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ចំណងល�ើង្ ្លូវការ និងលសចែ្ីសលង្ខប ោនលរៀបចំល�ើងលោយអេ្គល្ធាវី

បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា

សាវតារ

ការបង់តោែ់របស់រដ្ឋសត�ប់ឱស្�នលវ�្បញ្ញា
រដ្ឋបង់តោែ់សត�ប់ឱស្�នលវ�្បញ្ញាលតកា្ែ្្វិធីរដ្ឋល្ញាេងៗជាលតចើន។ 
ជាធម្តា រដ្ឋបង់្ោក់ស្មាប់ឱស្មានហវរ្បញ្តាហ្កាមកម្វិធដីដដលផ្ល់
ការដ្ទាំសុខភាព ឬធានារា៉តាប់រងសុខភាពដល់្បជារនក្នចុងរដ្ឋជាក់លាក់
មួយចំនួន។ ឧទាេរណ៍ រដ្ឋបង់្ោក់
ស្មាប់ឱស្មានហវរ្បញ្តាតាមរយៈការ
ធានារា៉តាប់រងហសវា ដ្ទាំសុខភាព ដដលរដ្ឋ
ផ្ល់ឲតាយពលរដ្ឋមានចំណូលទាប តាមរយៈ
កម្វិធដី Medi-Cal និងផ្ល់រូនដល់
និហយារិតកំពុងបហ្មើការ និងបុគ្គលិក
ចូលនិវត្ន៍របស់រដ្ឋ។ រដ្ឋក៏ផ្ល ់និងបង់
្ោក់ស្មាប់ការដ្ទាំសុខភាពរបស់អ្នក
ហទាសក្នចុងពន្នាគារ រួមទាំងន្លៃចំណយ
ហលើឱស្មានហវរ្បញ្តារបស់ពួកហគ។

រដ្ឋបង់តោែ់សត�ប់ឱស្�នលវ�្បញ្ញា
តា្វិធីលតចើនតបល្ទ។ ហៅក្នចុងករណដីខលៃះ 
រដ្ឋជាវឱស្មានហវរ្បញ្តាហោយផ្តាល់ពដី
អ្នកផលិតឱស្។ ហៅក្នចុងករណដីហផតាសង
ហទៀត រដ្ឋបង់្ោក់ស្មាប់ឱស្មាន
ហវរ្បញ្តា ហទាះបដីជារដ្ឋមិនដមនជាអ្នក
ជាវឱស្ផ្តាល់ក៏ហោយ។ ឧទាេរណ៍ 
រដ្ឋសង្ោក់ដល់ឱស្សា្តានលក់រាយ
ស្មាប់ន្លៃឱស្មានហវរ្បញ្តាដដលជាវ
ហោយបណ្តាឱស្សា្តាន និងដចកចាយ
ដល់បុគ្គលទាំងឡាយណដដលចុះហ្មតាះ
ហៅក្នចុងកម្វិធដីរដ្ឋមួយចំនួន។

ចំណាយតបចាំ្នញាំរបស់រដ្ឋលេើឱស្សរុបេឺ�ិ្រ $3.8 ោន់លនលៅែ្ននុង្នញា ំ
2014–15។ ដូចោនបង្តាញហៅក្នចុងរូបទដី 1 រដ្ឋោនចំណយរិត $3.8 
ោន់លានហលើឱស្មានហវរ្បញ្តាហៅក្នចុង្នតា ំ2014–15 ហ្កាមកម្វិធដីរដ្ឋ
ជាហ្ចើន្បហ្ទ។ មូលនិធិរដ្ឋបង់្ោក់្បដេលជាោក់កណ្តាលស្មាប់ការ
ចំណយហលើឱស្មានហវរ្បញ្តាហៅទូទាំងរដ្ឋ ហេើយោក់កណ្តាលហទៀត្តរូវ
ោនបង់ហោយ្ោក់ចំណូលសេព័ន្ និងមិនដមនរដ្ឋហផតាសងហទៀត។

• ហាមឃត់ទដីភានតាក់ងររដ្ឋពដីការទិញថានតាំហពទតាយតាមហវរ្បញ្តាណមួយ
ពដី្កុមេ៊ុនផលិតថានតាំហៅក្នចុងតនមលៃណមួយហៅហលើតនមលៃទាបបំផុត
ដដលោនបង់ស្មាប់ថានតាំដូចគានតាហោយនាយកោ្តានកិច្ការអតដីត  
យុទ្រនសេរដ្ឋអាហមរិកហលើកដលងដតអាច្តរូវោនទាមទារហោយ
ចតាបាប់សេព័ន្។ 

• អនុវត្ហៅកាន់កម្វិធដីណមួយដដលទដីភានតាក់ងររដ្ឋគឺជាអ្នកបង់្ោក់
ចុងហ្កាយស្មាប់ថានតាំមានហវរ្ បញ្តាមួយ ហទាះបដីហបើទដីភានតាក់ងររដ្ឋ
មិនទិញថានតាំហោយខលៃលួនឯង។ 

