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SUPLEMENTO

Ang patnubay na ito ay isang suplemento sa unang Opisyal na Patnubay na Impormasyon para sa Botante.  
Ito ay nagtataglay ng impormasyon tungkol sa Proposisyon 1, na idinagdag sa balota pagkatapos mailimbag ang 

unang patnubay ng botante.
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HALALAN NG
PANGKALAHATANG 

Ang mga botohan 
ay bukas mula ika-7 
ng umaga hanggang 
ika-8 ng hapon sa 
Araw ng Halalan



Mahal na Kapwa Botante,

Kamakailan natanggap ninyo ang Opisyal na Patnubay na Impormasyon Para sa Botante para sa 
Pangkalahatang Halalan sa ika-4 ng Nobyembre. Ang huling-araw para sa paglalagay ng mga 
pambatasang panukala sa balota ay ika-26 ng Hunyo. Pagkaraan ng huling-araw na iyon, idinagdag ng 
Lehislatura at Gobernador ang Proposisyon 1 sa balota. Nilikha ng aking pangkat itong Opisyal na 
Suplementong Patnubay na Impormasyon para sa Botante upang magkaloob ng impormasyong 
kailangan ninyo upang magawa ang inyong desisyon tungkol sa karagdagang panukala sa balota. 

Tandaan: may dalawang patnubay na impormasyon para sa botante ng estado para sa halalang ito, at may 
buklet ng halimbawang balota ng inyong county, ang mga ito ay maaaring hindi dumating lahat sa 
inyong kahon ng koreo sa iisang araw. Hinihimok ko kayo na mag-ukol ng oras upang malaman ang 
lahat ng anim ng pambuong-estadong panukala na makikita sa inyong balota.

Ang inyong buklet ng halimbawang balota ay may impormasyon tungkol sa mga kandidato at panukala 
na natatangi sa inyong rehiyon. Para sa iba pang mga detalye sa halalan, tulad ng kung paano alamin ang 
katayuan ng inyong pagpaparehistro bilang botante, hanapin ang inyong lugar ng botohan, o 
kumpirmahin na ang inyong balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo ay natanggap, bisitahin  
www.sos.ca.gov/elections o tumawag sa (800) 339-2957.

Ang bawat nakarehistrong botante ay maaaring bumoto sa pamamagitan ng koreo o sa isang lugar ng 
botohan. Ang huling araw upang humiling ng balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo mula sa 
opisina sa mga halalan ng inyong county ay Ika-28 ng Oktubre. Sa Araw ng Halalan, ang mga botohan 
ay mananatiling bukas mula ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi.

Itong ikalawang patnubay ng botante ay nagtataglay ng titulo at buod ng panukala sa balota ng estado na 
inihanda ni Pangkalahatang Abugada Kamala D. Harris; walang-pinapanigang pagsusuri ng panukala sa 
balota at maaaring maging gastos ng mga nagbabayad ng buwis na inihanda ni Pambatasang Manunuri 
Mac Taylor; mga pangangatwirang panig at laban sa panukala sa balota na inihanda ng 
mga tagapagtaguyod at mga kalaban; teksto ng iminumungkahing batas na inihanda at binasa para sa 
katumpakan ni Pambatasang Abugada Diane F. Boyer-Vine; at iba pang kapaki-pakinabang na mga 
impormasyon. Ang patnubay na ito ay nilimbag sa ilalim ng pangangasiwa ni Tagalimbag ng Estado 
David Gerald "Jerry" Hill.

Kalihim ng Estado
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Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa inyong mga karapatan sa pagboto, tingnan ang pahina 
31 ng patnubay na ito.

Pagpaparehistro ng Botante
Kayo ay responsable sa pagsasapanahon ng inyong pagpaparehistro ng botante kung papalitan 
ninyo ang inyong pangalan, papalitan ang inyong direksiyon ng tirahan, papalitan ang inyong 
direksiyong pangkoreo, o gustong magpalit o pumili ng partidong pampulitika.
Ang pagpaparehistro para makaboto ay mas madali ngayon sa pamamagitan ng online na porma 
sa RegisterToVote.ca.gov. Ang mga porma ng pagpaparehistro ay makukuha rin sa karamihan ng 
mga tanggapan ng koreo, mga aklatan, mga opisina ng pamahalaan ng lunsod at county, at sa 
opisina ng Kalihim ng Estado ng California.
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Hanapin ang Inyong Lugar ng Botohan
Ang mga lugar ng botohan ay itinatatag ng mga opisyal sa mga halalan ng county. Kapag natanggap ninyo ang librito ng halimbawang balota 
ng inyong county sa koreo ilang mga linggo bago ang Araw ng Halalan, tingnan ang inyong lugar ng botohan sa panlikod na pabalat.

Kung lumipat kayo sa inyong bagong tirahan pagkaraan ng ika-20 ng Oktubre, 2014, maaari kayong bumoto sa inyong dating lugar 
ng botohan.

Maraming opisina sa mga halalan ng county na nag-aalay ng tulong sa paghahanap ng lugar ng botohan sa pamamagitan ng mga 
website o mga numero ng telepono. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang website ng Kalihim ng Estado sa 
www.sos.ca.gov/elections/find-polling-place.htm o tawagan ang walang-bayad na Nakahandang Linya ng Botante sa (800) 339-2957.

Sa Araw ng Halalan, ang mga botohan ay mananatiling bukas mula ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi. Kung nakapila kayo sa 
inyong lugar ng botohan bago sumapit ang ika-8 ng gabi, makakaboto kayo.

Kung ang inyong pangalan ay wala sa listahan ng botante na nasa lugar ng botohan, kayo ay may karapatang botohan ang isang 
pansamantalang balota. Ang isang pansamantalang balota ay anyong isang regular na balota pero inilalagay sa isang espesyal na sobre. 
Ang inyong pansamantalang balota ay ibibilang pagkatapos makumpirma ng mga opisyal sa halalan na kayo ay nakarehistro para 
makaboto sa county na iyon at hindi pa kayo nakaboto sa halalang iyon.

Maaari kayong bumoto ng isang pansamantalang balota sa alinmang lugar ng botohan sa county kung saan nakarehistro kayo para 
bumoto.

Paano Bumoto
Kayo ay may dalawang mapipili kapag boboto. Maaari kayo bumoto nang personal sa isang lugar ng botohan sa inyong county o 
maaari kayong bumoto sa pamamagitan ng koreo. Hindi ninyo kailangang bumoto sa bawat labanan sa inyong balota. Ang inyong 
boto ay ibibilang para sa bawat labanan na bumoto kayo. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa inyong mga karapatan sa 
pagboto, tingnan ang pahina 31 ng patnubay na ito.

Pagboto sa Lugar ng Botohan sa Araw ng Halalan
Kapag dumating kayo sa lugar ng botohan, ang isang manggagawa sa botohan ay hihingi ng inyong pangalan at titingin sa opisyal na 
listahan ng mga nakarehistrong botante para sa lugar ng botohan na iyon. Pagkapirma ninyo sa tabi ng inyong pangalan sa listahan, ang 
manggagawa sa botohan ay magbibigay sa inyo ng isang papel na balota, walang-katulad na passcode, o kard ng memorya ng kompyuter, 
depende sa sistema ng pagboto na ginagamit ng inyong county. Pumunta sa isang pribadong kubol at simulan ang pagboto.

Ang mga manggagawa sa botohan ay naroon upang tulungan ang mga botante. Kung hindi kayo pamilyar sa pagmarka sa balota, 
humingi ng mga tagubilin sa isang manggagawa sa botohan. Kung nagkamali kayo sa pagmarka sa balota, itanong sa manggagawa sa 
botohan kung paano iwasto ang isang pagkakamali o humingi ng bagong balota at muling magsimula.

Ang pang-estado at pederal na mga batas ay nag-aatas na ang mga lugar ng botohan ay maging madaling mapupuntahan ng mga 
botanteng may kapansanan. Bawat taong nagtatrabaho sa isang lugar ng botohan ay sinanay sa mga batas sa mga halalan at sa mga 
karapatan ng mga botante, kabilang ang pangangailangan na gumawa ng makatwirang mga pagbabago ng mga patakaran at mga 
pamamaraan upang matiyak ang pantay na paggamit.

Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo
Pagkatapos ninyong markahan ang inyong mga pinili sa inyong balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo, ipasok ito sa opisyal na 
sobre na ibinigay ng opisina sa mga halalan ng inyong county at sarhan ito. Pirmahan ang labas ng sobre kung saan itinagubilin. Upang 
matiyak na ito ay darating bago ang huling araw, ibalik ang balota:

• Sa pamamagitan ng koreo, sa kondisyon na ang inyong binotohang balota ay natanggap ng opisina sa mga halalan ng inyong 
county bago ang ika-8 ng gabi sa Araw ng Halalan. Dahil ang tatak-pangkoreo ay hindi isinasaalang-alang, ipakoreo ang 
inyong balota ilang mga araw bago sumapit ang Araw ng Halalan.

• Nang personal, sa opisina sa mga halalan ng inyong county o alinmang lugar ng botohan sa inyong county bago ang ika-8 ng 
gabi sa Araw ng Halalan.

Kahit na natanggap ninyo ang inyong balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo, maaaring magbago ang inyong isip at bumoto sa 
inyong lugar ng botohan sa Araw ng Halalan. Dalhin ang inyong balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo sa lugar ng botohan at 
ibigay ito sa isang manggagawa sa botohan upang palitan ng balota ng pagboto sa lugar ng botohan. Kung hindi ninyo dala ang inyong 
balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo, pahihintulutan kayong bumoto sa pamamagitan ng isang pansamantalang balota.



Prop Bono ng Tubig. Pagpopondo para sa mga 
Proyekto ng Kalidad, Suplay, Paggamot, at 
Pag-iimbak ng Tubig.1

Nag-aawtorisa ng $7.545 bilyon sa pangkalahatang obligasyon na mga 
bono para sa mga proyekto ng impraestruktura ng suplay ng tubig sa 
estado, kabilang ang pag-iimbak sa ibabaw at ilalim ng lupa, pagprotekta 
at pagpapanumbalik sa ekosistema at watershed, at pagprotekta sa 
iniinom na tubig.  Epekto sa Piskal:  Tumaas na mga halaga ng bono na 
karaniwang $360 milyon taunan sa loob ng 40 taon.  Ang mga natipid ng 
lokal na gobyerno para sa kaugnay-sa-tubig na mga proyekto, malamang 
ay mag-aaverage ng dalawang daang milyong dolyar taunan sa loob ng 
susunod na ilang mga dekada.
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Madaling-Masasangguning Patnubay

Para sa Karagdagang Impormasyon

Mga Pangangatwiran

Ang Kahulugan ng Inyong Boto

Hindi makakaya ng 
California ang maling 

paggasta ng Prop. 1. Maliit ang 
ginagawa nito upang maging 
maginhawa sa panahon ng tagtuyot 
o pabutihin ang panrehiyong 
sariling-kasapatan sa tubig. Ito 
ay nagbabanta sa ating mga ilog 
at batis. Ang mga pribadong 
gumagamit ng tubig ay hindi 
magbabayad para sa mga prinsa, 
ang mga nagbabayad ng buwis 
ay hindi rin dapat magbayad 
para sa mga iyon. Ang Prop. 1 ay 
nagbabawas ng pagpopondo para 
sa mga paaralan, pangangalagang 
pangkalusugan, mga daan at 
kaligtasan ng publiko. BUMOTO 
NG HINDI!

Ang PROPOSISYON  
1 ay nagkakaloob ng isang 
maaasahang panustos na tubig 
para sa mga bukid, negosyo 
at komunidad, lalo na sa mga 
panahon ng tagtuyot. Ito ay 
sumusuporta sa pagyabong na 
pangkabuhayan at nagpoprotekta 
sa kapaligiran. Ito ay responsable 
sa pananalapi, pinapatnubayan ng 
isang masaklaw na plano sa tubig 
ng estado at HINDI nagtataas ng 
mga buwis. Ang mga Demokratiko 
at Republikano ay Sumasang-
ayon: BUMOTO NG OO SA 
PROPOSISYON 1!

Laban
Hindi sa Prop. 1
(209) 475-9663
info@NoonProp1.org
www.NoonProp1.org

Panig
Tom Willis
Yes on Propositions 1 and 2
2355 Broadway #407
Oakland, CA 94612
(510) 210-5001
INFO@YesonProps1and2.com
YesonProps1and2.com

Ang botong HINDI 
sa panukalang ito ay 

nangangahulugang: Ang estado 
ay hindi maaaring magbenta ng 
$7.1 bilyon na karagdagang mga 
pangkalahatang obligasyong bono 
upang pondohan ang iba't ibang 
programang may kaugnayan 
sa tubig. Bilang karagdagan, 
ang $425 milyon na hindi pa 
naibebentang mga pangkalahatang 
obligasyong bono ay patuloy na 
makukuha para sa mga paggamit 
na may kaugnayan sa tagapagdulot 
gaya ng dating inaprobahan ng 
mga botante.

Ang botong OO sa 
panukalang ito ay 

nangangahulugang: Ang estado 
ay maaaring magbenta ng 
$7.1 bilyon na karagdagang mga 
pangkalahatang obligasyong 
bono—at maaaring maglipat 
ng $425 milyon na hindi pa 
naibebentang mga pangkalahatang 
obligasyong bono na dating 
inaprobahan ng mga botante 
para sa mga paggamit na may 
kaugnayan sa tagapagdulot—upang 
pondohan ang iba't ibang mga 
programang may kaugnayan sa 
tubig.

Suplementong Patnubay na 
Impormasyon para sa Botante
Ang patnubay na ito ay nagtataglay ng 
impormasyon tungkol sa Proposisyon 1, na 
idinagdag sa balota pagkatapos mailimbag ang 
unang patnubay ng botante.

Bisitahin ang 
Website ng Kalihim ng Estado sa:
• Magsaliksik sa mga kontribusyon sa kampanya 

at paglolobi
http://cal-access.sos.ca.gov

• Tingnan itong patnubay ng botante sa ibang 
mga wika
www.voterguide.sos.ca.gov

• Hanapin ang inyong lugar ng botohan sa Araw 
ng Halalan
www.sos.ca.gov/elections/
find-polling-place.htm

• Kumuha ng impormasyon tungkol sa balota ng 
pagboto sa pamamagitan ng koreo
www.sos.ca.gov/elections/elections_m.htm

• Magbasa ng nakakatulong na impormasyon 
para sa mga botanteng boboto sa unang 
pagkakataon
www.sos.ca.gov/elections/new-voter

• Panoorin ang nasa kasalukuyang oras na mga 
resulta ng halalan pagkatapos magsara ang mga 
botohan sa Araw ng Halalan
http://vote.sos.ca.gov

Mga Nangungunang Nagkontribusyon sa 
mga Pambuong-estadong Kandidato at 
mga Panukala sa Balota
Kapag ang isang komite ay sumusuporta o 
sumasalungat sa isang panukala sa balota o 
kandidato at nakalikom ng hindi kukulangin sa 
$1 milyon, dapat iulat ng komite ang 
nangungunang 10 nagkontribusyon dito sa 
Komisyon sa mga Wastong Patakarang Pampulitika 
ng California (FPPC). Dapat isapanahon ng 
komite ang listahan ng nangungunang 10 kapag 
may anumang pagbabago. Ang mga listahang ito ay 
makukuha sa website FPPC sa www.fppc.ca.gov/
top10Nov2014 o www.fppc.ca.gov/candidateNov2014.

Buod Inilagay sa Balota ng Lehislatura

KONTRASANG-AYON

HINDIOO
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Proposisyon Bono ng Tubig. Pagpopondo para sa mga Proyekto ng Kalidad, Suplay, 
Paggamot, at Pag-iimbak ng Tubig.1

Bono ng Tubig. Pagpopondo para sa mga Proyekto ng Kalidad, Suplay, Paggamot, at Pag-iimbak ng Tubig.
• Nag-aawtorisa ng $7.12 bilyon sa pangkalahatang obligasyon na mga bono para sa mga proyekto ng impraestruktura ng suplay ng tubig sa estado, 

tulad ng pag-iimbak ng tubig sa ibabaw at ilalim ng lupa; pagprotekta at pagpapanumbalik sa ekosistema at watershed; ng tubig; pagprotekta sa 
iniinom na tubig; pamamahala sa suplay ng tubig; pag-recycle ng tubig at advanced na teknolohiya ng paggamot sa tubig; at pagkontrol sa baha.

• Muling nagpapamahagi ng $425 milyon na hindi nagamit na awtoridad ng bono mula sa naunang mga batas ng bono sa tubig, para sa parehong 
mga layunin.

• Naglalaan ng pera mula sa Pangkalahatang Pondo upang mabayaran ang mga bono.
• Nag-aatas ng ilang mga proyekto upang magkaloob ng mga panumbas na pondo mula sa mga pinagkukunang hindi galing sa estado upang 

makatanggap ng mga pondo ng bono.

Buod ng Tantiya ng Lehislatibong Manunuri ng Netong Epekto sa Piskal na Pang-estado at Lokal na Gubyerno:
• Tumaas na mga halaga sa muling pagbabayad sa bono ng estado na karaniwang $360 milyon taunan sa loob ng susunod na 40 taon. 
• Ang mga natipid na mga lokal na gobyerno kaugnay sa mga proyekto ng tubig, malamang ay mag-aaverage ng dalawang daang milyong dolyar 

taunan sa loob ng susunod na ilang mga dekada.

6 | Titulo at Buod / Pagsusuri

Opisyal na Titulo at Buod Inihanda ng Pangkalahatang Abugado

Mga Tantiya ng Halaga ng Bono ng Estado
Ipinahintulot na bagong paghiram $7.1 bilyon

Pangkaraniwang taunang halaga upang bayaran ang mga bono $360 milyon

Malamang na panahon ng pagbabayad 40 taon

Pinagkukunan ng pagbabayad Mga kita ng pangkalahatang buwis

Batayan
Mga Pinagkukunan ng Tubig sa California. Ang isang mayoriya 

ng tubig ng estado ay nanggagaling mula sa mga ilog, karamihan ng 
mga ito ay mula sa Hilagang California at mula sa niyebe sa Mga 
Bundok ng Sierra Nevada. Ang tubig na nakukuha sa ilalim ng lupa 
(tinatawag ng "tubig sa lupa") ay bumubuo ng halos ikatlo ng 
paggamit ng tubig ng estado at mas malakas na inaasahan sa mga 
tuyong taon. Ang isang maliit na bahagi ng tubig ng estado na 
nanggagaling sa ibang mga pinagkukunan, tulad ng pagkuha ng tubig 
ng ulan, muling paggamit ng basurang tubig (muling paggamit ng 
tubig), at pagtanggal ng asin mula sa tubig sa dagat (desalinasyon).

Pagtugon sa mga Pangangailangan ng Tubig sa Estado. Ang 
pagkakaloob ng malinis na tubig sa buong California habang 
nagpoprotekta sa kapaligiran ay nagpapakita ng maraming 
mahahalagang hamon. Una, ang tubig ay hindi laging makukuha kung 
saan kailangan ito. Halimbawa, ang tubig mula sa Hilagang California 
ay inihahatid sa ibang mga bahagi ng estado, tulad ng lupang sakahan 
sa Central Valley at mga sentro ng populasyon sa San Francisco Bay 
Area at Timog California. Ikalawa, ang dami ng tubig na nakukuha ay 
maaring magbago nang malaki sa bawat taon. Kaya, kapag mas 
kaunting tubig ang nakukuha sa mga tuyong taon, maaaring maging 

mahirap na magkaloob ng lahat ng tubig na gusto ng mga tao sa buong 
estado. Kabilang dito ang pagkakaloob ng sapat na tubig upang 
panatilihin ang mga likas na tirahan—tulad ng mga basang lupa—para 
sa mga nanganganib na uri gaya ng iniaatas sa ilalim ng pang-estado at 
pederal na batas. Gayunman, sa mga napakatuyong taon ang estado ay 
maaaring makaranas paminsan-minsan ng mga baha, partikular sa 
Central Valley. Ikatlo, ang tubig paminsan-minsan ay narurumihan, 
ginagawa itong hindi angkop para sa pag-inom, pagpapatubig sa mga 
tanim, tirahan ng isda. Ikaapat, ang mga bahagi ng sistema ng tubig ng 
estado ay nakaapekto sa mga likas na tirahan. Halimbawa, ang 
pagkakaloob ng karagdagang tubig para sa pag-inom at patubig ay 
nagbawas ng tubig na magagamit para sa isda.

Upang tugunan ang mga hamong ito, ang California ay nagtayo ng 
iba't ibang mga proyekto. May ilang mga proyekto na gumagamit ng 
mga likas na ilog—gayon din ng mga linya ng tubo, mga istasyon ng 
pagbomba, at mga kanal—upang maghatid ng tubig na ginagamit para 
sa pag-inom o pagsasaka sa buong estado. Ang mga proyektong ito ay 
kabilang ang mga prinsa at ibang mga uri ng imbakan ng tubig upang 
pamalagiin ang tubig haggang kailanganin ito. Ang ibang mga 
proyekto upang tugunan ang mga hamon sa tubig ng estado ay 
kabilang ang mga planta ng paggamot sa tubig upang tanggalin ang 

Mga Pangwakas na Boto ng Lehislatura sa AB 1471 (Proposisyon 1) 
(Kabanata 188, Mga Batas ng 2014)

 Senado: Mga Oo 37 Mga Hindi 0
 Asembleya: Mga Oo 77 Mga Hindi 2

Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri
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Prop Bono ng Tubig. Pagpopondo para sa mga Proyekto ng Kalidad, Suplay, Paggamot, at Pag-iimbak ng Tubig.

1

Para sa buong teksto ng Proposisyon 1, tingnan ang pahina 14. Pagsusuri | 7

Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri Ipinagpapatuloy

karagdagang bono. Ikalawa, ang panukala ay naglilipat ng $425 milyon 
sa hindi naibentang mga bono na dating inaprobahan ng mga botante 
para sa tubig at ibang mga paggamit na pangkapaligiran. Ang estado ay 
muling nagbabayad sa mga bonong ito, may interes, gamit ang 
Pangkalahatang Pondo ng estado. (Ang Pangkalahatang Pondo ay ang 
pangunahing kuwenta ng pagpapatakbo ng estado, na nagbabayad para 
sa edukasyon, bilangguan, pangangalagang pangkalusugan, at ibang 
mga serbisyo.)

Mga Paggamit ng mga Pondo
Gaya ng ipinakikita sa Pigura 1 (tingnan ang susunod na pahina) at 

inilarawan sa ibaba, ang panukalang bono ay nagtatadhana sa 
pagpopondo upang (1) dagdagan ang mga panustos na tubig, 
(2) protektahan at ibalik ang mga himpilan ng tubig, (3) pabutihin ang 
kalidad ng tubig, at (4) itaas ang proteksiyon laban sa baha. Ang pera sa 
bono ay makukuha ng mga ahensiya ng estado para sa iba't ibang mga 
proyekto at programa, gayon din ang para sa mga pautang at gawad sa 
mga lokal na pamahalaan, pribadong mga kompanya ng tubig, mutwal na 
mga kompanya ng tubig (kung saan ang mga gumagamit ng tubig ay 
may-ari ng kompanya), mga tribong Indiyan, at di-nagtutubong mga 
organisasyon.

Mga Pondo para sa mga Panustos na Tubig ($4.2 Bilyon). Mga 
$4.2 bilyon ang magpopondo sa mga proyektong nilalayong pabutihin 
ang mga panustos na tubig, upang gumawa ng karagdagang tubig para 
sa paggamit. Sa partikular, ang bono ay kabilang ang:

• $2.7 Bilyon para sa mga Bagong Imbakan ng Tubig. Ang 
bono ay kabilang ang $2.7 bilyon upang magbayad ng 
hanggang kalahati ng gastos sa mga proyektong bagong 
imbakan ng tubig, kabilang ang mga prinsa at proyektong 
muling naglalaman ng tubig sa lupa. Ang pagpopondong ito 
ay maaari lamang gamitin upang masaklaw ang mga gastos 
na may kaugnayan sa "pampublikong benepisyo" na may 
kaugnayan sa mga proyektong imbakan ng tubig, kabilang 
ang pagpapanumbalik ng mga tirahan, pagpapabuti ng 
kalidad ng tubig, binabawasan ang pinsala mula sa mga 
baha, tumutugon sa mga emerhensiya, at nagpapabuti ng 
libangan. Ang mga lokal na pamahalaan at ibang mga 
entidad na umaasa sa proyektong imbakan ng tubig ay 
magiging responsable para sa pagbabayad ng natitirang mga 
gastos sa proyekto. Ang mga gastos na ito ay 
pangkaraniwang iuugnay sa mga pribadong benepisyo (tulad 
ng tubig na ipinagkakaloob sa kanilang mga parokyano).

• $810 Milyon para sa Panrehiyong mga Proyekto sa Tubig. 
Ang bono ay nagkakaloob din ng $810 milyon para sa mga 
panrehiyong proyekto na kasama sa mga ispesipikong plano 
na binuo ng mga lokal na komunidad. Ang mga proyektong 
ito ay naglalayong pabutihin ang mga panustos na tubig, at 
magkaloob din ng ibang mga benepisyo, tulad ng tirahan ng 
isda at proteksiyon laban sa baha. Ang halagang 
ipinagkakaloob ay kabilang ang $510 milyon para sa mga 
ispesipikong rehiyon sa buong estado at $300 milyon para 
sa mga ispesipikong uri ng mga panustos na tubig, kabilang 
ang mga proyekto at plano upang pamahalaan ang daloy 
mula sa mga bagyo sa mga lugar ng kalunsuran at mga 
proyekto at programang konserbasyon ng tubig.

mga nagpaparumi mula sa iniinom na tubig at basurang tubig, mga 
sistema upang linisin ang daloy mula sa mga bagyo, at mga saplad 
upang pigilan ang mga baha.

Ang Kapaligiran at Sistema ng Tubig ay Magkaugnay. Ang 
sistema ng tubig ng estado at ang kapaligiran ay magkaugnay sa ilang 
mga paraan. Gaya na nabanggit sa itaas, ang paggamit ng tubig para sa 
patubig at iniinom na tubig ay nakakaapekto sa mga likas na tirahan na 
ginagamit ng isda at maiilap na mga hayop-gubat. Ang mga epektong 
ito sa mga likas na tirahan ay ginagawang mas malubha ang 
pagpaparumi, na nakakapinsala sa kalidad ng tubig para sa isda, 
maiilap na mga hayop-gubat, at mga tao. Ang estado ay gumawa ng 
iba't ibang mga aksiyon upang pabutihin ang mga likas na tirahan at 
kalidad ng tubig. Kabilang dito ang nagbabalik ng mga himpilan ng 
tubig (isang lugar ng lupa na umaagos sa isang katawan ng tubig) sa 
pamamagitan ng muling pagpapasok ng mga katutubong halaman at 
hayop. Ang estado ay nagkaloob din ng tubig sa mga ilog kapag 
kailangan ng mga uri ng isda.

