
(DT - លេខត្រួរពិនរិយ OMB៖ 1545-0047/កាេបរលិឆេទផរុកណំរ់៖ 12/31/2019)(DOL - លេខត្រួរពនិរិយ OMB៖ 1210-0147/កាេបរលិឆេទផរុកណំរ់៖ 5/31/2022)  

(HHS - លេខត្រួរពនិិរយ OMB៖ 0938-1146/កាេបរលិឆេទផរុកណំរ់៖ 10/31/2022) 
ទំព័រទី 1 នន 6 

 

 

សទ្ទា នតុ្កមននការធានារ៉ា ប់រង នងិពាកយគន្លឹះលេជ្ជសាស្តសរ  
• សទ្ទា នកុ្រមននេះរំណតព់ារយគន្លេះនក្រើជាទូនៅជានក្រើន រ ុន្នែមនិន្មនជារញ្ជ ីនេញទ្ទងំក្សងុនទ។ សទ្ទា នកុ្រមននពារយ 

នងិនយិមនយ័ទ្ទងំននេះមានន ើមបីនោលរណំងអរ់រំ ន ើយអារខុសេពីារយ នងិនយិមន័យនៅរន ុង គនក្មាង ឬ 
នោលការណ៍ធានារ៉ា រ់រងសុខភាេ ររស់អនរ។ 
មួយរំនួនននពារយគន្លេះទ្ទងំននេះអារនលងមនិមានអតថនយ័ ូរោន នៅនេលន្ លបាននក្រើនៅរន ុងនោលការណ៍ឬគនក្មាងររស់
អនរ ន ើយនៅរន ុងររណីណាមួយនោលការណ៍ ឬគនក្មាងក្គរ់ក្គង។ 
(សូមនមើលនសររែ ីសនងេរននអតថក្រនោជនន៍ងិការធានារ៉ា រ់រងររសអ់នរសក្មារេ់៏តម័ានអំេរីនរៀរន ើមបីទទួលបានរាររ់
ម្ងនននោលការណ៍ឬឯរសារគនក្មាងររស់អនរ។ ) 

•  អរសរន្ លមានគូសរនាា តេ់ីនក្កាមគឺជាពារយន្ លបានរំណតន់យិមន័យនៅរន ុងសទ្ទា នកុ្រមននេះ។ 

• សូមនមើលទំេរ័ទី 6 សក្មារ់ឧទ្ទ រណ៍ន្ លរង្ហា ញេរីនរៀរន្ ល ការកាតរ់ង ស ធានារ៉ា រ់រង និង 
ន្ នរំណត់ននការរណំាយនរញេីនោន   មាន ំនណើរការជាមួយោន រន ុងសាថ នភាេជីវតិេតិជារ់ន្សែង។

 

ការការ់កង 
រំនួនទលរក្បារ់ន្ លអនរ 
អារជពំារ់រន ុងអំឡុង 
នេលធានារ៉ា ររ់ង  
(ជាធមមតាមួយឆ្ន ំ)  
សក្មារ់នសវាន្ែទ្ទសំុខ 
ភាេ ន្ លក្តវូបានធានា 
រ៉ា រ់រង មុននេលគនក្មាង 
ចារ់ន ែ្ ើមរងក់្បារ់។ ជា 
ការកាតរ់ងរមួអនុ 

វតែនៅនលងធាតិនងិនសវារមមទ្ទងំអសឬ់នសា ើរន្តទ្ទងំអស់ន្ ល
បានធាររ៉ា រ់រង។ 
គនក្មាងជាមួយការកាតរ់ងរមួអារមានការកាតរ់ងដារ់នដា
យន្ឡរ្ងន្ រន្ លអនវុតែជាមួយនសវាជារល់ារ ់ឬក្រមុនសវា។ 
គនក្មាងអារមានក្តលមន្តការកាតរ់ងនដាយន្ឡរេោីន ្ងន្ រ
។ (ឧទ្ទ រណ៍ក្រសិននរើការកាតរ់ងររសអ់នរគ ឺ$ 1000, 
គនក្មាងររសអ់នរនលងមនិរង់ក្បារ់អវ ីននាេះនទរ ូត ល់អនរបា
នរំនេញតាមការកាតរ់ង $ 1000 សក្មារ់នសវាន្ែទ្ទសំុខភាេ 
ន្ លមានការធានារ៉ា រ់រងររស់អនរនដាយអាក្ស័យនលើការ 
កាតរ់ង) ។ 

ការការ់បនថយការចឆករំចេកការឆំណាយ 
ការរញុ្្េះតនម្ន្ លកាត់រនថយរនួំន 
ន្ លអនរក្តវូរង់ក្បារ់សក្មារ់នសវាមួយរនួំនន្ លបានធានា
រ៉ា រ់រងនដាយគនក្មាងលរេណៈរុគគលមួយ 
ន្ លអនរទញិតាមរយៈទី្ារននេះ។ 
អនរអារទទួលបានការរញុ្្េះតនម្ 
ក្រសនិនរើក្បារ់រំណូលររសអ់នរទ្ទរជាងរក្មតិជារ់លារ់មួយ 
ន ើយអនរនក្ជើសនរ ើសគនក្មាងសុខភាេរក្មតិក្បារ ់
ឬក្រសនិនរើអនរជាសមាជរិរុលសមព ័នធ ន្ លទទួលសាគ ល់នដាយ
ស េន័ធ  
ន្ លរមួរញ្្លូទ្ទងំការក្ាយជាមាា សភ់ាគ  នុនៅរន ុងសាជីវរ
មមនៅនក្កាមរារ់ ំនណាេះក្សាយការទ្ទមទ្ទរសំណងររស់ជនជា
តិន ើមនៅអាឡាសាា ។ 

ការចឆករំចេកការឆណំាយ 
រំន្ណរការរណំាយររសអ់នរសក្មារ់នសវាន្ លគនក្មាងធានារ៉ា
រ់រង ន្ លអនរក្តវូន្តរង់ក្បារ់នរញេីនោន  ររស់អនរផ្ទា ល់ 
(ជួនកាលនគនៅថា "ការរណំាយនក្ៅនោន  ") ។ ឧទ្ទ រណ៍ 
មួយរំនួនននការន្រររំន្លរនែ្រំណាយគ ឺការរង់ក្បារ់រមួ, 
ការកាតរ់ង, នងិ ស ធានារ៉ា រ់រង។ 
ការន្រររំន្លរនែ្រំណាយររស់ក្គួសារ 
គឺជារំន្ណរននការរំណាយសក្មារ ់ការកាតរ់ង 
នងិការរំណាយ នរញេីនោន   ន្ លអនរ នងិរែ ី/ក្រេនធ  
នងិ/ឬរូនររស់អនរ 
ក្តវូន្តរង់នរញេីនោន  ផ្ទា ល់ខល នួររសអ់នរ។ 
ការរណំាយន្សងនទៀត រមួទ្ទងំ រុេវលាភររស់អនរ  
ការេនិ័យន្ លអនរក្រន្ លជាក្តវូរង ់
ឬនែ្សក្មារក់ារន្ែទ្ទនំ្ ល គនក្មាង មនិរ៉ា រ់រង ជាធមមតា 
មនិក្តវូបាននគចាត់ទរុថាជាការន្រររំន្លរនែ្រណំាយននាេះ 
នទ។ 

