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ការជ្វើវភិាគជោយអ្នកវភិាគអង្គនិតិបញ្ញត្ិ

ពន្ធេំរាបផ្់ល់ថវកិាការអបរ់ំនិងកម្មវ ិ្ តីកុមារវយ័ដំដូង។លកខេន្ិក:ផ្តួចជផ្ើម។
• ការបជងកើនកំរតិពន្ធប្រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួនជលើប្រាករ់ករានប្បចាឆំ្្ន ំជប្ចើនជាង$7,316ជោយជប្បើខ្្ន តរកឹំលពតី.4%េំរាប់

បុគ្គលដដលរកប្រាករ់ានទាបបំផុតជៅ2.2%េំរាបប់ុគ្គលដដលរកប្រាករ់ានជប្ចើនជាង$2.5លានចំនតួនដបព់តីរឆ្្ន ។ំ
• ជៅក្នុងជពលបតួនឆ្្ន ដំំបូងការដបងដចកប្រាកច់ំណូល60%េំរាបស់ាលាជរៀនថ្្ន ក់K-12ជ�ើយ30%េំរាបេ់ងបំណុលរដ្ឋ,និង10%

េំរាបក់ម្មវ ិ្ តីកុមារវយ័ដំបូង។បន្ទា បព់តីជន្ះមកការដបងដចកប្រាកច់ំណូល85%េំរាប់សាលាជរៀនថ្្ន ក់K-12និង15%
េំរាបក់ម្មវ ិ្ តីកុមារវយ័ដំបូង។

• ផ្ល់ថវកិាេំរាបថ់្្ន ក់K-12តាមសាលាជរៀនជាកល់ាក់ជោងតាមចំនតួនេិេ្សឤប្េ័យជលើការប្តរួតប្តាតាមមូលោ្ឋ នការ�ំរះបញ្តី
និងមតិសាធារណ�ន។

• ហាមឃាតរ់ដ្ឋពតីការផ្ល់ថវកិាថ្មតី។

ជេចក្តីេជងខេបននអ្នកវភិាគនតីតិបញ្ញត្ិប្បមាណនូវឥទ្ធិពល�ិរញ្ញ វត្ុទូទាតរ់តួចរបេ់រដ្ឋនិងរោ្ឋ ភរិាលមូលោ្ឋ ន៖
• បជងកើនក្នុងពន្ធប្រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួនរបេ់រដ្ឋចាបត់ាងំពតីឆ្្ន ំ2013រ�ូតដល់ឆ្្ន ំ2024។កំជណើ នជនះនឹងប្បហាកប់្បដ�ល$10ជកាដិក្នុងឆ្្ន ំ2013-

14ដដលទំនងនឹងជកើនជ�ើងជប្គឿនៗ។កជំណើ នក្នុងឆ្្ន ំ2012-13នឹងប្បដ�លជាពាកក់ណ្្លននចំនតួនជនះ។
• ជៅក្នុងឆ្្ន ជំាដំបូងនិមតួយៗប្រាកប់្បដ�ល$6ជកាដិនឹងរានជប្បើេំរាបស់ាលាជរៀនជ�ើយ$1មតួយរយជកាដិេំរាបក់ារជមើលដថជក្មង

និងមជតយ្យសាលានិង$3ជកាដិេំរាបក់ារេន្សបំ្រាករ់បេ់រដ្ឋជដើម្ តីេងបំណុល។ចំនតួនេំរាបឆ់្្ន ំ2013-14ប្បដ�លនឹងខ្ពេ់ជាង
ជោយជប្ពាះការដចកចាយថវកិារបដន្មដដលរានមកក្នុងឆ្្ន ំ2012-13។

• ចាបត់ាងំពតីឆ្្ន ំ2017-18រ�ូតដល់ឆ្្ន ំ2024-25ចដំណកដដលចំណ្យជៅជលើសាលាជរៀនការជមើលដថជក្មងនិងមជតយ្យសាលាឤចនឹងខ្ពេ់
ជាងជ�ើយចំដណកចណំ្យជលើការេងបំណុលនឹងទាបជាង។

ទិដ្ឋភាពទូជៅ

វធិានការជនះបជងកើនពន្ធប្រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួនជៅជលើអ្នកបងព់ន្ធភាគ
ជប្ចើនជៅរដ្ឋកាលតី�វ័រញ៉ា ចាបព់តីឆ្្ន ំ2013រ�ូតដល់ឆ្្ន ំ2024។ប្រាក់
ចំណូលដដលរានបជងកើនជោយកជំណើ នពន្ធជនះនឹងប្តរូវចំណ្យជៅជលើ
សាលាជរៀនរដ្ឋកម្មវ ិ្ តីដថទាកុំមារនិងមជត្យ្យេិកសាប្ពមទាងំការេង
បំណុលរបេ់រដ្ឋ។ខដចងេំខ្ន់ៗ ននវធិានការនតីមតួយៗប្តរូវរានពិភាកសា
លម្តិដថមជទៀតដូចខ្ងជប្កាម។

ពន្ធរដ្ឋនិងប្រាកច់ំណូល

សាវតារ

ពន្ធប្រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួន(PIT)។PITគឺជាពន្ធជៅជលើប្រាកឈ់្នតួល
អា�តីវកម្មការវនិិជោគនិងប្រាកច់ំណូលជផ្សងៗរបេ់បុគ្គលនិងប្គរួសារ។
អប្តាពន្ធប្រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួនរបេ់រដ្ឋមានចាបព់តី1ភាគរយដល់9.3
ភាគរយជៅជលើភាគននប្រាកច់ំណូលរបេ់អ្នកជាបព់ន្ធមា្ន ក់ជៅក្នុងប្ករុម
នតីមតួយៗននប្ករុមប្រាកច់ំណូលជាជប្ចើន។(ទាងំជនះេំជៅជៅជលើអប្តាពន្ធ
ឯកត្ាបដន្ម។)អប្តាពន្ធឯកត្ាបដន្មដដលខ្ពេ់ជាងជនះប្តរូវរានគិតនថ្ដូច
កំជណើ នប្រាកច់ំណូលដដរ។ប្រាកច់ំណូលពន្ធដដលបជងកើតជចញពតីពន្ធជនះ-
ដដលចំនតួនេរបុគឺ$49.4ដេេិបប្រាបំតួនពានជ់កាដិនិងបតួនលានដុល្ារ
ជៅអំ�ុងឆ្្ន សំារជពើពន្ធ2010–11-ប្តរូវរានោកប់ញូ្លចូលក្នុងកញ្ប់
ថវកិាទូជៅរបេ់រដ្ឋ។បដន្មពតីជលើជនះជទៀតពន្ធបដនម្1ភាគរយជទៀតប្តរូវ
រានអនុវត្ចំជពាះប្រាកច់ំណូលប្បចាឆំ្្ន ំដដលជលើេពតី$1លានដុល្ារ

(ជាមតួយនឹងប្រាកច់ំណូលពាកព់ន័្ធដដលរានកំណតទុ់ក�ូនជេវាេុខភាព
ផ្ូវចិត្)។

ជេចក្តីជេ្នើចបាប់

ការបជងកើនអប្តាពន្ធPIT។វធិានការជនះបជងកើនអប្តាPITរបេ់រដ្ឋជលើ
ប្ករុមទាងំអេ់ជលើកដលងដតប្ករុមប្រាកច់ំណូលទាបបំផុតដដលមានេុពល
ភាពជលើេពតីរយៈជពល12ឆ្្ន ំចាបព់តីឆ្្ន ំ2013ដល់ឆ្្ន ំ2024។ដូចបង្ហា ញ
ជៅក្នុងតារាងទតី1អប្តាពន្ធឯកត្ាបដន្មនឹងមានការជកើនជ�ើងជាមតួយនឹង
ប្ករុមពន្ធខ្ពេ់ជាងមុននតីមតួយៗ។ឧទា�រណ៍េប្មាបអ់្នកប្បកាេពន្ធរ តួមគ្្ន 
នឹងប្តរូវបងក់្នុងអប្តាពន្ធឯកត្ាបដនម្0.7ភាគរយដថមជទៀតជៅជលើប្រាក់
ចំណូលចជន្្ះពតី$34,692ដុល្ារនិង$54,754ដុល្ារដដលបជងកើនអប្តា
េរបុដល់4.7ភាគរយ។ប្េជដៀងគ្្ន ជនះដដរអប្តាពន្ធឯកត្ាបដន្ម1.1
ភាគរយបដន្មនឹងប្តរូវតំរវូឲ្យបងច់ជំពាះប្រាកច់ំណូលចជន្្ះពតី$54,754
ដុល្ារនិង$76,008ដុល្ារដដលបជងកើនអប្តាេរបុដល់ជៅ7.1ភាគរយ។
អប្តាពន្ធដខ៏្ពេ់ជាងមុនទាងំជនះនឹងបណ្ដា លឲ្យមានបំណុលពន្ធកានដ់ត
ខ្ពេ់ជាងមុនជៅជលើប្រាកច់ំណូលPITរបេ់រដ្ឋប្បដ�ល60ភាគរយ។
(ឥណទានពន្ធផ្ទា ល់ខ្តួនអ្នកក្នុងបនទាុកមនុេ្សចាេ់និងឥណទានពន្ធជផ្សងៗ

ជទៀតក្នុងចំជណ្មកត្ាជផ្សងៗនឹងបន្លុបបរំាតប់ំណុលពន្ធទាងំអេ់
េប្មាបអ់្នកប្បកាេពន្ធប្រាកច់ំណូលទាបជាជប្ចើនន្ក់េូម្ តីដតពតួកជគមាន
ប្រាកច់ំណូលជៅក្នុងកំរតិប្រាកច់ំណូលដដលរងការប៉ាះពាល់ជោយការបជងកើន
អប្តារបេ់វធិានការជនះកជ៏ោយ។)អប្តា1ភាគរយបដន្មេប្មាបជ់េវា
េុខភាពផ្ូវចិត្នឹងជៅដតអនុវត្ចំជពាះប្រាកច់ំណូលជលើេពតី$1លាន
ដុល្ារដដដល។ដូជច្នះការផ្្េ់បដាូរអប្តារបេ់វធិានការជនះនឹងបជងកើនអប្តា
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PITជលើឯកត្ាបដន្មរបេ់អ្នកជាបព់ន្ធទាងំជនះចាបព់តី10.3ភាគរយដល់
12.5ភាគរយ។េំជណើ ប្បជាមតិជលខ30ជលើេន្ឹកជឆ្្ន តជនះកន៏ឹងបជងកើន
អប្តាពន្ធPITផងដដរ។ប្បអបដ់ដលជៅ�ិតជរៀបរាបព់តីអវតីដដលនឹងជកើតជ�ើង