Ang mga Tungkulin ng Iba't Ibang Pamahalaan sa Sistema ng 
Tubig. Ang pang-estado, pederal, at lokal na pamahalaan ay 
gumaganap ng mahahalagang papel sa pagkakaloob ng mga malinis at 
maaasahang panustos na tubig. Karamihan ng paggasta sa mga 
programa sa tubig sa estado ay ginagawa sa lokal na antas, tulad ng mga 
distrito ng tubig, lunsod, at county. Sa mga huling taon, ang mga lokal 
na pamahalaan ay gumugol ng hanggang $26 na bilyon kada taon 
upang tumustos ng tubig at upang gumamot ng basurang tubig. Mga 
80 porsiyento ng paggastang ito ay binabayaran para sa mga taon 
bilang mga nagbabayad ng presyo ng tubig at mga singil sa alkantarilya. 
Bilang karagdagan, ang mga lokal na pamahalaan ay nagbabayad para 
sa mga proyektong gumagamit ng ibang mga pinagkukunan, kabilang 
ang mga pang-estadong pondo, mga pederal na pondo, at mga lokal na 
buwis. Habang karamihan ng mga tao ay kumukuha ng kanilang tubig 
mula sa mga pampublikong ahensiya ng tubig na ito, mga isang-
ikaanim ng mga Taga-California ay kumukuha ng kanilang tubig mula 
sa mga pribadong kompanya ng tubig.

Ang estado ay nagpapatakbo ng mga programa upang 
(1) magkonserba, mag-imbak, at maghatid ng tubig sa estado; 
(2) magprotekta sa kalidad ng tubig; (3) magkaloob ng pagkontrol sa 
baha; at (4) magprotekta sa tirahan ng isda at maiilap na mga hayop-
gubat. Ang estado ay nagkakaloob ng suporta para sa mga programang 
ito sa pamamagitan ng tuwirang paggasta, gayon din ng mga gawad at 
pautang sa mga lokal na pamahalaan, di-nagtutubong organisasyon, at 
pribadong-pag-aaring mga kompanya ng tubig. (Ang pederal na 
pamahalaan ay nagpapatakbo ng mga katulad na programa.) Ang 
pagpopondo para sa mga programang ito ng estado ay karaniwang 
nanggagaling mula sa mga bono at bayad. Mula noong 2000, 
inaprobahan ng mga botante ang humigit-kumulang na $20 bilyon sa 
mga bono para sa iba't ibang mga layunin na may kaugnayan sa mga 
pinagkukunan, kabilang ang tubig. Sa kasalukuyan, mga $900 milyon 
(5 porsiyento) ng mga bonong ito ay namamalaging makukuha para sa 
mga bagong proyekto.

Mungkahi
Ang panukalang ito ay nagtatadhana ng isang kabuuan na 

$7.5 bilyon na mga pangkalahatang obligasyong bono para sa iba't 
ibang mga programang may kaugnayan sa tubig. Una, ang panukala ay 
nagpapahintulot sa estado na magbenta ng $7.1 bilyon na mga 
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• $725 Milyon para sa Muling Paggamit ng Tubig. Ang 
bono ay kabilang ang $725 milyon para sa mga proyektong 
gumagamot sa basurang tubig o tubig-alat upang ito ay 
magamit sa bandang huli. Halimbawa, ang mga pondo ay 
magagamit upang subukan ang bagong teknolohiya ng 
paggamot, magtayo ng isang planta ng desalinasyon, at 
magtayo ng mga tubo upang maghatid ng mga tubig para sa 
muling paggamit.

Mga Pondo Upang Protektahan at Ibalik ang mga Himpilan ng 
Tubig ($1.5 Bilyon). Ang mga perang ito ay magpopondo sa mga 
proyektong naglalayong protektahan at ibalik ang mga himpilan ng 
tubig at ibang tirahan sa buong estado. Ang pagpopondong ito ay 
magagamit upang ibalik ang mga katawan ng tubig na sumusuporta sa 
katutubo, pinagbabantaan, o nanganganib na uri ng isda at maiilap na 
mga hayop-gubat; bumili ng lupa para sa mga layunin ng 
konserbasyon; bawasan ang panganib ng malalaking sunog sa mga 
himpilan ng tubig; at bumili ng tubig upang suportahan ang 
malalaking sunog. Sa mga pondong ito ay kabilang ang $515 milyon 
upang ibalik ang mga himpilan ng tubig sa mga itinalagang rehiyon sa 
estado (kabilang ang $140 milyon na ispesipikong para sa mga 
proyekto sa Sacramento-San Joaquin Delta [Delta]) at $475 milyon 
upang bayaran ang mga partikular na pagtatalaga ng estado na 
pondohan ang mga pagpapanumbalik na pangkapaligiran. Ang 

natitirang pagpopondo ay makukuha ng mga aplikante sa buong 
estado para sa mga programang nagbabalik ng tirahan at mga himpilan 
ng tubig ($305 milyon) at dagdagan ang dami ng tubig na dumadaloy 
sa mga ilog at batis, halimbawa sa pamamagitan ng pagbili ng tubig 
($200 milyon).

Mga Pondo Upang Pahusayin ang Kalidad ng Tubig sa Lupa at 
Ibabaw ($1.4 Bilyon). Kabilang sa bono ang higit sa $1.4 bilyon 
upang pabutihin ang kalidad ng tubig sa lupa at tubig sa ibabaw. Higit 
sa kalahati ng pagpopondong ito ($800 milyon) ay gagamitin para sa 
mga proyekto upang linisin at pigilan ang maruming tubig sa lupa na 
ginagawa, o ginawa, na pinagkukunan ng iniinom na tubig. Ang mga 
natitirang pondo ay makukuha upang (1) pabutihin ang kakayahang 
magamit ang malinis na tubig ($260 milyon), (2) tumulong sa maliliit 
na komunidad na magbayad para sa paggamot ng basurang tubig 
($260 milyon), at (3) magkaloob ng mga gawad sa mga lokal na 
pamahalaan upang bumuo at magpatupad ng mga plano upang 
pamahalaan ang kanilang panustos at kalidad ng tubig sa lupa 
($100 milyon).

Mga Pondo para sa Proteksiyon Laban sa Baha ($395 Milyon). 
Ang bono ay nagkakaloob ng $395 milyon para sa mga proyekto na 
parehong nagpoprotekta sa estado laban sa mga baha at nagpapabuti 
ng tirahan ng isda at maiilap na hayop-gubat. Habang ang 
$100 milyon ng pagpopondong ito ay magagasta sa mga proyektong 

Pigura 1

Mga Paggamit ng mga Pondo ng Bono ng Proposisyon 1

(Sa mga Milyon)

Panustos na Tubig $4,235
• Ang mga prinsa at imbakan ng tubig sa lupa—kabahagi sa gastos na kaugnay ng 

mga pampublikong benepisyo.
$2,700

• Mga panrehiyong proyekto upang magkamit ng maraming pagpapabuti na may 
kaugnayan sa tubig (kabilang ang konserbasyon at pagkuha ng tubig ng ulan).

810

• Muling paggamit ng tubig, kabilang ang desalinasyon. 725

Proteksiyon at Pagpapanumbalik ng Himpilan ng Tubig $1,495
• Pagpapanumbalik ng himpilan ng tubig at proteksiyon ng tirahan sa mga 

itinalagang lugar sa estado.
$515

• Mga patrikular na pagtatalaga ng estado para sa mga pagpapanumbalik na 
pagkapaligiran.

475

• Mga programang pagpapanumbalik na magagamit ng mga aplikante sa buong 
estado.

305

• Mga proyekto upang dagdagan ang tubig na dumadaloy sa mga ilog at batis. 200

Mga Pagpapabuti sa Kalidad ng Tubig sa Lupa at Ibabaw $1,420
• Pagpigil at paglilinis sa pagpaparumi sa tubig sa lupa. $800
• Mga proyektong iniinom na tubig para sa mahihirap na komunidad. 260
• Paggamot ng basurang tubig sa maliliit na komunidad. 260
• Mga lokal na plano at proyekto upang pamahalaan ang tubig sa lupa. 100

Proteksiyon Laban sa Baha $395
• Mga pagkukumpuni at pagpapabuti sa mga saplad sa Delta. $295
• Proteksiyon laban sa baha sa estado. 100

Kabuuan $7,545
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pagkontrol sa baha kahit saan sa estado, ang $295 milyon ay itinatabi 
upang pabutihin ang mga saplad o tumugon sa mga emerhensiya sa 
baha sa Delta.

Mga Iniaatas para sa Paglalaan at Paggasta ng mga 
Pondo

Paano Pipiliin ang mga Proyekto. Ang panukala ay kabilang ang 
ilang mga tadhana na makakaapekto kung paano pinipili ang 
ispesipikong mga pondo ng bono. Ang Komisyon sa Tubig ng 
California—ang isang kasalukuyang pagpaplano ng estado at ahensiya 
ng pangangasiwa —ay pipili kung anong mga proyektong imbakan ng 
tubig ang popondohan ng $2.7 bilyon na itinatadhana sa bono para sa 
paggamit na iyon. Ang Komisyon ay hindi kailangang dumaan sa 
proseso ng badyet ng estado upang gastahin ang mga bonong ito. Para 
sa lahat ng ibang pagpopondo na itinatadhana sa panukala, ang 
Lehislatura ay pangkaraniwang maglalaan ng pera taun-taon sa mga 
ahensiya ng estado sa proseso ng badyet ng estado. Habang ang 
Lehislatura ay maaaring magkaloob sa mga ahensiya ng estado na ilang 
mga direksiyon sa kung anu-anong mga uri ng mga proyekto o 
programa ang maaring piliin, ang panukala ay nagsasaad na ang 
Lehislatura ay hindi maaaring maglaan ng pagpopondo sa mga 
ispesipikong proyekto. Sa halip, ang mga ahensiya ng estado ay pipili 
ng mga proyekto. Bilang karagdagan, wala sa pagpopondo sa panukala 
na magagamit upang magtayo ng kanal o tunel upang ilipat ang tubig 
sa Delta.

Mga Iniaatas para sa mga Pondong Panumbas. Sa $7.5 bilyon sa 
mga pondo na inihahanda ng panukala, $5.7 bilyon ang makukuha 
lamang kung ang tumatanggap—karamihan ay mga lokal na 
pamahalaan—ay magkaloob ng pagpopondo upang suportahan ang 
mga proyekto. Ang iniaatas na panumbas na ito ay umaaplay lamang sa 
panustos na tubig at mga proyekto sa kalidad ng tubig na 
pinopondohan ng panukala. Ang iniaatas na kabahagi ng pondong 
panumbas ay pangkaraniwang hindi kukulangan sa 50 porsiyento ng 
kabuuang gastos sa proyekto, bagaman ito ay maaaring talikdan o 
bawasan sa ilang mga kaso.

Mga Epekto sa Pananalapi
Mga Epekto sa Pananalapi ng Pamahalaan ng Estado. Ang 

panukalang ito ay magpapahintulot sa estado na humiram ng 
hanggang $7.1 bilyon sa pamamagitan ng pagbebenta ng karagdagang 
mga pangkalahatang obligasyong bono sa mga mamumuhunan, na 
muling babayaran ng interes na ginagamit ang mga kita sa 
pangkalahatang buwis ng estado. Ipinapalagay namin na (1) ang antas 
ng interes para sa mga bono ay pagkaraniwang higit sa 5 porsiyento, 
(2) ang mga ito ay ibebenta sa susunod na sampung taon, at (3) muling 
babayaran sa 30-taong panahon. Batay sa mga pagpapalagay na ito, ang 
gastos ng mga nagbabayad ng buwis upang muling bayaran ang mga 
bono ay pangkaraniwang mga $360 milyon taun-taon sa susunod na 
40 taon. Ang halagang ito ay mga isang-ikatlo ng isang porsiyento ng 
kasalukuyang badyet ng Pangkalahatang Pondo ng estado. Ipinapalagay 
namin na ang paglilipat ng $425 milyon sa hindi naibentang mga 
bono mula sa dating inaprobahang mga panukala ay hindi magtataas sa 
inaasahang mga pagbabayad sa utang ng estado. Ito ay dahil, kung wala 
ang panukalang ito, ang mga bono ay malamang na ibebenta sa 
hinaharap upang suportahan ang ibang mga proyekto. (Para sa 
karagdagang impormasyon sa paggamit ng estado ng mga bono at ang 

epekto nitong iminumungkahing panukalang bono sa badyet ng 
estado, tingnan ang "Pangkalahatang-tanaw sa Utang sa Bono ng 
Estado" sa bandang huli ng patnubay na ito.)

Mga Epekto sa Pananalapi ng mga Lokal na Pamahalaan. Ang 
kahandaan ng mga pondo sa bono ng estado para sa mga lokal na 
proyekto sa tubig ay makakaapekto kung magkano ang ginagasta ng 
mga lokal na pamahalaan, pangunahin ay mga ahensiya ng tubig, sa 
mga proyekto sa tubig. Sa maraming kaso, ang kahandaan ng mga 
bono ng estado ay maaaring magbawas sa lokal na paggasta. 
Halimbawa, ito ay mangyayari sa mga kaso kung saan ang mga pondo 
ng bono ng estado ay nagpapalit sa mga pera na gagastahin naman 
talaga ng mga lokal na pamahalaan sa mga proyekto. Ang mga lokal na 
natitipid ay mangyayari rin sa mga kaso kung saan ang kahandaan ng 
mga pondo ng bono ng estado ay nagpapahintulot sa mga lokal na 
pamahalaan na magtayo ng mga proyektong nagtataas ng pagiging 
episyente o paggamit ng isang bagong pinagkukunan ng tubig na 
nagpapahintulot sa kanila na bumili ng mas kaunting tubig.

Gayunman, sa ilang mga kaso, ang mga pondo ng bono ng estado ay 
maaaring magtaas ng paggasta sa mga proyekto sa tubig ng mga lokal 
na pamahalaan. Halimbawa, ang kahandaan ng mga pondo ng bono ay 
maaaring humimok sa ilang mga lokal na pamahalaan na magtayo ng 
karagdagan o mas malaking mga proyekto kaysa gagawin nila sa ibang 
paraan. Ang mga proyektong ito ay maaari ring maging mas magastos 
na patakbuhin.

Sa balanse, tinatantiya namin na ang panukalang ito ay magreresulta 
sa mga natitipid sa mga lokal na pamahalaan sa mga proyektong may 
kaugnayan sa tubig. Ang mga natitipid na ito ay malamang na sa 
pangkaraniwan ay dalawang daang milyong dolyar taun-taon sa 
susunod na ilang dekada.

Ang isang indibidwal na lokal na pamahalaan ay maaaring gumamit 
ng mga natitipid na ito sa iba't ibang mga paraan. Halimbawa, ito ay 
maaaring gumamit ng mga natitipid upang magtayo ng mga bagong 
pasilidad para sa pagpapanatili at pagkukumpuni ng mga kasalukuyang 
pasilidad. Sa ibang mga kaso, ang isang pamahalaan ay maaaring 
gumamit ng mga natitipid upang panatilihing mas mababa ang mga 
presyo ng tubig kaysa magiging kalagayan sa ibang paraan sa 
pamamagitan ng pag-antala o pagbawas ng mga pagtaas ng presyo sa 
hinaharap. Dahil ang halaga ng mga pambuong-estadong natitipid sa 
isang taon ay malamang na maliit kumpara sa kabuuang halagang 
ginagasta ng mga lokal na pamahalaan sa tubig, anumang epekto sa 
mga presyo ay malamang na maliit para sa karamihan ng mga 
nagbabayad ng presyo.

Bisitahin ang http://cal‑access.sos.ca.gov 
para sa mga detalye tungkol sa perang 

iniambag sa labanang ito.
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Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang 

katumpakan ay hindi siniyasat ng anumang opisyal na ahensiya.

 Sagot sa Pangangatwirang Panig sa Proposisyon 1 

Ang Proposisyon 1 ay nagpapalawak ng muling paggamit ng tubig at mga 
pagpapabuti ng pagiging episyente na pinakamahusay na gumagamit ng ating mga 
kasalukuyang panustos.

Ang Proposisyon 1 ay nagkakaloob ng pagpopondo para sa malinis na iniinom na 
tubig sa mga komunidad kung saan ang tubig ay kontaminado.

ANG OO SA 1 AY NAG-IIMBAK NG TUBIG KAPAG NASA ATIN ITO
Ang Proposisyon 1 ay namumuhunan sa isang bagong imbakan ng tubig na 

nagpaparami ng tubig na maaaring imbakin sa mga basang taon para sa mga tuyong 
taon na patuloy na hahamon sa California.

ANG OO SA 1 AY NAGPOPROTEKTA SA KAPALIGIRAN
Ang Proposisyon 1 ay nagpoprotekta sa mga ilog, lawa, at batis mula sa 

polusyon at kontaminasyon at nagkakaloob para sa pagpapanumbalik ng ating mga 
tagapagdulot na isda at maiilap na mga hayop-gubat.

ANG PROPOSISYON 1 AY NAGTATAGLAY NG MAHIHIGPIT NA 
MGA INIAATAS SA PANANAGUTAN KABILANG ANG MGA TAUNANG 
PAGSUSURI, PAGBABANTAY AT PAMPUBLIKONG PAGSISIWALAT 
UPANG MATIYAK NA ANG PERA AY WASTONG GINAGASTA.

OO SA 1—Sinusuportahan ng MGA REPUBLIKANO, DEMOKRATIKO, 
MAGSASAKA, LOKAL NA MGA TAGATUSTOS NG TUBIG, MGA GRUPO 
SA KONSERBASYON, NEGOSYO, AT MGA LIDER NG KOMUNIDAD 
KABILANG ANG:

• Senadora ng Estados Unidos Dianne Feinstein • Senadora ng Estados Unidos 
Barbara Boxer • Audubon California • Kamara de Komersiyo ng California • Koalisyon 
ng mga County sa Delta • Kamara de Komersiyo ng Lugar ng Los Angeles • Ducks 
Unlimited • Mga Amerikanong Ilog • Grupo ng Pamumuno ng Silicon 
Valley • Awtoridad ng Tubig ng Friant • Awtoridad ng Tubig ng San Diego • Distrito ng 
Tubig na Metropolitan ng Timog California • Konseho ng Depensa sa mga Likas na 
Yaman • Kapisanan sa Tubig ng Hilagang California • Konseho ng mga Hanapbuhay sa 
Pagtatayo at Konstrukskyon ng California • Kapisanan ng mga Ahensiya ng Tubig ng 
California • Distrito ng Patubig ng Fresno • Mga Magtatanim ng Kanluran

Edmund G. Brown Jr., Gobernador
Paul Wenger, Presidente 
Pederasyon ng Kawanihan sa Bukid ng California
Mike Sweeney, Tagapagpaganap na Direktor sa California 
The Nature Conservancy

ANG OO SA PROPOSISYON 1 AY TUMITIYAK NG ISANG 
MAAASAHANG PANUSTOS NA TUBIG PARA SA MGA BUKID 
AT NEGOSYO SA PANAHON NG MATINDING TAGTUYOT—
NAGPOPROTEKTA SA PAREHO NG EKONOMIYA AT KAPALIGIRAN

Ang California ay nasa isang matindi, maraming-taon na tagtuyot at may lumang 
impra-istruktura ng tubig. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga Republikano at 
Demokratiko at mga lider mula sa lahat ng dako ng California ay nagsama-sama sa 
halos lubos na nagkakaisang paraan upang ilagay itong responsable sa pananalapi na 
panukala sa balota.

ANG OO SA 1 AY SUMUSUPORTA SA ISANG MASAKLAW NA PLANO 
SA TUBIG NG ESTADO

• Nagkakaloob ng ligtas na iniinom na tubig para sa lahat ng mga 
komunidad • Nagpapalawak ng kapasidad sa pag-iimbak ng tubig • Tinitiyak 
na ang ating mga bukid at negosyo ay nakakakuha ng tubig na kailangan ng 
mga ito sa mga panahon ng tagtuyot • Namamahala at naghahanda para sa 
mga tagtuyot • Namumuhunan sa konserbasyon ng tubig, muling paggamit at 
pinabuting lokal na mga panustos na tubig • Nagtataas ng proteksiyon laban sa 
baha • Nagpopondo ng paglilinis ng tubig sa lupa • Naglilinis ng maruruming ilog at 
batis • Ibinabalik ang kapaligiran sa isda at maiilap na mga hayop-gubat

ANG OO SA 1 AY RESPONSABLE SA PANANALAPI
Ang Proposisyon 1 ay hindi magtataas ng mga buwis. Ito ay isang payak na 

pamumuhunan sa mahahalagang proyekto na hindi nakakasira ng kuwenta sa 
bangko—ito ay muling naglalaan ng pera mula sa hindi nagamit na mga bono upang 
gumawa ng mas mahusay na paggamit ng pera.

ANG OO SA 1 AY NAGPAPAUNLAD NG EKONOMIYA NG 
CALIFORNIA

Ang ekonomiya ng California ay dumedepende sa isang maaasahang panustos na 
tubig. Ang Proposisyon 1 ay tumitiyak sa hinaharap ng ating tubig, pinananatiling 
produktibo ang ating mga bukid at negosyo ng pamilya, at pinagtatrabaho ang mga 
Taga-Califoria sa pagtatayo ng mga bagong pasilidad na kailangan natin upang 
imbakin, ihatid, at gamutin ang tubig.

ANG OO SA 1 AY NAGSASANGGALANG SA ATING KASALUKUYANG 
MGA PANUSTOS NA TUBIG

Ang Proposisyon 1 ay maglilinis ng ating kontaminadong tubig sa lupa na 
naglilingkod bilang isang mahalagang suporta laban sa tagtuyot sa pamamagitan ng 
karagdagang tubig sa mga taon na walang sapat na pag-ulan o niyebe.

Ang bagong magagastos na prinsa ay magtataas ng pamumuwersa upang ilipat ang 
bagong tubig mula sa mga ilog ng Trinity, Klamath at Sacramento sa isang panahon 
ng matagal na tagtuyot at nabawasang mga daloy. Ang mga ilog na ito ay mahalagang 
tirahan para sa nanganganib na salmon na mahalaga sa buong California at sa buong 
kanlurang baybay-dagat.

Ang Proposisyon 1 ay:
• Masama sa kapaligiran, ating mga ilog at ating salmon;
• Hindi lumilikha ng bagong kailangang tubig NGAYON na kailangan 

natin ito sa gitna ng isang matagal na tagtuyot;
• Hindi makatarungan sa mga nagbabayad ng buwis; at
• Isang masamang pakikipag-ayos para sa California.
Mangyaring samahan kami sa pagboto ng HINDI sa Proposisyon 1.

Miyembro ng Asembleya Wesley Chesbro, Tagapangulo 
Komite sa Likas na Yaman
Adam Scow, Direktor sa California 
Food & Water Watch
Zeke Grader, Tagapagpaganap na Direktor ng Pederasyon ng mga Kapisanan 
ng Mangingisda ng Baybay-dagat Pasipiko

Mangyaring bumoto ng HINDI sa Proposisyon 1
Sa halip na magpokus sa paggawa sa paggamit ng tubig ng California na mas 

episyente, pag-aayos ng ating luma at tumutulong sistema ng tubig at paglilinis ng 
ating tubig sa lupa, ang Proposisyon 1 ay nagpopokus sa halip sa pagtatayo ng mga 
karagdagang prinsa, sa halagang 2.7 bilyong dolyar at interes. Ang mga prinsang ito 
ay magtataas lamang ng panustos na tubig ng California ng 1% at hindi magagamit 
para sa mga dekada.

Kailangan natin ng karagdagang tubig NGAYON, hindi sa malayong hinaharap. 
Ang paraan upang mangyari ito ay gawin ang pinakamadali at pinakamurang 
bagay—gumawa ng mas mahusay na paggamit ng ating kasalukuyang panustos na 
tubig at lumikha ng kaagad na mga pangmatagalang trabaho.

Ang Proposisyon 1 ay hindi makatarungan sa mga nagbabayad ng buwis. Kung 
ang mga nakikinabang at gumagamit ng tubig ay hindi magbabayad para sa prinsa, 
bakit dapat maipit ang mga nagbabayad ng buwis sa pagbabayad ng utang para sa 
mga prinsang ito?

Ang Proposisyon 1 ay maliit ang ginagawa para sa tagtuyot, nabibigong 
magtaguyod ng panrehiyong sariling-kasapatan sa tubig, o magbawas ng 
pagkadepende sa kulang na sa tubig na ekosistema ng Delta.



1

Prop Bono ng Tubig. Pagpopondo para sa mga Proyekto ng Kalidad, Suplay, Paggamot, at Pag-iimbak ng Tubig.

1
 Pangangatwirang Laban sa Proposisyon 1 
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Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang 
katumpakan ay hindi siniyasat ng anumang opisyal na ahensiya.

Habang maraming magagandang bagay sa Proposisyon 1: konserbasyon ng 
tubig, pagiging episyente ng muling pakinabang at muling paggamit gayon din ang 
pagpapanumbalik ng ating mga himpilan ng tubig, ang mga seryosong depekto ay 
mas matimbang kaysa mga benepisyo sa mga tao ng California.

Ang bono sa tubig na ipinasa ng Lehislatura at pinirmahan ng Gobernador ay 
maraming kaakit-akit na elemento, pero sa dulo ng araw, itong panukalang bono ay 
masamang balita para sa mga tao ng California.

Ang Proposisyon 1 ay maling nagpopokus sa pagtatayo ng mga karagdagang 
prinsa. Higit sa isang ikatlo ng $7.5 bilyon na kabuuan ay nakalaan para sa imbakan 
sa ibabaw, na halos nakatitiyak na mangangahulugan ng mga bagong prinsa—
nagtataas ng pamumuwersa na labis na bumomba at maglihis ng mas maraming 
tubig mula sa mga ilog ng Hilagang California kabilang ang mga ilog ngTrinity, 
ang Klamath, at Sacramento. Ito ay naglalagay sa kanila sa malaking panganib sa 
isang panahon na ang matindi at matagal na tagtuyot ay nakabawas nang malaki sa 
kasalukuyang mga bunton ng niyebe.

At saka, ang $2.7 bilyon para sa hindi praktikal na mga bagong prinsa ay hindi 
lilikha ng bagong tubig. Lahat ng pinakaproduktibo at mabisang-paggasta na mga 
lugar ng prinsa sa Califonia ay nabuo na. Ang mga bagong proyektong prinsa ng 
Proposisyon 1 ay nagtataas ng kabuuang panustos na tubig sa kasinliit ng 1%, habang 
gagastusan ng halos $9 na bilyon upang itayo. Ang mga prinsang ito ay hindi pa 
magagamit para sa dekada.

Sa isang malaking makasaysayang pagkakaiba para sa mga proyektong imbakan, 
ang mga gastos sa mga bagong prinsa at imbakan ng tubig na ito ay babayaran 
mula sa Pangkalahatang Pondo ng estado, at ang mga nagbabayad ng buwis na 
magbabawas ng $500 milyon sa isang taon mula sa Pangkalahatang Pondo.

Ito'y isang isyu ng pagkamakatarungan. Ang batas sa bono ng 1960 na tumustos 
sa Proyektong Tubig ng Estado ay nag-utos na ang mga benepisyaryo ay magbayad 
ng mga gastos na iyon sa pamamagitan ng kanilang mga antas ng tubig. Kung ang 
mga pribadong gumagamit ng tubig ay hindi magpopondo sa mga proyektong ito sa 
kanilang sarili, ang mga nagbabayad ng buwis ay hindi dapat atasan na tustusan ang 
kanilang konstruksiyon, at saka bumili ng tubig sa bandang huli sa mas mataas na 

mga presyo. Ang mga pribadong gumagamit ng tubig na mga benepisyaryo, hindi 
mga nagbabayad ng buwis, ang dapat magbayad para sa gastos sa mga proyektong ito.

