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OPISYAL NA
PATNUBAY NA
IMPORMASYON
NG BOTANTE

SERTIPIKO NG KATUMPAKAN
Ako, si Bill Jones, Sekretaryo ng Estado ng Estado ng
California, ay nagpapatunay na ang mga panukalang-batas
na kasama rito ay ihaharap sa mga manghahalal ng Estado
ng California sa Primaryang Eleksiyon na gaganapin sa
buong Estado sa Marso 5, 2002, at ang pamplet na ito ay
wastong inihanda alinsunod sa batas.

Saksihan ang aking kamay at ang Dakilang Selyo ng
Estado sa Sacramento, California, ngayong ika-10 araw ng
Disyembre, 2001.

Bill Jones
Sekretaryo ng Estado

Bisitahin ang aming website sa www.ss.ca.gov



SEKRETARYO NG ESTADO

Mahal na Botante:

Ang kahambal-hambal na mga pangyayari noong Setyembre 11, 2001, ay nagbigay sa
ating lahat na mga Amerikano ng isang bagong pagpapahalaga sa ating Demokrasya. Ang
mga ginawa ng mga terorista ay mga pag-atake laban sa mga karapatan at kalayaan nating
lahat na mga Amerikano—kabilang sa mga ito ang karapatang bumoto sa Demokrasya na
tumatanggap ng pinakamatinding paggalang sa buong mundo. 

Isa sa pinakamabisang mga paraan upang ipadala ang mensahe sa mga terorista na
nagtangkang sirain ang paraan ng ating buhay ay tiyakin ninyo na ang lahat ng inyong
kapitbahay, kaibigan, pamilya, at mga kasamahan sa trabaho ay sasamahan kayo sa isang
maramihang pagpunta sa mga presinto sa Araw ng Eleksiyon.

Gagawin ng opisina ng Sekretaryo ng Estado ang aming bahagi upang tulungan ang
militar na tiyakin na ang mga babae at lalaki na nagpoprotekta sa Amerika sa ibang bansa
ay magkakaroon ng lahat ng pagkakataon na bumoto, kahit sa ilalim ng pinakamahihirap
na pangyayari.

Sa pamamagitan ng mga reporma sa eleksiyon na nagpapahintulot sa pagpaparehistro ng
botante hanggang ikalabinlimang araw bago ang eleksiyon, ang desisyon ng Sekretaryo
ng Estado na alisin ang lipas nang teknolohiya ng pagboto sa pamamagitan ng
binubutasang kard, ang pagpapasimple ng proseso ng balotang ipinakokoreo, at
dinamihang mga pagkakataon para sa mga botanteng di-partidista na lumahok sa mga
primaryang eleksiyon ay nagkakaloob ngayon sa mga taga-California ng lahat ng
kaluwagan at pagkakataon upang higit na marami ang makaboto.

Upang maghanda para sa Araw ng Eleksiyon, mangyaring repasuhin ang materyal dito sa
Patnubay na Impormasyon ng Botante at sa Internet sa www.ss.ca.gov. Upang
matulungan kaming mapahusay ang impormasyong ipinagkakaloob sa mga botante para
sa mga susunod na eleksiyon, hinihimok din namin kayo na kumpletuhin at ibalik ang
kard ng survey na nakalagay sa likod ng pamplet na ito.

Bilang isang rehistradong botante, mayroon kayong pagkakataon sa Marsong ito na higit
na patatagin ang pundasyon ng ating Demokrasya sa pamamagitan ng paggamit ng
inyong napakahalagang karapatan—ang karapatang bumoto! Inaasahan namin na
makita kayo, ang inyong mga kaibigan, pamilya, at mga katrabaho sa mga presinto sa
Marso 5, 2002. Magkakasama, makakapagpadala tayo ng mensahe na ang ating
Demokrasya at ang mga sagradong kalayaan ng Amerika ay mananatiling malakas
magpakailanman para sa ating mga anak at mga apo.
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Ang “Bumoto Amerika” ay sagot para sa bawat Amerikano na gustong magbigay sa
ating bansa, magpakita ng suporta, at dumakila sa mga nag-alay ng kanilang mga
buhay para sa ating kalayaan.

Ang hangarin ng proyektong “Bumoto Amerika” ay magkaloob sa bawat karapat-
dapat na botante ng pagkakataon upang maging bahagi ng Amerika at tumulong na
protektahan ang demokrasya sa pamamagitan ng pagpapalakas nito sa pinakapuso
nito—ang kahon ng balota.

Ang “Bumoto Amerika” ay isang programang pag-abot sa botante, edukasyon ng
botante, paglahok ng botante, at isang boluntaryong pagkuha ng mga tao.

Maraming paraan upang makilahok. Bisitahin ang website ng “Bumoto Amerika” sa
www.voteamerica.ca.gov para magparehistro upang bumoto, kumuha ng di-
partidistang impormasyon ng botante, hanapin ang inyong presinto, o sumali upang
maging boluntaryo ng “Bumoto Amerika.”

Magkakasama, mapapamalagi nating malakas ang ating bansa!
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MGA PETSANG DAPAT TANDAAN

PEBRERO 4, 2002
Unang araw upang mag-aplay sa koreo para sa
balotang ipinakokoreo

PEBRERO 19, 2002
Huling araw para magparehistro upang bumoto

PEBRERO 26, 2002
Huling araw upang mag-aplay sa koreo para sa
balotang ipinakokoreo

MARSO 5, 2002
Huling araw upang personal na mag-
aplay para sa balotang ipinakokoreo sa
opisyal ng county sa mga eleksiyon

MARSO 5, 2002
ARAW NG ELEKSIYON!

Huwag Kalilimutang
Bumoto!



Mahalagang Paunawa! Ang huling araw para
magparehistro upang bumoto ay ginawang ika-15 araw
bago ang eleksiyon sa halip na ika-29 na araw bago ang
eleksiyon. Ang huling araw para magparehistro upang
bumoto para sa Primaryang Eleksiyon ng Marso 5, 2002
ay Pebrero 19, 2002. Ang mga taong nagparehistro upang
bumoto sa pagitan ng Pebrero 4 at Pebrero 19 ay
tatanggap ng paunawa ng lugar ng kanilang presinto, pero
maaaring wala nang oras para ipakoreo sa mga ito ang
isang kopya ng patnubay na ito o ng huwarang balota na
ipinakokoreo ng bawat county.

Magparehistro nang Maaga! Mangyaring himukin ang
inyong pamilya at mga kaibigan na magparehistro sa o
bago ang Pebrero 4, 2002, upang matiyak ang
makakatanggap sila ng lahat ng impormasyong kailangan
nila.

Pansamantalang Pagboto. Maaaring wala nang
panahon upang idagdag ang mga pangalan ng mga taong
nagparehistro nang huli (pagkaraan ng Pebrero 4, 2002)
sa listahan ng mga botante na ginagamit sa presinto.
Kung ang inyong pangalan ay hindi lumitaw sa listahan,
kayo ay karapat-dapat bumoto sa isang “pansamantalang”
balota. Maaaring hingin sa inyo na magpakita ng
katunayan kung saan kayo nakatira. Ang isang
pansamantalang balota ay katulad ng regular na balota.
Gayunman, ang mga opisyal sa mga eleksiyon ay
inaatasan na kumuha ng katunayan ng rehistrasyon ng
botante bago bilangin ang mga pansamantalang balota.
Kung kayo ay inaatasan na bumoto ng pansamantalang
balota, ang mga trabahor ng presinto sa inyong presinto
ay makakatulong sa inyo. 

Impormasyong Online. Marerepaso ninyo ang mga
nilalaman ng publikasyong ito online sa website ng
Sekretaryo ng Estado sa www.ss.ca.gov. Bilang
karagdagan, ang mga kopya ng materyal sa pagboto ay
makukuha sa inyong presinto.

Bagong Huling-Araw Para Magparehistro Upang Bumoto

Tumawag sa walang-bayad na numero ng Sekretaryo ng Estado:
1-800-345-VOTE

www.ss.ca.gov
3  



Hindi Mahanap ang Inyong Presinto?

Ituturo namin kayo
sa tamang direksiyon.

PUMUNTA SA AMING WEBSITE UPANG:

• Hanapin ang inyong presinto

• Gumawa ng pananaliksik ukol sa mga kontribusyon sa kampanya

• Manood ng kasalukuyang kinukuhang mga resulta ng eleksiyon

• Kumuha ng impormasyon tungkol sa balotang ipinakokoreo

• Tingnan ang mga listahan ng mga kandidato

www.ss.ca.gov

Ipadala ang inyong mga komentaryo sa
Sekretaryo ng Estado sa bjones@ss.ca.gov
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Dalhin Ninyo Ito sa Presinto!

CALIFORNIA

MABILIS NA SANGGUNIANG
NAHIHILANG PATNUBAY

Martes, Marso 5, 2002
PRIMARYANG ELEKSIYON

Ang nahihilang patnubay na sangguniang ito ay naglalaman
ng kabuuran at impormasyon ng matatawagan para sa bawat
panukalang nakalagay sa balota ng Marso 5, 2002.

OPISYAL NA 
PATNUBAY NA
IMPORMASYON
NG BOTANTE

Bisitahin ang aming website sa www.ss.ca.gov

Dalhin ninyo
ito sa

presinto!

I  



Kabuuran
Ang batas na ito ay upang matiyak na ang boto ng bawat tao ay nabibilang
nang tama. Ito ay nag-aawtorisa ng pagpapalabas ng mga bono ng estado na
nagpapahintulot sa mga county na bumili ng mga modernong kagamitan sa
pagboto at palitan ang mga laos nang sistema ng pagbutas ng kard (chad).
Ang batas na ito ay nagtatadhana ng mga bono sa halagang dalawang daang
milyong dolyar  ($200,000,000) at naglalaan ng salapi mula sa
Pangkalahatang Pondo upang bayaran ang mga bono. Tama sa Pananalapi:
Gastos ng estado na mga $255 milyon sa sampung taon (pangkaraniwang
gastos na mga $26 milyon taun-taon) upang bayaran ang mga bono. Isang-
beses na gastos ng county na mga $67 milyon sa buong estado upang
tumbasan ang mga pondo ng estado. Karagdagang gastos ng county taun-taon
sa pagpapatakbo na maraming sampu-sampung milyong dolyar sa buong
estado.

Ang Kahulugan ng Inyong Boto
Oo
Ang botong OO sa panukalang batas
na ito ay nangangahulugang: Ang
estado ay makakapagbenta ng $200
milyon na mga bono upang tulungan
ang mga county sa pagbili ng mga
bagong sistema ng pagboto.

Hindi
Ang botong HINDI sa panukalang-
batas na ito ay nangangahulugang: Ang
estado ay hindi makakapagbenta ng
$200 milyon na mga bono para sa
layuning ito.

Mga Pangangatwiran
Pabor
Ang Panukala 41 ay magsasamoderno
sa lahat ng laos nang makina sa
pagboto ng California sa pamamagitan
ng bagong mga makinang mataas ang
teknolohiya upang matiyak na ang
bawat boto ay nabibilang. Ang
Panukala 41 ay sinusuportahan ng Liga
ng mga Babaing Botante ng California,
Kongreso ng mga Nakatatanda ng
California, Lider ng Mayoriya ng
Asembleya Kevin Shelley, at
Sekretaryo ng Estado Bill Jones.

Kontra
Ang Panukala 41 ay isa pang utang na
babayaran ng mga taga-California.
Dapat tayong magbayad para sa mga
bagong makina sa pagboto sa
pamamagitan ng mga kinukulektang
buwis sa halip ng pagpapalaki ng ating
utang at pagbabayad ng interes. Hindi
makakaya at hindi dapat magbayad ang
mga taga-California ng higit pang
utang. Dapat gumasta nang matalino
ang mga pulitiko, hindi dapat
magpabayad sa atin ng higit pang utang.

Para sa Karagdagang Impormasyon
Panig 

Robert Barnes or 
Mark Capitolo
Yes on Prop. 41
1121 L Street, Suite 401
Sacramento, CA 95814
916-325-8600
mail@41-yes.org
www.41-yes.org

Laban 

Honorable Dennis Mountjoy
Member of the Assembly
P.O. Box 877
Monrovia, CA 91017
626-357-8237
dmountjoy59@aol.com

Kabuuran
Upang protektahan ang mga ilog, lawa, at sapa para pahusayin ang kalidad ng
tubig at tiyakin ang malinis na tubig na iniinom; upang protektahan ang mga
dalampasigan at mga baybay-dagat na pinagbabantaan ng polusyon; upang
pahusayin ang kalidad ng hangin; upang pangalagaan ang bukas na espasyo at
bukid na pinagbabantaan ng hindi nakaplanong pagpapaunlad; upang
protektahan ang tirahan ng ligaw na buhay; upang ibalik ang mga kayamanang
makasaysayan at pangkultura; upang kumpunihin at pahusayin ang kaligtasan ng
mga parke ng estado at kapitbahayan; ang estado ay dapat magpalabas ng mga
bonong may kabuuang dalawang bilyon anim na raang milyong dolyar
($2,600,000,000) na babayaran mula sa mga kasalukuyang pondo. Ang
programang ito ay napapailalim sa isang tauhang independiyenteng pagsusuri.
Tama sa Pananalapi: Gastos ng estado na mga $4.3 bilyon sa 25 taon
(pangkaraniwang gastos na mga $172 milyon kada taon) upang mabayaran ang
mga bono.  Mga gastos ng estado at lokal na pamahalaan sa pagpapatakbo at
pagpapanatili na maaaring umabot ng sampu-sampung milyong dolyar taun-taon.

Ang Kahulugan ng Inyong Boto
Oo
Ang botong OO sa panukalang-batas
na ito ay nangangahulugang: Ang
estado ay makakapagbenta ng $2.6
bilyon na mga bono para sa konser-
basyon ng mga likas na kayamanan,
pagkakamit at pagpapahusay ng pang-
estado at lokal na parke, at
pangangalaga ng mga kayamanang
makasaysayan at pangkultura.

Hindi
Ang botong HINDI sa panukalang-
batas na ito ay nangangahulugang: Ang
estado ay hindi makakapagbenta ng
$2.6 bilyon na mga bono para sa mga
layuning ito.

Mga Pangangatwiran
Pabor
OO sa 40! Ang malinis na tubig,
malinis na hangin, ligtas na mga parke
ng kapitbahayan ay nagpoprotekta sa
ating kalusugan at kaligtasan. Ang
mga taunang pagsusuri ay nagbibigay
ng pananagutan sa panukalang-batas
na ito. Panatilihing ligtas at maganda
ang California, at protektahan ang
kalidad ng inyong kapitbahayan.
Sinusuportahan ng Audubon Society,
Organisasyon ng mga Pulis at Siyerip
ng California, at Kamara de Komersiyo
ng L.A.

Kontra
Ang California ay humaharap sa
malaking kakulangan sa badyet na
magreresulta sa mga pagbawas sa mga
serbisyo, pagtataas ng buwis, o pareho.
Hindi ngayon ang panahon para sa
karagdagang $2,600,000,000 na utang.
Ang mga botante ay nag-aproba na ng
$4,000,000,000 na mga boto para sa
tubig at mga parke noong 2000. Dapat
nating iakma sa mga pangangailangan
ang paggasta sa mga panahon ngayon na
kawalan ng katiyakan. 

Para sa Karagdagang Impormasyon
Panig 

Bryan Blum
Californians for Clean Water,
Clean Air, Coastal Protection,
and Safe Neighborhood Parks
926 J Street, #612
Sacramento, CA 95814
916-313-4539
bblum@voteyeson40.org
www.voteyeson40.org

Laban 

Senator Ray Haynes
P.O. Box 51891
Riverside, CA 92517
909-698-2158
www.hjta.org

KABUURAN NG PANUKALANG-BATAS SA BALOTA

Ang Batas Ng 2002 Para Sa Malinis Na Tubig,
Malinis Na Hangin, Ligtas Na Mga Parke Ng
Kapitbahayan At Proteksiyon Ng Baybay-Dagat 
Ng California.

40
PAN

Batas sa Bono
Inilagay sa Balota ng Lehislatura

Batas Ng 2002 Para Sa Pagsasamoderno Ng Pagboto.
(Batas Na Shelley-Hertzberg).41

PAN

Batas sa Bono
Inilagay sa Balota ng Lehislatura

II Kabuuran ng panukalang-batas sa balota



KABUURAN NG PANUKALANG-BATAS SA BALOTA

Kabuuran
Nagsususog sa Konstitusyon upang ipahayag na dapat ibilang ang boto ng
botanteng bumoto sa isang eleksiyon alinsunod sa mga batas ng estado. Tama
sa Pananalapi: Walang karagdagang gastos sa estado o lokal na pamahalaan.

Ang Kahulugan ng Inyong Boto
Oo
Ang botong OO sa panukalang-batas
na ito ay nangangahulugang: Ang
Konstitusyon ng Estado ay sususugan
upang pagtibayin ang karapatan ng
isang botante na ibilang ang kanyang
boto. Bilang karagdagan, ang batas ng
estado (1) ay malinaw na nag-aawtorisa
sa mga opisyal sa eleksiyon ng county
na humingi sa hukuman ng
pagpapalawig ng huling araw pagkaraan
ng eleksiyon upang pahintulutan ang
karagdagang oras upang bilangin ang
mga boto at (2) malinaw na mag-
aawtorisa sa mga hukuman na
aprobahan ang nabanggit na
kahilingan. 

Hindi
Ang botong HINDI sa panukalang-
batas na ito ay nangangahulugang: Ang
Konstitusyon ng Estado ay hindi
sususugan upang pagtibayin ang
karapatan ng isang botante na ibilang
ang kanyang boto. Ang batas ng estado
(1) ay hindi malinaw na mag-aawtorisa
sa mga opisyal sa mga eleksiyon ng
county na humingi sa hukuman ng
pagpapalawig ng huling-araw pagkaraan
ng eleksiyon upang pahintulutan ang
karagdagang oras upang bilangin ang
mga boto at (2) hindi malinaw na mag-
aawtorisa sa mga hukuman na
aprobahan ang nabanggit na
kahilingan.

Mga Pangangatwiran
Pabor
Ang karapatang bumoto ay walang
kabuluhan kung hindi ka makakatiyak
na ang inyong boto ay bibilangin. Ang
Panukala 43 ay malinaw na
nagkakaloob sa inyo ng isang batas na
ayon sa konstitusyon na ibilang ang
inyong boto. Sa pagboto ng OO,
tutulong kayong matiyak na ang mga
eleksiyon ay pinagpasiyahan ng mga
botante, at hindi ng mga hukuman o
mga opisyal ng pamahalaan. 

Kontra
Magandang pakinggan ang Panukala
43—pero mas makakapinsala kaysa
makabubuti. Ang problema sa
California ay HINDI dahil ang mga
balota ay hindi nabibilang. Ang
problema ay ang mga grupo ng espesyal
na interes at mga higanteng
korporasyon ay namimili ng mga
eleksiyon. Lubhang kailangan natin ang
isang anyo ng pampublikong pagtustos
ng mga kampanya para sa mga opisina
ng estado.

Para sa Karagdagang Impormasyon
Panig 

Ethan Jones
2707 O Street, #11
Sacramento, CA 95816
916-443-6036
YesOnProp43@sbcglobal.net

Laban 

Gary B. Wesley
Voter Information Alliance
(VIA)
P.O. Box 90151
San Jose, CA 95109
408-882-5070
www.VoterInformationAlliance.org

Kabuuran
Nag-aatas, simula sa Hulyo 1, 2003, na ang mga kasalukuyang kita na resulta
ng mga buwis ng estado sa pagbebenta at paggamit sa pagbebenta ng gatong
sa sasakyang de-motor ay gamitin para sa transportasyon gaya ng itinatadhana
ng batas hanggang Hunyo 30, 2008. Nag-aatas, simula sa Hulyo 1, 2008, na
ang mga kasalukuyang kita mula sa mga buwis ng estado sa pagbabenta at
paggamit ay gamitin para sa pampublikong paghahatid at pangmaramihang
transportasyon; mga pagkumpuni at pagpapahusay ng kalye at daan ng
lungsod at county; at mga pagpapahusay sa haywey ng estado. Nagpapataw ng
pag-aatas ng dalawang-ikatlong bahagi ng Lehislatura na suspindihin o gawan
ng pagbabago ang persentahe ng pagtatalaga ng mga kita. Tama sa
Pananalapi: Simula sa 2008-09, mga $1.4 bilyon sa mga kita sa buwis ng
estado sa pagbebenta ng gasolina, pagkaraan ay itataas taun-taon, ay patuloy
na gagamitin para sa pang-estado at lokal na transportasyon.

Ang Kahulugan ng Inyong Boto
Oo
Ang botong OO sa panukalang-batas
na ito ay nangangahulugang: Ang
Konstitusyon ng Estado ay mag-aatas,
mula sa 2003-04, na ang mga kita sa
buwis sa pagbebenta ng gasolina ay
gamitin taun-taon para sa mga pang-
estado at lokal na transportasyon.

Hindi
Ang botong HINDI sa panukalang-
batas na ito ay nangangahulugang: Ang
mga kita sa buwis sa pagbebenta ng
gasolina ay hindi iaatas ng Konstitusyon
ng Estado na gamitin para sa pang-
estado at lokal na transportasyon.

Mga Pangangatwiran
Pabor
Ang mga opisyal ng pulisya, kagawaran sa
sunog,, pampublikong kaligtasan, mga grupo
ng mambubuwis, mga klab ng awto ay
nagrerekomenda ng OO sa 42. Nag-aatas
na ang buwis sa pagbebenta ng gasolina
(nagbabayad na tayo sa gasolinahan) ay
gamitin upang pahusayin ang kaligtasan sa
daan, pangmaramihang paghahatid at
bawasan ang pagsisikip ng trapiko—NANG
HINDI MAGTATAAS NG MGA
BUWIS. 6000 tulay/oberpas ang
kailangang kumpinihin. TAUNANG
PAGSUSURI ay iniaatas. Nagtatadhana
ng PANANAGUTAN sa mga
MAMBUBUWIS.

Kontra
Ang Pan 42 ay nagpapaboto sa atin sa
2002 sa mga priyoridad sa paggasta na
magkakabisa sa 2008. Ito ay
magpupuwersa ng $1.2 bilyon na
pagbawas sa mahahalagang serbisyo 
sa edukasyon, pangangalagang
pangkalusugan at pampublikong
kaligtasan upang bayaran ang
lumaking paggasta sa transportasyon.
Itinatali nito sa Konstitusyon ang
pormula ng paggasta na walang
pananagutan sa mambubuwis.

Para sa Karagdagang Impormasyon
Panig 

Taxpayers for Traffic Relief/Yes
on 42, A Coalition of Taxpayers,
Construction, Business, Labor,
Engineers and Commuters
11300 West Olympic Blvd., #840
Los Angeles, CA 90064
310-996-2671
info@yesprop42.com
www.yesprop42.com

Laban 
Walang ibinigay na impormasyon ng
matatawagan. 

Batas Ng 2002 Para Sa Pagpapahusay Na Ukol Sa
Pagsisikip Ng Transportasyon. Pagtatalaga Ng
Mga Kasalukuyang Kita Sa Buwis Sa Pagbebenta 
At Paggamit Para Sa Transportasyon Lamang. 
Pambatasang Susog Sa Konstitusyon.
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Karapatang Ibilang Ang Boto.
Pambatasang Susog Sa Konstitusyon.43
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Kabuuran
Nagpapahintulot sa mga botante na magsumite ng mga pirma sa petisyon
upang pahintulutan ang kanilang nakapuwestong mambabatas na muling
kumandidato at magsilbi ng pinakamataas na apat na taon na higit sa mga
panunungkuluan na itinatadhana ng Konstitusyon kung sumang-ayon ang
mayoriya ng mga botante. Tama sa Pananalapi: Hindi alam na gastos ng
county na maaaring umabot ng  daan-daang libong dolyar tuwing
makalawang taon sa buong estado upang patunayan ang mga pirma ng
botante sa petisyon; maliit o walang gastos ng estado upang subaybayan ang
pagiging karapat-dapat ng mga nakapuwestong muling kumakandidato.

Ang Kahulugan ng Inyong Boto
Oo
Ang botong OO sa panukalang-batas na
ito ay nangangahulugang: Ang mga
lokal na rehistradong botante ay
makakapagpetisyon sa Sekretaryo ng
Estado na pahintulutan ang kanilang
nakapuwestong Senador o Miyembro ng
Asembleya, na hindi karapat-dapat dahil
sa mga takda sa panunungkulan, na
muling tumakbo para muling mahalal
upang magsilbi ng karagdagang
hanggang apat na taon. Ang isang
Senador ay makakapagsilbi ng pinaka-
mataas na tatlong apat-na-taong
panunungkulan at ang isang Miyembro
ng Asembleya ng pinakamataas na
limang dalawang-taong panunungkulan.

Hindi
Ang botong HINDI sa panukalang-
batas na ito ay nangangahulugang: Ang
mga lokal na rehistradong botante ay
hindi makakapagpetisyon sa Sekretaryo
ng Estado na pahintulutan ang kanilang
nakapuwestong Senador o Miyembro ng
Asembleya, na hindi karapat-dapat
dahil sa mga takda sa panunungkulan,
na muling tumakbo para muling
mahalal. Mananatili ang kasalukuyang
mga takda sa panunungkulan,
naglilimita sa isang Senador sa dalawang
apat-na-taong panunungkulan at sa
isang Miyembro ng Asembleya sa
tatlong dalawang-taong panunungkulan.

Mga Pangangatwiran
Pabor
Ang Pan. 45 ay hindi magtatapos sa
mga takda sa panunungkulan. Ito ay
magpapanatili sa mga takda sa
panunungkulan habang nagbabalik sa
mga lokal na botante ng opsyon na
palawigin ang panunungkulan ng
kanilang sariling mambabatas—isang
beses lamang para sa apat na taon. Ang
Panukala 45 ay nagbabalik ng kontrol
sa mga lokal na botante. Ang Pan. 45
ay sinusuportahan ng mga iginagalang
na organisasyon tulad ng Liga ng mga
Babaing Botante ng California.

Kontra
Ang Pan. 45 ay papatay sa mga takda sa
panunungkulan sa California,
pananatilihin ang mga matatag na
nakapuwestong mga talagang pulitiko sa
opisina sa Sacramento. Ang Pan. 45 ay
pinopondohan ng milyun-milyong
dolyar mula sa mga talagang pulitiko,
mga tagalobi, at mga makapangyarihang
espesyal na interes na tulad ng MGA
KOMPANYA NG TABAKO, MGA
ABUGADO NG PAGLILITS, AT
MGA HIGANTE NG ENERHIYA.
Bumoto ng HINDI sa Pan. 45, at
PIGILAN ANG MGA PULITIKO.

Para sa Karagdagang Impormasyon
Panig 

Joe Camicia
555 Capitol Mall, Suite 1425
Sacramento, CA 95814
916-442-2952
Fax: 916-442-1280
www.petitionrights.org
mail@petitionrights.org

Laban 

Todd McCauley
No on 45! Stop the Politicians
151 N. Sunrise Ave., Suite 901
Roseville, CA 95661
916-786-9400
Info@Stopthepoliticians.org
www.Stopthepoliticians.org

Kabuuran
Sinususugan ang Batas sa Kiropraktiko upang tukuyin ang mga gawain na
itinuturing na di-propesyonal na gawain; nag-aatas ng imbistigasyon ng may
lisensiya sa mga partikular na pangyayari at pagpapawalang-bisa ng lisensiya
sa ikalawang pagkakasala, o maraming pagkakasala, ng tinukoy ng mga
pagkakasalang may kinalaman sa seguro. Tama sa Pananalapi: Halos walang
karagdagang gastos ng estado sa pagsasakatuparan. Maaaring makatipid ang
estado ng hindi alam na halaga na resulta ng mas mababang gastos sa
kabayaran ng manggagawa at Medi-Cal.

Ang Kahulugan ng Inyong Boto
Oo
Ang botong OO sa panukalang-batas
na ito ay nangangahulugang: Ang
Lupon ng mga Taga-iksamen ng
Kiropraktiko ay aatasang pawalang-bisa
ang lisensiya ng isang kiropraktiko
nang hanggang sampung taon kapag
siya ay napatunayang nagkasala ng iba-
ibang krimen, kabilang ang pandaraya
sa seguro, at upang imbestigahan ang
sinumang lisensiyadong kiropraktiko
na kinasuhan ng krimen sa paggawa ng
pandaraya sa seguro.

Hindi
Ang botong HINDI sa panukalang-
batas na ito ay nangangahulugang: Ang
Lupon ng mga Taga-iksamen ng
Kiropraktiko ay patuloy na magpapasiya
ng aksiyong pandisiplina na ipapataw
laban sa isang lisensiyadong
kiropraktiko at kung iimbistigahan ang
bawat lisensiyadong kiropraktiko na
kinasuhan ng krimen sa paggawa ng
pandaraya sa seguro. 

Mga Pangangatwiran
Pabor
Ang pandaraya sa seguro ay lumilikha
ng mas mataas na mga hulog sa seguro
para sa ating lahat. Bagaman ang
karamihan sa mga kiropraktiko ay
sumusunod na batas, may ilang hindi.
Ang mas mabibigat na parusa para sa
ikalawang beses na mapatunayang
nandaya sa seguro ay dapat na ilagay
tulad ng mga nasa ibang propesyonal
na gaya ng mga doktor at abugado.
Bumoto ng “oo” sa Panukala 44 at
tumulong na patigilin ang pandaraya.

Kontra
Hayaang ibagay ang parusa sa krimen.
Ang tanging dahilan na ang isang
kiropraktiko ay dapat mawalan ng
lisensiya ay kung nakapinsala ng mga
pasyente. Ang kawalan ng katapatan sa
pananalapi ay walang kinalaman sa
kakayahang medikal. Ang mga
kiropraktiko na nandaya ay dapat
magbayad sa mga biktima, at dapat
kumita para magawa ito.

Para sa Karagdagang Impormasyon
Panig 

Jackie Speier
State Senator
P.O. Box 3113
Daly City, CA 94015
650-361-0301

Laban 

Ted Brown
Libertarian Party of California
14547 Titus Street, Suite 214
Panorama City, CA 91402
818-782-8400
tedbrown1776@hotmail.com
www.ca.lp.org

KABUURAN NG PANUKALANG-BATAS SA BALOTA

Mga Kiropraktiko. Di-Propesyonal Na Gawain.
Pambatasang Susog sa Inisyotibo.44
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Pambatasang Takda Sa Panunungkulan. 
Mga Petisyon Ng Lokal Na Botante.
Inisyatibong Susog Sa Konstitusyon.
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PAMBATASANG BONONG PANUKALANG-
BATAS 
Anumang panukalang-batas na nananawagan ng
pagpapalabas ng mga pangkalahatang obligasyong bono
ay dapat pagtibayin sa bawat kapulungan ng Lehislatura
sa pamamagitan ng dalawang-ikatlong boto, pinirmahan
ng Gobernador, at inaprobahan ng isang simpleng
mayoriya ng mga boto ng publiko para maging batas.
Tuwing ang isang bonong panukalang-batas ay nasa isang
pambuong-estadong balota, isang pangkalahatang tanaw
ng utang sa bono ng estado ang isinasama sa pamplet ng
balota.

PAMBATASANG SUSOG SA KONSTITUSYON
Tuwing ang Lehislatura ay nagmumungkahi ng susog sa
Konstitusyon ng California, ito ay tinatawag na
pambatasang susog sa konstitusyon. Ito ay dapat
pagtibayin sa Senado at sa Asembleya sa pamamagitan ng
dalawang-ikatlong bahagi ng boto bago ito ilagay sa
balota. Ang pambatasang susog sa konstitusyon ay hindi
nangangailangan ng pirma ng Gobernador. Ang ganitong
uri ng susog ay nag-aatas ng isang simpleng mayoriya ng
boto ng publiko para maging batas.

PAMBATASANG SUSOG SA INISYATIBO
Tuwing ang Lahislatura ay magmumungkahi na susugan
ang isang batas na dating pinagtibay sa pamamagitan ng
proseso ng inisyatibo, ang Lehislatura ay inaatasan na
magharap ng susog sa mga botante para pumasa.
Maaaring magsusog ang Lehislatura sa dating pinagtibay
na inisyatibong batas kung ang batas ay nagpapahintulot
ng pambatasang susog o pagpapawalang-saysay nang
walang pag-aproba ng botante. Ang ganitong uri ng susog
ay nag-aatas ng isang simpleng mayoriya ng boto ng
publiko para maging batas.

MGA INISYATIBO
Madalas na tinatawag na “tuwirang demokrasya,” ang
proseso ng inisyatibo ay ang kapangyarihan ng mga tao na
maglagay ng mga panukalang-batas sa balota. Ang mga
panukalang-batas na ito ay puwedeng lumikha o magbago
ng mga batas (kabilang ang mga pangkalahatang
obligasyong bono) at susugan ang Konstitusyon ng
California. Kung ang inisyatibo ay nagmumungkahing
susugan ang isang batas ng California, ang mga pirma ng
mga rehistradong botante na nilikom ay dapat kapantay
ang bilang sa 5% ng mga boto para sa lahat ng kandidato
para Gobernador sa naunang eleksiyong panggobernador.
Kung ang inisyatibo ay nagmumungkahing susugan ang
Konstitusyon ng California, ang mga pirma ng mga
rehistradong botante na nilikom ay dapat na kapantay
ang bilang sa 8% ng mga boto para sa lahat ng kandidato
para Gobernador sa naunang eleksiyon panggobernador.
Ang isang inisyatibo ay nag-aatas ng isang simpleng
mayoriya ng boto ng publiko para maging batas.

REPERENDUM
Ang reperendum ay ang kapangyarihan ng mga tao na
aprobahan o tanggihan ang mga batas na pinagtibay ng
Lehislatura. Gayunman, ang mga reperendum ay hindi
magagamit upang aprobahan o tanggihan ang mga
pangkagipitang panukalang-batas o batas na nananawagan
ng mga eleksiyon o nagtatadhana ng pagpapataw ng buwis
o naglalaan ng mga kasalukuyang paggasta ng estado. Ang
mga botanteng gustong hadlangan ang pagsasakatuparan
ng isang batas na may pagpapatibay na pambatasan ay
dapat lumikom ng mga pirma ng mga rehistradong botante
na kapantay ang bilang sa 5% ng boto para sa lahat ng
kandidato para Gobernador sa naunang eleksiyong
panggobernador sa loob ng 90 araw ng pagpapatibay ng
batas. Sa sandaling mapalagay sa balota, ang batas ay
matatalo kung ang mga botante ay bumoto ng mas
maraming HINDI kaysa OO sa tanong sa
reperendum.

PAGBIBIGAY-KAHULUGAN SA MGA 
PANUKALANG-BATAS SA BALOTA
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Section Title
PANUKALA

40 ANG BATAS NG 2002 PARA SA MALINIS NA TUBIG, MALINIS NA
HANGIN, LIGTAS NA MGA PARKE NG KAPITBAHAYAN AT
PROTEKSIYON NG BAYBAY-DAGAT NG CALIFORNIA.

6 Titulo at Kabuuran

ANG BATAS NG 2002 PARA SA MALINIS NA TUBIG, MALINIS NA HANGIN, LIGTAS NA MGA
PARKE NG KAPITBAHAYAN AT PROTEKSIYON NG BAYBAY-DAGAT NG CALIFORNIA.

• Ang batas na ito ay nagtatadhana ng pagpapalabas ng bonong dalawang bilyon anim na raang
milyong dolyar ($2,600,000,000) para magkaloob ng pondo upang:  protektahan ang mga ilog, lawa,
at sapa upang pahusayin ang kalidad ng tubig at tiyakin ang malinis na tubig na iniinom; protektahan
ang mga dalampasigan at mga baybay-dagat na pinagbabantaan ng polusyon; protektahan ang bukas
na espasyo at bukid na pinagbabantaan ng hindi nakaplanong pagpapaunlad; protektahan ang tirahan
ng ligaw na buhay; ibalik ang mga kayamanang makasaysayan at pangkultura; kumpunihin at
pahusayin ang kaligtasan ng estado at mga parke ng kapitbahayan.

• Napapailalim sa taunang independiyenteng pagsusuri.

• Naglalaan ng salapi mula sa Pangkalahatang Pondo ng estado upang bayaran ang mga bono.

KABUURAN NG TANTIYA NG PAMBATASANG MANUNURI SA NETONG TAMA SA
PANANALAPI NG ESTADO AT LOKAL NA PAMAHALAAN:

• Gastos ng estado na mga $4.3 bilyon sa 25 taon upang bayaran pareho ang prinsipal ($2.6 bilyon) at
interes ($1.7 bilyon) na gastos sa mga bono. Pagbabayad na mga $172 milyon kada taon.

• Mga gastos na maaaring umabot ng mga sampu-sampung milyong dolyar taun-taon sa estado at lokal
na pamahalaan upang patakbuhin o panatilihin ang ari-arian na binili o pinahusay sa pamamagitan
ng mga bonong pondo na ito.

MGA HULING BOTO NG LEHISLATURA SA AB 1602 (PANUKALA 40)

OPISYAL NA TITULO AT KABUURAN

Asembleya: Oo 60 Hindi 8

Senado: Oo 29 Hindi 4

Inihanda ng Abugado Heneral



Ang Pigura 1 ay nagsasabuod ng mga layunin kung saan
gagamitin ang pera ng bono. Ang pera sa bono ay makukuha
para gastahin ng iba-ibang ahensiya ng estado at para igawad
sa mga lokal na pampublikong ahensiya at di-nagtutubong
asosasyon.

EPEKTO SA PANANALAPI
Mga Gastos sa Bono. Para sa mga bonong ito, ang estado

ay magbabayad sa prinsipal at interes mula sa Pangkalahatang
Pondo ng estado nang hanggang mga 25 taon. Kung ang mga
bono ay maibenta sa interes na 5 porsiyento (ang
kasalukuyang interes para sa uring ito ng bono), ang gastos ay
magiging mga $4.3 bilyon upang bayaran pareho ang prinsipal
($2.6 bilyon) at interes ($1.7 bilyon). Ang pangkaraniwang
bayad ay mga $172 milyon kada taon.

Mga Gastos sa Pagpapatakbo. Ang estado at mga lokal na
pamahalaan na bumibili o nagpapahusay ng ari-arian sa
pamamagitan ng mga pondo sa bono na ito ay magkakaroon
ng mga karagdagang gastos upang patakbuhin o pamahalaan
ang mga ari-arian. Ang mga bahagi ng gastos na ito ay
maaaring maibalik ng mga kita mula sa mga ari-ariang ito,
tulad ng mga bayad sa pagpasok sa parke. Ang mga netong
karagdagang gastos (sa buong estado) ay maaaring umabot sa
sampu-sampung milyong dolyar taun-taon.

7Pagsusuri

ANG BATAS NG 2002 PARA SA MALINIS NA TUBIG, MALINIS NA HANGIN, LIGTAS NA MGA PARKE 
NG KAPITBAHAYAN AT PROTEKSIYON NG BAYBAY-DAGAT NG CALIFORNIA. 40
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BATAYAN
Ang estado ay nagsasakatuparan ng iba-ibang programa

upang pangalagaan ang mga likas at pangkulturang
kayamanan, protektahan ang kapaligiran, at magkaloob ng
mga pagkakataong panlibangan sa publiko. Ang estado ay
nagkakaloob ng mga gawad at pautang sa mga lokal na
pampublikong ahensiya at di-nagtutubong asosasyon para sa
mga katulad na layunin.

Ang ilan sa mga pondo para sa mga nabanggit na programa
ay nanggaling sa mga pondo ng pangkalahatang obligasyong
bono. Ang mga pangkalahatang obligasyong bono ay
itinataguyod ng estado, ang ibig sabihin ang estado ay
inaatasang magbayad ng mga gastos para sa prinsipal at interes
sa mga bonong ito. Ang mga kita ng Pangkalahatang Pondo
ay gagamitin upang bayaran ang mga gastos na ito. Ang mga
kitang ito ay pangunahing nanggagaling sa mga buwis sa
personal na kita at kita ng negosyo at sa buwis sa pagbebenta. 

Mula noong 1980, ang mga botante ay nag-aproba ng mga
$7.6 bilyon ng mga pangkalahatang obligasyong bono upang
magkaloob ng pondo para sa mga pang-estado at lokal na
programang ito na gaya ng mga sumusunod:

• Mga Bono upang Pahusayin ang Kalidad at Panustos
na Tubig. Mga $3.8 bilyong bono ang inaprobahan para
sa iba-ibang layuning may kinalaman sa tubig, kabilang
ang pagpapahusay ng kaligtasan ng iniinom na tubig,
pagkontrol ng baha, kalidad ng tubig, at pagiging
maaasahan ng panustos na tubig.

• Mga Bono para sa Konserbasyon ng Likas na
Kayamanan at mga Pagkakataong Panlibangan. Mga
$3.8 bilyon sa mga bono ang inaprobahan upang bumili,
protektahan, at pahusayin ang mga lugar na libangan
(tulad ng mga parke at dalampasisgan), mga lugar na
pangkultura (tulad ng mga makasaysayang gusali at
museo), at mga likas na lugar (tulad ng kaparangan at
mga bukas na espasyo, landas, tirahan ng ligaw na buhay,
at ang baybayin.

Tinatantiya na lahat maliban sa $1.2 bilyon ng mga bonong
inawtorisa ng mga naunang batas na ito sa bono ay magagasta
o mailalaan sa mga ispesipikong proyekto pagdating ng
Hunyo 2002.

Bilang karagdagan, ang estado ay nagsasakatuparan din ng
mga programa na nagkakaloob ng mga gawad sa mga
pampublikong ahensiya at pribadong organisasyon para sa
mga proyektong nagbabawas ng dumi ng hangin. Ang mga
programang ito ay pinondohan mula sa iba-ibang pondo,
kabilang ang Pangkalahatang Pondo.

MUNGKAHI
Ang panukalang-batas na ito ay nagpapahintulot sa estado

na magbenta ng $2.6 bilyon ng mga pangkalahatang
obligasyong bono upang pangalagaan ang mga likas na
kayamanan (lupa, hangin, at tubig), upang magkamit at
pahusayin ang mga pang-estado at lokal na parke, at upang
pangalagaan ang mga makasaysayan at pangkulturang
kayamanan.

PAGSUSURI NG PAMBATASANG MANUNURI

PIGURA 1

Halaga

Kabuuan $2,600.0

Konserbasyon ng Lupa, Hangin, at Tubig $1,275.0

• Mga proyektong pagkakamit, pagpapaunlad, at pagpapanumbalik ng
mga konserbansiya ng estado. 445.0

• Mga proyektong pagkakamit at pagpapanumbalik ng tirahan ng ligaw 
na buhay. 300.0

• Proteksiyon ng kalidad ng tubig at mga aktibidad na pagpapanumbalik,
kabilang ang proteksiyon ng himpilan ng tubig, mga tubig ng baybayin, 
mga dalampasigan, ilog, at lawa. 300.0

• Pangangalaga ng mga lupang taniman at pastulan. 75.0
• Mga proyekto para sa pagpapaunlad, pagpapanumbalik, at proteksiyon 

ng mga daanan sa ilog at sapa sa kalunsuran. 75.0
• Mga gawad para sa pagbabawas ng mga singaw mula sa kagamitang

ginagatungan ng diesel na pinatatakbo sa loob ng estado at mga lokal 
na parke. 50.0

• Proteksiyon at pagpapanumbalik ng lupa at tubig sa pamamagitan 
ng Pangkat na sa Konserbasyon ng California. 20.0

• Mga programang gubat sa kalunsuran. 10.0

Mga Parke at Libangan $1,057.5

• Pagkakamit at pagpapaunlad ng mga parke at mga pasilidad na 
panlibangan sa kalunsuran. 460.0

• Pagkakamit at pagpapaunlad ng panrehiyon at lokal na parke 
(ang mga pondo ay ipinamamahagi batay sa populasyon). 372.5

• Pagpapaunlad at pagkakamit ng parke ng estado. 225.0

Pangangalaga ng mga Pangkasaysayan at Pangkulturang Kayamanan $267.5

• Pagkakamit, pagpapaunlad, at pangangalaga ng mga ari-arian, istruktura, 
at artipak na may kahalagahang pangkultura at/o pangkasaysayan. 267.5

BATAS SA MALINIS NA TUBIG, MALINIS NA HANGIN,
LIGTAS NA MGA PARKE NG KAPITBAHAYAN AT
PROTEKSIYON NG BAYBAY-DAGAT NG CALIFORNIA
MGA PAGGAMIT NG MGA PONDO NG BONO

(Sa Milyon)
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8 Mga Pangangatwiran

Oo sa 40 para sa Malinis na Tubig, Malinis na Hangin, Ligtas na mga Parke
ng Kapitbahayan at Proteksiyon ng Baybay-Dagat!

Ang malinis na tubig at malinis na hangin ay mahalaga sa lahat ng taga-
California. Ang ligtas na mga parke ng kapitbahayan ay nagbibigay sa ating
mga anak at pamilya ng mga ligtas na lugar upang masiyahan sa labas. Ang
paprotekta sa baybay-dagat ng California laban sa polusyon at sobrang
pagpapaunlad ay mahalaga sa mga tao sa ligaw na buhay.

Magkakasamang kikilos upang ipasa ang Panukala 40, mapahuhusay
natin ang kalidad ng ating buhay ngayon at para sa susunod na henerasyon.

ANG OO SA 40 AY:
• Magpoprotekta sa ating iniinom na tubig, ating hangin at ating mga

dalampasigan mula sa nakalalasong dumi
• Magpoprotekta sa mga lupa sa baybayin at mga dalampasigan na

nanganganib sa pagpapaunlad
• Magkakaloob sa ating mga anak ng mga ligtas na lugar na paglalaruan
• Magpapaunlad sa ating ekonomiya at magproprotekta sa ating kapaligiran
ANG OO SA 40 AY SINUSUPORTAHAN NG:
• Organisasyon ng mga Pulis at Siyerip ng California
• National Audubon Society
• Clean Water Action
• Pambansang Pederasyon sa Ligaw na Buhay
• Mga Nagmamalasakit na Mamamayanan ng Timog Sentral Los Angeles
• Liga sa Proteksiyon ng Baybay-Dagat
• Liga ng mga Babaing Botante ng California
ANG TAUNANG PAGSUSURI NG PANANALAPI AT

MAHIHIGPIT NA PANANGGALANG AY NANGANGAILANGAN:
• Mga Taunang Pagsusuri
• Mga Pampublikong Pagdinig
• Mga Pagrepaso ng Mamamayan
ANG OO SA 40 AY HINDI MAGTATAAS NG MGA BUWIS. Ito ay

nag-aatas na ang kasalukuyang kita sa buwis ay gagastahin nang mas maayos
at mas mabisa.

