� រ ��ំ � រ េពើ ព័ ន� ី ១ ៦
ែផ ន � រ ថ វ �
ទី ្រក � ង L O N G B E A C H
ឯក�រេនះ�នសេង� បែផន�រថវ ��រក��ង��ំ�រេពើព័ន�ទី១៦របស់��ក់ដឹក�ំទី្រក �ង
ែដល�នអភិ�លនិង្រក �ម្របឹក�ទី្រក �ងពិនិត្យេមើល។ ថវ ��រ��ំ�រេពើព័ន�ទ១
ី ៦ ្រត�វ�ន
្រក �ម្របឹក�ទី្រក �ងអនុម័ត�ៃថ� ទ១
ី ៥ក����២
ំ ០១៥។
ំ ង្ឃឹម�
�រេផ� ើមគំនិតរបស់សហគមន៍េដើរតួ �ទីដ៏ែសនសំ�ន់ក��ងដំេណើ�រក�ងែផន�រថវ ��រ និងេយើងខ��ស
ទទួ ល�ន�ររ ួមមតិរបស់មិត�� ំង�យ។

មូ លនិធរិ ួម
្រ�ក់ថ វ ��រទី្រក �ង�ន២ ប៉ុែន� ្របភពក��ំងេនះ្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់េ�យេ�លេ��ក់ែស� ង។ មូ លនិធិរ ួមេស� ើ
នឹង១៥%្រ�ក់ថ វ ��(៤១២�នដុ��រ�េមរ �ក) មិន�នកំណត់។ មូ លនិធិេនះ្របមូ លផ��ំេ�េលើេស�កម� សំ�ន់ៗ
របស់ទី្រក �ង រ ួម�ន៖សកម� �ព��ំេមើល ប៉ូ លីស ពន� ត់អគ� ិភ័យ សួ នឧទ�ន ជួ សជុលផ� វ� និងេស�កម� ប�
� ល័យ។

ចំណូល
មូ លនិធិរ ួម្រត�វែផ� កេ�េលើ�រហូ តពន� ែដលក��ងេ�ះ�គេ្រចើនពីពន� អចលនវត��
ពន� លក់និងេ្របើ្រ�ស់្រទព្យសម�ត� ិ ពន� ្រទព្យសម្បត� ិេ�យេ្របើមេធ��យ (VLF)
និងពន� អ�កេ្របើ្រ�ស់េស� ើនឹង៦០%ៃន្រ�ក់មូលនិធិរ ួម
និ���ររ ួមរបស់ប�
� ្របភពចំណូលក��ងមូ លនិធិ��ន�រ��ស់ប�រក
� � � ងរយៈេពល៥
��ំកន� ងេ�។ និ���ររ ួមរបស់ប�
� ្របភពចំណូលក��ងមូ លនិធិ��ន�រ��ស់ប�រ�
ក��ងរយៈេពល៥��ំកន� ងេ�។ ប�
� ្របភពេផ្សងៗេទៀត ដូ ច�៖ ពន� ្រទព្យសម្បត� ិ
ពន� លក់ដូរ�ននិន��រេកើនេឡើង េហើយប�
� ពន� ពីអ�កេ្របើ្រ�ស់េស�កម� ្រត�វ
�នថយចុះ�បន� ប��ប់។ ថវ ��រ��ំ�រេពើព័ន�ទី១៦�នបន� ដំ�ក់�លស� ិរ
�ពពី��ំ�រេពើពន� ទ១
ី ៥។

ចំ�យ

ក��ង��ំ�រេពើព័ន�ទី១៦ ៦៩%
មូ លនិធិរ ួមសំ�ប់សន� ិសុខ��រ
ណះ (ប៉ូ លីសប��រនិងពន� ត់អគ� ិ
ភ័យ ទប់ទល់នឹងេ្រ�ះធម� �តិ)
៣១%�បន� ្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់
ជួ យឧបត� ម���ប័ន��េ�
ក��ងទី្រក �ង។ ��ងេ��ង
េ្រ�មេនះ�នប��ញ�រែបង
ែចកមូ លនិធិរ�ងប�
� ��ប័
ន ែផ� ក
្រ�ក់ចំនួន៧៩C/ ដុ��រ្រត�វ�ន
េ្របើ្រ�ស់េដើម្បីផ�ល់្រ�ក់ែខនិង
ផល្របេ�ជន៍សំ�ប់បុគ�លក
ិ
ក��ងទី្រក �ង។ ២១Cេ�សល់គឺសំ
�ប់េស�កម� ឧបករណ៍និងស��
រះ។

