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សណំ�ើ អនុញ្ញា តឲ្យប័ណ ្ណបំណុលយកទៅបន្តការស្រាវស្រាវអំពទីកាសិកាទ�ីម ។ 
បញ ញាត្តផិ ្តតួចទផ្តីម ៖14

ចំណងទ�ីង និងទសចក្តសីទងខេបរាផ្លូវការ ទរៀបចំទោយអគ្គទមធាវ ី

�ីវស្បវត្តិ
អ្នកស្រាវស្រាវបស្រើបោសិោរប�ើមប�ើម ើ្សិកសា 
និងព្យាបាលជំងឺរាបស្រើន។ ជកាេិកាជ�ើមគឺជាបបជេទជា
ក់លាក់ននជកាេិកាមួយចំនួនដ�លមានជៅក្នុងខួ្នមននុ
េ្ស។ អ្កបរាវបជាវចាប់អារម្មណ៍ជលើជកាេិកាជ�ើមជោយ
រារេក្ាននុពលរបេ់វាក្នុងការបជងកើតជកាេិការារជាថ្
មើ ជាលិកា និងេររីាង្គ ដ�ល�ួយពយាបាល�ំងឺមួយចំនួនបា
នយ៉ា ងមានបបេិទ្ធភាព។ បក រុមអ្កបរាវបជាវដ�លចូលរមួ
ក្នុង “កម្មវធិើជវ�្ជរាបេរ្្ារជកាេិកាជ�ើងវញិ” កំពនុងជ្្
តជលើការជោះបរាយ�ំងឺជាជបចើន រមួមាន�មឺ្វជងវេងរា្ម រតើ 
�ំងឺជអ�េ៍ �ំងឺោច់េរនេឈាមខួរកបាល ទឹកជោមដ អ្ែម 
និង�ំងឺមហារកី។ 
អ្នកបបាះប ្្ន តបានអនុម័តរាមុននូវវធិានោរបបាះ
ប ្្ន តគំាស្្របោសិបោប�ើម។ ជៅក្នុងឆំ្្ 2004 អ្
កជបាះជឆ្្តបានអននុម័តេំជណើ បបជាមតិ 71 

ដ�លបដនថែមមាបរា ជៅក្នុងរ�្ឋធម្មននុញ្ញរ�្ឋ ដ�លបញ្្ជ ក់ពើ
េិទ្ធិរបេ់អ្កបរាវបជាវជៅរ�្ឋ California ជ�ើម ើ្ជធវេើកា
របរាវបជាវជកាេិកាជ�ើម។ វធិានការជនះក៏បានបជងកើតនូ
វវទិយារាថែ នជវ�្ជរាបេរ្្ារជកាេិកាជ�ើងវញិ (CIRM) 
រ�្ឋ California ក្នុងជោលបំណងចម្ង្្ល់�ំនួយ�
ល់រាកលវទិយាល័យ និងអង្គភាព�នទជទៀតជៅក្នុងរ�្ឋ 
California ជ�ើម ើ្ោំបទ�ល់ការបរាវបជាវជកាេិកា
ជ�ើម ការអេិវឌ្ឍការពយាបាលថ្មើៗ ការរាកល្ងពយាបាល 
កដន្ងបរាវបជាវថ្មើៗ និងេកម្មភាពពាក់ព័ន្ធជ្្សងជទៀត។ 
វធិានការជនះក៏បានបជងកើត្ងដ�រនូវ 
(1) បក រុមបបឹកសាេិបាលបគប់បគងមួយ ជ�ើម ើ្អននុម័ត 
ជោលនជយបាយ CIRM និងដបងដចកមូលនិធិ�ំនួយ 
(2) បក រុមការងារបបឹកសាជយបល់ចំនួន ជ�ើម ើ្�ួយ្្ល់ជយប
ល់�ល់បក រុមបបឹកសាេិបាលបគប់បគងជលើបញ្ហា មួយចំនួន និង 
(3) គណៈកមា្ម ធិការបតរួតពិនិត្យឯករា�្យ�ួយជ�ើម ើ្ពិនិត្យជមើល
ជ�ើងវញិនូវហិរញ្ញវតថែនុរបេ់ CIRM ។

