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សាវតា
ការព្យាបាលនោយលាងឈា្
ខូចតម្រងនោ្រ។ តម្រងជោ្រដែលមានេុខភាពល្អ 
ជមរោះ ឈា្ររបេ់្រនុេ្សជែើ្រ ើ្យកជចញនូវកាកេំណល់ 
និងសារធាតុរាវដែល្ិរនរំបាច់។ �ំងឺតម្រងជោ្រេំជៅជលើជពលដែ
លតម្រងជោ្ររបេ់្រនុេ្សែំជណើ រការ្ិរនល្អ។ យូរៗជៅ ្រនុេ្សមានា
ក់អាចវវិត្ជៅជា�ំងឺខូចតម្រងជោ្រ ដែលមតរូវបានជគសាគា ល់ថាជា�ំងឺ
តម្រងជោ្រែំណាក់កាលចុងជមកាយ។ វាមានន័យថា ្ុរខងារតម្រង
ជោ្រដលងែំជណើ រការល្អមគប់មរាន់ ជែើ្រ ើ្ឱ្យ្រនុេ្សរេ់បានជោយរាមា
នការវោះកាត់បូ្រតម្រងជោ្រ ឬការពយាបាលជាបន្បោទា ប់ដែលជគជៅ
ថាការលាងឈា្រ។
ការលាងឈា្រន វ្ើតា្រ្ុរខងារតម្រងនោ្រ្្រ្មតា។ ការលាងឈា
្រជ វ្ើតា្រដបបេិប្និ្ិរត្តា្រ្ុរខងារ្្រមាតារបេ់្រម្រងជោ 
្រដែលមានេុខភាពល្អ។ ្រនុេ្សភាគជមចើនដែលមាន�ំ
ងឺតម្រងជោ្រមតរូវឆ្លងកាត់ការលាងឈា្រដបបវិ្ ើជមរោះ
ឈា្រជោយដែក ដែលជាទម្រង់្ួរយននការលាងឈា្រ 
ដែលឈា្រជោោះមតរូវបានយកជចញពើរាងកាយ 
ចជមមាោះតា្ររយៈមា៉ា េុើន ជែើ្រ ើ្យកជចញនូវកាកេំណល់ 
និងសារធាតុរាវ្ិរនរំបាច់ ជ�ើយបោទា ប់្រកបញ្ូលវាជៅកនាុងរាងកា
យវញិ។ ការពយាបាលជោយវិ្ ើជមរោះឈា្រជោយដែកជនោះមានរយៈ
ជពលមបដ�ល 4 ជមា៉ា ង និងជា្្រមាតាមតរូវជ វ្ើបើែងកនាុង្ួរយេប្្�៍។
អ្នកជងឺដែលមតរូវលាងឈា្រភាគនមចើនទទួលការព្យាបា
លនៅគ្ើនិក។ អនាកដែលមាន�ំងឺខូចតម្រងជោ្រអាចទទួ

លការពយាបាលជោយការលាងឈា្រជៅ្រនទាើរជពទ្យោោ 
ឬជៅផទាោះរបេ់ពួកជគផ្ទា ល់ ប៉ាុដន្ភាគជមចើនទទួលការពយាបាលជៅគ្លើ
និកពយាបាល�ំងឺលាងឈា្ររា៉ាំ នរ ៉ា (CDCs)។ គិតមតរឹ្រដខឧេភាឆ្នាំ  
2018 CDC ដែលទទួលបានអាជាញា ប័ណ្ណចំនួន 588 
ជៅរែ្ឋ California បានផ្ល់ការពយាបាលែល់អនាក�ំងឺ
មបដ�ល 80,000 ោក់កនាុង្ួរយដខៗ។ CDC នើ្ួរយៗ 
ជ វ្ើមបតិបតិ្ការលាងឈា្រជា្រ្្យ្រ 22 កដន្លង ជោយ
កដន្លងនើ្ួរយៗផ្ល់ការពយាបាលែល់អនាក�ំងឺ្្រងមានា ក់ៗ។ 
មកេួងេុខាភិបាលសាធារណៈរែ្ឋ California (CDPH) 
ទទួលខុេមតរូវជលើការផ្ល់អាជាញា ប័ណ្ណ និងមតរួតពិនិត្យ 
CDCs ។ អងគាភាពោោកាន់កាន់ និងែំជណើ រកា CDC ។ 
ែូចដែលបានបងាហា ញជៅកនាុងរបូភាពទើ 1 អងគាភាព ឯក�ន 
ដែលរកមបាក់ចំជណញពើរ ែំជណើ រការ ជ�ើយយ៉ា ងជោ
ចណាេ់មានភាពជាម្ាេ់្ួរយដផនាក កនាុងចំជណា្រ CDC 
ភាគជមចើនជៅកនាុងរែ្ឋ California។

ការបង់ម្លៃសមរាប់ការព្យាបាលការលាងឈា្
ការបង់ថ្្សមរាប់ការព្យាបាលការលាងឈា្រនកើតនច
ញព្ើមបភព្សំខាន់ៗ្ួរយចំនួន។ ជយើងបា៉ា ន់មបមាណថា 
CDC មានមបាក់ចំណូលេរបុមបដ�ល $3 
ពាន់លានែុលា្ល រជាជរៀងរាល់ឆ្នាំ  ពើមបតិបតិ្ការរបេ់ពួកជគជៅកនាុង
រែ្ឋ California។ មបាក់ចំណូលទំាងជនោះរ្ួរមានការបង់ន ្្លេមមា
ប់ការពយាបាលជោយការលាងឈា្រពើមបភពេំខាន់្ួរយចំនួន ឬ 
ពើ "អនាកបង់មបាក់"

• កំណត់ការគិតន ្្លជនោះគឺមតរឹ្រ 115 ភាគរយនន
ចំណាយេមមាប់ការដ្ទំាអនាក�ំងឺជោយផ្ទា
ល់ និងការចំណាយជលើការជលើកក្រ្ពេ់គុណភាព 
រ្ួរមានការបណុ្ោះបណ្ាល ការអប់រអំនាក�ំងឺ និងការរំាមទ ដផនាកបជច្កវទិយាជាជែើ្រ។ 

• តម្ររូវឱ្យមានការបងវិលមបាក់េងវញិ និងការពិន័យ មបេិ
នជបើការគិតន ្្លជលើេពើការកំណត់។

• តម្ររូវឱ្យមានរបាយការណ៍មបរំឆ្នាំ �ូនរែ្ឋអំពើការចំណាយរ
បេ់គ្លើនិក ការគិតន ្្លពើអនាក�ំងឺ និងមបាក់ចំណូល។

• ោ្រឃាត់គ្លើនិកពើការបែិជេ្្ិរនពយាបាលអនាក�ំងឺជោយ
សារមបភពននការបង់មបាក់េមមាប់ការដ្ទំា។

នសចក្ទីសនង្ខបការវាយតម្លៃមនការវភិាគរបស់អ
ង្គ នទីតបិញ ្ញត្មិន្លប៉ះោល់សារនព្ទីព្នស្ទុម្នរោឋា  
ភបិាល ល្ូលោឋា ន និងរែឋា៖
• ផលប៉ាោះពាល់មបរំឆ្នាំ រ្ួររបេ់រែ្ឋ និងរោ្ឋ ភិបាល្ូរលោ្ឋ ន 
គិតរប់ពើផលវ�ិ្ជមានកនាុងកម្ិរតទរឹកមបាក់រាប់លានែុលា្ល រ 
រ�ូតែល់ផលអវ�ិ្ជមានកនាុងទរឹកកម្ិរតទរឹកមបាក់រាប់េិបលា
នែុលា្ល រ។