�
ប�
� ចំណុចស�ល
� អំពីថ វ�រ
�
ប�
� ចំណុចសំ�ន់អំពីថ វ�រ
ែផន�រថវ ��រក��ង��ំ�រេពើពន
័ � ទី១៦បំេ រ �េ�លេ��ងេ្រ�ម
ប�
� េស�កម� ជួសជុល
ប៉ុលីស� ពន� ត់អគ� ីភ័យ សំណង់��រណះ សួ នឧទ�ន ប�
� ល័យ និងប�
� េស�កម� េផ្សងៗ។ សន� ិសុខ�
�រណះបន� ទទួ ល�ទិ�ពជួ រមុខេ� Long Beach ថវ ��រេនះក៏�នទឹក្រ�ក់ចំនួន២ ២�នដុ��រ�
េមរ �កសំ�ប់្រ�ក់េធ� ើ�របែន� មេ�៉ង។ ្របភពថវ ��រេនះ្រត�វ�នផ� ល់បែន� មចូ លក��ងថវ ��រចំនួន៧,៥
�នដុ��រ�េមរ �ក សំ�ប់សកម� �ពេធ� ើបែន� មេ�៉ងរបស់កងក��ំងប៉ូ លីស។
្របមូ លផ�ំច
� ូ លក��ងេហ��រច�សម� ័ន�សំ�ន់ៗ
្រ�ក់ចំនួន៩៥០�នដុ��រ�េមរ �កសំ�ប់�រក�ងនិងជួ សជុលផ� វ� ចិ��ឹមផ� វ� ក��ង��ំ�រេពើព័ន�ទី១៦
ែផន�រក�ងចិ��ឹមផ� វ� ្រត�វ�នផ� ល់បែន� មទឹក្រ�ក់ចំនួនមួ យ�នដុ��រ�េមរ �ក។ ខ� ង់្រ�ក់� ំង
េនះមិន�ន្រ�ក់ចំនួន៤,៩�នដុ��រសំ�ប់ផ� វ� សុី វ �លល និង្រ�ក់ចំនួន១១,៤�នដុ��រ�េមរ �កសំ�ប់
ផ� វ� ស�ល
� និង៣�នដុ��រ�េមរ �កវ �និេ�គចិ��ឹមផ� វ� ក��ង���រេពើព័ន�ទី១៦។
ជំនួយអនុវត� កិច�សន���របស់��ំមុន
ថវ ��រ��ំ�រេពើព័ន�ទី១៦ អនុវត� �មកម� វ �ធីរបស់្រក �ម្របឹក�ទី្រក �ងក��ងប៉ុ��ន��ំកន� ងេ� និងបន� ផ� ល់
ជំនួយអនុវត� កិច�សន���។ កិច�សន�េនះ្របមូ លផ��ំេ�េលើែផន�រ� ំក់ទង�� ែផន�រប��រ
្រប�ំងអំេពើហឹង�រ ជួ យឧបត� ម�អតីតយុទ�ជន ប�
� គណៈក��ធិ�របេច� កេទស…លៗ
ផ�ល់ជំនួយអនុវត� កិច�សន��បច��ប្បន� និងអ�គត
ថវ ��រចំនួន១�នដុ��រសំ�ប់�រជួ សជុលចិ��ឹមផ� វ� និង�រ�រស្រមបស្រម� លច�ប់ស�ីពីជនពិ�រ�េមរ �
ក (ADA) ជួ យឧបត� ម�ប�
� គំេ�ង�រណ៍(ADA) និងេ�ះ្រ�យ�រប� ឹងត��អំពី(ADA) ថវ ��រេនះក៏អនុ
