
ពន្ធបណ ត្ ោះឤសន្ន សំរាបផ់តល់ថវកិា ការអបរ់។ំ  
ការផតល់ថវកិាខាងសុវត្ិភាពសាធារណៈតាមមូលដ្ឋា ន ដែលអោះឤង។  
ការផតតួចណផតើមការដែដ្បរែឋាធម្មនុញ្ញ។

ចំណងណ�ើងជាផ្ូវការ  និងណសចែតតីណសណងខេប ណរៀបចំណដ្យអគ្គណមធាវ តី
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សំណណើ ្បជាមតិ

12 |  ចំណងជ�ើងនិងជេចក្តីជេជងខេបy /  ការជ្វើវភិាគ

ការជ្វើវភិាគជោយអ្នកវភិាគអង្គនិតិបញ្ញត្ិ

ពន្ធបជ្្ោះឤេន្នេំរាបផ្់ល់ថវកិាការអបរ់។ំការផ្ល់ថវកិាខាងេុវត្ិភាពសាធារណៈតាមមូលោឋា ន
ដែលអោះឤង។ការផ្តួចជផ្ើមការដកដ្បរែឋា្ម្មនុញ្ញ។
• ការបជងកើនពន្ធ្រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួនជលើ្រាករ់ករាន្បចាឆំ្្ន ំជ្ចើនជាង$250,000ចំនតួន្រាពំតីរឆ្្ន ។ំ
• ការបជងកើនពន្ធថថ្លកែូ់រនិងជ្បើ្រាេ់ជោយ¼ជេនចំនតួនបតួនឆ្្ន ។ំ
• ការដបងដចកពន្ធ្រាកច់ំណូលបជ្្ោះឤេន្ន89%េំរាបស់ាលាជរៀនថ្្ន ក់K-12និង11%េំរាបម់ហាវទិ្យាល័យេហគមន។៍
• ហាមឃាតក់ារជ្បើថវកិាេំរាបច់ំ្ យជលើការ្គប់្ គងប៉ុដន្ផ្ល់អត្ជោមត័ឲ្យគណ:្គប់្ គងសាលាជរៀនតាមមូលោឋា នជែើម្ តីេំជរចក្នុងអង្គ្ប�ំុដែល

ជបើកចំហនិង្តរូវរាន�ំរោះបញ្តីជា្បចាឆំ្្ន ំនូវលកខេណ:ថវកិា្តរូវរានចំ្ យជាយ៉ង្។
• ការផ្ល់ថវកិាដែលអោះឤងេំរាបជ់េវាខាងេុវត្ិភាពសាធារណ:រានជ្វើឲ្យ្េបគ្្ន វញិជចញពតីរែឋាជៅឲ្យរោឋា ភរិាលមូលោឋា ន។

ជេចក្តីេជងខេបថនអ្នកវភិាគនតីតិបញ្ញត្ិ្បមាណនូវឥទ្្ធិពលហិរញ្ញ វត្ុទូ្ទាតរ់តួចរបេ់រែឋានិងរោឋា ភរិាលមូលោឋា ន:
• ពន្ធ្រាកច់ំណូលបដន្មរបេ់រែឋា្បដហល$6្រាមំតួយរយជកាែិជា្បចាឆំ្្ន ំចាបត់ាងំពតីឆ្្ន ំ2012-13រហូតែល់ឆ្្ន ំ2016-17។ចំនតួន្រាកច់ំណូល

បដន្មតិចជាងនឹងមានេំរាបជ់្បើក្នុងឆ្្ន ំ2011-12,2017-18,និងឆ្្ន ំ2018-19។
• ្រាកច់ំណូលបដនម្ទាងំជនោះនឹងមានេំរាបក់ារផ្ល់ថវកិាឲ្យកម្មវ ិ្ តីោោក្នុងគំជរាងថវកិារបេ់រែឋា។ការកាតប់ន្យនូវការចំ្យ្បដហល

$6្រាមំតួយរយជកាែិក្នុងឆ្្ន ំ2012-13ជាចំបងេំរាបក់ម្មវ ិ្ តីអបរ់ំនឹងមនិមានឥទ្្ធិពលជទ្។

ទិ្ែឋាភាពទូ្ជៅ
វធិានការជនោះបជងកើនអ្តាពន្ធថថ្លកែូ់ររបេ់រែឋាេ្មាបអ់្នកជាបព់ន្ធទាងំ

អេ់និងអ្តាពន្ធ្រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួន(PIT)េ្មាបអ់្នកជាបព់ន្្ធ រាក់
ចំណូលក្មតិខ្ពេ់។ការបជងកើនពន្ធបជ ដ្ ោះអាេន្នទាងំជនោះផដល់នូវ្រាក់
ចំណូលបដន្មជែើម្ តីទូ្ទាតេ់្មាបក់ម្មវ ិ្ តីទាងំឡាយដែល្តរូវរានផដល់ថវកិា
ជៅក្នុងគំជរាងថវកិារបេ់រែឋា។គជំរាងថវកិាឆ្្ន ំ2012–13របេ់រែឋាដែលរាន
អនុមត័ជោយអង្គនតីតិបញ្ញត្ិនិងអភរិាលរែឋាជៅដខមថុិោឆ្្ន ំ2012

េន្មតថ្មានការអនុមត័ថនវធិានការជនោះ។ជទាោះបតីជាយ៉ង្គំជរាងថវកិា
ជនោះករ៏ តួមបញូ្លផងដែរនូវដផនការបំរងុដែលត្មរូវឲ្យមានការកាតប់ន្យ
ចំ្យ(ជៅថ្“ការកាតជ់្្ើយតបតាមជហតុការណ៍”)ក្នុងករណតី ដែលអ្នក
ជរាោះជឆ្្ន តបែិជេ្វធិានការជនោះ។វធិានការជនោះកោ៏កប់ញូ្លជៅក្នុង្ម្មនុញ្ញ

ផងដែរនូវលកខេខណ្ឌ ត្មរូវមតួយចំនតួនដែលពាកព់ន័្ធនឹងការជផទារការទ្ទ្តួលខុេ
្តរូវថនកម្មវ ិ្ តីរបេ់រែឋាខ្ោះជៅឲ្យរែឋារាលមូលោឋា នថ្មតីៗជនោះ។តារាងទ្តី1េជងខេប
អំពតីខដចងេំខាន់ៗ ថនេំជណើ ្បជាមតិជនោះដែល្តរូវរានពិភាកសាលម្តិដថម

ជទ្ៀតជៅខាងជ្កាម។

តារាងទី1
ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសំណ�ើណ្រជាមតិ ទេខ 30
ពន្ធោររែឋានិង្រាកច់ំណូល

• បជងកើនអ្តាពន្ធលកទ់្ំនិញរានមតួយ-ភាគបតួនជេនេំរាបរ់ាល់ែុល្ារក្នុងអំឡុងជពលបតួនឆ្្ន ។ំ
• បជងកើនពន្្ធ រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួនចជំពាោះអ្នកជាបព់ន្ធថ្្ន កខ់្ពេ់េំរាបរ់យៈជពល្រាពំតីរឆ្្ន ។ំ
• តជំឡើង្បដហល$6្រាមំតួយរយជកាែិែុល្ារបដន្មពតីជលើ្រាកច់ំណូលរែឋា្បចាឆំ្្ន ពំតីឆ្្ន ំ2012–13
រហូតែល់ឆ្្ន ំ2016–17,ជាមតួយនឹងចំនតួនតូចក្នុងឆ្្ន ំ2011–12, 2017–18,នឹង2018–19។

ការចំ្យរបេ់រែឋា
• ជបើេិនជាយល់្ពមជោយអ្នកជរាោះជឆ្្ន ត្រាកច់ំណូលបដន្មនឹងមានេំរាប�់តួយ�តុល្យភាព
ថវកិារែឋារហូតែល់ឆ្្ន ំ2018–19.

