាធនកមមលនោះ 
រ ឋមស្តនាីស្ករួងមហានផ្ទ លោក រ លខង រនលៅចាំរកមមរន អនកការាររិេធិមនុរស និងរមារិកគណបកស
ស្ប្ាំង ជ្ លរនលធវីការអាំាវនាវរុាំឱ្យរហគមន៍អនារជាតិ ោក់េណា កមមមកលលីកមពុជា រុាំវញិការបស្ត ក្ ប
របរ់រោឋ ភិរលលលគីណបកសស្ប្ាំង និងរងគមរុីវលិ (Nachemson & Dara, ន្ ាំ២០១៨)។ លៅកនុងប
របិេជ្បបលនោះ វាប ហ្ ញយ៉ា ងស្បចកសថា មាស្តា៤៩ ជ្ លស្តូវរនលធវីវលិសាធនកមមលនោះ អាចស្តូវរនលស្បីស្ររ់
យ៉ា ង្យស្រួល ល ីមបោីោ ាំងលររភីាព្ខាងការបលចេញមតិតាមអិុនធឹណិត ជាពិ្លររលៅលព្លជ្ លមាន
ការជ្ៃលងរោិះគន់រ ឋ ឬរងកត់ធងន់លលីការអាំាវនាវឱ្យមានចាំណ្តត់ការស្ប្ាំងនឹងរ ឋ។ ោល់ការស្ប្ាំងរាំទរ់
នឹងរោឋ ភិរល អាចនាាំឱ្យមានវធិានការចាប់មិនរមាមាស្តភាល មៗ ោក់លទរេណា លលីការអនុវតាលររភីាព្
ខាងការបលចេញមតិ21។ 

ប្កម្ប្ពហមេណឌ  

ស្កមស្ព្ហមេណា ន្ ាំ២០០៩ មានបចញតាិជ្ លលស្បីាកយលព្ចន៍មិនចារ់ោរ់អាំពី្ "ការរមួគាំនិតកបត់" ការ
ជ្ចករ ាំជ្លក "ព័្ត៌មានមិនពិ្ត" និង "ការញុោះញង់ឱ្យស្បស្ពឹ្តាបេឧស្កិ ឋជាអាេិ៍" ជ្ លស្តូវរនលស្បី ល ីមបលីចាេ
ស្បកាន់អនកលស្បីស្ររអិុ់នធឹណិត ចាំលាោះការបល ហ្ ោះ និងជ្ចករ ាំជ្លកខលឹមសាររោិះគន់លៅលលីស្បព័្នធផ្សព្វផ្ាយរ
ងគម។ បេលលមីរបរហិារលករ ា ិ៍ ស្តូវរនបចញតាិលស្កាមមាស្តា៣០៥ ននស្កមស្ព្ហមេណា ន្ ាំ២០០៩។ លលីរពី្លនោះ 
ការផ្សព្វផ្ាយព័្ត៌មានមិនពិ្ត និងរនទិ ឋិភាព្ ស្តូវផ្ានាទ លទរលស្កាមមាស្តា៤២៥ និង៤៥៣ ខណៈចាប់
ាក់ព័្នធនឹងបេញុោះញង់ និងបងកឱ្យស្បស្ពឹ្តាបេឧស្កិ ឋមានជ្ចងកនុងមាស្តា៤៩៤ និង៤៩៥ ។ វលិសាធនកមម

 
21 រដ្ឋា ភិបាលចង់សធា ើ វសិសាធន្ក្មមរែាធមមន្ ចា ៏ចប្មូងចប្មាេ 

 

 

https://www.phnompenhpost.com/national-politics/government-looks-make-controversial-amendments-constitution
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ចុងលស្កាយលៅកនុង ន្ ាំ២០១៨ រនោក់បចេូ លមាស្តា៤៣៧ រទួ ន ឬបចញតាិរាីពី្ការស្បមាៃស្ព្ោះមហាកសស្ត 
កនុងស្កមលនោះ។  

មាស្តា៣០៥ រាីពី្បេបរហិារលករ ា ិ៍ជាសាធារណៈ ជ្ចងថា “ស្គប់ការអោះអាងបាំលផ្លីរ ឬការេាំោក់កាំហុរលោយ
អរុេធចិតាលលីអាំលពី្ណ្តមួយ ជ្ លនាាំឲ្យប៉ាោះាល់កិតាិយរ ឬកិតាិរ័ព្ទននបុគគល ឬននសាែ ប័ន” គឺជាការបរហិារ
លករ ា ិ៍”។ បេបរហិារលករ ា ិ៍អាចស្តូវរនស្បស្ពឹ្តាតាមមលធារយជាលស្ចីន។ ស្បលភេននការបរហិារលករ ា ិ៍លៅកនុងការ
វាយតនមលលនោះអនុវតាចាំលាោះស្គប់បេបបចញតាិជ្ លរនជ្ចងលៅកនុងជ្ផ្នកលនោះ និងស្គប ណា ប់រកមមភាព្េូលៅ
របរ់អនកលស្បីស្ររត់ាមអនឡញភាគលស្ចីន  ូចជាការររលររ និងការជ្ចករ ាំជ្លកការបល ហ្ ោះលៅលលីលវេិកា
អនឡញ ឬបណ្តដ ញផ្សព្វផ្ាយរងគម។ ស្បរិនលបីអាំលពី្តាមអនឡញទាំងលនោះស្តូវរនចាត់េុកថាជាការ
បរហិារលករ ា ិ៍ អាំលពី្លនោះនឹងស្តូវផ្ានាទ លទរលោយការផ្ទកពិ្ន័យពី្២៤.៦០  ុោល រ លៅ២៤៦០60  ុោល រអាលមរ ិ
ក។ មាស្តា៣០៥ រមួជាមួយបេបបចញតាិលផ្សងលេៀតកនុងស្កមស្ព្ហមេណា លនោះ ស្តូវរនលស្បីស្ររ់លោយមិនរ
មាមាស្ត ល ីមបបីាំបិេមាត់រលមលងរោិះគន់របរ់អនកនលយរយគណបកសស្ប្ាំង និងអនករោិះគន់។  

មាស្តា៤២៥ (បេជ្កលងព័្ត៌មាន) ផ្ានាទ លទរ "អាំលពី្ផ្ដល់ ឬលបីកកកាយព័្ត៌មានជ្កលង ល ីមបលីធវីឱ្យលរឿថា នឹង
លកីតមានលេងីនូវការបាំផ្លិចបាំផ្ទល ញ ការលធវីឱ្យស្េុឌលស្ទម ឬការលធវីឱ្យខូចខាតស្បកបលោយលស្ោោះថាន ក់ចាំលាោះ
មនុរស"។ បចញតាលិនោះស្តូវរនអាជាញ ធរមូលោឋ នលស្បីស្ររ់ កនុងការផ្ានាទ លទរលលីការផ្សព្វផ្ាយព័្ត៌មាន
ជ្ លពួ្កលគយល់ថាជាការជ្កលងព័្ត៌មាន រមួទាំងមតិរោិះគន់រាំលៅលលីលៅរោឋ ភិរលជ្ លពួ្កលគលរឿថាអាច
បងកអរែិរភាព្នលយរយឬលធវីឱ្យខូចខាត ល់លករ ា ិ៍ល ម្ ោះរបរ់ពួ្កលគ។ ការលស្បីស្ររ់មាស្តាលនោះល ីមបផី្ានាទ
លទរបុគគលណ្តមាន ក់ អាចនាាំឱ្យមានការជាប់ព្នធនាោរពី្មួយ ន្ ាំលៅពី្រ ន្ ាំ ឬពិ្ន័យជាស្រក់ពី្ ៤៩០  ុោល រ 
លៅ៩៨១  ុោល រអាលមរកិ។  

 ូចោន លនោះជ្ រ មាស្តា៤៥៣ រនទិ ឋិភាព្ និងបេរមួគាំនិតកបត់ស្ប្ាំងនឹងរោឋ ភិរល ផ្ានាទ លទរ “គលស្មាង
ជ្ លបលងកីតលេងីលោយមនុរសលស្ចីននាក់ ល ីមបសី្បស្ពឹ្តាឧបឃ្ត កាលលបីគស្មងលនោះស្តូវរនរជ្មដងលចញជា
រូបោងចារ់ោរ់ ល ីយអាំលពី្ជាក់ជ្រដងមួយ ឬលស្ចីន ជាបេរនទិ ឋិភាព្”។ បុគគលជ្ លស្តូវរនលចាេស្បកាន់ 
អាចស្បឈមមុខនឹងការជាប់ព្នធនាោរពី្ស្រា្ំ ន ាំ លៅ ប់ ន្ ាំ។ មាស្តាលនោះស្តូវរនលគលស្បីស្ររ់មិនរនស្តឹម
ស្តូវ កនុងការផ្ានាទ លទរអនកស្ប្ាំងនឹងរ ឋ រូមបជី្តកនុងករណីជ្ លោម នភរាុតាងបញ្ជជ ក់អាំពី្អាំលពី្រមួគាំនិតកប
ត់។  

បេបបចញតាជិ្ លស្តូវរនលស្បីជាញឹកញាប់បាំផុ្ត ល ីមបលីធវីេុកាមុកលមនញរមារិកគណបកសស្ប្ាំង អនករោិះគន់រ
ោឋ ភិរល រកមមរន និងអនករាំនាញស្បព័្នធផ្សព្វផ្ាយ គឺមាស្តា៤៩៤ និង៤៩៥ (បេញុោះញង់ឲ្យស្បស្ពឹ្តា
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បេឧស្កិ ឋជាអាេិ៍)។ លយងតាមមាស្តា៤៩៥ “បេញុោះញង់ឱ្យស្បស្ពឹ្តាបេឧស្កិ ឋ ឬស្បស្ពឹ្តាអាំលពី្បងកឱ្យមាន
ភាព្វកឹវរធងន់ធងរ ល់រនាិរុខរងគម តាមមលធារយណ្តមួយ កនុងចាំលណ្តមមលធារយជ្ លមានជ្ចងកនុង
មាស្តា៤៩៤  ូចោន នឹងបចញតាិននមាស្តា៣០៥ ស្តូវផ្ានាទ លទរោក់ព្នធនាោរពី្៦ ជ្ខ លៅ២ ន្ ាំ និងពិ្ន័យជា
ស្រក់ពី្១ ោន លៅ៤ ោនលរៀល ស្បរិនលបីការញុោះញង់លនោះ ោម នស្បរិេធភាព្លេ»។ 

មាស្តា៤៣៧ រទួ ន (បេស្បមាៃស្ព្ោះមហាកសស្ត) ហាមស្រមការរោិះគន់ស្ព្ោះមហាកសស្ត និងកាំណត់ការផ្ានាទ
លទរោក់ព្នធនាោរពី្ ១ ន្ ាំ លៅ ៥ ន្ ាំ និងពិ្ន័យជាស្រក់ចាប់ពី្ ៥០០  ុោល រអាលមរកិ លៅ ២.៤៦០ 
 ុោល រអាលមរកិ។ លោយអនុវតាតាមការនាាំមុខរបរ់ស្បលេរនៃ កនុងការកាត់លទរអនករោិះគន់នលយរយពី្បេ
ស្បមាៃស្ព្ោះមហាកសស្ត បចញតាលិនោះរ ាំលោភបាំានលលីលររភីាព្អនឡញរបរ់អនកលស្បីស្ររ់បណ្តដ ញ
ផ្សព្វផ្ាយរងគម (Boyle and Chhengpor, ន្ ាំ២០១៨)។ អនកលស្បីអិុនធឹណិតអាចស្តូវរនលចាេស្បកាន់
ពី្បេឧស្កិ ឋលនោះតាមរយៈ "ាកយរមដី កាយវកិារ ការររលររ រូបភាព្ ឬស្បព័្នធផ្សព្វផ្ាយលផ្សងលេៀត ជ្ ល
ប៉ាោះាល់ ល់លរចកាីនៃលៃនូររបរ់បុគគល"22។  

ចារ់ស្ដពីីការប្គរប់្គងប្រណេស្ជាត្ិស្ថតិ្កន ងភាពអាស្នន 

លៅជ្ខលមសា ន្ ាំ២០២០ រោឋ ភិរលកមពុជារនអនុម័តចាប់រាីពី្ការស្គប់ស្គងស្បលេរជាតិកនុងភាព្អារនន 
ល ីមបលី ល្ីយតបលៅនឹងការោតតាតរាំងឺកូវ ី-១៩។ ចាប់លនោះតរនេេួលរងការរោិះគន់យ៉ា ងខាល ាំងពី្រងគមរុី
វលិ ចាំលាោះការផ្ាល់ឱ្យរោឋ ភិរលនូវអាំណ្តចេូលាំេូោយ កនុងការរតឹតបតិរិេធិលររភីាព្ននការបលចេញមតិ 
កនុងអាំេុងលព្លសាែ នភាព្អារនន23។ ចាប់លនោះរនផ្ដល់អាំណ្តច ល់រោឋ ភិរល កនុងការពិ្និតយតាមោន
ព័្ត៌មានតាមអនឡញ ហាមឃ្ត ់ឬរតឹបនាឹងការជ្ចករ ាំជ្លកព័្ត៌មាន និងស្បព័្នធផ្សព្វផ្ាយ និងអនុវតាវធិាន
ការលផ្សងលេៀតជ្ លខលួនយល់ថាចាាំរច់24។ លោកនាយករ ឋមស្តនាី ហ ុន ជ្រន រនលរៀបចាំស្ព្ោះោរស្កឹតយ
រស្មាប់ស្ព្ោះមហាកសស្តលស្បីស្ររ់ ស្បរិនលបីស្ព្ោះអងគរលស្មចស្បការោក់ស្បលេរជាតិកនុងភាព្អារនន 
បនាទ ប់ពី្មានការរកីោលោលរាំងឺកូវ ី-១៩ កនុងជ្ខវចិេិកា ន្ ាំ ២០២០។ លទោះជាយ៉ា ងលនោះកាី រោឋ ភិរលមិន
រនស្បការោក់ស្បលេរជាតិកនុងភាព្អារននជាផ្លូវការលេ កនុងអាំេុងលព្លស្គប ណា ប់25។ 