ការវភិាគនោយអ្នកវភិាគអង្គនទីតបិញ ្ញត្ិ

អត្ថបទថនវធិានការននះអាចរកបាននៅនលើនគហទំព័្ររែ្ឋនលខា្ិការ 
http://voterguide.sos.ca.gov ។
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ការវភិាគនោយអ្នកវភិាគអង្គនទីតបិញ ្ញត្ ិ បន្

• Medicare។ ក្រមាវ ិ្ ើដែលផ្ល់្ូរលនិ្ិជោយរោ្ឋ ភិបាលេ
�ព័ន្ធជនោះផ្ល់ការធាោរា៉ាប់រងេុខភាពែល់្រនុេ្សភាគ 
ជមចើនដែលមានអាយុរប់ពើ 65 ឆ្នាំ ជែើងជៅ និង្រនុេ្សវ ័
យជកមាងដែលមានពិការភាព។ ចបាប់េ�ព័ន្ធជាទូជៅអនុ
ញ្ញា តិឱ្យ្រនុេ្សដែលមាន�ំងឺខូចតម្រងជោ្រមានេិទ្ធិទទួ
លបានការធាោរា៉ាប់រងពើ Medicare ជោយ្ិរនគិតពើអាយុ 
ឬសាថា នភាពពិការភាពជែើយ។ Medicare បង់ន ្្លពយាបាល
ជោយការលាងឈា្រេមមាប់្រនុេ្សភាគជមចើនដែលមាន�ំ
ងឺមតរូវលាងឈា្រជៅរែ្ឋ California។

• Medi-Cal។ ក្រមាវ ិ្ ើ Medicaid របេ់េ�ព័ន្ធ-រែ្ឋ 
ដែលជគសាគា ល់ថាជា Medi-Cal ជៅរែ្ឋ California ផ្
ល់ការធាោរា៉ាប់រងេុខភាពែល់ពលរែ្ឋដែលមានមបាក់ចំ
ណូលទាប។ រែ្ឋ និងរោ្ឋ ភិបាលេ�ព័ន្ធរ្ួរចំដណកកនាុង
ការចំណាយរបេ់ Medi-Cal ។ ពលរែ្ឋ្ួរយចំនួនមាន
លកខេណេ្រ្តិ្មគប់មរាន់េមមាប់ទំាង Medicare និង 
Medi-Cal ។ េមមាប់ពលរែ្ឋទំាងជនោះ Medicare ធាោរា៉ា
ប់រងភាគជមចើនននការបង់ន ្្លេមមាប់ការពយាបាលជោយការ
លាងឈា្រដែលជាការចំណាយច្រ្ង ជ�ើយ Medi-Cal 
រា៉ាបរងអវើដែលជៅជេេេល់។ េមមាប់ពលរែ្ឋដែលបាន
ចុោះជឈាមា ោះដតជៅកនាុង Medi-Cal ជោោះ ក្រមាវ ិ្ ើ Medi-Cal 
ទទួលខុេមតរូវដត្ួរយគត់កនាុងការបង់ន ្្លពយាបាលជោយកា
រលាងឈា្រ។

• ការធាោរ៉ាប់រងសុខភាព្ជាមក រុ្រ និងបុគ្គល។ ពលរែ្ឋជា
ជមចើនជៅកនាុងរែ្ឋមានការធាោរា៉ាប់រងេុខភាពជាមក រុ្រតា្ររ
យៈនិជយ�ក ឬអងគាការជផ្សងជទៀត (ែូចជាេ��ើពជាជែើ្រ) 
។ រោ្ឋ ភិបាលរែ្ឋ California មបព័ន្ធសាកលវទិយាល័យ
រែ្ឋពើររបេ់រែ្ឋ និងរែ្ឋអំណាច្ូរលោ្ឋ នជាជមចើនជៅកនាុងរ
ែ្ឋ California បានផ្ល់ការធាោរា៉ាប់រងេុខភាពជាមក រុ្រ
េមមាប់បុគគាលិករបេ់ពួកជគ បុគគាលិកដែល�ិតចូលនិវត្ន៍ 
និងមក រុ្រមគរួសាររបេ់ពួកជគ។ ពលរែ្ឋ្ួរយចំនួនដែល្ិរនមាន

ការធាោរា៉ាប់រងេុខភាពជាមក រុ្រមតរូវទិញធាោ
រា៉ាប់រងេុខភាពជាលកខេណៈបុគគា 
ល។ ការធាោរា៉ាប់រងេុខភាពជាមក រុ្រ និង
ជាលកខេណៈបុគគាលមតរូវបានផ្ល់�ូនជាញរឹក
ញាប់ជោយមក រុ្រ�ុ៊នធាោរា៉ាប់រងឯក�ន ដែ
លទទួលបានការទូទាត់បុពវលាភធាោរា៉ាប់
រង ជែើ្រ ើ្ជា ន្ាូរនរឹងការចំណាយជលើជេវាដ្
ទំាេុខភាពដែលបានឯកភាព។ ជៅជពល
បុគគាលដែលមតរូវបានធាោរា៉ាប់រងមាន�ំងឺខូ
ចតម្រងជោ្រ បុគគាលជោោះអាចបូ្រជៅទទួល
ការធាោរា៉ាប់រងជលើ Medicare វញិបាន។ 
ចបាប់របេ់េ�ព័ន្ធតម្ររូវឱ្យមក រុ្រ�ុ៊នធា
ោរា៉ាប់រងជាមក រុ្រជៅដតជាអនាកបង់មបាក់ែ៏ច
្រ្ងេមមាប់ការពយាបាលជោយការលាង
ឈា្រេមមាប់ "រយៈជពលេម្របេម្ររួល" 

ដែលមានរយៈជពល 30 ដខ។
ជា្្រ្មតាមក រុ្រហុ៊នធាោរ៉ាប់រងសុខភាព្ជាមក រុ្រ និងបុគ្គលដតង
ដតបង់ថ្្ក្នុងអាមតាខ្ពស់ សមរាប់ការលាងឈា្រជាងក្រ្មវិ្ ើរប
ស់រដ្្ឋ ភិបាល។ អមតាដែល Medicare និង Medi-Cal បង់ន ្្ល
េមមាប់ការពយាបាលជោយការលាងឈា្រគឺទាក់ទងយ៉ា ង�ិតេនាិ
ទ្ធជៅនរឹងតន្រ្លជា្រ្្យ្រេមមាប់គ្លើនិកពយាបាល�ំងឺលាងឈា្ររា៉ាំ
នរ ៉ា ជែើ្រ ើ្ផ្ល់ការពយាបាលជោយការលាងឈា្រ និងមតរូវបានកំណ
ត់យ៉ា ងទូលំទូលាយតា្របទប្ញញាតិ្ជនោះ។ ផទាុយជៅវញិ មក រុ្រ�ុ៊ន
ធាោរា៉ាប់រងេុខភាពជាមក រុ្រ និងជាលកខេណៈបុគគាល បជងកើតអមតា
តន្រ្លរបេ់ពួកជគជោយជ វ្ើការចររជា្ួរយគ្លើនិកពយាបាល�ំងឺលា
ងឈា្ររា៉ាំ នរ ៉ា ។ អមតាដែលបានបង់ជោយមក រុ្រ�ុ៊នធាោរា៉ាប់រងទំា
ងជនោះអាមេ័យជលើអំណាចចររររបេ់មក រុ្រ�ុ៊នធាោរា៉ាប់រង និង 
គ្លើនិកពយាបាល�ំងឺលាងឈា្ររា៉ាំ នរ ៉ា ។ ជា្រ្្យ្រ មក រុ្រ�ុ៊នធាោរា៉ាប់
រងេុខភាពជាមក រុ្រ និងជាលកខេណៈបុគគាល ចំណាយជមចើនែងជា
ងអវើដែលក្រមាវ ិ្ ើរបេ់រោ្ឋ ភិបាលបង់ន ្្លេមមាប់ការពយាបាលជោ
យការលាងឈា្រ។ 

