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PROPOSISYON MAG-AAWTORISA NG MGA BONONG MAGPAPATULOY NG  
PANANALIKSIK PARA SA STEM CELL.  
BATAS NA INISYATIBA.14

OPISYAL NA TITULO AT BUOD I N I H A N D A  N G  P A N G K A L A H A T A N G  A B U G A D O

BATAYAN
Gumagamit ang mga Mananaliksik ng Mga Stem Cell upang 
Pag-aralan at Gamutin ang Maraming Sakit. Ang mga 
stem cell ay mga partikular na uri ng mga cell na nasa 
katawan ng mga tao. Interesado ang mga mananaliksik 
sa mga stem cell dahil sa kanilang potensyal na 
makabuo ng mga bagong cell, tissue, at organ, at kung 
kaya may potensyal itong makatulong sa paggamot 
ng ilang partikular na sakit. Ang mga mananaliksik 
na lumalahok sa “medisina sa pagbubuong muli” ay 
nakatuon sa pagtugon sa maraming sakit, kabilang 
ang Alzheimer’s disease, HIV/AIDS, stroke, diyabetis, 
at kanser. 

Inaprubahan ng Mga Botante ang Panukala sa Balota ng 
Mas Maagang Stem Cell. Noong 2004, inaprubahan ng 
mga botante ang Proposisyon 71, na nagdagdag ng 
probisyon sa Saligang-Batas ng Estado na nagpapatibay 

ng karapatan ng mga mananaliksik sa California na 
magsagawa ng pananaliksik sa stem cell. Ginawa rin 
ng panukula ang Instituto ng Medisina sa Pagbubuong 
Muli ng California (California Institute for Regenerative 
Medicine, CIRM), na pangunahing para sa layunin 
ng pagkakaloob ng mga gawad sa mga unibersidad 
at iba pang entidad sa California upang suportahan 
ang pananaliksik sa stem cell, pagpapahusay ng 
mga bagong paggamot, mga klinikal na pagsubok, 
bagong pasilidad para sa pananaliksik, at iba pang 
nauugnay na aktibidad. Nagtatag rin ang panukala 
ng (1) namamahalang lupon na magpatupad ng mga 
patakaran ng CIRM at maglaan ng mga pondo ng gawad, 
(2) tatlong grupong nagtatrabaho sa pagpapayo upang 
matulungang gabayan ang namamahalang lupon sa 
ilang partikular na bagay, at (3) isang independiyenteng 
komite ng pangangasiwa upang bantayan ang mga 
pananalapi ng CIRM.

• Mag-aawtorisa ng $5.5 bilyon sa pangkalahatang 
obligasyong bono ng estado upang pondohan ang mga 
gawad mula sa California Institute of Regenerative 
Medicine (Instituto ng Medisina sa Pagbubuong 
Muli ng California) patungo sa mga pang-edukasyon, 
nonprofit, at pribadong entidad para sa: stem cell 
at iba pang medikal na pananaliksik, kabilang ang 
pagsasanay, pagbuo at paghatid ng terapiyang stem 
cell; konstruksyon ng pasilidad para sa pananaliksik; 
at mga kaugnay na pang-administratibong gastusin.

• Maglalaan ng $1.5 bilyon sa pananaliksik at terapiya 
para sa Alzheimer’s, Parkinson's, stroke, epilepsy, at 
iba pang mga sakit at kondisyon sa utak at central 
nervous system.

• Maglalaan ng mga pera sa Pangkalahatang Pondo 
para sa pagbabayad sa serbisyo sa utang sa bono.

• Palalawakin ang mga programang magtataguyod sa 
pananaliksik para sa stem cell at iba pang medikal 
na pananaliksik, pagbuo at paghatid ng terapiya, at 
pagsasanay at mga fellowship para sa estudyante 
at doktor.

BUOD NG TANTIYA NG PAMBATASANG TAGASURI 
SA NETONG PISKAL NA EPEKTO SA PANG-ESTADO 
AT LOKAL NA GOBYERNO:
• Tumaas na mga gastusin ng estado upang bayaran ang 

mga bonong tinantiyang nasa mga $260 milyon kada 
taon sa loob ng susunod na tinatayang 30 taon.