ណស្ចកដីប្ាងចារ់ស្ដពីីស្េិធិេេួ បានព័ត្ម៌ានឆ្ន ២ំ០១៩ 

 
22 សេរភីាពអ ិន្ធឺណិតសៅក្មព ុជា៖ ប្ចក្ទ្វា រ សែើមបីប្តួតពិន្ិតយ (asiacentre.org) 
23 ការ រតឹតបិតេិទធិសេរភីាពៃន្ការបសចេញមតិ  
24  ការរំសោភសលើេិទធិអោក្សប្បើប្បាេ់ 
25 សេរភីាពក្ន ុងកាបសចេញមតិតាមប្បព័ន្ធអន្ឡាន្ប្តូវបាន្រតឹតបិត 

https://asiacentre.org/wp-content/uploads/Internet-Freedoms-in-Cambodia-A-Gateway-to-Control.pdf
https://cchrcambodia.org/index_old.php?title=Civil-Society-Organizations-call-for-the-Royal-Government-of-Cambodia-to-Amend-the-State-of-Emergency-Law-to-Protect-Human-Rights&url=media/media.php&p=press_detail.php&prid=756&id=5&lang=eng
https://cchrcambodia.org/index_old.php?title=Civil-Society-Organizations-call-for-the-Royal-Government-of-Cambodia-to-Amend-the-State-of-Emergency-Law-to-Protect-Human-Rights&url=media/media.php&p=press_detail.php&prid=756&id=5&lang=eng
https://freedomhouse.org/country/cambodia/freedom-net/2021#footnoteref7_ackf8i0
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លោយមានការការាររស្មាប់អនកោយការណ៍ព័្ត៌មាន និងមានរកាា នុព្លកនុងការរោះឥេធិព្លជាវរិជមានលលី
លររភីាព្ននការបលចេញមតិតាមអនឡញ ស្បរិនលបីស្តូវរនអនុម័ត និងអនុវតា លរចកាីស្ាងជ្ លរន
លចញផ្ាយជាសាធារណៈលៅកនុងជ្ខរីហា ន្ ាំ២០១៩ រនលលីកលេងីពី្ការស្ពួ្យររមភអាំពី្អនុលោមភាព្
ននចាប់ លៅនឹងរាង់ោររិេធិមនុរសអនារជាតិ ក៏ ូចជាការលស្បីស្ររ់រាង់ោរជ្ លេូលាំេូោយ និងមិន
ចារ់ោរ់លៅកនុងចាប់លនោះ ជ្ លអាចគាំោមកាំជ្ហង ល់ការេេួលរនព័្ត៌មាន និងលររភីាព្ននការ
បលចេញមតិ។ ឧទហរណ៍ ចាប់លនោះកាំណត់យ៉ា ងចលងអៀតអាំពី្ស្បលភេព័្ត៌មាន និងសាែ ប័នជ្ លចាប់លនោះស្តូវ
អនុវតា ខវោះខាតនីតិវធីិស្តួតពិ្និតយស្បកបលោយស្បរិេធភាព្ អនុញ្ជញ តឱ្យអាជាញ ធរសាធារណៈប ិលរធការ
ោតស្តោងព័្ត៌មានលៅកនុងសាែ នភាព្ជ្ លេូលាំេូោយលព្ក និងមានបេបបចញតាិបេបរហិារលករ ា ិ៍ និងបេ
បរហិារបងាូចលករ ា ិ៍។ លៅកនុងជ្ខរីហា ន្ ាំ២០២០ ចាប់លនោះស្តូវរនបចេ ប់ និងស្តូវរនោក់រូនេីរាីការគ
ណៈរ ឋមស្តនាពិី្និតយរលស្មច26។ ក៏ប៉ាុជ្នា លោយសារការព្នារលព្លជ្ លបណ្តដ លមកពី្ការោតតាតរាំងឺកូវ ី-
១៩ ចាប់លនោះមិនទន់ស្តូវរនបចជូ នលៅរ ឋរភា រហូត ល់ចុង ន្ ាំ២០២១27។ 

ចារ់ស្ដពីីេ៊ូរគម្នាគម្ន៍ 

ចាប់រាីពី្េូរគមនាគមន៍ ន្ ាំ២០១៥ កាំណត់កាតព្វកិចេេូលៅលលីអនកផ្ាល់លរវាេូរគមនាគមន៍ ជ្ លអាជាញ ធរ
អោះអាងថា នឹងលលីកកមពរ់ការេេួលរនលរវាលៅតាំបន់រនបេ និងតាំបន់ោច់ស្រយល។ លទោះជាយ៉ា ង
ណ្តក៏លោយ លៅកនុងស្កបខ័ណា លិខិតគតិយុតា ៏ធាំេូោយ ចាប់លនោះក៏មានមុខ្រជាឧបករណ៍ផ្លូវចាប់ 
ល ីមបតីាមោនរកមមភាព្លលីអិុនធឹណិតជ្ រ។ លររភីាព្ននការបលចេញមតិស្តូវរនគាំោមកាំជ្ហងតាមរយៈ
ការអនុវតាមស្តនាីអធិការកិចេេូរគមនាគមន៍ (មាស្តា៧០ និង៧១) ការធាល ក់ចុោះននការការារេិននន័យ (មាស្តា
៩៧ និង៦) និងការផ្ដនាទ លទរលររភីាព្ននការបលចេញមតិតាមវេិយុ េូរេរសន៍ អនឡញ និងកនុងសារឯក
រន (មាស្តា៨០)។  
 
មាស្តា៦ តស្មូវឱ្យ "ស្គប់ស្បតិបតាិករេូរគមនាគមន៍ និងបុគគលាក់ព័្នធនឹងវរិ័យេូរគមនាគមន៍" ផ្ាល់ 
"េិននន័យលរវាេូរគមនាគមន៍ និងព័្ត៌មានវេិា" លៅស្ករួងនស្បរណីយ ៍និងេូរគមនាគមន៍ ។ ការខវោះនិយម
ន័យអាំពី្អនកជ្ លមានរិេធិអាំណ្តចស្របចាប់លនោះ បងកឱ្យមានភាព្ចស្មូងចស្មារ់យ៉ា ងខាល ាំង និងអាចនាាំឱ្យ

 
26 B5 ប្បភពព័ត៌មាន្តាមអ ីន្ធឺណិតប្តូវបាន្ប្េប់ប្េង ឬសរៀបចំសដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាល សែើមបីជ្ំរ ញផ្លប្បសោជ្ន្៍ន្សោបាយជាក្់

ោក់្ល្ែរឬសទ 
27 រដ្ឋា ភិបាលប្តូវអន្ ម័តចាប់េត ីពីេិទធិទទួលព័ត៌មាន្ 

 

https://freedomhouse.org/country/cambodia/freedom-net/2021#footnote8_m0ohwpo
https://freedomhouse.org/country/cambodia/freedom-net/2021#footnote8_m0ohwpo
https://freedomhouse.org/country/cambodia/freedom-net/2021#footnote8_m0ohwpo
https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/cambodia-government-needs-to-pass-access-to-information-law.html
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មានការលរុីបការណ៍តាមអាំលពី្ចិតា។  ូលចនោះ ចាប់លនោះ - លោយអនុញ្ជញ តឱ្យមានការលរុីបការណ៍ឧបករណ៍លអ
េចិស្តូនិច - អាចបងកលកាណៈ្យស្រួល ល់អាជាញ ធរកមពុជា កនុងការៃតរលមលងតាមេូររ័ព្ទ និងតាមោន
ការរនទនាតាមអនឡញយ៉ា ងរកមម ល ីមបលីធវីេុកាបុកលមនញបុគគលជ្ លស្តូវរនកាំណត់ជាលោលលៅ 
 
មាស្តា៨០ ជ្ចងថា “ការបលងកីត ការ ាំលេងី និងការលស្បីស្ររ់លស្គឿងរមាភ រៈបរកិាា រកនុងវរិ័យេូរគមនាគមន៍ 
កាលលបីអាំលពី្លនោះនាាំឲ្យអនាោយ ល់រនាិរុខជាតិ ស្តូវផ្ានាទ លទរោក់ព្នធនាោរពី្៧ ន្ ាំ លៅ១៥ ន្ ាំ”។ ការ
ខវោះភាព្ចារ់ោរ់លលីស្បលភេននរកមមភាព្េូរគមនាគមន៍អាចោក់េណា កមមយ៉ា ងធងន់ធងរលលកីារបលចេញ
មតិស្របចាប់តាមរយៈកមមវធីិវេិយុ េូរេរសន៍ អនឡញ និងរូមបជី្តតាមរយៈសារឯករន និងការរនទនា
តាមេូររ័ព្ទរវាងបុគគល ស្បរិនលបីអាជាញ ធរកាំណត់ថាវាជាការគាំោមកាំជ្ហង28។ 
 

ចារ់ស្ដពីីការប្រយ េធប្រឆ្ងំនឹងឧប្កិដ្ឋកម្មតាម្អ ិនធឹណិត្ (ណស្ចកដីប្ាង)29 

លោយរនលរនីលៅកនុង ន្ ាំ២០១២ ចាប់លនោះស្តូវលធវីការជ្កជ្ស្បបជ្នែមលេៀត ល ីមបឱី្យល ល្ីយតបលៅនឹងស្បតិកមម
រោិះគន់ លហយីគិតស្តឹមជ្ខរីហា ន្ ាំ២០២១ មិនទន់មានការកាំណត់កាលបរលិចេេជាក់ោក់រស្មាប់ការ
បចេ ប់លរចកាីស្ាង ឬរស្មាប់ការអនុវតាចាប់លនោះលេ។ មាស្តា៨ និងមាស្តា១២ ជ្ចងថា អនកផ្ាល់លរវាស្តូវជ្ត 
"រកាេុកេិននន័យចោចរណ៍រយៈលព្ល១៨០ នៃង យ៉ា ងតិច" ល ីមបជី្ចករ ាំជ្លកជាមួយ "អាជាញ ធរមានរមតែ
កិចេ" លៅលព្លមានការលរនីរុាំ។  
មាស្តា៣២ និង៣៣ ផ្ានាទ លទរចាំលាោះ "ការចូលលស្បីលោយោម នការអនុញ្ជញ ត" លៅកនុងស្បព័្នធកុាំព្យូេ័រ ឬការ
លផ្ទរេិននន័យពី្ស្បព័្នធមួយលៅស្បព័្នធមួយលេៀតលោយោម នការអនុញ្ជញ ត។ រនជ្ លស្តូវរនលចាេស្បកាន់តាម
មាស្តាទាំងលនោះស្តូវស្បឈមនឹងការជាប់ព្នធនាោររហូត ល់១០ ន្ ាំ។ មាស្តាទាំងលនោះក៏បងកឱ្យមានកដីកងវល់
 ល់អនកោយការណ៍ព័្ត៌មាន និងអនកការាររិេធិមនុរស ជ្ លចូលលស្បីព័្ត៌មានជ្បបលនោះ ល ីមបោីតស្តោង
អាំពី្ការរ ាំលោភរិេធិមនុរស ជ្ លស្បស្ពឹ្តាលោយរ ឋផ្ងជ្ រ លោយសារមាស្តាទាំងលនោះមិនរនជ្ចងអាំពី្ការ
ការារស្គប់ស្ោន់។ 

 
28 TITLE PAGE (licadho-cambodia.org) ែក្ប្េង់សៅក្ន ុង សេរភីាពអ ិន្ធឺណិតសៅក្មព ុជា៖ ប្ចក្ទ្វា រ សែើមបីប្តួតពិន្ិតយ 

(asiacentre.org) 
29 សេរភីាពអ ិន្ធឺណិតសៅក្មព ុជា៖ ប្ចក្ទ្វា រ សែើមបីប្តួតពិន្ិតយ (asiacentre.org)  

https://www.licadho-cambodia.org/reports/files/214LICADHOTelecomsLawLegalAnalysis_March2016ENG.pdf
https://asiacentre.org/wp-content/uploads/Internet-Freedoms-in-Cambodia-A-Gateway-to-Control.pdf
https://asiacentre.org/wp-content/uploads/Internet-Freedoms-in-Cambodia-A-Gateway-to-Control.pdf
https://asiacentre.org/wp-content/uploads/Internet-Freedoms-in-Cambodia-A-Gateway-to-Control.pdf
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មាស្តា៤០ ផ្ដនាទ លទរការលស្បីស្ររ់កុាំព្យូេ័រ ល ីមបផី្ាួចលផ្ាីម “ការរ ាំខាន ការភ័យខាល ច ការគាំោមកាំជ្ហង ការ
បាំាន [និង] ការបាំភិតបាំភ័យ”។ រនជ្ លស្តូវរនលចាេស្បកាន់តាមមាស្តាលនោះ ស្បឈមនឹងការជាប់
ព្នធនាោរយ៉ា ងយូរស្រាំមួយជ្ខ។ មាស្តា៤៥ ផ្ដនាទ លទរ “រនទាំងឡយណ្តជ្ លលធវីលរចកាីជ្ៃលងការណ៍មិន
ពិ្ត ឬការបាំភាន់ជារមាភ រៈតាមរយៈ ព័្ត៌មានវេិា” ជ្ លអាចនាាំឱ្យអនាោយ ល់ “រុវតែិភាព្សាធារណៈ” 
និង “រនាិរុខជាតិ”។  

ណស្រភីាពពីការណប្រៀត្ផ្ប្រក 

លររភីាព្សារព័្ត៌មាន និងលររភីាព្អិុនធឹណិតលៅកមពុជា កាំពុ្ងេេួលរងការគាំោមកាំជ្ហងកាន់ជ្តខាល ាំង។ លៅ
កនុងររយការណ៍ "លររភីាព្កនុងពិ្ភព្លោក" ន្ ាំ២០២២ លោយអងគការផ្ទោះលររភីាព្ (Freedom House) 
ស្បលេរកមពុជាស្តូវរនចាត់ចាំណ្តត់ថាន ក់ជាស្បលេរ "មិនមានលររភីាព្"។ ស្បជារនមិនហា នបលចេញេរស
នៈ ឬមតិតាមអនឡញ ជាពិ្លររអនកជ្ លហា នរោិះគន់រោឋ ភិរល។ រោឋ ភិរលកមពុជារនលស្បីស្ររ់ចាប់ 
និងលិខិតគតិយុតាជិ្ លមានស្សាប់ និងបលងកីតចាប់ៃមី ល ីមបបីលងកីនការលស្រៀតជ្ស្រក។ មានការកត់រមាគ ល់ថា 
ស្កមស្ព្ហមេណា ស្តូវរនលស្បីស្ររ់លៅកនុងករណីាក់ព័្នធនឹងអនកសារព័្ត៌មាន លហយីចាប់រាីពី្វធិានការេប់
សាក ត់ការ្លងោលោលននរាំងឺកូវ ី-១៩ និងរាំងឺកាចសាហាវ និងស្បកបលោយលស្ោោះថាន ក់លផ្សងលេៀត ស្តូវរន
លស្បីស្ររ់កនុងករណីាក់ព័្នធនឹងអនកសារព័្ត៌មាន និងអនកការាររិេធិមនុរស។ 
 
កនុង ន្ ាំ២០២០ រោឋ ភិរលរនអនុម័តចាប់ ល ីមបសី្បការភាព្អារនន ជ្ លផ្ាល់រិេធអិាំណ្តច ៏លស្ចីន
លលីរលប់ ល់អាជាញ ធរ កនុងការលធវីស្បតិបតាិការលរុីបការណ៍តាមឌីរីៃល ហាមស្រមការស្បមូលផ្ដុ ាំ និងហាម
ស្រម ឬកស្មិតការផ្ាយ កនុងចាំលណ្តមបេបបចញតាិលផ្សងលេៀតជ្ លលរទីរជ្តលរមីនឹងអាំណ្តចជ្ លោម នការស្តួត
ពិ្និតយ។  ូចរនកត់រមាគ ល់លោយអងគការផ្ទោះលររភីាព្ ខណៈជ្ លមិនរនស្បការភាព្អារនន រោឋ ភិរ
លរនលចញការគាំោមកាំជ្ហងជាលស្ចីន លៅលព្លជ្ លរាំងឺោតតាតរកលរនលលចលចញជារូបោង លហយី
មនុរសមួយចាំនួនរមួទាំងស្បជាព្លរ ឋេូលៅ និងអនកជ្ លលគចាត់េុកជាអនកនលយរយស្ប្ាំងស្តូវរនចាប់
ខលួនលព្ញមួយ ន្ ាំ លស្កាមលលរថា ពួ្កលគរនផ្សព្វផ្ាយព័្ត៌មានមិនពិ្តអាំពី្រាំងឺកូវ ី-១៩ ឬមានលចតនា
បាំានការពិ្ព្ណ៌នាអាំពី្រុខភាព្សាធារណៈរបរ់រោឋ ភិរល។ លៅកនុង ន្ ាំ២០២១ មនុរសោប់រិបនាក់ស្តូវ
រនចាប់ខលួនពី្បេរោិះគន់ការល ល្ីយតបរបរ់រោឋ ភិរលចាំលាោះរាំងឺោតតាតកូវ ី-១៩។ 
 
