េសចក�ីែថ�ងករណ
“សូមផ�លេ់ សរ ីភា្របព័ន�ផ្សព�ផសរព័តមាន៖ ស្រមាប់ករមិនក្រមិត
ក�ងេគហទំ
ព័របណ
ា �សង�ម”
ុ
ៃថ�ទី៧ ែខសីហ

ឆ២
ា ០១៣៖ េយងខ�ំុ ជាអង�ករសង�មសុ ីវិលមានរយនាមដូចខ

សូមសំណូមពរដល់្រ�
ក មហ៊ុនទូរស័�ចល
ព
័តេម៉ត�ូន
ហ Metfone) ែដលជា្រក�មហ៊ុនផ�ត់ផ�ង់្របព័ន�អ
េធ ែណត (ISP) បានចុះប��ី និង្របតិបត�ិករេនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា សូមេធ�
បានលំអិត អំពី ករបិទេគហទំព័រទំនាក់ទំនងសង�ម េហ�សប៊ុកFacebook) នាៃថ�េនះ ក ៏ដូចជា
បិទេគហទំព័រ Ki-Media ែដលេនែតបន�មិនអចេបកបានរហូត
កលពី្រពឹក មិញេនះ េនេវលេមា៉ង្ ៩ ្រពឹក អ�កេ្រប្របាស់្របព័ន�អុិនេ

របស់្រ�
ក មហ៊ុន េម៉ត�ូន
ហ Metfone) ជាេ្រចន បានរយ ក អ�កទំងេនាះមិនអចចូលេទ

េគហទំព័រ េហ�សប៊ុក (Facebook) បានេទ។ ករកត់ផា�ច់េមានរយៈេពលេ្រចនជ៣ េមា៉ង

េទះបីជាមានករេហទូរស័ព� ជាេ្រចនេលកេ្រចនសរ និងអុីែមលជាេ្រចន្
បុ គ�លិកអង�ករមិនែមនរដ�ភិបាលេទករិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់្រក េដយ ក
្រក�មហ៊ុនបាន្រតឹមែតេធ�ករេឆ�យតបេដយផា�ល់មាត់េទកន់អតិថិជនរបស់ខ�ួ“កំ ពុងេធ�

ឲ្យ្របេសរេឡងនូវ្របព័ន�របស់អ�កទំង េនាះ េហយមិនដឹងថាេតៃថ�ណាេគ Facebook អ
នឹងេ្រប្របាស់បានេ”។

េដយមិនមានករបក�សយបែន�មេទៀត អតិថិជនរបស់្រក�

េម៉តហ�ូន េនែមានមន�ិលសង្ស័យថាេតករកត់ផា�ច់េនះជាេចតនាេផា�តេទេលេគហ
ប៊ុ ក (Facebook) និងមេធ្យោបាយៃនករបេ��ញមតិេផ្សងេទៀត ែដលកំពុងកន់ែតមាន
ដល់មជ្ឈដ�នសធារណៈរបស់្របេទសកម�ុជាឬយ អ�កនាង ណាលី ពីឡូក នាយិក
ករសម�័ន�ែខ�រជំេរឿន និងករពរសិមនុ ស្ស លីកដូ បានមាន្របស “្រក�មហ៊ុន េម៉ត�ូន
ហ

(Metfone) គឺ កំពុងែតបន�រឹតត្បិតករេ្រប្របាស់អុិនេធេណត េទះបីជា្រក�មហ៊ុនេនះបាន

អតិថិជនេពញៃថ� េដយមិនមានករជូនដំណឹងមុន ឬករបក�សយអំពីមូលេហតុែដលពួកេ
ែបបេនះ”។
េនះមិនែមនជាេលកទីមួយេទែដល្រក�មហនទូរស័ពច
� ល័ត េម៉តហ�ូន (Metfone) បានបិទ 
ក្រមិតករចូលេទក�ុងេគហទំព័រ ឬអត�បទក�ុងេគហទំព័រជាក់លក់ណាមួយ។ េនែខ
២០១១ េគហទំ ព័រដ៏ច្រម�ងច្រមKi-Media (េហយនិងប�ុក (blog) ទំងអស់ែដលជាកម�សិទិ�របស
Blogspot) ្រត�វបានបិទេដយ្រក�មហ៊ុនផ�ត់ផ�ង់អុិនេត (ISPs) ជាេ្រចន រួមទំង្រក�មហ៊ុន 

