
118 | Teksto ng Mga Iminumungkahing Batas

TEKSTO NG MGA IMINUMUNGKAHING BATAS

SEK. 2. NARITO ANG NAKASAAD SA IDINAGDAG NA Seksiyon 17070.41 sa 
Kodigo ng Edukasyon:

17070.41. Paglikha ng 2016 Bono ng mga Pasilidad ng Paaralan ng Estado.
(a) Sa pamamagitan nito, may nailalaan na pondo sa Tesorerya ng Estado, na 
tatawaging 2016 Bono ng mga Pasilidad ng Paaralan ng Estado. Alinsunod sa 
kabanatang ito at sa pamamagitan nito, ang lahat ng pera sa pondo, kasama 
ang anumang perang idineposito ng anumang mapagkukunan sa pondong 
iyon, at sa kabila ng Seksiyon 13340 ng Kodigo ng Pamahalaan, ay patuloy na 
nailalaan nang hindi isinasaalang-alang ang mga taon ng pananalapi para 
sa paggasta.
(b) Gaya ng nabanggit noong Enero 1, 2015, maaaring maglaan ang lupon ng 
mga pondo sa mga distrito ng paaralan para sa mga layunin ng kabanatang 
ito gamit ang mga pondong inilipat ng anumang mapagkukunan sa 2016 
Bono ng mga Pasilidad ng Paaralan ng Estado.
(c) Maaaring maglaan ang lupon ng mga halagang hindi lalampas sa mga 
nakadepositong pondo sa 2016 Bono ng mga Pasilidad ng Paaralan ng Estado, 
at ng anumang halaga ng mga bono na ipinahintulot ng komite, ngunit hindi 
pa naibebenta ng Ingat-yaman.
(d) Maaaring magbayad ang lupon, alinsunod sa naging paglalaan ng 
anumang mga pondo sa 2016 Bono ng mga Pasilidad ng Paaralan ng Estado, 
may sapat mang pondo sa 2016 Bono ng mga Pasilidad ng Paaralan ng Estado 
sa panahon ng pagbabayad upang maibigay nang buo ang lahat ng nailaan 
nang halaga o wala. Gayunpaman, hindi maaaring gastusin ang anumang 
mga pondong dapat ilipat sa Pangkalahatang Pondo alinsunod sa batas.
SEK. 3. Narito ang nakasaad sa idinagdag na Bahagi 70 (nagsisimula sa 
Seksiyon 101110) sa Dibisyon 14 ng Titulo 3 ng Kodigo ng Edukasyon:

BAHAGI 70. BATAS NG BONO SA MGA PASILIDAD NG PAMPUBLIKONG 
EDUKASYON MULA KINDERGARTEN HANGGANG KOLEHIYO NG KOMUNIDAD NG 

2016
Kabanata 1. PangKalahatan

101110. Ang bahaging ito ay tatawagin, at maaaring banggitin, bilang 
ang Batas ng Bono sa mga Pasilidad ng Pampublikong Edukasyon mula 
Kindergarten Hanggang Kolehiyo ng Komunidad ng 2016.
101112. Ang mga bonong may kabuuang halaga na siyam na bilyong dolyar 
($9,000,000,000), hindi kasama ang halaga ng anumang mga ibinabalik na 
bono na ipinalabas alinsunod sa Seksiyon 101140 at 101149, o na itinuturing 
na kinakailangan, ay maaaring ilabas at ibenta para sa mga layuning 
nakalagay sa Seksiyon 101130 at 101144. Kapag naibenta na ang mga bono, 
mapapailalim ang Estado ng California sa isang may-bisang obligasyon at sa 
pamamagitan nito, nangangako ang Estado ng California, nang may buong 
pagtitiwala at pagkilala sa mga batas ng ibang estado, na babayaran nito 
ang prinsipal at interes ng mga bono sa nakatakdang oras kapag kailangan 
at maaari nang bayaran ang nabanggit na prinsipal at interes.

Kabanata 2. Kindergarten hanggang iKa-12 baitang

Artikulo 1. Mga Tadhana ng Programa sa mga Pasilidad ng Paaralan 
mula Kindergarten Hanggang Ika-12 Baitang

101120. Ang mga nalikom ng mga bonong ipinalabas at ibinenta alinsunod 
sa kabanatang ito ay dapat ideposito sa 2016 Bono ng mga Pasilidad ng 
Paaralan ng Estado na itinakda sa Tesorerya ng Estado sa Seksiyon 17070.41 
at dapat ilaan ng Lupon ng Paglalaan ng Estado alinsunod sa kabanatang ito.
101121. Para sa mga layunin ng kabanatang ito, dapat ay magamit ang 
lahat ng perang nakadeposito sa 2016 Bono ng mga Pasilidad ng Paaralan ng 
Estado sa pagtulong sa mga distrito ng paaralan, superintendente ng county 
ng mga paaralan, at lupon ng edukasyon ng county ng estado alinsunod sa 
Batas ng mga Pasilidad ng Paaralan ng Leroy F. Greene ng 1998 (Kabanata 
12.5 (nagsisimula sa Seksiyon 17070.10) ng Bahagi 10 ng Dibisyon 1 ng Titulo 
1), gaya ng nabanggit noong Enero 1, 2015 at nakalagay sa Seksiyon 101122, 
upang magbigay ng mga pondong magagamit na pambayad sa perang pauna 
nang nakuha o inutang sa 2016 Bono ng mga Pasilidad ng Paaralan ng Estado 
alinsunod sa anumang batas ng Lehislatura, nang may interes na kasama sa 

PROPOSISYON 51
Ang panukalang inisyatibo na ito ay iniharap sa mga tao alinsunod sa mga 
tadhana ng Seksiyon 8 ng Artikulo II ng Saligang-batas ng California.

May mga idinaragdag na seksiyon sa Kodigo ng Edukasyon ang panukalang 
inisyatibo na ito; dahil doon, ang mga bagong tadhanang iminumungkahing 
idagdag ay ililimbag nang naka-italicize upang ipabatid na bago ang mga ito.

IMINUMUNGKAHING BATAS
SEKSIYON 1. Mga Ipinasiya at Pagpapahayag.

Narito ang lahat ng ipinasiya at ipinahayag ng mga tao ng Estado ng 
California:

(a) Alinsunod sa Saligang-Batas ng California, ang pampublikong edukasyon 
ay isang responsibilidad ng estado, at dahil sa responsibilidad na iyon, 
kailangang maging ligtas at maayos ang mga pampublikong paaralan.

(b) Ang isa sa mga pangunahing isinasaalang ng Estado ng California 
ay ang pagpopondo ng pampublikong edukasyon, tinitiyak nitong ligtas at 
maayos ang pagkakagawa at pagpapanatili sa mga pasilidad para sa K–14.

(c) Noong 1998, matagumpay na natugunan ng Estado ng California ang 
responsibilidad nitong magbigay ng mga ligtas at maayos na pasilidad sa 
pamamagitan ng Batas ng mga Pasilidad ng Paaralan ng Leroy F. Greene 
ng 1998, na makikita sa Artikulo 1 (nagsisimula sa Seksiyon 17070.10) ng 
Kabanata 12.5 ng Bahagi 10 ng Dibisyon 1 ng Titulo 1 ng Kodigo ng Edukasyon.

(d) May awtoridad ang Lupon ng Paglalaan ng Estado na suriin ang mga ulat 
ng paggasta at rekord ng distrito ng paaralan upang matiyak na nagagamit 
ang mga pondo ng bono alinsunod sa mga iniaatas ng programa, kasama ang 
pagpapatibay na umuusad ang mga proyekto nang naaayon sa iskedyul, at na 
hindi nagagastos ang mga pondo sa mga suweldo o gastos sa pagpapatakbo.

(e) Narito ang iba pang ipinasiya at ipinahayag ng mga tao ng Estado ng 
California:

(1) Ang California ang isa sa mga pinakanaapektuhang estado sa nakaraang 
resesyon, at bagama't tumataas nang muli ang bilang ng mga kinukuhang 
empleyado, sa palagay ng mga ekonomista ay hindi pa ganap na nakakabawi 
ang ekonomiya ng estado.

(2) Ang mga pamumuhunan mula sa Batas ng Bono sa mga Pasilidad 
ng Pampublikong Edukasyon mula Kindergarten Hanggang Kolehiyo ng 
Komunidad ng 2016 ay magagamit sa mga pasilidad ng karera sa teknikal 
na edukasyon, kung saan maaaring magsanay para sa pagtatrabaho ang 
maraming taga-California at beteranong nahihirapang tapusin ang kanilang 
pag-aaral at makahanap ng trabaho.

(3) Lilikom ng mga pamumuhunan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan 
sa mga lokal na distrito ng paaralan upang maisaayos ang mga luma nang 
pasilidad at makatugon ang mga ito sa mga kasalukuyang pamantayan sa 
kalusugan at kaligtasan, kasama ang pagre-retrofit para sa lindol at pag-
aalis ng lead paint, asbestos at iba pang mapanganib na materyal.

(4) Ayon sa mga pag-aaral, 13,000 trabaho ang nagagawa ng bawat 
$1 bilyong na pamumuhunan sa imprastruktura ng estado. Kasama sa 
mga trabahong ito ang mga hanapbuhay sa pagtatayo ng mga gusali at 
konstruksiyon sa buong estado.

(5) Tumutulong ang Batas ng Bono sa mga Pasilidad ng Pampublikong 
Edukasyon mula Kindergarten Hanggang Kolehiyo ng Komunidad ng 2016 sa 
mga distrito ng paaralan na kulang sa badyet at lokal na kontrol.

(6) Hindi makakamit ang mga akademikong layunin nang walang mga Ika-
21 Siglong pasilidad ng paaralan na idinisenyo upang magbigay ng pinahusay 
na teknolohiya at mga pinagandang pasilidad ng pagtuturo sa mga paaralan.

(f) Dahil doon, pinagtibay ng mga tao ang Batas ng Bono sa mga Pasilidad 
ng Pampublikong Edukasyon mula Kindergarten Hanggang Kolehiyo ng 
Komunidad ng 2016 upang makagawa ng isang komprehensibong paraang 
responsable sa pananalapi na makakatugon sa pangangailangan sa 
pasilidad ng paaralan ng lahat ng taga-California.
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ibenta upang makapagbigay ng pondong magagamit sa pagsasakatuparan 
ng mga layunin sa kabanatang ito at mabayaran ang Umiikot na Pondo sa 
Paggasta ng Bonong may Pangkalahatang Obligasyon alinsunod sa Seksiyon 
16724.5 ng Kodigo ng Pamahalaan.
(b) Alinsunod sa seksiyong ito, dapat ibenta ng Ingat-yaman ang mga 
bonong ipinapahintulot ng itinakdang Komite sa Pananalapi ng Pagtatayo ng 
Paaralan ng Estado alinsunod sa Seksiyon 15909, anumang oras kailanganin 
ang mga ito sa mga paggasta sa serbisyo na iniaatas ng mga paglalaan.
101131. Ang Komite sa Pananalapi ng Pagtatayo ng Paaralan ng Estado, na 
itinakda ng Seksiyon 15909 at ginawa ng Gobernador, Tagapamahala, Ingat-
yaman, Direktor ng Pananalapi at Superintendente, o ng mga itinalagang 
kinatawan ng mga ito, na hindi na makakatanggap ng kabayaran para 
sa pagbibigay ng mga serbisyo pagkatapos noon, at na may mayoriyang 
makakabuo ng isang korum, ay pananatilihin para sa layunin ng kabanatang 
ito. Ang Ingat-yaman ay dapat maglingod bilang tagapangulo ng komite. 
Dalawang Miyembro ng Senado na itinalaga ng Komite sa Mga Tuntunin 
ng Senado, at dalawang Miyembro ng Asembleya na itinalaga ng Ispiker ng 
Asembleya ang dapat makipagpulong at magpayo sa komite, basta't naaayon 
pa rin ang nabanggit na pagpapayo sa kanilang mga kaukulang posisyon 
bilang mga Miyembro ng Lehislatura. Para sa mga layunin ng kabanatang 
ito, dapat bumuo ang mga Miyembro ng Lehislatura ng pansamantalang 
komite sa pagsisiyasat ng paksa ng kabanatang ito, at dapat magkaroon 
ang komiteng iyon ng kapangyarihan at mga tungkulin ng mga komite ng 
Mga Pinagsamang Tuntunin ng Senado at Asembleya. Kung kailangan, 
dapat tumulong ang Direktor ng Pananalapi sa komite. Ang Pangkalahatang 
Abugado ng estado ang tagapayong pambatas ng komite.

101132. (a) Sa pamamagitan nito, ang mga bonong pinahihintulutan 
ng kabanatang ito ay dapat ihanda, pagtibayin, ibigay, ibenta, bayaran at 
tubusin 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), at ang lahat ng batas na maaaring isusog 
at idagdag dito ay isinasama sa kabanatang ito, na para bang nakasaad na 
ang mga ito nang buo sa kabanatang ito, maliban sa hindi dapat ilapat ang 
mga subdibisyon (a) at (b) ng Seksiyon 16727 ng Kodigo ng Pamahalaan sa 
mga bonong pinahihintulutan ng kabanatang ito.

(b) Para sa mga layunin ng Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng 
Estado, itinalaga ang Lupon ng Paglalaan ng Estado bilang ang "lupon" para 
sa mga layunin ng pagbibigay sa 2016 Bono ng mga Pasilidad ng Paaralan 
ng Estado.
101133. (a) Kapag hiniling ng Lupon ng Paglalaan ng Estado, dapat 
tukuyin ng Komite sa Pananalapi ng Pagtatayo ng Paaralan ng Estado 
kung kinakailangan o tama bang magpalabas ng mga ipinahintulot na 
bono alinsunod sa kabanatang ito upang pondohan ang mga nauugnay 
na paglalaan, at kung ganoon nga, kung magkano ang mga bonong dapat 
ilabas o ibenta. Maaaring ipahintulot at ibenta ang mga susunod na ilalabas 
na bono upang regular na mapondohan ang mga paglalaang iyon, at hindi 
kinakailangang minsanang maibenta ang lahat ng bonong ipinahintulot na 
ilabas.
(b) Ang isang kahilingan ng Lupon ng Paglalaan ng Estado alinsunod sa 
subdibisyon ay (a) dapat suportahan ng isang pahayag ng mga paglalaang 
naisagawa na at isasagawa pa lang para sa mga layuning inilalarawan sa 
Seksiyon 101121 at 101122.
101134. Bawat taon, bukod pa sa mga ordinaryong kita ng estado, dapat 
ay may makolektang isang halagang katumbas ng iniaatas na halaga upang 
mabayaran ang prinsipal at interes ng mga bono kada taon, sa paraan at 
panahon kung kailan kinokolekta ang iba pang kita ng estado. Tungkulin ng 
lahat ng opisyal na inaatasan ng anumang tungkuling nauugnay sa pagsingil 
ng kita na gawin at gampanan ang bawat kinakailangang pagkilos upang 
masingil ang nabanggit na karagdagang halaga.
101135. Sa kabila ng Seksiyon 13340 ng Kodigo ng Pamahalaan, sa 
pamamagitan nito, may nailalaang halaga mula sa Pangkalahatang Pondo 
sa Tesoriya ng Estado, na tutumbas sa kabuuan ng sumusunod:

batas na iyon, at upang mabayaran ang Umiikot na Pondo sa Paggasta ng 
Bonong may Pangkalahatang Obligasyon alinsunod sa Seksiyon 16724.5 ng 
Kodigo ng Pamahalaan.

101122. (a) Ang mga nalikom sa pagbebenta ng mga bono, na ipinalabas 
at ibinenta para sa mga layunin ng kabanatang ito, ay dapat ilaan sa 
ganitong paraan:

(1) Tatlong bilyong dolyar ($3,000,000,000) para sa konstruksiyon ng mga 
pasilidad ng paaralan ng mga nag-aaplay na distrito ng paaralan alinsunod 
sa Kabanata 12.5 (nagsisimula sa Seksiyon 17070.10) ng Bahagi 10 ng 
Dibisyon 1 ng Titulo 1.

(2) Limangdaang milyong dolyar ($500,000,000) para sa pagtatayo ng mga 
pasilidad ng paaralan sa mga paaralan ng karta alinsunod sa Artikulo 12 
(nagsisimula sa Seksiyon 17078.52) ng Kabanata 12.5 ng Bahagi 10 ng 
Dibisyon 1 ng Titulo 1.

(3) Tatlong bilyong dolyar ($3,000,000,000) para sa pagpapaganda ng mga 
pasilidad ng paaralan alinsunod sa Kabanata 12.5 (nagsisimula sa Seksiyon 
17070.10) ng Bahagi 10 ng Dibisyon 1 ng Titulo 1.

(4) Limangdaang milyong dolyar ($500,000,000) para sa mga pasilidad sa 
mga programa ng karera sa teknikal na edukasyon alinsunod sa Artikulo 
13 (nagsisimula sa Seksiyon 17078.70) ng Kabanata 12.5 ng Bahagi 10 ng 
Dibisyon 1 ng Titulo 1.

(b) Magagamit lang ng mga distrito ng paaralan ang mga nakalaang 
pondo alinsunod sa talataan (3) ng subdibisyon (a) sa isa o higit pang mga 
sumusunod na layunin alinsunod sa Kabanata 12.5 (nagsisimula sa Seksiyon 
17070.10) ng Bahagi 10 ng Dibisyon 1 ng Titulo 1:

(1) Pagbili at paglalagay ng aircon at mga materyal para sa insulasyon, at 
mga nauugnay na gastusin.

(2) Mga proyekto ng konstruksiyon o pagbili ng kasangkapan o kagamitan 
na idinisenyo upang mas maging mahigpit ang seguridad ng paaralan at 
maging mas ligtas ang palaruan.

(3) Pagtukoy, pagsusuri o pagpapatighaw ng mapanganib na asbestos sa 
mga pasilidad ng paaralan.

(4) Pagpopondo ng proyekto para sa mga proyekto sa pagpapalit ng bubong 
na mataas ang priyoridad.

(5) Iba pang pagpapaganda ng mga pasilidad alinsunod sa Kabanata 12.5 
(nagsisimula sa Seksiyon 17070.10) ng Bahagi 10 ng Dibisyon 1 ng Titulo 1.

(c) Ang mga inilaang pondo alinsunod sa talataan (1) ng subdibisyon (a) ay 
maaari ding gamitin upang magbigay ng mga bagong gawad sa konstruksiyon 
para sa mga karapat-dapat na nag-aaplay na lupon ng edukasyon ng county 
alinsunod sa Kabanata 12.5 (nagsisimula sa Seksiyon 17070.10) ng Bahagi 
10 ng Dibisyon 1 ng Titulo 1 para sa pagpopondo ng mga silid-aralan para sa 
mga may kapansanang estudyante o pagpopondo ng mga paaralan para sa 
mga estudyante ng paaralan ng komunidad ng county.

(d) Magkakaroon ng bisa ang Kabanata 4.9 (nagsisimula sa Seksiyon 65995) 
ng Dibisyon 1 ng Titulo 7 ng Kodigo ng Pamahalaan, gaya ng nabanggit sa 
mga tadhanang iyon noong Enero 1, 2015, hangga't hindi (a) nagagastos 
ang kabuuang halaga ng mga ipinahintulot na bono para sa konstruksiyon 
ng bagong pasilidad ng paaralan alinsunod sa talataan (1) ng subdibisyon 
o hangga't hindi sumasapit ang Disyembre 31, 2020, alinman doon ang 
mauna. Pagkaraan nito, maaari nang isusog ang Kabanata 4.9 (nagsisimula 
sa Seksiyon 65995) ng Dibisyon 1 ng Titulo 7 ng Kodigo ng Pamahalaan 
alinsunod sa batas.

Artikulo 2. Mga Tadhana sa Pananalapi ng mga Pasilidad ng Paaralan 
mula Kindergarten Hanggang Ika-12 Baitang

101130. (a) Sa kabuuang halaga ng mga bonong ipinahintulot n ilabas 
o ibenta alinsunod sa Kabanata 1 (nagsisimula sa Seksiyon 101110), ang 
mga bonong nagkakahalaga ng pitong bilyong dolyar ($7,000,000,000), hindi 
kasama ang halaga ng anumang mga ibinabalik na bono na inilabas alinsunod 
sa Seksiyon 101140 o na itinuturing na kinakailangan, ay maaaring ilabas at 
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mga nalikom ng mga ibinabalik na bono na ipinahintulot ng seksiyong ito ay 
maaaring legal na pawalan ng bisa hanggang sa sukdulang pinahihintulutan 
ng batas sa paraan at sukdulang nakalagay sa resolusyon, na pana-panahong 
sinususog, na nagpapahintulot sa nabanggit na ibinalik na bono.

101141. Sa pamamagitan nito, ipinapasiya at ipinapahayag ng mga tao 
na dahil hindi "mga nalikom ng mga buwis" ang mga nalikom sa pagbebenta 
ng mga bonong ipinahintulot ng kabanatang ito, gaya ng pagkakagamit sa 
katawagang iyon sa Artikulo XIII B ng Saligang-batas ng California, hindi 
napapailalim ang pagbabayad sa mga nalikom na ito sa mga limitasyong 
ipinataw ng artikulong iyon.

Kabanata 3. Mga Pasilidad ng Kolehiyo ng KoMunidad ng California

Artikulo 1. Pangkalahatan

101142. (a) Sa pamamagitan nito, may nailalaang 2016 Pondo ng Bono 
sa Kapital na Paglalaan ng Kolehiyo ng Komunidad ng California sa Tesorerya 
ng Estado para sa pagdedeposito ng mga pondo mula sa mga inilabas at 
ibinenta nang mga nalikom ng mga bono para sa mga layunin ng kabanatang 
ito.

(b) Sa pamamagitan nito, ang itinakdang Komite sa Pananalapi ng mga 
Pasilidad ng Mas Mataas na Edukasyon alinsunod sa Seksiyon 67353 ay 
ipinapahintulot na magkaroon ng utang o mga utang, pananagutan o mga 
pananagutan, ng Estado ng California alinsunod sa kabanatang ito para sa 
layunin ng pagbibigay ng mga pondong makakatulong sa mga Kolehiyo ng 
Komunidad ng California.

Artikulo 2. Mga Tadhana ng Programa sa Kolehiyo ng Komunidad ng 
California

101143. (a) Mula sa mga nalikom ng mga bonong inilabas at ibinenta 
alinsunod sa Artikulo 3 (nagsisimula sa Seksiyon 101144), dalawang bilyong 
dolyar ($2,000,000,000) ang dapat ideposito sa 2016 Pondo ng Bono sa 
Kapital na Paglalaan ng Kolehiyo ng Komunidad ng California para sa mga 
layunin ng artikulong ito. Pagkatapos ilaan, dapat ay maaaring gastusin ang 
mga pondong ito para sa mga layunin ng artikulong ito.

(b) Kasama sa mga layunin ng artikulong ito ang pagtulong sa pag-abot sa 
mga pangangailangan sa pagtustos ng kapital na paglalaan ng mga Kolehiyo 
ng Komunidad ng California.

(c) Ang mga nalikom sa pagbebenta ng mga bonong inilabas at ibinenta para 
sa mga layunin ng artikulong ito ay maaaring gamitin upang pondohan ang 
konstruksiyon sa mga kasalukuyang kampus, kasama ang konstruksiyon ng 
mga gusali at pagtatamo ng mga nauugnay na kagamitan, konstruksiyon ng 
mga pasilidad na magagamit ng mahigit sa isang segment ng pampublikong 
mas mataas na edukasyon (maraming segment), pagbabago ng yari at 
muling konstruksiyon ng mga pasilidad, pagtatamo ng lugar, paglalagay 
ng kagamitan sa mga pasilidad na bago, nabago ang yari o muling itinayo, 
pagtukoy ng kagamitang tatagal nang average na 10 taon, at magbigay ng 
mga pondo para sa pagbabayad ng mga gastusin bago ang konstruksiyon, 
kasama ang, ngunit hindi limitado sa mga paunang plano at naka-scale na 
drawing para sa mga pasilidad ng mga Kolehiyo ng Komunidad ng California.

Artikulo 3. Mga Tadhana sa Pananalapi ng Kolehiyo ng Komunidad ng 
California

101144. (a) Sa kabuuang halaga ng mga bonong ipinahintulot na ilabas o 
ibenta alinsunod sa Kabanata 1 (nagsisimula sa Seksiyon 101110), ang mga 
bonong nagkakahalaga ng dalawang bilyong dolyar ($2,000,000,000), hindi 
kasama ang halaga ng anumang mga ibinabalik na bono na inilabas alinsunod 
sa Seksiyon 101149, o na itinuturing na kinakailangan, ay maaaring ilabas at 
ibenta upang makapagbigay ng pondong magagamit sa pagsasakatuparan 
ng mga layunin sa kabanatang ito at mabayaran ang Umiikot na Pondo sa 
Paggasta ng Bonong may Pangkalahatang Obligasyonalinsunod sa Seksiyon 
16724.5 ng Kodigo ng Pamahalaan.

(b) Alinsunod sa seksiyong ito, dapat ibenta ng Ingat-yaman ang mga bonong 
ipinapahintulot ng itinakdang Komite sa Pananalapi ng mga Pasilidad ng 
Mas Mataas na Edukasyon sa Seksiyon 67353, anumang oras kailanganin 

(a) Ang kinakailangang halaga taun-taon upang mabayaran ang prinsipal at 
interes ng mga bonong inilabas at ibinenta alisunod sa kabanatang ito, kapag 
kailangan at maaari nang bayaran ang nabanggit na prinsipal at interes.
(b) Ang kinakailangang halaga upang maisakatuparan ang Seksiyon 101138, 
na inilaan nang hindi isinasaalang-alang ang mga taon ng pananalapi.
101136. Maaaring hilingin ng Lupon ng Paglalaan ng Estado sa Lupon ng 
Pamumuhunan ng Pinagsama-samang Pera na umutang sa ibang Kuwenta 
ng Pamumuhunan ng Pinagsama-samang Pera o iba pang naaprubahan 
nang uri ng pansamantalang pagtustos, alinsunod sa Seksiyon 16312 ng 
Kodigo ng Pamahalaan para sa layunin ng pagsasakatuparan sa kabanatang 
ito. Hindi dapat lumampas ang halaga ng kahilingan sa halaga ng mga 
hindi pa naibebentang bono (hindi kasama ang mga ibinabalik na bono) 
na ipinahintulot ng komite, sa pamamagitan ng isang resolusyon, na ibenta 
para sa layunin ng pagsasakatuparan sa kabanatang ito. Dapat pagtibayin 
ng Lupon ng Paglalaan ng Estado ang anumang mga dokumentong iniaatas 
ng Lupon ng Pamumuhunan ng Pinagsama-samang Pera upang makuha 
at mabayaran ang utang. Alinsunod sa kabanatang ito, ang anumang mga 
uutanging halaga ay dapat ideposito sa pondo, nang sa gayon ay mailaan ito 
ng Lupon ng Paglalaan ng Estado.

101137. Sa kabila ng iba pang tadhana ng kabanatang ito, o ng Batas 
sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado, kung magbebenta ang 
Ingat-yaman ng mga bono alinsunod sa kabanatang ito na may opinyon ng 
konseho ng bono na ibukod ang interes ng mga bono sa kabuuang kita para 
sa mga layunin sa buwis ng pederal, na napapailalim sa mga itinalagang 
kundisyon, maaaring gumawa ang Ingat-yaman ng magkakahiwalay na 
account para sa pamumuhunan ng mga nalikom na pondo at para sa mga 
kita sa pamumuhunan ng mga nalikom na iyon. Magagawa ng Ingat-yaman 
na gamitin o pangasiwaan ang paggamit sa mga nalikom o kitang iyon upang 
bayaran ang anumang pagsasauli, multa o iba pang bayaring iniaatas sa 
ilalim ng pederal na batas, o magsagawa ng iba pang pagkilos na nauugnay 
sa pamumuhunan at gamitin ang mga nalikom ng mga bonong iyon na 
iniaatas o hinihingi sa ilalim ng pederal na batas upang patuloy na hindi 
patawan ng buwis ang mga bonong iyon at makakuha ng iba pang benepisyo 
sa ilalim ng batas sa ngalan ng mga pondo ng estadong ito.

101138. Para sa mga layunin ng pagsasakatuparan sa kabanatang ito, 
maaaring ipahintulot ng Direktor ng Pananalapi ang pagwi-withdraw sa 
Pangkalahatang Pondo ng isang halagang hindi lalampas sa halaga ng 
mga hindi pa naibebentang bono (hindi kasama ang mga ibinabalik na 
bono) na ipinahintulot ng Komite sa Pananalapi ng Pagtatayo ng Paaralan 
ng Estado na ibenta para sa layunin ng pagsasakatuparan sa kabanatang 
ito. Alinsunod sa kabanatang ito, ang anumang mga iwi-withdraw na halaga 
ay dapat ideposito sa 2016 Bono ng mga Pasilidad ng Paaralan ng Estado. 
Ang anumang ilalabas na pera alinsunod sa seksiyong ito ay dapat ibalik sa 
Pangkalahatang Pondo, nang may kasamang halagang katumbas ng interes 
na kinita sana ng pera kung inilagay ito sa Kuwenta ng Pamumuhunan ng 
Pinagsama-samang Pera, mula sa mga nalikom mula sa pagbebenta ng mga 
bono para sa layunin ng pagsasakatuparan sa kabanatang ito.
101139. Ang lahat ng perang nakadeposito sa 2016 Bono ng mga 
Pasilidad ng Paaralan ng Estado, na galing sa hulog at naipong interes ng 
mga naibentang bono ay dapat ireserba sa pondo at magawang ilipat sa 
Pangkalahatang Pondo bilang isang kredito sa mga paggasta para sa interes 
ng bono, maliban sa ang mga halaga galing sa hulog ay maaaring ireserba at 
gamiting pambayad sa halaga ng pagpapalabas ng bono bago ang anumang 
paglipat sa Pangkalahatang Pondo.
101140. Ang mga bonong inilabas at ibinenta alinsunod sa kabanatang ito 
ay maaaring ibalik 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. 
Kasama sa pag-aproba ng mga botante ng estado sa pagpapalabas ng mga 
bonong inilalarawan sa kabanatang ito ang pag-aproba sa pagpapalabas 
ng anumang mga bonong inilabas upang ibalik ang anumang mga bonong 
orihinal na inilabas alinsunod sa kabatang ito, o anumang mga ibinabalik 
na bono na dati nang inilabas. Ang anumang ibabalik na bono gamit ang 
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ang utang. Alinsunod sa kabanatang ito, ang anumang mga uutanging 
halaga ay dapat ideposito sa pondo, nang sa gayon ay mailaan ito ng lupon.
101147. Sa kabila ng iba pang tadhana ng kabanatang ito, o ng Batas 
sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado, kung magbebenta ang 
Ingat-yaman ng mga bono alinsunod sa kabanatang ito na may opinyon ng 
konseho ng bono na ibukod ang interes ng mga bono sa kabuuang kita para 
sa mga layunin sa buwis ng pederal, na napapailalim sa mga itinalagang 
kundisyon, maaaring gumawa ang Ingat-yaman ng magkakahiwalay na 
account para sa pamumuhunan ng mga nalikom na pondo at para sa mga 
kita sa pamumuhunan ng mga nalikom na iyon. Magagawa ng Ingat-yaman 
na gamitin o pangasiwaan ang paggamit sa mga nalikom o kitang iyon upang 
bayaran ang anumang pagsasauli, multa o iba pang bayaring iniaatas sa 
ilalim ng pederal na batas, o magsagawa ng iba pang pagkilos na nauugnay 
sa pamumuhunan at gamitin ang mga nalikom ng mga bonong iyon na 
iniaatas o hinihingi sa ilalim ng pederal na batas upang patuloy na hindi 
patawan ng buwis ang mga bonong iyon at makakuha ng iba pang benepisyo 
sa ilalim ng batas sa ngalan ng mga pondo ng estadong ito.
101147.5. (a) Para sa mga layunin ng pagsasakatuparan sa kabanatang 
ito, maaaring ipahintulot ng Direktor ng Pananalapi ang pagwi-withdraw sa 
Pangkalahatang Pondo ng isang halagang hindi lalampas sa halaga ng mga 
hindi pa naibebentang bono (hindi kasama ang mga ibinabalik na bono) na 
ipinahintulot ng Komite sa Pananalapi ng mga Pasilidad ng Mas Mataas na 
Edukasyon na ibenta para sa layunin ng pagsasakatuparan sa kabanatang 
ito. Alinsunod sa kabanatang ito, ang anumang mga iwi-withdraw na 
halaga ay dapat ideposito sa 2016 Pondo ng Bono sa Kapital na Paglalaan 
ng Kolehiyo ng Komunidad ng California. Ang anumang ilalabas na pera 
alinsunod sa seksiyong ito ay dapat ibalik sa Pangkalahatang Pondo, nang 
may kasamang halagang katumbas ng interes na kinita sana ng pera kung 
inilagay ito sa Kuwenta ng Pamumuhunan ng Pinagsama-samang Pera, 
mula sa mga nalikom mula sa pagbebenta ng mga bono para sa layunin ng 
pagsasakatuparan sa kabanatang ito.
(b) Ang anumang isusumiteng kahilingan sa Lehislatura at Kagawaran ng 
Pananalapi para sa mga pondo mula sa pagpapalabas ng bono na ito sa 
paggasta, para sa mga layuning inilalarawan sa kabanatang ito ng mga 
Kolehiyo ng Komunidad ng California ay dapat ibigay nang kasama ang 
limang taon na plano sa kapital na paglalaan na nagpapakita sa mga 
pangangailangan at priyoridad ng sistema ng kolehiyo ng komunidad, at 
binibigyang-priyoridad ayon sa estado. Ang mga kahilingan ay dapat may 
kasamang isang iskedyul na nagbibigay-priyoridad sa pagre-retrofit para sa 
lindol, na kinakailangan upang lubos na mabawasan ang mga panganib ng 
lindol sa mga gusaling itinuturing na malapit sa panganib ng isang partikular 
na kolehiyo.
101148. Ang lahat ng perang nakadeposito sa 2016 Pondo ng Bono sa 
Kapital na Paglalaan ng Kolehiyo ng Komunidad ng California, na galing sa 
hulog at naipong interes ng mga naibentang bono ay dapat ireserba sa pondo 
at magawang ilipat sa Pangkalahatang Pondo bilang isang kredito sa mga 
paggasta para sa interes ng bono, maliban sa ang mga halaga galing sa hulog 
ay maaaring ireserba at gamiting pambayad sa halaga ng pagpapalabas ng 
bono bago ang anumang paglipat sa Pangkalahatang Pondo.
101149. Ang mga bonong inilabas at ibinenta alinsunod sa kabanatang ito 
ay maaaring ibalik 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. 
Kasama sa pag-aproba ng mga botante ng estado sa pagpapalabas ng mga 
bonong inilalarawan sa kabanatang ito ang pag-aproba sa pagpapalabas 
ng anumang mga bonong inilabas upang ibalik ang anumang mga bonong 
orihinal na inilabas alinsunod sa kabatang ito, o anumang mga ibinabalik 
na bono na dati nang inilabas. Ang anumang ibabalik na bono gamit ang 
mga nalikom ng mga ibinabalik na bono na ipinahintulot ng seksiyong ito ay 
maaaring legal na pawalan ng bisa hanggang sa sukdulang pinahihintulutan 
ng batas sa paraan at sukdulang nakalagay sa resolusyon, na pana-panahong 
sinususog, na nagpapahintulot sa nabanggit na ibinalik na bono.
101149.5. Sa pamamagitan nito, ipinapasiya at ipinapahayag ng mga tao 

ang mga ito sa mga paggasta sa serbisyo na iniaatas ng mga paglalaan.
101144.5. (a) Sa pamamagitan nito, ang mga bonong pinahihintulutan 
ng kabanatang ito ay dapat ihanda, pagtibayin, ibigay, ibenta, bayaran at 
tubusin 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), at ang lahat ng batas na maaaring isusog 
at idagdag dito ay isinasama sa kabanatang ito, na para bang nakasaad na 
ang mga ito nang buo sa kabanatang ito, maliban sa hindi dapat ilapat ang 
mga subdibisyon (a) at (b) ng Seksiyon 16727 ng Kodigo ng Pamahalaan sa 
mga bonong pinahihintulutan ng kabanatang ito.
(b) Para sa mga layunin ng Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng 
Estado, ang bawat ahensiya ng estado na nagbibigay ng paglalaan ng 2016 
Pondo ng Bono sa Kapital na Paglalaan ng Kolehiyo ay italalaga bilang ang 
"lupon" para sa mga pinopondohang proyekto alinsunod sa kabanatang ito.
(c) Alinsunod sa nakalagay sa kabanatang ito, dapat ay magamit ang mga 
nalikom ng mga bonong inilabas at ibinenta alinsunod sa kabanatang ito 
para sa layunin ng pagpopondo ng tulong sa mga Kolehiyo ng Komunidad ng 
California para sa konstruksiyon ng mga kasakalukuyan o bagong kampus, at 
kaukulang sentro ng mga ito sa labas ng kampus, pinagsamang paggamit at 
pasilidad na pangmaramihang segment.
101145. Alinsunod sa Seksiyon 67353, dapat lang ipahintulot ng itinakdang 
Komite sa Pananalapi ng mga Pasilidad ng Mas Mataas na Edukasyon ang 
pagpapalabas ng mga bono kung kinakailangan ito upang mapondohan 
ang mga nauugnay na paglalaan para sa mga layuning inilalarawan sa 
kabanatang ito na hayagang ipinapahintulot ng Lehislatura sa taunang 
Batas sa Badyet. Alinsunod sa tagubilin ng lehislatura, dapat tukuyin ng 
komite kung kinakailangan o tama bang magpalabas ng mga ipinahintulot 
na bono alinsunod sa kabanatang ito upang maisakatuparan ang mga 
layuning inilalarawan sa kabanatang ito, at kung ganoon nga, kung magkano 
ang mga bonong dapat ilabas o ibenta. Maaaring ipahintulot at ibenta ang 
mga susunod na ilalabas na bono upang regular na maisakatuparan ang mga 
paglalaang iyon, at hindi kinakailangang minsanang maibenta ang lahat ng 
bonong ipinahintulot na ilabas.
101145.5. Bawat taon, bukod pa sa mga ordinaryong kita ng estado, dapat 
ay may makolektang isang halagang katumbas ng iniaatas na halaga upang 
mabayaran ang prinsipal at interes ng mga bono kada taon, sa paraan at 
panahon kung kailan kinokolekta ang iba pang kita ng estado. Tungkulin ng 
lahat ng opisyal na inaatasan ng anumang tungkuling nauugnay sa pagsingil 
ng kita na gawin at gampanan ang bawat kinakailangang pagkilos upang 
masingil ang nabanggit na karagdagang halaga.
101146. Sa kabila ng Seksiyon 13340 ng Kodigo ng Pamahalaan, sa 
pamamagitan nito, may nailalaang halaga mula sa Pangkalahatang Pondo 
sa Tesoriya ng Estado, na tutumbas sa kabuuan ng sumusunod:
(a) Ang kinakailangang halaga taun-taon upang mabayaran ang prinsipal at 
interes ng mga bonong inilabas at ibinenta alisunod sa kabanatang ito, kapag 
kailangan at maaari nang bayaran ang nabanggit na prinsipal at interes.
(b) Ang kinakailangang halaga upang maisakatuparan ang Seksiyon 
101147.5, na inilaan nang hindi isinasaalang-alang ang mga taon ng 
pananalapi.
101146.5. Gaya ng inilalarawan sa subdibisyon (b) ng Seksiyon 101144.5, 
maaaring hilingin ng lupon sa Lupon ng Pamumuhunan ng Pinagsama-
samang Pera na umutang sa Kuwenta ng Pamumuhunan ng Pinagsama-
samang Pera o iba pang naaprubahan nang uri ng pansamantalang pagtustos, 
alinsunod sa Seksiyon 16312 ng Kodigo ng Pamahalaan para sa layunin ng 
pagsasakatuparan sa kabanatang ito. Hindi dapat lumampas ang halaga 
ng kahilingan sa halaga ng mga hindi pa naibebentang bono (hindi kasama 
ang mga ibinabalik na bono) na ipinahintulot ng Komite sa Pananalapi ng 
mga Pasilidad ng Mas Mataas na Edukasyon, sa pamamagitan ng isang 
resolusyon, na ibenta para sa layunin ng pagsasakatuparan sa kabanatang 
ito. Gaya ng inilalarawan sa subdibisyon (b) ng Seksiyon 101144.5, dapat 
pagtibayin ng lupon ang anumang mga dokumentong iniaatas ng Lupon ng 
Pamumuhunan ng Pinagsama-samang Pera upang makuha at mabayaran 
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seK. 3.5. (a) Walang batas na nagsususog o nagdaragdag sa mga tadhana 
ng Batas ng 2013 sa Pagpapahusay ng Pagbabayad sa Ospital ng Medi-Cal na 
dapat magkabisa maliban kung aprobahan ng mga manghahalal sa paraang 
kapareho ng mga batas na nagsususog sa mga inisyatibong batas alinsunod 
sa subdibisyon (c) ng Seksiyon 10 ng Artikulo II, maliban sa ang Lehislatura 
ay maaari, sa pamamagitan ng batas na ipinasa ng bawat kapulungan sa 
pamamagitan ng botong pagtawag sa pangalan na ipinasok sa talaan, 
dalawang-ikatlo ng mga miyembro ang sumanga-ayon, na magsusog o 
magdagdag ng mga tadhana na nagsusulong ng mga layunin ng batas.
(b) Para sa mga layunin ng seksiyong ito:
(1) "Batas" ay nangangahulugang ang Batas ng 2013 sa Pagpapahusay ng 
Pagbabayad sa Ospital ng Medi-Cal (pinagtibay ng Panukalang-batas 239 
ng Senado ng Regular na Sesyon ng 2013–14 ng Lehislatura, at anumang 
di-malaking mga susog sa batas na pinagtibay ng isang mas huling 
panukalang-batas sa kaparehong sesyon ng Lehislatura).
(2) "Di-malaking mga susog" ay dapat lamang mangahulugan ng menor, 
teknikal, ukol sa gramatika, o naglilinaw na mga susog.
(3) "Mga tadhanang nagsusulong ng mga layunin ng batas" ay dapat 
lamang mangahulugan ng:
(A) Mga susog o dagdag na kailangan upang kumuha o magpanatili ng 
pederal na pag-aproba ng pagpapatupad ng batas, kabilang ang fee na 
ipinataw at kaugnay na mga pagbabayad para sa pagtiyak ng kalidad sa 
mga ospital na ginawa alinsunod sa batas;
(B) Mga susog o dagdag sa paraang ginamit para sa pagbuo ng fee at mga 
pagbabayad para sa pagtiyak ng kalidad sa mga ospital alinsunod sa batas.
(c) Wala sa seksiyong ito na dapat magbawal sa Lehislatura sa 
pagpapawalang-bisa ng batas sa kabuuan nito sa pamamagitan ng batas 
na ipinasa sa bawat kapulungan sa pamamagitan ng botong pagtawag sa 
pangalan na ipinasok sa talaan, dalaang-ikatlo ng mga mibyembro ang 
sumang-ayon, maliban sa ang Lehislatura ay hindi dapat pahintulutang 
pawalang-bisa ng isang buwis, fee, o pagtasa maliban kung ang katulad na 
batas ay:
(1) Isang tadhanang nagsusulong ng mga layunin ng batas gaya ng nilinaw 
dito;
(2) Ay inaprobahan ng mga manghahalal sa paraang katulad ng mga batas 
na nagsususog sa mga inisyatibong batas alinsunod sa subdibisyon (c) ng 
Seksiyon 10 ng Artikulo II.
(d) Ang mga nalikom ng fee na ipinataw ng batas at lahat ng interes na 
inani sa mga naturang nalikom ay hindi dapat ituring na mga kita, mga kita 
ng Pangkalahatang Pondo, mga nalikom sa mga buwis ng Pangkalahatang 
Pondo, o inilaang mga lokal na nalikom ng mga buwis, para sa mga layunin 
ng mga Seksiyon 8 at 8.5 ng artikulong ito o para sa mga layunin ng Artikulo 
XIII B. Ang paglalaan ng mga nalikom sa ipinagkakatiwalang pondo na tinukoy 
sa batas para sa mga serbisyo ng ospital sa mga benepisyaryo ng Medi-Cal o 
ibang mga benepisyaryo sa anumang ibang katulad na pederal na programa 
ay hindi dapat sumailalim sa mga pagbabawal o patatakda sa mga Seksiyon 
3 o 5 ng artikulong ito.
SEK. 4. Mga susog sa Batas ng 2013 sa Pagpapahusay ng Pagbabayad sa 
Ospital ng Medi-Cal.

SEK. 4.1. Seksiyon 14169.72 ng Kodigo sa Kapakanan at mga Institusyon 
ay sinususugan upang mabasang:

14169.72. Ang artikulong ito ay dapat mawalan ng bisa kung ang alinman 
sa mga sumusunod ay nangyari:

(a) Ang petsa ng pagkakabisa ng isang pangwakas na pagpapasiya ng 
hukuman na ginawa ng alinmang hurisdiksiyon ng hukuman ng paghahabol 
o isang pangwakas na pagpapasiya ng Kagawaran ng mga Serbisyong 
Pangkalusugan at Pantao ng Estados Unidos o ng pederal na mga Sentro 
para sa mga Serbisyo ng Medicare at Medicaid na ang itinatag ng fee para 
sa pagtiyak ng kalidad alinsunod sa artikulong ito, o Seksiyon 14169.54 o 
14169.55, ay hindi maaaring ipatupad. Ang subdibisyong ito ay hindi dapat 

na dahil hindi "mga nalikom ng mga buwis" ang mga nalikom sa pagbebenta 
ng mga bonong ipinahintulot ng kabanatang ito, gaya ng pagkakagamit sa 
katawagang iyon sa Artikulo XIII B ng Saligang-batas ng California, hindi 
napapailalim ang pagbabayad sa mga nalikom na ito sa mga limitasyong 
ipinataw ng artikulong iyon.

SEK. 4. Mga Pangkalahatang Tadhana.

(a) Kung mapag-aalamang walang bisa o labag sa batas ang anumang 
tadhana ng batas na ito o ang anumang bahagi nito, hindi dapat maapektuhan 
ang iba pang mga tadhana at sa halip, dapat ay patuloy pa ring ipatupad at 
magkaroon ng bisa ang mga ito, sa puntong ito, maaaring paghiwa-hiwalayin 
ang mga tadhana ng batas na ito.

(b) Ginawa ang batas na ito upang maging komprehensibo. Kung sakaling 
lumabas ang batas o mga panukalang ito tungkol sa iisang paksa sa iisang 
pambuong-estadong balota sa halalan,ang mga tadhana ng ibang panukala 
o mga panukala ay dapat ituring na kasalungat ng batas na ito. Kung sakaling 
makakuha ang batas na ito ng mas maraming boto ng pagsang-ayon, dapat 
ay ganap na mangibabaw ang mga tadhana ng batas na ito, at dapat ay 
mapawalang-bisa ang lahat ng tadhana ng ibang panukala o mga panukala.

PROPOSISYON 52
Ang inisyatibong panukalang ito ay iniharap sa mga tao alinsunod sa mga 
tadhana ng Seksiyon 8 ng Artikulo II ng Saligang-batas ng California.

Ang inisyatibong panukalang ito ay nagdaragdag ng mga seksiyon sa 
Saligang-Batas ng California at nagsususog sa mga seksiyon ng Kodigo sa 
Kapakanan at mga Institusyon; dahil doon, ang mga kasalukuyang tadhana 
na iminumungkahing tanggalin ay nakalimbag sa tipong pantanggal at ang 
mga bagong tadhanang iminumungkahing idagdag ay nakalimbag sa tipong 
italika upang ipabatid na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS
SEKSIYON 1. Pahayag ng mga Ipinasiya.

A. Ang pederal na pamahalaan ay nagtatag ng programang Medicaid 
upang makatulong na magbayad para sa mga serbisyong pangangalagang 
pangkalusugan na ipinagkakaloob sa mga pasyenteng maliit ang kita, 
kabilang ang matatanda, mga taong may kapansanan at mga bata. Sa 
California ang programang ito ay tinatawag na Medi-Cal. Upang makatanggap 
ang estado ng pederal na mga pondo ng Medicaid, ang estado ay kailangang 
mag-ambag ng isang panumbas na halaga ng sarili nitong pera.

B. Noong 2009, ang isang bagong programa ay nilikha kung saan ang mga 
ospital ng California ay nagsimulang magbayad ng fee upang tulungan ang 
estado na makakuha ng nakahandang mga pederal na pondo ng Medicaid, 
walang gastos ang mga nagbabayad ng buwis ng California. Ang programang 
ito ay nakatulong na magbayad para sa pangangalagang pangkalusugan 
para sa mga batang maliit ang kita at nagresulta sa pagtanggap ng mga 
ospital ng California ng humigit-kumulang na $2 bilyon kada taon sa 
karagdagang pederal na pera upang tulungan ang mga ospital na tugunan 
ang mga pangangailangan ng mga pasyente ng Medi-Cal.

SEK. 2. Pahayag ng Layunin.

Upang matiyak na ang fee na ibinabayad ng mga ospital sa estado para sa 
layunin na palakihin hanggang maaari ang makukuhang pederal na mga 
panumbas na pondo ay ginagamit para sa hinahangad ng layunin, ang mga 
tao sa pamamagitan nito ay nagsususog sa Saligang-batas upang iatas ang 
pag-aproba ng botante sa programang fee sa ospital upang matiyak na ang 
estado ay gumagamit ng mga pondong ito para sa hinahangad na layunin na 
suportahan ang pangangalaga ng ospital sa mga pasyente ng Medi-Cal at 
upang tumulong na magbayad para sa pangangalagang pangkalusugan para 
sa mga batang maliit ang kita.

SEK. 3. Susog sa Saligang-batas.

SEK. 3.1. Seksiyon 3.5 ay idinaragdag sa Artikulo XVI ng Saligang-Batas ng 
California, upang mabasang:
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anumang dahilan ay ipinasiyang walang-bisa o labag sa saligang-batas, ang 
mga natitirang tadhana ay hindi dapat maapektuhan, kundi dapat manatiling 
may buong puwersa at epekto, at sa layuning ito ang mga tadhana ng batas 
na ito ay maaaring ihiwalay.

(b) Ang panukalang ito ay hinahangad na maging masaklaw. Hangarin ng 
mga tao na kung sakaling ang panukalang ito at ibang mga panukala na 
may kaugnayan sa kaparehong paksa ay lumitaw sa kaparehong pambuong-
estadong balota sa halalan, ang mga tadhana ng ibang panukala o mga 
panukala ay dapat ituring na kasalungat ng panukalang ito. Kung ang 
panukalang ito ay tumanggap ng mas malaking bilang ng mga sumasang-
ayong boto, ang mga tadhana ng panukalang ito ay dapat mamayani sa 
kabuuan ng mga ito, at ang mga tadhana ng ibang panukala ay dapat 
pawalang-bisa.

PROPOSISYON 53
Ang inisyatibong panukalang ito ay iniharap sa mga tao alinsunod sa mga 
tadhana ng Seksiyon 8 ng Artikulo II ng Saligang-batas ng California.

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

IMINUMUNGKAHING BATAS
SEKSIYON 1. Titulo.

Ang batas na ito ay dapat makilala at maaaring tukuyin bilang Inisyatibong 
Walang mga Blangkong Tseke.

SEK. 2. Mga Ipinasiya at mga Pagpapahayag.

Ipinasiya at ipinahahayag ng mga tao ng Estado ng California ang mga 
sumusunod:

(a) Ang mga pulitiko ng Sacramento ay nagsangla ng ating hinaharap sa 
pamamagitan ng pangmatagalang mga obligasyon sa utang sa bono na 
mangangailangan ng mga dekada para mabayaran ng mga nagbabayad ng 
buwis, ating mga anak, at mga susunod na henerasyon.

(b) Sa ilalim ng mga kasalukuyang tuntunin, ang pagbebenta ng mga bono 
ng estado ay nangangailangan lamang na aprobahan ng mga botante kung 
ang mga ito ay babayaran mula sa mga pangkalahatang kita ng estado. 
Pero ang mga pulitiko ng estado ay maaaring magbenta ng bilyun-bilyong 
dolyar ng karagdagang utang sa bono nang hindi kukuha ng pag-aproba 
ng mga botante kung ang mga bono ay babayaran sa pamamagitan ng 
ispesipikong mga daloy ng kita o mga singil na ipinapataw nang tuwiran sa 
mga Taga-California tulad ng mga buwis, fee, presyo, tol, o renta. Ang mga 
pulitiko ay hindi dapat pahintulutang mag-isyu ng mga blangkong tseke na 
dapat bayaran ng mga Taga-California. Ang mga botante ay dapat magbigay 
ng nauunang pag-aproba para sa lahat ng mga desisyon sa malaking 
pagbebenta ng bono ng estado, dahil ang mga botante ay magbabayad sa 
huli ng singil.

(c) Alinsunod sa isang ulat noong 2014 mula sa isang independiyente, di-
partidistang Opisina ng Manunuri ng Lehislatura ng California, ang Estado ng 
California ay may $340 bilyon sa pampublikong utang. (Opisina ng Manunuri 
ng Lehislatura, "Pagtugon sa mga Pangunahing Pananagutan ng California," 
Ika-7 ng Marso, 2014.) Ang mga pagbabayad ng interes at prinsipal sa 
ating pangmatagalang mga obligasyon sa utang ay lulumpo sa estado kung 
patuloy tayong gagasta sa paraang ginagawa natin ngayon—nagbabawas 
ng perang magagamit para sa kaligtasan ng publiko, mga paaralan, at ibang 
mahahalagang programa ng estado.

(d) Dagdag dito, ang mga botante ay bihirang sabihan ng mga totoong 
halaga ng pinopondohan-ng-bono na mga proyekto. Tayo ay sinabihan noong 
una na ang napakatuling tren ay gagastusan ng $9 na bilyon. Pero ngayon 
ang tinatantiyang gastos ay lumobo sa halos $70 bilyon. (Los Angeles Times, 
"Ang Malabong Hinaharap ng Napakatuling Tren ng California," Ika-14 ng 

pairalin sa anumang pangwakas na pagpapasiya na ginawa ng alinmang 
hurisdiksiyon ng hukuman ng paghahabol sa isang kasong dinala ng mga 
ospital na matatagpuan sa labas ng estado.

(b) Ang pederal na Mga Sentro para sa mga Serbisyo ng Medicare at Mediaid 
ay nagkait ng pag-aproba para sa, o hindi nag-aproba sa o bago ang huling 
araw ng isang panahon ng programa, ang pagpapatupad ng mga Seksiyon 
14169.52, 14169.53, 14169.54, at 14169.55, at ang kagawaran ay nabigong 
baguhin ang Seksiyon 14169.52, 14169.53, 14169.54, o 14169.55 alinsunod 
sa subdibisyon (d) ng Seksiyon 14169.53 upang tugunan ang mga iniaatas ng 
pederal na batas o upang kumuha ng pederal na pag-aproba.

(c) Ang Lehislatura ay nabigong maglaan ng mga pera sa pondo sa 
taunang Batas sa Badyet o nabigong ilaan ang mga naturang pera sa isang 
nakahiwalay na panukalang-batas na pinagtibay sa loob ng tatlumpung 
(30) araw kasunod ng pagpapatibay ng taunang Batas sa Badyet. Ang isang 
pangwakas na pagpapasiya ng hukuman ng Korte Suprema ng California 
o alinmang Hukuman ng Paghahabol ng California na ang mga kitang 
nakolekta alinsunod sa artikulang ito na idinedeposito sa pondo ay alinman 
sa mga sumusunod:

(1) "Ang mga nalikom ng buwis ng Pangkalahatang Pondo na inilaan 
alinsunod sa Artikulo XIII B ng Saligang-batas ng California," gaya ng 
pagkakagamit sa subdibisyon (b) ng Seksiyon 8 ng Artikulo XVI ng Saligang-
batas ng California.

(2) "Ang inilaang mga lokal na nalikom ng mga buwis," gaya ng 
pagkakagamit sa subdibisyon (b) ng Seksiyon 8 ng Artikulo XVI ng Saligang-
Batas ng California.

(d) Ang kagawaran ay humingi pero hindi nakatanggap ng pederal na 
pinansiyal na paglahok para sa mga suplementong pagbabayad at ibang 
mga gastos na iniaatas ng artikulong ito para sa kung saan ang pederal na 
pinansiyal na paglahok ay hiningi.

(e) Ang isang demandang may kaugnayan sa artikulong ito ay iniharap 
laban sa estado at ang isang preliminaryong kautusan o ibang utos ay inisyu 
na nagresulta sa isang pinansiyal na kasamaan sa estado. Para sa mga 
layunin ng subdibisyong ito, ang "pinansiyal na kasamaan sa estado" ay 
nangangahulugan ng alinman sa mga sumusunod:

(1) Pagkawala ng pederal ng pinansiyal na paglahok.

(2) Isang netong gastos sa Pangkalahatang Pondo gastos na natamo dahil 
sa batas na kapantay o mas malaki kaysa isang-kuwarto ng 1 porsiyento ng 
mga paggasta ng Pangkalahatang Pondo na ipinahintulot sa pinakahuling 
taunang Batas sa Badyet.

(f) Ang mga nalikom ng fee at anumang interes at mga dibidendo na kinita 
sa mga deposito ay hindi idinedeposito sa pondo o hindi ginagamit gaya ng 
itinatadhana sa Seksiyon 14169.53.

(g) Ang mga nalikom ng fee, ang panumbas na halagang itinatadhana 
ng pederal na pamahalaan, at interes at mga dibidendo na kinita sa mga 
deposito sa pondo ay hindi ginagamit gaya ng itinatadhana sa Seksiyon 
14169.68.

SEK. 4.2. Seksiyon 14169.75 ng Kodigo sa Kapakanan at mga Institusyon 
ay sinususugan upang mabasang:

14169.75. Sa kabila ng subdibisyon (k) ng Seksiyon 14167.35, ang mga 
subdibisyon (a), (i), at (j) ng Seksiyon 14167.35, na lumilikha ng pondo, 
ay hindi pinawawalang-bisa at dapat manatiling may bisa hanggang ang 
artikulong ito ay namamalaging may bisa. Sa kabila ng Seksiyon 14169.72, 
ang artikulong ito ay dapat mawalan ng bisa sa ika-1 ng Enero, 2018. Ang 
isang ospital ay hindi dapat atasang magbayad ng fee pagkaraan ng petsang 
iyon malinban kung ang fee ay dapat bayaran sa panahon kung kailan ang 
artikulo ay may bisa, at ang mga pagbabayad na ipinahintulot sa ilalim ng 
Seksiyon 14169.53 ay hindi dapat gawin maliban kung ang mga pagbabayad 
ay dapat gawin sa panahon kung kailan ang artikulo ay may bisa.

SEK. 5. Mga Pangkalahatang Tadhana

(a) Kung ang anumang tadhana ng panukalang ito, o bahagi nito, sa 
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Enero, 2014.)

(e) Ang panukalang ito ay nagpapatigil sa ating krisis sa pampublikong 
utang sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga botante ng papel sa paggawa 
ng desisyon tungkol sa lahat ng mga mungkahing utang sa bono ng estado 
na dapat bayaran sa pamamagitan ng ispesipikong mga daloy ng kita o mga 
singil, ipinapataw nang tuwiran sa mga Taga-California tulad ng mga buwis, 
fee, presyo, tol, o renta.

SEK. 3. Pahayag ng Layunin.

Ang layunin ng panukalang ito ay kontrolin ang krisis sa pampublikong 
utang ng estado sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga botante ng papel 
sa paggawa ng desisyon sa lahat ng malalaking pinopondohan-ng-bono na 
mga proyekto na babayaran sa pamamagitan ng ispesipikong mga daloy 
ng kita o mas mataas na mga buwis, fee, presyo, tol, o renta na kinokolekta 
mula sa mga Taga-California, sa kanilang mga anak, at sa mga susunod na 
henerasyon.

SEK. 4. Seksiyon 1.6 ay idinaragdag sa Artikulo XVI ng Saligang-batas ng 
California, upang mabasang:

seK. 1.6. (a) Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng batas, lahat ng mga 
kitang bono na inisyu o ibinenta ng Estado sa isang halaga nang nag-iisa 
o may kasama na higit sa dalawang bilyong dolyar ($2,000,000,000) para 
sa anumang nag-iisang proyekto na tinutustusan, pag-aari, pinatatakbo, o 
pinamamahalaan ng Estado ay dapat munang aprobahan ng mga botante 
sa isang pambuong-estadong halalan. "Estado" ay nangangahulugang ang 
Estado ng California, anumang ahensiya o kagawaran nito, at anumang 
ahensiya ng pinagsamang kapangyarihan o katulad na lupon na nilikha 
ng Estado o kung saan ang Estado ay isang miyembro. "Estado" gaya ng 
pagkakagamit dito ay hindi kabilang ang isang lungsod, county, lungsod at 
county, distrito ng paaralan, distrio ng kolehiyo ng komunidad, o espesyal na 
distrito. Para sa mga layunin ng seksiyong ito, ang "espesyal na distrito" ay 
tumutukoy lamang sa mga pampublikong entidad na binuo para sa pagganap 
ng mga tungkulin ng mga lokal na pamahalaan sa loob ng mga limitadong 
hangganan.
(b) Ang nag-iisang proyekto na dahilan kung bakit ang kitang bono ng 
estado ay iniisyu o ibinebenta sa isang halagang higit sa dalawang bilyong 
dolyar ($2,000,000,000) ay hindi maaaring hatiin sa, o ituring na, maraming 
magkakahiwalay na proyekto upang iwasan ang mga iniaatas na pag-aproba 
ng botante na nakapaloob sa seksiyong ito. Para sa mga layunin ng seksiyong 
ito, ang maraming magkakahiwalay umano na proyekto ay dapat ituring na 
bumubuo ng isang nag-iisang proyekto kabilang ang, pero hindi limitado sa, 
mga sumusunod na pangyayari:
(1) Kung saan ang magkakahiwalay umanong proyekto ay pisikal o 
heograpikal na magkakatabi; o
(2) Kung saan ang magkakahiwalay umanong mga proyekto ay magiging 
pisikal na magkakasama o magkakakonekta sa isa't isa; o
(3) Kung saan ang isang nakahiwalay umanong proyektlo ay hindi 
makatutupad ng ipinahayag na layunin nito nang walang pagkumpleto ng 
ibang nakahiwalay umang proyekto.
(c) Ang dalawang bilyong dolyar ($2,000,000,000) na hangganan na 
nakapaloob sa seksiyong ito ay dapat iakma taun-taon upang magpakita 
ng anumang pagtaas o pagbaba sa implasyon gaya ng sinukat ng Indise ng 
Presyo ng Mamimili para sa lahat ng mga Mamimili sa Lungsod (CPI-U) na 
inilathala ng Kawanihan ng Estadistika ng Paggawa ng Estados Unidos. Ang 
Opisina ng Ingat-yaman ay dapat kumuwenta at maglathala ng mga pag-
aakmang iniaatas ng subdibisyong ito.
SEK. 5. Liberal na Konstruksiyon.

Ang batas na ito ay dapat na liberal na bigyang-kahulugan upang makamit 
ang mga layunin nito.

SEK. 6. Mga Kasalungat na Panukala.

(a) Kung sakaling ang panukalang ito at ibang panukala o mga panukala 
na may kaugnayan sa mga iniaatas na pag-aproba ng botante para sa mga 

bono ng estado ay lumitaw sa kaparehong pambuong-estadong balota sa 
halalan, ang ibang panukala o mga panukala ay dapat ituring na kasalungat 
ng panukalang ito. Kung ang panukalang ito ay tumanggap ng mas malaking 
bilang ng mga sumasang-ayong boto, ang mga tadhana ng panukalang ito 
ay dapat mamayani sa kabuuan ng mga ito, at ang mga tadhana ng ibang 
panukala o mga panukala ay dapat pawalang-bisa.

(b) Kung ang panukalang ito ay aprobahan ng mga botante pero pinawalang-
bisa ng batas sa pamamagitan ng anumang kasalungat na inisyatibo na 
inaprobahan ng mga botante sa kaparehong halalan, at ang naturang 
kasalungat na inisyatibo ay ipinasiyang walang-bisa sa huli, ang panukalang 
ito ay dapat magpatupad sa sarili at bigyan ng buong puwersa at epekto.

SEK. 7. Naihihiwalay.

Ang mga tadhana ng batas na ito ay naihihiwalay. Kung ang alinmang 
seksiyon, subseksiyon, subdibisyon, talataan, sugnay, pangungusap, prase, 
salita, o ang paggamit ng batas na ito para sa anumang dahilan ay ipinasiyang 
walang-bisa ng isang desisyon ng anumang hukuman ng may-kakayahang 
hurisdiksiyon, ang desisyong iyon ay hindi dapat makaapekto sa pagiging 
may-bisa ng mga natitirang bahagi ng batas na ito. Ang mga tao ng Estado 
ng California sa pamamagitan nito nagpapahayag na sila ay magpapatibay 
ng batas na ito at ang bawat bahagi, seksiyon, subdibisyon, talataan, sugnay, 
pangungusap, prase, salita, at paggamit na hindi ipinahayag na walang-bisa 
o labag sa saligang-batas nang hindi isinasaalan-alang kung ang anumang 
bahagi ng batas o paggamit nito ay ipapahayag na walang-bisa sa huli.

SEK. 8. Depensang Pambatas.

Kung ang batas na ito ay aprobahan ng mga botante ng Estado ng 
California at pagkaraan ay isinailalim sa isang pagsalungat na pambatas 
na nagpaparatang ng isang paglabag sa pederal na batas, at ang pareho 
ng Gobernador at Pangkalahatang Abugado ay tumangging ipagtanggol ang 
batas na ito, ang mga sumusunod na aksiyon ay dapat gawin:

(a) Sa kabila ng anumang bagay na kasalungat, nakapaloob sa Kabanata 
6 (nagsisimula sa Seksiyon 12500) ng Bahagi 2 ng Dibisyon 3 ng Titulo 2 
ng Kodigo ng Pamahalaan o anumang ibang batas, ang Pangkalahatang 
Abugado ay dapat maghirang ng independiyenteng abugado upang matapat 
at masiglang ipagtanggol ang batas na ito sa ngalan ng Estado ng California.

(b) Bago maghirang o maghalili pagkaraan ng independiyenteng abugado, 
ang Pangkalahatang Abugado ay dapat gumawa ng angkop na pagsisikap sa 
pagpapasiya ng mga kuwalipikasyon ng independiyenteng abugado at dapat 
kumuha ng nakasulat na pag-apirma mula sa independiyenteng abugado na 
ang independiyenteng abugado ay matapat at masiglang ipagtatanggol ang 
batas na ito. Ang nakasulat na pag-apirma ay dapat gawing makukuha ng 
publiko kapag hiniling.

(c) Ang isang patuloy na paglalaan ay ginagawa sa pamamagitan nito mula 
sa Pangkalahatang Pondo patungo sa Kontroler, nang hindi isinasaalang-
alang ang mga taon ng pananalapi, sa isang halagang kailangan upang 
masaklaw ang mga gastos sa pagpapanatili ng independiyenteng abugado 
upang matapat at masiglang ipagtanggol ang batas na ito sa ngalan ng 
Estado ng California.

PROPOSISYON 54
Ang inisyatibong panukalang ito ay iniharap sa mga tao alinsunod sa mga 
tadhana ng Seksiyon 8 ng Artikulo II ng Saligang-batas ng California.

Ang panukalang inisyatibo na ito ay nagsususog sa Saligang-Batas ng 
California at nagsususog at nagbabago sa mga seksiyon sa Kodigo ng 
Pamahalaan; samakatuwid, ang mga umiiral na probisyong iminungkahing 
tatanggalin ay nakalimbag sa strikeout na uri at ang mga bagong probisyong 
iminungkahing idagdag ay nakalimbag sa italic na uri upang maipakitang 
ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS
SEKSYON 1. Titulo.
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(a) Upang maipatupad, tayo, ang mga tao, ay susubaybay sa Internet kung 
ano ang nangyayari at nangyari sa anuman at lahat ng pampublikong 
pamamaraan ng Lehislatura upang makakuha ng impormasyong kinakailan 
upang makalahok sa pampulitikang proseso at upang mabigyan ng 
pananagutan ang ating mga nahalal na kinatawan para sa kanilang mga 
pagkilos.

(b) Upang maipatupad, tayo, ang mga tao, ay magre-rekord at magpapaskil, 
kung hindi naman ay magta-transmit ng ating mga sariling rekord ng mga 
pambatasang pamamaraan upang makapaghikayat ng pagkakapantay-
pantay sa mga pamamaraan, deliberasyon para sa mga pagpapasiya, at 
pananagutan ng ating mga kinatawan.

(c) Upang makapagbigay sa atin, sa mga tao, at sa ating mga kinatawan ng 
kinakailangang oras upang masusing suriin ang kahusayan at kakulangan ng 
huling bersyon ng isang panukalang batas sa botahan, sa pamamagitan ng 
pag-aatas ng 72 oras na pampubikong paunawa sa pagitan ng panahon ng 
paghahanda ng huling bersyon sa Lehislatura at sa publiko, at sa panahong 
kukunin ang boto, maliban sa mga kasong ng tunay na emerhensiya ng 
idineklara ng Gobernador.

SEK. 4. Mga Susod sa Artikulo IV ng Saligang-Batas ng California.

SEK. 4.1. Ang Seksyon 7 ng Artikulo IV ng Saligang-batas ng California ay 
sinususugan, upang mabasang:

Sek. 7. (a) Pipili ang bawat kapulungan ng mga opisyal nito at dapat 
nitong pagtibayin ang mga tuntunin para sa mga pamamaraan nito. Ang 
mayoriya ng pagkamiyembro ay bumubuo ng korum, ngunit ang isan mas 
maliit na bilang ay maaaring pansamantalang itigil araw-araw at iatas ang 
pagdalo ng mga lumiban na miyembro.

(b) Ang bawat kapulungan ay dapat magpanatili at maglathala ng isang sipi 
ng mga pamamaraan nito. Ang pagboto sa pagtawag nang isa-isa ng mga 
miyembro sa isang taong ay dapat makuha at mailagay sa sipi kung hihilingin 
ng 3 miyembrong naroon.

(c) (1) Maliban kung ipinagkaloob sa talata (3), Ang ang pamamaraan 
ng bawat kapulungan at ang mga komite dito ay dapat maging bukas 
at pampubliko. Ang ibig sabihin, kasama sa karapatang dumalo sa mga 
bukas at pampublikong pamamaraan ang karapatan ng sinuman na mag-
rekord sa pamamagitan ng audio o video sa anuman at lahat ng bahagi ng 
mga pamamaraan at upang ipahayag o kung hindi naman ay i-transmit 
ang mga ito; sa kundisyon na maaaring magpatupad ang Lehislatura ng 
mga makatwirang tuntunin alinsunod sa talataan (5) na nangangasiwa 
sa pagtatalaga at paggamit ng ma kagamitan para sa pagre-rekord o 
pamamahayag sa mga pamamaraan para sa layunin lang ng pagbabawas 
ng mga pagkakaantala ng mga pamamaraan. Ang anumang naagrabyadong 
panig ay magkakaroon ng pagkakataon upang hamunin ang mga nasabing 
tuntunin sa isang pagkilos para sa pagpapahayag at tulong ng utos ng 
hukuman, at papasanin ng Lehislatura ang pagpapakita na makatwiran ang 
tuntutin.
(2) Simula sa Enero 1 ng pangalawang taon sa kalendaryo kasunod ng 
pagpapatibay ng talataan na ito, ang idudulot din ng Lehislatura na 
magkaroon ng mga audiovisual at rekord ang lahat ng pamamaraan na 
napapailalim sa talataan (1) sa kabuuan ng mga ito, at dapat isapubliko 
ang mga naturang rekord sa pamamagitan ng Internet sa loob ng 24 oras 
pagkatapos ng pagkakaantala o pagtatapos ng mga pamamaraan para sa 
buong araw, at dapat magpanatili ng isang archive ng mga naturang rekord, 
na napupuntahan ng publiko sa pamamagitan ng Internet at mada-download 
sa loob ng hindi bababa sa 20 taon na tinukoy ng batas.

(3) Sa kabila ng mga talataan (1) at (2)Gayunpaman, maaaring isagawa ang 
mga saradong sesyon para sa mga sumusunod na dahilan lang:

(A) Upang isaalang-alang ang paghirang, pagtatrabaho, pagsusuri ng 
pagganap, o pag-aalis sa tungkulin ng isang pampublikong opisyal o 
empleyado, upang isaalang-alang o manghingi ng mga reklamo o akusasyon 
na idudulog laban sa Miyembro ng Lehislatura o iba pang pampublikong 
opisyal o empleyado, o upang isakatuparan ang klasipikasyon o kabayaran ng 

Ang batas na ito ay kikilalanin at maaaring tawagin bilang Batas sa Pagiging 
Malinaw ng Lehislatura ng California.

SEK. 2. Mga Ipinasiya at mga Pagpapahayag.

Sa pamamagitan ay inito ay napagpasiyahan at ipinapahayag na mga tao ng 
Estado ng California ang sumusunod:

(a) Mahalaga sa pagpapanatili ng isang demokratikong lipunan na isagawa 
ang mga pampublikong negosyo sa bukas at pampublikong paraan, at maging 
ganap na kasiya-siya na, sa pamamagitan nito ay mabibigyan ang mga 
mamamayang ganap na masuri ang bawat panukalang batas at maipahayag 
ang kanilang mga pananaw hinggil sa mga merito ng panukalang batas sa 
kanilang mga nahalal na kinatawan, bago ito ipasa.

(b) Gayunpaman, madalas na ginagamit ang mga huling susog sa mga 
panukalang batas upang makapagpatuloy sa mga politikal na pabor nang 
walang komento o nang halos walang paunang paunawa.

(c) Bukod pa rito, madalas na naipapasa ang mga masalimuot na 
panukalang batas bago pa man magkaroon ang mga Miyembro ng Lehislatura 
ng anumang makatotohanang oportunidad upang suriin o idebate ang mga 
ito, na nagreresulita sa pagsasabatas na hindi napag-isipan nang maayos.

(d) Bilang karagdagan, bagama't kasalukuyang ipinagkakaloob ng Saligang-
batas ng ating Estado na ang mga pamamaraan ng bawat kapulungan 
at komite rito ay dapat maging bukas at pampubliko, ilang mamamayan 
lang ang may kakayahang pumunta nang personal sa mga pambatasang 
pamamaraan, at maraming pambatasang pamamaraan ang natatapos nang 
hindi nasusubaybayan ng publiko at media, kaya't madalas ay walang rekord 
ng mga nasabi tungkol rito.

(e) Sa kabila nito, ang kahandaan ng modernong teknolohiya sa pagre-rekord 
at ang Internet, ay hindi dahilan upang manatiling halos hindi nalalaman 
ng mga mamamayang pinaglilingkuran nila ang mga pambatasang 
pamamaraan.

(f) Alinsunod dito, upang magkaroon ng pagsisiwalat, deliberasyon, debate, 
at kawastuan sa ating mga pambatasang pamamaraan, upang mapanatiling 
may alam ang ating mga mamamayan, at upang matiyak na isasagawa 
nang patas at bukas ang mga pambatasang pamamaraan, dapat tiyakin 
ng Saligang-batas ng ating Estado ang karapatan ng lahat ng tao, kabilang 
ang mga miyembro ng media, upang malayang makapag-rekord ng mga 
pambatasang pamamaraan at ipahayag, ipaskil, o kung hindi naman ay 
i-transmit ang mga rekord na iyon.

(g) Upang madagdagan ang karapatang makapag-rekord ng mga 
pambatasang pamamaraan, dapat ding atasan ang mismong Lehislatura 
upang gumawa at mapagskil ng mga audiovisual na rekord ng lahat ng 
pampublikong pamamaraan sa Internet at magpanatili ng isang archive ng 
mga rekord na ito, na magiging mahalagang mapagkukunan para sa publiko, 
media, at akademikong komunidad para sa mga susunod na henerasyon.

(h) Dapat ding sundin ng California ang pamumuno ng ibang mga estado 
na nag-aatas ng paunang 72 oras na panahon ng paunawa sa pagitan ng 
paglilimbag at paghahanda sa publiko at sa panahong pagbobotohan ang 
isang panukalang batas, na magbibigay-daan sa pagbubukod lang sa kaso 
ng isang totoong emerhensiya, gaya ng isang likas na kalamidad.

(i) Ang oportunidad para sa isang maayos at detalyadong pagsusuri ng mga 
panukalang batas ng publiko, media at mambabatas ay magreresulta sa 
mga mas mahusay na panukalang batas habang hinahadlangan ang mga 
politikal na paboritismo at pangangamkam ng kapangyarihan.

(j) Ang mga panukalang ito ay magkakaroon ng mas maliit na gatusin 
para sa mga nagbabayad ng buwis, habang binibigyan ng promosyon at 
mas mahusay na linaw ang ating mga pambatasang pamamaraan para sa 
pakinabang ng mga tao.

SEK. 3. Pahayag ng Layunin.

Sa pagpapatupad ng panukalang ito, layunin ng mga tao ng Estado ng 
California ang sumusunod:
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isang empleyado ng Lehislatura.

(B) Upang isaalang-alang ang mga usaping nakakaapekto sa kaligtasan 
at seguridad ng mga Miyembro ng Lehislatura o ng mga empleyado nito o 
ang kaligtasan at seguridad ng anumang gusali o bulwagang ginagamit ng 
Lehislatura.

(C) Upang makipag-usap, o makatanggap ng payo, mula sa legal na 
abogado hinggil sa nakabinbin o makatwirang inaasahan na, o pasimulan 
ang isang paghahabla kapag ang pag-uusap sa isang bukas na sesyon ay 
hindi magpoprotekta sa mga interes ng kapulungan o komite hinggill sa 
paghahabla.

(2)(4) Maaaring magsama-sama sa isang saradong sesyon ang isang 
kawkus ng mga Miyembro ng Senado, Miyembro ng Asembleya, o Miyembro 
ng parehong kapulungan, na binubuo ng mga miyembro ng iisang partidong 
pulitikal.

(3)(5) Ang Lehislatura ay dapat magpatupad ng subdibisyon ng 
magkaparehong resolusyong pinagtibay sa pamamagitan ng boto sa 
pamamagitan ng pagboto sa pagtawag nang isa-isa na ilalagay sa sipi, 
dalawang-katlo ng pagkamiyembro ng sumasang-ayong kapulungan, o 
ayon sa batas, at dapat itagubilin na, kung sakaling ang isang saradong 
sesyon ay isasagawa alinsunod sa talataan (1), (3), dapat itagubilin na ang 
makatwirang paunawa ng saradong sesyon at dapat ipagkaloob sa publiko 
ang layunin ng saradong sesyon. Kung mayroong salungatan sa pagitan ng 
magkaparehong resolusyon at batas, ang huling pinagtibay o ipinatupad ang 
mangingibabaw.

(d) Walang kapulungan nang walang pahintulot ng isa pa ang maaaring 
mag-antala nang mahigit sa 10 araw o sa anumang iba pang lugar.

SEK. 4.2. Ang Seksyon 8 ng Artikulo IV ng Saligang-batas ng California ay 
sinususugan, upang mabasang:

Sek. 8. (a) Sa mga regular na sesyon, walang panukalang-batas 
maliban sa panukalang-batas sa badyet ang dapat dinggin o ipatupad ng 
komite o alinmang kapulungan hanggang sa ika-31 araw na sinimulan ang 
panukalang-batas, maliban kung ibibigay ng kapulungan ang mga iniaatas 
na ito sa pamamagitan ng pagboto sa pagtawag nang isa-isa na ilalagay sa 
sipi, kung saan sasang-ayon ang tatlong-kapat ng pagkamiyembro.

(b) (1) Hindi maaaring gumawa ng batas ang Lehislatura maliban kung sa 
pamamagitan ng batas at hindi maaaring magpatupad ng anumang batas 
maliban kung sa pamamagitan ng panukalang-batas. Walang panukalang-
batas ang maaaring ipasa maliban kung binasa ito ayon sa titulo sa loob ng 3 
araw sa bawat kapulungan maliban na lang kung ibibigay ito ng kapulungan 
gamit ang iniaatas na ito sa pamamagitan ng pagboto sa pagtawag nang 
isa-isa na ilalagay sa sipi, kung saan sasang-ayon ang dalawang-katlo ng 
pagkamiyembro.

(2) Walang batas ang maaaring ipasa o ganap na maging batas maliban 
kung hanggang ang panukalang-batas, gamit ang anumang mga 
pagsusog ay nailathala, at naipamahagi sa mga miyembro, at nailathala 
sa Internet, sa huling anyo nito, nang hindi bababa sa 72 oras bago ang 
pagboto, maliban kung babawiin ang panahong ito ng paunawa kung 
magsusumite ang Gobernador sa Lehislatura ng nakasulat na pahayag na 
ang pagbibigay ng panahong ito ng paunawa para sa panukalang-batas na 
ito ay kinakailangan upang magpatupad ng estado ng emerhensiya, ayon sa 
tinutukoy sa talataan (2) ng subdibisyon (c) ng Seksiyon 3 ng Artikulo XIII B, 
na idineklara ng Gobernador, at ng kapulungan, na may pagsasaalang-alang 
na pagkatapos nito, ang panukalang-batas ay ibibigay na may panahon ng 
paunawa para sa panukalang-batas na iyon sa pamamagitan ng hiwalay 
na pagboto sa pagtawag nang isa-isa na ilalagay sipi, kung saan sasang-
ayon ang dalawang-katlo ng pagkamiyembro, bago pa ang pagboto sa 
panukalang-batas.
(3) Walang panukalang-batas ang maaaring ipasa maliban, sa pamamagitan 
ng pagboto sa pagtawag nang isa-isa na ilalagay sa sipi, at sasang-ayon ang 
isang mayorya ng pagkamiyembro ng bawat kapulungan.

(c) (1) Maliban kung ipinagkaloob sa mga talataan (2) at (3) ng subdibisyon 

na ito, ang isang ipinatupad na batas sa isang regular na sesyon ay dapat 
magkaroon ng bisa sa Enero 1 kasunod ng isang 90 araw na yugto mula 
sa petsa ng pagpapatupad ng batas at isang ipinatupad na batas sa ika-
91 araw sa pagtatapos ng espesyal na sesyon kung kailan naipasa ang 
panukalang-batas.

(2) Ang isang batas, maliban sa batas na nagtatalaga o nagbabago 
ng mga hangganan ng anumang lehislatura, pangkongreso, o iba pang 
distrito sa halalan, na ipinapatupad ng isang panukalang-batas na ipinasa 
ng Lehislatura sa petsa ng pagtatapos ng Lehislatura o bago ito para sa 
isang magkasamang recess upang muling magtipon sa pangalawang taon 
sa kalendaryo ng dalawang taon ng sesyon ng lehislatura, at hawak ito ng 
Gobernador pagkatapos ng petsang ito, ay dapat magkaroon ng bisa sa 
Enero 1 sa susunod na petsa ng pagpapatupad ng batas maliban kung, bago 
ang Enero 1, ang isang kopya ng petisyon sa reperendum ay isinumite sa 
Pangkalahatang Abugado alinsunod sa subdibisyon (d) ng Seksiyon 10 ng 
Artikulo II, kung mangyayari ito, ang batas ay magkakaroon ng bisa sa ika-
91 araw pagkatapos ng pagpapatupad dito maliban kung ang petisyon at 
iniharap sa Kalihim ng Estado alinsunod sa subdibisyon (b) ng Seksiyon 9 ng 
Artikulo II.

(3) Ang mga batas na nagbibigay-daan sa mga halalan, mga batas na 
nagkakaloob ng ipinapataw na buwis o paglalaan para sa karaniwang 
kasalukuyang gastusin ng Estado, at mga agarang batas ay dapat magkaroon 
ng bisa kaagad pagkatapos ng pagpapatupad dito.

(d) Ang mga agarang batas ay iyong mga kinakailangan para sa mabilis na 
pangangalaga ng kapayapaan, kalusugan, at kaligtasan ng publiko. Dapat 
ipatupad ang isang pahayag ng impormasyon na binubuo ng pangangailangan 
dito sa isang seksiyon ng panukalang-batas. Dapat hiwalay na ipasa ang 
seksiyon at ang panukalang-batas sa bawat kapulungan, ang bawat isa ay 
sa pamamagitan ng pagboto sa pagtawag nang isa-isa sa sipi, kung saan 
sumasang-ayon ang dalawang-katlo ng pagkamiyembro. Ang isang agarang 
batas ay maaring hindi makagawa o makapag-alis nang permanente ng 
anumang opisina o magbago ng suweldo, termino, o tungkulin ng anumang 
opisina, o magbigay ng anumang prankisya o espesyal na pribilehiyo, o 
makagawa ng anumang ibinigay na karapatan o interes.

SEK. 5. Mga Susod sa Kodigo ng Pamahalaan.

SEK. 5.1. Ang Seksiyon 9026.5 ng Kodigo ng Pamahalaan ay sinusugan 
upang mabasang:

9026.5. Isinasatelebisyon o iba pang audiovisual na rekord ng mga 
pampublikong pamamaraan.
(a) Ang isinasatelebisyon o iba pang mga audiovisual na rekord ng mga 
pampublikong pamamaraan ng bawat kapulungan ng Lehislatura at ng 
mga komite rito ay maaaring gamitin para sa lehitimong layunin at nang 
walang imposisyon ng anumang bayad na babayaran sa Estado o anumang 
pampublikong ahensiya o pampublikong korporasyon dito. Walang signal ng 
telebisyon na nasasagap ng Asembleya ang dapat gamitin para sa anumang 
pampulitika o pangkomersiyo na layunin, kabilang ngunit hindi limitado sa, 
anumang kampanya para sa elektibong pampublikong katungkula o anumang 
kampanyang sumusuporta o sumasalungat sa proposisyon ng balota na 
isinumite sa mga manghahalal.

Gaya ng pagkagamit sa seksiyon na ito, hindi kasama sa "pangkomersiyo na 
layunin" ang sumusunod:

(1) Ang paggamit ng signal ng telebisyon na nasasagap ng Asembleya 
mula sa isang kinikilalang organisasyon sa pagbabalita o anumang hindi 
para sa kita na organisasyon para sa mga programa na pang-edukasyon o 
pampublikong gawain.

(2) Ayon sa pinapahintulutan ng Asembleya, ang transmisyon ng isang 
ikatlong partido sa mga bayad na tagatangkilik ng isang hindi na-edit feed 
ng video ng signal ng telebisyon na nasasagap ng Asembleya.

(b) Ang mga halagang gagastusin ng Lehislatura sa pagsunod sa talataan 
(2) ng subdibisyon (c) ng Seksiyon 7 at ng talataan (2) ng subdibisyon (b) ng 
Seksiyon 8 ng Artikulo IV ng Saligang-Batas ng California ay dapat isama 
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(d) Ang pansariling impormasyon na may kaugnayan sa isang tao na kumuha 
ng impormasyon ay maaari lang panatilihin para sa layunin ng pagkakaloob 
ng serbisyo sa tao.

(e) Walang bayad o anumang ibang singil ang itatakda ng Pambatasang 
Abogado bilang isang kundisyon sa pagkuha ng impormasyon na makukuha 
sa pamamagitan ng network ng computer na tinukkoy sa subdibisyon (b).

(f) Ang ipinagkakaloob ng elektroniko at pampublikong pagkuha sa 
pamamagitan ng network ng computer na tinukoy sa subdibisyon (b) ay dapat 
idagdag sa ibang elektroniko o nakalimbag na pamamahagi ng impormasyon.

(g) Walang pagkilos alinsunod sa seksiyon na ito ang dapat ituring na kapalit 
o ipaisantabi ang anumang copyright o iba pang pagmamay-aring interes o 
karapatan ng Estado ng California na nauugnay sa anuman sa impormasyong 
inihanda alinsunod sa seksiyong ito.

SEK. 6. Depensa ng Panukalang Inisyatibo.

SEK. 6.1. Ang Seksiyon 12511.7 ay idinaragdag sa Kodigo ng Pamahalaan, 
upang mabasang:
12511.7. Depensa ng Batas sa Pagiging Malinaw ng Lehislatura ng 
California.
Kung ang isang pagkilos ay napag-alamang mapanghamon, sa kabuuan o 
sa bahagi nito, ang pagkakaroon ng bisa ng Batas sa Pagiging Malinaw ng 
Lehislatura ng California at ang sumusunod ay malalapat:
(a) Dapat ipagpatuloy ng Lehislatura ang pagsunod sa batas maliban kung 
madedeklara itong hindi naaayon sa saligang-batas alinsunod sa huling 
hatol ng may kapangyarihang hukuman.
(b) Maliban kung itatakda sa subdibisyon (c), dapat magtanggol ang 
Pangkalahatang Abugado laban sa anumang pagkilos na humahamon, sa 
kabuuan o sa bahagi nito, ang pagkakaroon ng bisa ng batas, at dapat itong 
magkaroon ng walang kundisyong batas na mamagitan sa anumang pagkilos 
na tumutugon sa pagkakaroon ng bisa ng batas.
(c) Kung tatanggihan ng Pangkalahatang Abugado na depensahan ang 
pagkakaroon ng bisa ng batas sa anumang pagkilos, dapat maghain ang 
Pangkalahatang Abugado ng apela mula sa, o humiling ng pagsusuri ng, 
anumang hatol ng anumang hukuman na tumutukoy na walang bisa ang 
batas, sa kabuuan o sa bahagi nito, kung kinakailangan o naaangkop upang 
mapangalagaan ang pinapanindigan ng estado upang madepensahan ang 
batas alinsunod sa tungkulin ng Pangkalahatang Abugado ayon sa saligang-
batas na iyaking ang mga batas ay ganap na naipapatupad.
(d) Ang mga opisyal na may-panukala ng batas ay may walang kundisyong 
karapatan na makiisa, bilang tagapamagitan o tunay na partido, sa anumang 
pagkilos na makakaapekto sa pagkakaroon ng bisa o pagbibigay-kahulugan 
sa batas. Kapag tumanggi ang Gobernador at Pangkalahatang Abugado 
na depensahan ang pagkakaroon ng bisa ng batas, ang mga opisyal na 
may-panukala ay pinapahintulutan ding kumilos sa ngalan ng estado sa 
pagtataguyod ng interes ng estado sa pagkakaroon ng bisa ng naturang 
pagkilos at upang umapela mula sa anumang hatol na nagpapawalang-bisa 
sa batas.
(e) Walang anuman sa seksiyong ito ang humahadlang sa iba pang mga 
pampublikong opisyal sa pagtataguyod ng interes ng estado sa pagkakaroon 
ng bisa ng batas.
SEK. 7. Pagpapawalang-saysay ng anumang Nagsasalungat na  
Iminumungkahing Batas sa Pangunahing Halalan.

Kung magtatalaga ang Lehislatura ng isang panukala sa balota para sa 
pangunahing halalan para sa Hunyo 2016, na naaprubahan ng mayoriya 
ng mga boto doon, ang anumang probisyon ng panukalang iyon na hindi 
tumutugma sa, o humahadlang sa anumang paraan, sa layunin o probisyong 
ipinapatupad ng panukalang inisyatibong ito ay dapat ituring na walang bisa 
at walang legal na epekto.

SEK. 8. Pagkakabukod.

Ang mga probisyon ng batas na ito ay nabubukod. Kung ang anumang 

bilang kabuuang pinagsama-samang gastusin na pinapahintulutan sa ilalim 
ng Seksiyon 7.5 ng Artikulo IV ng Saligang-Batas ng California. Ang sinumang 
tao o organisasyon na lalabag sa seksiyon na ito ay makakasuhan para sa 
isang maliit na pagkakasala.

SEK. 5.2. Ang Seksiyon 10248 ng Kodigo ng Pamahalaan ay sinusugan 
upang mabasang:

10248. Pampublikong network ng computer; iniaatas na pambatasang 
impormasyon.
(a) Dapat ihanda ng Pambatasang Abogado, sa pamamagitan ng payo ng 
Komite ng Asembleya sa Mga Tuntunin at Komite ng Senado sa Mga Tuntunin, 
ang lahat ng impormasyon sa publiko sa elektronikong anyon:

(1) Ang pambatasang kalendaryo, iskedyul ng mga pandinig ng lehislaturang 
komite, listahan ng nakabinbing usapin sa asembleya ng magkabilang 
kapulungan ng Lehislatura, at listahan ng mga komite ng Lehislatura at ang 
mga miyembro ng mga ito.

(2) Ang teksto sa bawat ipinakilalang panukalang-batas sa bawat 
kasalukuyang pambatasang sesyon, kabilang ang bawat nasusog, naitala at 
hinati sa kabanata na anyo ng bawat panukalang-batas.

(3) Ang kasaysayan ng bawat panukalang-batas na ipinakilala at nasusog 
sa bawat kasalukuyang pambatasang sesyon.

(4) Ang katayuan ng bawat panukalang-batas na ipinakilala at nasusog sa 
bawat kasalukuyang pambatasang sesyon.

(5) Ang lahat ng pagsusuri ng panukalang-batas ng mga pambatasang 
komite kaugnay ng bawat panukalang-batas sa bawat kasalukuyang 
pambatasang sesyon.

(6) Ang lahat ng audiovisual ng rekord ng mga pambatasang pamamaraan 
na ginawa ng Lehislatura alinsunod sa talataan (2) ng subdibisyon (c) ng 
Seksyon 7 ng Artikulo IV ng Saligang-Batas ng California. Ang bawat rekord 
ay mananatiling napupuntahan ng publiko sa pamamagitan ng Internet at 
nada-download para sa isang pinakamaikling panahon ng 20 taon kasunod 
ng petsa kung kailan ginawa ang rekord at dapat itabi sa isang ligtas na 
format.
(6)(7) Ang lahat ng boto na may kaugnayan sa bawat panukalang-batas sa 
bawat kasalukuyang pambatasang sesyon.

(7)(8) Ang anumang mensaheng veto na may kaugnayan sa isang 
panukalang-batas sa bawat kasalukuyang pambatasang sesyon.

(8)(9) Ang Mga Kodigo ng California.

(9)(10) Ang Saligang-Batas ng California.

(10)(11) Ang lahat ng batas na ipinatupad noon o pagkalipas ng Enero 1, 
1993.

(b) Ang impormasyong tinukoy sa subdibisyon (a) ay ihahanda sa publiko 
sa pamamagitan ng pagkuha sa pinakamalaking nakikiisang pampublikong 
network ng computer na hindi pribado at hindi para sakita. Ihahanda 
ang impormasyon sa isa higit pang mga format at ng isa o higit pang 
pamamaraan upang magkaloob ng pinakamahusay na posibleng paggamit 
sa pangkalahatang publiko sa estado. Ang sinumang kukuha ay maaaring 
kumuha ng lahat o anumang bahagi lang ng impormasyon. Maaari ding 
ihanda ang impormasyon sa pamamagitan ng anumang ibang paraan ng 
pagkuha na magpapabilis sa pagkuha ng publiko sa impormasyon. Ang 
pinapanatiling impormasyon sa pambatasang sistema ng impormasyon na 
pinapagana at pinapanatili ng Pambatasang Abogado ay dapat ihanda sa 
pinakamabilis na posibleng panahon pagkatapos na ihanda ang impormasyon 
sa sistema ng impormasyon. Ang impormasyong hindi pinapanatili sa sistema 
ng impormasyon ay dapat ihanda sa pinakamabilis na posibleng panahon 
pagkatapos nitong maihanda sa Pambatasang Abogado.

(c) Ang anumang dokumentasyong naglalarawan ng elektronikong digital 
na format ng tinukoy na impormasyon sa subdibisyon (a) at nakahanda para 
sa publiko ay dapat ihanda sa pamamagitan ng pagkuha ng network ng 
computer ba tinukoy sa subdibisyon (b).
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IMINUMUNGKAHING BATAS
Ang Batas ng California sa Pagprotekta sa Edukasyon at Pangangalagang 

Pangkalusugan ng mga Bata ng 2016

SEKSIYON 1. Titulo.

Ang panukalang ito ay kikilalanin at maaaring tawaging "Ang Batas ng 
California sa Pagprotekta sa Edukasyon at Pangangalagang Pangkalusugan 
ng mga Bata ng 2016 (The California Children's Education and Health Care 
Protection Act of 2016)."

SEK. 2. Mga Ipinasiya.

(a) Noong kamakailang resesyon, mahigit 56 na bilyong dolyar ang ikinaltas 
ng California sa pondo para sa edukasyon, pangangalagang pangkalusugan 
at iba pang mahahalagang pang-estado at lokal na serbisyo. Dahil sa mga 
kaltas na ito sa pondo, libu-libong guro ang nawalan ng trabaho, lumaki ang 
mga sukat ng klase, tumaas ang matrikula sa kolehiyo, at nabawasan ang 
mahahalagang serbisyo. Nakatulong ang mga pansamantalang pagtataas ng 
buwis na ipinasa ng mga botante sa California noong 2012 upang bahagyang 
mapagaan ang pagkawala ng ilang pondo, ngunit magsisimula nang ihinto 
ang pagpapataw ng mga buwis na iyon sa katapusan ng 2016, na hahantong 
sa mas marami pang kakulangan at mas malaking kaltas sa pondo para sa 
mga paaralan.

(b) Maliban na lang kung kikilos tayo ngayon upang pansamantalang 
palawigin ang pagpapataw ng mga kasalukuyang antas ng buwis sa kita 
sa pinakamayayamang taga-California, mahaharap na naman sa mga 
panibagong kaltas sa pondo ang ating mga pampublikong paaralan dahil sa 
nawalang kita na nagkakahalaga ng bilyun-bilyong dolyar kada taon. Sagad 
ang naging kaltas sa pondo para sa mga pampublikong paaralan noong 
panahon ng resesyon. Nagsisimula pa lang makabawi ang ating mga paaralan 
at kolehiyo, at sinusubukan dapat nating protektahan ang pagpopondo para 
sa edukasyon sa halip na sagarin itong muli. Maaari nating hayaang huminto 
ang pagpapatupad ng pansamantalang pagtaas ng buwis sa pagbebenta 
upang matulungan ang mga nagtatrabahong pamilya, ngunit hindi ito ang 
tamang panahon upang bigyan ng pagkakataon ang pinakamayayamang tao 
sa California na makatipid sa buwis, isang bagay na hindi nila kailangan at 
hindi kakayanin ng ating mga paaralan.

(c) Nakasalalay ang hinaharap ng California sa tagumpay ng siyam na 
milyong bata na naninirahan dito. Ang bawat bata sa California ay karapat-
dapat magkaroon ng patas na pagkakataong maging matagumpay sa 
kanilang paglaki. Ngunit upang magtagumpay ang mga bata pagdating nila 
ng hustong gulang, dapat silang magkaroon ng pagkakataong makakuha ng 
de-kalidad na edukasyon at pangangalagang pangkalusugan.

(d) Para sa mga bata, ang edukasyon at pangangalagang pangkalusugan ay 
mahalaga at nakasalalay sa isa't isa. Mahalaga ang pagkakataong makakuha 
ng de-kalidad na edukasyon sa tagumpay ng mga bata sa California. Kahit 
sa mga nakakasapat na paaralan, hindi makakapag-aral ang mga bata kung 
hindi sila makakapasok sa eskwela dahil sa sakit. At ang mga batang lumalaki 
sa mga komunidad na walang sapat na pangangalagang pangkalusugan 
ay mas malamang na magkasakit o magkaroon ng mga pangmatagalang 
kundisyong medikal na hahadlang sa kanila upang regular silang makapasok 
sa eskwela.

(e) Magkakaroon din ng negatibong epekto sa pananalapi ng California ang 
paglalaan ng hindi sapat na pondo para sa mga programa sa pangangalagang 
pangkalusugan. Ang bawat bagong dolyar mula sa estado na ginagastos sa 
pangangalagang pangkalusugan ng mga bata ay awtomatikong tinutumbasan 
ng pondo mula sa pederal na pamahalaan. Ang ibig sabihin nito, bawat taon, 
hindi nakakatanggap ang California ng bilyung-bilyong dolyar na halaga ng 
pondong panumbas mula sa pederal na pamahalaan na maaaring gamitin 
upang matiyak na makakakuha ng pangangalagang pangkalusugan ang mga 
bata at ang kanilang mga pamilya.

(f) Ayon din sa mga pananaliksik, mas lumalaki ang tsansa ng mga bata 
na magtagumpay sa paaralan at sa buhay kung maaga silang makakakuha 
ng de-kalidad na edukasyon. Dapat pang magsumikap ang California 

probisyon ng batas na ito o ang paggamit nito ay mapatunayang walang bisa, 
ang kawalan ng bisa nito ay hindi makakaapekto sa iba pang mga probisyon 
o aplikasyon na maaaring mabigyan ng bisa kung wala ang walang-bisang 
probisyon o aplikasyon. Hanggang sa hindi nililimitahan sa anumang paraan 
ang pagiging pangkalahatan ng nauna, idinedeklara ng mga botante (1) na 
ang mga susog sa Seksyon 7 ng Artikulo IV ng Saligang-Batas ng California 
ay hindi nabubukod mula sa mga susog ng Seksyon 8 ng Artikulo IV ng 
Saligang-Batas ng California, (2) na ang mga obligasyon ng Lehislatura na 
magdudulot ng pagpapatupad, pagsasapubliko at pagpapanatili ng mga 
audiovisual na rekord ng mga pambatasang pamamaraan ay nabubukod 
mula sa karapatan ng sinuman na irekord ang mga pamamaraan at ipahayag 
o kung hindi naman ay mag-transmit ng naturang mga rekord alinsunod sa 
mga susog sa Seksyon 7 ng Artikulo IV ng Saligang-Batas ng California, (3) na 
ang karapatang irekord ang mga pamamaraan ay nabubukod sa karapatang 
ipamahayag o kung hindi naman ay i-transmit ang mga rekord, at (4) ang ma 
pambatasang susog ng panukalang inisyatibo na ito ay nabubukod sa mga 
susog sa saligang-batas.

SEK. 9. Mga Susog.

Ang mga pambatasang probisyon ng batas ay hindi dapat susugan maliban 
sa pag-aproba ng mga botante, maliban kung sususugan ng Lehislatura 
ang talataan (6) ng subdibisyon (a) ng subdibisyon 10248 ng Kodigo ng 
Pamahalaan upang palawigin ang pahanong papanatilihing makukuha 
ng publiko ang mga rekord sa pamamagitan ng Internet at nada-downlad 
sa pamamagitan ng pagpapasa ng batas sa pamamagitan ng pagboto sa 
pagtawag nang isa-isa na ilalagay sa sipi, kung saan sasang-ayon ang isang 
mayoriya ng pagkamiyembro ng bawat kapulungan.

SEK. 10. Hindi Magkakatugmang mga Proposisyon ng Balota.

(a) Kung sakaling ang panukalang inisyatibo na ito at anumang iba 
pang panukala o mga panukala na nauugnay sa pagiging malinaw ng 
pambatasang proseso na may kaugnayan sa anuman sa mga usaping 
tinutugunan dito ay maaaprobahan ng isang mayoriya ng mga botante sa 
parehong halalan, at makakatanggap ng mas maraming pagsang-ayong boto 
ang panukalang inisyatibong ito kumpara sa anumang iba pang panukala o 
mga panukala, ang kabuuan ay kokontrolin ng panukalang inisyatibo at ang 
iba pang panukala o mga panukala ay ituturing na walang bisa at walang 
legal na epekto.

(b) Kung ang panukalang inisyatibo at isang pambatasang panukala na 
nakalagay sa balota ay naaprobahan ng Lehislatura sa pamamagitan ng 
mayoriya ng mga botante sa parehong halalan, ang mga susog sa saligang-
batas sa panukalang inisyatibo na ito ay dapat magkontrol sa anumang 
pambatasang panukala na inilagay ng Lehislatura sa balota hanggang sa 
sumalungat, tumugma, o humadlang ang pambatasang panukala sa layunin, 
tunguhin o mga probisyon ng panukalang inisyatibo na ito.

(c) Kung ang panukalang inisyatibo na ito ay maaprobahan ng mga 
botante ngunit mapapalitan sa kabuuan o sa bahagi nito ng anumang 
sumasalungat na panukalang naaprobahan ng mga botante at tumatanggap 
ng mas maraming bilang ng pagsang-ayong boto sa parehong halalan, at 
ang sumasalungat na panukala o mga pumapalit na probisyon dito ay 
mapapatunayang walang-bisa, ang mga naunang pumapalit na probisyon 
ng panukalang inisyatibo na ito, hanggang sa pinapalitan na ito ng kasunod 
na napawalang-bisa na probisyon ng sumasalungat na panukala, ay dapat 
ipatupad sa sarili nito at dapat mabigyan ng ganap na pagpapatupad sa 
batas.

PROPOSISYON 55
Ang panukalang inisyatibong ito ay iniharap sa mga tao alinsunod sa mga 
pagkakaloob ng Seksiyon 8 ng Artikulo II ng Saligang-batas ng California.

Sinususugan ng panukalang inisyatibong ito ang isang seksiyon sa Saligang-
batas ng California; dahil doon, ang mga kasalukuyang pagkakaloob na 
iminumungkahing tanggalin ay nakalimbag nang nasa tipong pantanggal at 
ang mga bagong pagkakaloob na iminumungkahing idagdag ay nakalimbag 
nang nasa tipong nakahilig upang isaad na bago ang mga ito.
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ng mga negosyong nagpapatakbo sa Internet) at Great Recession. Kapag 
pinanatili ang nakareserbang pondo ng estado, mababalanse ang badyet, 
maiiwasan ang mga biglaang pagtaas at pagbaba na nangyari sa 
nakaraan, at mapoprotektahan ang ating mga anak, nakatatanda, at may 
kapansanang taga-California laban sa pagkakaltas sa pondo para sa 
paaralan at pangangalagang pangkalusugan sa mga pagkakataong hihina 
ang ekonomiya sa hinaharap.

SEK. 3. Layunin at Hangarin.

(a) Ang pangunahing layunin at hangarin ng mga botante sa pagpapatibay 
ng panukalang ito ay upang maiwasan ang mga pagkakaltas sa pondo na 
makakapagpasama sa kalidad ng edukasyon at pagtuturo sa mga lokal na 
pampublikong paaralan ng California, at upang makapagkaloob ng sapat na 
pondo para sa mahahalagang serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan 
para sa mga bata at miyembro ng pamilya na mga legal na residente ng 
California.

(b) Ginawa ang panukalang ito upang protektahan ang ating mga anak sa 
pamamagitan ng pansamantalang pagpapalawig ng pagpapataw ng mga 
kasalukuyang antas ng buwis sa kita sa mayayamang taga-California, sa 
halip na hayaang makatipid nang malaki sa buwis ang mga mag-asawang 
kumikita nang mahigit sa kalahating milyong dolyar kada taon, o ang mga 
indibidwal na kumikita nang mahigit sa isang kapat na milyon. Sa halip ng 
pagbabalik ng pera sa bulsa ng mayayaman, ilalagay ng panukalang ito ang 
pera sa isang espesyal na account na dapat gastusin nang eksklusibo para 
sa pagtiyak na magkakaroon ng pagkakataon ang bawat bata sa California 
na makakuha ng de-kalidad na pampublikong edukasyon at de-kalidad 
na pangangalagang pangkalusugan na kailangan upang manatili sila sa 
paaralan at matuto sila.

(c) Ginawa ang panukalang ito upang patuloy na magkaroon ang California 
ng balanseng badyet at maaasahang pondo para sa mga paaralan, kolehiyo ng 
komunidad, at pangangalagang pangkalusugan, na makakapigil sa pagbalik 
sa panahon kung saan palagi na lang kulang ang badyet at kinakaltasan ang 
mga pondo.

(d) Ginagarantiyahan ng panukalang ito sa Saligang-batas na ang mga 
kikitain nito para sa mga paaralan ay diretsong ibibigay sa mga distrito 
ng paaralan at kolehiyo ng komunidad para sa mga gastos sa silid-aralan, 
hindi sa mga gastos na pampangasiwaan. Hindi maaaring suspindihin o 
hindi ibigay ang pondong ito ng paaralan anuman ang mangyari sa badyet 
ng estado.

(e) Ginagarantiyahan ng panukalang ito sa Saligang-batas na ang mga 
kikitain nito para sa pangangalagang pangkalusugan ay gagastusin bilang 
pandagdag sa kasalukuyang pondo ng estado para sa mga serbisyo sa 
pangangalagang pangkalusugan na kwalipikado para sa pondong panumbas 
mula sa pederal na pamahalaan.

(f) Ang lahat ng kikitain mula sa panukalang ito ay sasailalim sa lokal 
na pagsusuri taun-taon, at sa pagsuusuri ng hiwalay na Controller upang 
matiyak na gagamitin lang ang mga ito para sa mga layuning nakalagay sa 
panukalang ito.

SEK. 4. Sinusugan ang Seksiyon 36 ng Artikulo XIII Saligang-batas ng 
California upang maging:

Sek. 36. (a) Para sa mga layunin ng Seksiyong ito:

(1) Ang "Mga Serbisyo para sa Kaligtasan ng Publiko" ay kinabibilangan ng 
mga sumusunod:

(A) Pagkuha at pagsasanay ng mga opisyal para sa kaligtasan ng publiko, 
kasama na ang mga tauhan para sa pagpapatupad ng batas, mga abugadong 
nakatalaga sa mga kriminal na paglilitis, at mga tauhan para sa seguridad 
ng hukuman.

(B) Pamamahala sa mga lokal na kulungan at pagbibigay ng pabahay, 
paggamot, at mga serbisyo para sa, at pangangasiwa sa, mga kabataan at 
nasa hustong gulang na nagkasala.

(C) Pagpigil sa pang-aabuso, pagpapabaya, o pananamantala sa mga 

upang matiyak na makukuha ng mga bata sa estado ang edukasyon at 
pangangalagang pangkalusugan na kailangan nila upang yumabong at 
makamit ang kanilang sukdulang potensyal.

(g) Halimbawa, ang mga pampublikong paaralan sa California ang may 
pinakamaraming estudyante sa buong bansa. Kagula-gulantang na ang mga 
sukat ng klase ay mas malaki nang 80 porsiyento kaysa sa average sa bansa. 
Nabawasan ng 50 porsiyento ang bilang ng mga taga-California na nag-aaral 
upang maging mga guro sa hinaharap sa nakalipas na limang taon habang 
patuloy namang lumaki ang sukat ng mga klase.

(h) Gayundin, malaki ang ikinaltas sa mga badyet ng mga kolehiyo ng 
komunidad sa California noong panahon ng Great Recession, dahilan upang 
humina ang kakayahan ng mga bata sa California—lalo na ang mga 
batang galing sa mga pamilyang mababa ang kita—na makatanggap ng 
pagsasanay para sa trabaho at ng abot-kaya at kinakailangang pag-aaral 
sa kolehiyo.

(i) Lagi na lang hindi sapat ang pondong inilalaan ng California sa 
pangangalagang pangkalusugan. Sa 50 estado, nasa ika-48 ang California 
pagdating sa paggasta sa pangangalagang pangkalusugan, kaya naman 
nagiging mahirap para sa mga bata at sa kanilang mga pamilya, sa mga 
nakatatanda, at sa mga may kapansanan na makakuha ng pangangalagang 
pangkalusugan. Dahil sa hindi sapat na pagpopondo sa pangangalagang 
pangkalusugan para sa mga bata, mas malaki ang tsansa ng pagkakaroon 
ng malubhang sakit at mas malalaki at pangmatagalang gastos sa 
pagpapagamot. Kung mas mahusay ang pagbabayad para sa mga serbisyong 
pangkalusugan, mas madaling matitiyak na makakapagpatingin sa mga 
doktor at sa mga ospital ang mga bata. At kapag nagsara ang isang ospital 
o tanggapan ng doktor dahil sa tuluy-tuloy na kakulangan sa pagpopondo, 
magsasara ito para sa lahat ng nasa komunidad na iyon.

(j) Pansamantalang pinapalawig ng Batas ng California sa Pagprotekta 
sa Edukasyon at Pangangalagang Pangkalusugan ng mga Bata ng 2016 
ang pagpapataw ng mas matataas na antas ng buwis sa kita sa mga 
mag-asawang kumikita nang mahigit sa kalahating milyong dolyar kada 
taon—ang mga taong may pinakasapat na kakayahang bayaran ito—upang 
matulungan ang lahat ng bata sa California na manatiling malusog, manatili 
sa mahuhusay na pampublikong paaralan, at magkaroon ng pagkakataong 
makakuha ng mas mataas na edukasyon.

(k) Sa panukalang ito, hindi tataasan ang buwis ng sinumang wala pang 
$250,000 ang kinikita. Hindi nito pinapalawig ang mga pansamantalang 
pagtataas ng buwis sa pagbebenta na inaprubahan ng mga botante noong 
2012.

(l) Ang kita sa buwis sa kita, ayon sa Saligang-batas ng California, ay 
garantisadong didiretso sa mga lokal na distrito ng paaralan at kolehiyo 
ng komunidad, at tutulong sa estado na bayaran ang mga gastos sa 
pangangalagang pangkalusugan para sa mga batang mababa ang kita at 
mga pamilya nila. Ginagawang available ang pagpopondo ng estado upang 
makatulong na ibalanse ang badyet at pigilan ang mas malalaki pang kaltas 
sa pondo ng mga serbisyo para sa mga nakatatanda, mga batang mababa 
ang kita, mga nagtatrabahong pamilya, at mga may-ari ng maliit na negosyo. 
Makikinabang ang lahat.

(m) Upang matiyak na ang lahat ng pondong ito ay mapupunta lang sa 
pinaglaanan ng mga botante, inilalagay ang mga ito sa isang espesyal na 
pondo na hindi maaaring gamitin ng Lehislatura sa ibang mga layunin. Hindi 
maaaring gastusin ang alinman sa mga kita na ito sa burukrasya ng estado o 
mga gastos na pampangasiwaan.

(n) Sasailalim ang mga pondong ito sa hiwalay na pagsusuri taun-taon 
upang matiyak na gagastusin lang ang mga ito sa mga layuning nakalagay 
sa panukalang ito. Uusigin at papatawan ng mga kriminal na parusa ang 
inihalal na mga opisyal kung gagamitin nila ang mga pondo sa maling 
paraan.

(o) Nakaranas ng malalaking pagbabago sa badyet ang California sa 
nakalipas na 15 taon, kung saan nagkaroon ng malalaking kakulangan 
at kaltas sa pondo pagkatapos ng Dot-Com bust (panahon ng pagkalugi 
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bata; pagbibigay ng mga serbisyo sa mga bata at kabataang inaabuso, 
napapabayaan o sinasamantala, at sa mga pamilya ng mga batang iyon; 
pagbibigay ng mga serbisyo sa pag-aampon; at pagbibigay ng mga serbisyo 
sa pagprotekta sa mga nasa hustong gulang.

(D) Pagbibigay ng mga serbisyo sa kalusugan ng isip sa mga bata at nasa 
hustong gulang upang mabawasan ang mga pagkakamali o pagbagsak 
sa paaralan, pananakit sa sarili o sa iba, kawalan ng tirahan, at mga 
maiiwasang pagkakakulong o pagpapasok sa mga institusyon.

(E) Pagpigil, paggamot, at pagbibigay ng mga serbisyo sa pagbawi sa 
mapang-abusong paggamit ng alak at droga.

(2) Ang ibig sabihin ng "Batas sa Muling Pagtutugma ng 2011" ay batas na 
pinagtibay noong Setyembre 30, 2012 o bago ang petsang ito, upang ipatupad 
ang plano sa badyet ng estado, na may titulong Muling Pagtutugma ng 2011 at 
nagtatakda ng pagtatalaga ng mga responsibilidad ng Mga Serbisyo para sa 
Kaligtasan ng Publiko sa mga lokal na ahensiya, kasama na ang mga nauugnay 
na responsibilidad sa pag-uulat. Ang batas ay magbibigay sa mga lokal na 
ahensiya ng kakayahang baguhin at kontrolin ang disenyo, pangangasiwa, 
at paghahatid ng Mga Serbisyo para sa Kalusugan ng Publiko sa anumang 
paraan na naaayon sa batas at mga iniaatas sa pagpopondo ng pederal na 
pamahalaan, gaya ng mapagpapasyahan ng Lehislatura. Gayunpaman, ang 
Batas sa Muling Pagtutugma ng 2011 ay hindi kabibilangan ng mga bagong 
programang nakatalaga sa mga lokal na ahensiya pagkatapos ng Enero 
1, 2012, maliban sa programa ng maagang pana-panahong pag-screen, 
diagnosis, at paggamot (early periodic screening, diagnosis, and treatment o 
EPSDT) at pinamamahalaang pangangalaga para sa kalusugan ng isip.

(b) (1) Maliban sa nakatakda sa subdibisyon (d), simula sa taon ng 
pananalapi ng 2011–12 at magpapatuloy pagkatapos noon, idedeposito 
ang mga sumusunod na halaga sa Lokal na Pondo ng Kita ng 2011, gaya ng 
itinakda ng Seksiyon 30025 ng Kodigo ng Pamahalaan, gaya ng sumusunod:

(A) Ang lahat ng kita, kung saan naibawas na ang mga balik-bayad, na 
nakuha sa mga buwis na inilalarawan sa Seksiyon 6051.15 at 6201.15 ng 
Kodigo sa Kita at Pagbubuwis, gaya ng pagkakasulat sa mga seksiyong iyon 
noong Hulyo 1, 2011.

(B) Ang lahat ng kita, kung saan naibawas na ang mga balik-bayad, na 
nakuha sa mga bayad sa lisensiya ng sasakyan na inilalarawan sa Seksiyon 
11005 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis, gaya ng pagkakasulat sa seksiyong 
iyon noong Hulyo 1, 2011.

(2) Sa Hulyo 1, 2011 at pagkatapos ng petsang ito, ang mga kitang 
naideposito alinsunod sa talataan (1) ay hindi ituturing na mga kita ng 
Pangkahalatang Pondo o mga nalikom ng mga buwis para sa mga layunin ng 
Seksiyon 8 ng Artikulo XVI ng Saligang-batas ng California.

(c) (1) Ang mga pondong naideposito sa Lokal na Pondo ng Kita ng 2011 ay 
tuluy-tuloy na gagamitin nang eksklusibo upang pondohan ang pagkakaloob 
ng Mga Serbisyo para sa Kaligtasan ng Publiko ng mga lokal na ahensiya. Bago 
ganap na ipatupad ang Batas sa Muling Pagtutugma ng 2011, maaari ding 
gamitin ang mga pondo upang bayaran ang Estado para sa mga nagastos sa 
programa sa pagbibigay ng Mga Serbisyo para sa Kaligtasan ng Publiko sa 
ngalan ng mga lokal na ahensiya. Ang pamamaraan para sa paglalaan ng 
mga pondo ay tutukuyin sa Batas sa Muling Pagtutugma ng 2011.

(2) Ang ingat-yaman ng county, ingat-yaman ng lunsod at county, o iba pang 
naaangkop na opisyal ay gagawa ng Lokal na Pondo ng Kita ng County ng 
2011 sa kabang-yaman ng bawat county o lunsod at county. Ang pera sa 
bawat Lokal na Pondo ng Kita ng County ng 2011 ay eksklusibong gagamitin 
upang pondohan ang pagkakaloob ng Mga Serbisyo para sa Kaligtasan 
ng Publiko ng mga lokal na ahensiya gaya ng tinukoy sa Batas sa Muling 
Pagtatalaga ng 2011.

(3) Sa kabila ng Seksiyon 6 ng Artikulo XIII B, o anupamang pagkakaloob 
ayon sa saligang-batas, ang isang utos kaugnay ng bagong programa o mas 
mataas na antas ng serbisyo sa isang lokal na ahensiya na ipinapatupad ng 
Batas sa Muling Pagtatalaga ng 2011, o ng anumang regulasyong pinagtibay 
o anumang utos ng tagapagpaganapp o pampangasiwaang direktiba na 

ibinigay upang ipatupad ang batas na iyon, ay hindi nangangahulugan 
na magkakaroon ng utos na nag-aatas sa Estado na magbigay ng pondo 
mula sa pamahalaan na sakop ng ibig pakahulugan ng seksiyong iyon. Ang 
anumang pag-aatas sa isang lokal na ahensiya na sumunod sa Kabanata 9 
(simula sa Seksiyon 54950) ng Bahagi 1 ng Dibisyon 2 ng Titulo 5 ng Kodigo 
ng Pamahalaan, kaugnay sa pagtupad sa mga responsibilidad nito sa Mga 
Serbisyo para sa Kaligtasan ng Publiko, o anupamang usapin, ay hindi 
magiging utos na maaaring bayaran sa ilalim ng Seksiyon 6 ng Artikulo XIII B.

(4) (A) Ang batas na naipatupad na pagkatapos ng Setyembre 30, 2012, na 
nagdulot ng pangkalahatang paglaki ng mga gastos na binabayaran na ng 
isang lokal na ahensiya para sa mga programa o antas ng serbisyo na ipinag-
uutos ayon sa Batas sa Muling Pagtutugma ng 2011 ay iiral sa mga lokal na 
ahensiya hangga't ang Estado ay magbibigay ng taunang pagpopondo para 
sa inilaki ng gastos. Hindi oobligahin ang mga lokal na ahensiya na magbigay 
ng mga programa o antas ng serbisyo na iniaatas ng batas, na inilalarawan 
sa subparagraph na ito, na mas mataas sa antas na napaglaanan ng pondo.

(B) Ang mga regulasyon, utos ng tagapagpaganap, o pampangasiwaang 
direktiba, na ipinatupad pagkatapos ng Oktubre 9, 2011, na hindi kailangan 
upang ipatupad ang Batas sa Muling Pagtutugma ng 2011 at nagdudulot 
ng pangkalahatang paglaki ng gastos na binabayaran na ng isang lokal na 
ahensiya para sa mga programa o antas ng serbisyo na ipinag-uutos ayon sa 
Batas sa Muling Pagtutugma n 2011, ay iiral para sa mga lokal na ahensiya 
hangga't ang Estado ay magbibigay ng taunang pagpopondo para sa inilaki 
ng gastos. Hindi oobligahin ang mga lokal na ahensiya na magbigay ng mga 
programa o antas ng serbisyo alinsunod sa mga bagong regulasyon, utos 
ng tagapagpaganap, o pampangasiwaang direktiba, na inilalarawan sa 
subparagraph, na mas mataas sa antas na napaglaanan ng pondo.

(C) Ang anumang bagong programa o mas mataas na antas ng serbisyo na 
ibinibigay ng mga lokal na ahensiya, gaya ng inilalarawan sa subparagraph 
(A) at (B), na mas mataas sa antas na napaglaanan ng pondo, ay hindi 
mangangailangan ng pondo mula sa pamahalaan ng Estado at hindi rin 
mapapailalim sa Seksiyon 6 ng Artikulo XIII B. Hindi iiral ang talataang ito 
sa batas na kasalukuyang hindi saklaw ng pagbibigay ng pondo mula sa 
pamahalaan sa ilalim ng talataan (2) ng subdibisyon (a) ng Seksiyon 6 ng 
Artikulo XIII B gaya ng pagkakasulat sa talataang iyon noong Enero 2, 2011.

(D) Ang Estado ay hindi maghaharap ng anumang plano o pagtalikdan, o 
susog sa mga plano o pagtalikdang iyon, sa pamahalaan na magdudulot ng 
pangkalahatang paglaki ng gastos na binabayaran ng isang lokal na ahensiya 
para sa mga programa o antas ng serbisyo na ipinag-uutos ayon sa Batas sa 
Muling Pagtutugma ng 2011, hangga't ang mga plano, pagtalikdan, o susog 
ay iniaatas ng batas na pederal, o ang Estado ay magbibigay ng taunang 
pagpopondo para sa inilaki ng gastos.

(E) Hindi aatasan ang Estado na magbigay ng pondo alinsunod sa talataang 
ito para sa isang utos na ipinatupad ng Estado ayon sa hiling ng isang lokal 
na ahensiya o upang makasunod sa batas na pederal. Ang mga pondo ng 
estado na hinihingi ng talataang ito ay magmumula sa isang pinagkukunang 
iba pa sa mga inilalarawan sa subdibisyon (b) at (d), mga buwis sa ari-arian 
na batay sa halaga, o sa Subaccount ng mga Serbisyong Panlipunan ng 
Kuwenta ng Buwis sa Pagbebenta ng Lokal na Pondo ng Kita.

(5) (A) Para sa mga programang inilalarawan sa subparagraph (C) hanggang 
(E), kasama ang lahat, ng talataan (1) ng subdibisyon (a) at kasama sa Batas 
sa Muling Pagtutugma ng 2011, kung magkakaroon ng mga pagbabago sa 
mga batas o regulasyon ng pederal na pamahalaan na magdudulot ng mga 
pagbabago sa mga kundisyon ng pagkuha ng panumbas na pondo ng pederal 
na pamahalaan gaya ng inilalarawan sa Batas sa Muling Pagtutugma ng 
2011, at magdudulot ng pangkalahatang paglaki ng nagagastos ng isang 
lokal na ahensiya, ang Estado ay magbibigay taun-taon ng hindi bababa sa 
50 porsiyento ng bahagi ng mga gastos na iyon na hindi mula sa pederal na 
pamahalaan ayon sa mapagpapasyahan ng Estado.

(B) Kapag ang Estado ay isang partido sa anumang reklamong iniharap sa 
isang pederal na paglilitis ng hukuman o pangasiwaan na kinasasangkutan 
ng isa o higit pa sa mga programang inilalarawan sa subparagraph (C) 
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pera, na makukuha mula sa mga regular na pagtaas ng mga antas ng 
buwis sa subdibisyon (f), na maaari nang ilipat sa Kuwenta ng Proteksyon sa 
Edukasyon sa susunod na taon ng pananalapi. Muling gagawa ang Direktor 
ng Pananalapi ng pagtataya ng mga karagdagang kita, nang hindi kasama 
ang mga isasauling pera, bago ang Enero 10, 2013, at matatanggap ito sa 
pagtatapos ng taon ng pananalapi 2012–13.

(B) Sa huling 10 araw ng ikatlong buwan ng bawat isa sa unang tatlong buwan 
ng bawat taon ng pananalapi mula 2013–14 hanggang 2018–19 2030–31, 
kasama ang lahat ng petsang sinasaklaw nito, ililipat ng Tagapamahala sa 
Kuwenta ng Proteksyon sa Edukasyon, alinsunod sa napapailalim na talataan 
(A) para sa taon ng pananalapi na iyon, ang isang kapat ng tinatayang 
kabuuang halaga, maliban sa maaaring iangkop ang halagang ito alinsunod 
sa napapailalim na talataan (D).

(C) Sa bawat isa sa mga taon ng pananalapi mula 2012–13 hanggang 
2020–21 2032–33, kasama ang lahat ng petsang sinasaklaw nito, 
magkakalkula ang Direktor ng Pananalapi ng halaga para sa Kuwenta ng 
Proteksyon sa Edukasyon, gaya ng nakasaad sa napapailalim na talataan (D), 
sa pamamagitan ng pagsasama-sama sa mga sumusunod na halaga, kung 
naaangkop:

(i) Sa huling ikatlong buwan ng bawat taon ng pananalapi mula 2012–13 
hanggang 2018–19 2030–31, kasama ang lahat ng petsang sinasaklaw 
nito, muling kakalkulahin ng Direktor ng Pananalapi ang naging pagtataya 
nito para sa taon ng pananalapi alinsunod sa napapailalim na talataan (A), 
pagkatapos ay ikakaltas niya sa napapanahong pagtataya na ito ang mga 
halagang dati nang nailipat sa Kuwenta ng Proteksyon sa Edukasyon para sa 
taon ng pananalapi na iyon.

(ii) Sa Hunyo 2015 at tuwing Hunyo mula 2016 hanggang 2021 2033, kasama 
ang lahat ng petsang sinasaklaw nito, gagawa ang Direktor ng Pananalapi ng 
pinal na pagpapasiya kaugnay ng halaga ng mga karagdagang kita, nang 
hindi kasama ang mga isasauling pera, mula sa mga regular na pagtaas 
ng mga antas ng buwis sa subdibisyon (f) para sa taon ng pananalapi na 
magtatapos dalawang taon bago ang taon sa panahong iyon. Ang halaga 
ng napapanahong pagtataya na makakalkula sa sugnay (i) para sa taon ng 
pananalapi na magtatapos dalawang taon bago ang taon sa panahong iyon 
ay ikakaltas mula sa halaga ng pinal na pagpapasiya na ito.

(D) Kung positibo ang matutukoy na halaga alinsunod sa napapailalim 
na talataan (C), maglilipat ang Tagapamahala ng halagang katumbas ng 
halagang iyon sa Kuwenta ng Proteksyon sa Edukasyon sa loob ng 10 araw 
bago matapos ang taon ng pananalapi. Kung negatibo ang matutukoy na 
halaga, sususpindihin o kakaltasan ng Tagapamahala ang mga susunod na 
paglilipat kada tatlong buwan, kung mayroon man, sa Kuwenta ng Proteksyon 
sa Edukasyon hangga't hindi nagiging magkatumbas ang kabuuang ikakaltas 
at ang negatibong halaga na inilalarawan dito. Para sa mga layunin ng 
anumang kalkulasyon na gagawin alinsunod sa sugnay (i) ng napapailalim na 
talataan (C), hindi dapat baguhin ang halaga ng ililipat kada tatlong buwan 
upang maipakita ang anumang sinuspinde o kinaltas na halaga alinsunod sa 
napapailalim na talataang ito.

