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Sertipiko ng Katumpakan

Ako, si Debra Bowen, Sekretarya ng Estado ng Estado ng California, sa pamamagitan nito ay nagpapatunay na ang panukalang-
batas na kasama rito ay isusumite sa mga manghahalal ng Estado ng California sa Pangkalahatang Eleksiyon na gaganapin sa 

buong Estado sa Nobyembre 4, 2008, at ang patnubay na ito ay wastong inihanda alinsunod sa batas.

Saksihan ang aking kamay at ang Dakilang Selyo ng Estado sa Sacramento, California, ngayong ika-18 araw ng Setyembre, 2008. 

Debra Bowen 
Sekretarya ng Estado

ELEKSIYON
PANGKALAHATANG

Ang patnubay na ito ay nagtataglay ng 

impormasyon tungkol sa isang karagdagang 

panukalang-batas na naging kuwalipikado 

para sa balota ng Nobyembre.

SUPLEMENTO

Ang huling araw ayon sa batas para maglagay ng mga pambatasan at inisyatibong panukalang-batas sa balota ay 
Hunyo 26. Gayunman, ang isang bagong batas ng estado na ipinasa pagkatapos ng huling araw ay nag-aatas na 
ang Proposisyon 1 ay tanggalin mula sa balota at palitan ng Proposisyon 1A. Dahil dito, bagaman tumatanggap 
kayo ng impormasyon tungkol sa parehong panukalang-batas sa dalawang patnubay para sa botante ng estado, 
ang Proposisyon 1A lamang ang lilitaw sa inyong balota ng Pangkalahatang Eleksiyon, sa Nobyembre 4, 2008.



Mahal na Kapwa Botante:

Kamakailan natanggap ninyo ang Opisyal na Patnubay na Impormasyon Para sa Botante para sa Pangkalahatang Eleksiyon, 
sa Nobyembre 4, 2008. Mula noong ilimbag at ipakoreo ito, ang isa pang proposisyon ay idinagdag sa balota at ang isa ay 
tinanggal, kaya ginawa ng aking opisina itong Suplementong Opisyal na Patnubay na Impormasyon Para sa Botante.

Ang huling araw ayon sa batas para maglagay ng mga pambatasan at inisyatibong panukalang-batas sa balota ay Hunyo 26. 
Gayunman, ang isang bagong batas ng estado na ipinasa pagkatapos ng huling araw ay nag-aatas na ang Proposisyon 1 ay 
tanggalin mula sa balota at palitan ng Proposisyon 1A. Bagaman ang mga botante ay tumatanggap ng impormasyon tungkol sa 
parehong panukalang-batas sa dalawang patnubay para sa botante ng estado, ang Proposisyon 1A lamang ang lilitaw sa inyong balota 
ng Pangkalahatang Eleksiyon, sa Nobyembre 4, 2008.

Itong Suplementong Opisyal na Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ay nagtataglay ng walang-pinapanigang pagsusuri 
ng batas at maaaring maging mga gastos sa mga nagbabayad ng buwis na inihanda ni Pambatasang Manunuri Elizabeth G. Hill, 
mga pangangatwirang panig at laban sa panukalang-batas sa balota na inihanda ng mga tagapagtaguyod at kalaban, teksto ng 
iminumungkahing batas na binasa para sa katumpakan ni Pambatasang Abugada Diane F. Boyer-Vine, at ibang kapaki-pakinabang 
na impormasyon. Ang paglilimbag ng patnubay na ito ay ginawa sa ilalim ng pangangasiwa ni Tagalimbag ng Estado Geoff Brandt.

Ipinatatala mo man ang iyong balota sa isang lugar ng botohan o sa isang balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo, hinihimok 
kita na basahing mabuti ang tungkol sa bawat isa ng 12 pambuong-estadong panukalang-batas na makikita mo sa iyong balota.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano at saan boboto, at ang iba pang mga paraan na makakalahok kayo sa 
proseso ng halalan, tumawag sa (800) 339-2957 o bisitahin ang www.sos.ca.gov.

Sekre tarya ng Estado
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Upang magkaloob sa mga taga-California na isang ligtas, maginhawa, abot-kaya, 
at maaasahang alternatibo sa pagmamaneho at matataas na presyo ng gas; upang 
magkaloob ng mga trabahong mahusay ang suweldo at pabutihin ang ekonomiya ng 
California habang binabawasan ang pagdumi ng hangin, nagpapainit ng mundo na 
nakakulong na gas, at ang ating pagkadepende sa langis ng ibang bansa, dapat bang 
mag-isyu ng $9.95 bilyon na mga bono upang magtatag ng isang malinis, episyenteng 
serbisyo ng mabilis na tren na nag-uugnay sa Timog California, sa Sacramento/San 
Joaquin Valley, at San Francisco Bay Area, na hindi kukulangin sa 90 porsiyento ng 
pondo sa bono ay gagastahin para sa mga partikular na proyekto, may pribado at  
pampublikong panumbas na pondo na iniaatas, kabilang ang, pero hindi limitado 
sa, mga pederal na pondo, mga pondo mula sa mga bonong kita, at mga lokal na 
pondo, at lahat ng pondo sa bono ay sasailalim sa mga independiyenteng pagsusuri? 
Tama sa Pananalapi: Mga gastos ng estado na $19.4 bilyon, kung ipapalagay na aabot 
ng 30 taon upang mabayaran ang pareho ng prinsipal at interes ng mga bono. Ang 
mga pagbabayad ay magiging humigit-kumulang na $647 milyon kada taon. Kapag 
itinayo, hindi alam na mga gastos sa pagpapatakbo at pagpapanatili, malamang na 
higit sa $1 bilyon taun-taon; ang bahagi, at maaaring ang buo, ay maibabalik ng mga 
pamasahe ng pasahero.

BATAS SA BONO PARA SA LIGTAS, 
MAAASAHANG MABILIS NA PAMPASAHERONG TREN.

MADALING-MASASANGGUNING 
PATNUBAY
PROP

1A

OO Ang botong OO sa panukalang-
batas na ito ay nangangahulugang: 

Ang estado ay maaaring magbenta ng 
$9.95 bilyon na mga pangkalahatang 
obligasyong bono, upang planunin at 
pondohan ang bahagi ng konstruksiyon 
ng isang mabilis na sistema ng tren sa 
California, at upang gumawa ng mga 
kapital na pagpapabuti sa mga pang-
estado at lokal na serbisyong riles.

HINDI Ang botong HINDI sa 
panukalang-batas na ito ay 

nangangahulugang: Ang estado ay hindi 
maaaring magbenta ng $9.95 bilyon na 
mga pangkalahatang obligasyong bono 
para sa mga layuning ito.

PANIG Ang sistema ng 
transportasyon ng California 

ay sira: napakataas na mga presyo ng 
gasolina at mga nagbabarang priwey at 
mga paliparan. Ang mabibilis na tren ay 
ang bagong mapipiling transportasyon 
na nagbabawas ng nakakulong na gas at 
pagkadepende sa langis ng ibang bansa. 
Ang mabibilis na tren ay mas mura kaysa 
pagtatayo ng mga bagong haywey at 
paliparan upang matugunan ang paglaki 
ng populasyon nang WALANG MGA 
BAGONG BUWIS.

LABAN Ang Prop. 1A ay isang 
malaking pag-aaksaya. 

Ang mga nagbabayad ng buwis ay 
magbabayad ng hindi kukulangin sa 
$640,000,000 kada taon sa mga gastos 
para sa isang daang-riles na pinatatakbo 
ng pamahalaan. Walang garantiya na ito 
ay maitatayo. Palawakin sa halip ang mga 
kasakuluyang sistema ng transportasyon 
upang bawasan ang mga biyahe at 
makatipid ng gatong. Hindi sa 1A: isang 
tunay na walang pananagutan na bukas na 
libro ng tseke ng nagbabayad ng buwis.

ANG IBIG SABIHIN NG INYONG BOTO

BUOD 

MGA PANGANGATWIRAN

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

 Inilagay sa balota ng Lehislatura

PABOR
Robert Pence
Californians For High Speed Trains 

– Yes on Proposition 1A
455 Capitol Mall, Suite 801
Sacramento, CA 95814
(916) 551-2513
www.CaliforniaHighSpeedTrains.com

KONTRA 
Jon Coupal
Howard Jarvis Taxpayers Association
921 11th Street, Suite 1201
Sacramento, CA 95814
(916) 444-9950
info@hjta.org
www.hjta.org
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BUNUTIN ITONG 
MADALING-MASASANGGUNING 
PATNUBAY AT DALHIN ITO SA 

LUGAR NG BOTOHAN!

Ang patnubay na ito ay nagtataglay ng buod at 
impormasyon tungkol sa matatawagan para sa isang 

karagdagang proposisyon na lilitaw sa balota ng 
Nobyembre 4, 2008.

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

Ang patnubay na ito ay nagtataglay ng 
impormasyon tungkol sa isang karagdagang 
panukalang-batas na naging kuwalipikado 

para sa balota ng Nobyembre.

SUPLEMENTO

ELEKSIYON
PANGKALAHATANG



BATAS SA BONO PARA SA LIGTAS, 
MAAASAHANG MABILIS NA PAMPASAHERONG TREN.

PROPOSISYON

1A
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OPISYAL NA PAMAGAT AT BUOD 

BATAS SA BONO PARA SA LIGTAS, MAAASAHANG MABILIS NA PAMPASAHERONG TREN.
Nagkakaloob sa mga nagbibiyahe ng malayong distansiya ng isang ligtas, maginhawa, abot-kaya, at maaasahang alternatibo sa pagmamaneho • 
at matataas na presyo ng gas. 

Nagbabawas ng pagsisikip ng trapiko sa mga haywey ng estado at sa mga paliparan ng estado. • 

Nagbabawas ng pagkadepende ng California sa langis ng ibang bansa. • 

Nagbabawas ng pagdumi ng hangin at nagpapainit ng mundo na mga nakakulong na gas. • 

Nagtatatag ng isang malinis, episyenteng 220 MPH na sistema ng transportasyon. • 

Nagpapahusay ng mga kasalukuyang linya ng riles na naglilingkod sa mga pangunahing sentro ng populasyon ng estado. • 

Nagtatadhana para sa lumalaking populasyon ng California. • 

Nagtatadhana ng pag-isyu ng bono na $9.95 bilyon upang itatag ang serbisyo ng mabilis na tren na nag-uugnay sa mga county ng Timog • 
California, ng Sacramento/San Joaquin Valley, at ng San Francisco Bay Area. 

Nagtatadhana na hindi kukulangin sa 90% ng mga pondong ito sa bono ay dapat gastahin para sa mga partikular na proyektong • 
konstruksiyon, na may pribado at pampublikong panumbas na pondo na iniaatas, kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga pederal na 
pondo, mga pondo mula sa mga bonong kita, at mga lokal na pondo. 

Nag-aatas na ang paggamit ng lahat ng pondo sa bono ay sasailalim sa mga independiyenteng pagsusuri. • 

Naglalaan ng pera mula sa Pangkalahatang Pondo upang bayaran ang prinsipal at interes.• 

Buod ng Tantiya ng Pambatasang Manunuri sa Netong Tama sa Pananalapi ng Estado at Lokal na Pamahalaan:
Mga gastos ng estado na humigit-kumulang na $19.4 bilyon, kung ipapalagay na aabot ng 30 taon upang mabayaran ang pareho ng prinsipal • 
($9.95 bilyon) at interes ($9.5 bilyon) ng mga bono. Mga pagbabayad na humigit-kumulang na $647 milyon kada taon.

Kapag itinayo, mga karagdagang hindi alam na gastos, malamang na humigit sa $1 bilyon sa isang taon, upang patakbuhin at panatilihin • 
ang sistema ng mabilis na tren. Ang bahagi ng mga gastos, at maaaring ang buo, ay maibabalik ng mga kita sa pamasahe ng mga pasahero, 
depende sa mga sumasakay.

PAGSUSURI NG PAMBATASANG MANUNURI
KASAYSAYAN

Riles ng Lungsod, Nagbibiyahe, at Pagitan ng mga Lungsod. Ang 
California ay pinaglilingkuran ng iba’t ibang uri ng mga serbisyo ng 
riles ng pasahero na kabilang ang mga serbisyo ng riles ng lungsod, 
nagbibiyahe, at pagitan ng mga lungsod. Ang mga serbisyo ng riles 
ng lungsod at nagbibiyahe ay pangunahing naglilingkod sa mga 
pangangailangan ng lokal at panrehiyong transportasyon. Sa mga 
halimbawa ay kabilang ang mga serbisyong ipinagkakaloob ng Bay Area 
Rapid Transit sa San Francisco Bay Area, magaan na riles ng Sacramento 
Regional Transit, Metrolink sa Timog California, at ng San Diego 
Trolley. Ang mga serbisyong ito ay pangkaraniwang pinaplano ng mga 
lokal o panrehiyong pamahalaan at pinopondohan sa pamamagitan ng 
kombinasyon ng mga lokal, pang-estado, at pederal na pera. 

Ang mga serbisyo ng riles sa pagitan ng mga lungsod ay pangunahing 
naglilingkod sa negosyo o mga naglalakbay para maglibang sa mas 

malalayong distansiya sa pagitan ng mga lungsod at gayon din sa 
pagitan ng mga rehiyon sa California at ibang mga bahagi ng bansa. Sa 
kasalukuyan, ang estado ay nagpopondo at nakikipagkontrata sa Amtrak 
upang magkaloob ng serbisyo ng riles sa pagitan ng mga lungsod, sa 
pamamagitan ng mga tren na naglalakbay sa pinakamataas na mga 
tulin na hanggang humigit-kumulang na 90 milya kada oras. May mga 
serbisyo ng riles sa pagitan ng mga lungsod sa tatlong koridor: Ang 
serbisyo ng Koridor ng Kapitolyo mula sa San Jose hanggang sa Auburn, 
ang serbisyo ng San Joaquin mula sa Oakland hanggang sa Bakersfield, 
at ang serbisyo ng Pacific Surfliner mula sa San Diego hanggang sa San 
Luis Obispo. Wala sa kasalukuyang pinopondohan ng estado na mga 
serbisyong riles sa pagitan ng mga lungsod na nagkakaloob ng serbisyo 
ng tren sa pagitan ng hilagang California at timog California. 