ហ�ូន (Metfone)។ េនេពលេនាះ រដ�ម�ន�ី្រកសួងព័ត៌ មាន ឯកឧត�ម េខៀវ ក��រិទិ� បានបដិេស
ករជាប់ពក់ព័ន�របស់រជរដ�ភិបាលេទនឹងករបិទេនះ។ ពីបីៃថ�េ្រកយមក េ្
ទូរស័ព� និងករតវ៉ជាលយល័ក�អក្សរ េគហទំព័រទ្រត�វបានេបកេឡងវិញេដយ្រក�ម
ផ�ត់ផ�ង់អុិនេធ េណតជាេ្រចន េលកែលងែត្រក�មហ៊ុនទូរស័ព� េម៉តហ�ូMetfone)។ កលពីេដមែ
កុ ម�ៈ ឆា�២០១១ ករ្រត�តពិនិត្យចប់ពិរុទ�មួយេទៀតបានេកត េឡង េទេលេគហ Ki-Media និង
េគហទំព័រេផ្សងេទៀ

េដយេគហទំព័រទំងេនាះ្រត�វបានេគសេង�តថណៈរិះគន់េទេល

រជរដ�ភិបាល។ ្រក�មហ៊ុនផ�ត់ផ�ង់អុិនេធេណតមួយចំនួនែដលអនុវត�ករបិទគឺ្រក

Online

Wicam Metfone និង Ezecom។ េទះបីជារដ�ម�ន�ី្រកសួងៃ្របនីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ឯកឧត�
ឃុន បានបដិេសធករនិយាយថារ ជរដ�ភ “ប�
� ” ឲ្យ្រក�មហ៊ផ�ល់េសវអុិនេធ េណត
ទំងេន

េធ�ករបិទេគហទំព័រែដលគាំ្រទគណបក្ស្រ

សកម�ភារបស់រជរដ�ភិបា

អំឡុងេពលែខមុ នៗ គឺ បង�ថករកត់ផា�ច់គឺកំពុង្រត�វបានេគពិច។
កលពីែខធ�ូ

ឆ ា២០១០ ្របធានគណកមា�ករ្រពំែដនរួម-េវៀតណាម បាន្របាទ្យ

អសុីេសរីថា រជរដ�ភិបាលនឹងេធ�ករបិទេគហ Ki-Media

េហយេនែខកុម�ៈ

ឆ ា២០១១

កែសតភ�ំេពញប៉ុស�ិ៍ បានរយ ករណ៍ថាឯកឧត�ម សូ ឃុន បានេស�ឲ្យ្រក�មហ៊ុនទូរស័
“សហក” ក�ុងករបិទនូវេគហទំព័រជាក់លក់មួយចំន “ែដលប៉ះពល់ដល់សីលធម៌ និង្របៃព
របស់្របពលរដ�ែខ�រ និងរជរដ�ភិ”។

ករព្យោយាមដៃទេទៀតេដបិទ្របភពព័ត៌មានឯករជ្យនានា និង្របព័ន�ទំនាក់ទ
េនក�ុង្របេទសកម�ុជា ែដល្រត�វបានសេង�មានដូចជាបទប��កលពីែខវិច�ិក២០១២
របស់្រកសួងៃ្របណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ែដលបានប��ឲ្យបិទហងអុិនេធេទំងអស
ែដលមានទីតំងក�ុងចំង៥០០ ែម៉្រត ពីទីតំងសលេរៀន និងស�ប័នអប់រំ។ ្របសិនេប
េនាះ្រត�វបានេគអនុវត� េនាះវិធានកេសរ� ែតបិទអជីវកម�ែបបេនះទំង�ស េនកណា�
រជធានីភ�ំេព
េដយសរ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ្របៃពណីភាគេ្រចន ជាពិេសសទូរទស ្រត�វប
្រគប់្រគងេដយរជរដ�ភិបាល ្របជាពលរដ�កម�ុជាកន់ែតេ្រចនេឡងៗបានពឹង
ទំព័រនានាដូចជា េហ�សប៊(Facebook) េដម្បីទទួលបានព័ត៌មានឯករ

