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       ហេតុអ្វីខ្ញុំទទួលបានហេចក្តីជូនដុំណឹងហនេះ? 

ច្បាប់របស់រដ្ឋ (សំណ ើរណេខ ២១៨) បណ្កើតនូវដ្ំណ ើរការណដ្ើម្បីដាក់ឬបណ្កើននូវប្បណេទ / អប្រាថ្លៃប្កុ្ម្ួយច្បំនួន។ ជាពិណសស“ ថ្លៃទាក់ទ្នឹ្ប្ទពយសម្បតតិ” 
(រាប់បញ្ចូេទាំ្អប្រាទឹកនិ្េូ) គឺជាកម្មវតថុថ្នដ្ំណ ើរការសវនាការជាសាធារ ៈ / ភាគណប្ច្បើនថ្នការតវ ៉ា។ ណសច្បកតីជូនដ្ំ ឹ្ណនេះគឺជាផ្នែកម្ួយថ្នដ្ំណ ើរការ
ណនាេះ។ អែកបានទទួេណសច្បកតីជូនដ្ំ ឹ្ណនេះច្បំនួន ៤៥ ថ្លៃម្ុនការណបើកសវនាការជាសាធារ ៈណ ាថ្លៃទី ២៦ ផ្ខសីហាឆែាំ ២០២១ កែុ្នាម្ជាម្ចាស់គ នី
ផ្ដ្េប្តូវកំ ត់អប្រាការប្បាក់និ្េូ។ កែុ្នាម្ជាម្ចាស់គ នីអែកម្ានសិទធិតវ ៉ាការដ្ំណ ើ្អប្រាការប្បាក់។ 

ម្ចាស់កំ ត់ប្រានិ្សម្ាជិកសាធារ ៈទាំ្អស់ប្តូវបានអណញ្ជើញឱ្យច្បូេរួម្សវនាការជាសាធារ ៈ។ ប្កុម្ប្បឹកាេិបាេទឹកនឹ្សតាប់និ្ពិចារណារាេ់
សកខីកម្មក៏ដ្ូច្បជារាេ់ការតវ ៉ាប្បឆាំ្នឹ្ការដ្ំណ ើ្អប្រាការប្បាក់។ ណ ាណពេបិទសវនាការជាសាធារ ៈអប្រាលមីនឹ្ម្ានប្បសិទធិភាពប្បសិនណបើការតវ ៉ា
ប្បឆាំ្នឹ្ការដ្ំណ ើ្ប្បាក់កម្ចីម្ិនប្តូវបានបង្ហាញណដាយគ នីភាគណប្ច្បើនផ្ដ្េប្តូវកំ ត់អប្រាផ្ដ្េប្តូវគិតថ្លៃ (“ ការតវ ៉ាភាគណប្ច្បើន”) ។ 

 

ហេនើេុុំអ្ត្រាទឹក្និង លូទឹក្៖ 

គ ៈកម្មការណរៀបច្បំទឹករបស់ប្កុម្ប្បឹកាេិបាេថ្នទីប្កុ្ ុ្ប ៊ិច្បបានយេ់ប្ពម្ដ្ំណ ើ្អប្រា ៨ ភាគរយថ្នអប្រាទឹកទាំ្អស់និ្ការដ្ំណ ើ្អប្រា ១០ ភាគរយ
ថ្នេូទាំ្អស់ផ្ដ្េប្តូវប្់ណដាយនាយកដឋានទឹកនិ្អតិលិជនេូទាំ្អស់របស់នាយកដឋានទឹកទីប្កុ្ ុ្ប ៊ិច្បណ ា្រាម្ការសតាប់ជាសាធារ ៈនិ្ការយេ់
ប្ពម្ពីប្កុម្ប្បឹកាប្កុ្។ ប្បសិនណបើប្តូវបានអនុម្័តការណកើនណ ើ្អប្រាទឹកនិ្េូម្ានប្បសិទធភាពចាប់ពីថ្លៃទី ១ ផ្ខតុលាឆែាំ ២០២១ ។ 
 