វត� �មប�
� សំណូមពរថ� ីរបស់រដ� អំពីគុណ�ពទឹក។ ទន� ឹមនឹងេ�ះ ថវ ��េនះក៏អនុវត� �មេ�ល
នេ��យរបស់្រក �ម្របឹក�ទី្រក �ង អំពី�រៃលទុក៥%ចំណូលវ ��ម�� សំ�ប់��ំ�រេពើព័ន��បន� ែដរ។
វ �និេ�គជួសជុល្របកបេ�យ្របសិទ�ិ�ព
ក��ង��ំ�រេពើព័ន�ទី១៦ េយើង�ចបន� វ �និេ�គគំេ�ង�រណ៍�� រ ួមចំែណក�ត់បន� យចំ�យ្រប�ំ
ក��ងអ�គតសំ�ប់មូលនិធិរ ួម។ គំេ�ងថវ ��រ ួម�នសកម� �ពអភិរក្សទឹក ប�
� ត្រម�វ�រអំពីទឹក គំ
េ�ង�រណ៍ធំ១អំពី�រ�ត់បន� យែបបបទរដ� �ល។ ទន� ឹមនឹងេ�ះ ថវ ��ក៏�នផ� ល់ថ វ ��សំ�ប់�រ
��ស់ប�រ្របព័
�
ន�ពន� ឺ�មផ� វ� �អំពូលLED ផងែដរ។ ចុងេ្រ�យ ក��ភិ�ល បុគ�លិកបន� ខំ្របឹងែ្របងអនុ
វត� ្របព័ន�ហិរ�� វត��ទំេនើប �ម្របព័ន�ែផន�រេរៀបចំ្របភពក��ំងសហ្រ�ស (ERP)។ ្របព័ន�ថ� ីេនះនឹង
បេង� ើត�រេ�ះជំ�ន��ង
ំ �� ្របសិទ�ិ�ព ត���ព�ង។
្របមូ លផ�ំអ
� ភិវឌ្ឍន៍េសដ� កិច�
�រ ��ល័យអភិវឌ្ឍន៍េសដ� កិច�និង្រទព្យសម្បត� ិ(EPD) រ ួមសហ�រ�មួ យៃដគូ េផ្សងៗ គណៈក��ធិ�រ
អភិវឌ្ឍន៍េសដ� កិច� គណៈក��ធិ�រហិរ�� វត�� ៃន្រក �ម្របឹក�ទី្រក �ង ្រក �មៃច� ្របឌិតBloomberg (i-team)
��Long Beach �ទី្រក �ង១េបើក��រេ�យសហ្រ�ស� ំង�យ េហើយេ្រត�មខ� �ន�េ្រសចជួ យឧបត� ម�
តំបន់ជិត�ង��។
ែកៃច� និង្របសិទ�ិ�ព
ថវ ��របេង� ើតេឡើង�រ��ស់ប�រ�មរយៈ�រេរៀបចំ
�
្របកបេ�យ្របសិទ�ិ�ព�ង។ ប�
� �រ��ស់ប�រថ�
� ីេនះ
ពី� រ ��ល័យបុគ�លិកេ���រ ��ល័យអភិវឌ្ឍន៍េសដ� កិច�និង្រទព្យសម្បត� ិ បន� ព្រងឹងេស�កម� ទទួ ល
ទូ រស័ព�ប��ន់សំ�ប់ប៉ូលីស និងកងក��ំងពន� ត់អគ� ីភ័យៃន��ប័នទប់ទល់នឹងេ្រ�ះមហន� �យនិង
�ក់ទង��ល់។

