
State of California 
Health and Human Services Agency

Department of Health Care Services
 

 

 

MC Information Notice 007 (Revision 07/22) 

 
Page 1 

  

 

 
Medi-Cal General Property Limitations 

សម្រាប់បុគ្គលមិនានលក្ខណៈសមបត្តិម្រគ្ប់ម្រាន់ដោយដម្របើម្រាស់ Modified Adjusted Gross 

Income របស់ខ្លួន 

 

Medi-Cal មិនរាប់បញ្ចូលទ្រព្យសមបត្តសិទ្ាប់បុគ្គលដែលានលក្ខណៈសមបត្តិទ្គ្បទ់្ាន់ ដោយដអែក្
ដលើ Modified Adjusted Gross Income (MAGI) របស់ព្ួក្ដគ្ដរ។ អ្នក្អាចសួរបុគ្គលកិ្ដអនក្សិរធិ
ររួលបានដសវារបស់អ្នក្ ទ្បសិនដបើអ្នក្ានលក្ខណៈសមបត្តិទ្គ្បទ់្ាន់ដ ើម្បីររួលបានដសវាក្មមវិធ ី

Medi-Cal ដោយដទ្បើទ្បាសវ់ិធាន MAGI។ ទ្បសិនដបើអ្នក្មិនទាន់បានោក្ព់ាក្យដសនើសុុំដរ អ្នក្អាច
ោក្់ពាក្យដសនើសុុំបានតាមវិធីណាមួយក្នុងចុំដណាមវិធីទាុំងដនេះ៖ 

• 

 

តាមរយៈនាយក្ោានសុខាភិបាលនិងដសវាមនសុសជាត្ិទ្បចុំដខានធីរបស់អ្នក្។ ដសែងរក្
ព្័ត្៌ានអ្ុំព្កីារិយាល័យដខានធីក្នងុមលូោានរបស់អ្នក្ដៅដលើដគ្ហរុំព្័រ 
http://dhcs.ca.gov/COL។ ឬរូរស័ព្ទដៅកាន់ខ្សែជុំនួយក្មមវធិ ីMedi-Cal តាមរយៈដលខ    

(800) 541-5555។ 

• តាមអ្នឡាញតាមរយៈដគ្ហរុំព្័រ www.CoveredCA.com 

• តាមរយៈរូរស័ព្ទដលខ 1-800-300-1506 

 

ដសចក្តីជនូែុំណឹងដនេះព្នយល់អ្ុំព្លីក្ខខ្ណឌត្ម្រមវូម្ររព្យសមបត្តិននក្មមវធិី Medi-Cal សទ្ាប់បណ្តាអ្នក្
ោក្់ពាក្យសុុំដសវារបស់ក្មមវិធី Medi-Cal និងអ្នក្ររួលអលទាុំងអ្ស់ដែលមិនានលក្ខណៈសមបត្តិ
ទ្គ្ប់ទ្ានដ់ោយដទ្បើទ្បាស ់MAGI។ ពាក្យខាងដទ្កាមដនេះគ្ឺជាពាក្យដែលទ្ត្ូវដសែងយល៖់ 

• 

 

 

 

 

 

ម្ររព្យសមបត្ត ិរួមបញ្ចូលទាុំងអចលនវត្ថុ នងិចលនវត្ថ ុ
• អចលនវត្ថុគ្ឺែី អាារ អទេះចល័ត្ដែលទ្ត្ូវបង់ព្នធជាអ្ចលនវត្ថុ លុំដៅឋានជាអ្ចលនវត្ថុ 
ដែលោក្់ជាទ្រព្យបញ្ចុំ ប័ណណសនាសងបុំណុល និងលិខតិ្ទ្បគ្ល់អាណត្តិព្ាបាលភាព្  

• ម្ររព្យបុគ្គលគ្ឺជាទ្រព្យដែលងាយទ្សួលបតូរជាសាច់ទ្បាក្់ ឬទ្រព្យដែលមិនងាយទ្សួលបតូរជា
សាច់ទ្បាក្់។ ចលនវត្ថុរួមាន រថយនត ដទ្គ្ឿងអ្លងាារ ភាគ្ហ នុ ប័ណណបុំណុល គ្ណនីដៅ
ទ្គ្ឹេះសាានហិរញ្ញវត្ថុ រកូ្ ឡានែកឹ្រុំនញិ រថយន្តសដដោង។ល។ 

• ម្ររព្យសមបត្តិដែលអាចរាប់បញ្ចូលាន គ្ឺជាអ្ចលនវត្ថុនិងចលនវត្ថុដែលទ្ត្ូវបានរាប់បញ្ចូ
លដែើមបីសដទ្មចដៅដលើសិរធិររួលបានដសវា 

• ម្ររព្យសមបត្តដិែលដលើក្ដលងឬមិនអាចប ៉ះពាល់ាន គ្ឺជាអ្ចលនវត្ថុឬចលនវត្ថុដែលមិន
ទ្ត្ូវបានរាបប់ញ្ចូលដែើមបសីដទ្មចដៅដលើសិរធិររលួបានដសវាដនាេះដរ 

• ម្ររព្យសមបត្តបិម្រមុងគ្ឺជាទ្រព្យសមបត្តិដែលអាចរាបប់ញ្ចូលបាន ដែលមិនដលើក្ដលង ឬមនិអាច

http://dhcs.ca.gov/COL
www.coveredca.com
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ដទ្បើទ្បាស ់
• 

 
 

ក្ម្រមិត្ក្ំណត្់ម្ររព្យសមបត្តិបម្រមុងគ្ឺជាចុំនួនសរុបននទ្រព្យសមបត្តិដែលអាចរាបប់ញ្ចូលបាន
ដែលទ្ត្វូបានអ្នុញ្ាត្

ដែើមបាីនលក្ខណៈសមបត្តិទ្គ្បទ់្ានស់ទ្ាប់ក្មមវធិី Medi-Cal ទ្រព្យសមបត្តិដែលអាចរាបប់ញ្ចូលបាន
សរុបរបស់អ្នក្មិនអាចដលើសព្កី្ទ្មតិ្ក្ុំណត្ទ់្រព្យសមបត្តិបទ្មុងទាុំងដនេះដរ ដោយដអែក្ដលើចុំននួបគុ្គល
ដែលទ្រព្យសមបត្តិរបសព់្ួក្ដគ្ទ្ត្វូបានយក្មក្ព្ចិរណា៖ 