ISANG MALUSOG NA CALIFORNIA PARA SA LAHAT: “Ang
malinis na tubig, malinis na hangin, at ligtas na mga parke ay pakikinabangan
ng lahat ng taga-California. Ang Oo sa 40 ay ang reseta para sa isang malusog
na California.”  Liga ng mga Babaing Botante ng California

MALINIS NA TUBIG: “Makakatulong tayo na panatilihin ang ating
mga tubig na malaya sa dumi at protektahan ang ating mga look,
dalampasigan at ilog laban sa pag-agos ng kalunsuran sa pamamagitan ng
pagsuporta sa Panukala 40. Ang panukalang-batas na ito ay mahalaga dahil
ito ay nagpoprotekta sa mga lupang nagbibigay sa atin ng malinis na tubig.”
Clean Water Action

MALINIS NA HANGIN: “Ang Oo sa 40 ay nagbabawas sa dumi ng
hangin at nagpapahusay ng kalidad ng hangin sa pamamagitan ng pagpapalit
ng pinakamaruruming sasakyan—luma, nakaruruming diesel na mga trak at
bus—ng mga bago, mas malinis na sasakyan at kagamitang may pagkontrol
sa dumi. Makakahinga tayo nang mas maluwag sa pagboto ng oo sa 40.”
Asosasyon ng mga Opisyal sa Pagkontrol ng Dumi ng Hangin ng California

MGA LIGTAS NA PARKE NG KAPITBAHAYAN: “Ang pagbibigay sa
mga bata ng mga ligtas na lugar para paglaruan ay maglalayo sa kanila sa mga
gang, droga at karahasan. Ang Oo sa 40 ay gagawing mas ligtas ang ating
komunidad.”  Organisasyon ng mga Pulis at Siyerip ng California

TUMUTULONG SA ISDA AT LIGAW NA BUHAY: “Ang
pagprotekta sa ating mga lupa at pagpapanumbalik ng ating naging
maruming mga daanan ng tubig ay makakatulong sa ligaw na buhay ng
estado. Ang Oo sa 40 ay mangangalaga sa mga likas na kayamanan  ng
California para sa mga susunod na henerasyon.”  The Nature Conservancy

MAMUHUNAN SA KINABUKASAN NG CALIFORNIA: “Ang
kabuhayan ng California ay nakadepende sa pangangalaga ng kalidad ng
buhay. Ang mga pamumuhunang itinatadhana ng panukalang-batas na ito
ay papanatilihing matatag ang industriya ng turismo ng California,
makakatulong sa mga kompanya sa California na maakit at mapanatili ang
mga empleyado, at nagpapalakas ng mga komunidad sa buong estado.”
Asosasyon ng mga Ari-arian ng Negosyo ng California

MAHIHIGPIT NA PANANGGALANG NG PANANALAPI: “Ang
mahihigpit na pananggalang ay titiyak na ang mga pondo ng Panukala 40 ay
wasto at maayos na ginagasta. Sa kabutihang palad, ang California ay may
kakayahang gumawa ng ganitong matalinong pamumuhuhan sa ating
kinabukasan.”  Teseroro ng Estado Philip Angelides

Magkakasama, malaki ang ating magagawa sa pagpapahusay ng kalusugan
at kalidad ng buhay ng ating mga anak, apo at mga susunod na henerasyon.
Ang Oo sa 40 ay maglilinis sa ating hangin at tubig, magbabawas ng dumi,
magpoprotekta sa ating baybay-dagat, look, dalampasigan at mga lawa at
gagawing mas ligtas ang ating mga parke. Ang Panukala 40 ay kabilang ang
taunang pagsusuri at mahihigpit na pananggalang sa salapi. 

Upang tumulong, o para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang
www.voteyeson40.org. OO sa 40!

DAN TAYLOR, Direktor na Tagapaganap
Audubon California

HANK LOCAYO, Presidente
Kongreso ng mga Nakatatanda ng California

BARBARA INATSUGU, Presidente
Liga ng mga Babaing Botante ng California

PANGANGATWIRANG PABOR SA PANUKALA 40

SAGOT SA PANGANGATWIRANG PABOR SA PANUKALA 40
HUWAG MULING PALOLOKO:
Ang mga espesyal na interes na pabor sa Panukala 40 na nakalista sa

itaas ay iyon ding mga grupo na nagsabi sa atin na bumoto sa Panukala
12 at 13 dalawang taon na ang nakalilipas. Kung sisipiin ang Patnubay
na Impormasyon sa Botante ng California para sa 2000, ipinangako nila
sa atin na ang Panukala 12 ay:

1. “Magpoprotekta sa Ating Hangin, Tubig, Ilog at mga
Dalampasigan laban sa Nakakalasong Dumi”

2. “Magkakaloob sa mga Bata ng mga Ligtas na Lugar para
Paglaruan”

3. “Tutulong na Ilayo ang mga Bata sa mga Kalye at sa mga Gang”
4. “Magpoprotekta sa ating Kapaligiran at Pauunlarin ang ating

Ekonomiya”
PAMILYAR BA? Ang mga ito ay katulad na katulad ng sinasabi nila

ngayon para sa Panukala 40! Kaya bakit gusto nilang gumasta ng
karagdagang $2,600,000,000 ng ating pera sa kaparehong bagay!

Higit na mahalaga, ano ang ginawa nila sa $4,000,000,000 na ibinigay
sa kanila noong 2000?

Lumalabas na ipinalit nila ang salitang “pabor na paglalaan (pork)”
para sa “parke (park).” Halimbawa:

• $44,750,000 para sa tatlong sentro ng “agham”
• $30,000,000 sa Programang Konserbansiya ng San Francisco

Bay Area

• $15,000,000 sa Lungsod ng San Francisco
• $2,750,000 para sa mga lugar ng riles at mga mina sa ilalim ng lupa
• $2,000,000 para sa isang sentro ng “bisita” sa Ilog Amerikano
• $2,000,000 para sa isang “kampo” sa County ng Alameda
• $250,000 upang “panatilihin ang bulaklak ng estado”
ANG PANUKALA 40 AY GUMAGAWA NG MAS MARAMI

NG KATULAD: Gagamitin nito ang karamihan sa $2,600,000,000 sa
mas maraming pabor na paglalaan, hindi mga parke ng kapitbahayan,
hindi malinis na hangin na malalanghap, at hindi malinis na tubig na
maiinom.

MINSAN NA NATIN SILANG PINAGKATIWALAAN AT
NAGDUSA TAYO. Huwag silang hayaang mag-aksaya ng karagdagang
$2,600,000,000 na hindi natin makakayang mawala. Bumoto ng HINDI
sa Panukala 40!

SENATOR RAY HAYNES, Pangalawang Tagapangulo
Komite sa Kalusugan ng Senado ng Estado ng Californi

MIYEMBRO NG ASEMBLEYA DICK DICKERSON, Pangalawang
Tagapangulo

Komite sa Tubig, Parke at Ligaw na Buhay ng Asembleya ng Estado ng
California

LEWIS K. UHLER, Presidente
Pambansang Komite sa Paglimita ng Buwis

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya.
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HINDI MAKAKAYA NG CALIFORNIA ANG DAGDAG NA
UTANG:

Noon lamang nakaraang taon, ang California ay may napakalaking sobra
at ang ating ekonomiya ay matatag. Pero ngayon natagpuan natin ang mga
sarili na nabubuhay sa ibang uri ng mundo. Ang ating ekonomiya ay
humihina. Sa halip ng sobra, inaasahan na magkakaroon tayo ng kakulangan sa
badyet na mahigit na $14,000,000,000!

Ito ay mangangahulugan ng pagbawas ng mga serbisyo ng estado, pagtaas ng
buwis, o pareho. Alinman dito, ang mga tao sa California ay matatalo. Pero
ang mga bagay ay lalong sasama kung papasa ang Panukala 40, dahil itong
bagong bono ay magkakahalaga ng $5,000,000,000 para bayaran, kabilang
ang interes!

Ang mga buwis sa pagbebenta ay katataas lamang noong Enero. Ang mga
taga-California ay ubligado nang magbayad ng $42,000,000,000 para sa
ating ibang mga bono. Ito ay ginagastusan na ng mga mambubuwis ng
$2,582,901,000 kada taon para lamang mabayaran ang ating utang sa bono,
perang dapat ay ginagamit natin sa edukasyon, pangangalagang pangkalusugan o
pampublikong kaligtasan.

Sa maikling salita, hindi makakaya ng mga taga-California na
magkautang pa. Ang kahit na makakaya natin, ang Panukala 40 ay hindi
ginagawa ang sinasabi nito. Halimbawa:

ANG PANUKALA 40 AY HINDI MAGKAKALOOB NG “MALINIS
NA TUBIG” NA MAIINOM:

Ang populasyon ng California ay inaasahang lalago ng mahigit sa limang
milyon sa susunod na dekada. Ito ay magpapahirap sa ating panustos na
tubig.

Gayunman, ang bonong ito ay hindi magkakaloob ng kahit isang patak
ng maiinom na tubig para sa lumalaking populasyon ng California. Ito ay
hindi magtatayo ng kahit isang imbakan ng tubig o pasilidad sa paggamot ng
tubig.

Sa kabilang banda, ang Panukala 40 ay magbibigay ng hanggang
$375,000,000 sa mga pribadong organisasyon upang gastahin sa kanilang
mga paboritong proyekto, at hinahayaan silang gamitin ang mga pondong
ito para sa kanilang sariling “mga gastos na pampangasiwaan.”

ANG PANUKALA 40 AY HINDI MAGKAKALOOB NG “MGA
LIGTAS NA PARKE NG KAPITBAHAYAN”:

Ang karamihan sa pera ay hindi mapapapunta sa mga parke ng kapitbahayan.
Bukod dito, ang mga taga-California ay gumawa ng malaking
pamumuhunan sa mga parke ng kapitbahayan dalawang taon pa lamang ang
nakalilipas. Noong 2000, inaprobahan ng mga botante ang mga Panukala 12
at 13, mga bono para sa mga parke at malinis na hangin na umaabot ng
mahigit na $4,000,000,000. Noong panahong iyon, ang estado ay umaasa ng
malaking sobra sa badyet.

Ngayon gusto ng mga tagapagtaguyod ng Panukala 40 na aprobahan
ninyo ang kanilang bagong $2,600,000,000 na bono sa tubig at parke. Pero
ano ang ginawa nila sa lahat ng perang ibinigay natin sa kanila dalawang
taon na nakararaan? Ang mga mambubuwis ay hindi dapat magbayad sa
kaparehong bagay nang dalawang beses.

ANG MGA TAGA-CALIFORNIA AY DAPAT MAGPOKUS SA
ATING MGA PRIYORIDAD:

Sa panahong ito ng kawalan ng katiyakan, ang pag-aproba ng Panukala 40 ay
magiging katulad ng pag-utang upang bumili ng bagong muwebles ng patyo gayong
hindi mo naman mabayaran ang hulog sa bahay o renta. Pagkatapos ng mga
atake ng mga terorista noong Setyembre 11, 2001, ang California ay may
mas mataas na priyoridad, kabilang ang pagpapatupad ng batas at pagkontrol
ng sakit. Hindi ngayon ang panahon para sa mas mababang priyoridad na
paggasta. Walang tayong pera ngayon.

Ang Panukala 40 ay masama sa mga pamilya, masama sa mga mambubuwis,
at masama sa California. Basta Bumoto ng HINDI.

SENATOR RAY HAYNES, Tagapangulo
Komite sa mga Susog sa Konstitusyon ng Senado ng Estado ng California

MIYEMBRO NG ASEMBLEYA DICK DICKERSON, Pangalawang
Tagapangulo, Komite sa Tubig, Parke at Ligaw na Buhay ng Asembleya ng
Estado ng California

JON COUPAL, Presidente
Howard Jarvis Taxpayers Association

PANGANGATWIRANG KONTRA SA PANUKALA 40

SAGOT SA PANGANGATWIRANG KONTRA SA PANUKALA 40
ANG MGA KALABAN AY MALI SA  PAGKUHA NG MGA

KATOTOHANAN. Ang malinis na hangin, malinis na tubig at ligtas na
mga parke ng kapitbahayan ay mahahalagang pamumuhunan upang
protektahan ang ating kalusugan, ekonomiya at kalidad ng buhay.

ANG PANUKALA 40 AY MAGPOPROTEKTA SA MALINIS
NA HANGIN AT TUBIG: Ang Panukala 40 ay nagpoprotekta sa
ating iniinom na tubig at sa kalusugan ng ating mga pamilya sa
pamamagitan ng pagpapanatiling malaya sa lason ang ating panustos
na tubig. Ito ay nagpoprotekta sa ating hangin sa pamamagitan ng
pagpapalit sa lubhang nakaruruming mga diesel na trak at bus. Iyan ang
dahilan kaya ang Panukala 40 ay sinusuportahan ng mga opisyal sa
pagkontrol ng dumi, kalusugan at mga grupo sa komunidad.

ANG PANUKALA 40 AY PANANATILIHING MALINIS ANG
ATING MGA DALAMPASIGAN AT MGA TUBIG SA BAYBAY-
DAGAT: Ang Panukala 40 ay magpoprotekta sa ating mga
dalampasigan at mga tubig sa baybay-dagat laban sa nakalalasong dumi
at pag-agos ng kalunsuran, ginagawang ligtas ang mga ito para sa ating
mga pamilya. Iyan ang dahilan kung bakit ang Panukala 40 ay
sinusuportahan ng Liga ng Proteksiyon ng Baybay-Dagat.

ANG PANUKALA 40 AY GAGAWING MAS LIGTAS ANG
MGA PARKE NG KAPITBAHAYAN: Ang Panukala 40 ay
magpapahusay at magpapalawak sa mga parke ng kapitbahayan at
magkakaloob sa mga kabataan ng mga alternatibo sa mga gang, droga

at karahasan. Iyan ang dahilan kung bakit ang Panukala 40 ay
sinusuportahan ng Organisasyon ng mga Pulis at Siyerip ng California, at
Talakayan ng mga Isyung Latino. 

ANG PANUKALA 40 AY KABILANG ANG MAHIHIGPIT NA
PANANGGALANG SA PANANALAPI: Ang taunang pagsusuri at
mga pampublikong pagdinig ay tumitiyak na ang mga pondo ay
ginagasta gaya ng ipinangako. Ang Panukala 40 ay hindi nagtataas ng mga
buwis—ang mga kasalukuyang kita ng estado ang gagamitin.

ANG OO SA 40 AY KAILANGANG-KAILANGAN NGAYON.
Ang Panukala 40 ay magtatayo ng mas ligtas, mas malalakas na
komunidad, habang nagpoprotekta ng ating kalusugan, ekonomiya at
kalidad ng buhay. Iyan ang dahilan kaya ang Panukala 40 ay
sinusuportahan ng mga grupo ng negosyo tulad ng Konsehoo para sa Balanse
ng Kapiligiran at Ekonomiya ng California at ng Grupo ng mga
Tagapamanupaktura ng Silicon Valley.

BUMOTO NG OO SA 40.

TOM PORTER, Direktor sa Estado ng California
AARP

RUSSELL J. “RUSTY” HAMMER, Presidente
Kamara de Komersiyo ng Lugar ng Los Angeles

MONTY HOLDEN, Direktor na Tagapaganap
Organisasyon ng mga Pulis at Siyerip ng California

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya. 9Mga Pangangatwiran
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BATAS NG 2002 PARA SA PAGSASAMODERNO NG PAGBOTO.
(BATAS NA SHELLEY-HERTZBERG).

• Ang batas na ito ay upang matiyak na ang boto ng bawat tao ay nabibilang nang tama.

• Nag-aawtorisa ng pagpapalabas ng mga bono ng estado na nagpapahintulot sa mga county na bumili
ng mga modernong kagamitan sa pagboto at palitan ang mga laos nang sistema ng pagbutas ng kard
(chad).

• Nagtatadhana ng mga bono sa halagang dalawang daang milyong dolyar ($200,000,000).

• Naglalaan ng salapi mula sa Pangkalahatang Pondo ng estado upang bayaran ang mga bono.

KABUURAN NG TANTIYA NG PAMBATASANG MANUNURI SA NETONG TAMA SA
PANANALAPI NG ESTADO AT LOKAL NA PAMAHALAAN:

• Gastos ng estado na mga $255 milyon sa sampun taon upang bayaran pareho ang prinsipal ($200
milyon) at interes ($55 milyon) na mga gastsos sa mga bono. Pagbabayad na mga $26 milyon kada
taon.

• Isang-beses na gastos ng county na mga $67 milyon sa buong estado upang tumbasan ang mga pondo
ng estado.

• Karagdagang taunang gastos ng county sa pagpapatakbo para sa mga bagong sistema ng pagboto na
maraming sampu-sampung milyong dolyar sa buong estado.

MGA HULING BOTO NG LEHISLATURA SA AB 56 (PANUKALA 41)

OPISYAL NA TITULO AT KABUURAN

Asembleya: Oo 71 Hindi 7

Senado: Oo 29 Hindi 8

Inihanda ng Abugado Heneral

41
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BATAYAN
Sa ilalim ng kasalukuyang batas, ang mga county ay

maaaring bumili at gumamit ng alinman sa tatlong sistema
ng pagboto na sinertipikahan ng Sekretaryo ng Estado para
gamitin sa mga eleksiyon sa California. Ang mga sistemang
ito ng pagboto ay ang mga sistemang pagbutas ng kard,
optikal na pagpadaan, at tuwirang pagrekord na elektroniko
(paghawak sa tabing).

Ang mga sistemang pagbutas ng kard ay gumagamit ng
minarkahan-nang mga binubutasang kard ng kompyuter
kung saan ipinababatid ng botante ang kanyang boto sa
pamamagitan ng pagbutas sa minarkahan nang mga butas.
Ang mga makinang optikal na pagpadaan ay nag-aatas sa
isang botante na markahan ang kanyang pinili sa balota sa
pamamagitan ng isang lapis o ibang inaprobahang
kagamitang pangmarka. Ang mga sistemang paghawak sa
tabing ay nag-aatas sa isang botante na pumili ng kanyang
gustong iboto sa isang tabing ng kompyuter.

MUNGKAHI
Ang panukalang-batas na ito ay nagpapahintulot sa estado

na magbenta ng $200 milyon na pangkalahatang obligasyong
boto para sa isinapanahong mga sistema ng pagbato. Ang
salaping nalikom mula sa pagbebenta ng bono ay tutulong sa
alinmang county sa pagbili ng bagong kagamitan sa pagboto
na sinertipikahan ng Sekretaryo ng Estado, maliban sa mga
sistema ng pagboto na minarkahan-nang binubutasang kard
na hindi karapat-dapat sa pagpopondo.

Ang mga pangkalahatang obligasyong bono ay
itinataguyod ng estado, ang ibig sabihin ang estado ay
inaatasang magbayad ng mga gastos sa prinsipal at interes sa
mga bonong ito. Ang mga kita ng Pangkalahatang
Obligasyong Bono ay gagamitin upang bayaran ang mga
gastos na ito. Ang mga kitang ito ay manggagaling
pangunahing sa mga buwis sa personal na kita at mga buwis
sa negosyo, at sa buwis sa pagbebenta. 

Isang bagong limang-miyembrong Lupon sa
Pagsasamoderno ng Pagboto (Lupon) na nilikha ng

panukalang-batas, ay magsasaalang-alang sa mga aplikasyon
at maggagawad ng mga pera sa bono sa mga county para sa
pagbili ng bagong kagamitan sa pagboto na nakakatugon sa
mga tinukoy na katangian. Ang panukalang-batas ay
tumutukoy na ang Lupon ay dapat na binubuo ng dalawang
miyembrong hinirang ng Sekretaryo ng Estado at tatlong
miyembrong hinirang ng Gobernador.

Upang tumanggap ng mga pera sa bono, ang isang county
ay dapat magbigay ng isang dolyar ng mga pondo ng county
para sa bawat tatlong dolyar ng mga pera sa bono.

EPEKTO SA PANANALAPI
Mga Gastos sa Bono ng Estado. Para sa mga bonong ito,

ang estado ay magbabayad ng prinsipal at interes mula sa
Pangkalahatang Pondo ng estado sa loob ng mga sampung
taon. Kung ang mga bono ay naibenta sa interes na 5
porsiyento (ang kasalukuyang interes para sa ganitong uri ng
bono), ang gastos ay magiging $255 milyon upang bayaran
pareho ang prinsipal ($200 milyon) at ang interes ($55
milyon). Ang pangkaraniwang bayad ay mga $26 na milyon
kada taon.

Gastos sa mga County. Ang panukalang-batas ay
magreresulta sa mga karagdagang gastos sa mga county na
tumatanggap ng mga pondo sa bono. Una, ang mga county
ay magkakaroon ng isang-beses na gastos sa pantumbas na
pondo na mga $67 milyon sa buong estado. Ikalawa, ang mga
county ay magkakaroon din ng karagdagang patuloy na
gastos upang magpatakbo, magpanatili, at mag-ingat ng
bagong kagamitan sa pagboto, at upang magsanay ng mga
tauhan ang botante kung paano gagamitin ang mga bagong
makina. Ang laki ng mga karagdagang gastos na ito ay mag-
iiba sa mga county depende sa bilang ng mga botante at sa
pagkakaiba sa mga gastos sa pagpapatakbo ng kasalukuyang
sistema ng pagboto ng county at ng bagong sistema ng
pagboto. Ang karagdagang taunang mga gastos sa
pagpapatakbo ay maaaring umabot ng maraming sampu-
sampung milyong dolyar sa buong estado. 

PAGSUSURI NG PAMBATASANG MANUNURI

Para sa teksto ng Panukala 41 tingnan ang pahina 64.
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12 Mga Pangangatwiran

Kung binabasa mo ito, ikaw ay isang taong seryoso sa iyong
karapatan at responsibilidad na bumoto.

Ang California Common Cause, ang California Public Interest
Research Group, at ang Sekretaryo ng Estado ng California ay
kasama namin sa pagboto ng “Oo” sa Panukala 41—ang Batas sa
Bono Para sa Pagsasamoderno ng Pagboto.

Ang opisyal ng pagsusuri ng Sekretaryo ng Estado ay nagsasabi:
“Ang mga pagbabago sa teknolohiya ng pagboto ay nagkakaloob ng
mahahalagang benepisyo—kabilang ang kadalian ng paggamit,
kakayahang magamit, mabilis na pag-uulat ng mga resulta,
pagtugon sa mga pangangailangan ng maraming balota at balota sa
maraming wika, pagpapahusay sa seguridad, at binawasang mga
gastos.”

Sa kanilang editoryal, isang pangunahing pahayagan ang
malinaw na nagbalangkas ng mga isyu: “Ang California ay
naghahalal ngayon ng mga lider sa pamamagitan ng halu-halong
sistema ng pagbilang ng boto (kabilang) ang mga pagbutas ng kard
na nagtatampok ng chad na sumikat sa Florida.

“Panahon na upang isapanahon itong maraming sistema. Ang
sistemang pagbutas ng kard ay lumilikha ng mga pagkakamali na
puwedeng magpawalang-saysay sa buong balota. Ang mga bagong
paraan ay labis na nagpapabilis ng pagbilang ng boto at nagbabantay
laban sa pandaraya.

“Kailangan ng mga mamamayan na malaman na ang kanilang
mga boto ay nabibilang, at sa isang labanang may protesta, ang mga
resulta ay puwedeng gawan ng maaasahang pagsusuri.

“[Ang Panukala 41], ni Miyembro ng Asembleya Kevin Shelley,
isang Demokratiko sa San Francisco, ay humihingi ng $200 milyon
na bono… upang bayaran ang bagong makinarya sa pagbilang ng
boto.” Si Sekretaryo ng Estado Bill Jones, isang Republikano na
siyang punong opisyal sa mga eleksiyon ng estado, ay nanawagan
para sa bonong ito nitong nakaraang Nobyembre. Ang suporta ng

dalawang partido ay nagpapahiwatig na panahon pa upang
isapanahon ang paraan ng pagboto ng California. 

Ang Sekretaryo ng Estado ay inalisan ng sertipikasyon ang mga
sistemang pagbutas ng kard dahil ang mga ito ay laos na, pero
kailangan ng mga county ang pondo para sa bagong kagamitan.
Narito ang ilan sa mga katotohanan para isaalang-alang ninyo:

1) 11.4 milyon ng 15.7 milyon ng nakarehistrong botante ng
California ay bumoboto sa sa mga sistema ng pagbutas ng kard.

2) Ang “nakabiting chad” ay puwedeng mangyari sa sistemang
ginagamit ng 6.5 milyong botante.

3) Dalawang-ikatlong bahagi ng mga botanteng California ay
gumagamit ng mga sistemang isang dekada na ang edad at ang
matatandang makinang ito ng pagboto ay kailangan nang palitan sa
lalong madaling panahon.

Sa nakalipas na limang buwan ang ating bansa ay nilabanan ang
terorismo. Tinawag ni Presidente Bush ang pagsisikap na
“Nagtatagal na Kalayaan.”

Walang kalayaan na higit pa sa karapatang pumili ng sarili nating
pamahalaan. Ang paprotekta sa kalayaang iyan ay nangangailangan
ng pamumuhunan sa impraistruktura ng pampublikong kaligtasan
at pambansang seguridad.

Mahalaga rin na mamumuhan sa pinakaimpraikstruktura ng
demokrasya. Hinihimok namin kayo na bumoto ng “Oo” sa Batas sa
Bono na Shelley-Hertzberg Para sa Pagsasamoderno ng Pagboto.

KEVIN SHELLEY
Lider ng Mayorya sa Asembleya

BARBARA INATSUGU, Presidente
Liga ng mga Babaing Botante ng California

BILL JONES
Sekretaryo ng Estado

PANGANGATWIRANG PABOR SA PANUKALA 41

SAGOT SA PANGANGATWIRANG PABOR SA PANUKALA 41
ANG MGA BAGONG MAKINA SA PAGBOTO AY

DAPAT BILHIN SA PAMAMAGITAN NG BILYUN-
BILYONG DOLAR NA BINABAYARAN NG MGA
TAGA-CALIFORNIA SA BUWIS SA KITA, BUWIS SA
PAGBEBENTA, AT IBA PANG BUWIS… HINDI SA
PAMAMAGITAN NG MGA BAGONG BONO.

Nitong nakaraang taon, ang mga pulitiko ay lumikom na
mula sa mga taga-California ng $8 bilyon na mas mahigit sa
inaasahan… at ginasta nila ang lahat ng ito, kabilang ang
mataas na patuloy na mga gastos para sa lihim na
pakikipagkasundo ng Gobernador sa mga kontrata sa enerhiya.

Hindi lamang magastos ang paggamit ng bono, kundi bago
natin mabayaran ang mga prinsipal at interes, ang mga
makinang ito ay laos na. Ang mga bono ay karaniwang
inaaprobahan para sa mga paaralan, daan, at parke, HINDI sa
kagamitang tulad ng mga makina sa pagboto.

Ang paggasta ng Gobernador at Lehislatura ay dapat nilang
IAKMA sa pangangailangan. Kailangan natin ng matatatag na
paaralan, proteksiyon ng mga pulis, bumbero, at Pambansang
Guwardiya, at sapat na pera para sa mga kagipitang tulad ng
mga lindol at iba pang mga kapamahakan. Ang mga pulitiko ay
hindi puwedeng patuloy na kumilos na tulad ng mga bata sa
isang tindahan ng laruan na nagpipilit na mag-uwi ng
pinakabagong laruan dahil lamang gusto nila ito.

Kung ang Gobernador at Lehislatura ay magbabawas ng
pabor na paglalaan mula sa kanilang paggasta, makakabili sila
ng pinakahuling mga makina sa pagboto sa pamamagitan ng
pera sa buwis sa Pangkalahatang Pondo. Ang mga taga-
California ay hindi puwedeng magbayad ng higit pa dahil
lamang ang mga inihalal na opisyal ay tumangging gumawa ng
matatapang na desisyon sa paggasta.

Habang ang ating bansa at ang ating estado ay humaharap sa
kawalang-katiyakan sa pananalapi na sanhi ng mga terorista at
naghihirap na ekonomiya, iresponsableng pabigatan ang mga
mambubuwis ng dagdag na utang.

BUMOTO NG “HINDI” SA MGA BONO NG PAN 41. Ang
Gobernador at Lehislatura ay puwede at dapat bumili ng mga
makina sa pagboto sa pamamagitan ng perang nasa kanila na.

KAGALANG-GALANG NA DENNIS MOUNTJOY
Miyembro ng Asembleya, Ika-59 Distrito

JOHN COUPAL, Presidente
Howard Jarvis Taxpayers Association

LEWIS K. UHLER, Presidente
Pambansang Komite sa Paglimita ng Buwis

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya.
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BATAS NG 2002 PARA SA PAGSASAMODERNO NG PAGBOTO.
(BATAS NA SHELLEY-HERTZBERG). 41
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Ang mga taga-California ay may utang nang bilyun-bilyong
dolyar sa mga inaprobahan nang bono. Ang totoo, ang
kasalukuyang utang sa bono para sa isang pamilya ng apat ay $2987.
Kapag idinagdag ninyo ang pagbabayad ng interes, ang obligasyong
utang ng bawat pamilya ay tumataas.

Sa simula ng nakaraang taon, ang mga taga-California ay
nagpadala sa mga tagalikom ng buwis ng pamahalaan ng $8 bilyon
na mas mahigit sa kanilang inaasahan.

Ano ang nangyari sa lahat ng perang iyan? Ginasta ito ng mga
pulitiko. Ang mga pulitiko ng Sacramento ay ayaw magsalita ng
“hindi” sa anumang kahilingan ng mga grupo ng espesyal na interes
na humihingi ng mga dolyar na buwis para sa kung anu-anong
programa.

Nitong nakaraang taon $8 bilyon ng sobrang kinulektang buwis
ang dapat ibalik sa mga mambubuwis. Sa halip, ginasta ng mga
pulitiko ang bawat sentimo! Ngayon ang mga pulitiko ring ito ay
gustong maabot ang inyong mga bulsa para sa higit pang pera,
pinaaaprobahan sa inyo ang isa pang bono.

Nitong nakaraang taon, ang bawat dolyar na kinita ninyo mula
Enero 1 hanggang Abril 30 ay napapunta sa pamahalaan para sa
kung anu-anong buwis. Nagbabayad kayo ng buwis sa pagbebenta,
buwis sa kita, at buwis sa ari-arian. Nagbabayad kayo ng mga buwis
sa gasolina sa gasolinahan, mga bayad para sa mga lisensiya sa
pagmamaneho, pagsusuri para sa ulap-usok at rehistrasyon ng
sasakyan. Nagbabayad kayo para sa mga lisensiya ng aso, mga
lisensiya sa pangingisda—at iba pa. KUNG ANG MGA
INIHALAL NA OPISYAL AY GAGASTAHIN LAMANG ANG
ATING PERA NANG MATALINO, ANG MGA BUWIS AT
MGA BAYAD SA PAMAHALAAN NA BINABAYARAN NA
NATIN AY HIGIT PA SA KAILANGAN!

Lahat tayo ay magkakasundo na ang California ay makikinabang
sa isinapanahong mga sistema ng pagboto ng Panukala 41. Laging
mabuti na magkaroon ng pinakahuling teknolohiya. Pero ang mga
pulitiko ay dapat bumili ng mga bagong makinang ito sa
pamamagitan ng mga dolyar sa buwis na ipinadadala na natin.
ANG MGA PAMILYA SA CALIFORNIA AY HINDI DAPAT
ASAHAN NA MAGBAYAD NG HIGIT PA DAHIL ANG MGA
PULITIKO SA SACRAMENTO AY WALANG-INGAT NA
GINASTA ANG $8 BILYON NA SOBRA SA BUWIS NG
NAKARAANG TAON.

Kalokohan na lumubog pa sa utang dahil lamang sa ang mga lider
na pampulitika ay ayaw gumawa ng matatapang na desisyon. Ang
mga bono ay mga utang. Ang mga bono ay nagtitipon ng mga
interes. Sa huli, tayo ang magbabayad sa singil sa mga bagong bono!

BUMOTO NG “HINDI” SA PANUKALA 41.

KAGALANG-GALANG NA DENNIS MOUNTJOY
Miyembro ng Asembleya, Ika-59 na Distrito

JOHN COUPAL, Presidente
Howard Jarvis Taxpayers Association

LEWIS K. UHLER, Presidente
Pambansang Komite sa Paglimita ng Buwis

PANGANGATWIRANG KONTRA SA PANUKALA 41

SAGOT SA PANGANGATWIRANG KONTRA SA PANUKALA 41
Hindi ito ang panahon para sa mga taktikang pananakot na

pampulitika.
Ang karapatang bumoto at ang karapatang ibilang ang inyong

boto ay mga pangunahing minamahalaga ng ating demokrasya. Ang
Panukala 41 ay malaki ang magagawa para sa paggarantiya ng
mga karapatang iyan.

Ang Panukala 41 ay isang plano ng dalawang partido upang
matiyak na ang mga problema sa pagboto na nangyari sa
Florida ay hindi mangyayari sa California. Ang Republikanong
Sekretaryo ng Estado na si Bill Jones, ang punong opisyal sa
mga eleksiyon ng California, ay nagmungkahi ng bonong ito
upang repormahin ang sistema ng pagboto ng California. Ang
Demokratikong Lider na Mayoriya na si Kevin Shelley at
Demokratikong Ispiker na si Robert Hertzberg ay nag-akda ng
Panukala 41 upang lumikha ng isang panumbas na pondo
upang isamoderno ang laos nang mga makina ng pagboto ng
California.

Ang Liga ng mga Babaing Botante ng California ay sumusuporta
sa Panukala 41 dahil ito ay magtataas ng pagtitiwala ng mga
botante sa ating sistema ng eleksiyon, magpaparami ng
lumalahok at makakaiwas sa magastos na demanda dahil sa
mga iregularidad sa eleksiyon.

Ang mga pahayagan sa buong California, kabilang ang Los
Angeles Times at ang San Francisco Chronicle, ay nagpahayag ng

suporta sa Panukala 41 dahil ito ay makakatulong sa mga
pamahalaan ng mga county ng California na repormahin ang
kanilang mga sistema ng pagboto sa pamamagitan ng $200
milyon na panumbas na pondo ng estado.

Ang Panukala 41 ay tutulong sa mga county na isamoderno
ang mga kagamitan sa mga eleksiyon. Ito ay magpapahusay ng
seguridad sa pagboto, lilikha ng mga balota sa maraming wika at
sa huli ay makakapagbawas ng gastos sa mga eleksiyon.

Ang independiyente, di-partidistang mga grupo na tulad ng
California Common Cause at ang Kongreso ng mga Nakatatanda ng
California ay nagpahayag ng suporta sa Panukala 41. Ang mga
taong responsable sa pagsasagawa ng mga walang-pinapanigang
eleksiyon, ang mga independiyenteng opisyal sa mga eleksiyon
ng county ng California, ay sumusuporta sa Panukala 41. 

Ang Panukala 41 ay sentido-kumon na reporma sa eleksiyon
na tumitiyak na ang bawat boto ay nabibilang. Hinihimok
namin kayo na bumoto ng “Oo” sa Panukala 41.

KEVIN SHELLEY
Lider ng Mayoriya sa Asembleya

BILL JONES
Sekretaryo ng Estado

ROBERT HERTZBERG
Ispiker ng Asembleya

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya.
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• Nag-aatas, simula sa 7/1/03, na ang mga kasalukuyang kita mula sa buwis ng estado sa pagbebenta at
paggamit sa pagbebenta ng gatong sa sasakyang de-motor ay gamitin sa tranportasyon lamang gaya
ng itinatadhana ng batas hanggang 6/30/08.

• Nag-aatas, simula sa 7/1/08, na ang mga kasalukuyang kita na resulta ng buwis ng estado sa
pagbebenta ng gatong sa sasakyang de-motor ay gamitin sa pampublikong transportasyon;
pagkumpuni at pagpapahusay ng kalye at daan ng lungsod at county; at mga pagpapahusay sa haywey
ng estado.

• Nag-aatas ng dalawang-ikatlong bahagi ng boto ng Lehislatura upang suspindihin o gawan ng
pagbabago ang persentahe ng mga pagtatalaga ng mga kita.

KABUURAN NG TANTIYA NG PAMBATASANG MANUNURI SA NETONG TAMA SA
PANANALAPI NG ESTADO AT LOKAL NA PAMAHALAAN:

• Simula sa 2008-09, mga $1.4 bilyon sa mga kita sa buwis sa pagbebenta ng gasolina, pagkaraan ay
itataas taun-taon, ay patuloy na gagamitin para sa pang-estado at lokal na transportasyon.

MGA HULING BOTO NG LEHISLATURA SA ACA 4 (PANUKALA 42)

OPISYAL NA TITULO AT KABUURAN

Asembleya: Oo 68 Hindi 2

Senado: Oo 36 Hindi 1

Inihanda ng Abugado Heneral

42
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BATAYAN
Ang California ay gumagasta ng mahigit na $15

bilyon taun-taon upang panatilihin, patakbuhin, at
pahusayin ang mga sistema ng haywey, kalye at daan,
riles, at paghahatid. Mga kalahati ng mga kitang ito ay
mula sa mga lokal na antas sa anyo ng mga lokal na
buwis sa pagbebenta at mga buwis sa ari-arian at mga
bayad sa paghahatid. Ang natitira ay nanggagaling sa
mga pang-estado at pederal na antas, pangunahin sa
mga buwis sa gatong sa motor (gasolina) at diesel at
mga bayad sa bigat ng trak.

Sa kasalukuyan, ang estado ay nagpapataw ng
dalawang uri ng buwis sa gatong na gasolina at diesel.

• Isang patong na buwis na 18 sentimo sa bawat
galon ng gatong na gasolina at diesel.

• Isang buwis sa pagbebenta sa mga pagbebenta ng
gatong na gasolina at diesel. Ang pambuong-
estadong buwis ay 5.75 porsiyento hanggang 2001.
Ang buwis na ito ay gagawing 6 na porsiyento sa
Enero 1, 2002.

Ang mga kita mula sa patong na buwis ng estado sa
gatong na gasolina at diesel na ginagamit sa mga
pampublikong daan ay umaabot ng $3 bilyon sa isang
taon. Ang mga kitang ito ay inilalaan sa
transportasyon.

Ang mga kita mula sa karamihan sa buwis sa
pagbebenta sa estado ng gatong na diesel—4.75 na
porsiyento mula sa buwis na pambuong-estado—ay
ginagamit din sa transportasyon. Gayunman,
karamihan sa mga kitang ito mula sa buwis sa buwis sa
pagbebenta sa estado ng gasolina ay laging ginagamit sa
nakaraan para sa iba-ibang pangkalahatang layunin,
kabilang ang edukasyon, kalusugan, mga serbisyong
panlipunan, koreksiyon, at mga tulong sa pananalapi
ng lokal na pamahalaan. Tanging isang maliit na bahagi
ng mga kita sa buwis sa pagbebenta ng gasolina sa
estado ang ginagamit para sa transportasyon.

Noong 2000, ang Programang Kaluwagan sa
Pagsisikip sa Transportasyon (TCRP) ay pinagtibay sa
California. Sa ilalim ng programa, ang mga kita sa
buwis sa pagbebenta ng gasolina ay gagamitin mula
2003-04 hanggang 2007-08 para sa tinukoy na mga
layuning pantransportasyon kabilang ang mga haywey,
kalye at daan, at mga pagpapahusay ng paghahatid.
Pagkaraan, ang mga kitang ito ay makukuha para sa
iba-ibang pangkalahatang layunin ng estado.

MUNGKAHI
Ang panukalang-batas na ito ay naglalagay sa

Konstitusyon ng Estado ng mga probisyon ng
kasalukuyang batas na nag-aatas na, mula 2003-04
hanggang 2007-08, ang mga kita sa buwis sa
pagbebenta ng gasolina ay gamitin para sa tinukoy na
mga layuning pang-estado at lokal na transportasyon.
Ang mga kita ay ilalaan sa transportasyon na tinukoy sa
ilalim ng TCRP.

Bilang karagdagan, ang panukalang-batas ay nag-
aatas na mula sa 2008-09 ang mga kita sa buwis sa
pagbebenta ng gasolina ay patuloy na gamitin para sa
pang-estado at lokal na transportasyon. Ang mga kita
ay ilalaan gaya ng mga sumusunod:

• 20 porsiyento sa pampublikong transportasyon.
• 40 porsiyento sa mga proyektong pagpapahusay ng

transportasyon na pinopondohan sa Programa sa
Pagpapahusay ng Transportasyon ng Estado, isang
limang-taong programang kapital na
pamumuhunan sa transportasyon. 

• 40 porsiyento sa mga lokal na kalye at
pagpapahusay sa mga daan, na ang kalahati ng
halaga (20 porsiyento) ay inilalaan sa mga county
at kalahati sa mga lungsod.

Ang panukalang-batas ay nag-aawtorisa sa
Lehislatura na gawan ng pagbabago ang pamamahaging
ito ng mga kita sa pamamagitan ng dalawang-ikatlong
boto. Ang panukalang-batas ay nagtatadhana rin na
ang paggamit ng mga kitang ito para sa transportasyon
ay puwedeng suspindihin sa ilalim ng mga tinukoy na
kondisyon.

EPEKTO SA PANANALAPI
Ang panukalang-batas ay naglalagay sa Konstituston

ng Estado ng mga probisyon ng kasalukuyang batas na
nag-aatas ng mga kita sa buwis sa pagbebenta ng
gasolina sa estado para sa mga layuning pang-estado at
lokal na transporstasyon mula 2003-04 hanggang 2007-
08. Kasunod nito, para sa takdang-panahong iyan, ang
panukalang-batas ay hindi magkakaroon ng tama sa
pananalapi.

Mula sa 2008-09, ang panukalang-batas ay nag-aatas
na ang mga kita sa buwis sa pagbebenta ng gasolina ng
estado ay patuloy na gamitin para sa transportasyon sa
hinaharap. Ang halagang gagamitin ay inaasahan na
mga $1.4 bilyon sa 2008-09, tataas taun-taon
pagkaraan, depende sa mga pagtaas ng mga presyo ng
gasolina at sa paggamit.

PAGSUSURI NG PAMBATASANG MANUNURI

Para sa teskto ng Panukala 42 tingnan ang pahina 66.
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Ang Panukala 42 ay batay sa prinsipyo na ang buwis sa pagbebenta ng
gasolina na binabayaran ninyo habang naglalagay sa inyong tangke ay dapat
gamitin upang pahusayin ang ating sistema ng transportasyon.

Iyan ang eksaktong ginagawa ng Pan. 42. Ito ay nag-aatas na ang buwis sa
pagbebenta ng gasolina na binabayaran na natin ay gastahin sa
PAGPAPAHUSAY NG ATING MGA HAYWEY, LOKAL NA KALYE at
PANGMARAMIHANG PAGHAHATID—NANG HINDI NAGTATAAS
O NAGPAPATAW NG ANUMANG BAGONG BUWIS.

Ang mga taon ng kapabayaan ay nag-iwan sa Califonia ng IKATLONG
PINAKABULOK NA MGA DAAN. Ang mga kalunsuran ng California ay
nangunguna sa mga pambansang pagraranggo para sa PAGSISIKIP NG
TRAPIKO. Ang KALIGTASAN ay naging nangingibabaw na problema.
Ang mga impormasyon sa Administrasyon ng Pederal na Haywey ay
nagpapakita na 6,000 TULAY SA CALIFORNIA at OBERPAS ay MAY
KAKULANGAN ANG ISTRUKTURA o hindi na nakakatugon sa mga
pamantayan sa kaligtasan o disenyo para sa haywey.

Kailangan natin ng mahusay na plano at ng MATATAG, PATULOY NA
PAGPOPONDO NG Pan. 42 upang MAPAHUSAY ANG KALIGTASAN
NG DAAN, BAWASAN ANG PAGSISIKIP at makagawa ng mas
mabuting plano para sa paglago sa hinaharap.

ANG PAN. 42 AY PINAKIKILOS MULI ANG CALIFORNIA sa
pamamagitan ng paggarantiya ng mga pondo upang tumulong na:

• PAHUSAYIN ang KALIGTASAN ng ating mga kalye, haywey, tulay
at oberpas.

• Pabilisin ang paghahatid ng nakaplanong MGA PROYEKTO SA
TULONG SA TRAPIKO AT PAGKUMPUNI sa mga haywey at
paglilipat-daan sa buong California, kabilang ang mga Ruta ng
Interstate 5, 10, 15, 880, 215, 405, 80, 605, 680 at 805; at mga Ruta ng
Estado 101, 24, 50, 60, 52, 55, 56, 58, 91, 180, 84 at 99. 

• Pahusayin ang mga LOKAL NA SERBISYO NG BUS; MGA
SISTEMA NG MAGAAN NA RILES tulad ng VTA sa San Jose,
Sacramento, MUNI, Greeen at Blue Lines sa Los Angeles, at ang troli
ng San Diego; at mga SISTEMA NG NAGBIBIYAHE tulad ng
BART, Caltrain, Capitol Corridor, MetroLink ng Timog California,
ACE, at ng Coasters ng San Diego; at mga espesyal na lokal na
paghahatid para sa mga nakatatanda at may kapansanan.

• Bigyan ng kakayahan ang bawat lungsod at county na AYUSIN ANG
MGA BUTAS at mapanganib na mga interseksiyon, at PAHUSAYIN
ANG MGA LOKAL NA DAAN.

