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អនុញ្ញាតឲ្យប័ណ ្ណបំណុលយកទៅបន្តការស្រាវជ្រាវអំពកោ
ី សិកាដ�ើម ។
បញ ្ញតផ
៖
្
្តិ តួចផ្តើម

ចំណងជ�ើង និងសេចកស
្តី ង្ខេបជាផ្លូវការ

រ�ៀបចំដោយអគ្គមេធាវី

អត្ថបទនៃវិធានការនេះអាចរកបាននៅល�ើ ទំព័រទី 89 និ ងល�ើ គេហទំ ព័ររបស់ រដ្ឋ លេខាធិ ការ
voterguide.sos.ca.gov.
• អនុញ្ញាតឲ្យមានមូលប័ ត្រកាតព្វកិច្ចរដ្ឋទូទៅ
ចំ នួន $5.5 ពាន់ លាន ដ�ើ ម្បីផ្តល់ មូលនិ ធិនានាពី 
វិទ្យាស្ថា នវេជ្ជសាស្រ្តបុនភាវករ California ទៅដល់ ស្ថា ប័ នអប់ រំ
មិ នរកប្រាក់ចំណេញ និ ងឯកជននានាសម្រាប់ ៖
ការស្រាវជ្រាវអំពីកោសិ កាដ�ើ ម និ ងការស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្រ្ត
ដទៃទ�ៀត រាប់ បញ្ចូលទាំងការបណតុះ
្ បណ្
តា ល ការអភិវឌ្ឍន៍
និ ងការផ្តល់ ការព្យាបាលកោសិ កាដ�ើ ម ការកសាងមន្ទីរស្រាវជ្រាវ
និ ងការចំ ណាយខាងរដ្ឋបាលដែលពាក់ព័ន្ធ ។
• រក្សាទុកថវិកាចំ នួន $1.5 ពាន់ លានសម្រាប់ ការស្រាវជ្រាវ
និ ងព្យាបាលជម្ងឺវង្វេងស្មា រតី ជម្ងឺញ័រសរសៃសាច់ ដុំ
ជម្ងឺដាច់ សរសៃឈាមខួរក្បាល ជម្ងឺស្កន់ ឬឆ្កួតជ្រូក
និ ងជម្ងឺខួរក្បាល ឬប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទផ្សេងទ�ៀត ។

ិ មូលនិ ធិទូទៅសម្រាប់ សងសេវាកម្មប័ណ្ណបំណុ
• បម្ រុងថវកា
លប្រាក់កម្ចី។
ិ ីនានា ដោយល�ើ កកម្ពស់ការស្រាវជ្
• ពង្រីកកម្មវធ
រាវអំ ពីកោសិ កាដ�ើ ម និ ងការស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្រ្ត 
ដទៃទ�ៀត ការអភិវឌ្ឍន៍ និ ងការផ្តល់ ការព្យាបាល
ិ ី បណតុះ
កម្មវធ
្ បណ្
តា ល និ ងអាហារ ូបករណ៍សម្រាប់ សិស្សនិ
ស្សិត និ ងគ្រូពេទ្យ ។

ិ គច្បា
សេចកស
្ន វភា
្តី ង្ខេបនៃការប៉ាន់ប្រមាណរបស់អក
ប់ ស្តីពផ
ី លប៉ះពាល់សារព�ើពន្ធរបស់រដ្ឋនិងរដ្ឋា ភិបា
លមូលដ្ឋា ន៖
• ការចំ ណាយរបស់ រដ្ឋបានក�ើនឡ�ើងដ�ើ ម្បីទូទាត់ប័ណ្ណ
កម្ចីនានា ដែលបានប៉ាន់ ស្មា នមានប្រហែល $260
លានក្នុងមួយឆ្ំនា ក្នុងរយៈពេលជាង 30 ឆ្ំនា ខាងមុខ ។