• ជបើេិនជា្តរូវបែិជេ្ជោយអ្នកជរាោះជឆ្្ន តថវកិាឆ្្ន ំ2012–13្តរូវបន្យមក្តឹម$6្រាមំតួយរយជកាែិ
ែុល្ារ។្រាកច់ំណូលរែឋាទាបរហូតែល់ឆ្្ន ំ2018–19។

កម្មវ ិ្ តីរែឋារាលមូលោឋា ន
• ធាោថ្រែឋារាលមូលោឋា នទ្ទ្តួល្រាកព់ន្ធចំណូល្បចាឆំ្្ន ជំែើម្ តីផ្ល់មូលនិ្ិែល់កម្មវ ិ្ តីោោដែលទ្ទ្តួល

ខុេ្តរូវការជផទារឳ្យជគជោយរែឋាក្នុងឆ្្ន ំ2011។



ពន្ធបណ ត្ ោះឤសន្ន សំរាបផ់តល់ថវកិា ការអបរ់។ំ  
ការផតល់ថវកិាខាងសុវត្ិភាពសាធារណៈតាមមូលដ្ឋា ន ដែលអោះឤង។  
ការផតតួចណផតើមការដែដ្បរែឋាធម្មនុញ្ញ។

ការណធវើវភិាគណដ្យអ្នែវភិាគអង្គនិតិបញ្ញតតិ (ត)
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ពន្ធរែឋានិង្រាកច់ំណូល

សាវតារ
កញ្បថ់វកិាទូ្ជៅគឺជាគណនតី្បតិបត្ិការចម្ងរបេ់រែឋា។ក្នុងឆ្្ន សំារ

ជពើពន្ធ2010–11(ដែលែំជណើ រការពតីថថងៃទ្តី1ដខកកកោឆ្្ន ំ2010ែល់ថថងៃទ្តី
30ដខមថុិោឆ្្ន ំ2011)្រាកច់ំណូលេរបុរបេ់កញ្បថ់វកិាទូ្ជៅគឺ$93
ពានល់ាន។្បភព្រាកច់ំណូល្ំបំផុតទាងំបតីរបេ់កញ្បថ់វកិាទូ្ជៅគឺ
អ្តាពន្ធ្រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួនពន្ធលកែូ់រនិងពន្្ធ រាកច់ំណូលរបេ់
សា�តីវកម្ម។
ពន្ធលកែូ់រ។ អ្តាពន្ធទំ្និញលកជ់ចញជៅរែឋាកាលតីហវ័រញ៉ខុេៗគ្្ន 

អា្េ័យជៅតាមមូលោឋា ន។បច្ុប្ន្នជនោះអ្តាពន្ធទ្ំនិញលកជ់ចញជាម្្យម
គឺជ្ចើនជាង8ភាគរយដតប៉ុជ ណ្ ោះ។មតួយភាគថន្រាកច់ំណូលពន្ធលកែូ់រ
ចូលជៅក្នុងរែឋាចំដណកភាគដែលជៅជេេេល់្តរូវរានដបងដចកជៅឲ្យរែឋា
រាលមូលោឋា ន។កញ្បថ់វកិាទូ្ជៅរបេ់រែឋារានទ្ទ្តួល$27ពតីរពាន់្ រាពំតីរ
រយជកាែិថន្រាកច់ំណូលពន្ធលកែូ់រក្នុងអំឡុងឆ្្ន សំារជពើពន្ធ2010–11។
ពន្ធ្រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួន។ពន្្ធ រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួន(PIT)គឺជាពន្ធ

ជៅជលើ្រាកឈ់្នតួលអា�តីវកម្មការវនិិជយគនិង្រាកច់ំណូលជផសេងៗរបេ់
បុគ្គលនិង្គរួសារ។អ្តាពន្្ធ រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួនរបេ់រែឋាមានលំោប់

ពតី1ភាគរយែល់9.3ភាគរយជៅជលើភាគថន្រាកច់ំណូលរបេ់អ្នកជាប់
ពន្ធមា្ន ក់ជៅក្នុង្ករុមនតីមតួយៗថន្ករុម្រាកច់ំណូលជាជ្ចើន។(ទាងំជនោះេំជៅជៅជលើអ្តាពន្ធឯកតាបដន្ម។)អ្តាពន្ធឯកតាបដន្មដែលខ្ពេ់ជាងជនោះ្តរូវ
រានគិតថថ្ែូចការបជងកើន្រាកច់ំណូលដែរ។្រាកច់ំណូលពន្ធដែលបជងកើត
ជចញពតីពន្ធជនោះដែលចំនតួនេរបុគឺ$49.4 បតួនពាន់្ រាបំតួនរយបតួនជកាែិជៅ
អំឡុងឆ្្ន សំារជពើពន្ធ2010–11្តរូវរានោកប់ញូ្លចូលក្នុងកញ្បថ់វកិាទូ្ជៅរបេ់រែឋា។បដន្មពតីជលើជនោះជទ្ៀតពន្ធបដន្ម1ភាគរយជទ្ៀត្តរូវរាន
អនុវត្ចំជពាោះ្រាកច់ំណូល្បចាឆំ្្ន ំដែលជលើេពតី$1លាន(ជាមតួយនឹង
្រាកច់ំណូលពាកព់ន័្ធដែលរានបរច្ិាគ�ូនជេវាេុខភាពផ្ូវចិត្)។

ជេចក្តីជេ្នើចបាប់
ការបជងកើនអ្តាពន្ធទ្ំនិញលកជ់ចញចាបព់តីឆ្្ន ំ2013 ែល់2016។

វធិានការជនោះបជងកើនអ្តាពន្ធទ្ំនិញលកជ់ចញទូ្ទាងំរែឋា្តឹមមតួយភាគបតួន
ជេនេ្មាបរ់ាល់មតួយែុល្ារថនទំ្និញដែលរានទ្ិញ។អ្តាពន្ធដែលខ្ពេ់
ជាងមុនជនោះនឹងមានេុពលភាពរយៈជពលបតួនឆ្្ន ំគឺចាបព់តីថថងៃទ្តី1ដខមករា
ឆ្្ន ំ2013រហូតែល់ចុងឆ្្ន ំ2016។

ការបជងកើនអ្តាពន្្ធ រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួនពតីឆ្្ន ំ2012 ែល់2018។ 
ែូចដែលរានបង្ហា ញជៅក្នុងតារាងទ្តី2វធិានការជនោះបជងកើនអ្តា្រាក់
ចំណូលផ្ទា ល់ខ្តួន9.3ភាគរយបច្ុប្ន្នជៅជលើ្រាកច់ំណូលខ្ពេ់ជាងមុន។
អ្តាពន្ធឯកតាបដន្មនឹងមានការជកើនជឡើងជៅជពល្រាកច់ំណូលជាប់
ពន្ធេុទ្្ធជកើនជឡើងដែរ។ឧទាហរណ៍េ្មាបអ់្នក្បកាេពន្ធរ តួមគ្្ន នឹង្តរូវ
បងក់្នុងអ្តាពន្ធឯកតាបដន្ម1ភាគរយដថមជទ្ៀតជៅជលើ្រាកច់ំណូល
ចជោ្ោះពតី$500,000និង$600,000ក្នុងមតួយឆ្្ន ំដែលបជងកើនអ្តាេរបុ
ែល់10.3ភាគរយ។្េជែៀងគ្្ន ជនោះដែរនឹង្តរូវបងក់្នុងអ្តាពន្ធឯកតា
បដន្ម2ភាគរយដថមជទ្ៀតជៅជលើ្រាកច់ំណូលចជោ្ោះពតី$600,000និង
$1លានជហើយនឹង្តរូវបងក់្នុងអ្តាពន្ធឯកតាបដន្ម3ភាគរយដថមជទ្ៀត
ជៅជលើ្រាកច់ំណូលជលើេពតី$1លានដែលបជងកើនអ្តាេរបុជៅជលើ្ករុម
្រាកច់ំណូលទាងំជនោះរហូតែល់11.3ភាគរយនិង12.3ភាគរយជរៀងៗ
ខ្តួន។អ្តាពន្ធថ្មតីទាងំជនោះនឹងបោ៉ះពាល់្បដហល1ភាគរយថនអ្នក្បកាេ
ពន្ធជលើ្រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួនរបេ់រែឋាកាលតីហវ័រញ៉។(បច្ុប្ន្នជនោះអ្នកជាបព់ន្ធទាងំជនោះបង់្ បដហល40ភាគរយថនពន្ធ្រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួន
របេ់រែឋា។)អ្តាពន្ធនឹងមានេុពលភាពរយៈជពល្រាពំតីរឆ្្ន —ំ 
 