PAGSUSURI NG PAMBATASANG TAGASURI

Makikita ang teksto ng panukalang ito sa pahina 89 at sa website ng Kalihim ng Estado sa 
voterguide.sos.ca.gov.

Buod ng Mga Gastos ng Estado
Bagong Paghiram  
Prinsipal $5.5 bilyon  
Interes 2.3 bilyon  
 Kabuuang Tinatantiyang Halaga $7.8 bilyon

Mga Pagbabayad 
Average na taunang halaga $260 milyon  
Ipinalagay na panahon ng pagbabayad 30 taon  
Pinagmumulan ng  
mga pagbabayad Pangunahing kita sa buwis ng  
 Pangkalahatang Pondo
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Pinahintulutan ng Panukala ang Estado na Mag-Isyu ng 
Mga Pangkalahatang Obligasyong Bono. Pinahintulutan ng 
Proposisyon 71 ang estado na magbenta ng $3 bilyon 
sa mga pangkalahatang obligasyong bono, na uri ng 
panghihiram. Binenta ng estado ang mga bono sa 
mga namumuhunan, at ang perang nalikom mula sa 
mga pagbebentang ito ang nagpondo sa mga gawad at 
pagpapatakbo ng CIRM. Pagkatapos magbenta ng mga 
bono, binayaran ng estado ang mga namumuhunan 
nang may interes sa loob ng maraming taon. Katulad 
ng karaniwan sa mga ganitong uri ng bono, ginawa ng 
estado ang karamihan sa mga pagbabayad sa utang 
mula sa Pangkalahatang Pondo—ang pangunahing 
account sa pagpapatakbo ng estado, na nagbabayad 
para sa edukasyon, mga bilangguan, pangangalagang 
pangkalusugan, at iba pang pampublikong serbisyo. 
Iniatas ng panukala na ang maliit na halaga ng interes 
ng mga pondo ay mabayaran mula sa mga pagbebenta 
ng bono. (Para sa higit pang impormasyon tungkol 
sa paggamit ng estado sa mga bono, tingnan ang 
“Kabuuang ideya sa Utang sa Bono ng Estado” sa 
huling bahagi ng gabay na ito.)

Nakapagpondo ang Mga Gawad ng Maraming Layunin. 
Ipinapakita ng Pigura 1 kung paano ginamit ng CIRM 
ang gawad na pagpopondo nito. Kabilang sa mga 
pinondohang proyekto ang pagsasagawa ng pangunahing 
pananaliksik sa agham (tulad ng pananaliksik sa 
laboratoryo sa mga stem cell), pagpapahusay ng mga 
potensyal na paggamot, at pagsasagawa ng mga klinikal 
na pagsubok. Sinuportahan din ng mga pondo ng gawad 
ang iba pang aktibidad, kabilang ang pagpapatayo ng 
mga bagong pasilidad sa pananaliksik at mga internship 
para sa mga esudyante ng kolehiyo. Natanggap ng 
Unibersidad ng California ang pinakamalaking halaga 
ng pagpopondo ng gawad, na sinundan ng mga 
pribadong nonprofit na unibersidad at institusyon (tulad 
ng Unibersidad ng Stanford). Bilang karagdagan sa 
pagtanggap ng gawad mula sa CIRM, nakakatanggap 
ang maraming tumatanggap ng gawad ng karagdagang 
pagpopondo mula sa mga ibang pinagmumulan para 
sa kanilang mga proyekto. Ang iba pang karaniwang 
pinagmumulan ng pondo ay ang mga kontribusyon ng 
industriya, pribadong donasyon, at pederal na gawad. 
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$2.7 Bilyon ang Naigawad Simula 2004
Buod ng Proposisyon 71 Mga Gawad sa Stem Cell
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Inaatasan ang Mga Tumatanggap ng Gawad na Ibahagi 
sa Estado ang Kanilang Kitang Nauugnay sa Imbensyon. 
Ang ilang pananaliksik sa stem cell ay maaaring 
humantong sa mga bagong imbensyon, kabilang ang 
mga bagong medikal na teknolohiya at paggamot. 
Inatasan ng Proposisyon 71 ang mga tumatanggap 
ng gawad na maglilisensya o magbebenta ng kanilang 
mga imbensyon, na magbahagi sa estado ng bahagi 
ng magiging resultang kita. Ang bahagi ng kita ng 
estado ay idedeposito sa Pangkalahatang Pondo at 
maaaring gamitin upang suportahan ang anumang 
programa ng estado. Sa paglipas ng mga taon, 
bumuo ang namamahalang lupon ng CIRM ng mga 
panuntunan kung paano ibinabahagi ang kita sa 
estado. Nagsimulang makatanggap ang estado ng kita 
mula sa mga imbensyong pinondohan ng CIRM noong 
2017. Hanggang ngayon, ang mga imbensyong ito ay 
nakapagbigay ng kabuuan ng humigit-kumulang na 
$350,000 sa estado.