ប្បេិនជបើវធិានការទាងំពតីរប្តរូវរានយល់ប្ពម។

ផដាល់ថវកិាេប្មាបស់ាលាជរៀនសាធារណៈការដថទាំនិងការអបរ់វំយ័ជក្មង
(ECE) និងជេវាផដាល់បំណុល។បប្ាកច់ំណូលដដលប្តរូវរាននរអង្្គ េរាន
តាមវធិានការជនះនឹងប្តរូវោកចូ់លជៅក្នុងមូលនិ្ិក្នុងភារៈប្គបប់្គងដផ្នកអបរ់ ំ
រដ្ឋកាលតី�វ័រញ៉ា (CETF)ដដលជទើបបជងកើតថ្មតី។មូលនិ្ិទាងំជនះនឹងប្តរូវរាន

ជបដាជាញា ទាងប្េរុងចំជពាះជគ្លបំណងដតបតីគត។់ដូចដដលរានបង្ហា ញជៅក្នុង
តារាងទតី2ជៅឆ្្ន ំ2013–14និង2014–15វធិានការជនះដបងដចក60
ភាគរយជៅមូលនិ្ិCETFេំរាបេ់លា,10ភាគរយននមូលនិ្ិCETF

តារាងទី2
អត្តាពន្ធប្រាក់ចំណូលបច្ចុបប្បន្ន និងគប្ត្រោងសុំកត្រោម សំប្�ើប្បជាមតិប្លខ 38
អ្នកបំជពញពន្ធោរមា្ន កឯ់ងអ្នកបជំពញពន្ធោររតួមគ្្ន អ្នកបំជពញពន្ធោរជាជមប្គរួសារអប្តាពន្ធកំរតិគជប្មាងេំុបដន្មនន
ប្រាកច់ំណូលជាបព់ន្ធaប្រាកច់ំណូលជាបព់ន្ធaប្រាកច់ំណូលជាបព់ន្ធaកំណតប់ច្ុប្ន្នbអប្តាពន្ធកំរតិកំណត់

$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                       0.4% 
17,346-27,377                      34,692-54,754                  34,692-44,721                      4.0                       0.7 
27,377-38,004                      54,754-76,008                  44,721-55,348                      6.0                       1.1 
38,004-48,029                      76,008-96,058                  55,348-65,376                      8.0                       1.4 
48,029-100,000                    96,058-200,000                65,376-136,118                     9.3                       1.6 
100,000,250,000                  200,000-500,000              136,118-340,294                   9.3                       1.8 
250,000-500,000                  500,000-1,000,000           340,294-680,589                   9.3                       1.9% 
500,00-1,000,000                 1,000,000-2,000,000        680,589-1,361,178                9.3                       2.0 
1,000,000-2,500,000            2,000,000-5,000,000        1,361,178-3,402,944             9.3                       2.1 
ជលើេ 2,500,000                  ជលើេ 5,000,000               ជលើេ 3,402,944                    9.3                       2.2
aជ ្្នៀបននប្រាកច់ំណូលរានបង្ហា ញគឺប្តរូវចូលជា្រមានេំរាបឆ់្្ន ំ2011និងប្តរូវនលេំរតួលេំរាបអ់តិផរណ្ជៅឆ្្ន អំន្គត។អ្នកបំជពញពន្ធោរមា្ន កឯ់ងរ តួមទាងំបុគ្គលរានជរៀបការ
និងនដគូជភទដូចគ្្ន មានចុះជ ្្ម ះ(RDPS)ដដលបំជពញពន្ធោរប្បចាឆំ្្ន ោំចជ់ោយដ�ក។អ្នកបជំពញពន្ធោររ តួមគ្្ន រ តួមទាងំអ្នករានជរៀបការនិងនដគូជភទដូចគ្្ន RDPដដលបំជពញពន្ធោររ តួមគ្្ន ប្ពម
ទាងំ�នជពាះមា៉ា យឬជមមា៉ា យដដលមានគុណេម្ត្ិនឹងកូនជប្កាមបនទាុក។
bអប្តាពន្ធកំរតិកំណតអ់នុវត្ជលើប្រាកច់ំណូលជាបព់ន្ធក្នុងជ្្នៀបពន្ធោរដដលមានរាយជ ្្ម ះ។គជប្មាងេំុអប្តាពន្ធបដន្មនឹងប្តរូវចូលជា្រមានចាបជ់ផ្ើមក្នុងឆ្្ន ំ2012ជ�ើយប្តរូវចបជ់ៅឆ្្ន ំ2018។
អប្តាពន្ធបច្ុប្ន្នដដលមានរាយជន្ះមនិមានបញូ្លអប្តាពន្ធេំរាប់េុខភាពផ្ូវចិត្នន1ភាគរយេំរាបប់្រាក់ចំណូលជាបព់ន្ធដដលជលើេពតី$1លានដុល្ារ។

តារាងទតី2

ការនលទុកប្រាកច់ំណូលដដលតំជ�ើងជោយេំជណើ ប្បជាមតិជលខ38
                                                    ឆ្ប្ំ2013-14              ឆ្ប្ំ2015-16            ឆ្ប្ំ2017-18
                                                                     និងឆ្ន                     និងឆ្ប្ំ                   រហូតដល់
                                                                  2014-15                 2016-17                 ឆ្ប្ំ2023-24
សាលា                                                             60%                       60%                     86%
ការដថទាវំយ័                                                       10                          10                       15
ការបងន់ថ្បំណុលរដ្ឋ                                              30                           30                    ____ a

េរបុ                                                              100%                     100%                   100%
កំរតិលូតលាេ់ជលើការនលទុកប្រាក់                            ជទ                   រាទ/ចាេ            រាទ/ចាេ
ចំណូលជៅសាលានិងកម្មវ ិ្ តី ECE
a ឆ្ុះបញ្្ំងនូវភាគចដំណកម្្យមដដលបំរងុទុកេំរាបក់ារបងេ់ងជលើបំណុលរដ្ឋ។ប្ាកច់ំណូលជលើេពតីកំរតិការលូតលាេ់កអ៏ាចជប្បើេំ
រាបេ់ងប្រាកប់ំណុលរានដដរ។
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ដល់សាលាជរៀន10ភាគរយននថវកិាេប្មាបក់ម្មវ ិ្ តីECEនិង30ភាគរយនន
ថវកិាគឺេប្មាបទូ់ទាតប់ំណុលរបេ់រដ្ឋ។ជៅឆ្្ន ំ2015–16និង2016–17
ការដបងដចកជាទូជៅដូចគ្្ន ជនះប្តរូវរានអនុញ្្ញ ត

ប៉ាុដន្ចំដណកមតួយដដលខ្ពេ់ជាងមុនបន្ិចបន្តួចអាចប្តរូវរានជប្បើេប្មាប់
ការបងប់ំណុលរបេ់រដ្ឋ។ជនះជោយសារដតចាបព់តីឆ្្ន ំ2015–16តជៅ
វធិានការ៖(1)កប្មតិកំជណើ នននការដបងដចកេរបុេប្មាបស់ាលាជរៀននិង
កម្មវ ិ្ តីECEដផ្កជលើកំជណើ នជាម្្យមជៅរដ្ឋកាលតី�វ័រញ៉ា េប្មាបទុ់នប្រាក់
ចំណូលផ្ទា ល់ខ្តួនក្នុងរយៈជពលប្រាឆំ្្ន កំន្ងមកនិង(2)ជបដាជាញា ផដាល់ថវកិា
ដដលប្បមូលរានជលើេអប្តាកំជណើ នេប្មាបក់ារេងបំណុលរបេ់រដ្ឋ។
ចាបព់តីឆ្្ន ំ2017–18រ�ូតដល់ឆ្្ន ំ2023–24ថវកិាCETFរ�ូតដល់ជៅ85
ភាគរយនឹងរានជៅសាលាជរៀននិងរ�ូតដល់ជៅ15ភាគរយនឹងជៅ
កម្មវ ិ្ តីECEដដលមានប្រាកច់ំណូលជលើេអប្តាកជំណើ នប្តរូវរានបន្ជប្បើ
េប្មាបក់ារេងបំណុលរបេ់រដ្ឋ។

មនិអាចជ្វើវជិសា្នកម្មជោយអង្គនតីតិបញ្ញត្ិ។ប្បេិនជបើប្តរូវរានអនុមត័
ជោយអ្នកជរាះជឆ្្ន តវធិានការជនះអាចប្តរូវរានជ្វើវជិសា្នកម្មជោយវធិានការ
ជរាះជឆ្្ន តជៅជពលអន្គតដតម្យ៉ាងប៉ាុជណ្ណ ះ។អង្គនតីតិបញ្ញត្ិនឹងប្តរូវរាន
ហាមឃាតម់និឲ្យជ្វើការដកដប្បណ្មតួយជៅជលើវធិានការជោយគ្្ម នការយល់
ប្ពមពតីអ្នកជរាះជឆ្្ន តជ�ើយ។

