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ចៅហ្វាយក្កុងកិត្ិយ
ត ស និងក្កុមក្រឹកាក្កុង
ក្កុង Long Beach
រដ្ឋ California

កមមវត្ថុ៖ សាំច

ើ ងវ ិកាឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021

ែ្ាំុមានកិត្ិយ
ត សសូមរង្ហាញជូនចោក/ចោកស្សីនូវសាំច ើ ងវ ិកាដ្ាំរូងររស់ែាំុក
្ ុងនាមជាអ្ន
ន
ក
ក្ររ់ក្រងក្កុង។ សាំច ើ ងវ ិកាឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021 (ឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021) ចាំនួន 2.6 រីោនដ្ុោារ ចៅខត្រនត
ក្រថ្ៃ

ី ថ្នការផ្ដល់ចសវាចផ្េងៗជាចក្ចើន និងចដាោះស្ាយអាទិភាៃររស់ក្កុមក្រឹកាក្កុង ែ

អ្ាំៃីការក្ររ់ក្រង

និងចោលនចោបាយហិរញ្ញ វត្ថុលអក្រចសើរ

ៈរញ្ជ
ា ក់

ខដ្លបានអ្នុញ្ជញត្ឱ្យចយើងទទួលបាន

ចជារជ័យកនុងនាមជាក្កុងមួយ។ ការៃិត្ ចារ់តាំងៃីមានវ ិរត្តិចសដ្ឋកិចចសកល (Great Recession) មក

ក្កុងមានលទធភាៃែពស់កុងការចដ
ន
ដ ត្ចៅចលើការអ្ភិវឌ្ឍ ចបាោះជាំហ្វនោ៉ា ងធាំចៅកនុងការថ្ចនក្រឌ្ិត្ និងខក
លមអសក្មារ់ៃលរដ្ឋររស់ចយើងចៅចក្កាមការដ្ឹកនាាំររស់ចៅហ្វាយក្កុង ក្កុមក្រឹកាក្កុង និងការែិត្ែាំ
រាំចៃញការង្ហរររស់រុរគលិកក្កុង។
មានចាំនួនមិនរួរឱ្យចជឿថ្នសមិទផ្
ធ លសចក្មចបានខដ្លរួរឱ្យចយើងមានចមាទនភាៃចៅកនុងរយៈ

ចៃលរ៉ាុនាមនឆ្នាំចុងចក្កាយចនោះ។ ចយើងពាំនាាំឱ្យមានអាជីវកមមចៅកនុងទីក្កុង និងបានោាំក្ទមាចស់អាជីវកមម
ខ្ននត្ត្ូច ចដាយបានចរៀរចាំវរគសិកាតមអ្នឡាញចាំនួនជាង 20,000 ចៅ BizPort ចដ្ើមបីជួយសហក្រិន

កនុងការរ ិោះរកវ ិធានការចផ្េងៗចដ្ើមបីចារ់ចផ្ដើម ក្ររ់ក្រង និងចធាើឱ្យអាជីវកមមរ ីកចក្ចើន។ ចលើសៃីចនោះចៅ
ចទៀត្ ក្កុងបានចចញលិែិត្អ្នុញ្ជញត្ាងសង់ចាំនួន 12,675 ខដ្លមានត្ថ្មាាងសង់សរុរចាំនួន 656
ោនដ្ុោារកនុងឆ្នាំ2019។ ក្កុងបានអ្នុម័ត្ចោលនចោបាយជាំនួយលាំចៅដាឋន និងសក្មារ់អ្ក
ន ជួលផ្ទោះ
ខដ្លមានលកខ

ៈររ ិោរ័នន ចហើយមានរនទរ់ានក់ចៅងមីចាំនួន 650 សក្មារ់ក្រួារមានក្បាក់ចាំ

ូល

ទារខ្នាាំងចៅក្បាក់ចាំ

ូ លទារចៅកនុងក្រៃ័នផ្
ធ គត្់ផ្ង
គ ់។ ចៅកនុងរយៈចៃលរ៉ាុនាមនខែខ្នងមុែចនោះ ក្កុងក៏
នឹងចរើកសហរមន៍លាំចៅដាឋន Atlantic Farms Bridge ផ្ងខដ្រ ខដ្លជាម ឌ លរយៈចៃលចៃញមួយឆ្នាំ
ដ្ាំរូងខដ្លផ្ដល់ជក្មកានក់ចៅ និងចសវាចផ្េងៗដ្ល់ៃលរដ្ឋខដ្លោមនផ្ទោះសខមបង។ ចយើងបានរនតអ្នុ
វត្តការវ ិនិចោរធាំរាំផ្ុត្ចៅចលើរចនាសមព័នចធ ៅកនុងជាំនាន់

ចហើយចៅឆ្នាំ2019

ចយើងបានចរើក

រណ្ណាល័យ Billie Jean King Main Library ទាំហាំ 93,000 ហាីុត្កាចរ ៉ា កក្មិត្ៃិភៃចោកងមី ក្ៃមទាាំងាោ

ក្កុង និង Civic Center Plaza ខដ្លមានការរញ្ជ
ា ក់ៃី LEED ររស់ចយើងផ្ងខដ្រ។ ក្កុង Long Beach ចៅ
ខត្ជារ់ចាំណ្ណត្់ថ្ននក់ែពស់ខផ្នកង្ហយស្សួលរស់ចៅ ចហើយ Heal the Bay ផ្ដល់នូវចននរទីក្កុងកក្មិត្ A ឬ B

ចាំនួន 87 ភាររយចៅកនុងរ័ ា របាយការ ៍ ចននរ (Beach Report Card) ក្រចាាំឆ្នាំររស់ែួន។
ា
ចសវាខងទាាំ
សត្ាបានចារ់ចផ្ដើមវ ិធីាស្រសតសចគង្ហគោះ Compassion Saves ររស់ែួន
ា ខដ្លផ្ដល់ជក្មកសត្ាខដ្លកាំៃុង
ចិញ្ចឹម ឬយកចៅចិញ្ចឹមចក្ចើនជាងចៃលមុនៗ។ ចយើងរនតមានសួនឧទានលាំដារ់ៃិភៃចោក និងត្ាំរន់
ចក្មុោះដ្៏អ្ាចរយខដ្លអាចឱ្យមានចមាទនភាៃសខដ្លបានចូលរួមជាខផ្នកមួយថ្នដ្ាំ ច

ើ រចរឿងទីក្កុង

Long Beach។
ចៅឆ្នាំចនោះចយើងក៏បានជួរក្រទោះនូវរញ្ជ
ា ខដ្លៃុាំធាារ់មានៃីមុនមក
សកលចោក ភាៃអ្យុត្ិធ
ត ម៌ថ្នការចរ ើសចអ្ើងៃូជាសន៍ជាលកខ

ចនាោះរឺជាំងឺរាត្ត្ាត្ទូទាាំង

ៈក្រៃ័នធ ចសដ្ឋកិចចមានដ្ាំច

ើ រការ

រអាក់រអ្ួល និងមានភាៃមិនចាស់ោស់ និងកងាោះងវ ិកាកនុងចាំនួនដ្៏ចក្ចើនរាំផ្ុត្ខដ្លបានចក្ោងចៅកនុង
ក្រវត្តិនាចៃលងមីៗចនោះ។
វ ិរត្តិជាំងឺកូវ ីដ្
ឱ្យខផ្នការ ចាំ

19

បានវ ិវត្តោ៉ាងឆ្រ់រហ័សចៅជាជាំងឺរាត្ត្ាត្ទូទាាំងសកលចោកខដ្លចធាើ

ុ ចអាទិភាៃ និងការចដដត្យកចិត្តទុកដាក់ររស់ក្កុងមានការដាស់រូរោ៉ា
ដ
ងខ្នាាំងចៅកនុង

ឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2020។

រុរល
គ ិកក្កុងមានការចនាើយត្រចាំចពោះចហត្ុការ

ការង្ហរចនាើយត្រក្ោអាសននររស់ចយើង

៍ ចនោះ

ចដាយដ្ាំច

ើ រការក្កុម

និងអ្នុវត្តនូវវ ិធានការចាាំបាច់ចដ្ើមបីការពរៃលរដ្ឋ

និងកាត្់

រនថយផ្លរ៉ាោះពល់ថ្នជាំងឺចៅចលើក្កុមហុនអាជីវកមម។ ែ្ាំុមានចមាទនភាៃចាំចពោះការចបាោះជាំហ្វនដ្៏ឆ្រ់
រហ័សររស់ក្កុងចដ្ើមបីចដាោះស្ាយវ ិរត្តិចនោះ ចហើយចយើងនឹងរនតយកចិត្តទុកដាក់ជាអាទិភាៃចាំចពោះសុែ
ភាៃ និងសុវត្ថិភាៃថ្នសហរមន៍ររស់ចយើង។ ចដាយចារ់ចផ្ដើមចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2020 ក្កុងនឹងផ្ដល់នូវ
ជាំនួយហិរញ្ញវត្ថុ

និងជាំនួយសុែភាៃាធារ

ៈជាចក្ចើនដ្ល់សហរមន៍

ក្ៃមទាាំងក្កុមហុនអាជីវកមម

នានានូវជាំនួយចដាោះស្ាយរញ្ជ
ា ចសដ្ឋកិចចតមរយៈការខរងខចកងវ ិកាចាំនួន 40.3 ោនដ្ុោារជាជាំនួយ
សក្មារ់ជាំងឺកូរណ្ណ
ូ ៉ា
ជាំនួយសចគង្ហគោះ និងមូលនិធិចារ់សុវត្ថិភាៃចសដ្ឋកិចច (CARES) ខដ្លក្កុងបាន
ទទួល។
ែ

ៈកាំៃុងចដាោះស្ាយចហត្ុការ

ចយើងមានកដីរនធត្់ចដាយបានច

៍ ជាក់ខសដង និងការរាត្ត្ាត្ជាំងឺជាសកល ក្រចទសររស់

ើញតមរយៈរូរភាៃថ្នការាារ់ររស់ George Floyd ចដាយានថ្ដ្ររស់

មគនតីនររបាល Minneapolis ចាំនួនរួននាក់។ ចនោះរឺជាទចងាើខដ្លោមនការៃិចារណ្ណ និងដ្៏ចាកសចក្ងង
ខដ្លវាបានឆ្រចនោះចៅទូទាាំងៃិភៃចោក ទូទាាំងក្រចទស ចហើយទីក្កុង Long Beach ចធាើការត្វា៉ា និង
អ្ាំពវនាវឱ្យរញ្ឈរ់នូវការចរ ើសចអ្ើងៃូជាសន៍ជាលកខ

ៈក្រៃ័ន។
ធ

ែ

ៈសកមមភាៃរួរឱ្យសអរ់ចែពើម

ចនោះបានរណ្ណ
ដ លឱ្យមានសកមមភាៃទូទាាំងក្រចទស ចយើងដ្ឹងថ្ន ចនោះមិនខមនជាចហត្ុការ

៍ ដាច់ចដាយ

ខែកខត្ឯងចែើយ ចពលរឺការឈឺចារ់កុងសហរមន៍
ន
ចកើត្ចែើងជាក់ខសដង និងមានលកខ

ៈជារាំរូ និង

ក្រវត្តិថ្នភាៃអ្យុត្ិធ
ត ម៌ៃីការចរ ើសចអ្ើងៃូជាសន៍។

សហរមន៍ររស់ហចយើងបានជាំរញ
ុ ឱ្យក្កុងទទួល

ាគល់នូវក្រវត្តិថ្នវ ិសមភាៃៃូជាសន៍ររស់ក្រចទសចនោះ និងចាត្់វ ិធានចដ្ើមបីចដាោះស្ាយ។
ចដាយចហត្ុចនោះចហើយចទើរក្កុងបានទទួលយកកិចចការកនុងការាដរ់ធាត្ុចូលររស់សហរមន៍

និងវាយត្ថ្មារចនាសមព័នក្ធ រៃ័នធចៅកនុងទីក្កុង

និងសហរមន៍ររស់ចយើងខដ្លអ្នុញ្ជញត្ឱ្យមានវ ិសម

ភាៃ និងភាៃអ្យុត្ិធ
ត ម៌ថ្នការចរ ើសចអ្ើងៃូជាសន៍ចៅរនតចកើត្ចែើង។ ងវ ិកាចនោះនាាំមកនូវរចនាសមព័នធ
ចដ្ើមបីៃិនិត្យ និងចដាោះស្ាយរញ្ជ
ា ក្រឈមជាក្រៃ័នទា
ធ ាំងចនោះ និងធានាថ្ន ក្កុង Long Beach ផ្ដល់នូវ
ឱ្កាស

និងលទធផ្លចសមើៗោនសក្មារ់ៃលរដ្ឋទាាំងអ្ស់។

អ្ាីខដ្លជាការកត្់សមាគល់រាំផ្ុត្ចនាោះរឺ ទឹក

ក្បាក់វ ិនិចោរដ្ាំរូងចាំនួន $3.2 ោនដ្ុោារអាចមរ ិកថ្នមូលនិធិរចនាសមព័នធ និងខត្មួយដ្ងចដ្ើមបីអ្នុវត្ត
អ្នុាសន៍ចៅកនុងខផ្នការរាំនិត្ផ្ដួចចផ្ដើមសមភាៃ និងផ្េោះផ្ាៃូជាសន៍ ខដ្លជាផ្លិត្ផ្លថ្នកិចច
ែិត្ែាំក្រឹងខក្រងក្ករែ

ឌ ដ្ឹកនាាំចដាយក្កុមក្រឹកាក្កុងសក្មារ់កិចចការផ្េោះផ្ា។ នាយកដាឋននររបាល

ក៏កាំៃុងវាយត្ថ្មាចែើងវ ិញនូវសុវត្ថិភាៃាធារ

ៈមានក្រសិទធភាៃចៅកនុងទីក្កុង Long Beach ផ្ងខដ្រ។

ងវ ិកាចនោះរួមមាន ការដាស់រូរចផ្េងៗ
ដ
ដ្ូចជាការដាស់រូរភារកិ
ដ
ចម
ច ួយចាំនួនៃីមុែត្ាំខ
ងសុីវ ិល រាំនិត្ផ្ដួចចផ្ដើមខដ្លមានឱ្យមានការកាត្់រនថយចាំចពោះមុែត្ាំខ

ត្ាំខ

ការ ិោល័យនររបាលធមមនុញ្ញខដ្លនឹងចធាើកិចចការចដ្ើមបីធានាថ្ន

ងសបងចៅជាមុែ

ងសបង និងការរចងកើត្

សុវត្ថិភាៃាធារ

ៈក្ត្ូវបានផ្ដល់

ជូនក្រករចដាយក្ត្ឹមក្ត្ូវ ចសមើភាៃ និងយុត្ិធ
ត ម៌។ ចយើងដ្ឹងថ្ន វ ិធានការទាាំងចនោះខត្ឯងនឹងមិនរញ្ចរ់ការ
ចរ ើសចអ្ើងៃូជាសន៍ចៅទីក្កុង Long Beach ចែើយ រ៉ាុខនតរឺជាការចបាោះជាំហ្វនដ្ាំរូងដ្៏ មានារសាំខ្នន់
និងជាការចរដជា្ចិត្រត រស់ចយើងចៅកនុងការអ្នុវត្តវ ិធានការដ្៏មុឺងមា៉ា ត្់ និងោ៉ា ងទូលាំទូោយ។ ចដាយារ

កិចចការចនោះមានារសាំខ្នន់ និងខ្ននមិនបាន កិចែ
ច ិត្ែាំក្រឹងខក្រងទូទាាំងក្កុងចៅតមក្ររ់នាយកដាឋន
ទាាំងអ្ស់នឹងក្ត្ូវក្ររ់ក្រងចៅកក្មិត្ែពស់រាំផ្ុត្ចដាយមុែត្ាំខ

ងអ្នុក្រធានក្ររ់ក្រងក្កុងខដ្លចទើរ

រចងកើត្ងមី។
ការចនាើយត្ររនាទន់ចាំចពោះការរាត្ត្ាត្ជាំងឺកូវ ីដ្
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៍

សកលនឹកាមនមិនដ្ល់ខដ្លបានដាក់រនទុកកាន់ខត្ធៃន់ចៅចលើាថនភាៃហិរញ្ញ វត្ថុររស់ក្កុង ទាាំងចៅ

កនុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ2020 (ឆ្នាំរចចុរបនន) ចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ2021។ ចដ្ើមបីចដាោះស្ាយត្ក្មូវការឱ្យបានចក្ចើន
តមខដ្លអាចចធាើបាន និងៃិនិត្យចមើលលអិត្លអន់ចៅចលើរញ្ជ
ា ក្រឈមនានាចៅចៃលខ្នងមុែ ងវ ិកា ឆ្នាំ
ហិរញ្ញ វត្ថុ2021

ខដ្លបានចសនើចែើងរឺជាងវ ិកាសមត្ុលយខដ្លៃឹងខផ្អកចៅចលើទាាំងដ្ាំចណ្ណោះស្ាយមាន

រចនាសមព័នធ និងខត្មួយដ្ងចដ្ើមបីចដាោះស្ាយកងាោះមូលនិធិទូចៅចាំនួន 30 ោនដ្ុោារខដ្លបានចក្ោងទុ
ក។

ចសចកដីសចក្មចចក្រើក្បាស់ដ្ាំចណ្ណោះស្ាយខត្មួយដ្ងចៅកនុងងវ ិកាចនោះរឺខផ្អកចៅចលើការងាឹងខងាង

ចោលចៅ និងត្ក្មូវរយៈចៃលខវងររស់ក្កុង។ ក្ករែ

ឌ រយៈចៃលែាីខដ្លបានចកើត្ចែើងចដ្ើមបីចធាើការ

ចក្ជើសចរ ើសដ្៏មានារៈសាំខ្នន់ខដ្លរ៉ាោះពល់ចាំចពោះសហរមន៍ និងការៃិចារណ្ណខផ្នកហិរញ្ញវត្ថុមិនបាន
ដ្ឹងពក់ៃ័នន
ធ ឹងជាំងឺរាត្ត្ាត្ រួមទាាំងជាំ នួយសៃ័នរ
ធ ខនថមខដ្លអាចមានផ្ងខដ្រ។ ការចក្រើក្បាស់ដ្ាំចណ្ណោះ
ស្ាយខត្មួយដ្ងចៅកនុងដ្ាំណ្ណក់កាលចនោះនឹងផ្ដល់ឱ្យក្កុងនូវចៃលចវោកនុងការវាយត្ថ្មានិនានការរយៈ
ចៃលកាន់ខត្ខវង

និងចធាើការដាស់រូរក្រករចដាយការៃិ
ដ
ចារណ្ណលអិត្លអន់ចដ្ើមបីរកាលាំនឹងងវ ិកាជាលកខ

ៈរចនាសមព័នចធ ៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុជារនតរនាទរ់ រឺឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2022។

ខផ្នថ្នដ្ាំចណ្ណោះស្ាយខត្មួយដ្ងខដ្លបានដាក់រញ្ូច លចៅកនុងងវ ិកាមានចាំនួន 11 ោនដ្ុោារ

ជាការសនេាំមូលនិធិទូចៅៃីការអ្នុញ្ជញត្ឱ្យរុរគលិកឈរ់សក្មាក ឬដ្ាំចណ្ណោះស្ាយចផ្េងៗចទៀត្ៃីក្កុម
ៃលកមមរុរគលិក។ រចចុរបននដ្ាំច

ើ រការទាាំងចនោះកាំៃុងចធាើការចរចា និងមិនទាន់បានរញ្ចរ់ចៅចែើយចទ។

ចដ្ើមបីរចងកើត្ការសនេាំសាំថ្ចចាំណ្ណយទាាំងចនោះ នឹងត្ក្មូវឱ្យមានការឈរ់សក្មាករយៈចៃល 26 ថ្ងៃចៅកនុង
ឆ្នាំ ខដ្លចសមើនឹង 10 ភាររយថ្នក្បាក់ខែសក្មារ់រុរល
គ ិកមិនខមនមុែត្ាំខ

ងសបងចៅកនុងអ្ងគភាៃទាាំង
ការលោះរង់ដ្៏ធាំចធងររស់រុរគលិកររស់ចយើងចនោះនឹងត្ក្មូវឱ្យមានការរិទចសវាទីក្កុងចាំនួនមួយ

មូល។

ថ្ងៃចៅចរៀងរាល់ៃីសបាដហ៍ និងនាាំឱ្យបាត្់រង់ចសវា និងសមត្ថភាៃអ្ងគភាៃចាំនួន 10។ ចទាោះរីោ៉ាងណ្ណ
ជាំនួយៃីក្កុមរុរគលិកររស់ចយើងចនោះនឹងជួយោ៉ា ងធាំចធងចៅកនុងការផ្ដល់ជាំនួយរយៈចៃលែាីភាាមៗខដ្ល
ក្ត្ូវការចាាំបាច់ចដ្ើមបីរចញ្ចៀសការកាត្់រនថយចក្ចើនជាងចនោះ
រុរគលិក

និងផ្លរ៉ាោះពល់ធៃន់ធៃរចាំចពោះចសវា

និង

ខដ្លរួមមានការរញ្ឈរចជើងក្ទង់ក្ទាយធាំនកនុងថ្ននក់សុីវ ិលខដ្លនឹងក្ត្ូវការចាាំបាច់ចដ្ើមបីរកា

ត្ុលយភាៃងវ ិកា (ខដ្លអាចកាត្់រនថយរហូត្ដ្ល់ 106 មុែត្ាំខ

ងរខនថមចទៀត្)។ ចៅចៃលការចរចា

កាំៃុងរនត

ែ្ាំុមានសុទិដ្ិន
ឋ ិយម និងសូមខងាងអ្ាំ
ររុ
ចាំចពោះអ្ងគភាៃរុរគលិកររស់ចយើងខដ្លបាន
ទទួលាគល់ភាៃធៃន់ធៃរថ្នរញ្ជ
ា ក្រឈម
និងបានសហការជាមួយថ្ននក់ក្ររ់ក្រងទី ក្កុងចដ្ើមបីខសាងរក
ដ្ាំចណ្ណោះស្ាយចៅចលើត្ុចរចាចដ្ើមបីចដាោះស្ាយសាំ

ងរយៈចៃលខវង និងការសនេាំសាំថ្ចចាំណ្ណយភាា

មៗខដ្លក្ត្ូវការចាាំបាច់ចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ2021។
ការចដាោះស្ាយកងាោះងវ ិកាដ្៏ចក្ចើនខដ្លបានចក្ោងត្ក្មូវឱ្យមានវ ិធីាស្រសតងីម

ចហើយការកាត្់

រនថយចសវាខដ្លបានចសនើចែើងក្ត្ូវបានវាយត្ថ្មាតមរយៈ វ ិធីាស្រសតចដដត្ចលើលទធផ្លខដ្លមានត្ុលយ

ភាៃ។

យុទធាស្រសតចនោះបានចក្រើក្បាស់វ ិធីាស្រសតចក្ចើនមុែក្ៃួញខដ្លចដដត្ចៅចលើការកាំ

និងការការពរចសវាសនូលែ

ត្់អាទិភាៃ

ៈខកត្ក្មូវចសវាចផ្េងចទៀត្ឱ្យចៅកក្មិត្ខដ្លអាចទទួលយកបាន

ធានាឱ្យមានរុរគលិកោាំក្ទក្ររ់ក្ោន់ចដ្ើមបីរាំចៃញតមអា

ត្តិផ្ូាវចារ់

ការ

និងរកាសមត្ថភាៃអ្ងគភាៃ

ក្រករចដាយក្រសិទធភាៃ។ Long Beach រឺជាទីក្កុងចសវាចៃញចលញ និងមានចមាទនភាៃចាំចពោះែាួន
ឯងចៅកនុងការផ្ដល់ធនធាន និងចសវាជាចក្ចើនដ្ល់សហរមន៍។ ងវ ិកាចនោះរកា និងការពរចសវាសាំខ្នន់
ទាាំងចនោះជាចក្ចើន ខដ្លរួមមានការផ្ដល់ និងការខកលមអលាំចៅដាឋនត្ថ្មាសមរមយ ការោាំក្ទសក្មារ់ការ
អ្ភិវឌ្ឍចសដ្ឋកិចច និងជាំនួយអាជីវកមម សុវត្ថិភាៃាធារ

ៈ និងការចនាើយត្ររនាទន់ខផ្នកចវជាាស្រសត ការ

ចនាើយត្រចាំចពោះការោមនផ្ទោះសខមបងខដ្លមានចក្ចើនទិដ្ឋភាៃ

ការរកាឧទាន

និងចហដាឋរចនាសមព័នធ

ខដ្លមានសុវត្ថិភាៃ មានអ្នាម័យ និងង្ហយស្សួលចចញចូល និងការោាំក្ទសក្មារ់ការខកលមអចហដាឋ
រចនាសមព័នធ និងដសុកភាៃ។ ងវ ិកាចនោះកាំ

ត្់អាទិភាៃ និងការរកាការចនាើយត្ររនាទន់ខដ្លរួមមាន

ការចៅចៅនររបាលអាទិភាៃទី 1 និងទី 2 សក្មារ់ចសវា និងចសវារនាទន់ខផ្នកចវជាាស្រសត និងអ្រគិភ័យ
រកាងវ ិការចនាសមព័នធ និងរចញ្ចៀសការកាត្់ចៅចលើការខងទាាំផ្ូវចដ្ើ
ា
រ ការជួសជុលក្រលុក និងចហដាឋ
រចនាសមព័នធ
ធ ាំៗ រកាមូលនិធិចដ្ើមបីខងទាាំលាំហាធារ

ៈ និងក្ទៃយសមបត្តិចផ្េងៗដ្ូចជា សួនៃុោះខរង

ខចកផ្ាូវ ការកាត្់រនថយការរូសចលើជញ្ជ
ា ាំង និងភារចក្ចើនថ្នចសវាកាត្់ត្ក្មឹមចដ្ើមចឈើ និងរកាទុកកមម
វ ិធីសាំខ្នន់ៗសក្មារ់យុវជន និងមនុសេចាស់។
ចទាោះរីងវ ិកាបានែិត្ែាំខងរកា និងកាំ

ត្់អាទិភាៃចសវាចផ្េងៗជាចក្ចើន ទាំហាំថ្នកងាោះខ្នត្ចៅ

ខត្ក្ត្ូវការកាត្់រនថយងវ ិកាដ្៏មានការលាំបាក។ ការកាត្់រនថយទាាំងចនោះរងកផ្លអ្វ ិជាមានចៅចលើភាៃរត្់

ខរន និងលទធភាៃររស់ចយើងចៅកនុងចនាើយត្រចាំចពោះ និងការផ្ដល់ចសវា រ៉ាុខនតក្កុងនឹងរនតចធាើកិចចការចឆ្ពោះ
ចៅក្រសិទធភាៃ និងភាៃថ្ចនក្រឌ្ិត្ខដ្លអាចជួយសក្មាលការកាត្់រនថយទាាំងចនោះ។ ជាងចនោះចៅចទៀត្
ចដាយារខត្ជាំងឺរាត្ត្ាត្

ធនធានក្កុងជាចក្ចើនក្ត្ូវបានរខងារចៅជួយចលើការចដាោះស្ាយ

ែិត្ែាំក្រឹងខក្រងាដរចែើងវ ិញ។ កតតចនោះនាាំឱ្យមានការដអកជារចណ្ណ
ដ ោះអាសនននូវដ្ាំច
ខដ្លបានចសនើចែើងចារ់ៃីខែមីនារហូត្ដ្ល់ខែឧសភា
រុរគលិកចៅកនុងការចរៀរចាំងវ ិកា និងត្ក្មូវឱ្យមានដ្ាំច

និងកិចច

ើ ការចរៀរចាំងវ ិកា

ជាដាក់កាំហិត្ោ៉ា ងខ្នាាំងចាំចពោះសមត្ថភាៃររស់
ើ រ និងឯការងវ ិកាខកសក្មួល។

ចទាោះរីជាមានរញ្ជ
ា ក្រឈមខផ្នកហិរញ្ញវត្ថុោ៉ា ងណ្ណកដី

ងវ ិកាឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ2021

ខដ្លបានចសនើ

ចែើងសចក្មចបាននូវចោលចៅ និងលទធផ្លជាចក្ចើន។ ខផ្នការងវ ិកាចនោះចដដត្ជាអាទិភាៃចៅចលើសុែ
ភាៃ

និងសុវត្ថិភាៃថ្នៃលរដ្ឋររស់ចយើងចៅកនុងការចនាើយត្រររស់ចយើងចាំចពោះការរាត្ត្ាត្ជាំងឺ។

ខផ្នការងវ ិកាអ្នុវត្តវ ិធានការ និងការវ ិនិចោរចាស់ោស់ចឆ្ពោះចៅការង្ហរសមភាៃ និងការផ្េោះផ្ារ
ៃូជាសន៍។ ខផ្នការងវ ិការកាចសវាសាំខ្ននៗចៅកនុងលកខ

ៈក្រករចដាយត្ុលយភាៃ និងចធាើការកាត្់

រនថយដ្៏មានការលាំបាកខដ្លក្ត្ូវការចាាំបាច់ចដ្ើមបីចដាោះស្ាយកងាោះងវ ិកាធៃន់ធរៃ ខដ្លមានរយៈចៃល
ចក្ចើនឆ្នាំ។
ងវ ិកាឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021 ខដ្លបានចសនើចែើងរឺក្ោន់ខត្ជាដ្ាំណ្ណក់កាលដ្ាំរូងខត្រ៉ាុចណ្ណាោះ ចហើយ

មានកិចចការជាចក្ចើនចទៀត្ខដ្លក្ត្ូវអ្នុវត្ត។

រញ្ជ
ា ដ្៏ធាំចៅចាំចពោះមុែចយើងមិនអាចចដាោះស្ាយបានចៅ

កនុងរយៈចៃលមួយឆ្នាំ និងចៅកនុងខផ្នការងវ ិកាខត្មួយចែើយ។ ខផ្នការងវ ិកាចនោះមិនធានាថ្ន ចោលចៅ
សាំខ្នន់ៗនឹងក្ត្ូវបានរាំចៃញចែើយ រ៉ាុខនតក្ោន់ខត្ជាការចារ់ចផ្ដើមថ្នវ ិងីដ្៏មានការលាំបាក រ៉ាុខនតនឹងនាាំមក
នូវចជារជ័យចឆ្ពោះចៅអ្នារត្។ វារង្ហាញនូវភាៃរ ឹងមាាំ ដ្ាំច
ដ្៏ចមាោះមុែររស់ថ្ននក់ដ្ឹកនាាំ
រញ្ជ
ា ក្រឈមដ្៏ធៃន់ធៃរ។

ើ រចឆ្ពោះចៅមុែររស់ក្កុង និងការចរដជា្ចិត្ត

និងរុរគលិកក្កុងចៅកនុងការផ្ដល់ចសវាដ្៏លក្អ រចសើរចៅកនុងចៃលចកើត្មាន

ែ្ាំុចជឿជាក់ចៅចលើការចរដជា្ចិត្ក
ត ុងការសហការោ
ន
ន ជាមួយនឹងៃលរដ្ឋររស់
ចយើង អ្ងគការតមសហរមន៍ ត្ាំរន់ខកបរខ្នង ក្ៃមទាាំងចៅហ្វាយក្កុង និងក្កុមក្រឹកាក្កុងចដ្ើមបីរកាទី
ក្កុង Long Beach ឱ្យចៅខត្ជាទីកខនាងដ្៏អ្ាចរយសក្មារ់ការរស់ចៅ ចធាើការង្ហរ និងកមានតសរាយ។
ខ្នងចក្កាមរឺជាចសចកដីសចងខរថ្នឯការភាារ់ភាាមៗរនាទរ់ៃីឯការជាំនួយាមរត្ីចចញផ្ាយ

ខដ្លរួមមានឯការភាារ់ A ខដ្លផ្ដល់នូវៃ័ត្៌មានលមអិត្អ្ាំៃីងវ ិកា។ ជាំៃូកសដីៃី “ចសចកដីសចងខរៃិាដរ”
និងឯការភាារ់ផ្ដល់នូវៃ័ត្៌មានលមអិត្អ្ាំៃីចសចកដីសចងខរហិរញ្ញ វត្ថុថ្នខផ្នការងវ ិកា
និនានការក្បាក់ចាំ

ខដ្លរួមមាន

ូ ល និងចាំណ្ណយ និងៃ័ត្៌មានចផ្េងៗអ្ាំៃីមូលនិធិ។

•

ឯការភាារ់ A៖

ចសចកដីសចងខរលមអិត្ខផ្នការងវ ិកា

•

ឯការភាារ់ B៖

កមមវ ិធីចនាើយត្រ និងាដរចែើងវ ិញៃីជាំងឺនង
ា (CARES)

•

ឯការភាារ់ C៖

ចសចកដីសចងខរអ្ាំៃីការវ ិនិចោរចៅចលើសមភាៃ និងការ

ផ្េោះផ្ារៃូជាសន៍
ឯការភាារ់ D៖

ការវ ិនិចោរខត្មួយដ្ងខររយុទា
ធ
ស្រសតថ្នងវ ិកាទូចៅ

•

ឯការភាារ់ E៖

ចសចកដីសចងខរថ្នការដាស់រូរខដ្លបានចសន
ដ
ើចែើង – មូលនិធិ

•

ឯការភាារ់ F៖

ចសចកដីសចងខរថ្នការដាស់រូរខដ្លបានចសន
ដ
ើចែើង – មូលនិធិ

•

ឯការភាារ់ G៖

•

ឯការភាារ់ H៖

វ ិធានការ A ក្រភៃ និងការចក្រើក្បាស់ឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021

វ ិធានការ A រញ្ាីរចក្មាងចហដាឋរចនាសមព័នធ

•

ឯការភាារ់ I៖

•

ឯការភាារ់ J៖

វ ិធានការ A រចចុរបននភាៃចហដាឋរចនាសមព័នធរយៈចៃល 5 ឆ្នាំ

វ ិធានការ A ខផ្នការវ ិភាជមួយឆ្នាំចៃញ

•

ឯការភាារ់ K៖

វ ិធានការ MA ចសចកដីសចងខរអ្ាំៃីការចក្រើក្បាស់

ទូចៅ
ចផ្េងចទៀត្

ែ្ុាំសូមវាយត្ថ្មាែពស់ចាំចពោះចាំចពោះការដ្ឹកនាាំខផ្នកហិរញ្ញ វត្ថុររស់ចៅហ្វាយក្កុង និងក្កុមក្រឹកា
ក្កុង។ ជាមួយោនចនោះខដ្រ ែ្ុាំសូមខងាងអ្ាំ
ររុ
ោ៉ា ងក្ជាលចក្ៅចាំចពោះរុរល
គ ិកខផ្នកងវ ិកាចៅកនុងការ
ក្ររ់ក្រងហិរញ្ញវត្ថុ

និងនាយកដាឋនអ្នកក្ររ់ក្រងក្កុងទាាំងអ្ស់ខដ្លបានែិត្ែាំក្រឹងខក្រងចធាើកិចចការដ្៏

លាំបាកចៅកនុងការចរៀរចាំ

និងដាក់ជូនខផ្នការងវ ិកាចៅកនុងាថនភាៃដ្៏លាំបាកខដ្លៃុាំធាារ់ជួរក្រទោះ

ចនោះ។ ែ្ាំុក៏សូមខងាងអ្ាំ
ររុ
ផ្ងខដ្រចាំចពោះ ចមធាវ ីក្កុង ក្ៃោះរាជអាជា្ក្កុង សវនករក្កុង ចសមៀនក្កុង
នាយកក្រត្ិរត្តិមុែង្ហរាធារ
ៈ នាយកក្រត្ិរត្តិនាយកដាឋនខផ្ និងក្រធានក្ររ់ក្រងទូចៅខផ្នកទឹក
ចាំចពោះរនតកិចចសហការ និងោាំក្ទ។

ែ្ាំុសងឃឹមថ្ននឹងបានចធាើការជាមួយអ្ស់ចោកចោកស្សី
ចៅចៃលចោកចោកស្សីចធាើការ
ៃិចារណ្ណចៅចលើសាំច ើ ងវ ិកាចនោះ ខដ្លសចក្មចបាននូវកិចចការជាចក្ចើន និងចៅចៃលចយើងរនតចឆ្ពោះចៅ
ចដាោះស្ាយរញ្ជ
ា ក្រឈមចៅចាំចពោះមុែនាចៃលអ្នារត្។
ចដាយកដីចោរៃ

(ហត្ថចលខ្ន)

Thomas B. Modica
អ្នកក្ររ់ក្រងក្កុង

ATTACHMENT A

សេចក្ដីេសខេបលម្អិតផែនការថវិកា

ជំខឺក្វ
ូ ីដ 19 និខការស្លើយតប និខការស្ដដរស

ខ
ើ វិញរបេ់ក្ក្ុខ

ចៅថ្ងៃទី04 ខែមី នា ឆ្នាំ2020 ក្កុងបានក្រកាសអ្ាំ ៃីចក្ោោះអាសននសុែភាៃកនុងមូ លដាឋន និងទីក្កុងចដ្ើមបី

ៃក្ងឹងការចក្ត្ៀមចរៀរចាំ

និ ងលទធភាៃររស់ទីក្កុងចៅកនុងការចនាើយត្រចាំចពោះការរាត្ត្ាត្ជាំងឺកូវ ីដ្

19

(ជាំងឺ

រាត្ត្ាត្)។ ជាំងឺរាត្ត្ាត្បានកាាយចៅជាវ ិរត្តិសកល ចហើយជាអាទិភាៃែពស់រាំផ្ុត្ររស់ក្កុងសក្មារ់ ឆ្នាំ2020។
ការចនាើយត្រចក្ោោះអាសននររស់ក្កុង រឺក្ត្ូវបានក្ររ់ ក្រងជាមួយនឹងនាយកដាឋនសុខ្នភិបាល និងចសវាៃលរដ្ឋ និង
ភានក់ង្ហរដ្ឹកនាាំ និ ងនាយកដាឋនអ្រគិភ័យ និងនររបាល ជាទីភានក់ ង្ហរោាំក្ទចមបង ចទាោះរីជានាយកដាឋនក្កុងភារ
ចក្ចើនចូ លរួមចៅកនុងការចនាើយត្រជាទក្មង់មួយ ឬទក្មង់ចផ្េងចទៀត្ក៏ចដាយ។ រុ រគលិកជាង 100 បានចរដជា្ចធាើការ
ចៃញចមា៉ា ងចៅកនុងមជឈម

ឌ លក្រត្ិរត្តិការសចគង្ហគោះរនាទន់ (EOC) ររស់ក្កុង ចារ់ តាំងៃីខែមី នា ចដាយមាន

រុរគលិករារ់ រយនាក់ចផ្េងចទៀត្ចៅទូ ទាាំងអ្ងគភាៃបានចូលរួមចៅកនុងការង្ហរចនាើយត្រចាំចពោះជាំងឺរាត្ត្ាត្។
ចទាោះរីោ៉ាងណ្ណ
លកខ

មិ នដ្ូចោនចៅនឹងដ្ាំ ច

ើ រការចក្ោោះអាសននកាលៃីអ្ត្ីត្កាលចែើយ

ជាំងឺរាត្ត្ាត្ចនោះមាន

ៈៃិ ចសស ខដ្លមានរយៈចៃលយូរជាងឆ្ៃយ ខដ្លត្ក្មូវឱ្យមានរចនាសមព័នធោាំក្ទចៅក្ររ់ នាយកដាឋនក្កុង

ទាាំងអ្ស់កុនងរយៈចៃលជារនតរនាទរ់។ កតតចនោះនាាំឱ្យមានការដាស់រូដររុរគលិកជាក្ទង់ ក្ទាយធាំៃីភារី ចផ្េងៗចទៀត្
ទាាំងអ្ស់ ចដាយសមត្ថភាៃររស់រុរគលិកចៅមានកក្មិត្ខ្នាាំងចដ្ើមបីទទួ លយកនូ វកិចចការងមី ឬរញ្ចរ់ ការង្ហរៃីមុ នៗ
ចៅចៃលចវោខដ្លបានកាំ
ចាំ

ត្់ ៃីមុន។

ុ ចអាទិ ភាៃរនាឹោះររស់ក្កុងរឺការរកាសុវត្ថិភាៃ និងសុែភាៃររស់ៃលរដ្ឋទាាំងអ្ស់។ កិចចែិត្ែាំក្រឹង

ខក្រទាាំងចនោះបាននាាំឱ្យមានការរចងកើត្ការវាយត្ថ្មា ការចធាើចត្សត និងការស្ាវក្ជាវខផ្នកចវជាាស្រសត ការផ្ដល់ជក្មក
ចវជាាស្រសត ជក្មកសក្មារ់ៃលរដ្ឋក្រមា

300 នាក់ខដ្លោមនផ្ទោះសខមបង (PEH) ឬខដ្លក្ត្ូវដាក់ែួនឱ្យចៅដាច់
ា

ចដាយខែក និងចតតែីស័ក ការស្ាវក្ជាវចៅចលើអ្នកផ្ទុកជាំងឺកូវ ីដ្ជាង 8,000 នាក់ ការក្ររ់ក្រងការផ្ទុោះចែើងនូវ

ជាំងឺចៅតមមូ លដាឋនចផ្េងៗ ការសក្មរសក្មួលជាមួយក្កុមការង្ហរចវជាាស្រសត និងការចរៀរចាំ សននិសីទកាខសត្
ផ្ាយដទល់ពក់ៃ័នធនឹងជាំងឺរាត្ត្ាត្ចាំនួនក្រមា
ចលើសៃីចនោះចៅចទៀត្ ៃលរដ្ឋក្រមា

50 កមមវ ិធី ក្ៃមទាាំងាលក្រជុាំផ្ាយដទល់ និងតមទូ រស័ៃទ។

ជាង 123,000 នាក់ បានទទួលការចធាើចត្សតទាាំងតមរយៈចសវាចរើកនាងកាត្់

(drive-thrus) ររស់ក្កុងចយើង និងតមរយៈអ្នកផ្ដល់ចសវាចវជាាស្រសតឯកជនចៅកនុងក្កុងររស់ចយើង។ ចសវាចរើក
នាងកាត្់ខដ្លចរៀរចាំចដាយក្កុងរនតមានលទធភាៃចធាើចត្សតៃលរដ្ឋបានក្រមា
ចដ្ើមបីជួយកាត្់កងការចាំ ណ្ណយពក់ៃ័នធនឹងការចនាើយត្រចនោះ

1,400 នាក់កុងមួ
ន
យថ្ងៃ។

ក្កុមការង្ហរក្ត្ូវបានរចងកើត្ចែើងចដ្ើមបីតម

ដាន និងវាយត្ថ្មាជចក្មើសមូ លនិធិ រចងកើត្ដ្ាំ ច

ើ រការចដ្ើមបីៃក្ងីកឱ្យបានជាអ្ត្ិររមានូវ ការចក្រើ ក្បាស់ររស់ក្កុងនូ វ

ក្រភៃមូលនិធិៃីខ្នងចក្ៅ និ ងរាំចៃញលកខែ

ឌ ឯការ និងរបាយការ

ិ ។
៍ សក្មារ់ ទាមទារថ្ងាចាំណ្ណយមកវញ

ិ ជមូលនិធិ CARES Act ៃីរដ្ឋ និងចខ្ននធី។ ចៅថ្ងៃទី30
ចក្ៅៃីចនោះ ក្កុងបានចធាើការោាំក្ទោ៉ា ងសកមមចាំចពោះការវភា
ិ ជទឹកក្បាក់ ក្រមា
ខែមិងុនា ឆ្នាំ2020 អ្ងគការនី ត្ិរបញ្ញ ត្ិតរដ្ឋបានអ្នុម័ត្ងវ ិការដ្ឋ និងបានវភា

40.3 ោនដ្ុោារ

ចៅកនុងមូ លនិធិ CARES Act (State Cares Act) ដ្ល់ក្កុង។ រុរគលបានកាំ
ត្់ ចហើយក្កុមក្រឹកាក្កុងបានរចងកើត្
រញ្ាីសកមមភាៃ
និងមុែង្ហរខដ្លមានសិទិធទទួ លបានមូលនិ ធិទាាំងចនោះខដ្លនឹ ងអាចឱ្យក្កុងរា៉ា រ់ រងចលើការ
ចាំណ្ណយពក់ៃ័នធនឹងការចនាើយត្រជាំងឺរាត្ត្ាត្ ផ្ដល់ការោាំក្ទខផ្នកហិរញ្ញ វត្ថុ និងសុែភាៃាធារ

ៈដ្ល់សហ

ATTACHMENT A
រមន៍

ិ ខផ្នកចសដ្ឋកិចចអាជីវកមម។
និងផ្ដល់កិចចោាំក្ទចាំចពោះការចងើរចែើងវញ

ដ្ូចខដ្លបានចសនើចែើងចដាយក្កុង

ិ រផ្លរ៉ាោះពល់សមភាៃសុខ្ន
រុរគលិកបានដាក់រញ្ូច លនូវឯការមូលដាឋនសដីៃីសមភាៃចដ្ើមបីរង្ហាញអ្ាំៃីការវភា

ភិបាលចដ្ើមបីដ្ឹកនាាំសហរមន៍ និងកមមវ ិធីោាំក្ទខផ្នកចសដ្ឋកិចច ខដ្លោាំក្ទចដាយ CARES Act។ មូ លនិធិក្ត្ូវបាន
ចក្រើ ក្បាស់ចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2020 រ៉ាុខនតការង្ហរ និងមូ លនិ ធិនឹងនាងឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021។
ិ ីទាាំងចនោះចដ្ើមបីោាំក្ទសហរមន៍
ក្កុងមានចមាទនភាៃកនុងការអ្នុវត្តកមមវធ

និងក្កុមហុនអាជីវកមមខដ្លរួម

មានដ្ូចខ្នងចក្កាម៖
•

កមមវ ិធី ោាំក្ទសហរមន៍៖ ផ្ដល់ទីជក្មកដ្ល់អ្នកោមនផ្ទោះសខមបង សុវត្ថិភាៃចសបៀង និ ងអាហ្វរសក្មារ់
ិ ី អ្រ់រ ាំសុែភាៃជនជាត្ិខសបកចមម ការោាំក្ទកុមារ
ក្រជាជនកាំ ៃុងក្រឈមហ្វនិ ភ័យ និ ងមនុសេចាស់ កមមវធ
ត្ូច កមមវ ិធីជាំនួយមិនខមនក្បាក់ចាំច

ញ កមមវ ិធីភាៃជាអ្នកដ្ឹកនាាំររស់យុវជន និងឯកអ្រគរដ្ឋទូត្ កមមវ ិធី

ររ ិោរ័ននឌ្ីជីងលសក្មារ់ៃលរដ្ឋ និងោាំក្ទមនុ សេវ ័យចាំ ណ្ណស និងការោាំក្ទត្ក្មូវការមូ លដាឋន កនុង
ចាំចណ្ណមកមមវ ិធី ចផ្េងៗចទៀត្។
•

