
 

សេចក្ត ីជូនដំណឹង អំពីេវនាការសាធារណៈ 
 

នាយកដ្ឋា នទឹកននទីក្កងុឡុងប ៊ិច នឹងប ើកសវនាការសាធារណៈ បៅនងៃទី 7 ខែមីនា ឆ្ន ាំ 2019 ប ើមបបី វ្ ើការ

ពិចារណា ប ើការតវ៉ាសាធារណៈណាមួយ ចាំប ោះការខកខក្  ខ  បានបសន ើបឡើង ប ើអក្ានងៃបសវទឹក និងអក្ានងៃបសវ

 ូ រ ស់ក្កងុ ខ  ចូ ជា្រមាន បៅនងៃទី 1 ខែបមសា ឆ្ន ាំ 2019 ។ មាា ស់គណនីទឹក ឬគណនី ូ ទីក្កងុឡុងប ៊ិចអាច

ប វ្ ើការតវ៉ា  ចាំប ោះការខកខក្  ខ  បានបសន ើបឡើង ប ើអក្ានងៃបសវទឹក និងអក្ានងៃបសវ ូ រ ស់ក្កងុ ាមរយៈ 

ណត ឹងតវ៉ា  ជាលាយ ័កខណ៍អកសរ ខ  ក្តវូប្ញើាមនក្ សណីយ៍ និងទទួ បាន បៅក្តឹមកា  របិចេទប ើកសវនាការសា

ធារណៈ ឬ យកបៅដ្ឋក់បដ្ឋយផ្ទា  ់ បៅសវនាការសាធារណៈ ។  

បណត ឹងតវ៉ា  ជាលាយល័ក្ខណអ៍ក្សរ ត្តវូទទួលបាន សៅត្តឹមកាលបរសិចេទេវនាការសាធារ

ណៈ  

គណៈកមាា ្ិការទឹកននទីក្កងុឡុងប ៊ិច 

ជូនចាំប ោះ ៖ ជាំនួយការក្ តិ តត ិ រ ស់ គណៈកមាា ្ិការ 

1800  វងីិ East Wardlow  

ឡុងប ៊ិច, រ ាកា ីហ្វ ័រញ៉ា  CA 90807 

េវនាការសាធារណៈ សៅថ្ងៃទី 7 ខែមនីា ឆ្ន  ំ2019 សវលាស ៉ោ ង 

7:00 លាៃ ច 

បោងចក្កខកនចនសមាា តទឹកបក្កាម ីឡុងប ៊ិច 

 នា ់ក្ ជ ាំ 

2950 រ កខ វងីិ Redondo  

ឡុងប ៊ិច, រ ាកា ីហ្វ ័រញ៉ា  CA 90807 

 

 

  

 នេំសណើបសងកើនអត្ាថ្ងៃសេវទឹក្ ចំនួន 6 ភាគរយ សោយចូលជាធរ ន សៅថ្ងៃទ ី1 ខែសមសា ឆ្ន ំ 2019  

គណៈកមាា ្ិការទឹកឡុងប ៊ិច បានឯកភាព ប ើកាំបណើនអក្ានងៃបសវទឺក ខ  ទូទាត់បដ្ឋយ អតិងិជនទាាំងអស ់

រ ស់នាយកដ្ឋា នទឹកននទីក្កងុឡុងប ៊ិច (LBWD) ខ  ក្តវូមានសវនាការសាធារណៈ និង ការឯកភាព ពីក្កមុក្ ឹកា

ក្កងុ ។ កាំបណើនអក្ានងៃទឹក នឹង បងក ើន នងៃ វកិកយ ក្តរមួ រ ស់ទឹក និង ូ ជាក្ ចាាំខែ សក្មា ់ក្គួសារបទា  ្មាា 