Mabilis na sistema ng tren. Sa kasalukuyan, ang California ay 
walang mabilis na sistema ng tren ng pasahero sa pagitan ng mga 
lungsod na nagkakaloob ng serbisyo sa mga naipagpapatuloy na tulin 

MGA PANGWAKAS NA BOTO NG LEHISLATURA SA AB 3034 (PROPOSISYON 1A)
Senado: Oo 27 Hindi 10

Asembleya: Oo 58 Hindi 15
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PAGSUSURI NG PAMBATASANG MANUNURI PATULOY

Para sa ni lalaman ng Proposisyon 1A,  t ingnan ang pahina 10.

BATAS SA BONO PARA SA LIGTAS, 
MAAASAHANG MABILIS NA PAMPASAHERONG TREN.

PROP

1A
na 200 milya kada oras o mas mabilis. Noong 1996, nilikha ng estado 
ang Awtoridad sa Mabilis na Riles ng California (ang awtoridad) upang 
bumuo ng sistema ng tren sa pagitan ng mga lungsod na maaaring 
tumakbo sa mga tulin na 200 milya kada oras o mas mabilis upang 
magkonekta sa mga pangunahing lungsod ng California, at magkaloob 
ng serbisyo sa pagitan ng hilagang California at timog California. 

Sa nakalipas na 12 taon, ang awtoridad ay gumugol ng humigit-
kumulang na $60 milyon para sa mga aktibidad bago ang konstruksiyon, 
tulad ng mga pag-aaral at pagpaplano na pangkapaligiran, na may 
kaugnayan sa pagbuo ng isang sistema ng mabilis na tren. Ang 
iminumungkahing sistema ay gagamit ng mga elektrikong tren 
at magkokonekta sa mga pangunahing lungsod ng San Francisco, 
Sacramento, daraan sa Central Valley, papasok sa Los Angeles, County ng 
Orange, sa Inland Empire (mga County ng San Bernardino at Riverside), 
at San Diego. Tinantiya ng awtoridad noong 2006 na ang kabuuang 
gastos upang buuin at itayo ang buong mabilis na sistema ng tren ay 
magiging humigit-kumulang na $45 bilyon. Habang ang awtoridad 
ay nagpaplano na pondohan ang konstruksiyon ng iminumungkahing 
sistema sa pamamagitan ng kombinasyon ng mga pederal, pribado, lokal, 
at pang-estadong pera, wala pang pagpopondo na naipagkaloob. 

MUNGKAHI
Ang panukalang-batas na ito ay nag-aawtorisa sa estado na 

magbenta ng $9.95 bilyon na mga pangkalahatang obligasyong bono 
upang pondohan ang (1) mga aktibidad bago ang konstruksiyon at 
konstruksiyon ng isang mabilis na sistema ng tren ng pasahero sa 
California, at (2) mga kapital na pagpapabuti sa mga sistema ng riles 
ng pasahero na nagpapalawak ng kapasidad, nagpapabuti ng kaligtasan, 
o nagbibigay ng kakayahan sa mga sumasakay sa tren na kumonekta 
sa mabilis sa sistema ng tren. Ang mga pondo ng bono ay makukuha 
kapag inilaan ng Lehislatura. Ang mga pangkalahatang obligasyong 
bono ay sinusuportahan ng estado, ibig sabihin ang estado ay inaatasan 
na bayaran ang mga gastos sa prinsipal at interes sa mga bonong ito. 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga pangkalahatang 
obligasyong bono, mangyaring sumangguni sa seksiyon nitong pamplet 
ng balota na may titulong “Isang Pangkalahatang-tanaw sa Utang sa 
Bono ng Estado.”

Ang Mabilis na sistema ng tren. Sa kabuuang halaga, $9 bilyon ay 
gagamitin, kasama ng anumang makukuhang pederal na mga pera, mga 
pribadong pera, at pondo mula sa ibang mga pinagkukunan, upang 
bumuo at magtayo ng isang  mabilis na sistema ng tren mula sa San 
Francisco Transbay Terminal hanggang sa Los Angeles Union Station at 
Anaheim, at nag-uugnay sa mga pangunahing sentro ng populasyon ng 
estado, kabilang ang Sacramento, ang San Francisco Bay Area, ang Central 
Valley, Los Angeles, ang Inland Empire, County ng Orange, at San Diego. 
Ang mga pondo ng bono ay maaaring gamitin para sa mga pag-aaral na 
pangkapaligiran, pagpaplano at inhinyeriya ng sistema, at para sa mga 
kapital na gastos tulad ng pagkuha ng mga karapatan-sa-daan, mga tren, 
at mga kaugnay na kagamitan, at konstruksiyon ng mga daang-bakal, mga 
istruktura, mga sistema ng kuryente, at mga istasyon. Gayunman, ang 
mga pondo ng bono ay maaaring gamitin upang magkaloob ng hanggang 
kalahati lamang ng kabuuang gastos ng konstruksiyon ng bawat koridor o 
bahagi ng isang koridor. Ang panukalang-batas ay nag-aatas sa awtoridad 
na maghangad ng mga pribado at ibang mga pampublikong pondo upang 
masakop ang mga natitirang gastos. Ang panukala ay naglilimita rin sa 
halaga ng mga pondo ng bono na magagamit upang pondohan ang mga 
partikular na gawain bago ang konstruksiyon at pangangasiwa.

Ang Yugto I ng proyektong tren ay ang koridor sa pagitan ng San 
Francisco Transbay Terminal at ng Los Angeles Union Station at Anaheim. 

Kung ipinasiya ng awtoridad na hindi magkakaroon ng negatibong tama 
sa konstruksiyon ng Yugto I ng proyekto, ang mga pondo ng bono ay 
maaaring gamitin sa alinman sa mga sumusunod na koridor: 

Sacramento hanggang sa Stockton hanggang sa Fresno• 
San Francisco Transbay Terminal hanggang sa San Jose hanggang • 
Fresno
Oakland hanggang sa San Jose• 
Fresno hanggang sa Bakersfield hanggang sa Palmdale hanggang • 
sa Los Angeles Union Station
Los Angeles Union Station hanggang sa Riverside hanggang sa • 
San Diego
Los Angeles Union Station hanggang sa Anaheim hanggang sa Irvine• 
Merced hanggang sa Stockton hanggang sa Oakland at San • 
Francisco sa pamamagitan ng Altamont Corridor

Ang panukalang-batas ay nag-aatas ng pananagutan at pagbabantay 
ng paggamit ng awtoridad sa mga pondo ng bono na inawtorisa ng 
panukalang-batas na ito para sa mabilis na sistema ng tren. Sa partikular, 
ang pondo ng bono ay dapat ilaan ng Lehislatura, at ang Tagasuri ng 
Estado ay dapat magsuri pana-panahon ng paggamit ng mga pondo 
ng bono. Bilang karagdagan, ang awtoridad ay pangkaraniwang dapat 
magsumite sa Kagawaran ng Pananalapi at ng Lehislatura ng isang 
detalyadong plano para sa bawat koridor o bahagi ng isang koridor, bago 
ilaan ang mga pondo ng bono para sa koridor o bahaging iyon. Ang 
mga plano sa pagpopondo ay dapat ding repasuhin ng isang komite na 
ang mga miyembro ay kabilang ang mga eksperto sa pananalapi at mga 
eksperto sa mabilis na tren. Ang isang napapanahong plano ay iniaatas 
na isumite at aprobahan ng Direktor ng Pananalapi bago magawa ng 
awtoridad na gastahin ang mga pondo ng bono, sa sandaling mailaan.

Ibang mga Sistema ng Riles ng Pasahero. Ang natitirang $950 milyon 
sa mga pondo ng bono ay makukuha upang pondohan ang mga kapital 
na proyekto na nagpapabuti sa ibang mga sistema ng riles ng pasahero 
upang mapahusay ang kapasidad, o kaligtasan, ng mga sistemang ito, o 
pahintulutan ang mga sumasakay na kumonekta sa mabilis na sistema 
ng tren. Sa $950 milyon, $190 milyon ay itinalaga upang pabutihin ang 
mga serbisyo ng riles sa pagitan ng mga lungsod ng estado. Ang natitirang 
$760 milyon ay gagamitin para sa ibang mga serbisyo ng riles ng pasahero 
kabilang ang riles ng lungsod at nagbibiyahe.

EPEKTO SA PANANALAPI
Mga Gastos sa Bono. Ang mga gastos sa mga bonong ito ay depende 

sa mga antas ng interes na may-bisa sa panahon na ang mga ito ay 
ibinebenta at sa panahon na ang mga ito ay binabayaran. Habang ang 
panukala ay nagpapahintulot sa mga bono na iisyu na may panahon ng 
pagbabayad na hanggang 40 taon, ang kasalukuyang gawain ng estado ay 
ang mag-isyu ng mga bono na may panahon ng pagbabayad na hanggang 
30 taon. Kung ang mga bono ay naibenta sa pangkaraniwang antas ng 
interes na 5 porsiyento, at kung ang panahon ng pagbabayad ay 30 taon, 
ang gastos ng Pangkalahatang Pondo ay magiging humigit-kumulang na 
$19.4 bilyon upang mabayaran ang pareho ng prinsipal ($9.95 bilyon) at 
interes ($9.5 bilyon). Ang pangkaraniwang pagbabayad para sa prinsipal 
at interes ay humigit-kumulang na $647 milyon kada taon.

Mga Gastos sa Pagpapatakbo. Kapag itinayo, ang mabilis na sistema 
ng tren ay magkakaroon ng hindi alam na patuloy na mga gastos sa 
pagpapanatili at pagpapatakbo, malamang na higit sa $1 bilyon sa isang 
taon. Depende sa antas ng mga sumasakay, mababawasan kahit ang 
bahagi lamang ng mga gastos , ay maaaring lubos na mabawi, ng kita 
mula sa mga pamasaheng ibinabayad ng mga pasahero.



6 |  Mga Pangangatwiran
Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda 

at hindi sinuri para sa ganap na kawastuhan ng alinmang opisyal na ahensiya.

BATAS SA BONO PARA SA LIGTAS, 
MAAASAHANG MABILIS NA PAMPASAHERONG TREN.

PROP

1A
 PANGANGATWIRANG PANIG SA PROPOSISYON 1A 

Ang Proposisyon 1A ay magdadala sa mga taga-California ng isang ligtas, 
maginhawa, abot-kaya, at maaasahang alternatibo sa tumataas na mga presyo ng 
gasolina, pagsisikip sa priwey, tumataas na pamasahe sa eruplano, humihinang 
serbisyo ng kompanya ng eruplano, at mas kaunting biyahe.

Ito ay magbabawas ng pagkadepende ng California sa langis ng ibang bansa 
at magbabawas ng nakakulong na gas na nagiging dahilan ng pandaigdig na 
pag-init.

Ang Proposisyon 1A ay isang $9.95 bilyon na bonong panukalang-batas para 
sa isang 800-milya na ugnayan ng Mabilis na Tren na mag-aalis ng 70 milyon 
ng biyahe ng pasahero sa isang taon na nagbabara ngayon sa mga haywey at 
paliparan ng California—NANG HINDI NAGTATAAS NG MGA BUWIS. 

Ang California ay magiging unang estado sa bansa na makikinabang sa 
mabuti sa kapaligiran na Mabibilis na Tren na pangkaraniwan ngayon sa Europa 
at Asya. Ang Proposisyon 1A ay magdadala sa California ng:

Pinatatakbo ng kuryente na Mabibilis na Tren na tumatakbo ng • 
hanggang 220 milya sa isang oras sa modernong daang-bakal na 
ligtas na nakahiwalay sa ibang trapiko na pangkaraniwang nasa mga 
kasalukuyang koridor ng riles.
Mga ruta na nag-uugnay sa mga istasyon sa downtown ng • 
SAN DIEGO, LOS ANGELES, FRESNO, SAN JOSE, SAN 
FRANCISCO, at SACRAMENTO, may mga pagtigil sa mga 
komunidad na nasa pagitan.
Serbisyo ng Mabilis na Tren sa mga pangunahing lungsod sa • 
COUNTY NG ORANGE, sa INLAND EMPIRE, sa SAN JOAQUIN 
VALLEY, at sa SOUTH BAY.
Halos isang bilyong dolyar upang palakasin ang mga sistema ng riles ng • 
pasahero na nagkokonekta sa mga Mabibilis na Tren.

Ang Proposisyon 1A ay magtitipid ng oras at pera. Paglalakbay mula sa Los 
Angeles hanggang San Francisco sa humigit-kumulang na 2½ oras para sa mga 
$50 sa isang tao. Sa mga presyo ng gasolina ngayon, ang isang drayber ng isang 
20-milya-kada-galon na awto ay gagasta ng humigit-kumulang na $87 at anim 
na oras sa naturang biyahe.

Ang sampung taon ng pag-aaral at pagpaplano ay ginawa sa 
PAGHAHANDA PARA sa pagtatayo, pagtustos, at pagpapatakbo ng isang 
ugnayan ng balang tren ng California na ginawang modelo ang tanyag, 
maaasahan, at matagumpay na mga sistema sa Europa at Asya. Ang kanilang 
rekord ay nagpapakita na ang Mabibilis na Tren ay nakatutupad ng layunin, 
pareho sa serbisyo at pagtitipid.

 PAGPAPABULAAN SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PROPOSISYON 1A 

Hindi sa 1A: ISANG PAG-AAKSAYANG PAMPULITIKA
Ang mga kaparehong pulitiko na hindi malutas ang ating krisis sa badyet at 

gustong taasan ang inyong mga buwis ay nag-iisip na makakapagpatakbo sila 
ng kanilang sariling daang-riles ng pamahalaan. Kahit sila ay umaamin na itong 
mataas ang gastos na tren ay patatamaan ang mga nagbabayad ng buwis ng $40 
bilyon. Bukod doon, ito ay “bahaging pagbabayad” lamang ng mga nagbabayad 
ng buwis, na WALANG garantiya na ito ay makukumpleto.

Ang proyekto ay nag-aksaya ng $58 milyon sa mga tagapayo, paglalakbay sa 
Europa, at makikintab na polyeto at ngayon ay bilyun-milyong pa na maaaring 
gastahin nang hindi maglalatag ng kahit isang pulgadang daang-bakal—pera na 
kailangan nating bayaran kahit na mabigo ang proyekto.

Ang mga espesyal na interes na sumusuporta sa Prop. 1A ay kilala sa kanilang 
maraming bilyong dolyar na paglampas sa gastos.