• អននុញ្្ញ តឲ្យមានមូលប័បតកាតពវេកិច្ចរ�្ឋទូជៅ 
ចំនួន $5.5 ពាន់លាន ជ�ើម ើ្្្ល់មូលនិធិោោពើ 
វទិយារាថែ នជវ�្ជរាបេប្នុនភាវករ California ជៅ�ល់រាថែ ប័នអប់រ ំ
មិនរកបបាក់ចំជណញ និងឯក�នោោេបមាប់៖ 
ការបរាវបជាវអំពើជកាេិកាជ�ើម និងការបរាវបជាវជវ�្ជរាបេ្
�នទជទៀត រាប់បញ្ចូលទំាងការបណ្នុ ះបណ្្ល ការអេិវឌ្ឍន៍ 
និងការ្្ល់ការពយាបាលជកាេិកាជ�ើម ការករាងមន្ើរបរាវបជាវ 
និងការចំណ្យខាងរ�្ឋបាលដ�លពាក់ព័ន្ធ ។

• រកសាទនុកថវកិាចំនួន $1.5 ពាន់លានេបមាប់ការបរាវបជាវ 
និងពយាបាល�មឺ្វជងវេងរា្ម រតើ �មឺ្ញ័រេរនេរាច់�នុំ 
�មឺ្ោច់េរនេឈាមខួរកបាល �មឺ្េកន់ ឬឆកួតប�រូក 
និង�មឺ្ខួរកបាល ឬបបព័ន្ធេរនេបបរាទជ្្សងជទៀត ។

• បបម រុងថវកិាមូលនិធិទូជៅេបមាប់េងជេវាកម្មប័ណ្ណបំណនុ
លបបាក់កម្ចើ។

• ពបងើកកម្មវធិើោោ ជោយជលើកកម្ពេ់ការបរាវ�្ 
រាវអំពើជកាេិកាជ�ើម និងការបរាវបជាវជវ�្ជរាបេ ្
�នទជទៀត ការអេិវឌ្ឍន៍ និងការ្្ល់ការពយាបាល 
កម្មវធិើបណ្នុ ះបណ្្ល និងអាហារបូករណ៍េបមាប់េិេ្សនិ
េ្ិសត និងបគរូជពទ្យ ។

ទសចក្តសីទងខេបននការប៉ា ន់ស្បមាណរបស់អ្នកវភិាគចបា
ប់ ស្តីពផីលប៉ាះពាល់រារទពពីន្ធរបស់រ�្ឋនិងរោ្ឋ ភបិ
លមលូលោ្ឋ ន៖
• ការចំណ្យរបេ់រ�្ឋបានជកើនជ�ើងជ�ើម ើ្ទូទាត់ប័ណ្ណ
កម្ចើោោ ដ�លបានបា៉ា ន់រា្ម នមានបបដហល $260 
លានក្នុងមួយឆំ្្ ក្នុងរយៈជពលជាង 30 ឆំ្្ខាងមនុខ ។

ការវភិាគទោយអ្នកវភិាគអង្គនីតបិញ ញាត្តិ

អត្ថរ្រននវធិានោរបនះអាររកបានបៅបលើ្ំរព័្រ្រើ 89 និងបលើបេហ្ំរព័្រររស់រ�្ឋបលខាធិោរ  
voterguide.sos.ca.gov.

បសរក្ើសបងខេរននន ល្ៃរំណាយររស់រ�្ឋ
កម្ីថ ្ី
ប្រាកណ់�ើម	 $5.5	ពានល់ាន		
ការប្រាក	់ 		2.3	ពានល់ាន		
	 ការប៉ា ន់រ្ានចំណាយសរបុ   $7.8 ពាន់លាន
ការទលូទាត់
ចណំាយប្្រចំាឆ្នាំ មធ្យម	 $260	លាន	
រយៈណេលទទូាតដ់�លណេសន្មត	 30	ឆ្នាំ 	
ប្្រភេដ�លយកមកទទូាត	់ ជាច្ំរងណចញេើ	ប្រាកច់�ូំល	
																																			េន្ធដ�លមានណៅកនានុងមនូធិិទណូៅ
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ការវភិាគទោយអ្នកវភិាគអង្គនីតបិញ ញាត្ត ិ បន្ត

