
 
 

ទីក្រុងឡុងប ៊ិច 
សេចរតីជូនដំណឹងអំពីេវនារារេាធារណៈ 

រារសេនើេុំដំសឡើងអក្រាទឹរ 

អនុលោមតាមច្បាប់រដ្ឋនាយកដ្ឋឋ នទឹកទីក្កងុឡុងប ៊ិច្បនឹងលបើកសវនាការជាសាធារណៈលៅថ្ងៃទី ២៧ ខែសហីាឆ្ន ាំ ២០២០ លដ្ើមបីព៊ិចារណាការតវ៉ាជាសាធារណៈអាំពីការដ្ាំលឡើងអ
ក្តាអក្តាទឹករបសទី់ក្កងុខដ្លនឹងក្តវូល្វើលឡើងលៅថ្ងៃទី ១ ខែតុោឆ្ន ាំ ២០២០ ។ លសនើឱ្យមានការផ្លា ស់បតូរអក្តាទឹកលៅទីក្កងុតាមរយៈការតវ៉ាជាោយលកខណ៍អកសរឬលដ្ឋយផ្លា ល់
មាត់ខដ្លក្តូវខតទទួលលដ្ឋយការប៊ិទទ្វវ រជាសាធារណៈ។ 
 
 
 
 
 
 
 

សេរអុវីខ្ុទំទួលបានសេចរតជីនូដណំឹងសនេះ? 
ច្បាប់របស់រដ្ឋ (សាំលណើ រលលែ ២១៨) បលងកើតនូវដ្ាំលណើ រការលដ្ើមបីដ្ឋក់ឬបលងកើននូវក្បលេទ / អក្តាថ្ងាក្កុងមួយច្បាំនួន។ ជាព៊ិលសស“ ថ្ងាទ្វក់ទងនឹងក្ទពយសមបតត៊ិ” 
(រាប់បញ្ចូ លទ្វាំងអក្តាទឹកន៊ិងលូ) គឺជាកមមវតថុថ្នដ្ាំលណើ រការសវនាការជាសាធារណៈ / ការតវ៉ាភាគលក្ច្បើនខដ្លបានកត់សមាា ល់។ លសច្បកតីជូនដ្ាំណឹងលនេះគឺជា
ខននកមួយថ្នដ្ាំលណើ រការលនាេះ។អនកបានទទួលលសច្បកតីជូនដ្ាំណឹងលនេះច្បាំនួន ៤៥ ថ្ងៃមុនការលបើកសវនាការជាសាធារណៈលៅថ្ងៃទី ២៧ ខែសីហាឆ្ន ាំ ២០២០ កនុង
នាមជាមាច ស់គណនីខដ្លកាំណត់អតតសញ្ញា ណក្តូវក្បឈមនឹងអក្តាទឹកខដ្លបានលសនើលឡើង។ កនុងនាមជាមាច ស់គណនីអនកមានស៊ិទធ៊ិតវ៉ាច្បាំល េះការដ្ាំលឡើងអក្តា
ការក្បាក់។លៅកនុងការទទួលសាា ល់ការព៊ិតខដ្លថាការខណនាាំសុែភាពសាធារណៈនាលពលបច្បចុបបននរារាាំងន៊ិង / ឬហាមឃាត់ការក្បជុាំសាធារណៈ ា្ំ ៗ សវនា
ការនឹងក្តូវល្វើលឡើងតាមអុ៊ិន្រលណតន៊ិងតាមទូរស័ពាល ើយជាលទធនលការតវ៉ា កយសាំដី្ខដ្លល្វើលឡើងកនុងកាំឡុងលពលសវនាការនឹងក្តូវទទួលយក។ 
 