នសចក្ទីនស្នទីចបាប់
តម្ររូវឱ្យគ្ើនិកទំាងអស់បង់មបាក់បងវិលសងវញិនៅនព្ល
ដែលមបាក់ចំណូលសរបុនលើសព្ើចំនួនកំណត់ដែលបានប
ញ្ជា ក់។ រប់ជផ្ើ្រពើឆ្នាំ  2019 វធិានការជនោះតម្ររូវឱ្យ CDC 
ជាជរៀងរាល់ឆ្នាំ  ជែើ្រ ើ្គណោចំនួនដែលមបាក់ចំណូលរបេ់ពួក
ជគជលើេពើចំនួនកំណត់ដែលបានបញ្្ជ ក់។ វធិានការជនោះតម្ររូវឱ្យ 
CDCs ង់មបាក់បងវិលេងវញិ (ដែលផ្ល់មតែប់្រកវញិ) 
ែល់អនាកបង់មបាក់ ជោយ្ិរនរាប់បញ្ូល Medicare និងអនាកបង់ 
មបាក់រោ្ឋ ភិបាលជផ្សងជទៀតជែើយ កនាុងចំនួនដែលមបាក់ចំណូល
ជលើេពើចំនួនដែលបានកំណត់។ អនាកបង់មបាក់េមមាប់ការពយាបា
លកាន់ដតជមចើន អនាកបង់មបាក់ជោោះក៏នរឹងទទួលមបាក់បងវិលេងវិ
ញកាន់ដតជមចើនដែរ។

ក�ំតត់មមលៃដែលមន្ើរព្យាបាលតបមងណោមសបរា្់រអ្នកជងឺំមិន 
សបរាកណព្ទ្យចណំោះការព្យាបាលណោយការលាងឈាម។ 

លក្ខន ្កិៈណ្ ដើមប្រជាសទិ្។ិ

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

8

របូភាព្នលខ 1

គ្ើនិកដែលរានអាជាញា ប័ណ្ណសមរាប់ជំងឺលាងឈា្ររ៉ាំ ថរ ៉ានៅក្នុងរែ្ឋ 
California
ខែឧសភា ឆ្ាំ 2018

អង្គភាព្មបតិបតិ្ការ ចំនួនគ្ើនិក ភាគរយថនគ្ើនិក

DaVita, Inc. (រកមបាក់ចំជណញ) 292 50%

Fresenius Medical Care (រកមបាក់ចំជណញ) 129 22

Satellite Healthcare (្ិរនរកមបាក់ចំជណញ) 46 8

U.S. Renal Care (រកមបាក់ចំជណញ) 38 6

ជផ្សងជទៀត 83 14

 សរបុ 588 100%
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វភិាគនោយអ្នកវភិាគអង្គនិតបិញ ្ញត្ ិ បន្

សណំ�ើ ប្រជាមតិ ក�ំតត់មមលៃដែលមន្ើរព្យាបាលតបមងណោមសបរា្់រអ្នកជងឺំមិន 
សបរាកណព្ទ្យចណំោះការព្យាបាលណោយការលាងឈាម។ 
លក្ខន ្កិៈណ្ ដើមប្រជាសទិ្។ិ8

ការកំណត់មបាក់ចំណូលដែលរាន្ូរលដ្្ឋ ននលើការចំណា
យរបស់ CDC លបានបញ្ជា ក់។ ការកំណត់មបាក់ចំណូល
ដែលមតរូវបានបជងកើតជែើងជោយវធិានការជនោះជេមាើនរឹង 115 
ភាគរយនន "ការចំណាយជលើជេវាដ្ទំាអនាក�ំងឺជោយផ្ទា ល់" 
ដែលបានបញ្្ជ ក់ និង "ការចំណាយជលើការដកល្រ្អគុណភាព
ននការដ្ទំាេុខភាព"។ ទំាងជនោះរ្ួរបញ្ូលទំាងការចំណាយ
ជលើបញ្ហា ជផ្សងៗ ែូចជាមបាក់ឈនាលួ និងអតថាមបជយ�ន៍បុគគាលិក 
ការបណុ្ោះបណ្ាល និងការអភិវឌ្ឍបុគគាលិក ការផគាត់ផគាង់ថានាំ េងកូវ 
និងថានាំ ជពទ្យ ជមគឿងបរកិាខេ រជមបើមបាេ់ និងមបព័ន្ធព័ត៌មានេុខា
ភិបាលជអែចិមតរូនិកជាជែើ្រ។ ខាងជមកា្រជនោះជយើងេំជៅជៅ
ជលើការចំណាយទំាងជនោះថា ជា "ការអនុញ្ញា ត" មានន័យថា
ពួកជគអាចរាប់បញ្ូលជ្ៀបនរឹងការកំណត់មបាក់ចំណូល។ 
ការចំណាយជផ្សងៗ ជទៀតែូចជាចំណាយដផនាករែ្ឋបាលនរឹង្ិរន
មតរូវបានរាប់បញ្ូលកនាុងការកំណត់ជាមបាក់ចំណូលដែលបានកំ
ណត់ជទ។
ការមបាក់ និងការពិ្ន័យនលើចំនួនទឹកមបាក់ដែលមតរូវបងវិ
លសងវញិ។ បដនថា្រពើជលើការបងវិលេងវញិ CDC មតរូវប
ង់ការមបាក់ជលើចំនួនទរឹកមបាក់បងវិលេងជោោះជទៀតដែលបា
នគណោរប់ពើន ង្ៃបង់មបាក់េមមាប់ការពយាបាល។ CDCs 
ក៏នរឹងមតរូវបង់ពិន័យជៅ CDPH ចំនួន 5 ភាគរយននចំនួនទរឹក 
មបាក់ននការបងវិលេងដែលមតរូវបានតម្ររូវរ�ូតែល់មបាក់ពិន័យ
អតិបរមា $100,000 ែុលា្ល រ។
មបាក់បងវិលសងគណោតា្រកម្ិរតរាចា ស់/មបតិបតិ្ករ 
វធិានការជនោះបញ្្ជ ក់ថា ការបងវិលេងវញិនរឹងមតរូវបាន
គណោតា្រកម្ិរតនន "អងគាភាពមគប់មគង" របេ់ CDC 
ដែលេំជៅជៅជលើអងគាភាពដែលជាម្ាេ់ ឬជបើកែំជណើ រការ 
CDC ("ម្ាេ់/មបតិបតិ្ករ”)។ ម្ាេ់/មបតិបតិ្ករ្ួរយចំនួនមាន 
CDC ជមចើនជៅរែ្ឋ California ខណៈជពលដែលអនាកជផ្សងជទៀ
តអាចជាម្ាេ់ ឬែំជណើ រការ CDC ដត្ួរយ។ េមមាប់ម្ាេ់/
មបតិបតិ្ករដែលមាន CDCs ជមចើន វធិានការជនោះតម្ររូវឱ្យពួកជគ
បដនថា្រមបាក់ចំណូល និងការចំណាយដែលជគអនុញ្ញា តជៅមគប់ 
CDC របេ់ពួកជគជៅកនាុងរែ្ឋ California។ 
មបេិនជបើមបាក់ចំណូលេរបុជលើេពើ 115% ននការចំណាយ 
េរបុដែលអនុញ្ញា តឱ្យជៅទូទំាងគ្លើនិករបេ់ម្ាេ់/ មបតិបតិ្ករ 
ទំាងអេ់ ពួកជគមតរូវបងវិលមបាក់េងវញិជេមាើនរឹងទរឹកមបាក់ល 
ជ្រ្អៀង។
ែំនណើ រការចបាប់ក្នុងការបនងកើនការកំណត់មបាក់ចំណូ
លនៅក្នុងស្្ថ នភាព្ជាក់ដស្ង។ ទំាងរែ្ឋ្្រមានុញញាកនាុងរែ្ឋ 
California និងរែ្ឋ្្រមានុញញាេ�រែ្ឋអាជ្ររកិោ
្រឃាត់រោ្ឋ ភិបាល្ិរនឱ្យយកមទព្យេ្រ្តិ្ឯក�ន 
(ដែលរ្ួរបញ្ូលតន្រ្លននអា�ើវក្រមា) ជោយរាមា ននើតិវ ិ្ ើផ្លូ
វចបាប់មតរឹ្រមតរូវ ឬេំណងេ្រមេបជោោះជែើយ។ ម្ាេ់ 
ឬមបតិបតិ្កររបេ់ CDC អាចពយាយ្របងាហា ញជៅតុលាការថា 
ជៅកនាុងសាថា នភាពពិជេេរបេ់ពួកជគ ការបងវិលមបាក់េងវិ
ញតា្រការតម្ររូវជនោះ វាជេមាើចំនួនននការយកជៅជ វ្ើអា�ើវក្រមា ែូ

