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សណំ�ើ បង្កើតតម្ រូវការរដ្ឋសមរាប់្ន្ើរព្យាបាលលា្ឈា្តា្តម្្ងោ្ ។  
តម្ រូវ ឲ្យរានអ្នកជំោញងវជ្ជសាមស្តងៅនឹ្កននល្ែ ។  
បញ ្ញត្តតិផ្តតួចងផ្តើ្ ៖23

ចំណ្ងជើ្ នតិ្ងសចក្តើសង្ខេបជាផលែលូវការ  ងរៀបចំងោយអគ្គង្ធាវ ី

សាវតា
ការព្យាបាលដោយការលាងឈាម
ខូចតមមងដោម។ តម្រងជោ្រដែលមានេុខភាពល្អ 
ជមរោះ ឈា្ររបេ់្រនុេ្សជែើ្រ ើ្យកកាកេំណល់ 
និងសារធាតុរាវដែល្ិរនរំបាច់ជចញ។ �ំងឺតម្រងជោ្រេំ
ជៅជលើជពលដែលតម្រងជោ្ររបេ់្រនុេ្សែំជណើ រការ្ិរនល្អ។ 
យូរៗជៅ ្រនុេ្សមានា ក់អាចវវិត្ជៅជាជកើត�ំងឺខូចតម្រងជោ្រ 
ដែលមតរូវបានជគសាគា ល់ថាជា "�ំងឺតម្រងជោ្រែំណាក់កាលចុងក្
ជរាយ។" ការណ៍ជនោះមានន័យថា តម្រងជោ្រដលងែំជណើ រការល្អមគ
ប់មរាន់េមមាប់ឲ្យ្រនុេ្ស ជែើ្រ ើ្រេ់ជៅជោយរាមា នការវោះកាត់បូ្រតម្រ
ងជោ្រ ឬការពយាបាលជាបន្បោទា ប់ដែលជៅថា “ការលាងឈា្រ” 
ជ�ើយ។
ការលាងឈាមដ វ្ើមរាប់រាមមុខងារតមមងដោម្ម្មរា។ ការលាង
ឈា្របំជពញតា្រដបបេិប្និ្រមាិតនូវ្ុរខងារធ្រមាតារបេ់្រម្រងជោ
្រដែលមានេុខភាពល្អ។ ្រនុេ្សភាគជមចើនដែលកំពុងលាងឈា្រ 
មតរូវទទួលការបំដបកធាតុជលាហិត។ ទម្រង់ននការលាងឈា្រជនោះ 
យកឈា្រជចញពើរាងកាយ ជមរោះវាតា្ររយៈមា៉ា េុើន្ួរយជែើ្រ ើ្យក
កាកេំណល់ និងវត្ុរាវដែលជលើេជចញ បោទា ប់្រកបញូ្នវាមត�ប់
ជៅកាន់រាងកាយវញិ។ ការពយាបាល្ួរយជលើកចំណាយជពលមបដហ
លបួនជមា៉ា ង ជហើយជធវើជ�ើងមបដហលបើែងកនាុង្ួរយេប្ដា ហ៍។
អ្នកជងឺដែលមតរូវលាងឈាមភាគដមចើនទទួលការព្យា
បាលដៅគ្ើនិក។ ថវើជបើ្រនុេ្ស្ួរយចំនួនអាចនឹងទទួល
ការលាងឈា្រជៅ្រនទាើរជពទ្យកដាើ ឬជៅផទាោះរបេ់ពួកជគកដាើ 
្រនុេ្សភាគជមចើនដែលខូចតម្រងជោ្រ ទទួលការលាងឈា្រជៅគ្ើនិ

កលាងឈា្ររា៉ាំ នរ ៉ា (CDC)។ គ្ើនិក CDCs មានអាជាញា ប័ណ្ណមបដហល 
600 កដន្ងជៅរែ្ឋ California ផដាល់�ូនការលាងឈា្រែល់អនាក�ំ
ងឺមបមាណ 80,000 ោក់កនាុង្ួរយដខ។ ជោយសារដតភាពញឹកញា
ប់ដែលអនាក�ំងឺមតរូវការលាងឈា្រ និងរយៈជពលយូរននការពយាបាល 
ជាជរឿយៗគ្ើនិកដតងដតផដាល់�ូនជេវាក្រមា មបំា្ួរយនថងៃកនាុង្ួរយេប្ដា ហ៍ 
ជហើយជាជរឿយៗជបើកទ្វ របជម្រើជេវាជមរៅជមា៉ា ងជធវើការធ្រមាតា។ 

