
ใบรบัรองความถกูตอ้ง

ขา้พเจา้ Alex Padilla เลขาธกิารรัฐ California ขอรับรองวา่ รา่งกฎหมายทีอ่ยูใ่น
เอกสารนีจ้ะถกูสง่ใหแ้กผู่ม้สีทิธเิลอืกตัง้ของรัฐ California ในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ 
ซึง่จะจัดขึน้ทัว่รัฐ ในวนัที ่5 มถินุายน 2018 และรับรองวา่ คูม่อืฉบบันีไ้ดรั้บการ
จัดทําขึน้อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย ขา้พเจา้ไดล้งนามและประทบัตราประจํารัฐ
ในเมอืง Sacramento รัฐ California ในวนัที ่12 มนีาคม 2018

Alex Padilla, เลขาธกิารรฐั

การเลอืกต ัง้ข ัน้ตน้โดยตรง
ท ัว่รฐัแคลฟิอรเ์นยี

วนัองัคารที ่5 
มถินุายน 2018
หนว่ยเลอืกต ัง้เปิดต ัง้แตเ่วลา 7:00 น. ถงึ 20:00 น. ของวนัเลอืกต ัง้
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หากทา่นเชือ่วา่ทา่นถกูปฏเิสธสทิธิใ์ด ๆ เหลา่นี ้โปรดโทรศพัทถ์งึศนูยฮ์อตไลนข์องเลขาธกิารรัฐสําหรับผูล้ง
คะแนนเสยีง ซึง่จะเกบ็ขอ้มลูไวเ้ป็นความลบั ทีห่มายเลขโทรฟร ี(855) 345-3933

บัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐาน

ของผู้ลงคะแนนเสียง
ทา่นมสีทิธิด์งัตอ่ไปนี:้

 1 
สทิธใินการลงคะแนนเสยีง หากทา่นเป็นผูล้ง
คะแนนเสยีงทีข่ ึน้ทะเบยีนแลว้ ทา่นมสีทิธิท์ีจ่ะลง
คะแนนเสยีงได ้หากทา่น :

• เป็นพลเมอืงสหรัฐฯ ทีอ่าศยัอยูใ่นรัฐ California

• มอีายอุยา่งตํา่ 18 ปี
• ขึน้ทะเบยีนในเขตพืน้ทีท่ีท่า่นอาศยัอยูใ่นปัจจบุนั
• ปัจจบุนั ไมไ่ดถ้กูจําคกุอยูใ่นเรอืนจําของรัฐหรอื

รัฐบาลกลาง หรอืตอ้งทณัฑบ์นสําหรับความผดิ
อาญาอกุฉกรรจ์

• ไมไ่ดถ้กูวนิจิฉัยในปัจจบุนัจากศาลวา่ไรค้วาม
สามารถทางจติในการลงคะแนนเสยีง

 2 
สทิธใินการลงคะแนนเสยีง หากทา่นเป็นผูล้ง
คะแนนเสยีงทีข่ ึน้ทะเบยีนแลว้ แมว้า่จะไมม่ ี
ชือ่ของทา่นอยูใ่นบญัชรีายชือ่ก็ตามทา่นจะลง
คะแนนเสยีงโดยใชบ้ตัรลงคะแนนชัว่คราว จะนับ
คะแนนเสยีงของทา่น หากเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้
ตดัสนิวา่ทา่นมสีทิธิล์งคะแนนเสยีง

 3 
สทิธใินการลงคะแนนเสยีง หากทา่นยงัอยูใ่น
แถว เมือ่สถานทีเ่ลอืกต ัง้ปิดลง

 4 
สทิธใินการลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนลบั 
โดยไมม่ผีูใ้ดรบกวนทา่น หรอืบอกทา่นวา่ควรลง
คะแนนเสยีงอยา่งไร

 5 
สทิธใินการขอบตัรลงคะแนนใบใหม ่หากทา่น
กาผดิพลาดหากทา่นยงัไมไ่ดห้ยอ่นบตัรลงคะแนน
ของทา่น ทา่นสามารถ:

ขอบตัรลงคะแนนใบใหมจ่ากเจา้หนา้ทีก่าร
เลอืกตัง้ทีส่ถานทีเ่ลอืกตัง้
แลกเปลีย่นบตัรลงคะแนนทางไปรษณียเ์ป็น
บตัรลงคะแนนใบใหมท่ีสํ่านักงานการเลอืกตัง้ 
หรอืทีส่ถานทีเ่ลอืกตัง้ของทา่น หรอืลงคะแนน
เสยีงโดยใชบ้ตัรลงคะแนนช ัว่คราว

 6 
สทิธใินการขอความชว่ยเหลอืในการกาบตัร
ลงคะแนนของทา่น จากบคุคลใดกไ็ดท้ีท่า่นเลอืก 
ยกเวน้จากผูว้า่จา้งหรอืตวัแทนสหภาพแรงงานของ
ทา่น

 7 
สทิธใินการนําบตัรลงคะแนนทางไปรษณียท์ี่
กรอกเสร็จแลว้ของทา่นไปหยอ่นทีส่ถานทีเ่ลอืก
ต ัง้แหง่ใดก็ตามในรัฐ California

 8 
สทิธใินการขอเอกสารการเลอืกต ัง้เป็นภาษาอืน่
ทีน่อกเหนอืจากภาษาองักฤษ หากในเขตเลอืก
ตัง้ของทา่นมคีนจํานวนมากพอทีพ่ดูภาษานัน้

 9 
สทิธใินการถามเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกต ัง้เกีย่วกบั
วธิดีาํเนนิการเลอืกต ัง้ และชมกระบวนการเลอืกตัง้ 
หากบคุคลทีท่า่นถาม ไมส่ามารถตอบคําถามของ
ทา่นได ้บคุคลนัน้ตอ้งสง่ทา่นไปยงับคุคลทีเ่หมาะ
สมทีจ่ะตอบคําถามของทา่นได ้หากทา่นสรา้งความ
วุน่วาย บคุคลนัน้สามารถหยดุตอบคําถามของทา่น
ได ้

 10 
สทิธใินการรายงานการกระทาํใดก็ตามทีผ่ดิ
กฎหมายหรอืหลอกลวงเกีย่วกบัการเลอืกต ัง้ 
ใหแ้กเ่จา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ หรอืสํานักงาน
เลขาธกิารรัฐได ้
 ทางเว็บไซตท์ี ่www.sos.ca.gov
✆ ทางโทรศพัทท์ี ่(855) 345-3933
 ทางอเีมลที ่elections@sos.ca.gov
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หมวด 45. พระราชบญัญัตวิา่ดว้ยภยัแลง้ น้ํา อทุยาน สภาพ
ภมูอิากาศ การป้องกนัแนวชายฝ่ัง และการเขา้ถงึกจิกรรม

กลางแจง้สําหรับทกุคนในรัฐ CALIFORNIA ปี 2018

บท 1 บทบญัญัตทิัว่ไป

80000. หมวดนีจ้ะเป็นทีรู่จั้กและอาจถกูอา้งองิในชือ่พระ
ราชบญัญัตวิา่ดว้ยภยัแลง้ น้ํา อทุยาน สภาพภมูอิากาศ การ
ป้องกนัแนวชายฝ่ัง และการเขา้ถงึกจิกรรมกลางแจง้สําหรับ
ทกุคนในรัฐ California ปี 2018

80001. (a) ประชาชนชาว California ลงความเห็น และ
ประกาศดงัตอ่ไปนีท้ัง้หมด:

(1) จากแมน้ํ่า ลําธาร แนวชายฝ่ัง และเสน้ทางน้ําอืน่ๆ 
ทีส่วยงามของรัฐ California ไปจนถงึอทุยานหรอืสวน
สาธารณะของรัฐบาลกลาง รัฐ ทอ้งถิน่ และภมูภิาค และ
สถานทีก่ลางแจง้ของเรา ไปจนถงึเครอืขา่ยเสน้ทางขนาด
ใหญท่ีเ่ชือ่มตอ่ประชาชนกบัภมูปิระเทศตามธรรมชาต ิ ชาว 
California ใหค้ณุคา่กบัความหลากหลายของประสบการณ์
กลางแจง้ทีอ่ดุมสมบรูณท์ีม่ใีหก้บัรัฐนี ้และพลเมอืงของรัฐ

(2) ความตอ้งการสําหรับการอทุยานหรอืสวนสาธารณะทอ้ง
ถิน่นัน้มากเกนิกวา่เงนิทนุทีม่ใีหใ้นอตัราสว่น 8 ตอ่ 1 โดย
เฉพาะอย่างยิง่เป็นความตอ้งการทีส่งูในชมุชนเมอืงทีด่อ้ย
โอกาส