 

ចំនួនមនុសស ក្ម្រមិត្ក្ំណត្់ម្ររព្យសមបត្តិ 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

$130,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 $195,000
3 $260,000
4 $325,000
5 $390,000
6 $455,000
7 $520,000
8 $585,000
9 $650,000

10 ឬដទ្ចើនជាងដនេះ $715,000

 
 

ចំណំ៖ ដៅដព្លដែលសហព្័រធាាក្ស់ថិត្ដៅក្នុងមណឌលដថទាុំណាមួយ ដហើយសហព្រ័ធាាងដរៀត្ជា
សហព្័រធដែលរស់ដៅក្នុងសហគ្មន ៍(រស់ដៅអទេះ) ដព្លដនាេះទ្ត្ូវអ្នុញ្ាត្ឱ្យានបរិាណបូក្បដនថមនន
ទ្រព្យសមបត្តដិែលអាចរាបប់ញ្ចូល។ ដទ្គ្ឿងអ្លងាារានត្នមៃណាមយួទ្ត្វូបានដលើក្ដលង។ ដែើមបី
ដសែងយល់បដនថម សូមអានរុំព្រ័រី 3។ 

 

 

 

ទ្រព្យសមបត្តដិែលអាចរាប់បញ្ចូលបានរបសអ់្នក្ មិនទ្ត្ូវដលើសព្ីក្ទ្មិត្ក្ុំណត្់ទ្រព្យសមបត្តិបទ្មុងរុក្ដនាេះ
ដរ។ បរិាណណាមួយដែលដលើសព្ីក្ទ្មតិ្ក្ុំណត្់ដនាេះ នងឹដធែើឱ្យអ្នក្ នងិ/ឬទ្គ្ួសាររបស់អ្នក្ មិនាន
សិរធិររួលានដសវាព្កី្មមវិធ ីMedi-Cal ដនាេះដរ។

ដែើមបាីនលក្ខណៈសមបត្តិទ្គ្បទ់្ានរ់រួលបានក្មមវិធី Medi-Cal អ្នក្អាចកាត្់បនថយទ្រព្យសមបត្តរិបស់
អ្នក្ែលក់្ទ្មតិ្ក្ុំណត្់ទ្រព្យសមបត្តបិទ្មុង មនុែុំណាច់ដខដែលអ្នក្ោក្ព់ាក្យដសនើសុុំដសវាដៅកានក់្មមវិធ ី

Medi-Cal។ ទ្បសិនដបើអ្នក្មិនអាចកាត្់បនថយក្ទ្មតិ្ក្ុំណត្ទ់្រព្យសមបត្តរិបសអ់្នក្ក្នុងរយៈដព្លមួយដខ 
ដោយចប់ដអតើមព្ីដខដែលអ្នក្ោក្ព់ាក្យសុុំបានដរដនាេះ សូមអានក្រណីដលើក្ដលង៖ Principe v. 

Belshé ដៅរុំព្័ររី 7 ។ 
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ការដលើក្ដលងម្ររព្យសមបត្តិ 
(ទ្រព្យសមបត្តិដែលមិនទ្ត្ូវបានរាបប់ញ្ចូលសទ្ាប់សិរធិររួលបានដសវាព្កី្មមវិធ ីMedi-Cal) 

អចលនវត្ថ ុ
•  

 

 
 

 
 

 
  

លំដៅឋានចមបង (អ្ចលនវត្ថដុែលដទ្បើទ្បាស់ដធែើជាផ្ទ៉ះ)
o ដៅដព្លដែលអ្នក្ដសនើសុុំ ឬអ្នក្ររួលអលអ្វត្តានព្ីអទេះដោយដហត្ុអលណាមួយ
រួមទាុំងការសថិត្ដៅក្នុងមណឌលដថទាុំ ដព្លដនាេះអទេះទ្ត្ូវបានដលើក្ដលង ទ្បសិនដបើអ្នក្
ដសនើសុុំ ឬអ្នក្ររួលអលានបុំណងវិលទ្ត្ឡប់ដៅអទេះវិញដៅនថៃណាមួយ។

o អទេះក្៏ទ្ត្ូវបានដលើក្ដលងអងដែរ ទ្បសនិដបើសហព្រ័ធរបស់អ្នក្ោក្់ពាក្យដសនើសុុំ ឬរបស់
អ្នក្ររួលអល ឬសាចញ់ាត្ិសថិត្ក្នងុបនទុក្បនតរសដ់ៅក្នុងអទេះដនាេះ។

o ទ្បាក្់ដែលររួលបានព្ីការលក្អ់ទេះអាចដលើក្ដលងក្នងុរយៈដព្ល 6 ដខ ទ្បសិនដបើទ្បាក្់ដនាេះ
នឹងយក្ដៅរិញអទេះមួយដអសងដរៀត្។

• អចលនវត្ថដុផ្សងដរៀត្
o 

 
 

អ្ចលនវត្ថដុែលមិនដមនអាជីវក្មម (ដទ្ៅព្ីអទេះ) ទ្រព្យបញ្ចុំ ក្ិចចសនាបរធនបាលក្ិចច ឬ
ប័ណណសនាសងបុំណុលដអសងដរៀត្ដែលានត្នមៃសមមូលរហូត្ែល់ $6,000 អាចទ្ត្វូ
បានដលើក្ដលង។

o សទ្ាប់ការដលើក្ដលងដនេះ អ្ចលនវត្ថទុ្ត្ូវដត្បដងកើត្ទ្បាក្់ចុំណលូទ្បចុំឆ្ាុំចុំនួន 6 ភាគ្
រយននត្នមៃរអីារសុរធ ឬត្នមៃចរកឹ្បចចុបបនន។ 

•  អចលនវត្ថដុែលដម្របើម្រាស់សម្រាបអ់ាជីវក្មមឬពាណិជជក្មម
o 

 
 

