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�ក �មក�ងុេហ�សបុ៊ក �ត�វបាន�បមូលផ�ុំមនុស�ែដលមានចំណាប់អារម�ណ៍�សេដ�ងគ�ា ក�ងុេគាលបំណងេដីម�េីធ�ី
ការទំនាក់ទំនង ការែចករ�ែលកព័ត៌មាន និងការសហការគ�ាេលីគេ�មាងនានា។ មាន�ក �មក�ងុេហ�សបុ៊កេផ�ងៗ
ជាេ�ចីន េហីយការេ�បី�បាស់�ក �មទាងំេនាះមានតាងំពី�ក �មអ�កចូលចិត�ការសរេសរេរ�ងតាមេហ�សបុ៊ក រហតូ
ដល់ការយុទ�នាការផ�ព�ផ�ាយពីនេយាបាយ ឬបុព�េហតុ។ �ក �មក�ងុេហ�សបុ៊ក មិន�ត�វបានេធ�ីេឡងីក�ងុការងារ
ែដលគិតគូរពីសុវត�ិភាពេនាះេទ បុ៉ែន�េដាយសារ
ភាពល�លី�ាញរបស់េហ�សបុ៊ករ �កចេ�មីន �ក �មក�ងុេហ�សបុ៊កទាងំេនាះ�ត�វបានេ�បី�បាស់េដាយខានមិនបាន
េដីម�សី�មបស�ម�លការងារែដលអាចងាយរងេ�គាះ ឬការឃ�ាេំមីលពីសំណាក់អ�កេ�បីេហ�សបុ៊ក ឬគូបដិបក�
ែដលមានបំណងព�ាបាទ។
 

េពលខ�ះ �ក �មហុ៊នេហ�សបុ៊ក បានលុប�ក �មក�ងុេហ�សកបុ៊កែដលសកម�ក�ងុេរ�ងនេយាបាយ េដាយមិនបាន
ប��ាក់�បាប់ជាមុនេនាះេទ េហីយ�ក �មហ៊នុេហ�សបុ៊កេធ�ីការផ�ាស់ប�ូរការកំណត់ែផ�កឯកជនភាពេដាយមិន
ច�ាស់លាស់។ េបីសិនជាអ�កពិភាក�ាគ�ាេរ�ងរេសីប អ�កគួរេ�ជីសេរ �សឧបករណ៍ ឬេវបសាយេផ�ងេទ�តែដលេគ 

គិតគូរេរ�ងការការពារ  សន�ិសុខ សុវត�ិភាពជាចម�ង។ ការេ�ជីសេរ �សយក ឧបករណ៍េផ�ងក�ងុការនិយាយេរ�ង
រេសីបេនាះ វាមិនអាចេទ�រចួេទ ដរាបណា អ�កេ�បី�បាស់មិនចង់ ឬមិនអាចចាកេចញពីការេ�បី�បាស់េហ�សបុ៊ក។
េបីដូេច�ះ �បសិនេបីអ�ក�ត�វបានេគឲ�បេង�ីត�ក �មក�ងុេហ�សបុ៊កេដីម�និីយាយេរ�ងរេសីប េដីម�សីហគមន៍ែដល
ងាយរងេ�គាះ ឬអ�កស�ិតក�ងុចំេណាមអ�ក�គប់�គងចាត់ែចង�ក �មេនាះ អ�កគួរពិចារណាចំណុចមួយចំនួនខាង
េ�កាមេនះ។