ដវជ្ជបណិ្តផ្ទា ល់ខួ្នរបស់អ្នកជំងឺដមើលការខុសមតរូវដលើ
ការព្យាបាល។ ជៅជពលអនាក�ំងឺខូចតម្រងជោ្រ ជវ�្បណិ្
តរបេ់អនាក�ំងឺបជងកើតដផនការដថទំ្្ួរយ ដែលអាចរ្ួរប
ញ្ូលទំ្ងការបញូ្នឲ្យជៅទទួលការលាងឈា្រផងដែរ។ 
ជវ�្បណិ្តរបេ់អនាក�ំងឺ ជរៀបចំដផនការពយាបាលលាងឈា្រ 
រ្ួរមានទំ្ងទិែ្ឋភាពជាក់លាក់ែូចជា ភាពញឹកញាប់ ជថរជវលា 
និងឱេថដែលពាក់ព័ន្ធ។ គ្ើនិក CDCs អនុវត្ការពយាបាល។ ជវ�្ប
ណិ្តរបេ់អនាក�ំងឺបន្ជ្រើលការខុេមតរូវជលើការដថទំ្ 
អនាក�ំងឺ។ អនុជលា្រតា្រវធិានេហព័ន្ធ ជវ�្បណិ្តមតរូវដត�ួ
បអនាក�ំងឺអំ�ុងជពលពយាបាលលាងឈា្រជៅឯគ្ើនិក CDC 
យ៉ា ងជោចណាេ់្ួរយដខ្រដាង។
អង្គភាព្ជាដមចើនកាន់កាប់ និងមបតិបតិ្ការគ្ើនិក CDCs 
ដោយមានអង្គភាព្ព្ើរកាន់កាប់/មបតិបតិ្ការគ្ើនិកទំាងដនះ
ភាគដមចើន។ មក រុ្រហុ៊នឯក�នដេវងរកមបាក់ចំជណញចំនួនពើរ
គឺមក រុ្រហុ៊ន DaVita, Inc. និង Fresenius Medical Care 
គឺជា “អងគាភាពមគប់មគង” ជលើ�ិតបើភាគបួនននគ្ើនិក CDCs 
ដែលមានអាជាញា ប័ណ្ណជៅរែ្ឋ California ។ (វធិានការេំជៅជៅជលើ
អងគាភាពមគប់មគងថាជាអងគាភាពដែលកាន់កាប់ និងមបតិបតិ្ការគ្ើនិក 
CDC។) គ្ើនិក CDCs ជផ្សងៗមតរូវបានកាន់កាប់ និងមបតិបតិ្ការ

• តម្ររូវឲ្យមានមគរូជពទ្យដែលមានអាជាញា ប័ណ្ណមបរំការយ៉ា ងតិ
ចមានា ក់កនាុងជពលមានការពយាបាលអនាក�្រងៃឺ្ិរនេមមាក ជៅ
ទិននាន័យ�្រងៃឺឆ្ងដែលទ្ក់ទងនឹងការលាងឈា្រតា្រត្រ្
រងជោ្រ ។ អនុញ្ញា តឲ្យ្រនទាើរេុខាភិបាលសាធារណៈរែ្ឋ 
California ឲ្យជលើកដលងគ្ើនិកោោពើតម្ររូវការជនោះ ជបើេិ
នមានកងវោះខាតមគរូជពទ្យដែលមានគុណវឌុ្ឍ និងអាជាញា ប័ណ្ណ 
ជហើយគ្ើនិកមាន គិលានុបោ្ឋ យិកា�ំោញដផនាកណា្ួរយ 
ឬ�ំនួយការមគរូជពទ្យយ៉ា ងតិចមានា ក់ ជៅមបរំការ។

• តម្ររូវឲ្យគ្ើនិកទំ្ងអេ់រាយការណ៍ពើទិននាន័យ�្រងៃឺទ្ក់ទងនឹ
ងការជមរោះ ្រកឲ្យរោ្ឋ ភិបាល និងរែ្ឋេហព័ន្ធ។

• ោ្រគ្ើនិក្ិរនឲ្យបិទ ឬកាត់បនយ្ជេវាក្រមាោោជោយរាមា
នការឯកភាពពើរែ្ឋជ�ើយ។

• ោ្រឃាត់ គ្ើនិក ពើ ការ បែិជេធ ្ិរន ពយាបាល អនាក �ំងឺ ជោយ 
ដផ្អក ជលើ មបភព បង់មបាក់េមមាប់ការជ្រើលដថទំ្។

ងសចក្តើសង្ខេបននការបា៉ា ន់មបរាណរបស់អ្នកវភិាគចបាប់ស្តើព្ើ
ផលប៉ាះពាល់សារងព្ើព្ន្ធរបស់រដ្ឋនតិ្រោ្ឋ ភតិបាល ល្ូលោ្ឋ ន ៖
• បជងកើនការចំណាយរបេ់រោ្ឋ ភិបាលរែ្ឋ និង្ូរលោ្ឋ ន ទំនង

ជាមានចំនួនតិចជាងរាប់េិបលានែុល្ារជាជរៀងរាល់ឆ្នាំ ។

ការវភិាគងោយអ្នកវភិាគអ្្គនើតតិបញ ្ញត្តតិ

អត្ថបទននវធិានការដនះអាចរកដ�ើញដៅដលើដគហទំព័្រ រែ្ឋដលខា្ិការដៅ
voterguide.sos.ca.gov។
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ការវភិាគងោយអ្នកវភិាគអ្្គនើតតិបញ ្ញត្តតិ  បន្ត

ជោយអងគាភាពមគប់មគង្ិរនដេវងរកមបាក់ចំជណញ និងដេវងរកប្
រាក់ចំជណញជាជមចើនមបជភទ។ ភាគជមចើនននអងគាភាពមគប់មគងទំ្
ងជនោះជផ្សងជទៀតមានគ្ើនិក CDCs ជាជមចើនជៅរែ្ឋ California 
ចំដណក្ួរយចំនួនតូចកាន់កាប់ ឬមបតិបតិ្ការគ្ើនិក CDC 
ដត្ួរយ។ បចុ្ប្ននាជនោះ ភាគជមចើនននចំណូលរបេ់គ្ើនិក CDCs 
ជលើេពើបនទាុកចំណាយ ចំដណក្ួរយភាគតូចននគ្ើនិក CDCs 
មបតិបតិ្ការទំ្ងខាតបង់។ អងគាភាពមគប់មគងដែលកាន់កាប់ 
ឬមបតិបតិ្ការគ្ើនិក CDCs ជាជមចើន អាចជមបើមបាេ់គ្ើនិក CDCs 
របេ់ខួ្នដែលរកចំណូលបានខ្ពេ់ជាង ជែើ្រ ើ្�ួយែល់គ្ើនិក CDCs 
របេ់ខួ្នដែលមបតិបតិ្ការទំ្ងខាតបង់។