ចាំនួន $2.74 (បដ្ឋយសនាត ឯកាគិតនងៃ ចាំនួន 10 ប ើទា ាំងទឹក និង ូ) ។  

េំសណើថ្ងៃសេវទឹក្ និងលូជាត្បចខំែ  
     

 
 ចច ុ បនន  កាំបណើន សាំបណើ 

ក្ំណត់េ ា ល់ ៖ ាោង ង្ហា ញ ពី

 វកិកយ ក្តម្មម ក្ ចាាំខែ សក្មា ់

បសវទឹក និង ូ ក្ ចាាំខែ រ ស់

ក្គួសារបទា  ្មាា បដ្ឋយសនាត

ក្តឹម ឯកាគិតនងៃ ចាំនួន 10 ។ 

មួយ «ឯកាគតិនងៃ» បសា ើនឹង 748 

ហ្គា ឡុង ។ 

ទឹក្ $45.63 $2.74 $48.37 

លូ $10.32 $0.00 $10.32 

េរុប ត្បចខំែ $55.95 $2.74 $58.69 

 វនិិសគគ សលើត្បព័នធទកឹ្ របេ់សយើង បសងកើនលទធភាព របេ់សយើង ក្ន ុងការទទួលបាន ត្បភពផ្ាត់ផ្ាង់ទកឹ្ ខដល ន

ថ្ងៃទាបបផំ្ុត ។  

ប ើមបី នតធានាឱ្មមាន ការ ា្ត់ ា្ង់ទឹកសាា ត ខ  អាចទ កចិតតបាន ជូន  ់បលាកអនក និង ក្គួសារ ឬ  ្
រកិចា រ ស់បលាកអនក, បហ្ដ្ឋា រចនាសមព ័នធ  ខ  បយើងទាាំងអស់គ្នន  ពឹងអាក្ស័យ ប ើមបីទទួ បានទឹកសាា ត 
ក្ ក បដ្ឋយស វតថ ិភាពបនាោះ កាំព ងក្តវូបាន ខក ាំអ ជា កខណៈក្ ព័នធ  ។  វនិិបគគ ប ើក្ ព័នធទឹក រ ស់
បយើង អន ញ្ញា តឱ្មបយើង បងក ើន  ទធភាព រ ស់បយើង កន ុងការ ូមទឹកបក្កាម ី ខ  មានគ ណភាពែពស់ 
បដ្ឋយមាននងៃទឹកសាា ត កន ុងកក្មិតទា  ាំ្ ត  ូចមាន ង្ហា ញ កន ុងកក្មិត I នននងៃបសវទឹក រ ស់បយើង ។ 
កាំបណើនវនិិបគគទាាំងបនោះ រមួមាន ការអភិវឌ្ឍ និងការសាត របឡើងវញិ ប ើអណត ងូទឹកបក្កាម ី  ចច ុ បនន  និង
ងាីៗ ក្ពមទាាំង  វនិិបគគ ប ើ បចាកវទិា ខ  គ្នាំក្ទ   ់ក្ តិ តត ិការ ននបោងចក្កខកនចនសមាា តទឹកបក្កាម
 ីឡុងប ៊ិចរ ស់បយើង ។ បដ្ឋយកាំណត់អាទិភាពវនិិបគគ រ ស់បយើង ប ើក្ ភពទឹកបក្កាម ី, បយើងអាច
កាត់ នថយ ការពឹងអាក្ស័យ ប ើក្ ភព ា្ត់ ា្ង់ទឹកនាាំចូ  ខ  មាននងៃែពស់ជាងបនោះ ។ 

 វនិិបគគបជាគជយ័រ ស់បយើង ប ើបហ្ដ្ឋា រចនាសមព័នធ  ខ  កាន់ខត

ចាស់បៅ ស ញ្ញា ក់បៅបដ្ឋយ ចាំនួនខ កធាៃ យទឹក ជាចាំ ង ខ  

បយើងបានជួ ក្ ទោះ ជាបរៀងោ ់ឆ្ន ាំ ។ បដ្ឋយបក្ ៀ ប្ៀ បៅនឹង 

 ទដ្ឋា នឧសាហ្កមា ននការខ កធាៃ យចាំ ង ចាំនួន 100 ជាក្ ចាាំ

ឆ្ន ាំ សក្មា ់បសវទឹកបភៃ ើង កន ុងទាំហ្ាំ រ ស់បយើង, នាយកដ្ឋា នទឹកននទី

ក្កងុឡុងប ៊ិច (LBWD) ជួ ក្ ទោះ ខតការខ កធាៃ យចាំ ង ចាំនួន 30 

កន ុងមួយឆ្ន ាំ  ៉ា បណាណ ោះ ។  

ការខបក្ធាៃ យចំបង ក្ន ុងមួយឆ្ន  ំ

ក្ត្មិតមធយម ក្ន ុងរយៈសពល 5 ឆ្ន  ំ



អត្ាថ្ងៃសេវទកឹ្ និងលូ របេ់ ឡុងប ៊ិច សត្បៀបសធៀបសៅនឹង ទីត្ក្ងុធំៗ  សផ្សងសទៀតសៅក្ន ុងរដឋ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* រមួមាន នងៃបសវមណឌ  អនាម័យ ចាំនួន $14.08 រ ស់តាំ ន់ឡូស ខអ៊ែនជឺបឡស 