ែកត�ម�វៃនការកំណត់ែផ�កឯកជនភាពរបស់�ក �ម
មុននឹងអ�កបេង�ីត�ក �ម សូមគិតពីេគាលបំណង និងេគាលេដ�ៃនការបេង�ីត�ក �ម។ េតីអ�កនឹងជែជកពិភាក�ាគ�ា
ក�ងុ�ក �មេនះេលី�បធានបទែដល�បទាងំ�បេទីសគ�ា? ចាប់េផ�ីមចលនា នេយាបាយ? េតីអ�កចង់ផ�ព�ផ�ាយ�ក �ម
េនះេទ�ឲ�អ�កណា? េតីសមាជិក�ក �មចង់លាក់បាងំសមាជិកភាពរបស់ពួកេគែដរឬេទ? ពីអ�កណា? ការគិតែបប
េនះ នឹងជួយអ�កក�ងុការកំណត់                                                                              របស់អ�ក និងការកំណត់េលីឯកជនភាព
មួយណាែដល�ត�វនឹង�ក �មរបស់អ�កជាងេគ។
 

វាខុសគ�ាពីទំព័រេហ�សបុ៊កែដលេគបេង�ីតេឡងី េដីម�ផី�ព�ផ�ាយពី ម៉ាកស��ា អាជីវកម� ស�ាប័ន ឬបុគ�ល
សាធារណៈ ចំែណក�ក �ម ក�ងុេហ�សបុ៊កមិនសុទ�ែត �ត�វបានេគផ�ព�ផ�ាយេទ�កាន់មនុស��គប់គ�ាេលីេហ�សបុ៊ក
េនាះេទ។ េពលអ�កបេង�ីត�ក �ម អ�កអាច េ�ជីសេរ �សយកជេ�មីសមួយក�ងុចំេណាម ៣ជេ�មីសរបស់

េគាលនេយាបាយឯកជនភាព

                                                                                                                         ការកំណត់
ែផ�កឯកជនភាព។

https://ssd.eff.org/en/module/introduction-threat-modeling
https://www.facebook.com/help/220336891328465?helpref=faq_content


សាធារ
ណៈេតីអ�កណាអាចេមីល

េឃីញេឈ�ាះរបស់
�ក �មបាន?

េតីអ�កណាអាចេមីល
េឃីញពី ការ
ពិពណ៌នារបស់�ក �ម
បាន?

េតីអ�កណាេមីល
េឃីញសមាជិក�ក �ម
បាន?

េតីអ�កណាអាចេមីល
េឃីញការ�បកាស
ក�ងុ�ក �មបាន?

េតីអ�កណាអាច
ែស�ងរក�ក �មេនះ
េឃីញក�ងុ ការ
ែស�ងរករបស់
េហ�សបុ៊កបាន?

េតីអ�កណាអាចេផ�ី
សំេណីសំុចូល�ក �ម
បាន?

េតីអ�កណាអាចេមីល
េឃីញេរ�ង
(stories) របស់
�ក �មបាន? (ឧ. មតិ
ព័ត៌មាន និងការ
ែស�ងរក)

េតីអ�កណាអាចេមីល
េឃីញអ�ក�គប់�គង
�ក �ម និងអន�រការ �

អសាធារ
ណៈ

សម�ា
ត់

�គប់គ�ា �គប់គ�ា
សមាជិកបច�ុប�ន�
និងអតីតសមាជិក

�គប់គ�ា �គប់គ�ា
សមាជិកបច�ុប�ន�
និងអតីតសមាជិក

�គប់គ�ាេន�េលី
េហ�សបុ៊ក សមាជិកបច�ុប�ន� សមាជិកបច�ុប�ន�

�គប់គ�ា សមាជិកបច�ុប�ន� សមាជិកបច�ុប�ន�

�គប់គ�ាេលីេហ�សបុ៊ក �គប់គ�ាេលីេហ�សបុ៊ក សមាជិកបច�ុប�ន�

�គប់គ�ាេលីេហ�សបុ៊ក �គប់គ�ាេលីេហ�សបុ៊ក អតីតសមាជិក

�គប់គ�ាេលីេហ�សបុ៊ក សមាជិកបច�ុប�ន� សមាជិកបច�ុប�ន�

�គប់គ�ាេលីេហ�សបុ៊ក �គប់គ�ាេលីេហ�សបុ៊ក សមាជិកបច�ុប�ន�



េបីសិនជាអ�កបានកំណត់ថា ការបេង�ីត

!

