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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. 
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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. 
 
 

http://www.aicasia.org/


 
ពង្រាងចុងក្ង្រោយ 

 
ក្េចក្ត ីង្ររោេព័ត៌មានររេ់េម្ព ័នធអុីីនធឺណិតអាេីុ (AIC) េត ីពី 
អនុង្រកឹ្តយររេ់ក្ម្ព ុជាេត ីពីោររក្ងកើតង្រចក្អុីីនធឺណិតថ្នា ក់្ជាតិ 

 
អត្ថបទរបស់លោក Jeff Paine នាយកគ្រប់គ្រងនៃសម្ព ័ៃធអុ  ីៃធឺណិត្អាសុ  
 
- ចារ់ក្្តើម្ - 
 
អៃុគ្កឹត្យសត  ព ការបលងក ើត្គ្រកអុ  ីៃធឺណិត្ថ្នា ក់ជាត្ិ (NIG) ៃឹងម្ិៃសលគ្ម្របាៃលោលបំណងនៃការ
ពគ្ងឹងគ្បសិទធភាពនៃការត្ភាា ប់អុ  ីៃធឺណិត្របស់កម្ព ុជាដែលបាៃលលើកល ើងលនាោះល ើយ។ អវ ីដែល
អៃុគ្កឹត្យលៃោះលធវ ី រឺផ្តល់ជូៃរដ្ឋា ភិបាលៃូវអំណារ វ សាមម្ ញ្នានា លែើម្ប រារាងំតាម្ទំលៃើងរិត្តៃូវ
មាតិ្កាអៃឡាញ ឬការត្ភាា ប់បណាត ញនានា។ ការរារាងំសិទធិរបស់ពលរែាកន ុងការទទួលបាៃការ
លគ្បើគ្បាស់អុ  ីៃធឺណិត្ បងកឱ្យមាៃការលកើៃល ើងកត  បារម្ភយ៉ា ងខ្ល ំងអំព លសរភីាពនៃការបល េ្ញម្តិ្ 
ការគ្តួ្ត្ពិៃិត្យចាប់ពិរុទធលលើគ្បព័ៃធផ្សពវផ្ាយ ៃិងឯកជៃភាពរបស់អាកលគ្បើគ្បាស់។ 
 
ការលរៀបរំនំាផ្ល វូររាររណ៍អុ  ីៃធឺណិត្អៃតរជាត្ិទងំអស់ឱ្យរូលតាម្រំណុររូលដត្មួ្យ អារលធវ ីឱ្យ
លលបឿៃអុ  ីៃធឺណិត្ធ្លល ក់រុោះ ៃិងបលងក ើៃហាៃិភ័យសៃត ិសុខអុ  ីៃធឺណិត្ ដែលប៉ាោះពាល់ែល់អាក
លគ្បើគ្បាស់អុ  ីៃធឺណិត្ទងំអស់លៅកន ុងគ្បលទស រមួ្ទងំអាជ វកម្មកម្ព ុជា ដែលមាៃវត្តមាៃ
អៃឡាញ។ ជារុងលគ្កាយ លសរកត  សលគ្ម្ររបស់រដ្ឋា ភិបាលកន ុងការបែិលសធលចាលជលគ្ម្ើសពលរែារបស់
ខល ៃួសគ្មាប់ការត្ភាា ប់អុ  ីៃធឺណិត្សកល ៃឹងអារបង្អា កែ់ល់ភាពនរាគ្បឌិត្ ប៉ាោះពាល់ែល់ការ
 វ សាៃិលយរបរលទស ៃិងលធវ ីឱ្យទៃ់លខាយខ្ល ំងែល់កលំណើៃលសែាកិរេឌ ជ ថលថម លថ្នម ងរបស់កម្ព ុជា។ 
 
   
- ចរ់- 
 
អំពីេម្ព ័នធអុីីនធឺណិតអាេីុ 
សម្ព ័ៃធអុ  ីៃធឺណិត្អាសុ  (AIC) រឺជាសមារម្ឧសាហកម្មមួ្យដែលផ្្ុលំដ្ឋយគ្កមុ្ហ ុៃអុ  ីៃធឺណិត្ 
ៃិងបលរេក វ សាទាឈាៃម្ុខោា ។ AIC ពាយម្លលើកកម្ពស់ការយល់ែឹង ៃិងែំលណាោះគ្មយបញ្ហា
លោលៃលយបាយអុ  ីៃធឺណិត្លៅកន ុងត្ំបៃ់អាសុ បា៉ា សុ ហវ សាក។ សូម្លម្ើលលរហទំព័រ www.aicasia.org 
សគ្មាប់ព័ត្៌មាៃបដៃថម្។ 

http://www.aicasia.org/