ANG PAN. 42 AY LUMILIKHA NG MGA TRABAHO AT
PINAUUNLAD ANG EKONOMIYA

Ang pagpapabilis ng paghahatid ng proyekto sa transportasyon ay may
karagdagang benepisyo ng paglikha ng libu-libong bagong trabaho sa

kontruksiyon, inhinyeriya at iba pang trabaho kung kailan kailangan-
kailangan natin ang mga ito. At ang mga impormasyon sa Kagawaran sa
Transportasyon ng U.S. ay nagpapakita na ang bawat dolyar na ginasta sa
mga pagpapahusay ng haywey ay lumilikha ng halos anim na ulit ng
halagang iyan sa mga benepisyong pangkabuhayan.

ANG MGA ORGANISASYON NG NEGOSYO AT MGA UNYON
NG PAGGAWA AY SUMUSUPORTA SA 42 dahil ang pamumuhunan sa
ating sistema ng transportasyon ay isang pamumuhunan sa ating ekonomiya
at nagbibigay ng trabaho sa mga taga-California. 

ANG MGA GRUPO NG MAMBUBUWIS AY SUMUSUPORTA SA
42 dahil ang paggamit ng kasalukuyang mga kita sa buwis mula sa bomba ng
gas ay isang responsableng paraan upang pondohan ang mga pagpapahusay
sa transportasyon nang hindi nagpapataw ng mas matataas na buwis. At ang
ISANG TAUNANG PAGSUSURI AY IAATAS SA LAHAT NG MGA
PONDO NG PAN. 42 upang tumulong na matiyak na ang mga proyektong
ito ay naihahatid sa oras at nasa badyet.

ANG MGA OPISYAL SA PAGPAPATUPAD NG BATAS, AT
PAMPUBLIKONG KALIGTASAN at MGA INHINYERO SA
KALIGTASANG PANLINDOL AY SUMUSUPORTA SA 42 dahil ito ay
magbabawas ng mapanganib na mga kondisyon ng trapiko at daan,
mapapabilis ang oras ng pagsaklolo at makakapagligtas ng buhay. 

ANG MGA MAGULANG AY SUMUSUPORTA SA 42 dahil, gaya ng
sinabi ni Miyembro ng Asembleya Barbara Matthews, ito ay nagkakaloob ng
kailangang mga pondo upang pahusayin ang kaligtasan sa mga kondisyon ng
kalye sa mga paaralan upang protektahan ang mga bata.

ANG MGA KLAB NG AWTO, MGA MOTORISTA AT MGA
PASAHERO NG PANGMARAMIHANG PAGHAHATID AY
SUMUSUPORTA SA 42 dahil ito ay tumutulong na mapabilis ang
paghahatid ng libu-libong dapat nang matanggap na mga proyektong tulong
sa trapiko, kaligtasan sa haywey at pangmaramihang paghahatid. 

Inakda ng Tagapangulo sa Transportasyon ng Asembleya na si John
Dutra, ang Pan. 42 ay tutulong na GAWING MAS LIGTAS ANG ATING
MGA DAAN at BABAWASAN ANG PAGSISIKIP NANG HINDI
MAGTATAAS NG BUWIS.

BUMOTO NG OO sa 42.

KOMISYONADO DWIGHT HELMICK
Patrol sa Haywey ng California

LEO SOONG, Tagapangulo ng Lupon
California State Automobile Association—AAA

TENYENTE ED GRAY, Presidente
Organisasyon ng mga Pulis at Siyerip ng California (COPS)

PANGANGATWIRANG PABOR SA PANUKALA 42

SAGOT SA PANGANGATWIRANG PABOR SA PANUKALA 42
Habang tayo ay bumoboto, ang California ay nasa gitna ng

paghinang pangkabuhayan. Ang Gobernador at Lehislatura ay
humaharap sa mahihirap na desisyon: magbawas nang malaki sa
mahahalagang programa ng pamahalaan tulad ng pampublikong
kalusugan at edukasyon o humanap ng mga paraan upang pataasin ang
mga kita.

Iyan ang dahilan kaya ang Pan 42 ay hindi dapat ginawa—
pinaglalaban ang mahahalagang programa—at di-angkop sa panahon
ngayon.

Ang Pan 42 ay nagpapasok sa Konstitusyon sa 2002, mga priyoridad
sa paggasta para sa 2008. At, inilalagay nito ang paggasta sa
transportasyon sa unahan ng mga priyoridad sa edukasyon, kalusugan at
kaligtasan.

Bumoto ng Hindi sa Pan 42.
Nagbabayad na tayo ng buwis sa gasolina. Kasama ng iba pang mga

nakalaang buwis, ito ay nagkakaloob ng $6.5 bilyon taun-taon sa
transportasyon. Ngayon ang Pan 42 ay nagmumungkahi ng paglalaan
sa transportasyon ng karagdagang $1.2 bilyon sa mga pangkalahatang
kita sa buwis sa pagbebenta na kasalukuyang ginagamit sa ibang
mahahalagang serbisyo. 

Ngayong lumiliit ang mga kita ng California, hindi ito ang tamang
panahon upang itali sa Konstitusyon ang mga bagong restriksiyon.

Hindi natin puwedeng gastahin ang iisang dolyar nang dalawang
beses. Ang Pan 42 ay magpupuwersa ng $1.2 bilyon sa mga pagbawas ng
mahahalgang serbisyo sa edukasyon, pangangalagang pangkalusugan, at
pampublikong kaligtasan upang bayaran ang $1.2 bilyon sa pinalaking
paggasta sa transportasyon. 

Hindi iyan makatwiran.
Hindi tayo dapat bumoto sa 2002 sa isang bagay na hindi

magkakabisa hanggang 2008.
Isipin ninyo ito. Anim na taon ang nakararaan si Bill Clinton ay

muling nahalal, ang kababalaghang dot.com ay bago pa lamang
nagsisimula, ang ekonomiya ay umuunlad at gayon din ang mga kita ng
pamahalaan.

Anim na taon pagkaraan tayo ay nabubuhay sa isang mundong
lubhang naiiba.

Bumoto ng Hindi sa Pan 42.

LENNY GOLDBERG, Direktor
Asosasyon sa Reporma sa Buwis ng California

VIOLA GONZALES, Direktor na Tagapaganap
Talakayan sa mga Isyung Latino

JEFF SEDIVEC, Presidente
Asosasyon ng mga Bumbero sa Estado ng California

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya.
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BATAS NG 2002 PARA SA PAGPAPAHUSAY NA UKOL SA PAGSISIKIP NG TRANSPORTASYON. 
PAGTATALAGA NG MGA KASALUKUYANG KITA SA BUWIS SA PAGBEBENTA AT PAGGAMIT PARA 

SA TRANSPORTASYON LAMANG. PAMBATASANG SUSOG SA KONSTITUSYON. 42
PAN

42

ANG PAN 42 AY PINABOBOTO TAYO SA 2002 SA ISANG BAGAY
NA HINDI MAGKAKABISA HANGGANG 2008.

Alam ba ninyo kung ano ang dapat unahin sa paggasta ng California sa
taong 2008 o pagkaraan?

Kung hindi ninyo alam, dapat kayong BUMOTO ng Hindi sa Pan 42.
Kapag ang Pan 42 ay pumasa at nagkabisa sa 2008, ito ay magpupuwersa

ng $1.2 bilyon sa mga pagbawas ng mahahalagang serbisyo sa edukasyon,
pangangalagang pangkalusugan at pampublikong kaligtasan. Nakakasiguro
ba kayo na dapat nating itali ngayon ang ating mga sarili sa ganyang uri ng
paggasta?

BUMOTO NG HINDI SA PAN 42.
Mula noong Set 11 ng nakaraang taon, ang mga iniaatas sa pamahalaan

ay nagbago nang malaki. Ang pamahalaan ay may mas malalaking
tungkuling protektahan ang ating pampublikong kaligtasan at
pampublikong kalusugan gayon din ang protektahan at itaas ang ating
pamumuhunan sa ating mga pampublikong paaralan at kolehiyo.

At kailangan nitong magkaroon ng kakayahang iangkop ang sarili upang
magawa ito.

ANG MGA PRIYORIDAD SA PAGGASTA NG PAN 42 AY HINDI
DAPAT ITALI SA KONSTITUSYON.

Kung ang Pan 42 ay may-bisa ngayon, ang estado ay mapipilitang
magbawas ng $1,200,000,000 sa mga serbisyong tulad ng edukasyon at
pangangalagang pangkalusugan upang mabayaran ang $1,200,000,000 sa
pinalaking paggasta sa transportasyon. 

Ito ba ang mga tamang priyoridad sa 2002? Sa palagay namin ay hindi.
Ang mga ito ba ay magiging mga tamang priyoridad sa 2008? Sino ang
nakakaalam?

Ang Pan 42 ay nagtatali rin sa Konstitusyon ng isang ispesipikong
pormula kung paano paghahatiin itong bagong paggasta sa mga interes na
pantransportasyon. Kahit magbago ang mundo, o magkaroon ng mga bagong
teknolohiya, o mayroong bagong mga iniaatas na pampublikong kaligtasan,
ang pormulang ito ay mananatili sa Konstitusyon sa habang panahon.

Iyan ay paraiso ng burukrasya: maraming pera ng mambubuwis na
gagastahin, nang walang pananagutan, at walang kompetisyon sa ibang mga
priyoridad.

Basahin ang Pan 42. Itinatali nito sa Konstitusyon ang bilyun-bilyon ng
bagong paggastos nang walang mga burukrata na mananagot para sa paggasta
nito sa mga mambubuwis.

ANG PAN 42 AY HINDI KAILANGAN.
Ang edukasyon, pangangalagang pangkalusugan at pampublikong

kaligtasan ay mga tunay na pangangailagnan. Gayon din ang paggasta sa
transportasyon. Iyan ang dahilan kung bakit sa mga buwis sa gasolina, mga
bayad sa sasakyan, at mga buwis sa pagbebenta na nakalaan sa estado, ang
California ay gumagarantiya na ng mga $6.5 bilyon sa paggasta sa mga haywey
at paghahatid taun-taon—hindi kabilang ang bilyun-bilyon sa buwis na
pinagtibay sa antas na lokal para sa transportasyon sa direksiyon ng mga
botante. At ang mga botante ay handang buwisan ang mga sarili para sa
transportasyon—kapag ang mga pondo ay ginagamit sa paraang may
pananagutan.

Ang isang panukalang-batas na katulad ng Panukala 42 ay lubos na
tinanggihan ng mga tao mahigit na sampung taon na ang nakalilipas dahil
ito ay magiging sanhi ng pagbawas sa ibang mga programa—tulad ng
pampublikong kaligtasan, edukasyon at pangangalagang pangkalusugan. 
At dahil wala itong itinatadhanang pananagutan kung paano gagastahin
ang pera.

Ang mundo ay nagbago, at ito ay muling magbabago. Walang sinumang
may bolang kristal. Sino ang makapagsasabi ngayon kung ano ang ating mga
priyoridad sa 2008?

Ang alam natin ngayon ay mali ang pagpuwersa ng mga pagbawas sa mga
serbisyo sa edukasyon, pangangalagang pangkalusugan at iba pang serbisyo
upang palakihin ang paggasta sa transportasyon.

Protektahan ang ating mahahalagang serbisyo. Protektahan ang ating
kakayahang itakda ang mga tamang priyoridad sa hinaharap. 

BUMOTO NG HINDI SA PAN. 42.

WAYNE JOHNSON, Presidente
Asosasyon ng mga Guro ng California

HOWARD OWENS, Presidente
Pundasyon sa Edukasyon at Kakayahan ng Kongreso ng mga 
Nakatatanda ng CA 

WILLIAM D. POWERS, Presidente
Health Access of California

PANGANGATWIRANG KONTRA SA PANUKALA 42

SAGOT SA PANGANGATWIRANG KONTRA SA PANUKALA 42
Ang mga sinasabi ng kalaban ay sadyang mali. Mangyaring basahin

ang Pan. 42 para kayo na ang magsabi.
PAN. 42 AY MAGKAKABISA SA SUSUNOD NA TAON
Hindi ito naghihintay ng hanggang 2008 (gaya ng sinasabi ng mga

kalaban). Ito ay nakalagay doon sa itim at puti: Ang 42 ay gumagarantiya
na ang buwis sa pagbebenta ng gasolina sa estado (nagbabayad na tayo sa
gasolinahan) ay pumupunta sa gawaing nagpapahusay sa
pangmaramihang paghahatid, mga haywey at mga lokal na daan.

ANG PROP. 42 AY HINDI PUMUPUWERSA NG MGA
PAGBAWAS SA EDUKASYON O SA PANGANGALAGANG
PANGKALUSUGAN

Iyan ay taktikang pananakot. Ang 42 ay HINDI isang pagsunggab
ng pera—ang buong taunang buwis sa pagbebenta ng gasolina ay mga 1%
porsiyento lamang ng kabuuang badyet ng estado. Ang Pan. 42 ay simpleng
nag-aatas na ang mga buwis sa transportasyon ay gamitin sa mga
pangangailangang nauukol sa transportasyon. 

ANG MGA MAMBUBUWIS AY SUMUSUPORTA SA 42
DAHIL ITO’Y KAILANGAN AT RESPONSABLE

Ang mga taga-California ay may pang-unang kaalaman na ang mga
pagpapahusay ay kailangan upang mapaluwag ang trapiko at maitaas ang
kaligtasan. Ang mga daan, mapanganib na interseksiyon at 6000
tulay/oberpas ay naghihintay ng pagkumpuni. Ang 42 ay gumagarantiya sa
bawat lungsod at county ng kanilang karampatang kabahagi sa pagpopondong
ito—NANG HINDI NAGTATAAS NG MGA BUWIS. Ang isang taunang
pagsusuri ay tutulong na matiyak ang pananagutan sa mga mambubuwis.

ANG PAN. 42 AY MAY SAPAT NA KAKAYAHANG MAG-
AGPANG UPANG HARAPIN ANG MGA KAGIPITAN

Sino ang higit na nakakaalam tungkol sa mga pangangailangan
pagkaraan ng Setyembre 11 kaysa mga pulis, bumbero at mga opisyal ng
pampublikong kaligtasan—ang mga tao mismo na humihimok ng
suporta para sa 42. Ito ay isinulat nang may pananagutan upang
pahintulutan ang mga mambabatas ng kakayahang mag-agpang sa isang
kagipitan sa pananalapi upang gamitin ang mga pondong ito para sa
ibang mga priyoridad.

ANG MGA ASOSASYON NG MGA HEPE NG KAGAWARAN
NG SUNOG NG CALIFORNIA AY NAGSASABI: “Ang Pan. 42 ay
mangangahulugan ng mas ligtas na mga daan at haywey.”

Ang Pan. 42 ay tumutulong na matiyak na ang mga buwis sa
transportasyon na binabayaran na natin ay ginagasta nang wasto, at may
pananagutan, upang PAHUSAYIN ANG KALIGTASAN SA DAAN
at BAWASAN ANG TRAPIKO—NANG HINDI NAGTATAAS NG
MGA BUWIS.

OO sa 42!

DALLAS JONES, Direktor
Opisina sa mga Serbisyong Pangkagipitan ng Estado ng California

MARIAN BERGESON, Dating Miyembro
Lupon sa Edukasyon ng Estado ng California

LARRY McCARTHY, Presidente
Asosasyon ng Mambubuwis ng California

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya.
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• Ang panukalang-batas na ito ay nagsususog sa Konstitusyon ng California upang ipahayag na dapat
ibilang ang boto ng botanteng bumoto sa isang eleksiyon alinsunod sa mga batas ng estado.
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• Walang karagdagang gastos sa estado o lokal na pamahalaan.
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BATAYAN
Ang Konstitusyon ng Estado ay nagtatatag ng isang

sistema ng rehistrasyon ng botante at mga eleksiyon
para sa mga mamamayan ng Estados Unidos na hindi
kukulangin sa 18 taong gulang at naninirahan sa
estado. Gayunman, ito ay hindi malinaw na
gumagarantiya ng karapatan ng botante na ibilang ang
kanyang boto. Ang mga pamamaraan, iniaatas, at mga
huling-oras para sa pagbilang ng mga boto ay nakalagay
sa Kodigo sa mga Eleksiyon ng California.

MUNGKAHI
Ang panukalang-batas na ito ay nagsususog sa

Konstitusyon upang malinaw na ihayag na ang bawat
boto alinsunod sa batas ng estado ay dapat bilangin,
kaya pinagtitibay sa Konstitusyon ang karapatan ng
botante na ibilang ang kanyang boto.

Bilang karagdagan, ang Kabanata 919, Mga Batas ng
2001 (Panukalang-Batas 733 ng Asembleya, Longville)
ay malinaw na ilalagay sa batas ng estado ang
kasalukuyang awtoridad ng mga opisyal sa mga
eleksiyon ng county upang magpetisyon sa Korteng
Superyor para sa sa pagpapalawig ng anumang huling-
araw pagkaraan ng eleksiyon upang pahintulutan ang
pagbilang o muling pagbilang ng mga balota at ang
awtoridad ng hukuman na maggawad ng nabanggit na
petisyon. Gayunman, ang operasyon ng Kabanata 919
ay depende sa pag-aproba ng botante sa Panukala 43.

EPEKTO SA PANANALAPI
Ang panukalang-batas na ito ay hindi magreresulta sa

mga karagdagang gastos sa estado o lokal na
pamahalaan.

PAGSUSURI NG PAMBATASANG MANUNURI

Para sa teksto ng Panukala 43 tingnan ang pahina 66.
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BAKIT KAILANGAN NATIN ANG PANUKALA 43?
Sa pampanguluhang eleksiyon ng 2000, ang kaguluhan tungkol

sa kung aling mga balota ang dapat ibilang ay humantong sa
malaking pagkaantala sa pagpapasiya kung sinong kandidato ang
nanalo sa Florida. Maraming boto ang hindi nabilang dahil sa mga
problema sa kagamitan, mga katanungan tungkol sa kung ang mga
boto ay ginawa nang may-bisa, at kawalan ng katiyakan tungkol sa
kung aling mga kandidato ang pinili ng mga botante.

Sa isang pagsisikap na tiyakin na ang lahat ng botante ay bumoto
alinsunod sa batas ng Florida, ang mga lokal na opisyal sa eleksiyon
ay nagsimulang gumawa ng muling pagbilang ng mga balota sa
pamamagitan ng kamay. Ang mga muling pagbilang na ito ay
nagpakita na ang mga makina sa pagbilang ng boto ay hindi gaanong
perpekto, at may mga botong hindi napasama sa unang pagbilang.

Sa kasamaang palad, ang mga opisyal sa eleksiyon ay hindi
makagawa ng pagbilang sa pamamagitan ng kamay bago ang huling-
araw para sa pagsertipika ng boto ng estado. And huling-araw na ito
ay bumagsak nang mahigit sa isang buwan bago pumuwesto ang
Presidente, nag-iwan ng sapat na panahon upang kumpletuhin ang
pagbibilang sa pamamagitan ng kamay. Gayon pa man, binanggit
ang huling-araw na ito, ang Korte Suprema ng Estados Unidos at
ang Sekretarya ng Estado ng Florida ay pinatigil ang pagbibilang sa
pamamagitan ng kamay at sinertipikahan ang mga resulta ng
eleksiyon na ginagamit ang mga di-kumpletong kabuuan ng boto.
Resulta nito, hindi nabilang ang mga boto ng libu-libong botante, kahit
na bumoto sila alinsunod sa batas ng Florida.

ANO ANG GINAGAWA NG PANUKALA 43?
Ang Panukala 43 ay nagdaragdag ng isang seksiyon sa

Konstitusyon ng California na nagsasaad na “Dapat ibilang ang
boto ng isang botanteng bumoto sa isang eleksiyon alinsunod sa
mga batas ng estadong ito.”

Sa pagboto ng OO, matitiyak ninyo na ang inyong boto ay hindi
maitatapon dahil may nag-isip na walang sapat na panahon upang
bilangin ang inyong boto. Kung susundin ninyo ang lahat ng angkop
na batas tungkol sa eleksiyon kapag bumoto kayo, dapat kayong
magkaroon ng karapatan na ibilang  ang inyong boto.

Ang Panukala 43 ay hindi isang reperendum sa pampanguluhang
eleksiyon ng 2000. Sa halip ito ay isang pagsisikap na ideklara, bago
magkaroon ng kontrobersiya sa eleksiyon, ang mga prinsipyo na dapat
pumatnubay sa pagbilang ng mga botong may-bisa sa isang eleksiyon.
Ang Panukala 43 ay hindi nagbabago ng mga batas tungkol sa muling
pagbilang ng mga balota o pagtukoy sa intensiyon ng botante.

Bilang karagdagan, ang pag-aproba ng Panukala 43 ay gagawing
epektibo ang isang batas na nagpapahintulot sa mga hukuman na
palawigin ang huling-araw pagkaraan ng eleksiyon na pumipigil sa
wastong pagbilang ng mga boto. Ito ay makakatulong na matiyak na
ang nangyari sa Florida ay hindi mangyayari rito.

KAILANGAN BA ANG PANUKALA 43?
Ang mga batas na namamahala sa mga proseso ng eleksiyon sa

California ay nagtatangkang tiyakin ang integridad at maayos na
operasyon ng ating mga eleksiyon. Pero kapag ang mga batas na ito
ay sumasalungat sa isa’t-isa, walang garantiya kung aling batas ang
mamamayani.

Ang Panukala 43 ay malinaw na nagtatadhana na kayo ay may
karapatang ayon sa Konstitusyon na bilangin ang inyong boto,
anuman ang mga problemang lumitaw pagkaraang bumoto kayo.

Ang karapatang bumoto ay walang kahulugan kung hindi ninyo
matitiyak na ang inyong boto ay bibilangin. Ang mga eleksiyon ay
hindi dapat pagpasiyahan ng mga korte o opisyal ng pamahalaan—
ang mga eleksiyon ay dapat pagpasiyahan ng mga mamamayang
bumoboto sa mga ito. Ang Panukala 43 ay tumutulong na matiyak
na ito ang mangyayari.

MIYEMBRO NG ASEMBLEYA JOHN LONGVILLE, Tagapangulo
Komite ng Asembleya sa mga Eleksiyon, Muling Pagbabahagi, at
mga Susog sa Konstitusyon 

BARBARA B. INATSUGU, Presidente
Liga ng mga Babaing Botante ng California

JAMES K. KNOX, Direktor na Tagapagpaganap
California Common Cause

PANGANGATWIRANG PABOR SA PANUKALA 43

SAGOT SA PANGANGATWIRANG PABOR SA PANUKALA 43
Gaya ng iminungkahi namin sa pangagatwiran sa

PRIMARYA laban sa Panukala 43 sa susunod na pahina, ang
panukalang-batas na ito ay magandang pakinggan—pero mas
maraming pinsala ang magagawa kaysa mabubuti.

Bukod sa ibang mga bagay, ang Panukala 43 ay lilikha ng
iang karapatan sa konstitusyon ng estado na bilangin ang bawat
(mabisang ginawang) balota kahit, ayon sa matematika, ang
balota ay hindi posibleng makakaapekto sa resulta ng isang
eleksiyon! Ang Panukala 43 ay hindi makatwiran.

Ang tunay na kailangan natin ay isang anyo ng
pampublikong pagtustos ng mga kampanya—kahit sa mga
opisina man lamang ng estado na tulad ng Asembleya at
Senado ng Estado. Nagkakahalaga ng mas mataas sa $500,000
upang kumampanya para sa Asembleya—doble nito ang halaga
para sa Senado ng Estado.

Maraming kuwalipikadong tao ang hindi kumakandidato
para sa pampublikong opisina—at maraming seryosong isyu ang
hindi binibigyan ng sapat na pansin o hindi man lamang
tinalakay—dahil sa pamamayani ng salapi mula sa mga grupo
ng espesyal na interes at mga higanteng korporasyon. 

ANG PRIBADONG PAGTUSTOS NG MAGAGASTOS

NA KAMPANYANG PAMPULITIKA AY MAY BUNGA
PARA SA BAWAT ISA

NAGKAKAGASTA KAYO NG SALAPI Halimbawa: Ang
mga taga-California ay nagbabayad ng bilyun-bilyon sa mga
korporasyong nakabase sa Texas dahil sa biglang kakulangan ng
koryente na maaari namang iwasan.

ITO AY MAKAKAAPEKTO SA INYONG KALUSUGAN
Halimbawa: Ang MTBE ay nananatili sa gasolina ng California
kahit na alam na natin, sa maraming taon, na ito ay nakakarumi
ng hangin at pumapasok sa lupa at tubig sa lupa at saka umaabot
sa ating tubig sa gripo. Ang mga kemikal na inidaragdag sa tubig
sa gripo ay nagtutungo sa daluyan ng dugo ng bawat taong
umiinom o nagluluto na ginagamit ang tubig sa gripo. Dahil
diyan, dapat suriin ng mga botante ang www.NoFluoride.com.

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang aming
website: www.VoterInformationAlliance.org.

GARY B. WESLEY
Abugado

MELVIN L. EMERICH
Abugado

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya.
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Ang iminumungkahing susog sa Konstitusyon ng California ay
magandang pakinggan. Ito ay magdaragdag ng isang seksiyon upang
magtadhana na “dapat bilangin ang boto ng (isang) botante na bumoto
sa isang eleksiyon alinsunod sa mga batas ng estadong ito.”

Pero ano, kung mayroon, ang tunay na ginagawa ng Panukala 43?
Maaaring para magtaguyod lamang ng mga ambisyosong litigasyon sa
kinalabasan ng mga eleksiyon.

MGA NAWAWALANG BALOTA: Sa California, ang isang
botante ay puwedeng bumoto sa pamamagitan ng pagpapakoreo ng
isang balotang ipinakokoreo o pagboto sa isang presinto. Paano
kung ang ilang balota ay nawala, napinsala o nasira bago mabilang?
Ito ba ay magpapawalang-saysay sa eleksiyon kung ang mga
nawawalang balota ay maaaring makapagbago sa kinalabasan?
Kapag ang balota ay nawawala, paano nito matutukoy kung aling
balota ang nawawala at kung paano ito kinumpleto?

MGA DEPEKTIBONG BALOTA: At saka, naroon ang
problema ng mga balotang hindi lubos na minarkahan—
indentasyon at “nakabiting chad”—na mga boto na hindi
binibilang ng di-nagbibilang na makina dahil ang botante ay hindi
ganap na malinaw sa chad. Bago ang kabiguan sa Florida,
karamihan sa atin ay hindi pa naririnig ang salitang “chad” o nag-
isip ng tungkol sa kung lubos nating tinusukan ang butas at inalis
ang “chad” sa bawat pagpili sa balota.

Sa paghingi na ang bawat boto ay ibilang, ang Panukala 43 ay
nag-iimbita ng lahat ng uri ng litigasyon tungkol sa kung ang lahat
ng boto ay talagang nabilang. Ang kinalabasan ng ilang eleksiyon
ay puwedeng manatiling walang katiyakan sa mahabang panahon.
Ang totoo ay mas maraming pagkakamali ang tiyak na nagawa sa
pagboto—kaysa pagtiyak at pagbilang sa mga ito.

Higit pa rito, ang pangunahing problema sa mga eleksiyon ay
hindi dahil may mga botong hindi nabilang. ANG TUNAY NA
PROBLEMA AY KARAMIHAN SA MGA MAMAMAYAN AY
HINDI NA BUMOBOTO. ANG ATING MGA
MAPAGPIPILIANG KANDIDATO AY MADALAS NA
DALAWA O MAHIGIT NA HINDI KUWALIPIKADONG TAO. 

Ang kailangan natin ay pampublikong pagtustos ng mga
kampanya sa eleksiyon—kahit man lamang sa mga inihahalal na
opisina ng estado. Kung hindi, ang mga kandidato ay patuloy na
kukunin ng—at may utang-na-loob sa—mga grupo ng espesyal na
interes at mayayamang korporasyon na nagkakalaoob ng perang
pangkampanya.

GARY B. WESLEY, Ka-Tagapangulo
Alyansa sa Impormasyon ng Botante (VIA)

MELVIN L. EMERICH, Ka-Tagapangulo
Alyansa sa Impormasyon ng Botante (VIA)

PANGANGATWIRANG KONTRA SA PANUKALA 43

SAGOT SA PANGANGATWIRANG KONTRA SA PANUKALA 43
Bagaman gusto ng mga kalaban na isipin na ang Panukala 43

ay magtataguyod ng mga demanda pagkaraan ng eleksiyon, ang
Panukala 43 ay tumitiyak ng integridad ng ating mga eleksiyon.

Ang Panukala 43 ay malinaw na nagtatadhana na kayo may
karapatan ayon sa konstitusyon na ibilang ang inyong boto.
Kapag alam natin na ang lahat ng boto ay wastong binilang,
saka lamang tayo nagkakaroon ng tiwala sa pagiging lehitimo
ng mga resulta sa eleksiyon. Sa pagtiyak na ang pagbilang ng
mga boto ay binibigyan ng pinakamataas na antas ng
proteksiyon, ang Panukala 43 ay tutulong na pigilan ang
anumang uri ng kawalan ng katiyakan pagkaraan ng eleksiyon
na lumitaw sa Florida pagkaraan ng eleksiyon ng 2000.

Sinasabi ng mga kalaban na ang Panukala 43 ay maaaring
magtaguyod ng karagdagang litigasyon pagkaraan ng eleksiyon.
Ang totoo, ang Panukala 43 ay kumikilos sa loob ng balangkas
ng mga kasalukuyang batas at patnubay upang matiyak na ang
mga balota ay wastong nabibilang, nang hindi nagkakaloob ng
mga batayan para sa karagdagang mga demanda.

Kailangan nating hingin na ang bawat botong legal na ginawa ay
nabibilang—saka lamang natin matitiyak na ang tinig ng mga tao ay
pinakikinggan.

Ang Panukala 43 ay nagpapakita ng isang solusyon na
tutulong na matiyak ang integridad at pagiging lehitimo ng mga
eleksiyon sa California nang hindi humihimok ng mga walang-
kabuluhang demanda. Iyan ang dahilan kaya ang Panukala 43
ay umani ng suporta ng dalawang partido at ng suporta ng
California Common Cause at ng Liga ng mga Babaing Botante
ng California.

BUMOTO NG OO SA PANUKALA 43!

MIYEMBRO NG ASEMBLEYA JOHN LONGVILLE,
Tagapangulo, Komite ng Asembleya sa mga Eleksiyon, Muling
Pagbabahagi, at mga Susog sa Konstitusyon 

BARBARA B. INATSUGU, Presidente
Liga ng mga Babaing Botante ng California

JAMES K. KNOX, Direktor na Tagapagpaganap
California Common Cause

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya.
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MGA KIROPRAKTIKO. DI-PROPESYONAL NA GAWAIN.
PAMBATASANG SUSOG SA INISYOTIBO.

• Sinususugan ang Batas sa Kiropraktiko upang magtadhaha na, maliban kung inawtorisa, ang
paggamit ng mga tagahabol, tagabunsod, tagaakay, o ibang mga tao upang kumuha ng mga pasyente
ay itinuturing na di-propesyonal na gawain.

• Sinususugan ang Batas sa Kiropraktiko upang mag-atas ng pagpapawalang-bisa ng lisensiya ng
kiropraktiko na manggamot ng sampung taon pagkaraan ng ikalawang pagkakasala, o maraming
pagkakasala, o tinukoy na pandarayang may kinalaman sa seguro.

• Sinususugan ang Batas sa Kiropraktiko upang mag-atas sa Lupon ng mga Taga-iksamen ng
Kiropraktiko ng Estado na imbistigahan ang sinumang may lisensiya na napapailalim sa mga tinukoy
na bintang maliban kung hindi sumang-ayon sa imbistigasyon ang abugado ng distrito.

KABUURAN NG TANTIYA NG PAMBATASANG MANUNURI SA NETONG TAMA SA
PANANALAPI NG ESTADO AT LOKAL NA PAMAHALAAN:

• Halos walang karagdagang gastos upang isakatuparan ang mga probisyon ng panukalang-batas.

• Maaaring makatipid ang estado, ng hindi alam ang halaga, sa mas mababang gastos sa kabayaran sa
manggagawa at Medi-Cal.

MGA HULING BOTO NG LEHISLATURA SA SB 1988 (PANUKALA 44)

OPISYAL NA TITULO AT KABUURAN Inihanda ng Abugado Heneral

44
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BATAYAN
Ang Batas sa Kiropraktiko ay isang batas na

pinagtibay ng mga botante. Ang mga pagbabago sa
batas ay nangangailangan ng pag-aproba ng botante. Sa
ilalim ng batas, ang Lupon ng mga Taga-iksamen ng
Kiropraktiko ay naglilisensiya at nangangasiwa ng mga
kiropraktiko sa California. Ang lupon ay maaaring
magpataw ng disiplina kabilang ang pagpapawalang-
bisa ng lisensiya para sa iba-ibang maling gawain. Ang
batas ay ginagawang misdemenor para sa isang tao ang
lumabag sa mga probisyon nito. Kapag napatunayang
nagkasala ay papatawan ng multa o pagkabilanggo sa
piitan ng lungsod, o pareho ng multa at pagkabilanggo.

Sa kasalukuyan, may mga 15,000 lisensiyadong
kiropraktiko sa estado.

MUNGKAHI
Ang panukalang-batas ay nag-aatas sa Lupon ng mga

Taga-iksamen ng Kiropraktiko na pawalang-bisa nang
hanggang sampung taon ang lisensiya ng isang
kiropraktiko na napatunayang nagkasala sa ikalawang
pagkakataon, o napatunayang nagkasala ng maraming
antas sa iisang kaso, o iba-ibang tinukoy na
pagkakasala, kabilang ang pandaraya sa seguro.
Pagkaraan ng sampung taon, ang kiropraktiko ay
maaaring muling mag-aplay sa lupon upang ibalik ang
kanyang lisensiya. Sa kasalukuyan,ang lupon ay may
pagpapasiya sa parusa para sa mga pagkakasalang sakop
ng panukalang-batas na ito. Ang parusang ito ay maaari
o hindi maaaring magresulta sa pagwawalang-bisa ng
lisensiya.

Ang panukalang-batas ay nag-aatas rin sa lupon na
imbistigahan ang sinumang lisensiyadong kiropraktio
na nilapatan ng kriminal na kaso sa paggawa ng
pandaraya sa seguro, kung hindi sumasalungat sa
imbistigasyon ang abugado ng distrito. Kasama rin sa
panukalang-batas bilang “di-propesyonal na gawain”
ang pagkuha ng “mga tagahabol” o ibang mga tao ng
mga kiropraktiko upang kumuha ng mga pasyente,
maliban kung ang gawaing ito ay ipinahihintulot ng
batas.

Ang mga probisyon ng panukalang-batas ay
kasalukuyang umaaplay sa mga doktor.

EPEKTO SA PANANALAPI
Ang Lupon ng mga Taga-iksamen ng Kiropraktiko ay

kasalukuyang nag-iimbistiga ng lahat ng kaso kung saan
ang isang hablang kriminal ay isinampa na
nagbibintang ng pandaraya sa seguro ng isang
lisensiyadong kiropraktiko, kung saan ang abugado ng
distrito ay hindi sumasalungat. Resulta nito, anumang
karagdagang mga kaso upang isakatuparan ang
panukalang-batas na ito ay magiging maliit.

Kung ang mga probisyon ng panukalang-batas na ito
sa pagpapawalang-bisa ng lisensiya at imbistigasyon ay
makakapigil at makakabawas ng pandaraya sa seguro ng
mga kiropraktiko, maaaring magkaroon ng mga
matitipid, ng hindi alam na halaga, sa estado sa mas
mababang gastos sa kabayaran sa manggagawa at 
Medi-Cal.

PAGSUSURI NG PAMBATASANG MANUNURI

Para sa teskto ng Panukala 44 tingnan ang pahina 67.



MGA KIROPRAKTIKO. DI-PROPESYONAL NA GAWAIN.
PAMBATASANG SUSOG SA INISYOTIBO.44

PAN

44

24 Mga Pangangatwiran

Dapat kayong bumoto ng “oo” sa Panukala 44 dahil ang
pandaraya sa seguro ay isang krimen laban sa ating lahat. Ang
panukalang ito ay nag-aatas na ang lisensiya ng isang
kiropraktiko ay suspindihin nang hanggang 10 taon kung ang
kiropraktiko ay napatunayang nagkasala sa ikalawang
pagkakataon ng pandaraya sa seguro o mga kaugnay na
aktibidad o kung ang kiropraktiko ay napatunayang
nagkasala sa unang pagkakataon ng maraming antas ng
pandaraya sa seguro o mga kaugnay na gawain. Ito ay nag-
aatas rin sa Lupon ng Kiropraktiko na imbistigahan ang mga
kiropraktiko na gumawa umano ng pandaraya sa seguro, kung
ang abugado ng distrito ay hindi sumasalungat sa
imbestigasyon. Ang abugado ng distrito ay hindi sasalungat
maliban kung isang imbistigasyon ng Lupon ay nakagambala
sa imbestigasyong pangkrimen.

Ang inisyatibong ito ay inilagay sa balota sa pamamagitan
ng nagkakaisang boto ng Senado ng Estado at isang boto ng
dalawang partido na 63-13 sa Asembleya ng Estado. Ang
mga probisyon ay bunga ng testimonya mula sa maraming
testigo, kabilang ang isang nakatalukbong na testigo, na
humarap sa Komite sa Seguro ng Senado ng Estado noong
Nobyembre 1999, at mga kasunod na pagdinig sa Lehislatura.
Ang testimonya ay nakasentro sa paraan kung saan ang
pandaraya sa seguro ay ginawa, kung paano ito makakatustos
sa ibang mga uri ng krimen, at sa halaga ng pandaraya para sa
ating lahat. Ang pakete ng reporma ay lumikha ng mga
bagong parusa para sa mga kiropraktiko, doktor at abugado.
Ang mga probisyong may kinalaman sa mga doktor at
abugado ay naging batas na. Gayunman, ang mga susog sa
Batas sa Kiropraktiko ay kinakailangan upang aprobahan ng
mga botante bago maging batas, at ito ang dahilan kung
bakit inilagay ng Lehislatura ang panukalang ito sa balota.

Ang mga tantiya ng taunang gastos sa pandaraya sa seguro
ay iba-iba, pero kapag isinaalang-alang ang pandaraya sa
kabayaran ng manggagawa, Medi-Cal, seguro sa awto,
tahanan, kalusugan, ang mga gastos para sa ating lahat ay
madaling lalampas ng daan-daang milyon, at maaari ng
maraming bilyong dolyar taun-taon. Ang mataas na halaga
ng seguro sa awto, mas matataas na buwis, ang seguro sa
kalusugan na hindi abot-kaya o kabayaran sa mangggawa ay
ilan lamang sa maraming dahilan kung bakit ang pandaraya
sa seguro ay masama sa ating lahat.

Kitang-kita, ang mga halaga ng pandaraya na binanggit sa
itaas ay hindi, sa anumang paraan, tanging dahil sa mga
kiropraktiko. Ang totoo, karamihan sa mga kiropraktiko ay
sumusunod sa batas at nagkakaloob ng mahahalagang
pangangalaga sa kanilang mga pasyente. Mayroong hindi.
Kung kayo ay nag-aalala tungkol sa kalidad ng pangangalaga
ng kiropraktiko at sa halaga ng lahat ng uri ng seguro na
sumasakop sa pangangalaga ng kiropraktiko, bumoto ng “oo”
sa Panukala 44. Ito ay maliit na bahagi ng mas malaking
repormang panukalang-batas na nagbago na sa mga parusa
para sa pandaraya sa seguro ng ng ibang mga propesyonal.
Ang pagboto ng “oo” sa panukalang ito ay nangangahulugan
ng pagboto ng “hindi” sa pandaraya sa seguro ng
kiropraktiko, at pagboto ng “oo” para sa lahat sa atin na
nangangailangan ng abot-kayang seguro at mahusay na
pangangalaga ng kiropraktiko.

JACKIE SPEIER
Senadora ng Estado

GORDON SPENCER, Presidente
Asosasyon ng mga Abugado ng Distrito ng California

PANGANGATWIRANG PABOR SA PANUKALA 44

Walang Iniharap na Sagot sa Pangangatwirang Pabor sa Panukala 44.

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya.



25Mga Pangangatwiran

MGA KIROPRAKTIKO. DI-PROPESYONAL NA GAWAIN.
PAMBATASANG SUSOG SA INISYOTIBO. 44

PAN

44

Ang pandaraya sa seguro ay isang lumalagong krimen na
nagtataas ng mga hulog sa seguro at nagiging sanhi upang
maghinala ang mga kompanya ng seguro sa mga lehitimong
hinihingi. Gayunman, ang parusa ay dapat bumagay sa
krimen.

Ang isang kiropraktiko na nandadaya sa mga kompanya ng
seguro ay dapat magbayad para sa mga pagpapanumbalik at
parusa. Ang Panukala 44 ay gustong alisin ang lisensiya ng
kiropraktiko nang hanggang 10 taon.  Hindi kami sumasang-
ayon.

Ang kawalan ng katapatan sa pananalapi ay walang
kinalaman sa kakayahang medikal. Ang tanging magandang
dahilan upang patigilin ang isang tao na maging kiropraktiko
ay kung ang mga pasyenteng ay napinsala ng isang di-sanay
na paggamot. Ang isang tao ay may karapatang kumita ng
ikabubuhay, at ang isang sinanay na propesyonal ay
puwedeng kumita sa isang magandang ikabubuhay—sapat
upang bayaran ang sinuman sa kanyang mga biktima ng
pandaraya. 

Hindi rin kami sumasang-ayon na ang paggamit ng mga
“tagahabol” at “tagabunsod” (tagahabol ng ambulansiya)
upang makakakuha ng mga pasyente ay dapat ituring na di-
propesyonal na gawain—bagaman ito ay nakayayamot.
Hindi pa natatagalan, ang mga doktor at abugado ay hindi

pinahihintulutang mag-anunsiyo ng kanilang mga serbisyo.
Naniniwala kami na anumang negosyo o propesyon ay may
karapatang mang-akit ng negosyo nang hindi walang
pamimilit o pandaraya. Ito ay nagkakaloob ng mas maraming
mapagpipilian sa mga konsyumer.

Ang mga pamahalaan ng estado ng California ay
naglilisensiya ng napakaraming propesyon—mula sa mga
barbero hanggang sa mga direktor ng libing at mga tagasanay
ng asong patnubay. Ito ay dapat ipaubaya sa mga konsyumer
na may lubos na kaalaman upang pagpasiyahan kung anong
mga panina at serbisyo ang dapat gamitin—nang walang
paggambala mula sa mga burukrata ng estado.

Huwag tayong magdagdag ng higit pang pabigat sa
karapatan ng kiropraktiko na kumita ng ikabubuhay o sa
karapatan ng mga tao na pumili ng kanilang sariling
kiropraktiko. Bumoto ng HINDI sa Panukala 44.

TED BROWN
Imbestigador sa Hinihingi sa Seguro

DALE F. OGDEN
Kasangguni/Aktuwaryo sa Seguro

ED KUWATCH, Tagapangulo
Partidong Libertarian ng County ng Mendocino

PANGANGATWIRANG KONTRA SA PANUKALA 44

SAGOT SA PANGANGATWIRANG KONTRA SA PANUKALA 44
Ang mga kalaban ay talagang mali. Ang Panukala 44

ay simple. Ang pandaraya sa seguro ay nagkakahalaga sa
ating lahat ng maraming pera sa mga tumaas na hulog.
Kapag ang mga propesyonal ay nandadaya, dapat silang
papanagutin. Ang Lehislatura ay nagpapataw ng
mabibigat na parusa sa mga doktor at abugado na
napatunayang nagkasala nang dalawang beses sa
pandaraya. Ang mga kiropraktiko ay dapat tratuhin nang
gayon din.

Maaari ninyong itanong kung ang Lehislatura ay
umakto at ang Gobernador ay pumirma sa isang batas sa
bagay na ito ang mga botante ba ay dapat ispesipikong
magkumpirma ng katulad na pagpapatupad ng mga
pamamaraan sa mga kiropraktiko? Ang sagot ay ang mga
kiropraktiko ay nagtagumpay sa pagpasa ng isang
inisyatibo sa balota walumpung taon na ang nakalilipas
upang lumikha ng kanilang “batas sa gawain.” Ang batas
ay nag-aatas na anumang susog sa batas na ito ay dapat
na ipasa ng mga botante.

Ang Califorrnia ay naglilisensiya ng mga propesyonal
dahil ang mga konsyumer ay humihingi ng proteksiyon.
Ang isang pasyente ng kiropraktiko ay karapat-dapat sa
matapat, may-kakayahang pangangalaga, at ang Panukala
44 ay lumilikha ng isang pantay na larangan kung saan
ang mga matapat, may-kakayahang kiropraktiko ay
makakapagtrabaho nang malaya sa mga pumipinsala sa
mga pasyente at sa propesyon.

Ang Panukala 44 ay nagpoprotekta sa inyo.
Mangyaring sumama sa Asosasyon ng mga Abugado ng
Distrito ng California, at sa mga nagnanais ng abot-
kayang seguro at matapat, may-kakayahang pangangalaga
ng kiropraktiko. Bumoto ng “oo” sa Panukala 44.

JACKIE SPEIER
Senadora ng Estado

GORDEN SPENCER, Presidente
Asosasyon ng mga Abugado ng Distrito ng California

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya.



Section Title
PANUKALA

45 PAMBATASANG TAKDA SA PANUNUNGKULAN. MGA PETISYON NG
LOKAL NA BOTANTE. INISYATIBONG SUSOG SA KONSTITUSYON.

26 Titulo at Kabuuran

PAMBATASANG TAKDA SA PANUNUNGKULAN. MGA PETISYON NG LOKAL NA BOTANTE.
INISYATIBONG SUSOG SA KONSTITUSYON.

• Nagpapahintulot sa mga nakarehistradong botante sa mga pambatasang distrito na isumite ang mga
pirma sa petisyon upang pahintulutan ang kanilang nakapuwestong mambabatas na kumandidatong
muli at magsilbi ng pinakamataas na apat na taon na higit sa kasalukuyang ipinahihintulot na
dalawang apat-na-taong panunungkulan para sa mga Senador ng Estado at tatlong dalawang-taong
panunungkulan para sa mga miyembro ng Asembleya, kung sumang-ayon ang isang mayoriya ng
mga botante.