មាច ស់កាំណត់ក្តាន៊ិងសមាជ៊ិកសាធារណៈទ្វាំងអស់ក្តូវបានអលញ្ជ ើញឱ្យចូ្បលរួមកនុងសវនាការសាធារណៈ។ ក្កមុក្បឹកាេ៊ិបាលថ្នគណៈកមមការលរៀបច្បាំទឹកនឹង
សាត ប់ន៊ិងព៊ិចារណារាល់ការនតល់សកខីកមមក៏ដូ្ច្បជារាល់ការតវ៉ាក្បឆ្ាំងនឹងការដ្ាំលឡើងអក្តាការក្បាក់។ លៅចុ្បងបញ្ច ប់ថ្នសវនាការជាសាធារណៈក្កមុក្បឹកាេ៊ិបា
លអាច្បអនុម័តអក្តាងមីក្បស៊ិនលបើការតវ៉ាក្បឆ្ាំងនឹងការដ្ាំលឡើងក្បាក់ឈនួលលនេះម៊ិនក្តូវបានបង្ហា ញលដ្ឋយគណនីភាគលក្ច្បើនខដ្លអក្តាក្តូវបានលចាទក្បកាន់ (“ 
ការតវ៉ាភាគលក្ច្បើន”) ។ 
អក្រាទឹរនងិលរូម្លៃក្បចាំខខខដលបានសេនើេុំ៖ 
ក្បេនិសបើក្រូវបានអនលុរ័អក្រាទរឹទាំងអេន់ឹងសរើនសឡើង ៦ ភាគរយសពោលគឺសនៅម្ងៃទី ១ ខខរលុាឆនាំ ២០២០។ លនិលានរារសេនើេុដំំសឡើងអក្រាលទូរឹសទ។ 
 
គណៈកមមការទឹកសាា តថ្នគណៈអេ៊ិបាលក្កុងឡុងប ៊ិច្បបានយល់ក្ពមលលើការដ្ាំលឡើងអក្តាទឹកទ្វាំងអស់ខដ្លក្តូវបង់លដ្ឋយអត៊ិង៊ិជនទឹកទ្វាំងអស់ថ្ននាយក
ដ្ឋឋ នទឹកក្កងុឡងប ៊ិច្ប (LBWD) ខដ្លជាកមមវតថុថ្នការលបើកសវនាការជាសាធារណៈខាងលលើន៊ិងការយល់ក្ពមពីក្កុមក្បឹកាក្កុង។ តារាងលមា៊ិតថ្នអក្តាលសនើសុាំ
សក្មាប់ថាន ក់អត៊ិង៊ិជនទ្វាំងអស់ក្តូវបាននតល់ជូនលៅចុ្បងបញ្ច ប់ថ្នលសច្បកតីជូនដ្ាំណឹងលនេះ។ 
ជាឧទ្វ រណ៍ការលកើនលឡើងថ្នអក្តាលនេះនឹងបលងកើនថ្ងាទឹករួមគ្នន ន៊ិងលទឹូកក្បចាាំខែជាម្យមសក្មាប់ក្គួសារមួយក្គួសារ្មមតាច្បាំនួន ៣.០៦ ដុ្ោា រ (គ៊ិតជាការ
គណនាច្បាំនួន ១០ វ ៊ិក័យប័ក្តទ្វាំងទឹកន៊ិងលូ) ។ 
ផលប េះពាល់សលើវិរយ័ប័ក្រក្បចាំខខេក្លាបក់្គួេារខរលួយ 

 បចចបុ្បនន សរើនសឡើង បានសេនើ 

ទរឹ $ ៥១០៩ $ ៣០៦ $ ៥៤១៥ 

លូ $ ១០៣២ $ ០ $ ១០៣២ 

េរុបក្បចាខំខ $ ៦១៤១ $ ៣០៦ $ ៦៤៤៧ 

សរើវិរកយបក្រទរឹនិងលូរបេខ់្ុំក្រូវបានសគគណនាយ ាងដូចសលតច? 
វ ៊ិក័យប័ក្តទឹករបស់អត៊ិង៊ិជនមាន ក់ៗមានសមាសធាតុអក្តាអក្តាពីរដ្ឋច់្បលដ្ឋយខឡកពីគ្នន ៖ (១) ថ្ងាលសវកមមក្បចាាំថ្ងៃខនាកលលើទាំ ាំខម៉ាក្តន៊ិងច្បាំនួនថ្ងៃរបស់អត៊ិង៊ិ
ជនកនុងរយៈលពលវ ៊ិក័យប័ក្តន៊ិង (ii) ការគ៊ិតថ្ងាតាមបរ ៊ិមាណបរ ៊ិមាណទឹកលក្បើក្បាស់ អត៊ិង៊ិជន។ 

