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Lá phiếu "Có" phê chuẩn, và lá phiếu "Không" bác bỏ, đạo luật để:
•	 Thông qua các thỏa thuận về bài bạc của bộ lạc da đỏ ký kết giữa tiểu bang với bộ lạc North Fork 

Rancheria của Người Da Đỏ Mono và Bộ Lạc Wiyot.
•	 Bỏ một số dự án liên quan đến việc thực thi các thỏa thuận hoặc tu chính cho các  thỏa thuận từ phạm 

vi của California Environmental Quality Act.

Tóm Lược của Phân Tích Viên Lập Pháp về Ước Tính Tác Động Tài Khóa Thực Sự Đối Với Chính Quyền Tiểu Bang và Địa Phương:
•	 Tiền trả một lần từ $16 triệu đến $35 triệu từ bộ lạc North Fork trả cho chính quyền địa phương trong 

vùng Quận Madera để trang trải những chi phí liên quan đến việc điều hành một sòng bài mới.
•	 Tiền trả hằng năm trong thời gian 20 năm trung bình khoảng $10 triệu từ bộ lạc North Fork trả cho 

chính quyền tiểu bang và địa phương trong vùng Quận Madera để trang trải những chi phí liên quan 
đến việc điều hành một sòng bài mới.

•	 Tiền thu tăng thêm từ sự tăng trưởng kinh tế trong vùng Quận Madera về căn bản sẽ bù vào tiền thu bị 
mất đi từ việc giảm bớt hoạt động kinh tế trong các vùng lân cận.
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Đề Tựa Chính Thức và Tóm Lược Được Soạn Thảo Bởi Tổng Chưởng Lý

Sơ Lược Vấn Đề
Vào tháng Sáu năm 2013, Lập Pháp đã thông qua 

AB 277, phê chuẩn các thỏa thuận về bài bạc của bộ 
lạc da đỏ ký kết giữa tiểu bang với bộ lạc North Fork 
Rancheria của Người Da Đỏ Mono và Bộ Lạc Wiyot. 
Theo Hiến Pháp Tiểu Bang, đạo luật đã ban hành có 
thể được đệ trình tổng quát để cử tri xem xét như là 
một trưng cầu dân ý để quyết định đạo luật đó có thể 
có hiệu lực hay không. Dự luật này là một trưng cầu 
dân ý về AB 277. Nếu cử tri phê chuẩn Dự Luật 48, 
thì những thỏa thuận về bài bạc ký kết giữa tiểu bang 
với hai bộ lạc sẽ có hiệu lực.

Kinh Doanh Bài Bạc của Người Da Đỏ ở California
Liên Bang Cho Phép. Các bộ lạc Da Đỏ được 

hưởng quy chế đặc biệt chiếu theo luật liên bang. Nói 
rõ hơn, các bộ lạc có một số quyền tự chủ không bị 
tiểu bang can thiệp. Do đó, quy định của tiểu bang 
về các sòng bài của bộ lạc và những hoạt động khác 
về tổng quát chỉ giới hạn trong thẩm quyền được cấp 
theo (1) luật liên bang và (2) những thỏa thuận được 
liên bang phê chuẩn ký kết giữa các bộ lạc với tiểu 
bang. Thí dụ, luật liên bang cho phép liên bang công 
nhận cho các bộ lạc được điều hành những sòng bài 
có một số trò chơi (chẳng hạn như máy kéo (slot 

Phân Tích của Phân Tích Viên Lập Pháp
machines)) trên phần đất của Người Da Đỏ ở những 
tiểu bang cho phép những trò chơi đó. Thông thường 
chính quyền liên bang định nghĩa phần đất của 
Người Da Đỏ là những khu đất bảo tồn hoặc khu đất 
được Hoa Kỳ tạm quản cho quyền lợi của một bộ lạc 
Da Đỏ. Tuy nhiên, về tổng quát luật liên bang cấm 
kinh doanh bài bạc trên phần đất đã mua và đưa vào 
hình thức tạm quản cho bộ lạc Da Đỏ sau ngày 17 
tháng Mười, 1988. Có một số ngoại lệ cho điều lệ 
này. Thí dụ, việc kinh doanh bài bạc trên phần đất 
mới mua được cho phép nếu chính quyền liên bang 
quyết định rằng việc kinh doanh bài bạc trên phần 
đất đó phù hợp với quyền lợi của bộ lạc đó và sẽ 
không gây hại cho cộng đồng chung quanh. Thống 
Đốc tiểu bang ở nơi có phần đất đó phải chính thức 
đồng ý với quyết định của chính quyền liên bang.