កមមវ ិធី ោាំក្ទអាជី វកមម៖ កមមវ ិធីខចកចាយឧរករ
ក្បាក់ចាំច

៍ ការពរែាួនសក្មារ់ អាជីវកមមខ្ននត្ត្ូច និងមិនខសាងរក
ញ (Small Business and Non-Profit PPE Distribution Program) ជាំនួយអ្នតរកាល និងាដរ

អាជីវកមមខ្ននត្ត្ូចសក្មារ់ ជាំងឺកូវ ីដ្ 19 (Small Business Transition & Recovery Grants) ជាំនួយសក្មារ់
ក្រៃ័នធត្ក្មង់ជួរ និ ងក្រៃ័នធទូទាត្់ក្បាក់ចដាយោមន Contact (Contactless Payment Systems) និងកមមវ ិធី
ឥ

ទាន និងជាំនួយែ

ឌ សក្មារ់ ខកលមអអាជី វកមម និងកមមវ ិធីចផ្េងៗចទៀត្។

សូមចមើ ល ឯការភាារ់ B “កមមវ ិធីចនាើយត្រ និងាដរចែើងវ ិញៃីជាំងឺនាង” សក្មារ់រញ្ាីចៃញចលញ និង
ិ ីខដ្លផ្ដល់ចដាយការវភា
ិ ជ State CARES Act Allocation។
ៃ័ត្៌មានលមអិត្រខនថមអ្ាំ ៃីកមមវធ
ចក្ៅៃីចនោះ រុរគលិកក្កុងបាន និងកាំៃុងស្ាវក្ជាវ ដាក់ ពកយចសនើសុាំ និងខសាងរករាល់ឱ្កាសខដ្លមាន
សក្មារ់ជាំនួយជាំងឺកូវ ីដ្

19

ចដ្ើ មបីរចងកើនលទធភាៃទទួ លររស់ក្កុងនូវមូ លនិធិសក្មារ់សកមមភាៃចនាើយត្រចក្ោោះ

ិ ។ ចៅកនុងរ៉ាុនាមនសបាដហ៍ងីមៗចនោះ ក្កុងបានដ្ឹ ងថ្ន ក្កុង Long Beach នឹងទទួ លបានមូល
អាសនន និងាដរចែើងវញ
និធិក្ទង់ក្ទាយធាំមួយចាំ នួនចដ្ើ មបីោាំក្ទដ្ល់កមមវ ិធីកាំៃុងរនតចដ្ើមបីចដាោះស្ាយ
និងកាត្់រនថយផ្លរ៉ាោះពល់ថ្ន
ជាំងឺកូវ ីដ្ 19។ ជាំ នួយទាាំងចនាោះរួមមានដ្ូចខ្នងចក្កាម កនុងចាំ ចណ្ណមជាំនួយចផ្េងៗចទៀត្៖
•

សក្មារ់រចក្មាងចនាើយត្រជាំងឺកូវ ីដ្ 19 ចាំនួនរួន សក្មារ់ជាំនួយាធារ

ៈ FEMA សក្មារ់ក្រត្ិរត្តិការ

EOC/IMT ចក្មុោះ ការផ្ដល់ទីជក្មកមិនក្រមូលផ្ដាំុ ោន (ជាទូចៅចៅថ្ន រចក្មាង Roomkey និងទី តាំងចៅដាច់

ចដាយខែក និងចតតែីស័ក) កមមវ ិធីអាហ្វរមនុ សេចាស់ Great Plates Delivered Senior Meal Program
និងការចធាើចត្សតរកចមចរារជាំងឺកូវ ីដ្ 19 តមសហរមន៍។ ថ្ងាចាំណ្ណយបា៉ា ន់ាមនដ្ាំ រូងថ្នរចក្មាងទាាំងរួន
ចនោះមានចាំនួន 16.1 ោនដ្ុ ោារ។ កនុងចាំនួនចនោះ រដ្ិ ភារររស់សហៃ័នធចាំនួន 75 ភាររយ ខដ្លក្ត្ូវបាន

ATTACHMENT A
បា៉ា ន់ាមនថ្ន នឹងទូ ទាត្់សងចដាយ FEMA មានចាំនួន 12.1 ោនដ្ុោារ និងរដ្ិភារចាំ ណ្ណយកនុងមូលដាឋន
មានចាំនួន 4.0 ោនដ្ុោារ។
•

ិ ជចាំនួន $13 ោនដ្ុោារៃី ចខ្ននធី Los Angeles ការសិកាអ្ាំៃីជាំងឺនាង និងសមត្ថភាៃមនទីរ
ទឹកក្បាក់ វភា
ៃិចាធន៍ររស់មជឈម

ឌ លក្រយុទធនឹងជាំងឺនាង និងការពរការនាង (CDC) សក្មារ់ទរ់ ាកត្់ និងក្រយុទធ

ក្រឆ្ាំងការចលចចែើងនូ វជាំងឺនាង (ELC)។ ELC និងផ្ដល់កិចចោាំក្ទដ្ល់សកមមភាៃពក់ៃ័នធនឹងការចធាើចត្សត
និងតមដានការនាងកនុងរយៈចៃល 2.5 ឆ្នាំ។
•

ទឹកក្បាក់ចាំនួន 13 ោនដ្ុ ោារអាចមរក
ិ ៃីជាំនួយចដាោះស្ាយក្ោអាសនន (Emergency Solutions Grants)
(ESG) ៃី នាយកដាឋនលាំចៅដាឋន និងអ្ភិវឌ្ឍន៍ ក្កុងសហរដ្ឋអាចមរ ិក (HUD) និ ងទឹកក្បាក់ ចាំនួន 1.8 ោន
ដ្ុោារចៅកនុង ESG-CV សក្មារ់ទឹកក្បាក់ សរុរចាំនួន 14.8 ោនដ្ុ ោារជាជាំនួយ ESG។ មូ លនិធិ ESG

ទាាំងចនោះនឹងោាំក្ទចៅដ្ល់ជក្មកសចគង្ហគោះរនាទន់ ការទរ់ ាក ត្់ការោមនផ្ទោះសខមបង ជាំ នួយថ្ងាឈួនល ការ
ផ្ដល់ចសវាដទល់តមដ្ងផ្ាូវ និ ងសកមមភាៃរដ្ឋបាលចផ្េងៗ។
•

ទឹកក្បាក់ចាំនួន 3.6 ោនដ្ុ ោារចៅកនុងជុាំទីមួយថ្នជាំនួយរាុកអ្ភិវឌ្ឍន៍សហរមន៍ (Community Development

Block Grant) ចពលរីមូលនិ ធិជាំនួយ CARES (CDBG-CV) ក្ត្ូវបានរៃ
ាំ ឹងចៅកនុងចៃលអ្នារត្ចដ្ើ មបីជួយ
ពក់ៃ័នធនឹងជាំនួយសក្មារ់ៃលរដ្ឋជួលលាំចៅដាឋន។
•

ទឹកក្បាក់ 6.9 ោនដ្ុ ោារៃីកមមវ ិធីលាំចៅដាឋន ជាំនួយ និងទរ់ាកត្់ភាៃោមនផ្ទោះសខមបង (HHAP) ចដ្ើមបីោាំ
ក្ទការសក្មរសក្មួលថ្ននក់ត្ាំរន់ ក្ៃមទាាំងៃក្ងី ក និងអ្ភិ វឌ្ឍសមត្ថភាៃមូលដាឋនចដ្ើមបីចដាោះស្ាយរញ្ជ
ា
ក្រឈមភាៃោមនផ្ទោះសខមបងភាាមៗ។

កិចចការចនោះរួមមានវ ិធានការចដ្ើមបីផ្ដល់កខនាងានក់មានសុវត្ថិភាៃ

សក្មារ់អ្នកោមនទីជក្មក រការទដាឋនសុែភាៃ និងអ្នាម័យ ចរៀរចាំអ្នតរារមន៍ ចវជាាស្រសត និងរខនថម
សមត្ថភាៃដាក់ ចៅដាច់ ចដាយខែក

និងចតតែីស័កងមីដ្ល់សននិធិទីជក្មក

និងលាំចៅដាឋនចដ្ើ មបីកាត្់

រនថយការរក
ី រាលដាលជាំងឺរាត្ត្ាត្។
•

ទឹកក្បាក់ចាំនួន 657,554 ដ្ុ ោារៃីនាយកដាឋនយុត្ិតធម៌ (DOJ) សក្មារ់ នាយកដាឋននររបាលចដ្ើ មបីរចងកើន
ការចក្រើ ក្បាស់រចចចកវ ិទាចដ្ើមបីរការមាាត្សងគម និងកាត្់ រនថយភាៃចាាំបាច់កុងការក្រមូ
ន
លរុរគលិក និង
ាធារ

ជនចៅទីតាំងរិទជិត្

រចងកើត្ចសវារកខក្រភាាចដ្ើមបីជូនដ្ាំ

ឹ ងអ្ាំៃីរទរញ្ជ
ា ចផ្េងៗ

និង

ិរត្តិសក្មារ់រុរគលិករញ្ជ
ដ លអ្ាំៃីភាៃជាអ្នកដ្ឹកនាាំកុងចៃលមានវ
ន
ា ការថ្ន
ុដ ោះរណ្ណ
នាយកដាឋននររបាល ការសមាារ់ចមចរារ និងការសមាអត្ទី កខនាង និងរងយនតនររបាល និងការទិ ញឯក
ឯការអ្នុ វត្ត

ការរ

សណ្ណ
ឋ នអាចចបាករក់ បានចដ្ើមបីដាស់រូដរឯកសណ្ណ
ឋ នចរាមសត្ារចចុរបនន។

ការមានមូ លនិធិក្រចភទចផ្េងៗទាាំងចនោះអាចឱ្យក្កុងផ្ដល់ចសវាោាំក្ទសក្មារ់ ត្ក្មូវការភារចក្ចើនរាំផ្ុត្ចៅ
កនុងសហរមន៍ ។ ចទាោះរី ជាមានចាំ

ូ លមូ លនិធិជាំនួយចក្ចើនោ៉ា ងណ្ណកដី រ៉ាុ ខនតចដាយារត្ក្មូវការខដ្លចកើត្ចែើង

ATTACHMENT A
ចដាយារជាំងឺរាត្ត្ាត្ និងការងយចុោះោ៉ា ងចក្ចើននូ វក្បាក់ចាំ

ចៅកនុងឆ្នាំ
និងរយៈចៃលៃីររី ឆ្នាំរនតចទៀត្នឹ ងមានចាំណ្ណយខដ្លោមនការផ្ដល់មូលនិធិកុងចាំ
ន
នួនោ៉ា ងចក្ចើន

ហិរញ្ញ វត្ថុ2020

ូ លររស់ក្កុង មានការបា៉ា ន់ាមនថ្ន

ខដ្លក្ត្ូវចធាើការតមដាន និងចដាោះស្ាយចដាយយកចិត្តទុកដាក់។

េម្ភាព និខការែសះែារពូជស្ដេន៍
ជាំងឺរាត្ត្ាត្ចធាើឱ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ោ៉ាងខ្នាាំងចាំចពោះវ ិសមភាៃៃូជាសន៍ខផ្នកសុខ្នភិ
ូ ល ក្ៃមទាាំងជីវ ិត្ារ

បាល ក្បាក់ចាំ

ៈ និងឯកជន។ វ ិសមភាៃៃូជាសន៍ចលើរុរគលខដ្លៃុាំសូវ

មានលទធភាៃកនុងការានក់ចៅផ្ទោះឱ្យមានសុវត្ថិភាៃចដ្ើមបីកាត្់រនថយហ្វនិភ័យររស់ែួន
ា
ខដ្លមានលទធ

ភាៃែពស់រាំផ្ុត្កនុងការនាងជាំងឺ និងង្ហយរងចក្ោោះរាំផ្ុត្ចដាយារវ ីរុស បានរងកឱ្យមានវ ិសមភាៃខផ្នក
សុែភាៃ និងចសដ្ឋកិចចចៅកនុងសហរមន៍ រួមទាាំងទីក្កុង Long Beach ផ្ងខដ្រ។

ជាំងឺរាត្ត្ាត្កួរផ្េាំជាមួយការវា៉ា និងចោចលសងគមរនាទរ់ៃីការសមាារ់ George Floyd បាន

រុញក្ចានទីក្កុង និងៃលរដ្ឋចៅទូទាាំងក្រចទសចៅកនុងាថនភាៃចៃលចវោដ្៏មានារសាំខ្នន់។ ាថន
ភាៃថ្នអ្យុត្ិធ
ត ម៌ៃូជាសន៍ដ្៏ធៃន់ធៃរ បានរណ្ណ
ដ លឱ្យទីក្កុងនានាចៅទូទាាំងៃិភៃចោក រួមទាាំ ងទីក្កុង
Long Beach ផ្ងខដ្រ ដអក និងវាយត្ថ្មាចដាយអារមម
ចាំខ

៍ ដទល់ែួននូ
ា
វរចនាសមព័នធជាក្រៃ័នខធ ដ្លរួម

កចធាើឱ្យមានវ ិសមភាៃ និងអ្យុត្ិធ
ត ម៌ៃូជាសន៍។ ការយល់ដ្ឹងអ្ាំៃីក្រៃ័នធខដ្លបានរចងកើត្ និង

រនតជាំរញ
ុ ឱ្យមានវ ិសមភាៃទាាំងចនោះ និងការចាត្់វ ិធានការរួមោនចដ្ើមបីខកត្ក្មូវាថនភាៃអ្យុត្ិធ
ត ម៌ និង
វ ិសមភាៃ អាចចធាើចៅបានលុោះក្តមានទាំនាក់ទាំនងទុកចិត្តរវាងអ្នកជិត្ខ្នង អាជា្ធរមូលដាឋន និង សហ
រមន៍។
ចដ្ើមបីចនាើយត្រចៅនឹងកងាល់ររស់សហរមន៍ ចៅថ្ងៃទី23 ខែមិងុនា ឆ្នាំ2020 ក្កុមក្រឹកាក្កុង
បានអ្នុម័ត្ជាឯកចឆ័ននូវចសចកដីសចក្មចខដ្លទទួលាគល់ការចរ ើសចអ្ើងៃូជាសន៍ ថ្នជា
ភាៃាធារ

ៈ

និងខដ្លរចងកើត្ក្ករែ័

ឌ សក្មារ់ការផ្េោះផ្ារ។

ក្ករែ័

វ ិរត្តិសុែ

ឌ ចនោះៃាោមជាំរញ
ុ ការ

កាងទាំនុកចិត្ត និងចកៀរររធនធានសក្មារ់អ្នុវត្តសកមមភាៃ និងរួមមាន៖ (1) ទទួលាគល់ការមាន
និងផ្លរ៉ាោះពល់រយៈចៃលខវងថ្នការចរ ើសចអ្ើងៃូជាសន៍ជាក្រៃ័នធចៅកនុងទីក្កុង Long Beach និង

ក្រចទសទាាំងមូល (2) ាដរ់ការៃនយល់ និងរទៃិចាធន៍ថ្ន អ្យុត្ិធ
ត ម៌ វ ិសមភាៃៃូជាសន៍ ឬចក្ោោះ
ថ្ននក់ចាំចពោះសមាជិកសហរមន៍ ែ

ៈរនតចងក្កងទិននន័យកនុង និងចក្ៅមូលដាឋនអ្ាំៃីចៅកនុងសហរមន៍

(3) ចកាោះក្រជុាំភារីពក់ៃ័នចធ ដ្ើមបីវ ិភារមត្ិក្ត្ែរ់ៃីវរគាដរ់ចោរល់ និងទិនន
ន ័យវ ិសមភាៃៃូជាសន៍

ចដ្ើមបីផ្ដល់អ្នុាសន៍រាំនិត្ផ្ដួចចផ្ដើមខដ្លមានឥទធិៃលចលើចោលនចោបាយ ការចរៀរចាំងវ ិកា ធមមនុញ្ញ
និងកាំខ

ទក្មង់កមមវ ិធី និង (4) ចរៀរចាំការជាំរញ
ុ សកមមភាៃខដ្លរួមមាន អ្នុាសន៍ភាាមៗ រយៈចៃលែាី

រយៈចៃលមធយម

និងរយៈចៃលខវងសក្មារ់ក្កុមក្រឹកាក្កុងចធាើការៃិចារណ្ណចៅកនុងរបាយការ

៍

ផ្េោះផ្ារៃូជាសន៍។ ចារ់តាំងៃីថ្ងៃទី22 ខែមិងុនា ឆ្នាំ2020 កិចចក្រជុាំាលក្រជុាំក្កុងចាំនួនរួន និងវរគ
ាដរ់មត្ិចោរល់ចាំនួន

13

ក្ត្ូវបានរញ្ចរ់ជាមួយសហរមន៍

និងវរគាដរ់មត្ិចោរល់ជាមួយនឹង

រុរគលិកក្កុង។ កមមវត្ថុ និងក្រធានរទខដ្លអ្នកចូលរួមសហរមន៍បានចលើកចែើងទាាំងចនោះមានលកខ

ៈ

ATTACHMENT A
ែុសៗរញនា

ុ ចកណ្ណ
ដ លជុាំវ ិញទាំនាក់ទាំនងរវាងការក្រកាន់ៃូជាសន៍

រ៉ាុខនតចាំ

សហរមន៍ ផ្ទោះសខមបង និងការោមនផ្ទោះសខមបង ក្ៃមទាាំងការលាត្ និងសុែភាៃាធារ
ររ ិោរ័នចន សដ្ឋកិចច និងកាំខ

និងសុែភាៃ
ៈ ក្ៃមទាាំង

ទក្មង់ងវ ិកា។ សក្មារ់រុរគលិក ចយើងបានឮអ្ាំៃីភាៃចាាំបាច់កុងការចដាោះ
ន

ស្ាយការអ្នុវត្តថ្ផ្ទកុងររស់
ន
ទីក្កុងជុាំវ ិញសមភាៃចៅកនុងការជួល

ដ្ាំចែើងត្ាំខ

ង

និងការរ

រណ្ណ
ដ ល។

ុដ ោះ

ការចដាោះស្ាយវ ិសមភាៃនឹងមិនបាត្់ចៅវ ិញចដាយឯកឯងចដាយោមនវ ិធានការចាស់ោស់
និងក្រករចដាយននទៈៃីសាំណ្ណក់អាជា្ធរមូលដាឋនចែើយ។ ចដាយារខត្វ ិរត្តិហិរញ្ញ វត្ថុរងកចែើងចដាយ
ជាំងឺរាត្ត្ាត្ មានរញ្ជ
ា និងការកាំហិត្ធៃន់ធរៃ ចាំចពោះទីក្កុងចៅកនុងការក្ររ់ក្រងស្សរចៃលដ្ាំណ្ណលោន

រួមទាាំងវ ិធីចដាោះស្ាយកងាោះទឹកក្បាក់ចាំនួន 30 ោនដ្ុោារ ចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021 ផ្ងខដ្រ។ ែ
ៈ
នាងកាត្់វ ិរត្តិហិរញ្ញ វត្ថុធាំៗទាាំងចនោះ ងវ ិកាចនោះនាុោះរញ្ជ
ច ាំងការចរដជា្ចិត្តចៅកនុងការចដាោះស្ាយវ ិសមភាៃ
ៃូជាសន៍ និងរចងកើត្សហរមន៍កាន់ខត្យុត្ិធ
ត ម៌ខដ្លៃូជាសន៍ខលងជាការក្រចមើលចមើលអ្ាំៃីកក្មិត្
ភាៃលមអក្រចសើរខដ្លអ្នកនឹងអ្នុវត្តចៅកនុងការរស់ចៅចទៀត្ចហើយ។

រាំនិត្ផ្ដួចចផ្ដើមសមភាៃ

និងការ

ផ្េោះផ្ារៃូជាសន៍បានផ្ដួចចផ្ដើមជាខផ្នកមួយថ្នងវ ិកាចនោះ រួមមានទឹកក្បាក់ចាំនួន 3.3 ោនដ្ុោារចដ្ើមបី

វ ិនិចោរចៅចលើកិចចែិត្ែាំក្រឹងខក្រង ទឹកក្បាក់រចនាសមព័នច
ធ ាំនួន 2.5 ោនដ្ុោារ និងទឹកក្បាក់ខត្មួយ
ដ្ងចាំនួន 782,000 ដ្ុោារ ខដ្លនឹងអាចឱ្យចយើងរនតចឆ្ពោះចៅមុែ ចដាយទទួលាគល់ថ្ន ចៅចៃលចយើង
ចឆ្ពោះចៅមុែ អាចនឹងក្ត្ូវការទឹកក្បាក់រខនថមសក្មារ់រណ្ណ
ដ ឆ្នាំខ្នងមុែៗ។
ខផ្នកចនោះចដដត្ចៅចលើការចលើកមពស់ខដ្លបានចធាើចៅកនុងខផ្នការងវ ិកាចដ្ើមបីោាំក្ទដ្ល់ការង្ហរ

សមភាៃ

និងការផ្េោះផ្ារៃូជាសន៍ ។

ខផ្នកចផ្េងចទៀត្ចៅកនុងារនឹងៃិភាកាអ្ាំៃីការកាំ

ត្់

ចកខុវ ិស័យចែើងវ ិញនូវចសវាសុវត្ថិភាៃាធារ
ៈ រួមទាាំងការចធាើឱ្យមានភាៃចជឿនចលឿន ការក្ររ់ក្រង
និងត្មាាភាៃ ក្ៃមទាាំងការដាស់រូរចផ្េងចទៀត្ចៅកន
ដ
ចសវា។
ុងរចរៀរផ្ដល់ជូ

ចសចកដីសចងខរកក្មិត្ែពស់ថ្នការចលើកកមពស់ទាាំងចនោះអាចរកចមើលបានចៅកនុងឯការភាារ់ C៖

“ចសចកដីសចងខរអ្ាំៃីការវ ិនិចោរចៅចលើសមភាៃ និងការផ្េោះផ្ារៃូជាសន៍”។

ការ ិោល័យអ្នកក្ររ់ ក្រងក្កុង
•

ចលើកកមពស់ការ ិោល័យសមភាៃ

និងចផ្ទរការ ិោល័យចនោះៃី នាយកដាឋនសុខ្នភិបាលចៅ

ការ ិោល័យររស់អ្នកក្ររ់ក្រងក្កុង
ត្ថ្មា និងដាក់រញ្ូច លចោលការ
ចផ្ទរមានមុែត្ាំខ

ខដ្លនាុោះរញ្ជ
ច ាំងអ្ាំៃីការចរដជា្ចិត្ទ
ត ូទាាំងក្កុងកនុងការវាយ
៍ និងចោលចៅថ្នសមភាៃចៅទូទាាំងអ្ងគភាៃទាាំងមូល។ ការ

ងចាំនួនៃីរៃី នាយកដាឋនសុខ្នភិបាល រួមទាាំងកមមវ ិធីចសវាភាា Language

Access Program ផ្ងខដ្រ។ ចលើសៃីចនោះ មូលនិធិខត្មួយដ្ងនឹងក្ត្ូវវ ិភាជចដ្ើមបីោាំក្ទចោលចៅ
ររស់ការ ិោល័យ៖ ទឹកក្បាក់ចាំនួន $63,000 ចដ្ើមបីោាំក្ទរុរគលិករចណ្ណ
ដ ោះអាសននរខនថម ខដ្ល
មិនក្ត្ូវបានកាត្់កងចដាយជាំនួយ; $100,000 ចដ្ើមបីផ្ដល់ការរ

ដ ល និងការអ្រ់រ ាំអ្ាំៃី
ុដ ោះរណ្ណ

ATTACHMENT A
សមភាៃចៅកនុងអ្ងគភាៃទាាំងមូល និង $160,000 ចដ្ើមបីោាំក្ទចសវារកខក្រឯការ និងរកខក្រ
ដទល់មាត្់ចៅកនុងកមមវ ិធីចសវាភាា Language Access Program។
•

ងអ្នុក្រធានក្ររ់ក្រងក្កុងចដ្ើមបីផ្ល
ដ ់ការសក្មរសក្មួលវ ិមជឈការសក្មារ់

ការរខនថមុែត្ាំខ

កិចែ
ច ិត្ែាំក្រឹងខក្រងទូទាាំងក្កុងពក់ៃ័នន
ធ ឹងរញ្ជ
ា ោមនផ្ទោះសខមបង

ការក្ររ់ក្រងការ ិោល័យ

សមភាៃខដ្លក្ត្ូវបានចផ្ទរៃីនាយកដាឋនសុខ្នភិបាល និងចដ្ើមបីក្ររ់ក្រងការចរៀរចាំ និងការអ្នុវត្ត
កិចែ
ច ិត្ែាំក្រឹងខក្រងររស់ក្កុងពក់ៃ័នន
ធ ឹងរាំនិត្ផ្ដួចចផ្ដើមសមភាៃ

និងការផ្េោះផ្ារៃូជាសន៍

ខដ្លនាុោះរញ្ជ
ច ង
ាំ អ្ាំៃីការចរដជា្ចិត្តររស់ថ្ននក់ក្ររ់ក្រងចៅកនុងការសចក្មចចោលចៅដ្៏មានារៈ
សាំខ្នន់ទាាំងចនោះ។
•

ការរខនថមមុែត្ាំខ

ងអ្នកជាំនាញកមមវ ិធីសហរមន៍ចដ្ើមបីផ្ដល់កិចចោាំក្ទរខនថមសក្មារ់

ការ ិោល័យសមភាៃ
ចៅររស់ែួន។
ា
•

និងចលើកកមពស់សមត្ថភាៃររស់ការ ិោល័យចៅកនុងការសចក្មចចោល

ការរចងកើនទឹកក្បាក់ចាំនួន $150,000 ចៅកនុងការ ិោល័យររស់អ្ក
ន ក្ររ់ក្រងក្កុងចដ្ើមបីោាំក្ទដ្ល់
កាំខ
ទក្មង់ និងនវានុវត្តន៍ររស់រ
ៈកមមការរ ឹដ ងនរររបាលៃលរដ្ឋ (Citizens Police
Complaints Commission) (CPCC)។ ចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021 មូលនិធិទាាំងចនោះនឹងក្ត្ូវចក្រើ
ក្បាស់ចដ្ើមបីចធាើការសិកាក្ររ់ក្ជុងចក្ជាយចលើការអ្នុវត្តក្រចសើររាំផ្ុត្សក្មារ់ក្រត្ិរត្តិការ CPCC
និងសកាដនុៃលសក្មារ់វ ិធានការចបាោះចឆ្នត្ចដ្ើមបីអ្នុវត្តការដាស់រូរភារកិ
ដ
ចច

និងសិទិអ្
ធ ាំណ្ណច

ដ្ូចខដ្លបានកាំ

ត្់ចដាយការសិកា។ កនុងដ្ាំច ើ រចឆ្ពោះចៅមុែ មូលនិធិរចនាសមព័នធទាាំងចនោះ
នឹងជួយោាំក្ទដ្ល់ការអ្នុវត្តការដាស់រូរខដ្លបានផ្ដ
ដ
ល់អ្នុាសន៍។

នាយកដាឋនសុខ្នភិ បាល និ ងអ្រគិភ័យ
•

ការរចងកើនទឹកក្បាក់ចាំនួន 1.5 ោនដ្ុោារចៅកនុងនាយកដាឋនសុខ្នភិបាលសក្មារ់អ្នុវត្តរាំនិត្

ផ្ដួចចផ្ដើមសមភាៃ និងការផ្េោះផ្ារៃូជាសន៍ ចដាយមានអ្នុាសន៍ជាក់ោក់ខដ្លបានចលើក
ចែើងចៅកនុងរាំនិត្ផ្ដួចចផ្ដើមសមភាៃ និងការផ្េោះផ្ារៃូជាសន៍៖ របាយការ ៍ រឋម
•

ការរចនា និងការចរៀរចាំចែើងវ ិញនូវរាំរក្ូ កុម HEARTខត្មួយចដាយចដដត្កាន់ខត្ខ្នាាំងចៅចលើសុែ
ភាៃាធារ

ៈ

និងចក្រើក្បាស់មុែត្ាំខ

ងរិោនុរដាឋយិកាចៅកនុងនាយកដាឋនសុខ្នភិបាល

ជាំនួសឱ្យអ្នកៃនាត្់អ្រគិភ័យចៅនាយកដាឋនអ្រគិភ័យ។

ATTACHMENT A
•

មូលនិធិខត្មួយដ្ងចាំនួន $187,500 ចដ្ើមបីោាំក្ទកមមវ ិធីចក្ជើសចរ ើសភាៃចក្មុោះខផ្នកអ្រគិភ័យ (Fire
Diversity Recruitment Program) ចដ្ើមបីអ្នុវត្តការចក្ជើសចរ ើសក្ររ់ក្ជុងចក្ជាយខដ្លចដដត្ចៅ
ចលើការចក្ជើសចរ ើសចរកខជនខដ្លមានលកខ

ៈសមបត្តិែពស់ខដ្លត្ាំណ្ណងឱ្យក្កុមក្រជាជនចក្មុោះ

ររស់ក្កុង។

នាយកដាឋនចសវារណ្ណាល័យ
•

ងវ ិជាាជីវៈសុខ្នភិបាលទី

ការរខនថមមុែត្ាំខ

II

ចាំនួនរីចៅកនុងនាយកដាឋនចសវារណ្ណាល័យ

ចដ្ើមបីផ្ដល់ចសវាកិចចការសងគមចៅកនុងរណ្ណ
ដ ល័យសក្មារ់អ្ត្ិងិជនខដ្លក្ត្ូវការជាំនួយចៅដ្ល់
ៈវ ិជាាជីវៈ ខដ្លក្ត្ូវកាត្់កងចដាយមូលនិធិជាំនួយ។

ដតល់ និងមានលកខ
•

ចរៀរចាំចែើងវ ិញនូវចសវារណ្ណាល័យចដ្ើមបីចូលរួមចាំខ

កចដាោះស្ាយកងាោះរចនាសមព័នធររស់

ក្កុង ក្ៃមទាាំងចលើកកមពស់ចសវាចៅកនុងត្ាំរន់ខដ្លមានការែាោះខ្នត្។ រណ្ណាល័យ Billie Jean
King Main, Michelle Obama, និង Mark Twain នឹងចារ់ចរើកដ្ាំច
សបាដហ៍

ចៅដ្ល់

7

ថ្ងៃកុងមួ
ន
យសបាដហ៍

ើ រការៃីចាំនួន 5 ថ្ងៃកុងមួ
ន
យ
ចដាយមានចសវាខដ្លក្ត្ូវបានចលើកកមពស់ ជា

រណ្ណាល័យសាំខ្នន់ៗររស់ក្កុង។ រណ្ណាល័យាខ្នចាំនួន 9 ចផ្េងចទៀត្ នឹងរកាចសវាចៃញ
ចលញ រ៉ាុខនតបានកាត្់រនថយមកចៅក្ត្ឹម 3 ថ្ងៃកុងមួ
ន
យសបាដហ៍ (អ្ង្ហគរ – ក្ៃហសបត្ិ៍)។ ការកាត្់

រនថយចនោះអាចកាត្់សនេាំសាំថ្ចចាំណ្ណយបានចាំនួន $247,000 និងរចញ្ចៀសការរិទាខ្នណ្ណ
មួយចៅកនុងក្កុង

ែ

ៈផ្ដល់រាំរថ្ន
ូ ន ក់ត្ាំរន់

និងថ្ននក់មូលដាឋនថ្នការទទួលបានចសវារណ្ណាល័

យ។

នាយកដាឋនក្ររ់ក្រងឧទាន ការកមានត និងសមុក្ទ
•

ផ្ដល់មូលនិធិជាលកខ
ៃិៃ័រ

ៈរចនាសមព័នធដ្ល់ការចរៀរចាំកមមវ ិធីមនុសេចាស់ចៅមជឈម

ឌល

៍ ចដាយមានការរចងកើនទឹកក្បាក់ចាំនួន $40,000 ខដ្លទទួលបានការោាំក្ទៃីមូលនិធិខត្

មួយដ្ងកាលៃីឆ្នាំមុនៗ។

កមមវ ិធីចនោះនឹងរនតចលើកកមពស់រុ

ភាៃជីវ ិត្សក្មារ់មនុសេចាស់

កនុងក្កុង តមរយៈការរនតផ្ដល់ចសវា និងចលើកកមពស់សុែភាៃសនូល។ មជឈម ឌ លៃិៃរ ៍ មាន
ទីតាំងសថិត្ចៅភារខ្នងចជើងទីក្កុង
ខដ្លមានចាំនួនមនុសេចាស់ចក្ចើនជាងចរចៅកនុងទីក្កុង
ររស់ចយើង និងៃុាំមានកមមវ ិធីមនុសេចាស់ចាស់ោស់ចែើយ។
•

មូលនិធិខត្មួយដ្ងចាំនួន $272,000 សក្មារ់កមមវ ិធីការពរសុវត្ថិភាៃ (Be SAFE program) ចៅ
តមទីតាំងចាំនួន 11 ចដ្ើមបីកាត្់រនថយរទចលមើសកនុងត្ាំរន់ តមរយៈការរខនថមចមា៉ា ងក្ត្ួត្ៃិនិត្យ

ATTACHMENT A
ចៅឧទានខដ្លបានកាំ

ត្់ចៅចៃលោៃចចៅកនុងរដ្ូវចៅដ ចដាយជួលយុវជនកនុងត្ាំរន់ និងផ្ដល់

ដ្ល់ក្រួារនូវសកមមភាៃវ ិជាមាន និងមានសុវត្ថិភាៃចដ្ើមបីរ ីករាយជាមួយោន។

នាយកដាឋននររបាល
•

រចងកើត្ការ ិោល័យនររបាលធមមនុញ្ញចៅកនុងនាយកដាឋននររបាលខដ្លរចងកើត្ចែើងចដ្ើមបីរិត្
រូរចែើងវ ិញចលើកិចចការពរសណ្ណ
ដ រ់ធានរ់តមរយៈការចដដត្ចៅចលើដ្ាំច
ាងទាំនុកចិត្តកាន់ខត្រ ឹងមាាំតមរយៈការរចងកើនការចនាើយត្រ
ការ ិោល័យចនោះនឹងទទូលែុសក្ត្ូវកនុងការធានាថ្ន
ការអ្នុវត្តក្រចសើររាំផ្ុត្កនុងការរកាសណ្ណ
ដ រ់ធានរ់

ត្មាភាៃ

សមភាៃ

សិទិអ្
ធ ាំណ្ណចផ្ាូវចារ់

ចនយយភាៃ។

និងចសចកដីរ ាំៃឹងទុក

ចនយយភាៃ និងត្មាាភាៃ

និងទីភានក់ង្ហរក្កុងចផ្េងៗចទៀត្ចដ្ើមបីឱ្យររ ិោរ័នន

និងការទាំនាក់ទាំនងជាមួយការ ិោល័យសមភាៃ។

រុរគលិកចដាយចធាើការខរងខចកចែើងវ ិញនូវមគនតីរចក្មាងៃិចសស
ដ្ាំចែើងៃីមុែត្ាំខ

និងរ

ការក

នាយកដាឋនសថិត្ចៅកនុងជាំហ្វនខដ្លមាន

ររស់សហរមន៍ ដ្ឹកនាាំការៃក្ងីកការវ ិភារទិននន័យចដ្ើមបីឱ្យមានរ
ការចូលរួមចៅកនុងក្កុមៃីខ្នងចក្ៅ

ើ រចឆ្ពោះចៅមុែ

និង

ការ ិោល័យចនោះនឹងក្ត្ូវចរៀរចាំ
និងថ្ននក់អ្នុចសនីយ៍

(ខដ្ល

ងៃលបាល) ៃីការ ិោល័យក្រត្ិរត្តិចៅការ ិោល័យងមីចនោះ និងរខនថមអ្នក

ជាំនាញចសវាធុរកិចទ
ច ី IV ចដ្ើមបីចធាើការវ ិភារទិនន
ន ័យ ខដ្លកាត្់កងជាមួយការកាត្់រនថយក្បាក់
ខងមចមា៉ា ងខដ្លបានចក្ោងងវ ិកា។

ក្ាក្់ចំណូលពី CANNABIS េក្ាប់េម្ភាព/ការែសះែារពូជស្ដេន៍ និខេុវតថិភាព
និខេុខភាពស្ដធារណៈ
ងវ ិកាឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021

ខដ្លបានចសនើចែើងបានផ្ដល់អ្នុាសន៍ឱ្យក្កុមក្រឹកាក្កុងអ្នុម័ត្ការ

អ្នុវត្តអ្ក្តៃនធកាន់ខត្ែពស់សក្មារ់ៃនធអាជា្រ័

ា អាជីវកមមចលើអាជីវកមម Cannabis ជាខផ្នកមួយថ្នវ ីធី

ាស្រសតក្រករចដាយយុទា
ធ
ស្រសតខដ្លអ្នុញ្ជញត្ឱ្យក្កុងអាចវ ិនិចោរចៅចលើអាទិភាៃសាំខ្នន់ៗថ្នរាំនិត្
ផ្ដួចចផ្ដើមសមភាៃ និងការផ្េោះផ្ារៃូជាសន៍ និងរកាចសវាសុែភាៃាធារ
ៈសាំខ្នន់ៗ ែ
ៈ
ទទួលាគល់ថ្ន ក្កុងកាំៃុងក្រឈមនឹងកងាោះធនធានោ៉ា ងធៃន់ធៃរកនុងទឹកក្បាក់ចាំនួន 30 ោនដ្ុោារ និង

ឥទធិៃលកាន់ខត្អាក្កក់ថ្នជាំងឺរាត្ត្ាត្។ ៃីមុនអ្នកចបាោះចឆ្នត្បានអ្នុញ្ជញត្ឱ្យក្កុងរចងកើន ឬរខនថមអ្ក្ត
ៃនធ Cannabis តមរយៈរទរញ្ជ
ា ចដាយចោងចលើអ្ក្តរត្ិររមា ឬអ្របររមា។ ចៅចៃលអ្នុវត្តៃនធជា
ចលើកដ្ាំរូង
រាំផ្ុត្

ក្កុងមានចោលរាំ

ងចក្ជើសចរ ើសអ្នុវត្តៃនធចនោះចៅកនុងអ្ក្តអ្នុម័ត្ជាាធារ

ៈទារ

ខដ្លមានលទធភាៃកនុងការរចងកើនអ្ក្តចនោះនាចៃលអ្នារត្ចៅចៃលវ ិស័យចនោះកាន់ខត្មានភាៃ

ATTACHMENT A
ចជារជ័យ។ ការរចងកើនអ្ក្តៃនធរឺជាវ ិធីក្រករចដាយយុទធាស្រសត និងមានភាៃចជារជ័យរាំផ្ុត្ចដ្ើមបីជួយ
ទីក្កុងចៅកនុងការរកាត្ុលយភាៃចោលចៅររស់ែួន
ា ខដ្លទាាំងៃីរចនោះមកៃីទិដ្ភា
ឋ ៃហិរញ្ញ វត្ថុ និងចសវា។
វ ិធានការ MA រឺជារាំនិត្ផ្ដួចចផ្ដើមសនាឹកចឆ្នត្ ខដ្លអ្នុម័ត្ចដាយ 68 ភាររយថ្នអ្នកចបាោះចឆ្នត្

ក្កុង Long Beach ចៅថ្ងៃទី08 ខែវ ិចឆិកា ឆ្នាំ2016 ខដ្លបានរចងកើត្ៃនធអាជា្រ័

ា អាជីវកមមចៅចលើអាជីវ

កមម Cannabis ។ ងវ ិកាឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021 ខដ្លបានចសនើចែើង បានផ្ដល់អ្នុាសន៍ឱ្យចធាើការដាស់រូរច
ដ
នាសមព័នធចដាយរចងកើន

1

ភាររយចៅចលើអ្ក្តខដ្លអ្នុវត្តចាំចពោះការលក់រាយសក្មារ់ផ្លិត្ផ្ល

ចវជាាស្រសត និងសក្មារ់ចក្រើក្បាស់ចដាយមនុសេចៃញវ ័យ ចដាយរចងកើនៃនធៃីអ្ក្តចដ្ើម 6 ភាររយ ចៅ 7
ភារយសក្មារ់ផ្លិត្ផ្លចវជាសស្រសត និងៃី 8 ភាររយ ចៅ 9 ភាររយ សក្មារ់ចក្រើក្បាស់ចដាយមនុសេ
ចៃញចវញ។ រុរគលិកខ

នាាំឱ្យកាំ

ត្់រាល់ៃនធអាជា្រ័

ា អាជីវកមម Cannabis ចផ្េងៗចទៀត្កនុងអ្ក្តចង

ចដ្ើមបីរកាការក្រកួត្ក្រខជងររស់ក្កុង Long Beach ជាមួយនឹងទីផ្ារ Cannabis ចផ្េងៗចទៀត្ ខដ្លរួម

មាន ការដាស់រូរខដ្លក្កុ
ដ
មក្រឹកាក្កុងបានចធាើចែើងកាលៃីខែធនូ ឆ្នាំ2019 ចដ្ើមបីកាត្់រនថយអ្ក្តៃនធ
អាជា្រ័

ា អាជីវកមម Cannabis សក្មារ់អ្នកផ្លិត្ អ្នកខចកចាយ និងមនទីរៃិចាធន៍ៃី 6 ចៅ 1 ភាររ

យ។ ៃ័ត្៌មានរខនថមអ្ាំៃីវ ិធានការ MA អ្ក្តៃនធ និងក្បាក់ចាំ

ូ ល សូមចមើលខផ្នកវ ិធានការសនាឹកចឆ្នត្

ក្កុង (City Ballot វ ិធានការs Section) ចៅចៃលចក្កាយ ចៅកនុងឯការភាារ់ចនោះ។
ចដាយមានរចក្មាងរចងកើនអ្ក្តៃនធ និងរចងកើនក្បាក់ចាំ

បា៉ា ន់ាមនថ្ន នឹងរចងកើត្ក្បាក់ចាំ

ូ ល ក្បាក់ចាំ

ូ ល Cannabis ក្ត្ូវបាន

ូ លបាន 8.6 ោនដ្ុោារចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ2021។ ងវ ិកាចនោះកាំៃុង

ចសនើឱ្យមានការចក្រើក្បាស់ជាយុទធាស្រសតនូវក្បាក់ចាំ

ូ លទាាំងចនោះចដ្ើមបីផ្ដល់មូលនិធិដ្ល់ ខផ្នកចាំនួនរីដ្ូច

ខ្នងចក្កាម៖
•

កមមវ ិធីក្ររ់ក្រង និងៃក្ងឹងការអ្នុវត្តវ ិស័យ Cannabis ទូទាាំងទីក្កុង ចពលរឺចាំណ្ណយទាាំងចនោះ
ក្ត្ូវបានកាត្់រនថយជាខផ្នកមួយថ្នការកាត្់រនថយងវ ិកាខដ្លបានចសនើចែើង។
សក្មារ់ឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021

ការកាត្់រនថយ

រឺជាខផ្នកមួយថ្នការរនតកិចែ
ច ិត្ែាំក្រឹងចដ្ើមបីកាត្់រនថយចាំណ្ណយ

កមមវ ិធីរទរបញ្ញត្ិត cannabis តមរយៈការរចងកើនក្រសិទធភាៃក្រត្ិរត្តិការ និងកាត្់រនថយកក្មិត្
ចសវា តមការសមស្សរ។ ចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021 ការកាត្់រនថយសរុរចាំចពោះកមមវ ិធីនានាជា
ចាំនួនមូលនិធិមានចាំនួនក្រមា
$983,000 ចដាយកមមវ ិធីចៅសល់ក្ត្ូវបានចក្ោងងវ ិកាចាំនួន
ក្រមា

1.8 ោនដ្ុោារ។ មុែត្ាំខ

ងចាំនួនក្រមា

7 ក្ត្ូវបានកាត្់រនថយៃីមូលនិធិទូចៅ

ចសមើនឹងការកាត្់រនថយ 30 ភាររយថ្នចាំនួនរុរគលិកចៅកនុងកមមវ ិធីចនោះ (មិនរិត្ការវ ិភាជមូលនិធិ

ចែើងវ ិញ) ចហើយនឹងរង្ហាញអ្ាំៃីលទធភាៃររស់ក្កុងចៅកនុងការអ្នុវត្តចោលនចោបាយងមី និង/ឬ
ការផ្ដល់អាជា្រ័

ា និងការអ្នុវត្តចារ់។

ៃ័ត្៌មានលមអិត្អ្ាំៃីការកាត្់រនថយចនោះមានចរៀររារ់ចៅខផ្នករនាទរ់ថ្នឯការភាារ់។

ATTACHMENT A

•

ការខកលមអរចនាសមព័នធពក់ៃ័នធនឹងរាំនិត្ផ្ដួចចផ្ដើមសមភាៃ និងការផ្េោះផ្ារៃូជាសន៍ដ្ូចខដ្ល
ៃិភាកាចៅកនុងខផ្នកខ្នងចលើ។
ក្រមា

•

ការខកលមអរចនាសមព័នធទាាំងចនោះមានទឹកក្បាក់សរុរចាំនួន

2.5 ោនដ្ុោារ។

ការរកាទុកចសវាសុវត្ថិភាៃ និងសុែភាៃាធារ
ចោលរាំ

ៈសាំខ្នន់ៗ ស្សរតមចសចកដីសចក្មចអ្ាំៃី

ងចលើការចក្រើក្បាស់មូលនិធិ cannabis។ ក្បាក់ចាំ

រកាទុកទឹកក្បាក់ក្រមា

4.2

ូ លចនោះនឹងជួយក្កុងចៅកនុងការ

ោនដ្ុោារថ្នចសវាសុវត្ថិភាៃ

និងសុែភាៃាធារ

ៈ

អាទិភាៃចៅកនុងាថនភាៃខដ្លកងាោះខ្នត្ទឹកក្បាក់ដ្៏ចក្ចើនត្ក្មូវឱ្យមានការកាត្់រនថយចសវា
មួយចាំនួន។ ចសវាទាាំងចនោះរួមមានដ្ូចខ្នងចក្កាម៖
o