អ្ចលនវត្ថុដែលដទ្បើទ្បាស់សទ្ាប់ពាណិជជក្មមឬអាជីវក្មម ទ្ត្ូវបានដលើក្ដលងដោយ
មិនគ្ិត្ព្កី្មមសិរិធរបស់អ្ចលវត្ថុដនាេះ និងថាដត្ើអ្ចលនវត្ថុដនាេះបដងកើត្ទ្បាក្ច់ុំណូលដែរ
ឬអ្ត្់។

o ការដលើក្ដលងដនេះរួមបញ្ចលូទាុំងអ្ចលនវត្ថុសម្រាប់ជួលដៅក្នុងក្រណីមយួចុំនួន។ 
 

ម្ររព្យបុគ្គល 
• 

 

 

 

យានយនតមយួដម្រគ្ឿង 
 

 
 

• ម្ររព្យបុគ្គលដែលដម្របើម្រាសស់ម្រាបព់ាណិជជក្មមឬអាជីវក្មម
• ដម្រគ្ឿងដម្របើម្រាសផ់្ទាលខ់្លួន រួមានសដមៃៀក្បុំពាក្់ មរត្ក្ ចិដញ្ចៀនអាពាហ៍ព្ពិាហ៍ និងភាាប់
ពាក្យ នងិដទ្គ្ឿងអ្លងាារដអសងដរៀត្

• របស់របរដម្របើម្រាស់ក្នុងផ្ទ៉ះ
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• IRAS, KEOGHS និងដផ្នការម្រាក្ដ់ោធននិវត្តន៍ពាក្់ព្័នធនងឹការងារដផ្សងដរៀត្ 
o 

 

មូលនិធិទាុំងដនេះទ្ត្ូវបានដលើក្ដលង ទ្បសិនដបើសាជិក្ទ្គ្ួសារដែលានដ ម្េះដៅក្នុង
ទ្គ្ួសារមនិចង់បានដសវាព្ីក្មមវធិី Medi-Cal។ 

o ទ្បសិនដបើមលូនិធិមួយទ្ត្ូវបានកានក់ាប់ក្នុងនាមបុគ្គលាាក្់ដែលចង់បានដសវាព្ីក្មមវធិី 
Medi-Cal ដហើយររួលបានការរូទាត្់ទ្បាក្់ដែើមនិងការទ្បាក្់ ដនាេះសមត្ុលយនឹងមិន
ានដរ ដហើយក្៏មិនទ្ត្វូបានរាបប់ញ្ចូលអងដែរ។ 

• 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

បរធនាលក្ិចចបញ្ចុ៉ះសព្ដែលមិនអាចែក្ហូត្វិញាន ឬក្ចិចសនាបញ្ចុ៉ះសព្បង់ម្រាក្់ជា
មុនដែលមិនអាចែក្ហូត្វិញាន

• មូលនិធិបញ្ចុ៉ះសព្ដែលអាចែក្ហូត្វិញាន ឬក្ចិចសនាបញ្ចុ៉ះសព្បង់ម្រាក្់ជាមុនដែល
អាចែក្ហូត្វិញាន ដោយានត្នមៃរហូត្ែល់ $1,500 បូក្នឹងការទ្បាក្់បងគរក្នុង
មនុសសាាក្់

• របស់របរដៅក្ដនលងបញ្ចុ៉ះសព្
• ឧបក្រណត៍្ន្រនតី
• របសរ់បរក្មានត រួមាន រូររសសន៍ ដទ្គ្ឿងដអ្ឡចិទ្ត្ូនកិ្ ក្ុុំព្យរូ័រ កាុំដភៃើង បណ្តុំវត្ថនុានាល។ 

 

 
  

 

• បសុសត្វ បសុបក្សី ឬែណំំ
• ម្ររព្យសមបត្តដិែលអាចរាប់បញ្ចូលានដសមើនឹងបរិាណអត្ថម្របដយាជន៍ដែលានបងស់ថិត្
ដម្រកាមប័ណណសនារា ប់រងដែទំរយៈដព្លដវងដែលានបញ្ជាក្់ដោយរែឋ

• ប័ណណសនារា ប់រងអាយជុីវិត្
o មនុសសាាក្់ៗ អាចានបណ័ណសនារា៉ាប់រងអាយុជវីិត្ជាមួយនឹងត្នមៃចរឹក្សរុប $1,500 

ឬត្ិចជាងដនេះ។ 

ក្ម្រមិត្ក្ំណត្់ម្ររព្យសមបត្តិសម្រាប់បគុ្គលដែលចលូឬរស់ដៅក្នុងមណឌលដែទរំយៈដព្លដវង
ដែលមិនានានលក្ខណៈសមបត្តិម្រគ្បម់្រាន់ដោយការដម្របើម្រាស ់MAGI 

 

ម្របសិនដបើអនក្ដៅលីវ នងិរស់ដៅក្នងុមណឌលដែទំរយៈដព្លដវង៖  
អ្នក្ទ្ត្វូដត្ានទ្បាក្់ $130,000 ឬត្ិចជាងដនេះដៅក្នុងទ្រព្យសមបត្តិបទ្មុងរបស់អ្នក្។ 
 
ម្របសិនដបើអនក្ានដរៀបការដហើយ ដហើយអនក្ទំងព្ីររស់ដៅក្នុងមណឌលដែទរំយៈដព្លដវង ដហើយ
អនក្ទំងព្ីរមនិានោក្ព់ាក្យដសនើសុដំសវាដៅកានក់្មមវិធ ីMedi-Cal ព្ីមុនដរ៖ 

