
Cybercrime Resources:
Printable Fact Sheets

Half page English Fact Sheet

Half page Khmer Fact Sheet

Full page Khmer Fact Sheet

The half-page Cybercrime Fact Sheets are designed to print on half of a 
standard A4 page. In order to maximize audience and save paper, con-
sider printing double-sided pages, with Khmer on one side and English on 
the other. In addition, the last page of this document includes a large-print 

Khmer language fact sheet designed to print on a full A4 page.

The Cambodian Center for Independent Media designed these 
resources for use in Internet freedom advocacy. Permission is granted 
to copy and distribute these fact sheets free of charge. For more, free 
Cybercrime resources, visit www.ccimcambodia.org/cybercrime or 
contact communications@ccimcambodia.org for more information.

Sign the petition at www.change.org/p/cybercrime
Ask the government to release an official copy of the draft Cybercrime Law and to 
engage in meaningful consultation with relevant stakeholders before finalizing it.

www.change.org/p/cybercrime


Cybercrime:
Know the Facts

What is the Cybercrime Law?
The Cybercrime Law is a piece of legislation being drafted by the Royal Government of Cambodia to control 
Internet activity. The government has been working on a draft of the law since at least 2012.

How will it affect me?
It is impossible to know for sure, because the government has not released an official copy of the draft law. 
However, an unofficial copy leaked earlier this year raises many concerns, including fears that the law could:

What can I do about it?
Educate yourself. Visit www.ccimcambodia.org/cybercrime for resources.

Sign the petition. Ask the government to release an official copy of the law and to 
allow meaningful consultation on the law at: www.change.org/p/cybercrime

Raise awareness. Start a discussion by sharing the logo and fact sheet on Facebook
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Restrict freedom of expression online: The draft law criminalizes content that 
criticizes the government. This means youth could be jailed over Facebook comments, and 
journalists could be charged over news stories. The law will apply to everyone, including 
people outside of Cambodia

Allow the government to monitor online activity: The draft law gives a group of government 
bureaucrats, headed by the Prime Minister, police powers to investigate online crime. This committee may 
be able to conduct warrantless searches and seizures of computers and smartphones, and may even be 
able to secretly monitor Internet communications.

Criminalize smartphones, laptops and tablets: The draft law makes it illegal 
to own or sell equipment that can be used to break the law. This could potentially be 
applied to any computer, smartphone or laptop.

Stifle economic growth: Google, Facebook and others have expressed concerns about the lack of 
protections for international businesses operating in Cambodia. The draft law could make it difficult for 
businesses to maintain offices or servers in Cambodia, decreasing foreign investment and job opportunities.
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ឧក្រិដ្ឋកម្មលើប្រព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្រយា៖

ខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មាន

តើច្របាប់ស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មលើប្រព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្រយាជាអ្វី?
ច្របាប់ស្តីឧក្រិដ្ឋកម្មលើប្រព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្រយា ជាផ្ន្រកមួយន្រច្របាប់ដ្រលកំពុងត្រូវានធ្វើស្រចក្តីព្្រ្រង ោយរាជរដ្ឋ្រភិាលកម្ពុជជាដើម្របីគ្រប់គ្រង

សកម្មភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណ្រត។ រដ្ឋ្រភិាលកម្ពុជជាាននឹងកំពុងធ្វើស្រចក្តីព្្រ្រងច្របាប់ន្រះយ៉្រងហោចណាស់តាំងពីឆ្ន្រំ២០១២។  

តើវានឹងប៉ះពាល់ខ្ញជំដូចម្ត្រច?
យើងពិតជាមិនអាចដឹងទ្រ ពីព្រ្រះរដ្ឋ្រភិាលមិនទាន់ានបញ្ច្រញជជាផ្លវូារនូវស្រចក្តពី្្រ្រងច្របាប់ន្រះនៅឡើយ។ បុ៉ន្ត្រ ច្របាប់ចំលងមិនផ្លវូ ារ
ន្រស្រចក្តពី្្រ្រងច្របាប់ន្រះានល្រចធ្ល្រយាលពីឆ្ន្រមុំន ហើយដ្រលធ្វើោយមានារព្រយួារម្ភ រួមទំាងារភ័យខ្ល្រចា ច្របាប់ន្រះអាចជា៖