សេចក្តីសង្ខេបនៃថ្លៃចំណាយរបស់ រដ្ឋ

កម្ចីថមី ្
ប្រាក់ដ�ើម
$5.5 ពាន់លាន
ការប្រាក់
  2.3 ពាន់លាន
ការប៉ាន់ស្មា នចំណាយសរ ុប
$7.8 ពាន់លាន
ការទូទាត់
ចំណាយប្រចាំឆ្នាំ មធ្យម
$260 លាន
រយៈពេលទូទាត់ដែលគេសន្មត
30 ឆ្នាំ
ប្រភពដែលយកមកទូទាត់ ជាចំបងចេញពី ប្រាក់ចណ
ំ ូល
                                   ពន្ធដែលមាននៅក្ងមូ
ិ ិទទូ ៅ
នុ នធ

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ

ជីវប្រវត្តិ

អ្ន កស្រាវជ្រាវប្រើ កោសិ ការដ�ើ មដ�ើ ម្បីសិក្សា
និ ងព្យាបាលជំ ងឺជាច្រើ ន។ កោសិ កាដ�ើ មគឺជាប្រភេទជា
ក់លាក់នៃកោសិ កាមួយចំ នួនដែលមាននៅក្នុងខ្លួនមនុ
ស្ស។ អ្នកស្រាវជ្រាវចាប់ អារម្មណ៍ល�ើ កោសិកាដ�ើ មដោយ
សារសក្តា នុពលរបស់ វាក្នុងការបង្កើតកោសិ កាសារជាថ្
មី ជាលិ កា និ ងសរីរាង្គ ដែលជួយព្យាបាលជំ ងឺមួយចំ នួនបា
នយ៉ាងមានប្រសិ ទភា
្ធ ព។ ក្ រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដែលចូលរ ួម
ិ ីវេជ្ជសាស្រ្តស្តា រកោសិ កាឡ�ើងវិញ” កំពុងផ្តោ
ក្នុង “កម្មវធ
តល�ើ ការដោះស្រាយជំ ងឺជាច្រើ ន រ ួមមានជម្ងឺវង្វេងស្មា រតី 
ជំ ងឺអេដស៍ ជំងឺដាច់ សរសៃឈាមខួរក្បាល ទឹកនោមផ្អែម
និ ងជំ ងឺមហារីក។
អ្ន កបោះឆ្នោតបានអនុ ម័តជាមុ ននូ វវិធានការបោះ
ឆ្នោតគាំទ្រកោសិ កោដ�ើ ម។ នៅក្នុងឆ្ំនា 2004 អ្ន
កបោះឆ្នោ តបានអនុម័តសំ ណ�ើប្រជាមតិ 71
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ដែលបន្ថែមមាត្រា ទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញរ្ញ ដ្ឋ ដែលបញ្ជាក់ពី
សិ ទ្ធិរបស់ អ្នកស្រាវជ្រាវនៅរដ្ឋ California ដ�ើ ម្បីធ្វើ កា
រស្រាវជ្រាវកោសិ កាដ�ើ ម។ វិធានការនេះក៏បានបង្កើតនូ
វវិទ្យាស្ថា នវេជ្ជសាស្រ្តស្តា រកោសិ កាឡ�ើងវិញ (CIRM)
រដ្ឋ California ក្នុងគោលបំ ណងចម្បងផ្តល់ ជំនួយដ
ល់ សាកលវិទ្យាល័ យ និ ងអង្គភាពដទៃទ�ៀតនៅក្នុងរដ្ឋ
California ដ�ើ ម្បីគាំទ្រដល់ ការស្រាវជ្រាវកោសិ កា
ដ�ើ ម ការអភិវឌ្ឍការព្យាបាលថ្មីៗ ការសាកល្បងព្យាបាល
កន្លែងស្រាវជ្រាវថ្មីៗ និ ងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធផ្សេងទ�ៀត។
វិធានការនេះក៏បានបង្កើតផងដែរនូវ
(1) ក្ រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់ គ្រងមួយ ដ�ើ ម្បីអនុម័ត
គោលនយោបាយ CIRM និ ងបែងចែកមូលនិ ធិជំនួយ
(2) ក្ រុមការងារប្រឹក្សាយោបល់ ចំនួន ដ�ើ ម្បីជួយផ្តល់ យោប
ល់ ដល់ ក្ រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់ គ្រងល�ើ បញ្ហាមួយចំ នួន និ ង
(3) គណៈកម្មា ធិ ការត្រួតពិនិត្យឯករាជ្យជួយដ�ើ ម្បីពិនិត្យម�ើ ល
ឡ�ើងវិញនូវហិរញ្ញវត្ថុរបស់ CIRM ។