ឥទ្ធិពលសារជពើពន្ធ

ប្បដ�ល$10មតួយពានជ់កាដដុិល្ារននប្រាកច់ំណូលរដ្ឋប្បចាឆំ្្ន បំដន្ម
ជទៀត។ជៅក្នុងឆ្្ន ដំំបូងៗដដលចាបជ់ផដាើមជៅឆ្្ន ំ2013–14-ចំនតួនថវកិា
ប្បចាឆំ្្ន នំនប្រាកច់ំណូលរដ្ឋបដន្មដដលនរអង្្គ េរាននឹងមានប្បដ�ល$10
មតួយពានល់ានដុល្ារ។(ជៅឆ្្ន ំ2012–13វធិានការជនះនឹងបណ្ដា លឲ្យ
មានប្រាកច់ំណូលរដ្ឋបដន្មប្បដ�លពាកក់ណ្ដា លចំនតួនជនះ។)ប្រាកច់ំណូល
េរបុដដលរករាននឹងមានទំជន្រជកើនជ�ើងតាមជពលជវលា។ជទាះបតីជាោ៉ា ង
ណ្ប្រាកច់ំណូលដដលរករានជៅឆ្្ន ជំាកល់ាកណ់្មតួយអាចនឹងខ្ពេ់ជាង
មុនឬទាបជាងឆ្្ន មំុន។មូលជ�តុចម្ងគឺវធិានការជនះបជងកើនអប្តាពន្ធ
បដន្មចជំពាះអ្នកជាបព់ន្ធប្រាកច់ំណូលកប្មតិខ្ពេ់។ប្រាកច់ំណូលនន
បុគ្គលទាងំជនះអាចនឹងដប្បប្បរួលកានដ់តជប្ចើនពតីជប្ពាះវារងការប៉ាះពាល់ពតី
កប្មតិខ្ពេ់ជាងមុនខ្្ងំជោយសារការដប្បប្បរួលផសារភាគ�ុ៊នតនម្ផទាះ
េដម្ងនិងការវនិជិោគជផ្សងៗ។ជោយសារដតមានការដប្បប្បរួលប្រាក់
ចំណូលននអ្នកជាបព់ន្ធទាងំជនះនិងភាពមនិចបាេ់លាេ់ននការជឆ្ើយតប
របេ់ពតួកជគចំជពាះកំជណើ នអប្តាប្រាកច់ំណូលដដលនររានជោយវធិានការ
ជនះមានការពិរាកក្នុងការរា៉ា នស់ា្ម ន។

សាលា

សាវតារ

ការផដាល់ថវកិាដល់សាលាជរៀនសាធារណៈភាគជប្ចើនចងភាជា បជ់ៅនឹងរបូមន្
ផដាល់ថវកិារបេ់រដ្ឋ។រដ្ឋកាលតី�វ័រញ៉ា ផដាល់ជេវាអបរ់ដំល់េិេ្សសាលាជរៀន
សាធារណៈប្បដ�ល6លានន្ក។់េិេ្សទាងំជនះប្តរូវរានបជប្មើតាមរយៈ
ភា្ន កង់្រអបរ់កំ្នុងមូលោ្ឋ នជប្ចើនជាង1,000ភា្ន កង់្រ-ដដលភាគជប្ចើនគឺការ ិ
ោល័យអបរ់បំ្េរុក។ការផដាល់ថវកិាដល់សាលាជរៀនភាគជប្ចើនប្តរូវរានផដាល់
តាមរយៈរបូមន្ផដាល់ថវកិាដល់សាលាជរៀនរបេ់រដ្ឋ-ដដលជៅជារតួមថ្ការធា
ន្ជាអប្បរមាននេំជណើ ប្បជាមតិជលខ98។(ការផដាល់ថវកិាដល់មហាវទិ្យ
ល័យេ�គមន៍កអ៏នុវត្ចំជពាះការជឆ្ើយតបនឹងការធាន្ជាអប្បរមាផង
ដដរ។)ការធាន្ជាអប្បរមាប្តរូវរានផដាល់ថវកិាតាមរយៈការរតួមបញូ្លគ្្ន នូវ
កញ្បថ់វកិាទូជៅរបេ់រដ្ឋនិងប្រាកច់ំណូលពន្ធអចលនប្ទព្យក្នុងមូលោ្ឋ ន។
ជៅឆ្្ន ំ2010–11សាលាជរៀនទទតួលរាន$43បតួនពានប់តីជកាដិដុល្ារពតីរបូ
មន្ផដាល់ថវកិាដល់សាលាជរៀន។
ជេចកដាតីេជប្មចក្នុងការចំណ្យរបេ់សាលាជរៀនភាគជប្ចើនប្តរូវរានជ្វើជ�ើងជោយគណៈប្គបប់្គងក្នុងមូលោ្ឋ ន។ប្បដ�ល70ភាគរយននការផដាល់

ថវកិាដល់សាលាជរៀនដដលពាកព់ន័្ធនឹងរដ្ឋអាចប្តរូវរានជប្បើេប្មាបជ់គ្ល
បំណងអបរ់ណំ្មតួយករ៏ាន។ក្នុងករណតី ភាគជប្ចើនគណៈប្គបប់្គងការោិ

ល័យអបរ់បំ្េរុកេជប្មចជៅជលើរជបៀបចណំ្យថវកិារបេ់សាលាជរៀន។ជា

ជតើនឹងមានអវតីជកើតជ�ើងប្បេិនជបើអ្នកជរាះជឆ្្ន តអនុមត័ជៅជលើេំជណើ ប្បជាមតិ
ជលខ30ផងនិងេំជណើ ប្បជាមតិជលខ38ផង?

រដ្្ឋ ម្មនុញ្ញ របេ់រដ្ឋបញ្ជា កល់ម្តិអំពតីអវតីដដលនឹងជកើតជ�ើងប្បេិនជបើវធិានការពតីរ
មានទំន្េ់នឹងគ្្ន ។ប្បេិនជបើខដចងទាងំឡាយននវធិានការទាងំពតីរដដលប្តរូវ
រានអនុមត័ជៅជលើេន្ឹកជឆ្្ន តទូទាងំរដ្ឋដូចគ្្ន មានទំន្េ់នឹងគ្្ន ជន្ះរដ្្ឋ ម្មនុញ្ញ 
បញ្ជា កល់ម្តិថ្ខដចងទាងំឡាយននវធិានការដដលទទតួលរានេន្ឹកជឆ្្ន ត“យល់
ប្ពម”ជប្ចើនជាងប្តរូវឈ្នះ។េំជណើ ប្បជាមតិ30និងេំជណើ ប្បជាមតិ38ជៅជលើ
េន្ឹកជឆ្្ន តទូទាងំរដ្ឋជនះបជងកើនអប្តាពន្ធប្រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួន(PIT)ជ�ើយ
អាចចាតទុ់កថ្មានទំន្េ់នឹងគ្្ន ។

វធិានការរានដចងថ្មានដតការបជងកើនពន្ធមតួយេំណំុប៉ាុជណ្ណ ះដដលចូលជា
្រមាន។ទាងំេំជណើ ប្បជាមតិជលខ30និងេំជណើ ប្បជាមតិជលខ38មានដផ្នក
ទាងំឡាយដដលប្តរូវរានបប្មរុងេប្មាបប់ញ្ជា កថ់្ខដចងទាងំឡាយនឹងចូលជា្រ
មានប្បេិនជបើវធិានការទាងំពតីរជនះអនុមត័៖

• ប្បេិនជបើេំជណើ ប្បជាមតិជលខ30ទទតួលរានេន្ឹកជឆ្្ន តយល់ប្ពមជប្ចើន
ជាង។េំជណើ ប្បជាមតិជលខ30មានដផ្នកមតួយដដលបញ្ជា កថ់្ខដចងរបេ់
វានឹងឈ្នះទាងំប្េរុងជ�ើយគ្្ម នខដចងណ្មតួយននវធិានការជផ្សងជទៀតដដល
បជងកើនអប្តាPITជន្ះជទ—ដដលក្នុងករណតី ជនះេំជណើ ប្បជាមតិជលខ38
—នឹងចូលជា្រមានជ�ើយ។

• ប្បេិនជបើេំជណើ ប្បជាមតិជលខ38ទទតួលរានេន្ឹកជឆ្្ន តយល់ប្ពមជប្ចើន
ជាង។េំជណើ ប្បជាមតិជលខ38មានដផ្នកមតួយដដលបញ្ជា កថ់្ខដចង
របេ់វានឹងឈ្នះជ�ើយខដចងអំពតីអប្តាពន្ធននវធិានការណ្មតួយជផ្សងជទៀត
ដដលប៉ាះពាល់ដល់អប្តាពន្ធលកដូ់រនិងអប្តាPIT—ដដលក្នុងករណតី ជនះ
េំជណើ ប្បជាមតិជលខ30—នឹងមនិចូលជា្រមានជ�ើយ។ជប្កាមជេណ្
រ តីយ៉ាូជនះការកាតប់ន្យចំណ្យជ ្្ម ះ“ការកាតជ់ោយគ្្ម នការជឆ្ើយតប”
នឹងមានេុពលភាពជប្កាយលទ្ធផលននការបជងកើនពន្ធរបេ់េំជណើ ប្បជា
មតិជលខ30ដដលមនិចូលជា្រមាន។(េូមជមើលការវភិាគននេំជណើ 
ប្បជាមតិជលខ30េប្មាបព់ត័ម៌ានបដនម្អំពតីការកាតជ់ោយគ្្ម នការ
ជឆ្ើយតប។)



សំណ�ើ ប្រជាមតិ
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ទូជៅគណៈប្គបប់្គងនឹងកំណតអ់ំពតីេកម្មភាពជាកល់ាក់េប្មាបថ់វកិា
ដដលនឹងប្តរូវជប្បើប្រាេ់កដូ៏ចជារជបៀបដចកចាយថវកិាក្នុងចជំណ្មទតីតាងំសា
លាជរៀនជៅក្នុងប្េរុក។ថវកិា30ភាគរយដដលជៅជេេេល់ប្តរូវដតជប្បើ
េប្មាបជ់គ្លបំណងដដលរានបញ្ជា កល់ម្តិដូចជាការបជប្មើអាហារជៅ
តាមសាលាជរៀនឬការដឹក�ញជាូ នេិេ្សជៅមកសាលាជរៀនជាជដើម។ជាទូជៅ
ការោិល័យអបរ់បំ្េរុកមានភាពបតដ់បនតិចតតួចជៅក្នុងរជបៀបជប្បើថវកិាដដល
មានការរតឹត្តិជនះ។
ជេចក្តីជេ្នើចបាប់
ជប្កាមវធិានការជនះសាលាជរៀននឹងទទតួលរានប្បដ�ល60ភាគរយនន