 
 
 
 

តារាងទី2
អ្តាពន្ធ្រាកច់ំណូលបច្ុប្ន្ននិងគជ្មាងេំុជ្កាមេំជណើ ្បជាមតិជលខ 30
អ្នកបំជពញពន្ធោរមា្ន កឯ់ងអ្នកបជំពញពន្ធោររតួមគ្្ន អ្នកបជំពញពន្ធោរជាជម្គរួសារអ្តាពន្ធកំរតិគជ្មាងេំុបដន្មថន
្រាកច់ំណូលជាបព់ន្ធa្រាកច់ំណូលជាបព់ន្ធa្រាកច់ំណូលជាបព់ន្ធaកំណតប់ច្ុប្ន្នbអ្តាពន្ធកំរតិកំណត់

$0-$7,316                             $0-$14,632                      $0-$14,642                           1.0%                    - 
7,316-17,346                        14,632-34,692                 14,642-34,692                      2.0                       - 
17,346-27,377                      34,692-54,754                 34,692-44,721                      4.0                       - 
27,377-38,004                      54,754-76,008                 44,721-55,348                      6.0                       - 
38,004-48,029                      76,008-96,058                 55,348-65,376                      8.0                       - 
48,029-250,000                    96,058-500,000               65,376-340,000                    9.3                       - 
250,000-300,000                  500,000-600,000             340,000-408,000                  9.3                      1.0% 
300,00-500,000                    600,000-1,000,000          408,000-680,000                  9.3                      2.0 
ជលើេ 500,000                     ជលើេ 1,000,000              ជលើេ 680,000                      9.3                      3.0
aជ ្្នៀបថន្រាកច់ំណូលរានបង្ហា ញគឺ្តរូវចូលជា្រមានេំរាបឆ់្្ន ំ2011និង្តរូវថលេំរតួលេំរាបអ់តិផរ្ជៅឆ្្ន អំោគត។អ្នកបំជពញពន្ធោរមា្ន កឯ់ងរ តួមទាងំបុគ្គលរានជរៀបការ
និងថែគូជភទ្ែូចគ្្ន មានចុោះជ ្្ម ោះ(RDPS)ដែលបំជពញពន្ធោរ្បចាឆំ្្ន ោំចជ់ោយដឡក។អ្នកបំជពញពន្ធោររ តួមគ្្ន រ តួមទាងំអ្នករានជរៀបការនិងថែគូជភទ្ែូចគ្្ន RDPដែលបំជពញពន្ធោររ តួមគ្្ន ្ពម
ទាងំ�នជពាោះម៉ាយឬជមម៉ាយដែលមានគុណេម្ត្ិនឹងកូនជ្កាមបនទាុក។
bអ្តាពន្ធកំរតិកំណតអ់នុវត្ជលើ្រាកច់ំណូលជាបព់ន្ធក្នុងជ្្នៀបពន្ធោរដែលមានរាយជ ្្ម ោះ។គជ្មាងេំុអ្តាពន្ធបដន្មនឹង្តរូវចូលជា្រមានចាបជ់ផ្ើមក្នុងឆ្្ន ំ2012ជហើយ្តរូវចបជ់ៅឆ្្ន ំ2018។
អ្តាពន្ធបច្ុប្ន្នដែលមានរាយជោោះមនិមានបញូ្លអ្តាពន្ធេំរាប់េុខភាពផ្ូវចិត្ថន1ភាគរយេំរាប់្ រាក់ចំណូលជាបព់ន្ធដែលជលើេពតី$1លានែុល្ារ។



ការធ្វើវភិាគធោយអ្នកវភិាគអង្គនិតិបញ្ញត្ិ	 (ត)

ពន្ធបធ្្ោះឤសន្ន	សំរាបផ្់ល់ថវកិា	ការអបរ់។ំ		
ការផ្ល់ថវកិាខាងសុវត្ិភាពសាធារណៈតាមមូលោឋា ន	ដែលអោះឤង។		
ការផ្តួចធផ្ើមការដកដ្បរែឋា្ម្មនុញ្ញ។ 30 
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14 |  ចំណងជ�ើងនិងជេចក្តីជេជងខេបy /  ការជ្វើវភិាគ

ជោយចាបជ់ផដើមពតីឆ្្ន ពំន្ធ2012និងបញ្បជ់ៅជពលបូកេរបុឆ្្ន ពំន្ធ2018។
(ជោយសារដតការបជងកើនអ្តានឹង្តរូវរានអនុវត្ចាបព់តីថថងៃទ្តី1ដខមករាឆ្្ន ំ
2012ជោោះអ្នកជាបព់ន្ធដែលរងការបោ៉ះពាល់ទ្ំនងជានឹង្តរូវបងជ់្ចើនជាងមុន
ជៅដខខាងមុខជែើម្ តីទូ្ទាតផ់លបោ៉ះពាល់ជពញមតួយឆ្្ន ថំនការបជងកើនអ្តា។)
អ្តា1ភាគរយបដន្មេ្មាបជ់េវាេុខភាពផូ្វចិត្នឹងជៅដត្តរូវរានអនុវត្ចំជពាោះ្រាកច់ំណូលដែលជលើេពតី$1លានែដែល។ែូជច្នោះការផ្្េ់បដូរ
អ្តារបេ់េំជណើ ្បជាមតិជលខ30នឹងបជងកើនអ្តាពន្្ធ រាកច់ំណូលផ្ទា ល់
ខ្តួនជលើឯកតាបដន្មរបេ់អ្នកជាបព់ន្ធទាងំជនោះចាបព់តី10.3ភាគរយែល់
13.3ភាគរយ។េំជណើ ្បជាមតិជលខ38អំពតីេន្ឹកជឆ្្ន តជនោះកនឹ៏ងបជងកើនអ្តាពន្ធ្រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួនផងដែរ។្បអបដ់ែលជៅ�ិតបរយិយអំពតីអវតីដែលនឹងជកើតជឡើង្បេិនជបើវធិានការទាងំពតីរ្តរូវរានយល់្ពម។

ជតើមានអវតីជកើតជឡើងជបើអ្នកជរាោះជឆ្្ន តយល់្ពមជលើេំជណើ ្បជាមតិទាងំពតីរ 
30 េំជណើ ្បជាមតិ 38?

រែឋា្ម្មនុញ្ញ រែឋាបញ្ជា កនូ់វអវតីនឹងជកើតជឡើងជបើមានវធិានការពតីរចំរងូចំរាេ់។
ជបើខមា្តាទាងំឡាយថនវធិានការពតីរ្តរូវរានយល់្ពមជៅក្នុងេន្ឹក

ជឆ្្ន តទូ្ទាងំរែឋារែឋា្ម្មនុញ្ញបញ្ជា កថ់្ខមា្តាថនវធិានការ្ដែលទ្ទ្តួល
ការគ្ំ្ ទ្“រាទ្/ចាេ”ពតីអ្នកជរាោះជឆ្្ន តជ្ចើនជាងជគឈ្នោះ។
េំជណើ ្បជាមតិ30និងេំជណើ ្បជាមតិ38ជៅក្នុងេន្ឹកជឆ្្ន តទូ្ទាងំ
រែឋាជនោះទាងំពតីរជនោះតំជឡើងអ្តាពន្ធជលើ្រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួន(PIT)
ជហើយែូចយ៉ងជនោះជហើយវាអាចពិនិត្យរានថ្មានភាពចំរងូចំរាេគ្្ន ។
វធិានការរែឋាដែលការតំជឡើងពន្ធោរដតមតួយដផ្នកចូលជា្រមាន។