យ�ទស្សន៍ �រលំ�ក�កល្បងក��ងអ�គតនិងេ�ល�រណ៍ហិរ��វត��
យ�ទស្សន៍

�រលំ�ក�កល្បងក��ងអ�គត

គំេ�ងថវ ��រ��ំ�រេពើព័ន�ទី១៦ �នទឹក្រ�ក់សន្ស ំសំៃច
ចំនួន៦៣០ ០០០ ដុ��រ�េមរ �ក េដើម្បីេ�ះ្រ�យ�រខ� ះ
�តក��ងអ�គត។ �មគំេ�ង ��ំ�រេពើព័ន�ទី១៦�
ដំ�ក់�លលំ�កមួ យ ។ ចំ�យបន� ខ� ស់�ងចំណូល
និងក��ងរយៈេពល៣��ំ (��ំ�រេពើព័ន�ទី១៦ដល់ទី១៨)
េយើងនឹងខ� ះទឹក្រ�ក់ចំនួន១៥,៣�នដុ��រ�េមរ �ក។

ទី្រក �ងជួប�រលំ�ក�កល្បងហិរ��វត��មួយចំនួន

្របភពថវ ��រេនះ្រត�វ្របមូ លផ��ំេ�េលើ�ររក�េស�កម�
�� �រទទួ លខុស្រត�វអំពីហិរ�� វត��របស់្រក �ម្របឹក�ទី្រក �
ង។ ្របភពថវ ��រេនះ្រត�វ្របមូ លផ��ំេ�េលើ�ររក�េស�កម�
�� �រទទួ លខុស្រត�វអំពីហិរ�� វត��របស់
្រក �ម
្របឹក�ទី្រក �ង។�ក់ែស� ង ថវ ��រ្រត�វ�នតុល្យ�ព មិន
�នេ្របើ្រ�ស់ក��ងចំ�យ�្រប�ំែដល�នេទើបេកើត
�នេឡើង។ ថវ ��រេនះក៏រ ួម�នខ� ង់ វ �និេ�គយុទ���ស�
េដើម្បីបេង� ើន្របសិទ�ិ�ព រក�េហ��រច�សម� ័ន�សំ�ន់ៗ

• ចំ�យផល្របេ�ជន៍បគ
ុ � លិក បន� �បុព�បទ

�រេឡើងចុះ/ខ� ះ�តមូ លនិធិរ ួម(�នដុ��រ)

សំណូមពរ

ថវ �� ��ំ
�រេពើ
ព័ន�ទី១៦

គំេ�ង ��ំ
�រេពើព័ន�
ទី១៧

គំេ�ង
��ំ�រេពើ
ព័ន�ទី១៨
�រេពើ
ព័នទី១៨

$0.6*

($7.5M)

($7.8M)

បូ កសរុប

(S15.3M)

• ចំណូល�ប�ងចំ�យ�ំ�ច់ៃនេស�កម�

��របស់ទ្រី ក �ង

• កិច�សន�ពលកម� អស់សុពល�ព-�រព�ករណ៍

សំ�ប់��ំ�រេពើពន
័ � ទី១៦ មិន�ន�រេកើននិង
ចុះ

ៃនអតិផរ�
• ថវ ��រេធ� ស
ើ កម� �ពមិនេស� ន
ើ ឹងចំ�យសុី វ �ល
��
• ត្រម�វ�រវ �និេ�គក�ងេហ��រច�សម� ័ន�
របស់ទ្រី ក �ងហួ ស១�ន់�នដុ��រ�េមរ �ក។
• មិន�នមូ លនិធស
ិ ំ�ប់�រអភិវឌ្ឍន៍េឡើង វ �ញ
េ�ក��ងតំបន់្រត�វខូ ច�ត

• េ�ះបី��ន្រក �ម្របឹក�ទី្រក �ងេ�ះ្រ�យប��

្រ�ក់ចូលនិវត� ន
ិ ិងបំណុលមិន�នទទួ លជំនួយ
ក� ី ប៉ុែន� ចំ�យសំ�ប់�រែថ� ំសុខ�ពអ� ក
ចូ លនិវត� ិនង
ិ អ� កជំងឺ

• �េពលថ� ីៗេនះ តំៃលេ្របង�នថយចុះ��ំង

*�រចំ�យ្រត�វ�ន�ត់បន� យ េធ� ើេ�យ�រខ� ះ�ងក��ង���
ំ រេពើ
ព័ន�ទី១៧ពី៨,១�នដុ��រចុះ៧,៥�នដុ��រ។ millones.