ការប្់មបាកស់មរាប់ការលា្ឈា្ 
ការបង់មបាក់សមមាប់ការលាងឈាមបានមកព្ើមបភព្
សំខាន់ៗមួយចំនួន។ ជយើងបា៉ា ន់សាមា នថា គ្ើនិក CDCs 
មានមបាក់ចំណូលេរបុជមចើនជាង $3 ពាន់លាន កនាុង្ួរយឆ្នាំ ពើមបតិ
បតិ្ការរបេ់ខួ្នជៅរែ្ឋ California។ មបាក់ចំណូលទំ្ងជនោះរ្ួរមាន 
ការបង់មបាក់េមមាប់ការលាងឈា្របាន្រកពើមបភពេំខាន់ៗ្ួរយចំ
នួន ឬ “អនាកបង់មបាក់”៖

• Medicare ក្រមាវធិើដែលឧបត្្រ្ភ្ូរលនិធិជោយរែ្ឋេហព័ន្ធ
ជនោះ ផដាល់�ូនការរា៉ាប់រងេុខភាពែល់្រនុេ្សភាគជមចើនដែ
លមានអាយុរប់ពើ 65 ឆ្នាំ ជ�ើងជៅ និង្រនុេ្សដែលមាន
អាយុជកមាងជាងជនោះ្ួរយចំនួនដែលមានពិការភាព។ ចបាប់
េហព័ន្ធជាទូជៅអនុញ្ញា តឱ្យ្រនុេ្សដែលមាន�ំងឺខូចតម្រ
ងជោ្រមានេិទ្ធិទទួលបានការធាោរា៉ាប់រងពើ Medicare 
ជោយ្ិរនគិតពើអាយុ ឬស្ានភាពពិការភាពជ�ើយ។ 
Medicare បង់នថ្ពយាបាលជោយការលាងឈា្រេមមា
ប់ ្រនុេ្សភាគជមចើនដែលមាន�ំងឺមតរូវលាងឈា្រជៅរែ្ឋ 
California។

• Medi-Cal ក្រមាវធិើ Medicaid របេ់េហព័ន្ធ-រែ្ឋ ជៅថា 
Medi-Cal ជៅរែ្ឋ California ផដាល់�ូនការរា៉ាប់រងេុខភា
ពែល់ពលរែ្ឋដែលមានចំណូលទ្ប។ រោ្ឋ ភិបាលថានា ក់រែ្ឋ 
និងថានា ក់េហព័ន្ធ រ្ួរចំដណកបនទាុកចំណាយនន Medi-Cal។ 
ពលរែ្ឋ្ួរយចំនួនមានលកខេណៈេ្រ្តិ្មគប់មរាន់េមមាប់
ទំ្ង Medicare និង Medi-Cal ។ េមមាប់ពលរែ្ឋទំ្ងជនោះ 
Medicare រា៉ាប់រងភាគជមចើនននការបង់មបាក់េមមាប់ការលា
ងឈា្រកនាុងោ្រជាអនាកបង់មបាក់ច្រ្ង ជហើយ Medi-Cal 
រា៉ាប់រងចំណាយដែលជៅេល់។ េមមាប់ពលរែ្ឋដែលបានចុោះ
ជឈាមា ោះដតជៅកនាុងក្រមាវធិើ Medi-Cal ជោោះក្រមាវធិើ Medi-Cal 
មតរូវទទួលខុេមតរូវដតឯងកនាុងការបង់មបាក់េមមាប់ការលាង
ឈា្រ។

• ការធាោរ៉ាប់រងសុខភាព្ជាមក រុម និងជាបុគ្គល។ 
ពលរែ្ឋភាគជមចើនជៅកនាុងរែ្ឋជនោះ មានការរា៉ាប់រងជលើ
ការធាោរា៉ាប់រងេុខភាពជាមក រុ្រតា្ររយៈនិជយ�ក 
ឬអងគាការ្ួរយជផ្សងជទៀត (ែូចជា េហ�ើពជាជែើ្រ)។ ពលរ

ែ្ឋជផ្សងជទៀតទិញការធាោរា៉ាប់រងេុខភាពជាបុគគាល។ ជៅជព
លបុគគាលដែលមតរូវបានធាោរា៉ាប់រងមាន�ំងឺខូចតម្រងជោ្រ 
បុគគាលជោោះអាចបូ្រជៅទទួលការធាោរា៉ាប់រង Medicare 
វញិបាន។ ចបាប់េហព័ន្ធតម្ររូវឲ្យមក រុ្រហុ៊នបង់ធាោរា៉ា
ប់ រងជាមក រុ្រជៅដតជាអនាកបង់មបាក់ច្រ្ងេមមាប់ការពយា
បាលលាងឈា្រេមមាប់ “កំ�ុងជពលេម្របេម្ររួល” 
ដែលមានរយៈជពល 30 ដខ។

