ឆ្នាំសារពើពន្ធ ២០២២

ថវិការស្នើសុំ

ឧបសគ្គដែលមិនធ្លាប់មានពីមុន ដែលជំនះបានដោយសកម្មភាពដែលមិនធ្លាប់មាន
នៅឆ្នាំ ២០២០, ជំងឺរាតត្បាត, ភាពអយុត្តិធម៌នៃការរើសអើងជាតិសាសន៍, និងសេដ្ឋកិច្ចមិនប្រាកដប្រជា
បានក្លាយជាអាទិភាពចំបងសម្រាប់ទីក្រុង។ ទីក្រុងបានចូលរួមជាមួយប្រជាជន និងអាជីវកម្មដោយផ្ទាល់
ដើម្បីពិភាក្សាអំពីតំរូវការ និងកង្វល់នានារបស់ពួកគេ ហើយស្តាប់នូវភាពមិនស្មើភាពគ្នា រវាងជនជាតិស្បែក
ខ្មៅ, ឡាទីន, ជនជាតិខ្មែរ,និងសហគមន៍ដែលមានពណ៍សម្បុរផ្សេងៗដទៃទៀត។ នៅពេលដែលមានថវិការ
CARES Act របស់សហព័ន្ធ, ទីក្រុងអាចចាត់វិធានការណ៍ដើម្បីផ្តល់មូលនិធិដល់កម្មវិធីនានា ដែលឆ្លុះបញ្ចាំង
ពីអាទិភាព និងតម្រូវការដែលបានបង្ហាញក្នុងពេលផ្តល់យោបល់ជាសាធារណៈ។ ខាងក្រោមនេះ, គឺជា
ចំណុចសង្ខេបនៃកម្មវិធីមួយចំនួន ដែលបានអនុម័ត ដោយប្រើប្រាស់ថវិការរបស់ CARES៖
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ទទួល�ននូវ�រ���ំសុខ�ពផ��វចិត�

សារពីអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុង
ខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយ សូមបង្ហាញជូនអ្នកនូវថវិការឆ្នាំសារពើពន្ធ ឆ្នាំ FY 22។ នេះគឺជាថវិការ ដែលបានបង្កើតឡើង
ក្នុងកំឡុងពេលមានវិបត្តិរាតត្បាតទូទាំងពិភពលោក ដែលបានផ្លាស់ប្តូរហិរញ្ញវត្ថុរបស់ទីក្រុងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ
កន្លងមក។ នៅពេលដែលយើងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីកសាង និងស្តារឡើងវិញអំពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺរាតត្បាត, ថវិការដែ
លបានស្នើក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ FY 22 ដែលរក្សានូវសេវាកម្ម និងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ល្អបំផុត ដែលគាំទ្រសហគមន៍របស់យើង
និងដែលគាំទ្រដល់សហគមន៍របស់យើង និងផ្តល់នូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្តារឡើងវិញយ៉ាងធំធេង ចំពោះប្រជាជន និង
អាជីវកម្មរបស់យើង។
ក្នុងរយៈឆ្នាំកន្លងមក, ទោះបីមានបញ្ហាប្រឈមដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ដោយសារផលប៉ះពាល់លើកដំបូង និងជា
បន្ដរបន្ទាប់នៃជំងឺ COVID-19 និងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកង្វះខាតថវិការ, ទីក្រុងបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការផ្តល់
ការគាំទ្រជាបន្ត ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងអាជីវកម្មក្នុងស្រុក, ក៏ដូចជាសម្រេចបាននូវសមិទ្ធិផលជាច្រើនទៀត។ យើង
បានដាក់ចេញ នូវកម្មវិធីផែនការទូទាត់ជំនួយ COVID-19, កម្មវិធីជំនួយសំរាប់ការជួលបន្ទាន់នៅឡុងប៊ិច ក៏ដូចជា
គំរោងចំណាយមូលនិធិសមធម៌ ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន $40.3 លានដុល្លារ, ដែលបានផ្តល់មូលនិធិសំរាប់
ជំនួយកូរ៉ូណាវ៊ីរ៉ុស, ក្រមជំនួយសង្គ្រោះ និងសន្ដិសុខសេដ្ឋកិច្ច ដោយផ្តល់ថវិកាចំនួន $14.4 លានដុល្លារ ដល់ការគាំទ្រ
សហគមន៍ និង $6.75 លានដុល្លារ ចំពោះដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការស្តារឡើងវិញនៃអាជីវកម្ម និងភាពធន់ឬការជំនះ
ស៊ូទ្រាំ។ យើងបានពង្រីកសេវាកម្មសម្រាប់ប្រជាជនដែលកំពុងមានគ្មានផ្ទះសម្បែងតាមរយៈគំរោង Project Room
Key ដែលបានផ្តល់នូវគេហដ្ឋាននូវទីកន្លែងមួយ ដែលមាន 133 បន្ទប់, និង Project Room Key ដែលបានផ្តល់នូវ
លំនៅដ្ឋានបណ្តោះអាសន្ននូវបន្ទប់ 102 និងសេវាកម្មនានាបន្ថែម។ យើងបន្តអនុវត្តគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្សះផ្សាពូជសាសន៍
និងការផ្សះផ្សាពហុវណ្ណៈរបស់យើងដោយមានគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលឈានឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍ និងការ
អនុម័តនូវផែនការយុទ្ធសាស្ត្រយុវជន។
នៅដើមឆ្នាំ ២០២១ ទីក្រុងបានអភិវឌ្ឍន៍ច្បាប់ការស្តារទីក្រុងឡុងប៊ិចឡើងវិញ ដែលឈានមុខគេក្នុងចំណោមទីក្រុង
ដទៃទៀតក្នុងប្រទេស។ គម្រោងនេះផ្តល់មូលនិធិដល់គំនិតផ្តួចផ្តើមសេដ្ឋកិច្ច, សុខភាពសាធារណៈនិងសារពើពន្ធ,
សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ ម្ចាស់អាជីវកម្ម, និងកម្មករសំខាន់ៗរស់នៅទីក្រុងឡុងប៊ិច ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់
យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដោយជំងឺរាតត្បាត។ ផងដែរ ដោយប្រើមូលនិធិសហព័ន្ធ ច្បាប់ស្តារឡុងប៊ិចឡើងវិញ ក៏នឹងក្តោបលើ
កង្វះខាតថវិការទូទៅប្រមាណ $30 លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ FY 22 ក្នុងរយៈពេលមួយលើក។ នេះ
អនុញ្ញាតឱ្យទីក្រុងរក្សាសេវាកម្មបច្ចុប្បន្នរបស់យើង នៅក្នុងឆ្នាំនៃការងើបឡើងវិញដ៏សំខាន់ បើមិនដូច្នេះទេ នឹងស្ថឹត
នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់។ ផងដែរ នេះក៏ផ្តល់នូវពេលវេលា ដើម្បីបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រ និងដំណោះស្រាយជាអចិន្ត្រៃយ៍ សម្រាប់
កង្វះខាត ដែលអាចកើតមាននៅឆ្នាំបន្តរបន្ទាប់ ក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ FY 23។ ថវិការស្នើសុំសំរាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ FY 22
គូសបញ្ជាក់ អំពីផែនការដែលបានកែលម្អរ សម្រាប់មូលនិធិទាំងនេះ ដោយផ្អែកលើការបែងចែកថវិការបច្ចុបន្បរបស់
សហព័ន្ធ (ដែលមានការទាបជាងការរំពឹងទុកពីមុន) និងបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ទីក្រុង ក្នុងការវិនិយោគចូលក្នុង
ការស្តារឡើងវិញ និងភាពធន់នៃទីក្រុង និងសហគមន៍របស់យើង។
ក្នុងការបង្ហាញថវិការស្នើសុំរបស់ខ្ញុំ ជាលើកទី ២ នេះ ក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុង, ខ្ញុំនៅតែប្តេជ្ញាធ្វើការរួមគ្នាជាមួយ
ប្រជាពលរដ្ឋ, អាជីវកម្ម, អង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហគមន៍, សង្កាត់, និងចៅហ្វាយក្រុង និងក្រុមប្រឹក្សា
ក្រុងរបស់យើង ក្នុងខណៈពេលដែលយើងឆ្ពោះទៅមុខ ក្នុងទឹកដែលគ្មានចរន្តនៃការស្តារឡើងវិញក្នុងកំឡុងនៃ
ជំងឺរាតត្បាត។ ខ្ញុំជឿជាក់ថា យើងនឹងមានភាពធន់ទ្រាំជាងពេលណាៗទាំងអស់ ហើយបន្តរស្ថាបនាក្រុងរបស់យើង
ដែល ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប រស់នៅទីក្រុងឡងប៊ិច មានកន្លែងរស់នៅមានសុវត្ថិភាព និងមានឱកាសក្នុងការរីកចំរើន
លូតលាស់។

