
លក្ខខណ័្ឌ ពន្ធដារ សំរាបព់ាណិជ្ផកម្មពហុរដ្ឋ។  ការផ្តល់ថវកិាសំរាបថ់ាមពលល្អស្្អ ត 
និងថាមពលបរបិូរណ៍។  លក្ខន្តិក:ផ្តតួចផផ្តើម។

ចំណងផជើងជាផ្ូវការ  និងផសចក្តតីផសផង្ខប ផរៀបចំផដាយអគ្គផមធាវ តី

សំផណើ បបជាមតិ
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លកខេខណ័្ឌ ពន្ធដារេំរាបព់ាណិ�្ផកម្មពហុរដ្ឋ។ការផ្ល់ថវកិាេំរាបថ់ាមពលល្អស្្អ តនិងថាមពលបរបិូរណ៍។
លកខេន្ិក:ផ្តួចជផ្ើម។
• ដំរវូឲ្យពាណិ�្ផកម្មពហុរដ្ឋគិតគូរបំណុលពន្ធដារប្រាកច់ំណូលរដ្ឋកាលតីហវ័រនតីញ៉ា របេ់ជគជដាយជោងជៅជលើភាគរយននការលកដូ់ររបេ់ជគ

ក្ុងរដ្ឋកាលតីហវ័រនតីញ៉ា ។
• លុបបំរាតច់បាបជ់ា្រមានដដលផ្ល់ឲ្យពាណិ�្ផកម្មពហុរដ្ឋនូវ�ំជរ ើេមតួយជដើម្ តីជប្�ើេជរ ើេរបូមន្បំណុលពន្ធដារដដលផ្ល់លកខេខណ័្ឌ ពន្ធដារ


ជាទតីគាបច់ិត្េំរាបព់ាណិ�្ផកម្មដដលមានប្ទព្យេម្ត្ិនិងបញ្ផ តីជបើកប្រាកដ់ខជៅជប្រៅរដ្ឋកាលតីហវ័រនតីញ៉ា ។

• ជប្តៀមទុក$550លានជាប្បចាឆ្ំ្ំចំនតួនប្រាឆ្ំ្ំជចញពតីកជំណើ នប្រាកច់ំណូលដដលេង្ ឃឹមេំរាបជ់គាលបំណងននការផ្ល់ថវកិា
ដដលបជងកើតឲ្យមានថាមពលបរបិូរណ៍និងការងារថាមពលល្អស្្អ តក្ុងរដ្ឋកាលតីហវ័រនតីញ៉ា ។

អ្កវភិាគជេចក្តីេជងខេបនននតីតិបញ្ញត្ិប្បមាណនូវឥទ្ធិពលហិរញ្ញ វត្ុទូទាតរ់តួចរបេ់រដ្ឋនិងរដា្ឋ ភរិាលមូលដា្ឋ ន៖

• ប្បដហល$1ជកាដិបដន្មជលើប្រាកច់ំណូលរបេ់រដ្ឋជាប្បចាឆ្ំ្—ំជកើនជ�ើងជប្គឿនៗ¬—ជចញពតីការបរំាតជ់ចាលេមត្ភាពននពាណិ�្ផកម្មពហុរដ្ឋ
ជដើម្ តីជប្�ើេជរ ើេរជបៀបពន្ធដារជលើប្រាកច់ំណូលរបេ់ជគជៅរដ្ឋកាលតីហវ័រនតីញ៉ា ប្តរូវរានអនុមត័ជាោ៉ា ងណា។

ការជនះនឃឹងបណ្ាលឲ្យមានការបងព់ន្ធរដ្ឋជប្ចើនជៅក្ុងពាណិ�្ផកម្មពហុរដ្ឋខ្ះ។
• ក្ុងបណ្ាននប្រាកច់ំណូលដដលរានមកតាមរយ:រជបៀបជនះក្ុងជពលប្រាឆ្ំ្ខំាងមុខប្បដហលជាពាកក់ណ្ាល