អញ្ចឹងតើខ្ញជំអាចធ្វើអ្វីានខ្លះ?
អប់រំខ្លួនអ្នក។ សូមចូលទៅាន់គ្រហទំព័រ www.ccimcambodia.org/cybercrime ដើម្របីទទួលានព័ត៌មានអំពី

ឧក្រិដ្ឋកម្មលើប្រព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្រយា។

ចុះហត្ថល្រខលើ ញជត្តិ។ សុំោយរដ្ឋ្រភិាលបញ្ច្រញជស្រចក្តីព្្រ្រងច្របាប់ផ្លូវារ ហើយអនុញ្ញ្រតិោយមាន

ារប្រឹក្រសាយោបល់ប្រកបោយខ្លឹមារស្តីពីច្របាប់ន្រះ តាមរយៈគ្រហទំព័រ www.change.org/p/cybercrime

ច្រកចាយចំណ្រះដឹង។ ចាប់ផ្តើមារពិភាក្រសា ោយារច្រកចាយឡូហ្គូ និងខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មានលើ Facebook
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ជាាររិតត្របិតស្ររីភាពន្រារបញ្ច្រញជមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណ្រត៖  
ស្រចក្តីព្្រ្រងច្របាប់ន្រះានកំណត់ ទោសព្រហ្មទណ្ឌលើគំនិតដ្រលរិះគន់រដ្ឋ្រភិាល។ ន្រះមានន័យា យុវជនអាចត្រូវជាប់
គុកោយារត្រផ្រសព្វផ្រសាយឬបញ្ច្រញជមតិនៅលើបណា្ត្រញជ សង្គមហ្វ្រសបុ៊ក ហើយអ្នការព័ត៌មានអាចនឹងត្រវូោទប្រាន់
ពីព័ត៌មានដ្រលគ្រផ្រសាយតាមប្រព័ន្ធ អ៊ិនធើណ្រត។ ច្របាប់ន្រះនឹងគ្របដណ្តប់លើអ្នករាល់គ្ន្រ រួមទាំងអ្នកដ្រលរស់នៅក្រ្រ
ប្រទ្រសកម្ពុជជាផង

អនុញ្ញ្រតិោយរដ្ឋ្រភិាលត្រួតពិនិត្រយសកម្មភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណ្រត៖ ស្រចក្តីព្្រ្រងច្របាប់ន្រះផ្តល់អំណាច
ោយដល់ក្រុមមួយន្ររដ្ឋ្រភិាលដ្រលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រមុខ និងប៉ូលីស ធ្វើារសើបអង្ក្រតឧក្រិដ្ឋកម្មលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណ្រត។ 

គណកម្មារន្រះធ្វើារស្រ្រវជ្រ្រវ រឹបអូសកុំព្រយូទ័រ ទូរស័ព្ទ និងអាចឃ្ល្រំមើលារទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណ្រតោយមិនចាំាច់មានដ្រារ។

ដក់ទោសទណ្ឌលើ ទូរស័ព្ទ កំុព្រយូរទ័រយួរដ្រ និងថ្របប្ល្រត៖  ស្រចក្តពី្្រ្រងច្របាប់ន្រះានធ្វើ ោយារ

ទិញជឬលក់ឧបករណ៍ឬកម្មវិធីដ្រលអាចប្រើដើម្របីប្រព្រឹត្តល្មើសច្របាប់ ជាអំពើខុសច្របាប់។ វាមានដ្រនសមត្ថកិច្ចលើ កុំព្រយូរទ័រ 
ទូរស័ព្ទ ឬកុំព្រយូរទ័រយួរដ្រទាំងអស់។ 

បង្អ្រក់ាររីកចំរីនផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច៖ Google, Facebook និងា្ថ្រប័នដទ្រទៀតានបង្ហ្រញជក្តីារម្ភពីកង្វះារារពារលើពាណិជ្ជ
កម្មរអន្តរជាតិដ្រលកំពុងប្រតិបត្តារក្នជងប្រទ្រសកម្ពុជជា។ ស្រចក្តពី្្រ្រងច្របាប់ន្រះក៏ធ្វើោ៊យក្រមុហុ៊នបរទ្រសជាពិស្រសក្រមុហុ៊នបច្ច្រកវិទ្រយា
ផ្ន្រកទំនាក់ទំនងពិាកបន្តដំឡើងប្រព័ន្ធដំណើរារក្នជងប្រទ្រសកម្ពុជជា ហើយដ្រលធ្វើោយវិនិយោគទុនបរទ្រស និង ឱាសារងរធ្ល្រក់ចុះ។