�ក �មក�ងុេហ�សបុ៊កែដល�ត�វបានកំណត់ជាសាធារណៈ �ត�វបានេមីលេឃីញពី�គប់គ�ាេន�េលីេហ�សបុ៊ក រមួទាងំ
អ�កែដលមិនចូលចិត�េយីង និងគូបដិបក�ផងែដរ។ ទាងំ�ក �មក�ងុេហ�សបុ៊កែដលកំណត់ជាសាធារណៈ និង
អសាធារណៈ អាច�ត�វបានេគែស�ងរក េឃីញតាមរយៈការែស�ងរកក�ងុេហ�សបុ៊ក។ េនះជាការសំខាន់ណាស់ក�ងុ
ការចងចា ំេបីសិនជា�ក �មក�ងុេហ�សបុ៊ករបស់អ�ក បេង�ីតេឡងីេដីម�េី�បី�បាស់ស�មាប់េគាលបំណងែផ�ក
នេយាបាយ។
 
េបីសិនជាអ�កបានបេង�ីត�ក �មក�ងុេហ�សបុ៊ករចួេហីយ និងចង់េធ�ីការែកត�ម�វៃនការកំណត់ែផ�កឯកជនភាព �គប់
គ�ាែដលជាអ�ក�គប់�គង�ក �ម អាចមានសមត�ភាពក�ងុការផ�ាស់ប�ូរការកំណត់េនាះបាន។ េទាះបីយ៉ាងេនះ
ក៏េដាយ ការកំណត់ែផ�ក  ឯកជនភាពស�មាប់�ក �មែដលមានសមាជិក ៥ពាន់នាក់ ឬេ�ចីនជាងេនះ អាចេធ�ីការ
ផ�ាស់ប�ូរេទ�កាន់ការកំណត់ ការដាក់កំហិតលក�ខណ�  (ឧ. ពីសាធារណៈ េទ�កាន់អសាធារណៈ ឬអសាធារណៈ
េទ�កាន់សម�ាត់) េដីម�កីារពារសមាជិករបស់�ក �មទាងំេនាះពីការែចកចាយការ�បកាសរបស់ពួកេគេទ�កាន់អ�ក
េ�បី�បាស់េហ�សបុ៊កេផ�ងេទ�តែដលពួកេគមិនចង់ឲ�េឃីញ។ មិនថា�ក �មក�ងុេហ�សបុ៊កមានសមាជិកចំនួន
បុ៉នណាេនាះេទ �គប់សមាជិកទាងំអស់នឹងទទួលការជូនដំណឹងេន�េពលែដលមានការផ�ាស់ប�ូរការកំណត់េនះ។

មិនថាអ�កកំណត់ការដាក់កំហិតលក�ខណ� ក�ងុែផ�កឯកជនភាពក�មិតណាេនាះេទ
�ក �មហុ៊នេហ�សបុ៊កអាច ចូលេទ�េមីលអ�ីៗទាងំអស់ែដលអ�កបាន�បកាសក�ងុ
េហ�សបុ៊ក។ �ក �មហ៊នុក៏�ត�វបានេគត�ម�វឱ�េគារពតាមច�ាប់ ក�ងុការឱ��បគល់នូវ
អត�បទេទ�កាន់ស�ាប័នែដលេធ�ីការព�ងឹងែផ�កច�ាប់ផងែដរ។ បែន�មពីេនះេទ�ត អ�ក
េ�បី�បាស់អាចេធ�ីការរាយការណ៍ ឬផ�ល់ស��ាេទ�េលីអត�បទេន�ក�ងុ�ក �មបាន េបី
េទាះបី�ក �មេនាះ�ត�វបានកំណត់ថាជា�ក �មសម�ាត់ក�ី។ អត�បទែដល�ត�វបានរាយ
ការណ៍ អាច�ត�វបានដកេចញ េបីសិនជាអត�បទេនាះវាផ�ុយពី 

!

