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េហតុអ� ី�ន�ខ� � ំទទួល�ន េសចក� ីជូនដំណឹងេនះ ? 

  
ច�ប់រដ� (សំេណើច�ប់ 218) កំណត់ឱ្យ�ន ដំេណើរ�រមួយ េដើម្ីបកំណត់ ឬ បេង� ើន ្របេភទមួយចំនួន ៃនអ្រ�ៃថ�/ៃថ�េស� របស់ទី្រក �ង ។ �ពិេសស «ៃថ�េស� 
�ក់ព័ន�នឹងអចលន្រទព្យ» (រមួ�ងំ អ្រ�ៃថ�ទឹក) ្រត�វែត�ន ដេំណើរ�រេបើកសវ��រ��រណៈ/«�ក្យត��  េ�យមតិ�គេ្រចើន» ែដល�នផ�ល់� 
េសចក� ីជូនដំណឹង ។ េសចក� ីជូនដណឹំងេនះ គឺ�ែផ�ក ៃនដំេណើរ�រេ�ះ ។ េ�កអ�កទទួល�ន េសចក� ីជូនដំណឹងេនះ ក� �ងរយៈេពល 45 ៃថ� 
មុនៃថ�េបើកសវ��រ�ធរណៈ �ៃថ�ទ ី29 ែខសី� ��  ំ2019 ក� �ង�ម� �� ស់គណនី ែដល�នកំណត់រកេឃើញ� រងផលប៉ះ�ល់ ពីសំេណើអ្រ�ៃថ�ទឹក ។ 
ក� �ង�ម��� ស់គណនី េ�កអ�ក�នសិទ�ិ�ក់ �ក្យត��  ��យល័ក�ណ៍អក្សរ ចំេ�ះសំេណើបេង� ើនអ្រ�ៃថ�េ�ះ ។ 

 
�� ស់កំណត់្រ� និង��រណជន�ងំអស់ ្រត�វ�នអេ�� ើញឱ្យចូលរមួ�� ប់ សវ��រ��រណៈេ�ះ ។ ្រក �ម្របឹក� ៃនគណៈក�� �រទឹក នឹងេបើកសវ��រ 
េហើយេធ� ើ�រពិ�រ� េលើ�ល់សក� ីកម� និង �ក្យត�� �ង់ំអស់ ចំេ�ះសំេណើបេង� ើនអ្រ�ៃថ�េ�ះ ។ េ�េពលបិទសវ��រ��រណៈ 
្រក �ម្របឹក��ចអនុម័តយកអ្រ�ៃថ�ថ� ី្របសិនេបើ�ក្យត��  ��យល័ក�ណ៍អក្សរ ចំេ�ះសំេណើបេង� ើនអ្រ�េ�ះ មិន្រត�វ�នប�� ញេចញមក 
ពីមតិ�គេ្រចើន ៃន�� ស់គណនី ែដល�នកំណត់អត�ស�� ណរចួ ចំេ�ះអ្រ�ៃថ� ែដល្រត�វែកែ្របេទេ�ះ («�ក្យត��  េ�យមតិ�គេ្រចើន) ។ 

 
សំេណើអ្រ�ៃថ�ទឹក និងៃថ�េស�លូទឹក �្រប�ែំខ ៖ 

 
្របសិនេបើ�ន�រឯក�ព អ្រ�ៃថ�ទឹក�ងំអស ់នឹងេកើនេឡ ើង 12 �គរយ ែដលនឹងចូល�ធរ�ន េ�ៃថ�ទី 1 ែខតុ� �� ំ 2019 ។  
�� នសំេណើបេង� ើនអ្រ�ៃថ�េស�លូទឹក េ�ះេទ ។  
្រក �ម្របឹក�ឡ� ង� �ច ៃនគណៈក�� �រទឹក �នឯក�ព េលើ�របេង� ើនអ្រ�ៃថ�ទឹក�ងំអស់ ែដល្រត�វទូ�ត់ េ�យអតិថិជនទឹក 
របស់�យក�� នទឹកឡ� ង� �ច  (LBWD) ែដល្រត�វ�ន សវ��រ��រណៈ ដូចប�� ក់ជូនរចួ�ងេលើេនះ និង�រឯក�ព ពី្រក �ម្របឹក�្រក �ង ។ ��ងលំអិត 
អំពីសំេណើអ្រ�ៃថ� ស្រ�ប់ចំ�ត់�� ក់អតិថជិន�ងំអស់ �នផ�ល់ជូន េ��ងែផ�កេ្រ�យ របស់េសចក� ីជូនដំណឹងេនះ ។ 