• ហលើកដលងការទិញថានតាំមានហវរ្បញ្តាហ្កាមកម្វិធដីការដ្ទាំដដល
ោន្គប់្គងដដលោនផ្ល់មូលនិធិតាមរយៈ Medi-Cal

លសចែ្ីសលង្ខបថនការោ៉ញាន់សាមញានរបស់អ្នែវិភាេនី្រិបញ្ញ្រ្ិស្ីពី
្េប៉ះោេ់ដេ់សារលពើពន្ធសរុបរបស់រោនញា្ិោេរដ្ឋ និង
រោ្ញា្ិោេែ្ននុង្រំបន:់

• សកា្តានុពលស្មាប់ការសនតាសំរដ្ឋននចំនួនទឹក្ោក់ដដលមិនសា្តាល់
មួយអា្ស័យហលើ (1) រហបៀបបញ្តា្បឈមការអនុវត្របស់
វិធានការ្តរូវោនហោះ្សាយនិង (2) ការហ្លៃើយតបរបស់្កុមេ៊ុន
ផលិតថានតាំោក់ព័ន្នឹងការផ្ល់និងតនមលៃននថានតាំរបស់ពួកហគ។

រូបភាព 1

ការចំណាយរបស់រដ្ឋតបចាំ្នញាំលេើឱស្a

2014–15,្គប់្ប្ពមូលនិធិ

ទីភានញាែ់ងរ/ែ្្វិធី ចំនួនតបជា�នកដេោនបលត្ើលសវា�ូន

ការចំណាយលេើ
ឱស្b

(េិ្រជាលន)
Medi-Cal ពលរដ្ឋចំណូលទាបរបស់រដ្ឋ $1,809c

្បព័ន្ចូលនិវត្ន៍របស់បុគ្គលិក
សាធារណៈ

បុគ្គលិកសាធារណៈ, អ្នកក្នចុងបន្ទចុក និងរនចូលនិវត្ន៍ 1,328d

សកលវិទតាយាល័យរដ្ឋ California និសតាសិត, គលៃដីនិក និង អ្នករំងឺហៅមន្ទដីរហពទតាយ 334
ការដកត្មរូវ អ្នកហទាស 211
សុខភាពសាធារណៈ បុគ្គលមិនមានធានារា៉តាប់រង្គប់្គាន ់ដដលមានផ្ទចុកហមហរាគហអដស៍ 57
មន្ទដីរហពទតាយរដ្ឋ អ្នករំងឺហៅមន្ទដីរហពទតាយរដ្ឋ 35
ហសវាអ្ិវឌតាឍន៍ អ្នករស់ហៅមរតាឈមណ្ឌលអ្ិវឌតាឍន៍ 8
សាកលវិទតាយាល័យរដ្ឋ California និសតាសិត 4

  សរុប $3,786 

a តួហលខមិនរាប់បញ្ជូលទដីភានតាក់ងរឬកម្វិធដីមួយចំនួនរបស់រដ្ឋ ដដលមានចំនួនការចំណយហលើឱស្មានហវរ្បញ្តាតិចតួច។
b ចំនួនដដលោនហរៀបរាប ់ជាទូហៅរាប់បញ្ជូលការបញ្ចុះតនមលៃហផតាសងៗ ឬ ្ោក់បងវិលមកវិញនានា ដដលបន្ថយការចំណយហលើឱស្មានហវរ្បញ្តារបស់ទដីភានតាក់ងរឬកម្វិធដី។
c ចំនួនហនះមិនរាប់បញ្ជូលការចំណយហលើឱស្ននកម្វិធដីដ្ទាំដដល្តរូវោន្គប់្គងរបស ់Medi-Cal ហេើយ។
d ចំនួនហនះមិនរាប់បញ្ជូលការចំណយក្នចុងនាមបុគ្គលិកសាធារណៈក្នចុងមូលោ្តានហេើយ។
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បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា បន្

ការែំណ្រ់ថ្្ឱស្�នលវ�្បញ្ញាជាទូលៅ
ជាលរឿយៗ ្រថ្្កដេោនបង់ជាែ់កស្ងេឺែុសពី "តារាង្រថ្"្ ឱស្។ 
ឱស្មានហវរ្បញ្តាដដលលក់ហៅក្នចុងសេរដ្ឋអាហមរិកមានតារាងតនមលៃដដល
្សហដៀងគានតានឹងន្លៃលក់រាយដដលោនហស្នើហេើងរបស់អ្នកផលិត (MSRP) 
ស្មាប់រ្យន្។ ជាធម្តា អ្នកជាវឱស្ចរចាន្លៃ និងដតងដតទទួលោន
ការបញ្ចុះតនមលៃ។ ជាលទ្ផល ន្លៃចុងហ្កាយដដលោនបង់ស្មាប់ឱស្
មានហវរ្បញ្តាគឺ ជាធម្តាទាបជាងន្លៃក្នចុងតារាងរបស់វា។ 