េំជណើ ្បជាមតិ30នឹងេំជណើ ្បជាមតិ38ទាងំពតីរជនោះមានវគ្គមតួ
យចំនតួនមានបំណងជៅបញ្ជា កឳ់្យចបាេ់លាេ់ថ្ជតើខមា្តាមតួយ
្ដែលនឹងចូលជា្រមានជបើេិនជាវធិានការទាងំពតីរ្តរូវឈ្នោះ
• ជបើេិនជាេំជណើ ្បជាមតិ30ទ្ទ្តួលេន្ឹកជឆ្្ន តរាទ្/ចាេ

ជ្ចើនជាង។េំជណើ ្បជាមតិ30មានវគ្គមតួយបង្ហា ញថ្ខ
មា្តារបេ់វាអាចឈ្នោះទាងំអេ់ជហើយគ្្ម នខមា្តា្មតួយ
ថនវធិានការែថ៏ទ្ជទ្ៀតតជំឡើងអ្តាពន្ធោរផ្ទា ល់ខ្តួនPIT—
ជៅក្នុងករណតី ជនោះេំជណើ ្បជាមតិ38—នឹងចូលជា្រមាន។

• ជបើេិនជាេំជណើ ្បជាមតិ38 ទ្ទ្តួលេន្ឹកជឆ្្ន តរាទ្/ចាេ
ជ្ចើនជាង។េំជណើ ្បជាមតិ38មានវគ្គមតួយបង្ហា ញថ្ខមា្តា
របេ់វាអាចឈ្នោះជហើយខមា្តាថនអ្តាពន្ធថនវធិានការែថ៏ទ្ជទ្ៀត
ជរាោះោះពាល់ែល់ការលកែូ់រឬអ្តាពន្ធPIT—ជៅក្នុងករណតី ជនោះ
េំជណើ ្បជាមតិ30—នឹងមនិចូលជា្រមានជទ្។ជ្កាមឆ្ក
រជបៀបជនោះការកាតប់ន្យចំ្ យដែលជគសា្គ ល់ថ្“ការកាតជ់្្ើយ
តបតាមជហតុការណ៍”នឹងចូលជា្រមានជាលទ្្ធផលមកពតីកំជណើ ន
ពន្ធោរថនេំជណើ ្បជាមតិ30មនិចូលជា្រមាន។

ការបោ៉ះពាល់សារជពើពន្ធ

្រាកច់ំណូលរែឋាបដន្មរហូតែល់ឆ្្ន  ំ2018–19។ក្នុងឆ្្ន សំារជពើពន្្ធ រាឆំ្្ន ំ
កន្ងមកដែលការបជងកើនពន្ធទ្ំនិញលកជ់ចញនិងពន្្ធ រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួន
នឹងមានេុពលភាព(2012–13ែល់ 2016–17),កំជណើ ន្រាកច់ំណូល
រែឋា្បចាឆំ្្ន ំដែលប ដ្ លមកពតីការបជងកើនពន្ធរបេ់វធិានការជនោះ្តរូវរាន
រ៉ានស់ា្ម នថ្មានចំនតួន្បដហល$6្រាមំតួយរយជកាែិ។ទំ្នងជាមានការជកើ
ន្រាកច់ំណូលតិចជាងជនោះជៅក្នុងឆ្្ន សំារជពើពន្ធ2011–12,  2017–18និងឆ្្ន ំ
2018–19ជោយសារការអនុវត្បន្ិចមដងៗនិងការជ្វើឲ្យដលងមាន
បន្ិចមដងៗថនអ្តាពន្ធខ្ពេ់ជាងមុន។

្រាកច់ំណូលអាចមានការផ្្េ់បដូរជ្ចើនពតីមតួយឆ្្ន ជំៅមតួយឆ្្ន ។ំ្រាក់
ចំណូលដែលបជងកើនជោយវធិានការជនោះអាចេ្ិតជៅជ្កាមចំនតួនផ្្េ់បដូរ
ពហុរយជកាែិែុល្ារដែលអាចជ្ចើនជាងឬតិចជាង្រាកច់ំណូលដែលរាន
គនគូ់រខាងជលើ។ជនោះគឺជោយសារដតភាគជ្ចើនថន្រាកច់ំណូលបដន្មដែល
រានពតីវធិានការជនោះនឹងរានមកពតីការបជងកើនអ្តាពន្្ធ រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួន
ជៅជលើអ្នកជាបព់ន្្ធ រាកច់ំណូលក្មតិខ្ពេ់។្រាកច់ំណូលភាគជ្ចើនដែល
្តរូវរានរាយការណ៍ជោយអ្នកជាបព់ន្្ធ រាកច់ំណូលក្មតិខ្ពេ់មានការពាក់
ពន័្ធខោ្ះជៅនឹងការវនិិជយគនិងអា�តីវកម្មរបេ់ពតួកជគជាជាង្រាកឈ់្នតួលនិង

្រាកជ់បៀវតសេរ។៍ខណៈ្រាកឈ់្នតួលនិង្រាកជ់បៀវរតសេរេ៍្មាបអ់្នកជាបព់ន្ធ
្រាកច់ំណូលក្មតិខ្ពេ់ដ្ប្បរួលក្នុងក្មតិខោ្ះ្រាកច់ំណូលថនការវនិិជយគ

របេ់ពតួកជគអាចផ្្េ់បដូរយ៉ងជ្ចើនពតីមតួយឆ្្ន ជំៅមតួយឆ្្ន ំអា្េ័យជលើការ
អនុវត្ថនផសារេន្ឹកហុ៊នតថម្ផទាោះេំដបងនិងជេែឋាកិច្។ឧទាហរណ៍ពន្ធ

េុខភាពផ្ូវចិត្បច្ុប្ន្នជៅជលើ្រាកច់ំណូលជលើេពតី$1លានរានបជងកើត
្បដហល$730លានជៅឆ្្ន  ំ2009–10ប៉ដុន្ជកើនជឡើងជទ្វែងជ្ចើនជាង
ចំនតួន្រាកក់្នុងឆ្្ន មំុនៗ។ជោយសារចំនតួនដ្ប្បរួលថន្រាកច់ំណូលរបេ់
អ្នកជាបព់ន្ធទាងំជនោះនិងភាពមនិចបាេ់លាេ់ថនការជ្្ើយតបរបេ់ពតួកជគ
ជៅនឹងការបជងកើនអ្តាជោោះ្រាកច់ំណូលដែលបជងកើនជោយវធិានការជនោះ
មានការពិរាកក្នុងការរ៉ានស់ា្ម ន។

ការចំ្យរបេ់រែឋា

សាវតារ

ថវកិាទូ្ជៅរបេ់រែឋាឧបត្ម្ភែល់កម្មវ ិ្ តីជាជ្ចើន។បរ្ាកច់ំណូលដែល្តរូវ
រានោកប់ញូ្លជៅក្នុងកញ្បថ់វកិាទូ្ជៅរានគ្ំ្ ទ្ែល់កម្មវ ិ្ តីជាជ្ចើនរ តួម
មានសាលាជរៀនរែឋាសាកលវទិ្យាល័យរែឋាកម្មវ ិ្ តីេុខភាពជេវាេង្គមកិច្និង
ពន្ធោគ្រ។ការចំ្យជៅជលើសាលាជរៀនគឺជាដផ្នកែ៏្ ំជាងជគថនគំជរាង
ថវកិារបេ់រែឋា។េំជណើ ្បជាមតិមុនៗដែល្តរូវរានអនុមត័ជោយអ្នកជរាោះ
ជឆ្្ន តរបេ់រែឋាត្មរូវឲ្យរែឋាផដល់នូវចំនតួន្រាក់្ បចាឆំ្្ន ជំាអប្បរមាដែលជៅ
ជារតួមថ្ការធាោជាអប្បរមាថនេំជណើ ្បជាមតិជលខ98េ្មាបស់ាលា
ជរៀន(មជត្យ្យេិកសារហូតែល់វទិ្យាល័យ)និងមហាវទិ្យាល័យេហគមន៍
(ជារតួមជៅថ្ការអបរ់កំ្មតិK–14)។ការធាោជាអប្បរមា្តរូវរានផដល់
ថវកិាតាមរយៈការបូកបញូ្លគ្្ន នូវកញ្បថ់វកិាទូ្ជៅរបេ់រែឋានិង្រាក់
ចំណូលពន្ធជលើ្ទ្ព្យេម្ត្ិមូលោឋា ន។ក្នុងរយៈជពលជាជ្ចើនឆ្្ន ំការ