ក្កុមសមាអត្

o

ការោាំក្ទសក្មារ់ចសវាៃលរដ្ឋោមនផ្ទោះសខមបង និងមជឈម

o

អ្ងគភាៃទរ់ាកត្់អ្ាំចៃើហិងា

o

អ្នកស្សរសក្មួលលទធភាៃចូល

o

កមមវ ិធីសិកាចៃញមួយជីវ ិត្ចៅរណ្ណាល័យ Michelle Obama and Mark Twain

o

មជឈម

o

ជាមូលនិធិរចនាសមព័នធ S.A.F.E សក្មារ់ 8 ទីតាំង

o

រដ្ឋបាល និងការចរៀរចាំកមមវ ិធីម

o

មជឈម

o

មគនតីនររបាលរុ

ឌ លៃហុចសវា

ឌ លធនធានត្ាំរន់ និងកមមវ ិធីខកលមអ

ឌ លវរបធម៌ទឹកដ្ីដ្ាំច

ឌ លមនុសេចាស់
ើ ត្

ភាៃជីវ ិត្

ចសចកដីសចងខរអ្ាំៃីការចក្រើក្បាស់ក្បាក់ចាំ

ូ លវ ិធានការ MA ក៏អាចមានចៅកនុងឯការភាារ់ K

សដីៃី “ចសចកដីសចងខរអ្ាំៃីការចក្រើក្បាស់វ ិធានការ MA”

ការចដាោះស្ាយកងាោះងវ ិកា – វ ិធី ាស្រសតចក្ចើនមុែក្ៃួញ
មូលនិធិទូចៅររស់ក្កុងមានការែាោះខ្នត្ចាំនួន 30 ោនដ្ុោារ ចដាយារខត្ការរចងកើនក្បាក់
ចាំ

ូ លមានចលបឿនយឺត្ជាងចាំណ្ណយចផ្េងៗ ចពោះរឺមានាថនភាៃអាក្កក់កាន់ខត្ខ្នាាំងចដាយារផ្ល

រ៉ាោះពល់ថ្នជាំងឺរាត្ត្ាត្។ វ ិធានការ M ដ្ាំច

ើ រការកដីកាដាំ និងថ្ងាចាំណ្ណយចកើនចែើង ដ្ូចជា ទាំនួលែុសក្ត្ូវ

ទូចៅ និងកាត្ៃាកិចចច ាធននិវត្តន៍។ ចនោះរឺជាកងាោះខ្នត្ធាំជាងចរខដ្លក្កុងបានជួរក្រទោះចៅកនុងរយៈ
ចៃលរ៉ាុនាមនឆ្នាំងីៗ
ម កនាងចៅចនោះ។

ATTACHMENT A
ចដ្ើមបីចដាោះស្ាយកងាោះខ្នត្ចាំនួនទឹកក្បាក់ដ្៏ចក្ចើនចនោះ

វ ិធីាស្រសតជាយុទធាស្រសតចក្ចើនមុែក្ៃួញ

ក្ត្ូវបានរចងកើត្ និងចក្រើក្បាស់ដ្ូចមានចរៀររារ់ចៅខ្នងចក្កាម។ ខផ្នកជារនតរនាទរ់ ខ្នងចក្កាមៃិភាកាអ្ាំៃី
វ ិធានការខដ្លបានអ្នុវត្តចៅចក្កាមមុែក្ៃួញនីមួយ។
1. ក្រសិទធភាៃ និ ងនវានុ វត្តន៍ – កាំ

ត្់ជចក្មើសនានាសក្មារ់ក្រសិទធភាៃក្រត្ិរត្តិការ ការរញ្ូច ល
ោន វ ិធីាស្រសតងីៗ
ម ថ្នការចធាើអាជីវកមម រចចចកវ ិទារចងកើនក្រសិទធភាៃ

2. ការកាត្់ រនថយចសវា – វាយត្ថ្មាការកាត្់រនថយចៅក្ររ់នាយកដាឋនក្កុងខដ្លផ្ដល់អាទិភាៃចៅ
ចលើចសវា/រុ
លទធផ្ល។
3. ក្បាក់ ចាំ

ត្ថ្មាសូលររស់
ន
ក្កុង

និងចក្រើក្បាស់ដ្ាំច

ើ រការចធាើចសចកដីសចក្មចចិត្តខផ្អកចលើ

ូ លងមី ឬខដ្លបានវ ិភាជន៍ ចែើងវ ិញ – រ ិោះរកខផ្នកនានាថ្នក្បាក់ចាំ

ូ លងមី ឬខដ្លបាន

វ ិភាជន៍ចែើងវ ិញ និងរចងកើត្ការាដរចាំណ្ណយមកវ ិញ។
4. ជាំ នួយ/វ ិភារទានៃីរុរគលិក

–

ចូលរួមជាមួយក្កុមរុរគលិកចដ្ើមបីខសាងរកជចក្មើសសនេាំសាំថ្ច

ចាំណ្ណយចដ្ើមបីជួយកាត្់រនថយការរញ្ឈរចជើងរុរគលិក និងការកាត្់រនថយចសវា។
5. ការវ ិនិ ចោរជាយុទា
ធ
ស្រសត – ការវ ិនិចោរចៅចលើត្ក្មូវការសាំខ្នន់ ឬជាអាទិភាៃខដ្លចធាើឱ្យ
ក្កុងមានាថនភាៃហិរញ្ញ វត្ថុកាន់ខត្លអក្រចសើរនាចៃលអ្នារត្

និងចលើកកមពស់រុ

ភាៃជីវ ិត្

ររស់ក្កុងទាាំងមូល។

ក្រសិទធភាៃ និងនវានុ វត្តន៍ (មុែក្ៃួញទី 1)
មុែក្ៃួញទីមួយចៅកនុងវ ិធីាស្រសតចក្ចើនមុែក្ៃួញរឺក្ត្ូវចធាើការវាយត្ថ្មាក្រសិទធភាៃ

នវានុវត្តន៍

និងវ ិធីាស្រសតងីៗ
ម ថ្នការចធាើអាជីវកមមតមរយៈអ្ងគភាៃខដ្លអាចរចងកើត្ការសនេាំសាំថ្ចចាំណ្ណយ។

ខផ្នក

ទាាំងរួនថ្នក្រសិទធភាៃ និងនវានុវត្តន៍ខដ្លបានដាក់រញ្ូច លចៅកនុងងវ ិកាខដ្លបានចសនើចែើងមានដ្ូចត្
ចៅ៖ 1) ការចរៀរចាំចកខុវ ិស័យចែើងវ ិញនូវវ ិធីាស្រសតផ្ល
ដ ់ចសវាសុវត្ថិភាៃាធារ
ចាំណ្ណយងយចុោះចដាយាររចចចវ ិទា

ៈ 2) ការទទួលបាន

និងការវ ិនិចោរជាយុទា
ធ
ស្រសតចផ្េងៗចទៀត្ខដ្លបានចធាើចែើង

កាលៃីមុន 3) ការវាយត្ថ្មាការចក្រើក្បាស់ជាយុទា
ធ
ស្រសតនូវការចធាើកិចចសនាចៅកនុង ឬចក្ៅចសវាក្កុង
និង 4) សមាអត្មុែត្ាំខ

មានឱ្កាសចកើត្ចែើង។

ងទាំចនររយៈចៃលយូរ និងការរនេុីងវ ិកាចៅនឹងក្រត្ិរត្តិការជាក់ខសដង ខដ្ល

ATTACHMENT A
រុរគលិកក្កុងនឹងរនតសិកា និងវាយត្ថ្មាក្រត្ិរត្តិការ និងខសាងរករាំរផ្
ូ ដល់ចសវាចផ្េងៗោន និង
ខផ្នកខដ្លោមនក្រសិទធភាៃចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021

ចដ្ើមបីកាំ

អ្នារត្ចឆ្ពោះចៅមុែ។

ការកាំ

ត្់ជចក្មើសខដ្លអាចអ្នុវត្តចៅកនុង

ត្់ចកខុវ ិស័យចែើងវ ិញនូ វវ ិធី ាស្រសតផ្ដល់ចសវាសុវត្ថិភាៃាធារ

ៈ

រុរស និងស្រសតីថ្ននាយកដាឋននររបាល Long Beach ែិត្ែាំចធាើកិចចការចដាយមិនចចោះចនឿយហត្់
ជាចរៀងរាល់ថ្ងៃចដ្ើមបីការពរៃលរដ្ឋចៅចក្កាមចារ់ដ្ូចខដ្លកាំ

ត្់ ចដាយថ្ននក់ដ្ឹកនាាំនីត្ិរញ្ញត្ិរត រស់

ចយើង ចហើយៃួកោត្់ចនាើយត្រតមការអ្ាំពវនាវឱ្យដាក់ែួនឯងចៅកន
ា
ុងាថនភាៃចក្ោោះថ្ននក់ចដ្ើមបីការពរ

អ្នកដ្ថ្ទ ចទាោះរីជាក្រឈមនឹងចក្ោោះថ្ននក់រទឧក្កិដ្ឋ ររ ិាថន ឬចៅកនុងករ ី កានការចនាើយត្រចាំចពោះ
ជាំងឺកូវ ីដ្ 19 រឺចក្ោោះថ្ននក់ចាំចពោះវ ីរុស។ ក្កុងកាំៃុងៃិនិត្យចមើលថ្ផ្ទកុងចលើ
ន
អាទិភាៃកញ្ចរ់ងវ ិកា ចោល
នចោបាយ និងនីត្ិវ ិធី ការរ

ដ លររស់ចយើង ភាៃលចមអៀងចាំចពោះែាួនឯង និងាថរ័ន ចដ្ើមបី
ុដ ោះរណ្ណ
ៈក្ត្ូវបានផ្ដល់ជូនចដាយយុត្ិធ
ត ម៌ ចសមើភាៃ និងក្ត្ឹមក្ត្ូវ។ កនុងនាមជាក្កុង

ធានាថ្នសុវត្ថិភាៃាធារ
មួយ

ចយើងកាំៃុងៃិចារណ្ណោ៉ា ងលអិត្លអន់ចដ្ើមបីៃិនិត្យចមើលរចរៀរខដ្លចយើងអាចសហការោនវាង

នាយកដាឋនក្កុងទាាំងអ្ស់ និងចធាើកិចចការរួមោនជាខផ្នកមួយថ្នការរនតៃហុខផ្នកថ្នសុវត្ថិភាៃាធារ
កិចែ
ច ិត្ែាំក្រឹងខក្រងចនោះក្ត្ូវបាននាុោះរញ្ជ
ច ង
ាំ ចៅកនុងសាំច
ខដ្លដាក់រញ្ូច លការចធាើសុីវ ិលកមមនូវមុែត្ាំខ

ើ ងវ ិការរស់នាយកដាឋននររបាល និងអ្រគិភ័យ

ងសបងមួយចាំនួនចដ្ើមបីរចងកើត្ក្រសិទធផ្ល និងការសនេាំ

សាំថ្ចចាំណ្ណយ ការចរៀរចាំចែើងវ ិញនូវក្រត្ិរត្តិការ និងការរដូរភារកិចៃ
ច ីសុវត្ថិភាៃាធារ
ជីវៈខផ្នសុែភាៃាធារ

ៈ។

ៈចៅអ្នកវ ិជាា

ៈជាចដ្ើម។

ខ្នងចក្កាមរឺជាខផ្នកមួយចាំនួនខដ្លឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021ខដ្លបានចសនើចែើងដាក់រញ្ូច លជាខផ្នក

មួយថ្នការកាំ
•

ត្់ចកខុវ ិស័យវ ិធីាស្រសតផ្ដល់ចសវាសុវត្ថិភាៃាធារ

ការចក្រើក្បាស់មុែត្ាំ ខ

ៈចែើងវ ិញ៖

ងសុីវ ិលជាំ នួសមុ ែត្ាំ ខ

មួយថ្នកិចចែិត្ែាំក្រឹងខក្រងចដ្ើមបីកាំ

ងសបងចៅកនុងនាយកដាឋននររបាល ជាខផ្នក
ត្់ចកខុវ ិស័យចែើងវ ិញ
វ ិធីផ្ដល់ចសវាចៅកនុងនាយកដាឋន

នររបាលរឺជាជាកិចែ
ច ិត្ែាំក្រឹងខក្រងចដ្ើមបីចធាើសុីវ ិលកមមមុែត្ាំខ

ងសបងមួយចាំនួនខដ្ល

រចចុរបននក្ត្ូវបានក្ររល់ចៅឱ្យមុែង្ហរនាយកដាឋនខដ្លមិនត្ក្មូវឱ្យសិទិអ្
ធ ាំណ្ណចចារ់ែួន
ា ឬអាច
អ្នុវត្តបានចដាយខផ្នកសុីវ ិល។ នាយកដាឋននររបាលបានចធាើការវាយត្ថ្មាភារកិចខច ដ្លអ្នុវត្ត
ចដាយរុរគលិកមុែត្ាំខ

ងសបងខដ្លមានលកខ

នឹងអាចឱ្យរុរគលិកមុែត្ាំខ

ៈរដ្ឋបាលជាចមបង និងខដ្លការចធាើសុីវ ិលកមម

ងសបងទាាំងចនោះដាក់ៃក្ង្ហយចែើងវ ិញចៅតមទីតាំងដទល់

ក្បាស់កាន់ខត្ក្រចសើរនូវជាំនាញ និងការរ

ចក្រើ

ដ លររស់ែួន។
ា
ចក្ៅៃីចនោះ នាយកដាឋនបាន
ុដ ោះរណ្ណ
ចធាើការវាយត្ថ្មាថ្ន ចត្ើមុែង្ហរចសុើរអ្ចងកត្ណ្ណខដ្លអាចអ្នុវត្តចដាយអ្នកវ ិភារ និងមុែត្ាំខ
ង

ATTACHMENT A
សុីវ ិលចផ្េងៗចទៀត្

ខដ្លអាចរាំពក់រាំរ៉ាននាយកដាឋននូវសមត្ថភាៃរចចចកចទស

និងវ ិភារ

ទិនន
ន ័យកាំៃុងមានត្ក្មូវការ ចដ្ើមបីចធាើការចសុើរអ្ចងកត្ និងចដាោះស្ាយនិនានការរទចលមើស។
ការដាស់រូរខ្នងចក្កាមក្ត្ូ
ដ
វបានដាក់រញ្ូច លចៅកនុងខផ្នការងវ ិកាថ្ននាយកដាឋននររបាល។ ជា
សរុរ ខផ្នកខ្នងចក្កាមលុររាំបាត្់មុែត្ាំខ

ងសបងចាំនួន 34 និងរខនថមមុែត្ាំខ

28.7 ខដ្លសនេាំសាំថ្ចចាំណ្ណយងវ ិកាបានក្រមា
o

ងសុីវ ិលចាំនួន

5.2 ោនដ្ុោារ។

ដាស់រូរមគនត
ដ
ីនររបាលចាំនួន 16 រូរចៅជាជាំនួយការចសវាសហរមន៍ចាំនួន 16 រូរ ខដ្ល
អាចចនាើយត្រចាំចពោះការអ្ាំពវនាវថ្នរបាយការ

៍ អាទិភាៃទី 3។ ការអ្ាំពវនាវអាទិភាៃ

ទី 3 រឺជាការអ្ាំពវនាវោមនអ្ាំចៃើហិងា 9-1-1 ខដ្លជាចមបងចសនើឱ្យមានការរាំចៃញរបាយ
ការ

៍ រទចលមើសរនាទរ់ៃីរទចលមើសក្ទៃយសមបត្តិបានចកើត្ចែើង។ ខដ្នយុតតធិការមួយ

ចាំនួនចក្រើក្បាស់មុែត្ាំខ

ងសុីវ ិលសក្មារ់ត្ួនាទីទាាំងចនោះ។ ជនសុីវ ិលោមនឯកសណ្ណ
ឋ ន

ោមនរាំពក់អាវុធនឹងទទួលបានការរ

ដ លចដ្ើមបីចសុើរអ្ចងកត្ និងកត្់ក្តជាផ្ាូវ
ុដ ោះរណ្ណ
ការនូវរទចលមើសក្ទៃយសមបត្តិជាក់ោក់
ចនាើយត្រចាំចពោះការអ្ាំពវនាវតមវ ិទយុចាំចពោះ
រទចលមើសោមនហិងា និងជួយសមាជិកសហរមន៍ជាមួយនឹងរបាយការ
o

ដាស់រូរមុ
ដ ែត្ាំខ

ងមគនតីនររបាលចាំនួន 5 រូរ ចៅជាមុែត្ាំខ

៍ នររបាល។

ងចសមៀនក្ទៃយសមបត្តិ

និងផ្គត្់ផ្ង
គ ់ ខដ្លនឹងក្ត្ូវក្ររល់ភារកិចចឱ្យក្ររ់ក្រង ដាស់រូរដ និងសក្មរសក្មួលការ
ជួសជុលររ ិកាខសរសុវត្ថិភាៃាធារ

ៈ និងភារកិចស
ច មាារៈររ ិកាខរចៅតមអ្នុាថនីយ

នររបាល។
o

ចធាើសុីវ ិលកមមអ្ងគភាៃោាំក្ទចជើងអាកាស ចដាយលុររាំបាត្់មគនតីនររបាលចាំនួន 6 រូរ និង
រខនថមអាកាសោនិកសុីវ ិលចាំនួន 2 នាក់។ កាលវ ិភារក្រត្ិរត្តិការោាំក្ទចជើងអាកាស
នឹងក្ត្ូវកាំ

o

ត្់ចែើងវ ិញ និងចធាើឱ្យស្សរោនជាមួយការអ្ាំពវឱ្យមាននិនានការ និងរាំរចូ សវា។

ដាស់រូរមុ
ដ ែត្ាំខ

ងចសុើរអ្ចងកត្ 1 រូរ ចៅជាអ្នកវ ិភាររទចលមើស និងមុែត្ាំខ

ចសុើរអ្ចងកត្នររបាលមិនខមនអាជីៃ

ងអ្នក

ខដ្លក្ត្ូវបានខត្ងតាំងឱ្យកាន់ខផ្នកចសុើរអ្ចងកត្

ៃិចសស។ ការដាស់រូរចនោះនឹ
ដ
ងរខនថមការោាំក្ទខផ្នកវ ិភារ និងចសុើរអ្ចងកត្ដ្ល់ខផ្នក និង

អ្ងគភាៃនានា ខដ្លចសុើរអ្ចងកត្ការចធាើអ្ត្តឃាត្ សកមមភាៃមនុសេទាំចនើង ណ្ណកូទិច
និងចហត្ុការ

៍ រទចលមើសហិងាចផ្េងៗចទៀត្។

ATTACHMENT A
o

មុែត្ាំខ

ងសុីវ ិលទាាំងចនោះនឹងសក្មរសក្មួលជាមួយអ្នកវ ិភាររទចលមើសខដ្លក្ត្ូវបាន

ក្ររល់ភារកិចចចៅកនុងខផ្នកលាត្ចដ្ើមបីចលើកកមពស់ការក្បាស្ស័យទាក់ទងខររចសុើរ

អ្ចងកត្ និងក្រត្ិរត្តិការខដ្លមានការចកើនចែើង ចដ្ើមបីចដាោះស្ាយនិនានការរទចលមើស។
o

កាត្់រនថយ Warrant Detail ៃីមុែត្ាំខ

ងសបងចាំនួន 4 ចៅ ៃលបាល ចាំនួន 1 និង

ជាំនួយការអ្នកវ ិភាររដ្ឋបាលចាំនួន 2 ចដ្ើមបីរនតការង្ហរតមដាន និងសក្មរសក្មួលការ
ក្ត្ួត្ៃិនិត្យរកភាៃក្ត្ឹមក្ត្ូវចលើរុរគលខដ្លមានអ្ាំណ្ណចឈានមុែចដាយចក្រើក្បាស់ក្កុម
អ្នុវត្តខដ្លមានការដ្ឹកនាាំ (Directed Enforcement Team)
o

ដាស់រូរមុ
ដ ែត្ាំខ
មុែត្ាំខ

o

ងអ្នុចសនីយ៍ចទាខផ្នខ្នងលិច (West Division Lieutenant) ចៅជា

ងអ្នកវ ិភាររដ្ឋបាលខដ្លនឹងរនតោាំក្ទដ្ល់អ្ងគភាៃនររបាល Police IT។

លុររាំបាត្់ភានក់ង្ហរចសុើរអ្ចងកត្ 2 រូរ ចៅកនុងខផ្នចសុើរអ្ចងកត្ និងរខនថមមុែត្ាំខ

ងអ្នក

ចសុើរអ្ចងកត្មិនខមនអាជីៃនររបាល (Police Non-Career Investigator) ចដ្ើមបីរនតការ
តមដាន និងចសុើរអ្ចងកត្ការអ្នុវត្តររស់ជនចលមើសផ្ាូវចភទ។
o

ចផ្ទរកមមវ ិធីលាត្នាង (Crossing Guard Program) ៃីនាយកដាឋននររបាចៅនាយកដាឋន
កិចចការាធារ
ក្រសិទធភាៃដ្ាំច

ៈ។ ចនោះរឺជាកិចចែិត្ែាំចរៀរចាំចែើងវ ិញចៅកនុងក្កុងខដ្លនឹងជួយរចងកើន

ើ រចក្ជើសចរ ើស និងរនេុឱ្
ី កាសការង្ហរទូទាាំងក្កុងចដាយមានចោលចៅ

អ្ភិវឌ្ឍធនធានមនុសេ។
•

ការចរៀរចាំ រចនាសមព័នធចែើងវ ិញ

និងការរចងកើនក្រសិទធភាៃក្រត្ិរត្តិការៃនធនាោរ

នាយកដាឋននររបាលបានចសនើឱ្យមានការចរៀរចាំចែើងវ ិញនូវក្រត្ិរត្តិការៃនធនាោរ
មានការលុររាំបាត្់មគនតីចសវាៃិចសសចាំនួន 10 រូរ និងមុែត្ាំខ

ចពលរឺ
ខដ្លនាាំឱ្យ

ងចសមៀនវាយកុាំៃយូទ័រចាំនួន 2 រូរ

ចដ្ើមបីសនេាំសាំថ្ចចាំណ្ណយទឹកក្បាក់ចាំនួន 1.2 ោនដ្ុោារ។ ការដាស់រូរចនោះរួ
ដ
មមាន៖
o

រដូរ Juvenile Booking Desk ចៅ 400 West Broadway ចដាយលុររាំបាត្់ត្ក្មូវការ
រុរគលិកការង្ហរចាស់ោស់ចៅតមទីតាំងខ្នងចក្ៅ។

o

ដាក់រញ្ូច លៃនធនាការស្រសតី
ខដ្លអាចានក់ចៅបាន

និងរុរសចៅជាន់ខត្មួយថ្នអ្ោរសុវត្ថិភាៃាធារ

ចៅកនុងចោលនចោបាយខដ្លកាំ
កាលីហ័រា នីញ៉ា និងការខកខក្រតមសហរមន៍។

ៈ

ត្ចដាយក្កុមក្រឹការដ្ឋ

ATTACHMENT A

o

•

រនេុីរុរគលិកចៅនឹងរនទុកការង្ហរជាក់ខសដងពក់ៃ័នន
ធ ឹងចាំនួនកក់ អ្ងគភាៃអាជា្ាោ
ត្ុោការ និងអ្ងគភាៃកិចកា
ច រត្ុោការ។

ការវ ិភាជន៍ចែើងវ ិញថ្ផ្ទកុងចផ្េងៗចទៀត្
ន
o

ដាស់រូរមុ
ដ ែត្ាំខ

ងមគនតីនររបាលចៅៃលបាលនររបាលចដ្ើមបីក្ររ់ក្រងក្កុមវាយត្ថ្មា

សុែភាៃផ្ាូវចិត្ត និងក្កុមរុ

ភាៃជីវ ិត្។ ក្កុមរុ

ភាៃជីវ ិត្ និងក្កុមវាយត្ថ្មាសុែ

ភាៃផ្ាូវចិត្តនឹងក្ត្ូវរញ្ូច លោនខដ្លមានមគនតីនររបាលសរុរ 10 រូរ និងរុរល
គ ិកសងគម
ចាំនួន 4 រូរ។ មុែត្ាំខ
ងៃលបាលនររបាលនឹងផ្ដល់ការក្ររ់ក្រងរួមចៅកនុងចសវាចុោះ
ដ្ល់អ្ក
ន ផ្ទោះសខមបង និងោាំក្ទសុែភាៃផ្ាូវចិត្តររស់នាយកដាឋននររបាល។
o

ចលើកកមពស់សមត្ថភាៃវ ិភារថ្នខផ្នកិចចការថ្ផ្ទកុងចដ្ើ
ន
មបីចសុើរអ្ចងកត្
ករ

ី ក្រក្ៃឹត្តមិនក្ត្ឹមក្ត្ូវររស់នាយកដាឋននររបាលតមរយៈការខរងខចកចែើងវ ិញនូវ

មុែត្ាំខ
•

និងវ ិភារក្ររ់

ងអ្នកវ ិភារៃីការ ិោល័យនាយនររបាលចៅខផ្នកិចចការថ្ផ្ទកុង។
ន

ការដាស់រូររាំ
ដ រក្ូ កុម HEART – ក្កុងមានអ្ងគភាៃក្កុមអ្រ់រ ាំអ្នកោមនផ្ទោះសខមបង និងចនាើយត្រ

(HEART) ខដ្លមានរុរគលិកអ្នកៃនាត្់អ្រគិភ័យ/រុរគលិកអ្មចវជាាស្រសតសក្មារ់អ្ងគភាៃនីមួយៗ។
ដ្ូចខដ្លបានកត្់សមាគល់ចៅកនុងខផ្នករាំនិត្ផ្ដួចចផ្ដើមសមភាៃ និងការផ្េោះផ្ារៃូជាសន៍ខ្នង
ចលើ

ងវ ិកាចនោះចសនើរូរក្កុ
ដ
ម

HEART

ចាំនួនៃីរចៅកនុងនាយកដាឋនអ្រគិភ័យចៅនាយកដាឋន

សុខ្នភិបាល និងចរៀរចាំរុរគលិកកនុងក្កុមជារិោនុរដាឋយិកា។ ការចរៀរចាំចនោះក្ត្ូវបានបា៉ា ន់ាមន
ថ្ននឹងសនេាំសាំថ្ចបានទឹកក្បាក់សុទធក្រមា
ដាឋនសុខ្នភិបាល

$450,000 រវាងនាយកដាឋនអ្រគិភ័យ និងនាយក

និងរនដផ្ដល់ចសវាចល័ត្ខដ្លរចក្មើការចដាយរុរគលិកជាំនាញរិោនុរដាឋយិ

កាខដ្លទទួលបានការរ

ដ ល
និងរាំពក់ររ ិកាខរៃិចសសចដ្ើមបីឱ្យស្សរតមត្ក្មូវការ
ុដ ោះរណ្ណ
សុែភាៃ និងសងគមររស់ៃលរដ្ឋខដ្លទទួលចសវា។

ការទទួ លបានចាំណ្ណយងយចុ ោះចដាយាររចចចវ ិទា និ ងការវ ិនិ ចោរជាយុទា
ធ ស្រសតចផ្េងៗចទៀត្
តមរយៈរចចចកវ ិទាៃីមុន និងការវ ិនិចោរជាយុទា
ធ
ស្រសតចផ្េងៗចទៀត្ ក្កុងអាចផ្ដល់មូលធន
ចៅចលើក្រត្ិរត្តិការមានក្រសិទធភាៃែពស់ចដ្ើមបីទទួលបានការសនេាំសាំថ្ចចាំណ្ណយ។ ជាសរុរ វ ិធានការ
ទាាំងចនោះសនេាំសាំថ្ចមូលនិធិទូចៅចាំនួន 1.9 ោនដ្ុោារ និងរួមមានដ្ូចខ្នងចក្កាម៖

ATTACHMENT A

•

ការលុររាំបាត្់ររ ិកាខរចមកានិក (Equipment Mechanic) I អ្នកផ្ដល់ចសវាោនដាឋន (Garage
Service Attendant) II និងការចាត្់ថ្ននក់ចែើងវ ិញនូវមុែត្ាំខ

ងចផ្េងៗចទៀត្ចៅការ ិោល័យ

ចសវាកងនាវាចៅនាយកដាឋនក្ររ់ក្រងហិរញ្ញ វត្ថុចដាយារត្ក្មូវការៃលកមមទារជាងមុន
រណ្ណ
ដ លមកៃីការចធាើទាំចនើរកមមរ៉ាុនាមនឆ្នាំចៅចលើកងនាវាក្កុង។

វ ិធានការចនោះរួមជាមួយការខក

សក្មួលកងនាវាក្ត្ូវបានបា៉ា នាមនថ្ននឹងកាត្់រនថយការដាស់រូដរអ្នតរនាយកដាឋនកងនាវា

និង

សនេាំសាំថ្ចមូលនិធិទូចៅចាំនួន $900,597 ៃីអ្ីខា ដ្លបានបា៉ា ន់ាមនចៅកនុងការចក្ោងមុនៗ។
•

កាត្់រនថយងវ ិកាសក្មារ់ខងទាាំក្រៃ័នធ Mainframe ចាស់ររស់ក្កុង ខដ្លនឹងខលងក្ត្ូវការរនាទរ់
ៃីការអ្នុវត្តដ្ាំណ្ណក់កាលរចងកើ HR/រញ្ាីក្បាក់ខែ និងងវ ិកា (ដ្ាំណ្ណក់កាលទី 2) ថ្ន LB COAST
ក្រៃ័នធចរៀរចាំខផ្នការធនធានសហក្ោស (ERP) ងមីររស់ក្កុង។ ចទាោះរីមានភាៃយឺត្ោ៉ា វចៅ
កនុងការអ្នុវត្តដ្ាំណ្ណក់កាលទី 2 ចដាយារផ្លរ៉ាោះពល់ថ្នការចនាើយត្រចាំចពោះជាំងឺរាត្ត្ាត្
នាយកដាឋនរចចចកវ ិទា
និងនវានុវត្តន៍នឹងចក្រើក្បាស់មូលនិធិថ្នក្កុមមូលនិធិចសវាទូចៅខដ្ល
មានជាំនួសឱ្យការរិត្ក្បាក់នាយកដាឋនចក្រើក្បាស់រហូត្ទាល់ខត្ Mainframe ដ្កចចញៃីការចក្រើ
ក្បាស់។ វ ិធានការចនោះ រួមជាមួយការខកសក្មួលនាយកដាឋនចផ្េងចទៀត្ក្ត្ូវបានបា៉ា ន់ាមនថ្ននឹង
សនេាំសាំថ្ចមូលនិធិទូចៅក្រមា

•

លុររាំបាត្់មុែត្ាំខ

ជា $600,000។

ងរុរល
គ ិកហ្វត្់ការរដ្ឋបាលចៅកនុងខផ្នកាំ

ត្់ក្តនាយកដាឋននររបាល

ចដាយារការអ្ភិវឌ្ឍរចចចកវ ិទា និងក្រៃ័នធ E-Citation កាន់ខត្លអក្រចសើរនិងអ្នុញ្ជញត្ឱ្យមាន
ការចធាើរចចុរបននភាៃចដាយសា័យក្រវត្តិនូវទិននន័យដ្កស្សង់ចរាចរ
កាំ
•

ត្់ក្តនររបាល។

លុររាំបាត្់មគនតីក្រត្ិរត្តិការរ

ចនយយ

អ្នករចចចកចទសរ

៍ ចៅកនុងក្រៃ័នធក្ររ់ក្រង

ចនយយ

2

រូរ

និងចសមៀន

រ

ចនយយ 1 រូរ ចៅកនុងនាយកដាឋនក្ររ់ក្រងហិរញ្ញ វត្ថុចដាយារការចកើនចែើងក្រសិទធភាៃៃី
ក្រៃ័នធ ERP ងមី។
•

លុររាំបាត្់ 2.26 FTEs ចៅកនុងការក្រមូលរងយនតសចគង្ហគោះរនាទន់ និងខផ្នក្កុមរងយនតសចគង្ហគោះ
រនាទន់ចៅកនុងនាយកដាឋនក្ររ់ក្រងហិរញ្ញ វត្ថុចដ្ើមបីរចងកើនក្រសិទធភាៃដ្ាំច ើ រការតមរយៈក្រៃ័នធ
ក្រមូលងមី។

ការចុ ោះកិចចសនារញ្ូ ច ល និងចុ ោះកិ ចចសនារចញ្ច ញចសវាទី ក្កុងចដ្ើមបីក្ររ់ ក្រងថ្ងាចាំណ្ណយ

ATTACHMENT A
ជាខផ្នកមួយថ្នការវាយត្ថ្មារចរៀរផ្ដល់ចសវាររស់ទីក្កុង
ខដ្លមានភាៃសមចហត្ុផ្លកនុងការនាាំចូល

រួមមានការៃិនិត្យចៅចលើខផ្នកចផ្េងៗ

និងចុោះកិចចសនាទទួលចសវាខដ្លៃីមុនអ្នុវត្តចដាយអ្នក

ៃិចក្ោោះចោរល់ ក្ៃមទាាំងការៃិនិត្យចៅចលើខផ្នកចផ្េងៗខដ្លក្កុងនឹងទទួលបានចសវាលអរាំផ្ុត្ចលើខផ្នក
ចាំណ្ណយចដាយចុោះកិចចសនារចញ្ចញចសវា ខដ្លរចចុរបននអ្នុវត្តចដាយរុរគលិកក្កុង។

ខផ្នកខ្នងចក្កាមកាំៃុងក្ត្ូវបានចសនើចែើងចដ្ើមបីនាាំចសវាកនុងអ្ងគភាៃចៅឱ្យរុរគលិកក្កុងអ្នុវត្ត

ខដ្លៃីមុនអ្នុវត្តចដាយអ្នកៃិចក្ោោះចោរល់។ ជាសរុរ ខផ្នកទាាំងចនោះក្ត្ូវបានបា៉ា ន់ាមនថ្ន រចងកើត្ ការ
សនេាំមូលនិធិទូចៅចាំនួនក្រមា
•

ការរខនថមមុែត្ាំខ
(នាយកដាឋនាធារ

ង

1.1 ោនដ្ុោារ៖
4

ចៅកនុងក្កុមលិែិត្អ្នុញ្ជញត្ចៅកនុងនាយកដាឋនាធារ
ៈការ
ការ) ចដ្ើមបីនាាំយកចសវាៃិនិត្យ និ ងចចញលិែិត្អ្នុញ្ជញត្ដាក់ចៅកនុងអ្ងគ

ភាៃជាជាងតមរយៈអ្នកៃិចក្ោោះចោរល់។
•

ការរខនថមរុរគលិកាធារ
អ្នុវត្តចដាយអ្នកច

ៈការចាំនួន

6

នាក់ចដ្ើមបីចផ្ទរការខងទាាំចភាើងរាំភឺផ្
ា ូាវខដ្លរចចុរបនន

៉ាការៃីខ្នងចក្ៅរឺ City Light and Power ចៅឱ្យក្កុង។ កិចស
ច នារចចុរបនននឹង

ក្ត្ូវរញ្ចរ់ចៅកនុងខែរង្ហរ ឆ្នាំ2021 ចហើយការចុោះកិចស
ច នារញ្ូច លនឹងសនេាំសាំថ្ចបានទឹកក្បាក់
ក្រមា
•

1.5 ោនដ្ុោារចៅចៃលមានការអ្នុវត្តចៃញចលញ។

ការរខនថមមុែត្ាំខ

ងអ្នកជាំនាញក្រៃ័នធការង្ហរ (Business System Specialist) ចៅកនុងនាយក
ដាឋនរចចចកវ ិទា និងនវានុវត្តន៍ចដ្ើមបីនាាំយកជាំនួយចសវាជាំនាញតមត្ក្មូវការកនុងអ្ងគភាៃថ្នការ
ោាំក្ទ Microsoft Office 365 កាំៃុងរនត ទូទាាំងក្កុង។

•

ការរខនថមមុែត្ាំខ

ងចសមៀនចក្ៅចមា៉ា ងចដ្ើមបីនាាំយកការរិត្ក្បាក់រ

អ្ងគភាៃចៅការ ិោល័យចសវាព
រចចចកវ ិទា និងនវានុវត្តន៍។
•

នីចល័ត្ទូទាាំងក្កុងកនុង

ិ ជាកមម (Commercial Services Bureau) ចៅកនុងនាយកដាឋន

ការចុោះកិចចសនាជាមួយ City of Rossmoor ចដ្ើមបីឱ្យរុរគលិកក្កុងចបាសសមាអត្ផ្ាូវររស់ែួនចៅ
ា
ចរៀងរាល់ថ្ងៃចនទខដ្លរចងកើត្ក្បាក់ចាំ

ូ លសក្មារ់ក្កុង។

ខផ្នកខ្នងចក្កាមកាំៃុងក្ត្ូវបានដាក់ចសនើចដ្ើមបីចុោះកិចស
ច នារចញ្ចញចសវាខដ្លរចចុរបននកាំៃុងអ្នុ

វត្តចដាយរុរគលិកក្កុង។ ការវ ិភារ Prop L និងដ្ាំច
បានមុនចៃលខផ្នកទាាំងចនោះអាចអ្នុវត្តបា។

ើ រការ Meet and Confer នឹងចាាំបាច់ក្ត្ូវរញ្ចរ់ឱ្យ

ចទាោះរីត្ួចលែនឹងមានការខក្រក្រួលចដាយខផ្អកចៅចលើ

ATTACHMENT A
ៃ័ត្៌មានរចចុរបននភាៃ និងការបា៉ា ន់ាមន រចចុរបននខផ្នកចនោះក្ត្ូវបានចក្ោងថ្ននឹងសនេាំសាំថ្ចទឹកក្បាក់បាន
ក្រមា
•

$950,000ចៅកនុងមូលនិធិទាាំងអ្ស់ (All Funds) ($500,000 ចៅកនុងមូលនិធិទូចៅ)។

ការលុររាំបាត្់មុែត្ាំខ

ងត្ាំណ្ណងចសវាអ្ត្ិងិជនចៅកនុងខផ្នក Parking Citations Section ចៅ

កនុងនាយកដាឋនក្ររ់ក្រងហិរញ្ញ វត្ថុចដ្ើមបីចុោះកិចចសនារចញ្ចញចសវានានាពក់ៃ័នន
ធ ឹងការចត្
ចដាយមានសាំរុក្ត្ទិនន
ន ័យ (Data Ticket) ខដ្លរួមមានការរញ្ូច លការចកាោះចៅចដាយថ្ដ្
ដ្ាំច
•

ើ រការចកាោះចៅរងយនតជួល ការឱ្យរួចផ្ុត្ៃីទាំនួលែុសក្ត្ូវ និងការរដូរាាកចលែ។

ការលុររាំបាត្់មុែត្ាំខ

ងចាំនួន 4 ចៅកនុងក្កុមអ្ចងកត្ថ្ននាយកដាឋនាធារ
ៈការ និងចុោះកិចច
សនារចញ្ចញតមការចាាំបាច់។ មុែត្ាំខ
ងអ្នកអ្ចងកត្ជាន់ែពស់នឹងក្ត្ូវរកាទុកជាអ្នកក្ររ់ក្រង
ការង្ហរចាំចពោះអ្នកអ្ចងកត្ចុោះកិចចសនា។

•

ការលុររាំបាត្់មុែត្ាំខ
ការក្រមូលឧរករ
រង់ក្បាក់ចៅឱ្យអ្នកច

ងចាំនួន 4 ចៅកនុងនាយកដាឋនាធារ

៍ វាស់ចមា៉ា ងចត្ និងការខងទាាំឧរករ
៉ាការ។

ៈការ និងចុោះកិចចសនារចញ្ចញ

៍ វាស់ចលើផ្ូវចាំ
ា នួន 1,800 និងាថនីយ

ងទាំចនររយៈចៃលចវង និ ងការរនេុង
ី វ ិកាចៅនឹ ងក្រត្ិរត្តិការជាក់ ខសដង

មុ ែត្ាំ ខ

ជាងចរៀងរាល់ឆ្នាំ នាយកដាឋនវាយត្ថ្មាងវ ិការរស់ែួនចដ្ើ
ា
មបីខសាងរកខផ្នកមានក្រសិទធភាៃ និង

ឬការរនេុង
ី វ ិកាចៅនឹង
ក្រត្ិរត្តិការជាក់ខសដងខដ្លអាចមានការដាស់រូររយៈចៃលរ៉ា
ដ
ុនាមនឆ្នាំចក្កាយៗមកចទៀត្។ ខផ្នកទាាំងចនោះ
ការសនេាំសាំថ្ច

ខដ្លរួមមានការលុររាំបាត្់មុែត្ាំខ

ក្ត្ូវបានដាក់រញ្ូច លចៅទូទាាំងសាំច

ងទាំចនររយៈចៃលខវង

ើ ងវ ិកានាយកដាឋនខដ្លបានរាយចៅកនុងឯការភាារ់ E និង F។

ការកាត្់ រនថយចសវា (មុែក្ៃួញទី 2)
ក្កុងបានៃិនិត្យោ៉ា ងលអិត្ចលើការកាត្់រនថយចសវា និងការកាំ

ត្់អាទិភាៃចសវា។ កិចចការចនោះ

ក្ត្ូវបានអ្នុវត្តចដាយចក្រើក្បាស់វ ិធីាស្រសតខផ្អកចលើលទធផ្លមានត្ុលយភាៃ (Balanced Outcome-Based
Approach)។ វ ិធីាស្រសតចនោះមានចោលរាំ

ងរាំចៃញចោលចៅសាំខ្នន់ៗដ្ូចខ្នងចក្កាម៖

•

កាំ

ត្់អាទិភាៃ និងផ្ដល់ចសវាសនូលចៅកក្មិត្ចសវាខដ្លអាចទទួលយកបាន

•

អ្នុវត្តតមរទរញ្ជ
ា ររស់មូលដាឋន រដ្ឋ សហៃ័នធ និងលកខែ

•

ធានាការផ្ដល់រុរគលិកោាំក្ទក្ររ់ក្ោន់សក្មារ់ចសវា
ក្រសិទធភាៃ និងរកាសមត្ថភាៃអ្ងគភាៃចដ្ើមបីដ្ាំច

ឌ ចារ់ខដ្លចាាំបាច់

និងក្រៃ័នធជួរមុែចដ្ើមបីផ្ដល់ចសវាឱ្យមាន

ើ រការឱ្យមានក្រសិទធភាៃ

ATTACHMENT A

វ ិធីាស្រសតចនោះក៏ៃិនិត្យផ្ងខដ្រចៅចលើលទធផ្លថ្នចសចកដីសចក្មចកាត្់រនថយចសវាជាជាងអ្នុវត្ត
ខត្ភាររយថ្នការខរងខចកការកាត្់រនថយមូលនិធិចៅឱ្យនាយកដាឋន។ វ ិធីាស្រសតចនោះឱ្យមានភាៃចក្មុោះ
ោនថ្នការកាត្់រនថយ ការវ ិភាជន៍ចែើងវ ិញ និងការចលើកកមពស់ចៅទូទាាំងនាយកដាឋនក្កុង ចដាយនាយក
ដាឋនទាាំងអ្ស់ក្ត្ូវបានវាយត្ថ្មាសក្មារ់ការកាត្់រនថយចសវា ខដ្លរួមទាាំងសុវត្ថិភាៃាធារ

ៈ ចដ្ើមបី

រកាត្ុលយភាៃរ ឹងមាាំថ្នកក្មិត្ចសវាអាចទទួលយកបាន។
ជាសរុរ ការកាត្់រនថយសុទធតមនាយកដាឋនមានចាំនួនក្រមា

16.3 ោនដ្ុោារ ឬ 18.7 ោន

ដ្ុោារ ក្រសិនចរើមិនរារ់រញ្ូច លការចលើកកមពស់ពក់ៃ័នន
ធ ឹងរាំនិត្ផ្ដួចចផ្ដើមសមភាៃ និងការផ្េោះផ្ារៃូជ
ាសន៍។
ចាំខ

កនុងចាំចណ្ណមការកាត្់រនថយសុទធសរុរ ការកាត្់រនថយររស់ នាយកដាឋននររបាលមាន
កធាំជាងចរចាំនួន 10.2 ោនដ្ុោារ ឬចសមើនឹង 63 ភាររយ។ រនាទរ់មករឺនាយកដាឋនអ្រគិភ័យខដ្ល

មានចាំនួន 2.8 ោនដ្ុោារ ឬចសមើនឹង 17 ភាររយ។ នាយកដាឋនទាាំងអ្ស់ ចទាោះរីចាំខ

កទឹកក្បាក់ររស់

ែាួនចៅកនុងការកាត្់រនថយសរុរមានទាំហាំត្ូចជាងចរើចធៀរជាមួយខផ្នកនររបាល និ ងអ្រគិភ័យ ខដ្លមាន
ងវ ិកាមូលនិធិទូចៅត្ូចជាង រិត្ជាមធយមមានការកាត្់រនថយចាំនួន 4 ភាររយថ្នងវ ិកានាយកដាឋនររស់
ែាួន ខដ្លជាការកាត្់ងវ ិកាដ្៏ចក្ចើន។ នាយកដាឋននីមួយៗអាចមានការកាត្់រនថយែពស់ជាង ឬទារជាង
ោនចដាយារចសចកដីសចក្មចក្ត្ូវបានចធាើចែើងចដាយខផ្អកចលើសាំច ើ នាយកដាឋនជាក់ោក់ និងក្រសិទធ
ភាៃចសវាខដ្លអាចទទួលយកបាន។ ចក្ៅៃីចនោះ ក្រសិនចរើការសនេាំសាំថ្ចៃីការៃយួររុរគលិកខដ្លអាច

ចកើត្ចែើងក្ត្ូវបានរារ់រញ្ូច ល នាយកដាឋននឹងកាត្់រនថយចាំណ្ណយចៅកនុងចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021 បាន
ជាមធយម 9 ភាររយថ្នងវ ិការរស់ែួន។
ា
ចាំចពោះនររបាល ត្ួចលែចនោះអាចមានការកាត្់រនថយចាំនួន 12.9

កនុង
5.2
ភាររយថ្នងវ ិកា
នាយកដាឋនររស់ែួន
ា ចហើយសក្មារ់ខផ្នកអ្រគិភ័យ ត្ួចលែចនោះអាចមានចាំនួន 3.3 ោនដ្ុោារ កនុងអ្ក្ត
3.2 ភាររយ ថ្នងវ ិកានាយកដាឋនររស់ែួន។
ា
សូមចមើលជាំៃូក “ចសចកដីសចងខរៃិាដរ – ហិរញ្ញ វត្ថុ”
ោនដ្ុោារចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021

សក្មារ់ការរាំខរករចនថមថ្នទឹកក្បាក់ និងការដាស់រូរមុ
ដ ែត្ាំខ
ដាឋន។

ងចៅកនុងមូលនិធិទូចៅរិត្តមនាយក

ខ្នងចក្កាមរឺជាចសចកដីសចងខរកក្មិត្ែពស់ថ្នការកាត្់រនថយចសវាតមនាយកដាឋន។

ការកាត្់ រនថយខផ្នកសុវត្ថិភាៃាធារ

ៈ

ខផ្នកខ្នងចក្កាមទាាំងចនោះរឺរខនថមៃីចលើការកាត្់រនថយខដ្លមានចរៀររារ់ចៅកនុងខផ្នក“ការកាំ