រោ្ឋ ភិបាលរែ្ឋ California មបព័ន្ធសាកលវទិយាល័យរែ្ឋចំនួនពើររប
េ់រែ្ឋ និងរោ្ឋ ភិបាលថានា ក់្ូរលោ្ឋ នជាជមចើនជៅកនាុងរែ្ឋ California 
បានផ្ល់ការធាោរា៉ាប់រងេុខភាពជាមក រុ្រេមមាប់បុគគាលិករបេ់ពួក
ជគ បុគគាលិកចូលនិវត្ន៍ដែលមានេិទ្ធិ និងមក រុ្រមគរួសាររបេ់ពួកជគ។ 

ជា្ម្មរាមក រុមហុ៊នធាោរ៉ាប់រងសុខភាព្ជាមក រុម និងបុគ្គលដត
ងដតបង់ន្្ក្នុងអាមរាខ្ពស់ សមមាប់ការលាងឈាមជាងកម្មវិ

ើ្របស់រោ្ឋ ភិបាល។ អមតាដែល Medicare និង Medi-Cal 
ទូទ្ត់េមមាប់ការពយាបាលលាងឈា្រ �ិតជេមាើនឹងបនទាុកចំណាយ
ជា្រធ្យ្រេមមាប់ឲ្យគ្ើនិក CDCs ផដាល់�ូនការព្យបាលលាងឈា្រ។ 
អមតាទំ្ងជនោះ មតរូវបានកំណត់ភាគជមចើនជោយបទបញញាតិ្។ 
ផទាុយ្រកវញិ មក រុ្រហុ៊នធាោរា៉ាប់រងេុខភាពជាមក រុ្រ និងជាបុគគាល 
ចររររានា ជា្ួរយគ្ើនិក CDCs និងអងគាភាពមគប់មគងរបេ់ពួកជគកនាុ
ងការកំណត់អមតាតំនល។ អមតាដែលបានឯកភាពរានា  ្ួរយភាគធំ
គឺអាមេ័យជៅជលើចំនួន្រនុេ្សដែលអនាកធាោរា៉ាប់រងជធវើការរា៉ាប់រង 
និងចំនួន្រនុេ្សដែលគ្ើនិក CDCs របេ់អងគាភាពមគប់មគងជធវើការ 
ពយាបាល។ ជា្រធ្យ្រ អនាកធាោរា៉ាប់រងេុខភាពជាមក រុ្រ និងជាបុគគាល
បង់មបាក់ជមចើនែងជលើេអវើដែលក្រមាវធិើរបេ់រោ្ឋ ភិបាលបង់នថ្េមមា
ប់ការពយាបាលលាងឈា្រ។

រងបៀបនដល CDC ត្ រូវ បានកណំតប់ទបញ ្ញត្តតិ
ោយកោ្ឋ នសុខភាព្សាធារណៈរែ្ឋ California (CDPH) 
ផ្ដល់អាជាញា ប័ណ្ណ និងវញិ្ញា បនបមតជូនគ្ើនិកលាងឈាម។ 
CDPH ទទួលខុេមតរូវចំជពាោះការផដាល់អាជាញា ប័ណ្ណ�ូនគ្ើ
និក CDCs ជែើ្រ ើ្មបតិបតិ្ការជៅរែ្ឋ California ។ CDPH 
ក៏ផដាល់វញិ្ញា បនបមត�ូនគ្ើនិក CDCs កនាុងោ្រជារោ្ឋ ភិបាលេហ
ព័ន្ធផងដែរ ដែលអនុញ្ញា តឲ្យគ្ើនិក CDCs ទទួលការបង់មបាក់ពើ 
Medicare និង Medi-Cal ។ បចុ្ប្ននាជនោះ រែ្ឋ California ពឹងដផ្អ
កជាច្រ្ងជៅជលើបទបញញាតិ្េហព័ន្ធ ជា្ូរលោ្ឋ នេមមាប់ក្រមាវធិើផដា
ល់អាជាញា ប័ណ្ណរបេ់ខួ្ន។
បទបញញាតិ្សហព័្ន្ធតមមរូវឲ្យមានោយកដវជ្ជសាមស្មួយរបូ
ដៅរាមគ្ើនិក CDC នើមួយៗ។ បទបញញាតិ្េហព័ន្ធតម្ររូវឲ្យគ្ើ
និក CDC នើ្ួរយៗមតរូវមានោយកជវ�្សាមេ្ួ្រយរបូ ដែលជាមគរូ
ជពទ្យមានការទទួលសាគា ល់ជោយមក រុ្រមបឹកសា។ ោយកជវ�្សាមេ ្
ទទួលខុេមតរូវចំជពាោះការធាោគុណភាព ការអប់រនិំងការបណ្
ែុោះបណាដា លបុគគាលិក និងការអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្ជរាលការណ៍ 
និងនើតិវធិើគ្ើនិក។ បទបញញាតិ្េហព័ន្ធ ្ិរនតម្ររូវឲ្យោយកជវ�្សាេ្
មតចំណាយជពលជាក់លាក់ណា្ួរយជៅឯគ្ើនិក CDC ជ�ើយ ប៉ាុដន្

បណ្កើតលក្ខខ�្ឌ តម្ រូវថ្នា ករ់ដ្ឋសមរាប់្ន្ើរព្យាបាលលា្ឈា្តា្តម្្ណោ្។
 តម្ រូវឲ្យរានអនាកជោំញណវជ្ជសាមស្តមបចំាការណៅនឹ្ កនន ល្ែ ។

 បញ ្ញត ្តតិផ ្តតួចណផ្តើ្  ៖

សណំ�ើ
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ការវភិាគងោយអ្នកវភិាគអ្្គនើតតិបញ ្ញត្តតិ  បន្ត