Nagasta Na ng CIRM ang Halos Lahat ng Magagamit 
na Pondo. Mula noong Hunyo 2020, nagasta na ng 
CIRM ang halos lahat ng pondo nito sa Proposisyon 71. 
Ayon sa CIRM, halos $30 milyon ang natitirang 
magagamit para sa mga gawad. Habang papalapit na 
ito sa katapusan ng pagpopondo nito, nagbabawas 
ang CIRM ng mga tauhan nito. Kasalukuyang may 
35 full-time na tauhan ang institusyon, na bumaba 
mula sa pinakamataas nitong 50 full-time na tauhan. 
Pinaplano nitong magpanatili ng ilang tauhan para sa 
mga susunod na ilang taon habang kinukumpleto ang 
mga natitirang proyekto.

MUNGKAHI
Mag-aawtorisa ng Mga Bagong Bono para sa Mga Stem Cell 
na Aktibidad. Pinahihintulutan ng Proposisyon 14 ang 
estado na magbenta ng $5.5 bilyon sa pangkalahatang 
obligasyong bono. Pangunahing magpopondo ang mga 
bono ng mga karagdagang gawad upang suportahan ang 
pananaliksik at ang pagpapahusay ng mga paggamot 
(kabilang ang mga klinikal na pagsubok) para sa 
maraming sakit. Nagtatabi ang proposisyon ng hindi 
bababa sa $1.5 bilyon na partikular upang manaliksik 
at magpahusay ng mga paggamot para sa mga sakit 
na nakakaapekto sa utak at central nervous system 
(tulad ng Alzheimer’s disease at Parkinson’s disease). 
Inaatasan ng proposisyon ang CIRM na maglaan ng 
maliit na bahagi ng pagpopondo ng gawad para sa mga 
oportunidad sa pagsasanay para sa mga estudyante sa 
Unibersidad ng Estado ng California at mga Kolehiyo 

ng Komunidad ng California, pati na rin ng maliit na 
bahagi upang makatulong na magtatag at suportahan 
ang mga pasilidad na nakatuon sa pananaliksik at mga 
klinikal na pagsubok. Para sa ilang uri ng mga gawad, 
aatasan ang CIRM na tiyaking ang mga tumatanggap ng 
gawad ay nakatira sa buong estado at isaprayoridad ang 
mga aplikanteng nag-aalok ng mga katumbas na pondo. 
Pinahihintulutan ng proposisyon ang CIRM na gumastos 
ng hindi hihigit sa 7.5 porsyento ng mga pondo sa bono 
sa mga pang-administratibong gastusin. 

Magtatatag ng Ilang Partikular na Panuntunang Nauugnay 
sa Mga Bono. Nililimitahan ng proposisyon ang 
halaga ng mga bonong maaaring ibenta ng estado sa 
$540 milyon kada taon, at sa gayon ay pinapalawak 
ang mga pagbebenta ng bono nang hindi bababa sa 
loob ng 11 taon. Sa unang limang taon pagkatapos 
maaprubahan ang proposisyon, magbabayad ang 
estado ng interes gamit ang mga pondo mula sa mga 
pagbebenta ng bono, at sa gayon ay binabawasan ang 
halaga ng magagamit na pagpopondo sa bono para sa 
mga proyekto sa pananaliksik. Simula Enero 1, 2026, 
hindi na gagamit ang estado ng mga pondo mula sa mga 
pagbebenta sa bono upang magbayad ng mga interes. 
Sa halip, magbabayad ang estado ng mga natitirang 
utang mula sa Pangkalahatang Pondo. 