វធិានោរបនះបានអនុញ្ញា តឲ្យរ�្ឋបរញរ័ណ្ណរំណុលោ
តព្្វកិរ្ច្ូរបៅ។ េំជណើ បបជាមតិ 71 បានអននុញ្្ញ តឲ្យរ
�្ឋលក់ប័ណ្ណបំណនុ លកាតពវេកិច្ចទូជៅចំនួន $3 ពាន់លាន 
ដ�លជាទបមង់ននបបាក់កម្ចើ ។ រ�្ឋបានលក់ប័ណ្ណកម្ចើ�
ល់វនិិជយគិន ជហើយបបាក់ដ�លបានមកពើការលក់ទំាង
ជនះបាន ្្គត់ ្្គង់ថវកិា�ល់បបតិបតិ្ការរបេ់ CIRM ។ 
បោ្ប់ពើលក់ប័ណ្ណកម្ចើជហើយ រ�្ឋបាននឹង កំពនុងេងការបបា
ក់�ល់វនិិជយគិនអេ់រយៈជពលជាជបចើនឆំ្្។ �ូចោ្នឹងករ
ណើ ននប័ណ្ណកម្ចើទំាងជនះ រ�្ឋបានបង់នថ្បំណនុ លភាគជបចើនពើ
មូលនិធិទូជៅ ដ�លជាគណជនយ្យបបតិបតិ្ការេំខាន់របេ់រ
�្ឋ េបមាប់ចំណ្យជលើការអប់រ ំពន្ធោោរការដថទំាេនុខភាព 
និងជេវាកម្មរាធារណៈជ្្សងៗជទៀត។ វធិានការជនះតបមរូវឲ្
យមានការបង់ការបបាក់បនិ្ចបនួ្ចជោយមូលនិធិពើការលក់ប័
ណ្ណកម្ចើ។ (េបមាប់ព័ត៌មានបដនថែមអំពើការជបបើប័ណ្ណកម្ចើរបេ់រ�្ឋ 
េូមជមើល "ទិ�្ឋភាពទូជៅននបំណនុ លប័ណ្ណកម្ចើរបេ់រ�្ឋ" ជៅជ្្
កខាងជបកាយក្នុងមគ្គជទេក៍ជនះ។ )

ជំនួយបានផ្ល់្វោិក្នុងបគាលរំណងមួយរំនួន។ 
របូភាពទើ 1 បងាហា ញពើរជបៀបដ�ល CIRM បានជបបើបបាេ់មូលនិ
ធិ�ំនួយរបេ់ខួ្ន។ គជបមាង ដ�លទទួលបានការ ្្គត់ ្្គង់ថវកិា 
បានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការ�ឹកោំការបរាវបជាវវទិយារាេ្
បតមូលោ្ឋ ន (�ូចជា ការបរាវបជាវក្នុងមន្ើរពិជរាធន៍អំ
ពើជកាេិកាជ�ើម) ការអេិវឌ្ឍការពយាបាលដ�លមានេក្ា
ននុពល និងការរាកល្ងពយាបាល។ មូលនិធិ�ំនួយក៏បា
នោំបទ�ល់េកម្មភាពជ្្សងជទៀត រមួមានការរាងេង់
កដន្ងបរាវបជាវថ្មើៗ និងកម្មេិកសាបរាវបជាវេបមាប់និ
េ្ិសតមហាវទិយាល័យ។ រាកលវទិយាល័យ California 
បានទទួលថវកិា�ំនួយជបចើនបំ ន្ុត បោ្ប់មកគឺរាកលវទិ្
យល័យឯក�នមិនរកបបាក់ចំជណញ និងរាថែ ប័ន�នទៗជទៀត 
(�ូចជារាកលវទិយាល័យ Stanford ជាជ�ើម)។ 
បដនថែមជលើការទទួលបាន�ំនួយពើ CIRM អង្គភាពទទួល�ំ
នួយជាជបចើនទទួលបានថវកិាបដនថែមពើ បបេពជ្្សងជទៀតេ
បមាប់គជបមាងរបេ់ពួកជគ។ បបេពមូលនិធិទូជៅជ្្សងជទៀ
តគឺបានមកពើវភិាគទានឧេសាហកម្ម ការបរចិា្ច គឯក�ន 
និង�ំនួយេហព័ន្ធ។ 