សណំ�ើ បណ្ កើតលក្ខខ�្ឌ តម្ រូវថ្នា ករ់ដ្ឋសមរាប់្ន្ើរព្យាបាលលា្ឈា្តា្តម្្ណោ្។
តម្ រូវឲ្យរានអនាកជោំញណវជ្ជសាមស្តមបចំាការណៅនឹ្ កនន ល្ែ ។
បញ ្ញត ្តតិផ ្តតួចណផ្តើ្  ៖23

ជរាលការណ៍ដណោំេហព័ន្ធចង្អុលបងាហា ញថា ទំនួលខុេមតរូវរបេ់
ោយកជវ�្សាមេឆុ្្ោះបញំ្្ងមបដហល្ួរយភាគបួននន្ុរខតំដណង 
ជពញជមា៉ា ង្ួរយ។ 

គ្ើនិក CDCs មតរូវដតរយការណ៍ព័្ត៌មានពាក់ព័្ន្ធនឹងការឆ្ង
ដមដរគដៅបណ្្ដ ញថ្្ន ក់ជាតិ។ ជែើ្រ ើ្ទទួលបានការបង់មបាក់ពើ 
Medicare គ្ើនិក CDCs មតរូវដតរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពើការឆ្ងជ្រ
ជរាគដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងឈា្រ�ូនបណាដា ញេុវត្ិភាពដថទំ្
េុខភាពថានា ក់ជាតិ ជៅឯ្រ�្ឈ្រណ្លទទួលបនទាុកការមគប់មគង�ំងឺនន
េហព័ន្ធ។ ឧទ្ហរណ៍ គ្ើនិក CDCs មតរូវដតរាយការណ៍ជៅជពល
ដែលអនាក�ំងឺណាមានា ក់ជកើត�ំងឺឆ្ងជ្រជរាគកនាុងេរនេឈា្រ និង្ូរល
ជហតុដែលគួរឲ្យេង្័សយននការឆ្ងជ្រជរាគជោោះ។

សំងណើ
វធិានការជនោះ រ្ួរបញ្ូលនូវបទបញញាតិ្ជាជមចើនដែលប៉ាោះពាល់ែល់គ្ើ
និក CDCs ែូចមានពិភាកសាជៅខាងជមកា្រ។ វាផដាល់នូវភារកិច្�ូន 
CDPH ជែើ្រ ើ្អនុវត្ និងមគប់មគងវធិានការ រ្ួរមានែូចជា  
ការអនុ្័រតបទបញញាតិ្កនាុងរយៈជពល្ួរយឆ្នាំ  ជមកាយពើចបាប់ចូលជាធរ 
មាន។ មបេិនជបើ CDPH ្ិរនអាចបំជពញតា្រកាលកំណត់ជទជោោះ 
មកេួងជនោះអាចជចញបទបញញាតិ្មរាអាេននាខណៈដែលខួ្នបំជពញែំ
ជណើ រការជាជទៀងទ្ត់្ួរយ។ 

តមមរូវឲ្យគ្ើនិក CDC និមួយៗមានដវជ្ជបណិ្តមួយរបូមបចំាកា
រដៅនឹងកដន្ងអំឡុងដមាោ ងព្យាបាលទំាងអស់។ វធិានការជនោះ 
តម្ររូវឲ្យគ្ើនិក CDC នើ្ួរយៗជមបើចំណាយរបេ់ខួ្នកនាុងការរកសាយ៉ា
ងតិចជវ�្បណិ្ត្ួរយរបូជៅនឹងកដន្ងអំ�ុងជមា៉ា ងទំ្ងអេ់ដែលអនាក
�ំងឺទទួលការពយាបាលជៅគ្ើនិក CDC ។ ជវ�្បណិ្តទទួលខុេមតរូវ
ចំជពាោះេុវត្ិភាពអនាក�ំងឺ មព្រទំ្ងការផដាល់�ូន និងគុណភាពននកា
រដថទំ្ជវ�្សាមេ។្ គ្ើនិក CDC អាចជេនាើេំុឲ្យមានការជលើកដលងពើ 
CDPH មបេិនជបើមានកងវោះខាតជវ�្បណិ្តមតឹ្រមតរូវ
ជៅកនាុងតំបន់របេ់គ្ើនិក CDC ។ មបេិនជបើ CDPH 
យល់មព្រចំជពាោះការជលើកដលងជោោះ គ្ើនិក CDC អាចបំជពញតា្រត
ម្ររូវការជា្ួរយអនាកអនុវត្វជ្ិា�ើវៈគិលានុប្ោ្ឋ ក ឬ�ំនួយការមគរូជពទ្យ 
ជាជាងជវ�្បណិ្ត។ ការជលើកដលងជនោះមានរយៈជពល្ួរយឆ្នាំ ។
តមមរូវឲ្យគ្ើនិក CDCs រយការណ៍ព័្ត៌មានពាក់ព័្ន្ធនឹងការឆ្ង
ជំងឺជូន CDPH ។ វធិានការជនោះ តម្ររូវឲ្យគ្ើនិក CDC នើ្ួរយៗ 
ឬអងគាភាពមគប់មគងរបេ់ខួ្ន រាយការណ៍ព័ត៌មានអំពើការឆ្ងជ្រជរា
គពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងឈា្រ�ូន CDPH រាល់បើដខ្្រង។ CDPH 
មតរូវដតបញ្្ក់ឲ្យចបាេ់ថាជតើព័ត៌មាន្ួរយណាដែលគ្ើនិក CDCs 
គួរដតរាយការណ៍ និងជោយរជបៀបណា ជហើយជពលណាដែលមតរូវរា
យការណ៍ព័ត៌មានជោោះ។ CDPH មតរូវដតមបកាេផសាយព័ត៌មានរប
េ់គ្ើនិក CDC អំពើការឆ្ងជ្រជរាគ ជៅជលើជគហទំព័ររបេ់ CDPH  
រ្ួរទំ្ងជឈាមា ោះអងគាភាពមគប់មគងរបេ់គ្ើនិក CDC។ 