ជាឧទាហរ ៍ការណកើនណ ើ្ថ្នអប្រាណនេះនឹ្បណ្កើនថ្លៃទឹករួម្គ្ែានិ្េូទឹកប្បចាំផ្ខជាម្ធ្យម្សប្ម្ាប់ប្គួសារម្ួយប្គួសារធ្ម្មរាច្បំនួន ៥,៣៩ ដ្ុលៃារ (គិតជា
ការគ នាច្បំនួន ១០ វិក័យប័ប្តទាំ្ទឹកនិ្េូ) ។ 
ផលប េះពាល់ហលើវិក្័យប័ត្តត្បចាុំខខននត្រួសារខតមួយត្រួសារ៖ 

 

ការតវ ៉ាជាលាយលក្ខណ៍អ្ក្សរត្តូវខតទទួលបានរាមកាលបរិហចេទ
េវនាការជាសាធារណៈហេើយហផ្ើរាមអ្ ៊ីខមលឬអ្ ៊ីខមល 

ត្ក្ុមត្បឹក្ាភិបាលទឹក្សអាតឡញងប ៊ិច 
Attn: ជុំនួយការត្បតិបតតិននត្ក្ុមត្បឹក្ាភិបាល 

1800 East Wardlow Road, Long Beach, CA 90807 

E-mail address: watercommission@lbwater.org 

 

 
េវនាការសាធារណៈហ ានងៃត្រេេបតិ៍ទី ២៦ ខខេីហាឆនាុំ ២០២១ ហវលា

ហ  ាង ៧  ៈ ០០ លៃាច 
Long Beach Groundwater Treatment Plant 

2950 Redondo Avenue, Long Beach, CA 90806 

ននទីត្ក្ុងឡញងប ៊ិច 
ហេនើេុុំហក្ើនហឡើងននអ្ត្រាទឹក្និងលូ 

អ្នុហលាមរាមចាប់រដឋនាយក្ដ្ឋានទឹក្ទីត្ក្ុងឡញងប ៊ិចនឹងហបើក្េវនាការជាសាធារណៈហ ានងៃទី  ២៦ ខខេីហាឆនាុំ ២០២១ ហដើមបីរិចារណាការតវ ៉ាជាសាធារណៈ
អ្ុំរីការហក្ើនហឡើងននអ្ត្រាទឹក្និងលូរបេ់ទីត្ក្ុងខដលនឹងត្តូវហ្វើហឡើងហ ានងៃទី ១ ខខតុលាឆនាុំ ២០២១ ។ 

ទីត្ក្ុងទឹក្ឡងប ៊ិចនិង / ឬ ចាេ់រណនីលូអាចតវ ៉ាអ្ុំរីការផ្លាេ់បតូរអ្ត្រាទឹក្និង / ឬអ្ត្រាលូក្នញងត្ក្ុងរាមរយៈការតវ ៉ាជាលាយលក្ខណ៍អ្ក្សរឬពាក្យេុំដីខដលត្តូវ
ទទួលហដ្ាយការបិទេវនាការជាសាធារណៈ។ 

 

 បច្បចុបបនែ ណកើនណ ើ្ 
 

ណសែើ 
 

ទឹក $៥៤.១៥ $៤.៣៤ $៥៨.៤៩ 
 

េូទឹក $១០.៣២ $១.០៥ $១១.៣៧ 
 

សរុ ប ប្បចាំ ផ្ខ  $៦៤.៤៧ $៥.៣៩ $៦៩.៨៦ 
 

 

 
រារាងហនេះបង្ហាញវិក្័យប័ត្តត្បចាុំខខជាម្យមេត្ ាប់ហេវាក្មមត្រួសារខត
មួយខដលត្តូវបានរិតជា ១០ វិក្័យប័ត្ត។ “ អ្ងគភាររិតលុយ” មួយហេមើ
នឹង ៧៤៨ ហគាឡញន។ 

សេចក្តីជូនដំណឹងននេវនាការសាធារណៈ 

ចំណំ៖ 

mailto:watercommission@lbwater.org


2  

ហតើវិក្កយបត្តទឹក្និងលូរបេ់ខ្ញុំត្តូវបានហររណនាយ ាងដូចហមតច? 
 