វ ៊ិក័យប័ក្តលូក៏មាននងខដ្រ (i) ថ្ងាលសវកមមក្បចាាំថ្ងៃខនាកលលើទាំ ាំខម៉ាក្តន៊ិងច្បាំនួនថ្ងៃរបស់អត៊ិង៊ិជនកនុងរយៈលពលវ ៊ិក័យប័ក្តន៊ិង (ii) ការគ៊ិតថ្ងាតាមបរ ៊ិមាណ
បរ ៊ិមាណទឹកខដ្លអត៊ិង៊ិជនបានលក្បើក្បាស់ជាក់ខសតង។ ការលក្បើក្បាស់ទឹករដូ្វរង្ហរជាម្យមរបសអ់ត៊ិង៊ិជន។ 

តារាងទឹកន៊ិងអក្តាលូទឹកលពញលលញអាច្បក្តូវបានលមើលលៅកនុងលសច្បកតីជូនដ្ាំណឹងខាងលក្កាម។ ព័ត៌មានបខនថមអាំពីការគណនាវ៊ិក័យប័ក្តរបស់អនកន៊ិងអក្តា

សេចរតីជូនដណំងឹអំពីេវនារារេាធារណៈ 
 

 
 

ទឹរឡងុប ៊ិច 

រារេតាប់េាធារណៈជនសនៅម្ងៃទី ២៧ ខខេីេាឆនាំ ២០២០ សល ោង ៧: ០០ លៃាច 
សវនាការជាសាធារណៈនឹងក្តូវចាក់នាយតាមក្បព័នធទូរគមនាគមន៍ 
https://global.gotomeeting.com/join/999000965 ឬលដ្ឋយការលៅចូ្បលលៅ 

+១ (៥៧១) ៣១៧-៣១២២; លលែកូដ្ចូ្បលលក្បើ៖ ៩៩៩-០០០-៩៦៥ 

 

រាររវ ាេរសេរក្រវូខរទទលួបានរាលរាលបរសិចេទេវនារារជាេាធារណៈ 
គណៈកមមការទឹកសាា តឡុងប ៊ិច្ប 
Attn: នាយកក្បត៊ិបតត៊ិជាំនួយការក្កមុក្បឹកាេ៊ិបាល 
1800 East Wardlow Road Long Beach, CA 90805 
អាស័យដ្ឋឋ នអីុលម៉ាល: WaterCommission@lbwater.org 
 

ចំណាំ៖ 
 
តារាងលនេះបង្ហា ញវ ៊ិក័យប័ក្តក្បចាាំខែជាម្យមសក្មាប់
លសវកមមក្គសួារខតមួយខដ្លក្តវូបានគ៊ិតជា ១០ វ ៊ិក័យប័
ក្ត។ “ អងាភាពគ៊ិតលុយ” មួយលសមើនឹង ៧៤៨ ហាា ឡុន។ 

https://global.gotomeeting.com/join/999000965
mailto:WaterCommission@lbwater.org


លសនើសុាំសក្មាប់សមាសធាតុទ្វាំងលនេះអាច្បរកបាន lbwater.org/billing-rates. 
 
សេរអុវីបានជាអក្រាម្ងៃទឹរសរើនសឡើង? 