• Ang mapagpipilian ay magagamit lamang nang minsan kada mambabatas.

• Ang isang mambabatas ay puwedeng kumandidato sa ilalim ng mapagpipilian sa distrito lamang
kung saan ang mambabatas ay kasalukuyang nagsisilbi.

• Ang mga petisyon ay dapat iharap bago matapos ang panghuling panunungkulan ng mambabatas.

• Nagtatadhana ng pagpapatunay ng pirma.

KABUURAN NG TANTIYA NG PAMBATASANG MANUNURI SA NETONG TAMA SA
PANANALAPI NG ESTADO AT LOKAL NA PAMAHALAAN:

• Ang mga county ay magkakaroon ng hindi alam na gastos upang patunayan ang mga pirma sa
petisyon, maaaring umabot ng daan-daang libong dolyar tuwing makalawang taon sa buong estado.

• Ang estado ay magkakaroon ng maliit na gastos o hindi magkakagastos upang subaybayan ang
pagiging karapat-dapat ng mga nakapuwestong muling kumakandidato.

OPISYAL NA TITULO AT KABUURAN Inihanda ng Abugado Heneral

45
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BATAYAN
Noong 1990, ang mga botante ng California ay nag-

aproba ng Panukala 140, isang susog sa kontitusyon ng
estado na naglilimita sa bilang ng mga panunungkulan
na ang isang inihahalal na opisyal na estado ay
makakapagsilbi sa iisang opisina. Tungkol sa
Lehislatura, ang Panukala 140 ay naglimita sa mga
Miyembro ng Asembleya sa tatlong dalawang-taong
panunungkulan at sa mga Miyembro ng Senado sa
dalawang apat-na-taong panunungkulan. Ang isang
mambabatas na nagsilbi ng kanyang pinakamaraming
bilang ng mga panunungkulan sa isang opisina ay
itinuturing na “tapos na panunungkulan” at hindi na
karapat-dapat para muling ihalal. 

MUNGKAHI
Ang panukalang-batas ay nagpapahintulot sa mga

lokal na botante na magpetisyon sa Sekretaryo ng
Estado na pahintulutan ang nakapuwestong Senador o
Miyembro ng Asembleya na tapos na ang
panunungkulan na kumandidato para muling ihalal sa
dating opisina sa susunod na eleksiyon o mga eleksiyon
(sa kaso ng Asembleya), na nagpapahintulot sa
mambabatas na magsilbi ng karagdagang hanggang apat

na taon sa opisina. Ang petisyon ay kailangang
pirmahan ng mga nakarehistrong botante na
naninirahan sa distrito ng mambabatas, kapantay ang
bilang sa 20 porsiyento ng mga balotang ibinoto para sa
opisinang iyon sa nakaraang pangkalahatang eleksiyon.
Ang petisyon ng botante ay puwedeng gamitin lamang
minsan upang ilagay ang pangalan ng nakapuwestong
Senador o Miyembro ng Asembleya sa balota para
muling ihalal. Kung ang mga lokal na botante ay
nagpetisyon sa nabanggit na paraan, ang isang Senador
ay makakapagsilbi ng pinakamataas na tatlong apat-na-
taong panunungkulan at ang isang Miyembro ng
Asembleya ng pinakamataas na limang dalawang-taong
panunungkulan.

EPEKTO SA PANANALAPI
Ang mga county ay magkakaroon ng hindi alam na

gastos sa upang patunayan ang mga pirma sa mga
petisyon. Ang laki ng mga gastos na ito ay hindi alam,
pero maaaring umabot ng maraming daan-daang libong
dolyar tuwing makalawang taon sa buong estado. Ang
estado ay magkakaroon ng maliit o hindi
magkakagastos upang subaybayan ang pagiging karapat-
dapat ng mga kandidato para muling ihalal.

PAGSUSURI NG PAMBATASANG MANUNURI

Para sa teskto ng Panukala 45 tingnan ang pahina 67.
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Oo sa 45! Protektahan ang mga takda sa panunungkulan at Ibalik
ang Paggawa ng Desisyon sa mga Lokal na Botante.

Ang Panukala 45 (Ang Inisyatibo Para sa Lokal na Opsyon Ukol sa
Takda sa Panunungkulan)  ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga tao
na pumili ng kanilang sariling kinatawan—UPANG ITAPON SA
LABAS ANG MGA BUHONG o ibalik—para sa pinakamataas na 4
na taon—ang isang mambabatas na ang kakayahan at pagiging mabisa
ay pinakikinabangan ng mga tao sa distritong iyon.

Ang mga takda sa panunungkulan ay nagdala ng sariwang hangin
sa pamahalaan ng California. Bago ang pagsisimula ng mga takda sa
panunungkulan, ang mga matatag na nakapuwesto, sagana sa
kontribusyon sa kampanya mula sa mga tagolobing espesyal na
interes, at hindi tinatalaban ng galit ng mga tao sa kanilang mga
distiro, ay kumapit sa kapangyarihan—sa mga eleksiyon. Ang mga
takda sa panunungkulan ay itinulak palabas ng mga pampublikong
opisina ang mga talagang pulitikong ito.

Pero ngayon, na ang California ay humaharap sa malalaking
hamon, kailangan natin ang Panukala 45 upang bigyan ng
kapangyarihan ang mga tao ng opsyon ng pagpapanatili sa kanilang
sariling kinatawan. Ang Panukala 45 ay magpapahintulot ng ilang
mambabatas na espesyal na minamahalaga upang tumakbo para sa
karagdagang apat na taon NANG ISANG BESES LAMANG. Ito
ay makakamit LAMANG kung ang mga manghahalal sa distrito ng
mambabatas ay nakalikom ng sapat na pirma upang maging
kuwalipikado ang nakapuwesto sa balota. At saka, TANGING kung
ang mayoriya ng mga boto sa distritong iyon ay bumoto upang
panatilihin ang indibidwal.

Ang mga bumbero ay nagsasabi ng “Oo sa 45.” Ang mga desisyong
ginagawa sa Sacramento ay nagpapasiya ng kanilang kakayahang
protektahan ang publiko. Ang mga bumbero ay nangangailangan ng
ilang mambabatas na may sapat na karanasan sa buhay at paggawa
ng batas upang humarap sa masalimuot at mapanganib na mundo na
tinitirahan natin ngayon.

Ang mga lider ng negosyo at Pagpapatupad ng Batas ay nagsasabi ng
“Oo sa 45.” Habang ang ating ekonomiya ay nagsisikap
makabangon mula sa bunga ng Setyembre 11 at sa atake ng terorista
sa Amerika, ang maliit na negosyo at pagpapatupad ng batas ay
maaapektuhan ng mahirap at masalimuot na mga desisyon na dapat
gawin sa Sacramento. Kailangan natin ng mga makaranasang
mambabatas na handang hawakan ang mga masalimuot na
problemang ito.

Panatilihin ang mga takda sa panunungkulan! Pero pahintulutan
ang mga botante ng opsyon na ibalik ang ilang makaranasang
mambabatas na may kakayahang protektahan ang pampublikong
kalusugan at kaligasan sa mahirap na panahong ito.

Oo sa Panukala 45—Protektahan ang mga Takda sa
Panunungkulan, Ibalik ang Kapangyarihan sa Paggawa ng Desisyon
sa mga Tao. 

DAN TERRY, Presidente
Mga Propesyonal na Bumbero ng California

HANK LACAYO, Presidente
Kongreso ng mga Nakatatanda ng California

KAY MCVAY, Presidente
Asosasyon ng mga Nars ng California

PANGANGATWIRANG PABOR SA PANUKALA 45

SAGOT SA PANGANGATWIRANG PABOR SA PANUKALA 45
Sisirain ng Pan. 45 ang mga takda sa panunungkulan sa

California, at pahihintulutan ang mga talagang pulitiko at ang
kanilang makakapangyarihang kaalyadong espesyal na interes
na palawakin ang kanilang mahigpit na pagkapit sa
kapangyarihan sa Sacramento.

Bumoto ng HINDI sa Pan. 45, at panatilihin ang batas sa mga
takda sa panunungkulan.

Ang mga pabor sa Pan. 45 ay gumawa ng mahusay na
pahayag sa kanilang pangangatwiran sa balota. Sinabi nila:

“Bago ang pagsisimula ng mga takda sa panunungkulan,
ang mga matatag na nakapuwesto, sagana sa kontribusyon sa
kampanya mula sa mga tagolobing espesyal na interes, at
hindi tinatalaban ng galit ng mga tao sa kanilang mga distiro,
ay kumapit sa kapangyarihan—sa mga eleksiyon.”
Tama iyan.
Ang problema ay ang mga talagang pulitko ring ito, mga matatag

na nakapuwesto, at mga tagalobi ng espesyal na interes ang
tumutustos sa Pan. 45 sa halagang milyun-milyong dolyar.

Nagtatangka silang ipasa ang pinakamalaking
PANLILINLANG sa kasaysayan ng California, upang patayin
ang mga takda sa panunungkulan at palawakin ang
kapangyarihan para sa kanilang mga sarili.

Tingnan kung sino ang nagbigay ng milyun-milyong dolyar sa
Pan. 45.

Mga matatag na nakapuwestong pulitiko sa Sacramento ang
nangunguna, nagbigay ng mahigit sa $1 milyon. Kasunod ang
mga kompanya ng tabako, mga abugado sa paglilitis, at mga
kompanya ng langis at enerhiya.

Kinamumuhian nitong mga makapangyarihang espesyal na
interes ang mga takda sa panunungkulan. Gusto nilang patayin
ang mga takda sa panunungkulan, upang mapalawak nila ang
kanilang magandang relasyon sa mga makapangyarihan sa
Sacramento.

Sa ilalim ng Pan. 45, ang bawat isang pulitika sa lehislatura ay
makakapanatili sa opisina nang mas matagal. Hindi iyan ang paraan
upang magdala ng lubhang kailangang pagbabago sa Sacramento.

Bumoto ng HINDI sa Pan. 45.
Huwag hayaan ang mga talagang pulitiko at makapangyarihang

espesyal na interes na makalusot sa kanilang PANLILINLANG.

EDWARD J. “TED” COSTA, CEO
Komite sa mga Takda sa Panunungkulan sa California

ANITA ANDERSON, V.P.
Mga Takda sa Panunungkulan ng US

MANUEL S. KLAUSNER

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya.
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PAMBATASANG TAKDA SA PANUNUNGKULAN. MGA PETISYON NG LOKAL NA BOTANTE.
INISYATIBONG SUSOG SA KONSTITUSYON. 45

PAN

45

Ang Panukala 45 ay talagang idinisenyo upang patayin ang mga
takda sa panunungkulan. Kapag pumasa, ito ay mag-aalis sa lahat ng
makatwirang takda sa mga pulitiko sa California. At ito ay
magbibigay ng kalayaan sa mga makapangyarihang espesyal na
interes at tagalobi na mayroon nang labis na impluwensiya sa
Sacramento.

Upang mapanatiling buhay ang mga takda sa panunungkulan sa
California, bumoto ng HINDI sa Panukala 45.

Sampung taon na ang nakalilipas, ang mga tao ng California ay
nagdanas sa ilalim ng pamahalaan ng estado na lubos na hindi
makontrol. Ang mga pulitikong gutom sa kapangyarihan ay
mahigpit na hawak ang lehislatura ng ating estado. Binaluktot ng
mga pulitiko ang sistema upang hindi sila humarap sa anumang
tunay na kompetisyon—marami sa kanila ang patuloy na tumakbo
nang walang kalaban. Ang mga pulitiko ring ito ang nagsilbi ng 20,
30, maging ng 40 taon sa isang opisina. Ang tinig ng mga tao ay
talagang natakpan sa prosesong pambatasan—at sa tesorerya ng
estado.

Bilang tugon, ang mga mamamayan ng California ay bumoto para
sa mga takda sa panunungkulan sa lehislatura ng estado. Sa
panahong iyon, alam natin na ang tanging paraan upang mapigilan
ang mga talagang pulitiko ay ang mag-atas ng isang uri ng
pagpapalit sa opisina, isang uri ng pagbabago sa pamumuno.

Tama kami tungkol sa pangangailangan ng mga takda sa
panunungkulan noon, at tama kami ngayon. Mula nang ipasa ang
mga takda sa panunungkulan, ang kompetisyon sa halalan sa
California ay tumaas nang malaki. Ang mga taong nagtataglay ng
mga bagong idea ay naghahangad na ng opisina at nahahalal. Pero
ang mga takda sa panunungkulan ay bago pa. Hindi pa nagkakaroon
ng sapat na panahon ang mga ito upang lubos na tanggalin ang mga
matatandang guwardiya sa kapangyarihan sa Sacramento.

At iyan ang dahilan kung bakit ang mga talagang pulitiko at ang
kanilang mga espesyal na interes na katoto ay nagsusulong ng
Panukala 45. Hindi sila titigil upang pangalagaan ang kanilang
sariling kapangyarihan. Gumasta sila ng maraming milyong dolyar
sa pagsalungat sa mga takda sa panunungkulan sampung taon na
ang nakalilipas, at sila ay gumagasta ng milyun-milyon pa sa
pagbubunsod sa Panukala 45 ngayon. Ang lahat ay para sa layuning

panatilihin ang kanilang sariling personal na kapangyarihan at
papawalang-saysay ang boto ng mga tao na pabor sa mga takda sa
panunungkulan. 

Isang tingin sa listahan ng Panukala 45 ng mga tagasuporta ng
salapi ay nagsasabi ng istorya. Ang mga tagalobi, malalaking
kompanya ng langis, mga abugado ng paglilitis, mga PAC, mga
kompanya ng tabako, mga industriya ng enerhiya, kayo na ang
magsabi. Halos lahat ng may sampu-sampung milyong dolyar sa mga
interes sa negosyo sa harap ng mga pulitiko sa Sacramento ay nag-
ambag ng sampu-sampung libong dolyar sa pagsisikap na ito na
patayin ang mga takda sa panunungkulan.

Ang mga makapangyarihang espesyal na interes na ito ay hindi
naghahanap ng “mahusay na pamahalaan.” Sila ay naghahanap ng
pamahalaang ibinebenta sa pinakamataas na tumatawad. Para sa
mga espesyal na interes, ang mga takda sa panunungkulan ay
nakapagastos. Ang mga takda sa panunungkulan ay
nangangahulugan na ang malalaking espesyal na interes ay hindi
makakabuo ng matatamis na relasyon sa mga mambabatas na
susunod sa kanila bawat taon para sa 20 at 30 taon. Sa ilalim ng mga
takda sa panunungkulan, ang mga taong may mga bagong idea, mga
taong walang utang na loob sa mga among pampulitika ay
magwawagi ng opisina.

Ang Panukala 45 ay walang iba kundi isang panlilinlang. Ito ay
nagmumungkahi na ito ay nagpapahina lamang ng mga takda sa
panunungkulan. Ang totoo, ito ay sisira sa mga takda sa
panunungkulan sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga
panghabambuhay na pulitiko na matakasan ang mga takda sa
panunungkulan ng kasalukuyang batas.

Huwag paloloko sa panlilinlang na ito na laban sa mga takda sa
panunungkulan. Bumoto ng HINDI sa Panukala 45.

RICHARD RIORDAN
Dating Alkalde ng Los Angeles

LEWIS K. UHLER, Presidente
Pambansang Komite sa Paglimita ng Buwis

EDNA GONZALEZ, Presidente
“Patigilin ang mga Pulitiko”

PANGANGATWIRANG KONTRA SA PANUKALA 45

SAGOT SA PANGANGATWIRANG KONTRA SA PANUKALA 45
Ang Panukala 45 ay hindi magtatapos sa mga takda sa

panunungkulan. Pananatilihin nito ang mga takda sa
panunungkulan habang nagbibigay sa mga botante ng
mapagpipilian na palawigin ang panunungkulan ng kanilang
sariling mambabatas—isang beses lamang sa apat na taon. Ang
Panukala 45 ay nagbabalik ng lokal na kontrol sa mga botante.

Ang Panukala 45 ay isang makatwiran at walang-
pinapanigang reporma na magpapahusay sa pamahalaan at
magtataas ng lokal na kontrol sa mga pampublikong opisyal.
Iyan ang dahilan kung bakit ito ay sinusuportahan ng mga
iginagalang na organisasyon sa repormang pampulitika tulad ng
Liga ng mga Babaing Botante ng California at ng Asosasyon sa
Reporma sa Buwis ng California.

Walang katiyakan ang panahon ngayon. Kinikilala ng
Panukala 45 na kung minsan may mga panahon ng krisis at
hamon na ang mga botante ay dapat makapili na palawigin ang
panunungkulan ng matugunin at may-kakayahang mga lider.
Ngayon, ang matatag na pamumuno at ang kakayahang
lumutas ng mga masalimuot na problema, tulad ng humihinang
ekonomiya, ay lubhang mahalaga. 

Hindi ang malalaking kompanya ng langis, tabako o enerhiya
ang nagpapatakbo ng aming kompanya. Kami ay isang koalisyon
na malawak ang base na kabilang ang Mga Propesyonal na
Bumbero ng California, Pederasyon ng mga Guro ng California, at
Asosasyon ng mga Patrol ng Haywey ng California.
Sinusuportahan namin ang Panukala 45 dahil may mga
panahon na kailangan natin ang makaranasang pamumuno at
ang mga mamamayan ay dapat makapili kung sino ang gusto
nilang mamuno sa kanila sa mahihirap na panahon.

Bumoto ng oo sa Panukala 45. Ibalik ang kapangyarihang
gumawa ng desisyon sa mga botante, kung saan ito nararapat.

ROBERT P. BLANKENSHIP, Presidente
Asosasyon ng mga Hepe ng Pulisya ng California

MARY BERGAN, Presidente
Pederasyon ng mga Guro ng California

BARBARA B. INATSUGU, Presidente
Liga ng mga Babaing Botante ng California

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya.
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PANGKALATAHANG TANAW NG 
UTANG SA BONO NG ESTADO

Inihanda ng Pambatasang Manunuri

Ang seksiyong ito ng pamplet ng balota ay nagkakaloob ng
isang pangkalahatang tanaw ng kasalukuyang utang sa bono
ng estado. Ito ay nagkakaloob din ng pagtalakay sa magiging
tama ng mga panukalang-batas sa bono sa balotang ito, kung
aprobahan, sa antas ng utang.

BATAYAN
Ano ang Pagtustos ng Bono? Ang pagtustos ng bono ay

isang uri ng pangmatagalang paghiram na ginagamit ng
estado upang lumikom ng pera para sa mga ispesipikong
layunin. Ang estado ay kumukuha ng pera sa pamamagitan
ng pagbebenta ng mga bono sa mga mamumuhunan.
Binabayaran ng estado ang perang ito kasama ang interes.

Ang perang nalikom mula sa mga bono ay ibinabayad
pangunahin sa pagbili ng ari-arian at pagtatayo ng mga
pasilidad—tulad ng mga parke, bilangguan, paaralan, at
kolehiyo. Ang estado ay gumagamit ng pagtustos ng bono
pangunahin dahil sa ang mga pasilidad na ito ay ginagamit sa
maraming taon at ang malaking gastos sa mga ito ay mahirap
bayarang lahat sa isang pagkakataon.

Utang sa Bono ng Pangkalahatang Pondo. Karamihan sa
mga bonong ibinebenta ng estado ay mga pangkalahatang
obligasyong bono. Ang pagbabayad ng utang ng estado sa mga
85 porsiyento ng mga bonong ito ay ginagawa mula sa
Pangkalahatang Pondo ng estado. Ang pera sa
Pangkalahatang Pondo ay pangunahing nanggagaling sa mga
buwis sa personal na kita at kita ng negosyo sa estado at mga
buwis sa pagbebenta. Ang natitirang 15 porsiyento sa mga
pangkalahatang obligasyong bono (tulad ng mga bono sa
pabahay) ay sumusuporta sa sarili at, dahil doon, ay hindi
nag-aatas ng suporta ng Pangkalahatang Pondo. Lahat ng
pangkalahatang obligasyong bono ay dapat aprobahan ng
isang mayoriya ng mga botante at inilalagay sa balota ng
aksiyong pambatasan o sa pamamagitan ng inisyatibo. 

Ang estado ay nagpapalabas rin ng mga bonong tinatawag
na mga bonong arkila-bayad. Ang mga bonong ito ay hindi
nangangailangan ng pag-aproba ng botante. Ang estado ay
nagbabayad ng mas mataas na interes at gastos sa pagbebenta
sa mga bonong ito kaysa sa mga pangkalahatang obligasyong
bono. Ginamit na ng estado ang mga bonong ito upang
magtayo ng mga pasilidad sa mas mataas na edukasyon,
bilangguan, mga tahanan ng beterano, at mga opisina ng
estado. Ang Pangkalahatang Pondo ay ginamit na rin upang
magbayad ng utang sa mga bonong ito.

Ano ang mga Tuwirang Gastos sa Pagtustos ng Bono?
Ang gastos ng estado sa paggamit ng mga bono ay depende
pangunahing sa interes na ibinabayad sa mga bono at sa
bilang ng mga taon ng pagbabayad. Karamihan sa mga
pangkalahatang obligasyong bono ay binabayaran sa loob ng
20 o 30 taon. Kung ang interes ay 5 porsiyento (ang
kasalukuyang interes para sa ganitong uri ng bono), ang

gastos sa pagbabayad sa mga bono sa 25 taon ay mga $1.65
para sa dolyar na hiniram—$1 para sa dolyar na hiniram at
65 sentimo para sa interes. Ang gastos, gayunman, ay
ikinakalat sa buong panahon, kaya ang gastos pagkaraang
iakma sa implasyon ay mas mababa. Kung 3 porsiyento ang
taunang implasyon, ang gastos sa pagbabayad sa mga bono sa
dolyar ngayon ay magiging mga $1.23 para sa bawat $1 na
hiniram.

ANG KASALUKUYANG KALAGAYAN NG
UTANG NG  ESTADO

Ang Halaga ng Utang ng Estado. Mula noong Oktubre
2001, ang estado ay may mga $26 bilyon ng utang sa bono ng
Pangkalahatang Pondo—$20 bilyon ng mga pangkalahatang
obligasyong bono at $6 bilyon ng mga bonong arkila-bayad.
Gayon din, hindi pa naibebenta ng estado ang $12 bilyon ng
inawtorisang bono dahil ang mga proyektong popondohan
ng mga bono ay hindi pa naisasagawa.

Ang mga Pagbabayad sa Utang. Tinatantiya namin na
ang mga pagbabayad sa utang sa bono ng Pangkalahatang
Pondo ng estado ay mga $3.2 bilyon sa taon ng panalalapi na
2001-02.  Habang ang mga kasalukuyang inawtorisang bono
ay naibebenta, ang mga pagbabayad sa utang sa bono ay
tataas ng $3.7 bilyon sa 2005-06 at bababa pagkaraan.

Ang antas ng mga pagbabayad ng bono na ipinahayag
bilang isang persentahe ng mga kita ng Pangkalahatang
Pondo ng estado ay tinatawag na “proporsiyon ng utang” ng
estado. Ang proporsiyong ito ay nasa mas mababa sa 3
porsiyento sa simula ng mga taon ng 1990, at sumagad ang
taas sa mahigit sa 5 porsiyento sa kalagitnaan ng mga taon ng
1990. Pagkaraan ay bumaba ito at kasalukuyang nasa mga 4.7
porsiyento. Batay sa mga kasalukuyang awtorisasyon, ang
proporsiyon ay patuloy na bababa sa mga darating na taon.
Ang pag-aproba ng mga bono sa balotang ito ay magtataas
nang kaunti sa inaasahang proporsiyon ng serbisyo sa utang. 

MGA PANUKALANG BONO SA BALOTANG ITO
May dalawang panukala sa balotang ito.
• Panukala 40—Batas sa Malinis na Tubig, Malinis na

Hangin, Ligtas ng mga Parke ng Kapitbahayan, at
Proteksiyon ng Baybay-Dagat. Ang panukalang-batas na
ito ay mag-aawtorisa sa estado na magbenta ng $2.6
bilyon na mga pangkalahatang obligasyong bono para sa
konserbasyon ng mga likas na kayamanan, pagkakamit
at pagpapahusay ng mga pang-  estado at lokal na parke,
at pangangalaga ng mga kayamanang makasaysayan at
pangkultura.

• Panukala 41—Batas sa Bono ng 2002 Para sa
Pagsasamoderno ng Pagboto. Ang panukalang-batas na
ito ay magpapahintulot sa estado na magbenta ng $200
milyon na mga pangkalahatang obligasyong bono para sa
pagsasapanahon ng mga sistema ng pagboto.



ANO ANG PROSESO NG INISYATIBO?
Ang proseso ng inisyatibo, madalas na tinatawag na
“tuwirang demokrasya,” ay isang kasangkapan na
magagamit ng mga mamamayan upang tuwirang
magmungkahi ng pagbabago sa batas ng California sa
halip na magdaan sa kanilang mga kinatawang
pambatasan sa pamahalaan ng estado.

PAANO GAGAWING KUWALIPIKADO ANG
ISANG INISYATIBO PARA SA BALOTA
Ang unang hakbang sa proseso ay paggawa ng teskto ng
iminumungkahing batas (o panukalang-batas). Ang (mga)
tagapagtaguyod o (mga) awtor mismo ng panukalang-batas
ay makakasulat ng teksto, makakahingi ng tulong mula sa
pribadong manananggol, o makakahiling ng tulong mula
sa Opisina ng Pambatasang Manananggol.

TITULO AT KABUURAN
Sa sandaling maisulat ang teskto, ang (mga)
tagapagtaguyod ay dapat magsumite ng isang nakasulat na
kahilingan sa Abugado Heneral, kasama ng mga teksto ng
panukalang-batas at $200, para sa isang opisyal na titulo
at kabuuran ng panukalang-batas. Ang Abugado Heneral
ay naghahanda ng isang opisyal na titulo at kabuuran at,
kung kailangan, humiling ng isang pinagsamang ulat sa
tama sa pananalapi mula sa Kagawaran ng Pananalapi at
sa Komite sa Pinagsamang Badyet na Pambatasan.

PAGPAPAKALAT NG PETISYON
Sa sandaling maipalabas ang titulo at kabuuran ng
Abugado Heneral, isang opisyal na petsa ng paghaharap
ang itinatatag at isang kalendaryo ng mahahalagang
huling araw sa paghaharap ang inihahanda para sa (mga)
tagapagtaguyod ng Sekretaryo ng Estado. Ang (mga)
tagapagtaguyod ay may 150 araw upang ikalat ang mga
petisyon para sa pirma upang maging kuwalipikado sa
mga panukalang-batas para sa balota.  Ang (mga)
tagapagtaguyod ay dapat kumulekta ng mga pirmang
kapantay ng 5% ng kabuuang bilang ng mga boto para sa

lahat ng kandidato para Gobernador at sa huling
eleksiyong panggobernador upang maging kuwalipikado
ang isang inisyatibo na nagmumungkahi ng pagbabago sa
mga batas ng California. Kung ang isang inisyatibo ay
nagmumungkahing susugan ang Konstitusyon ng
California, ang (mga) tagapagtaguyod ay dapat
kumulekta ng mga pirmang kapantay ng 8% ng kabuuang
bilang ng mga boto para sa lahat ng kandidato para
Gobernador sa huling eleksiyong panggobernador.

PAGHAHARAP AT PAGPAPAKALAT
Sa sandaling ang iniaatas na bilang ng mga pirma ay
nakulekta, ang (mga) tagapagtaguyod ay dapat iharap
ang mga petisyon sa angkop na opisyal sa mga eleksiyon
ng county para sa pagpapatunay ng pirma. Ang inisyatibo
ay itinuturing na kuwalipikado sa sandaling tanggapin ng
Sekretaryo ng Estado ang pasabi mula sa mga opisyal sa
mga eleksiyon ng county na nagpapatunay na ang mga
petisyon ay pinirmahan ng kinakailangang bilang mga
nakarehistrong botante.

PANUKALANG INILAGAY SA BALOTA
PARA SA PAG-APROBA NG BOTANTE
Sa sandaling maging kuwalipikado ang inisyatibo, ito ay
inilalagay sa susunod na balota na para sa buong estado.
Gayunman, ito ay dapat maging kuwalipikado nang
hindi kukulangin sa 131 araw bago ang susunod na
pambuong-estadong eleksiyon kung saan ito ay ihaharap
sa mga botante. Kapag inaprobahan ng isang simpleng
boto ng mayoriya, ang inisyatibo ay magkakabisa sa araw
pagkaraan ng eleksiyon maliban kung may ibang petsa ng
pagpapatibay na tinukoy sa teksto ng panukalang-batas.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa proseso ng
inisyatibo, mangyaring bisitahin ang website ng Sekretaryo ng
Estado sa www.ss.ca.gov o tumawag sa Dibisyon sa
mga Eleksiyon sa 916-657-2166.

TUNGKOL SA MGA INISYATIBO
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SINO ANG PUWEDE KONG IBOTO?
Kung kayo ay nakarehistro upang bumoto sa isang
partidong pampulitika, maaari lamang kayong bumoto sa
primaryang eleksiyong ito para sa mga kandidato na
tumatakbo para sa opisina mula sa partido na
nakarehistro kayo. Gayunman, kung hindi kayo pumili
ng isang partidong pampulitika nang magparehistro kayo
upang bumoto, ang ilan sa mga partidong pampulitika ay
magpapahintulot sa inyo na bumoto para sa kanilang mga
kandidato. Kung hindi kayo nakarehistro sa isang
partidong pampulitika, puwede kayong bumoto sa balota
ng alinmang partidong pampulitika na nagpasabi sa
Sekretaryo ng Estado na ito ay magpapahintulot sa mga
“di-kasaping” botante na tumulong na magmungkahi ng
kanilang mga kandidato. 

Ang mga partidong pampulitika na nagpapahintulot ng
mga botante na hindi nakarehistro sa isang partidong
pampulitika na humiling at bumoto sa balota ng kanilang
partido sa Primaryang Eleksiyon ng Marso 5, 2002 ay:

• Partidong Amerikanong Independiyente
• Partidong Demokratiko ng California
• Partidong Republikano ng California
• Partidong Natural na Batas ng California

HINDI kayo maaaring humiling ng higit sa isang balota
ng partido. Kung hindi kayo humiling ng isang
ispesipikong balota, kayo ay bibigyan ng isang balota ng
di-partidista na naglalaman lamang ng mga pangalan ng
mga kandidato para sa mga opisinang di-partidista at ng
mga panukalang-batas na iboboto sa Primaryang
Eleksiyon ng Marso 5, 2002.

Kung hindi kayo nakarehistro sa alinmang partidong
pampulitika, puwede kayong tumawag sa walang-bayad
na numero o bisitahin ang website sa ibaba para sa
karagdagang impormasyon.

Mahalagang Bagong Batas sa Eleksiyon

Tumawag sa walang-bayad na numero ng 
Sekretaryo ng Estado:

1-866-DTS-VOTE
(1-866-387-8683)

Website: www.ss.ca.gov
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Ako ay matimpi at naniniwala sa paghihiwalay ng simbahan ang estado. Bilang
inyong punong opisyal sa mga eleksiyon ako ay: Tutulong sa mga taga-California na
gumawa ng maalam na boto sa pamamagitan ng pagpapahintulot ng mga pahayag sa
balota ng lahat ng kandidato kabilang ang Kongreso, Senado ng Estado at Asembleya.
Magsanggalang laban sa pandaraya sa botohan at gawing pantay ang labanan sa
pamamagitan ng mga reporma sa proseso ng nominasyon. Bilang dahil-sa-posisyong
miyembro ng Komisyon sa Kalakalan, linawin ang mga ugat na dahilan ng ating mga
taunang kakulangan sa kalakalan na $180 bilyon.  Gawing simple ang pagkuha ng
impormasyon ng pamahalaan at sa inyong tulong magdala ng modernisasyon. Kung
gusto ninyo ng reporma bumoto ng reporma. Ako ay isang edukador, isang teknolohista
at dating Tagapangulo sa Estado ng Partidong Reporma. 

VALLI SHARPE-GEISLER

Sekretarya ng Estado

4718 Meridian Ave., #228
San Jose, CA 95118
408-997-9267 f/v
Valli2002@siliconv.com
www.siliconv.com

Ako ay maka-buhay, maka-ikalawang susog na konserbatibo. Ako ay isang
edukador/may-ari ng negosyo at Beterano ng Armi ng U.S. na hindi natatakot na
maging di-tumpak na pampulitika. Naniniwala ako sa pag-uuna sa Diyos, Pamilya at
sa mga interes ng Amerikano. Ipagtatanggol ko ang mga trabaho at industriya sa
California laban sa mga dayuhang kakompetensiya. Kikilos ako upang itigil ang ilegal
na imigrasyon! Upang mabisang malabanan ang terorismo, ang ating mga hangganan
ay dapat protektahan ng Pambansang Guwardiya upang dakpin ang mga ilegal na
dayuhan. Nabigong protektahan ng pamahalaan ang ating mga hangganan. Dapat
ding tapusin na natin ang liberal na pampublikong edukasyon sa pamamagitan ng
pagpapahintulot sa mga magulang na pumili ng alinmang pribadong paaralan sa
pamamagitan ng mga kredito sa buwis.

PAUL JERRY HANNOSH

Tenyente Gobernador

10304 Tujunga Canyon Blvd.,
#202

Tujunga, CA 91042
661-313-6567
paulhannosh.cjb.net

Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ibinigay ng mga 
kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya. Ang pagbibigay ng mga pahayag ay kusang-loob. 

Ang mga kandidatong hindi nagbigay ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Bilang Gobernador, uunahin ko ang pakikipag-ugnayan sa presidente upang durugin
ang terorismo.   Bilang Demokratikong maka-dalawang partido, poprotektahan ko
ang kabuhayan ng California, mahahalagang impraistruktura, at mga demokratikong
kalayaan. Ako ay maka-depensa. Papanagutin ko ang mga terorista. At magsisikap
ako upang tiyakin na ang lahat ng taga-California ay may pagkakataon para sa
kagalingang pang-edukasyon, mataas na uring pangangalagang pangkalusugan, abot-
kayang pabahay, mahusay na transportasyon, at isang ligtas na kapaligiran upang ang
bawat isa ay manatiling namumuhunan sa Amerikanong Pangarap. Ipinagtanggol ko
ang mga interes ng mga taga-California sa Washington, DC at sa Sacramento. Bilang
Gobernador, hindi ko uunahin ang mga pampulitikang paglikom ng pera bago ang
mga kapakanan ng publiko. Gagamitin ko ang suporta ng dalawang partido upang
pamununan ang California sa isang mas maningning na kinabukasan.

MOSEMARIE BOYD

Gobernador 

926 J St., Suite 809
Sacramento, CA 95814
916-313-5804
Mosie@Mosemarie-Boyd.com
www.Mosemarie-Boyd.com

Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ibinigay ng mga 
kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya. Ang pagbibigay ng mga pahayag ay kusang-loob. 

Ang mga kandidatong hindi nagbigay ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.

Edad: 69. Hanapbuhay: Edukador/Kontador. Edukasyon at mga Katangian: 1971
Digring Batsilyer—Negosyo at Kabuhayan. (Unibersidad ng Nebraska sa Omaha.) NE.
1979 Digring Batsilyer—Pangangasiwa ng Negosyo. (Unibersidad ng Albuquerque.)
NM. 1991 Digring Katulong—Kontador. (Kolehiyo ng Lungsod ng San Jose.) CA.
Serbisyo sa Militar: Nagsilbi ng 21 taon. Nagretiro noong Abril 1, 1972. (4 na taon sa
Marino ng U.S. (Kpl.)—6 na kampanya sa Korea 7/50-8/51.) (17 taon sa Hukbong-
Panghimpapawid (MSgt.)—6 na taon sa Europa/Hilagang Aprika.) Serbisyong
Pederal: 1979—Sentral na Ahensiyang Pangkalaaman—Mga Lihim na Operasyon.
Mga Unang Priyoridad: Reporma sa Panukala 13. Angkop na pondo sa mahihirap at
matatanda. Edukasyon. 

ANSELMO A. CHAVEZ

Gobernador

P.O. Box 1454
Marysville, CA 95901
530-822-0561
anselmoachavez@yahoo.com
www.chavezforgovernor.com

Noong 1982, tumakbo ako para Tenyente Gobernador na nagtataguyod ng
pampublikong pag-aari ng lahat ng kompanya ng koryente. Ngayon, ang mga
kompanya ng koryente ay nagharap ng pagkabangkarote! Nagbigay sila ng mula 8
hanggang bilyong dolyar sa kanilang mga magulang na kompanya at inaasahan nila
tayo, mga nagbabayad, na iligtas sila! Bilang inyong gobernador, magpapatibay ako ng
batas para sa pampublikong pag-aari at, sa tulong ng lehislatura, babawasan ang ating
mga ibinabayad sa koryente ng 20% hanggang 50% sa loob ng isang takdang-
panahon. Matibay akong naniniwala na ang pagtulong sa mahihirap ay pagdakila sa
Diyos (Salawikain 14:31). Patuloy akong mangangaral sa Union Gospel Mission at sa
Florin Health Center.

CHARLES “CHUCK” PINEDA JR.

Gobernador

Americans For Pineda
P.O. Box 277435
Sacramento, CA 95827-7435
916-366-0188
CPJr66@aol.com

Bilang Gobernador, nagsikap ako upang makatulong nang malaki sa mga tao. Sa
edukasyon, nabawasan natin ang mga sukat ng klase, binigyan ng mas malaking
pananagutan ang mga paaralan at nagkaloob ng mga insentibo sa mga guro para sa
mas mataas na pagganap ng estudyante. Marami pang dapat gawin, pero ang
nakakamit ng estudyante ay tumaas sa magkakasunod na tatlong taon. Pinalawak ko
nang sampung beses ang programang Healthy Families para sa mga batang walang
seguro at pinirmahan ang pinakamahihigpit na batas sa baril sa bansa, ipinagbawal
ang mga sandatang pang-atake at mga basurang baril. Nakipaglaban ako upang
pangalagaan ang kapaligiran, pahusayin ang kalidad ng hangin at tubig, protektahan
ang pantay na pagkakataon, mga karapatan ng tao, karapatan ng babae na pumili—
at upang tiyakin ang pampublikong kaligtasan. Ikararangal kong patuloy na
maglingkod sa inyo.

GRAY DAVIS

Gobernador 

P.O. Box 67190
Los Angeles, CA 90067
310-201-0344
www.gray-davis.com
governor@gray-davis.com
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Bilang inyong iminungkahing Demokratikong kandidato noong 1998 para Sekretarya
ng Estado at dating tagapayo ni Bise-Presidente Gore sa mga isyung panteknolohiya,
naiintindihan ko ang kahalagahan ng lubos na pagsasamoderno at pag-ayon sa
pamantayan ng mga sistema ng pagboto. Bilang gumagamit ng silyang-de-gulong,
personal kong naiintindihan ang pangangailangan na tanggalin ang mga hadlang sa
pagboto at itaguyod ang mga karapatang sibil. Tulad ng lahat ng magulang, alam ko ang
kahalagahan ng edukasyon at ang pangangailangang tiyakin na ang mga kabataan ay
aktibong lumalahok sa prosesong pampulitika. Bilang Sekretarya ng Estado,
makikipaglaban ako upang itaas ang rehistrasyon ng botante, palakasin ang mga batas sa
kampanya at manindigan nang matatag laban sa pandaraya ng botante at mga espesyal na
interes. Ako ay maka-pagpili at maka-kapaligiran. 

MICHELA ALIOTO

Sekretaryo ng Estado

1950 Sawtelle Blvd., Suite 295
Los Angeles, CA 90025
310-313-2047
campaign@alioto2002.com
www.alioto2002.com

Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ibinigay ng mga 
kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya. Ang pagbibigay ng mga pahayag ay kusang-loob. 

Ang mga kandidatong hindi nagbigay ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.

Bilang Rehente ng UC, nangunguna ako sa pagsisikap para sa mga patakarang mas
pantay na pagtanggap base sa merito. Bilang Komisyonado ng mga Lupa ng Estado,
kumilos ako upang protektahan ang linyang baybayin ng California. Bilang Ispiker ng
Asembleya, nagawa kong makakuha ng mga teksbuk para sa bawat bata sa mga
paaralan ng California. Bilang Ten. Gobernador, nakipagtulungan ako sa negosyo
upang lumikha ng pinakamalaking programang boluntaryo upang itaguyod ang mga
pagsusuri ng kanser sa suso para sa mga babae sa Amerika. Bilang Ka-Tagapangulo ng
muling pagtatayo ng California para sa ika-21 siglo, ako’y lider sa kampanya upang
ilaan ang buwis sa pagbebenta ng gasolina para sa mga daan at pangmaramihang
paghahatid. Ikalulugod ko ang inyong pagsasaalang-alang na muling akong ihalal
bilang Tenyente Gobernador.

CRUZ M. BUSTAMANTE

Tenyente Gobernador

Mahalaga ang Karanasan! 19 na taon bilang Sekretarya ng Estado, 8 taon bilang
Miyembro ng Asembleya ng Estado, 10 taon bilang miyembro ng lupon ng paaralan,
isang panunungkulan bilang Embahadora ng Estados Unidos. Patuloy akong
makikipaglaban upang buksan ang mga pinto ng pagkakataon para sa lahat ng
Amerikano, anuman ang kasarian, etnisidad o edad. Inilagay ko ang mga pahayag ng
kandidato sa pamplet ng balota, pinasimulan ang pag-uulat ng mga resulta ng
eleksiyon sa Internet, at nilikha ang unang yunit ng imbestigasyon ng pandaraya ng
botante. Gagawa ako ng higit pa upang gawing maayos ang paggastos sa opisina.
Patitigilin ko ang paggamit ng mga makina sa pagboto na katulad ng nasa Florida at
titiyakin na wala na tayong chad! Mangyaring iboto ako. Salamat po.

MARCH FONG EU

Sekretaryo ng Estado

2410 K St., Suite C
Sacramento, CA 95816
916-447-7418
Euin2002@aol.com
www.marchfongeu.org

Sa 25 taon tumulong ako sa pagpapataas ng rehistrasyon ng botante sa California.
Bilang aktibong miyembro ng Partidong Demokratiko ng California, tumanggap ako
ng suporta mula sa mga pulis, mga lider ng relihiyon, mga organisasyon ng paggawa
at nakatatanda. Bilang isang dating Komisyonado para sa Unibersidad ng Estado ng
California, at isang dating kawani ng Kagawaran ng Pulisya ng Los Angeles,
Kagawaran ng Pagpapaunlad ng Komunidad at ibang Pangkalahatang Tagapayo sa
Korporasyon, ang aking karanasan ay magpapahintulot sa akin na mabisang
isakatuparan ang matatapang at malilikhaing pagharap sa pamahalaan ng estado.
Bilang inyong Sekretaryo ng Estado patuloy kong itataas at isasamoderno ang ating
proseso ng paghalal. Umaasa ako sa araw ng pagpapalakas ng inyong boto!

CARL HENLEY

Sekretaryo ng Estado

One World Trade Center, 
Suite 800

Long Beach, CA 90831
323-860-9995
carlhenley@justice.com
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Si Senadora Dianne Feinstein, Senadora Barbara Boxer, at Demokratikong Whip na
Pangkongreso na si Nancy Pelosi ay sumusuporta sa akin. Handa akong tumugon sa
mga hamong kinakaharap ng isang modernong Sekretaryo ng Estado. Ang hamon na
protektahan ang privacy: Nagpasa ako ng mga batas upang protektahan ang privacy
at itigil ang pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Iginagarantiya ko na ang inyong
pribadong impormasyon bilang botante ay mananatiling pribado. Ang hamon ng
pagboto sa isang abalang mundo: Sumulat ako ng batas upang makapag-aplay kayo
minsan para sa balotang ipinakokoreo sa halip ng tuwing eleksiyon. Ang hamon ng
pagsasamoderno ng mga sistema ng pagboto: Sumulat ako ng Panukala 41—ang Batas
sa Pagsasamoderno ng Pagboto. Samahan ako sa muling pagtatayo ng impraistruktura
ng ating demokrasya.

KEVIN SHELLEY

Sekretaryo ng Estado

www.shelley2002.com



Nang ihalal ninyo ako noong 1998, nangako ako na gagamitin ang aking karanasan sa
pamamahala ng salapi sa pribadong sektor upang protektahan ang mga dolyar ng
mambubuwis at higit na mamuhunan sa California. Tinupad ko ang pangakong iyan sa
pamamagitan ng muling pagtustos sa mga bono na may mas mababang gastos sa
mambubuwis, pag-ani ng mga positibong resulta sa mga pamumuhunan ng estado,  pag-
uusig sa mga ilegal na pakikipagkasundo ukol sa bono, at mahusay na pagtustos ng
pagkumpuni at pagtatayo ng paaralan. Binantayan ko ang ating mga pondong pensiyon
sa pamamagitan ng pagsalungat sa mga mapanganib na pamumuhunan sa ibang bansa,
habang maingat na namumuhunan sa California sa pamamagitan ng pagpapautang ng
pambili ng bahay, pagtustos sa paglikha ng trabaho, at mga pautang sa mga estudyante.
Sa mahihirap na panahong ito, patuloy kong poprotektahan ang inyong mga dolyar na
buwis at matalinong mamumuhunan sa kinabukasan ng California.

PHILIP ANGELIDES

Tesorero

455 Capitol Mall, Suite 325
Sacramento, CA 95814
916-448-1998
fopa2002@aol.com

Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ibinigay ng mga 
kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya. Ang pagbibigay ng mga pahayag ay kusang-loob. 

Ang mga kandidatong hindi nagbigay ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.

Ang unang tungkulin ayon sa Konstitusyon ng Abugado Heneral ay tiyakin na ang
mga batas ng Estado ay ipinatutupad nang magkakatulad sa lahat ng pagkakataon.
Gagawin ko ito—ibabalik ko ang pagiging maaasahan, hindi pabagu-bago, abot-kaya
at pagtitiwala sa ating sistemang pambatas. Gagawin kong pinakamataas na
priyoridad ang pagpapatupad ng mga batas laban sa terorismo, kikilos upang patatagin
ang ating seguridad, at tiyakin ang kaligtasan ng California. Mahigit na 90% ng
desisyon sa pag-apela ng Estado ay hindi magagamit, matutukoy o mababanggit sa
ating mga hukuman. Makikipaglaban ako upang itigil ito. Kapag ang nauna ay hindi
minamahalaga, ang ating mga batas ay hindi maipatutupad nang magkakatulad sa
lahat ng pagkakataon. Poprotektahan ko ang pantay na hustisya, mga karapatang
ayon sa batas at kalayaan.