ល់នូវថវ��ររហូតដល់

$10,000

ចំ�ះ�ជីវកម�ចំនួន
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Thomas B. Modica
អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុង

ច្បាប់ស្តារឡុងប៊ិចឡើងវិញ

ចាប់តាំងពីក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបានប្រកាសអាសន្នក្នុងមូលដ្ឋាន ដើម្បី
ដោះស្រាគ្រោះអាសន្នសុខភាពក្នុងមូលដ្ឋាន ដើម្បីដោះស្រាយ
ជំងឺរាតត្បាត COVID-19, អាទិភាពកំពូលរបស់ទីក្រុង គឺដើម្បី
កាត់បន្ថយហានិភ័យ ចំពោះសុខភាព និងសុខមាលភាពរបស់
ប្រជាពលរដ្ឋ និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់សហគមន៍
អាជីវកម្មក្នុងមូលដ្ឋាន។ បុគ្គលិកទីក្រុងបានផ្តួចផ្តើមធ្វើការសិក្សា
សមធម៌សេដ្ឋកិច្ចចំនួន 5 ហើយបានធ្វើវគ្គនៃការស្តាប់ ជាង 30
ដង ជាមួយអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ជាង 350 នាក់ ដើម្បីស្វែងយល់
បន្ថែម និងជីកឬសជីកគល់ ឱ្យបានកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀត

ការស្តារសេដ្ឋកិច្ច
$64 លានដុល្លារ
ផ្តោតលើធនធានចំពោះប្រជាពលរដ្ឋ, ជនអ្នកជំនួញដែលរង
ផលប៉ះពាល់បំផុតដោយសារការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាត
និងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មឡើងវិញនូវវិស័យនានាណា ដែលរង
ការប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុត ដោយសារជំងឺរាតត្បាត ដើម្បីជំរុញការ៊ើ
បសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ។

ការការពារដល់
អាជីវកម្ម និងអង្គការ
មិនរកប្រាក់ចំណេញ៖
$13 លានដុល្លារ

ប្រតិបត្តិការព្រលា
នយន្តហោះ៖$15.1
លានដុល្លារ

គាំទ្រអាជីវកម្មដោយផ្ទាល់ ចំនួន
$20.6 លានដុល្លារ

សហគមន៍ដែលមានសុខភាព
និងសុវត្ថិភាព
$108.5 លានដុល្លារ

ស្ថេរភាពសេដ្ឋកិច្ច៖
$1.6 លានដុល្លារ

ទីក្រុងស្អាត៖ $4
លានដុល្លារ

ជំនួយបច្ចេកទេស៖
$500,000 ដុល្លារ

ការដាក់បញ្ចូល
សេដ្ឋកិច្ច៖ $7.6
លានដុល្លារ

ការអប់រំ និងការគាំទ្រ
កុមារភាពដំបូង៖ $2.8
លានដុល្លារ

តម្រូវការមូលដ្ឋាន៖
$6.3 លានដុល្លារ

ផ្តោតធនធាន លើការដោះស្រាយកត្តាមូលដ្ឋានផ្សេងៗដែល
ជះឥទ្ធិពលដល់សុខភាព និងផ្តល់អាទិភាព ដល់តំរូវការ
សុខភាពផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវកាយនៃសមាជិកសហគមន៍ ដែលរង
ផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយរោគរាតត្បាត។