ការឆំណាយរមួលៅកន ុងបណារ ញ 
រំនួននែរ (ឧទ្ទ រណ៍ $15) 
ន្ លអនររង់ក្បារ់សក្មារ់នសវាន្ែទ្ទសំុខភាេន្ លមានការធា
នរ៉ា រ់រងនៅអនរ ែ្ល់នសវាន្ លរុេះររិាសនាជាមួយការធានារ៉ា
រ់រងសុខភាេឬគនក្មាងររស់អនរ។ 
ការរង់ក្បារ់រមួោន រន ុងរណាែ ញជាធមមតាមានតរិជាង 
ការរង់ក្បារ់រមួោន នៅនក្ៅរណាែ ញ។ 

 
ការឆំណាយរមួលៅលត្ៅបណារ ញ 
រំនួនទលរក្បារ់នែរ (ឧទ្ទ រណ៍ $30) 
ន្ លអនរក្តវូរណំាយសក្មារ់នសវាន្ែទ្ទសំុខភាេ 
ន្ លមានការធានារ៉ា រ់រងនៅ ល ់អនរ ែ្ល់នសវា ន្ ល 
មនិមានររិាសនាជាមួយ ការធានារ៉ា រ់រងសុខភាេ ឬ 
គនក្មាងររសអ់នរ។ 
ការរណំាយរមួនៅនក្ៅរណាែ ញជាធមមតាគមឺាននក្រើនជាងការ
រំណាយរមួនៅរន ុងរណាែ ញ។ 

ការដលកជ្ញ្ជ នូលពទយសលស្ត រ្ ឹះបនាា ន់ 
ការ ែ្ល់នសវារែយនែសនគង្ហគ េះរនាា នស់ក្មារស់ាថ នភាេជំងសឺ
នគង្ហគ េះរនាា ន់។ 
ក្រនភទននការ លរជញ្ជ នូនេទយសនគង្ហគ េះរនាា នអ់ារនលងរមួរញ្្លូ
ការ លរជញ្ជ នូតាម ល្ វូអាកាស  ី ឬសមកុ្ទ។ 
គនក្មាងររសអ់នរមនិអារធានារ៉ា រ់រងនលើការ លរជញ្ជ នូស
នគង្ហគ េះរនាា ន់ក្គរ់ក្រនភទឬអាររង់តរិជាងសក្មារ់ក្រនភទជា
រ់លារ់។ 

ការរវ៉ា ទ្ទមទ្ទរ 
សំនណើសក្មារអ់តថក្រនោជនមួ៍យ 
(រមួរញ្្លូទ្ទងំការទូទ្ទតស់ំណងននការរំណាយន្ែទ្ទសំុខភាេ) 
ន្ លបាននធវ ើនឡើងនដាយអនរឬអនរ ែ្ល់នសវាន្ែទ្ទសំុខភាេររ
ស់អនរនៅឱ្យក្រមុ  នុធានារ៉ា រ់រងសុខភាេររស់អនរ 
ឬគនក្មាងសក្មារ់ទំនញិ 
ឬនសវារមមន្ លអនរគតិថាក្តវូបានក្គរ ណែ រ់។ 

ការចែទ្ទជំាបនាា ន់ 
ការន្ែទ្ទសំក្មារ់ជំងឺ 
ការរងររួសឬររណីធងន់ធងរក្គរ់ក្ោន់ន្ លមនុសសមាន រ់ន្ លស
មន តសុម្លនលងន្សវងររការន្ែទ្ទភ្ំាម, 
រ ុន្នែមនិធងនធ់ងរ ូនរនេះន ើមបទី្ទមទ្ទរឱ្យមានការន្ែទ្ទរំនារ់ស
នគង្ហគ េះរនាា ន់។ 

ការចែទ្ទសំខុភាពលៅផា 
នសវាន្ែទ្ទសំុខភាេនងិការ គ្ត់ គ្ង់ន្ លអនរទទួលបាននៅរន ុ
ង ា្េះររស់អនរនក្កាមរញ្ជជ ររស់ក្គូនេទយ។ 
នសវារមមអារក្តវូបាន ែ្ល់នដាយគលិានុរដាា យិកា 
អនរេាបាល អនរនធវ ើការសងគម 
ឬអនរ ែ្ល់នសវាន្ែទ្ទសំុខភាេន្សងនទៀតន្ លទទួលមានអាជាា
រ័ណណ ។ 
ការន្ែទ្ទសំុខភាេជាធមមតាមនិរមួរញ្្លូនូវជំនួយន្ លមាន
ភារររិាន្ លមនិន្មនជានវជជសាគសែ ,  ូរជារមអនិអាោរ 
ការសមាអ តឬការនរើរររ។ 

ការចែរកាការពារ (លសវប ា្ រ) 
ការន្ែររាសុខភាេទម្ារ,់ រមួរញ្្លូទ្ទងំការរញ្ជា ងំ 
េិនតិយនមើលការ នងិការ ែ្លក់្រលរាអនរជំង ឺ
ន ើមបកីារពារឬររជំងឺជំងឬឺរញ្ជា សុខភាេន្សងនទៀត។ 

ការធានារ៉ា បរ់ង 
រំនួនទលរក្បារ់ន្ លក្តវូរងស់ក្មារក់ារធានារ៉ា រ់រងសុខភាេ 
ឬ គនក្មាងររស់អនរ។ អនរនងិ/ឬនិនោជរររស ់
អនរជាធមមតារង់វាក្រចាំន្ខ ក្រចាំក្តមីាស ឬក្រចាឆំ្ន ំ។ 

ការធានារ៉ា បរ់ងចំបាឆ់អបបបរម 
ការធានារ៉ា រ់រងចាបំាររ់ក្មតិអរបររមាជាទូនៅរមួរញ្្លូទ្ទំ
ង គនក្មាង ការធានារ៉ា រ់រងសុខភាេ ន្ លមានតាមរយៈទី្ារ 
ឬនោលការណ៍ទី្ារនីមួយៗន្សងនទៀត Medicare, Medicaid, 
CHIP, TRICARE នងិការធានារ៉ា រ់រងន្សងនទៀត។ ក្រសនិនរើអន  
រមានសិទធទិទួលបានក្រនភទនន ការធានារ៉ា រ់រងចាបំា 
ររ់ក្មតិអរបររមា អនរអារនលងមនិមានសិទធិទទួលបាន 
ឥណទ្ទនេនធរុេវលាភនទ។ 

Jane បង់ត្បាក់ គលត្ោងរបស់នាងបង់ 
100% 0% 

(សូមលមើេទំព័រទី 6 
សត្ោប់ឧទ្ទហរណ៍េមអ ិរ។ ) 



សទ្ទា នុក្រមននការធានារ៉ា រ់រង និងពារយគន្លេះនវជជសាគសែ  ទំព័រទី 2 នន 6 

 

 

 
 
