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វភិាគទានខាងនយោបាយ តាមរយ:ការកាតពី់ប្បាកខ់ែ។ 
វភិាគទានយៅឲ្យយេក្ខជន។  លក្ខន្ិកៈផ្តួចយផ្ើម។ 

ចំណងយជើង និង យេចក្ីេង្ខេ យរៀេចយំោយអគ្គយមធាវ ី
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សំណ�ើ ប្រជាមតិ

វភិាគទានខាងនជោបាយ តាមរយៈការកាតព់តីប្បាកខ់ែ។ វភិាគទានចំជោះជបកខេ�ន។ លកខេន្ិកៈផ្តួចជផ្ើម។
•  ដាកក់ំរតិដល់េហ�តីព ពតីការជប្បើថវកិាកាតព់តីប្បាកខ់ែ េំរាបជ់ោលបំណងនជោបាយ។ អនុវត្ជៅជលើកំរតិការជប្បើដូចោនា  ចំជោះការកាតប់្បាកខ់ែ 

ជបើេិនមាន កាតជ់ដាយសារ�តីវកម្មឬអនាកជ ៅ៉ ការឲ្យរដាឋា ភបិាល។
•  អនុញ្ញា តឲ្យនិជោ�ិកជ្វើវភិាគទានជដាយេ្មម័ប្គចិត្ ជៅឲ្យគណកមា្ម ្ិការនិជោ�ក-ឧបត្ថម្ភ ឬេហ�តីព ជបើេិនបានអនុញ្ញា តជាលាយលម័កខេណ៍

 អក្សរជរៀងរាល់ឆ្នា ។ំ
• ហាមឃាតេ់ហ�តីព និងសារ�តីវកម្ម ជ្វើវភិាគទានជដាយផ្ទា ល់ ឬមនិជដាយផ្ទា ល់ ជៅឲ្យជបកខេ�ន និងគណកមា្ម ្ិការ ប្តរួតប្តាជបកខេ�ន។
•  ការចំណាយជផ្សងៗជ�ៀតខាងនជោបាយ ជៅខតមនិកំរតិ រ តួមទាងំការចំណាយននសារ�តីវកម្ម ខដលមានជចញពតី្នធាន មនិបានកំរតិជដាយការ

 ហាមឃាតន់នការកាតព់តីប្បាកខ់ែ។
• កំរតិដល់អនាកជ ៅ៉ ការឲ្យរដាឋា ភបិាលជ្វើវភិាគទានជដើម្ តីជប្�ើេជរ ើេនាយកឬគណៈកមា្ម ្ិការប្តរួតប្តានាយក។

ជេចក្តីេជងខេបននអនាកវភិាគនតីតិបញញាត្ិ ប្បមាណនូវឥ�្ិពលហិរញញា វត្ថុ�ូទាតរ់តួចរបេ់រដឋា និងរដាឋា ភបិាលមូលដាឋា ន ៖

• ការចំណាយបានជកើនជ�ើង ចជំោះរដឋា និងរដាឋា ភបិាលមូលដាឋា ន—ឤចនឹងហតួេពតី $1 លានជាប្បចាឆំ្នា —ំជដើម្ តីប្បតិបត្ិ និងប្បប្ពឹត្តាមជេចក្តី
 ដំរវូរបេ់វធិានការ។

សាវតារ
ចបាបក់ខំណ�ប្មងន់ជោបាយ។  ចបាបក់ខំណ�ប្មងន់ជោបាយរបេ់រដឋា 

កាលតីហវម័រញៅ  ឆ្នា  ំ1974 ជាការផ្តួចជផ្ើមមតួយខដលប្តរូវបានេប្មបេប្មរួល 
ជដាយអនាកជបាះជឆ្នា ត ខដលបានបជងកើតជដាយចបាបហ់ិរញញា វត្ថុការជឃាេនា និង

 ចបាបប់្បកាេផសាយរបេ់រដឋា។ ចបាបជ់នះ អនុវត្ចំជោះជបកខេ�នរដឋា និងមូល 
ដាឋា ន វធិានការ និងមនន្តីជបាះជឆ្នា ត បៅុខនម្និអនុវត្ចជំោះជបកខេ�ន ឬមនន្តីេហ