Habang lumalalim ang tagtuyot, ang epekto sa mga Taga-California at isdaan sa 
kahabaan ng Baybay-dagat ay lumalaki. Ang ating mga ilog sa hilaga ay ilan sa huling 
natitirang kanlungan para sa nanganganib na klase ng salmon na nasa bingit na ng 
pagkaubos. Bilang karagdagan, ang ating mga ilog ay nagkakaloob ng mahahalagang 
tirahan para sa pangingitlog ng isda na mahalaga sa buong estado, pataas at pababa 
sa Kanlurang Baybay-dagat. Ang bono sa tubig na ito ay nagbabago sa pareho ng 
Hilagang Baybay-dagat at California.

Sa ilalim ng Proposisyon 1, ang pera sa imbakan ng tubig ay hindi makukuha sa 
mga rehiyon ng Gitna at Hilagang Baybay-dagat. Ito ay nagbabawal sa paggasta sa 
imbakan upang makinabang ang isang limitadong heograpiya sa estado, pangunahin 
ang mga lambak ng San Joaquin at Sacramento at Timog California.

Ang Proposisyon 1 ay ang maling pamumuhunan: maliit ang ginagawa nito sa 
kaluwagan sa tagtuyot sa nalalapit na panahon, hindi sapat na nagtataguyod ng 
kailangang panrehiyong sariling-kasapatan sa tubig, o nagbabawas ng pagkadepemde 
sa isang kulang na sa tubig na ekosistema ng Delta. Gaya ng pinatutunayan ng mga 
lumiliit na bilang ng mga imbakan ng tubig at naguguhong aquifer, walang dami ng 
imbakan ng tubig na lilikha ng karagdagang ulan at niyebe.

Mangyaring samahan kami sa pagboto ng hindi sa Proposisyon 1.

Miyembro ng Asembleya Wesley Chesbro, Tagapangulo 
Komite sa Likas na Yaman
Conner Everts, Tagapagpaganap na Direktor Alyansa ng Himpilan ng Tubig 
ng Timog California
Barbara Barrigan-Parilla, Tagapagpaganap na Direktor 
Restore the Delta

BUMOTO NG OO SA PROPOSISYON 1
Binabaluktot ng mga kalaban ang mga katotohanan at lubos na ipinagwawalang-

bahala ang tagtuyot na ginagawa ang Bono sa Tubig na ito na lubos na kailangan.
Para sa mga dekada, ang mga pulitiko ay nangatwiran tungkol sa tubig habang 

lalong lumalala ang mga bagay. Pero ngayon, ang isang tunay na solusyon ay 
magagawa. Ang Proposisyon 1—na sinusuportahan ng mga Republikano, 
Demokratiko, negosyo, magsasaka, tagapagtaguyod ng kapaligiran, paggawa, at 
pahayagan mula sa bawat bahagi ng estado. Ito ay tumanggap ng napakalakas na 
suporta mula sa parehong partido, kabilang ang lubos na nagkakaisang boto sa 
Senado. Ito ay hindi kailanman nangyari.

Ang ating populasyon ay higit sa nagdoble mula noong ilunsad ang Proyektong 
Tubig ng California, at tayo ay haharap sa isa sa pinakamasamang mga tagtuyot sa 
ating kasaysayan. Walang nagdududa na ang sistema ng tubig ng California ay sira. 
Ito ay dapat ayusin!

Ang mga saplad ay nabibigo, ang mga komunidad ay hindi makakakuha ng ligtas 
na iniinom na tubig, ang ilog ay natutuyo, at ang mga magsasaka ay nasasaktan.

Ang Proposisyon 1 ay maingat sa pananalapi Ito ay hindi nagtataas ng mga 
buwis o nagpopondo ng mga proyektong pork. Ito ay nagbabayad para sa mga 

pampublikong benepisyo tulad ng kalidad ng tubig, pagkontrol ng baha, at likas na 
tirahan.

Ang Proposisyon 1 ay namumuhunan sa mga tamang bagay batay sa isang 
balanseng plano na binuo ng mga siyentipiko, hindi mga pulitiko.

Ang pag-iimbak ng tubig ay mahalaga at hindi tayo nakapagdagdag ng anumang 
bagong imbakan sa 30 taon. Ang Proposisyon 1 ay maingat na namumuhunan sa 
pinakamabisang-paggasta lamang na mga proyektong imbakan.

Ang mga pahayag sa buong estado ay sumusuporta sa PROPOSISYON 1:
Ito ay "matagumpay na nagbabalanse sa mga pamumuhunan sa impra-istruktura 

at paggamot ng tubig na pinakikinabangan ng lahat ng mga bahagi ng estado. . ."—
San Francisco Chronicle.

"Isang mungkahing bono na tunay na makakatulong na lutasin ng mga 
problema." —Modesto Bee.

Oo sa PROPOSISYON 1!

Edmund G. Brown Jr., Gobernador
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Pangkalahatang-tanaw sa Utang sa Bono ng Estado Inihanda ng Opisina ng Pambatasang Manunuri

Ang seksiyong ito ay naglalarawan ng utang sa 
bono ng estado. Ito ay tumatalakay rin sa kung 
paano ang Proposisyon 1—ang $7.5 bilyon na 
mungkahing bono sa tubig—ay makakaapekto sa 
mga gastos sa bono ng estado.

Batayan
Ano ang mga Bono? Ang mga bono ay isang 

paraan na ang mga pamahalaan at kompanya ay 
humihiram ng pera. Ang pamahalaan ng estado, 
halimbawa, ay gumagamit ng mga bono unang-
una upang bayaran ang pagpaplano, konstruksiyon, 
at pagbabago ng yari ng mga proyektong impra-
istruktura. Ang estado ay nagbebenta ng mga bono 
sa mga mamumuhunan upang magkaloob ng 
"kaagad" na pagpopondo para sa mga proyektong 
ito at saka bayaran ang mga bono, nang may 
interes, sa paglipas ng panahon. Ang dalawang 
pangunahing uri ng mga bonong ginagamit ng 
estado upang pondohan ang impra-istruktura 
ay mga pangkalahatang obligasyong bono (na 
dapat aprobahan ng mga botante) at mga bonong 
pag-upa-kita (na hindi kailangang aprobahan 
ng mga botante). Karamihan sa pangkalahatang 
obligasyon at pag-upa-kita na mga bono ng estado 
ay binabayaran mula sa Pangkalahatang Pondo. Ang 
Pangkalahatang Pondo ay ang pangunahing kuwenta 
ng pagpapatakbo ng estado, na nagbabayad para 
sa edukasyon, mga bilangguan, pangangalagang 
pangkalusugan, at ibang mga serbisyo. Ang 
Pangkalahatang Pondo ay sinusuportahan unang-
una ng mga kita sa buwis sa kita at pagbabenta.

Ano ang Pinopondohan ng mga Bono at 
Bakit Ginagamit ang mga Ito? Ang estado ay 
pangkaraniwang gumagamit ng mga bono upang 
pondohan ang mga pampublikong proyektong 
impra-istruktura, tulad ng mga daan, pasilidad na 
pang-edukasyon, bilangguan, parke, proyekto sa 
tubig, at gusali ng opisina. Ang mga bono ng estado 
ay ginagamit din upang tumulong na tustusan 
ang mga partikular na uri ng pribadong impra-
istruktura, tulad ng mga ospital at pabahay para sa 
mga beterano. Ang isang pangunahing dahilan para 
sa pag-isyu ng mga bono ay ang impra-istruktura 
ay nagkakaloob ng mga serbisyo sa maraming taon. 
Kaya, makatwiran para sa pareho ng kasalukuyan 
at panghinaharap na mga nagbabayad ng buwis 
na tumulong sa pagbabayad ng mga ito. Dagdag 
dito, ang malalaking gastos sa mga proyektong 

ito ay maaaring mahirap bayarang lahat sa isang 
pagkakataon. 

Anu-ano ang mga Gastos sa Pagtustos ng Bono? 
Pagkatapos magbenta ng mga bono, ang estado ay 
gumagawa ng mga taunang pagbabayad hanggang 
ang mga bono ay buong mabayaran. Ang taunang 
gastos sa pagbabayad ng mga bono ay depende 
unang-una sa antas ng interes at sa panahon na 
ang mga bono ay kailangang bayaran. Ang estado 
ay madalas na gumagawa ng mga pagbabayad sa 
bono sa 30-taong panahon (katulad ng mga may-
ari ng bahay na gumagawa ng mga pagbabayad sa 
kanilang mga utang sa pagbili ng bahay). Kung may 
antas ng interes na 5 porsiyento, para sa bawat $1 
na hiniram, ang estado ay magbabayad ng malapit 
sa $2 sa pangkaraniwang 30-taon na panahon ng 
pagbabayad. Sa $2 ng halagang iyon, $1 ay pupunta 
sa pagbabayad ng halagang hiniram (ang prinsipal) 
at malapit sa $1 para sa interes. Gayunman, dahil 
ang pagbabayad para sa bono ay ikinakalat sa buong 
30-taong panahon, ang gastos pagkatapos iakma 
para sa implasyon ay mas mababa—mga $1.30 para 
sa bawat $1 na hiniram. 

Mga Bono sa Impra-istruktura at ang Badyet ng 
Estado

Halaga ng Utang ng Pangkalahatang 
Pondo. Ang estado ay may mga $87 bilyon ng 
sinusuportahan ng Pangkalahatang Pondo na mga 
bono sa impra-istruktura na natitira—iyon ay, ang 
mga bono na ginagawan pa ng mga pagbabayad 
ng prinsipal at interes. Ito ay binubuo ng mga $76 
na bilyon ng mga pangkalahatang obligasyong 
bono at $11 bilyon ng mga bonong pag-arkila-
kita. Bilang karagdagan, ang mga botante at ang 
Lehislatura ay nag-aproba ng mga $29 na bilyon na 
pangkalahatang obligasyon at pag-arkila-kita na mga 
bono sa impra-istruktura na hindi pa naibebenta. 
Karamihan sa mga bonong ito ay inaasahang 
maibebenta sa mga darating na taon habang ang 
mga karagdagang proyekto ay nangangailangan ng 
pagpopondo.

Mga Pagbabayad ng Utang ng Pangkalahatang 
Pondo. Sa 2013-14, ang mga gastos sa bono sa 
impra-istruktura ng Pangkalahatang Pondo ay 
may kabuuan na higit sa $5 bilyon. Habang ang 
mga bono na dating ipinahintulot pero hindi pa 
naibebenta ay iniaalok, ang natitirang mga gastos 
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sa utang sa bono ay tataas, malamang na umabot sa 
higit sa $7 bilyon sa 2019–20.

Epekto ng Halalang Ito sa mga Pagbabayad 
sa Utang. Ang mungkahing bono sa tubig sa 
balotang ito (Proposisyon 1) ay magpapahintulot sa 
estado na humiram ng karagdagang $7.1 bilyon sa 
pamamagitan ng pagbebenta ng mga pagkalahatang 
obligasyong bono sa mga mamumuhunan. Ang 
halagang kailangan upang bayaran ang prinsipal 
at interes sa mga bonong ito, kilala rin bilang 
serbisyo sa utang, ay dedepende sa panahon 
ang mga kondisyon ng pagbebenta sa mga ito. 
Ipinapalagay namin na ang antas ng interes ay 
higit sa 5 porsiyento, na ang mga bono ay ipaiisyu 
sa sampung-taong panahon, at ang mga bono ay 
babayaran sa 30 taon. Batay sa mga pagpapalagay 
na ito, ang tinatantiyang pangkaraniwang taunang 
gastos ng Pangkalahatang Pondo ay mga $360 
milyon. Tinatantiya namin na ang panukala ay 
mangangailangan ng kabuuang mga pagbabayad sa 
serbisyo sa utang na $14.4 na bilyon sa 40-taong 
panahon na ang mga bono ay buong mababayaran. 
Ang Proposisyon 1 ay magpapahintulot din sa estado 
na ilipat ang $425 milyon sa hindi pa naibebentang 
mga bono na inaprobahan ng mga botante sa mga 
naunang halalan. Ipinapalagay namin, na kung wala 
ng panukalang ito, ang mga bono ay maibebenta 
sa huli upang pondohan ang mga proyektong may 
kaugnayan sa tagapagdulot. Bilang resulta, ang 

paglipat ng paggamit ng mga pondo ng bono na ito 
ay hindi magkakaroon ng anumang karagdagang 
epekto sa pananalapi sa estado. 

Ang Epekto ng Halalang ito sa Proporsiyon ng 
Serbisyo sa Utang (DSR). Ang isang tagapagpabatid 
ng kalagayan sa utang ng estado ay ang DSR nito. 
Ang proporsiyong ito ay nagpapabatid ng bahagi 
ng taunang mga kita ng Pangkalahatang Pondo 
ng estado na dapat itabi para sa mga pagbabayad 
ng serbisyo sa utang sa mga bono para sa impra-
istruktura at, dahil dito, ay hindi magagamit 
para sa ibang mga programa ng estado. Gaya ng 
ipinapakita sa Pigura 1, ang DSR ngayon ay mga 5 
porsiyento ng taunang mga kita ng Pangkalahatang 
Pondo. Kung hindi aprobahan ng mga botante 
ang iminumungkahing bono sa tubig sa balotang 
ito, inaasahan namin na ang serbisyo sa utang 
ng estado sa mga ipinahintulot nang mga bono 
ay aabot ng mas mababa sa 6 na porsiyento ng 
mga kita ng Pangkalahatang Pondo sa 2018-19, 
at bababa pagkaraan. Kung aprobahan ng mga 
botante ang iminumungkahing bono sa tubig sa 
balotang tao, hinuhulaan namin na ito ay magtataas 
sa DSR ng mas mababa kaysa isang-ikatlo ng isang 
persentaheng punto kumpara sa magiging kalagayan 
sa ibang paraan. Ang DSR ng estado sa hinaharap 
ay magiging mas mataas kaysa ipinakikita sa pigura 
kung ang mga karagdagang bono ay ipinahintulot sa 
mga susunod na taon.

Pigura 1

Proporsiyon ng Serbisyo sa Utang ng Pangkalahatang Pondo

Persiyento ng mga Kita ng Pangkalahatang Pondo na Ginagasta sa 
Serbisyo sa Utang

Iminumungkahing mga Bono ng Estado

Ipinahintulot, Pero Hindi pa Naibebenta

Mga Bono na Naibenta Na

Inaasahan



1

14 | Teksto ng Iminumungkahing Batas

Teksto ng Iminumungkahing Batas

Proposisyon 1
Ang batas na ito na iminumungkahi ng Panukalang-batas 1471 ng 

Asembleya ng Regular na Sesyon ng 2013–2014 (Kabanata 188, mga 
Batas ng 2014) ay iniharap sa mga tao alinsunod sa mga tadhana ng 
Artikulo XVI ng Saligang-batas ng California.

Itong iminumungkahing batas ay nagdaragdag ng mga seksiyon sa 
Kodigo sa mga Pampublikong Tagapagdulot at sa Kodigo sa Tubig; dahil 
doon, ang mga bagong tadhanang iminumungkahing idagdag ay 
nilimbag sa tipong italika upang ipabatid na ang mga ito ay bago.

Iminumungkahing Batas
SEKSIYON 1. Seksiyon 5096.968 ay idinaragdag sa Kodigo sa 

mga Pampublikong Tagapagdulot, upang mabasang:
5096.968. Sa kabila ng anumang ibang batas, ang isang daang 

milyong dolyar ($100,000,000) ng hindi pa naiisyung mga bono na 
ipinahintulot para sa mga layunin ng kabanatang ito ay muling inilalaan 
upang tustusan ang mga layunin ng, at dapat ipahintulot, iisyu, at ilaan 
alinsunod sa, Dibisyon 26.7 (nagsisimula sa Seksiyon 79700) ng Kodigo 
sa Tubig. Ang mga pondong makukuha para sa muling paglalaan ay dapat 
gawin nang ayon sa proporsiyon mula sa bawat paglalaan ng bono ng 
kabanatang ito.

SEK. 2. Seksiyon 75089 ay idinaragdag sa Kodigo sa mga 
Pampublikong Tagapagdulot, upang mabasang:

75089. Sa kabila ng anumang ibang batas, ang isang daan limang 
milyong dolyar ($105,000,000) ng hindi pa naiisyung mga bono na 
ipinahintulot para sa mga layunin ng kabanatang ito ay muling inilalaan 
upang tustusan ang mga layunin ng, at dapat ipahintulot, iisyu, at ilaan 
alinsunod sa, Dibisyon 26.7 (nagsisimula sa Seksiyon 79700) ng Kodigo 
sa Tubig. Ang mga pondong makukuha para sa muling paglalaan ay dapat 
gawin nang ayon sa proporsiyon mula sa bawat paglalaan ng bono ng 
dibisyong ito.

SEK. 3. Seksiyon 13467 ay idinaragdag sa Kodigo sa Tubig, upang 
mabasang:

13467. Sa kabila ng anumang ibang batas, ang labintatlong milyon 
limang daang libong dolyar ($13,500,000) ng hindi pa naiisyung mga 
bono na ipinahintulot para sa mga layunin ng subdibisyon (a) ng Seksiyon 
13459 ay muling inilalaan upang tustusan ang mga layunin ng, at dapat 
ipahintulot, iisyu, at ilaan alinsunod sa, Dibisyon 26.7 (nagsisimula sa 
Seksiyon 79700).

SEK. 4. Seksiyon 78691.5 ay idinaragdag sa Kodigo sa Tubig, 
upang mabasang:

78691.5. Sa kabila ng anumang ibang batas, siyam na milyon siyam 
na raang libong dolyar ($9,900,000) ng hindi pa naiisyung mga bono na 
ipinahintulot para sa mga layunin ng mga Seksiyon 78550 hanggang 
78551, inklusibo, tatlong milyon dalawang daang libong dolyar 
($3,200,000) ng hindi pa naiisyung mga bono na ipinahintulot para sa 
mga layunin ng Seksiyon 78671, tatlong milyon limang daang libong dolyar 
($3,500,000) ng hindi pa naiisyung mga bono na ipinahintulot para sa 
mga layunin ng talataan (3) ng subdibisyon (a) ng Seksiyon 78680, at 
walong milyon isang daang libong bolyar ($8,100,000) ng hindi pa 
naiisyung mga bono na ipinahintulot ng Seksiyon 78681.2, at walong 
daang libong dolyar ($800,000) ng hindi pa naiisyung mga bono na 
ipinahintulot para sa mga layunin ng Seksiyon 78530.5 ay muling inilalaan 
upang tustusan ang mga layunin ng, at dapat ipahintulot, iisyu, at ilaan 
alinsunod sa, Dibisyon 26.7 (nagsisimula sa Seksiyon 79700).

SEK. 5. Seksiyon 79222 ay idinaragdag sa Kodigo sa Tubig, upang 
mabasang:

79222. Sa kabila ng anumang ibang batas, ang tatlumpu't-apat na 
milyong dolyar ($34,000,000) ng hindi pa naiisyung mga bono na 
ipinahintulot para sa mga layunin ng Seksiyon 79157, at 

limampu't-dalawang milyong dolyar ($52,000,000) ng hindi naiisyung 
mga bono na ipinahintulot para sa mga layunin ng Seksiyon 79195 ay 
muling inilalaan upang tustusan ang mga layunin ng, at dapat ipahintulot, 
iisyu, at ilaan alinsunod sa, Dibisyon 26.7 (nagsisimula sa Seksiyon 79700).

SEK. 6. Seksiyon 79591 ay idinaragdag sa Kodigo sa Tubig, upang 
mabasang:

79591. Sa kabila ng anumang ibang batas, ang siyamnapu't-limang 
milyong dolyar ($95,000,000) ng hindi pa naiisyung mga bono na 
ipinahintulot para sa mga layunin ng dibisyong ito ay muling inilalaan 
para sa mga layunin ng, at dapat ipahintulot, iisyu, at ilaan alinsunod sa, 
Dibisyon 26.7 (nagsisimula sa Seksiyon 79700). Ang mga pondong 
makukuha para sa muling paglalaan ay dapat gawin nang ayon sa 
proporsiyon mula sa bawat paglalaan ng bono ng dibisyong ito.

SEK. 8. Dibisyon 26.7 (nagsisimula sa Seksiyon 79700) ay 
idinaragdag sa Kodigo sa Tubig, upang mabasang:

DIBISYON 26.7. BATAS NG 2014 PARA SA PAGPAPABUTI NG 
KALIDAD, PANUSTOS, AT IMPRA-ISTRUKTURA NG TUBIG

Kabanata 1. MaiKling titulo

79700. Ang batas na ito ay dapat makilala at maaaring tawaging 
Batas ng 2014 para sa Pagpapabuti ng Kalidad, Panustos, at Impra-
istruktura ng Tubig.

Kabanata 2. Mga ipinasiya

79701. Ipinasiya at ipinahahayag ng mga tao ng California ang mga 
sumusunod:

(a) Ang pagsanggalang sa mga panustos na malinis at ligtas na iniinom 
na tubig sa mga bahay, negosyo, at bukid ng California ay isang mahalagang 
responsibilidad ng pamahalaan, at napakahalaga sa pagprotekta sa kalidad 
ng buhay para sa mga Taga-California.

(b) Ang bawat Taga-California ay dapat magkaroon ng kakayahang 
magamit ang malinis, ligtas, at maasahang iniinom na tubig.

(c) Ang California ay nakakaranas ng mas madalas at matitinding 
tagtuyot at kasalukuyang nagbabata ng pinakamasamang tagtuyot sa 200 
taon. Ang mga tagtuyot na ito ay nagpapalaki ng mga kakulangan ng ating 
kasalukuyang impra-istruktura ng tubig.

(d) Ang impra-istruktura ng tubig ng California ay patuloy na 
tumatanda at nabubulok. Higit sa 50 taon na ang nakalipas, inaprobahan 
ng mga Taga-California ang pagtatayo ng Proyektong Tubig ng Estado. Sa 
mga huling dekada, gayunman, ang impra-istrukturang iyon ay 
napatunayang hindi sapat upang matugunan ang mga lumalaking 
pangangailangan ng California.

(e) Ang panukalang ito ay nagkakaloob ng pagpopondo upang ipatupad 
ang tatlong layunin ng Planong Aksiyon sa Tubig ng California na mas 
maaasahang panustos na tubig, ang pagpapanumbalik ng mahahalagang 
uri at tirahan, at isang mas matatag at patuloy na napapamahalaang 
impra-istruktura ng tubig.

(f ) Ang pagpapaunlad at pagbabantay sa ating mga pinagkukunan ng 
tubig ay mahalaga para sa California upang panatilihin ang masisiglang 
komunidad, maipanlalaban sa mundo na agrikultura, at malulusog na 
ekosistema.

(g) Ang paghimok sa konserbasyon at muling paggamit ng tubig ay mga 
sentido kumon na paraan upang makagawa ng mas episyenteng paggamit 
ng mga kasalukuyang panustos na tubig.

(h) Ang maipagpapatuloy na pamamahala ng tubig sa California ay 
nakadepende sa pagbawas at pagpigil sa labis na pagkuha at paghina ng 
kalidad ng tubig ng mga lunas ng tubig sa lupa. Ang mga pamumuhunan 
upang palawakin ang imbakan ng tubig sa lupa at bawasan at pigilan ang 
labis na pagkuha at paghina ng kalidad ng mga lunas ng tubig sa lupa ay 
nagkakaloob ng pambihirang benepisyo sa publiko at makakabuti sa 
publiko.
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(i) Ang pagprotekta sa mga lawa, ilog, paglilinis ng mga narumihang 
panustos na tubig sa lupa, at pagprotekta sa mga pinagkukunan ng tubig 
na tumutustos sa buong estado ay mahalaga sa pagkakaloob ng isang 
maaasahang panustos na tubig at pagprotekta sa mga likas na kayamanan 
ng estado.

(j) Ang Batas ng 2014 para sa Pagpapabuti ng Kalidad, Panustos, at 
Impra-istruktura ng Tubig ay nagkakaloob ng isang masaklaw at responsable 
sa pananalapi na paraan ng pagtugon sa iba't ibang mga hamon na 
kinakaharap ng mga pinagkukunan ng tubig ng California.

Kabanata 3. Mga pagpapaKahulugan

79702. Maliban kung iba ang iniaatas ng konteksto, ang mga 
pagpapakahulugang nakalagay sa seksiyong ito na namamahala sa 
konstruksiyon ng dibisyong ito, ay ang mga sumusunod:

(a) "Pagtatamo" ay nangangahulugang pagkuha ng isang interes sa 
bayad o anumang interes sa tunay na ari-arian, kabilang ang, mga 
karapatan sa paggamit, mga pag-upa, tubig, mga karapatan sa tubig, o 
interes sa tubig na nakuha para sa mga layunin ng mga daloy papasok ng 
batis at mga karapatan sa pagpapaunlad.

(b) "Programang CALFED Bay-Delta" ay nangangahulugang ang 
programang inilarawan sa Rekord ng Desisyon na may petsang ika-28 ng 
Agosto, 2000.

(c) "Komisyon" ay nangangahulugang ang Komisyon sa Tubig ng 
California.

(d) "Komite" ay nangangahulugang ang Komite sa Pananalapi ng 
Pagpapabuti ng Kalidad, Panustos, at Impra-istruktura ng Tubig na nilikha 
ng Seksiyon 79787.

(e) "Delta" ay nangangahulugang Sacramento-San Joaquin Delta, gaya 
ng nilinaw sa Seksiyon 85058.

(f ) "Mga pasililidad ng pagdadala ng Delta" ay nangangahulugang ang 
mga pasilidad na nagdadala ng tubig nang tuwiran mula sa Sacramento 
River patungo sa Proyekto sa Tubig ng Estado o ang mga pasilidad ng 
pagbomba ng pederal na Proyekto ng Central Valley na mga pasilidad ng 
pagbomba sa timog Delta.

(g) "Mga county ng Delta" ay nangangahulugang ang mga County ng 
Contra Costa, Sacramento, San Joaquin, Solano, at Yolo.

(h) "Plano sa Delta" ay may kahulugan na nakalagay sa Seksiyon 
85059.

(i) "Direktor" ay nangangahulugang ang Direktor ng mga Tagapagdulot 
ng Tubig.

(j) "Mahirap na komunidad" ay may kahulugang nakalagay sa 
subdibisyon (a) ng Seksiyon 79505.5.

(k) "Lugar na mahina ang kabuhayan" ay nangangahulugang isang 
munisipalidad ng 20,000 tao o mas kaunti, isang rural na county, o isang 
makatwirang nakahiwalay at mahahating bahagi ng isang mas malaking 
munisipalidad kung saan ang bahagi ng populasyon ay 20,000 tao o mas 
kaunti, na may isang taunang panggitnang kita ng sambahayan na wala 
pang 85 porsiyento ng pambuong-estadong panggitnang kita ng sambahayan, 
at may isa o higit ng mga sumusunod na kondisyon gaya ng ipinasiya ng 
kagawaran:

(1) Paghihirap sa pananalapi.
(2) Antas ng kawalan ng trabaho na hindi kukulangin sa 2 porsiyentong 

mas mataas kaysa pangkaraniwan sa buong estado.
(3) Mababang kakapalan ng populasyon.
(l) "Pondo" ay nangangahulugang ng Pondo ng 2014 para sa 

Pagpapabuti ng Kalidad, Panustos, at Impra-istruktura ng Tubig na nilikha 
ng Seksyon 79715.

(m) "Mga daloy papasok ng batis" ay nangangahulugang isang 
ispesipikong daloy sa batis, sinusukat sa kubikong talampakan kada 
segundo, sa isang partikular na lokasyon para sa isang nilinaw na panahon 
at pagkaraniwang sumusunod sa isang pana-panahong pag-iiba.