េលក បា៉ ងួនេទៀ

នាយក្របតិបត�ិៃនមជ្ឈមណ�លកម�ុជាស្រមាប់្របព័ន�

ព័ត៌មានឯករ បានមាន្របស៖ “េហ�សប៊ុក (Facebook) និង ធ�ីតេធរ (Twitter) ែដលជ
្របព័នបណា�ញសង�មពីរក�ុងចំេណាមបណា�ញសង�មដៃទេទៀត គឺជា្របភពព័ត៌មានថ�ី 
កំពុងក�យឧបករណ៍វស់ស�ង់នេយយ”។ េលក បានបែន�មេទៀតថ “េដយមានករ្
ពិនិត្យចប់ពិរុទ�យា៉ងខ�េទេល្របព័ន�ផ្សព�ផ្ប្របៃពណី េគហទំព័រេហ�សប៊ុក
(Facebook) បានក�យជា្របភព ព័ត៌មានយា៉ងសំខន់ស្រមាប់្របជាពលរដ�ក”។
េគហទំព័របណា�ញសង�មមួយចំនួន កន់ែតក�យជាឧប សំខនស្រមាប់្របជាព
កម�ុជា ក�ុងករេរៀប្របមូលផ�ុំចំណង់ចំណូលចិត� គំនិត និងជំេនឿដូចគា�េនះគឺ ជាករពិតេន
មុ នករេបាះេឆា�ត ែដលជាេពលែដលយុទ�នាករេឃាសនាេបាះេឆា�តក៏េឡងេនក�ុ
្របព័ន�អុិនេធេណត។
េលក វ៉ន េព ្របធានសមាគម្របជាធិបេតយ្យឯករជ្យៃនេសដ�កិច�េ្រក្
្របសសន៍“យុទ�នាករេឃាសនាេបាះេឆា�តនាេពលថ�ីៗេនះ េហយនិងលទ�ផលេប
ក�ុង្របេទសកម�ុជា បានបង�ញអរេកនេឡងនូវសរសំខន់ៃន្របពផ្សព�ផ្ព័ត៌មាសង�ម

េនក�ុង្របេទស។ េយងខ�ុំបានកត់សំគាល់េឃញពីចំនួនយា៉ងេ្រចនេលសលប់ៃនព័ត៌ម

យុទ�នាករេឃាសនាេបាះ ែដល្រត�វបានែចករំែលកេនេលេគហទំព័រែដលជាបណា�ញ
ដូចជាេហ�សប៊ុក(Facebook)”។
្រក�មហ៊ុនេម៉ត�ូន ែដលបានដំេណរក
ហ
រេនក�ុង្របេទសកម�ុជាក ២០០៩ គឺ ជា្រក