ជចនាោះវារជំលាភជលើរែ្ឋ្្រមានុញញារែ្ឋ ឬេ�ព័ន្ធ។ មបេិនជបើម្ាេ់/
មបតិបតិ្កររបេ់ CDC  អាចបងាហា ញភ័េ្ុតាងបញ្្ជ ក់ពើជរឿង
ជនោះ វធិានការជនោះបងាហា ញពើែំជណើ រការដែលតុលាការកាត់បនថាយ
ការបងវិលេងមបាក់តា្រការតម្ររូវជោយមរាន់ដតដលងរជំលាភ
រែ្ឋ្្រមានុញញាដតប៉ាុជណា្ណ ោះ។ វធិានការជនោះោក់បនទាុកជៅជលើម្ាេ់/
មបតិបតិ្កររបេ់ CDC កនាុងការកំណត់ចំនួនទរឹកមបាក់បងវិលេ
ងជមចើនបំផុតដែលនរឹងជាការមេបចបាប់។ វធិានការជនោះបញ្្ជ ក់
ថាការដកតម្ររូវជៅកនាុងចំនួនទរឹកមបាក់បងវិលេងវញិជនោះនរឹងមតរូវ
អនុវត្កនាុងរយៈជពលដត្ួរយឆ្នាំ ប៉ាុជណា្ណ ោះ។
លក្ខខណ្ឌ តម្ររូវន្សេងនទៀត។វធិានការជនោះតម្ររូវឱ្យម្ាេ់/
មបតិបតិ្កររបេ់ CDC បញ្ជូនរបាយការណ៍មបរំឆ្នាំ ជៅ CDPH 
របាយការណ៍ទំាងជនោះនរឹងរាយនូវចំនួនននការពយាបាលជោ
យការលាងឈា្រដែលបានផ្ល់�ូន ចំនួនទរឹកមបាក់ននការចំ
ណាយដែលជគអនុញ្ញា ត ចំនួនននមបាក់ចំណូលដែលបានកំ
ណត់របេ់ម្ាេ់/មបតិបតិ្ករ ដែលជាចំនួនមបាក់ចំណូលដែ
លជលើេចំនួនកំណត់ និងចំនួនទរឹកមបាក់ននការបងវិលេង។ 
វធិានការជនោះក៏ោ្រឃាត់ផងដែរែល់ CDC ពើការបែិជេ្្ិរន
ផ្ល់ការពយាបាលែល់្រនុេ្សមានា ក់ជោយដផ្អកជៅជលើអនាកដែលមតរូវ
ចំណាយេមមាប់ការពយាបាលជោោះ។
CDPH នឹងនចញបទប្បញ្ញតិ្។ វធិានការជនោះតម្ររូវឱ្យមក CDPH 
បជងកើត និងជចញបទប្ញញាតិ្ជែើ្រ ើ្អនុវត្បទប្ញញាតិ្របេ់វធិាន
ការជនោះ កនាុងរយៈជពល 180 ន ង្ៃ ជមកាយកាលបរជិចឆេទមានមបេិទ្ធ
ភាពរបេ់វធិានការជនោះ។ ជាពិជេេ វធិានការជនោះអនុញ្ញា តឱ្យ 
CDPH កំណត់តា្ររយៈការកំណត់តន្រ្ល  CDC បដនថា្រជទៀតដែ
លនរឹងរាប់ជាការចំណាយដែលមានការអនុញ្ញា ត ដែលអាចកាត់
បនថាយទរឹកមបាក់បងវិលេងដែល�ំពាក់ជោយ CDC ។

្លប៉ះោល់សារនព្ទីព្ន្
វធិានការនឹងកាតប់ន្ថយ្លចំនណញរបស់ CDC 
បចុ្ប្ននា វាបងាហា ញថា CDC ដែលមបតិបតិ្ការជៅរែ្ឋ 
California មានមបាក់ចំណូលជលើេចំនួនដែលបាន
កំណត់ជៅកនាុងវធិានការជនោះ។ ការទូទាត់មបាក់បងវិល
េំណងកនាុងចំនួនទរឹកមបាក់ជលើេជនោះនរឹងកាត់បនថាយ
យ៉ា ងខា្លំ ងនូវចំណូលម្ាេ់/មបតិបតិ្កររបេ់ CDC 
។ កនាុងករណើ ដែល CDCs មតរូវបានែំជណើ រការជោ
យអងគាភាពរកមបាក់ចំជណញ (ភាគជមចើននន CDCs) 
ជនោះមានន័យថា CDC នរឹងទទួលបានមបាក់ចំជណញតិចតួច 
ឬអាច្ិរនមានមបាក់ចំជណញក៏ថាបាន។ ជនោះអាច
ោំឱ្យមានការផ្្ល េ់បូ្ររជបៀបននការពយាបាលជោយ
ការលាងឈា្រជៅកនាុងរែនាជនោះ។ ការផ្្ល េ់បូ្រទំាងជនោះ
អាចមានផលប៉ាោះពាល់ជផ្សងៗជៅជលើ�ិរញញាវតថាុរែ្ឋ 
និងរែ្ឋអំណាច្ូរលោ្ឋ ន។ ែូចដែលបានជរៀបរាប់ខាងជមកា្រ 
ផលប៉ាោះពាល់ននវធិានការជៅជលើ CDC និងជលើ�ិរញញាវតថាុរែ្ឋ 
និងរែ្ឋអំណាច្ូរលោ្ឋ ន គឺ្ិរនចបាេ់លាេ់ជទ។ ជនោះជោយសារ
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វភិាគនោយអ្នកវភិាគអង្គនិតបិញ ្ញត្ ិ បន្

ដតផលប៉ាោះពាល់ជនោះនរឹងអាមេ័យជលើេក្រមាភាពោជពលអោគត
របេ់និយតករ និងតុលាការរែ្ឋ កនាុងការបកមសាយវធិានការជនោះ 
និង (2) CDCs កនាុងការជឆ្លើយតបជៅនរឹងវធិានការជនោះ។ េក្រមា
ភាពោជពលអោគតទំាងជនោះពិបាកនរឹងទេ្សន៍ទាយណាេ់។