�ន�ជះឥទ�ិពល�េ្រចើន េ្រចើនសំ�ប់�រ
្របមូ លតឹក្រ�ក់សំ�ប់មូលនិធិរ ួម និងេស�កម�
Tidelands

េ�ល�រណ៍ហរិ ��វត��
ដំេណើ�រេ្រត�មេរៀបចំេ�យ��ំ�រេពើព័ន�ទ១
ី ៦របស់ទី្រក �ង ្រត�វ�នេរៀបចំ
្របកបេ�យ្របសិទ�ិ�ព�ងក��ងទស្សវត្ស៍មុន។ ដំេណើ�រេ្រត�មេរៀបចំេ�យ��ំ
�រេពើព័ន�ទី១៦របស់ទី្រក �ង ្រត�វ�នេរៀបចំ្របកបេ�យ្របសិទ��
ិ ព�ងក��ងទស្សវ
ត្ស៍មុន។ ក��ង វ �បត� ិេសដ� កិច��តិ អភិ�លទី្រក �ង ្រក �ម្របឹក�រទី្រក �ង និង��ក់
ដឹក�ំទី្រក �ង្រគប់រ ូប�នរ ួមសហ�រ �ត់បន� យ្រ�ក់ចំ�យចំនួន១៣៤�ន
ដុ��រ ក��ងមូ លនិធិរ ួម និង�ត់បន� យបរ ��ណបុគ�លក
ិ ចំនួន៧០០�ក់។
ប���ទិ�ពស�ល
� គឺ្របសិទ�ិ�ព �ត់បន� យចំ�យហិរ�� វត�� និង វ ��ន�រផ� ត់ផ�ង់េស�កម� ថ�ី។
ប���ទិ�ពស�ល
� គឺ្របសិទ�ិ�ព �ត់បន� យចំ�យហិរ�� វត�� និង វ ��ន�រផ� ត់ផ�ង់េស�កម� ថ�ី។ គំ
េ�ងថវ ��របន� បេង� ើតក��ង
ំ ស��ធេ�េលើេ�ល�រណ៍ហិរ�� វត�� រ ួម�ន
• រក�ប�
� េស�កម� �បច��ប្បន�
• មិន�នេស�កម� ថ�ែី ដលមិន�ត់បន� យ
• បន� ��្របសិទ��
ិ ពនិង�រ្រ�វ្រ�វ�ត់បន� យចំ�យ
• រ ួម�នប�
� ខ� ង់ វ �និេ�គេ�េលើ�រ�ត់បន� យចំ�យសកម� �ព
• េ្របើ្រ�ស់មូលនិធិស�ិរ�ព CalPERS និងេផ� រ្របភពថវ ��រេសសសល់�បណ��ះ�សន� េដើម្បីេ�ះ្រ�យ�រខ� ះ

�តក��ងអ�គត
• �នចំ�យបំេពញបែន� មសំ�ប់បំណុល�� េ�យ៥%េ�លនេ��យរបស់្រក �ម្របឹក�

� េ�គយុទ���ស�
ខ� ង់្រ�ក់ វនិ
ក��ង��ំ�រេពើព័ន�ទី១៦ ទី្រក �ង�នទឹក្រ�ក់ចំនួន១១,៧�ន់�នដុ��រ�េមរ �ក ែដល�នេផ� រពីមូលនិធិ��ំ
�រេពើព័ន�ទី១៥។ បន� េ�េនះគឺ���ងេ្របើ្រ�ស់ថ វ ��របស់��ក់ដឹក�ំទី្រក �ង
េលើកកំពស់្របសិទ�ិ�ព