ជាញរឹែញាប់ អ្នែបង់តោែ់ល្ញាេងគានញា បង់្រថ្្ែុសគានញាសត�ប់ឱស្�ន
លវ�្បញ្ញាដូចគានញា។ ជាញឹកញប់ អ្នកបង់្ោក់ទាំងអស់មិនបង់ន្លៃដតមួយ
ដូចគានតាហនាះហទស្មាប់ឱស្មានហវរ្បញ្តាជាក់លាក់ណមួយហេើយ។ 
ផ្ទចុយហៅវិញ អ្នកបង់្ោក់ហផតាសងៗ គានតាអាចបង់តនមលៃខុសគានតាស្មាប់ឱស្
ដតមួយ ដដល្ លៃចុះបញ្តាំងពដីលទ្ផលននការចរចារវាងអ្នកលក ់និងអ្នកទិញ
ឱស្។ ឧទាេរណ៍ ្កុមេ៊ុនធានារា៉តាប់រងពដីរអាចនឹងបង់តនមលៃហផតាសងគានតា
ស្មាប់ឱស្ដតមួយ ដូចហៅនឹងទដីភានតាក់ងររដ្ឋពដីរហផតាសងគានតា ដូចជា ្កសួង
ហសវាដ្ទាំសុខភាពរដ្ឋ California (DHCS) និង ្កសួងសុខា្ិោល
សាធារណៈរដ្ឋ California។  

្រថ្្បង់សត�ប់ឱស្�នលវ�្បញ្ញា ក្រងក្រស្ិ្រលៅលតកា្ែិច្តព្លតពៀង
រែញាសាការស�្ញា្រ់។ កិច្្ពមហ្ពៀងជាវឱស្មានហវរ្បញ្តា ដតងដត
រួមមានលក្ខខណ្ឌរកតាសាការសមា្តាត់ដដលបហងកើតហេើងហដើមតាបដីហាមឃត់ការ
បង្តាញជាសាធារណៈនូវតនមលៃដដលោនឯកភាព។ ជាលទ្ផល តនមលៃឱស្
មានហវរ្បញ្តាដដលបង់ហោយសា្តាប័នជាក់លាក់មួយ (រួមទាំង ទដីភានតាក់ងរ
រោ្តា្ិោល) អាចនឹងមិនមានផ្ល់រូនជាសាធារណៈហេើយ។ 

ការែំណ្រ់្រថ្្ឱស្�នលវ�្បញ្ញារបស់រដ្ឋ
យុទ្ធសានស្នានារបស់រដ្ឋលដើ្ញាបីកា្រ់បន្យ្រថ្្ឱស្�នលវ�្បញ្ញា។ 
ទដីភានតាក់ងររដ្ឋ California អនុវត្យុទ្សានស្ជាហ្ចើនហដើមតាបដីកាត់បន្ថយ
តនមលៃដដលពួកហគបង់ស្មាប់ឱស្មានហវរ្បញ្តា ដដលជាធម្តា រួមមាន
ការចរចាជាមួយអ្នកលក់ដុំ និងអ្នកផលិតឱស្។ យុទ្សានស្ជាក់លាក់
ដ្ប្បរួលអា្ស័យហលើរចនាសម្ព័ន្ននកម្វិធដី និងរហបៀបបង់ន្លៃឱស្របស់
កម្វិធដីរដ្ឋ។ ឧទាេរណ៍ ្កសួងរដ្ឋ California ជាហ្ចើនចរចារួមគានតាហលើ
តនមលៃឱស្ជាមួយអ្នកផលិត។ តាមរយៈការចរចាជាសា្តាប័នធំមួយរួមគានតា 
្កសួងរដ្ឋដដលោនចូលរួម អាចទទួលោនតនមលៃឱស្ទាបជាង។
យុទ្សានស្រដ្ឋមួយហផតាសងហទៀត គឺការចរចាសុំការបញ្ចុះតនមលៃពដីអ្នកផលិត
ឱស្ ជា្្នជូរនឹងការបន្ថយបន្ទចុករដ្ឋោលសរុបហលើហវរ្បណ្ឌិតដដលហចញ
ហវរ្បញ្តាផ្ល់ឱស្របស់អ្នកផលិតទាំងហនះ។

ការែំណ្រ់្រថ្្ឱស្�នលវ�្បញ្ញារបស់តែសួងែិច្ការ
អ្រី្រយុទ្ធ�ន (VA) សហរដ្ឋអាល្រិែ
VA ្្េ់ការក្ទំសុែភាពដេ់អ្រី្រយុទ្ធ�ន។ VA ផ្ល់ការដ្ទាំ
សុខភាពលក្ខណៈទូលំទូលាយដល់អតដីតយុទ្រន្បដេលជា្ោំបួនលាន
នាក់ហៅទូទាំង្បហទស។ ហដើមតាបដីហធវើដបបហនះោន ជាទូហៅ VA ជាវឱស្
មានហវរ្បញ្តាដដលអាចរកោនស្មាប់អ្នកទទួលផល្បហយារន៍ការដ្ទាំ
សុខភាព VA។ 