ការធានារ៉ា បរ់ងថ្ន លំពទយតាមលេជ្ជបញ្ជ  
ការធានារ៉ា រ់រងនៅនក្កាមគនក្មាងន្ លជួយរំណាយសក្មារឱ់្
សែមាននវជជរញ្ជជ ។ ក្រសនិនរើរញ្ជ ឱី្សែននគនក្មាងនក្រើ "ថាន រ់" 
(រក្មតិ) 
ឱ្សែមាននវជជរញ្ជជ ក្តវូបានដារ់ជាក្រមុរមួោន តាមក្រនភទ 
ឬការរណំាយ។ រនួំនទលរក្បារ់ន្ លអនរនលងរង់ ល ់
ការន្រររំន្លរនែ្រំណាយ គជឺារំនួនខសុោន សក្មារ់ "រក្មតិ" 
នន ឱ្សែមាននវជជរញ្ជជ ន្ លមានការធានារ៉ា រ់រងនីមួយៗ។ 

ការល វ្ ើលរសរ លរគេនិិឆេយ័ 
ការនធវ ើនតសែ ន ើមបីនដាេះក្សាយនូវអវ ីន្ លជារញ្ជា សុខភាេររស់អន
រ។ 
ឧទ្ទ រណ៍ែតកាំរសម ីអុរិអារជាការនធវ ើនតសែ នរគវនិិរឆយ័ន ើមបី
នមើលក្រសនិនរើអនរមានឆ្អ លងន្ លខូរ។ 

ការបង់ឆណំាយរមួគន  
រំនួនទលរក្បារ់នែរ (ឧទ្ទ រណ៍ $15) 
ន្ លអនររណំាយសក្មារ់នសវាន្ែទ្ទសំុខភាេន្ លមានការរ៉ា រ់រ
ង ជាធមមតានៅនេលន្ លអនរទទួលបាននសវារមម 
(ជួនកាលនគនៅថា "ការរងក់្បារ់រមួ")។ 
រំនួនទលរក្បារអ់ារន្ក្រក្រួលតាមក្រនភទនននសវាន្ែទ្ទសំុខភា
េន្ លបានធានារ៉ា រ់រង។ 

ការបញ្ជ នូ 
ការសរនសរញ្ជជ បានរេីអនរ ែ្ល់នសវាន្ែទ្ទរំឋមររសអ់នរសក្មា
រ់អនរន ើមបីនៅជួរអនរជនំាញឬទទួលបាននសវាន្ែទ្ទសំុខភាេ
ជារល់ារមួ់យរំនួន។ 
ការន្ែទ្ទសំុខភាេនៅរន ុងអងគការជានក្រើន (HMO), 
អនរក្តវូការន ើមបីទទួលបានការរញ្ជ នូមនុនេលន្ លអនរអារទ
ទួលបាននសវាន្ែទ្ទសំុខភាេេនីរណាមាន រ ់
នលើរន្លងន្តអនរ ែ្ល់នសវាន្ែទ្ទរំឋមររស់អនរ។ 
ក្រសនិនរើអនរមនិទទួលបានការរញ្ជ នូជានលើរ ំរូង 
គនក្មាងននេះក្រន្ លជាមនិអាររង់ក្បារ់សក្មារ់នសវានទ។ 

ការផរេល់សវពាបាេ 
នសវារមមន ើមបី្ ដល់ផ្ទសុខភាេនងិការោំក្ទសក្មារម់នសុសរន ុង
 ំណារក់ាលរងុនក្កាយននជំងឺសាថ នីយមួយនងិក្រមុក្គួសារររ
ស់េួរនគ។ 

ការផរេល់សវសារ រេទធភាពពេកមម 
នសវាន្ែទ្ទសំុខភាេន្ លជួយមនុសសមាន រប់ានររា 
នរៀនឬរនងា ើនជំនាញន ើយ ំនណើរការសក្មារ់ការរស់នៅក្រចាំ
នែង។ 
ឧទ្ទ រណ៍ ូរជាការេាបាលនដាយការសក្មារ់រមុារន្ លមនិ
រំេងុន ើរឬនោិយនៅអាយនុ្ លរេំលងទរុមួយ។ 
នសវារមមទ្ទងំននេះអាររមួរញ្្លូទ្ទងំការេាបាលនដាយរលនា 
នងិនដាយការនធវ ើការង្ហរ នរគសាគសែ ននភាសានិោយ 
នងិនសវារមមន្សងនទៀតសក្មារ់ជនេកិារនៅរន ុងមជឈដាា នន្ស
ងៗេោីន ននអនរជំងឺន្ លសាន រ់នៅមនា រីនេទយ 
នងិ/ឬមនិសាន រ់នៅមនា រីនេទយ។ 

ការពាបាេលៅមនា រីលពទយ 
ការន្ែររានៅមនា ីរនេទយន្ លតក្មូវឱ្យមានការទទួលយរជាកា
រសក្មារមួយនងិជាតក្មូវការធមមតាឱ្យមានការសាន រ់នៅមួយ
យរ់មួយ។ 
គនក្មាងមួយរនួំនអារនលងេចិារណាអំេកីារសាន រ់នៅមួយយ
រ់សក្មារ់ការសនងាតជាការន្ែទ្ទជំំងឺជំនួសឱ្យការន្ែទ្ទសំក្មារ
េាបាល។ 

ការេឹះការ់ចកសត្មួេ 
វេះកាត់នងិការតាមដានេាបាលន្ លក្តវូការន ើមបីន្រឬន្រលមអ
ន្ ន្រមួយននរងកាយនដាយសារន្តេកិារភាេេីរំនណើត 
នក្ោេះថាន រ ់ការរងររួស ឬលរេខណឌ នវជជសាគសែ មួយ។ 

ការអនញុ្ញា រជាមនុ 
ការសនក្មររតិែមួយនដាយក្រមុ  នុធានារ៉ា រ់រងសុខភាេ 
ឬគនក្មាងររស់អនរ ន្ លជានសវាន្ែទ្ទសំុខភាេ 
គនក្មាងេាបាល ឱ្សែតាមនវជជរញ្ជជ  
ឬឧរររណ៍នវជជសាគសែ នក្រើក្បាស់បានយូរ (DME) 
គមឺានការចាបំារខ់ាងនវជជសាគសែ ។ នេលខ្េះនគនៅថា 
"ការអនុញ្ជា តជាមនុ" "ការយល់ក្េមជាមនុ" ឬ 
"ការរញ្ជជ រ់ជាមុន"។ 
ការធានារ៉ា រ់រងសុខភាេឬគនក្មាងររសអ់នរអារតក្មូវឱ្យមាន
ការអនញុ្ជា តជាមនុសក្មារន់សវាមួយរនួំនមនុនេលន្ លអនរ
ទទួលេួរនគនលើរន្លងន្តរន ុងការសនគង្ហគ េះរនាា ន។់ 
ការអនញុ្ជា តជាមនុ មនិន្មនជាការសនាមួយ 
ថាការធានារ៉ា រ់រងសុខភាេឬគនក្មាងររស់អនរនលងធានារ៉ា រ់រ
ងនលើការរណំាយននាេះនឡើយ។ 

គលត្ោង 
ធានារ៉ា រ់រងសខុភាេ ន្ លនរញនៅអនរនដាយផ្ទា ល ់
(គនក្មាងរុគគល) ឬតាមរយៈនិនោជរស ជីេ 
ឬអនរឧរតថមភជាក្រមុន្សងនទៀត 
(គនក្មាងក្រមុររស់និនោជរ) 
ន្ ល ែ្លនូ់វនសវាសក្មារ់ការរណំាយនលើការន្ែទ្ទសំុខភាេជារ់
លារ។់ នគរ៏នៅ្ងន្ រថា "គនក្មាងធានារ៉ា រ់រងសុខភាេ" 
"នោលការណ៍" "នោលការណ៍ធានារ៉ា រ់រងសខុភាេ" ឬ 
"ការធានារ៉ា រ់រងសុខភាេ។" 