ត្់

ចកខុវ ិស័យចែើងវ ិញនូវវ ិធីាស្រសតផ្ដល់ចសវាសុវត្ថិភាៃាធារ
ៈ” ខ្នងចលើ។ ជាសរុរ រាល់ការកាត្់
រនថយចៅកនុងងវ ិកាឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021ខដ្លបានចសនើចែើងបាននាាំឱ្យមានការកាត្់រនថយមុែត្ាំខ
ងសបង

ATTACHMENT A
ចាំនួន 59 ចៅទូទាាំងក្កុងចៅកនុងមូលនិធិទាាំងអ្ស់ (All Funds) (54 ៃីនាយកដាឋននររបាល និង 5 ៃី
នាយកដាឋនអ្រគិភ័យ)។
•

លុររាំបាត្់ងវ ិកាចក្ៅចមា៉ា ងោាំក្ទកមមវ ិធី South Division Pine Camera Program។ មូលនិធិចនោះ
ចរៀរចាំជាចមបងសក្មារ់ផ្ល
ដ ់ការោាំក្ទរខនថមចៅកនុងចមា៉ា ងចៃលយរ់
សុក្ក

និងចៅរ ៍។

កមមវ ិធីចនោះនឹងរនតអ្នុវត្ត

ចៅយរ់ថ្ងៃក្ៃហសបត្ិ៍

ក្ោន់ខត្ៃុាំមានការោាំក្ទខងមចមា៉ា ងរខនថមចនោះ

រ៉ាុចណ្ណាោះ។
•

កាត្់រនថយអ្ងគភាៃ Vice Detail Unit ៃីមុែត្ាំខ

ងចាំនួន 9 ចៅមុែត្ាំខ

មុែត្ាំខ

ងសបងចាំនួន 6 និងមុែត្ាំខ

ងអ្នុចសនីយ៍ចទាចាំនួន 1។ មុែត្ាំខ

ខដ្លចៅសល់នឹងរនតស្ាវក្ជាវអាជា្រ័

ង 8 ចដាយលុររាំបាត្់
ងសុីវ ិលចាំនួន 2

ា ABC និងរញ្ជ
ា ចោរៃចារ់ ចចញ និងវាយត្ថ្មា

លិែិត្អ្នុញ្ជញត្កមានត (Entertainment Permits) ចធាើការៃិនិត្យាវតរចៅចលើពកយចសនើសុាំអាជា្
រ័

ា អាជីវកមមកញ្ជ
ឆ និងចសុើរអ្ចងកត្រទចលមើស អ្នុវត្តចារ់ និងចូលរួមការសចគង្ហគោះពក់ៃ័នន
ធ ឹង

ការជួញដ្ូរមនុសេ។
•

កាត្់រនថយក្កុម ណ្ណកូទិច Field Team ៃីមគនតីនររបាលសរុរចាំនួន 8 ចៅសល់ក្ត្ឹម 3
រូរ។ វ ិធានការចនោះនឹងកាត្់រនថយចាំខ

កថ្នខផ្នកចសុើរអ្ចងកត្ថ្ននាំចញៀន (Drug Investigation

Section) ខដ្លចសុើរអ្ចងកត្ការលក់តមដ្ងផ្ាូវកនុងមូលដាឋន។ ខផ្នកខដ្លចៅសល់ថ្នខផ្នក (Drug
Investigation Section) នឹងោមនការដាស់រូរខដ្លមានមុ
ដ
ែត្ាំខ

ងសបងចាំនួន 14 ចហើយនឹងអាច

ចសុើរអ្ចងកត្រទចលមើសណ្ណកូទិចក្ទង់ក្ទាយធាំ។
•

កាត្់រនថយក្កុម K-9 Team ៃីមគនតីនររបាលចក្ោងងវ ិកាចាំនួន 10 ចៅ 7 រូរ។ ក្កុមចៅសល់នឹង
រនតចក្រើក្បាស់សុនែនររបាលខដ្លមានការរ

ដ លៃិចសសចដ្ើមបីជួយចៅកនុងការដ្ឹង
ុដ ោះរណ្ណ
អ្ាំៃីជនសងេ័យរទចលមើស ចដាយចធាើការតមដានក្ោរ់ខរក និងចក្រឿងផ្ទុោះនិងតមដានណ្ណកូទិ
ច។
•

កាត្់រនថយការង្ហរខងមចមា៉ា ងសក្មារ់ការលាត្នររបាលចៅកនុងត្ាំរន់
Tidelands ចាំនួន $83,034 ខដ្លចសមើនឹងក្រមា
ការង្ហរខងមចមា៉ា ងចាំនួនក្រមា

•

លុររាំបាត្់មុែត្ាំខ

South

Division

ចវនខដ្លមាន 10 ចមា៉ា ង ចាំនួន 88។ ទឹកក្បាក់

$291,000នឹងចៅខត្មានសក្មារ់ចោលរាំ

ងចនោះ។

ងមគនតីនររបាលចាំនួន 2 ៃីកិចស
ច នា LA County Metro កនុងមួយសាំច
ររស់ែួន។
ា
រាំរចូ រៀរចាំរុរល
គ ិករចចុរបននផ្ដល់នូវការក្ររដ្ ដ រ់ក្ររ់ក្ោន់ថ្ន A Line។

ើ

ATTACHMENT A

•

លុររាំបាត្់មុែត្ាំខ

ងមគនតីនររបាលចៅសល់ខដ្លចរៀរចាំឱ្យចៅកាន់កមមវ ិធី LBUSD School

Resource Officer ចៅតមសាំច
•

ើ ររស់ LBUSD។

ការកាត្់រនថយចាំនួន 1.9 ោនដ្ុោារចៅកនុងនាយកដាឋនអ្រគិភ័យ។ ការកាត្់រនថយចសវាខ្នងចលើ
មិនទាន់បានកាំ

ត្់ចៅចែើយចទ

រ៉ាុខនតក្កុងនឹងចធាើការសិកាលមអិត្ចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021

ចដ្ើមបីវាយត្ថ្មាក្រត្ិរត្តិការថ្នចសវាទាាំងចនោះ

និងកាំ

និងវ ិធីាស្រសតជាក់ោក់

ត្់យុទា
ធ
ស្រសត

សក្មារ់ខផ្នកថ្នការកាត្់រនថយរចនាសមព័នធខដ្លក្ត្ូវអ្នុវត្តចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2022 រខនថមៃីចលើ

ការដាស់រូរខដ្លក្ត្ូ
ដ
វការចាាំបាច់ចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2022 ចដ្ើមបីចដាោះស្ាយឱ្នភាៃនាចៃលអ្
នារត្។

ចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021 ការកាត្់រនថយនឹងក្ត្ូវក្ររដ្ ដ រ់ខត្មួយដ្ងចដាយការ
ៃនាររយៈចៃលមួយឆ្នាំថ្នការក្រមូលការរដូរមូលធនងយនតសក្មារ់កងនាវាទាាំងមូលថ្នខផ្នក
អ្រគិភ័យ។ ការកាត្់រនថយចនោះនាាំឱ្យកងនាវាមានអាយុកាលចាស់ជាងមុនមួយឆ្នាំមុនចៃលដាស់
រដូរ។ ជាងចនោះចៅចទៀត្ វ ិធីាស្រសតចនោះរួរខត្ជាដ្ាំចណ្ណោះស្ាយរយៈចៃលមួយឆ្នាំបានចហើយ ចរើ
មិនដ្ូចចានោះចទអាចនឹងមានការចាំណ្ណយែពស់ជាងមុនខ្នាាំងនាចៃលអ្នារត្ចៅចៃលរងយនតក្ត្ូវ
ការដាស់រូរ។
ដ
•

ចផ្ទរអ្ងគភាៃក្កុម

HEART

សុខ្នភិបាល ចដាយកាត្់រនថយមុែត្ាំខ

ចាំនួនៃីរចៅកនុងនាយកដាឋនអ្រគិភ័យចៅនាយកដាឋន

ងអ្នកៃនាត្់អ្រគិភ័យខដ្លបានចរៀរចាំងវ ិកាចាំនួន

4។

ចនោះរឺជាខផ្នកមួយថ្នការចរៀរចាំរចនាសមព័នចធ ែើងវ ិញនូវក្កុម HEART ខដ្លមានរុរគលិកជារិោ
នុរដាឋយិកា

ចដាយចដដត្ការយកចិត្ទ
ត ុកដាក់ចលើសុែភាៃាធារ

ៈកាន់ខត្ខ្នាាំង

ដ្ូចខដ្ល

បានៃិភាកាចៅកនុងខផ្នកសមភាៃ និងការផ្េោះផ្ារៃូជាសន៍ខ្នងចលើ។
•

ការលុររាំបាត្់មុែត្ាំខ

ងអ្នកចដាោះស្ាយរញ្ជ
ា សុវត្ថិភាៃាធារ

ៈ

(Public

Safety

Dispatcher) ចាំនួន 2 ចៅកនុងនាយកដាឋនចក្ោោះមហនតរាយ ចក្ត្ៀមចរៀរចាំ និងទាំនាក់ទាំនងសចគង្ហគោះ

រនាទន់ (Disaster, Preparedness, and Emergency Communications Department)។ អ្នកចដាោះ
ស្ាយក្ត្ូវបានចរៀរចាំត្ួនាទីចក្កាមកក្មិត្ខដ្លបានចក្ោងងវ ិកាចដាយាររញ្ជ
ា ក្រឈមខផ្នក
ការជួល និងរ

ដ ល។ ចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2020 ក្កុមក្រឹកាក្កុងបានអ្នុម័ត្កក្មិត្
ុដ ោះរណ្ណ
ក្បាក់ចរៀវត្េងមីសក្មារ់អ្ក
ន ចដាោះស្ាយឱ្យមានលកខ
ៈក្រកួត្ក្រខជងជាមួយចរៀវត្េខដ្លផ្ដល់
ចដាយទីភានក់ង្ហរចផ្េងចទៀត្ និងជួយចៅចលើការរកាទុក។ ការកាត្់រនថយកក្មិត្រុរិល
គ រចចុរបនន

ក្ត្ឹមចាំនួនៃីរត្ួនាទីនឹងរ៉ាោះពល់ចៅដ្ល់ក្រត្ិរត្តិការ 9-1-1 ទាាំងមូលចដាយារកក្មិត្រុរគលិក
អ្របររមាខដ្លចាាំបាច់សក្មារ់កាត្់រនថយការង្ហរខងមចមា៉ា ងចាាំបាច់ រ៉ាុខនតនាយកដាឋននឹងរនតការ
រកា ជួល និងរ

ដ លរុរគលិកខផ្នកចដាោះស្ាយរញ្ជ
ា សុវត្ថិភាៃាធារ
ុដ ោះរណ្ណ

ៈ។ រនាទរ់ៃី

ATTACHMENT A
ការកាត្់រនថយចនោះ មុែត្ាំខ

ងចដាោះស្ាយចាំនួន 71 នឹងចៅរនតចដ្ើមបីផ្ដល់ចសវា 9-1-1 ចៅដ្ល់

ៃលរដ្ឋក្កុង Long Beach។
•

ចៅកនុងមូលនិធិ Tidelands Operating Fund ចៅកនុងនាយកដាឋនអ្រគិភ័យ ការលុររាំបាត្់មុែ
ត្ាំខ
ងមគនតីសុវត្ថិភាៃសមុក្ទ (Marine Safety Officer) និងការកាត្់រនថយរុរគលឆ្មាំការពរ
អាយុជីវ ិត្មិនខមនអាជីៃ ចាំនួន 10 ភាររយៃី 20.83 FTEs ចៅដ្ល់ 18.75 FTEs។ ចសមៀនវាយកុាំៃយូ
ទ័រនឹងក្ត្ូវដ្ាំចែើងចៅជាមុែត្ាំខ

ងជាំនួយការអ្នកវ ិភាររដ្ឋបាល

(Assistant

Administrative

Analyst) ចដ្ើមបីជួយនាយកដាឋនចធាើការខរងខចកភារកិចថ្ច ផ្ទកុងចែើ
ន
ងវ ិញចដ្ើមបីរកាកមមវ ិធី Junior
Lifeguard Program។ ការកាត្់រនថយឆ្មាំការពរអាយុជីវ ិត្ (Lifeguards) តមរដ្ូវកាល នឹងនាាំឱ្យ
មានចាំនួនឆ្មាំមិនខមនអាជីៃមានចាំនួនត្ិចត្ួច 5-7 ចៅចលើចននរសមុក្ទចៅថ្ងៃខដ្លបានកាំ
ខដ្លអាចចធាើឱ្យមានភាៃយឺត្ោ៉ា វកនុងការចនាើយត្រចក្ោោះអាសនន
តមមាត្់ចននរ។

រុរគលិកចៅសល់នឹងរនតចដដត្ចៅចលើការកាំ

ត្់

និងការអ្នុវត្តចារ់ក្កុងចៅ
ត្់អាទិភាៃទាំនួលែុសក្ត្ូវសុវត្ថិ

ភាៃអាយុជីវ ិត្ រួមទាាំងសចគង្ហគោះទឹក ការចៅ 9-1-1 ការៃាបាលចវជាាស្រសតក្ត្ីរខរល និងការ
ចៅខផ្នកចវជាាស្រសតពក់ៃ័នធនឹងចននរចផ្េងចទៀត្សក្មារ់ចសវាផ្ងខដ្រ។ ការកាត្់រនថយមគនតីសុវត្ថិ
ភាៃសមុក្ទ (Marine Safety Officer) មួយរូរអាចកាំហិត្ចៅចលើក្រសិទធភាៃថ្នក្រត្ិរត្តិការ
ក្ជមុជទឹក និងនាាំឱ្យងយចុោះរុរគលិឆ្មាំសចគង្ហគោះតមរដ្ូវកាលចៅកនុងរដ្ូវចៅដខដ្លមានត្ក្មូវការែព
ស់។ កមមវ ិធីឆ្នាំសចគង្ហគោះវ ័យចកមង (Junior Lifeguard) នឹងខលងមានមគនតីសុវត្ថិភាៃសបង (Sworn
Marine Safety Officer) ចដ្ើមបីក្ររ់ក្រងកមមវ ិធីចទៀត្ចហើយ ចដាយារភារកិចទា
ច ាំងចនោះនឹងក្ត្ូវ
ចផ្ទរចៅអ្នកក្ររ់ក្រងរដ្ឋបាលសុីវ ិល និងកាៃីចទនសុវត្ថិភាៃសមុក្ទ (Marine Safety Captain)។

ការកាត្់ រនថយការោាំក្ទចសវារដ្ឋបាល
ងវ ិកាខដ្លបានចសនើចែើងរួមមានការកាត្់រនថយចផ្េងៗនូវរុរគលិក និងកមមវ ិធីរដ្ឋបាល ខដ្លមាន
ចោលរាំ

ងខចកចាយចែើងវ ិញនូវរនទុកការង្ហរកនុងចាំចណ្ណមរុរគលចៅសល់។ កិចែ
ច ិត្ែាំក្រឹងខក្រងនឹង

ក្ត្ូវចធាើចែើងចដ្ើមបីរការនទុកការង្ហរ រ៉ាុខនតទាំនងជានឹងរណ្ណ
ដ លឱ្យមានភាៃយឺត្ោ៉ា វ មានសមាពធកាន់ខត្

ខ្នាងចៅចលើសមត្ថភាៃរុរល
គ ិក និងរនទុកការង្ហរខដ្លមានកាំៃុងមានរញ្ជ
ា ស្ារ់ និងចធាើឱ្យរុរគលិកត្ិច
មានភាៃរត្់ខរនជាងមុនចៅកនុងការចនាើយត្រចៅនឹងរញ្ជ
ា ររស់អ្ងគភាៃ
ចៃលចវោ និងក្ត្ឹមក្ត្ូវ។ ខ្នងចក្កាមរឺជាឧទាហរ
•

ការកាត្់រនថយចាំនួន 0.5 ថ្នមុែត្ាំខ
រនថយ 0.5 ថ្នមុែត្ាំខ

និងការវ ិភារឱ្យបានទាន់

៍ មួយចាំនួន៖

ងជាំនួយការ អ្នកក្ររ់ក្រង-រដ្ឋបាលក្កុង ក្ៃមទាាំង ការកាត្់

ងអ្នកក្ររ់ក្រង Cannabis ចៅកនុងការ ិោល័យររស់អ្ក
ន ក្ររ់ក្រងក្កុង
ខដ្លនាាំឱ្យមានការកាត្់រនថយមុែត្ាំខ
ងជាំនួយការអ្នកក្ររ់ក្រងក្កុងសុទច
ធ ាំនួនមួយ។ នាយក

ATTACHMENT A
ដាឋននឹងចរៀរចាំការចាត្់ខចងការង្ហរចដ្ើមបីខរងខចកចែើងវ ិញនូវការង្ហរចនោះលកខ
នឹងមានសមត្ថភាៃមានកក្មិត្ចៅកនុងការចនាើយត្រចាំចពោះសាំច

ើ ៃិចសស

ៈថ្ផ្ទកុង
ន
រ៉ាុខនត

ឬការវ ិភារសក្មារ់

ទាាំងកមមវ ិធី cannabis និងងវ ិកានាយកដាឋនថ្ផ្ទកុង
ន និងការក្ររ់ក្រងរចក្មាងៃិចសស។ ផ្លរ៉ាោះ
ពល់ចផ្េងចទៀត្ថ្នការកាត្់រនថយអ្នកក្ររ់ក្រង Cannabis មានចរៀររារ់ចៅកនុងខផ្នកខ្នងចក្កាម
អ្ាំៃីការកាត្់រនថយកមមវ ិធី cannabis។
•

លុររាំបាត្់មុែត្ាំខ

ងអ្នកក្ត្ួត្ៃិនិត្យអាជា្រ័

ា (License Inspector) ចាំនួន 1 និងត្ាំណ្ណងចស

វាអ្ត្ិងិជនមិនខមនអាជីៃចាំនួន 0.75 ចៅកនុងខផ្នអាជា្រ័ ា អាជីវកមមថ្ន នាយកដាឋនក្ររ់ក្រង
ហិរញ្ញ វត្ថុ។ កតតចនោះអាចដាក់កាំហិត្ចលើសកមមភាៃអ្នុវត្តចារ់ រ៉ាុខនតនាយកដាឋននឹងចាត្់ខចង
ចែើងវ ិញនូវការង្ហរពក់ៃ័នធនឹងមិនខមនក្បាក់ចាំ
កិចចច ដ្ើមបីកាត្់រនថយការបាត្់រង់ក្បាក់ចាំ

ូ លចៅដ្ល់រុរញរលមិនខមនអ្នកអ្ធិការ

ូ ល។

ដ្ាំច

លាំបាកកនុងការចរៀរចាំឱ្យមានរុរគលិកចៅរញ្ារ និងម
ចដដត្ចៅចលើការចរៀរចាំរុរល
គ ិកចៅរញ្ារ និងម
•

ើ រការចនោះនឹងចធាើឱ្យកាន់ខត្មានការ

ឌ លលិែិត្អ្នុញ្ជញត្ រ៉ាុខនតអាទិភាៃនឹង

ឌ លលិែិត្អ្នុញ្ជញត្។

លុររាំបាត្់រុរគលិករដ្ឋបាល និងចសមៀនចផ្េងៗខដ្លសរុរចសមើនឹង 3 មុែត្ាំខ

ងចៅការ ិោល័យ

ចសវាកមានតកុងសហរមន៍
ន
ថ្ននាយកដាឋនឧទាន កមានត និងសមុក្ទ (Parks, Recreation and

Marine Department)។ ការង្ហរពក់ៃ័នន
ធ ឹងការចរៀរចាំកាលវ ិភារលិែិត្អ្នុញ្ជញត្ ការកក់ ការ
តមដាន

និងចរៀរចាំងវ ិកានឹងចាាំបាច់ក្ត្ូវស្សូរយកចដាយរុរគលចៅសល់ខដ្លរចងកើត្ឱ្យមាន

សមាពធចាំចពោះសមត្ថភាៃ។
•

លុររាំបាត្់មុែត្ាំខ

ងអ្នកជាំនាញខផ្នករមនារមន៍ចៅកនុងក្កុមទិនន
ន ័យទូររមនារមន៍ថ្ន

នាយកដាឋនរចចចកវ ិទា និងនវានុវត្តន៍។ វ ិធីាស្រសតចនោះកាត្់រនថយក្កុមរណ្ណ
ដ ញទិនន
ន ័យៃី 5 ចៅ
4 មុែត្ាំខ

ង ខដ្លនឹងរចងកើនរនទុកការង្ហរសក្មារ់រុរគលចៅសល់ និងចៃលចវោដាស់រូរ។
ដ

នាយកដាឋននឹងចធាើកិចចការចដ្ើមបីកាត្់រនថយរនទុកចនោះតមរយៈការខកលមអលាំហូរការង្ហរ និងការ
កាំ
•

ត្់អាទិភាៃ។

លុររាំបាត្់មុែត្ាំខ

ងអ្នកជាំនាញក្រៃ័នធអាជីវកមម (Business Systems Specialist) ចៅកនុង

ការ ិោល័យចសវាៃ័ត្៌មានសហក្ោស (Enterprise Information Services Bureau) ខដ្លចធាើឱ្យ
ចៃលចវោរង់ចាាំកាន់ខត្យូរសក្មារ់ការចសនើសុាំចសវា និងការង្ហរសនូលរចក្មាងសក្មារ់ត្ក្មូវការ
ក្រៃ័នធចសវាចក្រើក្បាស់។

ATTACHMENT A
•

លុររាំបាត្់ជាំនួយការវ ិសាករចរាចរ

៍ ក្កុង (Assistant City Traffic Engineer) ចៅកនុងនាយក
ការ។ ការង្ហរោាំក្ទ និងសក្មារ់រញ្ជ
ា ពក់ៃ័នន
ធ ឹងសុវត្ថិភាៃចរាចរ ៍ នឹងក្ត្ូរ

ដាឋនាធារ

រា៉ា រ់រងចដាយរុរគលិកចផ្េងចទៀត្។
ពក់ៃ័នធនឹងចរាចរ
ៃិនិត្យខផ្នការ ែ
•

វ ិធានការចនោះនឹងរចងកើនរយៈចៃលចនាើយត្រសក្មារ់សាំច
ើ

៍ ខដ្លរួមមានដ្ូចជា ការសិកាអ្ាំៃីចរាចរ

៍ កនុងត្ាំរន់ជិត្ខ្នង ការក្ត្ួត្
ៈរចងកើនចៃលចវោចៅកនុងការផ្ដល់រចក្មាងពក់ៃ័នន
ធ ឹងការដ្ឹកជញ្ូា ន។

ការដាស់រូរៃី
ដ ការជាវ OpenGov រង់ក្បាក់ ខដ្លចក្រើក្បាស់ចដ្ើមបីរង្ហាញហិរញ្ញ វត្ថុក្កុងចៅជា
ដ្ាំចណ្ណោះស្ាយក្រភៃចរើកចាំហត្ថ្មាមិនសូវថ្ងាចដ្ើមបីរង្ហាញៃ័ត្៌មានហិរញ្ញ វត្ថុ។

•

ការដអករចណ្ណ
ដ ោះអាសននរយៈចៃលមួយឆ្នាំនូវកមមវ ិធីជាំនួយការក្ររ់ក្រង
Assistant
ដ្ង។

Program)

ថ្នការ ិោល័យ

(អ្នកក្ររ់ក្រងក្កុង)

(Management

ចដ្ើមបីរចងកើត្ការសនេាំមួយ

កតតចនោះរារាាំងដ្ល់ចោលចៅរយៈចៃលខវងររស់ក្កុងចៅកនុងការវ ិនិចោរចៅចលើការពាំ

នាាំរុរគលិកមានចទៃចកាសលយមកកាន់ក្កុងចដ្ើមបីចរៀរចាំខផ្នការរនតរនាទរ់
ក្រករចដាយរុ

រនតអ្ភិវឌ្ឍអ្ងគភាៃ

ភាៃ និងការោាំក្ទសក្មារ់ការសិការរស់ក្កុង និងការខកលមអក្រសិទធភាៃ។

ការកាត្់ រនថយកមមវ ិធី ក្ររ់ ក្រង Cannabis និ ងអ្នុ វត្តចារ់ (Cannabis Oversight and Enforcement
Programs)

ការកាត្់រនថយសរុរចាំចពោះកមមវ ិធីក្ររ់ក្រង Cannabis និងអ្នុវត្តចារ់ (Cannabis Oversight
and Enforcement Programs) រួមមានការកាត្់រនថយក្រមា

7 មុែត្ាំខ

ង និងការសនេាំក្រមា

$983,000 ចៅកនុងមូលនិធិទូចៅ។ ចដាយមិនរិត្ការវ ិភាជន៍ងវ ិកាចែើងវ ិញ ការកាត្់រនថយទាាំងចនោះជា
ការកាត្់រនថយមុែត្ាំខ

ងក្រមា

30 ភាររយ ចៅកនុងកមមវ ិធីក្ររ់ក្រង Cannabis។ ការកាត្់រនថយ

ទាាំងចនោះនឹងមានផ្លរ៉ាោះពល់ចសវាចាំចពោះកមមវ ិធីរទរបញ្ញ ត្ិត
Program) ដ្ូចខដ្លបានកាំ
•

ការកាត្់រនថយមុែត្ាំខ

Cannabis

(Cannabis

Regulatory

ត្់ចៅកនុងខផ្នកខ្នងចក្កាម៖
ងអ្នកក្ររ់ក្រង Cannabis និងងវ ិកាសមាារៈ។ តមរយៈការដាស់រូរដ

ទាាំងចនោះ ការ ិោល័យក្ររ់ក្រង (Office of Cannabis Oversight) ចៅកនុងការ ិោល័យអ្នក
ក្ររ់ក្រងក្កុង នឹងចៅខត្អាចផ្ដល់ចសវាអាជីវកមម/សហរមន៍ ការអ្នុវត្តកមមវ ិធីសមភាៃ សក្មរ
សក្មួលនាយកដាឋនានាអ្ាំៃីរញ្ជ
ា រទរបញ្ញ ត្ិត និងអ្នុវត្ត ក្ៃមទាាំងក្ររ់ក្រងការសក្មរសក្មួល
ជាាធារ

ៈ និងចខ្ននធី/រដ្ឋ។ ចទាោះរីោ៉ាងណ្ណ តមរយៈការកាត្់រនថយនឹងចធាើឱ្យលទធភាៃ

ចៅមានកក្មិត្កនុងការចនាើយត្រចាំចពោះសាំច

ើ រចក្មាងៃិចសសពក់ៃ័នន
ធ ឹងកមមវ ិធី

Cannabis។

ATTACHMENT A
កាលៃីមុន
អាជា្រ័

សាំច

ើ ទាាំងចនោះបានដាក់រញ្ូច លការចធាើវ ិភារារចៃើៃនធចដ្ើមបីខកសក្មួលអ្ក្តៃនធ

ា អាជីវកមម វ ិភារកសមិទធលទធភាៃថ្នក្រចភទអាជា្រ័

ា cannabis ងមី និងសក្មរ

សក្មួលជាមួយនាយកដាឋនចផ្េងចទៀត្ចដ្ើមបីខកលមអទិដ្ឋភាៃចផ្េងៗថ្នកមមវ ិធីនិយ័ត្កមម។
•

ការលុររាំបាត្់ចសមៀនវាយកុាំៃយូទ័រ III អ្នកក្ត្ួត្ៃិនិត្យអ្ោរោយចក្មុោះ (Combination Building
Inspector) និងចាំខ

កថ្នអ្នកក្ត្ួត្ៃិនិត្យអ្ោរចក្មុោះ និងចោលជាន់ែពស់ (Combination and

Principal Building Inspector) ខដ្លចធាើការចលើខផ្នកអ្នុវត្តចារ់ចៅកនុងនាយកដាឋនចសវាអ្ភិវឌ្ឍ
ន៍ (Development Services Departments)។ ក្កុមអ្នុវត្តចៅសល់នឹងមានចាំនួន 0.5 ថ្នមុែ
ត្ាំខ
វា

ង រូកនឹងងវ ិកាសមាារៈ រុរគលិកចៅសល់ចផ្េងចទៀត្នឹងរនតចនាើយត្រចាំចពោះសាំច
និងកាំ

ត្់ជាលកខ

ៈរុចរសកមមនូវអាជីវកមម

ើ សុាំចស

និងរចនាសមព័នខធ ដ្លមិនបានទទួលលិែិត្

អ្នុញ្ជញត្ក្ត្ឹមក្ត្ូវ។
•

ការលុររាំបាត្់មុែត្ាំខ

ងអ្នុចមធាវ ីក្កុង

Cannabis

និងការកាត្់រនថយងវ ិកា

$150,000

សក្មារ់ការក្រឹកាខផ្នកចារ់ខ្នងចក្ៅ។ ចសវាចារ់សក្មារ់កក្មិត្ការង្ហរ cannabis រចចុរបនន
អាចរកាបានចដាយការកាត្់រនថយរុរគលិកកនុងអ្ងគភាៃ ចដាយមានជាំនួយៃីអ្ក
ន ក្រឹកាចោរល់
ៃីខ្នងចក្ៅ។
•

ការខរងខចកចែើងវ ិញនូវមុែត្ាំខ

ងអ្នកជាំនាញសុែភាៃររ ិាថន

(Environmental

Health

Specialists-NC) ចាំនួន 2 រូរៃីមូលនិធិទូចៅ ចៅមូលនិធិសុខ្នភិបាល (Health Fund)
ចដាយារការក្ត្ួត្ៃិនិត្យសក្មារ់អាជីវកមម cannabis រឺជាសកមមភាៃរកថ្ងាចសវា/ក្បាក់ចាំ

ូ

ល។ ៃុាំមានផ្លរ៉ាោះពល់ចសវាចែើយចដាយារចនោះោន់ខត្ការដាស់រូរក្រភៃមូ
ដ
លនិធិ។

ការកាត្់ រនថយចសវាសហរមន៍
ងវ ិកាខដ្លបានចសនើចែើងបានចធាើកិចចការចដ្ើមបីកាត្់រនថយផ្លរ៉ាោះពល់ចសវាអ្វ ិជាមានចាំចពោះៃលរដ្ឋឱ្យ
បានចក្ចើនតមខដ្លអាចចធាើបាន។

ខ្នងចក្កាមរឺជាខផ្នកកាត្់ចចញមួយចាំនួនចដ្ើមបីជួយរចងកើត្ការសនេាំ

ខដ្លក្ត្ូវការចាាំបាច់ចដ្ើមបីរកាត្ុលយភាៃងវ ិកា ែ

ៈរកាត្ុលយភាៃ និងកាំ

ត្់អាទិភាៃចសវា និងកមម

វ ិធីខដ្លចៅសល់។
•

ដ្ូចខដ្លបានកត្់សមាគល់ចៅកនុងខផ្នករាំនិត្ផ្ដួចចផ្ដើមសមភាៃ និងការផ្េោះផ្ារៃូជាសន៍ខ្នង

ចលើ រណ្ណ
ដ ល័យាខ្នចាំនួន 9 (ចក្ៅៃី Main, Obama, និង Twain) នឹងរដូរៃីចរើក 5 ថ្ងៃកុងមួ
ន
យ
សបាដហ៍ ចៅ 3 ថ្ងៃកុងមួ
ន
យសបាដហ៍ ចពលរឺចារ់ៃីថ្ងៃអ្ង្ហគរដ្ល់ថ្ងៃក្ៃហសបត្ិ៍។ រណ្ណាល័យទាាំង

ATTACHMENT A
អ្ស់ចៅខត្ផ្ដល់ចសវាចៃញចលញចៅកនុងចមា៉ា ងខដ្លចរើកដ្ាំច

ើ រការ។ រណ្ណាល័យ Billy Jean

King Main, Michelle Obama, Mark Twain នឹងរដូរៃីចរើក 5 ថ្ងៃកុងមួ
ន
យសបាដហ៍ ចៅ 7 ថ្ងៃ កនុង
មួយសបាដហ៍ ចដាយមានការរចងកើនចសវាជារណ្ណ
ដ ល័យសាំខ្នន់ររស់ក្កុងសក្មារ់ៃលរដ្ឋទាាំង
អ្ស់ និងផ្ដល់ចសវាទាាំងកក្មិត្មូលដាឋន និងត្ាំរន់ ចៅកក្មិត្ចសវាខដ្លៃុាំធាារ់មានៃីមុនចៅកនុង
ក្កុងចៅកនុងក្រវត្តិងីៗ
ម កនាងចៅចនោះ។
•

កាត្់រនថយរយៈចៃលមួយចមា៉ា ងសក្មារ់កមមវ ិធីថ្ងៃរ ីករាយរដ្ូវចៅដ (Summer Fun Day) ចៅទីតាំង
ចាំនួន 19 និងកមមវ ិធីមជឈម

ឌ លចកមងជាំទង់ Teen Center) ចៅទីតាំងចាំនួន 4។ រចចុរបននកមមវ ិធី
ើ រការក្បាាំមួយចមា៉ា ងកនុងមួយថ្ងៃចៅកនុងរដ្ូវចៅដ ចារ់ៃីចមា៉ា ង 11 ក្ៃឹកដ្ក់ចមា៉ា ង 5 ោៃច។ ការ

ដ្ាំច

កាត្់រនថយចនោះនាាំឱ្យកមមវ ិធីដ្ាំច
រដ្ូវចៅដ។
•

ើ រការចារ់ៃីចមា៉ា ង 11 ក្ៃឹកដ្ល់ចមា៉ា ង 4 ោៃច ចៅកនុងខែ

ការកាត្់រនថយចសវាចារ់សក្មារ់ក្រត្ិរត្តិការអ្ចលនក្ទៃយខ្នងចក្ៅ ចសវាាថរត្យកមម និងការ
ខងទាាំអ្ចលនក្ទៃយចៅកនុងនាយកដាឋនអ្ភិវឌ្ឍន៍ចសដ្ឋកិចច

(Economic

Development

Department)។ រ៉ាុខនត ការចុោះខងទាាំអ្ចលនក្ទៃយរុចរសកកមមក្រចាាំសបាដហ៍នឹងចកើត្ចែើងៃីរដ្ង
កនុងមួយខែ ឬមួយខែមដង។
•

ការកាត្់រនថយមូលនិធិក្រត្ិរត្តិ Tidelands (Tidelands Operating Fund) ខដ្លក្ត្ូវការចាាំបាច់
ចដ្ើមបីរចងកើត្ការសនេាំចដាយារការខ្នត្រង់ោ៉ាងចក្ចើននូវក្បាក់ចាំ
ចាំណ្ណយចដ្ើមបីរា៉ារ់រងចលើការទូទាត្់ចសវារាំ

ូ លចក្រង និងការចកើត្ចែើង

ុ លខដ្លមិនអាចរា៉ា រ់រងចដាយចាំ

ូ លចផ្េងចទៀ

ត្។ ៃ័ត្៌មានរខនថមអ្ាំៃី Tidelands មានៃិភាកាចៅចៃលចក្កាយចៅកនុងរបាយការ

៍ ចនោះ។ ការ

កាត្់រនថយរួមមាន៖
o

លុររាំបាត្់នូវរាល់មូលនិធិរខនថមកិចចសនាចរៀរចាំចទសភាៃ

(Landscape

Contract)

ចៅកនុងនាយកដាឋនឧទាន កមានត និសមុក្ទ (Parks, Recreation, and Marine
Department) ខដ្លចក្រើក្បាស់សក្មារ់ការង្ហរចក្ោោះអាសនន និងរចក្មាងខដ្លសថិត្ចៅ
ចក្ៅវ ិាលភាៃភារកិចទ
ច ូចៅថ្នកិចចសនា។ ការខងទាាំមូលដាឋននឹងរនតអ្នុវត្តដ្ខដ្ល។
o

ការកាត្់រនថយការ ិោល័យសមុក្ទកនុងឧទាន កមានត និងសមុក្ទ ខដ្លរួមមានការលុរ

រាំបាត្់ចមា៉ា ងអ្នកក្ររ់ក្រងសមុក្ទ (Marina Supervisor) និងទីភានក់ង្ហរសមុក្ទ II និងការ
កាត្់រនថយភានក់ង្ហរសមុក្ទ។ ផ្លរ៉ាោះពល់ចសវាអាចរួមមានរយៈចៃលចនាើយត្រកាន់ខត្
យូរ

និងការយឺត្ោ៉ា វចៅកនុងការដ្ាំច

លុរចចាល។

ើ រការលិែិត្អ្នុញ្ជញត្

និងខផ្នការាងសង់ងី/ម

ATTACHMENT A
o

ការកាត្់រនថយចសវាចទសភាៃចៅកនុងត្ាំរន់ Tidelands (Tidelands Area) ចាំនួន20 ភារ
រយ

ខដ្លនាុោះរញ្ជ
ច ង
ាំ អ្ាំៃីការដាស់រូរៃី
ដ ការកាត្់ចៅមមួយសបាដហ៍មង
ដ ចៅកាត្់ចៅមៃីរស
បាាហ៍មដដ្ង ខដ្លអាចសនេាំសាំថ្ចបាន $11,000។
o

ការកាត្់រនថយងវ ិកាសក្មារ់ចសវាកាត្់ត្ក្មឹមចដ្ើមចឈើ ចៅតមត្ាំរន់ Tidelands ចៅកនុង
ការ ិោល័យចៅកនុងការ ិោល័យសមុក្ទ។ ការកាត្់ត្ក្មឹមចដ្ើមចឈើ និងចសវាពក់ៃ័នធ
នឹងក្ត្ូវអ្នុវត្តរ ាំលងមួយឆ្នាំមដង ចដាយអាចសនេាំសាំថ្ចបាន $25,000។

•

ការកាត្់រនថយមូលនិធិផ្ាយព
ដ្៏ចក្ចើននូវក្បាក់ចាំ

ិ ជាកមម និងក្រម៉ាូ សិនៃិចសស (SAP) ចដាយារការបាត្់រង់

ូ លចដាយារខត្ជាំងឺរាត្ត្ាត្. មូលនិធិខដ្លមានសក្មារ់ SAP ក្ត្ូវបាន

ចក្ោងធាាក់ចុោះោ៉ា ងខ្នាាំង ចដាយមានការបាត្់រង់ក្បាក់ចាំ

ូ លទាាំងចនោះ និងក្ត្ូវបានចក្ោងថ្ន

នឹងអាចអ្ត្់ធនធានរក្មុងទាាំងចៅកនុងរយៈចៃលៃីររីឆ្នាំ ក្រសិនចរើៃុាំមានការចាត្់វ ិធានការណ្ណ
មួយចទ។

ៃ័ត្៌មានរខនថមមានៃិភាកាចៅចៃលចក្កាយចៅកនុងរបាយការ

៍ ចនោះ។

ការកាត្់

រនថយរួមមាន៖
o

ការកាត្់រនថយ 2.18 មុែត្ាំខ

ង (អ្នកសក្មរសក្មួលកមមវ ិធី និងចសមៀនវាយកុាំៃយូទ័រ) និង

ងវ ិការសមាារៈចៅកនុងកមមវ ិធីៃិចសស និងងត្ភាៃយនត (Special Events and Filming)

ចៅកនុងការ ិោល័យររស់អ្នកក្ររ់ក្រងក្កុង ខដ្លនឹងអាចកាំហិត្លទធភាៃររស់រុរគលិក
ចៅកនុងការក្ររ់ក្រងកមមវ ិធី និងវ ិាលភាៃកមមវ ិធី។
o

ការកាត្់រនថយមុែត្ាំខ

ងអ្នកសក្មរសក្មួលរណ្ណ
ដ ញសងគមកិចចការាធារ

ៈ

ចៅ

កនុងការ ិោល័យររស់អ្ក
ន ក្ររ់ក្រងក្កុងខដ្លបានោាំក្ទដ្ល់ការក្បាស្ស័យទាក់ទង
ទី
ផ្ារ
និងការចផ្្ើារតមរណ្ណ
ដ ញសងគម
កិចកា
ច រចៅសល់នឹងក្ត្ូវខរងខចកចៅកនុង
o

ការ ិោល័យកិចចការាធារ

ៈ (Office of Public Affairs)។

ការខរងខចកចែើងវ ិញនូវចាំខ

កមូលនិធិទូចៅថ្នមគនតីៃ័ត្៌មានសហរមន៍ (Community

Information Officer) ចៅកនុងនាយកដាឋនឧទាន កមានត និសមុក្ទចៅ SAP។
o

ការលុររាំបាត្់មូលនិធិក្រមា

$53,000 សក្មារ់ការក្ររុាំត្គនតីសហរមន៍ ខដ្លក្ត្ូវ

បានរខនថមចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ 2019 ចដ្ើមបីោាំក្ទការចធាើទីផ្ារ ការក្បាស្ស័យទាក់ទង
និងរចងកើនការចូលរួមកនុងកមមវ ិធី។

ការលុរាំបាត្់ចនោះរឺចដ្ើមបីជួយកាត្់កងការខរងខចក

ចែើងវ ិញនូវមគនតីៃ័ត្៌មានសហរមន៍។
o

ការកាត្់រនថយកិចចសនាជាមួយារមនទីរសិលបៈ Long Beach (Long Beach Museum
of Art) ចាំនួន $18,450។ ចាំនួនទឹកក្បាក់កិចចសនាចៅសល់មានចាំនួន $350,550។

ATTACHMENT A
o

ការកាត្់រនថយកិចចសនាជាមួយក្កុមក្រឹកាសិលបៈសក្មារ់ក្កុង Long Beach (Arts
Council for Long Beach) ចាំនួន $25,215។ ចាំនួនទឹកក្បាក់កិចចសនាចៅសល់មានចាំនួន
$479,085។

o

ការកាត្់រនថយកិចចសនាជាមួយជាមួយការ ិោល័យជាមួយការ ិោល័យ Long Beach
Convention and Visitors Bureau ចាំនួន $450,000។ ចាំនួនទឹកក្បាក់កិចចសនាចៅសល់
មានចាំនួន $4,608,676។

ក្បាក់ ចាំ

ូ លងមី ឬខរងខចកចែើងវ ិញ (មុ ែក្ៃួញទី 3)
ការៃិនិត្យចមើលក្បាក់ចាំ

ូ លររស់ក្កុង និងការរចងកើត្នការាដរចាំណ្ណយរឺជាខផ្នករនាឹោះថ្នការ

ចរៀរចាំខផ្នការងវ ិកា ជាៃិចសសចៅចៃលក្រឈមនឹងឱ្នភាៃ។ ខ្នងចក្កាមរឺជាខផ្នកពក់ៃ័នន
ធ ឹងក្បាក់
ចាំ

ូ លមួយចាំនួន ខដ្លបានដាក់រញ្ូច លចៅកនុងងវ ិកា៖
•

ការរចងកើនរចនាសមព័នៃ
ធ នធអាជា្រ័
ខផ្នកខ្នងចលើ។

•

ការចក្រើក្បាស់ងវ ិកាក្រមា

ា អាជីវកមមសក្មារ់អាជីវកមម cannabis ដ្ូចចរៀររារ់ចៅកនុង

$4.5 ោនដ្ុោារ ចៅកនុងមូលនិធិវ ិធានការ A រខនថមចដ្ើមបីរកាចស

វានររបាល និងអ្រគិភ័យ ចដាយខផ្អកចលើក្បាក់ចាំ
ែពស់ជាងការចក្ោងទុក។ ទឹកក្បាក់ក្រមា

ូ លខដ្លៃីមុនក្ត្ូវបានរិ ត្ថ្ន នឹងទទួលបាន

$435,000 ថ្នចាំនួនចនោះទទួលបានៃីការខរងខចក

ចែើងវ ិញនូវវ ិធានការ A ថ្នខផ្នកអ្រគិភ័យ បានផ្ដដ្ល់មូលនិធិដ្ល់ក្កុម HEART ចដាយារ
រចចុរបនន ក្កុម HEART នឹងសថិត្ចៅកនុងនាយកដាឋនសុខ្នភិបាល។
•

រចងកើត្ថ្ងាចសវាងមីសក្មារ់ចុោះរញ្ាីកីឡាយុវជនចាំនួន $25 កនុងអ្នកចូលរួមានក់កុងមួ
ន
យកីឡាចៅកនុង
នាយកដាឋនក្ររ់ក្រងឧទាន ការកមានត និងសមុក្ទ។ រចចុរបនន អ្នកចូលរួមរង់ថ្ងាចសវាររ ិកាខរខត្
$10 រ៉ាុចណ្ណាោះ។ កមមវ ិធីខផ្អកចលើថ្ងាចសវាងមីចនោះនឹងអ្នុវត្តរម
ួ ោនជាមួយកមមវ ិធីលុរចចាលថ្ងាចសវា
ចដ្ើមបីសក្មួលដ្ល់ក្រួារក្បាក់ចាំ

•

ូ លទារ។

រចងកើនថ្ងាចសវាចូលរងយនតចៅឧទាន El Dorado East Regional Park ចាំនួន $1 កនុងរងយនតមួយ
ចក្រឿង។

•

រចងកើនថ្ងាចាំ

ត្ក្រចាាំឆ្នាំថ្នឧទាន El Dorado East Regional Park ចាំនួន $5។

ATTACHMENT A
•

រចងកើនអ្ក្តក្រចាាំចមា៉ា ងចាំ

•

រចងកើនជាលកខ

ត្តមចននរចាំនួ $.25 កនុង 15 នាទី។

ៈរចនាសមព័នន
ធ ូវការចផ្ទរមូលនិធិឧសម័ន Gas Fund ចាំនួនក្រមា

ដ្ុោារ ($289,000 សក្មារ់ CPI និងរចងកើនទូចៅ 1 ោនដ្ុោារ)។ កាំច

ើ នចនោះសថិត្ចៅកនុងលក

ឌ វ ិធានការ M និងរកានូវសុែភាៃថ្នទឹកក្បាក់មូលនិធិ Gas Fund ខដ្លមាន។

លខែ
•

1.3 ោន

រចងកើនអ្ក្តរញ្ូា នឧសម័នធមមជាត្ិចៅកនុងនាយកដាឋនធនធានថ្នមៃល

(Energy

Resources

Department)។ អ្ក្តទាាំងចនោះមិនក្ត្ូវបានរចងកើនចែើយចារ់តាំងៃីឆ្នាំ2016 និងមានចាំនួន 32
ភាររយចក្កាមអ្ក្តចក្រើក្បាស់តមផ្ទោះ SoCalGas រចចុរបនន។ កាំច ើ នអ្ក្តរញ្ូា នឧសម័នខដ្ល
បានចសនើចែើងនឹងនាាំឱ្យមានកាំច ើ នបា៉ា ន់ាមនចៅត្ថ្មាវ ិកកយរក្ត្ក្រចាាំខែចក្រើក្បាស់តមផ្ទោះរិត្
ជាមធយមចាំនួន $2.35 ឬកាំច