ក្បាក់ច្បាំណូលខដ្លទទួលបានពីទឹករបស់អត៊ិង៊ិជនន៊ិងវ ៊ិក័យប័ក្តលូក្តូវបានលក្បើលដ្ើមបីច្បាំណាយសក្មាប់ក្បត៊ិបតត៊ិការបនតការខងទ្វាំជួសជុលន៊ិងជាំនួសក្បព័នធទឹក
ន៊ិងលូខដ្លមានស្រសាប់។ ស៊ិកាខ សាោសតពីីងវ ៊ិកាន៊ិងអក្តាសាធារណៈរបស់ LBWD លៅកនុងខែឧសភាន៊ិងម៊ិងុនាឆ្ន ាំ ២០២០កាំណត់អតតសញ្ញា ណអាទ៊ិភាពថ្ន
ការវ ៊ិន៊ិលោគលលើក្បេពទឹកលក្កាមដី្ជាមួយនឹងអណតូ ងងមីន៊ិងខកលមាន៊ិងជាំនួសល ដ្ឋឋ រច្បនាសមព័នធចាស់ខដ្លរួមមានបាំពង់បងាូរន៊ិងអាងសតុកជាង ១.៨០០ មា៉ាយ
ល៍លដ្ើមបីកាត់បនថយការពឹងខនាករបសល់យើងលៅលលើក្បេពទឹកនាាំចូ្បលថ្ងា ៗ ។ ការវ ៊ិន៊ិលោគសពវថ្ងៃលៅកនុងក្បពនធ័ទឹករបស់លយើងបលងកើនការទទួលបានក្បេពទឹក
សាា តខដ្លអាច្បទទួលយកបានកនុងរយៈលពលខវង។ 

នាយកដ្ឋឋ នទឹកឡុងប ៊ិច្បយល់ថា -COVID-19 បានល្វើឱ្យប៉ាេះ ល់ដ្ល់សមាជ៊ិកស គមន៍របស់លយើងតាមរលបៀបខដ្លម៊ិនធាា ប់មានពីមុនមកល ើយវបានចាត់
វ ៊ិធានការគួរឱ្យកត់សមាា ល់លដ្ើមបីកាត់បនថយការច្បាំណាយជាង ៩,៦ ោនដុ្ោា រលដ្ើមបីកាត់បនថយការលកើនលឡើងថ្នអក្តាទឹក។ការកាត់បនថយមួយច្បាំនួនរួមមាន៖ 
ពនាលពលកនុងកមមវ ៊្ិ ីខកលមារាជធានី (៥,៣ ោនដុ្ោា រ) ន៊ិងការជាំនួសោនយនត (១,៥ ោនដុ្ោា រ); ការកាត់បនថយតាមតាំរូវការរបស់អនកល ៉ាការលនសងៗថ្ងា
លដ្ើមកនុងការល្វើដ្ាំលណើ ររបស់ក្កមុក្បឹកាេ៊ិបាលន៊ិងសមាជ៊ិកភាពលៅកនុងអងាការ ណ៊ិ ជជកមមការឧបតថមភស គមន៍ន៊ិងការនាយ ណ៊ិ ជជកមមខដ្លមានការកាត់
បនថយការច្បាំណាយសរុបជាង ៨២៧,០០០ ដុ្ោា រ។ ន៊ិងការកាត់បនថយការច្បាំណាយទូលៅដ្លទី់ក្កងុ។ 

ជាមួយនឹងវ ៊ិកកយបក្តទឹកជាម្យម ៥៤ ដុ្ោា រកនុងមួយខែអក្តាទឹកលៅឡងប ៊ិច្បលៅខតទ្វបជាងទីក្កុង ា្ំ ៗ លៅរដ្ឋកាលី វ័រញ៉ាជាលក្ច្បើនលទៀតរួមមានទីក្កុង Los 
Angeles, San Diego, San Francisco, San Jose ន៊ិង Oakland ។ 

ក្កុមក្បឹកាេ៊ិបាលបានលរៀបច្បាំស៊ិកាខ សាោសាធារណៈសរុបច្បាំនួន ៣ (២១ ឧសភា ២៨ ន៊ិង ១៨ ម៊ិងុនា) លដ្ើមបីព៊ិភាកាអាំពីការលរៀបច្បាំងវ ៊ិកាន៊ិងអក្តាសក្មាប់ឆ្ន ាំ
សារលពើពនធ ២១។ បទបង្ហា ញន៊ិងសាំលលងពីស៊ិកាខ សាោអាច្បរកបានលៅ lbwater.org/budget-documents. 