** អក្ានងៃបសវទឹក បៅរ ាបហ្គា  ខឌ្ន និង អក្ានងៃបសវ ូ បៅឡុងប ៊ិចរមួគ្នន  

អតិងិជន របេ់សយើង  រ កក្យយនឹង អត្ាថ្ងៃសេវទឹក្ នងិលូ លក្ខណៈពិសេេ ខដលពួក្សគទទួលបាន ។ 

បយើងទទួ ែ សក្តវូប ើស ែភាព និង ស ែមា ភាព ក្ពមទាាំង គ ណភាពជីវតិ រ ស់សហ្គមន៍ គ៉ា ងម៉ាត់ចត់ ។ 

បយើងែិតែាំ កន ុងក្គ ់វ ិ្  ីប ើមបី ត្ ប់សវអតិងិជន និង គ ណតនមៃ ា   កខណៈពិបសស សក្មា ់អតិងជិនបយើង រមួ

ទា ាំង ក្ តិ តត ិដ្ឋក់កក្មិត ខ ន្កហ្ិរញ្ា វតថ ុ និង ការក្គ ់ក្គងហ្ិរញ្ា វតថ ុ ក្ ក បដ្ឋយភាពចាសល់ាស់ ។ 

អតិងិជនរ សន់ាយកដ្ឋា នទឹកននទីក្កងុឡុងប ៊ិច (LBWD) ក៏រកីោយនឹងទទួ បានទឹកគ ណភាព ា វបិសស ជាក្ ចាាំ 

ខ   ាំបពញបាន ាម ទដ្ឋា នទឹកសាា ត ទាាំងអស ់សក្មា ់ទឹកសាា ត និង មានស វតថ ិភាព ។ របាយការណ៍គ ណភាព

ទឹក ក្ ចាាំឆ្ន ាំ មានដ្ឋក់បៅ ប ើបគហ្ទាំព័របៅ lbwater.org/annual-water-quality-report ។ 

បយើងក៏ ត្ ់កមា វ ិ្ ីគ្នាំក្ទអតិងិជន និងគាំនិត ត្ ចួប ត្ ើម ជាបក្ចើន ក្ ក បដ្ឋយនវន វតតន៍រមួទា ាំង កមា វ ិ្ ីសាំណង

ក្បាក់ និងមានបក្គឿងប ើកទឹកចិតត សក្មា ់ទាាំងការបក្ ើក្បាស់ទឹក បៅកន ុង និង បៅបក្ៅអាគ្នរ្ងខ រ ។  

 

 វកិ្កយបត្តទឹក្ និងលូរមួគ្នន  

ឡុងប ៊ិច * 

រដឋ សគា លខែន ** 

ទីត្ក្ងុ សាត្កាខមនតូ 

ទីត្ក្ងុ ឡូេ 
ខអ៊ែនជឺសឡេ 

ទីត្ក្ងុ សាន 
ចូស្ស៊ែ 

ទីត្ក្ងុ 
សាន ែសីគា  

ទីត្ក្ងុ អុក្ខលន 

ទីត្ក្ងុ សានហ្វ្គា ន
េុីេេក ូ 

គណៈកមាា្ិការទឹកឡុងប៊ិ ច 

1800  វងិ ីEast Wardlow  

ឡុងប៊ិ ច, រ ាកា ីហ្វ័រញ៉ា CA 90807 

សេចក្តជីូនដំណងឹ ផ្លវូចាប ់អំពី េំសណើ សលែ 218  

 

 ក់ព័នធនឹង សាំបណើខកខក្ អក្ានងៃបសវទឹក និង សវនាការសាធារណៈ 

 

 