• ទ្រព្យសមបត្តោិច់ដោយដឡក្របស់អ្នក្បូក្នងឹទ្រព្យសមបត្តរិួមពាក្់ក្ណាាល ទ្ត្ូវដត្ានត្នមៃ 
$130,000 ឬត្ិចជាងដនេះ។ 
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• សហព្័រធរបសអ់្នក្ដែលមិនោក្់ពាក្យដសនើសុុំដសវាព្ីក្មមវធិី Medi-Cal អាចរក្ារុក្ទ្រព្យ
សមបត្តិោច់ដោយដឡក្របស់ខៃួនទាុំងអ្ស់ បូក្នឹងទ្រព្យសមបត្តិរួមពាក្់ក្ណាាល។ អ្នក្
ទ្បដហលជាអាចព្ដនៃឿនសិរធិររលួបានដសវាព្ីក្មមវិធ ីMedi-Cal ទ្បសនិដបើអ្នក្នងិសហព្័រធរបស់
អ្នក្យល់ទ្ព្មដបងដចក្ទ្រព្យសមបត្តិរួម។ មុនដព្លចុេះហត្ថដលខាដលើក្ិចចទ្ព្មដទ្ព្ៀងទ្បដភរដនេះ 
អ្នក្គ្ួរដត្ររលួបានែុំបនូាមនព្ីដមធាវដីែលយល់ែងឹអ្ុំព្ីក្មមវិធី Medi-Cal។ 

 

ម្របសិនដបើអនក្ានដរៀបការដហើយ ដហើយអនក្ម្រត្វូានបញ្ជូនដៅកាន់មណឌលដែទរំយៈដព្លដវង៖ 
• ទ្បសិនដបើដគ្រំព្ឹងថា អ្នក្នឹងសាាក្ដ់ៅយា៉ាងដោចណាស់ 30 នថៃជាប់ាា ដហើយសហព្រ័ធរបស់
អ្នក្ក្ុំព្ងុរសដ់ៅក្នុងសហគ្មន៍ សហព្័រធរបស់អ្នក្អាចរក្ារុក្បរិាណរួមាាមួយចុំនួននន
ទ្រព្យសមបត្តរិួមនិងទ្រព្យសមបត្តិោច់ដោយដឡក្។ បរិាណដនេះដៅថា Community Spouse 

Resource Allowance (CSRA)។ 

• CSRA ទ្ត្ូវបានគ្ណនាដោយដអែក្ដលើនថៃដែលអ្នក្ោក្់ពាក្យដសនើសុុំដសវាព្កី្មមវិធ ីMedi-Cal។ 

• CSRA ទ្ត្ូវបានអតល់ជូនដៅនថៃរី 1 ដខមក្រាននឆ្ាុំនីមួយៗ។ អ្នក្អាចដសែងរក្ទ្បាក្់ឧបត្ថមភដនេះ
ដៅដលើដគ្ហរុំព្័ររបស់ Department of Health Care Services។ CSRA សទ្ាប់ឆ្ាុំ 2022 

ានចុំនួន $137,400។ 

• សហព្័រធដែលសថិត្ក្នុងមណឌលដថទាុំ (សហព្័រធដែលសថិត្ដៅក្នងុមណឌលដថទាុំរយៈដព្លដវង) 

អាចរក្ារុក្បរិាណរកឹ្ទ្បាក្់រហតូ្ែល ់$130,000 បដនថមននទ្រព្យសមបត្តិដែលអាច
រាបប់ញ្ចូលបាន។ 

• ក្ទ្មិត្ក្ុំណត្់ CSRA អាចទ្ត្វូបានបដងកើន ទ្បសិនដបើសហព្័រធដែលរស់ដៅក្នុងសហគ្មន៍ាន
ែីកាត្ុលាការដែលាុំទ្ររបសព់្ួក្ដគ្ ឬសវនាការដោយយុត្តិធម៌រក្ដ ើញថា អនក្ទំងព្ីរដនេះគ្ឺ
ព្ិត្ជា៖ 

ក.   ទ្ត្ូវការទ្រព្យសមបត្តកិាន់ដត្ដទ្ចើនជាចុំបាច់ដែើមបីបដងកើត្ទ្បាក្់ចុំណូលទ្គ្បទ់្ាន់ដែើមប ី   
បដងកើនទ្បាក្ច់ុំណូលរបសស់ហព្័រធដែលរស់ដៅក្នុងសហគ្មន៍ សទ្ាប់ការដ្ៃើយត្ប 
ដៅនឹង minimum monthly maintenance needs allowance (MMMNA)។ 

• MMMNA សទ្ាប់ឆ្ាុំ 2022 ានចុំនួន $3,435 ក្នុងមួយដខ។ 

• MMMNA ទ្ត្ូវបានដធែើបចចុបបននភាព្ជាដរៀងរាល់ឆ្ាុំ ដហើយអាចរក្បានដៅដលើ
ដគ្ហរុំព្័ររបស ់Department of Health Care Services។ 

              ស.    ទ្ត្ូវការទ្បាក្់ចុំណូលបដនថម ដោយសារកាលៈដរសៈព្ិដសសដែលបងកឱ្យាន្បញ្ា
លុំបាក្ដអនក្ហិរញ្ញវត្ថុ។

 
               

 

ចំណំ៖ ដោយសារវិធានទាុំងដនេះប៉ាេះពាលែ់ល់ចុំនួនរកឹ្ទ្បាក្ដ់ែលសហព្រ័ធសហគ្មនអ៍ាចរក្ារុក្
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បានសទ្ាបដ់ាលបុំណងននសិរធរិរលួបានដសវាព្ីក្មមវធិី Medi-Cal របស់សហព្័រធដែលសថិត្ក្នុង
មណឌលដថទាុំ អ្នក្ទ្បដហលជាចង់ព្ិដទ្ាេះដយាបលជ់ាមួយក្មមវិធីដសវាក្មមអៃវូចាប់សទ្ាបម់នុសសចស់
ក្នុងមូលោានរបស់អ្នក្។ ឬដែើមបីដសែងយលថ់ា ដត្ើចាបប់៉ាេះពាល់ែលអ់្នក្យា៉ាងែូចដមតច សមូព្ិដទ្ាេះ
ដយាបល់ជាមួយដមធាវីដែលយល់ែឹងអ្ុំព្ីក្មមវិធី Medi-Cal។ 

 