ើ នទូចៅ 10.4 ភាររយចមានក្រសិទធភាៃសក្មារ់ក្រមា

ភាររយថ្នអ្នករង់ថ្ងាតមផ្ទោះររស់ ER។ ចទាោះរីមានកាំច
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ើ នចនោះកដី ក្កុង Long Beach ចៅខត្

មានចាំនួន 7 ភាររយ ចក្កាមអ្ក្តសក្មារ់អ្នកចក្រើក្បាស់តមផ្ទោះ SoCalGas។ ៃ័ត្៌មានរខនថមអ្ាំៃី
ករ
•

ី ចនោះមានចៅកនុងចសចកដីសចងខរៃិាដរ។

រចងកើនថ្ងាសចណ្ណ
ដ ងចាំនួន 8 ចៅ 17 ភាររយចដ្ើមបីបានមកវ ិញនូវការងយចុោះររ ិមា
និងកាំច

សចណ្ណ
ដ ង

ើ នថ្ងាចាំណ្ណយក្រត្ិរត្តិការសចណ្ណ
ដ ង។

ក្កុងក៏បានចូលរួមផ្ងខដ្រចៅកនុងការសិកាថ្ងាចសវាទូទាាំងក្កុងខដ្លនឹងវ ិភារចៅចលើការរិត្ថ្ងា

ជាចក្ចើនររស់ក្កុងសក្មារ់ចសវាចៅកនុងនាយដាឋនក្កុងចផ្េងៗ។

ការសិកាក្ត្ូវបានៃាករ

៍ ថ្ននឹង

ចាំណ្ណយចៃលចក្ចើនឆ្នាំចដាយនាយកដាឋននានាក្ត្ូវបានវាយត្ថ្មាតមមូលដាឋនរ ាំកិល។ ចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញ
វត្ថុ2020 ការសិកាបានចារ់ចផ្ដើមចដាយមានការវាយត្ថ្មាចៅចលើជុាំទីមួយថ្នចសវាចៅកនុងចសវាអ្ភិវឌ្ឍន៍

ឧទាន កមានត និងសមុក្ទ និងនាយកដាឋនសុខ្នភិបាល។ ចទាោះរីមានការយឺត្ោ៉ា វចាំចពោះចៃលចវោ
ចក្ោងទុកចដាយារសមត្ថភាៃរុរគលិកចដាយារផ្លរ៉ាោះពល់ថ្នជាំងឺរាត្ត្ាត្ោ៉ា ងណ្ណកដី លទធផ្ល
ក្ពងក្ត្ូវបានរ ាំៃឹងថ្ននឹងក្ត្ូវរញ្ចរ់ចឆ្ពោះចៅការរញ្ចរ់ ឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2020
នឹងក្ត្ូវដាក់រញ្ូច លជាខផ្នកមួយថ្នដ្ាំច

ចដាយមានអ្នុាសន៍ខដ្ល

ើ រការដាស់រូរថ្ងា
ដ
ចសវាឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021 ដ្ាំរូង។

ជាំ នួយ/វ ិភារទានៃីក្កុមរុរគលិក (មុែក្ៃួញទី 4)
ចៅទូទាត្់ក្រចទស

រដ្ឋ

ចខ្ននធី

និងក្កុងកាំៃុងរញ្ូច លសហជីៃរុរគលិកររស់ែួនចៅកន
ា
ុងការ

ៃិភាកាសកមមអ្ាំៃីចីរភាៃហិរញ្ញ វត្ថុ។ ចៅក្កុង Long Beach ចដាយារខត្ាថនភាៃចសដ្ឋកិចម
ច ិនបាន

រ ាំៃឹងទុកទាាំងចនោះ ក្កុងកាំៃុងខសាងរកការសនេាំឱ្យបានោ៉ា ងត្ិច 11 ោនដ្ុោារចៅកនុងមូលនិធិទូចៅតម

ATTACHMENT A
រយៈការដអករុរគលិក

ក្ៃមទាាំងវ ិភារទាន

និងក្បាក់សនេាំរុរគលិកៃីក្កុមៃលកមមរុរគលិកចផ្េងចទៀត្

ចដ្ើមបីជួយរ៉ាោះរ៉ាូវការកាត្់រនថយចមបងៗខដ្លចាាំបាច់ចដ្ើមបីរកាត្ុលយភាៃងវ ិកា។

ទឹកក្បាក់សនេាំចាំនួន

ោនដ្ុោារចសមើនឹងការដអករុរគលិកចាំនួន 26 ថ្ងៃកុងមួ
ន
យឆ្នាំ ខដ្លក្ត្ូវបានដាក់រញ្ូច លជាចមបងចៅកនុង
ឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021ខដ្លបានចសនើចែើង។ ចទាោះរីោ៉ាងណ្ណ រចចុរបននការសនេាំខដ្លអាចមានទាាំងចនោះកាំៃុង
ចធាើការចរចា និងមិនទាន់រញ្ចរ់ចៅចែើយចទ។

ការដអករុរគលិករឺជាដ្ាំចណ្ណោះស្ាយមួយដ្ងសក្មារ់រញ្ជ
ា រចនាសមព័នធ

ចដាយារវាមិនខមន

ជាការកាត្់រនថយអ្ចិថ្គនតយ៍ចៅកនុងចមា៉ា ងការង្ហរ ឬការផ្ដល់ក្បាក់ចរៀវត្េចែើយ។ ការចក្រើក្បាស់ការដអក
រុរគលិកចដ្ើមបីរកាត្ុលយភាៃងវ ិកានឹងមិនរដូរចចនាាោះែាោះខ្នត្រចនាសមព័នធខដ្លក្ត្ូវចដាោះស្ាយចៅកនុងឆ្នាំ

ហិរញ្ញ វត្ថុរនាទរ់ចែើយ។ ជាងចនោះចៅចទៀត្ ការដអករុរគលិកជាការបាត្់រង់ចាំនួន 10 ភាររយថ្នក្បាក់ខែ
សក្មារ់រុរគលិកមិនខមនមុែត្ាំខ

ងសបង

ចហើយការអ្នុវត្តដអករុរគលិកអាចនឹងនាាំឱ្យមានត្ក្មូវការ

រិទចសវាទីក្កុងចាំនួនមួយថ្ងៃចៅចរៀងរាល់ៃីសបាដហ៍ ខដ្លនាាំឱ្យមានការបាត្់រង់ចសវាសក្មារ់សហរមន៍
និងផ្លរ៉ាោះពល់ទូចៅចៅចលើសមត្ថភាៃអ្ងគភាៃចាំនួន 10 ភាររយ។
ចទាោះជាោ៉ា ងចនោះកដី ចដាយមានកិចចសហការ និងជាំនួយៃីក្កុមរុរគលិក ការសនេាំសាំថ្ចខដ្លអាច
មានៃីការដអករុរគលិកទាាំងចនោះនឹងអាចឱ្យមានការធូរស្ាលរយៈចៃលែាីភាាមៗខដ្លរចញ្ចៀសបាននូវ
ការដអករុរគលិកក្ទង់ក្ទាធាំ ខដ្លនឹងមានផ្លរ៉ាោះពល់ធៃន់ធៃរចៅចលើសហរមន៍ និងរុរគលិក។ ការសនេាំ
សាំថ្ចៃីការដអករុរគលិកមានចាំនួនក្រមា

ចសមើនឹង 106 មុែត្ាំខ

ងខដ្លក្ត្ូវកាត្់ៃីរចក្មាងងវ ិកា និង

រចញ្ចៀសបាននូវការៃយួររុរគលិកកនុងចាំនួនចក្ចើន។ ចដាយមានឥទធិៃលៃីរញ្ជ
ា ចនោះ ចៅឆ្នាំចនោះក្កុងកាំៃុង

ក្រឈមនឹងកងាោះងវ ិកាចាំនួន 30 ោនដ្ុោារ ការចនាើយត្រចាំចពោះជាំងឺរាត្ត្ាត្ និងការចដាោះស្ាយរញ្ជ
ា
សមភាៃៃូជាសន៍ ការោាំក្ទៃីក្កុមរុរគលិកចនោះនឹងអាចជួយចៅកនុងក្ទង់ក្ទាយធាំ។
ក្កុងៃិត្ជាមានការវាយត្ថ្មាែពស់ចាំចពោះកិចចសហការ

ការរង្ហាញអ្ាំៃីការែិត្ែាំក្រឹងខក្រង

និងភាៃជាថ្ដ្រូររស់សហជីៃរុរគលិក

និងននទៈររស់រុរគលិកចៅកនុងការចូលរួមៃិភាកាខសាងរកដ្ាំចណ្ណោះ

ស្ាយចដ្ើមបីជួយដ្ល់ក្កុងចៅកនុងៃចវោខដ្លៃុាំធាារ់ចកើត្មានចនោះ។

ចយើងនឹងរនតចូលរួមជាមួយក្កុម

ៃលកមមរុរគលិកចដាយសងឃឹមថ្ននឹងបានឈានដ្ល់កិចក្ច ៃមចក្ៃៀងយុត្ិធ
ត ម៌

និងផ្ដល់ក្រចោជន៍ឱ្យោន

ចៅវ ិញចៅមក។
ការវ ិនិ ចោរខររយុទធាស្រសត (មុែក្ៃួញទី 5)
ការផ្ដល់មូលនិធិសក្មារ់ការវ ិនិចោរខររយុទា
ធ ស្រសត ចទាោះរីចកើត្ចែើងនូវចាំណ្ណយរយៈចៃល
ែាី អាចមានអ្ត្ថក្រចោជន៍រយៈចៃលខវង និងការសនេាំសាំថ្ចចាំណ្ណយ ចហើយអាចជួយរចញ្ចៀសចាំណ្ណយ
កាន់ខត្ែពស់នាចៃលអ្នារត្។

ATTACHMENT A

ការវ ិនិ ចោរខររយុទធាស្រសតលកខ

ៈរចនាសមព័នធ

ជាខផ្នកមួយថ្នវ ិធីាស្រសតលទធផ្លងវ ិកាមានត្ុលយភាៃ

ចោលចៅរឺចធាើោ៉ាងណ្ណឱ្យអាចរកា

សមត្ថភាៃចៅកនុងការរាំចៃញតមលកខែ

ឌ កនុងមូលដាឋន ថ្ននក់រដ្ឋ សហៃ័នធ និងផ្ាូវចារ់ ចដ្ើមបីធានាឱ្យ
មានរុរគលិកោាំក្ទក្ររ់ក្ោន់សក្មារ់ចសវា និងក្រៃ័នធជួរមុែ និងចដ្ើមបីចនាើយត្រចាំចពោះសាំច ើ អាទិ ភាៃ
ររស់ក្កុមក្រឹកាក្កុងផ្ងខដ្រ។

ខ្នងចក្កាមរឺជាការវ ិនិចោរខដ្លបានដាក់រញ្ូច លចៅកនុងងវ ិកាខដ្ល

បានចសនើចែើងចដ្ើមបីសចក្មចចោលចៅទាាំងចនោះ។
•

រខនថមមូលនិធិសក្មារ់ការខងទាាំទីធាាចាាំបាច់ក្ត្ូវខងទាាំវាលរញ្ុច ោះសៃ Sunnyside ចទើរទទួល
បានងមីខដ្លរឺជាចាំ
បា៉ា ន់ាមនក្រមា

•

ុ ចអាទិភាៃររស់ចៅហ្វាយក្កុង និងក្កុមក្រឹកាក្កុង ខដ្លមានទឹកក្បាក់

$301,000។

រខនថមជាំនួយការសក្មារ់អ្ក
ន ក្ររ់ក្រងក្កុងចដ្ើមបីផ្ដល់នូវការោាំក្ទរុរគលិករ
សីលធម៌ (Ethics Commission) ខដ្លរួមមាន ការសិកា របាយការ
ចោរល់សក្មារ់រ

ៈកមមការ។ រ

ៈកមមការក្កម
៍

និងចសវាៃិចក្ោោះ

ៈកមមការក្កមសីលធម៌រឺជាមុែង្ហររខនថមងមីតមធមមនុញ្ញ

ដ្ូចខដ្លបានអ្នុញ្ជញត្ចដាយវ ិធានការ CCC និងរឺជាអាទិភាៃររស់ចៅហ្វាយក្កុង និងក្កុម
ក្រឹកាក្កុង។ រុរគលិកជាក់ខសដងខដ្លក្ត្ូវការអាចមានចាំនួនៃីៃីរចៅរីមុែត្ាំខ
ោាំក្ទកិចចសនាខ្នងចក្ៅផ្ងខដ្រ

ង ក្ៃមទាាំង ការ

រ៉ាុខនតចដាោះារមានរញ្ជ
ា ក្រឈមខផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ

មុែត្ាំខ

ង

មួយក្ត្ូវបានផ្ដល់អ្នុាសន៍សក្មារ់រយៈចៃលចនោះ ចហើយរនទុកការង្ហរនឹងក្ត្ូវខកសក្មួលចៅ
តមចនាោះខដ្រ។
•

វ ិភាជន៍ចែើងវ ិញនូវទឹកក្បាក់ចាំនួន $150,000 ៃីកមមវ ិធី Cannabis ចដ្ើមបីោាំក្ទចសវាផ្ាូវចារ់ពក់
ៃ័នន
ធ ឹងរ

ៈកមមការក្កមសីលធម៌ចៅកនុងការ ិោល័យររស់ចមធាវ ីក្កុង។ មូលនិធិទាាំងចនោះនឹង

ចលើកចៅកិចក្ច រជុាំក្រចាាំខែអ្ាំៃីការចរៀរចាំរុរគលិក ខដ្លផ្ដល់នូវការក្រឹកាខផ្នកចារ់ ចរៀរចាំ មត្ិ

ចោរល់ផ្ូវចារ់
ា
និងរទរញ្ជ
ា ស្ាវក្ជាវរញ្ជ
ា និងការអ្នុវត្តក្កមសីលធម៌ររស់ក្កុង និងរដ្ឋ
និងការរង្ហាញខផ្នកទាាំងចនោះចៅដ្ល់រ
•

ៈកមមការ។

រខនថមមុែត្ាំខ

ងចដដត្ចលើរដ្ឋបាលចាំនួន 10 ចៅកនុងនាយកដាឋនសុខ្នភិបាលចដ្ើមបីផ្ដល់ជាំនួយ
សាំខ្នន់ៗ និងការចរៀរចាំរុរគលិក រ
ចនយយ ការទិញ និងលទធកមម និងការោាំក្ទខផ្នកវ ិភារខដ្ល
ក្ត្ូវការចាាំបាច់ចដ្ើមបីក្ររ់ក្រងឱ្យបានក្ររ់ក្ោន់នូវចាំនួនជាំនួយដ្៏ចក្ចើន ជាៃិចសសចៅចៃលមាន
ផ្លរ៉ាោះពល់ៃីជាំងឺរាត្ត្ាត្។
ថ្នជាំនួយចផ្េងៗ។

មុែត្ាំខ

ងខដ្លក្ត្ូវផ្ដល់មូលនិធិចដាយចាំខ

កវ ិភាជរដ្ឋបាល

ATTACHMENT A
•

រខនថមជាំនួយការអ្នកវ ិភាររដ្ឋបាលចៅកនុងការ ិោល័យររស់អ្ក
ន ក្ររ់ក្រងក្កុងចដ្ើមបីសក្មរ
សក្មួលដ្ាំច

ើ រការចារ់កាំ

ត្់ក្តារធា

ៈកាលីហ័រា នីញ៉ា (PRA) ទូទាាំងក្កុង និងជួយ

ជាមួយនឹងមុែង្ហររដ្ឋបាលចផ្េងចទៀត្។ ចោងតម PRA ការទទួលបានៃ័ត្៌មានពក់ៃ័នន
ធ ឹង
ការក្រក្ៃឹត្តររស់ក្កុង Long Beach រឺជាសិទិជា
ធ មូលដាឋន។ មុែត្ាំខ
រាំចៃញតមកាត្ៃាកិចផ្
ច ូវចារ់
ា
ចៅកនុងកាករចធាើកាំ
ចសនើសុាំស្សរតមចារ់។ មុែត្ាំខ

ត្់ក្តសក្មារ់រុរគលណ្ណមានក់ចៅតមការ

ងចនោះក៏នឹងមានដ្ាំច

ដាឋនផ្ងខដ្រ។
•

ងចនោះនឹងជួយក្កុងឱ្យ

ើ រការទូទាត្់ និងលទធកមមចៅកនុងនាយក

ង និងអ្នុវត្តការចរៀរចាំចែើងវ ិញ នូវការ ិោល័យរ

ការរនថយមុែត្ាំខ

ចនយយចៅកនុងនាយក
ដាឋនក្ររ់ក្រងហិរញ្ញ វត្ថុចដ្ើមបីរចងកើត្ការសនេាំសាំថ្ចចាំណ្ណយចដ្ើមបីរខនថមមគនតីជាំនួយ
(Grants
Officer) និងអ្នកវ ិភាររដ្ឋបាល III ចៅកនុងការ ិោល័យរ

ចនយយសក្មារ់ការក្ររ់ក្ររ់ និងក្ត្ូត្

ៃិនិត្យខដ្លក្ត្ូវការចាាំបាច់ខ្នាាំងពក់ៃ័នន
ធ ឹងការចរៀរចាំរបាយការ
យ។

មុែត្ាំខ

ងចនោះនឹងក្ររ់ក្រងចៅចលើដ្ាំច

ើ រការរ

៍ សក្មារ់រចក្មាង

ចនយយ

និងជាំនួ

និងឯការសក្មារ់ ជាំនួយ

FEMA, CARES Act ក្ៃមទាាំងជាំនួយរដ្ឋ និងសហៃ័នចធ ផ្េងៗចទៀត្ចដ្ើមបីឱ្យការទាមទារមកវ ិញ
នូវការចាំណ្ណយររស់ក្កុងអាចចកើនចែើងចដ្ើមបីក្ររ់ក្រងការចធាើសវនកមមបាន។
•

រខនថមក្រូចៃទយរសុសត្ាចាំនួន 1 រូរ និងទឹកក្បាក់ $100,000 សក្មារ់ងវ ិកាសមាារៈចវជាាស្រសត/
ឱ្សងចៅកនុងនាយកដាឋនក្ររ់ក្រងឧទាន ការកមានត និងសមុក្ទ ចដ្ើមបីចដាោះស្ាយត្ក្មូវចវជា
ាស្រសតរសុសត្ា និងោាំក្ទកមមវ ិធី Compassion Saves ខដ្លកាំ
ត្់ចដាយក្កុមក្រឹកាក្កុង។ ការ
ចាំណ្ណយជាក់ខសដងអាចចលើសៃីចាំនួនចនោះ រ៉ាុខនតចនោះរឺជាដ្ាំណ្ណក់កាលដ្៏សាំខ្នន់ចដ្ើមបីរនេុង
ី វ ិកា
ជាមួយនឹងត្ក្មូវការជាក់ខសដង។

•

រចងកើនងវ ិកាសក្មារ់ត្ក្មូវការទឹកចាំនួន $336,400 ចៅកនុងនាយកដាឋនក្ររ់ក្រងឧទាន ការ
កមានត និងសមុក្ទ ចដ្ើមបីរា៉ារ់រងចលើកាំច ើ នអ្ក្តទឹកចាំនួន 12 ភាររយ ចៅកនុងឆ្នាំ2019 ក្ៃម
ទាាំងកាំច

ើ នរ ាំៃឹងទុក 6 ភាររយចៅកនុងឆ្នាំ2020។ ការរចងកើនចនោះនឹងអ្នុញ្ជញត្ឱ្យនាយកដាឋន
រកាបាននូវការចក្រើក្បាស់ទឹករចចុរបនន ខដ្លចៅខត្ត្ិចជាងឆ្ៃយៃីត្ក្មូវការរុកខជាត្ិជាក់ខសដង

(54 ភាររយថ្នត្ក្មូវការរុកខជាត្ិជាក់ខសដង) និងជួយសក្មាលរញ្ជ
ា សុវត្ថិភាៃដ្ូចជា ការដ្ួល
ចដ្ើមចឈើ កុងទី
ន
ក្កុងជាចដ្ើម។
•

រចងកើនងវ ិកាចាំនួន $100,000 សក្មារ់កិចចសនាខងទាាំចទសភាៃសក្មារ់សួនៃុោះក្ទូងផ្ាូវចៅកនុង
នាយកដាឋនាធារ
រចចុរបនន។

ៈការចដ្ើមបីរកាឱ្យបានក្ររ់ក្ោន់នូវសួនៃុោះក្ទូងផ្ាូវចៅកក្មិត្ខងទាាំ

ATTACHMENT A

ការវ ិនិ ចោរខររយុទធាស្រសតខត្មួ យដ្ង
ខ្នងចក្កាមរឺជាការវនិចោរខររយុទធាស្រសតខត្មួយដ្ងនូវមូលនិធិទូចៅខដ្លបានដាក់រញ្ូច ល

ចៅកនុងងវ ិកាខដ្លបានចសនើចែើង ខដ្លផ្ដល់មូលនិធិចដាយក្រភៃខត្មួយដ្ងចផ្េងចទៀត្ ក្ៃមទាាំងការចក្រើ
ក្បាស់ធនធានរក្មុងផ្ងខដ្រ។

ចដាយារមានកងាោះខ្នត្ធៃន់ធរៃ ខដ្លក្កុងកាំៃុងខត្ក្រឈមទាាំងចៅកនុង

ឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2020 និង ឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021 ក្រភៃខត្មួយដ្ងសក្មារ់ការវ ិនិចោរខររយុទធាស្រសតចៅ
មានកក្មិត្ខ្នាាំងចៅចែើយ ចហើយកនុងករ

ី ចនោះ ត្ក្មូវឱ្យក្កុងចក្រើក្បាស់ធនធានរក្មុងមួយចាំនួន ដ្ូច

មានចរៀររារ់រខនថមចៅកនុងខផ្នកការរកាត្ុលយភាៃងវ ិកា (Budget Balancing) ចៅខ្នងចក្កាម។
•

មូលនិធិខត្មួយដ្ងចាំនួន $1,500,000 សក្មារ់ទាាំងការចបាោះចឆ្នត្ runoff elections ខដ្លបាន
ចក្ោងសក្មារ់ខែវ ិចឆិកា ក្ៃមទាាំងការចាំណ្ណយចលើវ ិធានការសនាឹកចឆ្នត្ខែវ ិចឆិកាផ្ងខដ្រ។

•

មូលនិធិខត្មួយដ្ងចាំនួន $1,172,500 ចដ្ើមបីោាំក្ទកិចចែិត្ែាំក្រឹងខក្រងចរៀរចាំែ

ឌ ចែើងវ ិញចៅ

កនុងការ ិោល័យររស់អ្ក
ន ក្ររ់ក្រងក្កុង និងចសមៀនក្កុង និងចាំណ្ណយរុរល
គ ិកខដ្លក្ត្ូវការ
ចាាំបាច់ចដ្ើមបីអ្នុវត្តតមវ ិធានការ DDD ខដ្លអ្នុម័ត្ចដាយអ្នកចបាោះចឆ្នត្ ក្ៃមទាាំងការោាំក្ទ
សក្មារ់កិចែ
ច ិត្ែាំក្រឹងខក្រងចធាើជាំចរឿន។
•

មូលនិធិខត្មួយដ្ងចាំនួន

$200,000

ចដ្ើមបីផ្ដល់មូលនិធិដ្ល់ការសិកាក្ររ់ក្ជុងក្ជុងសក្មារ់

នាយកដាឋនអ្រគិភ័យចធាើការវ ិភារក្រត្ិរត្តិការ

និងកាំ

រនថយអ្នារត្ ការដាស់រូរក្រត្ិ
ដ
រត្តិការ និង/ឬកាំច

ត្់ខផ្នការយុទធាស្រសតសក្មារ់ការកាត្់

ើ នក្បាក់ចាំ

ូ លទាាំងចដ្ើមបីកាំ

ត្់ទឹកក្បាក់

$1.9 ោនដ្ុោារ ចៅកនុងដ្ាំចណ្ណោះស្ាយរចនាសមព័នចធ ៅកនុងនាយកដាឋនអ្រគិភ័យសក្មារ់ឆ្នាំ
ហិរញ្ញ វត្ថុ2021 និងដ្ាំចណ្ណោះស្ាយរចនាសមព័នអ្
ធ នារត្ខដ្លអាចមានសក្មារ់ឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2022
។
•

មូលនិធិខត្មួយដ្ងចាំនួន

$255,000

សក្មារ់កិចចែិត្ែាំក្រឹងខក្រងចនាើយត្រឆ្រ់រហ័សចាំចពោះ

ៃលរដ្ឋោមនផ្ទោះសខមបងទូទាាំងទីក្កុង។
•

មូលនិធិខត្មួយដ្ងចាំនួន $600,000 ចដ្ើមបីរាំចៃញរខនថមងវ ិកាទឹកសក្មារ់សក្មារ់ត្ក្មូវការរុកខ
ជាត្ិចៅកនុងនាយកដាឋនក្ររ់ក្រងឧទាន ការកមានត និងសមុក្ទ ចដ្ើមបីកាត្់រនថយការផ្ដល់ងវ ិកា
មិនក្ររ់ក្ោន់ខដ្លក្ត្ូវការចដ្ើមបីរចញ្ចៀសរញ្ជ
ា សុវត្ថិភាៃចផ្េងៗ ដ្ូចជា ការដ្ួ លចដ្ើមចឈើ កុងទី
ន
ក្កុងជាចដ្ើម។

ATTACHMENT A

ឯការភាារ់ D “ការវ ិនិ ចោរខត្មួ យដ្ងខររយុទា
ធ
ស្រសតថ្នងវ ិកាទូចៅ” ក៏ផ្ដល់នូវចសចកដីសចងខរចនោះ
ផ្ងខដ្រ។

ការសិកាខររយុទធាស្រសតទូទាាំងក្កុង
ក្កុងកាំៃុងវ ិនិចោរចៅចលើការ

ដ្ូចខដ្លបានចលើកចែើងចៅកនុងខផ្នកចផ្េងៗថ្នឯការចនោះ

សិកាខររយុទធាស្រសត ខដ្លនឹងចារ់ចផ្ដើម ឬនឹងរនតចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ2021 ចដ្ើមបីជួយផ្ដល់ជូនទីក្កុង
នូវទិនន
ន ័យ

និងៃ័ត្៌មានខដ្លនឹងដ្ឹកនាាំការចធាើចសចកដីសចក្មចចិត្តចាស់ោស់

និងវ ិធានការចផ្េងៗ

ចដ្ើមបីចលើកកមពស់ការអ្នុវត្តក្រចសើររាំផ្ុត្ និងៃក្ងឹងាថនភាៃហិរញ្ញ វត្ថុ។
•

ការសិកាក្ររ់ក្ជុងចក្ជាយចៅចលើការអ្នុវត្តក្រចសើររាំផ្ុត្សក្មារ់ក្រត្ិរត្តិការ

CPCC

និង

សកាដនុៃលសក្មារ់វ ិធានការសនាឹកចឆ្នត្ចដ្ើមបីអ្នុវត្តការដាស់រូរភារកិ
ដ
ចច និងសិទិអ្
ធ ាំណ្ណច។
•

ការសិកាក្ររ់ក្ជុងចក្ជាយសក្មារ់នាយកដាឋនអ្រគិភ័យកនុងការវ ិភារ

និងកាំ

ត្់ខផ្នការយុទធ

ាស្រសតសក្មារ់ការកាត្់រនថយនាចៃលអ្នារត្។
•

រនតការសិកាថ្ងាចសវាទូទាាំងក្កុងចក្ចើនឆ្នាំ ខដ្លវ ិភារអ្ាំៃីការរិត្ថ្ងា និងថ្ងាចសវាជាចក្ចើនររស់
ក្កុងសក្មបា់ ចសវានានាចៅកនុងនាយកដាឋនចផ្េងៗររស់ក្កុងចដ្ើមបីកាំ

ត្់អ្ក្តសមស្សររាំផ្ុត្

និងរចងកើនការទទួលបានថ្ងាចាំណ្ណយមកវ ិញ។
•

ការសិកាកចលើការសនេាំសាំថ្ចក្រសិទធភាៃថ្នមៃល (City Energy Efficiency Savings Study)
ចដ្ើមបីវាយត្ថ្មាសកាដនុៃលសក្មារ់ការសិកាខដ្លចក្រើក្បាស់មូលនិធិ AB 32 ចដ្ើមបីផ្ដល់មូលនិធិ
ដ្ល់រចក្មាងមូលធនខដ្លនឹងកាត្់រនថយឧសម័នផ្ទោះកញ្ចក់ និងសនេាំសាំថ្ចថ្ងាចាំណ្ណយ។

ការសិការរស់ខផ្នននររបាល និ ងអ្រគិភ័យ និងជាំនួយ SAFER
ចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2020 ការសិការរស់ខផ្នកនររបាល និងអ្រគិភ័យក្ត្ូវបានចក្ោងដ្ាំរូងរឺចៅ
ខែកកកដា និងសីហ្វចរៀងោន។ ចដាយារខត្ជាំងឺរាត្ត្ាត្ និងឱ្នភាៃងវ ិកាខដ្លបានៃាករ ៍
រណ្ណ
ដ លៃីជាំងឺចនោះ រុរគលិកបានសិកាអ្ាំៃីរចរៀរចធាើការសិកាចដាយសុវត្ថិភាៃ ែ
រ៉ាោះពល់ខដ្លការសិកាអាចមានចៅចលើឱ្នភាៃខដ្លបានៃាករ

៍។

ៈកាត្់រនថយផ្ល

ជាលទធផ្លការសិការរស់

ATTACHMENT A
ខផ្នកនររបាលក្ត្ូវបានរដូរចៅចារ់ចផ្ដើមចៅកនុងខែត្ុោ ឆ្នាំ2020 ចដាយមានការកាត្់រនថយទាំហាំសិកា

មិនចលើសៃី 40 នាក់។ ការសិការរស់ខផ្នកអ្រគិភ័យបានរដូរចៅចារ់ចផ្ដើមចៅចុងខែកញ្ជញឆ្នាំ2020 ចដាយ
មានការកាត្់រនថយទាំហាំសិកាមិនចលើសៃី 24 នាក់។ ចទាោះរីជាមានការកាត្់រនថយកក្មិត្រុរគលិកមុែ
ត្ាំខ

ងសបងខដ្លបានចក្ោងងវ ិកា

ខដ្លបានចសនើចែើងចៅកនុងងវ ិកាឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021

ោ៉ា ងណ្ណកដី

រុរគលិករនតផ្ដល់អ្នុាសន៍ចឆ្ពោះចៅមុែជាមួយនឹងការសិកាទាាំងចនោះចដ្ើមបីវ ិនិចោរចៅចលើត្ក្មូវការ
ក្រត្ិរត្តិការថ្ននាយកដាឋនទាាំងៃីរ។ មានការបា៉ា ន់ាមនថ្ន កក្មិត្រនថយរុរគលិកនឹងែពស់ជាងចាំនួនខដ្ល
បានរ ាំៃឹងទុកកាលៃីដ្ាំរូងកដី

ខដ្លអាចនឹងរចងកើត្ការសនេាំសាំថ្ចចាំណ្ណយមុែត្ាំខ

ងទាំចនរ

ខដ្លនឹង

អ្នុញ្ជញត្ឱ្យចរៀរចាំការសិកាចដាយៃុាំចាាំបាច់ក្ត្ូវការមូលនិធិរខនថម។ ចទាោះរីោ៉ាងណ្ណ ក្រសិនចរើការ
សនេាំសាំថ្ចចាំណ្ណយរនថយរុរគលិកមិនចកើត្ចែើងក្បាកដ្ចទ
ក្ត្ូវចធាើការកាំ

ត្់ចដ្ើមបីក្ររដ្

ចនាោះក្រភៃមូលនិធិខត្មួយដ្ងនឹងចាាំបាច់

ដ រ់ចលើការចាំណ្ណយសិកាចដាយជចក្មើសចមបងរឺ ចាំ

ូ លវ ិធានការ A

អ្នារត្ខដ្លមិនចធាើវ ិភាជន៍។ ាថនភាៃចនោះនឹងក្ត្ូវវាយត្ថ្មាចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ2021 ចហើយការចក្រើ
ក្បាស់ណ្ណមួយនូវមូលនិធិខត្មួយដ្ង

ខដ្លរួមមានមូលនិធិវ ិធានការ

A

ក្រឹកាក្កុងវ ិញចដ្ើមបីចធាើការៃិនិត្យ។
ការវ ិនិចោរចៅចលើការសិការរស់ខផ្នកអ្រគិភ័យ

នឹងរញ្ូា នក្ត្ែរ់ចៅក្កុម

នឹងជួយផ្ដល់រុរគលិកសក្មារ់ក្រត្ិរត្តិការ

សាំខ្នន់ៗររស់នាយកដាឋនអ្រគិភ័យ។ ចទាោះជាោ៉ា ងចនោះកដី កក្មិត្រុរគលិកខដ្លបានចក្ោងងវ ិកា និងជាក់
ខសដង ចទាោះរីបានរាំចៃញតមត្ក្មូវការក្រត្ិរត្តិការោ៉ា ងណ្ណកដី នឹងៃុាំមានកក្មិត្ែពស់ក្ររ់ក្ោន់ខដ្ល
រាំចៃញតមលកខែ

ឌ ថ្នជាំនួយ Federal SAFER ខដ្លក្ត្ូវបានក្ររល់ជូនកាលៃីខែវ ិចឆិកា ឆ្នាំ2019

ចែើយ។ ចដ្ើមបីរាំចៃញកក្មិត្រុរគលិកចៅតមលកខែ

ឌ ជាំនួយ ក្កុងនឹងចាាំបាច់ក្ត្ូវចធាើការសិកាចលើកទី

ៃីរចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021 ខដ្លមានថ្ងាចាំណ្ណយ 1.6 ោនដ្ុោាររខនថមចៅកនុងមូលនិធិខត្មួយដ្ង
ខដ្លនឹងចាាំបាច់ក្ត្ូវកាំ

ត្់ ចហើយនឹងរារាាំងដ្ល់ការកាត្់រនថយររស់នាយកដាឋនអ្រគិភ័យខដ្លចាាំបាច់

កនុងការចដាោះស្ាយាថនភាៃកងាោះខ្នត្រចនាសមព័ន។
ធ
ការៃាោមសចក្មចកក្មិត្រុរគលិកចនោះចដ្ើមបី
ធានាថ្ន
ជាំនួយនឹងមិនមានភាៃសមចហត្ុផ្លខផ្នកហិរញ្ញ វត្ថុ
និងងវ ិកាចៅកនុងាថនភាៃហិរញ្ញ វត្ថុ
រចចុរបននចែើយ។ ការទទួលបានជាំនួយ SAFER នឹងមានថ្ងាចាំណ្ណយជាក់ខសដងចលើសៃីអ្ីខា ដ្លក្កុងបាន
ទទួល។ ាថនភាៃចនោះក្ត្ូវបានាគល់ថ្នជា រញ្ជ
ា អាចចកើត្ចែើងចៅចៃលដាក់ពកយចសនើសុាំជាំនួយ រ៉ាុខនត
ចដាយារាថនភាៃងវ ិកាចៅចៃលចនាោះមិនខមនមានភាៃមិនចាស់ោស់

និងចដាយារជាំនួយអាច

ចធាើការរដ្ិចសធន៍ចក្កាយៃីបានផ្ដល់រច
ួ ចទើរមានភាៃក្រយ័ត្ក្ន រខយងកនុងការដាក់ពកយចសនើសុាំជាំនួយ និង

សងឃឹមថ្ននឹងមានាថនភាៃងវ ិកាវ ិជាមាន។ រុរគលិកចង់ចជៀសវាងទទួលយកជាំនួយ SAFER ចដ្ើមបី
រចញ្ចៀសការចាំណ្ណយកាន់ខត្ែពស់

និងការចរៀរចាំរុរគលិកចលើសចាំនួន។

ក្ររល់ក្ត្ែរ់ចៅឱ្យរដ្ឋបាលខដ្នដ្ីសហៃ័នធវ ិញចែើយ
SAFER មកចក្រើក្បាស់ចៅចែើយចទ។

ៃុាំមានមូលនិធិខដ្លនឹងក្ត្ូវ

ចដាយារក្កុងមិនទាន់ទាញយកជាំនួយ

ATTACHMENT A
ជចក្មើ សកាត្់រនថយងវ ិកាចផ្េងចទៀត្
ទាំហាំថ្នកងាោះងវ ិកាចនោះ និងត្ក្មូវការជាចក្ចើនខដ្លចកើត្ចែើងបានចធាើការងវ ិកាខដ្លបានចសនើចែើង
ចនោះមានការលាំបាកខ្នាាំង។

ក្កុង

និងរដ្ឋបាលខដ្នដ្ីជាចក្ចើនកាំៃុងចធាើសចក្មចដ្៏លាំបាកអ្ាំៃីអ្ីខា ដ្លក្ត្ូវ

កាត្់ និងអ្ាីខដ្លក្ត្ូវដាក់រញ្ូច ល។ ចទាោះរីកិចចការក្ត្ូវបានអ្នុវត្តចដ្ើមបីរកាទុកចសវាឱ្យចៅកក្មិត្ទទួល
យកបានោ៉ា ងណ្ណកដី ងវ ិកាចនោះចៅខត្នាុោះរញ្ជ
ច ង
ាំ អ្ាំៃីការចធាើចសចកដីសចក្មចចិត្តដ្៏លាំបាក និងការចដាោះដ្ូរ
ខដ្លក្ត្ូវខត្ចធាើការៃិចារណ្ណចដ្ើមបីរកាក្កុងឱ្យសថិត្ចៅចលើមូលដាឋនហិរញ្ញ វត្ថុសមស្សរ

និងចៅចលើវ ិងី

ថ្នសថិរភាៃ និងការផ្ដល់ចសវាយូរអ្ខងាង។ ចសចកដីសចក្មចចនោះក្ត្ូវបានចធាើចែើងចដាយខផ្អកចៅចលើការ
ៃិនិត្យចៅចលើជចក្មើសចផ្េងៗ
ខផ្នកាធារ

និងការអ្នុវត្តកិចកា
ច រចដ្ើមបីកាត្់រនថយនូវការកាត្់រនថយរខនថម ចៅកនុង

ៈការ ឧទាន ការកមានត និងសមុក្ទ ចសវារណ្ណាល័យ និងនាយកដាឋនចផ្េងៗចទៀត្

ខដ្លនឹងចធាើឱ្យរ៉ាោះពល់ដ្ល់រុ
ខ្នងចក្កាមរឺជាឧទាហរ

ភាៃជីវ ិត្ចៅកនុងក្កុង Long Beach។

៍ មួយចាំនួនអ្ាំៃីការកាត្់រនថយចសវាខដ្លក្ត្ូវបានៃិចារណ្ណ រ៉ាុខនតមិន

ក្ត្ូវបានដាក់រញ្ូច លចៅកនុងងវ ិកាខដ្លបានចសនើចែើងរចចុរបនន។ ដ្ូចខដ្លបានសនាៃីខ្នងចដ្ើមចៅកនុង
ើ រការងវ ិកា ដ្ាំច

ដ្ាំច

ើ រការចនោះនឹងក្ត្ូវផ្ដល់ជូនចដ្ើមបីរង្ហាញដ្ល់ក្កុមក្រឹកាក្កុងអ្ាំៃីជចក្មើសមួយចាំនួន

ចផ្េងចទៀត្ខដ្លក្ត្ូវបានៃិចារណ្ណ និងផ្ដល់ៃ័ត្៌មានរខនថមអ្ាំៃីចសចកដីសចក្មចចិត្ដ្
ត ៏លាំបាកខដ្លក្ត្ូវខត្
ចធាើការវាយត្ថ្មាចៅចៃលដាក់រញ្ូច លោននូវងវ ិកាឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021ខដ្លបានចសនើចែើង។

ជចក្មើសទាាំង

ចនោះក៏ផ្ដល់ជូនផ្ងខដ្រនូវចសចកដីៃនយល់អ្ាំៃីទាំហាំថ្នការកាត្់រនថយចផ្េងៗខដ្លអាចចកើត្ចែើង

និងការ

សនេាំសាំថ្ចចាំណ្ណយខដ្លពក់ៃ័នធ។
•

លុររាំ បាត្់ ការសចគង្ហគោះចដាយរុ រគលិកអ្មចវជាាស្រសត៖ វ ិធានការចនោះនឹងចធាើឱ្យមានការងយចុោះនូវ
ចាំនួនរុរគលិកក្រចាាំការក្រចាាំថ្ងៃ និងរចងកើនរនទុកការង្ហរចាំចពោះកិចចការសចគង្ហគោះជុាំវ ិញ ចហើយក៏នាាំ
ឱ្យការចនាើយត្រចាំចពោះការសចគង្ហគោះរនាទន់ខផ្នកចវជាាស្រសតមានរយៈចៃលកាន់ខត្យូរចៅទូទាាំង
ក្កុងផ្ងខដ្រ។

មុែត្ាំខ

សនេាំចាំនាយក្រមា
•

ងខដ្លបានចក្ោងងវ ិកាចាំនួនក្បាាំមួយនឹងក្ត្ូវលុររាំបាត្់ចដាយមានការ

1.4 ោនដ្ុោារ។

កាត្់ រនថយការសចគង្ហគោះចដាយរុ រគលិកអ្មចវជាាស្រសតចៅរុ រគលិករនទុកែពស់រាំផ្ុត្៖ វ ិធានការចនោះ
អាចឱ្យក្កុមសចគង្ហគោះដ្ាំច

ើ រការចៅកនុងចៃលមានការទូស័ៃទចៅមមាញឹករាំផ្ុត្ ខដ្លជាទូចៅចៅ
ចមា៉ា ងចៃលថ្ងៃ។ មុែត្ាំខ ងខដ្លបានចរៀរចាំងវ ិកាចាំនួនក្បាាំមួយនឹងក្ត្ូវរាំបាត្់ចចាល និងជាំនួស
មកវ ិញនូវចមា៉ា ងការង្ហរខងមចមា៉ា ងចៅក្ត្ែរ់ខដ្លក្ត្ូវការចាាំបាច់ចដ្ើមបីដ្ាំច

ើ រការការសចគង្ហគោះ

រយៈចៃល 12 ចមា៉ា ងកនុងមួយថ្ងៃ។ ការចរៀរចាំខររចនោះនឹងចធាើឱ្យត្ាំរន់អាចទទួលចសវាចដាយៃុាំ

ចាាំបាច់មានធនធានចៅខកបរ ចៅចមា៉ា ងចៃលយរ់ ចារ់ៃីចមា៉ា ង8 យរ់ ដ្ល់ចមា៉ា ង 8 ក្ៃឹក ខដ្លនាាំ

ATTACHMENT A
ឱ្យចៃលចវោរង់ចាាំកាន់ខត្ខវងចាំចពោះចហត្ុការ

៍ ចវជាាស្រសតសចគង្ហគោះរនាទន់ចៅកនុងត្ាំរន់ចនាោះ

និងចៅទូទាាំងក្កុង។ ការសនេាំសាំថ្ចចាំណ្ណយមានចាំនួនក្រមា
•

$881,000។

ការលុររាំ បាត្់ មា៉ាសុីន Engine 17 មុ នមួ យឆ្នាំ៖ រចចុរបនន ខផ្នការវ ិធានការ A បានចរៀររក្មុងទុក
មូលនិធិសក្មារ់ដ្ាំច

ើ រការមា៉ា សុីន Engine 17 រយៈចៃល 2 ឆ្នាំ ចដាយខផ្អកចលើការខងមចមា៉ា ង។

ឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021 រឺជាឆ្នាំទីៃីរថ្នមូលនិធិចនោះ។ ក្រសិនចរើមា៉ាសុីន Engine 17 ក្ត្ូវបានលុរ

រាំបាត្់ចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021 ចនាោះទឹកក្បាក់ 2.4 ោនដ្ុោារថ្នមូលនិធិវ ិធានការ A នឹងក្ត្ូវ
រ ាំចដាោះជាក្រភៃខត្មួយដ្ង។ នឹងមានការសនេាំសាំថ្ចចាំណ្ណយជា ចដាយាររចចុរបនន មា៉ា សុីន
Engine 17 ទទួលមូលនិធិទឹកក្បាក់មួយដ្ង។
•

ការលុររាំ បាត្់ មា៉ាសុីន៖ វ ិធានការចនោះនឹងនាាំឱ្យងយចុោះរុរគលិកក្រចាាំការក្រចាាំថ្ងៃ និងចកើនចែើង
រនទុកការង្ហរមា៉ា សុីនជុាំវ ិញ និងក្កុមហុនរងយនត ចហើយក៏នាាំឱ្យចកើនចែើងរយៈចៃលចនាើយត្រ
ចាំចពោះការសចគង្ហគោះរនាទន់អ្រគិភ័យ និងចវជាាស្រសត ទូទាាំងក្កុង។ មុែត្ាំខ
ងខដ្លបានចក្ោង
ងវ ិកាចាំនួន 12 នឹងក្ត្ូវលុររាំបាត្់ចដាយមានការសនេាំចាំណ្ណយក្រមា

•

3 ោនដ្ុោារ។

លុររាំ បាត្់កមមវ ិធី South Division Pine Police Overtime៖ នាយកដាឋននររបាលក្ត្ូវបានចក្ោង
ងវ ិកាចាំនួន $725,000 ចដ្ើមបីផ្ដល់អ្ងគភាៃលាត្រខនថមចៅកនុង Downtown Entertainment
District ចដាយចដដត្ជាៃិចសសចៅចលើ Pine Avenue។ ទឹកក្បាក់ចនោះោាំក្ទការចធាើការខងមចមា៉ា ង
ក្រមា

8,000 ចមា៉ា ង។ ការលុររាំបាត្់ចនោះនឹងមានចាំនួនចសមើនឹងមគនតីនររបាលក្រមា

នាក់ខដ្លមានការសនេាំសាំថ្ចចាំណ្ណយក្រមា
•

កាត្ត្់រនថយអ្ងគភាៃអ្នុ វត្តចារ់ចលើជនទាំ ចនើង

រួន

$725,000។
(Gang

Enforcement

Unit)៖

នាយកដាឋន

នររបាលដ្ាំច

ើ រការអ្ងគភាៃ Gang Enforcement Unit ចដ្ើមបីចនាើយត្រ ចសុើរអ្ចងកត្ ចារ់ែួន
ា
និងចចាទក្រកាន់សកមមភាៃចលមើសពក់ៃ័នធនឹងសកមមភាៃជនទាំចនើង។ រចចុរបនន អ្ងគភាៃចនោះក្ត្ូវ
បានចក្ោងងវ ិកាជាមួយនឹងមុែត្ាំខ
រ៉ាោះពល់ចៅដ្ល់រុរគលិកមុែត្ាំខ