លយងតាមការរិកាៃមីៗលនោះរបរ់ការយិល័យឧតាមរនងការអងគការរហស្បជាជាតិេេួលបនទុករិេធិមនុរស
ស្បចាាំលៅកមពុជា (OHCHR) ជ្ លរនលធវីការរទង់មតិអនកសារព័្ត៌មានចាំនួន ៣៥ នាក់ រនប ហ្ ញថា អនក



                   ររយការណ៍រាីពី្ការពិ្និតយននតាំលណីរការរតឹតបតិលលីស្បព័្នធអីុនធឺណិតរាំោប់ស្បលេរកមពុជាកនុង ន្ ាំ២០២២            េាំព្័រេី23 

 

 

សារព័្ត៌មានរនេេួលរងការលស្រៀតជ្ស្រក។ អនកល ល្ីយរាំណួរស្គប់រូបរនោយការណ៍ថា ពួ្កលគរនស្បឈម
មុខនឹងេស្មង់ននការលស្រៀតជ្ស្រកមួយចាំនួន ខណៈលព្លកាំពុ្ងបាំលព្ញការ្រ។ េស្មង់ននការលស្រៀតជ្ស្រក
ជ្ លេូលៅបាំផុ្ត គឺការឈលបយកការណ៍ ឬការ ុាំខលួនលោយបាំាន។ កាំណត់ស្តារបរ់ការយិល័យឧតាមរនង
ការអងគការរហស្បជាជាតិេេួលបនទុករិេធិមនុរសស្បចាាំលៅកមពុជា រនប ហ្ ញថា គិតស្តឹមជ្ខឧរភា ន្ ាំ
២០២២ មានការ ុាំខលួនលោយបាំានលោយជ្េកៗពី្ោន  ចាំនួន៤៣២៣ លលីក លៅកនុងបរបិេននកូ កមមលៅ
ការុីណូណ្តហាគ លវលី។ កាំណត់ស្តាមួយលេៀតរបរ់ការយិល័យឧតាមរនងការអងគការរហស្បជាជាតិេេួល
បនទុករិេធិមនុរសស្បចាាំលៅកមពុជា រនោយការណ៍ថា ចាប់តាាំងពី្ជ្ខមកោ ន្ ាំ២០១៧ អនកសារព័្ត៌មាន
ចាំនួន២៣ នាក់រនស្បឈមមុខនឹងការលចាេស្បកាន់ជ្ផ្នកស្ព្ហមេណា  លោយសារការបាំលព្ញការ្ររបរ់ខលួ
ន។ លៅកនុងររយការណ៍ៃមីៗរបរ់ការយិល័យឧតាមរនងការអងគការរហស្បជាជាតិេេួលបនទុករិេធិ
មនុរសស្បចាាំលៅកមពុជា មានការរននិោឋ នថា អនកសារព័្ត៌មានលៅកមពុជាេេួលរងការលបៀតលបៀន និងរមាព ធ
កនុងេស្មង់លផ្សងៗ ក៏ ូចជាអាំលពី្ហងិា កាន់ជ្តលស្ចីនលេងី ខណៈមានការរតឹតបតិកាន់ជ្តតឹងរងឹលលីលាំហ
ព្លរ ឋ និងលររភីាព្សារព័្ត៌មានលៅកនុងស្បលេរ។ 

ណស្រភីាពពីការចារ់ពិរ  េធ 

ការចាប់ពិ្រុេធរនលកីនលេងីយ៉ា ងគាំហកលៅកនុងស្បលេរកមពុជាកនុងរយៈលព្លប៉ាុនាម ន ន្ ាំចុងលស្កាយលនោះ តាមរ
យៈេស្មង់លផ្សងៗោន ។ ការោក់ឱ្យអនុវតាលោយបងាាំវធិានការផ្លូវចាប់ និងមិនជ្មនផ្លូវចាប់លោយរោឋ ភិរល
កមពុជាស្ប្ាំងនឹងស្កុម ឬបុគគលជ្ លស្តូវរនកាំណត់ជាលោលលៅ រនរតឹតបតិជាអវរិជមានចាំលាោះការអនុវតា
លររភីាព្ននការបលចេញមតិ និងលររភីាព្អិុនធឹណិត។ 

ការយិល័យឧតាមរនងការអងគការរហស្បជាជាតិេេួលបនទុករិេធិមនុរសស្បចាាំលៅកមពុជា រនលធវីអាំណោះ
អាំណ្តងថា ខណៈស្បការលលខ១៧០ និងអនុស្កឹតយរាីពី្ស្ចកទវ រអិុនធឹណិតជាតិ កាំណត់លោលលៅជា
ពិ្លររលៅលលសី្បព័្នធផ្សព្វផ្ាយ ផ្លប៉ាោះាល់ជ្ លអាចលកីតមានននឧបករណ៍ទាំងលនោះលលីលររភីាព្ននការ
បលចេញមតិជារមួ និងលររភីាព្សារព័្ត៌មានជាពិ្លររ មានលកាណៈស្ជាលលស្ៅ។ ឧបករណ៍ទាំងពី្រលនោះផ្ា
ល់អាំណ្តចោច់ខាតយ៉ា ងេូលាំេូោយលៅកនុងរោឋ ភិរល កនុងការចាប់ពិ្រុេធការបលចេញមតិកនុងលកាណៈ
ជ្ លហាក់ ូចជាហួរពី្អវីជ្ លស្តូវរនអនុញ្ជញ តលោយមាស្តា ១៩(៣) ននកតិកាអនារជាតិរដីពី្រិេធិ
ព្លរ ឋ និងរិេធិនលយរយ បលងកីតសាែ នភាព្ជ្ លអនុញ្ជញ តឱ្យភាន ក់្ររោឋ ភិរលមានរិេធិអាំណ្តចកនុងការ
ចាប់ពិ្រុេធការបលចេញមតិ និងការោយការណ៍ ជ្ លពួ្កលគយល់ថា មានបញ្ជហ ។ លោយ ល្ុោះបញ្ជេ ាំងពី្បញ្ជជ
របរ់ស្ករួងព័្ត៌មាន ឱ្យអនកផ្ដល់លរវាអិុនធឺណិត បិេខទប់លរវារបរ់សាែ ប័នផ្សព្វផ្ាយ ឬវុបិនរព័្ត៌មានឯក
ោរយចាំនួន១៥ កនុងអាំេុងលព្លលរោះល ន្ តជាតិកាលពី្ ន្ ាំ ២០១៨ មានការអោះអាងថា ស្បការលលខ១៧០ 
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និងអនុស្កឹតយរាីពី្ស្ចកទវ រអិុនធឹណិតជាតិ គាំោមកាំជ្ហងផ្ាល់ មូលោឋ ននីតិកមមផ្លូវការបជ្នែមលេៀតរស្មាប់ការ
បិេវុបិនរ រមួទាំងវុបិនររបរ់សាែ ប័នព័្ត៌មាន ជ្ លបងកឱ្យមានការភ័យខាល ចចាំលាោះការបាំជ្បកផ្លូវ ការបិេ
រាំលេង និងការោយការណ៍រោិះគន់។  

ស្បជាព្លរ ឋខាល ចមិនហា ននិយយស្ប្ាំងនឹងរបបកាន់អាំណ្តច។ លយងតាមការរិកាៃមីៗរបរ់
មរឈមណា លអារុី (Asiacenter) មានការលលីកលេងីថា បុគគលមាន ក់ៗរន្នៃយលស្កាយមួយរាំហានពី្
ការជ្ចករ ាំជ្លកេរសនៈនលយរយផ្ទទ ល់ខលួនតាមអិុនធឹណិត ឬចូលរមួកនុងស្ពឹ្តាិការណ៍នលយរយ លហយី
ផ្ទុយលៅវញិ ពួ្កលគចូលចិតាអាន ឬសាា ប់ខលឹមសារនលយរយ ពី្លស្ាោះពួ្កលគខាល ចមានបញ្ជហ ជាមួយអាជាញ ធរ
កមពុជា ជ្ លរនបលងកីនការស្តួតពិ្និតយលលមីរឈោឋ នអនឡញយ៉ា ងកាំលោល។  

លយងតាមររយការណ៍ឃ្ល ាំលមីលលររភីាព្ជាមូលោឋ នលៅកមពុជារបរ់មរឈមណា លរិេធិមនុរសកមពុជា លៅ
កនុង ន្ ាំ២០២០ មានការរតឹបនាឹងលររភីាព្ននការបលចេញមតិលោយោររោឋ ភិរលចាំនួន១០៨ ករណី។ កនុង
ចាំលណ្តមករណីទាំងលនាោះ ៥៧ ករណី (៥៣%) រនលកីតលេងីតាមអនឡញ30។ ររយការណ៍លនោះរន
លលីកលេងីថា និនាន ការលនោះមានភាព្រុីរ វ្ ក់ោន កនុងរយៈលព្ល៣ ន្ ាំចុងលស្កាយលនោះ ជ្ លកនុងលនាោះអនកតប
រមាភ រន៍ចាំនួន៨៣% ( ន្ ាំ២០១៩), ៧៣% ( ន្ ាំ២០១៨), ៦៩% ( ន្ ាំ២០១៧) មានការស្បុងស្បយត័ន
ចាំលាោះរុវតែិភាព្ផ្ទទ ល់ខលួន លៅលព្លលផ្ញី ឬជ្ចករ ាំជ្លកព័្ត៌មានតាមស្បព័្នធផ្សព្វផ្ាយរងគម។ ៃមីៗលនោះ កនុង ន្ ាំ
២០២២ ររយការណ៍របរ់ ការយិល័យឧតាមរនងការអងគការរហស្បជាជាតិេេួលបនទុករិេធិមនុរស
ស្បចាាំលៅកមពុជា ជ្ លរនរមាភ រន៍អនកសារព័្ត៌មានបុររចាំនួន១៥ នាក់ និងស្តរាីចាំនួន៦ នាក់ រនប ហ្ ញ
ថា អនកសារព័្ត៌មានចាំនួន៦០% រនស្បឈមមុខនឹងការគាំោមកាំជ្ហងលោយាកយរាំ ីទក់េងនឹងការ្រ
របរ់ព្ួកលគ។ ការរិកាមួយលផ្សងលេៀតរនកត់រមាគ ល់ថា លហវរប ុកគឺជាលវេិកាអនឡញជ្ លស្តូវរន
តាមោនឈលបយកការណ៍លស្ចីនជាងលគ លោយមាន ការរតឹបនាឹងលររភីាព្ននការបលចេញមតិចាំនួន៤៦ 
ករណី ស្តូវរនោយការណ៍ បនាទ ប់មកតិកតុក (៨) និងយូធូប (៧)31។ 

ណស្រភីាពកន ងការេេួ បានព័ត្៌មាន 

ស្របតាមរាង់ោរ និងលោលការណ៍រិេធិមនុរសអនារជាតិទក់េងនឹងការេេួលរនព័្ត៌មាន, ចាប់ និង
លិខិតគតិយុតាមួិយចាំនួនរបរ់កមពុជា រនធានារិេធិេេួលរនព័្ត៌មាន (A2I)។ បេបបចញតាិចាំនួនបីលៅ
កនុងរ ឋធមមនុចញកមពុជាបចេុបបននផ្ាល់នូវការចងអុលប ហ្ ញអាំពី្រិេធិជ្ លស្តូវការារ "កនុងការេេួលរនព័្ត៌មាន

 
30សេរភីាពអ ីន្ធឺណិតសៅក្មព ុជាឥ ប្ចក្ផ្ល វូសែើមបីប្េប់ប្េង 

  
31 សេរភីាពអ ីន្ធឺណិតសៅក្មព ុជាឥ ប្ចក្ផ្ល វូសែើមបីប្េប់ប្េង 

https://asiacentre.org/wp-content/uploads/Internet-Freedoms-in-Cambodia-A-Gateway-to-Control.pdf
https://asiacentre.org/wp-content/uploads/Internet-Freedoms-in-Cambodia-A-Gateway-to-Control.pdf
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ស្បកបលោយគុណភាព្ខពរ់ និងស្តឹមស្តូវជ្ លកាន់កាប់លោយរោឋ ភិរលកមពុជា និងសាែ ប័នសាធារណៈ
លផ្សងលេៀត" ទន់លព្លលវោ និងស្បកបលោយស្បរិេធភាព្។ មាស្តា៥ ននចាប់រដីពី្របបសារព័្ត៌មានេេួល
សាគ ល់ "រិេធិេេួលរនព័្ត៌មានលៅកនុងកាំណត់ស្តាជ្ លកាន់កាប់លោយរោឋ ភិរល។ មាស្តា១៣ ននចាប់រដី
ពី្បណណសារ ន្ ាំ២០០៥ ជ្ចងថា៖ បណណសារសាធារណៈ ជ្ លជាឯកសារលរោះពុ្មពផ្ាយ ស្តូវរនអនុញ្ជញ ត
ឲ្យលស្បីស្ររ់លោយសាធារណរនរស្មាប់ការស្សាវស្ជាវ និងពិ្លស្ោោះលយបល់ជាព័្ត៌មានជ្ លមិនមានការ
រតឹបនាឹង។ រកមមភាព្បណ្តណ សារសាធារណៈលផ្សងលេៀតស្តូវអនុញ្ជញ តឱ្យស្សាវស្ជាវរនរយៈលព្ល២០ ន្ ាំ 
គិតចាប់ពី្កាលបរលិចេេននឯកសារ ឬគិតចាប់ពី្នៃងបចេ ប់រាំណុាំ លរឿង ឬកនុងករណីពិ្លររ ូចមានជ្ចងកនុង
មាស្តា១៤ ននចាប់លនោះ32។ ចាប់រដីពី្រិេធិេេួលរនព័្ត៌មានលៅជ្តរែិតកនុងលរចកាីស្ាងលៅលេយី គិត
ស្តឹមចុង ន្ ាំ២០២១ ចាប់តាាំងពី្លរចកដីស្ាង ាំបូងស្តូវរនលធវីលេងីលៅ ន្ ាំ២០០៧ ។ 
 
លទោះជាយ៉ា ងណ្តលនោះកដី លររភីាព្កនុងការេេួលរនព័្ត៌មានលៅជ្តជាបញ្ជហ ស្បឈម ៏ធាំ។ ការរិកា
ស្សាវស្ជាវនាលព្លៃមីៗជ្ លលរៀបចាំលោយការយិល័យឧតាមរនងការអងគការរហស្បជាជាតិេេួលបនទុករិេធិ
មនុរសស្បចាាំលៅកមពុជា ជាមួយអនកសារព័្ត៌មាន រនប ហ្ ញថា អនកសារព័្ត៌មានកាំពុ្ងលធវីការកនុងបរយិការ
កាន់ជ្តពិ្រកខាល ាំងលេងី ជាពិ្លររពួ្កលគរួបការលាំរក ាក់ព័្នធនឹងការេេួលរនព័្ត៌មានពី្ស្បភព្សា
ធារណៈ។ ខណៈអាជាញ ធររនអនុម័តចាប់ជ្ លហាក់ ូចជាោោ ាំងរិេធិលររភីាព្ននការបលចេញមតិ អាជាញ ធ
ររនព្នារលព្លបចេ ប់ចាប់ៃមី ូចរនរនា ជ្ លនឹងអនុញ្ជញ តឱ្យអនកសារព័្ត៌មាន និងបុគគលិកស្បព័្នធ
ផ្សព្វផ្ាយេេួលរនព័្ត៌មានផ្លូវការ។ 