Hindi sa 1A: $20 BILYON NA BABAYARANG UTANG = MAS 
MATATAAS NA BUWIS

Ang mga pulitiko ay umaamin na ang Prop. 1A ay gagastusan ng mga 
nagbabayad ng buwis sa California ng $647 milyon bawat taon para sa 30 taon 
upang mabayaran ang utang. Ngayon na matataas na ang antas ng utang ng 
California, ito ay magtutulak sa mga pulitiko na taasan ang inyong mga buwis. 
Ang California ay ika-4 na pinakamataas na binubuwisang estado sa Amerika at 

ang mga matataas na buwis ay nagtataboy ng mga trabaho palayo sa California. 
Ang pagpasa ng Prop. 1A ay maaaring magresulta sa paglampas ng California sa 
New York bilang pinakamataas na binubuwisang estado sa Amerika.

Hindi sa 1A: SA HALIP AY PALAWAKIN ANG MGA KASALUKUYANG 
SISTEMA NG PAGHAHATID

Ang problema ng taga-California ay hindi ang pagbiyahe mula sa San Francisco 
patungong Los Angeles, ito’y kung paano makakarating sa trabaho bawat araw.

Ang pamumuhunan sa katulad na halaga ng pera sa panrehiyong paghahatid 
at pag-aalis ng pagbabara sa haywey ay magbabawas ng pagdumi at pagdepende 
natin sa langis ng ibang bansa.

HINDI SA PROP. 1A: MAHINANG pananagutan, WALANG kaluwagan 
sa pagbabara para sa nagdaranas na mga nagbibiyahe, AT HINDI ITO 
MAKAKAYA NG MGA NAGBABAYAD NG BUWIS!

ANG KAGALANG-GALANG NA CHUCK DEVORE, Miyembro ng Asembleya ng California
RICHARD TOLMACH, Presidente
California Rail Foundation
MIKE ARNOLD, Ph.D., Ka-Tagapangulo
Marin Citizens for Effective Transportation

Ang mga naglalakbay sa himpapawid ay gumugugol ng mas maraming 
oras sa lupa kaysa himpapawid ngayon. Ang Proposisyon 1A ay lilikha ng 
isang bagong mapipiling transportasyon na nagpapabuti ng mga kondisyon 
sa ating mga pangunahing paliparan. Wala nang espasyo para sa mga 
karagdagang daanan ng eruplano. Magagawa ng Mabibilis na Tren na alisin ang 
pangangailangang iyon.

Ang pinatatakbo ng kuryente na Mabibilis na Tren ay magtatanggal ng higit 
sa 12 bilyong libra ng CO2 at mga nakakulong na gas, kapantay ng pagdumi ng 
halos 1 milyong awto. At ang Mabibilis na Tren ay nangangailangan ng isang-
ikatlo ng enerhiya ng paglalakbay sa himpapawid at isang-ikalima ng enerhiya 
ng paglalakbay sa awto.

Ang Proposisyon 1A ay magpoprotekta sa mga interes ng nagbabayad ng 
buwis:

Pagbabantay ng publiko at detalyadong independiyenteng pagrepaso ng • 
mga plano sa pananalapi.
Panumbas na pribado at pederal na pagpopondo na tutukuyin BAGO • 
gastahin ang mga pondo ng bono ng estado.
90% ng mga pondo ng bono na gagastahin sa konstruksiyon ng • 
sistema, hindi sa mga karagdagang pag-aaral, plano, at mga aktibidad 
ng inhinyeriya.
Pagtustos ng bono makukuha sa bawat bahagi ng estado.• 
Ang pinakaepisyente sa gastos na mga bahagi ng konstruksiyon ang • 
magkakaroon ng pinakamataas na priyoridad.

Bumoto ng Oo sa Proposisyon 1A upang PABUTIHIN ANG MOBILIDAD 
at magpasok ng bagong sigla sa ekonomiya ng California sa pamamagitan 
ng paglikha ng halos 160,000 trabaho na may kaugnayan sa kontruksiyon at 
450,000 permanenteng trabaho sa mga kaugnay na industriya tulad ng turismo. 
Ang mga ito ay mga trabaho sa Amerika na hindi maaaring ipagawa sa labas.

Bumoto ng Oo sa Proposisyon 1A.
www.CaliforniaHighSpeedTrains.com

STEVEN B. FALK, Presidente
San Francisco Chamber of Commerce
GARY TOEBBEN, Presidente
Los Angeles Area Chamber of Commerce
FRAN FLOREZ, Pangalawang Tagapangulo
California High-Speed Rail Authority
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Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda 
at hindi sinuri para sa ganap na kawastuhan ng alinmang opisyal na ahensiya.

BATAS SA BONO PARA SA LIGTAS, 
MAAASAHANG MABILIS NA PAMPASAHERONG TREN.

PROP

1A
 PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 1A  

HINDI sa Prop. 1A: $20 Bilyong Gastos ng mga Nagbabayad ng Buwis 
Ang Prop. 1A ay isang pag-aaksaya na gagastusan ng mga nagbabayad ng 

buwis ng hindi kukulangin sa $20 bilyong dolyar sa prinsipal at interes. Ang 
buong proyekto ay maaaring gastusan ng $90 bilyon—ang pinakamahal na 
daang-riles sa kasaysayan. Walang tunay na nakakaalam kung magkano ang 
magiging pangwakas na gastos nito.

Ang mga nagbabayad ng buwis ang sasagot sa singil na ito—ito’y hindi 
“libreng pera.” Alinsunod sa panukalang-batas (Artikulo 3, Seksiyon 
2704.10) “. . . ang buong pagtitiwala at kredito ng Estado ng California 
sa pamamagitan nito ay ipinapangako para sa nasa oras na pagbabayad ng 
prinsipal ng, at interes sa, mga bono . . ..” Ang panukalang-batas na ito ay 
kukuha ng $20 bilyon ($2,000 para sa isang pangkaraniwang pamilya ng apat) 
mula sa pangkalahatang pondo sa buhay ng mga bono.

HINDI sa Prop. 1A: Ang mga Nagbabayad ng Buwis sa California ay Hindi 
Makakaya ang Mas Malalaking Kakulangan sa Badyet

Sa ating krisis sa badyet, bilyun-bilyon sa pulang tinta, darating na mga 
pagbawas sa pangangalagang pangkalusugan, ang mahihirap, mga parke, at mga 
paaralan, ngayon ay HINDI TAMANG PANAHON upang magdagdag ng 
$20 bilyon pa sa utang at interes ng estado. Ang estado ay mayroon nang higit 
sa $100 BILYONG DOLYAR sa inaprobahan ng botante na mga bono at ang 
ating marka sa bono ay kabilang na sa pinakamasama sa bansa.

HINDI sa Prop. 1A—May Mas Mabubuting Paggamit ng mga Dolyar ng 
Nagbabayad ng Buwis

Ang California ay may mas matataas na priyoridad kaysa dito sa $20 
BILYONG DOLYAR na pag-aaksaya.

Ano ang mabibili ng $20 bilyon?
22,000 bagong guro, bumbero, o mga tauhan ng pagpapatupad ng • 
batas para sa 10 taon.
Pangangalagang pangkalusugan para sa lahat ng bata sa estado para sa • 
maraming taon.
Pagsasapanahon at pagpapabuti ng sistema ng tubig ng California • 
upang magkaloob ng maaasahang panustos na ligtas, malinis na tubig.
Isapanahon at palawakin ang mga kasalukuyang sistema ng • 
transportasyon kabilang ang mga daan at paghahatid sa buong 
California, na tunay na magbabawas ng trapiko at emisyon.

 PAGPAPABULAAN SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 1A 

Ang ugnayan ng mabilis na riles ng California ay nag-aatas ng WALANG 
PAGTAAS NG BUWIS at napapailalim sa mahihigpit na pagkontrol at 
pagbabantay ng pananalapi.

Ito’y payak at patas—sa sandaling makumpleto ANG MGA GUMAGAMIT 
NG SISTEMA AY MAGBABAYAD SA SISTEMA. Iyon ang dahilan kung 
bakit ang mga grupong bantay para sa nagbabayad ng buwis ay sumusuporta sa 
Proposisyon 1A.

Ang pinatatakbo ng kuryente na Mabibilis na Tren ay magbibigay sa 
mga taga-California ng isang tunay na alternatibo sa labis na tumataas na 
mga presyong gasolina at pagkadepende sa langis ng ibang bansa habang 
binabawasan ang mga nakakulong na gas. Ang pagtatayo ng mabilis na riles ay 
mas mura kaysa pagpapalawak ng mga haywey at paliparan upang matugunan 
ang paglaki ng populasyon ng California.

Ang pagbabara, abala sa paglipad at mahabang paglalakbay sa awto ay naging 
labis na nakakabigat. Ang Proposisyon 1A ay magtitipid ng oras. Maglakbay sa 
downtown patungo sa ibang downtown sa buong California sa Mabibilis na Tren 
na mas mabilis kaysa sa awto o himpapawid—SA MAS MURANG HALAGA!

Ang sistema ng transportasyon ng California ay lipas na sa panahon at 
nabubulok na. Kailangan natin ng mga maipapalit sa mahinang pinananatiling 
daan, masisikip na daanan ng eruplano, at nagbabarang haywey. Kailangan ng 
mga taga-California ang taglay ng karamihan sa sibilisadong mundo—mabilis 
na riles. Naiwan tayong masyado ng ibang mga estado at bansa kaya ang ating 
naguguho nang impra-istruktura ay nagbabanta sa ating ekonomiya.

Ang isang 220-milya-isang-oras na pambuong-estadong sistema ng riles ay 
magbibigay sa mga taga-California ng mas mabilis, magiliw sa kapaligiran na 
alternatibo para sa paglalakbay.

Ang Proposisyon 1A ay lilikha ng 160,000 trabahong may kaugnayan sa 
konstruksiyon at 450,000 permanenteng trabaho.

Ang Proposisyon 1A ay ineendorso ng mga eksperto sa pagpapatupad ng 
batas, mga lider ng negosyo, mga tagapagtaguyod ng kapaligiran, at mga taga-
California na naghahanap ng ligtas, abot-kaya, at maaasahang transportasyon.

Ang mga pumirma sa pangangatwiran laban sa Proposiyon 1A ay mga 
pangkaraniwang kalaban ng mga pagpapabuti ng transportasyon. Ang mga 
sinasabi nila ay mali at ang kanilang mga datos ay gawa-gawa.

Kailangan ng mga taga-California na mamuhunan sa isang bago, moderno, 
mabisang paraan ng transportasyon.

Bumoto ng Oo sa Proposisyon 1A.
www.CaliforniaHighSpeedTrains.com

JIM EARP, Tagapagpaganap na Direktor
California Alliance for Jobs
BOB BALGENORTH, Presidente
State Building & Construction Trades Council of California
LUCY DUNN, Presidente
Orange County Business Council

HINDI sa Prop. 1A—Tunay na Walang Pananagutan 
Ang mga pulitiko at burukrata, at mga espesyal na interes ang kokontrol 

sa pera, hindi mga botante. Ang totoo, ang pangunahing kontratista ng 
proyektong ito ay Parsons-Brinckerhoff, ang kaparehong tagapagtayo ng 
nakakahiyang “Big Dig” sa Boston na nagkaroon ng bilyun-bilyon na paglampas 
sa gastos.

Wala ni ISANG mamamayang miyembro sa bagong “grupo ng pagrepaso ng 
kapantay.” Lahat sila ay pulitiko at burukrata.

HINDI sa Prop. 1A—Isang Bukas na Libro ng Tseke ng Nagbabayad ng Buwis
Seksiyon 8(e) ay nagsasabi na ang mga pondo ng bono ay “. . . nilalayong 

himukin ang pederal na pamahalaan at pribadong sektor na gumawa ng 
malaking kontribusyon sa konstruksiyon . . ..”

PANSININ ANG SALITANG “HIMUKIN”—iyon ay burukratikong 
pananalita para sa “gagastahin namin ang pera ng nagbabayad ng buwis nang 
hindi isinasaalang-alang kung makakuha man kami ng isang sentimos mula sa 
pribadong sektor o sa pederal na pamahalaan.”

Ang totoo, $58 milyon ng pera ng nagbabayad ng buwis ay nagasta NA sa 
proyektong ito at wala ni ISANG TALAMPAKAN ng daang-bakal na nailatag. 
Ngayon gusto nilang pagkatiwalaan natin sila ng karagdagang BILYUN-BILYON.

HINDI sa Prop. 1A—Itinataguyod ng mga Espesyal na Interes para sa mga 
Espesyal na Interes

Ang Association for California High Speed Trains ay nagtataguyod ng pag-
aaksayang ito. Ang kanilang Lupon ay kumakatawan sa panlabas ng estado na 
mga espesyal na interes (France, Pennsylvania, New Jersey, Maryland, New York 
City, Texas, at Illinois), marami sa kanila ay maaaring kumita ng milyun-milyon 
kung papasa ang panukalang-batas na ito.

Mangyaring samahan kami sa pagboto ng “HINDI” sa Prop. 1A.
Bumisita, kumuha ng karagdagang kaalaman, at kayo mismo ang magbasa nito: 

www.DerailHSR.com.

ANG KAGALANG-GALANG NA TOM McCLINTOCK, Senador ng Estado
ANG KAGALANG-GALANG NA GEORGE RUNNER, Senador ng Estado
JON COUPAL, Presidente
Howard Jarvis Taxpayers Association
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ISANG PANGKALAHATANG-TANAW SA UTANG SA BONO NG ESTADO Inihanda ng Opisina ng Pambatasang Manunuri

 
Ang seksiyong ito ay nagkakaloob ng isang pangkalahatang-

tanaw sa kasalukuyang kalagayan ng estado na may kaugnayan 
sa utang sa bono. Ito ay tumatalakay rin sa tama ng mga 
panukalang-batas sa bono sa balotang ito, kung aaprobahan, sa 
antas ng utang ng estado at mga gastos sa pagbabayad ng mga 
naturang utang sa paglipas ng panahon.

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

isang uri ng pangmatagalang pag-utang na ginagamit ng estado 
upang lumikom ng pera para sa iba’t ibang layunin. Kinukuha 
ng estado ang perang ito sa pamamagitan ng pagbebenta 
ng mga bono sa mga namumuhunan. Bilang kapalit, ito ay 
sumasang-ayon na bayaran ang perang ito, nang may interes, 
alinsunod sa isang tinukoy na iskedyul.