នឃឹងរានជប្តៀមេំរាបថ់ាមពលបរបិូរណ៍និងដផនការថាមពលជផសេងជទៀត។
• ក្ុងបណ្ាននប្រាកច់ំណូលដដលជៅេល់មតួយដផ្ក្ំប្បដហលនឃឹងរានចំណាយជៅជលើស្លាជរៀនស្ធារណ:និងមហាវទិយាល័យតាម

េហគមន។៍

ស្វតារ

ពន្ធជលើប្រាកច់ំណូលស្�តីវកម្មបេ់រដ្ឋ។ ចំនតួនទឃឹកប្រាកដ់ដលអា�តីវកម្ម
មតួយចំពាករ់ដ្ឋជៅក្ុងពន្ធប្រាកច់ំណូលប្ករុមហុ៊នក្ុងមតួយឆ្្ំៗ  គឺអាប្េ័យជៅ
ជលើប្រាកច់ំណូលជាបព់ន្ធរបេ់អា�តីវកម្មជោះ។ ចជំពាះអា�តីវកម្មមតួយដដល
ដំជណើ រការទាងំជៅក្ុងរដ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា  និងជៅក្ុងរដ្ឋ ឬ ប្បជទេជផសេងៗ
ជទៀត (អា�តីវកម្មពហុរដ្ឋ) ពន្ធរបេ់រដ្ឋ គឺគិតជៅជលើដតដផ្កននប្រាកច់ំណូល
របេ់ខ្តួនដដលពាកព់ន័្ធជាមតួយនឃឹងរដ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា ប៉ាុជណាណ ះ។ ជដាយស្រ
មានដតមតួយចំដណកតូចប៉ាុជណាណ ះននប្ករុមហុ៊នមានលកខេណៈពហុរដ្ឋ ប្ករុមហុ៊ន
ពហុរដ្ឋទាងំឡាយបងម់តួយភាគ្ំននពន្ធប្រាកច់ំណូលប្ករុមហុ៊នរបេ់រដ្ឋ។ 

ពន្ធជនះ គឺជាប្បភពប្រាកច់ំណូលជៅក្ុងកញ្ចបថ់វកិាទូជៅ្ំបំផុតទតីបតីរបេ់
រដ្ឋ ជដាយប្បមូលរានចំនតួន $9.6 ប្រាបំតួនរយប្រាមំតួយជកាដិដុល្ារក្ុងឆ្្ ំ

2010–11។ 

ការជ្វើវភិាគជដាយអ្កវភិាគអង្គនិតិបញ្ញត្ិ

ពាណិ�្ជកម្មពហុរដ្ឋជប្�ើេជរ ើេរជបៀបការកំណតប់្រាកច់ំណូលជាបព់ន្ធ
របេ់ជគ។ ថ្មតីៗជនះចបាបរ់ដ្ឋអនុញ្្ញ តឲ្យអា�តីវកម្មពហុរដ្ឋភាគជប្ចើនជ្វើការ
ជប្�ើេជរ ើេយកវ ិ្ តីស្សេ្ដមតួយក្ុងចំជណាមវ ិ្ តីស្សេ្ដចំនតួនពតីរេប្មាប់

កំណតប់រមិាណរាប្កច់ំណូលរបេ់ពតួកជគដដលពាកព់ន័្ធនឃឹងរដ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា 
និងអាចកាតព់ន្ធរានជដាយរដ្ឋ៖

• “វ ិ្ តីស្សេ្ដបតីកត្ា”ននការកំណតប់្រាកច់ំណូលជាបព់ន្ធ។វ ិ្ តីស្សេ្ដ
មតួយជប្បើប្រាេ់ទតីតាងំលក់ប្ទព្យេម្ត្ិនិងនិជោ�ិករបេ់ប្ករុមហុ៊ន។
ជៅជពលជប្បើប្រាេ់វ ិ្ តីស្សេ្ដជនះកាលណាអា�តីវកម្មពហុរដ្ឋមានការ
លក់ប្ទព្យេម្ត្ិឬនិជោ�ិកកានដ់តជប្ចើនជៅក្ុងរដ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា 
ជោះប្រាកច់ំណូលកានដ់តជប្ចើនរបេ់អា�តីវកម្មជោះប្តរូវជាបព់ន្ធរដ្ឋ។