ត្គលូពទយចែទ្ទបំឋម 
ក្គូនេទយមួយ, រមួទ្ទងំ M.D. មួយ (នវជជរណឌ ិត) ឬ D.O. 
(នវជជរណឌ ិតននថាន ខំាងក្របារ់ឆ្អ លង) 
ន្ លជាអនរ ែ្ល់ឬការសរំរសរំលួជួរនននសវាន្ែទ្ទសំុខភាេសក្មា
រ់អនរ។ 

ឆំនួនទលកត្បាក់ចដេបានអនញុ្ញា រ 
ននេះជាការរង់នែ្អតិររមា 
ន្ លគនក្មាងននេះនលងរងស់ក្មារ់នសវាន្ែទ្ទសំុខភាេមួយន្ ល
ក្តវូបានធានារ៉ា រ់រង។ នគរអ៏ារនៅថា 
"ការរណំាយន្ លក្គរល់រេនែ ិរៈ" 
"ក្បារ់ឧរតថមភសក្មារក់ារទូទ្ទត់" ឬ "អក្តាការររចា"។ 

ចំបាឆ់ខាងលេជ្ជសាស្តសរ  
នសវាន្ែទ្ទសំុខភាេឬការ គ្ត់្ គង់ក្តវូការជាចាបំារ់ន ើមបីទរ់
សាា តក់ារ នធវ ើនរគវនិរិឆយ័ ឬការេាបាលជំង ឺការរងររួស 
សាថ នភាេជំងឬឺនរគសញ្ជា ររស់ខល នួរមួទ្ទងំ នីតសិមបទ្ទ 
ន ើយននាេះរំនេញតាមរទដាា នទទួលយរបានននថាន ។ំ 

ចដនកណំរន់នការឆំណាយពីលោប៉ 
នក្រើនរំ្ុតន្ លអនរ អារ រ 
ង់រន ុងអំឡុងនេលននការធា 
នារ៉ា រ់រង (ជាធមមតាមួយឆ្ន )ំ  
សក្មារ់រំន្ណរនែ្រណំាយ 
ររសអ់នរនលើនសវាន្ លក្តវូ 
បានធានារ៉ា រ់រង។ រនាា រ់េអីន  
ររំនេញតាម 
ន្ នរំណត់ននេះន ើយ 
 គនក្មាង ជាធមមតានលងក្តវូរង់ 100% 
នលើរនួំនន្ លក្តវូបានអនុញ្ជា ត។ 
ន្ នរំណត់ននេះអារជួយឱ្យអនរមានគនក្មាងសក្មារក់ាររំណា
យនលើការន្ែទ្ទសំុខភាេ។ 

ន្ នរំណត់ននេះមនិរមួរញ្្លូ នែ្រុេវលាភររស់អនរ 
ការគតិនែ្រន ុង វរិាយរក្តសមតុលយ ឬការន្ែទ្ទសំុខភាេន្ ល 
គនក្មាង ររសអ់នរមនិរ៉ា រ់រងននាេះនឡើយ។ 
គនក្មាងខ្េះមនិររ់រញ្្លូការរំណាយនលើ ការរង់ក្បារ់រមួ 
ការកាតរ់ង ស ធានារ៉ា រ់រង 
ការទូទ្ទតស់ក្មារ់នសវានក្ៅរណាែ ញ 
ឬការរណំាយន្សងនទៀតនៅរន ុងន្ នរណំត់ននេះនទ។ 

ចដនកណំរអ់របិរោននការឆណំាយលត្ៅលោប៉ 
រំនួនក្រចាឆំ្ន នំ្ លរដាា ភបិាលស េន័ធរណំត ់
នដាយសាររគុគលមាន រ់ៗ  ឬក្គួសារភាគនក្រើនក្តវូរង់ក្បារ់ 
ការន្រររំន្លរនែ្រំណាយ រន ុងអំឡុងនេលឆ្ន ំនន គនក្មាង 
សក្មារ់នសវារមមរន ុងរណាែ ញន្ លមានការធានារ៉ា រ់រង។ 
អនុវតែរំនពាេះក្រនភទ 
គនក្មាងនងិការធានារ៉ា រ់រងសុខភាេភាគនក្រើន ។ 
រំនួនទលរក្បារ់ននេះអារខពសជ់ាង 
ន្ នរំណត់ននការរណំាយនរញេីនោន   
 ូរបានរញ្ជជ រ់សក្មារ់ គនក្មាងររសអ់នរ។ 

រត្មង់េទិានិងសិបបនមិម ិរ 
នជើង, ន , ខនងនងិរ នងាៀរនជើងសិរបនមិមតិ, ន , 
នងិន្ភនរនងិការ ដ្ល់រន្នថមវតថ ុស ុនខ់ាងនក្ៅរនាា រេ់ី 
msterctomy មួយ។ នសវារមមទ្ទងំននេះរមួមាន: ការនលតក្មូវ, 
ការជួសជលុនងិការផ្្ទស់រដ រូន្ លបានទ្ទមទ្ទរនដាយសារន្តការ
ន្ររបារ់, ពារ់, ការបាត់រងឬ់ការផ្្ទ 
ស់រត រូសាថ នភាេរងកាយររសអ់នរជំងឺននេះ។ 

តារង 
រញ្ជ ីននឱ្សែន្ លគនក្មាងររស់អនរធានារ៉ា រ់រង។ 
តារងមួយអាររមួរញ្្លូថានតើរំន្ណរននការរណំាយររស់អនរ
រ ុនាន នសក្មារថ់ាន នំីមួយៗ។ 
គនក្មាងររសអ់នរអារដារឱ់្សែន្សងៗោន នៅរន ុងរក្មតិ 
ឬលដំារ់នន ការន្រររំន្លរនែ្រំណាយ ន្សងៗេោីន ។ ឧទ្ទ រណ៍ 
រញ្ជ ីមួយអាររមួរញ្្លូទ្ទងំរក្មតិឱ្សែទូនៅ 
នងិឱ្សែមា រយីនោ ន ើយរនួំននន 
ការន្រររំន្លរនែ្រំណាយ 

Jane បង់ត្បាក់ 
0% 

គលត្ោងរបស់នា
ងបង់ 
100% 

(សូមលមើេទំព័រទី 6 សត្ោប់ឧទ្ទហរណ៍េមអ ិរ។ ) 



សទ្ទា នុក្រមននការធានារ៉ា រ់រង និងពារយគន្លេះនវជជសាគសែ  ទំព័រទី 3 នន 6 

 

 