ឧក្រិដ្ឋកម្មលើប្រព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្រយា៖

ខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មាន

តើច្របាប់ស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មលើប្រព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្រយាជាអ្វី?
ច្របាប់ស្តីឧក្រិដ្ឋកម្មលើប្រព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្រយា ជាផ្ន្រកមួយន្រច្របាប់ដ្រលកំពុងត្រូវានធ្វើស្រចក្តីព្្រ្រង ោយរាជរដ្ឋ្រភិាលកម្ពុជជាដើម្របីគ្រប់គ្រង

សកម្មភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណ្រត។ រដ្ឋ្រភិាលកម្ពុជជាាននឹងកំពុងធ្វើស្រចក្តីព្្រ្រងច្របាប់ន្រះយ៉្រងហោចណាស់តាំងពីឆ្ន្រំ២០១២។  

តើវានឹងប៉ះពាល់ខ្ញជំដូចម្ត្រច?
យើងពិតជាមិនអាចដឹងទ្រ ពីព្រ្រះរដ្ឋ្រភិាលមិនទាន់ានបញ្ច្រញជជាផ្លវូារនូវស្រចក្តពី្្រ្រងច្របាប់ន្រះនៅឡើយ។ បុ៉ន្ត្រ ច្របាប់ចំលងមិនផ្លវូ ារ
ន្រស្រចក្តពី្្រ្រងច្របាប់ន្រះានល្រចធ្ល្រយាលពីឆ្ន្រមុំន ហើយដ្រលធ្វើោយមានារព្រយួារម្ភ រួមទំាងារភ័យខ្ល្រចា ច្របាប់ន្រះអាចជា៖

អញ្ចឹងតើខ្ញជំអាចធ្វើអ្វីានខ្លះ?
អប់រំខ្លួនអ្នក។ សូមចូលទៅាន់គ្រហទំព័រ www.ccimcambodia.org/cybercrime ដើម្របីទទួលានព័ត៌មានអំពី

ឧក្រិដ្ឋកម្មលើប្រព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្រយា។

ចុះហត្ថល្រខលើ ញជត្តិ។ សុំោយរដ្ឋ្រភិាលបញ្ច្រញជស្រចក្តីព្្រ្រងច្របាប់ផ្លូវារ ហើយអនុញ្ញ្រតិោយមាន

ារប្រឹក្រសាយោបល់ប្រកបោយខ្លឹមារស្តីពីច្របាប់ន្រះ តាមរយៈគ្រហទំព័រ www.change.org/p/cybercrime

ច្រកចាយចំណ្រះដឹង។ ចាប់ផ្តើមារពិភាក្រសា ោយារច្រកចាយឡូហ្គូ និងខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មានលើ Facebook
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ជាាររិតត្របិតស្ររីភាពន្រារបញ្ច្រញជមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណ្រត៖  
ស្រចក្តីព្្រ្រងច្របាប់ន្រះានកំណត់ ទោសព្រហ្មទណ្ឌលើគំនិតដ្រលរិះគន់រដ្ឋ្រភិាល។ ន្រះមានន័យា យុវជនអាចត្រូវជាប់
គុកោយារត្រផ្រសព្វផ្រសាយឬបញ្ច្រញជមតិនៅលើបណា្ត្រញជ សង្គមហ្វ្រសបុ៊ក ហើយអ្នការព័ត៌មានអាចនឹងត្រវូោទប្រាន់
ពីព័ត៌មានដ្រលគ្រផ្រសាយតាមប្រព័ន្ធ អ៊ិនធើណ្រត។ ច្របាប់ន្រះនឹងគ្របដណ្តប់លើអ្នករាល់គ្ន្រ រួមទាំងអ្នកដ្រលរស់នៅក្រ្រ
ប្រទ្រសកម្ពុជជាផង