 Khi một bộ lạc muốn kinh doanh bài bạc trên 
phần đất của mình, luật liên bang bắt buộc tiểu bang 
phải thương lượng một hợp đồng (được gọi là "thỏa 
thuận giữa bộ lạc với tiểu bang") trong đó bộ lạc phải 
trình bày rõ việc kinh doanh bài bạc sẽ được thực 
hiện và quản lý như thế nào. Thỏa thuận này phải 
được chính quyền liên bang phê chuẩn.

Tiểu Bang Cho Phép và Quản Lý. Dự Luật 1A, 
được cử tri California phê chuẩn vào năm 2000, đã 
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tu chính Hiến Pháp Tiểu Bang để cho phép các bộ 
lạc Da Đỏ được chơi máy kéo, xổ số, và một số trò 
chơi đánh bài trên phần đất của Người Da Đỏ. Theo 
Dự Luật 1A, bộ lạc có thể mở sòng bài có những trò 
chơi này nếu (1) Thống Đốc và bộ lạc đồng ý thỏa 
thuận, (2) Lập Pháp phê chuẩn thỏa thuận đó, và (3) 
chính quyền liên bang phê chuẩn thỏa thuận đó. 
Tính đến nay, Thống Đốc, Lập Pháp, và chính quyền 
liên bang đã phê chuẩn những thỏa thuận ký kết với 
72 trong số 109 bộ lạc được liên bang công nhận của 
tiểu bang. Hiện thời, có 58 bộ lạc điều hành 59 sòng 
bài.

Thỏa thuận ký kết giữa tiểu bang với các bộ lạc quy 
định tiểu bang có thể quản lý các sòng bài của bộ lạc 
như thế nào. Thí dụ, các thỏa thuận thường cho phép 
nhân viên tiểu bang đến xem xét cơ sở của sòng bài, 
kiểm tra hồ sơ của sòng bài, và kiểm chứng rằng bộ 
lạc đáp ứng những đòi hỏi trong thỏa thuận của họ. 
Ngoài ra, các thỏa thuận thường đòi hỏi bộ lạc phải 
trả một số tiền cho tiểu bang cho một số mục đích cụ 
thể. Việc trả tiền này chủ yếu là trả cho hai quỹ của 
chính quyền tiểu bang:

•	 Tín Quỹ Chia Sẻ Thu Nhập (RSTF). Ngân 
khoản được ký thác vào RSTF không dùng để 
yểm trợ cho bất cứ chương trình nào của tiểu 
bang. Thay vì vậy, ngân khoản đó hiện được 
phân bổ cho 73 bộ lạc Da Đỏ được liên bang 
công nhận trong tiểu bang mà không điều 
hành sòng bài hoặc điều hành sòng bài có 
dưới 350 máy kéo. Mỗi bộ lạc này có thể được 
nhận $1.1 triệu mỗi năm từ quỹ này.

•	 Quỹ Phân Bổ Đặc Biệt (SDF). Ngân khoản ký 
thác vào SDF được sử dụng cho nhiều mục 
đích khác nhau liên quan đến việc kinh doanh 
bài bạc, bao gồm: (1) bảo đảm những quy 
định về trả tiền từ RSTF được thực hiện, (2) 
tài trợ cho các chương trình trợ giúp người 
gặp khó khăn liên quan đến bài bạc, (3) trang 
trải những chi phí của tiểu bang để quản lý 
các sòng bài của bộ lạc, và (4) trợ cấp cho các 
chính quyền địa phương bị ảnh hưởng bởi các 
sòng bài của bộ lạc.