ោក់ដទាសបញញាតិ្ មបសិនដបើគ្ើនិក CDCs ពំុ្បានរយការ
ណ៍ព័្ត៌មានពាក់ព័្ន្ធនឹងការឆ្ងដមដរគ។ មបេិនជបើគ្ើនិក 
CDC ឬអងគាភាពមគប់មគងរបេ់ខួ្នពំុបានរាយការណ៍ព័ត៌

មានអំពើការឆ្ង�ំងឺ ឬមបេិនជបើព័ត៌មានជោោះ្ិរនមានភា
ពេុមកឹត CDPH អាចោក់ជទ្េបញញាតិ្្ួរយមបឆំ្ងនឹង
គ្ើនិក CDC ជោោះ។ ជទ្េបញញាតិ្អាចមានចំនួនរហូតែល់ 
$100,000 អាមេ័យជៅជលើភាពធងៃន់ធងៃរននការបំពានជោោះ។ 
គ្ើនិក CDC អាចជេនាើេំុេវោការ្ួរយ មបេិនជបើខួ្ន�ំទ្េ់
នឹងជទ្េបញញាតិ្ជោោះ។ រាល់ការផាកពិន័យដែលបានមប្ូរល 
នឹងមតរូវបានជមបើមបាេ់ជោយ CDPH កនាុងការអនុវត្ និងរតឹបនឹ្ងចបា
ប់ទំ្ងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្ើនិក CDCs ។
តមមរូវឲ្យ CDCs ជូនែំណឹង និងទទួលបានទមមង់ដប
បបទការយល់មព្មព្ើ CDPH មុនដព្លមានការបិទ 
ឬកាត់បន្ថយដសវាកម្មសំខាន់ៗ។ មបេិនជបើគ្ើនិក CDC 
មានដផនការបិទ ឬកាត់បនយ្ជេវាក្រមារបេ់ខួ្នយ៉ា ងជមចើនជោោះ 
វធិានការជនោះតម្ររូវឲ្យគ្ើនិក CDC ឬអងគាភាពមគប់មគងរបេ់ខួ្ន�ូន
ែំណឹងែល់ CDPH ជាលាយលកខេណ៍អក្សរ និងទទួលការយល់មព
្រជាលាយលកខេណ៍អក្សររបេ់ CDPH ។ វធិានការជនោះ អនុញ្ញា តឲ្យ 
CDPH កំណត់ថាជតើមតរូវយល់មព្រ ឬ្ិរនយល់មព្រ។ វាអនុញ្ញា តឲ្យ 
CDPH ដផ្អកជេចកដាើេជម្រចរបេ់ខួ្នជៅជលើព័ត៌មានដបបជនោះ ដែល
ជាធនធានហិរញញាវត្ុរបេ់គ្ើនិក CDC និងដផនការរបេ់គ្ើនិក CDC 
េមមាប់ធាោឲ្យអនាក�ំងឺមានការដថទំ្លាងឈា្រជោយរាមា នការរំ
ខាន។ គ្ើនិក CDC អាច�ំទ្េ់នឹងជេចកដាើេជម្រចរបេ់ CDPH 
ជោយជេនាើេំុេវោការ្ួរយ។ 

ហាមឃាត់គ្ើនិក CDCs មិនឲ្យបែិដស្ការដ្ទំាជូនអ្នកជំងឺ 
ដោយដផអែកដលើថ្ដតើនរណ្ជាអ្នកបង់មបាក់សមមាប់ការព្យាបា
លអ្នកជំងឺរបូដោះ។ អនុជលា្រតា្រវធិានការជនោះ គ្ើនិក CDCs 
និងអងគាភាពមគប់មគងរបេ់ពួកជគ មតរូវដតផដាល់ការដថទំ្មានគុណភា
ពជេមាើរានា �ូនអនាក�ំងឺទំ្ងអេ់។ ពួកជគ្ិរនអាចបែិជេធ្ិរនផដាល់ឲ្យ 
ឬផដាល់ការដថទំ្ែល់អនាក�ំងឺជោយដផ្អកជលើថាជតើនរណា
ជាអនាកបង់មបាក់េមមាប់ការពយាបាលអនាក�ំងឺបានជ�ើយ។ 
អនាកបង់មបាក់អាចជាអនាក�ំងឺ អងគាភាពឯក�ន អនាកធាោរា៉ាប់រងេុខភា
ពរបេ់អនាក�ំងឺ Medi-Cal, Medicaid ឬ Medicare ។ 