 

ដំសណើររារ“ រាររវ ាភាគសក្ចើន”៖ 
រាល់ការតវ៉ាក្តូវខតល្វើលឡើងជាោយលកខណ៍អកសរឬល្វើលដ្ឋយផ្លា ល់មាត់កនុងលពលសវនាការលដ្ើមបីរាប់ការតវ៉ាភាគលក្ច្បើន។ អនកអាច្បដ្ឋក់ការតវ៉ាជាោយលកខណ៍
អកសរតាមសារលអឡ៊ិច្បក្តូន៊ិច្បតាមអីុខម៉ាលឬតាមរយៈសាំដី្ផ្លា ល់មាត់តាមការក្បាស្រស័យទ្វក់ទងគ្នន លៅឯសវនាការ (សូមលមើលការខណនាាំខាងលលើ) ។ការតវ៉ា
តាមថ្ក្បសណីយ៏បានលផ្លញ េះឬអីុខមលក្តូវបានទទួលលដ្ឋយជាំនួយការក្បត៊ិបតត៊ិថ្នគណៈកមាម ការទឹកសាា តប ាុកប ៊ិច្ប (ម៊ិនមានកាំណត់ច្បាំណាាំ) លដ្ឋយការប៊ិទបញ្ច ប់
សវនាការជាសាធារណៈលៅថ្ងៃទី ២៧ ខែសីហាឆ្ន ាំ ២០២០ ។ ក្បស៊ិនលបើអនកម៊ិនបានលរៀបច្បាំការតវ៉ាជាោយលកខណ៍អកសរជាមុនលទ មានបាំណងច្បង់ដ្ឋក់ឯក
សារមួយកនុងអាំឡុងលពលសវនាការជាសាធារណៈការតវ៉ាអាច្បក្តូវបានល្វើលឡើងលដ្ឋយផ្លា ល់មាត់តាមរយៈលលែទូរស័ពាទាំនាក់ទាំនង។អនកក្តូវខតចុ្បេះ តថលលខា
លលើការតវ៉ាជាោយលកខណ៍អកសរឬន៊ិោយលដ្ឋយសាំអាងលលើការក្បាស្រស័យទ្វក់ទងគ្នន ល ើយរួមបញ្ចូ លល ម្ េះន៊ិងអាសយដ្ឋឋ ននាូវរបស់អនក។ ក្បស៊ិនលបើមាច ស់
គណនីខដ្លក្តូវបានលគអេះអាងថាជាការតវ៉ាគណនីលនាេះនឹងក្តូវបានចាត់ទុកថាក្តូវបានជាំទ្វស់នឹងការដ្ាំលឡើងអក្តាការក្បាក់។ មានខតការតវ៉ាមួយប៉ាុលណាណ េះ
ខដ្លក្តូវបានរាប់បញ្ចូ លកនុងគណលនយយមួយច្បាំល េះការតវ៉ាភាគលក្ច្បើន។ 

ជាំនួយការក្បត៊ិបតត៊ិនឹងលរៀបច្បាំការតវ៉ាភាា មៗបនាា ប់ពីការប៊ិទសវនាការជាសាធារណៈល ើយនឹងរាយការណ៍លទធនលលដ្ឋយផ្លា ល់លៅក្កុមក្បឹកាេ៊ិបាលថ្នគណៈ
កមមការលរៀបច្បាំទឹក។ក្កមុក្បឹកាេ៊ិបាលអាច្បអនុម័តអក្តាការតថ្មាងមីក្បស៊ិនលបើការតវ៉ាក្បឆ្ាំងនឹងការដ្ាំលឡើងក្បាក់ឈនួលម៊ិនក្តូវបានបង្ហា ញលដ្ឋយគណនីភាគ
លក្ច្បើនខដ្លក្តូវកាំណត់តថ្មាខដ្លក្តូវលសនើសុាំ។ 