 ពម័ន្ជ�។ គណៈកម្មការអនុវត្នជោបាយយុត្ិ្មរ៌បេ់រដឋា (FPPC) (1) ប្បតិ 
បត្ិតប្មរូវការននចបាប ់រ តួមជាមតួយការជេ៊ើបអជងកតជលើការបំោនងាយៗ និង (2) 
ផ្ដល់ការខណនារំដឋាបាលជៅសាធារណៈ�នជដាយការជចញនូវ ការខណនា ំនិង
គំនិតខដលទាក�់ងនឹងការបកប្សាយននចបាបរ់បេ់គណៈកម្មការអនុវត្ 
នជោបាយយុត្ិ្ម។៌

ចបាបហិ់រញញា វត្ថុេំរាបជ់ឃាេនាមូលដាឋា ន។  បខន្ថមជៅជលើតប្មរូវការខដល 
បានបជងកើតជ�ើងជដាយចបាប ់រដាឋា ភបិាលមូលដាឋា នមតួយចំនតួនមានតប្មរូវការ 
ហិរញញា វត្ថុជឃាេនា និងការជចញផសាយេប្មាបជ់បកខេ�នមូលដាឋា ន វធិានការ 
ជបាះជឆ្នា ត និងមនន្តី។ ប�បញ្ញា តិ្ទាងំជនះប្តរូវបានបជងកើត និងប្បតិបត្ិជដាយ

 រដាឋា ភបិាលមូលដាឋា ន។
ការចំណាយខាងនជោបាយ។  បុគ្គល ប្ករុម និងអា�តីវកម្មជាជប្ចើន 

ចំណាយថវកិាជដើម្ តីោបំ្� ឬប្បឆ្ងំនឹងជបកខេ�នរដឋា និងមូលដាឋា ន ឬវធិានការ
 ជបាះជឆ្នា ត។ ការចំណាយខាងនជោបាយជនះអាចមាន�ប្មងជ់ផ្សងៗោនា  រ តួម

មានការជ្វើវភិាគទានថវកិាជៅដល់ជបកខេ�ន ឬគណៈកមា្ម ្ិការ ការជ្វើវភិាគ
 ទានជេវាកម្មចំជោះការជឃាេនា និងការបជងកើតការផសាយោណិ�្ជកម្មជដើម្ តី 

�ំនាក ់�ំនងនូវគំនិត។ ជៅជប្កាមចបាបហ់ិរញញា វត្ថុជឃាេនារបេ់រដឋា ការ 
ចំណាយ ខាងនជោបាយមានបតីប្បជភ�៖

ការជ្វើវភិាគជដាយអនាកវភិាគអង្គនិតិបញញាត្ិ

• វិភាគទានខាងនជោបាយ។ ជា�ូជៅោក្យ “វភិាគទាន” នជោបាយ 
រតួមមាន ការផ្ដល់ថវកិា របេ់របរ ឬជេវាកម្ម (1) ជដាយផ្ទា ល់ជៅជបកខេ 
�ន (2) តាមេំជណើ របេ់ជបកខេ�ន ឬ (3) ជៅគណៈកមា្ម ្ិការខដល 
ជប្បើប្បាេ់្នធានទាងំជនះជដើម្ តីោបំ្� ឬប្បឆ្ងំនឹងជបកខេ�ន ឬវធិាន 
ការជឆ្នា ត។ ចបាបប់ច្ុប្ននាកំណតច់ំនតួនននវភិាគទានខាងនជោបាយ  
ថា បុគ្គល ប្ករុម និងអា�តីវកម្មអាចផ្ដល់ជៅជបកខេ�នរដឋា (ឬជៅគណៈ 
កមា្ម ្ិការខដលផ្ដល់ថវកិាជៅជបកខេ�នរដឋា)។ ជាកខ់េ្ដង ជៅឆ្នា  ំ2012 
បុគ្គល ប្ករុម ឬអា�តីវកម្មអាចជ្វើ វភិាគទានបានរហូតដល់ $26,000 
ដុលាលា រ ចំជោះជបកខេ�នមានា ក ់េប្មាបអ់ភបិាលរដឋា និងរហូតដល់ $3,900 

ដុលាលា រចំជោះជបកខេ�នមានា កេ់ប្មាបក់ារោិលម័យនិតិបញ្ញា ត្ិ។ 
ជលើេពតីជនះចបាបប់ច្ុប្ននាប្តរូវការវភិាគទានខាងនជោបាយជដើម្ តី

 ផ្សពវផសាយជៅដល់មនន្តីជបាះជឆ្នា តរដឋា ឬមូលដាឋា ន។
•  ការចំណាយឯករាជ្យ។ ជា�ូជៅ ប្បាកខ់ដលបានចំណាយជដើម្ តី�ំនាក ់

