
សំំណើើអត្រាាាតម្លៃៃាលំំនៅដ្ឋាាានឆ្នាំំាំ 2023-2024 សំម្រាាាប់់សេាវាប្រើាើប្រាចាំំថ្ងៃៃា
រប់សំ់សាធារណជននៃាទីីក្រុា�ងតាកុ�មារ (Tacoma Public Utilities)

យើ�ើងបង្ហាា ញថវិកិាឆំ្នាំ� 2023-2024 របស់់យើ�ើង ស់ម្រា�បក់ារអនុុម័ត័យើ�ើម្រា�ុម័ម្រាបឹ�ានៃនុយើស់វាយើម្រាបើម្រាបចាំ�នៃថៃរបស់់សាធារណជនុ (Public Utility Board) នុិងម្រា�ុម័ម្រាបឹ�ាទីីម្រា�ុងតា
�ុ�រ (Tacoma City Council) យើ�រដូូវិស់ឹឹ�យើ�ើម្រាជុ�យើនុ�។ ស់�យើណើ របស់់យើ�ើងរមួ័�នុការកែ�ស់ម្រាម័ួ�អម្រាតាតនៃម័ឹថាម័ព�ទីីម្រា�ុងតា�ុ�រ (Tacoma Power) នុិងទឹី�ទីីម្រា�ុងតា
�ុ�រ (Tacoma Water)។

ម្រា�ុម័ម្រាបឹ�ាម្រា�ុងតា�ុ�រ (Tacoma City Council) នុឹងពិនុិតយយើម័ើ�ស់�យើណើ អម្រាតាតនៃម័ឹយើស់វា�ម័មបរសិាា នុ (ទីឹ�កា�ស់�ណ�់ កា�ស់�ណ�់រងឹ នុិងទឹី�ខ្យយ�់ពយ�ុ) បន្ទាា បព់ីទីទីួ�បានុ
អនុុសាស់នុព៍ីគណៈ�ម័មការយើស់វា�ម័មបរសិាា នុ (Environmental Services Commission)។

Tacoma Power
ការយើ�ើនុយើ�ើងជាម័ធ្យយម័៖ 3.9% យើ�ឆំ្នាំ� 2023; 3.9% យើ�ឆំ្នាំ� 2024
— ការយើ�ើនុយើ�ើងជាម័ធ្យយម័ម្រាបចាំ�កែខ្យ $3.70 ដុូលឹ្លារយើ�ឆំ្នាំ� 2023*
— ការយើ�ើនុយើ�ើងជាម័ធ្យយម័ម្រាបចាំ�កែខ្យ $3.70 ដុូលឹ្លារយើ�ឆំ្នាំ� 2024*
អម្រាតាតនៃម័ឹចូូ�ជាធ្យរ�នុយើ�កែខ្យយើម័សាជាយើរៀងរា�់ឆំ្នាំ�។

Tacoma Water
ការយើ�ើនុយើ�ើងជាម័ធ្យយម័៖ 4.2% យើ�ឆំ្នាំ� 2023; 4.2% យើ�ឆំ្នាំ� 2024
— ការយើ�ើនុយើ�ើងជាម័ធ្យយម័ម្រាបចាំ�កែខ្យ $1.73 ដុូលឹ្លារយើ�ឆំ្នាំ� 2023 (យើ��ំុងទីីម្រា�ុងតា�ុ�រ City of Tacoma)
— ការយើ�ើនុយើ�ើងជាម័ធ្យយម័ម្រាបចាំ�កែខ្យ $1.80 ដុូលឹ្លារយើ�ឆំ្នាំ� 2024 (យើ��ំុងទីីម្រា�ុងតា�ុ�រ City of Tacoma)
— ការយើ�ើនុយើ�ើងជាម័ធ្យយម័ម្រាបចាំ�កែខ្យ $2.05 ដុូលឹ្លារយើ�ឆំ្នាំ� 2023 (យើ�យើម្រា�ទីីម្រា�ុងតា�ុ�រ City of Tacoma)*
— ការយើ�ើនុយើ�ើងជាម័ធ្យយម័ម្រាបចាំ�កែខ្យ $2.11 ដុូលឹ្លារយើ�ឆំ្នាំ� 2024 (យើ�យើម្រា�ទីីម្រា�ុងតា�ុ�រ City of Tacoma)*
អម្រាតាតនៃម័ឹចូូ�ជាធ្យរ�នុយើ�កែខ្យម័�រាជាយើរៀងរា�់ឆំ្នាំ�។