Bakit mga Bono ang Ginagamit? Laging ginagamit 
ng estado ang mga bono upang tustusan ang malalaking 
proyektong kapital na paglalaan tulad ng mga daan, mga 
pasilidad na pang-edukasyon, bilangguan, parke, proyekto para 
sa tubig, at gusali ng opisina (ibig sabihin, mga proyektong 
may kaugnayan sa pampublikong impra-istruktura). Ito ay 
ginagawa pangunahin dahil sa ang mga pasilidad na ito ay 
nagkakaloob ng mga serbisyo sa maraming taon, ang malaking 
dolyar na gastos sa mga ito ay maaaring mahirap bayarang 
lahat sa isang pagkakataon, at ang magkakaibang nagbabayad 
ng buwis na nagbabayad ng mga bono ay nakikinabang sa 
paglipas ng panahon mula sa mga pasilidad. Ang mga bono ay 
ginamit din upang makatulong na tustusan ang mga partikular 
na pribadong impra-istruktura, tulad ng pabahay.

Anu-anong mga Uri ng Bono ang Ibinebenta ng Estado? 
Ang estado ay nagbebenta ng tatlong pangunahing uri ng mga 
bono upang tustusan ang mga proyekto. Ang mga ito ay:

Mga Pangkalahatang Obligasyong Bono.•  Karamihan sa 
mga ito ay tuwirang binabayaran mula sa Pangkalahatang 
Pondo ng estado, na pangunahing sinusuportahan ng 
mga kita sa buwis. Ang ilan, gayunman, ay binabayaran 
ng mga itinalagang pinagkukunan ng kita, at ang 
Pangkalahatang Pondo ay nagkakaloob ng pantulong 
lamang na suporta kung sakaling magkulang ang mga 
kita. (Ang isang halimbawa ay ang programang Cal-Vet, 
kung saan ang mga bono ay iniisyu upang magkaloob 
ng mga pautang para sa bahay ng mga beterano at 
binabayaran gamit ang mga pagbabayad sa pautang para 
sa bahay ng mga beterano.) Ang mga pangkalahatang 
obligasyong bono ay dapat aprobahan ng mga botante 
at ang pagbabayad sa mga ito ay iginagarantiya ng 
pangkalahatang kapangyarihan sa pagbubuwis ng estado.
Mga Bonong•  Pag-arkila-Kita. Ang mga bonong ito 
ay binabayaran mula sa mga pagbabayad sa pag-arkila 
(pangunahing tinutustusan mula sa Pangkalahatang Pondo) 
ng mga ahensiya ng estado na ginagamit ang mga pasilidad 
na tinustusan ng mga bono. Ang mga bonong ito ay hindi 
nag-aatas ng pag-aproba ng botante at hindi ginagarantiyahan 
ng pangkalahatang kapangyarihan sa pagbubuwis ng estado. 
Bilang resulta, ang mga ito ay may mga gastos sa interes na 
mas mataas kaysa mga pangkalahatang obligasyong bono.

Mga Tradisyunal na Bonong Kita.•  Ang mga ito ay 
tumutustos rin sa mga kapital na proyekto pero hindi 
sinusuportahan ng Pangkalahatang Pondo. Sa halip, ang 
mga ito ay binabayaran mula sa isang itinalagang daluyan 
ng kita na nililikha ng mga proyektong tinutustusan ng 
mga ito—tulad ng mga tulay na may bayad. Ang mga 
bonong ito ay hindi ginagarantiyahan ng pangkalahatang 
kapangyarihan sa pagbubuwis ng estado at hindi 
nangangailangan ng pag-aproba ng botante.

Mga Bonong May Kaugnayan sa Badyet. Kamakailan, ang 
estado ay gumamit din ng pagtustos ng bono upang tulungang 
masarhan ang malalaking kakulangan nito sa badyet ng 
Pangkalahatang Pondo. Noong Marso 2004, inaprobahan ng 
mga botante ang Proposisyon 57, nag-awtorisa ng $15 bilyon 
na mga pangkalahatang obligasyong bono upang tulungang 
mabayaran ang mga natipong kakulangan sa badyet at ibang 
mga obligasyon. Sa halagang ito, $11.3 bilyon ang nalikom sa 
pamamagitan ng pagbebenta ng bono noong Mayo at Hunyo 
ng 2004, at ang natitirang makukuhang mga awtorisasyon 
ay ibinenta noong Pebrero 2008. Ang mga bonong ito ay 
babayaran sa susunod na maraming taon. Ang mga ito ay 
hindi isinama sa natitira ng pagtalakay na ito, na nakapokus sa 
mga bonong may kaugnayan sa impra-istruktura.

Anu-ano ang mga Tuwirang Gastos sa Pagtustos ng Bono? 
Ang gastos ng estado sa paggamit ng mga bono ay nakadepende 
pangunahin sa halagang naibenta, sa mga antas ng interes ng mga 
ito, sa panahon na binabayaran ang mga ito, at sa balangkas ng 
maturidad ng mga ito. Halimbawa, ang pinakahuling naibentang 
mga pangkalahatang obligasyong bono ay babayaran sa 30 taon 
nang may pantay na mga taunang pagbabayad. Kung ipapalagay 
na ang pag-isyu ng bono ay nagtataglay ng antas ng interes na 
libre sa buwis na 5 porsiyento, ang gastos sa pagbabayad dito 
na may mga pantay na pagbabayad sa 30 taon ay malapit sa $2 
para sa bawat dolyar na inutang—$1 para sa halagang inutang 
at malapit sa $1 para sa interes. Ang gastos na ito, gayunman, 
ay ikinakalat sa buong 30 taon, kaya ang gastos pagkatapos 
iakma para sa implasyon ay may malaking kabawasan—humigit-
kumulang na $1.30 para sa bawat $1 na inutang.

Ang Kasalukuyang Kalagayan ng Utang ng Estado
Halaga ng Utang ng Pangkalahatang Pondo. Pagsapit 

ng Hunyo 1, 2008, ang estado ay may humigit-kumulang 
na $53 bilyon na utang sa bono ng Pangkalahatang Pondo 
na may kaugnayan sa impra-istruktura kung saan ito ay 
gumagawa ng mga pagbabayad sa prinsipal at interes. Ito 
ay binubuo ng humigit-kumulang na $45 bilyon ng mga 
pangkalahatang obligasyong bono at $8 bilyon ng mga bonong 
pag-arkila-kita. Bilang karagdagan, hindi pa naibebenta ng 
estado ang humigit-kumulang na $68 bilyon ng inawtorisang 
pangkalahatang obligasyon at mga bonong pag-arkila-kita 
para sa impra-istruktura. Karamihan sa mga bonong ito ay 
nailaan na sa mga proyekto, pero ang mga proyektong iyon ay 
hindi pa nasisimulan o ang progreso ng mga ito ay hindi pa 
nakakaabot sa malaking yugto ng konstruksiyon.

Mga Pagbabayad ng Utang ng Pangkalahatang Pondo. 
Tinatantiya namin ang mga pagbabayad ng utang ng 
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Pigura 1

Proporsiyon ng Utang-Serbisyo ng Pangkalahatang Pondoa

a Proporsiyon ng taunang mga pagbabayad na utang-serbisyo sa mga bonong may kaugnayan sa impra-istruktura sa mga kita at mga paglipat.
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Nadagdag na Gastos Mula sa Pagbebenta Ng:

Mga Bono sa Balota ng Nobyembre 2008

Mga Naunang Inawtorisang Bono

Mga Bonong Naibenta Na

ISANG PANGKALAHATANG-TANAW SA UTANG SA BONO NG ESTADO PATULOY

 
Pangkalahatang Pondo para sa pangkalahatang obligasyon 
at mga bonong pag-arkila-kita na may kaugnayan sa impra-
istruktura ay humigit-kumulang na $4.4 bilyon noong 2007–08. 
Habang ang naunang inawtorisa pero kasalukuyang hindi pa 
naibebentang mga bono ay ipinagbibili, ang mga gastos sa 
utang sa bono ay madaragdagan, aabot sa humigit-kumulang na 
$9.2 bilyon sa 2017–18.

Proporsiyon ng Utang-Serbisyo. Ang isang tagapagpabatid 
ng kalagayan sa utang ng estado ay ang proporsiyon ng utang-
serbisyo (DSR). Ang proporsiyong ito ay nagpapabatid ng 
bahagi ng taunang mga kita ng estado na dapat itabi para sa 
mga pagbabayad ng utang-serbisyo sa mga bono para sa impra-
istruktura at dahil dito ay hindi magagamit para sa ibang mga 
programa ng estado. Gaya ng ipinapakita sa Pigura 1, ang DSR 
ay tumaas sa mga unang bahagi ng mga taon ng 1990 at umabot 
sa 5.4 porsiyento bago bumagsak sa mas mababa sa 3 porsiyento 
noong 2002–03, ang bahagi ng dahilan ay ang ilang aktibidad 
na muling pagtustos sa kakulangan. Ang DSR ay muling tumaas 
simula noong 2003–04 at kasalukuyang nasa 4.4 porsiyento para 
sa mga bono para sa impra-istruktura. Inaasahan na ito ay tataas 
upang umabot ng 6.1 porsiyento sa 2011–12 habang ang mga 
kasalukuyang inawtorisang bono ay ibinebenta.

Mga Epekto ng mga Bonong Proposisyon sa Balotang Ito
May apat na panukalang-batas na pangkalahatang 

obligasyong bono sa balotang ito, may kabuuan na $16.8 bilyon 
sa mga bagong awtorisasyon. Sa mga ito ay kabilang ang:

Proposisyon 1A, na mag-aawtorisa sa estado na mag-isyu • 
ng $9.95 bilyon na mga bono upang tustusan ang isang 
proyektong mabilis na riles.

Proposisyon 3, na mag-aawtorisa sa estado na mag-isyu ng • 
$980 milyon na mga bono para mga proyektong kapital 
na paglalaan sa mga ospital ng mga bata.
Proposisyon 10, na mag-aawtorisa sa estado na mag-isyu • 
ng $5 bilyon na mga bono para sa iba’t ibang layunin na 
nababagong enerhiya, alternatibong gatong, mahusay ng 
enerhiya, at pagbawas ng inilalabas sa hangin.
Proposisyon 12, na mag-aawtorisa sa estado na mag-isyu • 
ng $900 milyon na mga bono sa ilalim ng programang 
Cal-Vet na babayaran mula sa mga pagbabayad ng 
pautang para sa bahay.

Mga Tama ng mga Pagbabayad sa Utang. Kung ang 
tatlong bono na sinusuportahan ng Pangkalahatang Pondo sa 
balotang ito (Mga Proposisyon 1A, 3, at 10) ay inaprobahang 
lahat, ang mga ito ay mangangailangan ng kabuuang mga 
pagbabayad na utang-serbisyo sa buong buhay ng mga bono 
na humigit-kumulang na doble ng inawtorisang halaga ng 
mga ito. Ang pangkaraniwang taunang serbisyo sa utang sa 
mga bono ay magiging depende sa oras at mga kondisyon ng 
pagbebenta sa mga ito. Sa sandaling ang lahat ng mga bonong 
ito ay maibenta, ang tinatantiyang taunang gastos sa badyet ay 
humigit-kumulang na $1 bilyon.

Tama sa Proporsiyon ng Utang-Serbisyo. Ang Pigura 
1 ay nagpapakita ng mangyayari sa tinantiyang DSR ng 
estado sa paglipas ng panahon kung ang lahat ng mga bono 
ay inaprobahan at naibenta. Ito ay aabot sa pinakamataas na 
6.2 porsiyento sa 2011–12, at bababa na pagkaraan. (Ang 
mga gastos na utang-serbisyo na ipinapakita sa Pigura 1 ay 
magiging mas mataas, halimbawa, kung ang mga botante 
ay mag-aaproba ng mga karagdagang bono sa mga halalan 
pagkaraan ng Nobyembre 2008.)
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PROPOSISYON 1A

Ang batas na ito na iminumungkahi ng Panukalang-batas ng Asembleya 3034 ng 
Regular na Sesyon ng 2007-2008 (Kabanata 267, Mga Batas ng 2008) at isinusumite sa 
mga tao alinsunod sa mga tadhana ng Artikulo XVI ng Saligang-batas ng California.

Ang iminumungkahing batas na ito ay nagdaragdag ng mga seksiyon sa Kodigo 
sa mga Kalye at Haywey; dahil dito, ang mga bagong tadhanang iminumungkahing 
idagdag ay nilimbag sa tipong italika upang ipabatid na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS

SEK. 9. Kabanata 20 (nagsisimula sa Seksiyon 2704) ay idinaragdag sa Dibisyon 
3 ng Kodigo sa mga Kalye at Haywey, upang mabasang:

KABANATA 20. BATAS SA BONO PARA SA LIGTAS, MAAASAHANG MABILIS NA 
PAMPASAHERONG TREN PARA SA IKA-21 SIGLO

Artikulo 1. Mga Pangkalahatang Tadhana
2704. Ang batas na ito ay dapat makilala at maaaring tawaging Batas sa Bono 

Para sa Ligtas, Maaasahang Mabilis na Pampasaherong Tren para sa Ika-21 Siglo.
2704.01. Gaya ng pagkakagamit sa kabanatang ito, ang mga sumusunod na 

katawagan ay may mga sumusunod na kahulugan:
(a) “Komite” ay nangangahulugang Komite sa Pananalapi ng Mabilis na 

Pampasaherong Tren na nililikha alinsunod sa Seksiyon 2704.12.
(b) “Awtoridad” ay nangangahulugang ang Awtoridad sa Mabilis na Riles na 

nililikha alinsunod sa Seksiyon 185020 ng Kodigo sa mga Pampublikong Utilidad, 
o ang kapalit nito.

(c) “Pondo” ay nangangahulugang Pondo ng Bono Para sa Mabilis na 
Pampasaherong Tren na nililikha alinsunod sa Seksiyon 2704.05.

(d) “Mabilis na tren” ay nangangahulugang isang pampasaherong tren na may 
kakayahan ng maipagpapatuloy na tulin na hindi kukulangin sa 200 milya kada oras 
kung saan ipinahihintulot ng mga kondisyon ang mga tuling ito.

(e) “Mabilis na sistema ng tren” ay nangangahulugang isang sistema na may 
mabibilis tren at kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga sumusunod na bahagi: 
karapatan-sa-daan, daang-bakal, sistema ng kuryente, gumugulong na istak, mga 
istasyon, at mga kaugnay na pasilidad.

(f) “Koridor” ay nangangahulugang isang bahagi ng mabilis na sistema ng tren 
gaya ng inilarawan sa Seksiyon 2704.04.

(g) “Magagamit na bahagi” ay nangangahulugang isang bahagi ng isang koridor 
na kabilang ang hindi kukulangin sa dalawang istasyon.