វិក័យប័ប្តទឹករបស់អតិលិជនម្ែាក់ៗម្ានសម្ាសធាតុអប្រាពីរដាច្ប់ណដាយផ្ កពីគ្ែា៖ (i) ថ្លៃណសវាកម្មប្បចាំថ្លៃផ្នែកណេើទំហំផ្ម្៉ែប្តនិ្ច្បំនួនថ្លៃរបស់អតិលិជនកែុ្ 
រយៈណពេវិក័យប័ប្តនិ្ (ii) ការគិតថ្លៃរាម្បរិម្ា បរិម្ា ទឹកណប្បើប្បាស់ អតិលិជន។ 

 
វិក័យប័ប្តេូក៏ម្ានន្ផ្ដ្រ (i) ថ្លៃណសវាកម្មប្បចាំថ្លៃផ្នែកណេើទំហំផ្ម្៉ែប្តនិ្ច្បំនួនថ្លៃរបស់អតិលិជនកែុ្រយៈណពេវិក័យប័ប្តនិ្ (ii) ការគិតថ្លៃរាម្បរិម្ា 
បរិម្ា ទឹកផ្ដ្េអតិលិជនបានណប្បើប្បាស់ជាក់ផ្សត្។ ការណប្បើប្បាស់ទឹករដ្ូវរង្ារជាម្ធ្យម្របស់អតិលិជន។ 

 
រារា្ទឹកនិ្អប្រាេូទឹកណពញណេញអាច្បប្តូវបានណម្ើេណ ាកែុ្ណសច្បកតីជូនដ្ំ ឹ្ខា្ណប្កាម្។ ព័ត៌ម្ានបផ្នថម្អំពីការគ នាវិក័យប័ប្តរបស់អែកនិ្ 
អប្រាណសែើសុំសប្ម្ាប់សម្ាសធាតុទាំ្ណនេះអាច្បរកបានណ ា www.lbwater.org/billing-rates. 

ហេតុអ្វីបានជាអ្ត្រាទឹក្និងអ្ត្រាលូទឹក្ហក្ើនហឡើង? 

ប្បាក់ច្បំ ូេផ្ដ្េបានម្កពីទឹករបស់អតិលិជននិ្វិក័យប័ប្តេូប្តូវបានណប្បើណដ្ើម្បីច្បំណាយសប្ម្ាប់ប្បតិបតតិការកំពុ្បនតការផ្លទាំជួសជុេនិ្ជំនួស
ប្បព័នធទឹកនិ្េូផ្ដ្េម្ានប្សាប់។ សិកខាសាលាសតីពីលវិកានិ្អប្រាសាធារ ៈរបស់ LBWD ណ ាកែុ្ផ្ខឧសភានិ្ផ្ខម្ិលុនាឆែាំ ២០២១ បានកំ ត់អាទិ
ភាពថ្នការវិនិណ ាគណេើប្បេពទឹកណប្កាម្ដ្ីជាម្ួយនឹ្អ តូ្លមីនិ្ផ្កេម្ែនិ្ការជំនួសណហដឋារច្បនាសម្ព័នធចាស់ផ្ដ្េរួម្ម្ានបំព្់ប្ហូរនិ្បំព្់នទុកប្បផ្វ្
ជា្ ១.៨០០ ម្៉ែាយណដ្ើម្បីកាត់បនថយការពឹ្ផ្នែករបស់ណយើ្ណេើការនាំច្បូេផ្ដ្េម្ានតថ្ម្ៃថ្លៃជា្។ ប្បេពទឹក។ ការវិនិណ ាគសពវថ្លៃណ ាកែុ្ប្បព័នធទឹក
របស់ណយើ្បណ្កើនការទទួេបានប្បេពនគត់នគ្់ទឹកផ្ដ្េម្ានតំថ្េសម្រម្យបំនុតកែុ្រយៈណពេផ្វ្។ ការបនតវិនិណ ាគណដ្ើម្បីសតារនីតិសម្បទាជួសជុេនិ្
ជំនួសណហដឋារច្បនាសម្ព័នធេូសំខាន់ៗគឺចាំបាច្ប់ណដ្ើម្បីការពារសុខភាពសាធារ ៈនិ្សុខភាពបរិសថានរបស់សហគម្ន៍ណយើ្។ 

 