MIKE SCHMIER

Abugado Heneral

1475 Powell St., #201
Emeryville, CA 94608
510-652-5450
mail@MikeForAG.com
MikeForAG.com

Bilang Abugado Heneral, matindi akong nakipaglaban upang protektahan ang mga
taga-California laban sa mga kriminal na maninila. Mas marami tayong nadadakip
ngayon na manggagahasa at molestiyador ng mga bata dahil tinupad ko ang aking
pangako na magtayo ng pinakamalaking DNA databank sa Amerika. Inusig ko ang
mga unang kasong kriminal sa California laban sa mga mapang-abusong tahanan ng
pag-aalaga. Ikinararangal ko na ang California AARP ay nagbigay sa akin ng
pangunahing gantimpala para sa mga ginagawa namin upang pigilan ang pang-aabuso
sa matatanda. Ang mga Asosasyon ng mga Hepe ng Pulisya at Siyerip ng California at
ang mga organisasyong kumakatawan sa mga pulis, mga diputado ng siyerip at bumbero
ay sumusuporta sa akin upang muling mahalal. Magkakasama, nagtatrabaho kami araw
at gabi upang gawing mas ligtas ang California sa mahihirap na panahong ito.
Inaasahan ko na sapat ang aking nagawa upang maging karapat-dapat sa inyong boto.  

BILL LOCKYER

Abugado Heneral

1230 H St.
Sacramento, CA 95814
916-444-1755
Lockyerforag.com

May 23 taong karanasan sa pananalapi ng pamahalaan, maaasahan ninyo ako na
gagawa ng mahuhusay na desisyon tungkol sa inyong mga dolyar na buwis. Bilang
Kontroler, poprotektahan ko ang mga konsyumer laban sa magagastos na kasunduan
sa enerhiya at muling mamumuhunan sa ating pampublikong sistema ng paaralan. Sa
aking mga taon sa Asembleya at sa Lupon ng Pagpapantay, ipinagtanggol ko ang
karapatan ng babae na pumili, nanguna sa mga reporma upang bawasan ang mga
buwis para sa 71% ng manggagawang pamilya ng California, at sumulat ng batas
upang ipagbawal ang mga ripleng pang-atake. Mangyaring samahan ang mga
bumbero ng California at si Abugado Heneral Bill Lockyer sa pagsuporta sa aking
kandidatura. Panahon na para sa isang makaranasang tagapamahala ng pananalapi,
hindi ng mga mapanganib na pagsubok.

JOHAN KLEHS

Kontroler

P.O. Box 1026
San Leandro, CA 94577
510-614-9494
Klehsforcontroller.com

Kailangan ng California ang makaranasang pamumuno sa pananalapi upang lumikha
ng mga bagong trabaho at panatilihin ang ating mga paaralan, komunidad, at
kapaligiran na ligtas at matatag. Ako ay may malawak na karanasan sa negosyo at
pamahalaan na kailangan ng California. Ako ay nahalal nang apat na beses sa
Demokratikong Pambansang Komite at nagsilbi sa Kagawaran ng Enerhiya sa ilalim
ni Presidente Carter. Nagpakita ako ng matatag na kakayahan sa pamamahala ng
pananalapi sa pamumuno sa eBay at ibang matatagumpay na kompanya ng
teknolohiya. Ako ay miyembro ng lupon ng aking lokal na YMCA, Land Trust, at
UC Merced. Mangyaring samahan ang Asosasyon ng mga Guro ng California, COPS,
at daan-daang lider ng pamahalaan, komunidad, unyon at negosyo na sumusuporta sa
aking kampanya.

STEVE WESTLY

Kontroler

10350 Santa Monica Blvd.
Los Angeles, CA 90025
650-365-4222
steve@westly2002.com
www.westly2002.com
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Ang trabaho ng Komisyonado ng Seguro ay protektahan ang mga konsyumer. Gusto
kong ibalik ang tiwala sa kagawaran. Ang seguro ay isang magastos na
pangangailangan para sa karamihan sa mga pamilya na dapat na naroroon kapag
kailangan natin. Ako ay isang asawa, ama, dating presidente ng lupon ng paaralan at
kasalukuyang Tagapangulo ng Komite sa Seguro ng Asembleya. Ako ay
tagapagtaguyod para sa mga pamilya, guro at mga taong nagtatrabaho at sumusuporta
sa proteksiyon ng konsyumer at mas malalaking benepisyo ng manggagawa. Kasama
ng mga konsyumer at negosyo, pinatatag ko ang proteksiyon ng pasyente at pinadami
ang nagkakaroon ng abot-kayang seguro habang tinitiyak ang isang malusog na
industriya. Magalang ko pong hinihiling ang inyong boto sa Marso 5 upang
ipagpatuloy ang pakikipaglabang iyan. 

THOMAS M. CALDERON

Komisyonado ng Seguro

1717 I St.
Sacramento, CA 95814
916-448-4825
tomcalderon.com
tom@tomcalderon.com

Bilang Komisyonado ng Seguro, ipaglalaban ko ang mga karapatan ng mga
konsyumer. Bukod-tangi sa mga kandidatong Demokratiko, ako ay may 25 taon ng
tunay-na-mundong karanasan sa mga transaksiyon at pagtatalo ukol sa seguro. Alam
ko kung paano tumatakbo ang seguro. Alam ko kung saan nangangailangan ng
pagpapahusay. Naniniwala ako na ang industriya ay uunlad pa rin habang isinusulong
ang matatag na proteksiyon ng konsyumer. Ang aking mga priyoridad:
pagsasakatuparan ng Panukala 103, pagbabawal ng pagmamarka batay sa “kodigo
postal” ng hulog sa seguro sa awto; pagdadala ng abot-kayang seguro sa lindol sa mga
konsyumer upang maiwasan ang kapahamakang pangkabuhayan; mas mabuting
pagkontrol ng kawalan; halimbawa, pagtataguyod ng mga mas ligtas na pamalit sa
paggamit ng hinahawakang selulang telepono habang nagmamaneho; at, pagputol sa
di-makatarungang gawain ng tagaseguro. (323) 651-3793 www.winslow2002.com

BILL WINSLOW

Komisyonado ng Seguro

323-651-3793
www.winslow2002.com

Naglingkod ako bilang unang inihalal na Komisyonado ng Seguro ng California.
Ipinatupad ko ang Pan 103, ibinalik ang halos $1 bilyon sa mga pagsasauli sa mga
konsyumer, pinababa ang mga hulog sa seguro ng awto at bahay, at pinahusay ang
seguro sa pangmatagalang pangangalaga at medi-gap. Pinilit ko ang mga kompanya
ng seguro na bayaran ang karagdagang $350 milyon sa mga biktima ng Sunog sa mga
Gulod ng Oakland; tinulungan ang mga biktima ng lindol na Northridge at ang mga
sunog sa Laguna at Malibu. Ang pumalit sa akin, si Quackenbush, at nagbitiw sa isang
iskandalo, sinira ang aking itinayo. Naglingkod ako bilang Diputadong Sekretaryo ng
Interyor kay Presidente Clinton. Hinahangad ko ang inyong boto upang muling itayo
at ibalik ang integridad ng Kagawaran ng Seguro. Hindi ako tumatanggap ng
kontribusyon ng mga kompanya ng seguro.

JOHN GARAMENDI

Komisyonado ng Seguro

P.O. Box 5224
Fair Oaks, CA 95628
916-361-2428
www.garamendi.org
garamendicommittee@hotmail.com

Bilang Pederal na Tagausig, pinatigil ko ang mga pandaraya sa telepono na
bumibiktima sa matatanda. Uusigin ko ang mga kompanya ng seguro na gumagamit ng
di-totoong anunsiyo upang madaya ang matatanda. Bilang isang mambabatas,
inatasan ko ang mga kompanya ng seguro na magbayad para sa pagbakuna sa mga
bata. Pinatatag ko ang mga batas upang patigilin ang diskriminasyon ng mga kompanya
ng seguro laban sa matatanda, babae, at minorya. Nakipaglaban ako para sa mga
halaga ng seguro sa awto na batay sa inyong rekord na pagmamaneho, hindi kung
saan kayo nakatira. Uusigin ko ang mga paglabag sa batas na iyan. Ako ang kandidato
na tinupad ang pangako na huwag tanggapin ang mga kontribusyon ng kompanya ng
seguro. Ang mga bumbero ng California, mga opisyal na tagapagpatupad ng batas at
mga tagapagtaguyod ng mga konsyumer ay sumusuporta sa akin—hindi ang mga
kompanya ng seguro. 

TOM UMBERG

Komisyonado ng Seguro

Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ibinigay ng mga 
kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya. Ang pagbibigay ng mga pahayag ay kusang-loob. 

Ang mga kandidatong hindi nagbigay ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Tumatakbo ako para Gobernador dahil kailangan natin ng bagong pamumuno upang
lutasin ang mga problema. Ang mga ito ay matagal nang hindi pinapansin ng mga
talagang pulitiko. Ang ating badyet ay hindi balanse, at ang mga buwis ay tumataas.
Ang mga pampublikong paaralan ng California ay malapit sa ilalim ang ranggo.
Nagbabayad tayo ng halos pinakamataas sa bansa para sa koryente. Ang ating mga
daan ay nagsisikip. Haharap tayo sa krisis sa tubig. Iniaalay ko ang aking matagumpay
na rekord ng pamumuno: Bilang isang negosyante—lumilikha ng trabaho. Isang
mapagkawanggawang lider—tumutulong sa mga tao. Isang pederal na tagausig—
lumaban sa krimen kasama ang Abugado Heneral ng U.S. na si Rudy Giuliani. Ang
aking rekord ay nagpapatunay na puwede akong mamuno at lumutas ng mga problema.
Ikararangal kong makuha ang inyong boto.

BILL SIMON

Gobernador

770 L St., Suite 950
Sacramento, CA 95814
866-VOTE-SIMON
866-868-3746
www.SimonforGovernor.com

Pagkatapos maglingkod sa Armi, tumanggap ako ng digri sa kolehiyo sa elektroniko,
na tumulong sa akin na magtayo ng tatlong matagumpay na negosyong elektroniko.
Ako ay isang tunay na kandidatong Maka-Buhay dahil nangangako akong ibeto ang
anumang badyet na hindi nagbabawal ng pagpopondo ng buwis para sa mga
aborsiyon. Dahil nangako ako na ibeto ang mga badyet na nagpapahintulot ng
pagbabayad sa mga ilegal, upang gamitin ang Pambansang Guwardiya para mapigilan
ang mga ilegal, at upang ibeto ang mga panukalang-batas na nag-aalis ng mga
karapatan ng mga taga-California na magdala ng mga armas, tumanggap ako ng
pahayag ng suporta ng Nagkakaisang mga Republikano ng California. Ako ay kinilala
bilang Republikano ng Taon sa California ng Pambansang Komite ng Republikano sa
Kongreso.

NICK JESSON

Gobernador

7491 Talbert Ave.
Huntington Beach, CA 92648
800-936-7290
www.nickjesson.org

Nang umatake ang resesyon at krimen noong mga taon ng 1990, gumawa ako ng
matitinding aksiyon upang itama ang direksiyon ng California. Bilang Republikanong
Lider sa Asembleya, nakipag-ayos ako ng badyet na mahalaga sa paghila sa California
mula sa resesyon, pag-aalis ng $14 bilyon na utang. Nag-akda ako ng “3 Tama” na
nagbawas ng krimen sa California nang kalahati sa pangkaraniwang nagaganap sa bansa.
Bilang Sekretaryo ng Estado, nagprotekta ako sa mga takda sa panunungkulan,
ginawan ng reporma ang sistema ng eleksiyon upang makapagtipid ng milyun-milyon
ng mga dolyar ng mambubuwis at ibilanggo ang mga taong gumawa ng pandaraya ng
botante. Ako ay ikatlong henerasyong taga-California, asawa, ama, rantsero,
magsasaka. Sinusuportahan ako ni Gobernador Deukmejian, Superbisor ng Los
Angeles Knabe at mahigit sa 80 inihalal na Republikanong lider.

BILL JONES

Gobernador

1020 19th St., Suite 100
Sacramento, CA 95814
916-349-2002
www.billjones.org

Ang pangalan ko ay Jim Dimov. Isinilang ako sa Bulgaria at tumakas sa pamamagitan
ng Yugoslavia patungo sa Gresya. Tinulungan ako ng Programang Takas ng Estados
Unidos upang pumunta sa Estados Unidos noong 1966. Sa Los Angeles nagtapos ako
sa Kolehiyo ng Teknikong Dental, naglathala ng isang libro “Ang Kahima-himalang
Pagtakas” (“The Miraculous Escape”), at isang matagumpay na Negosyante sa Tunay
na Ari-arian. Bilang Gobernador, babaguhin ko ang lahat ng batas na labag sa
Konstitusyon para sa kapakinabangan ng mga Tao, aalisin ang lahat ng katiwalian,
burukrasya, krimen at pagdumi. Bilang isang pinili ng mga Tao lulutasin ko ang lahat
ng problema tulad ng kawalan ng hanapbuhay, problema sa edukasyon, enerhiya,
kalusugan at pabahay. Akoy ay may-asawa, nagpalaki at nagpaaral ng apat na anak. 

JIM DIMOV

Gobernador

6512 Monterey Rd.
Los Angeles, CA
323-259-5317

Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ibinigay ng mga 
kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya. Ang pagbibigay ng mga pahayag ay kusang-loob. 

Ang mga kandidatong hindi nagbigay ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Bilang Gobernador, kikilos ako upang palakasin ang ating ekonomiya, lumikha ng
mahuhusay na trabaho, ibalik ang magagaling na pamamahala ng pananalapi sa
pamahalaan ng estado, at laging unahin ang mga bata. Bilang isang negosyante at
Alkalde ng Los Angeles, lumikha ako ng daan-daang libong trabaho. Bilang Alkalde,
binalanse ko ang 8 magkakasunod na badyet nang hindi nagtataas ng mga buwis,
habang kumukuha ng mas maraming pulis at binabawasan ng 50% ang mararahas na
krimen. Ipinakita ko ang pamumuno sa maraming taon kabilang ang muling
pagtatayo ng mga freeway sa paraang pinakamabilis sa kasaysayan pagkaraan ng lindol
na Northridge at tumulong na maghalal ng lupon ng paaralan na nag-iisip ng
reporma. Ako ay isang Republikanong panig sa parusang kamatayan.

RICHARD J. RIORDAN

Gobernador

300 S. Grand Ave., Suite 2660
Los Angeles, CA 90071
213-830-5376
www.riordanforgovernor.org

Okey. May tumatawag sa akin na matipid! Hindi pa ako nakakagugol ng isang minuto
sa paglikom ng pera upang mahalal. Nagsisimula kami nang malinis. Buong-oras
ninyo akong makukuha. Plano kong maglagay ng isang mas magiliw at mas matipid
na mukha sa pulitika ng kapitolyo. Sinimulan ko ang unang negosyo sa edad na 7
taon, nagtrabaho bilang manlilimbag, naging tagapagpaganap sa telebisyong CBS sa
edad na 23. Mayroon akong digri sa kolehiyo pero karamihan sa aking kasanayan sa
negosyo ay sariling pagtuturo. Sinimulan ko ang unang publikasyon noong 1973,
ibinenta ito at namuhunan sa tunay na ari-arian. Hinihingi ko ang inyong boto
unang-una dahil ako ay isang lolo.

DANNEY BALL

Gobernador

140 E. Stetson Ave., #333
Hemet, CA 92543
909-658-6494
info@danneyball.com
http://www.danneyball.com

Ako, si Edie Bukewihge, ay mamamahala para sa mga tao ng mga tao sa pamamagitan
ng pagbaba ang mga buwis sa estado, at lilikha ng libreng plano sa gamot para sa mga
mamamayang nakatatanda sa estado, gagawing ligtas ang ating mga hangganan at
puwerto, poprotektahan ang ating mga kayamanang pangkapaligiran, pawawalang-
saysay ang mga kapasyahan na naglalagay sa ating mga legal na mamamayan sa lugar
na pangalawa sa mga ilegal na imigrante, lilinisin ang mga pinabayaang
kapitbahayan, pararamihin ang negosyo at trabaho sa pamamagitan ng mga insentibo
sa negosyo na kumukuha muna ng mga Amerikano, pawawalang-saysay ang
Konstitusyon ng California upang sumunod sa lahat ng karapatan ng mga legal na
mamamayan batay sa Konstitusyon ng Estados Unidos at sa Batas ng mga Karapatan,
at harapin ang mga isyu ng rasismo.

EDIE BUKEWIHGE

Gobernador

P.O. Box 1625
Newport Beach, CA 92659-0625
edie@voteedie.com
http://www.voteedie.org

Ang pangunahin kong pinagtutuunan ay ang paglahok ng magulang sa edukasyon,
pagbaba ng mga buwis at mga kredito sa buwis para sa nagtatrabaho sa tahanan.
Naniniwala ako na dapat magkaroon ng mas mabuting komunikasyon mula sa sa
Lehislatura ng California tungkol sa nakabimbing Batas, at sinusuportahan ko ang
isang balanseng pagharap sa mga isyung pangkapaligiran at kaunlarang
pangkabuhayan. Naniniwala ako na ang mga taga-California ay dapat magkaroon ng
higit na pagkakataon upang lumahok. Makikinig ako at hihimok…. na magsama-
sama ang mga taga-California para sa isang “Bagong” California, nagtatakda ng
pamantayan para sa Amerika.

ELLIE MICHAELS

Tenyente Gobernador

P.O. Box 6972
Thousand Oaks, CA 91359
805-241-0967
www.elliemichaels.com

Bilang Republikanong mambabatas, tumulong ako upang isulat ang pinakamalaking
pagbawas sa buwis sa kasaysayan ng estado, pinutol ang pag-aaksaya upang makatipid
ng perang buwis, nagdala ng mga trabaho sa California, nakipaglaban para sa
pampublikong kaligtasan, itinaas ang mga pamantayan sa paaralan at binawasan ang
mga sukat ng klase. Bilang Ten. Gobernador, gagamitin ko ang aking katungkulan sa
Komisyon sa Pagpapaunlad ng Ekonomiya ng California upang magdala ng bagong
buhay at lakas sa ekonomiya ng California. Lalabanan ko ang kuskos-balungos,
walang-ingat na paggasta at burukrasyang pumapatay ng trabaho. Magdadala ako ng
bagong enerhiya sa opisina ng Ten. Gobernador, gagawin itong malakas na puwersa
para sa maayos na pamahalaan at pagbangon ng kabuhayan. Ang mga pulis, mga
grupo ng mambubuwis at lider ng negosyo ay sumusuporta sa akin. Ikalulugod ko rin
ang inyong suporta.

BRUCE MCPHERSON

Tenyente Gobernador

P.O. Box 2747
Santa Cruz, CA 95063
916-606-3576
mcpherson4LG@netscape.net

Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ibinigay ng mga 
kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya. Ang pagbibigay ng mga pahayag ay kusang-loob. 

Ang mga kandidatong hindi nagbigay ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Sa edad na 63, may karanasan ako at mga nakamit upang ipagmalaki ng California
ang Sekretaryo ng Estado. Nag-aral sa UC Berkeley, Georgetown Law, USC, at San
Diego State, ako ay aktibo sa aking simbahan, aking komunidad, at ipinagmamalaki
ang aking pamilya. Ang pamahalaan ay dapat patakbuhin nang tulad sa isang
negosyo, naghahatid ng mahuhusay na halaga sa mga mambubuwis; nagkaroon na ako
ng matatagumpay na negosyo, nagtrabaho ukol sa batas na ayon sa konstitusyon.
Naghahangad ako ng pantay na paglaban para sa ating lahat, at ang aking mga kaso
ay tumapos sa batay sa alpabetong paglilista ng mga kandidato sa mga balota,
gumarantiya ng karapatan sa pagsulat ng pangalan sa balota, at tumiyak ng
makatwirang mga iniaatas ukol sa tirahan. 

MIKE SCHAEFER

Sekretaryo ng Estado

10822 Magnolia Blvd., #261
North Hollywood, CA 91601
818-508-1040

Nasaksihan ko ang pagnanakaw ng isang eleksiyong pangkongreso sa pamamagitan
ng pagboto ng mga ilegal na imigrante. Kumilos mula noon bilang tagareporma ng
rehistrasyon ng botante, natuklasan ko na ang pandaraya sa rehistrasyon ng botante
ay laganap. Dahil ang aking pinakamahalagang tungkulin ayon sa batas ay ang
humakbang bilang “punong opisyal sa mga eleksiyon”, itututok ko ang mga
kakayahan ng opisina sa pagtuklas ng rehistrasyon ng botante ng mga ilegal na
dayuhan. Dahil ang aking ikalawang pinakamahalagang tungkulin ay upang “mag-
ingat ng tamang rekord ng mga opisyal na hakbang… ng pamahalaan”, aalamin ko at
ilalathala ang mga boto ng mga mambabatas na Republikano upang ipasa ang mga
badyet na hindi nagbabawal ng paggasta ng estado sa aborsiyon.

BARBARA JEAN MARR

Sekretarya ng Estado

1511 Sawtelle Blvd., #341
Los Angeles, CA 90025
323-269-0178
Marr4CASecretary@aol.com
www.BearRepublicTeam.com

Ang ating karapatang bumoto at ang integridad ng ating proseso sa paghalal ay mga
batong panulok ng kalayaan ng Amerika—mga karapatang marubdob kong
ipinatanggol bilang isang mambabatas, negosyante at opisyal sa mga Administrasyong
Reagan at Bush. Bilang Sekretaryo ng Estado, hihingi ako ng “walang pagbibigay”
laban sa pandaraya ng botante, at gagamit ng mga bagong teknolohiya upang maging
mas mahusay ang proseso ng pagboto. Palalawakin ko ang paglahok ng botante,
igagarantiya ang pantay at walang restriksiyong daan ng bawat karapat-dapat na
botante, at ipagsasanggalang ang pagboto bilang isang mahalagang karapatan.
Mayroon akong Ph.D. sa batas na ayon sa konstitusyon mula sa Paaralang Gradwado
ng Claremont at isang Digring Dalubhasa mula sa Unibersidad na Amerikano.
Hinihingi ko po ang inyong pagtitiwala at boto.

KEITH OLBERG

Sekretaryo ng Estado

P.O. Box 2034
Sacramento, CA 95812
916-498-1499
www.olberg2002.com

Ang California ay nangangailangan ng isang Abugado Heneral na malakas na
sumusuporta sa parusang kamatayan at may karanasan upang gawing ligtas ang ating
mga kapitbahayan, paaralan at negosyo. Malakas akong sumusuporta sa 3 Tama-Tapos
Ka upang ilagay nang permanente ang umulit na kriminal sa bilangguan at sa batas
na Isang Tama ng California laban sa mga nakagawa ng pagkakasalang seksuwal.
Tumulong akong pagtibayin ang batas na 10-20-Habambuhay laban sa mga kriminal
na nanunutok ng baril. Bilang pangunahing kalaban ng krimen sa California,
tatratuhin ko ang mga biktima ng krimen nang may paggalang at papanagutin sa
kanilang mga aksiyon ang mga miyembro ng gang, mang-aabuso ng bata at mararahas
na kriminal. Ikinararangal ko na ang mga Abugado ng Disrito, mga Pulis, at mga Biktima
ng Krimen ay sumusuporta sa akin. Ikalulugod ko ang inyong boto.

DICK ACKERMAN

Abugado Heneral

921 11th St., Suite 600
Sacramento, CA 95814
www.AckermanforAG.com

Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ibinigay ng mga 
kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya. Ang pagbibigay ng mga pahayag ay kusang-loob. 

Ang mga kandidatong hindi nagbigay ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.

Dahil ang pangunahing tungkulin ng Kontroler ng Estado ay upang hadlangan ang
labag sa batas na pagbabayad ng estado, ako ay may nakahihigit na mga katangian
upang hawakan ang opisinang ito: noong 1980 ako ay tumanggap ng digring Batsilyer
mula sa Unibersidad ng Yale, noong 1986 ako ay naging isang Serpitikadong
Kontador Publiko ng California, at kamakailan ay nagtapos ako mula sa paaralan ng
batas. Dahil nangako ako na bilang Kontroler ng Estado patitigilin ko ang
pagbabayad ng estado sa mga lungsod na tulad ng San Francisco na nagkakaloob ng
labag sa batas na “santuwaryo” sa mga ilegal na dayuhan, at patitigilin ko ang
pagbabayad ng estado sa pagpapatupad ng Seksiyon 12020 ng Kodigo Penal at ibang
batas sa baril na labag sa konstitusyon, ako ay sinusuportahan ng Nagkakaisang mga
Republikano ng California.

W. SNOW HUME

Kontroler

1511 Sawtelle Blvd., #341
Los Angeles, CA 90025
323-269-0178
www.BearRepublicTeam.com
Hume4controller@aol.com
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Bilang isang dating Diputadong Tesorera ng Estado ng California, Diputadong
Katulong na Sekretarya ng Kagawaran sa Komersiyo ng Estados Unidos, Komisyonada
ng Los Angeles—Pagpapaunlad na Pang-industriya (mga bono), at kasalukuyang
Trasti ng Unibersidad sa 12 taon, Tagapangulo ng Partidong Republikano ng County
ng Los Angeles, bangkero ng pamumuhunan para sa maliit na negosyo/tagapamahala
ng pamumuhunan na may MBA sa Paaralan ng Negosyo ng Harvard at Digri sa
Ekonomiya mula sa Stanford, nangangako ako sa inyo ng integridad upang ibangon ang
lumulubog na kredito ng ating Estado upang iligtas ang inyong mga buwis at ang ating
kinabukasang pangkabuhayan. Ako ay isang konserbatibo sa pananalapi na nangangako
ng mga resulta sa pamamagitan ng aking Planong Ginintuang Estado-Ginintuang
Kinabukasan. Bilang isang matatag at determinadong katutubong taga-California,
ibabalik ko ang pananagutan sa pananalapi.

Bilang isang konserbatibong Republikanong mambabatas at miyembro ng Lupon sa
Pagpapantay ng California, nilabanan ko ang mga buwis at maaksayang paggasta—
isang pakikipaglaban na ipagpapatuloy ko bilang Kontroler. Pinagsanib ko ang mga
gawain sa labas para sa Lupon ng Pagpapantay, nakatipid para sa mga mambubuwis ng
$40 milyon, at isinakatuparan ang taunang pagsusuri, nakatipid ng milyun-milyon pa.
Sinuportahan ko ang mga takda sa panunungkulan, nilabanan ang mga pagtaas ng
sahod ng mga mambabatas, nanguna sa pakikipaglaban sa mas mataas na buwis sa
utilidad, at nagprotekta sa Panukala 13—tumanggap ng “Gantimpalang Kaibigan ng
mga Mambubuwis” mula sa Asosasyon ng mga Mambubuwis ng California. Ang
Howard Jarvis Taxpayers Association, Pambansang Alyansa ng mga Mambubuwis, si
Gobernador Pete Wilson at Gobernador George Deukmejian ay nagpahayag ng
suporta sa akin. Ako ay isang asawa, ama at Agilang Iskaut.

DEAN ANDAL

Kontroler 

PMB 250, 4719 Quail Lakes Dr.
Stockton, CA 95207-5267
209-478-2000

Sa dalawang dekada, ang mga nangungunang tagapagtaguyod ng mambubuwis sa
California ay kinilala ako bilang pinakamahigpit na bantay ng pananalapi sa
lehislatura ng estado. Nagpasok ako ng daan-daang ispesipikong reporma upang alisin
ang maaaksayang paggasta at mga mapang-abusong buwis, pawalang-saysay ang laos
nang mga programa at gawing simple ang mga paraan ng pagpapatakbo ng estado.
Pinangunahan ko ang kampanya upang tanggalin ang mga bayad sa lisensiya sa
sasakyan at nakipaglaban upang ibalik ang bilyun-bilyong dolyar na sobrang bayad at
buwis sa nagtatrabahong pamilya sa California. Ang Kontroler ay bantay ng tesorerya
ng estado at ang eleksiyong ito ay isang reperendum sa paggasta ng California. Ang
inyong boto ay maghahatid ng makapangyarihang mensahe para sa maramihang
reporma ng burukrasya ng estadong ito.

TOM MCCLINTOCK

Kontroler 

1127 11th St., Suite 216
Sacramento, CA 95814
916-448-9321
tom@TomMcClintock.com
www.TomMcClintock.com

Dadalhin ko sa opisinang ito ang aking dedikasyon, pananaw, pagmamalasakit at
kahandaang maglingkod at mamuno. Ang aking karanasan bilang Rehistradong Nars
at may-ari ng negosyo ay naghanda sa akin upang tuparin ang misyon ng Kontroler
ng Estado na palakasin ang kondisyon ng pananalapi ng California sa pamamagitan
ng pagbuo ng patakarang pang-ekonomiya at pagkakaloob ng mga serbisyong
pamamahala ng pananalapi sa estado at lokal na pamahalaan habang
independiyenteng nagpoprotekta sa mga dolyar ng mambubuwis. Nakapagsilbi ako sa
mga lupong tagapamahala ng estado at bansa na nagpatibay ng aking kakayahang
lumutas ng problema at maayos na magtrabahong kasama ng iba para sa iisang
hangarin. Hinihingi ko po ang inyong boto upang patuloy kong mapaglingkuran
kayo.

NANCY BEECHAM

Kontroler 

1827 Diesel Dr.
El Cajon, CA 92019
619-401-0908
nancybeecham@aol.com

Ang aking mga katangian at karanasan ay tamang-tama sa mga iniaatas para sa
Tesorero. Ang aking propesyonal na karera sa negosyo ay kabilang ang pagiging
nakatataas na kasosyo at sertipikadong kontador publiko para sa mahigit sa 30 taon
sa Arthur Andersen. Ang aking karera sa pampublikong serbisyo ay kabilang ang
pagiging Presidente ng Komisyon sa mga Pampublikong Utilidad ng California at
Komisyonado ng Komisyon sa Transportasyon ng California, parehong hinirang ni
Gobernador Pete Wilson. Ako ay isang opisyal at piloto ng Hukbong-
Panghimpapawid ng US. Ang mga karanasang ito ay nagpapakita ng aking
kakayahang mamuno. Ang aking edukasyon ay kabilang ang digri sa negosyo,
Unibersidad ng Utah, at nitong nakaraang taon isang digri sa batas, Unibersidad ng
San Francisco. Ang aking hangarin ay gawing malakas ang pananalapi ng California.

GREG CONLON

Tesorero 

2764 Spring St., Suite 1A
Redwood City, CA 94063
650-474-2688
conlonpg@msn.com

Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ibinigay ng mga 
kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya. Ang pagbibigay ng mga pahayag ay kusang-loob. 

Ang mga kandidatong hindi nagbigay ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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MARY A. TOMAN

Tesorera 

2550 West Main St., #207
Alhambra, CA 91801
310-859-1797
Toman4Treasurer@aol.com
www.marytoman.org
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Nang makatapos ako sa USC, nagtrabaho ako bilang isang lisensiyadong ahente ng
seguro sa estado, at ngayon ako ay tagasuri sa seguro para sa isang kontratista ng
depensa. Marami akong nakuhang kaalaman tungkol sa Kodigo sa Seguro ng
California. Dahil hindi ako tumatanggap ng mga kontribusyon mula sa alinmang
kompanya ng seguro, hahabulin ko sila kapag hindi sila nagbayad dahil lamang sa ang
nakaseguro sa kanila ay hindi kayang ihabla sila. Bilang Komisyonado, kikilos ako
laban sa mga sentro ng “arawang manggagawa” para sa mga ilegal na dayuhan, dahil
ang bungang pagtatrabahong “hindi nakalibro” ay nagpapahina sa mga programang
Segurong Kabayaran sa Manggagawa at sa Pagkawala ng Trabaho. Sinusuportahan
ako ng California College Republicans PAC, Kongreso ng mga Republikano ng California
at Nagkakaisang mga Republikano ng California.

STEFAN “WATCHDOG” STITCH

Komisyonado ng Seguro

1511 Sawtelle Blvd., #341
Los Angeles, CA 90025
323-269-0178
www.BearRepublicTeam.com
Stitch4insurance@aol.com

Bilang Komisyonado sa mga Korporasyon ng California, matagumpay akong
nakipaglaban para sa paglikha ng dalawang kawanggawa ukol sa pangangalagang
pangkalusugan na may mahigit sa $3 bilyon na pag-aari, pinalakas ang mga karapatan
ng mga pasyente kapag nakikipag-ayos sa kanilang mga HMO at itinaas ang
kakayahan ng maliliit na negosyo na itaas ang puhunang kailangan nila upang lumaki
at lumikha ng mga trabaho. Tumulong ako sa mga mamumuhunan na mabawi ang
karagdagang $100 milyon ng kanilang salaping nawala sa iskandalo ng sosyohang
Prudential. Bilang Diputadong Alkalde para sa Los Angeles, tumulong akong muling
ibangon ang ekonomiyang lungsod sa pamamagitan ng pagpapahusay ng klima sa
buwis ng lungsod at pagbawas ng mga regulasyon. Bilang Komisyonado ng Seguro,
makikipaglaban ako para sa mga konsyumer ng California, hindi para sa mga espesyal
na interes.

GARY MENDOZA

Komisyonado ng Seguro

Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ibinigay ng mga 
kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya. Ang pagbibigay ng mga pahayag ay kusang-loob. 

Ang mga kandidatong hindi nagbigay ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.

Sa nakalipas na 12 taon karamihan sa mga hulog sa seguro ay higit pa sa nagdoble.
Maging ang ating mga polisa ng may-ari ng bahay at awto ay naging masyadong
mahal. Bilang Komisyonado ng Seguro gagawa kaagad ako ng hakbang upang
baguhin ang nangyayaring ito. Naiintindihan ko ang mga problema ng mga
konsyumer, seguro, negosyo, at pamahalaan. May-ari ako at nagpapatakbo ng isang
negosyo, inihalal na alkalde ng isang pangunahing lungsod sa California, naglingkod
bilang miyembro ng lupon at presidente ng isang pangunahing pampublikong
ahensiya. Alam ko kung paano gagawing mas mahusay ang pamahalaan. Ang
kagawaran ng seguro ay kailangang maging responsable at matugunin sa mga
konsyumer. Kikilos ako upang mangyari ito!

WES BANNISTER

Komisyonado ng Seguro

19242 McLaren Ln.
Huntington Beach, CA 92646
714-968-4547
coinsure@aol.com
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Bilang tagapangulo ng isang kompanya sa pamumuhunan na pananagutang
panlipunan, nagtrabaho ako ukol sa nababagong enerhiya, organikong pagsasaka, abot-
kayang pabahay, at mga pamumuhunan ng komunidad. Ang aking karanasan ay
makakatulong na payabungin ang Partidong Luntian: Naglingkod sa Lupon ng Pondo
sa Pensiyon ng County at Earth Share, Nagtatag ng Konseho para sa Responsableng
Pampublikong Pamumuhunan at Pondo sa Katarungang Pangkapaligiran. Nagmartsang
kasama ni Dr. King, itataguyod ko ang demokrasya at katarungang panlipunan bilang
susi sa paglaban sa terorismo at Sampung Pangunahing Minamahalagang Luntian.
Pahusayin ang pampublikong edukasyon ng California, protektahan na privacy, huwag
gawing krimen ang walang-dokumento, magkaloob ng sahod na nakabubuhay.
Makikipaglaban ako para sa mga eleksiyong pangwakas na paglalaban (IRV) upang
tapusin ang isyung “tagasira” at igalang ang kagustuhan ng mga manghahalal.

PETER MIGUEL CAMEJO

Gobernador 

P.O. Box 3629
Oakland, CA 94609
510-595-4619
info@votecamejo.org
www.votecamejo.org

Noong Hunyo 2001, ako ang kandidato sa Kongreso ng Partidong Luntian. Ako ay
katutubong taga-California at isang tagapagtaguyod ng karapatang pantao. Hindi ako
natatakot magsalita laban sa kawalan ng katarungan. Ang Ten. Gobernador ay
tagapangulo ng Komisyon para sa Pagpapaunlad ng Kabuhayan.  Ang aking matatag
na karanasan sa pagsusuri sa Awtoridad sa Transportasyon ng Metropolitan at as
pederal na pamahalaan ay tumitiyak na sa ilalim ng aking pamamahala, ang mga
bilyon ng mga taga-California ay bubuo ng malusog na ekonomiya at isang
mapayapang mundo. Ako ay naninindigan na magtayo ng malakas na Partidong
Luntian sa pamamagitan ng demokrasyang pangmasa, katarungang pangkapaligiran;
pagsusog sa “3 Tama” sa mararahas na krimen; panlahat na pangangalagang
pangkalusugan; at isang pulitika ng pagmamalasakit para sa pagpapatuloy na
ekolohikal.

DONNA J. WARREN

Tenyente Gobernador

2809 Pico Blvd.
Santa Monica, CA 90401
213-427-8519
cottry@worldnet.att.net
www.vote.cagreens.org

Nangangako akong patatagin ang Partidong Luntian at itaguyod ang ating Sampung
Pangunahing Minamahalaga habang nangangampanya sa buong estado. Bilang
Sekretaryo ng Estado makikipaglaban ako upang tapusin ang katiwalian sa pulitika sa
pamamagitan ng pampublikong pagtustos ng mga kampanya sa eleksiyon; itaguyod
ang Proporsiyonal na Pangkatawan at Kaagad na Pagwakas na Paglalaban na Pagboto
upang pantay na katawanin ang ating iba-ibang populasyon; at magsagawa ng
reporma sa tuntunin sa korporasyon upang salungatin ang abuso ng korporasyon. Ako
ay isang propesyonal na mananalaysay, katutubo na California at miyembro ng
unyon. Mula noong 1965 ako ay aktibo sa mga kilusan para sa karapatang sibil, kontra
sa digmaan, para sa demokrasyang pangmasa at katarungang panlipunan at tumakbo
bilang kandidato ng Partidong Luntian para sa Konseho ng Lungsod ng Oakland
noong 1996. Tingnan ang voteshoup.org.

LARRY SHOUP

Sekretaryo ng Estado

P.O. Box 21248
Oakland, CA 94620
510-654-7394
democracy@voteshoup.org
www.voteshoup.org

Bilang Abugado Heneral hindi ko bibigyang-diin ang parusa, itataguyod ang pagpigil,
at muling babalangkasin ang rehabilitasyon, lalabanan ang lobi ng krimen (malaking
negosyo, mga pulis at mapang-uyam na pulitiko) at tatapusin ang parusang
kamatayan. Sa 24 na taon naglingkod ako bilang Pampublikong Manananggol sa
County ng Santa Barbara. Ako ay 7 taong nagtrabaho bilang diputadong
pampublikong manananggol sa County ng Los Angeles. Sa nakalipas na dalawang
taon ay gumawa ako ng libreng trabaho para sa mga walang-bahay sa Santa Barbara.
Kaya alam ko ang isang nangingibabaw na katotohanan tungkol sa sistema ng
katarungang pangkrimen: Hindi ito makatarungan para sa mahihirap sa antas na
katulad ng para sa mayayaman at para sa mga korporasyon. Sa tulong ninyo ay
mababago natin ito. 

GLEN FREEMAN MOWRER

Abugado Heneral

P.O. Box 3629
Oakland, CA 94609
510-44-GREEN (510-444-7336)
GLENMOWRER@home.com
www.vote.cagreens.org

Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ibinigay ng mga 
kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya. Ang pagbibigay ng mga pahayag ay kusang-loob. 

Ang mga kandidatong hindi nagbigay ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ibinigay ng mga 
kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya. Ang pagbibigay ng mga pahayag ay kusang-loob. 

Ang mga kandidatong hindi nagbigay ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.

Nangako ako na wasakin ang kalakarang ang mayayaman na ay lalo pang yumayaman
at ang natitira sa California ay pakaunti nang pakaunti ang nakukuha. Ang
kalakarang ito ay ginagawa ang California na pangunahing tagagawa ng bilangguan
at mababang tagagasta sa pampublikong edukasyon. Ang mga kontrata ng estado ay
hindi dapat mapapunta sa mayayaman, na gagasta naman ng maraming pera sa
pagkumbinsi sa publiko na bumoto sa pakikinabangan ng mayayaman. Mayroon
akong 17 taong karanasan sa mga sistema ng pananalapi, at 8 taon sa di-nagtutubong
paglikom ng pondo at pangangasiwa. Ako ay isang beteranang miyembro ng Konseho
ng County ng Partidong Luntian, patnugot ng Green Consensus, tagapagtaguyod ng
katarungang pangkabuhayan. Puwede tayong magkaisa, at gawing mabisa ang ating
mga pagsisikap.

LAURA WELLS

Kontroler

P.O. Box 3629
Oakland, CA 94609
510-44-GREEN
www.vote.cagreens.org

Ako ang Presidente ng LifeLink, isang pandaigdig na tagapamahagi ng mga alternatibong
suplementong sustansiya. Bilang Kontroler ng Estado susuriin ko ang iniulat na
pagbabayad na ginawa ng nakabase-sa-California na UNOCAL sa Taliban na ginawa
habang ang mga pondo sa pensiyon ng estado ay matinding nakasosyo sa UNOCAL.
Tatapusin ko ang mga butas na nagpapahintulot sa mga lokal na pamahalaan na
maglisensiya sa mga korporasyon na sinuspinde dahil sa hindi pagbabayad ng mga buwis.
Ang mga relasyon ng empleyado sa opisina ng Kontroler ng Estado ay napakasama;
patitigilin ko ang mga relasyong nagtutunggalian sa mga unyon ng empleyado at
lalabanan ang mga pagtatangkang gawin ang mga manggagawa ng estado na mga biktima
ng maling pamamahala ng badyet ng California. Lalabanan ko ang pag-aaksaya ng mga
dolyar na buwis sa mga bigong patakarang bahagi ng “digmaan laban sa droga” upang
palayain ang mga pondo para sa edukasyon, pangangalagang pangkalusugan, at enerhiya.

DAVID DELANO BLANCO

Kontroler

750 Farroll Rd., Unit H
Grover Beach, CA 93433
805-473-1389
www.LifeLinknet.com

Itataguyod ko ang pagyabong ng Partidong Luntian at ang ating Sampung
Pangunahing Minamahalaga (tingnan ang cagreens.org). Susuportahan ko ang
paggamit ng mga patnubay sa pamumuhuhan tungkol sa paggawa, katarungang
pangkapaligiran at panlipunan sa maraming pondong pinamamahalaan ng Tesorera,
para mapanatili ang mahuhusay na kita habang nakikinabang ang lahat ng taga-
California. Ang perang pag-aari ng mga tao ay dapat ipuhunan sa mga paraang
nagpapahusay ng kapakanan ng mga tao sa estadong ito. Ako ay isang magulang na
nag-iisa, nag-eempleyo sa sarili na Sertipikadong Kontador Publiko at may mga
opisina sa Walnut Creek at San Francisco, isang miyembro ng Konseho ng County ng
Partidong Luntian, at naglingkod sa Partidong Luntian ng estado bilang ka-
tagapangulo sa repormang panghalalan.

JEANNE-MARIE ROSENMEIER

Tesorera

1217 Waller St.
San Francisco, CA 94117
415-931-3161
votejeanne@netvista.net

Kikilos ako para sa kabutihan ng mga tao sa Estadong ito; pangangasiwaan ang
industriya ng seguro, hindi magiging gomang-pantatak dito. Kikilos ako para sa
panlahat na pagsakop na pangkalusugan, walang-may-salang seguro sa awto,
realistikong pagsakop sa kapahamakan, at pagpapaunlad ng Seguro sa
Pangmatagalang Pangangalaga na nagpoprotekta sa mga nakatatanda sa California.
Mayroon akong mahigit na 10 taong karanasan sa di-nagtutubong pangangalagang
pangkalusugan, kabilang ang pamamahala ng pagtustos at pag-uulat para sa mga
planong MediCal. Ako ay kasalukuyang direktor ng mga sistema sa pagtustos.
Pinamumunuan ko ang grupong nagtatrabaho para sa platapormang pangkabuhayan
ng Partidong Luntian. Bilang isang kandidato, kikilos ako upang payabungin ang
Partidong Luntian sa California.

DAVID I. SHEIDLOWER

Komisyonado ng Seguro

P.O. Box 267
4096 Piedmont Ave.
Oakland, CA 94611
510-428-9176
greeninsurance@votesheidlower.org
www.votesheidlower.org
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Panahon na para tapusin ang “pulitika tulad ng dati.” Ang aking karanasan bilang
isang tagasuri ng negosyo ay nagturo sa akin na ang mabuting pamahalaan ay
nangangahulugan ng pagpigil, hindi pamamahala ng krisis. Dahil hindi ako
tumatanggap ng pera ng espesyal na interes, kumakatawan ako sa mga botante,
pinalalaya ako upang ipatupad ng malilikhaing programa na nagsaaalang-alang sa
hinaharap na makakalutas sa mahahalagang problema, titiyak sa isang malakas na
ekonomiya, at magpapahusay sa kalidad ng buhay para sa bawat isa. Bilang Gobernador
susuportahan ko ang mga alternatibong pinanggagalingan ng enerhiya upang
magkamit ng sariling kakayahan sa enerhiya; kahusayan sa lahat ng ating paaralan;
pangangalagang pangkalusugan na batay sa pagpigil; maipagpapatuloy na agrikultura;
pagtatatak at pagsubok sa kaligtasan ng mga pagkaing binuo sa paraang genetikal.