គណោរកការធាោជាអប្បរមាមានលកខេណៈរជេើបខ្ពេ់ចំជពាោះការផ្្េ់បដូរ
្រាកច់ំណូលកញ្បថ់វកិាទូ្ជៅរបេ់រែឋា។ក្នុងប ដ្ ឆ្្ន ទំាងំឡាយជៅជពល
ដែល្រាកច់ំណូលកញ្បថ់វកិាទូ្ជៅជកើនជឡើងក្នុងចំនតួនជ្ចើនការធាោក៏

ទ្ំនងជាមានការជកើនជឡើងក្នុងចំនតួនខ្ពេ់ដែរ។ការដចករដំលកមតួយភាគ្ំថន
ការផដល់ថវកិារបេ់រែឋានិងក្នុងមូលោឋា នដែល្តរូវរានដបងដចកជៅឲ្យសាលា
ជរៀននិងមហាវទិ្យាល័យេហគមនគ៍ឺ“ពំុមានលកខេខណ្ឌ ជទ្”មាននយ័ថ្ពតួក
ជគអាចជ្បើថវកិាេ្មាបជ់គ្លបំណងអបរ់ ំ្ មតួយករ៏ាន។

េំជណើ ចបាប់

្រាកច់ំណូលពន្ធថ្មតីដែលមានលទ្្ធភាពផដល់ថវកិាែល់សាលាជរៀននិង
�តួយ�ជ្វើឲ្យមានតុល្យភាពគំជរាងថវកិា។្រាកច់ំណូលដែលបជងកើតជោយការ
បជងកើនពន្ធបជ ដ្ ោះអាេន្នរបេ់វធិានការនឹង្តរូវោកប់ញូ្លជៅក្នុងការ

គណោរកការធាោជាអប្បរមាថនេំជណើ ្បជាមតិជលខ98ជោយបជងកើន
ការធាោរាបរ់យជកាែិែុល្ារជាជរៀងរាល់ឆ្្ន ។ំែូជច្នោះមតួយភាគថន្រាកច់ំណូល
ថ្មតីនឹង្តរូវរានជ្បើេ្មាបគ់្ំ្ ទ្ការផដល់ថវកិាែល់សាលាជរៀនខ្ពេ់ជាងមុន
ជាមតួយនឹងភាគដែលជៅជេេេល់�តួយ�ជ្វើឲ្យមានតុល្យភាពគជំរាងថវកិា



ពន្ធបណ ត្ ោះឤសន្ន សំរាបផ់តល់ថវកិា ការអបរ់។ំ  
ការផតល់ថវកិាខាងសុវត្ិភាពសាធារណៈតាមមូលដ្ឋា ន ដែលអោះឤង។  
ការផតតួចណផតើមការដែដ្បរែឋាធម្មនុញ្ញ។

ការណធវើវភិាគណដ្យអ្នែវភិាគអង្គនិតិបញ្ញតតិ (ត)
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របេ់រែឋា។តាមទ្េសេនៈគណជនយ្យ្រាកច់ំណូលថ្មតីនឹង្តរូវបញូ្លជៅក្នុង
គណនតីរែឋាដែលជទ្ើបបជងកើតថ្មតីដែលមានជ ្្ម ោះថ្គណនតីការពារវេ័ិយអបរ់ំ
(EPA)។ក្នុងចំជ្មថវកិាជៅក្នុងគណនតី89ភាគរយនឹង្តរូវរានផដល់ជៅ
ឲ្យសាលាជរៀនជហើយ11ភាគរយជទ្ៀត្តរូវរានផដល់ជៅឲ្យមហាវទិ្យាល័យ
េហគមន។៍សាលាជរៀននិងមហាវទិ្យាល័យេហគមន៍អាចជ្បើថវកិាទាងំ
ជនោះេ្មាបជ់គ្លបំណងអបរ់ ំ្ មតួយករ៏ាន។ថវកិានឹង្តរូវរានដចកចាយ
ក្នុងលកខេណៈែូចគ្្ន ជៅនឹងការផដល់ថវកិាែល់េិេសេមា្ន ក់ជោយគ្្ម នលកខេ

ខណ្ឌ េ្មាបជ់ពលបច្ុប្ន្នជលើកដលងដតគ្្ម នការយិល័យអបរ់ ំ្េរុក្
មតួយនឹងទ្ទ្តួលរានតិចជាង$200ជៅក្នុងថវកិាEPAេ្មាបេិ់េសេមា្ន ក់
ជហើយគ្្ម នមហាវទិ្យាល័យេហគមនក៍្នុង្េរុក្មតួយនឹងទ្ទ្តួលរានតិច

ជាង$100ជៅក្នុងថវកិាEPAេ្មាបនិ់េសេតិជពញជម៉ាងមា្ន ក។់

ឥទ្្ធិពលសារជពើពន្ធជបើវធិានការ្តរូវរានយល់្ពម

គំជរាងថវកិាឆ្្ន ំ 2012–13 ពឹងដផ្កជលើការអនុមត័របេ់អ្នកជរាោះជឆ្្ន តជៅ
ជលើវធិានការជនោះ។អង្គនតីតិបញ្ញត្ិនិងអភរិាលរានអនុមត័គំជរាងថវកិជៅដខ

មថុិោជែើម្ តីជោោះ្សាយឱនភាពគជំរាងថវកិាដែលរានគនគូ់រ្តឹម្តរូវេ្មាប់
ឆ្្ន សំារជពើពន្ធ2012–13កែូ៏ចជាឱនភាពថវកិាដែលរានគនគូ់រេ្មាបឆ់្្ន ំ
ទាងំឡាយក្នុងជពលអោគត។គជំរាងថវកិាឆ្្ន ំ2012–13 (1) េន្មតថ់្អ្នក
ជរាោះជឆ្្ន តយល់្ពមជលើវធិានការជនោះនិង(2)ចំ្យ្រាកច់ំណូលដែល
ផដល់ផលជៅជលើកម្មវ ិ្ តីរែឋាជាជ្ចើន។ការដចករដំលកមតួយភាគ្ំថន្រាកច់ំណូល
ដែល្តរូវរានបជងកើតជោយវធិានការជនោះ្តរូវរានចំ្ យជៅជលើសាលាជរៀន
និងមហាវទិ្យាល័យេហគមន។៍ការជនោះ�តួយ�ពន្យល់បក្សាយអំពតីកំជណើ ន
យ៉ងជ្ចើនថនការផដល់ថវកិាេ្មាបស់ាលាជរៀននិងមហាវទិ្យាល័យេហ
គមនក៍្នុងឆ្្ន ំ2012–13ដែលមានកជំណើ នចំនតួន$6.6 ្រាមំតួយរយជកាែិ្រាំ
មតួយលានែុល្ារ  (14ភាគរយ)ក្នុងឆ្្ន  ំ2011–12។ជេទាើរដតទាងំអេ់ថន
កំជណើ នជនោះ្តរូវរានជ្បើេ្មាបទូ់្ទាតច់ំ្ យរបេ់K–14ពតីឆ្្ន មំុននិង

កាតប់ន្យភាពយឺតយ៉វជៅក្នុងការទូ្ទាតម់តួយចំនតួនថនK–14របេ់រែឋា។ែរា
ប្មានឱនភាពគជំរាងថវកិាដែលរានគនគូ់រជ្ចើនគំជរាងថវកិាក៏
ោកប់ញូ្លវធិានការទាងំឡាយជែើម្ តីទ្បទ់្ល់នឹងចំ្ យជៅក្នុងកម្មវ ិ្ តី

ជេវាេុខាភរិាលនិងេង្គមកិច្កាតប់ន្យេំណងជៅឲ្យនិជយ�ិករបេ់រែឋាជ្បើថវកិាដតមតួយជលើកនិងខ្តីពតីគណនតីែថទ្ជទ្ៀតរបេ់រែឋាផងដែរ។
ផលបោ៉ះពាល់ជៅជលើគជំរាងថវកិារហូតែល់ឆ្្ន ំ2018–19។ ្រាកច់ំណូល