(3) ชาว California หลายคนทัว่ทัง้รัฐนัน้ไมส่ามารถเขา้
ถงึสวนสาธารณะ ธรรมชาต ิ เสน้ทางเดนิเทา้ และพืน้ทีทํ่า
กจิกรรมทีป่ลอดภยั ซึง่เป็นการจํากดัประสบการณก์ลางแจง้
ของพวกเขา จํากดัการพัฒนาสขุภาพกายและอารมณข์อง
พวกเขา การออกกําลงักาย และการตดิตอ่พดูคยุกบัคนใน
ชมุชน

(4) การลงทนุเพือ่สรา้งและปรับปรงุอทุยาน สวนสาธารณะ
และพืน้ทีทํ่ากจิกรรม และเพือ่สรา้งเครอืขา่ยเสน้ทางเดนิ
เทา้ทีส่ามารถเขา้ถงึไดจ้ากละแวกบา้นไปสู่สวนสาธารณะ 
ธรรมชาต ิ และโอกาสในการทํากจิกรรม ซึง่จะชว่ยใหช้าว 

California ทกุคนสามารถเขา้ถงึสถานทีท่ีป่ลอดภยัในการ
ออกกําลงักาย และสนุกสนานกบักจิกรรมนันทนาการ

(5) California center for Public Health Advocacy 

(หน่วยงานสนับสนุนดา้นสาธารณะสขุ) ไดค้าดการณว์า่
ความเฉื่อยชาและความอว้นทําใหรั้ฐ California ตอ้งมคีา่
ใชจ้า่ยมากกวา่สีห่มืน่ลา้นดอลลาร ์ ($40,000,000,000) 

ตอ่ปี ซึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการดแูลสขุภาพและสญูเสยี
ประสทิธภิาพในการผลติเนื่องมาจากความเจ็บป่วยที่เกดิ
จากความอว้น และการทํากจิกรรมทางกายภาพทีเ่พิม่ขึน้พอ
ประมาณกจ็ะชว่ยใหป้ระหยดัไดม้ากขึน้ การลงทนุเพือ่การ
ปรับปรงุโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งๆ เชน่ ทางสําหรับจักรยาน 
และทางสําหรับการเดนิและทางเดนิ ไมว่า่จะอยูใ่นเขตเมอืง

รา่งกฎหมาย 68

กฎหมายฉบบันีเ้สนอโดยรา่งกฎหมายของวฒุสิภาที ่ 5 

ประจําปี 2017–2018 การประชมุสภาสมยัสามญั (บท 

852 กฎหมายปี 2017) ไดรั้บการเสนอใหก้บัประชาชนโดย
สอดคลอ้งกบับทบญัญัตขิอง รัฐธรรมนูญแหง่รัฐ California 

ขอ้ XVI

กฎหมายทีเ่สนอฉบบันีไ้ดเ้พิม่มาตราตา่งๆ เขา้ในประมวลกฎ
หมายทรัยพยากรสาธารณะ และประมวลกฎหมายน้ํา ดว้ย
เหตนุี ้ บทบญัญัตใิหมท่ีจ่ะเพิม่เตมิเขา้ไปจะพมิพด์ว้ยตวั
เอยีงเพือ่แสดงวา่เป็นขอ้ความใหม่

กฎหมายทีเ่สนอ 
มาตรา 1 ไดม้กีารเพิม่มาตรา 5096.611 เขา้ไปใน
ประมวลกฎหมายทรัยพยากรสาธารณะ เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้

5096.611 โดยไมเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายฉบบัอืน่ใด 
พันธบัตรทีย่ังไม่ไดอ้อกมูลค่าสองลา้นหา้แสนหา้หมืน่เจ็ด
พันดอลลาร ์ ($2,557,000) ไดรั้บอนุมตัเิพือ่วตัถปุระสงค์
ตามหมวดยอ่ย  (b) ของ มาตรา 5096.610และพันธบตัร
ทีย่งัไมไ่ดอ้อกมลูคา่แปดแสนดอลลาร ์ ($800,000) ได ้
รับอนุมตัเิ พือ่วตัถปุระสงคต์ามหมวดยอ่ย (b) และ (c) 