IRIS ADAM

Gobernador 

P.O. Box 5065
Irvine, CA 92616
iris4NLP@yahoo.com
www.natural-law.org

Sinasabi na ang mga lider ng mga kulturang Katutubong Amerikano ay gumagawa ng
kanilang mga desisyon batay sa kung paano ito makakaapekto sa susunod na pitong
henerasyon. Bilang Ten. Gobernador ng California malakas akong susuporta sa mga
programang humihimok sa pananagutang panlipunan at paglahok ng komunidad.
Bilang isang aktibista at tagapagtatag na pangmasa sa labinlimang taon, naranasan ko
ang kapangyarihan ng di-makasariling pamumuno na nagkakaisa para isang layunin.
Kikilos ako para magtatag ng isang pamahalaan na nakalaan sa paglilingkod sa mga
tunay na pangangailangan ng mga mamamayan ng California, gaya ng nilalayon ng
mga awtor ng ating Konstitusyon, hindi ng mga grupo lamang ng mga espesyal na
interes. Sinusuportahan ko ang alternatibong eherhiya, proteksiyon ng kapaligiran, at
malikhaing pag-aaral. 

KALEE PRZYBYLAK

Tenyente Gobernador

kprism99@aol.com
www.natural-law.org

Walang mas mahalaga sa kalayaan kaysa pagtiyak na ang mga eleksiyon ay
pinangangasiwaan nang makatarungan, tumpak, at walang pinapanigan. Ang aking
priyoridad ay upang lumikha ng matagal nang kailangang mga reporma sa
eleksiyon/kampanya upang igarantiya na ang boses ng bawat kandidato ay naririnig
at ang bawat boto ay nabibilang. Kabilang dito ang: pagpapatupad bago lumampas ang
Enero 2004 ng pinakamahusay, napapanahong kagamitan sa pagboto sa lahat ng
komunidad; sapilitang pista opisyal kapag eleksiyon; pag-aalis ng kontribusyon ng
espesyal interes/PAC; pantay na media access para sa lahat ng kandidato sa balota;
paglipat sa pampublikong pagtataguyod ng mga kampanya; at proporsiyonal na
pagkatawan. Bilang isang tunay na lingkod ng bayan, hindi isang talagang pulitiko,
bukas at pantay kong paglilingkuran ang lahat ng mamamayan ng California.

LOUISE MARIE ALLISON

Sekretarya ng Estado

260 West 12th St.
Claremont, CA 91711
909-437-3937
lallison7@earthlink.net
www.natural-law.org

Bilang Bise Presidente/Ka-Tagapagtatag ng isang labis na matagumpay na negosyo,
mayroong akong malawak na karanasan sa lahat ng bahagi ng pamamahala ng salapi,
pagkuwenta, at pamumuhuhan. Bilang Kontroler—punong opisyal sa pananalapi ng
estado at bantay ng mga pinaghirapang dolyar sa buwis—gagamitin ko ang aking
karanasan upang ibunyag ang pandaraya sa pananalapi, papanagutin ang pamahalaan
sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga ahensiya ng estado, at pagputol sa maaksayang
paggasta, na magbubunga ng mga matitipid na maipupuhunan sa edukasyon,
impraistruktura, at pampublikong kaligtasan. Ako ay isang katutubong taga-
California, Beterano ng Biyetnam, at matagumpay na negosyante na naiintindihan
ang kahalagahan ng matapat na pamahalaan at may malalim na paninindignang
kumilos para sa at katawanin ang bawat mamamayan ng California.

J. CARLOS AGUIRRE

Kontroler 

iaakos@yahoo.com
www.natural-law.org

Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ibinigay ng mga 
kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya. Ang pagbibigay ng mga pahayag ay kusang-loob. 

Ang mga kandidatong hindi nagbigay ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya. Ang pagbibigay ng mga pahayag ay kusang-loob. 

Ang mga kandidatong hindi nagbigay ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.

Ang pananagutan ng Tesorera ay upang ipuhunan ang pera ng mga mambubuwis
(inyong pera) nang ligtas at matalino. Ang aking karanasan bilang isang
administrador sa mga di-nagtutubong organisasyon at nagtutubong negosyo, ay
nagbigay sa akin ng pananaw at kaalaman tungkol sa pamumuhunan sa isang paraang
positibo, may kamalayang panlipunan, habang nagagawa pa ring isagad ang kita.
Gagawa ako ng mga desisyong matalino, maingat,  nagsasaalang-alang sa hinaharap
ngayon at nakatingin sa kinabukasan. Ang unang pipiliin ko ay ang ipuhunan ang
pera ng ating estado sa ating mga sarili at ating mga komunidad. Pananatilihin kong
yumayabong at malakas ang ating ekonomiya, habang gumagawa ng mga
pamumuhunang sumusuporta sa buhay na magkakaloob ng mga trabaho at titiyak sa
ating hinaharap at sa hinaharap ng ating mga anak. 

SYLVIA VALENTINE

Tesorera 

P.O. Box 2612
Santa Cruz, CA 95063
sylvianlp@yahoo.com
www.natural-law.org 

Kapag nahalal, ako ay magiging isang ekspertong Komisyonado ng Seguro na matapat
at makatarungang makakapangasiwa ng seguro. Kikilos ako para sa mga mamamayan
ng California, hindi para sa malalaking kompanya ng seguro, hindi tatanggap ng pera
ng espesyal na interes (PAC) sa aking kampanya. Ang akong trabahong nakabase sa
komunidad bilang isang administrador/mananaliksik sa sikolohiyang pangkalusugan
ay nagpakita sa akin na ang mahusay na pangangalagang pangkalusugan, nagbibigay-
diin sa pagpigil, ay magpapabuti sa kalusugan at magbabawas ng gastos, kaya
magbababa ng mga bayad sa seguro. Ang seguro ay nagkakaloob ng mahalagang
pagtiyak ng kaligtasan, ang ating huling linya ng proteksiyon kapag may dumating na
kapahamakan. Ang seguro sa lindol, awto, liabilidad, kalusugan, at bahay ay dapat na
abot-kaya at makukuha ng bawat isa.

RAÚL CALDERÓN

Komisyanado ng Seguro

P.O. Box 16854
Stanford, CA 94309
raulnlp@yahoo.com
www.natural-law.org
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Ako ay CEO ng isang kompanya sa bio-impormasyon, asawa/ama, at isang Druid
Unitarian. Kinukuha ng kapitalismo ang mga pangarap at idea at ginagawang realidad
ang mga ito. Kumakandidato ako para Gobernador para sa mga kinabukasan ng aking
mga anak at sa kinabukasan ng California. Gusto kong pag-isahin ang mga tao upang
tiyakin ang kalayaan at kaligayahan. Ang tanging angkop na tungkulin ng
pamahalaan ay ang proteksiyon ng ating mga buhay, kalayaan at ari-arian laban sa
mga kriminal at mga mananakop na dayuhan. Ang ibang mga tungkulin ay lumalabag
sa ating mga karapatan at ginagawa tayong nakadepende sa pamahalaan. Ang mga
libertarian ay nagtitiwala sa mga tao na gumawa ng mga desisyon tungkol sa kanilang
mga buhay. Suportahan natin ang mga pananaw ng ating mga amang tagapagtatag. 

GARY COPELAND

Gobernador 

5 Moccasin Trail
Trabuco Canyon
949-766-8556
lpwolfpack.net/copeland
GaryCopeland1@home.com

Ang aking mensahe sa mga tao ng California ay “Huwag ipagwalang-bahala ang
inyong mga kalayaan!” Sa nakalipas na sampung taon nagtatrabaho ako upang
gawing legal ang domestikong ferret sa California. Sa prosesong ito nakita ko kung
paano tumatakbo ang pulitika sa California. At ito ay mabuti lamang para sa
nagtataglay ng kapangyarihang pampulitika. Ang mga domestikong ferret ay legal sa
48 estado. Ang konstitusyon ng ating estado ay kumikilala sa ating mga karapatang
mag-ari ng mga domestikong hayop. Pero ang pamahalaan ng ating estado ay
humadlang sa mga pagsisikap para dito sa napakasimpleng bagay. Ang ating kalayaan
ay hindi nanggagaling sa pamahalaan; ito ay ating karapatan sa pagsilang. Ihalal ang
mga taong naiintindihan iyan.

PAT WRIGHT

Tenyente Gobernador

P.O. Box 3395
San Diego, CA  92163
619-584-8427
DSRJ@home.com
www.ferretsanon.com

Itataas ko ang paglahok ng mga karapat-dapat na botante sa pamamagitan ng
madaling basahin at maintindihan na mga pamplet ng eleksiyon, ipahihintulot ang
permanenteng katayuan ng bumoboto sa koreo para sa sinumang botante at
pahihintulutan ang sinuman na ibalik sa opisina sa mga eleksiyon ang balotang
ipinakokoreo. Gusto kong malaman na puwede ninyong isagawa ang inyong boto mula
sa materyal sa eleksiyon na ipinagkaloob nang hindi umaasa sa mga tagapagbalita o
anunsiyo na pinakikinabangan ng mga nakapuwesto, malaking partido at mga
kandidatong maraming salapi. Gusto kong makita na ang mga mambabatas na
mamamayan hindi ang mga talagang pulitiko ang nagpapatakbo ng ating
pamahalaan. Salungat ako sa paglimita ng mga kontribusyon sa mga kandidato mula
sa mga tao (hindi mga Korporasyon, Unyon o PAC). Ito ay inyong pera, kayo ang
magpasiya kung paano gagastahin ito.

GAIL K. LIGHTFOOT

Sekretarya ng Estado

P.O. Box 598
Pismo Beach, CA 93448
805-481-3434
gkltft@aol.com

Ang aking kampanya ay batay sa isang simpleng idea, “Huwag silang hayaang lubos
na pamahalaan ang inyong buhay.” Bilang Abugado Heneral aalisin ko sa sistema ng
katarungang pangkrimen ang Digmaan Laban sa Droga at ilalagay ito sa sistema ng
pangangalagang pangkalusugan kung saan ito nararapat. Ito ay magtatapos sa mga
batas na nagbabawal sa karapatang magdala ng armas; magtatatag ng isang
pambuong-estadong sistema ng disiplina ng pulis na pinatatakbo ng opisina ng
Abugado Heneral, sa halip ng lokal na pamahalaan; titiyakin na ang batas na tatlong
tama ay inilalapat lamang sa mararahas na nagkasala; tatapusin ang restriksiyon sa
mga doktor na gumagamit ng “kombensiyonal na medisina” lamang at pangwakas,
hihimukin ko ang reporma ng walang-pag-asang burukrasya ng D.M.V.

ED KUWATCH

Abugado Heneral

1325 Hilltop Dr.
Willits, CA 95490
707-459-3991
ekuwatch@dui-california.com
http://www.dui-california.com

Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ibinigay ng mga 
kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya. Ang pagbibigay ng mga pahayag ay kusang-loob. 

Ang mga kandidatong hindi nagbigay ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ibinigay ng mga 
kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya. Ang pagbibigay ng mga pahayag ay kusang-loob. 

Ang mga kandidatong hindi nagbigay ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.

Bilang isang CPA at nahalal sa tatlong-panunungkulan bilang Tesorera ng Lungsod
sa West Covina, ako ay lubos na kuwalipikadong pamahalaan ang pamumuhunan at
pananalapi ng estado. Salungat ako sa pagpapalabas ng gobyerno ng mga bono para
sa anumang layunin, dahil ang paraang ito ng pagtustos ay halos nagdodoble sa halaga
ng anumang proyekto ng pamahalaan at nagpupuwersa ng utang sa ating mga anak at
mga apo. Ang estado ay dapat magbayad para sa mga proyekto kapag lumitaw ang mga
ito, o mas mabuti, himukin ang ang pribadong pamumuhunan at pagpapaunlad. Ang
mga libertarian ay panig sa mas kaunting pamahalaan para sa lahat at nakalaang
protektahan ang inyong personal na kalayaan at kalayaang pangkabuhayan.
Mangyaring sumama sa amin.

MARIAN SMITHSON

Tesorera 

mariansway@earthlink.net
www.ca.lp.org

Ako, si Dale F. Ogden, ay presidente at tagapagtatag ng isang kompanyang
sanggunian (itinatatag noong 1987) at may 27 taon ng iba-ibang karanasang may
kinalaman sa pangangasiwa ng seguro. Ako ay isang aktuwaryo na may mga
propesyonal na kredensiyal para sa seguro pareho sa buhay-kalusugan at ari-arian-
sakuna. Kabilang sa daan-daang kliyente, sinangguni ako at nagkaloob ng ekspertong
testimonya sa maraming komisyonado ng seguro ng estado, mga ahensiyang
tagapagpaganap ng pederal na pamahalaan, at mga sangay na tagapagpaganap at
pambatasan ng mga pamahalaan ng estado upang tumulong na pahusayin ang
regulasyon ng seguro ng estado, sa pamamagitan ng pagsulat ng mga batas at
regulasyon na nagtataguyod ng malayang pamilihan, pag-aalis ng paghadlang ng
pamahalaan, at hayaang kumilos ang kompetisyon. 

DALE F. OGDEN

Komisyonado ng Seguro

3620 Almeria St.
San Pedro, CA 90731-6410
310-547-1595
www.dalefogden.org
ogden@dalefogden.org

PARTIDONG LIBERTARIAN
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Ako ay maka-buhay! Kapag ang lipunan ay nagpoprotekta sa hindi pa isinisilang at
sa nakatatanda mula sa pinsala, ang lipunang iyan ay makikinabang sa paggalang na
ipinapakita ng mga mamamayan sa isa’t-isa. Ang trahedya ng Setyembre 11 sa ating
bansa ay nagdala sa unahan ng ating pinakamalalim na pagnanasang magkaisa bilang
isang komunidad. Bilang Gobernador itataguyod ko ang pagkakaisa ng Ginintuang
Estado ng California. Magpupunyagi ako para sa pagbabalik ng pagnanais para sa
boluntarismo. Ako ay kasal kay Leslie at mayroon kaming 4 na ipinagmamalaking
anak, 2 apo. Kami ang may-ari ng RGE Inc., at Coyote Valley Farm.

REINHOLD S. GULKE

Gobernador 

559-323-9792
www.aipca.org

Ang wastong tungkulin ng pamahalaan ay upang protektahan ang lahat ng buhay ng
tao mula sa sandali ng paglilihi hanggang sa panahon ng natural na kamatayan. Ang
ating karapatan sa buhay ay di-maihihiwalay at ibinigay sa atin ng ating manlilikha.
Ang karapatang ito ay walang-takda at hindi maaaring alisin nang makatwiran o
ikompromiso. Kaya ang estado ng California ay dapat itigil ang suporta sa pagwasak
sa pamamagitan ng aborsiyon ng mga batang hindi isinisilang. Ang kabanalan ng
buhay ng tao ay dapat itaguyod ng pamahalaan na nagpoprotekta sa pinakabasikong
karapatan, ang ating karapatan sa buhay. Ang aking dasal at pangunahing layunin sa
opisinang ito ay upang ibalik ang California sa pagiging tunay na maka-buhay.

JIM KING

Tenyente Gobernador

7177 Brockton Ave., #114
Riverside, CA 92506
909-787-9533
vote4king.com

Tumulong ako sa daan-daang kapwa taga-California na pinagbantaan at/o inaresto ng
mga Supermarket sa pagrehistro ng mga tao para bumoto. Ang malalaking pamilihan
ay itinuturing na isang krimen na kumalap ng mga pirma para sa mga pambuong-
estadong inisyatibo sa ari-arian na bukas sa publiko. Ang mga pulis at hukom ay
nagiging tiwali kapag kumakampi sila sa mga Malalaking Pamilihan (na maling
umaaresto at nagiging sanhi ng pagkabilanggo ng mga tagarehistro ng mamamayang
botante sa huwad na mga bintang na pagpasok nang walang-pahintulot). Ang mga
paglabag na ito ay hindi pinapansin sa nakaraan. Ang proseso ng eleksiyon ng
California ay nasugpo. Kapag nahalal, itatama ko ang mga paglabag na ito sa Kodigo
sa Eleksiyon, at ibabalik ang kalayaan sa pagsasalita sa Konstitusyon ng California.

EDWARD C. NOONAN

Sekretaryo ng Estado

1561 N. Beale Rd.
Marysville, CA 95901
530-743-6878
www.afamily.net/secstate

Bilang Abugado Heneral na Amerikanong Independiyente, susuportahan ko ang Nasa
Bibliya at Konstitusyon na mga Prinsipal ng Buhay, Kalayaan at Ari-arian. Kumilos ako
para sa Pagpigil ng Krimen sa pamamagitan ng pagtuturo sa aking sariling anak, ngayon
ay 25, ng tama sa mali, mga yakap sa halip ng droga, at nagkaloob ng pangkagipitang
pangangalagang tirahan para sa 67 batang foster, at 3 buntis na babae. Ang aking
karanasan ay kabilang ang 26 na taong pagtatrabaho ukol sa batas, pagtatatag ng
Advocate’s Legal Services, pagtatrabahong kasama ng Liberty Amendment Committee
at National Justice Foundation. Sinusuportahan ko ang pagpapanumbalik at
rehabilitasyon bilang mga alternatibo sa pangmatagalang pagkabilanggo. Ang ating mga
Karapatan ang ating mga Kapangyarihan, Ang ating mga Boto ang Ating Tinig Tayo ay
May Pananagutan, upang Gawin ang Tamang Pagpili!

DIANE BEALL TEMPLIN

Abugado Heneral

1016 Circle Dr.
Escondido, CA 92025
760-480-0428
votefordiane@hotmail.com
www.votefordiane.org

Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ibinigay ng mga 
kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya. Ang pagbibigay ng mga pahayag ay kusang-loob. 

Ang mga kandidatong hindi nagbigay ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Ako ay 61 taong gulang. Ang aking edukasyon ay binubuo ng: isang B.A. sa
Sikolohiya, M.A. sa Edukasyon, at isang Ph.D. sa Pastoral na Sikolohiya. Isa sa mga
pangunahing gawain ng Kontroler ay ang pag-isyu ng mga warrant na binabayaran ng
Tesorero at ang mga warrant na ito ay legal at ayon sa konstitusyon. Sisikapin kong
gawin ang gawaing ito gaya ng pagpapakahulugan ng batas. Sinusuportahan ko ang
iminumungkahing Inisyatibong Pinakamataas na Tagahatol ng Estado. Ako ay tesorero
ng tatlong organisasyon sa County ng Sacramento A.I.P., ng Konseho ng mga
Miyembro ng SCNRA, at sa aking lokal na simbahan. Ako ay sumasang-ayon sa
Plataporma ng A.I.P., at sa ika-2 Susog.

ERNEST F. VANCE

Kontroler 

3501 Bradshaw Rd., #113
Sacramento, CA 95827
916-366-0434
e.f.vance@worldnet.att.net

Pangangalagaan ko ang inyong mga dolyar na buwis laban sa pag-aaksaya ng
pamahalaan at mamumuhunan sa California. Ang marka ng ating kredito ay dapat
protektahan sa matitinding panahong ito. Ako ay 58 taong gulang at nakatira na sa
San Diego mula pa noong 1959. Ang pagtira doon ay ginawa akong pamilyar sa mga
problema sa hangganang pandaigdig. Nagtapos ako sa Dyunyor na Kolehiyo ng
Southwestern noong 1971. Ako ay nagtatrabaho mula noong 1972 sa San Diego
Transit kung saan kasapi ako ng Amalgamated Transit Union Local 1309. Ako ay
maka-buhay. Ang mga dolyar na buwis ng mga taga-California ay hindi dapat
ipuhunan sa isang paraan na nagpoprotekta o nagtataguyod ng aborsiyon. 

NATHAN E. JOHNSON

Tesorero 

6406 Friars Rd., #232
San Diego, CA 92108
619-297-7808
njohnsoz@san.rr.com

Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ibinigay ng mga 
kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya. Ang pagbibigay ng mga pahayag ay kusang-loob. 

Ang mga kandidatong hindi nagbigay ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Ang unang tuntunin sa pagpili ng inihahalal na opisyal ay alamin kung ano ang kanilang
ginagawa, hindi ang kanilang sinasabi. Gusto kong palawakin sa buong estado ang aking
nakamit sa aming malaki, iba-ibang Distrito ng Mataas na Paaralan ng Anaheim Union.
Patuloy na magturo ng mga basiko. Para sa tagumpay, ito ay nangangailangan ng
atensiyon sa ibang mga detalye: magturo ng patriotismo, pagkamapitagan at paggalang;
ang mga paaralan ay dapat magkaroon ng malilinis na palikuran at mga kampus. Ang
paggamit ng kasuutang pagpaaralan ay nagbubunsod ng mas kaunting karahasan at
nagtataas ng mga grado. Muling gamitin ang mga locker upang protektahan ang mga
lumalaking buto at itaas ang kaligtasan. Ang mga “kard ng ulat” ng magulang ay
magpapahusay sa mga kasanayan sa pagiging magulang. Ang masaklaw na edukasyon sa
bilangguan para sa mga nagkasalang hindi-marahas. Pangwakas, ang isang “Sandali ng
Katahimikan” ay nakakatulong sa mga estudyante na magpokus.

KATHERINE H. SMITH

Di-partidista    

2166 W. Broadway, Suite #200
Anaheim, CA 92804
714-999-0799
khs@superkathy.com
www.superkathy.com

Ang California ay ika-5 pinakamalaking ekonomiya sa mundo, pero ang ating mga
paaralan ay may marka sa bansa na nasa ilalim pagdating sa nakakamit ng estudyante,
bahagyang nakakaangat sa Mississippi at Alabama. Karapat-dapat ang ating mga anak
sa mas mabuti. Bilang Pangalawang Tagapangulo ng Komite sa Edukasyon ng
Asembleya nakipaglaban ako para sa walang pinapanigang pagpopondo sa mga
paaralan at mas higit na kapangyarihan sa mga magulang at guro. Ako ang tanging
kandidato na lubos na naninindigan sa pagtuturo sa ating mga anak ng mga basiko at
pagpapalawak ng mga kinontratang paaralan. Bilang Superintendente, gagamitin ko
ang aking 35 taon ng karanasan sa negosyo upang matiyak ang mas mabuting
pamamahala ng salapi ng mga paaralan upang ang ating mga buwis na dolyar ay
gastahin sa mga estudyante at guro, hindi sa mga burukrata.

LYNNE C. LEACH

Di-partidista    

P.O. Box 3045
Walnut Creek, CA 94598
925-934-1998
lynne@lynneleach.com
www.lynneleach.com

Nagtapos sa Paaralan ng Batas ng Unibersidad ng Timog California, Los Angeles.
Nagtapos sa Kolehiyo ng Pacific Union, Angwin, California. Dating Katulong na
Pambatas, Opisina ng Abugado ng Lungsod ng Los Angeles.

JOE TAYLOR

Di-partidista    

Bilang isang magulang, naiintindihan ko kung gaano kahalaga para sa atin na
malalim na lumahok sa edukasyon ng ating mga anak. Bilang isang guro, alam ko ang
malaking magagawa ng mga gurong lubos na sinanay. Bilang isang mambubuwis,
ako’y naninindigan sa pananagutan, upang matiyak na ang mga dolyar para sa
edukasyon ay ginagasta nang matalino. Bilang isang mambabatas, sumulat ako ng mga
reporma sa edukasyon gaya ng batas upang simulan ang pagbabawas ng sukat ng klase.
Bilang Tagapangulo ng Subkomite sa Edukasyon ng Senado, dinala ko karagdagang
salapi sa mga silid-aralan upang bumili ng mga bagong teksbuk at kumuha ng mga
kuwalipikadong guro. Ikararangal kong tumanggap ng suporta ninyo upang,
magkakasama, magawa nating patuloy na lumikha ng mahuhusay na pampublikong
paaralan.

JACK O’CONNELL

Di-partidista    

P.O. Box 13860
San Luis Obispo, CA 93406
805-547-1818
http://www.oconnell2002.org

Walang
Ibinigay na

Retrato

Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ibinigay ng mga 
kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya. Ang pagbibigay ng mga pahayag ay kusang-loob. 
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GOBERNADOR
• Bilang punong opisyal na tagapagpaganap ng estado,

nangangasiwa ng karamihan sa mga kagawaran at ahensiya ng
estado at humihirang ng mga hukom.

• Nagmumungkahi ng mga bagong batas at nag-aaproba o
nagbebeto ng mga batas.

• Naghahanda at nagsusumite ng taunang badyet ng estado.
• Pinakikilos at pinamamahalaan ang mga kakayahan ng estado sa

panahon ng kagipitan.

TENYENTE GOBERNADOR
• Inaako ang opisina at mga tungkulin ng Gobernador kung

magkaroon ng pagsasakdal, kamatayan, pagbibitiw, pagtanggal sa
opisina, o pag-alis sa estado.

• Nagsisilbi bilang Presidente at namamatnugot sa Senado ng
Estado at may botong sisira sa magkatulad ng dami ng boto.

• Tagapangulo ng Komisyon sa Pagpapaunlad na Pangkabuhayan,
isang miyemro ng Komisyon sa mga Lupa ng Estado, at umuupo
sa lupon ng sistema ng unibersidad ng California.

• Nagsisilbi bilang dahil-sa-posisyong miyembro ng Komisyon sa
Kalakalang Pandaigdig ng Estado ng California.

SEKRETARYO NG ESTADO
• Bilang punong opisyal sa mga eleksiyon ng estado, nangangasiwa

at nagpapatupad ng mga batas sa eleksiyon at nag-iingat ng mga
rekord ng lahat ng pahayag sa kampanya at pagsisiwalat ng
tagalobi na iniaatas sa ilalim ng Batas sa Repormang
Pampulitika.

• Nagtitipon ng mga opisyal na dokumentong may kinalaman sa
mga korporasyon, tatak-pangkalakal, at Magkakatulad na
Kodigong Pangkomersiyo, mga notaryo publiko, at limitadong
sosyohan.

• Kumukulekta at nagpepreserba ng makasaysayang mahahalagang
papeles at artipak sa Ingatan ng mga Rekord ng Estado ng
California.

• Nagsisilbing dahil-sa-posisyong miyembro ng Komisyon sa
Kalakalang Pandaigdig ng Estado ng California.

KONTROLER
• Bilang punong opisyal sa pananalapi ng estado, umaakto bilang

kontador ng estado at tenedor-de-libro ng lahat ng
pampublikong pondo.

• Nangangasiwa ng sistema ng pasahod ng estado at mga batas sa
di-kinukuhang ari-arian.

• Nagsisilbi sa maraming lupon at komisyon kabilang ang Lupon sa
Pagpapantay at sa Lupon sa Kontrol.

• Nagsasagawa ng mga pagsusuri at nagrerepaso ng mga gawain ng
estado.

MGA PAGLALARAWAN NG OPISINANG 
PAMBUONG-ESTADO PARA SA MGA KANDIDATO

TESORERO
• Bilang bangkero ng estado, namamahala ng mga pamumuhunan

ng estado.
• Nangangasiwa ng pagbebenta ng mga bono at nota ng estado at

siyang opisyal sa pamumuhunan ng karamihan ng mga pondo ng
estado.

• Tagapangulo o nagsisilbi sa maraming komisyon, karamihan ng
mga ito ay may kinalaman sa pagbebenta ng mga bono.

• Nagbabayad ng mga pondo ng estado kapag ginasta ng Kontroler
at iba pang mga ahensiya ng estado. 

ABUGADO HENERAL
• Bilang punong opisyal sa batas ng estado, tumitiyak na ang mga

batas ng estado ay magkakatulad at sapat na ipinatutupad.
• Namumuno sa Kagawaran ng Katarungan, na may pananagutan

sa pagkakaloob ng mga serbisyong pambatas ng estado at
sumusuporta sa lokal na pagpapatupad ng batas.

• Umaakto bilang punong manananggol sa litigasyon ng estado.
• Namamahala sa mga ahensiya sa pagpapatupad ng batas,

kabilang ang mga Abugado ng Distrito at Siyerip.

KOMISYONADO NG SEGURO
• Namamahala at namamatnugot sa lahat ng tungkulin ng

Kagawaran ng Seguro.
• Naglilisensiya, nangangasiwa, at nagsusuri sa mga kompanya ng

seguro.
• Sumasagot sa mga katanungan at reklamo ng publiko tungkol sa

industriya ng seguro.
• Nagpapatupad ng mga batas ng Kodigo sa Seguro ng California

at nagpapatibay ng mga regulasyon upang ipatupad ang mga
batas.

SUPERINTENDENTE NG PAMPUBLIKONG
PAGTUTURO (OPISINANG DI-PARTIDISTA)
• Bilang punong tagapagsalita ng estado para sa mga

pampublikong paaralan, nagkakaloob ng patakaran at direksiyon
ng edukasyon sa mga lokal na distrito ng paaralan.

• Namamatnugot sa lahat ng tungkulin ng Kagawaran ng
Edukasyon at isinasagawa ang mga patakarang itinakda ng
Lupon sa Edukasyon ng Estado.

• Nagsisilbing dahil-sa-posisyong miyembro ng mga namamahalang
lupon ng sistema ng mas mataas na edukasyon ng estado.

• Nagtatrabahong kasama ng komunidad sa edukasyon upang
pahusayin ang pagganap na akademiko.
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Hindi Mahanap ang Inyong Presinto?

Ituturo namin kayo
sa tamang direksiyon.

PUMUNTA SA AMING WEBSITE UPANG:

• Hanapin ang inyong presinto

• Gumawa ng pananaliksik ukol sa mga kontribusyon sa kampanya

• Manood ng kasalukuyang kinukuhang mga resulta ng eleksiyon

• Kumuha ng impormasyon tungkol sa balotang ipinakokoreo

• Tingnan ang mga listahan ng mga kandidato

www.ss.ca.gov

Ipadala ang inyong mga komentaryo sa
Sekretaryo ng Estado sa bjones@ss.ca.gov
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Ang hanay ng mga pahayag ay ipinasiya sa pamamagitan ng bunutan.
Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ibinigay ng mga partidong pampulitika at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya.

MGA PAHAYAG NG LAYUNIN NG PARTIDONG PAMPULITIKA

PARTIDONG REPORMA
Ang hangarin ng Partidong Reporma ng California ay upang itaguyod

ang mas malaking paglahok ng mamamayan sa pagkontrol sa proseso ng
pamahalaan para ibalik ang isang pamahalaan ng, sa pamamagitan ng at para
sa mga tao. Ang kasalukuyang sistema ng pagtustos sa kampanya ay
ginawang tiwali ang marami sa ating mga lider pampulitika at inilihis ang
pokus ng pamahalaan upang pagsilbihan ang mga espesyal na interes na
maraming salapi. Ang Partidong Reporma ay nakabase sa mga mamamayan
at walang utang na loob sa o hindi kontrolado ng mga espesyal na interes.
Ito ay nagpapahintulot sa amin na higit na makapagsilbi sa inyong mga
interes. 

• Magtakda ng pinakamataas na pamantayan sa etika para sa Puting
Bahay at Kongreso.

• Kumuha ng maaasahan, maitataguyod na tagapagdulot ng enerhiya.
• Isaayos ang imigrasyon para sa kapakanan ng Estados Unidos ng

Amerika.
• Gumawa ng pakikipagkasundong pangkalakalan na nagtataguyod ng

mga trabaho ng Amerikano, kaligtasan ng konsyumer, proteksiyon ng
kapaligiran at makatarungang pakikipagkalakan.

• Ibalik ang lahat ng pagpapasiya sa edukasyon sa estado at mga lokal na
antas kung saan ang mga magulang at guro ang unang-unang
nagpapasiya.

• Suportahan ang reporma sa pagtustos ng kampanya na nagtatanggal ng
impluwensiya ng pera ng espesyal na interes at nagbabalik ng
kapangyarihan sa mga tao.

• Ipagbawal ang abuso ng dayuhan at domestikong paglolobi.
• Alisin ang kawanggawa sa korporasyon na kasalukuyang nagbibigay sa

mga korporasyong pangmaraming-bansa sa kapinsalaan ng
mambubuwis na Amerikano.

DONNA G. CAMPBELL, Tagapangulo sa Estado
Reform Party of California
4606 Greenbush Drive, Concord, CA 94521
925-676-1687
888-827-3367-Voice Mail Message Center
FAX: 925-686-3749
E-mail: dgcjgcR5@aol.com
Website: http://careformparty.org

PARTIDONG DEMOKRATIKO
Ang Partidong Demokratiko ay may subok na rekord ng matatag na

pamumuno sa ekonomiya, edukasyon at pampublikong kaligtasan. 
Ang mga Demokratiko, kasama ng pamumuno ni Gobernador Davis at

lahat ng opisyal na Demokratiko na Pambuong-estado ay:
• Nagtaas ng pananagutan ng paaralan, sinuportahan ang mga guro at

pinahusay ang pampublikong edukasyon, nagresulta sa mas matataas
na marka sa iksamen

• Sinuportahan ang ating mga opisyal sa pagpapatupad ng batas at mga
bumbero sa pamamagitan ng pagpopondo sa kagamitan at pagsasanay

• Nagpasa ng mahihigpit na batas upang alisin sa ating mga kalye at mga
paaralan ang mga sandatang pang-atake at Mga Espesyal na Panggabi
ng Sabado

• Nagpatibay ng mga makabuluhang reporma sa HMO, nagbalik sa mga
pasyente at sa kanilang mga doktor ng mga desisyon sa pangangalagang
pangkalusugan 

Sa muling pagnomina kay Gobernador Davis, ang ating mga opisyal na
Demokratiko na pambuong-estado, at pagsuporta sa mga kandidatong
Demokratiko para sa Kongreso at sa Lehislatura ng Estado, ang mga
Demokratiko ay patuloy na makikipaglaban para sa:

• Responsableng pagpapasigla ng ekonomiya at seguridad sa trabaho
para sa mga nagtatrabahong Amerikano

• Pagtanggap sa lahat ng tao at pagtanggal ng lahat ng krimen ng
pagkamuhi

• Higit pang pagbawas sa mararahas na krimen upang gawing mas ligtas
ang ating mga kapitbahayan at paaralan

• Karapatan ng isang babae na pumili
• Mga nakatatanda sa pamamagitan ng pagproprotekta sa mga benepisyo

ng Seguridad Sosyal at Medicare
• Mga abot-kayang inireresetang gamot para sa mga nakatatanda
• Mas higit na proteksiyon ng kapaligiran at isang malinis na kapaligiran

para sa mga susunod na henerasyon

Mangyaring sumama sa amin sa aming e-mail network. Magkakasama,
patuloy tayong bubuo ng mas mabuting California.

SENATOR ART TORRES (Ret.), Tagapangulo
California Democratic Party
1401 21st Street, #100, Sacramento, CA 95814
916-442-5707/213-239-8730
FAX: 916-442-5715
E-mail: info@ca-dem.org
Website: www.ca-dem.org

PARTIDONG REPUBLIKANO
Lahat ng Amerikano ay nakikiisa kay Presidente Bush at sa digmaan laban

sa terorismo. Ipinagkakapuri ng mga Republikano ang ating pamana mula sa
paglilinaw para sa kalayaan ni Abraham Lincoln para sa lahat ng tao
hanggang sa paninindigan ni George W. Bush para sa kalayaan at
katarungan. Ang Partidong Republikano ay isang malawak na koalisyon ng
mga nagtatrabahong pamilya, mga bagong imigrante, mga nakatatandang
mamamayan, at mga babae. Ang mga Republikano mula kay Presidente
George W. Bush hanggang sa inyong mga lokal na opisyal ay patuloy na
papatnubay sa ating estado at bansa sa mga isyung higit na mahalaga sa mga
nagtatrabahong taga-California.

• Mas Mabubuting Paaralan para sa ating mga anak. Ang mga magulang,
guro at mga lokal na lupon ng paaralan ang dapat magpasiya kung ano
ang pinakamabuti sa ating mga anak.

• Kaluwagan sa buwis at isang may pananagutan, mahusay na
pamahalaang matugunin sa mga taong nagbabayad ng kanilang mga
suweldo.

• Mga Ligtas na Kapitbahayan, mga karapatan ng mga biktima at
mahihigpit na batas sa krimen.

• Malakas na pambansang depensa para sa ligtas na bansa. Walang malaya
kung sila ay pinagbabantaan sa kanilang sariling mga tahanan at
komunidad.

Ngayon, ang aming hangarin ay mabigyan ang lahat ng taga-California
ng pagkakataon upang makamit ang kanilang Amerikanong Pangarap.
Tanging ang mga Republikano ang sumusuporta sa isang lipunang tunay na
hindi namimili ng kulay kung saan ang bawat isa ay may pantay na
pagsisimula sa karera ng buhay. Sumama sa amin at magpadala ng email sa
amin upang magkakasama tayong kumilos sa pagtatayo ng isang mas
maningning, mas masaganang California.

SHAWN STEEL, Tagapangulo
The California Republican Party
Ronald Reagan California Republican Center
1903 West Magnolia Boulevard, Burbank, CA  91506
818-841-5210
916-448-9496
E-mail: chairman@cagop.org
Website: www.cagop.org

PARTIDONG LUNTIAN
Ang mga prinsipyo ng Partidong Luntian ay ipinahahayag sa aming 10

Pangunahing Minamahalaga:
Katalinuhang Pangkapaligiran, Demokrasyang Pangmasa, Katarungang

Panlipunan, Kawalan ng Karahasan, Paggalang sa Pagkakaiba-iba,
Kabuhayang Nakabase sa Komunidad, Desentralisasyon, Personal at
Pandaigdig na Pananagutan, at Kakayahang Maipagpatuloy.

Itinataguyod namin ang:
Isang patakaran ng kawalan ng karahasan at pangangalaga ng ating mga

kalayaang sibil.
Pagsuporta sa konserbasyon ng enerhiya at nababagong tagapagdulot ng

enerhiya.
Pagtatapos ng lakas na nukleyar.
Pagdadala sa ekonomiya ng California sa pangmatagalang kakayahang

maipagpatuloy ang mabuting kapaligiran. 
Isang nakabubuhay na sahod at karapatan ng lahat ng manggagawa na

mag-organisa.
Pagpopondo ng mga programang tulong na itinaas sa antas ng kitang

maipagpapatuloy.
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Pagtatapos ng kawanggawa sa korporasyon.
Panlahat na pangangalagang pangkalusugan, kabilang ang kalusugang

pangkabuuan, nagsasanib at pangkaisipan.
Pagtiyak ng pagpili kung manganganak para sa lahat ng babae.
Pagtatapos ng pag-atake sa imigrante at paglalarawan batay sa lahi.
Mga programang apirmatibong aksiyon.
Pinalaking pagpopondo para sa edukasyon, habang nagpapahintulot sa

mga lokal na paaralan na maging malikhain.
Subok na mga programa sa edukasyong may dalawang wika, at itinaas na

pagsasanay na pangwika para sa lahat ng estudyante.
Hindi ituturing na krimen ang paggamit ng droga, pagpopondo sa mga

subok na programang paggamot.
Pagtigil ng pagtatayo ng bilangguan.
Pagtatapos ng parusang kamatayan. 
Mga repormang panghalalan partikular ang kaagad na pangwakas na

pagboto at pagkatawang proporsiyonal.
Reporma sa pagtustos sa kampanya na nagbabawas ng impluwensiya ng

pera sa pulitika.
Mabuti sa kapaligiran na maipagpapatuloy na paggamit na lupa:

panlunsod, pangnayon, pambukid.
Pangangalaga ng mga gubat ng matatandang punongkahoy.
Pagtataas ng pampublikong paghahatid.
Pagtataguyod at pagprotekta ng pagsasakang organiko at pampamilya.
Pagbubuwis sa pagdumi, di-nababagong enerhiya at basura, sa halip ng

paggawa.
Pagprotekta sa mga bata at kabataan laban sa diskriminasyon at

pagsasamantala.

GREEN PARTY OF CALIFORNIA
P.O. Box 2828, Sacramento, CA 95812
916-448-3437
E-mail: gpca@greens.org
Website: http://www.cagreens.org

PARTIDONG NATURAL NA BATAS
Ang Partidong Natural na Batas ay isang pangmaramihang partidong

pampulitika na nag-aalay sa mga botante ng nakatingin sa hinaharap,
nagbibigay-diin sa pagpigil, subok ng agham na mga solusyon sa mga
problema ng Amerika. Ang aming mga prinsipyo at programa ay batay sa
pinakanapapanahong kaalamang siyentipiko ng natural na batas—ang
katalinuhan ng kalikasan na namamahala sa ating masalimuot na
sansinukob.

Naninindigan kami para sa nagbibigay-diin sa pagpigil at subok na mga
solusyon, hindi pamamahala ng krisis. Ang Partidong Natural na Batas ay
sumusuporta sa:

• Malikhain, pinatibayan sa paraang siyentipiko na mga programa sa
paghubog ng buong kakayahan ng lahat ng ating estudyante, kasama ng
lokal na kontrol ng edukasyon

• Mga programang natural na pangangalagang pangkalusugan upang
pigilan ang sakit at bawasan ang mga gastos

• Pagtiyak ng isang matatag na ekonomiya sa pamamagitan ng
responsableng pagbaba ng mga buwis sa pamamagitan ng mga
solusyong angkop ang gastos at pag-aalis ng maaksayang paggasta

• Mga programang mabisa, subok sa larangan na pagpigil ng krimen at
rehabilitasyon

• Pagpaparami ng mga pinagkukunan ng nababago at di-nakaruruming
enerhiya, na naglilimita sa ating pagsandal sa mga gatong na mula sa
labi ng halaman at hayop

• Matitibay na batas na pangkapaligiran na tumitiyak ng isang malusog
at dalisay na kapaligiran para sa ating mga sarili at mga susunod na
henerasyon

• Pagsanggalang sa panustos na pagkain ng Amerika sa pamamagitan ng
maipagpapatuloy, orgnikong pagsasaka, at sapilitang pagtatatak at
pagsusuring pagkaligtasan ng mga pagkaing binuo sa paraang genetikal

• Pagtataguyod ng mas masagana, nagkakasundong relasyong pandaigdig
sa pamamagitan ng pagtataas ng pagluluwas ng kaalaman ng Estados
Unidos, sa halip ng mga sandata

• Pagtatapos ng kontrol sa pulitika ng mga espesyal na interes sa
pamamagitan ng pag-aalis ng mga PAC, malambot na pera, at
paglolobi ng mga dating tagapaglingkod ng publiko

NATURAL LAW PARTY OF CALIFORNIA
P.O. Box 50843, Palo Alto, CA 94303
831-425-2201  
FAX: 831-427-9230
E-mail: nlpca@aol.com
Website: http://www.natural-law.org

PARTIDONG LIBERTARIAN
Ang Partidong Libertarian ay Amerika. Kami ay pangkaraniwang

Amerikano. Kami ay mga taong katulad ninyo. Gusto namin ng mas
mabuting Amerika.

Ang Partidong Libertarian ay hindi kaliwa o kanan. Kami ay mayroong
mga konserbatibo, sentrista at liberal na mga miyembro. Paano naging
posible ito? Dahil, bagaman ang pinaniniwalaan ng mga Libertarian ay
maaaring magkakaiba, hindi kami naniniwala na kailangang hubugin ang
pamahalaan ayon sa aming anyo. Naniniwala kami na ang mga burukrasya
ng pamahalaan ay hindi ang paraan para sa mas mabuting lipunan.
Naniniwala kami sa mga solusyon ng mga tao, hindi mga programa ng
pamahalaan na nagtatanggal ng mga proteksiyong ayon sa konstitusyon.

Ang mga Libertarian ay kasalukuyang nagsisilbi bilang inyong mga
miyembro ng konseho, alkalde, siyerip, at abugado ng distrito. Mahigit na
450 Libertarian ang nakapuwesto sa buong bansa at mahigit na 50 ang
nagsisilbi sa inyo sa California. Kami ay realistiko at matiyagang alternatibo.

Ang mga Libertarian ay naniniwala sa mga lubos na karapatang sibil.
Naniniwala kami na ang isang makatarungang lipunan ay hindi makakamit
hanggang ang pamahalaan ay buuin upang sundin ang mga tuntuning
nakalagay sa Konstitusyon at sa Batas ng mga Karapatan. Tanging sa
pagbabalik ng kapangyarihan sa indibidwal makakamit natin ang seguridad
na pangkabuhayan para sa lahat at ang isang mas mapayapa, sibil at
masaganang lipunan. Magkakasama makakagawa tayo ng pagkakaiba.
Mangyaring sumama sa amin. Tumawag sa 1-877-884-1776 o pumunta sa
www.ca.lp.org.

PARTIDONG AMERIKANONG INDPENDIYENTE
Ang Partidong Amerikanong Independiyente, kaanib sa California ng

Partidong Konstitusyon, ay sumusuporta sa:
Pagkasagrado ng inosenteng buhay ng tao, kabilang ang mga buhay ng hindi

isinisilang;
Proteksiyon ng mga trabaho ng Amerikano mula sa hindi makatarungang

kompetisyon; pagpapawalang-bisa ng NAFTA, GATT/WTO;
Mga takda sa legal na imigrasyon, at pagtatapos ng ilegal na imigrasyon;

walang mga benepisyong pinopondohan ng buwis para sa mga ilegal;
Kahusayan sa edukasyon, at karapatan ng mga magulang na pumili ng mga

pampublikong paaralan, pribabong paaralan, o pag-aaral sa bahay;
Kontrol ng krimen; parusang kamatayan sa karamihan sa mga

matitindingpagkakasala;
Karapatan ng mga mamamayan na mag-ingat at magdala ng mga sandata gaya

ng itinatadhana ng mga Batas ng mga Karapatan;
Pagtatapos ng personal buwis sa kita, at pag-aalis ng IRS;
Isang sistema ng pananalapi na malaya sa utang;
Isang patakarang panlabas na hindi nakikiaalam, at isang malakas na

pambansang depensa na malaya sa pag-aaksaya;
Proteksiyon ng mga karapatan ng mga konsyumer sa bayad sa utility, seguro,

pangangalagang pangkalusugan, at bahay;
Pagsasaalang-alang ng mga pangangailangan ng tao sa mga bagay na

pangkapaligiran.
Salungat kami sa anumang pagbabago sa Konstitusyon ng California upang

limitahan ang karapatang bumoto, hadlangan ang karapatan ng tao sa
inisyatibo, pawalang-bisa ang mga takda sa panunungkulan na inaprobhan ng
mga botante, gawing mas madali sa pamahalaan na magbuwis at gumasta, o
lumikha ng burukratikong panrehiyong mga pamahalaan.