សំណ�ើ ប្រជាមតិ

39
លក្ខខ�័្ឌ ពន្ធដារ សំរា្រព់ា�ិជ្ផកម្មពហុរដ្ឋ។  ការផ្តល់ថវកិាសំរា្រថ់ាមពលល្អស្្អ ត  
និងថាមពល្ររ្ិរូរ�៍។  លក្ខន្តិក:ផ្តតួចណផ្តើម។

ការណ្វើវភិាគណដាយអ្នកវភិាគអង្គនិតិ្រញ្ញត្តិ (ត)
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• “វ ិ្ តីស្សេ្ដកត្ាលកដ់តមតួយ” ននការកំណតប់្រាកច់ំណូលជាបព់ន្ធ។ 

វ ិ្ តីស្សេ្ដជផសេងជទៀតជប្បើប្រាេ់ដតទតីតាងំលករ់បេ់ប្ករុមហុ៊នប៉ាុជណាណ ះ។  

ជៅជពលជប្បើប្រាេ់វ ិ្ តីស្សេ្ដជនះ កាលណាអា�តីវកម្មពហុរដ្ឋលករ់ាន
កានដ់តជប្ចើនជៅក្ុងរដ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា  ជោះប្រាកច់ំណូលកានដ់តជប្ចើន
របេ់អា�តីវកម្មជោះប្តរូវជាបព់ន្ធ។ (ឧទាហរណ៍ ប្បេិនជបើផលិតផល
មតួយភាគបតួនរបេ់ប្ករុមហុ៊នប្តរូវរានលកជ់ៅក្ុងរដ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា
ជហើយផលិតផលដដលជៅេល់េ្ិតជៅក្ុងរដ្ឋដនទជទៀត ជោះចំនតួន
មតួយភាគបតួនននប្រាកច់ំជណញេរបុរបេ់ប្ករុមហុ៊ននឃឹងប្តរូវជាបព់ន្ធដារ
របេ់រដ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា ។) 

ជាទូជៅអា�តីវកម្មពហុរដ្ឋប្តរូវរានអនុញ្្ញ តឲ្យជប្�ើេជរ ើេវ ិ្ តីស្សេ្ដមតួយ
ដដលផ្ដល់ប្បជោ�នជ៍ប្ចើនបំផុតដល់ពតួកជគេប្មាបជ់គាលបំណងពន្ធដារ។ 

កម្មវ ិ្ តីថាមពលមានប្បេិទិ្ធភាព។ ថ្មតីៗជនះ មានកម្មវ ិ្ តីរបេ់រដ្ឋោ៉ា ង
ជប្ចើនប្តរូវរានបជងកើតជ�ើងជដើម្ តីកាតប់ន្យការជប្បើប្រាេ់ថាមពល។ កិច្ចខិត
ខំប្បឃឹងដប្បងទាងំជនះ គឺមានជគាលបំណងកាតប់ន្យតប្មរូវការស្្បោជហ
ដា្ឋ រចោេម្ន័្ធថាមពលថ្មតី (ដូចជា ជរាងចប្កផលិតថាមពល និងប្បពន័្ធដខសេ
ជភ្ើង) និង�តួយ�បំជពញជៅតាមបទដា្ឋ នគុណភាពបរស្ិ្ន។ ឧទាហរណ៍ 