ងសបងចាំនួន 16។ ការកាត្់រនថយចាំចពោះអ្ងគភាៃចនោះនឹង

ងសបងខដ្លមាន ខដ្លអាចចនាើយត្រចៅចៃលមានការចៅ

តមទូរស័ៃច
ទ ាំចពោះការបាញ់ចបាោះ ការការ់ចាក់ និងរទចលមើសហិងាចផ្េងចទៀត្។ ការកាត្់មុែ
ត្ាំខ
•

ងនីមួយៗនឹងសនេាំសាំថ្ចចាំណ្ណយបានក្រមា

លុររាំ បាត្់កមមវ ិធីរុ

$233,000។

ភាៃជី វ ិត្ (Quality of Life Program)៖ កាត្់រនថយមុែត្ាំខ

នររបាលចាំនួនរួនខដ្លបានក្ររល់ភារកិចឱ្
ច យអ្នុវត្តកមមវ ិធីរុ
ចាំនួនមានក់ខដ្លកាំៃុងចសនើឱ្យរដូរចៅជាមុែត្ាំខ

ភាៃជីវ ិត្ និងមុែត្ាំខ

ងមគនតី
ងមគនតី

ងៃលបាល QOL។ មានមគនតីនររបាលចាំនួនរួន

ATTACHMENT A
រូរខដ្លផ្ដល់មូលនិធិចដាយមូលនិធិវ ិធានការ MA និងវ ិធានការ A ចដ្ើមបីអ្នុវត្តចសវាមូលដាឋន
ភាៃជីវ ិត្សក្មារ់រុរគលខដ្លោមនផ្ទោះសខមបង។ សកមមភាៃទាាំងចនោះនឹងក្ត្ូវ

និងការៃក្ងឹងរុ

ចដាយស្ាយចដាយនាយកដាឋនចផ្េងចទៀត្។
រចក្មើការង្ហរជាមុែត្ាំខ

មគនតីនររបាលចៅចៅរចក្មើការង្ហរទូចៅនឹង

ងខដ្លមានក្រសិនចរើចាាំបាច់មានសាំច

ើ អ្នុវត្តចារ់។

មុែត្ាំខ

ង

ខដ្លបានចក្ោងងវ ិកាចាំនួនក្បាាំនឹងក្ត្ូវលុររាំបាត្់ចចាលចដាយមានការសនេាំសាំថ្ចចាំណ្ណយ
ចាំនួនក្រមា
•

$956,000។

កាត្់ រនថយមូ លនិ ធិសក្មារ់ ចសវាខងទាាំសត្ា៖ ការលុររាំបាត្់អ្ក
ន ក្ររ់ក្រងក្រត្ិរត្តិការចសវាសត្ា
នឹងកាត្់រនថយមុែត្ាំខ

ងអ្នកក្ររ់ក្រងចាំនួនមួយចៅកនុងចាំចណ្ណមៃីរចៅកនុងចសវាខងទាាំសត្ា

ចដាយអ្នកក្ររ់ក្រងចៅសល់ចាាំបាច់ក្ត្ូវក្ត្ួត្ៃិនិត្យក្រិរត្តិការចសវាចុោះដទល់

និងក្រត្ិរត្តិការជ

ក្មក។ ការលុររាំបាត្់មគនតីក្ររ់ក្រងសត្ាចាំនួនរីនឹងរ៉ាោះពល់ដ្ល់ការង្ហរ និងវ ិាលភាៃចៅកនុង
ការរញ្ូា ន ចុោះដទល់ ចសុើរអ្ចងកត្ និងការង្ហរចសមៀន។ មុែត្ាំខ
នឹងក្ត្ូវលុររាំបាត្់ចដាយមានការសនេាំសាំថ្ចចាំណ្ណយក្រមា
•

កាត្់ រនថយមូ លនិ ធិសក្មារ់ ការសមាអត្ទី តាំង

ងខដ្លបានចក្ោងងវ ិកាចាំនួនរួន
$296,000។

និ ងចសវាសហរមន៍ សក្មារ់ ៃលរដ្ឋោមនផ្ទោះ

សខមបង៖ វ ិធានការចនោះនឹងចធាើឱ្យនាយកដាឋនសុខ្នភិបាលបាត្់រង់លទធភាៃចៅកនុងការចនាើយត្រ
ចាំចពោះការសមាអត្ទីតាំងអ្នកោមនផ្ទោះសខមបង ចហើយអាចមានផ្លរ៉ាោះពល់អ្វ ិជាមានចៅចលើសុែ
ភាៃាធារ

ៈ ក្ៃមទាាំងៃលរដ្ឋខដ្លោមនផ្ទោះសខមបង (PEH) ជាៃិចសសចៅអ្ាំែុងចៃលថ្ន

ការរាត្ត្ាត្ជាំងឺកូវ ីដ្ 19។ ជាងចនោះចៅចទៀត្ ការកាត្់រនថយចនោះនឹងចធាើឱ្យងយចុោះចក្រឿងចលើក
ទឹកចិត្ចត សវាសហរមន៍ ដ្ូចជា ចក្រឿងអាហ្វរ សមាារៈអ្នាម័យ និងសមាារៈមូលដាឋនចាាំបាច់
ចផ្េងៗចទៀត្

ខដ្លនាាំឱ្យមានការងយចុោះចាំនួនអ្នកចូលរួមខដ្លខសាងរកចសវាចៅមជឈម

ឌល

ៃហុចសវា (Multi-Service Center)។ ចលើសៃីចនោះចៅចទៀត្ ក្កុងនឹងមិនអាចផ្ដល់មូលនិធិចៃញ
ចលញដ្ល់ការរារ់ៃលរដ្ឋោមនផ្ទោះសខមបងកនុងចៃលខត្មួយ

(PIT)

ក្រចាាំឆ្នាំខដ្លបានកាំ

ត្់

ខដ្លនឹងចធាើឱ្យក្កុងៃុាំសូមមានលទធភាៃែពស់កុងការចក្ជើ
ន
សចរ ើស និងដាក់ៃក្ង្ហយអ្នកសម័ក្រចិត្ឱ្
ត យ
បានក្ររ់ក្ោន់ចដ្ើមបីចធាើការរារ់ឱ្យមានក្រសិទធភាៃចែើយ។
ស្ាយទិននន័យមិនក្ត្ឹមក្ត្ូវ

កតតចនោះអាចនាាំឱ្យមានការរក

ចហើយចុងចក្កាយចធាើឱ្យងយចុោះមូលនិធិជាំនួយៃលរដ្ឋោមនផ្ទោះ

សខមបងសក្មារ់ទីក្កុង។ ការកាត្់រនថយចនោះនឹងអាចសនេាំសាំថ្ចចាំណ្ណយក្រមា
•

លុររាំ បាត្់ចសវាសក្មារ់ កមមវ ិធីអ្ក
ន ឧរត្ថមាៃិការ

និងជារ់កុងផ្ទ
ន
ោះ

រណ្ណ
ដ ល័យចម៖ ការកាត្់រនថយចនោះនឹ ងរួមរញ្ូច លមជឈម

វាអ្នកសម័ក្រចិត្ត៖ ការកាត្់រនថយចនោះនឹងរួមរញ្ូច លមជឈម
វាអ្នកសម័ក្រចិត្។
ត

$80,000។

និ ងចសវាអ្នកសម័ក្រចិត្តចៅ

ឌ លរចចចកវ ិទាសក្មរ និ ងកមមវ ិធីចស
ឌ លរចចចកវ ិទាសក្មរ និងកមមវ ិធីចស

នឹងមានការបាត្់រង់ចមា៉ា ងអ្នកសម័ក្រចិត្ត

ចហើយរណ្ណាល័យខលងជាឃាាង
ាំ

ATTACHMENT A
សក្មារ់ការចបាោះៃុមផ្
ព ាយររស់រដាឋភិបាលចទៀត្ចហើយ។

0.65 នឹងក្ត្ូវលុររាំបាត្់ចដាយមានការសនេាំសាំថ្ចចាំណ្ណយក្រមា
•

ចសវា
ក្រមា

រណ្ណាល័យចៅសល់ចាំនួនរីនឹងកាាយជារណ្ណ
ដ ល័យសាំខ្នន់ខដ្លនឹងចលើកកមពស់

ខដ្លចរើកដ្ាំច

ើ រការក្បាាំៃីរថ្ងៃកុងមួ
ន
យសបាដហ៍។

ក្រមា

មុែត្ាំខ

17 នឹងក្ត្ូវលុររាំបាត្់ចដាយមានការសនេាំសាំថ្ចក្រមា

រិ ទរណ្ណាល័យាខ្នចាំ នួនរួន៖
ត្ាំខ

•

$215,000។

រិ ទរណ្ណាល័យាខ្នទាាំងអ្ស់ ចលើកខលងខត្សក្មារ់ រណ្ណាល័យ Main, Obama and Twain
Libraries៖

•

ងខដ្លបានចក្ោងងវ ិកា

មុែត្ាំខ

ងខដ្លបានចក្ោងងវ ិកា

1.7 ោនដ្ុោារ។

លទធភាៃខដ្លអាចរិទរណ្ណាល័យាខ្នចាំនួនរួន។

ងខដ្លបានចក្ោងងវ ិកាក្រមា

មុែ

18 នឹងក្ត្ូវលុរាំបាត្់ចដាយមានការសនេាំសាំថ្ចចាំណ្ណយ

1.7 ោនដ្ុោារ។

ការលុររាំ បាត្់ កមមវ ិធី ឧទានចផ្េងៗ ដ្ូ ចជា មូ លនិធិរចនាសមព័នធ Be SAFE កមមវ ិធី ខហលទឹករដ្ូ វ
ចៅដ និងកមមវ ិធី សក្មរចៅឧទាន Stearns Park៖ ការកាត្់រនថយទឹកក្បាក់ចាំនួន $80,000 ថ្ន
មូលនិធិរចនាសមព័នធសក្មារ់ទីតាំង Be SAFE ចាំនួនរីខដ្លរចងកើត្ចែើងចៅឆ្នាំ2017 នឹងចធាើឱ្យ
កមមវ ិធីទាាំងមូលៃឹងខផ្អកចៅចលើមូលនិធិខត្មួយដ្ងក្រចាាំឆ្នាំ។
ឱ្យងយចុោះ

ឬលុររាំបាត្់កមមវ ិធីទាាំងមូល។

កងាោះមូលនិធិខត្មួយដ្ងអាចនាាំ

ការលុររាំបាត្់កមមវ ិធីខហលទឹករដ្ូវចៅដចៅអាង

ាោ Jordan and Millikan School នឹងរួមមាន ចមចរៀនខហលទឹក ការខហលកមានត និងការ
ខហល lap swim។ កាលៃីរដ្ូវចៅដមុន ការចក្រើក្បាសក្រចាាំថ្ងៃរិត្ជាមធយមមានអ្នកចូលរួម
ក្រមា

178 នាក់។ មុែត្ាំខ

ងខដ្លបានចក្ោងងវ ិកាចាំនួន 0.97 នឹងក្ត្ូវលុររាំបាត្់ចដាយ

មានការសនេាំសាំថ្ចចាំណ្ណយក្រមា

$38,000។ ការលុររាំបាត្់កមមវ ិធី Adaptive Recreation

សក្មារ់យុវជន និងមនុសេចៃញវ ័យ ខដ្លមានៃិការភាៃមុែង្ហរនឹងរ៉ាោះពល់ដ្ល់កមមវ ិធីឱ្កាស
ខដ្លអ្នកចូលរួមក្ត្ូវបានផ្ដល់ជូនចដ្ើមបីអ្ភិវឌ្ឍសមត្ថភាៃត្គនតី និងសិលបៈ ខកលមអកក្មិ ត្កាយ
សមបទា និងជាំនាញកីឡា និងរ ីករាយជាមួយនឹងទាំនាក់ទាំនងសងគមចៅកនុងសហរមន៍។ ចៅកនុង
ឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2019 កមមវ ិធីបានរចក្មើកមមវ ិធីសកមមភាៃខដ្លមានអ្នកចូលរួមជាង 6,000 នាក់
ចដាយក្កុង Long Beach ជាក្កុងមួយកនុងចាំចណ្ណមក្កុងមួយចាំនួនខដ្លផ្ដល់កមមវ ិធីសមាហរ
កមមសងគមសក្មារ់ជនៃិការ។

ចដាយមានការសនេាំសាំថ្ចចាំណ្ណយក្រមា
ឱ្យទទួលបានការសនេាំសាំថ្ចចាំណ្ណយក្រមា
•

រនតកាត្់ រនថយមុែត្ាំខ

ងខដ្លបានចក្ោងងវ ិកាចាំនួនៃីរនឹងក្ត្ូវលុរាំបាត្់

មុែត្ាំខ

$105,000។ ចរើរូករញ្ូច លោន ខផ្នកទាាំងចនោះនឹងនាាំ

ងក្ររ់ក្រងហិរញ្ញ វត្ថុ៖

រនថយោ៉ា ងចក្ចើននូវសមត្ថភាៃរ

$223,000។

កាត្់រនថយមុែត្ាំខ

ងរខនថមខដ្លនឹងកាត្់

ចនយយមូលដាឋន និងសមត្ថភាៃចសវាអ្ត្ិងិជន។ ការកាត្់

ATTACHMENT A
រនថយចនោះនឹងនាាំឱ្យមានការកាត្់រនថយចក្ចើន

និងអាចនាាំឱ្យមានរញ្ជ
ា ក្រឈមចៅកនុងការ

ក្ររ់ក្រង និងក្ត្ួត្ៃិនិត្យហិរញ្ញ វត្ថុ ខដ្លរ៉ាោះពល់ដ្ល់ការវ ិភារជាមូលដាឋន និងការរចងកើត្ក្បាក់
ចាំ

ូ ល។ ការកាត្់រនថយខដ្លមិនបានអ្នុវត្ត រួមមានមុែត្ាំខ

ងរចនយយរចក្មាង និងជាំនួយ

ខដ្លអាចនាាំឱ្យមានរញ្ជ
ា ពក់ៃ័នធនឹងការតមដានាថនភាៃរចក្មាង

និងជាំនួយពក់ៃ័នធថ្ន

រចក្មាង ចហើយអាចនាាំឱ្យក្កុងចាាំបាច់ក្ត្ូវក្ត្ែរ់មូលនិធិចៅឱ្យភានក់ ង្ហរចផ្ទរក្បាក់វ ិញ (Prop A,
Prop

C,

ជាំនួយ។ល។)។

Management)

នាយកដាឋនក្ររ់ក្រងហិរញ្ញ វត្ថុ

(Department

of

Financial

មានស្ារ់ចហើយនូវការកាត្់រនថយដ្៏ធាំមួយចៅកនុងចាំចណ្ណមការកាត្់រនថយដ្៏ធាំ

នានាចៅឆ្នាំចនោះ ខដ្លសនេាំសាំថ្ចចាំណ្ណយបាន 1.3 ោនដ្ុោារសុទធចៅកនុងមូលនិធិទូចៅ។
លទធភាៃចៅកនុងការរាំចៃញកិចចការរដ្ឋបាល
ចៅចហើយ។

និងចសវាអ្ត្ិងិជនរឺរងផ្លរ៉ាោះពល់មួយចាំនួនរួច

ការកាត្់រនថយរខនថមទាាំងចនោះនឹងមានផ្លរ៉ាោះពល់ដ្៏ធាំរខនថមចទៀត្ចៅចលើការ

ក្ររ់ក្រងហិរញ្ញវត្ថុ ក្ៃមទាាំងរុ

ភាៃ និងភាៃទាន់ចៃលចវោថ្នថ្នការចរៀរចាំរបាយការ

៍

ហិរញ្ញ វត្ថុ និងចសវាអ្ត្ិងិជន។
•

កាត្់ រនថយកមមវ ិធី Reduce Graffiti Program៖ កាត្់រនថយរុរគលិកចាំនួនក្បាាំររ
ូ ខដ្លរចចុរបននជារ់

កិចចសនាកនុងការកាត្់រនថយការរូសចៅចលើជញ្ជ
ា ង
ាំ មកចៅក្ត្ឹមរុរគលិកចាំនួនរីររ
ូ ។ រុរគលិក
ចៅសល់នឹងផ្ដល់ចសវាថ្ងាកុងសបា
ន
ដ ហ៍

រុរគលិកនីមួយៗងយចុោះជាមធយមក្រមា

និងរនតជាមួយនឹងរុរគលិកមួយរូរចៅថ្ងៃចុងសបាដហ៍។
13,200 ទីតាំងកនុងមួយឆ្នាំ។ ចៃលចវោចនាើយត្រនឹង

ចកើនចែើងៃី 1-2 ថ្ងៃ ចៅ 3-5+ ថ្ងៃ (95 ថ្នចៃលចវោ)។ ទីតាំងកាត្់រនថយក្រមា
ក្ត្ូវកាត្់រនថយ។ វ ិធានការចនោះនឹងទទួលបានការសនេាំសាំថ្ចក្រមា
•

26,400 នឹង

$350,000។

កាត្់ រនថយកិចចសនាត្ក្មឹមចដ្ើមចឈើ 50 ភាររយ៖ កាត្់រនថយងវ ិកាសក្មារ់ចាំណ្ណយចលើអ្ក
ន
ច

៉ាការចដ្ើមចឈើ ចាំនួន 50 ភាររយ។ ការកាត្់រនថយងវ ិកាចសវាត្ក្មឹមចដ្ើមចឈើ នឹងកាត្់រនថយ

ចាំនួនចដ្ើមចឈើ ខដ្លក្ត្ូវត្ក្មឹមកនុងមួយឆ្នាំ ចដាយអ្នកច

៉ាការៃីក្រមា

15,000 ចៅ 7,500។ ការ

កាត្់រនថយនឹងៃក្ងីកវដ្ដត្ក្មឹមចដ្ើមចឈើ ៃីក្បាាំមួយឆ្នាំចៅដ្រ់ៃីរឆ្នាំ។

ការៃក្ងី កវដ្តត្ក្មឹមចដ្ើម

ចឈើ នឹងរចងកើនចាំនួនការចៅទូរស័ៃទសចគង្ហគោះរនាទន់។ ជាមួយោនចនោះខដ្រ ចាំនួនត្ក្មឹមសមាអត្នឹង
ចកើនចែើងជាចមបងចដ្ើមបីសុវត្ថិភាៃចភាើងរាំភឺផ្
ា ូវា ចដ្ើមបីកុាំឱ្យបាាំងសញ្ជញចរាចរ

៍ និងផ្ាូវចធាើដ្ាំច

ើរ

ររស់រងយនត និងអ្នកចងមើរចជើង។ ការកាត្់រនថយសមមភាៃត្ក្មឹមចដ្ើមចឈើ ទាំនងជានឹ ងរចងកើនចាំនួន
រ

ឹដ ងទាមទារសាំ

ងចៅកាន់ ចសមៀនក្កុង ចហើយចុងចក្កាយក្ត្ូវផ្ដល់សាំ

ចនោះនឹងសនេាំសាំថ្ចចាំណ្ណយបានក្រមា
•

ង។ ការកាត្់រនថយ

$500,000។

កាត្់ រនថយការជួ សជុលផ្ាូវ/ក្រលុក៖ កាត្់រនថយចាំនួនរុរគលិកខងទាាំក្រលុកៃីរួននាក់ចៅៃីរនាក់។
រចចុរបនន ក្រលុកក្ត្ូវបានចាក់រាំចៃញចចនាាោះ 18-30 ថ្ងៃ រនាទរ់ៃីការជូនដ្ាំ

ឹ ង ចដាយចៃលចវោ

ATTACHMENT A
ចនាើយត្រចលឿនជាងចៅចលើផ្ូវសាំ
ា
ខ្នន់ខដ្លមានកងាល់ពក់ៃ័នធនឹងសុវត្ថិភាៃ។ ក្រសិនចរើចាំនួន
រុរគលិកក្ត្ូវបានកាត្់រនថយមកចៅក្ត្ឹមៃីរនាក់ ចនាោះនឹងមានការកាត្់រនថយក្រមា

65 ភារ

រយថ្នចាំនួនក្រលុកខដ្លក្ត្ូវចាក់រាំចៃញ។ រចចុរបនន ចាំនួនក្រចាាំឆ្នាំរិត្ជាមធយមថ្នក្រលុកខដ្ល
ក្ត្ូវចាក់រាំចៃញមានចាំនួន 30,000 ចហើយនឹងក្ត្ូវរនថយមកចៅក្ត្ឹមក្រមា
10,500 កនុងមួយ
ឆ្នាំ។

ក្រសិទធភាៃថ្នការចាត្់ខចងរុរគលិកតមរណ្ណ
ដ ញរចចុរបនននឹងក្ត្ូវបាត្់រង់ចដាយារ

រុរគលិកៃីរនាក់ក្ត្ូវរាំចៃញការង្ហរចលើខដ្នដ្ីធាំជាងមុនចដ្ើមបីចដាោះស្ាយររស់ក្កុមក្រឹកាក្កុង

និងៃលរដ្ឋ និងការក្ៃួយបារមាខផ្នកសុវត្ថិភាៃ។ រយៈចៃលចនាើយត្រនឹងមានរយៈចៃលកាន់ខត្
ខវងរហូត្ដ្ល់ 70 ថ្ងៃ ឬចលើសៃីចនោះ ចហើយចាំនួនក្រលុកខដ្លក្ត្ូវរាំចៃញនឹងចកើនចែើង។ ចាំនួន
ក្រត្ិរត្តិការដ្ងផ្ាូវខដ្លក្ត្ូវរាំចៃញមានចាំនួនក្រមា

9,000 សាំច

ចនោះក៏ោាំក្ទផ្ងខដ្រដ្ល់ការចនាើយត្រសចគង្ហគោះរនាទន់ ក្ៃឹត្តការ
សាំច

ងទាាំង

៍ ៃិចសស ការកាត្់ចៅម ក្ៃមទាាំង

ងខដ្លបានចក្ោងងវ ិកាចាំនួនក្បាាំរីនឹងក្ត្ូវ

ើ ររស់ក្កុមក្រឹកាក្កុង និងៃលរដ្ឋ។ មុែត្ាំខ

លុរាំបាត្់ចដាយមានការសនេាំសាំថ្ចចាំណ្ណយក្រមា
•

ើ ចសវា។ មុែត្ាំខ

$485,000។

កាត្់ រនថយមូ លនិ ធិខងទាាំឧទាន៖ កាត្់រនថយមូលនិធិខងទាាំឧទាន ដ្ូចជា ការកាត្់រនថយចសវា
កិចចសនាសក្មារ់ការខងទាាំចហដាឋរចនាសមព័នធពក់ៃ័នន
ធ ឹងការជួសជុលសុវត្ថិភាៃចៅកនុងនាយក

ដាឋនក្ររ់ក្រងឧទាន ការកមានត និ ងសមុក្ទ។ ការកាត្់រនថយចាំនួន 60 ភាររយថ្នងវ ិកាចនោះនឹង
រ៉ាោះពល់ចៅដ្ល់លទធភាៃររស់នាយកដាឋនចៅកនុងការចដាោះស្ាយត្ក្មូវការសុវត្ថិភាៃពក់ៃ័នធ

នឹងដ្ាំរូល ចរត្ុង ការជួសជុលក្រលុក ការចាក់ថ្ផ្ទសួនកុមារ ការជួសជុលសួនជិោះកាដររអ្ិល និង
ការតមដាន និងជួសជុលក្រៃ័នធក្រកាសអាសននអ្រគិភ័យ ក្ៃមទាាំងចធាើឱ្យរ៉ាោះពល់ដ្ល់ការខងទាាំ
ខដ្លបានៃនារ

នាាំឱ្យក្ត្ូវចាំណ្ណយែពស់ចលើការជាជួសជុលចៅចៃលអ្នារត្។ការកាត្់រនថយ

ចនោះនឹងអាចសនេាំសាំថ្ចទឹកក្បាក់បានក្រមា

$90,000។

ឧទាហរ

៍ មួយចទៀត្រឺការកាត្់

រនថយមូលនិធិរូរររ
ដ
ិកាខរសួនកុមារ។ ក្កុងរនតខកលមអ និងដ្ាំចែើងសួនកុមារងមីតមរយៈមូលនិធិ
វ ិធានការ A។ សមភាសភារជាចក្ចើនសឹកចរចរ ឹលចដាយារខត្ការចក្រើក្បាស់ និងមិនសថិត្ចក្កាម

ការធានាររស់ក្កុមហុនផ្លិត្ចែើយ។ ចៅចៃលងវ ិកាចៅសល់ក្ត្ូវចក្រើអ្ស់ រុរគលិកនឹងរិទភាិត្
និងយកចចញនូវខផ្នក និងររ ិកាខរខដ្លកែូចខ្នត្ ចដាយចធាើឱ្យាធារ

ជនមិនអាចចក្រើ ក្បាស់

ររ ិកាខរបានចៃញចលញ។ ការកាត្់រនថយចនោះនឹងសនេាំសាំថ្ចចាំណ្ណយបាន $75,000។
•

កាត្់ រនថយចៅកនុងខផ្នកចហដាឋរចនាសមព័នធសក្មារ់ ចក្រឿងចឈើ ថ្ននាំោរ ក្រៃ័នទ
ធ ុ ចោ សមាារៈ
អ្ោរ ឧរករ

៍ ត្ូ ចៗ ររ ិកាខរ និ ងសមាារៈផ្ារចាំនួន 32 ភាររយ៖ ការកាត្់រនថយចក្រឿងចឈើ នឹង

កាត្់រនថយលទធភាៃចៅកនុងការរិទភាិត្រងអួច ទាារខដ្លខរកបាក់ ធានាសុវត្ថិភាៃអាោរ និងជួស
ជុលររង និងចជើងមា៉ា អ្ងគុយ។ រុរគលិកនឹងមិនអាចរកាសុវត្ថិភាៃទីកខនាងទាាំងចនោះចែើយ ចដាយ

ទុកឱ្យឧទានរងការែូចខ្នត្ អ្ាំចៃើលួច និងសកមមភាៃែុសចារ់ចផ្េងៗចទៀត្។ ការកាត្់រនថយ

ATTACHMENT A
ការោរថ្ននាំនឹងចធាើឱ្យកខនាងចលងកីឡាោមនសុវត្ថិភាៃចដាយារខត្មានកខនាងចក្រោះខរក ចហើយ
នឹងកាន់ខត្ែូចខ្នត្ និងរចងកើនការចាំណ្ណយនាចៃលអ្នារត្។ ការកាត្់រនថយអ្រគិសនីនឹងមិន
អាចឱ្យចក្រើអ្ាំៃូលភាឺ

សនេាំសាំថ្ចថ្នមៃលខដ្លជួយកាត្់រនថយការចក្រើក្បាស់ថ្នមៃលចែើយ។

ការកាត្់រនថយការផ្គត្់ផ្ង
គ ់ទុចោនឹងនាាំឱ្យងយចុោះចាំនួនងមទឹកផ្ុស

រងគន់

ចដាយារទុចោចាស់ចារ់ខក្ចោះ ឬែូចខ្នត្ចៅកនុងសួន និងមជឈម

ឌ លសហរមន៍ និងក្ត្ូវដ្ក

ចចញ។ ការកាត្់រនថយចនោះនឹងសនេាំសាំថ្ចចាំណ្ណយបានក្រមា
•

និងចានោងថ្ដ្

$131,000។

កាត្់ រនថយម៉ាូទ័ររូម លិែិត្អ្នុ ញ្ជញត្រឹង និងចសវាកិ ចស
ច នាចៅកនុងការខងទាាំទីធាា៖ កាត្់រនថយ
ងវ ិកាចៅកនុងខផ្នកទីធាាសក្មារ់ចសវាកិចចសនាចាំនួន46 ភាររយ ពក់ៃ័នន
ធ ឹងម៉ាូទ័ររូរ លិែិត្

អ្នុញ្ជញត្រឹង ការខងទាាំទីកខនាងររ ិាថន ការក្ររ់ក្រងការអ្នុវត្តចារ់ និងការអ្ចងកត្ជីវ ាស្រសត។
មូលនិធិចនោះសក្មារ់រាំចៃញរខនថមចចនាាោះែាោះខ្នត្ចសវាកិចចសនាខដ្លបានចក្ោងងវ ិកា។
ឧទាហរ

៍ អាចរកមានចៅកនុងមូលនិធិរចនាសមព័នស
ធ ក្មារ់ការជួសជុលម៉ាូទ័រខដ្លមានចាំនួន
$25,000 កនុងមួយឆ្នាំ។ ចដាយារររ ិកាខរចាស់ ត្ក្មូវការមូលនិធិជាទូចៅមានចាំនួនចក្ចើនជាង

ងវ ិការចនាសមពួនធ។ ការកាត្់រនថយចនោះនឹងចធាើឱ្យងយចុោះលទធភាៃកនុងការជួសជុលម៉ាូទ័រ និងដាក់

ពកយចសនើសុាំលិែិត្អ្នុញ្ជញត្នាយកដាឋនជលផ្ល និងសត្ាថ្ក្ៃកាលីហ័រា នីញ៉ា (Department of
Fish and Wildlife and Waterboard)។ វ ិធានការចនោះនឹងសនេាំសាំថ្ចចាំណ្ណយបានក្រមា
$100,000។
•

រចងកើនការក្បាក់ ៃិន័យរង់ ចលើការចត្រងយនត៖ រចងកើនក្បាក់ៃិន័យចលើការចត្រងយនតចាំនួន $5។
ការបា៉ា ន់ាមនដ្ាំរូងថ្នក្បាក់ចាំ

ូ លរខនថមមានចាំនួនជាង $900,000។ ចទាោះរីជាកនុងរចចចកចទស

ចនោះមិនខមនជាការកាត្់រនថយក៏ចដាយ
សហរមន៍

រ៉ាុខនតវានាុោះរញ្ជ
ច ាំងអ្ាំៃីផ្លរ៉ាោះពល់ថ្ងាចាំណ្ណយចៅចលើ

ចហើយនឹងកាាយជារនទុកធៃន់ធៃរសក្មារ់ៃលរដ្ឋខដ្លរងផ្លរ៉ាោះពល់ចដាយជាំងឺ

រាត្ត្ាត្រួចចៅចហើយ។

ត្ក្មូវការក្រត្ិរត្តិការខដ្លមិ នទាន់ បានទទួ លមូ លនិធិ
ោមនថ្នវ ិកាណ្ណអាចចដាោះស្ាយរាល់ត្ក្មូវការ ឬចសវាទាាំងអ្ស់ខដ្លម
អាជីវកមមចផ្េងៗចៅកនុងទីក្កុងចង់បានចែើយ។
ធនធានខដ្លមាន

ររ ិមា

ឌ លចបាោះចឆ្នត្ និង

ការផ្ដល់មូលនិធិខត្ងខត្សថិត្ចៅកនុងវ ិាលភាៃថ្ន

ធនធានខដ្លអ្នកចបាោះចឆ្នត្ចង់ផ្ដល់

និងរនាទរ់មកខរងខចកដ្ល់ចសវា

ចដាយងវ ិកា។ ចៅឆ្នាំងវ ិកាខដ្លមានជាំងឺរាត្ត្ាត្ចនោះ ត្ក្មូវការចដាោះស្ាយសមភាៃ និងការផ្េោះផ្ារ
ៃូជាសន៍ និងកងាោះងវ ិកាដ្៏ធាំមានការលាំបាកខ្នាាំងកនុងការចដាោះស្ាយ។

ATTACHMENT A
ចៅខត្មានត្ក្មូវការក្រត្ិរត្តិការជាចក្ចើនខដ្លមិនទាន់បានទទួលមូលនិធិ ឬទទួលបានមូលនិធិ
មិនក្ររ់ក្ោន់

ខដ្លរួមមានមូលនិធិសក្មារ់រាំនិត្ផ្ដួចចផ្ដើមមួយចាំនួនខដ្លចសនើចែើងចដាយក្កុមក្រឹកា

ក្កុង។ ជាងមីមង
ដ ចទៀត្ ាថនភាៃចនោះ នាុោះរញ្ជ
ច ង
ាំ អ្ាំៃីជចក្មើសដ្៏ៃិបាក និងការចដាោះដ្ូរខដ្លចាាំបាច់ក្ត្ូវ
ៃិចារណ្ណចៅចរលចធាើកិចកា
ច រចដ្ើមបីចដាោះស្ាយត្ក្មូវការររស់សហរមន៍ ក្កុង និងចដាោះស្ាយកងាោះ
ខ្នត្ធាំៗ។ រញ្ាីខ្នងចក្កាមផ្ដល់នូវឧទាហរ

៍ ថ្នត្ក្មូវការ និងរចក្មាងខដ្លទទួលបានមូលនិធិមិនក្ររ់

ក្ោន់។
•

ផ្លរ៉ា ោះពល់ថ្នការចក្រើ ក្បាស់ការក្ររ់ក្រងចៅមជាជចក្មើ សចផ្េងចទៀត្ចៅកនុងឧទានក្កុង៖ ចៅ
កនុងខែសីហ្វ ឆ្នាំ2018 ក្កុមក្រឹកាក្កុងបានចធាើដ្ាំច ើ រចឆ្ពោះចៅមុែជាមួយនឹងអ្នុាសន៍ឈរ់
ចក្រើក្បាស់ glyphosate ជាថ្ននាំសមាារ់ចៅម និងរចងកើត្យុទធាស្រសតកមាចត្់ចៅមក្រករចដាយចីរភាៃ។
ចារ់តាំងៃីចៃលចនាោះមក

យុទធាស្រសតបានរង្ហាញថ្ន

ថ្ននាំសមាារ់ចៅមជាជចក្មើសមិនសូវមាន

ក្រសិទធភាៃ (ចក្រើក្បាស់កាន់ខត្ញឹកញរ់ និងក្ររ់ក្រងរុកខជាត្ិមិនសូវបានលអ) និងមានត្ថ្មាែពស់
ចៅកនុងការចក្រើក្បាស់មួយចលើកៗ។ ចដ្ើមបីសចក្មចបានរទដាឋនាកវរបកមមដ្ូចមានខចងចៅកនុង
កិចចសនាខងទាាំចទសភាៃ/ដ្ី ចាាំបាច់ក្ត្ូវមានកមាាាំងៃលកមម និងសមាារៈរខនថមចដ្ើមបីសចក្មច
បាននូវកិចចការខដ្លបានអ្នុវត្តៃីមុនចដាយចក្រើក្បាស់ glyphosate។ ថ្ងាចាំណ្ណយរខនថមក្ត្ូវបាន
បា៉ា ន់ាមនថ្នមានចាំនួនជាង
ចាំណ្ណយរខនថមចនោះចែើយ

$480,000។

ចហើយថ្ងាចាំណ្ណយនឹងក្ត្ូវស្សូរយកចៅកនុងការខងទាាំឧទានខដ្ល

អាចនឹងរណ្ណ
ដ លឱ្យមានចៅមដ្ុោះកាន់ខត្ចក្ចើន
ទាាំងមូលកក្មិត្ទារជាងមុន។
•

ងវ ិកាខដ្លបានចសនើចែើងមិនអាចោាំក្ទដ្ល់ការ
រួមទាាំងចៅចលើចិចញ្ចើមផ្ាូវ

និងការខងទាាំឧទាន

ចាំ ណ្ណយចវជាាស្រសតរខនថមចៅចលើការក្ររ់ ក្រងការខងទាាំសត្ា៖ ងវ ិកាខដ្លបានចសនើចែើងរួមមាន
ការរចងកើនទឹកក្បាក់ចាំនួនក្រមា

$300,000 សក្មារ់ផ្ដល់មូលនិធិមុែត្ាំខ

ងចៃទយសត្ា និងស

មាារៈចផ្េងចដ្ើមបីោាំក្ទកមមវ ិធី “Compassion Saves”។ ចទាោះជាោ៉ា ងចនោះកដី មូលនិធិខដ្លក្ត្ូវការ
ចដ្ើមបីោាំក្ទត្ក្មូវការកមមវ ិធីឱ្យបានចៃញចលញចដ្ើមបីរចងកើនចាំនួនសត្ាខដ្លបានចក្រៀវចាំនួន

•

3,000 កនុងមួយឆ្នាំ និងរា៉ា រ់រងចលើកាំច
មានចាំនួនក្រមា
$400,000។

ើ នថ្ងាសមាារៈចវជាាស្រសត និងឱ្សង ក្ត្ូវបានបា៉ា ន់ាមនថ្ន

មូ លនិធិរចនាសមព័នធសក្មារ់ មា៉ាសុីន

Engine

17៖

រចចុរបននមា៉ាសុីនទទួលបានមូលនិធិតម
ខផ្នការចាំណ្ណយ វ ិធានការ A ខដ្លបានអ្នុម័ត្ចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ2020។ ខផ្នការចនោះទទួល
បានមូលនិធិៃីមូលនិធិវ ិធានការ A រយៈចៃលៃីឆ្នាំ ចហើយឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021 រឺជាឆ្នាំទីៃីរ និងឆ្នាំ

ចុងចក្កាយថ្នមូលនិធិ។ មានការសងឃឹមថ្ន ចដាយមានជាំនួយ SAFER ររស់សហៃ័នធ រួមជាមួយ
នឹងក្រភៃមិនបានរញ្ជ
ា ក់ថ្នទឹកក្បាក់រខនថមចាំនួនៃី 2 ចៅ 2.5 ោនដ្ុោារ មា៉ា សុីនអាចទទួល

ATTACHMENT A
បានមូលនិធិរហូត្ដ្ល់ឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2023។ ចទាោះរីោ៉ាងណ្ណ ចារ់តាំងៃីចៃលដាក់

ពកយ SAFER ដ្ាំរូង វារង្ហាញចាស់ថ្ន ថ្ងាចាំណ្ណយចដ្ើមបីរកាកក្មិត្រុរគលិកខដ្លចាាំបាច់ររស់
SAFER មិនមានភាៃសមស្សរខផ្នកហិរញ្ញ វត្ថុ និងងវ ិកាចៅកនុងាថនភាៃរចចុរបននចែើយ ចពល
រឺការទទួលជាំនួយ SAFER នឹងមានថ្ងាចាំណ្ណយជាក់ខសដងចក្ចើនជាងអ្ាីខដ្លក្កុងនឹងសនេាំសាំ
ថ្ច។ រុរគលិកចង់ចបាោះរង់ការទទួលជាំនួយ SAFER ចដាយារមូលចហត្ុចនាោះ ចហើយមា៉ា សុីន
Engine 17 ចៅខត្ជាឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021ខដ្លមិនបានទទួលមូលនិធិ ក្រសិនចរើមូលនិធិរខនថមៃុាំ
ត្់ចៅកនុងងវ ិកាអ្នារត្ចទ។

ក្ត្ូវបានកាំ
•

ចាំ ណ្ណយចលើការខងទាាំឃាាង
ាំ អាវុធ៖

ទឹកក្បាក់សក្មារ់ចាំណ្ណយខងទាាំក្ទៃយសមបត្តិពក់ៃ័នន
ធ ឹង

ឃាាាំងអាវុធរចចុរបននទទួលបានមូលនិធិមូលនិចៅចែើយចទ។

នាយកដាឋនអ្ភិវឌ្ឍន៍ចសដ្ឋកិចច

(Economic Development Department) ទទួលែុសក្ត្ូវចៅចលើទីតាំងចនោះ និងក្ត្ូវការមូលនិធិ
ចដ្ើមបីផ្ដល់សនតិសុែ ចសវាចក្រើក្បាស់ ការចរៀរចាំចទសភាៃ និងការខងទាាំក្ទៃយសមបត្តិទូចៅ។
ចាាំបាច់ក្ត្ូវមានទឹកក្បាក់បា៉ាន់ាមនក្រមា

$340,000 ចដ្ើមបីការពរការការែូចក្ទៃយសមបត្តិ

សហរមន៍ចនោះ និងធានាថ្ន ទីតាំងមិនកាាយចៅជាកខនាងសក្មារ់សកមមភាៃមិនលអ។ នាយក
ដាឋនកាំៃុងខសាងរកដ្ាំចណ្ណោះស្ាយចផ្េងចទៀត្ ចហើយជចក្មើសចនោះនឹងក្ត្ូវៃិចារណ្ណចែើងវ ិញចៅ
ឆ្នាំចនោះ។
•

ក្កុមការង្ហរអ្នុ វត្តចារ់ កាាំក្ជួច (Fireworks enforcement taskforce)៖ ចៅឆ្នាំចនោះ ក្កុង Long
Beach រួមជាមួយនឹងក្កុងចផ្េងៗជាចក្ចើនចទៀត្ មានកាំច
ែុសចារ់។

ជាលទធផ្ល

ក្កុមក្រឹកាក្កុងបានខ

ើ នោ៉ា ងធាំនូវការចក្រើក្បាស់កាាំក្ជួច

នាាំរុរគលិកឱ្យរចងកើត្ខផ្នការយុទា
ធ ស្រសត

ចក្រឿងផ្ទុោះ និងកាាំក្ជួចចដ្ើមបីចដាោះស្ាយការចក្រើក្បាស់ចដាយែុសចារ់នូវកាាំក្ជួច និងចក្រឿងផ្ទុោះ
ចៅក្កុង

Long

Beach។

កិចចែិត្ែាំក្រឹងខក្រងចនោះក្ត្ូវការរុរគលិករខនថមចៅកនុងនាយកដាឋន

ចផ្េងៗចដ្ើមបីចធាើការអ្រ់រ ាំ និងអ្នុវត្តចារ់ និងថ្ងាចាំណ្ណយចលើរចចចកវ ិទាខដ្លរចចុរបននក្ត្ូវបាន
បា៉ា ន់ាមនថ្នមានចាំនួន $500,000។
•

ការោាំក្ទរខនថសក្មារ់ រ

ៈកមមការក្កមសីលធម៌ ៖ ចៅកនុងខែវ ិចឆិកា ឆ្នាំ2018 អ្នកចបាោះចឆ្នត្ក្កុង

Long Beach បានអ្នុម័ត្វ ិធានការ CCC ខដ្លបានរចងកើត្ចៅកនុងធមមនុញ្ញក្កុងនូវរ

ៈកមមការ

ក្កមសីលធម៌ចដ្ើមបីចធាើការតមដាន ក្ររ់ក្រង និងអ្នុវត្តក្កមសីលធម៌ រដ្ឋបាលក្ររ់ក្រងចៅកនុង
ទីក្កុង។ រ

ៈកមមការក្ត្ូវបានបា៉ា ន់ាមនចដាយោមនងវ ិកាផ្ាូវការ។ សវនកមមនាចៃលងមីៗររស់

សវនករក្កុងបានផ្ដល់អ្នុាសន៍ខដ្លអាចនឹងត្ក្មូវឱ្យមានរុរគលិកចៃញចមា៉ា ងៃីៃីរចៅរីនាក់

ATTACHMENT A
ការ ីោាំក្ទៃីចមធាវ ីក្កុង និងជាៃិសសចៅចក្ៅក្កុមក្រឹកា និងងវ ិការ
ឱ្យបានចៃញចលញ។ងវ ិកាខដ្លបានចសនើចែើងចនោះរខនថមមុែត្ាំខ

ដ លចដ្ើមបីអ្នុវត្ត
ុដ ោះរណ្ណ
ងចាំនួនមួយចៅកនុងការ ិោ

ល័យររស់អ្ក
ន ក្ររ់ក្រងក្កុង និងចធាើវ ិភាជន៍ចែើងវ ិញនូវទឹកក្បាក់ចាំនួន $150,000 ៃីចៅកនុង
ការ ិោល័យចមធាវ ីក្កុង ចដ្ើមបីោាំក្ទរ

ៈកមមការចនោះ រ៉ាុខនតការអ្នុវត្តចៃញចលញនូវអ្នុាសន៍

មិនទាន់បានទទួលមូលនិធិចៅចែើយចទ។
•

ចលើសៃីចនោះចៅចទៀត្ ចៅចៃញមួយឆ្នាំ ក្កុមក្រឹកាក្កុងចសនើឱ្យរុរគលិករាយការ

៍ ក្ត្ែរ់មក

វ ិញ និង/ឬផ្ដល់ៃ័ត្៌មានអ្ាំៃីរចក្មាង និងអាទិភាៃចផ្េងៗខដ្លអាចអ្នុវត្ត។ រចក្មាង និងអាទិ
ភាៃទាាំងចនោះជាចក្ចើនៃុាំមានមូលនិធិចៃញចលញចែើយ។
ឧទាហរ

សូមចមើលរញ្ាីខ្នងចក្កាមសក្មារ់

៍ អ្ាំៃីរចក្មាងក្ទង់ក្ទាយកាន់ខត្ធាំទាាំងចនោះខដ្លក្ត្ូវបានចសនើចដាយក្កុមក្រឹកាក្កុង

រ៉ាុខនតមានថ្ងាចាំណ្ណយខដ្លៃុាំទាន់ទទួលបានមូលនិធិ។

សក្មារ់ៃ័ត្៌មានរខនថមអ្ាំៃីសាំច

ើ ជាក់

ោក់ និងចាំនួនទឹកក្បាក់ សូមចមើលឯការចនាើយចនាើងចៅកាន់/មកៃី/សក្មារ់ ចដាយផ្ដល់ចដាយ
អ្នកក្ររ់ក្រងក្កុងជូនចៅហ្វាយក្កុង និងក្កុមក្រឹកាក្កុង ចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ2020៖
o

ក្ររ់ោនខដ្លសថិត្កនុងការអ្នុវត្ត

o

មូលនិធិយុត្ិធ
ត ម៌ Long Beach (Long Beach Justice Fund)

o

ការអ្នុវត្តរខនថមកមមវ ិងី Compassion Saves

o

ការអ្នុវត្តខផ្នការសកមមភាៃ ដ្ងផ្ាូវសុវត្ថិភាៃ

o

ការអ្នុវត្តខផ្នការយុទធាស្រសតយុវជន (Youth Strategic Plan)

o

ការអ្នុវត្តកមមវ ិធីសិកាអ្នកអ្នុវត្តតមដ្ងផ្ាូវ (Street Performer Study)

o

ការអ្នុវត្តកមមវ ិធី Red Curb Study

o

ការអ្នុវត្តមជឈម

ឌ លឧត្តមសិកា Long Beach ខ្នងចជើង (North Long Beach Higher

Education Center)
o

ការចុោះកិចចសនាចៅកនុងក្ររ់ចសវាសនតិសុែ

o

ខផ្នការរកាទុកអាចទាក់ទងតមទូរស័ៃទសក្មារ់ចសវាអ្នកោមនផ្ទោះសខមបង

o

ការផ្ដល់មូលនិធិសាំ

o

ការអ្នុវត្តកមមវ ិធី Land Use Element

o

ការអ្នុវត្តកមមវ ិធី Long Beach One Card

o

ចសវាធនាោរាធារ

ងសក្មារ់ារមនទីរ African American History Museum

ៈ

ATTACHMENT A
រាំ

ុ លោមនមូ លនិធិ (UNFUNDED LIABILITIES)
ចក្ៅៃីត្ក្មូវការក្រត្ិរត្តិការមានមូលនិធិ និងោមនមូលនិធិដ្ូចខដ្លចរៀររារ់ចៅកនុងខផ្នកខ្នងចលើ