នាយកដឋានទឹក ុ្ប ៊ិច្បយេ់ថាកូវិដ្ -១៩ បានណធ្វើឱ្យប៉ែេះពាេ់ដ្េ់សម្ាជិកសហគម្ន៍របស់ណយើ្រាម្រណបៀបផ្ដ្េម្ិនធៃាប់ម្ាន។ នាយកដឋានទឹកណ ា ្
ប ៊ិច្បណ ាផ្តបនតកាត់បនថយការច្បំណាយណដ្ើម្បីកាត់បនថយការណកើនណ ើ្ថ្នអប្រាទឹក។ រវា្ឆែាំសារណពើពនធ ២០១៨-១៩ និ្ ២០២០-២១ នាយកដឋានម្ិនបាន
ដ្ំណ ើ្អប្រាេូទឹកណទ។ នាយកដឋានទឹក ុ្ប ៊ិច្បយេ់ថាប្បជាជននិ្អាជីវកម្មណ ាផ្តអាច្បរ្នេប៉ែេះពាេ់ណដាយណរាគរាតតាតដ្ូណច្បែេះណហើយណទើបម្ានការណសែើ
សុំនូវការណកើនណ ើ្ទាបបំនុតផ្ដ្េណ ាផ្តអនុញ្ញាតឱ្យប្កសួ្ណធ្វើការវិនិណ ាគណេើណហដឋារច្បនាសម្ព័នធវ័យច្បំណាស់បនតរកាការនគត់នគ្់ទឹករបស់អែកឱ្យម្ាន
សុវតថិភាពនិ្អាច្បទុកច្បិតតបាននិ្នតេ់នូវភាពណជឿជាក់ ណសវាកម្មេូដ្េ់សហគម្ន៍។ 

 

ជាម្ួយនឹ្ថ្លៃទឹកនិ្េូទឹកជាម្ធ្យម្ណប្កាម្ ៧០ ដ្ុលៃារកែុ្ម្ួយផ្ខអប្រាទឹកនិ្េូណ ាទីប្កុ្ ុ្ប ៊ិច្បណ ាផ្តទាបជា្ទីប្កុ្ធ្ំ ៗ ណនេ្ណទៀតថ្នរដ្ឋកាេីហវ័រញ៉ែា
រួម្ទាំ្ ូសណអនជឺណេសសាន់ឌីណហគាសានសាន់ប្ហវាន់សុីសកូសាន់ច្បូសនិ្អូក ិន។ 

 
ប្កុម្ប្បឹកាេិបាេបានណរៀបច្បំសិកខាសាលាសាធារ ៈច្បំនួន ៣ ណេើកណ ាថ្លៃទី ១៣ ឧសភា ២០ ឧសភានិ្ថ្លៃទី ១០ ផ្ខម្ិលុនាណដ្ើម្បីពិភាកាអំពីការ
ណរៀបច្បំលវិកានិ្អប្រាសប្ម្ាប់ឆែាំសារណពើពនធ ២០២២ និ្អនុម្័តណ ាថ្លៃទី ២៤ ផ្ខម្ិលុនា។ បទបង្ហាញនិ្សំណេ្ពីសិកខាសាលាអាច្បរកបានណ ា 
www.lbwater.org/budget-documents. 

 

ដុំហណើរការ“ ការតវ ៉ាភារហត្ចើន”៖ 

រាេ់ការតវ ៉ាប្តូវផ្តណធ្វើណ ើ្ជាលាយេកខ ៍អកេរឬណធ្វើណ ើ្ណដាយផ្ទាេ់ម្ាត់កែុ្ណពេសវនាការណដ្ើម្បីរាប់ការតវ ៉ាភាគណប្ច្បើន។ អែកអាច្បដាក់ការតវ ៉ាជា
លាយេកខ ៍អកេររាម្អ ៊ីផ្ម្េសត្់ដារអ ៊ីផ្ម្េឬណដាយផ្ទាេ់ម្ាត់ណ ាឯសវនាការ។ ការតវ ៉ារាម្អ ៊ីផ្ម្៉ែេឬរាម្អ ៊ីផ្ម្េប្តូវផ្តទទួេបានណដាយជំនួយកា 
រនាយកប្បតិបតតិថ្នប្កុម្ប្បឹកាេិបាេទឹកសែាត ុ្ប ៊ិច្ប (ម្ិនម្ានកំ ត់ច្បំណាំ) ណដាយការបិទបញ្ចប់សវនាការជាសាធារ ៈណ ាថ្លៃទី ២៦ ផ្ខសីហាឆែាំ 
២០២១ ។ 