Artikulo 2. Programa sa Pagtustos sa Mabilis na Pampasaherong Tren
2704.04. (a) Hangarin ng Lehislatura sa pagpapatibay ng kabanatang ito at ng 

mga tao ng California sa pag-aproba ng bonong panukala alinsunod sa kabanatang 
ito na simulan ang konstruksiyon ng isang mabilis na sistema ng tren na nagkokonekta 
sa San Francisco Transbay Terminal sa Los Angeles Union Station at Anaheim, at 
nag-uugnay sa mga pangunahing sentro ng populasyon, kabilang ang Sacramento, 
ang San Francisco Bay Area, ang Central Valley, Los Angeles, ang Inland Empire, 
Orange County, at San Diego kaayon ng mga sertipikadong ulat ng awtoridad sa 
tama sa kapaligiran ng Nobyembre 2005 at Hulyo 9, 2008.

(b) (1) Ang mga netong nalikom na natanggap mula sa pagbebenta ng siyam na 
bilyong dolyar ($9,000,000,000) na prinsipal na halaga ng mga bono na inawtorisa 
alinsunod sa kabanatang ito, pagkatapos ilaan ng Lehislatura sa taunang Batas sa 
Badyet, ay dapat gamitin para sa (A) pagpaplano at inhinyeriya para sa mabilis na 
sistema ng tren at (B) mga kapital na gastos, gaya ng inilarawan sa subdibisyon (c).

(2) Gaya ng pinagtibay ng awtoridad noong Mayo 2007, ang Yugto 1 ng proyektong 
mabilis na tren ay ang koridor ng mabilis na sistema ng tren sa pagitan ng San 
Francisco Transbay Terminal at Los Angeles Union Station at Anaheim.

(3) Kapag ang isang pagpapasiya ng awtoridad na ang paggasta ng mga 
nalikom sa bono para sa mga kapital na gastos sa mga koridor na iba sa koridor na 
inilarawan sa talataan (2) ay magsusulong sa konstruksiyon ng sistema, magiging 
kaayon ng pamantayang inilarawan sa subdibisyon (f) ng Seksiyon 2704.08, at hindi 
magkakaroon ng masamang tama sa konstruksiyon ng Yugto 1 ng proyektong mabilis 
na tren, ang awtoridad ay maaaring humiling ng pagpopondo para sa mga kapital 
na gastos, at ang Lehislatura ay maaaring maglaan ng mga pondong inilarawan 
sa talataan (1) sa taunang Batas sa Badyet, na gagastahin para sa alinman sa mga 
sumusunod na koridor ng mabilis na tren:

(A) Sacramento hanggang sa Stockton hanggang sa Fresno.
(B) San Francisco Transbay Terminal hanggang sa San Jose hanggang sa Fresno.
(C) Oakland hanggang sa San Jose.
(D) Fresno hanggang sa Bakersfield hanggang sa Palmdale hanggang sa 

Los Angeles Union Station.
(E) Los Angeles Union Station hanggang sa Riverside hanggang sa San Diego.
(F) Los Angeles Union Station hanggang sa Anaheim hanggang sa Irvine.
(G) Merced hanggang sa Stockton hanggang sa Oakland at San Francisco sa 

pamamagitan ng Altamont Corridor.
(4) Wala sa seksiyong ito na dapat makasira sa pagpapasiya at pagpili ng 

paghahanay mula sa Central Valley patungo sa San Francisco Bay Area at sa 
sertipikasyon ng ulat ng tama sa kapaligiran.

(5) Ang mga kita ng awtoridad, nililikha ng mga pagpapatakbo ng mabilis na sistema 
ng tren na higit sa mga gastos sa pagpapatakbo at pagpapanatili at mga obligasyon 

sa pagtustos, kabilang ang, pero hindi limitado sa, suporta ng mga bonong kita, gaya 
ng ipinasiya ng awtoridad, ay dapat gamitin para sa konstruksiyon, pagpapalawak, 
pagpapabuti, pagpapalit, at rehabilitasyon ng mabilis na sistema ng tren.

(c) Ang mga kapital na gastos na babayaran o maibabalik mula sa mga nalikom 
sa mga bono na inilarawan sa talataan (1) ng subdibisyon (b) ay kabilang ang, 
tungkol sa mabilis na sistema ng tren o anumang bahagi nito, lahat ng aktibidad na 
kailangan para sa pagkuha ng mga interes sa tunay na ari-arian at mga karapatan-
sa-daan at pagpapabuti nito; pagkuha at konstruksiyon ng mga daang-bakal, mga 
istruktura, sistema ng kuryente, at istasyon; pagkuha ng gumugulong na istak at 
kaugnay na kagamitan; pagpapagaan ng anumang tuwiran o hindi tuwirang mga 
tama sa kapaligiran ng mga aktibidad na inawtorisa ng kabanatang ito; mga tulong 
sa paglipat ng mga nawalan ng lugar na may-ari ng ari-arian at umookupa; ibang 
mga kaugnay na kapital na pasilidad at kagamitan; at naturang ibang mga layunin na 
may kaugnayan sa nauna, para sa pagkuhang ito, at para sa pagtustos o pagpapalit 
ng pagtustos nito, na maaaring nakalagay sa batas na pagtitibayin pagkaraan nito. 
Ang paraan ng pagkuha ng alinman sa mga nauna ay maaari ring ilagay sa batas na 
pagtitibayin pagkaraan nito.

(d) Ang mga nalikom sa mga bonong inawtorisa alinsunod sa kabanatang ito ay 
hindi dapat gamitin para sa anumang mga gastos sa pagpapatakbo at pagpapanatili 
ng mga tren o pasilidad.

(e) Ang Tagasuri ng Estado ay dapat gumawa ng pana-panahong pagsusuri 
ng paggamit ng awtoridad sa mga nalikom sa bono na inawtorisa alinsunod sa 
kabanatang ito para sa pag-ayon sa mga iniaatas ng kabanatang ito.

2704.05. Napapailalim sa Seksiyon 2704.18, ang mga nalikom sa mga bonong 
inisyu at ibinenta alinsunod sa kabanatang ito ay dapat ideposito sa Pondo ng Bono 
Para sa Mabilis na Pampasaherong Tren, na sa pamamagitan nito ay nililikha.

2704.06. Ang mga netong nalikom mula sa pagbebenta ng siyam na bilyong dolyar 
($9,000,000,000) na prinsipal na halaga ng mga bonong inawtorisa alinsunod sa 
kabanatang ito, pagkatapos ng paglalaan ng Lehislatura sa taunang Batas sa Badyet, 
ay dapat na makuha, at napapailalim sa mga kondisyon at pamantayan na maaaring 
ipagkaloob ng Lehislatura sa pamamagitan ng batas, para sa (a) pagpaplano ng mabilis 
na sistema ng tren at (b) mga kapital na gastos na nakalagay sa subdibisyon (c) ng 
Seksiyon 2704.04, kaayon ng sertipikadong ulat sa tama ng kapaligiran ng awtoridad 
ng Nobyembre 2005 at Hulyo 9, 2008, gaya ng kasunod na ginawan ng pagbabago 
alinsunod sa mga pag-aaral na pangkapaligiran na isinagawa ng awtoridad.

2704.07. Dapat pagsikapan at kunin ng awtoridad ang ibang mga pribado at 
pampublikong pondo, kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga pederal na pondo, 
mga pondo mula sa mga bonong kita, at mga lokal na pondo, upang dagdagan ang 
mga nalikom sa kabanatang ito.

2704.08. (a) Ang mga nalikom sa mga bonong inilarawan sa talataan (1) ng 
subdibisyon (b) ng Seksiyon 2704.04 ay hindi dapat gamitin para sa higit sa 50 
porsiyento ng kabuuang gastos ng konstruksiyon ng bawat koridor o magagamit 
na bahagi nito ng mabilis na sistema ng tren, maliban sa mga nalikom sa bono na 
ginagamit para sa mga layunin ng subdibisyon (g).

(b) Hindi hihigit sa 10 porsiyento ng mga nalikom sa mga bono na inilarawan 
sa talataan (1) ng subdibisyon (b) ng Seksiyon 2704.04 ay dapat gamitin para sa 
mga pag-aaral na pangkapaligiran, pagpaplano, at mga preliminaryong aktibidad 
na inhinyeriya.

(c) (1) Hindi lalampas ng 90 araw bago ang pagsusumite sa Lehislatura at sa 
Gobernador ng unang kahilingan para sa paglalaan ng mga nalikom sa mga bonong 
inawtorisa ng kabanatang ito para sa anumang karapat-dapat na mga kapital na 
gastos sa bawat koridor, o magagamit na bahagi nito, tinukoy sa subdibisyon (b) ng 
Seksiyon 2704.04, iba sa mga gastos na inilarawan sa subdibisyon (g), ang awtoridad 
ay dapat na nag-aproba at nagsumite sa Direktor ng Pananalapi, sa grupo ng 
pagrepaso ng kapantay na itinatag alinsunod sa Seksiyon 185035 ng Kodigo sa mga 
Pampublikong Utilidad, at sa mga komite sa patakaran na may hurisdiksiyon sa mga 
bagay na nauukol sa transportasyon at sa mga komite sa pananalapi sa parehong 
kapulungan ng Lehislatura, ng isang detalyadong plano sa pagpopondo para sa 
koridor na iyon o magagamit na bahagi nito.

(2) Ang plano ay dapat ibilang, tukuyin, o sertipikahan sa lahat ng mga 
sumusunod:

(A) Ang koridor, o magagamit na bahagi nito, kung saan ang awtoridad ay 
iminumungkahing ipuhunan ang mga nalikom sa bono.

(B) Isang paglalarawan ng mga inaasahang tadhana at kondisyon na kaugnay ng 
anumang kasunduan sa pag-upa o kasunduan sa prangkisya na iminungkahi na pasukan 
ng awtoridad at anumang ibang partido para sa konstruksiyon o pagpapatakbo ng 
serbisyong tren ng pasahero sa tabi ng koridor o magagamit na bahagi nito.

(C) Ang tinatantiyang buong gastos sa pagtatayo ng koridor o magagamit na 
bahagi nito, kabilang ang isang tantiya ng paglaki ng gastos sa konstruksiyon at 
angkop na mga reserba para sa hindi inaasahan.

(D) Ang mga pinagkukunan ng lahat ng pondo na ipupuhunan sa koridor, o 
magagamit na bahagi nito, at sa inaasahang oras ng pagtanggap ng mga pondong 
batay sa mga inaasahang dedikasyon, awtorisasyon, kasunduan, paglalaan, o ibang 
mga paraan.

(E) Ang inaasahang sasakay at tantiya ng kita sa pagpapatakbo batay sa 
inaasahang mga pagpapatakbo ng mabilis na pampasaherong tren sa koridor o 
magagamit na bahagi.
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(F) Lahat ng kilala o mahuhulaang panganib na kaugnay ng konstruksiyon at 
pagpapatakbo ng serbisyo ng mabilis na pampasaherong tren sa koridor o magagamit 
na bahagi nito at ang proseso at mga aksiyon na gagawin ng awtoridad upang 
pamahalaan ang mga panganib na ito.

(G) Ang konstruksiyon ng koridor o magagamit na bahagi nito ay makukumpleto 
gaya ng iminungkahi sa plano.

(H) Ang koridor o magagamit na bahagi nito ay magiging angkop at handa para 
sa pagpapatakbo ng mabilis na tren.

(I) Ang isa o higit na mga tagapagkaloob ng serbisyo ng pasahero ay maaaring 
magsimulang gumamit ng mga daang-bakal o mga istasyon para sa serbisyo ng 
pampasaherong tren.

(J) Ang nakaplanong serbisyo sa pasahero ng awtoridad sa koridor o magagamit 
na bahagi nito ay hindi nag-aatas ng isang lokal, pang-estado, o pederal na pagtustos 
sa pagpapatakbo.

(K) Ang awtoridad ay nagkumpleto ng lahat ng kailangang antas ng proyekto 
na mga pahintulot na pangkapaligiran na kailangan upang ipagpatuloy ang 
konstruksiyon.

(d) Bago ipangako ang anumang mga nalikom sa mga bono na inilarawan sa 
talataan (1) ng subdibisyon (b) ng Seksiyon 2704.04 para sa paggasta para sa 
konstruksiyon at pagkuha ng tunay na ari-arian at pagkuha ng kagamitan sa bawat 
koridor, o magagamit na bahagi nito, iba sa mga gastos na inilarawan sa subdibisyon 
(g), ang awtoridad ay dapat na nag-aproba at kasabay nito ay nagsumite sa Direktor 
ng Pananalapi at ng Tagapangulo ng Pinagsamang Komite sa Pambatasang Badyet 
ng sumusunod: (1) ang isang detalyadong plano sa pagpopondo para sa koridor na 
iyon o magagamit na bahagi nito, (A) tumutukoy sa koridor o magagamit na bahagi 
nito, at ang tinatayang buong halaga ng pagtatayo ng koridor o magagamit na 
bahagi nito, (B) tumutukoy sa mga pinagkukunan ng lahat ng pondo na gagamitin 
at inaasahang oras ng pagtanggap nito batay sa inialok na mga pangako ng mga 
pribadong partido, at mga awtorisasyon, o ibang pagtiyak na natanggap mula sa 
mga ahensiya ng pamahalaan, (C) kabilang ang isang inaasahang bilang ng sasakay 
at kita sa pagpapatakbo, (D) kabilang ang inaasahang gastos sa konstruksiyon na 
kabilang ang mga tantiya ng pagtaas ng gastos sa panahon ng konstruksiyon at mga 
angkop na reserba para sa mga hindi inaasahan, (E) kabilang ang isang ulat na 
naglalarawan ng anumang mahahalagang pagbabago mula sa planong isinumite 
alinsunod sa subdibisyon (c) para sa koridor na ito o magagamit na bahagi nito, at (F) 
naglalarawan sa mga tadhana at kondisyon na kaugnay ng anumang kasunduan na 
iminungkahing ipasok ng awtoridad at anumang ibang partido para sa konstruksiyon 
o pagpapatakbo ng serbisyo ng pampasaherong tren sa koridor o magagamit na 
bahagi nito; at (2) isang ulat o mga ulat, inihanda ng isa o higit na mga kompanya 
ng mga serbisyo sa pananalapi, mga kompanyang nagpapayo sa pananalapi, o ibang 
mga tagapayo, independiyente sa anumang mga partido, iba sa awtoridad, kalahok 
sa pagpopondo o pagtatayo ng mabilis na sistema ng tren, nagpapabatid na (A) ang 
konstruksiyon ng koridor o magagamit na bahagi nito ay makukumpleto gaya ng 
iminungkahi sa planong isinumite alinsunod sa talataan (1), (B) kung nakumpleto, 
ang koridor o magagamit na bahagi nito ay magiging angkop at nakahanda para sa 
pagpapatakbo ng mabilis na tren, (C) pagkakumpleto, isa o higit na tagapagkaloob 
ng serbisyo sa pasahero ay maaaring magsimulang gamitin ang mga daang-bakal o 
istasyon para sa serbisyo ng pampasaherong tren, (D) ang nakaplanong serbisyo ng 
pampasaherong tren na ipagkakaloob ng awtoridad, o alinsunod sa awtoridad nito, 
ay hindi mag-aatas ng pagtustos sa pagpapatakbo, at (E) isang pagtasa ng panganib 
at ang mga istratehiya sa pagpapagaan ng panganib na iminumungkahing gamitin. 
Ang Direktor ng Pananalapi ay dapat magrepaso ng plano sa loob ng 60 araw ng 
pagsumite ng awtoridad at, pagkatapos matanggap ang anumang komunikasyon 
mula sa Pinagsamang Komite sa Pambatasang Badyet, kung ipinasiya ng direktor 
na ang plano ay malamang na matagumpay na ipatupad gaya ng iminungkahi, ang 
awtoridad ay maaaring pumasok sa mga pangako na gastahin ang mga pondo ng 
bono na napapailalim sa subdibisyong ito at tanggapin ang mga inialok na pangako 
mula sa mga pribadong partido.