អនុញ្ញ្រតិោយរដ្ឋ្រភិាលត្រួតពិនិត្រយសកម្មភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណ្រត៖ ស្រចក្តីព្្រ្រងច្របាប់ន្រះផ្តល់អំណាច
ោយដល់ក្រុមមួយន្ររដ្ឋ្រភិាលដ្រលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រមុខ និងប៉ូលីស ធ្វើារសើបអង្ក្រតឧក្រិដ្ឋកម្មលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណ្រត។ 

គណកម្មារន្រះធ្វើារស្រ្រវជ្រ្រវ រឹបអូសកុំព្រយូទ័រ ទូរស័ព្ទ និងអាចឃ្ល្រំមើលារទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណ្រតោយមិនចាំាច់មានដ្រារ។

ដក់ទោសទណ្ឌលើ ទូរស័ព្ទ កំុព្រយូរទ័រយួរដ្រ និងថ្របប្ល្រត៖  ស្រចក្តពី្្រ្រងច្របាប់ន្រះានធ្វើ ោយារ

ទិញជឬលក់ឧបករណ៍ឬកម្មវិធីដ្រលអាចប្រើដើម្របីប្រព្រឹត្តល្មើសច្របាប់ ជាអំពើខុសច្របាប់។ វាមានដ្រនសមត្ថកិច្ចលើ កុំព្រយូរទ័រ 
ទូរស័ព្ទ ឬកុំព្រយូរទ័រយួរដ្រទាំងអស់។ 

បង្អ្រក់ាររីកចំរីនផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច៖ Google, Facebook និងា្ថ្រប័នដទ្រទៀតានបង្ហ្រញជក្តាីរម្ភពីកង្វះារារពារលើពាណិជ្ជ
កម្មរអន្តរជាតិដ្រលកំពុងប្រតិបត្តារក្នជងប្រទ្រសកម្ពុជជា។ ស្រចក្តពី្្រ្រងច្របាប់ន្រះក៏ធ្វើោ៊យក្រមុហុ៊នបរទ្រសជាពិស្រសក្រមុហុ៊នបច្ច្រកវិទ្រយា
ផ្ន្រកទំនាក់ទំនងពិាកបន្តដំឡើងប្រព័ន្ធដំណើរារក្នជងប្រទ្រសកម្ពុជជា ហើយដ្រលធ្វើោយវិនិយោគទុនបរទ្រស និង ឱាសារងរធ្ល្រក់ចុះ។



ឧក្រដិ្ឋកម្មលើប្រព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្រយា៖ ខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មាន

តើវានឹងប៉ះពាល់ខ្ញុំដូចម្ត្រច?
យើងពិតជាមិនអាចដឹងទ្រ ពីព្រ្រះរដ្ឋ្រភិបាលមិនទាន់បានបញ្ច្រញជជាផ្លវូារនូវស្រចក្តពី្រ្រងច្រាប់ន្រះនៅឡើយ។

បុ៉ន្ត្រ ច្រាប់ចំលងមិនផ្លវូ ារន្រស្រចក្តពី្រ្រងច្រាប់ន្រះបានល្រចធ្ល្រយាលពីឆ្ន្រមុំន ហើយដ្រលធ្វើោយមាន

ារព្រយួបារម្ភ រួមទំាងារភ័យខ្ល្រចា ច្រាប់ន្រះអាចជា៖

តើច្រាប់ស្តពីីឧក្រដិ្ឋកម្មលើប្រព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្រយាជាអ្វ?ី
ច្រាប់ស្តីឧក្រិដ្ឋកម្មលើប្រព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្រយាជាផ្ន្រកមួយន្រច្រាប់ដ្រលកំពងុ

ត្រវូបានធ្វើស្រចក្តពី្រ្រង ដោយរាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពជុាដើម្របីគ្រប់គ្រងសកម្ម

ភាពលើប្រព័ន្ធអិ៊នធើណ្រត។ រដ្ឋ្រភិបាលកម្ពជុាបាននឹងកំពុងធ្វើស្រចក្តី
ព្រ្រងច្រាប់ន្រះយ៉្រងហោចណាស់តាំងពីឆ្ន្រំ២០១២។  

អញ្ចឹងតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ?
អប់រំខ្លួនអ្នក។ សូមចូលទៅាន់គ្រហទំព័រ www.ccimcambodia.org/cybercrime ដើម្របីទទួលបានព័ត៌មានអំពី