មបភព្ធំៗមនភាព្្ិនមបាកែមបជា
្ិរនមបាកែថានតើការចំណាយណាខ្ះដែលនគអនុញ្្ញ តនទ។ 
ផលប៉ាោះពាល់ននវធិានការជនោះនរឹងអាមេ័យរជបៀបកំណត់ការចំណា
យដែលជគអនុញ្ញា ត។ រ្ួរទំាងការចំណាយបដនថា្រជទៀតតា្រដែ
លជគអនុញ្ញា តនរឹងជ វ្ើឱ្យមបាក់ចំណូលដែលបានកំណត់ខ្ពេ់ជាង
្ុរន និងអនុញ្ញា តឱ្យ CDCs រកសាមបាក់ចំណូលបដនថា្ររបេ់ពួកជគ 
(ជោយការតម្ររូវឱ្យមានការបងវិលេងតិចជាង្ុរន) ។ រ្ួរបញ្ូល
ទំាងការចំណាយតិចជាងតា្រដែលជគអនុញ្ញា តនរឹងជ វ្ើឱ្យមបាក់ចំ
ណូលដែលបានកំណត់្យចុោះ និងអនុញ្ញា តឱ្យគ្លើនិកោោរកសា 
មបាក់ចំណូលរបេ់ពួកជគតិច (ជោយការតម្ររូវឱ្យមានការបងវិលេ
ង្ំជាង្ុរន) ។ វា្ិរនចបាេ់លាេ់ថាជតើ CDPH (កនាុងោ្រជានិយ
តកររបេ់រែ្ឋពាក់ព័ន្ធនរឹងការអនុវត្ និងការអនុវត្វធិានការជនោះ) 
ជ�ើយតុលាការនរឹងបកមសាយបទប្ញញាតិ្របេ់វធិានការជនោះ 
ជោយកំណត់នូវការចំណាយដែលជគអនុញ្ញា ត។ ឧទា�រណ៍ 
វធិានការជនោះបញ្្ជ ក់ថា ការចំណាយជលើមបាក់ជបៀវត្សរ ៍និង
អតថាមបជយ�ន៍របេ់បុគគាលិកគឺអនុញ្ញា តេមមាប់ដតបុគគាលិក 
"្ិរនដ្រនជាអនាកមគប់មគង" ដែលផ្ល់ការដ្ទំាជោយផ្ទា ល់ែល់អនាក
�ំងឺលាងឈា្រជទ។ ចបាប់េ�ព័ន្ធតម្ររូវឱ្យ CDCs រកសា្ុរខតំដណ
ងបុគគាលិក្ួរយចំនួនជាលកខេខណ្ឌ ននការទទួលបានេំណងពើការ
ដ្ទំាជវ�្ជសាមេ។្ ្ុរខតំដណង្ួរយចំនួនកនាុងចំជណា្រ្ុរខតំដណង
ដែលតម្ររូវទំាងជនោះ រ្ួរទំាងោយកជវ�្ជសាមេ ្និងគិលានុបោ្ឋ ក 
— អនុវត្្ុរខងារមគប់មគង ក៏ប៉ាុដន្ក៏ចូលរ្ួរកនាុងការដ្ទំាអនាក�ំងឺ
ជោយផ្ទា ល់ផងដែរ។ ការចំណាយជលើ្ុរខតំដណងទំាងជនោះអាច្ិរ
នមតរូវបានជគរត់ទុកថាអាចអនុញ្ញា តជោោះជទ ពើជមពាោះ្ុរខតំដណង
ទំាងជនោះមាន្ុរខងារមគប់មគង។ ្រ៉ាយាងវញិជទៀត ការចំណាយជលើ្ុរ
ខតំដណងទំាងជនោះអាចមតរូវបានជគរត់ទុកថាអាចអនុញ្ញា តបាន ពើ
ជមពាោះ្ុរខតំដណងទំាងជនោះទាក់ទងនរឹងការដ្ទំាអនាក�ំងឺជោយផ្ទា
ល់។
្ិរនមបាកែអំព្ើរនបៀបដែល CDC នឹងន្្ើយតបនៅនឹងវិ
ធានការននះនទ។ម្ាេ់/មបតិបតិ្កររបេ់ CDC ទំនងជានរឹង
ជឆ្លើយតបជៅនរឹងវធិានការជនោះជោយដកតម្ររូវមបតិបតិ្ការរប
េ់ពួកជគតា្រវិ្ ើដែលកំណត់ លទ្ធភាពដែលអាចជ វ្ើជៅបាន 
ផលប៉ាោះពាល់ននការតម្ររូវឱ្យបងវិលេងមបាក់។ 
ពួកជគអាចជ វ្ើែូចខាងជមកា្រ៖

• បនងកើនការចំណាយដែលនគអនុញ្្ញ ត។ 
ម្ាេ់ ឬមបតិបតិ្កររបេ់ CDC 
អាចបជងកើនការចំណាយដែលជគអនុញ្ញា ត 
ែូចជាមបាក់ឈនាលួ និងអតថាមបជយ�ន៍េមមាប់បុគគាលិកដែ
ល្ិរនដ្រនជាអនាកមគប់មគងដែលផ្ល់ការដ្ទំាអនាក�ំងឺជោ
យផ្ទា ល់។ ការបជងកើនចំណាយដែលជគអនុញ្ញា តនរឹងបជងកើ 

ក�ំតត់មមលៃដែលមន្ើរព្យាបាលតបមងណោមសបរា្់រអ្នកជងឺំមិន 
សបរាកណព្ទ្យចណំោះការព្យាបាលណោយការលាងឈាម។ 
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នមបាក់ចំណូលដែលបានកំណត់ កាត់បនថាយចំនួនទរឹកមបា 
ក់ននការបងវិលេងដែលជៅ�ំពាក់ និងអាចទុកម្ាេ់/
មបតិបតិ្កររបេ់ CDC ដែលមរាន់ជបើ មបេិនជបើពួកជគ 
មតរូវទុកការចំណាយដែលជគអនុញ្ញា តជៅកម្ិរតបចុ្ប្ននា
ជោោះ។ ជនោះជោយសារដតចំនួនមបាក់ចំណូលដែលម្ាេ់ 
ឬមបតិបតិ្កររបេ់ CDC អាចរកសាបានគឺជមចើនជាងការ
ចំណាយបដនថា្រ (មបាក់ចំណូលដែលបានកំណត់នរឹងជកើន
ជែើង 115 ភាគរយននការចំណាយដែលជគអនុញ្ញា តប 
ដនថា្រ)។

• កាត់បន្ថយការចំណាយន្សេងនទៀត ។ ម្ាេ់/
មបតិបតិ្កររបេ់ CDC ក៏អាចកាត់បនថាយការចំណាយ 
ជផ្សងជទៀតជបើអាចជ វ្ើជៅបាន ដែល្ិរនរាប់បញ្ូលការកំ
ណត់មបាក់ចំណូលដែលបានកំណត់ (ែូចជាការចំណា
យដផនាករែ្ឋបាលជាជែើ្រ) ។ ការជនោះនរឹង្ិរនផ្្ល េ់បូ្រចំនួន
ទរឹកមបាក់ននការបងវិលេងដែលជៅ�ំពាក់ជោោះជទ ប៉ាុដន្
វានរឹងជ វ្ើឱ្យមបជេើរជែើងនូវភាពដែលអាចចជណញរបេ់ 
របេ់ CDC

