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PROPOSISYON 30
Ang inisyatibong panukalang ito ay inihaharap sa mga tao alinsunod sa 

mga tadhana ng Seksyon 8 ng Artikulo II ng Saligang-batas ng California.
Ang inisyatibong panukalang ito ay nagsususog sa isang seksyon ng 

Saligang-batas ng California; dahil dito, ang mga bagong tadhanang 
iminumungkahing idagdag ay nilimbag sa tipong italika upang ipabatid 
na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS

ANG BATAS NG 2012 SA PROTEKSIYON NG MGA PAARALAN 
AT LOKAL NA KALIGTASAN NG PUBLIKO

SEKSYON 1. Titulo.

Ang panukalang ito ay dapat makilala at maaaring tawaging “Batas ng 
2012 sa Proteksiyon ng mga Paaralan at Lokal na Kaligtasan ng Publiko.”

SEK. 2. Mga Napag-alaman.

(a) Sa nakalipas na apat na taon lamang, ang California ay 
kinailangang magbawas ng higit sa $56 bilyon mula sa edukasyon, 
proteksiyon ng pulis at bumbero, pangangalagang pangkalusugan, at 
ibang mga napakahalagang pang-estado at lokal na serbisyo. Ang mga 
pagbawas na ito sa pagpopondo ay pumuwersa ng mga pagtanggal ng 
guro, nagdagdag ng mga sukat ng klase, nagdagdag ng mga bayad sa 
kolehiyo, nagbawas ng proteksiyon ng pulis, nagdagdag ng mga oras ng 
pagtugon sa sunog, nagpalala ng mapanganib na pagsisikip sa mga 
bilangguan, at nagbawas nang malaki sa pangangasiwa sa mga parolado.

(b) Ang mga pagbawas na ito sa mga napakahalagang serbisyo ay 
nakasakit unang-una sa mga nakatatanda ng California, gitnang-uri na 
mga nagtatrabahong pamilya, mga bata, mga estudyante ng kolehiyo, at 
malilit na negosyo. Hindi natin makakaya ang mga karagdagang 
pagbawas sa edukasyon at ibang mga serbisyong kailangan natin.

(c) Pagkatapos ng mga taon ng mga pagbawas at mahihirap na 
pagpii, kailangang ibangon ang estado. Ang pagtataas ng bagong kita sa 
buwis ay isang pamumuhunan sa ating hinaharap na ibabalik ang 
California sa landas ng pag-unlad at tagumpay.

(d) Gagawin ng Batas ng 2012 sa Proteksiyon ng mga Paaralan at 
Lokal na Kaligtasan ng Publiko na mas makatarungan ang sistema ng 
buwis ng California. Ngayon na ang mga nagtatrabahong pamilya ay 
nahihirapan habang ang mga pinakamayaman sa atin ay nagtatamasa 
ng rekord na paglaki ng kita, tama lamang na hingin sa mayayaman na 
magbayad ng kanilang makatarungang kabahagi.

(e) Ang Batas ng 2012 sa Proteksiyon ng mga Paaralan at Lokal na 
Kaligtasan ng Publiko ay nagtataas ng buwis sa kita sa mga nasa 
pinakamataas na antas ng sukatan ng kita — ang mga unang-unang 
kaya ito. Pansamantala ring ibinabalik nito ang ilang buwis sa 
pagbebenta na may bisa noong nakaraang taon, habang pinananatili ang 
pangkalahatang antas ng buwis sa pagbebenta na mas mababa kaya 
noong unang bahagi ng 2011.

(f) Ang mga bagong buwis sa panukalang ito ay pansamantala. Sa 
ilalim ng Saligang-batas ng California ang 1/4-sentimong pagtaas ng 
buwis sa pagbebenta ay matatapos sa apat na taon, at ang mga pagtaas 
sa buwis sa kita para sa mga pinakamayamang nagbabayad ng buwis ay 
matatapos sa pitong taon.

(g) Ang kita sa bagong buwis ay iginagarantiya sa Saligang-batas ng 
California na tuwirang pupunta sa mga lokal na distrito ng paaralan at 
mga kolehiyo ng komunidad. Ang mga lunsod at county ay 
ginagarantiyahan ng patuloy na pagpopondo para sa mga programa sa 
kaligtasan ng publiko tulad ng mga serbisyo ng lokal na pulis at 
proteksiyon sa bata. Ang pera ng estado ay pinalalaya upang makatulong 
na balansehin ang badyet at hadlangan ang mas mapaminsalang mga 
pagbawas sa mga serbisyo sa mga nakatatanda, nagtatrabahong 
pamilya, at maliliit na negosyo. Ang bawat isa ay nakikinabang.

(h) Upang matiyak na ang mga pondong ito ay pupunta kung saan 
hangad ng mga botante, ang mga ito ay inilalagay sa mga espesyal na 
kuwenta na hindi magagalaw ng Lehislatura. Wala sa mga bagong 
kitang ito na magagasta sa burukrasya ng estado o mga gastos na 
pampangasiwaan.

(i) Ang mga pondong ito ay sasailalim sa independiyenteng 
pagsusuri bawat taon upang matiyak na ang mga ito ay ginagasta para 
lamang sa mga paaralan at kaligtasan ng publiko. Ang mga inihalal na 
opisyal ay sasailalim sa pag-uusig at parusang pangkrimen kung maling 
gagamitin nila ang mga pondo.

SEK. 3. Layunin at Hangarin.

(a) Ang pangunahing layunin ng panukalang ito ay protektahan ang 
mga paaralan at lokal na kaligtasan ng publiko sa pamamagitan ng 
paghingi sa mayayaman na bayaran ang kanilang makatarungang 
kabahagi sa mga buwis. Kinukuha ng panukalang ito ang mga pondo 
mula sa pagkontrol ng estado at inilalagay ang mga ito sa mga espesyal 
na kuwenta na eksklusibong nakalaan sa mga paaralan at lokal na 
kaligtasan ng publiko na nasa Saligang-batas ng estado.

(b) Ang panukalang ito ay sumusulong mula sa mas malawak na 
plano sa badyet ng estado na nakagawa ng bilyun-bilyong dolyar sa 
mga permanenteng pagbawas sa paggasta ng estado.

(c) Ang panukala ay gumagarantiya ng matatag, maaasahang 
pagpopondo para sa mga paaralan, mga kolehiyo ng komunidad, at 
kaligtasan ng publiko habang tumutulong na balansehin ang badyet at 
hinahadlangan ang higit pang mapaminsalang mga pagbawas sa mga 
serbisyo para sa mga nakatatanda, gitnang-uri na mga nagtatrabahong 
pamilya, mga bata, at maliliit na negosyo.

(d) Ang panukalang ito ay nagbibigay ng proteksiyon ng saligang-
batas sa paglipat ng mga lokal na programa sa kaligtasan ng publiko mula 
sa pagkontrol ng estado patungo sa lokal na pagkontrol at ang paglipat ng 
mga kita ng estado patungo sa lokal na pamahalaan upang bayaran ang 
mga programang iyon. Ito ay gumagarantiya na ang mga paaralan ay 
hindi napipinsala sa pamamagitan ng pagkakaloob ng pagpopondo na 
higit sa matatanggap ng mga paaralan kung wala ang paglipat.

(e) Ang panukalang ito ay gumagarantiya na ang mga bagong kita 
na nalilikom nito ay ipadadala nang tuwiran sa mga distrito ng paaralan 
para sa mga gugulin ng paaralan, hindi sa mga gastos na pampangasiwaan. 
Ang pagpopondong ito sa paaralan ay hindi masususpinde o mapipigilan 
anuman ang mangyari sa badyet ng estado.

(f) Lahat ng kita mula sa panukalang ito ay napapailalim sa lokal na 
pagsusuri bawat taon, at pagsusuri ng independidyenteng Kontroler 
upang matiyak na ang mga ito ay gagamitin para lamang sa mga 
paaralan at lokal na kaligtasan ng publiko.

SEK. 4. Ang Seksyon 36 ay idinaragdag sa Artikulo XIII ng 
Saligang-batas ng California, upang mabasang: 

SEK. 36. (a) Para sa mga layunin ng seksyong ito:
(1) “Mga Serbisyo sa Kaligtasan ng Publiko” ay kabilang ang mga 

sumusunod:
(A) Pagkuha at pagsasanay sa mga opisyal na pampublikong 

kaligtasan, kabilang ang mga tauhan ng pagpapatupad ng batas, mga 
abugadong itinatalaga sa mga pamamaraang pangkrimen, at mga 
tauhan ng seguridad ng hukuman.

(B) Pamamahala ng mga lokal na kulungan at pagkakaloob ng 
pabahay, paggamot, at mga serbisyo para sa, at pangangasiwa ng, 
mga kabataan at may sapat na gulang na nagkasala.

(C) Paghadlang sa pang-aabuso ng bata, kapabayaan, o  
pagsasamantala; pagkakaloob ng mga serbisyo sa mga bata at kabataan 
na inaabuso, pinababayaan, o pinagsasamantalahan, o nanganganib sa 
pang-aabuso, kapabayaan, o pagsasamantala, at ang mga pamilya ng  
mga batang iyon; nagkakaloob ng mga serbisyong pag-aampon; at  
nagkakaloob ng mga serbisyong proteksiyon sa may sapat na gulang.

(D) Pagkakaloob ng mga serbisyo sa kalusugan ng isip sa mga bata  
at may sapat na gulang upang bawasan ang pagkabigo sa paaralan,  
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pinsala sa sarili o iba, kawalan ng bahay, at mahahadlangang 
pagkakulong o paglalagay sa institusyon.

(E) Paghadlang, paggamot, at pagkakaloob ng mga pagpapagaling 
na serbisyo para sa pag-abuso ng substansiya. 

(2) “Batas sa Muling Pagtutugma ng 2011” ay nangangahulugang  
batas na pinagtibay noong o bago ang Setyembre 30, 2012, upang  
ipatupad ang plano sa badyet ng estado, na karapat-dapat sa Muling  
Pagtutugma ng 2011 at nagtatadhana ng pagtatalaga ng mga  
responsibilidad sa Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Publiko sa mga lokal  
na ahensiya, kabilang ang mga kaugnay na responsibilidad sa pag-uulat. 
Ang batas ay dapat magkaloob sa mga lokal na ahensiya ng  
pinakamalaking kakayahang mag-agpang at pagkontrol sa disenyo,  
pangangasiwa, at paghahatid ng Mga Serbisyo sa Kaligtasan ng Publiko 
na kaayon ng pederal na batas at mga iniaatas sa pagpopondo, gaya ng 
ipinasiya ng Lehislatura. Gayunman, ang Batas sa Muling Pagtutugma  
ng 2011 ay hindi dapat kabilang ang mga programang itinalaga sa mga 
lokal na ahensiya pagkaraan ng Enero 1, 2012, maliban ang para sa  
maagang pana-panahong pagsusuri, diyagnosis, at paggamot (EPSDT)  
na programa at pinamamahalaang pangangalaga ng kalusugan ng isip.

(b) (1) Maliban kung itinatadhana sa subdibisyon (d), nagsisimula sa 
taon ng pananalapi na 2011–12 at nagpapatuloy pagkaraan, ang mga 
sumusunod na halaga ay dapat ideposito sa Pondo ng Lokal na Kita ng  
2011, gaya ng itinatag ng Seksyon 30025 ng Kodigo sa Pamahalaan,  
gaya ng mga sumusunod:

(A) Lahat ng kita, ibinawas ang mga pagsasauli, galing sa mga buwis 
na inilarawan sa mga Seksyon 6051.15 at 6201.15 ng Kodigo sa Kita at  
Pagbubuwis, kung paano nababasa ang mga seksyon na iyon noong  
Hulyo 1, 2011.

(B) Lahat ng kita, ibinawas ang mga pagsasauli, galing sa mga 
bayad sa lisensiya ng sasakyan na inilarawan sa mga Seksyon 11005 
ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis, kung paano nababasa ang mga 
seksyon na iyon noong Hulyo 1, 2011.

(2) Sa at pagkaraan ng Hulyo 1, 2011, ang mga kitang idineposito 
alinsunod sa talataan (1) ay hindi dapat ituring na mga kita ng 
Pangkalahatang Pondo o mga nalikom sa mga buwis para sa mga 
layunin ng Seksyon 8 ng Artikulo XVI ng Saligang-batas ng California.

(c) (1) Ang mga pondong idineposito sa Pondo ng Lokal na Kita ng 
2011 ay patuloy na inilalaan nang eksklusibo upang pondohan ang 
pagkakaloob ng Mga Serbisyo sa Kaligtasan ng Publiko ng mga lokal 
na ahensiya. Habang hinihintay ang buong pagpapatupad ng Batas sa 
Muling Pagtutugma ng 2011, ang mga pondo ay maaari ring gamitin 
upang bayaran ang Estado para sa mga gastos ng programa sa 
pagkakaloob ng Mga Serbisyo sa Kaligtasan ng Publiko sa ngalan ng 
mga lokal na ahensiya. Ang pamamaraan sa paglalaan ng mga pondo 
ay dapat na gaya ng tinukoy sa Batas sa Muling Pagtutugma ng 2011.

(2) Ang ingat-yaman ng county, ingat-yaman ng lunsod at county, o 
ibang angkop na opisyal ay dapat lumikha ng isang Pondo ng Kita ng 
Lokal na County ng 2011 sa loob ng tesorerya ng bawat county o 
lunsod at county. Ang pera sa bawat Pondo ng Kita ng Lokal na County 
ng 2011 ay dapat na eksklusibong gamitin upang pondohan ang 
pagkakaloob ng Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Isip ng mga lokal na 
ahensiya gaya ng tinukoy ng Batas sa Muling Pagtutugma ng 2011.

(3) Sa kabila ng Seksyon 6 ng Article XIII B, o anumang ibang 
tadhana ng saligang-batas, ang isang utos na bagong programa o mas 
mataas na antas ng serbisyo sa lokal na ahensiya na ipinataw ng Batas 
sa Muling Pagtutugma ng 2011, o ng anumang regulasyon o anumang 
utos ng tagapagpaganap o direktibang pampangasiwaan na inilabas 
upang ipatupad ang batas na iyon, ay hindi dapat bumuo ng utos na 
nag-aatas sa Estado na magkaloob ng pag-aambag ng mga pondo sa 
loob ng kahulugan ng seksyong iyon. Anumang iniaatas na ang isang 
lokal na ahensiya ay sumunod sa Kabanata 9 (nagsisimula sa Seksyon 
54950) ng Bahagi 1 ng Dibisyon 2 ng Titulo 5 ng Kodigo sa Pamahalaan, 
tungkol sa pagganap ng mga responsibilidad nito na Mga Serbisyo sa 
Kaligtasan ng Publiko, o anumang ibang bagay, ay hindi dapat maging 
mababayarang utos sa ilalim ng Seksyon 6 ng Artikulo XIII B.

(4) (A) Ang batas na pinagtibay pagkaraan ng Setyembre 30, 2012, 
na may pagkalahatang epekto ng pagtataas ng mga gastos na pinapasan 
na ng isang lokal na ahensiya para sa mga programa o antas ng 
serbisyo na ipinag-uutos ng Batas sa Muling Pagtutugma ng 2011 ay 
dapat umaplay lamang sa mga lokal na ahensiya kung ang Estado ay 
nagkakaloob ng taunang pagpopondo para sa pagtaas ng gastos. Ang 
mga lokal na ahensiya ay hindi dapat ubligahan na magkaloob ng mga 
programa o antas ng serbisyo na iniaatas ng batas, inilarawan sa 
subtalataang ito, nang mas mataas sa antas na ang pagpopondo ay 
ipinagkakaloob.

(B) Ang mga regulasyon, mga utos ng tagapagpaganap, o mga  
direktibang pampangasiwaan, na ipinatutupad pagkaraan ng Oktubre 9, 
2011, na hindi kailangan upang ipatupad ang Batas sa Muling  
Pagtutugma ng 2011, at may pagkalahatang epekto ng pagtataas ng mga 
gastos na pinapasan na ng isang lokal na ahensiya para sa mga programa 
o antas ng serbisyo na ipinag-uutos ng Batas sa Muling Pagtutugma ng  
2011, ay dapat umaplay lamang sa mga lokal na ahensiya kung ang 
Estado ay nagkakaloob ng taunang pagpopondo para sa pagtaas ng  
gastos. Ang mga lokal na ahensiya ay hindi dapat ubligahan na 
magkaloob ng mga programa o antas ng serbisyo alinsunod sa mga  
bagong regulasyon, mga utos ng tagapagpaganap, o mga direktibang  
pampangasiwaan, inilarawan sa subtalataang ito, nang mas mataas sa  
antas na ang pagpopondo ay ipinagkakaloob.

(C) Anumang bagong programa o mas mataas na antas ng serbisyong 
ipinagkakaloob ng mga lokal na ahensiya, gaya ng inilarawan sa mga  
subtalataan (A) at (B), mas matas sa antas na ang pagpopondo ay  
ipinagkakaloob, ay hindi dapat mag-atas ng pag-aambag ng mga pondo 
ng Estado o isailalim sa Seksyon 6 ng Artikulo XIII B. Ang talataang ito  
ay hindi dapat umaplay sa batas na kasalukuyang di-saklaw ng pag-
aambag sa ilalim ng talataan (2) ng subdibisyon (a) ng Seksyon 6 ng  
Artikulo XIII B kung paano nababasa ang talataan noong Enero 2, 2011.

(D) Ang Estado ay hindi dapat magharap sa pederal na pamahalaan 
ng anumang mga plano o pagtalikdan, o mga susog sa mga plano o  
pagtalikdang iyon, na may pangkalahatang epekto ng pagtataas ng  
gastos na pinapasan ng lokal na ahensiya para sa mga programa o antas 
ng serbisyo na ipinag-uutos ng Batas sa Muling Pagtutugma ng 2011,  
maliban kung ang mga plano, pagtalikdan, o susog ay iniaatas ng  
pederal na batas, o ang Estado ay nagkakaloob ng taunang pagpopondo 
para sa pagtaas ng gastos.

(E) Ang Estado ay hindi dapat atasan na magkaloob ng pag-aambag 
ng mga pondo alinsunod sa talataang ito para sa isang utos na 
ipinapataw ng Estado sa kahilingan ng isang lokal na ahensiya o upang 
sumunod sa pederal na batas. Ang mga pondo ng ng Estado na iniaatas 
ng talataang ito ay dapat na mula sa isang pinagkukunan na iba sa 
inilarawan sa mga subdibisyon (b) at (d), alinsunod sa halaga na mga 
buwis sa ari-arian, o sa Subkuwenta ng mga Serbisyong Panlipunan ng 
Kuwenta ng Buwis sa Pagbebenta ng Pondo ng Lokal na Kita.

(5) (A) Para sa mga programang inilarawan sa mga subtalataan 
(C) hanggang (E), inklusibo, ng talataan (1) ng subdibisyon (a) at 
isinama sa Batas sa Muling Pagtutugma ng 2011, kung may mga 
kasunod na pagbabago sa mga pederal na batas o mga regulasyon na 
nagbabago ng kondisyon kung saan ang mga panumbas na pondo ay 
inilalarawan sa Batas sa Muling Pagtutugma ng 2011 ay nakukuha, at 
may pangkalahatang epekto ng pagtataas ng mga gastos na natamo ng 
isang lokal na ahensiya, ang Estado ay dapat na taunang magkaloob 
ng hindi kukulangin sa 50 porsiyento ng di-pederal na kabahagi ng 
mga gastos na iyon gaya ng ipinasiya ng Estado.

(B) Kapag ang Estado ay partido sa anumang reklamong dinala sa  
pederal na paghuhukom o pamamaraang pampangasiwaan na may isa o 
higit ng mga programang inilarawan sa mga subtalataan (C) hanggang 
(E), inklusibo, ng talataan (1) ng subdibisyon (a) at isinama sa Batas sa  
Muling Pagtutugma ng 2011, at may pakikipag-ayos o utos na  
pampangasiwaan na nagpapataw ng gastos sa anyo ng parusang pera o 
may pangkalahatang epekto ng pagtataas ng mga gastos na pinapasan  
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na ng isang lokal na ahensiya para sa mga programa o antas na serbisyo 
na ipinag-uutos ng Batas sa Muling Pagtutugma ng 2011, ang Estado ay 
dapat na taunang magkaloob ng hindi kukulangin sa 50 porsiyento ng  
di-pederal na kabahagi ng mga gastos na iyon gaya ng ipinasiya ng  
Estado. Ang pagbabayad ng Estado ay hindi iniaatas kung ang Estado ay 
nagpasiya na ang pakikipag-ayos o utos na may kaugnayan sa isa o higit 
na lokal na ahensiya na nabibigong gampanan ang ministeryal na  
tungkulin, nabibigong gampanan ang isang legal na obligasyon nang  
matapat, o umaakto sa isang pabaya o walang-ingat na paraan.

(C) Ang mga pondo ng estado na itinatadhana sa talataang ito ay 
dapat na mula sa mga pinagkukunan ng pondo na iba sa inilarawan sa 
mga subdibisyon (b) at (d), alinsunod sa halaga na mga buwis sa ari-
arian, o sa Subkuwenta ng mga Serbisyong Panlipunan ng Kuwenta ng 
Buwis sa Pagbebenta ng Pondo ng Lokal na Kita.

(6) Kung ang Estado o isang lokal na ahensiya ay nabigong 
gampanan ang tungkulin o obligasyon sa ilalim ng seksyon na ito o sa 
ilalim ng Batas sa Muling Pagtutugma ng 2011, ang ang isang angkop 
na partido ay maaaring humingi ng tulong ng hukuman. Ang mga 
pamamaraang ito ay dapat magkaroon ng priyoridad sa lahat ng ibang 
mga bagay na pangmamamayan.

(7) Ang mga pondong idineposito sa isang Pondo ng Lokal na Kita 
ng County ng 2011 ay dapat gastahin sa isang paraan na idinisenyo 
upang panatilihin ang pagiging karapat-dapat ng Estado para sa 
pederal na mga panumbas na pondo, at upang matiyak ang pagsunod 
ng Estado sa mga angkop na pederal na pamantayan na namamahala 
sa pagkakaloob ng Estado ng Mga Serbisyo sa Kaligtasan ng Publiko.

(8) Ang mga pondong idineposito sa isang Pondo ng Lokal na Kita 
ng County ng 2011 ay hindi dapat gamitin ng mga lokal na ahensiya 
upang palitan ang ibang pagpopondo para sa Mga Serbisyo sa 
Kaligtasan ng Publiko.

(d) Kung ang mga buwis na inilarawan sa subdibisyon (b) ay 
binawasan o hindi na pinaiiral, ang Estado ay dapat na magkaloob 
taun-taon ng mga pera sa Pondo ng Lokal na Kita ng 2011 sa isang 
halagang kapantay o mas malaki kaysa kabuuang halaga na sa ibang 
paraan ay ipagkakaloob ng mga buwis na inilarawan sa subdibisyon 
(b). Ang paraan ng pagpapasiya ng halagang iyon ay dapat ilarawan 
sa Batas sa Muling Pagtutugma ng 2011, at ang Estado ay dapat 
ubligahan na ipagkaloob ang halagang iyon hanggang ang mga lokal 
na ahensiya ay inaatasan na gampanan ang mga responsibilidad na 
Mga Serbisyo sa Kaligtasan ng Publiko na itinalaga ng Batas sa 
Muling Pagtutugma ng 2011. Kung ang Estado ay nabigong maglaan 
taun-taon ng halagang iyon, dapat ilipat ng Kontroler ang halagang 
iyon mula sa Pangkalahatang Pondo sa ayon sa proporsiyon na 
buwanang mga kabahagi sa Pondo ng Lokal na Kita ng 2011.
Pagkaraan, dapat ibahagi ng Kontroler ang mga halagang ito sa mga 
lokal na ahensiya sa paraang itinatagubilin ng Batas sa Muling 
Pagtutugma ng 2011. Ang mga obligasyon ng estado sa ilalim ng 
subdibisyong ito ay dapat magkaroon ng mas mababang priyoridad na 
paghingi ng pera ng Pangkalahatang Pondo kaysa unang priyoridad 
para sa pera na paghihiwalayin sa ilalim ng Seksyon 8 ng Artikulo XVI 
at ang ikalawang priyoridad na bayaran ang inaprobahan-ng-botante 
na mga utang at liabilidad na inilarawan sa Seksyon 1 ng Artikulo XVI.

(e) (1) Upang matiyak na ang pampublikong edukasyon ay hindi 
napipinsala sa proseso ng pagkakaloob ng napakahalagang proteksiyon 
sa lokal na Mga Serbisyo sa Kaligtasan ng Publiko, ang Kuwenta ng 
Proteksiyon ng Edukasyon ay nililikha sa pamamagitan nito sa 
Pangkalahatang Pondo upang tumanggap at mamahagi ng mga kitang 
galing sa lumalaking mga pagtaas sa mga buwis na ipinataw ng 
seksyong ito, gaya ng tinukoy sa subdibisyon (f).

(2) (A) Bago ang Hunyo 30, 2013, at bago ang Hunyo 30 ng bawat 
taon mula 2014 hanggang 2018, inklusibo, ang Direktor ng Pananalapi 
ay dapat tumantiya ng kabuuang halaga ng mga karagdagang kita, 
ibinawas ang mga pagsasauli, na kukunin mula sa mga lumalaking 
pagtaas sa mga antas ng buwis na ginawa sa subdibisyon (f) na 

makukuha upang ilipat sa Kuwenta ng Proteksiyon ng Edukasyon sa 
susunod na taon ng pananalapi. Ang Direktor ng Pananalapi ay dapat 
gumawa ng kaparehong tantiya bago lumampas ang Enero 10, 2013, 
para sa mga karagdang kita, ibinawas ang mga pagsasauli, na 
matatangap bago matapos ang taon ng pananalapi na 2012–13.

(B) Sa huling 10 araw ng kuwarto ng bawat isa ng unang tatlong  
kuwarto ng bawat taon ng pananalapi mula 2013–14 hanggang   
2018–19, inklusibo, dapat ilipat ng Kontroler sa Kuwenta ng Proteksiyon 
ng Edukasyon ang isang-ikaapat ng kabuuang halagang tinantiya 
alinsunod sa subtalataan (A) para sa taon ng pananalapi na iyon, maliban 
sa ang halagang ito ay maaaring iakma alinsunod sa subtalataan (D).

(C) Sa bawat isa ng mga taon ng pananalapi mula 2012–13 to 
2020–21, inklusibo, ang Direktor ng Pananalapi ay dapat magkalkula 
ng pag-aakma sa Kuwenta ng Proteksiyon ng Edukasyon, gaya ng 
tinukoy ng subtalataan (D), sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng 
mga sumusunod na halaga, gaya ng angkop:

(i) Sa huling kuwarto ng bawat taon ng pananalapi mula 2012–13 
hanggang 2018–19, inklusibo, ang Direktor ng Pananalapi ay dapat na 
muling magkalkula ng tantiyang ginawa para sa taon ng pananalapi 
alinsunod sa subtalataan (A), at dapat ibawas mula sa isinapanahong 
tantiyang ito ang mga halagang naunang inilipat sa Kuwenta ng 
Proteksiyon ng Edukasyon para sa taon ng pananalapi na iyon.

(ii) Sa Hunyo 2015 at sa bawat Hunyo mula 2016 hanggang 2021, 
inklusibo, ang Direktor ng Pananalapi ay dapat gumawa ng pangwakas 
na pagpapasiya ng halaga ng mga karagdagang kita, ibinawas ang 
mga pagsasauli, galing sa mga lumalaking pagtaas sa mga antas ng 
buwis na ginawa sa subdibisyon (f) para sa taon ng pananalapi na 
matatapos dalawang taon bago ito. Ang halaga ng isinapanahong 
tantiya na kinalkula sa sugnay (i) para sa taon ng pananalapi na 
matatapos dalawang taon bago ito ay dapat ibawas mula sa halaga 
nitong pangwakas na pagpapasiya. 

(D) Kung ang halagang ipinasiya alinsunod sa subtalataan (C) ay 
positibo, dapat ilipat ng Kontroler ang isang halagang kapantay ng 
halagang iyon sa Kuwenta ng Proteksiyon ng Edukasyon sa loob ng 10 
araw na nauuna sa katapusan ng taon ng pananalapi. Kung ang 
halagang iyon ay negatibo, dapat suspendihin o bawasan ng Kontroler 
ang kasunod na kuwartuhang mga paglipat, kung mayroon, sa Kuwenta 
ng Proteksiyon ng Edukasyon hanggang ang kabuuang pagbawas ay 
kapantay ng negatibong halaga na inilarawan dito. Para sa mga 
layunin ng anumang pagkalkulang ginawa alinsunod sa sugnay (i) ng 
subtalataan (C), ang halaga ng kuwartuhang paglipat ay hindi dapat 
baguhin upang ipakita ang anumang pagsuspinde o pagbawas na 
ginawa alinsunod sa subtalataang ito.

(3) Lahat ng pera sa Kuwenta ng Proteksiyon ng Edukasyon sa 
pamamagitan nito ay patuloy na inilalaan para sa suporta sa mga 
distrito ng paaralan, mga opisina ng edukasyon ng county, mga 
kinokontratang paaralan, at mga distrito ng kolehiyo ng komunidad 
gaya ng nakalagay sa talataang ito.

(A) Labing-isang porsiyento ng mga perang inilaan alinsunod sa 
talataang ito ay dapat ilaan nang kuwartuhan ng Lupon ng mga 
Gobernador ng mga Kolehiyo ng Komunidad ng California sa mga 
distrito ng kolehiyo ng komunidad upang magkaloob ng pangkalahatang 
layunin na pagpopondo sa mga distrito ng kolehiyo ng komunidad ayon 
sa proporsiyon sa mga halagang ipinasiya alinsunod sa Seksyon 
84750.5 ng Kodigo sa Edukasyon, kung paano nababasa ang seksyong 
iyon ng kodigo pagkatapos aprobahan ng botante ang seksyong ito. 
Ang mga paglalaang kinalkula alinsunod sa subtalataang ito ay dapat 
palitan ng mga halagang tinukoy sa mga subdibisyon (a), (c), at (d) ng 
Seksyon 84751 ng Kodigo sa Edukasyon, kung paano nababasa ang 
seksyong iyon pagkatapos aprobahan ng botante ang seksyong ito, na 
higit sa mga halagang kinalkula alinsunod sa Seksyon 84750.5 ng 
Kodigo sa Edukasyon, kung paano nababasa ang seksyong iyon 
pagkatapos aprobahan ng botante ang seksyong ito, sa kondisyon na 
walang distrito ng kolehiyo ng komunidad na dapat tumanggap ng mas 
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mababa kaysa isang daang dolyar ($100) sa bawat buong oras na 
katumbas na estudyante.

(B) Walumpu't-siyam na porsiyento ng mga perang inilalaan 
alinsunod sa talataang ito ay dapat ilaan nang kuwartuhan ng 
Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo upang magkaloob ng 
pangkalahatang layunin na pagpopondo sa mga distrito ng paaralan, 
mga opisina sa edukasyon ng county, at pangkalahatang layunin na 
pagpopondo ng estado sa mga kinokontratang paaralan ayon sa 
proporsiyon sa mga limitasyon sa kita na kinalkula alinsunod sa mga 
Seksyon 2558 at 42238 ng Kodigo sa Edukasyon at ang mga halagang 
kinalkula alinsunod sa Seksyon 47633 ng Kodigo sa Edukasyon para sa 
mga opisina sa edukasyon ng county, mga distrito ng paaralan, at mga 
kinokontratang paaralan, ayon sa pagkakasunod-sunod, kung paano 
nababasa ang mga seksyong iyon pagkatapos aprobahan ng botante 
ang seksyong ito. Ang mga halagang kinalkula nang gayon ay dapat 
palitan ng mga halagang tinukoy sa subdibisyon (c) ng Seksyon 2558 
ng, mga talataan (1) hanggang (7) ng subdibisyon (h) ng Seksyon 
42238 ng, at Seksyon 47635 ng, Kodigo sa Edukasyon para sa mga 
opisina sa edukasyon ng county, mga distrito ng paaralan, at mga 
kinokontratang paaralan, ayon sa pagkakasunod-sunod, kung paano 
nababasa ang mga seksyong iyon pagkatapos aprobahan ng botante 
ang seksyong ito, na higit sa mga halagang kinalkula alinsunod sa mga 
Seksyon 2558, 42238, at 47633 ng Kodigo sa Edukasyon para sa mga 
opisina sa edukasyon ng county, mga distrito ng paaralan, at mga 
kinokontratang paaralan, ayon sa pagkakasunod-sunod, kung paano 
nababasa ang mga seksyong iyon pagkatapos aprobahan ng botante 
ang seksyong ito, sa kondisyon na walang distrito ng paaralan, opisina 
sa edukasyon ng county, o kinokontratang paaralan na dapat 
tumanggap ng mas mababa kaysa dalawang daang dolyar ($200) 
bawat yunit ng pangkaraniwang pagdalo sa bawat araw.

(4) Ang subdibisyong ito ay nagpapatupad sa sarili at hindi 
nangangailangan ng aksyong pambatasan upang magkabisa. Ang 
pamamahagi ng mga pera sa Kuwenta ng Proteksiyon ng Edukasyon 
ng Lupon ng mga Gobernador ng mga Kolehiyo ng Komunidad ng 
California at ng Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ay hindi 
dapat maantala o maapektuhan sa kabiguan ng Lehislatura at 
Gobernador na pagtibayin ang isang taunang batas sa badyet alinsunod 
sa Seksyon 12 ng Artikulo IV, sa paggamit ng talataan (h) ng Seksyon 
8 ng Artikulo XVI, o sa pamamagitan ng anumang ibang aksyon o 
kabiguang umakto ng Lehislatura o Gobernador.

(5) Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng batas, ang mga perang 
idineposito sa Kuwenta ng Proteksiyon ng Edukasyon ay hindi dapat 
gamitin upang bayaran ang anumang mga gastos na natamo ng 
Lehislatura, ng Gobernador, o ng anumang ahensiya ng pamahalaan 
ng estado.

(6) Ang isang distrito ng kolehiyo ng komunidad, opisina sa 
edukasyon ng county, distrito ng paaralan, o kinokontratang paaralan 
ay dapat magkaroon ng tanging awtoridad na ipasiya kung paano ang 
mga perang natanggap mula sa Kuwenta ng Proteksiyon ng Edukasyon 
ay gagastahin sa paaralan o mga paaralan sa loob ng hurisdiksiyon 
nito, sa kondisyon, gayunman, na ang angkop na namamahalang lupon 
o sanggunian ay dapat gumawa ng mga pagpapasiya sa paggasta sa 
bukas na sesyon ng isang pampublikong pulong ng namamahalang 
lupon o sanggunian at hindi dapat gamitin ang alinman sa mga pondo 
mula sa Kuwenta ng Proteksiyon ng Edukasyon para sa mga suweldo o 
benepisyo ng mga tagapangasiwa o anumang ibang mga gastos na 
pampangasiwaan. Ang bawat distrito ng kolehiyo ng komunidad, 
opisina sa edukasyon ng county, distrito ng paaralan, at kinokontratang 
paaralan ay dapat na maglathala taun-taon sa Internet Web site nito ng 
pagkuwenta ng kung magkano ang natanggap mula sa Kuwenta ng 
Proteksiyon ng Edukasyon at kung paano ginasta ang perang iyon.

(7) Ang taunang independiyenteng pagsusuri ng pananalapi at 
pagsunod na iniaatas sa mga distrito ng kolehiyo ng komunidad, mga 
opisina sa edukasyon ng county, mga distrito ng paaralan, at mga 

kinokontratang paaralan ay dapat, bilang karagdagan sa lahat ng 
ibang mga iniaatas ng batas, tumiyak at magpatibay kung ang mga 
pondong ipinagkakaloob mula sa Kuwenta ng Proteksiyon ng 
Edukasyon ay wastong naipamahagi at nagasta gaya ng iniaatas ng 
seksyong ito. Ang mga guguling natamo ng mga entidad na ito upang 
sumunod sa karagdagang iniaatas sa pagsusuri ng seksyong ito ay 
maaaring bayaran sa pamamagitan ng pagpopondo mula sa Kuwenta 
ng Proteksiyon ng Edukasyon, at hindi dapat ituring na mga gastos na 
pampangasiwaan para sa mga layunin ng seksyong ito.

(8) Ang mga kita, ibinawas ang mga pagsasauli, nakuha alinsunod 
sa subdibisyon (f) para ideposito sa Kuwenta ng Proteksiyon ng 
Edukasyon alinsunod sa seksyong ito ay dapat ituring na “mga kita ng 
Pangkalahatang Pondo,” “mga nalikom sa buwis ng Pangkalahatang 
Pondo,” at “mga perang gagamitin ng Estado para suportahan ang 
mga distrito ng paaralan at mga distrito ng kolehiyo ng komunidad” 
para mga layunin ng Seksyon 8 ng Artikulo XVI.

(f) (1) (A) Bilang karagdagan sa mga buwis na ipinataw ng Bahagi 
1 (nagsisimula sa Seksyon 6001) ng Dibisyon 2 ng Kodigo sa Kita at 
Pagbubuwis, para sa pribilehiyo ng pagbebenta ng nahahawakang 
personal na ari-arian sa pagtitingi, ang isang buwis ay ipinapataw sa 
pamamagitan nito sa lahat ng nagtitingi sa antas na 1/4 porsiyento ng 
kabuuang natanggap ng sinumang nagtitingi mula sa pagbebenta ng 
lahat ng nahahawakang personal na ari-arian sa pagtitingi sa Estadong 
ito sa at pagkaraan ng Enero 1, 2013, at bago ang Enero 1, 2017.

(B) Bilang karagdagan sa mga buwis na ipinataw ng Bahagi 1 
(nagsisimula sa Seksyon 6001) ng Dibisyon 2 ng Kodigo sa Kita at 
Pagbubuwis, ang isang kinakaltas na buwis sa pamamagitan nito ay 
ipinapataw sa pag-iimbak, paggamit, o ibang pagkonsumo sa Estadong 
ito ng nahahawakang personal na ari-arian na binili mula sa sinumang 
nagtitingi sa at pagkaraan ng Enero 1, 2013, at bago ang Enero 1, 
2017, para sa pag-iimbak, paggamit, o ibang pagkonsumo sa estadong 
ito sa antas na 1/4 porsiyento ng presyo sa pagbebenta ng ari-arian.

(C) Ang Batas sa Pagbebenta at Paggamit, kabilang ang anumang 
mga susog na pinagtibay sa o pagkaraan ng petsa ng pagkakabisa ng 
seksyong ito, ay dapat umaplay sa mga buwis na ipinataw alinsunod sa 
talataang ito.

(D) Ang talataang ito ay dapat mawalan ng bisa sa Enero 1, 2017.
(2) Para sa anumang taon ng pagbubuwis simula sa o pagkaraan ng 

Enero 1, 2012, at bago ang Enero 1, 2019, tungkol sa buwis na ipinataw 
alinsunod sa Seksyon 17041 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis, ang 
grupo ng buwis sa kita at ang antas na 9.3 porsiyento na nakalagay sa 
talataan (1) ng subdibisyon (a) ng Seksyon 17041 ng Kodigo sa Kita at 
Pagbubuwis ay dapat baguhin ng bawat isa sa mga sumusunod:

(A) (i) Para sa bahagi ng nabubuwisang kita na higit sa dalawang 
daan limampung libong dolyar ($250,000) pero hindi hihigit sa tatlong  
daang libong dolyar ($300,000), ang antas ng buwis ay 10.3 porsiyento  
ng sobrang higit sa dalawang daan limampung libong dolyar ($250,000).

(ii) Para sa bahaging iyon ng nabubuwisang kita na higit sa tatlong 
daang libong dolyar ($300,000) pero hindi hihigit sa limang daang 
libong dolyar ($500,000), ang antas ng buwis ay 11.3 porsiyento ng 
sobrang higit sa tatlong daang libong dolyar ($300,000).

(iii) Para sa bahaging iyon ng nabubuwisang kita na higit sa limang 
daang libong dolyar ($500,000), ang antas ng buwis ay 12.3 porsiyento 
ng sobrang higit sa limang daang libong dolyar ($500,000).

(B) Ang mga grupo ng buwis sa kita sa mga sugnay (i), (ii), at 
(iii) ng subtalataan (A) ay dapat na muling kuwentahin, gaya ng 
itinatadhana sa subdibisyon (h) ng Seksyon 17041 ng Kodigo sa Kita at 
Pagbubuwis, para lamang sa mga nabubuwisang taon na magsisimula 
sa at pagkaraan ng Enero 1, 2013.

(C) (i) Para sa mga layunin ng subdibisyon (g) ng Seksyon 19136 
ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis, ang talataang ito ay dapat ituring na 
nakakabanata sa petsa na nagkabisa ito.

(ii) Para sa mga layunin ng Bahagi 10 (nagsisimula sa Seksyon 
17001) ng, at Bahagi 10.2 (nagsisimula sa Seksyon 18401) ng, Dibisyon 
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2 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis, ang binagong mga grupo ng buwis 
at mga antas ng buwis na itinatag at ipinataw ng talataang ito ay dapat 
ituring na itinatag at ipinataw sa ilalim ng Seksyon 17041 ng Kodigo sa 
Kita at Pagbubuwis.

(D) Ang talataang ito ay dapat mawalan ng bisa sa Disyembre 1, 2019.
(3) Para sa anumang taon ng pagbubuwis simula sa o pagkaraan ng 

Enero 1, 2012, at bago ang Enero 1, 2019, tungkol sa buwis na ipinataw 
alinsunod sa Seksyon 17041 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis, ang 
grupo ng buwis sa kita at ang antas na 9.3 porsiyento na nakalagay sa 
talataan (1) ng subdibisyon (c) ng Seksyon 17041 ng Kodigo sa Kita at 
Pagbubuwis ay dapat baguhin ng bawat isa sa mga sumusunod:

(A) (i) Para sa bahagi ng nabubuwisang kita na higit sa tatlong daan 
apatnapung libong dolyar ($340,000) pero hindi hihigit sa apat na daan 
walong libong dolyar ($408,000), ang antas ng buwis ay 10.3 porsiyento 
ng sobrang higit sa tatlong daan apatnapung libong dolyar ($340,000).

(ii) Para sa bahaging iyon ng nabubuwisang kita na higit sa apat na 
daan walong libong dolyar ($408,000) pero hindi hihigit sa anim na 
daan walumpung libong dolyar ($680,000), ang antas ng buwis ay 11.3 
porsiyento ng sobrang higit sa apat na daan walong libong dolyar 
($408,000).

(iii) Para sa bahaging iyon ng nabubuwisang kita na higit sa anim na 
daan walumpung libong dolyar ($680,000), ang antas ng buwis ay 12.3  
porsiyento ng sobrang higit sa anim na daan walumpung libong dolyar  
($680,000).

(B) Ang mga grupo ng buwis sa kita na tinukoy sa mga sugnay (i), 
(ii), at (iii) ng subtalataan (A) ay dapat na muling kuwentahin, gaya ng 
itinatadhana sa subdibisyon (h) ng Seksyon 17041 ng Kodigo sa Kita at 
Pagbubuwis, para lamang sa mga nabubuwisang taon na magsisimula 
sa at pagkaraan ng Enero 1, 2013.

(C) (i) Para sa mga layunin ng subdibisyon (g) ng Seksyon 19136 
ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis, ang talataang ito ay dapat ituring na 
nakakabanata sa petsa na nagkabisa ito.

(ii) Para sa mga layunin ng Bahagi 10 (nagsisimula sa Seksyon 
17001) ng, at Bahagi 10.2 (nagsisimula sa Seksyon 18401) ng, Dibisyon 
2 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis, ang binagong mga grupo ng buwis 
at mga antas ng buwis na itinatag at ipinataw ng talataang ito ay dapat 
ituring na itinatag at ipinataw sa ilalim ng Seksyon 17041 ng Kodigo sa 
Kita at Pagbubuwis.

(D) Ang talataang ito ay dapat mawalan ng bisa sa Disyembre 1, 2019.
(g) (1) Ang Kontroler, alinsunod sa kanyang awtoridad ayon sa 

batas, ay maaaring gumawa ng mga pagsusuri ng mga paggasta mula 
sa Pondo ng Lokal na Kita ng 2011 at anumang Pondo ng Lokal na 
Kita ng County ng 2011, at dapat suriin ang Kuwenta ng Proteksiyon 
ng Edukasyon upang matiyak na ang mga pondong iyon ay ginagamit 
at natutuos sa isang paraang kaayon ng seksyong ito.

(2) Ang Pangkalahatang Abugado o lokal na abugado ng distrito ay 
dapat mabilis na magsiyasat, at maaaring maghangad ng mga 
parusang sibil o pangkrimen para sa, anumang maling paggamit ng 
mga pera mula sa Pondo ng Lokal na Kita ng County ng 2011 o ng 
Kuwenta ng Proteksiyon ng Edukasyon.

SEK. 5. Petsa ng Pagkakabisa.

Ang Subdibisyon (b) ng Seksyon 36 ng Artikulo XIII ng Saligang-
batas ng California, gaya ng idinagdag ng panukalang ito, ay dapat 
magkabisa sa Hulyo 1, 2011. Ang mga talataan (2) at (3) ng subdibisyon 
(f) ng Seksyon 36 ng Artikulo XIII ng Saligang-batas ng California, 
gaya ng idinagdag ng panukalang ito, ay dapat magkabisa sa Enero 1, 
2012. Lahat ng ibang mga tadhana ng panukalang ito ay dapat 
magkabisa sa araw pagkatapos ng halalan kung saan ito ay inaprobahan 
ng mayoriya ng mga botanteng bumoto sa panukala.

SEK. 6. Magkakasalungat na Panukala.

Kung ang panukalang ito at ang ibang panukalang nagpapataw ng 
lumalaking pagtaas sa mga antas ng buwis para sa personal na kita ay 
lumitaw sa kaparehong pambuong-estadong balota, ang mga tadhana 

ng ibang panukala o mga panukala ay dapat ituring na kasalungat ng 
panukalang ito. Kung ang panukalang na ito ay tumanggap ng mas 
maraming bilang ng mga sumasang-ayong boto kaysa isang panukalang 
itinuturing na salungat dito, ang mga tadhana ng panukalang ito ay 
dapat mamayani sa kabuuan ng mga ito, at ang ibang panukala o mga 
panukala ay dapat na walang-bisa.

SEK. 7. Ang panukalang ito ay nagkakaloob ng pagpopondo para 
sa mga distrito ng paaralan at mga distrito ng kolehiyo ng komunidad 
sa isang halagang kapantay o higit sa ipagkakaloob sana kung ang 
kitang idineposito alinsunod sa mga Seksyon 6051.15 at 6201.15 ng 
Kodigo sa Kita at Pagbubuwis alinsunod sa Kabanata 43 ng mga Batas 
ng 2011 ay itinuring na “mga kita ng Pangkalahatang Pondo” o “mga 
nalikom sa mga buwis ng Pangkalahatang Pondo” para sa mga layunin 
ng Seksyon 8 ng Artikuo XVI ng Saligang-batas ng California.

PROPOSISYON 31
Ang inisyatibong panukalang ito ay inihaharap sa mga tao ng 

California alinsunod sa mga tadhana ng Seksyon 8 ng Artikulo II ng 
Saligang-batas ng California.

Ang inisyatibong panukalang ito ay nagsususog at nagdaragdag ng 
mga seksyon ng Saligang-batas ng California at nagdaragdag ng mga 
seksyon sa Kodigo sa Edukasyon at sa Kodigo sa Pamahalaan; dahil 
dito, ang mga kasalukuyang tadhanang iminumungkahing tanggalin ay 
nilimbag sa tipong tinatanggal at ang mga bagong tadhanang 
iminumungkahing idagdag ay nilimbag sa tipong italika upang ipabatid 
na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS

Ang Batas sa Pagganap at Pananagutan ng Pamahalaan

SEKSYON 1. Mga Napag-alaman at Pagpapahayag

Napag-alaman at ipinahahayag ng mga tao ng Estado ng California 
na ang pamahalaan ay dapat na:

1. Mapagkakatiwalaan. Ang pamahalaan ng California ay nawalan 
ng tiwala ng mga mamamayan nito at hindi natutugunan ang mga 
pangangailangan ng mga Taga-California. Ang mga nagbabayad ng 
buwis ay karapat-dapat sa mas mataas na pakinabang sa kanilang 
pamumuhunan at ang publiko ay nararapat sa mas mabuting mga 
resulta mula sa mga serbisyo ng pamahalaan.

2. Nananagot para sa mga Resulta. Upang ibalik ang tiwala, ang 
pamahalaan sa lahat ng antas ay dapat na nananagot para sa mga resulta. 
Karapat-dapat malaman ng mga tao kung paano ginagasta ang mga 
dolyar ng buwis at gaano kahusay na gumaganap ang pamahalaan. Ang 
mga ahensiya ng estado at lokal na pamahalaan ay dapat magtatag ng 
mga masusukat na bunga para sa lahat ng paggasta at regular at 
pampublikong iulat ang pagsulong sa mga bungang ito.

3. Mabisang Paggasta. Dapat ipuhunan ng California ang kakaunting 
kakayahan ng publiko nang matalino upang maging mahusay na 
makipagtagisan sa pandaigdig na ekonomiya. Ang mahahalagang 
serbisyo sa publiko ay dapat kung gayon na ihatid nang lalong mabisa 
at episyente.

4. Malinaw. Mahalaga na ang gawain ng pubiko ay maging publiko. 
Ang katapatan at pagiging bukas ay nagtataguyod ng integridad ng 
demokrasya at ng relasyon sa pagitan ng mga tao at ng kanilang 
pamahalaan.

5. Nakapokus sa mga Resulta. Upang mapabuti ang mga resulta, ang 
mga pampublikong ahensiya ay nangangailangan ng malinaw at 
magkakaparehong pagkaunawa ng pampublikong layunin. Sa 
panukalang ito, ang mga tao ay nagpapahayag na ang layunin ng estado 
at mga lokal na pamahalaan ay itaguyod ang isang masaganang 
ekonomiya, isang mahusay na kapaligiran, at pagkakapantay-pantay  
ng komunidad. Ang mga layuning ay naisusulong sa pagkakamit ng 
kahit ng mga sumusunod na hangarin: nadaragdagang trabaho, 
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bumubuting edukasyon, nababawasang kahirapan, nababawasang 
krimen, at bumubuting kalusugan.

6. Nakikipagtulungan. Upang maging mabisa ang bawat dolyar, ang 
mga pampublikong ahensiya ay dapat magkakasamang magtrabaho 
upang bawasan ang burukrasya, alisin ang pag-uulit, at lutasin ang mga 
salungatan. Dapat nilang pagsamahin ang mga serbisyo at pagtibayin 
ang mga istratehiya na napatunayang mabisa at kayang gumawa ng 
pagkakaiba sa mga buhay ng mga Taga-California.

7. Mas Malapit sa mga Tao. Maraming serbisyo ng pamahalaan ang 
pinakamahusay na naipagkakaloob sa lokal na antas, kung saan kilala 
ng mga pampublikong opisyal ang kanilang mga komunidad at ang 
mga residente ay may daan sa mga inihalal na opisyal. Ang mga lokal 
na pamahalaan ay nangangailangan ng kakayahang mag-agpang upang 
idisenyo ang mga programa sa mga pangangailangan ng kanilang mga 
komunidad.

8. Sumusuporta sa Panrehiyong Paglikha ng Trabaho. Ang 
California ay binubuo ng mga panrehiyong ekonomiya. Maraming 
sangkap ng kasiglahan sa ekonomiya ang pinakamahusay na 
natutugunan sa panrehiyong sukatan. Ang Estado ay ubligadong 
magbigay ng kakayahan at humimok ng mga lokal na pamahalaan 
upang makipagtulungan sa rehiyon upang pahusayin ang kakayahang 
umakit ng kapital na pamumuhunan sa mga panrehiyong ekonomiya 
upang lumikha ng mga trabahong mahusay ang suweldo.

9. Handang Makinig. Ang paglahok ng publiko ay mahalaga upang 
matiyak ang isang masigla at matuguning demokrasya at isang 
matugunin at nananagot na pamahalaan. Kapag nakikinig ang 
pamahalaan, mas maraming tao ang handang gumanap ng aktibong 
papel sa kanilang mga komunidad at sa kanilang pamahalaan.

10. Matipid at Maingat. Ang estado at mga lokal na pamahalaan ay 
gumagasta ngayon ng milyun-milyong dolyar sa mga proseso ng badyet 
na hindi sinasabi sa publiko kung ano ang nakakamit. Ang mga 
kaparehong pondo ay mas mahusay na magagamit upang bumuo ng 
mga badyet na iniuugnay ang mga dolyar sa mga hangarin at 
ipinauunawa ang pagsulong sa mga hangaring iyon, na pangunahing 
layunin ng mga pampublikong badyet.

SEK. 2. Layunin at Hangarin

Sa pagpapatibay ng panukalang ito, ang mga tao sa Califonia ay 
naghahangad na:

1. Pabutihin ang mga resulta at pananagutan sa mga nagbabayad ng 
buwis at sa publiko sa pamamagitan ng pagpapabuti sa proseso ng 
badyet para sa estado at mga lokal na pamahalaan sa mga kasalukuyang 
kakayahan.

2. Gawin ang pamahalaan ng estado na mas episyente, mas mabisa, 
at malinaw sa pamamagitan ng proseso ng badyet ng estado na 
gumagawa ng mga sumusunod:

a. Ipinopokus ang mga desisyon sa badyet sa mga sinisikap makamit 
ng mga programa at kung ang pagsulong ay nagagawa.

b. Nag-aatas ng pagbuo ng dalawang-taong badyet at isang pagsusuri 
ng bawat programa kahit minsan sa limang taon upang matiyak na ang 
pera ay maayos na ginagasta sa paglipas ng panahon.

c. Nag-aatas na ang mga pangunahing bagong programa at mga 
pagbawas sa buwis ay magkaroon ng malinaw na kinilalang mga 
pinagkukunan ng pagpopondo bago pinagtibay ang mga ito.

d. Nag-aatas ng paggawa ng batas—kabilang ang Batas sa Badyet—
na maging publiko ng tatlong araw bago makaboto dito ang mga 
mambabatas.

3. Itulak ang pamahalaan upang maging mas malapit sa mga tao sa 
pamamagitan ng pabibigay ng kakayahan at paghimok sa mga lokal na 
pamahalaan na magkakasamang magtrabaho upang makatipid ng pera, 
pabutihin ang mga resulta, at ibalik ang pananagutan sa publiko sa 
pamamagitan ng mga sumusunod:

a. Pagpokus sa mga desisyon sa badyet ng lokal na pamahalaan sa 
mga sinisikap makamit ng mga programa at kung ang pagsulong ay 
nagagawa.

b. Paggawad sa mga county, lunsod, at paaralan ng awtoridad na 
bumuo, sa pamamagitan ng pampublikong proseso, ng isang 
Istratehikong Planong Aksyon ng Komunidad para sa pagsulong ng 
mga priyoridad ng komunidad na hindi nila makakamit nang mag-isa.

c. Paggawad sa mga lokal na pamahalaan na nag-aproba ng 
kakayahang mag-agpang sa Planong Aksyon sa kung paano nila 
gagastahin ang mga dolyar ng estado upang pabutihin ang mga bunga 
ang mga pampublikong programa.

d. Paggawad sa mga lokal na pamahalaan na nag-aproba sa Planong 
Aksyon ng kakayahang matukoy ang mga batas o regulasyon ng estado 
na nakakasagabal sa pagsulong at isang proseso ng pagbuo ng isang 
lokal na tuntunin para sa pagkakamit ng iniaatas ng estado.

e. Paghimok sa mga lokal na pamahalaan na makipagtulungan 
upang makamit ang mga hangarin na mas mabisang tinutugunan sa 
panrehiyong antas.

f. Pagkakaloob ng ilang pondo ng estado bilang insentibo sa mga 
lokal na pamahalaan na bumuo ng mga Planong Aksyon.

g. Pag-aatas sa mga lokal na pamahalaan na iulat ang kanilang 
pagsulong taun-taon at tayahin ang kanilang mga pagsisikap bawat apat 
na taon bilang kondisyon ng patuloy na kakayahang mag-agpang—
kaya ibinabalik ang pananagutan ng mga lokal na inihalal na opisyal sa 
mga lokal na botante at nagbabayad ng buwis.

4. Palahukin ang mga tao sa pagtukoy sa mga priyoridad, pagtatag 
ng mga hangarin, pagtatag ng mga panukat ng mga resulta, paglalaan 
ng mga kakayahan sa isang badyet, at pagsubaybay sa pagsulong.

5. Ipatupad ang mga reporma sa badyet dito na ginagamit ang mga 
kasalukuyang kakayahan na kasalukuyang nakalaan sa mga proseso ng 
badyet ng estado at sa mga subdibisyong pampulitika nito nang walang 
malalaking karagdagang pondo. Dagdag nito, nagtatatag ng 
Ipinagkakatiwalang Pondo ng Pagganap at Pananagutan mula sa mga 
kasalukuyang base ng buwis at kita. Walang tadhana dito na dapat mag-
atas ng pagtaas sa anumang mga buwis o pagbabago sa anumang antas 
o base ng buwis.

SEK. 3. Seksyon 8 ng Artikulo IV ng Saligang-batas ng California 
ay sinususugan upang mabasang:

SEK. 8. (a) Sa mga regular na sesyon walang panukalang-batas 
na iba sa panukalang-batas sa badyet na maaaring dinggin o aksyonan 
ng komite o alinmang kapulungan hanggang sa ika-31 araw pagkatapos 
ipasok ang panukalang-batas maliban kung hindi na gawin ng 
kapulungan ang iniaatas na ito sa pamamagitan ng pagboto sa pagtawag 
ng mga pangalan na ipinasok sa talaan, tatlong ikaapat ng mga 
miyembro ang sumang-ayon.

(b) Ang Lehislatura ay hindi maaaring gumawa ng batas maliban 
kung sa pamamagitan ng panlehislaturang batas at hindi maaaring 
magpatibay ng panlehislaturang batas maliban kung sa pamamagitan ng 
panukalang-batas. Walang panukalang-batas na maaaring ipasa maliban 
kung ito ay binasa batay sa titulo sa 3 araw sa bawat kapulungan maliban 
sa ang kapulungang iyon ay maaaring hindi gawin ang iniaatas na ito sa 
pamamagitan ng pagboto sa pagtawag ng mga pangalan na ipinasok sa 
talaan, dalawang ikatlo ng mga miyembro ang sumang-ayon. Walang 
panukalang-batas iba sa panukalang-batas na nagtataglay ng sugnay ng 
pagiging apurahan na ipinasa sa isang espesyal na sesyon na itinawag  
ng Gobernador upang tugunan ang emerhensiyang kalagayan na  
idineklara ng Gobernador bunga ng likas na kalamidad o atake ng  
terorista na maaaring ipasa hanggang ang panukalang-batas na may mga 
susog ay nilimbag nakaimprenta at ipinamahagi sa mga miyembro at 
makukuha ng publiko ng hindi kukulangin sa 3 araw. Walang panukalang-
batas na maaaring ipasa maliban kung, sa pamamagitan ng pagboto sa 
pagtawag ng mga pangalan na ipinasok sa talaan, isang mayoriya ng mga 
miyembro ng bawat kapulungan ang sumang-ayon.

(c) (1) Maliban kung itinatadhana sa mga talataan (2) at (3) ng 
subdibisyong ito, ang isang batas na pinagtibay sa isang regular na sesyon 
ay dapat magkabisa sa Enero 1 kasunod ng 90-araw na panahon mula sa 
petsa ng pagpapatibay ng batas at ang isang batas na pinagtibay sa isang 
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espesyal na sesyon ay dapat magkabisa sa ika-91 na araw pagkatapos ng 
pagtatapos ng espesyal na sesyon kung saan ipinasa ang panukalang-batas.

(2) Ang isang batas, iba sa batas na nagtatatag o nagbabago ng mga 
hangganan ng anumang pambatasang, pangkongreso, o ibang distrito ng 
halalan, pinagtibay sa pamamagitan ng isang panukalang-batas na ipinasa 
ng Lehislatura sa o bago ang petsa na nagtapos ang Lehislatura para sa 
isang pinagsamang pahinga upang muling magpulong sa ikalawang taon 
ng kalendaryo ng tuwing ikalawang taon na sesyong pambatasan, at 
taglay ng Gobernador pagkaraan ng petsang iyon, ay dapat magkabisa sa 
Enero 1 kasunod ng petsa ng pagpapatibay ng batas maliban kung, bago 
ang Enero 1, isang kopya ng isang reperendum na petisyon na 
nakakaapekto sa batas ay iniharap sa Pangkalahatang Abugado alinsunod 
sa subdibisyon (d) ng Seksyon 10 ng Artikulo II, kung saan ang batas ay 
dapat magkabisa sa ika-91 araw pagkaraan ng petsa ng pagkakabisa 
maliban kung ang petisyon ay iniharap sa Kalihim ng Estado alinsunod 
sa subdibisyon (b) ng Seksyon 9 ng Artikulo II.