អំពីវិធីដោះស្រាយនូវវិស័យនៃផលប៉ះពាល់នានា។ នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១, ដោយផ្អែកលើយោបល់របស់សហគមន៍,
ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបានអនុម័តច្បាប់ស្តារឡុងប៊ិចឡើងវិញ ដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់សុខភាពសាធារណៈនិងសេដ្ឋកិច្ច និង
គំលាតគ្នានៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដោយប្រើប្រាស់មូលនិធិសហព័ន្ធ, រដ្ឋ និងមូលដ្ឋានដើម្បីផ្តល់នូវកម្មវិធីជំនួយប្លែកៗគ្នា ដល់
សហគមន៍។ នៅគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ នៃច្បាប់ស្តារឡុងប៊ិចឡើងវិញ, ប្រើប្រាស់កែវពង្រីកឬការពិនិត្យមើលលើសមធម៌ ដើម្បី
កំណត់តម្រូវការពិសេសជាក់លាក់ សម្រាប់សហគមន៍ និងរួមបញ្ចូលទាំងថវិការសម្រាប់កម្មវិធីជាក់លាក់នានា, ការផ្សព្វផ្សាយ,
ការទទួលបាននូវភាសា និងការទទួលបានក្នុងការប្រើឌីជីថល ដើម្បីធានាថាច្បាប់ស្តារឡុងប៊ិចឡើងវិញ នឹងជួយដល់អ្នកដែល
ត្រូវការដែលរស់នៅក្នុងក្រុងឡុងប៊ិចទាំងអស់។ ដោយផ្អែកលើការផ្តល់យោបល់ យ៉ាងទូលំទូលាយរបស់សហគមន៍ និងការប្រើ
ប្រាស់នូវកែវពង្រីកឬការពិនិត្យមើលលើសមធម៌របស់សហគមន៍, ច្បាប់ស្តារឡុងប៊ិចឡើងវិញ ផ្តល់ថវិកាចំនួន $202.5 លាន
ដុល្លារ ដើម្បីគាំទ្រដល់គោលដៅដែលបានកំណត់ ចំនួនបីវិស័យ - ការស្តារសេដ្ឋកិច្ច, សហគមន៍មានសុខភាពល្អ និងសុវត្ថិភាព,
និងការធានាដល់អនាគតទីក្រុងរបស់យើង។

ភាពគ្មានផ្ទះសម្បែង៖
$10.9 លានដុល្លារ

ការសាកល្បងខ្នាតតូច /
ធ្វើដំណើរជាសាធារណៈ៖
$1.6 លានដុល្លារ

ជំនួយផ្នែកផ្ទះសម្បែង៖
$56.4 លានដុល្លារ
Idioma
Acceso
Wika
Pag-access

ការឆ្លើយតបសុខភាព
សាធារណៈនៃជំងឺ COVID-19
៖ $15.7 លានដុល្លារ

ការធានាអនាគតរបស់ទីក្រុងយើង
$76.7 លានដុល្លារ

សមធម៌សុខភាព
ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត៖
$12.1 លានដុល្លារ

រក្សា និងផ្តល់សេវាកម្មទីក្រុង ក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ FY 21 និង FY
22 បើមិនដូច្នេះទេ នឹងអាចកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែ
កង្វះខាតនូវថវិកាក្នុងឆ្នាំទាំងពីរ។ ផងដែរ វាក៏អនុញ្ញាតឱ្យ
មានការស្តារឡើងវិញនូវទុនបម្រុង ក្នុងគ្រាអាសន្ន និងប្រតិ
បត្ដិការនានា ដែលបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយ
រោគរាតត្បាត។

ការការពារអំពើហឹង្សា និងទីក្រុង
មានសុវត្ថិភាព៖ $3.6 លានដុល្លារ

ការថែរក្សាសេវាកម្មសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ និងអាជីវកម្មក្នុងឆ្នាំ
បច្ចុប្បន្ន (ឆ្នាំសារពើពន្ធ FY 21) និងឆ្នាំក្រោយ (ឆ្នាំសារពើពន្ធ
FY 22): $35.2 លានដុល្លារ

មូលនិធិយុត្តិធម៌ LB៖
$300,000 ដុល្លារ

ភាសា
ការចូលប្រើ

ការទទួលបាននូវប្រើ
ភាសា៖ $500,000
ដុល្លារ

អនុញ្ញាតិអោយស្តារឡើងវិញយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព នូវទុន
បំរុងទុកដែលនៅសល់ ដោយផ្តល់ថវិការដល់សេវាកម្ម
បច្ចុប្បន្ន៖ $41.5 លានដុល្លារ