អនុញ្ញាតឲ្យប័ណ ្ណបំណុ លយកទៅបន្តការស្រាវជ្រាវអំពីកោសិកាដ�ើម ។
បញ ្ញតផ
្តិ ចផ្តើ
តួ ្ ម ៖
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បន្ត

វិធានការនេះបានអនុ ញ្ញាតឲ្យរដ្ឋ ចេញប័ ណ្ណបំណុលកា
តព្វកិច្ចទូទៅ។ សំ ណ�ើប្រជាមតិ 71 បានអនុញ្ញាតឲ្យរ
ដ្ឋលក់ប័ណ្ណបំណុលកាតព្វកិច្ចទូទៅចំ នួន $3 ពាន់ លាន
ដែលជាទម្រង់ នៃប្រាក់កម្ចី ។ រដ្ឋបានលក់ប័ណ្ណកម្ចីដ
ិ ិ យោគិន ហ�ើយប្រាក់ដែលបានមកពីការលក់ទាំង
ល់ វន
នេះបានផ្គត់ផ្គង់ថវិកាដល់ ប្រតិបត្ដិការរបស់ CIRM ។
បន្ទា ប់ ពីលក់ប័ណ្ណកម្ចីហ�ើយ រដ្ឋបាននឹ ង កំពុងសងការប្រា
ិ ិ យោគិនអស់ រយៈពេលជាច្រើ នឆ្ំនា ។ ដូចគ្នា នឹ ងករ
ក់ដល់ វន
ណីនៃប័ ណ្ណកម្ចីទាំងនេះ រដ្ឋបានបង់ ថ្លៃបំ ណុលភាគច្រើ នពី
មូលនិ ធិទូទៅ ដែលជាគណនេយ្យប្រតិបត្តិការសំ ខាន់ របស់ រ
ដ្ឋ សម្រាប់ ចំណាយល�ើ ការអប់ រំ ពន្ធនាគារការថែទាំសុខភាព
និ ងសេវាកម្មសាធារណៈផ្សេងៗទ�ៀត។ វិធានការនេះតម្រូវឲ្
យមានការបង់ ការប្រាក់បន្តិចបន្តួចដោយមូលនិ ធិពីការលក់ប័
ណ្ណកម្ចី។ (សម្រាប់ ព័ត៌មានបន្ថែមអំ ពីការប្រើ ប័ណ្ណកម្ចីរបស់ រដ្ឋ
សូមម�ើ ល "ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃបំ ណុលប័ ណ្ណកម្ចីរបស់ រដ្ឋ" នៅផ្នេ
កខាងក្រោយក្នុងមគ្គទេសក៍នេះ។ )