(3) Ang mga batas na tumatawag ng mga halalan, ang mga batas na 
nagtatadhana ng mga pagpataw ng buwis o mga paglalaan para sa 
karaniwang kasalukuyang mga gugulin ng Estado, at mga apurahang 
batas ay dapat magkabisa agad pagkatapos ng pagpapatibay.

(d) Ang mga apurahang batas ay ang mga kailangan para sa agad na 
pangangalaga ng pampublikong katahimikan, kalusugan, o kaligtasan. 
Ang isang pahayag ng mga katotohanan na bumubuo ng pangangailangan 
ay dapat na nakalagay sa isang seksyon ng panukalang-batas. Sa bawat 
kapulungan ang seksyon at ang panukalang-batas ay dapat ipasa nang 
nakahiwalay, ang bawat isa sa pamamagitan ng pagboto na pagtawag sa 
mga pangalan na ipinasok sa talaan, dalawang ikatlo ng mga miyembro 
ang sumang-ayon. Ang isang apurahang batas ay hindi maaaring 
lumikha o mag-alis ng anumang katungkulan o baguhin ang suweldo, 
taning, o mga tungkulin ng anumang katungkulan, o maggawad ng 
anumang prangkisya o espesyal na pribilehiyo, o lumikha ng anumang 
lubos na karapatan o interes.

SEK. 4. Ang Seksyon 9.5 ay idinaragdag sa Artikulo IV ng 
Saligang-batas ng California, upang mabasang:

SEK. 9.5. Ang isang panukalang-batas na ipinasa ng Lehislatura 
na (1) nagtatatag ng isang bagong programa ng estado, kabilang ang 
ipinag-utos-ng-estado na lokal na programang inilarawan sa Seksyon 
6 ng Artikulo XIII B, o isang bagong ahensiya, o nagpapalawak ng 
saklaw ng naturang kasalukuyang programa o ahensiya ng estado, na 
ang epekto nito ay, kung pinondohan, ay magiging netong pagtaas sa 
mga gastos ng estado na higit sa dalawampu't-limang milyong dolyar 
($25,000,000) sa taon ng pananalapi na iyon o sa anumang kasunod na 
taon ng pananalapi, o (2) nagbabawas sa buwis ng estado o ibang 
pinagkukunan ng kita ng estado, ang epekto nito ay magiging netong 
pagbawas sa kita ng Estado na higit sa dalawampu't-limang milyong 
dolyar ($25,000,000) sa taon ng pananalapi na iyon o sa anumang 
kasunod na taon ng pananalapi, ay walang bisa maliban kung ang 
nagpapalit na mga pagbawas ng programa ng estado o karagdagang 
kita, o kombinasyon niyon, ay itinatadhana sa panukalang-batas o 
ibang panukalang-batas sa halagang kapantay o higit sa netong 
pagtaas sa mga gastos ng estado o netong pagbawas sa kita ang estado. 
Ang dalawampu't-limang-milyong-dolyar ($25,000,000) na abot na 
tinukoy sa seksyong ito ay dapat iakma taun-taon para sa implasyon 
alinsunod sa Indise ng Presyo ng Mamimili ng California.

SEK. 5. Seksyon 10 ng Artikulo IV ng Saligang-batas ng 
California ay sinususugan upang mabasang:

SEK. 10. (a) Bawat panukalang-batas na ipinasa ng Lehislatura 
ay dapat iharap sa Gobernador. Ito ay magiging batas kung ito ay 
pinirmahan ng Gobernador. Ito ay maaaring ibeto ng Gobernador sa 
pamamagitan ng pagbabalik nito nang may mga pagtutol sa kapulungang 
pinanggalingan, na dapat magpasok ng mga pagtutol sa talaan at 
magpatuloy upang muling isaalang-alang ito. Kung ipinasa ng bawat 
kapulungan ang panukalang-batas sa pamamagitan ng pagbotong 

pagtawag sa mga pangalan na ipinasok sa talaan, dalawang-ikatlo ng 
mga miyembro ang sumang-ayon, ito ay magiging batas.

(b) (1) Anumang panukalang-batas, iba sa panukalang-batas na 
magtatatag o magbabago sa mga hangganan ng anumang pambatasan, 
pangkongreso, o ibang distrito ng halalan, ipinasa ng Lehislatura sa o 
bago ang petsa na nagtapos ang Lehislatura para sa magkasamang 
pahinga upang muling magtipon sa ikalawang taon ng kalendaryo ng 
dalawang taon ng pambatasang sesyon, at taglay ng Gobernador 
pagkaraan ng petsang iyon, na hindi ibinalik sa loob ng 30 araw 
pagkaraan ng petsang iyon ay magiging batas.

(2) Anumang panukalang-batas na ipinasa ng Lehislatura bago ang 
Hunyo 30 ng ikalawang taon ng kalendaryo ng dalawang taon ng 
pambatasang sesyon at taglay ng Gobernador sa o pagkaraan ng 
Hunyo 30 na hindi ibinalik sa o bago ang Hulyo 31 ng taong iyon ay 
magiging batas. Bilang karagdagan, anumang  panukalang-batas na 
ipinasa ng Lehislatura bago ang Setyembre 1 ng ikalawang taon ng 
kalendaryo ng dalawang taon ng pambatasang sesyon at taglay ng 
Gobernador sa o pagkaraan ng Setyembre 1 na hindi ibinalik sa o bago 
ang Setyembre 30 ng taong iyon ay magiging batas.

(3) Anumang ibang panukalang-batas na iniharap sa Gobernador na 
hindi ibinalik sa loob ng 12 araw ay magiging batas.

(4) Kung ang Lehislatura sa pagtatapos ng espesyal na sesyon ay 
pumigil sa pagbabalik ng isang panukalang-batas na may mensahe ng 
beto, ang panukalang-batas ay magiging batas maliban kung bineto ng 
Gobernador ang panukalang-batas sa loob ng 12 araw pagkatapos na 
iharap ito sa pamamagitan ng pagdeposito nito at ng mensahe ng beto 
sa opisina ng Kalihim ng Estado.

(5) Kung ang ika-12 araw ng panahon na ang Gobernador ay 
inaatasang gampanan ang isang aksyon alinsunod sa talataan (3) o (4) 
ng subdibisyong ito ay isang Sabado, Linggo, o piyesta opisyal, ang 
panahon ay pinalalawig sa susunod na araw na hindi Sabado, Linggo, o 
piyesta opisyal.

(c) (1) Anumang panukalang-batas na ipinakilala sa unang taon ng 
dalawang taon ng pambatasang sesyon na hindi pa ipinasa ng 
kapulungang pinanggalingan bago lumampas ang Enero 31 ng 
ikalawang taon ng kalendaryo ng dalawang taon ay hindi na magagawan 
ng aksyon ng kapulungan. Walang panukalang-batas na maaaring ipasa 
ng alinmang kapulungan sa o pagkaraan ng Setyembre 1 ng taon na 
pares ang numero Hunyo 30 ng ikalawang taon ng dalawang taon  
maliban sa mga batas na tumatawag ng mga halalan, mga batas na 
nagkakaloob ng mga pagpataw ng buwis o mga paglalaan para sa 
karaniwang kasalukuyang mga gugulin ng Estado, at mga apurahang 
batas mga panukalang-batas na nagkakabisa agad, at mga panukalang-
batas na ipinasa pagkatapos ibeto ng Gobernador.

(2) Walang panukalang-batas na maaaring ipakilala o isaalang-
alang sa ikalawang taon ng dalawang taon na malaki ang pagkakatulad 
at may epektong katulad ng ipinasok o binagong bersiyon ng isang 
panukala na hindi pumasa sa kapulungang pinanggalingan bago 
lumampas ang Enero 31 ng ikalawang taon ng kalendaryo ng dalawang 
taon gaya ng iniaatas sa talataan (1).

(d) (1) Ang Lehislatura ay hindi maaaring magharap ng anumang 
panukalang-batas sa Gobernador pagkaraan ng Nobyembre 15 ng 
ikalawang taon ng kalendaryo ng dalawang taon ng pambatasang 
sesyon. Sa unang Lunes na kasunod ng Hulyo 4 ng ikalawang taon ng 
dalawang taon, ang Lehislatura ay dapat magpulong, bilang bahagi ng 
regular na sesyon, upang magsagawa ng pagbabantay at pagrepaso ng 
programa. Ang Lehislatura ay dapat magtatag ng isang proseso ng 
pagbabantay para sa pagtaya at pagpapabuti ng pagganap ng mga 
programang isinasagawa ng Estado o ng mga lokal na ahensiyang 
nagpapatupad ng mga pinopondohan-ng-estado na mga programa sa 
ngalan ng Estado batay sa mga pamantayan sa pagganap na nakalagay 
sa batas at sa kada dalawang taon na Batas sa Badyet. Sa loob ng isang 
taon ng petsa ng pagkakabisa ng tadhanang ito, ang isang iskedyul ng 
pagrepaso ay dapat itatag para sa lahat ng programa ng estado 
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pinamamahalaan man ng estado o ng lokal na ahensiya na 
nagpapatupad ng pinopondohan-ng-estado na mga programa sa 
ngalan ng Estado. Ang iskedyul ay dapat maghanay ng pagrepaso ng 
mga katulad na programa upang ang mga relasyon sa mga layunin ng 
programa ay matukoy at marepaso. Ang proseso ng pagrepaso ay 
dapat magresulta sa mga rekomendasyon sa anyo ng iminumungkahing 
batas na nagpapabuti o tumatapos sa mga programa. Ang bawat 
programa ay dapat repasuhin kahit minsan sa limang taon.

(2) Ang prosesong itinatag para sa pagbabantay ng programa sa  
ilalim ng talataan (1) ay dapat kabilang ang isang pagrepaso ng Mga  
Istratehikong Planong Aksyon ng Komunidad na pinagtibay alinsunod sa 
Artikulo XI A para sa layunin ng pag-alam kung ang anumang mga batas 
o regulasyon ng estado na natukoy ng mga kalahok na ahensiya ng lokal 
pamahalaan bilang mga hadlang sa estado sa pagpapabuti ng mga  
resulta ay dapat susugan o pawalang-bisa gaya ng hiniling ng mga  
kalahok na ahensiya ng lokal na pamahalaan batay sa pagrepaso ng  
hindi kukulangin sa tatlong taon ng karanasan sa Mga Istratehikong  
Planong Aksyon ng Komunidad. Ang pagrepaso ay dapat magtaya kung 
ang mga Planong Aksyon ay nagpabuti sa paghahatid at pagkamabisa  
ng mga serbisyo sa lahat ng bahagi ng komunidad na tinukoy sa plano.

(e) Ang Gobernador ay maaaring magbawas o mag-alis sa isa o higit 
na aytem ng paglalaan habang inaaprobahan ang ibang mga bahagi ng 
isang panukalang-batas. Dapat isama ng Gobernador sa panukalang-
batas ang isang pahayag ng mga aytem na binawas o inalis kasama ang 
mga dahilan para sa aksyon. Dapat ipadala ng Gobernador sa 
kapulungang pinanggalingan ng panukalang-batas ang isang kopya ng 
pahayag at mga dahilan. Ang mga aytem na binawas o inalis ay dapat 
na nakahiwalay na muling isaalang-alang at maaaring ipasa sa kabila ng 
beto ng Gobernador sa paraang kapareho ng mga panukalang-batas.

(f) (1) Kung, kasunod ng pagpapatibay ng panukalang-batas sa 
badyet para sa taon ng pananalapi na 2004-05 o anumang kasunod na 
taon ng pananalapi, ipinasiya ng Gobernador na, para sa taon ng 
pananalapi na iyon, ang mga kita ng Pangkalahatang Pondo ay bababa 
nang malaki sa tantiya ng mga kita ng Pangkalahatang Pondo kung saan 
ang panukalang-batas sa badyet para sa taon ng pananalapi na iyon, gaya 
ng pinagtibay, ay ibinatay, o ang mga paggasta ng Pangkalahatang Pondo 
ay tataas nang malaki sa tantiya ng mga kita ng Pangkalahatang Pondo, o 
pareho, ang Gobernador ay maaaring maglabas ng proklamasyon na 
nagdedeklara ng emerhensiya sa pananalapi at dapat magtulak sa 
Lehislatura na magtipon sa isang espesyal na sesyon para sa layuning ito. 
Ang proklamasyon ay dapat tumukoy sa dahilan ng emerhensiya sa 
pananalapi at dapat iharap ng Gobernador sa Lehislatura, kasama ng 
iminumungkahing batas upang tugunan ang emerhensiya sa pananalapi. 
Bilang tugon sa proklamasyon ng Gobernador, ang Lehislatura ay  
maaaring magharap sa Gobernador ng isang panukalang-batas o mga  
panukalang-batas upang tugunan ang emerhensiya sa pananalapi.

(2) Kung ang Lehislatura ay nabigong magpasa at magpadala sa 
Gobernador ng isang panukalang-batas o mga panukalang-batas upang 
tugunan ang emerhensiya sa pananalapi bago lumampas ang ika-45 
araw kasunod ng paglabas ng proklamasyon, ang Lehislatura ay hindi 
maaaring umakto sa anumang ibang panukalang-batas, at ang 
Lehislatura ay hindi rin maaaring magtapos para sa magkasamang 
pahinga, hanggang ang panukalang-batas o ang mga panukalang-batas 
ay naipasa at ipinadala na sa Gobernador.

(3) Ang isang panukalang-batas na tumutugon sa emerhensiya sa 
pananalapi na idineklara alinsunod sa seksyong ito ay dapat magtaglay 
ng pahayag na may gayong epekto. Para sa mga layunin ng mga 
talataan (2) at (4), ang pagsasama ng pahayag na ito ay dapat ituring 
na nangangahulugang talagang ang panukalang-batas ay tumutugon 
sa emerhensiya sa pananalapi. Anumang panukalang-batas na 
tumutugon sa emerhensiya sa pananalapi na idineklara alinsunod sa 
seksyong ito na nagtataglay ng pahayag na may gayong epekto, at 
ipinasa at ipinadala sa Gobernador bago lumampas ang ika-45 araw 
kasunod ng paglabas ng proklamasyon na nagdedeklara ng emerhensiya 

sa pananalapi, ay dapat magkabisa agad pagkatapos pagtibayin.
(4) (A) Kung ang Lehislatura ay hindi nagpasa o nagpadala sa  

Gobernador ng isang panukalang-batas o mga panukalang-batas upang  
tugunan ang emerhensiya sa pananalapi bago lumampas ang ika-45 arraw 
kasunod ng paglabas ng proklamasyon na nagdedeklara ng emerhensiya sa 
pananalapi, ang Gobernador, sa pamamagitan ng utos ng tagapagpaganap, 
ay maaaring magbawas o mag-alis ng anumang kasalukuyang paglalaan  
ng Pangkalahatang Pondo para sa taon ng pananalapi na iyon kung ang  
paglalaan ay hindi iniaatas ng Saligang-batas na ito o ng pederal na batas. 
Ang kabuuang halaga ng mga paglalaan na binawas o inalis ng Gobernador 
ay dapat na limitado sa halagang kailangan upang ang mga paggasta ng  
Pangkalahatang Pondo para sa taon ng pananalapi na tinutukoy ay hindi  
humigit sa pinakahuling tantiya ng mga kita ng Pangkalahatang Pondo na  
ginawa alinsunod sa talataan (1).

(B) Kung ang Lehislatura ay nasa sesyon, ito ay maaari, sa loob ng 
20 araw pagkatapos maglabas ang Gobernador ng utos ng 
tagapagpaganap alinsunod sa subtalataan (A), na pawalang-saysay 
ang lahat o bahagi ng utos ng tagapagpaganap sa pamamagitan ng 
pagboto na pagtawag ng mga pangalan na ipinasok sa talaan, 
dalawang-ikatlo ng mga miyembro ng bawat kapulungan ang sumang-
ayon. Kung ang Lehislatura ay wala sa sesyon noong ang Gobernador 
ay naglabas ng utos ng tagapagpaganap, ang Lehislatura ay dapat 
magkaroon ng 30 araw upang muling magpulong at pawalang-saysay 
ang lahat o bahagi ng utos ng tagapagpaganap sa pamamagitan ng 
resolusyon sa pamamagitan ng botong ipinabatid sa itaas. Ang isang 
utos ng tagapagpaganap o isang bahagi nito na hindi pinawalang-
saysay ng Lehislatura ay dapat magkabisa sa araw pagkaraang 
matapos ang panahon upang pawalang-saysay ang utos ng 
tagapagpaganap. Kasunod ng ika-45 araw pagkatapos ng paglabas ng 
proklamasyon na nagdedeklara ng emerhensiya sa pananalapi, ang 
pagbabawal na nakalagay sa talataan (2) ay hindi na dapat iaplay 
kapag ang (i) isa o higit na mga utos ng tagapagpaganap na inilabas 
alinsunod sa talataan ay nagkabisa, o (ii) ang Lehislatura ay nagpasa 
at nagpadala sa Gobernador ng isang panukalang-batas o mga 
panukalang-batas upang tugunan ang emerhensiya sa pananalapi.

(C) Ang isang panukalang-batas upang ibalik ang pagkabalanse sa 
badyet alinsunod sa subtalataan (B) ay maaaring ipasa sa bawat 
kapulungan sa pamamagitan ng pagboto na pagtawag ng mga 
pangalan na ipinasok sa talaan, isang mayoriya ng mga miyembro ang 
sumang-ayon, upang magkabisa agad pagkatapos pirmahan ng 
Gobernador o sa petsang tinukoy sa batas, sa kondisyon, gayunman, na 
ang anumang panukalang-batas na nagpapataw ng bagong buwis o 
nagtataas ng kasalukuyang buwis ay dapat ipasa ng dalawang-ikatlo 
ng mga Miyembro ng bawat kapulungan ng Lehislatura. 

SEK. 6. Ang Seksyon 12 ng Artikulo IV ng Saligang-batas ng 
California ay sinususugan upang mabasang:

SEK. 12. (a) (1) Sa loob ng unang 10 araw ng bawat may di-pares 
na numerona taon ng kalendaryo, ang Gobernador ay dapat magharap sa 
Lehislatura, na may mensaheng nagpapaliwanag, ng isang badyet para sa 
susunod na dalawangtaon mga taon ng pananalapi, na nagtataglay ng 
mga may pag-iisa-isang pahayag para sa inirerekomendang paggasta ng 
estado at tinantiyang kabuuangpang-estadong mga kita mga kakayahang 
nakahanda upang matugunan ang mga paggastang iyon. Ang may pag-
iisa-isang pahayag ng mga tinantiyang kabuuang yaman ng estado na  
magagamit upang matugunan ang mga inirerekomendang paggasta na 
iniharap alinsunod sa subdibisyong ito ay dapat tumukoy sa halaga,  
kung mayroon, ng mga yamang ito na inaasahan na maging isang-beses 
na mga yaman. Ang dalawang-taong badyet, na dapat kabilang ang  
isang badyet para sa taon ng badyet at isang badyet para sa susunod na 
taon ng pananalapi, ay dapat tawagin nang magkakasama bilang kada  
dalawang taon na badyet. Sa loob ng unang 10 araw ng bawat taon na  
pares ang numero, ang Gobernador ay maaaring magharap ng  
suplementong badyet upang susugan o dagdagan ang pinagtibay na  
kada dalawang taon na badyet.
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(b) Ang kada dalawang taon na badyet ay dapat magtaglay ng lahat 
ng mga sumusunod na elemento upang pabutihin ang pagganap at 
pananagutan:

(1) Isang tantiya ng kabuuang yamang makukuha para sa mga 
paggastang inirerekomenda para sa taon ng badyet at sa susunod na 
taon ng pananalapi.

(2) Isang hula ng inaasahang mga paggasta at inaasahang mga kita 
para sa tatlong taon ng pananalapi kasunod ng taon ng pananalapi na 
pumalit sa taon ng badyet.

(3) Isang pahayag kung paano ang badyet ay magtataguyod ng mga 
layunin ng pagkakamit ng isang masaganang ekonomiya, mahusay  
na kapaligiran, at pantay na komunidad, sa pamamagitan ng 
pagtatrabaho upang makamit kahit ang mga sumusunod na hangarin: 
nadaragdagang trabaho, bumubuting edukasyon, nababawasang 
kahirapan, nababawasang krimen, at bumubuting kalusugan.

(4) Isang paglalarawan ng mga panukat ng bunga na gagamitin upang 
tayahin ang pagsulong at iulat ang mga resulta sa publiko at ang mga  
pamantayan sa pagganap para sa mga ahensiya at programa ng estado.

(5) Isang pahayag ng mga panukat ng bunga para sa bawat malaking 
paggasta ng pamahalaan ng estado na ang mga yaman ng publiko ay  
iminumungkahing ilaan sa badyet at ang relasyon ng mga ito sa  
pangkalahatang mga layunin at hangarin na nakalagay sa talataan (3).

(6) Isang pahayag kung paano itutugma ng Estado ang paggasta at 
pamumuhunan nito ng mga yaman ng publiko sa ibang mga entidad ng 
pamahalaan na nagpapatupad ng mga tungkulin at programa ng 
estado sa ngalan ng Estado upang makamit ang mga layunin at 
hangarin na nakalagay sa talataan (3).

(7) Isang ulat sa publiko tungkol sa pagsulong sa pagkakamit ng mga 
layunin at hangarin na nakalagay sa talataan (3) at isang pagtaya ng  
pagiging mabisa sa pagkakamit ng mga layunin at hangarin alinsunod sa 
panukat ng bunga na nakalagay sa badyet ng naunang taon.

(c) Kung, para sa taon ng badyet at ng susunod na taon ng 
pananalapi, magkakasama, ang mga inirerekomendang paggasta ay 
humigit sa mga tinantiyang kita, ang Gobernador ay dapat 
magrekomenda ng mga pagbawas sa mga paggasta o  ang mga 
pinagkukunan mula kung saan ang mga karagdagang kita ay dapat 
ipagkaloob, o pareho. Kung praktikal, ang mga rekomendasyon ay 
dapat may kasamang pagsusuri ng pangmatagalang epekto ng mga 
pagbawas ng paggasta o karagdagang kita sa ekonomiya ng estado. 
Kasama ng kada dalawang taon na badyet, ang Gobernador ay dapat 
magharap sa Lehislatura ng anumang batas na iniaatas upang ipatupad 
ang mga paglalaang nakalagay sa kada dalawang taon na badyet, 
kasama ng isang limang-taong kapital na impra-istruktura at 
istratehikong plano sa pag-unlad, gaya ng tinukoy ng batas.

(d) Kung ang badyet ng Gobernador ay nagmumungkahing (1)  
magtatag ng bagong programa ng estado, kabilang ang ipinag-utos-ng-
estado na lokal na programang inilarawan sa Seksyon 6 ng Artikulo XIII 
B, o isang bagong ahensiya, o palawakin ang saklaw ng naturang 
programa o ahensiya ng estado, na ang epekto nito ay, kung pinondohan, 
ay magiging netong pagtaas sa mga gastos ng estado na higit sa  
dalawampu't-limang milyong dolyar ($25,000,000) sa taon ng pananalapi 
na iyon o sa anumang kasunod na taon ng pananalapi, o (2) bawasan ang 
buwis ng estado o ibang pinagkukunan ng kita ng estado, ang epekto nito 
ay magiging netong pagbawas sa kita ng Estado na higit sa dalawampu't-
limang milyong dolyar ($25,000,000) sa taon ng pananalapi na iyon o sa 
anumang kasunod na taon ng pananalapi, ang badyet ay dapat  
magmungkahi ng nagpapalit na mga pagbawas ng programa ng estado o 
karagdagang kita, o kombinasyon niyon, sa halagang kapantay o higit sa 
netong pagtaas sa mga gastos ng estado o netong pagbawas sa kita ang  
estado. Ang dalawampu't-limang-milyong-dolyar ($25,000,000) na abot  
na tinukoy sa subdibisyong ito ay dapat iakma taun-taon para sa  
implasyon alinsunod sa Indise ng Presyo ng Mamimili ng California.

(b) (e) Ang Gobernador at ang halal-na-Gobernador ay maaaring 
mag-atas sa ahensiya, opisyal o empleyado ng estado na magkaloob ng 

anumang impormasyon na itinuturing na kailangan upang ihanda ang 
kada dalawang taon na badyet at anumang suplementong badyet.

(c) (f) (1) Ang kada dalawang taon  na badyet at anumang 
suplementong badyet ay dapat na samahan ng isang panukalang-batas 
sa badyet na may pag-iisa-isa ng inirerekomendang mga paggasta para 
sa taon ng badyet at sa susunod na taon ng pananalapi . Ang isang 
suplementong badyet ay dapat samahan ng isang panukalang-batas na 
nagmumungkahi ng suplementong badyet.

(2) Ang panukalang-batas sa badyet at ibang mga panukalang-batas 
na nagkakaloob ng mga paglalaan na may kaugnayan sa panukalang-
batas sa badyet o isang suplementong panukalang-batas sa badyet, 
gaya ng iniharap ng Gobernador,  ay dapat ipasok agad sa bawat 
kapulungan ng mga taong tagapangulo ng mga komite na nagsasaalang-
alang sa badyet.

(3) Sa o bago ang Mayo 1 ng bawat taon, pagkatapos na ang mga 
angkop na komite ng bawat kapulungan ng Lehislatura ay nagsaalang-
alang ng panukalang-batas sa badyet, dapat dalhin ng bawat 
kapulungan ang panukalang-batas sa badyet sa isang pinagsamang 
komite ng Lehislatura, na maaaring kabilang isang komite sa 
komperensiya, na dapat magrepaso ng panukalang-batas sa badyet at 
ibang mga panukalang-batas na nagkakaloob ng mga paglalaan na 
may kaugnayan sa panukalang-batas sa badyet at iulat ang mga 
rekomendasyon sa bawat kapulungan nang hindi mas huli sa Hunyo 1 
ng bawat taon. Ito ay hindi dapat pumigil sa pagdadala ng alinman sa 
mga panukalang-batas na ito sa komite sa patakaran bilang karagdagan 
sa isang pinagsamang komite.

(3) (4) Ang Lehislatura ay dapat magpasa ng panukalang-batas sa 
badyet at ibang mga panukalang-batas na nagkakaloob ng mga 
paglalaang may kaugnayan sa panukalang-batas sa badyet  bago 
lumampas ang hatinggabi ng Hunyo 15 ng bawat taon. Ang mga 
paglalaang ginawa sa panukalang-batas sa badyet, o sa ibang mga 
panukalang-batas na nagtatadhana ng mga paglalaang may kaugnayan 
sa panukalang-batas sa badyet, para sa susunod na taon ng pananalapi 
ay hindi dapat gugulin sa taon ng badyet.

(4) (5) hanggang ang panukalang-batas sa badyet ay pagtibayin, 
ang Lehislatura ay hindi dapat magpadala sa Gobernador para sa 
pagsasaalang-alang ng anumang panukalang-batas na naglalaan ng 
mga pondo para sa paggasta sa taon ng pananalapi badyet o ng kasunod 
na taon ng pananalapi  na ang panukalang-batas sa badyet ay 
pagtitibayin, maliban sa mga panukalang-batas na pang-emerhensiya 
na inirerekomenda ng Gobernador o mga paglalaan para sa mga 
suweldo at gugulin ng Lehislatura.

(d) (g) Walang panukalang-batas maliban sa panukalang-batas sa 
badyet o ng suplementong panukalang-batas sa badyet  na maaaring 
magtaglay ng higit sa isang aytem ng paglalaan, at na para sa isang 
partikular, ipinahayag na layunin. Ang mga paglalaan mula sa 
Pangkalahatang Pondo ng Estado, maliban sa ang mga paglalaan para sa 
mga pampublikong paaralan at mga paglalaan sa panukalang-batas sa 
badyet, ang suplementong panukalang-batas sa badyet,  at sa ibang mga 
panukalang-batas na nagkakaloob ng mga paglalaan na may kaugnayan sa 
panukalang-batas sa badyet, ay walang-bisa maliban kung ipinasa sa bawat 
kapulungan sa pamamagitan ng pagboto na pagtawag ng mga pangalan na 
ipinasok sa talaan, dalawang-ikatlo ng mga miyembro ang sumang-ayon.

(e) (h) (1) Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng batas o ng 
Saligang-batas na ito, ang panukalang-batas sa badyet, ang suplementong 
panukalang-batas sa badyet, at ibang mga panukalang-batas na 
nagtatadhana ng mga paglalaang may kaugnayan sa panukalang-batas sa 
badyet ay maaaring ipasa sa bawat kapulungan sa pamamagitan ng 
pagboto na pagtawag sa mga pangalan na ipinasok sa talaan, isang 
mayoriya ng mga miyembro ng sumang-ayon, upang magkabisa agad 
pagkatapos pirmahan ng Gobernador o sa petsang tinukoy sa batas. Wala 
sa subdibisyong ito na dapat makaapekto sa iniaatas na boto para sa mga 
paglalaan para sa mga pampublikong paaralan na nasa subdibisyon (d) 
(g) ng seksyong ito at sa subdibisyon (b) ng Seksyon 8 ng artikulong ito.
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(2) Para sa mga layunin ng seksiyong ito, ang “ibang mga 
panukalang-batas na nagtatadhana ng mga paglalaang may kaugnayan 
sa panukalang-batas sa badyet o isang suplementong panukalang-batas 
sa badyet” ay dapat lamang buuin ng mga panukalang-batas na tinukoy 
na may kaugnayan sa badyet sa panukalang-batas sa badyet o sa 
suplementong panukalang-batas sa badyet na ipinasa ng Lehislatura.

(3) Para sa mga layunin ng seksyong ito, “panukalang-batas sa 
badyet” ay dapat mangahulugan na panukalang-batas o mga batas na 
nagtataglay ng badyet para sa taon ng badyet at ang kasunod na taon 
ng pananalapi.

(f) (i) Ang Lehislatura ay maaaring kumontrol sa paghaharap, pag-
aproba, at pagpapatupad ng mga badyet at ng paghaharap ng mga 
kahilingan para sa lahat ng ahensiya ng estado.

(g) (j) Para sa taon ng pananalapi na 2004–05, o anumang kasunod na 
taon ng pananalapi, ang Lehislatura ay hindi maaaring dapat magpadala 
sa Gobernador para sa isaalang-alang, at hindi rin maaaring dapat 
pirmahan ng Gobernador upang maging batas, ang isang panukalang-
batas sa badyet para sa taon ng badyet o para sa susunod na taon ng  
pananalapi na maglalaan mula sa Pangkalahatang Pondo, para na bawat 
taon ng pananalapi ng kada dalawang taon na badyet , isang kabuuang 
halaga na, kapag isinama sa lahat ng paglalaan mula sa Pangkalahatang 
Pondo para sa taon ng pananalapi na ginawa sa petsa ng pagpasa ng 
panukalang-batas sa badyet, at ang halaga ng anumang mga pera ng 
Pangkalahatang Pondo na inilipat sa Kuwenta ng Pagpapatatag ng Badyet 
para sa taon ng pananalapi na iyon alinsunod sa Seksyon 20 ng Artikulo 
XVI, humihigit sa mga kita ng Pangkalahatang Pondo, mga paglipat, at  
mga balanseng makukuha para sa naunang taon ng pananalapi para sa 
taon ng pananalapi na iyon na tinantiya sa petsa ng pagpasa ng panukalang-
batas sa badyet. Na Ang tantiya ng mga kita ng Pangkalahatang Pondo, 
mga paglipat at balanse ay dapat ilagay sa panukalang-batas sa badyet na 
ipinasa ng Lehislatura. Ang panukalang-batas sa badyet na ipinasa ng  
Lehislatura ay dapat ding magtaglay ng isang pahayag ng kabuuang mga 
obligasyon ng Pangkalahatang Pondo na inilarawan sa subdibisyong ito 
para sa bawat taon ng pananalapi ng kada dalawang taon na badyet, 
kasama ng isang paliwanag kasama ng batayan para sa tantiya ng mga  
kita ng Pangkalahatang Pondo, kabilang ang paliwanag ng halaga na  
ang Lehislatura ay humuhula na ang mga kita ng Pangkalahatang Pondo 
para sa taon ng pananalapi na iyon ay mag-iiba sa mga kita ng  
Pangkalahatang Pondo para sa sinundang taon ng pananalapi.

(h) (k) Sa kabila ng alinmang ibang tadhana ng batas o ng Saligang-
batas na ito, kabilang ang subdibisyon (c) (f) ng seksiyong ito, Seksyon 4 
ng artikulong ito, at mga Seksyon 4 at 8 ng Artikulo III, sa alinmang taon 
kung saan ang panukalang-batas sa badyet ay hindi ipinasa ng Lehislatura 
bago lumampas ang hatinggabi ng Hunyo 15, hindi dapat magkaroon ng 
paglalaan mula sa kasalukuyang badyet o badyet sa hinaharap upang 
bayaran ang anumang suweldo o pagsasauli para sa mga gugulin sa 
paglalakbay o pamumuhay para sa mga Miyembro ng Lehislatura sa 
anumang regular o espesyal na sesyon para sa panahon na mula sa 
hatinggabi ng Hulyo 15 hanggang sa araw na ang panukalang-batas sa 
badyet ay iniharap sa Gobernador. Walang suweldo o pagsasauli para sa 
mga gugulin sa paglalakbay o pamumuhay na inalis alinsunod sa 
subdibisyong ito na dapat bayaran nang retroaktibo.

SEK. 7. Artikulo XI A ay idinaragdag sa Saligang-batas ng 
California, upang mabasang:

ARTIKULO XI A  
MGA ISTRATEHIKONG PLANONG AKSYON SA KOMUNIDAD
SEKSYON 1. (a) Ang mga Taga-California ay umaasa at nag-

aatas na ang mga entidad ng lokal na pamahalaan ay magpaliwanag sa 
publiko ng layunin ng mga paggasta at kung ang pagsulong ay nagagawa 
patungo sa kanilang mga hangarin. Dahil dito, bilang karagdagan sa  
mga iniaatas ng anumang ibang tadhana ng Saligang-batas na ito, ang  
pinagtibay na badyet ng bawat entidad ng lokal na pamahalaan ay dapat 
magtaglay ng lahat ng sumusunod kung umaaplay ang mga ito sa mga  
kapangyarihan at tungkulin ng entidad:

(1) Isang pahayag kung paano ang badyet ay magtataguyod, gaya 
ng angkop sa mga tungkulin ng isang entidad ng lokal na pamahalaan, 
tungkulin, at lokal na ipinapasiyang mga priyoridad, isang masaganang 
ekonomiya, mahusay na kapaligiran, at pagkakapantay-pantay ng 
komunidad, gaya ng ipinapakita sa mga sumusunod na hangarin: 
nadaragdagang trabaho, bumubuting edukasyon, nababawasang 
kahirapan, nababawasang krimen, at bumubuting kalusugan.

(2) Isang paglalarawan ng mga panukat ng pangkalahatang bunga 
na gagamitin upang tayahin ang pagsulong sa lahat ng bahagi ng 
komunidad patungo sa mga hangaring itinatag ng entidad ng lokal na 
pamahalaan alinsunod sa talataan (1).

(3) Isang pahayag ng panukat ng bunga para sa bawat malaking 
paggasta ng pamahalaan na ang mga yaman ng publiko ay inilalaan sa 
badyet at ang relasyon sa mga pangkalahatang hangaring itinatag ng 
entidad ng lokal na pamahalaan alinsunod sa talataan (1).

(4) Isang pahayag kung paano ang entidad ng lokal na pamahalaan 
ay magtutugma ng paggasta at pamumuhunan ng mga yaman ng 
publiko upang makamit ang mga hangaring itinatag ng entidad ng 
lokal na pamahalaan alinsunod sa talataan (1).

(5) Isang ulat sa publiko tungkol sa pagsulong sa pagkakamit ng 
mga hangaring itinatag ng entidad ng lokal na pamahalaan sa talataan 
(1) at isang pagtaya ng pagiging mabisa sa pagkakamit ng mga bunga 
alinsunod sa mga panukat na nakalagay sa badyet ng naunang taon.

(b) Bawat entidad ng lokal na pamahalaan ay dapat bumuo at 
magpatupad ng isang bukas at malinaw na proseso na humihimok ng 
paglahok sa lahat ng bahagi ng komunidad sa pagbuo ng 
iminumungkahing badyet nito, kabilang ang pagtukoy sa mga 
priyoridad ng komunidad alinsunod sa talataan (1) ng subdibisyon (a).

(c) Ang seksyong ito ay dapat magkabisa sa taon ng badyet ng 
entidad ng lokal na pamahalaan na magsisimula sa taong 2014.

(d) Ang mga tadhana ng seksyong ito ay nagpapatupad sa sarili at 
dapat bigyang-kahulugan na umaaplay lamang sa mga aktibidad na 
ang mga lokal na entidad ay may awtoridad.

SEK. 2. (a) Ang isang county, sa aksyon ng lupon ng mga 
superbisor, ay maaaring magsimula ng pagbuo ng isang Istratehikong 
Planong Aksyon sa Komunidad, mula ngayon ay tatawaging Planong 
Aksyon. Ang county ay dapat mag-imbita ng paglahok ng lahat ng 
ibang mga entidad ng lokal na pamahalaan sa loob ng county na ang 
mga kasalukuyang tungkulin o serbisyo ay nasa loob ng inaasahang 
saklaw ng Planong Aksyon. Alinmang entidad ng lokal na pamahalaan 
sa loob ng county ay maaaring magpetisyon sa lupon ng mga superbisor 
upang simulan ang Planong Aksyon, upang isama sa proseso ng 
pagpaplano, o upang susugan ang Planong Aksyon.

(b) Ang kalahok na mga entidad ng lokal na pamahalaan ay dapat 
gumawa ng Planong Aksyon sa pamamagitan ng bukas at malinaw na 
proseso na humihimok ng paglahok sa lahat ng aspeto ng komunidad, 
kabilang ang mga lider ng kapitbahayan. Dapat kabilang sa Planong 
Aksyon ang lahat ng mga sumusunod:

(1) Isang pahayag na (A) isinasabuod kung paano makakamit ng 
Planong Aksyon ang mga layunin at hangarin na nakalagay sa mga 
talataan (1) to (5), inklusibo, ng subdibisyon (a) ng Seksyon 1 ng 
artikulong ito, (B) inilalarawan ang mga serbisyo sa publiko na 
ihahatid alinsunod sa Planong Aksyon at ang mga tungkulin at 
responsibilidad ng mga kalahok na entidad, (C) ipinaliliwanag kung 
bakit ang mga serbisyong ito ay maihahatid nang mas mabisa at 
episyente alinsunod sa Planong Aksyon, (D) nagtatadhana ng 
paglalaan ng mga yaman upang suportahan ang plano, kabilang ang 
mga pondong maaaring matanggap mula sa Ipinagkakatiwalang 
Pondo ng Pagganap at Pananagutan, (E) isinasaalang-alang ang mga 
hindi pagkakapantay-pantay sa loob ng mga komunidad na 
pinaglilingkuran ng Planong Aksyon, at (F) ipinaliliwanag kung paano 
ang Planong Aksyon ay kaayon ng mga badyet na pinagtibay ng mga 
kalahok na entidad ng lokal na pamahalaan.

(2) Ang mga bungang hinahangad ng mga kalahok na entidad ng 
lokal na pamahalaan at kung paano susukatin ang mga bungang ito.
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(3) Isang paraan para regular na iulat ang mga bunga sa publiko at 
sa Estado. 

(c) (1) Ang Planong Aksyon ay dapat iharap sa mga namamahalang 
lupon ng bawat isa ng mga kalahok na entidad ng lokal na pamahalaan 
sa loob ng county. Upang matiyak ang pinakamababang antas ng 
pagtutulungan, ang Planong Aksyon ay dapat aprobahan ng county, ng 
mga entidad ng lokal na pamahalaan na nagkakaloob ng mga 
serbisyong munisipal alinsunod sa Planong Aksyon sa hindi kukulangin 
sa isang mayoriya ng populasyon sa county, at ng isa o higit na distrito 
na naglilingkod sa hindi kukulangin sa isang mayoriya ng mga mag-
aaral ng pampublikong paaralan sa county.

(2) Ang pag-aproba ng Planong Aksyon, o isang susog sa Planong 
Aksyon, ng isang entidad ng lokal na pamahalaan, kabilang ang 
county, ay dapat mag-atas ng isang boto ng mayoriya ng mga miyembro 
ng namamahalang lupon ng entidad na iyon. Ang Planong Aksyon ay 
hindi dapat umaplay sa alinmang entidad ng lokal na pamahalaan na 
hindi nag-aproba ng Planong Aksyon gaya ng itinatadhana sa talataang 
ito.

(d) Sa sandaling ang Planong Aksyon ay pagtibayin, ang isang 
county ay maaaring pumasok sa mga kontrata na tumutukoy at 
nagtatalaga ng mga tungkulin at obligasyon ng bawat isa ng mga 
kalahok na entidad, sa kondisyon na ang mga naturang kontrata ay 
kailangan para sa pagpapatupad ng Planong Aksyon at inaprobahan 
ng boto ng mayoriya ng namamahalang sanggunian ng bawat isang 
entidad ng lokal na pamahalaan na partido sa kontrata.

(e) Ang mga entidad ng lokal na pamahalaan na nagpatibay ng  
Planong Aksyon alinsunod sa seksyong ito at natugunan ang mga iniaatas 
ng Seksyon 3 ng artikulong ito, kung angkop, ay maaaring magsama ng  
mga pang-estado o lokal na pondo na inilalaan sa kanila para sa layunin 
na magkaloob ng mga serbisyong tinukoy ng Planong Aksyon sa isang  
paraan na magsusulong ng mga hangarin ng Planong Aksyon.

SEK. 3. (a) Kung ang mga partido sa isang Planong Aksyon na  
pinagtibay alinsunod sa Seksyon 2 ng artikulong ito ay nagpasiya na  
isang batas o regulasyon ng estado, kabilang ang isang batas o  
regulasyon na tinatakdaan ang paggasta ng mga pondo, humahadlang  
sa pagsulong patungo sa mga hangarin ng Planong Aksyon o kailangan 
nila ng karagdagang awtoridad ayon sa batas upang ipatupad ang  
Planong Aksyon, ang mga entidad ng lokal na pamahalaan ay maaaring 
magsama ng mga tadhana sa Planong Aksyon na katumbas sa pagganap 
ng layunin o mga layunin ng angkop na batas o regulasyon. Ang tadhana 
ay dapat kabilang ang paglalarawan ng hinahangad na layunin ng  
estado, ng kung paano ang tuntunin ay isang hadlang sa mas mabuting  
mga bunga, o ng iminumungkahing tuntunin, at kung paano ang tuntunin 
sa komunidad ay tutulong sa mas mabuting mga bunga habang 
isinusulong ang isang masaganang ekeonomiya, mahusay na kapaligiran, 
at pagkakapantay-pantay sa komunidad. Para sa mga layunin ng  
seksyong ito, ang isang tadhana ay kapantay sa pagganap ng layunin o  
mga layunin ng isang batas o regulasyon kung ito ay sumusunod nang  
malaki sa patakaran at layunin ng batas o regulasyon.

(b) Ang mga partido ay dapat magharap ng Planong Aksyon na 
nagtataglay ng kapantay sa pagganap na mga tadhanang inilarawan 
sa subdibisyon (a) tungkol sa isa o higit na batas sa Lehislatura sa 
isang regular o espesyal na sesyon. Kung, sa loob ng 60 araw kasunod 
ng pagtanggap nito ng Planong Aksyon, ang Lehislatura ay walang 
ginawang kasabay na aksyon, sa pamamagitan ng resolusyon o ibang 
paraan, upang hindi aprobahan ang mga tadhana, ang mga tadhana ay 
dapat ituring na may bisa, na may epekto sa batas na ang pagsunod sa 
mga tadhana ay dapat ituring na pagsunod sa batas o mga batas ng 
estado.

(c) Kung ang mga partido sa isang Planong Aksyon na pinagtibay 
alinsunod sa Seksyon 2 ng artikulong ito ay nagpasiya na ang isang 
regulasyon ay humahadlang sa mga hangarin ng Planong Aksyon,  
maaari nilang sundin ang pamamaraang inilarawan sa subdibisyon (a)  
ng seksyong ito sa pamamagitan ng paghaharap ng kanilang mungkahi  

sa ahensiya o kagawaran na responsable sa pagbibigay-bisa o  
pangangasiwa ng regulasyon, na dapat magsaalang-alang ng mungkahi 
sa loob ng 60 araw. Kung, sa loob ng 60 araw kasunod ng pagtanggap  
nito ng Planong Aksyon, ang ahensiya o kagawaran ay walang ginawang 
aksyon upang hindi aprobahan ang mga tadhana, ang mga tadhana ay  
dapat ituring na may bisa, na may epekto sa batas na ang pagsunod sa  
mga tadhana ay dapat ituring na pagsunod sa regulasyon o mga  
regulasyon ng estado. Anumang aksyon upang hindi aprobahan ang  
tadhana ay dapat kabilang ang isang pahayag na nagsasaad ng mga  
dahilan para sa paggawa nito.

(d) Ang seksyong ito ay dapat umaplay lamang sa mga batas o 
regulasyon na tuwirang namamahala sa pangangasiwa ng isang 
programa ng estado na tinustusan sa kabuuan o bahagi ng mga pondo 
ng estado.

(e) Alinmang awtoridad na iginawad alinsunod sa seksyong ito ay 
dapat na awtomatikong matapos apat na taon pagkaraan ng petsa ng 
pagkakabisa, maliban kung binigyan ng panibagong bisa alinsunod sa 
seksyong ito.

SEK. 4. (a) Ang Ipinagkakatiwalang Pondo ng Pagganap at 
Pananagutan ay itinatatag sa pamamagitan nito sa Tesorerya ng 
Estado para sa layunin na magkaloob ng mga kakayahan ng estado 
para sa pagpapatupad ng pinagsamang paghahatid ng serbisyo na 
nakalagay sa Mga Istratehikong Planong Aksyon ng Komunidad na 
inihanda alinsunod sa artikulong ito. Sa kabila ng Seksyon 13340 ng 
Kodigo sa Pamahalaan, ang pera sa pondo ay dapat na patuloy na 
ilaan para lamang sa mga layuning itinatadhana sa artikulong ito. 
Para sa mga layunin ng Seksyon 8 ng Artikulo XVI, ang mga kitang 
inilipat sa Ipinagkakatiwalang Pondo ng Pagganap at Pananagutan 
alinsunod sa batas na nagdaragdag ng artikulong ito ay dapat ituring 
na mga nalikom ng Pangkalahatang Pondo sa mga buwis na maaaring 
ilaan alinsunod sa Artikulo XIII B.

(b) Ang pera sa Ipinagkakatiwalang Pondo ng Pagganap at 
Pananagutan ay dapat ipamahagi alinsunod sa batas sa mga county na 
ang Planong Aksyon kabilang ang isang badyet para sa paggasta ng 
mga pondo na tumutugon sa mga Seksyon 1 at 2 ng artikulong ito.

(c) Anumang mga pondong inilalaan sa mga distrito ng paaralan 
alinsunod sa isang Planong Aksyon ay dapat bayaran mula sa 
pinagkunan ng kita na iba sa Ipinagkakatiwalang Pondo ng Pagganap 
at Pananagutan, at maaaring bayaran mula sa anumang ibang 
pinagkukunan gaya ng ipinasiya ng mga entidad na lumalahok sa 
Planong Aksyon. Ang paglalaang natanggap ng alinmang distrito ng 
paaralan alinsunod sa Planong Aksyon ay hindi dapat ituring na mga 
nalikom sa mga buwis ng Pangkalahatang Pondo o nakalaang lokal na 
mga nalikom para sa mga layunin ng Seksyon 8 ng Artikulo XVI.

SEK. 5. Ang isang county na nagpatibay ng Planong Aksyon 
alinsunod sa Seksyon 2 ng artikulong ito ay dapat magtaya ng 
pagkamabisa ng Planong Aksyon kahit minsan sa apat na taon. Sa 
proseso ng pagtaya ay dapat kabilang ang pagkakataon para sa mga 
komento ng publiko, at para isama ang mga komentong iyon sa 
pangwakas na ulat. Ang pagtaya ay dapat gamitin ng mga kalahok na 
entidad upang pabutihin ang Planong Aksyon at ng publiko upang 
tayahin ang pagganap ng pamahalaan nito. Ang pagtaya ay dapat 
kabilang ang isang pagrepaso ng layo ng nakamit ng Planong Aksyon 
ang mga layunin at hangarin na nakalagay sa mga talataan (1) 
hanggang (5), inklusibo, ng subdibisyon (a) ng Seksyon 1, kabilang 
ang: pagpapabuti ng mga bunga sa mga kalahok na entidad sa 
paghahatid at pagkamabisa ng mga angkop na serbisyo ng pamahalaan; 
pagsulong sa pagbawas ng mga hindi pagkakapantay-pantay sa 
komunidad; at kung ang mga tao o mga miyembro ng komunidad na 
tumatanggap ng mga serbisyong ito ay kinakatawan sa pagbuo at 
pagpapatupad ng Planong Aksyon.

SEK. 6. (a) Dapat isaalang-alang Estado kung paano ito  
makakatulong sa mga entidad ng lokal na pamahalaan na maghatid ng 
mga serbisyo nang mas mabisa at episyente sa pamamagitan ng isang  
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Planong Aksyon na pinagtibay alinsunod sa Seksyon 2. Kaayon ng  
hangaring ito, ang Estado o anumang kagawaran o ahensiya niyon ay 
maaaring pumasok sa mga kontrata sa isa o higit na mga entidad ng lokal 
na pamahalaan na mga kalahok sa Planong Aksyon upang gumanap ng  
anumang tungkulin na ipinasiya ng nagkokontratang partido na maaaring 
maging mas mabisa at episyente sa lokal na antas. Anumang kontratang  
ginawa alinsunod sa seksyong ito ay dapat umayon sa Planong Aksyon na 
pinagtibay alinsunod sa mga iniaatas ng Seksyon 2.

(b) Dapat isaalang-alang at pagpasiyahan ng Estado kung paano 
nito masusuportahan, sa pamamagitan ng mga insentibo sa pananalapi 
at regulasyon, ang mga pagsisikap ng mga entidad ng lokal na 
pamahalaan at mga kinatawan ng publiko upang magtrabahong 
magkakasama upang tugunan ang mga hamon at upang malutas ang 
mga problema na boluntaryo at nakikipagtulungang ipinasiya ng mga 
entidad ng lokal na pamahalaan ay pinakamahusay na matutugunan sa 
heograpikong panukat ng isang rehiyon upang isulong ang masaganang 
ekonomiya, mahusay na kapaligiran, at pagkakapantay-pantay ng 
komunidad. Ang Estado ay dapat magtaguyod ng kasiglahan at 
pandaigdig na kakayahang makipagtagisan ng mga panrehiyong 
ekonomiya at itaguyod ang mas malaking pakikipagtulungan sa mga 
lokal na pamahalaan sa loob ng mga rehiyon sa pamamagitan ng 
pagkakaloob ng priyoridad na pagsasaalang-alang para sa 
pinangangasiwaan-ng-estado na mga pondo para sa impra-istruktura 
ang mga serbisyong pantao, gaya ng angkop, sa mga lumalahok ng 
entidad ng lokal na pamahalaan na boluntaryong bumuo ng isang 
panrehiyong nakikipagtulungang plano at sumusulong patungo sa mga 
layunin at hangarin ng kanilang plano, na dapat magsama ng mga 
hangarin at layunin na nakalagay sa mga talataan (1) hanggang (5), 
inklusibo, ng subdibisyon (a) ng Seksyon 1.

SEK. 7. Wala sa artikulong ito na nilalayong pawalang-bisa o 
palitan ang anumang kasalukuyang awtoridad na tinatamasa ng mga 
entidad ng lokal na pamahalaan, o upang himukin o pagbawalan ang 
mga entidad ng lokal na pamahalaan mula sa pagbuo at paglahok sa 
mga panrehiyong programa at planong idinisenyo upang pabutihin 
ang paghahatid at pagkaepisyente ng mga serbisyo ng pamahalaan.

SEK. 8. Para sa mga layunin ng artikulong ito ang “entidad ng 
lokal na pamahalaan” ay dapat mangahulugan ng isang county, 
lunsod, lunsod at county, at anumang ibang entidad ng lokal na 
pamahalaan, kabilang ang mga distrito ng paaralan, mga opisina ng 
county ng edukasyon, at mga distrito ng kolehiyo ng komunidad.

SEK. 8. Sekyon 29 ng Artikulo XIII ng Saligang-batas ng 
California ay sinususugan upang mabasang:

SEK. 29. (a) Ang Lehislatura ay maaaring magbigay ng 
kapangyarihan sa mga county, mga lunsod at mga county, at mga lunsod 
upang pumasok sa mga kontrata upang paghatian nila ang kitang galing 
sa anumang buwis sa pagbebenta o paggamit na ipinataw nila na sinisingil 
para sa kanila ng Estado. Bago magkabisa ang kontrata, ito ay ipinahintulot 
ng isang mayoriya ng mga bumoto sa katanungan sa bawat hurisdiksiyon 
sa isang pangkalahatan o tuwirang primaryang halalan.

(b) Sa kabila ng subdibisyon (a), sa at pagkaraan ng petsa ng 
pagkakabisa ng subdibisyong ito, ang mga county, mga lunsod at 
county, at mga lunsod, ay maaaring pumasok sa mga kontrata upang 
paghatian ng mga ito ang kitang galing sa anumang buwis sa pagbebenta 
at paggamit na ipinataw ng mga ito alinsunod sa Batas na Bradley-
Burns sa Magkakatulad na Lokal na Buwis sa Pagbebenta at Paggamit, 
o anumang mga kapalit na tadhana, na sinisingil para sa mga ito ng 
Estado, kung ang ordinansa o resolusyon na nagmumungkahi ng bawat 
kontrata ay aprobahan ng dalawang-ikatlong boto ng namamahalang 
sanggunian ng bawat hurisdiksiyon na partido sa kontrata.

(c) Sa kabila ng subdibisyon (a), ang mga county, mga lunsod at 
county, mga lunsod, at anumang ibang mga entidad ng lokal na  
pamahalaan, kabilang ang mga distrito ng paralan at mga distrito ng  
kolehiyo ng komunidad, na mga partido sa Istratehikong Planong Aksyon 
sa Komunidad na pinagtibay alinsunod sa Artikulo XI A ay maaaring  

pumasok sa mga kontrata upang paghatian ng mga ito ang kitang 
natatanggap ng mga ito mula sa alinsunod sa halaga ng mga buwis sa  
ari-arian na inilalaan sa mga ito, kung ang ordinansa o resolusyon na  
nagmumungkahi ng bawat kontrata ay aprobahan ng dalawang-ikatlong 
boto ng namamahalang sanggunian ng bawat hurisdiksiyon na partido  
sa kontrata. Ang mga kontratang pinasok alinsunod sa seksyong ito ay  
dapat na kaayon ng badyet ng bawat lumalahok na entidad na pinagtibay 
alinsunod sa Seksyon 1 ng Artikulo XI A.

SEK. 9. Kabanata 6 (nagsisimula sa Seksyon 55750) ay 
idinaragdag sa Bahagi 2 ng Dibisyon 2 ng Titulo 5 ng Kodigo sa 
Pamahalaan, upang mabasang:

KABANATA 6. MGA ISTRATEHIKONG PLANONG AKSYON SA 
KOMUNIDAD

55750. (a) Sa kabila ng Seksyon 7101 ng Kodigo sa Kita at 
Pagbubuwis o anumang ibang tadhana ng batas, magsisimula sa taon 
ng pananalapi 2013–14, ang halaga ng mga kita, neto ng mga 
pagsasauli, sinisingil alinsunod sa Seksyon 6051 ng Kodigo sa Kita at 
Pagbubuwis at ibinunga ng antas na 0.035 porsisyento ay dapat 
ideposito sa Tesorerya ng Estado sa kredito ng Ipinagkakatiwalang 
Pondo ng Pagganap at Pananagutan, gaya ng itinatag alinsunod sa 
Seksyon 4 ng Artikulo XI A ng Saligang-batas ng California, at dapat 
gamitin nang eksklusibo para sa mga layunin na ang pondo ay nilikha.

(b) Kung ang Lehislatura ay nagbawas ng base ng buwis sa  
pagbebenta at ang pagbawas ay nagresulta sa mas kaunting kita sa  
Ipinagkakatiwalang Pondo ng Pagganap at Pananagutan kaysa  
natanggap ng pondo sa taon ng pananalapi na 2013–14, dapat ilipat ng 
Kontroler mula sa Pangkalahatang Pondo patungo sa Ipinagkakatiwalang 
Pondo ng Pagganap at Pananagutan ang isang halaga na kapag 
idinagdag sa mga kitang natanggap ng Ipinagkakatiwalang Pondo ng  
Pagganap at Pananagutan sa taon ng pananalapi na iyon ay kapantay  
ng halaga ng kitang natanggap ng pondo sa taon ng pananalapi na  
2013–14.

55751. (a) Sa kabila ng Seksyon 7101 ng Kodigo sa Kita at 
Pagbubuwis o anumang ibang tadhana ng batas, magsisimula sa taon 
ng pananalapi 2013–14, ang halaga ng mga kita, neto ng mga 
pagsasauli, sinisingil alinsunod sa Seksyon 6201 ng Kodigo sa Kita at 
Pagbubuwis at ibinunga ng antas na 0.035 porsiyento ay dapat 
ideposito sa Tesorerya ng Estado sa kredito ng Ipinagkakatiwalang 
Pondo ng Pagganap at Pananagutan, gaya ng itinatag alinsunod sa 
Seksyon 4 ng Artikulo XI A ng Saligang-batas ng California, at dapat 
gamitin nang eksklusibo para sa mga layunin na ang pondo ay nilikha.

(b) Kung ang Lehislatura ay nagbawas ng base ng buwis sa 
pagbebenta at ang pagbawas ay nagresulta sa mas kaunting kita sa 
Ipinagkakatiwalang Pondo ng Pagganap at Pananagutan kaysa 
natanggap ng pondo sa taon ng pananalapi na 2013–14, dapat ilipat 
ng Kontroler mula sa Pangkalahatang Pondo patungo sa 
Ipinagkakatiwalang Pondo ng Pagganap at Pananagutan ang isang 
halaga na kapag idinagdag sa mga kitang natanggap ng 
Ipinagkakatiwalang Pondo ng Pagganap at Pananagutan sa taon ng 
pananalapi na iyon ay kapantay ng halaga ng kitang natanggap ng 
pondo sa taon ng pananalapi na 2013–14.

55752. (a) Sa taon ng pananalapi na 2014–15 at bawat kasunod 
na taon ng pananalapi, ang Kontroler ay dapat mamahagi ng mga 
pondo sa Ipinagkakatiwalang Pondo ng Pagganap at Pananagutan na 
itinatag alinsunod sa Seksyon 4 ng Artikulo XI A ng Saligang-batas ng 
California sa bawat county na nagpatibay ng isang Istratehikong 
Planong Aksyon ng Komunidad na may bisa sa o bago ang Hunyo 30 
na naunang taon ng pananalapi, at nagharap ng Planong Aksyong nito 
sa Kontroler para sa layunin na humiling ng pagpopondo sa ilalim ng 
seksyong ito. Ang pamamahagi ay dapat gawin sa unang kuwarto ng 
taon ng pananalapi. Sa kabuuang halagang makukuha para ipamahagi 
mula sa Ipinagkakatiwalang Pondo ng Pagganap at Pananagutan sa 
isang taon ng pananalapi, ang Kontroler ay dapat maghati sa bawat 
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Ipinagkakatiwalang Pondo ng Pagganap at Pananagutan ng county, 
na sa pamamagitan nito ay itinatatag, upang tumulong sa pagpopondo 
sa Planong Aksyon nito, isang persentaheng kapantay na kinuwenta 
para sa county na iyon sa ilalim ng subdibisyon (c).

(b) Gaya ng pagkakagamit sa seksyong ito, ang populasyong 
pinaglilingkuran ng isang Istratehikong Planong Aksyon sa Komunidad 
ay ang populasyon ng heograpikong lugar na kabuuan ng populasyon 
ng lahat ng kalahok na entidad ng lokal na pamahalaan, sa kondisyon 
na ang isang residenteng pinaglilingkuran ng isa o higit na mga entidad 
ng lokal na pamahalaan ay dapat ibilang na isa lamang. Ang Planong 
Aksyon ay dapat kabilang ang isang kalkulasyon ng populasyon ng 
heograpikong lugar na pinaglilingkuran ng Planong Aksyon, alinsunod 
sa pinakabagong mga datos ng Kagawaran ng Pananalapi.

(c) Ang Kontroler ay dapat magpasiya ng populasyong 
paglilingkuran ng Planong Aksyon ng bawat county bilang isang 
persentahe ng kabuuang populasyon na kinuwenta para sa lahat ng 
Planong Aksyon na karapat-dapat para sa pagpopondo alinsunod sa 
subdibisyon (a).