(n) "Pinag-isang plano sa panrehiyong pamamahala ng tubig" ay may 
kahulugang nakalagay sa Bahagi 2.2 (nagsisimula sa Seksiyon 10530) ng 
Dibisyon 6, kung paano ang bahaging iyon ay maaaring susugan.

(o) "Mahabang taning" ay nangangahulugang isang panahon na hindi 
kukulangin sa 20 taon.

(p) "Di-nagtutubong organisasyon" ay nangangahulugang isang 
organisasyon na kuwalipikadong magnegosyo sa California at kuwalipikado 
sa ilalim ng Seksiyon 501(c)(3) ng Titulo 26 ng Kodigo ng Estados Unidos.

(q) "Proposisyon 1E" ay nangangahulugang Batas sa Bono ng 2006 para 
sa Kahandaan sa Kalamidad at Pagpigil sa Baha (Kabanata 1.699 
(nagsisimula sa Seksiyon 5096.800) ng Dibisyon 5 ng Kodigo sa mga 
Pampublikong Tagapagdulot.

(r) "Proposisyon 84" ay nangangahulugang Batas sa Bono ng 2006 para 
sa Ligtas na Iniinom na Tubig, Kalidad at Panustos na Tubig, Pagkontrol 
sa Baha at Proteksiyon ng Baybay-Dagat (Dibisyon 43 (nagsisimula sa 
Seksiyon 75001) ng Kodigo sa mga Pampublikong Tagapagdulot".

(s) "Pampublikong ahensiya" ay nangangahulugang isang ahensiya ng 
estado o kagawaran, espesyal na distrito, awtoridad ng pinagsamang mga 
kapangyarihan, lunsod, county, lunsod at county, o ibang subdibisyong 
pampulitika ng estado.

(t) "Tubig ng ulan" ay may kahulugang nakalagay sa subdibisyon (c) 
ng Seksiyon 10573.

(u) "Kalihim" ay nangangahulugang ang Kalihim ng Ahensiya ng mga 
Likas na Kayamanan.

(v) "Lubhang mahirap na komunidad" ay may kahulugang nakalagay 
sa subdibisyon (a) ng Seksiyon 116760.20 ng Kodigo sa Kalusugan at 
Kaligtasan.

(w) "Maliit na sistema ng tubig ng komunidad" ay nangangahulugang 
isang sistema ng tubig ng komunidad na naglilingkod sa hindi hihigit sa 
3,300 koneksiyon ng serbisyo o isang buong-taon na populasyon na hindi 
hihigit sa 10,000 tao.

(x) "Lupon ng estado" ay nangangahulugang Lupon ng Pagkontrol sa 
mga Pinagkukunan ng Tubig ng Estado.

(y) "Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado" ay 
nangangahulugang ang Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng 
Estado (Kabanata 4 (nagsisimula sa Seksiyon 16720) ng Bahagi 3 ng 
Dibisyon 4 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan).

(z) "Maliit na sistema ng tubig ng estado" ay may kahulugang nakalagay 
sa subdibisyon (a) ng Seksiyon 116275 ng Kodigo sa Kalusugan at 
Kaligtasan.

(aa) "Tubig ng bagyo" ay may kahulugang nakalagay sa subdibisyon (e) 
ng Seksiyon 10573.

(ab) "Karapatan sa tubig" ay nangangahulugang isang karapatan sa 
paggamit na ayon sa batas na nagpapahintulot na ilipat ang tubig mula 
sa isang tinukoy na pinagkukunan at ilagay sa isang kapaki-pakinabang, 
hindi maaksayang paggamit.

Kabanata 4. Mga pangKalahatang tadhana

79703. Ang isang halagang kapantay ng hindi hihigit sa 5 porsiyento 
ng mga pondong inilaan para sa isang programang gawad alinsunod sa 
dibisyong ito ay maaaring gamitin upang bayaran ang mga gastos na 
pampangasiwaan ng programang iyon.

79704. Maliban kung tinukoy, hanggang 10 porsiyento ng mga 
pondong inilaan para sa bawat programang pinopondohan ng dibisyong 
ito ay maaaring gastahin para sa pagpaplano at pagsubaybay na kailangan 
para sa matagumpay na disenyo, pagpili, at pagpapatupad ng mga 
proyektong ipinahintulot sa ilalim ng programang iyon. Ang seksiyong ito 
ay hindi dapat magbawal sa mga pondo na pangkaraniwang ginagamit 
ng isang ahensiya para sa "mga preliminaryong plano," "mga ginagamit 
na guhit," at "konstruksiyon" gaya ng nilinaw sa taunang Batas sa Badyet 
para sa proyektong kapital na paglalaan o proyektong gawad. Ang mga 
datos sa pagsubaybay sa kalidad ng tubig ay dapat tipunin at iulat sa lupon 
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ng estado sa isang paraan na katugma at kaayon ng mga sistema ng 
pagsubaybay sa mga datos sa tubig sa ibabaw o mga sistema ng pagsubaybay 
sa mga datos sa tubig sa lupa na pinangangasiwaan ng lupon ng estado. 
Ang mga datos sa pagsubaybay sa himpilan ng tubig ay dapat tipunin at 
iulat sa Kagawaran ng Konserbasyon sa isang paraan na katugma at kaayon 
ng mga sistema ng pagsubaybay sa mga datos sa himpilan ng tubig na 
pinangangasiwaan ng Kagawaran ng Konserbasyon.

79705. Kabanata 3.5 (nagsisimula sa Seksiyon 11340) ng Bahagi 1 
ng Dibisyon 3 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan ay hindi umaaplay 
sa pagbuo o pagpapatupad ng mga programa o proyektong ipinahintulot o 
pinopondohan sa ilalim ng dibisyong ito na iba sa Kabanata 8 (nagsisimula 
sa Seksiyon 79750).

79706. (a) Bago ang pamamahagi ng mga gawad alinsunod sa 
dibisyong ito, ang bawat ahensiya ng estado na tumatanggap ng paglalaan 
mula sa pagpopondong inihahanda ng dibisyong ito upang pangasiwaan 
ang isang paligsahang programang gawad sa ilalim ng dibisyong ito ay 
dapat bumuo at magpatibay ng mga patnubay sa paghingi at pagtimbang 
ng proyekto. Sa mga patnubay ay maaaring kabilang ang mga iniaatas sa 
pagsubaybay at pag-uulat at maaaring kabilang ang isang limitasyon sa 
dolyar na halaga ng mga gawad o pautang na ibibigay. Kung ang ahensiya 
ng estado ay dating bumuo at nagpatibay ng mga patnubay na paghingi 
ng proyekto at pagtaya na sumusunod sa mga iniaatas ng subdibisyong ito, 
ito ay maaaring gumamit ng mga patnubay na ito.

(b) Bago ang pamamahagi ng mga gawad o pautang, ang ahensiya ng 
estado ay dapat magsagawa ng tatlong pampublikong pulong upang 
isaalang-alang ang mga pampublikong komento bago gawing pangwakas 
ang mga patnubay. Ang ahensiya ng estado ay dapat maglathala ng mga 
patnubay sa paghingi ng draft at pagtaya sa Internet Web site nito nang 
hindi kukulangin sa 30 araw bago ang mga pampublikong pulong. Ang 
isang pulong ay dapat isagawa sa isang lugar sa hilagang California, ang 
isang pulong ay dapat isagawa sa isang lugar sa central valley at isang 
pulong ay dapat isagawa sa isang lugar sa hilagang California. Pagkatapos 
ng pagpapatibay, ang ahensiya ng estado ay dapat magpadala ng mga kopya 
ng mga patnubay sa mga komite sa pananalapi at sa angkop na mga komite 
sa patakaran ng Lehislatura.

79707. Hangarin ng mga tao sa pagpapatibay ng panukalang ito na:
(a) Ang pamumuhunan ng mga pampublikong pondo alinsunod sa 

dibisyong ito ay magrerestulta sa mga pampublikong benepisyo na 
tumutugon sa pinakamahalagang pambuong-estadong mga pangangailangan 
at priyoridad para sa pampublikong pagpopondo.

(b) Sa paglalaan at paggasta ng pagopondong ipinahintulot ng dibisyong 
ito, ang priyoridad ay ibibigay sa mga proyektong gumagamit ng pribado, 
pederal, o lokal na pagpopondo o lilikha ng pinakamalaking benepisyo sa 
publiko.

(c) Ang isang pinopondohang proyekto ay nagsusulong ng mga layunin 
ng kabanata kung saan tumatanggap ng pagpopondo ang proyekto. 

(d) Sa paggawa ng mga desisyon tungkol sa mga pinagkukunan ng tubig, 
ang pang-estado at lokal na ahensiya ng tubig ay gagamit ng pinakamahusay 
na makukuhang agham upang magbigay ng kaalaman sa mga desisyong 
iyon.

(e) Ang espesyal na pagsaalang-alang ay ibibigay sa mga proyektong 
gumagamit ng bago o mapagbagong teknolohiya o mga gawain, kabilang 
ang mga kasangkapan sa pagsuporta sa desisyon na sumusuporta sa pag-iisa 
ng maraming hurisdiksiyon, kabilang ang, pero hindi limitado sa, panustos 
na tubig, pagkontrol ng baha, paggamit ng lupa, at paglilinis.

(f ) Ang pagtaya ng mga proyekto na isinasaalang-alang para sa 
pagpopondo alinsunod sa dibisyong ito ay magsasama ng pagrepaso ng mga 
propesyonal sa mga larangan na may kaugnayan sa iminumungkahing 
proyekto.

(g) Kung maisasagawa, ang isang proyektong sinusuportahan ng mga 
pondong inihanda ng dibisyong ito ay magsasama ng mga tanda na 
nagbibigay-alam sa publiko na ang proyekto ay tumanggap ng mga pondo 

mula sa Batas ng 2014 para sa Pagpapabuti ng Kalidad, Panustos, at 
Impra-istruktura ngTubig.

(h) Ang mga proyektong pinopondohan ng dibisyong ito ay magiging 
kaayon ng Dibisyon 7 (nagsisimula sa Seksiyon 13000) ng kodigong ito at 
Seksiyon 13100 ng Kodigo ng Pamahalaan.

(i) Ang mga proyektong pinopondohan ng mga nalikom mula sa 
dibisyong ito ay magtataguyod ng mga priyoridad sa pagpaplano ng estado 
kaayon ng mga tadhana ng Seksiyon 65041.1 ng Kodigo ng Pamahalaan 
at mga istratehiya sa maipagpapatuloy na mga komunidad na kaayon ng 
mga tadhana ng subtalataan (B) ng talataan (2) ng subdibisyon (b) ng 
Seksiyon 65080 ng Kodigo ng Pamahalaan, hanggang maisasagawa.

(j) Ang mga lupang pag-agrikultura at gubat ng California ay 
pangangalagaan saanman magagawa. Kung magagawa, ang mga layunin 
sa mga himpilan ng tubig na kabilang sa dibisyong ito ay dapat makamit 
sa pamamagitan ng paggamit ng mga karapatan sa paggamit na kaugnay 
ng konserbasyon at boluntaryong paglahok ng may-ari ng lupa, kabilang 
ang, pero hindi limitado sa, paggamit ng mga karapatan sa paggamit 
alinsunod sa Dibisyon 10.2 (nagsisimula sa Seksiyon 10200) at Dibisyon 
10.4 (nagsisimula sa Seksiyon 10330) ng Kodigo sa mga Pampublikong 
Tagapagdulot at boluntaryong mga mekanismo sa palitan ng kredito sa 
tirahan.

79708. (a) Ang Kagawaran ng Pananalapi ay dapat magkaloob ng 
isang independiyenteng pagsusuri ng mga paggasta alinsunod sa dibisyong 
ito. Ang kalihim ay dapat maglathala ng isang listahan ng lahat ng mga 
paggasta sa programa at proyekto nang hindi kukulangin sa taunan, sa 
nakasulat na anyo, at dapat magpahayag sa isang elekronikong anyo ng 
listahan sa Internet Web site ng Ahensiya ng mga Likas na Kayamanan.

(b) Kung ang isang pagsusuri, iniaatas ng batas, o anumang entidad 
na tumatanggap ng pagpopondong ipinahihintulot ng dibisyong ito ay 
isinasagawa alinsunod sa batas ng estado at naghahantad ng anumang 
hindi angkop na gawain, ang Tagasuri ng Estado ng California o ang 
Kontroler ay maaaring magsagawa ng isang buong pagsusuri ng anuman 
o lahat ng mga aktibidad ng entidad na iyon.

(c) Ang ahensiya ng estado na nag-isyu ng anumang gawad o pautang 
sa pamamagitan ng pagpopondong ipinahintulot ng dibisyong ito ay dapat 
mag-atas ng sapat na pag-uulat ng mga paggasta ng pagpopondo mula sa 
gawad o pautang.

(d) Bago ang paghingi ng mga proyekto alinsunod sa dibisyong ito, ang 
mga ahensiya ng estado ay dapat magsumie ng mga patnubay sa kalihim. 
Ang kalihim ay dapat magberipika na ang mga pantubay ay kaayon ng 
angkop na mga batas at para sa lahat ng mga layuning inisa-isa sa dibisyong 
ito. Ang kalihim ay dapat magpahayag sa elektronikong anyo ng mga 
patnubay na isinumite ng mga ahensiya ng estado at ng kasunod na mga 
beripikasyon sa Internet Web site ng Ahensiya sa mga Likas na Kayamanan.

79709. (a) Ang mga pondong ginagasta alinsunod sa dibisyong ito 
para sa pagtatamo ng isang permanenteng dedikasyon ng tubig ay dapat 
na alinsunod sa Seksiyon 1707 kung saan tinutukoy ng lupon ng estado na 
ang tubig ay bilang karagdagan sa tubig na kinakailangan para sa mga 
iniaatas na pangangasiwa gaya ng itinatadhana sa subdibisyon (c) ng 
Seksiyon 1707. Ang paggasta ng mga pondo na itinatadhana ng dibisyong 
ito ay maaaring kabilang ang pagsisimula ng dedikasyon bilang isang 
maikling taning o pansamantalang pagbabago sa pagiging apurahan, na 
inaprobahan alinsunod sa Seksiyon 1707 at alinman sa Kabanata 6.6 
(nagsisimula sa Seksiyon 1435) ng, o Kabanata 10.5 (nagsisimula sa 
Seksiyon 1725) ng, Bahagi 2 ng Dibisyon 2, sa panahong kinakailangan 
upang ihanda ang anumang dokumentasyong pangkapaligiran at para sa 
pag-aproba ng permaneneng dedikasyon.

(b) Ang mga pondong ginagasta alinsunod sa dibisyong ito para sa 
pagtatamo ng mahabang taning na mga paglipat ng mga tubig ay dapat 
na mga paglipat alinsunod sa mga Seksiyon 1735, 1736, at 1737 kung 
ang lupon ng estado, pagkatapos magbigay ng paunawa at pagkakataon 
para sa isang pagdinig, ay nag-aaproba sa naturang petisyon. Ang mga 
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pondong ginasta alinsunod sa dibisyong ito ay dapat mag-una sa mga 
permanenteng paglipat. Ang mahabang-taning na mga paglipat ay dapat 
na para sa isang panahon na hindi mas mababa sa 20 taon, maliban sa 
anumang mga paglipat ng tubig para sa kapakinabangan ng subseksiyon 
(d) ng Seksiyon 3406 ng Batas sa Pagpapabuti ng Proyekto ng Central 
Valley (Titulo 34 ng Pampublikong Batas 102-575).

(c) Ang mga pondong ginasta alinsunod sa dibisyong ito para sa anumang 
pagtatamo ng tubig ay dapat lamang gawin alinsunod sa seksiyong ito at 
dapat lamang gamitin para sa mga proyektong magkakaloob sa mga 
benepisyo o pagpapabuti sa mga isdaan o ekosistema na mas malaki kaya 
kinakailangang angkop na mga hakbang sa pagpapagaan na pangkapaligiran 
o mga obligasyon sa pagsunod na may-bisa sa panahon na ang mga pondo 
mula sa dibisyong ito ay inihahanda para sa proyekto at ang mga pondo 
ay hindi dapat ikredito sa anumang mga panukala o obligasyon, maliban 
sa anumang mga paglipat ng tubig para sa kapakinabangan ng subseksiyon 
(d) ng Seksiyon 3406 ng Batas sa Pagpapabuti ng Proyekto ng Central 
Valley (Titulo 34 ng Pampublikong Batas 102-575).

79710. (a) Ang mga pondong ipinagkakaloob ng dibisyong ito ay 
hindi dapat gugulin upang bayaran ang mga gastos sa disenyo, konstruksyon, 
pagpapatakbo, o pagpapanatili ng mga pasilidad sa pagdadala ng Delta. 
Ang mga gastos na ito ay dapat na responsibilidad ng mga ahensiya ng tubig 
na nakikinabang mula sa disenyo, konstruksiyon, pagpapatakbo, o 
pagpapanatili ng mga pasilidad na ito.

(b) Kung magagawa, sa pagpapatupad ng subdibisyon (k) ng Seksiyon 
79731, ang Konserbansiya ng Sacramento-San Joaquin Delta ay dapat 
maghangad na magkamit ng mga layunin ng konserbasyon ng maiilap na 
mga hayop-gubat sa pamamagitan ng mga proyekto sa mga pampublikong 
lupa o mga boluntaryong proyekto sa mga pribadong lupa. Ang mga 
pondong makukuha sa Konserbansiya ng Sacramento-San Joaquin Delta 
alinsunod sa subdibisyon (k) ng Seksiyon 79731 ay maaaring gamitin, sa 
pagsangguni sa Kagawaran ng Isda at Maiilap ng Hayop-Gubat, para sa 
pagbabayad sa mga may-ari ng lupa para sa paglikha ng masusukat na 
mga pagpapabuti sa tirahan o ibang mga pagpapabuti sa kondisyon ng 
nanganganib o pinagbabantaang mga uri. Ang Konserbansiya ng 
Sacramento-San Joaquin Delta ay maaaring bumuo at magpatupad ng 
isang maipanlalabang programa para sa mga pagpapahusay ng tirahan na 
pinalalaki hanggang maaari ang boluntaryong paglahok ng may-ari ng 
lupa sa mga proyektong nagkakaloob ng masusukat at pangmatagalang 
mga pagpapabuti ng tirahan o uri sa Delta. Ang mga pondong ito ay dapat 
gamitin upang tustusan o bawasan ang mga obligasyon sa pagpapagaan ng 
alinmang partido.

(c) Sa pagpapatupad ng subdibisyon (k) ng Seksiyon 79731, ang 
Konserbansiya ng Sacramento-San Joaquin Delta ay dapat makipag-
ugnayan at sumangguni sa lunsod o county kung saan ang isang gawad ay 
iminumungkahing gastahin o ang isang interes sa tunay na ari-arian ay 
iminungkahing tamuhin at sa Komisyon sa Proteksiyon ng Delta. Ang mga 
pagtatamo ng Konserbansiya ng Sacramento-San Joaquin Delta alinsunod 
sa subdibisyon (k) ng Seksiyon 79731 ay dapat na mula sa mga pumapayag 
na mga nagbebenta lamang.

79711. (a) Ang dibisyong ito ay hindi nagpapaliit, nagpapahina, o 
nakakaapekto sa anumang paraan sa alinmang lugar ng pinagmulan, 
himpilan ng tubig na pinagmulan, county na pinagmulan, o anumang 
ibang mga proteksiyon sa mga karapatan sa tubig, kabilang ang, pero hindi 
limitado sa, mga karapatang inilaan bago ang ika-19 ng Disyembre, 1914, 
itinatadhana sa ilalim ng batas. Ang dibisyong ito ay hindi naglilimita o 
nakakaapekto sa paggamit ng Artikulo 1.7 (nagsisimula sa Seksiyon 1215) 
ng Kabanata 1 ng Bahagi 2 ng Dibisyon 2, mga Seksiyon 10505, 10505.5, 
11128, 11460, 11461, 11462, at 11463, at mga Seksiyon 12200 
hanggang 12220, inklusibo.

(b) Para sa mga layunin ng dibisyong ito, ang isang lugar na gumagamit 
ng tubig ay inilipat at inihatid mula sa rehiyong haydrolohiko ng Sacramento 
River, para gamitin sa labas ng rehiyong haydrolohiko ng Sacramento River 

o ng Delta, ay dapat ituring na karatig nito o may kakayahan na 
maginhawang tustusan ng tubig mula doon sa pamamagitan ng o dahil sa 
paglipat at pagdadala ng tubig na iyon sa pamamagitan ng mga pasilidad 
na maaaring gawin para sa layuning iyon pagkaraan ng ika-1 ng Enero, 
2014.

(c) Wala sa dibisyong ito na nagpapawalang-saysay, naglilimita, o 
gumagawa ng pagbabago sa pagkakaroon ng kakayahang gamitin ang 
Kabanata 10 (nagsisimula sa Seksiyon 1700) ng Bahagi 2 ng Dibisyon 2, 
kabilang ang mga petisyon na may kaugnayan sa anumang bagong 
paghahatid na ginawa o pinatatakbo alinsunod sa Kabanata 2 (nagsisimula 
sa Seksiyon 85320) ng Bahagi 4 ng Dibisyon 35.

(d) Maliban kung malinaw na itinatadhana, wala sa dibisyong ito na 
nagpapawalang-saysay, nagbabawas, o nakakaapekto sa mga kasalukuyang 
proteksiyon ng batas, ukol sa pamamaraan at nilalaman, may kaugnayan 
sa regulasyon ng lupon ng estado sa paglipat at paggamit ng tubig, kabilang 
ang, pero hindi limitado sa, mga priyoridad sa karapatan sa tubig, ang 
proteksiyong ipinagkakaloob sa mga munisipal na interes ng mga Seksiyon 
106 at 106.5, at mga pagbabago sa mga karapatan sa tubig. Wala sa 
dibisyong ito na nagpapalawak o nagbabago sa kasalukuyang awtoridad 
ng lupon ng estado upang kontrolin ang paglipat at paggamit ng tubig o 
ng kasalukuyang kasabay na hurisdiksiyon ng mga hukuman sa mga 
karapatan sa tubig ng California.

(e) Wala sa dibisyong ito na dapat ipakahulugan upang makaapekto sa 
Batas sa Ligaw at Maraming Magandang Tanawin na mga Ilog ng 
California (Kabanata 1.4 (nagsisimula sa Seksiyon 5093.50) ng Dibisyon 
5 ng Kodigo sa mga Pampublikong Tagapagdulot) o ang pederal na Ligaw 
at Maraming Magandang Tanawin na mga Ilog (16 U.S.C. Seksiyon 1271 
at kasunod) at ang mga pondong ipinahintulot alinsunod sa dibisyong ito 
ay hindi makukuha para sa anumang proyekto na maaaring magkaroon 
ng masamang apekto sa mga pinahahalagahan kung saan ang isang ligaw 
at maraming magagandang tanawin na ilog o anumang ibang ilog ay 
binibigyan ng mga proteksiyon alinsunod sa Batas sa Ligaw at Maraming 
Magandang Tanawin na mga Ilog ng California o ng pederal na Ligaw at 
Maraming Magandang Tanawin na mga Ilog.

(f ) Wala sa dibisyong ito na nagpapawalang-saysay, naglilimita, o 
nagbabago sa Batas ng 2009 sa Reporma sa Sacramento-San Joaquin Delta 
(Dibisyon 35 (nagsisimula sa Seksiyon 85000)) o anumang ibang angkop 
na batas, kabilang ang, pero hindi limitado sa, Dibisyon 22.3 (nagsisimula 
sa Seksiyon 32300) ng Kodigo sa mga Pampublikong Tagapagdulot.

(g) Ang mga pondong ipinagkakaloob ng dibisyong ito ay hindi dapat 
gamitin upang magtamo ng lupa sa pamamagitan ng mataas na 
kapangyarihan ng pamahalaan.

(h) Sa kabila ng anumang ibang batas, ang anumang ahensiyang 
nagtatamo ng lupa alinsunod sa dibisyong ito ay maaaring gumamit ng 
Batas ng 2000 para sa Pangangalaga ng Likas na Pamana (Dibisyon 28 
(nagsisimula sa Seksiyon 37000) ng Kodigo sa mga Pampublikong 
Tagapagdulot.

79712. (a) Ang mga karapat-dapat na aplikante sa ilalim ng 
dibisyong ito ay mga pampublikong ahensiya, di-nagtutubong mga 
organisasyon, pampublikong utilidad, pederal na kinikilalang mga tribong 
Indiyan na nakalista sa Listahan ng Pagsangguning Pantribo ng Komisyon 
sa Pamana ng Katutubong Amerikano, at mutwal na mga kompanyang 
tubig.

(b) (1) Upang maging karapat-dapat sa pagpopondo sa ilalim ng 
dibisyong ito, ang isang proyektong iminumungkahi ng isang pampublikong 
utilidad na kinokontrol ng Komisyon sa mga Pampublikong Utilidad o 
isang mutwal na kompanya ng tubig ay dapat magkaroon ng isang malinaw 
at tiyak na pampublikong layunin at dapat pakinabangan ng mga 
parokyano ng sistema ng tubig at hindi ng mga mamumuhunan.

(2) Upang maging karapat-dapat para sa pagpopondo sa ilalim ng 
dibisyong ito, ang isang tagatustos ng tubig sa kalunsuran ay dapat 
magpatibay at magsumite ng isang plano sa pamamahala ng tubig sa 
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kalunsuran alinsunod sa Batas sa Pagpaplano ng Pamamahala ng Tubig 
sa Kalunsuran (Bahagi 2.6 (nagsisimula sa Seksyon 10610) ng  
Dibisyon 6).

(3) Upang maging karapat-dapat para sa pagpopondo sa ilalim ng 
dibisyong ito, ang isang tagatustos ng tubig na pang-agrikultura ay dapat 
magpatibay at magsumite ng isang plano sa pamamahala ng tubig na 
pang-agrikultura alinsunod sa Batas sa Pagpaplano ng Pamamahala ng 
Tubig na Pang-agrikultura (Bahagi 2.8 (nagsisimula sa Seksyon 10800) 
ng Dibisyon 6).

(4) Alinsunod sa Seksiyon 10608.56, ang isang tagatustos ng tubig na 
pang-agrikultura o tagatustos ng tubig sa kalunsuran ay hindi karapat-
dapat para sa pagpopondo sa ilalim ng dibisyon maliban kung ito ay 
sumusunod sa mga iniaatas ng Bahagi 2.55 (nagsisimula sa Seksiyon 
10608) ng Dibisyon 6.

79713. Ang Lehislatura ay maaaring magpatibay ng batas na 
kailangan upang ipatupad ang mga programang pinopondohan ng dibisyong 
ito, maliban kung iba ang itinatadhana sa Seksiyon 79760.

79714. (a) Maliban kung iba ang tinukoy, anumang ahensiya ng 
estado na may awtoridad ayon sa batas na ipatupad ang isa o higit ng mga 
layuning tinukoy sa bonong ito ay maaaring karapat-dapat para sa mga 
paglalaan mula sa pagpopondong inihanda ng dibisyong ito.

(b) Ang pagpopondong inihanda ng dibisyong ito ay hindi dapat ilaan 
ng Lehislatura sa isang ispesipikong proyekto.