ជំ នួយបានផ្តល់ថវិកាក្នុងគោលបំ ណងមួ យចំ នួន។
រ ូបភាពទី 1 បង្ហាញពីរប�ៀបដែល CIRM បានប្រើ ប្រាស់មូលនិ
ធិ ជំនួយរបស់ ខលួ្ន។ គម្រោង ដែលទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ថវិកា
បានជាប់ ពាក់ព័ន្ធក្នុងការដឹ កនាំការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្
ត្រមូលដ្ឋា ន (ដូចជា ការស្រាវជ្រាវក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ អំ
ពីកោសិ កាដ�ើ ម) ការអភិវឌ្ឍការព្យាបាលដែលមានសក្តា
នុពល និ ងការសាកល្បងព្យាបាល។ មូលនិ ធិជំនួយក៏បា
នគាំទ្រដល់ សកម្មភាពផ្សេងទ�ៀត រ ួមមានការសាងសង់
កន្លែងស្រាវជ្រាវថ្មីៗ និ ងកម្មសិក្សាស្រាវជ្រាវសម្រាប់ និ
ស្សិតមហាវិទ្យាល័ យ។ សាកលវិទ្យាល័ យ California
បានទទួលថវិកាជំ នួយច្រើ នបំ ផុត បន្ទា ប់ មកគឺសាកលវិទ្
យាល័ យឯកជនមិ នរកប្រាក់ចំណេញ និ ងស្ថា ប័ នដទៃៗទ�ៀត
(ដូចជាសាកលវិទ្យាល័ យ Stanford ជាដ�ើ ម)។
បន្ថែមល�ើ ការទទួលបានជំ នួយពី CIRM អង្គភាពទទួលជំ
នួយជាច្រើ នទទួលបានថវិកាបន្ថែមពី ប្រភពផ្សេងទ�ៀតស
ម្រាប់ គម្រោងរបស់ ពួកគេ។ ប្រភពមូលនិ ធិទូទៅផ្សេងទ�ៀ
ិ គទានឧស្សាហកម្ម ការបរិច្ចា គឯកជន
តគឺបានមកពីវភា
និ ងជំ នួយសហព័ន្ធ។

រ ូបភាព 1

េសចក្ដីសេង្ខបៃនសំ េណី 71 ស្ដីពី្របាក់ ជំ នួសស្រមាប់ េកាសិ កាេដី ម

$2.7 ពាន់ លានដុលា្លរ្រតូវបានផ្ដល់តាំងពីឆា្ន ំ 2004

អគារ និ ង
េហដា្ឋរចនាេផ្ស
ងេទៀត

គំ និត
ផ្ដួចេផ្ដីម
ស្រមាប់
ការអប់ រំ

ិ ី
តាមកម្មវធ

អង្គភាព
រក្របាក់ ចំេណញ
ការអភិ វឌ្ឍ
និ ងការ
ព្យាបាលសា
កល្បងេលី
ការព្យាបា
លថ្មី

ការ្រសាវ្រជាវជាមូ លដា្ឋន

សម្រាប់ អត្ថបទទាំងស្ រុងនៃសំ ណ�ើប្រជាមតិ 14 សូមម�ើ លទំព័រទី 89។

តាមអ្ន កទទួលមូ លនិ ធិ

សាកល
វិទ្យាល័ យ
California និ ង
អង្គភាពសាធារ
ណៈេផ្សងេទៀត

សា្ថប័ ន
មិ នរក្របាក់ ចំ
េណញឯកជន
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សំណ�ើ

14

14

អនុញ្ញាតឲ្យប័ណ ្ណបំណុ លយកទៅបន្តការស្រាវជ្រាវអំពីកោសិកាដ�ើម ។
បញ ្ញតផ
្តិ ចផ្តើ
តួ ្ ម ៖