ន្សងៗេីោន នលងក្តវូអនុវតែរនំពាេះរក្មតិនមួីយៗ។ 

ថ្ន ោំនលេជ្ជបញ្ជ  
ថាន នំិងការនក្រើថាន នំ្ លតក្មូវតាមរារ់នននវជជរញ្ជជ ។ 

ថ្ន ឯំកលទស 
ក្រនភទននថាន នំ្ លមាននវជជរញ្ជជ ន្ លជាទូនៅតក្មូវឱ្យមានការ
កានក់ារ់េិនសសឬការក្តួតេនិិតយជារនែរនាា រ់នងិឬការវាយ
តនម្នដាយក្គូនេទយជំនាញឬជាការលបំារណាសរ់ន ុងការ ែ្ល់ថាន  ំ
។ 
ជាទូនៅថាន នំ្ លមានជនំាញគឺជាថាន មំានតនម្នែ្រំ្ុតន្ លមា
ននៅនលើតារងមួយ។ 

ទផីារ 
ទី្ារសក្មារ ់ការធានារ៉ា រ់រងសុខភាេ ជារន្ន្ងន្ លរគុគល 
ក្គួសារ 
នងិអាជីវរមមខាន តតូរអារន្សវងយលអ់េំីជនក្មើសគនក្មាងររ
ស់េួរនគ នក្រៀរនធៀរគនក្មាងនដាយន្ អ្រនលើការរណំាយ 
អតថក្រនោជន ៍នងិលរេណៈសខំាន់ៗន្សងនទៀត នសន ើសុ ំ
នងិទទួលជំនួយន្ ន្រ ិរញ្ា វតថ ុជាមួយ នែ្រុេវលាភ នងិ 
ការន្រររំន្លរនែ្រំណាយ ន្ អ្រនលើក្បាររ់ណូំល 
ន ើយនក្ជើសនរ ើស គនក្មាងមួយ 
នងិរុេះន ម្ េះរន ុងការធានារ៉ា រ់រងននាេះ។ នគសាគ ល់្ងន្ រថាជា 
"ការផ្្ទស់រដ រូ" ។ 
ទី្ារននេះក្តវូបានក្គរ់ក្គងនដាយរ ានៅរន ុងរ ាមួយរនួំននងិ
នដាយរដាា ភបិាលស េន័ធ នៅរន ុងរ ា នទនទៀត។ 
នៅរន ុងរ ាមួយរំនួន 
ទី្ារជួយឱ្យអនរនក្រើក្បាស់ទទួលបានសិទធរិុេះន ម្ េះនៅរន ុងរមម
 វធិីន្សងនទៀត្ងន្ ររមួទ្ទងំ Medicaid 
នងិរមម វធិធីានារ៉ា រ់រងសុខភាេរមុារ (Children’s Health 
Insurance Program, CHIP) ។ 
នលើរណាែ ញន្ លអារនក្រើបាននដាយទូរសេ័ា 
នងិតាមរយៈរុគគលមាន រ់។ 

UCR (ធមមតា ទម្ារ ់និងសមន តុ្ ល) 
រំនួនទលរក្បារ់ន្ លបានរង់សក្មារ់នសវានវជជសាគសែ នៅរន ុងតំ
រន់ភូមសិាគសែ មួយគឺន្ អ្រនៅនលើនតើន្ លអនរ ែ្ល់នសវានៅរន ុង
តំរន់ននេះជាធមមតាគតិក្បារោ់ ងណាសក្មារ់នសវានវជជសាគសែ  ូ
រោន ឬក្សន ៀងោន ។ រនួំន UCR 
នេលខ្េះក្តវូបាននក្រើន ើមបីរណំត ់
រំនួនន្ លក្តវូបានអនុញ្ជា ត។ 

ធានារ៉ា បរ់ងសុខភាព 
រិរាសនាន្ លតក្មូវឱ្យមានការធានារ៉ា រ់រងសុខភាេមួយន ើ
មបីរង់ក្បារ់មួយរនួំនឬទ្ទងំអស់ននការរណំាយន្ែទ្ទសំខុភា
េររសអ់នររន ុងការផ្្ទស់រត រូសក្មារ់ការធានារ៉ា រ់រងមួយ។ 
រិរាសនាធានារ៉ា រ់រងសុខភាេអារក្តវូបាននគនៅថា 
"នោលការណ៍" ឬ គនក្មាង។ 

ល វ្ ើលរសរ  
ក្រនភទននការការពារន្ លរមួរញ្្លូទ្ទងំការនធវ ើនតសែឬការក្រឡ
ងន ើមបីររឱ្យន ើញវតែមានររស់អវ មួីយន្ លបាន, 
ជាធមមតាបានអនុវតែនៅនេលន្ លអនរមនិមាននរគសញ្ជា ស
ញ្ជា ឬក្រវតែ ិនវជជសាគសែ ទូនៅននជំងឬឺលរេខណឌ ។ 

បណណ លង 
ពារយរណែ លងមួយន្ លអនរទ្ទរ់ទងនៅក្រមុ  ុនធានារ៉ា រ់រងសុ
ខភាេឬគនក្មាងររសអ់នរ។ 

បណារ ញ 
ននេះជារន្ន្ង អនរ ែ្ល់នសវានងិអនរ គ្ត់ គ្ង ់
ន្ លក្រមុ  នុធានារ៉ា រ់រងសខុភាេឬ 
គនក្មាងររសអ់នរបានរុេះររិាសនាជាមួយន ើមបី ែ្ល់នសវាន្ែទ្ទំ
សុខភាេ។ 

បណរ លងឧទធរណ ៍
សំនណើមួយន្ លអនរធានារ៉ា រ់រងសុខភាេររស់អនរ 
ឬគនក្មាងេនិតិយនឡើងវញិការសនក្មររិតែន្ លរ ិនសធអតថក្រ
នោជន៍ ឬការទូទ្ទត ់(ទ្ទងំនៅរន ុងទ្ទងំមូល ឬនដាយន្ ន្រ) 
មួយ។ 

បនាបស់លស្ត រ្ ឹះបនាា ន់ចែទ្ទ ំ/ លសវសលស្ត រ្ ឹះបនាា ន ់ 
នសវារមមន ើមបេីិនតិយនមើលសក្មារ់សាថ នភាេជំងឺសនគង្ហគ េះរនាា
នន់ងិេាបាលអនរន ើមបរីរាសាថ នភាេជំងសឺនគង្ហគ េះរនាា នេ់ភីា
េធងនធ់ងរ។ 
ការ ែ្ល់នសវាទ្ទងំននេះអារក្តវូបាន ែ្ល់ជូននៅរន ុងរនារស់
នគង្ហគ េះរនាា ន់ននមនា ីរនេទយន្ លមានអាជាា រ័ណណ ឬរន្ន្ងន្សង
នទៀតន្ ល ែ្លនូ់វការន្ែទ្ទសំាថ នភាេជំងឺសនគង្ហគ េះរនាា ន។់ 

ផេេបិាកននការោននផាព 
លរេខណឌ នដាយសារការមានន ា្នពាេះ, ការឈឺនពាេះសក្មាលរូន 
នងិការសក្មាលរូនន្ លតក្មូវឱ្យការន្ែទ្ទសំុខភាេន ើមបទីរ់

សាា តក់ារមានេះថារ់ធងនធ់ងរ ល់សុខភាេររស់មាែ យឬទ្ទររបាន
។ ការចាញ់រូន នងិវេះកាតស់ក្មាលរូននដាយោម នភាេអាសនន 
ជាទូនៅមនិន្មនជា្លរ េះពាល់រន ុងការមានន ា្នពាេះននាេះនទ។ 