ឧក្រិដ្ឋកម្មលើប្រព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្រយា។

ចុះហត្ថល្រខលើ ញជត្តិ។ សុំោយរដ្ឋ្រភិបាលបញ្ច្រញជស្រចក្តីព្រ្រងច្រាប់ផ្លូវារ ហើយអនុញ្ញ្រតិោយមាន

ារប្រឹក្រសាយោបល់ប្រកបដោយខ្លឹមារស្តីពីច្រាប់ន្រះ តាមរយៈគ្រហទំព័រ www.change.org/p/cybercrime

ច្រកចាយចំណ្រះដឹង។ ចាប់ផ្តើមារពិភាក្រសា ដោយារច្រកចាយឡូហ្គូ និងខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មានលើ Facebook
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ជាាររិតត្របិតស្ររីភាពន្រារបញ្ច្រញជមតិតាមប្រព័ន្ធអិ៊នធើណ្រត៖  
ស្រចក្តីព្រ្រងច្រាប់ន្រះបានកំណត់ ទោសព្រហ្មទណ្ឌលើគំនិតដ្រលរិះគន់រដ្ឋ្រភិបាល។ ន្រះមានន័យា យុវជនអាចត្រូវជាប់
គុកដោយារត្រផ្រសព្វផ្រសាយឬបញ្ច្រញជមតិនៅលើបណា្ត្រញជ សង្គមហ្វ្រសបុ៊ក ហើយអ្នការព័ត៌មានអាចនឹងត្រវូោទប្រាន់
ពីព័ត៌មានដ្រលគ្រផ្រសាយតាមប្រព័ន្ធ អ៊ិនធើណ្រត។ ច្រាប់ន្រះនឹងគ្របដណ្តប់លើអ្នករាល់គ្ន្រ រួមទាំងអ្នកដ្រលរស់នៅក្រ្រ
ប្រទ្រសកម្ពុជាផង

អនុញ្ញ្រតិោយរដ្ឋ្រភិបាលត្រួតពិនិត្រយសកម្មភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណ្រត៖ ស្រចក្តីព្រ្រងច្រាប់ន្រះផ្តល់អំណាច
ោយដល់ក្រុមមួយន្ររដ្ឋ្រភិបាលដ្រលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រមុខ និងប៉ូលីស ធ្វើារសើបអង្ក្រតឧក្រិដ្ឋកម្មលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណ្រត។ 

គណកម្មារន្រះធ្វើារស្រ្រវជ្រ្រវ រឹបអូសកំុព្រយូទ័រ ទូរស័ព្ទ និងអាចឃ្ល្រំមើលារទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណ្រតដោយមិនចាំបាច់មានដ្រារ។

ដក់ទោសទណ្ឌលើ ទូរស័ព្ទ កំុព្រយូរទ័រយួរដ្រ និងថ្របប្ល្រត៖  ស្រចក្តពី្រ្រងច្រាប់ន្រះបានធ្វើ ោយារ

ទិញជឬលក់ឧបករណ៍ឬកម្មវិធីដ្រលអាចប្រើដើម្របីប្រព្រឹត្តល្មើសច្រាប់ ជាអំពើខុសច្រាប់។ វាមានដ្រនសមត្ថកិច្ចលើ កុំព្រយូរទ័រ 
ទូរស័ព្ទ ឬកុំព្រយូរទ័រយួរដ្រទាំងអស់។ 

បង្អ្រក់ាររីកចំរីនផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច៖ Google, Facebook និងា្ថ្រប័នដទ្រទៀតបានបង្ហ្រញជក្តបីារម្ភពីកង្វះារារពារលើពាណិជ្ជ
កម្មរអន្តរជាតិដ្រលកំពុងប្រតិបត្តារក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា។ ស្រចក្តពី្រ្រងច្រាប់ន្រះក៏ធ្វើោ៊យក្រមុហុ៊នបរទ្រសជាពិស្រសក្រមុហុ៊នបច្ច្រកវិទ្រយា
ផ្ន្រកទំនាក់ទំនងពិបាកបន្តដំឡើងប្រព័ន្ធដំណើរារក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា ហើយដ្រលធ្វើោយវិនិយោគទុនបរទ្រស និង ឱាសារងរធ្ល្រក់ចុះ។
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