Salungat kami pareho sa pakikipagsapalaran ng pamahalaan sa mga pondo ng
seguridad sosyal, at mga programa apirmatibong aksiyon na ipinapalit ang
paboritismong panlahi sa indibidwal na kakayahan.

NATHAN E. JOHNSON, Tagapangulo sa Estado
American Independent Party
1084 W. Marshall Boulevard, San Bernardino, CA 92405
559-299-3875  
E-mail: sbaip@gte.net
Website: www.aipca.org

Ang hanay ng mga pahayag ay ipinasiya sa pamamagitan ng bunutan.
Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ibinigay ng mga partidong pampulitika at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya.
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ALAMEDA COUNTY
Registrar of Voters
1225 Fallon Street, Room G-1
Oakland, CA 94612-4283
510-663-8683
www.co.alameda.ca.us/rov

ALPINE COUNTY
P.O. Box 158
Markleeville, CA 96120
530-694-2281
www.co.alpine.ca.us 

AMADOR COUNTY
Elections
500 Argonaut Lane
Jackson, CA 95642
209-223-6465

BUTTE COUNTY
Elections Division 
25 County Center Drive, Suite I
Oroville, CA 95965-3375
530-538-7761
http://clerk-recorder.buttecounty.net

CALAVERAS COUNTY
Elections Department
891 Mountain Ranch Road
San Andreas, CA 95249-0971
209-754-6376

COLUSA COUNTY
546 Jay Street
Colusa, CA 95932
530-458-0500
www.colusacountyclerk.com

CONTRA COSTA COUNTY
P.O. Box 271
524 Main Street
Martinez, CA 94553
925-646-4166
www.co.contra-costa.ca.us/   

depart/elec/index.htm

DEL NORTE COUNTY
981 “H” Street, Suite 160
Crescent City, CA 95531
707-465-0383

EL DORADO COUNTY
Elections Department
2850 Fairlane Court
P.O. Box 678001
Placerville, CA 95667-8001
530-621-7480
www.co.el-dorado.ca.us/elections

FRESNO COUNTY
2221 Kern Street
Fresno, CA 93721
559-488-3246 
www.fresno.ca.gov/2850/index.html

MADERA COUNTY
Registrar of Voters
209 W. Yosemite Avenue
Madera, CA 93637
559-675-7720
www.madera-county.com

MARIN COUNTY
3501 Civic Center Drive, Room 121
San Rafael, CA 94903
P.O. Box E (Mailing Address)
San Rafael, CA 94913
415-499-6456
www.co.marin.ca.us

MARIPOSA COUNTY
4982–10th Street
P.O. Box 247
Mariposa, CA 95338 
209-966-2007

MENDOCINO COUNTY
501 Low Gap Road, Room 1020
Ukiah, CA 95482
707-463-4371
www.co.mendocino.ca.us

MERCED COUNTY
2222 “M” Street, Room 14
Merced, CA 95340
209-385-7541
www.co.merced.ca.us

MODOC COUNTY
County Clerk/Elections Office 
P.O. Box 130
Alturas, CA 96101 
530-233-6201

MONO COUNTY
Registrar of Voters
P.O. Box 237
Bridgeport, CA 93517
760-932-5241

MONTEREY COUNTY
1370 B South Main Street
P.O. Box 1848
Salinas, CA 93901
831-755-5085 
www.mocovote.org

NAPA COUNTY
900 Coombs Street, Room 256
Napa, CA 94559
707-253-4321
www.co.napa.ca.us

NEVADA COUNTY
Elections
10433 Willow Valley Road, Suite E
Nevada City, CA 95959
530-265-1298
www.election.co.nevada.ca.us

GLENN COUNTY
Elections
516 W. Sycamore Street, 2nd Floor
Willows, CA 95988
530-934-6414
www.countyofglenn.net/dept/

elections/default.asp

HUMBOLDT COUNTY
3033 “H” Street
Eureka, CA 95501
707-445-7678
www.co.humboldt.ca.us

IMPERIAL COUNTY
Registrar of Voters
940 Main Street, Suite 202
El Centro, CA 92243
760-482-4226
www.imperialcounty.net 

INYO COUNTY
P.O. Box F
Independence, CA 93526
760-878-0224

KERN COUNTY
1115 Truxtun Avenue
Bakersfield, CA 93301
661-868-3590
1-800-452-8683
www.co.kern.ca.us/elections

KINGS COUNTY
Elections Department
1400 W. Lacey Blvd.
Hanford, CA 93230
559-582-3211 Ext. 4401 
www.countyofkings.com 

LAKE COUNTY
Registrar of Voters
255 North Forbes Street
Lakeport, CA  95453
707-263-2372 
www.co.lake.ca.us

LASSEN COUNTY
220 S. Lassen Street, Suite 5 
Susanville, CA 96130
530-251-8216 
http://clerk.lassencounty.org

LOS ANGELES COUNTY
12400 Imperial Highway
Norwalk, CA 90650-8357
562-462-2716
www.lavote.net or 
www.regrec.co.la.ca.us
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ORANGE COUNTY
1300 S. Grand Avenue, Bldg. C
Santa Ana, CA 92705
714-567-7600 
www.oc.ca.gov/election

PLACER COUNTY
2956 Richardson Drive 
P.O. Box 5278 
Auburn, CA 95604 
530-886-5650
www.placer.ca.gov/elections

PLUMAS COUNTY
County Clerk/Elections Office
520 Main Street, Room 102 
Quincy, CA 95971
530-283-6256
http://countyofplumas.com

RIVERSIDE COUNTY
Registrar of Voters
2724 Gateway Drive
Riverside, CA 92507
909-486-7200
www.voteinfo.net

SACRAMENTO COUNTY
Voter Registration & Elections
3700 Branch Center Road 
Sacramento, CA 95827 
916-875-6451
www.co.sacramento.ca.us/elections

SAN BENITO COUNTY
Courthouse 
440 Fifth Street, Room 206
Hollister, CA 95023
831-636-4016 

SAN BERNARDINO COUNTY
Registrar of Voters
777 East Rialto Avenue
San Bernardino, CA 92415-0770
909-387-8300
www.sbcrov.com 

SAN DIEGO COUNTY
Registrar of Voters
5201 Ruffin Road, Suite I
San Diego, CA 92123
858-565-5800
www.sdvote.com

SAN FRANCISCO COUNTY
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place,

Room 48
San Francisco, CA 94102
415-554-4375
www.ci.sf.ca.us/election

SAN JOAQUIN COUNTY
212 N. San Joaquin Street
Stockton, CA 95202
209-468-2885
www.co.san-joaquin.ca.us/elect

SONOMA COUNTY
435 Fiscal Drive
P.O. Box 11485
Santa Rosa, CA 95406-1485
707-565-6800
1-800-750-VOTE (8683)
www.sonoma-county.org/regvoter

STANISLAUS COUNTY
1021 “I” Street, Suite 101
Modesto, CA 95354
209-525-5200

SUTTER COUNTY
Registrar of Voters
433 Second Street
Yuba City, CA 95991
530-822-7122

TEHAMA COUNTY
444 Oak Street, Room C
P.O. Box 250
Red Bluff, CA 96080
530-527-8190

TRINITY COUNTY
101 Court Street
P.O. Box 1215
Weaverville, CA 96093-1215
530-623-1220
www.trinitycounty.org/elections

TULARE COUNTY
Elections
221 S. Mooney Blvd., Room G-28
Visalia, CA 93291-4596
559-733-6275 
www.tularecoauditor.org/elections

TUOLUMNE COUNTY
County Clerk & Election Department
39 N. Washington Street, Suite A
2 S. Green Street (Mailing Address)
Sonora, CA 95370
209-533-5570

VENTURA COUNTY
Elections Division
800 S. Victoria Avenue, L-1200
Ventura, CA 93009
805-654-2664
www.ventura.org/election

YOLO COUNTY
Elections Office
625 Court Street, Room B05
Woodland, CA  95695
P.O. Box 1820 (Mailing Address)
Woodland, CA 95776-1820
530-666-8133 
www.yoloelections.org

YUBA COUNTY
Elections 
935 14th Street
Marysville, CA 95901
530-741-6545
www.co.yuba.ca.us

SAN LUIS OBISPO COUNTY
Elections Division
1144 Monterey Street, Suite A
San Luis Obispo, CA 93408 
805-781-5228 
www.sloelections.org

SAN MATEO COUNTY
Registration and Elections Division
40 Tower Road 
San Mateo, CA 94402 
650-312-5222 
www.shapethefuture.org

SANTA BARBARA COUNTY
1101 Anacapa Street, Second Floor 
P.O. Box 159
Santa Barbara, CA 93102 
805-568-2200 
www.sb-democracy.com

SANTA CLARA COUNTY
1555 Berger Drive, Bldg. #2
San Jose, CA 95112
408-299-VOTE (8683)
408-299-POLL (7055)
www.sccvote.org

SANTA CRUZ COUNTY
701 Ocean Street, Room 210
Santa Cruz, CA 95060
831-454-2060 
www.votescount.com

SHASTA COUNTY
1643 Market Street
Redding, CA 96001
P.O. Box 990880 (Mailing Address)
Redding, CA 96099-0880
530-225-5730
www.co.shasta.ca.us

SIERRA COUNTY
County Clerk—Recorder 
Courthouse, Room 11
P.O. Drawer D
Downieville, CA 95936 
530-289-3295

SISKIYOU COUNTY
311 Fourth Street, Room 201
P.O. Box 338
Yreka, CA 96097
530-842-8084
www.co.siskiyou.ca.us 

SOLANO COUNTY
Registrar of Voters 
510 Clay Street
P.O. Box I
Fairfield, CA 94533
707-421-6675
1-888-933-VOTE (8683) 
www.solanocounty.com/elections 



PROTEKTAHAN ANG INYONG PRIVACY
At ang inyong karapatang bumoto.

Ang mga biktima ng domestikong karahasan at lihim na
pagsunod ay hindi dapat matakot na bumoto! Kung kayo ay
kuwalipikadong magpalista sa programang lihim na address
ng Ligtas sa Tahanan (Safe at Home), ang impormasyon sa
inyong pagpaparehistro bilang botante ay puwedeng
panatilihing mahigpit na inililihim sa mga kampanya,
tagakuha ng opinyon, tagabalita, at iba pang partido. 

Kumpletuhin po ang lamang ang isang lihim na apidabit ng
pagpaparehistro bilang botante sa isa sa mga ahensiya sa
pagpapalista ng Ligtas sa Tahanan—o muling magparehistro
sa Tagarehistro ng mga Botante o Opisina sa Klerk ng
County sa inyong county pagkatapos ninyong magpalista sa
programa. 

Ang programang lihim na address ng Ligtas sa Tahanan ay
nagkakaloob ng libreng serbisyong paglipat ng koreo sa mga
biktima ng domestikong karahasan at lihim na pagsunod na
tumutulong na panatilihing lihim ang kanilang mga
address—upang hindi sila matunton ng kanilang mga dating
karelasyon. Sa sandaling makarehistro, ang mga kalahok sa
Ligtas sa Tahanan ay awtomatikong tatanggap ng “katayuan
bilang botanteng nagpapakoreo” upang makaboto sila sa
pamamagitan ng koreo, sa privacy ng kanilang mga tahanan.

Tumawag sa 1-877-322-5227
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BERSIYONG AUDIO
ng Patnubay na Impormasyon ng Botante

Ang opisina ng Sekretaryo ng Estado ay
gumagawa ng isang nakarekord sa cassette na
bersiyon ng Patnubay na Impormasyon ng
Botante para sa may kapansanan sa paningin.

Ang mga cassette ay makukuha sa pamamagitan
ng pagtawag sa lokal na pampublikong aklatan
o sa pamamagitan ng pagtawag sa 
1-800-345-VOTE. 

1-800-345-VOTE
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60 Teksto ng mga Iminumungkahing Batas

Panukala 40

Ang batas na ito na iminumungkahi ng Panukalang-Batas 1602 ng
Asembleya ng Regular na Sesyon ng 2001-2002 (Kabanata 875, Mga
Batas ng 2001) ay isinumite sa mga tao alinsunod sa mga probisyon ng
Artikulo XVI ng Konstitusyon ng California. 

Ang iminumungkahing batas na ito ay nagdaragdag ng mga
seksiyon sa Kodigo sa mga Pampublikong Kayamanan; dahil dito, ang
mga bagong probisyon na iminumungkahing idagdag ay nilimbag sa
tipong italika upang ipahiwatig na ang mga ito ay bago. 

IMINUMUNGKAHING BATAS

SEKSIYON 1. Kabanata 1.696 (nagsisimula sa Seksiyon
5096.600) ay idinaragdag sa Dibisyon 5 ng Kodigo sa mga
Pampublikong Kayamanan, upang mabasang:

KABANATA 1.696. ANG BATAS NG 2002 PARA SA MALINIS NA
TUBIG, MALINIS NA HANGIN, LIGTAS NA MGA PARKE NG

KAPITBAHAYAN, AT PROTEKSIYON NG BAYBAY-DAGAT NG CALIFORNIA

Artikulo 1. Mga Pangkalahatang Probisyon

5096.600. Ang kabanatang ito ay dapat makilala, at maaaring
tawagin, na Batas ng 2002 Para sa Malinis na Tubig, Malinis na Hangin,
Ligtas na mga Parke ng Kapitbahayan, at Proteksiyon ng Baybay-Dagat ng
California.

5096.601. Ipinasiya at ipinahahayag ng Lehislatura ang lahat ng mga
sumusunod:

(a) Upang mapanatili ang mataas na kalidad ng buhay para sa
lumalaking populasyon ng California nangangailangan ng isang patuloy na
pamumuhunan sa mga parke, mga pasilidad na panlibangan, at sa
proteksiyon ng mga likas na makasaysayang kayamanan ng estado.

(b) Ang malinis na hangin, malinis na tubig, malinis na mga
dalampasigan, at malusog na likas na ekosistema na makakasupota pareho sa
mga komunidad ng tao at sa mga katutubong isda at ligaw na buhay ng estado
ay bahagi lahat ng pamana ng California. Ang bawat henerasyon ay may
obligasyon na maging mabuting tagapagsilbi ng mga kayamananang ito upang
ipasa ito sa kanilang mga anak.

(c) Ang makasaysayang pamana ng California ay nag-aatas rin ng
aktibong proteksiyon, pagpapanumbalik, at pagbibigay-kahulugan upang
pangalagaan at ipasa ang isang pag-unawa at pagkilala sa iba-ibang
impluwensiyang pangkultura at pambihirang nakakamit ng tao na
nakatulong sa walang-katulad na pagkabuo ng California.

5096.605. Gaya ng pagkakagamit sa kabanatang ito, ang mga
sumusunod na katawagan ay may mga sumusunod na kahulugan: 

(a) Ang “pagkakamit” ay nangangahulugang pagkuha ng bayad sa titulo
o mas mababang interes sa tunay na ari-arian, kabilang ang mga karapatan
para sa konserbasyon o pagpapaunlad.

(b) Ang “kagawaran” ay nangangahulugang Kagawaran ng mga Parke
at Libangan.

(c) Ang “pagpapaunlad” ay kabilang ang, pero hindi limitado sa,
pagpapahusay, rehabilitasyon, pagpapanumbalik, pagpapaunlad,
pangangalaga, proteksiyon, at pagbibigay-kahulugan.

(d) Ang “direktor” ay nangangahulugang Direktor ng Kagawaran ng
mga Parke at Libangan.

(e) Ang “distrito” ay nangangahulugang alinmang panrehiyong distrito
ng parke, panrehiyong parke at distrito ng bukas na espasyo na binuo ayon
sa Artikulo 3 (nagsisimula sa Seksiyon 5500) ng Kabanata 3, alinmang
distrito ng libangan at parke na binuo ayon sa Kabanata 4 (nagsisimula sa
Seksiyon 5780), o isang awtoridad na binuo ayon sa Dibisyon 26
(nagsisimula sa Seksiyon 35100). Tungkol sa alinmang komunidad o
rehiyong hindi kabilang sa korporasyon na hindi kasama sa loob ng isang
distrito, at kung saan walang lungsod o county na nagkakaloob ng mga parke
o lugar na libangan, ang “distrito” ay nangangahulugan din na alinmang
ibang distrito na pinahintulutan ng batas na magpatakbo at mamahala ng
mga parke o lugar na libangan o mga pasilidad, may buong-oras na direktor

ng parke at libangan, nag-aalay ng buong-taong mga serbisyo sa parke at
libangan sa mga lupa at pasilidad na pag-aari ng distrito, at nagtatalaga ng
malaking bahagi ng taunang badyet sa pagpapatakbo sa mga parke o lugar na
libangan o mga pasilidad.

(f) Ang “pondo” ay nangangahulugang ang Pondo ng California Para sa
Malinis na Tubig, Malinis na Hangin, Ligtas na mga Parke ng
Kapitbahayan, at Proteksiyon ng Baybay-Dagat na nilikha ayon sa Seksiyon
5096.610.

(g) Ang “makasaysayang kayamanan” ay kabilang ang, pero hindi
limitado sa, anumang gusali, istruktura, pook, lugar, puwesto, artipak, o
kalipunan ng mga artipak na may kahalagahang pangkasaysayan o
arkeolohikal sa mga talaang pangkultura ng California.

(h) Ang “mga lokal na grupo sa konserbasyon” ay nangangahulugang
isang programang pinatatakbo ng isang pampublikong ahensiya o di-
nagtutubong organisasyon na sinertipikahan ayon sa Seksiyon 14406.

(i) Ang “di-nagtutubong organisasyon” ay nangangahugulang anumang
di-nagtutubong korporasyon para sa kapakinabangan ng publiko na binuo
ayon sa Batas sa Di-nagtutubong Korporasyon (nagsisimula sa Seksiyon
5000 ng Kodigo sa mga Korporasyon), kuwalipikadong kumilos sa
California, at kuwalipikado sa ilalim ng Seksiyon 501(c)(3) ng Kodigo sa
Rentas Internas.

(j) Ang “pangangalaga” ay nangangahulugan ng pagkilala, pagtimbang,
pag-uulat, pagdokumento, pagbibigay-kahulugan, proteksiyon,
rehabilitasyon, pagpapanumbalik, pagpapatatag, pagpapaunlad, at muling
pagtatayo o anumang kombinasyon ng mga aktibidad na ito. 

(k) Ang “Sekretaryo” ay nangangahulugan ng Sekretaryo ng Ahensiya
ng mga Kayamanan. 

5096.606. Ang mga lupa o interes sa lupa na nakamit sa pamamagitan
ng mga pondong inilaan ayon sa kabatanang ito ay dapat kunin mula sa isang
pumapayag na magbenta.

Artikulo 2.  Batas ng 2002 Para sa Malinis na Tubig, Malinis na
Hangin, Ligtas na mga Parke ng Kapitbahayan, at Proteksiyon ng Baybay-

Dagat ng California

5096.610. Ang mga nalikom sa mga bono na ipinalabas at ibinenta
ayon sa kabanatang ito ay dapat ideposito sa Pondo Para sa Malinis na
Tubig, Malinis na Hangin, Ligtas na mga Parke ng Kapitbahayan, at
Proteksiyon ng Baybay-Dagat ng California, na nililikha rito. Maliban kung
itinatadhana sa subdibisyon (a) ng Seksiyon 5096.650, ang salapi sa pondo
ay dapat na makuha para sa paglalaan ng Lehislatura, sa paraang nakalagay
sa kabanatang ito, para sa mga proyektong pagkakamit at pagpapaunlad,
alinsunod sa sumusunod na iskedyul:

(a) Dalawang daan dalawampu’t limang milyong dolyar
($225,000,000) para sa pagkakamit at pagpapaunlad ng sistema ng parke
ng estado.

(b) Walong daan tatlumpu’t dalawang milyon limang daang libong
dolyar ($832,500,000) para sa lokal na mga programang tulong para sa
pagkakamit at pagpapaunlad ng kapitbahayan, komunidad, at mga
panrehiyong parke at lugar na libangan. 

(c) Isang bilyon dalawang daan pitumpu’t limang milyong dolyar
($1,275,000,000) para sa mga programang konserbasyon ng hangin at
tubig, kabilang ang pagkakamit para sa mga layuning ito.

(d) Dalawang daan animnapu’t pitong milyon limang daang libong
dolyar ($267,500,000) para sa pagkakamit, pagpapanumbalik,
pangangalaga, at pagbibigay-kahulugan ng mga kayamanang
pangkasaysayan at pangkultura ng California. 

Artikulo 3. Mga Parke ng Estado

5096.615. Ang dalawang daan dalawampu’t limang milyong dolyar
($225,000,000) na inilaan ayon sa subdibisyon (a) ng Seksiyon 5096.610
ay dapat makuha para sa paglalaan ng Lehislatura sa kagawaran para sa
pagkakamit at pagpapaunlad ng sistema ng parke ng estado. Layunin ng
Lehislatura na ang unang priyoridad sa pagpopondo ay dapat ibigay sa mga
proyektong pagpapaunlad upang kumpletuhin at palawakin ang mga pasilidad
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para sa bisita at para sa mga proyektong pagpapanumbalik. Hindi lalampas
sa 50 porsiyento ng mga pondong ipinagkakaloob ng seksiyong ito ang
maaaring gamitin para sa pagkakamit.

Artikulo 4. Mga Programang Lokal na Tulong

5096.620. Walong daan tatlumpu’t dalawang milyon limang daan
libong dolyar ($832,500,000) na inilaan ayon sa subdibisyon (b) ng
Seksiyon 5096.610 ay dapat makuha para sa paglalaan ng Lehislatura para
sa mga programang lokal na tulong, alinsunod sa sumusunod na iskedyul: 

(a) Tatlong daan limampung milyong dolyar ($350,000,000) sa
kagawaran para sa mga gawad, alinsunod sa Seksiyon 5096.621, at batay
sa populasyon, para sa pagkakamit at pagpapaunlad ng kapitbahayan,
komunidad, at mga panrehiyong parke at mga lupang panlibangan at mga
pasilidad sa mga lugar ng lungsod at rural.

(b) Dalawang daang milyong dolyar ($200,000,000) sa kagawaran
para sa mga gawad, alinsunod sa Batas na Roberti-Z’berg-Harris Para sa
Programang Bukas na Espasyo at Libangan sa Kalunsuran (Kabanata 3.2
(nagsisimula sa Seksiyon 5620)).

(c) Dalawampu’t dalawang milyon limang daang libong dolyar
($22,500,000) batay sa bawat tao alinsunod sa subdibisyon (g) ng Seksiyon
5096.621.

(d) Dalawang daan animnapung milyong dolyar ($260,000,000) sa
kagawaran para sa mga gawad para sa mga programa sa parke ng lungsod at
espesyal na pangangailangan alinsunod sa Seksiyon 5096.625.

5096.621. (a) Animnapung porsiyento ng kabuuang pondong
makukuha para sa mga gawad ayon sa subdibisyon (a) ng Seksiyon
5096.620 ay dapat ilaan sa mga lungsod at sa mga distrito na iba sa
panrehiyong distrito ng parke, panrehiyong parke at distrito ng bukas ng
espasyo, o panrehiyong distrito ng bukas na espasyo. Ang paglalaan sa bawat
lungsod o distrito ay dapat ibatay sa proporsiyon ng populasyon ng lungsod o
distrito sa pinagsamang kabuuan ng populasyon ng estado na kabilang sa mga
lugar na hindi kasama sa korporasyon sa loob ng distrito, maliban sa ang
bawat lungsod o distrito ay dapat maging karapat-dapat sa pinakamababang
paglalaan na dalawang daan dalawampung libong dolyar ($220,000).
Kailanman na ang hangganan ng isang nasabing distrito ay sumasanib sa
hangganan ng nasabing distrito, ang populasyon ng lugar ng hurisdiksiyong
sumasanib ay dapat ibilang sa bawat hurisdiksiyon batay sa naaabot ng bawat
isa sa pagpapatakbo at pamamahala ng mga parke at mga lugar na libangan
at mga pasilidad para sa populasyong iyan. Kailanman ang hangganan ng
isang lungsod ay sumasanib sa hangganan ng isang nasabing distrito, at sa
lugar ng pagsasanib ang lungsod ay hindi nagpapatakbo at namamahala ng
mga parke at mga lugar at pasilidad ng libangan, lahat ng pondong gawad ay
dapat ilaan sa distrito. 

(b) Ang bawat lungsod at bawat distrito at napapailalim sa subdibisyon
(a) na ang mga hangganan ay sumasanib at dapat bumuo ng isang
ispesipikong plano para sa paglalaan ng mga pondong gawad alinsunod sa
pormulang tinukoy sa subdibisyon (a). Kung, bago lumampas ang Abril 1,
2003, ang plano ay hindi pa napapagkasunduan ng lungsod at ng distrito at
isinumite sa kagawaran, dapat pagpasiyahan ng direktor ang paglalaan ng
mga gawad na pondo sa mga apektadong hurisdiksiyon. 

(c) Apatnapung porsiyento ng kabuuang pondong makukuha para sa
mga gawad ayon sa subdibisyon (a) ng Seksiyon 5096.620 ay dapat ilaan sa
mga county at mga panrehiyong distrito ng parke, panrehiyong parke at mga
distrito ng bukas na espasyo, o mga panrehiyong distrito ng bukas na espasyo
na binuo ayon sa Artikulo 3 (nagsisimula sa Seksiyon 5500) ng Kabanata 3.

(d) Ang bawat paglalaan ng county sa ilalim ng subdibisyon (a) ay dapat
na nasa proporsiyong katulad ng populasyon ng county, maliban sa ang
bawat county ay kailangang karapat-dapat sa isang pinakamababang
paglalaan na isang milyon dalawang daang libong dolyar ($1,200,000).

(e) Sa alinmang county na yumayakap sa lahat o bahagi ng teritoryo ng
isang panrehiyong distrito ng parke, panrehiyong parke at distrito ng bukas na
espasyo, o panrehiyong distrito ng bukas na espasyo, na ang lupon ng mga
direktor ay hindi ang lupon ng mga superbisor ng county, ang halagang
ilalaan sa county dapat na ibahagi sa pagitan ng distritong iyan at sa county
batay sa populasyon ng county na kabilang sa loob ng teritoryo ng distrito at
sa populasyon ng county na nasa labas ng teritoryo ng distrito.

(f) Para sa layuning gumawa ng mga kalkulasyong iniaatas ng seksiyong
ito, ang populasyon ay dapat pagpasiyahan ng kagawaran, sa

pakikipagtulungan ng Kagawaran ng Pananalapi, batay sa pinakahuling
mapapatunayang impormasyon sa sensus at isang mapapatunayang
impormasyon tungkol sa populasyon na maaaring iatas ng kagawaran na
ipagkaloob ng aplikanteng lungsod, county, o distrito. 

(g) Sa mga pondong inilaan sa subdibisyon (c) ng Seksiyon 5096.620,
labindalawang milyon limang daang libong dolyar ($12,500,000) ang dapat
ilaan sa isang lungsod na may populasyon na mas malaki sa tatlong milyon
limang daang libo sa isang county na unang klase, at sampung milyong dolyar
($10,000,000) ang dapat ilaan sa isang county na unang klase. 

(h) Ipinasiya at ipinahahayag ng Lehislatura na ito ay naglalayon na ang
lahat ng tumatanggap ng pondo ayon sa subdibisyon (a) ng Seksiyon
5096.620 na gamitin ang mga pondong ito upang idagdag sa mga lokal na
kita, naroroon na nang magkabisa ang batas na nagdaragdag sa kabanatang
ito sa Regular na Sesyon ng 2001-2002, na ginagamit para sa mga parke o
ibang mga proyektong karapat-dapat sa mga pondo sa ilalim ng kabanatang
ito. Upang tumanggap ng anumang paglalaan ayon sa subdibisyon (a) ng
Seksiyon 5096.620, ang tatanggap ay hindi maaaring magbawas ng halaga
ng pondong makukuha upang gastahin sa mga parke o ibang mga proyekto na
karapat-dapat sa mga pondo sa ilalim ng kabanatang ito sa kanilang
hurisdiksiyon. Ang mga isang-beses na paglalaan na ginasta sa mga parke o
ibang mga proyekto, pero hindi na makukuha nang patuloy, ay maaaring
hindi isaalang-alang kapag kinakalkula ang taunang paggasta ng
tumatanggap. Para sa mga layunin ng subdibisyong ito, ang Kontroler ay
maaaring humiling ng impormasyon sa pananalapi mula sa mga tumatanggap
para sa mga naunang tatlong taon ng pananalapi. Ang bawat tumatanggap
ay dapat magkaloob ng impormasyon sa Kontroler nang hindi lalampas sa
120 araw pagkaraang matanggap ang kahilingan mula sa Kontroler. 

5096.624. (a) Ang direktor ay dapat maghanda at magpatibay ng mga
pamantayan at pamamaraan para sa pagtimbang ng mga aplikasyon para sa
mga gawad na inilalaan ayon sa mga subdibisyon (a) hanggang (c),
inklusibo, ng Seksiyon 5096.620. Ang mga indibidwal na aplikasyon para sa
mga pondo ay dapat isumite sa kagawaran para aprobahan batay sa pagsunod
ng mga ito sa mga iniaatas sa kabanatang ito. Ang aplikasyon ay dapat
samahan ng sertipikasyon na ang proyekto na pinaglalaanan ng hiniling na
gawad ay kaayon ng elemento ng parke at libangan ng angkop na lungsod o
pangkalahatang plano ng county o ng plano sa parke at libangan ng distrito,
anuman ang kaso, at matutugunan ang pangangailangang mataas ang
priyoridad.

(b) Upang magamit ang makukuhang gawad na pondo nang lubusang
mabisa, ang mga sumasanib o magkakatabing hurisdiksikyon at aplikante na
may magkakatulad na layunin ay hinihimok na pagsamahin ang mga
proyekto at magsumite ng isang magkasamang aplikasyon. Ang isang
aplikante ay maaaring maglaan ng lahat o ng isang bahagi ng kabahagi ng
bawat tao para sa isang panrehiyon o pang-estadong proyekto.

(c) Ang direktor ay dapat magpadala taun-taon ng isang pahayag ng
kabuuang halagang ibabahagi sa bawat taon ng pananalapi para sa mga
proyektong inaprobahan para sa mga gawad ayon sa artikulong ito sa
Direktor ng Pananalapi para isama sa Batas ng Badyet. Isang listahan ng
mga karapat-dapat na hurisdiksiyon at ang halaga ng mga gawad na pondo
ang ilalaan sa bawat isa ay dapat na makukuha ng kagawaran.

(d) Ang mga pondong inilaan ayon sa artikulong ito ay dapat pasanin ng
tatanggap sa loob ng tatlong taon mula sa petsa ng pagkakabisa ng paglalaan.
Anuman ang petsa ng pagpasan sa mga iginawad na pondo, ang tatanggap
ay inaasahan na kumpletuhin ang lahat ng pinondohang proyekto sa loob ng
walong taon mula sa petsang nagkabisa ang paglalaan.

5096.625. Ang mga pondong ipinagkaloob sa subdibisyon (d) ng
Seksiyon 5096.620 ay dapat makuha bilang mga gawad para sa mga
pampublikong ahensiya at di-nagtutubong organisasyon para sa pagkakamit
at pagpapaunlad ng mga bagong parke, halamanang botaniko, mga sentro ng
kalikasan, at iba pang pasilidad ng komunidad sa mga komunidad na kulang
sa parke. Ang mga pondo ay maaaring gastahin ayon sa Seksiyon 5004.5, at
Kabanata 1.55 (nagsisimula sa Seksiyon 5095), kung ang Panukalang-
Batas 359 ng Senado ng Regular na Sesyon ng 2001-02 ng Lehislatura ay
pinagtibay sa o bago ang Enero 1, 2003, at Kabanata 3.3 (nagsisimula sa
Seksiyon 5640), kung ang Panukalang-Batas 1481 ng Asembleya ng
Regular na Sesyon ng 2001-02 ng Lehislatura ay pinagtibay sa o bago ang
Enero 1, 2003, o ayon sa anumang ibang angkop na pagpapahintulot ng
batas. Hindi kukulangin sa limampung milyong dolyar ($50,000,000) ng
mga pondong itinatadhana sa subdibisyon (d) ng Seksiyon 5096.620 ang

Panukala 40 (ipinagpapatuloy)
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dapat gastahin para sa mga paligsahang gawad na kaayon ng mga iniaatas ng
subdibisyon (b) ng Seksiyon 5096.348. Sampung milyong dolyar
($10,000,000) ng mga pondong itinatadhana sa subdibisyon (d) ng
Seksiyon 5096.620 ay dapat makuha para sa pagpapaunlad ng Parkeng
Sentral sa Lungsod ng Rancho Cucamonga. Limang milyong dolyar
($5,000,000) sa mga pondong itinatadhana sa subdibisyon (d) ng Seksiyon
5096.620 ay dapat makuha para sa paglalaan sa Lungsod ng Los Angeles
para sa mga pasilidad ng parke at libangan o sa katabing lugar ng libangan sa
Hansen Dam. Limang milyong dolyar ($5,000,000) ng mga pondong
itinatadhana sa subdibisyon (d) ng Seksiyon 5096.620 ay dapat makuha
para sa paglalaan sa Lungsod ng Los Angeles para sa lupang parkeng
libangan ng Sepulveda Basin.

5096.629. Sa paggawa ng mga gawad na pondo na inilalaan ayon sa
subdibisyon (d) ng Seksiyon 5096.620, ang priyoridad ay dapat italaga sa
mga proyekto na kabilang ang paninindigan para sa isang katumbas na
kontribusyon. Ang mga kontribusyon ay maaaring nasa anyo ng salapi mula
sa isang pinagkukunan na hindi sa estado; mga regalong tunay na ari-arian,
kagamitan, at mga panustos na magagamit; mga serbisyong boluntaryo; libre
o binawasang gastos sa paggamit. 

5096.633. Anumang gawad na pondo na inilaan ayon sa artikulong ito
na hindi ginasta ng tatanggap ng gawad bago ang Hulyo 1, 2011, ay dapat
ibalik sa pondo at makukuha para sa paglalaan ng Lehislatura para sa isa o
mahigit na mga programang lokal na tulong na tinukoy sa Seksiyon
5096.620 na ipinahayag ng Lehislatura na pinakamataas na priyoridad sa
buong estado.

Artikulo 5. Konserbasyon ng Lupa, Hangin, at Tubig

5096.650. Ang isang bilyon dalawang daan pitumpu’t limang milyong
dolyar ($1,275,000,000) na inilaan ayon sa subdibisyon (c) ng Seksiyon
5096.610 ay dapat makuha para sa pagkakamit at pagpapaunlad ng lupa,
hangin, at tubig alinsunod sa sumusunod na iskedyul: 

(a) Sa kabila ng Seksiyon 13340 ng Kodigo ng Pamahalaan, ang tatlong
daang milyong dolyar ($300,000,000) ay patuloy na inilalaan sa Lupon sa
Konserbasyon ng Ligaw na Buhay para sa pagkakamit, pagpapaunlad,
rehabilitasyon, pagpapanumbalik, at proteksiyon ng tirahan na nagtataguyod
ng pagbuti ng pinagbabantaan at nanganganib na uri, na nagkakaloob ng
mga koridor na nag-uugnay sa mga hiwalay na lugar na tirahan upang
mapigilan ang pagkakahiwa-hiwalay ng tirahan, at nagpoprotekta sa
mahahalagang likas na kaayusan ng lupa at ekosistema tulad ng mga
matatandang pulangkahoy at kakahuyang oak at ibang mahahalagang lugar
na tirahan; at para sa mga gawa at kaugnay na mga gastos sa pangangasiwa
ng estado ayon sa Batas ng 1947 sa Konserbasyon ng Ligaw na Buhay
(Kabanata 4 (nagsisimula sa Seksiyon 1300) ng Dibisyong 2 ng Kodigo sa
Isda at Ligaw na Hayop). Ang mga pondong nakaiskedyul sa subdibisyong
ito ay maaaring gamitin upang ihanda ang mga plano sa pamamahala ng mga
ari-ariang nakamit sa upa ng Lupon sa Konserbasyon ng Ligaw na Buhay.

(b) Apat na raan apatnapu’t limang milyong dolyar ($445,000,000) sa
mga konserbansiya alinsunod sa mga partikular na probisyon ng batas na
lumilikha ng bawat konserbansiya para sa pagkakamit, pagpapaunlad,
rehabilitasyon, pagpapanumbalik, at proteksiyon ng mga kayamanang lupa
at tubig; para sa mga gawad at mga gastos sa pamamahala ng estado; at
alinsunod sa sumusunod na iskedyul:

(1) Sa Konserbansiya ng Baybayin ng 
Estado................................................$ 200,000,000

(2) Sa Konserbansiya ng Tahoe ng 
California ............................................$ 40,000,000

(3) Sa Konserbansiya ng mga Bundok ng 
Santa Monica ......................................$ 40,000,000

(4) Sa Konserbansiya ng mga Bundok ng 
Lambak ng Coachella ..............................$ 20,000,000 

(5) Sa Konserbansiya na Ilog 
San Joaquin..........................................$ 25,000,000  

(6) Sa Konserbansiya ng mga Ilog at 
Bundok ng San Gabriel at Ibabang 
Los Angeles..........................................$ 40,000,000

(7) Sa Konserbansiya ng mga 
Gulod Baldwin ....................................$ 40,000,000

(8) Sa Programang Konserbansiya ng 
Kalookan ng San Francisco ......................$ 40,000,000

(c) Ang tatlong daan pitumpu’t limang milyong dolyar ($375,000,000)
ay dapat makuha para sa mga gawad sa mga pampublikong ahensiya at di-
nagtutubong organisasyon para sa pagkakamit, pagpapaunlad,
pagpapanumbalik, at mga kaugnay na pagpaplano, pagpapahintulot, at mga
gastos sa pangangasiwa para sa protektsiyon at pagpapanumbalik ng mga
kayamanang tubig alinsunod sa sumusunod na iskedyul: 

(1) Pitumpu’t limang milyong dolyar ($75,000,000) sa sekretaryo para
sa pagkakamit at pagpapaunlad ng daang ilog at sa pagpoprotekta sa mga sapa
ng kalunsuran. Ang kalihim ay dapat ihanda ang mga pondo alinsunod sa
mga Seksiyon 7048 at 78682.2 ng Kodigo sa Tubig, at ayon sa anumang
ibang angkop na pagpapahintulot ng batas. Hindi kukulangin sa limang
milyong dolyar ($5,000,000) ang dapat makuha para sa mga gawad para sa
programang sapa ng kalunsuran, alinsunod sa Seksiyon 7048 Kodigo sa
Tubig.

(2) Tatlong daang milyong dolyar ($300,000,000) ang dapat makuha
para sa malilinis ng dalampasigan, proteksiyon ng himpilan ng tubig, at mga
proyekto sa kalidad ng tubig upang protektahan ang mga dalampasigan, mga
tubig sa baybayin, ilog, lawa, at sapa mula sa mga dumi, polusyon, at iba
pang panganib na pangkapaligiran. 

(d) Limampung milyong dolyar ($50,000,000) sa Lupon sa
Kayamanang Hangin ng Estado para sa mga gawad sa mga distrito sa hangin
ayon sa Kabanata 9 (nagsisimula sa Seksiyon 44275) ng Bahagi 5 ng
Dibisyon 26 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan para sa mga proyekto na
nagbabawas ng polusyon ng hangin na nakakaapekto sa kalidad ng hangin sa
pang-estado at lokal na parke at mga lugar na libangan. Ang mga karapat-
dapat na proyekto ay dapat makatugon sa mga iniaatas ng Seksiyon 16727
ng Kodigo ng Pamahalaan at dapat kaayon ng Seksiyon 43023.5 ng Kodigo
sa Kalusugan at Kaligtasan, kung ang Panukalang-Batas 1390 ng
Asembleya ng Regular na Sesyon ng 2001-2002 ay pinagtibay sa o bago ang
Enero 1, 2003. Ang bawat distrito ay magiging karapat-dapat sa mga gawad
na hindi kukulangin sa dalawang daang libong dolyar ($200,000). Hindi
lalampas sa 5 porsiyento ng mga pondong inilaan sa isang distrito ang
maaaring gamitin upang sagutin ang mga gastos na kaugnay ng pagpapatupad
ng programang gawad.

(e) Dalawampung milyong dolyar ($20,000,000) sa Grupo sa
Konserbasyon ng California para sa pagkakamit, pagpapaunlad,
pagpapanumbalik, at rehabilitasyon ng mga kayamanang lupa attubig, at
para sa mga gawad at mga gastos sa pangangasiwa ng estado alinsunod sa
sumusunod na iskedyul:

(1) Limang milyong dolyar ($5,000,000) ang dapat makuha para sa
mga aktibidad na konserbasyon ng mga pinagkukunan. 

(2) Labinlimang milyong dolyar ($15,000,000) ang dapat makuha para
sa mga gawad sa lokal na grupo sa konserbasyon para sa pagkakamit at
pagpapaunlad ng mga pasilidad upang suportahan ang mga programa ng mga
lokal na grupo sa konserbasyon.

(f) Pitumpu’t limang milyong dolyar ($75,000,000) ang dapat makuha
para sa mga gawad para sa pangangalaga ng mga lupang sakahan at mga
lupang pastulan, kabilang ang kakahuyang oak at mga lupang-damuhan. 

(g) Sampung milyong dolyar ($10,000,000) sa Kagawaran ng Gubat
at Proteksiyon sa Sunog para sa mga programa sa gubat sa kalunsuran ayon
sa Batas ng 1978 sa Gubat sa Kalunsuran (Kabanata 2 (nagsisimula sa
Seksiyon 4799.06) ng Bahagi 2.5 ng Dibisyon 1).

5096.651. Sa paggawa ng mga gawad ayon sa mga subdibisyon (a) at
(b) ng Seksiyon 5096.650, ang priyoridad ay dapat ibigay sa mga proyektong
kabilang ang paninindigan para sa isang katumbas na kontribusyon. Ang
mga kontribusyon ay maaaring sa anyo ng salapi, ari-arian, o mga serbisyo.

Artikulo 5. Pangangalaga ng mga Kayamanang Pangkasaysayan at
Pangkultura

5096.652. (a) Dalawang daan animnapu’t pitong milyon limang daang
libong dolyar ($267,500,000) na inilalaan ayon sa subdibisyon (d) ng
Seksiyon 5096.610 ang dapat makuha para sa pagbabahagi ng Lehislatura
para sa pagkakamit, pagpapaunlad, pangangalaga, at pagbibigay-kahulugan
sa mga gusali, istruktura, lugar, puwesto, at artipak na nangangalaga at
nagpapakita mga aspetong mahalaga sa kultura na kasaysayan ng California
at para sa mga gawad para sa mga layuning ito. Ang mga karapat-dapat na
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proyekto ay kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga nangangalaga at
nagpapakita ng mga sumusunod:

(1) Mga aspetong mahalaga sa kultura sa iba-ibang panahon ng
kasaysayan ng California kabilang ang arkitektura, mga aktibidad na
pangkabuhayan, sining, libangan, at transportasyon. 

(2) Walang-katulad na makikilalang etniko at ibang mga komunidad na
may karagdagang mahalagang elemento sa kultura ng California.

(3) Kasaysayan ng industriya, komersiyo, at militar ng California
kabilang ang mga industriya, teknolohiya, at komersiyal na aktibidad na
naglalarawan sa pagpapalawak na pangkabuhayan ng California at
kontribusyon ng California sa pambansang depensa.

(4) Mga importanteng lugar at ispesimen na paleontolohiko,
oceanograpiko, at geolohiko.

(b) Tatlumpu’t limang milyong dolyar ($35,000,000) ng mga pondong
makukuha ayon sa seksiyong ito ay dapat ilaan sa isang lungsod para sa
pagpapaunlad, rehabilitasyon, pangangalaga, pagpapanumbalik, at
pagbibigay-kahulugan ng mga kayamanan sa isang parke ng lungsod na may
kahalagahang pangkasaysayan at pangkultura na mahigit sa 1,000 acre at
nagsisilbi sa isang lugar ng lungsod na may populasyon na mas malaki sa
750,000 sa Hilagang California. 

(c) Dalawang milyon limang daang libong dolyar ($2,500,000) ng mga
pondong makukuha ayon sa seksiyong ito ay dapat ilaan sa County ng Los
Angeles para sa Sentro ng Sining ng Kultura at Pagganap ng El Pueblo.

Artikulo 6. Mga Probisyon sa Pananalapi

5096.665. Ang mga bono na may kabuuang halagang dalawang bilyon
anim na raang milyong dolyar ($2,600,000,000), hindi kasama ang halaga
ng anumang mga bonong muling binabayaran na ipinalabas alinsunod sa
Seksiyon 5096.677, o batay sa kailangan, ang maaaring ipalabas at ibenta
upang magkaloob ng pondong gagamitin sa pagsasakatuparan ng mga
layuning nakalagay sa Seksiyon 5096.610 at gagamitin upang bayaran ang
Umiikot na Pondo sa Paggasta ng Pangkalahatang Obligasyong Bono ayon
sa Seksiyon 16724.5 ng Kodigo ng Pamahalaan. Ang mga bono, kapag
naibenta, ay dapat bumuo ng isang tunay at may-bisang obligasyon ng
Estado ng California, at ang lubos na katapatan at kredito ng Estado ng
California ay ipinangangako para sa nasa panahong pagbabayad ng prinsipal
ng, at interes sa, mga bono kapag ang prinsipal at interes ay dapat nang
bayaran. Ayon sa seksiyong ito, dapat ibenta ng Tesorero ang mga bonong
inawtorisa ng Komite sa Pananalapi ng Batas Para sa Malinis na Tubig,
Malinis na Hangin, Ligtas na mga Parke ng Kapitbahayan at Proteksiyon ng
Baybay-dagat ng California na nilikha ayon sa subdibisyon (a) ng Seksiyon
5096.667 sa anumang magkakaibang panahon na kailangan upang
serbisyuhan ang mga paggastang inilaan ayon sa kabanatang ito. 