ហ៊ុនផ�ត់ផ�ង់ ្របព័ន�អុិនេធេណតសំខន់មួយក�ុងចំេនាម្រក�មហ៊ុនផ�ត់ផ�ង់្របព័ន�អុិនេធេណត

ដៃទេទៀតេនក�ុង្របេទសកម�ុជា និងជមហ៊ុនរបស់្រក�មហ៊ុនេម វីតេតល្រគ�បViettel) ែដលជ
្រកមហ៊ុនផ�ត់ផ�ង់ េសវទូរស័�ចល
ព
័តធំបំផុតរបស់្របេទសេវៀតណាម។ ្រក�មហ៊ុន វីត (Viettel)
គឺ ជា្រក�មហ៊ុនរដ� ែដល្រត�វបាន្រគប់្រគងេដយ្រកសួងករពរជាតិរបស់្
្រក�មហ៊ុន េនមិនទន់បានេចញេសចក�ីែថ�ងក ឬករេឆ�យតបលំអិតតមអុីែម
មួយមកកន់្រក�មអង�ករមិនែមនរដ�ភិបាល ែដលបានសួរនាំអំពីករបិទេគហទំព័រេ
្រពឹកេនះ េនេឡយេ
េយងខ�ំុ ែដលជាអង�ករសង�មសុ ីវិល មានរយនាមដូចខងេ្រកម សូមេធ�ករ

្រក�មហ៊ុន េម៉ត�ូន សូមឲ្យ្រក�មហ៊ុនេធ�ករពន្យ
ហ
ល់ឲអិតអំពី ប��បេច�កេទស ែដលបាន

ណា�ឲ្យេគហទំព័រេហ�សប៊ុក ្រត�វបានបិទ និងេធ�ករដក់េចញនូវវិធានករណ៍សមរម្យ
ថាករកត់ផា�ច់េនះនឹងមិនមានេនេពលអនាគតេនាះេទ េហយនិងប��ក់ឲ្យបានច
េហតុ ែដល្រក�មហ៊ុនបន�េធ�ករបិទេគហទំព័រេផ្សងេទៀតដូKi-Media ជាេដ។

ស្រប់ ព័ត៌មានបែន�ម សូមទក់ទ
•

េលក បា៉ ងួនេទៀង នាយក្របតិបត�ិៃនមជ្ឈមណ�លកម�ុជាស្រមាប់្របព័ន�ផ្សព
ឯករជ, ទូរស័ព�េលខ៖ ០១២ ៥៩៨ ០៦៦

•

េលក េយ៉ង វីរៈនាយ្របតិបត�ៃនមជ្ឈមណ�អប់រំច្បោស្រមាសហគមន៍ ទូរស័ពេ� លខ៖
០១២ ៨០១ ២៣៥

•

េលក វ៉ន េព្របធសមាគម្របជាធិបេតយ្យឯករជ្យៃនេសដ�កិច�េ្រ, ទូរស័ព�េលខ៖
០១២ ៥៣៤ ៧៩៦

•

េលក អំ សំអត អ�ក្រគប់្រគងបេច�កេទសេសុបអេង�តៃនអង�ករសម�័ន�ែខ�រជំេរឿន និ
សិទិ�មនុ ស្ស លីកដូ, ទូរស័ព�េលខ០១២ ៣២៧ ៧៧០

េសចក�ីែថ�ងករណ៍ខងេលេនះ ្រត�វបានគាំ្រក�មអង�ករសង�មសុ ីវិលដូចខងេ្
មជ្ឈមណ�លកម�ុជាស្រមាប់្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មCCIM)
បណា�ញកម�ករេធ�ករងរតមផ�ះកម(CWCD)
សហព័ន�សហជី ពកម�ករចំនី អហរ និងេសវកម�កម�ុCFSWF)
សមាគមម�ន�ីរជករកម�ុCICA)
សម�័ន�ែខ�រជំេរឿន និងករពរសិទ�ិមនុស្ស លីកដLICADHO)
មណ�លអភិវឌ្ឍន៍កម�ករកម�ុជាCWCD)
បណា�ញយុវជនកម�ុជាCYN)
សម�័ន�សហគមន៍កសិករកម�ុជា CCFC)

មជ្ឈមណ�លអប់រំច្បោប់ស្រមាប់សហគCLEC)
បណា�ញកសងសន�ិភាពសហគមនCPN)
សមធម៌កម�ុជា EC)

សមាគមអភិវឌ្ឍន៍កសិករFDA)
សមាគម្របជាធិបេតយ្យឯករជ្យៃនេសដ�កិច�េ្រ (IDEA)
សមាគមធាងេត�STT)