(e) Kasunod ng pag-aproba ng detalyadong plano sa pagpopondo na kinakailangan 
sa ilalim ng subdibisyon (d), ang awtoridad ay dapat na ipagbigay-alam sa 
Gobernador at sa Lehislatura ang anumang mahahalagang pagbabago sa mga plano 
o kondisyon ng proyekto na makakasira sa pagkumpleto ng koridor gaya ng naunang 
nakaplano at dapat tukuyin ang mga paraan ng pagremedyo ng mga kondisyon upang 
ipahintulot ang pagkumpleto at pagpapatakbo ng koridor.

(f) Sa pagpili ng mga koridor o magagamit na bahagi nito para sa konstruksiyon, 
ang awtoridad ay dapat magbigay ng priyoridad sa mga koridor o magagamit 
na bahagi nito na inaasahan na mag-aatas ng pinakakaunting mga pondo ng 
bono bilang isang persentahe ng kabuuang gastos ng konstruksiyon. Kabilang sa 
ibang pamantayan na maaaring gamitin para itatag ang mga priyoridad para sa 
pagsisimula ng konstruksyon sa mga koridor o magagamit na bahagi nito, dapat 
isama ng awtoridad ang: (1) inaasahang sasakay at kita, (2) ang pangangailangan 
na subukan at sertipikahan ang mga tren na tumatakbo sa mga tulin na 220 milya 
kada oras, (3) ang paggamit ng mga koridor na iyon o mga magagamit na bahagi 
nito para sa mga serbisyo ng pampasaherong tren na iba sa serbisyo ng mabilis na 
tren na hindi magreresulta sa anumang hindi nabayarang gastos sa pagpapatakbo 
at pagpapanatili sa awtoridad, at (4) ang saklaw na ang mga koridor ay kabilang 
ang mga pasilidad na nakalagay rito upang pahusayin ng pagkunekta ng ugnayan 
ng mabilis na tren sa ibang mga paraan ng paghahatid, kabilang ang, pero hindi 

limitado sa, kombensiyonal na riles (pagitan ng mga lungsod, riles ng nagbibiyahe, 
magaan na riles, o ibang magaan na riles), bus, o paghahatid sa himpapawid.

(g) Wala sa seksyong ito na dapat maglimita sa paggamit o paggasta ng mga nalikom 
sa mga bonong inilarawan sa talataan (1) ng subdibisyon (b) ng Seksiyon 2704.04 
hanggang sa halagang kapantay ng 7.5 porsiyento ng kabuuang prinsipal na halaga 
ng mga bonong inilarawan sa talataan para sa mga pag-aaral na pangkapaligiran, 
pagpaplano, at mga preliminaryong aktibidad na inhinyeriya, at para sa (1) pagkuha 
ng mga interes sa tunay na ari-arian at karapatan sa daan at pagpapabuti nito (A) 
para sa pangangalaga ng mga paggamit ng mabilis na riles, (B) upang magdagdag 
ng ikatlong partidong mga pagpapabuti upang gawin ang mga ito na katugma ng 
mga paggamit ng mabilis na riles, o (C) upang iwasan o pagaanin ang mga hindi 
katugmang pagpapabuti o paggamit; (2) pagpapagaan ng anumang tuwiran o hindi 
tuwirang mga tama sa kapaligiran na resulta ng nauna; at (3) tulong sa paglipat ng 
mga may-ari at umookupa na nawalan ng lugar bilang resulta ng nauna.

(h) Hindi hihigit sa 2.5 porsiyento ng mga nalikom sa mga bono na inilarawan 
sa talataan (1) ng subdibisyon (b) ng Seksiyon 2704.04 ang dapat gamitin para sa 
mga layuning pampangasiwaan. Ang halaga ng mga nalikom sa bono na makukuha 
para sa mga layuning pampangasiwaan ay dapat ilaan sa taunang Batas sa Badyet. 
Ang Lehislatura ay maaari, sa batas, mag-akma ng persentaheng nakalagay sa 
subdibisyong ito, maliban sa ang Lehislatura ay hindi dapat magtaas ng persentahe 
sa higit sa 5 porsiyento.

(i) Walang kabiguang sumunod sa seksiyong ito na dapat makaapekto sa bisa ng 
mga bonong inisyu sa ilalim ng kabanatang ito.

2704.09. Ang mabilis na sistema ng tren na itatayo alinsunod sa kabanatang ito ay 
dapat idisenyo upang makamit ang sumusunod na katangian:

(a) Mga elektrikong tren na may kakayahang magpatuloy sa pinakamataas na 
tulin na hindi kukulangin sa 200 milya kada oras.

(b) Pinakamataas na walang-tigil na oras ng paglalakbay para sa bawat koridor 
na hindi dapat humigit sa mga sumusunod:

(1) San Francisco-Los Angeles Union Station: dalawang oras, 40 minuto.
(2) Oakland-Los Angeles Union Station: dalawang oras, 40 minuto.
(3) San Francisco-San Jose: 30 minuto.
(4) San Jose-Los Angeles: dalawang oras, 10 minuto.
(5) San Diego-Los Angeles: isang oras, 20 minuto.
(6) Inland Empire-Los Angeles: 30 minuto.
(7) Sacramento-Los Angeles: dalawang oras, 20 minuto.
(c) Ang makakamit na pagsulong sa pagpapatakbo (oras sa pagitan ng 

magkakasunod na tren) ay dapat na limang minuto o mas mababa.
(d) Ang kabuuang bilang ng mga istasyon na paglilingkuran ng mga mabilis na 

tren para sa lahat ng bahagi na inilarawan sa subdibisyon (b) ng Seksiyon 2704.04 ay 
hindi dapat humigit sa 24. Hindi dapat magkaroon ng istasyon sa pagitan ng istasyon 
ng Gilroy at ng istasyon ng Merced.

(e) Ang mga tren ay dapat magkaroon ng kapasidad na lumipat sa mga 
intermedyang istasyon, o lampasan ang mga istasyong ito, sa pangunahing linya ng 
tulin sa pagpapatakbo.

(f) Para sa bawat koridor na inilarawan sa subdibisyon (b), ang mga pasahero 
ay dapat magkaroon ng kapasidad na maglakbay mula sa isang istasyon sa koridor 
na iyon patungo sa ibang istasyon sa koridor na iyon nang hindi nangangailangang 
magpalit ng mga tren.

(g) Upang baguhin ang mga tama sa mga komunidad at sa kapaligiran, 
ang paghahanay para sa mabilis na sistema ng tren ay dapat sumunod sa mga 
kasalukuyang koridor ng transportasyon o utilidad hangga’t magagawa at dapat na 
maisasagawa batay sa pananalapi, gaya ng ipinasiya ng awtoridad.

(h) Ang mga istasyon ay dapat ilagay sa mga lugar na may mabuting daan 
sa paggamit ng lokal na pangmaramihang paghahatid o ibang mga paraan ng 
transportasyon.

(i) Ang mabilis na sistema ng tren ay dapat planuhin at itayo sa isang paraan na 
pinaliliit ang pagkakaroon ng mga bahay na malalawak ang lupa at nakakaapekto 
sa likas na kapaligiran.

(j) Ang pangangalaga ng ligaw na buhay na mga koridor at pagpapagaan ng 
mga tama sa paggalaw ng ligaw na buhay, kung saan posible upang limitahan ang 
pagkakataon na ang sistema ay maaaring magharap ng karagdagang hadlang sa 
likas na galaw ng ligaw na buhay.

2704.095. (a) (1) Ang mga netong nalikom mula sa pagbebenta ng siyam na raan 
limampung milyong dolyar ($950,000,000) na prinsipal na halaga ng mga bonong 
inawtorisa ng kabanatang ito ay dapat ilaan sa mga karapat-dapat na tatanggap para sa 
mga kapital na pagpapahusay sa mga linya ng riles sa pagitan ng mga lungsod at para 
sa nagbibiyahe at mga sistema ng riles sa kalunsuran upang magkaloob ng kakayahang 
kumonekta sa mabilis na sistema ng tren kung paano ang sistemang iyon ay inilarawan 
sa subdibisyon (b) ng Seksiyon 2704.04, o nagkakaloob ng mga pagpapahusay ng 
kapasidad at mga pagpapabuti ng kaligtasan. Ang mga pondo sa ilalim ng seksiyong ito 
ay dapat makuha pagkatapos ilaan ng Lehislatura sa taunang Batas sa Badyet para sa 
mga karapat-dapat na layunin na inilarawan sa subdibisyon (d).

(2) Dalawampung porsiyento (isang daan siyamnapung milyong dolyar 
($190,000,000)) ng halagang inawtorisa ng seksiyong ito ay dapat ilaan para sa riles 
sa pagitan ng mga lungsod sa Kagawaran ng Transportasyon, para sa sinusuportahan 
ng estado na mga linya ng riles sa pagitan ng mga lungsod na nagkakaloob ng regular 
na nakatakdang serbisyo at gumagamit ng mga pampublikong pondo upang patakbuhin 
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at panatilihin ang mga pasilidad ng riles, mga karapatan-sa-daan, at kagamitan. 
Pinakamababang 25 porsiyento ng halagang makukuha sa ilalim ng talataang ito 
(apatnapu’t-pitong milyon limang daang libong dolyar ($47,500,000)) ay dapat ilaan 
sa bawat isa ng tatlong koridor ng riles sa pagitan ng mga lungsod ng estado.

Ang Komisyon sa Transportasyon ng California ay dapat maglaan ng makukuhang 
pondo sa mga karapat-dapat na tatanggap na kaayon ng seksiyong ito at dapat bumuo 
ng mga patnubay, sa pakikipagsangguni sa awtoridad, upang ipatupad ang mga 
iniaatas ng seksiyong ito. Sa mga patnubay ay dapat kabilang ang mga tadhana para 
sa pangangasiwa ng mga pondo, kabilang ang, pero hindi limitado sa, awtoridad 
ng mga tagapagpatakbo ng koridor sa pagitan ng mga lungsod upang ipautang ang 
mga pondong ito sa pamamagitan ng kasunduan sa mga koridor ng riles sa pagitan 
ng mga lungsod.

(3) Walumpung porsiyento (pitong daan animnapung milyong dolyar 
($760,000,000)) ng halagang inawtorisa ng seksiyong ito ay dapat ilaaan sa mga 
karapat-dapat na tatanggap, maliban sa riles sa pagitan ng mga lungsod, gaya ng 
inilarawan sa subdibisyon (c) batay sa persentahe ng halagang kinalkula upang 
isama ang lahat ng mga sumusunod:

(A) Isang-ikatlo ng mga karapat-dapat na persentaheng kabahagi ng tatanggap sa 
mga pambuong-estadong milya ng daang-bakal.

(B) Isang-ikatlo ng mga karapat-dapat na persentaheng kabahagi ng tatanggap sa 
mga taunang milya ng sasakyan.

(C) Isang-ikatlo ng mga karapat-dapat na persentaheng kabahagi ng tatanggap sa 
mga taunang biyahe ng pasahero sa buong estado.

Ang Komisyon sa Transportasyon ng California ay dapat maglaan ng makukuhang 
pondo sa mga karapat-dapat na tatanggap na kaayon ng seksiyong ito at dapat bumuo 
ng mga patnubay upang ipatupad ang mga iniaatas ng seksiyong ito.

(b) Para sa mga layunin ng seksiyong ito, ang mga sumusunod na katawagan ay 
may mga sumusunod na kahulugan:

(1) “Mga milya ng daang-bakal” ay nangangahulugang ang mga milya ng daang-
bakal na ginagamit ng isang pampubikong ahensiya o awtoridad ng mga pinagsamang 
kapangyarihan para sa regular na serbisyo ng pampasaherong riles.

(2) “Mga milya ng sasakyan” ay nangangahulugang ang kabuang milya na 
nilalakbay, nagsisimula sa paglabas mula sa himpilan ng pagpapanatili, ng lahat ng 
lokomotibo at kotse na pinatatakbo sa isang tren para sa serbisyo ng pampasaherong 
riles ng isang pampublikong ahensiya o awtoridad ng pinagsamang kapangyarihan.

(3) “Mga biyahe ng pasahero” ay nangangahulugang ang taunang hindi 
magkakaugnay na pagsakay na iniulat ng isang pampubikong ahensiya o awtoridad ng 
mga pinagsamang kapangyarihan para sa regular na serbisyo ng pampasaherong riles.

(4) “Pambuong-estado” kapag ginagamit upang baguhin ang mga tadhana sa 
talataan (A), (B), at (C) ng talataan (3) ng subdibisyon (a) ay nangangahulugang ang 
pinagsamang kabuuan ng mga halaga para sa lahat ng karapat-dapat na tatanggap.

(c) Ang mga karapat-dapat na tatanggap para sa pagpopondo sa ilalim ng talataan 
(3) ng subdibisyon (a) ay dapat na mga pampublikong ahensiya at mga awtoridad 
ng pinagsamang kapangyarihan na nagpapatakbo ng regular na nakatakdang 
pampasaherong riles sa mga sumusunod na kategorya:

(1) Riles ng nagbibiyahe.
(2) Magaan na riles.
(3) Mabigat na riles.
(4) Sasakyang kable.
(d) Ang mga pondong inilalaan alinsunod sa seksiyong ito ay dapat gamitin para 

sa kakayahang kumonekta sa mabilis na sistema ng tren o para sa rehabilitasyon 
o pagsasamoderno ng, o mga pagpapabuti ng kaligtasan sa, mga daang-bakal na 
ginagamit sa serbisyo ng pampublikong pampasaherong riles, mga senyas, istruktura, 
pasilidad,at gumugulong na istak.