             ទំព័រទាងំឡាយែដលអ�កចូលចិត� �ត�វបានដាក់បង�ាញក�ងុែផ�ក អំពី របស់
ព័ត៌មានផ�ាល់ខ�ួន ខាងេ�កាម ការចូលចិត� (Likes)។ �បកាសែដលអ�កចូលចិត�េលី
ទំព័រណាមួយ អាចេលចេឃីញក�ងុមតិព័ត៌មាន។ ព័ត៌មានផ�ាល់ខ�ួន (Facebook
profile) របស់អ�ក អាច�ត�វបានបង�ាញេន�េលីទំព័រែដលអ�កចូលចិត� ឬក�ងុការ
ផ�ព�ផ�ាយពាណិជ�កម�របស់ទំព័រ ែដលអ�កបានចូលចិត�េនាះ។

េហ�សបុ៊ក 

                                                                     វា�ត�វនឹងករណីរបស់អ�ក ចូរ
ចាថំា ទំព័រេហ�សបុ៊ក គឺកែន�ង ែដល �គប់គ�ាអាចេមីលេឃីញ។ េបីតាមការកំណត់របស់

ទំព័រេហ�សបុ៊ក 

បទដ�ានសហគមន៍
 េហីយអ�ក�បកាស (post) េនាះ អាចទទួលនូវការហាមឃាត់ (គណនី)

បេណ� ាះអាសន�េទ�េលីការផ�ព�ផ�ាយមាតិកាែដលរ�េលាភបទដ�ានសហគមន៍។

https://www.facebook.com/help/104002523024878?helpref=about_content
https://www.facebook.com/help/1771297453117418/?helpref=hc_fnav
https://www.facebook.com/help/104002523024878?helpref=about_content
https://www.facebook.com/help/104002523024878?helpref=about_content
http://www.facebook.com/communitystandards/


ចូរចងចាថំា �គប់គ�ាែដលអាចចូលេទ�កាន់�ក �មរបស់អ�កបាន គឺអាចចម�ងេចញការ
សន�នារបស់�ក �ម ឬថតរបូេអ�កង់របស់មាតិកាេនាះ និងែចកចាយរបូថតេអ�កង់េនាះ
ជាសាធារណៈ ដូចមាតិកាេលីបណ� ាញេផ�ងៗេទ�តែដរ។ គ�ានវ �ធីសា�ស�
បេច�កេទសណាែដលអាចហាមឃាត់ការេលចធ�ាយព័ត៌មានតាមវ �ធីែបបេនះេនាះេទ
ែតអ�កែដល�គប់�គង�ក �ម អាចបែន�មេគាលការណ៍ពីការហាមឃាត់ការថតរបូេអ�កង់
ក�ងុ ែផ�កការពិពណ៌នា�ក �ម និង�បាប់សមាជិក�ក �មពីការែចកចាយនូវរបូថតេអ�កង់
នឹង�ត�វដកេចញពី�ក �ម។

!

សូមប��ាក់ថា េបីេយាងតាម�ក �មហុ៊នេហ�សបុ៊ក ការែក�ងបន�ំេទ�េលីការរាយការណ៍េទ�េលីអត�បទ គឺមិន�ត�វ
បាន�ក �មហុ៊នេហ�សបុ៊កលុបេចញេនាះេទ េបីសិនជាវាមិនបានរ�េលាភេលីការផ�ព�ផ�ាយមាតិកា។ េបីេទាះបី
យ៉ាងេនះក�ី កំហុសឆ�ងៃន
ការលុបេចញនូវមាតិកា ក៏អាចេកីតមានេឡងីែដរ។ �ក �មហ៊នុេហ�សបុ៊ក អាចនឹង�ត�វេគចាប់បង�ំឱ��បគល់នូវ
ប��ី
េឈ�ាះសមាជិក�ក �ម ឬបិទេចាលនូវមាតិកាតាមរយៈបទប��ាច�ាប់។