(d) Ang mga pondong ipinagkakaloob alinsunod sa Seksyon 4 ng 
Artikulo XI A ng Saligang-batas ng California at ng kabanatang ito ay 
kumakatawan sa bahagi ng mga patuloy na matitipid na natitipon sa 
estado na bunga ng muling pagtutugma ng 2011 at sa panukalang 
nagdaragdag sa seksyong ito. Apat na taon kasunod ng unang 
paglalaan ng mga pondo alinsunod sa seksyong ito, ang Opisina ng 
Pambatasang Manunuri ay dapat magtaya ng epekto sa pananalapi sa 
mga Planong Aksyon at ang laki na ang mga plano ay nagpabuti sa 
pagiging episyente at mabisa ng paghahatid ng serbisyo o nabawasan 
ang pangangailangan ng pinopondohan-ng-estado na mga serbisyo.

SEK. 10. Seksyon 42246 ay idinaragdag sa Kodigo sa Edukasyon, 
upang mabasang: 

42246. Ang mga pondong iniambag o natanggap ng isang distrito 
ng paaralan alinsunod sa paglahok nito sa isang Istratehikong Planong 
Aksyon sa Komunidad na ipinahintulot ng Artikulo XI A ng Saligang-
batas ng California ay hindi dapat isaalang-alang sa pagkalkula ng 
bahagi ng estado sa limitasyon sa kita ng distrito sa ilalim ng Seksyon 
42238 o anumang kapalit na batas.

SEK. 11. Seksyon 9145 ay idinaragdag sa Kodigo sa Pamahalaan, 
upang mabasang:

9145. Para sa mga layunin ng mga Seksyon 9.5 at 12 ng Artikulo 
IV ng Saligang-batas ng California, ang mga sumusunod na kahulugan 
ay dapat umaplay:

(a) “Palawakin ang saklaw ng kasalukuyang programa o ahensiya 
ng estado” ay hindi kasama ang alinman sa mga sumusunod:

(1) Pagbabalik ng pagpopondo sa isang ahensiya o programa na 
binawasan o inalis sa anumang taon ng pananalapi kasunod ng taon ng 
pananalapi na 2008–09 upang balansehin ang badyet o tugunan ang 
inaasahang kakulangan.

(2) Mga pagtaas sa pagpopondo ng estato para sa isang programa 
o ahensiya upang pondohan ang mga responsibilidad na ayon sa batas, 
kabilang ang mga pagtaas sa halaga ng pamumuhay o dami ng trabaho, 
at anumang pagtaas na ipinahintulot ng isang memorandum ng 
pagkakaunawaan na inaprobahan ng Lehislatura.

(3) Paglaki ng pagpopondo ng estado para sa isang programa o 
ahensiya gaya ng iniaatas ng pederal na batas o batas na may bisa sa 
petsa ng pagkakabisa ng panukalang nagdaragdag ng seksyong ito.

(4) Pagpopondo upang masakop ang isang-beses na mga paggasta 
para sa isang programa o ahensiya ng estado, gaya ng tinukoy sa batas 
na naglalaan ng pagpopondo.

(5) Pagpopondo para sa isang iniaatas na inilarawan sa talataan 
(5) ng subdibisyon (b) ng Seksyon 6 ng Artikulo XIII B ng Saligang-
batas ng California.

(b) “Mga gastos ng estado” ay hindi kasama ang mga gastos na 
natamo para sa pagbabayad ng prinsipal o interes sa isang 
pangkalahatang obligasyong bono ng estado.

(c) “Karagdagang kita” ay kabilang, pero hindi limitado sa, kita ng 
estado na resulta ng mga partikular na pagbabagong ginawa ng 
pederal o pang-estadong batas at ang ahensiyang responsable para sa 
pagsingil ng kita ay nagbilang at nagpasiya na isang maipagpapatuloy 
na pagtaas.

SEK. 12. Seksyon 11802 ay idinaragdag sa Kodigo sa Pamahalaan, 
upang mabasang:

11802. Hindi lalampas sa Hunyo 30, 2013, ang Gobernador ay 
dapat, pagkatapos ng pagsangguni sa mga empleyado ng estado at 
ibang mga interesadong partido, magharap sa Lehislatura ng isang 
plano upang ipatupad ang batay sa pagganap na mga tadhana sa 
pagbadyet ng Seksyon 12 ng Artikulo IV ng Saligang-batas ng 
California. Ang plano ay dapat na lubos na ipatupad sa taon ng 
pananalapi na 2015-16 at sa bawat susunod na taon ng pananalapi.

SEK. 13. Seksyon 13308.03 ay idinaragdag sa Kodigo sa 
Pamahalaan, upang mabasang:

13308.03. Bilang karagdagan sa mga iniaatas na nakalagay sa 
Seksyon 13308, ang Direktor ng Pananalapi ay dapat na:

(a) Bago ang Mayo 15 ng bawat taon, iharap sa Lehislatura at ihanda 
sa publiko ang isinapanahong mga inaasahang kita ng estado at mga  
paggasta ng estado para sa taon ng badyet at sa susunod na taon ng  
pananalapi bilang iminumungkahi sa panukalang-batas sa badyet na  
nakabinbin sa isa o parehong kapulungan ng Lehislatura o bilang inilaan 
sa pinagtibay na panukalang-batas sa badyet, gaya ng angkop.

(b) Agad bago ang pagpasa ng kada dalawang taon na badyet, o 
anumang suplementong badyet, ng Lehislatura, iharap sa Lehislatura 
ng pahayag ng mga kabuuang kita at kabuuang paggasta para sa taon 
ng badyet at ng susunod na taon ng pananalapi, na dapat isama sa 
panukalang-batas sa badyet.

(c) Bago ang Nobyembre 30 ng bawat taon, magharap ng 
pagsasapanahon ng pananalapi na nagtataglay ng aktuwal na mga kita  
sa taon at mga paggasta para sa kasalukuyang taon kumpara sa mga kita 
at paggastang nakalagay sa pinagtibay na badyet sa Lehislatura. Ang  
iniaatas ay maaaring tugunan sa pamamagitan ng paglalathala ng Ulat 
ng Hinaharap sa Pananalapi ng Opisina ng Pambatasang Manunuri.

SEK. 14. Susog

Ang mga tadhana ng batas sa panukalang ito ay maaaring susugan 
upang isulong lamang ang mga layunin ng panukalang ito sa 
pamamagitan ng isang panukalang-batas na inaprobahan ng dalawang-
ikatlong boto ng mga Miyembro ng bawat kapulungan ng Lehislatura at 
pinirmahan ng Gobernador.

SEK. 15. Kakayahang Ihiwalay

Kung ang alinman sa mga tadhana ng panukalang ito o ng kaangkupan 
ng alinmang tadhana ng panukalang ito sa sinumang tao o alinmang 
kalagayan ay ipinasiyang labag sa saligang-batas o walang-bisa, ang 
naturang pagpapasiya ay hindi dapat makaapekto sa mga natitirang 
tadhana o paggamit ng panukalang ito sa ibang mga tao o kalagayan, at 
dahil doon ang mga tadhana ng panukalang ito ay itinuturing na 
maaaring ihiwalay.

SEK. 16. Petsa ng Pagkakabisa

Ang mga Seksyon 4, 5, at 6 ng Batas na ito ay dapat magkabisa sa 
unang Lunes ng Disyembre sa 2014. Maliban kung tinukoy sa Batas, 
ang ibang mga seksyon ng batas ay dapat magkabisa sa araw pagkaraan 
ng halalan na ang batas ay pinagtibay.

SEK. 17. Abugadong Pambatasan

(a) Napag-alaman at ipinahahayag ng mga tao na ang mga susog na 
iminumungkahi ng panukalang ito sa Seksyon 12 ng Artikulo IV ng 
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Saligang-batas ng California ay kaayon ng mga susog sa Seksyon 12 ng 
Artikulo IV ng Saligang-batas ng California na iminumungkahi ng Susog 
Blg. 4 ng Asembleya sa Saligang-batas ng 2009–10 na Regular na Sesyon 
(Res. Kab. 174, Batas, 2010) (mula ngayon ay ACA 4), na lilitaw sa balota 
ng pambuong-estadong pangkalahatang halalan ng Nobyembre 4, 2014.

(b) Para sa mga layunin ng paghahanda at pagbabasa ng Pambatasang 
Abugado ng teksto ng ACA 4 alinsunod sa mga Seksyon 9086 at 9091 
ng Kodigo sa mga Halalan, at mga Seksyon 88002 at 88005.5 ng 
Kodigo sa Pamahalaan, ang mga kasalukuyang tadhana ng Seksyon 12 
ng Artikulo IV ng Saligang-batas ng California ay dapat ituring na mga 
tadhana ng seksyong iyon gaya ng sinusugan ng panukalang ito. Ang 
Pambatasang Abugado ay dapat maghanda at magbasa ng teksto ng 
ACA 4, sa paraang tumpak, upang ipakita ang pagkakaiba ng mga 
pagbabagong iminumungkahi ng ACA 4 sa Seksyon 12 ng Artikulo IV 
ng Saligang-batas ng California sa mga tadhana ng Seksyon 12 ng 
Artikulo IV ng Saligang-batas ng Caifornia gaya ng sinusugan ng 
panukalang ito. Dapat ilagay ng Kalihim ng Estado ang kumpletong 
teksto ng ACA 4, gaya ng inihanda at binasa ng Pambatasang Abugado 
alinsunod sa seksyong ito, sa pamplet ng balota para sa pambuong-
estadong pangkalahatang halalan ng Nobyembre 4, 2014.

PROPOSISYON 32
Ang inisyatibong panukalang ito ay inihaharap sa mga tao alinsunod 

sa mga tadhana ng Seksyon 8 ng Artikulo II ng Saligang-batas ng 
California.

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

IMINUMUNGKAHING BATAS

SEKSYON 1. Titulo, mga Napag-alaman at Pagpapahayag ng 
Layunin

A. Ang mga espesyal na interes ay nagtataglay ng napakalaking 
kapangyarihan sa pamahalaan. Bawat taon, ang mga korporasyon at 
unyon ay nag-aambag ng milyun-milyong dolyar sa mga pulitiko, at 
ang interes ng publiko ay natatabunan sa ilalim ng bundok ng paggasta 
ng espesyal na interes.

B. Pero, sa maraming taon, ang pamahalaan ng California ay bumigo 
sa mga tao nito. Ang ating estado ay may bilyun-bilyong dolyar na 
utang at maraming lokal na pamahalaan ang nasa bingit ng 
pagkabangkarote. Napakadalas na binabalewala ng mga pulitiko ang 
pangangailangan ng publiko para sa makitid na mga espesyal na interes 
ng mga korporasyon, unyon ng paggawa, at kontratista ng pamahalaan 
na gumagawa ng mga kontribusyon sa kanilang mga kampanya.

C. Ang mga kontribusyong ito ay umaani ng mga espesyal na 
kaluwagan sa buwis at mga pampublikong kontrata para sa malaking 
negosyo, magagastos na programa ng pamahalaan na nagpapayaman sa 
mga pribadong unyon ng paggawa, at hindi maipagpapatuloy na mga 
pensiyon, benepisyo, at suweldo para sa mga miyembro ng unyon ng 
pampublikong empleyado, lahat ay sa gastos ng mga nagbabayad ng 
buwis ng California.

D. Kahit ang mga limitasyon sa kontribusyon sa ilang hurisdiksiyon 
ay hindi nagpabagal sa daloy ng pampulitikang pera ng korporasyon at 
unyon patungo sa prosesong pampulitika. Napakarami ng perang 
tumatabon sa pulitika ng California ay nagsimula bilang mga 
awtomatikong pagbawas mula sa mga suweldo ng mga manggagawa. 
Ang mga tagapag-empleyong korporasyon at mga unyon ay madalas na 
pumupuwersa, kung minsan ay pino at kung minsan ay hantad, sa mga 
manggagawa upang ibigay ang isang bahagi ng kanilang suweldo 
upang suportahan ang mga layuning pampulitika ng korporasyon o 
unyon. Ang kanilang layunin ay upang magkamal ng milyun-milyong 
dolyar upang magkaroon ng impluwensiya sa ating mga inihalal na 

lider nang walang pagsasalang-alang sa mga pananaw na pampulitika 
ng mga empleyado na nagkakaloob ng pera.

E. Para sa mga dahilang ito, at upang putulin ang katiwalian at ang 
anyo ng katiwalian ng ating pamahalaan bunga ng mga kontribusyon ng 
korporasyon at unyon ng paggawa, ang mga tao ng Estado ng California 
sa pamamagitan nito ay nagpapatibay ng Batas na Itigil na Ngayon ang 
Pera ng Espesyal na Interes upang:

1. Ipagbawal ang mga kontribusyon ng korporasyon at unyon ng 
paggawa;

2. Pagbawalan ang mga kontatista ng pamahalaan sa pag-aambag ng 
pera sa mga opisyal ng pamahalaan na naggawad sa kanila ng mga 
kontrata;

3. Pagbawalan ang mga korporasyon at unyon ng paggawa sa 
pagsingil ng mga pondong pampulitika mula sa mga empleyado at mga 
miyembro ng unyon na ginagamit ang likas na mapilit na paraan ng 
pagbawas sa pasahod; at

4. Gawin ang lahat ng kontribusyong pampulitika ng empleyado sa 
pamamagitan ng anumang ibang mga paraan na istriktong boluntaryo. 

SEK. 2. Ang Batas na Patigilin Ngayon ang Pera ng Espesyal na 
Interes

Ang Artikulo 1.5 (nagsisimula sa Seksyon 85150) ay idinaragdag sa 
Kabanata 5 ng Titulo 9 ng Kodigo sa Pamahalaan, upang mabasang:

Artikulo 1.5. Ang Batas na Patigilin Ngayon ang Pera ng Espesyal 
na Interes

85150. (a) Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng batas at sa 
titulong ito, walang korporasyon, unyon ng paggawa, o unyon ng 
paggawa ng pampublikong empleyado na dapat gumawa ng 
kontribusyon sa sinumang kandidato, komiteng kinokontrol ng 
kandidato; o sa anumang ibang komite, kabilang ang isang komite ng 
partidong pampulitika, kung ang naturang mga pondo ay gagamitin 
upang gumawa ng mga kontribusyon sa sinumang kandidato o komiteng 
kinokontrol ng kandidato.

(b) Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng batas at ng titulong ito, 
walang kontratista ng pamahalaan, o komiteng iniisponsor ng isang 
kontratista ng pamahalaan, na dapat gumawa ng kontribusyon sa 
sinumang inihalal na opisyal o komiteng kinokontrol ng sinumang 
inhalal kung ang naturang inihalal na opisyal ay gumawa, lumahok sa 
paggawa, o sa anumang paraan ay nagtangkang gamitin ang kanyang 
opisyal na posisyon upang impluwensiyahan ang paggawad, pagpayag, 
o pagbibigay ng pampublikong kontrata sa kontratista ng pamahalaan 
sa panahon kung saan ang desisyon upang maggawad, pumayag, o 
ibigay ang kontrata ay gagawin at sa panahon ng kontrata.

85151. (a) Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng batas at ng 
titulong ito, walang korporasyon, unyon ng paggawa, unyon ng 
paggawa ng pampublikong empleyado, kontratista ng pamahalaan, 
tagapag-empleyong pamahalaan na dapat magbawas mula sa mga 
sahod, kita, o kabayaran ng empleyado ng anumang halaga ng perang 
gagamitin para sa mga layuning pampulitika. 

(b) Ang seksyong ito ay hindi dapat magbawal sa isang empleyado 
na gumawa ng mga boluntaryong kontribusyon sa isang iniisponsor ng 
komite ng kanyang tagapag-empleyo, unyon ng paggawa, o unyon ng 
paggawa ng pampublikong empleyado sa anumang paraan, iba sa 
ipinagbabawal ng subdibisyon (a), hanggang ang lahat ng naturang 
kontribusyon ay ibinibigay nang may nakasulat na pahintulot ng 
empleyado, pahintulot na dapat magkabisa ng hindi hihigit sa isang 
taon.

(c) Ang seksyong ito ay hindi dapat umaplay sa mga pagbawas para 
sa benepisyo sa pagreretiro, seguro sa kalusugan, buhay, kamatayan o 
kapansanan, o ibang katulad na benepisyo, at hindi rin dapat umaplay 
sa boluntaryong pagbawas ng empleyado para sa kapakinabangan ng 
isang mapagkawanggawang organisasyon na itinatag sa ilalim ng 
Seksyon 501(c)(3) ng Tituto 26 ng Kodigo sa Estados Unidos.
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85152. Para sa mga layunin ng artikulong ito, ang mga sumusunod 
na kahulugan ay umaaplay:

(a) “Korporasyon” ay nangangahulugang ang bawat korporasyon 
sa ilalim ng mga batas ng estadong ito, alinmang ibang estado ng 
Estados Unidos, o ng District of Columbia, o sa ilalim ng batas ng 
Kongreso ng Estados Unidos.  

(b) “Kontratista ng pamahalaan” ay nangangahulugang sinumang 
tao, iba sa isang empleyado ng isang tagapag-empleyong pamahalaan, 
na partido sa isang kontrata sa pagitan ng tao at isang tagapag-
empleyong pamahalaan upang magkaloob ng mga paninda, tunay na 
ari-arian, o mga serbisyo sa isang tagapag-empleyong pamahalaan. Sa 
kontratista ng pamahalaan ay kabilang ang isang unyon ng paggawa 
ng pampublikong empleyado na partido sa isang kontrata sa isang 
tagapag-empleyong pamahalaan.

(c) “Tagapag-empleyong pamahalaan” ay nangangahulugang 
Estado ng California o alinman sa mga subdibisyong pampulitika nito, 
kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga county, lunsod, county ng 
saligang-batas, lunsod ng saligang-batas, lunsod at mga county ng 
saligang-batas, mga distrito ng paaralan, ang Unibersidad ng 
California, mga espesyal na distrito, lupon, komisyon, at ahensiya, 
pero hindi kabilang ang pamahalaan ng Estados Unidos.

(d) “Unyon ng paggawa” ay nangangahulugang anumang uri ng 
organisasyon, o anumang ahensiya o pagkatawan sa empleyado na 
komite o plano, kung saan ang mga empleyado ay lumalahok at itinatag 
para sa layunin, sa kabuuan o bahagi, ng pagharap sa mga empleyado 
tungkol sa mga karaingan, mga pagtatalo sa paggawa, sahod, halaga 
ng bayad, oras ng pagtatrabaho, o kondisyon ng trabaho.

(e) “Mga layuning pampulitika” ay nangangahulugang isang 
pagbabayad na ginawa upang impluwensiyahan o tangkaing 
impluwensiyahan ang aksyon ng mga botante na panig o laban sa 
pagmungkahi o paghalal sa isang kandidato o mga kandidato, o ang 
pagiging kuwalipikado o pagpasa ng anumang panukala; o anumang 
pagbabayad na natanggap ng o ginawa sa kahilingan ng isang 
kandidato, isang kinokontrol na komite, isang komite ng isang 
partidong pampulitika, kabilang ang isang komite sentral ng estado, at 
komite sentral ng county, o isang organisasyon na binuo o naroroon 
unang-una para sa mga layuning pampulitika, kabilang ang, pero hindi 
limitado sa, isang komite sa aksyong pampulitika na itinatag ng 
anumang organisasyong pangmiyembro, unyon ng paggawa, unyon ng 
paggawa ng pampublikong empleyado, o korporasyon.

(f) “Unyon ng paggawa ng pampublikong empleyado” ay 
nangangahulugang isang unyon ng paggawa kung saan ang mga 
empleyadong lumalahok sa unyon ng paggawa ay mga empleyado ng 
isang isang tagapag-empleyong pamahalaan.

(g) Lahat ng ibang mga katawagang ginagamit sa artikulong ito na 
nilinaw ng Batas ng 1974 sa Repormang Pampulitika, gaya ng 
sinusugan (Titulo 9 (nagsisimula sa Seksyon 81000)), o sa pamamagitan 
ng regulasyong pinagtibay ng Komisyon sa Makatarungang mga 
Gawaing Pampulitika, ay dapat magkaroon ng kaparehong kahulugan 
gaya ng itinatadhana doon, kung paano naroroon ang mga ito noong 
Enero 1, 2011.

SEK. 3. Pagpapatupad

(a) Kung ang anumang tadhana ng panukalang ito, o bahagi nito, o 
ang paggamit ng anumang naturang tadhana o bahagi sa sinumang tao, 
organisasyon, o pangyayari, sa anumang dahilan ay ipinasiyang 
walang-bisa o labag sa saligang-batas, ang mga natitirang tadhana, 
bahagi, at aplikasyon ay dapat manatiling may-bisa kahit wala ang 
walang-bisang tadhana, bahagi, o paggamit. 

(b) Ang panukalang ito ay hindi nilalayong makagambala sa 
anumang kasalukuyang kontrata o kasunduan sa sama-samang 
pakikipag-ayos. Maliban kung pinamamahalaan ng Pambansang Batas 
sa mga Relasyon sa Paggawa, walang bago o sinusugang kontrata o 
kasunduan sa sama-samang pakikipag-ayos na may-bisa kung ito ay 
lumalabag sa panukala.

(c) Ang panukalang ito ay dapat na malayang bigyang-kahulugan 
upang isulong ang mga layunin nito. Sa anumang aksyong pambatas na 
dinala ng sinumang empleyado o miyembro ng unyon upang ipatupad 
ang mga tadhana ng batas na ito, ang pasanin ay dapat na nasa tagapag-
empleyo o unyon ng paggawa upang patunayan ang pagsunod sa mga 
tadhana dito.

(d) Sa kabila ng Seksyon 81012 ng Kodigo sa Pamahalaan, ang mga 
tadhana ng panukalang ito ay hindi maaaring susugan ng Lehislatura. 
Ang panukalang ito ay maaari lamang susugan o pawalang-bisa 
sa pamamagitan ng isang kasunod na inisyatibong panukala o alinsunod 
sa subdibisyon (c) ng Seksyon 10 ng Artikulo II ng Saligang-batas ng 
California.

PROPOSISYON 33
Ang inisyatibong panukalang ito ay inihaharap sa mga tao alinsunod 

sa mga tadhana ng Seksyon 8 ng Artikulo II ng Saligang-batas ng 
California.

Ang inisyatibong panukalang ito ay nagsususog sa isang seksiyon ng 
Kodigo sa Seguro; dahil dito, ang mga bagong tadhanang 
iminumungkahing idagdag ay nilimbag sa tipong italika upang ipabatid 
na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS

SEKSYON 1. Titulo

Ang panukalang ito ay dapat makilala bilang ang Batas sa Diskuwento 
ng Seguro sa Awto ng 2012. 

SEK. 2. Napag-alaman at ipinapahayag ng mga tao ng Estado ng 
California na:

(a) Sa ilalim ng batas ng California, ang Komisyonado ng Seguro ay 
nangangasiwa ng presyo ng seguro at ipinapasiya ang mga diskuwento 
na maaaring ibigay ng mga kompanya ng seguro sa awto sa mga 
drayber.

(b) Makakabuti sa mga gumagamit ng seguro ng California na 
pahintulutang tumanggap ng mga may-diskuwentong presyo kung sila 
ay patuloy na sumusunod sa mga batas sa sapilitang seguro ng estado, 
sa kabila ng kompanya ng seguro na ginagamit.

(c) Ang isang diskuwento ng gumagamit para sa patuloy na pagsakop 
sa awto ay naggagantimpala sa responsableng kilos. Ang dikskuwento 
ay dapat makuha ng gumagamit, hindi ng kompanya ng seguro.

(d) Isang personal na diskuwento para sa pagpapanatili ng patuloy 
na pagsakop ay lumilikha ng kompetisyon sa mga kompanya ng seguro 
at isang insentibo para mas maraming gumagamit ang bumili at 
magpanatili ng seguro sa awto.

SEK. 3. Layunin

Ang layunin ng panukalang ito ay pahintulutan ang mga gumagamit 
ng seguro ng California na kumuha ng mga may-diskuwentong presyo 
ng seguro kung sila ay patuloy na sumusunod sa batas sa sapilitang 
seguro.

SEK. 4. Seksyon 1861.023 ay idinaragdag sa Kodigo sa Seguro, 
upang mabasang:

1861.023. (a) Sa kabila ng talataan (4) ng subdibisyon (a) ng 
Seksyon 1861.02, ang isang kompanya ng seguro ay maaaring gumamit 
ng patuloy na pagsakop bilang isang opsiyonal na dahilan ng pagpresyo 
ng seguro sa awto para sa anumang polisa sa seguro na napapailalim 
sa Seksyon 1861.02.

(b) Para sa mga layunin ng seksyong ito, “patuloy na pagsakop” ay  
dapat mangahulugan ng walang-putol na pagsakop ng seguro sa awto sa 
alinmang tinanggap na tagaseguro o mga tagaseguro, kabilang ang  
pagsakop na itinatadhana alinsunod sa California Automobile Assigned 
Risk Plan o ng California Low-Cost Automobile Insurance Program.
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(1) Ang patuloy na pagsakop ay dapat ituring na naroroon kung 
may isang pagkaputol ng pagsakop dahil sa aktibong serbisyo sa 
militar ng nakaseguro.

(2) Ang patuloy na pagsakop ay dapat ituring na naroon kahit na 
kung may pagkaputol sa pagsakop na hanggang 18 buwan sa nakalipas 
na limang taon dahil sa pagkawala ng trabaho na bunga ng pagtanggal 
o pagbawas ng oras.

(3) Ang patuloy na pagsakop ay dapat ituring na naroon kahit na 
may pagkaputol sa pagsakop na higit sa 90 araw sa naunang limang 
taon sa anumang dahilan.

(4) Ang mga batang naninirahang kasama ng isang magulang ay 
dapat magkaloob ng diskuwento para sa patuloy na pagsakop na batay 
sa pagiging karapat-dapat ng magulang para sa isang diskuwento sa 
patuloy na pagsakop.

(c) Ang mga mamimili na hindi makapagpakita ng patuloy na 
pagsakop ay dapat bigyan ng isang proporsiyonal na diskuwento. Ang 
diskuwentong ito ay dapat na isang proporsiyon ng halaga ng antas ng 
pagbawas na ibibigay sana kung ang mamimili ay nakapagpakita ng 
patuloy na pagsakop. Ang proporsiyong ito ay dapat magpakita ng 
bilang ng mga buong taon sa agad na naunang mga taon kung saan 
ang mamimili ay nakaseguro.

SEK. 5. Magkasalungat na mga Panukala sa Balota

Kung ang panukalang ito at ang ibang panukala o mga panukala na 
may kaugnayan sa pagpapatuloy ng pagsakop ay lumitaw sa kaparehong 
pambuong-estadong balota ng halalan, ang mga tadhana ng ibang mga 
panukalang ito ay dapat ituring na kasalungat ng panukalang ito. Kung 
ang panukalang ito ay tumanggap ng mas maraming bilang ng mga 
boto, ang mga tadhana ng panukalang ito ay dapat mamayani sa 
kabuuan ng mga ito, at ang mga tadhana ng ibang mga panukala ay 
dapat na walang-bisa.

SEK. 6. Susog

Ang mga tadhana ng batas na ito ay hindi dapat susugan ng 
Lehislatura maliban kung para isulong ang mga layunin nito ng isang 
batas na ipinasa ng bawat kapulungan sa pamamagitan ng pagboto na 
pagtawag sa mga pangalan na ipinasok sa talaan, dalawang-ikatlo ng 
mga miyembro ang sumang-ayon.

SEK. 7. Kakayahang Ihiwalay

Hangarin ng mga tao na ang mga tadhana ng batas na ito ay 
maihihiwalay at kung ang tadhana ng batas na ito, o ang paggamit nito 
sa sinumang tao o kalagayan, ay ipinasiyang walang-bisa ang naturang 
kawalan ng bisa ay hindi dapat makaapekto sa ibang tadhana o paggamit 
ng batas na ito na mabibigyan ng epekto nang wala ang walang-bisang 
tadhana o paggamit.

PROPOSISYON 34
Ang inisyatibong panukalang ito ay inihaharap sa mga tao alinsunod 

sa mga tadhana ng Seksyon 8 ng Artikulo II ng Saligang-batas ng 
California.

Ang inisyatibong panukalang ito ay nagsususog at nagpapawalang-
bisa sa Kodigo sa Parusa at nagdaragdag ng mga seksyon sa Kodigo sa 
Pamahalaan; dahil dito, ang mga umiiral na tadhanang iminumungkahing 
tanggalin ay nakalimbag sa tipong tinatanggal at ang mga bagong 
tadhanang iminumungkahing idagdag ay nilimbag sa tipong italika 
upang ipabatid na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS

Ang Batas na SAFE California

SEKSYON 1. Titulo

Ang panukalang ito ay dapat makilala at maaaring tawaging “Ang 
Batas sa Matitipid, Pananagutan, at Buong Pagpapatupad para sa 
California,” o “Ang Batas na SAFE California.”

SEK. 2. Mga Napag-alaman at Pagpapahayag

Napag-alaman at ipinapahayag ng mga tao ng Estado ng California 
ang lahat ng mga sumusunod:

1. Ang mga mamamatay-tao at manggagahasa ay kailangang 
hadlangan, dalhin sa hustisya, at parusahan. Pero, pangkaraniwan, ang 
isang nakagugulat na 46 na porsiyento ng mga pagpatay ng tao at 56 na 
porsiyento ng mga panggagahasa ay hindi nalulutas bawat taon. Ang 
ating mga limitadong kakayahan sa pagpapatupad ng batas ay dapat 
gamitin upang lutasin ang mas maraming krimen, upang paalisin sa 
ating mga kalye ang mas maraming kriminal, at upang protektahan ang 
ating mga pamilya.

2. Ang mga pulis, siyerip, at mga abugado ng distrito ngayon ay 
walang pagpopondong kailangan nila upang mabilis na maproseso ang 
ebidensiya sa panggagahasa at pagpatay ng tao, upang gamitin ang 
modernong porensikong agham tulad ng pagsusuri ng DNA, o maging ng 
pagkuha ng sapat na mga imbestigador sa pagpatay ng tao at 
pagkakasalang seskwal. Ang pagpapatupad ng batas ay dapat magkaroon 
ng mga kakayahang kailangan nila para sa buong pagpapatupad ng batas. 
Sa paglutas ng mas maraming kaso ng panggagahasa at pagpatay ng tao 
at pagdadala ng mas maraming kriminal sa hustisya, pinananatili natin 
ang ating mga pamilya at komunidad na mas ligtas.

3. Mas maraming tao ang nag-iisip na ang parusang kamatayan ay 
mas mura kaysa habambuhay sa bilangguan nang walang posilibidad 
ng parol, pero iyon ay hindi totoo. Ang California ay gumasta ng $4 na 
bilyon sa parusang kamatayan mula noong 1978 at ang mga paglilitis sa 
parusang kamatayan ay 20 beses na mas magastos kaysa mga paglilitis 
na humihingi ng habambuhay sa bilangguan nang walang posibilidad 
ng parol, alinsunod sa isang pag-aaral ng dating tagausig ng parusang 
kamatayan at hukom, Arthur Alarcon, at propesora ng batas Paula 
Mitchell. Sa pagpapalit sa parusang kamatayan ng habambuhay sa 
bilangguan nang walang posibilidad ng parol, ang mga nagbabayad ng 
buwis sa California ay makatitipid ng higit sa $100 milyon bawat taon. 
Ang perang iyon ay magagamit upang pabutihin ang paghadlang at 
pag-uusig sa krimen.

4. Ang mga mamamatay-tao at manggagahasa ay naglalakad sa 
ating mga kalye nang malaya at nagbabanta sa ating kaligtasan, habang 
ginagasta ang daan-daang milyon ng mga dolyar ng nagbabayad ng 
buwis sa piling iilan na nakakulong na habambuhay sa hanay ng 
kamatayan. Ang mga kakayahang ito ay mas mabuting gastahin sa 
paghadlang at edukasyon sa karahasan, upang panatilihing ligtas ang 
ating mga pamilya.

5. Sa pagpapalit sa parusang kamatayan ng habambuhay sa 
bilangguan nang walang posibilidad ng parol, mapagtitipid natin ang 
estado ng $1 bilyon sa limang taon nang hindi maglalabas na kahit 
isang bilanggo–$1 bilyon na maaring ipuhunan sa pagpapatupad ng 
batas upang panatihing mas ligtas ang ating mga komunidad, sa ating 
mga paaralan ng ating mga bata, at sa mga serbisyo para sa matatanda 
at may-kapansanan. Ang buhay sa bilangguan nang walang posilibidad 
ng parol ay tumitiyak na ang mga pinakamasamang kriminal ay 
mananatili sa bilangguan habambuhay at makatitipid ng pera.

6. Higit sa 100 inosenteng tao ang nasentensiyahan ng kamatayan sa 
bansang ito at ilang inosenteng tao ay talagang binitay. Ang mga 
eksperto ay nagpasiya na si Cameron Todd Willingham ay maling 
binitay para sa isang sunog na pumatay sa kanyang tatlong anak. Sa 
pamamagitan ng parusang kamatayan, lagi tayong manganganib na 
bitayin ang mga inosenteng tao.

7. Ang mga eksperto ay nagpasiya na ang California ay namamalaging 
nanganganib na bumitay ng isang inosenteng tao. Ang mga inosenteng 
tao ay maling nahatulan dahil sa madepektong pagkilala ng testigo, lipas 
na sa panahon na porensikong agham, at sobrang agresibong mga pag-
uusig. Hindi natin ginagawa ang kailangan nating gawin upang 
protektahan ang inosente. Ang batas ng estado ay nagpoprotekta sa isang 
tagausig kung siya ay sadyang nagpadala ng isang inosenteng tao sa 
bilangguan, hinahadlangan ang pananagutan sa mga nagbabayad ng 
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buwis at mga biktima. Ang pagpapalit sa parusang kamatayan ng 
habambuhay sa bilangguan nang walang posibilidad ng parol ay titiyak 
na hindi tayo bumibitay ng inosenteng tao.

8. Ang mga napatunayang pumatay ng tao ay dapat papanagutin at 
pagbayarin sa kanilang mga krimen. Ngayon, wala pang 1 porsiyento 
ng mga bilanggo sa hanay ng kamatayan ang nagtatrabaho at, bilang 
resulta, nagbabayad sila ng kaunti lamang na pagbabalik sa mga 
biktima. Ang bawat taong napatunayang nagkasala ng pagpatay ay 
dapat atasang magtrabaho sa isang mataas-ang-seguridad na bilangguan 
at ang perang kinita ay dapat gamitin upang tulungan ang mga biktima 
sa pamamagitan ng pondo sa kabayaran ng biktima, kaayon ng mga 
karapatan ng mga biktima na iginagarantiya ng Batas ni Marsy.

9. Ang parusang kamatayan ng California ay isang hungkag na 
pangako. Ang mga kasong may parusang kamatayan ay tumatagal ng 
mga dekada. Ang isang sentensiyang habambuhay sa bilangguan nang 
walang posibilidad ng parol ay nagkakaloob ng mas mabilis na paglutas 
para sa nagdadalamhating mga pamilya at isang mas tiyak na parusa.

10. Ang retroaktibong paggamit ng batas na ito ay tatapos sa 
magastos at hindi mabisang gawain, palalayain ang mga kakayahan ng 
pagpapatupad ng batas upang itaas ang antas na nalulutas ang mga 
kasong pagpatay at panggahasa, at magkamit na katarungan, 
pagkakapantay-pantay at pagkakatulad sa pagsentensiya.

SEK. 3. Layunin at Hangarin

Ipinahahayag ng mga Tao ng Estado ng California na ang kanilang 
layunin at hangarin sa pagpapatibay ng batas ay ang mga sumusunod:

1. Upang mapaalis ang mas maraming mamamatay-tao at 
manggagahasa sa mga kalye at upang protektahan ang ating mga pamilya.

2. Upang makatipid ang mga nagbabayad ng buwis ng $1 bilyon sa 
limang taon upang ang mga dolyar na iyon ay maipuhunan sa lokal na 
pagpapatupad ng batas, sa mga paaralan ng ating mga anak, at mga 
serbisyo para sa matatanda at may-kapansanan.

3. Upang gamitin ang ilan sa mga matitipid mula sa pagpapalit sa 
parusang kamatayan upang lumikha ng Pondo ng SAFE California, 
upang magkaloob ng pagpopondo para sa lokal na pagpapatupad ng 
batas, partikular sa mga kagawaran ng pulisya, mga siyerip, at mga 
opisina ng abugado ng distrito, upang itaas ang mga bilang ng nalulutas 
na kaso ng pagpatay at panggagahasa.

4. Upang alisin ang panganib ng pagbitay sa mga inosenteng tao.
5. Upang iatas na ang mga taong napatunayang nagkasala ng 

pagpatay nang may mga espesyal na pangyayari ay manatiling 
nakakulong sa natitira ng kanilang mga buhay, may sapilitang trabaho 
sa isang mataas-ang-seguridad na bilangguan, at ang perang kinita ay 
gagamitin upang tulungan ang mga biktima sa pamamagitan ng pondo 
sa kabayaran ng biktima.

6. Upang tapusin ang higit sa 25-taong proseso ng pagrepaso sa mga 
kasong parusang kamatayan, na may dose-dosenang petsa sa hukuman 
at mga pagpapaliban na kailangang pasanin ng mga nagdadalamhating 
pamilya sa pag-alaala sa mga mahal sa buhay.

7. Upang tapusin ang magastos at hindi mabisang gawain at bigyang-
laya ang mga kakayahan ng pagpapatupad ng batas upang panatilihing 
ligtas ang ating mga pamilya.

8. Upang magkamit ng katarungan, pagkakapantay-pantay at 
pagkakatulad sa pagsentensiya, sa pamamagitan ng retroaktibong 
paggamit ng batas na ito upang palitan ang parusang kamatayan ng 
habambuhay sa bilangguan nang walang posibilidad ng parol.

SEK. 4. Seksiyon 190 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan upang 
mabasang:

190. (a) Bawat taong nagkasala ng pagpatay sa unang digri ay dapat 
parusahan ng kamatayan, pagkabilanggo sa bilangguan ng estado nang 
walang posibilidad ng parol, o pagkabilanggo sa bilangguan ng estado 
para sa isang taning na 25 taon hanggang habambuhay. Ang parusang 
ipapataw ay dapat ipasiya gaya ng itinatadhana sa mga Seksyon 190.1, 
190.2, 190.3, 190.4, at 190.5.

Maliban kung itinatadhana sa subdibisyon (b), (c), o (d), bawat taong 
nagkasala ng pagpaptay sa ikalawang digri ay dapat parusahan ng 
pagkabilanggo sa bilangguan ng estado para sa taning na 15 taon 
hanggang habambuhay.

(b) Maliban kung itinatadhana sa subdibisyon (c), bawat taong 
nagkasala ng pagpatay sa ikalawang digri ay dapat parusahan ng 
pagkabilanggo sa bilangguan ng estado para sa isang taning na 25 taon 
hanggang habambuhay kung ang biktima ay isang opisyal na 
pangkapayapaan, gaya ng nilinaw sa subdibisyon (a) ng Seksyon 830.1, 
subdibisyon (a), (b), o (c) ng Seksyon 830.2, subdibisyon (a) ng 
Seksyon 830.33, o Seksyon 830.5, na napatay habang ginagampanan 
ang kanyang mga tungkulin, at alam ng nasasakdal, o makatwirang 
dapat na alam niya, na ang biktima ay isang opisyal na pangkapayapaan 
na gumaganap ng kanyang mga tungkulin.

(c) Bawat taong nagkasala ng pagpatay sa ikalawang digri ay dapat 
parusahan ng pagkabilanggo sa bilangguan ng estado para sa isang 
taning na habambuhay kung ang biktima ay isang opisyal na 
pangkapayapaan, gaya ng nilinaw sa subdibisyon (a) ng Seksyon 830.1, 
subdibisyon (a), (b), o (c) ng Seksyon 830.2, subdibisyon (a) ng 
Seksyon 830.33, o Seksyon 830.5, na napatay habang ginagampanan 
ang kanyang mga tungkulin, at alam ng nasasakdal, o makatwirang 
dapat na alam niya, na ang biktima ay isang opisyal na pangkapayapaan 
na gumaganap ng kanyang mga tungkulin, at alinman sa mga 
sumusunod na katotohanan ay ipinaratang at napatunayang totoo:

(1) Ang nasasakdal ay partikular na naglayong patayin ang opisyal 
na pangkapayapaan.

(2) Ang nasasakdal ay partikular na naghangad na magdulot ng 
malaking pinsala sa katawan, gaya ng nilinaw sa Seksyon 12022.7, sa 
isang opisyal na pangkapayapaan.

(3) Ang nasasakdal ay personal na gumamit na isang mapanganib o 
nakamamatay na sandata sa paggawa ng pagkakasala, bilang paglabag 
sa subdibisyon (b) ng Seksyon 12022.

(4) Ang nasasakdal ay personal na gumamit ng baril sa paggawa ng 
pagkakasala, bilang paglabag sa Seksyon 12022.5.

(d) Bawat taong nagkasala ng pagpatay sa ikalawang digri ay dapat 
parusahan ng pagkabilanggo sa bilangguan ng estado ng isang taning na 
20 taon hanggang habambuhay kung ang pagpatay ay ginawa sa 
pamamagitan ng pagbaril mula sa isang sasakyang de-motor, sinadya sa 
ibang taong nasa labas ng sasakyan na may hangaring magdulot ng 
malaking pinsala sa katawan.

(e) Artikulo 2.5 (nagsisimula sa Seksyon 2930) ng Kabanata 7 ng 
Titulo 1 ng Bahagi 3 ay hindi dapat umaplay upang bawasan ang anumang 
pinakamababang taning ng isang sentensiyang ipinataw alinsunod sa 
seksyong ito. Ang isang taong nasentensiyahan alinsunod sa seksyong ito 
ay hindi dapat palayain sa pamamagitan ng parol bago ang pagsisilbi ng 
pinakamababang taning ng pagkakulong na itinagubilin ng seksyong ito.

(f) Bawat taong napatunayang nagkasala ng pagpatay at 
nasentensiyahan alinsunod sa seksyong ito ay dapat atasan na 
magtrabaho sa loob ng mataas-ang-seguridad na bilangguan sa mga 
oras ng matapat na paggawa sa taning ng kanyang pagkabilanggo 
gaya ng itatagubilin sa mga tuntunin at regulasyon ng Kagawaran ng 
mga Pagwawasto at Rehabilitasyon, alinsunod sa Seksyon 2700. Sa 
anumang kaso kung saan ang bilanggo ay kailangang gumawa ng 
multa o utos na pagbabalik, ang Kalihim ng Kagawaran ng mga 
Pagwawasto at Rehabilitasyon ay dapat magbawas ng pera mula sa 
mga sahod at mga deposito ng ipinagkakatiwalang kuwenta ng 
bilanggo at dapat ilipat ang mga pondo sa Lupon ng Kabayaran sa 
Biktima at mga Kahilingan sa Pamahalaan ng California alinsunod sa 
mga tuntunin at regulasyon ng Kagawaran ng mga Pagwawasto at 
Rehabilitasyon, alinsunod sa mga Seksyon 2085.5 at 2717.8.

SEK. 5. Seksyon 190.1 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan.

190.1. Ang isang kaso kung saan ang parusang kamatayan ay 
maaaring ipataw alinsunod sa kabanatang ito ay dapat litisin sa 
magkakahiwalay na yugto gaya ng mga sumusunod:
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(a) Ang katanungan sa pagkakasala ng nasasakdal ay dapat munang 
pagpasiyahan. Kung ipinasiya ng tagalitis ng katotohanan na ang 
nasasakdal ay nagkasala ng unang digring pagpatay, ito ay dapat ding 
magpasiya ng katotohanan ng lahat ng espesyal na pangyayaring 
ipinaratang na inihanay sa Seksyon 190.2 maliban sa isang espesyal na 
pangyayaring ipinaratang alinsunod sa talataan (2) ng subdibisyon (a) 
ng Seksyon 190.2 kung saan sinasabi na ang nasasakdal ay napatunayan 
sa naunang pamamaraan na nagkasala ng pagkakasalang pagpatay sa 
una o ikalawang digri.

(b) Kung ang nasasakdal ay napatunayang nagkasala ng unang 
digring pagpatay at isa sa mga espesyal na pangyayari ay ipinaratang 
alinsunod sa talataan (2) ng subdibisyon (a) ng Seksyon 190.2 na 
nagpaparatang na ang nasasakdal ay napatunayang nagkasala sa isang 
naunang pamamaraan ng pagkakasalang pagpatay sa una o ikalawang 
digri, dapat magkaroon ng iba pang mga pamamaraan sa katanungan ng 
katotohanan ng naturang pangyayari.

(c) Kung ang nasasakdal ay napatunayang nagkasala ng unang 
digring pagpatay at isa o higit na mga espesyal na pangyayari gaya ng 
inihanay sa Seksyon 190.2 ay ipinaratang at napatunayang totoo, ang 
kanyang katinuan o anumang pahayag na hindi nagkasala dahil sa 
pagkabaliw sa ilalim ng Seksyon 1026 ay dapat na pagpasiyahan gaya 
ng itinatadhana sa Seksyon 190.4. Kung ipinasiyang siya ay matino, 
dapat magkaroon na iba pang mga pamamaraan sa katanungan ng 
parusang ipapataw. Ang mga naturang pamamaraan ay dapat isagawa 
alinsunod sa mga tadhana ng Seksyon 190.3 at 190.4.

SEK. 6. Seksyon 190.2 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan 
upang mabasang:

190.2. (a) Ang parusa sa isang nasasakdal na napatunayang nagkasala 
ng pagpatay sa unang digri ay dapat parusahan ng kamatayan o 
pagkabilanggo sa bilangguan ng estado nang walang posibilidad ng parol 
kung isa o higit sa mga sumusunod na espesyal na pangyayari ay 
natagpuan sa ilalim ng Seksyon 190.4 na totoo:

(1) Ang pagpatay ay sinadya at isinasakatuparan para pinansiyal na 
makinabang.

(2) Ang nasasakdal ay napatunayang nagkasala noon ng pagpatay sa 
una o ikalawang digri. Para sa layunin ng talataang ito, ang isang 
pagkakasalang ginawa sa ibang hurisdiksiyon, na kung ginawa sa 
California ay maparurusahan bilang una o ikalawang digring pagpatay, 
ay dapat ituring na pagpatay sa una o ikalawang digri.

(3) Ang nasasakdal, sa pamamaraang ito, ay napatunayang nagkasala 
ng isang pagkakasalang pagpatay sa una o ikalawang digri.

(4) Ang pagpatay ay ginawa sa pamamagitan ng isang 
mapaminsalang kagamitan, bomba, o pampasabog na itinanim, itinago, 
o ikinubli sa anumang lugar, pook, tirahan, gusali, o istruktura, at alam 
ng nasasakdal, o makatwirang dapat na nalaman, na ang kanyang 
aksyon o mga aksyon ay lilikha ng malalaking panganib ng kamatayan 
sa isa o higit na tao.

(5) Ang pagpatay ay ginawa para sa layunin na iwasan o hadlangan 
ang isang pag-arestong ayon sa batas, o pagperpekto o pagtatangkang 
maging perpekto, ang isang pagtakas mula sa kustodiya na ayon sa 
batas.

(6) Ang pagpatay ay ginawa sa pamamagitan ng isang 
mapaminsalang kagamitan, bomba, o pampasabog na ipinakoreo o 
inihatid ng nasasakdal, tinangkang ipakoreo o ihatid, o ginawan ng 
dahilan upang ipakoreo o ihatid, at alam ng nasasakdal, o makatwirang 
dapat na nalaman, na ang kanyang aksyon o mga aksyon ay lilikha ng 
malalaking panganib ng kamatayan sa isa o higit na tao.

(7) Ang biktima ay isang opisyal na pangkapayapaan, gaya ng 
nilinaw sa Seksyon 830.1, 830.2, 830.3, 830.31, 830.32, 830.33, 
830.34, 830.35, 830.36, 830.37, 830.4, 830.5, 830.6, 830.10, 830.11, o 
830.12, na, habang ginagawa ang kanyang mga tungkulin, ay sadyang 
pinatay, at alam ng nasasakdal, o makatwirang dapat na nalaman, na 

ang biktima ay isang opisyal na pangkapayapaan na ginagawa ang 
kanyang mga tungkulin; o ang biktima ay isang opisyal na 
pangkapayapaan, gaya ng nilinaw sa inihanay sa itaas na mga seksyon, 
at sadyang pinatay bilang pagganti sa paggawa ng kanyang mga opisyal 
na tungkulin.

(8) Ang biktima ay isang pederal na opisyal ng pagpapatupad ng batas 
o ahente na, habang ginagawa ang kanyang mga tungkulin, ay sadyang 
pinatay, at alam ng nasasakdal, o makatwirang dapat na nalaman, na ang 
biktima ay isang pederal na opisyal ng pagpapatupad na batas o 
ahenteng ginagawa ang kanyang mga tungkulin; o ang biktima ay isang 
pederal na opisyal ng pagpapatupad ng batas o ahente, at sadyang 
pinatay bilang pagganti sa paggawa ng kanyang mga opisyal na 
tungkulin.

(9) Ang biktima ay isang bumbero, gaya ng nilinaw sa Seksyon 
245.1, na, habang ginagawa ang kanyang mga tungkulin, ay sadyang 
pinatay, at alam na nasasakdal, o makatwirang dapat na nalaman, na 
ang biktima ay isang bumberong ginagawa ang kanyang mga tungkulin.

(10) Ang biktima ay isang testigo sa isang krimen na sadyang 
pinatay para sa layuning hadlangan ang kanyang testimonya sa 
anumang pamamaraang pangkrimen o pangkabataan, at ang pagpatay 
ay hindi ginawa sa panahon ng paggawa o tangkang paggawa, ng 
krimen kung siya ay isang testigo; o ang biktima ay isang testigo sa 
isang krimen at sadyang pinatay bilang pagganti sa kanyang testimonya 
sa anumang pamamaraang pangkrimen o pangkabataan. Gaya ng 
pagkakagamit sa talataang ito, “pamamaraang pangkabataan” ay 
nangangahulugang isang pamamaraang dinala alinsunod sa Seksyon 
602 o 707 ng Kodigo sa Kapakanan at mga Institusyon.

(11) Ang biktima ay isang tagausig o katulong na tagausig o isang 
dating tagausig o katulong na tagausig ng alinmang lokal o pang-
estadong opisina ng tagausig sa estadong ito o alinmang ibang estado, 
o ng isang pederal na opisina ng tagausig, at ang pagpatay ay sadyang 
ginawa bilang pagganti sa, o upang hadlangan ang paggawa, ng mga 
opisyal na tungkulin ng biktima.

(12) Ang biktima ay isang hukom o dating hukom ng anumang 
hukumang nakarekord sa lokal, pang-estado, o pederal na sistema sa 
estadong ito o sa alinmang ibang estado, at ang pagpatay ay sadyang 
ginawa bilang pagganti sa, o upang hadlangan ang paggawa, ng mga 
opisyal na tungkulin ng biktima.

(13) Ang biktima ay isang inihalal o hinirang na opisyal o dating 
opisyal ng pederal na pamahalaan, o alinmang lokal, pang-estadong 
pamahalaan ng estadong ito o alinmang ibang estado, at ang pagpatay 
ay sadyang ginawa bilang pagganti sa, o upang hadlangan ang paggawa, 
ng mga opisyal na tungkulin ng biktima.

(14) Ang pagpatay ay kasumpa-sumpa, buktot, o malupit, 
nagpapakita ng natatanging kasamaan. Gaya ng pagkakagamit sa 
seksyong ito, ang pariralang “kasumpa-sumpa, buktot, o malupit, 
nagpapakita ng natatanging kasamaan” ay nangangahulugang walang-
konsiyensiya o walang-awang krimen na hindi kailangang labis na 
nagpahirap sa biktima.

(15) Sadyang pinatay ng nasasakdal ang biktima sa pamamagitan ng 
pag-aabang.

(16) Ang biktima ay sadyang pinatay dahil sa kanyang lahi, kulay, 
relihiyon, nasyonalidad, o bansang pinagmulan.

(17) Ang pagpatay ay ginawa habang ang nasasakdal ay gumagawa, 
o kasama sa paggawa, tangkang paggawa, ng agad na pagtakas 
pagkatapos gumawa, o tangkang paggawa, ng mga sumusunod na 
felony:

(A) Pagpatay bilang paglabag sa Seksyon 211 o 212.5.
(B) Pagpatay bilang paglabag sa Seksyon 207, 209, o 209.5.
(C) Pagpatay bilang paglabag sa Seksyon 261.
(D) Sodomya bilang paglabag sa Seksyon 286.
(E) Ang paggawa ng isang lmahalay o malanding aksyon sa isang 

batang wala pang 14 taong gulang bilang paglabag sa Seksyon 288.
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(F) Oral na kopulasyon bilang paglabag sa 288a.
(G) Pagnanakaw sa una o ikalawang digri bilang paglabag sa 

Seksyon 460. 
(H) Panununog bilang paglabag sa subdibisyon (b) ng Seksyon 451.
(I) Pagsirang tren bilang paglabag sa Seksyon 219.
(J) Pamiminsala bilang paglabag sa Seksyon 203.
(K) Panggagahasa sa pamamagitan ng instrumento bilang paglabag 

sa Seksyon 289. 
(L) Pang-aagaw ng awto, gaya ng nilinaw sa Seksyon 215.
(M) Upang patunayan ang mga espesyal na pangyayari ng pagkidnap 

sa subtalataan (B), o panununog sa subtalataan (H), kung may partikular 
na hangaring pumatay, iniaatas lamang na kailangang may katunayan 
ng mga elemento ng mga felony na ito. Kung naitatag ito, ang dalawang 
espesyal na pangyayaring iyon ay napatunayan kahit na kung ang 
felony ng pagkidnap o panununog ay ginawa unang-una o tangi para sa 
layunin na padaliin ang pagpatay.

(18) Ang pagpatay ay sinadya at may kaugnay na pagdudulot ng 
labis na paghihirap.

(19) Sadyang pinatay ng nasasakdal ang biktima sa pamamagitan ng 
pagbibigay ng lason.

(20) Ang biktima ay isang hukom ng anumang hukumang 
nakarekord sa lokal, pang-estado, o pederal na sistema sa estadong ito 
o sa alinmang ibang estado, at ang pagpatay ay sadyang ginawa bilang 
pagganti sa, o upang hadlangan ang paggawa, ng mga opisyal na 
tungkulin ng biktima.

(21) Ang pagpatay ay sinadya at ginawa sa pamamagitan ng 
pagpapaputok ng baril mula sa isang sasakyang de-motor, sinadya sa 
ibang tao mga tao sa labas ng sasakyan na may hangaring makamatay. 
Para sa mga layunin ng talataang ito, “sasakyang de-motor” ay 
nangangahulugang anumang sasakyan gaya ng nilinaw sa Seksyon 415 
ng Kodigo sa Sasakyan.

(22) Sadyang pinatay ng nasasakdal ang biktima habang ang 
nasasakdal ay isang aktibong kalahok sa kriminal na gang sa kalye, 
gaya ng nilinaw sa subdibisyon (f) ng Seksyon 186.22, at ang pagpatay 
ay ginawa upang isulong ang mga gawain ng kriminal na gang sa kalye.

(b) Maliban kung ang hangaring pumatay ay iniaatas sa ilalim ng 
subdibisyon (a) para sa isang espesyal na pangyayaring inihanay rito, 
ang isang aktuwal na pumatay, na ang espesyal na pangyayari ay 
ipinasiyang totoo sa ilalim ng Seksyon 190.4, ay kailangang nagkaroon 
ng anumang hangaring pumatay sa oras ng paggawa ng pagkakasala na 
batay sa espesyal na pangyayari upang dumanas ng kamatayan o 
pagkakulong sa bilangguan ng estado ng habambuhay nang walang 
posibilidad ng parol.

(c) Ang bawat tao, hindi ang aktuwal na pumatay, na may hangaring 
pumatay, ay tumulong, kumunsinti, nagpayo, nag-utos, humikayat, 
umalok, humiling, o umalalay sa sinumang gumawa ng pagpatay sa 
unang digri ay dapat parusahan ng kamatayan o pagkabilanggo sa 
bilangguan ng estado ng habambuhay nang walang posibilidad ng parol 
kung isa o higit sa mga sumusunod na espesyal na pangyayari na 
inihanay sa subdibisyon (a) ay ipinasiyang totoo sa ilalim ng Seksyon 
190.4 na totoo.

(d) Sa kabila ng subdibisyon (c), bawat tao, hindi ang aktuwal na 
pumatay, na, hindi nagpapahayag sa buhay ng tao at isang pangunahing 
kalahok, tumulong, kumunsinti, nagpayo, nag-utos, humikayat, nag-
alok, humiling, o umalalay sa paggawa ng felony na inihanay sa talataan 
(17) ng subdibisyon (a) na nagresulta sa pagkamatay ng isang tao o mga 
tao, at napatunayang nagkasala ng pagpatay sa unang digri, ay dapat 
parusahan ng kamatayan o pagkabilanggo sa bilangguan ng estado ng 
habambuhay nang walang posibilidad ng parol kung ang isang espesyal 
na pangyayaring inihanay sa talataan (17) ng subdibisyon (a) ay 
ipinasiyang totoo sa ilalim ng Seksyon 190.4.

Ang parusa ay dapat ipasiya gaya ng itinatadhana sa seksyong ito at 
sa mga Seksyon 190.1, 190.3, 190.4, at 190.5.

SEK. 7. Seksyon 190.3 ng Kodigo sa Parusa ay pinawawalang-
bisa.

190.3. Kung ang nasasakdal ay napatunayang nagkasala ng pagpatay 
sa unang digri, at ang isang espesyal na pangyayari ay ipinaratang at 
napatunayang totoo, o kung ang nasasakdal ay maaaring napapailalim 
sa parusang kamatayan pagkatapos mapatunayang nagkasala ng 
paglabag sa subdibisyon (a) ng Seksyon 1672 ng Kodigo sa Militar at 
mga Beterano o mga Seksyon 37, 128, 219, o 4500 ng kodigong ito, ang 
tagalitis ng katotohanan ay dapat magpasiya kung ang parusa ay dapat 
na kamatayan o pagkakulong sa bilangguan ng estado para sa taning na 
habambuhay nang walang posibilidad ng parol. Sa mga pamamaraan sa 
katanungan ng parusa, ang ebidensiya ay maaaring iharap ng mga tao at 
ng nasasakdal tungkol sa anumang bagay na may-kaugnayan sa 
pagpapabigat, pagpapagaan, at sentensiya kabilang ang, pero limitado 
sa, sa dahilan at mga pangyayari ng kasalukuyang pagkakasala, 
anumang naunang napatunayang felony o mga napatunayang 
pagkakasala ang mga ito man ay may kaugnayan sa krimen ng karahasan 
o hindi, ang pagkakaroon o kawalan ng ibang kriminal na gawain ng 
nasasakdal na may paggamit o tangkang paggamit ng pamumuwersa o 
karahasan o may malinaw o pahiwatig na banta upang gamitin ang 
pamumuwersa o karahasan, at ang ipinahihiwatig na banta ng paggamit 
ng pamumuwersa o karahasan, at ang karakter ng nasasakdal, karanasan, 
kasaysayan, kondisyon ng isip at pisikal na kondisyon.

Gayunman, walang ebidensiya na dapat tanggapin tungkol sa isang 
kriminal na gawain ng nasasakdal na walang paggamit o tangkang 
paggamit ng pamumuwersa o karahasan o walang malinaw o 
ipinahiwatig na banta ng paggamit ng pamumuwersa o karahasan. Gaya 
ng pagkakagamit sa seksyong ito, ang kriminal na gawain ay hindi 
nangangailangan ng pagpapatunay ng pagkakasala.

Gayunman, hindi kailanman dapat tanggapin ang ebidensiya ng 
nakaraang kriminal na gawain para sa isang pagkakasala na ang 
nasasakdal ay inusig at napawalang-sala. Ang pagbabawal sa paggamit 
ng ebidensiyang ito ay hinahangad na gamitin lamang sa mga 
pamamaraan alinsunod sa seksyong ito at hindi hinahangad na 
makaapekto sa batas o desisyon na nagpapahintulot na ang naturang 
ebidensiya ay gamitin at anumang ibang mga pamamaraan.

Maliban sa ebidensiyang nagpapatunay ng pagkakasala o mga 
espesyal na pangyayari na nagpapailalim sa nasasakdal sa parusang 
kamatayan, walang ebidensiya na maaaring iharap ng tagausig sa 
pagpapabigat maliban kung ang paunawa ng ebidensiyang ipapasok ay 
naibigay sa nasasakdal sa loob ng isang makatwirang panahon gaya ng 
ipinasiya ng hukuman, bago ang paglilitis. Ang ebidensiya ay maaaring 
ipasok nang walang naturang paunawa bilang pagpapabulaan sa 
ebidensiyang ipinasok ng nasasakdal sa pagpapagaan.

Ang tagalitis ng katotohanan ay dapat tagubilinan na ang isang 
sentensiya ng pagkakulong sa bilangguan ng estado para sa taning na 
habambuhay nang walang posibilidad ng parol ay maaari sa hinaharap 
pagkaraang ipataw ang sentensiya, na bawiin o baguhin sa isang 
sentensiyang kabilang ang posibilidad ng parol ng Gobernador ng 
Estado ng California.