ែ្្វិធីកា្រ់បន្យចំណាយសហព័ន្ធលេើឱស្�នលវ�្បញ្ញា។ រោ្តា្ិោល
សេព័ន្ោនបហងកើតកម្វិធដីបញ្ចុះតនមលៃ ដដលោក់កំណត់ខ្ពស់បំផុតហលើតនមលៃ
ដដល្តរូវបង់ស្មាប់ឱស្មានហវរ្បញ្តា ហោយអ្នកបង់្ោក់សេព័ន្ដដល
ោនហ្រើសហរីស រាប់បញ្ជូលទាំង VA។ ជាទូហៅ កម្វិធដីទាំងហនះហធវើឲតាយចុះ
តនមលៃទាបជាងតនមលៃដដលផ្ល់ឱតាយអ្នកបង់្ោក់ឯករន។ 

VA ទទួេោនការបញ្នុះ្រថ្្បកន្្ពីអ្នែ្េិ្រ ឬអ្នែេែ់ឱស្។ បដន្ថម
ពដីហលើកម្វិធដីបញ្ចុះតនមលៃរបស់សេព័ន្ដដលោនហរៀបរាប់ខាងហលើ VA ជាញឹក
ញប់ចរចាបញ្ចុះតនមលៃបដន្ថមពដីអ្នកផលិត ឬអ្នកលក់ឱស្ ដដលបនា្តាបតនមលៃ
ឱស្របស់ខលៃលួនឲតាយទាបជាងតនមលៃដដល្កសួងសេព័ន្បង់។ អ្នកផលិត ឬ
អ្នកលក់ផ្ល់ការបញ្ចុះតនមលៃទាំងហនះ ជា្្នជូរនឹងការហធវើឲតាយឱស្ពួកហគោនហៅ
ដល់អ្នករំងឺរបស់ VA។

VA លោះពុ្្ព្ ញាសាយព័្រ៌�នស្ីពីការែំណ្រ់្រថ្្ឱស្�នលវ�្បញ្ញា្ ួយ
ចំនួនរបស់ែ្នួន។ VA រកតាសា្បព័ន្ទិន្នន័យសាធារណៈមួយដដលរាយតនមលៃ
្តរូវបង់ហោយ VA ស្មាប់ឱស្មានហវរ្បញ្តាភាគហ្ចើនដដលពួកហគជាវ។ 
បែុដន្ហយាងតាម VA ្បព័ន្ទិន្នន័យហនះមិនអាចបង្តាញពដីតនមលៃទាបបំផុត
ដដលោនបង់ស្មាប់ឱស្មួយចំនួនដដល VA ទទួលោនការបញ្ចុះ
តនមលៃបដន្ថមដដលោនចរចាហេើយ។ VA អាចនឹងមិនផតាសាយព័ត៌មានននការ
កំណត់តនមលៃហនះហៅក្នចុង្បព័ន្ទិន្នន័យ ហោយសារលក្ខខណ្ឌកតាសាការសមា្តាត់
នានាដដលរួមបញ្ជូលហៅក្នចុងកិច្្ពមហ្ពៀងជាវរបស់ឱស្ជាក់លាក់មួយ
ចំនួន និងដដលហាមឃត់ការបង្តាញតនមលៃដដលោនចរចាជាសាធារណៈ។ 

លសចែ្ីលស្នើ
វិធានការោែ់ែំណ្រ់ែ្ពស់បំ្ុ្រលេើបរិ�ណកដេរដ្ឋអាចបង់សត�ប់
ឱស្�នលវ�្បញ្ញា។ ជាទូហៅ វិធានការហនះ ហាមឃត់បណ្តាទដីភានតាក់ងរ
រដ្ឋពដីការបង់្ោក់បដន្ថមស្មាប់ឱស្មានហវរ្បញ្តា ហ្រៅពដីន្លៃទាបបំផុត
ដដល្តរូវបង់ហោយ VA ស្មាប់ឱស្ដូចគានតាហ្កាយពដីគិតបញ្ជូល្គប់ការ
បញ្ចុះតនមលៃស្មាប់ទដីភានតាក់រដ្ឋ California និង VA។

វិធានការអនុវ្រ្លៅលពេណាកដេរដ្ឋជាអ្នែបង់តោែ់លេើឱស្�ន
លវ�្បញ្ញា។ ការកំណត់ខ្ពស់បំផុតរបស់វិធានការហលើតនមលៃឱស្មាន
ហវរ្បញ្តារបស់រដ្ឋ អនុវត្ហោយមិនគិតពដីរហបៀបននការបង់្ោក់ស្មាប់
ឱស្មានហវរ្បញ្តារបស់រដ្ឋហេើយ។ ឧទាេរណ៍ វាអនុវត្ហោយមិនគិតថា
រដ្ឋជាវឱស្មានហវរ្បញ្តាហោយផ្តាល់ពដីអ្នកផលិត ឬក៏ទូទាត់្ោក់ដល់
ឱស្សា្តានស្មាប់ឱស្ដដលពួកហគផ្ល់រូនដល់អ្នកចុះហ្មតាះក្នចុងកម្វិធដី
រដ្ឋហេើយ។ 