ប្រាកច់ំណូលដដលនរអង្្គ េរានតាមកជំណើ នអប្តាPITរ�ូតដល់ឆ្្ន ំ
2016–17និងជប្កាយមកជទៀតប្បដ�ល85ភាគរយប្បចាឆំ្្ន ។ំថវកិាCETF
ទាងំជនះនឹងបដន្មជៅជលើការគ្បំ្ទកញ្បថ់វកិាទូជៅននេំជណើ ប្បជាមតិ
ជលខ98េប្មាបស់ាលាជរៀន។ថវកិាទាងំជនះគ្បំ្ទដល់កម្មវ ិ្ តីផដាល់
�ំនតួយចំនតួនបតី។វធិានការជនះកប៏ជងកើតការរតឹត្តិក្នុងការចណំ្យនិងលកខេ

ខណ្ឌ តប្មរូវក្នុងការរាយការណ៍ដដលទាកទ់ងនឹងថវកិាទាងំជនះផងដដរ។ខ
ដចងចម្ងៗទាងំជនះប្តរូវរានពិភាកសាលម្តិបដន្មជៅខ្ងជប្កាម។
ដចកចាយថវកិាដល់សាលាជរៀនតាមរយៈកម្មវថិតីផដាល់�ំនតួយចំនតួនបតី។

េំជណើ ប្បជាមតិជលខ38តប្មរូវឲ្យដបងដចកថវកិាសាលាជរៀនCETF
ដូចខ្ងជប្កាម៖
• បប្ាក�ំ់នតួយកម្មវ ិ្ តីអបរ់ំ(70ភាគរយននមូលនិ្ិ)។ចំដណក្ំបំផុត

ននថវកិា-70ភាគរយននថវកិាសាលាជរៀនCETF-នឹងប្តរូវរានដចក
ចាយជោយដផ្កជលើចំនតួនេិេ្សជៅតាមសាលាជរៀននតីមតួយៗ។ជទាះ
បតីជាោ៉ា ងណ្�ំនតួយជាកល់ាកេ់ប្មាបេិ់េ្សមា្ន ក់ៗ នឹងអាប្េ័យ
ជៅជលើកប្មតិថ្្ន កន់នេិេ្សមា្ន ក់ៗ ជាមតួយនឹងសាលាជរៀនដដលទទតួល
រានថវកិាជប្ចើនជាងមុនេប្មាបេិ់េ្សថ្្ន កខ់្ពេ់។�ំនតួយកម្មវ ិ្ តីអបរ់ំ
អាចចំណ្យជៅជលើកម្មវ ិ្ តីន្ន្រតួមមានការបជប្ងៀនដណន្បំុគ្គលិក
គ្បំ្ទសាលាជរៀន(ដូចជាអ្នកផដាល់ប្បឹកសានិងបណ្ណ រក្សនិងការចូល
រតួមរបេ់មាតាបិតាេិេ្ស។

• ប្រាក�ំ់នតួយេប្មាបេិ់េ្សមានប្រាកច់ំណូលទាប(18ភាគរយនន
ថវកិា)។វធិានការជនះតប្មរូវឲ្យដបងដចក18ភាគរយននថវកិាសាលា
ជរៀនCETFតាមអប្តាមតួយទូទាងំរដ្ឋជោយដផ្កជៅជលើចំនតួនេិេ្ស
មានប្រាកច់ំណូលទាប(ដដលប្តរូវរានកំណតនិ់យមនយ័ថ្ចំនតួន
េិេ្សដដលមានេិទ្ធិទទតួលរានអាហារជៅសាលាជរៀនជោយឥតគិត
នថ្)ដដលរានចុះជ ្្ម ះជៅតាមសាលាជរៀននតីមតួយៗ។ជាមតួយនឹង
�ំនតួយកម្មវ ិ្ តីអបរ់ំ�ំនតួយេប្មាបេិ់េ្សមានប្រាកច់ំណូលទាបអាច
ប្តរូវរានចំណ្យជៅជលើប្បជភទជផ្សងៗននេកម្មភាពអបរ់ោំ៉ា ងទូលំ
ទូលាយ។

• �ំនតួយេប្មាបក់ារបណដាុ ះបណ្ដា លបជច្កវទិ្យនិងេមាភា រៈឧបជទទាេ
(12ភាគរយននថវកិា)។ថវកិា12ភាគរយដដលជៅជេេេល់នឹងត ្
រវូរានដបងដចកតាមអប្តាមតួយទូទាងំរដ្ឋជោយដផ្កជលើចំនតួនេិេ្ស
ជៅតាមសាលាជរៀននតីមតួយៗ។ថវកិាជនះអាចជប្បើេប្មាបដ់តការ
បណដាុ ះបណ្ដា បុគ្គលិកនិងការទិញបជច្កវទិ្យនិងេមាភា រៈឧបជទទាេ

ទានេ់មយ័ប៉ាុជណ្ណ ះ។

តប្មរូវឲ្យចំណ្យថវកិាតាមទតីតាងំសាលាជរៀនដដលជឆ្ើយតប។ថវកិា
ដដលករោិល័យអបរ់បំ្េរុកទទតួលរានពតីវធិានការជនះប្តរូវដតចំណ្យជៅ
តាមសាលាជរៀនជាកល់ាក់ដដលមានេិេ្សបជងកើតថវកិា។ឧទា�រណ៍ក្នុង
ករណតី �ំនតួយេប្មាបេិ់េ្សមានប្រាកច់ំណូលទាបប្បេិនជបើ100ភាគរយ
ននេិេ្សមានប្រាកច់ំណូលទាបជៅក្នុងការោិល័យអបរ់បំ្េរុកមតួយមានទតីតាងំជៅក្នុងសាលាជរៀនជាកល់ាកម់តួយជន្ះថវកិា�ំនតួយេប្មាបេិ់េ្សមាន
ប្រាកច់ំណូលទាបនឹងប្តរូវចំណ្យជៅតាមសាលាជរៀនជាកល់ាកជ់ន្ះ។
ជទាះបតីជាោ៉ា ងណ្ជាមតួយនឹងភាគជប្ចើនននថវកិាសាលាជរៀនជផ្សងជទៀត
គណៈប្គបប់្គងក្នុងមូលោ្ឋ ននឹងកំណតអ់ំពតីរជបៀបដដលថវកិាCETFប្តរូវ
រានចណំ្យជៅតាមសាលាជរៀននតីមតួយៗ។ជដើម្ តីធាន្ថ្ថវកិារបេ់
េំជណើ ប្បជាមតិជលខ38នឹងផដាល់នូវកំជណើ នេរបុននថវកិាេប្មាបស់ាលាជរៀ
នទាងំអេ់វធិានការជនះកន៏ឹងតប្មរូវឲ្យការោិល័យអបរ់បំ្េរុកខិតខបំ្បឹង
ដប្បងជោយេមជ�តុផលជដើម្ តីជចៀេវាងការកាតប់ន្យថវកិាេប្មាប់
េិេ្សមា្ន ក់ៗ ពតីប្បភពមនិដមនជាមូលនិ្ិក្នុងភារៈប្គបប់្គងដផ្នកអបរ់រំដ្ឋកាលតី
�វ័រញ៉ា ជៅតាមទតីតាងំសាលាជរៀននតីមតួយៗជប្កាមកប្មតិឆ្្ន ំ2012–13។
ប្បេិនជបើការោិល័យអបរ់បំ្េរុកកាតប់ន្យថវកិាេប្មាបេិ់េ្សមា្ន ក់ៗ 


េប្មាបទ់តីតាងំសាលាជរៀនជប្កាមកប្មតិឆ្្ន ំ2012–13ប្តរូវពន្យល់អំពតីមូល
ជ�តុននការកាតប់ន្យជៅក្នុងកិច្ប្ប�ំុសាធារណៈដដលជរៀបចំជ�ើងជៅ
សាលាជរៀនឬ�ិតសាលាជរៀន។
តប្មរូវឲ្យការោិល័យអបរ់បំ្េរុកដេវងរកការចូលរតួមពតីសាធារណ�នមុន

ជពលជ្វើជេចកដាតីេជប្មចចិត្ក្នុងការចំណ្យ។េំជណើ ប្បជាមតិជលខ38ក៏
តប្មរូវឲ្យគណៈប្គបប់្គងការោិល័យប្គបប់្គងអបរ់បំ្េរុកជៅក្នុងេវន្ការសា
ធារណៈឲ្យដេវងរកការចូលរតួមពតីេិេសានុេិេ្សមាតាបិតាប្គរូបជប្ងៀនអ្នក
ប្គបប់្គងរដ្ឋរាលនិងបុគ្គលិកសាលាដនទជទៀតអំពតីរជបៀបចំណ្យថវកិា
សាលាជរៀនCETF។ជៅជពលគណៈប្គបប់្គងេជប្មចអំពតីរជបៀបចណំ្យថវ ិ
ការតួចជ�ើយប្តរូវពន្យល់-ជាសាធារណៈនិងតាមបណ្ដា ញអុតីនជ ើ្ណិត-អំពតី
រជបៀបដដលចណំ្យសាលាជរៀនCETFនឹងដកលម្លទ្ធផលននការអបរ់ំនិង
រជបៀបដដលលទ្ធផលដដលរានដកលម្ជន្ះនឹងប្តរូវរានវាេ់ដវង។
បជងកើតលកខេខណ្ឌ តប្មរូវក្នុងការរាយការណ៍ថវកិាេប្មាបស់ាលាជរៀន

នតីមតួយៗ។វធិានការជនះកោ៏កប់ញូ្លនូវលកខេខណ្ឌ តប្មរូវជាជប្ចើនក្នុងការ
រាយការណ៍េប្មាបក់ារោិល័យអបរ់បំ្េរុកផងដដរ។អវតីដដលគតួរឲ្យកត់

េមា្គ ល់បំផុតជន្ះគឺចាបព់តីឆ្្ន ំ2012–13វធិានការជនះតប្មរូវឲ្យការោិល័យ
អបរ់បំ្េរុកទាងំអេ់បជងកើតនិងជរាះពុម្ពផសាយគជប្មាងថវកិាតាមបណ្ដា ញអុតីន
ជ្ើដណតេប្មាបស់ាលាជរៀននតីមតួយៗរបេ់ខ្តួន។គជប្មាងថវកិាប្តរូវបង្ហា ញ