Sa pagpapasiya ng parusa, dapat isaalang-alang ng tagalitis ng 
katotohanan ang alinman sa mga sumusunod na bagay kung may-
kaugnayan:

(a) Ang mga pangyayari sa krimen kung saan napatunayang 
nagkasala ang nasasakdal sa kasalukuyang pamamaraan at pagkakaroon 
ng anumang mga espesyal na pangyayari na napatunayang totoo 
alinsunod sa Seksyon 190.1.

(b) Ang pagkakaroon o kawalan ng kriminal na gawain ng 
nasasakdal na may paggamit o tangkang paggamit ng pamumuwersa o 
karahasan o malinaw o ipinahiwatig na banta ng paggamit ng 
pamumuwersa o karahasan. 

(c) Ang pagkakaroon o kawalan ng anumang naunang napatunayang 
felony.
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(d) Ginawa man o hindi ang pagkakasala habang ang nasasakdal ay 
nasa ilalim ng impluwensiya ng labis na kaguluhan ng isip o damdamin.

(e) Kalahok man o hindi ang biktima sa pagpatay ng nasasakdal o 
pumayag sa pagpatay.

(f) Ginawa o hindi ang pagkakasala sa ilalim ng mga pangyayari na 
ang nasasakdal ay makatwirang naniniwala na isang moral na 
pagbibigay-katwiran o nagpapaliit ng kasalanan sa kanyang kilos.

(g) Kumilos man o hindi ang nasasakdal sa ilalim ng sobrang 
paggigipit o sa ilalim ng malaking dominasyon ng ibang tao.

(h) Mahina man o hindi sa panahon ng pagkakasala ang kapasidad 
ng nasasakdal na maunawaan ang pagkakriminal ng kanyang kilos o 
upang isunod ang kanyang kilos sa mga iniaatas ng batas bilang resulta 
ng sakit o depekto sa isip, o ng mga epekto ng pagkalasing.

(i) Ang edad ng nasasakdal sa panahon ng krimen.
(j) Kasama man o hindi ang nasasakdal sa pagkakasala at ang 

kanyang paglahok sa paggawa ng pagkakasala ay maliit lamang.
(k) Anumang ibang pangyayari na nagbabawas ng bigat ng krimen 

kahit na ito ay hindi isang legal na dahilan para sa krimen.
Pagkatapos na marinig at matanggap ang lahat ng ebidensiya, at 

pagkatapos marinig at isaalang-alang ang mga pangangatwiran ng 
abugado, dapat isaalang-alang ng tagalitis ng katotohanan, sumailalim 
at patnubayan ng nagpapabigat at nagpapagaan na mga pangyayaring 
tinukoy sa seksyong ito, at dapat ipataw ang isang sentensiya ng 
kamatayan kung ang tagalitis ng katotohanan ay nagpasiya na ang 
nagpapabigat na mga pangyayari ay mas matimbang kaysa mga 
nagpapagaan na pangyayari. Kung ang tagalitis ng katotohanan ay 
nagpasiya na ang mga nagpapagaan na pangyayari ay mas matimbang 
kaysa mga nagpapabigat na pangyayari dapat ipataw ng tagalitis ng 
katotohanan ang isang sentensiya ng pagkakulong sa bilangguan ng 
estado para sa isang taning na habambuhay nang walang posibilidad  
ng parol.

SEK. 8. Seksyon 190.4 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan 
upang mabasang:

190.4. (a) Tuwing ang mga espesyal na pangyayari gaya ng 
inihanay sa Seksyon 190.2 ay ipinaratang at ipinasiya ng tagalitis ng 
katotohanan na ang nasasakdal ay nagkasala ng unang digring pagpatay, 
ang tagalitis ng katotohanan ay dapat ding gumawa ng espesyal na 
pagpapasiya sa katotohanan ng bawat ipinaratang na espesyal na 
pangyayari. Ang pagpapasiya ng katotohanan ng alinman o lahat ng 
mga espesyal na pangyayari ay dapat gawin ng tagalitis ng katotohanan 
batay sa ebidensiyang iniharap sa paglilitis o sa pagdinig na isinagawa 
alinsunod sa Subdibisyon (b) ng Seksyon 190.1.

Kung may makatwirang pagdududa kung ang isang espesyal na 
pangyayari ay totoo, ang nasasakdal ay karapat-dapat sa isang 
pagpapasiya na hindi totoo. Ang tagalitis ng katotohanan ay dapat 
gumawa ng espesyal na pagpapasiya na ang bawat espesyal na 
pangyayari na ipinaratang ay totoo o hindi totoo. Tuwing ang isang 
espesyal na pangyayari ay nangangailangan ng katunayan ng paggawa 
o tangkang paggawa ng isang krimen, ang naturang krimen ay dapat 
iparatang at patunayan alinsunod sa pangkalahatang batas na umaaplay 
sa paglilitis at pagpapatunay ng krimen.

Kung ang nasasakdal ay napatunayang nagkasala ng hukuman na 
walang lupon ng mga tagahatol, ang tagalitis ng katotohanan ay dapat 
na isang lupon ng mga tagahatol maliban kung ang lupon ng mga 
tagahatol ay tinalikdan ng nasasakdal at ng mga tao, sa ganoong kaso 
ang tagalitis ng katotohanan ay dapat na ang hukuman. Kung ang 
nasasakdal ay napatunayang nagkasala sa pamamagitan ng pahayag na 
nagkakasala, ang tagalitis ng katotohanan ay dapat na isang lupon ng 
mga tagahatol maliban ang lupon ng tagahatol ay tinalikdan ng 
nasasakdal at ng mga tao.

Kung ang ipinasiya ng tagalitis ng katotohanan na ang isa o higit ng 
mga espesyal na pangyayaring inihanay sa Seksyon 190.2 gaya ng 
ipinaratang ay totoo, dapat magkaroon ng nakahiwalay ng pagdinig sa 

parusa ang nasasakdal ay dapat parusahan ng pagkabilanggo ng 
habambuhay sa bilangguan ng estado nang walang posibilidad ng 
parol, at alinman sa pasiya na ang alinman sa natitirang mga espesyal 
na pangyayaring ipinaratang ay hindi totoo, o ang tagalitis ng 
katotohanan ay isang lupon ng mga tagahatol, ang kawalan ng 
kakayahan ng lupon ng mga tagahatol na sumang-ayon sa isyu ng 
katotohanan o hindi katotohanan ng alinman sa natitirang mga espesyal 
na pangyayari na ipinaratang, ay hindi dapat humadlang sa pagsasagawa 
ng isang nakahiwalay na pagdinig sa parusa.

Sa anumang kaso kung saan ang nasasakdal ay ipinasiyang nagkasala 
ng isang lupon ng mga tagahatol, at hindi nagawa ng lupon ng mga 
tagahatol na magkaroon ng lubos na nagkakaisang hatol na ang isa o 
higit ng mga espesyal na pangyayaring ipinaratang ay totoo, at hindi 
nagkaroon ng lubos na nagkakaisang hatol na ang lahat ng espesyal na 
pangyayari na ipinaratang ay totoo, dapat palabasin ng hukuman ang 
lupon ng mga tagahatol at dapat mag-utos ng isang bagong lupon ng 
mga tagahatol na binigyan ng kapangyarihan na litisin ang mga isyu, 
pero ang isyu ng pagkakasala ay hindi dapat litisin ng naturang lupon 
ng mga tagahatol, at ang naturang lupon ng mga tagahatol ay hindi 
dapat muling litisin ang isyu ng katotohanan ng alinman sa mga 
espesyal na pangyayari na pinagpasiyahan ng isang lubos na 
nagkakaisang hatol ng naunang lupon ng mga tagahatol na hindi totoo. 
Kung hindi nagawa ng naturang lupon ng mga tagahatol na magkaroon 
ng lubos na nagkakaisang hatol na ang isa o higit ng mga espesyal na 
pangyayaring nililitis nito ay totoo, dapat palabasin ng hukuman ang 
lupon ng mga tagahatol at sa pagpapasiya ng hukuman dapat mag-utos 
ng isang bagong lupon ng mga tagahatol na binigyan ng kapangyarihang 
litisin ang mga isyu na hindi nagawan ng naunang lupon ng mga 
tagahatol ng lubos na nagkakaisang hatol sa, o magpataw ng parusa ng 
pagkakulong sa bilangguan ng estado para sa isang taning na 25 taon.

(b) Kung ang nasasakdal ay napatunayang nagkasala ng hukuman 
na walang lupon ng mga tagahatol ang tagalitis ng katotohanan sa 
pagdinig ay dapat na isang lupon ng mga tagahatol maliban kung ang 
lupon ng mga tagahatol ay tinalikdan ng nasasakdal at ng mga tao, sa 
ganoong kaso ang tagalitis ng katotohanan ay dapat na ang hukuman. 
Kung ang nasasakdal ay napatunayang nagkasala sa pamamagitan ng 
pahayag na nagkakasala, ang tagalitis ng katotohanan ay dapat na isang 
lupon ng mga tagahatol maliban kung ang lupon ng tagahatol ay 
tinalikdan ng nasasakdal at ng mga tao.

Kung ang tagalitis ng katotohanan ay isang lupon ng mga tagahatol 
at hindi nagkaroon ng isang lubos na nagkakaisang hatol kung ano ang 
magiging parusa, dapat palabasin ng hukuman ang lupon ng mga 
tagahatol at dapat mag-utos ng isang bagong lupon ng mga tagahatol na 
binigyan ng kapangyarihan na litisin ang isyu tungkol sa kung ano ang 
dapat na parusa. Kung ang naturang lupon ng tagahatol ay hindi 
nagkaroon ng isang lubos na nagkakaisang hatol tungkol sa dapat 
maging parusa, ang hukuman sa pagpapasiya nito ay dapat mag-utos ng 
isang bagong lupon ng mga tagahatol o magpataw ng parusang 
pagkabilanggo sa bilangguan ng estado ng isang taning na habambuhay 
nang walang posibilidad ng parol.

(c) (b) Kung ang tagalitis ng katotohanan na nagpasiyang nagkasala 
ang nasasakdal ng isang krimen na maaaring isailalim siya sa 
pagkabilanggo sa bilangguan ng estado habambuhay nang walang 
posibilidad ng parol ang parusang kamatayan ay isang lupon ng mga 
tagahatol, ang kaparehong lupon ng mga tagahatol ay dapat magsaalang-
alang ng anumang pahayag na hindi nagkasala dahil sa pagkabaliw 
alinsunod sa Seksyon 1026, at ang katotohanan ng anumang mga 
espesyal na pangyayari na maaaring iparatang, at ang parusang 
ipapataw, maliban sa magandang dahilang ipinakita pinaalis ng 
hukuman ang lupon ng mga tagahatol sa ganoong kaso ang isang 
bagong lupon ng mga tagahatol ay dapat kunin. Ang hukuman ay dapat 
maglahad ng mga katotohanang sumusuporta sa pagpapasiya ng 
magandang dahilan sa rekord at ipapasok ang mga ito sa mga katitikan.
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(d) Sa anumang kaso kung saan ang nasasakdal ay maaaring 
isailalim sa parusang kamatayan, ang ebidensiyang iniharap sa anumang 
naunang yugto ng paglilitis, kabilang ang anumang pamamaraan sa 
ilalim ng isang pahayag na hindi nagkasala dahil sa pagkabaliw 
alinsunod sa Seksyon 1026 ay dapat isaalang-alang sa anumang 
kasunod na yugto ng paglilitis, kung ang tagalitis ng katotohanan ng 
naunang yugto ay ang kaparehong tagalitis ng katotohanan ng kasunod 
na yugto.

(e) Sa bawat kaso kung saan ang tagalitis ng katotohanan ay nagbalik 
ng isang hatol o pasiyang nagpapataw ng parusang kamatayan, ang 
nasasakdal ay dapat ituring na gumawa ng aplikasyon para sa pagbabago 
ng naturang hatol o pasiya alinsunod sa Subdibisyon 7 ng Seksyon 11. 
Sa pagpapasiya sa aplikasyon, dapat suriin ng hukom ang ebidensiya, 
isaalang-alang, isama, at magpapatnubay sa mga nagpapabigat at 
nagpapagaan na mga pangyayari na tinukoy sa Seksyon 190.3, at dapat 
gumawa ng mga pagpapasiya kung ang mga pasiya at hatol ng lupon ng 
mga tagahatol na ang mga nagpapabigat na pangyayari ay mas 
matimbang kaysa mga nagpapagaan na pangyayari ay salungat sa batas 
o ebidensiyang iniharap. Dapat ipahayag ng hukom sa rekord ang mga 
dahilan ng kanyang mga pasiya. 

Dapat ilagay ng hukom ang mga dahilan para sa kanyang pasiya sa 
aplikasyon at iutos na ipasok ang mga ito sa mga katitikan ng Klerk. 
Ang pagkakait ng pagbabago ng hatol na parusang kamatayan alinsunod 
sa subdibisyon (7) ng Seksyon 1181 ay dapat suriin ng awtormatikong 
apela ng nasasakdal alinsunod sa subdibisyon (b) ng Seksyon 1239. 
Ang paggawad ng aplikasyon ay dapat repasuhin sa apela ng Mga Tao 
alinsunod sa talataan (6).

SEK. 9. Kabanata 33 (nagsisimula sa Seksiyon 7599) ay 
idinaragdag sa Dibisyon 7 ng Titulo 1 ng Kodigo sa Pamahalaan, upang 
mabasang:

KABANATA 33. PONDO NG SAFE CALIFORNIA UPANG 
IMBISTIGAHAN ANG HINDI PA NALULUTAS NA MGA 

PANGGAGAHASA AT PAGPATAY

Artikulo 1. Paglikha ng Pondo ng SAFE California
7599. Ang isang espesyal na popondong makikilala bilang “Pondo ng 

SAFE California” ay nililikha sa loob ng Tesorerya ng Estado at patuloy  
na paglalaanan para isakatuparan ang mga layunin ng dibisyong ito.

Artkulo 2. Paglalaan at Pagbahagi ng mga Pondo
7599.1. Paglalaan ng Pagpopondo
Sa Enero 1, 2013, ang sampung milyong dolyar ($10,000,000) ay  

dapat ilipat mula sa Pangkalahatang Pondo patungo sa Pondo ng SAFE  
California para sa taon ng pananalapi na 2012–13 at dapat na patuloy na 
ilaan para sa mga layunin ng batas na nagdaragdag ng kabanatang ito.  
Sa Hulyo 1 ng bawat taon ng pananalapi na 2013–14, 2014–15 at  
2015–16, ang isang karagdagang halagang tatlumpung milyong dolyar  
($30,000,000) ay dapat ilipat mula sa Pangkalahatang Pondo patungo sa 
Pondo ng SAFE California at dapat na patuloy na ilaan para sa mga  
layunin ng batas na nagdaragdag ng kabanatang ito. Ang mga pondong  
inilipat sa Pondo ng SAFE California ay dapat gamitin nang eksklusibo 
para sa mga layunin ng batas na nagdaragdag ng kabanatang ito at hindi 
dapat sumailalim sa paglalaan o paglipat ng Lehislatura para sa  
anumang ibang layunin. Ang mga pondo sa Pondo ng SAFE California ay 
maaaring gamitin nang hindi isinasaalang-alang ang taon ng pananalapi.

7599.2. Pamamahagi ng mga Pera mula sa Pondo ng SAFE 
California

(a) Sa tagubilin ng Pangkalahatang Abugado, ang Kontroler ay 
dapat mamahagi ng mga perang nakadeposito sa Pondo ng SAFE 
California sa mga kagawaran ng pulisya, mga siyerip at mga opisina 
ng abugado ng distrito, para sa layunin na itaas ang antas na nalulutas 
ang mga kaso ng pagpatay at panggagahasa. Ang mga proyekto at 
aktibidad na maaaring pondohan ay kabilang ang, pero hindi limitado 
sa, mas mabilis na pagproseso ng pisikal na ebidensiyang natipon sa 
mga kaso ng panggagahasa, pagpapabuting kakayahan ng porensikong 

agham kabilang ang pagsusuri ng DNA at pagpapares, pagdaragdag 
ng mga tauhan sa imbestigasyon ng pagpatay at sekswal na pagkakasala 
o mga yunit ng pag-uusig, at paglilipat ng mga testigo. Ang mga pera 
mula sa Pondo ng SAFE California ay dapat ilaan sa mga kagawaran 
ng pulisya, mga siyerip at mga opisina ng abugado ng distrito sa 
pamamagitan ng isang walang-pinapanigan at makatarungang 
pormula ng pamamahagi na ipapasiya ng Pangkalahatang Abugado.

(b) Anumang mga gastos na kaugnay ng paglalaan at pamamahagi  
ng mga pondong ito ay dapat ibawas mula sa Pondo ng SAFE California. 
Ang Pangkalahatang Abugado at Kontroler ay dapat gumawa ng bawat 
pagsisikap na panatilihin ang mga gastos ng paglalaan at pamamahagi  
sa o malapit sa sero, upang matiyak na ang pinakamalaking halaga ng  
pagpopondo ay inilalaan sa mga programa at aktibidad na nagtataas ng 
bilang na nalulutas na ang mga kasong pagpatay at panggagahasa.

SEK. 10. Retroktibong Paggamit ng batas

(a) Upang pinakamahusay na makamit ang layunin ng batas na ito 
gaya ng nakasaad sa Seksyon 3 at upang makamit ang katarungan, 
pagkakapantay-pantay at pagkakatulad sa pagsentensiya, ang batas na 
ito ay dapat gamitin nang rektroaktibo.

(b) Sa anumang kaso kung saan ang nasasakdal o bilanggo ay 
nasentensiyahan ng kamatayan bago ang petsa ng pagkakabisa ng batas 
na ito, ang sentensiya ay dapat na awtomatikong gawing habambuhay 
na pagkabilanggo sa bilangguan ng estado nang walang posibilidad ng 
parol sa ilalim ng mga tadhana at kondisyon ng batas na ito. Ang Estado 
ng California ay hindi dapat magsagawa ng anumang pagbitay kasunod 
ng petsa ng pagkakabisa ng batas na ito.

(c) Kasunod ng petsa ng pagkakabisa ng batas na ito, maaaring ilipat 
ng Korte Suprema ang lahat ng apela sa parusang kamatayan at petisyon 
sa habeas na nakabinbin sa Korte Suprema sa alinmang distrito ng 
Hukuman ng Paghahabol o hukumang superyor, sa pagpapasiya ng 
Korte Suprema.

SEK. 11. Petsa ng Pagkakabisa

Ang batas na ito ay dapat magkabisa sa araw na kasunod ng halalan 
alinsunod sa subdibisyon (a) ng Seksyon 10 ng Artikulo II ng Saligang-
batas ng California.

SEK. 12. Kakayahang Ihiwalay

Ang mga tadhana ng batas na ito ay maaaring ihiwalay. Kung ang 
anumang tadhana ng batas na ito o ang paggamit nito ay ipinasiyang 
walang-bisa, kabilang ang pero hindi limitado sa Seksyon 10, ang 
pagiging walang-bisa na iyon ay hindi dapat makaapekto sa ibang mga 
tadhana o paggamit na maaaring bigyan ng saysay nang wala ang 
walang-bisang tadhana o paggamit.

PROPOSISYON 35
Ang inisyatibong panukalang ito ay inihaharap sa mga tao ng 

California alinsunod sa mga tadhana ng Seksyon 8 ng Artikulo II ng 
Saligang-batas ng California.

Ang inisyatibong panukalang ito ay nagdaragdag ng mga seksyon sa 
Kodigo sa Ebidensiya at nagsususog at nagdaragdag ng isang pamagat ng 
kabanata at mga seksyon sa Kodigo sa Parusa; dahil dito, ang mga umiiral 
na tadhanang iminumungkahing tanggalin ay nakalimbag sa tipong 
tinatanggal at ang mga bagong tadhanang iminumungkahing idagdag ay 
nakalimbag sa tipong italika upang ipabatid na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS

BATAS NA MGA TAGA-CALIFORNIA LABAN SA SEKSWAL 
NA PAGSASAMANTALA (“BATAS NA CASE”)

SEKSYON 1. Titulo.

Ang panukalang ito ay dapat makilala at maaaring tawaging  
“Batas na Mga Taga-California Laban sa Sekswal na Pagsasamantala” 
(“Batas na Case”).
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SEK. 2. Mga Napag-alaman at Pagpapahayag.

Napag-alaman at ipinapahayag ng mga tao ng Estado ng California na:
1. Ang pagprotekta sa bawat tao sa ating estado, partikular sa ating 

mga bata, mula sa lahat ng anyo ng pagsasamantalang sekswal ay 
pinakamahalaga.

2. Ang pagtrapiko ng tao ay isang krimen laban sa dignidad ng tao at 
isang matinding paglabag sa mga basikong karapatang pantao at sibil. 
Ang pagtrapiko ng tao ay isang modernong pang-aalipin, ipinakikita sa 
pamamagitan ng pagsasamantala sa mga kahinaan ng ibang tao.

3. Pataas ng 300,000 ng mga batang Amerikano ay nanganganib sa 
pangkomersiyong pagsasamantalang sekswal, alinsunod sa isang pag-
aaral ng Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos. Karamihan ay 
nahihila sa sekswal na pangangalakal sa edad na 12 hanggang 14 na 
taong gulang, pero ang ilan ay itinatrapiko kahit apat na taong gulang 
pa lamang. Dahil ang mga menor ay ipinapalagay na walang kakayahang 
pumayag sa sekswal na aktibidad, ang mga menor na ito ay mga biktima 
ng pagtrapiko ng tao ginamit man o hindi ang pamumuwersa.

4. Habang ang pagtaas ng Internet ay naghatid ng mahuhusay na 
benepisyo sa California ang paninilang paggamit ng teknolohiyang ito ng 
mga nagtatrapiko ng tao at mga nakagawa ng sekswal na pagkakasala ay 
nagpapahintulot sa mga naturang mapangsamantala ng bagong paraan 
upang mang-akit at mambiktima ng mahihinang tao sa ating estado.

5. Kailangan natin ng mas malakas na mga batas na lumalaban sa mga 
banta ng mga nagtatrapiko ng tao at mga online na maninila na 
naghahangad pagsamantalahan ang mga babae at bata para sa mga 
seskwal na layunin.

6. Kailangan nating palakasin ang mga iniaatas sa pagpaparehistro 
ng nakagawa ng sekswal na pagkakasala upang pigilan ang mga 
maninila na gamitin ang Internet upang padaliin ang pagtrapiko ng tao 
at seskwal na pagsasamantala.

SEK. 3. Layunin at Hangarin.

Ipinahahayag ng mga Tao ng Estado ng California ang kanilang 
layunin at hangarin sa pagpapatibay ng Batas na CASE upang maging 
gaya ng mga sumusunod:

1. Upang labanan ang krimen na pagtrapiko ng tao at tiyakin ang 
makatarungan at mabisang parusa sa mga taong nagtataguyod o 
gumagawa ng krimen ng pagtrapiko ng tao.

2. Upang kilalanin ang mga natrapikong tao bilang mga biktima at 
hindi mga kriminal, at upang protektahan ang mga karapatan ng mga 
natrapikong biktima.

3. Upang palakasin ang mga batas tungkol sa sekswal na 
pagsasamantala, kabilang mga iniaatas na pagpaparehistro ng nakagawa 
ng sekswal na pagkakasala, upang pahintulutuan ang pagpapatupad ng 
batas na subaybayan at hadlangan ang mga sekswal na pagkakasala 
online at pagtrapiko ng tao.

SEK. 4. Seksyon 1161 ay idinaragdag sa Kodigo sa Ebidensiya, 
upang mabasang:

1161. (a) Ebidensiya na ang isang biktima ng pagtrapiko ng tao, 
gaya ng nilinaw sa Seksyon 236.1 ng Kodigo sa Parusa, ay gumawa ng 
anumang pangkomersiyong sekswal na aksyon bilang resulta ng 
pagiging biktima ng pagtrapiko ng tao ay hindi katanggap-tanggap 
upang patunayan ang liabilidad na pangkrimen ng biktima para sa 
anumang kilos na may kaugnayan sa aktibidad na iyon.

(b) Ebisensiya ng sekswal na kasaysayan o kasaysayan ng anumang 
pangkomersiyong sekswal na aksyon ng isang biktima ng pagtrapiko 
ng tao, gaya ng nilinaw sa Seksyon 236.1 ng Kodigo sa Parusa, ay 
hindi matatanggap upang atakehin ang kredibilidad o sirain ang 
karakter ng biktima sa anumang pamamaraang sibil o pangkrimen.

SEK. 5. Ang pamagat ng Kabanata 8 (nagsisimula sa Seksyon 236) 
ng Titulo 8 ng Bahagi 1 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan upang 
mabasang:

KABANATA 8. MALING PAGKABILANGGO AT PAGTRAPIKO  
NG TAO

SEK. 6. Seksyon 236.1 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan 
upang mabasang:

236.1. (a) Sinumang tao na nagkait o lumabag sa personal na 
kalayaan ng iba na may hangaring upang magdala o magpanatili ng 
isang felony na paglabag sa Seksyon Section 266, 266h, 266i, 267, 
311.4, o 518, o upang makuha ang mga puwersahang paggawa o mga 
serbisyo, ay nagkasala ng pagtrapiko ng tao at dapat parusahan ng 
pagkabilanggo sa bilangguan ng estado ng 5, 8, or 12 taon at isang 
multang hindi hihigit sa limang daang libong dolyar ($500,000).

(b) Maliban kung itinatadhana sa subdibisyon (c), bilang paglabag 
sa seksyong ito ay maparurusahan ng pagkabilanggo sa bilangguan ng 
estado ng tatlo, apat, o limang taon.

(c) Isang paglabag sa seksyong ito kung saan ang biktima ng 
pagtrapiko ay wala pang 18 taon ang edad sa panahon ng paggawa ng 
pagkakasala ay maparurusahan ng pagkabilanggo sa bilangguan ng 
estado ng apat, anim, o walong taon.

(d) (1) Para sa mga layunin ng seksyong ito, ang labag sa batas na 
pagkakait o paglabag sa personal na kalaayaan ng iba ay kabilang ang 
malaki at patuloy na pagpigil sa kalayaan ng iba na nakakamit sa 
pamamagitan ng pandaraya, panlilinlang, pamimilit, karahasan, 
panggigipit, panganib o banta ng labag sa batas na pinsala sa biktima o 
sa ibang tao, sa ilalim ng mga pangyayari kung saan ang tao ay 
tumatanggap o nakakadama ng banta ay makatwirang naniniwala na 
malamang na ang tao na gumawa ng banta ay gagawin ito.

(2) Panggigipit ay kabilang ang sadyang pagsira, pagtatago, pag-
aalis, pagkumpiska, o pagdadala ang anumang aktuwal o itinuturing na 
pasaporte o dokumento ng imigrasyon ng biktima.

(e) Para sa mga layunin ng seksyong ito, “puwersahang paggawa o 
mga serbisyo” ay nangangahulugang paggawa o mga serbisyo na 
ginawa o ipinagkaloob ng isang tao at kinukuha o pinananatili sa 
pamamagitan ng puwersa, pandaraya, o pamimilit, o katumbas na kilos 
na makatwirang matatalo ang kagustuhan ng tao.

(b) Sinumang taong nagkait o lumabag sa personal na kalayaan ng 
iba na may hangarin na gumawa o magpanatili ng isang paglabag sa 
Seksyon 266, 266h, 266i, 266j, 267, 311.1, 311.2, 311.3, 311.4, 311.5, 
311.6, o 518 ay nagkasala ng pagtrapiko ng tao at dapat parusahan ng 
pagkabilanggo sa bilangguan ng estado ng 8, 14, o 20 taon at isang 
multang hindi hihigit sa limang daang libong dolyar ($500,000).

(c) Sinumang taong nagtulak, humikayat, o humimok, o nagtangkang 
magtulak, humikayat, o humimok ng isang taong menor sa panahon ng 
paggawa ng pagkakasala upang gumawa ng pangkomersiyong sekswal 
na aksyon, na may hangarin na gumawa o magpanatili ng paglabag sa 
Seksyon 266, 266h, 266i, 266j, 267, 311.1, 311.2, 311.3, 311.4, 311.5, 
311.6, or 518 ay nagkasala ng pagtrapiko ng tao. Ang isang paglabag 
sa subdibisyong ito ay maparurusahan ng pagkabilanggo sa bilangguan 
ng estado gaya ng mga sumusunod:

(1) Lima, 8, o 12 taon at isang multang hindi hihigit sa limang 
daang libong dolyar ($500,000).

(2) Limang taon hanggang habambuhay at isang multang hindi 
hihigit sa limang daang libong dolyar ($500,000) kapag ang 
pagkakasala ay may pamumuwersa, takot, pandaraya, panlilinlang, 
pamimilit, karahasan, panggigipit, panganib, banta ng labag sa batas 
na pinsala sa biktima o ibang tao.

(d) Sa pagpapasiya kung ang isang menor ay pinagawa, hinikayat, 
o hinimok na gumawa ng pangkomersiyong sekswal na aksyon, ng 
kabuuan ng mga pangyayari, kabilang ang edad ng biktima, kanyang 
relasyon sa mga tagatrapiko o mga ahente ng tagatrapiko, at anumang 
handikap o kapansanan ng biktima, ay dapat isaalang-alang.

(e) Pahintulot ng isang biktima ng pagtrapiko ng tao na isang menor 
sa panahon ng paggawa ng pagkakasala ay hindi isang depensa sa 
pag-uusig na pangkrimen sa ilalim ng seksyong ito.
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(f) Pagkakamali sa katotohanan tungkol sa edad ng isang biktima 
ng pagtrapiko ng tao na isang menor sa panahon ng paggawa ng 
pagkakasala ay hindi isang depensa sa pag-uusig na pangkrimen sa 
ilalim ng seksyong ito.

(f) (g) Ipinasiya ng Lehislatura na ang kahulugan ng pagtrapiko ng 
tao sa seksyong ito ay katumbas ng pederal na kahulugan ng isang 
matinding anyo ng pagtrapiko na matatagpuan sa Seksyon 7102(8) ng 
Titulo 22 ng Kodigo sa Estados Unidos.

(g) (l) Bilang karagdagan sa parusang tinukoy sa subdibisyon (c), 
sinumang taong gumawa ng pagtrapiko ng tao na may pangkomersiyong 
sekswal na aksyon kung saan ang biktima ng pagtrapiko ng tao ay wala 
pang 18 taon ang edad kasabay ng paggawa ng pagkakasala ay dapat 
parusahan ng isang multang hindi hihigit sa isang daang libong dolyar 
($100,000).

(2) Gaya ng pagkakagamit sa subdibisyong ito, ang 
“pangkomersiyong sekswal na aksyon” ay nangangahulugang anumang 
sekswal na kilos na dahilan kung bakit ang anumang bagay na may 
halaga ay ibinibigay o natatanggap ng sinumang tao.

(h) Bawat multang ipinapataw at sinisingil alinsunod sa seksyong 
ito ay dapat ideposito sa Pondo ng Tulong sa Biktima-Testigo na 
makukuha para sa paglalaan upang pondohan ang mga serbisyo para sa 
mga biktima ng pagtrapiko ng tao. Hindi kukulangin sa 50 porsiyento 
ng mga multang nasingil at idineposito alinsunod sa seksyong ito ay 
dapat igawad sa nakabase-sa-komunidad na mga organisasyon na 
naglilingkod sa mga biktima ng pagtrapiko ng tao.

(h) Para sa mga layunin ng kabanatang ito, ang mga sumusunod na 
kahulugan ay umaaplay:

(1) “Pamimilit” ay kabilang ang anumang pakana, plano, o disenyo 
na hinahangad na paniwalain ang ang isang tao na ang hindi paggawa 
ng aksyon ay magreresuta sa seryosong pinsala sa o pisikal na pagpigil 
laban sa sinumang tao; ang pang-aabuso o ibinantang pang-aabuso ng 
prosesong pambatas; pang-aalipin sa pamamagitan ng utang; o 
pagkakaloob at pagpapadali ng pagkuha ng anumang kinokontrol na 
substansiya sa isang tao na may hangarin na pahinain ang pagpapasiya 
ng tao.

(2) “Pangkomersiyong sekswal na aksyon” ay nangangahulugang 
sekswal na kilos na dahilan upang ang anumang bagay na may halaga 
ay ibinibigay o tinatanggap ng sinumang tao.

(3) “Pagkakait o paglabag ng personal na kalayaan ng iba” 
kabilang ang malaki at ipinagpapatuloy ng paghadlang sa kalayaan ng 
iba na nakakamit sa pamamagitan ng pamumuwersa, takot, pandaraya, 
panlilinlang, pamimilit, karahasan, panggigipit, panganib o 
pagbabanta ng mga labag sa batas na pinsala sa biktima o sa ibang 
tao, sa ilalim ng mga pangyayari kung saan ang tao ay natatanggap o 
nakadarama ng banta ay makatwirang naniniwala na malamang na 
ang taong gumagawa ng pagbabanta ay gagawin ito.

(4) “Panggigipit” kabilang ang isang tuwiran o ipinahiwatig na 
banta ng pamumuwersa, karahasan, panganib, paghihirap, o 
retribusyon na sapat upang maging dahilan na ang isang makatwirang 
tao na pumayag o gumawa ng aksyon na sa ibang paraan ay hindi niya 
papayagan o gagawin; isang tuwiran o ipinahiwatig na banta upang 
sirain, itago, alisin, kumpiskahin, o dalhin ang anumang aktuwal o 
itinuturing na pasaporte o dokumento ng imigrasyon ng biktima; o 
sadyang pagsira, pagtatago, pag-aalis, pagkumpiska, o pagdadala ng 
anumang aktuwal o itinuturing na pasaporte o dokumento ng 
imigrasyon ng biktima.

(5) “Puwersahang paggawa o mga serbisyo” ay nangangahulugang 
paggawa o mga serbisyo na ginagawa o ipinagkakaloob ng isang tao 
at nakuha o pinananatili sa pamamagitan ng pamumuwesa, pandaraya, 
panggigipit, o pamimilit, o katumbas na kilos na makatwirang 
nagdodomina sa kagustuhan ng tao.

(6) “Malaking pinsala ng katawan” ay nangangahulugang isang 
mahalaga o malaking pisikal na pinsala. 

(7) “Menor” ay nangangahulugang isang taong wala pang 18 taon 
ang edad.

(8) “Seryosong pinsala” ay kabilang ang anumang pinsala, pisikal o 
di-pisikal, kabilang ang pangkaisipan, pinansiyal, o pangreputasyon na  
pinsala, na sapat ang pagkaseryoso, sa ilalim ng lahat ng nakapaligid na 
pangyayari, upang pilitin ang isang makatwirang tao na may kaparehong 
karanasan at nasa mga kaparehong pangyayari upang gawin o patuloy  
na gawin ang paggawa, mga serbisyo, o pangkomersiyong sekswal na  
mga aksyon upang iwasan na matamo ang pinsalang iyon.

(i) Ang kabuuang pangyayari, kabilang ang edad ng biktima, ang 
relasyon sa pagitan ng biktima at ng tagatrapiko o mga ahente ng 
tagatrapiko, at anumang handikap o kapansanan ng biktima, ay dapat 
na mga bagay na dapat isaalang-alang sa pagpapasiya ng pagkakaroon 
ng “pagkakait o paglabag sa personal na kalayaan ng iba,” 
“panggigipit,” at “pamimilit” gaya ng inilarawan sa seksyong ito.

SEK. 7. Seksyon 236.2 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan 
upang mabasang:

236.2. Ang mga ahensiya ng pagpapatupad ng batas ay dapat 
gumamit ng angkop na pagsisikap upang matukoy ang lahat ng biktima 
ng pagtrapiko ng tao, sa kabila ng pagkamamamayan ng tao. Kapag ang 
isang opisyal na pangkapayapaan ay nakipag-ugnayan sa isang tao na 
pinagkaitan ng kanyang personal kalayaan, isang menor na gumawa ng 
pangkomersiyong sekswal na aksyon, isang taong hinihinalang lumabag 
sa subdibisyon (a) o (b) ng Seksyon 647, o isang biktima ng isang 
krimen na karahasan sa tahanan o panggagahasa sekswal na pag-atake, 
dapat isaalang-alang ng opisyal na pangkapayapaan kung ang mga 
sumusunod na tagapagpabatid ng pagtrapiko ng tao ay naroroon:

(a) Mga palatandaan ng trauma, pagod, pinsala, o ibang ebidensiya 
ng mahinang pangangalaga.

(b) Ang tao ay umiiwas, takot magsalita, o ang kanyang 
komunikasyon ay sinesensor ng ibang tao.

(c) Ang tao ay walang kalayaang kumilos.
(d) Ang tao ay naninirahan at nagtatrabaho sa iisang lugar.
(e) Ang tao ay may utang sa kanyang tagapag-empleyo.
(f) Ang mga hakbang na panseguridad ay ginagamit upang kontrolin 

kung sino ang may kontak sa tao.
(g) Ang tao ay walang kontrol sa kanyang inisyu-ng-pamahalaan na 

pagkakakilanlan o sa kanyang mga dokumento ng imigrasyon ng 
manggagawa.

SEK. 8. Seksyon 236.4 ay idinaragdag sa Kodigo sa Parusa, upang 
mabasang:

236.4. (a) Sa sandaling mapatunayang nagkasala ang isang tao 
ng paglabag ng Seksyon 236.1, ang hukuman ay maaari, bilang 
karagdagan sa anumang ibang parusa, multa, o pagbabalik na 
ipinataw, utusan ang nasasakdal upang bayaran ang karagdagang 
multang hindi hihigit sa isang milyong dolyar ($1,000,000). Sa 
pagtatakda ng halaga ng multa, dapat isaalang-alang ng hukuman ang 
anumang may-kaugnayang bagay, kabilang ang, pero hindi limitado 
sa, ang kalubhaan at kabigatan ng pagkakasala, ang mga pangyayari 
at tagal ng paggawa nito, ang halaga ng pakinabang na pangkabuhayan 
na nakuha ng nasasakdal bilang resulta ng krimen, at ang laki ng 
dinanas na mga kawalan ng biktima bilang resulta ng krimen.

(b) Sinumang taong nagdulot ng malaking pinsala ng katawan sa 
isang biktima sa paggawa o pagtatangkang gumawa ng isang paglabag 
sa Seksyon 236.1 ay dapat parusahan ng karagdagan at magkakasunod 
na taning ng pagkabilanggo sa bilangguan ng estado ng 5, 7, o 10 taon.

(c) Sinuman taong dati nang napatunayang nagkasala ng paglabag 
sa anumang krimeng tinukoy sa Seksyon 236.1 ay dapat tumanggap ng 
karagdagang at magkakasunod na taning ng pagkabilanggo sa 
bilangguan ng estado para sa 5 taon para sa bawat karagdagang 
napatunayang pagkakasala sa mga paratang na magkahiwalay na 
dinala at nilitis.

(d) Bawat multang ipinataw at siningil alinsunod sa Seksyon 236.1 
at ang seksyong ito ay dapat ideposito sa Pondo ng Tulong sa Biktima-
Testigo, upang pangasiwaan ng Ahensiya ng Pamamahala sa 
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Emerhensiya ng California (Cal EMA), upang pondohan ang mga 
gawad para sa mga serbisyo sa mga biktima ng pagtrapiko ng tao. 
Pitumpung porsiyento ng mga multang siningil at idineposito ay dapat 
igawad sa mga pampublikong ahensiya at di-nagtutubong korporasyon 
na nagkakaloob ng tirahan, pagpapayo, o ibang mga tuwirang serbisyo 
para sa mga biktima ng pagtrapiko. Tatlumpung porsiyento ng mga 
multang siningil at idineposito ay dapat igawad sa mga ahensiya ng 
pagpapatupad ng batas at pag-uusig sa hurisdiksiyon kung saan ang 
mga singil ay iniharap upang pondohan ang paghadlang sa pagtrapiko 
ng tao, proteksiyon ng testigo, at mga operasyon na pagliligtas.

SEK. 9. Seksyon 290 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan upang 
mabasang:

290. (a) Mga Seksyon 290 hanggang 290.023 290.024, inklusibo, 
ay dapat makilala at maaaring tawaging Batas sa Pagpaparehistro ng 
Nakagawa ng Sekswal na Pagkakasala. Lahat ng pagbanggit sa “ang 
Batas” sa mga seksyong ito ay sa Batas sa Pagpaparehistro ng Nakagawa 
ng Sekswal na Pagkakasala.

(b) Bawat taong inilarawan sa subdibisyon (c), para sa natitira ng 
kanyang buhay habang naninirahan sa California, o habang dumadalo 
sa paaralan o nagtatrabho sa California, gaya ng inilarawan sa mga 
Seksyon 290.002 at 290.01, ay dapat atasan na magparehistro sa hepe 
ng pulisya ng lunsod kung saan naninirahan siya, o sa siyerip ng county 
kung siya ay naninirahan sa hindi kasama sa korporasyon na lugar o 
lunsod na walang kagawaran ng pulisya, at, bilang karagdagad, sa hepe 
ng pulisya ng isang kampus ng Unibersidad ng Californias, Unibersidad 
ng Estado ng California o kolehiyo ng komunidad kung siya ay 
naninirahan sa kampus o sa alinman sa mga pasilidad nito, sa loob ng 
limang araw ng trabaho na pagpasok dito, o pagbabago ng kanyang 
tirahan sa loob, alinmang lunsod, o lunsod at county, o kampus kung 
saan siya ay pansamantalang naninirahan, at dapat na atasang 
magparehistro pagkaraan alinsunod sa Batas.

(c) Ang mga sumusunod na tao ay dapat atasang magparehistro: 
Sinumang tao na, mula noong Hulyo 1, 1944, ay napatunayang 

nagkasala o pagkaraan ay napatunayang nagkasala sa alinmang 
hukuman sa estadong ito o sa alinmang pederal o pangmilitar na 
hukuman ng paglabag sa Seksyon 187 na ginawa sa paggawa, o 
pagtangkang gumawa, ng panggagahasa o anumang aksyon na 
maparurusahan sa ilalim ng Seksyon 286, 288, 288a, o 289, Seksyon 
207 o 209 na ginawa na may hangaring labagin ang Seksyon 261, 286, 
288, 288a, o 289, Seksyon 220, maliban sa pag-atake upang gumawa ng 
pamiminsala, subdibisyon (b) at (c) ng Seksyon 236.1,  Seksyon 243.4, 
talataan (1), (2), (3), (4), o (6) ng subdibisyon (a) ng Seksyon 261, 
talataan (1) ng subdibisyon (a) ng Seksyon 262 na may paggamit ng 
pamumuwesa o karahasan na dahilan kung bakit ang tao ay 
sinentensiyahan sa bilangguan ng estado, Seksyon 264.1, 266, o 266c, 
subdibisyon (b) ng Seksyon 266h, subdibisyon (b) ng Seksyon 266i, 
Seksyon 266j, 267, 269, 285, 286, 288, 288a, 288.3, 288.4, 288.5, 
288.7, 289, o 311.1, subdibisyon (b), (c), o (d) ng Seksyon 311.2, 
Seksyon 311.3, 311.4, 311.10, 311.11, o 647.6, dating Seksyon 647a, 
subdibisyon (c) ng Seksyon 653f, subdibisyon 1 o 2 ng Seksyon 314, 
anumang pagkakasalang may mahalay o malanding kilos sa ilalim ng 
Seksyon 272, o anumang felony na paglabag sa Seksyon 288.2; 
anumang naunang batas na kabilang ang lahat ng elemento ng isa sa 
binanggit-sa-itaas na mga pagkakasala; o sinumang tao na mula noong 
petsang iyon ay napatunayang nagkasala o pagkaraan ay napatunayang 
nagkasala ng pagtatangka o sabwatan na gumawa ng alinman sa mga 
binanggit-sa-taas na mga pagkakasala.

SEK. 10. Seksyon 290.012 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan 
upang mabasang:

290.012. (a) Simula sa kanyang unang kaarawan kasunod ng 
pagpaparehistro o pagbabago ng tirahan, ang tao ay dapat atasan na 
magparehistro taun-taon, sa loob ng limang araw ng trabaho pagkaraan 

ng kanyang kaarawan, upang isapanahon ang kanyang pagpaparehistro 
sa mga entidad na inilarawan sa subdibisyon (b) ng Seksyon 290. Sa 
taunang pagsasapanahon, ang tao ay dapat magkaloob ng kasalukuyang 
impormasyon gaya ng iniaatas sa taunang porma ng pagsasapanahon ng 
Kagawaran ng Hustisya, kabilang ang impormasyong inilarawan sa 
mga talataan (1) hanggang (3) (5), inklusibo ng subdibisyon (a) ng 
Seksyon 290.015. Ang nagrerehistrong ahensiya ay dapat magbigay sa 
nagpaparehistro ng kopya ng mga iniaatas sa pagpaparehistro mula sa 
porma ng Kagawaran ng Hustisya.

(b) Bilang karagdagan, bawat taong ipinasiya sa hukuman na isang 
seskwal na marahas na maninila, gaya ng nilinaw sa Seksyon 6600 ng 
Kodigo sa Kapakanan at mga Institusyon, ay dapat, pagkatapos ng 
pagpapalaya sa kanya mula sa custody, patibayan ang kanyang tirahan 
nang hindi kukulangin sa minsan sa 90 araw at lugar ng pagtatrabaho, 
kabilang ang pangalan at tirahan ng tagapag-empleyo, sa isang paraang 
itinatag ng Kagawaran ng Hustisya. Bawat tao, biang isang sekswal na 
marahas na maninila, ay iniaatas upang patibayan ang kanyang 
pagpaparehistro bawat 90 araw, ay dapat bigyan ng paunawa kahit saan 
siya susunod na magpaparehistro ng kanyang na dagdagang mga 
obligasyon sa pagpaparehistro. Ang paunawang ito ay dapat ipagkaloob 
nang nakasulat ng ahensiya o mga ahensiyang nagrerehistro. Ang 
kabiguang makatanggap ng paunawang ito ay dapat na isang depensa sa 
mga parusang itinatagubilin sa subdibisyon (f) ng Seksyon 290.018.

(c) Bilang karagdagan, bawat taong napapailalim sa Batas, habang 
namumuhay bilang bisita sa California, ay dapat magsapanahon ng 
kanyang pagpaparehistro nang hindi kukulangain sa bawat 30 araw, 
alinsunod sa Seksyon 290.011.

(d) Walang entidad na dapat mag-atas sa isang tao na magbayad 
upang magparehistro o magsapanahon ng kanyang pagpaparehistro 
alinsunod sa seksyong ito. Ang nagrerehistrong ahensiya ay dapat 
magharap ng mga pagpaparehistro, kabilang ang mga taunang 
pagsasapanahon o mga pagbabago ng tirahan sa Network ng 
Impormasyon sa Marahas na Krimen (VCIN) ng Kagawaran ng 
Hustisya.

SEK. 11. Seksyon 290.014 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan 
upang mabasang:

290.014. (a) Kung ang sinumang taong inaatasang magparehistro 
alinsunod sa Batas ay nagbago ng kanyang pangalan, ang tao ay dapat 
magbigay-alam, nang personal, sa ahensiya o mga ahensiya ng 
pagpapatupad ng batas kung saan siya ay kasalukuyang nakarehistro sa 
loob ng limang araw ng trabaho. Ang ahensiya o mga ahensiya ng 
pagpapatupad ng batas ay dapat magpadala ng impormasyong ito sa 
Kagawaran ng Hustisya sa loob ng tatlong araw ng trabaho pagkatapos 
matanggap ito.

(b) Kung ang sinumang taong inaatasan upang magparehistro 
alinsunod sa Batas ay nagdaragdag o nagbabago ng kanyang kuwentao 
sa tagapagkaloob ng serbisyo ng Internet o nagdaragdag o nagbabago  
sa isang tagapagpakilala sa Internet, ang tao ay dapat magpadala ng  
nakasulat na paunawa ng pagdaragdag o pagbabago sa ahensiya o mga 
ahensiya ng pagpapatupad ng batas kung saan siya ay kasalukuyang  
nakarehistro sa loob ng 24 na oras. Dapat ihanda ng ahensiya o mga 
ahensiya ng pagpapatupad ng batas ang impormasyong ito sa Kagawaran 
ng Hustisya. Bawat tao na umaaplay ang subdibisyong ito sa panahon na 
nagkabisa ang subdibisyong ito ay dapat na agad magkaloob ng  
impormasyon na iniaatas ng subdibisyong ito.

SEK. 12. Seksyon 290.015 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan 
upang mabasang:

290.015. (a) Ang isang tao na napapailalim sa Batas ay dapat 
magparehistro, o muling magparehistro kung siya ay naunang 
nagparehistro, pagkalabas mula sa pagkakakulong, paglalagay, 
pagpapasok, o paglalabas sa probasyon alinsunod sa subdibisyon (b) ng 
Seksyon 290. Ang seksyong ito ay hindi dapat umaplay sa isang taong 
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nakulong ng wala pang 30 araw kung siya ay nakarehistro gaya ng 
iniaatas ng Batas, siya ay bumalik pagkatapos ng pagkakulong sa 
huling nakarehistrong tirahan, at ang taunang pagsasapanahon ng 
pagpaparehistro na iniaatas na mangyari sa loob ng limang araw ng 
trabaho pagkaraan ng kanyang kaarawan, alinsunod sa subdibisyon (a) 
ng Seksyon 290.012, ay hindi pumatak sa loob ng panahon ng 
pagkakakulong. Ang pagpaparehistro ay dapat buuin ng lahat ng mga 
sumusunod:

(1) Isang nakasulat na pahayag na pinirmahan ng tao, nagbibigay ng 
impormasyon ay dapat iatas ng Kagawaran ng Hustisya at nagbibigay 
ng pangalan at tirahan ng tagapag-empleyo ng taon, at ang tirahan ng 
lugar ng trabaho ng tao kung iyon ay iba sa pangunahing tirahan ng 
tagapag-empleyo.

(2) Ang mga bakas ng daliri at kasalukuyang litrato ng tao na kinuha 
ng nagrerehistrong opisyal.

(3) Ang numero ng plaka ng alinmang sasakyang pag-aari ng, 
regular na pinatatakbo ng, o nakarehistro sa pangalagan ng tao.

(4) Isang listahan ng alinman na lahat ng tagapagkilala sa Internet 
na itinatag o ginagamit ng tao. 

(5) Isang listahan ang alinman at lahat ng tagapagkaloob ng 
serbisyo ng Internet na ginagamit ng tao.

(6) Isang nakasulat na pahayag, pinirmahan ng tao, kinikilala na 
ang tao ay inaatasang magparerhistro at isapanahon ang impormasyon 
sa mga talataan (4) at (5), gaya ng iniaatas ng kabanatang ito.

(4) (7) Paunawa sa tao na, bilang karagdagan sa mga iniaatas ng 
Batas, siya ay maaaring may tungkulin na magparehistro sa alinmang 
estado kung saan siya ay maaaring lumipat.

(5) (8) Mga kopya ng sapat na katunayan ng tirahan, na dapat na 
limitado sa isang lisensiya ng drayber ng California, kard ng 
pagkakakilanlan ng California, bagong resibo ng renta o utilidad, 
nakalimbag na mga personal na kopya o ibang huling mga dokumento 
ng pagbabangko na nagpapakita ng pangalan at tirahan ng taong iyon, 
o anumang ibang impormasyon na pinaniniwalaang maaasahan ng 
nagrerehistrong opisyal. Kung ang tao ay walang tirahan o walang 
makatwirang inaasahan na pagkuha ng tirahan sa makikitang hinaharap, 
ang tao ay dapat magsabi sa nagrerehistrong opisyal at dapat pumirma 
sa isang pahayag na ibinigay ng nagrerehistrong opisyal na 
nagpapahayag ng katotohanang iyon. Pagkatapos ng paghaharap ng 
katunayan ng tirahan sa nagrerehistrong opisyal o isang pinirmahang 
pahayag na ang tao ay walang tirahan, ang tao ay dapat pahintulutang 
magparehistro. Kung sinabi ng isang tao na siya ay may tirahan pero 
walang anumang katunayan ng paninirahan, siya ay dapat pahintulutang 
magparehistro pero dapat magbigay ng katunayan ng paninirahan sa 
loob ng 30 araw pagkaraan ng petsa na siya ay pinahintulutang 
magparehistro.

(b) Sa loob ng tatlong araw pagkaaan, ang nagrerehistrong ahensiya 
o mga ahensiya ng pagpapatupad ng batas ay dapat magpadala ng 
pahayag, mga bakas ng daliri, litrato, at numero ng plaka ng sasakyan, 
kung mayroon, sa Kagawaran ng Hustisya.

(c) (1) Kung ang isang tao ay hindi nakapaparehistro alinsunod sa 
subdibisyon (a) pagkalaya, ang abugado ng distrito sa hurisdiksiyon 
kung saan ang tao ay bibigyan ng parol o ilalagay sa probasyon ay 
maaaring humiling na ang isang utos ay ilabas para sa pag-aresto ng tao 
at dapat magkaroon ng awtoridad na usigin ang taong iyon alinsunod sa 
Seksyon 290.018.

(2) Kung ang tao ay wala sa parol o probasyon sa panahon ng 
paglaya, ang abugado ng distrito sa sumusunod na angkop na 
hurisdiksiyon ay dapat magkaroon ng awtoridad na usigin ang taong 
iyon alinsunod sa Seksyon 290.018:

(A) Kung ang tao ay naunang nagparehistro, sa hurisdiksiyon kung 
saan huling nagparehistro ang tao.

(B) Kung walang naunang pagpaparehistro, pero ang tao ay 
nagpabatid sa Kagawaran ng Hustisya ng paunawa ng porma ng iniaatas 

na pagpaparehistro ng nakagawa ng sekswal na pagkakaala kung saan 
inaasahang maninirahan siya, sa hurisdiksiyon kung inaasahang 
maninirahan siya.

(C) Kung ang alinman sa subtalataan (A) o (B) ay hindi umaaplay, 
sa hurisdiksiyon kung saan ang pagkakasalang nagpapailalim sa tao sa 
pagpaparehistro alinsunod sa Batas na ito ay committed.

SEK. 13. Seksyon 290.024 ay idinaragdag sa Kodigo sa Parusa, 
upang mabasang:

290.024. Para sa mga layunin ng kabanatang ito, ang mga 
sumusunod na katawagan ay umaaplay:

(a) “Tagapagkaloob ng serbisyo ng Internet” ay nangangahulugang 
isang negosyo, organisasyon, o ibang entidad na nagkakaloob ng 
pasilidad ng kompyuter at komunikasyon nang tuwiran sa mga 
mamimili na maaaring makunan ng isang tao na daan sa Internet. Ang 
isang tagapagkaloob ng serbisyo ng Internet ay hindi kabilang ang 
isang negosyo, organisasyon, o ibang entidad na nagkakaloob lamang 
ng mga mga serbisyo ng telekomunikasyon, mga serbisyo ng kable, o 
mga serbisyo ng video, o anumang sistemang pinatatakbo o mga 
serbisyong iniaalay ng isang aklatan o institusyong pang-edukasyon.

(b) “Tagapagpakilala sa Internet” ay nangangahulugang isang 
direksiyon sa elektronikong koreo, pangalan ng gumagamit, screen 
name, o katulad na tagapagkilala na ginagamit para sa layunin ng mga 
talakayan sa forum ng Internet, mga talakayayan sa Internet chat 
room, agad na pagmemensahe, ugnayang panlipunan, o katulad ng 
komunikasyon sa Internet.

SEK. 14. Seksyon 13519.14 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan 
upang mabasang:

13519.14.  (a) Ang komisyon ay dapat magpatupad bago lumampas 
ang Enero 1, 2007, ng isang kurso o mga kurso ng pagtuturo para sa 
pagsasanay ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas sa California sa 
paghawak ng mga reklamo sa pagtrapiko ng tao at dapat ring bumuo ng 
mga patnubay para sa pagtugon ng pagpapatupad ng batas sa pagtrapiko 
ng tao. Ang kurso o mga kurso ng pagtuturo at ang mga patnubay ay 
dapat magdiin ng mga dinamiko at pagpapakita ng pagtrapiko ng tao, 
pagkilala at pagkikipag-ugnayan sa mga biktima, pagkakaloob ng 
dokumentasyon na tumutugon sa ahensiya ng pagpapatupad ng batas 
Ahensiya ng Pagpapatupad ng Batas (LEA) pagrekomenda 
(LEA) iniaatas ng pederal na batas, pakikipagtulungan sa pederal na 
mga opisyal ng pagpapatupad ng batas, angkop sa paggamot na mga 
paraan ng pag-imbistiga, ang kahandaan ng mga remedyo at pang-
imigrasyong remedyo at mga kakayahan ng komunidad, at proteksiyon 
ng biktima. Kung angkop, ang pagsasanay ng mga tagaharap ay dapat 
kabilang ang mga eksperto sa pagtrapiko ng tao na may karanasan sa 
paghahatid ng mga tuwirang serbisyo sa mga biktima ng pagtrapiko ng 
tao. Ang pagkumpleto ng kurso ay maaaring matugunan sa pamamagitan 
ng telekomunikasyon, teyp ng video ng pagsasanay, o ibang tagubilin.

(b) Gaya ng pagkakagamit sa seksyong ito, “opisyal ng pagpapatupad 
ng batas” ay nangangahulugang sinumang opisyal o empleyado ng 
isang lokal na kagawaran ng pulisya o opisina ng siyerip, at sinumang 
opisyal na pangkapayapaan ng Kagawaran ng Patrol ng Haywey ng 
California, gaya ng nilinaw sa subdibisyon (a) ng Seksyon 830.2.

(c) Ang kurso ng pagtuturo, ang mga layunin sa pag-aaral at 
pagganap, ang mga pamantayan para sa pagsasanay, at ang mga 
patnubay ay dapat buuin ng komisyon sa pakikipagsangguni sa mga 
angkop na grupo at tao na may interes at kadalubhasaan sa larangan ng 
pagtrapiko ng tao.

(d) Ang komisyon, sa pakikipagsangguni sa mga grupo at taong ito, 
ay dapat magrepaso ng mga kasalukuyang programang pagsasanay 
upang ipasiya kung anong mga paraan ng pagtrapiko ng tao ang 
maaaring isama bilang bahagi ng patuloy na programa.

(e) Ang paglahok sa kurso o mga kursong tinukoy sa seksyong ito 
ng mga opisyal na pangkapayapaan o mga ahensiyang nagpapatrabaho 
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sa kanila ay boluntaryo Bawat opisyal ng pagpapatupad ng batas na 
binigyan ng mga panlarangan o pang-imbistigang mga tungkulin ay 
dapat kumumpleto ng isang pinakamababang dalawang oras ng 
pagsasanay sa isang kurso o mga kurso na nauukol sa paghawak ng 
mga reklamo sa pagtrapiko ng tao gaya ng inilarawan sa subdibisyon 
(a) bago lumampas ang Hulyo 1, 2014, o sa loob ng anim na buwan 
pagkaraang italaga sa katungkulang iyon, alinman ang mas huli.

SEK. 15. Mga Susog.

Ang batas na ito ay maaarin susugan sa pamamagitan ng isang batas 
bilang pagsulong sa mga layuning ipinasa sa bawat kapulungan ng 
Lehislatura sa pamamagitan ng pagboto na tinatawag ang mga pangalan 
na ipinasok sa talaan, isang mayoriya ng mga miyembro ng bawat 
kapulungan ang sumang-ayon.

SEK. 16. Kakayahang Ihiwalay.

Kung ang alinman sa mga tadhana ng panukalang ito o ng kaangkupan 
ng alinmang tadhana ng panukalang ito sa sinumang tao o alinmang 
kalagayan ay ipinasiyang labag sa saligang-batas o walang-bisa, ang 
naturang pagpapasiya ay hindi dapat makaapekto sa mga natitirang 
tadhana o paggamit ng panukalang ito sa ibang mga tao o kalagayan, at 
dahil doon ang mga tadhana ng panukalang ito ay itinuturing na 
maaaring ihiwalay.

PROPOSISYON 36
Ang inisyatibong panukalang ito ay inihaharap sa mga tao alinsunod sa 

mga tadhana ng Seksyon 8 ng Artikulo II ng Saligang-batas ng California.
Ang inisyatibong panukalang ito ay nagsususog sa at nagdaragdag ng 

mga seksyon ng Saligang-batas ng California; dahil dito, ang mga 
kasalukuyang tadhanang iminumungkahing tanggalin ay nilimbag sa tipong 
tinatanggal at ang mga bagong tadhanang iminumungkahing idagdag ay 
nilimbag sa tipong italika upang ipabatid na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS

BATAS NG 2012 SA REPORMA SA TATLONG PAGLABAG

SEKSYON 1. Mga Napag-alaman at Pagpapahayag:

Pinagtibay ng mga Tao ang Batas ng 2012 sa Reporma sa Tatlong 
Paglabag upang ibalik ang orihinal na hangarin ng Batas na Tatlong 
Paglabag ng California—pagpapataw ng mga sentensiyang habambuhay 
para sa mga mapanganib na kriminal na tulad ng mga manggagahasa, 
mamamatay-tao, at molestiyador ng bata.

Ang batas na ito ay:
(1) Mag-aatas na ang mga mamamatay-tao, manggagahasa, at 

molestiyador ng bata ay magsilbi ng kanilang mga buong sentensiya—
tatanggap sila ng mga sentensiyang habambuhay, kahit na kung sila ay 
napatunayang nagkasala ng isang bagong menor na ikatlong paglabag 
na krimen.