ក្បស៊ិនលបើអនកម៊ិនច្បង់តវ៉ាច្បាំល េះតថ្មាខដ្លបានលសនើលឡើងអនកម៊ិនចាាំបាច់្បចាត់វ ៊ិធានការអវីទ្វាំងអស់។ 

ក្បស៊ិនលបើអនកច្បង់តវ៉ាច្បាំល េះអក្តាតថ្មាក្បាក់ខដ្លបានលសនើលឡើងអនកក្តូវខតនតល់ការតវ៉ាដូ្ច្បមានខច្បងខាងលលើ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សេចរតីជូនដំណឹងេំសណើផៃូវច្បាប់ ២១៨  
ទ្វក់ទងនឹងការផ្លា ស់បតូរតថ្មាទឹកក្បមូូស៊ិនន៊ិងសវនាការសាធារណៈ 



ឆនាំេារសពើពនធ ២១ រម្លៃទឹរនិងលូ 
មានក្បស៊ិទធ៊ិភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែតុោឆ្ន ាំ ២០២០ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

លានលទធភាព 
បរិលាណសលខ៖ 
 
អក្រាបរិលាណរាលក្បសភទអរងិិជន៖ 
សក្មាប់ក្គួសារខតមួយក្គួសារលក្ច្បើនន៊ិងអត៊ិង៊ិជនជាន់គ្នន  
បាននតល់ការលលើកខលងពីពនធអនកលក្បើឧបករណ៍លក្បើក្បាស់របស់ទីក្កុង 
ថាន ក់ ខននកវ ៊ិកកយបក្ត តុោ ១.២០១៩ តុោ ១.២០២០ 

IA ដ្ាំបូង៦ 0.000 0.000 
II បនាា ប់៧ ៤.៣៩៩ ៤.៦៦៣ 
III ជាង ១៣ ៤.៤២០ ៦.៨០៥ 
 
សក្មាប់ក្គួសារខតមួយក្គួសារលក្ច្បើនន៊ិងអត៊ិង៊ិជនជាន់គ្នន  
បាននតល់ការលលើកខលងពីពនធអនកលក្បើឧបករណ៍លក្បើក្បាស់របស់ទីក្កុង 
 
ថាន ក់ ខននកវ ៊ិកកយបក្ត តុោ ១.២០១៩ តុោ ១.២០២០ 

IB ដ្ាំបូង៦ ២.២៩៨ ២.៤៣៦ 
II បនាា ប់៧ ៤.៣៩៩ ៤.៦៦៣ 
III ជាង ១៣ ៦.៤២០ ៦.៨០៥ 
 
សក្មាប់ ណ៊ិ ជជកមមឧសា កមមធារាសាស្តសតន៊ិងទីក្កុង 

          តុោ ១.២០១៩    តុោ ១.២០២០ 
៣.៤១៨                 ៣.៦២៣ 
 

 
 
 
 
បានបដិសេធ 
បរិលាណសលខ៖ 

តុោ ១.២០១៩    តុោ ១.២០២០ 
លឡើងែពស ់             ២.២២៣             ២.៣៥៦ 
ម៊ិនលឡើងែពស ់        ១.៨៨៧              ២,០០០ 
អាច្បរ ាំខានបាន        ១.៨៨៧              ២,០០០ 

 
ល ូ
បរិលាណសលខ៖ 
តុោ ១.២០១៩                                         តុោ 
កនុ ងមួយ ១០០ Cu ។  វីត។          ០.៣៥៧                   ០.៣៥៧ 