Thỏa Thuận Mới Đây với North Fork và Wiyot
Mới đây tiểu bang đã thương lượng thỏa thuận với 

hai bộ lạc. Thỏa thuận với North Fork cho phép họ 
bắt đầu kinh doanh bài bạc ở Quận Madera. Thỏa 
thuận với Wiyot cấm kinh doanh bài bạc trên phần 
đất của bộ lạc này ở Quận Humboldt, nhưng cho 
phép bộ lạc nhận một phần thu nhập mà sòng bài 
của North Fork kiếm được.

Phê Chuẩn Cho Phép Kinh Doanh Bài Bạc trên 
Đất Của North Fork. Vào năm 2005, North Fork đã 
gởi đơn yêu cầu đến chính quyền liên bang để mua 
và ký thác vào diện tạm quản khoảng 305 mẫu đất ở 
Quận Madera cho mục đích kinh doanh bài bạc. 
(Phần đất này ở cách khu bảo tồn của bộ lạc khoảng 
38 dặm.) Vào năm 2011, chính quyền liên bang đã 
quyết định rằng việc kinh doanh bài bạc trên phần 
đất đề nghị này phù hợp với quyền lợi của bộ lạc và 
sẽ không gây hại cho cộng đồng chung quanh. Thống 
Đốc đã chính thức đồng ý với quyết định của chính 
quyền liên bang vào tháng Tám năm 2012. Về sau 
cũng trong năm đó phần đất này đã được đưa vào 
diện liên bang tạm quản.

Thống Đốc và Lập Pháp Đã Phê Chuẩn các Thỏa 
Thuận. Theo luật liên bang đòi hỏi, Thống Đốc đã 
thương lượng và ký thông qua các thỏa thuận giữa 
tiểu bang với bộ lạc ký kết với (1) North Fork vào 
ngày 31 tháng Tám, 2012 và (2) Wiyot vào ngày 20 
tháng Ba, 2013. Mỗi thỏa thuận sẽ có hiệu lực trong 
20 năm—cho đến ngày 31 tháng Mười Hai, 2033. 
Vào tháng Sáu năm 2013, Lập Pháp đã thông qua AB 
277, vốn phê chuẩn cho cả hai thỏa thuận cùng với 
nhiều bản thỏa thuận (MOU) giữa North Fork với 
tiểu bang và các chính quyền địa phương. Thống 
Đốc đã ký thông qua dự luật vào tháng Bảy năm 
2013.

Chính Quyền Liên Bang Đã Phê Chuẩn Các Thỏa 
Thuận. Sau khi phê chuẩn AB 277, chính quyền liên 
bang đã ban hành quyết định phê chuẩn sau cùng 
thỏa thuận với North Fork vào ngày 22 tháng Mười, 
2013 và thỏa thuận với Wiyot vào ngày 6 tháng Chín, 
2013.

Các Thỏa Thuận và MOU Phải Chờ Trưng Cầu 
Dân Ý. Dự Luật Hạ Viện 277 sẽ có hiệu lực vào ngày 
1 tháng Giêng, 2014. Tuy nhiên, vì có dự luật này, là 
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một trưng cầu dân ý về AB 277, nên dự luật đó phải 
"tạm hoãn" trước khi trở thành có hiệu lực. Nếu cử 
tri phê chuẩn Dự Luật 48, thì những thỏa thuận về 
bài bạc ký kết giữa tiểu bang với hai bộ lạc sẽ có hiệu 
lực.

Đề Nghị
Nếu được phê chuẩn, dự luật này sẽ cho phép 

AB 277, các thỏa thuận giữa tiểu bang với bộ lạc ký 
kết với North Fork và Wiyot và các MOU ký kết giữa 
bộ lạc với nhiều cơ quan chính quyền, trở thành có 
hiệu lực. Điều này sẽ cho phép North Fork tiến hành 
công việc xây cất và điều hành một sòng bài mới. 
Wiyot cũng sẽ bị cấm kinh doanh bài bạc trên đất 
của bộ lạc này. Ngoài ra, bất cứ một cơ quan chính 
quyền nào của tiểu bang hay địa phương trợ giúp 
cho công việc xây cất sòng bài của North Fork 
(chẳng hạn như qua việc xây cất đường đi đến sòng 
bài) sẽ được miễn một số quy định về môi trường 
của tiểu bang.