*អម្រាតាតនៃម័ឹយើ�សា��វិទិីា�័� (University Place) �នុ�ម្រាម័តិខ្យពស់់ជាងបនុិចិូយើ��សារកែតការបងព់នុធយើ�ើយើស់វាយើម្រាបើម្រាបចាំ�នៃថៃ 
6% ពីទីីម្រា�ុង (City of U.P.)។

អម្រាតាតនៃម័ឹចូូ�ជាធ្យរ�នុយើ�កែខ្យម័�រាជាយើរៀងរា�់ឆំ្នាំ�។

អត្រាាាតម្លៃៃាទាំំងនេះា� គឺឺជាការចាំប់់ផ្តើើើម ហើើយអាចកុំណត់ការផ្លាាាសំ់ប់ើ�របាន។

ទីឹកុខ្ាយលំ់ព្ាយ��
ការយើ�ើនុយើ�ើងជាម័ធ្យយម័៖ 6.6% យើ�ឆំ្នាំ� 2023; 6.7% យើ�ឆំ្នាំ� 2024

— ការយើ�ើនុយើ�ើងជាម័ធ្យយម័ម្រាបចាំ�កែខ្យកែដូ�ជាការចាំបយ់ើ�ិើម័ $1.81 ដុូលឹ្លារយើ�ឆំ្នាំ� 2023

— ការយើ�ើនុយើ�ើងជាម័ធ្យយម័ម្រាបចាំ�កែខ្យកែដូ�ជាការចាំបយ់ើ�ិើម័ $1.96 ដុូលឹ្លារយើ�ឆំ្នាំ� 2024

ទីឹកុកាកុសំំណលំ់
ការយើ�ើនុយើ�ើងជាម័ធ្យយម័៖ 8.3% យើ�ឆំ្នាំ� 2023; 7.5% យើ�ឆំ្នាំ� 2024

— ការយើ�ើនុយើ�ើងជាម័ធ្យយម័ម្រាបចាំ�កែខ្យកែដូ�ជាការចាំបយ់ើ�ិើម័ $4.88 ដុូលឹ្លារយើ�ឆំ្នាំ� 2023

— ការយើ�ើនុយើ�ើងជាម័ធ្យយម័ម្រាបចាំ�កែខ្យកែដូ�ជាការចាំបយ់ើ�ិើម័ $4.81 ដុូលឹ្លារយើ�ឆំ្នាំ� 2024

កាកុសំំណលំ់សារធាត�រឹង
ការយើ�ើនុយើ�ើងជាម័ធ្យយម័៖ 4.4% យើ�ឆំ្នាំ� 2023; 4.4% យើ�ឆំ្នាំ� 2024

— ការយើ�ើនុយើ�ើងជាម័ធ្យយម័ម្រាបចាំ�កែខ្យកែដូ�ជាការចាំបយ់ើ�ិើម័ $2.16 ដុូលឹ្លារយើ�ឆំ្នាំ� 2023

— ការយើ�ើនុយើ�ើងជាម័ធ្យយម័ម្រាបចាំ�កែខ្យកែដូ�ជាការចាំបយ់ើ�ិើម័ $2.26 ដុូលឹ្លារយើ�ឆំ្នាំ� 2024

សេាវាកុមមប់រិសាាាន
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សំូមចូលំមើើលំវិិប់សាយ MyTPU.org/Rates សំម្រាាាប់់
ព្័ត៌មានលំមិ�ត។

ហើាត�អីីត្រូា�វិកែាតម្រូា�វិអត្រាាាតម្លៃៃា?