ធាតុផ្សេងៗថវិការដែលបានស្នើសុំដែលគួរឱ្យកត់សំគាល់ ក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ FY 22
ការស្នើសុំថវិការឆ្នាំសារពើពន្ធ FY 22 ផ្តោតសំខាន់លើការថែរក្សាសេវាកម្មបច្ចុប្បន្ន ខណៈពេលដែល
សហគមន៍ ធ្វើកិច្ចការនានា ដើម្បីស្តារពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺរាតត្បាត។ ករណីភាគច្រើន, វាមិនមានការផ្លាស់
ប្តូរ គួរឱ្យកត់សម្គាល់ចំពោះថវិការនោះឡើយ, លើកលែងតែការវិនិយោគសំខាន់ និងយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួន។
ខាងក្រោម គឺជាការបង្ហាញនៃការផ្លាស់ប្តូរ ដែលគួរឱ្យកត់សម្គាល់។
មានព័ត៌មានលម្អិត ក្នុងសៀវភៅថវិកាដែលបានស្នើពេញសៀវភៅថវិការ ឆ្នាំសារពើពន្ធ FY 22។
មូលនិធិទូទៅ
• កម្មវិធីជ្រើសរើស, ការបង្វឹក, ការបង្រៀន, និងភាពជាដៃគូភាពនៅក្នុងនាយកដ្ឋានប៉ូលីស - ទឹកប្រាក់
ប្រមាណ $220,000 ដុល្លារ ត្រូវបានទូទាត់នៅក្នុងថវិកាបច្ចុប្បន្ន ដើម្បីជំរុញកម្លាំងពលកម្មដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពី
សហគមន៍ចម្រុះ។
• កម្មវិធីជ្រើសរើសអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យចំរុះជាតិសាសន៍ - ថវិកាប្រមាណ $250,000 ដុល្លារតែម្តង ដើម្បីបន្តជំរុញ
ភាពចម្រុះនៅក្នុងនាយកដ្ឋានពន្លត់អគ្គីភ័យ
• មូលនិធិបោះឆ្នោត និងបែងចែកសង្កាត់ឡើងវិញ - មូលនិធិតែម្តងដែតលត្រូវការមានចំនួន $2.18 លានដុល្លា
សម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ FY 22 និងគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យបែងចែកសង្កាត់ឡើងវិញ។
• ផ្តល់ថវិកាដល់ការប្តេជ្ញាចិត្តពីមុន ដូចជាការថែទាំខ្សែក្រវ៉ាត់ Wrigley Greenbelt ថ្មី, ការថែរក្សានិងការធ្វើ
កម្មវិធីនានាក្នុងឧទ្យាន Lincoln Park, ផ្តល់មូលនិធិសម្រាប់អាណត្តិបទប្បញ្ញត្តិ, និងការរៀបចំអំពីថវិការដែ
លមានអព្យាក្រឹត។
វិធានការណ៍ A
• បន្តគាំទ្ររាល់ការស្តារឡើងវិញកន្លងមកទាំងអស់, ការថែរក្សាសុវត្ថិភាពសាធារណៈ, និងការគាំទ្ររដ្ឋបាល
• $2.5 លានដុល្លារ ដើម្បីរក្សាស្ថានីយ៍ម៉ាស៊ីន 17 ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មមួយឆ្នាំទៀត នៅក្នុងនាយកដ្ឋានពន្លត់
អគ្គីភ័យ; ដែលកាលពីមុនផ្តល់មូលនិធិតែម្តងប៉ុណ្ណោះ ក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ FY 21
• $2.2 លានដុល្លារសម្រាប់គំនិតផ្តួចផ្តើមផ្លូវសុវត្ថិភាពក្នុងសង្កាត់ នៅក្នុងនាយកដ្ឋានប៉ូលីស (ជាផ្នែកមួយនៃ
ផែនការឆ្នាំចាស់)
• $13.6 លានដុល្លារ សម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងសុវត្ថិភាពសាធារណៈ (ផ្នែកនៃផែនការឆ្នាំចាស់)
• $1 លានដុល្លារ សម្រាប់មន្ទីរពេទ្យសហគមន៍ (ផ្នែកនៃផែនការឆ្នាំចាស់)
• ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ $20.8 លានដុល្លារ, ដែលរួមបញ្ចូលនូវការប្តេជ្ញាចិត្តកន្លងមក និងថវិកាសម្រាប់បណ្ឌិត្យ
សភាប៉ូលីស និងពន្លត់អគ្គិភ័យ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀត, ក៏ដូចជាថវិការចំនួន $4 លានដុល្លារថ្មី
សម្រាប់ការងារកាត់បន្ថយការការធ្វើដំណើរតាមចិញ្ជើមផ្លូវ ADA។
វិធានការណ៍ US
• វិធានការណ៍ US ឧបត្ថម្ភថវិការដើម្បីធ្វើការកែលំអរ - ប្រមាណ $1.3 លានដុល្លារនៃចំណូលពន្ធលើប្រេង
បន្ថែមសម្រាប់វិស័យអាទិភាព នៃបំរែបំរួលអាកាសធាតុ, សុខភាពសាធារណៈ និងកម្មវិធីសេវាកម្មកុមារ និង
យុវជន។
មូលនិធិផ្សេងៗទៀត
• មូលនិធិមួយចំនួនមានការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកអង្គភាព និងប្រតិបត្តិការដទៃៗទៀត និងការកែលំអរឬបង្កើននូវការ
ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដោយប្រាក់ចំណូល ឬមូលនិធិដែលមាន នៅក្នុងមូលនិធិជាក់លាក់ទាំងនោះ។