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ	
អង្គភាពទទួលជំ នួយតម្រូវឲ្យចែករំលែកចំ ណូលទាក់ ទងនឹ
ងការបង្កើតថ្មីជាមួ យរដ្ឋ ។ ការស្រាវជ្រាវកោសិ កាដ�ើ មមួយចំ
ិ យាវេជ្ជសាស្រ្តនិ
នួនអាចនាំឲ្យមានការបង្កើតថ្មី រ ួមមានបច្ចេកវទ្
ងការព្យាបាលថ្មីៗ។ សំ ណ�ើប្រជាមតិ 71 ទាមទារឲ្យអង្គភាព
ទទួលជំ នួយដែលទទួលអាជ្ញាប័ ណ្ណ ឬលក់ការបង្កើតថ្មីរបស់
ពួកគេក្នុងការចែកចំ ណែកនៃប្រាក់ចំណូលជាមួយរដ្ឋ។ ចំ ណែ
កនៃចំ ណូលរបស់ រដ្ឋត្វរូ បានបញ្ចូលទៅក្នុងមូលនិ ធិទូទៅ ហ�ើ
ិ ី រដ្ឋណាមួយ។ ក្នុងរយៈ
យអាចត្រូវបានប្រើ ដ�ើ ម្បីគាំទ្រកម្មវធ
ពេលប៉ុន្មា នឆ្ំនា កន្លងមកនេះ ក្ រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់ គ្រងរបស់
CIRM បានបង្កើតច្បាប់ សតី ព
្ ីរប�ៀបដែលប្រាក់ចំណូលចែក
ជាមួយរដ្ឋ។ រដ្ឋបានចាប់ ផ្តើមទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីកា
របង្កើតថ្មីដែលគាំទ្រថវិកាដោយ CIRM ក្នុងឆ្ំនា 2017។
រហូតមកដល់ បច្ចុប្បន្ននេះ ការបង្កើតថ្មីទាំងនេះបានផ្តល់ ថវិកា
សរ ុបប្រមាណ $350,000 ដល់ រដ្ឋ ។

CIRM បានចំ ណាយថវិកាដែលមានស្ទើរតែទាំងអស់ ។
គិតត្រឹមខែមិ ថុនាឆ្ំនា 2020 CIRM បានចំ ណាយថវិកាភាគច្រើ
ននៃជំ នួយសំ ណ�ើប្រជាមតិ 71 របស់ ខលួ្ន។ យោងតាម CIRM
ថវិកាប្រហែលជា $30 លាននៅសល់ សម្រាប់ ផ្តល់ ជំនួយ។ នៅ
ពេលជិ តមកដល់ ចុងបញ្ចប់នៃមូលនិ ធិរបស់ ខលួ្ន CIRM បាននឹ
ងកំពុងកាត់បន្ថយបុគ្គលិករបស់ ខលួ្ន។ បច្ចុប្បន្ននេះ វិទ្យាស្ថា នមា
នបុគ្គលិកពេញម៉ោ ងចំ នួន 35 នាក់ ជាចំ នួនដែលចុះពីចំនួនបុ
គ្គលិកពេញម៉ោ ងជាង 50 នាក់។ វិទ្យាស្ថា នគ្រោងនឹ ងរក្សាបុគ្គ
លិ កមួយចំ នួនសម្រាប់ រយៈពេលពីរបី ឆ្ំនា ខាងមុខ នៅពេលដែល
គម្រោងដែលនៅសល់ ត្វរូ បានបញ្ចប់។

សំណ�ើ

អនុ ញ្ញាតឲ្យមានប័ ណ្ណកម្ចីថ្មីសម្រាប់ សកម្មភាពស្រាវជ្រា
វកោសិ កាដ�ើ ម ។ សំ ណ�ើប្រជាមតិ 14 អនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋល
ក់ប័ណ្ណបំណុលកាតព្វកិច្ចទូទៅចំ នួន $5.5 ពាន់ លាន។
ប័ ណ្ណកម្ចីនឹងផ្គត់ផ្គង់ជាចម្បងនូវថវិកាជំ នួយបន្ថែម
ដ�ើ ម្បីគាំទ្រដល់ ការស្រាវជ្រាវ និ ងការអភិវឌ្ឍនៃ ការព្យាបាល
(រ ួមទាំងការសាកល្បងព្យាបាល) សម្រាប់ ជំងឺជាច្រើ ន។ សំ ណ�ើ
ប្រជាមតិនេះកំណត់ប្រាក់ដោយឡែកយ៉ាងហោចណាស់ $1.5
ពាន់ លានដុល្លា រ ដ�ើ ម្បីស្រាវជ្រាវ និ ងអភិវឌ្ឍការព្យាបាលជំ ងឺ
ដែលប៉ ះពាល់ ដល់ ខួរក្បាល និ ងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទកណ្
តា ល
(ដូចជាជម្ងឺ វង្វេងស្មា រតី និ ងជម្ងឺញ័រសរសៃសាច់ ដុំ) ។
សំ ណ�ើប្រជាមតិនេះចង្អុលបង្ហាញ CIRM ក្នុងការបែ
ងចែកចំ ណែកថវិកាជំ នួយមួយផ្នែកតូចសម្រាប់ ឱកា
សបណតុះ
្ បណ្
តា លដល់ និស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័ យរដ្ឋ
California និ ងមហាវិទ្យាល័ យសហគមន៍ រដ្ឋ California
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បន្ត