�ំនងការោបំ្� ឬការប្បឆ្ងំរបេ់ជបកខេ�ន ឬវធិានការជឆ្នា តប្តរូវបានចាត់
�ុកជាការចំណាយឯករា�្យ ប្បេិនជបើមូលនិ្ិប្តរូវបានចំណាយតាម 
មជ្យោបាយខដលមនិបានេប្មបេប្មរួលជាមតួយ (1) ជបកខេ�ន ឬ (2) 
គណៈកមា្ម ្ិការខដលបានបជងកើតជ�ើងជដើម្ តីោបំ្� ឬប្បឆ្ងំនឹង ជបកខេ�ន 
ឬវធិានការជឆ្នា ត។ ជាកខ់េ្ដង ការបជងកើតការផ្សពវផសាយតាម �ូរ�េ្សន ៍
ជដើម្ តី�ំរញុអនាកជបាះជឆ្នា តឲ្យ “ជបាះជឆ្នា តេំរាប”់ ជបកខេ�នគឺជាការចំណាយ 
ឯករា�្យ ប្បេិនជបើការផ្សពវផសាយប្តរូវបានបជងកើតជ�ើងជដាយមនិបាន

 េប្មបេប្មរួលជាមតួយនឹងការជឃាេនារបេ់ជបកខេ�ន។ ចបាបប់ច្ុប្ននា 
មនិកំណតច់ំនតួនននថវកិារបេ់បុគ្គល ប្ករុម និងអា�តីវកម្មជ� បៅុខនអ្ាច 
ចំណាយជលើការចំណាយឯករា�្យ។ បៅុខន្ ការចំណាយទាងំជនះប្តរូវខត 
បានបងាហា ញជៅដល់មនន្តីជបាះជឆ្នា ត។



េំរាបអ់ត្ថប�ននេំជណើ ប្បជាមតិ 32,  េូមអាន�ំពម័រ 93។ ការជ្វើវភិាគ |  29

វភិាគទានខាងនយោបាយ តាមរយ:ការកាតពី់ប្បាកខ់ែ។  
 វភិាគទានយៅឲ្យយេក្ខជន។  លក្ខន្ិកៈផ្តួចយផ្ើម។ 

ការយ្វើវភិាគយោយអ្នកវភិាគអង្គនិតិេញ្ញត្ិ (ត)
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32
សំណ�ើ ប្រជាមតិ

• ការចំណាយខាងនជោបាយជផ្សងជ�ៀត។ ការចំណាយខាងនជោ 
បាយែលាះគឺមនិប្តរូវបានគិតថាការចូលវភិាគទានខាង នជោបាយ ឬ 
ការ ចំណាយឯករា�្យជ�។ ប្បជភ�ដ�ូ៏លាយជនះ រ តួមមាន “�ំនាក�់ំនង 
េមា�ិក” -ការចំណាយជដាយអង្គការ មតួយជដើម្ តីទាក�់ងការោបំ្� 
ខាងនជោបាយចជំោះេមា�ិក និជោ�ក ឬអនាកោកព់ម័ន្របេ់ែលាតួន។ 
ការចំណាយជនះមនិប្តរូវ បានកំណតជ់ដាចបាបរ់បេ់រដឋា និងមនិចាបំាច ់
បងាហា ញជៅមនន្តីជបាះជឆ្នា តជ�ើយ។

ការកាតប់្បារា កខ់ែ។  ជៅជប្កាមលកខេែណ្ឌ កំណត ់និជោ�កអាច ដកលុយ 
ពតីប្បាកជ់បៀវត្សររ៍បេ់នជិោ�ិក។ ថវកិាខដលបានដក ប្តរូវបានជគជៅថា “ការ 
កាតប់្បាកខ់ែ។” ការកាតប់្បាកខ់ែ�ូជៅ មតួយចំនូនរតួមមានការកាតេំ់រាបេុ់វត្ថិ
ភាពេង្គម (Social Security) ពន្ប្បាកច់ំណូល គំជរាងេុខាភបិាល និង 
ការបរច្ិាគ េប្រុេ្មជ៌ដាយេ្មម័ប្គចិត្។

ប្បាកប់ងនិ់ងកំនរឈនាតួលេំរាបេ់ហ�តីព។ នជិោ�ិកកនាុងរដឋាកាលតីហវម័រញៅ
 ប្បមាណ 2.5 លាននាកប់្តរូវបានតំណាងជដាយេហ�តីព ពលកម្ម។ េហ 