មនា រីលពទយចែទ្ទជំ្ំង ឺ
ការន្ែររានៅរន ុងមនា រីនេទយន្ លជាធមមតាមនិតក្មូវឱ្យសាន រ់
នៅមួយយរ់មួយ។ 

េកខខណឌ លេជ្ជសាស្តសរសលស្ត រ្ ឹះបនាា ន់ 
ជំងឺ, ការរងររួស, នរគសញ្ជា  (រមួទ្ទងំការឈចឺារ់ធងនធ់ងរ) 
ឬសាថ នភាេធងន់ធងរក្គរ់ក្ោន់ន ើមបកី្រែុយនក្ោេះថាន រធ់ងនធ់ងរ 
ល់សុខភាេររស់អនរក្រសនិនរើអនរមនិបានទទួលការេាបាល
ក្តលមក្តវូ។ 
ក្រសនិនរើអនរមនិបានទទួលការេាបាលជារនាា ន់នដាយយរ
រិតែទុរដារ់ន្ លអនរអាររំេលងថាបានសមរមយមួយ ូរខាង
នក្កាម: 1) 
សុខភាេររសអ់នរនលងក្តវូបានដារ់នៅរន ុងនក្ោេះថាន រធ់ងនធ់ងរ 
ឬ 2) 
អនរអារនលងមានរញ្ជា ធងនធ់ងរជាមួយនលងមុខង្ហររងកាយររ
ស់អនរ ឬ 3) 
អនរនលងមានការខូរខាតធងន់ធងរនៅន្ ន្រណាមួយឬសរ ើរងគនន
រងកាយររសអ់នរ។ 

 េកិយ័ប័ត្ររេុយភាព 
នៅនេលន្ លអនរ ែ្ល់នសវានធវ ើវរិាយរក្តគតិក្បារេ់ីអនរសក្មា
រ់សមតលុយន្ លនៅនសសសល់េីវរិាយរក្ត 
ន្ លគនក្មាងររស់អនរមនិធានារ៉ា ់រ់រង។ 
រំនួនទលរក្បារ់ននេះជារនួំនខុសោន រវាងរនួំនទលរក្បារ់ន្ ល
បាននរញវរិាយរក្តេតិក្បារ  នងិ 
រំនួនន្ លក្តវូបានអនុញ្ជា ត។ ឧទ្ទ រណ៍ 
ក្រសនិនរើការគតិនែ្ររសអ់នរ ែ្ល់នសវាននេះគឺ $200 
នងិរនួំនទលរក្បារ់ន្ លបានអនុញ្ជា តគឺ $110 
អនរ ែ្ល់នសវាននេះអារនរញវរិាយរក្តគតិក្បារ់េអីនរសក្មារ់ 
$ 90 ន្ លនៅសល់។ 
វានរើតនឡើងញលរញារ់រំ្ុតនៅនេលអនរជួរអនរ ែ្ល់នសវានក្ៅ
រណាែ ញ (អនរ ែ្ល់នសវាន្ លមនិនេញរតិែ)។ 
អនរ ែ្ល់នសវារន ុងរណាែ ញ (អនរ ែ្ល់នសវាន្ លនេញរតិែ) 
ក្រន្ លជាមនិនរញវរិាយរក្តគតិនែ្ខុសោន នៅអនរសក្មារ់
នសវារមមន្ លរ៉ា រ់រងននាេះនទ។ 

សហការធានារ៉ា បរ់ងលត្ៅបណារ ញ 
រំន្ណរររស់អនរ (ឧទ្ទ រណ៍ 40%) នន 
រំនួនន្ លក្តវូបានអនុញ្ជា ត 
សក្មារ់នសវាន្ែទ្ទសំុខភាេន្ លក្តវូបានធានារ៉ា រ់រងនៅឱ្យ 
អនរ ែ្ល់នសវា 
ន្ លមិនរុេះររិាសនាជាមួយការធានារ៉ា រ់រងសុខភាេ ឬ 
គនក្មាងររសអ់នរ។ 
ការធានារ៉ា រ់រងនក្ៅរណាែ ញជាធមមតានធវ ើឱ្យអនររណំាយនក្រើន
ជាង ការធានារ៉ា រ់រងរន ុងរណាែ ញ។ 

សហការធានារ៉ា បរ់ងលៅកន ុងបណារ ញ 
រំន្ណរររស់អនរ (ឧទ្ទ រណ៍ 20%) នន 
រំនួនន្ លក្តវូបានអនុញ្ជា ត 
សក្មារ់នសវាន្ែទ្ទសំុខភាេន្ លក្តវូបានធានារ៉ា រ់រង។ 
រំន្ណរររស់អនរជាធមមតាគទឺ្ទរសក្មារ់នសវាធានរ៉ា ររ់ងនៅ
រន ុងរណាែ ញ។ 

សហធានារ៉ា បរ់ង 
រំន្ណរនែ្រណំាយររ-ស់អនរសក្មារ់នសវារែ-យនែសុខភាេ 
ន្ លក្តវូបានរ៉ា រ់រង ន្ លគណនាគតិជាភា-គរយ (ឧទ្ទ រណ៍ 
20%) នន រំនួនន្ លក្តវូបានអនុញ្ជា ត សក្មារ់នសវារមម។ 
ជាទូនៅអនររង់នែ្ស ធានារ៉ា រ់រង រូរនលង  ការកាតរ់ង 
ណាមួយ ន្ លអនរជពំារ់។ (ឧទ្ទ រណ៍ ក្រសនិនរើ 
ការធានារ៉ា រ់រងសុខភាេ 
ឬរំនួនក្បារ់ន្ លក្តវូបានអនុញ្ជា តនដាយ 
គនក្មាងសក្មារ់ការរូលជួរនៅការោិលយ័គឺ $100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jane បង់ត្បាក់ 
20% 

គលត្ោងរបស់នាងបង់ 
80% 

(សូមលមើេទំព័រទី 6 សត្ោប់ឧទ្ទហរណ៍េមអ ិរ។ ) 



សទ្ទា នុក្រមននការធានារ៉ា រ់រង និងពារយគន្លេះនវជជសាគសែ  ទំព័រទី 4 នន 6 

 

 

ន ើយអនរបានរំនេញតាម ការកាតរ់ង 
ន ើយននាេះការរង់ក្បារ់នែ្ស ធានារ៉ា រ់ររស់អនររំនួន 20% 
នលងមានរនួំន $20។ ការធានារ៉ា រ់រងសុខភាេ ឬ គនក្មាង 
រង់រនួំនន្ លនៅសលេ់ីរនួំនន្ លបានអនុញ្ជា ត។ ) 

លសវកមមត្គូលពទយ 
នសវាន្ែទ្ទសំុខភាេេីក្គូនេទយន្ លមានអាជាា រ័ណណ រមួទ្ទងំ 
នវជជរណឌ ិតខាងថាន នំេទយ (Doctor of Medicine, M.D.) ឬ 
"នវជជរណឌ ិតខាងថាន េំាបាលឆ្អ លង (Doctor of Osteopathic 
Medicine, D.O.) 