ប់ង្កើើើនលើើការចំណាយព្ីអត�ផរណា
ដូូចូជាអតិថិជនុរបស់់យើ�ើងកែដូរ យើ�ើង��ពុង�នុបញ្ហាា ការចូ�ណា�យើ�ើនុយើ�ើងស់ម្រា�ប់
ឧប�រណ៍ យើម្រាបងឥនុធនុៈ ការចូ�ណា�ផ្ទាា �់ខ្យឹួនុនិុងការចូ�ណា�យើ�េងៗយើទីៀត។

កុងី�ប់ណាាាញផគត់ផគង់
ការពនុាយើព� នុិងបញ្ហាា ��បា�ចូ�យើ��ការទីិញឧប�រណ៍ �ប៏ណិា�ឱ្យយ�នុការ
ចូ�ណា�យើ�ើនុយើ�ើង នុិងធ្យនុធានុ�នុ��ណត�់ងកែដូរ។

គឺម្រោាាងដែាលំបានព្នាយាពេាលំ
យើ�ើងបានុកាតប់នុា�ការចូ�ណា�យើ�អ��ុងយើព�ជ�ងឺរាតតាតយើ��ការពនុាយើព�
គយើម្រា�ងកែថទាំ�កែដូ�ឥ�ូវិយើនុ�ម្រាតូវិបនុិដូ�យើណើ រការ។
 

ផលំប់ះ�ពាលំ់នៃាកុូវិីត COVID-19
យើ�អ��ុងយើព�ជ�ងឺរាតតាត យើ�ើងបានុកាតប់នុា�ថវិកិា នុិងការបយើងើើនុអម្រាតាតនៃម័ឹរបស់់
យើ�ើងស់ម្រា�បឆំ់្នាំ� 2021 នុិង 2022។ អតិថិជនុជាយើម្រាចូើនុន្ទា��់�៏នុតុ�យភាពទីឹ�ម្រាបា�់
កែដូ�ម័និុទាំនុស់់ងបន្ទាា បព់ីជ�ងឺរាតតាត។

ជំនួយសំម្រាាាប់់ការប់ង់ប្រាាាកុ់ដែាលំបានប់ង្កើើើន 
យើដូើម័ីជីួ�អតិថិជនុរបស់់យើ�ើងកែដូ��នុបញ្ហាា ��បា��ំុងការទូីទាំតវ់ិ�ិើ�បម្រាតរបស់់ពួ�យើគ 

យើ�ើងនឹុងពម្រាងី��ម័មវិធិ្យីជ�នុួ�របស់់យើ�ើងស់ម្រា�បអ់ំ�កែដូ��នុ��ខណៈស់ម័ីតិិម្រាគបម់្រា�នុ់
�ងកែដូរ។

• អតិថិជនុកានុក់ែតយើម្រាចូើនុអាចូប�យើពញតម្រាម័ូវិការទាំម័ទាំរសិ់ទីធិទីទីួ�បានុ។
• ម្រាគួសារ�នុម្រាបា�ច់ូ�ណូ�កែដូ��នុ��ខណៈស់ម័ីតិិម្រាគបម់្រា�នុស់់ម្រា�បក់ារទីទីួ�

បានុជ�នុួ�យើ�ើនុយើ�ើងរហូូតដូ�់ $888 ដុូលឹ្លារជាយើរៀងរា�់ឆំ្នាំ�។ ចូ�នុួនុទឹី�ម្រាបា�់
ជ�នុួ�អាម្រាស័់�យើ�យើ�ើចូ�នុួនុយើស់វាយើម្រាបើម្រាបចាំ�នៃថៃកែដូ�អតិថិជនុទីទីួ�បានុ។ 

• ម័ូ�និុធ្យិជ�នុួ�នុឹងយើចូញនៃថឹភាគយើម្រាចូើនុនៃនុការយើ�ើនុយើ�ើងអម្រាតាតនៃម័ឹយើ�ឆំ្នាំ� 2023 នុិង 

2024។

យើ�ើងខ្យំុ �ស់ងឹមឹ័ថាជ�នុួ�កែដូ�បានុបយើងើើនុយើនុ� នុឹងជួ�អំ�កែដូ�ម្រាតូវិការជ�នុួ�ប��ុត។

តើើយើើងដោះ�ស្រាាាយតាមសំមធម៌ដោះយរបៀៀប់ណានៅពេាលំ
មានការធ្វើីើផែានការអត្រាាាតម្លៃៃា
• ការ�ិ�់ជូនុ�ម័មវិធិ្យីជ�នុួ�ការទូីទាំតស់់ម្រា�បអ់ំ�កែដូ�ម្រាតូវិការ។
• ការ�ិ�់យើស់វា�ម័មកែដូ��នុស់ម័ធ្យម័ដ៌ូ�់អតិថិជនុ នុិងយើ�ំ�វិ។
• ការយើធ្យើើការង្ហាយើដូើម័ីបីង្ហាា ញស់ហូគម័នុក៍ែដូ�យើ�ើងបយើម្រាម័ើការង្ហារយើ��ការជួ� នុិងការ