ក៏ដូចជារ ួមចំ ណែក មួយផ្នែកតូចសម្រាប់ ជួយបង្កើត និ ង
គាំទ្រកន្លែងដែលផ្តោតល�ើ ការស្រាវជ្រាវ និ ងការសាកល្បង
ព្យាបាល។ សម្រាប់ ប្រភេទជំ នួយមួយចំ នួនទ�ៀត CIRM
នឹ ងត្រូវបានទាមទារឲ្យធានាថា អ្នកទទួលជំ នួយមាននៅ
ទូទាំងរដ្ឋ និ ងផ្តល់ អាទិភាពដល់ អ្នកដាក់ពាក្យ ដែ
លសាកសមទទួលបានផ្តល់ មូលនិ ធិទាំងនេះ។
សំ ណ�ើប្រជាមតិនេះអនុញ្ញាតឲ្យ CIRM ចំ ណាយមិ នល�ើ សពី 
7.5 ភាគរយនៃមូលនិ ធិប័ណ្ណបំណុល ល�ើ ថ្លៃរដ្ឋបាល។

បង្កើតវិធានមួ យចំ នួនទាក់ ទិននឹ ងប័ ណ្ណកម្ចី។ សំ ណ�ើប្រជាមតិ
នេះកំណត់ចំនួនប័ ណ្ណកម្ចីដែលរដ្ឋអាចលក់បានដល់ ទៅ
$540 លានក្នុងមួយឆ្ំនា ដោយអាចពង្រីកការលក់ប័ណ្ណ
បំ ណុលទាំងនេះក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច 11 ឆ្ំនា ទ�ៀត។
ក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្ំនា ដំ បូង បន្ទា ប់ ពីសំ ណ�ើប្រជាមតិត្
រ ូវបានអនុម័ត រដ្ឋនឹងធ្វើ ការបង់ ថ្លៃការប្រាក់ ដោយ
ប្រើ មូលនិ ធិពីការលក់ប័ណ្ណបំណុល ដោយអាចកាត់បន្ថយបរិ
មាណមូលនិ ធិប័ណ្ណកម្ចី ដែលមានសម្រាប់ គម្រោងស្រាវជ្រាវ។
ចាប់ ពីថ្ងៃទី 1 ខែមករាឆ្ំនា 2026 រដ្ឋលែងប្រើ ប្រាស់មូលនិ ធិពីការ
លក់ប័ណ្ណកម្ចីដ�ើម្បីបង់ ថ្លៃការប្រាក់តទៅទ�ៀតហ�ើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ
រដ្ឋនឹងបង់ ថ្លៃបំ ណុលដែលនៅសល់ ពីមូលនិ ធិទូទៅ។