វិធានការលេើែកេង្ ួយក្្នែថនែ្្វិធីក្ទំសុែភាពធំបំ្ុ្ររបស់រដ្ឋពី
េែ្ខែណ្ឌែ្ននុងការែំណ្រ់ថ្្ឱស្របស់ែ្នួន។ កម្វិធដី Medi-Cal របស់រដ្ឋ
ផ្ល់ការធានារា៉តាប់រងសុខភាពទូលំទូលាយដល់ពលរដ្ឋដដលមានចំណូល
ទាបរបស់រដ្ឋ។ រដ្ឋដំហណើរការ Medi-Cal ហ្កាម្បព័ន្បញ្ជូនហសវាពដីរ
ោច់ពដីគានតាគឺ ៖ ្បព័ន្បង់្ោក់ហដើមតាបដីទទួលោនហសវា (ដដលបហ្មើដល់
អ្នកចុះហ្មតាះក្នចុងកម្វិធដី Medi-Cal ្បដេលជា 25 ភាគរយ) និង្បព័ន្
ដ្ទាំដដលមានការ្គប់្គង (ដដលបហ្មើដល់អ្នកចុះហ្មតាះ្បដេលជា 75 
ភាគរយ)។ ហៅហពលដដលវិធានការអនុវត្ចំហោះ្បព័ន្បង់្ោក់ហដើមតាបដីទទួល
ោនហសវា វាហលើកដលង្បព័ន្ដ្ទាំដដលមានការ្គប់្គងពដីលក្ខខណ្ឌ
កំណត់ន្លៃឱស្របស់ខលៃលួនដូចោនហរៀបរាប់ខាងហលើ។
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បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា បន្

ហសចក្ដីហស្នើ

ការទិញថានតាំហពទតាយមានហវរ្បញ្តារដ្ឋ។ ស្ង់ោរតនមលៃ។
ចតាបាប់ហផ្ើម្បជាសិទិ្។61

DHCS ្រត្រូវឲញាយល្្ៀងផ្ញា្រ់ថា បណាដញាទភីានញាែ់ងររដ្ឋែំពុងលគារពតា្
េែ្ខែណ្ឌែំណ្រ់ថ្្ឱស្របស់វិធានការ។ វិធានការត្មរូវឲតាយ DHCS 
ហផ្ទៀងផ្តាត់ថា ទដីភានតាក់ងររដ្ឋកំពុងបង់្ោក់ដូចគានតា ឬតិចជាងន្លៃទាបបំផុត
ដដលបង់ហោយ VA ហៅតាម្បហ្ទឱស្។

ឥទ្ឋិពេសារលពើពន្ធ
តាមរយៈការហាមឃត់រដ្ឋមិនឲតាយបង់្ោក់ស្មាប់ឱស្មានហវរ្បញ្តា
ហលើសពដីន្លៃទាបបំផុតដដលបង់ហោយ VA រដ្ឋមានសកា្តានុពលហដើមតាបដីដឹង
ពដីការកាត់បន្ថយន្លៃឱស្របស់ខលៃលួន។ បែុដន្វាមានភាពមិន្ោកដ្បជា
ចំបងៗោក់ព័ន្នឹង (1) ការអនុវត្លក្ខខណ្ឌន្លៃចំណយទាបបំផុតរបស់
វិធានការ និង (2) រហបៀបដដលអ្នកផលិតឱស្ហ្លៃើយតបហៅក្នចុងទដីផតាសារ។ 
ហយើងពិភាកតាសាអំពដីក្ដីោរម្ភទាំងហនះហៅខាងហ្កាម។

បញ្ញាតបឈ្ែ្ននុងការអនុវ្រ្កដេអាចលែើ្រ�ន   
បលងកើ្រនូវភាព្ ិនតោែដតបជាសារលពើពន្ធ
ព័្រ៌�នស្ីពីការែំណ្រ់្រថ្្ឱស្ VA ្ួយចំនួនអាចនរឹង្ ិនបង្ញាញជា
សាធារណៈ។ ជាទូហៅ វិធានការហនះ ត្មរូវឲតាយតនមលៃឱស្មានហវរ្បញ្តា
ដដលបង់ហោយរដ្ឋមិន្តរូវហលើសពដីន្លៃទាបបំផុតដដលបង់ហោយ VA ហៅតាម
្បហ្ទននឱស្ហេើយ។ ដូចោនបរិយាយខាងហលើ ព័ត៌មាន្បព័ន្ទិន្នន័យ
សាធារណៈរបស់ VA ស្ដីពដីតនមលៃឱស្មានហវរ្បញ្តាដដលពួកហគជាវ 
ជានិច្កាល មិនកំណត់ជាក់លាក់នូវតនមលៃទាបបំផុតដដល VA បង់ហេើយ។ 
ស្មាប់ឱស្មួយចំនួន ហនះគឺហោយសារដត VA ោនចរចាន្លៃទាបជាង
ន្លៃដដលោនបង្តាញហៅក្នចុង្បព័ន្ទិន្នន័យសាធារណៈ និងរកតាសាទុកព័ត៌មាន
ននការកំណត់តនមលៃហនាះជាការសមា្តាត់។ វាមិន្ោកដថា VA អាច្តរូវោន
ត្មរូវឲតាយបង្តាញតនមលៃទាបជាងទាំងហនះដល់សា្តាប័នដូចជា DHCS ដដល
ហស្នើសុំព័ត៌មានហនះហ្កាមសំហណើសុំននចតាបាប់ស្ដីពដីហសរីភាពព័ត៌មាន (FOIA) 
សេព័ន្។ ការហលើកដលង FOIA ដដល្គបដណ្ប់ហលើការសមា្តាត់
ោណិរ្កម ្និងព័ត៌មានេិរញ្ញវត្ថចុ អាចនឹងអនុវត្ហដើមតាបដីរារាំង VA មិនឱតាយ
បង្តាញតនមលៃដដលរកតាសារជាការសមា្តាត់បច្ចុបតាបន្នទាំងហនះដល់រដ្ឋ។