ការបេង�ីតបទប��ារបស់�ក �ម

អ�កអាចបេង�ីតនូវបទប��ា ឬេគាលការណ៍េផ�ងេទ�តស�មាប់�ក �មរបស់អ�ក េដីម�េីលីកទឹកចិត�ពួកេគក�ងុការ
កសាង ការចូលរមួ និងជួយការពារឯកជនភាពៃនសមាជិក�ក �ម។ ខណៈែដលបទប��ា�ក �មអាចមានការពិបាក
(ឬមិនអាចេធ�ីេទ�បាន) េដីម�អីនុវត�វា បទប��ាទាងំេនាះអាចជួយកំណត់េគាលបំណងៃន�ក �មរបស់អ�ក និង
កំណត់ការសន�នាអ�ីែដលល�បំផុតេន�ក�ងុ�ក �ម េបីេធ�បនឹងកែន�ងេផ�ងេទ�ត។ សមាជិក�ក �មរបស់អ�ក គួរដឹងជា
មុនពីបទប��ាែដលអ�កបានបេង�ីតក�ងុ�ក �ម ក៏ដូចគ�ាផងែដរ សមាជិក�ក �មក៏�ត�វេគារពដល់បទដ�ានសហគមន៍
និង លក�ខណ� ៃនការេ�បី�បាស់ របស់�ក �មហ៊នុេហ�សបុ៊ក។
ចូរចងចាថំា សមាជិក�ក �មអាចនឹងខឹងសម�ារនឹងបទប��ាទាងំេនាះ ដូេច�ះេហីយ េដីម�កំីណត់នូវដំេណាះ
�សាយសន�ិសុខែដលល�ស�មាប់�ក �មរបស់អ�ក េយីងេស�ីថា អ�កគួរេធ�ី
ការប៉ាន់�បមាណហានិភ័យជាមុនសិន។ សូមេមីលការែណនារំបស់េយីងលម�ិតទាក់ទងនឹង ការប៉ាន់
�បមាណហានិភ័យរបស់អ�ក។

ស�ាល់អ�ក�គប់�គង�ក �ម និងអន�រការ�
អ�ក�គប់�គង�ក �មមានអំណាចេ�ចីនេលីការកំណត់ែផ�កឯកជនភាព និងសមាជិក�ក �ម។ មានែត�ក �មអ�ក�គប់
�គង�ក �មេទ ែដលអាចដំេឡងីសមាជិក�ក �មឲ�េទ�ជាអ�ក�គប់�គង�ក �ម។ អ�ក�គប់�គង�ក �ម អាចផ�ាស់ប�ូរការ
កំណត់�ក �ម ចាត់ែចងមាតិកា និង�គប់�គងសមាជិកក�ងុសហគមន៍េនះ។ ក�ងុ�ក �មនីមួយៗអាចមានអ�ក�គប់
�គងេ�ចីននាក់ ដូេច�ះេហីយ វាមានសារសំខាន់ណាស់ក�ងុការស�ាល់ពីអ�ក�គប់�គង។
 
អ�ក�គប់�គង�ក �ម គឺខុសពីអន�រការ ��ក �ម។ អន�រការ � អាចចាត់ែចងមាតិកា និងសមាជិក បុ៉ែន�មិនអាចផ�ាស់ប�ូរការ
កំណត់របស់�ក �មបាន។ សូមចុច ទីេនះ េដីម�េីរ�នពីរេប�បដកអ�ក�គប់�គង ឬអន�រការ �េចញពីតួនាទីែដលបាន
កំណត់។

https://www.eff.org/who-has-your-back-2017
https://www.eff.org/who-has-your-back-2017
https://www.eff.org/who-has-your-back-2017