(E) Bago ang Hunyo 30, 2018, at bago ang Hunyo 30 ng bawat taon mula 
2019 hanggang 2030, kasama ang lahat ng petsang sinasaklaw nito, gagawa 
ang Direktor ng Pananalapi ng isang pagtataya ng kabuuang halaga ng mga 
karagdagang kita, nang hindi kasama ang mga isasauling pera, na makukuha 
sa susunod na taon ng pananalapi mula sa mga regular na pagtaas ng mga 
antas ng buwis sa subdibisyon (f), na kapag isinama sa lahat ng iba pang 
kita ng Pangkalahatang Pondo ay kakailanganing tumugon sa sumusunod:
(i) Ang minimum na garantiya sa pagpopondo ng Seksiyon 8 ng Artikulo XVI 
para sa susunod na taon ng pananalapi na iyon; at
(ii) Ang badyet sa pagpapatakbo para sa susunod na taon ng pananalapi na 
iyon, hindi kasama ang anumang mga paggasta sa programa na natugunan 
na sa pamamagitan ng sugnay (i). Para sa mga layunin ng seksiyong ito, at 
ayon sa pagkakagamit at pagpapakahulugan ng Kagawaran ng Pananalapi 
noong Enero 1, 2016, ang "badyet sa pagpapatakbo" ay tumutukoy sa 
nakasaad sa Seksiyon 13308.05 ng Kodigo ng Pamahalaan basta't ang 

hanggang (E), kasama ang lahat, ng talataan (1) ng subdibisyon (a) at 
kasama sa Batas sa Muling Pagtutugma ng 2011, o may kasunduan o utos 
ng hukuman o pangasiwaan na nagpapataw ng gastos na perang multa o 
nagdudulot ng pangkalahatang paglaki ng gastos na binabayaran na ng isang 
lokal na ahensiya para sa mga programa o antas ng serbisyo na ipinag-uutos 
ayon sa Batas sa Muling Pagtutugma ng 2011, ang Estado ay magbibigay 
taun-taon ng hindi bababa sa 50 porsiyento ng bahagi ng mga gastos na 
iyon na hindi mula sa pederal na pamahalaan ayon sa mapagpapasyahan 
ng Estado. Hindi kailangang magbayad ng Estado kung matutukoy ng Estado 
na ang kasunduan o utos ay nauugnay sa pagkabigo ng isa o higit pang 
mga lokal na ahensiya na isagawa ang isang gampanin ayon sa batas, sa 
pagkabigo nitong gawin nang matapat ang isang obligasyon ayon sa batas, o 
sa pagkilos nito nang pabaya o walang ingat.

(C) Ang mga pondo ng estado na ipinagkakaloob sa talataang ito ay 
magmumula sa mga pinagkukunan ng pondo na iba pa sa mga inilalarawan 
sa subdibisyon (b) at (d), mga buwis sa ari-arian na batay sa halaga, 
o sa Subaccount ng mga Serbisyong Panlipunan ng Kuwenta ng Buwis sa 
Pagbebenta ng Lokal na Pondo ng Kita.

(6) Kung hindi maisasagawa ng Estado o ng isang lokal na ahensiya ang 
isang tungkulin o obligasyon alinsunod sa seksiyong ito o alinsunod sa 2011 
Batas ng Muling Pagtutugma, magagawa ng isang naaangkop na partidong 
humiling ng tulong mula sa hukuman. Uunahing bigyan ng priyoridad ang 
mga pamamaraang ito kaysa sa lahat ng iba pang mga bagay na sibil.

(7) Ang mga nakadepositong pondo sa isang Pondo ng Lokal na Kita ng 
County 2011 ay dapat gastusin sa paraang idinisenyo upang mapanatili 
ang pagiging karapat-dapat ng Estado para sa mga pondong panumbas ng 
pederal, at matiyak na susunod ang Estado sa mga angkop na pamantayan 
ng pederal na sumasaklaw sa tadhana ng Estado tungkol sa mga Serbisyo sa 
Kaligtasan ng Publiko ng Estado.

(8) Hindi dapat gamitin ng mga lokal na ahensiya ang mga nakadepositong 
pondo sa isang Pondo ng Lokal na Kita ng County 2011 bilang isang pamalit 
sa ibang pagpopondo para sa Mga Serbisyo sa Kaligtasan ng Publiko.

(d) Kung mababawasan o hindi na magagamit ang mga buwis na 
inilalarawan sa subdibisyon (b), dapat ay maglagay ang Estado ng mga 
pera sa Pondo ng Lokal na Kita 2011 taun-taon ng halagang katumbas ng, 
o mas malaki sa pinagsama-samang halaga na kinita sana ng mga buwis 
na inilalarawan sa subdibisyon (b). Ang paraan ng pagtukoy sa halagang 
iyon ay ilalarawan sa 2011 Batas ng Muling Pagtutugma, at maoobliga ang 
Estado na ilabas ang halagang iyon hangga't inaatasan ang mga lokal na 
ahensiya na isagawa ang mga responsibilidad sa Mga Serbisyo sa Kaligtasan 
ng Publiko na itinalaga ng 2011 Batas ng Muling Pagtutugma. Kung hindi 
mailalaan ng Estado ang halagang iyon taun-taon, ililipat ng Tagapamahala 
ang naturang halaga sa Pondo ng Lokal na Kita 2011 mula sa Pangkalahatang 
Pondo sa mga buwanang parte sa proporsiyonal na paraan. Pagkaraan nito, 
hahatiin ng Tagapamahala ang mga halagang ito sa mga lokal na ahensiya 
sa paraang iniaatas ng 2011 Batas ng Muling Pagtutugma. Magiging mas 
mababa ang priyoridad ng paghahabol ng mga obligasyon ng estado sa ilalim 
ng subdibisyon na ito sa pera sa Pangkalahatang Pondo, kaysa sa unang 
priyoridad na maglaan ng pera alinsunod sa Seksiyon 8 ng Artikulo XVI at sa 
ikalawang priyoridad na bayaran ang mga utang at liabilidad na inaprubahan 
ng mga botante na inilalarawan sa Seksiyon 1 ng Artikulo XVI.

(e) (1) Upang matiyak na hindi maaapektuhan ang pampublikong 
edukasyon sa proseso ng pagbibigay ng kinakailangang proteksyon sa mga 
lokal na Serbisyo ng Kaligtasan ng Publiko, sa pamamagitan nito, ginagawa 
ang Kuwenta ng Proteksyon sa Edukasyon sa Pangkalahatang Pondo upang 
matanggap at maibigay ang mga kita mula sa mga regular na pagtaas ng 
mga buwis na ipinapataw ng seksiyong ito, gaya ng nakasaad sa subdibisyon 
(f).

(2) (A) Bago ang Hunyo 30, 2013, at bago ang Hunyo 30 ng bawat taon 
mula 2014 hanggang 2018 2030, kasama ang lahat ng petsang sinasaklaw 
nito, gagawa ang Direktor ng Pananalapi ng isang pagtataya ng kabuuang 
halaga ng mga karagdagang kita, nang hindi kasama ang mga isasauling 
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pagkakagamit sa seksiyong iyon pagkatapos aprubahan ng mga botante ang 
seksiyong ito noong Nobyembre 6, 2012, basta't walang distrito ng kolehiyo 
ng komunidad na makakatanggap ng halagang mas maliit sa isang daang 
dolyar ($100) para sa bawat estudyanteng nag-aaral nang full time.

(B) Ang walumpu't siyam na porsiyento ng mga perang inilaan para sa 
edukasyon alinsunod sa talataang ito ay dapat ilaan ng Superintendente ng 
Pampublikong Pagtuturo kada tatlong buwan, upang magbigay ng pondo 
para sa pangkalahatang layunin sa mga distrito ng paaralan at opisina ng 
edukasyon ng county, at pondo para sa pangkalahatang layunin ng estado 
sa mga paaralan ng karta nang proporsiyonal sa mga limitasyon ng kita na 
nakalkula alinsunod sa Seksiyon 2558 at 42238 ng Kodigo ng Edukasyon 
at sa mga halagang nakalkula alinsunod sa Seksiyon 47633 ng Kodigo 
ng Edukasyon para sa mga opisina ng edukasyon ng county, distrito ng 
paaralan, at paaralan ng karta, sa ganoong pagkakasunud-sunod, ayon 
sa pagkakagamit sa mga seksiyong iyon pagkatapos pagbotohan ng mga 
botante ang seksiyong ito noong Nobyembre 6, 2012. Ang mga makakalkulang 
halaga ay dapat pagaanin ayon sa mga halagang nakasaad sa subdibisyon 
(c) ng Seksiyon 2558 ng, talataan (1) hanggang (7) ng talataan (h) ng 
Seksiyon 42238 ng, at Seksiyon 47635 ng, Kodigo ng Edukasyon para sa mga 
opisina ng edukasyon ng county, distrito ng paaralan, at paaralan ng karta, sa 
ganoong pagkakasunud-sunod, ayon sa pagkakagamit ng mga seksiyong iyon 
pagkatapos pagbotohan ng mga botante ang seksiyong ito noong Nobyembre 
6, 2012, na mas malaki kaysa sa mga halagang nakalkula alinsunod 
sa Seksiyon 2558, 42238, at 47633 ng Kodigo ng Edukasyon para sa mga 
opisina ng edukasyon ng county, distrito ng paaralan, at paaralan ng karta, sa 
ganoong pagkakasunud-sunod, ayon sa pagkakagamit sa mga seksiyong iyon 
pagkatapos pagbotohan ng mga botante ang seksiyong ito noong Nobyembre 
6, 2012, basta't walang distrito ng paaralan, opisina ng edukasyon ng county, 
o paaralan ng karta na makakatanggap ng halagang mas maliit sa dalawang 
daang dolyar ($200) para sa bawat yunit ng pangkaraniwang bilang ng 
dumadalo araw-araw.

(4) Awtomatikong maipapatupad ang subdibisyong ito at hindi 
nangangailangan ng anumang pambatasang pagkilos upang magkaroon ng 
bisa. Ang pamamahagi ng mga pera sa Kuwenta ng Proteksyon sa Edukasyon 
ng Lupon ng mga Gobernador ng mga Kolehiyo ng Komunidad ng California 
at Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ay hindi dapat maantala o 
maapektuhan ng hindi pagpapatupad ng Lehislatura at Gobernador ng isang 
taunang panukalang-batas sa badyet alinsunod sa Seksiyon 12 ng Artikulo IV, 
sa pamamagitan ng pagpapatupad sa talataan subdibisyon (h) ng Seksiyon 
8 ng Artikulo XVI, o sa pamamagitan ng iba pang pagkilos o hindi pagkilos ng 
Lehislatura o Gobernador.

(5) Sa kabila ng iba pang tadhana ng batas, ang mga perang nakadeposito 
sa Kuwenta ng Proteksyon sa Edukasyon para sa edukasyon ay hindi 
dapat gamitin upang mabayaran ang anumang mga gastusing naipon ng 
Lehislatura, Gobernador, o anumang ahensiya ng pamahalaan ng estado.

(6) Tanging ang distrito lang ng kolehiyo ng komunidad, opisina ng 
edukasyon ng county, distrito ng paaralan, o paaralan ng karta ang 
magkakaroon ng awtoridad na magpasiya kung paano gagastusin ang 
mga pera mula sa Kuwenta ng Proteksyon sa Edukasyon sa paaralan o mga 
paaralang napapailalim sa hurisdiksiyon nito, basta't gagawin ng angkop na 
namamahalang lupon ang mga pagpapasiya sa paggastos na ito sa isang 
bukas na pampublikong pulong ng namamahalang lupon, at hindi gagamitin 
ang alinman sa mga nabanggit na pondo mula sa Kuwenta ng Proteksyon 
sa Edukasyon para sa mga suweldo o benepisyo ng mga tagapangasiwa o 
iba pang gastos na pampangasiwaan. Ang bawat distrito ng kolehiyo ng 
komunidad, opisina ng edukasyon ng county, at paaralan ng karta ay dapat 
maglathala sa Internet Web site nito taun-taon ng isang pagtutuos ng halaga 
ng perang natanggap nito mula sa Kuwenta ng Proteksyon sa Edukasyon at ng 
naging paglalaan nito sa perang iyon.

(7) Bukod sa lahat ng iba pang kinakailangan, dapat tiyakin at patibayan ng 
taunang independiyenteng pagsusuri ng pananalapi at pagsunod, na iniaatas 
sa mga distrito ng kolehiyo ng komunidad, opisina ng edukasyon ng county, 
distrito ng paaralan, at paaralan ng karta kung maayos bang naipamahagi 

"mga serbisyong ipinapahintulot sa kasalukuyan" ay tumutukoy lang sa 
mga serbisyong ituturing sana bilang "mga serbisyong ipinapahintulot sa 
kasalukuyan" alinsunod sa Seksiyon 13308.05 ng Kodigo ng Pamahalaan sa 
Enero 1, 2016.

(F) Upang mas magawa ng lahat ng batang nag-aaral sa California at 
ng kanilang mga pamilya na makatanggap ng regular at de-kalidad na 
pangangalagang pangkalusugan at maiwasan ang pagliban sa paaralan 
dahil sa mga problemang nauugnay sa kalusugan, sa tuwing matutukoy 
ng Direktor ng Pananalapi na mas malaki ang halagang maaari nang 
ilipat sa Kuwenta ng Proteksyon sa Edukasyon sa susunod na taon ng 
pananalapi kaysa sa halaga ng mga kitang kinakailangan sa account na 
iyon alinsunod sa napapailalim na talataan (E) para sa susunod na taon 
ng pananalapi ng iyon, tutukuyin ng direktor ang matitirang halaga. Ang 
limampung porsiyento ng matitirang halaga, hanggang sa maximum na 
dalawang bilyong dolyar sa anumang isang taon ng pananalapi, ay ilalaan 
ng Tagapamahala sa Kagawaran ng mga Serbisyo sa Pangangalagang 
Pangkalusugan ng California mula sa Kuwenta ng Proteksyon sa Edukasyon 
kada tatlong buwan upang tumaas ang pondo para sa mga kasalukuyang 
programa at serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan na inilalarawan 
sa Kabanata 7 (nagsisimula sa Seksiyon 14000) hanggang Kabanata 8.9 
(nagsisimula sa Seksiyon 14700), kasama ang lahat ng napapaloob dito, ng 
Bahagi 3 ng Dibisyon 9 ng Kodigo sa Kapakanan at mga Institusyon. Dapat 
lang gamitin ang naturang pondo para sa mahahalaga, emerhensiya, malala 
at pang-iwas sa sakit na serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa 
mga bata at sa kanilang mga pamilya, na ibinibigay ng mga lisensyadong 
propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan at pasilidad ng kalusugan 
alinsunod sa Seksiyon 1250 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan, at sa 
mga planong pangkalusugan at iba pang namamahala sa pagkakaloob ng 
pangangalagang pangkalusugan sa mga benepisyaryo ng Medi-Cal na may 
kontrata sa Kagawaran ng mga Serbisyo sa Pangangalagang Pangkalusugan 
na magbigay ng mga benepisyong pangkalusugan alinsunod sa seksiyong ito.

(G) Ang paglalaan na nakasaad sa napapailalim na talataan (F) ay maaaring 
suspindihin sa pamamagitan ng isang batas sa isang taon ng pananalapi 
kung kailan may idineklarang isang emerhensiya sa badyet, basta't hindi 
kakaltasan ang naturang paglalaan nang mahigit sa proporsiyonal na 
ikakaltas sa pangkalahatang paggasta sa Pangkalahatang Pondo para 
sa taong iyon. Para sa mga layunin ng seksiyong ito, ang "emerhensiya sa 
badyet" ay tumutukoy sa talataan (2) ng subdibisyon (b) ng Seksiyon 22 ng 
Artikulo XVI.

(H) Ang ibibigay na pondo alinsunod sa napapailalim na talataan (F) ay hindi 
dapat gamitin bilang isang pamalit sa mga kasalukuyang Pangkalahatang 
Pondo ng estado para sa hindi pederal na parte ng mga pagbabayad sa mga 
programang iyon, at alinsunod sa pederal na batas, dapat lang itong gamitin 
upang makakuha ng mga pondong panumbas ng Medicaid ng pederal.

(3) Sa pamamagitan nito, patuloy na nailalaan ang lahat ng pera sa Kuwenta 
ng Proteksyon sa Edukasyon para sa pagsuporta ng mga paaralan ng distrito, 
opisina ng edukasyon ng county, paaralan ng karta, at distrito ng kolehiyo 
ng komunidad na nakasaad sa talataan na ito, at para sa pangangalagang 
pangkalusugan na nakasaad sa napapailalim na talataan (F) ng talataan (2).

(A) Alinsunod sa talataang ito, ang labing-isang porsiyento ng mga perang 
inilaan para sa edukasyon ay dapat ilaan ng Lupon ng mga Gobernador 
ng mga Kolehiyo ng Komunidad ng California sa mga distrito ng kolehiyo 
ng komunidad kada tatlong buwan, upang magbigay ng pondo para sa 
pangkalahatang layunin sa mga distrito ng kolehiyo ng komunidad nang 
proporsiyonal sa mga natukoy nang halaga alinsunod sa Seksiyon 84750.5 ng 
Kodigo ng Edukasyon, gaya ng pagkakagamit sa seksiyon ng kodigo na iyon 
pagkatapos aprubahan ng mga botante ang seksiyong ito noong Nobyembre 
6, 2012. Ang mga makakalkulang paglalaan alinsunod sa napapailalim na 
talataan na ito ay dapat pagaanin ayon sa mga halagang nakasaad sa mga 
subdibisyon (a), (c), at (d) ng Seksiyon 84751 ng Kodigo ng Edukasyon, ayon 
sa pagkakagamit sa seksiyon na iyon pagkatapos aprubahan ng mga botante 
ang seksiyong ito noong Nobyembre 6, 2012, na mas malaki sa mga halagang 
nakalkula alinsunod sa Seksiyon 84750.5 ng Kodigo ng Edukasyon, gaya ng 
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o nagastos ang mga pondo mula sa Kuwenta ng Proteksyon sa Edukasyon 
alinsunod sa iniaatas ng seksiyong ito. Ang mga maiipong gastusin ng 
mga entidad na iyon upang masunod ang karagdagang kinakailangan sa 
pagsusuri ng seksiyong ito ay maaaring bayaran gamit ang pondo mula sa 
Kuwenta ng Proteksyon sa Edukasyon at hindi dapat ituring bilang gastos na 
pampangasiwaan para sa mga layunin ng seksiyong ito.

(8) Ang mga kita, hindi kasama ang mga isasauling pera, na makukuha 
alinsunod sa subdibisyon (f) na idedeposito sa Kuwenta ng Proteksyon 
sa Edukasyon alinsunod sa seksiyong ito ay ituturing na "mga Kita ng 
Pangkalahatang Pondo," "mga nalikom ng mga buwis ng Pangkalahatang 
Pondo," at " mga perang ilalapat ng Estado upang masuportahan ang mga 
distrito ng paaralan at distrito ng kolehiyo ng komunidad" para sa mga 
layunin ng Seksiyon 8 ng Artikulo XVI.

(f) (1) (A) Sa pamamagitan nito, bukod pa sa mga buwis na ipinapataw ng 
Bahagi 1 (nagsisimula sa Seksiyon 6001) ng Dibisyon 2 ng Kodigo sa Kita at 
Pagbubuwis, para sa pribilehiyong magbenta ng aktwal na personal na ari-
arian nang tingi, may naipapataw na buwis sa lahat ng tagapagtingi sa antas 
na 1/4 na porsiyento ng kabuuang natanggap ng sinumang tagapagtingi 
mula sa pagbebenta sa lahat ng aktwal na personal na ari-ariang naibenta 
nang tingi sa Estadong ito bago ang, at pagkalipas ng Enero 1, 2013, at bago 
ang Enero 1, 2017.

(B) Sa pamamagitan nito, bukod pa sa mga buwis na ipinapataw ng 
Bahagi 1 (nagsisimula sa Seksiyon 6001) ng Dibisyon 2 ng Kodigo sa Kita at 
Pagbubuwis, may naipapataw na espesyal na buwis sa pagtatabi, paggamit o 
iba pang ginagawa ng Estadong ito sa aktwal na personal na ari-ariang binili 
mula sa sinumang tagapagtingi bago ang, o pagkalipas ng Enero 1, 2013, at 
bago ang Enero 1, 2017, para sa pagtatabi, paggamit o iba pang ginagawa 
ng estadong ito sa antas na 1/4 na porsiyento ng presyo sa pagbebenta ng 
nabanggit na ari-arian.

(C) Ang Batas ng Buwis sa Pagbebenta at Paggamit, kasama ang anumang 
mga susog na ipinatupad bago ang, o pagkalipas ng epektibong petsa ng 
seksiyong ito, ay ilalapat sa mga ipinataw na buwis alinsunod sa talataang 
ito.

(D) Mawawalan na ng bisa ang talataang ito sa Enero 1, 2017.

(2) Nang isinasaalang-alang ang ipinataw na buwis alinsunod sa 
Seksiyon 17041 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis, para sa anumang taong 
mapapatawan ng buwis simula sa, o pagkalipas ng Enero 1, 2012, at bago 
ang Enero 1, 2019 2031, ang bracket ng buwis sa kita at ang antas na 9.3 
porsiyento na nakalagay sa talataan (1) ng subdibisyon (a) ng Seksiyon 
17041 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis ay maaaring baguhin ng bawat isa 
sa sumusunod:

(A) (i) Para sa bahaging iyon ng kitang napapatawan ng buwis na mas 
malaki sa dalawang daan at limampu't limang libong dolyar ($250,000) 
ngunit mas maliit sa tatlong daang libong dolyar ($300,000), ang antas ng 
buwis ay ang 10.3 porsiyento ng halagang lalampas sa dalawang daan at 
limampu't limang libong dolyar ($250,000).

(ii) Para sa bahaging iyon ng kitang napapatawan ng buwis na mas malaki 
sa tatlong daang libong dolyar ($300,000) ngunit mas maliit sa limang 
daang libong dolyar ($500,000), ang antas ng buwis ay ang 11.3 porsiyento 
ng halagang lalampas sa tatlong daang libong dolyar ($300,000).

(iii) Para sa bahaging iyon ng kitang napapatawan ng buwis na mas malaki 
sa limang daang libong dolyar ($500,000), ang antas ng buwis ay ang 12.3 
porsiyento ng halagang lalampas sa limang daang libong dolyar ($500,000).

(B) Ang mga bracket ng buwis sa kita na nakasaad sa sugnay (i), (ii), at (iii) 
ng napapailalim na talataan (A) ay dapat lang muling kalkulahin, sa ibang 
paraan na nakasaad sa subdibisyon (h) ng Seksiyon 17041 ng Kodigo sa Kita 
at Pagbubuwis, para sa mga taong mapapatawan ng buwis simula sa, at 
pagkalipas ng Enero 1, 2013.

(C) (i) Para sa mga layunin ng subdibisyon (g) ng Seksiyon 19136 ng Kodigo 
sa Kita at Pagbubuwis, ituturing na naipasa na ang talataang ito sa petsa 
kung kailan ito magkakaroon ng bisa Nobyembre 6, 2012.

(ii) Para sa mga layunin ng Bahagi 10 (nagsisimula sa Seksiyon 17001) ng, 
at Bahagi 10.2 (nagsisimula sa Seksiyon 18401) ng, Dibisyon 2 ng Kodigo sa 
Kita at Pagbubuwis, ang mga itinakda at ipinataw na binago nang bracket ng 
buwis at antas ng buwis ng talataang ito ay ituturing na naitakda at naipataw 
na alinsunod sa Seksiyon 17041 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis.

(D) Mawawalan ng bisa ang talataang ito sa Disyembre 1, 2019 2031.

(3) Nang isinasaalang-alang ang ipinataw na buwis alinsunod sa 
Seksiyon 17041 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis, para sa anumang taong 
mapapatawan ng buwis simula sa, o pagkalipas ng Enero 1, 2012, at bago 
ang Enero 1, 2019 2031, ang bracket ng buwis sa kita at ang antas ng 9.3 
porsiyento na nakalagay sa talataan (1) ng subdibisyon (c) ng Seksiyon 17041 
ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis ay maaaring baguhin ng bawat isa sa 
sumusunod:

(A) (i) Para sa bahaging iyon ng kitang napapatawan ng buwis na mas 
malaki sa tatlong daan at apatnapung libong dolyar ($340,000) ngunit 
mas maliit sa apat na raan at walong libong dolyar ($408,000), ang antas 
ng buwis ay ang 10.3 porsiyento ng halagang lalampas sa tatlong daan at 
apatnapung libong dolyar ($340,000).

(ii) Para sa bahaging iyon ng kitang napapatawan ng buwis na mas malaki 
sa apat na raan at walong libong dolyar ($408,000) ngunit mas maliit sa 
anim na raan at walumpung libong dolyar ($680,000), ang antas ng buwis ay 
ang 11.3 porsiyento ng halagang lalampas sa apat na raan at walong libong 
dolyar ($408,000).

(iii) Para sa bahaging iyon ng kitang napapatawan ng buwis na mas malaki 
sa anim na raan at walumpung libong dolyar ($680,000), ang antas ng buwis 
ay ang 12.3 porsiyento ng halagang lalampas sa anim na raan at walumpung 
libong dolyar ($680,000).

(B) Ang mga bracket ng buwis sa kita na nakasaad sa sugnay (i), (ii), at (iii) 
ng napapailalim na talataan (A) ay dapat lang muling kalkulahin, sa ibang 
paraan na nakasaad sa subdibisyon (h) ng Seksiyon 17041 ng Kodigo sa Kita 
at Pagbubuwis, para sa mga taong mapapatawan ng buwis simula sa, at 
pagkalipas ng Enero 1, 2013.

(C) (i) Para sa mga layunin ng subdibisyon (g) ng Seksiyon 19136 ng Kodigo 
sa Kita at Pagbubuwis, ituturing na naipasa na ang talataang ito sa petsa 
kung kailan ito magkakaroon ng bisa Nobyembre 6, 2012.

(ii) Para sa mga layunin ng Bahagi 10 (nagsisimula sa Seksiyon 17001) ng, 
at Bahagi 10.2 (nagsisimula sa Seksiyon 18401) ng, Dibisyon 2 ng Kodigo sa 
Kita at Pagbubuwis, ang mga itinakda at ipinataw na binago nang bracket ng 
buwis at antas ng buwis ng talataang ito ay ituturing na naitakda at naipataw 
na alinsunod sa Seksiyon 17041 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis.

(D) Mawawalan ng bisa ang talataang ito sa Disyembre 1, 2019 2031.

(g) (1) Magagawa ng Tagapamahala, alinsunod sa kanyang lupon na 
itinakda ng batas, na suriin ang mga paggasta mula sa Pondo ng Lokal na 
Kita 2011 at ang anumang Pondo ng Lokal na Kita ng County 2011, dapat 
niyang suriin ang Kuwenta ng Proteksyon sa Edukasyon upang matiyak na 
nagagamit at nailalaan ang mga pondong iyon sa paraang naaayon sa 
seksiyong ito.

(2) Ang Pangkalahatang Abugado o ang lokal na abugado ng distrito ay 
dapat magsagawa ng masusing imbestigasyon ng, o maaaring maghanap 
ng mga sibil o kriminalistang parusa para sa, anumang maling paggamit sa 
mga pera mula sa Pondo ng Lokal na Kita ng County 2011 o ng Kuwenta ng 
Proteksyon sa Edukasyon.

SEK. 5. Magkakasalungat na Panukala.

Kung sakaling lumabas ang panukalang ito kasabay ng ibang panukalang 
nakakaapekto sa mga antas ng buwis para sa personal na kita sa iisang 
pambuong-estadong balota sa halalan,ang mga tadhana ng ibang panukala 
o mga panukala ay dapat ituring na kasalungat ng batas na ito. Kung 
sakaling makakuha ang panukalang ito ng mas maraming boto ng pagsang-
ayon kaysa sa panukalang kasalungat nito, dapat ay ganap na mangibabaw 
ang mga tadhana ng batas na ito, at dapat ay mapawalang-bisa ang lahat 
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(d) Ang pagpapataas sa pagpopondo para sa mga umiiral na programa at 
serbisyo sa pangangalaga ng kalusguan na lumulunas sa lahat ng uri ng 
cancer, sakit sa cardiovascular at baga, oral disease at mga sakit na nauugnay 
sa paggamit ng tabako at mga kundisyon ay magdaragdag sa bilang ng mga 
provider ng pangangalaga ng kalusugan na gumagamot sa mga pasyente 
na may nasabing sakit at kundisyon. Ang mga pondong ginastos para sa 
layuning ito ay magagamit upang pantayan ang mga pampederal na pondo, 
habang naglalaan ang pederal na pamahalaan ng halos siyam na dolyar sa 
bawat dolyar na ginagastos mula sa pondong ito.

(e) Halos lahat ng electronic cigarette ay nagtataglay ng nicotine, na nakuha 
mula sa tabako at isang gamot na labis na nakakaadik. Sa kasalukuyan, 
hindi napapailalim ang mga electronic cigarette sa anumang pagbubuwis 
sa tabako, kaya mas mura at mas kahika-hikayat ang mga ito, lalo na sa 
kabataan.

(f) May mahigit 470 brand ng electronic cigarette na ibinebenta ngayon na 
inaalok sa 7,700 flavor kabilang ang mga may flavor na candy na mabenta sa 
kabataan, gaya ng Captain Crunch, gummy bear, cotton candy, Atomic Fireball 
at fruit loops. Ang mga mag-aaral sa panggitnang paaralan at mataas na 
paaralan ay ang mga edad na may dumaraming bilang ng gumagamit ng 
mga electronic cigarette at ayon sa Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-
iwas sa Sakit sa U.S., naging triple ang paggamit ng electronic cigarette sa 
pangkat na ito mula 2013 hanggang 2014.

(g) Ang pananaliksik tungkol sa mga sanhi, maagang pag-alam at mabisang 
paggamot, pangangalaga, pagpigil at mga potensyal na lunas sa lahat ng 
uri ng cancer, sakit sa cardiovascular at baga, oral disease at mga sakit na 
nauugnay sa paggamit ng tabako ay labis na makakapagligtas ng mga buhay 
at magtatabi ng pera ng estado at lokal na pamahalaan sa hinaharap.

(h) May maigting na pangangailangan sa pananaliksik sa California para 
sa mga bago at mabisang paggamot sa lahat ng uri ng cancer, sakit sa 
cardiovascular at baga, sakit sa bibig at mga sakit na nauugnay sa paggamit 
ng tabako. Ang mga naturang pananaliksik ay magagawang ilapat ang mga 
siyentipikong pagtuklas sa mga klinikal na pagsasanay na makakabawas sa 
mga insidente at pagkamatay dahil sa mga naturang sakit at kundisdyon.

(i) Ang pagpopondo sa mga programang pagpigil na idinisenyo upang ibaling 
ang atensyon ng mga indibidwal, lalo na ang kabataan, mula sa paninigarilyo 
at paggamit ng iba pang mga produkto ng tabako sa pamamagitan ng 
edukasyong pangkalusugan at mga programang nagsusulong ng kalusugan 
ay magliligtas ng mga buhay at magtatabi ng pera ng estado at lokal na 
pamahalaan sa hinaharap.

(j) Ang pinahusay na programa sa pagkontrol ng paggamit ng tabako ay 
magbibigay-daan sa mga hakbang sa pampublikong kalusugan upang 
kalabanin ang malaking pagbebenta ng industriya ng tabako sa mga 
pangkat etniko, na nagpapababa sa bilang ng mga naninigarilyo at labis na 
nagpapabawas sa cancer, sakit sa cardiovascular at baga, sakit sa bibig at 
mga sakit na nauugnay sa paggamit ng tabako sa mga komunidad na ito ng 
California.

(k) Ang pagpopondo sa pagpapatupad at mga programa ng pamahalaan 
upang masuportahan ang mga hakbang sa pagpapatupad ng batas upang 
mabawasan ang mga ilegal na pagbebenta ng mga produkto ng tabako sa 
mga menor de edad, pagpupuslit ng sigarilyo at pag-iwas sa buwis sa tabako 
ay magliligtas ng mga buhay at magtatabi ng pera ng estado at lokal na 
pamahalaan sa hinaharap.

(l) Nahaharap ang California sa kakulangan sa mga doktor at dentista 
na tutugon sa mga lumalaking pangangailangan ng mga naninirahan sa 
pangangalaga ng kalusugan. Bilang resulta, magiging mahirap ang pagkuha 
ng pangunahin at oral na pangangalaga ng kalusugan, paggamot para sa 
mga sakit na nauugnay sa paggamit ng tabako, mga regular na pagpapa-
check up at iba pang mga agarang pangangailangan sa pangangalaga ng 
kalusugan. Sinusuportahan ng mga tagabayad ng buwis ng California ang 
edukasyon ng libu-libong medikal at dental na mag-aaral kada taon, ngunit 
dahil sa mga limitasyon sa bilang ng mga programa para sa mga naninirahan, 
napipilitan ang karamihan sa mga doktor at dentista na iyon na ipagpatuloy 

ng tadhana ng ibang panukala o mga panukala.

SEK. 6. Naibubukod.

Kung mapag-aalamang walang bisa o labag sa batas ang mga tadhana 
ng panukalang ito o ang anumang bahagi nito, hindi dapat maapektuhan 
ang iba pang mga tadhana at sa halip, dapat ay patuloy pa ring ipatupad at 
magkaroon ng bisa ang mga ito, sa puntong ito, maaaring paghiwa-hiwalayin 
ang mga tadhana ng panukalang ito.

SEK. 7. Katayuan ng May-panukala.

Sa kabila ng iba pang tadhana ng batas, kung hindi mapapatibayan ng estado, 
isang ahensiya ng pamahalaan o sinuman sa mga opisyal nito ang pagsunod 
sa batas ng panukalang ito matapos itong aprubahan ng mga botante, may 
karapatan ang iba pang taga-empleyo ng pamahalaan, ang may-panukala, o 
ang sinumang mamamayan ng estadong ito, kapag wala ang may-panukala, 
na makibahagi sa anumang pagkilos ng hukuman na sumusuri sa pagsunod 
ng panukalang ito sa batas para sa layunin ng pagpapatibay sa pagsunod 
nito, nasa hukuman man, inaapela o sinusuri ng Korte Suprema ng California 
o ng Korte Suprema ng Estados Unidos ang naturang pagkilos. Ang mga 
bayarin at gastusin sa pagpapatibay sa pagkilos ay kukunin sa mga pondong 
inilaan ng Pangkalatang Abugado, na dapat ay matugunan kaagad.

SEK. 8. Epektibong Petsa.

Ang panukalang ito ay dapat magkabisa kaagad pagkatapos ipasa.

PROPOSISYON 56
Ang panukalang inisyatibong ito ay iniharap sa mga tao alinsunod sa mga 
probisyon ng Seksiyon 8 ng Artikulo II ng Saligang-batas ng California.

Ang panukalang inisyatibong ito ay nagdaragdag ng seksiyon sa Saligang-
Batas ng California at nagsususog at nagdaragdag ng mga seksiyon sa 
Kodigo sa Kita at Pagbubuwis; dahil doon, ang mga umiiral na probisyon na 
iminumungkahing tanggalin ay nakalathala sa tipong pantanggal at ang 
mga bagong probisyon na iminungkahing idagdag ay nakalathala sa tipong 
italika upang ipabatid na bago ang mga ito.

IMINUMUNGKAHING BATAS
Ang Batas sa Pangangalaga ng Kalusugan, Pananaliksik at Pagpigil sa 

Buwis sa Tabako ng California ng taong 2016

SEKSIYON 1. Mga Ipinasiya at Mga Pagpapahayag.

(a) Ang paggamit ng tabako ay isang pinakamabisang pagpigil sa dahilan ng 
pagkamatay at pagkakasakit sa California, na kumikitil sa buhay ng mahigit 
40,000 tao kada taon. Bawat taon, libu-libong Taga-California ang inaatasan 
ng medikal at dental na paggamot bilang resulta ng paggamit ng tabako.

(b) Ang paggamot sa pangangalaga ng kalusugan ng lahat ng uri ng cancer, 
sakit sa cardiovascular at baga, oral disease at mga sakit na nauugnay sa 
paggamit ng tabako ay patuloy na nagdudulot ng malaking suliraning pinansyal 
sa namomroblemang sistema sa pangangalaga ng kalusugan ng California. 
Ang paggamit ng tabako ay nagpapapasan ng mahigit $13.29 bilyon sa mga 
gastusin ng mga Taga-California sa pangangalaga ng kalusugan kada taon, 
kung saan ang $3.5 bilyon ay binabayaran ng mga tagabayad ng Buwis sa mga 
umiiral na programa at serbisyo sa pangangalaga ng kalusugan, paggamot 
at mga serbisyo para sa mga Taga-California. Ang halaga ng nawalang kita 
dahil sa paggamit ng tabako ay nagdaragdag ng tinatayang $10.35 bilyon sa 
mga taunang epekto sa ekonomiya ng paninigarilyo at paggamit ng tabako 
sa California.

(c) Ang pagpapataas sa buwis sa tabako ay isang naaangkop na paraan 
upang mabawasan ang paggamit ng tabako at mabawasan ang mga 
gastusin sa paggamot sa pangangalaga ng kalusugan at mapahusay ang 
mga umiiral nang programang nagbibigay ng de-kalidad na pangangalaga 
ng kalusugan at makakuha ng mga serbisyo sa pangangalaga ng kalusugan 
ang mga pamilya at bata. Magliligtas ito ng mga buhay at magtatabi ng pera 
ng estado at lokal na pamahalaan sa hinaharap.
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ang pederal na pagpopondo para sa mga programa at serbisyong ito.

(c) Magbigay ng mga pondo upang masuportahan ang pananaliksik tungkol 
sa mga sanhi ng at lunas sa lahat ng uri ng cancer, sakit sa cardiovascular 
at baga, sakit sa bibig at mga sakit na nauugnay sa paggamit ng tabako, at 
upang magawang ilapat ang mga naturang siyentipikong pagtuklas sa mga 
klinikal na kasanayan upang mabawasan ang mga insidente at pagkamatay 
nang dahil sa mga naturang sakit at kundisyon.

(d) Magbigay ng mga pondo upang masuportahan ang mga programa 
sa pagpigil na naglalayong ibalik ang pansin ng mga indibidwal mula sa 
paggamit ng mga sigarilyo at iba pang mga produkto ng tabako, kabilang ang 
mga electronic cigarette.

(e) Magbigay ng mga pondo para sa pagpapatupad at mga administratibong 
layunin upang mabawasan ang pagpupuslit ng sigarilyo, pag-iwas sa buwis 
sa tabako at ilegal na pagbebenta ng mga produkto ng tabako sa mga menor 
de edad, pondohan ang medikal na pagsasanay para sa mga bagong doktor 
upang magamot ang mga sakit, kabilang ang mga nakukuha sa paggamit ng 
tabako, at pondohan ang mga programa upang mapigilan at malunasan ang 
mga dental na sakit, kabilang na ang mga nakukuha sa paggamit ng tabako.

(f) Maprotektahan ang mga umiiral nang programang pinopondohan mula 
sa buwis sa tabako, kung saan kasalukuyang natitipid ang milyung-milyong 
dolyar ng mga Taga-California sa mga gastusin sa pangangalaga ng 
kalusugan.

(g) Magbigay ng ganap na pagtutuos sa kung paano ginagastos ang mga 
pondong itinaguyod upang mapalawak ang mga layunin ng batas na ito nang 
hindi bumubuo ng mga bagong burukrasya.

SEK. 3. Pagpapakahulugan ng Mga Produkto ng Tabako.

SEK. 3.1. Ang Seksiyon 30121 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis ay 
sinusugan upang mabasa bilang:

30121. Para sa mga layunin ng artikulong ito:

(a) Ang "Mga Sigarilyo" ay may kaparehong kahulugan ng nasa Seksiyon 
30003, gaya ng basa rito noong Enero 1, 1988.

(b) Kabilang sa "Mga produkto ng tabako" ang, ngunit hindi nalilimitahan 
sa, lahat ng uri ng sigarilyo, paninigarilyo ng tabako, pangnguya ng tabako, 
paghithit, at anumang iba pang mga artikulo o produktong gawa sa, o 
naglalaman ng hindi bababa sa 50 porsyento, tabako isang produktong 
nagtataglay, gawa o mula sa tabako o nicotine na nakalaan para gamitin ng 
tao, sa paraan man ng paninigarilyo, pagpapainit, pagnguya, pag-absorb, 
pagtunaw, paghithit, paglagok, pagsinghot o pagkain sa pamamagitan ng 
iba pang mga paraan, kabilang ang, ngunit hindi nalilimitahan sa, mga 
sigarilyo, maliliit na sigarilyo, nganga, tabakong nasa pipa o sinisinghot, 
ngunit hindi kabilang ang mga sigarilyo. Dapat kabilang din sa mga produkto 
ng tabako ang mga electronic cigarette. Hindi dapat kabilang sa mga 
produkto ng tabako ang anumang produkto na inaprubahan ng Pangasiwaan 
ng Pagkain at Gamot sa Estados Unidos (United States Food and Drug 
Administration) para sa pagbebenta bilang produktong nagpapahinto sa 
paggamit ng tabako o para sa iba pang mga therapeutic na layunin kung 
saan ang produkto ay ibinebenta lang para sa inaprubahang paggamit. Hindi 
kabilang sa mga produkto ng tabako ang anumang produktong pagkain gaya 
ng pagpapakahulugan sa terminong iyon alinsunod sa Seksiyon 6359.
(c) Ang "Mga electronic cigarette" ay nangangahulugang anumang device 
o sistema ng pagbibigay na ibinebenta nang may kasamang nicotine na 
magagamit upang makapagbigay ng nicotine sa tao sa paraang naka-
aerosolize o naka-vaporize, kabilang ang, ngunit hindi nalilimitahan sa, 
e-cigarette, e-cigar, e-pipe, vape pen o e-hookah. Kabilang sa mga electronic 
cigarette ang anumang bumubuo, bahagi o accessory ng naturang device na 
ginagamit sa pagpapagana ng device kapag ibinebenta nang may kasamang 
anumang likido o substance na nagtataglay ng nicotine. Kabilang din sa 
mga electronic cigarette ang anumang likido o substance na nagtataglay 
ng nicotine, ibinebenta man nang hiwalay o ibinebenta nang kasama ang 
anumang device na maaaring gamitin upang makapagbigay ng nicotine 
sa tao sa paraang naka-aerosolize o naka-vaporize. Hindi kabilang sa mga 

ang kanilang pagsasanay sa labas ng estado, at naiiwan ang mga pasyente 
sa California nang walang nakukuhang pangangalaga. Ang pagpopondo sa 
pagpapatupad at mga programa ng pamahalaan na magdaragdag ng daan-
daan pang doktor sa California kada taon upang mapabuti ang kalusugan ng 
mga Taga-California ay magliligtas ng mga buhay at magtatabi ng pera ng 
estado at lokal na pamahalaan sa hinaharap.

(m) Napag-alaman sa mga medikal na pag-aaral na ang paninigarilyo at 
paggamit ng mga produkto ng tabako ay nakakaapekto sa kalusugan ng 
bibig sa pamamagitan ng pagdudulot ng sakit sa ngipin, kabilang ang sakit 
sa gilagid at pagkabungi, mga cancer sa bibig at lalamunan at malalang 
pagkaupod ng ngipin (tooth wear). Ang paninigarilyo ay nagiging sanhi 
ng kalahati sa mga kaso ng sakit sa gilagid, na nagreresulta sa pagdami 
ng bungi. Ang panganib ng cancer sa bibig para sa mga naninigarilyo ay 
nasa hindi bababa sa anim na beses na mas mataas kaysa sa mga hindi 
naninigarilyo at 75% ng lahat ng cancer sa bibig sa Estados Unidos ay 
nauugnay sa paggamit ng tabako. Tumataas ang panganib ng cancer 
sa bibig para sa tabako na walang usok nang 50 beses para sa lahat ng 
hindi naninigarilyo. May kaugnayan ang paninigarilyo ng ina habang siya ay 
buntis sa pagkakaroon ng bingot ng mga fetus. Kapag tumigil sa paggamit 
ng tabako, nababawasan ang panganib ng cancer sa bibig at lalamunan ng 
50%. Ang pagpopondo sa mga programa na nagbibigay kaalaman, pumipigil 
at gumagamot sa mga sakit sa ngipin, kabilang ang mga nakuha mula sa 
paggamit ng tabako, ay magpapabuti ng mga buhay ng mga Taga-California 
at magtatabi ng pera ng estado at lokal na pamahalaan na hinaharap.

(n) Ang pagtataas ng halaga ng mga sigarilyo at produkto ng tabako ay 
kinikilala ng marami bilang pinakamabisang paraan upang mabawasan ang 
paninigarilyo sa buong California, lalo na ng kabataan. Napag-alaman ng Ulat 
sa Pangkalahatan ng Dalubhasa sa Pag-opera ng taong 2000, Pagbabawas 
sa Paggamit ng Tabako, na ang pagtaas sa mga presyo ng produkto ng tabako 
ay nagpapabawas sa pagiging talamak ng paggamit ng tabako, partikular 
na sa mga bata at teenager, at na nagdudulot ang mga pagtaas sa buwis sa 
tabako ng "malalaki at mga pangmatagalang pagpapabuti ng kalusugan." 
Para sa pagsusuri nito sa umiiral na pananaliksik, ipinahayag ng ulat na 
ang pagsusulong ng mga buwis sa tabako ay isa sa pinakamabibisang 
diskarte sa pagpigil at pagkontrol sa paggamit ng tabako. Sa pagbabawas 
ng paninigarilyo, maliligtas ang mga buhay at makapagtatabi ng pera ang 
estado at lokal na pamahalaan para sa hinaharap.

(o) Dahil sa pagtataas sa buwis sa tabako, mababawasan ang paninigarilyo 
at paggamit ng mga produkto ng tabako, mahalagang protektahan ang mga 
umiiral nang programa na pinopondohan ng buwis sa tabako mula sa mga 
kita sa buwis.

(p) Sa kasalukuyan, pinapatawan ng buwis ng California ang mga sigarilyo 
nang $0.87 lang kada kaha, at rumaranggo sa ika-35 pwesto sa rate ng 
buwis sa tabako, na nagpapakita bilang isa sa pinakamabababang buwis sa 
tabako sa Estados Unidos. Noong Enero 2016, ang pambansang average ay 
$1.60 kada kaha. Tatlumpu't dalawang estado ang may mga rate ng buwis 
sa tabako na $1 kada kaha o mas mataas pa, at nasa ilalim ang California 
ng iba pang mga kanluraning estado (Washington: $3.025; Oregon: $1.31; 
Nevada: $1.80; at Arizona: $2). Huling tinaasan ng California ang buwis nito 
sa tabako noong 1998.

SEK. 2. Pahayag ng Layunin.

Ang layunin ng batas na ito ay ang taasan ang buwis sa tabako at iba pang 
mga produkto ng tabako, kabilang ang mga electronic cigarette, upang:

(a) Mailigtas ang mga buhay ng mga Taga-California at maitabi ang 
pera ng estado at lokal na pamahalaan sa hinaharap sa pamamagitan ng 
pagbabawas ng paninigarilyo at paggamit ng tabako ng lahat ng Taga-
California, lalo na ang kabataan.

(b) Magbigay ng mga pondo upang mapataas ang pagpopondo para sa 
mga umiiral nang programa at serbisyo sa pangangalaga ng kalusugan na 
lumulunas sa lahat ng uri ng cancer, sakit sa cardiovascular at baga, sakit 
sa bibig at mga sakit na nauugnay sa paggamit ng tabako, maparami ang 
bilang ng mga tagapagbigay ng pangangalaga ng kalusugan at mabawasan 

56



136 | Teksto ng Mga Iminumungkahing Batas

TEKSTO NG MGA IMINUMUNGKAHING BATAS PROPOSISYON 56 CONTINUED

kasama ang naturang device; at anumang likido o substance na nagtataglay 
ng nicotine, ibinebenta man nang hiwalay o bilang package kasama ang 
anumang device na magagamit upang mahithit ito. Maaaring kabilang sa 
mga naturang regulasyon ang, ngunit hindi nalilimitahan sa, naglalarawan 
kung sino ang tagapamahagi ng mga electronic cigarette alinsunod sa 
Seksiyon 30011 at ang mga kinakailangan sa pagpapalisensya ng sinumang 
naturang tao.

(c) Sa kabila ng iba pang probisyon ng bahaging ito, ang lahat ng kita na 
nagmumula sa buwis na ipinataw ng subdibisyon (a) at lahat ng kita na 
nagmumula sa katumbas na pagtaas sa buwis sa mga produkto ng tabako, 
kabilang ang mga electronic cigarette, na ipinataw ng subdibisyon (b) ng 
Seksiyon 30123, ay dapat ideposito sa Pondo ng Batas ukol sa Pangangalaga 
sa Kalusugan, Pananaliksik at Pagpigil sa Buwis sa Tabako ng California para 
sa taong 2016 na ginawa ng Seksiyon 30130.53.

30130.52. Batas ukol sa Pangangalaga sa Kalusugan, Pananaliksik at 
Pagpigil sa Buwis sa Tabako ng California para sa taong 2016 Mga Buwis sa 
Pag-iimbak (Floor Tax) ng Sigarilyo.

(a) (1) Bilang dagdag sa iba pang buwis, ang bawat mangangalakal at 
tagabenta ng pakyawan, para sa pribilehiyo ng pamamahala o pag-iimbak 
ng mga sigarilyo para sa pagbebenta, paggamit o pagkonsumo, ay dapat 
magbayad ng floor stock tax para sa bawat sigarilyong mayroon sila o nasa 
kanilang pangangalaga sa estadong ito sa ganap na 12:01 a.m. sa unang 
araw ng unang tatlong buwan sa kalendaryo na nagsisimula mahigit 90 araw 
pagkatapos ng araw ng pagkakabisa ng atas na ito sa bilang na isang daang 
mill ($0.100) para sa bawat sigarilyo.

(2) Ang bawat mangangalakal at tagabenta ng pakyawan ay dapat maghain 
ng tugon sa lupon sa o bago ang unang araw ng unang tatlong buwan sa 
kalendaryo na nagsisimula sa mahigit 180 araw pagkatapos ng araw ng 
pagkakabisa ng batas na ito sa isang form na inirekomenda ng lupon, na 
ipinapakita ang bilang ng mga sigarilyong mayroon ang mga ito o nasa 
pangangalaga ng mga ito sa estadong ito sa ganap na 12:01 a.m. sa unang 
araw ng unang tatlong buwan sa kalendaryo na nagsisimula sa mahigit 90 
araw pagkatapos ng araw ng pagkakabisa ng batas na ito. Ang halaga ng 
buwis ay dapat makalkula at maipakita sa tugon.

(b) (1) Ang bawat lisensiyadong tagapamahagi ng sigarilyo, para sa 
pribilehiyo ng pamamahagi ng mga sigarilyo at para sa pangangalaga at 
pag-iimbak ng mga sigarilyo para sa pagbebenta, paggamit o pagkonsumo, 
ay dapat magbayad ng buwis para sa senyales ng pagkakaroon ng sigarilyo 
para sa bawat selyo ng buwis sa sigarilyo ng California na ipinataw sa 
anumang package ng mga sigarilyo at para sa bawat hindi ipinataw na selyo 
ng buwis sa sigarilyo ng California na mayroon ito o nasa pangangalaga nito 
sa ganap na 12:01 a.m. Sa unang araw ng unang tatlong buwan sa kalendaryo 
na nagsisimula sa mahigit 90 araw pagkatapos ng araw ng pagkakabisa ng 
batas na ito sa mga sumusunod na rate:

(A) Dalawang dolyar at limampung sentimo ($2.50) para sa bawat selyo na 
nagsasaad ng "25."

(B) Dalawang dolyar ($2) para sa bawat selyo na nagsasaad ng "20."

(C) Isang dolyar ($1) para sa bawat selyo na nagsasaad ng "10."

(2) Ang bawat lisensyadong tagapamahagi ng sigarilyo ay dapat maghain 
ng tugon sa lupon sa o bago ang unang araw ng unang tatlong buwan sa 
kalendaryo na nagsisimula sa mahigit 180 araw pagkatapos ng araw ng 
pagkakabisa ng batas na ito sa isang form na inirekomenda ng lupon, na 
nagpapakita sa bilang ng mga selyo na nakasaad sa mga nakapailalim na 
talata (A), (B) at (C) sa talata (1). Ang halaga ng buwis ay dapat makalkula 
at maipakita sa tugon.

(c) Ang mga buwis na inaatasang mabayaran ayon sa seksiyong ito ay dapat 
bayaran at maaaring bayaran sa o bago ang unang araw ng unang tatlong 
buwan sa kalendaryo na nagsisimula sa 180 araw pagkatapos ng araw ng 
pagkakabisa ng batas na ito. Ang mga pagbabayad ay dapat isagawa sa 
pamamagitan ng mga remittance na maaaring bayaran sa lupon at ang 
mga pagbabayad ay dapat may kasamang tugon at mga form na inaatasang 

electronic cigarette ang anumang device na hindi ibinebenta kasama ang 
anumang likido o substance na nagtataglay ng nicotine, o anumang baterya, 
charger ng baterya, lalagyanan o iba pang accessory na hindi ginagamit sa 
pagpapagana ng device kung ibinebenta nang hiwalay. Hindi dapat kabilang 
sa mga electronic cigarette ang anumang produkto na inaprubahan ng 
Pangasiwaan ng Pagkain at Gamot sa Estados Unidos (United States Food and 
Drug Administration) para sa pagbebenta bilang produktong nagpapahinto sa 
paggamit ng tabako o para sa iba pang mga therapeutic na layunin kung 
saan ang produkto ay ibinebenta lang para sa inaprubahang paggamit. Gaya 
ng ginamit sa subdibisyon na ito, hindi kabilang sa nicotine ang anumang 
produktong pagkain gaya ng pagpapakahulugan sa terminong iyon alinsunod 
sa Seksiyon 6359.

(c) (d) Ang "Pondo" ay tumutukoy sa Pondo mula sa Dagdag na Buwis sa 
Mga Sigarilyo at Produktong Tabako na ginawa ng Seksiyon 30122.

SEK. 3.2. Seksiyon 30131.1 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis ay sinusugan 
upang mabasa bilang:

30131.1. Nalalapat ang mga sumusunod na kahulugan para sa mga 
layunin artikulong ito:

(a) Ang "Sigarilyo" ay may kahulugang katulad sa Seksiyon 30003, ayon sa 
naisaad noong Enero 1, 1997.

(b) Kasama sa "Mga produktong tabako", ngunit hindi limitado sa, ang lahat 
ng uri ng sigarilyo, paninigarilyo ng tabako, pangnguya ng tabako, paghithit, 
at anumang iba pang mga artikulo o produktong gawa sa, o naglalaman 
ng hindi bababa sa 50 porsyentong tabako, ngunit hindi kasama ang mga 
sigarilyo ay dapat katulad ng nakasaad na kahulugan sa subdibisiyon (b) 
ng Seksyon 30121, ayon sa pagbabago sa Batas ukol sa Pangangalaga sa 
Kalusugan, Pananaliksik at Pagpigil sa Buwis sa Tabako ng California para 
sa taong 2016.

SEK. 4. Batas ukol sa Pangangalaga sa Kalusugan, Pananaliksik at 
Pagpigil sa Buwis sa Tabako ng California para sa taong 2016.

SEK. 4.1. Artikulo 2.5 (na nagsisimula sa Seksiyon 30130.50) ay idinagdag 
sa Kabanata 2 ng Bahagi 13 ng Dibisyon 2 ng Kodigo ng Kita at Pagbubuwis, 
upang mabasa bilang:

Artikulo 2.5. Batas ukol sa Pangangalaga sa Kalusugan, Pananaliksik at 
Pagpigil sa Buwis sa Tabako ng California para sa taong 2016

30130.50. Mga Pagpapakahulugan.

Para sa mga layunin ng artikulong ito:

(a) Ang "Sigarilyo" ay may kaparehong kahulugan ng nasa Seksiyon 30003 
gaya ng basa rito noong Enero 1, 2015.

(b) Ang "Mga produkto ng tabako" ay may kaparehong kahulugan ng nasa 
subdibisyon (b) ng Seksiyon 30121, gaya ng nasusog ng batas na ito.

30130.51. Batas ukol sa Pangangalaga sa Kalusugan, Pananaliksik at 
Pagpigil sa Buwis sa Tabako ng California para sa taong 2016 sa Pamamahagi 
ng Sigarilyo.

(a) Bilang karagadagan sa iba pang mga buwis na ipinataw sa pamamahagi 
ng mga sigarilyo sa ilalim ng bahaging ito, dapat may ipataw na karagdagang 
buwis sa bawat tagapamahagi ng mga sigarilyo sa daming isang daang mill 
($0.100) para sa bawat ipinamahaging sigarilyo sa o pagkatapos ng unang 
araw ng unang tatlong buwan sa kalendaryo na magsisimula mahigit 90 araw 
pagkatapos ng epektibong petsa ng batas na ito.

(b) Dapat magapatupad ang lupon ng mga regulasyon na nagpapataw ng 
katumbas na buwis sa mga electronic cigarette dahil inilarawan ang termino 
sa subdibisyon (c) ng Seksiyon 30121, at mga pamamaraan ng pagkolekta ng 
buwis. Ang mga naturang regulasyon ay dapat magsama ng pagpapatupad 
ng katumbas na buwis sa anumang device na nakalaang gamitin upang 
makapagbigay ng naka-aerosolize o naka-vaporize na nicotine sa taong 
humihithit mula sa device kapag ibinebenta nang hiwalay o bilang package; 
anumang bumubuo, bahagi o accessory ng naturang device na ginagamit 
upang paganahin ang device, ibinebenta man nang hiwalay o bilang package 
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subdibisyon (a) ang halagang kinakailangan upang pagaanin ang pagbaba 
ng kita na direktang nagreresulta mula sa pagpapataw ng mga karagdagang 
pondo ayon sa artikulong ito.
(c) Dapat mapag-alaman ng lupon sa loob ng isang taon ng epektibong 
petsa ng batas na ito, at taun-taon simula nito, ang epekto, kung mayroon 
man, na idinudulot ng mga karagdagang buwis sa mga sigarilyo ayon sa 
artikulong ito, at ang nagreresultang pagtaas ng buwis sa mga produkto ng 
tabako na iniaatas ng subdibisyon (b) ng Seksiyon 30123, sa pagkonsumo ng 
mga sigarilyo at produkto ng tabako sa estadong ito, kabilang ang mga mula 
sa ilegal na pagbebenta ng mga sigarilyo at produkto ng trabaho. Hanggang 
sa may kakulangan sa mga kita sa buwis sa pagbebenta at paggamit na 
ipinapataw ng estado at lokal na pamahalaan at ang naturang kakulangan 
ay napag-alaman ng lupon bilang direktang resulta ng ipinapataw 
na karagdagang buwis sa mga sigarilyo ayon sa artikulong ito, at ang 
nagreresultang pagtaas sa buwis sa mga produkto ng tabako na iniaatas 
ng subdibisyon (b) ng Seksiyon 30123, kabilang ang mga mula sa ilegal na 
pagbebenta ng mga sigarilyo at produkto ng tabako, dapat alamin ng lupon 
ang epekto sa pananalapi sa mga kita sa buwis sa pagbebenta at paggamit 
na ipinapataw ng estado at lokal na pamahalaan.
(d) Dapat ilipat ng Tagapamahala ang pondo mula sa Pondo ng Batas ng 
California sa Pangangalaga ng Kalusugan, Pananaliksik at Buwis sa Pagpigil 
sa Tabako para sa taong 2016 sa pangkalahatang pondo ng estado at sa 
mga apektadong lokal na pamahalaan na nakasaad sa subdibisyon (c) ang 
halagang kinakailangan upang pagaanin ang pagbaba ng kita sa buwis 
sa pagbebenta at paggamit na ipinapataw ng estado at lokal na direktang 
nagreresulta mula sa pagpapataw ng mga karagdagang buwis ayon sa 
artikulong ito, kabilang ang mula sa ilegal na pagbebenta ng mga sigarilyo 
at produkto ng tabako.
(e) Ang mga paglilipat sa ilalim ng seksiyon na ito ay dapat isagawa ng 
Tagapamahala sa mga pagkakataong natutukoy ng Tagapamahala na 
kinakailangan sa abot ng masasaklaw ng seksiyong ito.
30130.55. Batas sa Pangangalaga ng Kalusugan, Pananaliksik at Pagpigil 
sa Buwis sa Tabako ng California para sa taong 2016 Pamamahagi ng Kita.
Pagkatapos bawasan at ilipat ang mga kinakailangang pondo alinsunod sa 
Seksiyon 30130.54 at subdibisyon (a), (b), (c), (d) at (e) ng Seksiyon 30130.57, 
dapat taun-taong ilaan at ilipat ng Tagapamahala ang mga natitirang pondo 
sa Pondo ng Batas ng California sa Pangangalaga ng Kalusugan, Pananaliksik 
at Pagpigil sa Buwis sa Tabako para sa taong 2016 gaya ng mga sumusunod:
(a) Walumpu't-dalawang porsiyento ay dapat ilipat sa Pondo ng Paggamot sa 
Pangangalagang Pangkalusugan, na nililikha sa pamamagitan nito, at dapat 
gamitin ng Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan ng Estado upang 
itaas ang pagpopondo para sa mga kasalukuyang programa at serbisyong 
pangangalagang pangkalusugan na inilarawan sa Kabanata 7 (nagsisimula 
sa Seksiyon 14000) hanggang Kabanata 8.9 (nagsisimula sa Seksiyon 
14700), inklusibo, ng Bahagi 3 ng Dibisyon 9 ng Kodigo sa Kapakanan at 
mga Institusyon, kabilang ang mga nagkakaloob ng pangangalagang 
pangkalusugan, paggamot, at mga serbisyo para sa mga Taga-California na 
may mga sakit at kondisyon na may kaugnayan sa tabako, sa pamamagitan 
ng pagkakaloob ng pinahusay na mga pagbabayad, para sa lahat ng 
pangangalagang pangkalusugan, paggamot, at mga serbisyong inilarawan 
sa Kabanata 7 (nagsisimula sa Seksiyon 14000) hanggang Kabanata 8.9 
(nagsisimula sa Seksiyon 14700), inklusibo, ng Bahagi 3 ng Dibisyon 9 ng 
Kodigo sa Kapakanan at mga Institusyon. Kung posible sa kabila ng mga 
limitasyon sa pagpopondo sa ilalim ng artikulong ito, ang mga pagbabayad 
at suporta para sa di-pederal na kabahagi ng mga pagbabayad para sa 
pangangalagang pangkalusugan, ang mga serbisyo, at paggamot ay dapat 
itaas batay sa pamantayang binuo at isinapanahon pana-panahon bilang 
bahagi ng taunang proseso ng badyet ng estado, sa kondisyon na ang mga 
pondong ito ay hindi dapat gamitin upang dagdagan ang kasalukuyang 
mga pangkalahatang pondo ng estado para sa mga katulad na layunin. 
Ang mga pamantayang ito ay dapat kabilang ang, pero hindi limitado sa, 
pagtiyak ng napapanahong kakayahang makagamit, paglimita sa mga 
ispesipikong heograpikong mga kakulangan ng mga serbisyo, o pagtiyak ng 

sagutan ayon sa seksiyong ito.
(d) Ang anumang iniatas na halagang babayaran ayon sa seksiyong ito na 
hindi nabayaran sa tamang oras at dapat patawan ng interes sa rate at ayon sa 
pamamaraang itinatag alinsunod sa Seksiyon 30202 mula sa unang araw ng 
unang tatlong buwan sa kalendaryo na nagsisimula sa 180 araw pagkatapos 
ng araw ng pagkakabisa ng batas na ito, hanggang sa mabayaran, ay dapat 
sumailalim sa pag-aaral, at muling pag-aaral, at ang anumang parusang 
ibibigay ayon sa mga nasabing pag-aaral at muling pag-aaral.
30130.53. Pondo ng Batas sa Pangangalaga ng Kalusugan, Pananaliksik at 
Pagpigil sa Buwis sa Tabako ng California para sa taong 2016.
(a) Ang Pondo ng Batas sa Pangangalaga ng Kalusugan, Pananaliksik at 
Pagpigil sa Buwis sa Tabako ng California para sa taong 2016 ay itinatag sa 
Tresurerya ng Estado.
(b) Ang lahat ng kita na nalikom alinsunod sa mga buwis na ipinataw ng 
artikulong ito, na binawasan ng mga refund na ginawa alinsunod sa Artikulo 
1 (na nagsisimula sa Seksiyon 30361) ng Kabanata 6, ay dapat ideposito sa 
Pondo ng Batas sa Pangangalaga ng Kalusugan, Pananaliksik at Pagpigil sa 
Buwis sa Tabako ng California ng taong 2016.
(c) Sa kabila ng iba pang batas, ang Pondo ng Batas sa Pangangalaga 
ng Kalusugan, Pananaliksik at Pagpigil sa Buwis sa Tabako ng California 
ng taong 2016 ay isang ipinagkakatiwalang pondo na naitatag lang upang 
isagawa ang mga layunin ng batas na ito at ang lahat ng kita na naideposito 
sa Pondo ng Batas sa Pangangalaga ng Kalusugan, Pananaliksik at Pagpigil 
sa Buwis sa Tabako ng California para sa taong 2016, kasama ang interes 
na naipon ng pondo, ay patuloy na naaangkop para sa taon ng pananalapi 
at dapat gastusin lang ayon sa mga probisyon ng batas na ito at sa mga 
layunin nito.
(d) Sa kabila ng iba pang batas, ang mga kitang naideposito sa Pondo ng 
Batas sa Pangangalaga ng Kalusugan, Pananaliksik at Pagpigil sa Buwis sa 
Tabako ng California para sa taong 2016, kabilang ang anumang interes na 
naipon ng pondo, ay dapat magamit lang para sa mga partikular na layuning 
nakasaad sa batas na ito, at dapat maging naaangkop at gastusin lang para 
sa mga layuning ipinahayag sa batas na ito at hindi dapat sumailalim sa 
mga apropriyasyon, pagbabaliktad o paglilipat ng Lehislatura, Gobernador, 
Direktor ng Pananalapi o Tagapamahala para sa anumang layunin na hindi 
nakasaad sa batas na ito, at hindi rin dapat ipautang ang mga naturang kita 
sa Pangkalahatang Pondo o anumang pondo ng estado o anumang pondo ng 
lokal na pamahalaan.
30130.54. Batas sa Pangangalaga ng Kalusugan, Pananaliksik at Pagpigil 
sa Buwis sa Tabako ng California para sa taong 2016 Epekto sa Pagkonsumo 
ng Tabako at Kita sa Buwis.
(a) Dapat mapag-alaman ng lupon sa loob ng isang taon ng epektibong 
petsa ng batas na ito, at taun-taon simula nito, ang epektong idinudulot 
ng mga karagdagang buwis sa mga sigarilyo ayon sa artikulong ito, at ang 
nagreresultang pagtaas ng buwis sa mga produkto ng tabako na iniaatas 
ng subdibisyon (b) ng Seksiyon 30123, sa pagkonsumo ng mga sigarilyo at 
produkto ng tabako sa estadong ito. Hanggang sa matukoy ng lupon ang 
pagbaba ng pagkonsumo bilang direktang resulta ng karagdagang buwis na 
ipinapataw sa mga sigarilyo ayon sa artikulong ito, at ang nagreresultang 
pagtaas sa buwis sa mga produkto ng tabako na iniaatas ng subdibisyon 
(b) ng Seksiyon 30123, dapat alamin ng lupon ang epekto sa pananalapi 
ng pagbaba ng pagkonsumo sa Pondo ng Dagdag na Buwis sa Sigarilyo at 
Mga Produkto ng Tabako na ginawa ng Seksiyon 30122 (Proposisyon 99 na 
inaprubahan ng mga botante noong Nobyembre 8, 1988, pambuong-estadong 
pangkalahatang halalan), ang Pondo para sa Kanser sa Suso na ginawa 
ng Seksiyon 30461.6, at ang Ipinagkakatiwalang Pondo ng mga Bata at 
Pamilya Muna ng California na ginawa ng Seksiyon 30131 (Proposisyon 10 na 
inaprubahan ng mga botante noong Nobyembre 3, 1998, pambuong-estadong 
pangkalahatang halalan), at ang mga kitang nagmula sa Seksiyon 30101.
(b) Dapat ilipat ng Tagapamahala ang pondo mula sa Pondo ng Batas ng 
California sa Pangangalaga ng Kalusugan, Pananaliksik at Buwis sa Pagpigil 
sa Tabako para sa taong 2016 sa mga apektadong pondo na nakasaad sa 
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na medikal at batay sa siyentipikong merito gaya ng ipinasiya ng isang 
bukas, pagalingang proseso ng pagrepaso ng kapantay na tumitiyak ng 
pagkaobhetibo, katatagan, at mataas na kalidad.

(3) Ang mga indibidwal o entidad na tumatanggap ng mga gawad at kontrata 
alinsunod sa subdibisyong ito ay dapat na naninirahan o matatagpuan nang 
buo sa loob nig California.

(4) Ang pananaliksik ay dapat isagawa nang buo sa loob ng California.

(5) Ang mga pondo ay hindi dapat gamitin upang dagdagan ang kasalukuyang 
pang-estado o lokal na pondo para sa mga katulad na layunin.

30130.56. Independiyenteng Pagsusuri at Pagsisiwalat.

Upang magkaloob ng buong pampublikong pananagutan na nauukol sa mga 
paggamit kung saan ang mga pondo mula sa Batas ng 2016 sa Buwis sa 
Pangangalagang Pangkalusugan, Pananaliksik at Pagpigil sa Tabako ng 
California ay inilalagay, at upang tiyakin ang buong pagsunod sa Batas ng 
2016 sa Buwis sa Pangangalagang Pangkalusugan, Pananaliksik at Pagpigil 
sa Tabako ng California:

(a) Ang di-partidistang Tagasuri ng Estado ng California ay dapat 
magsagawa ng hindi kukulangin sa kada dalawang taon na independiyenteng 
pagsusuri ng pananalapi ng estado at mga lokal na ahensiyang tumatanggap 
ng mga pondo alinsunod sa Batas ng 2016 sa Buwis sa Pangangalagang 
Pangkalusugan, Pananaliksik at Pagpigil sa Tabako ng California. Ang isang 
pagsusuri na isinagawa alinsunod sa seksiyong ito ay dapat kabilang ang, 
pero hindi limitado sa, isang pagrepaso ng mga gastos na pampangasiwaan 
na ginasta ng mga ahensiya ng estado na nangangasiwa ng pondo.

(b) Batay sa independiyenteng pagsusuri, ang di-partidistang Tagasuri ng 
Estado ng California ay dapat maghanda ng isang ulat na nagdedetalye ng 
pagrepaso nito at isama ang anumang mga rekomendasyon para sa mga 
pagpapahusay. Ang ulat ay dapat na makukuha ng publiko.

(c) Bawat ahensiya at kagawaran ng estado na tumatanggap ng mga 
pondo alinsunod sa batas na ito ay dapat, nang taunan, maglathala sa 
kani-kanilang website sa Internet ng isang pagtutuos ng kung magkano ang 
natanggap mula sa Pondo ng Batas ng 2016 sa Buwis sa Pangangalagang 
Pangkalusugan, Pananaliksik at Pagpigil sa Tabako ng California at paano 
ginasta ang pera. Ang taunang pagtutuos ay dapat ding ilagay sa anumang 
lugar ng pagpapahayag ng social media na itinuturing na angkop ng ahensiya 
o kagawaran ng estado.

(d) Ang paggamit ng mga pondong natanggap ng Kagawaran ng mga 
Serbisyong Pangangalagang Pangkalusugan ng Estado alinsunod sa 
subdibisyon (a) ng Seksiyon 30130.55 ay dapat na napapailalim sa mga 
katulad na kabawalan, kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga pagsusuri 
at pagpigil sa pandaraya, na ipinataw ng kasalukuyang batas.

(e) Ang paggamit ng mga pondong natanggap ng Kagawaran ng 
Pampublikong Kalusugan ng Estado, ang Kagawaran ng Edukasyon ng 
Estado, at ng Unibersidad ng California alinsunod sa mga subdibisyon (b) 
at (c) ng Seksiyon 30130.55 ay dapat na napapailalim sa pagbabantay ng 
Komite sa Pagbabantay sa Edukasyon at Pananaliksik sa Tabako alinsunod 
sa mga Seksiyon 104365 at 104370 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan.

30130.57. Mga Gastos sa Pagpapatupad at Pangangasiwa.

(a) Ang mga pera mula sa Pondo ng Batas ng 2016 sa Buwis sa 
Pangangalagang Pangkalusugan, Pananaliksik at Pagpigil sa Tabako ng 
California ay dapat gamitin upang bayaran ang lupon para sa mga gastos 
na natamo sa pangangasiwa, pagkuwenta, at pagsingil ng buwis na 
ipinataw ng artikulong ito at para sa mga gastos na natamo sa pagkuwenta 
at pamamahagi ng mga pondo at sa pagpapalaganap ng mga regulasyon 
gaya ng iniaatas ng batas na ito, sa kondisyon, gayunman, na pagkatapos 
ibawas ang mga kailangang pondo alinsunod sa subdibisyon (b) ng 
Seksiyon 30130.54, hindi mas malaki kaysa 5 porsiyento taun-taon ng mga 
pondong natitira sa Pondo ng Batas ng 2016 sa Buwis sa Pangangalagang 
Pangkalusugan, Pananaliksik at Pagpigil sa Tabako ng California ay dapat 
gamitin para sa naturang mga gastos na pampangasiwaan.

mahusay na pangangalaga. Kaayon ng pederal na batas, ang pagpopondo 
ay dapat gamitin upang kumuha ng mga pederal na pondo. Ang pagpopondo 
ay dapat gamitin lamang para sa pangangalagang ipinagkakaloob ng mga 
propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan, klinika, pasilidad ng 
kalusugan na lisensiyado alinsunod sa Seksiyon 1250 ng Kodigo sa Kalusugan 
at Kaligtasan, at sa mga planong pangkalusugan na nakikipagkontrata sa 
Kagawaran ng mga Serbisyong Pangangalagang Pangkalusugan ng Estado 
upang magkaloob ng mga benepisyong pangkalusugan alinsunod sa 
seksiyong ito. Ang pagpopondo ay magagamit para sa di-pederal na kabahagi 
ng mga pagbabayad mula sa mga entidad ng pamahalaan na angkop. Ang 
kagawaran ay dapat, kung inaatasan, na humingi ng anumang kailangang 
pederal na pag-aproba para sa pagpapatupad ng seksiyong ito.

(b) Labintatlong porsiyento ay dapat gamitin para sa pagpopondo sa 
masaklaw na mga programa para sa pagpigil at pagkontrol ng tabako, sa 
kondisyon na ang mga pondong ito ay hindi gagamitin upang dagdagan ang 
kasalukuyang pang-estado o lokal na pondo para sa mga katulad na layunin. 
Ang mga pondong ito ay dapat paghati-hatiin sa mga sumusunod na paraan:
(1) Walumpu't-limang porsiyento sa Programang Pagkontrol ng Tabako 
ng Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng Estado upang gamitin 
para sa mga programang pagkontrol ng tabako na inilarawan simula sa 
Seksiyon 104375 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan. Ang Kagawaran ng 
Pampublikong Kalusugan ng Estado ay dapat maggawad ng mga pondo sa 
mga ahensiya ng estado at lokal na pamahalaan, mga tribo, unibersidad 
at kolehiyo, nakabase-sa-komunidad na organisasyon, at ibang mga 
kuwalipikadong ahensiya para sa pagpapatupad, pagtaya, at pagpapakalat 
ng mga aktibidad ng nakabase sa ebidensiya na pagtataguyod ng kalusugan 
at komunikasyong pangkalusugan upang subaybayan, tayahin, at bawasan 
ang paggamit ng tabako at nikotina, mga antas ng sakit na may kaugnayan sa 
tabako, at mga hindi pagkakapantay-pantay sa kalusugan na may kaugnayan 
sa tabako, at bumuo ng isang mas malakas na nakabase sa ebidensiya na 
mabisang pagprograma sa pagpigil nang hindi bababa sa 15 porsiyento 
ng pagtataguyod na pangkalusugan, mga aktibidad sa komunikasyong 
pangkalusugan, at pagtaya at pasubaybay ng paggamit ng tabako na 
iginagawad upang pabilisin at subaybayan ang antas ng pagbaba sa mga 
hindi pagkakapantay-pantay na may kaugnayan sa tabako na may hangaring 
alisin ang mga hindi pagkakapantay-pantay na may kaugnayan sa tabako.

(2) Labinlimang porsiyento sa Kagawaran ng Edukasyon ng Estado upang 
gamitin para sa mga programa sa paaralan upang pigilan at bawasan ang 
paggamit ng mga produktong tabako at nikotina ng mga kabataan gaya ng 
inilarawan sa Seksiyon 104420 Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan na ang 
hindi kukulangin sa 15 porsiyento ng mga pondong ito ay iginagawad upang 
pabilisin at subaybayan ang antas ng pagbaba sa mga hindi pagkakapantay-
pantay na may kaugnayan sa tabako para sa layuning alisin ang mga hindi 
pagkakapantay-pantay na may kaugnayan sa tabako.
(c) Limang porsiyento sa Unibersidad ng California para sa pananaliksik na 
medikal tungkol sa kanser, mga sakit sa puso at baga na may kaugnayan sa 
tabako alinsunod sa Artikulo 2 (nagsisimula sa Seksiyon 104500) ng Kabanata 
1 ng Bahagi 3 ng Dibisyon 103 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan upang 
suplementuhan ang Programang Medikal na Pananaliksik ng Dagdag ng 
Buwis sa Sigarilyo at Produktong Tabako, sa kondisyon na ang mga pondong 
ito ay gagamitin sa ilalim ng mga sumusunod na kondisyon:
(1) Ang mga pondo ay dapat gamitin para sa mga gawad at kontrata para sa 
basiko, ginagamit, at naisasalin na pananaliksik na medikal sa California sa 
pagpigil ng, maagang pagtuklas ng, mga paggamot para sa, mga pantulong 
na paggamot para sa, at posibleng mga lunas para sa lahat ng uri ng kanser, 
caridovascular na sakit at sakit sa baga, sakit sa bibig, at mga sakit na may 
kaugnayan sa tabako. Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng batas, ang 
Unibersidad ng California, sa pamamagitan ng Programang Pananaliksik na 
May Kaugnayan sa Tabako, ay dapat magkaroon ng awtoridad na gastahin 
ang mga pondong natanggap sa ilalim ng batas na ito para sa mga layuning 
nakalagay sa subdibisyong ito.
(2) Anumang mga gawad at mga kontratang iginawad ay dapat igawad 
gamit ang kasalukuyang impra-istruktura ng programang pananaliksik 
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entidad upang magkaloob ng mga aktibidad ng programa.

(e) Ang mga pera mula sa Pondo ng Batas ng 2016 sa Buwis sa 
Pangangalagang Pangkalusugan, Pananaliksik at Pagpigil sa Tabako ng 
California sa halagang apatnapu't walong milyong dolyar ($48,000,000) 
taun-taon ay dapat gamitin para sa layuning pondohan ang mga pagsisikap 
sa pagpapatupad ng batas upang bawasan ang mga bawal na pagbebenta ng 
mga produktong tabako, partikular ang bawal na pagbebenta sa mga menor; 
upang bawasan ang pagpupuslit ng sigarilyo, pag-iwas sa buwis sa tabako, 
pagbebenta ng mga produktong tabako nang walang lisensiya at pagbebenta 
ng huwad na mga produktong tabako; upang ipatupad ang mga batas na 
may kaugnayan sa tabako, mga hatol ng hukuman, at mga pakikipag-ayos 
na pambatas; at upang magsagawa mg pagsasanay sa pagpapatupad ng 
batas at mga aktibidad sa teknikal na tulong para sa mga batas na may 
kaugnayan sa tabako; sa kondisyon na ang mga pondong ito ay hindi dapat 
gamitin upang palitan ang kasalukuyang pang-estado o lokal na mga pondo 
para sa mga katulad na layunin. Ang mga pondong ito ay dapat paghati-
hatiin sa mga sumusunod na paraan:
(1) Tatlumpung milyong dolyar ($30,000,000) taun-taon sa Kagawaran ng 
Hustisya/Opisina ing Pangkalahatang Abugado ng California na ipamamahagi 
sa mga lokal na ahensiya ng pagpapatupad ng batas upang suportahan at 
kunin ang mga pangharap na linya na mga opisyal na pangkapayapaan 
para sa mga programa, kabilang ang, pero hindi limitado sa, pagpapatupad 
ng pang-estado at lokal na batas na may kaugnayan sa mga bawal na 
pagbebenta at pagpapalaganap ng tabako sa mga menor, at pagtataas 
ng mga nag-iimbistigang aktibidad at mga pagsusuri ng pagsunod upang 
bawasan ang mga bawal na pagbebenta ng mga sigarilyo at mga produktong 
tabako sa mga menor at kabataan.

(2) Anim na milyong dolyar ($6,000,000) taun-taon sa lupon upang gamitin 
upang ipatupad ang mga batas na nangangasiwa sa pamamahagi at 
tinging pagbebenta ng mga sigarilyo at ibang mga produktong tabako, tulad 
ng mga batas na nagbabawal ng pagpupuslit, panghuhuwad, pagbebenta 
ng sigarilyo at produktong tabako, pagbebenta ng hindi binuwisang mga 
sigarilyo at ibang mga produktong tabako, at pagbebenta ng mga sigarilyo at 
ibang mga produktong tabako nang walang wastong lisensiya.

(3) Anim na milyong dolyar ($6,000,000) taun-taon sa Kagawaran ng 
Pampublikong Kalusugan ng California upang gamitin para suportahan ang 
mga programa, kabilang ang, pero hindi limitado sa, pagkakaloob ng mga 
gawad at kontrata sa mga lokal na ahensiya ng pagpapatupad ng batas upang 
magkaloob ng pagsasanay at pagpopondo para sa pagpapatupad ng pag-
estado at lokal na batas na may kaugnayan sa mga bawal na pagbebenta ng 
tabako sa mga menor, pagtataas ng mga nag-iimbistigang aktibidad, at mga 
pagsusuri ng pagsunod, at ibang mga angkop na aktibidad upang bawasan 
ang mga bawal na pagbebenta ng mga produktong tabako sa mga menor, 
kabilang ang, pero hindi limitado sa, Batas sa Pagpapatupad ng Patigilin ang 
Paggamit ng Tabako ng mga Bata (STAKE), alinsunod sa Seksiyon 22952 ng 
Kodigo sa Negosyo at mga Propesyon.
(4) Animnapung milyong dolyar ($6,000,000) taun-taon sa Pangkalahatang 
Abugado ng California upang gamitin sa mga aktibidad, kabilang ang, 
pero hindi limitado sa, pagpapatupad ng mga batas na nangangasiwa sa 
pamamahagi at pagbebenta ng mga sigarilyo at ibang mga produktong 
tabako, tulad ng mga batas na nagbabawal sa pagpupuslit ng sigarilyo, 
panghuhuwad, pagbebenta ng hindi binuwisang tabako, pagbebenta ng 
tabako nang walang wastong lisensiya at pagbebenta ng tabako sa mga 
menor, at pagpapatupad ng mga batas na may kaugnayan sa tabako, mga 
hatol ng hukuman, at mga pakikipag-ayos.

(f) Hindi hihigit sa 5 porsiyento ng mga pondong natanggap alisunod sa 
artikulong ito ang dapat gamitin ng anumang estado o lokal na ahensiya o 
kagawaran na tumatanggap ng mga naturang pondo para sa mga gastos na 
pampangasiwaan.

(g) Ang Tagasuri ng Estado ng California ay dapat magpalaganap ng mga 
regulasyon alinsunod sa mga tadhana sa paggawa ng tuntunin ng Batas sa 
Pamamaraang Pampangasiwaan (Kabanata 3.5 (nagsisimula sa Seksiyon 

(b) Ang mga pera mula sa Pondo ng Batas ng 2016 sa Buwis sa 
Pangangalagang Pangkalusugan, Pananaliksik at Pagpigil sa Tabako 
ng California ay dapat gamitin upang bayaran ang independiyentng di-
partidistang Tagasuri ng Estado ng California ng hanggang apat na raang 
libong dolyar ($400,000) taun-taon para sa mga tunay na gastos na natamo 
sa pagsasagawa ng bawat isa ng mga pagsusuring iniaatas ng Seksiyon 
30130.56 para sa layunin na magkaloob ng pampublikong kalinawan at 
pagtiyak na ang mga kitang nalikha ng artikulong ito ay ginagamit para sa 
pangangalagang pangkalusugan, pagpigil at pananaliksik sa paggamit ng 
tabako.

(c) Ang mga pera mula sa Pondo ng Batas ng 2016 sa Buwis sa 
Pangangalagang Pangkalusugan, Pananaliksik at Pagpigil sa Tabako ng 
California sa halagang apatnapung milyong dolyar ($40,000,000) taun-
taon ay dapat gamitin upang magkaloob na pagpopondo sa Unibersidad ng 
California para sa layunin at hangarin na itaas ang bilang ng mga doktor 
ng pangunahing pangangalaga at emerhensisya na sinanay sa California. 
Ang hangaring ito ay dapat makamit sa pamamagitan ng pagkakaloob ng 
pagpopondo sa Unibersidad ng California upang bigyang-lakas, ipagpatuloy, 
panatilihin, at palawakin ang mga programang gradwadong edukasyong 
medikal upang makamit ang hangarin na itaas ang bilang ng mga doktor ng 
pangunahing pangangalaga at emerhensiya sa Estado ng California batay 
sa ipinakitang mga pangangailangan ng lakas paggawa at mga priyoridad.

(1) Para sa mga layunin ng subdibisyong ito, ang "pangunahing 
pangangalaga" ay nangangahulugang panloob na medisina, pampamilyang 
medisina, pag-aalaga ng nagbubuntis/sakit ng babae, at paggamot ng mga 
sakit ng bata.

(2) Ang pagpopondo ay dapat unahin para sa tuwirang mga gastos sa 
gradwadong edukasyong medikal na naglilingkod sa mga lugar at populasyon 
na kulang sa paglilingkod na medikal.

(3) Para sa mga layunin ng subdibisyong ito, lahat ng programang alopatiko 
at osteopatiko na akreditado ng pederal na kinikilalang mga organisasyon ng 
pag-akredito at matatagpuan sa California ay dapat maging karapat-dapat 
na mag-aplay upang tumanggap ng pagpopondo upang suportahan ang 
edukasyon ng residente sa California.

(4) Ang Unibersidad ng California ay dapat magrepaso taun-taon ng mga 
kakulangan ng doktor batay sa espesyalidad sa buong estado at batay sa 
rehiyon. Batay sa pagrepasong ito, kung may ipinakitang pang-estado o 
panrehiyong mga kakulangan ng mga doktor ng pangunahing pangangalaga, 
ang mga pondo ay maaaring gamitin upang palawakin ang mga programang 
gradwadong edukasyong medikal na naglalayong tugunan ang mga naturang 
kakulangan.

(d) Ang mga pera mula sa Pondo ng Batas ng 2016 sa Buwis sa 
Pangangalagang Pangkalusugan, Pananaliksik at Pagpigil sa Tabako ng 
California sa halagang tatlumpung milyong dolyar ($30,000,000) ay dapat 
gamitin taun-taon upang magkaloob ng pagpopondo sa programa sa ngipin 
ng estado ng Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng Estado para sa 
layunin at hangarin na magturo tungkol sa, pagpigil at paggamot ng sakit sa 
ngipin, kabilang ang sakit sa ngipin na dulot ng paggamit ng mga sigarilyo 
at ibang mga produktong tabako. Ang hangaring ito ay dapat makamit ng 
programa sa pamamagitan ng pagkakaloob ng pagpopondong ito sa mga 
aktibidad na sumusuporta sa plano sa ngipin ng estado batay sa ipinakitang 
mga pangangailangan ng kalusugan ng bibig, inuuna ang paglilingkod sa 
mga lugar at populasyon na kulang sa paglilingkod. Ang pinopondohang 
mga aktibidad ng programa ay dapat kabilang ang, pero hindi limitado sa, 
sumusunod: edukasyon, pagpigil sa sakit, paggamot ng sakit, pagsubaybay, 
at pamamahala ng kaso.

Ang kagawaran ay dapat magkaroon ng malawak na awtoridad upang lubos 
na ipatupad at isulong ang mga layunin ng subdibisyong ito, kabilang ang 
pagpapasiya ng mga komunidad na kulang sa paglilingkod, ang pagbuo 
ng mga protokol sa programa, ang awtoridad na bayaran ang inisponsor 
ng estado na mga serbisyong may kinalaman sa programa, at sa awtoridad 
na magkontrata sa isa o higit na mga indibidwal o pampubliko o pribadong 
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SEK. 5.3. Seksiyon 30108 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis ay sinususugan 
upang mabasang:

30108. (a) Bawat tagapamahaging kalahok sa negosyo sa estadong 
ito at nagbebenta o tumatanggap ng mga utos para sa mga sigarilyo o 
produktong tabako kung saan ipinataw ang buwis ng mga seksiyon 30101, 
30123, at 30131.2 sa ilalim ng bahaging ito ay hindi angkop, sa panahon ng 
paggawa ng pagbebenta o pagtanggap ng utos, o kung ang bumili ay hindi 
ubligado noon na magbayad ng buwis na nauukol sa kanyang pamamahagi 
ng mga sigarilyo o produktong tabako, kasabay ng pagiging ubligado ng 
bumili, singilin ang buwis mula sa bumili, kung iang bumili ay iba sa isang 
lisensiyadong tagapamahagi, at dapat magbigay sa bumili ng isang resibo sa 
paraan at anyong inilarawan ng lupon.

(b) Bawat taong lumalahok sa negosyo sa estadong ito at gumagawa ng mga 
regalo na hindi binuwisang mga sigarilyo o mga produktong tabako bilang 
mga sampol kung saan ang buwis ay ipinapataw ng mga Seksiyon 30101, 
30123, at 30131.2 sa ilalim ng bahaging ito ay hindi angkop ay dapat, sa 
panahon ng paggawa ng regalo o, kung ang nagbigay ay hindi ubligado noon 
na magbayad ng buwis na nauukol sa kanyang pamamahagi ng mga sigarilyo 
o mga produktong tabako, sa panahong ang nagbigay ay naging ubligado, 
singilin ang buwis mula sa nagbigay, kung ang nagbigay ay iba sa isang 
lisensiyadong tagapamahagi, at dapat magbigay sa nagbigay ng resibo 
sa paraan at anyong inilarawan ng lupon. Ang seksiyong ito ay hindi dapat 
pairalin sa mga pamamahaging iyon ng mga sigarilyo o mga produktong 
tabako na na di-saklaw ng buwis sa ilalim ng Seksiyon 30105.5.

(c) "Lumalahok sa negosyo sa estado" ay nangangahulugang at kabilang 
ang alinman sa mga sumusunod:

(1) Ang pagpapanatili, pag-okupa, o paggamit, nang permanente o 
pansamantala, tuwiran o di-tuwiran, o sa pamamagitan ng isang sangay, o 
ahente, ng anumang ang tawag, isang opisina, lugar ng pamamahagi, silid o 
lugar ng pagbebenta o sampol, bodega o lugar ng pag-iimbak, o ibang lugar 
ng negosyo.

(2) Ang pagkakaroon ng anumang kinatawan, ahente, tagabenta, 
tagakambas o tagahingi na nagpapatakbo sa estadong ito sa ilalim ng 
awtoridad ng tagapamahagi o sangay nito para sa layuning magbenta, 
maghatid, o kumuha ng mga order para sa mga sigarilyo o mga produktong 
tabako.

(d) Ang mga buwis na iniaatas na singilin ng seksiyong ito ay bumubuo sa 
mga utang na dapat bayaran ng tagapamahagi, o ibang taong iniaatasang 
sumingil ng mga buwis, sa estado.

SEK. 5.4. Seksiyon 30166 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis ay sinususugan 
upang mabasang:

30166. Ang mga kaayusan ng mga selyo at rehistro ng meetro ay dapat 
ibenta sa mga lisensiyadong tagamahagi sa kanilang nasa denominasyong 
halaga na ibinawas ang isang diskuwentong 0.85 porsiyento, na dapat na 
hanggang sa unang isang dolyar ($1.00) sa nasa denominasyong halaga 
sa mga lisensiyadong tagapamahagi. Ang pagbabayad para sa kaayusan 
ng mga selyo o rehistro ng metro ay dapat gawin sa panahon ng pagbili, sa 
kondisyon na ang isang lisensiyadong tagapamahagi, napapailalim sa mga 
kondisyon at tadhana ng artikulong ito, ay maaaring pahintulutang antalahin 
ang mga pagbabayad nito.

SEK. 5.5. Seksiyon 30181 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis ay sinususugan 
upang mabasang:

30181. (a) Kapag Kung ang anumang buwis na ipinapataw sa mga 
sigarilyo sa ilalim ng Artikulo 1 (nagsisimula sa Seksiyon 30101), Artikulo 
2 (nagsisimula sa Seksiyon 30121), at Artikulo 3 (nagsisimula sa Seksiyon 
30131) ng Kabanata 2 ng bahaging ito ay hindi binabayaran sa pamamagitan 
ng paggamit ng mga selyo o impresyon ng metro, ang buwis ay dapat bayaran 
buwan-buwan sa o bago ang ika-25 araw ng buwan kasunod na buwan sa 
kalendaryo kung saan ang isang pamamahagi ng mga sigarilyo ay nangyari, 
o sa kaso ng isang pagbabenta ng mga sigarilyo sa mga pasilidad ng 
isang panlahat na tagadala kung saan ang buwis ay ipinataw alinsunod sa 

11340) ng Bahagi 1 ng Dibisyon 3 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan) 
upang linawin ang mga gastos na pampangasiwaan para sa mga layunin 
ng artikulong ito. Ang mga naturang regulasyon ay dapat magsaalang-alang 
sa magkakaibang kalikasan ng ahensiya o kagawaran na tumatanggap ng 
mga pondo.

(h) Ang lupon ay dapat magpasiya simula sa dalawang taon kasunod ng 
petsa ng pagkakabisa ng batas na ito, at taun-taon pagkaraan, ng anumang 
pagbawas sa mga kita, kasunod ng unang taon pagkaraan ng petsa ng 
pagkakabisa ng batas na ito, resulta ng pagbawas sa pagkonsumo ng mga 
sigarilyo at mga produktong tabako dahil sa mga karagdagang buwis na 
ipinataw sa mga sigarilyo ng artikulong ito, at pagtaas sa buwis sa mga 
produktong tabako na iniaatas ng subdibisyon (b) ng Seksiyon 30123. Kung 
ang lupon ay nagpasiya na may pagbawas sa mga kita, ang halaga ng mga 
pondong inilalaan alinsunod sa mga subdibisyon (c), (d) at (e) ay dapat 
bawasan nang ayon sa proporsiyon.

30130.58. Mga Pagtukoy sa Batas.

Maliban kung ipinahayag sa ibang paraan lahat ng pagbanggit sa batas na 
ito ay tumutukoy sa mga batas na naroon noong ika-1 ng Enero, 2016.

SEK. 5. Umaayong mga Susog sa Kodigo sa Kita at Pagbubuwis.

SEK. 5.1. Seksiyon 30014 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis ay sinususugan 
upang mabasang:

30014. (a) "Tagahatid" ay nangangahulugang sinumang taong naghahatid 
patungo o sa loob ng estadong ito ng alinman sa mga sumusunod:

(1) Ang mga sigarilyong hindi nakapaloob sa mga pakete kung saan 
nakalagay ang mga selyo ng buwis sa sigarilyo o mga impresyon ng metro 
ng California.

(2) Ang mga produktong tabako kung saan ang dagdag na buwis sa 
produktong tabako ay ipinapataw ng Artikulo 2 (nagsisimula sa Seksiyon 
30121), Artikulo 2.5 (nagsisimula sa Seksiyon 30130.50), at Artikulo 3 
(nagsisimula sa Seksiyon 30131) ng Kabanata 2 ay hindi pa nababayaran.

(b) "Tagahatid" ay hindi kabilang ang alinman sa mga sumusunod:

(1) Isang lisensiyadong tagapamahagi.

(2) Isang panlahat na tagadala.

(3) Isang taong naghahatid ng mga sigarilyo at mga produktong tabako sa 
ilalim ng pederal na panloob na kitang bono o mga pagkontrol ng adwana na 
hindi binabayaran ang buwis sa ilalim ng Kabanata 52 ng Batas ng 1954 sa 
Rentas Internas na sinusugan.

SEK. 5.2. Seksiyon 30104 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis ay sinususugan 
upang mabasang:

30104. Ang mga buwis na ipinataw ng bahaging ito ay hindi dapat pairalin 
sa pagbebenta ng mga sigarilyo o produktong tabako ng isang tagapamahagi 
sa isang panlahat na tagadala na lumalahok sa estado sa estado o 
banyagang serbisyo sa pasahero o sa isang taong awtorisadong magbenta 
ng mga sigarilyo o produktong tabako sa mga pasilidad ng tagadala. Tuwing 
ang mga sigariyo o produktong tabako ay ibinebenta ng mga tagapamahagi 
sa mga panlahat na tagadala na lumalahok sa estado sa estado o 
banyagang serbisyo sa pasahero para gamitin o ibenta sa mga pasilidad 
ng mga tagadala, o sa mga taong awtorisadong magbenta ng mga sigarilyo 
o produktong tabako sa mga pasilidad na iyon, ang buwis na ipinataw ng 
mga Seksiyon 30101, 30123, at 30131.2 sa ilalim ng bahaging ito ay hindi 
dapat ipataw sa pagbebenta ng mga sigarilyo o produktong tabako ng mga 
tagapamahagi, pero ang isang buwis ay ipinapataw sa pamamagitan nito sa 
mga tagadala o sa mga taong awtorisadong magbenta ng mga sigarilyo o 
produktong tabako sa mga pasilidad ng tagadala, anuman ang kaso, para sa 
pribilehiyong gumawa ng pagbebenta sa California sa kaparehong antas na 
nakalagay nakalagay sa mga Seksiyon 30101, 30123, at 30131.2. sa ilalim ng 
bahaging ito. Ang mga panlahat na tagadalang ito at mga awtorisadong tao 
ay dapat magbayad ng buwis na ipinataw ng seksiyong ito at magharap ng 
mga ulat sa lupon, gaya ng itinatadhana sa Seksiyon 30186.
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Seksiyon 30104, ang buwis ay dapat bayaran at babayaran buwan-buwan sa 
o bago ang ika-25 araw ng buwan kasunod ng buwan ng kalendaryo kung 
saan ang isang pagbebenta ng mga sigarilyo sa mga pasilidad ng tagadala 
ay nangyari.

(b) Ang bawat tagapamahagi ng mga produktong tabako ay dapat magharap 
ng isang pahayag sa anyo, gaya ng itinagubilin ng lupon, na na maaaring 
kabilang ang, pero hindi limitado sa, elektronikong media na gumagalang 
sa mga tagapamahagi ng mga produktong tabako at ang pakyawang halaga 
sa sinundang buwan, at anumang ibang impormasyon na maaaring iatas ng 
lupon upang isakatuparan ang bahaging ito. Ang pahayag ay dapat iharap 
sa lupon sa o bago ang ika-25 araw ng buwan ng kalendaryo kasunod ng 
pagsasara ng buwanang panahon na may kaugnayan ito, kasama ng isang 
halagang binabayaran sa lupon, ng halaga ng buwis, kung mayroon, dapat 
bayaran sa ilalim na Artikulo 2 (nagsisimula sa Seksiyon 30121) ng Artikulo 
3 (nagsisimula sa Seksiyon 30131) ng Kabanata 2 para sa panahong iyon.

(c) Upang pabilisin ang pangangasiwa ng bahaging ito, ang lupon ay 
maaaring mag-atas ng paghaharap ng mga pahayag para sa mas matagal 
kaysa mga buwanang panahon.

(d) Ang mga pahayag ay dapat patunayan sa isang anyo o alinsunod sa mga 
paraan na maaaring itagubilin ng lupon.

(e) Ang seksiyong ito ay dapat magkabisa sa ika-1 ng Enero, 2007.

SEK. 6. Pag-ayon sa Saligang-batas ng Estado.

SEK. 6.1. Seksiyon 23 ay idinaragdag sa Artikulo XVI na Saligang-batas ng 
California, upang mabasang:

seK. 23. Ang buwis na ipinapataw ng Batas ng 2016 sa Buwis sa 
Pangangalagang Pangkalusugan, Pananaliksik at Pagpigil sa Tabako ng 
California at ang kitang galing dito, kabilang ang interes sa pamumuhunan, 
ay hindi dapat ituring na mga kita ng Pangkalahatang Pondo para sa mga 
layunin ng Seksiyon 8 at ng mga batas nito sa pagpapatupad, at hindi dapat 
ituring na "mga kita ng Pangkalahatang Pondo," "mga kita ng estado," o 
"mga nalikom ng mga buwis ng Pangkalahatang Pondo" para sa mga layunin 
ng subdibisyon (a) at (b) ng Seksiyon 8 at mga nito sa pagpapatupad.
SEK. 6.2. Seksiyon 14 ay idinaragdag sa Artikulo XIII B na Saligang-batas 
ng California, upang mabasang:

seK. 14. "Ang mga paglalaan na napapailalim sa limitasyon" ng bawat 
entidad ng pamahalaan ay hindi dapat kabilang ang mga paglalaan ng kita 
mula sa Pondo ng Batas ng 2016 sa Buwis sa Pangangalagang Pangkalusugan, 
Pananaliksik at Pagpigil sa Tabako ng California na nilikha ng Batas ng 2016 
sa Buwis sa Pangangalagang Pangkalusugan, Pananaliksik at Pagpigil sa 
Tabako ng California. Walang pag-aakma sa limitasyon sa mga paglalaan o 
anumang entidad ng pamahalaan na dapat atasan alinsunod sa Seksiyon 3 
bilang resulta ng pagdeposito ng kita o paglalaan mula sa Pondo ng Batas ng 
2016 sa Buwis sa Pangangalagang Pangkalusugan, Pananaliksik at Pagpigil 
sa Tabako ng California.
SEK. 7. Naihihiwalay.

Kung ang anumang tadhana ng batas na ito, o bahagi nito, sa anumang 
dahilan ay ipinasiyang walang-bisa o labag sa saligang-batas, ang mga 
natitirang tadhana ay hindi dapat maapektuhan, kundi dapat manatiling may 
buong puwersa at epekto at sa layuning ito ang mga tadhana ng batas na ito 
ay naihihiwalay.

SEK. 8. Mga Kasalungat na Panukala.

(a) Hangarin ng mga tao na kung sakaling ang panukalang ito at ibang 
panukala na may kaugnayan sa pagbubuwis sa tabako ay lumitaw sa 
kaparehong pambuong-estadong balota sa halalan, ang mga tadhana 
ng ibang panukala o mga panukala ay hindi dapat ituring na salungat sa 
panukalang ito, at kung aprobahan ng mga botante, ang panukalang ito ay 
dapat magkabisa sa kabila ng pag-aproba ng mga botante sa ibang panukala 
na may kaugnayan sa pagbubuwis sa tabako ng isang malaking bilang ng 
mga sumasang-ayong boto.

(b) Kung ang panukalang ito ay aprobahan ng mga botante pero 

pinawalang-bisa ng batas sa pamamagitan ng anumang kasalungat na 
panukala na inaprobahan ng mga botante sa kaparehong halalan, at ang 
kasalungat na panukala sa balota ay ipinasiyang walang-bisa sa huli, ang 
panukalang ito ay dapat magpatupad sa sarili at bigyan ng buong puwersa 
ng batas.

SEK. 9. Mga Susog.

(a) Maliban kung itatadhana dito, ang batas na ito ay maaari lamang 
susugan ng mga manghahalal gaya ng itinatadhana sa subdibisyon (c) ng 
Seksiyon 10 ng Artikulo II ng Saligang-Batas ng California.

(b) Ang Lehislatura ay maaaringg magsusog sa mga subdibisyon (a) 
at (c) ng Seksiyon 30130.55 at Seksiyon 30130.57 ng Kodigo sa Kita at 
Pagbubuwis upang isulong ang mga layunin ng Batas ng 2016 sa Buwis 
sa Pangangalagang Pangkalusugan, Pananaliksik at Pagpigil sa Tabako ng 
California sa pamamagitan ng isang batas na ipinasa sa bawat kapulungan 
sa pamamagitan ng botong pagtawag sa pangalan na ipinasok sa talaan, 
dalawang-ikatlo ng mga miyembro ang sumang-ayon.

(c) Ang Lehislatura ay maaaring magsusog sa subdibisyon (b) ng Seksiyon 
30130.55 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis upang isulong ng ang mga 
layunin ng Batas ng 2016 sa Buwis sa Pangangalagang Pangkalusugan, 
Pananaliksik at Pagpigil sa Tabako ng California sa pamamagitan ng isang 
batas na ipinasa sa bawat kapulungan sa pamamagitan ng botong pagtawag 
sa pangalan na ipinasok sa talaan, apat-na-ikalima ng mga miyembro ang 
sumang-ayon.

SEK. 10. Petsa ng Pagkakabisa.

Ang batas na ito ay dapat magkabisa gaya ng itinatadhana sa subdibisyon (a) 
ng Seksiyon 10 ng Artikulo II ng Saligang-Batas ng California, sa kondisyon, 
gayunman, na ang susog sa Seksiyon 30121 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis 
ay dapat magkabisa sa ika-1 ng Abril, 2017.

PROPOSISYON 57
Ang panukalang inisyatibong ito ay iniharap sa mga tao alinsunod sa mga 
tadhana ng Seksiyon 8 ng Artikulo II ng Saligang-batas ng California.

Ang panukalang inisyatibong ito ay nagdaragdag ng seksiyon sa Saligang-
batas ng California at nagsususog sa mga seksiyon ng Kodigo sa Kapakanan 
at mga Institusyon; samakatuwid, ang mga umiiral na tadhanang 
iminumungkahing tanggalin ay nakalimbag sa tipong pantanggal at ang 
mga bagong tadhanang iminumungkahing idagdag ay nakalimbag sa tipong 
italika upang tukuyin na bago ang mga iyon.

IMINUMUNGKAHING BATAS
Ang Batas ng 2016 sa Kaligtasan ng Publiko at Rehabilitasyon

SEKSIYON 1. Titulo.

Ang panukalang ito ay dapat kilalanin at maaaring tawagin bilang "Ang 
Batas ng 2016 sa Kaligtasan ng Publiko at Rehabilitasyon."

SEK. 2. Layunin at Hangarin.

Sa pagpapatibay ng batas na ito, layunin at hangarin ng mamamayan ng 
Estado ng California na:

1. Protektahan at mas paigtingin ang kaligtasan ng publiko.

2. Magtipid ng pera sa pamamagitan ng pagbabawas sa maaksayang 
paggasta sa mga bilangguan.

3. Pigilan ang mga pederal na hukuman sa pabayang pagpapalaya sa mga 
bilanggo.

4. Ihinto ang paglabas-pasok sa bilangguan ng mga kriminal sa 
pamamagitan ng pagtuon sa rehabilitasyon, lalo na para sa mga kabataan.

5. Atasan ang isang hukom, at hindi isang tagausig, na magpasiya kung 
dapat bang litisin ang mga kabataan sa isang hukumang para sa nasa 
hustong gulang.
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Sek. 3. Idinagdag ang Seksiyon 32 sa Artikulo I ng Saligang-Batas ng 
California, upang mabasa ang:

seK. 32. (a) Sa pamamagitan nito, ang mga sumusunod na tadhana ay 
ipinapatupad upang mas paigtingin ang kaligtasan ng publiko, pahusayin 
ang rehabilitasyon at iwasan ang pagpapalaya sa mga bilanggo alinsunod sa 
atas ng pederal na hukuman, sa kabila ng anumang bagay sa artikulong ito o 
anumang iba pang tadhana ng batas:

(1) Pagsasaalang-alang sa Parol: Ang sinumang tao na nahatulan para 
sa isang hindi marahas ngunit malaking pagkakasalang paglabag at 
sinentensiyahang makulong sa bilangguan ng estado ay karapat-dapat na 
isaalang-alang para sa parol kapag natapos na niya ang buong taning para 
sa kanyang primaryang pagkakasala.

(A) Para lang sa mga layunin ng seksiyong ito, ang ibig sabihin ng 
buong taning para sa primaryang pagkakasala ay ang pinakamatagal na 
pagkakakulong na ipinataw ng hukuman para sa anumang pagkakasala, 
maliban sa pagpapataw ng mas matinding parusa, magkakasunod na 
sentensiya o alternatibong sentensiya.

(2) Pagkamit ng Kredito: Ang Kagawaran ng Pagwawasto at Rehabilitasyon 
ay dapat na magkaroon ng awtoridad na maggawad ng mga kredito na 
makakamit sa pamamagitan ng mabuting asal at mga inaprubahang 
pangrehabilitasyon o pang-edukasyong bagay na nagawa ng isang bilanggo.

(b) Dapat pagtibayin ng Kagawaran ng Pagwawasto at Rehabilitasyon 
ang mga regulasyon para sa pagsulong ng mga tadhanang ito, at dapat 
sertipikahan ng Kalihim ng Kagawaran ng Pagwawasto at Rehabilitasyon na 
pinoprotektahan at mas pinapaigting ng mga regulasyong ito ang kaligtasan 
ng publiko.

SEK. 4. Proseso ng Panghukumang Paglipat.

SEK. 4.1. Sinusog ang Seksiyon 602 ng Kodigo sa Kapakanan at mga 
Institusyon upang mabasa ang:

602. (a) Maliban na lang kung tinukoy sa subdibisyon (b) ng Seksiyon 707, 
ang sinumang wala pang 18 taong gulang noong sumuway sa anumang batas 
ng estadong ito o ng Estados Unidos o ng anumang ordinansa ng anumang 
lungsod o county ng estadong ito, na tumutukoy sa isang krimen maliban sa 
ordinansang nagtakda ng oras kung kailan ipinagbabawal sa mga sibiliyang 
lumabas ng kanya-kanyang bahay batay lang sa edad, ay nasasaklawan ng 
hurisdiksiyon ng hukumang pangkabataan, na maaaring ideklarang nasa 
pangangalaga ng hukuman.

(b) Ang sinumang pinaratangan, noong 14 na taong gulang siya o mas 
matanda, na nagsagawa ng isa sa mga sumusunod na paglabag ay dapat 
usigin sa ilalim ng pangkalahatang batas sa hukuman ng kriminal na 
hurisdiksiyon:

(1) Pagpatay ng tao, ayon sa inilarawan sa Seksiyon 187 ng Kodigo Penal, 
kung ipinaratang ng tagausig ang isa sa mga sitwasyong kabilang sa 
subdibisyon (a) ng Seksiyon 190.2 ng Kodigo Penal, at kung ipinaparatang ng 
tagausig na personal na pinatay ng menor de edad ang biktima.

(2) Ang mga sumusunod na sekswal na pagkakasala, kung ipinaparatang ng 
tagausig na personal na isinagawa ng menor de edad ang paglabag, at kung 
ipinaparatang ng tagausig ang isa sa mga sitwasyong kabilang sa batas sa 
Isang Beses na Pagkakasala, subdibisyon (d) o (e) ng Seksiyon 667.61 ng 
Kodigo Penal, ay umiiral:

(A) Panggagahasa, ayon sa inilarawan sa talataan (2) ng subdibisyon (a) ng 
Seksiyon 261 ng Kodigo Penal.

(B) Panggagahasa sa asawa, ayon sa inilarawan sa talataan (1) ng 
subdibisyon (a) ng Seksiyon 262 ng Kodigo Penal.

(C) Mga sapilitang sekswal na pagkakasala na isinagawa kasama ng iba 
pang tao, ayon sa inilarawan sa Seksiyon 264.1 ng Kodigo Penal.

(D) Mga sapilitang mahalay at malaswang pagkilos sa isang batang wala 
pang 14 na taong gulang, ayon sa inilarawan sa subdibisyon (b) ng Seksiyon 
288 ng Kodigo Penal.

(E) Mga sapilitang sekswal na penetrasyon, ayon sa inilarawan sa subdibisyon 
(a) ng Seksiyon 289 ng Kodigo Penal.

(F) Sodomya o oral na panggagahasa na sumusuway sa Seksiyon 286 o 
288a ng Kodigo Penal, sa pamamagitan ng puwersa, karahasan, pamimilit, 
pananakot, o takot sa agaran at labag sa batas na pisikal na pinsala sa panig 
ng biktima o iba pang tao.

(G) Mahahalay at malalaswang pagkilos sa isang batang wala pang 14 na 
taong gulang, ayon sa tinukoy sa subdibisyon (a) ng Seksiyon 288, maliban 
na lang kung kuwalipikado ang nasasakdal para sa probasyon sa ilalim ng 
subdibisyon (d) ng Seksiyon 1203.066 ng Kodigo Penal.

SEK. 4.2. Sinusog ang Seksiyon 707 ng Kodigo sa Kapakanan at mga 
Institusyon upang mabasa ang:

707. (a) (1) Sa anumang kaso kung saan pinaratangan ang isang menor 
de edad bilang isang taong inilarawan sa subdibisyon (a) ng Seksiyon 602 
nang dahil sa pagsuway, noong siya ay 16 na taong gulang o mas matanda, 
sa anumang batas sa malaking pagkakasalang kriminal, o ordinansa 
maliban sa mga nakalista sa subdibisyon (b), o sa anumang pagkakasalang 
nakalista sa subdibisyon (b) noong siya ay 14 o 15 taong gulang, maaaring 
gumawa ng mosyon ang abogado ng distrito o iba pang may kakayahang 
opisyal sa pag-uusig na ilipat ang menor de edad mula sa isang hukumang 
pangkabataan patungo sa hukuman ng kriminal na hurisdiksiyon. sa Ang 
mosyonng nagpetisyon ay dapat ihain bago kaharapin ng nasasakdal ang 
panganib na mahatulan at maparusahan. Sa naturang mosyon, dapat 
utusan ng hukumang pangkabataan magdulot ang alagad ng probasyon 
na mag-imbestiga at magharap ng ulat tungkol sa mga paulit-ulit na asal 
at kasaysayang panlipunan ng menor de edad. isinasaalang-alang para sa 
pagtukoy sa katunayan ng hindi pag-akma. Dapat ay kabilang sa ulat ang 
anumang nakasulat o pasalitang pahayag na ibinigay ng biktima alinsunod 
sa Seksiyon 656.2.

(2) Pagkatapos iharap at isaalang-alang ang ulat, at ang anumang 
nauugnay na ebidensiya na ibinigay ng nagpetisyon o na maaaring gustong 
iharap ng menor de edad, dapat magdesisyon ang hukumang pangkabataan 
kung dapat bang ilipat ang menor de edad sa isang hukuman ng kriminal 
na hurisdiksiyon. Sa paggawa ng desisyong ito, dapat isaalang-alang ng 
hukuman ang pamantayang tinukoy sa napapasailalim na talataan (A) 
hanggang (E). Kung nag-utos ang hukuman ng paglipat ng hurisdiksiyon, 
dapat isalaysay ng hukuman ang batayan para sa desisyon nito ayon sa 
pagkakasunud-sunod ng bawat detalyeng naganap. Sa anumang kaso 
kung saan may inihaing paunawa sa pagdinig alinsunod sa seksiyong ito, 
dapat iantala ng hukuman ang panunumpa sa petisyon hanggang sa 
mapagdesisyunan ang paglipat ng pagdinig, at hindi maaaring gamitin 
ang anumang panunumpa na maaaring naisagawa na bilang ebidensiya sa 
pagdinig. maaaring mapagpasiyahang hindi akma at angkop ang kaso ng 
menor de edad na mapapasailalim sa batas ng hukumang pangkabataan 
kung ang naging desisyon nito ay hindi maaasahan ang pakikisama ng 
menor de edad sa programa ng pangangalaga, paggamot at pagsasanay na 
nakahanda sa pamamagitan ng mga pasilidad ng hukumang pangkabataan, 
batay sa pagsusuri sa pamantayang tinukoy sa sugnay (i) ng napapasailalim 
na talataan (A) hanggang (E), na sumasaklaw sa:

(A) (i) Antas ng pagkakumplikado ng kriminal na asal na ipinamalas ng 
menor de edad.

(ii) Sa pagsusuri sa saligang tinukoy sa sugnay (i), maaaring bigyang-
diin ng hukumang pangkabataan ang anumang nauugnay na salik sa 
pagkakumplikado ng kriminal na asal na ginawa ng menor de edad, kabilang 
ang, ngunit hindi nalilimitahan sa, edad ng menor de edad, kakayahang 
magpasiya, intelektwal na kapasidad, at pisikal, mental at emosyonal na 
kalusugan sa panahon ng pagsasagawa ipinaparatang na pagkakasala, 
ang kapusukan o kawalang kakayahan ng menor de edad na magtimbang 
ng panganib at kahihinatnan sa paggawa ng kriminal na asal, ang epekto ng 
impluwensiya ng pamilya, nakatatanda o kasamahan sa pagkilos ng menor 
de edad, at ang epekto ng katayuan ng kanyang pamilya at komunidad pati 
na rin ang naranasan niyang trauma sa pagkabata.
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isang pagsusuri sa pamantayang tinukoy sa napapasailalim n sugnay (I) ng 
sugnay (i) hanggang (v), na sumasaklaw sa:

(i) (I) Antas ng pagkakumplikado ng kriminal na asal na ipinamalas ng 
menor de edad.

(II) Sa pagsusuri sa saligang tinukoy sa napapasailalim na sugnay (I), 
maaaring bigyang-diin ng hukumang pangkabataan ang anumang nauugnay 
na salik sa pagkakumplikado ng kriminal na asal na ginawa ng menor de 
edad, kabilang ang, ngunit hindi nalilimitahan sa, edad ng menor de edad, 
kakayahang magpasiya, intelektwal na kapasidad, at pisikal, mental at 
emosyonal na kalusugan sa panahon ng pagsasagawa ipinaparatang na 
pagkakasala, ang kapusukan o kawalang kakayahan ng menor de edad 
na magtimbang ng panganib at kahihinatnan sa paggawa ng kriminal na 
asal, ang epekto ng impluwensiya ng pamilya, nakatatanda o kasamahan sa 
pagkilos ng menor de edad, at ang epekto ng katayuan ng kanyang pamilya at 
komunidad pati na rin ang naranasan niyang trauma sa pagkabata.

(ii) (I) Kung maaari bang ipasailalim sa rehabilitasyon ang menor de edad 
bago ang pagwawakas ng hurisdiksiyon ng hukumang pangkabataan.

(II) Sa pagsusuri sa saligang tinukoy sa napapasailalim na sugnay (I), 
maaaring bigyang-diin ng hukumang pangkabataan ang anumang nauugnay 
na salik, kabilang ang, ngunit hindi nalilimitahan sa, potensyal ng menor 
de edad na tumanda at magkaroon ng mas mahusay na kakayahan sa 
pagpapasiya.

(iii) (I) Ang kasaysayan sa pagiging delingkuwente ng menor de edad.

(II) Sa pagsusuri sa saligang tinukoy sa napapasailalim na sugnay 
(I), maaaring bigyang-diin ng hukumang pangkabataan ang anumang 
nauugnay na salik, kabilang ang, ngunit hindi nalilimitahan sa, kalubhaan 
ng kasaysayan sa pagiging delingkuwente ng menor de edad at ang epekto 
ng katayuan ng kanyang pamilya at komunidad pati na rin ang naranasan 
niyang trauma sa pagkabata sa dating asal ng pagiging delingkuwente ng 
menor de edad.

(iv) (I) Tagumpay ng mga dating pagtatangka ng hukumang pangkabataan 
na ipasailalim ang menor de edad sa rehabilitasyon.

(II) Sa pagsusuri sa saligang tinukoy sa napapasailalim na sugnay (I), 
maaaring bigyang-diin ng hukumang pangkabataan ang anumang nauugnay 
na salik, kabilang ang, ngunit hindi nalilimitahan sa, pagiging sapat ng mga 
serbisyong dating ibinigay upang matugunan ang mga pangangailangan ng 
menor de edad.

(v) (I) Ang mga pangyayari at bigat ng ipinaparatang na pagkakasala sa 
petisyon na di-umano'y ginawa ng menor de edad.

(II) Sa pagsusuri sa saligang tinukoy sa napapasailalim na sugnay (I), 
maaaring bigyang-diin ng hukumang pangkabataan ang anumang nauugnay 
na salik, kabilang ang, ngunit hindi nalilimitahan sa, aktwal na asal ng tao, 
katayuan ng pag-iisip ng tao, tindi ng pagkakasangkot ng tao sa krimen, 
antas ng pinsalang aktwal na idinulot ng tao, at pangkaisipan at emosyonal 
na pag-unlad ng tao.

Ang pagtukoy na akma o angkop ang kaso ng menor de edad na mapasailalim 
sa batas ng hukumang pangkabataan ay dapat ibatay sa katunayan na 
maaasahan ang pakikisama ng nasasakdal pagkatapos ng pagsasaalang-
alang sa pamantayang itinakda sa napapasailalim na sugnay (I) ng 
sugnay (i) hanggang (v), na sumasaklaw sa lahat ng ito, at mga pagtuklas 
dahil doon na isinalaysay ayon sa pagkakasunud-sunod batay sa bawat 
pamantayang iyon na ang menor de edad ay akma at angkop sa ilalim 
ng bawat isa at lahat ng pamantayang iyon. Sa pagpapasiya sa pagiging 
akma ng nasasakdal, maaaring isaalang-alang ng hukuman ang mga 
sitwasyong nakakapagpababa at nakakapagpagaan ng sala pagsusuri 
sa mga pamantayang iyon. Sa anumang kaso kung saan may inihaing 
paunawa sa pagdinig alinsunod sa seksiyong ito, dapat iantala ng hukuman 
ang panunumpa sa petisyon hanggang sa mapagdesisyunan ang pagdinig 
sa pagiging akma, at hindi maaaring gamitin ang anumang panunumpa 
na maaaring naisagawa na bilang ebidensiya sa pagdinig. Kung napag-
alamang akma at naaangkop na ipasailalim ang kaso ng menor de edad sa 

(B) (i) Kung maaari bang ipasailalim sa rehabilitasyon ang menor de edad 
bago ang pagwawakas ng hurisdiksiyon ng hukumang pangkabataan.

(ii) Sa pagsusuri sa saligang tinukoy sa sugnay (i), maaaring bigyang-diin 
ng hukumang pangkabataan ang anumang nauugnay na salik, kabilang ang, 
ngunit hindi nalilimitahan sa, potensyal ng menor de edad na tumanda at 
magkaroon ng mas mahusay na kakayahan sa pagpapasiya.

(C) (i) Ang kasaysayan sa pagiging delingkuwente ng menor de edad.

(ii) Sa pagsusuri sa saligang tinukoy sa sugnay (i), maaaring bigyang-diin 
ng hukumang pangkabataan ang anumang nauugnay na salik, kabilang 
ang, ngunit hindi nalilimitahan sa, kalubhaan ng kasaysayan sa pagiging 
delingkuwente ng menor de edad at ang epekto ng katayuan ng kanyang 
pamilya at komunidad pati na rin ang naranasan niyang trauma sa pagkabata 
sa dating asal ng pagiging delingkuwente ng menor de edad.

(D) (i) Tagumpay ng mga dating pagtatangka ng hukumang pangkabataan 
na ipasailalim ang menor de edad sa rehabilitasyon.

(ii) Sa pagsusuri sa saligang tinukoy sa sugnay (i), maaaring bigyang-diin 
ng hukumang pangkabataan ang anumang nauugnay na salik, kabilang 
ang, ngunit hindi nalilimitahan sa, pagiging sapat ng mga serbisyong dating 
ibinigay upang matugunan ang mga pangangailangan ng menor de edad.

(E) (i) Ang mga pangyayari at bigat ng ipinaparatang na pagkakasala sa 
petisyon na di-umano'y ginawa ng menor de edad.

(ii) Sa pagsusuri sa saligang tinukoy sa sugnay (i), maaaring bigyang-diin 
ng hukumang pangkabataan ang anumang nauugnay na salik, kabilang ang, 
ngunit hindi nalilimitahan sa, aktwal na asal ng tao, katayuan ng pag-iisip ng 
tao, tindi ng pagkakasangkot ng tao sa krimen, antas ng pinsalang aktwal na 
idinulot ng tao, at pangkaisipan at emosyonal na pag-unlad ng tao.

Ang pagtukoy na hindi akma o angkop ang kaso ng menor de edad na 
mapasailalim sa batas ng hukumang pangkabataan ay maaaring ibatay 
sa isa o kumbinasyon ng alinman mga salik na itinakda sa sugnay (i) ng 
napapasailalim na talataan (A) hanggang (E), na sumasaklaw sa lahat ng 
ito, na dapat isalaysay ayon sa pagkakasunud-sunod ng katunayan ng hindi 
pag-akma. Sa anumang kaso kung saan may inihaing paunawa sa pagdinig 
alinsunod sa seksiyong ito, dapat iantala ng hukuman ang panunumpa sa 
petisyon hanggang sa mapagdesisyunan ang pagdinig sa pagiging akma, at 
hindi maaaring gamitin ang anumang panunumpa na maaaring naisagawa 
na bilang ebidensiya sa pagdinig.

(2) (A) Ang talataang ito ay dapat umiral sa isang menor de edad na 
pinaratangan bilang isang taong inilarawan sa Seksiyon 602 nang dahil 
sa pagsuway, noong 16 na taong gulang na siya, sa anumang malaking 
pagkakasalang paglabag kung saan idineklarang nasa pangangalaga ng 
hukuman ang menor de edad alinsunod sa Seksiyon 602 sa isa o higit pang 
nagdaang pangyayari kung umiiral ang pareho sa sumusunod:

(i) Nahatulan na noon ang menor de edad para sa pagsasagawa ng dalawa 
o higit pang malaking pagkakasalang paglabag.

(ii) Ang mga paglabag kung saan ibinatay ang nagdaang petisyon o mga 
petisyon ay isinagawa noong 14 na taong gulang na ang menor de edad.

(B) Sa pamamagitan ng mosyon ng nagpetisyon na ihinain bago kaharapin 
ng nasasakdal ang panganib na mahatulan at maparusahan., dapat na pag-
imbestigahin at pagharapin ng hukuman ang alagad ng probasyon ng isang 
ulat tungkol sa mga paulit-ulit na asal at kasaysayang panlipunan ng menor 
de edad para sa pagtukoy sa katunayan ng hindi pag-akma. Pagkatapos 
ng paghaharap at pagsasaalang-alang sa ulat, at ng anumang iba pang 
nauugnay na ebidensiya na maaring gustong iharap ng menor de edad, 
dapat na ipagpalagay na hindi akma at angkop na ipasailalim ang kaso ng 
menor de edad sa batas ng hukumang pangkabataan maliban na lang kung 
mapagdesisyunan ng hukumang pangkabataan, batay sa ebidensiya, kung 
saan ang ebidensiya ay maaaring maging mga sitwasyong nakakapagpababa 
at nakakapagpagaan ng sala, na maaasahan ang pakikisama ng menor de 
edad sa programa ng pangangalaga, paggamot at pagsasanay na nakahanda 
sa pamamagitan ng mga pasilidad ng hukumang pangkabataan batay sa 
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batas ng hukumang pangkabataan alinsunod sa subdibisyong ito, dapat na 
iatas ang paglalagak sa menor de edad sa isang bulwagang pangkabataan, 
rantsong kampo, kampo ng paggugubat, kampo ng pamamagitan o ligtas na 
bahay ng kabataan alinsunod sa Seksiyon 730, o sa anumang institusyong 
pinangangasiwaan ng Kagawaran ng Pagwawasto at Rehabilitasyon, Dibisyon 
ng Mga Pasilidad na Pangkabataan.

(3) Kung, alinsunod sa subdibisyong ito, napag-alamang hindi akma at 
angkop ang kaso ng menor de edad na mapasailalim sa pagdinig sa isang 
hukumang pangkabataan at sa halip ay nilitis sa isang hukuman ng kriminal 
na hurisdiksiyon at nahatulang may sala ng tagasubok ng katotohanan, 
maaaring iatas ng hukom na dalhin ang menor de edad sa Kagawaran ng 
Pagwawasto at Rehabilitasyon, Dibisyon ng Mga Pasilidad na Pangkabataan, 
bilang panghalili sa pagsesentensiya sa menor de edad sa bilangguan ng 
estado, maliban na lang kung umiiral ang mga tinukoy na limitasyon sa 
Seksiyon 1732.6.

(b) Iiral ang subdibisyon (c) (a) sa anumang kaso kung saan pinaratangan 
ang isang menor de edad bilang isang taong inilarawan sa Seksiyon 602 nang 
dahil sa pagsuway sa isa sa mga sumusunod na paglabag noong siya ay 14 
o 15 taong gulang:

(1) Pagpatay ng tao.