(e) Ang mga karapat-dapat na tatanggap ay maaaring gumamit ng mga pondo para 
sa anumang karapat-dapat na elemento ng riles na nakalagay sa subdibisyon (d).

(f) Upang maging karapat-dapat sa pagpopondo sa ilalim ng seksiyong ito, ang 
isang tatanggap sa ilalim ng talataan (3) ng subdibisyon (a) ay dapat magkaloob 
ng mga panumbas na pondo sa halagang hindi kukulangin sa kabuang halagang 
inilalaan sa tatanggap sa ilalim ng seksiyong ito.

(g) Ang isang karapat-dapat na tatanggap ng pagpopondo sa ilalim ng talataan 
(3) ng subdibisyon (a) ay dapat magsertipika na ito ay nakatugon sa iniaatas na 
panumbas na pondo, at lahat ng ibang mga iniaatas ng seksiyong ito, sa pamamagitan 
ng resolusyon ng namamahalang lupon nito, napapailalim sa pagpapatotoo ng 
Komisyon sa Transportasyon ng California.

(h) Ang mga pondong inihanda sa isang karapat-dapat na tatanggap sa ilalim 
ng talataan (3) ng subdibisyon (a) ay dapat magdagdag sa mga kasalukuyang lokal, 
pang-estado, o pederal na kita na ginagamit para sa pagpapanatili o rehabilitasyon 
ng sistema ng pampasaherong riles. Ang mga karapat-dapat na tatanggap ng 
pagpopondo sa ilalim ng talataan (3) ng subdibisyon (a) ay dapat magpanatili ng 
kanilang kasalukuyang pagtatalaga ng lokal, pang-estado, o pederal na pondo para 
sa mga layuning ito upang manatiling karapat-dapat para sa paglalaan at paggasta 
ng mga karagdagang pagpopondo na inihahanda ng seksiyong ito.

(i) Upang makatanggap ng anumang paglalaan sa ilalim ng seksiyong ito, ang 
isang karapat-dapat na tatanggap sa ilalim na talataan (3) ng subdibisyon (a) ay 
dapat gumasta taun-taon mula sa mga kasalukuyang lokal, pang-estado, o pederal 
na kita na ginagamit sa pagpapanatili o rehabilitasyon ng sistema ng pampasaherong 
riles sa halagang hindi kukulangin sa taunang pangkaraniwang ginagasta nito mula 

sa mga lokal na kita para sa mga layuning ito sa mga taon ng pananalapi na 1998-99, 
1999-2000, at 2000-01.

(j) Ang mga pondong inilalaan alinsunod sa seksiyong ito sa Panrehiyong Awtoridad 
sa Riles ng Timog California para sa mga karapat-dapat na proyekto sa loob ng lugar 
ng serbisyo nito ay dapat na muling ipamahagi sa bawat taon ng pananalapi alinsunod 
sa mga memorandum ng pagkakaunawaan na isasagawa sa pagitan ng Panrehiyong 
Awtoridad sa Riles ng Timog California at ng mga miyembrong ahensiya nito. Ang 
memorandum o mga memorandum ng pagkakaunawaan ay dapat magsaalang-alang 
sa mga pangangailangan ng serbisyo ng pasahero ng Panrehiyong Awtoridad sa 
Riles ng Timog California at ng mga miyembrong ahensiya, kitang bunga ng mga 
miyembrong ahensiya, at mga nakahiwalay na ambag sa Panrehiyong Awtoridad sa 
Riles ng Timog California mula sa mga miyembrong ahensiya.

Artikulo 3. Mga Tadhana sa Pananalapi
2704.10. (a) Ang mga bono na may kabuuang halaga na siyam na bilyon siyam 

na raan limampung milyong dolyar ($9,950,000,000), hindi kasama ang halaga ng 
anumang mga bonong gumagawa ng pagsasauli, o halagang kailangan, ay maaaring 
iisyu at ibenta upang magkaloob ng isang pondong gagamitin sa pagsasakatuparan 
ng mga layuning ipinahayag sa kabanatang ito at upang gamitin upang bayaran ang 
Umiikot na Pondo ng Gugulin ng Pangkalahatang Obligasyong Bono alinsunod sa 
Seksiyon 16724.5 ng Kodigo ng Pamahalaan. Ang mga bono, kapag naibenta, ay 
dapat bumuo ng isang balido at may-bisang obligasyon ng Estado ng California, at 
ang buong pagtitiwala at kredito ng Estado ng California ay ipinangangako para 
sa napapanahong pagbabayad ng prinsipal ng, at interes sa, mga bono kapag ang 
prinsipal at interes ay dapat nang bayaran at mababayaran.

(b) Ang Ingat-yaman ay dapat magbenta ng mga bono na inawtorisa ng komite 
alinsunod sa seksiyong ito. Ang mga bono ay dapat ibenta sa mga tadhana at 
kondisyon na tinukoy sa isang resolusyon na pagtitibayin ng komite alinsunod sa 
Seksiyon 16731 ng Kodigo ng Pamahalaan.

2704.11. (a) Maliban kung itinatadhana sa subdibisyon (b), ang mga bonong 
inawtorisa ng kabanatang ito ay dapat ihanda, isagawa, iisyu, 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 tadhana ng batas na iyon 
ay umaaplay sa mga bono at sa kabanatang ito at isinasama sa kabanatang ito na 
waring nakalagay nang buo sa kabanatang ito.

(b) Sa kabila ng anumang tadhana ng Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono 
ng Estado, ang bawat isyu ng mga bonong inawtorisa ng komite ay dapat magkaroon 
ng pangwakas na maturidad na hindi hihigit sa 40 taon mula sa petsa na orihinal na 
inisyu ito.

2704.12. (a) Para sa layunin lamang na iawtorisa ang pag-isyu at pagbebenta 
ng mga bono na inawtorisa ng kabanatang ito at paggawa ng mga pagpapasiya at 
sa paggawa ng ibang mga aksiyon na inawtorisa ng kabanatang ito, alinsunod sa 
Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado, ng mga bonong inawtorisa 
ng kabanatang ito, ang Komite sa Pananalapi ng Mabilis na Pampasaherong Tren sa 
pamamagitan nito ay nililikha. Para sa mga layunin ng kabanatang ito, ang Komite 
sa Pananalapi ng Mabilis na Pampasaherong Tren ay “ang komite” kung paano 
ang katawagang iyon ay ginagamit sa Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono 
ng Estado. Ang komite ay binubuo ng Ingat-yaman, ng Direktor ng Pananalapi, ng 
Kontroler, ng Kalihim ng Ahensiya ng Negosyo, Transportasyon at Pabahay, at ng 
tagapangulo ng awtoridad, o ng kanilang mga itinalagang kinatawan. Sa kabila 
ng anumang ibang tadhana ng batas, sinumang miyembro ng komite ay maaaring 
magtalaga ng kinatawan upang umakto bilang miyembro sa kanyang lugar at para sa 
lahat ng layunin, na waring ang miyembro ay personal na naroroon. Ang Ingat-yaman 
ay dapat maglingkod bilang tagapangulo ng komite. Ang isang mayoriya ng komite 
ay dapat bumuo ng isang korum ng komite, at maaaring umakto para sa komite.

(b) Para sa mga layunin ng Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng 
Estado, ang awtoridad ay itinalagang ang “lupon.”

2704.13. Ang komite ay dapat magpasiya kung kailangan o hindi o kanais-nais 
o hindi na mag-isyu ng mga bonong inawtorisa alinsunod sa kabanatang ito upang 
isakatuparan ang mga aksiyon na tinukoy sa Seksiyon 2704.06 at 2704.095 at, 
kung gayon, ang halaga ng mga bonong dapat iisyu at ibenta. 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 bono ay iisyu o ibenta sa 
anumang isang panahon. Dapat isaalang-alang ng komite ang mga pangangailangan 
ng pagpopondo ng programa, mga inaasahang kita, mga kondisyon ng pamilihan 
ng pananalapi, at ibang mga bagay sa pagpapasiya ng pinakamaikling posibleng 
panahon para iisyu ang mga bono. Bilang karagdagan sa lahat ng ibang mga 
kapangyarihan na partikular na iginagawad sa kabanatang ito at ng Batas sa 
Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado, ang komite ay maaaring gumawa 
ng lahat ng mga bagay na kailangan o maginhawa upang isakatuparan ang mga 
kapangyarihan at layunin ng artikulong ito, kabilang ang pag-aproba ng anumang 
kontrata na may kaugnayan sa mga bono, at ang pagtatalaga ng mga kailangang 
tungkulin sa tagapangulo at sa Ingat-yaman bilang ahente para sa pagbebenta ng 
mga bono. Anumang mga tadhana ng anumang mga bonong inisyu sa ilalim ng 
kabanatang ito ay maaaring ipagkaloob sa ilalim ng isang kontrata sa halip ng sa 
ilalim ng isang resolusyon, gaya ng ipinasiya ng komite.

2704.14. Dapat na may singilin bawat taon at sa paraan at panahon na katulad 
ng pagsingil sa ibang kita ng estado, bilang karagdagan sa mga ordinaryong kita ng 
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estado, na isang kabuuan ng halagang iniaatas upang bayaran ang prinsipal ng, at 
interes sa, mga bono bawat taon. Tungkulin ng lahat ng opisyal na inatasan ng batas 
ng tungkulin na nauukol sa pagsingil ng kita na gawin at gampanan ang lahat ng 
kailangan upang masingil ang karagdagang halaga.

2704.15. Sa kabila ng Seksiyon 13340 ng Kodigo ng Pamahalaan, sa pamamagitan 
nito ay inilalaan nang patuloy mula sa Pangkalahatang Pondo sa Tesorerya ng Estado, 
para sa mga layunin ng bahaging ito, ang isang halagang katumbas ng kabuuan 
ng mga sumusunod: (a) isang halagang kailangan taun-taon upang bayaran ang 
prinsipal ng, at interes sa, mga bonong inisyu at ibinenta alinsunod sa kabanatang 
ito, kapag ang prinsipal at interes ay dapat nang bayaran at mababayaran, at (b) at 
ang halagang kailangan upang isakatuparan ang Seksiyon 2704.17, inilaan ang hindi 
isinasaalang-alang ang mga taon ng pananalapi.

2704.16. Ang lupon ay maaaring humiling sa Lupon ng Pamumuhunan ng 
Pinagsama-samang Pera na gumawa ng pautang mula sa Kuwenta ng Pamumuhunan 
ng Pinagsama-samang Pera, alinsunod sa Seksiyon 16312 ng Kodigo ng Pamahalaan, 
para sa mga layunin ng kabanatang ito. Ang halaga ng kahilingan ay hindi dapat 
humigit sa halaga ng mga hindi pa naibebentang bono na inawtorisa ng komite, 
sa pamamagitan ng resolusyon, na ibenta para sa layunin na isakatuparan ang 
bahaging ito, ibinawas ang anumang hiniram alinsunod sa Seksiyon 2701.17. Ang 
lupon ay dapat magsagawa ng anumang mga dokumento na iniaatas ng Lupon ng 
Pamumuhunan ng Pinagsama-samang Pera upang makuha at bayaran ang utang. 
Anumang halagang inutang ay dapat ideposito sa pondo na ilalaan ng lupon 
alinsunod sa kabanatang ito.

2704.17. Para sa mga layunin na isakatuparan ang kabanatang ito, ang Direktor 
ng Pananalapi ay maaaring mag-awtorisa ng pagkuha mula sa Pangkalahatang 
Pondo ng isang halaga o mga halagang hindi hihigit sa halaga o mga halaga ng 
mga hindi pa naibebentang bono na inawtorisa ng komite na ibenta para sa layunin 
na isakatuparan ang kabanatang ito, ibinawas ang anumang halagang hiniram 
alinsunod sa Seksiyon 2704.16. Ang anumang halagang kinuha ay dapat ideposito 
sa pondo. Anumang perang inihanda sa ilalim ang seksiyong ito ay dapat ibalik 
sa Pangkalahatang Pondo, at ang interes na dapat sanang kitain sa Kuwenta ng 
Pamumuhunan ng Pinagsama-samang Pera, mula sa pagbebenta ng mga bono para 
sa layunin na isakatuparan ang kabanatang ito.

2704.18. Lahat ng perang idineposito sa pondo na galing sa hulog sa mga bonong 
ibinenta ay dapat makuha upang bayaran ang mga gastos sa pag-isyu ng mga bono, 
at kung hindi kailangan, kasama ng mga natipong interes na nakuha sa pagbebenta 
ng mga bono, ay dapat makuha para ilipat sa Pangkalahatang Pondo bilang isang 
kredito sa mga paggasta para sa interes ng bono.

2704.19. Ang mga bono ay maaaring gawan ng pagsasauli alinsunod sa Artikulo 
6 (nagsisimula sa Seksiyon 16780) ng Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono 
ng Estado. Ang pag-aproba ng mga manghahalal ng estado para sa pag-isyu ng 
mga bonong inilarawan sa bahaging ito ay kabilang ang pag-aproba ng pag-isyu 
ng anumang mga bonong inisyu upang gawan ng pagsasauli ang anumang mga 
bonong orihinal na inisyu o anumang mga naunang inisyung bono na gumagawa 
ng pagsasauli.

2704.20. Napag-alaman at ipinapahayag ng Lehislatura na, dahil ang mga 
nalikom sa pagbebenta ng mga bonong inawtorisa ng kabanatang ito ay hindi “mga 
nalikom sa buwis” gaya ng pagkakagamit sa katawagang iyon sa Artikulo XIII B 
ng Saligang-batas ng California, ang pamamahagi ng mga nalikom na ito ay hindi 
napapailalim sa mga limitasyong ipinataw ng artikulong iyon.