Nếu dự luật này bị cử tri bác bỏ, North Fork sẽ 
không thể tiến hành công việc xây cất và điều hành 
một sòng bài mới trừ khi một thỏa thuận mới được 
phê chuẩn bởi chính quyền tiểu bang và liên bang. 
Wiyot sẽ được quyền tự do thương lượng một thỏa 
thuận mới với tiểu bang về các hoạt động bài bạc 
trên phần đất của bộ lạc này.

Dưới đây, chúng tôi trình bày những điều khoản 
chính của các thỏa thuận và những MOU liên quan.

Bộ Lạc North Fork Có Thể Xây Cất và Điều Hành 
Sòng Bài. Thỏa thuận của North Fork cho phép bộ 
lạc này xây cất và điều hành một sòng bài có tối đa là 
2,000 máy kéo trên phần đất đã được chấp nhận đưa 
vào diện tạm quản của liên bang cho việc kinh 
doanh bài bạc. Sòng bài sẽ nằm tại phía tây của State 
Highway 99 trong Quận Madera, như trình bày 
trong Hình 1. Có một số sòng bài của bộ lạc khác và 
phòng chơi bài không phải của bộ lạc ở gần địa điểm 
đề nghị. Trong số các sòng bài của bộ lạc ở gần đó, 
có ba sòng bài hoạt động với số lượng máy kéo tương 
tự như kế hoạch dành cho sòng bài North Fork. Nếu 
trong tương lai tiểu bang cho phép một bộ lạc Da Đỏ 
khác trong phạm vi bán kính 60 dặm chung quanh 
địa điểm của North Fork điều hành nhiều hơn 2,000 

máy kéo, thì bộ lạc North Fork sẽ được phép điều 
hành số lượng máy kéo giống như vậy.

Bộ Lạc Wiyot Không Thể Xây Cất Sòng Bài. Wiyot 
sở hữu vùng đất ở gần Khu Bảo Tồn Thú Hoang 
Quốc Gia Humboldt Bay. Trong thỏa thuận với 
Wiyot tiểu bang đã bày tỏ sự lo ngại rằng một sòng 
bài ở trên phần đất này sẽ có tác động không tốt đối 
với môi trường. Vì vậy, thỏa thuận cấm các hoạt 
động bài bạc trên phần đất của bộ lạc này. Để đổi lại, 
Wiyot sẽ nhận được từ 2.5 phần trăm đến 3.5 phần 
trăm tổng số tiền thu đã khấu trừ hằng năm từ máy 
kéo của sòng bài North Fork. (Tỷ lệ thực sự sẽ phụ 
thuộc vào tổng số tiền thu đã khấu trừ từ máy kéo 
mà sòng bài kiếm được.) North Fork ước tính rằng 
bộ lạc này sẽ trả cho Wiyot trung bình khoảng 
$6 triệu mỗi năm trong 20 năm mà thỏa thuận có 
hiệu lực. Thỏa thuận của Wiyot còn có nhiều điều 
khoản về hành chánh và pháp lý liên quan đến việc 
trả tiền cho bộ lạc này.

Trả Tiền cho Tiểu Bang. Thỏa thuận của North 
Fork đòi hỏi bộ lạc này hằng năm phải chi tiền cho 
RSTF. Số tiền trả thực sự sẽ phụ thuộc vào tổng số 
tiền thu đã khấu trừ hằng năm từ máy kéo của sòng 
bài và tổng số tiền North Fork phải trả cho các thực 
thể khác của tiểu bang, các chính quyền địa phương, 
và các bộ lạc khác. North Fork ước tính tổng số tiền 
chi cho RSTF trung bình sẽ vào khoảng $15 triệu 
mỗi năm trong suốt thời gian thỏa thuận có hiệu lực. 
Tất cả ngân khoản này sẽ được phân bổ trực tiếp cho 
các bộ lạc khác của California. Thỏa thuận cũng đòi 
hỏi North Fork phải chi tiền cho SDF, chủ yếu là để 
trang trải chi phí quản lý của tiểu bang và giải quyết 
các vấn đề liên quan đến bài bạc bị tăng lên. Ngoài 
ra, bằng sự thương lượng trong thỏa thuận ký kết với 
North Fork, Bộ Giao Thông Vận Tải California 
(Caltrans) cũng sẽ được trả tiền cho bất cứ dịch vụ 
nào liên quan đến giao thông được cung ứng. North 
Fork ước tính số tiền chi cho SDF và trả cho Caltrans 
trung bình sẽ vào khoảng $1.5 triệu mỗi năm trong 
suốt thời gian thỏa thuận có hiệu lực.