5096.666. Ang mga bonong inawtorisa ng kabanatang ito ay dapat
ihanda, isagawa, ipalabas, ibenta, bayaran, at tubusin gaya ng itinatadhana
sa Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado (Kabanata 4
(nagsisimula sa Seksiyon 16720) ng Bahagi 3 ng Dibisyon 4 ng Titulo 2 ng
Kodigo ng Pamahalaan), at ang lahat ng probisyon ng batas na iyan ay
umaaplay sa mga bono at sa kabanatang ito at sa pagkakataong ito ay
isinasanib sa kabanatang ito ng pagtukoy na ito na waring nakalagay nang
buo sa kabanatang ito.

5096.667. (a) Tanging para sa layuning mag-awtorisa ng pagpapalabas
at pagbebenta, ayon sa Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng
Estado, ng mga bonong inawtorisa ng kabanatang ito, ang Komite sa
Pananalapi ng Batas Para sa Malinis na Tubig, Malinis na Hangin, Ligtas
na mga Parke ng Kapitbahayan at Proteksiyon ng Baybay-dagat ng
California ay nililikha rito. Para sa mga layunin ng kabanatang ito, ang
Komite sa Pananalapi ng Batas Para sa Malinis na Tubig, Malinis na
Hangin, Ligtas na mga Parke ng Kapitbahayan at Proteksiyon ng Baybay-
dagat ng California ay “ang komite” kung paano ginagamit ang katawagang
ito sa Batas ng Estado sa Pangkalahatang Obligasyong Bono. Ang komite ay
binubuo ng Kontroler, ng Direktor ng Pananalapi, at ng Tesorero, o ng
kanilang mga itinalagang kinatawan. Ang Tesorero ay dapat magsilbing
tagapangulo ng komite. Ang isang mayoriya ng komite ay maaaring umakto
para sa komite.

(b) Para sa mga layunin ng Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono
ng Estado, ang Sekretaryo ng Ahensiya ng mga Kayamanan ay itinatalaga
bilang “lupon.”

5096.668. Ang komite ay dapat magpasiya kung kailangan o hindi na
magpalabas ng mga bono na inawtorisa ayon sa kabanatang ito upang
isakatuparan ang Seksiyon 5096.610 at, kung gayon, ang halaga ng mga
bonong ipapalabas at ibebenta. Ang mga susunod na isyu ng mga bono ay
maaaring iawtorisa at ibenta upang isakatuparan ang mga aksiyon nang
progresibo, at hindi kailangan na ang lahat ng bonong inawtorisang ipalabas
ay ibenta sa isang panahon.

5096.670. Kailangang may makulekta taun-taon at sa paraan at
panahong katulad ng pagkulekta sa ibang kita ng estado, bilang karagdagan
sa mga ordinaryong kita ng estado, isang halagang iniaatas upang bayaran
ang prinsipal ng, at interes sa, mga bonong nakatakdang bayaran bawat
taon. Tungkulin ng lahat ng opisyal na binigyan ng batas ng anumang
tungkulin tungkol sa pagkulekta ng kita na gawin at gampanan ang lahat ng
hakbang na kailangan upang makulekta ang karagdagang halaga.

5096.671. Sa kabila ng Seksiyon 13340 ng Kodigo ng Pamahalaan, dito
ay inilalaan mula sa Pangkalahatang Pondo sa Tesorerya ng Estado, para sa
mga layunin ng kabanatang ito, isang halagang kapantay ng kabuuan ng mga
sumusunod:

(a) Ang halagang kailangan taun-taon upang bayaran ang prinsipal ng,
at interes sa, mga bonong ipinalabas at ibinenta ayon sa kabanatang ito,
kapag ang prinsipal at interes ay dapat nang bayaran.

(b) Ang halagang kailangan upang isakatuparan ang Seksiyon
5096.672, inilaan nang walang pagsasaalang-alang sa mga taon ng
pananalapi.

5096.672. Para isakatuparan ang kabanatang ito, ang Direktor ng
Pananalapi ay maaaring mag-awtorisa ng pagkuha mula sa Pangkalahatang
Pondo ng halaga o mga halagang hindi lalampas sa halaga ng mga hindi pa
naibebentang bono na inawtorisang ibenta para isakatuparan ang
kabanatang ito. Anumang halagang kinuha ay dapat ideposito sa pondo.
Anumang salaping makukuha sa ilalim ng seksiyong ito ay dapat ibalik sa
Pangkalahatang Pondo mula sa mga nalikom na tinanggap mula sa
pagbebenta ng mga pondo para sa layuning isakatuparan ang kabanatang ito.

5096.673. Ayon sa Kabanata 4 (nagsisimula sa Seksiyon 16720) ng
Bahagi 3 ng Dibisyon 4 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan, ang gastos sa
pagpapalabas ng bono ay dapat bayaran mula sa mga nalikom sa bono. Ang
mga gastos na ito ay dapat paghatian ayon sa proporsiyon ng bawat
programang pinondohan sa pamamagitan nitong batas sa bono.

5096.674. Ang aktuwal na gastos na may kinalaman sa pangangasiwa
ng mga programang inawtorisa sa ilalim ng mga kategoryang tinukoy sa
Seksiyon 5096.610 ay dapat bayaran mula sa mga pondong inawtorisa ng
batas na ito.

5096.675. Ang sekretaryo ay maaaring humiling sa Lupon sa
Pamumuhunan ng Pinagsama-samang Salapi na magpautang mula sa
Kuwenta ng Pamumuhunan ng Pinagsama-samang Salapi, kabilang ang
ibang inawtorisang anyo ng pansamantalang pagtustos na kabilang ang, pero
hindi limitado sa, mga papel na komersiyal, alinsunod sa Seksiyon 16312 ng
Kodigo ng Pamahalaan, para sa mga layuning isakatuparan ang kabanatang
ito. Ang halaga ng kahilingan ay hindi dapat lumampas sa halaga ng mga
hindi pa naibebentang bono na, sa pamamagitan ng resolusyon, ay
inawtorisa ng komite na ibenta para isakatuparan ang kabanatang ito. Dapat
magsagawa ang kalihim ng anumang dokumentong iniaatas ng Lupon sa
Pamumuhunan ng Pinagsama-samang Salapi upang makuha at mabayaran
ang utang. Anumang halagang inutang ay dapat ideposito sa pondong ilalaan
ng lupon alinsunod sa kabanatang ito.

5096.676. Lahat ng salaping idineposito sa pondo na galing sa bayad at
interes ng mga bonong ibinenta ay dapat ireserba sa pondo at dapat makuha
para ilipat sa Pangkalahatang Pondo bilang isang kredito sa mga paggasta
para sa interes ng bono.

5096.677. Ang mga bono ay maaaring muling bayaran alinsunod sa
Artikulo 6 (nagsisimula sa Seksiyon 16780) of Kabanata 4 ng Bahagi 3 ng
Dibisyon 4 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan, na isang bahagi ng Batas
sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado. Ang pag-aproba ng mga
botante ng estado sa pagpapalabas ng mga bono na inilarawan sa kabanatang
ito ay kabilang ang pag-aproba ng pagpapalabas ng anumang bono na orihinal
na ipinalabas sa ilalim ng kabanatang ito o anumang dating ipinalabas na
bonong muling binabayaran.

5096.678. Sa kabila ng anumang probisyon ng kabanatang ito o ng
Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado, kung ang Tesorero
ay nagbenta ng mga bono ayon sa kabanatang ito na kabilang ang opinyon
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Ang batas na ito na iminumungkahi ng Panukalang-Batas 56 ng
Asembleya ng Regular na Sesyon ng 2001-2002 (Kabanata 902,
Mga Batas ng 2001) ay isinumite sa mga tao alinsunod sa mga
probisyon ng Artikulo XVI ng Konstitusyon ng California.

Ang iminumungkahing batas na ito ay nagdaragdag ng mga
seksiyon sa Kodigo sa Eleksiyon; dahil dito, ang mga bagong
probisyon na iminumungkahing idagdag ay nilimbag sa tipong italika
upang ipahiwatig na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS

SEKSIYON 1. Artikulo 3 (nagsisimula sa Seksiyon 19230) ay
idinaragdag sa Kabanata 3 ng Dibisyon 19 ng Kodigo sa Eleksiyon,
upang mabasang:

Artikulo 3. Batas sa Bono ng 2002 Para sa Pagsasamoderno ng
Pagboto (Batas na Shelley-Hertzberg)

19230. Ang artikulong ito ay dapat makilala at maaaring tawagin na
Batas sa Bono ng 2002 Para sa Pagsasamoderno ng Pagboto (Batas na
Shelley-Hertzberg).

19231. Ang Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado
(Kabanata 4 (nagsisimula sa Seksiyon 16720) ng Bahagi 3 ng Dibisyon
4 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan), maliban sa kung iba ang
itinatadhana rito, ay pinagtibay para sa layunin ng pagpapalabas,
pagbebenta, at muling pagbabayad ng, at nagtatadhana ng tungkol sa,
mga bonong inawtorisang ipalabas ng artikulong ito, at ang mga
probisyon ng batas na iyan ay kabilang sa artikulong ito na waring buong
nakalagay.

19232. Gaya ng pagkakagamit sa artikulong ito, ang mga
sumusunod na salita ay may mga sumusunod na kahulugan:

(a) Ang “lupon” ay nangangahulugan ng Lupon sa Pagsasamoderno
ng Pagboto, na itinatag ayon sa Seksiyon 19235.

(b) Ang “bono” ay nangangahulugang isang pangkalahatang bono ng
estado na ipinalabas ayon sa artikulong ito na nagpapatibay ng mga
probisyon ng Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado.

(c) Ang “batas sa bono” ay nangangahulugang ang artikulong ito na
nag-aawtorisa ng pagpapalabas ng mga pangkalahatang obligasyong bono
ng estado at pinagtitibay ang Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono
ng Estado sa pamamagitan ng pagtukoy.

(d) Ang “komite” ay nangangahulugang ang Lupon sa Pananalapi
ng Pagsasamoderno ng Pagboto, na itinatag ayon sa Seksiyon 19233.

(e) Ang “pondo” ay nangangahulugang ang Pondo sa
Pagsasamoderno ng Pagboto, na nilikha ayon sa subdibisyon (b) ng
Seksiyon 19234.

(f) Ang “sistema sa pagboto” ay nangangahulugang anumang

makina sa pagboto, kagamitan sa pagboto o kagamitan sa pagbilang ng
boto na hindi gumagamit ng mga minarkahang balotang binubutas na
kard.

19233. (a) Ang Komite sa Pananalapi ng Pagsasamoderno ng
Paboto ay itinatatag sa pamamagitan nito para sa layuning mag-awtorisa
ng pagpapalabas at pagbebenta, ayon sa Batas sa Pangkalahatang
Obligasyong Bono ng Estado, ng mga bonong inawtorisa ng artikulong
ito.

(b) Ang komite ay binubuo ng Kontroler, ng Direktor ng
Pananalapi, at ng Tesorero, o ng kanilang mga itinalagang kinatawan,
lahat ng ito ay dapat magsilbi nang walang kabayaran, at isang mayoriya
ng mga ito ay dapat bumuo ng korum o sapat na bilang. Ang Tesorero ay
dapat magsilbing tagapangulo ng komite. Isang mayoriya ng komite ang
maaaring umakto para sa komite.

(c) Para sa mga layunin ng artikulong ito, ang Komite sa Pananalapi
ng Pagsasamoderno ng Pagboto ay “ang komite” kung paano ginagamit
ang katawagan sa Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng
Estado.

19234. (a) Ang komite ay maaaring lumikha ng isang utang o mga
utang, liabilidad o mga liabilidad, ng Estado ng California, sa kabuuang
halaga na hindi lalampas sa dalawang daang milyong dolyar
($200,000,000), hindi kasama ang mga bonong muling binabayaran, sa
paraang itinatadhana rito para sa layuning lumikha ng isang pondo upang
tulungan ang mga county sa pagsasapanahon ng mga sistema ng pagboto.

(b) Ang mga nalikom sa bono na ipinalabas at ibinenta ayon sa
artikulong ito ay dapat ideposito sa Pondo sa Pagsasamoderno ng
Pagboto, na sa pamamagitan nito ay itinatatag.

(c) Ang isang county ay karapat-dapat mag-aplay sa lupon para sa
pondong salapi kung ito ay nakakatugon sa lahat ng mga sumusunod na
iniaatas:

(1) Ang county ay bumili ng isang bagong sistema ng pagboto
pagkaraan ng Enero 1, 1999, at patuloy na nagbabayad sa sistemang ito
sa petsa na magkakabisa ang artikulong ito.

(2) Tinutumbasan ng county ang mga pondong salapi sa proporsiyon
na isang dolyar ($1) ng mga salapi ng county para sa bawat tatlong
dolyar ($3) ng mga salapi ng pondo. 

(3) Ang county ay hindi pa nakahihiling ng pondong salapi para sa
pagbili ng isang bagong sistema ng pagboto. Ang mga aplikasyon para sa
pagpapalawak ng kasalukuyang sistema o mga bahaging kaugnay sa isang
dating inaprobahang aplikasyon ay hindi tatanggapin.

(d) Ang mga pondong salapi ay dapat gamitin lamang upang bumili
ng mga sistemang sinertipikahan ng Sekretaryo ng Estado, ayon sa
Dibisyon 19 (nagsisimula sa Seksiyon 19001), at hindi kailanman dapat
gamitin ang mga salapi sa pagbili ng isang sistema ng pagboto na
gumagamit ng mga may nakamarkang balotang binubutas na kard.

(e) Anumang sistema ng pagboto na binili na ginagamit ang mga

ng abugado sa mga bono na may epektong ang interes ng mga bono ay hindi
isinasama sa kabuuang kita para sa pederal na pagbubuwis, napapailalim sa
mga itinalagang kondisyon, ang Tesorero ay maaaring magpanatili ng
magkakahiwalay ng kuwenta para sa pamumuhunan ng mga nalikom sa
bono at mga kinita sa pamumuhunan sa mga nalikom na ito. Ang Tesorero
ay maaaring gumamit o magtagubilin ng paggamit ng mga nalikom o kinitang
ito upang bayaran ang anumang pagbabalik ng pera, multa, o ibang
kabayaran na iniaatas sa ilalim ng pederal na batas o upang gumawa ng ibang
aksiyon tungkol sa pamumuhunan at paggamit ng mga nalikom sa bono na
iniaatas o kanais-nais sa ilalim ng pederal na batas upang panatilihin ang
katayuang di-saklaw ng buwis ng mga bonong ito at upang makakuha ng
anumang ibang bentahe sa ilalim ng pederal na batas sa ngalan ng mga pondo
ng estadong ito.

5096.679. (a) Ipinasiya at ipinahahayag dito ng Lehislatura na, dahil
ang mga nalikom mula sa pagbebenta ng mga bonong inawtorisa ng
kabanatang ito ay hindi “mga nalikom ng mga buwis” kung paano ginagamit
ang katawagang ito sa Artikulo XIII B ng Konstitusyon ng California, ang
pamamahagi ng mga nalikom na ito ay hindi napapailalim sa mga limitasyong
ipinapataw ng artikulong iyan. 

(b) Ang mga pondong ipinagkakaloob ayon sa kabanatang ito, at
anumang paglalaan o paglipat ng mga pondong ito, ay hindi dapat ituring na
isang paglipat ng mga pondo para sa mga layunin ng Kabanata 9
(nagsisimula sa Seksiyon 2780) ng Dibisyon 3 ng Kodigo sa Isda at Ligaw na
Hayop.

5096.681. Maliban sa mga pondong patuloy na inilalaan ng kabanatang
ito, lahat ng paglalaan ng mga pondo ayon sa Seksiyon 5096.610 para sa
mga layunin ng programa ay dapat ibilang sa Batas sa Badyet para sa taon
ng pananalapi na 2002-03, at ang bawat kasunod na taon na pananalapi,
para isaalang-alang ng Lehislatura, at dapat magtaglay ng tatak na “Pondo
sa Programa Para sa Malinis na Tubig, Malinis na Hangin, Ligtas na mga
Parke ng Kapitbahayan at Proteksiyon ng Baybay-dagat ng California.” Ang
seksiyon ng Batas sa Badyet ay dapat maglaman ng mga nakahiwalay na
bagay para sa bawat proyekto, ng bawat uri ng proyekto, o bawat elemento
ng programa na ginawan ng paglalaan.

5096.683. Ang Sekretaryo ay dapat magkaloob para sa taunang
pagsusuri ng mga paggasta mula sa kabanatang ito.
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bonong pondo na hindi nag-aatas sa isang botante upang tuwirang
markahan ang balota ay dapat magpakita, sa oras ng pagboto ng botante
ng kanyang balota o sa oras na magsara ang mga presinto, ng isang
bersiyon sa papel o pagkatawan ng ibinotong balota o ng lahat ng balotang
ibinoto sa isang yunit ng sistema ng pagboto. Ang bersiyong papel ay
hindi dapat ipagkaloob sa botante pero dapat panatilihin ng mga opisyal
sa eleksiyon para gamitin sa panahon ng 1 porsiyentong manwal na
muling pagbilang o ibang muling pagbilang o protesta.

19234.5. Ang Lehislatura ay maaaring magsusog sa mga
subdibisyon (c) at (d) ng Seksiyon 19234 at Seksiyon 19235 sa
pamamagitan ng isang batas, na ipinasa ng bawat kapulungan ng
Lehislatura sa pamamagitan ng rolkol na pagboto na ipinasok sa mga
kaukulang talaan, na hindi kukulangin sa dalawang-ikatlong bahagi ng
mga miyembro sa bawat kapulungan ang sumasang-ayon, kung ang
batas ay kaayon at isinusulong ang mga layunin ng artikulong ito.

19235. Ang Lupon sa Pagsasamoderno ng Pagboto ay itinatatag dito
at itinatalaga ang “lupon” para sa mga layunin ng Batas sa
Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado, at para sa mga layuning
pangasiwaan ang Pondo sa Pagsasamoderno ng Pagboto. Ang lupon ay
binubuo ng limang miyembro, tatlo ang pinili ng Gobernador, at dalawa
ang pinili ng Sekretaryo ng Estado. Ang lupon ay dapat magkaroon ng
awtoridad na tanggihan ang aplikasyon para sa mga pondong salapi kung
itinuturing nitong di-angkop, labis, o hindi sumusunod sa layunin ng
artikulong ito. Ang isang county na ang aplikasyon ay tinanggihan ay
dapat pahintulutan na isumite ang isang sinusugang aplikasyon.

19236. (a) Lahat ng bonong inawtorisa ng artikulong ito, kapag
naibenta na at inihatid gaya ng nakatadhana rito, ay bumubuo ng mga
tunay at may-bisang pangkalahatang obligasyon ng Estado ng California,
at ang lubos na katapatan at kredito ng Estado ng California ay
ipinapangako rito para sa nasa panahong pagbabayad pareho ng prinsipal
at interes. Ang mga bonong ipinalabas ayon sa artikulong ito ay dapat na
muling bayaran sa loob ng 10 taon mula sa petsa na ipinalabas ang mga
ito.

(b) May kailangang kulektahin taun-taon, sa paraan at panahong
katulad ng pagkulekta sa ibang kita ng estado, na isang halaga, bilang
karagdaan sa mga ordinaryong kita ng estado, na sapat upang bayaran
ang prinsipal ng, at interes sa, mga bonong ito gaya ng itinatadhana rito.
Lahat ng opisyal na inaatasan ng batas na gumanap ng anumang
tungkulin tungkol sa pagkulekta ng mga kita ng estado ay dapat
kumulekta nitong karagdagang halaga.

(c) Sa mga petsa kung kailan ang mga pondo ay ipinadala ayon sa
Seksiyon 16676 ng Kodigo ng Pamahalaan para sa pagbabayad ng dapat
nang bayarang prinsipal ng, at interes sa, sa mga bono sa bawat taon ng
pananalapi, kailangang ibalik sa Pangkalahatang Pondo ang lahat ng
salapi sa pondo, hindi lalampas sa prinsipal ng, at interes sa, anumang
mga bono na dapat nang bayaran. Kung ang ibinalik na salapi sa mga
petsa ng pagpapadala ay kulang sa prinsipal at interes na dapat bayaran,
ang balanseng hindi pa nababayaran ay dapat ibalik sa Pangkalahatang
Pondo mula sa pondo sa sandaling ito ay makukuha, kasama ng interes
rito mula sa mga petsa na kailangang bayaran hanggang ibalik, sa interes
na katulad ng mga tinanggap ng mga bono, ipapatong kada kalahating
taon. Ang subdibisyong ito ay hindi naggagawad ng anumang lien sa
pondo o sa mga salapi dito sa mga humahawak ng anumang mga bonong
ipinalabas sa ilalim ng artikulong ito. Gayunman, ang subdibisyong ito ay
dapat iaplay sa kaso ng anumang serbisyo sa utang na mababayaran
mula sa mga nalikom sa anumang mga bonong muling binabayaran.
Para sa mga layunin ng subdibisyong ito, ang “serbisyo sa utang” ay
nangangahulugang ang prinsipal (dapat mang bayaran sa maturidad, sa
pamamagitan ng pagtubos, o pagpapadali), na hulog, kung mayroon, o
interes na babayaran sa anumang petsa sa anumang mga serye ng mga
bono.

19237. Sa kabila ng Seksiyon 13340 ng Kodigo ng Pamahalaan, sa
pamamagitan nito ay patuloy na inilalaan mula sa Pangkalahatang
Pondo, para sa mga layunin ng artikulong ito, ang isang halaga na
magiging kapantay ng pareho ng mga sumusunod:

(a) Ang halagang kailangan taun-taon upang bayaran ang prinsipal
ng, at ang interes sa, mga bonong ipinalabas at ibinenta gaya ng
itinatadhana rito, kapag ang prinsipal at interes ay dapat nang bayaran.

(b) Ang halagang iyan na kailangan upang isakatuparan ang

Seksiyon 19238, inilalaan nang walang pagsasalang-alang sa mga taon
ng pananalapi.

19238. Para sa mga layunin ng artikulong ito, ang Direktor ng
Pananalapi ay maaari, sa pamamagitan ng utos na tagpagpaganap, na
mag-awtorisa ng pagkuha mula sa Pangkalahatang Pondo ng isang
halagang hindi lalampas sa halaga ng mga hindi pa naibebentang bono na
inawtorisa ng komite na ibenta ayon sa artikulong ito. Anumang
halagang kinuha ay dapat ideposito sa pondo. Lahat ng salaping
makukuha sa ilalim ng seksiyong ito ng lupon ay dapat ibalik ng lupon sa
Pangkalahatang Pondo, kasama ang interes na dapat sanang kitain sa
Kuwenta sa Pamumuhunan ng Pinagsama-samang Salapi, mula sa
pagbebenta ng mga bono para sa layuning isakatuparan ang artikulong
ito.

19239. Ang lupon ay maaaring humiling sa Lupon sa
Pamumuhunan ng Pinagsama-samang Salapi na umutang mula sae
Kuwenta sa Pamumuhunan ng Pinagsama-samang Salapi, alinsunod sa
Seksiyon 16312 ng Kodigo ng Pamahalaan, para sa mga layuning
isakatuparan ang artikulong ito. Ang halaga ng kahilingan ay hindi dapat
lumampas sa halaga ng mga hindi pa naibebentang bono na, sa
pamamagitan ng resolusyon, ay inawtorisa ng komite na ibenta para sa
layuning isakatuparan ang artikulong ito. Dapat isagawa ng lupon ang
anumang dokumentong iniaatas ng Lupon sa Pamumuhunan ng
Pinagsama-samang Salapi upang kumuha at magbayad sa utang.
Anumang halagang inutang ay dapat ideposito sa pondong ilalaan ng
lupon alinsunod sa artikulong ito.

19240. Sa kahilingan ng lupon, sinusuportahan ng isang pahayag ng
mga plano at proyekto nito na inaprobahan ng Gobernador, ang komite
ay dapat magpasiya kung magpapalabas ng anumang mga bonong
inawtorisa sa ilalim ng artikulong ito upang isakatuparran ang mga plano
at proyekto ng lupon, at, kung gayon, ang halaga ng mga bonong
ipapalabas at ibebenta. Ang mga susunod na isyu ng bono ay maaaring
iawtorisa at ibenta upang isakatuparan ang mga plano at proyektong ito
nang progresibo, at hindi kailangan na ang lahat ng bono ay ipalabas o
ibenta sa isang panahon.

19241. (a) Ang komite ay maaaring mag-awtorisa sa Tesorero na
magbenta ng lahat o anumang bahagi ng mga bonong inawtorisa ng
artikulong ito sa oras o mga oras na itinatag ng Tesorero. 

(b) Tuwing ituturing ng komite na kailangan ng isang mabisang
pagbebenta ng mga bono, ang komite ay maaaring mag-awtorisa sa
Tesorero na magbenta ng anumang isyu ng mga bono sa halagang mas
mababa sa orihinal na halaga, sa kabila ng Seksiyon 16754 ng Kodigo ng
Pamahalaan. Gayunman, ang diskuwento sa mga bono ay hindi dapat
lumampas sa 3 porsiyento ng orihinal na halaga nito.

19242. Mula sa unang salaping nakuha sa pagbebenta ng mga bono
gaya ng itinatadhana rito, kailangang muling ideposito sa Umiikot na
Pondo a Paggasta ng Pangkalahatang Obligasyong Bono, na itinatag ng
Seksiyon 16724.5 ng Kodigo ng Pamahalaan, ang halaga ng lahat ng
paggastang ginawa para sa mga layuning tinukoy sa seksiyon na iyan, at
ang salaping ito ay maaaring gamitin para sa katulad na layunin at
bayaran sa katulad na paraan tuwing gagawin ang karagdagang
pagbebenta ng bono. 

19243. Anumang mga bonong ipinalabas at ibinenta ayon sa
artikulong ito ay maaaring muling bayaran alinsunod sa Artikulo 6
(nagsisimula sa Seksiyon 16780) ng Kabanata 4 ng Bahagi 3 ng
Dibisyon 2 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan. Ang pag-aproba ng
mga botante para sa pagpapalabas ng mga bono sa ilalim ng artikulong ito
ay kabilang ang pag-aproba ng pagpapalabas ng mga bonong ipinalabas
upang muling bayaran ang mga bonong orihinal na ipinalabas o anumang
naunang ipinalabas na bonong muling binabayaran.

19244. Sa kabila ng anumang probisyon ng batas sa bono, kung ang
Tesorero ay nagbenta ng mga bono sa ilalim ng artikulong ito kung saan
nagpalabas ang tagapayo sa bono ng opinyon na naghahayag na ang
interes sa mga bono ay hindi isasama sa kabuuang kita para sa mga
layunin ng pederal na pagbubuwis sa kita, napapailalim sa anumang mga
kondisyon na maaaring italaga, ang Tesorero ay maaaring magtatag ng
mga hiwalay na kuwenta para sa pamumuhunan ng mga nalikom sa bono
at para sa mga kinita sa mga nalikom na ito, at maaaring gamitin ang
mga nalikom o kinitang ito upang bayaran ang anumang pagsasauli ng
pera, multa, o ibang kabayaran sa pamumuhunan at paggamit ng mga

Panukala 41 (ipinagpapatuloy)



Panukala 43
Ang susog na ito na iminumungkahi ng ika-9 na Susog sa

Konstitusyon ng Asembleya ng Regular na Sesyon ng 2001-2002
(Kabanata 114 ng Resolusyon, Mga Batas ng 2001) ay malinaw na
nagsususog sa Konstitusyon ng California sa pamamagitan ng
pagdaragdag ng isang seksiyon dito; dahil dito, ang mga bagong
probisyon na iminumungkahing idagdag ay nilimbag sa tipong italika
upang ipahiwatig na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING SUSOG SA ARTIKULO II

SEK. 2.5. Dapat ibilang ang boto ng isang botanteng bumoto sa
isang eleksiyon alinsunod sa mga batas ng estadong ito.

Panukala 42
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Panukala 41 (ipinagpapatuloy)

Ang susog na ito na iminumungkahi ng ika-4 na Susog sa
Konstitusyon ng Asembleya ng Regular na Sesyon ng 2001-2002
(Kabanata 87 ng Resolusyon, Mga Batas ng 2001) ay malinaw na
nagsususog sa Konstitusyon ng California sa pamamagitan ng
pagdaragdag ng artikulo; dahil dito, ang mga bagong probisyon na
idinaragdag ay nilimbag sa tipong italika upang ipahiwatig na ang
mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING KARAGDAGAN SA ARTIKULO
XIX B

ARTIKULO XIX B

MGA KITA SA BUWIS SA PAGBEBENTA NG GATONG
SA SASAKYANG DE-MOTOR AT PAGPOPONDO 

SA PAGPAPAHUSAY NG TRANSPORTASYON

SEKSIYON 1. (a) Para sa taon ng pananalapi na 2003-04 at
bawat taon ng pananalapi pagkaraan, lahat ng salapi na kinulekta sa taon
ng pananalapi mula sa mga buwis sa ilalim ng Batas sa Buwis sa
Pagbebenta at Paggamit (Bahagi 1 (nagsisimula sa Seksiyon 6001) ng
Dibisyon 2 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis), o anumang pumalit sa
batas na iyan, pagkatapos ng pagbebenta, pag-iimbak, paggamit, o ibang
pagkunsumo sa Estadong ito ng gatong sa sasakyang de-motor, at
nakadeposito sa Pangkalahatang Pondo ng Estado ayon sa batas na iyan,
ay dapat ilipat sa Pondo sa Pamumuhunan sa Transportasyon, na sa
pamamagitan nito ay nililikha sa Tesorerya ng Estado.

(b) (1) Para sa mga taon ng pananalapi na 2003-04 hanggang
2007-08, inklusibo, ang mga salapi sa Pondo sa Pamumuhunan sa
Transportasyon ay dapat ilaan, pagkaraan ng paglalaan ng Lehislatura,
alinsunod sa Seksiyon 7104 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis kung
paano mababasa ang seksiyong iyan sa petsa ng pagkakabisa ng
artikulong ito.

(2) Para sa taon ng pananalapi na 2008-09 at bawat taon ng
pananalapi pagkaraan, ang mga salapi sa Pondo sa Pamumuhuhan sa
Transportasyon ay dapat ilaan lamang sa mga sumusunod na layunin:

(A) Pampublikong paghahatid at pangmaramihang transportasyon.
(B) Mga proyektong kapital na pagpapaunlad ng transportasyon,

napapailalim sa mga batas na namamahala sa Programang Pagpapaunlad
ng Transportasyon ng Estado, o anumang pumalit sa programang iyan.

(C) Pagpapanatili ng kalye at haywey, rehabilitasyon, muling
pagtatayo, o pagkumpuni ng pinsala ng bagyo na isinasagawa ng mga
lungsod, kabilang ang isang lungsod at county. 

(D) Pagpapanatili ng kalye at haywey, rehabilitasyon, muling
pagtatayo, o pagkumpuni ng pinsala ng bagyo na isinasagawa ng mga
county, kabilang ang isang lungsod at county. 

(c) Para sa taon ng pananalapi na 2008-09 at bawat taon ng
pananalapi pagkaraan, ang mga salapi sa Pondo sa Pamumuhuhan sa
Transportasyon ay dapat ilaan, pagkaraan ng paglalaan ng Lehislatura,
gaya ng mga sumusunod:

(A) Dalawampung porsiyento ng mga salapi para sa mga layuning
nakalagay sa subtalataan (A) ng talataan (2) ng subdibisyon (b). 

(B) Apatnapung porsiyento ng mga salapi para sa mga layuning
nakalagay sa subtalataan (B) ng talataan (2) ng subdibisyon (b). 

(C) Dalawampung porsiyento ng mga salapi para sa mga layuning
nakalagay sa subtalataan (C) ng talataan (2) ng subdibisyon (b). 

(D) Dalawampung porsiyento ng mga salapi para sa mga layuning
nakalagay sa subtalataan (D) ng talataan (2) ng subdibisyon (b). 

(d) Ang paglipat ng mga kita mula sa Pangkalahatang Pondo ng
estado sa Pondo sa Pamumuhunan sa Transportasyon ayon sa
subdibisyon (a) ay maaaring suspindihin, nang buo o bahagi, para sa
isang taon ng pananalapi kung ang pareho sa mga sumusunod na
kondisyon ay natutugunan:

(1) Ang Gobernador ay nagpalabas ng isang proklamasyon na
nagpapahayag na ang paglipat ng mga kita ayon sa subdibisyon (a) ay
magreresulta sa isang malaking negatibong tama sa pananalapi sa
maraming gawain ng pamahalaan na pinopondohan ng Pangkalahatang
Pondo ng Estado.

(2) Ang Lehislatura ay nagpapatibay sa pamamagitan ng batas,
ayon sa isang panukalang-batas na ipinasa sa bawat kapulungan ng
Lehislatura sa pamamagitan ng botong rolkol na ipinasok sa talaan,
dalawang-ikatlong bahagi ng mga miyembro ang sumang-ayon, isang
pagsuspindi para sa taong iyan ng pananalapi ng paglipat ng mga kita
ayon sa subdibisyon (a), sa kondisyong ang panukalang-batas ay hindi
naglalaman ng anumang ibang hindi kaugnay na probisyon.

(e) Ang Lehislatura ay maaaring gumawa ng isang batas na
gumagawa ng pagbabago sa porsiyentong kabahagi na inalagay sa
subdibisyon (c) ng batas na ipinasa sa bawat kapulungan ng Lehislatura
sa pamamagitan ng botong rolkol na ipinasok sa talaan, dalawang-
ikatlong bahagi ng mga miyembro ang sumang-ayon, sa kondisyong ang
batas ay hindi naglalaman ng anumang probisyong walang kaugnayan at
ang mga salaping inilarawan sa subdibisyon (a) ay ginagasta lamang para
sa mga layuning nakalagay sa talataan (2) ng subdibisyon (b).

nalikom sa bono na inaatas o ipinahihintulot sa ilalim ng pederal na batas
na kailangan upang panatalihin ang katayuang di-saklaw ng buwis o
upang makuha ang anumang ibang bentahe sa ilalim ng pederal na batas
sa ngalan ng mga pondo ng estadong ito.

19245. Ipinasiya at ipinahayag dito ng Lehislatura na, dahil ang mga

nalikom mula sa pagbebenta ng mga bonong inawtorisa ng artikulong ito
ay hindi “mga nalikom sa mga buwis” kung paano ginagamit ang
katawagang ito sa Artikulo XIII B ng Konstitusyon ng California, ang
pamamahagi ng mga nalikom na ito ay hindi napapailalim sa mga
limitasyong ipinataw ng Artikulo XIII B.
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Ang batas na ito na iminumungkahi ng Panukalang-Batas 1988
ng Senado ng Regular na Sesyon ng 1999-2000 (Kabanata 867, Mga
Batas ng 2000) ay isinumite sa mga tao alinsunod sa mga probisyon
ng subdibisyon (c) ng Artikulo II ng Seksiyon 10 ng Konstitusyon
ng California.

Ang iminumungkahing batas na ito ay nagdaragdag ng mga
seksiyon sa Kodigo sa Negosyo at mga Propesyon, dahil dito, ang mga
bagong probisyong iminumungkahing idagdag ay nilimbag sa tipong
italika upang ipahiwatig na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS

SEK. 5. Seksiyon 1003 ay idinaragdag sa Kodigo sa Negosyo at
mga Propesyon, upang mabasang:

1003. (a) Maliban kung ipinahihintulot ng batas, ang paggamit ng
mga tagahabol, tagabunsod, tagaakay, o ibang mga tao upang kumuha ng
mga pasyente ay itinuturing na isang di-propesyonal na gawain.

(b) Pawawalang-bisa ang lisensiya ng isang taong lisensiyado ng
Lupon ng mga Taga-iksamen ng Kiropraktiko ng Califonia ng sampung
taon pagkaraan ng ikalawang pagkakasala sa pamamagitan ng paglabag
sa mga sumusunod na probisyon o pagkaraang mapatunayang nagkasala
ng mahigit sa isang antas ng paglabag sa alinman sa mga sumusunod na
probisyon sa iisang kaso: Seksiyon 650 ng kodigong ito, Seksiyon 750 o
1871.4 ng Kodigo sa Seguro, o Seksiyon 549 o 550 ng Kodigo Penal.
Pagkaraang matapos ang 10-taong ito, isang aplikasyon para sa
pagbabalik ng lisensiya ang maaaring gawin ayon sa subdibisyon (c) ng
Seksiyon 10 ng Batas sa Kiropraktiko.

SEK. 6. Seksiyon 1004 ay idinaragdag sa Kodigo sa Negosyo at
mga Propesyon, upang mabasang:

1004. Ang Lupon ng mga Taga-iksamen ng Kiropraktiko ng
California ay dapat mag-imbistiga ng sinumang may lisensiya na ayon sa
isang impormasyon o sakdal ay lumabag sa Seksiyon 550 ng Kodigo
Penal o Seksiyon 1871.4 ng Kodigo sa Seguro, kung hindi kumokontra
ang abugado ng distrito sa pagsisimula ng imbistigasyon.

PANUKALA 44

PANUKALA 45
Ang inisyatibong panukalang-batas na ito ay isinumite sa mga

tao alinsunod sa mga probisyon ng Seksiyon 8 ng Artikulo II ng
Konstitusyon ng California.

Ang inisyatibong panukalang-batas na ito ay malinaw na
nagsususog sa Konstitusyon ng California sa pamamagitan ng
pagdaragdag sa mga seksiyon nito; dahil dito, ang mga bagong
probisyong iminumungkahing idagdag ay nilimbag sa tipong italika
upang ipahiwatig na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING SUSOG SA ARTIKULO II

SEKSIYON 1. Pambungad
Ang mga takda sa panunungkulan ay muling nagpasigla sa

prosesong pampulitika sa pamamagitan ng pagtataguyod ng lubos na
paglahok at pagdadala ng sariwang hangin sa pamahalaan ng
California. Nauunawaan ng mga tao na sa ilang pagkakataon ilang
may espesyal na kasanayan at popular na mambabatas ay hindi
makatapos ng mga importanteng programang pambatasan para sa
kanilang mga distrito bago sila umalis sa kanilang puwesto. Bilang
pagkilala sa mga espesyal na kasong ito, ang mga tao sa California
ay naghahanap ng pagkakataon sa pamamagitan ng petisyon upang
palawigin ng hanggang apat na taon ang mga takda sa
panunungkulan ng ilang ispesipikong kinatawan ng distrito.

SEK. 2. Seksiyon 21 ay idinaragdag sa Artikulo II ng
Konstitusyon ng California, upang mabasang:

SEC. 21. Lokal na Mapagpipiliang Pambatasan. Ang lokal na
mapagpipiliang pambatasan ay ang kapangyarihan ng mga botanteng
nakatira sa isang distrito ng Asembleya o Senado na pahintulutan ang
kanilang mambabatas ng estado na may takda na panunungkulan na
muling kumandidato para sa pinalawig na (mga) panunungkulan, hindi
lalampas ng kabuuang apat na taon, sa kabila ng Artikulo IV, Seksiyon
2(a) ng Konstitusyong ito.

(a) Ang Lokal na mapagpipiliang pambatasan ay maaaring gamitin
lamang nang minsan kada mambabatas.

SEK. 3. Seksiyon 22 ay idinaragdag sa Artikulo II ng
Konstitusyon ng California, upang mabasang:

SEK. 22. (a) Ang paggamit ng lokal na mapagpipiliang pambatasan
ay sinimulan sa pamamagitan ng pagdadala sa Sekretaryo ng Estado ng
isang petisyon na ipinahahayag ang karapatan ng mga tao na muling
ihalal ang isang mambabatas na sa ibang paraan ay hindi magiging
karapat-dapat na muling ihalal dahil sa Artikulo IV, Seksiyon 2(a). Ang

mga tagapagtaguyod ay may 90 araw upang ikalat ang mga petisyon at
dapat isumite ang mga petisyon para sa pagpapatunay nang hindi
kukulangin sa 30 araw ng trabaho bago ang unang araw na ang mga
kandidato ay maaaring magharap ng mga pahayag ng intensiyon na
maging isang kandidato para sa opisinang pambatasan.

(b) Ang isang petisyon na ginagamit ang lokal na mapagpipiliang
pambatasan ay dapat na pirmahan ng mga manghahalal ng distrito na
kapantay ang bilang sa 20 porsiyento ng mga balotang ibinoto para sa
opisinang iyon sa pinakahuling pangkalahatang eleksiyon kung saan ang
lokal na mapagpipiliang pambatasan ay hinahangad.

(c) Ang mga manghahalal lamang na nakarehistro upang bumoto sa
distrito kung saan ang mambabatas ay nagsisilbi sa panahon ng petisyon
ay iniharap, o kasunod ng muling pagdidistrito, sa distrito kung saan ang
lokal na mapagpipiliang pambatasan ay hinahangad, ang maaaring
pumirma sa petisyon.

(d) Ang mga mambabatas na pinahintulutang tumakbo sa ilalim ng
seksiyong ito ay maaari lamang tumakbo sa distrito kung saan sila
kasalukuyang nagsisilbi, o kung ang distrito ay binago ayon sa muling
pagdidistrito, ang pumalit na distrito na ang mga linya ay kabilang ang
mas malaking bahagi ng dating distrito.

(e) Maaaring gamitin ng mga lokal na botante ang mapagpipiliang ito
upang palawigin ng hanggang apat na taon ang panahon na ang
mambabatas ay pahihintulutang magsilbi.

(f) Ang petisyon ay dapat na nagtataglay ng sumusunod na anyo:

Kami ang mga nakapirmang nakarehistrong botante ng distrito ___
ng Asembleya [o Senado] ay ginagamit ang aming karapatan ayon sa
Artikulo II, Seksiyon 21 ng Konstitusyon ng California upang bumoto
para sa o laban sa [ilista rito ang pangalan ng mambabatas] sa susunod
na (mga) eleksiyon para sa opisinang iyan, pero hindi lalampas ng
kabuuang apat na taon. Ang aming mga dahilan ay ang mga sumusunod:
[ilagay rito ang mga dahilan nang hindi lalampas sa 200 salita]

(g) Ang mga petisyon ay dapat isumite sa mga opisyal ng lokal na
eleksiyon na dapat magsertipika ng mga pirma sa Sekretaryo ng Estado sa
paraang katulad ng pagsertipika sa mga inisyatibong petisyon. Sa
sandaling masertipikahan ang sapat na mga tunay na pirma, sasabihin ito
ng Sekretaryo ng Estado sa mga lokal na opisyal ng eleksiyon na
maglalagay naman ng pangalan ng sinertipikahang mambabatas sa balota
sa paraang waring siya ay hindi napapailalim sa Artikulo IV, Seksiyon
2(a).
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Para sa 
karagdagang impormasyon, 

bisitahin ang website ng
“Bumoto Amerika” sa

www.voteamerica.ca.gov



IMPORMASYON TUNGKOL SA BUMOBOTO
SA PAMAMAGITAN NG KOREO

PAGBOTO SA PAMAMAGITAN NG KOREO
Sinumang rehistradong botante ay maaaring bumoto sa pamamagitan ng
balotang ipinakokoreo. Maaari kayong magparehistro upang bumoto sa
pamamagitan ng koreo sa pamamagitan ng alinman sa: (1) pagkumpleto sa
aplikasyon sa balotang ipinakokoreo na nakalagay sa likod ng huwarang
balota at pamplet ng impormasyon ng botante na ipinadadala sa mga botante
ng mga opisyal sa mga eleksiyon ng county bago ang bawat eleksikyon o (2)
pag-aaplay sa sulat sa inyong lokal na opisyal sa mga eleksiyon ng county at
pagkakaloob ng inyong nakalimbag na pangalan at address na tirahan, at
address kung saan gusto ninyong ipadala ang balotang ipinakokoreo (kung
iba sa inyong address na tirahan), at ang pangalan at petsa ng eleksiyon kung
saan humihiling kayo ng balotang ipinakokoreo. Tiyakin na pirmahan ang
kahilingan sa pamamagitan ng inyong orihinal na pirma.

Pagkatanggap ng balotang ipinakokoreo, bumoto at ipakoreo ang balota
pabalik sa inyong opisyal sa mga eleksiyon ng county. Ang mga balotang
ipinakokoreo ay dapat tanggapin ng inyong opisyal sa mga eleksiyon ng
county nang hindi lalampas sa ika-8 ng gabi sa Araw ng Eleksiyon. Kung
hindi ninyo maipadala sa oras ang balotang ipinakokoreo, ihatid ang balota
sa alimang presinto o opisina sa mga eleksiyon sa loob ng inyong county sa
Araw ng Eleksiyon.

MGA PETSANG DAPAT TANDAAN
Ang unang araw na ang isang botante ay makakapag-aplay para sa isang
balotang ipinakokoreo para sa Primaryang Eleksiyon ng Marso 5, 2002 ay
Pebrero 4, 2002.

Ang huling araw na ang mga opisyal sa mga eleksiyon ng county ay
tatanggap ng anumang aplikasyon ng botante para sa balotang ipinakokoreo
ay Pebrero 26, 2002.

Mangyaring tandaan:
Mula Enero 1, 2002, sinumang rehistradong botante ay maaaring humiling ng
permanenteng katayuan bilang bumoboto sa pamamagitan ng koreo. Upang
magawa ito, dapat ninyong kontakin ang opisyal sa mga eleksiyon ng county na
inyong tinitirahan upang humiling ng permanenteng katayuan bilang bumoboto sa
pamamagitan ng koreo.



PRIMARYANG ELEKSIYON
English: 1-800-345-VOTE (8683)
Spanish: 1-800-232-VOTA (8682)

Japanese: 1-800-339-2865 
Vietnamese: 1-800-339-8163

Tagalog: 1-800-339-2957
Chinese: 1-800-339-2857

OPISYAL NA PATNUBAY NA
IMPORMASYON NG

BOTANTE
Sa aming pagsisikap na mabawasan ang mga gastos sa eleksiyon, ang Lehislatura
ng Estado ay nag-awtorisa sa Estado at sa mga county na magpakoreo ng isa
lamang pamplet sa mga address na may mga nakatirang mahigit sa isang botante
na iisa ang apelyido. Maaari kayong kumuha ng mga karagdagang kopya sa
pamamagitan ng pagsulat sa inyong opisyal sa mga eleksiyon ng county o sa
pamamagitan ng pagtawag sa 1-800-345-VOTE.

Secretary of State
1500 11th Street
Sacramento, CA 95814

FIRST-CLASS MAIL

U.S. POSTAGE

PAID

SECRETARY OF

STATE

T