ផលប៉ាះពាល់សារងព្ើព្ន្ធ
កងំណើ នបន្ទុកចំណាយសមរាប់គលែើនតិកលា្ឈា្ប៉ាះ
ពាល់ដល់បន្ទុកចំណាយថ្្ន កជ់ាតតិ នតិ្ ថ្្ន ក់្ លូលោ្ឋ ន
រដបៀបដែលវធិានការដនះបដងកើនបនទាុកចំណ្យសមមាប់គ្ើនិក 
CDCs។ ជារ្ួរ បទបញញាតិ្របេ់វធិានការជនោះ នឹងបជងកើនបនទាុកចំណា
យេមមាប់គ្ើនិក CDCs ។ ជោយដ�ក តម្ររូវការរបេ់វធិានការជនោះ 
ដែលថាគ្ើនិក CDC នើ្ួរយៗមតរូវមានជវ�្បណិ្ត្ួរយរបូជៅនឹងកដន្
ងអំ�ុងជមា៉ា ងពយាបាលទំ្ងអេ់ នឹងបជងកើនបនទាុកចំណាយរបេ់គ្ើនិក 
CDC នើ្ួរយៗ ជបើគិតជា្រធ្យ្រគឺមានចំនួនជមចើនរយពាន់ែុល្ារកនាុង
្ួរយឆ្នាំ ។ តម្ររូវការជផ្សងៗរបេ់វធិានការជនោះ នឹង្ិរនបជងកើនបនទាុកចំ
ណាយរបេ់គ្ើនិក CDC ខំ្ាងជទ។ 
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ការវភិាគងោយអ្នកវភិាគអ្្គនើតតិបញ ្ញត្តតិ  បន្ត

គ្ើនិកអាចដឆ្ើយតបដៅនឹងន្្ចំណ្យដែលខ្ពស់ជាងមុនរាមវិ
ើ្ជាដមចើន។ បនទាុកចំណាយកនាុងការមានជវ�្បណិ្ត្ួរយរបូជៅនឹងក

ដន្ង នឹងប៉ាោះពាល់ែល់គ្ើនិក CDCs នើ្ួរយៗខុេៗរានា អាមេ័យជៅ
ជលើហិរញញាវត្ុរបេ់ពួកជគ។ គ្ើនិក CDCs ភាគជមចើនមបតិបតិ្ការជមកា
្រអងគាភាពមគប់មគង្ួរយដែលកាន់កាប់/មបតិបតិ្ការគ្ើនិក CDCs 
ជាជមចើន ជែើ្រ ើ្ឲ្យអងគាភាពមគប់មគងអាចដបងដចកបនទាុកចំណាយជៅ
ទូទំ្ងទើតំាងជាជមចើន។ អងគាភាពមគប់មគងអាចជឆ្ើយតបតា្រវធិើ្ួរយ 
ឬជមចើនែូចតជៅ:

• ចរចារដលើតនម្ដែលដកើនដឡើងជាមួយអ្នកបង់មបាក់។ ែំបូង 
អងគាភាពមគប់មគងអាចសាកល្ងចរររជលើតន្្រខ្ពេ់ជាងពើអ
ងគាភាពដែលបង់មបាក់េមមាប់ការពយាបាលលាងឈា្រ ជែើ្រ្
បើរា៉ាប់រងជៅជលើនថ្ចំណាយ្ួរយចំនួនដែលោក់បនទាុកជោយវិ
ធានការជនោះ។ ជាពិជេេ អងគាភាពមគប់មគងអាចចរររជលើអ
មតាខ្ពេ់ជាងជា្ួរយមក រុ្រហុ៊នធាោរា៉ាប់រងពាណិ�្ក្រមាឯក�ន 
និងកនាុងកម្ិរត្ួរយទ្បជាង ជា្ួរយដផនការដថទំ្មានការមគ
ប់មគងរបេ់ Medi-Cal ។ 

• បន្មបតិបតិ្ការបចុ្ប្បន្ន បោុដន្ជាមួយនឹងមបាក់ចំដណ
ញទាបជាងមុន។ េមមាប់អងគាភាពមគប់មគង្ួរយចំនួន 
បនទាុកចំណាយខ្ពេ់ជាង្ុរនជោយសារដតវធិានការជនោះ 
អាចបនយ្មបាក់ចំជណញរបេ់ពួកជគ ប៉ាុដន្ពួកជគអាចបន្មបតិ
បតិ្ការជៅកម្ិរតបចុ្ប្ននាជោយពំុរំបាច់បិទទ្វ រគ្ើនិកជ�ើយ។

• បិទទាវ រគ្ើនិកមួយចំនួន។ ពើជមពាោះដតមានបនទាុកចំណាយខ្ពេ់
ជាង្ុរនជោយសារវធិានការជនោះ អងគាភាពមគប់មគង្ួរយចំនួន 
ជាពិជេេអងគាភាពដែលមានគ្ើនិកតិចតួច អាចនឹងេជម្រចចិ
ត្បិទទ្វ រគ្ើនិក្ួរយចំនួន។ 

វធិានការអាចបដងកើនបនទាុកចំណ្យដលើការដ្ទំាសុខភាព្សមមា
ប់រោ្ឋ ភិបាលថ្្ន ក់រែ្ឋនិងថ្្ន ក់មូលោ្ឋ នដក្បររប់សិបលានែុល្ារក្នុ
ងមួយឆ្្នំ ។ អនុជលា្រតា្រវធិានការជនោះ បនទាុកចំណាយ Medi-Cal 
របេ់រែ្ឋ និងបនទាុកចំណាយការធាោរា៉ាប់រងេុខភាពេមមាប់និវត្ន៍
�ននិជយ�ិករែ្ឋ និងកនាុង្ូរលោ្ឋ ន និងអាចជកើនជ�ើងជោយសារដត៖ 