�តីពតំណាងកម្មករជៅកនាុងដំជណើ រការចរចារតួម ខដលកនាុងជនាះពតួកជគចរចានូវ
 លកខេែណ្ឌ និងសា្ថ នភាពការងារជា មតួយនឹងនិជោ�ក។ ជា�ូជៅេហ�តីពបង ់

លុយេំរាបេ់កម្ម ភាពរបេ់ពតួកជគជាមតួយនឹងថវកិាខដលនរបានពតី (1) ប្បាក ់
កំណត ់ខដលបងជ់ដាយេមា�ិកេហ�តីព និង (2) ប្បាកក់នំរឈនាតួល េំរាប ់
ភាគលាភជេ្មើោនា ខដលបងជ់ដាយេមា�ិកខដលមនិខមនជា េហ�តីព ជហើយ
ខដលេហ�តីពតំណាងជៅកនាុងដំជណើ រការចរចា រតួម។ កនាុងករណតី ជាជប្ចើន 

 និជោ�កទាងំឡាយកាតជ់ាេវម័យប្បវត្ិនូវបាប្កប់ងនិ់ងកំនរឈនាតួល ទាងំជនះ
 ពតីបាប្កជ់បៀវត្សររ៍បេ់នជិោ�ិកពតួកជគនិងជផទារលុយជៅឲ្យ េហ�តីព។

ការកាតប់្បាកខ់ែជដើម្ តីផ្គតផ់្គងក់ារចំណាយខាងនជោបាយ។  េហ�តីពជា
ជប្ចើនជប្បើខផនាកែលាះននថវកិាខដលពតួកជគ��តួលបានពតីការកាតប់្បាកខ់ែជដើម្ តីោបំ្�
េកម្មភាពនានាខដលមនិទាក�់ងជដាយផ្ទា ល់នឹង ដំជណើ រការចរចារតួម។ ការ 
ចំណាយទាងំជនះអាចរតួមមានការចូលវភិាគ ទានខាងនជោបាយ និងការ 
ចំណាយឯករា�្យជ� - ប្ពមទាងំការចំណាយជដើម្ តីទាក�់ងការយល់ជ�ើញ 
ខាងនជោបាយជៅកានេ់មា�ិកេហ�តីព។ េមា�ិកខដលមនិខមនជាេហ
�តីពអាចដកែលាតួនជចញពតី ការខដលបាប្កក់ំនរឈនាតួលេំរាបភ់ាគលាភជេ្មើោនា  ប្តរូវ

 បានជប្បើេំរាបប់ង ់ការចំណាយខាងនជោបាយជនះ និងការចំណាយជផ្សង 
ជ�ៀតខដលមនិ ទាក�់ងនឹងការចរចារតួម។ ជប្រៅពតីេហ�តីពមានអង្គការពតីរ បតី

 ខដរខដល បច្ុប្ននាជប្បើប្បាេ់ការកាតប់ាប្កខ់ែជដើម្ តីផ្គតផ់្គងក់ារចំណាយខាង 
នជោបាយជៅកនាុងរដឋាកាលតីហវម័រញៅ ។

ជេចក្តីជេនាើចបាប់

វធិានការផ្លា េ់ប្ដូរចបាបហ់ិរញញា វត្ថុជឃាេនារដឋាជដើម្ តីដាកក់ប្មតិការចំណាយ
 យុ�្នាការរដឋា និងមូលដាឋា នតាមរយៈ៖

• េហ�តីពពលករវេិម័យសាធារណៈ និងឯក�ន។
• សា�តីវកម្ម។
• អនាកជ ៅ៉ ការឲ្យរដាឋា ភបិាល។

លកខេែណ្ឌ ទាងំជនះមនិបៅះោល់ដល់ការចំណាយជលើការជឃាេនាេប្មាប ់
ការោិលម័យេហពម័ន្ដូចជា ប្បធានា្ិបតតីេហរដឋាអាជមរកិនិងេមា�ិក 
េភាជ�។