ការស�្ញា្រ់ថន្រថ្្ឱស្របស ់VA អាចបង្ញាែ់ស្្្រភាពរបស់រដ្ឋែ្ននុង
ការអនុវ្រ្វិធានការ។ ្បសិនហបើ VA ្តរូវោនអនុញ្តាតហោយចតាបាប់
ក្នចុងការរកតាសាទុកព័ត៌មានមួយចំនួនស្ដីពដីការកំណត់តនមលៃឱស្មាន
ហវរ្បញ្តាជាការសមា្តាត់ហនាះ DHCS មិនអាចវាយតនមលៃ្គប់ករណដី
ថាហតើទដីភានតាក់ងររដ្ឋកំពុងបង់្ោក់តិចជាង ឬហស្ើនឹងន្លៃទាបបំផុតដដល
បង់ហោយ VA ស្មាប់ឱស្ដូចគានតាហនាះហទ។ ករណដីហនះនឹងអាចោក់
ក្មិតហលើសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋក្នចុងការអនុវត្វិធានការដូចដដលោនសរហសរ
ជាលាយលក្ខណ៍អកតាសរ។ បែុដន្ហដើមតាបដីហោះ្សាយបញ្តា្បឈមនានាក្នចុងការ
អនុវត្ចតាបាប ់ហពលខលៃះតុលាការផ្ល់ឲតាយទដីភានតាក់ងររដ្ឋនូវហសរីភាពក្នចុងការ
អនុវត្ចតាបាប់ក្នចុងវិសាលភាពដដលអាចអនុវត្ោន ដរាបណការអនុវត្្សប
ហៅតាមហចតនារបស់ចបាប់។ ឧទាេរណ៍តុលាការអាចនឹងអនុញ្តឲយ

រដ្ឋបង់្ោក់ស្មាប់ឱស្ហៅតនមលៃមួយដដលមិនហលើសពដីតនមលៃដដលោន
ដឹង ថាទាបបំផុតដដលបង់ហោយ VA ជាជាងន្លៃទាបបំផុតពិត្ោកដហដើមតាបដី
អនុញ្តាតឲតាយអនុវត្វិធានការហនះ។ 

ការស�្ញា្រ់ជាសកា្ញានុពេថន្រថ្្ឱស្ទបបំ្ុ្ររបស ់VA កា្រ់បន្យ 
ប៉ុកន្្ ិនបំោ្រ់តោែ់សនញាេំរបស់រដ្ឋជាសកា្ញានុពេល�ើយ។ ការសមា្តាត់
ជាសកា្តានុពលននតនមលៃទាបបំផុតរបស ់VA មួយចំនួន កាត់បន្ថយ បែុដន្
មិនបំោត់សកា្តានុពលរបស់វិធានការក្នចុងការបហងកើត្ោក់សនតាសំោក់ព័ន្
នឹងការចំណយហលើឱស្មានហវរ្បញ្តារដ្ឋហេើយ។ ហទាះបដីជាព័ត៌មាន
ក្នចុងការកំណត់តនមលៃមិនមានស្មាប់ឱស្មានហវរ្បញ្តាដដលមានតនមលៃ
ទាបបំផុតរបស់ VA មួយចំនួនក៏ហោយ តនមលៃឱស្របស់ VA ដដលមាន
ជាសាធារណៈធា្តាប់មាន្បវត្ិទាបជាងតនមលៃដដលបង់ហោយទដីភានតាក់ងររដ្ឋ 
California ខលៃះស្មាប់ឱស្មួយចំនួន។ ក្នចុងករណដីដដលតនមលៃ
ឱស្ដដលមានជាសាធារណៈរបស់ VA ស្មាប់ឱស្ជាក់លាក់ទាប
ជាងតនមលៃដដលបង់ហោយទដីភានតាក់ងររដ្ឋ California ហេើយអ្នកផលិត
ហ្រើសហរីសផ្ល់តនមលៃទាំងហនះដល់រដ្ឋហនាះ វិធានការនឹងរួយរដ្ឋឲតាយសហ្មច
ោន្ោក់សនតាសំោក់ព័ន្នឹងឱស្មានហវរ្បញ្តា។ 