ការវាយត្នមល 
 

បុគ្គលដែលសថិត្ក្នុងមណឌលដថទាុំ ឬសហព្័រធរបសព់្ួក្ដគ្ អាចដសនើសុុំការវាយត្នមៃទ្រព្យសមបត្តដិទាេះបី
ជាបុគ្គលដែលសថិត្ក្នុងមណឌលដថទាុំមិនោក្់ពាក្យដសនើសុុំដសវាព្ីក្មមវធិី Medi-Cal ក្៏ដោយ។ អ្នក្នឹងទ្ត្ូវ
ដធែើការណាត់្ជួបដៅនាយក្ោានដសវាសុខភាព្ និងព្លរែឋ ដែលជានាយក្ោានសុខុាលភាព្របស់
ដខានធី។ សូម្ដសែងរក្ព្័ត្៌ានការិយាល័យដខានធីក្នុងមូលោានរបសអ់្នក្តាមរយៈដគ្ហរុំព្័រ 
http://dhcs.ca.gov/COL។ 

 

អ្នក្នងឹទ្ត្ូវអតល់ភសតុតាងដែលបងាាញព្ីត្នមៃននអ្ចលនទ្រព្យ នងិទ្រព្យបុគ្គលរបស់អ្នក្។ ភសតុតាងដនេះ
អាចរួមបញ្ចលូការវាយត្នមៃព្នធរបស់ដខានធី របាយការណ៍គ្ណនីសនសុំនងិគ្ណនចីរនត ែីកាត្ុលាការ 
របាយការណ៍គ្ណនឈី្មួញដជើងសារ ប័ណណសនារា៉ាប់រងអាយុជីវិត្ ដាលនដយាបាយធនលាភ ឯក្សារ
គ្ណនីបរធនបាលក្ិចច ក្ិចចសនា ក្ចិចទ្ព្មដទ្ព្ៀងជួល ឯក្សារលុំដៅឋាន និង/ឬឯក្សារ ដែល
ដចញដោយបុគ្គលានលក្ខណៈសមបត្តិទ្គ្ប់ទ្ាន់មក្ព្សីាាប័នហិរញ្ញវត្ថុអ្ុំព្ីត្នមៃអ្ចលនវត្ថុ ឬទ្រព្យ
បុគ្គលណាមួយ ដែលអ្នក្និងសហព្រ័ធរបស់អ្នក្ាន។ 
 

កាត្់បនថយម្ររព្យសមបត្តឱិ្យមក្សថិត្ក្នងុក្ម្រមតិ្ក្ណំត្់ម្ររព្យសមបត្ត ិ
 

មុនដព្លានការអនុម័ត្ព្ីក្មមវធិី Medi-Cal សម្រាប់រយៈដព្លមួយដខ្ ម្ររព្យសមបត្តបិម្រមុងម្រត្វូដត្
កាត្់បនថយមក្ម្រត្ឹមចំនួន ឬដម្រកាមក្ម្រមតិ្ក្ំណត្ម់្ររព្យសមបត្តដិៅម្រត្ឹមែណំច់ដខ្ដនា៉ះ។ 

 

សិរធិររួលបានដសវាព្កី្មមវិធ ីMedi-Cal សទ្ាប់រយៈដព្លមួយដខ មិនអាចទ្ត្ូវបានអ្នុម័ត្ដរ 
លុេះទ្តាដត្ទ្រព្យសមបត្តដិែលអាចរាបប់ញ្ចូលបាន ានក្ទ្មិត្ទាបជាងក្ទ្មិត្ក្ុំណត្ទ់្រព្យសមបត្តិដៅ
ដព្លណាមួយក្នុងអ្ុំឡុងដខដនាេះ។ ទ្បសិនដបើអ្នក្មនិអាចកាត្់បនថយទ្រព្យសមបត្តិរបស់អ្នក្ឱ្យមក្ដៅ
ទ្ត្ឹមក្ទ្មិត្ក្ុំណត្់ទ្រព្យសមបត្តិក្នុងរយៈដព្លមួយដខ ដោយចបដ់អតើមព្ីដខដែលអ្នក្ោក្់ពាក្យដសនើសុុំ
ដរដនាេះ សូមអានក្រណីដលើក្ដលង៖ Principe v. Belshé ដៅរុំព្័ររ ី7។ 

 

ឧទហរណ៍៖ 

http://dhcs.ca.gov/COL
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• ទ្បសិនដបើទ្រព្យសមបត្តដិែលមិនដលើក្ដលងសរុបរបស់អ្នក្ោក្ព់ាក្យដសនើសុុំដសវាព្ីក្មមវធិ ី

Medi-Cal គ្ជឺាគ្ណនីសនសុំដែលានសមត្ុលយ $200,000 ក្នុងមួយដខ ព្កួ្ដគ្ទ្ត្ូវដត្កាត្់
បនថយគ្ណនីសនសុំដនាេះមក្ដៅទ្ត្ឹម $130,000 ក្នុងដខដនាេះ។ សហព្័រធទ្ត្វូកាត្់បនថយការ
សនសុំមក្ដៅទ្ត្ឹម $195,000 ក្នុងដខដនាេះ។ 

• ទ្បសិនដបើសហព្័រធដែលសថិត្ក្នុងមណឌលដថទាុំ និងសហព្័រធដៅក្នុងសហគ្មន៍ានទ្រព្យ
សមបត្តិរួមាាសរុបដទ្ចើនជាង CSRA បូក្ $130,000 ក្នុងមួយដខ ព្ួក្ដគ្ទ្ត្ូវកាត្់បនថយ
ទ្រព្យសមបត្តសិរុបដែលមនិដលើក្ដលងសរុបមក្ដៅទ្ត្ឹម ឬដទ្កាម CSRA បូក្ $130,000 

ដែើមបីដ្ៃើយត្បដៅនឹងលក្ខខណឌត្ទ្មូវដអនក្ទ្រព្យសមបត្តិ។ បនាាបម់ក្សហព្រ័ធដែលសថិត្ក្នុង
មណឌលដថទាុំ នឹងានយា៉ាងដោចណាស់រយៈដព្ល 90 នថៃ (យូរជាងដនេះទ្បសិនដបើានែីកា
ព្ីត្ុលាការ) ដែើមបីដអទរទ្រព្យសមបត្តដិៅក្នុង CSRA ដៅឱ្យសហព្័រធដៅក្នងុសហគ្មន។៍ ដនេះជា
ការបងកលរធភាព្ឱ្យសហព្័រធដែលសថិត្ក្នុងមណឌលដថទាុំសថតិ្ដៅក្នុងក្ទ្មតិ្ក្ុំណត្ទ់្រព្យ
សមបត្តិ $130,000 សទ្ាប់មនុសសាាក្់។ CSRA សទ្ាប់ឆ្ាុំ 2022 គ្ឺ $137,400។ 