��ស់ប�រ�
� � សក់ ស���មផ� វ�

$950,000 ចំ�យ��ក់ ស�
� �មផ� វ�

ដំេឡើងអំពូល LED េ�ទូ � ំងទី្រក �ង

$100,000 ចំ�យ��ស់ប�រ្របព័
�
ន�ពន� ឺរបស់ទ្រី ក �ងេ��អំពូលLED

ត្រម�វ�រអភិរក្ស្របភពទឹកសំ�ប់សួន
ឧទ�ន��

$415,000 ចំ�យេ្របើ្រ�ស់ទឹក�ន់ែតេកើនេឡើងពីមួយៃថ� េ�មួ យៃថ�

គំេ�ង�រណ៍រ ូប�ពឯក�រ

$200,000 បេង� ើតែផន�រេផ� រប�រឯក�ររបស់
�
ទី្រក �ងេដើម្បី�ត់បន� យត្រម�វ�ររក�ទុក

េហ��រច�សម� ័ន�សំ�ន់
បំ��ញ់េ�លទី��ក់�រតុ��ររដ�

$3,055,000

ចំ�យបំ��ញ់េ�លទី��ក់�ររដ� េដើម្បីក�ងបរ ���សេ�យមជ្ឈមណ�ល
Civic ថ� ី

្រ�វ្រ�វនិងបេង� ើតែផន�រក�ង
ចិ��ឹមផ� វ�

$1,000,000

ដំេណើ�រ្រ�វ្រ�វនិងបេង� ត
ើ ែផន�រក�ង្របព័ន�ច�
ិ � ឹមផ� វ� របស់ទ្រី ក �ង
� ំងមូ ល េហើយេ�ះ្រ�យប���ក់ទន
ិ ADA េផ្សងៗេទៀត

ជួ សជុលផ� វ� ថ� ល់និងចិ��ឹមផ� វ�

$950,000 ជួ សជុលផ� វ� �មែផន�រ្រគប់្រគងចិ��ឹមផ� វ� និងផ� វ� ្របកបេ�យសម្រសប។

�រវ �និេ�គេផ្សងៗ
េធ� ើ�របែន� មេ�៉ងេដើម្បី្រប�ំងនឹង
បទេល� ើសអំេពើហឹង�រនិងសកម� �ព
េផ្សងៗ
បណ��ះប�
� លប៉ូ លីស
ចំ�យេ�ះេ��តក��ង���
ំ រេពើព័ន�
ទី១៦
��ំេមើលនិងអនុវត�
េលើកទឹកចិត�អង� �ព�ជវី កម� តូច
�រេ្រជើសេរ �សេ�វ �ទ���នប៉ូ លីសនិង
ពន� ត់អគ� ិភ័យ
េផ� ើមគំនិតថ� ីេដើម្បីេ�ះ្រ�យប��
អេ��្របេវសន៍
បន� ែផន�រ�ក់ទិន��

្រ�ក់ច�
ំ យសំ�ប់�រេធ� ើបែន� មេ�៉ងែដល�ក់ទិនដល់�រ្រត� តពិនិត្យ
េសុ
ប
ើ
អេង�
តនិងប� ឹងត��បទេល� ស
ើ េ្របើអំេពើហង
ឹ �។ �រេធ� ប
ើ ែន� មេ�៉ងេនះនឹង
$2,200,000
�នែបងែចកដល់្រគប់��ប័ន�ក់ទិន�មេសចក� ស
ី េ្រមចចិត�របស់េមប៉ូ លី
ស បណ��ះប�
� លប៉ូ លីស
ហ� ឹក�ត់មុខជំ�ញ�ក់េស� ង�� រ ួម�ន�ពពហុែបបវប្បធម៌ យុទ���ស�
$150,000
េលើកទឹកចិត��រចូ លរ ួមសបស់សហគមន៍ សុ�ភិ�លវ �បត� ិនិង វ �ស័យេផ្សងៗ
$1,500,000 �យសំ�ប់�រវ �និេ�គ្រក �ម្របឹក�រទី្រក �ង ��ំ�រេពើពន
័ � ទី១៦
$600,000 ចំ�យសំ�ប់លខ
ិ ិតអនុ��ត� /ិ អនុ�រណះេ�គយល់Stormwater NPDES.
$200,000 ចំ�យេលើកទឹកចិត�អង� �ព�ជីវកម� តូច
$150,000

ជួ យឧបត� ម�ច�
ំ យេស�កម� សុី វ �លេដើម្បី�ក់ទិននឹងសហគមន៍របស់ វ �ទ�
��នPD និង FD.