អែកប្តូវផ្តច្បុេះហតថណេខាណេើការតវ ៉ាជាលាយេកខ ៍អកេរឬនិ ាយណដាយផ្ទាេ់ម្ាត់និ្បញ្ចូេណ មាេះនិ្អាសយដឋាននៃូវរបស់អែក។ ប្បសិនណបើម្ចាស់គ នី
ផ្ដ្េប្តូវបានណគអេះអា្ថាជាការតវ ៉ាគ នីណនាេះនឹ្ប្តូវបានចាត់ទុកថាប្តូវបានជំទាស់នឹ្ការដ្ំណ ើ្អប្រាការប្បាក់។ ម្ានផ្តការតវ ៉ាម្ួយប៉ែុណណ្ាេះផ្ដ្េប្តូវ
បានរាប់បញ្ចូេកែុ្គ ណនយយម្ួយច្បំណពាេះការតវ ៉ាភាគណប្ច្បើន។ ជំនួយការប្បតិបតតិនឹ្ណរៀបច្បំការតវ ៉ាភៃាម្ៗបនទាប់ពីការបិទសវនាការជាសាធារ ៈណហើយនឹ្
រាយការ ៍េទធនេណដាយផ្ទាេ់ណ ាប្កុម្ប្បឹកាេិបាេថ្នគ ៈកម្មការណរៀបច្បំទឹក។ ប្កុម្ប្បឹប្កសាេិបាេអាច្បអនុម្័តនូវអប្តប្ លមីប្បសិនណបើការតវ ៉ាប្បឆំ្នឹ្
ការតណម្ៃើ្តម្លម្ៃម្ិនប្តូវបានបង្ាហ ៉ាញណដាយគ នីភាគណប្ច្បើនប្ដ្េអប្តប្ ប្តូវបានគិត។ 

ប្បសិនណបើអែកម្ិនច្ប្់តវ ៉ាច្បំណពាេះអប្រាផ្ដ្េបានណសែើណ ើ្អែកម្ិនចាំបាច្ប់ចាត់វិធានការអវីទាំ្អស់។ 

ប្បសិនណបើអែកច្ប្់តវ ៉ាច្បំណពាេះអប្រាការប្បាក់ផ្ដ្េបានណសែើណ ើ្អែកប្តូវផ្តនតេ់ការតវ ៉ាដ្ូច្បម្ានផ្ច្ប្ខា្ណេើ។ 

http://www.lbwater.org/billing-rates.
http://www.lbwater.org/budget-documents.
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តុលា១, ២០២០ 
0.៦៩៦ 
១.0៣២ 
១.៨៧៣ 

ឆនាុំសារហរើរនធ ២២ អ្ត្រាទឹក្និងល ូ
 ានត្បេិទធភារចាប់រីនងៃទី ១ ខខតុលាឆនាុំ ២០២១ 

អាចហ្វើហ ាបាន អាចហ្វើហ ាបាន 

បរិ ាណខម ត្ត៖ នងលហេវាក្មម: 
 

បរិ ាណខម ត្តអ្ត្រារាមត្បហភទអ្តិងិជន៖ 

សប្ម្ាប់ប្គួសារផ្ដ្េណ ាេវីប្គសួារណប្ច្បើននិ្អតលិិនទេះពបី្គសួារគ្ែាបាននតេ់ការ
ណេើកផ្េ្ពីពនធអែកណប្បើឧបករ ៍ណប្បើប្បាស់របសទ់ីប្កុ្  

ទំហំណសវាកម្ម 
៥/៨ ឬ ៣/៤ inch   
១ inch  

១-១/២ inch 

តុលា១, ២០២១ 

0.៧៥២ 
១.១១៥ 
២.0២៣ 

ថែាក់ ឯករាវិកកយបប្ត តុលា១, ២០២០ 
 

តុលា១, ២០២១ ២ inch ២.៨៨២ ៣.១១៣ 

lA ដំ្បូ្ ៦ 0.000 0.000 ៣ inch ៦.0៧៥ ៦.៥៦១ 
ll បនទាប់ ៧ ៤.៦៦៣ ៥.036 ៤ inch ១០.២៧២ ១១.0៩៤ 
lll ណេើស ១៣ ៦.៨០៥ ៧.៣៤៩ ៦ inch ២២.៨៧៤ ២៤៧០៤ 

    ៨ inch ៤៧.២៣៤ ៥១.0១៣ 
    ១0 inch ៧0.៧៥៥ ៧៦.៤១៥ 

សប្ម្ាប់ប្គួសារផ្ដ្េណ ាេីវប្គួសារណប្ច្បើននិ្អតិលិនទេះពីប្គួសារគ្ែា ១២ inch ៨៩.២៣៤ ៩៦.៣៧៣ 