ចៅមានរាំ

ុ លរយៈចៃលែាី និងរយៈចៃលខវងោមនមូលនិធិសាំខ្នន់ៗ ខដ្លភារចក្ចើនរឺជា មានរយៈ

ចៃលយូរណ្ណស់មកចហើយ។ ខ្នងចក្កាមរឺជាឧទាហរ
•

៍ (មិនខមនជារញ្ាីលមអិត្) ថ្នរ

ុ លទាាំងចនោះ៖

ការរកាត្ុ លយភាៃរចនាសមព័នធថ្នងវ ិកា៖ ដ្ូចខដ្លបានចរៀររារ់ចៅកនុងារសដីៃីងវ ិការរស់អ្នក
ក្ររ់ក្រងក្កុង ងវ ិកាចនោះក្ត្ូវបានរកាត្ុលយភាៃចដាយចក្រើក្បាស់ទាាំងការកាត្់រនថយរចនាសមព័នធ
(អ្ចិថ្គនតយ៍) និងការរចងកើនក្បាក់ចាំ

ូ ល រួមជាមួយ មូលនិធិខត្មួយដ្ងចាំនួនក្រមា

ដ្ុោារ ខដ្លភារចក្ចើនបានៃីការកាត្់រនថយរុរគលិកខដ្លបានៃាករ

14 ោន

៍ ។ វ ិធានការចនោះរខនថម

ទឹកក្បាក់ 14 ោនដ្ុោារចៅកនុងដ្ាំចណ្ណោះស្ាយរចនាសមព័នធ ខដ្លក្ត្ូវចដាោះស្ាយចៅកនុងឆ្នាំ
ហិរញ្ញ វត្ថុ2022 រខនថមៃីចលើការកងាោះខ្នត្ខដ្លបានៃាករ
រាំ

ងរឺចដ្ើមបីខសាងរកការកាត្់រនថយរចនាសមព័នធ

ខដ្លក្ត្ូវការចាាំបាច់ចដ្ើមបីរកាត្ុលយភាៃងវ ិកាលកខ

៍ សក្មារ់ ឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2022។ ចោល

ការរចងកើនក្បាក់ចាំ

ូល

និងការខកត្ក្មូវ

ៈរចនាសមព័នចធ ៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2022 ឬ

ចរើោ៉ាងយូរចៅឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ2023។ សក្មារ់ៃ័ត្៌មានរខនថម សូមចមើលមត្ិចោរល់ខ្នងចក្កាម
អ្ាំៃីចកខុវ ិស័យ និងខផ្នការអ្នារត្ (Future Outlook and Plans)។
•

ការខងទាាំរចនាសមព័នធធាំៗ និ ងការខកលមអចហដ្ឋរចនាសមព័នធ៖ ពក់ៃ័នធនឹងត្ក្មូវការចហដាឋរចនា
សមព័នធ

ក្កុងបានរនតការសិកាចដ្ើមបីរញ្ជ
ា ក់អ្ាំៃីកក្មិត្មូលនិធិខដ្លក្ត្ូវការចាាំបាច់ចដ្ើមបីជួស

ជុល និង/ឬខងទាាំរចនាសមព័ន។
ធ ការវាយត្ថ្មាផ្ូវចដ្ើ
ា
រ ាថនភាៃផ្ាូវ និងដ្ងផ្ាូវ និងការសិកាការ
វាយត្ថ្មាផ្ូវលាំ
ា
ក្ត្ូវបានរញ្ចរ់រច
ួ រាល់កាលៃីចៃលងមីៗ ចហើយរចចុរបនន ការវាយត្ថ្មាាថនភាៃ
ចហដាឋរចនាសមព័នក
ធ ាំៃុងអ្នុវត្ត។
•

អ្នុ ចោមភាៃ ADA ផ្ាូវចដ្ើ រ៖ ក្កុងបានចុោះក្កឹត្យយល់ក្ៃមសក្មារ់ការចាំណ្ណយធាំៗរយៈចៃល
រ៉ាុនាមនឆ្នាំចដ្ើមបីធានាអ្នុចោមភាៃ ADA សក្មារ់ផ្ូវចដ្ើ
ា រ។ កិចចការចនោះនឹងកាងរញ្ូច លចៅកនុង
ខផ្នការក្ររ់ក្រងផ្ាូវចដ្ើរ (Sidewalk Management Plan) (ខ្នងចក្កាម)។ លកខ
ការចាំណ្ណយ ADA ក្ត្ូវខត្មានលកខ
ក្ររ់ក្រងចៃលចវោ

ៈែុសខរាករឺថ្ន

ៈឯករាជយៃីាថនភាៃហិរញ្ញ វត្ថុររស់ក្កុង។ ក្កុងអាច

រ៉ាុខនតក្ត្ូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ចៅកនុងការចធាើកិចចការចនាោះចដ្ើមបីឱ្យ

ៃលរដ្ឋក្ត្ូវរា៉ា រ់រងរនទុកចាំណ្ណយមិនសមស្សរនាចៃលអ្នារត្។

ATTACHMENT A
•

ខផ្នការក្ររ់ ក្រងផ្ាូវចដ្ើ រ៖ កាលៃីចៃលងមីៗ ក្កុងបានរញ្ចរ់ការក្ត្ួត្ៃិនិត្យលអិត្លអន់ចលើចហដាឋ
រចនាសមព័នផ្
ធ ូវចដ្ើ
ា
រ។ ខផ្នការចនោះបានរកច

ើញត្ក្មូវការទឹកក្បាក់ចាំនួន $631 ោនដ្ុោារ (រួម

ទាាំងជក្មាលចិចញ្ចើមផ្ាូវ ADA) សក្មារ់ការវ ិនិចោរចៅចលើផ្ូវចដ្ើ
ា
រររស់ក្កុង។
•

វដ្ដត្ក្មឹមចដ្ើ មចឈើ ៖
សក្មារ់ចោលរាំ

កមមវ ិធីក្ររ់ក្រងចដ្ើមចឈើ ររស់ក្កុងសក្មារ់ឧទានមានការត្ក្មឹមរនាទន់
ងសុវត្ថិភាៃខត្រ៉ាុចណ្ណាោះ

រទដាឋនខងទាាំចដ្ើមចឈើ រង្ហាញថ្ន

ជាៃិចសចៅជុាំវ ិញអ្ោរ

និងររ ិចវ

សួនកុមារ។

ការត្ក្មឹមរណ្ណ
ដ ញជាចទៀត្ទាត្់នឹងរចងកើនអាយុកាល

និង

សុវត្ថិភាៃថ្ក្ៃទីក្កុង។ ចាាំបាច់ក្ត្ូវមានការរចងកើនមូលនិធិក្រចាាំឆ្នាំចាំនួន $560,000 ចដ្ើមបីោាំក្ទវដ្ដ
ត្ក្មឹមចដ្ើមចឈើ រយៈចៃលក្បាាំឆ្នាំចដ្ើមបីខងទាាំចដ្ើមចឈើ មានសុែភាៃលអចៅកនុងឧទានក្កុង។ ចក្ៅ

ៃីចនោះ ការត្ក្មឹមចដ្ើមចឈើ តមដ្ងផ្ាូវមានវដ្ឋរយៈចៃល 6 ឆ្នាំ។ ការចូលចៅកាន់វដ្ដ 5 ឆ្នាំនឹង
ត្ក្មូវឱ្យមានទឹកក្បាក់រខនថមចាំនួន $350,000 កនុងមួយឆ្នាំ។
•

ត្ក្មូវទឹករុកខជាត្ិ ៖

ងវ ិកាខដ្លបានចសនើចែើងរួមមានការខកលមអខដ្លរចងកើនងវ ិកាទឹកសក្មារ់

ត្ក្មូវការរុកខជាត្ិចដ្ើមបីស្សរតមការចកើនចែើងត្ថ្មាទឹក។ តមរយៈកាំច
ចាំនួន 54 ភាររយថ្នត្ក្មូវការរុកខជាត្ិជាក់ខសដង។ ទឹកក្បាក់ក្រមា

ើ នចនោះ ងវ ិកាចៅខត្មាន
$1.5 - $2 ោនដ្ុោារថ្ន

មូលនិធិរចនាសមព័នធនឹងក្ត្ូវការចាាំបាច់ចដ្ើមបីចដាោះស្ាយឱ្យបានចៃញចលញនូវត្ក្មូវការទឹក
និងរញ្ជ
ា សុវត្ថិភាៃ ដ្ូចជា ការដ្ួលចដ្ើមចឈើ កុងទី
ន
ក្កុងជាចដ្ើម។
•

មូ លនិធិស័យ
ា ធានារា៉ា រ់រង និងទាំនួលែុ សក្ត្ូវទូ ចៅ៖ ទាំនួលែុសក្ត្ូវទូចៅ និងមូលនិធិស័យ
ា
ធានារា៉ា រ់រងសាំ

ងកមមករនិចោជិត្ក្ត្ូវការមូលនិធិរខនថមចដ្ើមបីស្សរតមការៃាករ

៍ ហ្វនិ

ភ័យ។ ជាៃិចសស មូលនិធិទាំនួលែុសក្ត្ូវទូចៅ (General Liability Fund) ក្ត្ូវការការខកសក្មួល
ធាំៗ។ កាខកសក្មួលធាំមួយថ្នទាំនួលែុសក្ត្ូវទូចៅ ក្ត្ូវបានដាក់រញ្ូច លចៅកនុងងវ ិកាឆ្នាំហិរញ្ញ

វត្ថុ2021 រ៉ាុខនតមានភាៃមិនចាស់ោស់ថ្នចត្ើ ការខកសក្មួលនឹងក្ររ់ក្ោន់ឬអ្ត្់ចែើយ។ ការ
វ ិភាររខនថមចៅចលើមូលនិធិទាាំងចនោះនឹងក្ត្ូវចធាើសក្មារ់ ឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2022។
•

ការផ្ដល់មូលនិ ធិដ្ល់ចាំណ្ណយចបាោះរង់ អ្

ូដ ងចក្រង៖ ក្កុងទទួលបានក្បាក់ចាំ ូ លអ្ាំៃីអ្ ូដ ង
ចក្រង។ ជាលទធផ្ល ចៅចក្កាមចារ់រដ្ឋ ក្កុងមានទាំនួលែុសក្ត្ូវទុកចិ ត្ចត ៅកនុងការធានាថ្ន
អ្

ា
ូដ ងចក្រងទាាំងអ្ស់ចៅកនុងខដ្នយុតតធិការររស់ែួន
ចៃលរញ្ចរ់អាយុកាល ខដ្លជាចាំណ្ណយក្រចាាំឆ្នាំថ្នដ្ាំច
ក្បាក់ចាំ

ូ លៃីអ្

ក្ត្ូវបានចបាោះរង់ចចាលក្ត្ឹមក្ត្ូវចៅ

ើ រការអ្

ូដ ងចក្រង និងការទទួលបាន
ចាំណ្ណយក្រចាាំឆ្នាំថ្នការរចងកើត្ទុនរក្មុង

ូដ ងចក្រងទាាំងចនាោះ។ រចចុរបនន
ចបាោះរង់អ្ ូដ ងចក្រងចាាំបាច់មានចាំនួន 5.9 ោនដ្ុោារសក្មារ់មូលនិធិ Tidelands Fund និង
1.3 ោនដ្ុោារ សក្មារ់មូលនិធិ Uplands Oil Fund។ ចដាយារការធាាក់ចុោះោ់ងខ្នាាំងនូវត្ថ្មា

ATTACHMENT A
ចក្រង

និងផ្លរ៉ាោះពល់ថ្នការធាាក់ចុោះចនោះចៅចលើក្បាក់ចាំ

ូ លចក្រងសុទធ

អ្នុាសន៍រួរឱ្យ

ចាកាដយរឺមិនក្ត្ូវរង់ក្បាក់ចូលចៅកនុងទុនរក្មុងចបាោះរង់អ្
2020 និងឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021 និងក្រខហលខត្មួយចាំខ

ូដ ងចក្រងសក្មារ់ឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ
កចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ2022។ ការអ្នុវត្ត

ចនោះជួយខងរកាក្រត្ិរត្តិការចៅកនុងមូលនិធិ Tidelands និងមូលនិធិទូចៅ រ៉ាុខនតរញ
ុ ចាំណ្ណយទាាំង
ចនោះចៅងវ ិកាអ្នារត្ និងដ្ល់ៃលរដ្ឋនាចៃលអ្នារត្។
•

ក្បាក់ ចានធនិ វត្តន៍
កងាល់ចមបង។

និ ងអ្ត្ថក្រចោជន៍ ចក្កាយការង្ហរចផ្េងចទៀត្៖

ផ្លរ៉ាោះពល់ថ្នជាំងឺរាត្ត្ាត្ចលើក្បាក់ចាំ

រាំ

ុ លចាធន៍និវត្តន៍រឺ

ូ លវ ិនិចោរក្ត្ូវបានៃាករ

នឹងមានផ្លរ៉ាោះពល់អ្វ ិជាមានចៅចលើត្ក្មូវការមូលនិធិចាធននិវត្តន៍

៍ ថ្ន

រ៉ាុខនតផ្លរ៉ាោះពល់ថ្ន

ាថនភាៃចនោះចៅមិនទាន់ដ្ឹងចៅចែើយចទ និងក្ត្ូវចធាើការតមដានោ៉ា ងដ្ិត្ដ្ល់។
•

ការអ្នុវត្តខផ្នការសកមមភាៃ និ ងការសក្មរអាកាសធាត្ុ (CAAP)៖ CAAP សនិនដាឋនថ្ន ជាំនន់
ក្រចាាំថ្ងៃចដាយារការចកើនចែើងនូវកក្មិត្ទឹកសមុក្ទអាចចធាើឱ្យក្កុងខ្នត្រង់ទឹកក្បាក់រខនថម
ចាំនួន 26 ោនដ្ុោារ ចដាយាការែូចខ្នត្ចហដាឋរចនសមព័នធដ្ឹកជញ្ូា នជាចរៀងរាល់ឆ្នាំរហូត្
ដ្ល់ឆ្នាំ2030។ ទិដ្ឋភាៃចផ្េងចទៀត្ថ្នការខក្រក្រួលអាកាសធាត្ុក៏មានរងកការែូចខ្នត្ផ្ងខដ្រ។
CAAP កាំ

ត្់វ ិធានការនានាខដ្លក្កុងអាចអ្នុវត្ត រ៉ាុខនតចាំណ្ណយសរុរមានកក្មិត្ែពស់ខ្នាាំង និង

មិនទាន់ទទួលបានមូលនិធិចៅចែើយចទ។
•

ការចរៀរចាំ សក្មារ់ កីឡាអ្ូឡាាំៃិក
សាំខ្នន់ៗចាំនួន

8

2028៖

ក្កុងបានចរដជា្វ ិនិចោរចៅចលើចហដាឋរចនាសមព័នធ

ចដ្ើមបីោាំក្ទត្ួនាទីររស់ែួនចៅកន
ា
ុងការចធាើជាមាចស់ផ្ទោះកីឡាអ្ូឡាាំៃិកចៅឆ្នាំ

2028។ ក្កុងក្ត្ូវបានផ្ដល់សិទិឱ្
ធ យចរៀរចាំកមមវ ិធីកីឡាសាំខ្នន់ៗ ខដ្លរួមមាន៖ Handball, Triathlon

(អ្ូឡាៃ
ាំ ិក និងបា៉ា រា៉ា អ្ូឡាាំៃិក), Marathon Swimming, BMX Racing, Water Polo, និង Sailing។
រចក្មាងទាាំងក្បាាំរី (និងចាំណ្ណយបា៉ា ន់ាមនដ្ាំរូង) មានដ្ូចត្ចៅ Belmont/Veterans Pier
Rebuild (ផ្ដល់មូលនិធិចដាយក្កុង - ែុសោន 25 ោនដ្ុោារ; Belmont Pool (ផ្ដល់មូលនិធិចដាយ
ក្កុង, ែុសោន 20 ោនដ្ុោារ); Lifeguard Towers (ផ្ដល់មូលនិធិចដាយក្កុង, ែុសោន 1.5 ោន
ដ្ុោារ); Beach Concession Stands (ផ្ដល់មូលនិធិចដាយក្កុង – កាំៃុងដ្ាំច

ើ រការ ផ្ដល់មូលនិធិ

ចៃញចលញ) Arena Improvements (ផ្ដល់មូលនិធិចដាយក្កុង និងខផ្នកឯកជន ែុសោន 50 ោន
ដ្ុោារ); Pine & Ocean Hotel (ផ្ដល់មូលនិធិចដាយខផ្នកឯកជន ចដាយមានជាំនួយចលើកទឹកចិត្តៃី
ក្កុង)

ការខកលមអអាកាសោនដាឋន

(ផ្ដល់មូលនិធិចដាយអាកាសោនដាឋន

ាថនភាៃមិន

ចាស់ោស់); ការខកលមអខែេ Metro Blue Line (ផ្ដល់មូលនិធិចដាយ Metro និងក្កុង បានរញ្ចរ់
ចៅកនុងឆ្នាំ2019)។

ក៏មានផ្ងខដ្រនូវការខ្នត្រង់ក្បាក់ចាំ

ូ លសណ្ណ
ឋ ោរក្កុង/មជឈម

ឌល

ATTACHMENT A
សនិនបាត្មួយដ្ងខដ្លរ ាំៃឹងទុកៃីកីឡាអ្ូឡាៃ
ាំ ិក

អាចនឹងក្ត្ូវចាំណ្ណយរយៈចៃលៃីររីឆ្នាំរនាទរ់

ចដ្ើមបីចដាោះស្ាយវ ិរត្តិហិរញ្ញ វត្ថុ និងងវ ិការចចុរបនន។

ការរក្ាតុលយភាពថវិកា និខចក្េវិ
័ អនាគត
ុ េយ
មូលនិធិទូចៅ
ក្កុងមានកងាោះងវ ិកាចាំនួន

30

ោនដ្ុោារចៅកនុងមូលនិធិទូចៅចដ្ើមបីចដាោះស្ាយសក្មារ់ឆ្នាំ

ហិរញ្ញ វត្ថុ2021 កងាោះងវ ិកាដ្៏ធាំររស់ក្កុងក្ត្ូវខត្ចដាោះស្ាយចៅកនុងក្រវត្តិាស្រសតងីៗ
ម ចនោះ។ ងវ ិកាឆ្នាំហិរញ្ញ

វត្ថុ2021ខដ្លបានចសនើចែើងចដាោះស្ាយកងាោះងវ ិកា និងរកាត្ុលយភាៃងវ ិកាតមរយៈការរញ្ូច លោននូវ
ដ្ាំចណ្ណោះស្ាយរចនាសមព័នធ ($16.6 ោនដ្ុោារ) និងយុទធាស្រសតមូលនិធិខត្មួយដ្ង ($13.9 ោន
ដ្ុោារ)។ ចដាយារកក្មិត្ភាៃមិនចាស់ោស់ខដ្លចកើត្ចែើងចៅកនុងចសដ្ឋកិចច និងអ្នារត្ និងឥទធិ

ៃលអ្វ ិជាមានចាំចពោះសហរមន៍ថ្នការកាត្់រនថយចសវាកាន់ខត្ធៃន់ធៃរ ចទើរការចក្រើក្បាស់មូលនិធិខត្មួយ
ដ្ងរឺជាសមាសភាៃយុទា
ធ
ស្រសតខដ្លបានផ្ដល់អ្នុាសន៍ សក្មារ់រកាត្ុលយភាៃឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021។
វាជាដ្ាំណ្ណក់កាលទីមួយថ្នដ្ាំច

ើ រការលកខ

ៈយុទា
ធ
ស្រសតចក្ចើនឆ្នាំថ្នការវាយត្ថ្មា

និងកាំ

ត្់ អាទិ

ភាៃចសវាក្កុង ក្ៃមទាាំងរចងកើត្ចៃលចវោ និងលាំហចដ្ើមបីចធាើកិចចការចនោះក្រករចដាយភាៃម៉ាត្់ចត្់។
នាយកដាឋននានាររស់ក្កុងបានរងៃចកើត្ទឹកក្បាក់សុទធចាំនួន 16.3 ោនដ្ុោារជាការសនេាំសាំថ្ច
តមរយៈការកាត្់រនថយ ក្បាក់ចាំ
ក្បាក់ក្រមា

ូ ល ការវ ិភាជន៍ចែើងវ ិញ និងការចលើកកមពស់។ ចទាោះរីោ៉ាងណ្ណ ទឹក

1.9 ោនដ្ុោារ ថ្នការសនេាំសាំថ្ចក្រចាាំឆ្នាំទាាំងចនោះមិនក្ត្ូវបានរ ាំៃឹងថ្ននឹងសចក្មចបាន

ចៅកនុងចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021ចែើយ
ចដាយាររ ាំៃឹងថ្ននឹងមានការយឺត្ោ៉ា វចៅកនុងការអ្នុវត្តការ
កាត្់រនថយមួយចាំនួន ឧទារ ៍ ការកាត្់រនថយមួយចាំនួននឹងនឹងត្ក្មូវឱ្យមានការសិកា Prop L មុន
ចៃលអ្នុវត្ត។ ការសិកា Prop L Study រឺជាលកខែ

ឌ ធមមនុញ្ញមុនចៃលអាចដ្កចចញចសវាមួយចាំនួន។

ការយឺត្ោ៉ា វទាាំងចនោះក្ត្ូវបានដាក់រញ្ូច លចៅកនុងងវ ិកា។
រចងកើនៃនធអាជា្រ័

ដ្ាំចណ្ណោះស្ាយរខនថមក្ត្ូវបានរចងកើត្ៃីការ

ា អាជីវកមម cannabis (ដ្ូចខដ្លបានអ្នុញ្ជញត្ៃីមុនចដាយអ្នកចបាោះចឆ្នត្) និងការ

សនេាំសាំថ្ចចាំណ្ណយៃីការកាត្់រនថយចៅកនុងនាយកដាឋនចសវាថ្ផ្ទកុង
ន

(ដ្ូចជា

នាយកដាឋនរចចចកវ ិទា

និងនវានុវត្តន៍ និង ការ ិោល័យចសវាកងនាវា) ខដ្លបានរចងកើត្ថ្ងាចសវាទារជាងមុនចាំចពោះមូលនិធិ
ទូចៅ ខដ្លសរុរមានចាំនួនក្រមា

2.2 ោនដ្ុោារ។ ក្កុងក៏កាំៃុងខសាងរកជាំនួយៃីក្កុមៃលកមម

និចោជិត្តមរយៈការអ្នុវត្តៃយួរការង្ហរនិចោជិត្

ឬដ្ាំចណ្ណោះស្ាយចផ្េងៗចទៀត្ចដ្ើមបីជួយរចងកើត្

ោ៉ា ងចហ្វចណ្ណច 11 ោនដ្ុោារសក្មារ់មូលនិធិទូចៅ។ ជាចុងចក្កាយ ក្កុងកាំៃុងចសនើឱ្យចក្រើក្បាស់ទុន
រក្មុងចាំនួន 2.9 ោនដ្ុោារចដ្ើមបីរកាត្ុលយភាៃងវ ិកាឱ្យបានចៃញចលញ។

ATTACHMENT A
ងវ ិកាខដ្លបានចសនើចែើងក៏រម
ួ រញ្ូច លផ្ងខដ្រនូវការវ ិភាជន៍សក្មារ់ការវ ិនិចោរមួយដ្ងលកខ
ការខរងខចកចែើងវ ិញ

ៈយុទធាស្រសតដ្៏សាំខ្នន់សក្មារ់ខផ្នកនានាដ្ូចជា
ចាំចពោះៃលរដ្ឋោមនផ្ទោះសខមបង។

និងការចនាើយត្រភាាមៗ

មិនមានការរ ាំៃឹងថ្ននឹងមានអ្ត្ិចរកទឹកក្បាក់ចៅដ្ាំណ្ណច់ ឆ្នាំហិរញ្ញ

វត្ថុ2020 ចដ្ើមបីោាំក្ទដ្ល់ត្ក្មូវការខត្មួយដ្ងទាាំងចនោះចែើយ ងវ ិកាចនោះសនមត្ថ្ននឹងមានភាៃចាាំបាច់កុង
ន
ការទាញយកមូលនិធិរខនថមចាំនួន 3.3 ោនដ្ុោារៃីទុនរក្មុង។
សរុរមក ការចក្រើក្បាស់ខដ្លបានរ ាំៃឹងទុកនូវទុនរក្មុងចដ្ើមបីរកាត្ុលយភាៃកងាោះខ្នត្រចនាសមព័នធ
និងក្ររដ្

ដ រ់ចលើត្ក្មូវការសាំខ្នន់ មួយដ្ង រឺមានចាំនួន 6.1 ោនដ្ុោារ។ រចចុរបនន ទុនរក្មុងក្រត្ិរត្តិ

ររស់ក្កុងមានចាំនួន 13.5 ោនដ្ុោារ (ខដ្លរួមមាន 1.7 ោនដ្ុោារជាទុនរក្មុងរកាសថិរភាៃងវ ិកា
វ ិធានការ B) និងទុនរក្មុងសចគង្ហគោះរនាទន់មានចាំនួន 45.5 ោនដ្ុោារ។ មានការរ ាំៃឹងថ្ន មូលនិធិទាាំង
ចនោះមួយចាំនួនអាចនឹងក្ត្ូវការចាាំបាច់ចដ្ើមបីចដាោះស្ាយកងាោះមូលនិធិសក្មារ់ ឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2020 ផ្ងខដ្រ។
ចៅចៃលចនោះមិនទាន់មានភាៃចាស់ោស់ថ្នចត្ើនឹងមានទុនរក្មុងចាំនួនរ៉ាុនាមនចែើយចៅចដ្ើម ឆ្នាំហិរញ្ញ

វត្ថុ2021។
ការចក្រើក្បាស់ខដ្លបានចសនើចែើងនូវទុនរក្មុងទាាំងចនោះរឺចដាយារខត្ាថនភាៃមានភាៃ
មិនចាស់ោស់រណ្ណ
ដ លមកៃីជាំងឺរាត្ត្ាត្ ទាំហាំថ្នការកាត្់រនថយចសវាដ្ល់សហរមន៍ខដ្លនឹងក្ត្ូវ
ការចាាំបាច់ចៅកនុងរយៈចៃលមួយឆ្នាំ

និងកក្មិត្ដ្៏ែពស់ថ្នភាៃមិនចាស់ោស់ចៅកនុងការដ្ឹងថ្នចត្ើ

ចសដ្ឋកិចន
ច ឹងចនាើយត្រោ៉ា ងដ្ូចចមដចចាំចពោះក្ៃឹត្តការ

៍ កនុងរយៈចៃលែាី និងរយៈចៃលខវង។
តរាងទី 1 ខ្នងចក្កាមរង្ហាញអ្ាំៃីចកខុវ ិស័យងវ ិកាមូលនិធិទូចៅសក្មារ់រយៈចៃលរួនឆ្នាំរនាទរ់

ខដ្លរួមមានផ្លរ៉ាោះពល់បា៉ាន់ាមនថ្នជាំងឺរាត្ត្ាត្ចៅចលើក្បាក់ចាំ
ថ្នការរចងកើនក្បាក់ឈួលរចក្មើ
ន
ឱ្យការរស់ចៅសក្មារ់និចោជិត្

និងថ្ងាចាំណ្ណយសកាដនុៃល

ខដ្លនឹងក្ត្ូវរចងកើនចដាយខផ្អកចលើកិចច

ចកខុវ ិស័យចនោះរង្ហាញអ្ាំៃីរញ្ជ
ា ក្រឈមដ្៏ធាំចៅចៃលខ្នង
ៈរុចរសកមមចៅកនុងខផ្នការយុទា
ធ
ស្រសតររស់ែួន។
ា
អ្នក

សនានិចោជិត្ខដ្លបានចរចាជាក់ខសដង។

មុែ និងភាៃចាាំបាច់ខដ្លក្កុងក្ត្ូវមានលកខ
ក្ររ់ក្រងក្កុង

ូល

និងរុរល
គ ិកក្កុងនឹងចធាើការចៅចលើយុទធាស្រសត

វត្ថុ2021 ទាាំងមូលចដ្ើមបីចរៀរចាំសក្មារ់ចៃលអ្នារត្។

និងដ្ាំចណ្ណោះស្ាយចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញ

តរាងទី 1៖ អ្ត្ិចរកមូ លនិធិទូចៅ / (ឱ្នភាៃ) ជាោន $ *
FY 21
អ្ត្ិចរ ៉ាក (ឱ្នភាៃ)

បានចសនើ

-

* រូរភាៃចនោះសនមត្់ថ្ន ឱ្នភាៃក្ត្ូវបានចដាោះស្ាយលកខ
** ត្ួចលែឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2022 រួមមានឱ្នភាៃទឹកក្បាក់ក្រមា
ត្ុលយភាៃជាមួយងវ ិកាខត្មួយដ្ង

FY 22

FY 23

FY 24

ការចក្ោង

ការចក្ោង

ការចក្ោង

(32)

(23)

(22)

សរុរ

(76)

ៈរចនាសមព័នធចៅកនុងឆ្នាំនីមួយៗ។
14 ោនដ្ុោារៃីឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ2021 ខដ្លក្ត្ូវបានរកា

ATTACHMENT A
៍ ខត្ងខត្ចកើត្ចែើងៃិត្ក្បាក ចកខុវ ិស័យនឹងខក្រក្រួលតមចៃលចវោចៅ
ចៃលៃ័ត្៌មានរខនថមចទៀត្ក្ត្ូវបានដ្ឹង។ ជាៃិចសសចៅឆ្នាំចនោះ មានភាៃមិនចាស់ោស់ោ៉ាងខ្នាាំងចៅ
ចដាយារការៃាករ

ចៃលខដ្លាថនភាៃជាំងឺរាត្ត្ាត្

និងផ្លរ៉ាោះពល់រយៈចៃលយូរររស់វាចៅចលើចសដ្ឋកិចម
ច ិនក្ត្ូវបាន

ដ្ឹង។ ជាងចនោះចៅចទៀត្ មានលទធភាៃថ្នការោាំក្ទររស់សហៃ័នធ និង/ឬដ្ឋ ខដ្លអាចផ្ដល់ជាំនួយ និង
មូលនិធិរខនថមសក្មារ់ក្កុងខដ្លអាចចដាោះស្ាយទាាំងក្មូវការជាំនួយររស់ៃលរដ្ឋ
អាជីវកមម ក្ៃមទាាំងកាត្់កង់ក្បាក់ចាំ

និងក្កុមហុន

ូ លខដ្លបាត្់រង់ចាំចពោះទីក្កុង និងអាចឱ្យក្កុងផ្ដល់ចសវាកាន់ខត្

ចកខុវ ិស័យចនោះមិនខមនជាកតតចៅកនុងកញ្ចរ់ជាំនួយខដ្លអាចមានទាាំងចនោះចែើយចដាយារ
ភាៃមិនចាស់ោស់ដ្៏ធាំទាាំងថ្នចត្ើវានឹងមានៃិត្ក្បាកដ្ខដ្រឬចទ ចត្ើមានលកខែ ឌ និងការកាំហិត្អ្ាីែោះ
ា
ក្រចសើរ។

និងចត្ើនឹងមានត្ក្មូវការៃិសសររស់ៃលរដ្ឋ និងក្កុមហុនអាជីវកមមអ្ីែ
ា ាោះចៅចៃលចនាោះ។ ាថនភាៃនឹង
ក្ត្ូវតមដានោ៉ា ងយកចិត្ទ
ត ុកដាក់ ចហើយក្រសិនចរើមូលនិធិសហៃ័នធ និងរដ្ឋមាន ចនាោះងវ ិកាអាចនឹង
ក្ត្ូវខកសក្មួល។
ជាំៃូកសដីៃីចសចកដីសចងខរៃិាដរចរៀររារ់រខនថមចទៀត្អ្ាំៃីយុទធាស្រសតរកាត្ុលយភាៃងវ ិកា
ទាាំងផ្ដល់ៃ័ត្៌មានលមអិត្អ្ាំៃីក្បាក់ចាំ

មូ លនិធិផ្ាយព

Group)

ូ លមូ លនិធិទូចៅ ក្ៃមទាាំងកតតជាំរញ
ុ និងនិនានការចាំណ្ណយ។

ិ ជាកមម និ ងក្រូម៉ាូសិនៃិ ចសស (Special Advertising and Promotions Fund)

ក្កុមមូលនិធិផ្ាយព
Fund

ក្ៃម

(SAP)

ិ ជាកមម និងក្រូម៉ាូសិនៃិចសស (Special Advertising and Promotions

រងផ្លរ៉ាោះពល់ោ៉ាងខ្នាាំងចដាយារជាំងឺរាត្ត្ាត្

ចដាយារៃនធកាន់ការ់

រចណ្ណ
ដ ោះអាសនន (Transient Occupancy Tax) (TOT) រឺជាក្រភៃចមបងររស់មូលនិធិ ចហើយកាំៃុងមាន
ការបាត្់រង់ោ៉ាងធៃន់ធៃរចដាយមានការរិទ និងដ្ាំច
ចាំ

ើ រធាាក់ចុោះោ៉ា ងរាំហុកនូវវ ិស័យចទសចរ

៍ ។ ក្បាក់

ូ ល TOT ធាារ់មានការខក្រក្រួលមិនរួរឱ្យចជឿ និងបានរង្ហាញអ្ាំៃីការចងើរចែើងវ ិញយឺត្ោ៉ា វចៅកនុង

ការធាាក់ចុោះ និងវ ិរត្តិចសដ្ឋកិចចកាលៃីអ្ត្ីត្កាល ខដ្លមិនក្ត្ែរ់ចៅកក្មិត្ក្បាក់ចាំ

ូ លដ្ូចកាលៃី

មុនអ្ស់រយៈចៃលជាចក្ចើនឆ្នាំ។ រចចុរបនន ក្កុងកាំៃុងជួរក្រទោះរញ្ជ
ា ក្រឈម និងហ្វនិភ័យទាាំងចនោះ។ ចៅ
កនុងការៃាករ

៍ ឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ2020 មូលនិធិបានចារ់ចផ្ដើមជាមួយនឹងទឹកក្បាក់ក្រមា

ជាមូលនិធិខដ្លមាន

5.5 ោនដ្ុោារ

និងក្ត្ូវបានចក្ោងនឹងរញ្ចរ់ឆ្នាំចៅកនុងចាំនួនទឹកក្បាក់អ្វ ិជាមាន

ក្រសិនចរើោមនការចាត្់វ ិធានការណ្ណមួយ។

$500,000

ាថនភាៃចនោះនឹងត្ក្មូវឱ្យមានការចក្រើក្បាស់ទុនរក្មុង

ក្រត្ិរត្តិការចាំនួន 5.2 ោនដ្ុោារ ចដ្ើមបីរកាត្ុលយភាៃឆ្នាំ។ ជាមួយនឹងការៃាករ
រង្ហាញអ្ាំៃីផ្លរ៉ាោះពល់ជារនតនូវជាំងឺរាត្ត្ាត្ចៅចលើក្បាក់ចាំ
ហិរញ្ញ វត្ថុ2022 ចទាោះរីមានការចងើរចែើងវ ិញ និងកាំច

៍ រចចុរបននខដ្ល

ូ លចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021

និងឆ្នាំ

ើ នមួយចាំនួនក៏ចដាយ ាថនភាៃចនោះអាចចក្រើ

ក្បាស់អ្ស់នូវទុនរក្មុងក្រត្ិរត្តិការចៅសល់ទាាំងអ្ស់ចៅក្ត្ឹមឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2022
ចដាយៃុាំមានក្រភៃមូលនិធិរក្មុងចៅចសសសល់ចទៀត្ចទ។

ឬឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ2023

ចដ្ើមបីចារ់ចផ្ដើមចដាោះស្ាយាថនភាៃ

ATTACHMENT A
ធៃន់ធៃរចនោះចៅកនុង SAP រចក្មាងមួយដ្ងថ្នឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ2020 កាំៃុងក្ត្ូវបានវាយត្ថ្មាចដ្ើមបីៃិនិត្យចមើល
ថ្នចត្ើខផ្នកណ្ណែាោះខដ្លអាចដ្កមូលនិធិចដ្ើមបីរចងកើត្ការសនេាំសាំថ្ចចាំណ្ណយ។ អ្នុាសន៍នឹងក្ត្ូវផ្ដល់
ជូនក្កុមក្រឹកាក្កុង។
ទឹកក្បាក់ក្រមា

ងវ ិកាឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021ខដ្លបានចសនើចែើងក៏រម
ួ រញ្ូច លផ្ងខដ្រនូវការកាត្់រនថយ

$850,000

ខដ្លក្ត្ូវការចាាំបាច់ចដ្ើមបីចារ់ចផ្ដើមរក្ងួមការចាំណ្ណយចៅកនុងដ្ាំណ្ណក់

កាលមានវ ិរត្តិចសដ្ឋកិចចចនោះ ចហើយអាចនឹងមានការកាត្់រនថយរខនថមចទៀត្ចៅកនុងឆ្នាំខ្នងមុែ។ ចទាោះរី

មានការកាត្់រនថយងវ ិការខនថមកនុងចាំនួនដ្៏ចក្ចើនចៅកនុងរណ្ណ
ដ ឆ្នាំខ្នងមុែោ៉ា ងណ្ណកដី ចដាយារាថន
ភាៃក្បាក់ចាំ

ូ លរចចុរបនន

ការចក្ោងចៅខត្រិត្ចៅចលើការធាាក់ចុោះោ៉ា ងឆ្រ់រហ័សនូវមូលនិធិខដ្ល

មាន ចហើយទីក្កុងនឹងចាាំបាច់ក្ត្ូវក្ត្ួត្ៃិនិត្យាថនភាៃឱ្យបានម៉ាត្់ចត្់ និងរចងកើនឱ្កាសកនុងការរចងកើត្
ការសនេាំសាំថ្ចចាំណ្ណយ និងរកាមូលនិធិ។

មូ លនិធិក្រត្ិរត្តិការ Tidelands (Tidelands Operating Fund)
មូលនិធិ Tidelands Fund ក៏រងការរ៉ាោះពល់ចដាយារជាំងឺរាត្ត្ាត្ោ៉ា ងធៃន់ធៃរផ្ងខដ្រ ចដាយ
មានការខ្នត្រង់ក្បាក់ចាំ

ូ លចក្រងោ៉ា ងចក្ចើចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2020។

ជាក្ៃឹត្តការ

៍ ក្រវត្តិាស្រសត

ត្ថ្មាចក្រងបានធាាក់ចុោះអ្វ ិជាមានរយៈចៃលមួយថ្ងៃ។ ចដាយបា៉ា ន់ាមនថ្នចក្រងមានត្ថ្មា $35 កនុងមួយបា
ខរ ៉ាលចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021 ក្បាក់ចាំ

ូ លបា៉ា ន់ាមនចៅខត្ទារជាងកក្មិត្ងវ ិកាខដ្លបានអ្នុម័ត្ថ្ន

ឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2020 ចាំនួន30 ភាររយ។ ចក្ៅៃីចនោះ មូលនិធិក្រត្ិរត្តិការ Tidelands Operating Fund ទាំនង
ជាក្ត្ូវរង់ចសវារាំ
ដ្

ុ លមិនបានរ ាំៃឹងទុកជាមុនចៅចលើរញ្ជ
ា សញ្ជញរ័

ា ខដ្លជាធមមតនឹងក្ត្ូវក្ររ

ដ រ់ចដាយក្រភៃចផ្េងចទៀត្ ដ្ូចជា ថ្ងាឈួលខដ្លទូ
ន
ទាត្់ចដាយថ្ងាចសវាជលវរយដាឋន និងអ្នកដ្ាំច

ើរ

(City’s Aquarium and Passenger Fees) ររស់ក្កុងៃី Carnival Cruise Lines។ ក្រត្ិរត្តិការទាាំងចនោះ
កាំៃុងជួរក្រទោះរញ្ជ
ា ធាាក់ចុោះចាំ
ជារចណ្ណ
ដ ោះអាសននមជឈម

ូ លោ៉ា ងចក្ចើនចដាយារខត្ជាំងឺរាត្ត្ាត្។ ជាងចនោះចៅចទៀត្ ការរិទ

ឌ លសននិបាត្ ចដាយារជាំងឺរាត្ត្ាត្ក្ត្ូវបានរ ាំៃឹងថ្ននឹងខ្នត្រង់ទឹកក្បាក់

ចាំនួនជាង 5 ោនដ្ុោារចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2020 និងោ៉ា ងត្ិច 2.5 ោនដ្ុោារ ចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញ
វត្ថុ2021។ ចដ្ើមបីជួយចៅកនុងការសក្មាលការខ្នត្រង់ទាាំងចនោះ រុរគលិកាំៃុងវាយត្ថ្មាសកមមភាៃសក្មារ់

ការសនេាំសាំថ្ចចាំណ្ណយៃីរចក្មាង និងក្រត្ិរត្តិការខដ្លអាចអ្នុវត្តចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2020 និងកាំៃុង

ចសនើចែើងនូវការកាត្់រនថយទឹកក្បាក់ចាំនួន 2.8 ោនដ្ុោារ ចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021។ ចទាោះរីមានវ ិធាន
ការទាាំងចនោះកដី រ៉ាុខនតមានការរ ាំៃឹងថ្ន ទឹកក្បាក់នឹងក្ត្ូវដ្កចចញមួយចាំនួនៃីមូលនិធិរក្មុង។ វ ិធានការ
ចក្មុោះទាាំងការកាត្់រនថយរចនាសមព័នធ និងការចក្រើក្បាស់ទុនរក្មុង (វ ិធានការ “មួយដ្ង”) ក្ត្ូវបានខ
ចដាយារត្ថ្មាចក្រងក្ត្ូវបានសនមត្់ថ្ន នឹងចកើនចែើងយឺត្ៗ ចហើយមូលនិធិក្ត្ូវបានៃាការ

នាាំ

៍ ថ្ននឹងរក

ATTACHMENT A
ក្បាក់ចាំ

ូ លបានចក្ចើនជាងចាំណ្ណយចៅកនុងឆ្នាំខ្នងមុែ។

ចៅខត្មានភាៃមិនចាស់ោស់ជាចក្ចើន

ចហើយរុរគលិកនឹងរនតតមដានាថនភាៃោ៉ា ងដ្ិត្ដ្ល់។
ៃ័ត្៌មានរខនថមអ្ាំៃីមូលនិធិទាាំងចនោះ
ជាំៃូកចសចកដីសចងខរៃិាដរ។.