(2) Magbabalik ng batas na Tatlong Paglabag sa orihinal na 
pagkaunawa ng publiko sa pamamagitan ng pag-aatas lamang ng mga 
sentensiyang habambuhay kapag ang kasalukuyang napatunayang 
pagkakasala ng nasasakdal ay para sa isang marahas o seryosong 
krimen.

(3) Magpapanatili na ang mga muling nagkasala na napatunayang 
gumawa ng di-marahas, di-seryosong mga krimen na tulad ng 
pangungupit sa tindahan at simpleng pagdadala ng droga ay tatanggap 
ng dalawang beses ng karaniwang sentensiya sa halip ng isang 
habambuhay na sentensiya.

(4) Magtitipid ng daan-daang milyon ng mga dolyar ng nagbabayad 
ng buwis bawat taon para sa hindi kukulangin sa 10 taon. Ang estado ay 
hindi na magbabayad para sa pabahay o pangmatagalang 
pangangalagang pangkalusugan para sa matatanda, maliit ang panganib, 
di-marahas na mga bilanggo na nagsisilbi ng mga sentensiyang 
habambuhay para sa mga menor na krimen.

(5) Hadlangan ang maagang paglaya ng mga mapanganib na 
kriminal na kasalukuyang pinalalaya nang maaga dahil ang mga 
kulungan at bilangguan ay nagsisikip sa maliit-ang-panganib, di-
marahas na mga bilanggo na nagsisilbi ng mga sentensiyang 
habambuhay para sa maliliit na krimen.

SEK. 2. Seksyon 667 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan upang 
mabasang:

667. (a) (1) Bilang pagsunod sa subdibisyon (b) ng Seksyon 1385, 
sinumang taong napatunayang nagkasala ng isang seryosong felony na dati 
nang napatunayang nagkasala ng seryosong felony sa estadong ito o ng 
anumang pagkakasalang ginawa sa ibang hurisdiksiyon na kabilang ang 
lahat ng elemento ng anumang seryosong felony, ay dapat tumanggap, 
bilang karagdagan sa sentensiyang ipinataw ng hukuman para sa 
kasalukuyang pagkakasala, ng isang limang-taong pagpapahusay para sa 
bawat naturang naunang napatunayang pagkakasala sa mga paratang na 
dinala at nilitis nang nakahiwalay. Ang mga taning ng kasalukuyang 
pagkakasala at bawat pagpapahusay ay dapat tumakbo nang magkakasunod.

(2) Ang subdibisyong ito ay hindi dapat iaplay kapag ang parusang 
ipinataw sa ilalim ng ibang mga tadhana ng batas ay magreresulta sa 
mas mahabang taning ng pagkabilanggo. Walang iniaatas na naunang 
pagkakulong o pagpapasok para umaplay ang subdibisyong ito.

(3) Maaaring dagdagan ng Lehislatura ang haba ng pagpapahusay 
ng sentensiyang itinatadhana sa subdibisyong ito sa pamamagitan ng 
isang batas na ipinasa ng mayoriyang boto ng bawat kapulungan.

(4) Gaya ng pagkakagamit sa subdibisyong ito, “seryosong felony” 
ay nangangahulugang isang seryosong felony na nakalista sa 
subdibisyon (c) ng Seksyon 1192.7.

(5) Ang subdibisyong ito ay hindi dapat umaplay sa isang taong 
napatunayang nagkasala ng pagbebenta, pagkakaloob, pamamahagi, o 
pagbibigay, o pag-aalok na ibenta, ipagkaloob, ipamahagi, o ibigay sa 
isang menor ang anumang drogang may kaugnayan sa methamphetamine 
o anumang mga sinundan ng methamphetamine maliban kung ang 
naunang pagkakasala ay isang seryosong felony na inilarawan sa 
subtalataan (24) ng subdibisyon (c) ng Seksyon 1192.7.

(b) Hangarin ng Lehislatura sa pagpapatibay ng mga subdibisyon 
(b) hanggang (i), inklusibo, na tiyakin ang mas mahabang mga 
sentensiya sa bilangguan at mas malaking parusa para sa mga gumawa 
ng felony at dating napatunayang nagkasala ng isa o higit na seryoso 
at/o marahas na mga pagkakasalang felony.

(c) Sa kabila ng anumang ibang batas, kung ang isang nasasakdal ay 
napatunayang nagkasala ng isang felony at ipinahayag at napatunayan 
na ang nasasakdal ay may isa o higit na naunang seryoso at/o marahas 
na napatunayang felony gaya ng nilinaw sa subdibisyon (d), ang 
hukuman ay dapat sumunod sa bawat isa ng mga sumusunod:

(1) Hindi dapat magkaroon ng kabuuang limitasyon sa taning para 
sa mga layunin ng magkakasunod na pagsentensiya para sa anumang 
kasunod na napatunayang felony.

(2) Ang probasyon para sa kasalukuyang pagkakasala ay hindi dapat 
igawad, at ang pagbitay o pagpapataw ng sentensiya ay hindi dapat 
suspendihin para sa anumang naunang pagkakasala.

(3) Ang haba ng panahon sa pagitan ng naunang seryoso at/o 
marahas na napatunayang felony at ang kasalukuyang napatunayang 
felony ay hindi dapat makaapekto sa pagpapataw ng sentensiya.

(4) Hindi dapat magkaroon ng pagpapasok sa anumang ibang 
pasilidad na iba sa bilangguan ng estado. Ang paglilihis ay hindi dapat 
igawad at ang nasasakdal ay hindi rin karapat-dapat sa pagpapasok sa 
Sentro ng Rehabilitasyon ng California gaya ng itinatadhana sa Artikulo 
2 (nagsisimula sa Seksyon 3050) ng Kabanata 1 ng Dibisyon 3 ng 
Kodigo sa Kapakanan at mga Institusyon.

(5) (Ang kabuuang halaga ng mga kredito na iginawad alinsunod sa 
Artikulo 2.5 (nagsisimula sa Seksyon 2930) ng Kabanata 7 ng Titulo 1 ng 
Bahagi 3 ay hindi dapat humigit sa isang-ikalima ng kabuuang taning ng 
pagkabilanggo na ipinataw at hindi dapat madagdagan hanggang ang 
nasasakdal ay pisikal na inilagay sa bilangguan ng estado.
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(6) Kung may kasalukuyang napatunayang pagkakasala na higit sa 
isang bilang ng felony na hindi ginawa sa kaparehong okasyon, at hindi 
bunga ng kaparehong grupo ng mga katotohanan, dapat sentensiyahan 
ng hukuman ang nasasakdal ng magkakasunod sa bawat bilang 
alinsunod sa subdibisyon (e).

(7) Kung may kasalukuyang napatunayang pagkakasala na higit sa 
isang seryoso o marahas na felony gaya ng inilarawan sa talataan (6), 
dapat ipataw ng hukuman ang sentensiya para sa bawat napatunayang 
pagkakasala nang kasunod ng sentensiya para sa anumang napatunayang 
pagkakasala na ang nasasakdal ay maaaring magkakasunod na 
sentensiyahan sa paraang itinatagubilin ng batas.

(8) Anumang sentensiyang ipinataw alinsunod sa subdibisyon (e) ay 
ipapataw nang kasunod sa anumang ibang sentensiya na ang nasasakdal 
ay nagsisilbi na, maliban kung iba ang itinatadhana ng batas.

(d) Sa kabila ng anumang ibang batas at para sa mga layunin ng mga 
subdibisyon (b) hanggang (i), inklusibo, ang isang naunang 
napatunayang pagkakasala na isang seryoso at/o marahas na felony ay 
dapat bigyan ng kahulugan bilang:

(1) Anumang pagkakasala na nilinaw sa subdibisyon (c) ng Seksyon 
667.5 na isang marahas na felony o anumang pagkakasalang nilinaw sa 
subdibisyon (c) of Seksyon 1192.7 na isang seryosong felony sa 
estadong ito. Ang pagpapasiya kung ang naunang napatunayang 
pagkakasala ay isang naunang napatunayang felony para sa mga 
layunin ng mga subdibisyon (b) hanggang (i), inklusibo, ay dapat gawin 
sa petsa ng naunang napatunayang pagkakasalang iyon at hindi 
apektado ng sentensiyang ipinataw maliban kung ang sentensiya ay 
awtomatiko, sa unang pagsentensiya, na ginawa ang felony na isang 
misdemeanor. Wala sa mga sumusunod na disposisyon na dapat 
makaapekto sa pagpapasiya na ang naunang napatunayang pagkakasala 
ay isang naunang felony para sa mga layunin ng mga subdibisyon (b) 
hanggang (i), inklusibo:

(A) Ang pagsuspinde ng pagpapataw ng hatol o sentensiya. 
(B) Ang pagpigil ng pagsasagawa ng sentensiya.
(C) Ang pagpasok sa Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan 

ng Estado bilang isang may-sakit sa isip na nakagawa ng sekswal na 
pagkakasala kasunod ng isang napatunayang felony.

(D) Ang pagpapasok sa Sentro ng Rehabilitasyon ng Caifornia o 
alinmang ibang pasilidad na ang tungkulin ay nagpapabagong paglihis 
mula sa bilangguan ng estado.

(2) Isang naunang napatunayang pagkakasala sa ibang hurisdiksiyon 
para sa isang pagkakasala na, kung ginawa sa California, ay 
maparurusahan ng pagkabilanggo sa bilangguan ng estado. A ay dapat 
bumuo ng isang naunang napatunayang pagkakasala ng isang partikular 
seryoso at/o marahas na felony ay dapat kabilang ang isang kung ang 
naunang napatunayang pagkakasala sa ibang ang ibang hurisdiksiyon 
ay para sa isang pagkakasala na kabilang ang lahat ng elemento ng ang 
isang partikular na marahas na felony gaya ng nilinaw sa subdibisyon 
(c) ng Seksyon 667.5 o seryosong felony gaya ng nilinaw sa subdibisyon 
(c) ng Seksyon 1192.7.

(3) Ang isang naunang paghuhukom na pangkabataan ay dapat 
bumuo ng isang naunang seryoso at/o marahas na napatunayang felony 
para sa mga layunin ng pagpapahusay na sentensiya kung:

(A) Ang kabataan ay 16 taon ang edad o mas matanda sa panahon na 
siya ay ipinasok para sa naunang pagkakasala. 

(B) Ang naunang pagkakasala ay nakalista sa subdibisyon (b) ng 
Seksyon 707 ng Kodigo sa Kapakanan at mga Institusyon o inilarawan 
sa talataan (1) o (2) bilang isang seryoso at/o marahas na felony. 

(C) Ang kabataan ay ipinasiyang may kakayahan at wasto upang 
harapin sa ilalim ng batas sa hukumang pangkabataan.

(D) Ang kabataan ay ipinasiyang nasa pag-iingat ng hukumang 
pangkabataan sa loob ng kahulugan ng Seksyon 602 ng Kodigo sa 
Kapakanan at mga Institusyon dahil ang tao ay gumawa ng 
pagkakasalang nakalista sa subdibisyon (b) ng Seksyon 707 ng Kodigo 
sa Kapakanan at mga Institusyon.

(e) Para sa mga layunin ng mga subdibisyon (b) hanggang (i), 
inklusibo, at bilang karagdagan sa anumang ibang mga tadhana sa 
pagpapahusay o parusa na maaaring umaplay, ang sumusunod ay dapat 
umaplay kung saan ang nasasakdal ay may isa isa o higit na  nauna 
seryoso at/o marahas na  felony na napatunayang pagkakasala mga 
napatunayang pagkakasala:

(1) Kung ang isang nasasakdal ay may isang naunang seryoso at/o 
marahas na napatunayang felony gaya ng nilinaw sa subdibisyon (d) na 
ipinahayag at napatunayan, ang sukat na taning o pinakamababang 
taning para sa hindi-sukat na taning ay dapat na doble ng taning na 
itinatadhana bilang parusa para sa kasalukuyang napatunayang felony.

(2) (A) Kung Maliban kung itinatadhana sa subtalataan (C),  kung 
ang isang nasasakdal ay may dalawa o higit na naunang seryoso at/o 
marahas na napatunayang felony gaya ng nilinaw sa subdibisyon (d) na 
ipinahayag at napatunayan, ang taning para sa kasalukuyang 
napatunayang felony ay dapat na isang hindi-sukat na taning na 
habambuhay na pagkabilanggo na may pinakamababang taning na 
hindi-sukat na sentensiya na kinalkula sa mas malaki pinakamalaki sa:

(i) Tatlong beses na taning na itinatadhana bilang parusa para sa 
bawat kasalukuyang napatunayang felony kasunod ng dalawa o higit na 
naunang seryoso at/o marahas na napatunayang felony.

(ii) Pagkabilanggo sa bilangguan ng estado ng 25 taon.
(iii) Ang taning na ipinasiya ng hukuman alinsunod sa Seksiyon 

1170 para sa napapapaloob na napatunayang pagkakasala, kabilang ang 
anumang pagpapahusay na angkop sa ilalim ng Kabanata 4.5 
(nagsisimula sa Seksiyon 1170) ng Titulo 7 ng Bahagi 2, o anumang 
taning na itinagubilin ng Seksyon 190 o 3046.

(B) Ang hindi-sukat na taning na inilarawan sa subtalataan (A) ay 
dapat pagsilbihan nang makakasunod sa anumang ibang taning ng 
pagkabilanggo na ang magkasunod na taning ay maaaring ipataw ng 
batas. Anumang ibang taning na ipinataw kasunod ng anumang hindi-
sukat na taning na inilarawan sa subtalataan (A) ay hindi dapat isanib 
doon pero dapat magsimula sa panahon na ang tao ay ilalabas mula sa 
bilangguan.

(C) Kung ang isang nasasakdal ay may dalawa o higit na naunang 
seryoso at/o marahas na napatunayang felony gaya ng nilinaw sa 
subdibisyon (c) ng Seksyon 667.5 o subdibisyon (c) ng Seksyon 1192.7 
na ipinahayag at napatunayan, at ang kasalukuyang pagkakasala ay 
hindi isang seryoso o marahas na felony gaya ng nilinaw sa subdibisyon 
(d), ang nasasakdal ay dapat sentensiyahan alinsunod sa talataan (1) 
ng subdibisyon (e) maliban kung ang tagausig ay nagpahayag at 
nagpatunay ng alinman sa mga sumusunod:

(i) Ang kasalukuyang pagkakasala ay isang paratang na kaugnay 
ng kinokontrol na substansiya, kung saan ang isang paratang sa ilalim 
ng Seksyon 11370.4 o 11379.8 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan 
ay tinanggap o ipinasiyang totoo.

(ii) Ang kasalukuyang pagkakasala ay isang felony na sekswal na 
pagkakasala, nilinaw sa subdibisyon (d) ng Seksyon 261.5 o Seksyon 
262, o anumang pagkakasalang felony na nagresulta sa sapilitang 
pagpaparehistro bilang nakagawa ng sekswal na pagkakasala 
alinsunod sa subdibisyon (c) ng Seksyon 290 maliban sa mga paglabag 
sa mga Seksyon 266 at 285, talataan (1) ng subdibisyon (b) at 
subdibisyon (e) ng Seksyon 286, talataan (1) ng subdibisyon (b) at 
subdibisyon (e) ng Seksyon 288a, Seksyon 311.11, at Seksyon 314.

(iii) Sa panahon ng paggawa ng kasalukuyang pagkakasala, ang 
nasasakdal ay gumamit ng baril, armado ng baril o nakamamatay na 
sandata, o naghangad na magdulot ng malaking pinsala sa katawan ng 
ibang tao.

(iv) Ang nasasakdal ay nagdusa sa isang naunang seryoso at/o 
marahas na napatunayang felony, gaya ng nilinaw sa subdibisyon (d) 
ng seksyong ito, para sa alinman sa mga sumusunod na felony:

(I) Isang “marahas na sekswal na pagkakasala” gaya ng nilinaw sa 
subdibisyon (b) ng Seksyon 6600 ng Kodigo sa Kapakanan at mga 
Institusyon.
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(II) Oral na kopulasyon sa isang batang wala pang 14 na taong 
gulang, at higit sa 10 taong mas bata kaysa kanya gaya ng nilinaw ng 
Seksyon 288a, sodomya sa ibang tao na wala pang 14 na taong gulang 
at higit sa 10 taon na mas bata kaysa kanya gaya ng nilinaw ng Seksyon 
286, o sekswal na penetrasyon sa ibang tao na wala pang 14 na taong 
gulang, at higit sa 10 taong mas bata kaysa kanya, gaya ng nilinaw ng 
Seksyon 289.

(III) Isang mahalay o malanding aksyon na kaugnay ang isang batang 
wala pang 14 na taong gulang, bilang paglabag sa Seksyon 288. 

(IV) Anumang pagpatay na pagkakasala, kabilang ang anumang 
tinangkang pagpatay na pagkakasala, na nilinaw sa mga Seksyon 187 
hanggang 191.5, inklusibo.

(V) Pag-aalok na gumawa ng pagpatay gaya ng nilinaw sa Seksyon 
653f.

(VI) Pag-atake na may makinang baril sa isang opisyal na 
pangkapayapaan o bumbero, gaya ng nilinaw sa talataan (3) ng 
subdibisyon (d) ng Seksyon 245. 

(VII) Pagdadala ng sandata ng pangmaramihang pagkawasak, gaya 
ng nilinaw sa talataan (1) ng subdibisyon (a) ng Seksyon 11418.

(VIII) Anumang seryoso at/o marahas na pagkakasalang felony na 
maparurusahan sa California ng habambuhay na pagkabilanggo o 
kamatayan.

(f) (1) Sa kabila ng anumang ibang batas, ang mga subdibisyon (b) 
hanggang (i), inklusibo, ay dapat umaplay sa bawat kaso kung saan ang 
isang nagkasala ay may isa isa o higit na naunang seryoso at/o marahas na 
felony na napatunayang pagkakasala na mga napatunayang pagkakasala  
gaya ng nilinaw sa subdibisyon (d). Ang nag-uusig na abugado ay dapat 
magpahayag at magpatunay sa bawat naunang seryoso at/o marahas na 
napatunayang felony maliban sa itinatadhana sa talataan (2).

(2) Ang nag-uusig na abugado ay maaaring magsulong na pawalang-
bahala o tanggalin ang isang naunang seryoso at/o marahas na 
napatunayang felony na paratang sa pagsulong ng hustisya alinsunod sa 
Seksyon 1385, o kung may hindi sapat na ebidensiya upang patunayan 
ang naunang seryoso at/o marahas na felony na napatunayan. Kung sa 
kasiyahan ng hukuman ay hindi sapat ang ebidensiya upang patunayan 
ang naunang seryoso at/o marahas na napatunayang felony, ang 
hukuman ay maaaring pawalang-bahala o tanggalin ang paratang. Wala 
sa seksyong ito na dapat mabasa upang baguhin ang awtoridad ng 
hukuman sa ilalim ng Seksyon 1385.

(g) Ang naunang seryoso at/o marahas na mga napatunayang felony 
ay hindi dapat gamitin sa negosasyon sa parusa gaya ng nilinaw sa 
subdibisyon (b) ng Seksyon 1192.7. Ang pag-uusig ay dapat 
magpahayag at magpatunay ng lahat na alam na naunang mga 
napatunayang felony seryoso at/o marahas at hindi dapat pumasok sa 
kasunduan upang tanggalin o hingin ang pagpapawalang-bahala ng 
anumang naunang seryoso at/o marahas na paratang na napatunayang 
felony maliban sa itinatadhana sa talataan (2) ng subdibisyon (f).

(h) Lahat ng pagbanggit sa mga kasalukuyang batas sa mga 
subdibisyon (c) hanggang (g), inklusibo, ay sa mga batas kung paano 
umiiral ang mga ito noong Hunyo 30, 1993 Nobyembre 7, 2012.

(i) Kung ang anumang tadhana ng mga subdibisyon (b) hanggang 
(h), inklusibo, o ang paggamit nito sa sinumang tao o kalagayan ay 
ipinasiyang walang-bisa, ang pagiging walang-bisa na iyon ay hindi 
dapat makaapekto sa ibang mga tadhana o paggamit ng mga 
subdibisyong iyon na maaaring bigyan ng bisa nang wala ang walang-
bisang tadhana o paggamit, at sa layuning ito ang mga tadhana ng 
subdibisyong iyon ay maaaring ihiwalay.

(j) Ang mga tadhana ng seksiyong ito ay hindi dapat susugan ng 
Lehislatura maliban sa batas na ipinasa sa bawat kapulungan sa 
pamamagitan ng boto na pagtawag sa mga pangalan na ipinasok sa talaan, 
dalawang-ikatlo ng mga miyembro ay sumang-ayon, o sa pamamagitan 
ng isang batas na nagkabisa lamang noong aprobahan ng mga manghahalal.

SEK. 3. Seksyon 667.1 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan 
upang mabasang:

667.1. Sa kabila ng subdibisyon (h) ng Seksyon 667, para sa lahat 
ng pagkakasalang ginawa sa o pagkaraan ng petsa ng pagkakabisa ng 
batas na ito Nobyembre 7, 2012, lahat ng pagbanggit sa mga 
kasalukuyang batas sa mga subdibisyon (c) hanggang (g), inklusibo, ng 
Seksyon 667, ay sa mga batas kung paano umiiral ang mga ito sa petsa 
ng pagkakabisa ng batas na ito, kabilang ang mga susog na ginawa sa 
mga batas na iyon ng batas na pinagtibay sa Regular na Sesyon ng 
2005–06 na nagsusog sa seksyong ito Nobyembre 7, 2012.

SEK. 4. Seksyon 1170.12 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan 
upang mabasang:

1170.12. (a) Ang kabuuan at magkakasunod na taning para sa 
maraming napatunayang pagkakasala; Naunang napatunayang 
pagkakasala bilang naunang felony; Pagpapasok at ibang mga 
pagdaragdag o parusa.

(a) Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng batas, kung ang isang 
nasasakdal ay napatunayang nagkasala ng isang felony at ipinahayag at 
napatunayan na ang nasasakdal ay may isa o higit na naunang seryoso 
at/o marahasna napatunayang felony, gaya ng nilinaw sa subdibisyon 
(b), ang hukuman ay dapat sumunod sa bawat isa ng mga sumusunod:

(1) Hindi dapat magkaroon ng kabuuang limitasyon sa taning para 
sa mga layunin ng magkakasunod na pagsentensiya para sa anumang 
kasunod na napatunayang felony.

(2) Ang probasyon para sa kasalukuyang pagkakasala ay hindi dapat 
igawad, at ang pagbitay o pagpapataw ng sentensiya ay hindi dapat 
suspendihin para sa anumang naunang pagkakasala.

(3) Ang haba ng panahon sa pagitan ng naunang seryoso at/o 
marahas na napatunayang felony at ang kasalukuyang napatunayang 
felony ay hindi dapat makaapekto sa pagpapataw ng sentensiya.

(4) Hindi dapat magkaroon ng pagpapasok sa anumang ibang 
pasilidad na iba sa bilangguan ng estado. Ang paglilihis ay hindi dapat 
igawad at ang nasasakdal ay hindi rin karapat-dapat sa pagpapasok sa 
Sentro ng Rehabilitasyon ng California gaya ng itinatadhana sa Artikulo 
2 (nagsisimula sa Seksyon 3050) ng Kabanata 1 ng Dibisyon 3 ng 
Kodigo sa Kapakanan at mga Institusyon.

(5) (Ang kabuuang halaga ng mga kredito na iginawad alinsunod sa 
Artikulo 2.5 (nagsisimula sa Seksyon 2930) ng Kabanata 7 ng Titulo 1 
ng Bahagi 3 ay hindi dapat humigit sa isang-ikalima ng kabuuang 
taning ng pagkabilanggo na ipinataw at hindi dapat madagdagan 
hanggang ang nasasakdal ay pisikal na inilagay sa bilangguan ng 
estado.

(6) Kung may kasalukuyang napatunayang pagkakasala na higit sa 
isang bilang ng felony na hindi ginawa sa kaparehong okasyon, at hindi 
bunga ng kaparehong grupo ng mga katotohanan, dapat sentensiyahan 
ng hukuman ang nasasakdal ng magkakasunod sa bawat bilang 
alinsunod sa seksyong ito.

(7) Kung may kasalukuyang napatunayang pagkakasala na higit sa 
isang seryoso o marahas na felony gaya ng inilarawan sa talataan (6) 
nitong subdibisyon (b), dapat ipataw ng hukuman ang sentensiya para 
sa bawat napatunayang pagkakasala nang kasunod sa anumang ibang 
napatunayang pagkakasala na ang nasasakdal ay maaaring 
magkakasunod na sentensiyahan sa paraang itinatagubilin ng batas.

(8) Anumang sentensiyang ipinataw alinsunod sa seksyong ito ay 
ipapataw nang magkasunod sa anumang ibang sentensiya na ang 
nasasakdal ay nagsisilbi na, maliban kung iba ang itinatadhana ng 
batas.

(b) Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng batas at para sa mga 
layunin ng mga seksyong ito, ang ang isang naunang napatunayang 
seryoso at/o marahas na felony ay dapat bigyan ng kahulugan bilang:

(1) Anumang pagkakasala na nilinaw sa subdibisyon (c) ng Seksyon 
667.5 na isang marahas na felony o anumang pagkakasalang nilinaw sa 
subdibisyon (c) of Seksyon 1192.7 na isang seryosong felony sa 
estadong ito. Ang pagpapasiya kung ang naunang napatunayang 
pagkakasala ay isang naunang seryoso at/o marahas na napatunayang 
felony para sa mga layunin ng seksyong ito ay dapat gawin sa petsa ng 
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naunang napatunayang pagkakasalang iyon at hindi apektado ng 
sentensiyang ipinataw maliban kung ang sentensiya ay awtomatiko, sa 
unang pagsentensiya, na ginagawa ang felony na isang misdemeanor. 
Wala sa mga sumusunod na disposisyon na dapat makaapekto sa 
pagpapasiya na ang isang naunang seryoso at/o marahas  na 
napatunayang pagkakasala ay isang naunang seryoso at/o marahas na 
felony para sa mga layunin ng seksyong ito:

(A) Ang pagsuspinde ng pagpapataw ng hatol o sentensiya. 
(B) Ang pagpigil ng pagsasagawa ng sentensiya.
(C) Ang pagpasok sa Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan 

ng Estado bilang isang may-sakit sa isip na nakagawa ng sekswal na 
pagkakasala kasunod ng isang napatunayang felony.

(D) Ang pagpapasok sa Sentro ng Rehabilitasyon ng California o 
alinmang ibang pasilidad na ang tungkulin ay nagpapabagong paglihis 
mula sa bilangguan ng estado.

(2) Isang naunang napatunayang pagkakasala sa ibang hurisdiksiyon 
para sa isang pagkakasala na, kung ginawa sa California, ay 
maparurusahan ng pagkabilanggo sa bilangguan ng estado. Isang ay 
dapat bumuo ng isang  naunang napatunayang pagkakasala ng isang 
partikular na seryoso at/o marahas na  felony ay dapat kabilang ang 
isang kung ang naunang  napatunayang pagkakasala sa ibang iba 
namang hurisdiksiyon ay para sa isang pagkakasala na kabilang ang 
lahat ng elemento ng partikular na marahas na felony gaya ng nilinaw 
sa subdibisyon (c) ng Seksyon 667.5 o seryosong felony gaya ng 
nilinaw sa subdibisyon (c) ng Seksyon 1192.7.

(3) Ang isang naunang paghuhukom na pangkabataan ay dapat 
bumuo ng isang naunang seryoso at/o marahas na napatunayang felony 
para sa mga layunin ng pagpapahusay ng sentensiya kung:

(A) Ang kabataan ay labing-anim na taong gulang o mas matanda sa 
panahon na siya ay ipinasok para sa naunang pagkakasala, at

(B) Ang naunang pagkakasala ay
(i) nakalista sa subdibisyon (b) ng Seksyon 707 ng Kodigo sa 

Kapakanan at mga Institusyon, o
(ii) nakalista sa subdibisyong ito bilang isang seryoso at/o marahas 

na felony, at
(C) Ang kabataan ay ipinasiyang may kakayahan at wasto upang 

harapin sa ilalim ng batas sa hukumang pangkabataan, at
(D) Ang kabataan ay ipinasiyang isang nasa pag-iingat ng hukumang 

pangkabataan sa loob ng kahulugan ng Seksyon 602 ng Kodigo sa 
Kapakanan at mga Institusyon dahil ang tao ay gumawa ng 
pagkakasalang nakalista sa subdibisyon (b) ng Seksyon 707 ng Kodigo 
sa Kapakanan at mga Institusyon.

(c) Para sa mga layunin ng seksyong ito, at bilang karagdagan sa 
anumang ibang mga tadhana sa pagpapahusay o parusa na maaaring 
umaplay, ang sumusunod ay dapat umaplay kung saan ang nasasakdal 
ay may isa isa o higit na  naunang seryoso at/o marahas na  felony na 
napatunayang pagkakasala na mga napatunayang pagkakasala:

(1) Kung ang isang nasasakdal ay may isang naunang seryoso at/o 
marahas na napatunayang felony gaya ng nilinaw sa subdibisyon (b) na 
inihayag at napatunayan, ang hindi-sukat na taning o pinakamababang 
taning para sa hindi-sukat na taning ay dapat na doble ng taning na 
itinatadhana bilang parusa para sa kasalukuyang napatunayang felony.

(2) (A) Kung Maliban kung itinatadhana sa subtalataan (C), kung 
ang isang nasasakdal ay may dalawa o higit na naunang seryoso at/o 
marahas napatunayang felony, gaya ng nilinaw sa talataan (1) ng 
subdibisyon (b), na ipinahayag at napatunayan, ang taning para sa 
kasalukuyang napatunayang felony ay dapat na isang hindi-sukat na 
taning na habambuhay na pagkabilanggo na may pinakamababang taning 
na hindi-sukat na sentensiya na kinalkula sa mas malaki pinakamalaki sa:

(i) tatlong beses na taning na itinatadhana bilang parusa para sa 
bawat kasalukuyang napatunayang felony kasunod ng dalawa o higit na 
naunang seryoso at/o marahas na napatunayang felony, o

(ii) dalawampu't-limang taon o

(iii) ang taning na ipinasiya ng hukuman alinsunod sa Seksyon 1170 
para sa napapapaloob na napatunayang pagkakasala, kabilang ang 
anumang pagpapahusay na angkop sa ilalim ng Kabanata 4.5 
(nagsisimula sa Seksiyon 1170) ng Titulo 7 ng Bahagi 2, o anumang 
panahon na itinagubilin ng Seksiyon 190 o 3046.

(B) Ang walang-sukat na taning na inilarawan sa subtalataan (A) 
ng talataan (2) ng subdibisyong ito ay dapat pagsilbihan nang 
makasunod sa anumang ibang taning ng pagkabilanggo na ang 
magkasunod na taning ay maaaring ipataw ng batas. Anumang ibang 
taning na ipinataw kasunod ng anumang hindi-sukat na taning na 
inilarawan sa subtalataan (A) ng talataan (2) ng subdibisyong ito ay 
hindi dapat isanib doon pero dapat magsimula sa panahon na ang tao ay 
ilalabas mula sa bilangguan.

(C) Kung ang isang nasasakdal ay may dalawa o higit na naunang 
seryoso at/o marahas na napatunayang felony gaya ng nilinaw sa 
subdibisyon (c) ng Seksyon 667.5 o subdibisyon (c) ng Seksyon 1192.7 
na ipinahayag at napatunayan, at ang kasalukuyang pagkakasala ay 
hindi isang felony na nilinaw sa talataan (1) ng subdibisyon (b) ng 
seksyong ito, ang nasasakdal ay dapat sentensiyahan alinsunod sa 
talataan (1) ng subdibisyon (c) ng seksyong ito, maliban kung ang 
tagausig ay nagpahayag at nagpatunay ng alinman sa mga sumusunod:

(i) Ang kasalukuyang pagkakasala ay isang paratang na kaugnay 
ng kinokotrol na substansiya, kung saan ang isang paratang sa ilalim 
ng Seksyon 11370.4 o 11379.8 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan 
ay tinanggap o ipinasiyang totoo.

(ii) Ang kasalukuyang pagkakasala ay isang felony na sekswal na 
pagkakasala, nilinaw sa subdibisyon (d) ng Seksyon 261.5 o Seksyon 
262, o anumang pagkakasalang felony na nagresulta sa sapilitang 
pagpaparehistro bilang nakagawa ng sekswal na pagkakasala 
alinsunod sa subdibisyon (c) ng Seksyon 290 maliban sa mga paglabag 
sa mga Seksyon 266 at 285, talataan (1) ng subdibisyon (b) at 
subdibisyon (e) ng Seksyon 286, talataan (1) ng subdibisyon (b) at 
subdibisyon (e) ng Seksyon 288a, Seksyon 314, at Seksyon 311.11.

(iii) Sa panahon ng paggawa ng kasalukuyang pagkakasala, ang 
nasasakdal ay gumamit ng baril, armado ng baril o nakamamatay na 
sandata, o naghangad na magdulot ng malaking pinsala sa katawan ng 
ibang tao.

(iv) Ang nasasakdal ay dumanas ng isang naunang napatunayang 
pagkakasala, gaya ng nilinaw sa subdibisyon (b) ng seksyong ito, para 
sa alinman ng mga sumusunod na seryoso at/o marahas na felony:

(I) Isang “marahas na sekswal na pagkakasala” gaya ng nilinaw  
sa subdibisyon (b) ng Seksyon 6600 ng Kodigo sa Kapakanan at mga 
Institusyon.

(II) Oral na kopulasyon sa isang batang wala pang 14 na taong 
gulang, at higit sa 10 taong mas bata kaysa kanya gaya ng nilinaw ng 
Seksyon 288a, sodomya sa ibang tao na wala pang 14 na taong gulang 
at higit sa 10 taon na mas bata kaysa kanya gaya ng nilinaw ng Seksyon 
286, o sekswal na penetrasyon sa ibang tao na wala pang 14 na taong 
gulang, at higit sa 10 taong mas bata kaysa kanya, gaya ng nilinaw ng 
Seksyon 289.

(III) Isang mahalay o malanding aksyon na kaugnay ang isang batang 
wala pang 14 na taong gulang, bilang paglabag sa Seksyon 288.

(IV)  Anumang pagpatay na pagkakasala, kabilang ang anumang 
tinangkang pagpatay na pagkakasala, na nilinaw sa mga Seksyon 187 
hanggang 191.5, inklusibo.

(V) Pag-aalok upang gumawa ng pagpatay gaya ng nilinaw sa 
Seksyon 653f. 

(VI) Pag-atake na may makinang baril sa isang opisyal na 
pangkapayapaan o bumbero, gaya ng nilinaw sa talataan (3) ng 
subdibisyon (d) ng Seksyon 245. 

(VII)  Pagdadala ng sandata ng pangmaramihang pagkawasak, 
gaya ng nilinaw sa talataan (1) ng subdibisyon (a) ng Seksyon 11418.
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(VIII) Anumang seryoso at/o marahas na pagkakasalang felony na 
maparurusahan sa California ng habambuhay na pagkabilanggo o 
kamatayan.

(d) (1) Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng batas, ang seksyong 
ito ay dapat gamitin sa bawat kaso kung saan ang isang nasasakdal ay 
may isang isa o higit na naunang seryoso at/o marahas na felony na 
napatunayang pagkakasala na mga napatunayang pagkakasala gaya ng 
nilinaw sa seksyong ito. Ang nag-uusig na abugado ay dapat 
magpahayag at magpatunay sa bawat naunang seryoso at/o marahas na 
napatunayang felony maliban sa itinatadhana sa talataan (2).

(2) Ang nag-uusig na abugado ay maaaring magsulong na pawalang-
bahala o tanggalin ang isang naunang seryoso at/o marahas na 
napatunayang felony na paratang sa pagsulong ng hustisya alinsunod sa 
Seksyon 1385, o kung may hindi sapat na ebidensiya upang patunayan 
ang naunang seryoso at/o marahas na felony na napatunayan. Kung sa 
kasiyahan ng hukuman ay hindi sapat ang ebidensiya upang patunayan 
ang naunang seryoso at/o marahas na napatunayang felony, ang 
hukuman ay maaaring pawalang-bahala o tanggalin ang paratang. Wala 
sa seksyong ito na dapat mabasa upang baguhin ang awtoridad ng 
hukuman sa ilalim ng Seksyon 1385.

(e) Ang naunang seryoso at/o marahas na mga napatunayang felony 
ay hindi dapat gamitin sa pakikipag-ayos ng parusa gaya ng nilinaw sa 
subdibisyon (b) ng Seksyon 1192.7. Ang pag-uusig ay dapat 
magpahayag at magpatunay ng lahat na alam na naunang mga 
napatunayang felony seryoso at/o marahas at hindi dapat pumasok sa 
anumang kasunduan upang tanggalin o hingin ang pagpapawalang-
bahala ng anumang naunang seryoso at/o marahas  na paratang na 
napatunayang felony maliban sa itinatadhana sa talataan (2) ng 
subdibisyon (d).

(f) Kung ang anumang tadhana ng mga subdibisyon (a) hanggang 
(e), inklusibo, o ng Seksyon 1170.126, o ang paggamit nito sa sinumang 
tao o kalagayan ay ipinasiyang walang-bisa, ang pagiging walang-
bisa na iyon ay hindi dapat makaapekto sa ibang mga tadhana o 
paggamit ng mga subdibisyong iyon na maaaring bigyan ng bisa nang 
wala ang walang-bisang tadhana o paggamit, at sa layuning ito ang 
mga tadhana ng subdibisyong iyon ay maaaring ihiwalay.

(g) Ang mga tadhana ng seksiyong ito ay hindi dapat susugan ng 
Lehislatura maliban sa batas na ipinasa sa bawat kapulungan sa 
pamamagitan ng boto sa pagtawag sa mga pangalan na ipinasok sa 
talaan, dalawang-ikatlo ng mga miyembro ay sumang-ayon, o sa 
pamamagitan ng isang batas na nagkabisa lamang noong aprobahan 
ng mga manghahalal.

SEK. 5. Seksyon 1170.125 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan 
upang mabasang:

1170.125. Sa kabila ng Seksyon 2 ng Proposisyon 184, na pinagtibay 
noong Nobyembre 8, 1994, pangkalahatang halalan Pangkahalatang 
Halalan, para sa lahat ng pagkakasalang ginawa sa o pagkaraan ng petsa 
ng pagkakabisa ng batas na ito Nobyembre 7, 2012, lahat ng pagbanggit 
sa mga kasalukuyang batas sa Seksyon Mga Seksyon 1170.12 at 1170.126 
at sa batas mga seksyon kung paano umiiral ang ito noong petsa ng 
pagkakabisa ng batas na ito, kabilang ang mga susog na ginawa sa mga 
batas batas na pinagtibay sa Regular na Sesyon ng 2005–06 na nagsusog 
sa seksyong ito Nobyembre 7, 2012.

SEK. 6. Seksyon 1170.126 ay idinaragdag sa Kodigo sa Parusa, 
upang mabasang:

1170.126. (a) Ang mga tadhana ng muling pagsentensiya sa ilalim 
ng seksyong ito at mga kaugnay na batas ay hinanahangad na gamitin 
nang eksklusibo sa mga taong kasalukuyang nagsisilbi ng hindi-sukat 
na taning na pagkabilanggo alinsunod sa talataan (2) ng subdibisyon 
(e) ng Seksyon 667 o talataan (2) ng subdibisyon (c) ng Seksyon 
1170.12, na ang sentensiya sa ilalim ng batas na ito ay isang hindi-
sukat na habambuhay na sentensiya.

(b) Sinumang taong nagsisilbi ng hindi-sukat na taning na  
habambuhay na pagkabilanggo na ipinataw alinsunod sa talataan (2) ng 
subdibisyon (e) ng Seksyon 667 o talataan (2) ng subdibisyon (c) ng  
Seksyon 1170.12 pagkatapos mapatunayang nagkasala, sa paglilitis man 
o pahayag, ng isang felony o mga felony na hindi nilinaw na seryoso at/o 
marahas na mga felony ng subdibisyon (c) ng Seksyon 667.5 o subdibisyon 
(c) ng Seksyon 1192.7, ay maaaring magharap ng petisyon para sa isang 
pagbawi ng sentensiya, sa loob ng dalawang taon pagkaraan ng petsa ng 
pagkakabisa ng batas na nagdaragdag sa seksyon sa isang mas huling  
petsa pagkatapos magpakita ng magandang dahilan, sa harap ng  
hukuman ng paglilitis na nagpasok ng hatol na pagpapatunay ng  
pagkakasala sa kanyang kaso, upang humiling ng muling pagsentensiya 
alinsunod sa mga tadhana ng subdibisyon (e) ng Seksyon 667, at  
subdibisyon (c) ng Seksyon 1170.12, kung paano ang mga batas na ito ay 
sinusugan ng batas na nagdaragdag ng seksyong ito.

(c) Walang taong kasalukuyang nagsisilbi ng taning ng pagkabilanggo 
para sa isang napatunayang “ikalawang paglabag” na ipinataw  
alinsunod sa talataan (1) ng subdibisyon (e) ng Seksyon 667 o talataan  
(1) ng subdibisyon (c) ng Seksyon 1170.12, na karapat-dapat para sa  
muling pagsentensiya sa ilalim ng mga tadhana ng seksyong ito.

(d) Ang petisyon para sa pagbawi ng sentensiyang inilarawan sa 
subdibisyon (b) ay dapat tumukoy sa lahat ng kasalukuyang ipinaratang 
na mga felony, na nagresulta sa sentensiya sa ilalim ng talataan (2) ng 
subdibisyon (e) ng Seksyon 667 o talataan (2) ng subdibisyon (c) ng 
Seksyon 1170.12, o pareho, at dapat ding tukuyin ang lahat ng mga 
naunang napatunayang pagkakasala na ipinaratang at napatunayan sa 
ilalim ng subdibisyon (d) ng Seksyon 667 at subdibisyon (b) ng Seksyon 
1170.12.

(e) Ang isang bilanggo ay karapat-dapat para sa muling 
pagsentensiya kung:

(1) Ang bilanggo ay naglilingkod ng hindi-sukat na taning na 
habambuhay na pagkabilanggo na ipinataw alinsunod sa talataan (2) 
ng subdibisyon (e) ng Seksyon 667 o subdibisyon (c) ng Seksyon 
1170.12 para sa napatunayang felony o mga felony na hindi nilinaw 
bilang seryoso at/o marahas na mga felony ng subdibisyon (c) ng 
Seksyon 667.5 o subdibisyon (c) ng Seksyon 1192.7.

(2) Ang kasalukuyang sentensiya ng bilanggo ay hindi ipinataw 
para sa alinman sa mga pagkakasalang lumilitaw sa mga sugnay (i) 
hanggang (iii), inklusibo, ng subtalataan (C) ng talataan (2) ng 
subdibisyon (e) ng Seksyon 667 o mga sugnay (i) hanggang (iii), 
inklusibo, ng subtalataan (C) ng talataan (2) ng subdibisyon (c) ng 
Seksyon 1170.12.

(3) Ang bilanggo ay walang mga naunang napatunayang 
pagkakasala para sa alinman sa mga pagkakasalang lilitaw sa sugnay 
(iv) ng subtalataan (C) ng talataan (2) ng subdibisyon (e) ng Seksyon 
667 o sugnay (iv) ng subtalataan (C) ng talataan (2) ng subdibisyon (c) 
ng Seksyon 1170.12.

(f) Pagkatanggap ng petisyon para sa pagbawi ng sentensiya sa 
ilalim ng seksyong ito, ang hukuman ay dapat magpasiya kung ang 
nagpetisyon ay nakatutugon sa pamantayan sa subdibisyon (e). Kung 
ang nagpetisyon ay nakatutugon sa pamantayan sa subdibisyon (e), 
ang nagpetisyon ay dapat na muling sentensiyahan alinsunod sa 
talataan (1) ng subdibisyon (e) ng Seksyon 667 at talataan (1) ng 
subdibisyon (c) ng Seksyon 11170.12 maliban kung ang hukuman, sa 
sariling pagpapasiya nito, ay nagpasiya na ang muling pagsentensiya 
sa nagpetisyon ay magbibigay ng hindi makatwirang panganib sa 
kaligtasan ng publiko.

(g) Sa paggamit ng pagpapasiyang nito sa subdibisyon (f), maaaring 
isaalang-alang ng hukuman ang:

(1) Ang kasaysayan ng napatunayang pagkakasalang kriminal ng 
nagpetisyon, kabilang ang uri ng mga krimeng ginawa, ang lawak ng 
pinsala sa mga biktima, ang haba ng naunang pagpasok sa bilangguan, 
at ang kalayuan ng mga krimen;
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(2) Ang rekord na pandisiplina ng nagpetisyon at rekord ng 
rehabilitasyon habang nakakulong; at

(3) Anumang ibang ebidensiya na ang hukuman, sa loob ng 
pagpapasiya nito, ay nagpasiyang may-kaugnayan sa pagpapasiya 
kung ang isang bagong sentensiya ay magreresulta sa isang hindi 
makatwirang panganib sa kaligtasan ng publiko.

(h) Hindi kailanman na ang muling pagsentensiya sa ilalim ng batas 
na ito ay maaaring magresulta sa pagpataw ng isang taning na mas 
mahaba kaysa orihinal na sentensiya.

(i) Sa kabila ng subdibisyon (b) ng Seksyon 977, ang isang 
nasasakdal na nagpepetisyon para sa muling pagsentensiya ay 
maaaring talikdan ang kanyang pagharap sa hukuman para sa muling 
pagsentensiya, sa kondisyon na ang nag-aakusang pahayag ay hindi 
susugan sa muling pagsentensiya, at na walang bagong paglilitis o 
muling paglilitis ng tao na mangyayari. Ang pagtalikdan ay dapat na 
nakasulat at pinirmahan ng nasasakdal.

(j) Kung ang hukuman na orihinal na nagsentensiya sa nasasakdal 
ay hindi nakahanda sa muling pagsentensiya sa nasasakdal, ang 
namamatnugot na hukom ay dapat magtalaga ng ibang hukom upang 
magpasiya sa petisyon ng nasasakdal.

(k) Wala sa seksyong ito na naghahangad na paliitin o pawalang-bisa 
ang anumang mga karapatan o remedyo na magagamit ng nasasakdal.

(l) Wala rito at sa mga kaugnay na seksyon na naghahangad na 
paliitin o pawalang-bisa ang pagiging pangwakas ng mga hatol sa 
anumang kaso na hindi pumapatak sa loob ng sakop ng batas na ito.

(m) Ang isang pagdinig sa muling pagsentensiya na ipinag-utos sa 
ilalim ng batas na ito ay dapat bumuo ng “pamamaraan sa pagpapalaya 
pagkatapos mapatunayang nagkasala” sa ilalim ng talataan (7) ng 
subdibisyon (b) ng Seksyon 28 ng Artikulo I ng Saligang-batas ng 
California (Batas ni Marsy).

SEK. 7. Malayang Konstruksiyon:
Ang batas na ito ay isang paggamit ng pampublikong kapangyarihan  

ng mga tao ng Estado ng California para sa proteksiyon ng kalusugan,  
kaligtasan, at kapakanan ng mga tao ng Estado ng California, at dapat na 
malayang bigyang-kahulugan upang matupad ang mga layuning iyon.

SEK. 8. Kakayahang Ihiwalay:
Kung ang anumang tadhana ng batas na ito, o ang paggamit nito sa 

sinumang tao o kalagayan, ay ipinasiyang walang-bisa, ang pagiging 
walang-bisa ay hindi dapat makaapekto sa alinmang ibang tadhana o 
paggamit ng batas na ito, na maaaring bigyan ng bisa nang wala ang 
walang-bisang tadhana o paggamit upang matupad ang mga layunin 
ng batas na ito. Sa layuning ito, ang mga tadhana ng batas na ito ay 
maaaring ihiwalay.

SEK. 9. Magkakasalungat na Panukala:
Kung ang panukalang ito ay inaprobahan ng mga botante, pero 

napaibabawan ng alinmang ibang kasalungat na panukala sa balota 
na inaprobahan ng mas maraming botante sa kaparehong halalan, at 
ang kasalungat na panukala sa balota sa huli ay ipinasiyang walang-
bisa, hangarin ng mga botante na ang batas na ito ay bigyan ng buong 
puwersa ng batas.

SEK. 10. Petsa ng Pagkakabisa:
Ang batas na ito ay dapat magkabisa sa unang araw pagkatapos ng 

pagpapatibay ng mga botante.
SEK. 11. Susog:
Maliban kung iba ang itinatadhana sa teksto ng mga batas, ang mga 

tadhana ng batas na ito hindi dapat baguhin o susugan maliban kung 
sa pamamagitan ng isa sa mga sumusunod: 

(a) Sa pamamagitan ng batas na ipinasa sa bawat kapulungan ng 
Lehislatura, sa pamamagitan ng pagtawag sa mga pangalan na 
ipinasok sa talaan, na may dalawang-ikatlo ng mga miyembro at ng 
Gobernador ang sumang-ayon; o 

(b) Sa pamamagitan ng batas na ipinasa sa bawat kapulungan ng 
Lehislatura, sa pamamagitan ng pagboto na pagtawag sa mga 
pangalan na ipinasok sa talaan, na mayoriya ng mga miyembro ang 
sumang-ayon, na ilalagay sa susunod na pangkalahatang balota at 
aaprobahan ng isang mayoriya ng mga manghahalal; o 

(c) Sa pamamagitan ng batas na magkakabisa kapag inaprobahan 
ng isang mayoriya ng mga manghahalal.

PROPOSISYON 37
Ang inisyatibong panukalang ito ay inihaharap sa mga tao alinsunod 

sa mga tadhana ng Artikulo II, Seksyon 8, ng Saligang-batas ng 
California.

Ang inisyatibong panukalang ito ay nagsususog at nagdaragdag ng 
mga seksiyon sa Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan; dahil dito, ang 
mga bagong tadhanang iminumungkahing idagdag ay nilimbag sa 
tipong italika upang ipabatid na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS

Ang mga tao ng Estado ng California ay nagpapatibay ng mga 
sumusunod:
BATAS NA CALIFORNIA SA KARAPATANG MALAMAN ANG 

PAGKAING HENETIKAL NA GINAWA

SEKSYON 1. MGA NAPAG-ALAMAN AT PAGPAPAHAYAG

(a) Ang mga mamimili ng California ay may karapatang malaman 
kung ang mga pagkaing binibili nila ay nilikha gamit ang henetikong 
inhinyeriya. Ang henetikong inhinyeriya ng mga halaman at hayop ay 
madalas na nagiging dahilan ng mga di-hangad na bunga. Ang 
pagmanipula ng mga gene at pagpapasok ng mga ito sa mga organismo 
ay isang hindi tiyak na proseso. Ang mga resulta ay hindi laging 
mahuhulaan o makokontrol, at ang mga ito ay maaaring humantong sa 
masasamang bungang pangkalusugan o pangkapaligiran.

(b) Ang mga siyentista ng pamahalaan ay nagpahayag na ang 
artipisyal na pagpasok ng DNA sa mga halaman, isang paraang 
natatangi sa henetikong inhinyeriya, ay maaaring maging dahilan ng 
iba't ibang malalaking problema sa mga pagkaing halaman. Ang 
henetikong inhinyeriya ay maaaring itaas sa mga antas ng mga kilalang 
lason sa mga pagkain at nagpasok ng mga bagong lason at mga 
inaalalang pangkalusugan.

(c) Ang sapilitang pagkilala sa mga pagkaing nilikha sa pamamagitan 
ng henetikong inhinyeriya ay maaaring magkaloob ng napakahalagang 
paraan ng pagsubaybay sa mga posibleng epekto sa kalusugan ng 
pagkaing henetikal na ginawa.

(d) Walang pederal na batas o batas ng California na nag-aatas na ang 
mga lumilikha ng pagkain ay tukuyin ang pagkaing nilikha gamit ang 
henetikong inhinyeriya. Kasabay ito, ang Pangasiwaan ng Pagkain at 
Gamot ng Estados Unidos ay hindi nag-aatas ng mga pag-aaral ng 
kaligtrasan ng mga naturang pagkain. Maliban kung ang mga pagkaing ito 
ay nagtataglay ng mga alam na allergen, ang FDA ay hindi nag-aatas sa mga 
tagagawa na henetikal na ginawang mga ani ay sumangguni sa ahensiya.

(e) Ang mga pagtatanong ay laging nagpapakita na higit sa 90 
porsiyento ng publiko ay gustong malaman kung ang kanilang pagkain 
ay nilikha gamit ang henetikong inhinyeriya.

(f) Limang bansa—kabilang ang mga estadong miyembro ng Unyon 
ng Europa, Japan at ibang mga pangunahing kasosyo ng Estados 
Unidos sa pangangalakal—ay may mga batas na nag-uutos ng 
pagsisiwalat ng mga pagkaing henetikal na ginawa. Walang mga 
pandaigdig na kasunduan na nagbabawal sa sapilitang pagpapakilala sa 
mga pagkaing nilikha sa pamamagitan ng henetikong inhinyeriya.

(g) Kung walang pagsisiwalat, ang mga mamimili ng pagkaing 
henetikal na ginawa ay maaaring walang-kaalaman na lumalabag sa 
kanilang sariiing mga pagtatakdang pampagkain at panrelihiyon.

(h) Ang paglilinang ng mga aning henetikal na ginawa ay maaari ring 
magdulot ng mga seryosong epekto sa kapaligiran. Halimbawa, karamihan 
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ng mga aning henetikal na ginawa ay idinisenyo upang matagalan ang 
mga pestisidyong pumapatay ng damong ligaw na kilala bilang mga 
herbisidyo. Bilang resulta, daan-daang milyong libra ng mga karagdagang 
herbisidyo ay ginagamit sa mga bukid ng Estados Unidos. Dahil sa 
maramihang paggamit ng mga naturang produkto, ang mga damong ligaw 
na lumalaban sa herbisidyo ay yumabong—isang problema na nagresulta, 
naman, sa paggamit ng lalong nagiging nakakalason na mga herbisidyo. 
Ang mga nakalalasong herbisidyo na ito ay nakapipinsala sa ating mga 
lugar na pang-agrikultura, pinahihina ang ating iniinom na tubig, at 
nagpapakita ng mga panganib na pangkalusugan sa mga manggagawa sa 
bukid at mga mamimili. Ang mga mamimili ng California ay dapat 
makapili upang iwasan ang pagbili ng mga pagkain na ang paglikha ay 
maaaring humantong sa naturang pinsala sa kapaligiran.

(i) Ang organikong pagsasaka ay isang malaki at lalong nagiging 
mahalagang bahagi ng agrikultura ng California. Ang California ay 
may mga organikong lupa ng ani na mas marami kaysa ibang estado at 
halos isa sa bawat apat na sertipikadong organikong pagpapatakbo sa 
bansa. Ang organikong agrikultura ng California ay lumalaki nang mas 
mabilis kaysa 20 porsiyento sa isang taon.

(j) Ang mga organikong magsasaka ay pinagbabawalang gumamit 
ng mga butong henetikal na ginawa. Gayunman, ang mga aning ito ng 
mga magsasaka ay regular na pinagbabantaan ng aksidenteng 
kontaminasyon mula sa mga kalapit na lupa kung saan maraming aning 
henetikal na ginawa. Ang panganib ng kontaminasyon ay maaaring 
makasira ng kumpiyansa ng publiko sa mga organikong produkto sa 
California, pinahihina nang malaki ang industriyang ito. Ang mga 
Taga-California ay dapat makapiling iwasan ang pagbili ng mga 
pagkain na ang paglikha ay maaaring makapinsala sa mga organikong 
magsasaka ng estado at sa industriya nito ng mga organikong pagkain.

(k) Ang pagtatak, pag-anunsiyo at pagpapalaganap ng mga pagkaing 
henetikal na ginawa gamit ang mga katawagang “natural,” “natural na 
ginawa,” “natural na itinanim,” o “buong natural” ay nakapagliligaw sa 
mga mamimili ng California.

SEK. 2. PAHAYAG NG LAYUNIN

Ang layunin ng panukalang ito ay likhain at ipatupad ang mga 
pangunahing karapatan ng mga tao ng California upang lubos na 
magkaroon ng kaalaman tungkol sa kung ang pagkaing binibili at 
kinakain nila ay henetikal na ginawa at hindi maling tinatakan bilang 
natural upang makapili sila para sa mga sarili kung bibili at kakain ng 
mga naturang pagkain. Ito ay dapat na malayang bigyan ng kahulugan 
upang matupad ang layuning ito.

SEK. 3. Artikulo 6.6 (nagsisimula sa Seksyon 110808) ay 
idinaragdag sa Kabanata 5 ng Bahagi 5 ng Dibisyon 104 ng Kodigo sa 
Kalusugan at Kaligtasan, upang mabasang:

ARTIKULO 6.6. 

ANG BATAS NG CALIFORNIA SA KARAPATANG MALAMAN ANG 
PAGKAING HENETIKAL NA GINAWA

110808. Mga Kahulugan
Ang mga sumusunod na kahulugan ay dapat umaplay para sa mga 

layunin ng artikulong ito:
(a) Nililinang na pangkomersiyo. “Nililinaw na pangkomersiyo” ay 

nangangahulugang itinanim o pinalaki ng isang tao sa panahon ng 
kanyang negosyo o pangangalakal at ibinebenta sa loob ng Estados 
Unidos.

(b) Enzyme. “Enzyme” ay nangangahulugang isang protina na 
nagsisimula ng mga kemikal na reaksiyon ng ibang mga substansiya 
nang hindi nasisira at nababago pagkakumpleto ng mga reaksiyon.

(c) Henetikal na ginawa. (1) “Henetikal na ginawa” ay 
nangangahulugang anumang pagkain na nililikha mula sa isang 
organismo o mga organismo kung saan ang henetikong materyal ay 
binago sa pamamagitan ng paggamit ng:

(A) Mga paraang in vitro nucleic acid, kabilang ang mga paraang 
recombinant deoxyribonucleic acid (DNA) at ang tuwirang pag-
iniksiyon ng nucleic acid sa mga selula o mga organelle, o

(B) Pagsasanib ng mga selula, kabilang ang protoplast fusion, o 
hybridization na mga paraan na namamayani sa natural na 
pangkatawan, reproduktibo, o muling kombinasyon na mga hadlang, 
kung saan ang mga donor na selula/protoplast ay hindi pumapatak sa 
kaparehong taxonomic na pamilya, sa isang paraan na hindi nangyayari 
sa pamamagitan ng natural na multipikasyon o natural na muling 
kombinasyon.

(2) Para sa mga layunin ng subdibisyong ito:
(A) “Organismo” ay nangangahulugang anumang biyolohikal na 

entidad na nakakagawa ng replikasyon, reproduksiyon, o paglipat ng 
henetikong materyal.

(B) “Mga paraang vitro nucleic acid” ay kabilang ang, pero hindi 
limitado sa, recombinant DNA o RNA na mga paraan na gumagamit ng 
mga sistemang vector at mga paraan na may tuwirang introduksiyon sa 
mga organismo ng mga panlahing materyal na inihanda sa labas  
ng mga organismo na tulad ng micro  -injection, macro-injection, 
chemoporation, electroporation, micro-encapsulation, at liposome 
fusion.

(d) Pagkaing sumailalim sa pagproseso. “Pagkaing sumailalim sa 
pagproseso” ay nangangahulugang anumang pagkain na iba sa hilaw 
na bagay na pang-agrikultura, at kabilang ang anumang pagkaing 
nilikha mula sa hilaw na bagay na pang-agrikultura na sumasailalim 
sa pagproseso tulad ng paglalata, pagpapausok, pagdidiin, pagluluto, 
pamumuo, pag-aalis ng tubig, o permentasyon, o paggiling.

(e) Tulong sa pagproseso. “Tulong sa pagproseso” ay 
nangangahulugang:

(1) Isang substansiya na idinaragdag sa isang pagkain sa panahon 
ng pagproseso ng naturang pagkain, pero inaalis sa ilang paraan mula 
sa pagkain bago ito ipakete sa isang tapos na anyo;

(2) Ang isang substansiya na idinaragdag sa isang pagkain sa 
panahon ng pagproseso, ay ginawang mga constituent na karaniwang 
nasa pagkain, at hindi nagtataas nang malaki sa dami ng mga 
constituent na natural na natatagpuan sa pagkain; o

(3) Isang substansiyang idinaragdag sa isang pagkain para sa 
teknikal o gumaganap na epekto sa pagproseso, pero nasa tapos na 
pagkain sa mga antas na hindi malaki at walang anumang teknikal o 
gumaganap na epekto sa tapos na pagkaing iyon.

(f) Pasilidad ng Pagkain. “Pasilidad ng pagkain” ay dapat 
magkaroon ng kahulugang nakalagay sa Seksyon 113789.