 

អ្នក្ោក្់ពាក្យដសនើសុុំដសវាព្ីក្មមវធិី Medi-Cal ដែលមិនសថិត្ក្នុងមណឌលដថទាុំ អាចកាត្ប់នថយ
ទ្រព្យសមបត្តដិែលមិនដលើក្ដលងរបសព់្ួក្ដគ្ មក្ដៅទ្ត្ឹមក្ទ្មតិ្ក្ុំណត្់តាមវិធីណាមួយដែលព្ួក្ដគ្
ដទ្ជើសដរើសក្នងុដខដែលព្កួ្ដគ្ចង់បានដសវាព្ីក្មមវិធ ីMedi Cal។ ក្មមវិធី Medi-Cal អាចទាមទារឱ្យាន
ភសតុតាងបងាាញព្កីារកាត្់បនថយទ្រព្យសមបត្តិដនេះ។ 
 
អ្នក្ោក្់ពាក្យសុុំទាុំងដនេះនឹងមិនានសិរធិររួលបានដសវាដរ ដោយសារការដអទរទ្រព្យសមបត្តិដែលមិន
ដលើក្ដលងសទ្ាប់ត្នមៃត្ិចជាងត្នមៃរីអារសមរមយ (FMV) លុេះទ្តាដត្ព្កួ្ដគ្សថិត្ក្នុងមណឌលដថទាុំក្នុង
រយៈដព្ល 30 ដខគ្តិ្ចប់ព្ីព្ួក្ដគ្ដអទរទ្រព្យសមបត្ត។ិ 

 

ការដអទរទ្រព្យសមបត្តិដែលមិនដលើក្ដលងសទ្ាប់ត្នមៃត្ិចជាងត្នមៃ FMV គ្ឺជាការផ្លាសប់តូរក្មមសិរធិនន
ទ្រព្យសមបត្តតិាមរយៈការអតល់ឱ្យ ការលក្់ ឬដោេះែូរក្នងុត្នមៃទាបជាងត្នមៃដែលទ្រព្យសមបត្តិដនាេះ
ាន។ 
 
សំខាន់៖ ទ្បសិនដបើអ្នក្ក្ុំព្ុងោក្់ពាក្យដសនើសុុំដសវាក្នុងនាមជាបុគ្គលដែលសថតិ្ក្នុងមណឌលដថទាុំ ឬជា
បុគ្គលដែលអាចទ្ត្ូវបានបញ្ចូនដៅកាន់មណឌលដថទាុំក្នុងរយៈដព្ល 30 ដខគ្ិត្ចបព់្ីនថៃដអទរទ្រព្យសមបត្តិ 
ដហើយអ្នក្ដអទរទ្រព្យសមបត្តិដែលមិនដលើក្ដលងក្នងុត្នមៃត្ិចជាងត្នមៃ FMV អ្នក្អាចនឹងានរយៈដព្ល
ននការាមនសិរធិររួលបានដសវាដថទាុំក្ទ្មិត្មណឌលដថទាុំ ដៅដទ្កាមក្មមវិធី Medi-Cal។ ទាុំងដនេះ
គ្ឺជាវិធីដែើមបកីាត្់បនថយរយៈដព្លននការមិនានសិរធិររួលបានដសវា៖ 
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• បង់នថៃព្ាបាល 
• រិញដទ្គ្ឿងសងាារឹមដាក់ក្នុងអទេះ 
• បង់នថៃរំលស់អទេះ 
• រិញសដមៃៀក្បុំពាក្់ 
• ជួសជុលអទេះ 
• បង់ផ្តាច់ទ្បាក្់ក្មចីរថយនតរបស់អ្នក្ 
• សងផ្តាច់បុំណុលដអសងដរៀត្ 
• ចប់ដអតើមជទ្មេះ (បដងកើត្សាច់ទ្បាក្់) ទ្រព្យដែលមិនងាយទ្សួលបតូរជាសាច់ទ្បាក្ ់ឧទាហរណ៍៖ តាម
រយៈការររលួបានសាចទ់្បាក្់ដែលសល់ព្ីការដបាេះបង់ប័ណណសនារា៉ាប់រងសទ្ាប់បណ័ណ
សនារា៉ាប់រងអាយជុីវិត្ដែលមិនដលើក្ដលង ឬការចេុះបញ្ជដីាក់លក់ទ្រព្យសមបត្តិជាមួយឈ្មួញ
ដជើងសារដែលានលក្ខណៈសមបត្តិទ្គ្បទ់្ាន ់

• ខចីទ្បាក្់ដោយោក្់បញ្ចុំទ្រព្យសមបត្តដិែលដលើស ដែើមបីរា៉ាប់រងនថៃដថទាុំសុខភាព្ ឬសុុំឱ្យអ្នក្
អតល់ដសវាដវជជសាទ្សដោក្់ទ្រព្យសមបត្តិដនាេះដៅក្នងុសិរធិរឹបអ្សូ ដែើមបីរា៉ាបរ់ងនថៃដថទាុំសុខភាព្ 

 

ក្រណីដលើក្ដលង៖ Principe v. Belshé 

បុគ្គលដែលមិនអាចកាត្ប់នថយទ្រព្យសមបត្តិដែលដលើសរបស់ខៃួន ក្នងុអ្ុំឡងុដខោក្់ពាក្យដសនើសុុំ ឬក្នុង
ដខបនាាប់ក្នុងអ្ុំឡុងដព្លែុំដណើរការពាក្យដសនើសុុំ អាចបនថយទ្រព្យដែលដលើសទាុំងដនាេះ 
(ដៅដព្លដទ្កាយ) រហូត្អ្ស់  ដោយបង់នថៃព្ាបាលដែលានលក្ខណៈសមបត្តិទ្គ្បទ់្ាន់។ ការ
ចុំណាយទាុំងដនេះអាចដធែើដឡើងចបព់្ដីខណាក្៏បាន ប៉ាុដនតក្ុុំបង់នថៃព្ាបាលដៅក្នុងដខដែលអ្នក្សថិត្ដៅ
ដលើក្ទ្មិត្ក្ុំណត្់ទ្រព្យសមបត្តិសទ្ាប់ដខដនាេះ។ សិរធិររលួបានដសវានឹងទ្ត្ូវបានអតល់ឱ្យ ទ្បសិនដបើអ្នក្
ានលក្ខណៈសមបត្តិទ្គ្ប់ទ្ាន់ បនាាប់ព្ីអ្នក្ដទ្បើទ្រព្យសមបត្តិដែលដលើសដែើមបីបង់នថៃព្ាបាលដែល
ានលក្ខណៈសមបត្តិទ្គ្បទ់្ាន់ទាុំងដនាេះ និងបងាាញភសតុតាងននការរូទាត្ដ់នាេះដៅកាន់ដខានធី។ 
 