ពន្ធបដន្មរបេ់វធិានការជនោះនឹងមានលទ្្ធភាពជ្បើ្រាេ់េ្មាប�់តួយ�ជ្វើឲ្យ
មានតុល្យភាពគំជរាងថវកិារបេ់រែឋារហូតែល់ឆ្្ន ំ2018–19។្រាកច់ំណូល
បដន្មពតីវធិានការជនោះផដល់ថវកិាជាជ្ចើនពានែុ់ល្ារក្នុងមតួយឆ្្ន ំរហូតែល់ឆ្្ន ំ
2018–19ដែលនឹងមានលទ្្ធភាពអាចជ្បើ្រាេ់េ្មាបជ់គ្លបំណងជា
ជ្ចើនរ តួមមានការផដល់ថវកិាែល់កម្មវ ិ្ តីដែលមាន្សាបរ់បេ់រែឋាការបញ្ប់
ភាពយឺតយ៉វក្នុងការទូ្ទាតរ់បេ់ការអបរ់កំ្មតិK–14និងការទូ្ទាតប់ំណុល
ជផសេងៗរបេ់រែឋា។វធិានការោជពលអោគតរបេ់អង្គនតីតិបញ្ញត្ិនិងអភរិាល
នឹងកំណតអ់ំពតីការជ្បើ្រាេ់ថវកិាទាងំជនោះ។្េបជពលជាមតួយគ្្ន ជនោះដែរ
ជោយសារមានចំនតួនដ្ប្បរួលថនអ្នកជាបព់ន្្ធ រាកច់ំណូលក្មតិខ្ពេ់ភាព
ដ្ប្បរួល្រាកច់ំណូលរែឋាដែលមានេកាដ នុពលជ្កាមវធិានការជនោះអាចជ្វើ
ឲ្យការជ្គ្ងថវកិារបេ់រែឋាមានភាពេ្មុ្គសា្ម ញក្នុងឆ្្ន ខំ្ោះ។ជ្កាយពតីការ

បជងកើនពន្ធដែលរានជេ្នើផុតកំណត់ការខាត្រាកច់ំណូលពន្ធដែលពាកព់ន័្ធ
អាចបជងកើតេមា្ព ្គជំរាងថវកិាបដន្មជទ្ៀតជៅក្នុងឆ្្ន បំន្បោទា ប។់

ឥទ្្ធិពលសារជពើពន្ធជបើវធិានការ្តរូវរានបែិជេ្
គំជរាងថវកិាបំរងុកាតប់ន្យការចំ្ យ្បេិនជបើអ្នកជរាោះជឆ្្ន តបែិជេ្

វធិានការជនោះ។្បេិនជបើវធិានការជនោះបរា�យ័រែឋានឹងមនិទ្ទ្តួលរាន្រាក់
ចំណូលបដន្មដែលរានបជងកើតជោយការបជងកើនពន្ធរបេ់េំជណើ ្បជាមតិ

ជឡើយ។ក្នុងស្ានភាពជនោះគំជរាងថវកិាឆ្្ន ំ2012–13ត្មរូវឲ្យការចំ្យ
របេ់ខ្តួនកាតប់ន្យមកជៅ្តឹម$6្រាមំតួយរយជកាែិ។ការកាតជ់្្ើយតប
តាមជហតុការណ៍ទាងំជនោះែូចដែលរានជ្គ្ងជៅក្នុងចបាបរ់ែឋាបច្ុប្ន្នមានបង្ហា ញជៅក្នុងតារាងទ្តី3។ការកាតប់ន្យជេទាើរដតទាងំអេ់្តរូវរានផដល់ជៅ
ឲ្យកម្មវ ិ្ តីអបរ់ំដែលក្នុងជោោះ$5.4្រារំយជកាែិបតួនលាន្តរូវរានផដល់ជៅឲ្យ
ការអបរ់កំ្មតិK–14និង$500លានជៅឲ្យសាកលវទិ្យាល័យរែឋា។ក្នុង
ចំជ្មការកាតប់ន្យរបេ់ក្មតិេិកសាK–14្បដហល$3បតីរយជកាែិគឺ
ជាការកាតជ់ៅក្នុងការផដល់ថវកិាដែលគ្្ម នលកខេខណ្ឌ ។សាលាជរៀននិង
មហាវទិ្យាល័យេហគមន៍អាចជ្្ើយតបជៅនឹងការកាតជ់នោះតាមវ ិ្ តីជាជ្ចើនរ តួមមានជ្បើការែកថវកិាបំរងុទុ្កការជ្វើឲ្យឆ្្ន េិំកសាេ្មាបស់ាលាជរៀនកាន់
ដតខ្តីនិងការកាតប់ន្យការចុោះជ ្្ម ោះចូលជរៀនជៅមហាវទិ្យាល័យេហ
គមន។៍ការកាតប់ន្យដែលជៅជេេេល់ចំនតួន$2.4ពតីររយជកាែិបតួន
លានែុល្ារនឹងបជងកើនចំនតួនថនការទូ្ទាតយឺ់តយ៉វជៅឲ្យសាលាជរៀននិងមហាវទិ្យាល័យេហគមន៍្តឡបជ់ៅក្មតិឆ្្ន ំ2011–12វញិ។ការជនោះ
អាចបោ៉ះពាល់ែល់ត្មរូវការសាច់្ រាករ់បេ់សាលាជរៀននិងមហាវទិ្យាល័យ
េហគមន៍ជ្វើឲ្យមានភាពយឺតយ៉វជៅក្នុងឆ្្ន សំារជពើពន្ធដែលជាេកាដ នុ

ពលប ដ្ លឲ្យមានកម្តីរយៈជពលខ្តីកានដ់តជ្ចើនជឡើង។

ផលបោ៉ះពាល់ជៅជលើគជំរាងថវកិារហូតែល់ឆ្្ន ំ2018–19។្បេិនជបើវធិានកា
រជនោះ្តរូវរានបែិជេ្ជោយអ្នកជរាោះជឆ្្ន ត្រាកច់ំណូលរបេ់រែឋានឹងធ្ាក់
ចុោះរាបរ់យជកាែិែុល្ារជាជរៀងរាល់ឆ្្ន ំរហូតែល់ឆ្្ន ំ2018–19ទាបជាងការ
យល់្ពមជលើវធិានការជនោះ។វធិានការោជពលអោគតរបេ់អង្គនតីតិបញ្ញត្

ិនិងអភរិាលរែឋានឹងកំណតអ់ំពតីរជបៀបជ្វើឲ្យមានតុល្យភាពគំជរាងថវកិារបេ់រែឋា
ជៅតាម្រាកច់ំណូលដែលមានក្មតិទាបជាងមុនជនោះ។គំជរាងថវកិាជពល

អោគតរបេ់រែឋាអាចជ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរានតាមរយៈការកាតជ់ៅឲ្យ
សាលាជរៀនឬកម្មវ ិ្ តីជផសេងៗ្រាកច់ំណូលថ្មតីនិងវធិានការដតមតួយជលើក។

តារាងទី3
ការកាតប់ន្យការចំ្ យឆ្្ន ំ2012–13ជបើេិនជា
អ្នកជរាោះជឆ្្ន តបែិជេ្េំជណើ ្បជាមតិជលខ 30
(គិតជាលានែុល្ារ)
សាលានិងមហាវទិ្យាល័យេហគមន ៏                  $5,354
េកលវទិ្យាល័យកាលតីហវ័រញ៉  250
េកលវទិ្យាល័យរែឋាកាលតីហវ័រញ៉ 250
្កេតួងអភវិឌ្ឍនជ៏េវាកម្ម   50
មូលនិ្ិ្កេតួងប៉ូលិេ្ករុង   20
CalFire     10
កម្មវ ិ្ តី្តរួត្តាទ្ឹក�ំនន់DWR   7
មូលនិ្ិលបាតជមើលេុវត្ិភាពទឹ្ក  5
្កេតួងមចាឆា ជាតិនឹង្បមាញ់   4
្កេតួងឧទ្យាននឹងការកំសាន្   2
កម្មវ ិ្ តីអាជាញា ្រមានេមត្កិច្DOJ  1