110809. Pagsisiwalat Tungkol sa Henetikong Inhinyeriya ng 
Pagkain

(a) Magsisimula sa Hulyo 1, 2014, anumang pagkain na iniaalok 
para sa tinging pagbebenta sa California ay maling tinatakan kung ito 
ay maaaring buo o bahaging nilikha sa pamamagitan ng henetikong 
inhinyeriya at ang katotohanang iyon ay hindi isiniwalat:

(1) Sa kaso ng isang hilaw na bagay na pang-agrikultura sa 
paketeng iniaalok para sa tinging pagbebenta, na may malinaw at 
madaling makitang mga salitang “Henetikal na Ginawa” sa harapan 
ng pakete ng naturang bagay o, sa kaso ng anumang naturang bagay 
na hindi nakahiwalay na ipinakete o tinatakan, sa isang tatak na 
lumilitaw sa salansanan o bin ng nagtitinging tindahan kung saan ang 
bagay ay ipinakikita para sa pagbebenta;

(2) Sa kaso ng anumang pagkaing sumailalim sa pagpropeso, sa 
malinaw at madaling makitang pananalita sa harapan o likod ng 
pakete ng naturang pagkain, na may mga salitang “Nilikha ang Bahagi 
sa Henetikong Inhinyeriya” o “Maaaring Nilikha ang Bahagi sa 
Henetikong Inhinyeriya.”

(b) Subdibisyon (a) ng seksyong ito at subdibisyon (e) ng Seksyon 
110809.2 ay hindi dapat bigyang kahulugan upang mangailangan ng 
paglilista o pagkilala ng anumang sangkap o mga sangkap na henetikal 
na ginawa o ang katawagang “henetikal na ginawa” ay ilagay agad 



112 |  Teks to  ng  mga Iminumungkahing  Batas

 30 

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

TEKSTO NG MGA IMINUMUNGKAHING BATAS PROPOSISYON 37 IPINAGPAPATULOY

bago ang panlahat na pangalan o pangunahing tagapaglarawan ng 
produkto ng isang pagkain.

110809.1. Maling Pagtatak ng mga Pagkaing Henetikal na 
Ginawa bilang “Natural”

Bilang karagdagan sa anumang pagsisiwalat na iniaatas ng Seksyon 
110809, kung ang isang pagkain ay nakatutugon sa mga 
pagpapakahulugan sa subdibisyon (c) o (d) ng Seksyon 110808, at 
hindi libre sa pagtatak sa ilalim ng Seksyon 110809.2, ang pagkain ay 
hindi maaari sa California, sa tatak nito, na isama sa tatak sa isang 
establisamyento ng pagtitingi, o sa anumang pag-aanunsiyo o mga 
materyal sa pagtataguyod, ay magsaad o magpahiwatig na ang pagkain 
ay “natural,” “natural na ginawa,” “natural na itinanim,” “buong 
natural,” o anumang mga salita na may katulad na kahulugan na may 
tendensiya na iligaw ang sinumang mamimili.

110809.2. Pagtatak ng Pagkaing Henetikal na Ginawa—Mga 
Pagkalibre

Ang mga iniaatas ng Seksyon 110809 ay dapat gamitin sa alinman 
ng mga sumusunod:

(a) Pagkaing binubuo lamang ng, o buong galing mula sa, isang 
hayop na hindi henetikal na ginawa, sa kabila ng kung ang naturang 
hayop ay pinakain o ininiksiyunan ng anumang pagkaing henetikal na 
ginawa o anumang gamot na nilikha sa pamamagitan ng henetikong 
inhinyeriya.

(b) Isang hilaw na kalakal na pang-agrikultura o pagkaing galing 
dito na itinanim, pinalaki, o nilikha nang walang kaalaman at 
sinadyang paggamit ng buto o pagkain na henetikal na ginawa. Ang 
pagkain ay ituturing na inilarawan lamang sa naunang pangungusap 
kung ang taong responsable sa pagsunod sa mga iniaatas ng 
subdibisyon (a) ng Seksyon 110809 tungkol sa isang hilaw na kalakal 
na pang-agrikultura o pagkain ay kumuha, mula sa sinumang 
nagbebenta ng kalakal o pagkain sa taong iyon, ng isang sinumpaang 
pahayag na ang naturang kalakal o pagkain ay: (1) hindi alam o 
sinadyang henetikal na ginawa; at (2) ay inihiwalay sa, at hindi alam o 
sadyang isinama sa, pagkain na maaaring henetikal na ginawa sa 
anumang panahon. Sa pagkakaloob ng naturang sinumpaang pahayag, 
sinumang tao ay maaaring umasa sa isang sinumpaang pahayag mula 
sa kanyang sariling tagasuplay na nagtataglay ng pagpapatibay na 
nakalagay sa naunang pangungusap.

(c) Anumang pagkaing sumailalim sa pagproseso na sasailaim 
lamang sa Seksyon 110809 dahil ito ay may kasamang isa o higit na 
mga pantulong o enzyme sa pagproseso na henetikal na ginawa.

(d) Anumang inuming may alkohol na napapailalim sa Batas sa 
Pagkontrol ng Inuming May Alkohol, nakalagay sa Dibisyon 9 
(nagsisimula sa Seksyon 23000) ng Kodigo sa Negosyo at mga 
Propesyon.

(e) Hanggang Hulyo 1 2019, anumang pagkaing sumailalim sa 
pagproseso ay sasailalim lamang sa Seksyon 110809 dahil ito ay may 
kasamang isa o higit na mga sangkap na henetikal na ginawa, sa 
kondisyon na: (1) walang nag-iisang naturang sangkap ang bumubuo 
ng higit sa kalahati ng isang porsiyento ng kabuuang timbang ng 
naturang pagkaing sumailalim sa pagproseso; at (2) ang pagkaing 
sumailalim sa pagproseso ay hindi nagtataglay ng higit sa 10 ng mga 
naturang sangkap.

(f) Pagkain na ang ipinasiya ng isang independiyenteng 
organisasyon ay alam at sadyang nilikha mula sa o isinama sa buto na 
henetikal na ginawa o pagkaing henetikal na ginawa, sa kondisyon na 
ang naturang pagpapasiya ay ginawa alinsunod sa isang pamamaraan 
ng pagsampol at pagsubok na inaprobahan sa mga regulasyong 
pinagtibay ng kagawaran. Walang pamamaraan sa pagsampol na 
dapat aprobahan ng kagawaran maliban kung ang pagsampol ay 
ginagawa alinsunod sa isang may-bisang pang-estadistika na plano sa 
pagsampol na kaayon ng mga prinsipyong inirerekomenda ng mga 
pinanggagalingan na kinikilala sa mundo bilang International 
Standards Organization (ISO) at ng Grain and Feed Trade Association 

(GAFTA). Walang pamamaraan sa pagsubok na dapat aprobahan ng 
kagawaran maliban kung: (1) ito ay kaayon sa pinakabagong 
“Guidelines on Performance Criteria and Validation of Methods for 
Detection, Identification and Quantification of Specific DNA Sequences 
and Specific Proteins in Foods,” (CAC/GL 74 (2010)) inilathala ng 
Codex Alimentarius Commission; a (2) hindi ito umaasa sa pagsubok 
ng mga pagkaing isinailalim sa pagproseso kung walang DNA na 
matutuklasan.

(g) Pagkain na labag sa batas na pinatunayan na tinatakan, 
pinalaganap, o inialok para sa pagbebenta bilang “organiko” 
alinsunod sa pederal na Batas ng 1990 sa mga Produktong Pagkaing 
Organiko at ang mga regulasyong binigyang-bisa alinsunod doon ng 
Kagawaran ng Agrikultura ng Estados Unidos.

(h) Pagkain na hindi ipinapakete para sa tinging pagbebenta at: (1) 
isang pagkaing sumailalim sa pagproseso na inihanda at hinahangad 
para sa agad na paggamit ng tao o (2) ay inihahain, ibinebenta, o 
ipinagkakaloob sa alinmang restoran o ibang pasilidad ng pagkain  
na pangunahing gumagawa ng pagbebenta ng pagkain at hinahangad 
para sa agad na pagkain ng tao.

(i) Pagkaing medikal.
110809.3. Pagpapatibay ng mga Regulasyon
Ang kagawaran ay maaaring magpatibay ng anumang mga 

regulasyon na ipinasiya nitong kailangan para sa pagpapatupad at 
pagbibigay-kahulugan ng artikulong ito, sa kondisyon na ang 
kagawaran ay hindi dapat bigyan ng kapangyarihan na lumikha ng 
anumang mga pagkalibre na higit sa tinukoy sa Seksyon 110809.2.

110809.4. Pagpapatupad
Bilang karagdagan sa anumang aksyon sa ilalim ng Artikulo 4 

(nagsisimula sa Seksyon 111900) ng Kabanata 8, anumang paglabag 
sa Seksyon 110809 o 110890.1 ay dapat ituring na paglabag sa talataan 
(5) ng subdibisyon (a) ng Seksyon 1770 ng Kodigo Sibil at maaaring 
usigin sa ilalim ng Titulo 1.5 (nagsisimula sa seksyon 1750) ng Bahagi 
4 ng Dibisyon 3 ng Kodigo Sibil, maliban sa ang mamimiling nagdadala 
ng aksyon ay hindi kailangang magtatag ng anumang partikular na 
pinsala mula sa, o patunayan ang anumang pag-asa sa, ipinaratang na 
paglabag. Ang kabiguang gumawa ng anumang pagsisiwalat na 
iniaatas ng Seksyon 110809, o ang paggawa ng isang pahayag na 
ipinagbabawal ng seksyon 110809.1, ay dapat na ituring na nagdudulot 
ng pinsala kahit sa halaga ng aktuwal o iniaalok na presyo sa pagtitingi 
ng bawat pakete o produktong lumabag umano. 

SEK. 4. PAGPAPATUPAD

Seksyon 111910 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan ay 
sinususugan upang mabasang:

111910. (a) Sa kabila ng mga tadhana ng Seksyon 111900 o 
anumang ibang tadhana ng batas, sinumang tao ay maaaring magdala 
ng aksyon sa hukumang superyor alinsunod sa seksyong ito at ang 
hukuman ay dapat magkaroon ng hurisdiksiyon pagkatapos ng pagdinig 
at para sa dahilang ipinakita, upang maggawad ng pansamantala o 
permanenteng utos na pumipigil sa sinumang tao na labagin ang 
anumang tadhana ng Artikulo 6.6 (nagsisimula sa Seksyon 110808), o 
Artikulo 7 (nagsisimula sa Seksyon 110810) ng Kabanata 5. Anumang 
pamamaraan sa ilalim ng seksyong ito ay dapat sumunod sa mga 
iniaatas ng Kabanata 3 (nagsisimula sa Seksyon 525) ng Titulo 7 ng 
Bahagi 2 ng Kodigo sa Pamamaraang Sibil, maliban sa ang taong iyon 
ay hindi dapat atasan na magparatang ng mga bagay na kailangan upang 
ipakita, o maaaring magpakita, ng kawalan ng sapat na remedyo ng 
batas, o upang ipakita, o maaaring magpakita, ng hindi maaayos na 
pinsala o kawalan, o upang ipakita, o maaaring magpakita, ng natatangi 
o espesyal na indibidwal na pinsala ng katawan o mga pinsala.

(b) Bilang karagdagan sa tulong ng hukuman na itinatadhana sa 
subdibisyon (a), ang hukuman ay maaaring maggawad sa tao, 
organisasyon, o entidad na iyon ng makatwirang mga bayad sa abugado 
at lahat ng mga makatwirang gastos na natamo sa pag-iimbistiga at 
pag-uusig sa aksyon gaya ng ipinasiya ng hukuman.
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(c) Ang seksyong ito ay hindi dapat bigyan ng kahulugan na 
tinatakdaan o binabago ang mga kapangyarihan ng kagawaran at mga 
pinahintulutang ahente nito upang magdala ng aksyon upang ipatupad 
ang kabanatang ito alinsunod sa Seksyon 111900 o anumang ibang 
tadhana ng batas.

SEK. 5. MALING PAGTATAK

Seksyon 110663 ay idinaragdag sa Kodigo sa Kalusugan at 
Kaligtasan, upang mabasang:

110663. Anumang pagkain ay malaking tinatakan kung ang tatak 
nito ay hindi sumusunod sa mga iniaatas ng Seksyon 110809 o 
110809.1.

SEK. 6. KAKAYAHANG IHIWALAY

Kung ang anumang tadhana ng inisyatibong ito o ang paggamit nito 
para sa anumang dahilan ay ipinasiyang walang-bisa o labag sa 
saligang-batas, ang pagiging walang-bisa na iyon ay hindi dapat 
makaapekto sa ibang mga tadhana o paggamit ng inisyatibo na maaaring 
bigyan ng bisa nang wala ang walang-bisa o labag sa saligang-batas na 
tadhana o paggamit, at sa layuning ito ang mga tadhana ng inisyatibong 
ito ay maaaring ihiwalay.

SEK. 7. KONSTRUKSIYON SA IBANG MGA BATAS

Ang inisyatibong ito ay dapat bigyan ng kahulugan na magdaragdag, 
hindi papalit, sa mga iniaatas ng anumang pederal na batas o batas ng 
Caifornia o regulasyon na nagtatadhana ng hindi gaanong mahigpit o 
hindi gaanong kumpletong pagtatak ng anumang hilaw na kalakal na 
pang-agrikultura o pagkaing sumailalim sa pagproseso na napapailalim 
sa mga tadhana ng inisyatibong ito.

SEK. 8. PETSA NG PAGKAKABISA

Ang batas na ito ay dapat magkabisa sa sandaling mapagtibay 
alinsunod sa subdibisyon (a) ng Seksyon 10 ng Artikulo II ng Saligang-
batas ng California.

SEC. 9. MAGKAKASALUNGAT NA PANUKALA

Kung ang ibang panukala o mga panukala na lumitaw sa kaparehong 
pambuong-estadong balota na nagpapataw ng mga karagdagang iniaatas 
na may kaugnayan sa produksiyon, pagbebenta at/o pagtatak ng pagkaing 
henetikal na ginawa, ang mga tadhana ng ibang panukala o mga panukala, 
kung inaprobahan ng mga botante, ay dapat itugma sa mga tadhana ng 
batas na ito, sa kondisyon na ang mga tadhana ng ibang panukala o mga 
panukala ay hindi humahadlang sa pagsunod o nagbibigay ng dahilan 
upang hindi sumunod sa mga iniaatas ng batas na ito.

Kung ang mga tadhana ng ibang panukala o mga panukala ay 
humahadlang sa pagsunod o nagbibigay ng dahilan upang hindi 
sumunod sa mga mga tadhana ng batas na ito, at ang batas na ito ay 
tumanggap ng mas maraming bilang ng sumasang-ayong boto, ang mga 
tadhana ng batas na ito ay dapat mamayani sa kabuuan ng mga ito, at 
ang ibang panukala o mga panukala ay dapat na walang-bisa.

SEK. 10. MGA SUSOG

Ang inisyatibong ito ay maaaring susugan ng Lehislatura, pero upang 
isulong lamang ang hangarin at layunin, sa pamamagitan ng isang batas 
na ipinasa ng isang dalawang-ikatlong boto sa bawat kapulungan.

PROPOSISYON 38 
Ang inisyatibong panukalang ito ay inihaharap sa mga tao alinsunod 

sa mga tadhana ng Seksyon 8 ng Artikulo II ng Saligang-batas ng 
California.

Ang inisyatibong panukalang ito ay nagsususog sa at nagdaragdag 
ng mga seksyon sa Kodigo sa Edukasyon, sa Kodigo sa Parusa at 
Kodigo sa Kita at Pagbubuwis; dahil dito, ang mga kasalukuyang 
tadhanang iminumungkahing tanggalin ay nilimbag sa tipong 
tinatanggal at ang mga bagong tadhanang iminumungkahing idagdag 
ay nilimbag sa tipong italika upang ipabatid na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS

ATING MGA ANAK, ATING HINAHARAP: BATAS  
SA MGA LOKAL NA PAARALAN AT PAMUMUHUNAN SA 

MAAGANG EDUKASYON AT PAGBAWAS SA UTANG SA 
BONO

SEKSYON 1. Titulo.

Ang panukalang ito ay dapat makilala at maaaring tawaging “Ating 
mga Anak, Ating Hinaharap:” Batas sa mga Lokal na Paaralan at 
Pamumuhuhan sa Maagang Edukasyon at Pagbawas sa Utang sa 
Bono.”

SEK. 2. Mga Napag-alaman at Pagpapahayag ng Layunin.

(a) Dinadaya ng California ang hinaharap ng ating mga anak at ating 
estado. Ngayon, ang ating estado ay ibinibilang na ika-46 sa bansa sa 
ating ipinupuhunan upang turuan ang bawat estudyante. Ang California 
ay ibinibilang na pinakahuli, ika-50 mula sa 50 estado, na may 
pinakamalaking mga sukat ng klase sa bansa.

(b) Ang mga pagbawas sa badyet kamakailan ay inilalagay ang ating 
mga paaralan sa huling katayuan. Sa nakalipas na tatlong taon, higit sa 
$20 bilyon ang nabawas mula sa mga paaralan ng California; ang 
mahahalagang programa at serbisyo na kailangan ng lahat ng mga bata 
upang maging matagumpay ay inalis o binawas; at higit sa 40,000 
edukador ang natanggal.

(c) Tayo ay nabibigo sa ating mga programang maagang 
pagpapaunlad ng bata, na kinukumpirma ng maraming pag-aaral na isa 
sa pinakamahusay na mga pamumuhunang pang-edukasyon na 
magagawa natin. Ang ating kulang sa pondo na mga programa sa 
pampublikong preschool ay naglilingkod sa 40 porsiyento lamang ng 
mga karapat-dapat na tatlo- at apat-na-taong gulang. Tanging 5 
porsiyento ng napakaliit ang kita na mga sanggol at bago pa lang 
lumalakad, na unang-unang nangangailangan ng suporta, ang may daan 
sa mga programang maagang panahon ng pagkabata.

(d) Kaya natin at dapat tayong gumawa ng mas mabuti. Ang mga 
bata ay ating kinabukasan. Ang pamumuhunan sa ating mga paaralan at 
mga programa sa maagang panahon ng pagkabata upang ihanda ang 
mga bata na magtagumpay ay ang pinakamahusay na bagay na 
magagawa natin para sa ating mga anak at sa hinaharap ng ating 
ekonomiya ng ating estado. Kung walang mahusay na edukasyon, hindi 
magagawa ng ating mga anak na makipagtagisan sa isang pandaigdig 
na ekonomiya. Kung walang sanay na lakas na paggawa, hindi 
magagawa ng ating mga anak na makipagtagisan para sa mga trabaho. 
Tungkulin natin sa ating mga anak at sa ating mga sarili na pabutihin 
ang edukasyon ng ating mga anak.

(e) Panahon na upang gumawa ng tunay na pagkakaiba: wala nang 
mga kalahating-hakbang kundi tunay, nakakapagbagong pamumuhunan 
sa mga paaralan kung saan ang hinaharap ng ating estado at ating mga 
pamilya ay nakadepende. Ang batas na ito ay magbibigay ng kakayahan 
sa mga paaralan na magkaloob ng maraming-larangang edukasyon na 
sumusuporta sa kahandaan sa kolehiyo at karera para sa bawat estudyante, 
kabilang ang mataas na uri ng kurikulum ng sining, musika, pisikal na 
edukasyon, agham, teknolohiya, inhinyeriya, matematika, at bokasyonal 
at teknikal na edukasyon na mga kurso; mas maliit na mga sukat ng klase; 
mga aklatan ng paaralan, mga nars ng paaralan, at mga tagapayo.

(f) Ang batas na ito ay nag-aatas na ang mga desisyon tungkol sa 
kung paano pinakamahusay na gagamitin ang mga bagong pondo 
upang pabutihin ang ating mga paaralan ay dapat gawin hindi sa 
Sacramento, kundi lokal, may paggalang sa mga tinig ng mga magulang, 
guro, ibang mga tauhan ng paaralan, at mga miyembro ng komunidad. 
Ito ay nag-aatas na ang mga lokal na lupon ng paaralan ay magtrabahong 
kasama ng mga magulang, guro, ibang mga tauhan ng paaralan, at mga 
miyembro ng komunidad upang ipasiya kung ano ang unang-unang 
kailangan sa bawat partikular na paaralan.
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(g) Upang ang lahat ng ating mga paaralan ay mabago, upang ang 
lahat ng ating mga anak ay makinabang, tinitiyak ng batas na ito na ang 
bagong pagpopondo ay makakarating sa bawat lokal na paaralan—
kabilang ang mga kinokontratang paaralan, mga paaralan ng county, at 
mga paaralan para sa mga batang may mga espesyal na 
pangangailangan—at inilalaan nang makatarungan at malinaw. Ang 
bagong pagpopondo ay ilalaan sa bawat lokal na paaralan batay sa 
bawat mag-aaral, na ang mga pondo ay iniaatas na gastahin sa mga 
lokal na paaralan, hindi sa punong-tanggapan ng distrito.

(h) Pinananagot ng panukalang ito ang mga lokal na lupon ng 
paaralan para sa kung paano ginagasta ang bagong pera ng nagbabayad 
ng buwis. Sila ay inaatasang ipaliwanag kung paano ang paggasta ay 
magpapabuti ng mga bunga sa edukasyon at kung paano nila 
iminumungkahi na ipasiya kung ang paggasta ay matagumpay. Sila ay 
aatasang iulat ang mga resultang nakamit upang ang mga magulang, 
guro, at komunidad ay magkaroon ng kaalaman kung ang pera ay 
ginagamit nang matalino.

(i) Tinatakdaan ng batas na ito ang magagasta ng mga paaralan mula 
sa mga bagong pondong ito sa mga gastos na pampangasiwaan sa hindi 
hihigit sa 1 porsiyento at tinitiyak na hindi magagamit ng mga paaralan 
ang mga bagong pondong ito upang taasan ang mga suweldo at mga 
benepisyo.

(j) Ang batas na ito ay tutulong na ihanda ang mahihirap na bata na 
magtagumpay sa paaralan at sa buhay sa pamamagitan ng pagtataas ng 
mga pamantayan para sa mga programang edukasyon sa maagang 
panahon ng pagkabata at sa pamamagitan ng pagpapalawak ng bilang 
ng mga bata na makakadalo.

(k) Bilang mga Taga-California, lahat tayo ay dapat bumahagi sa 
gastos sa pagpapabuti sa ating mga paaralan at mga programang 
maagang edukasyon dahil tayo ay kabahagi sa mga benepisyo na 
dadalhin ng mga mas mabuting mga paaralan at ng isang mahusay na 
nag-aral na lakas paggawa sa ating ekonomiya at sa kalidad ng buhay 
sa ating estado.

(l) Ang ating mga paaralan at mga programa sa maagang panahon 
ng pagkabata ay nagdusa sa mga taon ng pagsailalim sa pandaraya. Sa 
halip na ipahintulot ang higit pang mga pagbawas, kailangan nating 
dagdagan ang pagpopondo upang magkaloob sa bawat bata ng 
pagkakataong magtagumpay. Kung lahat tayo ay magsasama-sama 
upang magpadala ng mas maraming tagatulong sa lahat ng ating mga 
anak at mga silid-aralan, at lahat tayo ay lumahok sa pagtiyak na ang 
mabubuting desisyon ay ginagawa tungkol sa kung paano gagamitin 
nang mabisa ang mga pondong ito, muli nating magagawa ang mga 
paaralan ng California na dakila at pauunlarin ang ating ekonomiya.

(m) Ang panukalang ito ay lumilikom ng perang kailangan upang 
ipuhunan sa ating mga anak sa pamamagitan ng dumadausdos na 
panukat na pagtaas sa buwis sa kita na nag-iiba batay sa kakayahan ng 
mga nagbabayad ng buwis na magbayad, na ang mga pinakamalaking 
kumita ang nag-aambag ng pinakamalaki.

(n) Sa unang apat na taon ng inisyatibong ito, gaya ng inilarawan sa 
ibaba, 60 porsiyento ng mga pondo ay pupunta sa K-12 na mga paaralan, 
10 porsiyento ay pupunta sa maagang edukasyon at 30 porsiyento ay 
pupunta upang bawasan ang utang ng estado at hadlangan ang higit 
pang nakapipinsalang mga pagbawas sa badyet na makakasira sa mga 
bagong pamumuhunang ito sa edukasyon. Para sa natitirang walong 
taon ng insiyatibo, mula 2017 pataas, 100 porsiyento ng mga pondo ay 
pupunta upang dagdagan ang pagpopondo sa K-12 at maagang 
edukasyon. Upang iwasan ang malaking pagtaas-pagbaba sa kita at 
tiyakin ang patuloy na pamumuhunan sa kailangang mga pasilidad ng 
paaralan at maagang edukasyon, anumang mga kita na humihigit sa 
antas ng paglaki ng kada tao na personal na kita ng California ay 
gagamitin upang serbisyuhan at bayaran ang kasalukuyang utang sa 
bono para sa edukasyon, tinitiyak ang kakayahan ng California na mag-
isyu ng mga bagong bono, gaya ng kailangan, upang itayo at isamoderno 
ang mga pasilidad ng paaralan at maagang edukasyon.

(o) Lahat ng bagong perang nalikom ng inisyatibong ito ay ilalagay 
sa isang nakahiwalay na ipinagkakatiwalang pondo na magagasta 
lamang para sa mga lokal na paaralan, para sa pangangalaga at 
edukasyon ng maagang panahon ng pagkabata, at upang tumulong na 
maserbisyuhan at iretiro ang utang sa bono para sa paaralan, alinsunod 
sa mga tadhana ng batas na ito. Ang Lehislatura at ang Gobernador ay 
hindi pahihintulutang gamitin ang perang ito para sa iba pang bagay, at 
hindi nila magagawang baguhin ang kada-mag-aaral na sistema ng 
paglalaan na tumitiyak na ang pera ay makatarungang dumadaloy 
patungo sa bawat lokal na paaralan.

(p) Ang inisyatibong ito ay nagtataglay ng mabibigat, mabibisang 
tadhana sa pananagutan na nag-aatas ng pagbabantay, mga pagsusuri, 
at pagsisiwalat sa publiko. Sa kauna-unahang pagkakataon, 
magkakaroon tayo ng malilinaw na badyet sa lugar ng paaralan at 
malalaman kung paano eksaktong ginagasta ang ating pera sa bawat 
paaralan. Sinumang sadyang lumabag sa mga tadhana sa paglalaan o 
pamamahagi ng batas na ito ay magkakasala ng felony.

(q) Ang inisyatibo ay nagtatayo rin ng karagdagang suson ng  
pananagutan sa pamamagitan ng pagtatapos ng buwis pagkaraan ng 12 
taon maliban kung ito ay muling aprobahan ng mga botante. Iyon ay 
nagbibigay sa ating mga paaralan ng sapat na panahon upang ipakita na 
ang mga bagong pondo ay talagang nagpabuti ng mga bungang pang-
edukasyon, habang pinoprotektahan ang mga nagbabayad ng buwis sa 
pamamagitan ng pag-aalis ng buwis kung ang mga botante ay nagpasiya 
na ayaw nilang panatilihin ito.

(r) Ang inisyatibong ito ay magkakabisa habang ang California ay 
humaharap sa isa sa mga pinakamasamang paghina ng ekonomiya sa 
kasaysayan nito. Kung ang inisyatibo ay lubos na ipinatupad agad at 
walang ginawa upang tumulong na sarhan ang kakulangan sa badyet ng 
estado, ang pagpapatuloy ng sobrang mga pagbawas sa badyet ay 
maaaring magkait sa ating mga paaralan at mga bata ng suportang 
kailangan nila upang lubos na makinabang mula sa mga pamumuhunang 
pang-edukasyon na itinatadhana ng batas na ito. Dahil dito, ang 
inisyatibong ito ay ipatutupad sa dalawang yugto. Para sa unang apat na 
taon ng pananalapi, hanggang sa katapusan ng 2016–17, 30 porsiyento 
ng mga pondo—mga $3 bilyon—ay pupunta upang serbisyuhan at 
iretiro ang bono para sa paaralan ng estado at ibang utang sa bono, 
pinalalaya ang katulad na halaga upang matugunan ang ibang mga 
pangangailangan sa badyet na napakahalaga sa pangkalahatang 
kapakanan ng mga bata at ng mga pamilya at komunidad kung saan sila 
naninirahan. Simula sa taon ng pananalapi 2017–18, ang inisyatibo ay 
lubos na ipatutupad, at 100 porsiyento ng mga pondo ay magiging 
bagong pera, na hindi magagamit na kapalit ng Proposisyon 98 o 
anumang ibang kasalukuyang pagpopondo para sa K–12 na edukasyon 
o mga programa sa maagang panahon ng pagkabata. Ang resulta nitong 
nakayugtong pagharap ay, magsisimula agad, 70 porsiyento ng mga 
pondo ay gagamitin upang dagdagan ang pagpopondo para sa mga 
paaralan at mga programang maagang edukasyon gaya ng iniaatas ng 
batas na ito, at pagkaraan ng apat na taon, lahat ng pondo—100 
porsiyento—ay dapat gastahin para sa layuning iyon upang matupad 
ang ating obligasyon sa ating mga anak at sa ating hinaharap.

SEK. 3. Layunin at Hangarin.

Napag-alaman at ipinapahayag ng mga tao ng Estado ng California 
ang lahat ng mga sumusunod:

(a) Upang palakasin at suportahan ang mga pampublikong paaralan 
ng California, kabilang ang mga kinokontratang paaralan, sa 
pamamagitan ng pagdaragdag sa kada-mag-aaral na pagpopondo upang 
pabutihin ang pagganap sa akademiko, bilang ng mga nagtatapos, at 
kahandaan sa bokasyon, kolehiyo, karera, at buhay.

(b) Upang palakasin at suportahan ang edukasyon ng mga bata ng 
California sa pamamagitan ng pagbabalik ng pagpopondo, pagpapabuti 
ng kalidad, at pagpapalawak ng daan sa mga programang maagang 
pangangalaga at edukasyon para sa mahihirap at nanganganib na bata.
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(c) Upang lumikha ng higit na pananagutan, kalinawan, at paglahok 
ng komunidad sa kung paano ginagasta ang mga pondo ng pampublikong 
edukasyon.

(d) Upang tiyakin na ang mga kitang nalikha ng batas na ito ay 
gagamitin para sa K–12 na mga aktibidad na pang-edukasyon ng lugar 
ng paaralan; upang palawakin at palakasin ang maagang pangangalaga 
at edukasyon para sa mahihirap na bata; at, upang limitahan ang abot at 
sa ilalim ng mga limitadong pangyayari na partikular na ipinahihintulot 
ng batas na ito, upang palakasin ang pangkalahatang katayuan sa 
pananalapi ng estado at himukin ang sapat na pamumuhunan sa 
hinaharap sa mga pasilidad na pang-edukasyon sa pamamagitan ng 
pagbawas sa pasanin ng kasalukuyang utang sa bono para sa edukasyon.

(e) Upang matiyak na ang mga kitang nalikha ng batas na ito ay hindi 
magagamit upang palitan ang kasalukuyang pagpopondo ng estado para 
sa K–12 na edukasyon o maagang pangangalaga at edukasyon.

(f) Upang matiyak na ang Lehislatura ay hindi mahihiram o 
maililihis ang kitang nilikha ng batas na ito para sa anumang ibang 
layunin, o idikta sa mga lokal na komunidad ng paaralan kung paano 
dapat gastahin ang mga pondong iyon.

SEK. 4. Bahagi 9.7 (nagsisimula sa Seksyon 14800) ay idinaragdag 
sa Dibisyon 1 ng Titulo 1 ng Kodigo sa Edukasyon, upang mabasang:

BAHAGI 9.7. ATING MGA ANAK, ATING HINAHARAP: BATAS 
SA MGA LOKAL NA PAARALAN AT PAMUMUHUNAN SA 

MAAGANG EDUKASYON AT PAGBAWAS SA UTANG SA BONO
14800. Ang bahaging ito ay dapat makilala at maaaring tawaging 

Ating mga Anak, Ating Hinaharap: Batas sa mga Lokal na Paaralan at  
Pamumuhuhan sa Maagang Edukasyon at Pagbawas sa Utang sa Bono.

14800.5. Para sa mga layunin ng bahaging ito, at ng Kabanata 1.8 
(nagsisimula sa Seksyon 8160) ng Bahagi 6 ng Dibisyon 1 ng  
Titulo 1, ang mga sumusunod na kahulugan ay umaaplay:

(a) “Lokal na ahensiya ng edukasyon” o “LEA” ay kabilang ang mga  
distrito ng paaralan, mga opisina ng edukasyon ng county, mga 
namamahalang lupon ng independiyenteng pampublikong kinokontratang  
paaralan, at ang mga namumunong sanggunian ng tuwirang mga serbisyong 
pagtuturo na ipinagkakaloob ng estado, kabilang ang mga Paaralan para 
sa Bingi ng California at ang Paaralan para sa Bulag ng California.

(b) “K–12 na paaralan” o “paaralan” ay nangangahulugang  
anumang pampublikong paaralan, kabilang pero walang limitasyon ang 
anumang kinokontratang paaralan, paaralan ng county, o paaralan para 
sa mga batang may mga espesyal na pangangailangan, na taunang  
nagpapatala, at nagkakaloob ng tuwirang mga serbisyong pagtuturo sa, 
mga mag-aaral sa alinman o lahat ng grado na kindergarten hanggang  
12 at nasa ilalim ng hurisdiksiyon sa pagpapatakbo ng alinmang LEA.  
Ang katawagang “kindergarten” sa bahaging ito ay kabilang ang  
pantransisyon na kindergarten.

(c) “Maagang pangangalaga at edukasyon” o “ECE” ay 
nangangahulugang preschool at ibang mga programa na idinisenyo 
upang pangalagaan at isulong ang edukasyon ng mga bata mula sa 
pagsilang hanggang kindergarten na pagiging karapat-dapat, kabilang 
ang parehong programa na nagkakaloob ng maagang pangangalaga 
at edukasyon sa mga bata at mga programa na nagpapalakas ng 
kapasidad sa maagang pangangalaga at edukasyon ng mga magulang 
at tagapangalaga upang higit nilang mapaglingkuran ang mga bata.

(d) Para sa taon ng paaralan na 2013–14, ang “pagpapatala” ng 
paaralan ay nangangahulugang ang mga pigura sa pagpapatala sa 
Oktubre na iniulat para sa taon ng pananalapi na 2012–13, binawasan 
o dinagdagan ng pangkaraniwang persentahe ng paglaki o pagbaba sa 
mga pigura ng pagpapatala sa Oktubre sa nakalipas na tatlong taon ng 
paaralan. Para sa lahat ng susunod na taon, ang “pagpapatala” sa 
isang paaralan ay nangangahulugang ang pangkaraniwang buwanang 
aktibong pagpapatala para sa naunang taon ng paaralan na kinalkula 
alinsunod sa Seksyon 46305, o ng pagpapatala sa Oktubre para sa 
naunang taon ng paaralan kung ang pigura ng Seksyon 46305 ay hindi 

makukuha, binawasan o dinagdagan ng pangkaraniwang persentaheng 
pagtaas o pagbaba sa mga pigura ng pagpapatalang ito sa nakalipas 
na tatlong taon ng paaralan. Ang bawat pagpapatala ng LEA ay dapat 
na ang kabuuan ng mga pagpapatala sa lahat ng paaralan sa ilalim ng 
hurisdiksiyon ng LEA na iyon. Ang pambuong-estadong pagpapatala 
ay dapat na ang kabuuan ng lahat ng pagpapatala ng LEAs.

(e) “Programang pang-edukasyon” ay nangangahulugang mga  
paggasta para sa mga sumusunod na layunin sa isang K–12 na lugar ng 
paaralan, inaprobahan sa isang pampublikong pagdinig ng  
namamahalang lupon ng LEA na may hurisdiksiyon sa paaralan, upang 
pabutihin ang pagganap sa akademiko ng mag-aaral, bilang mga  
nagtatapos, at kahandaan sa bokasyon, karera, kolehiyo, at buhay:

(1) Pagtuturo sa sining, pisikal na edukasyon, agham, teknolohiya, 
inhinyeriya, matematika, kasaysayan, sibiko, kaalaman sa pananalapi, 
Ingles at mga banyagang wika, at teknikal, bokasyonal, o pangkarerang 
edukasyon.

(2) Mas maliit na mga sukat ng klase.
(3) Mas maraming mga tagapayo, katiwala ng aklatan, nars ng 

paaralan, at ibang mga tauhang pansuporta sa lugar ng paaralan.
(4) Pinalawig na oras ng pag-aaral sa pamamagitan ng mas 

mahabang mga araw ng paaralan o mas mahabang mga taon ng 
paaralan, paaralan sa tag-araw, preschool, at mga programang 
pagpapayaman pagkalabas ng paaralan, at isahang pagtuturo.

(5) Karagdagang panlipunan at pang-akademikong suporta para sa 
mga nag-aaral ng wikang Ingles, maliit-ang-kita na mga mag-aaral, at 
mga mag-aaral na may mga espesyal na pangangailangan.

(6) Mga alternatibong modelo ng edukasyon na nagtatayo ng 
kapasidad ng mga mag-aaral para sa mapanuring pag-iisip at 
pagkamalikhain.

(7) Karagdang komunikasyon at paglahok sa mga magulang bilang 
mga tunay na kasangga ng mga paaralan sa pagtulong sa lahat ng bata 
na magtagumpay.

(f) “Mga pondo ng CETF” ay nangangahulugang ang mga kitang 
iyon na idineposito sa Ipinagkakatiwalang Pondo ng Edukasyon ng 
California alinsunod sa Sekyon 17041.1 ng Kodigo sa Kita at 
Pagbubuwis, kasama ng lahat ng interes na kinita sa mga pondong 
iyon habang hinihintay ang unang paglalaan ng mga ito at  
lahat ng interes na kinita sa anumang nabawing mga pondo habang 
hinihintay ang muling paglalaan ng mga ito.

(g) “Superintendente” ay nangangahulugang Superintendente ng 
Pampublikong Pagtuturo.

14801. (a) Ang Ipinagkakatiwalang Pondo ng Edukasyon ng 
California (CETF) sa pamamagitan nito ay nililikha sa Tesorerya ng 
Estado. Ang mga pondo ng CETF ay ipinagkakatiwala at, sa kabila ng 
Seksyon 13340 ng Kodigo sa Pamahalaan, ay patuloy na inilalaan, 
nang hindi isinasaalang-alang ang mga taon ng pananalapi, para sa 
eksklusibong mga layuning nakalagay sa batas na ito.

(b) Ang mga pondo ng CETF na inilipat at inilaan patungo o mula 
sa Ipinagkakatiwalang Pondo ng Edukasyon ng California ay hindi 
dapat bumuo ng mga paglalaan na napapailalim sa mga limitasyon 
para sa mga layunin ng Artikulo XIII B ng Saligang-batas ng California. 
Ang mga pondo ng CETF ay ipinagkakatiwala para sa mga layunin ng 
Batas na ito at hindi dapat ituring na mga kita o mga nalikom sa buwis 
ng Pangkalahatang Pondo, at kaya ay hindi dapat isama sa mga 
pagkalkulang iniaatas ng Seksyon 8 ng Artikulo XVI, at hindi rin 
napapailalim sa mga tadhana ng Seksyon 12 ng Artikulo IV o Seksyon 
20 ng Artikulo XVI, ng Saligang-batas ng California.

(c) Ang mga pondo ng CETF ay dapat ilaan at gamitin nang 
eksklusibo gaya ng nakalagay sa batas na ito at hindi dapat gamitin 
upang bayaran ang mga gastos na pampangasiwaan maliban kung 
partikular na ipinahintulot ng batas. Sa kabila ng anumang ibang 
tadhana ng batas, ang mga pondo ng CETF ay hindi dapat ilipat o 
ipahiram sa Pangkalahatang Pondo o sa alinmang ibang pondo, tao, o 
entidad para sa anumang layunin o sa anumang oras maliban kung 
malinaw na ipinahihintulot ng Seksyon 14813.
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(d) Ang mga pondo ng CETF na inilaan sa LEAs at ang Superintendente 
mula sa CETF ay dapat tumulong sa pang-estado, lokal, at pederal na 
mga pondong inilaan para sa mga pampublikong K–12 na paaralan at  
maagang pangangalaga at edukasyon pagsapit ng Nobyembre 1, 2012,  
at hindi dapat gamitin upang halinhan o palitan ang kada tao na pang-
estado, lokal o pederal na mga antas ng pagpopondo na itinatag para sa 
mga layuning ito pagsapit ng petsang iyon, itinama para sa mga  
pagbabago sa halaga ng pamumuhay at, tungkol sa mga pederal na 
pondo, para sa anumang pangkalahatang paghina sa kahandaan ng 
pederal na pagpopondo. Ang mga halagang inilalaan mula sa mga  
pondong iba sa CETF para sa suporta ng K–12 na sistema ng edukasyon 
at mga programang maagang pangangalaga at edukasyon, ipinag-utos  
man ng saligang-batas o hindi, ay hindi dapat bawasan bilang resulta ng 
mga pondong inilalaan alinsunod sa batas na ito.

14802. (a) Ang Lupon ng Pagbabantay ng Pananalapi sa 
pamamagitan nito ay nililikha upang magkaloob ng pagbabantay at 
pananagutan sa pamamahagi at paggamit ng lahat ng pondo ng CETF. 
Ang mga miyembro ng lupon ay ang Kontroler, Tagasuri ng Estado, 
Ingat-yaman, Pangkalahatang Abugado, at Direktor ng Pananalapi. 
Ang Lupon ng Pagbabantay ng Pananalapi ay dapat maging 
responsable sa pagtiyak na ang mga pondo ng CETF ay ipinamamahagi 
nang aksakto gaya ng itinatadhana ng bahaging ito at ginagamit 
lamang para sa layuning nakalagay sa bahaging ito.

(b) Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng batas, ang mga aktuwal  
na gastos na natamo ng Lupon ng Pagbabantay ng Pananalapi,  
Kontroler, at ng Superintendente sa pangangasiwa ng Ipinagkakatiwalang 
Pondo ng Edukasyon ng California ay dapat bayaran ng mga pondo ng  
CETF; sa kondisyon, gayunman, na ang mga naturang gastos ay hindi  
maaaring humigit ng tatlong-ikasampu ng 1 porsiyento ng lahat ng  
kitang natipon sa pondo sa anumang tatlong-taong panahon, isang  
average ng isang-ikasampu ng 1 porsiyento taun-taon. Hanggang sa  
katapusan ng taon ng pananalapi na 2016–17, 30 porsiyento ng mga  
gastos na ipinahintulot ng seksyong ito ay dapat ibawas mula sa  
pansamantalang mga pondo ng suporta na itinatadhana alinsunod sa  
Seksyon 14802.1, 60 porsiyento ng mga gastos na ipinahintulot ng  
seksyong ito ay dapat ibawas mula sa mga pondong itinago para sa K-12 
alinsunod sa Seksyon 14803, at 10 porsiyento ng mga gastos na  
ipinahintulot ng seksyong ito ay dapat ibawas mula sa mga pondong  
itinago para sa ECE alinsunod sa Seksyon 14803. Pagkaraan, 85  
porsiyento ng mga gastos na ipinahintulot ng seksyong ito ay dapat  
ibawas mula sa mga pondong itinago para sa K–12, at 15 porsiyento ay 
dapat ibawas mula sa mga pondong itinago para sa ECE, alinsunod sa  
Seksyon 14803.

(c) Ang Lupon ng Pagbabantay ng Pananalapi ay maaaring 
magpatibay ng mga naturang regulasyon, kabilang ang mga regulasyon 
sa emerhensiya, gaya ng kailangan upang tuparin ang mga obligasyon 
sa ilalim ng batas na ito.

14802.1. (a) Hanggang sa katapusan ng taon ng pananalapi na 
2016–17, ang Kontroler ay dapat maglaan ng 30 porsiyento ng mga 
pondo ng CETF gaya ng itinatadhana sa seksyong ito at sa natitira 
alinsunod sa mga Seksyon 14803, 14804, 14805, 14806, at 14807. 
Pagkaraan, lahat ng pondo ng CETF ay dapat ilaan alinsunod sa mga 
Seksyon 14803, 14804, 14805, 14806, at 14807.

(b) Hanggang sa katapusan ng taon ng pananalapi na 2016-17, ang 
katawagang “mga pondo ng CETF” gaya ng pagkakagamit sa Seksyon 
14803 ay dapat tumukoy sa 70 porsiyento ng mga pondo ng CETF na 
inilalaan alinsunod sa mga Seksyon 14803, 14804, 14805, 14806, at 
14808, at ang katawagang “pansamantalang mga pondo ng suporta” 
ay dapat tumukoy sa 30 porsiyento ng mga pondo ng CETF na inilalaan 
alinsunod sa seksyong ito.

(c) Hanggang sa katapusan ng taon ng pananalapi na 2016–17, 
nang kuwartuhan, ang Kontroler ay dapat kumuha ng mga karapatan 
sa at ipamahagi ang mga pansamantalang pondo ng suporta sa Pondo 
ng Serbisyo sa Utang ng Edukasyon na itinatag ng Seksyon 14813 para 
sa pamamahagi alinsunod sa seksyong ito.

14803. (a) Sa panahon ng unang dalawang buong taon ng  
pananalapi kasunod ng petsa ng pagkakabisa ng batas na ito, ang 
Kontroler ay dapat magtago ng 85 porsiyento ng mga pondo ng CETF  
para sa paglalaan sa mga lokal na ahensiyang pang-edukasyon para sa  
K-12 na mga paaralan, at 15 porsiyento ng mga pondo ng CETF para sa 
paglalaan sa Superintendente para sa pagkakaloob sa mga programang 
maagang pangangalaga at edukasyon, sa mga halaga at paraang  
nakalagay sa batas na ito. Ang mga pondong ito, ibinawas ang mga  
aktuwal na gastos alinsunod sa subdibisyon (b)  ng Seksyon 14802, ay  
dapat ituring na “mga nakahandang kita” sa ilalim ng Seksyon 14804.

(b) Upang magkaloob ng katatagan at iwasan ang malawak na 
pagtaas-pagbaba sa pagpopondo, ang mga pondo ng CEFT ay dapat 
ipamahagi gaya ng mga sumusunod sa bawat taon ng pananalapi 
kasunod ng unang dalawang buong taon ng pananalapi kasunod ng 
petsa ng pagkakabisa ng batas na ito:

(1) (A) Magsisimula sa taon ng pananalapi na 2015–16 at para sa 
bawat taon na iba sa taon ng pananalapi na 2017–18, sa simula ng taon  
ng pananalapi, ang Lupon ng Pagbabantay ng Pananalapi ay dapat  
magpasiya ng pangkaraniwang antas kung saan ang personal na kita kada 
tao ng California ay lumaki sa naunang limang taon at dapat iaplay ang  
antas ng persentahe ng paglaki sa mga pondo ng CETF na ipinamahagi sa 
LEAs at sa Superintendente mula sa Ipinagkakatiwalang Pondo ng  
Edukasyon ng California sa taon ng pananalapi na katatapos lamang.

(B) Para lamang sa taon ng pananalapi na 2017–18, upang gumawa 
ng transisyon mula sa pansamantalang mga pondo ng suporta na  
itinatadhana sa subdibisyon (a) ng Seksyon 14802.1 patungo sa lubos na 
pagpopondo ng K–12 na mga paaralan at mga programa ng ECE, sa  
simula ng taon ng pananalapi, ang Lupon ng Pagbabantay ng Pananalapi 
ay dapat magpasiya ng pangkaraniwang antas na ang personal na kita  
kada tao ng California ay lumaki sa nakalipas na limang taon at dapat  
iaplay ang antas ng persentaheng iyon sa paglaki sa produkto ng 1.429 
ulit ng halaga ng mga pondo ng CETF na ipinamahagi sa LEAs at ng  
Superintendente mula sa Ipinagkakatiwalang Pondo ng Edukasyon ng  
California sa taon ng pananalapi na katatapos lamang.

(2) Ang halagang ipinasiya alinsunod sa talataan (1), ibinawas ang  
mga aktuwal na gastos alinsunod sa subdibisyon (b) ng Seksyon 14802,  
ay dapat ituring na “mga nakahandang kita” sa ilalim ng Seksyon 14804 
at dapat makuha para sa pamamahagi nang kuwartuhan sa LEAs at sa 
Superintendente sa taon ng pananalapi na nagsisimula noon.

(c) Ang mga pondo ng CETF na humihigit sa mga nakahandang kita 
ay dapat ipamahagi sa katapusan ng taon ng pananalapi alinsunod sa 
Seksyon 14813.

(d) Lahat ng pondo ng CETF na inilalan sa LEAs ay dapat gastahin 
ng LEAs sa loob ng isang taon ng pagtanggap; sa kondisyon, gayunman, 
na ang LEAs ay maaaring magdala ng higit sa 10 porsiyento ng mga 
perang ito para gastahin sa sumusunod na taon ng pananalapi. Ang 
Lupon ng Pagbabantay ng Pananalapi ay dapat magbawi ng anumang 
mga pondong hindi ginasta sa loob ng orihinal na isang-taong panahon 
at anumang mga pondo na kinuha pero hindi ginasta sa loob ng 
sumusunod na taon. Lahat ng pondong binawi ay dapat ituring na mga 
nakahandang kita, at dapat isama sa ibang mga nakahandang kita, at 
dapat muling ilaan alinsunod sa Seksyon 14804.

14804. (a) Nang kuwartuhan, ang Kontroler ay dapat kumuha ng 
mga karapatan sa at ipamahagi ang 15 porsiyento ng mga nakahandang 
kita sa Superintendente para sa pagkakaloob sa mga programa at 
suporta sa maagang pangangalaga at edukasyon sa isang paraan at 
mga halagang itinatadhana ng Kabanata 1.8 (nagsisimula sa Seksyon 
8160) ng Bahagi 6.

(b) Nang kuwartuhan, ang Kontroler ay dapat kumuha ng mga 
karapatan sa at ipamahagi ang 85 porsiyento ng mga nakahandang 
kita sa LEAs na nakalaan para sa paggasta sa bawat K-12 na paaralan 
sa loob ng bawat hurisdiksiyon ng LEA, sa mga halagang kinalkula ng 
Kontroler alinsunod sa mga Seksyon 14805 hanggang 14807, inklusibo.

(c) Ang seksyong ito, at mga Seksyon 14802.1, 14803, 14805, 14806, 
at 14807, ay nagpapatupad sa sarili at hindi nag-aatas ng aksyong 
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pambatasan upang magkabisa. Ang pamamahagi ng mga pondo ng 
CETF at mga pansamantalang pondo ng suporta ay hindi dapat 
antalahin o makaapekto sa pamamagitan ng kabiguan ng Lehislatura 
at ng Gobernador na pagtibayin ang isang taunang Panukalang-batas 
sa Badyet ainsunod sa Seksyon 12 ng Artikulo IV ng Saligang-batas ng 
California, at hindi rin sa pamamagitan ng anumang aksyon o hindi 
pag-aksyon ng Gobernador o ng Lehislatura.

14805. Sa mga nakahandang kitang inilalaan para sa kuwartuhang 
pamamahagi sa LEAs sa ilalim ng subdibisyon (b) ng Seksyon 14804, 
ang Kontroler ay dapat mamahagi ng 70 porsiyento bilang kada-mag-
aaral na mga gawad sa programang pang-edukasyon. Ang bilang at 
laki ng mga gawad sa programang pang-edukasyon na ipamamahagi 
sa bawat LEA, at ang bilang at laki ng mga gawad sa programang 
pang-edukasyon na ilalaan para sa bawat K–12 na paaralan sa ilalim 
ng hurisdiksiyon ng LEA, ay dapat na ang mga sumusunod:

(a) Ang Kontroler ay dapat magtatag ng isang magkakatulad, 
pambuong-estadong kada-mag-aaral na gawad para sa bawat isa ng 
mga sumusunod na tatlong grupo sa antas ng grado: kindergarten 
hanggang ika-3 grado, inklusibo (ang “K–3 na gawad”), ika-4 
hanggang ika-8 grado, inklusibo (ang “4–8 na gawad”), at ika-9 
hanggang ika-12 grado, inklusibo (ang “9–12 na gawad”).

(b) Ang mga magkakatulad na gawad na ito ay dapat na batay sa  
kabuuang pambuong-estadong pagpapatala sa bawat isa ng tatlong  
grupo sa antas ng grado. Ang halaga ng kada-mag-aaral na 4–8 na  
gawad ay dapat na 120 porsiyento ng halaga ng kada-mag-aaral na K-3 
na gawad, at ang halaga ng kada-mag-aaral na 9-12 na gawad ay dapat 
na 140 porsiyento ng halaga ng kada-mag-aaral na K-3 na gawad.

(c) Bawat LEA ay dapat tumanggap ng bilang ng K–3 na mga 
gawad na katulad sa pagpapatala sa kindergarten hanggang ika-3 
grado, inklusibo; ang bilang ng 4-8 na mga gawad na katulad ng 
pagpapatala sa ika-4 hanggang ik-8 grado, inklusibo; at ang bilang ng 
9-12 na mga gawad na katulad ng pagpapatala sa ika-9 hanggang ika-
12 grado, inklusibo.

(d) Bawat isa ng mga kada-mag-aaral na mga gawad na ito ay dapat 
ilaan para sa partikular na K-12 na paaralan na ang pagpapatala ay  
naging dahilan ng pagiging karapat-dapat ng LEA para sa gawad na ito.

(e) Ang mga pag-aagpang sa antas ng grado na itinatadhana sa 
mga subdibisyon (a) at (b) ay dapat na ang tanging paglihis na 
ipinahihintuot sa kapantay na kada-mag-aaral na pamamahagi ng mga 
pondo ng programang pang-edukasyon sa lahat ng K–12 na mga 
paaralan alinsunod sa mga pagpapatala ng mga ito.

14806. Sa mga nakahandang kitang inilalaan para sa kuwartuhang 
pamamahagi sa LEAs sa ilalim ng subdibisyon (b) ng Seksyon 14804,  
ang Kontroler ay dapat mamahagi ng 18 porsiyento bilang mga gawad  
sa kada-mag-aaral na mga gawad sa maliit ang kita. Ang bilang at laki 
ng kada-mag-aaral na mga gawad sa maliit ang kita upang ipamahagi sa 
bawat karapat-dapat na LEA, at ang bilang at laki ng kada-mag-aaral na 
mga gawad sa maliit ang kita na ilalaan para sa bawat K–12 na paaralan 
sa ilalim ng hurisdiksiyon ng LEA, ay dapat na ang mga sumusunod:

(a) Batay sa kabuuang pambuong-estadong pagpapatala ng mga 
mag-aaral sa lahat ng K-12 na mga paaralan na natukoy na karapat-
dapat para sa mga libreng pagkain sa ilalim ng Mga Patnubay sa 
Pagiging Karapat-dapat ng Kita na itinatag ng Kagawaran ng 
Agrikultura ng Estados Unidos upang ipatupad ang pederal na 
Pambansang Batas na Richard B. Russell na Tanghalian sa Paaralan 
at ang pederal na Batas ng 1966 sa Nutrisyon ng Bata (“mga batang 
karapat-dapat sa libreng pagkain”), ang Kontroler ay dapat magtatag 
ang isang magkakatulad, pambuong-estadong kada-mag-aaral na 
gawad upang magkaloob ng karagdagang suportang pang-edukasyon 
para sa mga maliit ang kita na mga mag-aaral na ito (“ang kada-mag-
aaral na gawad sa maliit ang kita”).

(b) Bawat LEA ay dapat tumanggap ng kaparehong bilang ng kada-
mag-aaral na mga gawad sa maliit ang kita na natatanggap ng mga 
mag-aaral na karapat-dapat sa libreng pagkain.

(c) Bawat isa ng mga kada-mag-aaral na mga gawad sa maliit ang 
kita na ito ay dapat ilaan para sa partikular na K-12 na paaralan na 
ang pagpapatala ay naging dahilan ng pagiging karapat-dapat ng LEA 
para sa gawad na iyon.

14807. Sa mga nakahandang kitang inilalaan para sa kuwartuhang 
pamamahagi sa LEAs sa ilalim ng subdibisyon (b) ng Seksyon 14804,  
ang Kontroler ay dapat mamahagi ng 12 porsiyento para sa pagsasanay, 
teknolohiya, at mga materyal sa pagtuturo na kada-mag-aaral na mga  
gawad. Ang bilang at laki ng mga gawad sa programang pang-edukasyon 
na ipamamahagi sa bawat LEA, at ang bilang at laki ng mga gawad sa  
programang pang-edukasyon na ilalaan para sa bawat K–12 na paaralan 
sa ilalim ng hurisdiksiyon ng LEA, ay dapat na ang mga sumusunod:

(a) Batay sa kabuuang pambuong-estadong pagpapatala para sa 
lahat ng K–12 na mga paaralan, ang Kontroler ay dapat magtatag ng 
isang magkakatulad, pambuong-estadong kada-mag-aaral na gawad 
upang suportahan ang nadagdagang mga kasanayan sa pagtuturo 
para sa mga tauhan ng K–12 na paaralan at napapanahong teknolohiya 
at mga materyal sa pagtuturo (“mga gawad sa pagsasanay, teknolohiya, 
at mga materyal sa pagtuturo ” o “mga gawad na 3T”).

(b) Bawat LEA ay dapat tumanggap ng kaparehong bilang ng kada-
mag-aaral na mga gawad na 3T sa maliit ang kita na natatanggap ng 
mga mag-aaral, batay sa pagpapatala ng LEA.

(c) Bawat isa ng mga kada-mag-aaral na mga gawad na 3T ay dapat  
ilaan para sa partikular na K-12 na paaralan na ang pagpapatala ay 
naging dahilan ng pagiging karapat-dapat ng LEA para sa gawad na iyon.

14808. (a) May mga limitadong eksepsiyon na itinatadhana sa 
talataan (2) ng subdibisyon (c), ang mga pondong natatanggap ng 
LEAs alinsunod sa mga Seksyon 14805, 14806, at 14807 ay dapat 
gastahin o italaga lamang sa partikular na K–12 na paaralan kung 
saan ang mga ito ay inilaan alinsunod sa subdibisyon (d) ng Seksyon 
14805, subdibisyon (c) ng Seksyon 14806, at subdibisyon (c) ng Seksyon 
14807, ayon sa pagkakasunod-sunod, at dapat gamitin nang eksklusibo 
para sa mga layuning ipinahintulot ng seksyong ito.

(b) Ang programang pang-edukasyon at mga gawad sa mga mag-
aaral na maliit ang kita ay maaaring gamitin para sa mga programang 
pang-edukasyon o, hanggang sa isang kabuuan ng 200 porsiyento ng 
anumang mga gawad na 3T ng paaralan, para sa anumang layuning 
ipinahihintulot para sa isang gawad na 3T. Ang mga gawad na 3T ay 
dapat gastahin nang eksklusibo para sa napapanahong mga materyal 
sa pagtuturo at teknolohiya at upang palakasin ang mga kasanayan ng 
mga tauhan ng paaralan sa mga paraan na nagpapabuti ng pagganap 
sa akademiko ng mga mag-aaral, bilang ng mga nagtatapos, at 
kahandaan sa bokasyon, karera, kolehiyo, at buhay.

(c) (1) Bukod sa partikular na itinatadhana sa talataan (2), lahat 
ng pondong natanggap alinsunod sa mga Seksyon 14805 hanggang 
14807, inklusibo, ay dapat lamang gastahin para sa tuwirang 
pagkakaloob ng mga serbisyo o materyal sa K–12 na mga lugar ng 
paaralan at hindi dapat gastahin sa anumang serbisyo o materyal na 
hindi pisikal na inihahatid sa paaralan o sa mga mag-aaral nito; at 
hindi rin para sa buong-oras na mga tauhan na hindi gumugugol ng 
hindi kukulangin sa 90 porsiyento ng kanilang binayarang oras na 
pisikal na naroroon sa paaralan o sa mga mag-aaral ng paaralan; at 
hindi rin para sa sinumang tauhan maliban sa upang masakop ang 
dami ng oras na ang mga tauhan ay pisikal na naroroon sa paaralan o 
sa mga mag-aaral ng paaralan; at hindi rin para sa anumang tuwiran 
o hindi tuwirang mga gastos na pampangasiwaan na natamo ng LEA.

(2) (A) Ang namamahalang lupon ng bawat LEA ay maaaring kumuha, 
sa pantay na persentahe mula sa bawat isa ng kada-mag-aaral na mga  
gawad na natatanggap nito, isang halagang sapat upang masakop ang  
mga aktuwal na gastos sa pagsunod sa mga iniaatas na pampublikong  
pulong, pagsusuri, badyet, at pag-uulat ng bahaging ito. Ang mga 
pondong kinuha para sa mga naturang layunin ay hindi dapat humigit ng 
2 porsiyento ng mga kabuuang gawad na natanggap sa anumang  
dalawang-taong panahon, isang average na 1 porsiyento kada taon.
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(B) Ang mga gastos sa mga programa sa pagpapabuti ng mga 
kasanayan na ipinagkakaloob sa labas ng lugar sa mga tauhan ng 
paaralan partikular upang pahusayin ang kanilang mga kasanayan sa 
pagkakaloob ng mga serbisyo sa lugar o sa mga mag-aaral ng paaralan 
ay maaaring masakop nitong kada-mag-aaral na mga gawad, kapag 
ang pagkakaloob sa labas ng lugar ng mga naturang serbisyo ay mas 
mabisang paggasta kaysa pagkakaloob sa lugar.