ឯករនភាព 

ប្រកាស្អនតរប្កស្ងួណ ខ១៧០33 

ស្បការលនោះស្តូវរនអនុវតាចាំលព្លជ្ លមានបរយិការតឹងរុងឹននការស្តួតពិ្និតយលវេិកាអនឡញ កនុងអាំេុង
លព្លលរោះល ន្ ត  ូចជាការបិេវុបិនរជ្ លោាំស្េលេធិស្បជាធិបលតយយជាល ីម។ ស្បការ ាំបូងលនោះអនុញ្ជញ តឱ្យ
មានកិចេរហការយ៉ា ងរិតរនិេធរវាងស្ករួងព័្ត៌មាន ស្ករួងមហានផ្ទ និងស្ករួងនស្បរណីយ ៍ និង
េូរគមនាគមន៍ កនុងការស្តួតពិ្និតយការលស្បីស្ររ់ស្បព័្នធផ្សព្វផ្ាយរងគម។ បេបបចញតាិលនោះកាំណត់លោលលៅ
ផ្ទទ ល់លលីការលរោះពុ្មពលៅលលីវុបិនរ និងបណ្តា ញស្បព័្នធផ្សព្វផ្ាយរងគម លៅកនុងលាំហអិុនធឹណិតកមពុជា។ 

 
32  

េិទធិទទួលបាន្ព័ត៌មាន្សៅអាេ ីអាសេោយ៍ ន្ិងក្មព ុជា 
 
33 សេរភីាពអ ិន្ធឺណិតសៅក្មព ុជា៖ ប្ចក្ទ្វា រ សែើមបីប្តួតពិន្ិតយ (asiacentre.org) 

https://apiinstitute.org/uploads/Handbooks_Info%20Materials/Access%20to%20Information/Access%20to%20Information%20in%20Southeast%20Asia%20and%20Cambodia%20-%202010.pdf
https://asiacentre.org/wp-content/uploads/Internet-Freedoms-in-Cambodia-A-Gateway-to-Control.pdf
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លយងតាមស្បការ៦ ស្ករួងព័្ត៌មានស្តូវរនអនុញ្ជញ តឱ្យស្គប់ស្គងព័្ត៌មានអនឡញជ្ លរនលរោះពុ្មព
ផ្ាយតាមរយៈស្បព័្នធលអេចិស្តូនិក និង "ចាត់វធិានការ" ស្ប្ាំងនឹងការលរោះពុ្មពផ្ាយខុរចាប់។ 
 
ខណៈស្បការអនារស្ករួងជាលរឿយៗស្តូវរនលគលៅថា ចាប់ស្ប្ាំងនឹង "ព័្ត៌មានជ្កលងកាល យ" របរ់ស្បលេរ
កមពុជា ស្បការជ្បបលនោះកស្មស្តូវរនលគលស្បី ល ីមបផី្ដនាទ លទរចាំលាោះអាំលពី្ននការផ្សព្វផ្ាយព័្ត៌មានមិនពិ្ត។ 
ផ្ទុយលៅវញិ ស្បការជ្បបលនោះស្តូវរនលស្បីស្ររ់ជាយុតាិកមមរស្មាប់ការលរុីបការណ៍តាមឌីរីៃលរបរ់រោឋ ភិ
រល។ 

ប្ចកទ្វា រអ ិនធឺណិត្ជាត្ិ34  

អនុស្កឹតយលនោះបលងកីនរមតែភាព្តាមោនលស្ចីនស្ការ់នស្កលលីរកមមភាព្អនកលស្បីស្ររ់ លោយសារស្បតិបតាិករ
ស្ចកផ្ទទវ រនឹងោយការណ៍អាំពី្ការរលងកតរបរ់ខលួនលលីការលស្បីស្ររ់អិុនធឹណិត រូនលៅស្ករួងនស្បរណីយ ៍
និងេូរគមនាគមន៍។ ស្រល ៀងោន នឹងស្បការអនារស្ករួងជ្ រ ចាប់លនោះមានេិរលៅរស្មួលឱ្យរ ឋលធវីការ
លរុីបការណ៍តាមអនឡន ជាជាងការោក់លទរេណា បេលលមីរតាមអនឡញ។  ូលចនោះ លោលនលយរយ
ៃមីលនោះ គឺជាឧបករណ៍ ៏មានរកាា នុព្លខាល ាំងបាំផុ្តស្ប្ាំងនឹងការរជ្មដងមតិតាមអនឡញ និងរិេធិកនុងការ
រកាឯករនភាព្។  
 
មាស្តា៦ ននចាប់លនោះពិ្ព្ណ៌នាអាំពី្មុខ្រ និងភារកិចេរបរ់ស្បតិបតាិករស្ចកទវ រអិុនធឹណិត។ ទាំងលនោះោប់
បចេូ លទាំងការស្គប់ស្គងលរវាតភាជ ប់ និងលរវាអិុនធឹណិត។ លោយសារបេបបចញតាិមិនចារ់ោរ់ និងេូលាំ
េូោយលព្ក មាស្តាលនោះអនុញ្ជញ តឱ្យរោឋ ភិរលបិេខទប់ការចូលលៅកាន់វុបិនរជ្ លផ្សព្វផ្ាយេរសនៈរោិះ
គន់រ ឋស្ប្ាំងរោឋ ភិរល លោយោក់សាល កវាថាជាព័្ត៌មានជ្ លគាំោមកាំជ្ហង ល់រណ្តា ប់ធាន ប់ ឬរុវតែិភាព្
រងគម។  
មាស្តា១២ (ការស្បមូលចាំណូល រុវតែិភាព្ និងការការាររណ្តា ប់ធាន ប់សាធារណៈ) ក៏តស្មូវឱ្យស្បតិបតាិករ
ស្ចកទវ រអិុនធឹណិត “[ធានា] រុវតែិភាព្ រណ្តា ប់ធាន ប់សាធារណៈ លរចកាីនៃលៃនូរ វបបធម៌ ស្បនព្ណី និង
េាំលនៀមេមាល ប់របរ់រងគម ក៏ ូចជាការេប់សាក ត់ និងបស្ត ក្ បឧស្កិ ឋកមម”។ និយមន័យស្រពិ្ចស្រពិ្ល និងការ
វាយតនមលមិនចារ់ោរ់ននអវីជ្ លបលងកីតជាឧស្កិ ឋកមម ឬរកមមភាព្ជ្ លគាំោមកាំជ្ហង ល់ "រណ្តា ប់ធាន ប់
រងគម លរចកាីនៃលៃនូរ វបបធម៌ ស្បនព្ណី និងេាំលនៀមេមាល ប់" អាចអនុញ្ជញ តឱ្យមានការផ្ដនាទ លទរជាបនាចាំលាោះ
រកមមរនអនឡញ និងអនកលស្បីស្ររ់អិុនធឹណិត លស្កាមលហតុផ្លនលយរយ។ អនកផ្ាល់លរវាក៏ស្តូវជ្ត
រាំរុញអនកលស្បីស្ររ់ឱ្យបាំលព្ញេស្មង់អនឡញ និងលផ្ទៀងផ្ទទ ត់អតារញ្ជញ ណរបរ់ពួ្កលគផ្ងជ្ រ - ការស្បមូល

 
34 សេរភីាពអ ិន្ធឹណិតសៅក្មព ុជា៖ ប្ចក្ទ្វា រ សែើមបីប្តួតពិន្ិតយ (asiacentre.org) 

https://asiacentre.org/wp-content/uploads/Internet-Freedoms-in-Cambodia-A-Gateway-to-Control.pdf
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េិននន័យជ្បបលនោះ លោយោម នវធិានការការារជាធរមានលលីឯករនភាព្េិននន័យ អាចនាាំឱ្យមានការលស្បី
ស្ររ់េិននន័យ ល ីមបលីរុីបការណ៍ និងតាមោនរកមមភាព្តាមអិុនធឹណិត។ លោយសារការតាមោនជ្បប
លនោះលកីតមានជាងធមមតារចួលហយីលៅកនុងស្បលេរកមពុជា ស្ចកទវ រអិុនធឹណិតលនោះលធវីឱ្យសាែ នភាព្លររភីាព្អិុ
នធឹណិត និងរវ័យពិ្រុេធកាន់ជ្តអាស្កក់ជ្ៃមលេៀត។  
 
លៅលស្កាមមាស្តា១៤ ស្បតិបតាិករស្ចកទវ រស្តូវរនតស្មូវឱ្យរកាេុកេិននន័យ និងផ្ាល់ររយការណ៍សាែ នភាព្
ជាស្បចាាំ ល់អាជាញ ធរ។ ការផ្ទុកឯកសារបលចេកលេរ អារយោឋ ន IP និងការកាំណត់អតារញ្ជញ ណផ្លូវ
ចោចរណ៍តាមរយៈស្ចកទវ រអិុនធឹណិតរយៈលព្ល១២ ជ្ខ អនុញ្ជញ តឱ្យស្បតិបតាិករពិ្និតយតាមោនរកមមភាព្
របរ់អនកលស្បីស្ររ់។ 

ករណីចារ់ពិរ  េធ និងណស្ ើរការណ៍តាម្អ ិនធឹណិត្ ផ្ដ្ បានរាយការណ៍ 

ករណីចាប់ពិ្រុេធ និងលរុីបការណ៍តាមអិុនធឹណិតមួយចាំនួនស្តូវរនោយការណ៍លៅកនុងស្បលេរកមពុជាកនុងរ
យៈលព្លមួយេរវតសរចុ៍ងលស្កាយលនោះ។ លៅនៃងលរោះល ន្ ត នៃងេី២៧ និង២៨ ្ ន ាំ ២០១៨ វុបិនរព័្ត៌មានឯក
ោរយចាំនួន១៥ រមួមាន ូចជា រាំលេងរហរ ឋអាលមរកិ ជ្ផ្នកភាសាជ្ខមរ វេិយុអារុីលររជី្ផ្នកភាសាជ្ខមរ រាំលេង
ស្បជាធិបលតយយ វេិយុវា៉ាយ៉ាូលអហវអឹម វុបិនរ Monorom.info និងវុបិនរព័្ត៌មានរបរ់បណ្តា ញឯកោរយល ីមបី
យុតាិធម៌រងគម  ស្តូវរនបិេខទប់លោយអនកផ្ដល់លរវាអិុនធឹណិត តាមរយៈការបញ្ជជ ពី្អាជាញ ធររោឋ ភិរល។ 

ចាប់ពី្ជ្ខមកោ  ល់ជ្ខមិៃុនា ្ ន ាំ២០២២ េិននន័យរបរ់ OONI រនបញ្ជជ ក់អោះអាងពី្វុបិនរចាំនួន៤៣ ជ្ ល
ស្តូវរនបិេ លហយីវុបិនរទាំង៤៣លនោះស្តូវរនចាប់ពិ្រុេធលោយ DNS ជ្ លភាគលស្ចីនលោយស្កុមហ ុនលវៀតជ្ៃ
ល (លខមបូឌា) ភីធីអីុ អិលធីឌី (AS38623) និងស្កុមហ ុន S.I Group (AS38623)។ វុបិនរទាំងលនោះោប់
បចេូ លទាំង៖ www.khmer.cambodiadaily.com, www.phnompenhpost.com, 
www.almanar.com.lb, www.samesexmarriage.com, www.appzplanet.com, 
www.888casino.com, www.carnivalcasino.com និង www.casino.com,... វុបិនរមួយលេៀត ស្តូវ
រនចាត់េុកថា ស្តូវរនចាប់ពិ្រុេធ លោយការលស្បីស្ររ់ការបិេខទប់ https របរ់ខលួន។ លគហេាំព័្ររបរ់វុបិនរ
លនោះគឺ៖ www.worldlingo.com. 

 

ការពិនិត្យណ ើការចារ់ពិរ  េធតាម្អ ិនធឹណិត្ណៅកម្ព ជា 

http://www.khmer.cambodiadaily.com/
http://www.phnompenhpost.com/
http://www.almanar.com.lb/
http://www.samesexmarriage.com/
http://www.appzplanet.com/
http://www.888casino.com/
http://www.carnivalcasino.com/
http://www.casino.com/
http://www.worldlingo.com/
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ស្កុមអនករលងកតលបីកចាំហននការលស្រៀតជ្ស្រកបណ្តដ ញ (OONI) លោយរហការ គលស្មាង Sinar 
Project និង វេិាសាែ នតរ ូមតិ និងលោលនលយរយ រនលធវីការរិកាស្សាវស្ជាវអាំពី្ការចាប់ពិ្រុេធលលអិុីន
ធឹណិតលៅកមពុជា។ ការរិកាស្សាវស្ជាវលនោះ មានលោលបាំណងលឈវងយល់ថា លតីលហតុការណ៍ចាប់ពិ្រុេធរន
លកីតលេងីលៅកមពុជា ជ្ រឬលេ និងកនុងកស្មិតណ្ត កនុងអាំេុងលព្លសាកលបង គិតចាប់ពី្ជ្ខមកោ  ល់ជ្ខមិៃុ
នា ន្ ាំ២០២២។ 

ជ្ផ្នកខាងលស្កាម ប ហ្ ញពី្វធីិសាស្តរា និងលេធផ្លរកល ញីរាំខាន់ៗននការស្សាវស្ជាវលនោះ។ 

 

 

វិធីសាស្តស្ត 

កនុងការព្ាយមកាំណត់លហតុការណ៍ចាប់ពិ្រុេធលលីអិុនធឹណិតជ្ លអាចមានលៅកនុងស្បលេរកមពុជា ការ
រិកាស្សាវស្ជាវលនោះរនអនុវតាវធីិសាស្តរា ូចខាងលស្កាម៖  

● ពិ្និតយលេងីវញិលលីបចជ ីលតរារបរ់ Citizen Lab’s Cambodia; 
● អនុវតាការវារ់ជ្វងបណ្តដ ញរបរ់ OONI  
● លធវីការវភិាគេិននន័យ។ 
 