េរបុ     $5,951
DWR = ្កេតួង្នធាន DOJ = ្កេតួងយុត្ិ្
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ពន្ធបធ្្ោះឤសន្ន	សំរាបផ្់ល់ថវកិា	ការអបរ់។ំ		
ការផ្ល់ថវកិាខាងសុវត្ិភាពសាធារណៈតាមមូលោឋា ន	ដែលអោះឤង។		
ការផ្តួចធផ្ើមការដកដ្បរែឋា្ម្មនុញ្ញ។ 30 
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កម្មវ ិ្ តីោោតាមរែឋារាលមូលោឋា ន

សាវតារ

ជៅឆ្្ន ំ2011រែឋារានជផទារការទ្ទ្តួលខុេ្តរូវចជំពាោះការ្គប់្ គងរែឋារាលនិង
ការផដល់ថវកិាែល់កម្មវ ិ្ តីជាជ្ចើនែល់រែឋារាលមូលោឋា ន(ជាែំបូងជៅឲ្យជខាន
្តី)។ការទ្ទ្តួលខុេ្តរូវរបេ់កម្មវ ិ្ តីដែលរានជផទាររ តួមមានការ្ុំខ្តួន�ន
ជល្មើេជាមនុេសេជពញវយ័មតួយចំនតួនការ្តរួតពិនិត្យអ្នកដែល្តរូវរានជោោះ
ដលងបជ ដ្ ោះអាេន្ននិងការផដល់ជេវាពយារាលអ្នកជេពជ្គឿងជញៀន។
ជែើម្ តីទូ្ទាតេ់្មាបក់ាតពវកិច្ថ្មតីៗទាងំជនោះអង្គនតីតិបញ្ញត្ិរានអនុមត័ចបាប់

មតួយដែលជផទារ្បដហល$6្រាមំតួយរយជកាែិែុល្ារថន្រាកច់ំណូលពន្ធរប
េ់រែឋាជៅឲ្យរែឋារាលមូលោឋា នក្នុងមតួយឆ្្ន ។ំភាគជ្ចើនថនថវកិាទាងំជនោះរានម
កពតីការបដងវរមតួយភាគថនពន្ធទ្ំនិញលកជ់ចញពតីរែឋាជៅឲ្យរែឋារាលមូលោឋា ន។

េំជណើ ចបាប់

វធិានការជនោះរានោកប់ញូ្លជៅក្នុង្ម្មនុញ្ញ នូវខដចងមតួយចំនតួនដែល
ពាកព់ន័្ធនឹងការជផទារការទ្ទ្តួលខុេ្តរូវថនកម្មវ ិ្ តីរបេ់រែឋាក្នុងឆ្្ន ំ2011។
ការធាោ្រាកច់ំណូលជាហូរដហជៅឲ្យរែឋារាលមូលោឋា ន។វធិានការជនោះ

ត្មរូវឲ្យរែឋាបន្ផដល់្រាកច់ំណូលពន្ធដែលរានបដូរទ្ិេជៅក្នុងឆ្្ន  ំ2011(ឬថវិ
កាេមមូល)ជៅឲ្យរែឋារាលមូលោឋា នជែើម្ តីទូ្ទាតេ់្មាបក់ារទ្ទ្តួលខុេ្តរូវ
ថនកម្មវ ិ្ តីដែលរានជផទារ។វធិានការជនោះកែ៏កជាអចិថ្តនយ្នូ៍វ្រាកច់ំណូល
ពន្ធទ្ំនិញលកជ់ចញដែលរានបដូរទ្ិេជៅជៅឲ្យរែឋារាលមូលោឋា នជចញពតីការគណោរកការធាោការផដល់ថវកិាជាអប្បរមាេ្មាបស់ាលាជរៀននិង
មហាវទិ្យាល័យេហគមនផ៍ងដែរ។

ការរតឹត្តិែល់អាជាញា ្ររែឋាក្នុងការព្ងតីកលកខេខណ្ឌ ត្មរូវរបេ់កម្មវ ិ្ តី។
រែឋារាលមូលោឋា ននឹងមនិ្តរូវរានត្មរូវឲ្យអនុវត្ចបាបរ់ែឋាោជពលអោគត
្មតួយដែលបជងកើនខទាងច់ំ្យរបេ់មូលោឋា នក្នុងការ្គប់្ គងការទ្ទ្តួល
ខុេ្តរូវរបេ់កម្មវ ិ្ តីដែលរានជផទារជៅក្នុងឆ្្ន ំ2011ជឡើយលុោះ្តា្ដតរែឋា
រានផដល់្រាកប់ដន្មជែើម្ តីទូ្ទាតេ់្មាបខ់ទាងច់ំ្ យដែលជកើនជឡើង
ប៉ជុ ណ្ ោះ។
ការត្មរូវឲ្យរែឋាដចករដំលកខទាងច់ំ្យកម្មវ ិ្ តីដែលមនិរានជ្ពៀងទុ្កខោ្ះ។

វធិានការជនោះត្មរូវឲ្យរែឋាទូ្ទាតដ់ផ្នកថនខទាងច់ំ្ យថ្មតី្មតួយរបេ់មូលោឋា ន
ដែលជាលទ្្ធផលថនបណដឹ ងមតួយចំនតួននិងការផ្្េ់បដូរលកខេន្ិកៈឬបទ្បញ្ជា រ
បេ់េហពន័្ធដែលពាកព់ន័្ធនឹងការទ្ទ្តួលខុេ្តរូវថនកម្មវ ិ្ តីដែលរានជផទារ។
ការលុបជចាលការទ្ទ្តួលខុេ្តរូវផដល់ថវកិាមានេិទ្្ធិជាេកាដ នុពល។

ជ្កាម្ម្មនុញ្ញ រែឋា្តរូវេងែល់រែឋារាលមូលោឋា នវញិជៅជពលខ្តួនោកក់ារ
ទ្ទ្តួលខុេ្តរូវឬ“េិទ្្ធិ”ថ្មតីជៅឲ្យពតួកជគ។ជ្កាមចបាបប់ច្ុប្ន្នរែឋាអាច្តរូវ
រានត្មរូវឲ្យផដល់�ូនរែឋារាលមូលោឋា ននូវថវកិាបដន្ម(េំណងមានេិទ្្ធិ)
ជែើម្ តីទូ្ទាតេ់្មាបក់ារទ្ទ្តួលខុេ្តរូវថនកម្មវ ិ្ តីដែលរានជផទារ។វធិានការជនោះ
បញ្ជា កល់ម្តិថ្រែឋានឹងមនិ្តរូវរានត្មរូវឲ្យផដល់េំណងមានអាណត្ិទាងំ
ជនោះជទ្។
បញ្បក់ារផដល់េំណងចជំពាោះចំ្យថនចបាប់្ ប�ំុជោយជបើកចំហ។

ចបាប់Ralph M. Brownត្មរូវឲ្យរាល់ការ្ប�ំុទាងំអេ់របេ់អង្គនតីតិបញ្ញត្ិ
ក្នុងមូលោឋា ន្តរូវមានលកខេណៈជបើកចំហជាសាធារណៈ។កន្ងមករែឋារាន
ផដល់េំណង�ូនរែឋារាលមូលោឋា នេ្មាបខ់ទាងច់ំ្ យដែលប ដ្ លមក
ពតីខដចងមតួយចំនតួនថនចបាប់Brown(ែូចជាការត្មរូវឲ្យជរៀបចំនិង្បកាេ
ផសាយរជបៀបវារៈេ្មាបក់ារ្ប�ំុជាសាធារណៈជាជែើម)។វធិានការជនោះ
បញ្ជា កល់ម្តិថ្រែឋានឹងមនិ្តរូវទ្ទ្តួលខុេ្តរូវចំជពាោះការទូ្ទាត�ូ់នភា្ន កង់្រ
ក្នុងមូលោឋា នចំជពាោះចំ្យទាងំឡាយ្ដែលជគ្រពតាមនតីតិវ ិ្ តី្ប�ំុជោយជបើកចំហជៅក្នុងចបាប់Brownជឡើយ។