រ�ាបុគគ�ិ�ចូម្រាម័ុ�។
• ការស់ម្រាម័បស់ម្រាម័ួ�ជាម័�ួម្រា�ុម័ស់ហូគម័នុ ៍យើដូើម័ីកីែចូ�រ �កែ��ពត័�៌នុ។

របៀៀប់ដែាលំលោកុអនកុអាចចូលំរួមបាន
• អានុស់�យើណើ ថវិកិារបស់់យើ�ើងតាម័អនុឡាញ។
• ចូូ�រមួ័�ិចូចម្រាបជុ�សាធារណៈ នុិងម្រាពឹតិិការណ៍�េពើ�ា�របស់់យើ�ើង។
• ��ជូ់នុពិនុិតយស់�ណួរ នុិងម័តិយើ�ប�់របស់់អំ�តាម័ស់�ណុ� កែបបបទីអនុឡាញរ

បស់់យើ�ើង។
• ជាវិស់�បុម្រាតពត័�៌នុតាម័អុីកែម័ែ�របស់់យើ�ើង។

ការចូ�ណា�យើ�ើនុយើ�ើងពីអតិ�រណា គឺជា�តិាចូម័ីងកែដូ��នុ��បែ���់ដូ�់អម្រាតាតនៃម័ឹរបស់់យើ�ើងស់ម្រា�បឆំ់្នាំ� 2023 នុិង 2024។ អម្រាតាតនៃម័ឹរបស់់យើ�ើងយើចូញនៃថឹការចូ�ណា�យើ�ើ
ការ�ិ�់យើស់វា�ម័មម្រាប�បយើ��សុ់វិតាិភាព ភាពយើជឿជា� ់ការកែថរ�ាម្រាបពន័ុធរបស់់យើ�ើង ការការ�រធ្យនុធានុធ្យម័មជាតិយើ�ជិត�កែនុឹងរបស់់យើ�ើង ការយើ�រពតាម័បទីបីញ្ញញតិ ិនុិងការវិនិុិយើ�គយើ�ើ
ការយើធ្យើើឱ្យយម្រាបយើស់ើរយើ�ើងកែដូ�កែ��ម័អយើស់វា�ម័មរបស់់អំ�។

យើ�ខ្យណៈយើព�យើ�ើងយើធ្យើើអើីម្រាគប�់ែ ងកែដូ�យើ�ើងអាចូយើធ្យើើបានុ យើដូើម័ីរី�ាការចូ�ណា�ធឹា�ចុ់ូ�យើន្ទា� ការចូ�ណា�យើ�ើនុយើ�ើងរបស់់យើ�ើង�នុសារៈស់�ខានុម់្រាគបម់្រា�នុក់ែដូ�អម្រាតាតនៃម័ឹរបស់់យើ�ើង
�ម៏្រាតូវិកែតយើ�ើនុយើ�ើង�ងកែដូរ យើដូើម័ីយីើចូញនៃថឹការចូ�ណា�។ តាម័រ�ៈអម្រាតាតនៃម័ឹយើ�ើនុយើ�ើងបនុិិចូម័ិងៗតាម័យើព�យើវិល្លាយើន្ទា� យើ�ើងអាចូទីបស់ាើ តក់ារយើ�ើនុយើ�ើងដូយ៏ើម្រាចូើនុយើ�ខ្យណៈយើព�យើ�កែត�ិ�់
ជូនុយើស់វា�ម័មកែដូ�យើល្លា�អំ�ពឹងកែ�អ�យើ�ើយើន្ទា�។