សម្លឹងមើលទៅអនាគត
ស្ថានភាពខ្វះខាតថវិកាទូទៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ $1.3 ប្រមាណ $30 លានដុល្លារ នឹងត្រូវដោះស្រាយ
ជាបណ្តោះអាសន្ន ជាមួយនៃមូលនិធិសហព័ន្ធ។ នេះគឺជាដំណោះស្រាយតែម្តង ហើយទីក្រុងនឹងត្រូវ
ដោះស្រាយកង្វះខាតក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ FY 23 នៅពេលដែលមូលនិធិសហព័ន្ធលែងមាន។ អ្នកគ្រប់គ្រង
ក្រុង និងបុគ្គលិកនឹងរៀបចំផែនការដើម្បីរៀបចំសម្រាប់បញ្ហាថវិកានាពេលអនាគត និងធ្វើការរួមគ្នាជាមួយ
អភិបាលក្រុង, ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង, និងសហគមន៍ដើម្បីផ្តល់ជូនសេវាកម្មល្អបំផុត នូវការអនុវត្តសារពើពន្ធ
ប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់។

ក្រុងមានមូលនិធិហិរញ្ញវត្ថុចំនួន 37
មូលនិធិទូទៅប្រហែល 21 ភាគរយនៃថវិការ (ប្រមាណ $625 លានដុល្លារ) គឺជាមូលនិធិចាំបាច់តាមតម្រូវការ
តែមួយមុខគត់ និងគាំទ្រដល់ការងារភាគច្រើនដែលមនុស្ស ចូលរួមជាមួយទីក្រុងដូចជា ការងារសាធារណៈ,
សុវត្ថិភាពសាធារណៈ, ឧទ្យាន, និងបណ្ណាល័យ ជាដើម។ ថវិការចំនួនសាមសិបប្រាំមួយផ្សេងទៀត បង្កើត
បានជាថវិការរបស់ក្រុងភាគច្រើន ហើយត្រូវបានដាក់កម្រិតដោយច្បាប់សម្រាប់សេវាកម្មជាក់លាក់។ ថវិការ
ត្រូវបានចែកជាប្រភេទដូចខាងក្រោមៈ
មូលនិធិសហ���ស៖ $1.1
�ន់�នដុ��រ��

មូលនិធិ�ំង��ះដំ�ើរ�រ ដូច��រ
គិត������កម�, ស���ប់���កម��
� ដូច���ស�ន���ន, កំពង់��
និងទឹក។

មូលនិធិ���កម���ក�ង៖
$578 �នដុ��រ

មូលនិធិដី��ចទឹក៖ $226
�នដុ��រ

មូលនិធិ�ំង��ះ�ំ��ដល់��តិបត�ិ�
រ និងគ���ង��មតំបន់��រ, ��ល
���វ�នផ�ល់មូលនិធិ�យចំណ�ល
���ងចំណ�ល, �រ���រពីកំពង់��, និង
���ចតក���ល់កំ�ន�ឬ���រ��,
ក��ងចំ�មរបស់របរ����ង�ៀត។

មូលនិធិចំណ�លពិ��ស៖

មូលនិធិគ���ងមូលធន៖
$138 �នដុ��រ

មូលនិធិ��ះ�នស���ប់�រ
�ៀបចំ��ន�រ, �ររច�, និង�រ�ង
សង់ ���រ��លំអ�ើមទុនសំ�ន់ៗ;
��ល�នផ�ល់ថវ���យសហព័ន�,
រដ� និង�នធី, ���ផលប៉ះ�ល់, និង
�រ���រ រួម�ំង��ញមកពី
វ��ន�រណ៍ A ។