អននុញ្ញាតឲ្យ្័រ� ្ណ្ំរ�នុ លយកណៅ្រន្តការប្រាវប្ជាវអំេើណកាសកិាណ�ើម	។	
្រញ ញាត ្តផិ ្តតួចណផ្តើម	៖

សណំ�ើ
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ការវភិាគទោយអ្នកវភិាគអង្គនីតបិញ ញាត្ត ិ បន្ត

សណំ�ើ អននុញ្ញាតឲ្យ្័រ� ្ណ្ំរ�នុ លយកណៅ្រន្តការប្រាវប្ជាវអំេើណកាសកិាណ�ើម	។	
្រញ ញាត ្តផិ ្តតួចណផ្តើម	៖14

អង្គភាព្្រ្ួរលជំនួយតស្មរូវឲ្យចរករំចលករំណូលទាក់្រងនឹ
ងោររបងកើត្្ើរាមួយរ�្ឋ។ ការបរាវបជាវជកាេិកាជ�ើមមួយចំ
នួនអាចោំឲ្យមានការបជងកើតថ្មើ រមួមានបជច្ចកវទិយាជវ�្ជរាបេនិ្
ងការពយាបាលថ្មើៗ។ េំជណើ បបជាមតិ 71 ទាមទារឲ្យអង្គភាព
ទទួល�ំនួយដ�លទទួលអាជាញា ប័ណ្ណ ឬលក់ការបជងកើតថ្មើរបេ់
ពួកជគក្នុងការដចកចំដណកននបបាក់ចំណូលជាមួយរ�្ឋ។ ចំដណ
កននចំណូលរបេ់រ�្ឋបតរូវបានបញ្ចូលជៅក្នុងមូលនិធិទូជៅ ជហើ
យអាចបតរូវបានជបបើជ�ើម ើ្ោំបទកម្មវធិើរ�្ឋណ្មួយ។ ក្នុងរយៈ
ជពលប៉ានុោ្ម នឆំ្្កន្ងមកជនះ បក រុមបបឹកសាេិបាលបគប់បគងរបេ់ 
CIRM បានបជងកើតចបាប់េ្ើពើរជបៀបដ�លបបាក់ចំណូលដចក
ជាមួយរ�្ឋ។ រ�្ឋបានចាប់ជ្្ើមទទួលបានបបាក់ចំណូលពើកា
របជងកើតថ្មើដ�លោំបទថវកិាជោយ CIRM ក្នុងឆំ្្ 2017។ 
រហូតមក�ល់បច្ចនុប្ន្ជនះ ការបជងកើតថ្មើទំាងជនះបាន្្ល់ថវកិា
េរ នុបបបមាណ $350,000 �ល់រ�្ឋ ។
CIRM បានរំណាយ្វោិច�លមានបសទើរចតទំាងអស់។ 
គិតបតឹមដខមិថនុោឆំ្្ 2020 CIRM បានចំណ្យថវកិាភាគជបចើ
ននន�ំនួយេំជណើ បបជាមតិ 71 របេ់ខួ្ន។ ជយងរាម CIRM 
ថវកិាបបដហលជា $30 លានជៅេល់េបមាប់្្ល់�ំនួយ។ ជៅ
ជពល�ិតមក�ល់ចនុងបញ្ចប់ននមូលនិធិរបេ់ខួ្ន CIRM បាននឹ
ងកំពនុងកាត់បនថែយបនុគ្គលិករបេ់ខួ្ន។ បច្ចនុប្ន្ជនះ វទិយារាថែ នមា
នបនុគ្គលិកជពញជមា៉ា ងចំនួន 35 ោក់ ជាចំនួនដ�លចនុះពើចំនួនបនុ
គ្គលិកជពញជមា៉ា ងជាង 50 ោក់។ វទិយារាថែ នជបោងនឹងរកសាបនុគ្គ
លិកមួយចំនួនេបមាប់រយៈជពលពើរបើឆំ្្ខាងមនុខ ជៅជពលដ�ល
គជបមាងដ�លជៅេល់បតរូវបានបញ្ចប់។