 
ឧ�ហរណ៍ �របេង� ើនអ្រ�ៃថ� នឹងបេង� ើន ៃថ�មធ្យម ្រប�ំែខ របស់វ �ក�យប្រតទឹក និងលូទឹករមួ��  ស្រ�ប់្រគ��រធម��នីមួយៗ ចំនួន $5.46 
(េ�យសន�តយក �រគណ� េលើ 10 �� តេរៀបចំវ �ក�យប្រត �ងំស្រ�ប់ទឹក និងលូទឹក) ។ 

 
ផលប៉ះ�ល់េលើវ �ក�យប្រត ្រប�ែំខ របស់្រគ��រធម��នីមួយៗ ៖ 

 
 

. 

 

 
 
េតើវ �ក�យប្រតទឹក និងលូទឺករបស់ខ� � ំ ្រត�វ�នគណ� េ�យរេបៀប�ែដរ ? 

 
 វ �ក�យប្រតទឹករបសអ់តិថិជន �� ក់ៗ ្រត�វ�នេរៀបចំេឡើង េ�យ�នស�ស�គ របស់អ្រ�ៃថ� ចំនួនពីរេផ្សងពី��  ៖ (i) ៃថ�េស� �្រប�ំៃថ� 
េ�យែផ�កេលើទំហំែម៉្រត របស់អតិថិជន និងតួេលខ �្រប�ំៃថ� ក� �ងកំឡ� ងេពលកំណត់ក� �ងវ �ក�យប្រត និង (ii) ៃថ�បរ ��ណ េ�យែផ�កេលើ បរ ��ណទកឹ 
ែដលអតិថិជន �នេ្របើ្រ�ស់ �ក់ែស� ង ។ 

 
 វ �ក�យប្រតលូទឹក ក៏្រត�វ�នេរៀបេរៀងេឡើង េ�យប�� ញពី (i) ៃថ�េស� �្រប�ំៃថ� េ�យែផ�កេលើទំហំែម៉្រត របស់អតិថិជន និងតួេលខ �្រប�ំៃថ� 
ក� �ងកំឡ� ងេពលកំណត់ក� �ងវ �ក�យប្រត និង (ii) ៃថ�បរ ��ណ េ�យែផ�កេលើ បរ ��ណទកឹ ែដលអតិថិជន �នេ្របើ្រ�ស់ �ក់ែស� ង េ�យ�នែដនក្រមិត 
្រតឹមបរ ��ណទឹកេ្របើ្រ�ស់ �មធ្យម េ�រដូវ�� ក់ទឹកកក របសអ់តិថិជន ។ 

 
�ចេមើល ��ងេពញេលញ ស� ីពីអ្រ�ៃថ�ទឹក និងលូទឹក េ�ក� �ងេសចក� ីជូនដំណឹង �ងេ្រ�មេនះ ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម អំពី�រគណ� bi 11 
របស់េ�កអ�ក និងសំេណើអ្រ�ៃថ� ស្រ�ប់ស�ស�គ�ងំេនះ �ចរក�ន េ� lbwater.org/billing-rates ។ 

 

 បច� �ប្បន�  បេង� ើន សំេណើ 

ទឹក $45.63 $5.46 $51.09 

លូទឹក $10.32 $0.00 $10.32 

សរុប្រប�ែំខ $55.95 $5.46 $61.41 

 

កំណត់ស�� ល ់៖ 
 
��ងេនះឆ� �ះប�� ំងពី  វ �ក�យប្រត ្រប�ំែខ ស្រ�ប់េស� 
របស់្រគ��រធម��នីមួយៗ េ�យសន�តយក �រគណ� 
េលើ 10 �� តេរៀបចំវ �ក�យប្រត ។ «�� តេរៀបចំវ �ក�យប្រត» 
មួយ េស� ើនឹង 748 �� ឡ� ង ។ 



 

េហតុអ� ី�ន� អ្រ�ៃថ�ទកឺ េកើនេឡើង ? 
 