បចជ ី URLs ជ្ លាក់ព័្នធ និងចូលលស្បីជាេូលៅកនុងស្បលេរកមពុជា ស្តូវរនបលងកីតលេងីលោយ Citizen Lab 
កនុងលោលបាំណងរួយរស្មួល ល់អនកស្សាវស្ជាវវារ់រទង់បណ្តា ញ កនុងការពិ្និតយពី្លេធភាព្ចូលលស្បីស្ររ់
ពួ្កវាលៅកនុងស្បលេរកមពុជា។ ជាជ្ផ្នកមួយននការរិកាលនោះ បចជ ី URLs លនោះស្តូវរនពិ្និតយលេងីវញិ ល ីមបី
បចេូ ល URLs បជ្នែម - រមួជាមួយ URLs លផ្សងលេៀតជ្ លស្តូវរនចូលលស្បីជាេូលៅលៅរុាំវញិពិ្ភព្លោក និង
ស្តូវរនសាកលបងរស្មាប់ការបិេខទប់លោយជ្ផ្អកលលីលតរារុហវជ្វរ័លោយឥតគិតនៃលរបរ់ OONI ។ URL 
ររុបចាំនួន១៩១ មកពី្ស្បលេរកមពុជាស្តូវរនបជ្នែម។ ការលធវីលតរាជ្បបលនោះស្តូវរនលរៀបចាំ ាំលណីរការពី្េី
តាាំងខពរ់លៅមូលោឋ នកនុងស្បលេរកមពុជា លហយីពួ្កលគក៏រនពិ្និតយជ្ រថា លតីស្បព័្នធជ្ លេេួលខុរស្តូវ
ចាំលាោះការចាប់ពិ្រុេធ ការលរុីបការណ៍ និងការជ្ស្រកចោចរណ៍ មានវតាមានលៅកនុងបណ្តា ញជ្ លរនសាក
លបងជ្ រឬអត់។ លៅលព្លជ្ លេិននន័យននការវារ់ជ្វងបណ្តា ញស្តូវរនស្បមូលពី្ការលធវីលតរាទាំងលនោះ 

https://ooni.org/
http://sinarproject.org/en
http://sinarproject.org/en
https://apiinstitute.org/
https://github.com/citizenlab/test-lists/blob/master/lists/th.csv
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េិននន័យស្តូវរន ាំលណីរការ និងវភិាគជាបនាបនាទ ប់លោយជ្ផ្អកលលីរាំណុាំ វធីិសាស្តរារវ័យពិ្លសាធន៍រស្មាប់
ការោវរកឱ្យល ញីការចាប់ពិ្រុេធលលីអិុនធឹណិត និងការជ្ស្រកចោចរណ៍។ 

រយៈណព សាក បងស្ប្មារ់ការស្កិាប្សាវប្ជាវណនេះបានចារ់ណផដើម្ពីផ្ខ ម្ករា ដ្ ់
ផ្ខម្ិថ នា ឆ្ន ២ំ០២២ 

 េធផ រកណ ើញ 

ការណធាើណត្ស្តវ ិរនស្ 

OONI រនលធវីចាំណ្តត់ថាន ក់វុបិនរជា៣២ ស្បលភេលផ្សងៗោន  រស្មាប់ការឃ្ល ាំលមីលការចាប់ពិ្រុេធលលីអិុនធឹណិ
ត។ 

រហូត ល់ចុងជ្ខមិៃុនា វុបិនរចាំនួន១៧៣០ (វុបិនរអនារជាតិ និងវុបិនរអនារជាតិ) មកពី្ស្បលភេលផ្សងៗោន  
មានល ម្ ោះលៅកនុងបចជ ីលតរារបរ់ Citizen Lab និងវាយបចេូ លល ម្ ោះវុបិនរស្បចាា្ំ ន ាំលៅកនុងឧបករណ៍ 
OONI លោយផ្ទទ ល់រស្មាប់ការពិ្និតយតាមោនភាព្្យស្រួលននវុបិនរលៅកនុងបណ្តា ញកមពុជាលោយ 
លោយលស្បីឧបករណ៍ OONI ជ្ លកាំពុ្ង ាំលណីរការ។ ស្បលភេវុបិនរស្តូវរនោក់ជាស្កុម៖ រោឋ ភិរល លរ ឋ
កិចេ ការជ្ចករ ាំជ្លកឯកសារ អនកស្រឡញ់លភេ ូចោន  ព័្ត៌មាន បណ្តា ញរងគម រិេធិមនុរស។ល។ ស្កាហវកិ
ខាងលស្កាមប ហ្ ញពី្ចាំនួនលគហេាំព័្រតាមស្បលភេវុបិនរ។  
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 ូចរនប ហ្ ញលៅកនុងតាោងខាងលស្កាម OONI Probe រនប ហ្ ញថា ការលធវីលតរាលនោះរន ាំលណីរការការ
វារ់ជ្វងចាំនួន២៨៩.៣៥៧ កនុងអាំេុងលព្លោយការណ៍។ កនុងចាំលណ្តមការវារ់ជ្វងទាំងលនាោះ មានការវារ់
ជ្វងចាំនួន៩៦.៤២% លរមីនឹង២៧៨.៩៨៥ ស្តូវរន ាំលណីរការលោយលជាគរ័យ លោយេេួលរនលេធផ្ល
ជាវរិជមាន ជ្ លប ហ្ ញថា ពុ្ាំមានការបិេខទប់ ឬការជ្ហកចូលលេ និងមានការោប់ល ញីថា ការវារ់ជ្វងចនួន
០.៧១% លរមីនឹង២០៦៧  ាំលណីរការរមិនលជាគរ័យ។ ការវារ់ជ្វងជ្ លលៅរលច់ាំនួន២.៨៧% ឬលរមីនឹង
៨៣០៥ ស្តូវរនកត់ស្តាជាការោប់មិនស្បស្កតី។ ស្កាហវ និងេិននន័យខាងលស្កាមគឺជាស្បជ្វងននការវារ់ជ្វង 
និងលេធផ្លចោចរណ៍ចាប់ពី្ជ្ខមកោ  ល់ជ្ខមិៃុនា ន្ ាំ២០២២។ 
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ការោប់រ វ្ រ់ពី្ការ ាំលណីរការ OONI 

ជ្ខ ការោប់រ វ្ រ់ ការោប់ជ្ លលអ ការោប់ជ្ លមិន
ស្បស្កតី 

ការោប់ជ្ លបោរ័យ 

មក្រា ៤៥៨០៦ ៤៣៩០៨ ១៣៦៤ ៥៣៤ 

ក្ មភៈ ៥៤៧៩៥ ៥២៤២១ ១៥៨២ ៧៩២ 

មីនា ២៦០៤៣ ២៤៤៤២ ១៤៤៨ ១៥៣ 

សមសា ៣៧៣៥២ ៣៦២០៤ ៩៨២ ១៦៦ 

ឧេភា ៦៤៥១៦ ៦២៦៧៩ ១៥៥៨ ២៧៩ 
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មិថ នា ៦០៨៤៥ ៥៩៣៣១ ១៣៧១ ១៤៣ 

ររុប ២៨៩៣៥៧ ២៧៨៩៨៥ ៨៣០៥ ២០៦៧ 

ររុប (%) ១០០% ៩៦.៤២% ២.៨៧% ០.៧១% 
 

 

 
 

ជាជ្ផ្នកមួយននការរិកាស្សាវស្ជាវលនោះ រ វ្ រ់បណ្តា ញស្តូវរនស្បមូលតាមរយៈលតរារុហវជ្វរ័ OONI Probe 
លោយរយៈលព្លននការលធវីលតរា គិតចាប់ពី្ជ្ខមកោ  ល់ជ្ខមិៃុនា។ លេធផ្លរនប ហ្ ញថា ULRs/វុបិនរ
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ចាំនួន៤៣ កនុងចាំលណ្តម ULRs/វុបិនរចាំនួន១៧៣០ ស្តូវរនបិេខទប់ ឬជ្ហកចូល។ លស្ៅពី្លនោះ លេធផ្លនន
ការវភិាគតាមជ្បបវធីិសាស្តរារវ័យពិ្លសាធន៍រនោយការណ៍ថា លគហេាំព័្រចាំនួន៤៣ ស្តូវរនបិេខទប់លោយ
ការអុកេុកពី្រាំណ្តក់ DNS តាមរយៈការបជ្ងវរេិរលៅកាន់អារយោឋ ន IPចាំនួន២៖ ['10.10.10.1'] និង
['36.37.242.94']។  

 

តាោងខាងលស្កាមប ហ្ ញលមអិតអាំពី្វុបិនរ ជ្ លស្តូវរនបិេខទប់តាមរយៈវធីិសាស្តរាបិេ DNS លោយអនកផ្ាល់
លរវាអិុនធឺណិត៖ 

Domain Website category 

www.cannabis.info* លស្គឿងស្រវងឹ និងលស្គឿងលញៀន 

guardster.com ឧបករណ៍អនាមិក និងឧបករណ៍បលចេ ៀរ 

adultfriendfinder.com ការជ្រវងរកន គូលរនហាតាមអនឡញ 

www.appzplanet.com ការជ្ចករ ាំជ្លករាំណុាំ ឯកសារ 
 

www.serials.ws ការជ្ចករ ាំជ្លករាំណុាំ ឯកសារ 
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www.888casino.com ជ្លបងរុីរង 
 

www.carnivalcasino.com ជ្លបងរុីរង 
 

www.casino.com ជ្លបងរុីរង 
 

www.casinotropez.com ជ្លបងរុីរង 
 

www.europacasino.com ជ្លបងរុីរង 
 

www.partypoker.com ជ្លបងរុីរង 
 

www.sportsinteraction.com* ជ្លបងរុីរង 
 

Domain Website category 

www.ebuddy.com* បណ្តា ញរងគម 
 

www.blackhat.be ឧបក្រណ៍ល្ហក្ចូល 

www.nazi-lauck-nsdapao.com រោិះគន់ 

pingomatic.com Hosting and Blogging Platforms 

technorati.com លវេិការផ្សព្វផ្ាយបលចេញមតិ 

www.hrcr.org* បញ្ជហ រិេធិមនុរស 
 

www.samesexmarriage.ca ស្រឡញ់លភេ ូចោន  
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www.almanar.com.lb សារព័្ត៌មាន 
 

www.phnompenhpost.com សារព័្ត៌មាន 
 

khmer.cambodiadaily.com សារព័្ត៌មាន 
 

stubes.info* សារព័្ត៌មាន 
 

www.kirivong.com* សារព័្ត៌មាន 
 

www.ruf-ch.org* សារព័្ត៌មាន 
 

dailystormer.name ការរោិះគន់នលយរយ 
  

www.cnrp7.org* ការរោិះគន់នលយរយ 
 

alt.com អារអាភារ 

www.wetplace.com អារអាភារ 

apps.crowdtangle.com រុខភាព្សាធារណៈ 
 

coronavirus-map.com* រុខភាព្សាធារណៈ 
 

www.mamma.com កាលមា៉ា រុីនជ្រវងរក 
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ចាំនួន២ www.cnrp7.org និង www.hrcr.orgកនុងចាំលណ្តមវុបិនរ៤៣ស្តូវរនចាប់ពិ្រុេធលោយវធីិសាស្តរា
លស្បីស្ររ់បិេDNS លោយបលងវៀងលៅតាមស្ចកអាស្រ័យោឋ ន IP Address 36.37.242.94  ជ្ លស្តូវរន
កាំណត់លោយស្កុមហុនផ្ាល់លរវាកមមអិុនធឺណិតលវៀតជ្ធល(Viettel ISP) 

 ជាវុបិនររបរ់គណោះបកសរលស្ត គ្ ោះជាតិជ្ លបចេុបបននស្តូវរនលគសាគ ល់ថាជាគណោះបកសលភលីងលេៀនជាគណោះ
ស្ប្ាំងនិងគណោះបកសស្បជារនកមពុជា និង វុបិនររិេធមនុរសនិងរិេធរ ឋធមមនុចញមិនមានការលធវីបចេុបបនន
ភាព្ ស្តូវរនបិេលោយ DNS របរ់វុបិនរពី្រលនោះ និង ស្តូវរនបចេូ លខុរផ្លូវលៅកាន់អាស្រ័យោឋ ន IP 
Address 36.37.242.94 លោយស្កុមហ ុនផ្ាល់លរវាអិុនធឺជ្ណតលវៀតជ្ធល។ 

កនុងកាំេូងលព្លលនោះវសិាយទាំងពី្លនោះមិនស្តូវចានចូលលមីល និង  វុបិនរគណោះបកសលភលីងលេៀនមិនរនសាក
លបងលធវីលតរាតាមរយោះតាំលណីរការរបរ់OONI Probe Tools ផ្ងជ្ រ។ 

ការណផញើសារភាា ម្ៗ 

www.teenhealthfx.com ការអប់រ ាំផ្លូវលភេ 

mixi.jp លផ្សងៗ 

secure.friendfinder.com លផ្សងៗ 

www.anonymizer.com លផ្សងៗ 

www.rotten.com* លផ្សងៗ 

anonnews.org* លផ្សងៗ 

moqavemat.ir* លផ្សងៗ 

veracrypt.codeplex.com* លផ្សងៗ 

www.fring.com* លផ្សងៗ 

www.pokerroom.com* លផ្សងៗ 

www.volcanomail.com* លផ្សងៗ 

http://www.cnrp7.org/
http://www.hrcr.org/
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លេធផ្លររយការណ៌មកពី្ ាំលណីររបរ់OONI Probe Tools ចាប់ពី្ជ្ខមកោរហូត ល់មិៃុនារនតាំលណីរ
វារ់ជ្វង ២៩៧៦ ង លៅលលីFacebook ២៩៧៧លៅលលីTelegram ២៩៦៥លៅលលី WhatAPP និង 
២៩៥៩លៅលលី Signal រនប ហ្ ញថាលវេិការលផ្ញីសារទាំងលនោះមិនស្តូវរនបិេ។ 

 វុបិនរ 
ការោប់រ វ្ រ់ ការោប់ជ្ លលអ ការោប់មិនតាំ

លណីរការ 
ការោប់ជ្ ល
មិនស្បស្កតី 

ការោប់ជ្ ល
បោរ័យ 

Facebook 2967 2961 0 6 0 

Telegram 2977 2950 0 27 0 

WhatApp 2965 2941 0 24 0 

Signal 2959 2946 0 13 0 

 

កម្មវីធីរណចេ ៀស្ 

លេធផ្លររយការណ៌មកពី្ ាំលណីររបរ់OONI Probe Tools និងររយការណ៍លេធផ្លលាំអិតរនប ហ្ ញ
ថា កមមវធីិបលចេ ៀរមិនស្តូវរនបិេ។ 

កមមវធីីបលចេ ៀរ 
 

ការោប់រ វ្ រ់ ការោប់ជ្ លលអ ការោប់ជ្ លមិន
ស្បស្កតី 

ការោប់ជ្ ល
បោរ័យ 

PSIPHON 2987 2946 41 0 

Tor 37 33 4 0 

Tor Snowflake 20 18 2 0 

 

ការស្ននិដាឋ ន និងអន សាស្ន៍ 
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វុបិនរព័្ត៌មាន និងវុបិនរលផ្សងលេៀតស្តូវរនបិេខទប់តាមកាលកាំណត់លៅកនុងស្បលេរកមពុជា ជាពិ្លររវុបិ
នរជ្ លផ្សព្វផ្ាយព័្ត៌មានជ្ លអាចយល់ល ញីថាជាការគាំោមកាំជ្ហង ល់រោឋ ភិរលជ្ លកាំពុ្ងកាន់
អាំណ្តច។ ករណីមួយចាំនួនននការចាប់ពិ្រុេធ និងការលរុីបការណ៍លលីអិុនធឹណិតស្តូវរនោយការណ៍លៅកនុង
កមពុជា កនុងរយៈលព្លមួយេរវតសរចុ៍ងលស្កាយលនោះ។ លៅនៃងលរោះល ន្ ត េី២៧ និង២៨ ជ្ខកកកោ ន្ ាំ២០១៨ 
គិតចាប់ពី្ជ្ខកកកោ ន្ ាំ២០១៨  ល់ជ្ខកុមភៈ ន្ ាំ២០២២ វុបិនរជាង១០០ស្តូវរនបិេខទប់លោយរោឋ ភិរល
កមពុជា។ ករណីភាគលស្ចីនរនលកីតលេងីកនុងអាំេុងលព្លននការរ ាំោយគណបកសស្ប្ាំង គឺគណបកស
រលស្ត គ្ ោះជាតិ លៅកនុង ន្ ាំ២០១៧ ការលរោះល ន្ តជាតិ ន្ ាំ២០១៨ និងយុេធនាការរបរ់រោឋ ភិរល កនុងការបិេ
ជ្លបងរុីរងតាមអនឡញ និងជ្លបងល ន្ តខុរចាប់លៅកនុង ន្ ាំ២០២១ និង២០២២។ ការបិេខទប់ទាំង
អរ់ស្តូវរនលធវីលេងីលោយអនកផ្ដល់លរវាអិុនធឹណិតតាមការបញ្ជជ ពី្អាជាញ ធររោឋ ភិរល។ 