សំទណី
អនុញ្ញា តឲ្យមានរ័ណ្ណកម្ចើ្្ើសស្មារ់សកមភ្ាព្ស្រាវស្រា
វបោសិោប�ើម ។ េំជណើ បបជាមតិ 14 អននុញ្្ញ តឲ្យរ�្ឋល
ក់ប័ណ្ណបំណនុ លកាតពវេកិច្ចទូជៅចំនួន $5.5 ពាន់លាន។ 
ប័ណ្ណកម្ចើនឹង ្្គត់ ្្គង់ជាចម្ងនូវថវកិា�ំនួយបដនថែម 
ជ�ើម ើ្ោំបទ�ល់ការបរាវបជាវ និងការអេិវឌ្ឍនន ការពយាបាល 
(រមួទំាងការរាកល្ងពយាបាល) េបមាប់�ំងឺជាជបចើន។ េំជណើ
បបជាមតិជនះកំណត់បបាក់ជោយដ�កយ៉ា ងជហាចណ្េ់ $1.5 
ពាន់លាន�នុល្ារ ជ�ើម ើ្បរាវបជាវ និងអេិវឌ្ឍការពយាបាល�ំងឺ
ដ�លប៉ាះពាល់�ល់ខួរកបាល និងបបព័ន្ធេរនេបបរាទកណ្្ល 
(�ូចជា�មឺ្ វជងវេងរា្ម រតើ និង�មឺ្ញ័រេរនេរាច់�នុំ) ។ 
េំជណើ បបជាមតិជនះចងអែនុលបងាហា ញ CIRM ក្នុងការដប
ងដចកចំដណកថវកិា�ំនួយមួយដ្្កតូចេបមាប់ ឱកា
េបណ្នុ ះបណ្្ល�ល់និេ្ិសតជៅរាកលវទិយាល័យរ�្ឋ 
California និងមហាវទិយាល័យេហគមន៍រ�្ឋ California 