គណៈកម្មការជេវាស្ធារណៈរដ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា  (CPUC) ប្តរួតពិនិត្យជមើល
ប្បជភទជផសេងៗននការបជងកើនប្បេិទ្ធភាព ថាមពល និងកម្មវ ិ្ តីផ្ដល់ថវកិាទិញ
ជប្គឿងបរកិាខេ រដដលប្តរូវរានផ្ដល់តាមរយៈថវកិាដដលប្បមូលរានពតីអ្កបងព់ន្ធ
ជេវាស្ធារណៈ។  ជលើេពតីជនះជៅជទៀត គណៈកម្មការថាមពល រដ្ឋកាលតី
ហវ័រញ៉ា  (CEC) បជងកើតបទដា្ឋ នេប្មាបអ់ាគារ និងជប្គឿងបរកិាខេ រក្ុងជគាលបំ
ណងកាតប់ន្យការជប្បើប្រាេ់ថាមពលជៅក្ុងរដ្ឋ។

របូមន្ផ្ដល់ថវកិាដល់ស្លាជរៀន។ េំជណើ ប្បជាមតិ 98 ដដលប្តរូវរាន
អនុមត័ជដាយអ្កជរាះជឆ្្តជៅក្ុងឆ្្ ំ1988 និងប្តរូវរានជ្វើការដកេប្មរួល
ជៅក្ុងឆ្្ ំ1990 តប្មរូវឲ្យមានការផ្ដល់ថវកិាកប្មតិអប្បរមាននរដ្ឋ និងរដ្ឋ
រាលមូលដា្ឋ នក្ុងឆ្្នំតីមតួយៗដល់ស្លាជរៀនរដ្ឋ និងមហាវទិយាល័យេហ
គមន ៍(ដដលេំជៅថាជាស្លាជរៀន)។ កប្មតិននការផ្ដល់ថវកិាជនះប្តរូវរាន
ជគស្្គ ល់ជាទូជៅថាជាការធាោកប្មតិអប្បរមាននេំជណើ ប្បជាមតិ 98។

ជទាះបតីជាអង្គនតីតិបញ្ញត្ិអាចព្យតួរការធាោនិងផ្ល់ថវកិាជៅកំរតិជប្កាមក៏
ជដាយជា្ម្មតាអង្គនតីតិបញ្ញត្ិអាចេជប្មចផ្ដល់ថវកិាជេ្មើនឃឹងឬជប្ចើនជាង
ការធាោជោះ។ការធាោជៅក្ុងេំជណើ ប្បជាមតិ98អាចជកើនជ�ើងប្េប

ជពលមានកជំណើ នប្រាកច់ំណូលក្ុងកញ្ចបថ់វកិាទូជៅរបេ់រដ្ឋ(បូករ តួមទាងំ
ថវកិាទាងំឡាយដដលប្បមូលរានពតីពន្ធប្រាកច់ំណូលប្ករុមហុ៊នរបេ់រដ្ឋ)។
ទន្ឃឹមគ្ាជនះដដរវធិានការមតួយ-ដូចជាវធិានការមតួយជនះ-ដដលជ្វើឲ្យប្រាក់
ចំណូលមានកប្មតិខ្េ់កអ៏ាចជ្វើឲ្យការធាោការផ្ដល់ថវកិាេប្មាបស់្លា
ជរៀនជកើនជ�ើងខ្េ់ដដរ។ខ្ងច់ំណាយក្ុងេំជណើ ប្បជាមតិ98គឺជាប្បជភទ្ំ
បំផុតននការចំណាយជៅក្ុងកញ្ចបថ់វកិារបេ់រដ្ឋ-ដដលមានចំនតួនេរបុ
ប្បដហល40ភាគរយននខ្ងច់ំណាយជៅក្ុងកញ្ចបថ់វកិាទូជៅរបេ់រដ្ឋ។