ការល្្ើយ្របរបស់អ្នែ្េិ្រឱស្កដេអាច�ន  
ោែ់ែត្ិ្រលេើតោែ់សនញាេំជាសកា្ញានុពេ
ការល្្ើយ្របរបស់អ្នែ្ េិ្រឱស្លតកា្វិធានការ អាចប៉ះោេ់
ជាដុំែំ្ួនដេ់ឥទ្ធិពេសារលពើពន្ធ។ ហដើមតាបដីរកតាសាក្មិត្ោក់ចំហណញ
្បហាក់្បដេលគានតាហលើផលិតផលរបស់ពួកហគ អ្នកផលិតឱស្ទំនង
ជាហធវើសកម្ភាពដដលបន្ថយឥទ្ិពលននវិធានការហនះ។ មូលហេតុចំបង
ដដលអ្នកផលិតឱស្ អាចហធវើសកម្ភាពហដើមតាបដីហ្លៃើយតបហៅនឹងវិធានការ
ទាក់ទងនឹងរហបៀបដដលចតាបាប់សេព័ន្ហធវើនិយតកម្ហលើតនមលៃឱស្មាន
ហវរ្បញ្តារបស់កម្វិធដី Medicaid របស់រដ្ឋ។ (Medi-Cal គឺជាកម្វិធដី 
Medicaid របស់រដ្ឋ California។) ចតាបាប់សេព័ន្ផ្ល់សិទ្ិដល់កម្វិធដី 
Medicaid រដ្ឋទាំងអស់នូវតនមលៃឱស្មានហវរ្បញ្តាទាបបំផុតស្មាប់
ហស្ទើរ្គប់អ្នកបង់្ោក់សាធារណៈ និងឯករនហៅក្នចុងសេរដ្ឋអាហមរិក 
(ហលើកដលងអ្នកបង់្ោក់មួយចំនួនដូចជា VA)។ ្បសិនហបើទដីភានតាក់ងររដ្ឋ 
California មួយចំនួនទទួលោនតនមលៃរបស់ VA ហៅតាមអវដីដដលវិធានការ
ចង់ោនហនាះ ហនះនឹងោក់កំណត់តនមលៃឱស្មានហវរ្បញ្តា្ ្ដីហៅតនមលៃរបស់ 
VA ស្មាប់្គប ់កម្វិធដី Medicaid រដ្ឋ។ ជាលទ្ផល វិធានការអាច
ផ្ល់ន្លៃឱស្អនុហ្គាះរបស ់VA ដល់កម្វិធដីសុខភាពនានាដដលបហ្មើ
ដល់្បជារនបួនដប់លាននាក់បដន្ថមហៅទូហៅ្បហទស ហោយោក់សមា្តាធ
បដន្ថមហលើអ្នកផលិតឱស្ឲតាយហធវើសកម្ភាពហដើមតាបដីការោរ្ោក់ចំហណញរបស់
ពួកហគហ្កាមវិធានការហនះ។ 

ខាងហ្កាមហនះ គឺជាការហ្លៃើយតបចំនួនពដីរដដលអាចមានពដីអ្នកផលិត។ 
(ហយើងសមា្តាល់ហឃើញថា ជាចុងហ្កាយ អ្នកផលិតអាចបន្យុទ្សានស្ទាំង
ពដីរ ្សបហពលដដលផ្ល់ឱស្ខលៃះៗហៅតនមលៃអនុហ្គាះរបស ់VA។)
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បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា បន្

• អ្នែ្ េិ្រឱស្អាចបលងកើន្រថ្្ឱស្របស ់VA។ ហោយដឹងថា 
វិធានការហធវើឲតាយតនមលៃរបស ់VA មានក្មិតកំណត់ខ្ពស់ស្មាប់តនមលៃ
ដដលរដ្ឋអាចបង ់អ្នកផលិតឱស្អាចហ្រើសហរីសបហងកើនតនមលៃឱស្
របស់ VA។ ហនះនឹងអាចអនុញ្តាតឲតាយអ្នកផលិតឱស្បន្ផ្ល់
ឱស្មានហវរ្បញ្តាដល់បណ្តាទដីភានតាក់ងររដ្ឋ ក្នចុងហពលហធវើឱតាយការ
កាត់បន្ថយ្ោក់ចំហណញណមួយរបស់ពួកហគមានក្មិតទាប
បំផុត។ ្បសិនហបើអ្នកផលិតហ្លៃើយតបតាមរហបៀបហនះ ្ោក់សនតាសំជា
សកា្តានុពលដដលោក់ព័ន្នឹងការចំណយហលើឱស្មានហវរ្បញ្តា
របស់រដ្ឋ នឹង្តរូវកាត់បន្ថយ។ 