2704.21. Sa kabila ng anumang tadhana ng kabanatang ito o ng Batas sa 
Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado, kung ang Ingat-yaman ay nagbebenta 
ng mga bono alinsunod sa kabanatang ito na kabilang ang isang opinyon ng tagapayo 
sa bono na may epekto na ang interes ng mga bono ay hindi kasama sa kabuuang kita 
para sa mga layunin ng pederal na buwis sa ilalim ng mga itinalagang kondisyon, 
ang Ingat-yaman ay maaaring magpanatili ng mga nakahiwalay na kuwenta para sa 
mga nalikom sa bono na ipinuhunan at ang mga kita ng pamumuhuan sa mga nalikom 
na ito, at maaaring gamitin o itagubilin ang paggamit ng mga nalikom o kitang ito 
upang bayaran ang anumang rebate, multa, o ibang pagbabayad na iniaatas sa ilalim 
ng pederal na batas, o gawin ang anumang ibang aksiyon tungkol sa pamumuhunan 
at paggamit ng mga nalikom sa bono, gaya ng maaaring iatas o kanais-nais sa ilalim 
ng pederal na batas upang panatilihin ang katayuan na libre sa buwis ng mga bono 
at upang kumuha ng ibang kalamangan sa ilalim ng pederal na batas sa ngalan ng 
mga pondo ng estadong ito.

(PROPOSISYON 1A PATULOY)

Impormasyon Tungkol sa Pagpaparehistro ng Botante
Ang pagpaparehistro upang makaboto ay umaabot ng ilang minuto lamang at, salamat sa 
Pambansang Batas sa Pagpaparehistro ng Botante (NVRA), madali kang makakakuha ng mga 
porma ng pagpaparehistro sa maraming lugar sa buong estado. Ang NVRA ay ipinasa ng Kongreso 
at pinirmahan upang maging batas ni Presidente Clinton noong 1993. Tinatawag din na batas 
na “Motor na Botante,” ang NVRA ay nag-aatas sa Kagawaran ng mga Sasakyang De-motor at 
maraming ahensiya ng pamahalaan na magbigay sa mga tao ng pagkakataon na magparehistro 
upang makaboto. Upang magparehistro upang makaboto ikaw ay dapat na isang mamamayan ng 
Estados Unidos, isang residente ng California, hindi kukulangin sa 18 taong gulang sa Araw ng 
Eleksiyon, at wala sa bilangguan o wala sa parol para sa napatunayang felony.

Upang humiling ng isang porma ng pagpaparehistro ng botante o upang malaman kung ikaw ay 
nakarehistro na para makaboto, tawagan lamang ang opisina sa mga eleksiyon ng inyong county 
o ang walang-bayad na Linya ng Botante ng Sekretarya ng Estado sa 1-800-339-2957, o bisitahin 
ang www.sos.ca.gov. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa NVRA at mga pagsisikap ng 
Sekretarya ng Estado na tulungan ang mga ahensiya at mga opisyal sa mga eleksiyon ng county sa 
pagsunod dito, pumunta sa www.sos.ca.gov/elections/.
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Mga Panukala-batas sa Balota Nilinaw
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 ito ay maaaring lumikha o magbago ng mga batas (kabilang ang 
mga pangkalahatang obligasyong bono) at susugan ang Saligang-batas ng California. Kung ang inisyatibo ay nagmungkahi 
na susugan ang batas ng California, ang mga pirma ng mga nakarehistrong botante na natipon ay dapat na kapantay sa 
bilang ng 5% ng boto para sa lahat ng kandidato para Gobernador sa pinakahuling halalan sa pagka-gobernador. Kung ang 
inisyatibo ay nagmungkahi na susugan ang Saligang-batas ng California, ang mga pirma ng mga nakarehistrong botante na 
natipon ay dapat na kapantay sa bilang ng 8% ng boto para sa lahat ng kandidato para Gobernador sa pinakahuling halalan 
sa pagka-gobernador. Ang mga inisyatibo ay dapat maging kuwalipikado sa balota 131 araw bago ang isang pambuong-
estadong halalan. Ang isang inisyatibo ay nag-aatas ng isang simpleng mayoriya ng boto ng publiko upang mapagtibay.

Pambatasang Bonong Panukalang-batas
Anumang panukalang-batas para sa pag-isyu ng mga pangkalahatang obligasyong bono ay dapat pagtibayin ng bawat 
kapulungan ng Lehislatura ng Estado sa pamamagitan ng dalawang-ikatlong boto, pinirmahan ng Gobernador, at 
inaprobahan ng isang mayoriya ng mga botante upang mapagtibay. Tuwing ang isang bonong panukalang-batas ay 
nasa isang pambuong-estadong balota, ang isang pangkalahatang-tanaw ng utang sa bono ng California ay isinasama 
sa Patnubay na Impormasyon Para sa Botante. Ang mga pambatasang bonong panukalang-batas ay dapat maging 
kuwalipikado sa balota 131 araw bago ang isang pambuong-estadong halalan.

Mga Pansamantalang Balota
Ang mga pansamantalang balota ay mga balotang binotohan ng mga botante na:
 • Naniniwala na sila ay nakarehistro upang makaboto kahit na ang kanilang mga pangalan ay hindi lumitaw sa 

opisyal na listahan ng pagpaparehistro ng botante;
 • Naniniwala na ang opisyal na listahan ng pagpaparehistro ng botante ay hindi wastong naglilista sa kanilang 

kinasasapiang partidong pampulitika; o
 • Bumoboto sa pamamagitan ng koreo pero hindi matagpuan ang kanilang balota ng pagboto sa pamamagitan ng 

koreo at gustong bumoto sa isang lugar ng botohan.
Lahat ng balidong pansamantalang balota na sa pasiya ng mga opisyal sa mga eleksiyon ng county ay binotohan ng 
mga karapat-dapat na botante ay binibilang at isinasama sa mga opisyal na resulta ng eleksiyon. Ang mga opisyal sa 
eleksiyon ay may 28 araw upang kumpletuhin ang prosesong ito, tinatawag na “opisyal na kambas,” at dapat iulat ang 
mga resulta sa Sekretarya ng Estado 35 araw pagkaraan ng petsa ng eleksiyon.

Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo
Maaari mong ibalik ang iyong binotohang balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo sa pamamagitan ng:
 1. Pagpapakoreo nito sa inyong opisyal ng county sa mga eleksiyon;
 2. Pagbabalik nito nang personal sa isang lugar ng botohan o opisina sa mga eleksiyon sa loob ng inyong county sa 

Araw ng Eleksiyon; o
 3. Pagpapahintulot sa isang legal na mapahihintulutang ikatlong partido (asawa, anak, magulang, lolo o lola, apo, 

kapatid, o isang taong kasama mo sa bahay) na ibalik ang balota para sa iyo sa alinmang lugar ng botohan o 
opisina sa mga eleksiyon sa loob ng inyong county sa Araw ng Eleksiyon.

Sa anumang kaso, ang iyong balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo ay dapat matanggap bago magsara ang 
mga lugar ng botohan sa ika-8 ng gabi sa Araw ng Eleksiyon. Ang nahuling-dumating na mga balota ng pagboto sa 
pamamagitan ng koreo ay hindi isasama sa pagbilang.
Lahat ng balidong balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo na ipinasiya ng mga opisyal sa mga eleksiyon ng 
county ay binotohan ng mga karapat-dapat na botante ay binibilang at isinasama sa mga opisyal na resulta ng 
eleksiyon. Ang mga opisyal sa eleksiyon ay may 28 araw upang kumpletuhin ang prosesong ito, tinatawag na “opisyal 
na kambas,” at dapat iulat ang mga resulta sa Sekretarya ng Estado 35 araw pagkaraan ng petsa ng eleksiyon.
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1. Ikaw ay may karapatang bumoto kung ikaw ay isang 
balidong rehistradong botante.

 Ang kahulugan ng isang rehistradong botante ay isang 
mamamayan ng Estados Unidos na nakatira sa estadong 
ito, na may edad na hindi kukulangin sa 18 taon at 
wala sa bilangguan o nasa paglayang may-pasubali para 
sa napatunayang krimen, at nakarehistro na bumoto sa 
kaniyang kasalukuyang tirahan.

2. Ikaw ay may karapatang bumoto ng isang probisyonal 
na balota kung ang iyong pangalan ay hindi nakalista sa 
mga talaan ng bumoboto.

3. Ikaw ay may karapatang bumoto kung ikaw ay nasa 
lugar at nakapila sa lugar ng pagbobotohan bago magsara 
ang botohan.

4. Ikaw ay may karapatang bumoto ng sekretong balota na 
malaya sa pananakot.

5. Ikaw ay may karapatang tumanggap ng isang bagong 
balota kung, bago ka bumoto, naniniwala ka na ikaw ay 
nagkamali.

 Kung sa anumang oras bago ka bumoto, naniniwala ka 
na ikaw ay nagkamali, ikaw ay may karapatang magpalit 
ng iyong nasirang balota para sa isang bagong balota. 
Ang mga botanteng bumoboto sa pamamagitan ng koreo 
ay maaari ring humiling at tumanggap ng bagong balota 
kung ibinalik nila ang kanilang nasirang balota sa isang 
opisyal ng mga eleksiyon bago magsara ang botohan sa 
araw ng eleksiyon.

6. Ikaw ay may karapatang tumanggap ng tulong sa 
pagboto, kung ikaw ay hindi makaboto nang 
walang tulong.

7. Ikaw ay may karapatang magsauli ng isang 
nakumpletong balota ng bumoboto sa pamamagitan ng 
koreo sa alinmang presinto sa county.

8. Ikaw ay may karapatan sa mga materyal ng eleksiyon sa 
ibang lengguwahe, kung may sapat na mga residente sa 
iyong presinto upang magarantiyahan ang paggawa.

9. Ikaw ay may karapatang magtanong tungkol sa mga 
pamamaraan ng eleksiyon at magmanman sa proseso ng 
eleksiyon.

 Ikaw ay may karapatang magtanong sa lupon ng 
presinto at mga opisyal ng mga eleksiyon tungkol 
sa mga pamamaraan ng eleksiyon at tumanggap ng 
kasagutan o idirekta sa naaangkop na opisyal para sa 
sagot. Gayunman, kung ang walang-tigil na pagtatanong 
ay nakakaistorbo sa pagsagawa ng kanilang tungkulin, 
ang lupon o mga opisyal ng mga eleksiyon ay maaaring 
huminto sa pagsagot sa mga tanong.

10. Ikaw ay may karapatang mag-ulat ng anumang hindi 
legal o may-panlilinlang na aktibidad sa isang lokal na 
opisyal ng mga eleksiyon o sa Tanggapan ng Sekretarya 
ng Estado.

Kung sa paniniwala mo ay tinanggihan ka ng anuman sa mga karapatang ito, o kung may 
nalalaman kang pandaraya o maling kilos sa eleksiyon, mangyaring tumawag sa kompidensiyal 

na walang-bayad na Linya ng Botante ng Sekretarya ng Estado sa 1-800-339-2957.

Ang impormasyon sa iyong sinumpaang pahayag na rehistrasyon ng botante ay gagamitin ng mga opisyal ng mga eleksiyon upang 
padalhan ka ng impormasyon tungkol sa proseso ng pagboto, kagaya ng lokasyon ng iyong lugar ng pagbobotohan at ang mga isyu at 
kandidato na makikita sa balota. Ang pang-komersiyong paggamit ng impormasyon ng rehistrasyon ng botante ay ipinagbabawal ng 
batas at ito ay pagkakasala. Ang impormasyon ng botante ay maaaring ibigay sa isang kandidato para sa katungkulan, isang komite ng 
panukalang-batas sa balota, o iba pang mga tao para sa mga layuning nauukol sa eleksiyon, pag-aaral, pamamahayag, pampulitika, o 
pamahalaan, na pinagpasiyahan ng Sekretarya ng Estado. Ang lisensiya sa pagmamaneho at numero sa panlipunang seguridad, o ang 
iyong pirma na makikita sa iyong kard ng rehistrasyon ng botante, ay hindi maaaring ipamigay para sa mga layuning ito. Kung ikaw ay 
may anumang mga tanong tungkol sa paggamit ng impormasyon ng botante o nais mong iulat ang pinaghihinalaaang maling paggamit 
ng ganitong impormasyon, mangyaring tumawag sa Linya ng Botante ng Sekretarya ng Estado sa 1-800-339-2957.

Ang mga partikular na botanteng humaharap sa mga sitwasyon na may panganib sa buhay ay maaaring kuwalipikado para sa 
kompidensiyal na katayuan ng botante. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring kontakin ang programang Safe at Home ng 
Sekretarya ng Estado na walang-bayad sa 1-877-322-5227 o bisitahin ang Web site ng Sekretarya ng Estado sa www.sos.ca.gov.

BATAS SA MGA 
KARAPATAN NG BOTANTE



ELEKSIYON
PANGKALAHATANG

C A L I F O R N I A

OPISYAL NA PATNUBAY NA IMPORMASYON PARA SA BOTANTE

Tandaang Bumoto!
Martes, Nobyembre 4, 2008

Ang mga pagbobotohan ay bukas mula 
7:00 ng umaga hanggang 8:00 ng gabi.

Oktubre 6
Unang Araw upang mag-aplay para bumoto sa pamamagitan 

ng balota ng bumoboto sa pamamagitan ng koreo.

Oktubre 20
Huling araw upang magparehistro para bumoto.

Oktubre 28
Huling araw na ang mga opisyal ng mga eleksiyon ng county ay tatanggap 

ng anumang aplikasyon para bumoto sa pamamagitan ng balota ng 
bumoboto sa pamamagitan ng koreo.

Nobyembre 4
Huling araw upang mag-aplay para sa isang balota ng pagboto 

sa pamamagitan ng koreo nang personal sa opisina 
ng opisyal sa mga eleksiyon ng inyong county. 

Para sa mga karagdagang kopya ng Patnubay na 
Impormasyon para sa Botante sa alinman sa mga 
sumusunod na lengguwahe, mangyaring tumawag:

English: 1-800-345-VOTE (8683)
Español/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

/Korean: 1-866-575-1558
TDD: 1-800-833-8683 

Sa pagsisikap na mabawasan ang gastos sa eleksiyon, inawtorisa ng 
Lehislatura ng Estado ang Estado at mga county na magpadala sa koreo 
ng isang patnubay lamang sa mga tirahan kung saan mahigit na isang 
botante na may parehong apelyido ay nakatira. Maaari kayong kumuha ng 
mga karagdagang kopya sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa opisyal 
sa mga eleksiyon ng inyong county o sa pamamagitan ng pagtawag sa  
1-800-339-2957.

www.voterguide.sos.ca.gov

California Secretary of State
Election Division
1500 11th Street
Sacramento, CA 95814
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Ang patnubay na ito ay nagtataglay ng 

impormasyon tungkol sa isang karagdagang 

panukalang-batas na naging kuwalipikado 

para sa balota ng Nobyembre.

SUPLEMENTO
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