ចំណូល ែដល្របមូល�នពី  វ �ក�យប្រតទឹក និងលូទឹក របស់អតិថិជន គឺ្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់ េដើម្ីបទូ�ត់ េលើចំ�យ្របតិបត� ិ�រ �បន�  �រែថ� ំ�រជួសជុល និង 
�រដូរេ្រគ�ងប�� ស់ របស់្របព័ន� ទឹក និងលូទឹក ែដល�ន្រ�ប់ ។ សិ�� �� ស� ីពីថវ ����រណៈ និងអ្រ�ៃថ� របស់ LBWD េ�ែខេម� និងឧស� �� ំ 2019 
�នកំណត់ប�� ញព ីកំេណើន េលើៃថ�្របតិបត� ិ�រ  វ �និេ�គមូលធន និងៃថ�ក�� ំពលកម� ែដលត្រម�វឱ្យ�ន កំេណើន 12% េលើអ្រ�ៃថ�ទឹក េដើម្ីបរក�និរន� រ�ពេស�ទឹក ។ 
ៃថ�ចំ�យស្រ�ប់ទិញ បូមទឹក និងេធ� ើ្រប្រពឹត�កម�ទឹក ស្រ�ប់អតិថិជន របស់េយើង �នេកើនេឡើង េហើយ ្រត�វ�រវ �និេ�គបែន�ម េលើ�រេលើកក្រមិតអណ� �ងទឹកេ្រ�មដី 
និងអណ� �ងទឹកេ្រ�មដីថ� ីេដើម្ីបផ�ល់លទ��ពឱ្យ LBWD �ចបូមទឹកេ្រ�មដី �នក� �ងបរ ��ណេពញេលញ �មែដលច�ប់អនុ�� ត េដើម្ីបកំណត់ៃថ��ន្របសិទ�ផលខ�ស់បំផុត 
ស្រ�ប់អតិថិជនឡ� ង� �ច ។ 

 
េដើម្ីបយល់ដឹងបែន�មេទៀត អំពីមូល�� ន និងេហតុផល ស្រ�ប់សំេណើបេង� ើនអ្រ�ៃថ�េ�ះ សូមចូលេ�េគហទំព័រ របស់េយើងខ� �  ំេ� lbwater.org/budget-documents ។  

 វ �និេ�គបច� �ប្បន�  េលើ្របព័ន� ទឹក របស់េយើង បេង� ើនលទ��ព របស់េយើង ក� �ងរយៈេពលែវង ក� �ង�រទទួល�ន ្របភពផ�ត់ផ�ង់ទឹកែដល�នៃថ�សមរម្យ ។ 

េដើម្ីបបន�ផ�ល់ទឹក ែដល�ចទុកចិត��ន ជូនេ�កអ�ក េហ�� រច�សម�ន័� ទឹក របស់ទី្រក �ង ្រត�វ�នេធ� ើ�រែកលំអ �លក�ណៈ្របព័ន�  ។  វ �និេ�គ េលើ្របព័ន� ទឹក របស់េយើង 
នឹងអនុ�� តឱ្យេយើង�ច បេង� ើនលទ��ព ក� �ង�របូមទឹកេ្រ�មដី �ន្របកបេ�យគុណ�ពខ�ស់ ។ េនះរមួ�ន �រអភិវឌ្ឍ និង�រ�� រ អណ� �ងទឹកេ្រ�មដី ថ�ី និងបច� �ប្បន�  
្រពម�ងំ  វ �និេ�គេលើែផ�កបេច�កវ �ទ� ែដល្រទ្រទង់ េ�ងច្រក្រប្រពឹត�កម�ទឹកេ្រ�មដីឡ� ង� �ច ។ �មរយៈ�រកំណត់�ទិ�ព ចំេ�ះ�រវ �និេ�គ របស់េយើង 
េលើ្របភពទឹកេ្រ�មដី ទី្រក �ង�ច�ត់បន�យ �រពឹងែផ�ក េលើ្របភពទឹក�ំចូល ែដល�នៃថ�ចំ�យខ�ស់ ។ 