ពន្ធបណ ត្ ោះឤសន្ន សំរាបផ់តល់ថវកិា ការអបរ់។ំ  
ការផតល់ថវកិាខាងសុវត្ិភាពសាធារណៈតាមមូលដ្ឋា ន ដែលអោះឤង។  
ការផតតួចណផតើមការដែដ្បរែឋាធម្មនុញ្ញ។

ការណធវើវភិាគណដ្យអ្នែវភិាគអង្គនិតិបញ្ញតតិ (ត)
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ការបោ៉ះពាល់សារជពើពន្ធ

រោឋា ភរិាលរែឋា។ខទាងច់ំ្ យរបេ់រែឋាចំជពាោះកម្មវ ិ្ តីដែលរានជផទារអាចខ្ពេ់
ជាងមុនពតីជ្ពាោះវធិានការជនោះ(1)ធាោថ្រែឋានឹងបន្ផដល់ថវកិា�ូនរែឋារាល
មូលោឋា នជែើម្ តីទូ្ទាត�ូ់នពតួកជគ(2)ត្មរូវឲ្យរែឋាដចករដំលកដផ្នកថនខទាង់
ចំ្យទាងំឡាយដែលពាកព់ន័្ធនឹងការផ្្េ់បដូរចបាបេ់ហពន័្ធនិងជរឿងកដតីោជពលអោគតនិង(3)អនុញ្្ញ តឲ្យរែឋារាលមូលោឋា នបែិជេ្មនិអនុវត្
ចបាប់និងបទ្បញ្ជា ថ្មតីរបេ់រែឋាដែលបជងកើនខទាងច់ំ្ យរបេ់ខ្តួនលុោះ្តា្
ដតរែឋាផដល់ថវកិាបដន្មជទ្ៀត។ខទាងច់ំ្ យជាេកាដ នុពលជនោះនឹងបោ៉ះប៉ូវវញិ
ជោយដផ្នកតាមរយៈខដចងទាងំឡាយរបេ់វធិានការជោយលុបបរំាត់
បំណុលមានេិទ្្ធិរបេ់រែឋាដែលមានេកាដ នុពល្មតួយជចញពតីការជផទារកម្ម
វ ិ្ តីឆ្្ន ំ2011និងនតីតិវ ិ្ តីថនចបាប់Brown។ផលបោ៉ះពាល់សារជពើពន្ធេរបុថនខ
ដចងទាងំជនោះមនិអាចកំណតរ់ានជឡើយជហើយនឹងអា្េ័យជៅជលើវធិានការ
ោជពលអោគតជោយម្តន្តីជាបជ់ឆ្្ន តនិងតុលាការ។
រែឋារាលមូលោឋា ន។កត្ាទាងំឡាយដែលរានពិភាកសាខាងជលើនឹងមាន

ផលបោ៉ះពាល់សារជពើពន្ធជៅជលើរែឋារាលមូលោឋា ន។ជនោះមាននយ័ថ្្រាក់
ចំណូលរបេ់រែឋារាលមូលោឋា នអាចខ្ពេ់ជាងមុនពតីជ្ពាោះរែឋានឹង្តរូវរាន
ត្មរូវឲ្យ(1)បន្ផដល់ថវកិា�ូនរែឋារាលមូលោឋា នជែើម្ តីទូ្ទាតក់ារទ្ទ្តួលខុេ
្តរូវថនកម្មវ ិ្ តីដែលរានជផទារជៅឆ្្ន ំ2011និង(2)ទូ្ទាតទ់ាងំអេ់ឬជោយ
ដផ្នកថនខទាងច់ំ្ យទាងំឡាយដែលពាកព់ន័្ធនឹងការផ្្េ់បដូរចបាបេ់ហ
ពន័្ធនិងរែឋានិងជរឿងកដតីោជពលអោគត។្រាកច់ំណូលរបេ់មូលោឋា នដែល
ជកើនជឡើងទាងំជនោះនឹងបោ៉ះប៉ូវវញិជោយដផ្នកតាមរយៈខដចងទាងំឡាយរបេ់
វធិានការជោយលុបបំរាតអ់ំ្ ចរបេ់រែឋារាលមូលោឋា នក្នុងការទ្ទ្តួល
េំណងមានេិទ្្ធ ិេ្មាបក់ារបដងវរកម្មវ ិ្ តីឆ្្ន  ំ2011 និងនតីតិវ ិ្ តីថនចបាប់
Brown។ផលបោ៉ះពាល់សារជពើពន្ធេរបុថនខដចងទាងំជនោះមនិអាចកំណត់
រានជឡើយជហើយនឹងអា្េ័យជៅជលើវធិានការោជពលអោគតជោយម្តន្តី

ជាបជ់ឆ្្ន តនិងតុលាការ។

ជេចក្តីេជងខេប 
្បេិនជបើអ្នកជរាោះជឆ្្ន តយល់្ពមជលើវធិានការជនោះអ្តាពន្ធទ្ំនិញលក់


ជចញរបេ់រែឋានឹងជកើនជឡើងរយៈជពលបតួនឆ្្ន ំជហើយអ្តាពន្ធ្រាកច់ំណូល
ផ្ទា ល់ខ្តួននឹងជកើនជឡើង្រាពំតីរឆ្្ន ំដែលជាម្្យមបជងកើតរាន្រាកច់ំណូលបន ្
ដថមរបេ់រែឋា្បមាណ$6្រាមំតួយរយជកាែិ្បចាឆំ្្ន ំចជោ្ោះឆ្្ន  ំ2012–13និង
2016–17។(ទ្ំនងជាមានការជកើន្រាកច់ំណូលតិចជាងជនោះជៅក្នុង
ឆ្្ន សំារជពើពន្ធ 2011–12, 2017–18,និង2018–19។)្រាកច់ំណូលទាងំជនោះ
នឹង្តរូវរានជ្បើេ្មាប�់តួយ�ផដល់ថវកិាែល់គំជរាងថវកិាឆ្្ន ំ2012–13  

របេ់រែឋាជហើយនឹងមានលទ្្ធភាពអាចជ្បើ្រាេ់េ្មាប�់តួយ�ជ្វើឲ្យមាន
តុល្យភាពគំជរាងថវកិារយៈជពល្រាពំតីរឆ្្ន ខំាងមុខ។វធិានការជនោះកន៏ឹងធាោ
ថ្រែឋារាលមូលោឋា នបន្ទ្ទ្តួលជា្បចាឆំ្្ន នូំវការដចករដំលក្រាកច់ំណូល
ពន្ធរែឋាដែលរានជផទារក្នុងឆ្្ន ំ2011ជែើម្ តីទូ្ទាតេ់្មាបក់ារបដងវរការទ្ទ្តួល
ខុេ្តរូវថនកម្មវ ិ្ តីរបេ់រែឋាខោ្ះជៅឲ្យរែឋារាលមូលោឋា ន។
្បេិនជបើអ្នកជរាោះជឆ្្ន តបែិជេ្វធិានការជនោះអ្តាពន្ធទំ្និញលក់ជចញ

របេ់រែឋានិងពន្្ធ រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួននឹងមនិមានការជកើនជឡើងជទ្។
ជោយសារដតថវកិាដែលរានមកពតីការបជងកើនពន្ធទាងំជនោះនឹងមនិអាចមាន
លទ្្ធភាពជ្បើ្រាេ់េ្មាប�់តួយ�ផដល់ថវកិាែល់គំជរាងថវកិាឆ្្ន ំ2012–13
របេ់រែឋាជោោះការចំ្យរបេ់រែឋាជៅក្នុងឆ្្ន ំ2012–13នឹង្តរូវរានកាត់
បន្យមក្តឹម្បមាណជា$6្រាមំតួយរយជកាែិជាមតួយនឹងការកាតជ់េទាើរ
ដតទាងំអេ់ពាកព់ន័្ធនឹងវេ័ិយអបរ់។ំក្នុងរយៈជពលប៉ោុ្ម នឆ្្ន ខំាងមុខ្រាក់
ចំណូលរែឋានឹងធ្ាកចុ់ោះរាបព់ានល់ានែុល្ារ្បេិនជបើវធិានការមនិ្តរូវរាន


អនុមត័ជទ្ជោោះ។