• ដសវងរកការដកតម្ររូវចំនោះមបាក់ចំណូលដែលបានកំ
ណត់។ មបេិនជបើម្ាេ់ ឬមបតិបតិ្កររបេ់ CDC ជ�ឿ
ជាក់ថាពួកជគ្ិរនអាចទទួលបានចំណូលេ្ររ្រ្យ 
ចំជពាោះមបតិបតិ្ការរបេ់ពួកជគ េូ្រ ើ្បោទា ប់ពើជ វ្ើការដក
តម្ររូវែូចដែលបានជរៀបរាប់ខាងជលើ ពួកជគអាចពយា 
យ្រ�ំទាេ់នរឹងការផ្ល់មបាក់បងវិលេងជនោះជៅតុ
លាការជែើ្រ ើ្ទទួលបានមបាក់ចំណូលជែើ្រទុនខ្ពេ់ែូច
ដែលបានកំណត់ ជៅកនាុងវធិានការជនោះ។ មបេិនជបើប
ញ្ហា មបឈ្រដបបជនោះទទួលបានជជាគ�័យ ជោោះម្ាេ់/
មបតិបតិ្កររបេ់ CDC ្ួរយចំនួនអាចមានមបាក់ 
ចំណូលដែលបានកំណត់ខ្ពេ់ និង�ំពាក់តិចតួចកនាុងកា
របងវិលេងកនាុងឆ្នាំ ខ្លោះ។

• មបតិបតិ្ការកាត់បន្ថយ។ កនាុងករណើ ្ួរយចំនួន ម្ាេ់/
មបតិបតិ្ករ អាចេជម្រចចិត្ជបើក CDC ្មាើតិចជាង្ុរន 
ឬបិទ CDC ្ួរយចំនួន មបេិនជបើចំនួនននទរឹកមបាក់
បងវិលេងគឺ្ំ ជ�ើយមបាក់ចំណូលដែលបានកាត់ប
នថាយជោោះ្ិរនបានផ្ល់ចំណូលមគប់មរាន់ជលើការវនិិ
ជយគជែើ្រ ើ្ពមងើក ឬេថាិតជៅកនាុងទើផសារជនោះែដែល។ 
មបេិនជបើបញ្ហា ជនោះជកើតជែើង អនាកផ្ល់ជេវាែនទជទៀ
តជៅទើបំផុតនរឹងមតរូវអន្រាគ្រន៍ជែើ្រ ើ្បំជពញតម្ររូវកា
រេមមាប់ការលាងឈា្រជនោះ។ អនាកផ្ល់ជេវាជផ្សងជទៀ
តទំាងជនោះអាចនរឹងែំជណើ រការ្ិរនេូវមានមបេិទ្ធភាព 
(មានការចំណាងខ្ពេ់ជាង្ុរន) ។ អនាកផ្ល់ជេវាជផ្សងជទៀ
ត្ួរយចំនួនអាចមានការជលើកដលងពើបទប្ញញាតិ្ននវធិាន
ការជនោះ មបេិនជបើពួកជគ្ិរនមបតិបតិ្តា្រអាជាញា ប័ណ្ណ CDC 
(ឧទា�រណ៍ ្រនទាើរជពទ្យ) ជាជែើ្រ ។ ការផ្្ល េ់បូ្រទូលំទូលា
យដបបជនោះជៅកនាុងឧេសា�ក្រមាលាងឈា្រគឺជាការពិបាក
កនាុងការទេ្សន៍ទាយណាេ់។ 
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្លប៉ះោល់មនបទប្បញ ្ញត្បិង្ិលសងមបាកន់លទីហរិញ ្ញ
វត ្ថរុែឋានិង ល្ូលោឋា ន
ជយើងបា៉ា ន់មបមាណថា ជបើរាមា នការរត់វធិានការជោយ CDC ជែើ
្រ ើ្ជឆ្លើយតបជៅនរឹងវធិានការជនោះជទជោោះ ការបងវិលេងមបាក់ដែ
លមានេក្ានុពលដែលជៅ�ំពាក់ អាចមានចំនួនែល់រាប់រយ
លានែុលា្ល រឯជណាោះ។ ជោយអាមេ័យជលើកត្ាជផ្សងៗដែលបា
នពិភាកសាខាងជលើ បទប្ញញាតិ្បងវិលេងមបាក់របេ់វធិានការ
ជនោះ  អាចមានមបជភទននផលប៉ាោះពាល់ជមចើនជៅជលើ�ិរញញាវតថាុរែ្ឋ 
និង�ិរញញាវតថាុ្ូរលោ្ឋ ន។
វធិានការអាចបនងកើតការ ដ្ទំាសុខភាព្. . . របេ់រែ្ឋ 
និងរែ្ឋអំណាច្ូរលែ្ឋន ការេន្ំសេំនចកនាុងករណើ ដែល CDC 
បង់មបាក់បងវិលេងការចំណាយរបេ់រែ្ឋ និងរែ្ឋអំណាច
្ូរលោ្ឋ នេមមាប់ការដ្ទំាេុខភាពរបេ់បុគគាលិកអាចមតរូវ
បានកាត់បនថាយ។ ែូចដែលបានកត់េមាគា ល់ពើ្ុរន វធិានកា
រជនោះ្ិរនរាប់បញ្ូលអនាកបង់មបាក់របេ់រោ្ឋ ភិបាលដែលទទួ
លបានមបាក់បងវិលេងជទ។ ជទាោះជាយ៉ា ងណាក៏ជោយ រែ្ឋ 
និងរែ្ឋអំណាច្ូរលោ្ឋ ន ជាញរឹកញាប់ជ វ្ើកិច្េនយាជា្ួរយ 
មក រុ្រ�ុ៊នធាោរា៉ាប់រងេុខភាពឯក�នជែើ្រ ើ្ផ្ល់ការធាោរា៉ាប់រ
ងែល់បុគគាលិករបេ់ពួកជគ។ កនាុងោ្រជាអងគាភាពឯក�ន  
មក រុ្រ�ុ៊នធាោរា៉ាប់រងទំាងជនោះអាចមានេិទ្ធិទទួលបានមបា
ក់បងវិលេង្រកវញិជមកា្រវធិានការជនោះ។ ជបើជទាោះជាពួកជគ
្ិរនមានេិទ្ធិទទួលបានមបាក់បងវិលេងវញិក៏ជោយ ក៏ពួក
ជគជៅដតមានតួោទើកនាុងការចររកនាុងអមតាទាបជា្ួរយម្ាេ់ 
និងមបតិបតិ្កររបេ់ CDC ដែរ។ មក រុ្រ�ុ៊នធាោរា៉ាប់រងទំាង
ជនោះអាចជផញាើមបាក់េន្ំស្ួរយចំនួនឬទំាងអេ់ជៅឱ្យនិជយ�ករ
ោ្ឋ ភិបាលកនាុងទម្រង់ជាបុពវលាភធាោរា៉ាប់រងេុខភាពដែលមតរូ
វបានកាត់បនថាយ។ 
. . . ឬការចំណាយ។ ្រ៉ាយាងជទៀត ែូចដែលបានជរៀបរាប់ខាងជលើ 
CDC អាចជឆ្លើយតបជៅនរឹងវធិានការជនោះ 
ជោយបជងកើនចំណាយដែលជគអនុញ្ញា ត។ មបេិនជបើ CDCs បជងកើ
នការចំណាយដែលជគអនុញ្ញា តឱ្យបានមគប់មរាន់ អមតាដែលមក រុ
្រ�ុ៊នធាោរា៉ាប់រងេុខភាពបង់មបាក់េមមាប់ការពយាបាលការលា
ងឈា្រអាចជកើនជែើងជលើេពើអវើដែលពួកជគនរឹងមានកនាុងជពល
រាមា នវធិានការជនោះ។ មបេិនជបើបញ្ហា ជនោះជកើតជែើង មក រុ្រ�ុ៊នធាោ
រា៉ាប់រងទំាងជនោះអាចជផញាើមបាក់េន្ំស្ួរយចំនួនឬទំាងអេ់ជៅឱ្យនិ
ជយ�ករោ្ឋ ភិបាលកនាុងទម្រង់ជាបុពវលាភធាោរា៉ាប់រងេុខភាពដែ
លមតរូវបានបជងកើន។
សរា្ព ្តថ្្រនវជជាស្មស្របស់រែ្ឋ ។ ក្រមាវ ិ្ ើ Medi-Cal ក៏បានចុោះ
កិច្េនយាជា្ួរយមក រុ្រ�ុ៊នធាោរា៉ាប់រងឯក�នផងដែរជែើ្រ ើ្ 
ផ្ល់ការការធាោរា៉ាប់រងការលាងឈា្រេមមាប់អនាកចុោះជឈាមា ោះ
របេ់ខ្លួន្ួរយចំនួន។ មេជែៀងរានា ជៅនរឹងមក រុ្រ�ុ៊នធាោរា៉ាប់រ
ងេុខភាព្ួរយចំនួនដែលផ្ល់ការធាោរា៉ាប់រងែល់និជយ�ិ
តរោ្ឋ ភិបាល មក រុ្រ�ុ៊នធាោរា៉ាប់រងឯក�នដែលបានចុោះកិច្