អ�ក�គប់�គង�ក �មអាចកំណត់មុខងារការេស�ីសំុចូល�ក �មេទ�ជាសាធារណៈ
អសាធារណៈ និងសម�ាត់បាន។ មុខងារេនះ គឺ�ត�វការការអនុ��ាតពីអ�ក�គប់�គង
�ក �ម េដីម�អីនុ��ាតការេស�ីសំុចូល�ក �មពីមនុស�ថ�ី។

េបីសិនជាអ�ក�គប់�គង�ក �មបែន�មអ�កណាម�ាក់ចូលក�ងុ�ក �មសាធារណៈ ឬ�ក �មអសាធារណៈ រាល់មនុស�ែដល
េន�ក�ងុប��ីទំនាក់ទំនងរបស់ម�ាក់េនះ អាចេឃីញតាមរយៈមាតិកាព័ត៌មាន និងការែស�ងរក ែដលម�ាក់េនះ�ត�វ
បានេគេស�ី ឬក៏បានចូល�ក �ម។ ករណីេនះសំខាន់ណាស់ែដលអ�ក�ត�វចងចាថំា ក�ងុស�ានភាពកែន�ងខ�ះែដល
បុគ�លេនះមិនចង់ឲ�អ�កដឹងថា ពួកេគមាន ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង�ក �មអ�ក ឬអាចជាេរ�ងខុសច�ាប់ស�មាប់
ពួកេគែដលចូលក�ងុ�ក �មរបស់អ�ក។ ករណីែបបេនះ អ�កគួរពិចារណាផ�ាស់ប�ូរការកំណត់ឯកជនភាព�ក �មរបស់
អ�កេទ�ជា “សម�ាត់”។
 
�បសិនេបី�ក �មអ�ក�គប់�គងអនុ��ាត េនាះសមាជិក�ក �មអាចបែន�មអ�កេផ�ងែដលជាមិត�ភ័ក�ិរបស់ពួកេគចូល
ក�ងុ�ក �មេនះបានែដរ។ អ�កេ�បី�បាស់េហ�សបុ៊ក មិនមានជេ�មីសហាមមិនឲ�េគដាក់ប��ូលខ�ួនេទ�ក�ងុ�ក �មបាន
េនាះេទ។ មានន័យថា អ�កេផ�ងែដលមានគំនិតមិនល� អាចប��ូលអ�កក�ងុ�ក �មែដលបង�ូចេករ� �េឈ�ាះអ�កដៃទ
(“�ក �មមនុស�អា�កក់ែដលមានែផនការផ�ួលរ�លំរដ�ាភិបាល”)។ បុ៉ែន� អ�កេន�ែតអាចចាកេចញពី�ក �មេនាះបាន។