អំពតីថវកិានិងការចណំ្យជៅតាមសាលាជរៀននតីមតួយៗពតីប្បភពថវកិាទាងំ

អេ់ដដលរានដបងដចកជោយប្បជភទការចំណ្យជផ្សងៗ។មនន្តីជមើលការខុ
េប្តរូវខ្ងការដណន្សំាធារណៈននសាលាជរៀនរដ្ឋ(StateSuperintendent
ofPublicInstructionប្តរូវផដាល់ប្ទងប់្ទាយឯកេណ្្ឋ នមតួយេប្មាបគ់ជប្មា
ងថវកិាដដលប្តរូវរាយការណ៍ជ�ើយប្តរូវជ្វើឲ្យគជប្មាងថវកិាទាងំអេ់របេ់សា



ការធ្វើវភិាគធោយអ្នកវភិាគអង្គនិតិបញ្ញត្ិ	 (ត)

សណំ�ើប្រជាមតិ
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62 |  ចំណងជ�ើងនិងជេចក្តីជេជងខេបy /  ការជ្វើវភិាគ

លាជរៀនមានលទ្ធភាពអាចជប្បើប្រាេ់រានេប្មាបស់ាធារណ�ន
រតួមមានទិន្ននយ័ពតីឆ្្ន មំុនៗជាជដើម។បដន្មពតីជលើជនះជទៀតការោិ
ល័យអបរ់បំ្េរុកប្តរូវផដាល់ររាយការណ៍មតួយេដាតីពតីរជបៀបដដលថវកិាCETFប្តរូវ
រានចំណ្យជៅតាមសាលាជរៀននតីមតួយៗរបេ់ខ្តួនក្នុងរយៈជពល60នថងៃ
ជប្កាយជពលបិទឆ្្ន េិំកសា។
ប្រាកឧ់បត្មភានិងការហាមឃាតជ់ផ្សងៗ។វធិានការជនះអនុញ្្ញ តឲ្យមាន

ការចំណ្យរ�ូតដល់1ភាគរយននការដបងដចករបេ់ការោិល័យអបរ់បំ្េរុក
ជៅជលើការជ្វើគជប្មាងថវកិាការជ្វើររាយការណ៍និងលកខេខណ្ឌ តប្មរូវេប្មាប់
េវនកម្ម។វធិានការជនះហាមឃាតម់និឲ្យជប្បើមូលនិ្ិសាលាជរៀនCETF
ជដើម្ តីផដាល់កំជណើ នប្រាកជ់បៀវត្សរ៍និងអត្ប្បជោ�នជ៍�ើយប្បេិនជបើកំជណើ ន
ជន្ះមនិប្តរូវរានផដាល់ឲ្យអ្នកដនទជទៀតដូចជានិជោ�ិកដដលប្តរូវរានឧបត្មភា
ជោយថវកិាមនិដមនជាថវកិារបេ់CETF។វធិានការជនះកម៏ានខដចងដដល
ហាមឃាតម់និឲ្យជប្បើថវកិាសាលាជរៀនCETFជដើម្ តី�ំនតួេឲ្យការផដាល់ថវកិា
រដ្ឋមូលោ្ឋ នឬេ�ពន័្ធដដលរានផដាល់ចាបព់តីនថងៃទតី1ដខវចិ្ិកាឆ្្ន ំ2012
ផងដដរ។
ឥទ្ធិពលសារជពើពន្ធ
ផដាល់ថវកិាបដន្មេប្មាបស់ាលាជរៀន។ជៅក្នុងរយៈជពលប៉ាុន្្ម នឆ្្ន ដំំបូង

សាលាជរៀននឹងទទតួលពតីវធិានការជនះប្បដ�ល$6ពានល់ានដុល្ារប្បចាឆំ្្ន ំ
ឬ$1,000ដុល្ារេប្មាបេិ់េ្សមា្ន ក។់ក្នុងចជំណ្មថវកិាទាងំជន្ះ$4.2
បតួនរយពតីរជកាដិដុល្ារនឹងប្តរូវផដាល់េប្មាប�់ំនតួយកម្មវ ិ្ តីអបរ់,ំ$1.1មតួយរយ
មតួយដុល្ារេប្មាប�់ំនតួយេិេ្សមានប្រាកច់ំណូលទាបនិង$700លាន
ដុល្ារេប្មាប�់ំនតួយបណដាុ ះបណ្ដា លបជច្កវទិ្យនិងេមាភា រៈឧបជទទាេ។
(ថវកិាឆ្្ន ំ2013–14នឹងខ្ពេ់ជាងមុនពតីជប្ពាះថវកិាដដលបជងកើនជៅឆ្្ន ំ2012–
13កនឹ៏ងមានលទ្ធភាពអាចជប្បើប្រាេ់រានេប្មាបក់ារដចកចាយផងដដរ។)
ថវកិាដដលមានលទ្ធភាពអាចជប្បើប្រាេ់រានជៅឆ្្ន ខំ្ងមុខនឹងមាន
កំជណើ នជៅតាមជពលជវលា។ចាបជ់ផដាើមពតីឆ្្ន ំ2017–18តជៅថវកិាដដល
ចំណ្យជៅជលើសាលាជរៀននឹងជកើនជ�ើងដថមជទៀតពតីជប្ពាះថវកិាដដលប្តរូវ
ការជប្បើប្រាេ់េប្មាបក់ារទូទាតប់ំណុលរដ្ឋមានការថយចុះោ៉ា ងជប្ចើន។

ការជមើលដថទាជំាមុននិងការអបរ់ ំ

សាវតារ

កម្មវ ិ្ តីECEបជប្មើកុមារអាយុប្រាឆំ្្ន ំនិងជក្មងជាងជនះ។មុននឹងចូលជរៀន
ជៅមជត្យ្យេិកសា-ដដលជា្ម្មតាចាបជ់ផដាើមជៅអាយុប្រាឆំ្្ន ំ-កុមារភាគជប្ចើន
ជៅរដ្ឋកាលតី�វ័រញ៉ា ចូលរតួមក្នុងប្បជភទខ្ះននកម្មវ ិ្ តីECE។ប្គរួសារចូលរតួមជៅ
ក្នុងកម្មវ ិ្ តីទាងំជនះជោយសារមូលជ�តុជផ្សងៗរ តួមមានការប្គបប់្គងជមើល
កុមារខណៈមាតាបិតាេិេ្សកំពុងជ្វើការនិងការអភវិឌ្ឍ�ំន្ញេង្គមនិង
បញ្្ញ ញណរបេ់កុមារ។កម្មវ ិ្ តីទាងំឡាយដដលបជប្មើកុមារអាយុចាបព់តី
ជទើបនឹងជកើតរ�ូតដល់អាយុបតីឆ្្ន ំជាទូជៅេំជៅជៅជលើការដថទាទំារកនិង
កូនជក្មងជទើបជរៀនជដើរ។កម្មវ ិ្ តីដដលបជប្មើកុមារអាយុចាបព់តីបតីជៅប្រាឆំ្្ន ំដតង
ដតជៅថ្មជត្យ្យម�្មឹជ�ើយជាទូជៅមានការជផ្ដា តជាកល់ាកជ់ៅជលើការ

�តួយ�ជប្តៀមឲ្យកុមារចូលជរៀនថ្្ន កម់ជត្យ្យ។ចំដណកកម្មវ ិ្ តីទាងំអេ់ប្តរូវដត
ជឆ្ើយតបជៅនឹងបទោ្ឋ នេុខភាពនិងេុវត្ិភាពមូលោ្ឋ នដដលនឹងប្តរូវផដាល់
អាជាញា បណ័ណ ជោយរដ្ឋដដលមានលកខេណៈជាកល់ាកន់នកម្មវ ិ្ តី-រ តួមមានគុណ
េម្តិ្បុគ្គលិកផលជ្ៀបមនុេ្សជពញវយ័ជៅនឹងកុមារកម្មវ ិ្ តីេិកសាជសា
�ុ៊យរបេ់ប្គរួសារនិងនថ្ដថទាំ-មានការដប្បប្បរួល។
កុមារមតួយចំនតួនមានេិទ្ធិទទតួលរានជេវាECEដដលប្តរូវរានជគ�តួយ�

ឧបត្មភា។ខណៈប្គរួសារជាជប្ចើនប្តរូវបងរ់ាប្កជ់ដើម្ តីចូលរតួមកម្មវ ិ្ តីECEថវកិា
សាធារណៈកឧ៏បត្មភាជេវាេប្មាបកុ់មារមតួយចំនតួនផងដដរ។ជាទូជៅការ
ឧបត្មភាទាងំជនះប្តរូវរានបប្មរុងេប្មាបប់្គរួសារទាងំឡាយណ្ដដលមាន
ប្រាកច់ំណូលទាបចូលរតួមកម្មវ ិ្ តីេុខុមាលភាពជដើម្ តីការង្រឬការង្រឬ
េកម្មភាពបណដាុ ះបណ្ដា លជផ្សងៗនិង/ឬមានកូនៗដដលមានតប្មរូវការ
ពិជេេ។ជាទូជៅេិទ្ធិទទតួលរានការឧបត្មភាកម្មវ ិ្ តីECEប្តរូវកប្មតិចំជពាះគ ្
រ តួសារទាងំឡាយណ្ដដលរកប្រាកច់ំណូលរាន70ភាគរយឬតិចជាង
កប្មតិប្រាកច់ំណូលម្្យមរបេ់រដ្ឋ(ឧទា�រណ៍បច្ុប្ន្នជនះកប្មតិគឺ
$3,518ដុល្ារក្នុងមតួយដខេប្មាបប់្គរួសារដដលមានកូនបតីន្ក)់។រដ្ឋបង់
អប្តាេប្មាបកុ់មារមា្ន កដ់ដលរានកំណត់�ូនជៅអ្នកផ្គតផ់្គង់“កដន្ង”ECE
ដដលប្តរូវរានឧបត្មភា។អប្តាននការបងប់្រាកដ់ប្បប្បរួលជៅតាមរដ្ឋនិងទតីកដន្ង
ដថទា។ំជាទូជៅវាមានប្បដ�ល$1,000ដុល្ារក្នុងមតួយដខេប្មាបក់ារ
ដថទាជំពញជមា៉ា ងចំជពាះទារក/កូនជក្មងជទើបជរៀនជដើរនិង$700ដុល្ារក្នុង
មតួយដខេប្មាបម់ជត្យ្យម�្មឹជពញជមា៉ា ង។
កប្មតិផដាល់ថវកិាបច្ុប្ន្នមនិឧបត្មភាកម្មវ ិ្ តីECEេប្មាបកុ់មារដដលមាន