$100,000 ជួ យឧបត� ម�ច�
ំ យសំ�ប់េផ� ើមគំនិតថ� ីេដើម្បីេ�ះ្រ�យប��អេ��្របេវសន៍
$80,000 បន� ែផន�រ�ក់ទិន��

�
�ររ ួមវ�គ�ន/�រចូ
លរ ួមរបស់សហគមន៍








�នវ ��ន�រណ៍�េ្រចើនេដើម្បីចូលរ ួម�របេង� ើតែផន�រថវ ��សំ�ប់��ំ�រេពើព័ន�ទី១៦
ចូ លេគហទំព័រlongbeach.gov ឬ�ក់ទងនឹង�យក��ន្រគប់្រគងថវ ��រ�មេលខ (562) 570-6425
ចូ លរ ួម�របេង� ើតែផន�រថវ ��របស់ LONG BEACH
េដើម្បីពិនិត្យេមើលកំ រ �តជំនួយ�បច��ប្បន� �ន�រ��ស់ប�រថ�
� ីអ�ីេទ។ សូ មចូ លរ ួមេគហទំព័រ
៖ longbeach.gov/budgetchallenge េដើម្បី�នបែន� មព័ត៍�ន
ចូ លរ ួម�របេង� ើតែផន�រថវ ��របស់ LONG BEACH
�រ្រ�វ្រ�វេនះ�នសរេ�យេឃើញនូ វឧត� ម�ពរបស់មូលនិធិរ ួមេនះរបស់ទី្រក �ង។ សូ មចូ លក��ងេគហទំព័រ
ចូ លរ ួមកិច�្របជុំអំពីថ វ ��រនិងែចករ� ែលកទស្សនរបស់ខ� �ន
្របតិទិនអន់�ញ
ទូ រស័ព�ឬ Email េ�យស�ជិក្រក �ម្របឹក�រ
េមើល��ងេលខទូ រស័ព� Online
ែចករ� ែលកទស្សនះរបស់មិត�
En Twitter, #LBFY16 និង @LongBeachCity; ឬេ�េលើ Facebook, Long Beach City.

សេចក្ត ីេំណូលពររបេ់អភិបាលទីក្ក្ ុង ROBERT GARCIA
ខ្ញុំសប្បាយរ ីករាយណាស់ ដោយបានអធិប្បាយអុំពីតុល្យភាពថវ ិកាចុំដ ោះមុខក្ក ុ មក្ប្បឹកាទីក្ក ុ ង និងនុំដចញ
សុំណូ ល្ពរ ដដើមបីជួយឧប្បតថ មភសហក្ាស សនត ិសុខសាធារណោះ និងអប្ប់រំ។ ថ្នាក់ដឹកនុំទីក្ក ុង ថ្នាក់ដឹកនុំប្បណា
ា
សាថប្ប័ន ក្ក ុមក្ប្បឹកាទីក្ក ុង និងប្បុគលិល្ិកនាកាក់បរប្បស់ទីក្ក ុងនឹងបានដល្ើកទឹកចិតតអុំពីការក្គលប្ប់ក្គលងមូ ល្និធិ
កាាយការខវ ោះខាតហិរញ្ញ វតថញដៅជានាកនការដសសសល្ហិរញ្ញ វតថញ។
-អភិបាល្ទីក្ក ុង

Robert Garcia

ការស្តើមគំនិតយុទធសាស្តេត
ថវ ិការចុំនួន២,៧ ន់លានដុលាារ ដោយកុំដណើន៦៣០ ០០០ដុលាារដដើមបីរការដសកមកមា ននរប្បស់ទីក្ក ុង ប្បនត ដល្ើក
កុំប្បស់សនត ិសុខសាធារណោះ ទនទ ឹមនឹងដនោះប្បនត វ ិនិដោគលសួ នឧទាន ដនា រសមុក្ទ ផ្ល វូ និងចិញ្ចឹមផ្ល វូ ។
ថវ ិការរប្បស់ទីក្ក ុងរកាប្បណា
ា ដសកមកមា ក្ប្បមូ ល្ផ្ផ្្ញុំចូល្កនញងដហោារចនសមព ័នធសុំខាន់ ផ្ត ល្់ជុំនួយដោយការសនាោទិ
ភាពរប្បស់ទីក្ក ុង វ ិនិដោគលដល្ើកកុំពស់ក្ប្បសិទធិភាព ក្ប្បមូ ល្ផ្្ញុំចូល្កនញងការអភិវឌ្ឍន៍ដសដា កិចច ផ្លាស់ប្ប្រថា
ូ ីក្ប្បកប្បដោយ
ក្ប្បសិទធិភាព។
ការស្តើមគំនិតថ្មីរបេ់អភិបាល Garcia ដូ ចជា