ជេចក្តីជេ្ើចបាប់
បញ្ចបេ់មត្ភាពរបេ់ពាណិ�្ជកម្មពហុរដ្ឋក្ុងការជប្�ើេរជបៀបកំណត់

ប្រាកច់ំណូលជាបព់ន្ធ។ជប្កាមវធិានការជនះចាបជ់ផ្ដើមជៅក្ុងឆ្្ំ2013
អា�តីវកម្មពហុរដ្ឋទាងំឡាយនឃឹងមនិប្តរូវរានអនុញ្្ញ តឲ្យជ្វើការជប្�ើេជរ ើេវ ិ្ តី
ស្សេ្ដេប្មាបក់ំណតប់្រាកច់ំណូលជាបព់ន្ធរដ្ឋរបេ់ពតួកជគដដលផ្ដល់ផល
ប្បជោ�នជ៍ប្ចើនបំផុតដល់ពតួកជគជទៀតជ�ើយ។ផ្ុយជៅវញិអា�តីវកម្មពហុ


រដ្ឋភាគជប្ចើននឃឹងប្តរូវកំណតប់្រាកច់ំណូលជាបព់ន្ធរដ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា របេ់ពតួក
ជគជដាយជប្បើប្រាេ់វ ិ្ តីស្សេ្ដកត្ាលកដ់តមតួយគត។់អា�តីវកម្មទាងំឡាយ
ដដលដំជណើ ការដតជៅក្ុងរដ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា នឃឹងមនិរងឥទ្ធិពលពតីវធិានការជនះ

ជ�ើយ។

វ ិ្ តីស្សេ្ដជនះករ៏ តួមបញ្ចូ លផងដដរនូវចបាបោ់ោទាកទ់ងនឃឹងវ ិ្ តីដដលអា�តីវ
កម្មពហុរដ្ឋទាងំអេ់គណោចំដណកននការលកម់តួយចំនតួនដដលប្តរូវរានដបង
ដចកជៅឲ្យរដ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា ក្ុងជគាលបំណងបងព់ន្ធរដ្ឋ។វធិានការទាងំជនះ
រ តួមបញ្ចូ លេំណំុចបាបជ់ាកល់ាកម់តួយចំនតួនេប្មាបប់្ករុមហុ៊នដខសេកាប្ំៗ។
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ផ្ល់ថវកិាេំរាបថ់ាមពលមានប្បេិទិ្ធភាពនិងគជំរាងថាមពលជទវបថ។
វធិានការជនះបជងកើតថវកិាថ្មតីរបេ់រដ្ឋជៅថាមូលនិ្ិបជងកើតការងារថាមពល
ស្្អ តេប្មាបឧ់បត្ម្ភគជប្មាងោោក្ុងជគាលបំណងបជងកើនប្បេិទ្ធភាពថាម
ពលនិងពប្ងតីកការជប្បើប្រាេ់ថាមពល�ំនតួេ។វធិានការជនះដចងថាថវកិា
ជនះអាចជប្បើប្រាេ់េប្មាបឧ់បត្ម្ភ៖(1)គជប្មាងដកលម្អប្បេិទ្ធភាពថាម
ពលនិងគជប្មាងថាមពល�ំនតួេជផសេងជទៀតជៅក្ុងស្លាជរៀនស្ធារណៈ
មហាវទិយាល័យស្កលវទិយាល័យនិងអាគារស្ធារណៈដនទជទៀត(2)
�ំនតួយបជច្ចកជទេនិងហិរញ្ញ វត្ុេប្មាបក់ារដកលម្អថាមពលនិង(3)កម្ម
វ ិ្ តីបណ្ដុ ះបណា្ដ លការងារនិងអភវិឌ្ឍនក៍ម្ាងំពលកម្មទាកទ់ងនឃឹងប្បេិទ្ធ