ធ្វើ ឲ្យមានការផ្លាស់ បតូ្រជាច្រើ នដល់ CIRM។ អ្វីដែលគួរ
អោយកត់សំគាល់ បំផុតនោះគឺសំណ�ើប្រជាមតិធ្វើឲ្យមាន
ការផ្លាស់ បតូ្រជាច្រើ នដែលមានគោលបំ ណងធ្វើ អោយប្រ
ស�ើ រឡ�ើងនូវលទ្ធភាពរបស់ អ្នកជំ ងឺកនុ្ងការទទួលបានកា
រព្យាបាលកោសិ កាដ�ើ ម។ សំ ណ�ើប្រជាមតិនេះអនុញ្ញាតឲ្យ
CIRM ជួលបុគ្គលិកពេញម៉ោ ងរហូតដល់ 15 នាក់
ិ ី
ជាពិសេស ផ្តោតល�ើ ការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយ និ ងកម្មវធ
នានាទាក់ទងនឹ ងការកែលម្អលទ្ធភាពទទួលបាន និ ងលទ្ធភា
ពនៃការព្យាបាលសម្រាប់ អ្នកជំ ងឺ។ (វិទ្យាស្ថា ននេះនឹ ងត្រូវបា
នអនុញ្ញាតឲ្យជួល បុគ្គលិកពេញម៉ោ ងរហូតដល់ ទៅ 70 នា
ក់សម្រាប់ គោលបំ ណងប្រតិបត្តិការផ្សេងទ�ៀត។) ក្ រុមអ្ន
កជំ នាញផ្តល់ ប្រឹក្សាថ្មីនេះនឹ ងជួយគាំទ្រក្ រុមប្រឹក្សាភិបាល
គ្រប់ គ្រង CIRM ក្នុងបញ្ហាទាំងនេះ។ ល�ើ សពីនេះទ�ៀត
រាល់ ចំណូលទាក់ទងនឹ ងការបង្កើតថ្មី ដែលត្រូវបានដាក់ទៅ
ក្នុងមូលនិ ធិទូទៅ នឹ ងត្រូវបានប្រើ ដ�ើ ម្បីជួយបង់ ការចំ ណាយ
សម្រាប់ ការព្យាបាលអ្នកជំ ងឺដោយវេជ្ជសាស្រ្តស្តា រកោសិ កាឡ�ើ
ងវិញ។ ក្នុងចំ ណោមការផ្លាស់ បតូ្រផ្សេងៗទ�ៀត សំ ណ�ើប្រជាម
តិក៏បង្កើនចំ នួនសមាជិ កនៅល�ើ ក្ រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់ គ្រងរប
ស់ CIRM ពី 29 ដល់ 35

អនុញ្ញាតឲ្យប័ណ ្ណបំណុ លយកទៅបន្តការស្រាវជ្រាវអំពីកោសិកាដ�ើម ។
បញ ្ញតផ
្តិ ចផ្តើ
តួ ្ ម ៖

សំណ�ើ
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ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ	

ផលប៉ះពាល់សារព�ើពន្ធ។

តម្លៃប៉ាន់ ស្មា នសរ ុបរបស់ រដ្ឋមានចំ នួន $7.8 ពាន់ លាន។ ថ្លៃ
ដ�ើ មដ�ើ ម្បីសងប័ ណ្ណកម្ចីដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោ
យសំ ណ�ើប្រជាមតិនេះ អាស្រ័យល�ើ កត្តាផ្សេងៗ
ដូចជាអត្រាការប្រាក់ល�ើប័ណ្ណកម្ចី 
និ ងរយៈពេលដែលថ្លៃដ�ើ មត្រូវសង។ យ�ើ ងប៉ាន់ ស្មា នតម្លៃសរ ុបដ�ើ
ម្បីសងប័ ណ្ណកម្ចី នឹងមានចំ នួន $7.8 ពាន់ លាន
$5.5 ពាន់ លានសម្រាប់ ប្រាក់ដ�ើ ម និ ងប្រាក់
$2.3 ពាន់ លានសម្រាប់ ការប្រាក់។ ថ្លៃចំ ណាយរបស់ រ
ដ្ឋមានជាមធ្យមប្រហែល $260 លានដុ ល្លា រក្នុងមួ យឆ្នាំ
ក្នុងរយៈពេលប្រហែល 30 ឆ្នាំ ។ ចំ នួននេះតិចជាង 1 ភាគរយនៃ
ថវិកាមូលនិ ធិទូទៅរបស់ រដ្ឋ។