ការដផ្ទរម្ររព្យសមបត្តិដែលដលើក្ដលង 
 

ការដអទរទ្រព្យសមបត្តិដលើក្ដលង (មនិរាប់បញ្ចូល) ដៅដព្លណាមួយ នឹងមិនបងកឱ្យានរយៈដព្លននការ
មិនានសិរធរិរួលបានដសវាដរ ែរាបណាទ្រព្យសមបត្តិដនាេះអាចទ្ត្ូវបានចត្់រុក្ថាដលើក្ដលងដៅ
ដព្លដអទរដនាេះ។ ក្តា្ដនេះរួមបញ្ចូលទាុំងការដអទរទ្រព្យសមបត្តដិែលដទ្បើទ្បាសដ់ធែើជាអទេះ ឬអ្ត្ីត្អទេះ។ ទ្បាក្់
ដែលររួលបានព្ីការលក្់អទេះ នងឹទ្ត្ូវបានរាប់ថាជាទ្រព្យសមបត្តិ លុេះទ្តាដត្ទ្បាក្់ដនាេះទ្ត្ូវបានដទ្បើទ្បាស់
យក្ដៅរិញអទេះមួយដរៀត្ក្នុងរយៈដព្ល 6 ដខ។ ទ្បាក្់ណាដែលររួលបានព្ីការលក្ទ់្រព្យសមបត្តដិែល
ដលើក្ដលងដអសងដរៀត្ នងឹទ្ត្ូវបានរាប់ថាជាទ្រព្យសមបត្តិ។ 
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ការដផ្ទរម្ររព្យសមបត្តិដែលមិនដលើក្ដលង 
 

អ្នក្ោក្់ពាក្យសុុំដែលសថតិ្ក្នុងមណឌលដថទាុំ ឬអ្នក្ររួលអលព្ីក្មមវធិី Medi-Cal ដែលសថិត្ក្នុងមណឌល
ដថទាុំក្នុងរយៈដព្ល 30 ដខគ្ិត្ចប់ព្ីនថៃដអទរដនេះ អាចមិនានសិរធិររួលបានដសវាដរ ដោយសារការ
ដអទរទ្រព្យសមបត្តិដែលមិនដលើក្ដលងដែលានត្នមៃត្ិចជាងត្នមៃ FMV។ 

 

ទ្រព្យសមបត្តដិែលមិនដលើក្ដលងអាចទ្ត្ូវបានដអទរដោយមិនបងកឱ្យានរយៈដព្លននការមនិានសរិធិ
ររួលបានដសវា ទ្បសិនដបើទ្រព្យសមបត្តិដនាេះទ្ត្ូវបានដអទរដៅឱ្យ៖ 

• សហព្័រធ (ឬដៅឱ្យអ្នក្ដអសងដែើមបីអលទ្បដយាជន៍របសស់ហព្័រធ) ឬ ដៅឱ្យ 
• ក្ូនរបស់បុគ្គលដែលសថិត្ក្នុងមណឌលដថទាុំ ដែលព្កិារដភនក្ ឬព្កិារអ្ចិន្នតយ៍ និងព្ិការទាុំង
ទ្សុង ឬ 

• 

 
ទ្រព្យសមបត្តាិនបុំណងដអទរក្នងុត្នមៃ FMV ដែើមបរីរួលបានអ្ែមីួយមក្វិញដែលានត្នមៃ
ដសមើាា ឬ

• មិនានការដអទរទ្រព្យសមបត្តិ ដែលបដងកើត្ឱ្យានសិរធិររួលបានដសវាព្កី្មមវិធ ីMedi-Cal ឬ 
• រយៈដព្លននការមិនានសិរធិររួលបានដសវាដថទាុំក្ទ្មិត្មណឌលដថទាុំនឹងបងកឱ្យានការ
លុំបាក្ខាាុំង។ 

 

ការដអទរអ្ត្ីត្អទេះដែលមនិដលើក្ដលងដៅឱ្យនរណាាាក្់ដែលបានចុេះបញ្ជដីៅក្នុងដអនក្បនាាប ់ឬការដអទរ
ទ្រព្យសមបត្តដិែលដលើក្ដលងដៅឱ្យនរណាាាក្់ នងឹមិនបណាាលឱ្យានរយៈដព្លននការមិនានសិរធិ
ររួលបានដសវាដថទាុំក្ទ្មិត្មណឌលដថទាុំដនាេះដរ ទ្បសិនដបើទ្រព្យសមបត្តដិនាេះទ្ត្ូវបានអតល់ឱ្យអ្នក្ែនរ, 
លក្់ ឬដោេះែូរក្នងុត្នមៃទាបជាង FMV។ 

 

ទ្បសិនដបើអ្ត្ីត្អទេះដែលមិនដលើក្ដលងទ្ត្វូបានដអទរក្នុងត្នមៃត្ចិជាងត្នមៃ FMV ដៅឱ្យបគុ្គលដអសងដរៀត្ 
ឬទ្រព្យសមបត្តិដែលមិនដលើក្ដលងទ្ត្វូបានដអទរក្នងុត្នមៃត្ចិជាងត្នមៃ FMV ការដអទរដនេះអាចបណាាលឱ្យ
ានរយៈដព្លននការមិនានសិរធរិរលួបានដសវាដថទាុំក្ទ្មតិ្មណឌលដថទាុំសទ្ាប់រយៈដព្លព្ី 1 ដៅ 