(d) Walang mga pondo ng CETF na dapat gamitin upang taasan 
ang suweldo o mga benepisyo para sa sinumang tauhan o kategorya ng 
tauhan na higit sa suweldo at mga benepisyo na itinatag para sa mga 
tauhang iyon o kategoryang iyon ng mga tauhan pagsapit ng Nobyembre 
1, 2012; sa kondisyon, gayunman, na ang mga katungkulang di-buo o 
buong pinopondohan ng batas na ito ay maaaring matanggap mula sa 
mga pondo ng CETF ang mga pagtaas sa suweldo at benepisyo na 
pinagtibay ng isang namamahalang lupon at kapantay ng mga pagtaas 
na natanggap ng ibang katulad na mga empleyado ayon sa isang 
proporsiyon ng kanilang di-buo o buong-oras na katayuan.

14809. Nang hindi lalampas sa 30 araw kasunod ng bawat 
kuwartuhang paglalaan ng mga pondo ng CETF sa LEAs, ang Lupon ng 
Pagbabantay ng Pananalapi ay dapat lumikha ng isang listahan ng  
bawat LEA na tumanggap ng mga pondo at ang halaga ng mga pondong 
inilaan para sa bawat paaralan sa loob ng LEA na iyon sa ilalim ng  
bawat kategorya ng pagpopondo na tinukoy sa mga Seksyon 14805, 
14806, at 14807. Ang lupon ay dapat maglathala ng listahang ito online 
sa isang angkop na lokasyon, at ang Superintendente ay dapat maglathala 
ng isang link sa online na paglilista sa isang madaling makitang lugar sa 
tahanang pahina ng Internet Web site ng Superintendente.

14810. Alinman sa Lehislatura o Gobernador, o anumang ibang 
pang-estado o lokal na sanggunian ng pamahalaan maliban sa 
namamahalang lupon ng LEA na may hurisdiksiyon sa pagpapatakbo 
sa isang paaralan, ay dapat magtagubilin kung paano ang mga pondo 
ng CETF ay gagamitin sa paaralang iyon. Ang bawat namamahalang 
lupon ng LEA ay dapat magkaroon ng tanging awtoridad sa desisyong 
iyon, napapailalim, gayunman, sa mga sumusunod: 

(a) Bawat taon ang namamahalang lupon, nang personal o sa 
pamamagitan ng mga angkop na kinatawan, ay dapat maghangad ng 
kontribusyon, sa isang bukas na pampublikong pulong sa mga 
magulang, guro, tagapangasiwa ng paaralan, ibang mga tauhan ng 
paaralan, at mga mag-aaral, gaya ng angkop (ang “komunidad ng 
paaralan”), sa o malapit sa lugar ng paaralang iyon, tungkol sa kung 
paano gagamitin ang mga pondo ng CETF sa paaralang iyon at bakit. 

(b) Kasunod ang pulong na iyon, ang LEA o ang angkop na mga 
kinatawan nito ay dapat mag-alay ng isang nakasulat na rekomendadyon 
para gamitin ang mga pondo ng CETF sa ikalawang bukas na 
pampubikong pulong sa o malapit na lugar ng paaralan kung saan ang 
komunidad ng paaralan ay binibigyan ng pagkakataon na tumugon sa 
rekomendasyon ng LEA. 

(c) Dapat tiyakin ng namamahalang lupon na, sa panahon ng proseso 
ng paggawa ng desisyon tungkol sa paggamit ng mga pondo ng CETF,  
lahat ng miyembro ng komunidad ng paaralan ay pinagkakalooban ng  
pagkakataon na magharap ng kontribusyon na nakasulat online. 

(d) Sa panahon na ginawa nito ang desisyon tungkol sa paggamit ng 
mga pondo bawat taon, ang namamahalang lupon ay dapat 
magpaliwanag, nang pampubliko at online, kung paano ang 
iminumungkahing paggasta nito ng mga pondo ng CETF ay 
magpapabuti sa mga bungang pang-edukasyon at kung paano 
magpapasiya ang lupon na ang mga pinabuting bunga ay nakamit.

14811. (a) Bilang kondisyon ng pagtanggap ng anumang mga 
pondo ng CETF, ang bawat LEA ay dapat magtatag ng isang 
nakahiwalay na kuwenta para sa pagtanggap at paggasta ng mga 
perang iyon, kuwenta na dapat na malinaw na tinukoy bilang kuwenta 
ng Ipinagkakatiwalang Pondo ng Edukasyon ng California. Bawat 
LEA ay dapat maglaan at gumasta ng mga pondo sa kuwentang iyon 
tangi kung alinsunod sa mga Seksyon 14805 hangang 14808, inklusibo.

(b) Ang independiyenteng pagsusuri ng pananalapi at pagsunod na 
iniaatas ng mga distrito ng paaralan ay dapat, bilang karagdagan sa 
lahat ng ibang mga iniaatas ng batas, tumiyak at magpatibay kung ang 
mga pondo ng CETF ay wastong ipinamahagi at ginasta gaya ng 
iniaatas ng bahaging ito. Ang iniaatas na ito ay dapat idagdag sa mga 
iniaatas na patnubay sa pagsusuri para sa mga distrito ng paaralan at 
dapat maging bahagi ng mga ulat ng pagsusuri taun-taon na nirepaso 
at binabantayan ng Kontroler alinsunod sa Seksyon 14504.

(c) Ang LEAs ay dapat na maghanda taun-taon at maglagay sa 
kanilang Internet Web site, sa loob ng 60 araw pagkaraan ng pagsasara 
sa bawat taon ng paaralan, ng isang malinis at malinaw na ulat ng 
kung paano eksaktong ginasta ang mga pondo ng CETF sa bawat isa 
ng mga paaralan sa loob ng kanilang hurisdiksiyon, anong mga 
hangarin para sa mga paggastang iyon ang inihatid sa komunidad ng 
paaralan sa ilalim ng Seksyon 14810, at kung nakamit nila ang mga 
hangaring itinatag. Ang Superintendente ay dapat magkaloob ng isang 
link ng kanyang Internet Web site na nagbibigay ng kakayahan sa mga 
miyembro ng komunidad at mga mananaliksik upang magamit ang 
lahat ng mga naturang ulat sa buong estado sa loob ng dalawang 
linggo pagkatapos na ilagay ang mga ito ng LEAs.

14812. (a) Simula sa taon ng paaralan na 2012–13, bilang isang  
kondisyon ng pagtanggap ng mga pondo ng CETF, ang namamahalang  
lupon ng bawat LEA na tumatanggap ng mga pondo sa ilalim ng batas na 
ito ay dapat lumikha at ilathala online ang isang badyet para sa paaralan 
sa loob ng hurisdiksiyon ng LEA na naghahambing ng aktuwal na  
pagpopondo at mga paggasta para sa paaralang iyon mula sa naunang  
taon ng pananalapi na may nakabadyet na pagpopondo at paggasta para 
sa paaralang iyon para sa kasalukuyang taon ng pananalapi. Ang Internet 
Web site ng Superintendente ay dapat magkaloob ng isang link na  
nagbibigay ng kakayahan sa mga miyembrong komunidad at mananaliksik 
na magamit ang lahat ng mga naturang badyet sa buong estado, para sa 
mga kasalukuyan at nakaraang taon, mula sa taon ng paaralan na 2012–
13. Dapat ipakita ng badyet ang pinagkunan at halaga ng lahat ng  
pondong ginagamit sa paaralan, kabilang ang, pero hindi limitado sa,  
mga pondong itinatadhana sa ilalim ng batas na ito, at kung paano ang  
bawat kategorya ng pinagkukunan ng mga pondo ay ginagamit. Ang 
badyet ay dapat na nasa magkakatulad na anyo na idinisenyo at  
inaprobahan ng Superintendente. Ang mga paggasta ay dapat iulat sa  
pangkalahatan kada mag-aaral at batay sa pangkaraniwang suweldo ng  
guro, batay din sa pagtuturo, suporta sa pagtuturo, pangangasiwa,  
pagpapanatili, at ibang mahahalagang kategorya. Ang Kagawaran ng  
Edukasyon ng Estado ay dapat mag-atas at tiyakin na ang mga distrito ng 
paaralan at mga paaralan ay magkakatulad na nag-uulat ng mga  
paggasta sa pamamagitan ng angkop na kategorya at magkakatulad na  
ipinapakita ang pagkakaiba sa pagitan ng mga paggasta ng paaralan at  
distrito ng paaralan. Ang badyet ay dapat kabilang ang mga gastos sa  
mga tauhan na inilarawan batay sa numero, uri, at tagal ng mga tauhan  
at gumamit ng aktuwal na mga pigura ng suweldo at benepisyo para sa  
mga empleyado sa paaralan nang walang anumang indibidwal na 
nagpapakilalang impormasyon. Bawat K–12 na paaralan na tumatanggap 
ng pera mula sa Ipinagkakatiwalang Pondo ng Edukasyon ng California  
ay dapat kabilang ang mga pondong ito bilang isang nakahiwalay na 
seksyon sa iisang plano ng paaralan na nakatutugon nang malaki sa mga 
pamantayan ng mga subdibisyon (d), (f), at (h) ng Seksyon 64001.

(b) Ang mga paglalaan mula sa Ipinagkakatiwalang Pondo ng  
Edukasyon ng California ay hinahangad na magkaloob sa mga mag-
aaral ng karagdagang suporta at mga programa na higit sa kasalukuyang 
ipinagkakaloob mula sa ibang pang-estado, lokal, at pederal na mga 
pinagkukunan. Simula sa taon ng pananalapi na 2013–14, ang LEAs ay 
dapat gumawa ng bawat makatwirang pagsisikap upang panatilihin,  
mula sa mga pondong iba sa ipinagkakaloob sa ilalim ng batas na ito,  
ang mga kada-mag-aaral na paggasta sa bawat isa ng kanilang mga  
paaralan na hindi kukulangin sa kapantay sa taon ng pananalapi na  
2012–13 na kada-mag-aaral na mga paggasta, iniakma sa mga  
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pagbabago sa halaga ng pamumuhay. Ito ay dapat makilala bilang ang  
“inaasintang pagpapanatili ng pagsisikap” para sa paaralang iyon. Ang 
magkakatulad na badyet sa lugar ng paaralan na iniaatas ng subdibisyon 
(a) ay dapat kabilang ang isang malinis na pahayag ng kung ano ang  
mga kada-mag-aaral na paggasta sa taon ng pananalapi na 2012–13 ng 
paaralang iyon mula sa lahat ng pinagkukunan ng pondo na iba sa  
itinatadhana sa ilalim ng batas na ito, at isang hula ng magiging mga  
paggasta para sa kasalukuyang taon ng paaralan kung ang paaralan ay 
natugunan taun-taon ang iniaasinta sa pagpapanatili ng pagsisikap. 
Kung sa anumang taon ang isang LEA ay hindi makatugon sa inaasintang 
pagpapanatii ng pagsisikap para sa alinman sa mga paaralan nito, ang  
LEA ay dapat magpaliwanag kung bakit nasa badyet nito sa lugar ng  
paaralan para sa paaralang iyon at dapat talakayin ang paliwanag na  
iyon sa isang pampublikong pulong na gaganapin sa o malapit sa lugar  
ng paaralan alinsunod sa Seksyon 14810. Sa pulong na iyon, ang mga  
opisyal mula sa LEA ay dapat tumugon kung bakit hindi posibleng  
tugunan ang inaasintang pagpapanatili ng pagsisikap para sa partikular 
na paaralang iyon, at ano ang iminumungkahi ng ahensiya upang ang  
kabiguang matugunan ang inaasinta ay hindi magkaroon ng masamang 
epekto sa mga mag-aaral at sa kanilang mga pamilya.

14813. (a) Ang mga pondong inilalaan alinsunod sa subdibisyon 
(a) ng Seksyon 14802.1 at ang mga pondo ng CETF na ipinasiya ng 
Lupon ng Pagbabantay ng Pananalapi na humigit sa parehong mga 
nakahandang kita at ang mga maisasauling mga gastos ng lupon at ng 
Kontroler alinsunod sa Seksyon 14803 ay dapat ilipat nang kuwartuhan 
ng Kontroler sa Pondo ng Serbisyo sa Utang ng Edukasyon, na sa 
pamamagitan nito ay nililikha ng Tesorerya ng Estado. Ang mga pera 
ng Pondo ng Serbisyo sa Utang ng Edukasyon ay ipinagkakatiwala at, 
sa kabila ng Seksyon 13340 ng Kodigo sa Pamahalaan, ay patuloy na 
inilalaan, nang hindi isinasaalang-alang ang mga taon ng pananalapi, 
para sa eksklusibong mga layuning nakalagay sa seksyong ito.

(b) Ang mga pera sa Pondo ng Serbisyo sa Utang ng Edukasyon ay 
dapat lamang gamitin upang bayaran ang serbisyo sa utang sa mga 
bono, o upang tubusin o pawalang-bisa ang mga bono, na ang 
maturidad ay sa susunod na taon ng pananalapi, na alinman (1) ay 
inisyu o iniisyu ng estado para sa pagtatayo, muling pagtatayo, 
rehabilitasyon, o pagpapalit ng pre-kindergarten hanggang unibersidad 
ng mga pasilidad ng paaralan, o ang pagtatamo o pag-upa ng tunay na 
ari-arian para sa mga naturang pasilidad ng paaralan (“mga bono ng 
paaralan”); o (2) sa limitadong abot na ipinahihintulot ng subdibisyon 
(c), ay inisyu o iniisyu ng estado para sa ospital ng mga bata o ibang 
pangkalahatang obligasyong bono.

(c) Mula sa mga perang inilipat sa Pondo ng Serbisyo sa Utang ng  
Edukasyon, ang Kontroler ay dapat maglipat, bilang pagbawas ng 
paggasta sa Pangkalahatang Pondo, ng mga halagang kailangan upang 
palitan ang gastos ng kasalukuyang-taon na mga pagbabayad sa serbisyo 
sa utang na ginawa mula sa Pangkalahatang Pondo sa mga bono ng  
paaralan, ospital ng mga bata o ibang mga pangkalahatang obligasyong 
bono, o upang tubusin o pawalang-bisa ang mga bono ng paaralan,  
ospital ng mga bata, o ibang mga pangkalahatang obligasyong bono, 
gaya ng itinagubilin ng Direktor ng Pananalapi; sa kondisyon,  
gayunman, na walang mga pondo sa Pondo ng Serbisyo sa Utang ng  
Edukasyon na dapat gamitin upang palitan ang gastos ng kasalukuyang-
taon na mga pagbabayad ng serbisyo sa utang sa ospital ng mga bata o  
ibang mga pangkalahatang obligasyon bono, o upang tubusin o  
pawalang-bisa ang ospital ng mga bata o ibang mga pangkalahatang  
bono hanggang at maliban kung ang Kontroler, sa direksiyon ng Direktor 
ng Pananalapi, ay unang lubos na nagsauli sa Pangkalahatang Pondo  
para sa gastos ng kasalukuyang-taon na mga pagbabayad ng serbisyo sa 
utang sa lahat ng hindi pa nababayarang mga bono ng paaralan. Ang  
mga pondong inilipat nang gayon ay hindi dapat bumuo ng mga nalikom 
sa mga buwis ng Pangkalahatang Pondo na inilalaan alinsunod sa  
Artikulo XIII B ng Saligang-batas ng California, para sa mga layunin ng 
Seksyon 8 ng Artikulo XVI ng Saligang-batas ng California.

14814. (a) Hindi mas huli sa anim na buwan kasunod ng katapusan 
ng bawat taon ng pananalapi, ang Lupon ng Pagbabantay ng Pananalapi 
ay dapat magpagawa ng isang independiyenteng pagsusuri na isasagawa 
ng Ipinagkakatiwalang Pondo ng Edukasyon ng California at dapat  
iharap sa Lehislatura at sa Gobernador, at dapat ilagay nang madaling  
makita sa Internet Web site ng Lupon ng Pagbabantay ng Pananalapi, na 
may link sa ulat na malinaw na ipinakikita sa tahanang pahina ng  
Superintendente, ang parehong buong ulat ng pagsusuri at isang  
madaling maintindihan na buod ng mga resulta ng pagsusuring iyon.  
Ang ulat ay dapat magsama ng pagtutuos ng lahat na nalikom ng mga  
iniunlad ng personal na buwis na itinatag alinsunod sa Seksyon 17041.1 
ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis, lahat ng paglipat ng mga nalikom na  
iyon sa Ipinagkakatiwalang Pondo ng Edukasyon ng California, ng isang 
paglilista ng halaga ng mga pondong natanggap mula sa  
Ipinagkakatiwalang Pondo ng Edukasyon ng California sa taon ng  
pananalapi na iyon ng bawat LEA at bawat paaralan sa loob ng  
hurisdiksiyon ng LEA, at isang buod, batay sa mga ulat na iniaatas sa  
lahat ng LEAs ng subdibisyon (c) ng Seksyon 14811, ipinakikita ang  
paraan na ginamit ng bawat LEA ang mga pondo sa bawat isa ng mga  
paaralan nito at ang mga resultang hinangad at nakamit ng LEA. 

(b) Ang Superintendente, sa pagsangguni sa Lupon ng Pagbabantay 
ng Pananalapi, ay dapat magdisenyo at magkaloob sa bawat 
tagapakaloob ng LEA at ECE ng isang porma o pormat para sa 
pagtiyak ng magkakatulad na pag-uulat ng impormasyong iniaatas 
para sa ulat ng pagsusuri.

(c) Ang mga gastos sa paggawa ng taunang pagsusuri, at sa paglikha, 
pamamahagi, at pagsingil ng mga iniaatas na ulat, ay dapat ipasiya ng  
Lupon ng Pagbabantay ng Pananalapi upang tiyakin ang maingat na 
paggamit ng pagpopondo habang tinitiyak na ang hangarin ng batas na 
ito ay isinasakatuparan. Ang mga naturang gastos ay dapat isama sa  
loob ng mga aytem na ang aktuwal na halaga ay maaaring bayaran ng 
mga pondo ng CETF alinsunod sa subdibisyon (b) ng Seksyon 14802.

(d) Sa panahon ng paggawa at pag-uulat ng taunang pagsusuri, ang 
independiyenteng tagasuri ay dapat mag-ulat agad sa Pangkalahatang 
Abugado at sa publiko ng anumang hinihinalang paglalaan o paggamit 
ng mga pondo na salungat sa batas na ito, ng Lupon ng Pagbabantay 
ng Pananalapi o mga ahente nito, o ng alinmang LEA.

(e) Bawat opisyal na pinagtalagahan ng paglalaan o pamamahagi ng 
mga pondo alinsunod sa mga Seksyon 14803, 14804, 14805, 14806, at  
14807 na sadyang hindi naglaan o namahagi ng mga pondo sa bawat  
LEA at bawat lokal na paaralan sa kada-mag-aaral na batayan gaya ng 
tinukoy sa mga seksyong ito ay nagkasala ng felony na napapailalim sa  
pag-uusig ng Pangkalahatang Abugado, o kung hindi siya umakto agad, 
ang abugado ng distrito ng alinmang county, alinsunod sa subdibisyon  
(b) ng Seksyon 425 ng Kodigo sa Parusa. Ang Pangkalahatang Abugado, 
o kung ang Pangkalahatang Abugado ay hindi umakto, ang abugado ng 
distrito ng alinmang county, ay dapat na mabilis ng mag-imbistiga at  
maaaring humingi mga parusang pangkrimen at agad na tulong ng  
hukuman para sa anumang paglalaan o pamamahagi ng mga pondo na  
salungat sa mga Seksyon 14803, 14804, 14805, 14806, at 14807.

SEK. 5. Seksyon 46305 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan 
upang mabasang:

46305. Bawat elementarya, mataas na paaralan, at pinag-isang 
distrito ng paaralan, at bawat independiyanteng kinokontratang paaralan, 
opisina ng edukasyon ng county, at pinatatakbo-ng-estado na paaralan,  
ay dapat mag-ulat sa Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo sa 
mga pormang inihanda ng Kagawaran ng Edukasyon bilang karagdagan 
sa lahat ng ibang mga datos sa pagdalo gaya ng iniaatas, ang aktibong 
pagpapatala pagsapit ng ikatlong Miyerkules ng bawat buwan ng 
paaralan; at ang aktuwal na pagdalo sa ikatlong Miyerkules ng bawat 
buwan ng paaralan; maliban kung ang naturang araw ay isang piyesta 
opisyal ng paaralan, ang aktibong pagpapatala at aktuwal na pagdalo ng 
unang sinundang araw ng paaralan ay dapat iulat. “Aktibong pag-uulat ng 
pagpapatala” sa isang araw na ang pagbilang ay ginagawa ay 
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nangangahulugang ang mga mag-aaral na nasa pagpapatala sa mga 
regular na araw ng paaralan ng distrito sa unang araw ng taon ng paaralan 
kung saan ang mga paaralan ay nasa sesyon, at lahat ng ibang mga 
nagpatala, ibinawas ang lahat ng pag-urong mula noong araw na iyon 
mga mag-aaral na hindi dumalo ng kahit isang araw sa pagitan ng  
unang araw ng taon ng paaralan o ng unang araw ng paaralan na  
kasunod ng susunod na sinundang araw kung saan ang pagbilang ay  
ginawa alinsunod sa seksyong ito, alinman ang mas huli, at ang araw ng 
ang pagbilang ay ginagawa, inklusibo. Ang Superintendente ay maaari,  
gaya ng kailangan, na magbago sa mga petsa ng pagsingil o mga paraan 
upang bawasan ang anumang mga tungkuling pampangasiwaan ng lokal 
na ahensiyang pang-edukasyon sa pagpapatupad ng seksyong ito.

SEK. 6. Kabanata 1.8 (nagsisimula sa Seksyon 8160) ay 
idinaragdag sa Bahagi 6 ng Dibisyon 1 ng Titulo 1 ng Kodigo sa 
Edukasyon, upang mabasang:

KABANATA 1.8. PROGRAMA SA PAGPAPABUTI NG KALIDAD 
AT PAGPAPALAWAK NG MAAGANG PANAHON NG PAGKABATA

Artikulo 1. Mga Pangkalahatang Tadhana

8160. Ang mga sumusunod na kahulugan ay dapat umaplay sa 
buong kabanatang ito:

(a) Ang mga katawagang “programang maagang pangangalaga at 
edukasyon” o “programang ECE” ay nangangahulugang anumang  
pinopondohan-ng-estado o tinutustusan-ng-estado na programa sa pre-
school, pag-aalaga ng bata, o ibang pinopondohan-ng-estado o tinustusan-
ng-estado na programang maagang pangangalaga at edukasyon mula sa 
pagsilang hanggang kindergarten na pagiging karapat-dapat, kabilang 
ang pero hindi limitado sa mga programang sinusuportahan sa kabuuan o 
bahagi ng mga pondo mula sa Ipinagkakatiwalang Pondo ng mga Bata at 
Pamilya ng California. Kung ang isang programang ECE ay hindi  
pinopondohan nang eksklusibo ng mga pondo ng estado, ang katawagang 
“programang ECE” ay nangangahulugang ang bahaging iyon ng  
programa na pinopondohan ng estado.

(b) Ang katawagang “tagapagkaloob ng ECE” o “tagapagkaloob” 
ay nangangahulugang sinumang tao o ahensiya na legal na 
pinahintulutang maghatid ng programang ECE.

(c) Ang katawagang “mga antas ng pagkuha” ay nangangahulugang 
ang digri na ang mga tagapagkaloob ng ECE ay umaaplay at 
ginagawaran ng pagpopondo ng programa sa ilalim ng mga tadhana 
ng kabanatang ito.

(d) Ang katawagang “antas ng pagbabayad” ay nangangahulugang 
kada-bata na pagbabayad na natatanggap ng tagapagkaloob ng ECE 
sa ngalan ng mga karapat-dapat na pamilya mula sa mga pondo ng 
estado upang sakupin ang kanilang mga gastos sa pagkakaloob ng mga 
serbisyo ng ECE.

(e) Ang katawagang “mga pondo ng ECE” ay nangangahulugang 
ang mga pondong inilalaan sa maagang pangangalaga at edukasyon 
alinsunod sa mga Seksyon 14803 at 14804.

(f) Ang katawagang “mga pondo ng SAE” ay nangangahulugang 
mga pondong itinago para sa pagpapalakas at pagpapalawak ng mga 
programang ECE alinsunod sa subdibisyon (b) ng Seksyon 8161.

(g) Ang katawagang “malaki-ang-panganib na mga bata” ay 
nangangahulugang mga bata mula sa maliit ang kita na mga pamilya,  
maliit ang kita na tinatangkilik na mga pamilya, o maliit ang kita na mga 
panggrupong bahay at (1) nasa pangangalaga rin ng pagtangkilik o  
tinukoy sa Mga Serbisyong Proteksiyon ng Bata; (2) mga anak ng mga  
kabataang magulang na nasa ilalim ng pangangalagang pagtangkilik; o 
(3) inabuso, pinabayaan, o pinagsamantalahan, o malamang na  
nanganganib na abusuhin, pabayaaan, pagsamantalahan, ay dapat na  
higit na linawin ng Superintendente.

8161. Ang mga pondo ng ECE ay dapat ilaan taun-taon sa 
Superintendente upang gamitin gaya ng mga sumusunod:

(a) Hindi hihigit sa 23 porsiyento ng mga pondo ng ECE ang dapat 
gamitin gaya ng mga sumusunod:

(1) Tatlong daang milyong dolyar ($300,000,000) para sa mga  
kasalukuyan programang ECE upang ibalik ang pagpopondo sa mga antas 
ng taon ng pananalapi na 2008–09 na nasa proporsiyon sa mga pagbawas 
na ginawa sa bawat programa ng ECE sa mga taon ng pananalapi na  
2009–10 hanggang 2012–13, inklusibo, napapailalim sa mga sumusunod:

(A) Pagbabalik ay dapat umaplay nang pantay sa lahat ng uri ng 
mga pagbawas, nakamit man sa pamamagitan ng binawasang pagiging 
karapat-dapat ng bata, binawasang mga antas ng pagbabayad, 
pagbawas sa mga halaga ng kontrata, pagbawas sa bilang ng mga 
kontratang hinayaan, o ibang paraan.

(B) Kung ang Superintendente ay inaatasang maglaan ng mga 
pondo sa Kagawaran ng mga Serbisyong Panlipunan ng Estado o 
alinmang kapalit na ahensiya upang gawin itong pagbabalik ng mga 
pondo, dapat niyang gawin ito.

(C) Kung ang Superintendente at ang Kagawaran ng mga 
Serbisyong Panlipunan ng Estado ay magkasamang nagpasiya na ang 
anumang mga pondong hindi maibabalik dahil sa mga kakulangan sa 
mga antas ng pagkuha, ang mga pondong ito ay dapat gamitin upang 
itaas ang batayang linya ng kalidad sa mga antas ng pagbabayad na 
itinatag alinsunod sa subdibisyon (b) ng Seksyon 8168.

(2) Limang milyong dolyar ($5,000,000) sa Dibisyon sa Paglilisensiya 
ng Pangangalaga ng Komunidad ng Kagawaran ng mga Serbisyong 
Panlipunan ng Estado, o anumang kapalit na ahensiya, upang itaas ang 
dalas ng mga inspeksiyon sa paglilisensiya ng mga tagapagkaloob ng  
ECE na lampas sa mga antas ng taon ng pananalapi na 2011–12 sa  
ilalim ng mga tadhanang pinagkasunduan ng Superintendente at ng  
Kagawaran ng mga Serbisyong Panlipunan ng Estado o anumang  
kapalit na ahensiya nang hindi mas huli sa Hulyo 1, 2013. 

(3) Hanggang sampung milyong dolyar ($10,000,000) upang buuin 
at ipatupad ang tipunan ng datos na itinatag alinsunod sa Seksyon 
8171 upang subaybayan ang mga pagsulong na pang-edukasyon ng 
mga batang lumahok sa mga programang ECE ng estado.

(4) Apatnapung milyong dolyar ($40,000,000) upang buuin, ipatupad, 
at panatilihin ang Sistema ng Pagmarka at Pagpapabuti ng Maagang  
Pag-aaral (“ang sistemang QRIS”) na itinatag alinsunod sa Artikulo 4  
(nagsisimula sa Seksyon 8167). Ang mga pondong ipinagkakaloob ng  
seksyong ito ay hindi dapat gamitin para sa mga pagtaas sa mga antas 
ng pagbabayad sa tagapagkaloob o ibang kabayaran sa tagapagkaloob, 
kundi para sa disenyo, pagpapatupad, at pagtaya ng sistema, para sa  
pagtaya sa tagapagkaloob ng ECE at pagpapaunlad ng mga kasanayan, 
para sa pagpapabuti at pagpapalawak ng mga programa sa  
pagpapaunlad ng mga kasanayan ng ECE na iniaalay ng mga kolehiyo  
ng komunidad at ibang mahuhusay na tagasanay, para sa pag-iingat ng  
mga datos at pagsusuri, at para sa komunikasyon sa publiko tungkol sa 
mga antas ng kalidad na nakakamit ng mga tagapagkaloob ng ECE.

(5) Ang mga halagang nakalagay sa mga talataan (1) hanggang (4),  
inklusibo, ay dapat iakma taun-taon sa implasyon na kinalkula alinsunod 
sa subdibisyon (b) ng Seksyon 42238.1 kung paano ito mababasa sa  
petsa ng pagpapatibay ng seksyong ito.

(6) Sa anumang taon kung saan ang mga pondo ng ECE ay hindi  
sapat upang masakop ang mga iniaatas ng mga talataan (1), (3), at (4),  
ang mga halagang iniaatas ng mga talataang ito ay dapat bawasan ayon 
sa proporsiyon.

(b) Pagkatapos ilaan ang mga pondo sa pagpapanumbalik at  
pagpapabuti ng sistema na itinatadhana sa subdibisyon (a), dapat  
gamitin ng Superintendente ang mga natitirang pondo ng ECE, na  
makikilala bilang “ang mga pondo ng SAE” alinsunod sa subdibisyon (f) 
ng Seksyon 8160, upang palakasin at palawakin ang mga programang  
ECE gaya ng nakalagay sa kabanatang ito.

(c) Ang mga pondo ng ECE na inilalaan sa Superintendente ay dapat 
gastahin para sa mga layuning itinatadhana sa kabanatang ito sa loob  
ng isang taon pagkatapos matanggap ng Superintendente. Ang Lupon sa 
Pagbabantay ng Pananalapi na itinatag alinsunod sa Seksyon 14802 ay  
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dapat magbawi taun-taon ng anumang hindi nagastang pondo, at ang  
mga ito ay dapat maging bahagi muli ng mga pondo ng ECE, upang  
muling ilaan alinsunod sa kabanatang ito.

8162. (a) Maliban sa maaaring iatas ng pederal na batas, ang pagiging 
karapat-dapat ng sinumang bata para sa programang ECE, kabilang ang, 
pero hindi limitado sa, anumang programang ECE na itinatag, pinabuti, o  
pinalawak ng mga pondong inilalaan sa ilalim ng kabanatang ito, ay dapat  
itatag minsan taun-taon pagkatala ng bata sa programa. Kasunod ng  
pagpapatala, ang isang bata ay dapat ituring na karapat-dapat lumahok sa 
programa para sa natitira ng taon ng programa, at maaaring muling itatag 
ang pagiging karapat-dapat sa mga susunod na taon bawat taon.

(b) Simula sa taon ng pananalapi na 2013–14, ang taunang 
paglalaan para sa mga programang ECE bilang isang persentahe ng 
Pangkalahatang Pondo ay hindi dapat bawasan bilang resulta ng mga 
pondong inilaan alinsunod sa batas na ito nang mas mababa sa 
persentahe ng mga kita ng Pangkalahatang Pondo na inilalaan para sa 
mga programang ECE sa taon ng pananalapi na 2012–13.

8163. Ang Superintendente ay dapat maglaan ng mga pondo ng 
SAE gaya ng mga sumusunod:

(a) Dalawampu't-limang porsiyento ng mga pondo ng SAE ay dapat 
ilaan para sa kapakinabangan ng mga batang may edad na pagsilang 
hanggang tatlong taon alinsunod sa subdibisyong ito gaya ng mga 
sumusunod:

(1) Hanggang 1 porsiyento ng mga pondo ng SAE ang dapat ilaan 
upang itaas ang antas ng pagbabayad sa mga programang kinontratang 
grupong pangangalaga para sa mga batang mas bata kaysa 18 buwan 
ang edad sa batayang linya ng kalidad na antas ng pagbabayad na 
itinatag alinsunod sa subdibisyon (b) ng Seksyon 8168.

(2) Hanggang 2½ porsiyento ng mga pondo ng SAE, bilang permiso  
sa mga antas ng pagkuha, ay dapat ilaan upang iaas ang mga antas ng  
pagbabayad ng mas mataas sa mga antas ng taon ng pananalapi na  
2012–13 sa pamamagitan ng isang suplementong ipinagkakaloob sa  
ilalim ng sistemang QRIS para sa mga programang ECE at mga 
tagapagkaloob naglilingkod sa mga bata sa pagsilang hanggang tatlong 
taon na nagpapabuti ng kanilang mga pamantayan ng kalidad sa ilalim  
ng sistema ng QRIS o nagpapakita na natugunan na nila ang pamantayan 
sa kalidad ng QRIS na mas mataas kaysa batayang linya ng pamantayan 
na itinatag alinsunod sa subdibisyon (b) ng Seksyon 8168.

(3) Dalawampu't-isa at kalahating porsiyento ng mga pondo ng SAE  
ay dapat ilaan sa programang California Early Head Start na itinatag  
alinsunod sa Artikulo 2 (nagsisimula sa Seksyon 8164). Hindi mas  
mababa kaysa 35 porsiyento ng mga pondo ng SAE na inilalaan sa  
programang California Early Head Start sa ilalim ng talataang ito ang  
dapat gamitin partikular para sa pagpapalakas ng mga magulang at  
ibang mga tagapag-alaga alinsunod sa subdibisyon (d) ng Seksyon 8164.

(b) Pitumpu't-limang porsiyento ng mga pondo ng SAE ay dapat 
gamitin upang palawakin at palakasin ang mga programang preschool 
para sa mga batang tatlo hanggang limang taon ang edad, gaya ng 
nakalagay sa Artikulo 3 (nagsisimula sa Seksyon 8165).

(c) Hindi hihigit sa 3 porsiyento ng mga pondo ng SAE ay dapat gamitin 
para sa mga gastos na pampangasiwaan na natamo sa antas ng estado.

(d) Hindi hihigit sa 15 porsiyento ng pagpopondo na natatanggap ng 
tagapagkaloob ng ECE mula sa mga pondo ng SAE ang dapat gamitin  
para sa muling paggawa ng layunin, pagbabago ng yari, pagtatayo,  
pagpapanatili o renta, at gastos sa pag-upa para sa isang angkop na 
pasilidad ng programa. Ang Superintendente ay dapat magbigay ng bisa 
sa mga angkop na regulasyon upang bantayan at ibalangkas ang angkop 
na paggamit ng mga pondo ng SAE para sa mga pasilidad.

Artikulo 2. Programang California Early Head Start
8164. Ginagamit ang mga pondong inilalaan alinsunod sa talataan 

(3) ng subdibisyon (a) ng Seksyon 8163, ang Superintendente ay dapat 
bumuo at magpatupad ng programang California Early Head Start 
upang palawakin ang pangangalaga para sa mga bata mula sa 
pagsilang hanggang tatlong taon gaya ng mga sumusunod:

(a) Ang programa ay dapat na nasa ilalim ng patuloy na regulasyon at 
kontrol ng Superintendente, pero ito ay dapat na ginagawang huwaran  
ang pederal na programang Early Head Start na itinatag alinsunod sa 
Seksyon 9840a ng Titulo 42 ng Kodigo sa Estados Unidos. Sa pagsangguni 
sa Konseho sa Pagpapayo sa Maagang Pag-aaral (ELAC) na inilarawan 
sa Seksyon 8167, dapat tiyakin ng Superintendente na, sa pinakamababa, 
ang programang California Early Head Start ay sumusunod sa lahat ng  
mga pamantayan sa nilalaman at kalidad at mga iniaatas na naroon  
pagsapit ng Nobyembre 2011, para sa pederal na programang Early  
Head Start. Maaaring magpatibay ang Superintendente ng kasunod na 
mga pamantayan at mga iniaatas sa pederal na programang Early Head 
Start sa kanyang sariling pagpapasiya.

(b) Ang mga pondong ginagamit para sa programang California 
Early Head Start ay hindi dapat gamitin upang palitan ang perang 
kasalukuyang ginagasta sa anumang ibang pang-estado o pederal na 
programa para sa mga bata mula sa pagsilang hanggang tatlong taon.

(c) Ang Superintendente ay dapat magpatibay ng kaparehong mga 
pamantayan sa pagiging karapat-dapat na ginagamit ng pederal na  
programang Early Head Start pagsapit ng Nobyembre 2011; sa kondisyon, 
gayunman, na ang pinakamataas na priyoridad para sa pagpapatala ay  
dapat unang pumunta sa malaki ang panganib na mga bata gaya ng  
nilinaw sa talataan (1) ng subdibisyon (g) ng Seksyon 8160, saka sa malaki 
ang panganib na mga bata gaya ng nilinaw sa talataan (2) ng subdibisyon 
(g) ng Seksyon 8160, at saka sa malaki ang panganib na mga bata gaya ng 
nilinaw sa talataan (3) ng subdibisyon (g) ng Seksyon 8160.

(d) Bilang karagdagan sa pagkakaloob ng mataas ang uri na grupong 
pangangalaga sa mga lisensiyadong sentro at mga bahay ng pag-aalaga 
ng bata sa pamilya, ang programang California Early Head Start ay  
dapat magkaloob ng mga serbisyo sa mga pamilya at tagapag-alaga ng  
mga batang hindi nakatala sa isang panggrupong pag-aalaga ng  
California Early Head Start. Ang mga serbisyong ito ay dapat idisenyo 
upang palakasin ang kapasidad ng mga magulang at tagapag-alaga ng  
mga bata mula sa edad na pagsilang hanggang tatlong taon upang  
pabutihin ang pangangalaga, edukasyon, at kalusugan ng mga  
napakabata sa pareho ng panggrupong pangangalaga at sa bahay. Sa  
mga serbisyo ay maaaring kabilang ang alinman sa maaring ialay sa  
mga pamilya ng mga nakatala sa panggrupong pangangalaga ng pederal 
o California Early Head Start, kabilang ang pero hindi limitado sa mga  
boluntaryong pagbisita sa bahay, maagang pagsusuri at pamamagitan  
para sa pagpapaunlad, mga programa sa pagbabasa at pagsusulat ng  
pamilya at tagapag-alaga, at mga pagsasanay ng magulang at tagapag-
alaga. Sa mga programang ipinagkakaloob sa mga tagapag-alaga 
alinsunod sa subdibisyong ito, ang priyoridad ay dapat pumunta sa mga 
programa para sa libre sa lisensiya na mga tagapagkaloob na pamilya,  
kaibigan, at kapitbahay.

(e) Sa pagsangguni sa ELAC, ang Superintendente ay dapat 
magtatag na mga pamantayan sa kalidad para sa mga serbisyong 
ipinagkakaloob sa ilalim ng subdibisyon (d), isinasama ang mga 
pamantayan at hakbang sa pagsasanay ng pederal na programang 
Early Head Start. Ang Superintendente ay dapat makipag-ugnayan sa 
ibang mga pampublikong ahensiya na nagpapatakbo ng mga katulad 
na programa upang tiyakin ang mga magkakatulad na pamantayan sa 
buong programang ito.

(f) Ang mga pondo ng California Early Head Start ay maaaring gamitin 
upang palawakin ang bilang ng mga batang pinaglilingkuran ng mga  
kasalukuyang programang ECE para sa mga batang nasa edad na mula  
sa pagsilang hanggang tatlong taon, sa kondisyon na ang mga programa  
ay nakatutugon sa mga pamantayan ng kalidad na inilarawan sa mga  
subdibisyon (a) at (e) at ang mga batang pinaglilingkuran ay nakatutugon 
sa pamantayan sa pagiging karapat-dapat ng subdibisyon (c).

(g) Hindi kukulangin 75 porsiyento ng mga espasyo sa panggrupong 
pangangalaga na nilikha sa buong estado sa pamamagitan ng mga 
pondo ng California Early Head Start ay dapat magkaloob ng buong-
araw, buong-taon na pangangalaga.
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Article 3. Pagpapalakas at Pagpapalawak ng mga Programang 
Preschool

8165. (a) Ang mga pondo ng SAE na inilalaan upang palakasin 
ang palawakin ang mga programang preschool para sa tatlo-
hanggang-limang-taong gulang alinsunod sa subdibisyon (b) ng 
Seksyon 8163 ay dapat ilaan gaya ng mga sumusunod:

(1) Hanggang 8 porsiyento ng mga pondo ng SAE, bilang permiso 
sa mga antas ng pagkuha, upang itaas ang mga antas ng pagsasauli na 
mas mataas sa mga antas ng taon ng pananalapi na 2012–13 sa 
pamamagitan ng isang suplementong ipinagkakaloob sa ilalim ng 
sistema ng QRIS para sa mga programang ECE at mga tagapagkaloob 
na naglilingkod sa mga batang tatlo hanggang limang taon ang edad 
na nagpapabuti ng kanilang mga pamantayan ng kalidad sa ilalim ng 
sistema ng QRIS o nagpapakita na natugunan na nila ang pamantayan 
sa kalidad ng QRIS na mas mataas kaysa batayang linya ng pamantayan 
ng kalidad na itinatag alinsunod sa subdibisyon (b) ng Seksyon 8168.

(2) Ang natitira, hindi mas mababa kaysa 67 porsiyento ng mga  
pondo ng SAE, ay dapat gamitin upang palawakin ang bilang ng mga 
batang pinaglilingkuran ng mataas ang uring mga programang  
preschool para sa tatlo-hanggang limang taong gulang sa lisensiyado o  
nakabase sa K-12 na mga programa na nakatutugon sa dalawang  
pinakamataas ang kalidad na marka na itinatag sa ilalim ng sistema ng  
QRIS. Hanggang ang pambuong-estadong QRIS ay itatag at magawang 
tayahin ang kalidad ng maraming bilang mga programa, ang 
Superintendente ay maaaring mag-isyu ng mga pansamantalang  
regulasyon na nagpapahintulot sa paggamit ng mga pondo sa  
pagpapalawak na inilarawan sa subdibisyong ito para sa mga  
programang ipinakita na tumutugon sa mga mataas na pamantayan sa  
kalidad, kabilang ang pero hindi limitado sa mga programang may  
markang nasa nangungunang dalawang baitang ng naroroon nang lokal 
o panrehiyong sistema ng QRIS, mga programang may mga akreditasyon 
na kinikilala sa bansa, o mga programang nakatutugon sa mga  
pamantayan sa kalidad na angkop sa transisyonal na kindergarten. Ang 
mga pamantayan sa programa ng QRIS ay dapat itatag at makuha ng  
publiko nang hindi mas huli sa Enero 1, 2014. Ang mga tagapagkaloob  
na kuwalipikado sa ilalim ng mga pansamantalang regulasyon ng  
Superintendente ay dapat tumanggap ng priyoridad para sa pagtaya sa 
ilalim ng bagong sistema. Ang mga pansamantalang regulasyon ay  
dapat matapos sa Enero 1, 2015, at ang may pansamantalang  
sinsertipikahang mga tagapagkaloob ay dapat, upang panatilihin ang  
pagpopondo, maging kuwalipikado sa ilalim ng itinatag na mga  
pamantayan sa kalidad ng QRIS nang hindi mas huli sa Enero 1, 2017.

(3) Hindi kukulangin sa 65 porsiyento ng mga bagong espasyong 
nilikha sa buong estado alinsunod sa talataan (2), ay dapat na buong-
araw, buong-taon na mga espasyo, na maaaring likhain sa pamamagitan 
lamang ng kabanatang ito o sa pagsasama ng pagpopondo mula sa 
dalawa o higit na pinagkukunan upang lumikha ng isang pinagsamang 
programang pagpapayaman sa araw ng paaralan, pagkalabas ng 
paaralan, at tag-araw.

(b) Ang mga bata ay dapat ituring na “tatlo hanggang limang taon 
ang edad” at kaya karapat-dapat para sa mga programang 
pinopondohan alinsunod sa talataan (2) ng subdibisyon (a), kung ang 
mga ito ay tatlo hanggang apat na taong gulang pagsapit ng Setyembre 
1 ng taon ng paaralan kung saan sila ay nakatala sa mga programa at 
hindi pa karapat-dapat pumasok sa kindergarten.

8166. (a) Ginagamit ang mga datos mula sa Kawanihan ng Sensus 
ng Estados Unidos, dapat ipamahagi ng Superintendente ang mga 
pondong inilalaan alinsunod sa talataan (2) ng subdibisyon (a) ng 
Seksyon 8165 (ang “mga pondo sa pagpapalawak ng preschool”) 
alinsunod sa batay sa kita na listahan ng lahat ng mga kapitbahayan sa 
California, simula sa pinakamaliit na kita na kapitbahay at hanggang 
sa listahan ng mga kapitbahayan batay sa kita na ipinahihintulot ng 
mga pondo sa pagpapalawak ng preschool, gaya ng mga sumusunod:

(1) Ang Superintendente ay dapat lumikha ng isang listahan ng 
kapitbahayan na batay sa nasa gitnang kita ng sambahayan at sa mga 

kapitbahayan gaya ng nilinaw sa mga Zip Code o isang kapantay na 
heograpikong yunit. Sa buong seksyong ito, ang katawagang 
“kapitbahayan” ay nangangahulugang isang ZIP Code o kapantay na 
heogripikong yunit na kasama sa listahan ng kapitbahayan. Ginagamit 
ang nakahandang mga datos sa kahandaan ng ECE, ang Superintendente 
ay dapat tumukoy taun-taon ng mga kapitbahayan at mga distrito ng 
paaralan kung saan ang mga batang naninirahan ay karapat-dapat sa 
edad para sa mga pondong pagpapalawak ng preschool at sa 
kasalukuyan ay walang daan sa isang programang ECE o isang 
pantransisyon na programang kindergarten.

(2) Para sa bawat ZIP Code o katumbas na heograpikong unit, ang 
Superintendente ay dapat magpasiya ng bilang ng mga karapat-dapat, 
hindi napaglilingkurang mga bata at ipagbigay-alam sa distrito ng 
paaralan, ang lisensiyadong Mga Network ng Pampamilyang 
Edukasyon sa Bahay ng Bata (“mga lisensiyadong netwtork”), ang 
lisensiyadong nakabase sa sentro na mga tagapagkaloob ng ECE, at 
ang mga tagapagkaloob ng pederal na Head Start o ibang mga pederal 
na programang ECE (“mga pederal na tagapagkaloob”) na 
nagpapatakbo sa loob ng ZIP Code o katumbas na heograpikong yunit 
na sila ay karapat-dapat upang palawakin ang kanilang mga programa 
upang paglingkuran ang mga batang ito, at humingi ng mga aplikasyon 
mula sa kanila para sa pagpopondo sa pagpapalawak ng preschool. 
Upang maging karapat-dapat sa pagpopondo, ang mga aplikante ay 
dapat na may kakayahan at handang maglingkod sa mga karapat-
dapat na bata na dahilan ng pag-aaplay nila sa unang taon ng paaralan 
kasunod ng paunawa ng pagiging karapat-dapat.

(3) Ang mga lisensiyadong network, lisensiyadong nakabase sa sentro 
na mga programang ECE, at mga pederal na tagapagkaloob na  
nagpapatakbo sa loob ng ZIP Code o ibang heograpikong yunit ay dapat 
magkaroon ng priyoridad kung may duplikadong mga aplikasyon para sa 
kaparehong pagiging karapat-dapat. Sa pamamagitan ng paggawad ng  
priyoridad sa mga magkasamang aplikasyon, ang Superintendente ay  
dapat humimok sa mga distrito ng paaralan, lisensiyadong network,  
lisensiyadong nakabase sa sentro ng mga tagapagkaloob ng ECE, at mga 
pederal na tagapagkaloob sa mga karapat-dapat na lugar na  
makipagtulungan sa isang magkasamang aplikasyon na pinalalaki  
hanggang maaari ang mga lakas ng lahat ng programa at pinaliliit ang  
mga hidwaan. Kung ang karapat-dapat na distrito ng paaralan, ang mga 
karapat-dapat na network, ang mga karapat-dapat na nakabase sa sentro 
na mga programa, at ang mga pederal na tagapagkaloob ay hindi makaya 
o tumangging maglingkod sa mga batang karapat-dapat paglingkuran, o 
alinman sa kanila, ang Superintendente ay dapat humiling ng mga  
mungkahi mula sa mga alternatibong kuwalipikadong ahensiyang pang-
edukasyon, lisensiyadong network, lisensiyadong nakabase sa sentro na  
mga tagapagkaloob ng ECE, at mga pederal na tagapagkaloob upang  
maglingkod sa mga karapat-dapat na bata. Sa paghahangad na mga  
alternatibong kuwalipikadong tagapagkaloob, ang Superintendente ay 
dapat makipag-ugnayan, partikular pero walang limitasyon, ng mga  
alternatibong pagbabayad na tagapagkaloob na nagtatrabaho sa county  
kung saan ang mga karapat-dapat na bata ay naninirahan.

(4) Ang pagpasok sa preschool, kabilang ang mga programang  
preschool na itinatag o pinalawak alinsunod sa kabanatang ito, ay  
boluntaryo. Ang mga hindi napunuang espasyo na inialok sa alinmang  
ZIP Code o katumbas na heograpikong yunit para sa tatlong  
magkakasunod na taon, sa pamamagitan ng mabisang pakikipag-ugnayan 
sa buong karapat-dapat na komunidad, pero hindi pa rin napunuan, ay 
maaaring ituring na tinanggihan, at maaaring ialok sa susunod na  
pinakamalaking kitang kapitbahayan sa listahan ng kapitbahayan.

(5) Hindi kukulangin sa minsan bawat limang taon, ang 
Superintendente ay dapat magrepaso kung aling mga espasyo ang 
itinuring na tinanggihan at dapat ibalik ang nawalang pagiging 
karapat-dapat sa alinmang kapitbahayan kung ang mga nabagong 
kondisyon ay nagpapabatid na ang mga espasyo ay pupunuan ngayon.

(b) Ang mga bata ay magiging karapat-dapat pumasok sa mga  
programang pinopondohan ng mga pondo sa pagpapalawak ng preschool 
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kapag napatunayan na ang sila ay naninirahan sa isang karapat-dapat na 
ZIP Code o katumbas na heograpikong yunit o na ang kanilang mga  
pamilya ay nakatutugon sa mga iniaatas na pagiging karapat-dapat sa  
kita ng anumang kasalukuyang nasubok-ang-paraan na programang  
ECE; sa kondisyon, gayunman, na ang pinakamataas na priyoridad para 
sa pagpapatala ay dapat unang pumunta sa may malaking panganib na  
mga bata gaya ng nilinaw sa talataan (1) ng subdibisyon (g) ng Seksyon  
8160, saka sa malaki ang panganib na mga bata gaya ng nilinaw sa  
talataan (2) ng subdibisyong iyon, at saka sa malaki ang panganib na  
mga bata gaya ng nilinaw sa talataan (3) ng subdibisyong iyon.

Artikulo 4. Sistema ng Pagmarka sa Kalidad at Pagpapabuti ng 
Maagang Pag-aaral ng California

8167. Gaya ng pagkakagamit sa artikulong ito, ang katawagang 
“Konseho ng Pagpapayo sa Maagang Pag-aaral” (ELAC) ay  
nangangahulugang ang Konseho ng Pagpapayo sa Maagang Pag-aaral 
na itinatag alinsunod sa Utos ng Tagapagpaganap S-23-09 o anumang  
kapalit na ahensiya.

8168. (a) Isinasaalang-alang ang ulat at mga rekomendasyong 
inihanda ng Komite sa Pagpapayo sa Sistema ng Pagpapabuti ng 
Kalidad ng Maagang Pag-aaral ng California noong 2010, ang 
Superintendente, sa pagsangguni sa ELAC, ay dapat bumuo at 
magpatupad ng Sistema ng Pagmarka at Pagpapabuti ng Kalidad ng 
Maagang Pag-aaral (sistema ng QRIS) nang hindi mas huli sa Enero 1, 
2014, na kabilang ang lahat ng mga sumusunod:

(1) Isang boluntaryong panukat ng kalidad na nakahanda sa lahat ng 
programang ECE, kabilang ang preschool, na naglilingkod sa mga bata 
mula sa pagsilang hanggang limang taon, inklusibo, kabilang ang mga 
batang nasa edad para sa preschool, sanggol, at bago lamang lumalakad. 
Ang panukat ng kalidad ay dapat magbigay ng pinakamataas na  
priyoridad sa mga katangian ng mga programang ECE na ipinakitang  
nakakatulong nang pinakamabisa sa mga malusog na panlipunan at  
pandamdaming pagpapaunlad ng malilit na bata at kahandaan para sa  
tagumpay sa paaralan. 

(2) Isang boluntaryong pagtaya at programang pagbuo ng mga 
kasanayan upang tulungan ang mga tagapagkaloob ng ECE na itaas 
ang mga marka ng kalidad ng kanilang mga programa sa ilalim ng 
sistema ng QRIS.

(3) Isang paraan ng pagtataas ng mga antas ng pagbabayad na mas 
mataas sa mga antas ng taon ng pananalapi na 2011-12 sa pamamagitan 
ng isang suplementong ipinagkakaloob para sa mga programang ECE 
at mga tagapagkaloob na nagpapabuti ng kanilang mga marka o 
nagpapatibay na sila ay nakatutugon na sa mas mataas na mga 
pamantayan sa marka sa ilalim ng sistema ng QRIS.

(4) Isang paraan na ang mga magulang at mga tagapag-alaga ay  
tumatanggap ng tumpak na impormasyon tungkol sa kalidad at uri ng  
programa kung saan ang kanilang mga anak ay nakatala o maaring  
ipatala, kabilang ang agad na paglalathala ng mga marka ng kalidad ng 
mga programa at mga tagapagkaloob na isinagawa alinsunod sa sistema 
ng QRIS.

(b) Ang Superintendente, sa pagsangguni sa ELAC, ay dapat ding  
magtatag ng batayang linya ng kalidad na mga antas ng pagbabayad na 
sapat upang masakop ang halaga ng pagkakaloob ng mga programang  
ECE sa mga pamantayan ng kalidad na angkop sa mga programang iyon 
sa ilalim ng mga batas at regulasyon na namamahala sa mga programang 
iyon pagsapit ng Nobyembre 1, 2012 (ang “batayang linya ng kalidad na 
antas ng pagbabayad”). Kung ang alinmang kasalukuyang antas ng  
pagbabayad ay mas mababa sa batayang linya ng kalidad na antas ng  
pagbabayad, ang Superintendente ay maaaring gumamit ng anumang  
mga pondong makukuha sa ilalim ng subtalataan (C) na talataan (1) ng  
subdibisyon (a) ng Seksyon 8161, o para sa mga programa para sa mga 
batang mas bata kaysa 18 buwan, ang mga pondong makukuha sa ilalim 
ng talataan (1) ng subdibisyon (a) ng Seksyon 8163, upang itaas ang  
antas ng pagbabayad na iyon.

8169. (a) ELAC at ang Superintendente ay dapat makipagtulungan 
sa mga lokal na konseho sa pagpaplano, sa First 5 California Commission, 

at bawat First 5 na komisyon ng county upang bumuo at mangasiwa ng 
QRIS, ang programang California Early Head Start, at mga programang  
pagpapalawak ng preschool na itinatag alinsunod sa Artikulo 2  
(nagsisimula sa Seksyon 8164), Artikulo 3 (nagsisimula sa Seksyon 8165), 
at ng artikulong ito. Ang mga tao at mga entidad na ito ay dapat  
magtrabahong magkakasama upang gamitin ng mga lokal, pang-estado,  
pederal, at pribadong kakayahan, kabilang ang mga kakayahang 
nakahanda alinsunod sa Batas ng 1998 sa mga Bata at mga Pamilya ng  
California (Dibisyon 108 (nagsisimula sa Seksyon 130100) ng Kodigo sa  
Kalusugan at Kaligtasan), bilang bahagi ng isang komprehensibong  
pagsisikap na isulong ang pagkaepisyente, pagkamabisa sa edukasyon at  
pagpapaunlad, at pagkamatugunin sa komunidad ng sistema ng ECE.

(b) ELAC ay dapat magsagawa ng hindi kukulangin sa isang 
pinagsamang pampublikong pulong bawat taon sa bawat rehiyon ng 
estado kasama ng mga lokal na konseho ng pagpaplano ng rehiyon at 
ng mga komisyon ng First 5 ng county (tinatawag din na Mga Komisyon 
sa mga Bata at Pamilya ng California)  upang tumanggap ng 
kontribusyon ng publiko at ulat sa pagsulong ng mga programang 
itinatag alinsunod sa batas na ito.

(c) Ang mga pondong ipinagkakaloob sa ilalim ng talataan (4) ng 
subdibisyon (a) ng Seksyon 8161 ay maaaring gamitin upang pondohan 
ang pagtutulungan at mga pagpupulong na mga aktibidad na iniaatas 
ng seksyong ito.

8170. (a) Ang Superintendente ay dapat magtuos para sa mga  
perang natanggap alinsunod sa kabanatang ito na nakahiwalay mula sa 
lahat ng ibang mga perang natanggap o ginasta at dapat, sa loob ng 90  
araw pagkaraan ng pagsasara ng bawat taon ng pananalapi, maghanda 
ng ulat na naglilista ng mga programang ECE na nakatanggap ng 
pagpopondo na may mga marka ng kalidad na makukuha; ang mga 
halagang natanggap ng bawat programa; ang bilang ng mga batang  
pinaglingkuran ng mga ito; ang mga uri ng mga serbisyong natanggap  
ng mga bata; at ang mga bunga sa bata na nakamit gaya ng makukuha.  
Ang Superintendente ay dapat maglagay ng ulat kapag naihanda na ito  
sa Internet Web site ng Superintendente at magbigay ng link dito sa  
kanyang tahanang pahina. Ang ulat ay dapat isama sa ulat na iniisyu  
alinsunod sa Seksyon 8236.1. Ang Lupon ng Pagbabantay ng Pananalapi 
ay dapat magpatibay ng mga nilalaman ng ulat at isama ito sa taunang  
ulat ng pagsusuri na iniaatas ng subdibisyonn (a) ng Seksyon 14814.

(b) Ang Superintendente ay dapat gumawa ng lahat ng mga sumusunod:
(1) Subaybayan ang paggawad ng mga kontrata upang matiyak na 

ang mga tagapagkaloob ng ECE ay nakatutugon sa mga pamantayan 
ng kalidad.

(2) Tiyakin ang magkakatulad na pag-uulat ng pananalapi at  
independiyenteng mga tauhang pagsusuri para sa lahat ng tagapagkaloob 
ng ECE na tumatanggap ng mga pondo sa ilalim ng kabanatang ito.

(3) Tanggapin, imbestigahan, at aksyonan ang mga reklamo tungkol sa  
anumang bahagi ng mga programang itinatag alinsunod sa kabanatang ito.

8171. (a) Nang hindi mas huli sa Hulyo 1, 2014, dapat tiyakin ng 
Superintendente na ang bawat batang nasa edad na pagsilang 
hanggang limang taon na lumalahok sa programang ECE ay 
pinagtalagahan ng isang natatanging tagapagpakilala na nakarekord 
at pinananatili bilang bahagi ng isang pambuong-estadong Tipunan ng 
Datos ng mga Serbisyo sa Maagang Edukasyon.

(b) Ang Tipunan ng Datos ng mga Serbisyo sa Maagang Edukasyon 
ay dapat na isang mahalagang bahagi ng Sistema ng Datos ng Abot ng 
Nakakamit ng Mag-aaral ng California (CALPADS), o anumang 
kapalit na antas ng mag-aaral na sistema ng datos na makatutunton sa 
landas na pang-edukasyon ng isang bata mula pagsilang hanggang 18 
taong gulang, upang ang buong kasaysayang pang-edukasyon ng 
sinumang bata, kabilang ang paglahok sa ECE, ay awtomatikong 
makukuha sa pamamagitan ng natatanging tagapagpakilala ng bata.

(c) Sa pinakamababa, ang Tipunan ng Datos ng mga Serbisyo sa 
Maagang Edukasyon ay dapat kabilang ang lahat ng mga sumusunod 
para sa bawat bata:

(1) Ang ZIP Code ng tirahan ng bata bawat taon.
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(2) Anong mga serbisyo sa ECE ang natanggap ng bata bawat taon, 
tulad na kung ang bata ay dumalo sa isang buo o bahaging-araw na 
programa.

(3) Ang kapaligiran kung saan ang mga serbisyong ECE ay inihatid.
(4) Ang ahensiyang naghatid ng mga serbisyong ECE.
(5) Ang marka sa QRIS at anumang ibang marka ng kalidad na 

makukuha para sa tagapagkaloob ng ECE. 
(6) Ang pagtaya ng kahandaan sa kindergarten ng bata, kung 

makukuha, kabilang ang, pero hindi limitado sa, pangunahing wika sa 
bahay ng bata, antas ng katatasan, at kung ang bata ay sinuri para sa 
maagang pamamagitan.