(2) Panununog, ayon sa itinakda sa subdibisyon (a) o (b) ng Seksiyon 451 ng 
Kodigo Penal.

(3) Pagnanakaw.

(4) Panggagahasa sa pamamagitan ng puwersa, karahasan o pagbabanta 
ng matinding pisikal na pananakit.

(5) Sodomya sa pamamagitan ng puwersa, karahasan, pamimilit, pananakot 
o pagbabanta ng matinding pisikal na pananakit.

(6) Isang mahalay o malaswang pagkilos ayon sa itinakda sa subdibisyon (b) 
ng Seksiyon 288 ng Kodigo Penal.

(7) Oral na panggagahasa sa pamamagitan ng puwersa, karahasan, 
pamimilit, pananakot o pagbabanta ng matinding pisikal na pananakit.

(8) Isang paglabag na tinukoy sa subdibisyon (a) ng Seksiyon 289 ng Kodigo 
Penal.

(9) Pandurukot ng tao para sa kapalit na halaga.

(10) Pandurukot ng tao para sa mga layunin ng pagnanakaw.

(11) Pandurukot ng tao na may kasamang pisikal na pananakit.

(12) Pagtatangkang pumatay ng tao.

(13) Pananalakay nang may baril o nakakapanakit na armas.

(14) Pananalakay sa pamamagitan ng anumang paraang gumagamit ng 
puwersang malamang na magdulot ng matinding pisikal na pinsala.

(15) Pagpapaputok ng baril sa isang gusali kung saan mayroong nakatira o 
mayroong gumagamit.

(16) Isang paglabag na inilarawan sa Seksiyon 1203.09 ng Kodigo Penal.

(17) Isang paglabag na inilarawan sa Seksiyon 12022.5 o 12022.53 ng 
Kodigo Penal.

(18) Isang malaking pagkakasalang paglabag kung saan personal na 
gumamit ng armas ang menor de edad na inilarawan sa alinmang tadhanang 
nakalista sa Seksiyon 16590 ng Kodigo Penal.

(19) Isang malaking pagkakasalang paglabag na inilarawan sa Seksiyon 
136.1 o 137 ng Kodigo Penal.

(20) Paggawa, pagtitimpla o pagbebenta ng kalahati o higit pang onsa ng 
asin o solusyon ng kontroladong sangkap na tinukoy sa subdibisyon (e) ng 
Seksiyon 11055 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan.

(21) Isang marahas na malaking pagkakasala, ayon sa tinukoy sa 
subdibisyon (c) ng Seksiyon 667.5 ng Kodigo Penal, na ituturing ding malaking 
pagkakasalang pagsuway sa subdibisyon (b) ng Seksiyon 186.22 ng Kodigo 

Penal.

(22) Pagtakas, sa pamamagitan ng puwersa o karahasan, sa isang bulwagang 
pangkabataan ng county, tahanan, rantso, kampo, o kampo ng paggugubat 
na sumusuway sa subdibisyon (b) ng Seksiyon 871 kung intensyonal na 
idinulot ang matinding pisikal na pananakit sa isang empleyado ng pasilidad 
na pangkabataan habang isinasagawa ang pagtakas.

(23) Pagpapahirap ayon sa inilarawan sa Seksiyon 206 at 206.1 ng Kodigo 
Penal.

(24) Pinalubhang kaguluhan, ayon sa inilarawan sa Seksiyon 205 ng Kodigo 
Penal.

(25) Pagnanakaw ng sasakyan nang may dahas, ayon sa inilarawan 
sa Seksiyon 215 ng Kodigo Penal, habang armado ng mapanganib o 
nakamamatay na armas.

(26) Pandurukot ng tao para sa mga layunin ng sekswal na pang-aabuso, 
na mapaparusahan alinsunod sa subdibisyon (b) ng Seksiyon 209 ng Kodigo 
Penal.

(27) Pandurukot ng tao na mapaparusahan alinsunod sa Seksiyon 209.5 ng 
Kodigo Penal.

(28) Ang paglabag na inilarawan sa subdibisyon (c) ng Seksiyon 26100 ng 
Kodigo Penal.

(29) Ang paglabag na inilarawan sa Seksiyon 18745 ng Kodigo Penal.

(30) Pagpatay ng tao dala ng emosyon, alinsunod sa inilarawan sa 
subdibisyon (a) ng Seksiyon 192 ng Kodigo Penal.

(c) Kaugnay ng isang menor de edad na pinaratangan bilang isang taong 
inilarawan sa Seksiyon 602 nang dahil sa pagsuway, noong siya ay 14 na 
taong gulang o mas matanda, sa anumang mga paglabag na nakalista sa 
subdibisyon (b), sa pamamagitan ng mosyon ng nagpetisyon na ihinain bago 
kaharapin ng nasasakdal ang panganib na mahatulan at maparusahan, 
dapat na pag-imbestigahin at pagharapin ng ulat ng hukuman ang alagad 
ng probasyon tungkol sa mga paulit-ulit na asal at kasaysayang panlipunan 
ng menor de edad bago ito isaalang-alang sa pagtutukoy sa katunayan ng 
hindi pag-akma. Pagkatapos iharap at isaalang-alang ang ulat, at ang 
anumang nauugnay na ebidensiya na ibinigay ng nagpetisyon o na maaaring 
gustong iharap ng menor de edad, dapat na ipagpalagay na hindi akma at 
angkop ang kaso ng menor de edad na mapasailalim sa batas ng hukumang 
pangkabataan maliban na lang kung mapagdesisyunan ng hukumang 
pangkabataan na, batay sa ebidensiya, kung saan ang ebidensiya ay 
maaaring maging mga sitwasyong nakakapagpababa at nakakapagpagaan 
ng sala, na maaasahan ang pakikisama ng menor de edad sa programa ng 
pangangalaga, paggamot at pagsasanay na nakahanda sa pamamagitan 
ng mga pasilidad ng hukumang pangkabataan batay sa isang pagsusuri sa 
bawat pamantayang tinukoy sa napapasailalim na talataan (A) ng talataan 
(1) hanggang (5), na sumasaklaw sa:

(1) (A) Antas ng pagkakumplikado ng kriminal na asal na ipinamalas ng 
menor de edad.

(B) Sa pagsusuri sa saligang tinukoy sa napapasailalim na talataan (A), 
maaaring bigyang-diin ng hukumang pangkabataan ang anumang nauugnay 
na salik sa pagkakumplikado ng kriminal na asal na ginawa ng menor de 
edad, kabilang ang, ngunit hindi nalilimitahan sa, edad ng menor de edad, 
kakayahang magpasiya, intelektwal na kapasidad, at pisikal, mental at 
emosyonal na kalusugan sa panahon ng pagsasagawa ipinaparatang na 
pagkakasala, ang kapusukan o kawalang kakayahan ng menor de edad 
na magtimbang ng panganib at kahihinatnan sa paggawa ng kriminal na 
asal, ang epekto ng impluwensiya ng pamilya, nakatatanda o kasamahan sa 
pagkilos ng menor de edad, at ang epekto ng katayuan ng kanyang pamilya at 
komunidad pati na rin ang naranasan niyang trauma sa pagkabata.

(2) (A) Kung maaari bang ipasailalim sa rehabilitasyon ang menor de edad 
bago ang pagwawakas ng hurisdiksiyon ng hukumang pangkabataan.

(B) Sa pagsusuri sa saligang tinukoy sa napapasailalim na talataan (A), 
maaaring bigyang-diin ng hukumang pangkabataan ang anumang nauugnay 
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(A) Pinaparatangan ang menor de edad na nagsagawa ng paglabag na kung 
isang taong nasa hustong gulang na ang gumawa ay mapaparusahan ng 
kamatayan o pagkakakulong sa bilangguan ng estado habambuhay.

(B) Pinaparatangang personal na gumamit ng baril ang menor de edad 
habang isinasagawa o pinagtatangkang gawin ang isang malaking 
pagkakasala, ayon sa inilarawan sa Seksiyon 12022.5 o 12022.53 ng Kodigo 
Penal.

(C) Pinaparatangan ang menor de edad na nagsagawa ng paglabag na 
nakalista sa subdibisyon (b) kung saan nalalapat ang isa o higit pa sa 
alinman sa mga sumusunod na pangyayari:

(i) Dati nang nahatulan ang menor de edad bilang isang taong inilarawan 
sa Seksiyon 602 nang dahil sa pagsasagawa ng paglabag na nakalista sa 
subdibisyon (b).

(ii) Isinagawa ang paglabag para sa benepisyo ng, ayon sa utos ng, o kaugnay 
ng anumang kriminal na gang sa kalye, ayon sa tinukoy sa subdibisyon (f) ng 
Seksiyon 186.22 ng Kodigo Penal, nang may partikular na hangaring itaguyod, 
isulong o tumulong sa kriminal na gawain ng mga miyembro ng gang.

(iii) Isinagawa ang paglabag para sa mga layunin ng pananakot o 
paghadlang sa malayang paggamit o pagtamasa ng sinumang iba pang 
tao sa karapatang ganap na ibinigay sa kanya ng Saligang-batas o ng mga 
batas ng Estados Unidos, at nang dahil sa lahi, kulay, relihiyon, angkan, 
bansang pinagmulan, kapansanan, kasarian o sekswal na oryentasyon ng 
taong iyon, o dahil sa nalaman ng menor de edad na mayroong isa o higit pa 
sa mga katangiang iyon ang naturang tao, ayon sa inilarawan sa Titulo 11.6 
(nagsisimula sa Seksiyon 422.55) ng Bahagi 1 ng Kodigo Penal.

(iv) Ang biktima ng paglabag ay 65 taong gulang o mas matanda, o bulag, 
bingi, paralisado ang parehong braso o binti, paralisado ang kalahati 
ng katawan sa bandang ibaba, may kapansanan sa pag-unlad ng isip o 
katawan, o may limitadong pagkilos nang dahil sa wheelchair, at na alam o 
mabilis malalaman ng menor de edad ang kapansanang iyon sa panahon ng 
pagsasagawa ng paglabag.

(3) Maliban sa itinakda sa subdibisyon (b) ng Seksiyon 602, ang abogado 
ng distrito o iba pang may kakayahang opisyal na tagapag-usig ay maaaring 
maghain ng pahayag ng pag-aakusa sa isang hukuman ng kriminal na 
hurisdiksiyon laban sa sinumang menor de edad na 16 na taong gulang o mas 
matanda na inaakusahang nagsagawa ng isa o higit pa sa mga sumusunod 
na paglabag, kung dati nang nahatulan ang menor de edad bilang isang 
taong inilarawan sa Seksiyon 602 nang dahil sa pagsuway sa malaking 
pagkakasalang paglabag, noong siya ay 14 na tong gulang o mas mtanda:

(A) Isang malaking pagkakasalang paglabag kung saan ipinaparatang na 
ang biktima ng paglabag ay 65 taong gulang o mas matanda, o bulag, bingi, 
paralisado ang parehong braso o binti, paralisado ang kalahati ng katawan 
sa bandang ibaba, may kapansanan sa pag-unlad ng isip o katawan, o may 
limitadong pagkilos nang dahil sa wheelchair, at na alam o mabilis malalaman 
ng menor de edad ang kapansanang iyon sa panahon ng pagsasagawa ng 
paglabag.

(B) Isang malaking pagkakasalang paglabag na isinagawa para sa mga 
layunin ng pananakot o paghadlang sa malayang paggamit o pagtamasa 
ng sinumang iba pang tao sa karapatang ganap na ibinigay sa kanya ng 
Saligang-batas o ng mga batas ng Estados Unidos, at nang dahil sa lahi, 
kulay, relihiyon, angkan, bansang pinagmulan, kapansanan, kasarian o 
sekswal na oryentasyon ng taong iyon, o dahil sa nalaman ng menor de edad 
na mayroong isa o higit pa sa mga katangiang iyon ang naturang tao, ayon 
sa inilarawan sa Titulo 11.6 (nagsisimula sa Seksiyon 422.55) ng Bahagi 1 
ng Kodigo Penal.

(C) Isinagawa ang paglabag para sa benepisyo ng, ayon sa utos ng, o 
kaugnay ng anumang kriminal na gang sa kalye alinsunod sa ipinagbabawal 
ng Seksiyon 186.22 ng Kodigo Penal.

(4) Sa anumang kaso kung saan naghain ang abogado ng distrito o ang 
iba pang may kakayahang opisyal sa pag-uusig ng pahayag ng pag-aakusa 
laban sa isang menor de edad sa isang hukuman ng kriminal na hurisdiksiyon 

na salik, kabilang ang, ngunit hindi nalilimitahan sa, potensyal ng menor 
de edad na tumanda at magkaroon ng mas mahusay na kakayahan sa 
pagpapasiya.

(3) (A) Ang kasaysayan sa pagiging delingkuwente ng menor de edad.

(B) Sa pagsusuri sa saligang tinukoy sa napapasailalim na talataan 
(A), maaaring bigyang-diin ng hukumang pangkabataan ang anumang 
nauugnay na salik, kabilang ang, ngunit hindi nalilimitahan sa, kalubhaan 
ng kasaysayan sa pagiging delingkuwente ng menor de edad at ang epekto 
ng katayuan ng kanyang pamilya at komunidad pati na rin ang naranasan 
niyang trauma sa pagkabata sa dating asal ng pagiging delingkuwente ng 
menor de edad.

(4) (A) Tagumpay ng mga dating pagtatangka ng hukumang pangkabataan 
na ipasailalim ang menor de edad sa rehabilitasyon.

(B) Sa pagsusuri sa saligang tinukoy sa napapasailalim na talataan (A), 
maaaring bigyang-diin ng hukumang pangkabataan ang anumang nauugnay 
na salik, kabilang ang, ngunit hindi nalilimitahan sa, pagiging sapat ng mga 
serbisyong dating ibinigay upang matugunan ang mga pangangailangan ng 
menor de edad.

(5) (A) Ang mga pangyayari at bigat ng mga ipinaparatang na paglabag sa 
petisyon na di-umano'y ginawa ng menor de edad.

(B) Sa pagsusuri sa saligang tinukoy sa napapasailalim na talataan (A), 
maaaring bigyang-diin ng hukumang pangkabataan ang anumang nauugnay 
na salik, kabilang ang, ngunit hindi nalilimitahan sa, aktwal na asal ng tao, 
katayuan ng pag-iisip ng tao, tindi ng pagkakasangkot ng tao sa krimen, 
antas ng pinsalang aktwal na idinulot ng tao, at pangkaisipan at emosyonal 
na pag-unlad ng tao.

Ang pagtukoy na akma o angkop ang kaso ng menor de edad na mapasailalim 
sa batas ng hukumang pangkabataan ay dapat ibatay sa katunayan na 
maaasahan ang pakikisama ng nasasakdal pagkatapos ng pagsasaalang-
alang sa pamantayang itinakda sa napapasailalim na talataan (A) ng 
talataan (1) hanggang (5), na sumasaklaw sa lahat ng ito, at mga pagtuklas 
dahil doon na isinalaysay ayon sa pagkakasunud-sunod batay sa bawat 
pamantayang iyon na ang menor de edad ay akma at angkop sa ilalim ng 
bawat isa at lahat ng pamantayang iyon. Sa pagpapasiya sa pagiging akma 
ng nasasakdal, maaaring isaalang-alang ng hukuman ang mga sitwasyong 
nakakapagpababa o nakapagpapagaan ng sala sa pagsusuri sa mga 
pamantayang iyon. Sa anumang kaso kung saan may inihaing paunawa 
sa pagdinig alinsunod sa seksiyong ito, dapat iantala ng hukuman ang 
panunumpa sa petisyon hanggang sa mapagdesisyunan ang pagdinig sa 
pagiging akma, at hindi maaaring gamitin ang anumang panunumpa na 
maaaring naisagawa na bilang ebidensiya sa pagdinig. Kung, alinsunod sa 
subdibisyong ito, napag-alamang hindi akma at angkop ang kaso ng menor de 
edad na mapasailalim sa pagdinig sa isang hukumang pangkabataan at sa 
halip ay nilitis sa isang hukuman ng kriminal na hurisdiksiyon at nahatulang 
may sala ng tagasubok ng katotohanan, maaaring iatas ng hukom na dalhin 
ang menor de edad sa Kagawaran ng Pagwawasto at Rehabilitasyon, Dibisyon 
ng Mga Pasilidad na Pangkabataan, bilang panghalili sa pagsesentensiya sa 
menor de edad sa bilangguan ng estado, maliban na lang kung umiiral ang 
mga tinukoy na limitasyon sa Seksiyon 1732.6.

(d) (1) Maliban na lang kung itinakda sa subdibisyon (b) ng Seksiyon 602, 
maaaring maghain ang abogado ng distrito o iba pang may kakayahang 
opisyal sa pag-uusig ng pahayag ng pag-aakusa sa isang hukuman ng 
kriminal na hurisdiksiyon laban sa sinumang menor de edad na 16 na 
taong gulang o mas matanda na inaakusahang nagsagawa ng paglabag na 
kabilang sa subdibisyon (b).

(2) Maliban na lang kung itinakda sa subdibisyon (b) ng Seksiyon 602, 
maaaring maghain ang abogado ng distrito o iba pang may kakayahang 
opisyal sa pag-uusig ng pahayag ng pag-aakusa sa isang hukuman ng 
kriminal na hurisdiksiyon laban sa isang menor de edad na 14 na taong 
gulang o mas matanda sa anumang kaso kung saan umiiral ang isa o higit 
pa sa mga sumusunod:
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alinsunod sa subdibisyong ito, dapat umusad ang kaso batay sa mga batas 
na umiiral sa isang kasong kriminal. Kasabay ng preliminaryong pagdinig 
alinsunod sa itinakda sa Seksiyon 738 ng Kodigo Penal, dapat maghatol 
ang mahistrado kung saan may umiiral na katuwiran upang paniwalaan na 
nasasaklawan ng subdibisyong ito ang menor de edad. Kung walang naitatag 
na makatwirang dahilan, dapat ilipat ng kriminal na hukuman ang kaso sa 
hukumang pangkabataan na may hurisdiksiyon sa kaso.

(5) Para sa isang paglabag kung saan maaaring ihain ng tagausig ang 
pahayag ng pag-aakusa sa isang hukuman ng kriminal na hurisdiksiyon 
alinsunod sa subdibisyong ito, ngunit sa halip ay pinili nitong maghain 
sa isang hukumang pangkabataan, kung pagkatapos nito ay hinatulan 
ang menor de edad bilang isang taong inilarawan sa subdibisyon (a) ng 
Seksiyon 602, dapat na iatas ang paglalagak sa menor de edad sa isang 
bulwagang pangkabataan, rantsong kampo,kampo ng paggugubat, kampo 
ng pamamagitan o ligtas na bahay ng kabataan alinsunod sa Seksiyon 730, o 
sa anumang institusyong pinangangasiwaan ng Kagawaran ng Pagwawasto 
at Rehabilitasyon, Dibisyon ng Mga Pasilidad na Pangkabataan.

(6) Kung, alinsunod sa subdibisyong ito, napag-alamang hindi akma at 
angkop ang kaso ng menor de edad na mapasailalim sa pagdinig sa isang 
hukumang pangkabataan at sa halip ay nilitis sa isang hukuman ng kriminal 
na hurisdiksiyon at nahatulang may sala ng tagasubok ng katotohanan, 
maaaring iatas ng hukom na dalhin ang menor de edad sa Kagawaran ng 
Pagwawasto at Rehabilitasyon, Dibisyon ng Mga Pasilidad na Pangkabataan, 
bilang panghalili sa pagsesentensiya sa menor de edad sa bilangguan ng 
estado, maliban na lang kung umiiral ang mga tinukoy na limitasyon sa 
Seksiyon 1732.6.

(e) Dapat ay kasama sa ulat na iniharap ng alagad ng probasyon alinsunod sa 
seksiyong ito kaugnay ng mga paulit-ulit na asal at kasaysayang panlipunan 
ng menor de edad na isinasaalang-alang para sa pagtukoy sa katunayan ng 
hindi pag-akma ang anumang nakasulat o sinabing pahayag na ibinigay ng 
biktima, ng magulang o tagapag-alaga ng biktima kung menor de edad ang 
biktima, o kung namatay ang biktima, ang pinakamalapit na kamag-anak 
ng biktima alinsunod sa subdibisyon (b) ng Seksiyon 656.2. Dapat isaalang-
alang ng hukuman ang mga pahayag ng biktima sa hangganan ng kaugnayan 
ng mga ito sa pagtukoy ng hukuman sa katunayan ng hindi pag-akma.

SEK. 5. Susog.

Ang batas na ito ay dapat na malawak na bigyang-kahulugan na nagkakamit 
ng mga layunin nito. Ang mga tadhana ng Seksiyon 4.1 at 4.2 ng batas na 
ito ay maaaring susugin hangga't ang mga naturang pagsusog ay alinsunod 
sa, at lalong sumusuporta sa, hangarin ng batas na ito sa pamamagitan ng 
isang batas na pumasa nang dahil sa pagboto ng mayoriya ng mga miyembro 
ng bawat kapulungan ng Lehislatura at nilagdaan ng Gobernador.

SEK. 6. Kakakayang Ihiwalay.

Kung ang anumang tadhana ng batas na ito, o bahagi ng batas na ito, o 
ang paggamit ng anumang tadhana o bahagi sa sinumang tao o pangyayari, 
ay napagpasiyahang walang-bisa para sa anumang dahilan, ang mga 
natitirang tadhana, o ang mga aplikasyon ng mga tadhana, ay hindi dapat 
maapektuhan, at sa halip ay manatiling may ganap na kapangyarihan at 
epekto, at para sa layuning ito, maaaring ihiwalay ang mga tadhana ng 
panukalang ito.

SEK. 7. Magkakasalungat na Inisyatibo.

(a) Kung sakaling lumitaw sa parehong pambuong-estadong balota ang 
batas na ito at isa pang batas na tumutugon sa kuwalipikasyon sa mga 
kredito at parol ng mga bilanggo ng estado o pag-uusig sa mga kabataang 
nasasakdal sa hukumang para sa nasa hustong gulang, ang mga tadhana 
ng iba pang batas o mga batas ay dapat ipagpalagay na sumasalungat 
sa batas na ito. Kung makakatanggap ang batas na ito ng mas malaking 
bilang ng mga sumasang-ayong boto kumpara sa batas na ipinagpapalagay 
na sumasalungat dito, mananaig ang kabuuan ng mga tadhana ng batas 
na ito, at ang iba pang batas o mga batas ay mapapawalang-bisa at 
mapapawalang-saysay.

(b) Kung ang batas na ito ay inaprobahan ng mga botante ngunit pinalitan 
ng batas ng anumang iba pang kasalungat na batas na inaprobahan ng mga 
botante sa parehong halalan, at sa huli'y napagpasiyahang walang-bisa ang 
kasalungat na balota, ang batas na ito ay awtomatikong magkakabisa at 
magkakaroon ng ganap na kapangyarihan at epekto.

SEK. 8. Katayuan ng May-panukala.

Sa kabila ng anumang iba pang tadhana ng batas, kung hindi nagawang 
depensahan ng Estado, ahensiya ng pamahalaan o ng alinman sa mga opisyal 
ang pagsunod sa saligang-batas ng batas na ito, pagkatapos ng pag-aproba 
ng mga botante, ang sinumang iba pang nag-eempleyo sa pamahalaan, ang 
may-panukala, o sa pagkawala ng mga ito, ang sinumang mamamayan ng 
Estado ay magkakaroon ng awtoridad na humadlang sa anumang pagkilos 
ng hukuman na humahamon sa pagsunod sa saligang-batas ng batas na 
ito para sa layunin ng pagdepensa sa pagsunod nito sa saligang-batas, 
idaan man sa hukuman sa paglilitis ang nasabing pagkilos, sa pag-apela 
o sa pagsusuring ayon sa pagpapasiya ng Korte Suprema ng California o ng 
Korte Suprema ng Estados Unidos. Ang mga makatwirang bayarin at halaga 
sa pagdepensa sa pagkilos ay dapat na singilin sa mga pondong inilaan sa 
Kagawaran ng Hustisya, na dapat ay agad na matugunan.

SEK. 9. Liberal na Konstruksiyon.

Ang batas na ito ay dapat na liberal na bigyang-kahulugan na magkakamit 
ng mga layunin nito.

PROPOSISYON 58
Ang batas na ito na iminumungkahi ng Panukalang-batas 1174 ng Senado 
ng Regular na Sesyon ng 2013–2014 (Kabanata 753, Mga Batas ng 2014) ay 
iniharap sa mga tao alinsunod sa Seksiyon 10 ng Artikulo II ng Saligang-batas 
ng California.

Itong iminumungkahing batas ay nagsususog at nagpapawalang-bisa sa 
mga seksiyon ng Kodigo sa Edukasyon; dahil doon, ang mga tadhanang 
iminumungkahing tanggalin ay nakalimbag sa tipong pantanggal at ang 
mga bagong tadhanang iminumungkahing idagdag ay nakalimbag sa tipong 
italika upang ipabatid na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS
SEKSIYON 1. Ang batas na ito ay dapat makilala at maaaring tukuyin 
bilang Inisyatibong "California Ed.G.E. Initiative" o "Inisyatibong Edukasyon 
ng Californa para sa isang Pandaigdig na Ekonomiya."

SEK. 2. Seksiyon 300 ng Kodigo sa Edukasyon ay sinusugan upang 
mabasang:

300. Ipinasiya at ipinahahayag ng Mga Tao mga tao ng California ang mga 
sumusunod:

(a) Sapagka't, Ang Wikang Ingles ay ang pambansang pampublikong wika 
ng Estados Unidos ng Amerika at ng Estado ng California, ay sinasalita ng 
malawak na mayoriya ng mga residente ng California at ang nangungunang 
wika sa mundo para sa agham, teknolohiya, at pandaigdig na negosyo, agham 
at teknolohiya, sa gayon ay ang isang mahalagang wika ng pagkakataong 
pangkabuhayan; at

(b) Sapagka't, ImigranteLahat ng magulang ay sabik na ang kanilang 
mga anak ay magtamo ng isang mahusay na kaalaman sa Ingles, kaya 
nagpapahintulot magpakadalubhasa sa wikang Ingles at magtamo ng mataas 
ang kalidad na edukasyon, sa gayon ay naghahanda sa kanila na lubos ng 
lumahok sa Amerikanong Pangarap na pag-asensong pangkabuhayan at 
panlipunan.

(c) Sapagka't, Ang California ay tahanan ng libu-libong pangmaraming-
bansang negosyo na dapat makipag-ugnayan araw-araw sa mga kasamahan 
sa buong mundo; at
(d) Sapagka't, Ang mga tagapag-empleyo ng California sa lahat ng sektor, 
pampubliko at pribado, ay aktibong kumakalap ng mga empleyadong 
marunong ng maraming wika dahil sa kanilang kakayahang bumuo ng mas 
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at mabisa hanggang magagawa. tumanggap ng pinakamataas na mahusay 
na edukasyon, alaming mabuti ang wikang Ingles, at kumuha ng mataas ang 
kalidad, malikhain, at nakabase-sa-pananaliksik na mga programa sa wika 
na nagkakaloob ng California Ed.G.E. (Edukasyon ng California para sa isang 
Pandaigdig na Ekonomiya).
SEK. 3. Seksiyon 305 ng Kodigo sa Edukasyon ay sinusugan upang 
mabasang:

305. Napapailalim (a) (1) sa mga eksepsiyong itinatadhana sa Artikulo 
3 Bilang bahagi ng proseso ng paglahok ng magulang at komunidad na 
iniaatas para sa pagbuo ng isang plano sa lokal na kontrol at pananagutan 
alinsunod sa Artikulo 4.5 (nagsisimula sa Seksiyon 310), lahat ng bata 
sa mga pampublikong paaralan ng California ay dapat turuan ng Ingles 
sa pamamagitan ng pagtuturo sa Ingles. Sa partikular, ito ay dapat mag-
atas na ang lahat ng bata ay ilagay sa mga silid-aralan ng wikang Ingles. 
Ang mga batang nag-aaral ng Ingles ay dapat turuan sa pamamagitan ng 
nakakanlong na paglubog sa Ingles sa isang pansamantalang panahon ng 
transisyon na hindi normal na nilalayong humigit ng isang taon. Ang mga 
lokal na paaralan ay dapat pahintulutang maglagay sa isang silid-aralan 
ng mga nag-aaral ng Ingles na magkakaiba ang edad pero ang antas ng 
kasanayan sa Ingles ay magkakapareho. Ang mga lokal na paaralan ay dapat 
himuking paghaluin sa isang silid-aralan ng mga nag-aaral ng Ingles mula sa 
magkakaibang grupo ng katutubong wika pero may magkakaparehong antas 
ng kasanayan sa Ingles. Sa sandaling magtamo ang mga nag-aaral ng Ingles 
ng mahusay na nagagamit na kaalaman sa Ingles, sila ay dapat ilipat sa 
pangkaraniwang mga silid-aralan ng wikang Ingles. Hanggang magagawa, 
ang kasalukuyang suplementongg pagpopondo para sa mga nag-aaral ng 
Ingles ay dapat panatilihin, napapailalim sa posibleng pagbabago sa ilalim 
ng Artikulo 8 (nagsisimula sa Seksiyon 335) sa ibaba. 52060) ng Kabanata 
6.1 ng Bahagi 28 ng Dibisyon 4 ng Titulo 2, ang mga distrito ng paaralan 
at mga opisina sa edukasyon ng county ay dapat humingi ng ambag sa, at 
dapat magkaloob sa mga mag-aaral, ng mabisa at angkop na mga paraan ng 
pagtuturo, kabilang ang, pero hindi limitado sa, pagtatatag ng mga programa 
sa pagtatamo ng wika, gaya ng binigyang-kahulugan sa Seksiyon 306. Ang 
iniaatas na ito ay nilalayong tiyakin na ang lahat ng mag-aaral, kabilang ang 
mga nag-aaral ng Ingles at katutubong nagsasalita ng Ingles, ay may daan 
sa mga pamantayan sa pangunahing nilalamang pang-akademiko, kabilang 
ang mga pamantayan sa pagpapaunlad sa wikang Ingles, gaya ng angkop, 
at maging sanay sa Ingles alinsunod sa mga priyoridad ng estado na tinukoy 
sa talataan (2) ng subdibisyon (d) ng Seksiyon 52060 at ng Seksiyon 52066.
(2) Ang mga distrito ng paaralan at mga opisina sa edukasyon ng county 
ay dapat, sa pinakamababa, na magkaloob sa mga nag-aaral ng Ingles 
ng isang nakabalangkas na programang paglubog sa Ingles, gaya ng 
tinukoy sa Seksiyon 306, para sa mga layuning tiyakin na ang mga nag-
aaral ng Ingles ay may kakayahang makagamit ng mga pamantayan sa 
pangunahing nilalamang pang-akademiko, kabilang ang mga pamantayan 
sa pagpapaunlad sa wikang Ingles, at maging sanay sa Ingles alinsunod sa 
mga priyoridad ng estado na tinukoy sa talataan (2) ng subdibisyon (d) ng 
Seksiyon 52060 at ng Seksiyon 52066.
(b) Kapag ang isang distrito ng paaralan o isang opisina sa edukasyon ng 
county ay nagtatatag ng isang programa sa pagtatamo ng wika alinsunod sa 
seksiyong ito, ang distrito ng paaralan o opisina sa edukasyon ng county ay 
dapat sumangguni sa wastong mga tauhan ng paaralan, kabilang ang, pero 
hindi limitado sa, mga tagapangasiwa at sertipikadong mga guro na may 
angkop na mga awtorisasyon at karanasan.
(c) Ang mga distrito ng paaralan at mga opisina sa edukasyon ng county ay 
hinihimok din na magkaloob ng mga pagkakataon sa mga mag-aaral na mga 
katutubong nagsasalita ng Ingles na turuan sa ibang wika sa isang antas 
na sapat upang lumikha ng kasanayan sa wikang iyon. Ang di-Ingles na 
wika ay dapat na sa sariling pagpapasiya ng mga magulang, komunidad, at 
paaralan, depende sa mga kakayahang pangwika at pinansiyal ng komunidad 
ng paaralan at ibang mga lokal na isinasaalang-alang.
(d) Ang isang programa sa pagtatamo ng wika na itinatag alinsunod sa 
seksiyong ito ay dapat sumunod sa mga iniaatas ng Seksiyon 310.

malakas na mga pakikipag-ugnayan sa mga parokyano, kliyehte, at kabakas 
sa negosyo; at

(e) Sapagka't, Ang kasanayan sa maraming wika ay kailangan ng 
pambansang seguridad ng ating bansa at mahalaga sa pagsasagawa ng 
diplomasya at pandaigdig na mga programa; at

(f) Sapagka't, Ang California ay may likas na reserba ng pinakamalaking mga 
wika ng mundo, kabilang ang Ingles, Mandarin, at Kastila, na napakahalaga 
sa kalakalang pangkabuhayan ng estado at mga diplomatikong pagsisikap; 
at

(g) Sapagka't, Ang California ay may natatanging pagkakataong magkaloob 
sa lahat ng magulang ng pagpili na bigyan ng edukasyon ang kanilang 
mga anak sa matataas na pamantayan sa Ingles at isa o higit na mga 
karagdagang wika, kabilang ang mga wika ng Katutubong Amerikano, sa 
gayon ay nagtataas ng kakayahan ng mga mag-aaral na makakuha ng mas 
mataas na edukasyon at mga karera na gusto nila; at

(c) (h) Sapagka't, Ang pamahalaan at ang mga pampublikong paaralan 
ng California ay may moral na obligasyon at isang tungkulin ayon sa 
saligang-batas na magkaloob sa lahat ng mga bata ng California, anuman 
ang kanilang etnisidad o bansang mga pinagmulan, pinagmulan, ng mga 
kasanayang kailangan upang maging produktibong mga miyembro ng ating 
lipunan, at sa mga kasanayang ito, ang karunungang bumasa't sumulat sa 
wikang Ingles ay kasama sa pinakamahalaga; at

(d) (i) Sapagka't, Ang mga pampublikong paaralan ng California ay 
kasalukuyang gumagawa ng mahinang trabaho sa pagtuturo sa mga 
imigranteng bata, inaaksaya ang mga pinansiyal na kakayahan sa magastos 
na pagsubok na mga programang pangwika na ang kabiguan sa nakalipas 
na dalawang dekada ay ipinakikita ng kasalukuyang mataas na mga antas ng 
tumitigil sa pag-aaral at mababang mga antas ng karunungan sa Ingles ng 
maraming imigranteng bata; ang Lehislatura ng California, at ang Gobernador 
ay pumirma, sa isang makasaysayang reporma sa pagpopondo sa paaralan 
na nagbago sa istruktura ng pagpopondo sa pampublikong edukasyon sa 
isang mas pantay na paraan, nagtatagubilin ng tinaasang mga tagapagdulot 
upang pahusayin ang pagtatamo ng wikang Ingles, at nagkakaloob ng lokal 
na kontrol sa mga distrito ng paaralan, mga opisina sa edukasyon ng county, 
at mga paaralan tungkol sa kung paano gagastahin ang pagpopondo sa 
pamamagitan ng pormula sa pagpopondo na may lokal na kontrol at mga 
plano sa lokal na kontrol at pananagutan; at

(j) Sapagka't, Ang mga magulang ngayon ay may pagkakataong lumahok sa 
pagbuo ng malilikhaing bagong programa na mag-aalay sa mga mag-aaral 
ng mas malaking mga pagkakataon upang magtamo ng ika-21 siglo na mga 
kasanayan, tulad ng multilingualismo; at 

(k) Sapagka't, Lahat ng magulang ay magkakaroon ng mapipili at tinig 
upang humingi ng pinakamahusay na edukasyon para sa kanilang mga 
anak, kabilang ang kakayahang makagamit ng mga programa sa wika na 
magpapahusay sa paghahanda ng kanilang mga anak para sa kolehiyo 
at mga karera, at magpapahintulot sa kanila na maging mas malakas 
makipagtagisan sa isang pandaigdig na ekonomiya; at

(l) Sapagka't, Ang mga kasalukuyang batas ay naglalagay ng hadlang sa 
mga guro at mga paaralan, na nagkakait sa maraming mag-aaral ng mga 
pagkakataong bumuo ng mga kasanayan sa maraming wika; at

(e) (m) Sapagka't, Ang mga batang imigrante ay madaling makakapagtamo 
ng buong kasanayan sa isang bagong wika, tulad ng Ingles, kung sila ay 
matinding nakahantad sa wikang iyong sa silid-aralan sa maagang edad. 
Ang isang malaking kalipunan ng pananaliksik ay nagpakita ng pang-unawa, 
pangkabuhayan, at pangmatagalang pang-akademikong benepisyo ng 
multiligualismo at maraming karunungan.

(f) (n) Dahil doon, ipinapasiya na: ang mga susog sa, at ang pagpapawalang-
bisa ng, partikular na mga tadhana ng kabanatang ito sa pambuong-
estadong pangkalahatang halalan ng Nobyembre 2016 ay magsusulong 
sa hangarin ng mga botante upang matiyak na lahat ng bata sa mga 
pampublikong paaralan ng California ay dapat turuan ng Ingles nang mabilis 
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taun-taon, ng mga magulang ng bata Ang mga magulang o legal na 
tagapangalaga ng mga mag-aaral na nakaenrol sa paaralan ay maaaring 
pumili ng isang programang pagtatamo ng wika na pinakabagay sa kanilang 
anak alinsunod sa seksiyong ito. Ang mga paaralan kung saan ang magulang 
o legal na tagapangalaga sa ilalim ng mga kalagayang tinukoy sa ibaba 
at nasa Seksiyon 311. Ang naturang may-kaalamang pahintulot ay dapat 
mag-atas na ang nasabing mga tagapangalaga ng 30 mag-aaral o higit 
kada paaralan o angmga magulang o legal na tagapangalaga ay personal 
na bumisita sa paaralan upang mag-aplay para sa pagtalikdan at sila 
ay dapat pagkalooban ng isang buong paglalarawan ng mga materyal na 
pang-edukasyon na gagamitin sa magkakaibang mapipiling programang 
pang-edukasyon at lahat ng pagkakataong pang-edukasyon na makukuha ng 
bata. Sa ilalim ng naturang mga kondisyon sa pagtalikdan ng magulang, ang 
mga bata ay maaaring ilipat sa mga klase kung saan sila ay tinuturuan ng 
Ingles at ibang mga asignatura sa pamamagitan ng paraan ng edukasyon sa 
dalawang wika o ibang pangkaraniwang tinatanggap na mga pamamaraang 
pang-edukasyon na ipinahihintulot ng batas. Ang mga indibidwal na paaralan 
kung saan ang mga tagapangalaga ng 20 mag-aaral o higit ng isang antas 
ng grado ay tumanggap ng isang pagtalikdan sa anumang grado ay humiling 
ng isang programang pagtatamo ng wika na idinisenyo upang magkaloob ng 
pagtuturo sa wika ay dapat atasan na mag-alay ng naturang klase; kung 
hindi, dapat nilang pahintulutan ang mga mag-aaral na lumipat sa isang 
pampublikong paaralan kung saan ang naturang klase ay iniaalay. programa 
hanggang posible, batay sa mga iniaatas ng Seksiyon 305.
(b) Kung ang isang distrito ng paaralan ay nagpapatupad ng isang 
programang pagtatamo ng wika alinsunod sa seksiyong ito, dapat nitong 
gawin ang pareho ng mga sumusunod:
(1) Sumunod sa mga iniaatas sa sukat ng klase sa kindergarten at mga 
grado 1 hanggang 3, inklusibo, na tinukoy sa Seksiyon 42238.02.
(2) Magkaloob, bilang bahagi ng taunang paunawa sa magulang na iniaatas 
alinsunod sa Seksiyon 48980 o pagkatapos mag-enrol, sa magulang o legal 
na tagapangalaga ng isang menor na mag-aaral ng impormasyon sa mga uri 
ng mga programa sa wika na makukuha ng mga mag-aaral na nakaenirol sa 
distrito ng paaralan, kabilang ang, pero hindi limitado sa, isang paglalarawan 
ng bawat programa.
SEK. 6. Seksiyon 311 ng Kodigo sa Edukasyon ay pinawawalang-bisa.

311. Ang mga kalagayan kung saan ang isang pagtalikdan sa eksepsiyon 
ng magulang ay maaaring igawad sa ilalim ng Seksiyon 310 ay ang mga 
sumusunod:

(a) Mga batang marunong na ng Ingles: ang batang nagtataglay na ng 
mahusay na mga kasanayan sa wikang Ingles, gaya ng sinukat ng mga 
pagsubok na ayon sa pamantayan ng pagkaunawa sa bokabularyong Ingles, 
pagbabasa, at pagsusulat, kung saan ang bata ay nakapuntos ng o mas 
mataas sa pangkaraniwan sa estado para sa kanyang antas ng grado o mas 
mataas kaysa pangkaraniwan sa ika-5 grado, alinman ang mas mababa; o

(b) Mas matandang mga bata: ang bata ay 10 taong gulang o mas matanda, 
at ang punong-guro ng paaralan at mga tauhan ng paaralan ay may-
kaalamang naniniwala na ang panghaliling kurso ng pag-aaral na pang-
edukasyon ay magiging mas angkop sa mabilis na pagtatamo ng bata ng 
basikong mga kasanayan sa Ingles; o

(c) Mga batang may mga espesyal na pangangailangan: ang bata ay inilagay 
na sa isang panahon na hindi mas kaunti sa tatlumpung araw sa taon ng 
paaralan na iyon sa isang silid-aralan ng wikang Ingles at sa huli ang 
naging may-kaalamang paniniwala ng punong-guro at mga tauhang pang-
edukasyon ay ang bata ay may naturang espesyal na pisikal, pandamdamin, 
pangkaisipan, pang-edukasyon na mga pangangailangan na ang isang 
panghaliling kurso ng pag-aaral na pang-edukasyon ay magiging mas angkop 
sa kabuuang pag-unlad ng bata. Ang isang nakasulat na paglalarawan ng 
mga espesyal na pangangailangang ito ay dapat ipagkaloob at ang anumang 
naturang desisyon ay dapat gawin nang napapailalim sa pagsusuri at pag-
aproba ng superintendente ng lokal na paaralan, sa ilalim ng mga patnubay 
na itinatag ng at napapailalim sa pagrepaso ng lokal na Lupon ng Edukasyon 

SEK. 4. Seksiyon 306 ng Kodigo sa Edukasyon ay sinusugan upang 
mabasang:

306. Ang mga kahulugan ng katawagang ginagamit sa artikulong ito at 
sa Artikulo 3 1 (nagsisimula sa Seksiyon 310) 300) ay ang mga sumusunod:

(a) "Nag-aaral ng Ingles" ay nangangahulugang isang batang hindi 
nagsasalita ng Ingles o ang katutubong wika ay hindi Ingles at hindi 
kasalukuyang nakagagawa ng ordinaryong gawain sa silid-aralan sa Ingles, 
kilala rin bilang isang Limitado ang Kasanayan sa Ingles o LEP na bata. mag-
aaral na "limitado ang kasanayan sa Ingles" kung paano ang katawagang 
iyon ay binigyang-kahulugan sa pederal na Batas ng 2001 na Walang Batang 
Maiiwan (20 U.S.C. 7801(25)).

(b) "Silid-aralan ng wikang Ingles" ay nangangahulugang isang silid-aralan 
kung saan ang wika ng pagtuturo na karaniwang ginagamit ng mga tauhan 
sa pagtuturo ay wikang Ingles, at kung saan ang naturang mga tauhan 
sa pagtuturo ay nagtataglay ng mahusay na kaalaman sa wikang Ingles. 
"Katutubong nagsasalita ng Ingles" ay nangangahulugang isang mag-aaral 
na natuto at gumagamit ng Ingles sa kanyang tahanan mula sa unang bahagi 
ng pagkabata at ang Ingles ay ang kanyang pangunahing paraan ng pagbuo 
ng konsepto at komunikasyon

(c) "Karaniwang silid-aralan ng wikang Ingles" ay nangangahulugang isang 
silid-aralan kung saan ang mga mag-aaral ay katutubong nagsasalita ng 
wikang Ingles o nakapagtamo na ng makatwirang kasanayan sa Ingles. "Ang 
mga programang pagtatamo ng wika" ay tumutukoy sa mga programang 
pang-edukasyon na idinisenyo upang tiyakin ang pagtatamo ng Ingles nang 
mabilis at mabisa hanggang magagawa at nagkakaloob ng pagtuturo sa 
mga mag-aaral sa pinagtibay-ng-estado na mga pamantayan sa nilalamang 
pang-akademiko, kabilang ang pagbuo ng mga pamantayan sa wikang 
Ingles. Ang mga programang pagtatamo ng wika na ipinagkakaloob sa mga 
mag-aaral ay dapat na tumatanggap ng impormasyon sa pamamagitan 
ng pananaliksik at dapat humantong sa antas ng grado na kasanayan at 
nakakamit sa akademiko sa pareho ng Ingles at ibang wika. Ang mga 
programang pagtatamo ng wika ay maaaring kabilang ang, pero hindi 
limitado sa, lahat ng sumusunod:

(1) Mga programang paglubog sa dalawang wika na nagkakaloob ng 
pinagsamang pag-aaral ng wika at pagtuturo ng akademiko para sa mga 
katutubong nagsasalita ng Ingles at katutubong nagsasalita ng ibang wika, 
na may hangarin para sa mataas na nakakamit sa akademiko, kasanayan sa 
una at ikalawang wika, at pagkaunawa sa magkaibang kultura.

(2) Mga programa para sa transisyon o pagpapaunlad ng mga nag-aaral ng 
Ingles na nagkakaloob ng pagtuturo sa mga mag-aaral na gumagamit ng 
Ingles at ng katutubong wika ng mag-aaral para sa pagtuturo ng karunungang 
bumasa't sumulat at akademiko at nagbibigay ng kakayahan sa nag-aaral 
ng Ingles upang magkamit na kasanayan sa Ingles at kadalubhasaan sa 
nilalamang pang-akademiko ng paksa at mas mataas sa mga kasanayan 
sa kaayusan, kabilang ang mapanuring pag-iisip, upang tugunan ang 
pinagtibay-ng-estado na mga pamantayan sa nilalamang pang-akademiko.

(d) (3) "Nakakanlong na paglubog sa Ingles" o "nakabalangkas na paglubog 
sa Ingles" ay nangangahulugang isang proseso ng pagtatamo ng wikang 
Ingles para sa mga bata Nakabalangkas na mga programang paglubog sa 
Ingles para sa mga nang-aaral ng Ingles kung saan halos lahat ng pagtuturo 
sa silid-aralan ay ipinagkakaloob sa Ingles Ingles, pero sa pamamagitan ng 
kurikulum at isang presentasyon na idinisenyo para sa mga bata mga mag-
aaral na nag-aaral ng wika. Ingles.

(e) "Edukasyon sa dalawang wika/pagtuturo sa katutubong wika" ay 
nangangahulugang isang proseso ng pagtatamo ng wika para sa mga mag-
aaral kung saan marami o lahat ng mga aklat-aralin, at mga materyal sa 
pagtuturo ay nasa katutubong wika ng bata.

SEK. 5. Seksiyon 310 ng Kodigo sa Edukasyon ay sinusugan upang 
mabasang:

310. Ang (a) mga iniaatas ng Seksiyon 305 ay maaaring talikdan nang 
may naunang nakasulat na may-kaalamang pahintulot, upang ipagkaloob 
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at sa huli ng Lupon ng Edukasyon ng Estado. Ang pagkakaroon ng naturang 
mga espesyal na pangangailangan ay hindi dapat magtulak ng pag-isyu ng 
isang pagtalikdan, at ang mga magulang ay dapat na lubos na bigyan ng 
kaalaman ng kanilang karapatang tumanggi sa isang pagtalikdan.

SEK. 7. Seksiyon 320 ng Kodigo sa Edukasyon ay sinusugan upang 
mabasang:

320. Gaya ng idinetalye sa Artikulo Seksiyon 5 ng Artikulo IX ng Saligang-
batas ng California, ang Artikulo 2 (nagsisimula sa Seksiyon 305) at Artikulo 
3 (nagsisimula sa Seksiyon 310), ayon sa pagkakasunod-sunod, lahat 
ng batang nasa edad para sa paaralan ng California ay may karapatang 
pagkalooban ng isang pampublikong edukasyon sa wikang Ingles. Kung ang 
isang batang nasa edad para sa paaralan ng California ay pinagkaitan ng 
opsiyon ng isang kurikulum ng pagtuturo sa wikang Ingles sa pampublikong 
paaralan, ang magulang ng bata o legal na tagapangalaga ay dapat 
magkaroon ng katayuang pambatas na maghabla para sa pagpapatupad 
ng mga tadhana ng batas na ito, at kung magtagumpay ay dapat gawaran 
ng normal at nakaugaliang mga fee ng abugado at mga aktuwal na bayad-
pinsala, pero hindi nagpaparusa o ibinungang mga bayad-pinsala. Sinumang 
miyembro ng lupon o ibang inihalal na opisyal o guro sa pampublikong 
paaralan o tagapangasiwa na sadya at paulit-ulit na tumangging ipatupad 
ang mga tadhana ng batas na ito sa pamamagitan ng pagkakaloob ng 
naturang isang libreng pampublikong edukasyon at isang wikang Ingles 
opsiyong pang-edukasyon sa isang nakahandang pampublikong paaralan sa 
isang batang nasa edad para sa paaralan ng California ay maaaring personal 
na papanagutin para sa mga fee at mga aktuwal na bayad-pinsala ng mga 
magulang o legal na tagapangalaga ng bata. pampublikong edukasyon.

SEK. 8. Seksiyon 335 ng Kodigo sa Edukasyon ay sinususugan upang 
mabasang:

335. Ang mga tadhana ng batas na ito ay maaaring susugan ng isang 
batas na nagkabisa pagkaaproba ng mga manghahalal o sa pamamagitan 
ng isang batas upang isulong ang layunin ng batas na ipinasa ng isang 
dalawang-ikatlong mayoriyang boto ng bawat kapulungan ng Lehislatura at 
pinirmahan ng Gobernador.

SEK. 9. Ang mga Seksiyon 2 hanggang 8, inklusibo, ng batas na ito ay 
dapat magkabisa sa ika-1 ng Hulyo, 2017.

PROPOSISYON 59
Ang sumusunod na nagpapayong katanungan ay isinumite sa mga tao 
alinsunod sa Seksiyon 4 ng Panukalang-batas ng Senado 254 ng Regular na 
Sesyon ng 2015–16 (Kabanata 20, Mga Batas ng 2016).

Katanungan para sa Pagpapayo: "Dapat bang gamitin ng mga inihalal na 
opisyal ng California ang lahat ng kanilang awtoridad na iginagarantiya 
ng saligang-batas, kabilang ang, pero hindi limitado sa, pagmungkahi at 
pagratipika ng isa o higit pa sa mga susog sa Saligang-batas ng Estados 
Unidos, upang pawalang-bisa ang Citizens United v. Federal Election 
Commission (2010) 558 U.S. 310, at ibang angkop na mga saligang 
panghukuman, upang ipahintulot ang buong regulasyon o limitasyon ng 
mga kontribusyon at paggasta sa kampanya, upang matiyak na ang lahat 
ng mamamayan, anuman ang kayamanan, ay maaaring magpahayag ng 
kanilang mga pananaw sa isa't-sa, at upang linawin na ang mga korporasyon 
ay hindi dapat magkaroon ng mga karapatang iginagarantiya ng saligang-
batas na katulad ng sa mga tao?"

PROPOSISYON 60
Ang panukalang inisyatibong ito ay iniharap sa mga tao alinsunod sa mga 
pagkakaloob ng Seksiyon 8 ng Artikulo II ng Saligang-Batas ng California.

Ang panukalang inisyatibong ito ay nagdaragdag ng isang seksiyon sa Kodigo 
sa Paggawa; dahil doon, ang mga bagong pagkakaloob na iminungkahing 
idagdag ay naka-print sa tipong nakahilig upang ipabatid na ang mga ito 
ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS
Ang Batas sa Mas Ligtas na Pagtatalik sa Industriya ng Pelikula Para sa May 

Sapat na Gulang sa California

Sa pamamagitan nito ay itinatakda ng mga tao ng Estado ng California ang 
mga sumusunod:

SEKSIYON 1. Titulo.

Ang Batas na ito ay dapat kilalanin at maaaring isipi bilang "Ang Batas sa 
Mas Ligtas na Pagtatalik sa Industriya ng Pelikula Para sa May Sapat na 
Gulang ng California" (ang "Batas").

SEK. 2. Mga Ipinasiya at mga Pagpapahayag.

Sa pamamagitan nito ay napagpasiyahan at ipinapahayag ng mga tao ng 
Estado ng California ang lahat ng sumusunod:

(a) Ang malawakang pagkalat ng mga impeksyong naisasalin sa 
pamamagitan ng pagtatalik na nauugnay sa paggawa ng mga pelikula para 
sa may sapat na gulang sa California ay nadokumento ng isa o higit pang 
kagawaran sa pampublikong kalusugan ng county. Karapatan ng lahat ng 
manggagawa sa industriya ng pelikula para sa may sapat na gulang na 
magtrabaho at huwag magkasakit. Mahalagang iatas ang mas ligtas na mga 
kasanayan sa paggawa ng mga pelikula para sa may sapat na gulang, at 
ang paggamit ng mga condom ng mga tagapagganap sa partikular, nang sa 
gayon ay malimitahan ang pagkalat ng HIV/AIDS at iba pang mga impeksyong 
naisasalin sa pamamagitan ng pagtatalik sa industriya ng pelikula para 
sa may sapat na gulang. Hindi lamang ang peligro na magkaroon ang mga 
tagapagganap sa pelikula para sa may sapat na gulang ng HIV/AIDS at 
iba pang mga impeksyong naisasalin sa pamamagitan ng pagtatalik ang 
alalahanin ng publiko, ngunit maging ang peligro na magkahawahan ng HIV/
AIDS at iba pang mga impeksyong naisasalin sa pamamagitan ng pagtatalik 
ang mga tagapagganap sa pelikula para sa may sapat na gulang at ang mas 
malawak na populasyon.

(b) Inuuna ng industriya ng pelikula para sa may sapat na gulang ang 
kagustuhang kumita kaysa sa kaligtasan ng manggagawa, at aktibo nilang 
pinipigilan at hindi hinihikayat ang paggamit ng mga kinakailangang 
pamamaraan para sa mas ligtas na pagtatalik. Sa kasalukuyan, hindi 
makatwiran na ang mga tagapagganap sa pelikula para sa may sapat na 
gulang ang sumasagot sa mga halaga ng pagpapabakuna, pagpapasuri at 
medikal na pagpapatingin na may kinalaman sa HIV/AIDS at iba pang mga 
impeksyong naisasalin sa pamamagitan ng pagtatalik, habang umiiwas ang 
mga prodyuser ng pelikula para sa may sapat na gulang sa pag-ako sa mga 
halaga at responsibilidad na ito. Kinakailangan at naaangkop ang Batas na 
ito upang matugunan ang mga alalahaning iyon ng publiko.

SEK. 3. Mga Layunin at Hangarin.

Sa pamamagitan nito ay ipinapahayag ng mga tao ng Estado ng California 
ang mga sumusunod na layunin at hangarin sa pagpapatupad sa Batas na 
ito:

(a) Upang maprotektahan ang mga tagapagganap sa industriya ng 
pelikula para sa may sapat na gulang at mabawasan ang pagkalat ng mga 
impeksyong naisasalin sa pamamagitan ng pagtatalik na naidudulot ng 
paggawa ng mga pelikula para sa may sapat na gulang sa California, nang 
sa gayon ay mapababa ang negatibong epekto nito sa kalusugan ng mga tao 
at mapahusay ang kalidad ng buhay ng mga taga-California.

(b) Upang atasan ang mga prodyuser ng mga pelikula para sa may sapat 
na gulang na sumunod sa batas sa pamamagitan ng pag-aatas na gawing 
protektado ng mga condom ang mga tagapagganap laban sa mga impeksyong 
naisasalin sa pamamagitan ng pagtatalik, bukod sa iba pang mga bagay.

(c) Upang bigyang-awtorisasyon at atasan ang Dibisyon para sa Kaligtasan 
at Kalusugan sa Trabaho ng California (California Division of Occupational 
Safety and Health o Cal/OSHA) at ang Lupon para sa Mga Pamantayan sa 
Kaligtasan at Kalusugan sa Trabaho ng California (California Occupational 
Safety and Health Standards Board) na magsagawa ng mga naaangkop na 
hakbang para sa pagpapatupad sa Batas.
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(b) Dapat sagutin ng prodyuser ng pelikula para sa may sapat na gulang 
ang mga halaga ng lahat ng pagpapabakunang pampigil sa STI, lahat ng 
pagpapasuri para sa STI at lahat ng pagbalik sa doktor na kinakailangan 
upang maging isang tagapagganap sa pelikula para sa may sapat na gulang 
ang isang indibidwal.

(c) Dapat panatilihing mahigpit na kumpidensyal ng mga prodyuser ng 
pelikula para sa may sapat na gulang, gaya ng iniaatas ng batas, ang 
anumang impormasyon sa kalusugan ng tagapagganap sa pelikula para sa 
may sapat na gulang na nakuha sa anumang paraan.

(d) Ang anumang pagkabigo ng isang prodyuser ng pelikula para sa may 
sapat na gulang na mag-alok, magbigay at magbayad para sa isang bakunang 
pampigil sa STI, pagpapasuri para sa STI o medikal na pagpapatingin, gaya 
ng iniaatas upang maging isang tagapagganap sa pelikula para sa may 
sapat na gulang, kung ang nasabing bakuna, pagpapasuri o pagpapatingin 
ay pinayagan ng tagapagganap sa pelikula para sa may sapat na gulang, 
ay dapat humantong sa isang parusa laban sa prodyuser ng pelikula para 
sa may sapat na gulang, na kailangang bayaran sa Estado ng California, na 
katumbas ng halaga ng bawat bakunang pampigil sa STI, bawat pagpapasuri 
para sa STI at sa bawat medikal na pagpapasuri na nabigong ialok, ibigay 
o bayaran ng prodyuser ng pelikula para sa may sapat na gulang para sa 
tagapagganap sa pelikula para sa may sapat na gulang.

(e) Ang sinumang tagapagganap sa pelikula para sa may sapat na gulang, 
bukod sa anuman pang ibang mga remedyo o pinsalang pinapayagan ng 
batas, ay maaaring humingi at mapagkalooban ng kabayaran para sa 
mga pinsalang sibil na hanggang limampung libong dolyar ($50,000), na 
napapailalim sa taunang mga pagtaas ayon sa indise ng presyo ng mamimili, 
kung ang tagapaghusga ng katotohanan ay: (1) magpasiyang nagdusa ang 
tagapagganap sa pelikula para sa may sapat na gulang dahil sa pagkasirang 
pangkabuhayan o personal bilang resulta ng pagkabigo ng prodyuser ng 
pelikula para sa may sapat na gulang na sumunod sa mga subdibisyon (a), 
(b), o (c); (2) gumawa ng resultang nagpapatunay na ang pagkabigo ng 
prodyuser ng pelikula para sa may sapat na gulang ay dulot ng kapabayaan, 
kawalan ng pakialam o kusang-loob; at (3) magpasiyang naaangkop ang 
pagkakaloob. Dapat magkaloob ang hukuman ng pambayad sa mga halaga 
at sa abugado sa namamayaning nagsakdal sa paghahablang inihain 
alinsunod sa subdibisyong ito o sa subdibisyon (f). Maaaring ipagkaloob 
ang mga makatwirang pambayad sa abugado sa isang namamayaning 
nasasakdal kapag ipinasiya ng hukuman na hindi matapat ang pag-uusig sa 
aksyon ng nagsakdal. Kung sakaling saklaw ng seguro sa kabayaran ng mga 
manggagawa ng prodyuser ng pelikula para sa may sapat na gulang ang mga 
pinsala para sa pagkasirang pangkabuhayan o personal ng tagapagganap sa 
pelikula para sa may sapat na gulang, hindi iiral ang subdibisyong ito.

(f) Ang sinumang tagapagganap sa pelikula para sa may sapat na gulang 
na naaangkop na magsagawa ng aksyon sa ilalim ng subdibisyon (e) 
ay naaangkop na magsagawa ng nasabing aksyon sa ngalan ng lahat ng 
tagapagganap sa pelikula para sa may sapat na gulang na nasasadlak sa 
kaparehong sitwasyon, na napapailalim sa sertipikasyon sa uri ng hukuman.

(g) Sa Enero 1, 2018, dapat ay pagtibayin ng lupon ang mga regulasyon 
sa pagpapatupad at pagpapabisa sa mga pagkakaloob at layunin ng mga 
Seksiyon 6720 hanggang 6720.8, sa pangkalahatan, alinsunod sa mga 
pagkakaloob sa paggawa ng panuntunan ng Batas sa Pamamaraan ng 
Pamamahala o Administrative Procedure Act (Chapter 3.5 (na nagsisimula 
sa Seksiyon 11340) ng Bahagi 1 ng Dibisyon 3 ng Titulo 2 ng Kodigo ng 
Pamahalaan).

(h) Hindi dapat ipagpalagay ang seksiyong ito bilang nag-aatas na dapat 
ipakita ang mga condom, panghadlang o iba pang mga personal na 
kagamitang pamprotekta sa pinal na produkto ng pelikula para sa may sapat 
na gulang. Gayunpaman, mayroon dapat nasasagot na pagpapalagay na ang 
anumang pelikula para sa may sapat na gulang na walang nakikitang mga 
condom na ipinamamahagi para sa mga layuning pangkomersiyo sa Estado 
ng California sa anumang paraan ay ginawa nang lumalabag sa seksiyong 
ito.

(d) Upang atasan ang mga prodyuser ng pelikula para sa may sapat na 
gulang na bayaran ang mga halaga ng ilang partikular na pagpapabakuna, 
pagpapasuri at medikal na pagpapatingin na may kinalaman sa HIV/AIDS 
at iba pang mga impeksyong naisasalin sa pamamagitan ng pagtatalik, at 
bigyan ang mga tagapagganap sa pelikula para sa may sapat na gulang 
ng pribadong karapatang makakilos upang mabawi ang mga pinsalang sibil 
para sa pagkasirang pangkabuhayan o personal na sanhi ng pagkabigo ng 
mga prodyuser ng pelikula para sa may sapat na gulang na makasunod sa 
mga iniaatas ng Batas na ito sa usapin ng kalusugan at kaligtasan.

(e) Upang panagutin ang lahat ng indibidwal at entidad na may interes para 
sa pananalapi sa paggawa o pamamahagi ng mga pelikula para sa may 
sapat na gulang na lalabag sa Batas na ito.

(f) Upang atasan ang mga prodyuser ng pelikula para sa may sapat na gulang 
na magbigay ng paunawa tungkol sa paggawa ng pelikula, na magpanatili ng 
ilang partikular na rekord patungkol sa paggawa ng pelikula, na maglagay ng 
paunawa patungkol sa iniaatas na paggamit ng mga condom para sa mga 
partikular na eksena, at na tumugon sa mga karagdagang iniaatas para sa 
kalusugan.

(g) Upang hindi hikayatin ang hindi pagsunod at hikayatin ang pagsunod 
sa mga iniaatas ng Batas na ito sa pamamagitan ng pag-aatas sa mga 
prodyuser ng pelikula para sa may sapat na gulang na magpalisensiya.

(h) Upang patagalin ang panahon ng paghahabol ng Estado ng California sa 
mga lumalabag sa Batas.

(i) Upang bigyang-kakayahan ang mga tagapagsumbong at pribadong 
mamamayan na maghabol ng mga lumalabag sa Batas kung saan hindi 
nagtagumpay ang estado.

(j) Upang pagbawalan ang mga ahente ng talent na hayagang magdala sa 
mga tagapagganap sa pelikula para sa may sapat na gulang sa mga lokasyon 
kung saan hindi makakagamit ng mga condom sa paggawa ng mga pelikula 
para sa may sapat na gulang.

(k) Upang maglaan ng maayos na legal na depensa ng Batas kung kailangan 
man itong pagtibayin at pagkatapos ay idulog sa hukuman.

SEK. 4. Nakakodigo dapat ang Batas sa Mas Ligtas na Pagtatalik sa 
Industriya ng Pelikula Para sa May Sapat na Gulang ng California sa 
pamamagitan ng pagdaragdag ng Mga Seksiyon 6720 hanggang 6720.8, sa 
pangkalahatan, sa Kodigo sa Paggawa.

SEK. 4.1. Idinaragdag ang Seksiyon 6720 sa Kodigo sa Paggawa, upang 
mabasa bilang:

6720. Mga Iniaatas para sa Kalusugan at Pagtatrabaho: Industriya ng 
Pelikula Para sa May Sapat na Gulang.

(a) Dapat ay magpanatili ang isang prodyuser ng pelikula para sa may sapat 
na gulang ng mga kontrol sa inhinyeriya at kontrol sa kasanayan sa trabaho 
na sapat upang protektahan ang mga tagapagganap sa pelikula para sa 
may sapat na gulang na malantad sa dugo at anuman pang ibang posibleng 
nakakahawang materyal at impeksyong naisasalin sa pamamagitan 
ng pagtatalik (other potentially infectious material-sexually transmitted 
infections o "OPIM-STI"). Kasama dapat sa mga kontrol sa inhinyeriya at 
kontrol sa kasanayan sa trabaho ang: 

(1) Pagkakaloob ng at iniaatas na paggamit ng mga condom sa panahon ng 
paggawa ng mga pelikula para sa may sapat na gulang.

(2) Pagkakaloob ng mga lubricant na ligtas gamitin sa condom, gawa sa 
tubig o silicone upang pangunahan ang paggamit ng mga condom.

(3) Anuman pang ibang mga makatwirang kontrol sa inhinyeriya at kontrol 
sa kasanayan sa trabaho na pampigil sa STI gaya ng iniaatas ng mga 
regulasyong pinagtibay ng lupon sa pamamagitan ng proseso ng paggawa 
ng panuntunan sa pamamahala, hangga't ang mga nasabing kontrol sa 
inhinyeriya at kontrol sa kasanayan sa trabaho ay makatwirang naaangkop 
sa mga layunin at hangarin ng mga Seksiyon 6720 hanggang 6720.8, sa 
pangkalahatan.
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STI at medikal na pagpapatingin, gaya ng iniaatas upang maging isang 
tagapagganap sa pelikula para sa may sapat na gulang ang isang indibidwal, 
ay naialok sa indibidwal bago magsimula ang paggawa ng pelikula nang 
walang sinisingil mula sa indibidwal; at 

(C) Ang mga halaga ng lahat ng ibinigay na pagpapasuri para sa STI, 
pagpapabakunang pampigil sa STI at medikal na pagpapatingin ay binayaran 
ng prodyuser ng pelikula para sa may sapat na gulang.

(7) Ang anuman pang ibang dokumentasyon o impormasyon na maaaring 
iatas ng dibisyon o lupon upang tiyakin ang pagsunod sa mga pagkakaloob 
ng mga Seksiyon 6720 hanggang 6720.8, sa pangkalahatan.

(b) Sa paghaharap ng impormasyong iniatas ng seksiyong ito, dapat 
magbayad ang prodyuser ng pelikula para sa may sapat na gulang ng 
bayaring itinakda ng dibisyon o lupon sa halagang sapat para sa seguridad 
ng data, imbakan ng data at iba pang mga gugol na pampangasiwaan 
na nauugnay sa pagtanggap, pagpoproseso at pagpapanatili sa lahat ng 
impormasyong iniharap sa ilalim ng seksiyong ito. Hanggang sa itakda ng 
dibisyon o lupon ang bayad, dapat ay isang daang dolyar ($100) ang bayad. 
Ang mga bayad na makokolekta alinsunod sa subdibisyong ito ay hindi dapat 
gamiting pambayad sa mga halaga ng pagpapatupad sa mga Seksiyon 6720 
hanggang 6720.8, sa pangkalahatan.

(c) Kung ang isang pelikula para sa may sapat na gulang ay may dalawa 
o higit pang prodyuser ng pelikula para sa may sapat na gulang, ang isa 
sa mga prodyuser ng pelikula para sa may sapat na gulang ay maaaring 
magpasa ng impormasyong iniaatas ng subdibisyon (a) na isiwalat sa ngalan 
ng lahat ng prodyuser ng pelikula para sa may sapat na gulang ng pelikula 
para sa may sapat na gulang.

(d) Ang pagkabigo ng isang prodyuser ng pelikula para sa may sapat na 
gulang na maagap na magsiwalat sa dibisyon ng impormasyong iniaatas 
ng seksiyong ito, o na sumunod sa iniaatas ng programa sa pagsasanay ng 
subdibisyon (f), sa iniaatas sa paglagda ng subdibisyon (g), o sa iniaatas sa 
paggawa ng rekord ng subdibisyon (h), ay dapat patawan ng parusang hindi 
bababa sa isang libong dolyar ($1,000) at hindi hihigit sa pitong libong dolyar 
($7,000) sa bawat paglabag, gaya ng ipinasiya sa pamamagitan ng proseso 
ng pagpapatupad sa pamamahala o ng isang aksyong sibil. Ang bawat maulit 
na paglabag ay dapat patawan ng parusang hindi bababa sa pitong libong 
dolyar ($7,000) at hindi bababa sa labinlimang libong dolyar ($15,000), gaya 
ng ipinasiya sa pamamagitan ng proseso ng pagpapatupad sa pamamahala 
o ng isang aksyong sibil. Ang pagkabigong magbigay ng anumang indibidwal 
na piraso ng impormasyong iniaatas ng subdibisyon (a) ay bubuo ng isang 
hiwalay na paglabag.

(e) Ang isang prodyuser ng pelikula para sa may sapat na gulang na kusang 
gumawa ng anumang maling pahayag, pagkatawan o sertipikasyon sa 
pagsunod sa subdibisyon (a) ay dapat tasahan ng parusang hindi hihigit sa 
pitumpung libong dolyar ($70,000) gaya ng ipinasiya sa pamamagitan ng 
proseso ng pagpapatupad sa pamamahala o ng isang aksyong sibil.

(f) Dapat magbigay ang isang prodyuser ng pelikula para sa may sapat na 
gulang ng programa sa pagsasanay sa bawat tagapagganap sa pelikula 
para sa may sapat na gulang at empleyado/empleyada gaya ng iniaatas ng 
mga regulasyong pinagtibay ng lupon alinsunod sa proseso ng paggawa ng 
panuntunan sa pamamahala.

(g) Dapat magpakita ng nababasang paskil sa lahat ng oras sa lokasyon 
kung saan ginagawa ang isang pelikula para sa may sapat na gulang sa 
isang pangkaraniwang tipo ng pagsulat na mas maliit sa 48-point na font, 
na nagpapahayag sa sumusunod na paunawa upang malinaw na makita ng 
lahat ng tagapagganap sa pelikula para sa may sapat na gulang sa nasabing 
mga pelikula para sa may sapat na gulang:

Iniaatas ng Estado ng California ang paggamit ng mga condom 
para sa lahat ng akto ng pagtatalik sa pwerta at puwit sa panahon 
ng paggawa sa mga pelikula para sa may sapat na gulang upang 

(i) Ang pananagutan sa ilalim ng mga Seksiyon 6720 hanggang 6720.8, 
sa pangkalahatan, ay hindi dapat umiral sa mga tagapagganap sa pelikula 
para sa may sapat na gulang, tunay na empleyado/empleyada, indibidwal 
na nagbibigay ng mga serbisyong may independiyenteng kontrata o mga 
boluntaryo sa produksiyon ng isang prodyuser ng pelikula para sa may sapat 
na gulang na gumaganap sa loob ng saklaw ng mga pangkalahatang serbisyo 
na ibinibigay at alinsunod sa mga tagubilin ng prodyuser ng pelikula para sa 
may sapat na gulang, kung ang nasabing mga indibidwal ay walang interes 
para sa pananalapi sa pelikula para sa may sapat na gulang at hindi mga 
prodyuser ng pelikula para sa may sapat na gulang. Hindi dapat ituring ang 
mga nasabing indibidwal bilang mga ahente ng prodyuser ng pelikula para sa 
may sapat na gulang para sa mga layunin ng mga Seksiyon 6720 hanggang 
6720.8, sa pangkalahatan.

(j) Wala sa mga Seksiyon 6720 hanggang 6720.8, sa pangkalahatan, ang 
dapat makapigil sa isang ahensiya ng estado, tulad ng dibisyon o lupon, na 
magpahayag ng mga regulasyong namamahala sa paggawa, pagbuo ng 
produksiyon, pagpipinansya at pamamahagi ng mga pelikula para sa may 
sapat na gulang, hangga't ang mga nasabing regulasyon ay nagpapaigting 
sa mga proteksyon sa kaligtasan sa lugar na pinagtatrabahuhan at sa 
mga karapatan para sa mga tagapagganap sa pelikula para sa may sapat 
na gulang at hindi nagpapahina sa mga iniaatas ng mga Seksiyon 6720 
hanggang 6720.8, sa pangkalahatan.

(k) Kung sakaling ang halaga ng parusang pera na naitakda sa mga 
Seksiyon 6720 hanggang 6720.8, sa pangkalahatan, ay napagpasiyahang 
di-wasto ng hukuman ng batas, may kapangyarihan na at dapat bumuo ang 
dibisyon, at may kapangyarihan na at dapat magpagtibay ang lupon, ng mga 
parusang pera sa pamamagitan ng proseso sa paggawa ng panuntunan 
sa pamamahala sa isang makatwirang halaga na sapat upang hadlangan 
ang hindi pagsunod at hikayatin ang pagsunod sa mga iniaatas ng mga 
pagkakaloob kung saan mapagpasiyahang di-wasto ang mga parusa.

SEK. 4.2. Idinaragdag ang Seksiyon 6720.1 sa Kodigo sa Paggawa, upang 
mabasa bilang:

6720.1. Paunawa at Pagsisiwalat.

(a) Sa loob ng 10 araw pagkatapos ng simula ng paggawa ng pelikula, dapat 
isiwalat ng prodyuser ng pelikula para sa may sapat na gulang sa dibisyon, 
nang nakasulat, na nilagdaan sa ilalim ng parusa sa pagbibigay ng hindi 
totoong pahayag ng prodyuser ng pelikula para sa may sapat na gulang, ang 
sumusunod na impormasyon:

(1) Ang tirahan o mga tirahan kung saan ginawa, ginagawa o gagawin 
ang pelikula, at dapat isiwalat sa dibisyon ang anumang mga pagbabago 
sa lokasyon sa loob ng 72 oras pagkatapos mangyari ang nasabing mga 
pagbabago.

(2) Ang petsa o mga petsa kung kailan ginawa, ginagawa o gagawin ang 
pelikula, at dapat isiwalat sa dibisyon ang anumang mga pagbabago sa 
petsa o mga petsa ng paggawa ng pelikula sa loob ng 72 oras pagkatapos 
mangyari ang nasabing mga pagbabago.

(3) Ang pangalan at impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng prodyuser ng 
pelikula para sa may sapat na gulang.

(4) Ang pangalan at impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng itinalagang 
tagapag-ingat ng mga rekord gaya ng iniaatas ng subdibisyon (h).

(5) Ang pangalan at impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng anumang 
ahensiya ng talent na nagpakilala sa sinumang tagapagganap sa pelikula 
para sa may sapat na gulang sa prodyuser ng pelikula para sa may sapat 
na gulang.

(6) Isang sertipikasyong nilagdaan ng prodyuser ng pelikula para sa may 
sapat na gulang, sa ilalim ng parusa sa pagbibigay ng hindi totoong pahayag, 
na: 

(A) Gagamit at gumagamit ng mga condom sa lahat ng oras sa panahon ng 
paggawa ng pelikula sa mga akto ng pagtatalik sa pwerta o puwit; 

(B) Ang lahat ng pagpapasuri para sa STI, pagpapabakunang pampigil sa 
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protektahan ang mga tagapagganap laban sa mga impeksyon at 
sakit na naisasalin sa pamamagitan ng pagtatalik.
Ang anumang mga alalahanin para sa pampublikong kalusugan 
patungkol sa anumang mga aktibidad na nangyayari sa panahon 
ng paggawa ng anumang mga pelikula para sa may sapat na 
gulang ay dapat idirekta sa:

.
Ang dibisyon o ang lupon ay dapat magpasiya, at dapat maglahad sa publiko 
at sa lahat ng prodyuser ng pelikula para sa may sapat na gulang, sa wika na 
dapat ilagay nang direkta sa itaas ng blangkong linya sa paskil na iniaatas ng 
subdibisyong ito, at dapat sumunod ang lahat ng prodyuser ng pelikula para 
sa may sapat na gulang ayon sa nasabing pagpapasiya sa pamamagitan ng 
paglalagay sa nasabing wika nang direkta sa itaas ng blangkong linya sa 
paskil.
(h) Dapat magtalaga ang isang prodyuser ng pelikula para sa may sapat 
na gulang ng tagapag-ingat ng mga rekord para sa mga layunin ng mga 
Seksiyon 6720 hanggang 6720.8, sa pangkalahatan. Para sa panahong hindi 
iikli sa apat na taon, dapat magpanatili ang tagapag-ingat ng mga rekord ng: 
(1) Isang kopya ng bawat orihinal at hindi na-edit na pelikula para sa may 
sapat na gulang na ginawa, na-produce, napinansiyahan o idinirekta ng 
prodyuser ng pelikula para sa may sapat na gulang. 
(2) Isang kopya ng impormasyong iniaatas ng subdibisyon (a) na isiwalat.
(3) Patunay na ang prodyuser ng pelikula para sa may sapat na gulang ay 
nagbigay ng programa sa pagsasanay sa bawat tagapagganap sa pelikula 
para sa may sapat na gulang at empleyado/empleyada alinsunod sa 
subdibisyon (f).
(4) Patunay na ang isang nababasang paskil ay ipinakita sa mga lokasyon 
kung saan ginawa ang pelikula para sa may sapat na gulang alinsunod sa 
subdibisyon (f).
(i) Sa Enero 1, 2018, dapat pagtibayin ng dibisyon o lupon ang mga 
regulasyon sa pagpapatupad at pagpapabisa sa seksiyong ito at sa Seksiyon 
6720.2 alinsunod sa mga pagkakaloob sa paggawa ng panuntunan ng Batas 
sa Pamamaraan ng Pamamahala (Kabanata 3.5 (nagsisimula sa Seksiyon 
11340) ng Bahagi 1 ng Dibisyon 3 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan).
SEK. 4.3. Idinaragdag ang Seksiyon 6720.2 sa Kodigo sa Paggawa, upang 
mabasa:

6720.2. Mga Prodyuser ng Pelikula para sa May Sapat na Gulang: Lisensiya.
(a) Sa loob ng 10 araw pagkatapos ng simula ng paggawa ng pelikula para 
sa may sapat na gulang, ang prodyuser ng pelikula para sa may sapat na 
gulang ay dapat magbayad sa iniaatas na bayad sa aplikasyon, magsumite 
ng iniaatas na aplikasyon sa dibisyon at kumuha ng lisensiya. Ang isang 
prodyuser ng pelikula para sa may sapat na gulang na may lisensiyang may 
bisa sa simula ng paggawa ng pelikula para sa may sapat na gulang ay 
hindi dapat atasang magsumite ng bagong aplikasyon at bayad sa lisensiya. 
Dapat itakda ang bayad sa aplikasyon ng dibisyon sa pamamagitan ng 
paggawa ng panuntunan sa pamamahala, sa halagang sapat para tugunan 
ang halagang kinakailangan para sa seksiyong ito. Hanggang sa itakda ng 
dibisyon ang dapat ibayad, dapat ay isang daang dolyar ($100) ang bayad. 
Ang mga bayad na makokolekta alinsunod sa subdibisyong ito ay hindi dapat 
gamiting pambayad sa mga halaga ng pagpapatupad sa mga Seksiyon 6720 
hanggang 6720.8, sa pangkalahatan.
(b) Dapat magkabisa agad ang isang lisensiya kapag natanggap na ng 
dibisyon ang resibo ng aplikasyon at bayad kung ipapasa ang aplikasyon at 
bayad sa dibisyon sa loob ng 10 araw pagkatapos ng simula ng paggawa ng 
pelikula. Bukod pa rito, may bisa dapat ang lisensiya sa nakaraan nang 10 
araw o dapat itong magkabisa sa araw ng simula ng paggawa ng pelikula, 
kung alinman ang mauna.
(c) Ang pagpapalabas ng lisensiya ay gawain dapat ng ministro ng gobyerno 
na isasagawa ng dibisyon. Dapat lamang pahintulutan ang pagsuspinde 
ng lisensiya kapag ayon sa kundisyon ng prodyuser ng pelikula para sa may 

sapat na gulang o kapag maayos na ipinakita sa isang nangangasiwang 
opisyal, na pipiliin ng dibisyon na manguna sa pandinig, na napagpasiyahan, 
sa pamamagitan ng proseso sa pagpapatupad sa pamamahala o ng isang 
aksyong sibil, na lumabag sa subdibisyon (a) ng Seksiyon 6720.
(d) Para sa sinumang prodyuser ng pelikula para sa may sapat na gulang 
na hindi indibidwal, walang lisensiyang magkakabisa maliban na lamang 
kung kukuha ng lisensiya ang lahat ng may-ari at namamahalang ahente ng 
nasabing prodyuser ng pelikula para sa may sapat na gulang.
(e) May bisa dapat ang isang lisensiya sa loob ng dalawang taon, maliban 
na lamang kung sususpindehin ito ng dibisyon. Pagkatapos ng huling araw 
ng panahon ng pagsuspinde, dapat ipaalam ng dibisyon sa nasuspindeng 
lisensiyado ang tungkol sa pagbabalik ng lisensiya.
(f) Mga iniaatas para sa paglilisensiya:
(1) Ang bawat aplikante at lisensiyado ay hindi dapat mapagpasiyahan, sa 
pamamagitan ng proseso ng pagpapatupad sa pamamahala o ng hukuman, 
na lumabag sa alinman sa mga iniaatas ng subdibisyon (a) ng Seksiyon 
6720 sa loob ng 12 buwan bago ang paghahain ng aplikasyon sa dibisyon 
o sa panahon ng pagsuspinde sa prodyuser ng pelikula para sa may sapat 
na gulang, kung alinman sa mga ito ang mas maikli. Dapat ituring ang 
lahat ng tao na sumusunod sa mga Seksiyon 6720 hanggang 6720.8, sa 
pangkalahatan, pagdating ng petsa ng pagkabisa ng mga Seksiyon 6720 
hanggang 6720.8, sa pangkalahatan.
(g) Sa tuwing mapapagpasiyahan ng dibisyon na nabigo ang isang 
lisensiyado na sumunod sa mga iniaatas ng subdibisyon (a) ng Seksiyon 
6720, dapat mag-isyu ang dibisyon ng nakasulat na paunawa sa lisensiyado. 
Ang paunawa ay dapat kabilangan ng isang pahayag ng mga nakitang 
kakulangan, dapat magtakda ng mga hakbang sa pagwawasto, kung mayroon 
man, na kinakailangan upang makasunod ang lisensiyado sa subdibisyon 
(a) ng Seksiyon 6720, at dapat magbigay-alam sa lisensiyado na maaaring 
humantong ang sitwasyon sa mga parusa o pagsuspinde ng lisensiya.
(h) Ang isang nakasulat na kahilingan para sa pampangasiwaang 
pagrepaso, o para sa pagpapatuloy kung makapagpakita ng mabuting sanhi, 
ay dapat isagawa ng lisensiyadong nabigyan ng paunawa sa loob ng 15 araw 
sa kalendaryo pagkatapos ng pagpapalabas sa paunawang sumunod, o kung 
hindi man, tatalikdan ang nasabing pagrepaso o pagpapatuloy.
(i) Sa loob ng 10 araw pagkatapos ng pagsusuri o pagtalikdan ng 
pamahalaan, hindi kasama ang mga Sabado at Linggo at pista, dapat 
magbigay ang division ng nakasulat na paunawa ng pasya sa lisensiyado, 
na tumutukoy sa anumang mga parusang ipinataw sa lisensiyado. Para sa 
mga lisensiyang nasuspinde, dapat tukuyin ng paunawa ng pasya ang mga 
pagtugon o hindi pagtugon na nakita bilang paglabag sa Seksiyon 6720 
hanggang 6720.8, kasama ang lahat, at, sa sitwasyon ng isang suspedidong 
lisensiya, dapat isaad ang haba at saklaw ng suspensyon. Dapat din isaad 
ng paunawa ng pasya ang mga tadhana, kung mayroon man, kung saan 
maaaring maibalik o muling maibigay ang lisensiya.
(j) Ang lisensiyang ibinigay alinsunod sa Seksiyon 6720 hanggang 6720.8, 
kasama ang lahat, ay maaaring maibalik kung mapapag-alaman ng dibisyon 
na ang mga kundisyon na nagdulot ng pagsuspinde ay hindi na umiiral at 
ang anumang mga parusang ipinataw alinsunod sa Seksiyon 6720 hanggang 
6720.8, kasama ang lahat, ay natugunan. Hindi kailanman dapat unawain 
ang seksiyong ito bilang naglilimita sa karapatan ng lisensiyado na maghanap 
ng mandamus o na mag-apela ng salungat na pasya sa lisensiya.
(k) Ang pagganap bilang isang prodyuser ng pang-nasa hustong gulang 
na pelikula nang walang lisensiya ay magreresulta sa multang aabot sa 
limampung dolyar ($50) kada araw para sa sinumang prodyuser ng pang-
nasa hustong gulang na pelikula na kamakailang napag-alamang lumabag 
sa subdibisyon (a) ng Seksiyon 6720. Ang sinumang prodyuser ng pang-nasa 
hustong gulang na pelikula na hindi nakapagparehistro bilang isang prodyuser 
ng pang-nasa hustong gulang na pelikula sa loob ng 10 araw pagkatapos 
maging kwalipikado bilang isang prodyuser ng pang-nasa hustong gulang na 
pelikula ay papatawan ng multang aabot sa dalawampu't limang dolyar ($25) 
kada araw para sa pagganap bilang isang prodyuser ng pang-nasa hustong 
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gulang na pelikula nang walang lisensiya.

SEK. 4.4. Ang Seksiyon 6720.3 ay idinagdag sa Kodigo ng Paggawa, upang 
mabasang:

6720.3. Batas ng mga Limitasyon.

(a) Sa kabila ng Seksiyon 6317, bilang tugon upang usigin ang sinumang 
mga pinaghihinalaang lumalabag sa Seksiyon 6720 hanggang 6720.8, 
kasama ang lahat, o anumang regulasyon ng pang-nasa hustong gulang na 
pelikula o itinatag mula rito, dapat simulang ipatupad ang tugon pagkatapos 
ng mga sumusunod:

(1) Isang taon pagkatapos ng petsa ng paglabag.

(2) Isang taon pagkatapos matuklasan ang paglabag, o sa pamamagitan ng 
makatwirang pagsisikap, ay natuklasan.

SEK. 4.5. Ang Seksiyon 6720.4 ay idinagdag sa Kodigo ng Paggawa, upang 
mabasang:

6720.4. Pananagutan at Mga Parusa.

(a) Sa kabila ng anumang mga kasalungat na probisyon sa Seksiyon 6423 
hanggang 6436, kasama ang lahat, ang sinumang prodyuser ng pang-nasa 
hustong gulang na pelikula, o sinumang nasa ahensiya na may kaugnayan 
sa isang prodyuser ng pang-nasa hustong gulang na pelikula, na gumawa 
ng anuman sa mga sumusunod ay dapat, bilang pagtugon sa pamahalaan o 
sibil, masuri ng isang parusa gaya ng nakasaad sa subdibisyon (b):

(1) Paglabag nang dahil sa kapabayaan sa anumang probisyon ng 
subdibisyon (a), (b) o (c) ng Seksiyon 6720;

(2) Alam at paulit-ulit na paglabag sa anumang probisyon ng subdibisyon 
(a), (b) o (c) ng Seksiyon 6720;

(3) Hindi sumusunod o tumatangging sumunod sa, pagkatapos ng pag-
aabiso at pgtatapos ng anumang panahon ng pagpapatighaw, anumang 
probisyon ng subdibisyon (a), (b) o (c) ng Seksiyon 6720; o

(4) Tumutulong o umuudyok sa paggawa ng anumang sa mga nakasaad sa 
talataan (1), (2) o (3) ng subdibisyon (a).

(b) Ang anumang paglabag sa talataan (1) ng subdibisyon (a) ay may 
parusang hindi bababa sa isanlibong dolyar ($1,000) at hindi lalampas sa 
limanlibong dolyar ($5,000); ang anumang paglabag sa talataan (2) o (3) ng 
subdibisyon (a) ay may parusang hindi bababa sa limanlibong dolyar ($5,000) 
at hindi lalampas sa pitompung libong dolyar ($70,000); at ang anumang 
paglabag sa talataan (4) ng subdibisyon (a) ay may parusang hindi bababa 
sa isanlibong dolyar ($1,000) at hindi lalampas sa tatlumpu't limang libong 
dolyar ($35,000).

(c) Sa kabila ng anumang mga kasalungat na probisyon sa Seksiyon 6423 
hanggang 6436, kasama ang lahat, ang sinumang prodyuser ng pang-
nasa hustong gulang na pelikula na sinadyang lumabag sa subdibisiyon 
(a) ng Seksiyon 6720, ang paglabag na nagiging sanhi ng pagkamatay, o 
permanente o pangmatagalang kapansanan sa katawan, sa tagapaggap 
sa pang-nasa hustong guloang na pelikula, ay may kaparusahang hindi 
lalampas sa isandaang libong dolyar ($100,000) sa pamamagitan ng 
pagpapatupad ng pamahalaan o aksyong sibil. Kung ang prodyuser ng 
pang-nasa hustong gulang na pelikula ay isang kumpanya o korporasyon na 
may maliit na pananagutan, hindi maaaring lumampad ng isang milyon at 
limampung daang libong dolyar ($1,500,000) ang multa.

SEK. 4.6. Ang Seksiyon 6720.5 ay idinagdag sa Kodigo ng Paggawa, upang 
mabasang:

6720.5. Mga Ahente ng Pagkontrol; Pagtulong at Pag-udyok; Maraming 
Paglabag.

(a) Ang bawat taong nagtataglay, sa pamamagitan ng pagbebenta para sa 
pangkomersiyong konsiderasyon, ng anumang mga karapatan sa isa o higit 
pang mga pang-nasa hustong gulang na pelikula na kinunan sa California 
na lumabag sa subdibisiyon (a) ng Seksiyon 6720 at siyang nagpapadala 
nang sinasasya o hindi o nagiging sanhi ng pagpapadala, o naghahatid o 

nagsasanhi na maghatid, papunta sa o sa loob ng California, para ibenta o 
ipamahagi, ang isa o higit pang mga pang-nasa hustong gulang na pelikula 
sa kinunan sa California na lumalabag s subdibisyon (a) ng Seksiyon 6720, 
na may hangaring mamahagi, o nag-aalok na mamahagi, o namamahagi, 
ng mga naturang pelikula para sa mga pangkomersiyong layunin, ay dapat 
patawan ng parusa ng mahigit sa: 

(1) Hindi bababa sa kalahating beses, ngunit hindi lalampas sa isa't 
kalahating beses, ang kabuuang halaga ng pangkomersyong konsiderasyon 
na ipinagpalit para sa anumang mga karapatan sa mga pang-nasa hustong 
gulang na pelikula.

(2) Hindi bababa sa kalahating beses, ngunit hindi lalampas sa isa't 
kalahating beses, ang kabuuang halaga ng paggawa sa mga pang-nasa 
hustong gulang na pelikula.

(b) Ang sinumang mapag-alamang tinutulungan at inuudyukan ang iba 
pang tao o mga tao sa paglabag sa subdibisiyon (a) ay dapat mahatulan ng 
paglabag sa subdibisiyon (a).

(c) Ang sinumang mapag-alamang may pananagutan para sa paglabag sa 
subidibisiyon (a) na dati nang napag-alamang lumabag sa subdibisiyon (a) 
ay dapat patawan ng pausa ng mahigit sa:

(1) Hindi bababa sa dalawang beses, ngunit hindi lalampas sa tatlong 
beses, ang halaga ng pangkomersyong konsiderasyon na ipinagpalit para sa 
anumang mga karapatan sa pang-nasa hustong gulang na pelikula.

(2) Hindi bababa sa dalawang beses, ngunit hindi lalampas sa tatlong beses, 
ang kabuuang halaga ng paggawa sa pang-nasa hustong gulang na pelikula.

(d) Ang sinumang mapag-alamang may pananagutan para sa paglabag 
sa subidibisiyon (a) na napag-alamang lumabag na sa subdibisiyon nang 
dalawa o higit pang beses (a) ay dapat patawan ng pausa ng mahigit sa:

(1) Hindi bababa sa tatlong beses, ngunit hindi lalampas sa apat na beses, 
ang halaga ng pangkomersyong konsiderasyon na ipinagpalit para sa 
anumang mga karapatan sa pang-nasa hustong gulang na pelikula.

(2) Hindi bababa sa tatlong beses, ngunit hindi lalampas sa apat na beses, 
ang kabuuang halaga ng paggawa sa pang-nasa hustong gulang na pelikula.

(e) Ang Seksiyon 6720 hanggang 6720.8, kasama ang lahat, ay hindi dapat 
malapat sa mga lehitimong aktibidad pangmedikal, pang-edukasyon at 
pangsiyentipiko, sa mga kumpanyang telekomunikasyon na nagpapasa o 
nagdadala ng mga pang-nasa hustong gulang na pelikula, sa pagpapatupad 
ng batas pangkriminal at mga ahensiyang nang-uusig sa imbestigasyon 
at pang-uusig ng mga kriminal na paglabag, at sa anumang pelikula na 
niranggo ng Motion Picture Association ng Amerika maliban na lang kung ang 
naturang pelikula ay isang pang-nasa hustong gulang na pelikula.

SEK. 4.7. Ang Seksiyon 6720.6 ay idinagdag sa Kodigo ng Paggawa, upang 
mabasang:

6720.6. Pagpapatupad; Mga Saksi; Mga Pribadong Karapatan ng Aksyon.

(a) Ang sinumang lumabag sa anumang probisyon ng Seksiyon 6720 
hanggang 6720.8, kasama ang lahat, ay dapat managot sa pamamagitan 
ng proseso ng pagpapatupad ng pamahalaan, o sa pamamagitan ng aksyong 
sibil ihinahatid ng dibisyon o ng gumawa nito, o isang sibil na tagausig, 
isang tagapagganap sa pang-nasa hustong gulang na pelikula na nabiktima 
ng paglabag sa Seksiyon 6720, o isang indibidwal na naninirahan sa 
Estado ng California. Ang sinumang tagapagganap sa pang-nasa hustong 
gulang na pelikula o indibidwal, bago maghain ng aksyong sibil alinsunod 
sa subdibisiyong ito, ay dapat maghain ng nakasulat na kahilingin sa 
dibisyon upang tugisin ng dibisyon ang pinaghihinalaang lumalabag o mga 
lumalabag sa pamamagitan ng proseso ng pagpapatupad ng pamahalaan 
o sa pamamagitan ng pagsisimula ng aksyong sibil. Dapat may kasamang 
pahayag ng mga batayan ang kahilingan para sa paniniwalang nilabag ang 
Seksiyon 6720 hanggang 6720.8, kasama ang lahat. Dapat tumugon ang 
dibisyon sa indibidwal nang pasulat, na naglalaman kung magsasagawa 
ito ng administratibo o sibil na aksyon, o wala itong gagawing aksyon. Kung 
ang dibisyon, sa loob ng 21 araw ng pagtanggap ng kahilingin, ay sumagot 
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pelikula, kung saan sumusunod ang prodyuser ng pang-nasa hustong gulang 
na pelikula , walang pananagutan ang lahat ng iniaatas ng subdibisiyon (a) 
ng Seksiyon 6720 para sa paglabag ng seksiyong ito.

(c) Ang paglabag sa seksiyong ito ay maaaring maging batayan para sa 
pagsuspinde o pagbawi sa lisensya ng lumalabag na ahensiyang kumukuha 
ng mga tagapagganap. Ang Dibisyon ng Kaligtasan sa Trabaho at Dibisyon ng 
Pagpapatuypad ng Mga Pamantayan sa Paggawa ay dapat magpanatili ng 
hurisdiksyon na umiiral sa dalawa o higit pang hukuman sa pagpapatupad 
ng seksiyong ito.

(d) Sa pagpapasiya ng pananagutan para sa mga paglabag sa subidibisiyon 
(a) ng Seksiyon 6720, dapat ipada ng dibisyoin ang impormasyon sa talataan 
(5) ng subdibisiyon (a) ng Seksiyon 6720.1 sa Departamento ng Mga Ugnayang 
Pang-industriya, Dibisyon ng Pagppatupad ng Mga Pamantayan sa Paggawa, 
o anumang kapalit na ahensiya.

SEK. 4.9. Ang Seksiyon 6720.8 ay idinagdag sa Kodigo ng Paggawa, upang 
mabasang:

6720.8. Mga Pagpapakahulugan.

Para sa mga layunin ng Seksiyon 6720 hanggang 6720.8, kasama ang lahat, 
dapat ilapat ang mga sumusunod na pagpapakahulugan:

(a) Ang "Pang-nasa hustong gulang na pelikula" ay anumang nirekord, 
ipinalabas o nabrodkast nang real-time ng anumang pelikula, video, 
multimedia, o iba pang representasyon ng pagtatalik kung saan aktwal na 
ipinapasok ang ari ng mga lalaking tagapagganap sa ari o puwit ng mga 
babaeng tagapagganap.

(b) Ang "Tagapagganap sa pang-nasa hustong gulang na pelikula" ay 
sinumang indibidwal na ipinapasok ang kaniyang ari sa ari o puwit ng isa 
pang indibidwal habang kinukunan, o vice versa.

(c) Ang "Prodyuser ng pang-nasa hustong gulang na pelikula" ay sinumang 
gumagawa, nagpoprodyus, nagtutustos o nagdidirek ng isa o higit pang mga 
pang-nasa hustong gulang na pelikula na kinunan sa California at ibinebenta, 
inaalok upang ibenta o nagdudulot na ibenta ang naturang pang-nasa 
hustong gulang na pelikula kapalit ng pangkomersiyong pagsasaalang-alang.

(d) Ang "Mga regulasyon ng pang-nasa hustong gulang na pelikula" ay ang 
lahat ng regulasyong ipinapatupad ng lupon alinsunod sa mga probisyong 
gumagawa ng panuntunan ng Batas sa Pamamaraan ng Pamahalaan 
(Kabanata 3.5 (nagsisimula sa Seksiyon 11340) ng Bahagi 1 ng Dibisyon 3 ng 
Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan) na makatwirang nauugnay sa mga layunin 
at hangarin ng Seksiyon 6720 hanggang 6720.8, kasama ang lahat.

(e) Ang "Tinutulungan at inuudyukan" ay ang pagbibigay ng malaking tulong 
sa isang tao nang sinasadya o hindi.

(f) Ang "Pagsisimula ng paggawa ng pelikula" ay ang punto kung saan 
sinisimulang irekord, ipalabas o ibrodkast nang real-time ang isang pang-
nasa hustong gulang na pelikula.

(g) Ang "Lupon" ay ang Lupon ng Mga Pamantayan sa Kaligtasan at 
Kalusugan sa Trabaho.

(h) Ang "Pangkomersiyong pagsasaalang-alang" ay anumang halaga, 
kabilang ang ngunit hindi nalilimitahan sa, tunay o digital na pananalapi, o 
pansamantala o iginawad na mga karapatan sa anumang kasalukuyang kita 
o kita sa hinaharap.

(i) Ang "Mga pangkomersiyong layunin" ay ang pagbebenta, pag-aalok 
na ibenta o nagdudulot ng pagbebenta kapalit ng pangkomersiyong 
pagsasaalang-alang.

(j) Ang "Ipinamamahagi" o "ipinamahagi" ay ang paglipat ng pag-aari 
kapalit ng pangkomersiyong pagsasaalang-alang.

(k) Ang "Dibisyon" ay ang Dibisyon ng Kaligtasan at Kalusugan sa Trabaho.

(l) Ang "Kinunan" at "kinukunan" ay ang pagrerekord, pagpapalabas o 
pagbobrodkast nang real-time ng anumang pang-nasa hustong gulang na 
pelikula.

na tutugiusin nito ang pinaghihinalaang lumalabag o mga lumalabag sa 
pamamagitan ng proseso ng pagpapatupad ng pamahalaan o isang aksyong 
sibil, at nagsimula ng mga pamamaraan ng pagpapatupad o nagkain ng 
aksyong sibil sa loob ng 45 araw ng pagtanggap ng kahilingan, walang ibang 
aksyon ang isasagawa maliban na lang kung inabandona o itinigil ang kasyon 
ng dibisyon nang walang pagsusuri. Kung ang dibisyon, sa loob ng 21 araw 
ng pagtanggap ng kahilingan, ay sumagot nang negatibo, o hindi sumagot, 
maaaring magsampa ang taong humihiling ng aksyon ng aksyong sibil.

(b) Ag panahon kung saan sisimulan ang aksyong sibil na sisimulan mula 
sa petsa ng pagtanggap ng dibisyon sa kahilingan sa alinman sa petsa ng 
pagbabasura sa aksyong sibil o pag-aabandoina sa aksyon ng pagpapatupad 
ng pamahalaan, alinman ang mahuhuli, ngunit para lang sa aksyong sibil na 
nagpahain sa indibidwal ng kahilingan.

(c) Walang aksyong sibil ang maaaring ihain sa ilalim ng seksiyong ito tungkol 
sa sinuman para sa mga paglabag sa Seksiyon 6720 hanggang 6720.8, 
kasama ang lahat, pagkatapos maglabas ang dibisyon ng utos alinsunod sa 
Seksiyon 6720 hanggang 6720.8, kasama ang lahat, o nagkolekta ng multa 
laban sa taong iyon para sa parehong paglabag. Bagaman ang Seksiyon 6720 
hanggang 6720.8, kasama ang lahat, ay hindi nagpapataw ng kriminal na 
pananagutan, walang aksyong sibil na naghihinala ng paglabag sa Seksiyon 
6720 hanggang 6720.8, kasama ang lahat, ang maaaring ihain laban sa 
isang tao alinsunod sa seksiyong ito kung ang tagausig ng kriminal ay laban 
sa tao ng iyon tungkol sa parehong transaksyon o pangyayari. Hindi maaaring 
makuha ang isang hatol sa mga katangian alinsunod sa anumang partikular 
na paglabag sa Seksiyon 6720 hanggang 6720.8, kasama ang lahat, sa 
ilalim ng seksiyong ito laban sa sinuman. Maaaring itigil ng hukuman ang 
isang nakabiting aksyon, nang walang pagsusuri sa iba pang aksyon, para sa 
pagkabigo ng nagsakdal na magpatuloy nang masigasig o matapat.

(d) Kung nagkaroon ng hatol laban sa isa o higit pang mga nasasakdal sa 
isang aksyong nagmula sa ilalim ng seksiyong ito, ang mga multang nakuha 
mula sa nagsakdal ay ipapamahagi gaya ng mga sumusunod: 75 porsyento 
sa Estado ng California at 25 porsyento sa nagsakdal. Dapat gawaran ng 
hukuman ang nagsakdal o nasasakdal na hindi bahagi ng ahensiya ng 
pamahalaan na nananaig sa anumang aksyong pinapahintulutan ng 
Seksiyon 6720 hanggang 6720.8, kasama ang lahat, at inihatid alinsunod sa 
seksiyong ito ang mga gastusin ng paghahabla, kabilang mga makatwirang 
bayad sa abugado. Gayunpaman, upang mabawi ng nasasakdal ang mga 
bayad sa abugado mula sa isang nagsakdal, dapat munang mapag-alaman 
ng hukuman na ang reklamo ng nagsakdal sa paghahabla ay walang 
katuturan o hindi maaasahan.

SEK. 4.8. Ang Seksiyon 6720.7 ay idinagdag sa Kodigo ng Paggawa, upang 
mabasang:

6720.7. Pananagutan ng Ahensiyang Kumukuha ng mga Gumaganap.

(a) Labag sa batas para sa ahensiyang kumukuha ng mga tagapagganap, 
gaya ng paglalarawan sa terminong iyon sa subdibisyon (a) ng Subdibisyon 
1700.4, upang irekomenda, para sa pagsasaalang-alang sa pananalapi, 
ang sinumang tagapagganap sa pang-nasa hustong gulang na pelikula 
sa sinumang prodyuser, o ahente ng prodyuser, kabilang ang, ngunit hindi 
nalilimitahan sa, mga direktor ng pagpili ng gaganap ng papel, ng mga pang-
nasa hustong gulang na pelikula na hindi sumusunod sa subdibisyon (a) ng 
Seksiyon 6720. Ang anumang ahensiyang kumukuha ng mga tagapagganap 
na napag-alamang may pananagutan sa paglabag sa subdibisiyong ito 
ay mananagot sa tagapaggap sa pang-nasa hustong gulang na pelikula 
para sa halaga ng pagsasaalang-alang sa pananalapi na natanggap ng 
kumukuha ng tagapagganap bilang resulta ng rekomendasyon sa paglabag 
ng seksiyong ito at para sa mga makatwirang bayad sa abogado na nauugnay 
sa matagumpay na pagtugis sa ahensiyang kumukuha ng tagapagganap 
para sa pananagutan sa paglabag ng subdibisyong ito.

(b) Ang anumang ahensiyang kumukuha ng mga tagapagganap na 
makakakuha ng nakasulat na kumpirmasyon bago ang pagsisimula ng 
paggawa ng pelikula, na nilagdaan sa ilalim ng parusa sa pagbibigay ng 
hindi totoong pahayag ayon sa prodyuser ng pang-nasa hustong gulang na 
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mga tadhana ng Batas na ito ay maaaring ihiwalay. Idinedeklara ng mga 
botante na ang Batas na ito, at ang bawat bahagi, kung ipinatupad nang 
hindi alinsunod sa anumang probisyon o mga probisyon o bahagi ay tutukuyin 
bilang walang-bisa o hindi legal.

SEK. 10. Depensang ayon sa Batas.

Gusto ng mamamayan ng Estado ng California na ang Batas, kung 
maaprubahan ng mga botante, at mahatulan sa hukuman, ay depesahan 
ng Estado ng California. Ang mamamayan ng Estado ng California, sa 
pamamagitan ng pagpapatupad sa Batas na ito, ay idinedeklara na 
may direkta at personal na interes ang may-panukala ng Batas na ito 
sa pagdepensa sa Batas na ito mula sa mga hamon sa pagiging legal at 
pagkaangkop sa batas sa pagkakabisa ng Batas. Kapag hindi nadepensahan 
ng Pangkalahatang Abugado ang Batas na ito; o hindi nakapag-apela ang 
Pangkalahatang Abugado ng salungat na hatol laban sa pagiging legal o 
pagpapahintulot ayon sa batas ng Batas na ito, sa kabuuan o sa bahagi, 
sa anumang hukuman, dapat maging karapat-dapat ang may-panukala ng 
Batas na igiit ang kaniyang direkta at personal na interes sa pamamagitan ng 
pagdepensa sa pagkakabisa ng Batas sa anumag hukuman at dapat siyang 
bigyan ng kapangyarihan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng Batas 
na ito bilang isang ahente ng mga mamamayan ng Estado ng California na 
napapailalim sa mga sumusunod na kundisyon: (1) hindi dapat ituring ang 
may-panukala bilang isang empleyado na "may sariling pasya" ng Estado 
ng California, ngunit ang Lehislatura ay dapat magkaroon ng awtoridad na 
tanggalin ang may-panukala sa tungkulin sa ahensiya sa pamamagitan ng 
boto ng mayoriya ng bawat kinatawan ng Lehislatura kapag kinakailangan 
para sa "magandang layunin", gaya ng paglalarawan ng batas sa kaso 
ng California sa terminong iyon; (2) dapat isagawa ng may-panukala ang 
Panunumpa sa Katungkulan sa ilalim ng Seksiyon 3 ng Artikulo XX ng Saligang-
Batas ng California, bilang isang empleyado ng Estado ng California; (3) 
dapat sumailalim ang may-panukala sa lahat ng pinagkakatiwalaan, etikal 
at legal na tungkuling nakasaad sa batas; at (4) dapat pagbayarin ng Estado 
ng California ang may-panukala ng danyos para lang sa mga makatwirang 
dahilan at iba pang pagkawala na idinulot ng may-panukala, bilang ahente, 
na dinedepensahan ang pagkakabisa ng hinataulang Batas. Ang laki ng 
babayarang danyos ay hindi dapat lalampas sa halaga na gagastusin ng 
Estado sa pagdedepensa mismo nito.

SEK. 11. Petsa ng Pagkakabisa.

Maliban na lang kung hindi nakasaad dito, dapat magkaroon ng bisa ang 
Batas na ito sa araw pagkatapos itong maaprubahan ng mga botante.

PROPOSISYON 61
Ang panukalang inisyatibo na ito ay iniharap sa mga tao alinsunod sa mga 
tadhana ng Seksiyon 8 ng Artikulo II ng Saligang-batas ng California.

May mga idinaragdag na seksiyon sa Kodigo sa Kapakanan at mga Institusyon 
ang panukalang inisyatibo na ito; dahil doon, ang mga bagong tadhanang 
iminumungkahing idagdag ay ililimbag nang naka-italicize upang ipabatid 
na bago ang mga ito.

IMINUMUNGKAHING BATAS
Batas para sa Pagpapababa ng Presyo ng Gamot sa California

Sa pamamagitan nito, itinatakda ng mga tao ng Estado ng California ang 
sumusunod:

SEKSIYON 1. Titulo.

Ang Batas na ito ay tatawagin, at maaaring banggitin, bilang ang "Batas 
para sa Pagpapababa ng Presyo ng Gamot sa California" (ang "Batas").

SEK. 2. Mga Ipinasiya at Pagpapahayag.

Sa pamamagitan nito, ipinasiya at ipinapahayag ng mga tao ng Estado ng 
California ang sumusunod:

(a) Mula noon hanggang ngayon, ang mga gastos sa mga inireresetang 

(m) Ang "Lisensiya" ay ang Lisensiya ng Kalusugan ng Prodyuser ng Pang-
nasa Hustong Gulang na Pelikula.

(n) Ang "Lisensiyado" ay sinumang may may-bisang Lisensiya ng Kalusugan 
ng Prodyuser ng Pang-nasa Hustong Gulang na Pelikula.

(o) Ang "Iba pang mga materyal na maaaring nagtataglay ng impeksyon-
mga impeksyong nakukuha sa pakikipagtalik" o "OPIM-STI" ay ang mga 
likidong nanggaling sa katawan na maaaring nagtataglay at nagpapasa ng 
mga mikrobyo na nakukuha sa pakikipagtalik.

(p) Ang "Tao" ay sinumang indibidwal, pakikipagsosyo, kompanya, 
kapisanan, korporasyon, kompanyang may maliit na pananagutan o iba pang 
legal na entidad.

(q) Ang "Impeksyong Nakukuha sa Pakikipagtalik" o "STI" ay anumang 
impeksyon o sakit na nakakahawa sa pamamagitan ng pakikipagtalik, 
kanilang ang, ngunit hindi nalilimitahan sa, HIV/AIDS, gonorrhea, syphilis, 
chlamydia, hepatitis, trichomoniasis, genital human papillomavirus infection 
(HPV) at genital herpes.

SEK. 5. Liberal na Konstruksiyon.

Ang Batas na ito ay isang pagsasagawa ng pampublikong kapangyarihan 
ng mamamayan ng Estado ng California para sa proteksyon ng kanilang 
kalusugan, kaligtasan at pamumuhay, at dapat liberal na unawain upang 
ipatupad ang mga layunin nito.

SEK. 6. Mga Magkakasalungat na Panukala.

Nakalaang maging komprehesibo ang Batas na ito. Dapat lumabas ang 
hangarin ng mamamayan ng Estado ng California sa pagkakugnay ng 
ginaganap sa Batas na ito at ng isa o higit pang mga panukala sa parehong 
paksa sa parehong pambuong-estadong balota, ang mga probisyon ng ibang 
panukala o mga panukala ay dapat ituring na salungat sa Batas na ito. Kung 
ang Batas na ito ay tumanggap ng mas malaking bilang ng mga sumasang-
ayong boto, ang mga tadhana ng Batas na ito ay dapat mamayani sa kabuuan 
ng mga ito, at ang lahat ng probisyon ng ibang panukala o mga panukala ay 
dapat pawalang-bisa.

SEK. 7. Pananagutan ng May-panukala.

Idinedeklara ng mamamayan ng Estado ng California na ang may-panukala 
ng Batas na ito ay dapat magkaroon ng pananagutang sibil sa ginaganap 
kung saan ipinawalang-bisa ang Batas na ito, pagkatapos ng pagpapasa, 
sa kabuuan o sa bahagi, ng isang korte bilang hindi mapapahintulutan nang 
legal at ayon sa batas. Ang naturang inisyatibong hindi mapapahintulutan 
nang legal at ayon sa batas ay hindi tamang paggamit ng mga pondo ng 
tagabayad ng Buwis at pinagkukunan sa halalan at ang may-panukala 
ng Batas, bilang burador ng Batas, ay dapat managot para sa naturang 
pangyayari.

Sa ginaganap kung saan pinawalang-bisa ang Batas na ito sa hukuman, 
pagkatapos ng pagpapasa, sa kabuuan o sa bahagi, bilang hindi legal o 
labag s batas, at ang lahat ng lugar para sa pag-aapela at pagbabasura 
sa pasya ng hukuman ay ubos na, dapat magbayad ang may-panukala ng 
sibil na parusa na $10,000 sa Pangkalahatang Pondo ng Estado ng California 
para sa hindi pagbuburador ng inisyatibong batas nang legal sa kabuuan 
o pinahihintulutan ng batas. Walang partido o entidad ang maaaring 
magtalikdan sa parusang sibil na ito.

SEK. 8. Pagsusog at Pagbasura.

Maaaring susugan ang Batas na ito upang mas mapalawak ang mga layunin 
nito ayon sa naipasa sa batas sa pamamagitan ng dalawang-katlong (2/3) 
boto ng Lehislatura at nilagdaan ng Gobernador.

SEK. 9. Naibubukod.

Kung ang anumang probisyon ng Batas na ito, o bahagi nito, o ang pagiging 
angkop ng anumang tadhana o bahagi sa sinuman o anumang pangyayari, 
para sa anumang dahilan ay ipinasiyang walang-bisa, o hindi legal, ang 
mga natitirang probisyon at mga bahagi ay hindi dapat maapektuhan, 
ngunit dapat manataling buong puwersa at mabisa, at sa layuning ito ang 
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Kagawaran ng mga Gawain ng mga Beterano ng Estados Unidos para sa 
parehong gamot.

(b) Ang limitasyon sa presyo na inilalarawan sa subdibisyon (a) ay dapat 
ding ilapat sa lahat ng programa kung saan ang Estado ng California, ang 
anumang ahensiyang pampangasiwaan ng estado o ang iba pang entidad 
ng estado ang tumatayong pangunahing tagapagbayad ng gamot, kahit 
hindi ito ang mismong bumili sa gamot. Ito ay kinabibilangan ng, ngunit 
hindi limitado sa, programang fee-for-service para sa gamot ng outpatient 
ng Medi-Cal sa California, at Programa ng Tulong para sa Gamot sa AIDS ng 
California. Bukod pa sa mga kasunduan para sa anumang mga diskwento, 
libreng produkto, diskwento sa pangmaramihang pagbili, pagsasauli, o 
iba pang mga diskwento o kreditong magagamit na sa mga programang 
ito, dapat ding pumasok ang nanunungkulang ahensiya ng estado sa mga 
karagdagang kasunduan sa mga tagapagyari ng gamot upang mas lalong 
mapababa ang netong halaga ng gamot, alinsunod sa pagpapasiya ng 
Kagawaran ng mga Serbisyo sa Pangangalagang Pangkalusugan ng Estado, 
upang ang nabanggit na netong halaga ay maging kapresyo ng, o maging 
mas mura sa, binabayaran ng Kagawaran ng mga Gawain ng mga Beterano 
ng Estados Unidos para sa parehong gamot. Hindi mailalapat ang mga 
iniaatas ng seksiyong ito sa mga gamot na nabibili o nakukuha, o sa mga 
antas na nabubuo, alinsunod sa anumang programa sa pinamamahalaang 
kalusugan ng Medi-Cal.

(c) Hangarin ng mga tao ng Estado ng California na magawa ng Estado 
ng California, lahat ng ahensiya ng estado at iba pang mga entidad ng 
estado, na pumapasok sa isa o higit pang mga kasunduan sa tagapagyari 
ng anumang gamot para sa pagbili ng mga inireresetang gamot, na ipatupad 
ang seksiyong ito sa loob ng makatwirang tagal ng panahon, dahil dito, 
inaatasan ang Estado ng California, lahat ng nabanggit na ahensiya ng 
estado at iba pang mga entidad ng estado na ipatupad at sundin ang batas 
na ito bago ang, o sa mismong araw ng Hulyo 1, 2017.

(d) Ang Estado ng California, at ang bawat ahensiyang pampangasiwaan 
ng estado o iba pang entidad ng estado ay maaaring may mga pagtibaying 
tuntunin at regulasyon upang maipatupad ang mga tadhana ng seksiyong 
ito, at maaaring humiling ng anumang mga pagtalikdan sa batas, tuntunin 
at regulasyon ng pederal upang maipatupad ang mga tadhana ng seksiyong 
ito.

SEK. 5. Malayang Pagpapakahulugan.

Ang Batas na ito ay isang pagpapamalas ng pampublikong kapangyarihan 
ng mga tao ng Estado ng California na protektahan ang kanilang kalusugan, 
kaligtasan, at kapakanan, malaya itong bibigyang-kahulugan upang maabot 
ang mga layunin nito.

SEK. 6. Magkakasalungat na Panukala.

Ginawa ang Batas na ito upang maging komprehensibo. Hangarin ng mga 
tao ng Estado ng California na kung sakaling lumabas ang Batas na ito o ang 
isa o higit pang mga panukala tungkol sa iisang paksa sa iisang pambuong-
estadong balota, ang mga tadhana ng kabilang panukala o mga panukala ay 
dapat ituring na kasalungat ng Batas na ito. Kung sakaling makakuha ang 
Batas na ito ng mas maraming boto ng pagsang-ayon, dapat ay ganap na 
mangibabaw ang mga tadhana ng Batas na ito, at dapat ay mapawalang-
bisa ang lahat ng tadhana ng kabilang panukala o mga panukala.

SEK. 7. Pananagutan ng May-panukala.

Sa pamamagitan nito, ipinapahayag ng mga tao ng Estado ng California na 
ang may-panukala ng Batas na ito ang sasagot ng danyos o mga gastusin 
kung sakaling ipawalang bisa ng hukuman ang ilan sa, o ang lahat ng bahagi 
ng Batas na ito matapos itong isabatas dahil sa paglabag nito sa saligang-
batas o isang kautusan. Ang nabanggit na paglabag sa inisyatibong 
saligang-batas o isang kautusan ay isang pang-aabuso sa mga pondo 
ng mga nagbabayad ng buwis at tagapagdulot sa halalan, at bilang ang 
sumulat ng Batas, ang may-panukala ng Batas ang dapat managot kung 
sakaling mangyari iyon.

Kung sakaling ipawalang bisa ng isang hukuman ang ilan sa, o ang lahat ng 

gamot ay patuloy na nagiging isa sa pinakamalalaking dahilan kung bakit 
tumataas ang gastos sa pangangalagang pangkalusugan sa California.

(b) Mula 1990 hanggang 2013, tumaas ang gastusin sa mga inireresetang 
gamot nang mahigit sa 800 porsiyento sa buong bansa, at ito ay naging isa sa 
pinakamabibilis na lumagong bahagi ng pangangalagang pangkalusugan.

(c) Ang gastusin sa mga espesyal na gamot, gaya ng mga gamot para sa 
HIV/AIDS, Hepatitis C, at kanser, ay mas mabilis tumaas kaysa sa gastusin 
sa iba pang mga uri ng mga gamot. Noong 2014, tumaas nang mahigit sa 23 
porsiyento ang kabuuang gastusin sa mga espesyal na gamot.

(d) Dahil sa pagsingil ng industriya ng parmasyutiko ng mas matataas 
na presyo ng gamot, kumita ang mga kumpanya ng parmasyutiko nang 
mas malaki kaysa sa mga kita ng mga industriya ng pamumuhunan at 
pagbabangko.

(e) Lumaki ang ibinabayad ng mga kumpanya ng gamot sa mga 
tagapagpaganap ng mga ito dahil sa pagtaas ng presyo ng gamot.

(f) Ang mga napakamahal na gamot ay patuloy na nagiging pasanin ng mga 
nagbabayad ng buwis sa California, dahil pa rito, nababawasan ang mga 
serbisyo at tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan ng mga taong 
nangangailangan.

(g) Bagama't sinubukan na ng California na pababain ang mga gastos sa 
mga inireresetang gamot sa pamamagitan ng mga pagsasauli, nagagawa 
pa rin ng mga tagapagyari ng gamot na singilin ang estado nang mas malaki 
para sa mga gamot na ibinebenta rin ng iba pang mga nagbabayad sa 
pamahalaan, kaya nagkakaroon ng mga pagkakaiba sa mga singil na dapat 
nang iwasto.

(h) Kung magagawa ng California na magbayad ng mga inireresetang gamot 
sa presyong kagaya ng sa binabayaran ng Kagawaran ng mga Gawain ng mga 
Beterano ng Estados Unidos, lubos na makakatipid ang California at ang mga 
nagbabayad ng buwis dito. Kinakailangan at naaangkop ang Batas na ito 
upang matugunan ang mga nabanggit na pampublikong alalahanin.

SEK. 3. Mga Layunin at Hangarin.

Sa pamamagitan nito, naipapahayag ng mga tao ng Estado ng California ang 
mga sumusunod na layunin at hangarin para sa pagpapatupad ng Batas na 
ito:

(a) Bigyang-daan ang Estado ng California na magbayad ng mga inireresetang 
gamot sa presyong kagaya ng sa binabayaran Kagawaran ng mga Gawain 
ng mga Beterano ng Estados Unidos, na magwawasto sa pagkakaiba-iba ng 
binabayaran ng mga nagbabayad ng buwis sa pamahalaan.

(b) Bigyang-daan ang California at ang mga nagbabayad ng buwis dito na 
lubos na makatipid, na makakatulong sa pagpigil sa pagtaas ng mga gastos 
sa pangangalagang pangkalusugan sa California.

(c) Bigyan ng naaangkop na legal na depensa ang Batas kung sakaling 
pagtibayin ito at kuwestiyunin sa hukuman.

SEK. 4. Dapat isakodigo ang Batas para sa Pagpapababa ng Presyo 
ng Gamot sa California sa pamamagitan ng pagdaragdag ng Seksiyon sa 
14105.32 sa Kodigo sa Kapakanan at mga Institusyon, kung saan nakasaad 
ang sumusunod:

14105.32. Pagpepresyo ng Gamot.

(a) Sa kabila ng iba pang tadhana ng batas at hanggang sa sukdulang 
ipinapahintulot ng batas na pederal, ang Estado ng California, o ang 
anumang ahensiyang pampangasiwaan ng estado o iba pang entidad ng 
estado, kasama ang, ngunit hindi limitado sa Kagawaran ng mga Serbisyo 
sa Pangangalagang Pangkalusugan ng Estado, ay hindi dapat pumasok 
sa anumang kasunduan sa isang tagapagyari ng anumang gamot para sa 
pagbili ng isang inireresetang gamot, maliban kung matutukoy ng Kagawaran 
ng mga Serbisyo sa Pangangalagang Pangkalusugan ng Estado na ang netong 
halaga ng gamot, kasama ang mga diskwento, libreng produkto, diskwento sa 
pangmaramihang pagbili, pagsasauli, o iba pang mga diskwento o kredito 
ay kapareho ng, o mas mura sa pinakamurang presyo na binabayaran ng 
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PROPOSISYON 62
Ang panukalang inisyatibo na ito ay iniharap sa mga tao alinsunod sa mga 
tadhana ng Seksiyon 8 ng Artikulo II ng Saligang-batas ng California.

Ang panukalang inisyatibo na ito ay may mga sinususog at pinapawalang-
saysay na seksiyon ng Kodigo Penal; dahil doon, ang mga kasalukuyang 
tadhana na iminumungkahing tanggalin ay ililimbag sa tipong pantanggal, 
at ang mga bagong tadhana na iminumungkahing idagdag ay ililimbag nang 
naka-italicize upang ipabatid na bago ang mga ito.

IMINUMUNGKAHING BATAS
Batas ng Makabuluhang Hustisya ng 2016

SEKSIYON 1. Titulo.

Ang inisyatibong ito ay tatawagin at maaaring banggitin bilang ang "Batas 
ng Makabuluhang Hustisya ng 2016."

SEK. 2. Mga Ipinasiya at Pagpapahayag.

Sa pamamagitan nito, ipinasiya at ipinapahayag ng mga tao ng Estado ng 
California ang sumusunod:

1. Ang mga mamamatay-tao na nahatulan ng unang digring pagpatay ay 
dapat ilayo sa lipunan at patawan ng matinding parusa.

2. Sa ilalim ng kasalukuyang batas, maraming kriminal na nagsasagawa 
ng unang digring pagpatay ang pinapatawan ng parusang kamatayan 
ng California, ngunit madalang lang itong isagawa ng estado. Sa halip, 
gumagastos ang estado ng milyon-milyong dolyar mula sa mga nagbabayad 
ng buwis upang bigyan ang mga naturang preso ng mga abugado, na 
nawawalan din ng saysay dahil namamatay lang sa katandaan ang mga 
presong ito sa paglipas ng panahon.

3. Mula 1978, gumastos na ang California nang mahigit sa 4 na bilyong dolyar 
sa isang sistema ng parusang kamatayan na halos isang libong kriminal na 
ang pinatawan ng kamatayan, ngunit 13 tao pa lang ang binibitay. Bagama't 
mahigit sa 700 preso ngayon ang may parusang kamatayan, halos labing-
isang taon nang walang binibitay ang California.

4. Ang mga mamamatay-tao na pinatawan ng habambuhay na 
pagkabilanggo na walang parol sa California ay hindi kailanman magiging 
karapat-dapat sa parol. Habambuhay silang makukulong, at mamamatay na 
sila sa bilangguan.

5. Wala pang 1% ng mga presong nahatulan ng parusang kamatayan ang 
nagtatrabaho at kumikita upang mabayaran ang kanilang mga biktima. 
Ang mga mamamatay-tao na pinatawan ng habambuhay na pagkabilanggo 
na walang parol ay inaatasang magtrabaho sa bilangguan at gamitin ang 
kanilang mga sahod bilang bayad-pinsala sa kanilang mga biktima.

6. Ang lahat ng nahatulang mamamatay-tao na pinatawan ng habambuhay 
na pagkabilanggo na walang parol ay dapat atasan ng batas na magtrabaho 
sa bilangguan at ibigay ang 60% ng kanilang mga sahod bilang pambayad 
sa kanilang mga biktima.

7. Bagama't para sa maraming tao ay mas murang mambitay ng mga 
mamamatay-tao kaysa habambuhay silang ikulong, sa katunayan ay mas 
mahal iyong gawin. Ayon sa pag-aaral ni Arthur Alarcon, isang dating tagausig 
ng parusang kamatayan at hukom, at ni Paula Mitchell, isang propesor 
ng batas, 100 milyong dolyar na mas malaki ang gastusin sa sistema ng 
parusang kamatayan kada taon, kaysa sa gastusin sa pagpapanatili ng 
isang sistema kung saan ang pinakamatinding parusa ay ang habambuhay 
na pagkabilanggo na walang parol. Kapag pinalitan ng habambuhay na 
pagkabilanggo na walang parol ang parusang kamatayan, makakatipid ng 
mahigit sa 100 milyong dolyar ang mga nagbabayad ng buwis sa California 
kada taon.

8. Ang parusang kamatayan ay isang palpak na programa ng pamahalaan 
na lumulustay sa pera ng mga nagbabayad ng buwis at gumagawa ng mga 
pagkakamaling maaaring humantong sa kamatayan. Mahigit 150 inosenteng 
tao na ang pinatawan ng kamatayan sa bansang ito, at ilang inosenteng tao 

bahagi ng Batas na ito matapos itong isabatas pagkatapos mapatunayang 
lumalabag ito sa saligang-batas o isang kautusan, at naubos na ang lahat 
ng paraan ng pag-apela, dapat magbayad ang may-panukala ng parusang 
sibil na nagkakahalaga ng $10,000 sa Pangkalahatang Pondo ng Estado 
ng California para sa kawalan niya ng kakayahang sumulat o mag-isponsor 
ng inisyatibong batas na ganap na sumusunod sa saligang-batas o isang 
kautusan, ngunit hindi siya magkakaroon ng iba pang pananagutan sa 
sinumang tao o anumang entidad kaugnay ng, tungkol sa, o magmumula sa 
naturang Batas. Hindi magagawa ng anumang partido o entidad na talikdan 
ang parusang sibil na ito.

SEK. 8. Pagsusog at Pagpapawalang-saysay.

Maaaring susugin ang Batas na ito upang mas maabot ang mga layunin nito 
sa pamamagitan ng isang kautusang naipasa ng dalawang katlo ng mga 
boto ng Lehislatura at nilagdaan ng Gobernador.