លសវកមមចដេមនិរមួបញ្ច េូ 
នសវាន្ែទ្ទសំុខភាេន្ លគនក្មាងររសអ់នរមនិរងក់្បារ ់
ឬធានារ៉ា ររ់ង។ 

លសវកមមសារ រនរីសិមបទ្ទ 
នសវាន្ែទ្ទសំុខភាេន្ លជួយមនុសសមាន រ់ន ើមបីររា, 
ទទួលបានមរវញិ, 
ឬរនងា ើនជនំាញន ើយ ំនណើរការសក្មារក់ាររស់នៅក្រចាំនែងន្ 
លបានបាតរ់ងឬ់អន់នខាយ 
នដាយសារន្តមនុសសមាន រោ់តម់ានជំង ឺឈឺចារ់ឬេកិារ។ 
នសវារមមទ្ទងំននេះអាររមួរញ្្លូទ្ទងំការេាបាលនដាយរលនា 
នងិនដាយការនធវ ើការង្ហរ នរគសាគសែ ននភាសានិោយ 
នងិនសវាសាែ រនតីិសមបទ្ទ ល្ វូរតិែនៅរន ុងមជឈដាា នន្សងៗេោីន
ននអនរជំងឺន្ លសាន រ់នៅមនា ីរនេទយ 
នងិ/ឬមនិសាន រ់នៅមនា រីនេទយ។ 

លសវឥណទ្ទនពនធធានារ៉ា បរ់ង 
ជំនួយ រិញ្ា វតថ ុន្ លរនថយេនធររស់អនរន ើមបីជួយអនរនងិក្រមុ
ក្គួសារររសអ់នរមានក្បារឈ់ន លួសក្មារក់ារធានារ៉ា រ់រងសុខភា
េឯរជន។ 
អនរអារទទួលបានជំនួយននេះក្រសនិនរើអនរទទួលការធានារ៉ា
រ់រងសុខភាេតាមរយៈទី្ារនងិក្បារ់រំណូលររស់អនរគឺនៅ
ខាងនក្កាមរក្មតិជារល់ារមួ់យ។ 
ការទូទ្ទតជ់ាមនុននឥណទ្ទនេនធននេះអារក្តវូបាននក្រើភ្ាមន ើ
មបីរនងា ើននែ្រណំាយនលើការធានារ៉ា រ់រងក្រចាំន្ខររស់អនរ។ 

សរងដ់ារនម្អបបបរម 
សដង់ដារជាមូលដាា នន ើមបីវាសភ់ាគរយននការរំណាយ 
ន្ លក្តវូបានអនុញ្ជា ត ន្ លគនក្មាងធានារ៉ា រ់រង។ 
ក្រសនិនរើអនរទទួលបានគនក្មាង ររស់និនោជរ 
ន្ លរំណាយោ ងនោរណាស់ 60% 
ននការរំណាយសរុរន្ លក្តវូបានអនុញ្ជា តរំនពាេះអតថក្រនោជ
ន៍ ននាេះគនក្មាង ែ្លត់នម្អរបររមា 
ន ើយអនរអារមនិមានលរេណៈសមបតែ ិក្គរ់ក្ោន់សក្មារ់ 
ឥណទ្ទនេនធរុេវលាភ នងិ 
ការកាត់រនថយការន្រររំន្លរនែ្រំណាយ ន ើមបីទញិគនក្មាង េ ី
ទី្ារ។ 

ឧបករណល៍េជ្ជសាស្តសរ លត្បើត្បាសប់ានយូរ (DME) 
សមាភ រៈ នងិនក្គឿង គ្ត់ គ្ង ់ន្ លរង្ហគ រ់រញ្ជជ នដាយ 
អនរ ែ្ល់នសវា ន្ែទ្ទសំុខភាេសក្មារក់ារនក្រើក្បាស់ក្រចាំនែង 
ឬរយៈនេលយូរ។ ឧរររណ៍នវជជសាគសែ នក្រើក្បាស់បានយូរ (Durable 
medical equipment, DME) អាររមួមាន: 
ឧរររណ៍អរុសុីន្សន រនទេះ នងិនឈើក្រត់។ 

អនកផរេ់លសេ 
រុគគលឬរន្ន្ងន្ ល ែ្លនូ់វនសវាន្ែទ្ទសំុខភាេ។ 
ឧទ្ទ រណ៍មួយរំនួនននការ ែ្ល់នសវាមួយរមួមាននវជជរណឌ តិ 
គិលានុរដាា យកិា អនរចារស់រនស ជំនួយការក្គូនេទយ 
មនា ីរនេទយ មជឈមណឌ លវេះកាតជំ់ងឺ 
មណឌ លន្ែទ្ទមំនុសសចាស់ន្ លមានជនំាញ 
នងិមជឈមណឌ លសាែ រនតីសិមបទ្ទ។ 
គនក្មាងននេះអារតក្មូវអនរ ែ្ល់នសវាឱ្យមានអាជាា រ័ណណ  
លិខិតរញ្ជជ រ ់ឬការទទួលសាគ ល់  ូរន្ លតក្មូវនដាយរារ់រ ា។ 

អនកផរេ់លសវលត្ៅបណារ ញ 
(អនកផរេល់សវចដេមនិលពញឆិររ) 
អនរ ែ្ល់នសវាមួយន្ លមនិមានរិរាសនាជាមួយនលងគនក្មាងរ
រស់អនរន ើមបី្ ែល់នូវនសវារមម។ 
ក្រសនិនរើន្្នាការរររស់អនរធានារ៉ា រ់រងការ ែ្ល់នសវានៅនក្ៅ
រណាែ ញ 
ជាធមមតាអនរនលងរងក់្បាររ់ន្នថមនទៀតន ើមបីនមើលន ើញជាក្រ ុ
ម  នុ ែ្ល់នសវារមមនក្ៅរណាែ ញជាងអនរ ែ្ល់នសវាន្ លតក្មូវ។ 
នោលការណ៍រស់អនរនលងេនយល់េអីវ ីន្ លការរំណាយទ្ទងំននាេះ
អារមាន។ នគរអ៏ារនៅថា "មិននេញរតិែ" ឬ "មនិរូលរមួ" 
ជំនួសឱ្យ "អនរ ែ្ល់នសវានក្ៅរណាែ ញ" ។ 

អនកផរេ់លសវចែទ្ទបំឋម 
ក្គូនេទយមួយ, រមួទ្ទងំ M.D. មួយ (នវជជរណឌ ិត) ឬ D.O. 
(នវជជរណឌ ិតន្ ន្រឱ្សែឆ្អ លង) នេទយជាគលិានរុដាា យិកា 

គិលានុរដាា យកិាគ្ីនរិ អនរឯរនទស ឬជំនួយការក្គូនេទយ 
 ូរន្ លបានអនុញ្ជា តនៅនក្កាមរារ់រ ានងិលរេខណឌ ននគ
នក្មាងន្ លបាន ែ្លនូ់វ សក្មរសក្មួល 
ឬជួយឱ្យអនរទទួលបាននសវាន្ែទ្ទសំុខភាេជានក្រើន។ 

អនកផរេ់លសវបណារ ញ (អនកផរេ់លសវចដេលពញឆិររ) 
អនរ ែ្ល់នសវាន្ លមានរិរាសនាជាមួយក្រមុ  នុធានារ៉ា រ់រង
សុខភាេឬគនក្មាងររសអ់នរ 
ន្ លបានក្េមនក្េៀងោន រន ុងការ ែ្ល់នសវា ល់សមាជរិននគ
នក្មាង។ អនរនលងក្តវូរំណាយតរិជាងក្រសនិនរើអនរជួរ 
អនរ ែ្ល់នសវា រន ុង រណាែ ញ។ នៅ្ងន្ រថា 
"ក្រមុ  នុ ដ្ល់នសវាន្ លនេញរិតែ" ឬ "ការរូលរមួ ែ្ល់នសវា។ " 