 
ដំេណើរ�រ «ត��  េ�យមត�ិគេ្រចើន» ៖ 
�រត�� �ងំអស់ ្រត�វេធ� ើេឡើង ��យល័ក�ណ៍អក្សរ េដើម្ីប�ប់ប�� �ល� «�ក្យត��  េ�យមតិ�គេ្រចើន» ។ េ�កអ�ក�ច�ក់ �ក្យត��  ��យល័ក�ណ៍អក្សរ �មរយៈ 
េស�ៃ្របសណីយ៍ �បទ�� ន �រេអឡិច្រត�និក ឬ យកមក�ក់ េ�យ�� ល់ៃដ ។ �ក្យត��  ែដលេផ�ើ �មេស�ៃ្របសណីយ៍ ឬ �រេអឡិច្រត�និក ្រត�វែតទទួល�ន 
េ�យជំនួយ�រ្របតិបត� ិ របស់ ្រក �ម្របឹក�ឡ� ង� �ច ៃនគណៈក�� �រទឹក (មិនែមនស�� ល់្រតឹម� �នេផ�ើេចញេ�ះេទ) មុនេពលបិទសវ��រ��រណៈ េ�ៃថ�ទី 29 ែខសី�      
�� ំ 2019 ។ ្របសិនេបើេ�កអ�ក�នបំណងចង់�ក់ �ក្យត��  ��យល័ក�ណ៍អក្សរ េ�យ�� ល់ៃដ �្រត�វែតទទួល�ន េ�យជំនួយ�រ្របតិបត�  ិមុនេពលបិទសវ��រ��រណៈ ។ 
្របសិនេបើេ�កអ�កមិន�ន់�នេរៀបចំ �ក្យត��  ��យល័ក�ណ៍អក្សរ េហើយ�នបំណង�ក់ �ក្យត��  ក� �ងកំឡ� ងេពលេបើកសវ��រ��រណៈ េ�ះទ្រមង់ែបបបទ�ក្យត��  
��យល័ក�ណ៍អក្សរ នឹង�នផ�ល់ជូនេ�កអ�ក ។ េ�កអ�ក្រត�វចុះហត�េល�េលើ�ក្យត��  ��យល័ក�ណ៍អក្សរេ�ះ េហើយ�ក់េ�� ះ និង�សយ�� ន របស់េ�កអ�ក ។ 
្របសិនេបើ�� ស់គណនី ែដល្រត�វ �នកំណត់អត�ស�� ណ ��� ក់ �ន�ក់�ក្យត��  គណនីេ�ះនឹង្រត�វ�ន�ត់� េធ� ើ�រត��  ចំេ�ះសំេណើបេង� ើនអ្រ�ៃថ� ។ �នែត�ក្យត��  
��យល័ក�ណ៍អក្សរ មួយបុ៉េ�� ះ ែដលនឹង្រត�វ�ប់ប�� �លេ�� «�ក្យត��  េ�យមតិ�គេ្រចើន» ស្រ�ប់គណនី ែដល�នកំណត់អត�ស�� ណរចួ ចំនួនមួយ ។ 

 
ជំនួយ�រ្របតិបត� ិ នឹងេរៀបចំ��ង�ក្យត��  ��យល័ក�ណ៍អក្សរ �� មៗ េ្រ�យេពលបិទសវ��រ��រណៈ េហើយ�យ�រណ ៍ពីលទ�ផល េ�យ�� ល់ ជូនេ� ្រក �ម្របឹក�ឡ� ង� �ច 
ៃនគណៈក�� ធិ�រទឹក ។ ្រក �ម្របឹក� �ចអនុម័តយក អ្រ�ៃថ�ថ�ី ្របសិនេបើ�ក្យត��  ��យល័ក�ណ៍អក្សរ ចំេ�ះសំេណើបេង� ើនអ្រ�េ�ះ មិន្រត�វ�នប�� ញ 
េ�យមតិ�គេ្រចើន ៃន�� ស់គណនី ែដល�នកំណត់អត�ស�� ណ ចំេ�ះសំេណើបេង� ើនអ្រ�ៃថ�ែដល្រត�វគិតេទេ�ះ ។ 

 
្របសិនេបើេ�កអ�កមិនចង់ត��  ចំេ�ះសំេណើអ្រ�ៃថ�េទ េ�កអ�កមិន��ំច់េធ� ើអ� ីេ�ះេឡើយ ។ 

 
្របសិនេបើេ�កអ�កចង់ត��  ចំេ�ះសំេណើអ្រ�ៃថ� េ�កអ�ក្រត�វ�ក់ �ក្យត��  ��យល័ក�ណ៍អក្សរ ដូច�នេរៀប�ប់ជូនរចួមកេហើយេនះ ។ 
 
 
 
ទឹកទទួល�ន  ទឹកទទួល�ន  ែដល�នែកៃច�េឡ ើងវ �ញ  ែដល�នែកៃច�េឡ ើងវ �ញ 
បរ ��ណ  ៃថ�េស� �្រប�ៃំថ� ៖ បរ ��ណ   ៃថ�េស� �្រប�ៃំថ� ៖ 
     