េនយាជា្ួរយ Medi-Cal ក៏អាចទទួលបានមបាក់បងវិលេង្រ
កវញិដែរ (មបេិនជបើពួកជគមតរូវបានកំណត់ថាមានេិទ្ធិទទួល) 
ឬអាចចររអមតាទាបជា្ួរយម្ាេ់ និងមបតិបតិ្កររបេ់ CDC 
។ មបាក់េន្ំស្ួរយចំនួន ឬទំាងអេ់អាចមតរូវបានបញ្ជូនជៅរែ្ឋ។ 
ជទាោះជាយ៉ា ងណាក៏ជោយ ជោយសារអមតាដែលបង់�ូន CDC 
ជោយមក រុ្រ�ុ៊នធាោរា៉ាប់រងទំាងជនោះមានកម្ិរតទាប មបាក់េន្ំស 
មបាក់ដបបជនោះទំនងជាជៅមានកម្ិរត។ ្រ៉ាយាងជទៀត មបេិនជបើ 
CDC ជឆ្លើយតបជៅនរឹងវធិានការជនោះជោយបជងកើនចំណាយអនុញ្
ញាត ជោោះការចំណាយជា្រ្្យ្រននការពយាបាលជោយការលាងឈា
្រនរឹងជកើនជែើង។ ការជ វ្ើដបបជនោះនរឹងោក់េមា្ព ្ជៅជលើអមតា 
Medi-Cal និងអាចបជងកើនចំណាយរែ្ឋ។
ការផ្្ស់បូ្រចំណូលព្ន្ធរែ្ឋ។ ចំជពាោះវសិាលភាព ននប
ទប្ញញាតិ្បងវិលមបាក់េងវញិរបេ់វធិានការជនោះ មបតិ
បតិ្ការជែើ្រ ើ្កាត់បនថាយមបាក់ចំណូលេុទ្ធរបេ់ម្ាេ់/
មបតិបតិ្កររបេ់ CDC វធិានការជនោះទំនង ជានរឹងកាត់បនថាយ
ចំនួនននពន្ធជលើមបាក់ចំណូលដែលរកមបាក់ ចំជណញម្ាេ់/
មបតិបតិ្ករមតរូវបាន តម្ររូវឱ្យបង់មបាក់ជៅឱ្យរែ្ឋ។ មបាក់ចំ
ណូលដែលមតរូវបានកាត់បនថាយជនោះ អាចមតរូវបានទូទាត់កនាុង
ចំនួន្ិរនែរឹងចបាេ់តា្ររយៈការផ្្ល េ់បូ្រជផ្សងៗជទៀតចំជពាោះ
ចំណូលរបេ់រែ្ឋ។ ឧទា�រណ៍ ចំណូលពន្ធបដនថា្រអាចនរឹ
ងមតរូវបានបជងកើតជែើង មបេិនជបើ CDCs ជឆ្លើយតបជៅនរឹង 
វធិានការជនោះជោយការបជងកើនការ ចំណាយជៅជលើមបាក់ 
ឈនាលួបុគគាលិកដែលជគអនុញ្ញា តជោោះ។
ទាក់ទងនឹងភាព្្ិរនមបាកែមបជាែ៏សំខាន់ ្លប៉ះោល់
ជាទូនៅនលើហិរញ្ញវត្ថុរែ្ឋ និង្ូរលដ្្ឋ នគឺ្ិរនចបាស់លាស់។ 
ការបកមសាយខុេរានា អំពើបទប្ញញាតិ្របេ់វធិានការ
ជនោះ  និងការជឆ្លើយតបរបេ់ CDC ដែលជផ្សងរានា  ចំជពាោះវិ
ធានការជនោះនរឹងោំឱ្យមានផលប៉ាោះពាល់ជផ្សងរានា  េមមាប់រែ្ឋ 
និងរែ្ឋអំណាច្ូរលោ្ឋ ន។ ទាក់ទងនរឹងភាព្ិរនចបាេ់លាេ់ែ៏
េំខាន់អំពើវ ិ្ ើរជបៀបបក មសាយវធិានការជនោះ និងរជបៀបដែល 
CDC អាចជឆ្លើយតបជៅនរឹងផលប៉ាោះពាល់េុទ្ធដែលអាចជកើត
មាន ជាជមចើនជលើ�ិរញញាវតថាុរបេ់រែ្ឋ និងរែ្ឋអំណាច្ូរលោ្ឋ នគឺ 
អាចជកើតមាន។
្លប៉ះោល់ទូនៅអាចរានចាប់ព្ើ្លប៉ះោល់វជិជារាន
សុទ្ធក្នុងទឹកមបាក់រប់លាន  ែុល្ារកម្ិរតទាប។ មបេិនជបើ 
ទើបំផុតវធិានការជនោះមតរូវបាន បកមសាយជែើ្រ ើ្កំណត់ន័យឱ្យ
បានទូលំទូលាយអំពើការចំណាយដែលជគអនុញ្ញា តែូចជាកា
ររ្ួរបញ្ូលការចំណាយេមមាប់ អនាកមគប់មគងគិលានុបោ្ឋ ក 
និងោយកជវ�្ជសាមេ ្ចំនួនទរឹកមបាក់ននការបងវិលេងម្ា
េ់/មបតិបតិ្កររបេ់ CDC មតរូវបានតម្ររូវឱ្យចំណាយនរឹង
កាន់ដតតិច។ ជៅជមកា្រការបកមសាយជនោះ វាទំនងជាម្ាេ់/
មបតិបតិ្កររបេ់ CDC នរឹងជឆ្លើយតបជា្ួរយនរឹង 
ការដមបមបរួលតិចតួចជនោះចំជពាោះ រចោេ្រ្ព័ន្ធននការចំណាយរបេ់
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សបរាកណព្ទ្យចណំោះការព្យាបាលណោយការលាងឈាម។ 