កំណត់�តាេគាលការណ៍ស�ីពីេឈ�ាះពិត�បាកដ និងអនាមិកភាព របស់អ�ក�គប់
�គង

�ក �មហ៊នុេហ�សបុ៊ក មិនអនុ��ាតឱ�េ�បី�បាស់េឈ�ាះែក�ងក�ាយេនាះេទ។ អ�កេ�បី�បាស់អាចេ�បីបានែត “អត�
ស��ាណពិត�បាកដ” - េឈ�ាះែដលមិត�ភ័ក�ិរបស់ពួកេគែតងែតេហ� គឺអាចទទួលយកបានក�ងុទ�មង់ការ
កំណត់
សម�ាល់។ ខណៈែដល�ក �មអ�ក�គប់�គងែតងែតយកេហតុផលែដលពួកេគ�ត�វការពារអត�ស��ាណរបស់ពួកេគ
អ�ក�គប់�គងែដលេ�បី�បាស់េឈ�ាះមិនពិត អាច�ត�វបានេគរាយការណ៍ េហីយបន�ាប់មក�ត�វបានហាមឃាត់
េដាយសារែតរ�េលាភេលីេគាលការណ៍ៃនការេ�បី�បាស់អត�ស��ាណពិត�បាកដ។ េបីសិនជាមានករណីេនះ
េហីយគ�ានអ�ក�គប់�គង�ក �ម �ក �មហុ៊នេហ�សបុ៊កនឹងរកេមីលអន�រការ �ែដលមានក�ងុ�ក �ម។ េបីសិនជាែបប
េនះែមន �គប់អន�រការ �បច�ុប�ន��ត�វបានេស�ីឲ�េធ�ីជាអ�ក�គប់�គង�ក �មរហតូមានអ�កទទួលយកតួនាទីេនះ។
េបីសិនជា�ក �មគ�ានអន�រការ �េទ�ត �គប់សមាជិកទាងំអស់ នឹងទទួលបាននូវជេ�មីស “សូមដាក់ខ�ុំជាអ�ក�គប់
�គង” (Make me an Admin) ឬ “សំេណីសំុជាអ�ក�គប់�គង”។ េដាយសារេហតុេនះ យ៉ាងេហាចណាស់អ�ក
�គប់�គងម�ាក់េនះ�បែហលជាចង់មានេឈ�ាះែដលេគស�ាល់៖ គឺម�ាក់ែដលអាចភ�ាប់អត�ស��ាណរបស់គាត់េទ�
�ក �ម។
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រា�ងខ�ប់អ�កេ�បី�បាស់ែដលេយីងមិនស�ាគមន៍
អ�ក�បែហលជាមានេហតុផលសមរម�ក�ងុការរា�ងខ�ប់សមាជិក�ក �ម។ �បែហលជាសមាជិកែដលរ�េលាភេលីបទ
ប��ា�ក �ម ឬអ�កេ�ក��ក �មែដលចង់ចូលមកក�ងុ�ក �ម។ មានែតអ�ក�គប់�គងេទែដលអាច ដកេចញ និង រា�ងខ�ប់
នរណាម�ាក់ពី�ក �ម។ អ�ក�គប់�គង�ក �មែដលចង់ធានាថា�ក �មរបស់ពួកេគមិនអាចេមីលេឃីញពីអតីតសមាជិក
អ�ក�គប់�គងគួរែតរា�ងខ�ប់អតីតសមាជិកេនាះ។ សមាជិកែដល�ត�វបានអ�ក�គប់�គងរា�ងខ�ប់ គឺមិនអាចេឃីញ
�ក �ម ឬព័ត៌មានេផ�ងៗពី�ក �មបានេទ�តេទ។ ស�មាប់ព័ត៌មានបែន�ម សូមេមីល តារាងេនះ ។
 
អតីតសមាជិក�ក �មែដលបានចាកេចញេដាយខ�ួនឯង អាចេមីលេឃីញនូវព័ត៌មានមួយចំនួនរបស់�ក �ម ដូចជា
េឈ�ាះ�ក �ម ការពិពណ៌នារបស់�ក �ម និងស�ាក។ ឧទាហរណ៍៖ អតីតសមាជិករបស់�ក �មសម�ាត់ អាចែស�ងរក
�ក �មេឃីញ េមីលេឃីញការពិពណ៌នា�ក �ម និងេឃីញស�ាក�ក �ម។

ការយល់ដឹងពីមាតិកាេលីេហ�សបុ៊កេពលែដល�ត�វបានេគលុបេចាល
េហ�សបុ៊ករក�ាសិទ�ិក�ងុការលុប�ក �មក�ងុេហ�សបុ៊កែដលរ�េលាភ (វាទូលំទូលាយេពក) េលីេគាលការណ៍ៃនការ
េ�បី�បាស់េសវា។ េបីសិនជាករណីេនះេកីតេឡងីេលី�ក �មរបស់អ�ក អ�កមិន�តឹមែតបាត់បង់នូវសារពីមុនៗ និង
ការសន�នារបស់សមាជិក�ក �មេនាះេទ បុ៉ែន�អ�កក៏អាចបាត់បង់នូវសិទ�ិចូលេមីលប��ីសមាជិកផងែដរ។ េនះ
មានន័យថា លុះ�តាែតអ�កបានរក�ាេឈ�ាះសមាជិករបស់អ�កដាច់េដាយែឡក េនាះអ�កនឹងមិនអាចទាក់ទងអ�ក
គា�ំទ ឬសហគមន៍របស់អ�កេឡងីវ �ញបន�ាប់ពីការលុប�ក �ម។
 