SEK. 9. Naibubukod.

Kung mapag-aalamang walang bisa o labag sa batas ang anumang 
tadhana ng Batas na ito o ang anumang bahagi nito, o ang kaangkupan ng 
anumang tadhana o bahagi nito sa sinumang tao o anumang mga sitwasyon 
para sa anumang dahilan, hindi dapat maapektuhan ang iba pang mga 
tadhana at ang mga bahagi ng mga ito, sa halip, dapat ay patuloy pa ring 
ipatupad at magkaroon ng bisa ang mga ito, at sa puntong ito, maaaring 
paghiwa-hiwalayin ang mga tadhana ng Batas na ito. Sa pamamagitan nito, 
ipinapahayag ng mga botante na pagtitibayin nila ang Batas na ito, at ang 
bawat bahagi nito, mapag-alaman mang walang bisa o labag sa batas ang 
isa o higit pa sa mga tadhana o bahagi nito.

SEK. 10. Legal na Depensa.

Hangarin ng mga tao ng Estado ng California na magawa ng Estado ng 
California na depensahan ang Batas na ito kung maaaprobahan ito ng mga 
botante at makukuwestiyon sa hukuman. Sa pamamagitan ng pagpapatupad 
sa Batas na ito, ipinapahayag ng mga tao ng Estado ng California na may 
direkta at personal na tungkulin ang may-panukala ng Batas na ito na 
depensahan ang Batas na ito laban sa mga pagkuwestiyon sa pagsunod 
ng Batas na ito sa saligang-batas o isang kautusan. Kung sakaling hindi 
madepensahan ng Pangkalahatang Abugado ang Batas na ito, o hindi 
magawa ng Pangkalahatang Abugado na iapela sa anumang hukuman ang 
hatol ng kabilang partido laban sa pagsunod ng ilan sa, o lahat ng bahagi ng 
Batas na ito sa saligang-batas o isang kautusan, karapatan ng may-panukala 
ng Batas na gampanan ang kanyang direkta at personal na tungkulin sa 
pamamagitan ng pagdepensa sa bisa ng Batas sa anumang hukuman, at 
sa pamamagitan ng Batas na ito, bibigyan din siya ng kapangyarihan ng 
mga mamamayan na kumilos bilang isang ahente ng mga mamamayan ng 
Estado ng California alinsunod sa mga sumusunod na kondisyon: (1) ang 
may-panukala ay hindi dapat maging isang "malayang" empleyado ng Estado 
ng California, may awtoridad ang Lehislatura na alisin sa pagiging ahente 
ng mga mamamayan ang nabanggit na may-panukala sa pamamagitan ng 
pagkuha sa karamihan ng mga boto sa bawat kapulungan ng Lehislatura 
kapag mayroong "sapat na dahilan" upang gawin iyon, alinsunod sa 
pagkakalarawan ng terminong iyon sa batas sa kaso ng California; (2) ang 
may-panukala ay dapat ay magsagawa ng Panunumpa sa Katungkulan 
alinsunod sa Seksiyon 3 ng Artikulo XX ng Saligang-Batas ng California 
bilang isang empleyado ng Estado ng California; (3) dapat mapailalim ang 
may-panukala sa lahat ng tungkuling may kaugnayan sa mga asset, etika at 
batas na iniaatas ng batas; at (4) bilang ahente, maniningil lang ang Estado 
ng California ng mga makatwirang halaga at iba pang mga danyos sa may-
panukala kung nauugnay ito sa pagdepensa sa kinukuwestiyong Batas. Hindi 
dapat lumampas ang antas ng bayad-pinsala sa halagang gagastusin ng 
estado kung ito mismo ang nagsagawa sa depensa.

SEK. 11. Epektibong Petsa.

Maliban na lang kung iba ang nakasaad dito, magkakaroon ng bisa ang 
Batas na ito sa susunod na araw matapos itong aprobahan ng mga botante. 
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alam ng nasasakdal, o dapat ay alam ng nasasakdal, na isang alagad lang 
ng batas ang biktima na may mga ginagampanang tungkulin.

(c) Ang bawat taong nagkasala ng pagpatay sa ikalawang digri ay dapat 
patawan ng habambuhay na pagkabilanggo sa pang-estadong bilangguan 
nang walang parol kung ang biktima ay isang alagad ng batas, gaya ng 
inilalarawan sa (a) ng Seksiyon 830.1, subdibisyon (a), (b), o (c) ng Seksiyon 
830.2, subdibisyon (a) ng Seksiyon 830.33, o Seksiyon 830.5, na napatay 
habang ginagampanan ang kanyang mga tungkulin, at alam ng nasasakdal, 
o dapat ay alam ng nasasakdal, na isang alagad lang ng batas ang biktima 
na may mga ginagampanang tungkulin, at naisampa at napatunayang totoo 
ang alinman sa mga sumusunod na impormasyon:

(1) Sa partikular, layunin ng nasasakdal na patayin ang alagad ng batas.

(2) Sa partikular, layunin ng nasasakdal na magdulot ng matinding pinsala 
sa nabanggit na alagad ng batas, gaya ng inilalarawan sa Seksiyon 12022.7.

(3) Personal na gumamit ang nasasakdal ng isang mapanganib o 
nakakamatay na armas upang maisagawa ang krimen, na lumalabag sa 
subdibisyon (b) ng Seksiyon 12022.

(4) Personal na gumamit ang nasasakdal ng isang baril upang maisagawa 
ang krimen, na lumalabag sa Seksiyon 12022.5.

(d) Ang bawat taong nagkasala ng pagpatay sa ikalawang digri ay dapat 
patawan ng pagkabilanggo sa pang-estadong bilangguan sa loob ng 20 taon 
nang may tsansang makakuha ng parol, kung isinagawa ang pagpatay sa 
pamamagitan ng sadyang pagbaril sa isang tao sa labas sakay ng isang 
sasakyan, nang may hangaring magdulot ng matinding pinsala.

(e) Hindi dapat ilapat ang Artikulo 2.5 (nagsisimula sa Seksiyon 2930) ng 
Kabanata 7 ng Titulo 1 ng Bahagi 3 upang paikliin ang anumang minimum 
na tagal ng isang ipinataw na parusa alinsunod sa seksiyong ito. Ang isang 
taong papatawan ng parusa alinsunod sa seksiyong ito ay hindi dapat 
palayain nang naka-parol hangga't hindi niya natatapos ang minimum na 
tagal ng pagkabilanggo na iniaatas ng seksiyong ito.

(f) Ang bawat taong nagkasala ng pagpatay, na papatawan o muling 
papatawan ng habambuhay na pagkabilanggo na walang parol alinsunod sa 
seksiyong ito ay aatasan na magtrabaho sa isang bilangguang mahigpit ang 
seguridad sa loob ng ilang oras bawat araw, para sa kabuuang termino ng 
kanyang pagkabilanggo ayon sa iaatas ng mga tuntunin at regulasyon ng 
Kagawaran ng Pagwawasto at Rehabilitasyon, alinsunod sa Seksiyon 2700. 
Kung may pinapabayarang bayad-pinsala sa bilanggo o may kautusang 
nag-aatas sa kanyang magbigay ng ganito, dapat kaltasan ng Kalihim ng 
Kagawaran ng Pagwawasto at Rehabilitasyon ang mga sahod at deposito 
sa ipinagkakatiwalang kuwenta ng bilanggo, at dapat niyang ilipat ang 
mga pondong iyon sa Lupon ng mga Paghahabol para sa Bayad-pinsala 
at Pangangasiwa sa Mga Biktima ng California ayon sa mga tuntunin at 
regulasyon ng Kagawaran ng Pagwawasto at Rehabilitasyon, alinsunod sa 
Seksiyon 2085.5 at 2717.8.

SEK. 5. Napawalang-saysay na ang Seksiyon 190.1 ng Kodigo Penalo.

190.1. Ang isang kasong maaaring patawan ng parusang kamatayan 
alinsunod sa kabanatang ito ay dapat litisin sa magkakahiwalay na yugto sa 
sumusunod na paraan:

(a) Dapat munang alamin kung nagkasala ba ang nasasakdal. Kung 
mapapatunayan ng hukom o mga tagapaghatol na nagkasala sa unang 
digring pagpatay ang nasasakdal, kasabay nito ay dapat niya/nilang alamin 
kung totoo ba ang lahat ng naisampa nang natatanging pangyayari laban sa 
kanya, ayon sa nakalista sa Seksiyon 190.2, maliban sa isang natatanging 
pangyayaring naisampa alinsunod sa talataan (2) ng subdibisyon (a) ng 
Seksiyon 190.2, kung saan diumano'y nahatulan na ang nasasakdal sa isang 
dating pamamaraan para sa salang pagpatay na nasa una o ikalawang digri.

(b) Kung mapapatunayang nagkasala ang nasasakdal sa unang digring 
pagpatay at may naisampa nang isa sa mga natatanging pangyayari 
alinsunod sa talataan (2) ng subdibisyon (a) ng Seksiyon 190.2 na 
nagsasabing nahatulan na ang nasasakdal sa isang dating pamamaraan 

na ang nabitay. Dahil sa mga maling paghatol, ilang taon ang nasasayang sa 
buhay ng mga inosenteng tao, ilang dolyar ng buwis ang nalulustay, at mas 
lalong naaapektuhan ang mga pamilya ng mga biktima habang nananatiling 
malaya ang mga tunay na salarin.

9. Kung ang mga bahagi ng batas na ito na may bisa sa nakaraan ang 
ating susundin, mawawakasan kaagad ang magastos at hindi epektibong 
kasanayang ito, at tiyak na wala nang inosenteng tao na mahahatulan ng 
kamatayan sa California.

10. Walang kabuluhan ang parusang kamatayan ng California. Tumatagal 
nang ilang taon bago umusad ang mga kasong nauugnay dito. Ang 
habambuhay na pagkabilanggo na walang parol ay magbibigay sa mga 
apektadong pamilya ng mabilis at tunay na hustisya.

11. Sa habambuhay na pagkabilanggo na walang parol, tiyak na habambuhay 
na makukulong ang pinakamasasamang kriminal, at makakatipid ng pera 
ang estado. Kapag pinalitan ng habambuhay na pagkabilanggo na walang 
parol ang parusang kamatayan, makakatipid ang estado ng 1 bilyong dolyar 
sa loob ng 5 taon nang walang pinapalayang kahit isang bilanggo—1 bilyong 
dolyar na maaaring ilaan sa mga diskarte kontra krimen, serbisyo para sa 
mga biktima, edukasyon, at pagpapanatiling ligtas sa ating mga komunidad 
at pamilya.

SEK. 3. Layunin at Hangarin.

Ipinapahayag ng mga tao ng Estado ng California ang kanilang layunin at 
hangarin sa pamamagitan ng mga sumusunod na layunin ng batas:

1. Wakasan ang magastos at hindi epektibong sistema ng parusang 
kamatayan ng California, at palitan ito ng isang sentido kumon na 
pamamaraang magpapataw sa mga taong nahatulan ng unang digring 
pagpatay ng habambuhay na pagkabilanggo na walang parol sa ilalim 
ng mga natatanging pangyayari, nang sa gayon ay permanente silang 
maihiwalay sa lipunan at kailanganin nilang magbigay ng bayad-pinsala sa 
kanilang mga biktima.

2. Atasan ang lahat ng nahatulan ng unang digring pagpatay at pinatawan 
ng habambuhay na pagkabilanggo na walang parol na magtrabaho sa 
bilangguan, at na ilaan ang 60% ng kanilang mga sahod bilang bayad-
pinsala sa kanilang mga biktima.

3. Alisin ang tsansang mabitay ang isang inosenteng tao.

4. Wakasan ang proseso ng apela na tumatagal nang ilang taon, kung saan 
napipilitan ang mga apektadong miyembro ng pamilya na pumunta sa ilang 
pagdinig at balikan ang mga nangyari.

5. Maging patas at makatarungan sa pagpapataw ng parusa, sa 
pamamagitan ng pagpapatupad sa mga bahagi ng batas na ito na may bisa 
sa nakaraan upang mapalitan ang parusang kamatayan ng habambuhay na 
pagkabilanggo na walang parol.

SEK. 4. Narito ang nakasaad sa sinusugang Seksiyon 190 ng Kodigo Penal:

190. (a) Ang bawat taong may salang pagpatay sa unang digri ay dapat 
patawan ng kamatayan, habambuhay na pagkabilanggo sa pang-estadong 
bilangguan nang walang parol, o pagkabilanggo sa bilangguan ng estado 
sa loob ng 25 taon nang may tsansang makakuha ng parol. Dapat tukuyin 
ang ipapataw na parusa sa pamamagitan ng Seksiyon 190.1, 190.2, 190.3, 
190.4, at 190.5.

Maliban na lang kung iba ang nakasaad sa subdibisyon (b), (c), o (d), ang 
bawat taong nagkasala ng pagpatay sa ikalawang digri ay dapat patawan ng 
pagkabilanggo sa pang-estadong bilangguan sa loob ng 15 taon nang may 
tsansa ng parol.

(b) Maliban na lang kung iba ang nakasaad sa subdibisyon (c), ang bawat 
taong nagkasala ng pagpatay sa ikalawang digri ay dapat patawan ng 
pagkabilanggo sa pang-estadong bilangguan sa loob ng 25 taon nang may 
tsansang makakuha ng parol kung ang biktima ay isang alagad ng batas, 
gaya ng inilalarawan sa subdibisyon (a) ng Seksiyon 830.1, subdibisyon (a), 
(b), o (c) ng Seksiyon 830.2, subdibisyon (a) ng Seksiyon 830.33, o Seksiyon 
830.5, na napatay habang ginagampanan ang kanyang mga tungkulin, at 
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(10) Ang biktima ay isang saksi sa isang krimen, na sinadyang patayin 
upang hindi siya makatestigo sa anumang pamamaraang pangkriminal o 
pangkabataan, at hindi siya pinatay habang isinasagawa o sinusubukang 
isagawa ang krimen na kanyang nasaksihan; o ang biktima ay isang saksi 
sa isang krimen na sinadyang patayin bilang ganti sa kanyang pahayag 
sa anumang pamamaraang pangkriminal o pangkabataan. Ayon sa 
pagkakagamit sa talataang ito, ang "pamamaraang pangkabataan" ay 
tumutukoy sa isang pamamaraang isinasagawa alinsunod sa Seksiyon 602 
o 707 ng Kodigo sa Kapakanan at mga Institusyon.

(11) Ang biktima ay isang tagausig o katulong na tagausig, o isang dating 
tagausig o katulong na tagausig ng isang opisina ng sinumang lokal o pang-
estadong tagausig sa estadong ito o sa iba pang estado, o ng isang opisina ng 
isang pederal na tagausig, at sinadya ang pagpatay bilang ganti sa, o upang 
mapigilan ang, pagganap ng biktima sa kanyang mga opisyal na tungkulin.

(12) Ang biktima ay isang hukom o dating hukom ng anumang hukuman ng 
mga rekord sa lokal, pang-estado, o pederal na sistema sa estadong ito o sa 
iba pang estado, at sinadya ang pagpatay bilang ganti sa, o upang mapigilan 
ang, pagganap ng biktima sa kanyang mga opisyal na tungkulin.

(13) Ang biktima ay isang nahalal o itinalagang opisyal o dating opisyal ng 
pederal na pamahalaan, o ng anumang pamahalaan ng lokal o estado sa 
estadong ito o sa iba pang estado, at sinadya ang pagpatay bilang ganti sa, 
o upang mapigilan ang, pagganap ng biktima sa kanyang mga opisyal na 
tungkulin.

(14) Ang pagpatay ay talaga namang karumal-dumal, napakarahas o brutal, 
at nagpapakita ng labis na kasamaan. Ayon sa pagkakagamit sa seksiyong 
ito, ang praseng "talaga namang karumal-dumal, napakarahas o brutal, 
at nagpapakita ng labis na kasamaan," ay tumutukoy sa isang krimeng 
isinagawa nang walang konsensiya o awa, na nagdulot ng labis na pahirap 
sa biktima.

(15) Sinadyang patayin ng nasasakdal ang biktima sa pamamagitan ng 
pagtatago sa paligid.

(16) Sinadyang patayin ang biktima dahil sa kanyang lahi, kulay, 
nasyonalidad, o pinagmulang bansa.

(17) Isinagawa ang pagpatay habang ang nasasakdal ay nagsasagawa ng, 
o nagsisilbing isang kasabwat sa, pagpatay o pagsubok na pumatay, o sa 
agarang pagtakas matapos gawin o subukang gawin ang mga sumusunod 
na krimen:

(A) Pagnanakaw, na labag sa Seksiyon 211 o 212.5.

(B) Pagkidnap, na labag sa Seksiyon 207, 209, o 209.5.

(C) Panggagahasa, na labag sa Seksiyon 261.

(D) Pakikipagtalik sa pamamagitan ng bibig o puwit, na labag sa Seksiyon 
286.

(E) Pagsasagawa ng malaswa o malibog na pagkilos sa isang bata na wala 
pang 14 na taong gulang, na labag sa Seksiyon 288.

(F) Pagdidikit ng bibig, at ari o puwit, na labag sa Seksiyon 288a.

(G) Pagnanakaw sa una o ikalawang digri, na labag sa Seksiyon 460.

(H) Panununog, na labag sa subdibisyon (b) ng Seksiyon 451.

(I) Pagsisimula ng malaking gulo, na labag sa Seksiyon 219.

(J) Sadyang pananakit o panlulumpo sa isang tao, na labag sa Seksiyon 203.

(K) Panggagahasa sa pamamagitan ng isang kagamitan, na labag sa 
Seksiyon 289.

(L) Pag-carjack, gaya ng pagkakalarawan sa Seksiyon 215.

(M) Upang mapatunayan ang mga natatanging pangyayari ng pagkidnap sa 
napapailalim na talataan (B), o ng panununog sa napapailalim na talataan 
(H), at kung may partikular na hangaring pumatay, nararapat lang na 
magkaroon ng ebidensiya para sa mga aspeto ng mga krimeng iyon. Matapos 
mapag-alaman ang mga aspeto nito, mapapatunayan ang dalawang 

para sa salang pagpatay sa una o ikalawang digri, dapat ay magsagawa ng 
iba pang mga pamamaraan upang malaman kung totoo ba ang nabanggit na 
natatanging pangyayari.

(c) Kung mapapatunayang nagkasala ang nasasakdal sa unang digring 
pagpatay, at may naisampa at napatunayan nang totoo sa isa o higit pa sa 
mga natatanging pangyayari, ayon sa nakalista sa Seksiyon 190.2, aalamin 
kung wala ba sa katinuan ang kanyang pag-iisip noong isinagawa niya ang 
krimen ayon sa Seksiyon 1026, alinsunod sa nakasaad na Seksiyon 190.4. 
Kung mapag-aalamang nasa katinuan ang kanyang pag-iisip, magsasagawa 
ng iba pang mga pamamaraan upang malaman kung ano bang parusa ang 
ipapataw sa kanya. Isasagawa ang mga naturang pamamaraan alinsunod sa 
mga tadhana ng Seksiyon 190.3 at 190.4.

SEK. 6. Narito ang nakasaad sa sinusugang Seksiyon 190.2 ng Kodigo 
Penal:

190.2. (a) Kamatayan o Pagkabilanggo sa pang-estadong bilangguan 
nang walang parol ang ipapataw na parusa sa isang nasasakdal na nagkasala 
ng pagpatay sa unang digri kung mapapatunayang totoo ang isa o higit pa 
sa mga sumusunod na natatanging pangyayari alinsunod sa Seksiyon 190.4:

(1) Sinadya ang pagpatay at ginawa ito para sa mga layuning pampinansyal.

(2) Dati nang nahatulan ang nasasakdal ng pagpatay sa una o ikalawang 
digri. Para sa layunin ng talataang ito, ang isang krimen na isasagawa 
sa ibang hurisdiksiyon, na paparusahan bilang una o ikalawang digring 
pagpatay kung isinagawa ito sa California, ay ituturing na pagpatay sa una 
o ikalawang digri.

(3) Nahatulan na ang nasasakdal, sa pamamaraang ito, nang mahigit sa 
isang salang pagpatay sa una o ikalawang digri.

(4) Isinagawa ang pagpatay sa pamamagitan ng isang mapanirang 
kagamitan, bomba, o pampasabog na itinanim, itinago, o ikinubli sa anumang 
lugar, tirahan, gusali, o imprastruktura, at alam ng nasasakdal, o dapat ay 
alam ng nasasakdal, na maaaring magresulta sa pagkamatay ng isa o higit 
pang mga tao ang kanyang ginawa.

(5) Isinagawa ang pagpatay upang maiwasan o mapigilan ang isang pang-
aarestong naaayon sa batas, o upang matagumpay na makatakas o subukang 
makatakas sa pag-iingat ng batas.

(6) Isinagawa ang pagpatay sa pamamagitan ng isang mapanirang 
kagamitan, bomba, o pampasabog na mismong ang nasasakdal ang 
nagpadala o naghatid, sumubok magpadala o maghatid, o nag-utos na 
ipadala o ihatid, at alam ng nasasakdal, o dapat ay alam ng nasasakdal, 
na maaaring magresulta sa pagkamatay ng isa o higit pang mga tao ang 
kanyang ginawa.

(7) Ang biktima ay isang alagad ng batas, ayon sa pagkakalarawan sa 
Seksiyon 830.1, 830.2, 830.3, 830.31, 830.32, 830.33, 830.34, 830.35, 830.36, 
830.37, 830.4, 830.5, 830.6, 830.10, 830.11, o 830.12, na sinadyang patayin 
habang ginagampanan ang kanyang mga tungkulin, at alam ng nasasakdal, 
at dapat ay alam ng nasasakdal, na isang alagad lang ng batas ang biktima 
na may mga ginagampanang tungkulin; o ang biktima ay isang alagad ng 
batas, ayon sa pagkakalarawan sa mga seksiyong nakalista sa itaas, o isang 
dating alagad ng batas na napapailalim sa alinman sa mga seksiyong iyon, 
na sinadyang patayin bilang ganti sa kanyang mga opisyal na tungkulin.

(8) Ang biktima ay isang opisyal o ahente ng pagpapatupad ng batas ng 
pederal na sinadyang patayin habang ginagampanan ang kanyang mga 
tungkulin, at alam ng nasasakdal, o dapat ay alam ng nasasakdal, na isang 
opisyal o ahente lang ng pagpapatupad ng batas ng pederal ang biktima na 
ginagampanan ang kanyang mga tungkulin; o ang biktima ay isang opisyal 
o ahente ng pagpapatupad ng batas ng pederal na sinadyang patayin bilang 
ganti sa kanyang mga opisyal na tungkulin.

(9) Ang biktima ay isang bumbero, ayon sa pagkakalarawan sa Seksiyon 
245.1, na sinadyang patayin habang ginagampanan ang kanyang mga 
tungkulin, at alam ng nasasakdal, o dapat ay alam ng nasasakdal, na ang 
biktima ay isa lang bumberong gumaganap sa kanyang mga tungkulin.
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o pagsubok na gumamit ng puwersa o karahasan, hayagan o ipinabatid na 
pagbabantang gumamit ng puwersa o karahasan, at pagkatao, karanasan, 
kasaysayan, pag-iisip at aktwal na pangangatawan ng nasasakdal o hindi.

Gayunpaman, walang tatanggaping anumang ebidensiya para sa iba pang 
kriminal na aktibidad kung saan hindi gumamit o sumubok gumamit ng 
puwersa o karahasan ang nasasakdal, o kung saan hindi siya hayagan 
o pabatid na nagbantang gumamit ng puwersa o karahasan. Ayon sa 
pagkakagamit sa seksiyong ito, hindi kinakailangang hatulan ang nabanggit 
na kriminal na aktibidad.

Gayunpaman, hindi kailanman tatanggapin ang anumang ebidensiya para sa 
isang dating kriminal na aktibidad kung saan inusig at napatunayan nang 
walang sala ang nasasakdal. Ang paghihigpit sa paggamit ng ebidensiyang 
ito ay ilalapat lang sa mga pamamaraan alinsunod sa seksiyong ito, at hindi 
ginawa upang maapektuhan ang batas ayon sa naging kautusan o desisyon, 
na magbibigay-daan upang pahintulutang gamitin ang naturang ebidensiya 
sa iba pang mga pamamaraan.

Maliban kung para sa ebidensiyang nagpapatunay ng krimen o sa mga 
natatanging pangyayari na nagiging dahilan upang patawan ng parusang 
kamatayan ang nasasakdal, hindi maaaring magpakita ang nag-uusig 
ng ebidensiya na magpapagbigat sa parusa ng nasasakdal, maliban 
kung naibigay na sa nasasakdal ang ipapakitang ebidensiya sa loob ng 
makatwirang tagal ng panahon, ayon sa pagpapasiya ng hukuman bago ang 
paglilitis. Maaaring magpakita ng ebidensiya nang walang paunawa bilang 
sagot sa ebidensiyang ipinakita ng nasasakdal sa mitigasyon.

Dapat sabihan ang hukom o mga tagapaghatol na pagkatapos ipataw ang 
isang parusa, maaaring pagaanin o baguhin ng Gobernador ng Estado ng 
California ang isang parusang habambuhay na pagkabilanggo sa pang-
estadong bilangguan nang walang parol at gawin itong isang parusang may 
tsansang makakuha ng parol.

Sa pagtukoy ng parusa, dapat isaalang-alang ng hukom o mga tagapaghatol 
ang mga sumusunod na salik kung nauugnay ang mga ito:

(a) Ang mga detalye ng krimen kung saan napatawan ng parusa ang 
nasasakdal sa kasalukuyang pamamaraan, at ang pagkakaroon ng anumang 
mga natatanging pangyayari na napatunayan nang totoo alinsunod sa 
Seksiyon 190.1.

(b) Ang pagsasagawa o hindi pagsasagawa ng nasasakdal ng kriminal na 
aktibidad na nauugnay sa paggamit o pagsubok na gumamit ng puwersa 
o karahasan, o na nauugnay sa hayagan o ipinabatid na pagbabantang 
gumamit ng puwersa o karahasan.

(c) Ang pagkakaroon o kawalan ng anumang hatol sa dating krimen.

(d) Ginawa man ang krimen habang wala sa tamang katinuan ang 
nasasakdal o hindi.

(e) Nakibahagi man o nagbigay ng pahintulot ang biktima para sa pagpatay 
ng nasasakdal o hindi.

(f) Ginawa man ang krimen habang naniniwala ang nasasakdal na isa itong 
moral na pangangatwiran o dahilan para sa kanyang asal o hindi.

(g) Kumilos man ang nasasakdal dahil sa labis na pananakot o pag-uutos 
ng ibang tao o hindi.

(h) Wala man sa katinuan ang nasasakdal sa panahon ng krimen dahil 
sa isang sakit o problema sa pag-iisip, o mga epekto ng alak, at hindi niya 
nauunawaan ang ginawa niyang krimen o hindi niya nasunod ang mga 
iniaatas ng batas.

(i) Ang edad ng nasasakdal sa panahon ng krimen.

(j) Kasabwat man o hindi ang nasasakdal sa pagsasagawa ng krimen, at 
malaki man o hindi ang naitulong niya sa krimen.

(k) Iba pang pangyayari na nagpapagaan sa bigat ng krimen, kahit hindi ito 
isang legal na dahilan upang maabswelto sa krimen.

Pagkatapos marinig at matanggap ang lahat ng ebidensya, at pagkatapos 
marinig at isaalang-alang ang mga argumento ng konseho, dapat ay 

natatanging pangyayari na iyon kahit na ginawa lang ang salang pagkidnap 
o panununog upang maisagawa ang pagpatay.

(18) Sinadya ang pagpatay at nauugnay ito sa pagpapahirap ng isang tao.

(19) Sinadyang patayin ng nasasakdal ang biktima sa pamamagitan ng 
pagbibigay ng lason.

(20) Ang biktima ay isang tagapaghatol sa anumang hukuman ng mga 
rekord sa lokal, pang-estado, o pederal na sistema sa estadong ito o sa iba 
pang estado, at sinadya ang pagpatay bilang ganti sa, o upang mapigilan 
ang, pagganap ng biktima sa kanyang mga opisyal na tungkulin.

(21) Sinadya ang pagpatay at ginawa ito sa pamamagitan ng pagbaril sa 
isang tao o mga tao sa labas sakay ng isang sasakyan, nang may hangaring 
pumatay. Para sa mga layunin ng talataang ito, ang "sasakyan" ay tumutukoy 
sa anumang sasakyang inilalarawan sa Seksiyon 415 ng Kodigo sa Sasakyan.

(22) Sinadyang patayin ng nasasakdal ang biktima habang siya ay isang 
aktibong miyembro ng isang kriminal na gang sa lansangan, gaya ng 
pagkakalarawan sa subdibisyon (f) ng Seksiyon 186.22, at isinagawa ang 
pagpatay upang maisagawa ang iba pang mga aktibidad ng kriminal na gang 
sa lansangan.

(b) Maliban kung partikular na kinakailangan ng hangaring pumatay sa ilalim 
ng subdibisyon (a) para sa isang natatanging pangyayari na nakalista doon, 
ang isang aktwal na mamamatay-tao, na nauugnay sa isang natatanging 
pangyayari na napatunayan nang totoo alinsunod sa Sekisyon 190.4, ay hindi 
kailangang magkaroon ng anumang hangaring pumatay sa mismong oras 
ng pagsasagawa sa krimen, na naging batayan ng natatanging pangyayari, 
upang mapatawan siya ng kamatayan o habambuhay na pagkabilanggo sa 
pang-estadong bilangguan nang walang parol.

(c) Ang bawat tao, hindi ang aktwal na mamamatay-tao, na may hangaring 
pumatay at magbibigay-daan, manunulsol, magpapayo, magpapasimula, 
manghihingi ng pera, hihiling, o tutulong sa isang tao sa pagsasagawa ng 
pagpatay sa unang digri ay dapat patawan ng kamatayan o habambuhay 
na pagkabilanggo sa pang-estadong bilangguan nang walang parol, kung 
mapapatunayang totoo ang isa o higit pa sa mga natatanging pangyayari na 
nakalista sa subdibisyon (a) alinsunod sa Seksiyon 190.4.

(d) Sa kabila ng subdibisyon (c), ang bawat tao, hindi ang aktwal na 
mamamatay-tao, na walang pakialam sa buhay ng tao at magbibigay-daan, 
manunulsol, magpapayo, magpapasimula, manghihingi ng pera, hihiling, 
o tutulong bilang isang pangunahing kasabwat sa pagsasagawa ng isang 
krimen na nakalista sa talataan (17) ng subdibisyon (a), na magreresulta 
sa pagkamatay ng isang tao o ilang tao, at mapapatunayang nagkasala ng 
pagpatay sa unang digri, ay dapat patawan ng kamatayan o habambuhay 
na pagkabilanggo sa pang-estadong bilangguan nang walang parol, kung 
mapapatunayang totoo ang isang natatanging pangyayaring nakalista sa 
talataan (17) ng subdibisyon (a) alinsunod Seksiyon 190.4.

Dapat tukuyin ang parusa sa pamamagitan ng nakasaad sa seksiyong ito, at 
sa Seksiyon 190.1, 190.3, 190.4, at 190.5.

SEK. 7. Napawalang-saysay na ang Seksiyon 190.3 ng Kodigo Penalo.

190.3. Kung mapapatunayang nagkasala ang nasasakdal ng pagpatay sa 
unang digri, at may naisampang natatanging pangyayari at napatunayan 
nang totoo ito, o kung maaaring patawan ang nasasakdal ng parusang 
kamatayan matapos mapatunayang lumabag siya sa subdibisyon (a) ng 
Seksiyon 1672 ng Kodigo ng Militar at mga Beterano o sa Seksiyon 37, 128, 
219, o 4500 ng kodigong ito, dapat tukuyin ng hukom o mga tagapaghatol 
kung kamatayan o habambuhay bang pagkabilanggo nang walang parol ang 
parusang dapat ipataw sa nasasakdal. Sa mga pamamaraang nauugnay sa 
pagpapataw ng parusa, maaaring parehong magpakita ng ebidensiya ang 
mga tao at nasasakdal para sa anumang usaping nauugnay sa pagbigat ng 
parusa, mitigasyon at pagpapataw ng sentensya kasama ang, ngunit hindi 
limitado sa uri at mga pangyayari ng kasalukuyang krimen, o anumang hatol 
o mga hatol sa dating krimen, nauugnay man ang naturang hatol o mga 
hatol sa isang krimen ng karahasan, pagsasagawa o hindi pagsasagawa 
ng nasasakdal ng iba pang kriminal na aktibidad na nauugnay sa paggamit 
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ang lupon ng mga tagahatol at batay sa kagustuhan ng hukuman, ay dapat 
humanap ng bagong lupon ng mga tagahatol na haharap upang litisin ang 
mga isyu na hindi nabigyan ng nagkakaisang hatol ng nakaraang lupon ng 
mga tagahatol, o magpataw ng parusa ng pagkakakulong sa bilangguan ng 
estado sa loob ng 25 taon.

(b) Kung nahatulan ang nasasakdal ng hukuman na humaharap nang 
walang lupon ng mga tagahatol, ang tagapagsiyasat ng katotohanan sa 
pandinig tungkol sa parusa ay dapat maging isang lupon ng mga tagahatol 
maliban kung tinalikdan ng nasasakdal at ng mamamayan ang isang lupon 
ng mga tagahatol, kung saan ang tagapagsiyasat ng katotohanan ang dapat 
maging hukuman. Kung nahatulan ang nasasakdal ayon sa pag-amin sa 
pagkakasala, ang tagapagsiyasat ng katotohanan ay dapat maging isang 
lupon ng mga tagahatol maliban kung tinalikdan ng nasasakdal at ng 
mamamayan ang isang lupon ng mga tagahatol.

Kung ang tagapagsiyasat ng katotohanan ay isang lupon ng mga tagahatol 
at hindi nagkaroon ng nagkakaisang hatol kung ano ang magiging parusa, 
dapat patalsikin ng hukuman ang lupon ng mga tagahatol na humaharap 
upang litisin ang isyu kung ano ang magiging parusa. Kung ang naturang 
lupon ng mga tagahatol ay hindi nagkaroon ng nagkakaisang hatol kung 
ano ang magiging parusa, batay sa kagustuhan ng hukuman, dapat itong 
maghanap ng bagong lupon ng mga tagahatol o magpataw ng parusa ng 
habambuhay na pagkakakulong sa bilangguan ng estado nang walang 
posibilidad na mabigyan ng parol.

(c) (b) Kung isang lupon ng mga tagahatol ang tagapagsiyasat ng 
katotohanan na nghatol sa nasasakdal ng krimen kung saan maaari siyang 
sumailalim sa habambuhay na pagkakabilanggo sa bilangguan ng estado 
nang walang posibilidad na mabigyan ng parol parusang kamatayan, ang 
lupon ng mga tagahatol na iyon din ay dapat makinig sa anumang pag-amin 
ng hindi pagkakasala nang dahil wala siya sa tamang pag-iisip Seksiyon 
1026, at ang katotohanan ng anumang mga natatanging pangyayari na 
maaaring pinaghihinalaan, at lalapatan ng parusa, maliban kung pinatalsik 
ang lupon ng mga tagahatol ayon sa makatwirang dahilan na ipinakita sa 
hukuman kung saan kakailanganing magkaroon ng bagong lupon ng mga 
tagahatol. Dapat magpahayag ng katotohanan ang hukuman bilang suporta 
sa pasiya ng makatwirang dahilan sa rekord at nagdulot upang mailagay ang 
mga ito sa talaan.

(d) Sa anumang sitwasyon kung saan maaaring sumailalim ang nasasakdal 
sa parusang kamatayan, ang ebidensiyang iniharap sa anumang naunang 
hakbang ng paglilitis, kabilang ang anumang pamamaraan sa ilalim ng pag-
amin ng hindi pagkakasala ayon sa dahilan ng pagkawala sa tamang pag-
iisip alinsunod sa Seksiyon 1026 ay dapat ituring na anumang kasunod na 
hakbang ng paglilitis, kung parehong lang tagapagsiyasat ng katotohanan sa 
naunang hakbang at sa susunod na hakbang.

(e) Sa bawat sitwasyon kung saan ang tagapagsiyasat ng katotohanan 
ay nagbigay ng hatol o pasiya na nagpapataw ng parusang kamatayan, 
kakailanganing gumawa ng aplikasyon ng nasasakdal para sa pagbabago 
ng naturang hatol o pasiya alinsunod sa Subdibisyon 7 ng Seksiyon 11. 
Sa pamamahala ng aplikasyon, dapat suriin ng hukom ang ebidensiya, 
pakinggan, bigyan ng pagkakataon at dapat siyang magabayan ng mga 
tumitindi at gumagaang pangyayari na nakasaad sa Seksiyon 190.3, at 
dapat matukoy kung ang pasiya at hatol ng lupon ng mga tagahatol na ang 
mga tumitinding pangyayari na mas matimbang kasya sa mga gumagaang 
pangyayari ay salungat sa batas o sa ebidensiyang iniharap. Dapat isaad ng 
hukom sa rekord ang mga dahilan para sa pasiyang ito.

Dapat isaad ng hukom ang mga dahilan para sa pamamahala sa aplikasyon 
at iutos na ilagay ang mga ito sa tlaan ng Klerk. Ang pagtanggi sa pagbabago 
ng hatol na parusang kamatayan alinsunod sa subdibisyon (7) ng Seksiyon 
1181 ay dapat suriin sa awtomatikong apela ng nasasakdal alinsunod sa 
subdibisyon (b) ng Seksiyon 1239. Ang pagpapahintulot sa aplikasyon at 
dapat masuri sa apela ng mamamayan alinsunod sa talataan (6).

SEK. 9. Ang Seksiyon 2085.5 ng Kodigo Penal ay sinususugan upang 
mabasang:

magawa ng hukom o mga tagapaghatol na pag-isipan at isaalang-alang 
ang mga nagpapabigat at nagpapagaan na pangyayaring binabanggit sa 
seksiyong ito at magabayan ng mga ito, at dapat siya/silang magpataw ng 
parusang kamatayan kung mapapatunayan ng hukom o mga tagapaghatol 
na mas nangingibabaw ang mga nagpapabigat na pangyayari kaysa sa 
mga nagpapagaan na pangyayari. Kung mapag-aalaman ng hukom o mga 
tagapaghatol na mas nangingibabaw ang mga nagpapagaan na pangyayari 
kaysa sa mga nagpapabigat na pangyayari, dapat magpataw ang hukom 
o mga tagapaghatol ng habambuhay na pagkabilanggo sa pang-estadong 
bilangguan nang walang parol.

SEK. 8. Ang Seksiyon 190.4 ng Kodigo Penal ay sinususugan upang 
mabasang:

190.4. (a) Sa tuwing ang mga natatanging pangyayari na nakasaad sa 
Seksiyon 190.2 ay pinaghihinalaan at napag-alaman ng tagapagsiyasat 
ng katotohanan na may-sala ang nasasakdal ng unang digring pagpatay, 
dapat ding magsagawa ang tagapagsiyasat ng katotohanan ng natatanging 
pagpapasiya kung ano ang katotohanan sa likod ng bawat pinaghihinalaang 
natatanging pangyayari. Ang pagtukoy sa katotohanan ng anuman o ng 
lahat ng natatanging pangyayari ay dapat manggaling sa tagapagsiyasat ng 
katotohanan batay sa ebidensiyang iniharap sa paglilitis o sa pandinig na 
ginanap alinsunod sa Subdibisyon (b) ng Seksiyon 190.1. 
Sa sitwasyong nagkakaroon ng makatwirang pag-aalinlangan kung totoo ang 
natatanging pangyayari, may karapatan ang nasasakdal sa isang pagpapasiya 
na hindi totoo. Dapat magsagawa ang tagapagsiyasat ng katotoohanan ng 
natatanging pagpapasiya kung ang nahatulang natatanging pangyayaring 
iyon ay totoo o hindi totoo. Sa tuwing ang isang natatanging pangyayari 
ay nangangailangan ng pruweba ng paggawa o tinangkang paggawa ng 
krimen, ang naturang krimen ay dapat hatulan at patunayan alinsunod sa 
pangkalahatang batas na nalalapat sa paglilitis at paghatol ng krimen. 

Kung nahatulan ang nasasakdal ng hukuman na humaharap nang 
walang lupon ng mga tagahatol, ang tagapagsiyasat ng katotohanan ay 
dapat maging isang lupon ng mga tagahatol maliban kung tinalikdan ng 
nasasakdal at ng mamamayan ang isang lupon ng mga tagahatol, kung 
saan ang tagapagsiyasat ng katotohanan ang dapat maging hukuman. 
Kung nahatulan ang nasasakdal ayon sa pag-amin sa pagkakasala, ang 
tagapagsiyasat ng katotohanan ay dapat maging isang lupon ng mga 
tagahatol maliban kung tinalikdan ng nasasakdal at ng mamamayan ang 
isang lupon ng mga tagahatol.

Kung napag-alaman ng tagapagsiyasat ng katotohanan na ang isa o higit pa 
sa mga natatanging pangyayari na nakasaad sa Seksiyon 190.2 ay nahatulan 
bilang totoo, dapat magkaroon ng hiwalay na pandinig tungkol sa parusa, 
dapat maparusahan ang nasasakdal ng habambuhay na pagkakabilanggo sa 
bilangguan ng estado nang walang posibilidad na mabigyan ng parol. at wala 
sa pagpapasiya na ang anuman sa natitirang mga natatanging pangyayari 
ang nahatulan bilang totoo, o s kung ang tagapagsiyasat ng katotohanan ay 
isang lupon ng mga tagahatol, ang kawalan ng kakayahan ng lupon ng mga 
tagahatol na sumang-ayon sa isyu ng katotohanan o walang katotohanan ng 
alinman sa natitirang mga natatanging pangyayari ang nahatulan, ay dapat 
mapigilan ang pagsasagawa ng hiwalay na pandinig tungkol sa parusa. 

Sa anumang sitwasyon kung saan napag-alamang ng lupon ng mga tagahatol 
na may-sala ang nasasakdal, at hindi nagkaroon ng nagkakaisang hatol ang 
lupon ng mga tagahatol na ang isa o higit pa sa mga natatanging pangyayari 
ay nahatulan bilang totoo, at hindi sila nagkaroon ng nagkakaisang hatol 
na ang lahat ng natatanging pangyayari ay nahatulan bilang hindi totoo, 
dpat patalsikin ng hukuman ang lupon ng mga tagahatol at dapat humanap 
ng bagong lupon ng mga tagahatol na haharap sa paglilitis ng mga isyu, 
ngunit ang isyu ng pagkakasala ay hindi dapat litisin ng naturang lupon ng 
mga tagahatol, at hindi rin dapat muling litisin ng naturang lupon ng mga 
tagahatol ang isyu ng katotohanan ng alinman s mga natatanging pangyayari 
na napagpasiyahan sa pamamagitan ng nagkakaisang hatol ng nakaraang 
lupon ng mga tagahatol na hindi totoo. Kung hindi nagkaroon ng nagkakaisang 
hatol ang naturang lupon ng mga tagahatol na ang isa o higit pa sa mga 
natatanging pangyayari na nililitis nito ay totoo, dapat patalsikin ng hukuman 
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hanggang sa matanggap na ng biktima ang tulong alinsunod sa programang 
iyon. Dapat bigyan ng rekord ng pagbabayad para sa mga biktima ang 
hukumang naghahatol at ng mga pagbabayad na naideposito sa Pondo ng 
Bayad-danyos alinsunod sa subdibisyong ito.

(2) Sa anumang sitwasyon kung saan kailangang magbayad ng danyos 
ng bilanggong nahatulan o muling nahatulan sa o pagkatapos ng araw ng 
pagkakabisa ng batas na ito ng habambuhay na pagkabilanggo nang walang 
posibilidad na mabigyan ng parol na ipinataw alinsunod sa subdibisyon (c) ng 
Seksiyon 13967 ng Kodigo ng Pamahalaan, na ipapatupad bago ang Setyembre 
29, 1994, subdibisyon (h) ng Seksiyon 730.6 ng Kodigo sa Kapakanan at mga 
Institusyon, o subdibisyon (f) ng Seksiyon 1202.4, ang Kalihim ng Kagawaran 
ng Pagwawasto at Rehabilitasyon ay dapat magbawas ng hindi bababa sa 20 
porsyento o ang balanse natitira sa halaga ng multa, alinman ang mas maliit, 
hanggang sa hindi lalampas sa 60 poryento mula sa mga sahod at hanggang 
sa hindi lalampas sa 50 porsyento mula sa deposito sa ipinagkakatiwalang 
kuwenta ng bilanggo, maliban kung ipinagbawal ng batas na pederal. Dapat 
ilipat ng kalihim ang halagang iyon sa Lupon sa Kabayaran para sa Biktima 
ng California para sa direktang pagbabayad sa biktima, o dapat isagawa 
ang pagbabayad sa Pondo ng Bayad-danyos hanggang sa matanggap 
na ng biktima ang tulong alinsunod sa programang iyon. Dapat bigyan ng 
rekord ng pagbabayad para sa mga biktima ang hukumang naghahatol at 
ng mga pagbabayad na naideposito sa Pondo ng Bayad-danyos alinsunod sa 
subdibisyong ito.

(d) Kapag naparusahan ang isang bilanggo ng pagkakabilanggo sa isang 
bilangguan ng county alinsunod sa subdibisyon (h) ng Seksiyon 1170, sa 
anumang sitwasyon kung saan kailangang magbayad ng danyos ng bilanggo 
na ipinataw alinsunod sa subdibisyon (c) ng Seksiyon 13967 ng Kodigo ng 
Pamahalaan, na ipapatupad bago ang Setyembre 29, 1994, subdibisyon (h) 
ng Seksiyon 730.6 ng Kodigo sa Kapakanan at mga Institusyon, o subdibisyon 
(b) ng Seksiyon 1202.4, ang ahensiyang itinalaga ng lupon ng mga superbisor 
sa county kung saan nakabilanggo ang bilanggo ay pinapahintulutang 
magbawas ng hindi bababa sa 20 porsyento o ang balanse natitira sa halaga 
ng multa, alinman ang mas maliit, hanggang sa hindi lalampas sa 50 poryento 
mula sa bilangguan ng county na katumbas ng mga sahod at deposito sa 
ipinagkakatiwalang kuwenta ng bilanggo, maliban kung ipinagbawal ng 
batas na pederal. Dapat ilipat ng ahensiya ang halagang iyon sa Lupon sa 
Kabayaran para sa Biktima ng California para sa direktang pagbabayad 
sa biktima, o dapat isagawa ang pagbabayad sa Pondo ng Bayad-danyos 
hanggang sa matanggap na ng biktima ang tulong alinsunod sa programang 
iyon, o maaaring bayaran nang direkta ang biktima. Dapat bigyan ng rekord 
ng pagbabayad para sa mga biktima ang hukumang naghahatol at ng 
mga pagbabayad na naideposito sa Pondo ng Bayad-danyos alinsunod sa 
subdibisyong ito.

(e) Dapat magbawas at magpanatili ang kalihim mula sa mga sahod 
at deposito sa ipinagkakatiwalang kuwenta ng isang bilanggo, maliban 
kung ipinagbabawal ng batas na pederal, ng bayad sa pamahalaan na 
may kabuuang 10 porsyento ng anumang halagang inilipat sa Lupon sa 
Kabayaran para sa Biktima ng California alinsunod sa sa subdibisyon 
(a) o (c). Dapat magbawas o magpanatili ang kalihim mula sa anumang 
pag-areglo o paggawad sa paglilitis, ng bayad sa pamahalaan na mau 
kabuuang 5 porsyento ng anumang halagang binayaran mula sa pag-areglo 
o paggawas upang mapunan ang umiiral na bayad-danyos o multa alinsunod 
sa subdibisyon (n), maliban kung ipinagbabawal ng batas na pederal. Dapat 
ideposito ng kalihim ang mga pera na bayad sa pamahalaan sa isang 
espesyal na kuwenta sa pagdeposito para mapalitan at matustusan ang 
mga halaga ng programa ng bayad-danyos ng Kagawaran ng Pagwawasto 
at Rehabilitasyon. Maaaring magpanatili ang kalihim, batay sa kaniyang 
kagustuhan, ng anumang mga labis na pondo sa espesyal na kuwenta sa 
pagdeposito para sa mga gagawing pamalit ng pamahalaan ng kagawaran 
at upang matustusan ang mga gastusin para sa programa ng bayad-danyos 
o maaaring ilipat niya ang lahat o ang bahagi ng mga labis na pondo para sa 
pagdeposito sa Pondo ng Bayad-danyos.

(f) Kapag pinarusahan ang bilanggo ng pagkakabilanggo sa isang 

2085.5. (a) (1) Sa anumang sitwasyon kung saan kailangang magbayad 
ng danyos ng bilanggo na ipinataw alinsunod sa subdibisyon (a) ng Seksiyon 
13967 ng Kodigo ng Pamahalaan, na ipapatupad bago ang Setyembre 29, 
1994, subdibisyon (b) ng Seksiyon 730.6 ng Kodigo sa Kapakanan at mga 
Institusyon, o subdibisyon (b) ng Seksiyon 1202.4, ang Kalihim ng Kagawaran 
ng Pagwawasto at Rehabilitasyon ay dapat magbawas ng hindi bababa sa 20 
porsyento o ang balanse natitira sa halaga ng multa, alinman ang mas maliit, 
hanggang sa hindi lalampas sa 50 poryento mula sa mga sahod at deposito 
sa ipinagkakatiwalang kuwenta ng bilanggo, maliban kung ipinagbawal 
ng batas na pederal, at dapat ilipat ang halaga sa Lupon sa Kabayaran 
para sa Biktima ng California para sa deposito sa Pondo ng Bayad-danyos 
sa Tresurya ng Estado. Ang halagang ibinawas ay dapat ikredito mula sa 
natitirang halaga ng mulota. Dapat bigyan ng rekord ng mga pagbabayad 
ang hukumang naghahatol.

(2) Sa anumang sitwasyon kung saan kailangang magbayad ng danyos 
ng bilanggong nahatulan o muling nahatulan sa o pagkatapos ng araw ng 
pagkakabisa ng batas na ito ng habambuhay na pagkabilanggo nang walang 
posibilidad na mabigyan ng parol na ipinataw alinsunod sa subdibisyon 
(a) ng Seksiyon 13967 ng Kodigo ng Pamahalaan, na ipapatupad bago 
ang Setyembre 29, 1994, subdibisyon (b) ng Seksiyon 730.6 ng Kodigo sa 
Kapakanan at mga Institusyon, o subdibisyon (b) ng Seksiyon 1202.4, ang 
Kalihim ng Kagawaran ng Pagwawasto at Rehabilitasyon ay dapat magbawas 
ng hindi bababa sa 20 porsyento o ang balanse natitira sa halaga ng multa, 
alinman ang mas maliit, hanggang sa hindi lalampas sa 60 poryento mula sa 
mga sahod at hanggang sa hindi lalampas sa 50 porsyento mula sa deposito 
sa ipinagkakatiwalang kuwenta ng bilanggo, maliban kung ipinagbawal 
ng batas na pederal, at dapat ilipat ang halaga sa Lupon sa Kabayaran 
para sa Biktima ng California para sa deposito sa Pondo ng Bayad-danyos 
sa Tresurya ng Estado. Ang halagang ibinawas ay dapat ikredito mula sa 
natitirang halaga ng mulota. Dapat bigyan ng rekord ng mga pagbabayad 
ang hukumang naghahatol.

(b) (1) Kapag naparusahan ang isang bilanggo ng pagkakabilanggo sa 
isang bilangguan ng county alinsunod sa subdibisyon (h) ng Seksiyon 1170, sa 
anumang sitwasyon kung saan kailangang magbayad ng danyos ng bilanggo 
na ipinataw alinsunod sa subdibisyon (a) ng Seksiyon 13967 ng Kodigo ng 
Pamahalaan, na ipapatupad bago ang Setyembre 29, 1994, subdibisyon (b) 
ng Seksiyon 730.6 ng Kodigo sa Kapakanan at mga Institusyon, o subdibisyon 
(b) ng Seksiyon 1202.4, ang ahensiyang itinalaga ng lupon ng mga superbisor 
sa county kung saan nakabilanggo ang bilanggo ay pinapahintulutang 
magbawas ng hindi bababa sa 20 porsyento o ang balanse natitira sa 
halaga ng multa, alinman ang mas maliit, hanggang sa hindi lalampas 
sa 50 poryento mula sa bilangguan ng county na katumbas ng mga sahod 
at deposito sa ipinagkakatiwalang kuwenta ng bilanggo, maliban kung 
ipinagbawal ng batas na pederal, at dapat ilipat ang halaga sa Lupon sa 
Kabayaran para sa Biktima ng California para sa deposito sa Pondo ng Bayad-
danyos sa Tresurya ng Estado. Ang halagang ibinawas ay dapat ikredito mula 
sa natitirang halaga ng mulota. Dapat bigyan ng rekord ng mga pagbabayad 
ang hukumang naghahatol.

(2) Kung itatalaga ng lupon ng mga superbisor ang siyerip ng county bilang 
ahensiyang kumukolekta, kailangan munang makuha ng lupon ng mga 
superbisor ang pagsang-ayon ng siyerip ng county.

(c) (1) Sa anumang sitwasyon kung saan kailangang magbayad ng 
danyos ng bilanggo na ipinataw alinsunod sa subdibisyon (c) ng Seksiyon 
13967 ng Kodigo ng Pamahalaan, na ipapatupad bago ang Setyembre 29, 
1994, subdibisyon (h) ng Seksiyon 730.6 ng Kodigo sa Kapakanan at mga 
Institusyon, o subdibisyon (f) ng Seksiyon 1202.4, ang Kalihim ng Kagawaran 
ng Pagwawasto at Rehabilitasyon ay dapat magbawas ng hindi bababa sa 20 
porsyento o ang balanse natitira sa halaga ng multa, alinman ang mas maliit, 
hanggang sa hindi lalampas sa 50 poryento mula sa mga sahod at deposito 
sa ipinagkakatiwalang kuwenta ng bilanggo, maliban kung ipinagbawal ng 
batas na pederal. Dapat ilipat ng kalihim ang halagang iyon sa Lupon sa 
Kabayaran para sa Biktima ng California para sa direktang pagbabayad 
sa biktima, o dapat isagawa ang pagbabayad sa Pondo ng Bayad-danyos 
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bilangguan ng county alinsunod sa subdibisyon (h) ng Seksiyon 1170, ang 
ahensiyang itinalaga ng lupon ng mga superbisor sa county kung saan 
nakakulong ang bilango ay pinapahintulutang magbawas o magpanatili 
mula sa bilangguan ng county na katumbas ng mga sahod at deposito sa 
ipinagkakatiwalang kuwenta ng isang bilanggo, maliban kung ipinagbabawal 
ng batas na pederal, ng bayad sa pamahalaan na may kabuuang 10 porsyento 
ng anumang halagang inilipat sa Lupon sa Kabayaran para s Biktima ng 
California alinsunod sa subdibisyon (b) o (d). Pinahihintulutan ang ahensiya 
na magbawas o magpanatili mula sa isang pag-areglo o paggawad sa 
paglilitis ng bayad sa pamahalaan na mau kabuuang 5 porsyento ng anumang 
halagang binayaran mula sa pag-areglo o paggawas upang mapunan ang 
umiiral na bayad-danyos o multa alinsunod sa subdibisyon (n), maliban kung 
ipinagbabawal ng batas na pederal. Kapag nailabas na sa pangangalaga 
alinsunod sa subdibisyon (h) ng Seksiyon 1170, pinahihintulutan ang 
ahensiya na magsingil ng bayad upang mapalitan ang aktwal na halaga ng 
pagkoleta ng pamahalan, na hindi lalampas sa 10 porsyento ng kabuuang 
halagang nakolekta. Dapat ideposito ng ahensiya ang mga pera na bayad sa 
pamahalaan sa isang espesyal na kuwenta sa pagdeposito para mapalitan 
at matustusan ang mga halaga ng programa ng bayad-danyos ng ahensiya. 
Pinahihintulutan ang ahensiya na magpanatili ng anumang mga labis na 
pondo sa espesyal na kuwenta sa pagdeposito para sa mga gagawing pamalit 
ng pamahalaan ng ahensiya at upang matustusan ang mga gastusin para sa 
programa ng bayad-danyos o maaaring ilipat niya ang lahat o ang bahagi ng 
mga labis na pondo para sa pagdeposito sa Pondo ng Bayad-danyos.

(g) Sa anumang sitwasyon kung saan kailangang magbayad ng danyos ng 
isang bilanggong nabigyan ng parol na ipinataw alinsunod sa subdibisyon 
(a) ng Seksiyon 13967 ng Kodigo ng Pamahalaan, na ipapatupad bgo 
ang Setyembre 29, 1994, subdibisyon (b) ng Seksiyon 730.6 ng Kodigo sa 
Kapakanan at mga Institusyon, o subdibisyon (b) ng Seksiyon 1202.4, ang 
kalihim, o, kapag naparusahan ang bilanggo ng pagkakabilanggo sa isang 
bilangguan ng county alinsunod sa subdibisyon (h) ng Seksiyon 1170, ang 
ahensiyang itinalaga ng lupon ng mga superbisor sa county kung saan 
nakakulong ang bilanggo, ay maaaring mangolekta mula sa bilanggong 
nabigyan ng parol o, alinsunod sa Seksiyon 2085.6, mula sa isang taong 
dati nang ikinulong sa bilangguan ng county ng anumang mga perang 
ipambabayad sa halaga ng danyos, maliban kung ipinagbabawal ng batas 
na pederal. Dapat ilipat ng kalihim o ahensiya ang halagang iyon sa Lupon 
sa Kabayaran para sa Biktima ng California para sa pagdeposito sa Pondo 
ng Bayad-danyos sa Tresurya ng Estado. Ang halagang ibinawas ay dapat 
ikredito mula sa natitirang halaga ng mulota. Dapat bigyan ng rekord ng mga 
pagbabayad ang hukumang naghahatol. 

(h) Sa anumang sitwasyon kung saan kailangang magbayad ng direktang 
danyos ng isang bilanggong nabigyan ng parol na ipinataw alinsunod sa 
subdibisyon (c) ng Seksiyon 13967 ng Kodigo ng Pamahalaan, na ipapatupad 
bgo ang Setyembre 29, 1994, subdibisyon (h) ng Seksiyon 730.6 ng Kodigo 
sa Kapakanan at mga Institusyon, o talataan (3) ng subdibisyon (a) ng 
Seksiyon 1202.4, ang kalihim, o, kapag naparusahan ang bilanggo ng 
pagkakabilanggo sa isang bilangguan ng county alinsunod sa subdibisyon 
(h) ng Seksiyon 1170, ang ahensiyang itinalaga ng lupon ng mga superbisor 
sa county kung saan nakakulong ang bilanggo o isang lokal na programa sa 
pagkolekta, ay maaaring mangolekta mula sa bilanggong nabigyan ng parol 
o, alinsunod sa Seksiyon 2085.6, mula sa isang taong dati nang ikinulong sa 
bilangguan ng county ng anumang mga perang ipambabayad, maliban kung 
ipinagbabawal ng batas na pederal. Dapat ilipat ng kalihim o ahensiya ang 
halagang iyon sa Lupon sa Kabayaran para sa Biktima ng California para 
sa direktang pagbabayad sa biktima, o dapat isagawa ang pagbabayad sa 
Pondo ng Bayad-danyos hanggang sa matanggap na ng biktima ang tulong 
alinsunod sa programang iyon, o maaaring bayaran ng ahensiya nang direkta 
ang biktima. Dapat bigyan ng rekord ng mga pagbabayad ng may-sala ang 
hukumang naghahatol alinsunod sa subdibisyong ito.

(i) Ang kalihim, o, kapag pinarusahan ang bilanggo ng pagkakabilanggo 
sa isang bilangguan ng county alinsunod sa subdibisyon (h) ng Seksiyon 
1170, ang ahensiyang itinalaga ng lupon ng mga superbisor sa county 
kung saan nakakulong ang bilango, ay maaaring magbawas o magpanatili 

mula sa mga perang nakolekta mula sa mga bilanggong nabigyan ng parol 
o sa mga taong dati nang nabilanggo sa bilangguan ng county ng bayad 
sa pamahalaan na may kabuuang 10 porsyento ng anumang halagang 
inilipat sa Lupon sa Kabayaran para sa Biktima ng California alinsunod sa 
subdibisyon (g) o (h), maliban kung ipinagbabawal ng batas na pederal. 
Dapat magbawas o magpanatili ang kalihim mula sa anumang pag-areglo 
o paggawad sa paglilitis ng bilanggong nabigyan ng parol ng bayad sa 
pamahalaan na mau kabuuang 5 porsyento ng halagang binayaran mula 
sa pag-areglo o paggawas upang mapunan ang umiiral na bayad-danyos o 
multa alinsunod sa subdibisyon (n), maliban kung ipinagbabawal ng batas 
na pederal. Pinahihintulutan ang ahensiya na magbawas o magpanatili 
mula sa anumang pag-areglo o paggawad sa paglilitis ng taong dati nang 
nabilanggo sa bilangguan ng county ng bayad sa pamahalaan na may 
kabuuang 5 porsyento ng anumang halagang binayaran mula sa pag-areglo 
o paggawas upang mapunan ang umiiral na bayad-danyos o multa alinsunod 
sa subdibisyon (n). Dapat ideposito ng kalihim o ahensiya ang mga pera na 
bayad sa pamahalaan sa isang espesyal na kuwenta sa pagdeposito para 
mapalitan at matustusan ang mga halaga ng programa ng bayad-danyos ng 
Kagawaran ng Pagwawasto at Rehabilitasyon o ahensiya, gaya ng naaangkop. 
Maaaring magpanatili ang kalihim, batay sa kaniyang kagustuhan, o ang 
ahensiya, ng anumang mga labis na pondo sa espesyal na kuwenta sa 
pagdeposito para sa mga gagawing pamalit ng pamahalaan ng kagawaran 
o ahensiya at upang matustusan ang mga gastusin para sa programa ng 
bayad-danyos o maaaring ilipat niya ang lahat o ang bahagi ng mga labis na 
pondo para sa pagdeposito sa Pondo ng Bayad-danyos.

(j) Kapag ang bilanggo ay may multa at utos sa pagbabayad ng danyos 
mula sa hukumang naghahatol, dapat kolektahin muna ng Kagawaran ng 
Pagwawasto at Rehabilitasyon ang utos sa pagbabayad ng danyos alinsunod 
sa subdibisyon (c).

(k) Kapag naparusahan ang bilanggo ng pagkakabilanggo sa isang 
bilangguan ng county alinsunod sa subdibisyon (h) ng Seksiyon 1170 at ang 
bilanggong iyon ay may multa at utos sa pagbabayad ng danyos mula sa 
hukumang naghahatol, kung ang ahensiyang itinalaga ng lupon ng mga 
superbisor sa county kung saan nakakulong ang bilanggo ay kumokolekta ng 
multa o utos, dapat kolektahin muna ng ahensiya ang utos sa pagbabayad ng 
danyos alinsunod sa subdibisyon (d).

(l) Kapag ang bilanggong nabigyan ng parol ay may multa o utos sa 
pagbabayad ng danyos mula sa hukumang naghahatol, ang Kagawaran 
ng Pagwawasto at Rehabilitasyon, o, kapag naparusahan ang bilanggo ng 
pagkakabilanggo sa isang bilangguan ng county alinsunod sa subdibisyon 
(h) ng Seksiyon 1170, ang ahensiyang itinalaga ng lupon ng mga superbisor 
sa county kung saan nakakulong ang bilanggo, ay maaaring kolektahin muna 
ang utos sa pagbabayad ng danyos, alinsunod sa subdibisyon (h).

(m) Kung nakapiit ang isang preso sa isang institusyon na nangangailangang 
bumili ng pagkain sa kantina ng institusyon para sa mga hindi binabantayang 
pagbisita nang buong gabi, at kung ang pera para sa pagbili ng pagkaing ito 
ay natanggap mula sa mga pondong hindi galing sa mga sahod ng preso, 
dapat malibre ang perang iyon mula sa mga pagbawas sa bayad-danyos. 
Dapat ilapat ang pagkalibreng ito sa aktwal na halagang nagastos sa pagkain 
para sa pagbisita na hanggang sa hindi bababa sa limampung dolyar ($50) 
para sa mga pagbisita na kasama ang preso at isang bisita, pitumpung 
dolyar ($70) para sa mga pagbisita na kasama ang preso at dalawa o tatlong 
bisita, at walompung dolyar ($80) para sa mga pagbisita na kasama ang 
preso at apat o higit pang mga bisita.

(n) Ang mga binabayaran o may-kaparusahang danyos na iginawad ng 
paglilitis o pag-areglo sa sinumang preso, bilanggong nabigyan ng parol, 
taong pinanatili sa pangangasiwa ng komunidad pagkalaya alinsunod sa 
Seksiyon 3451, o nasasakdal sa mandatoryong pangangasiwang ipinataw 
alinsunod sa nakapailalim sa talataan (5) ng subdibisyon (h) ng Seksiyon 
1170, na nauugnay sa aksyong sibil na isinampa laban sa isang kulungan, 
bilangguan o pasilidad sa pagwawasto ng pederal, estado o lokal , o sinumang 
opisyal o ahente, ay dapat bayaran ng direkta, pagkatapos magbayad ng mga 
bayad sa abugado at gastusin sa paghahabla na inaprubahan ng hukuman, 
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(c) Simula sa araw ng pagkakabisa ng batas na ito, maaaring ilipat ng 
Korte Suprema ang lahat ng apela sa parusang kamatayan at petisyon sa 
habeas na nakabinbin sa Korte Suprema sa anumang distrito ng hukuman ng 
paghahabol o hukumang superyor, sa pagpasiya ng Korte Suprema.

SEK. 11. Petsa ng Pagkakabisa.

Dapat magkaroon ng bisa ang batas na ito sa araw simula ng halalan kung 
kailan ito naaprubahan, alinsunod sa subdibisyon (a) ng Seksiyon 10 ng 
Artikulo II ng Saligang-Batas ng California.

SEK. 12. Naibubukod.

Naihihiwalay ang mga probisyon ng batas na ito. Kung may anumang 
probisyon ng batas na ito o aplikasyon nito ang napawalang-bisa, kabilang 
ang ngunit hindi nalilimitahan sa Seksiyon 10, ang pagkakawalang-bisang 
iyon ay hindi dapat makaapekto sa iba pang mga probisyon o aplikasyon 
na maaaring magkaroon ng bisa nang hindi kasama ang walang-bisang 
probisyon o aplikasyon.

PROPOSISYON 63
Ang inisyatibong panukalang ito ay iniharap sa mga tao alinsunod sa mga 
tadhana ng Seksiyon 8 ng Artikulo II ng Saligang-batas ng California.

Ang inisyatibong panukalang ito ay nagsususog, nagpapawalang-bisa, 
at nagdaragdag ng mga seksiyon sa Kodigo Penal; dahil doon, ang mga 
kasalukuyang tadhanang iminumungkahing tanggalin ay nakalimbag sa 
tipong pantanggal at ang mga bagong tadhanang iminumungkahing idagdag 
ay nakalimbag sa tipong italika upang ipabatid na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS
Ang Batas ng 2016 sa Kaligtasan para sa Lahat

SEKSIYON 1. Titulo.

Ang panukalang ito ay dapat makilala at maaaring tawaging "Ang Batas ng 
2016 sa Kaligtasan para sa Lahat."

SEK. 2. Mga Ipinasiya at mga Pagpapahayag.

Ipinasiya at ipinahahayag ng mga tao ng Estado ng California ang mga 
sumusunod:

1. Ang karahasang kaugnay ng baril ay sumisira ng mga buhay, pamilya at 
komunidad. Mula 2002 hanggang 2013, ang California ay nawalan ng 38,576 
indibidwal sa karahasang kaugnay ng baril. Iyon ay higit sa pitong beses ng 
bilang ng mga sundalo ng U.S. na namatay sa labanan sa pinagsamang mga 
digmaan sa Iraq at Afghanistan. Sa kaparehong panahon, 2,258 bata ang 
napatay sa mga pinsala ng putok ng baril sa California. Ang kaparehong 
bilang ng mga batang pinatay sa masaker sa paaralang elementarya ng 
Sandy Hook ay napapatay sa pamamagitan ng putok ng baril sa estadong ito 
bawat 39 na araw.

2. Noong 2013, ang mga baril ay ginamit upang patayin ang 2,900 Taga-
California, kabilang ang 251 bata at tinedyer. Noong taong iyon, hindi 
kukulangin sa 6,035 na iba pa ang naospital o ginamot sa mga silid ng 
emerhensiya para sa di-nakamamatay na mga sugat sa tama ng baril, 
kabilang ang 1,275 bata at tinedyer.

3. Ang mga baril ay pangkaraniwang ginagamit ng mga kriminal. Alinsunod 
sa Kagawaran ng Hustisya ng California, noong 2014 may 1,169 pagpatay sa 
baril sa California, 13,546 na armadong pagnanakaw na kaugnay ang isang 
baril, at 15,801 mabigat na pag-atake na kaugnay ang isang baril.

4. Ang nakalulungkot na karahasan ay nagpapataw ng malalaking pasaning 
pangkabuhayan sa ating lipunan. Ang mga mananaliksik ay konserbatibong 
tumatantiya na ang karahasang kaugnay ng baril ay ginagastusan ng 
ekonomiya ng hindi kukulangin sa $229 bilyon bawat taon, o mas mataas 
kaysa $700 kada Amerikano kada taon. Noong 2013 lamang, ang mga 
pagkamatay at pinsala sa baril sa California ay nagpataw ng $83 milyon sa 
mga gastos na medikal at $4.24 bilyon sa nawalang pagkaproduktibo.

upang mapunan ang anumang namumukod na mga utos sa pagbabayad ng 
danyos o mula laban sa taong iyon. Dapat ibigay ang balanse ng iginawad sa 
ngbayad pagkatapos ng kumpletong pagbabayad ng lahat ng namumukod na 
utos at multa sa pagbabayad ng danyos, na napapailalim sa subdibisyon (e) 
at (i). Dapat gawin ng Kagawaran ng Pagwawasto at Rehabilitasyon ang lahat 
ng makatwirang hakbang upang abusihan ang mga biktima ng krimen kung 
saan nahatulan ang tao na may kaugnayan sa nakabinbing pagbabayad sa 
anumang mga binabayaran o may-kaparusahang danyos. Para sa sinumang 
bilanggong naparusahan ng pagkakabilanggo sa isang bilangguan ng 
county alinsunod sa subdibisyon (h) ng Seksiyon 1170, pinahihintulutan ang 
ahensiya na gawin ang lahat ng makatwirang hakbang upang abisuhan ang 
mga biktima ng krimen kung saan nahatulan ang tao na may kaugnayan sa 
nakabinbing pagbabayad sa anumang mga binabayaran o may-parusang 
danyos.

(o) (1) Ang mga halagang inilipat sa Lupon sa Kabayaran para sa Biktima 
ng California para sa pagbabayad ng mga direktang utos sa pagbabayad ng 
danyos ay dapat ibayad sa biktima sa loob ng 60 araw mula sa petsa kung 
kailan natanggap ang mga kita sa bayad-danyos ng Lupon sa Kabayaran para 
sa Biktima ng California. Kung ang pagbabayad sa danyos sa isang biktima 
ay mas mababa sa dalawampu't limang dolyar ($25), hindi na kailangang 
ibigay ang bayad sa biktimang iyon hanggang sa umabot ito ng dalawampu't 
limang dolyar ($25) o kapag humiling ang biktima ng bayad na mas mababa 
ang halaga.

(2) Kung hindi matagpuan ang isang biktima, ang mga kita sa bayad-danyos 
na natanggap ng Lupon sa Kabayaran para sa Biktima ng California sa 
ngalan ng biktima ay dapat isagawa sa ipinagkakatiwala sa Pondo ng Bayad-
danyos hanggang sa pagtatapos ng taon ng pananalapi ng estado kasunod 
ng taon ng pananalapi ng estado kung saan idineposito ang mga pondo o 
hanggang sa makapagbigay ang biktima ng kasalukuyang impormasyon ng 
address information, alinman ang mauuna. Ang mga halagang matitira sa 
ipinagkakatiwala sa pagtatapos ng natukoy na panahon ay dapat maibalik sa 
Pondo ng Bayad-danyos.

(3) (A) Ang isang biktimang hindi nakapagbigay ng kasalukuyang address 
sa loob ng panahon na natukoy sa talataan (2) ay maaaring magbigay ng 
dokumentasyon sa Kagawaran ng Pagwawasto at Rehabilitasyon, kung saan 
papatotohanan na ang mga pera ay nakolekta sa ngalan ng biktima. Kapag 
natanggap na ang napatotohanang impormasyong iyon mula sa Kagawaran 
ng Pagwawasto at Rehabilitasyon, dapat ipasa ng Lupon sa Kabayaran para 
sa Biktima ng California ang mga kita sa bayad-danyos sa biktima alinsunod 
sa mga probisyon ng subdibisyon (c) o (h).

(B) Ang isang biktimang hindi nakapagbigay ng kasalukuyang address 
sa loob ng panahon na natukoy sa talataan (2) ay maaaring magbigay ng 
dokumentasyon sa ahensiyang itinalaga ng lupon ng mga superbisor sa county 
kung saan nakakulong ang bilanggo ay pinarusahan ng pagkakabilanggo sa 
isang bilangguan ng county alinsunod sa subdibisyon (h) ng Seksiyon 1170, 
kung saan maaaring patotohanan ang mga perang nakolekta sa ngalan 
ng biktima. Kapag natanggap na ang napatotohanang impormasyong iyon 
mula sa ahensiya, dapat ipasa ng Lupon sa Kabayaran para sa Biktima 
ng California ang mga kita sa bayad-danyos sa biktima alinsunod sa mga 
probisyon ng subdibisyon (d) o (h).

SEK. 10. Aplikasyon ng Batas na May Bisa sa Nakaraan.

(a) Upang makamit sa pinakamainam na paraan ang layunin ng batas na 
ito gaya ng nakasaad sa Seksiyon 3 at upang makamit ang pagkapatas, 
pagkakapantay-pantay at pagkakaisa sa paghahatol, maaaring ilapat ang 
batas na ito nang may bisa sa nakaraan.

(b) Sa anumang sitwasyon kung saan nahatulan ng kamatayan ang 
isang nasasakdal o preso bago ang araw ng pagkakabisa ng batas na 
ito, awtomatikong mababago ang hatol at magiging habambuhay na 
pagkakabilanggo nang walang posibilidad na mabigyan ng parol sa ilalim 
ng mga tuntunin at kundisyon ng batas na ito. Hindi dapat magsagawa ang 
Estado ng California ng anumang pagpatay simula sa araw ng pagkakabisa 
ng batas na ito.
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Elementarya ng Sandy Hook sa Newtown, Connecticut noong 2012.

12. Ngayon, ang batas ng California ay nagbabawal ng pagyari, pang-angkat 
at pagbebenta ng istilong-militar, malaking kapasidad na mga magasin ng 
bala, pero hindi nagbabawal sa pangkalahatang publiko na mag-angkin ng 
mga ito. Dapat nating sarhan ang butas na ito. Walang sinuman maliban sa 
mga sinanay na tagapagpatupad ng batas na dapat mag-angkin nitong mga 
mapanganib na magasin ng bala.

13. Bagaman ang Estado ng California ay nagsasagawa ng mga pagsusuri 
ng kasaysayan sa mga bumibili ng baril na naninirahan sa California, tayo 
ay kailangang umasa sa ibang mga estado at sa FBI upang magsagawa ng 
mga pagsusuri ng kasaysayan sa mga bumibili ng baril na naninirahan sa 
ibang lugar. Dapat nating gawin ang mga pagsusuri ng kasaysayan sa labas 
ng California na mas mabisa sa pamamagitan ng patuloy na pag-aatas sa 
estado na iulat kung sino ang pinagbabawalang mag-angkin ng mga baril sa 
pederal na sistema ng pagsusuri ng kasaysayan.

14. Ang pagnanakaw ng baril ay isang seryoso at posibleng marahas na 
krimen. Dapat nating linawin na ang mga naturang krimen ay maaaring ikaso 
bilang mga peloni, at pigilan ang mga tao na nahatulan ng mga naturang 
krimen na mag-angkin ng mga baril.

SEK. 3. Layunin at Hangarin.

Ang mga tao ng Estado ng California ay nagpapahayag na ang kanilang 
layunin at hangarin sa pagpapatibay ng "Ang Batas ng 2016 sa Kaligtasan 
para sa Lahat" (ang "Batas") ay ang mga sumusunod:

1. Upang ipatupad ang makatwiran at sentido-kumon na mga reporma upang 
gawin ang mga batas sa kaligtasan sa baril ng California na pinakamahigpit 
sa bansa habang ipinagsasanggalang pa rin ang mga karapatan sa Ikalawang 
Susog ng lahat ng masunurin sa batas, responsableng mga Taga-California.

2. Upang panatilihin ang mga baril at bala na wala sa mga kamay ng mga 
nahatulang nakagawa ng peloni, ng mga mapanganib na may-sakit sa isip, 
at ibang mga taong pinagbabawalan ng batas na mag-angkin ng mga baril 
at bala.

3. Upang tiyakin na ang mga bumibili ng bala sa California—tulad ng mga 
bumibili ng mga baril—ay napapailalim sa mga pagsusuri ng kasaysayan.

4. Upang atasan ang lahat ng tindahan na nagbebenta ng bala na iulat ang 
anumang nawala o ninakaw na bala sa loob ng 48 oras matapos matuklasang 
ito ay nawawala.

5. Upang matiyak na ang California ay nagbabahagi ng napakahalagang 
impormasyon sa pederal na mga tagapagtupad ng batas sa pamamagitan 
ng patuloy na pag-aatas sa estado na iulat ang mga indibidwal na 
pinagbabawalan ng batas na mag-angkin ng mga baril sa pederal na sistema 
ng pagsusuri ng kasaysayan.

6. Upang iatas ang pag-uulat ng nawala o ninakaw na mga baril sa mga 
tagapagpatupad ng batas.

7. Upang mas mahusay na ipatupad ang mga batas na nag-aatas sa mga 
tao na isuko ang kanilang mga baril sa sandaling sila ay mahatulan ng isang 
krimen na ginagawa sila na hindi karapat-dapat mag-angkin ng mga baril.

8. Upang gawing labag sa batas sa California na mag-angkin ng mga uri ng 
istilong-militar na mga magasin ng bala na nagbibigay ng kakayahan sa mga 
maramihang pagpatay na tulad ng Paaralang Elementarya ng Sandy Hook, 
isang sinehan sa Aurora, Colorado; Mataas na Paaralan ng Columbine; at 
isang gusali ng opisina sa 101 California Street sa San Francisco, California.

9. Upang pigilan ang mga taong nahatulan ng pagnanakaw ng isang baril na 
mag-angkin ng mga baril, at upang ipatupad ang hangarin ng Proposisyon 47 
na ang pagnanakaw ng isang baril ay isang peloning malaking pagnanakaw, 
anuman ang halaga ng baril, na katugma ng mga Seksiyon 25400 at 1192.7 
ng Kodigo Penal.

SEK. 4. Nawala o Ninakaw na mga Baril.

SEK. 4.1. Ang Dibisyon 4.5 (nagsisimula sa Seksiyon 25250) ay idinaragdag 
sa Titulo 4 ng Bahagi 6 ng Kodigo Penal, upang mabasang:

5. Makakagawa ang California ng mas mahusay. Ang makatwiran, sentido-
kumon na mga batas sa baril ay nagbabawas ng mga pagkamatay at 
pinsala sa baril, pinananatiling malayo mula sa mga kriminal ang mga baril 
at nilalabanan ang bawal na pagtrapiko ng baril. Bagaman ang California 
ay namuno sa bansa sa mga batas sa kaligtasan sa baril, ang mga batas 
na ito ay may mga butas na iniiwan ang mga komunidad sa buong estado 
na mahina sa karahasang kaugnay ng baril at maramihang pamamaril. 
Masasarhan natin ang mga butas na ito habang ipinagsasanggalang pa rin 
ang kakayahan ng masunurin sa batas, responsableng mga Taga-California 
na mag-ari ng mga baril para sa pagtatanggol sa sarili, pangangaso at 
libangan.

6. Alam natin na ang pagsusuri ng nakaraan ay mabisa. Ang pederal na 
mga pagsusuri ng kasaysayan ay nakapigil na ng higit sa 2.4 na milyon 
na pagbebenta ng baril sa mga nahatulang kriminal at ibang mga bawal 
bumili sa Amerika. Noong 2012 lamang, ang mga pagsusuri ng kasaysayan 
ay humarang sa 192,043 pagbebenta ng mga baril sa mga bawal bumili 
kabilang ang 82,000 tangkang pagbili ng mga nakagawa ng peloni. Iyon ay 
nangangahulugang ang mga pagsusuri ng kasaysayan ay pumigil sa halos 
225 na nakagawa ng peloni mula sa pagbili ng mga baril araw-araw. Pero ang 
batas ng California ay nag-aatas lamang ng mga pagsusuri ng kasaysayan 
para sa mga taong bumibili ng baril, hindi para sa mga taong bumibili ng 
bala. Dapat nating sarhan ang butas na ito.

7. Sa ngayon, sinumang marahas na nakagawa ng peloni o mapanganib na 
taong may sakit sa isip ay maaaring pumasok sa isang tindahan ng mga 
panindang pampalakasan o tindahan ng baril sa California at bumili ng 
bala, wala nang mga tanong. Iyon ay dapat magbago. Dapat nating iatas 
ang mga pagsusuri ng kasaysayan para sa pagbebenta ng bala tulad ng 
pagbebenta ng baril, at patigilin ang pareho sa pagbagsak sa mga kamay ng 
mga mapanganib na indibidwal.

8. Sa ilalim ng kasalukuyang batas, ang mga tindahan na nagbebenta ng 
bala ay hindi inaatasang mag-ulat sa mga tagapagtupad ng batas kapag 
ang bala ay nawala o ninakaw. Ang mga tindahan ay dapat mag-ulat ng 
nawala o ninakaw na bala sa loob ng 48 oras pagkatapos matuklasan na ito 
ay nawawala upang ang mga tagapagpatupad ng batas ay makapagtrabaho 
upang pigilan ang balang iyon na labag sa batas na maitrapiko patungo sa 
mga kamay ng mga mapanganib na indibidwal.

9. Ang mga Taga-California ay hindi inaatasan ngayon na mag-ulat ng 
nawala o ninakaw na mga baril sa mga tagapagpatupad ng batas. Ginagawa 
nitong mahirap para sa mga tagapagpatupad ng baras na imbistigahan 
ang mga krimeng ginagawa sa pamamagitan ng mga ninakaw na baril, 
wasakin ang mga sindikato ng pagtrapiko ng baril, at ibalik ang mga baril 
sa mga may-ari nito na masunurin sa batas. Dapat nating atasan ang mga 
may-ari ng baril na iulat ang kanilang nawala o ninakaw na baril sa mga 
tagapagpatupad ng batas.

10. Sa ilalim ng kasalukuyang batas, ang mga taong gumagawa ng mga 
peloni at ibang mga seryosong krimen ay pinagbabawalang mag-angkin 
ng mga baril. Pero ang mga kasalukuyang batas ay walang itinatadhanang 
malinaw na proseso para sa mga taong ito upang isuko ang kanilang mga 
baril kapag ang mga ito ay ipinagbawal sa sandaling mahatulan. Bilang 
resulta, noong 2014, ang Kagawaran ng Hustisya ay tumukoy sa mas 
marami kaysa 17,000 taong nag-aangkin ng mas marami kaysa 34,000 baril 
nang labag sa batas, kabilang ang mas marami kaysa 1,400 sandata ng 
pag-atake. Kailangan nating sarhan ang mapanganib na butas na ito sa 
pamamagitan ng hindi lamang pag-aatas sa mga pinagbabawalang tao na 
isuko ang kanilang mga baril, kundi tiyakin din na ito ay nangyari.

11. Ang istilong-militar na malaking-kapasidad na mga magasin ng 
bala—ang ilan ay may kakayahang humawak ng higit sa 100 rolyo ng 
bala—nagtataas nang malaki sa kakayahan ng bumabaril na pumatay ng 
maraming tao sa maikling panahon. Iyon ang dahilan kung bakit ang malalaki 
ang kapasidad na magasing ito ng bala ay pangkaraniwan sa marami ng 
pinakakakila-kilabot na maramihang pamamaril, mula sa mga pagpatay 
sa 101 California Street sa San Francisco noong 1993 hanggang sa Mataas 
na Paaralan ng Columbine noong 1999 hanggang sa masaker sa Paaralang 
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mabasang:

26835. Ang isang lisensiyado ay dapat maglagay nang madaling makita 
sa loob ng lisensiyadong mga lugar ng mga sumusunod na babala sa mga 
blokeng letra na hindi mas maliit kaysa isang pulgada ang taas:

(a) "KUNG IKAW AY NAGPAPANATILI NG ISANG MAY-BALANG BARIL SA LOOB NG 
ANUMANG MGA LUGAR SA ILALIM NG IYONG PAG-IINGAT O KONTROL, AT KINUHA 
AT GINAMIT ITO NG ISANG TAONG WALA PANG 18 TAONG GULANG, NAGRESULTA 
SA PINSALA O PAGKAMATAY, O DINALA ITO SA ISANG PAMPUBLIKONG LUGAR, 
IKAW AY MAAARING NAGKASALA NG ISANG MISDEMENOR O PELONI MALIBAN 
KUNG ITINATAGO MO ANG BARIL SA ISANG NAKASUSING SISIDLAN O IKINANDADO 
ANG BARIL SA PAMAMAGITAN NG ISANG KAGAMITANG PANGKADADO UPANG ITO 
AY PANSAMANTALANG HINDI GUMANA."

(b) "KUNG NAGPAPANATILI KA NG ISANG PISTOLA, REBOLBER, O IBANG BARIL 
NA KAYANG ITAGO SA TAO, SA LOOB NG MGA LUGAR NA NASA ILALIM NG 
IYONG PAG-IINGAT O KONTROL, AT ANG ISANG TAONG WALA PANG 18 TAONG 
GULANG AY NAKAGAMIT SA BARIL, AT INILABAS ITO SA MGA LUGAR, IKAW AY 
MAAARING NAGKASALA NG MISDEMENOR, MALIBAN KUNG ITINATAGO MO ANG 
BARIL SA ISANG NAKASUSING SISIDLAN, O IKINANDADO ANG BARIL SA ISANG 
NAGKAKANDADONG KAGAMITAN, UPANG PANSAMANTALANG PIGILIN ITO NA 
GUMANA."

(c) "KUNG PANANATILIHIN MO ANG ANUMANG BARIL SA LOOB NG ANUMANG 
LUGAR NA NASA ILALIM NG IYONG PAG-IINGAT O KONTROL, AT ANG ISANG 
TAONG WALA PANG 18 TAONG GULANG AY NAKAGAMIT NG BARIL, AT DINALA 
ITO SA LABAS NG LUGAR PATUNGO SA ISANG PAARALAN O INISPONSOR NG 
PAARALAN NA GINAGANAP, IKAW AY MAAARING NAGKASALA NG MISDEMENOR, 
KABILANG ANG ISANG MULTANG HANGGANG LIMANG LIBONG DOLYAR ($5,000), 
MALIBAN KUNG ITINATAGO MO ANG BARIL SA ISANG NAKASUSING SISIDLAN, 
O IKINANDADO ANG BARIL SA PAMAMAGITAN NG ISANG NAGKAKANDADONG 
KAGAMITAN."

(d) "KUNG IKAW AY PABAYANG NAGTAGO O NAG-IWAN NG ISANG MAY-BALANG 
BARIL SA LOOB NG ANUMANG LUGAR NA NASA IYONG PAG-IINGAT O KONTROL, 
KUNG SAAN ANG ISANG TAONG WALA PANG 18 TAONG GULANG AY MALAMANG 
NA MAKUHA ITO, IKAW AY MAAARING NAGKASALA NG MISDEMENOR, KABILANG 
ANG ISANG MULTANG HANGGANG ISANG LIBONG DOLYAR ($1,000), MALIBAN 
KUNG ITINAGO MO ANG BARIL SA ISANG NAKASUSING SISIDLAN,O IKINANDADO 
ANG BARIL SA PAMAMAGITAN NG ISANG NAGKAKANDADONG KAGAMITAN."

(e) "ANG PAGPAPAPUTOK NG MGA BARIL SA MGA LUGAR NA MAHINA ANG 
BENTILASYON, PAGLILINIS NG MGA BARIL, O PAGHAWAK NG BALA AY MAAARING 
MAGRESULTA SA PAGKAHANTAD SA TINGGA, ISANG SUBSTANSIYA NA ALAM NA 
NAGDUDULOT NG MGA DEPEKTO SA PAGSILANG, PINSALA SA PAGPAPARAMI, 
AT IBANG MGA SERYOSONG PISIKAL NA PINSALA. MAGKAROON NG SAPAT 
NA BENTILASYON SA LAHAT NG PANAHON. HUGASAN ANG MGA KAMAY NANG 
MABUTI PAGKATAPOS NG PAGKAHANTAD."

(f) "ANG MGA PEDERAL NA REGULASYON AY NATATADHANA NA KUNG HINDI 
MO PISIKAL NA KINUHA ANG BARIL NA GUSTO MONG ANGKININ SA LOOB NG 30 
ARAW PAGKATAPOS MONG KUMPLETUHIN ANG UNANG PAPEL NG PAGSUSURI 
NG KASAYSAYAN, KAILANGAN MONG SUMAILALIM SA PROSESO NG PAGSUSURI 
NG KASAYSAYAN SA IKALAWANG PAGKAKATAON UPANG PISIKAL NA MAKUHA ANG 
BARIL NA IYON."

(g) "WALANG TAONG DAPAT MAG-APLAY NA BUMILI NG HIGIT SA ISANG 
PISTOLA, REBOLBER, O IBANG BARIL NA KAYANG ITAGO SA TAO SA LOOB NG 
ANUMANG 30-ARAW NA PANAHON AT WALANG PAGHAHATID NA DAPAT GAWIN 
SA SINUMANG TAO NA NAG-APLAY NA BUMILI NG HIGIT SA ISANG PISTOLA, 
REBOLBER, O IBANG BARIL NA KAYANG ITAGO SA TAO SA LOOB NG ANUMANG 
30-ARAW NA PANAHON."

(h) "KUNG ANG ISANG BARIL NA PAG-AARI O ANGKIN MO AY NAWALA O 
NINAKAW, DAPAT MONG IULAT ANG PAGKAWALA O PAGNANAKAW SA ISANG SA 
ISANG LOKAL NA AHENSIYA NG PAGPAPATUPAD NG BATAS KUNG SAAN ANG 
PAGKAWALA O PAGNANAKAW AY NANGYARI SA LOOB NG LIMANG ARAW NG 
PANAHON NA NALAMAN O MAKATWIRANG DAPAT NA NALAMAN NA ANG BARIL 
AT NAWALA O NINAKAW."

DIBISYON 4.5.  NAWALA O NINAKAW NA MGA BARIL
25250. (a) Magsisimula sa ika-1 ng Hulyo, 2017, ang bawat tao ay dapat 
mag-ulat ng pagkawala o pagnanakaw ng isang baril na pag-aari o angkin 
niya sa isang lokal na ahensiya ng pagpapatupad ng batas sa hurisdiksiyon 
kung saan ang pagnanakaw o pagkawala ay nangyari sa loob ng limang araw 
ng panahon na nalaman niya o makatwirang dapat malaman na ang baril ay 
ninakaw o nawala.
(b) Bawat taong nag-ulat ng isang nawala o ninakaw na baril sa ilalim ng 
subdibisyon (a) ay dapat magbigay ng paunawa sa ahensiya ng pagpapatupad 
ng batas sa hurisdiksiyon kung saan ang pagnanakaw o pagkawala ay 
nangyari sa loob ng limang araw kung ang baril ay nabawi sa huli ng tao.
(c) Sa kabila ng subdibisyon (a), ang isang tao ay hindi dapat atasan na iulat 
ang pagkawala o pagnanakaw ng isang baril na isang antigong baril sa loob 
ng kahulugan ng subdibisyon (c) ng Seksiyon 16170.
25255. Seksiyon 25250 ay hindi dapat pairalin sa mga sumusunod:
(a) Alinmang ahensiya ng pagpapatupad ng batas o opisyal na 
pangkapayapaan na umaakto sa loob ng panahon at saklaw ng kanyang 
pagtatrabaho o opisyal na mga tungkulin kung siya ay mag-uulat ng 
pagkawala o pagnanakaw sa kanyang ahensiyang nag-eempleyo.
(b) Sinumang mariskal ng Estados Unidos o miyembro ng Sandatahang 
Lakas ng Estados Unidos o ng Pambansang Guwardiya, habang tinutupad 
ang kanyang mga opisyal na tungkulin.
(c) Sinumang taong lisensiyado, alinsunod sa Kabanata 44 (nagsisimula sa 
Seksiyon 921) ng Titulo 18 ng Kodigo ng Estados Unidos at ng mga regulasyong 
inisyu alinsunod dito, at nag-uulat ng pagnanakaw o pagkawala alinsunod sa 
Seksiyon 923(g)(6) ng Titulo 18 ng Kodigo ng Estados Unidos, o ng tadhana sa 
kapalit nito, at angkop na mga regulasyon na inisyu nito.
(d) Sinumang taong ang baril ay nawala o ninakaw bago ang ika-1 ng Hulyo, 
2017.
25260. Alinsunod sa Seksiyon 11108, bawat syerip o hepe ng pulisya ay 
dapat magsumite ng isang paglalarawan ng bawat baril na iniulat na nawala 
o ninakaw nang tuwiran sa May-awtomasyong Sistema ng mga Baril ng 
Kagawaran ng Hustisya.
25265. (a) Bawat taong lumabag sa Seksiyon 25250 ay, para sa isang 
unang paglabag, nagkasala ng pagsuway, maparurusahan ng isang multang 
hindi dapat humigit sa isang daang dolyar ($100).
(b) Bawat taong lumabag sa Seksiyon 25250 ay, para sa isang ikalawang 
paglabag, nagkasala ng pagsuway, maparurusahan ng isang multang hindi 
dapat humigit sa isang libong dolyar ($1,000).
(c) Bawat taong lumabag sa Seksiyon 25250 ay, para sa ikatlo o kasunod 
na paglabag, nagkasala ng isang misdemenor, maparurusahan ng 
pagkabilanggo sa isang kulungan ng county na hindi hihigit sa anim na 
buwan, o ng isang multang hindi hihigit sa isang libong dolyar ($1,000), o ng 
pareho ng multa at pagkabilanggong iyon.
25270. Bawat taong nag-ulat ng isang nawala o ninakaw na baril alinsunod 
sa Seksiyon 25250 ay dapat mag-ulat ng yari, modelo, at numero ng serye 
ng baril, kung alam ng tao, at anumang karagdagang may-kaugnayang 
impormasyon na iniaatas ng lokal na ahensiya ng pagpapatupad ng batas 
na kumuha ng ulat.
25275. (a) Walang taong dapat mag-ulat sa isang lokal na ahensiya ng 
pagpapatupad ng batas na ang isang baril ay nawala o ninakaw, alam na 
ang ulat ay hindi totoo. Ang paglabag sa seksiyong ito ay isang pagsuway, 
maparurusahan ng isang multang hindi hihigit sa dalawang daan limampung 
dolyar ($250) para sa isang unang pagkakasala, at ng isang multang 
hindi hihigit sa isang libong dolyar ($1,000) para sa ikalawa o kasunod na 
pagkakasala.

(b) Ang seksiyong ito ay hindi dapat humadlang sa pag-uusig sa ilalim ng 
ibang batas.
SEK. 4.2. Seksiyon 26835 ng Kodigo Penal ay sinususugan upang 
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Pambansang Sistema ng Agarang Pagsusuri ng Kasaysayang Pangkrimen, ay 
nagpapabatid ng isa sa mga sumusunod:

(i) Ang bumibili ay isinailalim sa pag-iingat at inilagay sa isang pasilidad 
para sa paggamot o pagtaya ng kalusugan ng isip at maaaring isang 
taong inilarawan sa Seksiyon 8100 o 8103 ng Kodigo sa Kapakanan at mga 
Institusyon at ang kagawaran ay hindi kayang tumiyak kung ang bumibili ay 
isang taong pinagbabawalan na mag-angkin, tumanggap, mag-ari, o bumili 
ng isang baril, alinsunod sa Seksiyon 8100 o 8103 ng Kodigo sa Kapakanan 
at mga Institusyon, bago ang pagtatapos ng panahon ng paghihintay na 
inilarawan sa mga Seksiyon 26815 at 27540.

(ii) Ang bumibili ay inaresto para sa, o kinasuhan ng, isang krimen na gagawin 
siya, kung mapatunayang nagkasala, na isang taong pinagbabawalan ng 
pang-estado o pederal na batas na mag-angkin, tumanggap, mag-ari, o 
bumili ng isang baril, at ang kagawaran ay hindi kayang tumiyak kung ang 
bumili ay nahatulan ng pagkakasalang iyon bago ang pagtatapos ng panahon 
ng paghihintay na inilarawan sa mga Seksiyon 26815 at 27540.

(iii) Ang bumibili ay maaaring isang taong inilarawan sa subdibisyon (a) ng 
Seksiyon 27535, at ang kagawaran ay hindi kayang tumiyak na ang bumibili, 
sa katotohanan, ay isang taong inilarawan sa subdibisyon (a) ng Seksiyon 
27535, bago ang pagtatapos ng panahon ng paghihintay na inilarawan sa 
mga Seksiyon 26815 at 27540.

(B) Ang tagabenta ay dapat magkaloob sa bumibili ng impormasyon tungkol 
sa paraan kung paano siya maaaring makipag-ugnayan sa kagawaran 
tungkol sa pagkaantalang inilarawan sa subtalataan (A).

(2) Ang kagawaran ay dapat magbigay ng paunawa sa bumibili sa 
pamamagitan ng koreo na tungkol sa pagkaantala at ipaliwanag ang 
proseso kung paano ang bumibili ay maaaring kumuha ng kopya ng rekord 
na pangkrimen at pangkaisipan na nasa talaan ng kagawaran para sa 
bumibili. Pagkatanggap ng rekord na pangkrimen o pangkalusugan ng isip, 
ang bumibili ay dapat mag-ulat ng anumang hindi tumpak o hindi kumpleto 
sa kagawaran sa isang inaprobahang anyo.

(3) Kung natiyak ng kagawaran ang pangwakas na disposisyon ng pag-aresto 
o kasong pangkrimen, o ang resulta ng paggamot o pagtaya ng paggamot 
sa kalusugan ng isip, o ang kakayahan ng bumibili na bumili ng baril, gaya 
ng inilarawan sa talataan (1), pagkaraan ng panahon ng paghihintay na 
inilarawan sa mga Seksiyon 26815 at 27540, pero sa loob ng 30 araw ng 
orihinal na pagsumite ng tagabenta ng impormasyon tungkol sa bumibili sa 
kagawaran alinsunod sa seksiyong ito, ang kagawaran ay dapat gumawa ng 
mga sumusunod:

(A) Kung ang bumibili ay hindi isang taong inilarawan sa subdibisyon (a) ng 
Seksiyon 27535, at hindi isang pinagbabawalan ng pang-estado o pederal 
na batas, kabilang ang, pero hindi limitado sa, Seksiyon 8100 o 8103 ng 
Kodigo sa Kapakanan at mga Institusyon, na mag-angkin, tumanggap, mag-
ari, o bumili ng baril, ang kagawaran ay dapat magbigay agad ng paunawa 
sa tagabenta ng katotohanang iyon at ang tagabenta ay maaari pagkaraan 
na agad na ilipat ang baril sa bumibili, pagkatapos itala ng tagabenta sa 
rehistro o rekord ng elektronikong paglipat na nagpapabatid ng paghahatid 
ng baril sa bumibiling iyon, at ang bumibili ay pumirma sa rehistro o rekord 
ng elektronikong paglipat na ipinagbibigay-alam ang pagtanggap ng baril sa 
petsa na ang baril ay inihatid sa kanya.

(B) Kung ang bumibili ay isang taong inilarawan sa subdibisyon (a) ng 
Seksiyon 27535, o pinagbabawalan ng pang-estado o pederal na batas, 
kabilang ang, pero hindi limitado sa, Seksiyon 8100 o 8103 ng Kodigo sa 
Kapakanan at mga Institusyon, na mag-angkin, tumanggap, mag-ari, o 
bumili ng baril, ang kagawaran ay dapat na magbigay agad ng paunawa sa 
tagabenta at sa hepe ng kagawaran ng pulisya sa lungsod o lungsod at county 
kung saan ang pagbebenta ay ginawa, o kung ang pagbebenta ay ginawa sa 
isang distrito kung saan walang munisipal na kagawaran ng pulisya, ang 
syerip ng county kung saan ang pagbebenta ay ginawa, ng katotohanang iyon 
bilang pagsunod sa subdibisyon (c) ng Seksiyon 28220.

(4) Kung ang kagawaran ay hindi kayang tumiyak ng pangwakas na 
disposisyon ng pag-aresto o hablang pangkrimen, o ang resulta ng paggamot 

SEK. 5. Pagpapalakas ng Pambansang Sistema ng Agarang Pagsusuri ng 
Kasaysayang Pangkrimen.

SEK. 5.1. Seksiyon 28220 ng Kodigo Penal ay sinususugan upang 
mabasang:

28220. (a) Pagkatapos ng pagsusumite ng impormasyon tungkol sa 
bumibili ng baril, ang Kagawaran ng Hustisya ay dapat magsuri ng mga 
rekord nito, gayon din ang mga rekord na ito ay pinahihintulutang humiling 
mula sa Kagawaran ng mga Ospital ng Estado alinsunod sa Seksiyon 8104 
ng Kodigo sa Kapakanan at mga Institusyon, upang malaman kung ang 
bumibili ay isang taong inilarawan sa subdibisyon (a) ng Seksiyon 27535, 
o pinagbabawalan ng pang-estado o pederal na batas na mag-angkin, 
tumanggap, mag-ari, o bumili ng baril.

(b) Kung ang pagpopondo ay makukuha, ang Ang Kagawaran ng Hustisya 
ay maaaring dapat lumahok sa Pambansang Sistema ng Agarang Pagsusuri 
ng Kasaysayang Pangkrimen (NICS), gaya ng inilarawan sa (t) ng Seksiyon 
922 ng Titulo 18 ng Kodigo ng Estados Unidos, at, kung ang paglahok na 
iyon ay ipinatupad, ay dapat magbigay ng paunawa sa tagabenta at sa 
hepe ng kagawaran ng pulisya ng lungsod o lungsod at county kung saan 
ang pagbebenta ay ginawa, o kung ang pagbebenta ay ginawa sa isang 
distrito kung saan walang munisipal na kagawaran ng pulisya, ang syerip ng 
county kung saan ang pagbebenta ay ginawa, na ang bumibili ay isang taong 
pinagbabawalang magtamo ng isang baril isa ilalim ng pederal na batas.

(c) Kung ang kagawaran ay nagpasiya na ang bumibili ay pinagbabawalan 
ng pang-estado o pederal na batas na mag-angkin, tumanggap, mag-ari, o 
bumili ng isang baril o isang taong inilarawan sa subdibisyon (a) ng Seksiyon 
27535, ito ay dapat na magbigay agad ng paunawa sa tagabenta at sa hepe 
ng kagawaran ng pulisya ng lungsod o lungsod at county kung saan ang 
pagbebenta ay ginawa, o kung ang pagbebenta ay ginawa sa isang distrito 
kung saan walang munisipal na kagawaran ng pulisya, ang syerip ng county 
kung saan ginawa ang pagbebenta, ng katotohanang iyon.

(d) Kung ang kagawaran ay nagpasiya na ang mga kopya ng rehistrong 
isinumite dito alinsunod sa subdibisyon (d) ng Seksiyon 28210 ay nagtataglay 
ng anumang mga blangkong espasyo o hindi tumpak, hindi mabasa, o 
hindi kumpletong impormasyon, pumipigil sa pagkilala sa bumili o ang 
pangkamay na baril o ibang baril na bibilhin, o kung ang anumang fee na 
iniaatas alinsunod sa Section 28225 ay hindi isinumite ng tagabenta kasabay 
ng pagsusumite ng mga kopya ng rehistro, ang kagawaran ay maaaring 
magbigay ng paunawa sa tagabenta ng katotohanang iyon. Pagkatapos 
ng paunawa ng kagawaran, ang tagabenta ay dapat magsumite ng mga 
itinamang kopya ng rehistro sa kagawaran, o dapat magsumite ng anumang 
fee na iniaatas alinsunod sa Seksiyon 28225, o pareho, gaya ng angkop at, 
kung ang paunawa ng kagawaran ay natanggap ng tagabenta kahit kailan 
bago ang paghahatid ng baril na bibilhin, ang tagabenta ay dapat huwag 
munang maghatid hanggang ang pagtatapos ng panahon ng paghihintay na 
inilarawan sa mga Seksiyon 26815 at 27540.

(e) Kung ang kagawaran ay nagpasiya na ang impormasyong ipinadala dito sa 
alinsunod sa Seksiyon 28215 ay nagtataglay ng hindi tama o hindi kumpletong 
impormasyon na pumipigil sa pagkilala ng bumibili o ng pangkamay na baril 
o ibang baril na bibilhin, o kung ang fee na iniaatas alinsunod sa Seksiyon 
28225 ay hindi ipinadala ng tagabenta kasabay ng paghahatid ng elekroniko 
o teleponikong rekord, ang kagawaran ay maaaring magbigay ng paunawa sa 
tagabenta ng katotohanang iyon. Pagkatapos ng paunawa ng kagawaran, ang 
tagabenta ay dapat magsumite ng mga pagtatama sa rekord ng elektroniko 
o teleponikong paglipat sa kagawaran, o dapat magpadala ng anumang fee 
na iniaatas alinsunod sa Seksiyon 28225, o pareho, gaya ng angkop at, kung 
ang paunawa ng kagawaran ay natanggap ng tagabenta kahit kailan bago 
ang paghahatid ng baril na bibilhin, ang tagabenta ay dapat huwag munang 
maghatid hanggang sa pagtatapos ng panahon ng paghihintay na inilarawan 
sa mga Seksiyon 26815 at 27540.

(f) (1) (A) Ang kagawaran ay dapat magbigay agad ng paunawa sa 
tagabenta upang antalahin ang paglipat ng baril sa bumibili kung ang 
mga rekord ng kagawaran, o ng mga rekord na makukuha ng kagawaran sa 
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pagpapahiram, pagmamay-ari, pag-aangkat sa estadong ito, o pagbili, ng 
anumang magasin na nagkakarga ng mahigit sa 10 bala sa o ng pederal, 
estado, county, lunsod at county, o ahensiya ng lunsod na itinalaga sa 
pagpapatupad ng anumang batas, upang magamit ng mga empleyado ng 
ahensiya sa paggampan ng kanilang mga opisyal na tungkulin, sa oras man 
ng pagtatrabaho o hindi, at kung saan ang paggamit ay pinapahintulutan ng 
ahensiya at nasasaklaw ng kanilang mga tungkulin.

SEK. 6.3. Ang Seksiyon 32405 ng Kodigo Penal ay sinususugan upang 
mabasang:

32405. Hindi nalalapat ang Seksiyon 32310 sa pagbebenta sa, 
pagpapahiram sa, paglipat sa, pagbili ng, pagtanggap ng, pagmamay-ari ng, 
o pag-aangkat sa estadong ito ng, magasin na nagkakarga ng mahigit sa 10 
bala ng isang nanumpang alagad ng batas, gaya ng inilarawan sa Kabanata 
4.5 (nagsisimula sa Seksiyon 830) ng Titulo 3 ng Bahagi 2, o nanumpang 
opisyal ng pagpapatupad ng batas na pederal, na pinapahintulutang 
magdala ng baril sa nasasaklawan ng mga tungkulin ng opisyal.

SEK. 6.4. Ang Seksiyon 32406 ay idinagdag sa Kodigo sa Parusa, upang 
mabasang:

32406. Hindi nalalapat ang subdibisyon (c) ng Seksiyon 32310 sa isang 
marangal na retiradong nanumpang alagad ng batas, gaya ng inilarawan 
sa Kabanata 4.5 (nagsisimula sa Seksiyon 830) ng Titulo 3 ng Bahagi 2, o 
marangal na retiradong nanumpang opisyal ng pagpapatupad ng batas 
na pederal, na pinapahintulutang magdala ng baril sa nasasaklawan ng 
mga tungkulin ng opisyal. Ang "Marangal na retirado" ay dapat maging 
kasingkahulugan ng nakasaad sa Seksiyon 16690.
SEK. 6.5. Ang Seksiyon 32410 ng Kodigo Penal ay sinususugan upang 
mabasang:

32410. Hindi nalalapat ang Seksiyon 32310 sa pagbebenta, o pagbili, o 
pagmamay-ari ng anumang magasin na nagkakarga ng mahigit sa 10 bala 
sa o ng isang taong lisensiyado alinsunod sa Seksiyon 26700 hanggang 
26915, kabilang ang lahat.

SEK. 6.6. Ang Seksiyon 32420 ng Kodigo Penal ay pinawalang-saysay:

32420. Hindi nalalapat ang Seksiyon 32310 sa pag-aangkat sa estado 
ng magasin na nagkakarga ng mahigit sa 10 bala ng isang tao na legal na 
nagmamay-ari sa magasin na nagkakarga ng mahigit sa 10 bala bago ang 
Enero 1, 2000, legal na naglabas nito sa bansa, at iniuuwi sa estado ang 
parehong magasin na nagkakarga ng mahigit sa 10 bala.

SEK. 6.7. Ang Seksiyon 32425 ng Kodigo Penal ay sinususugan upang 
mabasang:

32425. Hindi nalalapat ang Seksiyon 32310 sa alinman sa sumusunod:

(a) Ang pagpapahiram o pagbibigay ng anumang magasin na nagkakarga 
ng mahigit sa 10 bala sa isang taong lisensiyado alinsunod sa Seksiyon 
26700 hanggang 26915, kabilang ang lahat, o sa isang tagagawa ng baril, 
para sa mga layunin ng pagpapanatili, pag-aayos o pagbabago ng magasin 
na nagkakarga ng mahigit sa 10 bala.

(b) Ang pagmamay-ari ng anumang magasin na nagkakarga ng mahigit 
sa 10 bala ng isang taong tinukoy sa subdibisyon (a) para sa mga layuning 
tinukoy sa subdibisyon (a).
(b) (c) Ang pagsasauli sa mag-ari ng anumang magasin na nagkakarga ng 
mahigit sa 10 bala ng isang taong tinukoy sa subdibisyon (a).

SEK. 6.8. Ang Seksiyon 32435 ng Kodigo Penal ay sinususugan upang 
mabasang:

32435. Hindi nalalapat ang Seksiyon 32310 sa alinman sa sumusunod:

(a) Ang pagbebenta, pagbibigay, pagpapahiram, pagmamay-ari, pag-
aangkat sa bansang ito, o pagbili, ng anumang magasin na nagkakarga ng 
mahigit sa 10 bala, sa o ng sinumang entidad na nagpapatakbo ng negosyo 
sa armadong sasakyan alinsunod sa mga batas ng estadong ito.

(b) Ang pagpapahiram ng mga magasin na nagkakarga ng mahigit sa 10 
bala ng isang entidad na tinukoy sa subdibisyon (a) sa mga pinapahintulutan 

o pagtaya ng kalusugan ng isip, o ng pagiging karapat-dapat ng bumibili 
na bumili ng baril, gaya ng inilarawan sa talataan (1), sa loob ng 30 araw 
pagkatapos ng orihinal na pagsumite ng tagabenta ng impormasyon tungkol 
sa bumibili sa kagawaran alinsunod sa seksiyong ito, ang kagawaran ay dapat 
magbigay agad ng paunawa sa tagabenta at ang tagabenta pagkaraan ay 
maaaring agad na ilipat ang baril sa bumibili, pagkatapos itala ng tagabenta 
sa rehistro o rekord ng elektronikong paglipat ang petsa na inilipat ang baril, 
ang tagabenta ay pipirma sa rehistro o rekord ng elektronikong paglipat 
na nagpapabatid ng paghahatid ng baril sa bumibili, at ang bumibili ay 
pipirma sa rehistro o rekord ng elektronikong paglipat na nagbibigay-alam sa 
pagtanggap ng baril sa petsang ang baril ay inihatid sa kanya.

(g) Magsisimula sa ika-1 ng Hulyo, 2017, pagkatanggap ng impormasyon 
na nagpapakita na ang isang tao ay pinagbabawalang mag-ankin ng baril 
alinsunod sa pederal o pang-estadong batas, ang kagawaran ay dapat 
magsumite ng pangalan, petsa ng kapanganakan, at pisikal na paglalarawan 
ng tao sa Indise, Talaan ng mga Tinangggihan Tao ng Pambansang Sistema 
ng Agarang Pagsusuri ng Kasaysayang Pangkrimen. Ang impormasyong 
ipinagkaloob ay dapat manatiling batay sa pribilehiyo at kompidensiyal, at 
hindi dapat isiwalat, maliban sa layuning ipatupad ang pederal o pang-
estadong mga batas sa baril.

SEK. 6. Pagmamay-ari ng Mga Magasin na Nagkakarga ng Mahigit sa 10 
Bala.

SEK. 6.1. Ang Seksiyon 32310 ng Kodigo Penal ay sinususugan upang 
mabasang:

32310. (a) Maliban sa nakasaad sa Artikulo 2 (nagsisimula sa Seksiyon 
32400) ng kabanatang ito at sa Kabanata 1 (nagsisimula sa Seksiyon 
17700) ng Dibisyon 2 ng Titulo 2, simula Enero 1, 2000, ang sinumang nasa 
estadong ito na nagyayari o nagbibigay-daan sa pangyayari, nag-aangkat 
sa estado, nagtatabi para sa pagbebenta, o nag-aalok o naglalantad para 
sa pagbebenta, o nagbibigay, nagpapahiram, bumibili, o tumatanggap 
ng anumang magasin na nagkakarga ng mahigit sa 10 bala ay maaaring 
maparusahan ng pagkakabilanggo sa isang bilangguan ng county nang hindi 
lalampas ng isang taon o pagkakabilanggo alinsunod sa subdibisyon (h) ng 
Seksiyon 1170.

(b) Para sa mga layunin ng seksiyong ito, kabilang sa "pagyayari" ang pagbuo 
ng magasin mula sa pagsasama-sama ng mga bahagi, kabilang ang, ngunit 
hindi nalilimitahan sa, kaha, spring, follower, at floor plate o end plate, upang 
gumana nang maayos ang magasin na nagkakarga ng mahigit sa 10 bala.

(c) Maliban sa nakasaad sa Artikulo 2 (nagsisimula sa Seksiyon 32400) 
ng kabanatang ito at sa Kabanata 1 (nagsisimula sa Seksiyon 17700) ng 
Dibisyon 2 ng Titulo 2, simula Hulyo 1, 2017, ang sinumang nasa estadong 
ito na nagmamay-ari ng anumang magasin na nagkakarga ng mahigit 
sa 10 bala, anupamang petsa napasakamay ang magasin, ay may-sala 
ng paglabag na maaaring maparusahan ng multang hindi lalampas sa 
isandaang dolyar ($100) kada magasin na nagkakarga ng mahigit sa 10 
bala, o may-sala ng maliit na paglabag sa batas na maaaring maparusahan 
ng multang hindi lalampas sa isandaang dolyar ($100) kada magasin na 
nagkakarga ng mahigit sa 10 bala, ng pagkakabilanggo sa isang bilangguan 
ng county nang hindi lalampas sa isang taon o maaaring maparusahan ng 
multa at pagkakabilanggo.

(d) Ang sinumang ilegal na nagmamay-ari ng magasin na nagkakarga ng 
mahigit sa 10 bala simula Hulyo 1, 2017 ay dapat, bago ang Hulyo 1, 2017:

(1) Ilabas sa bansa ang magasin na nagkakarga ng mahigit sa 10 bala;

(2) Ibenta ang magasin na nagkakarga ng mahigit sa 10 bala sa isang 
lisensiyadong mangangalakal ng mga baril; o

(3) Isuko ang magasin na nagkakarga ng mahigit sa 10 bala sa isang 
ahensiyang nagpapatupad ng batas para sa pagsira.

SEK. 6.2. Ang Seksiyon 32400 ng Kodigo Penal ay sinususugan upang 
mabasang:

32400. Hindi nalalapat ang Seksiyon 32310 sa pagbebenta, pagbibigay, 
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pagsusuri sa karanasan alinsunod sa Seksiyon 11105. Hindi maaaring 
maningil ang lokal na hurisdiksiyon ng bayad para sa karagdagang pagsusuri 
sa mga nagawang krimen.

(2) Walang nakasaad sa seksiyong ito ang nagpapahayag na hadlangan 
ang isang lokal na hurisdiksiyon mula sa pagbabawal sa pagbibigay ng 
trabaho batay sa mga nagawang krimen na hindi lumalabas bilang bahagi 
ng pagkuha ng sertipikasyon ng pagiging kwalipikado.

(e) Dapat pagbawalan ng lisensiyado ang sinumang ahente na alam niya 
o makatwitrang dapat nalalamang niya na napapabilang sa mga klase ng 
tao na pinagbabawalang magmay-ari ng mga baril alinsunod sa Kabanata 
2 (nagsisimula sa Seksiyon 29800) o Kabanata 3 (nagsisimula sa Seksiyon 
29900) ng Dibisyon 9 ng titulong ito, o Seksiyon 8100 o 8103 ng Kodigo sa 
Kapakanan at mga Institusyon, lumapit sa anumang baril na hindi ligtas at 
mabuksan ang anumang susi, kumbinasyon, kodigo o iba pang mga paraan 
upang mabuksan ang anumang mga kagamitan sa pagla-lock na nakasaad 
sa subdibisyon (g).

(f) Walang nakasaad sa seksiyong ito ang nagpapahayag na pigilan ang 
isang lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng ordinansang nagpapataw 
ng mga karagdagang kundisyon sa mga lisensiyado hinggil sa mga ahente 
o empleyado.

(g) Para sa mga layunin ng artikulong ito, ang "ligtas" ay nangangahulugang 
isang baril na ginawang walang-bisa sa isa o higit pa sa mga sumusunod 
na paraan:

(1) Walang-bisa ang baril dahil siniguro ito sa pamamagitan ng isang 
kagamitang pangkaligtasan ng baril na nakalista sa talaan ng mga 
inaprubahang kagamitang pangkaligtasan ng baril ng kagawaran alinsunod 
sa sa subdibisyon (d) ng Seksiyon 23655.

(2) Nakaimbak ang baril sa isang naka-lock na kaha-de-yero ng baril o ng 
mahabang baril na tumutugon sa mga pamantayan para sa mga kaha-de-
yero ng baril na inaprubahan ng kagawaran na nakasaad sa Seksiyon 23650.

(3) Nakaimbak ang baril sa isang nakahiwalay na nakakandadong silid o 
lugar sa gusali na ginagamit upang pag-imbakan ng mga abril, na maaari 
lang mabuksan sa pamamagitan ng susi, kumbinasyon o mga kaparehong 
paraan.

(4) Pinangangalagaan ang baril gamit ang isang pinatigas na baras na 
bakal o kable na hindi bababa sa isang-kawalong pulgada ang dyametro sa 
gatilyo ng baril. Dapat may pinatigas na bakal na lock ang baras o kableng 
bakal na may shackle. Dapat hindi magagawang sirain ang lock at shackle ng 
isang boltcutter at dapat nakaangkla ang baras o kable sa paraan na hindi 
maiaalis ang baril sa kinalalagyan nito.

SEK. 8. Pagbebenta ng Bala.

SEK. 8.1. Ang Seksiyon 16150 ng Kodigo Penal ay sinususugan upang 
mabasang:

16150. (a) Gaya ng ginamit sa Seksiyon 30300, ang "bala" ay ang bala 
ng maliit na baril gaya ng inilarawan sa Seksiyon 16650. Gaya ng ginamit 
sa bahaging ito, maliban sa subdibisyon (a) ng Subdibisyon 30305 at sa 
Seksiyon 30306, ang "bala" ay isa o higit pang mga basyo ng bala na may 
laman na binubuo ng primed case, propellant at may isa o higit pang mga 
projectile. Hindi kabilang sa "bala" ang mga basyong walang laman.
(b) Gaya ng ginamit sa subdibisyon (a) ng Seksiyon 30305 at sa Seksiyon 
30306, kabilang sa "bala" ang, ngunit hindi nalilimitahan sa, anumang bala, 
basyo, magasin, clip, speed loader, autoloader o projectile na maaaring iputok 
mula sa baril na maaaring makapatay. Hindi kabilang sa "bala" ang mga 
basyong walang laman.

SEK. 8.2. Ang Seksiyon 16151 ay idinagdag sa Kodigo sa Parusa, upang 
mabasang:

16151. (a) Gaya ng ginamit sa bahaging ito, simula Enero 1, 2018, ang 
"nagtitinda ng bala" ay sinuman, anumang kompanya, kompanya o iba pang 
negosyo na kasalukuyang may lisensiya ng nagtitinda ng bala na naisyu 
alinsunod sa Seksiyon 30385.

nitong empleyado, habang nasa nasasaklawan ng trabaho para sa mga 
layunin patungkol sa negosyo sa armadong sasakyan ng entidad.

(c) Ang pagmamay-ari ng anumang mga magasin na nagkakarga ng mahigit 
sa 10 bala ng mga empleyado ng isang entidad na tinukoy sa subdibisyon (a) 
para sa mga layunin patungkol sa negosyo sa armadong sasakyan ng entidad.
(c) (d) Ang pagsasauli ng mga magasin na nagkakarga ng mahigit sa 10 
bala na iyon sa entidad na tinukoy sa subdibisyon (a) ng mga empleyadong 
iyon na tinukoy sa subdibisyon (b).

SEK. 6.9. Ang Seksiyon 32450 ng Kodigo Penal ay sinususugan upang 
mabasang:

32450. Hindi nalalapat ang Seksiyon 32310 sa pagbili o pagmamay-ari ng 
isang magasin na nagkakarga ng mahigit sa 10 bala ng taong may naisyung 
pahintulot para sa mga espesyal na armas alinsunod sa Seksiyon 31000, 
32650, o 33300, o alinsunod sa Artikulo 3 (nagsisimula sa Seksiyon 18900) ng 
Kabanata 1 ng Dibisyon 5 ng Titulo 2, o alinsunod sa Artikulo 4 (nagsisimula 
sa Seksiyon 32700) ng Kabanata 6 ng dibisyong ito, para sa alinman sa mga 
sumusunod na layunin:

(a) Para lang sa paggamit bilang isang prop para sa isang pelikula, 
telebisyon o paggawa ng video.

(b) Para sa pagluwas alinsunod sa mga regulasyon ng pederal.

(c) Para sa muling pagbebenta sa mga ahensiyang nagpapatupad ng batas, 
ahensiya ng pamahalaan o kasundaluhan, alinsunod sa mga naaangkop na 
regulasyon ng pederal.

SEK. 7. Mga Mangangalakal ng Baril.

SEK. 7.1. Ang Seksiyon 26885 ng Kodigo Penal ay sinususugan upang 
mabasang:

26885. (a) Maliban sa nakasaad sa subdibisyon (b) at (c) ng Seksiyon 
26805, ang lahat ng baril na nasa imbentaryo ng isang lisensiyado ay dapat 
panatilihin sa lisensiyadong lokasyon.

(b) Sa loob ng 48 oras ng pagkakatuklas, dapat iulat ng lisensiyado ang 
pagkawala o pagnanakaw ng alinman sa mga sumusunod na bagay sa 
naaangkop na ahensiya sa pagpapatupad ng batas sa lunsod, county, o 
lunsod at county kung saan matatagpuan ang nasasakupan ng negosyo ng 
lisensiyado:

(1) Ang anumang baril o bala na ikinakalakal ng lisensiyado.

(2) Ang anumang baril o bala na napasakamay ng lisensiyado alinsunod sa 
Kabanata 5 (nagsisimula sa Seksiyon 28050), o alinsunod sa Seksiyon 30312.

(3) Ang anumang baril o bala na nakaimbak sa lugar ng negosyo ng 
lisensiyado.

SEK. 7.2. Ang Seksiyon 26915 ng Kodigo Penal ay sinususugan upang 
mabasang:

26915. (a) Simula Enero 1, 2018, ang isang mangangalakal ng mga 
baril ay maaaring dapat mag-atas sa sinumang ahente o empleyado na 
nangangalaga, nagbebenta o naghahatid ng mga baril na kumuha at 
magbigay sa mangangalakal ng sertipikasyon ng pagiging kwalipikado 
mula sa Kagawaran ng Hustisya alinsunod sa Seksiyon 26710. Sa aplikasyon 
para sa sertipikasyon, dapat ibigay ng ahente o empleyado ang pangalan at 
numero ng mangangalakal ng mga baril ng California ng mangangalakal ng 
mga baril kung saan siya nagtatrabaho.

(b) Dapat abisuhan ng kagawaran ang mangangalakal ng mga baril kapag 
ang ahente o empleyado na may sertipikasyon ng pagiging kwalipikado ay 
pinagbabawalan o pinagbawalan sa pagmamay-ari ng mga baril.

(c) Kung nangangailangan ang lokal na hurisdiksiyon ng pagsusuri sa 
karanasan ng mga ahente o empleyado ng isang mangangalakal ng mga 
baril, dapat kumuha ang ahente o empleyado ng sertipikasyon ng pagiging 
kwalipikado alinsunod sa subdibisyon (a).

(d) (1) Walang nakasaad sa seksiyong ito ang nagpapahayag na hadlangan 
ang isang lokal na hurisdiksiyon mula sa pagsasagawa ng karagdagang 
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(b) Simula Enero 1, 2018, ang isang mangangalakal ng mga baril na 
lisensiyado alinsunod sa Seksiyon 26700 hanggang 26915, kabilang ang 
lahat, ay dapat awtomatikong ituring bilang isang lisensiyadong nagtitinda 
ng bala, hangga't sumusunod ang mangangalakal sa mga iniaatas ng 
Artikulo 2 (nagsisimula sa Seksiyon 30300) at 3 (nagsisimula sa Seksiyon 
30342) ng Kabanata 1 ng Dibisyon 10 ng Titulo 4.

SEK. 8.3. Ang Seksiyon 16662 ng Kodigo Penal ay pinawalang-saysay.

16662. Gaya ng ginamit sa bahaging ito, ang "nagtitinda ng bala ng maliit 
na baril" ay sinuman, anumang kompanya, korporasyon, mangangalakal o iba 
pang negosyo na nagbebenta nang tingi ng anumang bala ng maliit na baril, 
o nagpapakilala sa sarili bilang may negosyo ng pagbebenta ng anumang 
bala ng maliit na baril.

SEK. 8.4. Ang Seksiyon 17315 ng Kodigo Penal ay sinususugan upang 
mabasang:

17315. Gaya ng ginamit sa Artikulo 3 (nagsisimula sa Seksiyon 30345) 
Artikulo 2 hanggang 5 ng Kabanata 1 ng Dibisyon 10 ng Titulo 4, ang 
"nagtitinda" ay ang nagtitinda ng bala ng maliit na baril.

SEK. 8.5. Ang Seksiyon 30306 ng Kodigo Penal ay sinususugan upang 
mabasang:

30306. (a) Ang sinuman, anumang korporasyon, o kompanya, o iba pang 
negosyo na nagbibigay, naghahatid, ngbebenta, o nagbibigay ng pagmamay-
ari o pangangalaga, ng anumang bala sa sinuman batid o dapat makatwirang 
batid na pinagbabawalan siyang mag-angkin, magmay-ari o magkaroon 
sa ilalim ng pag-iingat o pagkontrol, ng anumang bala o reloaded na bala 
alinsunod sa subdibisyon (a) o (b) ng Seksiyon 30305, ay may-sala ng maliit 
na paglabag sa batas, na maaaring mparusahan ng pagkakabilanggo sa 
isang bilangguan ng county nang hindi lalampas ng isang taon, o ng multang 
hindi lalampas sa isanlibong dolyar ($1,000), o ng multa at pagkakabilanggo.

(b) Ang sinuman, anumang korporasyon, o kompanya, o iba pang negosyo 
na nagbibigay, naghahatid, nagbebenta, o nagbibigay ng pagmamay-ari 
o pangangalaga, ng anumang bala sa sinumang ang tao, korporasyon, 
kompanya o ibang negosyo ay batid o naging paraan upang mabatid na ang 
bala ay kasunod na ibinenta o inilipat sa taong pinagbabawalan mag-angkin, 
magmay-ari o magkaroon sa ilalim ng pag-iingat o pagkontrol, ng anumang 
bala o reloaded na bala alinsunod sa subdibisyon (a) o (b) ng Seksiyon 30305, 
ay may-sala ng maliit na paglabag sa batas, na maaaring mparusahan ng 
pagkakabilanggo sa isang bilangguan ng county nang hindi lalampas ng 
isang taon, o ng multang hindi lalampas sa isanlibong dolyar ($1,000), o ng 
multa at pagkakabilanggo.