េិទ្ធិទទតួលរានទាងំអេ់ជន្ះជទ។ជៅឆ្្ន ំ2010–11ថវកិារដ្ឋនិងេ�ពន័្ធ
រានផដាល់រាប្កប់្បដ�ល$2.6ពានល់ានដុល្ារជដើម្ តីផដាល់ដល់កម្មវ ិ្ តីដថទាំ
កុមារនិងមជត្យ្យម�្មឹជាជប្ចើនប្បដ�ល500,000ន្ក់ឬប្បដ�ល15
ភាគរយននកុមារអាយុប្រាឆំ្្ន ំនិងជក្មងជាងជនះជៅរដ្ឋកាលតី�វ័រញ៉ា ។ជទាះបតី
ជាោ៉ា ងណ្ប្បដ�លពាកក់ណ្ដា លននកុមារទាងំអេ់ជៅរដ្ឋកាលតី�វ័រញ៉ា 
ជឆ្ើយតបជៅនឹងលកខេណៈវនិិច្យ័មានេិទ្ធិទទតួលរានកម្មវ ិ្ តីដដលប្តរូវរានឧប
ត្មភា។ជោយសារការផដាល់ថវកិាកម្មវ ិ្ តីECEរបេ់រដ្ឋនិងេ�ពន័្ធមនិប្គប់
ប្គ្នេ់ប្មាបផ់ដាល់ជេវាដដលប្តរូវរានឧបត្មភាេប្មាបកុ់មារទាងំអេ់ដដល
មានេិទ្ធិទទតួលរានជាទូជៅដតងដតមានបញជា តីរងច់ាជំៅក្នុងបណ្ដា ជខ្ន្តីភាគ

ជប្ចើន។

ជេចក្តីជេ្នើចបាប់

ដូចរានកតេ់មា្គ ល់ពតីខ្ងជដើមកម្មវ ិ្ តីECEនឹងទទតួលរានប្បដ�ល10
ភាគរយននប្រាកច់ំណូលដដលរាននរអង្្គ េជោយកំជណើ នអប្តាពន្ធប្រាក់
ចំណូលផ្ទា ល់ខ្តួន(PIT)រ�ូតដល់ឆ្្ន ំ2016–17និងជប្កាយមកជទៀត
ប្បដ�ល15ភាគរយជរៀងរាល់ឆ្្ន ។ំវធិានការជនះផដាល់ការដបងដចកជាកល់ាក់
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ននថវកិាទាងំជនះដូចមានេជងខេបជៅក្នុងតារាងទតី3។ដូចមានបង្ហា ញជៅ
ដផ្នកខ្ងជលើននតារាងថវកិាដដលនរអង្្គ េរានេប្មាបក់ម្មវ ិ្ តីECEរ�ូត
ដល់23ភាគរយនឹងប្តរូវរានជបដាជាញា ជប្បើេប្មាបស់ាដា រការកាតប់ន្យគជប្មាង
ថវកិារដ្ឋថ្មតីៗជនះជៅជលើមូលនិ្ិដថទាកុំមារនិងអប្តាប្រាកដ់ខេប្មាបអ់្នក

ផដាល់ការដថទាំកដូ៏ចជាការអនុវត្េកម្មភាពមតួយចំនតួនទូទាងំរដ្ឋដដលរាន
បជងកើតជ�ើងជដើម្ តីគ្បំ្ទប្បពន័្ធECEរបេ់រដ្ឋ។ថវកិាECEដដលជៅ
ជេេេល់ដដលមានបង្ហា ញជៅដផ្នកខ្ងជប្កាមននតារាងនឹងពប្ងតីកកម្ម
វ ិ្ តីដថទាកុំមារនិងមជត្យ្យម�្មឹជដើម្ តីបជប្មើកុមារមកពតីប្គរួសារមានប្រាក់

ចំណូលទាបកានដ់តជប្ចើននិងបជងកើនអប្តាប្រាកដ់ខេប្មាបអ់្នកផដាល់កម្មវ ិ្ តី

ECEមតួយចំនតួន។វធិានការជនះកហ៏ាមឃាតម់និឲ្យរដ្ឋកាតប់ន្យការគ្បំ្ទដដ
លមានប្សាប់េប្មាបក់ម្មវ ិ្ តីECEជ�ើយ។ជាកដ់េដាងរដ្ឋនឹងប្តរូវរាន
តប្មរូវឲ្យចំណ្យេមាមាប្តដូចគ្្ន ននប្រាកច់ំណូលកញ្បថ់វកិាទូជៅរបេ់រដ្ឋ
េប្មាបក់ម្មវ ិ្ តីECEជៅក្នុងឆ្្ន ខំ្ងមុខៗដូចការចំណ្យជៅឆ្្ន ំ2012–13
(ប្បដ�ល1ភាគរយ)។ដូចដដលរានបរោិយកានដ់តលម្តិជៅខ្ងជប្កាម
វធិានការជនះរ តួមបញូ្លនូវខដចងទូលំទូលាយដដលទាកទ់ងនឹង៖(1)ប្បពន័្ធ
ោកព់ិនទាុេប្មាបក់ារវាយតនម្កម្មវ ិ្ តីECE(2)មជតយ្្យម�្មឹនិង(3)ការដថ
ទាទំារកនិងកូនជក្មងជទើបជរៀនជដើរ។

តារាងទតី3

េំជណើ ប្បជាមតិជលខ38’s ខមាប្តាននការដថទាវំយ័ជក្មងនិងការអបរ់ំ (ECE) ។


ជគ្លបំណង/ការពិពណ៌ន្

“ការស្ារជ�ើងវញិនិងប្បពន័្ធបេិដ្ឋកម្ម”

ការស្ារកម្មវ ិ្ តីជ�ើងវញិ—ស្ារការកាតប់នយ្ថវកិារដ្ឋមតួយដផ្នកដដលរានចំណ្យេំរាបផ្់ល់
ឧបត្មភា្នដល់កម្មវ ិ្ តីECE តាងំពតីឆ្្ន ំ2008–09។ការស្ារជ�ើងវញិនឹងមានរតួមនូវបំជរ ើកុមាររានជប្ចើន
បជងកើនចំនតួនដដលប្គរួសារនិមតួយៗអាចរករានជ�ើយអាចជៅដតមានេិទិ្ធទទតួលកនប្មជ�ើយបជងកើនអប្តាបង់ប ្
រាកេំ់រាបកុ់មារមតួយរបូៗក្នុងរដ្ឋ។

ប្បពន័្ធអប្តាបងប់្រាក—់បជងកើតប្បពន័្ធវាយតំនលនិងផ្សពវផសាយអប្តាកម្មវ ិ្ តីECE  ជោយដផ្កជលើរជបៀប
ដដលជគជ្វើវភិាគទានជៅការជរៀបចំកម្មវ ិ្ តីេិកសាអភវិឌ្ឍនផ៏្ូវចិត្/េង្គមរបេ់កុមារ

ទិន្ននយ័មូលោ្ឋ នរបេ់ECE—បជងកើតទិន្ននយ័មូលោ្ឋ នទូទាងំរដ្ឋ ជដើម្ តីប្បមូលនិងរកសាពត័ម៌ានអំពតី
កុមារដដលចូលជរៀនក្នុងកម្មវ ិ្ តីECE ឧបត្មភា្នជោយរដ្ឋ។នឹងមានរតួមភាពពស្ឹារអំពតីកម្មវ ិ្ តីកុមារECE  ប្ព
មទាងំការវាយតំនលរបេ់ជគក្នុងការជប្តៀមេំរាបម់ជតយ្យសាលាផងដដរ។នឹងតភាជា បជ់ាមតួយទិន្ននយ័មូលោ្ឋ នន
បណ្្ញអបរ់រំដ្ឋ K–12 ។

អាជាញា បណ័ណ ប្តរួតពិនិត្យ—បជងកើននូវភាពញឹកញបន់នរជបៀបដដលកម្មវ ិ្ តីECE
ទទតួលការប្តរួតពិនិត្យជមើលខ្ងេុខភាពនិងេុវត្ិភាពពតីភា្ន កង់្រអាជាញា បណ័ណ រដ្ឋ។

ចំនតួនេរបុតាមដផ្នក

“ពប្ងងឹនិងពប្ងតីកកម្មវ ិ្ តីECE ”

ជេវាកម្មេំរាបកុ់មារអាយុពតីបតីជៅប្រាឆំ្្ន —ំពប្ងតីកកម្មវ ិ្ តីឧបត្មភា្នេំរាបជ់មតយ្យសាលាជដើម្ តី�តួយ�កុមារពតី
ប្គរួសារមានប្រាកច់ំណូលទាបឳ្យរានជប្ចើន។

ជេវាកម្មេំរាបកុ់មារអាយុពតីកំជណើ តដល់បតីឆ្្ន —ំបជងកើតកម្មវ ិ្ តីបឋមវយ័មជតយ្យថ្មតីេំរាបក់ាលតី�វ័រញ៉ា ជដើម្ តីផ្ល់
ការដថទាកុំមារនិងការគ្បំ្ទប្គរួសារេំរាប់កុមារវយ័ជក្មងពតីប្គរួសារមានប្រាកច់ំណូលទាប។

អប្តាការបងប់្រាកអ់្នកផ្ល់ការបំជរ ើ—ផ្ល់ ប្រាកឧ់បត្មភាបដន្មេំរាបកុ់មារមា្ន ក់ៗ  ជៅក្នុងកម្មវ ិ្ តីឧបត្មភា្នរដ្ឋ
ECE  ដដលទទតួលពិនទាុខ្ពេ់ជាងជគជលើអប្តាកំរតិថ្មតី ដដលមានថវកិាជផ្្តេំខ្នេំ់រាបដ់ផ្នក
កម្មវ ិ្ តីមជតយ្យោ្ឋ ន។ម៉ា្យងជទៀតបជងកើនអប្តាេំរាបកុ់មារមា្ន ក់ៗ ដដលមានរតួចមកជ�ើយជន្ះេំរាបក់ម្មវ ិ្ តីឧបត្
មភា្នរដ្ឋ ដដលមានអាជាញា បណ័ណ ដល់កម្មវ ិ្ តីECE  ដដលបំជរ ើកុមារអាយុពតីកំជណើ តដល់18  ដខ។