(c) Ang mga proyektong pinopondohan alinsunod sa dibisyong ito ay 
maaaring gumamit ng mga serbisyo ng Pangkat ng Konserbasyon ng 
California o sertipikadong mga pangkat ng konserbasyon ng komunidad, 
gaya ng nilinaw sa Seksiyon 14507.5 ng Kodigo sa mga Pampublikong 
Tagapagdulot.

79715. Ang mga nalikom sa mga bonong inilabas at ibinenta 
alinsunod sa dibisyong ito ay dapat ideposito sa Pondo ng 2014 sa 
Pagpapabuti ng Kalidad, Panustos, at Impra-istruktura ng Tubig, na sa 
pamamagitan nito ay nililikha sa Tesorerya ng Estado.

79716. Bawat ahensiya ng estado na tumatanggap ng paglalaan ng 
pagpopondong inihanda ng subdibisyong ito ay dapat maging responsable 
sa pagtatatag ng mga sukatan ng tagumpay at pag-uulat ng katayuan ng 
mga proyekto at lahat ng mga paggamit ng pagpopondo sa Internet Web 
site sa pananagutan sa bono ng estado, gaya ng itinatadhana ng batas.

Kabanata 5. Malinis, ligtas at Maasahang iniinoM na tubig

79720. Ang halagang limang daan at dalawampung milyong dolyar 
($520,000,000) ay dapat makuha, pagkatapos ilaan ng Lehislatura mula 
sa pondo, para sa mga paggasta, gawad at pautang para sa mga proyektong 
nagpapabuti ng kalidad ng tubig o tumutulong na magkaloob ng malinis, 
ligtas, at maaasahang iniinom na tubig sa lahat ng mga 
Taga-California.

79721. Ang mga proyektong karapat-dapat para sa pagpopondo 
alinsunod sa kabanatang ito ay dapat tumulong na pabutihin ang kalidad 
ng tubig para sa kapaki-pakinabang na paggamit. Ang mga layunin ng 
kabanatang ito ay upang:

(a) Bawasan ang mga nagpaparumi sa mga panustos na iniinom na 
tubig anuman ang pinagkukunan ng tubig o ang kontaminasyon.

(b) Tasahin at unahin ang panganib ng kontaminasyon sa mga panustos 
na iniinom na tubig.

(c) Tugunan ang mahalaga at kaagad na mga pangangailangan ng 
mahirap, rural, o maliliit na komunidad na nagdurusa mula sa 
kontaminadong panustos na iniinom na tubig, kabilang ang, pero hindi 
limitado sa, mga proyektong tumutugon sa emehensiya sa pampublikong 
kalusugan.

(d) Gamitin ang ibang pribado, pederal, pang-estado, at lokal na mga 
pondo sa kalidad ng iniinom na tubig at paggamot ng basurang tubig.

(e) Bawasan ang mga nagpaparumi sa mga inilalabas sa, at pabutihin 
ang kalidad ng, mga tubig ng estado.

(f ) Pigilan ang higit pang kontaminasyon ng mga panustos na iniinom 
na tubig.

(g) Magkaloob sa mahihirap na komunidad na impra-istruktura ng 
pampublikong iniinom na tubig na nagkakaloob ng malinis, ligtas, at 
maasahang mga panustos na iniinom na tubig na maipagpapatuloy ng 
komunidad sa pangmatagalan.

(h) Tiyakin ang kakayahang makagamit ng malinis, ligtas, maaasahan, 
at abot-kayong iniinom na tubig para sa mga komunidad ng California.

(i) Tugunan ang primarya at sekundaryong mga pamantayan sa ligtas 
na iniinom na tubig o tanggalin ang mga nagpaparumi na tinukoy ng 
pang-estado o pederal na pamahalaan para sa pagbuo ng isang primarya 
o sekundaryong pamantayan sa iniinom na tubig.

79722. Ang mga nagpaparumi na maaaring tugunan sa pamamagitan 
ng pagpopondo alinsunod sa kabanatang ito ay maaaring kabilang ang, 
pero hindi limitado sa, nitrates, perchlorate, MTBE (methyl tertiary butyl 
ether), arsenic, selenium, hexavalent chromium, mercury, PCE 
(perchloroethylene), TCE (trichloroethylene), DCE (dichloroethene), DCA 
(dichloroethane), 1,2,3-TCP (trichloropropane), carbon tetrachloride, 
1,4-dioxane, 1,4-dioxacyclohexane, nitrosodimethylamine, bromide, iron, 
manganese, at uranium.

79723. Sa mga pondong inilarawan sa Seksiyon 79720, dalawang 
daan animnapung milyong dolyar ($260,000,000) ay dapat makuha para 
ideposito sa Pondo ng Gawad sa Maliit na Komunidad ng Umiikot na 
Pondo sa Pagkontrol ng Polusyon ng Tubig ng Estado na nilikha alinsunod 
sa Seksiyon 13477.6 para sa mga gawad sa mga proyektong paggamot ng 
basurang tubig. Ang priyoridat ay dapat ibigay sa mga proyektong 
naglilingkod sa mahihirap na komunidad at lubhang mahihirap na 
komunidad, at sa mga proyektong tumutugon sa mga panganib sa 
pampublikong kalusugan. Ang mga proyekto ay maaaring kabilang ang, 
pero hindi limitado sa, mga proyektong tumutukoy, nagpaplano, 
nagdidisenyo, at nagpapatupad ng panrehiyong mga mekanismo upang 
pag-isahin ang mga sistema ng basurang tubig o magkaloob ng abot-kayang 
mga teknolohiya sa paggamot.

79724. (a) (1) Sa mga pondong inilarawan sa Seksiyon 79720, 
dalawang daan animnapung milyong dolyar ($260,000,000) ay dapat 
makuha para sa mga gawad at pautang para sa mga pagpapabuti ng 
impra-istruktura ng pampublikong sistema ng tubig at mga kaugnay na 
aksiyon upang matugunan ang mga pamantayan sa ligtas na iniinom na 
tubig, tiyakin ang abot-kayang iniinom na tubig, o pareho.  Ang priyoridad 
ay dapat ibigay sa mga proyektong nagkakaloob ng paggamot para sa 
kontaminasyon o daan sa isang panghaliling pinagkukunan o mga 
pinagkukunan ng iniinom na tubig para sa mga sistema ng tubig ng maliit 
na komunidad o maliliit na sistema ng tubig ng estado sa mahihirap na 
komunidad na ang pinagkukunan ng iniinom na tubig ay pinahihina ng 
mga nagpaparuming kemikal at nitrate at ibang mga panganib sa kalusugan 
na tinukoy ng lupon ng estado. Ang mga karapat-dapat tumanggap ay 
naglilingkod sa mahihirap na komunidad at mga pampublikong sistema 
ng tubig o mga pampublikong ahensiya. Ang lupon ng estado ay maaaring 
gumawa ng mga gawad para sa layunin ng pagtustos sa mga pag-aaral 
tungkol sa kung maisasagawa at upang matugunan ang mga iniaatas sa 
pagiging karapat-dapat para sa gawad na konstruksiyon. Ang mga karapat-
dapat na gastos ay maaaring kabilang ang unang mga gastos sa pagpapatakbo 
at pagpapanatili para sa mga sistemang naglilingkod sa mahihirap na 
komunidad. Ang priyoridad ay dapat ibigay sa mga proyektong nagkakaloob 
ng magkakasamang solusyon para sa maraming komunidad, kahit isa sa 
mga ito ay isang mahirap na komunidad na walang ligtas, abot-kayang 
iniinom na tubig at pinaglilingkuran ng isang maliit na sistema ng tubig 
ng komunidad, maliit na sistema ng tubig ng estado, o isang pribadong 
poso. Ang mga gawad sa konstruksiyon ay dapat na limitado sa limang 
milyong dolyar ($5,000,000) kada proyekto, maliban sa ang lupon ng 
estado ay maaaring magtatag ng limitasyon na hindi hihigit sa dalawampung 
milyong dolyar ($20,000,000) para sa mga proyektong nagkakaloob ng 
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mga panrehiyong benepisyo o pinaghahatian ng maraming entidad, kahit 
isa sa mga ito ay dapat manatiling maliit na mahirap na komunidad. 
Hindi hihigit sa 25 porsiyeto ng isang gawad ay maaaring igawad nang 
bago ang mga aktuwal na paggasta.

(2) Para sa mga layunin ng subdibisyong ito, ang "unang mga gastos sa 
pagpapatakbo at pagpapanatili" ay nangangahulugang ang una, karapat-
dapat, at maisasauling mga gastos sa ilalim ng kasunduan sa pagpopondo 
ng konstruksiyon na natamo nang hanggang sa, at kabilang, ang unang 
pagsubok ng nagsisimula sa ginawang proyekto upang ituring na kumpleto 
ang proyekto. Ang unang mga gastos sa pagpapatakbo at pagpapanatili ay 
karapat-dapat na tumanggap ng pagpopondo alinsunod sa seksiyong ito 
para sa isang panahon na hindi hihigit sa dalawang taon.

(b) Ang nangangasiwang entidad ay maaaring gumasta ng hanggang 
dalawampu't-limang milyong dolyar ($25,000,000) ng mga pondong 
inilaan sa subdibisyon (a) para sa teknikal na tulong sa mga karapat-dapat 
na komunidad.

(c) Ang lupon ng estado ay dapat magdeposito ng hanggang dalawang 
milyon limang daang libong dolyar ($2,500,000) ng mga pondong 
makukuha alinsunod sa seksiyong ito sa Kapital na Reserbang Pondo ng 
Iniinom na Tubig, na sa pamamagitan nito ay nililikha sa Tesorerya ng 
Estado. Ang mga pera sa Kapital ng Reserbang Pondo sa Iniinom na Tubig 
ay dapat makuha, pagkatapos ng paglalaan ng Lehislatura, at dapat 
pangasiwaan ng lupon ng estado para sa layunin ng paglilingkod bilang 
mga pondong panumbas para sa mahihirap na komunidad. Ang lupon ng 
estado ay dapat bumuo ng mga pamantayan upang ipatupad ang 
subdibisyong ito.

79725. (a) Para sa mga layunin ng pagbibigay ng gawad sa ilalim 
ng kabanatang ito, ang lokal na kabahagi sa gastos na hindi kukulangin 
sa 50 porsiyento ng kabuuang gastos sa proyekto ay dapat iatas. Ang iniaatas 
na pagbahagi sa gastos ay maaaring talikdan o bawasan para sa mga 
proyektong tuwirang pinakikinabangan ng isang mahirap na komunidad 
o lugar na mahina ang ekonomiya.

(b) Hindi kukulangin sa 10 porsiyento ng mga pondong makukuha 
alinsunod sa kabanatang ito ay dapat muling ilaan para sa proyektong 
naglilingkod sa lubhang mahirap na mga komunidad.

(c) Hindi kukulangin sa 15 porsiyento ng mga pondong makukuha 
alinsunod sa kabanatang ito ay maaaring muling ilaan para sa tulong na 
teknikal sa mahihirap na komunidad. Ang ahensiyang nangangasiwa ng 
pagpopondong ito ay dapat magpatakbo ng isang maraming-disiplinang 
programang tulong na teknikal para sa maliliit at mahihirap na komunidad.

(d) Ang pagpopondo para sa mga aktibidad na pagpaplano, kabilang 
ang tulong na teknikal, upang makinabang ang mahihirap na komunidad 
ay maaaring humigit na 15 porsiyento ng mga pondong inilalaan, 
napapailalim sa pagpapasiya ng pangangailangan para sa karagdagang 
pagpopondo sa pagpaplano ng ahensiya ng estado na nangangasiwa sa 
pagpopondo.

Kabanata 6. pagproteKta sa Mga ilog, lawa, batis, Mga tubig ng 
baybay-dagat, at Mga hiMpilan ng tubig

79730. Ang halagang isang bilyon apat na raan siyamnapu't limang 
milyong dolyar ($1,495,000,000) ay dapat makuha, pagkatapos ilaan ng 
Lehislatura mula sa pondo, alinsunod sa kabanatang ito, para sa mga 
paligsahang gawad para sa maraming benepisyong ekosistema at mga 
proyektong proteksiyon at papapanumbalik ng himpilan ng tubig alinsunod 
sa mga pambuong-estadong priyoridad.

79731. Sa mga pondong ipinahintulot ng Seksiyon 79730, ang 
halagang tatlong daan dalawampu't-pitong milyon limang daang libong 
dolyar ($327,500,000) ay dapat ilaan para sa maraming benepisyo na 
kalidad ng tubig, panustos na tubig, at mga proyektong proteksiyon at 
pagpapanumbalik ng himpilan ng tubig para sa mga himpilan ng tubig 
ng estado alinsunod sa sumusunod na iskedyul:

(a) Konserbansiya ng Baldwin Hills, sampung milyong dolyar 
($10,000,000).

(b) Konserbansiya ng California Tahoe, labinlimang milyong dolyar 
($15,000,000).

(c) Konserbansiya ng Coachella Valley Mountains, sampung milyong 
dolyar ($10,000,000).

(d) Konseho ng Proteksiyon ng Karagatan, tatlumpung milyong dolyar 
($30,000,000).

(e) Konserbansiya ng San Diego River, labimpitong milyong dolyar 
($17,000,000).

(f ) Konserbansiya ng San Gabriel and Lower Los Angeles Rivers and 
Mountains, tatlumpung milyong dolyar ($30,000,000).

(g) Konserbansiya ng San Joaquin, sampung milyong dolyar 
($10,000,000).

(h) Konserbansiya ng Santa Monica Mountains, tatlumpung milyong 
dolyar ($30,000,000).

(i) Konserbansiya ng Sierra Nevada, dalawampu't-limang milyong 
dolyar ($25,000,000).

(j) Konserbansiya ng State Coastal, isang daang milyon limang daang 
libong dolyar ($100,500,000). Ang mga karapat-dapat na himpilan ng 
tubig para sa mga pondong inilalaan alinsunod sa subdibisyong ito ay 
kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga nasa rehiyon ng Konserbansiya 
ng San Francisco Bay, himpilan ng tubig ng Santa Ana River, himpilan ng 
tubig ng Tijuana River, himpilan ng tubig ng Otay River, Catalina Island, 
at sa rehiyon ng gitnang baybay-dagat.

(k) Konserbansiya ng Sacramento-San Joaquin Delta, limampung 
milyong dolyar ($50,000,000).

79732. (a) Sa pagprotekta at pagpapanumbalik ng mga ilog, lawa, batis, 
at himpilan ng tubig ng California, ang mga layunin ng kabanatang ito ay:

(1) Protektahan at dagdagan ang mga benepisyong pangkabuhayan na 
lumilitaw mula sa malulusog na himpilan ng tubig, mga isdaan, at daloy 
papasok sa batis.

(2) Ipatupad ang mga proyektong pag-aakma sa himpilan ng tubig 
upang bawasan ang mga epekto ng pagbabago ng klima sa mga komunidad 
at ekosistema ng California.

(3) Ibalik ang mga parkway ng ilog sa buong estado, kabilang ang, pero 
hindi limitado sa, mga proyekto alinsunod sa Batas ng 2004 sa mga 
Parkway ng Ilog ng California (Kabanata 3.8 (nagsisimula sa Seksiyon 
5750) ng Dibisyon 5 ng Kodigo ng mga Pampublikong Tagapagdulot), sa 
Programang Pagpapanumbalik ng mga Batis ng Kalunsuran alinsunod sa 
Seksiyon 7048, at mga greenway ng ilog ng kalunsuran.

(4) Protektahan at ibalik ang mga ekosistema ng nabubuhay sa tubig, 
basang lupa, at nandarayuhang ibon, kabilang ang isda at mga koridor ng 
maiilap na mga hayop-gubat at ang pagtatamo ng mga karapatan sa tubig 
pra sa daloy papasok sa batis.

(5) Gampanan ang mga obligasyon ng Estado ng California sa pagsunod 
sa mga tadhana ng maraming partidong mga kasunduan sa pakikipag-ayos 
na may kaugnayan sa mga pinagkukunan ng tubig.

(6) Tanggalin ang mga hadlang sa pagdaan ng isda.
(7) Makipagtulungan sa mga pederal na ahensiya sa proteksiyon ng 

isdang katutubo sa California at mga basang lupa sa gitnang lambak ng 
California.

(8) Ipatupad ang mga proyektong paggamot ng gatong upang bawasan 
ang mga panganib sa malaking sunog, protektahan ang mga tributaryo ng 
himpilan ng tubig sa mga pasilidad na imbakan ng tubig, at itaguyod ang 
kalusugan ng himpilan ng tubig.

(9) Protektahan at ibalik ang rural at para sa kalunsuran na himpilan 
ng tubig upang pabutihin ang kapasidad sa pag-iimbak ng himpilan ng 
tubig, kalusugan ng gubat, proteksiyon ng buhay at ari-arian, pamamahala 
ng tubig ng bagyo, at pagbawas sa greenhouse gas.
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(10) Protektahan at ibalik ang mga himpilan ng tubig sa baybay-dagat, 
kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga look, estuwaryo, at mga 
ekosistema sa malapit sa katihan.

(11) Bawasan ang polusyon o kontaminasyon ng mga ilog, lawa, batis, 
o mga tubig sa baybay-dagat, pigilan at muling mamagitan sa kontaminasyon 
ng mula sa mga pamanang mina, at protektahan o ibalik ang likas na 
sistema na mga pagganap na tumutulong sa panustos na tubig, kalidad ng 
tubig, o pamamahala ng baha.

(12) Tumulong sa pagbawi ng nanganganib, pinagbabantaan, o mga 
dumadayong uri sa pamamagitan ng pagpapabuti sa kalusugan ng himpilan 
ng tubig, mga daloy papasok sa batis, daanan ng isda, pagpapanumbalik 
sa baybay-dagat o basang lupa sa loob na bahagi ng lupa, o ibang mga 
paraan, tulad ng plano sa konserbasyon ng likas na komunidad at 
pagpapatupad ng konserbasyon ng tirahan.

(13) Tumulong sa mga proyektong kakayahang magpatuloy na pang-
agrikultura na may kaugnayan sa tubig.

(b) Ang mga pondong ipinagkakaloob ng kabanatang ito ay dapat 
lamang gamitin para sa mga proyektong magkakaloob ng mga isdaan o 
mga benepisyo o pagpapabuti ng ekosistema kaysa kinakailangang angkop 
na mga hakbang sa pagpapagaan na pangkapaligiran o mga obligasyon sa 
pagsunod.

79733. Sa mga pondong itinatadhana sa Seksiyon 79730, ang 
halagang dalawang daang milyong dolyar ($200,000,000) ay dapat 
pangasiwaan ng Lupon sa Konserbasyon ng Maiilap na Hayop-Gubat para 
sa mga proyektong nagreresulta sa mas mahusay na mga daloy sa batis.

79734. Para sa mga proyektong pagpapanumbalik at proteksiyon ng 
ekosistema sa ilalim ng kabanatang ito, ang mga serbisyo ng Pangkat ng 
Konserbasyon ng California o isang lokal na pangkat ng konserbasyon na 
sertipikado ng Pangkat ng Konserbasyon ng California ay dapat gamitin 
tuwing magagawa.

79735. (a) Sa mga pondong ipinahintulot ng Seksiyon 79730, isang 
daang milyong dolyar ($100,000,000) ay dapat makuha, pagkatapos ng 
paglalaan ng Lehislatura, para sa mga proyekto upang protektahan at 
pahusayin ang munting ilog ng kalunsuran, gaya ng nilinaw sa subdibisyon 
(e) ng Seksiyon 7048, at mga tributaryo, alinsunod sa Dibisyon 22.8 
(nagsisimula sa Seksiyon 32600) ng, at Dibisyon 23 (nagsisimula sa 
Seksiyon 33000) ng, ng Kodigo sa mga Pampublikong Tagapagdulot at 
Seksiyon 79508.

(b) (1) Sa mga pondong ipinahintulot ng Seksiyon 79730, 
dalawampung milyong dolyar ($20,000,000) ang dapat ihanda sa kalihim 
para sa isang paligsahang programa upang pondohan ang maraming 
benepisyo na pagpapahusay ng himpilan ng tubig at mga ilog ng kalunsuran 
sa mga himpilan ng tubig ng kalunsuran na nagtataas ng panrehiyon at 
lokal na kasapatan sa tubig at nakakatugon sa hindi kukulangin sa dalawa 
ng mga sumusunod na layunin:

(A) Itaguyod ang muling pagkarga ng tubig sa lupa at muling paggamit 
ng tubig.

(B) Bawasan ang paggamit ng enerhiya.
(C) Gumamit ng mga lupa, halaman, at mga likas na proseso upang 

gamutin ang runoff.
(D) Likhain o ibalik ang katutubong tirahan.
(E) Itaas ang panrehiyon at lokal na katatagan at kakayahang mag-akma 

sa pagbabago ng klima.
(2) Ang programa sa ilalim ng subdibisyong ito ay dapat ipatupad ng 

mga konserbansiya ng estado, ng Lupon sa Konserbasyon ng Maiilap na 
Hayop-Gubat, ng lupon ng estado, o ibang mga entidad na ang hurisdiksiyon 
ay kabilang ang mga himpilan ng tubig sa kalunsuran, gaya ng itinalaga 
ng kalihim. Ang mga proyektong pinopondohan ng programang ito ay dapat 
na isang bahagi ng isang planong binuo nang kasama ang mga konsebansiya, 
ang Lupon sa Konserbasyon ng Maiilap na Hayop-Gubat, ng lupon ng 
estado, o ibang mga itinatag na tentidad sa pagsangguni sa kalihim.

(c) Hindi kukulangin sa 25 porsiyento ng mga pondong makukuha 
alinsunod sa kabanatang ito ay dapat muling ilaan para sa proyektong 
pinakikinabangan ng lubhang mahirap na mga komunidad.

(d) Hindi kukulangin sa 10 porsiyento ng mga pondong makukuha 
alinsunod sa seksiyong ito ay maaaring muling ilaan para sa pagpaplano 
ng proyekto.

79736. Sa mga pondong ipinahihintulot ng Seksiyon 79730, apat na 
raan pitumpu't-limang milyong dolyar ($475,000,000) ay dapat makuha 
ng Ahensiya ng mga Likas na Kayamanan upang suportahan ang mga 
proyektong tumutupad sa mga obligasyon ng Estado ng California sa 
pagsunod sa mga tadhana ng alinman sa mga sumusunod:

(a) Ang Subseksiyon (d) ng Seksiyon 3406 ng Batas sa Proyektong 
Pagpapabuti ng Central Valley (Titulo 34 ng Pampublikong Batas 
102-575).

(b) Mga kasunduan ng mga estado na nakalagay sa Seksiyon 66801 ng 
Kodigo ng Pamahalaan alinsunod sa Dibisyon 7.42 (nagsisimula sa 
Seksiyon 66905) ng Kodigo ng Pamahalaan.

(c) Sa loob ng estado o maraming partido na mga tadhana sa kasunduan 
sa mga tadhana sa kasunduan sa dami ng tubig, kabilang ang mga 
proyektong pagpapanumbalik sa ekosistema, gaya ng nakalagay sa mga 
Kabanata 611, 612, 613, at 614 ng mga Batas ng 2003.

(d) Ang kasunduan sa pakikipag-ayos na tinukoy sa Seksiyon 2080.2 
ng Kodigo sa Isda at Ligawa ng Hayop.

(e) Anunang loob ng estado o maraming partidong kasunduan sa 
pakikipag-ayos na may kaugnayan sa tubig na ginawan ng aksiyon o bago 
ang ika-31 ng Disyembre, 2013. Ang priyoridad ay dapat ibigay sa mga 
proyektong nakakatugon sa isa o higit ng mga sumusunod na pamantayan:

(1) Ang proyekto ay may pambuong-estadong kahalagahan.
(2) Ang proyekto ay nagbabalik ng likas na ginaganap ng nabubuhay 

sa tubig at riparian, mga basang lupa para sa mga ibon at mga uring 
nabubuhay sa tubig.

(3) Ang proyekto ay nagpoprotekta o nagtataguyod ng pagpapanumbalik 
ng nanganganib o pinagbabantaang uri.

(4) Ang proyekto ay nagpapahusay ng pagiging maaasahan ng mga 
panustos na tubig sa rehiyon o iba't ibang rehiyon.

(5) Ang proyekto ay nagkakaloob ng malalaking panrehiyon o pambuong-
estadong mga benepisyong pangkabuhayan.

79737. (a) Sa mga pondong ipinahintulot ng Seksiyon 79730, 
dalawang daan walumpu't-limang milyong dolyar ($285,000,000) ay 
dapat makuha ng Kagawaran ng Isda at Maiilap na Hayop-Gubat para 
sa mga pambuong-estadong proyekto alinsunod sa kabanatang ito.

(b) Para sa mga layunin ng seksiyong ito, ang pagpapanumbalik ng 
himpilan ng tubig ay kabilang ang mga aktibidad upang pondohan ang 
tirahan na basang lupa sa baybay-dagat, pabutihin ang kalusugan ng gubat. 
ibalik ang mga parang sa bundok, isamoderno ang mga krosing ng batis, 
mga culvert, at mga tulay, muling ikonekta ang mga makasaysayang patag 
para sa baha, ikabit o pabutihin ang mga panala sa isda, magkaloob ng 
mga daanan ng isda, ibalik ang mga tsanel ng ilog, ibalik o paghusayin 
ang tirahang riparian, ng nabubuhay sa tubig at terestriyal, pabutihin ang 
mga ekonolohikal na pagganap, kunin mula sa mga pumapayag na 
nagbebenta ang mga karapatan sa mga espasyo mula sa riparian, pabutihin 
ang pamamahala ng himpilan ng tubig, at tanggalin ang latak o basura. 

(c) Para sa anumang mga pondong makukuha alinsunod sa seksiyong 
ito na ginagamit upang magkaloob ng mga gawad sa ilalim ng Gawad na 
Programang Pagbabalik ng mga Isdaan, isang priyoridad ang dapat ibigay 
sa mga tubig sa baybay-dagat.

(d) Sa paglalaan ng mga pondo para sa mga proyekto alinsunod sa 
seksiyong ito, dapat lamang ihanda ng Kagawaran ng Isda at Maiilap na 
mga Hayop-Gubat ang mga pondo para sa mga proyektong kalidad ng 
tubig, ilog, at proteksiyon at pagpapanumbalik ng himpilan ng tubig na 
may pambuong-estadong kahalagahan sa labas ng Delta.
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(e) Ang mga pondong ipinagkakaloob ng dibisyong ito ay hindi dapat 
gugulin upang bayaran ang mga gastos ng disenyo, konstruksyon, 
pagpapatakbo, o pagpapanatili ng mga pasilidad ng pagdadala ng Delta.

(f ) Ang mga pondong ipinagkakaloob ng seksiyong ito ay dapat lamang 
gamtin sa mga proyektong magkakaloob sa mga isdaan o mga benepisyo o 
pagpapabuti sa ekosistema na mas malaki kaya kinakailangang angkop na 
mga hakbang sa pagpapagaan na pangkapaligiran o mga obligasyon sa 
pagsunod na maliban sa anumang mga paglipat ng tubig para sa 
kapakinabangan ng subseksiyon (d) ng Seksiyon 3406 ng Batas sa Proyektong 
Pagpapabuti ng Central Valley (Titulo 34 ng Pampublikong Batas 
102-575).