(b) (c) Ang mga probisyon ng seksiyong ito ay pinagsama-sama at hindi dapat 
basahin bilang nagbabawal sa paglalapat ng iba pang batas. Gayunpaman, 
ang isang pagtugon o hindi pagtugon na maaaring maparusahan sa iba't 
ibang paraan ayon sa seksiyong ito at isa pang probisyon ng batas ay hindi 
dapat maparusahan sa ilalim ng mahigit sa isang probisyon.

SEK. 8.6. Ang Seksiyon 30312 ng Kodigo Penal ay sinususugan upang 
mabasang:

30312. (a) Simula Pebrero 1, 2011, ang (1) Simula Enero 1, 2018, ang 
pagbebenta ng bala ng anumang partido ay dapat isagawa o iproseso sa 
pamamagitan ng isang lisensiyadong nagtitinda ng bala.

(2) Kapag hindi isang lisensiyadong nagtitinda ng bala ang alinman sa 
partido, dapat ihatid ng nagbebenta ang bala sa isang nagtitinda upang 
iproseso ang transaksyon. Dapat agaran at maayos na ihatid ng nagtitinda 
ng bala ang bala sa bumibili, kung hindi pinagpapawalan ang pagbebenta, 
na para bang ang bala ay sariling kalakal ng nagtitinda. Kung hindi legal 
na maihahatid ng nagtitinda ng bala ang bala sa bumibili, dapat ibalik ng 
nagtitinda ang bala sa nagbebenta. Maaaring singilin ng nagtitinda ng bala 
ang bumibili ng bayad sa pamahalaan upang iproseso ang transaksyon, 
sa halaga na itatakda ng Kagawaran ng Hustisya, bilang karagdagan sa 
anumang mga naaangkop na bayad na maaaring singilin alinsunod sa mga 
probisyon ng titulong ito.

(b) Simula Enero 1, 2018, ang pagbebenta, paghahatid o paglilipat ng 
pagmamay-ari ng bala ng maliit na baril ng anumang partido ay maaari lang 
isagawa sa harapang transaksyon sa nagbebenta, naghahatid, o naglilipat 
na nakapagbigay ng totoong ebidensiya ng pagkakalinlan mula sa bumibili 
o ibang nagpapalipat, hangga't, gayunpaman,ang balang iyon ay maaaring 
bilhin o makuha sa pamamagitan ng Internet o iba png mga pamamaraan 
ng malayuang pag-order kung ang isang lisensiyadong nagtitinda ng bala 
ay paunang nakatanggap ng bala at pinroseso ang transaksyon alinsunod sa 
seksiyong ito at Artikulo 3 (nagsisimula sa Seksiyon 30342) ng Kabanata 1 ng 
Dibisyon 10 ng Titulo 4 ng bahaging ito.
(b) (c) Ang Subdibisyon Subdibisyon (a) at (b) ay hindi dapat ilapat sa o 
magkaroon ng bisa sa pagbebenta, paghahatid o paglilipat ng bala ng maliit 
na baril sa alinman sa mga sumusunod:

(1) Isang pinapahintulutang kinatawan ng pagpapatupad ng batas ng isang 
lunsod, county, lunsod at county, o estado o pederal na pamahalaan, kung 
ang pagbebenta, paghahatid, o paglilipat ay para sa eksklusibong paggamit 
ng ahensiya ng pamahalaan na iyon at, bago ang pagbebenta, paghahatid, o 
paglilipat ng bala ng maliit na baril, ang nakasulat na awtorisasyon mula sa 
pinuno ng ahensiyang nagbibigay ng trabaho sa bumibili o nagpapalipat ay 
nakuha, pagtukoy sa empleyado bilang isang indibidwal na pinapahintulutang 
magsagawa ng transaksyon, at pagpapahintulot sa transaksyon para sa 
eksklusibong paggamit ng ahensiya na nagbibigay ng trabaho sa indibidwal.

(2) Isang nanumpang alagad ng batas, gaya ng inilarawan sa Kabanata 4.5 
(nagsisimula sa Seksiyon 830) ng Titulo 3 ng Bahagi 2, o nanumpang opisyal 
ng pagpapatupad ng batas na pederal, na pinapahintulutang magdala ng 
baril sa nasasaklawan ng mga tungkulin ng opisyal.

(3) Isang tagaangkat o tagapagyari ng bala ng maliit na baril o mga baril na 
lisensiyadong magtayo ng negosyo alinsunod sa Kabanata 44 (nagsisimula 
sa Seksiyon 921) ng Titulo 18 ng Kodigo ng Estados Unidos at ang mga 
regulasyon na naisyu alinsunod sa nakasaad dito.

(4) Isang tao na nasa sentralisadong listahan ng mga hindi saklaw na 
lisensiyado ng mga baril ng pederal na pinapanatili ng Kagawaran ng Hustisya 
alinsunod sa Artikulo 6 (nagsisimula sa Seksiyon 28450) ng Kabanata 6 ng 
Dibisyon 6 ng titulong ito.

(5) Isang tao na ang mga lisensiyado nasasakupan ay nasa labas ng estado 
at lisensiyado bilang isang mangangalakal o kolektor ng mga baril alinsunod 
sa Kabanata 44 (nagsisimula sa Seksiyon 921) ng Titulo 18 ng Kodigo ng 
Estados Unidos at ang mga regulasyon na naisyu alinsunod sa nakasaad dito.

(6) Isang tao na lisensiyado bilang isang kolektor ng mga baril alinsunod sa 
Kabanata 44 (nagsisimula sa Seksiyon 921) ng Titulo 18 ng Kodigo ng Estados 
Unidos at mga regulasyon na naisyu alinsunod sa nakasaad sito, na ag mga 
lisensiyadong nasasakupan ay nasa loob ng estado, at may kasalukuyang 
sertipikasyon ng pagiging kwalipikado na naisyu ng Kagawaran ng Hustisya 
alinsunod sa Seksiyon 26710.

(7) Isang nagtitinda ng maliit na baril bala.

(8) Isang kasangguni-tagasuri.

(9) Isang taong bumibili o tumatanggap ng bala sa isang target na pasilidad 
na nagpapatakbo ng negosyo o iba pang lisensiya ng regulatoryo, hangga't 
ang bala ay pinapanatili sa loob ng mga nasasakupan ng pasilidad sa lahat 
ng oras.
(10) Isang taong bumibili o tumatanggap ng bala mula sa asawa, 
nakarehistrong domestikong katambal o malapit na miyembro ng pamilya 
gaya ng inilarawan sa Seksiyon 16720.
(c) (d) Ang paglabag sa seksiyong ito ay isang maliit na pagkakasala.

SEK. 8.7. Ang Section 30314 ay idinaragdag sa Kodigo sa Parusa, upang 
mabasang:

30314. (a) Simula Enero 1, 2018, ang naninirahan sa estadong ito ay 
hindi dapat magdala o paglakbay sa estadong ito ng anumang bala na nabili 
niya sa o nakuha mula sa labas ng estadong ito maliban kung ipinadala 
niya muna ang balang iyon sa isang lisensiyadong nagtitinda ng bala para 
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mangasiwa, magbenta, o magpadala, o mangalaga o magkaroon ng kontrol, 
anumang bala ng maliit na baril sa nasasaklawasan ng pagtatrabaho.

SEK. 8.11. Ang Section 30348 ay idinaragdag sa Kodigo sa Parusa, upang 
mabasang:

30348. (a) Maliban sa nakasaad sa subdibisyon (b), ang pagbebenta 
ng bala ng isang lisensiyadong nagtitinda ay dapat isagawa sa lokasyong 
tinukoy sa lisensiya.

(b) Maaaring magbenta ang nagtitinda ng bala sa isang paabas o kaganapan 
para sa baril kung hindi gaganapin ang mga ito mula sa anumang motorisado 
o naka-tow na sasakyan.

(c) Para sa mga layunin ng seksiyong ito, ang "palabas o kaganapan para 
sa baril" ay isang kaganapang iniisponsoran ng anumang pambansa, 
pang-estado, o lokal na organisasyon, na nakalaan para sa koleksyon, 
maipanlalabang paggamit, o iba pang paggamit ng mga baril na may 
kaugnayan sa sports, o isang organisasyon o kapisanan na nag-iisposir ng 
mga kaganapang nakalaan sa koleksyon, maipanlalabang paggamit, o iba 
pang paggamit ng mga baril na may kaugnayan sa sports sa komunidad.

(d) Ang pagbebenta ng bala sa isang palabas o kaganapan para sa baril 
ay dapat sumunod sa lahat ng naaangkop na batas kabilang ang Seksiyon 
30347, 30350, 30352, at 30360.

SEK. 8.12. Ang Seksiyon 30350 ng Kodigo Penal ay sinususugan upang 
mabasang:

30350. A Ang isang nagtitinda ng bala ay hindi dapat magbenta o maglipat 
ng pagmamay-ari ng, ialok para sa pagbebenta o ialok upang ilipat ang 
pagmamay-ari ng, o ipakita para sa pagbebenta o ipakita para sa paglilipat 
ng pagmamay-ari ng anumang bala ng maliit na baril sa paraan kung saan 
madaling makukuha ang bala ng isang bumibili o nagpapalipat nang hindi 
kailangan ng tulong ng nagtitinda o ng empleyado ng nagtitinda.

SEK. 8.13. Ang Seksiyon 30352 ng Kodigo Penal ay sinususugan upang 
mabasang:

30352. (a) Simula Pebrero 1, 2011, a Hulyo 1, 2019, ang isang nagtitinda 
ng bala ay hindi dapat magbenta o maglipat ng pagmamay-ari ng anumang 
bala ng maliit na baril nang hindi maaayos na nairerekord, sa pagpapadala, 
ang sumusunod na impormasyon sa isang form na irerekomenda ng 
Kagawaran ng Hustisya:

(1) Ang petsa ng pagbebenta o iba pang transaksyon paglilipat.

(2) Ang lisensya sa pagmamaneho ng bumibili o nagpapalipat o iba pang 
numero ng pagkakakilanlan at estado kung saan ito inisyu.

(3) Ang tatak, uri at halaga ng nabenta o nailipat na bala.

(4) Ang buong pangalan at ladga ng bumili o nagpalipat.

(5) Ang pangalan ng tagabenta na nagproseso sa pagbebenta o iba pang 
transaksyon.

(6) Ang kanang thumbprint ng bumili o nagpalipat sa form na nasa itaas.

(7) (6) Ang kumpletong address ng tirahan at numero ng telepono ng bumili 
o nagpalipat.

(8) (7) Ang petsa ng kapanganakan ng bumili o nagpalipat.

(b) Simula Hulyo 1, 2019, dapat isumite gamit ang elektroniko ng nagtitinda 
ng bala sa kagawaran ang impormasyong isinaad ng subdibisyon (a) para 
sa lahat ng pagbebenta at pagpapadala ng pagmamay-ari ng bala. Dapat 
panatilihin ng kagawaran ang impormasyong ito sa isang tipunan ng datos na 
makikila bilang Talaan ng Mga Rekord sa Pagbili ng Bala. Dapat manatiling 
kumpidensyal ang impormasyong ito at maaari itong gamitin ng kagawaran 
at ng mga entidad na tinukoy sa, at alinsunod sa, subdibisyon (b) o (c) ng 
Seksiyon 11105, sa pamamagitan ng Sistema ng Mga Telekomunikasyon 
sa Pagpapatupad ng Batas ng California, para lang sa mga layunin ng 
pagpapatupad ng batas. Ang nagtitinda ng bala ay hindi dapat gumamit, 
magbenta, magsiwalat, o magbahagi ng naturang impormasyon para sa iba 
pang layunin na hindi para sa pagsusumiteng inaatas ng subdibisyong ito 

sa pagpapahatid sa naninirahang iyon alinsunod sa mga pamamaraang 
nakasaad sa Seksiyon 30312.
(b) Hindi nalalapat ang Subdibisyon (a) sa alinman sa sumusunod:
(1) Isang nagtitinda ng bala.
(2) Isang nanumpang alagad ng batas, gaya ng inilarawan sa Kabanata 4.5 
(nagsisimula sa Seksiyon 830) ng Titulo 3 ng Bahagi 2, o nanumpang opisyal 
ng pagpapatupad ng batas na pederal, na pinapahintulutang magdala ng 
baril sa nasasaklawan ng mga tungkulin ng opisyal.
(3) Isang tagaangkat o tagapagyari ng bala o mga baril na lisensiyadong 
magtayo ng negosyo alinsunod sa Kabanata 44 (nagsisimula sa Seksiyon 921) 
ng Titulo 18 ng Kodigo ng Estados Unidos at ang mga regulasyon na naisyu 
alinsunod sa nakasaad dito.
(4) Isang tao na nasa sentralisadong listahan ng mga hindi saklaw na 
lisensiyado ng mga baril ng pederal na pinapanatili ng Kagawaran ng Hustisya 
alinsunod sa Artikulo 6 (nagsisimula sa Seksiyon 28450) ng Kabanata 6 ng 
Dibisyon 6.
(5) Isang tao na lisensiyado bilang isang kolektor ng mga baril alinsunod sa 
Kabanata 44 (nagsisimula sa Seksiyon 921) ng Titulo 18 ng Kodigo ng Estados 
Unidos at mga regulasyon na naisyu alinsunod sa nakasaad sito, na ag mga 
lisensiyadong nasasakupan ay nasa loob ng estado, at may kasalukuyang 
sertipikasyon ng pagiging kwalipikado na naisyu ng Kagawaran ng Hustisya 
alinsunod sa Seksiyon 26710.
(6) Isang taong nakakuha ng bala mula sa asawa, nakarehistrong 
domestikong katambal o malapit na miyembro ng pamilya gaya ng inilarawan 
sa Seksiyon 16720.
(c) Ang paglabag sa seksiyong ito ay isang paglabag para sa anumang 
unang beses na pagkakasala, at paglabag o maliit na pagkakasala para sa 
anumang susunod na pagkakasala.
SEK. 8.8. Ang panimula ng Artikulo 3 (nagsisimula sa Seksiyon 30342) 
ng Kabanata 1 ng Dibisyon 10 ng Titulo 4 ng Bahagi 6 ng Kodigo Penal ay 
sinusugan upang mabasang:

Artikulo 3. Mga Nagtitinda ng Bala ng Maliit na Baril

SEK. 8.9. Ang Section 30342 ay idinaragdag sa Kodigo sa Parusa, kaagad 
na sinusundan ang Seksiyon 30345, upang mabasang:

30342. (a) Simula Enero 1, 2018, ang isang may-bisang lisensiya ng 
nagtitinda ng bala ay dapat iatas para sa sinuman, anumang kompanya, 
korporasyon o iba pang negosyo upang magbenta ng mahigit sa 500 bala sa 
anumang 30 araw na panahon.
(b) Ang paglabag sa seksiyong ito ay isang maliit na pagkakasala.
SEK. 8.10. Ang Seksiyon 30347 ng Kodigo Penal ay sinususugan upang 
mabasang:

30347. (a) Dapat atasan ng nagtitinda ng bala ang sinumang ahente o 
empleyado na nangangasiwa, nagbebenta, naghahatid, o nangangalaga 
o kumokontrol ng anumang bala, upang makakuha at makapagbigay sa 
nagtitinda ng sertipikasyon ng pagiging kwalipikado mula sa Kagawaran 
ng Hustisya na naisyu alinsunod sa Seksiyon 26710. Sa aplikasyon para sa 
sertipikasyon, dapat ibigay ng ahente o empleyado ang pangalan at address 
ng nagtitinda ng bala kung saan siya nagtatrabaho, o ang pangalan at 
numero ng magkaloob ng mga baril ng California ng nagtitinda ng bala kung 
naaangkop.
(b) Dapat abisuhan ng kagawaran ang nagtitinda ng bala kapag ang ahente o 
empleyado na may sertipikasyon ng pagiging kwalipikado ay pinagbabawalan 
o pinagbawalan sa pagpoproseso ng bala sa ilalim ng subdibisyon (a) ng 
Seksiyon 30305 o batas na pederal.
(c) A Ang isang nagtitinda ng bala ay hindi dapat magpahintulot ng 
sinumang ahente o empleyado na batid o makatwirang batid ng nagtitinda 
na ang taong inilarawan sa Kabanata 2 (nagsisimula sa Seksiyon 29800) 
o Kabanata 3 (nagsisimula sa Seksiyon 29900) ng Dibisyon 9 ng titulong 
ito o Seksiyon 8100 o 8103 ng Kodigo sa Kapakanan at mga Institusyon na 
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isinasagawa ang at bilang bahagi ng mga tungkulin ng opisyal.

(f) (1) Ang maayos na pagkakakilanlan ay inilalarawan bilang mapagtitibay 
na nakasulat na sertipikasyon mula sa pinuno ng ahensiya kung saan 
nagtatrabaho bilang empleyado ang tagabili o tagalipat, na tumutukoy sa 
tagabili o tagalipat bilang isang full-time na binabayarang alagad ng batas 
na pinahihintulutang magdala ng baril habang isinasagawa ang at bilang 
bahagi ng mga tungkulin ng opisyal.

(2) Ihahatid ang sertipikasyon sa vendor sa oras ng pagbili o paglilipat at ang 
tagabili o tagalipat ay magbibigay ng totoong patunay ng pagkakakilanlan 
upang pagtibayin na siya ang taong pinahihintulutan sa sertipikasyon.

(3) Itatabi ng vendor ang sertipikasyon kasama ng rekord ng pagbebenta at 
isusumite niya ang sertipikasyon sa kagawaran.

(g) Pinahihintulutan ang kagawaran na magpatibay ng mga regulasyon 
upang ipatupad ang mga pagkakaloob ng seksiyong ito.

SEK. 8.14. Ang Seksiyon 30363 ay idinaragdag sa Kodigo Penal, upang 
maging:

30363. Sa loob ng 48 oras mula sa pagkakatuklas, iuulat ng isang vendor ng 
amunisyon ang pagkawala o pagkakanakaw ng alinman sa mga sumusunod 
na bagay sa naaangkop na ahensiya ng pagpapatupad ng batas sa lunsod, 
county, o lunsod at county kung saan matatagpuan ang negosyo ng vendor:

(1) Anumang amunisyong ikinakalakal ng vendor.

(2) Anumang amunisyong nasa pag-aari ng vendor alinsunod sa Seksiyon 
30312.

(3) Anumang amunisyon na nasa lugar ng negosyo ng vendor.

SEK. 8.15. Ang Artikulo 4 (simula sa Seksiyon 30370) ay idinaragdag sa 
Kabanata 1 ng Dibisyon 10 ng Titulo 4 ng Bahagi 6 ng Kodigo Penal, upang 
maging:

Artikulo 4. Mga Pahintulot para sa Pagbili ng Amunisyon

30370. (a) (1) Simula sa Enero 1, 2019, sinumang 18 taong gulang o 
mas matanda ay maaaring mag-apply sa Kagawaran ng Hustisya para sa 
pahintulot para sa pagbili ng amunisyon.

(2) Ang pahintulot para sa pagbili ng amunisyon ay maaaring gamitin ng 
pinahihintulutang tao upang bumili o ilipat ang pagmamay-ari ng amunisyon 
mula sa isang vendor ng amunisyon, gaya ng pagpapakahulugan sa terminong 
iyon sa Seksiyon 16151, at hindi magkakaroon ng iba pang kapangyarihan o 
epekto.

(3) Ang pahintulot para sa pagbili ng amunisyon ay magkakaroon ng apat 
na taong bisa mula Hulyo 1, 2019, o mula sa petsa ng pagbibigay, alinman 
ang mas huli, maliban na lang kung ipapawalang-bisa ito ng kagawaran 
alinsunod sa subdibisyon (b).

(b) Ang pahintulot para sa pagbili ng amunisyon ay ipapawalang-bisa kaagad 
ng kagawaran kapag nagkaroon ng kaganapan na dahilan upang mawalan 
ng karapatang mabigyan ng pahintulot para sa pagbili ng amunisyon ang 
may-hawak alinsunod sa seksiyong ito. Kung mapapawalang-bisa ang isang 
pahintulot, ilalahad ng kagawaran ang dahilan kung bakit iyon ginawa 
kapag nakatanggap ito ng nakasulat na kahilingan mula sa may-hawak, at 
magbibigay ito sa may-hawak ng pagkakataong sumailalim sa proseso ng 
apela upang subukin ang pagpapawalang-bisang iyon.

(c) Ang kagawaran ay gagawa at magpapanatili ng panloob na sentralisadong 
listahan ng lahat ng taong may pahintulot na bumili ng amunisyon at 
aalisin nito kaagad sa listahan ang sinumang taong may pahintulot na 
pinawalang-bisa ng kagawaran alinsunod sa seksiyong ito. Ang kagawaran 
ay magbibigay ng access sa listahan para sa mga vendor ng amunisyon para 
sa pagbebenta ng amunisyon o iba pang uri ng paglilipat, at magbibigay ng 
access sa listahan para sa mga ahensiya ng pagpapatupad ng batas para sa 
pagpapatupad ng batas.

(d) Ang kagawaran ay magbibigay ng pahintulot para sa pagbili ng amunisyon 
sa aplikante kung natutugunan ang lahat ng sumusunod na kundisyon:

nang walang ipinapahayag na nakasulat na pahintulot ng bumili o nagpalipat.
(c) Simula sa Hulyo 1, 2019, ang mga tao lang na nakalista sa 
subdibisyong ito, o ang mga tao o entidad na nakalista sa subdibisyon (e), 
ang pahihintulutang bumili ng amunisyon. Bago maghatid ng anumang 
amunisyon, ang isang vendor ng amunisyon ay mangangailangan ng totoong 
patunay ng pagkakakilanlan upang patibayan na ang ang taong tatanggap 
ng ihahatid na amunisyon ay isang tao o entidad na nakalista sa subdibisyon 
(e) o isa sa mga sumusunod:
(1) Isang taong pinahihintulutang bumili ng amunisyon alinsunod sa 
Seksiyon 30370.
(2) Isang taong inaprubahan ng kagawaran na makatanggap ng armas mula 
sa vendor ng amunisyon, alinsunod sa Seksiyon 28220, kung ang vendor na 
iyon ay isang lisensiyadong mangangalakal ng armas, at ihahatid sa tao ang 
amunisyon bilang bahagi ng transaksyon para sa armas.
(d) Simula sa Hulyo 1, 2019, patitibayan ng vendor ng amunisyon sa 
kagawaran, sa paraang itinatagubilin ng kagawaran, na ang tao ay 
pinahihintulutang bumili ng amunisyon sa pamamagitan ng paghahambing 
ng numero ng pahintulot ng tao na bumili ng amunisyon sa sentralisadong 
listahan ng mga pinahihintulutang bumili ng amunisyon. Kung hindi nakalista 
ang tao bilang isang pinahihintulutang tagabili ng amunisyon, tatanggihan 
ng vendor ang pagbebenta o paglilipat.
(b) (e) Ang Subdibisyon Subdibisyon (a) at (d) ay hindi iiral para sa o 
makakaapekto sa mga pagbebenta o iba pang paglilipat ng pagmamay-ari 
ng baril amunisyon ng mga vendor ng baril amunisyon sa alinman sa mga 
sumusunod, kung matutukoy nang maayos:

(1) Isang taong lisensiyado alinsunod sa Seksiyon 26700 hanggang 26915, 
kasama lahat.

(2) (1) Isang vendor ng baril amunisyon.

(3) (2) Isang taong kabilang sa sentralisadong listahan ng mga hindi saklaw 
na tao o entidad na lisensiyado ng pederal na pamahalaan na magdala ng 
mga armas na pinapanatili ng kagawaran alinsunod sa Artikulo 6 (simula sa 
Seksiyon 28450) ng Kabanata 6 ng Dibisyon 6 ng titulong ito.

(4) (3) Isang pasilidad para sa pagsasanay sa pamamaril na may lisensiya 
sa negosyo o lisensiyang panregulasyon taong bumibili o nakakatanggap ng 
amunisyon sa isang pasilidad para sa pagsasanay sa pamamaril na may 
lisensiya sa negosyo o lisensiyang panregulasyon, hangga't ang amunisyon ay 
hindi ilalabas ng pasilidad sa lahat ng oras.

(5) (4) Isang tagagawa ng baril.

(6) (5) Isang tagabenta ng pakyawan.

(7) (6) Isang tagapagyari o tagapag-angkat ng mga armas o amunisyon na 
lisensiyado alinsunod sa Kabanata 44 (simula sa Seksiyon 921) ng Titulo 18 
ng Kodigo ng Estados Unidos, at sa mga regulasyong inilabas alinsunod doon.

(8) (7) Isang pinahihintulutang kinatawan ng pagpapatupad ng batas ng 
isang lunsod, county, lunsod at county, o ng pamahalaan ng estado o pederal 
na pamahalaan, kung ang pagbebenta o paglilipat ng pagmamay-ari ay para 
sa eksklusibong paggamit ng kagawarang iyon ng pamahalaan, at, bago ang 
pagbebenta, paghahatid, o paglilipat ng baril amunisyon, may ipinakitang 
nakasulat na awtorisasyon mula sa pinuno ng ahensiyang nagpapahintulot sa 
transaksyon sa taong nagbebenta, naghahatid, o naglilipat. Ang naaangkop na 
nakasulat na awtorisasyon ay inilalarawan bilang mapagtitibay na nakasulat 
na sertipikasyon mula sa pinuno ng ahensiya kung saan nagtatrabaho bilang 
isang empleyado ang tagabili, tagalipat, o taong kumukuha ng pagmamay-
ari, na tumutukoy sa empleyado bilang isang indibidwal na pinahihintulutang 
magsagawa ng transaksyon, at nagpapahintulot sa transaksyon para sa 
eksklusibong paggamit ng ahensiya kung saan nagtatrabaho ang indibidwal 
bilang isang empleyado.

(8) Isang maayos na natukoy na sumumpang alagad ng batas, gaya ng 
tinukoy sa Kabanata 4.5 (simula sa Seksiyon 830) ng Titulo 3 ng Bahagi 2, o 
maayos na natukoy na sumumpang opisyal ng pagpapatupad ng batas mula 
sa pederal na pamahalaan, na pinahihintulang magdala ng armas habang 
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ang lahat ng nalikom mula sa mga bayad na natanggap ng Espesyal na 
Pondo para sa Kaligtasan at Pagpapatupad kaugnay ng Amunisyon hanggang 
sa halaga ng pautang na itinatakda sa seksiyong ito, kasama na ang interes 
sa antas ng kuwenta ng pamumuhunan ng pinagsama-samang pera, sa 
Pangkalahatang Pondo.
SEK. 8.16. Ang Artikulo 5 (simula sa Seksiyon 30385) ay idinaragdag sa 
Kabanata 1 ng Dibisyon 10 ng Titulo 4 ng Bahagi 6 ng Kodigo Penal, upang 
maging:

Artikulo 5. Mga Lisensiya ng Vendor ng Amunisyon
30385. (a) May pahintulot ang Kagawaran ng Hustisya na magbigay ng 
mga lisensiya ng vendor ng amunisyon alinsunod sa artikulong ito. Simula sa 
Hulyo 1, 2017, tatanggap na ang kagawaran ng mga aplikasyon para sa mga 
lisensiya ng vendor ng amunisyon. Kung tinanggihan ang isang aplikasyon, 
ipagbibigay-alam ng kagawaran sa aplikante ang dahilan kung bakit ito 
tinanggihan, sa paraang pasulat.
(b) Ibibigay ang lisensiya ng vendor ng amunisyon sa anyong itinatagubilin 
ng kagawaran at magkakaroon ito ng isang taong bisa. Ang kagawaran ay 
maaaring magpatibay ng mga regulasyon upang maibigay ang aplikasyon at 
ang mga pagkakaloob sa pagpapatupad ng artikulong ito. Magbibigay-daan 
ang lisensiya sa lisensiyado na magbenta ng amunisyon sa lokasyong tinukoy 
sa lisensya o sa isang palabas o kaganapan kaugnay ng mga baril gaya ng 
nakalagay sa Seksiyon 30348.
(c) (1) Sa kaso ng isang entidad na hindi natural na tao, ibibigay ng 
kagawaran sa entidad ang lisensiya, ngunit kailangan nitong pumasa 
sa pagsusuri sa karanasan ng isang may pananagutang tao alinsunod sa 
Seksiyon 30395.
(2) Para sa mga layunin ng artikulong ito, ang ibig sabihin ng "may 
pananagutang tao" ay isang taong may kapangyarihang kontrolin ang 
pamahalaan, mga patakaran, at mga kasanayan ng entidad na may 
kinalaman sa amunisyon.
(d) Simula sa Enero 1, 2018, ang isang mangangalakal ng armas na 
lisensiyado alinsunod sa Seksiyon 26700 hanggang 26915, kasama lahat, 
ay awtomatikong ituturing na lisensiyadong vendor ng amunisyon, hangga't 
nakakasunod ang mangangalakal sa mga iniaatas ng Artikulo 2 (simula sa 
Seksiyon 30300) at Artikulo 3 (simula sa Seksiyon 30342).
30390. (a) Ang Kagawaran ng Hustisya ay maaaring maningil sa mga 
aplikante ng lisensiya ng vendor ng amunisyon ng makatwirang bayad na 
sapat upang mabayaran sa kagawaran ang mga makatwiran at tinantiyang 
gastos sa pagpapatupad ng programa para sa lisensiya, kasama na ang 
pagpapatupad ng programang ito at pagpapanatili ng talaan ng mga vendor 
ng amunisyon.
(b) Ang mga bayad na natanggap ng kagawaran alinsunod sa artikulong ito 
ay idedeposito sa Espesyal na Kuwenta para sa mga Vendor ng Amunisyon, 
na gagawin bilang resulta nito. Sa kabila ng nakasaad sa Seksiyon 13340 
ng Kodigo ng Pamahalaan, ang kita mula sa pondo ay tuluy-tuloy na ilalaan 
para sa paggamit ng kagawaran para sa pagpapatupad, pagsasagawa at 
pagsusulong ng mga pagkakalooob ng artikulong ito, at para sa pangongolekta 
at pagpapanatili ng impormasyong isinusumite alinsunod sa Seksiyon 30352.
(c) Ang kita sa Espesyal na Pondo para sa Kaligtasan at Pagpapatupad 
kaugnay ng mga Armas ay magagamit din kapag inilaan sa kagawaran para 
sa pagpapatupad at pagsusulong ng mga pagkakaloob ng artikulong ito.
30395. (a) Ang Kagawaran ng Hustisya ay may pahintulot na magbigay ng 
lisensiya ng vendor ng amunisyon sa mga aplikanteng natukoy ng kagawaran 
na hindi pinagbabawalang magkaroon, makatanggap, magmay-ari, o bumili 
ng amunisyon, bilang isang indibidwal o may pananagutang tao, ayon sa 
subdibisyon (a) ng Seksiyon 30305 o batas na pederal, at magbibigay ng 
kopya ng anumang lisensiyang panregulasyon o lisensiya sa negosyo na 
hinihingi ng lokal na pamahalaan, isang may-bisang permiso ng nagbebenta 
na ibinigay ng Lupon ng Tagapamahala ng Buwis sa Estado, isang lisensiya 
ng armas kung may lisensiya ang tao mula sa pederal na pamahalaan, at 
isang sertipikasyon ng pagiging kwalipikado na ibinigay ng kagawaran.

(1) Ang aplikante ay 18 taong gulang o mas matanda.

(2) Ang aplikante ay hindi pinagbabawalang kumuha o magkaroon ng 
amunisyon ayon sa subdibisyon (a) ng Seksiyon 30305 o batas na pederal.

(3) Binayaran ng aplikante ang mga bayad na nakalagay sa subdibisyon (g).

(e) (1) Kapag nakatanggap ito ng bagong aplikasyon o aplikasyon para sa 
pag-renew, susuriin ng kagawaran ang mga rekord nito, at ang mga rekord 
na may pahintulot itong hilingin sa Kagawaran ng Estado para sa mga 
Ospital sa Estado, alinsunod sa Seksiyon 8104 ng Kodigo sa Kapakanan 
at mga Institusyon, at kung pinahihintulutan ito, sa Pambansang Sistema 
ng Agarang Pagsusuri sa Karanasan ng Kriminal, gaya ng inilalarawan sa 
Seksiyon 922(t) ng Titulo 18 ng Kodigo ng Estados Unidos, upang matukoy 
kung pinagbabawalan ang aplikante na magkaroon o makakuha ng 
amunisyon ayon sa subdibisyon (a) ng Seksiyon 30305 o batas na pederal.

(2) Aaprubahan o tatangihan ang aplikante sa loob ng 30 araw mula sa 
petsa ng pagsusumite ng aplikasyon sa kagawaran. Kung tinanggihan ang 
apllikasyon, isasaad ng kagawaran ang mga dahilan kung bakit iyon ginawa 
at magbibigay ito sa aplikante ng pagkakataong sumailalim sa proseso ng 
apela upang subukin ang pagtangging iyon.

(3) Kung hindi matiyak ng kagawaran ang pinal na pasya patungkol sa 
aplikasyon sa loob ng 30 araw mula sa pagsusumite ng aplikante, bibigyan 
ng pahintulot ng kagawaran ang aplikante.

(4) Ang numero ng pahintulot para sa pagbili ng amunisyon ay siya ring 
numerong nasa dokumentong ibinigay ng tao bilang totoong patunay ng 
pagkakakilanlan.

(f) Ire-renew ng kagawaran ang pahintulot para sa pagbili ng amunisyon ng 
isang tao bago ito mag-expire, hangga't matutukoy ng kagawaran na hindi 
pinagbabawalan ang tao na makakuha o magkaroon ng amunisyon ayon sa 
subdibisyon (a) ng Seksiyon 30305 o batas na pederal, at hangga't babayaran 
ng aplikante ang bayad sa pagpapa-renew na nakalagay sa subdibisyon (g) 
sa tamang oras.

(g) Ang kagawaran ay maaaring maningil ng makatwirang bayad na hindi 
lalampas nang limampung dolyar ($50) kada tao para sa pagbibigay ng 
pahintulot para sa pag-renew, gayunpaman, hindi itatakda ng kagawaran 
ang mga bayad na ito nang mas mataas kaysa sa kailangan upang mabawi 
ang mga makatwiran at tinantiyang gastos upang pondohan ang programa 
para sa pahintulot sa amunisyon na itinatakda sa seksiyong ito at sa 
Seksiyon 30352, kasama na ang pagpapatupad ng programang ito at ang 
pagpapanatili ng anumang sistema ng data na nauugnay sa programang ito.

(h) Dahil dito, gagawin ang Espesyal na Pondo para sa Kaligtasan at 
Pagpapatupad kaugnay ng Amunisyon sa loob ng Kabang-yaman ng Estado. 
Ang lahat ng bayad na natanggap alinsunod sa seksisyong ito ay idedeposito 
sa Espesyal na Pondo para sa Kaligtasan at Pagpapatupad kaugnay ng 
Amunisyon ng Pangkalahatang Pondo, at, sa kabila ng nakasaad sa Seksiyon 
13340 ng Kodigo ng Pamahalaan, ay tuluy-tuloy na inilalaan sa pagpapatupad, 
pagsasagawa, at pagsusulong ng programa para sa pahintulot sa amunisyon 
na itinatakda sa seksiyong ito at sa Seksiyon 30352, at para sa pagbabayad 
sa pautang para sa pagsisimula na itinatakda sa Seksiyon 30371.

(i) Taun-taong susuriin at maaaring iakma ng kagawaran ang lahat ng 
bayad na tinukoy sa subdibisyon (g) upang isaalang-alang ang inflation o 
pagtaas ng presyo ng bilihin.

(j) Pinahihintulutan ang kagawaran na magpatibay ng mga regulasyon 
upang maipatupad ang mga pagkakaloob ng seksiyong ito.

30371. (a) Dahil dito, may nakalaang dalawampu't limang milyong dolyar 
($25,000,000) mula sa Pangkalahatang Pondo bilang pautang para sa mga 
gastos sa pagsisimula ng pagpapatupad, pagsasagawa at pagsusulong ng 
mga pagkakaloob ng programa para sa pahintulot sa amunisyon na itinatakda 
sa Seksiyon 30352 at 30370.

(b) Para sa pagbabayad sa pautang, pagkatapos ilabas ang perang kailangan 
upang ipatupad, isagawa at isulong ang programa para sa pahintulot sa 
amunisyon na itinatakda sa Seksiyon 30352 at 30370, ililipat ng Controller 
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batas, at hindi naisuko ng tao ang armas gaya ng iniaatas ng batas.

(12) Kapag ang impormasyong matatanggap mula sa paggamit ng 
aparatong pagsubaybay ay maituturing na ebidensiyang nagpapakita na may 
malaking pagkakasala, maliit na paglabag sa Kodigo sa Isda at Ligaw na 
Hayop, o maliit na paglabag sa Kodigo sa mga Pampublikong Tagapagdulot 
na ginawa o ginagawa, o makakatulong sa paghahanap ng indibidwal na 
may ginawa o ginagawang malaking magkakasala, maliit na paglabag sa 
Kodigo sa Isda at Ligaw na Hayop, o maliit na paglabag sa Kodigo sa mga 
Pampublikong Tagapagdulot. Ang isang mandamyento sa paghahanap ng 
aparatong pansubaybay na inilabas alinsunod sa talataang ito ay ipapatupad 
sa paraang nakakatugon sa mga iniaatas na tinukoy sa subdibisyon (b) ng 
Seksiyon 1534.

(13) Kapag ang sample ng dugo ng isang tao ay maituturing na ebidensiyang 
nagpapakita ng paglabag sa Seksiyon 23140, 23152, o 23153 ng Kodigong 
Pansasakyan at ang taong hinihingan ng sample o tumanggi sa kahilingan ng 
isang opisyal na magpagsuri ng dugo o hindi nakapagpasuri ng dugo gaya ng 
iniaatas sa Seksiyon 23612 ng Kodigong Pansasakyan, at kukunin ang sample 
sa tao sa paraang makatwiran at sang-ayon sa mga pamamaraang medikal. 
Hindi ginawa ang talataang ito upang ipawalang-bisa ang kapasiyahan ng 
isang hukuman na tukuyin ang kaangkupan ng paglalabas ng mandamyento 
sa paghahanap batay sa bawat sitwasyon.

(14) Simula sa Enero 1, 2016, ang ari-arian o mga bagay na kukumpiskahin 
ay mga armas o amunisyon o pareho na pagmamay-ari, nasa pag-aari, o nasa 
kustodiya o kontrol ng isang taong may utos ng pagpigil sa paggamit ng baril 
na inihain alinsunod sa Dibisyon 3.2 (simula sa Seksiyon 18100) ng Titulo 2 
ng Bahagi 6, kung may ipinagbabawal na armas o amunisyon na nasa pag-
aari, pagmamay-ari, nasa kustodiya, o kontrolado ng isang taong hinainan ng 
utos ng pagpigil sa paggamit ng baril, kung naihain ang utos na iyon sa tao 
ayon sa batas, at hindi naisuko ng tao ang armas gaya ng iniaatas ng batas.

(15) Simula sa Enero 1, 2018, ang ari-arian o mga bagay na kukumpiskahin 
ay may kasamang armas na pagmamay-ari, nasa pag-aari, o nasa kustodiya 
o kontrol ng isang taong napapailalim sa mga pagbabawal kaugnay ng 
mga armas alinsunod sa Seksiyon 29800 o 29805, at may ipinasiya na ang 
hukuman alinsunod sa talataan (3) ng subdibisyon (c) ng Seksiyon 29810 na 
hindi naisuko ng tao ang armas gaya ng iniaatas ng batas.

(15) (16) Kapag ang ari-arian o mga bagay na kukumpiskahin ay mga 
kontroladong substance o isang aparato, inimbentong kasangkapan, 
instrumento o parapernalya na ginagamit para sa paggamit o pagbibigay ng 
kontroladong substance alinsunod sa awtoridad na inilalarawan sa Seksiyon 
11472 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan.

(16) (17) (A) Kapag naaangkop ang lahat ng sumusunod:

(i) Ang sample ng dugo ng isang tao ay maituturing na ebidensiyang 
nagpapakita ng paglabag sa subdibisyon (b), (c), (d), (e), o (f) ng Seksiyon 
655 ng Kodigo sa mga Daungan at Nabigasyon.

(ii) Ang taong hinihingan ng sample ay tumanggi sa kahilingan ng isang 
opisyal na magpasuri ng dugo o hindi nakapagpasuri ng dugo gaya ng 
iniaatas ng Seksiyon 655.1 ng Kodigo sa mga Daungan at Nabigasyon.

(iii) Kukunin ang sample sa tao sa paraang makatwiran at sang-ayon sa mga 
pamamaraang medikal.

(B) Hindi ginawa ang talataang ito upang ipawalang-bisa ang kapasiyahan 
ng isang hukuman na tukuyin ang kaangkupan ng paglalabas mandamyento 
sa paghahanap batay sa bawat sitwasyon.

(b) Ang ari-arian, mga bagay, tao, o mga taong inilalarawan sa subdibisyon 
(a) ay maaaring kunin gamit ang mandamyento sa anumang lugar, o sa 
sinumang tao kung nakanino ang ari-arian o mga bagay.

(c) Sa kabila ng nakasaad sa subdibisyon (a) o (b), walang ilalabas na 
mandamyento sa paghahanap para sa anumang ebidensiyang dokumento 
na nasa pag-aari o kontrol ng sinumang tao na isang abugado ayon sa 
pakahulugan sa Seksiyon 950 ng Kodigo sa Ebidensiya, isang doktor ayon 
sa pakahulugan sa Seksiyon 990 ng Kodigo sa Ebidensiya, isang tagalunas 

(b) Magpapanatili ng kagawaran ng talaan ng lahat ng lisensiyadong vendor 
ng amunisyon. Bibigyan ng access ang mga ahensiya ng pagpapatupad ng 
batas sa talaan, para sa pagpapatupad ng batas.
(c) Maaaring mawalan ng bisa ang lisensiya ng isang vendor ng amunisyon 
kung lumabag ito sa alinman sa mga pagbabawal at iniaatas ng Artikulo 2 
(simula sa Seksiyon 30300) o Artikulo 3 (simula sa Seksiyon 30342).
SEK. 9. Walang anumang nakasaad sa Batas na ito ang hahadlang o 
pipigil sa isang lokal na ordinansa na nagpapatupad ng mga karagdagang 
parusa o iniaatas kaugnay ng pagbebenta o paglilipat ng amunisyon.

SEK. 10. Pagkuha ng mga Armas mula sa mga Pinagbabawalang Tao.

SEK. 10.1. Sinusugan ang Seksiyon 1524 ng Kodigo Penal upang maging:

1524. (a) Maaaring magbigay ng mandamyento sa paghahanap kapag 
nangyari ang alinman sa mga sumusunod:

(1) Kapag ninakaw ang ari-arian.

(2) Kapag ginamit ang ari-arian o mga bagay sa pagsasagawa ng isang 
malaking pagkakasala.

(3) Kapag ang ari-arian o mga bagay ay nasa pag-aari ng sinumang taong 
naglalayong gamitin ang mga iyon sa paggawa ng krimen, o nasa pag-aari ng 
ibang tao kung kanino niya ito inihatid nang sa gayon ay maitago ang mga ito.

(4) Kapag ang ari-arian o mga bagay na kukumpiskahin ay may laman o 
itinuturing na ebidensiyang nagpapakita na may malaking pagkakasalang 
nagawa, o nagpapakita na may malaking pagkakasalang nagawa ang isang 
partikular na tao.

(5) Kapag ang ari-arian o mga bagay na kukumpiskahin ay may lamang 
ebidensiyang nagpapakita na may nangyari o nangyayaring pananamantala 
sa bata sa paraang sekswal, na labag sa Seksiyon 311.3, o pagkakaroon ng 
bagay na nagpapakita ng pagkilos ng isang taong wala pang 18 taong gulang 
sa sekswal na paraan, na labag sa Seksiyon 311.11.

(6) Kapag may mandamyentong arestuhin ang isang tao.

(7) Kapag ang isang tagapagbigay ng serbisyo sa elektronikong komunikasyon 
o serbisyo sa pag-iimbak sa computer o pagpoproseso ng data ay may mga 
rekord o ebidensiya, gaya ng tinukoy sa Seksiyon 1524.3, na nagpapakita na 
ninakaw ang ari-arian bilang bahagi ng isang maliit na pagkakasala, o may 
ari-arian o mga bagay na nasa pag-aari ng sinumang taong naglalayong 
gamitin ang mga iyon sa paggawa ng maliit na pagkakasalang itinuturing na 
krimen, o kung ang ari-arian o mga bagay na ito ay nasa pag-aari ng ibang 
tao kung kanino niya ito inihatid nang sa gayon ay maitago ang mga ito.

(8) Kapag ang ari-arian o mga bagay na kukumpiskahin ay may kasamang 
bagay o ebidensiyang nagpapakita ng paglabag sa Seksiyon 3700.5 ng 
Kodigo ng Paggawa, o nagpapakita na nilabag ng isang partikular na tao ang 
Seksiyon 3700.5 ng Kodigo ng Paggawa.

(9) Kapag ang ari-arian o mga bagay na kukumpiskahin ay may kasamang 
armas o iba pang sandata sa pinangyarihan, o sa lugar na kinaroroonan o 
kinokontrol ng taong inaresto kaugnay ng, isang insidente ng karahasan sa 
tahanan na kinasasangkutan ng pagbabanta sa buhay ng tao o pisikal na 
pananakit gaya ng itinatakda sa Seksiyon 18250. Hindi apektado ng seksiyong 
ito ang mga pagkumpiskang walang mandamyento na pinahihintulutan ng 
Seksiyon 18250.

(10) Kapag ang ari-arian o mga bagay na kukumpiskahin ay may kasamang 
armas o iba pang sandata na pagmamay-ari, o nasa pag-aari, o nasa kontrol, 
ng isang taong inilalarawan sa subdibisyon (a) ng Seksiyon 8102 ng Kodigo 
sa Kapakanan at mga Institusyon.

(11) Kapag ang ari-arian o mga bagay na kukumpiskahin ay may kasamang 
armas na pagmamay-ari, o nasa pag-aari, o nasa kustodiya o kontrol, ng isang 
taong napapailalim sa mga pagbabawal kaugnay ng mga armas alinsunod 
sa Seksiyon 6389 ng Kodigong Pampamilya, kung ang isang ipinagbabawal 
na armas ay nasa pag-aari, pagmamay-ari, nasa kustodiya, o kontrolado ng 
isang taong hinainan ng kautusang pamproteksyon alinsunod sa Seksiyon 
6218 ng Kodigong Pampamilya, nahainan ng kautusang iyon ang tao ayon sa 
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sa loob ng makatwirang tagal ng panahon, maaaring ang mahistrado, sa 
halip na ang espesyal na kinatawan, ang mag-atas sa partidong nagsampa 
ng kaso na isagawa ang pagsisiyasat sa paraang inilalarawan sa seksiyong 
ito.

(e) Ang anumang pagsisiyasat ng espesyal na kinatawan, na isasagawa 
alinsunod sa seksiyong ito ay maaaring isagawa sa paraang magbibigay-
daan sa partidong nagbibigay ng mandamyento o sa kanyang itinalaga na 
samahan ang espesyal na kinatawan habang isinasagawa niya ang kanyang 
pagsisiyasat. Gayunpaman, hindi maaaring makibahagi ang partido o ang 
kanyang itinalaga sa nabanggit na pagsisiyasat, hindi rin niya maaaring suriin 
ang alinman sa mga aytem na sinisiyasat ng espesyal na kinatawan, maliban 
na lang kung papayagan siya ng partidong nabigyan ng mandamyento.

(f) Ayon sa pagkakagamit sa seksiyong ito, ang "nakadokumentong 
ebidensiya" ay kinabibilangan ng, ngunit hindi limitado sa anumang uri o 
klase ng mga sulat, dokumento, blueprint, drawing, larawan, computer 
printout, microfilm, X-ray, talaan, diagram, ledger, aklat, tape, audio at video 
recording, pelikula, at papeles.

(g) Hindi dapat magbigay ng anumang mandamyento para sa anumang 
aytem o mga aytem na inilalarawan sa Seksiyon 1070 ng Kodigo ng Ebidensiya.

(h) Sa kabila ng iba pang batas, walang anumang paghahabol sa mga 
materyales ng isang abugado, alinsunod sa inilalarawan sa Kabanata 4 
(nagsisimula sa Seksiyon 2018.010) ng Titulo 4 ng Bahagi 4 ng Kodigo 
ng mga Pamamaraang Sibil, ang maaaring katigan sa isang paglilitis 
kung saan may sapat na dahilan upang paniwalaan na ang abugado ay 
bahagi, o naging bahagi ng isang kriminal na aktibidad na nauugnay sa 
nakadokumentong ebidensiya na binigyan ng mandamyento, maliban na lang 
kung mapapatunayan sa pagdinig, patungkol sa nakuhang nakadokumentong 
ebidensiya nang may mandamyento, na hindi kinuha ang mga serbisyo 
ng naturang abugado upang bigyang-daan o tulungan ang sinuman na 
magsagawa o magplanong magsagawa ng isang krimen o panloloko.

(i) Walang anumang bahagi ang seksiyon na ito na ginawa upang limitahan 
ang kakayahan ng isang abugado na humiling ng pribadong pagdinig 
alinsunod sa pagpapasiya ng Korte Suprema ng California sa People v. 
Superior Court (Laff) (2001) 25 Cal.4th 703.

(j) Bukod sa iba pang sitwasyon na nagbibigay-daan sa mahistrado na 
magbigay ng mandamyento para sa isang tao o ari-arian sa ibang county, 
kapag ang mga kukuning ari-arian o bagay ay naglalaman ng anumang 
aytem o ebidensiya na nagpapakita ng paglabag sa Seksiyon 530.5, maaaring 
magbigay ang mahistrado ng isang mandamyentong nag-uutos na siyasatin 
ang isang tao o ari-arian sa ibang county kung nakatira ang taong nagmamay-
ari sa nakuha o ginamit na impormasyon ng pagkakakilan sa county kung 
nasaan ang hukumang magbibigay ng mandamyento.

(k) Hindi dapat bigyang-kahulugan ang seksiyong ito sa paraang gagawa ng 
pagkilos laban sa anumang korporasyon sa loob o labas ng California, mga 
opisyal, empleyado, ahente o iba pang mga partikular na tao nito kaugnay ng 
pagbibigay nila ng impormasyon sa lokasyon.

SEK. 10.2. Narito ang nakasaad sa sinusugang Seksiyon 27930 ng Kodigo 
Penal:

27930. Ang Seksiyon 27545 ay hindi nalalapat sa mga paghahatid, paglipat, 
o pagbabalik ng mga baril alinsunod sa alinman sa mga sumusunod:

(a) Seksiyon 18000 at 18005.

(b) Dibisyon 4 (nagsisimula sa Seksiyon 18250) ng Titulo 2.

(c) Kabanata 2 (nagsisimula sa Seksiyon 33850) ng Dibisyon 11.

(d) Seksiyon 34005 at 34010.

(e) Seksiyon 29810.
SEK. 10.3. Narito ang nakasaad sa sinusugang Seksiyon 29810 ng Kodigo 
Penal:

29810. (a) Para sa sinumang taong napapailalim sa Seksiyon 29800 
o 29805, sa panahon ng paghatol, dapat magbigay ang hukuman, sa 

na pangkaisipan ayon sa pakahulugan sa Seksiyon 1010 ng Kodigo sa 
Ebidensiya, o isang kasapi ng kaparian ayon sa pakahulugan sa Seksiyon 
1030 ng Kodigo sa Ebidensiya, at hindi pinaghihinalaan na nakikisangkot 
sa kriminal na aktibidad na may kinalaman sa ebidensiyang dokumento 
na inihihingi ng mandamyento maliban na lang kung nasunod na ang 
sumusunod na pamamaraan:

(1) Sa oras ng paglalabas ng mandamyento, magtatalaga ang hukuman 
ng espesyal na pinuno alinsunod sa subdibisyon (d) upang samahan ang 
taong maghahain ng mandamyento. Kapag naihain na ang mandamyento, 
ipagbibigay-alam ng espesyal na pinuno sa hinainang partido ang mga 
partikular na bagay na hinihingi at na magkakaroon ang partido ng 
pagkakataong ibigay ang mga bagay na hinihiling. Kung hindi naibigay ng 
partido, sa paghuhusga ng espesyal na pinuno, ang mga bagay na hinihiling, 
magsasagawa ang espesyal na pinuno ng paghahanap ng mga bagay sa 
lugar na nakasaad sa mandamyento sa paghahanap.

(2) (A) Kung isinaad ng partidong hinainan na hindi dapat isiwalat ang 
isang bagay o mga bagay, iseselyado ang mga ito ng espesyal na pinuno at 
dadalhin ito sa hukuman para sa isang pagdinig.

(B) Sa pagdinig, magkakaroon ng karapatan ang hinanapang partido na 
magpaabot ng anumang isyu na maaaring ipaabot alinsunod sa Seksiyon 
1538.5 gayundin ng paghahabol na hindi maaaring isapubliko ang bagay 
o mga bagay, gaya ng itinatakda ng batas. Isasagawa ang pagdinig sa 
hukumang superyor. Ang hukuman ay magbibigay ng sapat na oras upang 
makakuha ng tagapayo ang mga partido at makagawa sila ng mga mosyon 
o makapagpakita ng ebidensiya. Isasagawa ang pagdinig sa loob ng 
tatlong araw mula sa paghahain ng mandamyento maliban na lang kung 
magkakaroon ng kapasiyahan ang hukuman na hindi posibleng magsagawa 
ng pinabilis na pagdinig. Sa ganoong sitwasyon, ididinig ang usapin sa lalong 
madaling panahon.

(C) Kung dadalhin sa hukuman ang isang bagay o mga bagay para sa isang 
pagdinig, ipagpapaliban ang anumang limitasyon sa oras na itinatagubilin 
sa Kabanata 2 (simula sa Seksiyon 799) ng Titulo 3 ng Bahagi 2 mula sa oras 
ng pagkumpiska hanggang sa pinal na kongklusyon ng pagdinig, kasama ang 
anumang nauugnay na paglilitis na may kinalaman sa atas o paghahabol.

(3) Ihahain ang mandamyento, sa tuwing posible, sa normal na oras ng 
negosyo. Dagdag pa rito, ihahain ang mandamyento sa isang partidong 
mukhang may hawak o kontrol sa mga bagay na hinahanap. Kung, pagkatapos 
magsagawa ng mga makatwirang hakbang, hindi mahanap ng partidong 
maghahain ng mandamyento ang tao, iseselyado at ibabalik ng espesyal na 
pinuno sa hukuman, para sa pagpapasiya ng hukuman, ang anumang bagay 
na mukhang hindi maaaring isapubliko gaya ng itinatakda ng batas.

(d) (1) Gaya ng pagkakagamit sa seksiyong ito, ang "espesyal na pinuno" 
ay isang abugado na isang kasaping may magandang katayuan sa Abugasya 
ng Estado ng California at napili sa isang listahan ng mga kwalipikadong 
abugado na pinapanatili ng Abugasya ng Estado partikular na para sa 
pagsasagawa ng mga paghahanap na inilalarawan sa seksiyong ito. 
Maglilingkod ang mga abugadong ito nang walang kabayaran. Ituturing na 
pampublikong empleyado ang isang espesyal na pinuno, at ang entidad ng 
pamahalaan na nagpalabas ng mandamyento sa paghahanap ang ituturing 
na employer ng espesyal na pinuno at ang naaangkop na pampublikong 
entidad, para sa mga layunin ng Dibisyon 3.6 (simula sa Seksiyon 810) ng 
Titulo 1 ng Kodigo ng Pamahalaan, kaugnay ng mga paghahabol at pagkilos 
laban sa mga pampublikong entidad at pampublikong empleyado. Sa pagpili 
ng espesyal na pinuno, gagawin ng hukuman ang lahat ng makakaya nito 
upang matiyak na walang kaugnayan ang taong mapipili sa alinman sa mga 
partidong sangkot sa nakabinbing usapin. Ang impormasyong makukuha ng 
espesyal na pinuno ay ituturing na kumpidensyal at hindi maaaring ibunyag 
maliban na lang kung gagamitin ito bilang direktang tugon sa pagtatanong 
ng hukuman.

(2) Kung sakaling mapag-alaman ng mahistrado, matapos niyang gawin 
ang lahat upang makakuha ng espesyal na kinatawan, na walang maaaring 
tumayo bilang isang espesyal na kinatawan at na walang makukuhang ganito 
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iba ang lahat ng baril.

(5) Atasan ang itinalaga na pahintulutan ang pagkakatalaga sa kanya, 
maliban kung isa itong ahensiya ng pagpapatupad ng batas, at na ipahayag, 
sa ilalim ng parusa sa pagbibigay ng hindi totoong pahayag, na hindi siya 
pinagbabawalan ng batas ng estado o pederal na humawak ng anumang mga 
baril.

(6) Atasan ang itinalaga na sabihin kung kailan isinuko ang bawat baril, at 
ang pangalan ng partido kung saan ito isinuko, at atasan siyang maglakip 
ng mga resibo mula sa opisyal ng pagpapatupad ng batas o lisensiyadong 
mangangalakal ng mga baril na kumuha sa mga isinukong baril.

(7) Ipaalam sa nasasakdal at itinalaga ang kanilang obligasyon na 
isumite ang nasagutan nang Porma ng Pagsuko ng mga Armas ng mga 
Pinagbabawalang Tao sa nakatalagang opisyal ng probasyon sa loob ng mga 
yugto ng panahong nakasaad sa subdibisyon (d) at (e).

(c) (1) Kapag nahatulan ang isang nasasakdal para sa isang krimeng 
inilalarawan sa subdibisyon (a), dapat ay italaga kaagad ng hukuman 
ang nabanggit na usapin sa isang opisyal ng probasyon upang malaman 
kung ipinapakita ba ng Awtomatikong Sistema ng mga Baril o ng iba pang 
mapagkakatiwalaang impormasyon, gaya ng ulat ng pulis, na may mga 
baril na pag-aari, hawak, o nasa kustodiya o kontrol ang nasasakdal. Kung 
naaangkop, dapat matanggap ng nakatalagang opisyal ng probasyon ang 
Porma ng Pagsuko ng mga Armas ng mga Pinagbabawalang Tao mula sa 
nasasakdal o itinalaga ng nasasakdal, at dapat niyang tiyakin na maayos na 
na-update ang Awtomatikong Sistema ng mga Baril upang ipakitang isinuko 
na ng nasasakdal ang mga pinag-uusapang baril.

(2) Bago ang huling pagpapasiya o paghatol sa kaso, dapat iulat ng 
nakatalagang opisyal ng probasyon sa hukuman kung sumunod ba ang 
nasasakdal sa mga iniaatas ng seksiyong ito sa pamamagitan ng pagsuko 
sa lahat ng baril na natukoy sa imbestigasyon ng opisyal ng probasyon, o 
na idineklara ng mismong nasasakdal sa Porma ng Pagsuko ng mga Armas 
ng mga Pinagbabawalang Tao, at sa pamamagitan ng pagsusumite ng 
nasagutan nang Porma ng Pagsuko ng mga Armas ng mga Pinagbabawalang 
Tao sa tamang oras. Dapat ding iulat ng opisyal ng probasyon sa Kagawaran 
ng Hustisya, sa pamamagitan ng isang porma na gagawin ng kagawaran, 
kung na-update na ba ang Awtomatikong Sistema ng mga Baril upang ipakita 
ang mga baril na isinuko na ng nasasakdal.

(3) Bago ang huling pagpapasiya o paghatol sa kaso, dapat munang 
siyasatin ng hukuman kung ipinapakita ba sa ulat ng opisyal ng probasyon 
na isinuko na ng nasasakdal ang lahat ng kanyang baril gaya ng iniaatas, at 
kung nakatanggap ba ang hukuman ng Porma ng Pagsuko ng mga Armas ng 
mga Pinagbabawalang Tao, nang may mga resibong inilalarawan sa talataan 
(1) ng subdibisyon (d) o talataan (1) ng subdibisyon (e). Dapat tiyakin ng 
hukuman na isasama ang mga ipinasiyang ito sa abstract ng hatol. Upang 
hindi maantala ang paghatol, maaaring gawin ng hukuman ang mga 
ipinasiyang ito sa loob ng 14 na araw bago ang paghatol, kung kinakailangan.

(4) Kung makakakita ang hukuman ng sapat na dahilan na magpapatunay 
na walang isinukong anumang mga baril ang nasasakdal gaya ng iniaatas, 
dapat ipag-utos ng hukuman na hanapin o alisin ang anumang mga baril 
sa anumang lokasyon kung saan may sapat na dahilan ang hukom upang 
paniwalaang nandoon ang mga baril ng nasasakdal. Dapat idetalye ng 
hukuman ang mga dahilan at ang saklaw ng paghahanap at pagsamsam na 
ipinahintulot ng kautusan.

(5) Kapag hindi naisumite ng nasasakdal ang nasagutang Porma ng Pagsuko 
ng mga Armas ng mga Pinagbabawalang Tao sa nakatalagang opisyal ng 
probasyon sa tamang oras, papatawan siya ng multang hindi lalampas sa sa 
isang daang dolyar ($100).

(d) Ang mga sumusunod na pamamaraan ay ilalapat sa sinumang 
nasasakdal na itinuturing na isang pinagbabawalang tao alinsunod sa 
kahulugan ng talataan (1) ng subdibisyon (a), na wala sa kustodiya anumang 
oras sa loob ng limang araw matapos mahatulan:

(1) Dapat isuko ng itinalaga ang anumang mga baril na pag-aari, hawak 

pamamagitan ng isang porma mula sa Kagawaran ng Hustisya, ng isang 
paunawa sa nasasakdal na pinagbabawalan ng kabanatang ito na magmay-
ari, bumili, tumanggap, humawak o magkaroon ng kustodiya o kontrol 
sa anumang baril. Dapat ipaalam ng abiso sa nasasakdal ang tungkol 
sa pagbabawal ng mga baril, at dapat ay mayroon itong isang porma na 
magagamit sa paglipat ng mga baril. Kung mag-e-expire ang pagbabawal 
na magmay-ari o humawak ng isang baril sa isang petsang nakasaad sa 
utos ng hukuman, dapat ipaalam ng porma sa nasasakdal na maaari niyang 
piliing ilipat ang kanyang baril sa isang mangangalakal ng mga baril na 
nilisensyahan alinsunod sa Seksiyon 29830.

(b) Ang hindi pagbibigay sa paunawang inilalarawan sa subdibisyon (a) ay 
hindi isang dahilan upang lumabag sa kabanatang ito.

(c) Mawawalan ng saysay ang seksiyong ito simula sa Enero 1, 2018.
SEK. 10.4. Narito ang nakasaad sa idinagdag na Seksiyon 29810 sa Kodigo 
Penal:

29810. (a) (1) Kapag nahatulan na ang anumang paglabag na 
nagpapailalim sa isang tao sa Seksiyon 29800 o Seksiyon 29805, dapat isuko 
ng tao ang lahat ng baril na kanyang pag-aari, hawak o nasa kustodiya o 
kontrol sa paraang inilalarawan sa seksiyong ito.
(2) Matapos hatulan ang nasasakdal para sa anumang krimeng 
inilalarawan sa subdibisyon (a), dapat ipaalam ng hukuman sa nasasakdal 
na pinagbabawalan siyang magmay-ari, bumili, tumanggap, humawak, 
o magkaroon ng kustodiya o kontrol sa anumang mga baril, armas, at 
kagamitan para sa armas na kinabibilangan ng, ngunit hindi limitado sa 
mga magasin, at dapat niyang atasan ang nasasakdal na isuko ang lahat ng 
kanyang baril sa paraang inilalarawan sa seksiyong ito. Dapat ding bigyan ng 
hukuman ang nasasakdal ng isang Porma ng Pagsuko ng mga Armas ng mga 
Pinagbabawalang Tao mula sa Kagawaran ng Hustisya.
(3) Gamit ang Porma ng Pagsuko ng mga Armas ng mga Pinagbabawalang 
Tao, dapat magtalaga ang nasasakdal ng isang kinatawan at bigyan iyon ng 
kapangyarihan ng abugado upang mailipat o maibigay sa iba ang anumang 
mga baril. Ang itinalaga ay maaaring maging isang lokal na ahensiya ng 
pagpapatupad ng batas o isang sumasang-ayong ikatlong partido na hindi 
pinagbabawalan ng batas ng estado o pederal na humawak ng mga baril. Sa 
loob ng mga yugto ng panahong nakasaad sa subdibisyon (d) at (e), dapat 
ay magawa ng itinalaga na isuko ang mga baril sa isang lokal na ahensiya 
ng pagpapatupad ng batas, ibenta ang mga ito sa isang lisensiyadong 
mangangalakal ng mga baril o ilipat ang mga ito sa isang mangangalakal ng 
mga baril upang itago, alinsunod sa Seksiyon 29830.
(b) Dapat magawa ng Porma ng Pagsuko ng mga Armas ng mga 
Pinagbabawalang Tao ang lahat ng sumusunod:
(1) Ipaalam sa nasasakdal na pinagbabawalan siyang magmay-ari, bumili, 
tumanggap, humawak, o magkaroon ng kustodiya o kontrol sa anumang mga 
baril, armas, at kagamitan para sa armas na kinabibilangan ng, ngunit hindi 
limitado sa mga magasin, at na dapat niyang isuko ang lahat ng kanyang 
baril sa isang itinalaga sa loob ng mga yugto ng panahong nakalagay sa 
subdibisyon (d) o (e) sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga baril sa isang 
lokal na ahensiya ng pagpapatupad ng batas, pagbebenta ng mga ito sa isang 
lisensiyadong mangangalakal ng mga baril, o paglipat ng mga ito sa isang 
mangangalakal ng mga baril upang itago, alinsunod sa Seksiyon 29830.
(2) Ipaalam sa nasasakdal na dapat itago ng sinuman sa kanyang mga 
kasama sa bahay ang kanyang mga baril alinsunod sa Seksiyon 25135.
(3) Atasan ang nasasakdal na ideklara ang anumang mga baril na naging 
pag-aari, nahawakan o napailalim sa kanyang kustodiya o kontrol sa panahon 
ng paghatol sa kanya, at ilarawan ang mga naturang baril at ibigay ang lahat 
ng makatwirang impormasyon tungkol sa lokasyon ng mga ito upang magawa 
ng itinalaga o mga opisyal ng pagpapatupad ng batas na makita ang mga ito.
(4) Atasan ang nasasakdal na kumuha ng kinatawan, kung ipapahayag ng 
nasasakdal na siya ay nagmay-ari, humawak, o nagkaroon ng kustodiya o 
kontrol sa anumang mga baril sa panahon ng paghatol sa kanya, at bigyan 
ang itinalaga ng kapangyarihan ng abugado upang mailipat o maibigay sa 
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(g) Hindi dapat litisin ang nasasakdal para sa ilegal na pagkakaroon ng 
anumang mga baril na nakasaad sa Porma ng Pagsuko ng mga Armas ng 
mga Pinagbabawalang Tao kung isusuko ang mga baril gaya ng iniaatas.
(h) Ang anumang mga baril na dapat isuko ng nasasakdal sa ibang paraan 
alinsunod sa seksiyong ito, na legal na pag-aari ng kanyang kasama sa bahay 
ay hindi isasama sa mga dapat isuko kung maaabisuhan ang nasasakdal na 
dapat itago ng kanyang kasama sa bahay ang naturang baril alinsunod sa 
Seksiyon 25135.
(i) Dapat i-update ng ahensiya ng pagpapatupad ng batas ang Awtomatikong 
Sistema ng mga Baril upang maipakita ang anumang mga baril na isinuko 
sa nabanggit na ahensiya alinsunod sa seksiyong ito. Dapat itabi ng isang 
ahensiya ng pagpapatupad ng batas ang isang baril na isinuko rito alinsunod 
sa seksiyong ito sa loob ng 30 araw matapos isuko ang nabanggit na baril. 
Pagkalipas ng 30 araw, ang baril ay sisirain, itatago, ibebenta o ililipat ng 
ahensiya, maliban na lang kung makakatanggap ito ng sertipiko mula 
sa isang hukom ng hukuman ng mga rekord o isang abugado ng distrito 
ng county na nagsasaad na kinakailangan o naaangkop na itago ang 
nabanggit na baril ayon sa batas, o kung magbibigay ang nasasakdal ng 
isang nakasulat na paunawa patungkol sa kanyang hangarin na iapela ang 
isang hatol para sa isang krimeng inilalarawan sa subdibisyon (a), o kung 
nakasaad sa Awtomatikong Sistema ng mga Baril na naiulat ng legal na may-
ari na nawala o ninakaw ang baril. Kung naiulat na nawala o ninakaw ang 
naturang baril, ibabalik kaagad ito sa legal na may-ari kapag tapos na itong 
siyasatin bilang isang ebidensiya, kapag natukoy na ito ng legal na may-ari at 
may naipakita na siyang ebidensiya na pag-aari niya ito, at kapag sumusunod 
na ang ahensiya ng pagpapatupad ng batas sa Kabanata 2 (nagsisimula 
sa Seksiyon 33850) ng Dibisyon 11 ng Titulo 4. Dapat abisuhan ng ahensiya 
ang Kagawaran ng Hustisya tungkol sa kalagayan ng mga isinukong baril 
alinsunod sa Seksiyon 34010.
(j) Ang isang ahensiya ng lunsod, county, o lunsod at county, o estado ay 
maaaring may pagtibaying isang regulasyon, ordinansa, o resolusyon na 
nagpapataw ng singiling katumbas ng mga gastos na pampangasiwaan nito 
kaugnay ng pagsamsam, pagkuha, pagtatago, o pagbibigay ng isang baril 
alinsunod sa Seksiyon 33880.
(k) Magkakaroon ng bisa ang seksiyong ito sa Enero 1, 2018.
SEK. 11. Pagnanakaw ng mga Baril.

SEK. 11.1. Narito ang nakasaad sa sinusugang Seksiyon 490.2 ng Kodigo 
Penal:

(a) Sa kabila ng Seksiyon 487 o iba pang tadhana ng batas na naglalarawan 
ng malakihang pagnanakaw, ang pagnanakaw ng anumang ari-arian, kung 
saan ang halaga ng nakuhang pera, gawa, tunay o personal na ari-arian ay 
hindi lumalampas sa siyam na raan at limampung dolyar ($950) ay dapat 
ituring bilang maliit na pagnanakaw at parusahan bilang isang maliit na 
pagkakasala, maliban na lang kung maaaring parusahan ang taong iyon 
alinsunod sa subdibisyon (h) ng Seksiyon 1170 dahil dati na siyang nahatulan 
nang isa o higit pang beses para sa isang krimeng nakasaad sa sugnay 
(iv) ng napapailalim na talataan (C) ng talataan (2) ng subdibisyon (e) ng 
Seksiyon 667, o para sa isang krimeng nangangailangan ng pagpaparehistro 
alinsunod sa subdibisyon (c) ng Seksiyon 290.

(b) Hindi malalapat ang seksiyong ito sa anumang pagnanakaw na maaaring 
kasuhan bilang isang paglabag sa batas alinsunod sa iba pang tadhana ng 
batas.

(c) Hindi malalapat ang seksiyong ito sa pagnanakaw ng isang baril.
SEK. 11.2. Narito ang nakasaad sa sinusugang Seksiyon 29805 ng Kodigo 
Penal:

29805. Maliban na lang kung nakasaad sa Seksiyon 29855 o subdibisyon (a) 
ng Seksiyon 29800, ang sinumang taong nahatulan ng maliit na pagkakasala 
na lumalabag sa Seksiyon 71, 76, 136.1, 136.5, o 140, subdibisyon (d) ng 
Seksiyon 148, Seksiyon 171b, talataan (1) ng subdibisyon (a) ng Seksiyon 
171c, 171d, 186.28, 240, 241, 242, 243, 243.4, 244.5, 245, 245.5, 246.3, 
247, 273.5, 273.6, 417, 417.6, 422, 626.9, 646.9, o 830.95, subdibisyon (a) 

o nasa kustodiya o kontrol ng nasasakdal sa loob ng limang araw matapos 
ang paghatol sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga baril sa isang lokal 
na ahensiya ng pagpapatupad ng batas, pagbebenta ng mga ito sa isang 
lisensiyadong mangangalakal ng mga baril, o paglipat ng mga ito sa isang 
mangangalakal ng mga baril upang itago, alinsunod sa Seksiyon 29830, ayon 
sa kahilingan ng nasasakdal. Ibibigay sa nasasakdal ang anumang mga 
kikitain sa pagbebenta ng mga baril. Alinsunod sa subdibisyong ito, dapat 
bigyan ng opisyal ng pagpapatupad ng batas o lisensiyadong mangangalakal 
ang itinalaga ng isang resibong naglalarawan sa mga baril at naglilista sa 
numero ng serye o iba pang pagkakakilanlan ng mga baril noong isinuko ito.
(2) Kung may anumang mga pag-aari, hawak o nasa kustodiya o kontrol 
na baril ang nasasakdal na dapat niyang isuko, dapat isumite ng itinalaga 
ng nasasakdal ang nasagutang Porma ng Pagsuko ng mga Armas ng mga 
Pinagbabawalang Tao sa nakatalagang opisyal ng probasyon sa loob ng 
limang araw matapos ang paghatol, nang may mga resibong inilalarawan sa 
talataan (1) ng subdibisyon (d) na nagpapakitang isinuko ang mga baril ng 
nasasakdal sa isang lokal na ahensiya ng pagpapatupad ng batas, o ibinenta 
o inilipat sa isang lisensiyadong mangangalakal ng mga baril.
(3) Kung walang anumang mga pag-aari, hawak, o nasa kustodiya o 
kontrol na baril ang nasasakdal na dapat niyang isuko, magagawa niya, 
sa loob ng limang araw matapos ang paghatol, na isumite ang nasagutan 
nang Porma ng Pagsuko ng mga Armas ng mga Pinagbabawalang Tao sa 
nakatalagang opisyal ng probasyon, nang may kasamang isang pahayag na 
nagkukumpirmang wala siyang mga baril na dapat isuko.
(e) Ang mga sumusunod na pamamaraan ay ilalapat sa sinumang 
nasasakdal na itinuturing na isang pinagbabawalang tao alinsunod sa 
kahulugan ng talataan (1) ng subdibisyon (a), na nasa kustodiya anumang 
oras sa loob ng limang araw matapos mahatulan:
(1) Dapat isuko ng itinalaga ang anumang mga baril na pag-aari, hawak 
o nasa kustodiya o kontrol ng nasasakdal sa loob ng 14 na araw matapos 
ang paghatol sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga baril sa isang lokal 
na ahensiya ng pagpapatupad ng batas, pagbebenta ng mga ito sa isang 
lisensiyadong mangangalakal ng mga baril, o paglipat ng mga ito sa isang 
mangangalakal ng mga baril upang itago, alinsunod sa Seksiyon 29830, ayon 
sa kahilingan ng nasasakdal. Ibibigay sa nasasakdal ang anumang mga 
kikitain sa pagbebenta ng mga baril. Alinsunod sa subdibisyong ito, dapat 
bigyan ng opisyal ng pagpapatupad ng batas o lisensiyadong mangangalakal 
ang itinalaga ng isang resibong naglalarawan sa mga baril at naglilista sa 
numero ng serye o iba pang pagkakakilanlan ng mga baril noong isinuko ito.

(2) Kung may anumang mga pag-aari, hawak o nasa kustodiya o kontrol 
na baril ang nasasakdal na dapat niyang isuko, dapat isumite ng itinalaga 
ng nasasakdal ang nasagutang Porma ng Pagsuko ng mga Armas ng mga 
Pinagbabawalang Tao sa nakatalagang opisyal ng probasyon sa loob ng 14 
na araw matapos ang paghatol, nang may mga resibong inilalarawan sa 
talataan (1) ng subdibisyon (e) na nagpapakitang isinuko ang mga baril ng 
nasasakdal sa isang lokal na ahensiya ng pagpapatupad ng batas, o ibinenta 
o inilipat sa isang lisensiyadong mangangalakal ng mga baril.
(3) Kung walang anumang mga pag-aari, hawak, o nasa kustodiya o 
kontrol na baril ang nasasakdal na dapat niyang isuko, magagawa niya, 
sa loob ng 14 na araw matapos ang paghatol, na isumite ang nasagutan 
nang Porma ng Pagsuko ng mga Armas ng mga Pinagbabawalang Tao sa 
nakatalagang opisyal ng probasyon, nang may kasamang isang pahayag na 
nagkukumpirmang wala siyang mga baril na dapat isuko.
(4) Kung lalabas sa kustodiya ang nasasakdal sa loob ng 14 na araw matapos 
ang paghatol at hindi pa pansamantalang nakukuha ng itinalaga ang bawat 
baril na dapat niyang isuko alinsunod sa inilalarawan sa itaas, dapat ay isuko 
ng nasasakdal, sa loob ng limang araw matapos siyang palabasin, ang bawat 
baril na dapat niyang isuko alinsunod sa talataan (1) ng subdibisyon (d).
(f) Kung naaayon sa batas, magagawa ng hukuman na paikliin o palawigin 
ang mga yugto ng panahon na nakasaad sa subdibisyon (d) at (e), palawigin 
ang yugto ng panahon na nakasaad sa talataan (3) ng subdibisyon (c), o 
pahintulutan ang isang alternatibong paraan ng pagsuko.
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ng nakaraang Seksiyon 12100, alinsunod sa nakasaad sa seksiyong iyon 
noong isinabatas ito ng Seksiyon 3 ng Kabanata 1386 ng mga Kautusan ng 
1988 noong ipinawalang-saysay ito ng Seksiyon 18 ng Kabanata 23 ng mga 
Kautusan ng 1994, Seksiyon 17500, 17510, 25300, 25800, 30315, o 32625, 
subdibisyon (b) o (d) ng Seksiyon 26100, o Seksiyon 27510, o Seksiyon 8100, 
8101, o 8103 ng Kodigo sa Kapakanan at mga Institusyon, ang anumang 
krimeng nauugnay sa baril alinsunod sa Seksiyon 871.5 at 1001.5 ng Kodigo 
sa Kapakanan at mga Institusyon, Section 490.2 kung isang baril ang 
nakuhang ari-arian, o kung nakuha ito sa paraang pinapatawan ng parusa 
sa subdibisyon (c) ng Seksiyon 27590, at na, sa loob ng 10 taon matapos 
mahatulan, ay magmamay-ari, bibili, tatanggap, hahawak, o magkakaroon ng 
kustodiya o kontrol sa anumang baril na ginamit sa pampublikong krimen, na 
maaaring patawan ng pagkabilanngo sa isang bilangguan ng county o pang-
estadong bilangguan nang hindi lalampas sa isang taon, sa pamamagitan 
ng pagmumulta ng halagang hindi lalampas sa isang libong dolyar ($1,000), 
o sa pamamagitan ng pagkabilanggo o pagmumulta. Sa pamamagitan 
ng mga porma na ibinigay ng Kagawaran ng Hustisya, dapat abisuhan ng 
hukuman ang kagawaran tungkol sa mga taong napapailalim sa seksiyong 
ito. Gayunpaman, maaaring bawasan, alisin, o iangkop ang pagbabawal sa 
seksiyong ito alinsunod sa Seksiyon 29855 o 29860.

SEK. 12. Mga Pansamantalang Pamantayan.

Sa kabila ng Batas sa Pamamaraang Pampangasiwaan (APA), at 
upang agarang maipatupad ang Batas na Kaligtasan para sa Lahat ng 
2016, maaaring may mga pagtibaying pansamantalang pamantayan 
ang Kagawaran ng Hustisya ng California nang hindi sumusunod sa 
mga pamamaraang nakalagay sa APA. Magkakaroon ng bisa ang mga 
pansamantalang pamantayan sa loob nang hindi mahigit sa dalawang taon, 
at maaaring mapangibabawan kaagad ang mga ito ng mga regulasyong 
pagtitibayin alinsunod sa APA. Ang "mga pansamantalang pamantayan" 
ay tumutukoy sa mga panandaliang pamantayan na kumikilos bilang "mga 
pang-emerhensiyang regulasyon" alinsunod sa Batas sa Pamamaraang 
Pampangasiwaan (Kabanata 3.5 (nagsisimula sa Seksiyon 11340) ng Bahagi 
1 ng Dibisyon 3 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan), kapag kailangan ng 
publiko ng mas malaking oportunidad upang magpahayag ng kanilang mga 
saloobin tungkol dito, maaaring tumagal ang bisa ng mga pansamantalang 
pamantayan sa loob ng dalawang taon, sa halip na sa loob ng 180 araw.

SEK. 13. Pagsusog sa Panukala.

Upang makamit ang mga layunin nito, dapat ay maging malawak ang 
pagpapakahulugan sa Batas na ito. Ang mga tadhana ng panukalang ito ay 
maaaring susugan kung makukuha nito ang 55 porsiyento ng boto ng mga 
miyembro sa bawat kapulungan ng Lehislatura at kung lalagdaan ito ng 
Gobernador, sa kondisyong naaayon at nagsusulong sa hangarin ng Batas na 
ito ang mga pagsusog.

SEK. 14. Magkakasalungat na Panukala.

(a) Kung sakaling lumabas ang panukalang ito kasabay ng iba pang 
panukalang nauugnay sa parehong usapin, kasama ang, ngunit hindi limitado 
sa paghihigpit sa pagbebenta o pagkakaroon ng mga baril o armas, ang mga 
tadhana ng iba o higit pang mga panukala ay dapat ituring na kasalungat ng 
batas na ito. Kung sakaling makakuha ang panukalang ito ng mas maraming 
boto ng pagsang-ayon kaysa sa panukalang itinuturing na kasalungat nito, 
dapat ay ganap na mangibabaw ang mga tadhana ng panukalang ito, at 
dapat ay mapawalang-bisa ang lahat ng tadhana ng iba o higit pang mga 
panukala.

(b) Kung aaprobahan ng mga botante ang panukalang ito ngunit mapapalitan 
ito ng iba pang kasalungat na panukalang inaprobahan ng mga botante sa 
halalan ding iyon alinsunod sa batas, at mapapatunayang walang bisa ang 
nabanggit na kasalungat na panukala sa balota, awtomatikong ipapatupad 
at magkakaroon ng bisa ang panukalang ito.

SEK. 15. Naibubukod.

Kung mapag-aalamang walang bisa o labag sa batas ang anumang tadhana 
o bahagi ng panukalang ito, o ang paglalapat ng anumang tadhana o bahagi 
nito sa sinumang tao o anumang sitwasyon para sa anumang dahilan, hindi 

dapat maapektuhan ang iba pang mga tadhana o paglalapat ng mga ito, 
sa halip, dapat ay patuloy pa ring ipatupad at magkaroon ng bisa ang mga 
ito, at sa puntong ito, maaaring paghiwa-hiwalayin ang mga tadhana ng 
panukalang ito.

SEK. 16. Katayuan ng May-panukala.

Sa kabila ng iba pang tadhana ng batas, kung hindi mapapatibayan ng 
Estado, isang ahensiya ng pamahalaan, o sinuman sa mga opisyal nito ang 
pagiging konstitusiyonal ng Batas na ito matapos itong aprubahan ng mga 
botante, may karapatan ang iba pang taga-empleyo ng pamahalaan, ang 
may-panukala, o ang sinumang mamamayan ng estadong ito, kapag wala 
ang mga nabanggit, na makibahagi sa anumang pagkilos ng hukuman na 
sumusuri sa pagiging konstitusiyonal ng Batas na ito, upang mapagtibay ang 
nabanggit na pagsunod nito sa batas, nasa korte ng paglilitis man, inaapela 
o pinagpapasiyahan ng Korte Suprema ng California o ng Korte Suprema ng 
Estados Unidos ang naturang pagkilos o hindi. Ang mga makatwirang bayarin 
at gastusin sa pagpapatibay ng nabanggit na pagkilos ay kukunin sa mga 
pondong inilaan ng Kagawaran ng Hustisya, na dapat ay mabayaran kaagad.

PROPOSISYON 64
Ang panukalang inisyatibong ito ay iniharap sa mga tao alinsunod sa mga 
tadhana ng Seksiyon 8 ng Artikulo II ng Saligang-Batas ng California.

Ang panukalang inisyatibong ito ay nagsususog, nagpapawalang-bisa at 
nagdaragdag ng mga seksiyon sa Kodigo sa Negosyo at Mga Propesyon, sa 
Kodigo sa Pagkain at Agrikultura, sa Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan, sa 
Kodigo sa Trabaho, sa Kodigo sa Kita at Pagbubuwis, at sa Kodigo sa Tubig; 
samakatuwid, ang mga umiiral na tadhana na iminungkahi na tanggalin 
ay nakalimbag sa tipong pantanggal at ang mga bagong tadhana na 
iminungkahing idagdag ay nakalimbag sa tipong italika upang tukuyin na 
ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS
SEKSIYON 1. Titulo.

Ang panukalang ito ay dapat kilalanin at maaaring sipiin bilang ang Batas 
ukol sa Pagkontrol, Pangangasiwa at Pagbubuwis sa Paggamit ng Marijuana 
ng May Sapat na Gulang ("ang Batas sa Paggamit ng Marijuana ng May Sapat 
na Gulang").

SEK. 2. Mga Pagpapasiya at Pagpapahayag.

A. Sa kasalukuyan sa California, hindi napangangasiwaan at nabubuwisan 
ang hindi medikal na paggamit ng marijuana, at nangyayari ito nang walang 
mga proteksyon sa mamimili o sa kapaligiran. Ang Batas ukol sa Pagkontrol, 
Pangangasiwa at Pagbubuwis sa Paggamit ng Marijuana ng May Sapat na 
Gulang ay naglalayong gawing legal ang marijuana para sa mga taong mas 
matanda sa 21 taong gulang, protektahan ang mga bata, at magtatag ng 
mga batas upang pangasiwaan ang pag-aalaga, pamamahagi, pagbebenta 
at paggamit ng marijuana, at protektahan ang mamamayan ng California 
at ang kapaligiran laban sa mga potensyal na panganib. Itinatatag nito 
ang Kawanihan ng Pagkontrol sa Marijuana sa loob ng Kagawaran ng Mga 
Gawain ng Mamimili upang pangasiwaan at lisensiyahan ang industriya ng 
marijuana.

B. Kasalukuyang legal ang marijuana sa ating estado para sa medikal na 
paggamit at ilegal para sa hindi medikal na paggamit. Matagal nang talamak 
ang pang-aabuso sa sistema ng medikal na marijuana sa California, ngunit 
ang kamakailang doble-partidistang batas na pinirmahan ng Gobernador na 
si Jerry Brown ay nagtatatag ng masaklaw na plano sa regulasyon para sa 
medikal na marijuana. Pagsasamahin at aayusin ng Batas ukol sa Pagkontrol, 
Pangangasiwa at Pagbubuwis sa Paggamit ng Marijuana ng May Sapat na 
Gulang (na simula ngayon ay tatawagin bilang ang Batas sa Paggamit ng 
Marijuana ng May Sapat na Gulang) ang regulasyon at pagbubuwis para sa 
hindi medikal at medikal na marijuana.

C. Sa kasalukuyan, ang pagpapatubp at pagbebenta ng marijuana ay hindi 
binubuwisan ng Estado ng California, na nangangahulugang nawawala sa 
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mabibigat na pagkakasala, habang pinapababa ang mga parusa para sa 
mga paglabag ng menor de edad na nauugnay sa marijuana ayon sa itinakda 
sa batas.

H. Sa pamamagitan ng paglalagay sa marijuana sa isang napangangasiwaan 
at lehitimong bentahan, naghahatid ang Batas sa Paggamit ng Marijuana ng 
May Sapat na Gulang ng malinaw at may-pananagutan sistema. Makakatulong 
ito sa paghuli ng pulisya sa lihim na ilegal na bentahan na kasalukuyang 
pinapakinabangan ng mararahas na kartel ng droga at gang na kumikilos sa 
labas ng bansa, na kumikita ng bilyun-bilyon sa pangangalakal ng marijuana 
at na naglalagay sa panganib sa kaligtasan ng publiko.

I. Gumagawa ang Batas sa Paggamit ng Marijuana ng May Sapat ng Gulang 
ng regulatoryong istruktura kung saan ang bawat negosyong nagbebenta ng 
marijuana ay pinangangasiwaan ng espesyal na ahensiyang may nauugnay 
na kadalubhasaan. Pangangasiwaan ng Kawanihan ng Pagkontrol sa 
Marijuana, na napapasailalim sa Kagawaran ng Mga Gawain ng Mamimili, 
ang buong sistema at titiyakin nito na may pulidong paglipat sa legal na 
bentahan, kung saan may magaganap na pag-iisyu ng mga lisensiya 
simula sa 2018. Lilisensiyahan at pangangasiwaan din ng Kagawaran 
ng Mga Gawain ng Mamimili ang mga tagapagtingi, tagapamahagi 
at microbusiness ng marijuana. Lilisensiyahan at pangangasiwaan ng 
Kagawaran ng Pagkain at Agrikultura at pag-aalaga ng marijuana, na 
magtitiyak na ligtas ito sa kapaligiran. Lilisensiyahan at pangangasiwaan ng 
Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng Estado ang pagmamanupaktura 
at pagsubok, na magtitiyak na nakakatanggap ang mga mamimili ng ligtas 
na produkto. Kokolektahin ng Lupon ng Tagapamahala ng Buwis ng Estado 
ang mga espesyal na buwis sa marijuana, at ilalaan ng Kontroler ang kita sa 
pagbibigay ng bagong batas at pagkakaloob ng mga pondo sa mahahalagang 
pamumuhunan.

J. Tinitiyak ng Batas sa Paggamit ng Marijuana ng May Sapat na Gulang 
na mananatili ang industiya ng hindi medikal na marijuana sa California sa 
maliliit at katamtamang laki ng negosyo sa pamamagitan ng pagbabawal 
sa mga lisensiya para sa malawakang pag-aalaga sa loob ng unang limang 
taon. Pinprotektahan din ng Batas sa Paggamit ng Marijuana ng May Sapat 
na Gulang ang mga mamimili at maliliit na negosyo sa pamamagitan ng 
pagpapataw ng mahihigpit na mga kabawalan laban sa monopolyo para sa 
mga negosyong kabilang sa industriya ng hindi medikal na marijuana.

SEK. 3. Layunin at Hangarin.

Ang layunin ng Batas sa Paggamit ng Marijuana ng May Sapat na Gulang 
ay ang pagtatatag ng komprehensibong sistema sa pagsasalegal, pagkontrol 
at pangangasiwa sa pag-aalaga, pagpoproseso, pagmamanupaktura, 
pamamahagi, pagsubok at pagbebenta ng hindi medikal na marijuana, 
kabilang ang mga produkto ng marijuana, na nakalaan sa paggamit ng mga 
may sapat na gulang na 21 taong gulang at mas matanda, at ang pagbubuwis 
sa komersyal na pagpapatubo at pagbebenta nang tingi ng marijuana. 
Hangarin ng mga taong nagpapatibay sa batas na ito na maisakatuparan 
ang sumusunod:

(a) Alisin ang produksiyon at mga pagbebenta ng hindi medikal na marijuana 
sa kontrol ng labag sa batas na bentahan at ipasailalim ito sa isang 
regulatoryong istruktura na pumipigil sa pagkakaroon nito ng mga menor de 
edad at pumoprotekta sa kaligtasan ng publiko, sa pampublikong kalusugan 
at sa kapaligiran.

(b) Mahigpit na kontrolin ang pag-aalaga, pagpoproseso, 
pagmamanupaktura, pamamahagi, pagsubok at pagbebenta ng hindi 
medikal na marijuana sa pamamagitan ng isang sistema ng paglilisensiya, 
regulasyon at pagpapatupad ng estado.

(c) Pahintulutan ang mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng mga 
batas at regulasyon ng estado para sa mga negosyong nagbebenta ng hindi 
medikal na marijuana at magpatibay ng mga karagdagang lokal na iniaatas 
para sa mga negosyong nagbebenta ng hindi medikal na marijuana, ngunit 
hindi nito inaatas na gawin ito para sa isang negosyong nagbebenta ng hindi 
medikal na marijuana na makakatanggap ng lisensiya ng estado at magiging 
legal sa ilalim ng batas.

ating estado ang daang milyong dolyar ng potensyal na kita sa buwis kada 
taon. Bubuwisan ng Batas sa Paggamit ng Marijuana ng May Sapat na 
Gulang ang pagpapatubo at pagbebenta ng marijuana upang makalikom 
ng daang milyong dolyar taun-taon. Sasaklawan ng mga kita ang halaga ng 
pagbibigay ng bagong batas at magkakaloob ng mga pondo na gagamitin sa: 
pamumuhunan sa mga pampublikong programa sa kalusugan na nagtuturo 
sa kabataan na iwasan at gamutin ang malubhang paggamit ng substansiya; 
pagsasanay sa tagapagpatupad ng batas sa pagpapatupad sa bagong 
batas nang my pagtuon sa pagpapatupad sa DUI; pamumuhunan sa mga 
komunidad upang bawasan ang labag sa batas na bentahan at paggawa ng 
mga oportunidad sa trabaho; at pagkakaloob para sa paglilinis ng kapaligiran 
at pagpapanumbalik sa mga pampublikong lupa na napinsala ng ilegal na 
pag-aalaga ng marijuana.

D. Sa kasalukuyan, madali lang para sa mga batang wala pang 18 taong 
gulang na bumili ng marijuana sa ilegal na bentahan gaya ng mga may sapat 
na gulang. Sa pamamagitan ng pagsasalegal sa marijuana, tatanggalan 
ng Batas sa Paggamit ng Marijuana ng May Sapat na Gulang ang ilegal na 
bentahan na makapagnegosyo, at ilalagay nito sa legal na istruktura ang 
mga pagbili ng marijuana nang may mahihigpit ng proteksyon laban sa mga 
batang kumukuha nito. Ipinagbabawal ng Batas sa Paggamit ng Marijuana 
ng May Sapat na Gulang ang pagbebenta ng hindi medikal na marijuana 
sa mga taong wala pang 21 taong gulang, at nagkakaloob ng mga bagong 
mapagkukunan upang turuan ang kabataan laban sa labis na paggamit ng 
droga at sanayin ang lokal na tagapagpatupad ng batas sa pagpapatupad 
ng bagong batas. Ipinagbabawal nito ang pagkakaroon ng mga negosyong 
nagbebenta ng marijuana sa loob ng 600 talampakan ng mga paaralan at iba 
pang mga lugar kung saan nagtitipon-tipon ang mga bata. Nagtatatag ito ng 
mga sapilitan at mahigpit na kinakailangan sa pagsasapakete at pagtatatak 
para sa marijuana at mga produkto ng marijuana. At inuutos nito na hindi 
maaaring ianunsiyo o ibenta ang marijuana at mga produkto ng marijuana 
sa mga bata.

E. Walang mga batas sa kasalukuyan na namamahala sa mga negosyong 
nagbebenta ng marijuana sa mga may sapat na gulang na nagtitiyak na 
kumikilos sila alinsunod sa mga umiiral na batas ng California. Nakakakuha 
lang ng marijuana ang mga may sapat na gulang mula sa bentahang 
hindi napangangasiwaan at ilegal. Nagtatakda ang Batas sa Paggamit 
ng Marijuana ng May Sapat na Gulang ng komprehensibong sistema na 
namamahala sa mga negosyong nagbebenta ng marijuana sa antas ng 
estado at pumoprotekta sa lokal na kontrol, na nagbibigay-daan sa mga 
lokal na pamahalaan na pangasiwaan ang mga aktibidad na nauugnay sa 
marijuana, upang ipasailalim ang mga negosyong nagbebenta ng marijuana 
sa pagsosona at mga inaatas sa pagpapahintulot, at upang pagbawalan ang 
mga negosyong nagbebenta ng marijuana sa pamamagitan ng pagboto ng 
mga tao sa isang lokalidad.

F. Sa kasalukuyan, ninanakaw o inililihis ng mga ilegal na nagtatanim 
ng marijuana ng milyun-milyong galon ng tubig nang walang inaakong 
pananagutan. Gagawa ang Batas sa Paggamit ng Marijuana ng May Sapat na 
Gulang ng mahihigpit na regulasyong pangkapaligiran upang matiyak na may 
bisa at legal ang pagtatanim ng marijuana, upang kontrolin ang paggamit ng 
mga pestisidyo, upang pigilan ang pag-aaksaya ng tubig at upang paliitin 
hangga't maaari ang paggamit ng tubig. Huhulihin ng Batas sa Paggamit 
ng Marijuana ng May Sapat na Gulang ang ilegal na paggamit ng tubig at 
paparusahan ang mga lumalabag, habang nagkakaloob ng mga pondo sa 
pagpapanumbalik ng mga lupang napinsala ng mga ilegal na nagtatanim 
ng marijuana. Kung hindi kumikilos ang isang negosyo nang may ganap na 
pagsunod sa mga naaangkop na batas sa paggamit ng tubig at kapaligiran, 
babawiin ang kanilang lisensiya.

G. Sa kasalukuyan, natatambakan ang mga hukuman ng mga kaso ng 
hindi marahas na paglabag na nauugnay sa paggamit ng mga droga. Sa 
pagsasalegal sa marijuana, pagagaanin ng Batas sa Paggamit ng Marijuana 
ng May Sapat na Gulang ang mga kasong hinaharap ng mga hukuman, 
ngunit patuloy nitong pahihintulutan ang m tagausig na magsampa ng kaso 
sa mga pinakamalubhang paglabag na nauugnay sa marijuana gaya ng mga 

64



180 | Teksto ng Mga Iminumungkahing Batas

TEKSTO NG MGA IMINUMUNGKAHING BATAS PROPOSISYON 64 CONTINUED

(t) Kumolekta ng daang milyong dolyar sa bagong taunang kita ng estado 
para sa pagpapanumbalik at pagsasaayos sa kapaligiran, paggamot at 
pag-iwas sa paggamit para sa kabataan, pamumuhunan sa komunidad at 
pagpapatupad ng batas.

(u) Pigilan ang ilegal na produksiyon o pamamahagi ng marijuana.

(v) Pigilan ang ilegal na paglilihis sa marijuana mula California patungong 
iba pang mga estado o batas o sa labag sa batas na bentahan.

(w) Panatilihin ang kaunting tagapagdulot ng pagpapatupad ng batas sa 
pagpigil at pag-usig sa marahas na krimen.

(x) Bawasan ang mga harang sa pagpasok sa legal at napangangasiwaang 
bentahan.

(y) Iatas sa mga menor de edad na nagsasagawa ng mga paglabag 
na nauugnay sa marijuana na tapusin ang isang kurso ng edukasyon o 
pagpapayo sa pagpigil sa droga o serbisyo sa komunidad.

(z) Awtorisahan ang mga hukuman na muling sentensiyahan ang mga taong 
kasalukuyang may tinatapos na sentensiya para sa mga paglabag na may 
parusang pinagaan ng batas, hangga't hindi gumagawa ang taong iyon ng 
anumang bagay kung saan maaari siyang ituring na panganib sa kaligtasan 
ng publiko, at na muling italaga o alisin ang mga naturang paglabag sa mga 
kriminal na tala ng mga taong nakatapos sa kanilang mga sentensiya ayon 
sa itinakda sa batas na ito.

(aa) Pahintulutan ang pagpapatubo ng pang-industriyang hemp bilang isang 
pang-agrikulturang produkto, at para sa pang-agrikultura o akademikong 
pananaliksik, at hiwalay na mapangasiwaan mula sa mga uri ng cannabis na 
may mas mataas na konsentrasyon ng delta-9 tetrahydrocannabinol.

SEK. 4. Personal na Paggamit.

SEK. 4.1. Sinusugan ang Seksiyon 11018 ng Kodigo sa Kalusugan at 
Kaligtasan upang mabasa ang:

11018. Marijuana.
Tumutukoy ang salitang "marijuana" sa lahat ng bahagi ng halamang 
Cannabis sativa L., tumutubo man o hindi; ang mga buto nito; ang dagtang 
kinatas mula sa anumang bahagi ng halaman; at ang bawat timpla, 
pagmamanupaktura, asin, produktong ginawa mula rito, paghahalo o 
paghahanda ng halaman, ng mga buto o dagta nito. Hindi kabilang dito 
ang mga tangkay ng halaman na husto na sa gulang, hiblang kinuha mula 
sa mga tangkay, langis o cake na ginawa mula sa mga buto ng halaman, 
anumang iba pang timpla, pagmamanupaktura, asin, produktong ginawa 
mula rito, paghahalo o paghahanda ng mga tangkay na nasa hustong gulang 
(maliban sa dagtang kinatas mula sa mga ito), hibla, langis o cake, o ang 
pinakuluang buto ng halaman na walang kakayahang tumubo:
(a) Pang-industriyang hemp, ayon sa itinukoy sa Seksiyon 11018.5; o
(b) Ang timpla ng anumang iba pang sangkap na inihalo sa marijuana 
upang maghanda ng ipinapahid o iniinom na produkto, pagkain, inumin o 
iba pang produkto.
SEK. 4.2. Idinagdag ang Seksiyon 11018.1 sa Kodigo sa Kalusugan at 
Kaligtasan, kung saan mababasa ang:

11018.1. Mga Produkto ng Marijuana.
Tumutukoy ang mga salitang "mga produkto ng marijuana" sa marijuana na 
napasailalim sa proseso kung saan ang materyal ng halaman ay ginagawang 
purong katas, kabilang ang, ngunit hindi nalilimitahan sa, purong katas ng 
cannabis, o isang nakakain o naipapahid na produkto na may sangkap na 
marijuana o purong katas ng cannabis at iba pang mga sangkap.
SEK. 4.3. Idinagdag ang Seksiyon 11018.2 sa Kodigo sa Kalusugan at 
Kaligtasan, kung saan mababasa ang:

11018.2. Mga Kagamitan para sa Marijuana.
Tumutukoy ang mga salitang "mga kagamitan para sa marijuana" sa 
anumang kagamitan, produkto o anumang uri ng materyal na ginagamit, 
nakalaan para sa paggamit, o idinisenyo para sa paggamit, sa pagtatanim, 

(d) Pahintulutan ang mga lokal na pamahalaan na ipagbawal ang mga 
negosyong nagbebenta ng hindi medikal na marijuana ayon sa itinakda sa 
batas na ito.

(e) Iatas ang mga pamamaraan sa pamamahala sa pagtunton at 
paghahanap upang tuntunin ang mga hindi medikal na marijuana mula sa 
pag-aalaga hanggang sa pagbebenta.

(f) Iatas na komprehensibong masubukan ang hindi medikal na marijuana 
ng mga independiyenteng serbisyo sa pagsubok upang alamin kung mayroong 
mga nakakapagparuming sangkap ang mga ito, kabilang ang amag at mga 
pestisidyo, bago ito maibenta sa mga lisensiyadong negosyo.

(g) Iatas na ang mga hindi medikal na marijuana na ibinebenta ng mga 
lisensiyadong negosyo ay dapat na nakapakete sa mga lagayang hindi 
mabubuksan ng bata at may tatak upang ganap na maunawaan ng mga 
mamimili ang lakas at mga epekto ng paggamit ng hindi medikal na 
marijuana.

(h) Iatas sa mga lisensiyadong negosyo na nagbebenta ng hindi medikal 
na marijuana na sumunod sa mahihigpit na pamantayan sa kaligtasan 
ng kapaligiran at produkto bilang kundisyon sa pagpapanatili sa kanilang 
lisensiya.

(i) Pagbawalan ang pagbebenta ng hindi medikal na marijuana ng mga 
negosyong nagbebenta rin ng alak at sigarilyo.

(j) Pagbawalan ang pagbebenta at pag-aanunsiyo ng hindi medikal na 
marijuana sa mga taong wala pang 21 taong gulang o malapit sa mga 
paaralan at iba pang mga lugar kung saan mayroong mga bata.

(k) Patatagin ang umiiral na sistema sa medikal na marijuana ng estado 
sa pamamagitan ng pag-aatas sa mga pasyente na kumuha, hanggang sa 
pagsapit ng Enero 1, 2018, ng bagong rekomendasyon mula sa kanilang doktor 
na nakakatugon sa mahihigpit na pamantayan na pinirmahan at isinabatas 
ng Gobernador noong 2015, at sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga 
bagong proteksyon sa pagkapribado para sa mga pasyenteng kumukuha ng 
mga card ng pagkakakilanlan para sa medikal na marijuana ayon sa itinakda 
sa batas na ito.

(l) Pahintulutan ang mga may sapat na gulang na 21 taong gulang o mas 
matanda na gumamit, magdala, bumili at magtanim ng hindi medikal na 
marijuana sa loob ng mga tinukoy na limitasyon sa paggamit ng mga may 
sapat na gulang na 21 taong gulang at mas matanda ayon sa itinakda sa 
batas na ito.

(m) Payagan ang mga lokal na pamahalaan na makatwirang pangasiwaan 
ang pag-aalaga ng hindi medikal na marijuana para sa personal na paggamit 
ng mga may sapat na gulang na 21 taong gulang o mas matanda sa 
pamamagitan ng pasosona at iba pang mga lokal na batas, at pagbawalan 
lang ang pag-aalaga sa labas ng bahay ayon sa itinakda sa batas na ito.

(n) Pagbawalan ang pagkuha ng marijuana ng mga taong wala pang 21 
taong gulang o hindi pasyente ng medikal na marijuana.

(o) Pagbawalan ang paggamit ng marijuana sa pampublikong lugar na 
walang lisensiya para sa naturang paggamit, kabilang ang mga K–12 na 
paaralan at iba pang mga lugar kung saan mayroong mga bata.

(p) Panatilihin ang mga umiiral na batas na ginagawang labag sa batas 
ang pagpapatakbo ng kotse o sasakyan na ginagamit para sa transportasyon 
habang nasa impluwensiya ng marijuana.

(q) Pagbawalan ang pag-aalaga ng marijuana sa mga pampublikong lupa o 
sa mga pribadong lupa nang walang pahintulot.

(r) Pahintulutan ang mga pampubliko at pribadong nag-eempleyo na 
magpatibay at magpatupad ng mga patakaran sa pinagtatrabahuhan na may 
kinalaman sa workplace marijuana.

(s) Buwisan ang pagpapatubo at pagbebenta ng marijuana sa isang paraan 
na nagsasantabi sa labag sa batas na bentahan para sa marijuana at hindi 
naghihikayat sa mga menor de edad na gumamit, at sa labis na paggamit ng 
mga may sapat na gulang.
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makatwirang pangasiwaan ang mga pagkilos at asal sa talataaan (3) ng 
subdibisyon (a) ng Seksiyon 11362.1.
(2) Sa kabila ng talataan (1), walang lungsod, county, o lungsod at county 
ang may karapatang ganap na pagbawalan ang mga taong nagsasagawa ng 
mga pagkilos at asal sa ilalim ng talataan (3) ng subdibisyon (a) ng Seksiyon 
11362.1 sa loob ng isang pribadong tirahan, o sa loob ng istrukturang para 
sa marijuana sa isang pribadong tirahan na makikita sa loob ng lupain ng 
pribadong tirahan na ganap na nakasara at ligtas.
(3) Sa kabila ng talataan (3) ng subdibisyon (a) ng Seksiyon 11362.1, 
maaaring ganap na pagbawalan ng isang lungsod, county, o lungsod at 
county, ang mga taong nagsasagawa ng mga pagkilos o asal sa ilalim ng 
talataan (3) ng subdibisyon (a) ng Seksiyon 11362.1 sa labas ng bahay sa 
lupain ng isang pribadong tirahan.
(4) Dapat na mapawalang-bisa ang talataan (3) sa oras na magpasiya 
ang Pangkalahatang Abugado ng California na legal ang paggamit ng hindi 
medikal na marijuana sa Estado ng California sa ilalim ng batas na pederal, 
at dapat na ituring na walang saysay ang batas na isinagawa ng isang 
lungsod, county, o lungsod at county sa ilalim ng talataan (3) sa petsa kung 
kailan inihatol ang naturang pagpapasiya ng Pangkalahatang Abugado.
(5) Para sa mga layunin ng seksiyong ito, ang mga salitang "pribadong 
tirahan" ay tumutukoy sa isang bahay, apartment unit, sasakyang bahay o iba 
pang katulad na tahanan.
SEK. 4.6. Idinaragdag ang Seksiyon 11362.3 sa Kodigo sa Kalusugan at 
Kaligtasan, kung saan mababasa ang:

11362.3. (a) Walang anumang bagay sa Seksiyon 11362.1 and dapat na 
bigyang-kahulugan na nagbibigay ng pahintulot na:
(1) Humithit o kumain ng marijuana o mga produkto ng marijuana sa 
anumang pampublikong lugar, maliban sa alinsunod sa Seksiyon 26200 ng 
Kodigo sa Negosyo at Mga Propesyon.
(2) Humithit ng marijuana o mga produkto ng marijuana sa isang lokasyon 
kung saan ipinagbabawal ang paggamit ng tabako.
(3) Humithit ng marijuana o mga produkto ng marijuana sa loob ng 1,000 
talampakan mula sa isang paaralan, day care center, o sentro ng kabataan 
habang may mga batang naroon sa naturang paaralan, day care center, o 
sentrong pangkabataan, maliban na lang kung nasa loob ng, o nasa lupain 
ng, isang pribadong tirahan, o alinsunod sa Seksiyon 26200 ng, o Kabanata 
3.5 (nagsisimula sa Seksiyon 19300) ng Dibisyon 8 ng Kodigo sa Negosyo at 
Mga Propesyon, at kung naaamoy o nakikita lang ang naturang paghithit ng 
ibang tao na nasa lupain ng naturang paaralan, day care center o sentro ng 
kabataan habang may mga batang naroon.
(4) Magdala ng bukas na lagayan o bukas na pakete ng marijuana o mga 
produkto ng marijuana habang nagmamaneho, nagpapatakbo o nakasakay sa 
upuang pampasahero o likuran ng isang sasakyan, bangka, bapor, sasakyang 
panghimpapawid o iba pang sasakyan na ginagamit sa transportasyon.
(5) Magdala, humithit o kumain ng marijuana o mga produkto ng marijuana 
sa loob ng, o sa lupain ng, isang paaralan, day care center o sentro ng 
kabataan habang may mga batang naroon.
(6) Magmanupaktura ng purong katas ng cannabis gamit ang madaling 
matuyong panunaw, maliban na lang kung isinagawa alinsunod sa isang 
lisensiya sa ilalim ng Kabanata 3.5 (nagsisimula sa Seksiyon 19300) ng 
Dibisyon 8 ng, o Dibisyon 10 ng, Kodigo ng Negosyo at Mga Propesyon.
(7) Humithit o kumain ng marijuana o mga produkto ng marijuana habang 
nagmamaneho, nagpapatakbo ng sasakyan, bangka, bapor, sasakyang 
panghimpapawid o iba pang sasakyan na ginagamit sa transportasyon.
(8) Humithit o kumain ng marijuana o mga produkto ng marijuana habang 
nakasakay sa pampasaherong upuan o likuran ng isang sasakyan, bangka, 
bapor, sasakyang panghimpapawid o iba pang sasakyang ginagamit 
para sa transportasyon maliban na lang kung pinapahintulutan sa isang 
sasakyan, bangka, bapor, sasakyang panghimpapawid na ginagamit para sa 
transportasyon na pinapaandar alinsunod sa Seksiyon 26200 ng Kodigo ng 

pagpaparami, pag-aalaga, pagpapatubo, pag-aani, pagmamanupaktura, 
pagtitimpla, pagbabago, paggawa, pagpoproseso, paghahanda, pagsubok, 
pagsusuri, pagpapakete, muling pagpapakete, pagtatago, paghithit, 
pagpapausok o pagtatago ng marijuana, o para sa pagkain, paglanghap, o 
kung hindi naman ay paggamit ng marijuana o mga produkto ng marijuana 
sa katawan ng tao.

SEK. 4.4. Idinagdag ang Seksiyon 11362.1 sa Kodigo sa Kalusugan at 
Kaligtasan, kung saan mababasa ang:

11362.1. (a) Napapailalim sa Seksiyon 11362.2, 11362.3, 11362.4 at 
11362.45, ngunit sa kabila ng anumang iba pang tadhana ng batas, dapat 
na ituring na legal sa ilalim ng batas ng estado at lokal na batas, para sa mga 
taong 21 taong gulang o mas matanda, na:

(1) Magdala, magproseso, maghatid, bumili, kumuha o magbigay sa mga 
taong 21 taong gulang na o mas matanda nang walang anumang kabayaran 
sa anumang anyo, nang hindi dadami sa 28.5 gramo ng marijuana na wala 
sa anyo ng purong katas ng cannabis;

(2) Magdala, magproseso, maghatid, bumili, kumuha o magbigay sa mga 
taong 21 taong gulang na o mas matanda nang walang anumang kabayaran 
sa anumang anyo, nang hindi dadami sa walong gramo ng marijuana na nasa 
anyo ng purong katas ng cannabis, kabilang ang mga anyong napapasailalim 
sa mga produkto ng marijuana;

(3) Magdala, magtanim, mag-alaga, mag-ani, magpatuyo o magproseso ng 
hindi hihigit sa anim na buhay na halaman ng marijuana at magdala ng 
marijuana na mula sa mga naturang halaman;

(4) Humitihit o kumain ng marijuana o mga produkto ng marijuana; at

(5) Magdala, maghatid, bumili, kumuha, gumamit, magmanupaktura o 
magbigay ng mga kagamitan para sa marijuana sa mga taong 21 taong 
gulang na o mas matanda nang walang anumang kabayaran sa anumang 
anyo.

(b) Nilalayon ng talataan (5) ng subdibisyon (a) na matugunan ang mga 
inaatas ng napapasailalim na seksiyon (f) ng Seksiyon 863 ng Titulo 21 ng 
Kodigo ng Estados Unidos (21 U.S.C. Sek. 863(f)) sa pamamagitan ng pag-
aawtorisa, sa ilalim ng batas ng estado, sa sinumang tao bilang pagsunod sa 
seksiyong ito na magmanupaktura, magdala o mamigay ng mga kagamitan 
para sa marijuana.

(c) Ang marijuana at mga produkto ng marijuana na nauugnay sa anumang 
paraan sa pagkilos na itinuturing na legal ng seksiyong ito ay hindi 
kontrabando o napapailalim sa pagkumpiska, at walang anumang pagkilos 
na itinuturing na legal ng seksiyong ito ang maaaring maging batayan ng 
detensyon, pangangapkap o pagkaka-aresto.

SEK. 4.5. Idinagdag ang Seksiyon 11362.2 sa Kodigo sa Kalusugan at 
Kaligtasan, kung saan mababasa ang:

11362.2. (a) Ang personal na pag-aalaga ng marijuana sa ilalim ng 
talataan (3) ng subdibisyon (a) ng Seksiyon 11362.1 ay napapailalim sa mga 
sumusunod na paghihigpit:

(1) Ang isang tao ay maaaring magtanim, mag-alaga, mag-ani, magpatuyo 
o magproseso ng mga halaman alinsunod sa mga lokal na ordinansa, kung 
mayroon, na pinagtibay ng subdibisyon (b).

(2) Ang mga buhay na halaman at anumang marijuana na nakuha mula sa 
mga halaman na hihigit sa 28.5 gramo ay pinapanatili sa loob ng pribadong 
tirahan ng tao, o sa loob ng lupain ng pribadong tirahan (hal., sa isang lugar 
sa hardin sa labas ng bahay), pinapanatili sa isang nakakulong na espasyo 
at hindi makikita ng sinumang karaniwan at hindi ginagabayang tumitingin 
mula sa isang pampublikong lugar.

(3) Hindi hihigit sa anim na buhay na halaman ang maaaring itanim, 
alagaan, anihin, patuyuin o iproseso sa iisang pribadong tirahan, o sa loob ng 
lupain ng nasabing pribadong tirahan, sa bawat pagkakataon.

(b) (1) Ang isang lungsod, county, o lungsod at county ay maaaring 
magpatibay at magpatupad ng mga makatwirang regulasyon upang 
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ng isang tao o na walang maihahandang programa ng edukasyon o pagpapayo.
(2) Ang programa ng edukasyong inaatas ng seksiyong ito para sa mga taong 
wala pang 18 taong gulang ay dapat madaluhan ng mga lalahok nang libre, 
at dapat itong magbigay ng hindi bababa sa apat na oras na pangkatang 
talakayan o tagubilin na batay sa agham at mga prinsipyo at kasanayang 
batay sa ebidensya na partikular sa paggamit at labis na paggamit ng 
marijuana at iba pang mga kontroladong substansiya.
(h) Kung may makitang magandang dahilan, maaaring pahabain ng 
hukuman ang kailangang tapusing oras ng isang tao para sa edukasyon o 
pagpapayo tungkol sa droga, at ang serbisyo sa komunidad na inaatas sa 
seksiyong ito.
SEK. 4.8. Idinaragdag ang Seksiyon 11362.45 sa Kodigo sa Kalusugan at 
Kaligtasan, kung saan mababasa ang:

11362.45. Walang anumang bagay sa Seksiyon 11362.1 ang maaaring 
bigyang-kahulugan o ipagpalagay na sumususog, nagpapawalang-saysay, 
nakakaapekto naghihigpit o pumipigil sa:
(a) Mga batas na ginagawang labag sa batas ang pagmamaneho o 
pagpapatakbo ng isang sasakyan, bangka o sasakyang panghimpapawid, 
habang humihithit, kumakain o nasa impluwensiya ng, marijuana o mga 
produkto ng marijuana, kabilang ang, ngunit hindi nalilimitahan sa, 
subdibisyon (e) ng Seksiyon 23152 ng Kodigo sa Sasakyan, o ang mga 
parusang pinapataw para sa paglabag sa mga batas na iyon.
(b) Ang mga batas na nagbabawal sa pagbebenta, pagbibigay, pagtatago 
o pamimigay ng marijuana, mga produkto ng marijuana o mga kagamitan 
para sa marijuana, o ang pag-aalok na magbenta, magbigay, magtago o 
mamigay ng marijuana, mga produkto ng marijuana o mga kagamitang para 
sa marijuana sa isang taong wala pang 21 taong gulang.
(c) Mga batas na nagbabawal sa isang taong wala pang 21 taong gulang 
sa pagsasagawa ng anumang mga pagkilos o asal maliban na lang kung 
pinahintulutan sa ilalim ng Seksiyon 11362.1.
(d) Ang mga batas na tumutukoy sa paghithit o pagkain ng marijuana o mga 
produkto ng marijuana sa mga lupain ng, o sa loob ng, anumang pasilidad 
o institusyon sa ilalim ng hurisdiksiyon ng Kagawaran ng Pagwawasto at 
Rehabilitasyon o ng Dibisyon ng Hustisyang Pangkabataan, o sa mga lupain 
ng, o sa loob ng, anumang iba pang pasilidad o institusyon na binanggit sa 
Seksiyon 4573 ng Kodigo Penal.
(e) Mga batas na nagsasaad na ituturing na pagpapabaya o pag-abuso sa 
propesyonal na tungkulin ang pagsasagawa ng anumang tungkulin habang 
nasa impluwensiya ng marijuana o mga produkto ng marijuana nang dahil sa 
paghithit o pagkain nito.
(f) Ang mga karapatan at obligasyon ng mga pampubliko at pribadong nag-
eempleyo na magpanatili ng pinagtatrabahuhang walang droga at alak o na 
nag-aatas sa nag-eempleyo na pahintulutan o payagan ang paggamit, pag-
ubos, pagdadala, paghahatid, pagpapakita, pagbebenta o pagpapatubo ng 
marijuana sa pinagtatrabahuhan, o na makaapekto sa kakayahan ng mga 
nag-eempleyo na magkaroon ng mga patakaran na nagbabawal sa paggamit 
ng marijuana sa mga empleyado at mga empleyado sa hinaharap, o pigilan 
ang mga nag-eempleyo sa pagsunod sa batas ng estado o batas na pederal.
(g) Ang kakayahan ng ahensiya ng estado o lokal na pamahalaan na 
pagbawalan o paghigpitan ang anumang mga pagkilos o asal maliban na 
lang kung pinahintulutan sa Seksiyon 11362.1 sa loob ng isang gusaling 
pagmamay-ari, nirerentahan o kung saan naroon ang isang ahensiya ng 
estado o lokal na pamahalaan.
(h) Ang kakayahan ng isang indibidwal o pribadong entidad na pagbawalan 
o paghigpitan ang anumang mga pagkilos o asal maliban na lang kung 
pinapahintulutan sa ilalim ng Seksiyon 11362.1 sa pribadong ari-arian na 
pagmamay-ari ng indibidwal o entidad.
(i) Mga batas na tumutukoy sa Batas sa Paggamit ng Medikal na Marijuana 
ng 1996.
SEK. 5. Paggamit ng Marijuana para sa Mga Layuning Medikal.

Negosyo at Mga Propesyon at habang walang sinumang wala pang 21 taong 
gulang ang naroon.

(b) Para sa mga layunin ng seksiyong ito, ang "day care center" ay may 
parehong kahulugan sa Seksiyon 1596.76.

(c) Para sa mga layunin sa seksiyong ito, ang ibig sabihin ng "paghithit" 
ay ang paglanghap, pagbuga, pagsusunog, o pagbibitbit ng anumang 
iba pang sinindihan o pinainitang marijuana o produkto ng marijuana na 
nakalaan para sa paglanghap, natural man o sintetiko, sa anumang paraan 
o porma. Kabilang sa "paghithit" ang paggamit ng elektronikong kagamitan 
sa paghithit na gumagawa ng aerosol o usok, sa anumang paraan o porma, 
o ang paggamit ng anumang oral na kagamitan sa paghithit para sa layunin 
ng pagtakas sa pagbabawal sa paghithit sa isang lugar.

(d) Para sa mga layunin ng seksiyong ito, ang ibig sabihin ng "madaling 
matuyong panunaw" ay anumang mga organikong compound na madaling 
matuyo, kabilang ang: (1) mga sumasabog na gas, gaya ng Butane, Propane, 
Xylene, Styrene, Gasolina, Kerosene, 02 o H2; at (2) mga mapanganib na lason, 
toxin o carcinogen, gaya ng Methanol, Iso-propyl Alcohol, Methylene Chloride, 
Acetone, Benzene, Toluene at Tri-chloro-ethylene.

(e) Para sa mga layunin ng seksiyon ito, ang ibig sabihin ng "sentrong 
pangkabataan" ay pareho sa tinukoy sa Section 11353.1.

(f) Walang anumang bagay sa seksiyong ito ang dapat na bigyang-kahulugan 
o ituring na sumususod, nagpapawalang-saysay, nakakaapekto, nagbabawal 
o pumipigil sa mga batas na tumutukoy sa Batas sa Medikal na Paggamit ng 
Marijuana ng 1996.

SEK. 4.7. Idinagdag ang Seksiyon 11362.4 sa Kodigo sa Kalusugan at 
Kaligtasan, kung saan mababasa ang:

11362.4. (a) Ang isang taong nagsasagawa ng pagkilos na inilarawan 
sa talataan (1) ng subdibisyon (a) ng Seksiyon 11362.3 ay nagkasala sa 
pagsuway na mapaparusahan ng pagmumultang hindi hihigit sa isang 
daang dolyar ($100); at sa halip na pagmumulta, dapat atasan ang mga 
taong wala pang 18 taong gulang na tapusin ang apat na oras na edukasyon 
o pagpapayo tungkol sa droga, at hanggang sa 10 oras ng serbisyo sa 
komunidad, sa loob ng hindi hihigit 60 araw kapag naihanda na sa tao ang 
edukasyon o pagpapayo tungkol sa droga at oportunidad sa pagseserbisyo sa 
komunidad.

(b) Ang isang taong nagsasagawa ng pagkilos na inilarawan sa talataan 
(2) hanggang (4) ng subdibisyon (a) ng Seksiyon 11362.3 ay nagkasala sa 
pagsuway na mapaparusahan ng pagmumultang hindi hihigit sa dalawang 
daan at limampung dolyar ($250), maliban na lang kung ang naturang 
aktibidad ay pinahihintulutan ng batas ng estado at lokal na batas; at sa halip 
na pagmumulta, dapat atasan ang mga taong wala pang 18 taong gulang na 
tapusin ang apat na oras na edukasyon o pagpapayo tungkol sa droga, at 
hanggang sa 20 oras ng serbisyo sa komunidad, sa loob ng hindi hihigit 90 
araw kapag naihanda na sa tao ang edukasyon o pagpapayo tungkol sa droga 
at oportunidad sa pagseserbisyo sa komunidad.

(c) Ang isang taong nagsasagawa ng pagkilos na inilarawan sa talataan (5) 
ng subdibisyon (a) ng Seksiyon 11362.3 ay dapat na mapatawan ng parehong 
parusa gaya ng itinakda sa ilalim ng subdibisyon (c) o (d) ng Seksiyon 11357.

(d) Ang isang taong nagsasagawa ng pagkilos na inilarawan sa talataan (6) 
ng subdibisyon (a) ng Seksiyon 11362.3 ay dapat na mapatawan ng parusang 
napapailalim sa Seksiyon 11379.6.

(e) Ang isang taong sumuway sa mga paghihigpit sa subdibisyon (a) 
ng Seksiyon 11362.2 ay nagkasala sa pagsuway na mapaparusahan ng 
pagmumultang hindi hihigit sa dalawang daan at limampung dolyar ($250).

(f) Sa kabila ng subdibisyon (e), ang isang taong wala pang 18 taong gulang 
na sumuway sa mga paghihigpit sa subdibisyon (a) ng Seksiyon 11362.2 ay 
dapar na maparusahan sa ilalim ng subdibisyon (a) ng Seksiyon 11358.

(g) (1) Ang bilang ng oras ng programa ng edukasyon o pagpapayo na 
inaatas sa seksiyong ito ay sapilitan maliban na lang kung mapagpasiyahan 
ng hukuman na ang naturang programa o pagpapayo ay hindi kinakailangan 
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mga kard ng pagkakakilanlan na sapat upang masaklawan ang mga gastusing 
maiipon ng kagawaran, kasama na ang halaga ng pag-startup, ang halaga 
ng mga pinababang bayad para sa mga benepisyaryo ng Medi-Cal alinsunod 
sa subdibisyon (b), ang halaga ng pagtukoy at pagbuo ng sulit na Web-based 
na sistema sa Internet, at ang halaga ng pagpapanatili sa 24 na oras na 
walang bayad na numero ng telepono. Ang bawat kagawaran ng kalusugan ng 
county o itinalaga ng county ay maaaring maningil ng karagdagang ng bayad 
para sa lahat ng halagang naipon ng county o ng itinalaga ng county para sa 
pamamahala sa programa alinsunod sa artikulong ito.

(b) Hindi kailanman dapat lumampas ang halaga ng bayad na sisingilin ng 
isang kagawaran ng kalusugan ng county sa isang daang dolyar ($100) sa 
bawat aplikasyon o pag-renew.
(b) (c) Pagkatapos magbigay ng kasiya-siyang patunay ng paglahok at 
pagiging karapat-dapat sa programang Medi-Cal, dapat makatanggap ang 
isang benepisyaryo ng Medi-Cal ng 50 porsiyentong diskwento sa mga bayad 
na itinakda alinsunod sa seksiyong ito.

(d) Pagkatapos magbigay ng kasiya-siyang patunay na ang kwalipikadong 
pasyente, o ang legal na tagapangalaga ng isang kwalipikadoong pasyente 
na wala pang 18 taong gulang, ay isang medikal na mahirap na may sapat 
na gulang na karapat-dapat para sa at lumalahok sa Programa ng Mga 
Serbisyong Medikal ng County, dapat alisin ang bayad na itinakda alinsunod 
sa seksiyong ito.
(e) Sakaling ang mga bayad na sinigil at kinolekta ng isang kagawaran 
ng kalusugan ng county ay hindi sapat upang mabayaran ang mga gastos 
na pampangasiwaan na naipon sa pagsasagawa ng mga tungkulin ng 
kagawaran ng kalusugan ng county na nauugnay sa mandatoryong sistema 
ng kard ng pagkakakilanlan, dapat ibalik ng Lehislatura, kapag hiniling ng 
kagawaran ng kalusugan ng county, ang mga ginastos ng kagawaran ng 
kalusugan ng county para sa mga makatuwirang gastos na pampangasiwaan 
na iyon na lalampas sa mga bayad na siningil at kinolekta ng kagawaran ng 
kalusugan ng county.
SEK. 5.4. Ang Seksiyon 11362.84 ay idinaragdag sa Kodigo sa Kalusugan 
at Kaligtasan, kung saan mababasa ang:

11362.84. Ang katayuan at pag-uugali ng isang kwalipikadong pasyente 
na kumikilos alinsunod sa Batas sa Nauunawaang Paggamit ay hindi dapat 
gamitin, nang iyon lamang, upang pagbawalan o putulin ang mga karapatan 
sa kustodiya o karapatan ng magulang sa mga anak na wala pa sa legal na 
gulang sa anumang pagkilos o pamamaraan sa ilalim ng hurisdiksiyon ng 
hukumang pampamilya o pangkabataan.
SEK. 5.5. Ang Seksiyon 11362.85 ay idinaragdag sa Kodigo sa Kalusugan 
at Kaligtasan, kung saan mababasa ang:

11362.85. Kapag natukoy ng Pangkalahatang Abogado ng California na 
sinusugan ang pederal na iskedyul ng mga kinokontrol na substance upang 
i-reclassify o i-declassify ang marijuana, maaaring susugan o ipawalang-
saysay ng Lehislatura ang mga pagkakaloob ng Kodigo sa Kalusugan at 
Kaligtasan, kung kinakailangan, upang umayon ang batas ng estado sa mga 
nasabing pagbabago sa batas na pederal.
SEK. 6. Regulasyon at Kaligtasan mula sa Marijuana.