លររភីាព្សារព័្ត៌មាន និងលររភីាព្អិុនធឹណិតលៅកមពុជាកាំពុ្ងរងការគាំោមកាំជ្ហងកាន់ជ្តខាល ាំង។ លៅកនុង ន្ ាំ
២០២ កមពុជាស្តូវរនចាត់ថាន ក់ជាស្បលេរ "មិនលររ"ី។ ស្បជាព្លរ ឋជ្ខមរ មិនហា នបលចេញេរសនៈ ឬមតិ
តាមអនឡញ ជាពិ្លររអនកជ្ លរោិះគន់រោឋ ភិរល។ រោឋ ភិរលកមពុជារនលស្បីស្ររ់ចាប់ និងលិខិតគតិ
យុតាជាធរមាន លហយីរនបលងកីតចាប់ៃមី ល ីមបបីលងកីនការលស្រៀតជ្ស្រក។ ការចាប់ពិ្រុេធរនលកីនលេងីយ៉ា ង
គាំហុកលៅកមពុជាកនុងរយៈលព្លប៉ាុនាម ន ន្ ាំចុងលស្កាយលនោះ កនុងេស្មង់លផ្សងៗោន ។ ការោក់លចញលោយបងាាំ នូវ
វធិានការផ្លូវចាប់ និងមិនជ្មនផ្លូវចាប់លោយរោឋ ភិរលកមពុជាស្ប្ាំងនឹងស្កុម ឬបុគគលជ្ លរនកាំណត់ជា
លោលលៅ រនរតឹតបតិជាអវរិជមានលលីការអនុវតាលររភីាព្ននការបលចេញមតិ និងលររភីាព្អិុនធឹណិត។ 
េិននន័យរបរ ់OONI រនបញ្ជជ ក់អោះអាងពី្វុបិនរចាំនួន៤៣ ជ្ លស្តូវរនបិេខទប់យ៉ា ងតឹងរងឹ លហយីវុបិនរ
ទាំង៤៣ស្តូវរនចាប់ពិ្រុេធលោយ DNS ជ្ លភាគលស្ចីនលោយស្កុមហ ុនផ្ដល់លរវាអិុនធឹណិត លវៀតជ្ៃល (លខ
មបូឌា) ភីធីអីុ.អិលធីឌី (AS38623) និង S.I Group (AS38623)។ កនុងចាំលណ្តមវុបិនរទាំងលនោះ វុបិនរ
អនាររោឋ ភិរល ស្បព័្នធផ្សព្វផ្ាយ និងជ្ចករ ាំជ្លករាំណុាំ ឯកសារ រនេេួលរងការវាយស្បហារ។ កតាា លនោះ
បនាបងកការស្ពួ្យររមភ និងការស្ព្មានកាន់ជ្តខាល ាំងអាំពី្លររភីាព្សារព័្ត៌មាន លររភីាព្អិុនធឹណិត និងការ
ចាប់ពិ្រុេធលៅកមពុជា។   

ជ្ផ្អកលលីការវភិាគ និងលេធផ្លរកល ញីលៅកនុងររយការណ៍លនោះ លយងីរូមបញ្ជជ ក់ជាៃមីលលីការលថាក លលទរ
ជ្ លលធវីលេងីលោយការយិល័យឧតាមរនងការអងគការរហស្បជាជាតិេេួលបនទុករិេធិមនុរសលៅកមពុជា។ 
 ូលចនោះ លយងីរូមផ្ដល់អនុសារន៍ ឱ្យរ ឋពិ្និតយ និងជ្ករស្មួលចាប់បចេុបបនន និងនីតិកមមជ្ លមិនទន់បចេ ប់ 
រមួទាំងអនុស្កឹតយរាីពី្ស្ចកទវ រអិុនធឹណិតជាតិ និងវលិសាធនកមមចាប់រដីពី្របបសារព័្ត៌មាន និងលរចកាីស្ាង
ចាប់រាីពី្ឧស្កិ ឋកមមតាមអិុនធឹណិត និងចាប់រដីពី្រិេធិេេួលរនព័្ត៌មាន ល ីមបបីលចេ ៀរការលស្បីស្ររ់
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ាកយលព្ចន៍មិនចារ់ោរ់ និងការរតឹតបតិជ្ លេូលាំេូោយលព្ក។ គណៈកមាម ធិការរិេធិមនុរសរបរ់អងគ
ការរហស្បជាជាតិរនផ្ាល់អនុសារន៍បជ្នែមលេៀត ឱ្យរ ឋធានាថា លៅកនុងការតាក់ជ្តង និងការអនុវតាចាប់
របរ់ខលួន រមួទាំងអនុស្កឹតយរបរ់នាយករ ឋមស្តនាី ការរតឹតបតិលលីការអនុវតាលររភីាព្ននការបលចេញមតិ និងការ
បលងកីតអងគការ/រមាគម ស្តូវអនុលោមតាមការតស្មូវ ៏តឹងរងឹននមាស្តា១៩ (៣) និង២២ ននកតិការញ្ជញ រដី
ពី្រិេធិព្លរ ឋ និងរិេធិនលយរយ។ 

ច៊ូ រមួ្ចំផ្ណកកន ងកាស្កិា 

មានវធីិជាលស្ចីនរនរមួចាំជ្ណក ល់ការវារ់ជ្វងកនុងកមមវធីី OONI 

• ការតាមោន៖ អនកអាចតាមោនលោយលស្បីក្មម វធីិលៅតាមស្បលភេេូររ័ព្ទ (Android និង ISO)  កុាំ
ព្យូេ័រ និង CLI របរ់កមមវធីិ Linux។ការលធវីលតរអាចលស្បីរលបៀបលស្ចាោះវុបិនរមួយចាំនួនស្តូវរនផ្ទុក
លៅកនុងតារាងសធា ើសតស្ត(Citizen Lab List) រ ឺអាចកាំណត់វុបិនរជាក់ោក់ណ្តមួយ។ 

• ការចូលរមួលៅលលីតារាងតេស្ត៖ អ្នកអាចចូលរមួតៅតលើតារាងតេស្តតៅកនុងGitHub រ ឺOONI 
• ការបកជ្ស្ប OONI Probe លៅភាសាជាតិ 
• កាចូលរមួពិ្ភាកាកនុងស្កុមតាមរយោះOONI’s Slack Channel  

ការេេួលសាគ ល់ 

រូមអគុណចាំលាោះស្កុមការ្រOONI ស្កុមអនករម័ស្គចិតា   និងអនកជ្ លមិនរនសាគ ល់ចាំលាោះការចូលរមួកនុង
ររយការណ៌ចាំលាោះការលធវីលតរាលលីOONI Probe។ 

  

https://ooni.org/install/
https://github.com/citizenlab/test-lists
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ឧរស្ម្ពន័ធ១៖ រទ្វន ប្កម្ 

DNS DNS ស្តូវរនលគសាគ ល់ថាស្បព័្នធ ល ម្ ោះជ្ នមានតួនាេីបកជ្ស្បល ម្ ោះជ្ នលៅ
អាស្រ័យោឋ នអាយភី។ 
ជ្ នគឺជាល ម្ ោះរបរ់វុបិនរលព្លបលងកីត និងអាចលស្រីរលររីាកយ្យស្រួលចាាំ
។ឧទហរណ៌៖ ល ម្ ោះវុបិនរTwitter ស្តូវរនបលងកីតល ម្ ោះជ្ នTwitter.com។ 
 
លទោះយ៉ា ងណ្តតាមរយោះអិុនធឺជ្ណតកុាំព្យូេ័មិនអាចភាជ ប់លៅល ម្ ោះជ្ នរនលេ
ប៉ាុជ្នាអាចភាជ ប់តាមរយោះអាស្រ័យោឋ នអាយភី អាស្រ័យោឋ នឌីរីៃលមានលកា
ណោះ ូចពិ្ភព្លោកជាក់ជ្រាង លយងីស្តុវការអាស្រ័យោឋ នផ្ទោះ វាលអជាងល ម្ ោះ
របរ់ផ្ទោះល ីមបី្ យស្រួលរក។ 
 
ស្បព័្នធល ម្ ោះជ្ នគឺមានតួនាេីបកជ្ស្បពី្ល ម្ ោះជ្ ន OONI.org លៅអាស្រ័យ
ោឋ នអាយភី ១០៤.១៩៨.១៤.៥២ ជ្ នស្តូវរនកាំណត់លអាយល ម្ ោះជ្ នលនោះ 
 ូលចនោះកុាំព្យូេ័រអាចលបីជ្ នលនោះរន។ 
 

HTTP The Hypertext Transfer Protocol (HTTP) គឺជាពិ្ធីការ (Protocol) លស្បី 
ស្ររ់លៅលលីវុបិនរលលីពិ្ភព្លោក(World Wide Web) ល ីមប ី លផ្ទរ ឬ បាូរ 
េិននន័យ តាម អីុនធឺណិត ។ 

The HTTP protocol លធវីការេាំនាក់េនងរវាងមា៉ា រុីនកាំពុ្ងបលស្មី(client )និង
មា៉ា រុីនលម( server). HTTPមានបនទុកកនុងការនាាំការលរនីររុាំពី្មា៉ា រុីនclient លៅ
មា៉ា រុីនServer និង ការល ល្ីយតបពី្មា៉ា រុីនServer មកមា៉ា រុីនកុាំព្យូេ័client 

វុបិនរទាំងអរ់អាចនាាំមុខលោយ HTTP (or HTTPS) ូចជា 
http://example.com/ ។ មា៉ា រុីនកុាំព្យូេ័រclient លធវីការលរនីរនិងេេួលរនល ល្ីយ
តបពី្ មា៉ា រុីនServer បនាទ ប់មកលេៀតអាចលបីកលមីលអតែបេរបរ់វុបិនររន

http://example.com/
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ជ្ លកាំពុ្ងរែិតកនុងមា៉ា រុីនServer។ ការព្ចេូ នេិននន័យលៅលលីProtocol HTTP
មិនស្តូវរនបាំជ្លងកូ លេ។ 

heuristics Heuristics ព្ត៌មានលាំអិតព្នយល់បជ្នែមពី្ព៌្តមានប ហ្ ញលោយរវ័យស្បវតាិពី្
ការបិេវុបិនរពី្OONI Probe។  

ISP Internet Service Provider (ISP) គឺជាសាែ ប័នែជ្ លផ្ាល់លរវាអិុនធឺលណត។ 

ISPs អាចជាកមមរិេធិរបរ់រ ឋ ាណិរជកមម រហគមន៍មិនរកស្រក់ចាំលណញ ឬ 
ជាកមមរិេធិឯករន។ 
សាែ ប័នែជ្ លផ្ាល់លរវាអិុនធឺលណតមាន ូចជា Vodafone, AT&T, Airtel, and 
MTN  

Middle boxes ស្បអប់កណ្តា លគឺជាឧបករណ៍បណ្តា ញកុាំព្យូេ័រជ្ លផ្ទល រ់បាូរ, ការស្តួតពិ្និតយ, 
តស្មង ឬលបីមិន ូលចនោះលេស្គប់ស្គងចោចរណ៍រស្មាប់លោលបាំណងលផ្សងលេៀត
ជាងកចេ ប់បចជូ នលៅមុខ. 

 ជាសាែ ប័នែជ្ លផ្ាល់លរវាអិុនធឺលណតជាលស្ចីនលៅលលីពិ្ភព្លោកលស្បីស្ររ់
Middleboxes ល ីមបបីលងកីនលលបនីជ្ ល លធវីលអាយអនកលស្បីចូលលៅកាន់វុបិនរ
រនលលឿននិងចាំនួនននលោលបាំណងបណ្តា ញ ជ្េលេៀត 

លព្លខលោះ middleboxes ស្តូវរនលស្បីល ីមបសី្តួតពិ្និតយអិុនធឺណិតនិងការឃ្ល ាំ
លមីល 

កមមវធីី OONI Probeស្តូវរនរមួបចេូ លនូវការវារ់ជ្វងបណ្តា ញ និង កត់រាំោល់
វតាមានMiddleboxes។ 
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បទនុស្កមចាំលណោះ ឹងបជ្នែមលៅលលីOONI ចូលលៅកាន់លគហេាំព័្រ https://ooni.org/support/glossary/. 