ផលថាមពលនិងថាមពល�ំនតួេជផសេងជទៀត។អង្គនតីតិបញ្ញត្ិនឃឹងកំណត់


ការចំណាយជចញពតីថវកិាជនះជហើយតប្មរូវឲ្យជប្បើប្រាេ់ថវកិាជនះេប្មាប់
គជប្មាងមានប្បេិទ្ធភាពខាងការចំណាយដដលអនុវត្ជដាយទតីភ្ាកង់ារមាន
ឯកជទេខាងប្គបប់្គងគជប្មាងថាមពល។វធិានការជនះក៏(1)បញ្្ជ កផ់ងដដរ
ថារាល់គជប្មាងដដលរានផ្ដល់ថវកិាទាងំអេ់ប្តរូវដតេប្មបេប្មរួលជាមតួយ
CECនិងCPUCនិង(2)បជងកើតប្ករុមប្បឃឹកសាប្តរួតពិនិត្យថ្មតីមតួយដដលមាន
េមា�ិកប្រាបំូនរបូេប្មាបប់្តរួតពិនិត្យជមើលជ�ើងវញិនិងវាយតនម្ជាជរៀង


រាល់ឆ្្ជំៅជលើការចំណាយជចញពតីថវកិាជនះ។

មូលនិ្ិបជងកើតការងារថាមពលស្្អ តនឃឹងប្តរូវរានឧបត្ម្ភជដាយថវកិាមតួយ
ចំនតួនននប្រាកច់ំណូលថ្មតីដដលប្បមូលរានតាមរយៈការបញ្ចូ លជៅជាកត្ាល
កដ់តមតួយគតដ់ដលចារំាច។់កានដ់តជាកល់ាកជ់ាងជនះជទៀតប្រាកច់ំណូល
ពាកក់ណា្ដ លដដលប្បមូលរាន-ដដលមានចំនតួនអតិបរមា$550លាន
ដុល្ារ-នឃឹងប្តរូវជផ្រជាជរៀងរាល់ឆ្្ជំៅឲ្យមូលនិ្ិបជងកើតការងារថាមពល
ស្្អ ត។ការជផ្រទាងំជនះនឃឹងជកើតជ�ើងដតក្ុងរយៈជពលប្រាឆ្ំ្សំ្រជពើពន្ធ


ប៉ាុជណាណ ះ-គិតចាបព់តីឆ្្ំ2013–14ដល់ឆ្្ំ2017–18។

ឥទ្ធិពលស្រជពើពន្ធ
កំជណើ នក្ុងប្រាកច់ំណូលរដ្ឋ។ដូចរានបងាហា ញរតួចជហើយជៅបោ្តខ់ាង

ជលើក្ុងតារាងជលខ1វធិានការជនះនឃឹងបជងកើនប្រាកច់ំណូលរបេ់រដ្ឋប្បដហល
$1មតួយរយជកាដិដុល្ារជាជរៀងរាល់ឆ្្ំចាបព់តីឆ្្ំ2013–14តជៅ។(វានឃឹង
មានប្បេិទ្ធភាពក្ុងរយៈជពលប្បដហលកនះ្ឆ្្ជំៅក្ុងឆ្្ំ2012–13។)
ប្រាកច់ំណូលដដលជកើនជ�ើងជនះនឃឹងរានមកពតីអា�តីវកម្មពហុរដ្ឋមតួយចំនតួន
ដដលបងព់ន្ធជប្ចើន។ចំនតួនថវកិាដដលប្បមូលរានតាមរយៈវធិានការជនះនឃឹង
មានការជកើនជ�ើងបន្ិចម្ងៗ។

តារាងទតី1
ការវាយតំនលឥទិ្ធពលននេំជណើ ប្បជាមតិជលខ39  ជលើប្រាកច់ំណូលរដ្ឋនិងការចំណាយ
 

2012-13
 2013-14 2018-19 2

           រហូតដល់2017-18  និងជប្កាយៗជទៀត

ប្រាកច់ំណូលប្បចាឆ្ំ្ំ $500 លាន $1 មតួយរយជកាដិ ជលើេពតី$1មតួយរយជកាដិ
  ជកើនរយៈជពលជប្កាយៗមក
ការចំណាយប្បចាឆ្ំ្ំ
ចំនតួនកំណតេំ់រាបគ់ជំរាងថាមពល គា្ម ន   $500 លានដល់$550 លាន គា្ម ន
កំជណើ នធាោេំរាបម់ូលនិ្ិ�តួយ�ស្លា $200 លាន  $200 លានដល់$500 លាន $500 លានដល់ជលើេពតី
 $500 លាន   ជកើនរយៈជពលជប្កាយៗមក $1 មតួយរយជកាដិ



