AIC Media Statement on
Cambodia’s Sub-Decree on Establishment of National Internet Gateway
To be attributed to Jeff Paine, Managing Director, Asia Internet Coalition
- start The National Internet Gateway (NIG) Sub-Decree will not achieve the stated objective of enhancing
the effectiveness of Cambodia’s internet connectivity. What it does is grant the Government
extraordinary powers to arbitrarily block online content or network connections. Undermining
citizens’ rights to internet access raises grave concerns about freedom of expression, media
censorship, and user privacy.
Routing all international internet traffic through a single point of entry may deteriorate internet speed
and increase cybersecurity risks, impacting all internet users in the country, including any
Cambodian business that has an online presence. Ultimately, the Government’s decision to deny its
citizens alternatives for a global internet connection will potentially depress innovation, dampen
foreign investment, and significantly blunt the growth of Cambodia’s nascent digital economy.
- end About the Asia Internet Coalition
The Asia Internet Coalition (AIC) is an industry association comprising leading Internet and
technology companies. The AIC seeks to promote the understanding and resolution of Internet policy
issues in the Asia Pacific region. Visit www.aicasia.org for more information.
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ក្េចក្ត ីង្ររោេព័ត៌មានររេ់េម្ព ័នធអុីីនធឺណិតអាេុី (AIC) េតីពី
អនុង្រក្ឹតយររេ់ក្ម្ពុជាេតីពីោររក្ងក ើតង្រចក្អុីីនធឺណិតថ្នាក្់ជាតិ

អត្ថ បទរបស់លោក Jeff Paine នាយកគ្រប់គ្រងនៃសម្ព ័ៃធអុីៃធឺណិត្អាសុ
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មាត្ិកាអៃឡាញ ឬការត្ភាាប់បណា
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លគ្បើគ្បាស់អុីៃធឺណិត្ បងក ឱ្យមាៃការលកើៃល ើងកត បារម្ភ យ៉ាងខ្លំងអំពលសរ ីភាពនៃការបល្េ ញម្ត្ិ
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