ក៏�ូចជារមួចំដណក មួយដ្្កតូចេបមាប់�ួយបជងកើត និង
ោំបទកដន្ងដ�លជ្្តជលើការបរាវបជាវ និងការរាកល្ង 
ពយាបាល។ េបមាប់បបជេទ�ំនួយមួយចំនួនជទៀត CIRM 
នឹងបតរូវបានទាមទារឲ្យធាោថា អ្កទទួល�ំនួយមានជៅ 
ទូទំាងរ�្ឋ និង្្ល់អាទិភាព�ល់អ្កោក់ពាក្យ ដ�
លរាកេមទទួលបាន្្ល់មូលនិធិទំាងជនះ។ 
េំជណើ បបជាមតិជនះអននុញ្្ញ តឲ្យ CIRM ចំណ្យមិនជលើេពើ 
7.5 ភាគរយននមូលនិធិប័ណ្ណបំណនុ ល ជលើនថ្រ�្ឋបាល។ 
របងកើតវធិានមួយរំនួនទាក់្ិរននឹងរ័ណ្ណកម្ចើ។ េំជណើ បបជាមតិ
ជនះកំណត់ចំនួនប័ណ្ណកម្ចើដ�លរ�្ឋអាចលក់បាន�ល់ជៅ  
$540 លានក្នុងមួយឆំ្្ជោយអាចពបងើកការលក់ប័ណ្ណ
បំណនុ លទំាងជនះក្នុងរយៈជពលយ៉ា ងតិច 11 ឆំ្្ជទៀត។ 
ក្នុងរយៈជពលបបំាឆំ្្�ំបូង បោ្ប់ពើេំជណើ បបជាមតិត្
រវូបានអននុម័ត រ�្ឋនឹងជធវេើការបង់នថ្ការបបាក់ ជោយ 
ជបបើមូលនិធិពើការលក់ប័ណ្ណបំណនុ ល ជោយអាចកាត់បនថែយបរិ
មាណមូលនិធិប័ណ្ណកម្ចើ ដ�លមានេបមាប់គជបមាងបរាវបជាវ។ 
ចាប់ពើនថ្ទើ 1 ដខមករាឆំ្្ 2026 រ�្ឋដលងជបបើបបាេ់មូលនិធិពើការ
លក់ប័ណ្ណកម្ចើជ�ើម ើ្បង់នថ្ការបបាក់តជៅជទៀតជហើយ។ ្្នុយជៅវញិ 
រ�្ឋនឹងបង់នថ្បំណនុ លដ�លជៅេល់ពើមូលនិធិទូជៅ។ 
បធ្វើឲ្យមានោរផ្លៃ ស់រូ្ររាបស្រើន�ល់ CIRM។ អវេើដ�លគួរ
ជអាយកត់េំោល់បំ ន្ុតជោះគឺេំជណើ បបជាមតិជធវេើឲ្យមាន
ការ្្េ់បូ្រជាជបចើនដ�លមានជោលបំណងជធវេើជអាយបប
ជេើរជ�ើងនូវលទ្ធភាពរបេ់អ្ក�ំងឺក្នុងការទទួលបានកា
រពយាបាលជកាេិកាជ�ើម។ េំជណើ បបជាមតិជនះអននុញ្្ញ តឲ្យ 
CIRM �ួលបនុគ្គលិកជពញជមា៉ា ងរហូត�ល់ 15 ោក់ 
ជាពិជេេ ជ្្តជលើការអេិវឌ្ឍជោលនជយបាយ និងកម្មវធិើ
ោោទាក់ទងនឹងការដកលមអែលទ្ធភាពទទួលបាន និងលទ្ធភា
ពននការពយាបាលេបមាប់អ្ក�ំងឺ។ (វទិយារាថែ នជនះនឹងបតរូវបា
នអននុញ្្ញ តឲ្យ�ួល បនុគ្គលិកជពញជមា៉ា ងរហូត�ល់ជៅ 70 ោ
ក់េបមាប់ជោលបំណងបបតិបតិ្ការជ្្សងជទៀត។) បក រុមអ្
ក�ំោញ្្ល់បបឹកសាថ្មើជនះនឹង�ួយោំបទបក រុមបបឹកសាេិបាល
បគប់បគង CIRM ក្នុងបញ្ហា ទំាងជនះ។ ជលើេពើជនះជទៀត 
រាល់ចំណូលទាក់ទងនឹងការបជងកើតថ្មើ ដ�លបតរូវបានោក់ជៅ
ក្នុងមូលនិធិទូជៅ នឹងបតរូវបានជបបើជ�ើម ើ្�ួយបង់ការចំណ្យ 
េបមាប់ការពយាបាលអ្ក�ំងឺជោយជវ�្ជរាបេរ្្ារជកាេិកាជ�ើ
ងវញិ។ ក្នុងចំជណ្មការ្្េ់បូ្រជ្្សងៗជទៀត េំជណើ បបជាម
តិក៏បជងកើនចំនួនេមា�ិកជៅជលើបក រុមបបឹកសាេិបាលបគប់បគងរប
េ់ CIRM ពើ 29 �ល់ 35
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ការវភិាគទោយអ្នកវភិាគអង្គនីតបិញ ញាត្ត ិ បន្ត