79738. (a) Sa mga pondong ipinahihintulot ng Seksiyon 79730, 
walumpu't-pitong milyon limang daang libong dolyar ($87,500,000) ay 
dapat makuha ng Kagawaran ng Isda at Maiilap na Hayop-Gubat para 
sa mga pasilidad sa kalidad ng tubig, pagpapanumbalik ng ekosistema, at 
mga pasilidad ng proteksiyon ng isang mga pambuong-estadong proyekto 
alinsunod sa kabanatang ito:

(1) Ang mga proyekto upang pabutihin ang kalidad ng tubig o 
tumutulong sa pagpapabuti ng kalidad ng tubig sa Delta, kabilang ang 
mga proyekto sa mga county ng Delta na nagkakaloob ng maraming 
pampublikong benepisyo at nagpapabuti ng kalidad ng iniinom at pang-
agrikultura ng mga panustos na tubig.

(2) Ang pagpapanumbalik, konserbasyon, ng tirahan, at mga proyektong 
pagpapahusay upang pabutihin ang kondisyon ng mga espesyal na katayuan, 
nanganganib, o pinagbabantaang mga uri sa Delta at mga uri sa Delta, 
kabilang ang mga proyekto upang lipulin ang mga mapanalakay na uri, 
at mga proyektong sumusuporta sa kapaki-pakinabang na muling paggamit 
ng dinaragang materyal para sa pagpapanumbalik ng tirahan at mga 
pagpapapabuti ng saplad.

(3) Mga siyentipikong pag-aaral at pagtasa na sumusuporta sa 
Programang Agham ng Delta, gaya ng inilarawan sa Seksiyon 85280, o 
mga proyektong ipinahihintulot sa ilalim ng seksiyong ito.

(b) Sa pagpapatupad ng seksiyong ito, ang kagawaran ay dapat makipag-
ugnayan at sumangguni sa lunsod ng Delta o county ng Delta kung saan 
ang isang gawad ay iminumungkahing gastahin o ang isang interes sa tunay 
na ari-arian ay iminumungkahing tamuhin.

(c) Mga pagtatamo alinsunod sa seksiyong ito ay dapat na mula sa mga 
pumapayag na nagbebenta lamang.

(d) Sa pagpapatupad ng seksiyong ito ang mga ahensiya ng estado ay 
dapat mag-una sa mga layunin ng konserbasyon ng maiilap na mga hayop-
gubat sa pamamagitan ng mga proyekto sa mga pampublikong lupa o 
boluntaryong mga proyekto sa mga pribadong lupa, kung magagawa.

(e) Ang mga pondong makukuha alinsunod sa seksiyong ito ay hindi 
dapat gamitin upang magtamo ng lupa sa pamamagitan ng mataas na 
kapangyarihan ng pamahalaan.

(f ) Ang mga pondong makukuha alinsunod sa seksiyong ito ay hindi 
dapat gugulin upang bayaran ang mga gastos ng disenyo, konstruksyon, 
pagpapatakbo, o pagpapanatili ng mga pasilidad sa pagdadala ng Delta.

Kabanata 7. panrehiyong Kahandaan sa seguridad, KliMa, at 
tagtuyot

79740. Ang halagang walong daang sampung milyong dolyar 
($810,000,000) ay dapat makuha, pagkatapos ng paglalaan ng Lehislatura 
mula sa pondo, para sa mga paggasta sa, at mga paligsahang gawad at 
pautang sa, mga proyektong kasama sa at ipinatutupad sa isang pinagtibay 
na pinag-isang panrehiyong plano sa pamamahala ng tubig na kaayon ng 
Bahagi 2.2 (nagsisimula sa Seksiyon 10530) ng Dibisyon 6 at tumutugon 
sa pagbabago sa klima at tumulong sa panrehiyong seguridad ng tubig gaya 
ng itinatadhana sa kabanatang ito.

79741. Upang mapabuti ang panrehiyong seguridad sa sariling-
pag-asa sa tubig mag-akma sa mga epekto sa panustos na tubig na lumitaw 
sa pagbabago ng klima, ang mga layunin ng kabanatang ito ay:

(a) Tulungan ang mga sistema ng impra-istruktura ng tubig na 
mag-akma sa pagbabago ng klima, kabilang ang, pero hindi limitado sa, 
pagtaas ng lebel ng dagat.

(b) Magkaloob ng mga insentibo para sa mga ahensiya ng tubig sa bawat 
himpilan ng tubig upang makipagtulungan sa pamamahala ng mga 
pinagkukunan ng tubig sa rehiyon at pagtatatag ng mga panrehiyong 
priyoridad para sa impra-istruktura ng tubig.

(c) Pabutihin ang panrehiyong pag-asa sa sarili sa tubig na kaayon ng 
Seksiyon 85021.

79742. (a) Sa pagpili sa mga iminumungkahing proyekto sa isang 
himpilan ng tubig, at saklaw ng pinagtibay na pinag-isang panrehiyong 
plano sa pamamahala ng tubig ay maaaring isaalang-alang ng 
nangangasiwang ahensiya ng estado, na may priyoridad sa mga proyekto 
sa mga planong sumasaklaw sa mas malaking bahagi ng himpilan ng tubig. 
Kung ang isang plano ay sumasaklaw ng malaki sa lahat ng himpilan ng 
tubig, ang mga priyoridad sa proyekto ng plano ay dapat bigyan ng 
pagtatangi sa proyekto at magplano upang matugunan ang mga iniaatas 
ng dibisyong ito at ng Batas sa Nakapaloob na Panrehiyong Pagpaplano sa 
Pamamahala ng Tubig (Bahagi 2.2 (nagsisimula sa Seksyon 10530) ng 
Dibisyon 6).

(b) Ang isang lokal na ahensiya na hindi naghahanda, nagpapatibay, 
at nagsusumite ng plano nito sa pamamahala ng tubig sa lupa alinsunod 
sa mga iniaatas na pagpaplano sa tubig sa lupa na itinatag sa Dibisyon 6 
(nagsisimula sa Seksiyon 10000) ay hindi karapat-dapat mag-aplay para 
sa mga pondong inihahanda alinsunod sa kabanatang ito hanggang ang 
plano ay naihanda at naisumite alinsunod sa mga iniaatas ng bahaging 
iyon. Ang plano sa pamamahala ng tubig sa lupa ay hindi dapat umaplay 
sa isang distrito ng muling paglalagay ng tubig na binuo alinsunsod sa 
Dibisyon 18 (nagsisimula sa Seksiyon 60000) o sa isang lokal na ahensiya 
na naglilingkod o may awtoridad na pamahalaan ang isang dumaan sa 
pamamaraang pambatas na lunas ng tubig sa lupa.

(c) Para sa mga layunin ng paggawa ng pagpopondo sa ilalim ng 
kabanatang ito, ang kabahagi sa gastos mula sa di-estado na pinagkukunan 
na hindi kukulangin sa 50 porsiyento ng kabuuang gastos sa proyekto ay 
dapat iatas. Ang iniaatas na pagbahagi sa gastos ay maaaring talikdan o 
bawasan para sa mga proyektong tuwirang pinakikinabangan ng isang 
mahirap na komunidad o lugar na mahina ang ekonomiya.

(d) Hindi kukulangin sa 10 porsiyento ng mga pondong ipinahintulot 
ng kabanatang ito ay dapat muling ilaan para sa proyektong 
pinakikinabangan ng lubhang mahirap na mga komunidad.

(e) Para sa mga layunin ng paggawad ng pagpopondo sa ilalim ng 
kabanatang ito, ang aplikante ay dapat magpakita na ang pinag-isang 
panrehiyong plano sa pamamahala ng tubig na ipinatutupad ng proyekto 
ng aplikante ay tumutulong sa pagtugon sa mga panganib sa rehiyon sa 
panustos ng tubig at impra-istruktura ng tubig na lumitaw mula sa 
pagbabago ng klima.

(f ) Ang mga proyektong nagkakamit ng maraming benepisyo ay dapat 
tumanggap ng espesyal na pagsasaalang-alang.

79743. Napapailalim sa pagpapasiya ng mga panrehiyong priyoridad 
sa panrehiyong grupo ng pamamahala ng tubig, ang mga karapat-dapat 
na proyekto ay maaaring kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga 
proyektong nagtataguyod ng alinman sa mga sumusunod:

(a) Muling pakinabang at muling paggamit para sa hindi naiinom na 
muling paggamit at tuwiran at di-tuwirang muling paggamit na naiinom.

(b) Pagiging episyente ng pagggamit ng tubig at konserbasyon ng tubig.
(c) Lokal at panrehiyong imbakan ng tubig sa ibabaw at sa ilalim ng 

lupa, kabilang ang paglilinis ng o muling pagkarga ng aquifer ng tubig sa 
lupa.

(d) Panrehiyong mga pasilidad ng pagdadala ng tubig na nagpapabuti 
sa pagsasama ng mga magkakahiwalay na sistema ng tubig.
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(e) Mga proyektong proteksiyon, pagpapanumbalik at pamamahala ng 
himpilan ng tubig, kabilang ang mga proyekto na nagbabawas ng panganib 
ng malaking apoy o nagpapabuti ng pagkamaaasahan ng panustos na tubig.

(f ) Pamamahala ng tubig ng bagyo, kabilang ang, pero hindi limitado 
sa, mga sumusunod:

(1) Mga proyekto upang bawasan, pamahalaan, gamutin, o kunin ang 
tubig ng ulan at tubig ng bagyo. 

(2) Mga proyektong nagkakaloob ng maraming benepisyo tulad ng 
kalidad ng tubig, panustos na tubig, pagkontrol ng baha, o bukas na espasyo.

(3) Mga kasangkapang suporta sa desisyon na nagtataya ng mga 
benepisyo at gastos sa maraming benepisyong mga proyektong maraming 
benepisyo.

(4) Mga proyekto upang ipatupad ang isang plano sa pinagkukunan ng 
tubig ng bagyo na binuo alinsunod sa Bahagi 2.3 (nagsisimula sa Seksiyon 
10560) ng Dibisyon 6.

(g) Magkakasamang paggamit ng mga pasilidad na imbakan ng tubig 
sa ibabaw at tubig sa lupa.

(h) Mga proyektong desalinasyon.
(i) Mga kasangkapang suporta sa desisyon upang imodelo ang 

panrehiyong mga istratehiya sa pamamahala ng tubig upang tugunan ang 
pagbabago ng klima at ibang mga pagbabago sa panrehiyong 
pangangailangan at mga hinuhulaang panustos.

(j) Pagpapabuti ng kalidad ng buhay, kabilang ang paggamot at 
pamamahagi ng iniinom na tubig, muling pamamagitan sa tubig sa lupa 
at aquifer, ipinapantay ang kalidad ng tubig sa paggamit ng tubig, 
paggamot ng basurang tubig, pagpigil ng polusyon ng tubig, at pamamahala 
ng runoff ng kalunsuran at pang-agrikultura.

79744. (a) Sa mga pondong ipinahintulot ng Seksiyon 79740, limang 
daan sampung milyong dolyar ($510,000,000) ay dapat ilaan sa mga 
haydrolohikong rehiyon gaya ng tinukoy sa Plano sa Tubig ng California 
alinsunod sa kabanatang ito. Para sa rehiyong haydrolohiko ng South Coast, 
ang kagawaran ay dapat magtatag ng tatlong lugar ng pagpopondo na 
nagpapakita ng mga himpilan ng tubig ng County ng San Diego (idinisenyo 
bilang subrehiyon ng San Diego), ang himpilan ng tubig ng Santa Ana 
River at timog ng County ng Orange (itinalaga bilang subrehiyon ng Santa 
Ana), at ang mga himpilan ng tubig ng County ng Los Angeles at Ventura 
(tinalaga bilang napapailalim na rehiyon ng Los Angeles), at dapat maglaan 
ng mga pondo sa mga lugar na ito alinsunod sa subdibisyong ito. Ang mga 
haydrolohikong rehiyon ng North at South Lahontan ay dapat ituring na 
isang lugar para sa layunin ng paglalaan ng mga pondo. Para sa mga 
layunin ng subdibisyong ito, hindi kabilang sa haydrolohikong rehiyon ng 
Sacramento River ang Delta. Para sa mga layunin ng subdibisyong ito, ang 
Mountain Counties Overlay ay hindi karapat-dapat para sa mga pondo 
mula sa haydrolohikong rehiyon ng Sacramento River sa haydrolohikong 
rehiyon ng San Joaquin River. Maraming pinag-isang mga panrehiyong 
plano sa pamamahala ng tubig ang maaaring kikilanin sa bawat isa ng 
mga lugar na pinaglalaanan ng pagpopondo.

(b) Ang mga pondong inihahanda ng kabanatang ito ay dapat ilaan 
gaya ng mga sumusunod:

(1) Dalawampu't anim na milyon limang daang libong dolyar 
($26,500,000) para sa haydrolohikong rehiyon ng North Coast.

(2) Animnapu't-limang milyong dolyar ($65,000,000) para sa 
haydrolohikong rehiyon ng San Francisco Bay.

(3) Apatnapu't-tatlong milyong dolyar ($43,000,000) para sa 
haydrolohikong rehiyon ng Central Coast.

(4) Siyamnapu't-walong milyong dolyar ($98,000,000) para sa 
subrehiyon ng Los Angeles.

(5) Animnapu't-tatlong milyong dolyar ($63,000,000) para sa 
subrehiyon ng Santa Ana.

(6) Limampu't-dalawang milyon limang daang libong dolyar 
($52,500,000) para sa subrehiyon ng San Diego.

(7) Tatlumpu't-pitong milyong dolyar ($37,000,000) para sa 
haydrolohikong rehiyon ng Sacramento River.

(8) Tatlumpu't-isang milyong dolyar ($31,000,000) para sa 
haydrolohikong rehiyon ng San Joaquin River.

(9) Tatlumpu't-apat na milyong dolyar ($34,000,000) para sa 
haydrolohikong rehiyon ng Tulare/Kern.

(10) Dalawampu't-apat na milyon limang daang libong dolyar 
($24,500,000) para sa haydrolohikong rehiyon ng North/South Lahontan.

(11) Dalawampu't-dalawang milyon limang daang libong dolyar 
($22,500,000) para sa haydrolohikong rehiyon ng Colorado River Basin.

(12) Labintatlong milyong dolyar ($13,000,000) para sa Mountain 
Counties Overlay.

79745. Ang Kagawaran ng mga Pinagkukunan ng Tubig ay dapat 
gumasta, tuwiran o para sa di-paligsahang mga gawad, hindi kukulangin 
sa 10 porsiyento ng mga pondo mula sa mga panrehiyong paglalaan na 
tinukoy sa Seksiyon 79744 para sa mga layunin ng pagtiyak ng paglahok 
ng mahihirap na komunidad, mga lugar na mahina ang kabuhayan, o 
mga komunidad na kulang ang pagkatawan sa loob ng mga rehiyon.

79746. (a) Sa mga pondong ipinahintulot ng Seksyon 79740, ang 
halagang isang daang milyong dolyar ($100,000,000) ay maaaring gamitin 
para sa mga tuwirang paggasta, at para sa mga gawad at pautang, para sa 
sumusunod na mga plano, proyekto, at programa a konserbasyon ng tubig 
at pagiging episyente sa tubig:

(1) Mga plano, proyekto, at programa sa konserbasyon ng tubig ng 
kalunsuran, kabilang ang mga panrehiyong proyekto at programa, 
ipinatutupad upang makamit ang mga inaasintang paggamit ng tubig sa 
kalunsuran na binuo alinsunod sa Seksiyon 10608.20. Ang priyoridad 
para sa pagpopondo ay dapat ibigay sa mga programang gumagawa ng 
alinman sa mga sumusunod:

(A) Tulungan ang mga tagatustos ng tubig at mga rehiyon upang 
ipatupad ang mga programa sa konserbasyon at hakbang na hindi lokal 
na mabisang paggasta.

(B) Suportahan ang tagatustos ng tubig at mga panrehiyong pagsisikap 
upang ipatupad ang mga programang inaasinta upang pahusayin ang 
pagkaepisyente ng paggamit ng tubig para sa mga pangkomerisyo, pang-
industriya, at pang-institusyong mga gumagamit ng tubig.

(C) Tulungan ang mga panustos na tubig at mga rehiyon sa mga 
programa at hakbang na inaasinta patungo sa pagtupad ng mga benepisyo 
sa konserbasyon ng pagpapatupad ng mga tadhana ng ordinansa sa 
huwarang pagpapaganda ng lupa ng estado.

(2) Mga proyekto sa pagkaepisyente ng paggamit ng tubig na pang-
agrikultura at mga programa alinsunod sa Bahagi 2.8 (nagsisimula sa 
Seksiyon 10800) ng Dibisyon 6.

(b) Seksiyon 1011 ay angkop sa lahat ng mga hakbang sa konserbasyon 
na ipinatutupad ng isang tagatustos ng tubig na pang-agrikultura o isang 
tagatustos ng tubig sa kalunsuran sa pamamagitan ng pagpopondo sa ilalim 
ng kabanatang ito. Ang subdibisyong ito ay hindi naglilimita sa paggamit 
ng Seksiyon 1011 sa alinmang ibang mga hakbang o proyektong 
ipinatutupad ng isang tagatustos ng tubig. Sa kabila ng Seksiyon 79748, 
ang mga proyektong pinopondohan alinsunod sa seksiyong ito ay hindi 
iniaatasan na maging sa isang pinagtibay na pinag-isang plano sa 
panrehiyong pamamahala ng tubig o upang sumunod sa programang iyon.

79747. (a) Sa mga pondong ipinahintulot ng Seksiyon 79740, 
dalawang daang milyong dolyar ($200,000,000) ang dapat makuha para 
sa mga gawad para sa maraming benepisyo na mga proyektong pamamahala 
ng tubig ng bagyo.

(b) Ang mga karapat-dapat na proyekto ay maaaring kabilang, pero 
hindi dapat limitado sa, mga proyekto sa luntiang impra-istruktura, 
pagkuha ng tubig ng ulan at tubig ng bagyo, at mga pasilidad ng paggamot 
sa tubig ng bagyo.

(c) Ang pagbuo ng mga plano para sa mga proyektong tubig ng bagyo 
ay dapat tugunan ang buong himpilan ng tubig at isama ang mga pananaw 
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ng mga komunidad na karatig sa mga apektadong daanan ng tubig, lalo 
na ang mahihirap na komunidad.

79748. Upang makatanggap ng pagpopondo na ipinahintulot ng 
kabanatang ito upang tugunan ang kalidad ng tubig sa lupa o panustos sa 
isang aquifer, ang aplikante ay dapat magpakita na ang isang pampublikong 
ahensiya ay may awtoridad na pamahalaan ang mga pinagkukunan ng 
tubig sa aquifer na iyon. Ang isang plano sa pamamahala ng tubig sa lupa 
na pinagtibay at isinumite alinsunod sa mga iniaatas sa pagpaplano ng 
pamamahala ng tubig sa lupa na itinatag sa ilalim ng Dibisyon 6 
(nagsisimua sa Seksiyon 10000) ay dapat ituring na sapat upang tugunan 
ang mga iniaatas ng seksiyong ito.

Kabanata 8. paMbuong-estadong pagpapabuti ng pagpapataKbo ng 
sisteMa ng tubig at Kahandaan sa tagtuyot

79750. (a) Sa kabila ng Seksiyon 162, ang komisyon ay maaaring 
gumawa ng mga pagpapasiya, pag-alam, at rekomendasyon na iniaatas 
dito ng kabanatang ito na independiyente sa mga pananaw ng direktor. 
Lahat ng mga pangwakas na aksiyon ng komisyon sa pagpapatupad ng 
kabanatang ito ay dapat gawin ng isang mayoriya ng mga miyembro ng 
komisyon sa isang pampublikong pulong na ipinaunawa at ginanap 
alinsunod sa Batas na Bagley-Keene sa Bukas na Pulong (Artikulo 9 
(nagsisimula sa Seksiyon 11120) ng Kabanata 1 ng Bahagi 1 ng Dibisyon 
3 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan).

(b) Sa kabila ng Seksiyon 13340 ng Kodigo ng Pamahalaan, ang 
halagang dalawang bilyon pitong daang milyong dolyar ($2,700,000,000) 
sa pamamagitan nito ay patuloy na ilalaan mula sa pondo, nang hindi 
isinasaalang-alang ang mga taon ng pananalapi, patungo sa komisyon para 
sa mga pampublikong benepisyo na kaugnay ng mga proyekto sa pag-iimbak 
ng tubig na nagpapabuti ng pagpapatakbo ng sistema ng tubig ng estado, 
ay mabisang paggasta, at nagkakaloob ng isang netong pagpapabuti sa 
ekosistema at mga kalagayan ng kalidad ng tubig, alinsunod sa kabanatang 
ito. Ang mga pondong ipinahintulot, o inihanda sa, komisyon alinsunod 
sa kabanatang ito ay dapat lamang makuha at gugulin para sa mga 
layuning itinatadhana sa kabanatang ito, at hindi dapat sumailalim sa 
paglalaan o paglipat ng Lehislatura o ng Gobernador para sa anumang 
ibang layunin.

(c) Ang mga proyekto ay dapat piliin ng komisyon sa pamamagitan ng 
isang paligsahang pampublikong proseso na nagraranggo sa maaaring 
maging mga proyekto sa inaasang pakinabang para sa pampublikong 
pamumuhunan gaya ng sinukat sa pamamagitan ng dami ng mga 
pampublikong benepisyo na ipinagkakaloob, alinsunod sa mga pamantayang 
itinatag sa ilalim ng kabanatang ito.

(d) Anumang proyektong ginawa sa pamamagitan ng mga pondong 
itinatadhana ng kabanatang ito ay dapat isailalim sa Seksiyon 11590.

79751. Ang mga proyekto na pinakikinabangan ng publiko ay 
karapat-dapat para sa pagpopondo sa ilalim ng kabanatang ito ay binubuo 
lamang ng mga sumusunod:

(a) Mga proyektong pag-iimbak sa ibabaw na tinukoy sa Rekord ng 
Desisyon sa Programang CALFED Bay-Delta, may petsang ika-28 ng 
Agosto, 2000, maliban sa mga proyektong ipinagbabawal ng Kabanata 
1.4 (nagsisimula sa Seksiyon 5093.50) ng Dibisyon 5 ng Kodigo sa mga 
Pampublikong Tagapagdulot.

(b) Mga proyekto sa pag-iimbak ng tubig sa lupa at mga proyektong 
pagpigil ng kontaminasyon o muling pamamagitan sa tubig sa lupa na 
nagkakaloob ng mga benepisyo sa pag-iimbak ng tubig.

(c) Kasamang mga proyekto sa paggamit at muling pagpapatakbo ng 
imbakan.

(d) Mga lokal at panrehiyong proyektong imbakan ng tubig sa ibabaw 
na nagpapabuti sa pagpapatakbo ng mga sistema ng tubig sa estado at 
nagkakaloob ng mga pampublikong benepisyo.

79752. Ang isang proyekto ay hindi dapat pondohan alinsunod sa 
kabanatang ito maliban kung ito ay nagkakaloob ng mga masusukat na 
pagpapabuti sa ekosistema ng Delta o sa mga tributaryo sa Delta.

79753. (a) Ang mga pondong inilalaan alinsunod sa kabanatang ito 
ay maaari lamang gugulin para sa mga sumusunod na pampublikong 
benepisyo na kaugnay ng mga proyekto sa pag-iimbak ng tubig:

(1) Mga pagpapabuti sa ekosistema, kabilang ang pagbabago ng oras 
ng mga paglilipat ng tubig, pagpapabuti sa mga kondisyon ng daloy, 
temperatura, o ibang mga benepisyo na nakakatulong sa pagpapanumbalik 
ng mga ekosistema ng nabubuhay sa tubig at katutubong isda at maiilap 
na mga hayop-gubat sa Delta.

(2) Mga pagpapabuti sa kalidad ng tubig sa Delta, o sa ibang mga 
sistema ng ilog, na nagkakaloob ng malalaking tagapagdulot na 
pampublikong pagtitiwala, o naglilinis at nagpapanumbalik ng mga 
tagapagdulot ng tubig sa lupa.

(3) Mga benepisyo sa pagkontrol ng baha, kabilang ang, pero hindi 
limitado sa, mga pagtaas sa espasyo ng reserbasyon sa baha sa mga 
kasalukuyang imbakan sa pamamagitan ng palitan para sa mga kasalukuyan 
o tinaasang kapasidad sa pag-iimbak ng tubig bilang tugon sa mga epekto 
ng pagbabago ng haydrolohiya at pagbawas ng bunton ng niyebe sa sistema 
ng pamamahala ng tubig at baha ng California.

(4) Emerhensiyang pagtugon, kabilang ang, pero hindi limitado sa, 
pagkuha ng mga panustos at daloy ng tubig sa emerhensiya para sa dilusyon 
at pagtaboy sa asin kasunod ng isang likas na kalamidad o paggawa ng 
terorismo.

(5) Mga layuning panlibangan, kabilang ang, pero limitado sa, mga 
pagsisikap na panlibangan na pangkaraniwang kaugnay ng mga lugar sa 
labas.

(b) Ang mga pondo ay hindi dapat gugulin alinsunod sa kabanatang 
ito para sa mga gastos ng mga hakbang sa pagpapagaan na pangkapaligiran 
o mga obligasyon sa pagsunod maliban sa mga kaugnay ng pagkakaloob ng 
mga pampublikong benepisyo gaya ng inilarawan sa seksiyong ito.

79754. Sa pagsangguni sa Kagawaran ng Isda at Maiilap ng Hayop-
gubat, lupon ng estado, at Kagawaran ng mga Pinagkukunan ng Tubig, 
ang komisyon ay dapat bumuo at magpatibay, ng regulasyon, mga paraan 
para sa pagbilang at pamamahala ng mga pampublikong benepisyo na 
inilarawan sa Seksiyon 79753 bago lumampas ang ika-15 ng Disyembre, 
2016. Ang mga regulasyon ay dapat kabilang ang mga priyoridad at 
kaugnay na halagang pangkapaligiran ng mga benepisyo ng ekosistema gaya 
ng ipinagkakaloob ng Kagawaran ng Isda at Maiilap na Hayop-gubat at 
ang mga priyoridad at kaugnay na halagang pangkabuhayan ng mga 
benepisyo sa kalidad ng tubig gaya ng itinatadhana ng lupon ng estado.

79755. (a) Maliban kung itinatadhana sa subdibisyon (c), walang 
mga pondong inilalaan alinsunod sa kabanatang ito na maaaring ilaan 
para sa isang proyekto bago ang ika-15 ng Disyembre, 2016, at hanggang 
aprobahan ng komisyon ang proyekto batay sa pagpapasiya ng komisyon 
na ang lahat ng sumusunod ay nangyari:

(1) Ang komisyon ay nagpatibay ng mga regulasyon na tinukoy sa 
Seksiyon 79754 at ispesipikong binilang at inihayag sa publiko ang gastos 
sa mga pampublikong benepisyong kaugnay ng proyekto.

(2) Ang aplikante ng proyekto ay pumasok sa isang kontrata sa bawat 
partido na kukuha ng mga benepisyo, iba sa mga pampublikong benepisyo, 
gaya ng nilinaw sa Seksiyon 79753, mula sa proyektong tumitiyak na ang 
partido ay magbabayad ng kabahagi nito ng mga kabuuang gastos sa 
proyekto. Ang mga benepisyong mukukuha ng isang partido ay dapat na 
kaayon ng kabahagi ng partido sa kabuuang gastos ng proyekto.