អនកោនជ្នំាញចែទ្ទ ំ
នសវារមមន្ លបានរំនេញឬក្តួតេនិតិយនដាយគលិានុរដាា យិ
កាន្ លមានអាជាា រ័ណណ នៅរន ុង ា្េះររសអ់នរឬនៅរន ុង ា្េះន្ែទ្ទំ
មួយ។ ការន្ែទ្ទជំំនាញគ ឺមនិ  ូរោន នៅនលង 
"នសវារមមន្ែទ្ទជំំនាញ" ន្ លជានសវារមម 
ន្ ល ែ្ល់ជូននដាយអនរេាបាល ឬអនររនរារនទស 
(ជាជាងគលិានុរដាា យកិាន្ លមានអាជាា រ័ណណ ) 
នៅរន ុង ា្េះររស់អនរ 
ឬនៅរន ុងមណឌ លន្ែទ្ទមំនុសសចាស់ននាេះនឡើយ។ 

អនកឯកលទស 
ដ្ល់ការនសវារមមនផ្ទែ តនលើន្ ន្រជារល់ារមួ់យននថាន ឬំក្រមុមួយ
ននអនរជំងរឺន ុងការនធវ ើនរគវនិរិឆ ័យក្គរ់ក្គងការពារឬេាបាល
នននរគសញ្ជា នងិលរេខណឌជារ់លារមួ់យរនួំន។ 



សទ្ទា នុត្កមននការធានារ៉ា បរ់ង នងិពាកយគន្លឹះលេជ្ជសាស្តសរ  ទំព័រទី 5 នន 6 

 

 

នែៃទ ី1 ចខមករ នែៃទ ី31 ចខ ន្  ូ
ការចារ់ន ែ្ ើមននរយៈនេលធានារ៉ា រ់រង ការបញ្ចប់ននរយៈលពេធានារ៉ា ប់រង 

 

 

នែ្ឆណំាយលត្ឆើ
នជាង 

 

នែ្ឆណំាយលត្ឆើ
នជាង 

 

  
Jane បង់ត្បាក ់

100% 
គលត្ោង របសន់ាងបង ់

0% 
Jane បង់ត្បាក ់

20% 
គលត្ោង របសន់ាងបង ់

80% 
Jane បង់ត្បាក ់

0% 
គលត្ោង របសន់ាងបង ់

100% 

   

 
 

 

 
លសឆកដ ចីែ្ងការណអ៍ពំកីារបលញ្ចញពរ័ោ៌នននឆាបក់ារប់នថយការ្រឯកសារ (Paperwork Reduction Act, PRA) ៖ លោងលៅតាមឆាប់ការ់បនថយការ្រឯកសារននឆ្ន ំ 1995 
គ្មម ននរណាោន ក់ចដេត្រូេបានរត្មេូឱ្យល្្ើយរបលៅនលងការត្បមូេព័រ៌ោនលទ េុឹះត្តាចរវប ា្ ញលេខត្រួរពនិរិយពីការោិេ័យត្គប់ត្គងនងិចរ់ែេកិា (Office of Management and Budget, OMB) បានត្រលមត្រូេ។ លេខត្រួរពិនរិយ OMB 
ត្រលមត្រេូសត្ោប់ការត្បមូេព័រ៌ោនលនឹះគឺ 0938-1146។ លពេលេលាចដេបានរត្មេូលដើមបីបញ្ច ប់នូេការត្បមូេព័រ៌ោនលនឹះត្រេូបានលគប៉ានស់ាម នជាម្យមថ្ោន 0.08 លោ៉ងកន ុងការល្្ើយរបមរង 
លដាយរប់បញ្ច េូទ្ទងំលពេលេលាលដើមបីពិនរិយល ើងេញិនូេការចណនំា ការចសវងរក្នធានទិនននយ័ចដេោនត្សាប់ ការត្បមូេទនិននយ័ចដេត្រូេការ លហើយបំលពញ នងិពិនរិយលមើេការត្បមូេព័រ៌ោនជាលដើម។ 
ត្បសិនលបើអនកោនមរិលោបេ់ទ្ទកទ់ងនលងភាពត្រលមត្រូេននការប៉ាន់សាម នលពេលេលា ឬសំណូមពរលដើមបីចកេមអទត្មង់ចបបបទលនឹះ សូមសរលសរលៅកាន់៖ CMS, 7500 Security Boulevard, Attn: PRA Reports Clearance Officer,  
Mail Stop C4-26-05, Baltimore, Maryland 21244-1850។ 

រលបៀបចដេអនក នងិត្កមុហ នុធានារ៉ា បរ់ងរបសអ់នកចឆករំចេកនែ្ឆណំាយ - ឧទ្ទហរណ៍ 
ការការ់កងកន ុងគលត្ោងរបស ់Jane៖ $1,500   សហធានារ៉ា បរ់ង៖ 20% ចដនកណំរក់ារឆំណាយលឆញពីលោល ៉៖ $5,000 

Jane មនិទ្ទនដ់េឆ់នួំនននការការក់ង 
$1,500 របស់នាងលៅល ើយលទ 
គលត្ោង 

របស់នាងមិនបង់នែ្ណាមួយល ើយ។ 

នែ្ជួ្បលៅការោិេ័យ៖ $125  

Jane បង៖់ $125 

គលត្ោងរបស់នាងបង់៖ $0 

Jane 
ឈានដេឆ់នួំនននការការ់កងរបស់នាងឆំ
នួន $1,500 សហធានារ៉ា ប់រង ចបល់ផរើម 
Jane បានជួ្បត្គូលពទយជាលត្ឆើនដង 
លហើយបានឆំណាយសរុបឆំនួន $1,500 
ចដេដេ់ឆំនួននែ្ការការ់កងរបស់នាង។ 
ដូលឆនឹះ គលត្ោង 
របស់នាងបង់នែ្ខ្ឹះសត្ោប់ការលៅជួ្បលេើ
កលត្កាយរបស់នាង។ 
ការឆំណាយលេើការលៅជួ្បលៅការោិេ័យ
៖ $125 
Jane បងត់្បាក៖់ 20% នន $125 = $25 
គលត្ោងរបសន់ាងបង៖់ 80% of $125  
= $100 

Jane ឈានដេឆ់នួំន $5,000 របសន់ាង 
ចដនកំណរ់ននការឆំណាយពីលោល ៉ 

Jane បានជួ្បត្គូលពទយញលកញាប់ លហើយបានបង់ត្បាក់ 

សរុប $5,000 

។គលត្ោងរបស់នាងបង់នែ្លសវចែទ្ទសុំខភាព 

ចដេត្រូេបានធានារ៉ា ប់រងរបស់នាងទ្ទងំត្សងុសត្ោប់

លពេលពញមួយឆ្ន ំ។ 

នែ្ជួ្បលៅការោិេ័យ៖ $125  

Jane បង៖់ $0 

គលត្ោងរបស់នាងបង់៖ $125 