• អងគាភាពមគប់មគងដែលចរររអមតាបង់មបាក់ខ្ពេ់ជាង្ុរន។ 

• អនាក�ំងឺដែលមតរូវការពយាបាលជៅទើកដន្ងដែលមាននថ្ចំណាយ
ជមចើនែូចជា ្រនទាើរជពទ្យ (ជោយសារមានគ្ើនិក CDCs តិច)។ 

ជារ្ួរ ស្ានភាពដែលទំនងបំផុតជោោះគឺថា គ្ើនិក CDCs និង 
អងគាភាពមគប់មគងរបេ់ពួកជគ ជាទូជៅនឹង: (1) អាចចរររជា 
្ួរយអនាកបង់មបាក់្ួរយចំនួន ឲ្យទទួលអមតាបង់មបាក់ខ្ពេ់ជាង្ុរន 
ជែើ្រ ើ្រា៉ាប់រងជៅជលើការចំណាយថមាើៗ្ួរយចំនួនដែលោក់បនទាុកជោយ
វធិានការជនោះ និង (2) បន្មបតិបតិ្ការ (ជា្ួរយនឹងចំណូលថយចុោះ) 

បណ្កើតលក្ខខ�្ឌ តម្ រូវថ្នា ករ់ដ្ឋសមរាប់្ន្ើរព្យាបាលលា្ឈា្តា្តម្្ណោ្។
 តម្ រូវឲ្យរានអនាកជោំញណវជ្ជសាមស្តមបចំាការណៅនឹ្ កនន ល្ែ ។
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ជា្ួរយនឹងការបិទទ្វ រគ្ើនិក CDC និ្ួរយៗដែលមានកម្ិរត។ សា្ថ
នភាព្ដនះនឹងបណ្្ដ លឲ្យមានកំដណើ នបនទាុកចំណ្យសមមាប់រោ្ឋ
ភិបាលថ្្ន ក់រែ្ឋ និងថ្្ន ក់មូលោ្ឋ ន ទំនងដក្បររប់សិបលានែុល្ារ
ក្នុងមួយឆ្្នំ ។ តួរជលខជនោះតំណាងឲ្យកំជណើ នតិចតួចនូវចំណាយេ
របុរបេ់រែ្ឋជៅជលើ Medi-Cal និងចំណាយេរបុរបេ់រោ្ឋ ភិបាល
ថានា ក់រែ្ឋ និងថានា ក់្ូរលោ្ឋ នជៅជលើការរា៉ាប់រងេុខភាព�ូននិជយ�ិក 
និងនិវត្ន៍�ន។ បនទាុកចំណាយជនោះ តំណាងឲ្យតិចជាង 1 ភាគរយ
ននចំណាយ្ូរលនិធិទូជៅរបេ់រែ្ឋ។ កនាុងករណើ ្ិរន េូវទំនងដែលថា 
មានចំនួនគ្ើនិកបិទទ្វ រកាន់ដតជមចើនជោោះ រោ្ឋ ភិបាលថានា ក់រែ្ឋ 
និងថានា ក់្ូរលោ្ឋ ន អាចមានបនទាុកចំណាយបដន្្រកនាុងរយៈជពល
ខ្ើ។ បនទាុកចំណាយបដន្្រទំ្ងជនោះ អាចនឹងជមចើនេន្ធឹកេោ្ធ ប់ 
ប៉ាុដន្ពិតជា្ិរនចបាេ់លាេ់ជទ។

កងំណើ នបន្ទុកចំណាយរដ្ឋបាលសមរាប់ CDPH នដល
រ ៉ាប់រ្ងោយមបាកក់នម្របស់គលែើនតិក CDC។
វធិានការជនោះោក់បនទាុកទំនួលខុេមតរូវបទបញញាតិ្ថមាើៗជលើ CDPH ។ ្ ្
នលចំណ្យមបចំាឆ្្នំ ននទំនួលខុសមតរូវ ្្មើៗទំាងដនះ ទំនឹងជានឹងមិន
ដលើសព្ើដក្បររប់លានែុល្ារក្នុងមួយឆ្្នំ ដទ។ វធិានការជនោះតម្ររូវឲ្យ 
CDPH នលតម្ររូវកនម្រផដាល់អាជាញា ប័ណ្ណមបរំឆ្នាំ ដែលបង់ជោយគ្ើនិក 
CDCs ជែើ្រ ើ្រា៉ាប់រងជៅជលើបនទាុកចំណាយទំ្ងជនោះ។

ចលូលង ើ្ល http://cal-access.sos.ca.gov/
campaign/measures/ សមរាប់បញ្ជើ ននគណៈ 
ករាមា ធតិការ នដលបង្កើតង�ើ្ ជាច្្ប្ងដើ្្បើគំាមទ 

ឬជំទាស់វធិានការងនះ។

ចលូលង ើ្ល http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors.html  
ងដើ្្បើចលូលងមបើអ្នករ ត្ួ បរចិ្ចា កទានកពំ្លូលៗទំា្  

10 រ លូប សមរាប់ គណៈក្មាការ ។ 

មបសតិនងបើអ្នកច្់បានចបាប់ច្ល្ែ ននអត្ថបទងព្ញងល
ញននវធិានការរដ្ឋងនះ សល្ូ ទលូរស័ព្្្ ករដ្ឋងលខាធតិការ 

តា្ងលខ (888) 345-4917 
ឬអ្នកអាចអទុើន ៉្ាល vigfeedback@sos.ca.gov 

ង�ើយចបាប់ច្ល្ែ ត្ួយនឹ្ 
មត រូវបានងផញើងៅអ្នកងោយឥតគតិតន្លែ។