ពិ បាកប៉ាន់ ប្រមាណប្រាក់ ចំណូលទាក់ ទងនឹ ងការបង្កើតថ្មី ដែ
លអាចរកបានសម្រាប់ ថ្លៃព្យាបាលរបស់ អ្នកជំ ងឺ។ ចំ នួនប្រាក់ចំ
ណូលដែលទទួលបានពីការបង្កើតថ្មី ដែលអាចរកបានសម្រាប់ រដ្ឋ
ក្នុងការជួយល�ើ ការចំ ណាយល�ើ ការព្យាបាលអ្នកជំ ងឺ ដោយវេជ្ជ
សាស្រ្តស្តា រកោសិ កាឡ�ើងវិញគឺទាន់ មិនប្រាកដប្រជានៅឡ�ើយ។
ជាច្រើ នដងការស្រាវជ្រាវមិ ននាំទៅរកការបង្កើតថ្មី
ទេ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរចំ នួនពេលវេលាដ៏ សំខាន់ ជាធម្មតា ឆ្ល
ងកាត់ពីការចាប់ ផ្តើមគម្រោងស្រាវជ្រាវមួយរហូតដល់ ការ
ផ្តល់ អាជ្ញាប័ ណ្ណឬការលក់ការបង្កើតថ្មីពាក់ព័ន្ធដទៃទ�ៀត។
រហូតមកដល់ បច្ចុប្បន្ននេះ រដ្ឋបានប្រមូលប្រាក់ចំណូលពីម្ភៃ
ទៅសាបសិ បម៉ឺនដុល្លា រ ដែលទាក់ទងនឹ ងការបង្កើតថ្មី។
ទោះយ៉ាងណាក្តី ការប្រមូលប្រាក់ចំណូលនាពេលកន្លងមក ប្រ
ហែលជាមិ នអាចព្យាករណ៍ពីប្រាក់ចំណូលនាពេលអនាគតទេ។

សម្រាប់ អត្ថបទទាំងស្ រុងនៃសំ ណ�ើប្រជាមតិ 14 សូមម�ើ លទំព័រទី 89។
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បន្ត

ផលប៉ះពាល់ សារព�ើ ពន្ធអាចក�ើ តមានផ្សេងទ�ៀត។ សំ ណ�ើ
ប្រជាមតិនេះអាចបណ្
តា លឲ្យមានផលប៉ ះពាល់ ដោយប្រយោ
លជាច្រើ នទៅល�ើ រដ្ឋនិង រដ្ឋាភិបាល មូលដ្ឋា ន។ ឧទាហរ
ណ៍ប្រសិ នប�ើ សំណ�ើប្រជាមតិនេះបណ្
តា លឲ្យមានការព្យាបា
ិ ី
លថ្មី តម្លៃរបស់ រដ្ឋ និ ងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋា នសម្រាប់ កម្មវធ
ិ ីថែទាំសុខភាពឧបត្ថ
មួយចំ នួនដូចជា Medi-Cal ជាកម្មវធ
ម្ភធនរបស់ រដ្ឋសម្រាប់ ប្រជាជនដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប
អាចរងផលប៉ ះពាល់ ។ ផលប៉ ះពាល់ សារព�ើពន្ធសុទ្ធនៃផលប៉ ះ
ពាល់  ដោយប្រយោលនៃសំ ណ�ើប្រជាមតិនេះមិ នទាន់ ត្វរូ បាន
គេដឹ ងនៅឡ�ើយទេ។

ចូលម�ើល http://cal-access.sos.ca.gov/
campaign/measures/ សម្រាប់បញ្ជី នៃគណៈ
កម្មា ធិការ ដែលបង្កើតឡ�ើងជាចម្បងដ�ើម្បីគាំទ្រ
ិ នការនេះ។
ឬជំទាស់វធា
ចូលម�ើល http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top‑contributors.html
ដ�ើម្បីចល
ូ ប្រើអ្នករ ួមបរិច្ចាកទានកំពល
ូ ៗទាំង
10 រ ូបសម្រាប់គណៈកម្មការ។

ិ នការរដ្ឋនេះអាច
ច្បាប់ចម្លងនៃអត្ថបទទាំងស្ រុងនៃវធា
រកបាននៅល�ើទំពរ័ ទី 89 នៃស�ៀវភៅណែនាំនេះ។

ការវិភាគ
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