និងាថនភាៃថ្នមូលនិធិសាំខ្នន់ៗចផ្េងចទៀត្មានចៅកនុង

វ ិធានការសនាឹកចឆ្នត្ក្កុង
ចៅកនុងឆ្នាំកនាងចៅងមីៗចនោះ ក្កុង Long Beach មានភ័ៃាសាំណ្ណងខ្នាាំងខដ្លអ្នកចបាោះចឆ្នត្បាន
អ្នុម័ត្វ ិធានការមួយចាំនួន
ខដ្លោាំក្ទចសវាក្កុង។
ចដ្ើមបីចធាើឱ្យកាន់ខត្មានត្មាាភាៃចៅចលើរចរៀរ
ចាំណ្ណយទឹកក្បាក់ទាាំងចនាោះ

ខផ្នកចនោះៃិភាកាចាស់ោស់អ្ាំៃីវ ិធានការសនាឹកចឆ្នត្

និងរចរៀរចក្រើ

ក្បាស់មូលនិធិ

វ ិធានការ A (2016) – ក្រត្ិរត្តិការក្កុង Long Beach និ ងៃនធចក្រើក្បាស់
វ ិធានការ A រឺជារាំនិត្ផ្ដួចចផ្ដើមសនាឹកចឆ្នត្ ខដ្លអ្នុម័ត្ចដាយអ្នកចបាោះចឆ្នត្ក្កុង Long Beach

ចាំនួន 60 ភាររយ ចៅថ្ងៃទី07 ខែមិងុនា ឆ្នាំ2016 ខដ្លបានរខនថមក្រត្ិរត្តិការ និងៃនធចលើការចក្រើក្បាស់

(លក់៌៌ សក្មារ់រយៈចៃលដ្រ់ឆ្នាំ។ ចដាយបានចារ់ចផ្ដើមកាលៃីថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2017 វ ិធានការ A
បានរចងកើនោ៉ា ងមានក្រសិទធភាៃនូវៃនធចលើការលក់ចាំនួន 1 ភាររយសក្មារ់រយៈចៃលក្បាាំមួយឆ្នាំដ្ាំរូង។
រនាទរ់ៃីរយៈចៃលក្បាាំមួយឆ្នាំ

និងសក្មារ់រយៈចៃលរួនឆ្នាំខដ្លចៅសល់

កាំច

ើ នៃនធក្ត្ូវបានកាត្់

រនថយដ្ល់ 0.5 ភាររយ។ វ ិធានការ A លិចបាត្់រនាទរ់ៃីរយៈចៃល 10 ឆ្នាំ។ ងមីៗចនោះ ការៃក្ងីកចៅដ្ល់
វ ិធានការ A ក្ត្ូវបានអ្នុម័ត្ចៅចលើសនាឹកចឆ្នត្ថ្ងៃទី03 ខែមីនា ឆ្នាំ2020 ខដ្លបានលុររាំបាត្់ការផ្ុត្
កាំ

ត្់រយៈចៃល 10 ឆ្នាំ និងរកាសុៃលភាៃថ្នវ ិធានការ A រហូត្ទាល់ខត្អ្នកចបាោះចឆ្នត្សចក្មចចិត្ត

រញ្ចរ់វាចៅកនុងការចបាោះចឆ្នត្ចលើកចក្កាយ។

ការអ្នុម័ត្ងមីចនោះអ្នុញ្ជញត្ឱ្យទីក្កុងរនតៃនធចលើការលក់

រខនថមហួសៃីឆ្នាំ2027 ខដ្លរកក្បាក់ចាំ

ូ លកនុងអ្ក្តអ្ត្ិររមាក្រចាាំឆ្នាំមួយភាររយ (1%) កនុងមួយ
វ ិធានការ រហូត្ទាល់ខត្រញ្ចរ់ចដាយអ្នកចបាោះចឆ្នត្។ ទឹកក្បាក់ងីខម ដ្លអ្នុម័ត្ចដាយអ្នកចបាោះចឆ្នត្កាល
ៃីខែមីនា ឆ្នាំ2020 ៃុាំចារ់ចផ្ដើមសចក្មចបានរហូត្ដ្ល់ឆ្នាំ2023 ដ្ូចចនោះទឹកក្បាក់ទាាំងចនោះៃុាំខមនជាខផ្នកមួ យ
ថ្នងវ ិកាចនោះចែើយ។
ចទាោះរីវ ិធានការ A រឺជាៃនធទូចៅចដ្ើមបីផ្ដល់មូលនិធិដ្ល់ចសវាទីក្កុងោ៉ា ងណ្ណកដី រ៉ាុខនដចោល
រាំ

ងររស់ក្កុមក្រឹកាក្កុងរឺចដ្ើមបីកាំ

រាំ

ងដ្ូចខ្នងចក្កាម៖

ត្់អាទិភាៃចាំណ្ណយថ្នមូលនិធិវ ិធានការ

A

សក្មារ់ចោល

ATTACHMENT A
•

សុវត្ថិភាៃាធារ

ៈ ខដ្លរួមមានថ្ងាចាំណ្ណយកនុងការផ្ដល់ចសវាសុវត្ថិភាៃាធារ

ៈ ខដ្ល

រួមមាន៖ ការលាត្ររស់នររបាល ការចនាើយត្រ ការចសុើរអ្ចងកត្ និងការអ្នុវត្តចារ់ ការចនាើយ
ត្រ 9-1-1 រនាទន់ ចសវាទរ់ាកត្់ និងរគង្ហករអ្រគិភ័យ ចសវាអ្មចវជាាស្រសត និង ចសវារងយនត
សចគង្ហគោះរនាទន់។
•

ចហដាឋរចនាសមព័នធាធារ

ៈ ខដ្លរួមមាន ថ្ងាចាំណ្ណយចលើការខកលមអ និងខងទាាំផ្ូវា ចិចញ្ចើមផ្ាូវ

និងផ្ាូវលាំ ការខកលមអ និងការរចងកើនសមត្ថភាៃក្រៃ័នធទឹកររស់ទីក្កុងសក្មារ់អ្ភិរកេ និងការខក
លមអ ការរចងកើនសមត្ថភាៃក្រៃ័នធលូរងាូរទឹកចភាៀង និងចហដាឋរចនាសមព័នា
ធ ធារ

ៈ រួមទាាំង

ឧទានផ្ងខដ្រ។
•

ជាខផ្នកមួយថ្នវ ិធានការចដ្ើមបីៃក្ងីកៃនធ ការោាំក្ទសក្មារ់ចសវាសុែភាៃសហរមន៍ពក់ៃ័នន
ធ ឹង
ការចរើកចែើងវ ិញនូវមនទីរចៃទយសហរមន៍ Long Beach (Long Beach Community Hospital)
ក្ត្ូវបានរខនថមចៅកនុងដ្ាំចណ្ណោះស្ាយកាំ

ត្់អាទិភាៃមូលនិធិវ ិធានការ A។

ចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021 ទឹកក្បាក់រខនថមចាំនួន 4.5 ោនដ្ុោារថ្នក្បាក់ចាំ ូ លវ ិធានការ A
ខដ្លរ ាំៃឹងថ្ននឹងែពស់ជាងមុន ក្ត្ូវបានចក្រើក្បាស់សក្មារ់ការរកាសុវត្ថិភាៃាធារ
ៈ ខដ្លនាាំឱ្យមូល
និធិវ ិធានការ A សរុរខដ្លចក្រើក្បាស់ចដ្ើមបីរកាក្រត្ិរត្តិការនររបាល និងអ្រគិភ័យចកើនចែើងដ្ល់ 26.4
ោនដ្ុោារ។ កាំច

ើ នចនោះមានចាំនួន 4.1 ោនដ្ុោារ ខដ្លៃីមុនក្ត្ូវបានៃាករ

សល់ៃីការកាត្់រនថយក្កុម

HEART

ចចញៃីនាយកដាឋនអ្រគិភ័យចដ្ើមបីសចក្មចបានការសនេាំសាំថ្ច

ចាំណ្ណយចាំចពោះមូលនិធិទូចៅ។ មូលនិធិសក្មារ់ការខងទាាំចនោះចសមើនឹងក្រមា
រួមជាមួយនឹងមុែត្ាំខ

ងសុវត្ថិភាៃាធារ

143 មុែត្ាំខ

ងសបង

ៈចាំនួន 40 (37 សបង) ខដ្លបានរខនថមរួចចហើយចៅកនុង

ងវ ិកាមុនចដ្ើមបីចលើកកមពស់ចសវាដ្ល់សហរមន៍។
ាធារ

៍ និងទឹកក្បាក់ចៅ

ចក្ៅៃីការខងទាាំ

និងការចលើកកមពស់សុវត្ថិភាៃ

ៈ ទឹកក្បាក់ 1.0 ោនដ្ុោារក្ត្ូវបានចរៀរចាំធានាសក្មារ់ការចរើកមនទីរចៃទយសហរមន៍ចែើង

វ ិញ ចហើយទឹកក្បាក់ចាំនួន 18.5 ោនដ្ុោារ ក្ត្ូវបានវ ិភាជន៍សក្មារ់ចហដាឋរចនាសមព័នធ រួមទាាំងទឹក
ក្បាក់1.6 ោនដ្ុោារ សក្មារ់ចហដាឋរចនាសមព័នធាថនីយ 9 ងមី (Station 9) កនុងចាំចណ្ណមរចក្មាងចផ្េងៗ
ចទៀត្។
ឯការភាារ់s G – J ដ្ូចខដ្លបានចលើកចែើងខ្នងចក្កាម ផ្ដល់នូវចសចកដីសចងខររខនថមអ្ាំៃីក្បាក់ចាំ
វ ិធានការ A និងខផ្នការចាំណ្ណយ។
•
•
•
•

ឯការភាារ់ G – វ ិធានការ A ក្រភៃ និងការចក្រើក្បាស់ឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021
ឯការភាារ់ H – វ ិធានការ A រញ្ាីរចក្មាងចហដាឋរចនាសមព័នធ

ឯការភាារ់ I – វ ិធានការ A រចចុរបននភាៃចហដាឋរចនាសមព័នធក្បាាំឆ្នាំ

ឯការភាារ់ J – វ ិធានការ A ខផ្នការ និងការវ ិភាជន៍ចក្ៅឆ្នាំារចៃើៃនធ

ូល

ATTACHMENT A

វ ិធានការ B (2016) – មូ លនិ ធិរកាសថិរភាៃងវ ិកា
វ ិធានការ B រឺជារាំនិត្ផ្ដួចចផ្ដើមសនាឹកចឆ្នត្ចាំចពោះវ ិធានការ A។ ចដាយបានអ្នុម័ត្ចដាយអ្នក

ចបាោះចឆ្នត្ក្កុង Long Beach កាលៃីថ្ងៃទី07 ខែមិងុនា ឆ្នាំ2016 វ ិធានការ B បានរចងកើត្មូលនិធិរកាសថិរ
ភាៃងវ ិកា។

មូលនិធិទទួលបានក្បាក់ត្មកល់/ការចផ្ទស័យ
ា ក្រវត្តិចាំនួនមួយភាររយថ្នក្បាក់ចាំ

ូ លៃនធ

ទូចៅងមីខដ្លរកបានចៅកនុងឆ្នាំនីមួយៗ ខដ្លចារ់ចផ្ដើមៃីឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ2017។
តរាងទី 2 ខ្នងចក្កាមសចងខរចាំនួនទឹកក្បាក់ខដ្លបានដ្ករក្មុងទុកចៅកនុងមូលនិធិ Rainy Day

Fund ថ្ន វ ិធានការ B តមឆ្នាំ ៃីវ ិធានការ A និងវ ិធានការ MA ចារ់តាំងៃីចៃលចារ់រដ្ិសនធិ ក្ៃមទាាំង
កាំច

ើ នខដ្លបានចក្ោងចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ2020 និងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ2021។ រិត្ក្ត្ឹមដ្ាំណ្ណច់ឆ្នាំហិរញ្ញ
វត្ថុ2019 មានទុនរក្មុងក្រមា
1.7 ោនដ្ុោារ។ សក្មារ់ឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2020 និងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ2021 ត្ួ
ចលែខ្នងចក្កាមរឺជាមួយភាររយខដ្លបានបា៉ា ន់ាមន

ចដាយារការធាាក់ចុោះក្បាក់ចាំ

ូ លខដ្លបាន

ចក្ោងសក្មារ់ឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2020 ចដាយាររងផ្លរ៉ាោះពល់ៃីជាំងឺរាត្ត្ាត្ ការដ្ាំកល់ក្បាក់ស័យ
ា ក្រវត្តិ

ចនោះមិនអាចចធាើចែើងបានចែើយ។ ចដាយារចនោះរឺជាវ ិធានការងមី និងាថនភាៃៃិចសស វាកាំៃុងក្ត្ូវ
បានវាយត្ថ្មាចដាយរុរគលិក ចហើយនឹងរញ្ូា នចៅក្កុមក្រឹកាក្កុងចដាយមានៃ័ត្៌មានរខនថមអ្ាំៃីការផ្ដល់
មូលនិធិ និង/ឬករចក្រើក្បាស់ខដ្លអាចចកើត្ចែើងនូវមូលនិធិវ ិធានការ B។

តរាងទី 2៖ ការរក្មុងមូលនិធិ Rainy Day Fund វ ិធានការ B
FY 17

FY 18

FY 19

ជាក់ខសដង

ជាក់ខសដង

ជាក់ខសដង

វ ិធានការ A

$

389,231

សរុររក្មុងទុក

$

សរុររក្មុងទុក
ចដាយោមន FY 20

$

វ ិធានការ MA

$

615,439

390,770

$

390,770

$

1,539

$

663,679

631,890

$

702,572

631,890

$

702,572

16,452

FY 20

បានចក្ោង

$

565,697

$

634,614

38,893

-

វ ិធានការៃនធ

$

626,881

$

68,917

$

សរុរចដាយ

FY 21

បានចក្ោង

$

2,860,927

712,732

$

3,072,578

-

$

1,725,232

85,851

$

211,651

រហូត្ដ្ល់ឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021 ទុនរក្មុងវ ិធានការ B ខដ្លបានចក្ោងអាចមានចាំនួនទារ 1.8

ោនដ្ុោារ រហូត្ដ្ល់ែស
ព ់ 3.1 ោនដ្ុោារ ចដាយខផ្អកចលើចាំនួនខដ្លបានរក្មុងទុកសក្មារ់ ឆ្នាំហិរញ្ញ

វត្ថុ2020 និង ឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021 ចដាយសនមត្់ការៃាករ ៍ ក្បាក់ចាំ ូ លរចចុរបនន។ ចាំនួនចនោះមិនខមន
រង្ហាញអ្ាំៃីការចក្រើក្បាស់ខដ្លអាចចកើត្ចែើងនូវទុនរក្មុងចៅកនុងឆ្នាំទាាំងចនាោះ។ មូលនិធិវ ិធានការ B
អាចនឹងក្ត្ូវចក្រើក្បាស់ចដ្ើមបីរង់ក្បាក់ក្រត្ិរត្តិការ

និងចសវាក្កុងខដ្លអាចនឹងក្ត្ូវកាត្់រនថយវ ិាល

ATTACHMENT A
ភាៃ ៃយួរ ឬលុររាំបាត្់ ចដាយារការធាាក់ចុោះមិនបានរ ាំៃឹងទុកនូវក្បាក់ចាំ ូ លមូលនិធិទូចៅ ចទាោះជា
រងកចែើងចដាយការធាាក់ចុោះចសដ្ឋកិចច ឬាថនភាៃលាំបាកខផ្នកហិរញ្ញវត្ថុចផ្េងៗចទៀត្ររស់ទីក្កុង។ វ ិធាន
ការ B កាំ

ត្់ថ្នចត្ើអ្ីចា ៅជាការលាំបាកខផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ និងចាំនួនទឹកក្បាក់មូលនិធិ “rainy day” ខដ្លអាច

ចក្រើក្បាស់ចៅកនុងឆ្នាំកាំ

ត្់ណ្ណមួយ។

ចដាយមានកងាោះខ្នត្

និងការលាំបាកខផ្នកហិរញ្ញ វត្ថុខដ្លក្កុង

កាំៃុងជួរក្រទោះចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2020 មូលនិធិវ ិធានការ B មួយចាំនួនអាចនឹងក្ត្ូវចក្រើក្បាស់ចដ្ើមបីជួយ
ចដាោះស្ាយកងាោះខ្នត្ចៅដ្ាំណ្ណច់ឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2020
វត្ថុ2021។

វ ិធានការ MA (2016) – ៃនធអាជា្រ័

ក្ៃមទាាំងចដ្ើមបីខងរកាចសវាចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញ

ា អាជី វកមមចលើអាជី វកមម Cannabis

វ ិធានការ MA រឺជារាំនិត្ផ្ដួចចផ្ដើមសនាឹកចឆ្នត្ ខដ្លអ្នុម័ត្ចដាយអ្នកចបាោះចឆ្នត្ Long Beach

ចាំនួន 68 ភាររយ ចៅថ្ងៃទី08 ខែវ ិចឆិកា ឆ្នាំ2016 ខដ្លបានរចងកើត្ៃនធអាជា្រ័

ា អាជីវកមមចលើអាជីវកមម

cannabis។ វ ិធានការ MA ក្ត្ូវបានអ្នុម័ត្ចដាយអ្នកចបាោះចឆ្នត្ក្កុង Long Beach ចៅចៃលដ្ាំណ្ណលោន
ជាមួយ វ ិធានការ MM ខដ្លបានផ្ដល់ការអ្នុញ្ជញត្ដ្ល់អាជីវកមម cannabis ចវជាាស្រសត។ ចៅថ្ងៃទី10 ខែ
កកកដា ឆ្នាំ2018 ក្កុមក្រឹកាក្កុងបានអ្នុម័ត្រទរញ្ជ
ា អាជីវកមម Cannabis ចក្រើក្បាស់ចដាយនីត្ិជន (ការ
ចក្រើក្បាស់ចដាយនីត្ិជន) ចៅកនុង Long Beach។
វ ិធានការ MA បានកាំ

ត្់ៃនធទទួលសរុរសក្មារ់ការលក់រាយនូវ cannabis ទាាំងខផ្នកចវជាាស្រសត និង

សក្មារ់ចក្រើក្បាស់ចដាយនីត្ិជន។ ជាងចនោះចៅចទៀត្ វ ិធានការ MA បានរចងកើត្អ្ក្តៃនធដាច់ចដាយ
ខែកសក្មារ់ការក្រមូលផ្ល ខកថ្ចន ការចធាើចត្សត និងការខចកចាយ cannabis ចៅកនុងទីក្កុង។ ជាដ្ាំរូង
អ្ក្តៃនធអាជា្រ័ ា អាជីវកមម cannabis ក្ត្ូវបានកាំ
ត្់ដ្ូចខ្នងចក្កាម៖
ក្កុ
ង Long
Beach
- អ្ក្តៃនធ
អាជា្រ័ Business
ា អាជីវកមម Cannabis
City
of Long
Beach
- Cannabis
License

អ្ក្តវ
MA ដ្ាំMA
រូង Rates
Initialិធានការ
Measure

ក្រចភទអាជី
កមម
BusinessវType
ឧសងាថន

Dispensary

អ្នកក្រមូលផ្ល

Cultivator
Manufacturer
អ្នកខចកចាយ
Distributor
មនទ
ីរៃិចាធន៍
Testing
Laboratory
អ្នកផ្លិត្

ចវជា
ាស្រសត/នីត្ិជន
Medical/Adult
ចវជាាស្រសត
Medical
ចក្រើAdult-Use
ក្បាស់ចដាយនីត្ិជន
ទាាំងៃីរ
Both
ទាាំ
ងៃីរ
Both
ទាាំងៃីរ
Both
ទាាំងៃីរ
Both

Tax Rates

អ្ក្ត
Rate
6%
8%
$12
6%
6%
6%

កនPer
ុង

ទទួល
សរុរ
Gross
Receipts
ទទួល
សរុរ
Gross
Receipts
ហាFt.
រូល
Sq.
of Canopy
ុីត្កាចរ៉ាដ្ាំ
ទទួ
ល
សរុ
រ
Gross Receipts
ទទួល
សរុរ
Gross
Receipts
ទទួ
ល
សរុ
រ
Gross Receipts

ចោងតមខផ្នក 3.80.261 ថ្ន LBMC ក្កុមក្រឹកាក្កុងមានសិទិអ្
ធ ាំណ្ណចកនុងការរចងកើន ឬរនថយអ្

ក្តៃនធ cannabis តមរយៈរទរញ្ជ
ា ចោងតមអ្ក្តអ្ត្ិររមា ឬអ្របរមាខដ្លអ្នុម័ត្ចដាយអ្នកចបាោះ

ATTACHMENT A
ចឆ្នត្។ ការដាស់រូរទាាំ
ដ
ងចនោះមិនត្ក្មូវឱ្យមានការអ្នុម័ត្ររស់អ្នកចបាោះចឆ្នត្ចៅចក្កាមក្រការ XIII C ថ្ន

រដ្ឋធមមនុញ្ញកាលីហ័រា នីញ៉ាចែើយ។ ចៅថ្ងៃទី03 ខែធនូ ឆ្នាំ2019 ក្កុមក្រឹកាក្កុងបានចក្រើសិទិអ្
ធ ាំណ្ណចចនោះ
ចដាយកាត្់រនថយអ្ក្តៃនធអាជា្រ័ ា អាជីវកមម cannabis សក្មារ់អ្ក
ន ផ្លិត្ អ្នកខចកចាយ និងមនទីរ
ៃិចាធន៍ចត្សត។ តរាងខ្នងចក្កាមមានចសចកដីសចងខរអ្ក្តៃនធអាជា្រ័

ា អាជីវកមម cannabis រចចុរបនន

ក្ៃមទាាំងអ្ក្តអ្ត្ិររមា និងអ្របររមាខដ្លបានអ្នុញ្ជញត្ចៅចក្កាម LBMC។
ក្កុ
ង Long
BeachBeach
- អ្ក្តៃនធ
អាជា្រ័ Business
ា អាជីវកមម Cannabis
City
of Long
Cannabis
License

Tax Rates

អ្ក្តអ្ត្ិ
ររមា អ្របររមា
និងរចច
Maximum,
Minimum
and
Current Rates
ុ របនន

ក្រចភទអាជី
Businessវកមម
Type
ឧសងាថន
Dispensary

អ្នកក្រមូលផ្ល
Cultivator
អ្នកផ្លិត្
Manufacturer
អ្នកខចកចាយ
Distributor
មនទ
ីរៃិចាធន៍
Testing
Laboratory

ចវជាាស្រសត/នីត្ិជនUse
Medical/Adultចវជាាស្រសត
Medical
ចក្រើក្បាស់ចដាយនីត្ិជន
Adult-Use
ទាាំ
ងៃីរ
Both
ទាាំ
ង
ៃីរ
Both
ទាាំ
ងៃីរ
Both
ទាាំងៃីរ
Both

រចចុរបនន
Current
6%
8%
$12/sq ft
1%
1%
1%

អ្ត្ិររមា
Maximum
8%
12%
$15/sq ft
8%
8%
8%

អ្របរមា (1)
Minimum
0%
0%
$0/sq ft
0%
0%
0%

ិ នការ
(1)
MA អាជី
មម Cannabis
ក្ត្ូវបានកាំareត្់
ឱ្យរង់ៃនធto
ចងអ្ត្ិ
$1,000 កន
យឆ្
ន ាំ $1,000 per year.
(1)ចោងតមវ
Pursuant ធា
to
Measure
MA,កCannabis
businesses
required
payរaរមា
minimum
flat
of
ុ ងមួtax

អាជា្រ័

ងវ ិកាឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021 ខដ្លបានចសនើចែើងររស់អ្ក
ន ក្ររ់ក្រងក្កុងខ

នាាំឱ្យអ្នុម័ត្អ្ក្តៃនធ

ា អាជីវកមម cannabis ដ្ូចខ្នងចក្កាម៖

ក្កុង of
Long
Beach
- អ្ក្តៃនធ
អាជា្រ័ Business
ា អាជីវកមម Cannabis
City
Long
Beach
- Cannabis
License Tax Rates
អ្ក្តវ
MA ចសន
ើចែើងសក្មារ់
FY
21 ិធានការ
Proposed
Measure
MAFY21
Rates
ចវជាាស្រសត/នី ត្ិជន
កនុង
ក្រចភទអាជី
វ
កមម
Business Type
Medical/Adult អ្ក្ត
Rate
Per
ទទួលសរុរ
ចវជាាស្រសត
Medical
7%
Gross
Receipts
ឧសងាថន
Dispensary
ចក្រើក្បាស់ចដាយនីត្ិជន
ទទួលសរុរ
Adult-Use
9%
Gross Receipts
អ្នកក្រមូលផ្ល
រូល
ទាាំងៃីរ
Cultivator
Both
$12 Sq.ហាFt.ុីត្កាចរ៉ាដ្ាំ
of Canopy
ទទួលសរុរ
អ្នកផ្លិត្
ទាាំ
ងៃីរ
Manufacturer
Both
1%
Gross
Receipts
ទទួ
ល
សរុរ
អ្នកខចកចាយ
ទាាំ
ងៃីរ
Distributor
Both
1%
Gross Receipts
ទទួលសរុរ
ទាាំងៃីរ
មនទីរៃិចាធន៍
Testing
Laboratory
Both
1%
Gross
Receipts

រចនាសមព័នៃ
ធ នធខដ្លខដ្លបានចសនើចែើងរួមមាន កាំច

ើ ន 1 ភាររយនូវអ្ក្តខដ្លអ្នុវត្តចាំចពោះ

ការលក់រាយសក្មារ់ខផ្នកចវជាាស្រសត និងការចក្រើក្បាស់ររស់នីត្ិជន ខដ្លនឹងចកើនចែើងដ្ល់ 7 ភាររយ
និង 9 ភាររយ ចរៀងោន។ រុរគលិកផ្ដល់អ្នុាសន៍ឱ្យកាំ

ត្់ ៃនធអាជា្រ័

ចទៀត្ទាាំងអ្ស់ឱ្យមានអ្ក្តចងចដ្ើមបីរកាភាៃក្រកួត្ក្រខជងររស់

Long

ា អាជីវកមម cannabis ចផ្េង
Beach

ជាមួយនឹងទីផ្ារ

cannabis ចផ្េងចទៀត្ចៅកាលីហ័រា នីញ៉ា។ ខផ្នកចនោះរួមមាន ក្កុង Los Angeles ខដ្លរិត្ៃនធ 1 ចៅ 2 ភារ
រយ ចលើអាជីវកមម cannabis មិនខមនលក់រាយ។

ATTACHMENT A
ចទាោះរីជាកតតចនោះនឹងចធាើឱ្យក្កុង Long Beach ក្រឈមនឹងកក្មិត្ៃនធែពស់ជាងមុនកដី ជាទូចៅអ្
ក្តនឹងមានភាៃក្រកួត្ក្រខជងដ្ូចរង្ហាញចៅកនុងតរាងខ្នងចក្កាម។ កនុងអ្ក្តៃនធថ្នការទទួលសុទធ 7-9
ភាររយចលើការលក់រាយ cannabisក្កុង Long Beach នឹងរិត្អ្ក្តៃនធហ្វងឱ្សងែពស់ជាងយុតតធិការ

ជិត្ខ្នងមួយចាំនួន ខដ្លរួមមាន Santa Ana, (6-8%), Costa Mesa (6%), Bellflower (5%) និង Culver
City (5-6%)។ ចទាោះរីោ៉ាងណ្ណ ចៅចក្កាមរចនាសមព័នអ្
ធ ក្តខដ្លបានចសនើចែើង ៃនធ Long Beach ចៅ
ខត្ទារជាងយុតតធិការមួយចាំនួនចផ្េងចទៀត្កនុងចខ្ននធី LA ខដ្លរួមមាន Los Angeles (5-10%),

Carson (18%), និង Maywood (10%)។ យុតតធិការចផ្េងចទៀត្ចៅកនុងរដ្ឋកាលីហ័រា នីញ៉ាខដ្លមានអ្ក្ត
ៃនធលក់រាយ cannabis ែពស់ជាង រួមមាន San Jose (10%), Fresno (10%), Oakland (5-10%), និង
Stockton

(5-10%)។

តរាងខ្នងកកចរាមផ្ដល់នូវការចក្រៀរចធៀរកាន់ខត្លមអិត្អ្ាំៃីអ្ក្តៃនធអាជា្រ័

ា

អាជីវកមមលក់រាយ cannabis ខដ្លខរងខចកតមត្ាំរន់ និងក្រជាជន៖
ក្កុងក្រហ្វក់ ក្រខហលតមត្ាំ
ន់
COMPARABLE
CITIES BYរREGION
ចាំ
ន
ួ
ន
City
Pop.
ក្កុង
ក្រជាជន

Long Beach
Los Angeles
Santa Ana(1)
Pomona
Pasadena
Costa Mesa
Carson
Bellflower
La Puente
Culver City
West Hollywood
Maywood
Malibu

478,561
4,054,400
338,247
155,687
144,388
115,296
93,799
77,682
40,686
39,860
36,723
28,044
12,957

លក់
រាយ
Retail

M
A
6%
8%
5%
10%
6%
8%
up to 6%
4%
6%
18%
5%
10%
N/A
5%
6%
0%
7.5%
up to 10%
0%
2.5%

ក្កុងក្រហ្វក់ ក្រខហលតមចាំ
ក្រជាជន
COMPARABLE
CITIES BYនួន
POPULATION
ចាំ
ន
ួ
ន
លក់
រាយ
ក្កុ
ង
City
Pop.
Retail
ក្រជាជន
M
A
Long Beach
478,561
6%
8%
San Diego
1,419,845
0%
5%
San Jose
1,051,316
10%
San Francisco
883,963
0%
2.5 - 5%
Fresno
538,330
10%
Sacramento
501,344
4%
Oakland
428,827
5%
10%
San Bernardino
221,130
6%
Stockton
315,103
5%
10%
178,488
0%
3%
Santa Rosa(1)
Salinas
161,784
5%
129,604
5%
Santa Clara(1)
Berkeley
121,874
2.5%
5%

ចៅចក្កាមរចនាសមព័នៃ
ធ នធខដ្លបានចសនើចែើង ខដ្លមានៃនធ 7-9 ភាររយ ចៅចលើអាជីវកមមលក់
រាយ រុរគលិកបា៉ា នាមនថ្ន វ ិធានការ MA នឹងរកក្បាក់ចាំ
ចាំ

ូ លសរុរចាំនួន 8.6 ោនដ្ុោារ ជាក្បាក់

ូ លមូលនិធិទូចៅចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ2021។ ចាំនួនចនោះែពស់ជាងការចក្ោងក្បាក់ចាំ

អ្ក្តវ ិធានការ MA រចចុរបននចាំនួនក្រមា

$800,000 ខដ្លសនមត្់ៃនធ 6-8 ភាររយចៅចលើអាជីវកមមលក់

រាយ cannabis។ តរាងខ្នងចក្កាមសចងខររចក្មាងក្រកា់ ចាំ
រចចុរបនន និងខដ្លបានចសនើចែើង៖

ូ លចៅចក្កាម

ូ ល cannabis ចៅចក្កាមរចនាសមព័នធអ្ក្ត

ATTACHMENT A

ក្កុង of
Long
Beach
- ក្បាក់
ចាំ ូ លមូ ល
និ ធិទូចRevenues
ៅ
City
Long
Beach
- General
Fund
ការបា៉ា Cannabis
ន់ ាមនក្បាក់ ច
ាំ ូ ល Cannabis
សក្មារ់(as
FY21
ត្ក្ត្ឹ14,
មថ្ងៃ2020)
ទី14 ខែចមា ឆ្នាំ2020)
FY21
Revenue
Projections
of (រិ
April
បា៉ា ន់Estimated
ាមន FY21
FY21
(អ្ក្តៃនធ
រចចុរបនន)
ក្រចភទអាជីType
វកមម
ៃនធ Tax
Business
(Current Tax
Rates)
ឧសងាថន
ៃនធទទួGross
លសរុរReceipt Tax
Dispensary
$
6,016,144
អ្នកក្រមូលផ្ល
ៃនធ ហាSq.
ុ ីត្កាចរ៉ា
Cultivator
Ft. Tax
$
1,492,623
អ្នកផ្លិត្
ៃនធទទួលសរុរ
Manufacturer
Gross Receipt Tax
$
76,000
អ្នកខចកចាយ
ៃនធទទួលសរុរ
Distributor
Gross Receipt Tax
$
91,448
មនទីរៃិចាធន៍
ៃនធទទួលសរុរ
Testing Laboratory
Gross Receipt Tax
$
107,594
ក្បាក់ ចាំ CANNABIS
ូ លៃនធ Cannabis
សរុរ
TOTAL
TAX REVENUES
$
7,783,809

បា៉ា ន់ា
ម ន FY21
FY21
Estimated
(Proposed Tax Rates)
$
6,817,384
$
1,492,623
$
76,000
$
91,448
$
107,594
$
8,585,050
(អ្ក្តៃនធចសនើចែើង)

ក្រសិនចរើក្កុមក្រឹកាក្កុងសចក្មចថ្នមិនរចងកើនៃនធលក់រាយ cannabis ចនាោះងវ ិកាខដ្លបានចសនើ
ចែើងនឹងក្ត្ូវការការសក្មួលចដ្ើមបីកាត្់រនថយចាំណ្ណយក្រត្ិរត្តិការទូចៅ ឬខសាងរកក្រភៃក្បាក់ចាំ

ូល

ជាជចក្មើសចផ្េងចទៀត្។
ខផ្នការកាំ

ត្់អាទិភាៃវ ិធានការ MA

ចោលរាំ

ងថ្នរចនាសមព័នធអ្ក្តៃនធអាជា្រ័

ា អាជីវកមម

cannabis

ខដ្លបានខកសក្មួលរឺ

ចដ្ើមបីផ្ដល់មូលនិធិដ្ល់ខផ្នការចាំណ្ណយវ ិធានការ MA ឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021ខដ្លបានចសនើចែើង ចដ្ើមបីផ្ដល់
មូលនិធិដ្ល់កមមវ ិធីក្ត្ួត្ៃិនិត្យ និងអ្នុវត្តចារ់ Cannabis ការចលើកកមពស់ពក់ៃ័នធនឹងរាំនិត្ផ្ដួចចផ្ដើម
សមភាៃ និងការផ្េោះផ្ារៃូជាសន៍ និងថ្ងាចាំណ្ណយររស់ក្កុងចលើសុវត្ថិភាៃ និងសុែភាៃាធារ

ៈ

ចផ្េងចទៀត្ ដ្ូចខដ្លបានចរៀររារ់ៃីខ្នងចដ្ើមចៅកនុងឯការចនោះ។
ខផ្នការចនោះស្សរចៅទាមដ្ាំចណ្ណោះស្ាយចោលរាំ

ងររស់ក្កុមក្រឹកាក្កុងសក្មារ់មូលនិធិ

វ ិធានការ MA។ ចទាោះរីវ ិធានការ MA រឺជាៃនធទូចៅចដ្ើមបីផ្ដល់មូលនិធិដ្ល់ចសវាក្កុងោ៉ា ណ្ណកដី រ៉ាុខនត
ក្កុមក្រឹកាក្កុងបានរង្ហាញអ្ាំៃីចោលរាំ
វ ិធានការ MA សក្មារ់ចោលរាំ
▪

ងររស់ែួនចៅកន
ា
ុងការកាំ

ត្់អាទិភាៃការចាំណ្ណយមូលនិធិ

ងដ្ូចខ្នងចក្កាម៖

ការចរៀរចាំរទរបញ្ញ ត្ិត និងការអ្នុវត្ត ខដ្លរួមមានការចាំណ្ណយចលើការចធាើរទរបញ្ញ ត្ិ និងអ្នុវត្ត
ឧសាហកមម cannabis ខដ្លរួមមានរដ្ឋបាល និងការក្ររ់ក្រង ការផ្ដល់អាជា្រ័

ា ការក្ត្ួត្ៃិនិ

ត្យខផ្នការ ការចធាើអ្ធិការកិចច ការអ្នុវត្តចារ់ និងចសវាខផ្នកចារ់។
▪

សុវត្ថិភាៃ និងសុែភាៃាធារ
ភាៃាធារ

ៈ រួមមាន ថ្ងាចាំណ្ណយកនុងការផ្ដល់ចសវាសុែភាៃ និងសុវត្ថិ

ៈ ខដ្លពក់ៃ័នធនឹងការចនាើយត្ររនាទន់ ចសវានររបាល និងអ្រគិភ័យ ការរនត

ATTACHMENT A
ចសវាសុវត្ថិភាៃាធារ

ៈ ភាៃោមនផ្ទោះសខមបង ការទរ់ាកត្់ និងៃាបាលចក្រឿងចញៀន ចសវា

ររ ិាថន និងសុវត្ថិភាៃចាំ

ី អាហ្វរ និងចសវាសុែភាៃ និងសុវត្ថិភាៃចផ្េងចទៀត្។

សូចមើលឯការភាារ់ K “វ ិធានការ MA ចសចកដីសចងខរអ្ាំៃីការចក្រើ ក្បាស់” សក្មារ់រាំខរកការចក្រើ
ក្បាស់មូលនិធិវ ិធានការ។

វ ិធានការ M (2018) – ការចផ្ទរក្បាក់ ចាំ

ូ លចសវាចក្រើ ក្បាស់

វ ិធានការ M ខដ្លអ្នកចបាោះចឆ្នត្បានអ្នុម័ត្ចៅថ្ងៃទី05 ខែមិងុនា ឆ្នាំ2018 បានខកខក្រធមមនុញ្ញ
ររស់ក្កុងចដ្ើមបីអ្នុញ្ជញត្ឱ្យក្កុងរកាការចផ្ទរក្បាក់ចាំ

ូ លចសវាចក្រើក្បាស់ៃីមុនៗចៅកាន់ មូលនិធិទូចៅ

ររស់ក្កុង និងចក្រើក្បាស់ចដ្ើមបីោាំក្ទចសវាទូចៅររស់ក្កុងដ្ូចជា នររបាល អ្រគិភ័យ រណ្ណាល័យ និង
ឧទាន។ ការចផ្ទរមិនអាចចលើសៃី 12 ភាររយ ថ្នក្បាក់ចាំ
ចដ្ើមបីចដាោះស្ាយដ្ាំច

ូ លចសវាចក្រើក្បាស់ចែើយ។ វ ិធានការ M រឺ

ើ រការកដីកាដាំខដ្លជាំទាស់នឹងការអ្នុវត្តៃីមុនៗ។ សក្មារ់ ឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021 ការ

ចផ្ទរចសវាចក្រើក្បាស់ទាាំងចនោះ ក្ត្ូវបានចក្ោងងវ ិកាចាំនួន 11.7 ោនដ្ុោារៃីមូលនិធិទឹកាអត្ និងក្រៃ័នធ
លូ និង 12.1 ោនដ្ុោារៃីមូលនិធិចសវាចក្រើក្បាស់ហ្វគស។ រចចុរបនន ការចផ្ទរទឹកាអត្ និងក្រៃ័នធលូ
(ចារ់ៃីឆ្នាំ2018 ត្ចៅ) សក្មារ់វ ិធានការ M ខដ្លៃុាំរារ់រញ្ូច លទឹកក្បាក់ខដ្លពក់ៃ័នធចដាយដទល់នឹង
ចសវាមូលនិធិទូចៅខដ្លកាំៃុងផ្ដល់ជូនចសវាចក្រើក្បាស់ទូចៅ

កាំៃុងជាំទាស់តមរយៈដ្ាំច

ើ រការកដីកាដាំ។

ក្កុងកាំៃុងរដឹងជាំទាសនឹងចសចកដីសចក្មចររស់ត្ុោការកាលៃីខែមករា ឆ្នាំ2020 ថ្ន ការចផ្ទរមិនអាចចធាើ
ចែើង។ ចដាយរង់ចាាំដ្ាំចណ្ណោះស្ាយថ្នដ្ាំច

ើ រការកដីកាដាំ ក្កុងបានយល់ក្ៃមដាក់ជា escrow នូវទឹកក្បាក់

ចាំនួន3 ោនដ្ុោារ ថ្នការចផ្ទរទឹកាអត្ និងក្រៃ័នធលូកុងឆ្
ន
ន ាំហិរញ្ញវត្ថុ2020 6 ោនដ្ុោារថ្នការចផ្ទរកនុង
ឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021 និងរាល់ការចផ្ទរទាាំងអ្ស់នាចៃលអ្នារត្ (ឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ2021 និងឆ្នាំរនតរនាទរ់ ) ចក្ៅៃី
ទឹកក្បាក់ពក់ៃ័នធនឹងចសវាមូលនិធិទូចៅ រហូត្ទាល់ខត្ចសចកដីសចក្មចចុងចក្កាយក្ត្ូវបានចធាើចែើងពក់
ៃ័នន
ធ ឹងដ្ាំច

ើ រការកដីកាដាំ។

ចៅកនុងរយៈចៃលរ៉ាុនាមនឆ្នាំកនាងចៅងមីៗចនោះ
ក្កុងបានទទួលៃីនាយកដាឋនទឹកនូវចាំនួនទឹកក្បាក់ចផ្ទរ
ររស់ក្កុមមូលនិធិ Water Fund Group ខដ្ភាារ់ចៅនឹងទឹកក្បាក់ចផ្ទរៃីមុនៗ។ ជាទូចៅ ទឹកក្បាក់មានការ
ចកើនចែើងជាចរៀងរាល់ឆ្នាំជាមួយនឹងអ្ត្ិផ្រណ្ណ។

សក្មារ់ ឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021

ក្កុមក្រឹកេទឹក

(Water

Board) បានចសនើឱ្យកាត្់រនថយទឹកក្បាក់ចផ្ទរខផ្អកចលើក្រវត្តិចាំនួនោនដ្ុោារ ខដ្លជាផ្លរ៉ាោះពល់រខនថម
ចៅចលើងវ ិកាៃីចលើចាំណ្ណយចផ្េងៗពក់ៃ័នន
ធ ឹងដ្ាំចណ្ណោះស្ាយវ ិធានការ M។ ដ្ាំច
ដ្ល់ាថនភាៃកងាោះខ្នត្មូលនិធិទូចៅ។

ើ រការចនោះរ៉ាោះពល់

ATTACHMENT A

វ ិធានការ B (2020) – TOT
ចៅថ្ងៃទី03 ខែមីនា ឆ្នាំ2020 អ្នកចបាោះចឆ្នត្បានអ្នុម័ត្វ ិធានការ B ខដ្លរចងកើនចាំខ

កមូលនិធិ

ទូចៅថ្នៃនធកាន់ការ់រចណ្ណ
ដ ោះអាសនន (TOT) ចាំនួន 1 ភាររយ (ចារ់ៃី 6 ចៅ 7 ភាររយ) ខដ្លទូទាត្់
ចដាយចភ្ៀវសណ្ណ
ឋ ោរ/ម៉ាូខត្ល ខដ្លផ្ដដ្ល់ទឹកក្បាក់ក្រមា

2.8 ោនដ្ុោារ ជាមូលនិធិរខនថមជាចរៀង

រាល់ឆ្នាំ។ រចចុរបនន អ្ក្ត TOT មានចាំនួន 12 ភាររយថ្នថ្ងាឈួល
ន ខដ្លកនុងចនាោះ 6 ភាររយក្ត្ូវបានរង់
ជូនមូលនិធិទូចៅសក្មារ់ចសវាក្កុងទូចៅ ចហើយ 6 ភាររយក្ត្ូវរង់ជូនមូលនិធិ Special Advertising
and Promotion Fund។ ក្បាក់ចាំ

ូ លមូលនិធិ Special Advertising and Promotions Fund ក្ត្ូវបានចក្រើ

ក្បាស់សក្មារ់រចក្មាងផ្ាយព

ិ ជាកមម

ៃិចសសខដ្លទាក់ទាញការចារ់អារមម

ផ្េៃាផ្ាយ

និងទាំនាក់ទាំនងាធារ

ៈ

និងក្ៃឹត្តការ

៍

៍ ជាវ ិជាមានចាំចពោះក្កុង។ អ្ក្ត TOT ចាំនួន 12 ភាររយររស់

ក្កុងមិនរារ់រញ្ូច លការវាយត្ថ្មាចាំនួន 3 ភាររយរខនថមខដ្លកាំ

ត្់ចលើសណ្ណ
ឋ ោរខដ្លមានចារ់ៃី 30

រនទរ់ចែើងចៅ ចៅកនុងខផ្នកខកលមអធុរកិចចច ទសចរ ៍ Long Beach (Long Beach Tourism Business
Improvement) ចែើយ។ ក្បាក់ចាំ ូ លខដ្លទទួលបានៃីការវាយត្ថ្មាក្ត្ូវបានរញ្ូា នចដាយដទល់ចៅ
ការ ិោល័យ Long Beach Convention and Visitors Bureau និងចក្រើក្បាស់សក្មារ់ខត្ការផ្េៃាផ្ាយ
និងចធាើទីផ្ារក្កុងជាចោលចៅចទសចរ

៍។

ក្រត្ិរត្តិករសណ្ណ
ឋ ោរ

ឬភានក់ង្ហរររស់ក្រត្ិរត្តិករ

សណ្ណ
ឋ ោរក្រមូលៃនធចៅចៃលចភ្ៀវរង់ក្បាក់ថ្ងារនទរ់ រួចរង់រនាទរ់មករង់ទឹកក្បាក់ចនាោះជាចរៀងរាល់ខែ
ចៅឱ្យក្កុង។ ក្កុងបានក្រមូល TOT តងៃីឆ្នាំ1962។
ក្កុមក្រឹកាក្កុងបានអ្នុម័ត្ដ្ាំចណ្ណោះស្ាយចៅកនុងកិចចក្រជុាំថ្ងៃទី18

ក្រកាសចោលរាំ
មជឈម

ខែកុមាៈ

ឆ្នាំ2020

ងររស់ែួនចដ្ើ
ា
មបីៃយួរមូលនិធិទាាំងចនោះចៅចលើអ្ងគភាៃសិលបៈររស់ក្កុង

ចដ្ើមបី
និង

ឌ លសននិបាត្ និងកមានត Long Beach (Long Beach Convention and Entertainment Center)។

ចៅចៃលវ ិធានការចនោះក្ត្ូវបានដាក់ចៅចលើសនាឹកចឆ្នត្
រង្ហាញថ្ន

ចៅហ្វាយក្កុង

និងក្កុមក្រឹកាក្កុងរបាន

មូលនិធិខដ្លបានរខនថមមានចោលចៅោាំក្ទត្ក្មូវការសិលបៈចកើនចែើងចៅកនុងសហរមន៍

ចដាយាររចចុរបននៃុាំមានធនធានហិរញ្ញ វត្ថុសក្មារ់ចោលរាំ
ងចនោះចែើយ។
ជាងចនោះចៅចទៀត្
មជឈម ឌ ល Long Beach Convention and Entertainment Center ត្ក្មូវឱ្យមានការខកលមអចដ្ើមបីោាំក្ទ
កមមវ ិធី និងចសវាចៅកនុងាថនភាៃសិលបៈរចចុរបនន។ ដ្ូចចនោះ វ ិធានការចនោះផ្ដល់នូវក្រភៃមូលនិធិដ្៏សាំខ្នន់
សក្មារ់កមមវ ិធីអ្រ់រ ាំសិលបៈនិសេិត្ សិលបៈសហរមន៍ ត្គនតី កមមវ ិធី និងអ្ងគភាៃវរបធម៌ ារមនទីរ និង
មចហ្វស្សៃមូលដាឋន និងមជឈម

ឌ ល Long Beach Convention and Entertainment Center។

ចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ2021 ចដាយារមានការរ ាំៃឹងថ្ននឹងមានការងយចុោះចក្ចើននូវក្បាក់ចាំ ូ ល
TOT ចដាយារផ្លរ៉ាោះពល់ថ្នជាំងឺរាត្ត្ាត្ ក្បាក់ចាំ ូ លបា៉ា ន់ាមនខដ្លទទួលបានៃីៃនធ TOT មួយ
ភាររយ ៃីៃនធវ ិធានការ B ក្ត្ូវបានបា៉ា ន់ាមនថ្នមានចាំនួន 1.7 ោនដ្ុោារ។ ក្បាក់ចាំ

ូ លឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ

2020 សក្មារ់រយៈចៃល 3 ខែ ចារ់ៃីខែកកកដា ដ្ល់ខែកញ្ជញ ក្ត្ូវបានរ ាំៃឹងថ្នមានចាំនួនក្រមា

$370,000 ចហើយអាចងត្ិចជាងចនោះ។ មានកិចកា
ច រជាចក្ចើនខដ្លចយើងមិនដ្ឹងពក់ៃ័នន
ធ ឹងថ្នចត្ើចសដ្ឋ

ATTACHMENT A
កិចចមានការចនាើយត្រោ៉ា ងដ្ូចចមដចចាំចពោះជាំងឺរាត្ត្ាត្រចចុរបនន ចហើយការបា៉ា ន់ាមនចនោះនឹងរនតដាស់រូរដ
ក្រសិនចរើមានៃ័ត្៌មានងមី។

មូលនិធិចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ2021 នឹងក្ត្ូវវ ិភាជន៍តមរចរៀរដ្ូចត្ចៅ ខដ្លសនមត្់ការបា៉ា ន់ាមន

ូ លរចចុរបនន ចហើយវ ិភារទានវ ិធានការ B រនតចធាើចដាយសា័យក្រវត្តិចៅកនុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ2021៖
1) $17,000 សក្មារ់ទុនរក្មុងវ ិធានការ B ខដ្លបានដ្ករក្មុងទុក 2) $841,500 សក្មារ់មជឈម ឌ ល
ក្បាក់ចាំ

សននិបាត្ និង 3) $841,500 ដ្ល់ក្កុមក្រឹកាសិលបៈ (Arts Council) សក្មារ់ខរងខចកជូនអ្ងគការសិលបៈ
ធាំៗ។ ការចក្រើក្បាស់ខដ្លបានចសនើចែើងចនោះស្សរជាមួយចោលរាំ
ចុងចក្កាយនឹងក្ត្ូវាយត្ថ្មាចដាយខផ្អកចលើរចចុរបននភាៃៃាករ
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