មិ្នបាននតេ់ការណេើកផ្េ្ពីពនធអែកណប្បើឧបករ ៍ណប្បើប្បាសប់្កុ្ 
១៦ inch ១៣១.២៣៣ ១៤១.៧៣២ 

 

ថែាក់ ឯករាវិកកយបប្ត តុលា១, ២០២១ ទឹក្ខដលមនិរិតខម ត្ត៖ 
lB 
ll 
lll 

ដំ្បូ្ ៦ 
បនទាប់ ៧ 

ណេើស ១៣ 

២.៦៣១ 
៥.0៣៦ 
៧.៣៤៩ 

 តុលា១, ២០២១ 
៣.២៦៧ 
៥.៥២៧ 
១៣.៦១៦ 

សប្ម្ាប់ពា ិជជកម្មឧសាហកម្មធារាសាប្សតនិ្ទីប្កុ្  ២១.៤២0 

កែុ្មួ្យ ១00 Cu. ft. 
តុលា១,២០២១ 

 

០.៣៩៣ 

តុលា ១, ២០២១ តុលា1, 2021  

៣.៦២៣ តុលា1, 2021 Size  ct 1, 2021 

  2 inch  0.445 
    

4 inch  1.674 
6 inch  4.459 
8 inch  9.266 
10 inch  16.498 
12 inch  26.519 

16 inch  56.278 

បានបដិហេ្ 
បរិ ាណខម ត្ត៖ 

  បានបដិហេ្ 
នងលហេវាក្មម៖ 

 

ការណកើនណ ើ្ 
តុលា១ ២០២០ 

២.៣៥៦ 
តុលា១ ២០២១ 
២.៥៤៤ 

ដូ្ច្បគ្ែានឹ្ការគិតថ្លៃណសវាកម្មទឹកប្បចាំ
ថ្លៃផ្ដ្េអាច្បណប្បើបាន 

មិ្នណ ើ្ខពស់ ២.000 ២.១៦០  

អាច្បរំខានបាន ២.000 ២.១៦០  
    

លូទឹក្  
 លូទឹក្ 

បរិ ាណខម ត្ត៖   នងលហេវាក្មម៖ 

តុលា១, ២០២០ 
២.៤៣៦ 
៤.៦៦៣ 
៦.៨០៥ 

តុលា១, ២០២០ 
៣.0២៥ 
៥.១១៨ 
១២.៦០៧ 
១៩.៨៣៣ 

តុលា១ ២០២០ 

០.៣៥៧ 

ទំហំថ្នណសវាកម្ម     តុលា ១,២០២០ 
 

តុលា១,២០២១ 

៥/៨ ឬ ៣/៤ inch 0.២២៥ 0.២៤៨ 
១ inch 0.៣៣៣ 0.៣៦៦ 
២-១/២inch 0.៨៧៤ 0.៩៦១ 
២ inch ១.៥០៧ ១.៦៥៨ 
៣ inch ៣.៥១១ ៣.៨៦២ 
៤ inch ៥.0៧៩ ៥.៥៨៧ 
៦ inch ១៤.១៥០ ១៥.៥៦៥ 
៨ inch ១៤.៩៩៩ ១៦.៤៩៩ 
១0 inch ២៣.២១៨ ២៥.៥៤០ 
១២ inch ២៩.២៨៤ ៣២.២១២ 
១៦ inch ៤៣.0៦៩ ៤៧.៣៧៦ 

ការសាកផ្ខេទឹកណេៃើ្ 
ទំហំ 
៥/៨ ឬ ៣/៤ inch 
១ inch 
២-១/២inch 
២ inch 
៣ inch 
៤ inch 
៦ inch 
៨ inch 
១0 inch 
១២ inch 
១៦ inch 

 

ទំហំ 
៥/៨ ឬ ៣/៤ inch  
១ inch 
១-១/២ inch 
២ inch 

តុលា១, ២០២០ 
0.៤១២ 
0.៨២៩ 
១.៥៥០ 
១.៥០៧ 
៤.១២៩ 
៨.៥៨០ 
១៥.២៧៦ 
២៤.៥៥៥ 
៥២.១០៩ 
 
 

 

តុលា១,២០២១ 
0.៤៤៥ 
0.៨៩៥ 
១.៦៧៤ 
៤.៤៥៩ 
៩.២៦៦ 
១៦.៤៩៨ 
២៦.៥១៩ 
៥៦.២៧៨ 