(d) Ang CALPADS ay dapat bayaran para sa aktuwal na gastos sa 
pagpapatupad ng Seksyong ito hanggang sa taunang halagang 
inilalaan sa talataan (3) ng subdibisyon (a) ng Seksyon 8161.

8172. Ang Superintendente ay dapat mag-isyu ng mga regulasyon, 
kabilang ang mga regulasyon sa emerhensiya, upang ipatupad ng 
kabanatang ito.

SEK. 7. Seksyon 425 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan upang 
mabasang:

425. (a) Bawat opisyal na pinagtalagahan ng pagtanggap, pag-
iingat, o pamamahagi ng mga pampublikong pera, na nagpabaya o 
nabigong ingatan at bayaran ang katulad sa paraang itinagubilin ng 
batas, ay nagkasala ng isang felony.

(b) Bawat opisyal na pinagtalagahan ng paglalaan o pamamahagi ng 
mga pondo alinsunod sa mga Seksyon 14803, 14804, 14805, 14806, at  
14807 ng Kodigo sa Edukasyon na sadyang hindi naglaan o namahagi  
ng mga pondo sa bawat lokal na ahensiyang pang-edukasyon o bawat  
lokal na paaralan sa kada-mag-aaral na batayan gaya ng tinukoy sa mga 
seksyong iyon ay nagkasala ng isang felony, napapailalim sa pag-uusig 
ng Pangkalahatang Abugado o, kung siya ay hindi umakto agad, ang  
abugado ng distrito ng alinmang county. Ang Pangkalahatang Abugado 
o, kung ang Pangkalahatang Abugado ay hindi umakto, ang abugado ng 
distrito ng alinmang county, ay dapat na mabilis na mag-imbistiga at  
maaaring humingi ng mga parusang pangkrimen at agad na tulong ng 
hukuman para sa anumang paglalaan o pamamahagi ng mga pondo na  
salungat sa mga Seksyon 14803, 14804, 14805, 14806, at 14807 ng  
Kodigo sa Edukasyon. Sinumang taong nagkasala ng paglabag sa  
subdibisyong ito ay dapat parusahan alinsunod sa Seksyon 18 at dapat  
madiskuwlipika sa paghawak ng anumang katungkulan sa estadong ito.

SEK. 8. Seksyon 17041.1 ay idinaragdag sa Kodigo sa Kita at 
Pagbubuwis, upang mabasang:

17041.1. (a) Para sa bawat taon ng pagbubuwis simula sa o  
pagkaraan ng Enero 1, 2013, bilang karagdagan sa anumang ibang mga  
buwis na ipinataw ng bahaging ito, ang isang karagdagang buwis sa  
pamamagitan nito ay ipinapataw sa nabubuwisang kita ng sinumang  
nagbabayad ng buwis na ang buwis ay kinukuwenta sa ilalim ng subdibisyon 
(a) ng Seksyon 17041 upang suportahan ang Ipinagkakatiwalang Pondo ng 
Edukasyon ng California. Ang karagdagang buwis para sa nabubuwisang  
taon simula sa o pagkaraan ng Enero 1, 2013 at bago ang Enero 1, 2014  
ay dapat kuwentahin batay sa sumusunod na talahanayan ng antas, na ang 
mga grupo ng buwis ay iniakma gaya ng itinatadhana ng subdibisyon (h)  
ng Seksyon 17041 para sa mga pagbabago sa Indise ng Presyo ng Mamimili 
ng California sa pagitan ng 2011 at 2013:

Kung ang nabubuwisang 
kita ay: 

Ang karagdagang buwis sa 
nabubuwisang kita ay

Hindi higit sa $7,316 0

Higit sa $7,316 pero hindi 
higit sa $17,346

0.4% ng sobra na higit sa 
$7,316

Higit sa $17,346 pero hindi 
higit sa $27,377

$40 at 0.7% ng sobra na higit 
sa $17,346

Higit sa $27,377 pero hindi 
higit sa $38,004

$110 at 1.1% ng sobra na 
higit sa $27,377

Higit sa $38,004 pero hindi 
higit sa $48,029

$227 at 1.4% ng sobra na 
higit sa $38,004

Higit sa $48,029 pero hindi 
higit sa $100,000

$368 at 1.6% ng sobra na 
higit sa $48,029

Higit sa $100,000 pero hindi 
higit sa $250,000

$1,199 at 1.8% ng sobra na 
higit sa $100,000

Higit sa $250,000 pero hindi 
higit sa $500,000

$3,899 at 1.9% ng sobra na 
higit sa $250,000

Higit sa $500,000 pero hindi 
higit sa $1,000,000

$8,649 at 2.0% ng sobra na 
higit sa $500,000

Higit sa $1,000,000 pero 
hindi higit sa $2,500,000

$18,649 at 2.1% ng sobra na 
higit sa $1,000,000

Higit sa $2,500,000 $50,149 at 2.2% ng sobra na 
higit sa $2,500,000

(b) Para sa bawat taon ng pagbubuwis simula sa o pagkaraan ng  
Enero 1, 2013, bilang karagdagan sa anumang ibang mga buwis na 
ipinataw ng bahaging ito, ang isang karagdagang buwis sa pamamagitan 
nito ay ipinataw sa nabubuwisang kita ng sinumang nagbabayad ng  
buwis na ang buwis ay kinukuwenta sa ilalim ng subdibisyon (c) ng  
Seksyon 17041 upang suportahan ang Ipinagkakatiwalang Pondo ng 
Edukasyon ng California. Ang karagdagang buwis para sa nabubuwisang 
taon simula sa o pagkaraan ng Enero 1, 2013 at bago ang Enero 1, 2014 
ay dapat kuwentahin batay sa sumusunod na talahanayan ng antas, na  
ang mga grupo ng buwis ay iniakma gaya ng itinatadhana ng subdibisyon 
(h) ng Seksyon 17041 para sa mga pagbabago sa Indise ng Presyo ng  
Mamimili ng California sa pagitan ng 2011 at 2013:

Kung ang nabubuwisang 
kita ay: 

Ang karagdagang buwis sa 
nabubuwisang kita ay

Hindi higit sa $14,642 0%

Higit sa $14,642 pero hindi  
higit sa $34,692

0.4% ng sobra na higit sa 
$14,642

Higit sa $34,692 pero hindi  
higit sa $44,721

$80 at 0.7% ng sobra na higit 
sa $34,692

Higit sa $44,721 pero hindi 
 higit sa $55,348

$150 at 1.1% ng sobra na 
higit sa $44,721

Higit sa $55,348 pero hindi  
higit sa $65,376

$267 at 1.4% ng sobra na 
higit sa $55,348

Higit sa $65,376 pero hindi  
higit sa $136,118

$408 at 1.6% ng sobra na 
higit sa $65,376

Higit sa $136,118 pero hindi  
higit sa $340,294

$1,540 at 1.8% ng sobra na 
higit sa $136,118

Higit sa $340,294 pero hindi 
higit sa $680,589

$5,215 at 1.9% ng sobra na 
higit sa $340,294

Higit sa $680,589 pero hindi 
higit sa $1,361,178

$11,680 at 2.0% ng sobra na 
higit sa $680,589

Higit sa $1,361,178 pero 
hindi higit sa $3,402,944

$25,292 at 2.1% ng sobra na 
higit sa $1,361,178

Higit sa $3,402,944 $68,169 at 2.2% ng sobra na 
higit sa $3,402,944

(c) Para sa mga nabubuwisang taon simula sa o pagkaraan ng 
Enero 1, 2014, ang karagdagang buwis na ipinataw sa ilalim ng 
seksyong ito ay dapat kuwentahin batay sa antas ng buwis na inilarawan 
sa mga subdibisyon (a) at (b), na may mga grupong may-bisa simula sa 
o pagkaraan ng Enero 1, 2013, at bago ang Enero 1, 2014, iniaakma 
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taun-taon gaya ng itinatadhana ng subdibisyon (h) ng Seksyon 17041 
para sa pagbabago sa Indise ng Presyo ng Mamimili ng California.

(d) Maliban sa itinatadhana sa mga subdibisyon (e) at (f), ang 
karagdagang buwis na ipinataw sa ilalim ng seksyong ito ay dapat 
ituring na isang buwis na ipinataw sa ilalim ng Seksyon 17041 para sa 
mga layunin ng lahat ng ibang mga tadhana ng kodigong ito, kabilang 
ang Seksyon 17045 o anumang kapalit na tadhana na may kaugnayan 
sa mga pinagsamang pahayag.

(e) Ang tinantiyang halaga ng mga kita, ibinawas ang mga 
pagsasauli, galing sa karagdagang buwis na ipinataw sa ilalim ng 
seksyong ito ay dapat ideposito bawat buwan sa Ipinagkakatiwalang 
Pondo ng Edukasyon ng California, itinatag ng Seksyon 14801 ng 
Kodigo sa Edukasyon, sa isang paraan na tumutugma sa prosesong 
nakalagay sa Seksyon 19602.5 ng kodigong ito at itinatag sa 
pamamagitan ng regulasyon ng Lupon ng Prangkisa sa Buwis, batay sa 
karagdagang buwis na ipinataw sa ilalim ng seksyong ito, hindi mas 
huli sa Disyembre 1, 2012. Ang pagpapatibay, susog, o pagpapawalang-
bisa ng isang regulasyon na ipinahintulot ng seksyong ito ay di-saklaw 
ng mga tadhana sa paggawa ng tuntunin ng Batas sa Pamamaraang 
Pampangasiwaan (Kabanata 3.5 (nagsisimula sa Seksyon 11340) ng 
Bahagi 1 ng Dibisyon 3 ng Titulo 2 ng Kodigo sa Pamahalaan).

(f) Sa kabila ng Seksyon 13340 ng Kodigo sa Pamahalaan, ang 
Ipinagkakatiwalang Pondo ng Edukasyon ng California ay patuloy na 
inilalaan, nang hindi isinasaalang-alang ang taon ng pananalapi, para 
sa pagpopondo lamang sa Ating mga Anak, Ating Hinaharap: Batas sa 
mga Lokal na Paaralan at Pamumuhuhan sa Maagang Edukasyon at 
Pagbawas sa Utang sa Bono.

(g) Ang karagdagang buwis na ipinataw sa ilalim ng seksyong ito ay 
hindi umaaplay sa anumang nabubuwisang taon simula sa o pagkaraan 
ng Enero 1, 2025, maliban sa maaaring itinatadhana sa isang panukalang 
nagpapalawig ng Ating mga Anak, Ating Hinaharap: Batas sa  
Pamumuhunan sa mga Lokal na Paaralan at Maagang Edukasyon at 
Pagbawas ng Utang sa Bono at inaprobahan ng mga manghahalal sa  
isang pambuong-estadong halalan na ginanap sa o bago ang unang  
Martes pagkaraan ng unang Lunes sa Nobyembre 2024.

SEK.  9. Seksyon 19602 Kodigo sa Kita at Pagbubuwis ay 
sinususugan upang mabasang:

19602. Maliban sa mga halagang nasingil o natipon sa ilalim ng 
mga Seksyon 17935, 17941, 17948, 19532, at 19561, at mga kitang 
idineposito alinsunod sa Seksyon 19602.5, at ang mga kitang nasingil 
alinsunod sa Seksyon 17041.1, lahat ng pera at padalang natanggap ng 
Lupon ng Prangkisa Buwis bilang mga halagang ipinataw sa ilalim ng 
Bahagi 10 (nagsisimula sa Seksyon 17001), at mga kaugnay na parusa, 
mga dagdag sa buwis, at interes na ipinataw sa ilalim ng bahaging ito, 
ay dapat ideposito, pagkatapos ng paglilinaw ng mga padala, sa 
Tesorerya ng Estado at ikredito sa Pondo ng Buwis sa Personal na Kita.

SEK. 10. Kakayahang Ihiwalay.

Ang mga tadhana ng batas na ito ay maaaring ihiwalay. Kung ang 
alinman sa mga tadhana ng panukalang ito o ng kaangkupan ng alinmang 
tadhana ng panukalang ito sa sinumang tao o alinmang kalagayan ay 
ipinasiyang labag sa saligang-batas o walang-bisa, ang naturang 
pagpapasiya ay hindi dapat makaapekto sa mga natitirang tadhana ng 
batas o paggamit ng panukalang ito sa ibang mga tao o kalagayan.

SEK. 11. Magkakasalungat na Inisyatibo.

(a) Kung ang panukalang ito at ibang panukala na nagsususog sa 
antas ng buwis sa personal na kita ng California para sa sinumang 
nagbabayad ng buwis o grupo ng mga nagbabayad ng buwis, o pagsusog 
sa antas ng buwis na ipinataw sa mga nagtitingi para sa pribilehiyo ng 
pagbebenta ng nahahawakang personal na ari-arian sa pagtitingi, o 
pagsusog sa antas ng kinakaltas ng buwis na ipinataw sa pag-iimbak, 
paggamit o ibang pagkonsumo sa estadong ito ng nahahawakang 
personal na ari-arian sa pagtitingi, o pagsusog sa antas ng kinakaltas na 
buwis na ipinataw sa pag-iimbak, paggamit o ibang pagkonsumo sa 

estadong ito ng nahahawakang personal na ari-arian na binili mula sa 
sinumang nagtitingi para sa pag-iimbak, paggamit o ibang pagkonsumo 
sa estadong ito, ay dapat lumitaw sa kaparehong pambuong-estadong 
halalan, ang nagsususog sa antas na mga tadhana ng ibang panukala o 
mga panukala at lahat ng tadhana ng panukalang iyon na pinopondohan 
ng nagsususog sa antas na mga tadhana, ay dapat ituring na salungat 
sa panukalang ito. Kung ang panukalang-batas na ito ay tumanggap ng 
mas maraming bilang ng mga sumasang-ayong boto kaysa alinmang 
naturang ibang panukala, ang nagsususog sa antas na tadhana ng ibang 
panukala, at lahat ng tadhana ng panukalang iyon na pinopondohan ng 
nagsususog sa antas na mga tadhanang ito, ay dapat na walang-bisa, at 
ang mga tadhana ng panukalang ito ay dapat mamayani.

(b) Ang mga salungatan sa pagitan ng ibang mga tadhana na hindi 
napapailalim sa subdibisyon (a) ay dapat lutasin alinsunod sa subdibisyon 
(b) ng Seksyon 10 ng Artikulo II ng Saligang-batas ng California.

SEK. 12. Mga Susog.

Ang batas na ito ay hindi maaaring susugan maliban kung sa 
pamamagitan ng boto ng mayoriya ng mga tao sa isang pambuong-
estadong pangkalahatang halalan.

SEK. 13. Mga Petsa ng Pagkakabisa at Pagtatapos.

(a) Ang panukalang ito ay dapat magkabisa sa araw pagkaraan ng 
pagpapatibay nito. Ang mga petsa ng pagkakabisa para sa iba't ibang 
tadhana ng panukalang ito ay dapat na ang mga nakalagay sa batas.

(b) Ang buwis na ipinataw ng mga subdibisyon (a) at (b) ng Seksyon 
17041.1 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis na idinagdag alinsunod sa 
batas na ito ay dapat magkabisa at dapat matapos sa Disyembre 31, 
2024, maliban kung ang mga botante, sa pamamagitan ng boto ng 
mayoriya, ay nag-aproba ng pagpapalawig ng batas sa isang pambuong-
estadong halalan na ginanap sa unang Martes pagkaraan ng unang 
Lunes sa Nobyembre, 2024.

PROPOSISYON 39
Ang inisyatibong panukalang ito ay inihaharap sa mga tao alinsunod 

sa mga tadhana ng Seksyon 8 ng Artikulo II ng Saligang-batas ng 
California.

Ang inisyatibong panukalang ito ay nagsususog at nagpapawalang-
bisa sa Kodigo sa mga Pampublikong Yaman at sa Kodigo sa Kita at 
Pagbubuwis, dahil dito, ang mga umiiral na tadhanang iminumungkahing 
tanggalin ay nakalimbag sa tipong tinatanggal at ang mga bagong 
tadhanang iminumungkahing idagdag ay nilimbag sa tipong italika 
upang ipabatid na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS

ANG BATAS SA MGA TRABAHO SA MALINIS NA ENERHIYA 
NG CALIFORNIA

SEKSYON 1. Napag-alaman at ipinapahayag ng mga tao ng 
Estado ng California ang lahat ng mga sumusunod: 

(1) Ang California ay nagdudurusa sa mapaminsalang resesyon na 
inalisan ng trabaho ang higit sa isang milyong Taga-California.

(2) Ang kasalukuyang batas sa buwis ay pumipigil sa mga 
kompanyang pangmaraming estado na magdala ng mga trabaho sa 
California, at inilalagay ang lumikha-ng-trabaho na mga kompanya sa 
California sa isang mahinang kalagayan sa pakikipagtagisan.

(3) Upang tugunan ang problemang ito, karamihan ng ibang mga 
estado ay nagbago ng kanilang mga batas sa buwis sa mga kompanyang 
pangmaraming estado sa porsisyento ng pagbebenta sa estadong iyon, 
isang pagharap sa buwis na tinatawag na “nag-iisang factor ng pagbebenta.”

(4) Kung pagtitibayin ng California ang nag-iisang factor ng 
pagbebenta na pagharap, ang independiyenteng Opisina ng Pambatasang 
Manunuri ay tumatantiya na ang mga kita ng estado ay tataas ng 
hanggang $1.1 bilyon bawat taon at lilikha ng netong pakinabang na 
40,000 trabaho sa California.
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(5) Bilang karagdagan, sa paglalaan ng isang bahagi ng nadagdagang 
kita sa paglikha ng trabaho sa pagiging episyente sa enerhiya at mga 
sektor ng malinis na enerhiya, ang California ay makakalikha agad ng 
sampu-sampung libo ng mga karagdagang trabaho, binabawasan ang 
kawalan ng trabaho, pinabubuti ang ating ekonomiya, at nakapagtitipid 
ng pera ng mga nagbabayad ng buwis sa enerhiya.

(6) Ang karagdagang kita ay makukuha ng mga pampublikong 
paaralan kaayon ng kasalukuyang batas ng California.

SEK. 2. Dibisyon 16.3 (nagsisimula sa Seksyon 26200) ay 
idinaragdag sa Kodigo sa mga Pampublikonmg Yaman, upang mabasang:

DIBISYON 16.3. PAGLIKHA NG TRABAHO SA MALINIS NA 
ENERHIYA

KABANATA 1. MGA PANGKALAHATANG TADHANA
26200. Ang dibisyong ito ay dapat makilala at maaaring tawaging 

Batas sa mga Trabaho sa Malinis na Enerhiya ng California.
26201. Ang dibisyong ito ay may mga sumusunod na layunin:
(a) Lumikha ng magandang-magpasuweldo na mga trabaho sa 

pagiging episyente sa enerhiya at malinis na enerhiya sa California.
(b) Pagtrabuhin ang mga Taga-California sa pagkukumpuni at 

pagsasapanahon ng mga paaralan at mga pampublikong gusali upang 
pabutihin ang kanilang pagiging episyente sa enerhiya at gumawa ng 
ibang mga pagpapabuti sa malinis na enerhiya na lumilikha ng mga 
trabaho at nakapagtitipid ng enerhiya at pera.

(c) Itaguyod ang paglikha ng mga bagong pribadong sektor na 
trabaho sa pagpapabuti ng pagiging episyente sa enerhiya ng mga 
pangkomersiyo at pantahanang gusali. 

(d) Magkamit ng pinakamataas na bilang ng paglikha ng trabaho at  
mga benepisyo ng enerhiya sa pamamagitan ng mga nakahandang pondo.

(e) Dagdagan, punuan, at gamitin ang kasalukuyang mga programa  
sa pagiging episyente sa enerhiya at malinis na enerhiya upang lumikha 
ng mas maraming benepisyo sa ekonomiya at enerhiya para sa California 
sa pakikipagtulungan sa Komisyon sa Enerhiya ng California at sa  
Komisyon sa mga Pampublikong Utilidad ng California.

(f) Magkaloob ng isang buong pampublikong pagtutuos ng lahat ng 
perang ginasta at mga trabaho at mga benepisyong nakamit upang ang 
mga programa at proyektong pinopondohan alinsunod sa dibisyong ito 
ay marepaso at mataya.

KABANATA 2. PONDO NG PAGLIKHA NG TRABAHO SA 
MALINIS NA ENERHIYA

26205. Ang Pondo ng Paglikha ng Trabaho sa Malinis na Enerhiya 
sa pamamagitan nito ay nililikha sa Tesorerya ng Estado. Maliban kung 
itinatadhana sa Seksyon 26208, ang halagang limang daan limampung  
milyong dolyar ($550,000,000) ay dapat ilipat mula sa Pangkalahatang  
Pondo patungo sa Pondo ng Paglikha ng Trabaho sa mga taon ng  
pananalapi na 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17,at 2017–18. Ang  
mga pera sa pondo ay dapat makuha para sa paglalaan para sa layunin 
ng pagpopondo na lumilikha ng mga trabaho sa California sa  
pagpapabuti ng pagiging episyente sa enerhiya at pagpapalawak ng  
paglikha ng malinis na enerhiya, kabilang ang lahat ng mga sumusunod:

(a) Mga Paaralan at mga pampublikong pasilidad:
(1) Pampublikong paaralan: Mga pagpapatibay para sa pagiging 

episyente sa enerhiya at mga instalasyon ng malinis na enerhiya, kasama 
ng mga kaugnay na pagpapabuti at pagkukumpuni na nakatutulong sa  
nabawasang mga gastos sa pagpapatakbo at pinabuting mga kondisyon  
sa kalusugan at kalusugan, sa mga pampublikong paaralan.

(2) Mga unibersidad at kolehiyo: Mga pagpapatibay para sa pagiging 
episyente sa enerhiya, mga instalasyon ng malinis na enerhiya, at ibang  
mga pagpapabuti sa sistema ng enerhiya upang bawasan ang mga gastos 
at makamit ang mga benepisyo sa enerhiya at kapaligiran.

(3) Ibang mga pampublikong gusali at pasilidad: Ang tulong na 
pinansiyal at teknikal kabilang ang mga umiikot na pondo sa utang, 
binawasan ang interes na mga pautang, o ibang tulong na pinansiyal 

para sa mabisang paggasta na mga pagpapatibay para sa pagiging 
episyente sa enerhiya at mga instalasyon ng malinis na enerhiya sa 
mga pampublikong pasilidad.

(b) Pagsasanay para sa trabaho at pagbuo ng lakas paggawa: 
Pagpopondo sa Pangkat ng Konserbasyon ng California, Sertipikadong 
Pangkat sa Konserbasyon ng Komunidad,YouthBuild, at ibang mga 
kasalukuyang programa sa pagbuo ng lakas paggawa upang sanayin 
at kunin ang mahihirap na kabataan, beterano, at iba pa sa mga 
proyekto sa pagiging episyente ng enerhiya at malinis na enerhiya.

(c) Pampubliko-pribadong mga pagtutulungan: Tulong sa mga lokal  
na pamahalaan sa pagtatatag at pagpapatupad ng mga programang Ari-
ariang Tinayang Malinis na Enerhiya (PACE) o katulad na pinansiyal at 
teknikal na tulong para sa mabisang paggasta na pagpapatibay na  
kabilang ang mga iniaatas na pagbabayad. Ang pagpopondo ay dapat  
ihanay upang palakihin hanggang maaari ang paglikha ng trabaho,  
pagtitipid ng enerhiya, at pagkakapantay-pantay sa heograpiya at  
ekonomiya. Kung saan magagawa, ang mga kita sa muling pagbabayad 
ay dapat gamitin upang lumikha ng umiikot na mga pondo sa pautang o 
katulad ng patuloy na mga programang pinansiyal na tulong upang  
ipagpatuloy ang mga benepisyong paglikha ng trabaho.

26206. Ang mga sumusunod na pamantayan sa lahat ng paggasta 
mula sa Pondo sa Paglikha ng Trabaho:

(a) Ang pagpili at pagbabantay sa proyekto ay dapat pamahalaan ng  
kasalukuyang mga ahensiya ng estado at lokal na pamahalaan na may  
kadalubhasaan sa pamamanala ng mga proyekto at programa sa enerhiya.

(b) Lahat ng proyekto ay dapat piliin batay sa loob ng estado na 
paglikha ng trabaho at mga benepisyo sa enerhiya para sa bawat uri 
ng proyekto.

(c) Lahat ng proyekto ay dapat na mabisang paggasta: ang 
kabuuang benepisyo ay dapat na mas malaki kaysa mga gastos sa 
proyekto sa paglipas ng panahon. Ang pagpili ng proyekto ay maaaring 
kabilang ang pagsasaalang-alang ng mga di-enerhiyang benepisyo, 
tulad ng kalusugan at kaligtasan, bilang karagdagan sa mga benepisyo 
sa enerhiya.

(d) Lahat ng proyekto ay dapat mag-atas ng mga kontrata na 
tumutukoy sa mga ispesipikasyon, gastos, inaasahang matitipid sa 
enerhiya ng proyekto.

(e) Lahat ng proyekto ay dapat isailalim sa pagsusuri.
(f) Ang mga gastos sa pagpapatakbo ng programa ay hindi dapat 

humigit sa 4 porsiyento ng kabuuang pagpopondo.
(g) Ang mga pondo ay dapat ilaan lamang sa mga ahensiyang may 

naitatag na kadalubhasaan sa pamamahala ng mga proyekto at 
programa sa enerhiya.

(h) Lahat ng programa ay dapat iugnay sa Komisyon sa Enerhiya 
ng California at sa Komisyon sa mga Pampublikong Utilidad ng 
California upang iwasan ang pag-uulit at palakihin hanggang maaari 
ang pakinabang sa mga kasalukuyang pagsisikap sa pagiging episyente 
sa enerhiya at malinis na enerhiya.

(i) Ang mga karapat-dapat na paggasta ay kabilang ang mga gastos 
na kaugnay ng teknikal na tulong, at sa pagbawas ng mga gastos at 
pagkaantala sa proyekto, tulad ng mga proseso ng pagbuo at 
pagpapatupad ng mga proseso na nagbabawas sa mga gastos ng 
disenyo, pagpapahintulot o pagtustos, o ibang mga hakbang upang 
protektahan ang pagkumpleto at paglikha ng trabaho.

26208. Kung ang Kagawaran ng Pananalapi at ang Pambatasang 
Manunuri ay magkasamang nagpasiya na ang tinantiyang taunang 
pagtaas sa mga kita bilang resulta ng susog, pagdagdag, o 
pagpapawalang-bisa ng mga Seksyon 25128, 25128.5, 25128.7, at 
25136 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis ay mas mababa kaysa isang 
bilyon isang daang milyong dolyar ($1,100,000,000), ang halagang 
inilipat sa Pondo ng Paglikha ng Trabaho ay dapat na bawasan sa 
isang halagang kapantay ng kalahati ng tinantiyang taunang pagtaas 
sa mga kita.
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KABANATA 3. PANANAGUTAN, MGA INDEPENDIYENTENG 
PAGSUSURI, PAGSISIWALAT SA PUBLIKO

26210. (a) Ang Lupon ng Pagbabantay ng mga Mamamayan sa 
pamamagitan nito ay nililikha.

(b) Ang lupon ay dapat buuin ng siyam na miyembro: tatlong 
miyembro ang dapat hirangin ng Ingat-yaman, tatlong miyembro ng 
Kontroler, at tatlong miyembro ng Pangkalahatang Abugado. Ang 
bawat naghirang na opisina ay dapat maghirang ng isang miyembro 
na nakatutugon sa bawat isa ng mga sumusunod na pamantayan:

(1) Isang inhinyero, arkitekto, o ibang propesyonal na may 
kaalaman at kadalubhasaan sa pagtatayo o disenyo ng gusali.

(2) Isang tagapagtuos, ekonomista, o ibang propesyonal na may 
kaalaman at kadalubhasaan sa pagtaya ng mga pinansiyal na 
transaksiyon at pagiging mabisang paggasta ng programa.

(3) Isang teknikal na eksperto sa pagiging episyente sa enerhiya, 
malinis na enerhiya, o mga sistema at programa sa enerhiya.

(c) Ang bawat isa ng Komisyon sa mga Pampublikong Utilidad ng  
California at ang Komisyon sa Enerhiya ng California ay dapat magtalaga 
ng dahil sa katungkulan na miyembro upang maglingkod sa lupon.

(d) Ang lupon ay dapat gawin ang lahat ng mga sumusunod:
(1) Repasuhin taun-taon ang lahat ng paggasta mula sa Pondo ng 

Paglikha ng Trabaho.
(2) Magkomisyon at magrepaso ng taunang independiyenteng 

pagsusuri ng Pondo ng Paglikha ng Trabaho at ng pagpili ng mga 
proyektong nakumpleto upang tayahin ang pagiging mabisa ng mga 
paggasta sa pagtugon sa mga layunin ng dibisyong ito.

(3) Maglathala ng isang kumpletong pagtutuos ng lahat ng paggasta  
bawat taon, naglalagay ng impormasyon sa isang napupuntahan ng  
publiko na Internet Web site.

(4) Magharap ng pagtaya ng programa sa Lehislatura na tumutukoy sa  
anumang mga pagbabagong kailangan upang matugunan ang dibisyong ito.

KABANATA 4. MGA KAHULUGAN
26220. Ang mga sumusunod na kahulugan ay umaaplay sa 

dibisyong ito:
(a) “Malinis na enerhiya” ay nangangahulugang isang kagamitan 

o teknolohiya na tumutugon sa kahulugan ng “nababagong enerhiya” 
sa Seksyon 26003, o na tumutulong sa pinabuting pamamahala o 
pagiging episyente sa enerhiya.

(b) “Lupon” ay nangangahulugang Lupon ng Pagbabantay ng mga 
Mamamayan na itinatag sa Seksyon 26210.

(c) “Pondo ng Paglikha ng Trabaho” ay nangangahulugang Pondo 
ng Paglikha ng Trabaho sa Malinis na Enerhiya sa Seksyon 26205.

(d) “Mga gastos sa pagpapatakbo ng programa” ay kabilang ang 
paglalagay ng tauhan para sa pagbuo at pamamahala ng ahensiya ng 
estado ng mga programa sa pagpopondo alinsunod sa dibisyong ito, 
pero hindi kasama ang tulong na teknikal, pagtaya, pagsukat, at 
pagpapatibay, o mga gastos na may kaugnayan sa pagtataas ng 
pagiging episyente ng proyekto o pagganap, at mga gastos na may 
kaugnayan sa lokal na pagpapatupad.

SEK. 3. Seksyon 23101 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis ay 
sinususugan upang mabasang:

23101. (a) “Pagnenegosyo” ay nangangahulugang aktibong 
paglahok sa anumang transaksiyon para sa layunin ng pinansiyal o 
perang pakinabang o tubo.

(b) Para sa nabubuwisang taon simula sa o pagkaraan ng Enero 1, 
2011, ang isang nagbabayad ng buwis ay nagnenegosyo sa estadong ito 
para sa isang nabubuwisang taon kung ang alinman sa mga sumusunod 
na kondisyon ay natugunan:

(1) Ang nagbabayad ng buwis ay nakatatag o pangkomersiyong 
tumitigil sa estadong ito.

(2) Ang pagbebenta, gaya ng nilinaw sa subdibisyong (e) o (f) ng 
Seksyon 25120 gaya ng angkop para sa nabubuwisang taon, ng 
nagbabayad ng buwis sa estadong ito ay higit sa mas mababa sa limang 
daang libong dolyar ($500,000) o 25 porsiyento ng kabuuang pagbebenta 

ng nagbabayad ng buwis. Para sa mga layunin ng talataang ito, ang 
pagbebenta ng nagbabayad ng buwis ay kabilang ang pagbebenta ng 
isang ahente o independiyenteng kontratista ng nagbabayad ng buwis. 
Para sa mga layunin ng talataang ito, ang pagbebenta sa estadong ito ay 
dapat ipasiya na ginagamit ang mga tuntunin sa pagtatalaga ng pagbebenta 
sa ilalim ng Seksyon mga Seksyon 25135 at subdibisyon (b) ng Seksyon 
25136, at ang mga regulasyon dito, gaya ng binago ng mga regulasyon sa 
ilalim ng Seksyon 25137.

(3) Ang tunay na ari-arian at nahahawakang personal na ari-arian ng 
nagbabayad ng buwis sa estadong ito ay higit sa mas mababa sa limampung 
libong dolyar ($50,000) o 25 porsiyento ng kabuuang tunay ng ari-arian 
ng nagbabayad ng buwis at nahahawakang personal na ari-arian. Ang 
halaga ng tunay at nahahawakang personal na ari-arian at ang pagpapasiya 
kung ang ari-arian ay nasa estadong ito ay dapat ipasiya gamit ang mga 
tuntuning nakasaad sa mga Seksyon 25129 hanggang 25131, inklusibo, at 
ang mga regulasyon, gaya ng binago sa ilalim ng Seksyon 25137.

(4) Ang halagang ibinayad sa estadong ito ng nagbabayad ng buwis para 
sa kabayaran, gaya ng nilinaw sa subdibisyon (c) ng Seksyon 25120, higit 
sa mas mababa sa limampung libong dolyar ($50,000) o 25 porsiyento ng 
kabuuang kabayarang ibinayad ng nagbabayad ng buwis. Ang kabayaran sa 
estadong ito ay dapat ipasiya gamit ang mga tuntunin sa pagtatalaga ng 
pasahod na nakasaad sa Seksyon 25133 at ang mga regulasyon doon, gaya 
ng binago ng mga regulasyon sa ilalim ng Seksyon 25137.

(c) (1) Ang Lupon ng Prangkisa sa Buwis ay dapat magbago taun-
taon ng mga halaga sa mga talataan (2), (3), at (4) ng subdibisyon (b)
alinsunod sa subdibisyon (h) ng Seksyon 17041. 

(2) Para sa mga layunin ng pag-aakmang iniaatas ng talataan (1), 
ang subdibisyon (h) ng Seksyon 17041 ay dapat iaplay sa pamamagitan 
ng pagpapalit ng “2012” sa halip ng “1988.”

(d) Ang pagbebenta, ari-arian, at pasahod ng nagbabayad ng buwis 
ay kabilang ang ayon sa proporsiyon o pambahaging kabahagi ng 
ipinapasang mga entidad ng nagbabayad ng buwis. Para sa mga layunin 
ng subdibisyong ito, ang katawagang “mga dumadaang entidad” ay 
nangangahulugang isang sosyohan o isang “S” na korporasyon.

SEK. 4. Seksyon 25128 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis ay 
sinususugan upang mabasang:

25128. (a) Sa kabila ng Seksyon 38006, para sa nabubuwisang taon 
simula sa bago ang Enero 1, 2013,  lahat ng kita sa negosyo ay dapat 
pagparti-partihin sa estadong ito sa pamamagitan ng pagmultiplika ng kita 
ng negosyo sa isang praksiyon, ang numerador nito ay ang factor ng ari-
arian at ang factor ng pasahod at doble ng factor ng pagbebenta, at ang 
denominador nito ay apat, maliban sa itinatadhana sa subdibisyon (b) o (c).

(b) Kung ang isang nagpaparting pangangalakal o negosyo ay 
kumukuha ng higit sa 50 porsiyento ng “kabuuang natanggap sa 
negosyo” mula sa pagsasagawa ng isa o higit na kuwalipikadong 
aktibidad ng negosyo, lahat ng kita ng negosyo ng nagpaparting 
pangangalakal o negosyo ay dapat partihin sa estadong ito sa 
pamamagitan ng pagmultiplika ng kita ng negosyo sa isang praksiyon, 
ang numerador nito ay ang factor ng ari-arian at ang factor ng pasahod 
at ang factor ng pagbebenta, at ang denominador nito ay tatlo.

(c) Para sa mga layunin ng seksyong ito, ang isang “kuwalipikadong 
aktibidad ng negosyo” ay nangangahulugang ang mga sumusunod:

(1) Isang pang-agrikulturang aktibidad ng negosyo.
(2) Isang kumukuhang aktibidad ng negosyo.
(3) Isang pag-iimpok at pagpapautang na aktibidad.
(4) Isang pagbabangko o pinansiyal na aktibidad ng negosyo.
(d) Para sa mga layunin ng seksyong ito:
(1) “Kabuuang natanggap sa negosyo” ay nangangahulugang ang 

kabuuang natanggap na inilarawan sa subdibisyon (e) o (f) ng Seksyon 
25120 (iba sa kabuuang natanggap mula sa pagbebenta o ibang mga 
transaksiyon sa loob ng nagpaparting pangangalakal o negosyo sa pagitan 
ng mga miyembro ng isang grupo o korporasyon na ang kita at mga 
factor ng pagpaparti ay iniaatas na isama sa isang pinagsamang ulat sa 
ilalim ng Seksyon 25101, limitado, kung angkop, ng Seksyon 25110), 
tinanggal man o hindi ang mga natanggap mula sa factor ng pagbebenta 
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sa paggamit ng Seksyon 25137.
(2) “Pang-agrikulturang aktibidad ng negosyo” ay nangangahulugang 

mga aktibidad na may kaugnayan sa anumang stock, dairy, poltri, prutas, 
hayop na may pinong balahibo, o bukid ng trak, plantasyon, rantso, 
nurseri, o hilera. “Pang-agrikulturang aktibidad ng negosyo” ay kasama 
din ang mga aktibidad na may kaugnayan sa paglilinang ng lupa o pag-
aalaga o pag-aani ng anumang pag-agrikultura o pagholtikulturang 
bagay, kabilang ang, pero hindi limitado sa, pag-aalaga, paggugupit, 
pagpapakain, pangangalaga, pagsasanay, pamamahala ng mga hayop 
gayon din ng paghawak, pagpapatuyo, pagpapakete, paggrado, o pag-
iimbak sa isang bukid ng anumang pang-agrikultura o pangholtikulturang 
bagay sa kalagayang hindi namanupaktura, pero tangi kung ang may-ari, 
umuupa, o tagapagpatakbo ng bukid ay lumilikha ng higit sa kalahati ng 
bagay na tinatrato nang gayon.

(3) “Kumukuhang aktibidad ng negosyo” ay nangangahulugang 
mga aktibidad na may kaugnayan sa produksiyon, pagpipino, o 
pagproseso ng langis, natural na gas, o mineral ore.

(4) “Pag-iimpok at pagpapautang na aktibidad” ay nangangahulugang 
anumang mga aktibidad na ginawa ng mga kapisanan ng pag-iimpok at 
pagpapautang o mga bangko ng pag-iimpok na kinontrata ng pederal o 
pang-estadong batas.

(5) “Pagbabangko o pinansiyal na aktibidad ng negosyo” ay 
nangangahulugang mga aktibidad na bunga ng mga pagharap sa pera o 
may perang kapital sa malaking kompetisyon sa negosyo ng mga 
pambansang bangko.

(6) “Nagpaparting pangangalakal o negosyo” ay isang natatanging 
pangangalakal o negosyo na ang kita ng negosyo ay inaatasang partihin 
sa ilalim ng mga Seksyon 25101 at 25120, limitado, kung angkop, ng 
Seksyon 25110, ginagamit ang kaparehong denominador para sa bawat 
isa ng angkop na pasahod, ari-arian, at mga factor ng pagbebenta.

(7) Talataan (4) ng subdibisyon (c) ay dapat umaplay lamang kung 
ang Lupon ng Prangkisya ng Buwis ay nagpatibay ng Iminumungkahing 
Pormula ng Komisyon sa Buwis na Pangmaraming Estado para sa 
Magkakatulad ng Pagpaparti ng Netong Kita mula sa mga Pinansiyal na 
Institusyon, o sa katumbas sa nilalaman, at dapat magkabisa sa 
kaparehong petsa ng pagkakabisa gaya ng pinagtibay na pormula.

(8) Sa anumang kaso kung saan ang kita ang mga factor ng 
pagpaparti ng dalawa o higit na mga kapisanan o korporasyon ng pag-
iimpok ay iniaatas na isama sa isang pinagsamang ulat sa ilalim ng 
Seksyon 25101, nililimitahan, kung angkop, ng Seksyon 25110, ang 
pareho ng mga sumusunod ay dapat iaplay:

(A) Ang paggamit ng higit sa 50 porsiyentong pagsubok ng 
subdibisyon (b) ay dapat gawin tungkol sa “kabuuang natanggap ng 
negosyo” ng buong nagpaparting pangangalakal o negosyo ng grupo.

(B) Ang buong kita ng negosyo ng grupo ay dapat partihin alinsunod 
sa alinman ng subdibisyon (a) o (b), o subdibisyon (b) ng Seksyon 
25128.5, Seksyon 25128.5 or 25128.7, gaya ng angkop.

SEK. 5. Seksyon 25128.5 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis ay 
sinususugan upang mabasang:

25128.5. (a) Sa kabila ng Seksyon 38006, para sa mga 
nabubuwisang taon na magsisimula sa o pagkaraan ng Enero 1, 2011, 
at bago ang Enero 1, 2013, alinmang nagpaparting pangangalakal o 
negosyo, iba sa nagpaparting pangangalakal o negosyo na inilarawan sa 
subdivision (b) of Section 25128, ay maaaring gumawa ng hindi 
mapapawalang-saysay na taunang pagpili sa isang orihinal na iniharap 
sa oras na pahayag, sa paraan at anyong itinagubilin ng Lupon ng 
Prangkisa ng Buwis upang partihin ang kita nito alinsunod sa seksiyong 
ito, at hindi alinsunod sa Section 25128.

(b) Sa kabila ng Section 38006, para sa nabubuwisang taon na 
magsisimula sa o pagkaraan ng Enero 1, 2011, at bago ang Enero 1, 
2013, lahat ng kita sa negosyo ng isang nagpaparting pangangalakal o 
negosyo na gumawa ng pagpili sa subdibisyon (a) ay dapat partihin sa 
estadong ito sa pamamagitan ng pagmultiplika ng kita sa negosyo ng 
factor ng pagbebenta.

(c) Ang Lupon ng Prangkisa sa Buwis ay pinahihintulutang 
maglabas ng mga regulasyon na kailangan o angkop tungkol sa 
paggawa ng isang pagpili sa ilalim ng seksiyong ito, kabilang ang mga 
regulasyon na kaayon ng mga tuntuning itinagubilin para sa paggawa 
ng isang pagpili sa ilalim ng Section 25113.

(d) Ang seksyong ito ay hindi dapat umaplay sa nabubuwisang taon 
simula sa o pagkaraan ng Enero 1, 2013, at pagsapit ng Disyembre 1, 
2013, ay pinawawalang-bisa.

SEK. 6. Seksyon 25128.7 ay idinaragdag sa Kodigo sa Kita at 
Pagbubuwis, upang mabasang:

25128.7. Sa kabila ng Seksyon 38006, ng mga nabubuwisang taon 
simula sa o pagkaraan ng Enero 1, 2013, lahat ng kita sa negosyo ng 
isang nagpaparting pangangalakal o negosyo, iba sa nagpaparting 
pangangalakal o negosyo na inilarawan sa subdibisyon (b) ng Seksyon 
25128, ay dapat partihin sa estado sa pamamagitan ng pagmultiplika 
sa kita ng negosyo sa factor ng pagbebenta.

SEK. 7. Seksyon 25136 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis ay 
sinususugan upang mabasang:

25136. (a) Para mga nabubuwisang taon na magsisimula bago ang 
Enero 1, 2011, at para sa mga nabubuwisang taon sa o pagkaraan ng 
Enero 1, 2011, at bago ang Enero 1, 2013,  kung saan ang Seksyon 
25128.5 ay may-bisa at ang isang halalan sa ilalim ng subdibisyon (a) ng 
Seksyon 25128.5 ay hindi pa nagawa, ang pagbebenta, iba sa pagbebenta 
ng nahahawakang personal na ari-arian, ay sa estadong ito kung:

(1) Ang aktibidad na lumilikha ng kita ay ginawa sa estadong ito; o
(2) Ang aktibidad na lumilikha ng kita ay ginawa pareho sa at sa 

labas ng estadong ito at ang malaking bahagi ng aktibidad na lumilikha 
ng kita ay ginawa sa estadong ito kaysa alinmang ibang estado, batay sa 
mga gastos ng paggawa.

(3) Ang subdibisyong ito ay dapat umaplay, at subdibisyon (b) ay 
hindi dapat umaplay, para sa alinmang nabubuwisang taon simula sa o 
pagkaraan ng Enero 1, 2011, at bago ang Enero 1, 2013, kung saan ang 
Seksyon 25128.5 ay walang bisa para sa nagbabayad ng buwis na 
napapailalim sa buwis na ipinataw sa ilalim ng bahaging ito.

(b) Para sa mga nabubuwisang taon simula sa o pagkaraan ng Enero 
1, 2011, at bago ang Enero 1, 2013:

(1) Ang mga pagbebenta mula sa mga serbisyo ay nasa estadong ito 
kung ang bumili ng serbisyo ay natanggap ang benepisyo ng serbisyo sa 
estadong ito. 

(2) Ang pagbebenta mula sa hindi nahahawakang ari-arian ay sa 
estadong ito kung ang ari-arian ay ginagamit sa estadong ito. Sa kaso ng 
mga naibebentang seguridad, ang pagbebenta ay sa estadong ito kung 
ang parokyano ay nasa estadong ito.

(3) Ang pagbebenta mula sa benta, pag-upa, pag-renta, o palilisensiya 
ng tunay na ari-arian ay sa estadong ito kung ang tunay na ari-arian ay 
matatagpuan sa estadong ito.

(4) Ang pagbebenta mula sa pagrenta, pag-upa, o palilisensiya ng 
personal na ari-arian ay sa estadong ito kung ang ari-arian ay 
matatagpuan sa estadong ito.

(5) (A) Kung ang Seksyon 25128.5 ay may-bisa, ang subdibisyong 
ito ay dapat umaplay sa halip ng subdibisyon (a) para sa anumang 
nabubuwisang taon kung saan ang isang halalan ay ginawa sa ilalim ng 
subdibisyon (a) ng Seksyon 25128.5.

(B) Kung ang Seksyon 25128.5 ay walang-bisa, ang subdibisyong 
ito ay hindi dapat umaplay at ang subdibisyon (a) ay dapat umaplay 
para sa sinumang nagbabayad ng buwis na napapailalim sa buwis na 
ipinataw sa ilalim ng bahaging ito.

(C) Sa kabila ng mga subtalataan (A) o (B), ang subdibisyong ito ay 
dapat umaplay para sa mga layunin ng talataan (2) ng subdibisyon (b) 
ng Seksyon 23101.

(c) Ang Lupon ng Prangkisa sa Buwis ay maaaring magtagubilin ng 
mga regulasyong iyon gaya ng kailangan o angkop upang 
maisakatuparan ang mga layunin ng subdisyon (b).
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(d) Ang seksyong ito ay hindi dapat umaplay sa nabubuwisang taon 
simula sa o pagkaraan ng Enero 1, 2013, at pagsapit ng Disyembre 1, 
2013, ay pinawawalang-bisa.

SEK. 8. Seksyon 25136 ay idinaragdag sa Kodigo sa Kita at 
Pagbubuwis, upang mabasang:

25136. (a) Sa kabila ng Seksyon 38006, para sa nabubuwisang 
taon simula sa o pagkaraan ng Enero 1, 2013, ang pagbebenta, iba sa 
pagbebenta ng nahahawakang personal na ari-arian, ay sa estadong 
ito kung:

(1) Ang pagbebenta mula sa mga serbisyo ay sa estadong ito kung 
natanggap ng bumili ng serbisyo ang benepisyo ng mga serbisyo sa 
estadong ito.

(2) Ang pagbebenta mula sa hindi nahahawakang ari-arian ay sa 
estadong ito kung ang ari-arian ay ginagamit sa estadong ito. Sa kaso 
ng mga naibebentang seguridad, ang pagbebenta ay sa estadong ito 
kung ang parokyano ay nasa estadong ito.

(3) Ang pagbebenta mula sa benta, pag-upa, pagrenta, o 
palilisensiya ng tunay na ari-arian ay sa estadong ito kung ang tunay 
na ari-arian ay matatagpuan sa estadong ito.

(4) Ang pagbebenta mula sa pagrenta, pag-upa, o palilisensiya ng 
personal na ari-arian ay sa estadong ito kung ang ari-arian ay 
matatagpuan sa estadong ito.

(b) Ang Lupon ng Prangkisa sa Buwis ay maaaring magtagubilin ng 
mga regulasyong iyon gaya ng kailangan o angkop upang 
maisakatuparan ang mga layunin ng seksyong ito.

SEK. 9. Seksyon 25136.1 ay idinaragdag sa Kodigo sa Kita at 
Pagbubuwis, upang mabasang:

25136.1. (a) Para sa mga nabubuwisang taon simula sa o 
pagkaraan ng Enero 1, 2013, ang isang kuwalipikadong nagbabayad 
ng buwis na nagpaparti ng kita ng negosyo sa ilalim ng Seksyon 
25128.7 ay dapat mag-aplay ng mga sumusunod na tadhana:

(1) Sa kabila ng Seksyon 25137, ang mga kuwalipikadong 
pagbebenta na itinalaga sa estadong ito ay dapat na kapantay ng 50 
porsiyento ng halaga ng kuwalipikadong pagbebenta na itatalaga sa 
estadong ito alinsunod sa Seksyon 25136 maliban sa paggamit ng 
seksyong ito. Ang natitirang 50 porsiyento ay hindi dapat italaga sa 
estadong ito.

(2) Lahat ng ibang pagbebenta ay dapat italaga alinsunod sa 
Seksyon 25136.

(b) Para sa mga layunin ng seksyong ito:
(1) “Kuwalipikadong nagbabayad ng buwis” ay nangangahulugang 

isang miyembro, gaya ng nilinaw sa talataan (10) ng subdibisyon (b) 
ng Seksyon 25106.5 ng Titulo 18 ng Kodigo sa mga Regulasyon ng 
California na may-bisa sa petsa ng pagkakabisa ng batas na 
nagdaragdag ng seksyong ito, ng isang pinagsamang grupo ng pag-
uulat na isa ring kuwalipikadong grupo.

(2) “Kuwalipikadong grupo” ay nangangahulugang isang 
pinagsamang grupo ng pag-uulat, gaya ng nilinaw sa talataan (3) ng 
subdibisyon (b) ng Seksyon 25106.5 ng Titulo 18 ng Kodigo sa mga 
Regulasyon ng California, na may-bisa sa petsa ng pagkakabisa ng 
batas na nagdaragdag ng seksyong ito, na nakatutugon sa mga 
sumusunod na kondisyon:

(A) Natugunan ang pinakamababang iniaatas sa pamumuhunan 
para sa nabubuwisang taon.

(B) Para sa nabubuwisang taon ng pinagsamang grupo ng pag-
uulat simula sa taon ng kalendaryo na 2006, ang pinagsamang grupo 
ng pag-uulat na nakuha mula sa 50 porsiyento kabuuang natanggap ng 
network ng Estados Unidos mula sa pagpapatakbo ng isa o higit na 
mga sistema ng kable.

(C) Para sa mga layunin ng pagtugon sa mga iniaatas ng subtalataan 
(B), ang mga sumusunod na tuntunin ay dapat umaplay:

(i) Kung ang isang miyembro ng pinagsamang grupo ng pag-uulat 
para sa nabubuwisang taon ay hindi isang miyembro ng kaparehong 

pinagsamang grupo ng pag-uulat para sa nabubuwisang taon simula 
sa taon ng kalendaryo na 2006, ang kabuuang natanggap sa negosyo 
ng hindi isinamang miyembro ay dapat isama sa pagpapasiya ng 
kabuuang natanggap ng negosyo ng pinagsamang grupo ng pag-uulat 
para sa nabubuwisang taon nito simula sa taon ng kalendaryo na 2006 
na waring ang hindi isinamang miyembro ay isang miyembro ng 
pinagsamang grupo ng pag-uulat para sa nabubuwisang taon simula 
sa taon ng kalendaryo na 2006.

(ii) Ang kabuuang natanggap ng negosyo ay dapat kabilang ang 
kabuuang natanggap ng negosyo ng isang kuwalipikadong sosyohan, 
pero tanging sa interes ng miyembro sa sosyohan.

(3) “Sistema ng kable” at “network” ay dapat magkaroon ng 
kaparehong kahulugan gaya ng nilinaw sa Seksyon 5830 ng Kodigo sa 
mga Pampublikong Utilidad, na may-bisa sa petsa ng pagkakabisa ng 
batas na nagdaragdag ng seksyong ito. “Mga serbisyo ng network” ay 
nangangahulugang video, kable, tinig, o datos na mga serbisyo.

(4) “Kabuuang natanggap ng negosyo” ay nangangahulugang 
kabuuang natanggap ng negosyo gaya ng nilinaw sa talataan (2) ng 
subdibisyon (f) ng Seksyon 25120 (iba sa kabuuang natanggap mula sa 
pagbebenta o ibang mga transaksiyon sa pagitan ng mga miyembro ng 
isang pinagsamang grupo ng pag-uulat, limitado, kung angkop, sa 
Seksyon 25110).

(5) “Pinakamababang iniaatas sa pamumuhunan” ay 
nangangahulugang mga kuwalipikadong paggasta ng hindi kukulangin 
sa dalawang daan limampung milyong dolyar ($250,000,000) ng isang 
pinagsamang grupo ng pag-uulat sa taon ng kalendaryo na kasama 
ang simula ng nabubuwisang taon.

(6) “Mga kuwalipikadong paggasta” ay nangangahulugang 
anumang kombinasyon ng mga paggasta sa estadong ito para sa 
nahahawakang ari-arian, pasahod, mga serbisyo, mga bayad sa 
prangkisa, o anumang pamamahagi ng nahahawakang ari-arian o 
ibang mga karapatan, binayaran o natamo o sa ngalan ng isang 
miyembro ng isang pinagsamang grupo ng pag-uulat.

(A) Ang isang paggasta para sa iba sa nahahawakang ari-arian ay 
dapat na bunga sa estadong ito kung ang miyembro ng pinagsamang 
grupo ng pag-uulat ay tumanggap ng benepisyo ng pagbili o paggasta 
sa estadong ito.

(B) Ang isang pagbili ng o paggasta para sa isang nahahawakang 
ari-arian ay dapat bunga sa estadong ito kung ari-arian ay inilagay sa 
serbisyo sa estadong ito.

(C) Ang mga kuwalipikadong paggasta ay dapat kabilang ang mga 
paggasta ng isang pinagsamang grupo ng pag-uulat para sa ari-arian 
o mga serbisyong binili, ginamit, o ipinagkaloob ng mga 
independiyenteng kontratista sa estadong ito.

(D) Ang mga kuwalipikadong paggasta ay dapat kabilang din ang 
mga paggasta ng isang kuwalipikadong sosyohan, pero hanggang sa 
interes lamang ng miyembro sa sosyohan.

(7) “Kuwalipikadong sosyohan” ay nangangahulugang isang 
sosyohan kung ang kita ng sosyohan at mga factor ng partihan ay 
kasama sa kita at mga factor ng partihan ng isang miyembro ng 
pinagsamang grupo ng pag-uulat, pero hanggang sa interes lamang ng 
miyembro sa sosyohan.

(8) “Kuwalipikadong pagbebenta” ay nangangahulugang kabuuang 
natanggap ng negosyo mula sa pagkakaloob ng anumang mga serbisyo 
ng network, iba sa kabuuang natanggap ng negosyo mula sa pagbebenta 
o pagpapaupa ng kagamitan sa mga lugar ng parokyano. 
“Kuwalipikadong pagbebenta” ay dapat kabilang ang kuwalipikadong 
pagbebenta ng isang kuwalipikadong sosyohan, pero hanggang sa 
interes lamang ng miyembro ng sosyohan. 

(c) Ang mga tuntunin sa seksyong ito tungkol sa mga kuwalipikadong 
pagbebenta ng isang kuwalipikadong sosyohan ay nilalayong maging 
kaayon ng mga tuntunin para sa mga sosyohan sa ilalim ng talataan (3) 
ng subdibisyon (f) ng Seksyon 25137-1 ng Titulo 18 ng Kodigo sa mga 
Regulasyon ng California.
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PROPOSISYON 40 
Ang Pambuong-estadong Mapa ng Senado na sinertipikahan ng 

Komisyon ng mga Mamamayan sa Pagbabago ng Distrito noong 
Agosto 15, 2011, ay iniharap sa mga tao bilang reperendum alinsunod 
sa subdibisyon (i) ng Seksyon 2 ng Artikulo XXI ng Saligang-batas ng 
California.

IMINUMUNGKAHING BATAS 

INIHARAP
sa opisina ng Kalihim ng Estado  

ng Estado ng California
AGOSTO 15 2011

Resolusyon
Komisyon ng mga Mamamayan sa Pagbabago ng Distrito ng California

Sertipikasyon ng Pambuong-estadong Mapa ng Senado

Agosto 15, 2011

Sapagka’t, noong Hulyo 29, 2011 ang Komisyon ng mga Mamamayan sa Pagbabago ng Distrito ng California 
(Komisyon) ay bumoto upang aprobahan para sa pagpapalabas at komento ng publiko ang pambuong-estadong 
Mapa ng Senado (Mapa ng Senado) na tinatawag na preliminaryong pangwakas na Mapa ng Senado; at,

Sapagka’t, noong Agosto 15, 2011, alinsunod sa Artikulo XXI, Seksyon 2(c)(5) ng Saligang-batas ng California,  
ang Komisyon ay bumoto upang pagtibayin bilang pangwakas ang Mapa ng Senado, ipinakilala bilang 
crc_20110815_senate_certified_statewide.zip at secure hash algorithm (SHA-1) number  
14cd4e126ddc5bdce946f67376574918f3082d6b.

Ngayon, dahil doon, ipinapasiya, na alinsunod sa Artikulo XXI, Seksyon 2 (g) ng Saligang-batas ng California,  
ang Mapa ng Senado, ipinakilala sa itaas bilang SHA -1 sa pamamagitan nito ay sinesertipikahan ng Komisyon  
at dapat ihatid sa Kalihim ng Estado ng California; at

Ipinapasiya rin, na ang mga miyembro ng Komisyon ay naglagay ng kanilang mga pirma sa Resolusyon ito.

Gabino Aguirre, Komisyonado (D) Stanley Forbes, Komisyonado (DTS)

Connie Galambos-Malloy, Komisyonada (DTS)

Lilbert “Gil” Ontai, Komisyonado (R)

M. Andre Parvenu, Komisyonado (DTS)

Jeanne Raya, Komisyonada (D)

Michael Ward, Komisyonado (R)

Peter Yao, Komisyonado (R)

Angelo Ancheta, Komisyonado (D)

Vincent Barabba, Komisyonado (R)

Maria Blanco, Komisyonada (D)

Cynthia Dai, Komisyonada (D)

Michelle DiGuilio, Komisyonada (DTS)

Jodie Filkins Webber, Komisyonada (R)
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 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

TEKSTO NG MGA IMINUMUNGKAHING BATAS PROPOSISYON 40 IPINAGPAPATULOY

Mga Distrito ng Senado ng Estado ng California
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 40

Senado ng Estado ng California Distrito 1 Senado ng Estado ng California Distrito 2

Senado ng Estado ng California Distrito 3 Senado ng Estado ng California Distrito 4
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 40

Senado ng Estado ng California Distrito 5 Senado ng Estado ng California Distrito 6

Senado ng Estado ng California Distrito 7 Senado ng Estado ng California Distrito 8
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Senado ng Estado ng California Distrito 9 Senado ng Estado ng California Distrito 10

Senado ng Estado ng California Distrito 11 Senado ng Estado ng California Distrito 12
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Senado ng Estado ng California Distrito 13 Senado ng Estado ng California Distrito 14

Senado ng Estado ng California Distrito 15 Senado ng Estado ng California Distrito 16
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Senado ng Estado ng California Distrito 17 Senado ng Estado ng California Distrito 18

Senado ng Estado ng California Distrito 19 Senado ng Estado ng California Distrito 20
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Senado ng Estado ng California Distrito 21 Senado ng Estado ng California Distrito 22

Senado ng Estado ng California Distrito 23 Senado ng Estado ng California Distrito 24
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Senado ng Estado ng California Distrito 25 Senado ng Estado ng California Distrito 26

Senado ng Estado ng California Distrito 27 Senado ng Estado ng California Distrito 28
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Senado ng Estado ng California Distrito 29 Senado ng Estado ng California Distrito 30

Senado ng Estado ng California Distrito 31 Senado ng Estado ng California Distrito 32
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 40

Senado ng Estado ng California Distrito 33 Senado ng Estado ng California Distrito 34

Senado ng Estado ng California Distrito 35 Senado ng Estado ng California Distrito 36



Teks to  ng  mga Iminumungkahing  Batas  |  141

TEKSTO NG MGA IMINUMUNGKAHING BATAS PROPOSISYON 40 IPINAGPAPATULOY

 40

Senado ng Estado ng California Distrito 37 Senado ng Estado ng California Distrito 38

Senado ng Estado ng California Distrito 39 Senado ng Estado ng California Distrito 40
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