របៀៀប់ដែាលំយើើងខ្ំ�ំគ្រាប់់គ្រាងការចំណាយ ន�ងតម្លៃៃាសំមរមាយ
យើ�ើងដឹូងថាអម្រាតាតនៃម័ឹ�នុ��បែ���់ដូ�់យើល្លា�អំ�។ យើ�ើងខ្យំុ �ខ្យិតខ្យ�ម្រាបឹងកែម្រាបងយើដូើម័ី ី
រ�ាការចូ�ណា�របស់់យើ�ើងឱ្យយធឹា�ចុ់ូ� កែដូ�រ�ាអម្រាតាតនៃម័ឹរបស់់យើ�ើងម័�ួចូ�នុួនុ
�នុ�ម្រាម័តិទាំបប��ុតយើ��ំុងម្រាបយើទីស់ នុិងអាចូ�នុតនៃម័ឹស់ម័រម័យកែថម័យើទីៀតស់ម្រា�បប់ុគគ�
ម្រាគបរ់បូយើ��ំុងស់ហូគម័នុរ៍បស់់យើ�ើង។
• ការចូ�ណា�យើ�ើបរកិាខ រ – យើ�ើងខ្យំុ �កែស់ើងរ�វិធិ្យីកែដូ��នុតនៃម័ឹយើថា� យើដូើម័ីជីួស់ជុ� ឬ

ទីិញឧប�រណ៍។
• ការចូ�ណា�យើ�ើបុគគ�ិ� - យើ�ើងខ្យំុ �ពិនុិតយយើម័ើ�ម័ុខ្យង្ហារកែដូ�យើបើ�ចូ�ហូ យើដូើម័ី�ី�ណត់

អាទិីភាពយើ�យើព� នុិង�កែនុឹងកែដូ�ម្រាតូវិ��ជ់�នុួស់ ឬបកែនុាម័បុគគ�ិ�។
• �ម័មវិធិ្យីជ�នុួ�ការទូីទាំតម់្រាបា� ់- អតិថិជនុអាចូ�នុ��ខណៈស់ម័ីតិិម្រាគបម់្រា�នុ់

ស់ម្រា�បម់័ូ�និុធ្យិបកែនុាម័។
• ធ្យនុធានុទូីទាំតម់្រាបា�ថ់ម ី– យើ�ើងខ្យំុ �បានុបកែនុាម័ឧប�រណ៍កែដូ�ម្រាបយើស់ើរជាងម័ុនុយើ�

ម្រាបពន័ុធគណនីុអនុឡាញរបស់់យើ�ើង។

របៀៀប់គ្រាប់់គ្រាងវិិកុើយប់ត្រូាសេាវាប្រើាើប្រាចាំំថ្ងៃៃារប់សំ់អនកុ។
• ការយើចូញវិ�ិើ�បម្រាតថវិកិាអាចូជួ�យើល្លា�អំ��ំុងការម្រាគបម់្រាគងថវិកិាម្រាបចាំ�កែខ្យរបស់់

អំ�។ MyTPU.org/BudgetBilling
• ធ្យនុធានុទូីទាំតម់្រាបា�ត់ាម័អនុឡាញ�ិ�់ជូនុជយើម្រាម័ើស់ថមីៗជាយើម្រាចូើនុ។  

MyTPU.org/MyAccount
• ការអ�រិ�េថាម័ព� នុិងទឹី�អាចូកាតប់នុា�ការចូ�ណា�របស់់អំ�ទាំបជាង នុិង�អ

ស់ម្រា�បប់រសិាា នុ។ MyTPU.org/Rebates
• ជ�នុួ�ការទូីទាំតម់្រាបា�អ់ាចូ�នុ ម្រាបសិ់នុយើបើយើល្លា�អំ��នុ��ខណៈស់ម័ីតិិ

ម្រាគបម់្រា�នុ។់ MyTPU.org/Assistance
• ម្រាបា��់ម័ច�ីម នុការម្រាបា�អ់ាចូ��ម្រាទីគយើម្រា�ងយើធ្យើើឱ្យយម្រាបយើស់ើរយើ�ើង��យើ��ា នុម្រាប�បយើ��

ម្រាបសិ់ទីធភាព�ែ ងខឹា�ងរបស់់អំ�។ MyTPU.org/ZeroInterest
• ម្រាបា��់ម័ចអី�រិ�េ�ូទីឹ�ស់អុ�អាចូជួ��ំុងការជួស់ជុ�ម្រាបពន័ុធ�ូទីឹ�ស់អុ�ឯ�ជនុ។ 

CityofTacoma.org/SideSewer