• អ្នែ្េិ្រឱស្អាចបដិលសធ្ ្េ់្រថ្្ទបបំ្ុ្ររបស់ VA ដេ់
រដ្ឋសត�ប់ឱស្្ ួយចំនួន។ វិធានការមិនកំណត់លក្ខខណ្ឌហលើ
អ្នកផលិតឱស្ហដើមតាបដីផ្ល់ឱស្មានហវរ្បញ្តាដល់រដ្ឋក្នចុងតនមលៃ
ទាបបំផុតរបស ់VA ហេើយ។ ផ្ទចុយហៅវិញ វិធានការោក់ក្មិត
សកម្ភាពដដលរដ្ឋ អាចហធវើ (ដូចជា ហាមឃត់រដ្ឋមិនឲតាយបង់្ោក់
ហលើសពដីតនមលៃទាបបំផុតរបស ់VA ស្មាប់ឱស្មានហវរ្បញ្តា។) 
ដូហច្នះ ្បសិនហបើអ្នកផលិតសហ្មចហដើមតាបដី្បហយារន៍របស់ពួកហគ
ថា មិនចង់ផ្ល់ការកំណត់តនមលៃអនុហ្គាះរបស់ VA ដល់បណ្តា
ទដីភានតាក់ងររដ្ឋ California (ដូចជា ហដើមតាបដីហរៀសវាងផលវិោកនានា
ដូចដដលោនហរៀបរាប់ខាងហលើ) អ្នកផលិតឱស្អាចបដិហសធមិន
ផ្ល់ឱស្មួយចំនួនដដល VA ោនជាវដល់រដ្ឋ។ ហៅក្នចុងករណដីហនះ
ឱស្ទាំងហនះមិនអាចរកោនស្មាប់ហស្ទើរ្គប់អ្នកបង់្ោក់រដ្ឋ។ 
ផ្ទចុយហៅវិញ រដ្ឋ្តរូវោនោក់កំណត់ឱតាយបង់តនមលៃឱស្ដដល VA មិន
ោនជាវ ឬឱស្ដដលអ្នកផលិតនឹងផ្ល់រូនហៅតនមលៃទាបបំផុត
របស ់VA។ (បែុដន្ហដើមតាបដីអនុវត្តាមចតាបាប់សេព័ន្ Medi-Cal ្តរូវ

្ចានហចាលការកំណត់តនមលៃរបស់វិធានការ ហេើយបង់ន្លៃឱស្មាន
ហវរ្បញ្តាហោយមិនគិតថាអ្នកផលិតផ្ល់ឱស្ពួកហគហៅក្នចុង ឬ
ហ្កាមតនមលៃរបស់ VA ហេើយ។) ការហ្លៃើយតបរបស់អ្នកផលិតហនះ 
អាចកាត់បន្ថយ្ោក់សនតាសំជាសកា្តានុពលរបស់រដ្ឋហ្កាមវិធានការ
ហនះ ហ្ោះវាអាចោក់កំណត់ឱស្ដដលរដ្ឋអាចបង់ស្មាប់
ឱស្ដដលពិតជាន្លៃជាងឱស្ដដលរដ្ឋកំពុងបង ់ហៅហពលបំហពញ
ហៅតាមលក្ខខណ្ឌតនមលៃរបស់វិធានការ។ 

សលង្ខបអំពីឥទ្ឋិពេសារលពើពន្ធសរុប
ដូចោនពិភាកតាសាខាងហលើ ្បសិនហបើយកមកហ្បើ្ោស់ វិធានការហនះអាច
បហងកើត្ោក់សនតាសំរបស់រដ្ឋ្បចាំ្ នតាំ។ បែុដន្បរិមាណ្ោក់សនតាសំនដីមួយៗ
មានភាពមិន្ោកដ្បជា ហោយសារដតវាអា្ស័យហលើ (1) រហបៀបននការ
ហោះ្សាយបញ្តា្បឈមក្នចុងការអនុវត្របស់វិធានការ និង (2) ការហ្លៃើយ
តបទដីផតាសារមិនចតាបាស់លាស់របស់អ្នកផលិតឱស្ចហំោះវិធានការហនះ។ 
ជាលទ្ផល ឥទ្ិពលសារហពើពន្ននវិធានការហនះចំហោះរដ្ឋគឺមិនទាន់ដឹង។ 
វាអាចមានចាប់ពដីឥទ្ិពលបន្ិចបន្លួច ហៅ្ោក់សនតាសំ្បចាំ្នតាំជាដុំកំ្ួន។ 
ឧទាេរណ៍ ្បសិនហបើវិធានការបន្ថយការចំណយរបស់រដ្ឋហលើឱស្មាន
ហវរ្បញ្តា សរុប្តឹមដតបែុនាមតានភាគរយហនាះ វានឹងហធវើឲតាយ្ោក់សនតាសំរបស់រដ្ឋ
ហកើនហេើងរាប់សិបលានដុលា្តារជាហរៀងរាល់្ នតាំ។

សូ្ចូេលៅកាន់លេហទំព័រ http://www.sos.ca.gov/measure- 
contributions លដើ្ញាបីល្ើេបញ្ីល្មញាះេណៈែ្្ការនានា កដេ
ោនត្ររូវបលងកើ្រល�ើងជាច្ញាបង លដើ្ញាបីគាំតទឬតប្ំងវិធានការ
លនះ។ សូ្ចូេលៅកាន់លេហទំព័រ http://www.fppc.ca.gov/  

transparency/top‑contributors/nov-16-gen-v2.html លដើ្ញាបី
ល្ើេអ្នែ្ ្េ់វិភាេទនែត្ិ្រែ្ពស់ចំនួន 10 របស់េណៈ

ែ្្ការលនះ។