មានអ�ីជាេ�ចីនែដលេយីងមិនដឹងអំពី សំេណីដកហតូ ែដលេហ�កបុ៊កបានទទួលពីរដ�ាភិបាល អនុវត�ច�ាប់ និង
បុគ�ល។
េទាះជាយ៉ាងណាក៏េដាយ ជាញឹកញាប់ េយីងដឹងថាសំេណីែបបេនះអាចមានលក�ណៈនេយាបាយ ជាពិេសស
េន��បេទសែដលសិទ�ិេសរ �ភាពបេ��ញមតិ និងការជួបជំុមិន�ត�វបានេគេគារព។
 
អ�កក៏អាចេ�ជីសេរ �សលុប�ក �មេដាយខ�ួនឯងបានែដរ។ អ�កបេង�ីត�ក �មមួយ អាចលុប�ក �មខ�ួនឯងបាន គឺ
េដាយលុបសមាជិកទាងំអស់របស់ពួកេគ េហីយបន�ាប់មកគឺលុបខ�ួនឯង។ ការលុប�ក �ម គឺជាសកម�ភាព
អចិៃ�ន�យ៍ មានន័យថាវាមិនអាចេហ��តឡប់វ �ញបានេទ។ អ�ក�គប់�គងមិនអាចលុប�ក �មែដលពួកេគមិនបាន
បេង�ីតបានេទ លុះ�តាែតអ�កបេង�ីតេ�ជីសេរ �សចាកេចញពី�ក �មជាមុនសិន។
 
ព័ត៌មានបែន�មអំពីអ�ីែដលេកីតេឡងីចំេពាះមាតិកាេន�េលីេហ�សបុ៊កេន�េពលវា�ត�វបានេគលុប អាចរកេឃីញេន�
ក�ងុេគាលការណ៍ទិន�ន័យរបស់�ក �មហុ៊នេហ�សបុ៊ក។ េទាះបីជាអ�កបានលុបទិន�ន័យក៏េដាយ ទិន�ន័យទាងំេនាះ
េន�ែតអាចយកបានស�មាប់�ក �មហុ៊នេហ�សបុ៊ក ជាពិេសស�បសិនេបីទីភ�ាក់ងារអនុវត�ន៍ច�ាប់បានេស�ីសំុឱ�រក�ា
ទុកទិន�ន័យ។ មគ�ុេទ�សក៍េហ�សបុ៊ករបស់អាជ�ាធរអនុវត�ន៍ច�ាប់ (បច�ុប�ន�ភាពេន�ៃថ�ទី២៩-១០-២០១៨)
ែចងថា "េយីងមិនរក�ាទុកទិន�ន័យស�មាប់េគាលបំណងអនុវត�ច�ាប់េទ លុះ�តាែតេយីងទទួលបានសំេណីអភិ
រក��តឹម�ត�វមុនេពលអ�កេ�បីលុបេចាលមាតិកាេនាះពីេសវាកម�របស់េយីង" ។
 
េដាយការគិតពិចារណាែបបេនះ អ�កអាចេធ�ីការសេ�មចចិត�កាន់ែតេ�ចីនេដីម�កំីណត់ថា េតី�ក �មក�ងុេហ�សបុ៊ក
គឺជាឧបករណ៍ែដលសម�សបស�មាប់ត�ម�វការរបស់អ�កឬេទ។
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