Trả Tiền cho Chính Quyền Địa Phương. Thỏa 
thuận và các MOU liên quan đòi hỏi North Fork 
phải trả một lần tiền và hằng năm cho các chính 
quyền địa phương trong vùng Quận Madera để bù 
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lại những ảnh hưởng mà sòng bài có thể gây ra cho 
cộng đồng địa phương. (Để biết thêm chi tiết về việc 
trả tiền này, xin xem trong ô vuông kế bên.)

Trả Tiền cho Các Bộ Lạc Khác. Như đã trình bày ở 
trên, thỏa thuận của North Fork quy định rằng 
Wiyot sẽ được nhận một phần trong tổng số tiền thu 
đã khấu trừ từ máy kéo của North Fork. Ngoài ra, 
trong sự công nhận một tác động về kinh tế có thể 
xảy ra của sòng bài mới đối với Khu Resort và Sòng 
Bài Chukchansi Gold ở gần đó, thỏa thuận đòi hỏi 
(1) trả tiền cho bộ lạc Picayune Rancheria của Người 
Da Đỏ Chukchansi đến ngày 30 tháng Sáu, 2020 
(North Fork ước tính tổng cộng khoảng $25 triệu), 
và (2) North Fork phải hoãn việc mở khách sạn tại 
sòng bài cho đến sau ngày 1 tháng Bảy, 2018. Tuy 
nhiên, North Fork sẽ chỉ phải tuân hành những đòi 
hỏi này nếu Chukchansi không khiếu kiện (chẳng 

hạn như qua việc vận động hoặc qua tòa án) về khả 
năng của North Fork được mở sòng bài ở địa điểm 
đề nghị. Xét rằng Chukchansi đã khiếu kiện thỏa 
thuận này theo nhiều cách, có vẻ như những đòi hỏi 
này sẽ không áp dụng.

Những Đòi Hỏi Khác. Thỏa thuận của North Fork 
có nhiều đòi hỏi liên quan đến hoạt động của sòng 
bài. Thí dụ, có những đòi hỏi về việc cấp giấy phép 
cho nhân viên và nơi cung cấp, thử nghiệm dụng cụ 
bài bạc, và lập ra những chương trình để giúp người 
dân chơi bài có trách nhiệm. Ngoài ra, thỏa thuận 
cho phép bộ lạc đưa ra một trong hai quyết định nếu 
tiểu bang cho phép các thực thể không phải của bộ 
lạc được điều hành máy kéo. Nói rõ hơn, bộ lạc có 
thể (1) ngừng kinh doanh bài bạc và trả tiền như đã 
trình bày ở trên hoặc (2) tiếp tục kinh doanh bài bạc 
và thương lượng để giảm bớt số tiền phải trả.

Địa Điểm Sòng Bài North Fork Được Đề Nghị và Phần Đất của Bộ Lạc Wiyot
Hình 1

Khu Resort & Sòng Bài Chukchansi Gold

North Fork Rancheria
Sòng Bài Mono Wind

Sòng Bài Table Mountain
Madera

Eureka

Fresno

Sòng Bài North 
Fork Được Đề 
Nghị

Đất của  
Bộ Lạc 
Wiyot

Tachi Palace

Các Sòng Bài Của Bộ Lạc Ở Gần
Đất Của North Fork hay Wiyot

Sòng Bài
Eagle Mountain
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Tác Động Tài Khóa
Tác động tài khóa của các thỏa thuận và những 

MOU liên quan đối với chính quyền tiểu bang và địa 
phương sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

•	 Cỡ lớn nhỏ và loại sòng bài mở trong Quận 
Madera.

•	 Mức độ tác động của sòng bài mới đối với các 
thương nghiệp khác của bộ lạc và không phải 
của bộ lạc ở California—bao gồm những cơ 
sở bài bạc khác.

•	 Cách thực thi một số đòi hỏi trong thỏa thuận 
và các MOU.