 
 

      សេចរតីជូនដំណឹងេំសណើផៃូវច្បាប់ ២១៨  
ទ្វក់ទងនឹងការផ្លា ស់បតូរតថ្មាទឹកក្បមូូស៊ិនន៊ិងសវនាការសាធារណៈ 
 

លានលទធភាព 
ម្ងៃសេវារលម: 
ទាំ ាំលសវកមម                 តុោ ១.២០១៩             តុោ ១.២០២០ 
៥/៨ ឬ ៣/៤ អីុញ   ០.៦៥៧ ០.៦៩៦ 
១ អីុញ ០.៩៧៤ ១.០៣២ 
១-១ / ២ អីុញ ១.៧៦៧ ១.៨៧៣ 
២ អីុញ ៥.៧៣១ ២.៨៨២ 
៣ អីុញ ៥.៧៣១ ៦.០៧៥ 
៤ អីុញ ៩.៦៩១ ១០.២៧២ 
៦ អីុញ ២១.៥៧៩ ២២.៨៧៤ 
៨ អីុញ ៤៤.៥៦០ ៤៧.២៣៤ 
១០ អីុញ ៦៦.៧៥០ ៧០.៧៥៥ 
១២ អីុញ ៨៤.១៨៣ ៨៩.២៣៤ 
១៦ អីុញ ១២៣.៨០៥ ១៣១.២៣៣ 
ទឹរខដលលិនបានវាេ់ 

ទាំ ាំ  តុោ ១.២០១៩ តុោ ១.២០២០ 
៥/៨ ឬ ៣/៤ អីុញ  ២.៨៥៤ ៣.០២៥ 
១ អីុញ  ៤.៨២៨ ៥.១១៨ 
១-១ / ២ អីុញ  ១១.៨៩៣ ១២.៦០៧ 
២ អីុញ  ១៨.៧១០ ១៩.៨៣៣ 
រារេារខខ្ែសភៃើង 

ទាំ ាំ តុោ ១.២០១៩ តុោ ១.២០២០ 
២ អីុញ ០៣៨៩ ០.៤១២ 
៤ អីុញ ០.៧៨២ ០.៨២៩ 
៦ អីុញ ១.៤៦២ ១.៥៥០ 
៨ អីុញ ៣.៨៩៥ ៤.១២៩ 
១០ អីុញ ៨.០៩៤ ៨.៥៨០ 
១២ អីុញ ១៤.៤១១ ១៥.២៧៦ 
១៤ អីុញ ២៣.១៦៥ ២៤.៥៥៥ 
១៦ អីុញ ៤៩.១៥៩ ៥២.១០៩ 

ទាលទារសឡើងវិញ 
ម្ងៃសេវារលម: 
ដូ្ច្បគ្នន នឹងទឹកខដ្លអាច្បនឹកបាន 
ថ្ងាលសវកមមក្បចាាំថ្ងៃ 
 
ល ូ
ម្ងៃសេវារលម: 
 
ទាំ ាំលសវកមម            តុោ ១.២០១៩ តុោ ១.២០២០ 
៥/៨ ឬ ៣/៤ អីុញ   ០២២៥ ០២២៥ 
១ អីុញ ០៣៣៣ ០៣៣៣ 
១-១ / ២ អីុញ ០.៨៧៤ ០.៨៧៤ 
២ អីុញ ១.៥០៧ ១.៥០៧ 
៣ អីុញ ៣.៥១១ ៣.៥១១ 
៤ អីុញ ៥.០៧៩ ៥.០៧៩ 
៦ អីុញ ១៤.១៥០ ១៤.១៥០ 
៨ អីុញ ១៤.៩៩៩ ១៤.៩៩៩ 
១០ អីុញ ២៣.២១៨ ២៣.២១៨ 
១២ អីុញ ២៩.២៨៤ ២៩.២៨៤ 
១៦ អីុញ ៤៣.០៦៩ ៤៣.០៦៩ 

 