ផ្ត ល្់ទឹកក្បាក់ចុំនួន២,២លានដុលាារសុំរាប្ប់មូល្និ
ធិប្បង្ការនិងក្ប្បឆុំងអុំដពើហឹងា



ផ្ត ល្់ទឹកក្បាក់ចុំនួន១៥០០០០ដលាារសុំរាប្ប់យុទធសា
ស្តសតដល្ើកទឹកចិតតសហគលមន៍ចូល្រ ួម កាត់ប្បនថ យ
ភាពតានតឹង ដប្បើកវគលិ ប្បណ្ញោះប្បណា
ា ល្សុំរាប្ប់ប្បូ ល្ីស
១០០ ០០០ ជួ យឧប្បតថ មភ វ ិភាគលប្បទដល្ា ើស



១៨៦ ០០០ សុំរាប្ប់កមា វ ិធី Be S.A.F.E







ផ្ត ល្់ទឹកក្បាក់ចុំនួន២០០ ០០០ ដុលាារសុំរាប្ប់កមា
វ ិធីដផ្ត ើមគលុំនិតសហក្ាសតូ ច
ជួ យឧប្បតថ មភការអនុវតត កមា វ ិធីទូទាត់(Open
Counter software) ដដើមបីដល្ើកកុំពស់ក្ប្បសិទធិភាព
ការអនិម័តោជីវកមា ។












៥០ ០០០ ដុលាារដដើមបីកសាងមជឈមណឌល្កកល្ុំអរ
ដៅមណឌល្ល្ក់ដូរ
ប្បដងា ើតតួ នទីសក្មប្បសក្មួ ល្មដតត យសិកា។
កមា វ ិធីដធវ ើពិដសាធន៍ដប្បើកប្បណា
ា ល្័យចុំនួន៣ដៅ
កនញងថ្ថៃ ោទិតយ
ជួ យឧប្បតថ មភទឹកក្បាក់ចុំនួន៩៥០ ០០០ ដុលាាររ
ដដើមបីកក្ប្បទិសផ្ល វូ
ផ្ត ល្់ទឹកក្បាក់ចុំនួន១៥០ ០០០ សុំរាប្ប់មូល្និធិ
សារមនទ ីរសិល្បោះ Long Beach
៥០ ០០០ ប្បដងា ើតមូ ល្និធិសុំរាប្ប់សហគលមន៍ វ ិចិតត
សិល្បោះ

ក្ប្បភពថវ ិការដនោះក្តូវបានប្បដងា ើតដ ើងដដើមបីកកល្ុំអរប្បរ ិសាថនរស់ដៅរប្បស់ទីក្ក ុង។ ប្បដងា ើនក្ប្បភពកនាកាុំង
វ ិភាគលប្បទដល្ា ើសនឹងជួ យដយើងកាត់ប្បនថ យប្បទដល្ា ើស ដប្បើកប្បកនថ មប្បណា
ា ល្័យ បប្បងា ល្កណ ណោះង្កយក្សួ ល្សុំ
រាប្ប់ការដធវ ើដុំដណើររប្បស់ក្ប្បជាជន ក្ប្បការទា ុំងដនោះសុំដៅដល្ើកសទយ
ួ ជីវភាពរស់ដៅរប្បស់ក្ប្បជាជននាកាក់ប
ដៅLong Beach។
- អភិបាល្ទីក្ក ុង Robert Garcia

ិ
ស្េែងយល់អំពីចរនត គំសោងថ្វការសៅ
longbeach.gov/openLB
កសវ ងយល្់អុំពីចរនត គលុំដរាងថវ ិការដៅ longbeach.gov/openLB។ ក្ប្បការទា ុំងដនោះនឹងប្បុំភាឺរាល្់ចុំណុចកនញង
ថវ ិការឆាុំសារដពើព័នធទ១
ី ៦។
ក្សាវក្ជាវោទិភាពថវ ិការនិងសដក្មច Budget Challenge! ក្ប្បការទា ុំងដនោះសថ ិតដៅកនញង
longbeach.gov