(3) Ang kagawaran ay pumasok sa isang kontrata sa bawat pampublikong 
ahensiyang tinukoy sa Seksiyon 79754 na nangangasiwa ng mga 
pampublikong benepisyo, pagkatapos gumawa ang ahensiya ng pasiya na 
ang mga pampublikong benepisyo ng proyekto na ang ahensiya ay responsable 
ay nakakatugon sa lahat ng mga iniaatas ng kabanatang ito, upang matiyak 
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na ang kontribusyon ng publiko ng mga pondo alinsunod sa kabanatang 
ito ay nagkakamit ng mga pampublikong benepisyo na tinukoy sa proyekto.

(4) Ang komisyon ay gumawa ng isang pampublikong pagdinig para sa 
mga layunin na magkaloob ng pagkakataon para sa publiko na magrepaso 
at magkomentaryo sa impormasyong iniaatas na ihanda alinsunod sa 
subdibisyong ito.

(5) Lahat ng mga sumusunod na karagdagang kondisyon ay 
natutugunan:

(A) Ang mga pag-aaral para sa kakayahang sumulong ay nakumpleto.
(B) Napag-alaman at ipinasiya ng komisyon na ang proyekto ay may 

kakayahang sumulong, kaayon ng lahat ng mga angkop na batas at 
regulasyon, at isusulong ang mga pangmatagalang layunin ng 
pagpapanumbalik ng kalusugang ekolohikal at pagpapabuti ng pamamahala 
ng tubig para sa kapakinabangan ng Delta.

(C) Lahat ng mga dokumentasyong pangkapaligiran na kaugnay ng 
proyekto ay nakumpleto, at lahat ng ibang mga pederal, pang-estado, at 
lokal na pag-aproba, mga sertipikasyon, at mga kasunduan na iniaatas na 
makumpleto ay nakuha.

(b) Ang komisyon ay dapat magsumite sa Lehislatura ng mga napag-
alaman nito para sa bawat isa ng mga pamantayan na tinukoy sa 
subdibisyon (a) para sa isang proyektong pinopondohan alinsunod sa 
kabanatang ito.

(c) Sa kabila ng subdibisyon (a), ang mga pondo ay maaaring ihanda 
sa ilalim ng kabanatang ito para sa pagkumpleto ng dokumentasyong 
pangkapaligiran at pagpapahintulot ng isang proyekto.

79756. (a) Ang kabahagi sa gastos sa pampublikong benepisyo ng 
isang proyektong pinopondohan alinsunod sa kabanatang ito, iba sa isang 
proyektong inilarawan sa subdibisyon (c) ng Seksiyon 79751, ay hindi 
maaaring humigit sa 50 porsiyento ng kabuuang gastos sa anumang 
proyektong pinopondohan sa ilalim ng kabanatang ito.

(b) Walang proyekto na maaaring pondohan maliban kung ito ay 
nagkakaloob ng mga pagpapabuti sa ekosistema gaya ng inilarawan sa 
talataan (1) ng subdibisyon (a) ng Seksiyon 79753 na hindi kukulangin 
sa 50 porsiyento ng kabuuang pampublikong benepisyo ng proyektong 
pinopondohan sa ilalim ng kabanatang ito.

79757. (a) Ang isang proyekto ay hindi karapat-dapat para sa 
pagpopondo sa ilalim ng kabanatang ito maliban kung, bago lumampas 
ang ika-1 ng Enero, 2022, lahat ng mga sumusunod na kondisyon ay 
natugunan:

(1) Lahat ng mga pag-aaral sa kakayahang sumulong ay kumpleto at 
ang dokumentasyon sa draft na pangkapaligiran ay makukuha para sa 
pagrepaso ng publiko.

(2) Napag-alaman ng komisyon na ang proyekto ay may kakayahang 
sumulong, at isusulong ang mga pangmatagalang layunin ng 
pagpapanumbalik ng kalusugang ekolohikal at pagpapabuti ng pamamahala 
ng tubig para sa kapaki-pakinabang na mga paggamit ng Delta.

(3) Ang direktor ay tumatanggap ng mga pagtatalaga ng sarili para sa 
hindi kukulangin sa 75 porsiyento para sa kabahagi sa gastos na hindi 
pampublikong benepisyo ng proyekto.

(b) Kung ang pagsunod sa subdibisyon (a) ay inaantala ng litigasyon o 
kabiguang ipatupad ang mga regulasyon, ang petsa sa subdibisyon (a) ay 
dapat palawigin ng komisyon para sa isang panahon na kapantay ng 
panahon ng pagkaantala, at ang pagpopondo sa ilalim ng kabanatang ito 
na inilaan sa proyekto ay dapat na nahahadlangan hanggang sa panahon 
na ang litigasyon ay makumpleto o ang mga regulasyon ay ipinatupad.

79758. Ang mga proyektong imbakan sa ibabaw na pinopondohan 
alinsunod sa kabanatang ito at inilarawan sa subdibisyon (a) ng Seksiyon 
79751 ay maaaring gawing isang yunit ng Proyekto ng Central Valley gaya 
ng itinatadhana sa Seksiyon 11290 at maaaring tustusan, tamuhin, itayo, 
patakbuhin, at panatilihin alinsunod sa Bahagi 3 (nagsisimula sa Seksiyon 
11100) ng Dibisyon 6.

79759. (a) Ang mga pondong inilaan para sa disenyo, pagtatamo, at 
konstruksiyon ng mga proyektong imbakan sa ibabaw na tinukoy sa Rekord 
ng Desisyon ng CALFED Bay-Delta, may petsang ika-28 ng Agosto, 2000, 
alinsunod sa kabanatang ito ay maaaring ipagkaloob para sa mga layuning 
ito sa mga lokal na awtoridad ng pinag-isang kapangyarihan ng mga 
distrito ng patubig at ibang mga lokal na distrito ng tubig at mga lokal na 
pamahalaan sa loob ng angkop na haydrolohikong rehiyon upang idisenyo, 
tamuhin, at gawin ang mga proyektong ito.

(b) Ang mga awtoridad ng pinagsamang mga kapangyarihan na 
inilarawan sa subdibisyon (a) ay maaaring magsama sa kanilang mga 
miyembro ng mga kasangga sa pamahalaan at hindi pamahalaan na 
matatagpuan sa loob ng kanilang kani-kanilang haydrolohikong rehiyon 
sa pagtustos sa mga proyektong imbakan sa ibabaw, kabilang ang, gaya ng 
angkop, paglahok sa kabahagi sa gastos o paglahok sa equity. Sa kabila ng 
Seksiyon 6525 ng Kodigo ng Pamahalaan, ang mga ahensiya ng pinagsamang 
kapangyarihan na inilarawan sa subdibisyon (a) ay hindi dapat kabilang 
sa kanilang mga miyembro ang alinmang nagtutubong korporasyon o 
anumang mutwal na kompanya ng tubig na ang mga kasosyo at miyembro 
ay kabilang ang isang nagtutubong korporasyon o anumang ibang pribadong 
entidad. Ang kagawaran ay dapat na ayon-sa-katungkulan na miyembro 
ng bawat awtoridad ng pinagsamang kapangyarihan na napapailalim sa 
seksiyong ito, pero ang kagawaran ay hindi dapat kumontrol sa 
pangangasiwa, pamamahala, o pagpapatakbo ng mga proyektong imbakan 
ng tubig sa ibabaw.

(c) Ang isang awtoridad sa pinagsamang kapangyarihan na napapailalim 
sa seksiyong ito ay dapat mag-ari, mamahala, mangasiwa, at magpatakbo 
ng isang proyektong imbakan ng tubig sa ibabaw, napapailalim sa iniaatas 
na ang pag-aari, pamamahala, pangangasiwa, at pagpapatakbo ng 
proyektong imbakan ng tubig sa ibabaw ay dapat magsulong ng mga 
layuning nakalagay sa kabanatang ito.

79760. (a) Sa pag-aproba ng Batas ng 2014 sa Pagpapabuti ng 
Kalidad, Panustos, at Impra-istruktura ng Tubig, ang mga tao ay binigyan 
ng kaalaman at sa pamamagitan nito ay nagdedeklara na ang mga tadhana 
ng kabanatang ito ay kailangan, nakapaloob, at mahalaga sa pagtugon sa 
nag-iisang bagay o trabaho ng Batas ng 2014 para sa Pagpapabuti ng 
Kalidad, Panustos, at Impra-istruktura ng Tubig. Bilang ganito, anumang 
susog sa mga tadhana ng kabanatang ito ng Lehislatura nang walang 
pag-aproba ng botante ay bibigo sa balak at disenyo na humihimok ng 
pag-aproba ng batas na ito. Dahil dito napag-alaman at ipinapahayag ng 
mga tao na anumang susog sa mga tadhana ng kabanatang ito ng Lehislatura 
ay dapat mag-atas ng isang boto ng dalawang-ikatlo ng mga miyembro ng 
bawat kapulungan ng Lehislatura at pag-aproba ng botante.

(b) Ang seksiyong ito ay dapat pamahalaan o gamitin bilang awtoridad 
para sa pag-alam kung ang susog sa alinmang ibang tadhana ng batas na 
ito na hindi nakalagay sa kabanatang ito ay bubuo ng isang malaking 
pagbabago sa balak at disenyo ng batas na nag-aatas ng pag-aproba ng 
botante.

Kabanata 9. Muling paggaMit ng tubig

79765. Ang halagang pitong daan dalawampu't-limang milyong 
dolyar ($725,000,000) ay dapat makuha, pagkatapos ilaan ng Lehislatura 
mula sa pondo, para sa mga gawad at pautang para sa muling paggamit 
ng tubig at mga proyekto sa adelantadong teknolohiya ng paggamot, 
kabilang ang lahat ng mga sumusunod:

(a) Mga proyektong muling paggamit ng tubig, kabilang ang, pero hindi 
limitado sa, mga pasilidad sa paggamot, pag-iimbak, pagdadala para sa 
mga proyektong naiinom at hindi naiinom na muling paggamit.

(b) Mga proyektong pagtanggal ng nagpaparumi at asin, kabilang ang, 
pero hindi limitado, sa tubig sa lupa at desalinasyon ng tubig sa dagat at 
kaugnay na paggamot, pag-iimbak, pagdaala, at pamamahagi.

(c) Impra-istruktura ng nakalaang pamamahagi para sa muling 
paggamit ng tubig, kabilang ang mga pangkomersiyo at pang-indusriyang 
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mga proyekto sa pagpapatibay para sa huling gumagamit upang ipahintulot 
ang paggamit ng nagamit nang tubig.

(d) Mga pagsubok na proyekto mula sa bagong teknolohiya ng pagtanggal 
ng asin at nagpaparumi.

(e) Maraming benepisyong mga proyektong na nagpapabuti ng kalidad 
ng tubig.

(f ) Tulong na teknikal at tulong sa pagsulat ng gawad para sa mga 
naghihirap na komunidad.

79766. Hindi kukulangin a 50 porsiyentong lokal na kabahagi sa 
gastos ay dapat iatas para sa mga proyektong pinopondohan alinsunod sa 
kabanatang ito. Ang kabahagi sa gastos na iyon ay maaaring suspindihin 
o bawasan para sa mga naghihirap na komunidad at mga lugar na mahina 
ang ekonomiya.

79767. Ang mga proyektong pinopondohan alinsunod sa mga pondong 
inihanda alinsunod sa kabanatang ito ay dapat piliin sa paraang paligsahan, 
isinasaalang-alang ang lahat ng mga sumusunod na pamantayan:

(a) Pagpapabuti ng pagkamaasahan ng panustos na tubig.
(b) Mga benepisyo ng kalidad ng tubig at ekosistema na may kaugnayan 

sa nabawasang pagkamaasahan sa mga paglipat mula sa Delta o mga daloy 
papasok ng batis.

(c) Mga benepisyo sa pampublikong kalusugan mula sa pinabuting 
kalidad ng iniinom na tubig.

(d) Pagiging Mabisang Paggasta.
(e) Pagkaepisyente sa enerhiya at mga tama ng paglabas ng gas ng 

greenhouse.
(f ) Makatwirang paglalaang heograpiko sa mga karapat-dapat na 

proyekto sa buong estado, kabilang ang pareho ng hilaga at timog California 
at mga rehiyon sa baybay-dagat at nasa loob na lupa.

79768. Para sa mga layunin ng kabanatang ito, ang paligsahang mga 
programa na dapat ipatupad kaayon ng mga programang muling paggamit 
ng tubig na pinangangasiwaan alinsunod sa mga Seksiyon 79140 at 79141 
o kaayon ng mga programang desalinasyon na pinangangasiwaan alinsunod 
sa mga Seksiyon 79545 at 79547.2.

Kabanata 10. KaKayahang Maipagpatuloy ang tubig sa lupa

79770. Ang pagpigil at paglilinis ng kontaminasyon ng tubig sa lupa 
ay mahalagang sangkap ng matagumpay na pamamahala ng tubig sa lupa. 
Ang kalidad ng tubig sa lupa ay nagiging lalong mahalaga habang ang 
mga tagapagkaloob ng tubig ay gumagawa ng mga sumusunod:

(a) Tayahin ang mga pamumuhunan sa muling pagkarga sa tubig sa 
lupa na may tubig sa ibabaw, tubig ng bagyo, muling ginamit na tubig, 
at ibang mga proyektong magkasamang paggamit na nagdaragdag ng lokal 
na panustos na tubig sa lupa upang pabutihin ang panrehiyong sariling 
pag-asa sa tubig.

(b) Mag-akma sa nagbabagong haydrolohikong mga kalagayan na dala 
ng pagbabago ng klima.

(c) Isaalang-alang ang pagbuo ng mga lunas ng tubig sa lupa upang 
magkaloob ng lubhang kailangang lokal na mga mapipiling imbakan upang 
bigyang daan ang pag-iiba sa haydrolohiko at ukol sa pangangasiwa sa 
sistema ng paghahatid ng tubig ng estado.

(d) Tayahin ang mga pamumuhunan sa mga proyektong pagbabalik ng 
tubig sa lupa.

79771. (a) Ang halagang siyam na raang milyong dolyar 
($900,000,000) ay dapat makuha, pagkatapos ilaan ng Lehislatura mula 
sa pondo, para sa mga paggasta, gawad, at pautang para sa mga proyekto 
upang pigilan o bawasan ang kontaminasyon ng tubig sa lupa na nagsisilbing 
pinagkukunan ng iniinom na tubig. Ang mga pondong inilaan alinsunod 
sa seksiyong ito ay dapat makuha ng lupon ng estado para sa mga proyektong 
kailangan upang protektahan ang pampublikong kalusugan sa pamamagitan 
ng pagpigil at pagbawas sa kontaminasyon ng tubig sa lupa na nagsisilbing 
pangunahing pinagkukunan ng iniinom na tubig para sa isang komunidad.

(b) Ang mga proyekto ay dapat na ihanay batay sa mga sumusunod na 
pamantayan:

(1) Ang banta ng kontaminasyon ng tubig sa lupa sa kabuuang panustos 
na iniinom na tubig ng apektadong komunidad, kabilang ang 
pangangailangan ng paggamot ng mga alternatibong panustos kung ang 
tubig sa lupa ay hindi makukuha dahil sa kontaminasyon.

(2) Ang potensiyal para sa kontaminasyon ng tubig sa lupa na ikalat at 
bawasan ang panustos na iniinom na tubig at kakulangan ng tubig para 
sa kalapit na mga lugar ng populasyon.

(3) Ang potensiyal ng proyekto, kung lubos na ipinatupad, upang 
pahusayin ang pagkamaaasahan ng panustos na lokal na tubig.

(4) Ang potensiyal ng proyekto na palakihin hanggang maari ang mga 
pagkakataon na muling kargahan ang mahina, mataas ang paggamit ng 
mga lunas ng tubig sa lupa at dagdagan hanggang makakaya ng mga 
panustos na tubig sa lupa.

(5) Ang proyekto ay tumutugon sa kontaminasyon sa isang lugar na ang 
mga hukuman o angkop na awtoridad sa pangangasiwa ay hindi pa 
nakakatukoy ng mga responsableng partido, o kung saan ang tinukoy na 
mga responsableng partido ay hindi pumapayag o hindi kayang magbayad 
para sa kabuuang gastos sa paglilinis, kabilang ang pagpapabuti sa pagiging 
maaasahan ng tubig sa kalunsuran sa itinalagang lugar na superfund na 
may kontaminasyon sa tubig sa lupa na nakalista sa Pambansang Listahan 
ng mga Priyoridad na itinatag alinsunod sa Seksiyon 105(a)(8)(B) ng 
pederal na Batas ng 1980 sa Masaklaw na Pagtugong Pangkapaligiran, 
Kabayaran, at Pananagutan (42 U.S.C. Sek. 9605(a)(8)(B)).

(c) Ang pagpopondong ipinahihintulot ng kabanatang ito ay hindi dapat 
gamitin upang bayaran ang anumang kabahagi sa mga gastos ng muling 
pamamagitan na nabawi mula sa mga partidong responsable para sa 
kontaminasyon ng isang aquifer ng pag-iimbak ng tubig sa lupa, pero 
maaaring gamitin upang bayaran ang mga gastos na hindi mababawi mula 
sa mga responsableng partido. Ang mga partidong tumatanggap ng 
pagpopondo para sa muling pamamagitan sa mga aquifer ng pag-iimbak 
ng tubig sa lupa ay dapat gumawa ng makatwirang mga pagsisikap upang 
mabawi ang mga gastos sa paglilinis ng tubig sa lupa mula sa mga partidong 
responsable para sa kontaminasyon. Ang mga pondong nabawi mula sa 
mga responsableng partido ay maaari lamang gamitin upang pondohan 
ang mga aktibidad na paggamot at muling pamamagitan.

79772. Sa mga pondong ipinahintulot ng Seksiyon 79771, walumpung 
milyong dolyar ($80,000,000) ay dapat makuha para sa mga gawad para 
sa mga aktibidad sa paggamot at muling pamamagitan na pinipigil at 
binabawasan ang kontaminasyon ng tubig sa lupa na nagsisilbing 
pinagkukunan ng iniinom na tubig.

79773. Ang mga nagpaparumi na maaaring tugunan sa pamamagitan 
ng pagpopondo alinsunod sa kabanatang ito ay maaaring kabilang ang, 
pero hindi limitado sa, nitrates, perchlorate, MTBE (methyl tertiary butyl 
ether), arsenic, selenium, hexavalent chromium, mercury, PCE 
(perchloroethylene), TCE (trichloroethylene), DCE (dichloroethene), DCA 
(dichloroethane), 1,2,3-TCP (trichloropropane), carbon tetrachloride, 
1,4-dioxane, 1,4-dioxacyclohexane, nitrosodimethylamine, bromide, iron, 
manganese, at uranium.

79774. (a) Ang isang proyekto na tumatanggap ng pagpopondo 
alinsunod sa kabanatang ito ay dapat piliin ng isang paligsahang proseso 
ng gawad o pautang na may karagdagang pagsasaalang-alang para sa mga 
proyektong iyon na gumagamit na pribado, pederal, o lokal na pagpopondo.

(b) Para sa mga layunin ng pagbibigay ng gawad sa ilalim ng kabanatang 
ito, ang lokal na kabahagi sa gastos na hindi kukulangin sa 50 porsiyento 
ng kabuuang gastos sa proyekto ay dapat iatas. Ang iniaatas na pagbahagi 
sa gastos ay maaaring talikdan o bawasan para sa mga proyektong tuwirang 
pinakikinabangan ng isang mahirap na komunidad o lugar na mahina 
ang ekonomiya.

(c) Ang isang ahensiyang nangangasiwa ng mga gawad o pautang para 
sa mga layunin ng kabanatang ito ay dapat magtaya ng kapasidad ng isang 
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komunidad upang bayaran ang pagpapatakbo at pagpapanatili ng pasilidad 
na popondohan. 

(d) Hindi kukulangin sa 10 porsiyento ng mga pondong makukuha 
alinsunod sa kabanatang ito ay dapat muling ilaan para sa proyektong 
naglilingkod sa lubhang mahirap na mga komunidad.

(e) Ang pagpopondong ipinahintulot ng Kabanatang ito ay dapat 
kabilang ang pagpopondo para sa teknikal na tulong sa mahihirap na 
komunidad. Ang ahensiyang nangangasiwa ng pagpopondong ito ay dapat 
magpatakbo ng isang maraming-disiplinang programang tulong na teknikal 
para sa maliliit at mahihirap na komunidad.

79775. Sa mga pondong ipinahintulot ng Seksiyon 79771, isang daang 
milyong dolyar ($100,000,000) ang dapat makuha para sa mga paligsahang 
gawad para sa mga proyektong bumubuo at nagpapatupad ng mga plano 
sa tubig sa lupa at mga proyekto alinsunod sa mga iniaatas na pagpaplano 
sa tubig sa lupa na itinatag sa ilalim ng Dibisyon 6 (na nagsisimula sa 
Seksiyon 10000).

Kabanata 11. paMaMahala ng baha

79780. Ang halagang tatlong daan siyamnapu't-limang milyong dolyar 
($395,000,000) ay dapat makuha, pagkatapos ng paglalaan ng Lehislatura 
mula sa pondo, sa Kagawaran ng mga Pinagkukunan ng Tubig at sa Lupon 
ng Proteksiyon Laban sa Baha ng Central Valley para sa layunin ng 
pambuong-estadong mga proyekto at aktibidad sa pamamahala ng baha. 
Ang mga pondo ay dapat ilaan sa maraming benepisyong mga proyekto na 
nagkakamit ng pampublikong kaligtasan at kasama ang pagpapahusay ng 
tirahan ng isda at maiilap na hayop-gubat. Ang Kagawaran ng mga 
Pinagkukunan ng Tubig ay gumawa ng pinakamahusay na pagsisikap 
upang pag-ugnayin ang pagpopondong ito sa mga nalikom mula sa mga 
Proposisyon 84 at 1E.

79781. Sa mga pondong ipinahintulot ng Seksiyon 79780, dalawang 
daan siyamnapu't-limang milyong dolyar ($295,000,000) ang dapat 
makuha upang bawasan ang panganib ng kabiguan ng saplad para sa 
alinman ng mga sumusunod:

(a) Ang lokal na tulong sa ilalim ng programang mga subvention sa 
pagpapanatili ng saplad alinsunod sa Bahagi 9 (nagsisimula sa Seksiyon 
12980) ng Dibisyon 6, kung paano ang bahaging iyon ay maaaring 
susugan.

(b) Mga espesyal na proyektong proteksiyon laban sa baha alinsunod sa 
Kabanata 2 (nagsisimula sa Seksiyon 12310) ng Bahagi 4.8 ng Dibisyon 
6, ang kabanatang iyon ay maaaring susugan.

(c) Mga proyektong pagpapabuti ng saplad na nagtataas ng katatagan 
ng mga saplad sa loob ng Delta upang malabanan ang lindol, baha, o 
pagtaas ng lebel ng dagat.

(d) Mga proyektong pagtugon sa emerhensiya at pagkukumpuni.

Kabanata 12. Mga tadhana sa pananalapi

79785. (a) Ang mga bono na may kabuuang halaga na pitong bilyon 
isang daan at dalawampung milyong dolyar ($7,120,000,000), at 
anumang mga karagdagang bono na ipinahintulot, inisyu, at inilaan 
alinsunod sa dibisyong ito alinsunod sa ibang mga tadhana ng batas, o gaya 
ng kailangan, hindi kasama ang halaga ng anumang mga bonong 
gumagawa ng pagsasauli alinsunod sa 79797 maaaring iisyu at ibenta 
upang magkaloob ng isang pondong gagamitin sa pagsasakatuparan ng mga 
layuning ipinahayag sa kabanatang ito at upang gamitin upang bayaran 
ang Umiikot na Pondo sa Paggasta ng Bonong may Pangkalahatang 
Obligasyon alinsunod sa Seksiyon 16724.5 ng Kodigo ng Pamahalaan. Ang 
mga bono, kapag naibenta, ay dapat bumuo ng isang balido at may-bisang 
obligasyon ng Estado ng California, at ang buong pagtitiwala at kredito 
ng Estado ng California ay ipinangangako para sa napapanahong 
pagbabayad ng prinsipal ng, at interes sa, mga bono kapag ang prinsipal 
at interes ay dapat nang bayaran at mababayaran.

(b) Ang Ingat-yaman ay dapat magbenta ng mga bono na ipinahintulot 
ng komite alinsunod sa seksiyong ito. Ang mga bono ay dapat ibenta sa mga 

tadhana at kondisyon na tinukoy sa isang resolusyon na pagtitibayin ng 
komite alinsunod sa Seksiyon 16731 ng Kodigo ng Pamahalaan.

79786. Ang mga bonong ipinahintulot ng dibisyong ito ay dapat 
ihanda, isagawa, iisyu, ibenta, bayaran, at tubusin gaya ng itinatadhana 
sa Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado (Kabanata 4 
(nagsisimula sa Seksiyon 16720) ng Bahagi 3 ng Dibisyon 4 ng Titulo 2 
ng Kodigo ng Pamahalaan), at ang lahat ng tadhana ng batas na ito, na 
maaaring susugan, ay umaaplay sa mga bono at sa dibisyong ito, maliban 
sa mga subdibisyon (a) at (b) ng Seksiyon 16727 ng Kodigo ng Pamahalaan 
kung ang mga subdibisyong iyon ay sumasalungat sa anumang ibang 
tadhana ng dibisyong ito.

79787. (a) Tanging para sa layunin ng pagpapahintulot ng pag-isyu 
at pagbebenta alinsunod sa Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng 
Estado (Kabanata 4 (nagsisimula sa Seksiyon 16720) ng Bahagi 3 ng 
Dibisyon 4 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan) ng mga bonong 
ipinahintulot ng dibisyong ito, ng Komite sa Pananalapi ng Pagpapabuti 
ng Kalidad, Panustos, at Impra-istruktura ng Tubig, sa pamamagitan nito 
ay nililikha. Para sa mga layunin ng kabanatang ito, ang Komite sa 
Pananalapi ng Pagpapabuti ng Kalidad, Panustos, at Impra-istruktura ng 
Tubig ay "ang komite" kung paano ang katawagang iyon ay ginagamit sa 
Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado.

(b) Ang komite ay binubuo ng Direktor ng Pananalapi, ng Ingat-yaman, 
at ng Kontroler. Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng batas, sinumang 
miyembro ay maaaring magtalaga ng kinatawan upang umakto bilang 
miyembro sa kanyang lugar at para sa lahat ng layunin, na waring ang 
miyembro ay personal na naroroon.

(c) Ang Ingat-yaman ay dapat maglingkod bilang tagapangulo ng 
komite.

(d) Ang isang mayoriya ng komite ay maaaring umakto para sa komite.
79788. Ang komite ay dapat magpasiya kung kailangan o hindi o 

kanais-nais o hindi na mag-isyu ng mga bonong ipinahintulot alinsunod 
sa bahaging ito upang isakatuparan ang mga aksiyon na tinukoy sa 
dibisyong ito at, kung gayon, ang halaga ng mga bonong dapat iisyu at 
ibenta. Ang mga susunod na isyu ng mga bono ay maaaring ipahintulot at 
ibenta upang isakatuparan ang mga aksiyon nang progresibo, at hindi 
kailangan na ang lahat ng mga bonong ipinahintulot ay iisyu o ibenta sa 
anumang isang panahon.

79789. Para sa mga layunin ng Batas sa Pangkalahatang Obligasyong 
Bono ng Estado, ang "lupon," gaya ng nilinaw sa Seksyon 16722 ng Kodigo 
ng Pamahalaan, ay nangangahulugang ang kalihim.