SEK. 6.1. Ang Dibisyon 10 (na nagsisimula sa Seksiyon 26000) ay 
idinaragdag sa Kodigo ng Negosyo at Mga Propresyon, kung saan mababasa 
ang:

DIBISYON 10. MARIJUANA
Kabanata 1. Mga PangKalahatang tadhana at PagPaPaKahulugan

26000. (a) Ang layunin at intensyon ng dibisyong ito ay magtakda ng 
kumprehensibong sistema upang makontrol at malimitahan ang pag-aalaga, 
pamamahagi, pagbibiyahe, pag-iimbak, pagmamanupaktura, pagpoproseso, 
at pagbebenta ng hindi medikal na marijuana at mga produkto ng marijuana 
para sa mga may sapat na gulang na 21 taon at mas matanda.
(b) Sa pagsusulong ng subdibisyon (a), pinapalawak ng dibisyong ito ang 
mga kapangyarihan at tungkulin ng mga kasalukuyang ahensiya ng estado 

SEK. 5.1. Ang Seksiyon 11362.712 ay idinaragdag sa Kodigo sa Kalusugan 
at Kaligtasan, kung saan mababasa ang:

11362.712. (a) Simula sa Enero 1, 2018, ang isang kwalipikadong 
pasyente ay dapat na mayroong rekomendasyon ng doktor na sumusunod sa 
Artikulo 25 (na nagsisimula sa Seksiyon 2525) ng Kabanata 5 ng Dibisyon 2 
ng Kodigo ng Negosyo at Mga Propesyon. Gayunpaman, ang hindi pagsunod sa 
mga iniaatas na ito ay hindi makakaapekto sa alinman sa mga proteksyong 
ibinigay sa mga pasyente o sa mga pangunahin nilang tagapagbigay ng pag-
aalaga ng Seksiyon 11362.5.
(b) Ang kagawaran ng kalusugan ng county o ang itinalaga ng county ay 
dapat bumuo ng mga protokol upang matiyak na, simula sa Enero 1, 2018, ang 
lahat ng kard ng pagkakakilanlan na inisyu alinsunod sa Seksiyon 11362.71 
ay sinusuportahan ng rekomendasyon ng isang doktor na sumusunod sa 
Artikulo 25 (na nagsisimula sa Seksiyon 2525) ng Kabanata 5 ng Dibisyon 2 
ng Kodigo ng Negosyo at Mga Propesyon.
SEK. 5.2. Ang Seksiyon 11362.713 ay idinaragdag sa Kodigo sa Kalusugan 
at Kaligtasan, kung saan mababasa ang:

11362.713. (a) Ang impormasyong tumutukoy sa mga pangalan, 
tirahan, o numero ng seguridad sosyal ng mga pasyente, sa kanilang mga 
medikal na kondisyon, o sa mga pangalan ng kanilang mga pangunahing 
tagabigay ng pag-aalaga, na tinanggap at nakapaloob sa mga rekord 
ng Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng Estado at ng alinmang 
kagawaran ng pampublikong kalusugan ng county ay itinuturing na "medikal 
na impormasyon" batay sa pagpapakahulugan ng Batas sa Pagiging 
Kumpidensyal ng Medikal na Impormasyon (Bahagi 2.6 (na nagsisimula 
sa Seksiyon 56) ng Dibisyon 1 ng Kodigo Sibil) at hindi dapat ibunyag ng 
kagawaran o ng alinmang kagawaran ng pampublikong kalusugan ng 
county maliban kung bilang pagsunod sa mga kabawalan sa pagbubunyag 
ng impormasyong makakapagpakilala ng indibidwal sa ilalim ng Batas sa 
Pagiging Kumpidensyal ng Medikal na Impormasyon.
(b) Sa loob ng 24 na oras mula noong matanggap ang anumang kahilingan 
na ibunyag ang pangalan, tirahan, o numero ng seguridad sosyal ng isang 
pasyente, ng kanilang medikal na kondisyon, o ang pangalan ng kanilang 
pangunahing tagabigay ng pag-aalaga, dapat makipag-ugnayan ang 
Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng Estado o alinmang ahensiya ng 
pampublikong kalusugan ng county sa pasyente at ipaalam sa pasyente ang 
tungkol sa kahilingan at kung ginawa ang kahilingan sa pamamagitan ng 
liham, isang kopya ng kahilingan.
(c) Sa kabila ng Seksiyon 56.10 ng Kodigo Sibil, wala sa Kagawaran 
ng Pampublikong Kalusugan ng Estado, o sa alinmang ahensiya ng 
pampublikong kalusugan ng county, ang dapat magbunyag, o dapat utusan 
ng ahensiya o hukuman na ibunyag, ang mga pangalan, tirahan, o numero 
ng seguridad sosyal ng mga pasyente, kanilang mga medikal na kondisyon, o 
ang mga pangalan ng kanilang mga pangunahing tagabigay ng pag-aalaga, 
bago sumapit ang ika-10 araw pagkatapos makipag-ugnayan sa pasyente na 
gusto ninyong mabunyag ang mga rekord.
(d) Hindi dapat maglaman ang sistema ng aplikasyon para sa kard ng 
pagkakakilanlan o database na ginagamit o pinapanatili ng Kagawaran 
ng Pampublikong Kalusugan ng Estado o ng alinmang kagawaran ng 
pampublikong kalusugan ng county o ng itinalaga ng county alinsunod sa 
ipinagkakaloob sa Seksiyon 11362.71 ng anumang personal na impormasyon 
ng sinumang kwalipikadong pasyente, kasama na ang, ngunit hindi limitado 
sa, pangalan ng pasyente, tirahan, numero ng seguridad sosyal, mga medikal 
na kondisyon, o mga pangalan ng kanilang mga pangunahing tagabigay ng 
pag-aalaga. Ang nasabing sistema ng aplikasyon o database ay maaari lang 
maglaman ng natatanging numero ng pagkakakilanlan ng gumagamit, at 
kapag inilagay ang numerong iyon, ang tanging impormasyon na maaaring 
ibigay ay kung may bisa o walang bisa ang kard.
SEK. 5.3. Ang Seksiyon 11362.755 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan 
ay sinususugan kung saan mababasa ang:

11362.755. (a) Dapat magtakda ang kagawaran ng mga bayad para sa 
aplikasyon at pag-renew para sa mga taong gustong kumuha o mag-renew ng 
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na ang, ngunit hindi limitado sa, pangalan ng strain o iba pang tatak-
pangkalakal ng nagpalaki, o tawag sa lugar kung saan ito pinalaki.

(m) Ang "lisensiya" ay nangangahulugang isang lisensiya mula sa estado na 
inisyu sa ilalim ng dibisyong ito.

(n) Ang "lisensiyado" ay nangangahulugang sinumang tao o entidad na 
mayroong lisensiya sa ilalim ng dibisyong ito.

(o) Ang "awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya" ay nangangahulugang 
ang ahensiya ng estado na responsable para sa pag-iisyu, pagre-renew, o 
pagbabalik ng lisensiya, o ang ahensiya ng estado na binigyan ng awtorisasyon 
na magsagawa ng pandisiplinang pagkilos laban sa lisensiyado.

(p) Ang "lokal na hurisdiksiyon" ay nangangahulugang isang lunsod, county, 
o lunsod at county.

(q) Ang "pagmanupaktura" ay nangangahulugang pagsasama, paghahalo, 
pag-extract, pag-infuse, o kung hindi man ay pagagawa o paghahanda ng 
produkto ng marijuana.

(r) Ang "tagapagyari" ay nangangahulugang isang taong nagsasagawa ng 
produksiyon, paghahanda, pagpaparami, o pagsasama-sama ng marijuana 
o mga produkto ng marijuana nang direkta o hindi direkta o sa pamamagitan 
ng mga paraan ng pag-extract, o nang hiwalay sa pamamagitan ng mga 
paraan ng kemikal na sintesis, o sa pamamagitan ng kumbinasyon ng pag-
extract at kemikal na sintesis sa isang pirming lokasyon na nagpa-package o 
nagre-repackage ng marijuana o mga produkto ng marijuana o naglalagay ng 
mga label o nagpapalit ng mga label sa mga lalagyan nito, na may hawak na 
lisensiya ng estado alinsunod sa dibisyong ito.

(s) Ang "marijuana" ay may parehong kahulugan gaya ng nasa Seksiyon 
11018 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan, maliban sa hindi rito kabilang 
ang marijuana na inaalagaan, pinoproseso, ibinabiyahe, ipinapamahagi, o 
ibinebenta para sa mga medikal na layunin sa ilalim ng Kabanata 3.5 (na 
nagsisimula sa Seksiyon 19300) ng Dibisyon 8.

(t) Ang "mga accessory sa paggamit ng marijuana" ay may parehong 
kahulugan gaya ng nasa Seksiyon 11018.2 ng Kodigo sa Kalusugan at 
Kaligtasan.

(u) Ang "mga produkto ng marijuana" ay may parehong kahulugan gaya 
ng nasa Seksiyon 11018.1 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan, maliban 
sa hindi kasama rito ang mga produkto ng marijuana na namanupaktura, 
naproseso, nailipat, naipamahagi, o naibenta para sa mga medikal na layunin 
sa ilalim ng Kabanata 3.5 (na nagsisimula sa Seksiyon 19300) ng Dibisyon 8.

(v) Ang "paminhian" ay nangangahulugang isang lisensiyado na nagtatanim 
lang ng mga clone at punla, buto, at iba pang mga produktong pang-
agrikultura na ginagamit partikular para sa pagtatanim, pagpaparami, at 
pag-aalaga ng marijuana.

(w) Ang "pagpapatakbo" ay nangangahulugang anumang pagkilos kung 
saan kinakailangan ng lisensiya sa ilalim ng mga pagkakaloob ng dibisyong 
ito, o anumang pangkomersiyong paglilipat ng marijuana o mga produkto ng 
marijuana.

(x) Ang "package" ay nangangahulugang anumang lalagyan o sisidlang 
ginagamit bilang lalagyan ng marijuana o mga produkto ng marijuana.

(y) Kasama sa "tao" ang sinumang indibidwal, kompanya, kasosyo, pinag-
isang pakikipagsapalaran, kapisanan, korporasyon, kompanyang may 
limitadong pananagutan, ari-arian, trust, trust ng negosyo, tagatanggap, 
sindikato, o anumang iba pang grupo o kombinasyong kumikilos bilang isang 
yunit, at ang pangmaramihan pati ang pang-isahan.

(z) Ang "bumibili" ay nangangahulugang ang customer na 
nakikipagtransaksiyon sa isang lisensiyado para sa mga layunin ng pagkuha 
ng marijuana o mga produkto ng marijuana.

(aa) Kasama sa "magbenta," "pagbebenta," at "ibenta" ang anumang 
transaksyon kung saan, para sa anumang pagsasaalang-alang, ang 
karapatan sa marijuana ay inililipat mula sa isang tao patungo sa iba, at 
kasama rito ang paghahatid ng marijuana o mga produkto ng marijuana 

na may pananagutan sa pagkontrol at paglimita sa industriya ng medikal na 
cannabis sa ilalim ng Kabanata 3.5 (na nagsisimula sa Seksiyon 19300) ng 
Dibisyon 8 upang maisama ang kapangyarihan at tungkulin na kontrolin at 
limitahan ang industriya ng pangkomersiyo at hindi medikal na marijuana.
(c) Ang Lehislatura ay maaaring, sa pamamagitan ng boto ng mayoriya, 
magpatibay ng mga batas upang maipatupad ang dibisyong ito, basta't ang 
mga nasabing batas ay alinsunod sa mga layunin at intensyon ng Batas sa 
Pagkontrol, Paglilimita at Pagbubuwis sa Paggamit ng Marijuana ng May 
Sapat na Gulang.
26001. Para sa mga layunin ng dibisyong ito, ilalapat ang mga sumusunod 
na pagpapakahulugan:
(a) Ang kahulugan ng "aplikante" ay ang sumusunod:
(1) Ang may-ari o mga may-ari ng iminungkahing lisensiyado. Ang "may-
ari" ay nangangahulugang lahat ng tao na mayroong (A) interes sa kabuuang 
pagmamay-ari (maliban sa interes sa security, lien, o sagutin) na 20 
porsiyento o higit pa sa lisensiyado at (B) kapangyarihang idirekta o magdulot 
ng pagdidirekta, ang pamamahala o pagkontrol sa lisensiyado.
(2) Kung ang aplikante ay isang kompanyang pampublikong may ikinakalakal 
na stocks, kasama sa "may-ari" ang opisyal na punong tagapagpaganap at 
sinumang miyembro ng lupon ng mga direktor at sinumang tao o entidad 
na may interes sa kabuuang pagmamay-ari sa kompanya na 20 porsiyento o 
higit pa. Kung ang aplikante ay isang di-nagtutubong entidad, ang "may-ari" 
ay nangangahulugang ang opisyal na punong tagapagpaganap at sinumang 
miyembro ng lupon ng mga direktor.

(b) Ang "kawanihan" ay tumutukoy sa Kawanihan ng Pagkontrol ng Marijuana 
na nasa ilalim ng Kagawaran ng Mga Gawain ng Mamimili.
(c) Ang "pampigil sa bata" ay nangangahulugang dinisenyo o ginawa upang 
maging lubos na mahirap para sa mga batang wala pang limang taon gulang 
na buksan, at hindi mahirap para sa mga karaniwang may sapat na gulang 
na gamitin nang maayos.
(d) Kasama sa "pangkomersiyong aktibidad sa marijuana" ang pag-
aalaga, pagmamay-ari, pagmamanupaktura, pamamahagi, pagpoproseso, 
pag-iimbak, pagsusuri sa laboratoryo, paglalagay ng label, pagbibiyahe, 
pamamahagi, paghahatid o pagbebenta ng marijuana at mga produkto ng 
marijuana alinsunod sa binanggit sa dibisyong ito.
(e) Ang "pag-aalaga" ay nangangahulugan ng anumang aktibidad na 
kinasasangkutan ng pagtatanim, pagpapalaki, pag-aani, pagpapatuyo, pag-
cure, pag-grade, o pagtabas ng marijuana.
(f) Ang "customer" ay nangangahulugang isang taong may edad na 21 o higit 
pa.
(g) Ang "sentro ng pag-aalaga sa araw" ay dapat magkaroon ng parehong 
kahulugan gaya ng nakasaad sa Seksiyon 1596.76 ng Kodigo sa Kalusugan 
at Kaligtasan.
(h) Ang "paghahatid" ay nangangahulugang ang pangkomersiyong paglilipat 
ng marijuana o mga produkto ng marijuana patungo sa isang customer. 
Kasama rin sa "paghahatid" ang paggamit ng tagapagtingi ng anumang anyo 
ng teknolohiya na pagmamay-ari at kinokontrol ng tagapagtingi, o hiwalay na 
binigyan ng lisensiya sa ilalim ng dibisyong ito, na nagbibigay-daan sa mga 
customer na ayusin o pangasiwaan ang pangkomersiyong paglilipat ng isang 
lisensiyadong tagapagtingi ng marijuana o mga produkto ng marijuana.

(i) Ang "direktor" ay nangangahulugang ang Direktor ng Kagawaran ng Mga 
Gawain ng Mamimili.
(j) Ang "pamamahagi" ay nangangahulugang ang pagkuha, pagbebenta, at 
pagbibiyahe ng marijuana at mga produkto ng marijuana sa pagitan ng mga 
entidad na binigyan ng lisensiya alinsunod sa dibisyong ito.
(k) Ang "pondo" ay nangangahulugang ang Pondo sa Pagkontrol ng Marijuana 
na itinakda alinsunod sa Seksiyon 26210.
(l) Ang "uri" ay nangangahulugang ang naaangkop na uri o tawag ukol sa 
partikular na variant ng marijuana o uri ng produkto ng marijuana, kasama 
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para sa paggamit sa loob ng mga gusali ng isang lisensiyado na sangkot sa 
pangkomersiyong aktibidad sa marijuana.
(d) Sadyang manghingi sa sinumang lisensiyado para sa pagbili ng mga 
ticket para sa mga benepisyo o mga kontribusyon para sa mga benepisyo.
(e) Sadyang hilingin sa sinumang lisensiyado na magbigay ng donasyon 
o tumanggap ng pera, o anumang ibang bagay na mamahalin, para sa 
benepisyo ng sinumang ibang tao.
26012. (a) Dahil isa itong usaping nauugnay sa buong estado, maliban 
kung hindi pinahintulutan sa dibisyong ito:
(1) Ang Kagawaran ng Mga Gawain ng Mamimili ay dapat magkaroon ng 
eksklusibong awtoridad na gumawa, mag-isyu, mag-renew, magdisiplina, 
magsuspinde, o magpawalang-bisa ng mga lisensiya para sa pagbibiyahe, 
pag-iimbak na walang kaugnayan sa mga aktibidad ng pagmamanupaktura, 
pamamahagi, at pagbebenta ng marijuana sa loob ng estado.
(2) Dapat pamahalaan ng Kagawaran ng Pagkain at Agrikultura ang mga 
pagkakaloob ng dibisyong ito na nauugnay sa pag-aalaga ng marijuana. 
Dapat magkaroon ng awtoridad ang Kagawaran ng Pagkain at Agrikultura na 
gumawa, mag-isyu, at magsuspinde o magpawalang-bisa ng mga lisensiya 
sa pag-aalaga para sa mga paglabag sa dibisyong ito.
(3) Dapat pamahalaan ng Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng Estado 
ang mga pagkakaloob ng dibisyong ito na nauugnay sa pagmamanupaktura at 
pagsusuri ng marijuana. Dapat magkaroon ng awtoridad ang Kagawaran ng 
Pampublikong Kalusugan ng Estado na gumawa, mag-isyu, at magsuspinde 
o magpawalang-bisa ng mga lisensiya sa pagmamanupaktura at pagsusuri 
para sa mga paglabag sa dibisyong ito.
(b) Dapat magkaroon ng awtoridad ang mga awtoridad sa pagbibigay 
ng lisensiya at ang kawanihan na mangolekta ng mga bayad kaugnay ng 
mga aktibidad na kinokontrol nila patungkol sa marijuana. Ang kawanihan 
ay maaaring gumawa ng mga lisensiya bilang karagdagan sa mga tinukoy 
sa dibisyong ito na sa palagay ng kawanihan ay kinakailangan upang 
maisagawa ang mga tungkulin nito sa ilalim ng dibisyong ito.
(c) Dapat simulan ng mga awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya ang pag-
iisyu ng mga lisensiya sa ilalim ng dibisyong ito sa Enero 1, 2018.
26013. (a) Ang mga awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya ay dapat 
gumawa at magtakda ng mga makatwirang tuntunin at regulasyon na 
maaaring kinakailangan upang maipatupad, mapamahalaan at maisagawa 
ang kanya-kanya nilang mga tungkulin sa ilalim ng dibisyong ito alinsunod 
sa Kabanata 3.5 (na nagsisimula sa Seksiyon 11340) ng Bahagi 1 ng Dibisyon 
3 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan. Ang mga nasabing tuntunin at 
regulasyon ay dapat sumusunod sa mga layunin at intensyon ng Batas sa 
Pagkontrol, Paglilimita at Pagbubuwis sa Paggamit ng Marijuana ng May 
Sapat na Gulang.
(b) Ang mga awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya ay maaaring magtagubilin, 
magpatibay, at magpatupad ng anumang mga emerhensiyang regulasyon 
kung kinakailangan upang maipatupad, mapamahalaan, at maisagawa 
ang kanya-kanya nilang mga tungkulin sa ilalim ng dibisyong ito. Ang 
anumang emerhensiyang regulasyon na itinagubilin, pinagtibay o ipinatupad 
alinsunod sa seksyong ito ay dapat pagtibayin alinsunod sa Kabanata 3.5 
(na nagsisimula sa Seksiyon 11340) ng Bahagi 1 ng Dibisyon 3 ng Titulo 2 ng 
Kodigo ng Pamahalaan, at, para sa mga layunin ng kabanatang iyon, kasama 
na ang Seksiyon 11349.6 ng Kodigo ng Pamahalaan, ang pagpapatibay 
ng regulasyon ay isang emerhensiya at dapat ituring ng Opisina ng 
Pampangasiwaang Batas na kinakailangan para sa agarang pagpapanatili 
ng pampublikong kapayapaan, kalusugan at kaligtasan, at pangkalahatang 
kapakanan.
(c) Ang mga regulasyong inisyu sa ilalim ng dibisyong ito ay kinakailangan 
upang makamit ang mga layunin ng dibisyong ito, batay sa magagamit 
na pinakamatibay na ebidensya, at dapat na magtakda lang ng mga 
pamamaraan, teknolohiya, o iba pang mga iniaatas na komersyal na 
maisasagawa, at hindi nito dapat mapigilan o mahadlangan ang pagbuo 
ng mga alternatibong pamamaraan o teknolohiya upang makamit ang mga 

alinsunod sa ibinigay na order para sa pagbili ng mga ito at pagkuha 
o pagtanggap ng order para sa mga ito, ngunit hindi kasama rito ang 
pagsasauli ng marijuana o mga produkto ng marijuana ng isang lisensiyado 
patungo sa isa pang lisensiyado kung kanino binili ang nasabing marijuana o 
mga produkto ng marijuana.

(bb) Ang "serbisyo sa pagsusuri" ay nangangahulugang isang laboratoryo, 
pasilidad, o entidad sa estado, na nag-aalok o nagsasagawa ng mga 
pagsusuri sa marijuana o mga produkto ng marijuana, kasama na ang 
kagamitang ibinibigay ng nasabing laboratoryo, pasilidad, o entidad, at na 
nakakatugon sa mga sumusunod:

(1) Nabigyan ng kapangyarihan ng isang samahang nagbibigay ng 
kapangyarihan na independiyente mula sa lahat ng iba pang taong sangkot 
sa pangkomersiyong aktibidad sa marijuana sa estado.

(2) Nakarehistro sa Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng Estado.

(cc) Ang "natatanging tagatukoy" ay nangangahulugang isang alphanumeric 
na code o marka na ginagamit bilang tawag sa isang partikular na halaman 
na nasa mga lisensiyadong gusali.

(dd) Ang pagiging "hindi makatwiran at hindi praktikal" ay nangangahulugan 
na ang mga pamamaraang kinakailangan upang makasunod sa 
mga regulasyon ay nangangailangan ng malaking pamumuhunan na 
may panganib, nangangailangan ng pera, oras, o anumang iba pang 
mapagkukunan o yaman, kung saan ang pagpapatakbo ng establisamyento 
ng marijuana ay hindi karapat-dapat na patakbuhin ng isang makatwirang 
masinop na negosyante.

(ee) Ang "sentrong pangkabataan" ay dapat magkaroon ng parehong 
kahulugan gaya ng nakasaad sa Seksiyon 11353.1 ng Kodigo sa Kalusugan 
at Kaligtasan.

Kabanata 2. Pangangasiwa

26010. (a) Ang Kawanihan ng Paglimita ng Medikal na Marijuana na 
itinakda sa Seksiyon 19302 ay pinalitan ng pangalan at ginawang Kawanihan 
ng Pagkontrol ng Marijuana. Dapat pamahalaan at ipatupad ng direktor ang 
mga pagkakaloob ng dibisyong ito bilang karagdagan sa mga pagkakaloob ng 
Kabanata 3.5 (na nagsisimula sa Seksiyon 19300) ng Dibisyon 8. Ang direktor 
ay dapat magtaglay ng parehong kapangyarihan at awtoridad alinsunod sa 
ipinagkakaloob ng mga subdibisyon (b) at (c) ng Seksiyon 19302.1 para sa 
mga layunin ng dibisyong ito.

(b) Ang kawanihan at ang direktor ay dapat humalili sa at tinatalagahan ng 
lahat ng tungkulin, kapangyarihan, layunin, responsibilidad, at hurisdiksiyong 
nakatalaga sa Kawanihan ng Paglimita ng Medikal na Marijuana sa ilalim ng 
Kabanata 3.5 (na nagsisimula sa Seksiyon 19300) ng Dibisyon 8.

(c) Bukod pa sa mga kapangyarihan, tungkulin, layunin, responsibilidad, at 
hurisdiksiyong binanggit sa subdibisyon (b), ang kawanihan simula ngayon 
ay mayroon nang kapangyarihan, tungkulin, layunin, responsibilidad, at 
hurisdiksyon na kontrolin ang pangkomersiyong aktibidad sa marijuana 
alinsunod sa ipinagkakaloob sa dibisyong ito.

(d) Sa epektibong petsa ng seksiyong ito, sa tuwing lalabas ang "Kawanihan 
ng Paglimita ng Medikal na Marijuana" sa anumang batas, regulasyon, 
o kontrata, o sa anumang iba pang kodigo, dapat itong pakahulugan na 
tumutukoy sa kawanihan.

26011. Wala sa pinuno ng kawanihan o sinumang miyembro ng Panel ng 
Mga Apela sa Pagkontrol sa Marijuana na itinakda sa ilalim ng Seksiyon 
26040 ang dapat gumawa ng sumusunod:

(a) Tumanggap ng anumang komisyon o kita, nang direkta o hindi direkta, 
mula sa sinumang taong nag-a-apply para sa o tumatanggap ng anumang 
lisensiya o permiso sa ilalim ng dibisyong ito o Kabanata 3.5 (na nagsisimula 
sa Seksiyon 19300) ng Dibisyon 8.

(b) Makilahok o magkaroon ng anumang interes sa pagbebenta o anumang 
segurong sumasaklaw sa negosyo o gusali ng isang lisensiyado.

(c) Makilahok o magkaroon ng anumang interes sa pagbebenta ng kagamitan 
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(d) Hindi pagsunod sa anumang batas ng estado kasama na ang, ngunit 
hindi limitado sa, pagbabayad ng mga buwis alinsunod sa iniaatas sa ilalim 
ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis, maliban kung nakasaad sa dibisyong ito o 
sa iba pang batas ng California.
(e) May napag-alamang mga paglabag sa anumang batas ng estado o 
lokal na batas, ordinansa, o regulasyong nagbibigay ng mga proteksiyon 
sa manggagawa o mga legal na karapatan sa mga empleyado ng isang 
lisensiyado.
(f) Hindi pagsunod sa iniaatas ng lokal na ordinansa na nagkokontrol sa 
pangkomersiyong aktibidad sa marijuana.
(g) Ang sadya at napag-alamang pagbebenta ng marijuana o mga produkto 
ng marijuana ng isang lisensiyado sa isang taong wala pa sa legal na edad 
upang bumili o magmay-ari.
26031. Ang bawat awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya ay maaaring 
magsuspinde o magpawalang-bisa ng mga lisensiya, pagkatapos ng wastong 
pag-abiso at pagdinig sa lisensiyado, kung napag-alaman na ang lisensiyado 
ay nakagawa ng anumang mga pagkilos o pag-aalis na nagbubunsod ng 
mga batayan para sa pandisiplinang pagkilos. Ang mga pandisiplinang 
pamamaraan sa ilalim ng kabanatang ito ay dapat isagawa alinsunod sa 
Kabanata 5 (na nagsisimula sa Seksiyon 11500) ng Bahagi 1 ng Dibisyon 3 
ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan, at ang direktor ng bawat awtoridad 
sa pagbibigay ng lisensiya ay dapat magtaglay ng lahat ng kapangyarihang 
ibinibigay rito.
26032. Ang bawat awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya ay maaaring 
magpataw ng pandisiplinang pagkilos laban sa isang lisensiyado para sa 
anumang paglabag sa dibisyong ito kapag ang paglabag ay ginawa ng 
ahente o empleyado ng lisensiyado habang kumikilos sa ngalan ng lisensiyado 
o nasangkot sa pangkomersiyong aktibidad sa marijuana.
26033. Kapag sinuspinde o pinawalang-bisa ang isang lisensiya, dapat 
itong sabihin ng awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya sa kawanihan. Ang 
kawanihan naman ang magsasabi sa lahat ng iba pang mga awtoridad sa 
pagbibigay ng lisensiya.
26034. Dapat ihain ang mga akusasyon laban sa mga lisensiyado sa ilalim 
ng disbisyong ito sa parehong mga limitasyon sa oras gaya ng tinukoy sa 
Seksiyon 19314 o kung iba ang nakasaad sa batas.
26035. Dapat italaga ng direktor ang mga taong nagtatrabaho 
sa Kagawaran ng Mga Gawain ng Mamimili para sa mga layunin ng 
pamamahala at pagpapatupad ng dibisyong ito. Dapat tiyakin ng direktor 
na mga kwalipikadong opisyal ng kapayapaan ang malaking bilang ng mga 
empleyado para sa mga layunin ng pagpapatupad sa dibisyong ito.
26036. Walang anumang bagay sa dibisyong ito ang dapat na ituring 
na humahalili o naglilimita sa mga ahensiya ng estado sa pagpapatupad 
ng kasalukuyang awtoridad sa pagpapatupad ng mga ito, kasama na ang, 
ngunit hindi limitado, sa ilalim ng Kodigo sa Isda at Ligaw na Hayop, Kodigo 
sa Pagkain at Agrikultura, Kodigo ng Pamahalaan, Kodigo sa Kalusugan at 
Kaligtasan, Kodigo sa Mga Pampublikong Tagapagdulot, Kodigo sa Tubig, o 
ang paglalapat ng mga batas na iyon.
26037. (a) Ang mga pagkilos ng isang lisensiyado, mga empleyado nito, 
at mga ahente nito na (1) pinapahintulutan sa ilalim ng lisensiyang inisyu sa 
ilalim ng dibisyong ito at anumang mga naaangkop na lokal na ordinansa at 
(2) isinagawa alinsunod sa mga iniaatas ng dibisyong ito at mga regulasyong 
pinagtibay alinsunod sa dibisyong ito, ay hindi labag sa batas sa ilalim ng 
batas ng estado at hindi dapat na ituring na isang paglabag kung saan 
maaaring arestuhin, usigin, o iba pang parusa sa ilalim ng batas ng estado, o 
mapasailalim sa isang sibil na multa o maging batayan para sa pagsamsam 
o pagkaremata ng mga yaman sa ilalim ng batas ng estado.
(b) Ang mga pagkilos ng isang tao na, sa mabuting hangarin, ay 
pinahintulutan na gamitin ang kanyang ari-arian ng isang lisensiyado, mga 
empleyado nito, at mga ahente nito, ayon sa binigyan ng permiso alinsunod 
sa lisensiya ng estado at anumang mga naaangkop na lokal na ordinansa, ay 
hindi labag sa batas sa ilalim ng batas ng estado at hindi dapat na ituring na 

katulad na mahahalagang iniaatas, o hindi dapat gawin ng mga nasabing 
regulasyon na hindi makatwiran at hindi praktikal ang pagsunod.

26014. (a) Ang kawanihan ay dapat magtipon ng isang nagpapayong 
komite upang mapayuhan ang kawanihan at mga awtoridad sa pagbibigay ng 
lisensiya tungkol sa pagbuo ng mga pamantayan at regulasyon alinsunod sa 
dibisyong ito, kasama na ang tungkol sa mga pinakamainam na kasanayan 
at patnubay na magpoprotekta sa pampublikong kalusugan at kaligtasan 
habang tinitiyak ang kontroladong kapaligiran para sa pangkomersiyong 
aktibidad sa marijuana na hindi nagpapataw ng mga hindi makatwiran at 
hindi praktikal na balakid upang magpatuloy, sa halip na mabawasan at 
matanggal, ang ilegal na pamilihan para sa marijuana.

(b) Ang mga miyembro ng nagpapayong komite ay dapat kinabibilangan ng, 
ngunit hindi limitado sa, mga kinatawan ng industriya ng marijuana, mga 
kinatawan ng organisasyon ng paggawa, naaangkop na ahensiya ng estado 
at lokal na ahensiya, dalubhasa sa pampublikong kalusugan, at iba pang 
dalubhasa sa usapin, kasama na ang mga kinatawan mula sa Kagawaran 
ng Pagkontrol ng Inuming May Alak, na may kadalubhasaan sa pagkontrol 
sa pangkomersiyong aktibidad para sa paggamit ng may sapat na gulang ng 
mga inuming nakakalasing. Ang mga miyembro ng nagpapayong komite ay 
dapat tikuyin ng direktor.

(c) Simula sa Enero 1, 2019, dapat maglathala ang nagpapayong komite ng 
isang taunang pampublikong ulat na naglalarawan sa mga aktibidad nito 
kasama na ang, ngunit hindi limitado sa, mga rekomendasyong ibinigay 
ng nagpapayong komite sa kawanihan at mga awtoridad sa pagbibigay ng 
lisensiya sa kasunod na taon sa kalendaryo at kung ang mga rekomendasyong 
iyon ay ipinatupad ng kawanihan o mga awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya.

26015. Ang isang awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya ay maaaring 
mag-imbestiga o mag-utos ng pag-iimbestiga kung sa palagay niya ay 
kinakailangan ito upang maisagawa ang mga tungkulin nito sa ilalim ng 
dibisyong ito.

26016. Para sa anumang pagdinig na isinagawa alinsunod sa dibisyong ito, 
maliban sa pagdinig na isinagawa sa ilalim ng Kabanata 4 (na nagsisimula 
sa Seksiyon 26040), maaaring italaga ng awtoridad sa pagbibigay ng 
lisensiya ang kapangyarihan sa pagdinig at pagpapasiya sa isang hukom ng 
pampangasiwaang batas. Ang anumang pagdinig sa harapan ng hukom ng 
pampangasiwaang batas ay dapat alinsunod sa mga pamamaraan, tuntunin, 
at limitasyong itinagubilin sa Kabanata 5 (na nagsisimula sa Seksiyon 11500) 
ng Bahagi 1 ng Dibisyon 3 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan.

26017. Sa anumang pagdinig sa harapan ng awtoridad sa pagbibigay 
ng lisensiya alinsunod sa dibisyong ito, maaaring bayaran ng awtoridad sa 
pagbibigay ng lisensiya ang sinumang taong lalabas bilang saksi sa pagdinig 
sa kahilingan ng awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya alinsunod sa isang 
subpena, ang kanyang aktwal, kinakailangan, at makatwirang mga gastusin 
sa paglalakbay, pagkain, at tutuluyan, na hindi lalampas sa halagang 
pinahintulutan para sa mga empleyado ng estado.

26018. Ang awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya ay maaaring kumilos 
nang mag-isa anumang oras bago ipatupad ang isang pagtatasa sa parusa, 
at nang walang anumang mga karagdagang pamamaraan, at repasuhin ang 
parusa, ngunit ang nasabing pagrepaso ay dapat limitahan sa pagbawas 
nito.

Kabanata 3. PagPaPatuPad

26030. Kabilang sa mga batayan para sa pandisiplinang pagkilos ang:

(a) Hindi pagsunod sa mga pagkakaloob ng dibisyong ito o anumang tuntunin 
o regulasyong pinagtibay alinsunod sa dibisyong ito.

(b) Pagkilos na nagbubunsod ng mga batayan para sa pagtanggi sa 
pagbibigay ng lisensiya alinsunod sa Kabanata 3 (na nagsisimula sa Seksiyon 
490) ng Dibisyon 1.5.

(c) Anumang iba pang mga batayan na nakapaloob sa mga regulasyong 
pinagtibay ng isang awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya alinsunod sa 
dibisyong ito.
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26043. (a) Kapag dahil dito ay may sinumang naagrabyado mula sa pasya 
ng kawanihan o anumang awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya na mag-uutos 
ng anumang pagtatasa parusa, pagbibigay, pagtanggi, pagkukundisyon, 
pagsususpinde, o pagbawi ng anumang lisensiyang ibibigay sa ilalim ng 
dibisyong ito, maaaring suriin ng panel ang desisyon alinsunod sa mga 
naturang limitasyong maaaring ipataw ng Lehislatura Sa ganitong mga kaso, 
hindi makakatanggap ng ebidensiya ang panel bukod sa isinaalang-alang ng 
kawanihan o awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya.

(b) Ang pagsusuri ng panel sa isang pasya ng kawanihan o awtoridad sa 
pagbibigay ng lisensiya ay malilimitan sa mga sumusunod na tanong:

(1) Kung gumawa ba ng aksyon ang kawanihan o anumang awtoridad sa 
pagbibigay ng lisensiya nang wala o labis sa hurisdiksiyon nito.

(2) Kung ginagawa ba ng kawanihan o anumang awtoridad sa pagbibigay ng 
lisensiya ang mga tungkulin nito sa paraang kinakailangan ng batas.

(3) Kung sinusuportahan ba ng mga ipinasiya ang pasya.

(4) Kung sinusuportahan ba ng malaking ebidensiya na nagmula sa buong 
rekord ang mga ipinasiya.

26044. (a) Sa mga apela kung saan mapapag-alaman ng panel na may 
nauugnay na ebidensiya kung saan, pagkatapos magsagawa ng nararapat 
ng pagkilos, na hindi mailalabas o maling naibukod sa pagdinig sa harap ng 
kawanihan o awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya, maaari itong magpasa 
ng kautusan na nagpapabalik sa usapin sa kawanihan o awtoridad sa 
pagbibigay ng lisensiya para sa muling pagsasaalang-alang dahil sa 
naturang ebidensiya

(b) Maliban sa nakasaad sa subdibisyon (a), sa lahat ng apela, magpapasa 
ang panel ng kautusan na pinapagtibay o ipinapawalang-bisa ang pasya ng 
kawanihan o awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya. Kapag ipinawalang-bisa 
ng kautusan ang pasya ng kawanihan o awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya, 
maaaring pamunuan ng lupon ang muling pagsasaalang-alang sa usapin 
dahil sa utos nito at maaari nitong utusan ang kawanihan o awtoridad sa 
pagbibigay ng lisensiya na magsagawa ng higit pang pagkilos sa paraang 
partikular na ipinag-uutos ng batas, ngunit hindi lilimitahan o kontrolin ng 
kautusan sa anumang paraan ang kalayaang magpasya na ipinagkaloob ng 
batas sa kawanihan o awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya.

26045. Mapapailalim ang mga kautusan ng panel sa pagrepasong 
panghukuman sa ilalim ng Seksiyon 1094.5 ng Kodigo ng mga Pamamaraang 
Sibil kapag hiniling ng kawanihan o awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya o 
sinumang panig na naaagrabiyado ng ganitong kautusan.

Kabanata 5. Pagbibigay ng lisensiya

26050. (a) Ang klasipikasyon ng lisensiya alinsunod sa dibisyong ito, 
bilang minimum, ay ang sumusunod:

(1) Uri 1—Pagtatanim; Outdoor na espesyalidad; Maliit.

(2) Uri 1A—Pagtatanim; Indoor na espesyalidad; Maliit.

(3) Uri 1B—Pagtatanim; Mixed-light na espesyalidad; Maliit.

(4) Uri 2—Pagtatanim; Outdoor; Maliit.

(5) Uri 2A—Pagtatanim; Indoor; Maliit.

(6) Uri 2B—Pagtatanim; Mixed-light; Maliit.

(7) Uri 3—Pagtatanim; Outdoor; Katamtaman.

(8) Uri 3A—Pagtatanim; Indoor; Katamtaman.

(9) Uri 3B—Pagtatanim; Mixed-light; Katamtaman.

(10) Uri 4—Pagtatanim; Nursery.

(11) Uri 5—Pagtatanim; Outdoor; Malaki.

(12) Uri 5A—Pagtatanim; Indoor; Malaki.

(13) Uri 5B—Pagtatanim; Mixed-light; Malaki.

(14) Uri 6—Tagapagyari 1.

isang paglabag kung saan maaaring arestuhin, usigin, o iba pang parusa sa 
ilalim ng batas ng estado, o mapasailalim sa isang sibil na multa o maging 
batayan para sa pagsamsam o pagkaremata ng mga yaman sa ilalim ng 
batas ng estado.

26038. (a) Ang taong nakikilahok sa pangkomersiyong aktibidad sa 
marijuana nang walang lisensiya na iniaatas ng dibisyong ito ay dapat 
patawan ng mga multang sibil na hanggang tatlong beses ng halaga ng bayad 
sa lisensiya para sa bawat paglabag, at maaaring ipag-utos ng hukuman 
ang pagsira ng marijuana na nauugnay sa paglabag na iyon alinsunod sa 
Seksiyon 11479 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan. Ang bawat araw ng 
pagpapatakbo ay dapat ituring na hiwalay na paglabag sa seksiyong ito. 
Ang lahat ng multang sibil na ipinataw at kinolekta alinsunod sa seksiyong 
ito ng isang awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya ay dapat ideposito sa 
Pangkalahatang Pondo maliban kung nakasaad sa subdibisyon (b).

(b) Kung ang Pangkalahatang Abogado ang nagsagawa ng isang pagkilos 
para sa mga multang sibil laban sa lisensiyado alinsunod sa dibisyong ito sa 
ngalan ng mga tao, dapat ideposito sa Pangkalahatang Pondo ang multang 
makokolekta. Kung ang pagkilos ay isinagawa ng isang abogado ng distrito 
o konseho ng county, dapat munang gamitin ang multa upang maibalik sa 
abogado ng distrito o konseho ng county ang mga nagastos sa pagsasagawa 
ng pagkilos para sa mga multang sibil, kung saan ang matitira, kung 
mayroon man, ay idedeposito sa Pangkalahatang Pondo. Kung ang pagkilos 
ay isinagawa ng isang abogado ng lunsod o tagausig ng lunsod, ang 
nakolektang multa ay dapat munang gamitin upang maibalik sa abogado ng 
lunsod o tagausig ng lunsod ang mga nagastos sa pagsasagawa ng pagkilos 
para sa mga multang sibil, kung saan ang matitira, kung mayroon man, ay 
idedeposito sa Pangkalahatang Pondo.

(c) Sa kabila ng subdibisyon (a), dapat ay patuloy na ilapat ang mga parusa 
sa krimen sa isang taong walang lisensiyang lumalahok sa pangkomersiyong 
aktibidad sa marijuana na labag sa dibisyong ito.

Kabanata 4. Mga Pag-aPela

26040. (a) Mayroong itinatinatag sa pamahalaan ng estado na Panel ng 
Mga Apela sa Pagkontrol sa Marijuana na bubuuin ng tatlong miyembrong 
itatalaga ng Gobernador at napapailalim sa boto ng mayoriya ng lahat ng 
miyembrong inihalal sa Senado. Ang bawat miyembro, sa panahon ng 
kanyang paunang pagkakatalaga, ay dapat na residente ng isang county na 
iba sa tinitirhan ng kahit sino sa iba pang mga miyembro. Ang mga miyembro 
ng panel ay makakatanggap ng taunang suweldo alinsunod sa Kabanata 6 
(simula sa Seksiyon 11550) ng Bahagi 1 ng Dibisyon 3 ng Titulo 2 ng Kodigo 
ng Pamahalaan.

(b) Maaaring tanggalin ng Gobernador ang mga miyembro ng panel mula sa 
kanilang tungkulin, at nasa Lehislatura ang kapangyarihan, sa pamamagitan 
ng boto ng mayoriya  ng lahat ng miyembrong naihalal sa bawat house, 
na magtanggal ng sinumang miyembro sa kanilang tungkulin dahil sa 
pagpapabaya sa trabaho, katiwalian o kawalan ng kakayahan.

(c) Maaari lang magharap ng kasabay na resolusyon para sa pagtatanggal 
ng sinumang miyembro ng panel sa Lehislatura kung sasali bilang mga may-
akda ang 5 Miyembro ng Senado o 10 Miyembro ng Asembleya.

26041. Itatalaga, pagtatrabahuhin, uutusan, at kokontrolin ng panel ang 
lahat ng kawani ng panel alinsunod sa mga iniaatas ng serbisyo sibil ng 
estado. Ang direktor ang magbibigay sa kagamitan, suplay, at matutuluyan 
na kinakailangan para sa mga awtorisadong aktibidad ng panel at gagawin 
niya ang iba pang mga ganitong mekanismo ng pangangasiwa sa paraang 
mapagakasunduan ng panel at ng direktor.

26042. Magpapatibay ang panel ng mga pamamaraan para sa mga pag-
apela na katulad sa mga pamamaraang ginamit sa Artikulo 3 (simula sa 
Seksiyon 23075) at Artikulo 4 (simula sa Seksiyon 23080) ng Kabanata 1.5 
ng Dibisyon 9 ng Kodigo ng Negosyo at Mga Propesyon. Papagtibayin ang mga 
naturang pamamaraan alinsunod sa Batas sa Pamamaraan ng Pamamahala 
(Kabanata 3.5 (simula sa Seksiyon 11340) ng Bahagi 1 ng Dibisyon 3 ng Titulo 
2 ng Kodigo ng Pamahalaan).
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26052. (a) Hindi dapat isagawa ng sinumang lisensiyado ang alinman 
sa mga sumusunod na gawain, o pahintulutan na gawin ng sinumang 
empleyado, ahente, o kontratista ng naturang lisensiyado ang mga naturang 
gawain:
(1) Magsagawa ng anumang kontrata sa paghihigpit sa kalakalan na 
lumalabag sa Seksiyon 16600;
(2) Bumuo ng kapisanan o anumang iba pang pinagbabawalang 
organisasyon sa paghihigpit sa kalakalan na lumalabag sa Seksiyon 16720;
(3) Magbenta o makipagkontrata sa pagbebenta ng marijuana o mga 
produktong gawa sa marijuana, o magtakda ng presyong sisingilin para sa 
mga ito, o makadiskwento sa, o magsauli ng, ganitong presyo, nang may 
kundisyon, kasunduan o pagkakaunawaan na ang mamimili o bumibili nito 
ay hindi gagamit o magbebenta ng mga produkto, kalakal, makinarya, suplay, 
bilihin, o serbisyo ng isang kakumpitensya o mga kakumpitensya ng naturang 
nagbebenta, kung saan ang epekto ng naturang pagbebenta, kontrata, 
kundisyon, kasunduan, o pagkakaunawaan ay para mabawasan nang malaki 
ang kumpetisyon o magsulong na makapagtatag ng monopolyo sa anumang 
larangan ng kalakalan o komersyo;
(4) Magbenta ng anumang marijuana o mga produktong gawa sa marijuana 
sa presyong mas mababa sa nakatakda upang manira ng mga kakumpitensya, 
alisin ang kumpetisyon, o linlangin o dayain ang mga bumibili o maaaring 
bumili;
(5) Magkaroon ng pandidiskrimina sa pagitan ng iba't ibang seksiyon, 
komunidad, o lunsod o mga bahagi ng mga ito, o sa pagitan ng iba't ibang 
lokasyon sa mga naturang seksiyon, komunidad, o lunsod o mga bahagi ng 
mga ito sa estadong ito, sa pamamagitan o pagsusuplay ng marijuana o mga 
produktong gawa sa marijuana sa mas mababang presyo sa isang seksiyon, 
komunidad, o lunsod o mga bahagi ng mga ito, o sa isang lokasyon sa 
naturang seksiyon, komunidad, o lunsod o mga bahagi ng mga ito, kumpara 
sa isa pa, upang manira ng mga kakumpitensya o alisin ang kumpetisyon; o
(6) Magbenta ng anumang marijuana o mga produktong gawa sa marijuana 
sa presyong mas mababa sa presyo ng naturang nagbebenta, o magpamigay 
ng anumang bagay o produkto upang manira ng mga kakumpitensya o alisin 
ang kumpetisyon.
(b) Ang sinumang tao, direktor, opisyal o ahente man ng anumang kompanya 
o korporasyon, o bilang ahente ng sinuman, na lalabag sa mga probisyon ng 
kabanatang ito, tumulong, nang direkta o hindi direkta, sa ganitong paglabag 
ay responsable sa parehong paraan sa tao, kompanya o korporasyon na 
pinagsisilbihan niya.
(c) Maaaring ipatupad ng awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya ang seksiyong 
ito sa pamamagitan ng naaangkop na regulasyon.
(d) Ang sinumang tao o anumang kapisanan sa pangangalakal ay maaaring 
magbigay ng utos upang pigilan ang anumang paglabag sa seksiyong ito 
para sa pagbawi sa mga naging pinsala.
26053. (a) Maaaring mag-isyu ang kawanihan at awtoridad sa pag-iisyu 
ng lisensiya sa ilalim ng dibisyong ito sa mga tao o entidad na may hawak 
na mga lisensiya sa ilalim ng Kabanata 3.5 (simula sa Seksiyon 19300) ng 
Dibisyon 8.
(b) Sa kabila ng subdibisyon (a), ang isang tao o entidad na may hawak na 
lisensiya sa pagsubok ng estado sa ilalim ng dibisyong ito o ng Kabanata 
3.5 (simula sa Seksiyon 19300) ng Dibisyon 8 ay pinagbabawalang mabigyan 
ng lisensiya para sa anumang iba pang aktibidad, bukod sa pagsubok, sa 
paraang pinapahintulutan sa ilalim ng dibisyong ito.
(c) Maliban sa nakasaad sa subdibisyon (b), maaaring mag-aplay at 
maisyuhan ang isang tao o entidad ng higit sa isang lisensiya sa ilalim ng 
dibisyong ito.
26054. (a) Ang isang lisensiyado ay hindi rin maaaring bigyan ng lisensiya 
bilang tagapagtingi ng mga inuming may alkohol sa ilalim ng Dibisyon 9 
(simula sa Seksiyon 23000) o ng mga produktong gawa sa tabako.
(b) Walang sinumang lisensiyado ang maaaring nasa loob ng 600 

(15) Uri 7—Tagapagyari 2.
(16) Uri 8—Pagsusuri.
(17) Uri 10—Tagapagtingi.
(18) Uri 11—Tagapamahagi.
(19) Uri 12—Napakaliit na negosyo.
(b) Ang lahat ng lisensiyang iiisyu sa ilalim ng dibisyong ito ay dapat na 
may malinaw na marka na ang lisensiya ay para sa komersiyal na aktibidad 
sa marijuana na iba sa komersiyal na aktibidad sa medikal na cannabis na 
nililisensiyahan sa ilalim ng Kabanata 3.5 (simula sa Seksiyon 19300) ng 
Dibisyon 8. Ang mga halimbawa ng mga naturang marka ay kinabibilangan 
ng, ngunit hindi limitado sa, "Uri 1—Di-medikal," o "Uri 1NM."
(c) Magkakaroon ng bisa sa loob ng 12 buwan mula sa petsa ng pag-iisyu ang 
isang lisensiya na iiisyu alinsunod sa dibisyong ito. Maaaring panibaguhin 
ang lisensiya taun-taon.
(d) Magtatakda ang bawat awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya ng mga 
pamamaraan para sa pagbibigay at pagpapanibago ng mga lisensiya.
(e) Sa kabila ng subdibisyon (c), maaaring mag-isyu ang awtoridad sa 
pagbibigay ng lisensiya ng pansamantalang lisensiya para sa panahon na 
hindi lalampas sa 12 buwan. Mawawalan ng bisa ang subdibisyong ito sa 
Enero 1, 2019.
26051. (a) Sa pagpapasya kung ibibigay, tatanggihan, o paninibaguhin 
ang isang lisensiyang inawtorisahan sa ilalim ng dibisyong ito, dapat 
isaalang-alang ng awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya ang mga salik na 
makatwirang nauugnay sa pagpapasya, na kinabibilangan ng, ngunit hindi 
limitado sa, kung makatwirang maipagpapalagay ba na maaaring humantong 
ang pag-iisyu, pagtanggi, o pagpapanibago sa lisensiya sa:
(1) Pagbibigay-daan sa hindi makatwirang paghihigpit sa kumpetisyon 
sa pamamagitan ng paglikha o pagpapanatili ng labag sa batas na 
kapangyarihan sa monopolya;
(2) Pagpapanatili sa presensya ng ilegal na merkado ng marijuana o mga 
produktong gawa sa marijuana sa loob ng estado o sa labas ng estado;
(3) Paghihikayat sa paggamit ng menor de edad o pang-aabuso ng mga 
nasa hustong gulang sa marijuana o mga produktong gawa sa marijuana, o 
ilegal na pagpapadala ng marijuana o mga produktong gawa sa marijuana 
sa labas ng estado;
(4) Pagkakaroon ng sobra-sobrang dami ng lisensiyado sa isang partikular 
na lunsod, county, o pareho;
(5) Pagdulot ng hindi makatwirang panganib sa mga menor de edad na 
malantad sa marijuana o mga produktong gawa sa marijuana; o
(6) Paglabag sa anumang mga batas para sa proteksyon ng kalikasan.
(b) Maaaring tanggihan ng isang awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya 
ang pagbibigay ng lisensiya o pagpapanibago ng lisensiya batay sa mga 
pagsasaalang-alang sa subdibisyon (a).
(c) Para sa mga layunin ng seksiyong ito, ang ibig sabihin ng "labis na 
konsentrasyon" ay kapag ang puwesto para sa isang lisensiya para sa 
pagtitingi, lisensiya para sa napakaliit na negosyo o lisensiyang iiisyu sa 
ilalim ng Seksiyon 26070.5 ay nasa isang lugar na tutugunan ang isa sa mga 
sumusunod na kundisyon:
(1) Ang ratio ng isang lisensiyado sa populasyon sa lugar ng census o 
dibisyon ng census kung nasaan ang puwesto ng aplikante ay lumalampas sa 
ratio ng mga lisensiyado sa populasyon ng county kung nasaan ang puwesto 
ng aplikante, maliban kung hindi makatwirang lilimitahan ng pagtanggi sa 
aplikasyon ang pagpapaunlad sa legal na merkado upang maitaguyod ang 
ilegal na merkado para sa marijuana o mga produktong gawa sa marijuana.
(2) Ang ratio ng mga lisensiya sa pagtitingi, mga lisensiya sa napakaliit na 
negosyo, o mga lisensiya sa ilalim ng Seksiyon 26070.5 sa populasyon sa 
lugar ng census, dibisyon o hurisdiksiyon ay lampas sa pinapayagan ng lokal 
na ordinansa na ipinatupad sa ilalim ng Section 26200.
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ng lisensiyado ang puwesto sa paraang iibahin nang malaki ang puwesto, ang 
paggamit sa puwesto, o ang paraan o karakter ng pagpapatakbo ng negosyo 
na isinasagawa mula sa puwesto, mula sa planong nakalagay sa diagram 
sa dokumentong kasama ng aplikasyon, maliban at hanggang makakuha ng 
nakasulat na pahintulot ng awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya o kawanihan. 
Para sa mga layunin ng seksiyong ito, kabilang sa, ngunit hindi nalilimitahan 
ang, malaking pisikal na mga pagbabago sa puwesto, o sa paggamit sa 
puwesto, ang malaking pagdaragdag o pagbabawas sa kabuuang lawak 
ng lisensiyadong puwesto na dating iginuhit, o anumang iba pang pisikal 
na pagbabago na nauuwi sa malaking pagbabago sa paraan o karakter ng 
pagpapatakbo ng negosyo.
(e) Hindi dapat aprobahan ng mga awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya ang 
isang aplikasyon para sa isang lisensiya ng estado sa ilalim ng dibisyong ito 
kung lalabag ang pag-aproba sa lisensiya ng estado sa alinmang lokal na 
ordinansa o regulasyon na ipinapatupad sa ilalim ng Seksiyon 26200.
26056. Dapat sumunod ang aplikante para sa anumang uri ng lisensiya ng 
estado na iiisyu alinsunod sa dibisyong ito sa mga parehong kinakailangang 
nakalatag sa Seksiyon 19322 maliban kung iba ang nakasaad sa batas, 
kabilang ang electronikong pagsusumite ng mga larawan ng fingerprint, at 
anumang iba pang mga iniaatas ng batas o awtoridad sa pagbibigay ng 
lisensiya, maliban sa mga sumusunod:
(a) Sa kabila ng talataan (2) ng subdibisyon (a) ng Seksiyon 19322, hindi 
kailangang magbigay ang isang aplikante ng dokumentasyon na nakakuha 
ang aplikante ng lisensiya, permiso o anumang iba pang pagpapahintulot na 
magpatakbo mula sa lokal na hurisdiksiyon kung saan nilalayon ng aplikante 
na magpatakbo;
(b) Ang isang aplikasyon para sa isang lisensiya sa ilalim ng dibisyong ito ay 
dapat na may ebidensiya na natutugunan ng iminumungkahing lokasyon ang 
mga paghihigpit sa subdibisyon (b) ng Seksiyon 26054; at
(c) Para sa mga aplikanteng naghahangad na malisensiyahan para sa 
pagtatanim, pamamahagi, o pagmamanupaktura ng di-medikal na marijuana 
o mga produktong gawa sa marijuana, dapat ding maglaman ang aplikasyon 
ng detalyadong paglalarawan sa mga pamamaraan sa pagpapatakbo ng 
aplikante para sa lahat ng sumusunod, gaya ng kinakailangan ng awtoridad 
sa pagbibigay ng lisensiya:
(1) Pagtatanim.
(2) Mga pamamaraan sa pag-extract at pag-infuse.
(3) Proseso ng transportasyon.
(4) Proseso ng pag-iimbak.
(5) Mga pamamaraan sa pagkontrol ng kalidad.
(6) Ang pagkukunan o mga pagkukunan ng tubig na gagamitin ng aplikante 
para sa mga lisensiyadong aktibidad, kabilang ang isang sertipikasyon na 
legal na magagamit ng aplikante ang tubig na iyon sa ilalim ng batas ng 
estado.
(d) Dapat magbigay ang aplikante ng kumpletong detalyadong guhit ng 
iminumungkahing puwesto kung saan gagamitin ang mga pribilehiyo ng 
lisensiya, na sapat ang pagiging partikular upang mabigyang-daan ang 
pagtukoy sa mga hangganan ng puwesto, nang ipinapakita ang lahat ng 
hangganan, dimensiyon, pasukan at labasan, pagkakahati ng looban, 
dingding, kuwarto, at panlahatang daanan, at magsama ng maikling pahayag 
o paglalarawan sa mga pangunahing gagawin sa loob ng mga ito, at, para 
sa mga lisensiyang nagbibigay ng pahintulot sa pagtatanim, ang mga 
sukat ng planong canopy kabilang ang pinagsama-samang kuwadradong 
talampakan at indibidwal na kuwadradong talampakan ng mga nakahiwalay 
na pagtataniman, kung mayroon man.
26056.5. Bubuo ang kawanihan ng mga protokol na dapat ipatupad ng 
bawat awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya upang matiyak ang pagsunod sa 
mga batas at regulasyon ng estado na nauugnay sa mga epekto sa kalikasan, 
proteksiyon sa natural na mapagkukunan, kalidad ng tubig, suplay ng tubig, 
mga mapanganib na materyal, at paggamit ng pestisidyo na alinsunod sa 

talampakang radius mula sa isang paaralang nagtuturo ng kindergarten o 
anumang baitang mula 1 hanggang 12, day care center, o youth center na 
nakatatag na sa panahon na iisyu ang lisensiya, maliban kung magtatakda 
ng ibang radius ang isang awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya o lokal na 
hurisdiksiyon. Ang distansyang isinaad sa seksiyong ito ay susukatin sa 
parehong paraang nakasaad sa subdibisyon (c) ng Seksiyon 11362.768 ng 
Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan maliban kung iba ang inaatas ng batas.
(c) Naaangkop sa ilalim ng pang-estado at lokal na batas, at hindi magiging 
paglabag sa pang-estado at lokal na batas, ang pagkakaroon, pagbiyahe, 
pagbili o pagkuha ng isang negosyong nauugnay sa pagmamanupaktura ng 
mga accessory sa paggamit ng marijuana ng marijuana o mga produktong 
gawa sa marijuana sa paraang kinakailangan upang makapagsagawa ng 
pananaliksik at pagpapahusay na nauugnay sa mga naturang accessory sa 
paggamit ng marijuana, hangga't ang naturang marijuana at mga produktong 
gawa sa marijuana ay nakuha mula sa isang tao o entidad na nilisensiyahan 
sa ilalim ng dibisyong ito o ng Kabanata 3.5 (simula sa Seksiyon 19300) 
ng Dibisyon 8 na pinapahintulutan na magbigay o maghatid ng naturang 
marijuana o mga produktong gawa sa marijuana.
26054.1. (a) Walang awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya ang mag-iisyu 
o magpapanibago ng lisensiya sa sinumang hindi makakapagpatunay na 
tuloy-tuloy siyang nanirahan sa California mula o bago ang Enero 1, 2015. Sa 
mga pagkakataong entidad ang isang aplikante o lisensiyado, hindi ituturing 
na residente ang entidad kung mayroong sinumang taong nagkokontrol sa 
entidad na hindi makakapagpatunay na tuloy-tuloy siyang nanirahan sa 
California mula o bago ang Enero 1, 2015.
(b) Mawawalan ng bisa ang Subdibisyon (a) sa Disyembre 31, 2019, maliban 
kung muling isasabatas ng Lehislatura bago sumapit ang petsang iyon.
26054.2. (a) Bibigyang priyoridad ng awtoridad sa pagbibigay ng 
lisensiya ang pagbibigay ng mga lisensiya sa ilalim ng dibisyong ito ang 
mga aplikanteng makakapagpatunay hanggang masiyahan ang awtoridad 
na tumakbo ang aplikante alinsunod sa Compassionate Use Act o Batas sa 
Pinahihintulutang Paggamit ng Medikal na Marijuana at sa mga ipinapatupad 
nitong batas bago ang Setyembre 1, 2016, o kasalukuyan itong tumatakbo 
alinsunod sa Kabanata 3.5 (simula sa Seksiyon 19300) ng Dibisyon 8.
(b) Hihilingin ng kawanihan na kilalanin ng mga lokal na hurisdiksiyon para 
sa kawanihan ang mga potensyal na aplikante batay sa dating pagpapatakbo 
ng mga aplikante sa lokal na hurisdiksiyon alinsunod sa batas ng estado, 
kabilang ang Batas sa Pinahihintulutang Paggamit ng Medikal na Marijuana 
at ang mga ipinapatupad nitong batas, at anumang mga naaangkop na lokal 
na batas. Bibigyang-daan ng kawanihan na makuha ng mga awtoridad sa 
pagbibigay ng lisensiya ang hinihinging impormasyon.
(c) Bilang karagdagan sa o bilang kahalili ng impormasyong inilarawan 
sa subdibisyon (b), maaaring magbigay ang aplikante ng iba pang 
ebidensiya upang patunayan na sumusunod ang pagpapatakbo sa Batas 
sa Pinahihintulutang Paggamit ng Medikal na Marijuana o sa Kabanata 3.5 
(simula sa Seksiyon 19300) ng Dibisyon 8. Maaaring tanggapin ng kawanihan 
at mga awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya ang naturang ebidensiya upang 
ipakita ang pagiging kuwalipikado para sa priyoridad na ipinagkakaloob ng 
subdibisyon (a).
(d) Mawawalan ng bisa ang seksiyong ito Disyembre 31, 2019, maliban kung 
ipagkakaloob ng batas.
26055. (a) Maaari lang mag-isyu ang mga awtoridad sa pagbibigay ng 
lisensiya ng mga lisensiya ng estado sa mga kuwalipikadong aplikante.
(b) Kapag binawian ng lisensiya ng estado na inisyu sa ilalim ng dibisyong 
ito, mawawalan ng kakayahan ang lisensiyado na magpatakbo sa loob ng 
California hanggang sa ibalik o muling iisyu ng awtoridad sa pagbibigay ng 
lisensiya ang lisensiya ng estado.
(c) Mag-iisyu ng hiwa-hiwalay na lisensiya para sa bawat puwesto ng 
sinumang lisensiyado na mayroong higit sa isang lokasyon, maliban na lang 
kung pinapahintulutan ng batas o regulasyon.
(d) Pagkatapos maisyuhan o mapasahan ng lisensiya, hindi dapat baguhin 

64



190 | Teksto ng Mga Iminumungkahing Batas

TEKSTO NG MGA IMINUMUNGKAHING BATAS PROPOSISYON 64 CONTINUED

ang anumang termino ng probasyon, pagkakakulong, o pagpapalayang 
pinangangasiwaan, para sa pagkakaroon, pagkakaroon para ibenta, 
pagbebenta, pagmamanupaktura, transportasyon, o pagtatanim ng isang 
kontroladong sangkap ay hindi itinuturing na may malaking kaugnayan, 
at hindi dapat ito ang maging natatanging batayan para matanggihan 
ng lisensiya. Ang pagkakahatol para sa anumang peloning nauugnay sa 
kontroladong sangkap pagkatapos malisensiyahan ay magiging batayan para 
sa pagbawi ng lisensiya o pagtanggi sa pagpapanibago ng lisensiya.

(6) Napatawan ang aplikante, o sinuman sa mga opisyal, direktor, o may-
ari nito, ng mga multa o parusa para sa pagtatanim o produksyon ng isang 
kontroladong sangkap sa mga pampubliko o pribadong lupain alinsunod sa 
Seksiyon 12025 o 12025.1 ng Kodigo sa Isda at Ligaw na Hayop.

(7) Ang aplikante, o sinuman sa mga opisyal, direktor, o may-ari nito, ay 
naparusahan ng isang awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya o isang lunsod, 
county, o lunsod at county para sa hindi pinapahintulutang mga komersiyal na 
aktibidad na nauugnay sa marijuana o komersiyal na aktibidad sa medikal na 
cannabis, ay binawian ng lisensiya sa ilalim ng dibisyong ito o ng Kabanata 
3.5 (simula sa Seksiyon 19300) ng Dibisyon 8 sa loob ng tatlong taon na bago 
at magsisimula kaagad sa petsa ng paghahain ng aplikasyon sa awtoridad 
sa pagbibigay ng lisensiya, o naparusahan sa ilalim ng Seksiyon 12025 o 
12025.1 ng Kodigo sa Isda at Ligaw na Hayop.

(8) Hindi pagkuha o pagpapanatili ng wastong permiso ng nagbebenta na 
kailangan alinsunod sa Bahagi 1 (simula sa Seksiyon 6001) ng Dibisyon 2 ng 
Kodigo sa Kita at Pagbubuwis.

(9) Anumang iba pang kondisyong tinukoy sa batas.

26058. Kapag tinanggihan ang anumang aplikasyon para sa isang 
lisensiya, dapat itong ipaalam ng awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya sa 
aplikante sa pamamagitan ng pagsulat.

26059. Hindi dapat tanggihan ang isang aplikante ng isang lisensiya ng 
estado kung ang pagtanggi ay batay lang sa alinman sa sumusunod:

(a) Isang pagkakahatol o gawain na may malaking kaugnayan sa mga 
kuwalipikasyon, gawain, o tungkulin ng negosyo o propesyon na ginagawan 
ng aplikasyon na kinunan ng aplikante o lisensiyado ng sertipikasyon ng 
rehabilitasyon alinsunod sa Kabanata 3.5 (simula sa Seksiyon 4852.01) ng 
Titulo 6 ng Bahagi 3 ng Kodigo Penal.

(b) Isang pagkakahatol na paglaon ay ipinawalang-bisa alinsunod sa 
Seksiyon 1203.4, 1203.4a, o 1203.41 ng Kodigo Penal o anumang iba pang 
probisyon na nagbibigay-daan para sa pagpapawalang-bisa ng isang hatol.

Kabanata 6. Mga lisensiyadong PagtataniMan

26060. (a) Malalapat ang mga regulasyong inisyu ng Kagawaran ng 
Pagkain at Agrikultura na nangangasiwa sa pagbibigay ng lisensiya sa indoor, 
outdoor, at mixed-light na pagtataniman sa mga lisensiyadong tagatanim sa 
ilalim ng dibisyong ito.

(b) Malalapat ang mga pamantayang binuo ng Kagawaran ng Regulasyon ng 
Pestisidyo, nang may pagsangguni sa Kagawaran ng Pagkain at Agrikultura, 
para sa paggamit ng mga pestisidyo sa mga pananim, at maximum na 
tolerance para sa mga pestisidyo at iba pang latak ng panlabas na materyal 
sa naaning cannabis sa mga lisensiyadong tagatanim sa ilalim ng dibisyong 
ito.

(c) Maglalagay ang Kagawaran ng Pagkain at Agrikultura ng mga kundisyon 
sa bawat lisensiyang hihilingin ng Kagawaran ng Isda at Ligaw na Hayop 
at Lupon ng Pagkontrol sa mga Pinagkukunan ng Tubig ng Estado upang 
matiyak na ang paisa-isa at sama-samang epekto ng paglihis at paglabas ng 
tubig na nauugnay sa pagtatanim ay hindi nakakaapekto sa mga instream na 
daloy na kailangan para sa pagdami, pag-migrate, at pagpapalaki ng isda, at 
sa mga daloy na kailangan upang makapagpanatili ng natural na pagkakaiba 
ng daloy, at maprotektahan ang mga isda, maiilap na hayop-gubat, tirahan 
ng mga isda at maiilap na hayop-gubat, at kalidad ng tubig.

(d) Bilang minumum, dapat tugunan ng mga regulasyong ipinapatupad ng 
Kagawaran ng Pagkain at Agrikultura sa ilalim nito, kaugnay ng komersiyal 

mga regulasyon, na kinabibilangan ng ngunit hindi limitado sa, Batas sa 
Kalidad ng Kapaligiran ng California (Dibisyon 13 (simula sa Seksiyon 21000) 
ng Kodigo sa Mga Pampublikong Tagapagdulot), Batas sa Mga Nanganganib 
na Uri ng California (Kabanata 1.5 (simula sa Seksiyon 2050) ng Dibisyon 3 
ng Kodigo sa Isda at Ligaw na Hayop), kasunduan sa pagbabago sa lawa o 
streambed (Kabanata 6 (simula sa Seksiyon 1600) ng Dibisyon 2 ng Kodigo 
sa Isda at Ligaw na Hayop), Batas sa Malinis na Tubig (33 U.S.C. Sec. 1251 
at sumunod), Batas sa Pagkontrol ng Kalidad ng Tubig ng Porter-Cologne 
(Dibisyon 7 (simula sa Seksiyon 13000) ng Kodigo sa Tubig), mga sona ng 
produksiyon ng troso, mga iniaatas sa pagtatapon ng basurang tubig, at 
anumang permiso o karapatang kinakailangan upang maglihis ng tubig.

26057. (a) Tatanggihan ng awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya ang isang 
aplikasyon kung ang aplikante, o ang puwesto na ginagawan ng aplikasyon 
ng lisensiya ng estado, ay hindi kuwalipikado para malisensiyahan sa ilalim 
ng dibisyong ito.

(b) Maaaring tanggihan ng awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya ang 
aplikasyon para sa paglilisensiya at pagpapanibago ng lisensiya ng estado 
kung nalalapat ang alinman sa mga sumusunod na kundisyon:

(1) Ang hindi pagsunod sa mga probisyon ng dibisyong ito, sa anumang 
tuntunin o regulasyong ipinatupad alinsunod sa dibisyong ito, o sa anumang 
iniaatas upang protektahan ang mga natural na mapagkukunan, na 
kinabibilangan ng, ngunit hindi limitado sa, mga proteksyon para sa instream 
na daloy at kalidad ng tubig.

(2) Pag-aasal na bumubuo ng batayan para matanggihan ng paglilisensiya 
sa ilalim ng Kabanata 2 (simula sa Seksiyon 480) ng Dibisyon 1.5, maliban 
kung iba ang tinukoy sa seksiyong ito at sa Seksiyon 26059.

(3) Hindi pagbibigay ng impormasyong kinakailangan ng awtoridad sa 
pagbibigay ng lisensiya.

(4) Ang aplikante o lisensiyado ay nahatulang may sala sa isang paglabag 
na may malaking kaugnayan sa mga kuwalipikasyon, gawain, o tungkulin ng 
negosyo o propesyon na ginagawan ng aplikasyon, maliban kung matukoy 
ng awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya na naaangkop ang aplikante o 
lisensiyado na maisyuhan ng lisensiya, at ang pagbibigay sa lisensiya ay 
hindi magiging dahilan upang makompromiso ang kaligtasan ng publiko, 
magsasagawa ang awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya ng masusing 
pagsusuri sa katangian ng krimen, pagkakahatol, mga pangyayari, at 
ebidensiya ng rehabilitasyon ng aplikante, at tatasahin nito ang pagiging 
angkop ng aplikante o lisensiyado na maisyuhan ng lisensiya batay sa 
ebidensiyang makikita sa buong pagsusuri. Sa pagtukoy sa kung aling mga 
paglabag ang may malaking kaugnayan sa mga kuwalipikasyon, gawain, o 
tungkulin ng negosyo o propesyon na ginagawan ng aplikasyon, dapat isama 
ng awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya ang sumusunod, ngunit hindi ito 
limitado rito:

(A) Pagkakahatol sa isang marahas na peloni, gaya ng tinukoy sa subdibisyon 
(c) ng Seksiyon 667.5 ng Kodigo Penal.

(B) Pagkakahatol sa isang matinding peloni, gaya ng tinukoy sa subdibisyon 
(c) ng Seksiyon1192.7 ng Kodigo Penal.

(C) Pagkakahatol sa isang peloni na nauugnay sa pandaraya, panloloko, o 
paglulustay.

(D) Pagkakahatol sa isang peloni para sa pagkuha, pagpapatrabaho, 
o paggamit ng menor de edad sa pagbibiyahe, pagdadala, pagbebenta, 
pamimigay, paghahanda para sa pagbebenta, o paglalako, ng anumang 
kontroladong sangkap sa isang menor de edad; o pagbebenta, pag-aalok 
na magbenta, pagsusuplay, pag-aalok na magsuplay, pamamahagi, o 
pagbibigay ng isang kontroladong sangkap sa isang menor de edad.

(E) Pagkakahatol sa isang peloni para sa pagpupuslit ng droga na may mga 
pagdaragdag alinsunod sa Seksiyon 11370.4 o 11379.8.

(5) Maliban sa nakasaad sa mga subparagraph (D) at (E) ng talataan 
(4) at sa kabila ng Kabanata 2 (simula sa Seksiyon 480) ng Dibisyon 1.5, 
ang isang dating pagkakahatol, kung saan tapos na ang parusa, kabilang 

64



 Teksto ng Mga Iminumungkahing Batas | 191

TEKSTO NG MGA IMINUMUNGKAHING BATAS PROPOSISYON 64 CONTINUED

26065. Mapapailalim ang isang empleyadong nasasangkot sa pagtatanim 
ng marijuana sa ilalim ng dibisyong ito sa Utos sa Sahod Blg. 4-2001 ng 
Komisyon sa Industriyal na Kapakanan.

26066. Dapat isagawa ang indoor at outdoor na pagtatanim ng marijuana 
ng mga tao at entidad na lisensiyado sa ilalim ng dibisyong ito alinsunod 
sa mga pang-estado at lokal na batas na nauugnay sa pagpapalit ng 
lupa, paggagrado, paggamit ng kuryente, paggamit ng tubig, kalidad ng 
tubig, proteksyon sa mga tirahan ng hayop sa gubat at baybay-dagat, 
mga agrikultural na diskarga, at mga kaugnay na usapin. Dapat tugunan 
ng mga ahensiya ng estado, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, Lupon 
sa Proteksyon sa Kagubatan at Sunog ng Estado, Kagawaran ng Isda at 
Maiilap na Hayop-gubat, Lupon ng Pagkontrol sa mga Pinagkukunan ng Tubig 
ng Estado, mga panrehiyong lupon sa pagkontrol ng kalidad ng tubig ng 
California, at mga tradisyunal na ahensiya ng tagapagpatupad ng batas ng 
estado, ang mga epekto sa kalikasan ng pagtatanim ng marijuana at dapat 
makipag-ugnayan ang mga ito sa mga lunsod at county at sa kani-kanilang 
mga ahesiya sa pagpapatupad ng batas sa pagsisikap sa pagpapatupad.

26067. (a) Magpapatupad ang Kagawaran ng Pagkain at Agrikultura ng 
Programa sa Pagtatanim ng Marijuana na pangangasiwaan ng Kalihim ng 
Pagkain at Agrikultura. Pangangasiwaan ng kalihim ang seksiyong ito dahil 
sa hinggil ito sa pagtatanim ng marijuana. Para sa mga layunin ng dibisyong 
ito, ang marijuana ay isang agrikultural na produkto.

(b) Hindi maaaring magtanim ang isang tao o entidad ng marijuana na hindi 
muna nakakakuha ng lisensiya ng estado na iiisyu ng kagawaran alinsunod 
sa seksiyong ito.

(c) (1) Magpapatupad ang kagawaran, nang sumasangguni sa, ngunit hindi 
limitado sa, kawanihan, Lupon ng Pagkontrol sa mga Pinagkukunan ng Tubig 
ng Estado, at Kagawaran ng Isda and Maiilap na Hayop-gubat, ng natatanging 
programa sa pagkilala para sa marijuana. Sa pagpapatupad sa programa, 
dapat isaalang-alang ng kagawaran ang mga isyu na kinabibilangan ng, 
ngunit hindi limitado sa, paggamit ng tubig at mga epekto sa kalikasan. Sa 
pagpapatupad sa programa, dapat tiyakin ng kagawaran na:

(A) Ang paisa-isa at sama-samang epekto ng paglihis at paglabas ng tubig 
na nauugnay sa pagtatanim ay hindi nakakaapekto sa mga instream na daloy 
na kailangan para sa pagdami, pag-migrate, at pagpapalaki ng isda, at sa 
mga daloy na kailangan upang makapagpanatili ng natural na pagkakaiba 
ng daloy. Kung hindi masusuportahan ng isang watershed ang karagdagang 
pagtatanim, walang iiisyu na mga bagong pantukoy ng halaman para sa 
watershed na iyon.

(B) Hindi makakasama ang pagtatanim sa mga bukal, basang lupa sa 
baybay-dagat at tirahan ng isda.

(2) Magtatakda ang kagawaran ng programa para sa pagkilala sa mga 
pinapahintulutang halaman ng marijuana sa isang pinagtataniman sa 
panahon ng pagtatanim. Magtatakda ng natatanging pagtukoy para sa 
bawat halaman ng marijuana. Titiyakin ng kagawaran na makakapag-isyu 
ng mga natatanging pantukoy sa halaman sa lalong madaling panahon para 
sa dibisyong ito. Maglalagay ng natatanging pantukoy sa ibaba ng bawat 
halaman o sa paraang inaatas ng batas o regulasyon kung naiiba.

(A) Mag-iisyu lang ng mga natatanging pantukoy sa mga taong naaangkop 
na nilisensiyahan ng seksiyong ito.

(B) Isasama ang impormasyong nauugnay sa itinalagang natatanging 
pantukoy sa programa sa pagsubaybay na tinukoy sa Seksiyon 26170.

(C) Maaaring maningil ang kagawaran upang saklawin ang mga 
makatwirang gastusin sa pag-iisyu sa natatanging pantukoy at pagsubaybay 
at pagsusuri sa bawat halaman ng marijuana.

(D) Maaaring magpahayag ang kagawaran ng mga regulasyon upang 
ipatupad ang seksiyong ito.

(3) Magsasagawa ang kagawaran ng mga sapat na hakbang upang 
magtakda ng mga proteksiyon laban sa mga pekeng natatanging pantukoy 
at limitahan ang ilegal na pagpapasa ng mga natatanging pantukoy sa mga 

na aktibidad sa marijuana, ang mga parehong usaping inilalarawan sa 
subdibisyon (e) ng Seksiyon 19332.

(e) Dapat magpatupad ang Kagawaran ng Regulasyon ng Pestisidyo, nang 
sumasangguni sa Lupon ng Pagkontrol sa mga Pinagkukunan ng Tubig ng 
Estado, ng mga regulasyon na mag-aatas na dapat makatugon ang paggamit 
ng mga pestisidyo o iba pang pangkontrol sa peste kaugnay ng indoor, outdoor, 
o mixed light na pagtatanim ng marijuana sa mga pamantayang katumbas 
ng Dibisyon 6 (simula sa Seksiyon 11401) ng Kodigo ng Pagkain at Agrikultura 
at sa mga ipinapatupad nitong mga regulasyon.

26061. (a) Ang mga uri ng lisensiya ng tagatanim ng estado na iiisyu 
ng Kagawaran ng Pagkain at Agrikultura sa ilalim ng dibisyong ito ay 
kabibilangan ng Uri 1, Uri 1A, Uri 1B, Uri 2, Uri 2A, Uri 2B, Uri 3, Uri 3A, Uri 
3B, Uri 4, at Uri 5, Uri 5A, at Uri 5B maliban kung iba ang isinasaad ng batas.

(b) Maliban kung iba ang isinasaad ng batas, magbibigay-daan ang mga 
lisensiya na Uri 1, Uri 1A, Uri 1B, Uri 2, Uri 2A, Uri 2B, Uri 3, Uri 3A, Uri 3B at 
Uri 4 sa pagtatanim ng marijuana sa parehong halaga ng katumbas na uri 
ng lisensiya para sa pagtatanim ng medikal na cannabis gaya ng itinakda sa 
subdibisyon (g) ng Seksiyon 19332.

(c) Maliban kung iba ang isinasaad ng batas:

(1) Ang Uri 5, o "outdoor," ay ang outdoor na pagtatanim na hindi gumagamit 
ng artipisyal na ilaw na mas malaki sa isang ektarya, inklusibo, ng kabuuang 
laki ng canopy sa isang puwesto.

(2) Ang Uri 5A, o "indoor," ay ang indoor na pagtatanim na gumagamit lang 
ng artipisyal na ilaw na mas malaki sa 22,000 kuwadradong talampakan, 
inklusibo, ng kabuuang laki ng canopy sa isang puwesto.

(3) Ang Uri 5B, o "mixed-light," ay ang pagtatanim gamit ang pinagsamang 
natural at karagdagang artipisyal na ilaw sa maximum na limitasyon na 
itatakda ng awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya, na mas malaki sa 22,000 
kuwadradong talampakan, inklusibo, ng kabuuang laki ng canopy sa isang 
puwesto.

(d) Hindi maaaring mag-isyu ng mga lisensiya sa pagtatanim na Uri 5, Uri 
5A, o Uri 5B bago sumapit ang Enero 1, 2023.

(e) Simula sa Enero 1, 2023, maaaring mag-aplay at humawak ang isang 
lisensiyado ng Uri 5, Uri 5A, o Uri 5B ng isang lisensiya na Uri 6 o Uri 7 at 
mag-aplay at humawak ng lisensiya na Uri 10. Hindi magiging kuwalipikado 
ang isang lisensiyado ng Uri 5, Uri 5A, o Uri 5B na mag-aplay o humawak ng 
lisensiya na Uri 8, Uri 11, o Uri 12.

26062. Magpapatupad ang Kagawaran ng Pagkain at Agrikultura, sa 
tulong ng kawanihan, ng pagtatalaga ng pagiging sertipikadong organiko at 
programa sa pagsesertipika sa pagiging organiko para sa marijuana at mga 
produktong gawa sa marijuana sa parehong paraan na nakasaad sa Seksiyon 
19332.5.

26063. (a) Magpapatupad ang kawanihan ng mga pamantayan para 
sa pagkilala sa isang partikular na pagpapangalan ng pinagmulan na 
naaangkop sa marijuana na tinanim sa isang partikular na heyograpikal na 
lugar sa California.

(b) Hindi maaaring ikalakal, markahan, o ibenta ang marijuana sa isang 
county sa California kapag hindi tinanim ang marijuana na iyon sa county 
na iyon.

(c) Hindi maaaring gamitin ang pangalan ng isang county sa California sa 
pagmamarka, pangangalakal, o pagbabalot sa mga produktong gawa sa 
marijuana maliban kung ang marijuana na sangkap ng produktong iyon ay 
itinanim sa county na iyon.

26064. Dapat tiyakin ng bawat lisensiyadong tagatanim na walang hindi 
makatwirang panganib na masunog ang mga lisensiyadong puwesto. Dapat 
tiyakin ng bawat tagatanim na maayos na namementina ang lahat ng ilaw, 
kawad, elektrikal at mekanikal na aparato, o iba pang nauugnay na ari-arian 
upang maiwasan ang hindi makatwiran o mapanganib na peligro sa ari-arian 
o sa iba.
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lamang ng mga awtorisadong tauhan.
(3) Bukod sa mga limitadong dami ng marihuwanang ginagamit para sa 
pagpapakita, mga sampol, o agad na pagbebenta, pag-iimbak ng lahat ng 
tapos na marihuwana at mga produktong marihuwana sa isang protektado at 
nakasusing silid, safe, o vault, at sa isang paraan na makatwirang idinisenyo 
upang pigilan ang paglihis, pagnanakaw, at pagkawala.
26070.5. (a) Ang kawanihan ay dapat, bago lumampas ang Enero 1, 2018, 
mag-imbistiga ng posibilidad ng paglikha ng isa o higit na mga klasipikasyon 
ng di-nagtutubong mga lisensisya sa ilalim ng seksiyong ito. Ang pagpapasiya 
ng posibilidad ay dapat gawin nang sumasangguni sa may-kaugnayang mga 
ahensiya ng paglilisensiya at mga kinatawan ng mga lokal na hurisdiksiyon 
na nag-iisyu ng mga pansamantalang lisensiya alinsunod sa subdibisyon (b). 
Ang kawanihan ay dapat magsaalang-alang ng mga bagay na kabilang ang, 
pero hindi limitado sa, mga sumusunod:
(1) Ang mga di-nagtutubong lisensiyado ay dapat bang palibrihin mula sa 
alinman o lahat ng buwis ng estado, mga fee sa paglisensiya at mga tadhana 
ng pangangasiwa na angkop sa ibang mga lisensiya sa dibisyong ito?
(2) Ang mga insentibo sa pagpopondo ay dapat bang likhain upang 
himukin ang iba na lisensiyado sa ilalim ng dibisyong ito na magkaloob 
ng mga propesyonal na serbisyo sa binawasan o walang gastos sa mga di-
nagtutubong lisensiyado?
(3) Ang mga lisensiya ng di-nagtutubo ay dapat bang limitado, o nag-uuna, 
sa mga entidad na dating nagpapatakbo nang di-nagtutubo pangunahing 
nagkakaloob ng buong-halamang marihuwana at mga produktorng 
marihuwana at isang pagkakaiba-iba ng mga lahi ng marihuwana at stock 
ng buto sa mga taong maliit ang kita?
(b) Alinmang lokal na hurisdiksiyon ay maaaring mag-isyu ng mga 
pansamantalang lokal na lisensiya sa mga di-nagtutubong entidad 
na pangunahing nagkakaloob ng buong-halamang marihuwana at 
mga produktong marihuwana at isang pagkakaiba-iba ng mga lahi ng 
marihuwana at stock ng buto sa mga taong maliit ang kita hanggang ang 
lokal na hurisdiksiyon ay:
(1) Nagkukumpirma sa katayuan ng aplikante ng lisensiya bilang isang di-
nagtutubomg entidad na nakarehistro sa Talaan ng mga Ipinagkakatiwalang 
Pangkawanggawa ng Pangkalahatang Abugado ng California at na ang 
aplikante ay nasa magandang katayuan sa lahat ng mga iniaatas ng estado 
na namamahala sa mga di-nagtutubong entidad;
(2) Naglilisensiya at nangangasiwa ng anumang naturang entidad upang 
protektahan ang kalusugan at kaligtasan ng publiko, at upang iatas ang 
pagsunod sa lahat ng iniaatas na pangkapaligiran sa dibisyong ito;
(3) Nagkakaloob ng paunawa sa kawanihan ng anumang naturang lokal na 
lisensiya na inisyu, kabilang ang pangalan at lokasyon ng anumang naturang 
lisensiyadong entidad at lahat ng lokal na regulasyon na namamahala ng 
pagpapatakbo ng lisensiyadong entidad, at;
(4) Nagsesertipika sa kawanihan na ang anumang naturang lisensiyadong 
entidad ay hindi lilikha ng taunang kabuuang mga kita na higit sa dalawang 
milyong dolyar ($2,000,000).
(c) Ang mga pansamantalang lokal na lisensiyang ipinahintulot sa ilalim ng 
subdibisyon (b) ay dapat matapos pagkaraan ng 12 buwan maliban kung 
binigyan ng panibagong bisa ng lokal na hurisdiksiyon.
(d) Ang kawanihan ay maaaring magpataw ng makatwirang karagdagang 
mga iniaatas sa mga lokal na lisensiyang ipinahintulot sa ilalim ng 
subdibisyon (b).
(e) (1) Walang bagong pansamantalang lokal na lisensiya na dapat iisyu 
alinsunod sa seksiyong ito pagkaraan ng petsa na ipinasiya ng kawanihan 
na ang paglikha ng di-nagtutubong mga lisensiya sa ilalim ng dibisyong ito 
ay hindi posible, o kung ang kawanihan ay nagpasiya na ang mga naturang 
lisensiya ay posible, pagkaraan ng petsa na nagsimula ang isang ahensiya 
ng paglilisensiya sa pag-isyu ng mga lisensiya ng di-nagtutubo ng estado.
(2) Kung ang kawanihan ay nagpasiya na ang mga naturang lisensiya ay 

di-lisensiyadong tao.
(d) Dapat sumunod ang mga natatanging pantukoy at nauugnay na 
impormasyon sa pagtukoy na ibinibigay ng ma lokal na hurisdiksiyon sa mga 
iniaatas ng kagawaran at maging katumbas ng mga ibinibigay ng kagawaran.
(e) (1) Hindi nalalapat ang seksiyong ito sa pagtatanim ng marijuana 
alinsunod sa Seksiyon 11362.1 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan o sa 
Batas sa Pinahihintulutang Paggamit ng Medikal na Marijuana.
(2) Hindi nalalapat ang Subdibisyon (b) sa mga tao o entidad na 
nilisensiyahan sa ilalim ng talataan (3) ng subdibisyon (a) ng Seksiyon 26070 
o subdibisyon (b) ng Seksiyon 26070.5.
(f) Para sa mga layunin ng seksiyong ito, ang "Kagawaran" ay ang Kagawaran 
ng Pagkain at Agrikultura.

Kabanata 7 Mga tagaPagtingi at tagaPaMahagi

26070. Mga Tagapagtingi at Tagapamahagi
(a) Ang mga lisensiya ng estado na ilalabas ng Kagawaran ng mga Gawain 
ng Mamimili ay ang mga sumusunod:
(1) "Tagapagtingi," para sa pagbebenta ng tingi at paghahatid ng 
marihuwana o mga produktong marihuwana sa mga parokyano.
(2) "Tagapamahagi," para sa pamamahagi ng marihuwana at mga 
produktong marihuwana. Ang isang lisensiyadong tagapamahagi ay dapat na 
may garantiya at nakaseguro sa isang pinakamababang antas na itinatag ng 
naglilisensiyang awtoridad.
(3) "Mikronegosyo," para sa pagtatanim ng marihuwana sa isang lugar 
na mas maliit kaysa 10,000 kuwadradong talampakan at upang umakto 
bilang isang lisensiyadong tagapamahagi, Antas 1 na tagapagyari, at 
tagapagtingi sa ilalim ng subdibisyong ito, sa kondisyon na ang naturang 
lisensiyado ay sumusunod sa lahat ng iniaatas na ipinataw ng dibisyongg 
ito sa mga lisensiyadong tagapagtanim, tagapamahagi, Antas 1 na mga 
tagapagyari, at tagapagtingi kung ang lisensiyado ay gumagawa ng mga 
naturang aktibidad. Ang mga lisensiya sa mikronegosyo na nagpapahintulot 
ng pagtatanim ng marihuwana ay dapat kabilang ang mga kondisyong 
hiniling ng Kagawaran ng Isda at Maiilap na mga Hayop-Gubat at Lupon ng 
Pagkontrol sa mga Pinagkukunan ng Tubig ng Estado upang matiyak na ang 
indibidwal at kumutibong mga epekto ng paglihis at paglabas ng tubig na 
kaugnay ng pagtatanim ay hindi nakakaapekto sa mga papasok na daloy na 
kailangan para sa pagbibinhi, migrasyon at pag-aalaga ng isda at ang daloy 
na kailangan upang panatilihin ang pagkakaiba-iba ng daloy at protektahan 
ang isda, maiilap na mga hayop-gubat, tirahan ng isda at maiilap na hayop-
gubat at kalidad ng tubig.
(b) Ang kawanihan ay dapat magtatag ng pinakamababang mga iniaatas 
sa seguridad at kaligtasan ng transportasyon para sa pangkomersiyong 
pamamahagi at paghahatid ng marihuwana at mga produktong marihuwana. 
Ang mga pamantayan sa kaligtasan ng transportasyon na itinatag ng 
kawanihan ay dapat kabilang ang, pero hindi limitado sa, pinakamababang 
mga pamantayan na namamahala sa mga uri ng sasakyan kung saan ang 
marihuwana at mga produktong marihuwana ay maaaring ipamahagi at 
ihatid at ang pinakambabang mga kuwalipikasyon para sa taong karapat-
dapat magpatakbo ng mga naturang sasakyan.
(c) Ang mga lisensiyadong tagapagtingi at mikronegosyo, at mga 
lisensiyadong di-nagtutubo sa ilalim ng Seksiyon 26070.5, ay dapat 
magpatupad ng mga hakbang na pangkaligtasan na idinisenyo upang 
pigilan ang hindi awtorisadong pagpasok sa mga lugar na nagtataglay ng 
marihuwana o mga produktong marihuwana at pagnanakaw ng marihuwana 
o mga produktong marihuwana mula sa mga lugar na sakop. Ang mga 
hakbang na panseguridad na ito ay dapat kabilang ang, pero hindi limitado 
sa, lahat ng sumusunod:
(1) Pagbabawal sa mga indibidwal na manatili sa mga lugar na sakop ng 
lisensiyado kung sila ay hindi gumagawa ng aktibidad na malinaw na may 
kaugnayan sa mga pagpapatakbo ng dispensaryo.
(2) Pagtatatag ng limitado ang paggamit na mga lugar na mapupuntahan 
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sinubok ng isang sertipikadong serbisyo sa pagsubok upang malaman:

(1) Kung ang kemikal na paglalarawan ng sampol ay umaayon sa itinatak 
na nilalaman ng mga tambalan, kabilang ang, pero hindi liitado sa, lahat ng 
sumusunod:

(A) Tetrahydrocannabinol (THC).

(B) Tetrahydrocannabinolic Acid (THCA).

(C) Cannabidiol (CBD).

(D) Cannabidiolic Acid (CBDA).

(E) Ang mga terpense na inilarawan sa karamihan ng kasalukuyang bersiyon 
ng cannabis inflorescence monograph na inilathala ng American Herbal 
Pharmacopoeia.

(F) Cannabigerol (CBG).

(G) Cannabinol (CBN).

(2) Na ang presensiya ng mga nagkokontamina ay hindi hihigit sa mga antas 
sa pinakahuling bersiyon ng American Herbal Pharmacopoeia monograph. 
Para sa mga layunin ng talataang ito, ang mga nagkokontamina ay kabilang 
ang, pero hindi limitado sa, lahat ng sumusunod:

(A) Residual solvent o mga kemikal ng pagproseso, kabilang ang mga 
sumasabog na gas, tulad ng Butane, propane, 02 o H2, at mga poison, toxin, o 
mga nakakakanser, tulad ng Methanol, Iso-propyl Alcohol, Methylene Chloride, 
Acetone, Benzene, Toluene, at Tri-chloro-ethylene.

(B) Banyagang materyal, kabilang ang, pero hindi limitado sa, hangin, 
insekto, o katulad o kaugnay na adulterant.

(C) Mikrobiyolohikal na karumihan, kabilang ang kabuuang aerobic microbial 
count, kabuuang yeast mold count, P. aeruginosa, aspergillus spp., s. aureus, 
aflatoxin B1, B2, G1, or G2, o ochratoxin A.

(b) Ang mga antas ng natitia ng volatile na organikong tambalan ay dapat 
makatugon sa mga pamantayan ng cannabis inflorescence monograph na 
itinatag ng United States Pharmacopeia (U.S.P. Kabanata 467).

(c) Ang pagsubok na iniaatas ng talataan (a) ay dapat isagawa sa isang 
paraang kaayon ng mga pangkalahatang iniaatas para sa kakayahan ng mga 
aktibidad ng pagsubok at kalibrasyon, kabilang ang pagsampol gamit ang 
mga pangkaraniwang paraan na itinatag ng Pandaigdig na Organisasyon 
para sa Istandardisasyon, partikular sa ISO/IEC 17020 at ISO/IEC 17025 upang 
subukin ang marihuwana at mga produktong marihuwana na inaaprobahan 
ng isang lupon ng akreditasyon na pumirma sa Pandaigdig na Kasunduan 
sa Pagkilala sa Isa't Isa ng Pagtutulungan sa Akreditasyon ng Laboratoryo.

(d) Anumang inspeksiyon bago ang pagbebenta, paglipat ng pagsubok, o 
transportasyon ng mga produktong marihuwana alinsunod sa seksiyong ito 
ay dapat umayon sa isang tinukoy na protokol sa kawing ng pag-iingat at 
anumang ibang mga iniaatas na ipinataw sa ilalim ng dibisyong ito.

26102. Ang isang lisensiyadong serbisyo sa pagsubok ay hindi dapat 
humawak, sumubok, o magsuri ng marihuwana o mga produktong 
marihuwana maliban kung ang lisensiyadong laboratoryo ay nakatutugon sa 
mga iniaatas ng Seksiyon 19343 o maliban kung itinatadhana ng batas.

26103. Ang isang lisensiyadong serbisyo sa pagsubok ay dapat mag-isyu 
ng isang sertipiko ng pagsusuri para sa bawat lote, na may sumusuportang 
mga datos, upang iulat ang kaparehong impormasyong iniaatas sa Seksiyon 
19344 o maliban kung itinataddhana ng batas.

26104. (a) Ang isang lisensiyadong serbisyo sa pagsubok ay dapat, sa 
pagganap ng mga aktibidad na nauukol sa marihuwana at mga produktong 
marihuwana, sumunod sa mga iniaatas at kabawalang nakalagay sa angkop 
na batas at mga regulasyon.

(b) Ang Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng Estado ay dapat bumuo 
ng mga pamamaraan upang:

(1) Tiyakin na ang pagsubok sa marihuwana at mga produktong marihuwana 
ay nangyayari bago ang pamamahagi sa mga tagapagtingi, mikronegosyo, o 

posible, walang pansamantalang lisensiya na inisyu sa ilalim ng subdibisyon 
(b) ang dapat bigyan ng panibagong bisa o palawigin pagkaraan ng petsa 
kung kailan ang isang ahensiya ng paglilisensiya ay nagsimulang mag-isyu 
ng mga lisensiya ng di-nagtutubo ng estado.

(3) Kung ang kawanihan ay nagpasiya na ang paglikha ng lisensiya ng 
di-nagtutubo sa ilalim ng dibisyong ito ay hindi posible, ang kawanihan 
ay dapat magkaloob ng paunawa ng pagpapasiyang ito sa lahat ng lokal 
na hurisdiksiyon na nag-isyu ng pansamantalang lisensiya sa ilalim ng 
subdibisyon (b). Ang kawanihan ay maaari, sa sariling pagpapasiya nito, 
magpahintulot ng anumang naturang lokal na hurisdiksiyon na bigyan ng 
panibagong bisa o palawigin nang taunan ang anumang pansamantalang 
lisensiya na naunang inisyu sa ilalim ng subdibisyon (b).

Kabanata 8 PaMaMahagi at Paghahatid

26080. (a) Ang dibisyong ito ay hindi dapat ipakahulugan na nagbibigay 
ng awtorisasyon o permiso sa isang lisensiyado na maghatid o mamahagi, o 
magpahatid o magpamahagi, ng marihuwana o mga produktong marihuwana 
sa labas ng estado, maliban kung ipinahihintulot ng pederal na batas.

(b) Ang isang lokal na hurisdiksiyon ay hindi dapat pumigil sa transportasyon 
ng marihuwana o mga produktong marihuwana sa mga pampublikong 
daan ng isang lisensiyadong maghatid ng marihuwana o mga produktong 
marihuwana na sumusunod sa dibisyong ito.

Kabanata 9 Paghahatid

26090. (a) Ang mga paghahatid, gaya ng binigyang-kahulugan sa 
dibisyong ito, ay maaari lamang gawin ng isang lisensiyadong tagapagtingi 
o mikronegosyo, o isang lisensiyadong di-nagtutubo sa ilalim ng Seksiyon 
26070.5.

(b) Ang isang parokyanong humihiling ng paghahatid ay dapat magpanatili 
ng isang pisikal o elektronikong kopya ng paghiling ng paghahatid at dapat 
ihanda ito sa kahilingan ng awtoridad sa paglilisensiya at mga opisyal ng 
pagpapatupad ng batas. 

(c) Ang isang lokal na hurisdiksiyon ay hindi dapat pumigil sa paghahatid ng 
marihuwana o mga produktong marihuwana sa mga pampublikong daan ng 
isang liensiyadong umaakto ng pagsunod sa dibisyong ito at lokal na batas 
gaya ng pinagtibay sa ilalim ng Seksiyon 26200.

Kabanata 10 Mga tagaPagyari at Mga laboratoryo ng PagsuboK

26100. Ang Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng Estado ay dapat 
magpatupad ng mga regulasyong namamahala sa paglilisensiya ng mga 
tagapagyari ng marihuwaa at mga laboratoryo ng pagsubok. Ang mga 
lisensiyang ilalabas ay ang mga sumusunod:

(a) "Antas 1 na Pagyari," para sa mga lugar na gumagawa ng mga 
produktong marihuwana na gumagamit ng mga nonvolatile solvent, o walang 
mga solvent.

(b) "Antas 2 na Pagyari," para sa mga lugar na gumagawa ng mga 
produktong marihuwana na gumagamit ng mga volatile solvent.

(c) "Pagsubok," para sa pagsubok ng marihuwana at mga produktong 
marihuwana. Ang mga lisensiyado sa pagsubok ay dapat palisensiyahan ang 
kanilang mga pasilidad o kagamitan alinsunod sa mga regulasyong itinatag 
ng kagawaran. Ang isang lisensiyado sa pagsubok ay hindi dapat humawak 
ng lisensiya sa ibang kategorya ng lisensiya ng dibisyong ito at hindi dapat 
mag-angkin o humawak ng interes ng may-ari sa isang di-pagsubok na 
pasilidad na lisensiyado alinsunod sa dibisyong ito.

(d) Para sa mga layunin ng seksiyong ito, ang "mga volatile solvent" ay dapat 
magkaroon ng kahulugang katulad ng nasa subdibisyon (d) ng Seksiyon 
11362.3 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan maliban kung itinatadhana 
ng batas o regulasyon.

26101. (a) Maliban kung itinatadhana ng batas, walang marihuwana 
o mga produktong marihuwana na maaaring ibenta alinsunod sa isang 
lisensiyang ipinagkaloob sa ilalim ng dibisyong ito maliban kung ang isang 
kinatawang sampol ng naturang marihuwana o produktong marihuwana ay 
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KINOKONTROL NA SUBSTANSIYA. PANATILIHING HINDI NAAABOT NG MGA BATA 
AT HAYOP. ANG MGA PRODUKTONG MARIHUWANA AY MAAARI LAMANG ANGKININ 
O GAMITIN NG MGA TAONG 21 TAONG GULANG O MAS MATANDA MALIBAN 
KUNG ANG TAO AY ISANG KUWALIPIKADONG PASYENTE. ANG NAKALALANGONG 
MGA EPEKTO NG PRODUKTONG MARIHUWANA AY MAAARING ANTALAHIN NG 
HANGGANG DALAWANG ORAS. ANG PAGGAMIT NG MARIHUWANA HABANG 
BUNTIS O NAGPAPASUSO AY MAAAARING NAKAKAPINSALA. ANG PAGKONSUMO 
NG MGA PRODUKTONG MARIHUWANA AY NAGPAPAHINA SA IYONG KAKAYAHANG 
MAGMANEHO AT MAGPATAKBO NG MAKINA. MANGYARING GUMAMIT NG 
SUKDULANG PAG-IINGAT."

(3) Para sa mga paketeng nagtataglay lamang ng tuyong bulaklak ang 
netong timbang ng marihuwana sa pakete.

(4) Pagkilala sa pinagkunan at petsa ng pagtatanim, ang uri ng marihuwana 
o produktong marihuwana at ang petsa ng pagyari at pagpake.

(5) Ang katawagan ng pinagmulan, kung mayroon.

(6) Listahan ng parmakolohikal na aktibong mga sangkap, kabilang ang, 
pero hindi limitado sa, tetrahydrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD), at 
ibang nilalamang cannabinoid, ang THC at ibang dami ng cannabinoid sa 
mga milligram kada hain, mga hain kada pakete, at ang THC at ibang dami 
ng cannabinoid sa mga milligram para sa kabuuang pakete, at ang lakas 
ng marihuwana o produktong marihuwana sa pamamagitan ng pagtukoy sa 
dami ng tetrahydrocannabinol at cannabidiol sa bawat hain.

(7) Para sa mga produktong marihuwana, ang isang listahan ng lahat ng 
sangkap at pagsisiwalat ng impormasyon tungkol sa nutrisyon sa paraang 
katulad sa pederal na mga iniaatas na pagtatak ng nutrisyon sa Seksiyon 
101.9 ng Titulo 21 ng Kodigo sa mga Pederal na Regulasyon.

(8) Isang listahan ng anumang mga solvent, di-organikong pestisidyo, 
herbisidyo, at pataba na ginamit sa pagtatanim, paglikha, at pagyari ng 
naturang marihuwana o produktong marihuwana.

(9) Isang babala kung ang mga mani o ibang alam na allergen ay ginagamit.

(10) Impormasyong kaugnay ng natatanging tagapagpakilala na inisyu ng 
Kagawaran ng Pagkain at Agrikultura.

(11) Anumang ibang iniaatas na itinatag ng kawanihan o Kagawaran ng 
Pampublikong Kalusugan ng Estado.

(d) Tanging generic na mga pangalan ng pagkain ang maaaring gamitin 
upang ilarawan ang mga sangkap sa nakakaing mga produktong marihuwana.

(e) Kung ipinasiya ng kawanihan na ang marihuwana ay hindi na isang 
iskedyul I na kinokontrol na substansiya sa ilalim ng pederal na batas, ang 
tatak na itinagubiin sa subdibisyon (c) ay hindi kailangang mag-atas ng 
isang pahayag na ang marihuwana ay isang iskedyul I na kinokontrol na 
substansiya.

Kabanata 13 Mga ProduKtong Marihuwana

26130. (a) Ang mga produktong marihuwana ay dapat na:

(1) Hindi idinisenyo upang maging kaakit-akit sa mga bata o madaling 
mapagkamalang pangkomersiyong ibinebentang kendi o mga pagkain na 
hindi nagtataglay ng marihuwana.

(2) Nililikha at ibinebeneta na may isang ayon sa pamantayan na dosis 
ng mga cannabinoid na hindi dapat humigit sa sampung (10) milligram 
tetrahydrocannabinol (THC) kada hain.

(3) Inilarawan o pinuntusan ayon sa pamantayan na mga dami kung ang 
produktong marihuwana ay nagtataglay ng higit sa isang hain at isang 
nakakaing produktong marihuwana sa solidong anyo.

(4) Ginawang magkakauri upang matiyak ang magkakatulad na paghahatid 
ng mga cannabinoid sa buong produkto.

(5) Niyayari at ibinebenta sa ilalim ng mga pamantayan sa sanitasyon 
na itinatag ng Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng Estado, sa 
pagsangguni sa kawanihan, para sa paghahanda, pag-iimbak, paghawak at 
pagbebenta ng mga produktong pagkain.

di-nagtutubo na lisensiyado sa ilalim ng Section 26070.5;

(2) Tukuyin kung gaano kadalas na ang mga lisensiyado ay dapat sumubok 
sa marihuwana at mga produktong marihuwana, at ang gastos sa pagsubok 
sa marihuwana ay dapat sagutin ng mga lisensiyadong tagapagtanim 
at ang gastos sa pagsubok sa mga produktong marihuwana ay dapat 
sagutin ng lisensiyadong tagapagyari, at na ang mga gastos sa pagsubok 
sa marihuwana at mga produktong marihuwana ay dapat sagutin ng di-
nagtutubong lisensiyado sa ilalim ng Seksiyon 26070.5; at

(3) Mag-atas ng pagsira ng mga inaning grupo na ang mga sampol sa pagsubok 
ay nagpapabatid ng hindi pagsunod sa mga pamantayan ng kaluusugan at 
kaligtasan na ipinatutupad ng Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng  
Estado, maliban kung ang mga hakbang na panremedyo ay maaaring 
magdala sa marihuwana o mga produktong marihuwana sa pagsunod sa 
mga pamantayan sa pagtiyak ng kalidad gaya ng ipinatutupad ng Kagawaran 
ng Pampublikong Kalusugan ng Estado.

26105. Ang mga lisensiyado sa pagyari Antas 2 ay dapat gumawa ng mga 
sapat na paraan o pamamaraan upang bihagin o limitahan ng panganib ng 
pagsabog, pagniningas, o anumang ibang hindi makatwirang panganib sa 
kaligtasan ng publiko na nililikha ng mga volatile solvent. Ang Kagawaran ng 
Pampublikong Kalusugan ng Estado ay dapat magtatag ng pinakamababang 
mga pamantayan na nauukol sa mga naturang paraan at pamamaraan para 
sa Antas 2 na mga lisensiyado.

26106. Ang mga pamantayan para sa paggawa at pagtatatak ng lahat 
ng produktong marihuwana na binuo ng Kagawaran ng Pampublikong 
Kalusugan ng Estado ay dapat pairalin sa mga lisensiyadong tagapagyari 
at mikronegosyo, at mga di-nagtutubo na lisensiyado sa ilalim ng Seksiyon 
26070.5 maliban kung tinukoy ng Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan 
ng Estado.

Kabanata 11 PagtiyaK ng Kalidad, insPeKsiyon, at PagsuboK

26110. (a) Lahat ng marihuwana at mga produktong marihuwana ay 
dapat na napapailalim sa pagtiyak ng kalidad, inspeksiyon at pagsubok.

(b) Lahat ng marihuwana at produktong marihuwana ay dapat sumailalim 
sa pagtiyak ng kalidad, inspeksiyon, at pagsubok sa paraang katulad ng 
itinatadhana sa Seksiyon 19326, maliban kung itinatadhana sa dibisyong ito 
o ng batas.

Kabanata 12 PagPaKete at PagtataK

26120. (a) Bago ang paghahatid o pagbebenta sa isang tagapagtingi, ang 
marihuwana o mga produdktong marihuwana ay dapat tatakan at ilagay sa 
isang muling natatakpan, hindi nabubuksan ng bata na pakete.

(b) Ang mga pakete at tatak ay hindi dapat gawin upang maging kaakit-akit 
sa mga bata.

(c) Lahat ng tatak ng marihuwana at produktong marihuwana at mga 
ipinapasok ay dapat kabilang ang sumusunod na impormasyon na 
prominenteng ipinakikita sa isang malinaw at mababasang paraan alinsunod 
sa mga iniaatas, kabilang ang sukat ng font, na itinagubilin ng kawanihan o 
ng Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng Estado:

(1) Petsa ng pagyari at pinagkunan.

(2) Ang mga sumusunod na pahayag, sa maiitim na letra:

(A) Para sa marihuwana: "BABALA NG PAMAHALAAN: ANG PAKETENG ITO 
AY NAGTATAGLAY NG MARIHUWANA, ISANG ISKEDYUL I NA KINOKONTROL NA 
SUBSTANSIYA. PANATILIHING HINDI NAAABOT NG MGA BATA AT HAYOP. ANG 
MARIHUWANA AY MAAARI LAMANG ANGKININ O GAMITIN NG MGA TAONG 
21 TAONG GULANG O MAS MATANDA MALIBAN KUNG ANG TAO AY ISANG 
KUWALIPIKADONG PASYENTE. ANG PAGGAMIT NG MARIHUWANA HABANG 
BUNTIS O NAGPAPASUSO AY MAAAARIG NAKAKAPINSALA. ANG PAGKONSUMO 
NG MARIHUWANA AY NAGPAPAHINA SA IYONG KAKAYAHANG MAGMANEHO AT 
MAGPATAKTO NG MAKINA. MANGYARING GUMAMIT NG SUKDULANG PAG-IINGAT."

(B) Para sa mga produktong marihuwana: "BABALA NG PAMAHALAAN: ANG 
PRODUKTONG ITO AY NAGTATAGLAY NG MARIHUWANA, ISANG ISKEDYUL NA 
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tadhana ng dibisyong ito.
(2) Anumang editoryal o ibang materyal ng babasahin (halimbawa, 
pagbabalita) sa anumang pahayagan o publikasyon o diyaryo na para sa 
paglalathala nito ay walang pera o mahalagang pagsasaalang-alang na 
ibinabayad o ipinangako, tuwiran o di-tuwiran, ng sinumang lisensiyado, at 
hindi isinulat ng o sa tagubilin ng lisensiyado.
(c) "Tanda ng anunsiyo" ay anumang tanda, poster, display, paskilan, 
o anumang ibang nakapirmi o permanenteng nakakabit na anunsiyo na 
nagtataguyod ng pagbebenta ng marihuwana o mga produktong marihuwana 
na hindi itinatanim, niyayari, ipinamamahagi, o ibinebenta sa kaparehong 
lote.
(d) "Pahayag na may kaugnayan sa kalusugan" ay nangangahulugang 
anumang pahayag na may kaugnayan sa kalusugan at kabilang ang mga 
pahayag ng paggamot o paglunas na, malinaw o sa pamamagitan ng 
implikasyon, ay nagmumungkahi ng kaugnayan sa pagitan ng pagkonsumo 
ng marihuwana o mga produktong marihuwana at mga benepisyong 
pangkalusugan, o mga epekto sa kalusugan.
(e) "Magbenta" o "Pagbebenta" ay nangangahulungang anumang aksiyon o 
proseso ng pagtataguyod o pagbebenta ng marihuwana o mga produktong 
marihuwana, kabilang ang, pero hindi limitado sa, pag-insponsor ng mga 
palakasan, punto ng pagbebenta na anunsiyo, at pagbuo ng mga produkto 
na partikular na idinisenyo upang maging kaakit-akit sa partikuar na 
demograpiko.
26151. (a) Lahat ng anunsiyo at pagbebenta ay dapat na tumpak at 
nababasa upang matukoy ang lisensiyadong responsable para sa nilalaman 
nito.
(b) Anumang anunsiyo o pagbebentang inilagay sa himpapawid, kable, 
radyo, imprenta at digital na komunikasyon ay dapat lamang ipakita kung 
saan hindi kukulangin sa 71.6 porsiyento ng pinagpapakitaan ay makatwirang 
inaasahan na 21 taong gulang o mas matanda, gaya ng ipinasiya ng 
maaasahan, napapanahong mga datos ng bumubuo sa audience.
(c) Anumang anunsiyo o pagbebenta na kaugnay ang tuwiran, ibinabagay 
sa tao na komunikasyon o pag-uusap na kinokontrol ng lisensiyado ay dapat 
gumamit ng isang paraan ng pag-apirma ng edad upang beripikahin na ang 
tumatanggap ay 21 taong gulang o mas matanda bago lumahok sa naturang 
komunikasyon o pag-uusap na kinokontrol ng lisensiyado. Para sa mga 
layunin ng seksiyong ito, ang naturang paraan ng pag-apirma ng edad ay 
maaaring kabilang ang kumpirmasyon ng gumagamit, pagsisiwalat ng petsa 
ng kapanganakan, o ibang katulad na paraan ng pagpaparehistro.
(d) Lahat ng anunsiyo ay dapat na makatotohanan at angkop na 
mapatutunayan.
26152. Walang lisensiyado na dapat:
(a) Mag-anunsiyo o magbenta sa isang paraan na mali o hindi totoo sa 
anumang materyal na partikular, o na, anuman ang pagiging mali, tuwiran, o 
sa pamamagitan ng kalabuan, pag-aalis, o palagay, o pagdagdag ng walang-
kaugnayan, siyentipiko o teknikal na bagay, na dumadako sa paglikha ng 
nakapagliligaw na impresyon;
(b) Maglathala o mamahagi ng anunsiyo o pagbebenta na nagtataglay 
ng anumang pahayag na nauukol sa tatak o produkto na hindi kaayon ng 
anumang pahayag na nasa pagtatak nito;
(c) Maglathala o mamahagi ng anunsiyo o pagbebenta na nagtataglay ng 
anumang pahayag, disenyo, kagamitan, o pagkatawan na dumadako sa 
paglikha ng impresyon na ang marihuwanang galing sa isang partikular 
na lugar o rehiyon, maliban kung ang tatak ng inaanunsiyong produkto ay 
nagtataglay ng katawagan ng pinanggalingan, at ang naturang katawagan 
ng pinaggalingan ay anyong nasa anunsiyo;
(d) Mag-anunsiyo o magbenta sa isang paskilan o katulad na kagamitan sa 
pag-anunsiyo na matatagpuan sa isang Interstate na Haywey o Haywey ng 
Estado na tumatawid sa hangganan ng anumang ibang estado.
(e) Mag-anunsiyo o magbenta ng marihuwana o mga produktong marihuwana 

(6) Ipinagkakaloob sa mga parokyanong may sapat na impormasyon upang 
magawa ang may-kaalamang pagkonsumo ng naturarng produkto, kabilang 
ang mga posibleng epekto ng produktong marihuwana at mga tagubilin kung 
paano dapat ikonsumo ang produktong marihuwana, gaya ng kailangan.
(b) Ang marihuwana, kabilang ang konsentradong cannabis, isinama sa 
isang produktong marihuwana na niyari na sumusunod sa batas ay hindi 
itinuturing na adulterant sa ilalim ng batas ng estado.

Kabanata 14 ProteKsiyon ng Mga Menor

26140. (a) Walang lisensiyado na dapat:
(1) Magbenta ng marihuwana o mga produktong marihuwana sa mga taong 
wala pang 21 taong gulang.
(2) Magpahintulot sa sinumang taong wala pang 21 taong gulang sa mga 
lugar na sakop nito.
(3) Mag-empleyo o magpanatili ng mga taong wala pang 21 taong gulang.
(4) Magbemta o maglipat ng marihuwana o mga produktong marihuwana 
maliban kung ang tao na pagbebentahan ng marihuwana o produktong 
marihuwana ay nagpakita muna ng dokumentasyon na makatwirang lumilitaw 
na isang balidong inisyu ng pamahalaan na kard ng pagkakakilanlan na 
nagpapakita na ang tao ay 21 taong gulang o mas matanda.
(b) Ang mga taong wala pang 21 taong gulang ay maaaring gamitin ng mga 
opisyal na pangkapayapaan sa pagpapatupad ng dibisyong ito at upang 
hulihin ang mga lisensiyado, o mga empleyado o ahente ng lisensiyado, o 
ibang mga taong nagbebenta o nagkakaloob ng marihuwana a sa mga menor. 
Sa kabila ng anumang tadhana ng batas, sinumang taong wala pang 21 taong 
gulang na bumili o nagtangkang bumili ng anumang marihuwana habang 
nasa ilalim ng direksiyon ng isang opisyal na pangkapayapan ay hindi dapat 
usigin para sa pagbili o pagtatanggkang iyon na bumili ng marihuwana. Ang 
mga patnubay na nauukol sa paggamit ng mga taong wala pang 21 taong 
gulang bilang mga pain ay dapat pagtibayin at ilathala ng kawanihan 
alinsunod sa bahaging paggawa ng tuntunin ng Batas sa Pamamaraang 
Pampangasiwaan (Kabanata 3.5 (nagsisimula sa Seksiyon 11340) ng bahagi 
1 of Dibisyon 3 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan).
(c) Sa kabilang ng subdibisyon (a), ang isang lisensiyado na isa ring 
dispensaryong lisensiyado sa ilalim ng Kabanata 3.5 (nagsisimula sa Seksiyon 
19300) ng Dibisyon 8 ay maaaring:
(1) Pahintulutan sa mga lugar ang sinumang taong 18 taong gulang o mas 
matanda na nag-aangkin ng isang balidong kard ng pagkakakilanlan sa 
ilalim ng Seksiyon 11362.71 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan at isang 
balidong inisyu ng pamahalaan na kard ng pagkakakilanlan.
(2) Magbenta ng marihuwana, mga produktong marihuwana, at mga 
aksesorya ng marihuwana sa isang taong 18 taong gulang o mas matanda 
na nag-aangkin ng isang balidong kard ng pagkakakilanlan sa ilalim ng 
Seksiyon 11362.71 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan at isang balidong 
inisyu ng pamahalaan ng kard ng pagkakikilanlan.

Kabanata 15 Mga Kabawalan sa anunsiyo at Pagbebenta

26150. Para sa mga layunin ng kabanatang ito:
(a) "Mag-anunsiyo" ay nangangahulugang ang paglalathala o pamamahagi 
ng isang anunsiyo.
(b) "Anunsiyo" ay kabilang ang anumang nakasulat o pabigkas na pahayag, 
paglalarawan, o pagpapaliwanag na kinalkula upang umakit ng pagbebenta 
ng marihuwana o mga produktong marihuwana, kabilang ang anumang 
nakasulat, nakalimbag, grapiko, o ibang materyal, paskilan, tanda, o ibang 
panlabas na pagpapakita, kard ng pampublikong paghahatid, ibang pana-
panahong literatura, publikasyon, o sa isang pagsasahimpawid sa radyo o 
telebisyon, o sa anumang ibang media; maliban sa ang naturang katawagan 
ay hindi dapat kabilang ang:
(1) Anumang tatak na inilagay sa anumang marihuwana o produktong 
marihuwana, o anumang indibidwal na pabalat, karton, o ibang balot ng 
naturang sisidlan na bumubuo ng isang bahagi ng pagtatak sa ilalim ng mga 
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resibo. Maaaring panatilihin ang mga invoice ng pagbebenta at resibo sa 
paraang electronic at dapat nakaayos sa paraang madaling maa-access 
ang mga ito para sa pagsusuri ng mga empleyado ng kawanihan o Lupon ng 
Tagapamahala ng Buwis at hindi dapat ihalo sa mga invoice na sumasaklaw 
sa iba pang mga kalakal.

(b) Ang bawat invoice ng pagbebenta na iniaatas ng subdibisyon (a) ay 
dapat magtaglay ng pangalan at tirahan ng nagbebenta at dapat magtaglay 
ng mga sumusunod na impormasyon:

(1) Pangalan at tirahan ng bumibili.

(2) Petsa ng pagbebenta at numero ng invoice.

(3) Uri, dami, laki, at kapasidad ng mga package ng marijuana o mga 
produktong gawa sa marijuana na naibenta na.

(4) Ang halaga sa bumibili, kasama na ang anumang diskwentong inilapat 
sa presyo gaya ng ipinapakita sa invoice.

(5) Ang lugar kung saan ibiniyahe ang marijuana o produktong gawa sa 
marijuana maliban kung ginawa ang pagbibiyahe mula sa mga gusali ng 
lisensiyado.

(6) Anumang iba pang impormasyong tinukoy ng kawanihan o ng awtoridad 
sa pagbibigay ng lisensiya.

Kabanata 17. sisteMa ng Pagsubaybay

26170. (a) Dapat palawakin ng Kagawaran ng Pagkain at Agrikultura, nang 
may pagkonsulta sa kawanihan at sa Lupon ng Tagapamahala ng Buwis ng 
Estado, ang programa ng pagsubaybay na ipinagkaloob sa ilalim ng Artikulo 
7.5 (nagsisimula sa Seksiyon 19335) ng Kabanata 3.5 ng Dibisyon 8 upang 
maisama ang pag-uulat sa paggalaw ng marijuana at mga produktong gawa 
sa marijuana sa kabuuan ng chain ng pamamahagi at ibigay, sa minimum, 
ang parehong antas ng impormasyon para sa marijuana at mga produktong 
gawa sa marijuana tulad ng iniaatas na iulat para sa medikal na cannabis 
at mga produktong gawa sa medikal na cannabis, at bilang karagdagan, 
ang halaga ng buwis sa pagtatanim na dapat bayaran alinsunod sa Bahagi 
14.5 (nagsisimula sa Seksiyon 34010) ng Dibisyon 2 ng Kodigo sa Kita at 
Pagbubuwis. Ang pinalawak na programa ng pagsubaybay ay dapat magsama 
ng electronic na seed sa software tracking system para sa pagbebenta na 
may mga punto ng datos para sa iba't ibang antas ng pangkomersiyong 
aktibidad kasama na ang, ngunit hindi limitado sa, pagtatanim, pag-aani, 
pagpoproseso, pamamahagi, pag-imbentaryo, at pagbebenta.
(b) Dapat tiyakin ng kagawaran, nang may pagkonsulta sa kawanihan, na 
pinapayagan ang mga lisensiyado sa ilalim ng dibisyong ito na gumamit 
ng mga third-party na application, program at information technology 
system upang makasunod sa mga iniaatas ng pinalawak na programa ng 
pagsubaybay na inilalarawan sa subdibisyon (a) upang maiulat ang paggalaw 
ng marijuana at mga produktong gawa sa marijuana sa kabuuan ng chain 
ng pamamahagi at sabihin ang nasabing impormasyon sa mga ahensiya sa 
pagbibigay ng lisensiya ayon sa iniaatas ng batas.

(c) Dapat ay sinusuportahan ng anumang software, database o iba 
pang information technology system na ginagamit ng kagawaran upang 
maipatupad ang pinalawak na programa ng pagsubaybay ang pagiging 
madaling gumana sa mga third-party na software application para sa negosyo 
sa cannabis at payagan na maisagawa ang lahat ng aktibidad ng system 
na ginagamit ng lisensiyado sa pamamagitan ng isang ligtas na application 
programming interface (API) o kumportableng teknolohiya na may maayos 
na dokumentasyon, bi-directional, at naa-access ng alinmang third-party 
na application na naputunayan na at may mga naaangkop na kredensyal. 
Ang API o kaparehong teknolohiya ay dapat magkaroon ng kontrol sa bersiyon 
at magbigay ng naaangkop na abiso sa mga update sa mga third-party na 
application. Ang system ay dapat magbigay ng pansubok na kapaligiran 
upang matasa ang mga third-party na application kung sinasalamin ng mga 
ito ang kapaligiran ng produkto.

Kabanata 18. Mga bayad sa lisensiya

26180. Ang bawat awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya ay dapat magtakda 

sa isang paraan na nilalayong himukin ang mga tao na wala pang 21 taong 
gulang na kumonsumo ng marihuwana o mga produktong marihuwana;
(f) Maglathala o mamahagi ng anunsiyo p pagbebenta na nagtataglay ng 
mga simbolo, pananalita, musika, muwestra, karakter sa cartoon o ibang mga 
elemento ng nilalaman na alam na kaakit-akit unang-una sa mga taong mas 
mababa sa edad na legal na maaaring kumonsumo; o
(g) Mag-anunsiyo o magbenta ng marihuwana o mga produktong marihuwana 
sa isang tanda ng anunsiyo sa loob ng 1,000 talampakan ng isang sentro ng 
pag-aalaga sa araw, paaralan na nagkakaloob ng pagtuturo sa kindergarten 
o anumang mga grado 1 hanggang 12, palaruan, o sentro ng kabataan.
26153. Walang lisensiyado na dapat magbigay ng anumang dami ng 
marihuwana o mga produktong marihuwana, o anumang mga aksesorya 
ng marihuwana, bilang bahagi ng isang pagtataguyod ng negosyo o ibang 
pangkomersiyong aktibidad.
26154. Walang lisensiyado na dapat maglathala o mamahagi ng anunsiyo 
o pagbebenta na nagtataglay ng anumang kaugnay ng kalusugan na pahayag 
na hindi totoo sa anumang partikular na paraan o dumadako sa paglikha ng 
isang nakapagliligaw na impresyon tungkol sa mga epekto sa kalusugan ng 
pagkonsumo ng marihuwana.
26155. (a) Ang mga tadhana ng subdibisyon (g) ng Seksiyon 26152 ay 
hindi dapat pairalin sa paglalagay ng mga tanda ng anunsiyo sa loob ng 
isang lisensiyadong mga lugar at hindi nakikita ng normal na walang-tulong 
na paningin mula sa isang pampublikong lugar, sa kondisyon na ang mga 
tanda ng anunsiyo ay hindi nag-aanunsiyo ng marihuwana o mga produktong 
marihuwana sa isang paraan na nilalayong himukin ang mga taong wala 
pang 21 taong gulang na kumonsumo ng marihuwana o mga produktong 
marihuwana.
(b) Ang kabanatang ito ay hindi pinaiiral sa anumang di-pangkomersiyong 
pagsasalita.