ចំនតួនេរបុតាមដផ្នក

េរបុ

ភាគរយនន
មូលនិ្ិេំរាប់ECE

 
19.4% 

 
 
 

2.6 

0.6 
 
 
 

0.3

 
(23.0%)

 
51.6% 

 
16.6 

 
8.9 

 

 
(77.0%b)

100.0%
a ជោយសារចំនតួនប្តរូវរានកំណតេំ់រាបស្់ារជ�ើងវញិនិងប្បពន័្ធបេិដ្ឋកម្មប្តរូវរានកំរតិខ្ពេ់ដល់$355លានមូលនិ្ិមតួយដផ្នកដតិ៏ចតតួចនឹងផ្ល់ជៅ�តួយ�ពប្ងឹងនិងពប្ងតីកកម្មវ ិ្ តី
ECE  ជពលណ្វធិានការននជេវាបងប់្រាកប់ំណុលចបជ់ៅឆ្្ន ំ2017–18។
bមនិប្តរូវឳ្យជលើេពតី3 ភាគរយននមូលនិ្ិទាងំជនះអាចប្តរូវយកជៅជប្បើប្រាេ់តំនលជមើលប្គបប់្គងកំរតិរដ្ឋជ�ើយ។មនិប្តរូវឳ្យជលើេពតី15 ភាគរយននមូលនិ្ិដដលប្តរូវរានកំណតទុ់កេំ
រាបអ់្នកផ្ល់ការបំជរ ើ របេ់កម្មវ ិ្ តីECE អាចយកមកជប្បើេំរាបន់ថ្ចំណ្យជលើអគ្រជ�ើយ។



ការធ្វើវភិាគធោយអ្នកវភិាគអង្គនិតិបញ្ញត្ិ	 (ត)

សណំ�ើប្រជាមតិ
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64 |  ចំណងជ�ើងនិងជេចក្តីជេជងខេបy /  ការជ្វើវភិាគ

បជងកើតប្បពន័្ធោកពិ់នទាុទូទាងំរដ្ឋជដើម្ តីវាយតនមគុ្ណភាពននកម្មវ ិ្ តីECE
នតីមតួយៗ។វធិានការជនះតប្មរូវឲ្យរដ្ឋអនុវត្“ប្បពន័្ធោកពិ់នទាុនិងដកលម្គុណ
ភាពននការេិកសាពតីដំបូង”(QRIS)ជដើម្ តីវាយតនម្ប្បេិទ្ធភាពននកម្មវ ិ្ តីECE
នតីមតួយៗ។ការសាងបន្ជលើការង្រដំបូងដដលរដ្ឋរានចាតវ់ធិានការរដ្ឋនឹងមាន
ជពលជវលារ�ូតដល់ដខមករាឆ្្ន ំ2014ជដើម្ តីបជងកើតមាប្តោ្ឋ នមតួយេប្មាប់
វាយតនម្ថ្ជតើកម្មវ ិ្ តីរ តួមចំដណកជៅក្នុងការអភវិឌ្ឍផ្ូវេង្គមនិងផ្ូវចិត្និង
ការជប្តៀមចូលេិកសារបេ់កុមាររានល្ដល់កប្មតិណ្ដដរ។កម្មវ ិ្ តីECE
ទាងំអេ់អាចជប្�ើេជរ ើេឲ្យជគោកព់ិនទាុតាមមាប្តោ្ឋ នជនះជ�ើយការោកព់ិនទាុ
នឹងមានលទ្ធភាពជប្បើប្រាេ់រានជាសាធារណៈ។រដ្ឋកនឹ៏ងអភវិឌ្ឍកម្មវ ិ្ តី

បណដាុ ះបណ្ដា លជដើម្ តី�តួយ�ដល់អ្នកផដាល់ការដថទាកំ្នុងការដកលម្ជេវានិង
បជងកើនពិនទាុរបេ់ពតួកជគផងដដរ។បដនម្ពតីជលើជនះជទៀតេំជណើ ប្បជាមតិជលខ

38នឹងផដាល់ប្រាកដ់ខបដន្ម—ជៅដផ្នកខ្ងជលើននអប្តាឧបត្មភាដដលមាន
ប្សាបេ់ប្មាបកុ់មារមា្ន ក—់េប្មាបក់ម្មវ ិ្ តីដថទាកុំមារនិងមជត្យ្យម�្មឹ
ដដលទទតួលរានពិនទាុខ្ពេ់ជាងមុខជៅជលើមាប្តោ្ឋ នប្បពន័្ធQRIS។
ផដាល់មជត្យ្យម�្មឹដល់កុមារដដលមកពតីប្គរួសារមានប្រាកច់ំណូលទាប

កានដ់តជប្ចើន។េំជណើ ប្បជាមតិជលខ38ពប្ងតីកចំនតួនននមូលនិ្ិដដលមាន
លទ្ធភាពអាចជប្បើប្រាេ់រានជៅក្នុងកម្មវ ិ្ តីមជត្យ្យម�្មឹដដលឧបត្មភាជោយ

រដ្ឋដដលមានទតីតាងំជៅក្នុងេង្ក តដ់ដលមានការប្បមូលផ្ុ ំខ្ពេ់ននប្គរួសារមាន
ប្រាកច់ំណូលទាប។ការផដាល់ថវកិាជដើម្ តីផដាល់មូលនិ្ិថ្មតីៗទាងំជនះនឹងមាន
លទ្ធភាពអាចជប្បើប្រាេ់រានេប្មាបអ់្នកផដាល់មជតយ្្យម�្មឹដដលមានពិនទាុគុណភាពខ្ពេ់ប៉ាុជណ្ណ ះ។ការផដាល់ថវកិានឹងប្តរូវរានដបងដចកជៅឲ្យអ្នកផដាល់
ការដថទាំជោយដផ្កជលើចំនតួនរា៉ា នស់ា្ម នននកុមារមានេិទ្ធិទទតួលរានដដល
រេ់ជៅក្នុងេង្ក តជ់គ្លជៅដដលបច្ុប្ន្នមនិទានរ់ានចូលជរៀនជៅមជត្យ្យ
ម�្មឹ។(ោ៉ា ងជហាចណ្េ់65ភាគរយននកដនង្ថ្មតីៗទាងំជនះប្តរូវដតេ្ិត
ជៅក្នុងកម្មវ ិ្ តីដដលផដាល់ជេវាជពញមតួយនថងៃជពញមតួយឆ្្ន ។ំ)ការចូលរតួមក្នុង
កម្មវ ិ្ តីនឹងមានកប្មតិចំជពាះកុមារដដលជឆ្ើយតបនឹងលកខេណៈវនិិច្យ័ននេិទ្ធិ
ទទតួលរានប្រាកច់ំណូលដដលមានប្សាប់ឬរេ់ជៅក្នុងេង្ក តជ់គ្លជៅមនិ
ថ្ប្រាកច់ំណូលប្គរួសារដដលប្តរូវរានផដាល់អាទិភាពខ្ពេ់បំផុតចំជពាះកុមារ
ដដលមានហានិភយ័មតួយចំនតួន(រ តួមមានកុមារទាងំឡាយណ្ដដលេ្ិតជៅ
ក្នុងការដថទាជំៅតាមមណ្ឌ លដថទាកុំមារ)។

បជងកើតកម្មវ ិ្ តីថ្មតីេប្មាបទ់ារកនិងកូនជក្មងជទើបជរៀនជដើរដដលមកពតីប្គរួសារ
មានប្រាកច់ំណូលទាប។េំជណើ ប្បជាមតិជលខ38បជងកើតកម្មវ ិ្ តីHeadStart

ជាដំបូង(EHS)របេ់រដ្ឋកាលតី�វ័រញ៉ា ដដលយកគំរតូាមកម្មវ ិ្ តីេ�
ពន័្ធមានជ ្្ម ះដូចគ្្ន ។រ�ូតដល់65ភាគរយននការផដាល់ថវកិាេប្មាប់កម្ម
វ ិ្ តីជនះនឹងផដាល់ទាងំជេវាដថទាកុំមារនិងជេវាគ្បំ្ទប្គរួសារដល់ប្គរួសារមាន
ប្រាកច់ំណូលទាបដដលកូនមានអាយុចាបព់តីជទើបនឹងជកើតរ�ូតដល់អាយុបតី
ឆ្្ន ។ំ(ោ៉ា ងជហាចណ្េ់75ភាគរយននមូលនិ្ិថ្មតីៗទាងំជនះប្តរូវដតេប្មាប់
ការដថទាជំពញមតួយនថងៃជពញមតួយឆ្្ន ។ំ)ោ៉ា ងជហាចណ្េ់35ននការផដាល់
ថវកិាEHSនឹងផដាល់ជេវាគ្បំ្ទដល់ប្គរួសារនិងអ្នកផដាល់ការដថទាំដដលមនិចូ
លរតួមជៅក្នុងេមាេភាពដថទាកុំមាររបេ់កម្មវ ិ្ តី។ជៅក្នុងករណតី ទាងំពតីរ

ជនះជេវាគ្បំ្ទប្គរួសារអាចរតួមបញូ្លទាងំការចុះេតួរេុខទុកខេជោយបុគ្គលិក
កម្មវ ិ្ តីការវាយតនម្ការអភវិឌ្ឍរបេ់កុមារកម្មវ ិ្ តីអកខេរកម្មប្គរួសារនិងការ