ហាមឃាតក់ារជប្បើបាប្េ់ននការកាតប់្បាកខ់ែចំជោះការចំណាយហិរញញា វត្ថុ 
េប្មាបជ់ោលបំណងខាងនជោបាយ។  វធិានការ�បស់ាក តេ់ហ�តីព សា�តីវ 
កម្ម អនាកជ ៅ៉ ការរដាឋា ភបិាល និងនិជោ�ករដឋា និងរដាឋា ភបិាលមូលដាឋា នពតីការចំ
ណាយថវកិាខដលបានកាតព់តីបាប្កជ់បៀវត្សររ៍បេ់និជោ�កេប្មាប ់”ជោល 
បំណងខាងនជោបាយ។” ជៅជប្កាមវធិានការោក្យជនះនឹងបូករ តួមទាងំវភិាគ
ទានខាងនជោបាយ ការចំណាយឯករា�្យការ�ំនាក�់ំនងរបេ់េមា�ិក 
ខដលទាក�់ងនឹងការជឃាេនា និងការចំណាយជផ្សងជ�ៀតជដើម្ តី�ះឥ�្ិពល

 ដល់អនាកជបាះជឆ្នា ត។ វធិានការជនះនឹងមនិបៅះោល់ដល់េិ�ិ្អំណាចខដល
 មានប្សាបរ់បេ់េហ�តីពជដើម្ តីជប្បើការកាតប់្បាកខ់ែេប្មាបច់ំណាយជលើ  

េកម្មភាពជផ្សងជ�ៀត បូករ តួមទាងំការចរចារតួម និងការចំណាយខាងនជោ 
បាយជៅកនាុងការជឃាេនាេហពម័ន្។

ហាមឃាតវ់ភិាគទានខាងនជោបាយ តាមរយៈសា�តីវកម្ម និងេហ�តីព។ 
វធិានការជនះហាមឃាតស់ា�តីវកម្ម និងេហ�តីពពតីការជ្វើវភិាគទានខាងនជោ
បាយចជំោះ ជបកខេ�ន។ ជនាះមាននម័យថា ពតួកជគមនិអាចជ្វើវភិាគទាន (1)ជៅ 
ជបកខេ�នជដាយផ្ទា ល់ ឬ (2) ចំជោះគណកមា្ម ្ិការ ខដលបនាទា បម់កជ្វើវភិាគ 
ទានដល់ជបកខេ�ន។ ជទាះបតីជាោៅ ងណា ការហាមឃាតជ់នះ មនិមាន បៅះោល់ 
ដល់ល�្ភាពរបេ់សា�តីវកម្ម ឬេហ�តីពកនាុងការចំណាយប្បាកជ់លើការ 
ចំណាយជដាយឯករា�្យជ�។

ការកំណតេិ់�ិ្អំណាចននអនាកជ ៅ៉ ការខាងរដាឋា ភបិាល កនាុងការជ្វើវភិាគទាន
ដល់មនន្តីជាបជ់ឆ្នា ត។ វធិានការជនះហាមឃាតអ់នាកជ ៅ៉ ការខាងរដាឋា ភបិាល រតួម 
មាន (េហ�តីពពលករវេិម័យសាធារណៈខដលមានកិច្េនយោចរចារតួម) ពតីការ
ជ្វើវភិាគទានជៅដល់មនន្តីជាបជ់ឆ្នា តទាងំជនះ ខដលជដើរតតួនា�តីកនាុងការផ្ល់នូវ 
កិច្េនយោរបេ់ពតួកជគ។ ជាបាប្កដ អនាកជ ៅ៉ ការខាងរដាឋា ភបិាល មនិអាចជ្វើ 
វភិាគទានជៅដល់មនន្តីជាបជ់ឆ្នា តទាងំជនះចាបព់តីជពលខដលកិច្េនយោពតួកជគ 
កំពុងប្តរូវបានពិចារណារហូតដល់កិច្េនយោពតួកជគផុតកំណត។់

ឥ�្ិពលសារជពើពន្
រដឋាគតួរធាលា បប់ានពិជសា្នខ៍ាងការចំណាយខដលជកើនជ�ើងជដើម្ តីអជងកតជៅ

ជលើការបោំនចបាប ់និងជដើម្ តីជ្លាើយតបជៅនឹងេំជណើ េំុការខណនា។ំ 
ជលើេពតីជនះ រដឋា និងរដាឋា ភបិាលមូលដាឋា នគតួរធាលា បម់ានប�ពិជសា្នជ៍ៅជលើការ
ជកើនជ�ើងននការចំណាយរដឋាបាល។ ជដាយបូកបញូ្ល 
ការចំណាយទាងំជនះអាចជលើេពតី $1 លានដុលាលា រជាជរៀងរាល់ឆ្នា ។ំ