Kabanata 16. Mga reKord

26160. (a) Dapat magtabi ang isang lisensiyado ng mga tumpak na rekord 
ng pangkomersiyong aktibidad sa marijuana.
(b) Ang lahat ng rekord na nauugnay sa pangkomersiyong aktibidad sa 
marijuana batay sa tinukoy ng mga awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya ay 
dapat panatilihin sa loob ng hindi bababa sa pitong taon.
(c) Maaaring suriin ng kawanihan ang mga libro at rekord ng isang 
lisensiyado at siyasatin ang mga gusali ng isang lisensiyado bilang awtoridad 
sa pagbibigay ng lisensiya, o ng isang ahensiya ng estado o lokal na ahensiya, 
kung itinuturing na kinakailangan upang maisagawa ang mga tungkulin nito 
sa ilalim ng dibisyong ito. Ang lahat ng pagsisiyasat ay dapat isagawa sa 
loob ng mga karaniwang oras ng negosyo ng lisensiyadong pasilidad o sa 
anumang iba pang makatwirang oras.
(d) Dapat itabi ng mga lisensiyado ang mga rekord na tinukoy ng mga 
awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya sa mga gusali ng lokasyong binigyan 
ng lisensiya. Maaaring suriin ng mga awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya 
ang mga rekord ng sinumang lisensiyado. Ang mga lisensiyado ay dapat ding 
magbigay at maghatid ng mga kopya ng mga dokumento sa awtoridad sa 
pagbibigay ng lisensiya kung hihilingin.
(e) Ang isang lisensiyado, o ahente o empleyado nito, na tumanggi, 
humadlang, humarang, o nakialam sa isang pagsisiyasat ng mga gusali 
o rekord ng lisensiyado alinsunod sa seksiyong ito, ay nakagawa ng isang 
paglabag sa dibisyong ito.
(f) Kung hindi napanatili o naibigay ng isang lisensiyado, o ahente o 
empleyado ng isang lisensiyado, ang mga iniaatas na rekord alinsunod sa 
seksiyong ito, dapat bigyan ang lisensiyado ng isang utos na humarap sa 
hukuman (citation) at patawan ng multa na hanggang tatlumpung libong 
dolyar ($30,000) sa bawat indibidwal na paglabag.
26161. (a) Ang bawat pagbebenta o pagbibiyahe ng marijuana o mga 
produktong gawa sa marijuana mula sa isang lisensiyado patungo sa 
isa pang lisensiyado ay dapat irekord sa isang invoice ng pagbebenta o 
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na ang, ngunit hindi limitado sa, mga iniaatas sa lokal na pagsosona at 
paggamit ng lupa, iniaatas sa lisensiya sa negosyo, at iniaatas na nauugnay 
sa pagbawas sa pagkakalantad sa secondhand na usok, o upang ganap na 
pagbawalan ang pagtatayo o pagpapatakbo ng isa o higit pang mga uri ng 
negosyong binigyan ng lisensiya sa ilalim ng dibisyong ito sa loob ng lokal na 
hurisdiksiyon.
(b) Walang anumang bagay sa dibisyong ito ang dapat na ituring na nag-
aatas sa isang awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya na akuin ang mga 
responsibilidad sa pagpapatupad ng lokal na batas, magpatupad ng mga 
iniaatas sa lokal na pagsosona, o magpatupad ng mga iniaatas sa lokal na 
paglilisensiya.
(c) Dapat abisuhan ng isang lokal na hurisdiksiyon ang kawanihan ukol sa 
pagpapawalang-bisa ng anumang lokal na lisensiya, permiso, o awtorisasyon 
upang makalahok ang isang lisensiyado sa pangkomersiyong aktibidad sa 
marijuana sa loob ng lokal na hurisdiksiyon. Sa loob ng 10 araw mula noong 
ibinigay ang abiso, dapat sabihan ng kawanihan ang mga nauugnay na 
awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya. Sa loob ng 10 araw mula noong sabihan 
ng kawanihan, dapat simulan ng mga nauugnay na awtoridad sa pagbibigay 
ng lisensiya ang mga pamamaraan sa ilalim ng Kabanata 3 (nagsisimula sa 
Seksiyon 26030) upang matukoy kung ang lisensiyang inisyu sa lisensiyado ay 
dapat bang suspindihin o ipawalang-bisa.
(d) Sa kabila ng talataan (1) ng subdibisyon (a) ng Seksiyon 11362.3 ng 
Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan, maaaring pahintulutan ng lokal na 
hurisdiksiyon ang pag-smoke, pag-vaporize, at pagkain ng marijuana o mga 
produktong gawa sa marijuana sa mga gusali ng isang tagatingi o maliit na 
negosyo na binigyan ng lisensiya sa ilalim ng dibisyong ito kung:
(1) Ang access sa lugar kung saan pinapahintulutan ang paggamit ng 
marijuana ay pinaghihigpitan para sa mga taong 21 taong gulang at mas 
matanda;
(2) Ang paggamit ng marijuana ay hindi nakikita mula sa anumang 
pampublikong lugar o lugar na walang pinaghihigpitang edad; at
(3) Hindi pinapahintulutan sa mga gusali ang pagbebenta at pagkonsumo 
ng alak o tabako.
26201. Ang anumang mga pamantayan, iniaatas, at regulasyon hinggil sa 
kalusugan at kaligtasan, proteksyon sa kapaligiran, pagsusuri, seguridad, 
pagiging ligtas ng pagkain, at proteksiyon ng manggagawa na itinakda ng 
estado ang dapat na maging mga pinakamababang pamantayan para sa 
lahat ng lisensiyado sa ilalim ng dibisyong ito sa buong estado. Ang lokal 
na hurisdiksiyon ay maaaring magtakda ng mga karagdagang pamantayan, 
iniaatas, at regulasyon.
26202. (a) Maaaring ipatupad ng lokal na hurisdiksiyon ang dibisyong ito 
at ang mga regulasyong pinapalaganap ng kawanihan o anumang awtoridad 
sa pagbibigay ng lisensiya kung tinalagahan ng kapangyarihan na gawin iyon 
ng kawanihan o awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya.
(b) Dapat ipatupad ng kawanihan o anumang awtoridad sa pagbibigay ng 
lisensiya ang pagtatalaga ng awtoridad sa pagpapatupad sa subdibisyon 
(a) sa pamamagitan ng memorandum ng pagkakaunawaan sa pagitan ng 
kawanihan o awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya at lokal na hurisdiksiyon 
kung saan itatalaga ang awtoridad sa pagpapatupad.

Kabanata 21. PagPoPondo

26210. (a) Ang Pondo ng Batas sa Regulasyon at Kaligtasan mula sa 
Medikal na Cannabis na itinakda sa Seksiyon 19351 ay pinalitan ng pangalan 
at ginawang Pondo sa Pagkontrol ng Marijuana.
(b) Sa epektibong petsa ng seksiyong ito, sa tuwing lalabas ang "Pondo 
ng Batas sa Regulasyon at Kaligtasan mula sa Medikal na Cannabis" sa 
anumang batas, regulasyon, o kontrata, o sa anumang iba pang kodigo, dapat 
itong pakahulugan na tumutukoy sa Pondo sa Pagkontrol ng Marijuana.
26211. (a) Ang mga pondo para sa paunang pagtatakda at suporta sa 
mga pangkontrol na aktibidad sa ilalim ng dibisyong ito, kasama na ang 
programa ng pampublikong impormasyon na inilarawan sa subdibisyon (c), 

ng hanay ng mga bayad sa aplikasyon, paglilisensiya, at pag-renew, batay sa 
gastos sa pagpapatupad ng dibisyong ito, ayon sa sumusunod:
(a) Dapat singilin ng bawat awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya ang 
bawat lisensiyado ng bayad sa pagkuha ng lisensiya at pag-renew, ayon sa 
naaangkop. Dapat kalkulahin ang bayad sa pagkuha ng lisensiya at pag-
renew upang masaklawan ang mga gastos ng pamamahala sa dibisyong 
ito. Maaaring mag-iba-iba ang bayad sa pagkuha ng lisensiya depende sa 
iba-ibang gastos na nauugnay sa pamamahala sa iba't ibang iniaatas sa 
pagkontrol sa dibisyong ito dahil nauugnay ang mga ito sa uri at saklaw 
ng iba't ibang aktibidad ng pagkuha ng lisensiya, kasama na ang, ngunit 
hindi limitado sa, iniaatas na programa ng pagsubaybay alinsunod sa 
Seksiyon 26170, ngunit hindi ito dapat lumampas sa makatwirang gastos sa 
pagkontrol sa awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya.
(b) Ang kabuuang bayad na natasa alinsunod sa dibisyong ito ay dapat itakda 
sa halagang patas at balanse na makakakuha ng sapat na kabuuang kita 
upang ganap na masaklawan ang mga kabuuang gastos ng pamamahala 
sa dibisyong ito.
(c) Ang lahat ng bayad sa lisensiya ay dapat itakda batay sa isang hanay ng 
awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya, depende sa laki ng negosyo.
(d) Dapat ideposito ng awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya ang lahat ng 
nakolektang bayad sa isang account ng bayad na partikular sa awtoridad 
sa pagbibigay ng lisensiya na iyon, na itatakda sa Pondo sa Pagkontrol 
ng Marijuana. Ang mga pera sa mga account ng bayad ng awtoridad sa 
pagbibigay ng lisensiya ay dapat gamitin, batay sa pagtatakda ng Lehislatura, 
ng itinalagang awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya para sa pamamahala ng 
dibisyong ito.
26181. Ang Lupon ng Pagkontrol sa mga Pinagkukunan ng Tubig ng Estado, 
ang Kagawaran ng Isda at Maiilap na Hayop-gubat, at iba pang mga ahensiya 
ay maaaring magtakda ng mga bayad upang masaklaw ang mga gastos sa 
kanilang mga programa ng pagkontrol sa marijuana.

Kabanata 19. Mga taunang ulat; Pagsusuri ng PagganaP

26190. Simula sa Marso 1, 2020, at sa o bago ang Marso 1 ng bawat 
taon pagkatapos nito, ang bawat awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya ay 
dapat maghanda at magsumite sa Lehislatura ng taunang ulat tungkol sa 
mga aktibidad ng awtoridad hinggil sa mga pangkomersiyong aktibidad sa 
marijuana at i-post ang ulat sa Web site sa Internet ng awtoridad. Ang ulat ay 
dapat maglaman ng, ngunit hindi limitado sa, parehong uri ng impormasyon 
na tinukoy sa Seksiyon 19353, at ng detalyadong listahan ng mga petisyon 
para sa pag-aalis ng kontrol o mga pagbabago sa paggawa ng tuntunin 
na natanggap ng opisina mula sa mga lisensiyado na humihiling ng mga 
pagbabago sa pagpapatupad ng mga tuntunin sa ilalim ng dibisyong ito.
26191. (a) Simula sa Enero 1, 2019, at sa Enero 1 ng bawat taon 
pagkatapos nito, ang Opisina ng Tagasuri ng Estado ng California ay dapat 
magsagawa ng pagsusuri ng pagganap sa mga aktibidad ng kawanihan 
sa ilalim ng dibisyong ito, at dapat iulat ang mga pagpapasiya nito sa 
kawanihan at sa Lehislatura sa Hulyo 1 ng parehong taon na iyon. Ang ulat ay 
dapat maglaman ng, ngunit hindi limtado sa, mga sumusunod:
(1) Ang aktwal na mga gastos sa programa.
(2) Ang pagiging epektibo sa pangkalahatan ng mga programa ng 
pagpapatupad.
(3) Ang anumang ulat na isinumite alinsunod sa seksiyong ito ay dapat 
isumite bilang pagsunod sa Seksiyon 9795 ng Kodigo ng Pamahalaan.
(b) Ang Lehislatura ay dapat magbigay ng mga sapat na pondo sa Opisina ng 
Tagasuri ng Estado ng California upang maisagawa ang taunang pagsusuri 
na iniaatas ng seksiyong ito.

Kabanata 20. loKal na PagKontrol

26200. (a) Walang anumang bagay sa dibisyong ito ang dapat na ituring 
na humahalili o naglilimita sa awtoridad ng isang lokal na hurisdiksiyon na 
magpatibay o magpatupad ng mga lokal na ordinansa upang kontrolin ang 
mga negosyong binigyan ng lisensiya sa ilalim ng dibisyong ito, kasama 
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mga potensyal na panganib ng pagkasunog, paglanghap, mga armadong 
pagnanakaw o paulit-ulit na pinsala dahil sa strain.
(b) Sa Oktubre 1, 2018, ang nagpapayong komite ay dapat magpresenta sa 
lupon ng mga pasiya at rekomendasyon nito para sa pagsasaalang-alang 
ng lupon. Sa Oktubre 1, 2018, dapat magbigay ng pasiya ang lupon hinggil 
sa pagpapatibay ng mga regulasyong partikular sa industriya alinsunod sa 
seksiyong ito.
SEK. 6.3. Ang Seksiyon 13276 ng Kodigo sa Tubig ay sinususugan kung 
saan mababasa ang:

13276. (a) Dapat ipagpatuloy ng puwersang tagakilos mula sa maraming 
ahensiya, ang Kagawaran ng Isda at Maiilap na Hayop-gubat at pangunahing 
proyekto ng Lupon ng Pagkontrol sa mga Pinagkukunan ng Tubig ng Estado 
upang matugunan ang Mga Epekto sa Kapaligiran ng Pagtatanim ng 
Cannabis, na itinalaga upang tumugon sa mga pagbabagong idinulot 
ng pagtatanim ng marijuana sa mga pampubliko at pribadong lupa sa 
California, ang mga pagsusumikap nito sa pagpapatupad nang permanente 
at palawakin ang mga ito sa antas na pambuong estado upang matiyak na 
mababawasan ang mga negatibong epekto ng pagtatanim ng marijuana sa 
kalidad ng tubig at sa isda at maiilap na hayop-gubat sa kabuuan ng estado.

(b) Dapat tugunan ng bawat panrehiyong lupon, at maaaring tugunan ng 
Lupon ng Pagkontrol sa mga Pinagkukunan ng Tubig ng Estado, ang mga 
pagtatapon ng dumi na resulta ng pagtatanim ng medikal na marijuana at 
pagtatanim ng pangkomersiyong marijuana sa ilalim ng Dibisyon 10 ng Kodigo 
ng Negosyo at Mga Propesyon at mga kaugnay na aktibidad, kasama na sa 
pamamagitan ng pagpapatibay ng pangkalahatang permiso, pagtatakda ng 
mga iniaatas sa pagtatapon ng dumi, o pagsasagawa ng pagkilos alinsunod 
sa Seksiyon 13269. Bilang pagtugon sa mga pagtatapong ito, ang bawat 
panrehiyong lupon ay dapat magsama ng mga kondisyon upang matugunan 
ang mga item na kinabibilangan ng, ngunit hindi limitado sa, lahat ng 
sumusunod:

(1) Pagpapaunlad at pagpapanatili ng lugar, pagkontrol sa erosyon, at mga 
tampok ng pagpapatubig.

(2) Pag-install at pagpapanatili ng tawiran sa batis.

(3) Pagprotekta at pamamahala sa lugar sa pagitan ng lupa at ilog at 
basang lupa.

(4) Pagtatapon ng lupa.

(5) Pag-iimbak at paggamit ng tubig.

(6) Daluyan ng irigasyon.

(7) Mga pataba at lupa.

(8) Mga pestisidyo at herbisidyo.

(9) Mga produktong gawa sa petrolyo at iba pang mga kemikal.

(10) Duming nauugnay sa pagtatanim.

(11) Basura at dumi ng tao.

(12) Paglilinis, pagpapanumbalik, at mitigasyon.

SEK. 7. Buwis sa Marijuana.

SEK. 7.1. Ang Bahagi 14.5 (nagsisimula sa Seksiyon 34010) ay idinaragdag 
sa Dibisyon 2 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis, kung saan mababasa ang:

BAHAGI 14.5. BUWIS SA MARIJUANA
34010. Para sa mga layunin ng bahaging ito:
(a) Ang "lupon" ay tutukoy sa Lupon ng Tagapamahala ng Buwis o ahensiyang 
hahalili rito.
(b) Ang "kawanihan" ay tutukoy sa Kawanihan ng Pagkontrol ng Marijuana 
na nasa ilalim ng Kagawaran ng Mga Gawain ng Mamimili.
(c) Ang "Pondo mula sa Buwis" ay tumutukoy sa Pondo mula sa Buwis sa 
Marijuana ng California na ginawa ng Seksiyon 34018.
(d) Ang "marijuana" ay magkakaroon ng kahulugang gaya ng nakalagay sa 

at para sa mga aktibidad ng Lupon ng Tagapamahala ng Buwis sa ilalim ng 
Bahagi 14.5 (nagsisimula sa Seksiyon 34010) ng Dibisyon 2 ng Kodigo sa 
Kita at Pagbubuwis hanggang Hulyo 1, 2017, o hanggang sa mapagtibay ang 
Batas sa Badyet ng 2017, alinman ang mangyari nang mas huli, ay dapat 
utangin mula sa Pangkalahatang Pondo at dapat bayaran sa pamamagitan 
ng mga paunang kita mula sa mga nakolektang bayad alinsunod sa dibisyong 
ito, anumang tuntunin o regulasyong pinagtibay alinsunod sa dibisyong ito, o 
mga kitang nakolekta mula sa buwis na ipinataw ng mga Seksiyon 34011 at 
34012 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis, sa Enero 1, 2025.
(1) Ang mga pondong inutang alinsunod sa subdibisyong ito ay dapat 
ilaan sa kawanihan, na siyang dapat mamamahagi ng mga pera sa mga 
naaangkop na awtoridad sa pagbibigay ng lisensiya, kung kinakailangan 
upang maipatupad ang mga pagkakaloob ng dibisyong ito, at sa Lupon ng 
Tagapamahala ng Buwis, kung kinakailangan, upang maipatupad ang mga 
pagkakaloob ng Bahagi 14.5 (nagsisimula sa Seksiyon 34010) ng Dibisyon 2 
ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis.
(2) Sa loob ng 45 araw mula noong ipinatupad ang seksiyong ito:
(A) Dapat tukuyin ng Direktor ng Pananalapi ang halaga ng paunang 
pagpapautang mula sa Pangkalahatang Pondo patungo sa Pondo sa 
Pagkontrol ng Marijuana na hindi lalampas ng tatlumpung milyong dolyar 
($30,000,000); at
(B) Dapat magpautang ng kabuuang limang milyong dolyar ($5,000,000) 
mula sa Pangkalahatang Pondo patungo sa Kagawaran ng Mga Serbisyo 
sa Pangangalagang Pangkalusugan ng Estado upang magkaloob para sa 
programang pampublikong impormasyon na inilarawan sa subdibisyon (c).
(b) Sa kabila ng subdibisyon (a), ang Lehislatura ay dapat na magbigay ng 
mga sapat na pondo sa Pondo sa Pagkontrol ng Marijuana upang suportahan 
ang mga aktibidad ng kawanihan, mga awtoridad sa pagbibigay ng 
lisensiya ng estado sa ilalim ng dibisyong ito, at Lupon ng Tagapamahala 
ng Buwis upang suportahan ang mga aktibidad nito sa ilalim ng Bahagi 
14.5 (nagsisimula sa Seksiyon 34010) ng Dibisyon 2 ng Kodigo sa Kita at 
Pagbubuwis. Inaasahang ibibigay ang pondong ito taun-taon simula sa Hulyo 
1, 2017.
(c) Ang Kagawaran ng Mga Serbisyo sa Pangangalagang Pangkalusugan ng 
Estado ay dapat magtakda at magpatupad ng programa ng pampublikong 
impormasyon na hindi lalampas sa Setyembre 1, 2017. Dapat ilarawan ng 
programa ng pampublikong impormasyon na ito, sa minimum, ang mga 
pagkakaloob ng Batas sa Pagkontrol, Paglilimita at Pagbubuwis sa Paggamit 
ng Marijuana ng May Sapat na Gulang ng 2016, ang siyentipikong batayan 
para sa pagbabawal sa access sa marijuana at mga produktong gawa sa 
marijuana sa mga taong wala pang 21 taong gulang, ilarawan ang mga 
parusa para sa pagbibigay ng access sa marijuana at mga produktong 
gawa sa marijuana sa mga taong wala pang 21 taong gulang, magbigay ng 
impormasyon ukol sa mga panganib ng pagmamaneho ng sasakyang de-
motor, bangka, sasakyang pandagat, sasakyang panghimpapawid, o iba pang 
sasakyang ginagamit para sa pagbibiyahe habang hindi malinaw ang isipan 
mula sa paggamit ng marijuana, ang mga potensyal na pinsala ng paggamit 
ng marijuana habang buntis o nagpapasuso, at ang potensyal na pinsala ng 
labis na paggamit ng marijuana o mga produktong gawa sa marijuana.
SEK. 6.2. Ang Seksiyon 147.6 ay idinaragdag sa Kodigo ng Paggawa, kung 
saan mababasa ang:

147.6. (a) Sa Marso 1, 2018, ang Dibisyon ng Kaligtasan at Kalusugan 
sa Trabaho ay dapat magtipon ng nagpapayong komite upang masuri kung 
mayroon bang pangangailangan na gumawa ng mga regulasyong partikular 
sa industriya na nauugnay sa mga aktibidad ng mga lisensiyado sa ilalim ng 
Dibisyon 10 (nagsisimula sa Seksiyon 26000) ng Kodigo ng Negosyo at Mga 
Propesyon, kasama na ang ngunit hindi limitado sa, kung kinakailangan ng 
mga partikular na iniaatas upang matugunan ang pagkakalantad sa second-
hand na usok ng marijuana ng mga empleyado sa mga pasilidad kung 
saan ang paggamit ng marijuana sa lugar ay pinapahintulutan sa ilalim ng 
subdibisyon (d) ng Seksiyon 26200 ng Kodigo ng Negosyo at Mga Propesyon, 
kung kinakailangan ng mga partikular na iniaatas upang matugunan ang 
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(nagsisimula sa Seksiyon 6001) ay hindi dapat ilapat sa mga pagbebenta 
nang tingi ng medikal na cannabis, concentrate ng medikal na cannabis, 
mga makakaing produktong gawa sa medikal na cannabis o ipinapahid na 
cannabis alinsunod sa kahulungan ng mga terminong iyon sa Kabanata 3.5 
(nagsisimula sa Seksiyon 19300) ng Dibisyon 8 ng Kodigo ng Negosyo at Mga 
Propesyon kapag ibinigay ng kwalipikadong pasyente o pangunahing tagabigay 
ng pag-aalaga para sa isang kwalipikadong pasyente ang kanyang kard na 
inisyu sa ilalim ng Seksiyon 11362.71 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan 
at isang wastong kard ng pagkakakilanlan na inisyu ng pamahalaan.

34012. (a) Magkakabisa sa Enero 1, 2018, magpapataw na ng buwis sa 
pagtatanim sa lahat ng naaning marijuana na papasok sa pangkomersiyong 
pamilihan sa lahat ng taong inaatasang kumuha ng lisensiya upang 
makapag-tanim ng marijuana alinsunod sa Kabanata 3.5 (nagsisimula sa 
Seksiyon 19300) ng Dibisyon 8 ng Kodigo ng Negosyo at Mga Propesyon o 
Dibisyon 10 (nagsisimula sa Seksiyon 26000) ng Kodigo ng Negosyo at Mga 
Propesyon. Dapat bayaran ang buwis pagkatapos na anihin ang marijuana.

(1) Ang buwis para sa mga bulaklak ng marijuana ay siyam na dolyar at 
dalawampu't limang sentimo ($9.25) sa bawat ounce ng dry-weight.

(2) Ang buwis para sa mga dahon ng marijuana ay dapat itakda sa dalawang 
dolyar at pitumpu't limang sentimo ($2.75) sa bawat ounce ng dry-weight.

(b) Maaaring isaayos ng lupon ang antas ng buwis para sa mga dahon ng 
marijuana taun-taon upang maipakita ang mga pagbabago sa nauugnay na 
presyo ng mga bulaklak ng marijuana sa mga dahon ng marijuana.

(c) Paminsan-minsan, maaaring magtakda ang lupon ng iba pang mga 
kategorya ng naaning marijuana, mga kategorya para sa hindi pa napoproseso 
o nagyeyelong marijuana o mga punla, o marijuana na direktang ipinapadala 
sa mga tagapagyari. Dapat buwisan ang mga kategoryang ito batay sa 
nauugnay na halaga ng mga ito kumpara sa mga bulaklak ng marijuana.

(d) Ang lupon ay maaaring magtagubilin sa pamamagitan ng pagkontrol 
ng paraan at pamamaraan ng pagbabayad sa buwis sa pagtatanim na 
gumagamit ng mga selyo ng buwis o mga bag ng produkto na inisyu ng 
estado na nagsasaad na nabayaran na ang lahat ng iniaatas na buwis sa 
produkto kung saan nakadikit ang selyo ng buwis o kung saan nakapakete 
ang marijuana.

(e) Ang mga selyo ng buwis at bag ng produkto ay dapat alinsunod sa mga 
disenyo, detalye at denominasyon na maaaring itagubilin ng lupon at maaaring 
bilhin ng sinumang lisensiyado sa ilalim ng Kabanata 3.5 (nagsisimula sa 
Seksiyon 19300) ng Dibisyon 8 ng Kodigo ng Negosyo at Mga Propesyon o sa 
ilalim ng Dibisyon 10 (nagsisimula sa Seksiyon 26000) ng Kodigo ng Negosyo 
at Mga Propesyon.

(f) Kasunod ng paggawa ng programa ng selyo ng buwis, maaaring itakda 
ng lupon sa pamamagitan ng pagkontrol na walang marijuana ang maaaring 
alisin sa isang lisensiyadong pasilidad ng pagtatanim o ibiyahe sa isang 
pampublikong highway maliban kung nasa isang bag ng produkto na inisyu 
ng estado na nagtataglay ng selyo ng buwis sa nasa tamang denominasyon.

(g) Ang mga selyo ng buwis at bag ng produkto ay dapat mabasa ng isang 
device sa pag-scan o katulad na device at dapat ay nasusundan gamit ang 
sistema ng pagsubaybay alinsunod sa Seksiyon 26170 ng Kodigo ng Negosyo 
at Mga Propesyon.

(h) Ang mga taong inaatasang kumuha ng lisensiya upang makapag-
tanim ng marijuana alinsunod sa Kabanata 3.5 (nagsisimula sa Seksiyon 
19300) ng Dibisyon 8 ng Kodigo ng Negosyo at Mga Propesyon o Dibisyon 10 
(nagsisimula sa Seksiyon 26000) ng Kodigo ng Negosyo at Mga Propesyon 
ang dapat na maging responsable para sa pagbabayad ng buwis alinsunod 
sa mga regulasyong pinagtibay ng lupon. Walang marijuana ang maaaring 
ibenta maliban na lang kung nabayaran na ang buwis ayon sa binanggit sa 
bahaging ito.

(i) Ang lahat ng marijuana na inalis sa mga gusali ng nagtatanim, maliban 
sa duming halaman, ay dapat na ituring na nabenta na at samakatuwid ay 
bubuwisan sa ilalim ng seksiyong ito.

Seksiyon 11018 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan at dapat ring tumukoy 
sa medikal na cannabis.

(e) Ang "mga produktong gawa sa marijuana" ay magkakaroon ng 
kahulugang gaya ng nakalagay sa Seksiyon 11018.1 ng Kodigo sa Kalusugan 
at Kaligtasan at dapat ring tumukoy sa mga medikal na concentrate at mga 
produktong gawa sa medikal na cannabis.

(f) Ang "mga bulaklak ng marijuana" ay tutukoy sa mga pinatuyong bulaklak 
ng halaman ng marijuana ayon sa sinabi ng lupon.

(g) Ang "mga dahon ng marijuana" ay tutukoy sa lahat ng parte ng halaman 
ng marijuana maliban sa mga bulaklak ng marijuana na ibinebenta o 
kinokonsumo.

(h) Ang "mga kabuuang resibo" ay magkakaroon ng kahulugang gaya ng 
nakalagay sa Seksiyon 6012.

(i) Ang "pagbebenta nang tingi" ay magkakaroon ng kahulugang gaya ng 
nakalagay sa Seksiyon 6007.

(j) Ang "tao" ay magkakaroon ng kahulugang gaya ng nakalagay sa Seksiyon 
6005.

(k) Ang "maliit na negosyo" ay magkakaroon ng kahulugang gaya ng 
nakalagay sa talataan (3) ng subdibisyon (a) ng Seksiyon 26070 ng Kodigo ng 
Negosyo at Mga Propesyon.

(l) Ang "di-nagtutubo" ay magkakaroon ng kahulugang gaya ng nakalagay sa 
Seksiyon 26070.5 ng Kodigo ng Negosyo at Mga Propesyon.

34011. (a) Magkakabisa sa Enero 1, 2018, dapat patawan ng hindi 
tuwirang buwis sa marijuana ang mga bibili ng marijuana o mga produktong 
gawa sa marijuana na ibinebenta sa estadong ito sa antas na 15 porsiyente 
ng mga kabuuang resibo ng anumang pagbebenta nang tingi ng isang 
dispensaryo o ibang taong inaatasang kumuha ng lisensiya alinsunod sa 
Kabanata 3.5 (nagsisimula sa Seksiyon 19300) ng Dibisyon 8 ng Kodigo ng 
Negosyo at Mga Propesyon o isang tagatingi, maliit na negosyo, di-nagtutubo, 
o ibang taong inaatasang kumuha ng lisensiya alinsunod sa Dibisyon 10 
(nagsisimula sa Seksiyon 26000) ng Kodigo ng Negosyo at Mga Propesyon na 
direktang magbenta ng marijuana at mga produktong gawa sa marijuana sa 
isang bumibili.

(b) Maliban kung hindi ipinagkaloob ng regulasyon, ang ipinataw na buwis 
sa ilalim ng seksiyong ito ay dapat ilapat sa kabuuang presyo, kung hindi 
naka-itemize, ng alinmang transaksiyong kinabibilangan ng marijuana o 
mga produktong gawa sa marijuana at anumang iba pang mga natatangi at 
matutukoy na produkto o serbisyo, at ang presyo ng anumang mga produkto 
o serbisyo, kung ang bawas sa presyo ng marijuana o mga produktong gawa 
sa marijuana ay nakadepende sa pagbili ng mga produkto o serbisyong iyon.

(c) Ang dispensaryo o ibang taong inaatasang kumuha ng lisensiya alinsunod 
sa Kabanata 3.5 (nagsisimula sa Seksiyon 19300) ng Dibisyon 8 ng Kodigo 
ng Negosyo at Mga Propesyon o tagatingi, maliit na negosyo, di-nagtutubo, 
o ibang taong inaatasang kumuha ng lisensiya alinsunod sa Dibisyon 10 
(nagsisimula sa Seksiyon 26000) ng Kodigo ng Negosyo at Mga Propesyon ay 
dapat na maging responsable para sa pagkolekta ng buwis na ito at pagre-
remit nito sa lupon alinsunod sa mga tuntunin at pamamaraang itinakda sa 
ilalim ng batas at anumang mga regulasyong pinagtibay ng lupon.

(d) Ang hindi tuwirang buwis na ipinapataw ng seksiyong ito ay karagdagan 
sa buwis sa pagbebenta at paggamit na ipinapataw ng estado at mga lokal 
na pamahalaan.

(e) Ang mga kabuuang resibo mula sa pagbebenta ng marijuana o mga 
produktong gawa sa marijuana para sa mga layunin ng pagtatasa sa buwis 
sa pagbebenta at paggamit sa ilalim ng Bahagi 1 ng dibisyong ito ay dapat 
kinabibilangan ng buwis na ipinataw alinsunod sa seksiyong ito.

(f) Walang marijuana o mga produktong gawa sa marijuana ang maaaring 
ibenta sa isang bumibili maliban kung ang hindi tuwirang buwis na iniaatas 
ng batas ay nabayaran na ng bumibili sa oras ng pagbebenta.

(g) Ang buwis sa pagbebenta at paggamit na ipinapataw ng Bahagi 1 
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masuspinde, o mapawalang-bisa ang isang permiso, at ang bawat opisyal 
ng anumang korporasyon na nakikipagnegosyo, ay napatunayang may maliit 
na pagkakasala.

(b) Maaaring iatas ng lupon sa bawat lisensyadong dispensaryo, nagtatanim, 
maliit na negosyo, di-nagtutubo, o iba pang tao na kailangang kumuha ng 
lisensya, na magbigay ng seguridad para saklawin ang pananagutan para sa 
mga buwis na ipinapataw ng batas ng estado sa marijuana na ginagawa o 
nakukuha ng nagtatanim, maliit na negosyo, di-nagtutubo, o iba pang taong 
kailangang maging lisensyado, alinsunod sa mga pamamaraang itatakda ng 
lupon. Sa kabila ng anumang bagay na nakapaloob dito na sumasalungat, 
maaaring alisin ng lupon ang anumang kinakailangang seguridad na 
ipinapataw nito para sa mabuting hangarin, ayon sa pagpapasya ng lupon. 
Kasama sa "mabuting hangarin" ang, ngunit hindi limitado sa, kawalan 
ng kakayahan ng nagtatanim, maliit na negosyo, di-nagtutubo, o iba pang 
taong kailangang kumuha ng lisensya, na kumuha ng seguridad dahil sa 
kawalan ng mga tagapagkaloob ng serbisyo o dahil sa mga patakaran ng 
mga tagapagkaloob ng serbisyo na nagbabawal sa serbisyo sa isang negosyo 
ng marijuana. Hindi maaaring magsimula o magtuloy ang sinuman ng 
anumang negosyo o pagpapatakbo na nauugnay sa pagtatanim ng marijuana 
hanggang sa maayos nang naihanda, naipatupad at naisumite ang anumang 
panagot na iniaatas ng lupon nang may pagsasaalang-alang sa negosyo o 
pagpapatakbo sa ilalim ng bahaging ito.

(c) Sa pagtatakda ng halaga ng anumang seguridad na iniaatas ng lupon, 
dapat isaalang-alang ng lupon ang pananagutang pinansyal na maaaring 
ipataw sa mga lisensiyado bilang resulta ng anumang kakulangan ng mga 
tagapagkaloob ng panagot.

34015. (a) Ang hindi tuwirang buwis sa marijuana at buwis sa pagtatanim 
na ipinapataw sa bahaging ito ay dapat bayaran sa lupon kada tatlong 
buwan sa huling araw ng buwan o bago ito nang sinusunod ang bawat 
tatlong buwang panahon. Sa mismong huling araw ng buwan o bago ito 
nang sinusunod ang bawat tatlong buwang panahon, dapat magsumite ng 
pahayag para sa naunang tatlong buwang panahon sa lupon ang bawat tao 
na kailangang maging lisensyado para sa pagtatanim o pagbebenta sa ilalim 
ng Kabanata 3.5 (simula sa Seksiyon 19300) ng Dibisyon 8 o Dibisyon 10 
(simula sa Seksiyon 26000) ng Kodigo ng Negosyo at Mga Propesyon gamit 
ang elektronikong media. Dapat patotohanan ang mga pahayag sa isang 
form o alinsunod sa mga paraang maaaring iatas ng lupon. Kung babayaran 
ang buwis sa pagtatanim sa pamamagitan ng pagpapatatak alinsunod 
sa subdibisyon (d) ng Seksiyon 34012 , maaaring pagpasyahan ng lupon, 
alinsunod sa regulasyon, kung kailan at kung paano babayaran ang buwis.

(b) Maaaring iatas ng lupon sa bawat taong nagtatanim, namamahagi 
o nagbebenta ng marijuana at mga produktong gawa sa marijuana na 
kailangang maging lisensiyado alinsunod sa Kabanata 3.5 (simula sa 
Seksiyon 19300) ng Dibisyon 8 o Dibisyon 10 (simula sa Seksiyon 26000) ng 
Kodigo ng Negosyo at Mga Propesyon na maghain, sa mismong ika-25 araw 
ng bawat buwan o bago ito, ng ulat gamit ang elektronikong media nang 
isinasaalang-alang ang imbentaryo, mga pagbili, at pagbebenta ng isang 
tao noong naunang buwan at anumang iba pang impormasyon na maaaring 
iatas ng lupon upang maisakatuparan ang mga layunin ng bahaging ito. 
Dapat patotohanan ang mga ulat sa isang form o alinsunod sa mga paraang 
maaaring iatas ng lupon.

34016. (a) Ang sinumang opisyal ng kapayapaan o empleyado ng lupon 
na binigyan ng limitadong katayuan sa pagiging opisyal ng kapayapaan 
alinsunod sa talataan (6) ng subdibisyon (a) ng Seksiyon 830.11 ng 
Kodigo Penal, pagkatapos maibigay ang mga naaangkop na kredensyal, ay 
inaawtorisahang pumasok saanmang lugar ayon sa inilalarawan sa talataan 
(3) at magsagawa ng mga pagsisiyasat alinsunod sa mga sumusunod na 
talaan.

(1) Dapat isagawa ang mga pagsisiyasat sa makatuwirang paraan at sa 
mga pagkakataong makatuwiran sa ilang kundisyon, nang isinasaalang-
alang ang mga karaniwang araw ng negosyo ng lugar na papasukin.

(2) Maaaring isagawa ang mga pagsisiyasat saanmang lugar kung saan 

(j) Ang buwis na ipinapataw ng seksiyong ito ay dapat ipataw sa lahat ng 
marijuana na itinanim sa estado alinsunod sa mga tuntunin at regulasyon 
na pinapalaganap ng lupon, ngunit hindi dapat ilapat sa marijuana na 
itinanim para sa personal na paggamit sa ilalim ng Seksiyon 11362.1 ng 
Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan o itinanim ng kwalipikadong pasyente o 
pangunahing tagabigay ng pag-aalaga alinsunod sa Compassionate Use Act.
(k) Simula sa Enero 1, 2020, ang mga antas na itinakda sa mga subdibisyon 
(a), (b), at (c) ay dapat isaayos ng lupon taun-taon pagkatapos nito para sa 
implasyon.
34013. (a) Dapat pamahalaan at kolektahin ng lupon ang mga buwis na 
ipinapataw ng bahaging ito alinsunod sa Batas sa Mga Pamamaraan ng 
Pagkolekta ng Bayad (Bahagi 30 (nagsisimula sa Seksiyon 55001) ng Dibisyon 
2). Para sa mga layunin ng bahaging ito, ang mga pagtukoy sa Batas sa 
Mga Pamamaraan ng Pagkolekta ng Bayad sa "bayad" ay kinabibilangan ng 
buwis na ipinapataw ng bahaging ito, at ang mga pagtukoy sa "tagabayad" 
ay kinabibilangan ng taong inaatasang bayaran o kolektahin ang buwis na 
ipinapataw ng bahaging ito.
(b) Ang lupon ay maaaring magtagubilin, magpatibay, at magpatupad ng 
mga regulasyong nauugnay sa pamamahala at pagpapatupad ng bahaging 
ito, kasama na ang, ngunit hindi limitado sa, mga pagkolekta, pag-uulat, 
pag-refund, at pag-apela.
(c) Ang lupon ay dapat magpatibay ng mga kinakailangang tuntunin at 
regulasyon upang pamahalaan ang mga buwis sa bahaging ito. Maaaring 
kabilang sa mga nasabing tuntunin at regulasyon ang mga paraan o 
pamamaraan upang malagyan ng tag ang marijuana o mga produktong 
gawa sa marijuana, o mga package nito, upang maitalaga ang paunang 
pagbabayad ng buwis.
(d) Ang lupon ay maaaring magtagubilin, magpatibay, at magpatupad 
ng anumang mga emerhensiyang regulasyon kung kinakailangan upang 
maipatupad, mapamahalaan, at maisagawa ang mga tungkulin nito 
sa ilalim ng dibisyong ito. Ang anumang emerhensiyang regulasyon na 
itinagubilin, pinagtibay o ipinatupad alinsunod sa seksiyong ito ay dapat 
pagtibayin alinsunod sa Kabanata 3.5 (nagsisimula sa Seksiyon 11340) ng 
Bahagi 1 ng Dibisyon 3 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan, at, para sa 
mga layunin ng kabanatang iyon, kasama na ang Seksiyon 11349.6 ng Kodigo 
ng Pamahalaan, ang pagpapatibay ng regulasyon ay isang emerhensiya at 
dapat ituring ng Opisina ng Pampangasiwaang Batas na kinakailangan 
para sa agarang pagpapanatili ng pampublikong kapayapaan, kalusugan at 
kaligtasan, at pangkalahatang kapakanan. Sa kabila ng anumang iba pang 
pagkakaloob ng batas, ang mga emerhensiyang regulasyon na pinagtibay ng 
lupon ay maaaring magkaroon ng bisa sa loob ng dalawang taon mula noong 
pagpapatibay.
(e) Ang sinumang taong hindi makakapagbayad ng mga buwis na ipinapataw 
sa bahaging ito ay, bukod pa sa pagkakaroon ng utang dahil sa mga buwis 
na hindi binayaran, papatawan ng multa na hindi bababa sa kalahati ng 
halaga ng mga buwis na hindi binayaran, at ipapawalang-bisa ang lisensiya 
nito alinsunod sa Seksiyon 26031 ng Kodigo ng Negosyo at Mga Propesyon o 
alinsunod sa Kabanata 3.5 (nagsisimula sa Seksiyon 19300) ng Dibisyon 8 ng 
Kodigo ng Negosyo at Mga Propesyon.
(f) Ang lupon ay maaaring magsagawa ng mga nasabing legal na pagkilos 
kung kinakailangan upang makolekta ang anumang kulang sa buwis 
na inaatas na bayaran, at, kung hihilingin ng lupon, dapat isagawa ng 
Pangkalahatang Abogado ang mga pagkilos.
34014. (a) Ang lahat ng taong kailangang malisensyahan na sangkot 
sa pagtatanim at pagbebenta ng marijuana o mga produktong gawa sa 
marijuana ay dapat kumuha ng hiwalay na permiso mula sa lupon alinsunod 
sa mga regulasyon na pinagtibay ng lupon. Hindi dapat singilin ang sinuman 
para sa pag-isyu ng permiso. Ang sinumang kailangang kumuha ng permiso 
na nakikipagnegosyo bilang nagtatanim, dispensaryo, nagbebenta, maliit 
na negosyo o di-nagtutubo alinsunod sa Kabanata 3.5 (simula sa Seksiyon 
19300) ng Dibisyon 8 o Dibisyon 10 (simula sa Seksyon 26000) ng Kodigo ng 
Negosyo at Mga Propesyon nang walang permiso o pagkatapos makansela, 
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at (b) ng Seksiyon 8 ng Artikulo XVI ng Saligang-batas ng California at mga 
ipinapatupad na batas nito.
34019. (a) Simula sa taon ng pananalapi 2017–2018 dapat tantiyahin ng 
Kagawaran ng Pananalapi ang mga kikitain alinsunod sa Seksiyon 34011 at 
34012 at ibigay ang mga pagtatantiyang iyon sa Kontroler bago ang Hunyo 
15 ng bawat taon. Dapat gamitin ng Kontroler ang mga pagtatantiyang ito 
sa pag-disburse ng mga pondo alinsunod sa seksyong ito. Bago i-disburse 
ang anumang pondo alinsunod sa subdibisyon (b), (c), (d), at (e) ng seksiyong 
ito, dapat munang i-disburse ng Kontroler mula sa Pondo para sa Buwis 
papunta sa naaangkop na account, anuman ang taon ng pananalapi, ang 
mga sumusunod:
(1) Ang mga makatwirang gastusing maiipon ng lupon para sa pangangasiwa 
at pagkolekta ng mga buwis na ipinapataw ng bahaging ito; sa kundisyon na 
hindi dapat lumampas ang mga naturang gastusin sa 4 na porsyento ng mga 
kinita mula sa buwis.
(2) Ang mga makatwirang gastusin na maiipon ng kawanihan, ng Kagawaran 
ng Mga Gawain ng Mamimili, ng Kagawaran ng Pagkain at Agrikultura, at 
ng Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng Estado sa pagsasagawa, 
pangangasiwa, at pagpapatupad sa Kabanata 3.5 (simula sa Seksiyon 19300) 
ng Dibisyon 8 ng Kodigo ng Negosyo at Mga Propesyon at Dibisyon 10 (simula 
sa Seksiyon 26000) ng Kodigo ng Negosyo at Mga Propesyon sa kundisyon na 
ang mga gastusing iyon ay hindi babayaran alinsunod sa Seksiyon 26180 ng 
Kodigo ng Negosyo at Mga Propesyon o alinsunod sa Kabanata 3.5 (simula sa 
Seksiyon 19300) ng Dibisyon 8 ng Kodigo ng Negosyo at Mga Propesyon. Dapat 
manatiling isinasagawa ang nilalaman ng talataang ito sa kabuuan ng taon 
ng pananalapi 2022–2023.
(3) Ang mga makatwirang gastusing maiipon ng Kagawaran ng Isda at 
Ligaw na Hayop, ng Lupon ng Pagkontrol sa mga Pinagkukunan ng Tubig ng 
Estado, at ng Kagawaran ng Regulasyon ng Pestisidyo sa pagsasagawa ng 
mga kaukulang tungkulin ng mga ito sa ilalim ng Kabanata 3.5 (simula sa 
Seksiyon 19300) ng Dibisyon 8 o Dibisyon 10 (simula sa Seksiyon 26000) ng 
Kodigo ng Negosyo at Mga Propesyon sa kundisyon na ang mga gastusing iyon 
ay hindi ire-reimburse.
(4) Ang mga makatwirang gastusin na maiipon ng Kontroler sa pagsasagawa 
ng mga tungkuling ipinapatupad ng Batas ukol sa Pagkontrol, Pangangasiwa 
at Pagbubuwis sa Paggamit ng Marijuana ng May Sapat na Gulang, kasama 
ang pagsusuring iniaatas ng Seksiyon 34020.
(5) Ang mga makatwirang gastusing maiipon ng Tagasuri ng Estado sa 
pagsasagawa ng pagsusuri sa pagganap alinsunod sa Seksiyon 26191 ng 
Kodigo ng Negosyo at Mga Propesyon.
(6) Ang mga makatwirang gastusing maiipon ng Opisina ng Manunuri ng 
Batas sa pagsasagawa ng mga tungkuling ipinapataw ng Seksiyon 34017.
(7) Ang mga sapat na pondo na ire-reimburse sa Dibisyon ng Pagpapatupad 
ng Mga Pamantayan sa Paggawa at sa Dibisyon ng Kaligtasan at Kalusugan 
sa Trabaho sa loob ng Kagawaran ng Mga Ugnayang Pang-industriya at sa 
Kagawaran ng Pagpapaunlad sa Pagtatrabaho para sa mga gastusin sa 
pagpapatupad at pagsasagawa ng mga batas sa paggawa ng estado sa mga 
lisensiyado sa ilalim ng Kabanata 3.5 (simula sa Seksiyon 19300) ng Dibisyon 
8 at Dibisyon 10 (simula sa Seksiyon 26000) ng Kodigo ng Negosyo at Mga 
Propesyon.
(b) Dapat kasunod na i-disburse ng Kontroler ang sampung milyong dolyar 
($10,000,000) sa isang pampublikong unibersidad o mga unibersidad sa 
California kada taon simula sa taon sa pananalapi 2018–2019 hanggang 
sa taon sa pananalapi 2028–2029 upang magsaliksik at suriin ang 
pagpapatupad at bisa ng Batas ukol sa Pagkontrol, Pangangasiwa at 
Pagbubuwis sa Paggamit ng Marijuana ng May Sapat na Gulang, at kung 
naaangkop, dapat gumawa ng mga rekomendasyon sa Lehislatura at 
Gobernador hinggil sa mga posibleng susog sa Batas ukol sa Pagkontrol, 
Pangangasiwa at Pagbubuwis sa Paggamit ng Marijuana ng May Sapat 
na Gulang. Ang mga tatanggap ng mga pondong ito ay dapat gumawa ng 
mga ulat ukol sa kanilang mga napag-alaman kahit kada dalawang taon 
lang at dapat isapubliko ang mga ulat. Dapat piliin ng kawanihan ang mga 

nagbebenta ng marijuana o mga produktong gawa sa marijuana sa mga 
bumibili, nagtatanim, o nag-iimbak, o saanmang lugar kung saan maaaring 
may makitang ebidensya ng mga aktibidad na may kaugnayan sa pag-iwas 
sa buwis.
(3) Dapat hilingin o isagawa ang mga pagsisiyasat nang isang beses lang 
sa loob ng 24 na oras.

(b) Ang sinumang hindi papayag na magsagawa ng pagsisiyasat ay 
napatunayang may maliit na pagkakasala. Ang bawat paglabag ay 
magbabayad ng karampatang multa na hindi hihigit sa limang libong dolyar 
($5,000), o makukulong nang hindi lalampas sa isang taon sa isang kulungan 
ng county, o parehong magbabayad ng multa at makukulong. Dapat iutos ng 
hukuman ang anumang tinasang multa na ideposito sa Pondo para sa Buwis 
sa Marijuana ng California.

(c) Kapag napag-alaman ng lupon o ng isang ahensiyang tagapagpatupad 
ng batas na ang isang lisensiyado o sinumang iba pang tao ay mayroon, 
nag-iimbak, nagmamay-ari, o nagbenta ng marijuana o mga produktong 
gawa sa marijuana, nang walang ebidensya ng pagbabayad ng buwis o 
nang hindi ligtas na nakapakete, aawtorisahan ang lupon o ang ahensiyang 
tagapagapatupad ng batas na kumpiskahin ang marijuana o mga produktong 
gawa sa marijuana. Ang anumang marijuana o mga produktong gawa sa 
marijuana na kukumpiskahin ng isang ahensiyang tagapagpatupad ng batas 
o ng lupon ay dapat isuko bilang multa sa loob ng pitong araw at dapat 
sumunod ang lupon sa mga pamamaraang nakatakda sa Seksiyon 30436 
hanggang 30449.

(d) Ang sinumang gagawa ng mali o mapanlokong ulat ay napatunayang 
may maliit na pagkakasala at magmumulta ng halagang hindi lalampas sa 
isang libong dolyar ($1,000) para sa bawat paglabag.

(e) Ang anumang paglabag sa anumang mga probisyon sa bahaging 
ito, maliban kung nakasaad dito, ay isang maliit na pagkakasala at may 
karampatang kaparusahan.

(f) Ang lahat ng perang ipinadala sa lupon alinsunod sa bahaging ito ay 
dapat ikredito sa Pondo para sa Buwis sa Marijuana ng California.

34017. Ang Opisina ng Manunuri ng Batas ay dapat magsumite ng ulat sa 
Lehislatura bago ang Enero 1, 2020, nang naglalaman ng mga rekomendasyon 
sa Lehislatura para sa mga pag-aakma sa antas ng buwis upang makamit 
ang mga layunin na babaan ang mga ilegal na presyo sa merkado at hindi 
pagpapagamit sa mga taong wala pang 21 taong gulang habang tinitiyak 
na may sapat na kita para sa mga programang tinukoy sa Seksiyon 34019.

34018. (a) Sa pamamagitan nito ay mabubuo ang Pondo para sa Buwis sa 
Marijuana ng California sa Tesorerya ng Estado. Ang Pondo para sa Buwis ay 
dapat naglalaman ng lahat ng buwis, interes, multa, at iba pang halagang 
nakolekta at binayaran sa lupon alinsunod sa bahaging ito, nang ibinawas na 
ang mga pagsasauli ng bayad.

(b) Sa kabila ng anumang iba pang batas, ang Pondo para sa Buwis sa 
Marijuana ng California ay isang espesyal na ipinagkakatiwalang pondo 
na binuo para lang sa pagsasakatuparan sa mga layunin ng Batas ukol sa 
Pagkontrol, Pangangasiwa at Pagbubuwis sa Paggamit ng Marijuana ng 
May Sapat na Gulang at ang lahat ng kitang idineposito sa Pondo para sa 
Buwis, kasama ang interes o mga dibidendong nakuha ng pondo, ay patuloy 
na ilalaan para sa Batas ukol sa Pagkontrol, Pangangasiwa at Pagbubuwis 
sa Paggamit ng Marijuana ng May Sapat na Gulang sa anumang taon ng 
pananalapi at dapat lang gastusin alinsunod sa mga probisyon ng bahaging 
ito at sa mga layunin nito.

(c) Sa kabila ng anumang iba pang batas, ang mga buwis na ipinapataw 
ng bahaging ito at ang mga kinita mula rito, kabilang ang interes sa 
pamumuhunan, ay hindi dapat ituring na bahagi ng Pangkalahatang Pondo, 
ayon sa paggamit sa terminong iyon sa Kabanata 1 (simula sa Seksiyon 16300) 
ng Bahagi 2 ng Dibisyon 4 ng Kodigo ng Pamahalaan, at hindi dapat ituring 
na kita mula sa Pangkalahatang Pondo para sa mga layunin ng Seksiyon 8 ng 
Artikulo XVI ng Saligang-batas ng California at mga ipinapatupad na batas 
nito, at hindi dapat ituring na "pera" para sa mga layunin ng subdibisyon (a) 
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gawa sa marijuana, at upang magpatupad at magpatupad ng mga protokol 
na magtatakda ng pinakamahuhusay na kagawian upang matulungan ang 
mga ahensiyang nagpapatupad ng batas. Maaaring kumuha ang kagawaran 
ng mga kawani upang bumuo ng mga protokol na tinutukoy sa subdibisyong 
ito. Bukod pa riyan, maaaring maggawad ang kagawaran, sa mga pampubliko 
at pribadong institusyon sa pananaliksik para sa layunin ng pagpapaunlad 
ng teknolohiya, para gamitin sa pagtukoy kung nagmamaneho ng sasakyan 
ang isang drayber nang may kapansanan, kasama ang kapansanan dulot ng 
paggamit ng marijuana o mga produktong gawa sa marijuana.

(d) Dapat ay susunod na i-disburse ng Kontroler ang sampung milyong 
dolyar ($10,000,000) simula sa taon ng pananalapi 2018–2019 at dagdagan 
ang sampung milyong dolyar ($10,000,000) sa bawat taon ng pananalapi 
hanggang sa taon ng pananalapi 2022–2023, kung kailan ang pag-disburse 
ay dapat umabot sa limampung milyong dolyar ($50,000,000) sa bawat taon, 
sa Opisina ng Pagpapaunlad ng Negosyo at Ekonomiya ng Gobernador, sa 
pagkonsulta sa Ahensiya ng Pagpapaunlad sa Trabaho at Lakas-paggawa at 
sa Kagawaran ng Mga Serbisyong Panlipunan ng Estado, upang pangasiwaan 
ang isang programa ng gawad sa mga muling pamumuhunan sa komunidad 
sa mga lokal na kagawaran sa kalusugan at hindi bababa sa 50 porsyento 
sa mga kwalipikadong di-nagtutubong organisasyon sa komunidad upang 
suportahan ang pagbibigay ng trabaho, paggagamot sa kalusugan ng 
isipan, paggagamot sa sakit na dulot ng paggamit ng substance, mga 
serbisyo sa sistema ng nabigasyon, mga serbisyong legal upang matugunan 
ang mga hadlang sa muling pagpasok, at mga kaugnayan sa medikal na 
pangangalaga para sa mga komunidad na hindi patas na naaapektuhan 
ng mga dating patakaran sa droga ng pederal at estado. Dapat mangalap 
ang opisina ng opinyon mula sa mga kasanayan sa trabaho, pagkakaroon 
ng trabaho, at mga tagapagkaloob ng serbisyong legal na may nauugnay 
na kabihasaan pagdating sa pangangasiwa sa programa ng gawad. Bukod 
pa riyan, dapat ay pana-panahong suriin ng opisina ang mga programa na 
pinopondohan nito upang matukoy ang pagiging epektibo ng mga programa, 
hindi dapat gumastos nang mahigit 4 na porsyento para sa mga gastos na 
pampangasiwaang nauugnay sa pagpapatupad, pagsusuri at pagbabantay 
sa mga programa, at dapat magbigay ng mga gawad taun-taon, simula sa 
Enero 1, 2020.

(e) Dapat ay susunod na i-disburse ng Kontroler ang dalawang milyong dolyar 
($2,000,000) kada taon sa Sentro para sa Pananaliksik ukol sa Medicinal 
Cannabis ng Unibersidad ng California at San Diego upang maisakatuparan 
ang mga layunin ng sentro, kabilang ang dagdag na pag-unawa sa 
pagiging mabisa at hindi magagandang epekto ng marijuana bilang isang 
pharmacological agent.

(f) Bago ang Hulyo 15 ng bawat taon ng pananalapi simula sa taon ng 
pananalapi 2018–2019, ang Kontroler ay dapat, pagkatapos mag-disburse 
ng mga pondo alinsunod sa subdibisyon (a), (b), (c), (d), at (e), mag-disburse 
ng mga pondo na nadeposito sa Pondo para sa Buwis sa naunang taon ng 
pananalapi sa mga sub-trust na account, na mabubuo sa pamamagitan nito, 
ayon sa sumusunod:

(1) Animnapung porsyento ang dapat ideposito sa Account para sa 
Pagtuturo, Pagpigil, Maagap na Pagpigil at Paggagamot sa Kabataan, 
at dapat na i-disburse ng Kontroler sa Kagawaran ng Mga Serbisyo sa 
Pangangalagang Pangkalusugan ng Estado para sa mga programa para sa 
kabataan na idinisenyo upang turuan at maiwasan ang mga sakit na dulot ng 
paggamit ng substance at upang maiwasan ang panganib na dulot nito. Ang 
Kagawaran ng Mga Serbisyo sa Pangangalagang Pangkalusugan ng Estado 
ay dapat pumasok sa mga kasunduan sa iba't ibang ahensiya katuwang ang 
Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng Estado at ang Kagawaran ng 
Edukasyon ng Estado upang ipatupad at pangasiwaan ang mga programang 
ito. Dapat ay pagtuunan ng mga programa ang mahusay na pagtuturo, 
epektibong pagpigil, maagang pamamagitan, retensyon sa paaralan, at mga 
napapanahong serbisyo sa paggagamot para sa kabataan, sa kanilang mga 
pamilya at mga tagapangalaga. Maaaring kasama sa mga programa, ngunit 
hindi limitado sa, ang mga sumusunod:

(A) Mga serbisyo ng pagpigil at maagap na pagpigil kabilang ang outreach, 

unibersidad na popondohan. Dapat ay kasama sa popondohang pananaliksik, 
alinsunod sa subdibisyong ito ang, ngunit hindi limitado sa:

(1) Mga epekto sa pampublikong kalusugan, kabilang ang mga gastusin sa 
kalusugan na nauugnay sa paggamit ng marijuana, pati na rin kung ang 
paggamit ng marijuana ay nauugnay sa pagtaas o pagbaba sa dami ng 
iniinom na alak o ginagamit na iba pang droga.

(2) Epekto ng paggagamot para sa maladaptive na paggamit ng marijuana 
at sa pagiging epektibo ng iba't ibang programa sa paggagamot.

(3) Mga isyu sa pampublikong kaligtasan na nauugnay sa paggamit ng 
marijuana, kabilang ang pag-aaral ukol sa pagiging epektibo ng pakete at 
mga iniaatas na tatak at pag-a-advertise at mga paghihigpit sa marketing 
na nakapaloob sa batas sa pagpigil sa pagkakaroon at paggamit ng 
marijuana at mga produktong gawa sa marijuana ng taong wala pa sa sapat 
na gulang, at pag-aaral ukol sa mga epektong may kaugnayan sa kalusugan 
ng mga gumagamit na may iba't ibang antas ng potency ng marijuana at 
mga produktong gawa sa marijuana.

(4) Mga antas ng paggamit ng marijuana, mga antas ng maladaptive na 
paggamit para sa mga may sapat na gulang at kabataan, at mga antas ng 
diagnosis sa mga sakit dulot ng paggamit ng substance na may kaugnayan 
sa marijuana.

(5) Mga presyo sa merkado ng marijuana, ilegal na presyo sa merkado, 
istruktura at antas ng buwis, kasama ang isang pagsusuri sa kung hihigitan 
ang buwis sa marijuana batay sa potency, at sa istruktura at layunin ng mga 
lisensiyadong negosyo ng marijuana.

(6) Pangangailangan ng mga karagdagang proteksyon upang mapigilan ang 
mga labag sa batas na monopolyo o kagawiang laban sa pakikipagkumpitensya 
sa industriya ng hindi medikal na marijuana at mga rekomendasyon para sa 
mga pinakaepektibong panukala para sa pagpigil sa naturang kagawian.

(7) Mga epekto sa ekonomiya sa mga pribado at pampublikong sektor, 
kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, pagbibigay ng trabaho, kaligtasan 
sa trabaho, mga kita, buwis na nakukuha mula sa mga badyet ng estado 
at lokal, at mga epekto sa hustisya sa krimen, kabilang ang, ngunit hindi 
limitado sa, mga epekto sa pagpapatupad ng batas at mga pampublikong 
mapagkukunan, maikli at matagal na kahihinatnan ng pagkakaugnay sa 
sistema ng hustisya sa krimen, at mga gastos at kita na pampangasiwaan 
ng estado at lokal.

(8) Pagsasagawa ng tungkulin ng mga nangangasiwang ahensiya na 
ipatupad at isagawa ang Batas ukol sa Pagkontrol, Pangangasiwa at 
Pagbubuwis sa Paggamit ng Marijuana ng May Sapat na Gulang alinsunod 
sa mga layunin ng batas, at pag-alam kung mas maayos itong magagawa 
ng ibang mga ahensiya.

(9) Mga isyu sa kapaligiran na nauugnay sa produksyon ng marijuana at sa 
pagbabawal sa produksyon ng marijuana.

(10) Ang heograpikong lokasyon, istruktura, at layunin ng mga lisensiyadong 
negosyo ng marijuana, at demograpikong datos, kasama ang lahi, etnisidad, 
at kasarian, ng mga may hawak ng lisensya.

(11) Ang mga kahihinatnang makakamit mula sa mga pagbabago sa 
kaparusahan sa krimen sa ilalim ng Batas ukol sa Pagkontrol, Pangangasiwa 
at Pagbubuwis sa Paggamit ng Marijuana ng May Sapat na Gulang para sa 
mga paglabag na may kaugnayan sa marijuana, at sa mga kahihinatnan 
ng sistema ng hustisyang pangkabataan, sa partikular, mga paggagamot 
na batay sa probasyon at sa pagkatalamak ng ilegal na pagkakaroon ng 
marijuana o mga produktong gawa sa marijuana na hahantong sa mas 
mabigat na parusa.

(c) Dapat ay susunod na i-disburse ng Kontroler ang tatlong milyong dolyar 
($3,000,000) kada taon sa Kagawaran ng Patrolya ng Haywey ng California 
simula sa taon ng pananalapi 2018–2019 hanggang sa taon ng pananalapi 
2022–2023 upang magpatupad at magpatibay ng mga protokol para matukoy 
kung nagmamaneho ang isang drayber ng sasakyan nang may kapansanan, 
kasama ang kapansanan dulot ng paggamit ng marijuana o mga produktong 
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sa pangako at maayos na pagsasagawa ng mga kasanayang nakabase sa 
ebidensya.
(I) Konstruksiyon ng mga pasilidad para sa paggagamot sa kabataan na 
nakabase sa komunidad.
(J) Maaaring makipagkontrata ang mga kagawaran sa bawat programa 
para sa kalusugan ng isip na apektado ng pag-uugali ng county para sa 
pagkakaloob ng mga serbisyo.
(K) Ang mga pondo ay dapat ilaan sa mga county batay sa nakikitang 
pangangailangan, kabilang ang dami ng kabataan sa county, ang paglaganap 
ng sakit na dulot ng paggamit ng substance sa mga may sapat na gulang, at 
kumpirmahin sa pamamagitan ng mga istatistikal na datos, pinatotohanang 
pagtatasa o isinumiteng ulat mula sa naaangkop na county upang maipakita 
at mapatotohanan ang pangangailangan.
(L) Dapat ay pana-panahong suriin ng mga kagawaran ang mga programa 
na pinopondohan ng mga ito upang matukoy ang pagiging epektibo ng mga 
programa.
(M) Maaaring gumamit ang mga kagawaran ng hanggang 4 
na porsyento ng mga nakalaang pera para sa Account para sa 
Pagtuturo, Pagpigil, Maagap na Pagpigil at Paggagamot sa Kabataan 
 para sa mga gastos na pampangasiwaan na nauugnay sa pagpapatupad, 
pagsusuri at pangangasiwa sa mga programa.
(N) Kung mapag-alaman ng Kagawaran ng Pananalapi na lumalampas ang 
pagpopondo alinsunod sa pagbubuwis sa marijuana ang pangangailangan 
para sa mga serbisyo para sa pagpigil at paggagamot sa mga kabataan sa 
estado, dapat magbigay ng plano ang mga kagawaran sa Kagawaran ng 
Pananalapi upang magkaloob ng mga serbisyo sa paggagamot sa mga may 
sapat na gulang pati na rin sa mga kabataan na gumagamit sa mga pondong 
ito.
(O) Dapat humingi ng input ang mga kagawaran mula sa mga boluntaryong 
organisasyong pangkalusugan, doktor na gumagamot sa adiksyon, mga 
mananaliksik sa paggagamot, mga tagapagkaloob ng terapiya at pagpapayo 
sa pamilya, at mga samahan ng pampropesyunal na edukasyon na may 
makabuluhang kadalubhasaan pagdating sa pangangasiwa sa anumang 
mga gawad na ipagkakaloob alinsunod sa talataang ito.
(2) Dapat ideposito ang dalawampung porsyento sa Account para sa 
Pagpapanumbalik at Pagprotekta sa Kapaligiran, at i-disburse ng Kontroler 
sa sumusunod:
(A) Sa Kagawaran ng Isdaan at Maiilap na Hayop-gubat at sa Kagawaran ng 
Mga Parke at Libangan para sa paglilinis, pag-aayos, at pagpapanumbalik 
mula sa pagkakapinsala ng kapaligiran sa mga himpilan ng tubig na 
naapektuhan ng pagtatanim ng marijuana at mga nauugnay na aktibidad 
kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, pinsalang idinulot bago ipatupad ang 
bahaging ito, at upang suportahan ang mga lokal na pagtutulungan para 
sa layuning ito. Ang Kagawaran ng Isdaan at Maiilap na Hayop-gubat at 
ang Kagawaran ng Mga Parke at Libangan ay maaaring ibahagi ang isang 
porsyon ng mga pondong natatanggap ng mga ito mula sa Account para sa 
Pagpapanumbalik at Pagprotekta sa Kapaligiran sa pamamagitan ng mga 
gawad para sa mga layuning tinukoy sa talataang ito.
(B) Sa Kagawaran ng Isdaan at Maiilap na Hayop-gubat at sa Kagawaran 
ng Mga Parke at Libangan para sa pangangalaga at pagpapatakbo sa mga 
pagmamay-ari ng estado na lugar na tirahan ng maiilap na mga hayop-gubat 
at mga yunit ng parke ng estado sa paraan na nagbabawal at pumipigil sa 
ilegal na pagtatanim, produksyon, pagbebenta at paggamit ng marijuana at 
mga produktong gawa sa marijuana sa mga pampublikong lupain, at upang 
pangasiwaan ang imbestigasyon, pagpapatupad at pag-uusig sa ilegal 
na pagtatanim, produksyon, pagbebenta at paggamit ng marijuana o mga 
produktong gawa sa marijuana sa mga pampublikong lupain.
(C) Sa Kagawaran ng Isdaan at Maiilap na Hayop-gubat upang tulungan 
sa pagpopondo sa programa sa pagsasagawa ng himpilan ng tubig at 
multiagency taskforce na binuo alinsunod sa subdibisyon (b) at (c) ng Seksiyon 
12029 ng Kodigo ng Isdaan at Laro upang pangasiwaan ang imbestigasyon, 

survey ukol sa peligro at pagtuturo sa kabataan, mga pamilya, tagapangalaga, 
paaralan, tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan, tagapagkaloob 
ng serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip na apektado ng pag-uugali at sakit na 
dulot ng paggamit ng substance, mga organisasyong nakabase sa komunidad 
at pananampalataya, tagapagkaloob ng pagtangkilik na pangangalaga, 
hukumang pangkabataan at pampamilya at iba pa, upang matukoy at 
mabawasan ang mga peligrong nauugnay sa paggamit ng substance, at ang 
mga maagang senyales ng hindi wastong paggamit at ng mga sakit na dulot 
ng labis na paggamit ng substance.

(B) Mga gawad sa mga paaralan upang mapaunlad at masuportahan ang 
mga programa ng tulong sa estudyante, o iba pang mga katulad na programa, 
na idinisenyo upang mapigilan at mabawasan ang paggamit ng substance, 
at mapahusay ang retensyon sa paaralan at pagganap, sa pamamagitan ng 
pagsuporta sa mga estudyante na nanganganib na mag-drop out sa paaralan 
at pagtataguyod sa mga alternatibo sa pagsususpinde o pagpapatalsik sa 
paaralan na nakatuon sa retensyon sa paaralan, pagwawasto, at propesyunal 
na pangangalaga. Ang mga paaralan na may antas ng dropout na mas 
mataas sa karaniwan ay dapat bigyan ng priyoridad para sa mga gawad.

(C) Mga gawad sa mga programa para sa outreach, edukasyon at paggagamot 
para sa mga kabataang walang tirahan at out-of-school na kabataan na may 
sakit na dulot ng paggamit ng substance.

(D) Akses at linkage sa pangangalagang ipinagkakaloob ng mga programa 
sa kalusugang apektado ng pag-uugali ng county para sa kabataan, at sa 
kanilang mga pamilya at tagapangalaga, na may sakit na dulot ng paggamit 
ng substance o nanganganib na magkaroon ng sakit na ito.

(E) Mga programa sa paggagamot sa sakit na dulot ng paggamit ng 
substance na nakatuon sa kabataan, may kabuluhan sa kultura at kasarian, 
may edukasyon ukol sa trauma, nakabase sa ebidensya at nagkakaloob ng 
pagpapatuloy ng pangangalaga kung saan kasama ang pag-screen at 
pagtatasa (sakit na dulot ng paggamit ng substance at kalusugan ng isipan), 
maagap na pamamagitan, aktibong paggagamot, pagkakaugnay sa pamilya, 
pamamahala ng kaso, pag-iwas sa pagkaka-overdose, pagpigil sa mga 
nakakahawang sakit na nauugnay sa paggamit ng substance, pamamahala 
sa paggaling mula sa paggamit ng substance at iba pang mga kasabay na 
sakit sa kalusugang apektado ng pag-uugali, mga serbisyong bokasyonal, 
mga serbisyo sa literasiya, mga klase sa pagiging magulang, therapy at mga 
serbisyo ng pagpapayo sa pamilya, mga paggagamot na sinusuportahan 
ng gamot, gamot sa psychiatry at psychotherapy. Kapag nakasaad, dapat 
magbigay ng mga referral sa iba pang mga tagapagkaloob.

(F) Sa abot na pinapahintulutan ng batas at kung saan nakasaad, dapat 
gumamit ng dalawang henerasyong diskarte sa pagtugon sa mga sakit na 
dulot ng paggamit ng substance nang may kapasidad na gamutin ang mga 
kabataan at nasa sapat na gulang. Mapapabilang dito ang pagsuporta sa 
pagbuo ng mga pamamagitan na nakabase sa pamilya na tutugon sa mga 
sakit na dulot ng paggamit ng substance at mga nauugnay na problema 
sa pamilya, kasama ang mga magulang, tagapagtangkilik na magulang, 
tagapangalaga at ang lahat ng kanilang anak.

(G) Mga programa upang tulungan ang mga indibidwal, pati na rin ang 
mga pamilya at kaibigan ng mga kabataang gumagamit ng droga, upang 
mabawasan ang stigma na nauugnay sa paggamit ng substance kasama na 
ang pagkaka-diagnose na may sakit na dulot ng paggamit ng substance o 
paghingi ng mga serbisyo para sa sakit na dulot ng paggamit ng substance. 
Kasama rito ang outreach at edukasyong pinapangasiwaan ng mga kasapi 
upang mabawasan ang stigma, mga kampanya laban sa stigma, at mga 
network ng pagpapanumbalik sa komunidad.

(H) Pagsasanay sa lakas-paggawa at mga istruktura ng suweldo na 
nakakadagdag sa dami ng mga nag-a-aplay para maging kawani para sa 
kalusugan ng isip na apektado ng pag-uugali na dalubhasa sa pagpigil at 
paggagamot sa sakit na dulot ng paggamit ng substance. Magbigay ng tuluy-
tuloy na edukasyon at paggabay na makakadagdag sa mga pangunahing 
kakayahan ng mga tagapagkaloob ng paggagamot sa sakit na dulot ng 
paggamit ng substance at magsasanay sa mga tagapagkaloob na tumupad 
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(h) Simula sa Hulyo 1, 2028, maaaring baguhin ng Lehislatura ang seksiyong 
ito sa pamamagitan ng boto ng mayoriya upang maisakatuparan ang mga 
layunin ng Batas ukol sa Pagkontrol, Pangangasiwa at Pagbubuwis sa 
Paggamit ng Marijuana ng May Sapat na Gulang, kabilang na ang paglalaan 
ng mga pondo sa mga programa na hindi kasama sa mga tinukoy sa 
subdibisyon (d) at (f). Ang anumang mga rebisyon alinsunod sa subdibisyong 
ito ay hindi dapat magresulta sa pagkabawas ng mga pondo sa mga account 
na binuo alinsunod sa subdibisyon (d) at (f) sa anumang kasunod na taon 
mula sa halagang inalaan sa bawat account sa taon ng pananalapi 2027–
2028. Bago ang Hulyo 1, 2028, hindi maaaring baguhin ng Lehislatura ang 
mga paglalaan sa mga programang tinukoy sa subdibisyon (d) at (f).
34020. Dapat ay pana-panahong suriin ng Kontroler ang Pondo para sa 
Buwis upang matiyak na ginagamit ang mga naturang pondo alinsunod sa 
bahaging ito at ayon sa nakasaad sa batas.
34021. Ang mga ipinapataw na buwis ng bahaging ito ay karagdagan 
lang sa anumang iba pang buwis na ipinapataw ng isang lunsod, county, o 
parehong lunsod at county.
34021.5. (a) (1) Ang isang county ay maaaring magpataw ng buwis sa 
pribilehiyo ng pag-aalaga, pagmamanupaktura, paggawa, pagpoproseso, 
paghahanda, pag-iimbak, pagbibigay, pagbibigay-donasyon, pagbebenta, o 
pamamahagi ng marijuana o mga produkto ng marijuana sa pamamagitan 
ng lisensya na tumatakbo alinsunod sa Kabanata 3.5 (simula sa Seksiyon 
19300) ng Dibisyon 8 o Dibisyon 10 (simula sa Seksiyon 26000) ng Kodigo sa 
Negosyo at Propesyon.
(2) Dapat tukuyin ng lupon ng mga superbisor ang ordinansa na 
nagmumungkahi sa buwis, aktibidad na napapailalim sa buwis, ang 
naaangkop na antas o mga antas, ang paraan ng paghahati, kung 
kinakailangan, at ang paraan ng koleksyon ng buwis. Maaaring ipataw 
ang buwis para sa pangkalahatang layunin ng pamahalaan o para sa mga 
layuning tinukoy sa ordinansa ng lupon ng mga superbisor.
(3) Bukod pa sa ibang paraan ng koleksyon na pinapahintulutan ng batas, 
maaaring magkaloob ang lupon ng mga superbisor para sa koleksyon ng 
ipinapataw na buwis alinsunod sa seksiyon na ito sa katulad na paraan, at 
napapailalim sa katulad na mga parusa at priyoridad ng lien, katulad sa iba 
pang mga singil at buwis na nakapirmi at kinokolekta ng county. Ang buwis na 
ipapataw alinsunod sa seksiyon na ito ay isang buwis at hindi bayad o espesyal 
na pagtatasa. Dapat tukuyin ng lupon ng mga superbisor kung nalalapat ang 
buwis sa buong county o sa lugar na hindi kasama sa korporasyon sa county.
(4) Ang buwis na papahintulutan ng seksiyon na ito ay maaaring ipataw sa 
anuman o sa lahat ng aktibidad na nakatakda sa talataan (1), ayon sa tinukoy 
sa ordinansa, hindi alintana kung ang aktibidad ay isinagawa sa indibidwal, 
kolektibo, o sama-samang paraan, at hindi alintana kung ang aktibidad ay 
para sa kabayaran o walang kapalit, ayon sa tinutukoy ng lupon ng mga 
superbisor.
(b) Ang isang buwis na ipinapataw alinsunod sa seksiyon na ito ay 
mapapailalim sa mga naaangkop na iniaatas sa pag-aproba ng botante na 
ipinapatupad ng batas.
(c) Ang seksiyon na ito ay pagpapahayag ng umiiral na batas at hindi 
naglilimita o nagbabawal sa pagpapataw o pagkolekta ng anumang iba 
pang bayad, singil, o buwis, o isang lisensya o bayad o singil sa serbisyo 
sa, o nauugnay sa, mga aktibidad na itinatakda sa subdibisyon (a) ayon sa 
ipinagkakaloob ng batas. Ang seksiyon na ito ay hindi dapat maunawaan bilang 
limitasyon sa awtoridad sa pagbubuwis ng county ayon sa ipinagkakaloob ng 
batas.
(d) Ang seksiyon na iyo ay hindi dapat maunawaan bilang nagpapahintulot 
sa isang county na magpatupad ng pagbebenta o paggamit ng buwis na 
ipinapatupad alinsunod sa ordinansa na sumusunod sa mga pagkakaloob ng 
Mga Seksiyon 7202 at 7203 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis.
SEK. 8. Mga Kriminal na Paglabag, Mga Rekord, at Muling Pagsisintensiya.

SEK. 8.1. Ang Seksiyon 11357 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan ay 
sinususugan kung saan mababasa ang:

pagpapatupad, at pag-uusig sa mga paglabag na ito at upang matiyak na 
mababawasan ang hindi magagandang epekto ng pagtatanim ng marijuana, 
produksyon, pagbebenta, at paggamit sa mga tirahan ng isda at mga hayop-
gubat sa buong estado.
(D) Para sa mga layunin ng talataang ito, dapat pagpasyahan ng Kalihim ng 
Ahensiya ng Mga Likas na Kayamanan ang paglalaan ng mga kita sa bawat 
kagawaran. Sa unang limang taon ng pagpapatupad, dapat munang isaalang-
alang ang mga layunin sa pagpopondo na nakasaad sa subparagraph (A).
(E) Ang mga pondong inilaan alinsunod sa talataang ito ay dapat gamitin 
upang dagdagan at pahusayin ang mga aktibidad na inilalarawan sa 
subparagraph (A), (B), at (C), at hindi upang palitan ang paglalaan sa iba 
pang pondo para sa mga layuning ito. Ayon sa nararapat, ang mga taunang 
apropriyasyon ng Pangkalahatang Pondo sa Kagawaran ng Isdaan at Maiilap 
na Hayop-gubat at sa Kagawaran ng Mga Parke at Libangan ay hindi dapat 
bawasan o hindi dapat bumaba hanggang sa antas na nakasaad sa Batas sa 
Badyet ng 2014 (Kabanata 25 ng Mga Batas ng 2014).
(3) Dapat ideposito ang dalawampung porsyento sa Account para sa 
Pagpapatupad ng Batas ng Estado at Lokal na Pamahalaan, at i-disburse ng 
Kontroler sa sumusunod:
(A) Sa Kagawaran ng Patrolya ng Haywey ng California para sa pagsasagawa 
ng mga programa sa pagsasanay para matukoy, masubukan at maipatupad 
ang mga batas laban sa pagmamaneho nang nakainom o pagkatapos 
gumamit ng droga, kabilang ang pagmamaneho pagkatapos gumamit ng 
marijuana. Maaaring kumuha ang kagawaran ng mga kawani upang isagawa 
ang mga programa ng pagsasanay na tinutukoy sa subparagraph na ito.
(B) Sa Kagawaran ng Patrolya ng Haywey ng California upang pondohan 
ang panloob na mga programa ng Patrolya ng Haywey ng California at ang 
mga gawad sa mga kwalipikadong di-nagtutubong organisasyon at lokal 
na pamahalaan para sa edukasyon, pagpigil at pagpapatupad ng mga 
batas na may kaugnayan sa pagmamaneho nang nakainom o pagkatapos 
gumamit ng droga, kung saan kabilang ang marijuana; mga programa na 
tumutulong sa pagpapatupad ng mga batas sa trapiko, pagtuturo sa publiko 
tungkol sa kaligtasan sa trapiko, pagbibigay ng iba't iba at epektibong 
paraan ng pagbawas sa bilang ng mga pagkamatay, pagkapinsala at epekto 
sa ekonomiya dahil sa mga banggaan; at para sa pagbili ng kagamitang 
nauugnay sa pagpapatupad ng mga batas na nauugnay pagmamaneho nang 
nakainom o pagkatapos gumamit ng droga, kasama na ang marijuana.
(C) Sa Lupon ng Koreksyonal ng Estado at Komunidad para sa paggawa ng 
mga gawad sa mga lokal na pamahalaan bilang tulong sa pagpapatupad ng 
batas, pagpatay ng sunog, o iba pang mga lokal na programa na tumutugon 
sa pampublikong kalusugan at kaligtasan na nauugnay sa pagpapatupad 
ng Batas ukol sa Pagkontrol, Pangangasiwa at Pagbubuwis sa Paggamit ng 
Marijuana ng May Sapat na Gulang. Hindi dapat gumawa ng anumang mga 
gawad ang lupon sa mga lokal na pamahalaan na nagbawal sa pagtatanim, 
kabilang na ang personal na pagtatanim sa ilalim ng talataan (3) ng 
subdibisyon (b) ng Seksiyon 11362.2 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan, 
o pagbebenta ng marijuana o mga produktong gawa sa marijuana alinsunod 
sa Seksiyon 26200 ng Kodigo ng Negosyo at Mga Propesyon o maliban kung 
nakasaad sa batas.
(D) Para sa mga layunin ng talataang ito, dapat pagpasyahan ng Kagawaran 
ng Pananalapi ang paglalaan ng mga kita sa iba't ibang ahensiya; 
gayunpaman, sa simula ng taon ng pananalapi 2022–2023 ang halaga 
ng ilalaan alinsunod sa subparagraph (A) ay hindi dapat mas mababa sa 
sampung milyong dolyar ($10,000,000) kada taon at ang halagang inilaan 
alinsunod sa subparagraph (B) ay hindi dapat mas mababa sa apatnapung 
milyong dolyar ($40,000,000) kada taon. Sa pagpapasya sa halagang ilalaan 
bago ang taon ng pananalapi 2022–2023 alinsunod sa talataang ito, dapat 
ay unang priyoridad ng Kagawaran ng Pananalapi ang subparagraph (A).
(g) Ang mga pondong inilaan alinsunod sa subdibisyon (f) ay dapat gamitin 
upang dagdagan ang pondo sa mga programa at para sa mga layuning 
tinukoy at hindi dapat gamitin upang palitan ang paglalaan ng iba pang mga 
pondo para sa mga layuning ito.
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(1) Isang multang hindi hihigit sa dalawang daan at limampung dolyar 
($250), pagkatapos mapagpasiyahan na nagawa ang unang pagkakasala.

(2) Isang multang hindi hihigit sa limang daang dolyar ($500), o sa 
pamamagitan ng pagkakabilanggo sa isang bilangguan ng county sa loob 
ng yugto ng panahon na hindi hihigit sa 10 araw, o pareho, pagkatapos ng 
pagpapasiya na ang may pangalawa o kasunod na pagkakasalang nagawa.

(e) (d) Maliban kung pinapahintulutan ng batas, ang bawat taong wala 
pang 18 taong gulang na nagtataglay nang hindi hihigit sa 28.5 gramo ng 
marijuana, o hindi hihigit sa apat na gramo ng maliban pa sa konsentradong 
cannabis, sa lugar ng, o sa loob ng, anumang paaralan na nagkakaloob 
ng pagtuturo sa kindergarten o anumang baitang 1 hanggang 12 sa mga 
oras na ang paaralan ay bukas para sa mga klase o mga programang may 
kaugnayan sa paaralan ay may sala sa maliit na pagkakasala ng pagsuway 
at dapat maparusahan sa katulad na paraang ikinakaloob sa talataan (1) ng 
subdibisyon (b). ay mapapailalim sa mga sumusunod na disposisyon:

(1) Isang multang hindi hihigit sa dalawang daan at limampung dolyar 
($250), pagkatapos mapagpasiyahan na nagawa ang unang pagkakasala.

(2) Isang multang hindi hihigit sa limang daang dolyar ($500), o pagtigil 
sa isang bulwagang pangkabataan, rantso, kampo, kampo ng paggugubat, 
o ligtas na bahay ng kabataan para sa yugto ng panahon na hindi hihigit sa 
10 araw, o pareho, pagkatapos mapagpasiyahan na nagawa ang pangalawa 
o kasunod na pagkakasala.

SEK. 8.2. Ang Seksiyon 11358 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan ay 
sinususugan kung saan mababasa ang:

11358. Pagtatanim, Pag-aani o Pagpoproseso.

Ang bawat taong nagtatanim, nag-aalaga, nag-aani, nagpapatuyo, o 
nagpoproseso ng anumang mga halaman ng marijuana, o anumang bahagi 
nito, maliban kung ipinagkakaloob ng batas, ay mapaparusahan ayon sa 
sumusunod:

(a) Ang bawat taong wala pang 18 taong gulang na nagtatanim, nag-aalaga, 
nag-aani, nagpapatuyo, o nagpoproseo ng mga halaman ng marijuana ay 
mapaparusahan sa katulad na paraan na ipinagkakaloob sa talataan (1) ng 
subdibisyon (b) ng Seksiyon 11357.

(b) Ang bawat taong hindi bababa sa 18 taong gulang ngunit wala pang 
21 taong gulang, na nagtatanim, nag-aalaga, nag-aani, nagpapatuyo, 
o nagpoproseo nang hindi hihigit sa anim na nabubuhay na halaman ng 
marijuana ay may sala sa pagsuway at pagmumultahin nang hindi hihigit sa 
isang daang dolyar ($100).

(c) Ang bawat taong 18 taong gulang o mas matanda pa na nagtatanim, 
nag-aalaga, nag-aani, nagpapatuyo, o nagpoproseo ng hihigit sa anim na 
nabubuhay na halaman ng marijuana ay mapaparusahan ng pagkakabilanggo 
sa bilangguan ng county sa loob ng yugto ng panahon na hindi lalampas sa 
anim na buwan o sa pamamagitan ng multang hindi hihigit sa limang daang 
dolyar ($500), o ng parehong pagmumulta at pagkakabilanggo.

(d) Sa kabila ng subdibisyon (c), ang isang taong 18 taong gulang na 
nagtatanim, nag-aalaga, nag-aani, nagpapatuyo, o nagpoproseo ng hihigit 
sa anim na nabubuhay na halaman ng marijuana, o anumang bahagi nito, 
maliban kung hindi ipinagkakaloob ng batas, ay ay maaaring maparusahan 
ng pagkakabilanggo alinsunod sa subdibisyon (h) ng Seksiyon 1170 ng Kodigo 
Penal kung:

(1) Ang tao ay may isa o higit pang mga naunang paghatol para sa paglabag 
na tinukoy sa sugnay (iv) of napapailalim na talataan (C) ng talataan (2) ng 
subdibisyon (e) ng Seksiyon 667 ng Kodigo Penal o para sa isang paglabag 
na nag-aatas ng pagpaparehistro alinsunod sa subdibisyon (c) ng Seksiyon 
290 ng Kodigo Penal;

(2) Ang tao ay may dalawa o higit pang mga naunang paghatol alinsunod sa 
subdibisyon (c); o

(3) Nagresulta ang paglabag sa anuman sa sumusunod:

(A) Paglabag sa Seksiyon 1052 ng Kodigo sa Tubig na nauugnay sa ilegal na 

11357. Pagdadala. (a) Maliban kung pinapahintulutan ng batas, bawat 
taong nagtataglay ng anumang konsentradong cannabis ay mapaparusahan 
ng pagkakabilanggo sa bilangguan ng county para sa yugto ng panahon na 
hindi hihigit sa isang taon o ng isang multang hindi hihigit sa limang daang 
dolyar ($500), ngunit ang taong iyon ay maaaring maparusahan alinsunod sa 
subdibisyon (h) ng Seksiyon 1170 ng Kodigo Penal o ng katulad ng naturang 
pagmumulta at pagkakabilanggo, maliban kung ang taong iyon ay may isa o 
higit na mga naunang paghatol para sa isang paglabag na tinukoy sa sugnay 
(iv) ng napapailalim na talataan (C) ng talataan (2) ng subdibisyon (e) ng 
Seksiyon 667 ng Kodigo Penal o para sa isang pagkakasalang nag-aatas ng 
pagpaparehistro alinsunod sa subdibisyon (c) ng Seksiyon 290 ng Kodigo 
Penal.

(b) (a) Maliban kung pinapahintulutan ng batas, bawat taong nagtataglay 
ang pagdadala nang hindi hihigit sa 28.5 gramo ng marijuana, maliban sa o 
hindi hihigit sa apat na gramo ng konsentradong cannabis, ay nagkasala ng 
isang pagsuway na napaparusahan ng isang multang hindi hihigit sa isang 
daang dolyar ($100). o pareho, ay dapat parusahan o pagpapasiyahan ayon 
sa sumusunod:

(1) Ang mga taong wala pang 18 taong gulang ay ituturing na may sala sa 
pagsuway at aatasan na:

(A) Kapag nalaman na nagawa ang unang pagkakasala, tatapusin ang apat 
na oras ng edukasyon o pagpapayo tungkol sa droga at hanggang sa 10 oras 
ng serbisyo sa komunidad sa loob ng yugto ng panahon na hindi lalampas sa 
60 araw.

(B) Kapag nalaman na nagawa ang pangalawang pagkakasala o kasunod na 
pagkakasala, tatapusin ang anim na oras ng edukasyon o pagpapayo tungkol 
sa droga at hanggang sa 20 oras ng serbisyo sa komunidad sa loob ng yugto 
ng panahon na hindi lalampas sa 90 araw.

(2) Ang mga taong hindi bababa sa 18 taong gulang ngunit wala pang 
21 taong gulang ay mapagpapasiyahang may sala sa pagsuway at 
pagmumultahin nang hindi lalampas sa isang daang dolyar ($100).

(c) (b) Maliban kung papahintulutan batas, ang bawat taong nagtataglay 
ang pagdadala ng hihigit sa 28.5 gramo ng marijuana, o hihigit sa apat na 
gramo ng iba pa sa konsentradong cannabis, ay mapaparusahan ayon sa 
sumusunod:

(1) Ang mga taong wala pang 18 taong gulang na nagtataglay nang hihigit 
sa 28.5 gramo ng marijuana o hihigit sa apat na gramo ng konsentradong 
cannabis, o pareho, ay ituturing na may sala sa pagsuway at aatasan na:

(A) Kapag nalaman na nagawa ang unang pagkakasala, tatapusin ang 
walong oras ng edukasyon o pagpapayo tungkol sa droga at hanggang sa 
40 oras ng serbisyo sa komunidad sa loob ng yugto ng panahon na hindi 
lalampas sa 90 araw.

(B) Kapag nalaman na nagawa ang pangalawang o kasunod na pagkakasala, 
tatapusin ang 10 oras ng edukasyon o pagpapayo tungkol sa droga at 
hanggang sa 60 oras ng serbisyo sa komunidad sa loob ng yugto ng panahon 
na hindi lalampas sa 120 araw.

(2) Ang mga taong 18 taong gulang o mas matanda pa na nagtataglay 
nang hihigit sa 28.5 gramo ng marijuana o hihigit sa apat na gramo ng 
konsentradong cannabis, o pareho, ay mapaparusahan ng pagkakabilanggo 
sa bilangguan ng county sa loob ng yugto ng panahon na hindi lalampas sa 
anim na buwan o sa pamamagitan ng pagmumulta nang hindi hihigit sa 
limang daang dolyar ($500), o ng parehong pagmumulta at pagkakabilanggo.

(d) (c) Maliban kung pinapahintulutan ng batas, ang bawat taong 18 taong 
gulang o mas matanda pa na nagtataglay nang hindi hihigit sa 28.5 gramo 
ng marijuana, o hindi hihigit sa apat na gramo ng maliban sa konsentradong 
cannabis, sa lugar ng, o sa loob ng, anumang paaralan na nagkakaloob ng 
pagtuturo sa kindergarten o anuman sa mga baitang 1 hanggang 12 sa 
mga oras na ang paaralan ay bukas para sa mga klase o mga programang 
may kaugnayan sa paaralan ay may sala sa maliit na pagkakasala at 
mapaparusahan ng ayon sa sumusunod:
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(a) Maliban kung hindi ipinagkakaloob ng seksiyon na ito o pinapahintulutan 
ng batas, ang bawat taong naghahatid, nag-aangkat sa estadong ito, 
nagbebenta, nagtatago, nagbibigay, o nagpapamahagi, o nag-aalok na 
maghatid, mag-angkat sa estadong ito, magbenta, magtago, magbigay, o 
magpamahagi, o sumusubok na mag-angkat sa estadong ito o maghatid ng 
anumang marijuana ay mapaparusahan ayon sa sumusunod:
(1) Ang mga taong wala pang 18 taong gulang ay mapaparusahan sa 
katulad na paraan ayon sa ipinagkakaloob sa talataan (1) ng subdibisyon (b) 
ng Seksiyon 11357.
(2) Ang mga taong 18 taong gulang o mas matanda pa ay mapaparusahan 
ng pagkakabilanggo sa isang bilangguan ng county para sa isang yugto ng 
panahon na hindi hihigit sa anim na buwan o pagmumultahin nang hindi 
hihigit sa limang daang dolyar ($500), o ng pareho ng naturang pagmumulta 
at pagkakabilanggo.
(3) Sa kabila ng talataan (2), ang isang taong 18 taong gulang o mas 
matanda pa ay maaaring maparusahan sa pamamagitan ng pagkakabilanggo 
alinsunod sa subdibisyon (h) ng Seksiyon 1170 ng Kodigo Penal sa loob ng sa 
dalawa, tatlo o apat na taon kung:
(A) Ang tao ay may isa o higit pang naunang paghatol para sa isang paglabag 
na tinukoy sa sugnay (iv) ng napapailalim na talataan (C) ng talataan (2) ng 
subdibisyon (e) ng Seksiyon 667 ng Kodigo Penal o para sa isang paglabag 
na nag-aatas ng pagpaparehistro alinsunod sa subdibisyon (c) ng Seksiyon 
290 ng Kodigo Penal;
(B) Ang tao ay may dalawa o higit pang mga naunang paghatol alinsunod 
sa talataan (2); ng
(C) Ang paglabag na may kaugnayan sa kaalaman sa pagbebenta, pagsubok 
na pagbebenta, o ang kaalaman sa pag-aalok na magbenta, magtago, 
magbigay o magpamahagi ng marijuana sa isang taong wala pang 18 taong 
gulang; o
(D) Ang paglabag na kaugnay ng pag-aangkat, pag-aalok na mag-angkat, 
o pagsubok na mag-angkat sa estadong ito, o sa paghahatid para sa 
pagbebenta, pag-aalok sa paghahatid para sa pagbebenta, o pagsubok na 
maghatid para sa pagbebenta sa labas ng estadong ito, nang hihigit sa 28.5 
gramo ng marijuana o hihigit sa apat na gramo ng konsetradong cannabis.
(b) Maliban kung pinapahintulutan ng batas, bawat taong nagpapamahagi, 
nag-aalok na magpamahagi, naghahatid, nag-aalok na maghatid, o 
sumusubok na maghatid nang hindi hihigit sa 28.5 gramo ng marijuana, 
maliban sa konsentradong cannabis, ay may sala ng isang pagsuway sa 
maliit na pagkakasala at mapaparusahan sa pamamagitan ng pagmumulta 
nang hindi hihigit sa isang daang dolyar ($100). Sa anumang kaso kung 
saan inaresto ang isang tao para sa isang paglabag sa subdibisyon na ito at 
hindi niya hiniling na maiharap sa mahistrado, papakawalan ng umarestong 
opisyal ang naturang tao kapag nagpakita siya ng sapat na ebidensya ng 
pagkakakilanlan at pagbibigay ng kanyang nakasulat na pangako na 
humarap sa hukuman, ayon sa ipinagkakaloob sa Seksiyon 853.6 ng Kodigo 
Penal, at hindi siya mapapailalim sa pagkuha sa kanyang detalye.

(c) Para sa mga layunin ng seksiyon na ito, ang ibig sabihin ng "paghahatid" 
ay paghahatid para sa pagbebenta.

(d) Hindi inihihiwalay o inililimitahan ng seksiyon na ito ang pag-uusig para sa 
anumang pantulong at pagkunsinti o paglabag kaugnay ng pagsasabuwatan.

SEK. 8.5. Ang Seksiyon 11361.1 ay idinaragdag sa Kodigo sa Kalusugan at 
Kaligtasan, kung saan mababasa ang:

11361.1. (a) Ang edukasyon at pagpapayo tungkol sa droga alinsunod sa 
Mga Seksiyon 11357, 11358, 11359, at 11360 ay:
(1) Mandatoryo, maliban kung mapagpapasiyahan ng hukuman na ang 
naturang edukasyon o pagpapayo tungkol sa droga ay hindi kinakailangan 
para sa tao, o kung walang edukasyon o pagpapayo tungkol sa droga;
(2) Libre sa mga kalahok, at ang edukasyon tungkol sa droga at nagkakaloob 
nang hindi bababa sa apat na oras na pangkatang talakayan o tagubilin 
na batay sa agham at mga prinsipyo at kasanayang batay sa ebidensya na 

dibersyon ng tubig;

(B) Paglabag sa Seksiyon 13260, 13264, 13272, o 13387 sa Kodigo sa Tubig 
na nauugnay sa pagtatapos ng basura;

(C) Paglabag ng Kodigo sa Isda at Ligaw na Hayop Seksiyon 5650 o Seksiyon 
5652 ng Kodigo sa Isda at Ligaw na hayop na nauugnay sa mga anyong tubig 
ng estado;

(D) Paglabag sa Seksiyon 1602 ng Kodigo sa Isda at Ligaw na Hayop na 
nauugnay sa mga ilog, sapa, at lawa;

(E) Paglabag sa Seksiyon 374.8 ng Kodigo Penal na nauugnay sa mapanganib 
na substansiya o Seksiyon 25189.5, 25189.6, o 25189.7 ng Kodigo sa 
Kalusugan at Kaligtasan na nauugnay sa mga bagay na nakakasama sa 
kalusugan at kaligtasan;

(F) Paglabag sa Seksiyon 2080 ng Kodigo sa Isda at Ligaw na Hayop na 
nauugnay sa nanganganib at malapit nang maubos na uri o Seksiyon 3513 
ng Kodigo sa Isda at Ligaw na Hayop na nauugnay sa Batas sa Kasunduan sa 
Mga Migratoryong Ibon; o

(G) Pagsadya o ganap na pagpapabaya na nagdudulot ng matinding 
masamang epekto sa kapaligiran sa mga pampublikong lupain o iba pang 
pampublikong mapagkukunan.

SEK. 8.3. Ang Seksiyon 11359 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan ay 
sinususugan kung saan mababasa ang:

11359. Pagdadala para sa Pagbebenta.

Ang bawat taong nagtataglay para sa pagbebenta ng anumang marijuana, 
maliban kung hindi ipinagkakaloob ng batas, ay mapaparusahan ayon sa 
sumusunod:

(a) Ang bawat taong wala pang 18 taong gulang na nagtataglay ng 
marijuana para sa pagbebenta ay mapaparusahan sa katulad na paraan na 
ipinagkakaloob sa talataan (1) ng subdibisyon (b) ng Seksiyon 11357.

(b) Ang bawat taong 18 taong gulang o mas matanda pa na nagtataglay ng 
marijuana para sa pagbebenta ay mapaparusahan ng pagkakabilanggo sa 
bilangguan ng county sa loob ng yugto ng panahon na hindi lalampas sa anim 
na buwan o sa pamamagitan ng multang hindi hihigit sa limang daang dolyar 
($500), o ng parehong pagmumulta at pagkakabilanggo.

(c) Sa kabila ng subdibisyon (b), ang isang tao na 18 taong gulang o mas 
matanda pa na nagtataglay ng marijuana para sa pagbebenta ay maaaring 
maparusahan sa pamamagitan ng pagkakabilanggo alinsunod sa subdibisyon 
(h) ng Seksiyon 1170 ng Kodigo Penal kung:

(1) Ang tao ay may isa o higit pang mga naunang paghatol para sa paglabag 
na tinukoy sa sugnay (iv) of napapailalim na talataan (C) ng talataan (2) ng 
subdibisyon (e) ng Seksiyon 667 ng Kodigo Penal o para sa isang paglabag 
na nag-aatas ng pagpaparehistro alinsunod sa subdibisyon (c) ng Seksiyon 
290 ng Kodigo Penal;

(2) Ang tao ay may dalawa o higit pang mga naunang paghatol alinsunod sa 
subdibisyon (b); o

(3) Ang nakamit na paglabag kaugnay ng kaalaman sa pagbebenta o 
pagsubok sa pagbebenta ng marijuana sa isang taong wala pang 18 taong 
gulang.

(d) Sa kabila ng subdibisyon (b), ang isang taong 21 taong gulang o mas 
matanda pa o nagtataglay ng marijuana para sa pagbebenta ay maaaring 
maparusahan ng pagkakabilanggo alinsunod sa subdibisyon (h) ng Seksiyon 
1170 ng Kodigo Penal kung ang paglabag ay may kaugnayan sa sadyang 
pagkuha, pag-eempleyo, o pagbabayad ng taong 20 taong gulang o mas bata 
pa sa ilegal na pag-aalaga, paghahatid, pagdadala, pagbebenta, pag-aalok 
na magbenta, pagpapamigay, paghahanda para sa pagbebenta, o promosyon 
ng anumang marijuana.

SEK. 8.4. Ang Seksiyon 11360 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan ay 
sinususugan kung saan mababasa ang:

11360. Ilegal na Paghahatid, Pag-aangkat, Pagbebenta, o Pagreregalo.
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o isang batas na pinagbatayan nito.

Ang sinumang taong napailalim sa isang pag-aresto o paghatol para sa 
mga paglabag ay maaaring maghain sa Kagawaran ng Hustisya para sa 
pagsira ng mga rekord na nauukol sa pag-aresto o paghatol kung lumipas 
na ang dalawa o higit pang mga taon mula sa petsa ng paghatol, o mula sa 
petsa ng pag-aresto kung hindi ito sinundan ng paghatol. Ang aplikasyon ay 
dapat isumite sa porma na ibinigay ng Kagawaran ng Hustisya at dapat may 
kasamang bayad, na itatalaga ng kagawaran sa halagang makakapagtustos 
sa gastusin sa pagbibigay ng subdibisyon na ito at matatamong gastusin 
ng estado alinsunod sa subdibisyon (c), ngunit hindi lalampas sa tatlumpu't 
pitong dolyar at limampung sentimo ($37.50). Maaaring makuha ang 
aplikasyon sa bawat lokal na pulisya o kagawaran ng syerip at mula sa 
Kagawaran ng Hustisya at maaaring mag-atas ito na ang impormasyon na 
itinuturing ng kagawaran na kinakailangan para sa mga layunin ng pagkilala.

Maaaring hilingin, ngunit hindi iatas, ng kagawaran ang pagsasama ng 
sariling pagkuha ng fingerprint sa aplikasyon. Kung hindi magagawa ng 
kagawaran na sapat na makilala ang aplikante para sa mga layunin ng 
subdibisyon na ito nang walang fingerprint o walang mga karagdagang 
fingerprint, dapat nitong abisuhan ang aplikante na magsumite ng anumang 
mga fingerprint na maaaring inatas upang magkaroon ng bisa ang pagkilala, at 
kung kinakailangan, kabilang ang kumpletong hanay ng mga ito, o kung hindi 
naman ay wakasan na ang aplikasyon at humiling ng pagsasauli ng lahat o 
bahagi ng bayad na isinumite kasabay ng aplikasyon, ayon sa ipinagkakaloob 
sa seksiyon na ito. Kung hindi magagawa o tatanggi ang aplikante na 
magsumite ng mga fingerprint alinsunod sa kahilingan ng kagawaran sa loob 
ng makatwirang yugto ng panahon na itatalaga ng kagawaran, o kung ang 
aplikante ay humihiling ng pagbabalik ng bayad, dapat magpadala kaagad 
ang kagawaran ng pagbabalik ng bayad sa aplikasyon sa address na tinukoy 
o sa anumang iba pang address na tinukoy ng aplikante. Gayunpaman, kung 
naabisuhan ng kagawaran ang aplikante na ang pagpili sa pag-abanduna 
sa aplikasyon ay magreresulta sa pagkawala ng isang tinukoy na halaga na 
bahagi ng bayad, maaaring panatilihin ng kagawaran ang bahagi ng bayad 
na matutukoy ng kagawaran na makakapagtustos sa aktwal na gastusin ng 
pagpoproseso ng aplikasyon, ipinagkakaloob na ang halaga ng bahaging 
pinanatili ay hindi lalampas sa sampung dolyar ($10).

Kapag natanggap ang kumpletong aplikasyon, sisirain ng Kagawaran ng 
Hustisya ang mga rekord ng kagawaran, kung mayroon man na, nauukol sa 
pag-aresto o paghatol sa paraan iniaatas ng subdibisyon (c) at hindi nito 
aabisuhan ang Pederal na Kawanihan ng Imbestigasyon, ang ahensiya na 
nagpapatupad ng batas na nag-aresto sa aplikante, at, kung nahatulan ang 
aplikante, ang kagawaran ng probasyon na nag-imbestiga at ang Kagawaran 
ng Sasakyang De-motor, tungkol sa aplikasyon.

(c) Ang pagsira ng mga rekord ng pag-aresto o paghatol alinsunod sa 
subdibisyon (a) o (b) ay isasakatuparan sa pamamagitan ng permanenteng 
pagtatanggal ng lahat ng ipinasok o tala sa mga rekord na nauukol sa pag-
aresto o paghatol, at ihahandang muli ang rekord upang mapalabas na 
ang pag-aresto o paghatol ay hindi naganap. Gayunpaman, kapag (1) ang 
mga tanging ipinasok sa rekord ay nauukol sa pag-aresto at paghatol at (2) 
maaaring sirain ang rekord nang hindi kinakailangang maapektuhan ang 
pagsira ng iba pang mga rekord, ang dokumento na bumubuo sa rekord ay 
aktwal na sisirain.

(d) Sa kabila ng subdibisyon (a) o (b), ang mga nakasulat na transkripsyon ng 
berbal na testimonya sa mga pamamaraan ng hukuman at mga nakalathala 
na panghukumang pagdinig sa apela, ay hindi napapailalim sa seksiyong 
ito. Bukod pa rito, walang mga rekord ang sisirain alinsunod sa subdibisyon 
(a) kung ang nasasakdal o kasamang nasasakdal ay naghain ng aksyong 
sibil laban sa mga opisyal ng kapayapaan o hurisdiksiyon na nagpapatupad 
ng batas na nagsagawa ng pag-aresto o nagsagawa ng pag-uusig at kung 
ang ahensiya na tagapag-ingat sa mga rekord na iyon ay nakatanggap ng 
sertipikadong kopya ng reklamo sa aksyong sibil, hanggang sa malutas ang 
aksyong sibil. Kasunod kaagad ng pinal na resolusyon ng aksyong sibil, ang 
mga rekord na napapailalim sa subdibisyon (a) ay dapat sirain alinsunod sa 
subdibisyon (c) kung hihigit sa dalawang taon na ang lumipas mula sa petsa 

partikular sa paggamit at labis na paggamit ng marijuana at iba pang mga 
kinokontrol na substansiya.
(b) Para sa mabuting layunin, maaaring magkaloob ang hukuman ng 
pagpapalawig ng yugto ng panahon na hindi lalampas ng 30 araw para 
sa isang tao na tapusin ang edukasyon at pagpapayo tungkol sa droga na 
iniaatas alinsunod sa Mga Seksiyon 11357, 11358, 11359, at 11360.
SEK. 8.6. Ang Seksiyon 11361.5 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan ay 
sinususugan kung saan mababasa ang:

11361.5. Pagsira ng Mga Rekord sa Pag-aresto at Paghatol; Pamamaraan; 
Mga Pagbubukod.
(a) Ang mga rekord ng anumang hukuman ng estadong ito, anumang 
pampubliko o pribadong ahensiya na nagkakaloob ng mga serbisyo kapag my 
rekomendasyon alinsunod sa Seksiyon 1000.2 ng Kodigo Penal, o ng anumang 
ahensiyang estado ng nauukol sa pag-aresto o paghatol sa sinumang tao 
para sa isang paglabag sa subdibisyon (b), (c), (d), o (e) ng Seksiyon 11357 
o subdibisyon (b) ng Seksiyon 11360, o nauukol sa pag-aresto o paghatol sa 
sinumang tao na wala pang 18 taong gulang para sa isang paglabag ng 
anumang mga pagkakaloob ng artikulong ito maliban sa Seksiyon 11357.5, 
ay hindi dapat mapanatili nang lampas sa dalawang taon mula sa petsa 
ng paghatol, o mula s petsa ng pag-aresto kung walang paghatol, maliban 
kung nauugnay sa isang paglabag sa subdibisyon (e) (d) ng Seksiyon 11357, o 
anumang iba pang paglabag ng isang tao na wala pang 18 gulang na naganap 
sa lugar ng, o sa loob ng, anumang paaralan na nagkakaloob ng pagtuturo sa 
kindergarten o anuman sa mga baitang 1 hanggang 12 sa oras kung kailang 
nakabukas ang paaralan para sa mga klase o mga programang nauugnay 
sa paaralan, papanatilihin ang mga rekord hanggang sa ang nagkasala ay 
tumungtong sa edad na 18 taong gulang, sa panahong iyon, sisirahin ang 
mga rekord ayon sa ipinagkakaloob sa seksiyong ito. Ang anumang hukuman 
o ahensya na may kustodiya sa mga rekord, kabilang ang mga database ng 
mga kriminal ng buong estado, ay magkakaloob ng napapanahon na pagsira 
ng mga rekord alinsunod sa subdibisyon (c), at ang mga naturang rekord 
ay dapat ding alisin sa mga database ng mga kriminal ng buong estado. 
Katulad ng pagkakagamit sa subdibisyon na ito, "ang mga rekord na nauukol 
sa pag-aresto o paghatol" ay magsasama ng mga rekord ng mga pag-aresto 
na nagresulta sa kriminal na paglilitis at mga rekord na nauukol sa iba pang 
mga paglabag na isinampa sa pag-amin ng akusado, ang nasasakdal man 
ay napawalang-sala o winakasan na ang mga isinampang kaso. Paglampas 
ng dalawang taong yugto kung saan hindi na papanatilihin ang mga rekord 
alinsunod sa subdibisyon na ito, hindi malalapat sa sinuman, sa oras kung 
kailan ang subdibisyon ay hindi na nag-aatas ng pagsira ng rekord, na 
nabilanggo para sa isang paglabag alinsunod sa subdibisyon na ito. Para sa 
mga naturang tao, ang dalawang taong yugto ay tatakbo mula sa petsa kung 
kailan nawala sa kustodiya ang tao. Ang mga iniaatas sa subdibisyon na ito 
ay hindi nalalapat sa mga rekord ng anumang paghatol na naganap bago 
ang Enero 1, 1976, o mga rekord ng anumang pag-aresto na hindi nasundan 
ng paghatol na naganap bago ang petsang iyon, o mga rekord ng anumang 
pag-aresto para sa isang paglabag na tinukoy sa subdibisyon (c) ng Seksiyon 
1192.7, o subdibisyon (c) ng Seksiyon 667.5 ng Kodigo Penal.

(b) Ang subdibisyon na ito ay nalalapat lang sa mga rekord ng paghatol at 
pag-aresto na hindi nasundan ng paghatol na naganap bago ang Enero 1, 
1976, para sa anuman sa mga sumusunod na paglabag:

(1) Ang anumang paglabag sa Seksiyon 11357 o isang batas na pinagbatayan 
nito.

(2) Ilegal na pagtataglay ng isang kagamitan, imbensyon, kasangkapan, 
o parapernalya na ginamit sa ilegal na paninigarilyo ng marijuana, na 
lumalabag sa Seksiyon 11364, ayon sa pag-iral nito bago ang Enero 1, 1976, 
o isang batas na pinagbatayan nito.

(3) Ilegal na pagbisita o presensya sa isang silid o lugar kung saan ilegal na 
sinisigarilyo o ginagamit, na lumalabag sa Seksiyon 11365, ayon sa pag-iral 
nito bago ang Enero 1, 1976, o isang batas na pinagbatayan nito.

(4) Ilegal na paggamit o pagiging nasa impluwesya ng marijuana, na 
lumalabag sa Seksiyon 11550, ayon sa pag-iral nito bago ang Enero 1, 1976, 
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nang bisa ayon sa batas o muling naitalaga bilang maliit na pagkakasala 
o paglabag alinsunod sa Seksiyon 11357, 11358, 11359, 11360, 11362.1, 
11362.2, 11362.3 at 11362.4 dahil nasusog o naidagdag ang mga ito ayon 
sa batas na iyon.

(f) Dapat ipagpalagay ng hukuman na natutugunan ng nagpasa ng petisyon 
ang mga pamantayan sa subdibisyon (e) maliban kung napatunayan ng 
partidong sumasalungat sa aplikasyon sa pamamagitan ng malinaw 
at kapani-paniwalang ebidensiya na ang nagpasa ng petisyon ay hindi 
nakakatugon sa mga pamantayan sa subdibisyon (e). Kapag natugunan ng 
aplikante ang mga pamantayan sa subdibisyon (e), dapat muling italaga ng 
hukuman ang pagkakabilanggo bilang maliit na pagkakasala o paglabag o 
ibasura at tanggalin ang rekord ng pagkakabilanggo bilang may-bisa ayon sa 
batas gaya ng naitatag ngayon sa ilalim ng Batas sa Pagkontrol, Pagbawas at 
Pagbuwis sa Paggamit ng Marijuana ng Mga Nasa Hustong Gulang.

(g) Maliban kung hiniling ng aplikante, walang pagdinig na kailangan upang 
igawad o ipagkait ang aplikasyon na iniharap sa ilalim ng subdibisyon (e).

(h) Ang anumang pagkakabilanggo dahil sa malaking pagkakasala na 
binawi at muling sinentensiyahan sa ilalim ng subdibisyon (b) o naitalaga 
bilang maliit na pagkakasala o paglabag sa ilalim ng subdibisyon (f) 
ay dapat ituring na maliit na pagkakasala o paglabag para sa lahat ng 
layunin. Ang anumang pagkakabilanggo dahil sa maliit na pagkakasala na 
binawi at muling sinentensiyahan sa ilalim ng subdibisyon (b) o naitalaga 
bilang paglabag sa ilalim ng subdibisyon (f) ay dapat ituring na maliit na 
pagkakasala o paglabag para sa lahat ng layunin.

(i) Kung ang hukuman na orihinal na nagsentensiya sa nagpetisyon ay hindi 
nakahanda, ang namamatnugot na hukom ay dapat magtalaga ng ibang 
hukom upang magpasiya sa petisyon o aplikasyon.

(j) Wala sa seksiyong ito na hinahangad bawasan o alisin ang anumang mga 
karapatan o remedyo na makukuha ng nagpetisyon o aplikante.

(k) Wala rito at sa mga kaugnay na seksiyon na hinahangad na magbawas 
o mag-alis sa pagiging pangwakas ng mga hatol sa anumang kaso na hindi 
pumatak sa loob ng saklaw ng Batas sa Pagkontrol, Pagbawas at Pagbuwis 
sa Paggamit ng Marijuana ng Mga Nasa Hustong Gulang.

(l) Ang isang pagdinig sa muling pagsentensiya na ipinag-utos sa ilalim 
ng Batas sa Pagkontrol, Pagbawas at Pagbuwis sa Paggamit ng Marijuana 
ng Mga Nasa Hustong Gulang ay dapat bumuo ng isang "pamamaraan sa 
pagpapalabas pagkatapos ng pagpapatunay ng pagkakasala" sa ilalim ng 
talataan (7) ng subdibisyon (b) ng Seksiyon 28 ng Artikulo I ng Saligang-batas 
ng California (Batas ni Marsy).

(m) Dapat ilapat ang mga probisyon ng seksiyong ito nang pantay sa mga 
pagpapasiya at disposisyon sa pagkakasala ng kabataan sa ilalim ng 
Seksiyon 602 ng Kodigo sa Kapakanan at mga Institusyon kung ang kabataan 
ay maaaring mapawalang sala sa paglabag o maaaring magkasala sa mas 
maliit na paglabag sa ilalim ng Batas sa Pagkontrol, Pagbawas at Pagbuwis 
sa Paggamit ng Marijuana ng Mga Nasa Hustong Gulang.

(n) Dapat ipahayag ng Panghukumang Konseho at dapat itong magbigay ng 
lahat ng kinakailangang form upang mapahintulutan ang paghahain ng mga 
petisyon at aplikasyong nakasaad sa seksiyong ito.

SEK. 9. Pang-industriyang Hemp.

SEK. 9.1. Ang Seksiyon 11018.5 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan ay 
sinususugan upang mabasang:

11018.5. Pang-industriyang Hemp.

(a) Ang "Pang-industriyang hemp" ay isang fiber o oilseed na pananim, o 
pareho, na nalilimitahan sa mga nonpsychoactive na uri ng halamang 
Cannabis sativa L. at ang binhi na nakukuha mula rito, na hindi lalampas 
satatlong-ikasampu ng 1 porsyento ng tetrahydrocannabinol (THC) na nasa 
mga tinuyong ubod namumukadkad na ubod, tumutubo man o hindi; at 
nalinang at naproseso nang eksklusibo para sa layunin ng pagpapalaki bng 
magugulang na tangkay ng halaman, fiber na nakuha mula sa mga tangkay, 
oil o cake na ginawa mula sa mga binhi ng halaman;, dagta na nakuha mula 

ng paghatol o pag-aresto nang walang paghatol.

SEK. 8.7. Ang Seksiyon 11361.8 ay idinaragdag sa Kodigo sa Kalusugan at 
Kaligtasan, upang mabasang:

11361.8. (a) Ang isang taong humaharap sa sentensiya ng 
pagkakabilanggo, sa pamamagitan man ng paglilitis o sa pamamagitan ng 
bukas o nagkaunawaang sagot sa paratang, na siyang maaaring nagkasala 
sa isang paglabag, o siyang maaaring nagkasala sa mas maliit na paglabag 
sa ilalim ng Batas sa Pagkontrol, Pagbawas at Pagbuwis sa Paggamit ng 
Marijuana ng Mga Nasa Hustong Gulang na nilabag sa panahon kung kailan 
ito nagkaroon ng bisa ay maaaring magpetisyon para sa pagbawi o pagbasura 
ng sentensiya sa hukuman ng paglilitis na naghatol ng pagkakabilanggo sa 
kaniyang kaso upang makahiling ng muling pagsesentensiya o pagbasura 
alinsunod sa Seksiyon 11357, 11358, 11359, 11360, 11362.1, 11362.2, 
11362.3 at 11362.4 dahil nasusog o naidagdag ang mga ito ayon sa batas 
na iyon.
(b) Kapag nakatanggap ng petisyon sa ilalim ng subdibisyon (a), dapat 
ipagpalagay ng hukuman na natutugunan ng nagpasa ng petisyon ang mga 
pamantayan sa subdibisyon (a) maliban kung napatunayan ng partidong 
sumasalungat sa petisyon sa pamamagitan ng malinaw at kapani-
paniwalang ebidensiya na ang nagpasa ng petisyon ay hindi nakakatugon 
sa mga pamantayan. Kung nakakatugon ang nagpasa ng petisyon sa mga 
pamantayan sa subdibisyon (a), dapat pagbigyan ng hukuman ang petisyon 
na bawiin o ibasura ang sentensiya dahil wala itong bisa ayon sa batas 
maliban kung mapag-alaman ng hukuman ang pagkakaloob sa petisyon ay 
maaaring magdulot ng hindi makatwirang banta ng panganib sa kaligtasan 
ng publiko.
(1) Ayon sa pagpapasiya ng hukuman, maaari nitong bigyan ng pagkakataon 
ang, ngunit hindi dapat malimitahan sa ebidensiyang ibinigay sa subdibisyon 
(b) ng Seksiyon 1170.18 ng Kodigo Penal.
(2) Gaya ng ginamit sa seksiyong ito, ang "hindi makatwirang banta ng 
panganib sa kaligtasan ng publiko" ay kasingkahulugan ng nakasaad sa 
subdibisyon (c) ng Seksiyon 1170.18 ng Kodigo Penal.
(c) Ang isang taong humaharap sa sentensiya at muling nasentensiyahan 
alinsunod sa subdibisyon (b) ay dapat mabigyan ng kredito para sa anumang 
panahong naigugol na niya at dapat sumailalim sa pangangasiwa nang 
isang taon kapag nakumpleto na niya ang kaniyang pamamalagi sa kostudiya 
o dapat sumailalim sa anumang pangangasiwa na pamamalagian niya 
pagkatapos makalaya, alinman ang mas maiksi, maliban kung palayain 
ng hukuman, ayon sa pagpapasiya nito, bilang bahagi ng utos nito sa 
muling pagsesentensiya, ang tao mula sa pangangasiwa. Ang naturang 
tao ay napapailalim sa pangangasiwa para sa pagbibigay ng parol sa 
ilalim ng Seksiyon 3000.08 ng Kodigo Penal o pangangasiwa sa komunidad 
na pamamalagian pagkatapos makalaya sa ilalim ng subdibisyon (a) ng 
Seksiyon 3451 ng itinalagang ahensiya at sa hurisdiksiyon ng hukuman sa 
county kung saan ang may-sala ay inilabas o naninirahan, o kung saan ang 
ipinaparang na paglabag sa pangangasiwa ay nangyari, para sa layunin ng 
pagdinig sa mga petisyon upang mapawalang-saysay ang pangangasiwa at 
magpataw ng isang takdang panahon ng kostudiya.
(d) Hindi maaaring magresulta ang muling pagsesentensiya sa ilalim ng 
seksiyong ito sa pagpataw ng takdang panahon na mas mahaba kaysa sa 
orihinal na sentensiya, o pagbabalik ng mga hatol na ibinasura alinsunod sa 
isang napagkaunawaang kasuduan sa sagot sa paratang.
(e) Ang isang taong nakakumpleto na ng kaniyang sentensiya ng 
pagkakabilanggo sa ilalim ng Seksiyon 11357, 11358, 11359 at 11360, 
sa pamamagitan man ng paglilitis o sa pamamagitan ng bukas o 
nagkaunawaang sagot sa paratang, na siyang maaaring nagkasala sa isang 
paglabag o siyang maaaring nagkasala sa mas maliit na paglabag sa ilalim 
ng Batas sa Pagkontrol, Pagbawas at Pagbuwis sa Paggamit ng Marijuana ng 
Mga Nasa Hustong Gulang na nilabag sa panahon kung kailan ito nagkaroon 
ng bisa, ay maaaring maghain ng aplikasyon sa hukuman ng paglilitis na 
naghatol ng pagkakabilanggo sa kaniyang kaso upang ibasura o tanggalin 
ang rekord ng pagkakabilanggo dahil ang naunang pagkakabilanggo ay wala 

64



 Teksto ng Mga Iminumungkahing Batas | 209

TEKSTO NG MGA IMINUMUNGKAHING BATAS PROPOSISYON 64 CONTINUED

(2) Dapat lang patubuin ng mga nagpapatubo ng binhi, para sa mga layunin 
ng produksiyon ng binhi, ang pang-industriyang hemp bilang produktong 
itinanim nang maramihan sa mga sukat ng lupain na hindi bababa sa isang-
kasampu ng dalawang akre sa parehong pagkakataon at walang bahagi ng 
sukat ng lupain ng pang-industriyang hemp ang dapat magsama ng mga 
lupang mas mababa sa isang karatig na akre.

(3) Dapat patubuin ng mga nakarehistrong nagpapatubo ng binhi, para sa 
mga layunin ng paglilinang ng bagong nalilinang na binhi ng California, 
ang pang-industriyang hemp nang maramihan sa abot ng makakaya sa 
nakalaang sukat ng lupain na hindi bababa sa isang-kasampu ng isang 
akre at alinsunod sa plano sa pagpapatubo ng binhi. Hindi kinakailangang 
gamitin ang buong lugar ng nakalaang sukat ng lupain para sa paglilinang 
ng partikular na nalilinang na binhi.

(b) Ipinagbabawal ang pagpapalago para sa dekorasyon at palihim na 
pagpapalago ng pang-industriyang hemp. Ang lahat ng lupa ay dapat 
magkaroon ng sapat na palatandaan na nagssaad na pang-industriyang 
hemp ang mga ito.

(c) Ipinagbabawal ang pagpuputol at pangangalaga ng mga indibidwal 
na pang-industriyang halaman ng hemp, maliban kapag pinapatubo 
ng isang naitatag na institusiyon sa pang-agrikulturang pananaliksik o 
kapag kinakailangan itong gawin upang maisagawa ang pagsusuri sa 
tetrahydrocannabinol (THC) na nakasaad sa seksiyong ito.

(d) Ipinagbabawal ang pagkakaroon ng pang-industriyang hemp, maliban 
kung pinapatubo ng isang naitatag na institusiyon sa pang-agrikulturang 
pananaliksik, kapag kinakailangan itong gawin upang maisagawa ang 
pagsusuri sa tetrahydrocannabinol (THC) na nakasaad sa seksiyong ito, 
o para sa mga layunin ng produksiyon at pagpapalago ng binhi ng isang 
nakarehistrong nagpapatubo ng binhi.

(e) Dapat kabilang sa pang-industriyang hemp ang mga produktong inangkat 
sa ilalim ng Magkakatugmang Iskedyul sa Taripa ng Estados Unidos (2013) 
ng Komisyon sa Pandaigdigang Kalakalan ng Estados Unidos, kabilang ang, 
ngunit hindi nalilimitahan sa, binhi ng hemp, alinsunod sa nakapailalim 
na panimula 1207.99.03, hemp oil, alinsinod sa nakapailalim na panimula 
1515.90.80, oilcake, alinsunod sa nakapailalim na panimula 2306.90.01, 
tunay na hemp, alinsunod sa panimula 5302, tunay na hemp yarn, alinsunod 
sa nakapailalim na panimula 5308.20.00, at mga hinabing tela ng mga tunay 
na hemp fiber, alinsunod sa nakapailalim na panimula 5311.00.40.

(f) Maliban kapag pinatubo ang pang-industriyang hemp ng isang naitatag 
na institusiyon sa pang-agrikulturang pananaliksik, ang isang nagrerehistro 
na nagpapatubo ng pang-industriyang hemp sa ilalim ng seksiyong ito ay 
dapat, bago ang pag-ani ng bawat pananim at gaya ng nakasaad sa ibaba, 
magsagawa ng ulat ng pagsusuri sa laboratoryo na nagpapahayag sa mga 
antas ng THC ng isang random sampling ng mga tinuyong namumukadkad na 
ubod ng tumubong pang-industriyang hemp.

(1) Dapat isagawa ang sampling sa panahong naaangkop sa panahaon kung 
kailan ganap na nabubuo ang THC sa mga dahon sa paligid ng mga binhi at 
dapat itong magsimula kapag gumugulang na ang mga binhi, kapag ang 
mga unang binhi na humigit-kumulang 50 porsyento ng mga halaman ay 
hindi na madaling mapiga.

(2) Dapat gamitin ang buong bunga ng halaman kabilang ang mga binhi 
bilang isang sampol. Dapat isagawa ang sampol na pagputol nang direkta 
sa ilalim ng inflorescence na matatagpuan sa isang-katlong bahagi sa itaas 
ng halaman.

(3) Ang sampol na nakolekta para sa pagsusuri ng THC ay dapat may 
nakasama sa sumusunod na dokumentasyon:

(A) Patunay ng pagpaparehistro ng nagrerehistro.

(B) Dokumentasyon ng sertipikasyon ng binhi para sa ginamit na nalilinang 
na binhi.

(C) Ulat ng pagsusuri ng THC para sa bawat sertipikadong nalilinang na 
binhi na ginamit.

sa anumang bahagi ng halaman; at o anupamang bawat tambalan, pagyari, 
asin, nakukuha, pinaghalo, o paghahanda ng halaman, mga binhi nito o 
magugulang na tangkay, maliban sa dagta o mga nakuhang namumukadkad 
na ubod na nakuha mula rito, fiber, oil, o cake, o istirilasong binhi, o aumang 
bumubuo sa binhi, ng halaman na hindi kayang tumubo.

(b) Ang pagmamay-ari, paggamit, pagbili, pagbebenta, pagtatanim, 
pagpoproseso, pagyayari, pagbabalot, pagpapangalan, pagbabiyahe, pag-
iimbak, pammahagi, paggamit at paglilipat ng pang-industriyang hemp ay 
hindi dapat sumailalim sa mga probisyon ng dibisyong ito o ng Dibisyon 10 
(nagsisimula sa Seksiyon 26000) ng Kodigo sa Negosyo at Mga Propesyon, 
kundi dapat kontrolin ng Kagawaran ng Pagkain at Agrikultura alinsunod sa 
mga probisyon ng Dibisyon 24 (nagsisimula sa Seksiyon 81000) ng Kagawaran 
ng Pagkain at Agrikultura, kabilang ang lahat.

SEK. 9.2. Ang Seksiyon 81000 ng Kodigo sa Pagkain at Agrikultura ay 
sinususugan upang mabasang:

81000. Mga Pagpapakahulugan.

Para sa mga layunin ng dibisyong ito, ang mga sumusunod na katawagan ay 
may mga sumusunod na kahulugan:

(a) Ang "Lupon" ay ang Lupon Hinggil sa Pagpapayo sa Pang-industriyang 
Hemp.

(b) Ang "Komisyonado" ay ang komisyonado ng agrikultura ng bansa.