មូលនិធិ�ំង��ះ�នស���ប់���កម�
$267 �នដុ��រ
���ក�ង ��លផ�ល់ជូនមន�ីរ��ុង�យ
មូលនិធិ�ំង��ះ �ប់ប���ល
គិត��� ដល់�យក���ន�ំង�ះ
សកម��ព��ល���វ�នបង់�យ
ស���ប់���កម�; រួមប���ល�ំងកង�
ជំនួយឥតពន�រដ� និងសហព័ន�, ពន�, ឬ
� និងមូលនិធិ�����ប់រង។
��ភពចំណ�ល��ល�នកំណត់�
មុន ��ល���វ�ន�ក់ក��ិត
ស���ប់�លបំណងពិ��ស, ដូច�
មូលនិធិសុខ�ព។

មូលនិធិ��ងតំបន់ខ�ង់�ប៖
$10 �នដុ��រ

មូលនិធិ��ះទទួល�នចំណ�លពី��ង
�ើដីមិនលិចទឹក �ើម��ីផ�ល់មូលនិធិ
ដល់��តិបត�ិ�រ និង�ើមទុន។

មូលនិធិ���កម�បំណ�ល៖
$8 �នដុ��រ។
មូលនិធិ��ះ�នស���ប់ទូ�ត់
បំណ�លរ���ភិ�ល។

ស្វែងយល់ពីមូលនិធិទូទៅ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំ, ថវិការដែលមានសម្រាប់គាំទ្រសេវាកម្មក្រុង គឺមានការប្រែប្រួលឡើងចុះ។ ភាគច្រើននៃ
មូលនិធិទូទៅ រួមមានចំណូលពន្ធ, ហើយការចំណាយសំខាន់បំផុត គឺនិយោជិកដែលផ្តល់សេវាកម្មទីក្រុង។
តួលេខខាងក្រោម បង្ហាញពីចំណែកប្រហាក់ប្រហែលនៃប្រភពចំណូល និងប្រភេទចំណាយនីមួយៗ ក្នុង
មួយឆ្នាំ។

ប្រភពចំណូល
ពន� & �រលក់៖
ពន�អចលន��ព��៖
���ក់�ទ���ន់, ពិន័យ, និង�រដកហូត៖
ពន�អចល��ព����ត�����ក��ខ�នយន�៖
ត�����ក��ខ, លិខិតប���ក់ និង���ឈ�លសិទ�ិ៖
�រ���រ, ���អន�រៈមូលនិធិ & ចំណ�ល����ង�ៀត៖
ពន�����ង�ៀត៖
ពន�អ�ក��ើ��ស់ទឹក��ើង៖

ខ្ទង់ចំណាយ

24.2%
23.8%
12.5%
10.1%

���ក់��៖

ចំ�យ�ើនិ�ជិក����ងៗ៖

ឧបករណ៍��ើ��ស់ & �រ���ំ៖

9.9%
7.7%
6.2%
5.6%

កិច�សន�� & ���កម�៖

ទឹក��ើង, ស���រៈ & �រ���រ៖

ស���ប់ព័ត៌�នប���ម ស�ីពីថវ��រ, �រ��ជុំ�ៀបចំថវ��រសហគមន៍, និង�
រស�ង់មតិថវ��រ, ចូល�ើល��ហទំព័រ៖ longbeach.gov/ﬁnance

City of Long Beach
411 W. Ocean Blvd.
Long Beach, CA 90802

ចូល�ើល��ហទំព័រ www.longbeach.gov
LongBeachCity

�ើម��ី��ើសុំព័ត៌�នក��ងទំរង់����ង ឬ��ើសុំ�រ�ៀបចំ នូវ�រស��បស���ល�មួយ, សូម�ក់ទង�ើងខ��ំ �ម��ខ 562.570.6225។ សូម�ក់ទង ���ងតិចរយៈ��ល
���ងតិចបី (3) ��� ������ើ�រ �ើម��ី��� �ននូវទ��ង់��លអ�ក�ន��ើសុំ�ំង�ះ។ នឹង�ន�រ��ើយតប��ន់សំ�ើរសម��តុផល�មួយចំ�ះលក�ណៈ
ពិ��ស ក��ងរយៈ��លតិច�ងបី (3) ��� ������ើ�រ។

© ទី��ុងឡ�ងប៊�ច ���ំ ២០២១