Vì vậy, có một số điểm chưa biết rõ về tác động tài 
khóa đối với chính quyền tiểu bang và địa phương 
trình bày dưới đây.

Trả Tiền cho Chính Quyền Địa Phương

Bộ lạc North Fork Rancheria của Người Da Đỏ Mono đã thương lượng và ký kết bản thỏa thuận 
(MOU) với ba thực thể chính quyền địa phương. Các MOU này đòi hỏi bộ lạc trả tiền sau khi xây cất 
sòng bài để (1) bù lại những tác động mà sòng bài có thể gây ra cho cộng đồng (chẳng hạn như tăng chi 
phí để thêm ngành công lực hoặc để cải thiện giao thông) và (2) yểm trợ nhiều dịch vụ hay chương trình 
(chẳng hạn như bảo trì công viên hoặc các chương trình huấn nghệ). Những thỏa thuận này ký kết với:

•	 Quận Madera. MOU này đòi hỏi trả một lần tiền cho quận với số tiền từ $6.9 triệu đến $17.9 
triệu và trả tiền hằng năm trong suốt thời gian thỏa thuận có hiệu lực với số tiền là $3.8 triệu sau 
khi sòng bài mở cửa. Số tiền phải trả sẽ được điều chỉnh mỗi năm để bù lại sự lạm phát cho đến 
khi nào trả hết. MOU cũng đặt ra mục tiêu cho bộ lạc là phải thuê 50 phần trăm nhân viên của 
sòng bài từ người dân trong quận.

•	 Thành Phố Madera. MOU này đòi hỏi trả một lần tiền cho thành phố với số tiền từ $6.3 triệu đến 
$10.3 triệu và trả tiền hằng năm trong suốt thời gian thỏa thuận có hiệu lực với số tiền là 
$1.1 triệu sau khi sòng bài mở cửa. Tương tự như MOU của quận, số tiền phải trả một lần và liên 
tục sẽ được điều chỉnh để bù lại sự lạm phát. MOU cũng đặt ra mục tiêu cho bộ lạc là phải thuê 33 
phần trăm nhân viên của sòng bài từ người dân trong thành phố.

•	 Sở Dẫn Thủy Madera. MOU này đòi hỏi trả tiền hằng năm với số tiền là $47,500. MOU cũng có 
những điều khoản chi trả thêm nếu sòng bài sử dụng nhiều nước hơn dự định.

Ngoài ra, thỏa thuận của North Fork đòi hỏi bộ lạc phải hoặc là (1) trả tiền hằng năm cho các chính 
quyền địa phương khác trong phạm vi 25 dặm chung quanh sòng bài North Fork bị ảnh hưởng không tốt 
hoặc là (2) ký thác ngân khoản này vào Tín Quỹ Chia Sẻ Thu Nhập. North Fork ước tính số tiền phải trả 
này trung bình sẽ vào khoảng $3.5 triệu mỗi năm trong suốt thời gian thỏa thuận có hiệu lực.

Tác Động đối với Chính Quyền Tiểu Bang và Địa Phương
Như đã trình bày ở trên, North Fork sẽ phải trả 

nhiều tiền cho chính quyền tiểu bang và một số địa 
phương. Những nguồn thu nhập tổng quát này sẽ 
dùng để trang trải chi phí liên quan đến hoạt động 
của sòng bài mới ở Quận Madera.

Tác Động đối với Tiểu Bang. Theo thỏa thuận của 
North Fork, bộ lạc này sẽ trả tiền hằng năm cho SDF 
là để trang trải phần đóng góp của họ trong chi phí 
quản lý thực sự của tiểu bang, giải quyết vấn đề liên 
quan đến bài bạc, và những chi phí khác. Ngoài ra, 
North Fork sẽ trả tiền cho Caltrans cho những dịch 
vụ liên quan đến giao thông được quy định theo thỏa 
thuận với bộ lạc này. Số tiền chi trả này trung bình sẽ 
vào khoảng $1.5 triệu mỗi năm trong suốt thời gian 
thỏa thuận có hiệu lực.
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Tác Động đối với Chính Quyền Địa Phương. Sau 
khi điều chỉnh để bù lại lạm phát, chúng tôi ước tính 
rằng Quận Madera và Thành Phố Madera có thể sẽ 
nhận được từ $16 triệu đến $35 triệu tiền trả một lần 
từ North Fork cho một số dịch vụ. Tương tự như vậy, 
Quận Madera, Thành Phố Madera, và Sở Dẫn Thủy 
Madera sẽ nhận được khoảng $5 triệu tiền trả hằng 
năm từ lúc sòng bài mở cửa cho đến khi thỏa thuận 
hết hiệu lực. Ngoài ra, các chính quyền địa phương 
khác có thể nhận được $3.5 triệu mỗi năm trong 
suốt thời gian thỏa thuận có hiệu lực.