(c) Ang "Naitatag na institusiyon sa pang-agrikulturang pananaliksik" ay 
isang pampubliko o pribadong institusiyon o organisasyon na nagpapanatili 
ng lupa para sa pang-agrikulturang pananaliksik, kabilang ang mga 
kolehiyo, unibersidad, sentro sa pang-agrikulturang pananaliksik at sentro sa 
pananaliksik para sa konserbasyon. anumang institusiyon na:

(1) Isang pampubliko o pribadong institusiyon o organisasyon na nagpapanatili 
ng lupa o namamahaka para sa pang-agrikulturang pananaliksik, kabilang 
ang mga kolehiyo, unibersidad, sentro sa pang-agrikulturang pananaliksik at 
sentro sa pananaliksik para sa konserbasyon; o

(2) Isang institusiyon ng mas mataas na edukasyon (gaya ng inilarawan sa 
Seksiyon 1001 ng Batas sa Mas Mataas na Edukasyon ng taong 1965 (20 U.S.C. 
1001)) na nagppatubo, naglilinang o nagyayari ng pang-industriyang hemp 
para sa mga layunin ng pananaliksik na isinasagawa sa ilalim ng programa 
para sa pilotong pang-agrikultura o pang-akademikong pananaliksik.

(d) Ang "Masamang pangyayari" ay kasingkahulugan ng inilalarawan sa 
Seksiyon 11018.5 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan.

(e) Ang "Kalihim" ay ang Kalihim ng Pagkain at Agrikultura.

(f) Ang "Nagpapalago ng binhi" ay isang indibidwal o pampubliko o 
pribadong institusyon o organisasyon na nakarehistro sa komisyonado upang 
magpatubo ng mga nililinang na binhi para sa pagbebenta o pananaliksik.

(g) Ang "Nililinang na binhi" ay ang iba't ibang uri ng pang-industriyang 
hemp.

(h) Ang "Plano sa pagpapatubo ng binhi" ay isang diskarteng inaral ng isang 
nagpapalago ng binhi, o aplikante ng nagpapalago ng binhi, na nagdedetalye 
sa kaniyang pinlanong pamamaraan sa pagpapatubo at pagpapalago ng 
bagong nililinang na binhi para sa pang-industriyang hemp.

SEK. 9.3. Ang Seksiyon 81006 ng Kodigo sa Pagkain at Agrikultura ay 
sinususugan upang mabasang:

81006. Mga Limitasyon ng; Ipinagbabawal sa; Pag-aangkat ng; Pasusuri 
sa Laboratoryo ng Pagpapatubo ng Pang-industriyang Hemp.

(a) (1) Maliban kapag pinatubo ng isang naitatag na institusiyon sa pang-
agrikulturang pananaliksik o ng isang nakarehistrong nagpapalago ng binhi, 
dapat patubuin lang ang pang-industriyang hemp bilang fiber o oilseed 
crop na itinanim nang maramihan, o pareho, sa sukat ng lupain na hindi 
bababa sa limang akre isang-kasampu ng isang akre sa isang pagkakataon 
at walang bahagi ng sukat ng lupain ng pang-industriyang hemp ang dapat 
magsama ng mga lupang mas mababa sa isang karatig na akre.
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Seksiyon 8 ng batas na nagdagdag sa dibisyong ito, napag-alaman na ang 
mga probisyon ng seksiyong ito ay hindi sapat upang makasunod sa batas na 
pederal, dapat magtatag ang kagawaran, sa pagsangguni sa lupon, ng mga 
pamamaraan para sa seksiyong ito na tumutugon sa mga inaatas ng batas 
na pederal.

SEK. 9.4. Ang Seksiyon 81007 ng Kodigo sa Pagkain at Agrikultura ay 
pinawalang-saysay.

81007. (a) Maliban kung nakasaad sa subdibisyon (b) o kung 
kinakailangang magsagawa ng pagsusuri alinsunod sa subdibisyon (f) ng 
Seksiyon 81006, ipinagbabawal ang pagmamay-ari, sa labas ng sakop ng 
legal na paglilinang, ng dagtas, mga namumukadkad na ubod o mga dahon 
na inalis sa halaman ng hemp.

(b) Ang pagkakaroon ng de minimis na dami, o hindi kinakailangang 
bilang, ng mga dahon ng hemp o namumukadkad na ubod sa mga bigkis 
ng hemp na nagresulta mula sa normal at naaangkop na pagpoproseso ng 
pang-industriyang hemp ay hindi dapat magbunsod ng pagmamay-ari ng 
marijuana.

SEK. 9.5. Ang Seksiyon 81008 ng Kodigo sa Pagkain at Agrikultura ay 
sinususugan upang mabasang:

81008. Mga Ulat; Mga Iniaatas ng Pangkalahatang Abugado.
(a) Hindi lalampas sa Enero 1, 2019, o limang taon pagkataspos 
mapahintulutan ang mga probisyon ng dibisyong ito sa ilalim ng batas na 
pederal, alinman ang mas matagal, dapat iulat ng Pangkalahatang Abugado 
sa Asembleya at Komite ng Senado sa Agrikultura at Asembleya at Komite ng 
Senado sa Kaligtasan ng Publiko ang mga naiulat na insidente, kung mayroon 
man, ng sumusunod:

(1) Isang taniman ng pang-industriyang hemp na ginagamit upang 
pagtakpan ang paglilinang ng marijuana.

(2) Mga paghahabol sa isang pandinig sa hukuman ng mga taong hindi 
kasama sa mga hindi saklaw sa subdibisyon (f) ng Seksiyon 81006 na ang 
marijuana ay pang-industriyang hemp.

(b) Ang isang ulat na isinumite alinsunod sa subdibisyon (a) ay dapat isumite 
alinsunod sa Seksiyon 9795 ng Kodigo ng Pamahalaan.

(c) Alinsunod sa Seksiyon 10231.5 ng Kodigo ng Pamahalaan, mapawalang-
saysay ang seksiyong ito sa Enero 1, 2023, o apat na taon pagkatapos ng 
petsa ng takdang panahon ng ulat, aliman ang mas matagal.

SEK. 9.6. Ang Seksiyon 81010 ng Kodigo sa Pagkain at Agrikultura ay 
sinususugan upang mabasang:

81010. Pagpapatakbo ng Dibisyon.
(a) Ang dibisyong ito, at Seksiyon 221 ay hindi dapat magkaroon ng bisa 
hangga't hindi pa napapahintulutan sa ilalim ng batas na pederal sa  
Enero 1, 2017.

(b) Ang pagmamay-ari, paggamit, pagbili, pagbebenta, produksiyon, 
pagyayari, pagbabalot, pagpapangalan, pagbibiyahe, pag-iimbak, 
pamamahago, paggamit at paglilipat ng pang-industriyang hemp ay dapat 
kontrolin alinsunod sa dibisyong ito. Ang Kawanihan ng Pagkontrol sa 
Marijuana ay may kapangyarihang bawasan at kontrolin ang mga halaman at 
produkto na tumutugma sa paglalarawan ng pang-industriyang hemp ngunit 
itinanim, pinroseso, niyari, sinuro, inihatid, o pinangalagaan alinsunod sa 
isang lisensiyang naisyu sa ilalim ng Dibisyon 10 (nagsisimula sa Seksiyon 
26000) ng Kodigo ng Negosyo at Mga Propesyon.

SEK. 10. Susog.

Ang batas na ito ay dapat malawakang maunawaan upang maisagawa ang 
mga layunin at hangarin nito gaya ng nakasaad sa Seksiyon 3. Maaaring 
susugan ng Lehislatura, ayon sa boto ng mayoriya, ang mga probisyon ng 
batas na ito na nakasaad sa Seksiyon 5 hanggang 5.5, kabilang ang lahat, at 
Seksiyon 6 hanggang 6.3, kabilang ang lahat, upang ipatupad ang mga tunay 
na probisyon ng mga seksiyong iyon, hangga't ang mga naturang pagsusog 
ay tugma at dagdag sa mga layunin at hangarin ng batas na ito aya ng 

(4) Ang ulat ng pagsusuri sa laboratoryo ay dapat iisyu ng isang laboratoryong 
nakarehistro sa Pangasiwaan sa Pagpapatupad ng Gamot ng pederal, dapat 
ipahayag ang porsyento ng nilalamang na THC, dapat isaad ang petsa kung 
kailan at lokasyon kung saan kinuha ang mga sampol at dapat ipahayag ang 
mga coordinate ng Global Positioning System at kabuuang sukat ng lupain ng 
pananim. Kung nagsasaad ang ulat ng pagsusuri sa laboratoryo ng porsyento 
ng nilalamang THC na katumbas ng o mas mababa sa tatlong-ikasampu 
ng 1 porsyento, dapat makita ang mga salitang "NAKAPASA BILANG PANG-
INDUSTRIYANG HEMP NG CALIFORNIA" sa o malapit sa itaas na bahagi ng 
ulat ng pagsusuri sa laboratoryo. Kung nagsasaad ang ulat ng pagsusuri sa 
laboratoryo ng porsyento ng nilalamang THC na mahigit sa tatlong-ikasampu 
ng 1 porsyento, dapat makita ang mga salitang "HINDI NAKAPASA BILANG 
PANG-INDUSTRIYANG HEMP NG CALIFORNIA" sa o malapit sa itaas na bahagi 
ng ulat ng pagsusuri sa laboratoryo.

(5) Kung nagsasaad ang ulat ng pagsusuri sa laboratoryo ng porsyento ng 
nilalamang THC na ktumbas ng o mas mababa sa tatlong-ikasampu ng 1 
porsyento, dapat bigyan ng laboratoryo ang taong humiling ng pagsusuri ng 
hindi bababa sa 10 orihinal na kopyang nilagdaan ng isang empleyadong 
pinapahintulutan ng laboratoryo at dapat itong magrabi ng isa o higit pang 
mga orihinal na kopya ng ulat ng pagsusuri sa laboratoryo para sa hindi 
bababa sa dalawang taon mula sa petsa ng sampling nito.

(6) Kung nagsasaad ang ulat ng pagsusuri sa laboratoryo ng porsyento 
ng nilalamang THC na mahigit sa tatlong-ikasampu ng 1 porsyento at 
hindi lumampas sa 1 porsyento, dapat magsumite ang nagrerehistro na 
nagpapatubo ng pang-industriyang hemp ng mga karagdagang sampol para 
sa pagsusuri ng tumubong pang-industriyang hemp.

(7) Ang isang nagrerehistrto na nagpapatubo ng pang-industriyang hemp 
ay dapat sirain ang tumubong pang-industriyang hemp kapag nakatanggap 
siya ng unang ulat ng pagsusuri sa laboratoryo na nagsasaad ng porsyento 
ng nilalamang THC na lumampas sa 1 porsyento o pangalawang ulat ng 
pagsusuri sa laboratoryo alinsunod sa talataan (6) na nagsasaad ng porsyento 
ng nilalamang THC na lumampas sa tatlong-ikasampu ng 1 porsyento ngunit 
mas mababa sa 1 porsyento. Kung lumampas ng 1 porsyento ang porsyento ng 
nilalamang THC, dapat isagawa ang pagsira sa loob ng 48 oras pagatanggap 
ng ulat ng pagsusuri sa laboratoryo. Kung ang porsyento ng nilalamang 
THC sa pangalawang ulat ng pagsusuri sa laboratoryo ay lumampas ng 1 
porsyento, dapat isagawa ang pagsira sa lalong madaling panahon, ngunit 
hindi lalampas sa 45 araw pagkatanggap ng pangalawang ulat ng pagsusuri.

(8) Ang isang nagrerehistrong gustong magpatubo ng pang-industriyang 
hemp at sumusunod sa seksiyong ito ay hindi dapat usigin para sa paglilinang 
o pagmamay-ari ng marijuana bilang resulta ng isang ulat ng pagsusuri sa 
laboratoryo na nagsasaad ng porsyento ng nilalamang THC na mahigit sa 
tatlong-ikasampu ng 1 porsyento ngunit mas mababa sa 1 porsyento.

(9) Dapat pahintulutan ang mga naitatag na institusyon sa pang-
agrikulturang pananaliksik na maglinang o magmay-ari ng pang-industriyang 
hemp na may kasamang ulat ng pagsusuri sa laboratoryo na nagsasaad 
ng prsyento ng nilalamang THC na mahigit sa tatlong-ikasampu ng 1 
porsyento kung nakapag-aambag ang paglilinang o pagmamay-aring iyon sa 
pagpapalago ng mga uri ng pang-industriyang hemp na susunod sa tatlong-
ikasampu ng 1 porsyento ng limitasyon sa THC na naitatag sa dibisyong ito.

(10) Maliban sa isang naitatag na institusyon sa pang-agrikulturang 
pananaliksik, dapat magpanatili ang isang nagrerehistro na nagpapatubo ng 
pang-industriyang hemp ng orihinal na nilagdaang kopya ng ulat ng pagsusuri 
sa laboratoryo sa loob ng dalawang taon mula sa petsa ng sampling nito, 
gumawa ng orihinal na nilagdaang kopya ng ulat ng pagsusuri sa laboratoryo 
na makukuha sa kagawaran, komisyonado, o mga opisyal ng pagpapatupad 
ng batas o kanilang mga naitalaga kapag hiniling, at dapat magbigay ng 
orihinal na kopya ng ulat ng pagsusuri sa laboratoryo sa bawat taong 
bumibili, nagpapadala o kumukuha mula sa nagrerehistro na nagpapatubo 
ng pang-industriyang hemp ng fiber, oil, cake, o binhi, o anumang bumubuo 
sa binhi, ng haolaman.

(g) Kung, sa opinsyon ng Pangkalahatang Abugado na naisyu alinsunod sa 
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ang bawat bag sa pamimili na gawa sa papel o muling nagagamit sa 
minimum na 10 sentimos. Maaaring maningil nang mas malaki ang mga 
tindahan kung gugustuhin ng mga ito, at sa partikular, ang mga groser at 
tagapagtingi ay inaatasan ng batas na itabi ang mga ipinag-utos na singil 
sa pagbebenta na ito bilang karagdagang kita.

(c) Hindi gagamitin sa mga layuning pangkapaligiran ang alinman sa mga 
singil sa pagbebenta ng mga bag sa pamimili na iniaatas ng batas ng estado. 
Sa partikular, isinulat ng Lehislatura ang naturang batas sa ganoong paraan 
upang ang mga singil sa pagbebenta na ito ay magsilbing karagdagang kita 
sa mga groser at tagapagtingi.

(d) Ang deal na ito sa mga espesyal na interes ay magbibigay sa mga groser 
at tagapagtingi nang mahigit sa 400 milyong dolyar na dagdag na kita kada 
taon—dahil sa pagsingil sa mga mamimili ng California, at nang may ilan o 
walang benepisyo sa kapaligiran.

(e) Karapatan ng mga tao ng California na umasang ang anumang mga 
singil sa pagbebenta ng mga bag sa pamimili, na iniaatas sa kanilang 
bayaran ng batas ng estado, ay ilalaan sa pagprotekta ng kapaligiran, at 
hindi sa pagpapayaman ng mga korporasyon.

SEK. 3. Pahayag ng Layunin.

Layunin ng Batas para sa Proteksiyon ng Bayad Pangkapaligiran na tugunan 
ang mga inaasahan ng mga taga-California sa pamamagitan ng pag-aatas 
na ilaan ang anumang mga singil sa mga bag sa pamimili, na binabayaran 
ng mga mamimili kaugnay ng, o para sa, anumang ban sa plastic bag, sa mga 
naaangkop at mahahalagang layuning pangkapaligiran gaya ng pagtugon sa 
tagtuyot, muling paggamit, malilinis at iniinom na panustos na tubig, parke, 
paglilinis ng dagat, pagtanggal ng mga basura, at pagpapanumbalik sa 
tirahan ng maiilap na hayop-gubat.

SEK. 4. Narito ang nakasaad sa idinagdag na Kabanata 5.2 (nagsisimula sa 
Seksiyon 42270) sa Bahagi 3 ng Dibisyon 30 ng Kodigo sa mga Pampublikong 
Tagapagdulot:

Kabanata 5.2. Mga singil sa bag sa PaMiMili:  
ProteKsiyon at PagPaPaganda ng KaPaligiran

42270. Ang kabanatang ito ay tatawagin, at maaaring banggitin, bilang 
ang Batas para sa Proteksiyon ng Bayad Pangkapaligiran.
42271. (a) Sa kabila ng iba pang tadhana ng batas, ang lahat ng 
makukuha o makokolektang pera ng isang tindahan alinsunod sa isang 
batas ng estado, na nagbabawal sa pamamahagi ng anumang uri ng bag 
sa pamimili at nag-uutos na ibenta ang iba pang uri ng bag sa pamimimili, 
ay dapat ideposito sa Pondo para sa Proteksiyon at Pagpapaganda ng 
Kapaligiran na nasa Tesorerya ng Estado at pinapangasiwaan ng Lupon sa 
Konserbasyon ng Maiilap na Hayop-Gubat alinsunod sa Seksiyon 42272.
(b) Para sa mga layunin ng kabanatang ito:
(1) Ang "tindahan" ay tumutukoy sa isang establisamyento ng pagtitingi na 
nakakatugon sa alinman sa mga sumusunod na iniaatas:
(A) Isang tindahan ng pagtitingi na maraming linya ng produkto kung saan 
ang mamimili ang mismong bumibili, na kumikita ng kabuuang dalawang 
milyong dolyar ($2,000,000) o higit pa kada taon, na nagbebenta ng dry 
goods, mga de-lata, o aytem bukod pa sa pagkain, at ilan pang nabubulok 
na aytem.
(B) May hindi bababa sa 10,000 kuwadradong talampakan na espasyo 
para sa pagtitingi, na nagbabayad ng buwis sa pagbebenta o paggamit 
alinsunod sa Batas ng Bradley-Burns sa Magkakaparehong Lokal na Buwis 
sa Pagbebenta at Paggamit (Bahagi 1.5 (nagsisimula sa Seksiyon 7200) 
ng Dibisyon 2 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis) at may isang lisensiyadong 
parmasyutiko alinsunod sa Kabanata 9 (nagsisimula sa Seksiyon 4000) ng 
Dibisyon 2 ng Kodigo ng Negosyo at mga Propesyon.
(C) Isang convenience store, foodmart, o iba pang entidad na nauugnay sa 
pagtitingi ng isang limitadong linya ng mga produkto, na kinabibilangan ng 
gatas, tinapay, soda at mga pangmeryenda sa pangkalahatan, at may Uri 20 
o Uri 21 na lisensya mula sa Kagawaran ng Pagkontrol sa mga Inuming may 

nakasaad sa Seksiyon 3. Ag mga pagsusuog sa batas na ito na ngpapatupad 
ng mga proteksyon para sa mga empleyado at iba pang mga manggagawa 
ng mga lisensiyado sa ilalim ng Seksiyon 6 hanggang 6.3, kabilang ang 
lahat, ng batas na ito ay karagdagan sa mga proteksyong nakasaad upang 
mapalawak ng batas na ito ang mga legal na karapatan ng mga naturang 
empleyado o manggagawa ng mga lisensiyado sa ilalim ng Seksiyon 6 
hanggang 6.3, kabilang ang lahat, ng batas na ito ay dapat maging tugma 
at dagdag sa mga layunin at hangarin ng batas na ito. Ang Lehislatura ay 
maaari sa pamamagitan ng boto ng mayoriya na magsusog, magdagdag, o 
magpawalang-saysay sa anumang mga tadhana upang higit na bawasan 
ang mga parusa para sa alinman ng mga pagkakasalang tinugunan ng batas 
na ito. Maliban kung nakasaad, maaaring susugan ang mga probisyon ng 
batas ayon sa dalawang-katlong boto ng Lehislatura upang madagdagan ang 
mga layunin at hangarin ng batas.

SEK. 11. Konstruksiyon at Interpretasyon.

Ang mga probisyon ng batas na ito ay dapat malayaang maunawaan upang 
maipatupad ang mga layunin at hangarin ng Batas sa Pagkontrol, Pagbawas 
at Pagbuwis sa Paggamit ng Marijuana ng Mga Nasa Hustong Gulang; 
hangga't, gayunpaman, walang probisyon o mga probisyon sa batas na ito 
ang dapat intindihin o unawain sa paraang gagawa ng positibong sularinanin 
sa batas na pederal, kabilang ang Batas sa Mga Kontroladong Bagay ng 
pederal, hangga't ang probisyon o mga probisyong iyon ng batas na ito at 
batas ay hindi magkakatugma-tugma.

SEK. 12. Naibubukod.

Kung ang anumang tadhana ng batas na ito, o bahagi nito, o ang paggamit 
ng anumang tadhana o bahagi sa sinumang tao o pangyayari, para sa 
anumang dahilan ay ipinasiyang walang-bisa o ilegal, ang mga natitirang 
tadhana at bahagi ay hindi dapat maapektuhan, kundi dapat manatiling may 
buong puwersa at epekto, at sa layuning ito ang mga tadhana ng batas na ito 
ay maaaring ihiwalay.

SEK. 13. Magkakasalungat na Inisyatibo.

Kung mangyari na ang panukalang ito at iba pang panukala o mga 
panukalang may kaugnayan sa pagkontrol, regulasyon at pagbubuwis ng 
marijuana, marijuana na ginagamit sa paggamot o pang-industriyang hemp 
ay lalabas sa parehong pambuong-estadong balota ng eleksyon, ang mga 
probisyon ng ibang panukala o mga panukala ay ituturing na hindi kaugma 
sa panukalang ito. Kung ang panukalang ito ay tumanggap ng mas malaking 
bilang ng mga sumasang-ayong boto, ang mga tadhana ng panukalang ito 
ay dapat mamayani sa kabuuan ng mga ito, at ang mga tadhana ng ibang 
panukala ay dapat pawalang-bisa.

PROPOSIYON 65
Ang panukalang inisyatibo na ito ay iniharap sa mga tao alinsunod sa mga 
tadhana ng Seksiyon 8 ng Artikulo II ng Saligang-batas ng California.

May mga idinaragdag na seksiyon sa Kodigo sa mga Pampublikong 
Tagapagdulot ang panukalang inisyatibo na ito; dahil doon, ang mga bagong 
tadhanang iminumungkahing idagdag ay ililimbag nang naka-italicize upang 
ipabatid na bago ang mga ito.

IMINUMUNGKAHING BATAS
SEKSIYON 1. Titulo.

Ang batas na ito ay tatawagin at maaaring banggitin bilang ang Batas para 
sa Proteksiyon ng Bayad Pangkapaligiran.

SEK. 2. Mga Ipinasiya at Pagpapahayag.

Ipinasiya at ipinapahayag ng mga tao ng California ang mga sumusunod:

(a) Noong 2014, nagpatupad ang Lehislatura ng Estado ng California ng 
isang ban sa mga plastic na bag sa pamimili matapos nitong maglobi para sa 
mga espesyal na interes, kasama ang Kapisanan ng mga Groser ng California.

(b) Ipinag-utos din ng batas na ibenta ng mga tindahan sa mga mamimili 
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(7) Pagpapanumbalik ng mga tirahan ng maiilap na hayop-gubat.

(d) Hindi dapat gumamit ang Lupon sa Konserbasyon ng Maiilap na Hayop-
Gubat ng halagang mas malaki sa 2 porsiyento ng pera sa Pondo para 
sa Proteksiyon at Pagpapaganda ng Kapaligiran para sa mga gugol na 
pampangasiwaan. Ang mga tatanggap ng gawad ay hindi dapat gumamit ng 
halagang mas malaki sa 5 porsiyento ng anumang perang natanggap para 
sa mga gawad.

(e) Bago ibigay ang anumang mga gawad alinsunod sa kabanatang ito, 
dapat munang magtakda ang Lupon sa Konserbasyon ng Maiilap na Hayop-
Gubat ng mga patnubay para sa pangangalagap ng pondo at pagsusuri ng 
proyekto. Ang mga patnubay na ito ay maaaring may limitasyon sa dolyar na 
halaga ng mga ibibigay na gawad. Bago isapinal ang mga patnubay, dapat 
munang i-post ng Lupon sa Konserbasyon ng Maiilap na Hayop-Gubat ang mga 
paunang patnubay sa Internet Web site nito, at dapat muna itong magsagawa 
ng tatlong pampublikong pandinig upang malaman ang mga saloobin ng 
publiko. Isang pampublikong pandinig ang isasagawa sa Northern California, 
isang pandinig sa Central Valley, at isang pandinig sa Southern California.

(f) (1) Dapat magsagawa ang di-partidistang Tagasuri ng Estado ng 
California ng isang independiyenteng pagsusuri ng pananalapi kada 
dalawang taon para sa mga programang tumatanggap ng mga pondo 
alinsunod sa kabanatang ito. Dapat iulat ng Tagasuri ng Estado ng California 
ang mga ipinasiya nito sa Gobernador at mga kapulungan ng Lehislatura, 
at dapat nitong isapubliko ang mga ipinasiya nito sa Internet Web site nito.

(2) (A) Gamit ang pera sa Pondo para sa Proteksiyon at Pagpapaganda ng 
Kapaligiran, dapat bayaran ang Tagasuri ng Estado ng California, para sa 
kanyang mga aktwal na nagastos sa iniaatas na pagsusuri ng subdibisyon na 
ito, ng halagang hindi lalampas sa apat na raang libong dolyar ($400,000) 
bawat pagsusuri.

(B) Ang apat na raang libong dolyar ($400,000) na pinakamalaking 
limitasyon para sa bawat pagsusuri ay dapat iangkop kada dalawang taon 
upang ipakita ang anumang naging pagtaas o pagbaba sa implasyon ayon 
sa pagsukat ng Indise ng Presyo ng Mamimili para sa Lahat ng Mamimili sa 
Kalunsuran (CPI-U). Dapat kalkulahin at ilathala ng opisina ng Tesorerya ang 
mga pag-aangkop na iniaatas ng talataang ito.

42273. (a) Sa kabila ng iba pang batas, maaaring iatas ng mga lokal na 
pamahalaan na ideposito ang perang makukuha o makokolekta alinsunod sa 
anumang batas, na nagbabawal sa libreng pamamahagi ng anumang uri ng 
bag sa pamimili at nag-uutos na ibenta ang iba pang uri ng bag sa pamimili, 
sa Pondo para sa Proteksiyon at Pagpapaganda ng Kapaligiran at gamitin 
para sa mga layuning nakalagay sa Seksiyon 42272.

(b) Para sa mga layunin ng seksiyong ito, "tumutukoy ang lokal na batas" 
sa anumang ordinansa, resolusyon, batas, regulasyon, o iba pang legal na 
awtoridad na pinagtibay, isinabatas o ipinatupad ng anumang lunsod, 
county, lunsod at county, lunsod ng karta, espesyal na distrito, distrito ng 
paaralan, kolehiyo ng komunidad, o iba pang lokal o panrehiyon na entidad 
ng pamahalaan.

SEK. 5. Malayang Pagpapakahulugan.

Ang batas na ito ay malayang bibigyang-kahulugan upang maabot ang mga 
layunin nito.

SEK. 6. Magkakasalungat na Panukala.

(a) Kung sakaling ang panukalang ito at ang iba pang panukala o mga 
panukalang nauugnay sa paggamit ng perang nakuha o nakolekta ng mga 
tindahan, alinsunod sa mga batas na nagbabawal sa libreng pamamahagi at 
nag-uutos sa pagbebenta ng ilan sa o lahat ng uri ng mga bag sa pamimili, 
ay lumabas sa iisang pambuong-estadong balota, ang kabilang panukala 
o mga panukala ay dapat ituring na kasalungat ng panukalang ito. Kung 
sakaling makakuha ang panukalang ito ng mas maraming boto ng pagsang-
ayon, dapat ay ganap na mangibabaw ang mga tadhana ng panukalang ito, 
at dapat ay mapawalang-bisa ang mga tadhana ng kabilang panukala o mga 
panukala.

Alkohol.
(D) Isang convenience store, foodmart, o iba pang entidad na nauugnay sa 
pagtitingi ng mga produktong ginawa upang gamitin o kainin sa labas ng 
establisamyento, at may Uri 20 o Uri 21 na lisensya mula sa Kagawaran ng 
Pagkontrol sa mga Inuming may Alkohol.
(2) Ang "batas ng estado" ay tumutukoy sa anumang kautusan, batas, 
regulasyon o iba pang legal na awtoridad na pinagtibay, isinabatas o 
ipinatupad ng Estado ng California, o anumang ahensiya o kagawaran bago 
sumapit ang, o pagkalipas ng epektibong petsa ng seksiyong ito.
(3) Ang "bag sa pamimili" ay tumutukoy sa mga pang-isahang gamit na bag 
sa pamimili, bag na gawa sa papel, muling nagagamit na bag na gawa sa 
papel, plastic na bag, muling nagagamit na plastic na bag, nabubulok na 
bag, muling nagagamit na bag sa paggo-groseri, o iba pang uri ng mga bag 
na ginagamit sa pagbibitbit ng mga nabiling aytem mula sa isang tindahan.
(c) (1) Ang Lupon sa Konserbasyon ng Maiilap na Hayop-Gubat ay maaaring 
may mga pagtibaying regulasyon, at makipag-ugnayan o makipagkontrata sa 
iba pang mga ahensiya ng estado o lokal, upang matiyak na mapapangasiwaan 
o maipapatupad ang subdibisyon (a) ng seksiyong ito, ang Seksiyon 42272, 
at ang Seksiyon 42273.
(2) Sa kabila ng iba pang tadhana ng batas, sa pamamagitan nito, umuutang 
ang Lupon sa Konserbasyon ng Maiilap na Hayop-Gubat ng limang daang 
milyong dolyar ($500,000) mula sa Pondo para sa Ligtas na Iniinom na Tubig, 
Kalidad ng Tubig at Panustos na Tubig, Pagkontrol sa Baha at Proteksiyon ng 
Ilog at Baybay-dagat ng 2006 (Seksiyon 75009) upang mapagtibay ang mga 
regulasyon para sa pangangasiwa at pagpapatupad ng subdibisyon (a) ng 
seksiyong ito, Seksiyon 42272, at Seksiyon 42273. Kung hindi sapat ang pera 
sa Pondo para sa Ligtas na Iniinom na Tubig, Kalidad ng Tubig at Panustos 
na Tubig, Pagkontrol sa Baha at Proteksiyon ng Ilog at Baybay-dagat ng 2006 
upang maipautang ang iniaatas ng talataang ito, ang pinag-uusapang 
halaga ay uutangin na lang sa Pondo para sa Pagpapahusay ng Kalidad, 
Panustos at Imprastruktura ng Tubig ng 2014 (Seksiyon 79715 ng Kodigo sa 
Tubig). Dapat munang gamitin ang lahat ng perang nakadeposito sa Pondo 
para sa Proteksiyon at Pagpapaganda ng Kapaligiran upang mabayaran nang 
buo ang nasabing utang. Dapat gawin ng Tagapamahala at ng lahat ng iba 
pang nauugnay na opisyal ng estado ang lahat ng kinakailangang pagkilos 
upang mabayaran ang utang na iniaatas ng talataang ito.
42272. (a) Sa pamamagitan nito, nagagawa ang Pondo para sa Proteksiyon 
at Pagpapaganda ng Kapaligiran sa Tesorerya ng Estado.
(b) Sa kabila ng iba pang tadhana ng batas, ang Pondo para sa Proteksiyon 
at Pagpapaganda ng Kapaligiran ay isang pondo ng mga tagapangasiwa na 
ginawa lang upang magawa ang mga layunin ng kabanatang ito. Sa kabila 
ng Seksiyon 13340 ng Kodigo ng Pamahalaan, sa pamamagitan nito, ang 
lahat ng perang nakadeposito sa pondo, kasama ang interes na naiipon ng 
pondo, ay patuloy na nailalaan sa Lupon sa Konserbasyon ng Maiilap na 
Hayop-Gubat para lang sa mga layuning nakalagay sa subdibisyon (c), nang 
hindi isinasaalang-alang ang mga taon ng pananalapi.
(c) Dapat gamitin ng Lupon sa Konserbasyon ng Maiilap na Hayop-Gubat 
ang pera sa Pondo para sa Proteksiyon at Pagpapaganda ng Kapaligiran 
upang mapondohan ang mga gawad para sa proteksiyon at pagpapaganda 
ng kapaligiran. Narito ang mga proyekto at programang karapat-dapat para 
sa mga gawad:
(1) Mga proyekto para sa pagtugon sa tagtuyot, kasama ang, ngunit hindi 
limitado sa pagtugon sa mga gubat na nakakaranas ng tagtuyot at mga 
proyektong nagpapalawak o nagpapanumbalik ng mga basang lupa, tirahan 
ng mga isda, o tirahan ng mga ibong nakatira sa tubig.
(2) Muling paggamit.
(3) Malilinis at iniinom na panustos na tubig.
(4) Mga pang-estado, panrehiyon at lokal na parke.
(5) Paglilinis ng dagat.
(6) Pagtanggal ng mga basura.
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karapat-dapat sa hustisya at angkop na proseso. Ang mga mamamatay-tao 
na nasa hanay ng bibitayin ay pumatay ng higit sa 1,000 biktima, kabilang 
ang 229 bata at 43 opisyal ng pulisya; 235 biktima ang ginahasa at 90 
biktima ang pinahirapan.

3. Ang mga pamilya ng mga biktima ng pagpatay ay hindi dapat pinaghihintay 
ng mararming dekada para sa hustisya. Ang mga pagkaantalang ito ay higit 
na bumibiktima sa mga pamilyang naghihintay ng hustisya. Halimbawa, ang 
mamamatay-taong serye ang pagpatay na si Robert Rhoades, na kumidnap, 
naggahasa, nagpahirap, at pumatay ng 8-taong-gulang na si Michael Lyons 
at nanggahasa at pumatay sa estudyante ng mataas na paaralan sa Bay Area 
na si Julie Connell, ay naghihintay sa hanay ng bibitayin nang higit sa 16 na 
taon. Daan-daang mamamatay-tao ang naghihintay sa hanay ng bibitayin ng 
higit sa 20 taon.

4. Noong 2012, ang Opisina ng Manunuri ng Lehislatura ay nagpasiya na ang 
pag-aalis ng espesyal na pinaglalagyan ng mga nasa hanay ng bibitayin ay 
makapagtitipid ng milyun-milyong dolyar bawat taon. Ang mga matitipid na 
ito ay maaaring ipuhunan sa ating mga paaralan, pagpapatupad ng batas, at 
mga komunidad upang panatilihin tayong mas ligtas.

5. Ang mga mamamatay-tao na nasa hanay ng bibitayin ay dapat atasang 
magtrabaho sa bilangguan at magbayad ng restitusyon sa mga pamilya ng 
kanilang mga biktima na kaayon ng Batas ng mga Karapatan ng mga Biktima 
(Batas ni Marsy). Ang pagtangging magtrabaho at magbayad ng restitusyon 
ay dapat magresulta sa pagkawala ng mga espesyal na pribilehiyo.

6. Ang pagreporma sa kasalukuyang di-episyenteng proseso ng mga apela 
para sa mga kasong parusang kamatayan ay titiyak ng pagiging patas para 
sa pareho ng nasasakdal at mga biktima. Sa ngayon, ang mga kapital na 
nasasakdal ay naghihintay ng limang taon o higit pa para sa pakikipagtipan 
sa kanilang abugado sa paghahabol. Sa pagkakaloob ng agad na 
pakikipagtipan sa mga abugado, ang mga paghahabol ng mga nasasakdal 
ay madidinig nang mas maaga.

7. Ang pagsasabi ng nasasakdal na siya ay inosente ay hindi dapat limitado, 
pero ang mga walang-kabuluhan at hindi kailangang mga paghahabol ay 
dapat takdaan. Ang mga taktikang ito ay nag-aksaya ng mga dolyar ng 
nagbabayad ng buwis at nag-antala ng hustisya sa maraming dekada.

8. Ang ahensiya ng estado na dapat magpabilis ng sekundaryong pagrepaso 
ng mga kasong may parusang kamatayan ay nagpapatakbo nang walang 
anumang mabisang pagbabantay, nagiging dahilan ng mga pangmatagalang 
pagkaantala at pag-aaksaya ng mga dolyar ng nagbabayad ng buwis. Ang 
pangangasiwa ng Korte Suprema ng California sa ahensiyang ito ng estado ay 
titiyak ng pananagutan.

9. Ang mga burukratikong regulasyon ay hindi kailangang nag-antala ng 
pagpapatupad ng mga sentensiyang parusang kamatayan. Ang pag-aalis ng 
maaksayang paggasta sa mga paulit-ulit na pagsalungat sa mga regulasyong 
ito ay magreresulta sa patas at mabisang pagpapatupad ng hustisya.

10. Ang Saligang-Batas ng California ay nagbibigay sa mga biktima ng 
krimen ng karapatan sa nasa panahong hustisya. Ang isang kapital na kaso 
ay maaaring lubos at patas na marepaso ng pareho ng pang-estado at pederal 
na mga hukuman sa loob ng sampung taon. Sa pagpapatibay ng pang-
estadong mga tuntunin at pamamaraan, ang mga biktima ay tatanggap ng 
nasa panahong hustisya at ang mga nagbabayad ng buwis ay makapagtitipid 
ng daan-daang milyong dolyar.

11. Ang Hanay ng Bibitayin ay kabilang ang mga mamamatay-taong serye 
ang pagpatay, mga pumatay ng pulis, pumatay ng bata, at pumatay ng 
maraming tao, at mga mamamatay ng tao dahil sa pagkamuhi. Ang sistema 
ng parusang kamatayan ay sira, pero ito ay magagawa at dapat na ayusin. 
Ang inisyatibong ito ay titiyak ng hustisya para sa mga biktima at nasasakdal, 
at makapagtitipid ng daan-daang milyong dolyar ng nagbabayad ng buwis.

SEK. 3. Seksiyon 190.6 ng Kodigo Penal ay sinususugan upang mabasang:

190.6. (a) Ang Lehislatura ay nagpasiya na ang sentensiya sa lahat ng 
kapital na kaso ay dapat ipataw nang mabilis.

(b) Kung aaprobahan ng mga botante ang panukalang ito ngunit mapapalitan 
ang ilan sa o ang lahat ng bahagi nito ng iba pang kasalungat na inisyatibong 
inaprobahan ng mga botante sa halalan ding iyon, at mapapatunayang 
walang bisa ang kasalungat na inisyatibong iyon, awtomatikong ipapatupad 
at magkakaroon ng bisa ang panukalang ito.

SEK. 7. Naibubukod.

Naibubukod ang mga tadhana ng batas na ito. Kung mapag-aalamang 
walang bisa ang anumang bahagi, seksiyon, subdibisyon, talataan, sugnay, 
pangungusap, prase, salita o aplikasyon ng batas na ito para sa anumang 
dahilan ayon sa desisyon ng hukuman o naaangkop na hurisdiksiyon, hindi 
dapat makaapekto ang desisyong iyon sa bisa ng iba pang mga bahagi ng 
batas na ito. Sa pamamagitan nito, ipinapahayag ng mga tao ng Estado ng 
California na pagtitibayin nila ang batas na ito, at ang bawat bahagi, seksiyon, 
subdibisyon, talataan, sugnay, pangungusap, prase, salita at aplikasyon na 
hindi ipinahayag na walang bisa o labag sa batas, ipahayag mang walang 
bisa ang anumang bahagi ng batas o aplikasyong ito sa hinaharap o hindi.

SEK. 8. Legal na Depensa.

Kung maaaprobahan ng mga botante ng Estado ng California ang batas na ito 
at makukuwestiyon ang pagsunod nito sa batas na pederal, at tatanggi ang 
Gobernador at Pangkalahatang Abugado na depensahan ang batas na ito, 
isasagawa ang mga sumusunod na pagkilos:

(a) Sa kabila ng anumang kasalungat na pahayag na makikita sa Kabanata 
6 (nagsisimula sa Seksiyon 12500) ng Bahagi 2 ng Dibisyon 3 ng Titulo 
2 ng Kodigo ng Pamahalaan o iba pang batas, dapat magtalaga ang 
Pangkalahatang Abugado ng isang independiyenteng abugado na tapat at 
puspusang dedepensa sa batas na ito sa ngalan ng Estado ng California.

(b) Bago magtalaga ng independiyenteng abugado o tumayo bilang ganito 
ang Pangkalahatang Abugado, dapat muna niyang mabusising alamin ang 
mga kuwalipikasyon ng isang independiyenteng abugado, at dapat siyang 
kumuha ng nakasulat na pagpapatunay mula sa nabanggit na abugado na 
tapat at puspusan niyang dedepensahan ang batas na ito. Dapat ay isapubliko 
ang nabanggit na nakasulat na pagpapatunay kapag hiniling.

(c) Sa pamamagitan nito, patuloy na may nailalaang halaga sa 
Tagapamahala mula sa Pangkalahatang Pondo, nang hindi isinasaalang-
alang ang mga taon ng pananalapi, na kinakailangan upang mabayaran 
ang mga gastos sa pagpapanatili ng independiyenteng abugado na tapat at 
puspusang dedepensa sa batas na ito sa ngalan ng Estado ng California.

PROPOSISYON 66
Ang inisyatibong panukalang ito ay iniharap sa mga tao alinsunod sa mga 
tadhana ng Seksiyon 8 ng Artikulo II ng Saligang-batas ng California.

Ang inisyatibong panukalang ito ay nagsususog at nagdaragdag sa mga 
seksiyon ng Kodigo ng Pamahalaan at ng Kodigo Penal; dahil doon, ang mga 
kasalukuyang tadhanang iminunumungkahing tanggalin ay nakalimbag sa 
tipong pantanggal at ang mga bagong tadhanang iminumungkahing idagdag 
ay nakalimbag sa tipong italika upang ipabatid na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS
SEKSIYON 1. Maikling Titulo

Ang batas na ito ay dapat makilala at maaaring tawaging Batas ng 2016 para 
sa Reporma sa Parusang Kamatayan at Matitipid.

SEK. 2. Mga Ipinasiya at mga Pagpapahayag.

1. Ang sistema ng parusang kamatayan ng California ay hindi mabisa dahil 
sa pag-aaksaya, pagkaantala, at kawalang-kaya. Ang pag-aayos nito ay 
makapagtitipid ng milyun-milyong dolyar ng mga nagbabayad ng buwis ng 
California bawat taon. Ang mga naaksayang dolyar na ito ng nagbabayad ng 
buwis ay mas mahusay na gamitin para sa pagpigil sa krimen, edukasyon, at 
mga serbisyo para sa matanda at may kapansanan;

2. Ang mga biktima ng pagpatay at ang kanilang mga pamilya ay 
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(b) Dahil doon, sa lahat ng kaso kung saan ang sentensiyang kamatayan 
ay naipataw sa o pagkaraan ng ika-1 ng Enero,1997, ang pambungad na 
pahayag ng paghahabol sa Korte Suprema ng Estado ay dapat iharap nang 
hindi mas huli kaysa pitong buwan pagkatapos ng sertipikasyon ng rekord ng 
pagkakumpleto sa ilalim ng subdibisyon (d) ng Seksiyon 190.8 o pagtanggap 
ng abugado ng naghahabol ng kinumpletong rekord, alinman ang mas huli, 
maliban kung may magandang dahilan. Gayunman, sa mga kasong ito kung 
saan ang transkrip ng paglilitis ay humigit sa 10,000 pahina, ang pahayag 
ay dapat kumpletuhin sa loob ng mga limitasyon sa panahon at alinsunod sa 
mga pamamaraang itinatag ng mga tuntunin ng hukuman na pinagtibay ng 
Konsehong Panghukuman.

(c) Sa lahat ng kaso kung saan ang isang sentensiyang kamatayan ay 
ipinataw sa o pagkaraan ng ika-1 ng Enero, 1997, hangarin ng Lehislatura na 
ang apela ay pagpasiyahan at ang isang opinyong umaabot sa mga merito ay 
dapat iharap sa loob ng 210 araw pagkatapos ng pagkumpleto ng pahayag. 
Gayunman, kapag ang apela at isang petisyon para sa writ of habeas corpus 
ay dinidinig nang kasabay, ang petisyon ay dapat pagpasiyahan at ang 
isang opinyong umaabot sa mga merito ay dapat iharap sa loob ng 210 araw 
pagkatapos ng pagkumpleto ng pahayag para sa petisyon.

(d) Ang karapatan ng mga biktima ng krimen sa isang agad at pangwakas 
na kongklusyon, gaya ng itinatadhana sa talataan (9) ng subdibisyon (b) ng 
Seksiyon 28 ng Artikulo I ng Saligang-batas ng California, ay kabilang ang 
karapatan ng magkaroon ng mga hatol na kamatayan na isinasakatuparan sa 
loob ng isang makatwirang panahon. Sa loob ng 18 buwan pagkaraan ng petsa 
ng pagkakabisa ng inisyatibong ito, ang Konsehong Panghukuman ay dapat 
magpatibay ng mga unang tuntunin at pamantayan ng pangangasiwang 
idinisenyo upang pabilisin ang pagproseso ng mga kapital na apela at habeas 
corpus na pagrepaso ng estado. Sa loob ng limang taon ng pagpapatibay ng 
mga unang tuntunin o ng pagpasok ng hatol, alinman ang mas huli, ang 
mga hukuman ng estado ay dapat magkumpleto ng apela ng estado at ng 
unang pagrepaso ng habeas corpus ng estado sa mga kapital na kaso. Ang 
Konsehong Panghukuman ay dapat na patuloy na sumubaybay sa pagiging 
nasa panahon ng pagrepaso ng mga kapital na kaso at dapat baguhin ang 
mga tuntunin at pamantayan gaya ng kailangan upang kumpletuhin ang 
apela ng estado at unang habeas corpus na mga pamamaraan sa loob ng 
limang-taong panahon na itinatadhana sa subdibisyong ito. 

(d) (e) Ang kabiguan ng mga partido o ng Korte Suprema na tugunan o sundin 
ang limitasyon sa panahon na itinatadhana ng seksiyong ito ay hindi dapat 
maging dahilan ng paggawad ng paglabas mula sa hatol na napatunayang 
pagkakasala o sentensiyang parusang kamatayan ng isang hukuman upang 
sumunod sa limitasyon sa panahon na nasa subdibisyon (b) ay hindi idapat 
makaapekto sa pagiging may-bisa ng hatol o mag-atas ng pagbasura ng 
isang apela o petisyong habeas corpus. Kung ang isang hukuman ay nabigong 
sumunod nang walang hindi pangkaraniwan at mapuwersang mga dahilan 
na nagbibigay-katwiran sa pagkakaantala, ang alinmang partido o sinumang 
biktima ng pagkakasala ay maaaring humingi ng paglabas sa pamamagitan 
ng petisyon para sa writ ng mandato. Ang hukuman kung saan ang petisyon 
ay iniharap ay dapat umakto dito sa loob ng 60 araw ng paghaharap. Talataan 
(1) ng subdibisyon (c) ng Seksiyon 28 ng Article I ng Saligang-Batas ng 
California, na nauukol sa katayuan upang ipatupad ang mga karapatan ng 
mga biktima, pinaiiral sa subdibisyong ito at subdibisyon (d).
SEK. 4. Seksiyon 1227 ng Kodigo Penal ay sinususugan upang mabasang:

1227. (a) Kung sa anumang dahilang iba sa paghihintay sa apela 
alinsunod sa subdibisyon (b) ng Seksiyon 1239 ng kodigong ito ang isang hatol 
na kamatayan ay hindi naisagawa, at ito ay namamalaging may-bisa, ang 
hukuman kung saan ang hatol ay ginawa ay dapat, sa aplikasyon ng abugado 
ng distrito, o maaaring sa sarili nitong mosyon, gumawa at magpapasok ng 
isang utos na na nagtatalaga ng isang araw pagkatapos tukuyin ang isang 
panahon na 10 araw kung kailan ang hatol ay dapat isagawa, na hindi dapat 
mas kaunti kaysa 30 araw o mas marami kaysa 60 araw mula sa panahon ng 
paggawa ng naturang utos; at agad pagkaraan nito. Ang 10-araw na panahon 
ay dapat magsimula nang hindi kukulangin sa 30 araw pagkatapos ipasok 
ang utos at dapat matapos nang hindi lalampas ng 60 araw pagkatapos 

ipasok ang utos. Agad pagkatapos ipasok ang utos, ang isang sertipikadong 
kopya ng naturang ang utos, na pinatunayan ng klerk, sa ilalim ng selyo ng 
hukuman, ay dapat, para sa layunin ng pagsasagawa, ihatid sa pamamagitan 
ng nakarehistrong koreo sa warden ng bilangguan ng estado na nagpapanatili 
ng nasasakdal; sa kondisyon, na kung ang nasasakdal ay hindi nakakulong, 
isang utos para sa paghuli sa kanya ay maaaring ilabas, pagkahuli, siya ay 
dapat dalhin sa hukuman, kung saan ang hukuman ay dapat gumawa ng 
utos na nagtatagubilin sa warden ng bilangguan ng estado na ang syerip 
ay pinagbilinang paghatiran ng nasasakdal na isagawa ang hatol sa isang 
tinukoy na panahon sa loob ng isang panahon na 10 araw, na hindi dapat na 
magsimula mas kaunti kaysa 30 araw o dapat matapos nang marami kaysa 
60 araw mula sa panahon ng paggawa ng naturang utos.

(b) Mula sa isang utos na nagtatakda ng panahon para sa at pagtatagubilin 
ng pagsasagawa ng naturarng hatol gaya ng itinatadhana dito, hindi dapat 
magkaroon ng apela.

SEK. 5. Seksiyon 1239.1 ay idinaragdag sa Kodigo Penal, upang:

1239.1. (a) Tungkulin ng Korte Suprema sa isang kapital na kaso na 
pabilisin ang pagrepaso ng kaso. Ang hukuman ay dapat magtalaga ng 
abugado para sa dukhang naghahabol sa pinakamaagang panahon na 
posible. Ang hukuman ay dapat lamang maggawad ng mga pagpapalawig 
ng panahon para sa pahayag para sa mapuwersa o hindi pagkaraniwang 
dahilan.
(b) Kapag kailangan upang tanggalin ang isang malaking bilang ng hindi 
nagagawa sa pakikipagtipan sa abugado para sa mga kapital na kaso, 
ang Korte Suprema ay dapat mag-atas sa mga abugadong kuwalipikado 
para sa pakikipagtipan sa mga pinakaseryosong di-kapital na mga apela 
at nakatutugon sa mga kuwalipikasyon para sa mga kapital na apela na 
tanggapin ang pakikipagtipan sa mga kapital na kaso bilang isang kondisyon 
para sa pamamalagi sa listahan ng pakikipagtipan ng hukuman. May isang 
"malaking bilang ng mga hindi nagagawa" para sa layuning ito kapag ang 
panahon mula sa pagpasok ng hatol sa hukuman ng paglilits hanggang sa 
pakikipagtipan sa abugado para sa apela ay humigit sa 6 na buwan sa isang 
panahon na 12 magkakasunod na buwan.
SEK. 6. Seksiyon 1509 ay idinaragdag sa Kodigo Penal, upang:

1509. (a) Ang seksiyong ito ay pinaiiral sa anumang petisyon para sa writ 
of habeas corpus na iniharap ng isang taong nakakulong alinsunod sa isang 
hatol na kamatayan. Ang isang writ of habeas corpus alinsunod sa seksiyong 
ito ay ang eklusibong pamamaraan para sa kolateral na atake sa isang 
hatol na kamatayan. Ang isang petisyon na iniharap sa alinmang hukuman 
na iba sa hukuman na nagpataw ng sentensiya ay dapat na agad ilipat sa 
hukumang iyon maliban kung ang magandang dahilan ay naipakita para 
dinggin ang petisyon ng ibang hukuman. Ang isang petisyon na iniharap o 
inilipat sa hukuman na nagpataw ng sentensiya ay dapat italaga sa orihinal 
na hukom ng paglilitis maliban kung ang hukom na iyon ay wala o may ibang 
magandang dahilan upang italaga ang kaso sa ibang hukom.
(b) Pagkatapos ng pagpasok ng isang hatol na kamatayan sa hukuman ng 
paglilitis, ang hukumang iyon ay dapat mag-alay ng abugado ng bilanggo 
gaya ng itinatadhana sa Seksiyon 68662 ng Kodigo ng Pamahalaan.
(c) Maliban kung itinatadhana sa mga subdibisyon (d) at (g), ang unang 
petisyon ay dapat iharap sa loob ng isang taon pagkaraang ipasok ang utos 
sa ilalim ng Seksiyon 68662 ng Kodigo ng Pamahalaan.
(d) Ang unang petisyon na wala sa panahon sa ilalim ng subdibisyon (c) o 
isang kasunod na petisyon tuwing inihaharap ay dapat ibasura maliban kung 
ang hukuman ay nagpasiya, sa pamamayani ng lahat ng ebidensiya, kung 
matatanggap o hindi sa paglilitis, na ang nasasakdal ay talagang inosente 
sa krimen na siya ay nahatulan o hindi karapat-dapat para sa sentensiya. 
Ang pag-antala ng pagsasagawa ay hindi dapat igawad para sa layuning 
isaalang-alang ang kasunod o wala sa panahon na petisyon maliban kung 
ang hukuman ay nagpasiya na ang nagpetisyon ay may malaking dahilan 
para sa aktuwal na pagiging inosente o pagiging hindi karapat-dapat. "Hindi 
karapat-dapat para sa sentensiyang kamatayan" ay nangangahulugang 
may mga kalagayang naglalagay sa sentensiyang iyon sa labas ng sariling 
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pagpapasiya ng nagsentensiya. Ang mga paghahabol tungkol sa pagiging 
hindi karapat-dapat ay kabilang ang isang paghahabol na wala sa mga 
espesyal na kalagayan sa subdibisyon (a) ng Seksiyon 190.2 na totoo, isang 
paghahabol na ang nasasakdal ay wala pang 18 taong gulang sa panahon 
ng krimen, o isang paghahabol na ang nasasakdal ay may kapansanang 
pangkaisipan, gaya ng binigyang-kahulugan sa Seksiyon 1376. Ang isang 
paghahabol na may kaugnayan sa desisyon sa pagsentansiya sa ilalim ng 
Seksiyon 190.3 ay hindi isang paghahabol ng aktuwal na pagiging inosente 
para sa layunin ng seksiyong ito.

(e) Ang isang nagpetisyon na nagsasabi ng pagiging inosente o pagiging 
hindi karapat-dapat sa ilalim ng subdibisyon (d) ay dapat magsiwalat ng 
lahat ng mahalagang impormasyon na may kaugnayan sa pagkakasala 
o pagiging karapat-dapat na pag-aangkin ng nagpetisyon o kasalukuyan 
o dating abugado ng nagpetisyon. Kung ang nagpetisyon ay sadyang hindi 
gumawa ng pagsisiwalat na iniaatas ng subdibisyon at magpahintulot ng 
pagsisiwalat ng abugado, ang petisyon ay maaaring ibasura.

(f) Ang mga pamamaraan sa ilalim ng seksiyong ito ay dapat isagawa nang 
mabilis hanggang posible, kaayon ng isang patas na pagpapasiya. Ang 
hukumang superyor ay dapat lumutas sa unang petisyon sa loob ng isang 
taon ng paghaharap maliban kung ang hukuman ay nagpasiya na ang 
isang pagkaantala ay kailangan upang lutasin ang isang makabuluhang 
paghahabol ng aktuwal na pagiging inosente, pero hindi kailanman dapat 
umabot ang hukuman ng mas matagal kaysa dalawang taon para lutasin ang 
petisyon. Sa desisyon ng unang petisyon, ang hukuman ay dapat mag-isyu ng 
isang pahayag ng desisyon na nagpapaliwanag ng batayan ng pagiging totoo 
at ayon sa batas para sa desisyon nito.

(g) Kung ang isang habeas corpus na petisyon ay nakabinbin sa petsa ng 
pakakabisa ng seksiyong ito, maaaring ilipat ng hukuman ang petisyon sa 
hukuman na nagpataw ng sentensiya. Sa isang kaso kung saan ang hatol 
na kamatayan ay ipinataw bago ang petsa ng pagkakabisa ng seksiyong 
ito, pero walang habeas corpus na petisyon na iniharap bago ang petsa 
ng pagkakabisa ng seksiyong ito, ang isang petisyon na ipagbabawal ng 
subdibisyon (c) ay maaaring iharap sa loob ng isang taon pagkaraan ng petsa 
ng pagkakabisa ng seksiyong ito o sa loob ng panahon na ipinahihintulot sa 
ilalim ng naunang batas, alinman ang mas maaga..

SEK. 7. Seksiyon 1509.1 ay idinaragdag sa Kodigo Penal, upang:

1509.1. (a) Maaaring iapela ng alinmang partido ang desisyon ng isang 
hukumang superyor sa isang unang petisyon sa ilalim ng Seksiyon 1509 sa 
hukuman ng paghahabol. Ang isang apela ay dapat gawin sa pamamagitan 
ng paghaharap ng isang paunawa ng apela sa hukumang superyor sa loob ng 
30 araw pagkatapos ng desisyon ng hukuman na naggagawad ng habeas na 
petisyon. Ang isang kasunod na petisyon ay hindi dapat gamitin bilang isang 
paraan ng pagrepaso ng isang pagkakait ng habeas na paglabas.

(b) Ang mga isyung isinaalang-alang sa isang apela sa ilalim ng subdibisyon 
(a) ay dapat na limitado sa mga paghahabol na dinala sa hukumang superyor, 
maliban sa ang hukuman ng paghahabol ay maaari ring magsaalang-alang 
ng isang paghahabol tungkol sa hindi mabisang tulong ng abugado ng 
paglilits kung ang kabiguan ng abugado ng habeas na iharap ang paghahabol 
na iyon sa hukumang superyor ay bumubuo ng hindi mabisang tulong. Ang 
hukuman ng paghahabol ay maaari, kung ang karagdagang pagpapasiya ng 
katotohanan ay iniaatas, gumawa ng isang limitadong paghingi sa hukumang 
superyor na isaalang-alang ang paghahabol.

(c) Maaaring iapela ng mga tao ang desisyon ng hukumang superyor na 
naggagawad ng paglabas sa isang kasunod na petisyon. Maaaring lamang 
iapela ng nagpetisyon ang desisyon ng hukumang superyor na nagkakait 
ng paglabas sa isang kasunod na petisyon kung ang hukumang superyor o 
ang hukuman ng paghahabol ay naggawad ng isang sertipiko ng pagiging 
mahahabol. Ang isang sertipiko ng pagiging mahahabol ay maaari lamang 
mailabas sa ilalim ng subdibisyon kung ang nagpetisyon ay nagpakita ng 
pareho ng isang makabuluhang paghahabol para sa paglabas, na dapat na 
ipinabatid sa sertipiko, at isang makabuluhang paghahahbol na ang mga 
iniaatas ng subdibisyon (d) ng Seksiyon 1509 ay natugunan. Ang isang apela 

sa ilalim ng subdibisyong ito ay dapat gawin sa pamamagitan ng isang 
paunawa ng apela sa hukumang superyor sa loob ng 30 araw pagkatapos 
ng desisyon ng hukuman. Ang hukumang superyor ay dapat maggawad 
o magkait ng isang sertipiko ng pagiging mahahabol kasabay ng isang 
desisyong nagkakait ng paglabas sa petisyon. Ang hukuman ng paghahabol 
ay dapat maggawad o magkait ng isang kahilingan para sa isang sertipiko 
ng pagiging mahahabol sa loob ng 10 araw pagkatapos ng aplikasyon para 
sa isang sertipiko. Ang hurisdiksiyon ng hukuman ng paghahabol ay limitado 
sa mga paghahabol na tinukoy sa sertipiko at anumang mga karagdagang 
paghahabol na idinagdag ng hukuman ng paghahabol sa loob ng 60 araw 
pagkatapos ng paunawa ng apela. Ang isang apela sa ilalim ng subdibisyong 
ito ay dapat magkaroon ng priyoridad sa lahat ng ibang bagay at pagpasiyahan 
nang mabilis hanggang posible.

SEK. 8. Seksiyon 2700.1 ay idinaragdag sa Kodigo Penal, upang:

2700.1. Seksiyon 2700 ay pinaiiral sa mga presong sinentensiyahan ng 
kamatayan, maliban kung iba ang itinatadhana sa seksiyong ito.

Bawat taong napatunayang nagkasala ng pagpatay ng tao, sinentensiyahan 
ng kamatayan, at nasa ilalim ng pag-iingat ng Kagawaran ng Pagwawasto 
alinsunod sa mga Seksiyon 3600 hanggang 3602 ay dapat atasang 
magtrabaho ng mga oras ng matapat na paggawa bawat araw na siya ay 
nasa pag-iingat gaya ng dapat itagubilin ng mga tuntunin at regulasyon ng 
kagawaran.

Ang mga programa sa pisikal na edukasyon at pisikal na kalakasan ay 
hindi dapat maging kuwalipikado bilang trabaho para sa mga layunin ng 
seksiyong ito. Ang Kagawaran ng Pagwawasto at Rehabilitasyon ay maaaring 
magpawalang-bisa sa mga pribilehiyo ng sinumang kinondenang preso na 
tumangging magtrabaho gaya ng iniaatas ng seksiyong ito.

Sa anumang kaso kung saan ang kinondenang presyo ay napapailalim sa 
multang restitusyon o utos na restitusyon, ang Kalihim ng Kagawaran ng 
Pagwawasto at Rehabilitasyon ay dapat magbawas ng 70 porsiyento ng 
balanseng dapat bayaran, alinman ang mas kaunti, mula sa mga sahod at 
mga deposito sa ipinagkakatiwalang kuwenta ng kinondenang preso, anuman 
ang pinagkunan ng kita, at dapat ilipat ang mga pondong iyon sa Lupon ng 
Kabayaran sa Biktima at mga Paghahabol ng Pamahalaan ng California 
alinsunod sa mga tuntunin at regulasyon ng Kagawaran ng Pagwawasto at 
Rehabilitasyon, alinsunod sa mga Seksiyon 2085.5 at 2717.8.

SEK. 9. Seksiyon 3600 ng Kodigo Penal ay sinususugan upang mabasang:

3600. (a) Bawat lalaki, na pinatawan ng hatol na kamatayan, ay dapat 
ihatid sa warden ng bilangguan ng estado ng California na itinalaga ng 
kagawaran, upang panatilihin doon hanggang sa pagsasagawa ng hatol, 
malibang itinatadhana sa subdibisyon (b). Ang preso ay dapat panatilihin 
sa isang bilangguan ng California hanggang sa pagsasagawa ng hatol. 
Maaaring ilipat ng kagawaran ang preso sa ibang bilangguan na ipinasiya 
nito upang magkaloob ng isang antas ng seguridad na sapat para sa presong 
iyon. Ang preso ay dapat ibalik sa bilangguang itinalaga para sa pagsasagawa 
ng parusang kamatayan pagkatapos itakda ang petsa ng pagsasagawa.

(b) Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng batas:

(1) Ang isang kinondenang preso na, habang nasa bilangguan, ay gumawa 
ng alinman sa mga sumusunod na pagkakasala, o na, bilang isang miyembro 
ng isang gang o magulong grupo, ay nag-utos sa ibang mga tao na gumawa 
ng mga pagkakasalang ito, ay maaari, kasunod ng mga pagpapasiyang 
pandisiplina at mga aksiyon ng klasipikasyon sa Bilangguan ng Estado 
sa San Quentin, alinsunod sa mga regulasyong itinatag ng Kagawaran ng 
Pagwawasto, ay panatilihin sa isang protektadong lugar para sa kinondena na 
itinalaga ng Direktor ng Pagwawasto sa Bilangguan ng Estado ng California, 
Sacramento:

(A) Pagpatay ng Tao.

(B) Pag-atake sa pamamagitan ng sandata o pisikal na puwersang kayang 
magdulot ng seryosong mortal na pinsala.

(C) Pagtakas sa pamamagitan ng puwersa o tangkang pagtakas sa 
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pamamagitan ng puwersa.

(D) Inulit na mga seryosong paglabag sa mga tuntunin na nagbabanta nang 
malaki sa kaligtasan o seguridad.

(2) Ang programang pinalalagyan ng kinondena sa Bilangguan ng Estado ng 
California, Sacramento, ay dapat na lubos na tumatakbo bago ang paglipat 
ng sinumang kinondenang preso.

(3) Ang mga espesyal na protokol sa pagsasanay para sa pangangasiwa ng 
mga kinondenang preso ay dapat ipagkaloob sa mga nakalinyang tauhan 
at superbisor sa Bilangguan ng Estado ng California, Sacramento, na 
nangangasiwa ng mga kinondenang preso nang regular.

(4) Ang isang preso na ang mga pangangailangang medikal o pangkaisipan 
ay agaran dahil inilalagay sa panganib ang preso o ibang mga tao ay maaari, 
alinsunod sa mga regulasyong itinatag ng Kagawaran ng Pagwawasto, 
na panatilihin sa Pasilidad na Medikal ng California o ibang angkop na 
institusyon para sa paggamot na medikal o sa kalusugan ng isip. Ang preso 
ay dapat ibalik sa institusyon mula kung saan ang preso ay inilipat noong ang 
kondisyon ay sapat na ginagamot o nasa remisyon.

(c) Kapag pinananatili alinsunod sa subdibisyon (b) ang sumusunod ay 
dapat pairalin:

(1) Ang mga lokal na pamamaraang may kaugnayan sa mga pribilehiyo 
at mga pamamaraan sa klasipikasyon na itinatadhana sa Grado B na 
kinondenang mga preso sa Bilangguan ng Estado sa San Quentin ay dapat 
na katulad na itinatag sa Bilangguan ng Estado ng Californria, Sacramento, 
para sa kinondenang mga preso na pinananatili alinsunod sa talataan (1) ng 
subdibisyon (b) ng Seksiyon 3600. Ang mga pamamaraan sa klasipikasyon 
ay dapat kabilang ang karapatang repasuhin ang isang klasipikasyon nang 
hindi mas mababa kaysa 90 araw at ang pagkakataon na magpetisyon para 
sa isang pagbabalik sa Bilangguan ng Estado sa San Quentin.

(2) Ang katulad na mga pamamaraan sa kakayahang makagamit ng 
abugado-kliyente na ibinibigay sa mga konondenang presong pinananatili sa 
Bilangguan ng Estado sa San Quentin ay dapat ibigay sa mga kinondenang 
preso na pinananatili sa protektadong pinaglalagyan ng kinondena na 
itinalaga ng Direktor ng Pagwawasto, sa Bilangguan ng Estado ng California, 
Sacramento. Ang kakayahang makagamit ng abugado-kliyente para sa mga 
kinondenang preso na pinananatili sa isang institusyon para sa paggamot na 
medikal o sa kalusugan ng isip ay dapat na nababagay sa mga pamamaraan 
sa pagbisita ng institusyon at angkop na mga protokol sa paggamot.

(3) Ang isang kinondenang preso na pinananatili sa protektadong 
pinaglalagyan ng kinondena alinsunod sa subdibisyon (b) ay dapat ibalik sa 
Bilangguan ng Estado sa San Quentin nang hindi kukulangin sa 60 araw bago 
ang kanyang nakatakdang petsa ng pagbitay.

(4) Hindi hihigit sa 15 kinondenang preso ang maaaring muling panatilihin 
alinsunod sa talataan (1) ng subdibisyon (b).

(d) Bago ang anumang paglipat ng lugar ng hanay na kinondena mula sa 
Bilangguan ng Estado sa San Quentin, kung iminungkahi sa pamamagitan 
ng batas o anumang ibang mga paraan, lahat ng pinakamataas na seguridad 
Antas IV, 180-digri na mga pasilidad ng yunit na pinaglalagyan na may 
elektripikadong bakod ay dapat tayahin ng Kagawaran ng Pagwawasto para 
sa kaangkupan sa protektadong lugar at pagbitay ng mga kinondenang preso.

SEK. 10. Ang Seksiyon 3604 ng Kodigo Penal ay sinusugan upang maging:

3604. (a) Ang parusang kamatayan ay isasagawa sa pamamagitan ng 
paglalantad sa nakamamatay na gas o sa pamamagitan ng pagtuturok 
ng kemikal o mga kemikal sapat ang dami upang makapatay, alinsunod 
sa mga pamantayan na pinagtibay ng Kagawaran ng Pagwawasto at 
Pagbabagong-tatag.

(b) Ang mga taong hinatulan ng kamatayan bago ang o pagkatapos ng 
araw ng pagpapatupad ng subdibisyong ito ay papipiliin kung isasagawa 
ang parusa sa pamamagitan ng nakamamatay na gas o nakamamatay 
na iniksyon. Isasagawa ang pagpiling ito sa pamamagitan ng pagsulat, 
at ihaharap ito sa warden alinsunod sa mga regulasyong pinagtibay ng 

Kagawaran ng Pagwawasto at Pagbabagong-tatag. Kung ang isang tao na 
hinatulan ng kamatayan ay hindi pipili sa pagitan ng nakamamatay na gas o 
nakamamatay na iniksyon sa loob ng 10 araw pagkatapos ibigay ng warden 
sa preso ang isang mandamyento ng kamatayan na ibinigay pagkatapos 
ng araw ng pagpapatupad ng subdibisyong ito, isasagawa ang parusang 
kamatayan sa pamamagitan ng nakamamatay na iniksyon.

(c) Kapag ang isang tao na hinatulan ng kamatayan ay hindi napatawan ng 
parusa sa petsang itinakda para sa pagpatay at nagtakda ng bagong petsa 
ng pagpatay kasunod nito, magkakaroon muli ang preso ng pagkakataong 
piliin kung isasagawa ang parusa sa pamamagitan ng nakamamatay na gas 
o nakamamatay na iniksyon, alinsunod sa mga pamamaraang itinakda sa 
subdibisyon (b).

(d) Sa kabila ng subdibisyon (b), kung mapagpapasyahan na hindi wasto 
ang paraan ng pagpatay na inilalarawan sa subdibisyon (a), ang parusang 
kamatayan ay isasagawa sa pamamagitan ng mga alternatibong paraan na 
nakasaad sa subdibisyon (a).

(e) Ang Kagawaran ng Pagwawasto at Pagbabagong-tatag, o anumang 
kapalit na ahensya na may tungkuling magpatupad ng mga hatol ng 
kamatayan, ay palaging magkakaroon ng kakayahang magpatupad ng mga 
nasabing hatol.
SEK. 11. Ang Seksiyon 3604.1 ay idinagdag sa Kodigo Penal, upang 
maging:

3604.1. (a) Ang Batas sa Pamamaraang Pampangasiwaan ay hindi 
malalapat sa mga pamantayan, pamamaraan, o regulasyong ipinahayag 
alinsunod sa Seksiyon 3604. Ang mga pamantayang pinagtibay alinsunod 
sa subdibisyon (a) ng seksyong iyon ay ipagbibigay-alam ng kagawaran sa 
publiko at sa mga presong hinatulan ng kamatayan. Agad na aabisuhan ng 
kagawaran ang Pangkalahatang Abugado, ang Pampublikong Mananaggol 
ng Estado, at ang abugado para sa sinumang preso na mayroon nang 
nakatakdang petsa ng pagpatay o mayroong mungkahi para sa pagtatakda 
ng petsa ng pagpatay na nakabinbin dahil sa pagpapatibay o pagsusog sa 
mga pamantayan. Ang hindi pagsunod sa subdibisyong ito ay hindi isang 
dahilan upang ipagpaliban ang pagpatay o isang utos ng hukuman laban 
sa pagsasagawa ng pagpatay, maliban na lang kung talagang nakaapekto 
ang hindi pagsunod sa kakayahan ng preso na labanan ang pamantayan, at 
sa ganoong sitwasyon, ang tagal ng pagpapaliban ay lilimitahan lang sa 10 
araw.
(b) Sa kabila ng subdibisyon (a) ng Seksiyon 3604, ang isang pagpatay 
sa pamamagitan ng nakamamatay na iniksyon ay maaaring isagawa sa 
pamamagitan ng ibang uri ng iniksyon bukod pa sa pamamagitan ng ugat 
kung mapagdesisyunan ng warden na hindi praktikal ang pag-iniksyon sa 
ugat dahil sa kundisyon ng preso.
(c) Ang hukuman na naghatol ng kamatayan ay may eksklusibong 
hurisdiksyon upang dinggin ang anumang paghahabol ng preso na 
hinatulan ng kamatayan na nagsasabing labag sa saligang-batas o hindi 
wasto ang paraan ng pagpatay. Ibabasura ang nasabing paghahabol kung 
mapagdesisyunan ng hukuman na naantala ang paghahain nito nang walang 
magandang dahilan. Kung mapagdesisyunan na hindi wasto ang paraan, 
ipag-uutos ng hukuman ang paggamit ng wastong paraan ng pagpatay. 
Kung ipinag-utos ng isang pederal na hukuman ang paggamit ng isang 
paraan ng pagpatay, ang Kagawaran ng Pagwawasto at Pagbabagong-tatag 
ay magpapatibay ng paraan na sumusunod sa mga pederal na iniaatas ng 
hukumang iyon sa loob ng 90 araw. Kung hindi magagawa ng kagawaran 
ang anumang tungkulin na kinakailangan upang maipatupad ang hatol, 
aatasan ito ng hukuman na naghatol ng kamatayan na gawin ang tungkuling 
iyon ayon sa sarili nitong mungkahi, sa mungkahi ng Abugado ng Distrito o 
Pangkalahatang Abugado, o sa mungkahi ng sinumang biktima ng krimen 
gaya ng inilalarawan sa subdibisyon (e) ng Seksiyon 28 ng Artikulo I ng 
Saligang-batas ng California.
SEK. 12. Ang Seksiyon 3604.3 ay idinagdag sa Kodigo Penal, upang 
maging:

3604.3. (a) Maaaring dumalo ang isang doktor sa pagsasagawa ng 
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parusang kamatayan upang kumpirmahin ang pagkamatay, at maaari 
siyang magbigay ng payo sa kagawaran para sa paggawa ng protokol sa 
pagsasagawa ng parusang kamatayan upang mabawasan ang tsansang 
makaramdam ng sakit ang preso.

(b) Ang pagbili ng mga gamot, medikal na supply o kagamitang medikal 
na kinakailangan upang magsagawa ng parusang kamatayan ay hindi 
mapapailalim sa mga probisyon ng Kabanata 9 (simula sa Seksiyon 4000) 
ng Dibisyon 2 ng Kodigo ng Negosyo at mga Propesyon, at awtorisado ang 
sinumang parmasyutiko, o taga-supply, taga-compound, o tagapagyari ng 
mga gamot na magbigay ng mga gamot at supply sa kalihim o sa itinalaga 
ng kalihim, nang walang reseta, para sa pagpapatupad ng mga probisyon ng 
kabanatang ito.

(c) Ang anumang lupon ng paglilisensya, kagawaran, komisyon, o ahensya 
ng pagbibigay-kapangyarihan na namamahala o nangangasiwa sa 
pangangalagang pangkalusugan o nagbibigay ng sertipikasyon o lisensya sa 
mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ay walang karapatan 
na tanggihan o bawiin ang isang lisensya o sertipikasyon, punahin, pagalitan, 
suspindihin, o parusahan ang sinumang lisensyadong propesyonal sa 
pangangalagang pangkalusugan dahil sa anumang aksyon na pinahintulutan 
ng seksiyong ito.

SEK. 13. Ang Seksiyon 68660.5 ay idinagdag sa Kodigo ng Pamahalaan, 
upang maging:

68660.5. Ang layunin ng kabanatang ito ay bigyan ng awtorisasyon ang 
Estado ng California na pangasiwaan ang mga pederal na petisyon para 
sa habeas corpus alinsunod sa Kabanata 154 ng Titulo 28 ng Kodigo ng 
Estados Unidos, upang pabilisin ang pagkumpleto ng mga pagdinig para sa 
habeas corpus ng estado sa mga kaso ng parusang kamatayan, at upang 
makapagbigay ng de-kalidad na representasyon sa habeas corpus ng estado 
para sa mga preso na hinatulan ng kamatayan. Ang kabanatang ito ay 
bibigyang-kahulugan at ipapatupad alinsunod sa mga nabanggit na layunin.

SEK. 14. Ang Seksiyon 68661 ng Kodigo ng Pamahalaan ay sinusugan 
upang maging:

68661. Magtatatag ng Sentrong Tagapagdulot sa Habeas Corpus ng 
California sa panghukumang sangay ng pamahalaan ng estado, na 
magkakaroon ng mga sumusunod na pangkalahatang kapangyarihan at 
tungkulin:

(a) Magkaroon ng hanggang 34 na abugado na maaaring hirangin ng Korte 
Suprema alinsunod sa Seksiyon 68662 upang kumatawan para sa sinumang 
nahatulan ng kamatayan sa estadong ito na walang abugado, at natukoy 
bilang mahirap ng isang hukuman na may tamang hurisdiksyon, para sa 
pagpapasimula at pag-uusig ng mga aksyon pagkatapos ng paghahatol 
mga petisyon sa habeas corpus sa mga hukumang pederal at pang-estado, 
paghamon sa legalidad ng hatol o sentensya laban sa taong iyon, alinsunod 
sa mga limitasyon sa Seksyon 68661.1, at paghahanda ng mga petisyon para 
sa pagbibigay ng amnestiya. Ang isang Ang anumang nasabing paghirang ay 
maaaring kasabay ng paghirang ng Pampublikong Manananggol ng Estado o 
iba pang abugado para sa direktang pag-apela alinsunod sa Seksiyon 11 ng 
Artikulo VI ng Saligang-batas ng California.

(b) Humingi ng mga pagbabayad para sa representasyon at gastos alinsunod 
sa Seksiyon 3006A ng Titulo 18 ng Kodigo ng Estado Unidos kapag nagbibigay 
ng representasyon sa mahihirap na tao sa mga pederal na hukuman at 
iproseso ang mga pagbabayad na iyon sa pamamagitan ng Pederal na Pondo 
ng Katiwala.

(c) Makipagtulungan sa Korte Suprema mga hukuman sa pagkalap ng mga 
miyembro ng pribadong bar upang tumanggap ng mga paghirang sa kaso sa 
habeas corpus para sa parusang kamatayan.

(d) Magtakda at paminsan-minsang magsapanahon Magrekomenda ng mga 
abugado sa Korte Suprema para sa pagsasama sa isang listahan ng mga 
abugado na kuwalipikadong maging abugado sa mga pagdinig pagkatapos 
ng paghahatol sa habeas corpus sa mga kaso ng parusang kamatayan, 
basta't ang Korte Suprema ang magbibigay ng pinal na desisyon hinggil sa 

kung magsasama ng abugado sa listahan at hindi itatakda sa sentro.
(e) Magtakda at paminsan-minsang magsapanahon ng listahan ng mga 
may karanasan nang imbestigador at eksperto na kuwalipikadong tumulong 
sa mga pagdinig pagkatapos ng paghahatol sa habeas corpus sa mga kaso 
ng parusang kamatayan.

(f) Tumanggap ng mga imbestigador at eksperto bilang mga tauhan upang 
magkaloob ng mga serbisyo sa hinirang na abugado kapag hiniling ng 
abugado, basta't kapag ipinagkaloob ang mga serbisyong iyon sa pribadong 
abugado kapag hinirang ng Korte Suprema, ang mga serbisyong iyon ay 
mapapailalim sa kontrata sa pagitan ng hinirang na abugado at ng sentro.

(g) Magbigay ng legal na payo o iba pang payo o, kung wala, iba pang tulong 
sa hinirang na abugado sa mga pagdinig pagkatapos ng paghahatol sa 
habeas corpus kapag naaangkop at kapag hindi ipinagbabawal ng batas.

(h) Gumawa ng maikling talaan ng mga pahayag at mga nauugnay na 
materyal tungkol sa mahahalaga at umuulit na isyu mula sa mga pagdinig 
pagkatapos ng paghahatol sa habeas corpus sa mga kaso ng parusang 
kamatayan at ipakita ang mga talaang iyon sa hinirang na abugado.

(i) Magsuri ng mga kaso at irekomenda ang pagtatalaga ng hukuman sa 
mga naaangkop na abugado.

(j) Magbigay ng tulong at subaybayan ang pag-usad ng kaso kung 
kinakailangan.

(k) Suriin kaagad ang mga batas hinggil sa kaso at magrekomenda ng 
kabayaran sa mga miyembro ng pribadong bar sa hukuman.

(l) Taun-taon, mag-uulat ang sentro sa publiko, sa Lehislatura, sa Gobernador, 
at sa Korte Suprema hinggil sa katayuan ng paghirang ng abugado para sa 
mahihirap na tao sa mga kaso hinggil sa parusang kamatayan pagkatapos 
ng paghahatol sa habeas corpus, at hinggil sa pagpapatakbo ng sentro. 
Sa Enero 1, 2000 o bago ang petsang ito, susuriin ng Opisina ng Manunuri 
ng Lehislatura ang mga ulat. Ililista sa ulat ang lahat ng kaso kung saan 
nagbibigay ng representasyon ang sentro. Para sa bawat kaso na mahigit 
isang taon nang nakabinbin sa anumang hukuman, isasaad ng ulat ang 
dahilan ng pagkaantala at ang mga aksyon na ginagawa ng sentro upang 
makumpleto ang kaso.
SEK. 15. Ang Seksiyon 68661.1 ay idinagdag sa Kodigo ng Pamahalaan, 
upang maging:

68661.1. (a) Maaaring kumatawan ang sentro para sa isang tao na 
hinatulan ng kamatayan na may pederal na petisyon para sa habeas corpus 
kung (1) hinirang ang sentro upang kumatawan para sa taong iyon sa 
habeas corpus ng estado, (2) hinirang ng pederal na hukuman ang sentro 
para sa bagay na iyon, at (3) napagdesisyunan ng tagapagpaganap na 
direktor na babayaran ng pederal na hukuman ang lahat ng gagastusin sa 
representasyon. Ang sentro o ang sinumang tao o entidad na nakakatanggap 
ng pondo ng estado ay hindi maaaring gumamit ng pondo ng estado upang 
labanan sa pederal na hukuman ang anumang desisyon ng isang hukuman 
ng California hinggil sa isang kaso ng parusang kamatayan, maliban na lang 
sa kaso na nirerepaso ng Korte Suprema, alinsunod sa Seksiyon 1257 ng Titulo 
28 ng Kodigo ng Estados Unidos.
(b) Hindi awtorisado ang sentro na kumatawan para sa sinumang tao sa 
anumang kaso maliban sa habeas corpus na lumalaban sa desisyon o ginawa 
upang maantala o mapigilan ang pagpapatupad nito. Ang sentro ay hindi 
makikisangkot sa iba pang paghahabla o gagastos ng pondo sa anumang 
anyo ng pagtataguyod maliban sa mga bagay na malinaw na pinahintulutan 
ng seksiyong ito o ng Seksiyon 68661.
SEK. 16. Ang Seksiyon 68662 ng Kodigo ng Pamahalaan ay sinusugan 
upang maging:

68662. Ang Korte Suprema hukumang superyor na naghatol ay mag-aalok 
na maghirang ng abugado upang kumatawan para sa lahat isang ng preso 
preso na hinatulan ng kamatayan sa mga pagdinig pagkatapos ng paghahatol 
ng estado, at magbibigay ng utos na naglalaman ng isa sa mga sumusunod:

(a) Ang paghirang ng isa o higit pang mga abugado upang kumatawan 
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para sa preso sa mga pagdinig pagkatapos ng paghahatol alinsunod sa 
Seksiyon 1509 ng Kodigo Penal kapag napag-alaman na mahirap ang preso 
at tinanggap niya ang alok na maghirang ng abugado o kapag wala syang 
kakayahan na magpasya kung tatanggapin o tatanggihan niya ang alok na 
iyon.

(b) Isang ipinasiya, pagkatapos ng isang pagdinig kung kinakailangan, na 
tinanggihan ng preso ang alok na maghirang ng abugado at ginawa niya ang 
pagpapasyang iyon kahit alam niya kung ano ang mga mangyayari dahil sa 
desisyong iyon.

(c) Ang pagtangging maghirang ng abugado kapag napag-alaman na hindi 
naman mahirap ang preso.

SEK. 17. Ang Seksiyon 68664 ng Kodigo ng Pamahalaan ay sinusugan 
upang maging:

68664. (a) Ang sentro ay pamamahalaan ng isang tagapagpaganap na 
direktor na magiging responsable para sa pang-araw-araw na pagpapatakbo 
ng sentro.

(b) Ang tagapagpaganap na direktor ay pipiliin ng lupon ng mga direktor 
na binubuo ng limang miyembro at kukumpirmahin ng Senado. Ang bawat 
Proyekto ng Paghahatol ay maghihirang ng isang miyembro ng lupon, 
na binubuo ng mga abugado. Gayunpaman, ang sinumang abugado na 
nagtatrabaho bilang hukom, tagausig, o sa pagpapatupad ng batas ay hindi 
karapat-dapat na maglingkod sa lupon Korte Suprema. Ang tagapagpaganap 
na direktor ay maglilingkod para sa lupon Korte Suprema.

(c) Ang bawat miyembro ng lupon ay hihirangin upang maglingkod sa 
loob ng apat na taon, at pupunan ang mga bakanteng puwesto alinsunod 
sa orihinal na paraan ng paghirang. Ang mga miyembro ng lupon ay hindi 
makakatanggap ng kabayaran, ngunit babayaran ang lahat ng gastusin na 
makatuwiran at kinakailangan para sa kanilang mga tungkulin. Hihirangin 
ang mga unang miyembro ng lupon bago sumapit ang Pebrero 1, 1998. 
Sisiguraduhin ng tagapagpaganap na direktor na ang lahat ng kaso kung 
saan nagbibigay ng representasyon ang sentro ay makukumpleto sa lalong 
madaling panahon sa pamamagitan ng mahusay na representasyon.

(d) Dapat masapatan ng tagapagpaganap na direktor ang mga 
kuwalipikasyon sa paghirang ng Pampublikong Manananggol ng Estado 
alinsunod sa Seksiyon 15400.

(e) Matatanggap ng tagapagpaganap na direktor ang suweldo na itatakda 
para sa tagapagpaganap na direktor Pampublikong Manananggol ng Estado 
sa Kabanata 6 (simula sa Seksiyon 11550) ng Bahagi 1 ng Dibisyon 3 ng 
Titulo 2. Ang lahat ng iba pang abugado ng sentro ay bibigyan ng suweldo na 
kapantay ng bayad sa mga katulad na posisyon sa Opisina ng Pampublikong 
Manananggol ng Estado.

SEK. 18. Ang Seksiyon 68665 ng Kodigo ng Pamahalaan ay sinusugan 
upang maging:

68665. (a) Ang Konsehong Panghukuman at ang Korte Sprema ay 
magpapatupad, ayon sa hatol ng hukuman, ng mga may-bisa at sapilitang 
pamantayan sa husay para sa paghirang ng abugado sa mga pagdinig ng 
direktang pag-apela at habeas corpus sa parusang kamatayan, at susuriin 
nilang muli ang mga pamantayan kapag kinakailangan upang masiguradong 
masasapatan nila ang mga pamantayan sa subdibisyon (b).

(b) Sa pagtatakda at muling pagsusuri sa mga pamantayan, isasaalang-
alang ng Konsehong Panghukuman at ng Korte Suprema ang mga 
kuwalipikasyon na kinakailangan upang magkaroon ng mahusay na 
representasyon, ang pangangailangan na iwasang limitahan ang listahan ng 
mga kuwalipikadong abugado upang masigurado ang mabilis na paghirang, 
at ang mga pamantayan na kinakailangan upang maging kuwalipikado para 
sa Kabanata 154 ng Titulo 28 ng Kodigo ng Estados Unidos. Ang mga iniaatas 
sa karanasan ay hindi lang limitado sa karanasan sa depensa.

SEK. 19. Araw ng pagkakabisa. Maliban na lang kung partikular na 
nabanggit sa batas na ito, ang lahat ng seksiyon ng batas na ito ay 
magkakabisa kaagad pagkatapos itong pagtibayin, at malalapat ito sa lahat 

ng pagdinig na gagawin sa araw ng pagkakabisa o pagkatapos nito.

SEK. 20. Mga Susog. Ang mga probisyon ayon sa batas ng batas na ito ay 
hindi sususugan ng Lehislatura, maliban na lang sa pamamagitan ng batas 
na pinagtibay sa bawat batasan sa pamamagitan ng pagboto na inilagay sa 
talaan, ng tatlong-kapat ng mga miyembro ng bawat batasan, o ng batas na 
magkakabisa lang kapag inaprubahan ng mga botante.

SEK. 21. Kakayahang Maibukod/Magkakasalungat na Panukala/Katayuan.

Kung ituturing na hindi wasto o labag sa saligang-batas ang anumang 
probisyon ng batas na ito, o anumang bahagi ng anumang probisyon, o ang 
aplikasyon nito sa sinumang tao o anumang sitwasyon, hindi maaapektuhan 
ang mga natitirang probisyon at aplikasyon na maaaring magkabisa nang 
wala ang hindi wasto o labag sa saligang-batas na probisyon o aplikasyon, 
ngunit mananatiling may ganap na bisa, at maaaring ibukod ang mga 
probisyon ng batas na ito para dito.

Ginawa ang panukalang ito upang maging komprehensibo. Kagustuhan ng 
mga tao na kung sakaling lumabas sa balota sa halalan para sa buong estado 
ang panukalang ito o ang mga panukalang nauugnay sa paksa ng parusang 
kamatayan, ang mga probisyon ng iba pang panukala o mga panukala ay 
ituturing na sumasalungat sa panukalang ito. Kung sakaling makatanggap 
ng maraming boto na oo ang panukalang ito, mananaig nang buo ang mga 
probisyon ng panukalang ito, at hindi magkakaroon ng bisa ang lahat ng 
probisyon ng iba pang panukala o mga panukala.

Idinedeklara ng mga residente ng Estado ng California na ang may-panukala 
ng batas na ito ay may direkta at personal na kinalaman sa pagdepensa sa 
batas na ito, at binibigyan nila ng pormal na awtoridad ang may-panukala na 
depensahan ang batas na ito sa anumang legal na pagdinig, sa pamamagitan 
ng pakikialam sa nasabing legal na pagdinig, o sa pamamagitan ng 
pagdepensa sa batas sa ngalan ng mga tao at estado kung sakaling tumanggi 
ang estado na depensahan ang batas o apelahin ang isang hindi pabor na 
hatol laban sa batas. Kung sakaling dinedepensahan ng may-panukala 
ang batas na ito sa isang legal na pagdinig dahil tumanggi ang estado 
na depensahan ito o apelahin ang isang hindi pabor na hatol laban dito, 
gagawin ng may-panukala ang mga sumusunod: tumayo bilang ahente ng 
mga tao at ng estado; tuparin ang lahat ng etikal, legal, at pampananalaping 
tungkulin sa mga nasabing legal na pagdinig; magpahayag ng at mapailalim 
sa panunumpa sa katungkulan na iniaatas ng Seksiyon 3 ng Artikulo XX ng 
Saligang-batas ng California upang magkaroon ng limitadong kakayahan na 
kumilos sa ngalan ng mga tao at ng estado sa nasabing legal na pagdinig; 
at maging karapat-dapat na makatanggap ng kabayaran para sa mga 
makatuwirang legal na bayarin at nauugnay na gastos mula sa estado.

PROPOSISYON 67
Ang batas na ito na iminungkahi ng Panukalang-batas ng Senado 270 ng 
Regular na Sesyon ng 2013–2014 (Kabanata 850, Mga Batas ng 2014) ay 
iniharap sa mga tao bilang isang reperendum alinsunod sa mga tadhana ng 
Seksiyon 9 ng Artikulo II ng Saligang-batas ng California.

Ang iminumungkahing batas na ito ay nagdaragdag ng mga seksiyon sa 
Kodigo sa Mga Pampublikong Tagapagdulot; dahil dito, ang mga bagong 
tadhana na iminumungkahing idagdag ay naka-print sa tipong italika upang 
ipabatid na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS
SEKSIYON 1. Ang Kabanata 5.3 (nagsisimula sa Seksiyon 42280) ay 
idinaragdag sa Bahagi 3 ng Dibisyon 30 ng Kodigo sa Mga Pampublikong 
Tagapagdulot, kung saan mababasa ang:

Kabanata 5.3. Mga Pang-isahang gaMit na bag sa PaMiMili

Artikulo 1. Mga Pagpapakahulugan
42280. (a) Ang "kagawaran" ay tumutukoy sa Kagawaran ng Muling 
Paggamit at Pagpapanumbalik ng Mga Tagapagdulot.
(b) Ang "muling ginamit na postconsumer na materyal" ay tumutukoy sa 
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(2) Mayroong hindi bababa sa 10,000 kuwadradong talampakan ng espasyo 
ng pagtitingi na nakakapagbigay ng buwis sa pagbebenta at paggamit 
alinsunod sa Batas Bradley-Burns Ukol sa Magkaparehong Buwis sa Lokal 
na Pagbebenta at Paggamit (Bahagi 1.5 (nagsisimula sa Seksiyon 7200) ng 
Dibisyon 2 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis) at may lisensiyadong parmasya 
alinsunod sa Kabanata 9 (nagsisimula sa Seksiyon 4000) ng Dibisyon 2 ng 
Kodigo ng Negosyo at Mga Propesyon.
(3) Isang convenience food store, foodmart, o iba pang entidad na 
nakikilahok sa pagbebenta nang tingi ng limitadong linya ng mga produkto, 
na sa pangkalahatan ay kinabibilangan ng gatas, tinapay, softdrink, at mga 
meryenda, at may hawak na Kategorya 20 o Kategorya 21 na lisensiya na 
inisyu ng Kagawaran ng Pagkontrol ng Inuming May Alak.
(4) Isang convenience food store, foodmart, o iba pang entidad na nakikilahok 
sa pagbebenta nang tingi ng mga produktong nilalayong gamitin o kainin sa 
labas ng mga gusali, at mayroong Kategorya 20 o Kategorya 21 na lisensiya 
na inisyu ng Kagawaran ng Pagkontrol ng Inuming May Alak.
(5) Hindi ito napapailalim sa talataan (1), (2), (3), o (4), kung boluntaryong 
sumang-ayon ang establisamyento ng pagtitingi na sumunod sa mga iniaatas 
na ipinapataw sa isang tindahan alinsunod sa kabanatang ito, nagpaabot ng 
hindi na mababawing paunawa sa kagawaran tungkol sa intensyon nitong 
sumunod sa mga iniaatas na ipinapataw sa isang tindahan alinsunod sa 
kabanatang ito, at sumusunod sa mga iniaatas na itinakda alinsunod sa 
Seksiyon 42284.

Artikulo 2. Mga Reusable na Grocery Bag
42281. (a) Sa at pagkatapos ng Hulyo 1, 2015, ang isang tindahan, ayon 
sa pagpapakahulugan sa talataan (1) o (2) ng subdibisyon (g) ng Seksiyon 
42280, ay maaari lang magbenta o mamahagi ng reusable na grocery bag sa 
isang customer sa punto ng pagbebenta kung ang reusable na bag ay ginawa 
ng isang prodyuser na sertipikado alinsunod sa artikulong ito na nakakatugon 
sa lahat ng sumusunod na iniaatas:
(1) May hawakan at dinisenyo para sa hindi bababa sa 125 paggamit, ayon 
sa binanggit sa artikulong ito.
(2) May kakayahang maglaman ng hindi bababa sa 15 litro.
(3) Maaaring labhan sa makina o gawa sa materyal na maaaring linisin at 
alisan ng mikrobyo.
(4) Naka-print sa bag, o sa tiketang nakakabit sa bag na hindi nilalayong 
alisin, at sa paraang nakikita ng mamimili, ang lahat ng sumusunod na 
impormasyon:
(A) Ang pangalan ng tagapagyari.
(B) Ang bansa kung saan niyari ang bag.
(C) Isang pahayag na ang bag ay isang reusable na bag at dinisenyo para sa 
hindi bababa sa 125 paggamit.
(D) Kung ang bag ay karapat-dapat na muling gamitin sa estado, ang mga 
tagubilin na ibalik ang bag sa tindahan para sa muling paggamit o sa iba 
pang naaangkop na lokasyon ng muling paggamit. Kung muling magagamit 
sa estado, dapat makita sa bag ang simbolo ng muling paggamit na mga 
chasing arrow o ang terminong "maaaring muling gamitin," na naaayon 
sa mga patnubay ng Pederal na Komisyon ng Hanapbuhay sa paggamit ng 
terminong iyon, ayon sa naisapanahon.
(5) Hindi nagtataglay ng lead, cadmium, o anumang iba pang nakakalasong 
materyal na maaaring magdulot ng banta sa pampublikong kalusugan. 
Maaaring maipakita ng isang tagapagyari ng reusable na bag ang pagsunod 
sa iniaatas na ito sa pamamagitan ng pagkuha ng liham na walang pagtutol 
mula sa pederal na Pangangasiwa ng Pagkain at Gamot. Ang iniaatas na ito ay 
hindi dapat makaapekto sa anumang awtoridad ng Kagawaran ng Pagkontrol 
ng Mga Nakakalasong Substance alinsunod sa Artikulo 14 (nagsisimula sa 
Seksiyon 25251) ng Kabanata 6.5 ng Dibisyon 20 ng Kodigo sa Kalusugan at 
Kaligtasan at, sa kabila ng subdibisyon (c) ng Seksiyon 25257.1 ng Kodigo 
sa Kalusugan at Kaligtasan, hindi dapat ituring ang reusable na grocery 
bag bilang isang kategorya ng produkto na kinokontrol na o napapailalim sa 

isang materyal na dapat sana ay dadalhin na sa pagtatapon ng solidong 
basura, dahil nagamit na ito sa nilalayong paggagamitan nito at nakumpleto 
na ang cycle ng buhay ng produkto. Hindi kabilang sa muling ginamit na 
postconsumer na materyal ang mga materyal at byproduct na nakuha mula 
sa, at karaniwang muling ginagamit sa loob ng, orihinal na proseso ng 
pagyari at paggawa.
(c) Ang "muling ginamit na papel na bag" ay tumutukoy sa papel na bag sa 
pamimili na ipinagkakaloob ng isang tindahan sa isang customer sa punto ng 
pagbebenta na nakakatugon sa lahat ng sumusunod na iniaatas:
(1) (A) Maliban kung ipinagkaloob sa subparagraph (B), nagtataglay ng 
hindi bababa sa 40 porsiyento ng mga muling ginamit na postconsumer na 
materyal.
(B) Ang walong libra o mas maliit na muling ginamit na papel na bag ay 
dapat magtaglay ng hindi bababa sa 20 porsiyento ng muling ginamit na 
postconsumer na materyal.
(2) Tinatanggap para sa muling paggamit sa mga curbside na programa sa 
karamihan ng mga sambahayan na may access sa mga curbside na programa 
ng muling paggamit sa estado.
(3) Naka-print sa bag ang pangalan ng tagapagyari, ang bansa kung 
saan niyari ang bag, at ang pinakamababang porsiyento ng nilalamang 
postconsumer.
(d) Ang "reusable na grocery bag" ay tumutukoy sa bag na ipinagkakaloob ng 
isang tindahan sa isang customer sa punto ng pagbebenta na nakakatugon 
sa mga iniaatas ng Seksiyon 42281.
(e) (1) Ang "prodyuser ng reusable na grocery bag" ay tumutukoy sa isang 
tao o entidad na nagsasagawa ng alinman sa mga sumusunod:
(A) Nagyayari ng mga reusable na grocery bag para sa pagbebenta o 
pamamahagi sa isang tindahan.
(B) Nag-aangkat ng mga reusable na grocery bag sa estadong ito, para sa 
pagbebenta o pamamahagi sa isang tindahan.
(C) Nagbebenta o namamahagi ng mga reusable na bag sa isang tindahan.
(2) Hindi kasama sa "prodyuser ng reusable na grocery bag" ang isang 
tindahan, kaugnay ng reusable na grocery bag kung saan mayroong 
tagapagyari o tagapag-angkat, gaya ng tinukoy sa subparagraph (A) o (B) 
ng talataan (1).
(f) (1) Ang "pang-isahang gamit na bag sa pamimili" ay tumutukoy sa bag 
na gawa sa plastic, papel, o iba pang materyal na ipinagkakaloob ng isang 
tindahan sa isang customer sa punto ng pagbebenta at hindi isang muling 
ginamit na papel na bag o isang reusable na grocery bag na nakakatugon sa 
mga iniaatas ng Seksiyon 42281.
(2) Hindi kabilang sa pang-isahang gamit na bag sa pamimili ang alinman 
sa mga sumuusnod:
(A) Isang bag na ibinigay ng parmasya alinsunod sa Kabanata 9 (nagsisimula 
sa Seksiyon 4000) ng Dibisyon 2 ng Kodigo ng Negosyo at Mga Propesyon sa 
isang customer na bumibili ng inireresetang gamot.
(B) Isang walang hawakang bag na ginagamit upang protektahan ang isang 
biniling bagay upang hindi makasira o maka-contaminate ng iba pang mga 
biniling bagay kapag inilagay sa isang muling ginamit na papel na bag, isang 
reusable na grocery bag, o isang plastic bag na maaaring mabulok.
(C) Isang bag na ipinagkaloob upang maglaman ng walang balot na pagkain.
(D) Isang walang hawakang bag na dinisenyo upang ipantakip sa mga damit 
na nakalagay sa isang hanger.
(g) Ang "tindahan" ay tumutukoy sa isang establisamyento ng pagtitingi na 
nakakatugon sa alinman sa mga sumusunod na iniaatas:
(1) Isang kumpletong self-service na tindahan ng pagtitingi na may 
kabuuang taunang benta na dalawang milyong dolyar ($2,000,000) o higit pa 
na nagbebenta ng isang linya ng mga dry grocery, de-lata, o bagay na hindi 
pagkain, at ilang bagay na madaling masira.
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(c) Paano nakuha ang muling ginamit na postconsumer na materyal.

(d) Impormasyong nagpapakita na ang muling ginamit na postconsumer na 
materyal ay nilinis gamit ang naaangkop na kagamitan.

42282. (a) Simula sa o bago ang Hulyo 1, 2015, ang kagawaran ay dapat 
tumanggap mula sa isang prodyuser ng reusable na grocery bag ng katibayan 
ng sertipikasyon na isinagawa ng isang ikatlong partidong entidad ng 
sertipikasyon, na isinumite sa ilalim ng parusa sa pagbibigay ng hindi totoong 
pahayag, para sa bawat uri ng reusable na grocery bag na niyari, inangkat, 
ibinenta, o ipinamahagi sa estado at ibinigay sa isang tindahan para sa 
pagbebenta o pamamahagi, sa punto ng pagbebenta, na nakakatugon sa lahat 
ng naaangkop na iniaatas ng artikulong ito. Ang katibayan ng sertipikasyon 
ay dapat may kasamang bayad para sa sertipikasyon, na itinakda alinsunod 
sa Seksiyon 42282.1.

(b) Ang prodyuser ng reusable na grocery bag ay dapat muling magsumite 
sa kagawaran ng katibayan ng sertipikasyon ayon sa inilalarawan sa 
subdibisyon (a) bawat dalawang taon. Ang prodyuser ng reusable na grocery 
bag ay dapat magkaloob sa kagawaran ng naisapanahong katibayan ng 
sertipikasyon na isinagawa ng ikatlong partidong entidad ng sertipikasyon 
kung nagsagawa ng anumang pagbabago na hindi ganap na nauugnay sa 
estetiko sa isang reusable bag na dating nabigyan ng sertipikasyon. Ang hindi 
pagsunod sa subdibisyong ito ay magreresulta sa pag-aalis ng nauugnay na 
impormasyon na naka-post sa Web site sa Internet ng kagawaran alinsunod 
sa mga talataan (1) at (2) ng subdibisyon (e) para sa bawat reusable na bag 
na walang naisapanahong katibayan ng sertipikasyon na isinagawa ng isang 
ikatlong partidong entidad ng sertipikasyon.

(c) Ang ikatlong partidong entidad ng sertipikasyon ay kinakailangang 
isang independiyente at naka-accredit (ISO/IEC 17025) na laboratoryo. 
Dapat patunayan ng isang ikatlong partidong entidad ng sertipikasyon na 
natutugunan ng mga reusable na grocery bag ng prodyuser ang mga iniaatas 
ng Seksiyon 44281.

(d) Kinakailangang magkaloob ang kagawaran ng isang sistema upang 
makatanggap ng mga katibayan ng sertipikasyon online.

(e) Sa at pagkatapos ng Hulyo 1, 2015, dapat maglathala ang kagawaran 
ng isang listahan sa Web site nito sa Internet na kinabibilangan ng lahat ng 
sumusunod:

(1) Ang pangalan, lokasyon, at naaangkop na impormasyon sa pakikipag-
ugnayan ng mga sertipikadong prodyuser ng reusable na grocery bag.

(2) Ang mga reusable na grocery bag ng mga prodyuser na nagkaloob ng 
iniaatas na sertipikasyon.

(f) Ang isang prodyuser ng reusable na grocery bag ay dapat magsumite 
ng mga naaangkop na sertipikadong resulta ng pagsusuri sa kagawaran 
na nagkukumpirma na natutugunan ng mga reusable na grocery bag ang 
mga iniaatas ng artikulong ito para sa bawat uri ng reusable na grocery bag 
na niyari, inangkat, ibinenta, o ipinamahagi sa estado at ibinigay sa isang 
tindahan para sa pagbebenta o pamamahagi.

(1) Maaaring tutulan ng isang tao ang sertipikasyon ng isang prodyuser 
ng reusable na grocery bag alinsunod sa seksiyong ito sa pamamagitan ng 
paghahain ng pagkilos para sa pagsusuri sa sertipikasyong iyon sa hukumang 
superyor ng isang county na may hurisdiksiyon sa prodyuser ng reusable na 
grocery bag. Ang hukuman ang dapat na magpasiya kung ang prodyuser ng 
reusable na grocery bag ay sumusunod sa mga iniaatas ng artikulong ito.

(2) Ang prodyuser ng reusable na grocery bag na mayroong sertipikasyong 
tinututulan alinsunod sa talataan (1) ay dapat na ituring na sumusunod sa 
artikulong ito habang nakabinbin ang pagpapasiya ng hukuman.

(3) Batay sa pagpapasiya nito, dapat utusan ng hukuman ang kagawaran 
na alisin ang prodyuser ng reusable na grocery bag sa, o panatilihin ang 
prodyuser ng reusable na grocery bag sa, listahan nito na nakalathala 
alinsunod sa subdibisyon (e).

(4) Kung inutusan ng hukuman ang kagawaran na alisin ang isang prodyuser 
ng reusable na grocery bag sa nakalathalang listahan nito, dapat ay 

regulasyon.
(6) Sumusunod sa Seksiyon 260.12 ng Bahagi 260 ng Titulo 16 ng Kodigo ng 
Mga Pederal na Regulasyon na nauugnay sa mga paghahabol na maaaring 
muling gamitin kung sinabi ng prodyuser ng reusable na grocery bag na 
maaaring muling gamitin ang reusable na grocery bag.
(b) (1) Bilang karagdagan sa mga iniaatas sa subdibisyon (a), dapat 
matugunan ng isang reusable na grocery bag na gawa sa plastic film ang 
lahat ng sumusunod na iniaatas:
(A) Sa at pagkatapos ng Enero 1, 2016, dapat ay gawa ito sa hindi bababa sa 
20 porsiyento ng muling ginamit na postconsumer na materyal.
(B) Sa at pagkatapos ng Enero 1, 2020, dapat ay gawa ito sa hindi bababa sa 
40 porsiyento ng muling ginamit na postconsumer na materyal.
(C) Dapat ay maaari itong muling gamitin sa estadong ito, at tatanggapin 
kung ibabalik sa mga tindahang napapailalim sa programa ng muling 
paggamit sa tindahan (Kabanata 5.1 (nagsisimula sa Seksiyon 42250)) para 
sa muling paggamit.
(D) Dapat itong magkaroon, bilang karagdagan sa impormasyong iniaatas 
na i-print sa bag o sa tiketa, alinsunod sa talataan (4) ng subdibisyon (a), 
isang pahayag na bahagya o ganap na gawa ang bag mula sa muling ginamit 
na postconsumer na materyal at ipinapahayag ang porsiyento ng nilalamang 
muling ginamit na postconsumer na materyal, kung naaangkop.
(E) Dapat ay makakabitbit ito ng 22 libra sa distansiya na 175 talampakan 
para sa hindi bababa sa 125 paggamit at dapat ay hindi bababa sa 2.25 mils 
ang kapal, na sinukat alinsunod sa Pamantayan ng Samahan ng Pagsusuri 
at Mga Materyales ng Amerikano (American Society of Testing and Materials 
o ASTM) D6988-13.
(2) Ang isang reusable na grocery bag na gawa sa plastic film na nakakatugon 
sa mga espesipikasyon ng Internasyonal na Pamantayang Espesipikasyon 
para sa Mga Plastic na Maaaring Mabulok D6400 ng Samahan ng Pagsusuri 
at Mga Materyales ng Amerikano (ASTM), ayon sa naisapanahon, ay hindi 
inaatasang tugunan ang mga iniaatas ng subparagraph (A) o (B) ng talataan 
(1), ngunit dapat itong lagyan ng label alinsunod sa naaangkop na batas ng 
estado patungkol sa mga plastic na maaaring mabulok.
(c) Bilang karagdagan sa mga iniaatas ng subdibisyon (a), ang isang 
reusable na grocery bag na hindi gawa sa plastic film at na gawa sa anumang 
iba pang natural o synthetic na tela, kasama na ang, ngunit hindi limitado 
sa, woven o nonwoven na nylon, polypropylene, polyethylene-terephthalate, o 
Tyvek, ay dapat makatugon sa lahat ng sumusunod:
(1) Dapat ay nakatahi ito.
(2) Dapat ay makakabitbit ito ng 22 libra sa distansiya na 175 talampakan 
para sa hindi bababa sa 125 paggamit.
(3) Dapat ay hindi bababa sa 80 gramo sa bawat kuwadradong metro ang 
minimum na timbang ng tela.
(d) Sa at pagkatapos ng Hulyo 1, 2016, ang isang tindahan ayon sa 
pagpapakahulugan sa talataan (3), (4), o (5) ng subdibisyon (g) ng Seksiyon 
42280, ay dapat sumunod sa mga iniaatas ng seksiyong ito.
42281.5. Sa at pagkatapos ng Hulyo 1, 2015, ang prodyuser ng mga reusable 
na grocery bag na gawa sa plastic film ay hindi dapat magbenta o mamahagi 
ng reusable na grocery bag sa estadong ito maliban kung ang prodyuser ay 
sertipikado ng isang ikatlong partidong entidad ng sertipikasyon alinsunod 
sa Seksiyon 42282. Ang prodyuser ay dapat magkaloob ng katibayan ng 
sertipikasyon sa kagawaran na nagpapakita na sumusunod sa mga tadhana 
ng artikulong ito ang mga reusable na grocery bag na ginawa ng prodyuser. 
Kasama dapat sa katibayan ng sertipikasyon ang lahat ng sumusunod:
(a) Mga pangalan, lokasyon, at impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng lahat 
ng pinagmumulan ng muling ginamit na postconsumer na materyal at mga 
supplier ng muling ginamit na postconsumer na materyal.
(b) Dami at mga petsa ng mga pagbili ng muling ginamit na postconsumer 
na materyal ng prodyuser ng reusable na grocery bag.
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mga Institusyon.
(e) Sa at pagkatapos ng Hulyo 1, 2015, ang isang tindahan, ayon sa 
pagpapakahulugan sa talataan (1) o (2) ng subdibisyon (g) ng Seksiyon 
42280, ay maaaring mamahagi ng bag na maaaring mabulok sa punto 
ng pagbebenta, kung ang bag na maaaring mabulok ay ipagkakaloob sa 
mamimili sa halagang tinukoy alinsunod sa talataan (2), natutugunan ng bag 
na maaaring mabulok, bilang minimum, ang Internasyonal na Pamantayang 
Espesipikasyon para sa Mga Plastic na Maaaring Mabulok D6400 ng Samahan 
ng Pagsusuri at Mga Materyales ng Amerikano (ASTM), ayon sa naipanahon, 
at sa hurisdiksiyon kung saan ibinebenta ang bag na maaaring mabulok at sa 
hurisdiksiyon kung saan matatagpuan ang tindahan, natutugunan ang mga 
sumusunod na iniaatas:
(1) Malaking bilang ng mga sambahayang pantahan sa hurisdiksiyon ay 
may access sa pagkolekta ng tira-tirang pagkain mula sa bangketa para sa 
paggawa ng pataba sa pamamagitan ng pagpapabulok (composting).
(2) Bumoto ang namamahalang awtoridad para sa hurisdiksiyon na payagan 
ang mga tindahan sa hurisdiksiyon na magbenta sa mga mamimili sa punto 
ng pagbebenta ng bag na maaaring mabulok sa halagang hindi bababa sa 
aktwal na halaga ng bag, na kung saan napag-alaman ng Lehislatura na 
hindi bababa sa sampung sentimos ($0.10) sa bawat bag.
(f) Ang isang tindahan, ayon sa pagpapakahulugan sa talataan (1) o (2) 
ng subdibisyon (g) ng Seksiyon 42280, ay hindi dapat atasan ang isang 
customer na gumamit, bumili, o tumanggap ng pang-isahang gamit na bag 
sa pamimili, muling ginamit na papel na bag, bag na maaaring mabulok, 
o reusable na grocery bag bilang kondisyon ng pagbebenta ng alinmang 
produkto.
42283.5. Sa at pagkatapos ng Hulyo 1, 2016, ang isang tindahan, ayon sa 
pagpapakahulugan sa talataan (3), (4), o (5) ng subdibisyon (g) ng Seksiyon 
42280, ay dapat sumunod sa mga parehong iniaatas ng Seksiyon 42283 na 
ipinapataw sa isang tindahan, ayon sa pagpapakahulugan sa talataan (1) o 
(2) ng subdibisyon (g) ng Seksiyon 42280.
42283.6. (a) Ang opereytor ng isang tindahan, ayon sa pagpapakahulugan 
sa talataan (1) o (2) ng subdibisyon (g) ng Seksiyon 42280 na ginagawang 
available ang muling ginamit na papel o mga reusable na grocery bag sa 
punto ng pagbebenta, ay dapat mapailalim sa mga tadhana ng programa 
ng muling paggamit sa tindahan (Kabanata 5.1 (nagsisimula sa Seksiyon 
42250)).
(b) Ang isang tindahan na boluntaryong sumang-ayon na susunod sa mga 
tadhana ng artikulong ito alinsunod sa subdibisyon (g) ng Seksiyon 42280, ay 
dapat ring sumunod sa mga tadhana ng programa ng muling paggamit sa 
tindahan (Kabanata 5.1 (nagsisimula sa Seksiyon 42250)).
42283.7. Ang lahat ng perang nakolekta alinsunod sa artikulong ito ay 
dapat itabi ng tindahan at maaari lang gamitin para sa mga sumusunod na 
layunin:
(a) Mga gastos na nauugnay sa pagsunod sa mga iniaatas ng artikulong ito.
(b) Mga aktwal na gastos sa pagkakaloob ng mga muling ginamit na papel 
na bag o reusable na grocery bag.
(c) Mga gastos na nauugnay sa mga pang-edukasyong materyal or pang-
edukasyong kampanya ng tindahan na hinihikayat ang paggamit ng mga 
reusable na grocery bag.
42284. (a) Ang establisamyento ng pagtitingi na hindi partikular na 
inatasan na sumunod sa mga iniaatas ng kabanatang ito ay hinihikayat na 
bawasan ang pagbabahagi nito ng mga pang-isahang gamit na plastic na 
bag sa pamimili.
(b) Alinsunod sa mga tadhana ng subdibisyon (g) ng Seksiyon 42280, ang 
anumang establisamyento ng pagtitingi na hindi isang "tindahan," na 
nagkaloob sa kagawaran ng hindi na mababawing nakasulat na paunawa 
gaya ng tinukoy sa subdibisyon (c), ay dapat kontrolin bilang isang "tindahan" 
para sa mga layunin ng kabanatang ito.
(c) Ang hindi na mababawing nakasulat na paunawa ay dapat lagyan ng 

manatiling wala ang prodyuser ng reusable na grocery bag sa nakalathalang 
listahan sa loob ng isang taon mula sa petsa ng pagpapasiya ng hukuman.

42282.1. (a) Dapat magsumite ang prodyuser ng reusable na grocery bag 
ng bayad na itinakda alinsunod sa subdibisyon (b) sa kagawaran kapag 
nagkakaloob ng katibayan ng sertipikasyon o muling sertipikasyon alinsunod 
sa mga Seksiyon 42281.5 at 42282.

(b) Ang kagawaran ay dapat magtakda ng iskedyul ng bayad sa 
pampangasiwaang sertipikasyon na makapagbibigay ng mga kita sa 
bayad na sapat upang masaklawan ang, ngunit hindi lalampas sa, mga 
makatwirang gastos ng kagawaran upang maipatupad ang artikulong ito. 
Dapat ideposito ng kagawaran ang lahat ng perang isinumite alinsunod sa 
seksiyong ito sa Pondo sa Reusable na Grocery Bag, na itinatakda ngayon ng 
Tesorerya ng Estado. Sa kabila ng Seksiyon 11340 ng Kodigo ng Pamahalaan, 
patuloy na ilalaan ang mga pera sa pondo, nang hindi isinasaalang-alang 
ang taon ng pananalapi, sa kagawaran para sa layunin ng pagpapatupad ng 
artikulong ito.

Artikulo 3. Mga Pang-isahang Gamit na Bag sa Pamimili

42283. (a) Maliban kung ipinagkaloob sa subdibisyon (e), sa at pagkatapos 
ng Hulyo 1, 2015, ang isang tindahan, ayon sa pagpapakahulugan sa talataan 
(1) o (2) ng subdibisyon (g) ng Seksiyon 42280, ay hindi dapat magkaloob 
ng pang-isahang gamit na bag sa pamimili sa isang customer sa punto ng 
pagbebenta.

(b) (1) Sa at pagkatapos ng Hulyo 1, 2015, ang isang tindahan, ayon sa 
pagpapakahulugan sa talataan (1) o (2) ng subdibisyon (g) ng Seksiyon 
42280, ay hindi dapat magbenta o mamahagi ng reusable na grocery bag sa 
punto ng pagbebenta maliban kung ipinagkaloob sa subdibisyong ito.

(2) Sa at pagkatapos ng Hulyo 1, 2015, ang isang tindahan, ayon sa 
pagpapakahulugan sa talataan (1) o (2) ng subdibisyon (g) ng Seksiyon 42280, 
ay maaaring gawing available para sa pagbili sa punto ng pagbebenta ang 
isang reusable na grocery bag na nakakatugon sa mga iniaatas ng Seksiyon 
42281.

(3) Sa at pagkatapos ng Hulyo 1, 2015, ang isang tindahan, ayon sa 
pagpapakahulugan sa talataan (1) o (2) ng subdibisyon (g) ng Seksiyon 
42280, na ginagawang available para sa pagbili ang mga reusable na grocery 
bag alinsunod sa talataan (2) ay hindi dapat ibenta ang reusable na grocery 
bag nang mas mura sa sampung sentimo ($0.10) upang matiyak na ang 
gastos sa pagkakaloob ng reusable na grocery bag ay hindi tinutustusan ng 
isang customer na hindi nag-aatas ng ganoong bag.

(c) (1) Sa at pagkatapos ng Hulyo 1, 2015, ang isang tindahan, ayon sa 
pagpapakahulugan sa talataan (1) o (2) ng subdibisyon (g) ng Seksiyon 
42280, ay hindi dapat magbenta o mamahagi ng muling ginamit na papel na 
bag maliban kung ipinagkaloob sa subdibisyong ito.

(2) Ang isang tindahan, ayon sa pagpapakahulugan sa talataan (1) o (2) 
ng subdibisyon (g) ng Seksiyon 42280, ay maaaring gawing available para 
sa pagbili ang isang muling ginamit na papel na bag. Sa at pagkatapos ng 
Hulyo 1, 2015, ang tindahan ay hindi dapat magbenta ng muling ginamit na 
papel na bag nang mas mura sa sampung sentimo ($0.10) upang matiyak 
na ang gastos sa pagkakaloob ng muling ginamit na papel na bag ay hindi 
tinutustusan ng isang customer na hindi nag-aatas ng ganoong bag.

(d) Sa kabila ng anumang iba pang batas, sa at pagkatapos ng Hulyo 1, 
2015, ang isang tindahan, ayon sa pagpapakahulugan sa talataan (1) o (2) 
ng subdibisyon (g) ng Seksiyon 42280, na ginagawang available para sa 
pagbili ang mga reusable na grocery bag o muling ginamit na papel na bag 
sa punto ng pagbebenta ay dapat magkaloob ng reusable na grocery bag o 
muling ginamit na papel na bag nang walang bayad sa punto ng pagbebenta 
sa isang customer na gumagamit ng kard ng pagbabayad o voucher na 
inisyu ng Espesyal na Programa ng Pandagdag na Pagkain ng California 
para sa Mga Babae, Sanggol, at Bata alinsunod sa Artikulo 2 (nagsisimula 
sa Seksiyon 123275) ng Kabanata 1 ng Bahagi 2 ng Dibisyon 106 ng Kodigo 
sa Kalusugan at Kaligtasan o ng isang electronic na kard ng paglilipat ng 
benepisyo na inisyu alinsunod sa Seksiyon 10072 ng Kodigo sa Kapakanan at 
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tindahan ukol sa muling ginamit na papel na bag, bag na maaaring mabulok, 
o reusable na grocery bag sa halagang hindi mas bababa sa halagang tinukoy 
sa Seksiyon 42283.
(2) Ang isang lunsod, county, o iba pang lokal na pampublikong ahensiya na 
hindi sinasaklaw ng talataan (1) na, bago ang Setyembre 1, 2014, nagpasa 
ng unang pagbasa ng isang ordinansa o resolusyon na nagpapahayag ng 
intensyong ipagbawal ang mga pang-isahang gamit na bag sa pamimili at, 
bago ang Enero 1, 2015, nagpatibay ng isang ordinansa upang ipagbawal 
ang mga pang-isahang gamit na bag sa pamimili, ay maaaring ipagpatuloy 
ang pagpapatupad sa ordinansa na nagkabisa bago ang Enero 1, 2015.

Artikulo 6. Mga Tadhana sa Pananalapi
42288.
[Ang subdibisyon (a) ng seksiyong ito ay hindi sasailalim sa reperendum]

(b) Maaaring gastusin ng kagawaran, kung may mga aplikanteng karapat-
dapat sa pagpopondo mula sa Subaccount ng Revolving na Pautang para sa 
Pagpapaunlad ng Pamilihan ng Muling Paggamit, ang mga pondong inilaan 
alinsunod sa seksiyong ito upang magbigay ng mga pautang para sa mga 
sumusunod:

(1) Pagbuo at pag-convert ng mga makinarya at pasilidad para sa pagyari 
ng mga pang-isahang gamit na plastic na bag sa pamimili patungo sa 
mga makinarya at pasilidad para sa pagyari ng mga matibay na reusable 
na grocery bag na, bilang minimum, ay nakakatugon sa mga iniaatas ng 
Seksiyon 42281.

(2) Pagbuo ng kagamitan para sa pagyari ng mga reusable na grocery bag, 
na, bilang minimum, ay nakakatugon sa mga iniaatas ng Seksiyon 42281.
(c) Ang tatanggap ng pautang na pinahintulutan ng seksiyong ito ay dapat 
sumang-ayon na, bilang kondisyon ng pagtanggap sa pautang, papanatilihin 
at muling sasanayin ang mga kasalukuyang empleyado para sa pagyari ng 
mga reusable na grocery bag na, bilang minimum, ay nakakatugon sa mga 
iniaatas ng Seksiyon 42281.

(d) Ang anumang mga perang inilaan alinsunod sa seksiyong ito na hindi 
nagastos sa pagtatapos ng taon ng pananalapi 2015–16 ay dapat ibalik sa 
Subaccount ng Revolving na Pautang para sa Pagpapaunlad ng Pamilihan ng 
Muling Paggamit para sa paggastos alinsunod sa Artikulo 3 (nagsisimula sa 
Seksiyon 42010) ng Kabanata 1.

(e) Ang mga aplikante para sa pagpopondo sa ilalim ng seksiyong ito ay 
maaari ding mag-apply para sa pagpopondo o mga benepisyo mula sa iba 
pang mga programa ng pagpapaunlad sa ekonomiya kung saan maaaring 
karapat-dapat sila, kasama na ang, ngunit hindi limitado sa, mga sumusunod:
(1) Kredito sa buwis sa kita, ayon sa inilalarawan sa mga Seksiyon 17059.2 
at 23689 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis.
(2) Pagkalibre sa buwis alinsunod sa Seksiyon 6377.1 ng Kodigo sa Kita at 
Pagbubuwis.
SEK. 2. Hindi lalampas sa Marso 1, 2018, ang kagawaran, bilang bahagi 
ng iniaatas nito sa pag-uulat alinsunod sa Seksiyon 40507 ng Kodigo sa 
mga Pampublikong Tagapagdulot, ay kinakailangang magkaloob ng ulat 
sa katayuan tungkol sa pagpapatupad ng Kabanata 5.3 (nagsisimula sa 
Seksiyon 42280) ng Bahagi 3 ng Dibisyon 30 ng Kodigo sa mga Pampublikong 
Tagapagdulot.

petsa at lagdaan ng isang awtorisadong kinatawan ng establisamyento ng 
pagtitingi, at dapat magtaglay ng pangalan at pisikal na direksiyon ng lahat 
ng lokasyon ng pagtitingi na sinasaklaw ng paunawa. Dapat kumpirmahin ng 
kagawaran ang pagtanggap sa paunawa sa pamamagitan ng sulat at dapat 
tukuyin ang petsa kung kailan kokontrolin ang establisamyento ng pagtitingi 
bilang isang "tindahan," na hindi dapat mas maaga sa 30 araw pagkatapos 
ng petsa ng pagkumpirma ng kagawaran. Dapat i-post ng kagawaran sa 
Web site nito sa Internet, nang nakaayos ayon sa county, ang pangalan at 
pisikal na lokasyon o mga lokasyon ng bawat establisamyento ng pagtitingi 
na napiling kontrolin bilang isang "tindahan."

Artikulo 4. Pagpapatupad

42285. (a) Maaaring magpataw ang isang lunsod, county, lunsod 
at county, o ang estado ng pananagutang sibil sa isang tao o entidad na 
sadyang lumabag sa kabanatang ito, o makatwirang dapat na nakakaalam 
na lumabag ito sa kabanatang ito, sa halagang isang libong dolyar ($1,000) 
bawat araw para sa unang paglabag sa kabanatang ito, dalawang libong 
dolyar ($2,000) bawat araw para sa pangalawang paglabag, at limang libong 
dolyar ($5,000) bawat araw para sa pangatlo at mga kasunod na paglabag.

(b) Ang anumang mga multang sibil na nakolekta alinsunod sa subdibisyon 
(a) ay dapat ibigay sa opisina ng abugado ng lunsod, tagausig ng lunsod, 
abogado ng distrito, o Pangkalahatang Abogado, anumang opisina ang 
nagsagawa ng pagkilos. Ang mga multang nakolekta alinsunod sa seksiyong 
ito ng Pangkalahatang Abogado ay maaaring gastusin ng Pangkalahatang 
Abogado, kung inilaan ng Lehislatura, upang ipatupad ang kabanatang ito.

Artikulo 5. Pag-preempt

42287. (a) Maliban kung ipinagkaloob sa subdibisyon (c), ang kabanatang 
ito ay pambuong-estadong interes at alalahanin at nalalapat sa kabuuan 
ng estado. Kaugnay nito, nasasaklawan ng kabanatang ito ang buong 
aspeto ng regulasyon ng mga reusable na grocery bag, mga pang-isahang 
gamit na bag sa pamimili, at muling ginamit na papel na bag, ayon sa 
pagpapakahulugan sa kabanatang ito, na ipinagkakaloob ng isang tindahan, 
ayon sa pagpapakahulugan sa kabanatang ito.

(b) Sa at pagkatapos ng Enero 1, 2015, ang isang lunsod, county, o iba 
pang lokal na pampublikong ahensiya ay hindi dapat magpatupad, o 
magsakatuparan, ng isang ordinansa, resolusyon, regulasyon, o tuntunin, 
o anumang susog dito, na pinagtibay noong o pagkatapos ng Setyembre 1, 
2014, na nauugnay sa mga reusable na grocery bag, pang-isahang gamit na 
bag sa pamimili, o muling ginagamit na papel na bag, sa isang tindahan, 
ayon sa pagpapakahulugan sa kabanatang ito, maliban kung hayagang 
pinahintulutan ng kabanatang ito.

(c) (1) Ang isang lunsod, county, o iba pang lokal na pampublikong 
ahensiya na nagpatibay, bago ang Setyembre 1, 2014, ng isang ordinansa, 
resolusyon, regulasyon, o tuntuning nauugnay sa mga reusable na grocery 
bag, pang-isahang gamit na bag sa pamimili, o muling ginamit na papel na 
bag ay maaaring ipagpatuloy ang pagpapatupad sa ordinansa, resolusyon, 
regulasyon, o tuntuning iyon na nagkabisa bago ang petsang iyon. Ang 
anumang mga susog sa ordinansa, resolusyon, regulasyon, o tuntuning iyon 
sa o pagkatapos ng Enero 1, 2015, ay dapat mapailalim sa subdibisyon (b), 
maliban kung ang lunsod, county, o iba pang lokal na pampublikong ahensiya 
ay maaaring magpatibay o magsusog ng isang ordinansa, resolusyon, 
regulasyon, o tuntunin upang dagdagan ang halagang dapat singilin ng isang 
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