ផលប៉ាះពាល់រារទពពីន្ធ។
តនមលៃបា៉ា ន់រ្ានសររុររស់រ�្ឋមានរំនួន $7.8 ពាន់លាន។ នថ្ 
ជ�ើមជ�ើម ើ្េងប័ណ្ណកម្ចើដ�លបតរូវបានអននុញ្្ញ តជោ
យេំជណើ បបជាមតិជនះ អាបេ័យជលើករ្ាជ្្សងៗ 
�ូចជាអបរាការបបាក់ជលើប័ណ្ណកម្ចើ 
និងរយៈជពលដ�លនថ្ជ�ើមបតរូវេង។ ជយើងបា៉ា ន់រា្ម នតនម្េរ នុបជ�ើ
ម ើ្េងប័ណ្ណកម្ចើ នឹងមានចំនួន $7.8 ពាន់លាន  
$5.5 ពាន់លានេបមាប់បបាក់ជ�ើម និងបបាក់  
$2.3 ពាន់លានេបមាប់ការបបាក់។ នថ្ចំណ្យរបេ់រ
�្ឋមានជាមធ្យមបបដហល $260 លាន�ុលាលៃ រក្នុងមួយ ្្នំ  
ក្នុងរយៈបព្លស្រចហល 30 ្្នំ ។ ចំនួនជនះតិចជាង 1 ភាគរយនន
ថវកិាមូលនិធិទូជៅរបេ់រ�្ឋ។
ពិ្បាកបា៉ា ន់ស្រមាណស្បាក់រំណូលទាក់្រងនឹងោររបងកើត្្ើ  ច�
លអាររកបានសស្មារ់ន ល្ៃព្យាបាលររស់អ្នកជំងឺ។ ចំនួនបបាក់ចំ
ណូលដ�លទទួលបានពើការបជងកើតថ្មើ ដ�លអាចរកបានេបមាប់រ�្ឋ 
ក្នុងការ�ួយជលើការចំណ្យជលើការពយាបាលអ្ក�ំងឺ ជោយជវ�្ជ
រាបេរ្្ារជកាេិកាជ�ើងវញិគឺទាន់មិនបបាក�បបជាជៅជ�ើយ។ 
ជាជបចើន�ងការបរាវបជាវមិនោំជៅរកការបជងកើតថ្មើ 
ជទ។ គួរបញ្្ជ ក់្ងដ�រចំនួនជពលជវលា�៏េំខាន់ជាធម្មរា ឆ្
ងកាត់ពើការចាប់ជ្្ើមគជបមាងបរាវបជាវមួយរហូត�ល់ការ
្្ល់អាជាញា ប័ណ្ណឬការលក់ការបជងកើតថ្មើពាក់ព័ន្ធ�នទជទៀត។ 
រហូតមក�ល់បច្ចនុប្ន្ជនះ រ�្ឋបានបបមូលបបាក់ចំណូលពើនមភៃ 
ជៅរាបេិបមនុឺន�នុល្ារ ដ�លទាក់ទងនឹងការបជងកើតថ្មើ។ 
ជទាះយ៉ា ងណ្ក្ើ ការបបមូលបបាក់ចំណូលោជពលកន្ងមក បប
ដហលជាមិនអាចពយាករណ៍ពើបបាក់ចំណូលោជពលអោគតជទ។ 

អននុញ្ញាតឲ្យ្័រ� ្ណ្ំរ�នុ លយកណៅ្រន្តការប្រាវប្ជាវអំេើណកាសកិាណ�ើម	។	
្រញ ញាត ្តផិ ្តតួចណផ្តើម	៖

សណំ�ើ

14

ផលរ៉ាះពាល់រារបព្ើព្ន្ធអារបកើតមានបផសេងប្រៀត។ េំជណើ
បបជាមតិជនះអាចបណ្្លឲ្យមាន្លប៉ាះពាល់ជោយបបជយ
លជាជបចើនជៅជលើរ�្ឋនិង រោ្ឋ េិបាល មូលោ្ឋ ន។ ឧទាហរ
ណ៍បបេិនជបើេំជណើ បបជាមតិជនះបណ្្លឲ្យមានការពយាបា
លថ្មើ តនម្របេ់រ�្ឋ និងរោ្ឋ េិបាលមូលោ្ឋ នេបមាប់កម្មវធិើ
មួយចំនួន�ូចជា Medi-Cal ជាកម្មវធិើដថទំាេនុខភាពឧបតថែ
មភៃធនរបេ់រ�្ឋេបមាប់បបជា�នដ�លមានបបាក់ចំណូលទាប 
អាចរង្លប៉ាះពាល់។ ្លប៉ាះពាល់រារជពើពន្ធេនុទ្ធនន្លប៉ាះ
ពាល់ ជោយបបជយលននេំជណើ បបជាមតិជនះមិនទាន់បតរូវបាន
ជគ�ឹងជៅជ�ើយជទ។

ចលូលទមីល http://cal-access.sos.ca.gov/
campaign/measures/ សស្មាប់បញ្ី ននគណៈ 
កម្ាធិការ ដ�លបទងកីតទ�ងីរាចម្បងទ�ីម្បគំីាស្ទ 

ឬ�ំទាស់វធិានការទនះ។

ចលូលទមីល http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors.html  
ទ�ីម្បចីលូលទស្បីអ្នករ តួមបរច្ិ្កទានកពំលូលៗទំាង  

10 រ លូប សស្មាប់ គណៈកមក្ារ ។ 

ចបាប់ចមង្ននអត្ថបទទំាងស្ស រុងននវធិានការរ�្ឋទនះអាច 
រកបនទៅទលីទពំរ័ទ ី89 ននទសៀវទៅដណនំាទនះ។