79790. Dapat na may singilin bawat taon at sa paraan at panahon 
na katulad ng pagsingil sa ibang kita ng estado, bilang karagdagan sa mga 
ordinaryong kita ng estado, na isang kabuuan ng halagang iniaatas upang 
bayaran ang prinsipal ng, at interes sa, mga bono bawat taon. Tungkulin 
ng lahat ng mga opisyal na inatasan ng batas ng tungkulin na nauukol sa 
pagsingil ng kita na gawin at gampanan ang lahat ng kailangan upang 
masingil ang karagdagang halaga.

79791. Sa kabila ng Seksiyon 13340 ng Kodigo ng Pamahalaan, sa 
pamamagitan nito ay inilalaan nang patuloy mula sa Pangkalahatang 
Pondo sa Tesorerya ng Estado, para sa mga layunin ng dibisyong ito, ang 
isang halagang katumbas ng kabuuan ng mga sumusunod:

(a) Isang halagang kailangan taun-taon upang bayaran ang prinsipal 
ng, at interes sa, mga bonong inisyu at ibinenta alinsunod sa dibisyong ito, 
kapag ang prinsipal at interes ay dapat nang bayaran at mababayaran.

(b) Ang halagang kailangan upang isakatuparan ang mga tadhana ng 
Seksiyon 79794, inilaan nang hindi isinasalang-alang ang mga taon ng 
pananalapi.

79792. Ang lupon ay maaaring humiling sa Lupon ng Pamumuhunan 
ng Pinagsama-samang Pera na gumawa ng pautang mula sa Kuwenta ng 
Pamumuhunan ng Pinagsama-samang Pera alinsunod sa Seksiyon 16312 
ng Kodigo ng Pamahalaan para sa mga layunig isakatuparan ang dibisyong 
ito ibinawas ang anumang halagang kinuha alinsunod sa Seksiyon 79794. 
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Ang halaga ng kahilingan ay hindi dapat humigit sa halaga ng mga hindi 
pa naibebentang bono na ipinahintulot ng komite, sa pamamagitan ng 
resolusyon, na ibenta para sa layunin na isakatuparan ang dibisyong ito. 
Ang lupon ay dapat magsagawa ng anumang mga dokumento na iniaatas 
ng Lupon ng Pamumuhunan ng Pinagsama-samang Pera upang makuha 
at bayaran ang utang. Anumang halagang inutang ay dapat ideposito sa 
pondo na ilalaan ng lupon alinsunod sa dibisyong ito.

79793. Sa kabila ng anuang tadhana ng dibisyong ito, o ng Batas sa 
Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado, kung ang Ingat-yaman ay 
nagbebenta ng mga bono alinsunod sa kabanatang ito na kabilang ang 
isang opinyon ng tagapayo sa bono na may epekto na ang interes ng mga 
bono ay hindi kasama sa kabuuang kita para sa mga layunin ng pederal 
na buwis sa ilalim ng mga itinalagang kondisyon, ang Ingat-yaman ay 
maaaring magpanatili ng mga nakahiwalay na kuwenta para sa mga 
nalikom sa bono na ipinuhunan at ang mga kita ng pamumuhunan sa 
mga nalikom na ito, at maaaring gamitin o itagubilin ang paggamit ng 
mga nalikom o kitang ito upang bayaran ang anumang pagsasauli, multa, 
o ibang pagbabayad na iniaatas sa ilalim ng pederal na batas, o gawin ang 
anumang ibang aksiyon tungkol sa pamumuhunan at paggamit ng mga 
nalikom sa bono, gaya ng maaaring iatas o kanais-nais sa ilalim ng pederal 
na batas upang panatilihin ang katayuan na libre sa buwis ng mga bono 
at upang kumuha ng ibang kalamangan sa ilalim ng pederal na batas sa 
ngalan ng mga pondo ng estadong ito.

79794. Para sa mga layunin na isakatuparan ang kabanatang ito, 
ang Direktor ng Pananalapi ay maaaring magpahintulot ng pagkuha mula 
sa Pangkalahatang Pondo ng isang halaga o mga halagang hindi hihigit sa 
halaga o mga halaga ng mga hindi pa naibebentang bono na ipinahintulot 
ng komite na ibenta para sa layunin na isakatuparan ang kabanatang ito, 
ibinawas ang anumang halagang hiniram alinsunod sa Seksiyon 79792. 
Anumang mga halagang kinuha ay dapat ideposito sa pondo. Anumang 
perang inihanda sa ilalim ang seksiyong ito ay dapat ibalik sa Pangkalahatang 
Pondo, at ang interes na dapat sanang kitain sa Kuwenta ng Pamumuhunan 

ng Pinagsama-samang Pera, mula sa pagbebenta ng mga bono para sa 
layunin na isakatuparan ang dibisyong ito.

79795. Lahat ng mga perang idinedeposito sa pondo na galing sa hulog 
at natipong interes sa mga bono na ibinenta alinsunod sa dibisyong ito ay 
dapat ireserba sa pondo at dapat makuha para ilipat sa Pangkalahatang 
Pondo bilang isang kredito sa mga paggasta para sa interes ng bono, maliban 
sa ang mga halagang galing sa hulog ay maaaring ireserba at gamitin upang 
bayaran ang gastos sa pag-isyu ng bono bago ang anumang paglipat sa 
Pangkalahatang Pondo. 

79796. Alinsunod sa Kabanata 4 (nagsisimula sa Seksiyon 16720) ng 
Bahagi 3 ng Dibisyon 4 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan, ang gastos 
sa pag-isyu ng bono ay dapat bayaran mula sa mga nalikom sa bono. Kung 
ang gastos sa pag-isyu ng bono ay hindi binabayaran mula sa mga hulog 
na natanggap mula sa pagbebenta ng mga bono, ang mga gastos ay dapat 
paghatian nang ayon sa proporsiyon ng bawat programang pinopondohan 
sa pamamagitan ng dibisyong ito ng angkop na pagbebenta ng bono.

79797. Ang mga bonong inilabas at ibinenta alinsunod sa dibisyong 
ito ay maaaring gawan ng pagsasauli ng ibinayad alinsunod sa Artikulo 6 
(nagsisimula sa Seksiyon 16780) ng Kabanata 4 ng Bahagi 3 ng Dibisyon 
4 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan, na isang bahagi ng Batas sa 
Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado. Ang pag-aproba ng mga 
manghahalal ng estado para sa pag-isyu ng mga bonong inilarawan sa 
ilalim ng dibisyong ito ay kabilang ang pag-aproba ng pag-isyu ng anumang 
mga bonong inisyu upang gawan ng pagsasauli ang anumang mga bonong 
orihinal na inisyu sa ilalim ng dibisyong ito o anumang naunang inisyung 
bonong gumagawa ng pagsasauli.

79798. Ang mga nalikom mula sa pagbebenta ng mga bonong 
ipinahintulot ng dibisyong ito ay hindi "mga nalikom ng mga buwis" gaya 
ng pagkakagamit sa katawagang iyon sa Artikulo XIII B ng Saligang-batas 
ng California, ang pamamahagi ng mga nalikom na ito ay hindi 
napapailalim sa mga limitasyong ipinataw ng artikulong iyon.
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Mga Halalan sa California
Ang batas ng California ay nag-aatas na ang lahat ng kandidato para sa isang iminumungkahi-ng-botante na 
katungkulan ay ilista sa iisang balota. Ang mga iminumungkahi-ng-botante na katungkulan ay mga 
pambatasang katungkulan ng estado, mga katungkulang pangkongreso ng U.S., at mga katungkulan ayon sa 
saligang-batas ng estado.
Sa pareho ng bukas na primarya at pangkalahatang halalan, makakaboto kayo para sa sinumang kandidato 
anuman ang kinakatigang partido na ipinabatid ninyo sa inyong porma ng pagpaparehistro ng botante. Sa 
primaryang halalan, ang dalawang kandidatong nakatanggap ng pinakamaraming boto—anuman ang 
kinakatigang partido—ay susulong sa pangkalahatang halalan anuman ang mga kabuuan ng boto. Kung ang 
kandidato ay nakatanggap ng mayoriya ng boto (50 porsiyento + 1), ang isang pangkalahatang halalan ay dapat 
pa ring ganapin. Kahit na may dalawa lamang kandidato para sa isang katungkulan sa bukas na primarya, ang 
isang pangkalahatang halalan ay iniaatas pa rin.
Ang bukas na sistema ng primarya ng California ay hindi umaaplay sa mga kandidatong kumakandidato para 
Presidente ng U.S., sa komite sentral ng county, o mga lokal na opisina.
Ang batas ng California ay nag-aatas na ang mga sumusunod na impormasyon ay ilimbag sa patnubay na ito.

Mga Iminumungkahi-ng-Botante na Katungkulan
Ang mga partidong pampulitika ay hindi karapat-dapat na pormal na magmungkahi ng mga kandidato para sa 
mga iminumungkahi-ng-botante na katungkulan sa primaryang halalan. Ang isang kandidatong iminungkahi 
para sa isang iminumungkahi-ng-botante na katungkulan sa primaryang halalan ay ang iminungkahi ng mga tao 
at hindi ang opisyal na iminungkahi ng alinmang partido sa pangkalahatang halalan. Ang isang kandidato para 
sa pagmungkahi sa isang iminumungkahi-ng-botante na katungkulan ay dapat maghayag ng kanyang 
kinakatigang partido, o kawalan ng kinakatigang partido, sa balota, pero ang pagtatalaga ng kinakatigang partido 
ay pinipili ng kandidato lamang at ipinakikita para sa impormasyon ng mga botante lamang. Ito ay hindi 
nangangahulugan na ang kandidato ay iminungkahi o inendorso ng itinalagang partido, o may pagkakaugnay sa 
pagitan ng partido at kandidato, at walang kandidatong iminungkahi ng mga botante na dapat ituring na opisyal 
na iminungkahing kandidato ng alinmang partidong pampulitika. Sa librito ng halimbawang balota ng county, 
ang mga partido ay maaaring maglista ng mga kandidato para sa mga iminumungkahi-ng-botante na 
katungkulan na tumanggap ng opisyal na pagrekomenda ng partido.
Sinumang botante ay maaaring bumoto para sa sinumang kandidato para sa isang iminumungkahi-ng-botante 
na katungkulan, kung sila ay nakakatugon sa ibang mga kuwalipikasyon na iniaatas upang makaboto para sa 
katungkulang iyon. Ang dalawang nakakuha ng pinakaraming boto sa primaryang halalan ay susulong sa 
pangkalahatang halalan para sa iminumungkahi-ng-botante na katungkulan kahit na ang parehong kandidato ay 
tumukoy ng pagtatalaga sa iisang kinakatigang partido. Walang partido na karapat-dapat magsulong ng isang 
kandidato na may itinalagang kinakatigang partido sa pangkalahatang halalan, maliban kung ang kandidato ay 
isa sa dalawang pinakamarami ang mga nakuhang boto sa primaryang halalan.

Mga Di-partidistang Katungkulan
Ang mga partidong pampulitika ay hindi karapat-dapat na magmungkahi ng mga kandidato para sa mga 
di-partidistang katungkulan sa primaryang halalan, at ang isang kandidato sa primaryang halalan ay hindi ang 
opisyal na iminungkahi ng alinmang partido para sa partikular na katungkulan sa pangkalahatang halalan. Ang 
isang kandidato para sa pagmungkahi sa isang di-partidistang katungkulan ay hindi maaaring magtalaga ng 
kanyang kinakatigang partido, o kawalan ng kinakatigang partido, sa balota. Ang dalawang 
nakakuha ng pinakamaraming boto sa primaryang halalan ay susulong sa pangkalahatang halalan para sa 
di-partidistang katungkulan.
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Ang Pamamaraan ng Paghalal: Mga Mahistrado ng Korte Suprema
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga Mahistrado ng Korte Suprema at mga Mahistrado ng 
Hukuman ng Paghahabol. bisitahin ang www.courts.ca.gov.

Ang batas ng California ay nag-aatas na ang mga sumusunod na impormasyon ay ilimbag sa patnubay na ito.

Sa ilalim ng Saligang-Batas ng California, ang mga mahisrado ng Korte Suprema at ng mga hukuman ng 
paghahabol ay sumasailalim sa kumpirmasyon ng mga botante. Ang publiko ay boboto ng “oo” o “hindi” kung 
pananatilihin ang bawat mahistrado. Ang mga opisinang ito na panghukuman ay di-partidista.

Bago maging isang mahistrado ng paghahabol ang isang tao, ang Gobernador ay dapat magsumite ng pangalan 
ng kandidato sa Komisyon sa Pagsusuri ng mga Iminungkahing Panghukuman, na binubuo ng mga miyembro 
ng publiko at mga abugado. Ang komisyon ay magsasagawa ng isang masusing pagrepaso ng nakaraan at mga 
kuwalipikasyon ng kandidato, nang may kontribusyon ng komunidad, at saka ipadadala sa Gobernador ang 
pagsusuri nito ng kandidato.

Saka rerepasuhin ng Gobernador ang pagsusuri ng komisyon at opisyal na imumungkahi ang kandidato na ang 
mga kuwalipikasyon ay sumasailalim sa komento ng publiko bago ang pagsusuri at pagrepaso ng Komisyon sa 
mga Paghirang na Panghukuman. Ang komisyon na iyon ay binubuo ng Punong Mahistrado ng California, ng 
Pangkalahatang Abugado ng California, at isang nakatataas na Namamatnugot na Mahistrado ng mga Hukuman 
ng Paghahabol. Kasunod nito ang Komisyon sa mga Paghirang na Panghukuman ay dapat magkumpirma o 
tumanggi sa pagmungkahi. Kung kinumpirma lamang magiging isang mahistrado ang iminungkahi.

Kasunod ng kumpirmasyon, ang mahistrado ay pinanunumpa sa katungkulan at sasailalim sa pag-aproba ng 
botante sa susunod na halalang panggobernador, at pagkaraan ay sa pagtatapos ng bawat takdang panahon ng 
panunungkulan. Ang takdang panahon na itinalaga ng Saligang-batas ng California para sa mga mahistrado ng 
Korte Suprema at mga hukuman ng paghahabol ay 12 taon. Ang mga mahistrado ay kinukumpirma lamang ng 
Komisyon sa mga Paghirang na Panghukuman hanggang sa susunod na halalang panggobernador, kung kailan 
sila ay kumakandidato para sa pagpapanatili ng takdang panahon, kung mayroon, ng kanilang pinalitan, na 
alinman sa apat o walong taon. (Seksiyon 9083 ng Kodigo sa mga Halalan)
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Mga Opisina sa mga Halalan ng County

County ng Alameda
(510) 272-6933 o (510) 272-6973
www.acgov.org/rov
County ng Alpine
(530) 694-2281
www.alpinecountyca.gov
County ng Amador
(209) 223-6465
www.amadorgov.org
County ng Butte
(530) 538-7761 o 
(800) 894-7761 (County ng Butte lamang)
http://buttevotes.net
County ng Calaveras
(209) 754-6376
www.elections.calaverasgov.us
County ng Colusa
(530) 458-0500 o (877) 458-0501
www.countyofcolusa.org/elections
County ng Contra Costa
(925) 335-7800 o (925) 335-7874
www.cocovote.us
County ng Del Norte
(707) 464-7216
www.co.del-norte.ca.us
County ng El Dorado
(530) 621-7480 o (800) 730-4322
www.edcgov.us/elections
County ng Fresno
(559) 600-VOTE (8683)
www.co.fresno.ca.us/elections
County ng Glenn
(530) 934-6414
www.countyofglenn.net/govt/departments/ 
elections
County ng Humboldt
(707) 445-7481
www.co.humboldt.ca.us/election
County ng Imperial
(760) 482-4226 o (760) 482-4285
www.co.imperial.ca.us/elections
County ng Inyo
(760) 878-0224 o (760) 878-0410
www.inyocounty.us/Recorder/ 
Clerk-Recorder.html
County ng Kern
(661) 868-3590
www.co.kern.ca.us/elections
County ng Kings
(559) 852-4401
www.countyofkings.com
County ng Lake
(707) 263-2372
www.co.lake.ca.us/Government/Directory/Rov.htm
County ng Lassen
(530) 251-8217 o (530) 251-8352
www.lassencounty.org
County ng Los Angeles
(800) 815-2666
www.lavote.net

County ng Madera
(559) 675-7720 o (800) 435-0509
www.madera-county.com
County ng Marin
(415) 473-6456
www.marinvotes.org
County ng Mariposa
(209) 966-2007
www.mariposacounty.org
County ng Mendocino
(707) 234-6819
www.co.mendocino.ca.us/acr
County ng Merced
(209) 385-7541 o (800) 561-0619
www.mercedelections.org
County ng Modoc
(530) 233-6205
www.co.modoc.ca.us
County ng Mono
(760) 932-5537 o (760) 932-5534
www.monocounty.ca.gov
County ng Monterey
(831) 796-1499 o (866) 887-9274
www.montereycountyelections.us
County ng Napa
(707) 253-4321 o (707) 253-4374
www.countyofnapa.org
County ng Nevada
(530) 265-1298
www.mynevadacounty.com/nc/elections
County ng Orange
(714) 567-7600
www.ocvote.com
County ng Placer
(530) 886-5650 o (800) 824-8683
www.placerelections.com
County ng Plumas
(530) 283-6256
www.countyofplumas.com
County ng Riverside
(951) 486-7200
www.voteinfo.net
County ng Sacramento
(916) 875-6451
www.elections.saccounty.net
County ng San Benito
(831) 636-4016 o (877) 777-4017
www.sbcvote.us
County ng San Bernardino
(909) 387-8300
www.sbcountyelections.com
County ng San Diego
(858) 565-5800 o (800) 696-0136
www.sdvote.com
County ng San Francisco
(415) 554-4375
www.sfelections.org
County ng San Joaquin
(209) 468-2885
www.sjcrov.org

County ng San Luis Obispo
(805) 781-5228 o (805) 781-5080
www.slovote.com

County ng San Mateo
(650) 312-5222
www.shapethefuture.org

County ng Santa Barbara
(800) SBC-VOTE o (805) 568-2200
www.sbcvote.com

County ng Santa Clara
(408) 299-VOTE (8683)
www.sccvote.org

County ng Santa Cruz
(831) 454-2060 o (866) 282-5900
www.votescount.com

County ng Shasta
(530) 225-5730
www.elections.co.shasta.ca.us

County ng Sierra
(530) 289-3295
www.sierracounty.ca.gov

County ng Siskiyou
(530) 842-8084 o (888) 854-2000 EXT. 8084
www.sisqvotes.org

County ng Solano
(707) 784-6675
www.solanocounty.com/elections

County ng Sonoma
(707) 565-6800 o (800) 750-VOTE (8683)
vote.sonoma-county.org

County ng Stanislaus
(209) 525-5200
www.stanvote.com

County ng Sutter
(530) 822-7122
www.suttercounty.org/elections

County ng Tehama
(530) 527-8190 o (530) 527-0454
www.co.tehama.ca.us

County ng Trinity
(530) 623-1220
www.trinitycounty.org

County ng Tulare
(559) 624-7300 o (559) 624-7302
www.tularecounty.ca.gov/registrarofvoters

County ng Tuolumne
(209) 533-5570
www.tuolumnecounty.ca.gov

County ng Ventura
(805) 654-2664
venturavote.org

County ng Yolo
(530) 666-8133 o (800) 649-9943
www.yoloelections.org

County ng Yuba
(530) 749-7855
www.yubaelections.org
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1. Ikaw ay may karapatang magpatala ng isang balota kung 
ikaw ay isang kinikilala ng batas na nakarehistrong 
botante.

 Ang isang kinikilala ng batas na nakarehistrong botante 
ay nangangahulugang isang mamamayan ng Estados 
Unidos na residente ng estadong ito, na hindi kukulangin 
sa 18 taong gulang at wala sa bilangguan o hindi parolado 
dahil sa isang napatunayang peloni, at nakarehistro para 
makaboto sa kanyang kasalukuyang direksiyon ng 
tirahan.

2. Ikaw ay may karapatang magpatala ng isang 
pansamantalang balota kung ang iyong pangalan ay hindi 
nakalista sa  sa listahan ng mga makakaboto.

3. Ikaw ay may karapatang magpatala ng isang balota kung 
ikaw ay naroon at nakapila na sa lugar ng botohan bago 
magsara ang mga botohan.

4. Ikaw ay may karapatang magpatala ng isang sekretong 
balota nang malaya mula sa pananakot.

5. Ikaw ay may karapatang tumanggap ng bagong balota 
kung, bago ipatala ang iyong balota, ikaw ay naniniwala 
na nagkamali ka.

 Kung sa anumang oras bago mo botohan ang iyong 
balota, nadama mo na nagkamali ka, may karapatan kang 
palitan ng bago ang iyong napinsalang balota. Ang mga 
botante ng pagboto sa pamamagitan ng koreo ay maaari 
ring humiling at tumanggap ng isang bagong balota kung 
isinauli nila ang kanilang napinsalang balota sa isang 
opisyal sa mga halalan bago ang pagsasara ng mga lugar 
ng botohan sa araw ng halalan.

6. Ikaw ay may karapatang tumanggap ng tulong 
sa pagpapatala ng iyong balota, kung hindi mo kayang 
bumoto nang walang tulong.

7. Ikaw ay may karapatang magbalik ng kinumpletong 
balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo sa alinmang 
presinto sa county.

8. Ikaw ay may karapatan sa mga materyal sa halalan na 
nasa ibang wika, kung may sapat na mga residente sa 
iyong presinto na nagbibigay-katwiran sa paggawa nito.

9. Ikaw ay may karapatang magtanong tungkol sa mga 
pamamaraan sa halalan at obserbahan ang proseso ng 
halalan.

 Ikaw ay may karapatang magtanong sa lupon ng presinto 
at mga opisyal sa halalan tungkol sa mga pamamaraan sa 
halalan at tumanggap ng sagot at ituro sa angkop na 
opisyal para sa sagot. Gayunman, kung ang makulit na 
pagtatanong ay nakagagambala sa pagsasagawa ng 
kanilang mga tungkulin, ang lupon o mga opisyal sa 
halalan ay maaaring tumigil sa pagsagot sa mga 
katanungan.

10. Ikaw ay may karapatang mag-ulat ng anumang labag sa 
batas o madayang gawain sa isang lokal na opisyal sa mga 
halalan o sa Opisina ng Kalihim ng Estado.

Kung naniniwala ka na pinagkaitan ka ng alinman sa mga karapatang ito, o kung may nalalaman kang 
pandaraya o maling gawain sa halalan, mangyaring tawagan ang kompidensiyal at walang-bayad na 

Nakahandang Linya ng Botante ng Kalihim ng Estado sa (800) 339-2957.

Ang impormasyon sa iyong apidabit ng pagpaparehistro ng botante ay gagamitin ng mga opisyal sa mga halalan upang magpadala 
sa iyo ng opisyal na impormasyon tungkol sa proseso ng pagboto, tulad ng kinaroroonan ng iyong lugar ng botohan at ang 
mga isyu at kandidatong lalabas sa balota. Ang pangkomersiyong paggamit ng impormasyon sa pagpaparehistro ng botante ay 
ipinagbabawal ng batas at isang misdemenor. Ang impormasyon tungkol sa botante ay maaaring ibigay sa isang kandidato para 
sa katungkulan, sa isang komite sa panukala sa balota, o ibang tao para sa mga layuning may kinalaman sa halalan, pag-aaral, 
pamamahayag, pulitika, o pamahalaan, gaya ng ipinasiya ng Kalihim ng Estado. Ang mga numero ng lisensiya sa pagmamaneho 
at seguridad sosyal, o ang iyong pirma na nakalagay sa iyong kard ng pagpaparehistro ng botante, ay hindi maaaring ibigay para 
sa mga layuning ito. Kung may mga katanungan ka tungkol sa paggamit ng impormasyon tungkol sa botante o nais mag-ulat ng 
hinihinalang maling paggamit ng naturang impormasyon, mangyaring tawagan ang Nakahandang Linya sa Botante ng Kalihim ng 
Estado sa (800) 339-2957.

Ang mga botanteng humaharap sa nagbabanta-sa-buhay na mga kalagayan ay maaaring maging kuwalipikado para sa katayuan ng 
kompidensiyal na botante. Para sa karagdagang impormasyon, tawagan ang walang-bayad na programang Ligtas sa Tahanan ng 
Kalihim ng Estado sa (877) 322-5227 o bisitahin ang www.sos.ca.gov.

Batas ng mga Karapatan ng Botante



SUPLEMENTO

PATNUBAY NA IMPORMASYON PARA SA BOTANTE

Huling araw upang magparehistro para makaboto
Lunes, Ika-20 ng Oktubre, 2014

Tandaan na Bumoto!
Martes, Ika-4 ng Nobyembre, 2014
Ang mga lugar ng botohan ay bukas mula ika-7 ng umaga 
hanggang ika-8 ng gabi.

Ang patnubay na ito ay nagtataglay ng impormasyon 

tungkol sa Proposisyon 1, na idinagdag sa balota 

pagkatapos mailimbag ang unang patnubay ng botante..
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To reduce election costs, the State mails only one guide to each voting household. 

For additional copies of the Voter Information Guide in 
English, please contact your county elections office or call 
(800) 345-VOTE (8683). For TTY/TDD, call (800) 833-8683.

Para obtener copias adicionales de la Guía de Información 
para el Votante en español, póngase en contacto  
con la oficina electoral de su condado o llame al  
(800) 232-VOTA (8682).

如需索取額外的中文選民資訊指南，請與您的縣立

選舉辦事處聯繫或致電(800) 339-2857。

ihndI maoM matdata jaanakarI maaga-diSa-ka kI Aitir> p`ityaaM p`aPt 
krnao ko ilaeÊ Ìpyaa Apnao ka]MTI caunaava kayaa-laya sao saMpk- kroM yaa 
[sa naMbar pr Ôaona kroM (888) 345-2692.

投票情報ガイドの日本語版をご希望の場合は、 
最寄の郡選挙事務所にお問い合わせになるか  
(800) 339-2865にお電話ください。

sMrab’sMeNAbEnÄm «nB&támanENnaMG~keVHeq~at CaPasaExμr 
sUmTak’Tgkariyal&yeVHeq~at exanFIrbs’G~k ÉTUrs&Bæ 
(888) 345-4917.
한국어로 된 유권자 정보 지침의 사본이 추가로 필요할 
경우 해당 카운티 선거관리 사무실로 연락하거나 다음 
번호로 전화하십시오: (866) 575-1558

Para sa mga karagdagang kopya ng Patnubay na 
Impormasyon Para sa Botante sa Tagalog, mangyaring 
makipag-ugnayan sa opisina sa mga halalan ng inyong 
county o tumawag sa (800) 339-2957.

ส�ำหรับส�ำเนำเพิ่มเติมของคู่มือส�ำหรับผู้ออกเสียงเลือกตั้ง
เป็นภำษำไทย กรุณำติดต่อส�ำนักงำนกำรเลือกตั้ง 
ประจ�ำเทศมณฑลของคุณ หรือโทรศัพท์ถึง (855) 345-3933

Muốn có thêm Tập Hướng Dẫn Cử Tri bằng Việt Ngữ, xin 
liên lạc với văn phòng bầu cử quận của quý vị hoặc gọi số  
(800) 339-8163.

OSP 14 135002

www.voterguide.sos.ca.gov

Upang mabawasan ang mga gastos sa halalan, ang Estado ay nagpapakoreo 
ng isa lamang patnubay sa bawat bumobotong sambahayan.

TAGALOG