Gumagawa ng Maraming Pagbabago sa CIRM. Ang 
pinakakapansin-pansin, gumagawa ang proposisyon 
ng maraming pagbabagong naglalayong pahusayin 
ang akses ng pasyente sa mga paggamot na stem cell. 
Pinahihintulutan ng proposisyon ang CIRM na kumuha 
ng hanggang 15 full-time na empleyado partikular 
para sa pagbuo ng mga patakaran at programang 
nauugnay sa pagpapahusay ng access sa, at ang 
pagiging abot-kaya ng mga paggamot para sa mga 
pasyente. (Pahihintulutan ang institusyon ng hanggang 
70 full-time na empleyado para sa iba pang layunin sa 
pagpapatakbo.) Isang bagong grupo ng mga eksperto 
na nagtatrabaho sa pagpapayo ang susuporta sa 
namamahalang lupon ng CIRM sa mga ganitong bagay. 
Higit pa rito, gagamitin ang anumang kitang nauugnay 
sa imbensyong idineposito sa Pangkalahatang Pondo 
upang makatulong na magbayad sa mga paggamot 
na medisina sa pagbubuong muli ng mga pasyente. 
Kabilang sa marami pang ibang pagbabago, daragdagan 
din ng proposisyon ang bilang ng mga miyembro sa 
namamahalang lupon ng CIRM mula 29 hanggang 35.
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MGA EPEKTO SA PANANALAPI
Kabuuang Tinatantiyang Gastusin ng Estado na $7.8 Bilyon. 
Ang halaga upang bayaran ang mga bonong awtorisado 
ng proposisyong ito ay depende sa iba't ibang salik, 
tulad ng mga rate ng interes sa mga bono, at kung 
kailan babayaran ang mga ito. Tinatantiya namin na 
ang kabuuang halaga upang mabayaran ang mga 
bono ay $7.8 bilyon—$5.5 bilyon para sa prinsipal, 
at $2.3 bilyon para sa interes. Ang magiging average 
ng mga gastusin ng estado ay humigit-kumulang na 
$260 milyon kada taon para sa humigit-kumulang na 
30 taon. Ang halagang ito ay mas mababa sa 1 porsyento 
ng kasalukuyang badyet ng Pangkalahatang Pondo 
ng estado.

Mahirap Magtantiya ng Kitang Nauugnay sa Imbensyong 
Magagamit para sa Mga Gatusin sa Paggamot ng 
Mga Pasyente. Hindi tiyak ang halaga ng kita mula 
sa mga bagong imbensyon na magagamit ng estado 
upang makatulong na bayaran ang mga gastusin sa mga 
paggamot gamit ang medisina sa pagbubuong muli ng 
mga pasyente. Maraming beses na hindi humahantong 
sa imbensyon ang pananaliksik. At, karaniwang 
maraming panahon ang lumilipas mula sa pagsisimula 
ng proyekto sa pananaliksik hanggang sa paglilisensya 
o pagbebenta ng kaugnay na imbensyon. Sa ngayon, 
nakakolekta ang estado ng ilang daang libong dolyar sa 
kitang nauugnay sa imbensyon. Gayunpaman, maaaring 
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hindi tumpak na mahuhulaan ng mga nakaraang 
pagkolekta ng kita ang kita sa hinaharap. 

Iba Pang Posibleng Epekto sa Pananalapi. Maaaring 
magresulta ang proposisyon sa maraming di-tuwirang 
epekto sa mga pang-estado at lokal na pamahalaan. 
Halimbawa, kung ang proposisyon ay magreresulta sa 
mga bagong paggamot, maaaring maapektuhan ang mga 
gastusin ng pang-estado at lokal na pamahalaan para 
sa mga programang tulad ng Medi-Cal, ang programa 
sa pangangalagang pangkalusugan na pinopondohan 
ng estado para sa mga taong may mababang kita. 
Hindi alam ang netong epekto sa pananalapi ng mga 
di-tuwirang epekto ng proposisyon ito.

Bumisita sa http://cal-access.sos.ca.gov/campaign/
measures/ para sa listahan ng mga komite na 

pangunahing binuo upang suportahan o tutulan ang 
panukalang ito.

Bumisita sa http://www.fppc.ca.gov/transparency/
top-contributors.html upang makita ang 
nangungunang 10 tagaambag ng komite.

Makikita ang kopya ng buong teksto ng panukala ng 
estadong ito sa pahina 89 ng gabay na ito.
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