លក្ខន ្កិៈណ្ ដើមប្រជាសទិ្។ិ

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

8
វភិាគនោយអ្នកវភិាគអង្គនិតបិញ ្ញត្ ិ បន្

ពួកជគ។ ជៅកនាុងជេណារយី៉ាូជនោះ ការចំណាយរបេ់រែ្ឋ និងរែ្ឋអំ
ណាច្ូរលោ្ឋ នេមមាប់អតថាមបជយ�ន៍េុខភាពនិជយ�ិតអាចមតរូ
វបានកាត់បនថាយ។ មបាក់េន្ំសទំាងជនោះទំនងជាមតរូវបានទូទាត់ជោ
យដផនាកជោយការកាត់បនថាយេុទ្ធជៅកនាុងចំណូលពន្ធរែ្ឋ។ ជារ្ួរ 
ជយើងបា៉ា ន់មបមាណថា វធិានការជនោះអាចមានផល ប៉ាោះពាល់ជាវ�ិ្ជ
មានែល់�ិរញញាវតថាុរបេ់រែ្ឋ និងរែ្ឋអំណាច្ូរលោ្ឋ នដែលឈានែ
ល់រាប់េិបលាន ែុលា្ល រជាជរៀងរាល់ឆ្នាំ កម្ិរតទាបជៅកនាុងជេណា
រយី៉ាូជនោះ។
. . . ចំនោះ្លប៉ះោល់អវជិជារានសុទ្ធក្នុងទឹកមបាក់រប់សិ
បលានែុល្ារ។ មបេិនជបើ ទើបំផុតវធិានការជនោះមតរូវបានបក
មសាយជែើ្រ ើ្ឱ្យមាននិយ្រន័យកាន់ដតចជង្អៀត និងតរឹងរ ុងឹអំ
ពើការចំណាយដែលជគអនុញ្ញា តជោោះ ចំនួនទរឹកមបាក់ននការ
បងវិលេងម្ាេ់/មបតិបតិ្កររបេ់ CDC ដែលមតរូវតម្ររូវឱ្យ
បង់ជោោះកាន់ដតជមចើនជែើង។ ជមកា្រការបកមសាយជនោះ ម្ាេ់ 
និងមបតិបតិ្កររបេ់ CDC មបដ�លជានរឹងជឆ្លើយតបជា្ួរយនរឹង
ការផ្្ល េ់បូ្រែ៏េំខាន់ៗននរចោេ្រ្ព័ន្ធចំណាយរបេ់ពួកជគ ជាពិ
ជេេតា្ររយៈការបជងកើនការចំណាយដែលជគអនុញ្ញា ត។ ម្ាេ់/
មបតិបតិ្កររបេ់ CDC ក៏ទំនងជានរឹងដេវងរកការដកតម្ររូវចំជពាោះ
មបាក់ចំណូលដែលបានកំណត់ ឬមបតិបតិ្ការកាត់បនថាយជៅកនាុង
សាថា ប័នរែ្ឋផងដែរ។ ជៅកនាុងជេណារយី៉ាូជនោះ ការចំណាយរបេ់រែ្ឋ 
និងរែ្ឋអំណាច្ូរលោ្ឋ នេមមាប់អតថាមបជយ�ន៍េុខភាពនិជយ
�ិត និងការចំណាយ Medi-Cal អាចជកើនជែើង។ ចំណូលពន្ធរ
ែ្ឋក៏អាចមតរូវបានកាត់បនថាយផងដែរ។ ជារ្ួរ ជយើងបា៉ា ន់មបមាណ
ថាវធិានការជនោះអាចមានផលប៉ាោះពាល់អវ�ិ្ជមានេុទ្ធដែលឈាន
ជៅែល់ទរឹកមបាក់រាប់េិបលានែុលា្ល រជាជរៀងរាល់ឆ្នាំ ជៅកនាុងជេ
ណារយី៉ាូជនោះ។
្លប៉ះោល់ស្រនព្ើព្ន្ធន្សេងនទៀតដែលអាចនកើតរាន។ 
ជេណារយី៉ាូដែលបានជរៀបរាប់ខាងជលើជនោះតំណាងឱ្យការ
បា៉ា ន់មបមាណែ៏ល្អបំផុតរបេ់ជយើង អំពើផលប៉ាោះពាល់សារ
ជពើពន្ធជាជមចើនដែលទំនងជាជកើតមានរបេ់វធិានការជនោះ។ 
ជទាោះជាយ៉ា ងណាក៏ជោយ ផលប៉ាោះពាល់សារជពើពន្ធែនទជទៀ
តអាចជកើតមាន។ ជាឧទា�រណ៍ មបេិនជបើ CDCs ជឆ្លើយ
តបជៅនរឹងមបតិបតិ្ការជនោះជោយការកាត់បនថាយមបតិបតិ្
ការជៅកនាុងសាថា ប័នរែ្ឋ ជោោះ អនាក�ំងឺលាងឈា្រ្ួរយចំនួន 
ដែលទទួលបានការពយាបាល�ំងឺលាងឈា្រ អាចមតរូវបាន

អាក់ខានកនាុងរយៈជពលខ្លើ។ ជនោះអាចោំឱ្យមានផលវបិាកេុខ
ភាពដែលោំឱ្យមានការចូលេមមាកពយាបាលជៅ្រនទាើរជពទ្យ។ 
ចំជពាោះវសិាលភាពដែលថា អនាក�ំងឺលាងឈា្រមតរូវបានជគបញ្ជូន
ជៅកាន់្រនទាើរជពទ្យកាន់ដតញរឹកញាប់ជោយសារដតវធិានការការចំ
ណាយជនោះ ជោោះការចំណាយរបេ់រែ្ឋ — ជាពិជេេខាង  
Medi-Cal — អាចជកើនជែើងយ៉ា ងខា្លំ ងកនាុងរយៈជពលខ្លើ។

្លប៉ះោល់ដ្្នករែឋាបាល
វធិានការជនោះោក់ការទទួលខុេមតរូវ្មាើៗជលើ CDPH ជយើងបា៉ា
ន់មបមាណថាការចំណាយមបរំឆ្នាំ ជែើ្រ ើ្អនុវត្ទំនួលខុេមតរូវ
្មាើទំាងជនោះ ទំនងជា្ិរនជលើប៉ាុោមា នលានែុលា្ល រជទកនាុង្ួរយឆ្នាំ ។ 
វធិានការជនោះតម្ររូវឱ្យ CDPH ជែើ្រ ើ្ដកតម្ររូវន ្្លអាជាញា ប័ណ្ណមបរំ
ឆ្នាំ ដែលបង់ជោយ CDC (បចុ្ប្ននាមានតន្រ្លមបដ�ល $3,400 
ែុលា្ល រកនាុង្ួរយកដន្លង) ជែើ្រ ើ្មគបែណ្ប់ជលើការចំណាយទំាង
ជនោះ។ ្ួរយចំនួនននការចំណាយរែ្ឋបាលទំាងជនោះអាចមតរូវបានទូ
ទាត់ជោយការពិន័យបង់ជោយ CDCs ទាក់ទងជៅនរឹងការបងវិ
លមបាក់ឬបរា�័យកនាុងការអនុវត្តា្រវធិានការជនោះតម្ររូវការរាយ
ការណ៍ជនោះ។ ជគ្ិរនែរឹងចំនួនទរឹកមបាក់េមមាប់ការផ្ត់ទាត់ណា
្ួរយជទ។

ចលូលន ទ្ីល http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-

ballot-measure-contribution-totals/ សមរាប់បញ្ទី 
មនគណៈករាមា ធិការ ដែលបនងកទីតន�ទីងជាច្្បងនែទី្្បទីគំាមទ 

ឬជំទាស់វធិានការននះ។ សល្ូ ចលូលនៅ http://www.fppc.
ca.gov/transparency/top-contributors/nov-18-gen.

html នែទី្្បទីន ទ្ីលអ្នក្ល់្វភិាគទានកពំ្លូលចំនួន  
10 របស់គណករាមា ធិការននះ។

មបសិននបទីអ្នកចង់បានអត្ថបទទំាង ល្ូលមនវធិានការរែឋាននះ 
សល្ូ ទលូរស័ព្្្ កនលខាធិការរបស់រែឋា តា្រយៈនលខ  

(888) 345-4917  ឬអ្នកអាចអុទីដ្៉លនៅ  
vigfeedback@sos.ca.gov  

នែទី្្បទីទទលួបានអត្ថបទននះ្ួយនោយឥតគតិម្លៃ។