អ្រ�ៃថ��មបរ ��ណ �ម្របេភទអតិថិជន ៖ 
ស្រ�ប់អតិថិជន �្រគ��រេ�ល ពហុ្រគ��រ និង 
េទ�្រគ��រ ែដលទទួល�ន �រេលើកែលង ឱ្យរចួ 
ពន�អ�កេ្របើ្រ�ស់េស�្រទ្រទង់�ររស់េ� 
របស់ទី្រក �ង 

ទំហំេស� បច� �ប្បន�  
សំេណើ 

2019/10/01  បច� �ប្បន�  
សំេណើ 

2019/10/01 
  

ដូច�� នឹងៃថ�េស� 
�្រប�ំៃថ�ស្រ�ប់ទឹកទទួល�ន ៖ 

5/8 ឬ ¾ អុិញ 0.587 0.657 
េកើនខ�ស់ 1.985 2.223  

1 អុិញ 0.870 0.657 
មិនេកើនខ�ស់ 1.685 1.887  

�� ក់ 
ឯក�វ �ក�យ
ប្រត បច� �ប្បន�  

សំេណើ 
2019/10/01 

1-1/2 អិុញ 1.578 1.767 ែដល�ចប�� ក់�ន 1.685 1.887   

IA ដំបូង 6 0.000 0.000 2 អុិញ 2.428 2.719 លូទឹក     
II ប�� ប់មក 7 3.928 4.399 3 អុិញ 5.117 5.731 បរ ��ណ   សំេណើ 

2019/10/01 
  

III េលើ 13 5.732 6.420 4 អុិញ 8.653 9.691  បច� �ប្បន�    
    6 អុិញ 19.267 21.579 ក� �ង 100 ហ� ីតគូប 0.357 0.357   

ស្រ�ប់អតិថិជន �្រគ��រេ�ល ពហុ្រគ��រ និង 
េទ�្រគ��រ ែដលមិនទទួល�ន �រេលើកែលង 
ឱ្យរចួ 
ពន�អ�កេ្របើ្រ�ស់េស�្រទ្រទង់�ររស់េ�របស់ទី្រក �
ង 

8 អុិញ 39.786 44.560      
10 អុិញ 59.598 66.750 លូទឹក 

ៃថ�េស� �្រប�ៃំថ� ៖ 
  

12 អុិញ 75.163 84.183 

16 អុិញ 110.540 123.805 
  សំេណើ 

2019/10/01 
  

 ឯក�វ �ក�យ
ប្រត 

 សំេណើ 
2019/10/01 

   ទំហំេស� បច� �ប្បន�    
�� ក់ បច� �ប្បន�   ទឹក ែដល�� នែម៉្រត�ស ់៖  5/8 ឬ 3/4 អិុញ 0.225 0.225   
IB ដំបូង 6 2.052 2.298    សំេណើ 

2019/10/01 
 1 អិុញ 0.333 0.333   

II ប�� ប់មក 7 3.928 4.399  ទំហំ បច� �ប្បន�   1 – 1/2 អិុញ  0.874 0.874   
III េលើ 13 5.732 6.420  5/8 ឬ 3/4 អុិញ 2.548 2.854  2 អិុញ 1.507 1.507   

     1 អុិញ 4.311 4.828  3 អិុញ 3.511 3.511   
ស្រ�ប ់�ណិជ�កម� ឧស�ហកម� ្របព័ន�����ស�  
និង ទី្រក �ង 

 
1 – 1/2 អុិញ  10.619 11.893 

 
4 អិុញ 5.079 5.079 

  

    2 អុិញ 16.705 18.710  6 អិុញ 14.150 14.150   
             
             

        8 អិុញ 14.999 14.999   
    ៃថ�ែខ្សេភ� ើង    10 អិុញ 23.218 23.218   
  សំេណើ 

2019/10/01 
   សំេណើ 

2019/10/01 
 12 អិុញ 29.284 29.284   

 បច� �ប្បន�   ទំហំ បច� �ប្បន�   16 អិុញ 43.069 43.069   
 3.052 3.418  2 អិុញ 0.347 0.389       

  3 អិុញ 0.698 0.782       
  4 អិុញ 1.305 1.462       
  6 អិុញ 3.478 3.895       
  8 អិុញ 7.227 8.094       
  10 អិុញ 12.867 14.411       
  12 អិុញ 20.683 23.165       
  16 អិុញ 43.892 49.159       
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