30 ដខ។ 

 

រយៈដព្លននការមិនានសិរធិររួលបានដនេះ គ្ឺដអែក្ដលើត្នមៃដែលមិនានសុំណងននទ្រព្យសមបត្តិ 
(បរិាណសុំណងជាទ្បាក្់ែុលាារដែលមិនបានររួល) ដចក្នងឹត្នមៃជាមធយមរបស់រែឋសទ្ាប់ការដថទាុំ
ដៅមណឌលដថទាុំបង់ទ្បាក្់ឯក្ជន។ ត្នមៃបង់ទ្បាក្ឯ់ក្ជនជាមធយមរបសរ់ែឋសទ្ាប់ឆ្ាុំ 2022 គ្ឺ $10,933 

ក្នុងមួយដខ។ 
 

ឧទហរណ៍៖ 
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បុគ្គលដែលសថិត្ក្នុងមណឌលដថទាុំ កាត្់បនថយទ្រព្យសមបត្តតិាមរយៈដអទរទ្រព្យសមបត្តដិែលដលើសព្ី 
$33,000 ដៅឱ្យក្ូនដែើមបីដធែើជាអ្ុំដណាយ។ ដោយសារបុគ្គលដនាេះមិនររួលបានត្នមៃរីអារសមរមយ 
(FMV) ជាថនរូនឹងអ្ុំដណាយដនេះ ាត្ន់ឹងមិនានលក្ខណៈសមបត្តិទ្គ្បទ់្ាន់ររួលបានការដថទាុំក្ទ្មិត្
មណឌលដថទាុំដនាេះដរ។ ទ្បសិនដបើត្នមៃទ្បចុំដខជាមធយមរបស់រែឋសទ្ាប់ការដថទាុំបងទ់្បាក្់
ឯក្ជនានត្នមៃ $11,000 បុគ្គលដនាេះនឹងមិនានសិរធិររួលបានការដថទាុំក្ទ្មិត្មណឌលដថទាុំរយៈដព្ល
បីដខ ដោយចបដ់អតើមព្ីដខដែលបានដធែើការដអទរ។ ដនេះគ្ឺ $33,000 ដចក្នឹងត្នមៃបង់ទ្បាក្់ឯក្ជនជាមធយម 

$11,000។ បុគ្គលដនាេះនងឹដៅដត្ានលក្ខណៈសមបត្តិទ្គ្ប់ទ្ាន់ររួលបានដសវាដអសងដរៀត្ទាុំងអ្ស់
របស់ក្មមវិធ ីMedi-Cal។ 

 

ការដផ្ទរអត្ីត្ផ្ទ៉ះដែលមនិដលើក្ដលងដោយបុគ្គលសថិត្ក្នុងមណឌលដែទំ ដែលមិនានបងកឱ្យាន
រយៈដព្លននការមិនានសិរធិររួលានដសវា 

 

ការដអទរអទេះដែលដលើក្ដលង មិនបងកឱ្យានរយៈដព្លននការមិនានសិរធរិរលួបានដសវាដនាេះដរ។ ការដអទរ
អ្ត្ីត្អទេះដែលមិនដលើក្ដលង ក្៏នងឹមនិបងកឱ្យានរយៈដព្លននការមិនានសិរធិររួលបានដសវាដនាេះដែរ 
ទ្បសិនដបើក្មមសិរធិរបស់អទេះដនាេះទ្ត្ូវបានដអទរដៅ៖ 

• សហព្័រធ ឬ 
• ក្ូនអាយុដទ្កាម 21 ឆ្ាុំ ឬ 
• ក្ូនដោយមនិគ្ិត្ព្អីាយ ុដែលព្ិការដភនក្ ឬព្ិការទាុំងទ្សុង នងិជាអ្ចិន្នតយ៍ ឬ 
• ក្ូនដែលមិនសថិត្ក្នុងលក្ខខណឌខាងដលើ ដែលរស់ដៅក្នុងអទេះរយៈដព្លព្ីរឆ្ាុំមុនកាលបរិដចេរននការ
បញ្ជូលបុគ្គលចូលដថទាុំក្នុងមណឌល និងដែលបានអតល់ការដថទាុំ ដែលបានអ្នុញ្ាត្ឱ្យបុគ្គល
ដនាេះរស់ដៅក្នុងអទេះជុំនួសឱ្យការរសដ់ៅក្នុងមណឌលដថទាុំ ឬ 

• បងបែូនបដងកើត្ដែលានចុំដណក្ក្មមសិរធិដៅក្នុងអទេះ និងដែលរស់ដៅក្នុងអទេះរយៈដព្លមយួឆ្ាុំ 
ដពាលគ្ឺមួយឆ្ាុំមុនដព្លដែលបុគ្គលសថិត្ក្នុងមណឌលដថទាុំរូបដនាេះទ្ត្វូបានបញ្ជនូដៅ
មណឌលដថទាុំ។ 

 

ដខានធីទ្ត្ូវដត្ក្ុំណត្់ថា ដត្ើានការលុំបាក្ខាាុំងដែរឬយា៉ាងណា មុនដព្លខៃួនក្ុំណត្់រយៈដព្លននការមិន
ានសិរធរិរលួបានដសវាដថទាុំក្ទ្មិត្មណឌលដថទាុំ។ ដៅដព្លដែលការដអទរមយួបណាាលឱ្យានរយៈដព្ល
ននការមិនានសិរធិររួលបានដសវា បុគ្គលដែលមិនានសិរធិររួលបានការរដថទាុំដនាេះានសិរធិដសនើសុុំ
ការបតឹងឧរធរណ៍តាមរយៈសវនាការដោយយុត្តិធម៌។ រទ្មង់ដបបបរបណ្ឹងឧរធរណ៍សថតិ្
ដៅខាងដទ្កាយននដសចក្តជីូនែុំណងឹអ្ុំព្ីសក្មមភាព្ ដែលបញ្ចប ់បែិដសធ ឬោក្់ក្ទ្មិត្ដលើសិរធិររលួ
បានការដថទាុំ។ 
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