បណដាុ ះបណ្ដា លមាតាបិតានិងអ្នកផដាល់ការដថទា។ំ

ឥទ្ធិពលសារជពើពន្ធ

ផដាល់ថវកិាបដន្មជដើម្ តីគ្បំ្ទនិងពប្ងតីកកម្មវ ិ្ តីECE។ជៅក្នុងរយៈជពល
ប៉ាុន្្ម នឆ្្ន ដំំបូងប្បដ�ល$1មតួយរយជកាដិដុល្ារប្បចាឆំ្្ន ពំតីវធិានការជនះនឹង
ប្តរូវរានជប្បើប្រាេ់េប្មាបប់្បពន័្ធECEរបេ់រដ្ឋ។(ថវកិាឆ្្ន ំ2013–14នឹង
ខ្ពេ់ជាងមុនពតីជប្ពាះថវកិាដដលរានបជងកើនជៅឆ្្ន ំ2012–13កអ៏ាចមាន
លទ្ធភាពដចកចាយរានដដរ។)ភាគជប្ចើនននការផដាល់ថវកិានឹងជបដាជាញា េប្មាប់
ការពប្ងតីកកម្មវ ិ្ តីដថទាកុំមារនិងមជត្យ្យម�្មឹដដលបជប្មើទារក/កូនជក្មងជទើប

ជរៀនជដើរ10,000ន្ក់និងកុមារដដលជរៀនជៅមជត្យ្យម�្មឹ90,000ន្ក់
បដន្មជទៀតជៅក្នុងរយៈជពលចាបជ់ផដាើមប៉ាុន្្ម នឆ្្ន ដំំបូងននការអនុវត្កម្មវ ិ្ តី។
ចំនតួនថវកិាដដលមានលទ្ធភាពអាចជប្បើប្រាេ់រានជៅក្នុងឆ្្ន ខំ្ងមុខនឹង


ជកើនជ�ើងតាមជពលជវលា។ចាបជ់ផដាើមពតីឆ្្ន ំ2017–18តជៅថវកិាដដល
ចំណ្យជៅជលើកម្មវ ិ្ តីដថទាំនិងអបរ់ពំតីចមាងៃ យនឹងជកើនជ�ើងដថមជទៀត

ពតីជប្ពាះថវកិាដដលប្តរូវការជប្បើប្រាេ់េប្មាបក់ារទូទាតប់ំណុលរដ្ឋមានការ
ថយចុះោ៉ា ងជប្ចើន។
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ការបងេ់ងបំណុលរដ្ឋ
សាវតារ

ការទូទាតប់ំណុលេញ្្ញ បណ័ណ ដដលជាកាតពវកិច្ទូជៅ។�ិរញ្ញប្ទាន
េញ្្ញ បណ័ណ គឺជាប្បជភទននការខ្តីប្រាករ់យៈជពលយូរដដលរដ្ឋជប្បើជដើម្ តីបជងកើន
ប្រាក់ជាចម្ងេប្មាបជ់�ោ្ឋ រចន្េម្ពន័្ធមានអាយុកាលយូរអដងវង(រ តួមមាន
អគ្រសាលាជរៀននិងសាកលវទិ្យល័យមហាវថិតីផ្ូវថ្នល់ការអភរិក្សដតី្្តីនិង

េតវនប្ពនិងអគ្របូវន័្ទាកទ់ងនឹងទឹក)។រដ្ឋទទតួលរានប្រាកជ់នះតាមរយៈ
ការលកេ់ញ្្ញ បណ័ណ ដល់វនិិជោគិនទាងំឡាយ។ជាការតបេ្នងរដ្ឋេន្យទូ
ទាតេ់ងប្រាកជ់នះជោយមានការប្រាក់ជោងជៅតាមកាលវភិាគដដលរាន
បញ្ជា កល់ម្តិ។មតួយភាគ្ំននេញ្្ញ បណ័ណ របេ់រដ្ឋគឺជាេញ្្ញ បណ័ណ កាតពវ
កិច្ទូជៅដដលប្តរូវដតយល់ប្ពមជោយអ្នកជរាះជឆ្្ន តនិងធាន្ជោយអំណ្ច
ពន្ធអាករទូជៅរបេ់រដ្ឋ។េញ្្ញ បណ័ណ កាតពវកិច្ទូជៅជា្ម្មតាប្តរូវរានបង់
ផ្ដា ចជ់ាមតួយនឹងការទូទាតជ់ោយជេវាផដាល់បំណុលប្បចាឆំ្្ន ពំតីកញ្បថ់វកិាទូ
ជៅ។ជៅឆ្្ន ំ2010–11រដ្ឋរានទូទាតជ់េវាផដាល់បំណុលេញ្្ញ បណ័ណ កាតពវកិ
ច្ទូជៅចំនតួន$4.7បតួនរយប្រាពំតីរជកាដិដុល្ារ។ក្នុងចំនតួនប្រាកជ់នះ$3.2
បតីរយពតីរជកាដិដុល្ារគឺេប្មាបទូ់ទាតជ់េវាផដាល់បំណុលជៅជលើអគ្របូវន័្
សាលាជរៀននិងសាកលវទិ្យល័យ។

ជេចក្តីជេ្នើចបាប់

ោ៉ា ងជហាចណ្េ់30ភាគរយននប្រាកច់ំណូលេប្មាប�ំ់នតួយជេវាផដាល់បំ
ណុលរ�ូតដល់ឆ្្ន ំ2016–17។រ�ូតដល់ចុងឆ្្ន ំ2016–17ោ៉ា ងជហាច
ណ្េ់30ភាគរយននប្រាកច់ំណូលននេំជណើ ប្បជាមតិជលខ38នឹងប្តរូវ
រានជប្បើប្រាេ់ជោយរដ្ឋជដើម្ តីទូទាតន់ថ្ជេវាផដាល់បំណុល។វធិានការតប្មរូវឲ្យ
ជប្បើថវកិាទាងំជនះជាចម្ងេប្មាបទូ់ទាតន់ថ្ជេវាផដាល់បំណុលដផ្នកអបរ់ំ
(អគ្របូវន័្មជត្យ្យេិកសាកប្មតិទាបរ�ូតដល់សាកលវទិ្យល័យ)។
ជទាះបតីជាោ៉ា ងណ្ប្បេិនជបើថវកិាជៅជេេេល់ជប្កាយពតីទូទាតន់ថ្ជេវា
ផដាល់បំណុលដផ្នកអបរ់បំ្បចាឆំ្្ន រំ តួចជន្ះថវកិាទាងំជនះអាចប្តរូវរានជប្បើេប្មាប់
ទូទាតន់ថ្ជេវាផដាល់បំណុលេញ្្ញ បណ័ណ កាតពវកិច្ទូជៅជផ្សងជទៀតរបេ់រដ្ឋ។

កប្មតិកជំណើ នននការដបងដចកេប្មាបស់ាលាជរៀននិងកម្មវ ិ្ តីដថទាំនិងអប់
រពំតីចមាងៃ យចាបជ់ផដាើមពតីឆ្្ន ំ2015–16តជៅជប្បើថវកិាដដលជលើេេប្មាប់
ទូទាតជ់េវាផដាល់បំណុល។ចាបជ់ផដាើមពតីឆ្្ន ំ2015–16តជៅការដបងដចងថវកិា
CETFេរបុេប្មាបស់ាលាជរៀននិងកម្មវ ិ្ តីដថទាំនិងអបរ់ពំតីចមាងៃ យមនិអា
ចបជងកើនតាមអប្តាជប្ចើនជាងកជំណើ នជាម្្យមជៅក្នុងទុនប្រាកច់ំណូលផ្ទា ល់
ខ្តួនជៅរដ្ឋកាលតី�វ័រញ៉ា ក្នុងរយៈជពលប្រាឆំ្្ន មំុនជ�ើយ។លុយCETF
ដដលប្បមូលរានជលើេពតីអប្តាកំជណើ នជនះកន៏ឹងប្តរូវជប្បើេប្មាបទូ់ទាត់

បំណុលរបេ់រដ្ឋផងដដរ។(វធិានការជនះផដាល់នូវការជលើកដលងេប្មាបឆ់្្ន ំ
2017–18ជោយពិចារណ្ជៅជលើការដប្បប្បរួលការដបងដចកប្រាកច់ំណូល។)

ឥទ្ធិពលសារជពើពន្ធ
ប្រាកេ់ន្សនំនកញ្បថ់វកិាទូជៅប្បដ�ល3បតីរយជកាដដុិល្ារប្បចាឆំ្្ន ំរ�ូត

ដល់ឆ្្ន ំ2016–17។រ�ូតដល់ចុងឆ្្ន ំ2016–17ោ៉ា ងជហាចណ្េ់30ភាគ
រយននប្រាកច់ំណូលដដលបជងកើនជោយវធិានការជនះប្បដ�ល$3បតីរយ
ជកាដិដុល្ារប្បចាឆំ្្ន ំនឹងប្តរូវរានជប្បើប្រាេ់ជដើម្ តីទូទាតន់ថ្ជេវាផដាល់បំណុល
កាតពវកិច្ទូជៅនិងផដាល់ប្រាកេ់ន្សនំនកញ្បថ់វកិាទូជៅរបេ់រដ្ឋ។
ការជ្វើដបបជនះនឹងជោះប្សាយប្រាកច់ំណូលននកញ្បថ់វកិាទូជៅេប្មាប់
កម្មវ ិ្ តីសាធារណៈជផ្សងៗនិងជ្វើឲ្យកានដ់តមានភាពង្យប្េរួលក្នុងការជ្វើ

ឲ្យមានតុល្យភាពថវកិាជៅក្នុងរយៈជពលប៉ាុន្្ម នឆ្្ន ជំនះ។
ប្រាកេ់ន្សនំនកញ្បថ់វកិាទូជៅបដន្មជាេកាដា នុពលចាបជ់ផដាើមពតីឆ្្ន ំ

2015–16តជៅ។ខដចងអំពតីកប្មតិកំជណើ នរបេ់វធិានការជនះកផ៏ដាល់នូវ
ប្រាកេ់ន្សនំនកញ្បថ់វកិាទូជៅក្នុងឆ្្ន មំតួយចំនតួនផងដដរ។ចំនតួនននប្រាកេ់ន្សំ
នឹងខុេគ្្ន ពតីមតួយឆ្្ន ជំៅមតួយឆ្្ន អំាប្េ័យជៅជលើកជំណើ នននពន្ធប្រាកច់ំណូល
ផ្ទា ល់ខ្តួននិងទុនប្រាកច់ំណូលផ្ទា ល់ខ្តួនប៉ាុដន្អាចមានចំនតួនរាបរ់យលាន


ដុល្ារប្បចាឆំ្្ន ។ំ