Thu Nhập của Chính Quyền Tiểu Bang và Địa Phương
Tác Động đối với Thu Nhập. Chi tiêu vào bài bạc 

tại một sòng bài mới thường kèm theo những sự chi 
tiêu khác: (1) sự chi tiêu khác vào bài bạc (thí dụ 
như, ở các sòng bài hay phòng chơi bài gần đó hay 
xổ số của tiểu bang) hoặc (2) những sự chi tiêu khác 
cho giải trí (chẳng hạn như đi xem phim và ăn 
uống). Sự hoán đổi chi tiêu này có thể đưa đến việc 
giảm thu nhập mà chính quyền tiểu bang và địa 
phương nhận được.

•	 Giảm Thu Nhập Liên Quan Đến Bài Bạc. 
Chính quyền tiểu bang và địa phương hiện 
đang nhận được thu nhập từ những hình thức 
bài bạc khác—như Xổ Số California, đua 
ngựa, và các phòng chơi bài. Việc mở rộng 
hoạt động bài bạc trên đất của bộ lạc có thể 
làm giảm những nguồn thu nhập này của tiểu 
bang và địa phương. Ngoài ra, sòng bài mới 
của North Fork sẽ thu hút khách hàng là 
những người mà nếu không có sòng bài đó thì 
sẽ đến những sòng bài khác của bộ lạc ở 
California. Những bộ lạc khác này sẽ nhận 
được ít thu nhập hơn từ sòng bài của họ và có 
thể sẽ trả ít tiền hơn cho tiểu bang theo 
những điều khoản trong thỏa thuận của họ.

•	 Tác Động đối với Hoạt Động Kinh Tế Phải 
Đóng Thuế. Người dân California sẽ chi tiêu 
thêm lợi tức của họ tại các cơ sở của bộ lạc, 
vốn được miễn hầu hết các loại thuế của tiểu 
bang và địa phương. Điều này có nghĩa là 
người dân California sẽ chi tiêu ít hơn tại 
những thương nghiệp khác phải đóng thuế 
cho tiểu bang và địa phương—thí dụ như, 
khách sạn, nhà hàng, và các thương nghiệp 
giải trí ở bên ngoài phần đất của bộ lạc. Điều 
này sẽ đưa đến việc giảm thu nhập từ tiền 
thuế của chính quyền tiểu bang và địa 
phương.

Những sự giảm thu nhập có thể xảy ra này sẽ ở mức 
độ không đáng kể.

Tác Đống đối với Kinh Tế Địa Phương. Việc mở 
sòng bài mới của North Fork sẽ đưa đến việc người 
dân từ bên ngoài vùng này đến Quận Madera để 
chơi bài bạc và mua hàng hóa và dịch vụ. Sự chi tiêu 
này sẽ xảy ra cả ở trên phần đất của bộ lạc và trong 
các cộng đồng chung quanh. Ngoài ra, bộ lạc có thể 
sẽ thuê nhân viên cho cơ sở là những người cũng sẽ 
mua hàng hóa và dịch vụ ở trong quận. Vì thế, chính 
quyền địa phương ở Quận Madera có thể sẽ được 
tăng thu nhập từ việc gia tăng hoạt động kinh tế. Sự 
tăng thu nhập này thông thường sẽ bù lại sự mất thu 
nhập từ việc giảm hoạt động kinh tế ở những quận 
chung quanh.

Xin xem trong http://cal-access.sos.ca.gov để biết 
thêm chi tiết về tiền đóng góp trong kỳ tranh cử này.