សំណ�ើ ប្រជាមតិ
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ការណ្វើវភិាគណដាយអ្នកវភិាគអង្គនិតិ្រញ្ញត្តិ (ត)
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ប្រាកច់ំណូលខះ្ៗប្តរូវជប្បើេំរាបគ់ជំរាងថាមពលោោ។ េប្មាបរ់យៈ
ជពលប្រាឆ្ំ្ំ(2013–14ដល់2017–18)ប្រាកច់ំណូលបដន្មប្បដហល
ពាកក់ណា្ដ ល-ពតី$500លានដុល្ារដល់$550លានដុល្ារជាជរៀងរាល់
ឆ្្ំ-នឃឹងប្តរូវជផ្រជៅឲ្យមូលនិ្ិបជងកើតការងារថាមពលស្្អ តេប្មាបឧ់បត្ម្ភ
ដល់គជប្មាងប្បេិទ្ធភាពថាមពលនិងគជប្មាងថាមពល�ំនតួេោោ។

ថវកិាស្លាទំនងជាជកើនជ�ើងជដាយមកពតីប្រាកច់ំណូលបដន្ម។ជាទូ
ជៅប្រាកច់ំណូលដដលប្បមូលរានតាមរយៈវធិានការជនះនឃឹងប្តរូវជ្វើការពិចារ
ណាដាកប់ញ្ចូ លជៅក្ុងការធាោអប្បរមាប្បចាឆ្ំ្រំបេ់រដ្ឋក្ុងេំជណើ ប្បជា
មតិ98។ជទាះជាោ៉ា ងណាកជ៏ដាយថវកិាដដលជផរ្ជៅឲ្យមូលនិ្ិបជងកើតកា
រងារថាមពលស្្អ តនឃឹងមនិប្តរូវរានជប្បើប្រាេ់េប្មាបជ់្វើការគណោជនះ
ជ�ើយ។ដូចរានបងាហា ញជៅដផ្កខាងជប្កាមននតារាងជលខ1ប្រាកច់ំណូល
កានដ់តខ្េ់ទំនងជានឃឹងបជងកើនការធាោអប្បរមាោ៉ា ងចិតបំផុតប្តឃឹម$200

លានដុល្ារេប្មាបឆ្់្ំ2012–13រហូតដល់ឆ្្ំ2017–18។កប៏៉ាុដន្រយៈជព
លប៉ាុោ្ម នឆ្្កំ្ុងអ�ុំងជពលជនះការធាោអប្បរមាអាចនឃឹងជកើន


ជ�ើងោ៉ា ងខ្េ់។េប្មាបឆ្់្ំ2018–19និងបោ្បព់តីជនះការធាោជនះ
ទំនងជាមានកប្មតិខ្េ់ោ៉ា ងតិចបំផុតប្តឃឹម$500លានដុល្ារ។ក្ុងអ�ុំង
ជពលដំបូងការធាោក្ុងរយៈជពលប៉ាុោ្ម នឆ្្អំាចមានកប្មតិខ្េ់ខ្ាងំ។
ចំដណកជាកល់ាកន់នប្រាកច់ំណូលដដលនឃឹងប្តរូវបញ្ជូ នជៅឲ្យស្លាជរៀន
ជៅក្ុងឆ្្ជំាកល់ាកណ់ាមតួយនឃឹងអាប្េ័យជៅជលើកត្ាជផសេងៗរ តួមមាន
កំជណើ នេរបុននប្រាកច់ំណូលរបេ់រដ្ឋនិងទំហំជាបក់ាតពវកិច្ចផ្ដល់ថវកិា
ដល់ស្លាជរៀនដដលជៅមនិទានទូ់ទាត។់