  

TCP  Transmission Control Protocol (TCP)គឺជាProtocol មួយជ្ លមានតាំ
លណីរការរលៅលលីអិុនធឺជ្ណត។  

ល ីមបភីាជ ប់លៅកាន់វុបិនរ កុាំព្យូេ័រស្តូវភាជ ប់បណ្តា ញលៅកាន់TCP បនាទ ប់មកលៅ
កាន់អាស្រ័យោឋ នអាយភី។ 

TCPលធវីការលៅលលីអិុនធឺលណត Protocol ល ីមបជី្រវងរកអាស្រ័យោឋ នអាយភី 

លៅលព្លតាំលណីរលៅលលី TCP protocol លយងីលស្បីស្ររ់IPនិងការលស្បៀបលធៀប
ផ្តជ្ លមានលកាោះ ូចជា10.20.1.1:8080។ 

ភាព្ខុរោន រាំខាន់រវាង TCP and UDP (Protocol រាំខាន់មួយលេៀត) គឺ
ថាTCPមានការតភាជ ប់បណ្តា ញនិងបលងកីតលអាយអាចេុកចិតារនលៅកនុងការប
ចេូ ន។ 

TLS Transport Layer Security (TLS) – គឺរាំលោលៅលលី “SSL” – ជា 
cryptographic protocol ជ្ លអាចធានារុវតែិភាព្គឺ បាំជ្លងកូ លព្លបចេូ ន
ពី្កាំព្យូេ័រលៅកាន់អិុនធឺលណត។  

លព្លអនកភាជ ប់លៅកាន់វុបិនរ តាមរយោះTLS អាស្រ័យោឋ នរបរ់វុបិនរស្តូវភាជ ប់
ជាមួយ HTTPS រាំនួរលអាយ HTTP ( ូចជា https://www.facebook.com/) 

 

https://ooni.org/support/glossary/
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ឧរស្ម្ពន័ធ II៖ វិធីសាស្តស្ត 

េិននន័យ 

េិននន័យលាំអិតរាំោប់ការបលងកីតររយការណ៌ និងអាចទញរនតាមរយោះ 

https://github.com/Sinar/imap-data whereas aggregated data can be downloaded from 
OONI Explorer 

ប្គរដ្ណត រ ់

រយការណ៍ស្បលេររដីពី្ការចាប់ពិ្រុេធការលរោះពុ្មពផ្ាយលលីអិុនធឹណិតប ហ្ ញអាំពី្ការវារ់ជ្វងលៅលលីប
ណ្តា ញតាមរយោះការឃ្ល ាំលមីលលោយលបីកចាំហចាំលាោះការលស្រៀតជ្ស្រកបណ្តា ញ (OONI)របរ់កមមវធីិ OONI 
Probe Tools ជ្ លអាចប ហ្ ញពី្ការបិេ វុបិនរ កមមវធីិសារេាំនាក់េាំនងោន យ៉ា ង្ប់រហ័រ ឧបករណ៌ប
លចជ ៀរ និង ការ បនលាំ បណ្តដ ញ។ ការរកល ញីលផ្ទា លៅលលីជ្វបសាយ កមមវធីិសារេាំនាក់េាំនងោន យ៉ា ង្ប់
រហ័រ ឧបករណ៌បលចជ ៀរ បញ្ជជ ក់ថារនបិេ លលខស្បព័្នធរវ័យស្បវតាិ (ASN) ប ហ្ ញពី្ការពិ្រុេធ និងវធីិសា
ស្តរាពី្ការលស្រៀតជ្ស្រកបណ្តា ញ។ររយការណ៌ប ហ្ ញពី្ររយការណ៍ លនោះ ក៏ ផ្ាល់ នូវ បរបិេសាវតារ  
លេរភាព្បណ្តា ញជាមួយនិងចាប់ៃមីៗ បាហ រងគមនិងនលយរយ ស្ពឹ្តាិការណ៌ជ្ លអាចប៉ាោះាល់ ល់
 ាំលណីរការននភាព្ពិ្រុេធអិុនធឺលណត។ 

ទក់េងនឹងលព្លលវោ ររយការណ៌ពី្ការចាប់ពិ្រុេធអិុនធឺលណតលលីកេី១ស្តូវរនកាំណត់រយោះលព្ល
ស្រាំមួយជ្ខពី្ជ្ខមកោ ល់ជ្ខមិៃុនា ន្ ាំ២០២២ ។ ស្បលេរ ជ្ លរនពិ្ភាកាពី្ររយការណ៌លនោះមាន ូចជា 
Cambodia, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thailand, and Viet 
Nam។ស្បលេរ Indiaនិងលធវីររយការណ៌នូវ ន្ ាំលស្កាយ។ 

រណរៀរប្រម្៊ូ ការវាស្រ់ណាដ ញ  

ការវារ់បណ្តដ ញស្តូវរនស្បមូលតាមរយោះកមមវធីិOONI Probe ជាកមមវធីិមិនគិតលុយជ្ លបលងកីតលេងី
លោយស្កុមតាមោនលោយលបីកចាំហចាំលាោះការលស្រៀតជ្ស្រកបណ្តា ញ(OONI)។ការរិកាតាំលណីរការលធវីលតរា 
OONI Probe ចូលលមីលលគហេាំព័្រ https://ooni.org/nettest/ 

https://github.com/Sinar/imap-data
https://explorer.ooni.org/
https://explorer.ooni.org/
https://ooni.org/install/
https://ooni.org/install/
https://ooni.org/
https://ooni.org/nettest/
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អនកស្សាវស្ជាវស្បចាាំស្បលេរកនុងការរលងកតលមីលអិុនធឺលណត និងស្កុមរម័ស្គចល័តរនលធវីតាំលណីរការលលីកមមវ ី
ធី OONI Probe ល ីមបសី្តួតពិ្និតយលមីលការចូលកាន់លៅលលីវុបិនរជ្ លរនោក់កនុងតាោងការលធវីលតរាវុបិ
នរ។អនកស្សាវស្ជាវស្បចាាំស្បលេរកនុងការរលងកតលមីលអិុនធឺលណតរនយកចិតាេុកោក់លធវីបចេុបបននភាព្លៅ
លលីវុបិនរកនុងតាោងលធវីលតានិងអតែបេលៅកនុងវុបិនរ ស្តូវរនោក់តាមស្កុមលោយមានការចូលរមួពី្ស្កុម
ការ្រនូវកនុងតាំបន់និងន គូរបណ្តា ញរិេធឌីរិៃល។លយងីេេួលយកវធីិសាស្តរាជ្ លរនលធវីលេងីលោយ 
Netalitica កនុងការពិ្និតយលមីលបចជ ីលតរាជាក់ោក់របរ់ស្បលេរ។ 

 

ណត្ើការវាស្ផ់្វងរណាត ញប្ត្ូវបានវិភាគោ៉ា ងដ្៊ូចណម្តច? 

OONI  ាំលណីរការលៅលលសី្កុមេិននន័យ តាមរយៈលាំហូរេិននន័យ ូចខាងលស្កាម។ 

 

ណ ខក៊ូដ្ប្រណេស្ 

តាមលាំនាាំល ីម  ាំលណីរការOONI Probeកនុងការលធវីលតរា ស្បមូលលលខកូ ស្បលេរលោយរវ័យស្បវតាិជ្ផ្អកលលី
អារយោឋ ន IP របរ់អនកលស្បីតាមរយៈមូលោឋ នស្បព័្នធេិននន័យ ASN និង MaxMind GeoIP ។ 

ណ ខប្រព័នធស្ាយត័្(ASN) 

តាមលាំនាាំល ីម OONI ស្បមូលលលខស្បព័្នធរវយត័ (ASN)របររ់បណ្តា ញកាំព្ង់លស្បី ល ីមប ីាំលណីរការ 

កមមវធីិOONI Probe លោយសាគ ល់ថាជាអនកផ្ាល់លរវាកមមអិុនធឺលណត ល់អនកលស្បីស្ររ់។ 

កា ររណិចេេនិងណព ណវលាននការវាស្ផ់្វង 

តាមលាំនាាំល ីម OONI ស្បមូលលព្លលវោ និងកាលបរលិចេេននលព្លលធវីលតរា ល ីមបវីាយតនមលលៅលព្លជ្ ល
មានការលស្រៀតជ្ស្រកបណ្តា ញលកីតលេងី និងអនុញ្ជញ តឱ្យមានការលស្បៀបលធៀបតាមលព្លលវោ។UTC ស្តូវរន
លស្បីជាតាំបន់លព្លលវោរាង់ោរលៅកនុងព័្ត៌មានលព្លលវោ និងកាលបរលិចេេ។ លលីរពី្លនោះ តាោងជ្ លរន
បលងកីតលៅលលី OONI MAT នឹងមិនោប់បចេូ លការវារ់ជ្វងលៅនៃងចុងលស្កាយ ។ 

 

https://github.com/citizenlab/test-lists/tree/master/lists
https://github.com/citizenlab/test-lists/tree/master/lists
https://netalitica.com/wp-content/uploads/2021/10/Guideline-for-Test-List-Researchers-V7.pdf
https://netalitica.com/wp-content/uploads/2021/10/Guideline-for-Test-List-Researchers-V7.pdf
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ក្រ ុម វ ៉ិប សៃ  

វុបិនរចាំនួន ៣១ស្កុម គឺជ្ផ្អកលលីបចជ ីលតរា Citizenlabhttps://github.com/citizenlab/test-lists ប៉ាុជ្នា 

មិនជ្មន វុបិនរទាំងអរ់ស្តូវរនលធវីលតរាលោយOONIរែិតលៅកនុងស្កុមលនោះលេ វុបិនរខលោះមិនស្តូវរែិតកនុងស្កុ
ម។ 

 

លលខ
លរៀង 

ការពិ្ព្ណ៌នាស្កុម កូ  ការពិ្ព្ណ៌នា 

១ ស្សានិងលស្គឿងស្រវងឹ ALDR វុបិនរជ្ លលផ្ទា តលលីការលស្បីស្ររ់ លស្គឿងបរកិាា រ 
និងការលក់លស្គឿងលញៀន និងលស្គឿងស្រវងឹ លោយ
មិនលោរព្ចាប់កនុងស្រុក។ 
 

២ សារនា REL វុបិនរលផ្ទា តលលីការពិ្ភាកាអាំពី្បញ្ជហ សារនា 
ទាំងការោាំស្េ និងការរោិះគន់ ក៏ ូចជាការពិ្ភាកា
អាំពី្ស្កុមសារនាភាគតិច។ 
 

៣ អារអាភារ 
 

PORN រូបអារអាភារទាំងស្រុងរចឺាំជ្ណកណ្តមួយ 
 

៤ ការលរលៀកាក់បងកលហតុ 
 

PROV វុបិនរជ្ លប ហ្ ញការលរលៀកាក់បងកលហតុ និង
ប ហ្ ញពី្ស្តរាីកនុងលកាណៈផ្លូវលភេ លោយលរលៀករ
លមលៀកបាំាក់រុិចរុី។ 

៥ ការរោិះគន់នលយរយ 
 

POLR ខលឹមសារជ្ លផ្ាល់នូវេរសនៈនលយរយរាំខា
ន់ៗ។ រមួបចេូ លអនកនិព្នធរោិះគន់ និងអនកររលររ
បលុក ក៏ ូចជាអងគការនលយរយស្ប្ាំង។ រមួ
បចេូ លខលឹមសារោាំស្េលេធិស្បជាធិបលតយយ ខលឹមសារ

https://github.com/citizenlab/test-lists
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ស្ប្ាំងអាំលពី្ពុ្ករលួយ ក៏ ូចជាខលឹមសារជ្ ល
អាំាវនាវឱ្យមានការផ្ទល រ់បាូរភាព្ជាអនក ឹកនាាំ 
បញ្ជហ អភិរលកិចេ កាំជ្ណេស្មង់ចាប់។ ល។. 

៦ បញ្ជហ រិេធិមនុរស 
 

HUMR 
វុបិនរជ្ លលផ្ទា ត ល់ការពិ្ភាកាអាំពី្បញ្ជហ រិេធិ
មនុរសកនុងេស្មង់លផ្សងៗ។ រមួបចេូ លរិេធិស្តរាី និង
រិេធិរបរ់រនជាតិភាគតិច។ 

៧ បរសិាែ ន 
 

ENV ការបាំពុ្ល រនធិរញ្ជញ បរសិាែ នអនារជាតិ ការកាប់
បាំផ្ទល ញនស្ព្លឈ ី យុតាិធម៌បរសិាែ ន លស្ោោះមហនាោ
យ។ល។ 

៨ លភរវករ និងពួ្ករកមម
ស្បយុេធ 
 

MILX 

វុបិនរផ្សព្វផ្ាយលភរវកមម ចលនារកមមស្បយុេធ
ហងិា ឬបាំជ្បកខលួន។ 

៩ ការនិយយលោយរអប ់
 

HATE 

វុបិនរផ្សព្វផ្ាយលភរវកមម ចលនារកមមស្បយុេធ
ហងិា ឬបាំជ្បកខលួន។ 
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១០ សារព័្ត៌មាន 
 

NEWS ស្បលភេលនោះរមួមានបណ្តា ញព័្ត៌មានរាំខាន់ៗ 
(BBC, CNN ។ល។) ក៏ ូចជាបណ្តា ញព័្ត៌មាន
កនុងតាំបន់ និងស្បព័្នធផ្សព្វផ្ាយឯកោរយ។ 

១១ ការអប់រ ាំផ្លូវលភេ 
 

XED រមួបចេូ លការព្នារកាំលណីត ការមិនលអីលពី្ ការ ល្ង
រាំងឺកាមលោគ រុខភាព្ផ្លូវលភេ ការមាននផ្ទលាោះ
កនុងវយ័រាំេង់ ការការារការរ ាំលោភ ការរ ាំលូតកូន 
រិេធិផ្លូវលភេ និងលរវារុខភាព្ផ្លូវលភេ។ 

១២ រុខភាព្សាធារណោះ 
 

PUBH 
លមលោគលអ រ៍ រាំងឺSARS រាំងឺផ្ទា សាយបកស ី
មរឈមណា លរស្មាប់ការស្គប់ស្គងរាំងឺ អងគការ
រុខភាព្ពិ្ភព្លោក ជាល ីម។ 

១៣  

ជ្លបងរុីរង 
GMB 

លគហេាំព័្រលលងជ្លបងអនឡញ។ រមួបចេូ លលហគ
មការុីណូ ការភាន ល់កីឡ។ល។. 

១៤ អនាមិក និងឧបករណ៍ប
លចជ ៀរ 
 

ANON 
លគហេាំព័្រជ្ លផ្ាល់ឧបករណ៍រាំោប់រស្មាប់
អនាមិក ការបលចជ ៀរ លរវាស្បូករុី និងការបាំជ្បក
កូ ។ 
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១៥ កាលបរលិចេតលលីបណ្តា ញ 
 

DATE 

កាណ្តត់រួបតាមអីុនធឺណិតជ្ លអាចលស្បីរន 
រួបមនុរស បល ហ្ ោះស្បវតាិរូប រជ្រក។ល។ 

១៦ បណ្តា ញរងគម 
 

GRP ឧបករណ៍ និងលវេិកាេាំនាក់េាំនងរងគម។ 

១៧ អនកស្រោញ់លភេ ូចោន  
 

LGBT 

ឧបករណ៍ និងលវេិកាេាំនាក់េាំនងរងគម។ 

១វ ការជ្ចករ ាំជ្លកឯកសារ 
 

FILE វុបិនរនិងឧបករណ៍ជ្ លលស្បីល ីមបជី្ចករ ាំជ្លកឯក
សារ ផ្ទុកឯកសារជ្ផ្អកលលីព្ព្ក ផ្ទុកឯកសារ
torrents និងឧបករណ៍ជ្ចករ ាំជ្លកឯកសារ P2P 
។ 

 

១៩ កមមវធីិលួចចូល 
 

HACK 
វុបិនរប ហ្ ញរុវតែិភាព្កុាំព្យូេ័រ រមួទាំងព័្ត៌មាន 
និងឧបករណ៍។ រមួបចេូ លខលឹមសារភាជ ប់ជាមួយលម
លោគ និងមិនមានលមលោគ។ 



                   ររយការណ៍រាីពី្ការពិ្និតយននតាំលណីរការរតឹតបតិលលីស្បព័្នធអីុនធឺណិតរាំោប់ស្បលេរកមពុជាកនុង ន្ ាំ២០២២            េាំព្័រេី49 

 

 

២ប កមមវធីិេាំនាក់េាំនង 
 

COMT វុបិនរនិងឧបករណ៍រស្មាប់េាំនាក់េាំនងបុគគល 
និងស្កុម។ រមួបចេូ លទាំង webmail, VoIP, 
instant messaging, chat and mobile 
messaging applications។ 

២១ ការជ្ចករ ាំជ្លកស្បព័្នធ
ផ្សព្វផ្ាយ 
 

MMED  

លវេិកាជ្ចករ ាំជ្លកវលី អូ អូឌីយ៉ាូ ឬរូបៃត។ 

២២ 
បល ហ្ ោះi និងបលុក 
លវេិកា 
 

HOST 

លរវាកមមបល ហ្ ោះលគហេាំព័្រ បលុក និងលវេិកា
ផ្សព្វផ្ាយតាមអីុនធឺណិតលផ្សងលេៀត។ 

២៣ មា៉ា រុីនជ្រវងរក 
 

SRCH មា៉ា រុីនជ្រវងរក និងវបិផ្តៃល។ 

២ម លហគម 
 

GAME 

លហគមអនឡញ និងលវេិកាលហគម លោយមិនោប់
បចេូ លកជ្នលងលលងជ្លបង។ 
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២៥ វបបធម៌ 
 

CULTR 
ខលឹមសារទក់េងនឹងការកមានា ស្បវតាិសាស្តរា 
អកសររិលប ៍តស្តនាី ភាព្យនា លរៀវលៅ កាំជ្បលង និង
កាំជ្បលង 

២៦ លរ ឋកិចេ 
 

ECON 
ការអភិវឌឍន៍លរ ឋកិចេេូលៅ និងភាព្ស្កីស្ក
ទក់េងនឹងស្បធានបេ េីភាន ក់្រ និងឱ្ការផ្ា
ល់មូលនិធិ 

២៧  
រោឋ ភិរល 

GOVT 

លគហេាំព័្រស្គប់ស្គងលោយរោឋ ភិរល រមួទាំងលគ
ហេាំព័្រលយធា។ 

២វ ាណិរជកមមលអេចិស្តូនិក 
 

COMM 

លគហេាំព័្រននលរវាកមមាណិរជកមម និងផ្លិតផ្
ល។ 

២៩  
ស្គប់ស្គងមាតិកា 

CTRL 

ខលឹមសាររលូតបូត ឬោម នកាំហុរលស្បីជាវតែុបញ្ជជ ។ 
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៣ប 

អងគការអនាររោឋ ភិរល 
 

IGO 

លគហេាំព័្ររបរ់អងគការអនាររោឋ ភិរល  ូចជាអងគ
ការរហស្បជាជាតិ។ 

៣១ ខលឹមសារលផ្សងៗ MISC 

លគហេាំព័្រជ្ លមិនរមនឹងស្បលភេណ្តមួយ 
(XXX អវីៗលៅេីលនោះគួរជ្តស្តូវរនចាត់ថាន ក់) 

 
 
 

អាស្យដាឋ ន អាយភី និងព័ត្៌មានណផេងណេៀត្ 

OONI មិនស្បមូល ឬរកាេុកអារយោឋ ន IP របរ់អនកលស្បីស្ររ់លោយលចតនាលេ ។OONI ចាត់វធិានការ
ល ីមប ីកពួ្កវាលចញពី្រ វ្ រ់ជ្ លស្បមូលរន ល ីមបកីារារអនកលស្បីស្ររ់របរ់ខលួនពី្ហានិភ័យជ្ លអាច
លកីតមាន។លទោះយ៉ា ងណ្តក៏លោយ អារយោឋ ន IP របរ់អនកលស្បីស្ររ ់ និងព័្ត៌មានជ្ លអាចកាំណត់អតា
រញ្ជញ ណផ្ទទ ល់ខលួនមួយចាំនួនតូច ស្តូវរនស្បមូលលោយអលចតនា។ស្បរិនលបីព័្ត៌មានទាំងលនាោះស្តូវរនរមួ
បចេូ លលៅ HTTP ឬេិននន័យលមតាលផ្សងលេៀតននការវារ់ជ្វង។ ជាឧទហរណ៍ វាអាចលកីតលេងីស្បរិនលបីវុបិ
នរជ្ លរនលធវីលតរាសាកលបងរមួស្តូវរនោក់បចេូ លបលចេកវេិាតាមោន ឬការកាំណត់មាតិការែិតលលីេី
តាាំងបណ្តា ញរបរ់អនកលស្បី។ 
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ការវាស្ផ់្វងរណាត ញ 

ស្កុមននរ វ្ រ់បណ្តា ញជ្ ល OONI ស្បមូលគឺអាស្រ័យលលី ាំលណីរការរបរ់ស្កុមជាក់ោក់ណ្តមួយរនលធីវ
លតរា និងរនប ហ្ ញលេធផ្លតាមរយោះgit repository និងព័្ត៌មានលមអិតលលីការវារ់ជ្វងបណ្តា ញជ្ ល
រនប ហ្ ញតាមរយៈ OONI Explorer និង OONI’s measurement API ។ 
 
ល ីមបទីញយកេិននន័យពី្ការវារ់ជ្វង OONIស្បតិបតាិការលៅស្កុមេិននន័យមួយចាំនួន ូចប ហ្ ញខាងលលីនិង
ផ្ាល់ចាំលលីយនូវរាំនួរ ូចខាងលស្កាម៖ 

• លតីស្កុមមួយណ្តជ្ លOONIរនលតរា? 
• លតីស្បលេរមួយណ្តជ្ លOONIរនលតរា? 
• លតីបណ្តា ញមួយណ្តជ្ លOONIរនលតរា? 
• លតីលៅលព្លណ្តជ្ លOONIរនលតរា? 
• លតីស្បលភេបណ្តា ញណ្តមួយស្តូវរនលស្រៀតជ្ស្រក? 
• លតីស្បលេរមួយណ្តជ្ លស្តូវរនលស្រៀតជ្ស្រកបណ្តា ញ? 
• លតីបណ្តា ញណ្តជ្ លស្តូវរនលស្រៀតជ្ស្រកបណ្តា ញ? 
• លតីលៅលព្លណ្តបណ្តា ញស្តូវរនលស្រៀតជ្ស្រក? 

ល ីមបលី ល្ីយរាំណួរជ្បបលនោះ OONIលធវីតាំលណីរការលៅលលីេិននន័យរ វ្ រ់បណ្តា ញលៅលលីចាំនុច ូចខាងលស្កា
លមា៖  

• កាំណត់ការវារ់ជ្វងលៅស្បលេរជាក់ោក់មួយ។ 

• ការជ្បងជ្ចកការវារ់ជ្វងលោយជ្ផ្អកលលីការលធវីលតរាជាក់ោក់ជ្ លស្តូវរន ាំលណីរការរស្មាប់ការ
ស្បមូលព្ត៌មាន។ 

• ការជ្បងជ្ចករវាងរ វ្ រ់ "ធមមតា" និង "មិនធមមតា" (ចុងលស្កាយលនោះប ហ្ ញថាេស្មង់ននការរ ាំខានប
ណ្តា ញេាំនងជាមានវតាមាន)។ 

• ការកាំណត់អតារញ្ជញ ណស្កុមស្តូវរនលស្រៀតជ្ស្រកបណ្តា ញលោយជ្ផ្អកលលីរាំណុាំ ននរររីវេិា
រស្មាប់ការលស្រៀតជ្ស្រក DNS ការេប់សាក ត់ TCP/IP និងការេប់សាក ត់ HTTP ។ 

https://github.com/ooni/spec
https://github.com/ooni/spec
https://explorer.ooni.org/world/
https://explorer.ooni.org/world/
https://api.ooni.io/
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● ការកាំណត់ការបិេវុបិនរតាមរយោះការប ហ្ ញលេធផ្លលាំអិតពី្ការបិេតាមរយោះ HTTP 

● ការកាំណត់វតាមានរបរ់ Middle boxes ជាមួយការលតរាបណ្តា ញ។ 

លយងតាម តាំលណីរការលតរាOONI េិននន័យភាព្វរិជមានមិនពិ្តអាចលកីតលេងីលោយ លហតុផ្លមួយចាំនួន។ 
ស្បតិបតាិការDNS របរ់ស្កុមហ ុន Googleនិងស្កុមហ ុនលរវាអិុធឺលណតស្កុងស្រុក ផ្ាល់អាស្រ័យោឋ នអាយភី
ជ្ លរិតកនុងតាំបន់របរ់ពួ្កលគ។ ការលស្បីស្ររ់ DNSលនោះអាចផ្ាល់ឱ្យអនកលស្បីស្ររ់នូវការចូលលៅកាន់លគហ
េាំព័្រកាន់ជ្តលលឿន។ស្រល ៀងោន លនោះជ្ រ ភាព្វរិជមានមិនពិ្តអាចលលចលេងីនូវលព្លលធវីលតរាវុបិនរមានអតែ
បេខុរៗោន  លៅតាមស្បលេរ ជ្ លអនកលស្បីស្ររ់កាំព្ង់ភាជ ប់លៅកាន់ រវឺុបិនរមិនរនេប់សាក ត់ ជ្តមិនអាច
លបីករន។ 
លលីរពី្លនោះ ការវារ់ជ្វងជ្ លប ហ្ ញពី្ការេប់សាក ត់ HTTP ឬ TCP/IP ពិ្តជាអាចបណ្តា លមកពី្ HTTP ឬ 
TCP/IP បោរ័យបលណ្តា ោះអារនន លហយីស្បជ្ហលជាមិនជ្មនជារញ្ជញ ននការលស្រៀតជ្ស្រកបណ្តា ញលេ។ 
 ូលចនោះ វាមានសារៈរាំខាន់ណ្តរ់កនុងការសាកលបងលតរាមាងលហយីមាងលេៀតល ីមបសី្តូតពិ្និតយលមីលេិននន័យ
មុនលព្ល្ន ល់ការរននិោឋ នថាលតីលគហេាំព័្រពិ្តជាស្តូវរនបិេឬអត់។ 

លោយសារការបិេវុបិនរមានភាព្ខុរជ្បលកោន ពី្ស្បលេរមួយលៅស្បលេរមួយ ពី្បណ្តា ញមួយលៅបណ្តា ញ 
វាពិ្តជាលាំរកណ្តរ់កនុងការកាំណត់អតារញ្ជញ ណលអាយពិ្តស្រក ថាស្តឹមស្តូវ។ OONI លស្បីលរ រនីន 
heuristics ល ីមបពី្ាយមេរសន៍ទយថាលតីេាំព័្រលៅកនុងរាំណួរខុរោន ពី្ការស្គប់ស្គងជ្ លរ ាំពឹ្ងេុកឬអត់ 
ប៉ាុជ្នាការលរុីបអលងកតទាំងលនោះជាញឹកញាប់អាចផ្ាល់លេធផ្លវរិជមានមិនពិ្ត។ រស្មាប់លហតុផ្លលនោះ OONI 
ស្ោន់ជ្តនិយយថាមានការបញ្ជជ ក់ននការេប់សាក ត់លៅលព្លជ្ លេាំព័្របលុកស្តូវរនរកល ញី។ 

លព្លស្បមូលការវារ់ជ្វងបណ្តា ញកាន់ជ្តលស្ចីន OONI បនាបលងកីតការវភិាគេិននន័យរបរ់ខលួនលោយជ្ផ្អកលលីអវី
ជ្ លវាព្ាយមកាំណត់អតារញ្ជញ ណស្ពឹ្តាិការណ៍ចាប់ពិ្រុេធយ៉ា ងស្តឹមស្តូវ។ 
បចជ ីលតរាមានបចេូ លបចជ ឺលតរារបរ់ស្បលេរនិមួយៗជ្ លបញ្ជជ ក់វុបិនរស្តូវរនបិេមាន ូចជាស្បលេរ មី
យ៉ា ន់មា៉ា  កមពុជា ហុងកុង ឥណាូ លនរុី មា៉ា លេរុី ហវលីីពី្ន នៃ និងលវៀតណ្ត។ព្ត៌មានបជ្នែមចូលលៅកាន់តាំណ
ភាជ ប់  https://github.com/citizenlab/test-lists។ 
 
 
 

https://github.com/citizenlab/test-lists
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ការរិេ េ ន់ិងព៌ត្មាន អំិត្ 

ការវារ់ជ្វង OONI ជ្ លរនបញ្ជជ ក់ពី្ររយការណ៌លេធផ្លបិេPageតាមរយោះ fingerprint  អាចចូលលៅ
កាន់វុបិនរ  https://github.com/ooni/blocking-fingerprints ។ 
ព្ត៌មានលាំអិតពី្ការវារ់ជ្វងបញ្ជជ ក់ពី្បិេPageរបរ់ស្បេរទាំងអរ់រនប ហ្ ញពី្តាំលណីរការ។ 

េី១៖ អាស្រ័យោឋ នអាយភីរបរ់១០វុបិនរជាងស្តូវរនកត់រាំោល់និងស្តួតពិ្និតយតាំលណីរ ូចខាងលស្កាម៖ 

 

លតីអាយភីកនុងរាំណួររាំលៅលៅលលីការបិេមាតិកាលោយរោឋ ភិរលលេ? 
 
 
 

បិេ 
អត់បិេ៖  លគហេាំព័្រមិនអាចលបីករន(Page timed out)របឺ ហ្ ញលគហេាំព័្រ 
បណ្តា ញជ្ចកចាយមាតិកា (CDN) . 

  

បញ្ជជ ក់ថាបិេ លតីព្ត៌មានអវីជ្ លលយងីអាចេេួលរនពី្អាយភីលោយWhois lookup? 

 អនកផ្ាល់
លរវាអិុនធឺ
លណតកនុង
តាំបន់ 

CDN / អាយភីឯករន 

  

បញ្ជជ ក់ថា
បិេ 

លតីវុបិនរកាំពុ្ងលធវីលតរាេេូលរនវញិ្ជញ ណប័ស្តស្តឹមស្តូវលេលព្លតាំ
លណីរការ TLS និងកាំណត់SNI 
 

https://github.com/ooni/blocking-fingerprints
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រន 
មិនរន, fingerprint 
បិេស្តូវរនប ហ្ ញ 

មិនរន, timed out 

   

វរិជមានជ្កលងកាល យ បញ្ជជ ក់រនបិេ 

លេធផ្លការវារ់ជ្វង
រនប ហ្ ញនូវកនុង 
OONI Explorer. 
  

 

លៅលព្លការបិេស្តូវរនកាំណត់ Domainរនបជ្ងវរលៅអាស្រ័យោឋ នIPលផ្សងនឹងស្តូវរនរមាគ ល ់  

' dns.confirmed ' ។ 

េី២៖ ចាំណងលរីង និង មាតិកាHTTP ស្តូវរនវភិាគបិេPage. ឧទហរណ៌ប ហ្ ញHTTP ល ល្ីយតមមងវញិ
ប ហ្ ញជា text ‘វុបិនរស្តូវរនបិេស្តូវ  ូច ជ្ណនាាំរបរ់ DoT កនុងការអនុលោមតាមបញ្ជជ របរ់តុោការនន
តចាប់'។ Domainណ្តជ្ លបជ្ងវរលៅចាំណងលរីង និង មាតិកាHTTP ស្តូវរនរមាគ លថ់ា 
‘http.confirmed’. 

ជាលេធផ្លវុបិនរតាំលណីរការមិនស្តូវរនរិកាមានជ្តវុបិនរបិេខទប់ស្តូវរនយកមកពិ្ភាការបរ់ស្បលេរ 
កមពុជា លវៀតណ្តម និង ហវលីីពី្ន បញ្ជជ ក់ផ្ងជ្ រស្បលេរទាំងលនោះមិនមានភាព្បិេខទប់លោយេិននន័យ
fingerprint ពី្តាំលណីរការOONI។ 

ករណីហុងកុងលេធផ្លលាំអិតរនប ហ្ ញមានការពិ្រុេធពី្លស្ៅស្បលេររាំនួរកនុងស្បលេរ។ ូលចនោះអនក 
ស្សាវស្ជាវកនុងស្រុករនវភិាគការវារ់OONIលោយកាំណត់ល ីមបកីាំណត់អតារញ្ជញ ណការោោ ាំង។ Domain 
ជ្ លរនកាំណត់អតារញ្ជញ ណគឺជ្ផ្អកលលីករណី time-out ។ 