ของ มาตรา 5 096.625 จากจํานวนทีจั่ดสรรใหต้ามหมวด
ยอ่ย (d) ขอ ง มาตรา 5096.610 ไดถ้กูจัดสรรใหมเ่พือ่
เป็นทนุตามวตัถปุระสงคข์องการออก และจะไดรั้บอนุมตั ิ
และจัดสรรโด ยสอดคลอ้งตามหมวด 45 (เริม่จาก มาตรา 
80000)

มาตรา 2 ไดม้กีารเพิม่มาตรา 75089.5 เขา้ในประมวลกฎ
หมายทรัยพยากรสาธารณะ เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้

75089.5 โดยไมคํ่านงึถงึกฎหมายฉบบัอืน่ใด พันธบตัรทีย่งั
ไมไ่ดอ้อกมลูคา่สบิสองลา้นดอลลาร ์ ($12,000,000) ซึง่
ไดรั้บอมุตัเิพือ่วตัถปุระสงคต์ามหมวดยอ่ย (a) ของ มาตรา 
75063, พันธบตัรทีย่งัไมไ่ดอ้อกมลูคา่สามแสนหนึง่หมืน่
หา้พันดอลลาร ์ ($315,000) ซึง่ไดรั้บอมุตัเิพือ่วตัถปุระสงค์
ตามหมวดยอ่ย (b) ของ มาตรา 75063และพันธบตัรทีย่งั
ไม่ไดอ้อกมูลค่าสีล่า้นสามแสนสองหมื่นแปดพันดอลลาร ์
($4,328,000) ซึง่ไดรั้บอมุตัเิพือ่วตัถปุระสงคต์ามหมวด
ยอ่ย (b) ของ มาตรา 75065 จะไดรั้บการจัดสรรใหมเ่พือ่
เป็นทนุสนับสนุนตามวตัถปุระสงค ์ และจะไดรั้บอนุมตั ิ ให ้
ออก และจัดสรรโดยสอดคลอ้งตามหมวด 45 (เริม่จาก
มาตรา 80000)

มาตรา 3 ไดม้กีารเพิม่หมวด 45 (เริม่จาก มาตรา 80000) 

เขา้ในประมวลกฎหมายทรัยพยากรสาธารณะ เพือ่ใหอ้า่น
ดงันี:้
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(17) น้ําทว่มสามารถกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกช่มุชนและ
ระบบสาธารณูปโภคได ้

(18) การปกป้องและการทําใหท้ะเลสาป แมน้ํ่า ลําธาร และ
ระบบนิเวศวทิยาที่หลากหลายในรัฐกลับคืนสภาพนั้นเป็น
เรือ่งสําคญัสําหรับอนาคตดา้นน้ําของรัฐ และเป็นการเนน้ย้ํา
ถงึคณุภาพชวีติของชาว California ทกุคน

(19) หมวดนีเ้ป็นการใหเ้งนิทนุเพือ่การดําเนนิการตามแผน
ปฏบิตักิารดา้นน้ําของรัฐ California

(20) การลงทนุทีเ่ป็นระยะนัน้มคีวามจําเป็นเพือ่ทีจ่ะปกป้อง 
ทําใหก้ลบัคนืสภาพ และทําใหท้รัพยากรธรมชาตแิละสวน
สาธารณะของเราดขีึน้เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าชาวแคลฟิอรเ์นีย
ทกุคนจะไดม้น้ํีาทีส่ะอาด ปลอดภยั และไวว้างใจทีจ่ะดืม่ได ้
ป้องกนัมลพษิและการขาดน้ําประปา เตรยีมพรอ้มรับมอืฤดู
แลง้และน้ําทว่มในอนาคต และปกป้องและทําใหท้รัพยากร
ธรมชาตขิองเรากลับคนืสภาพเพื่อประโยชน์และความสุข
ของลกูหลานของเราและคนรุน่หลงัตอ่ไป

(b) เป็นความตัง้ใจของประชาชนแหง่รัฐ California วา่สิง่
ตอ่ไปนีจ้ะตอ้งเกดิขึน้ในการดําเนนิการตามหมวดนี:้

(1) การลงทนุของกองทนุสาธารณะตามหมวดนีจ้ะกอ่ใหเ้กดิ
ประโยชนต์อ่สาธารณะซึง่จะชว่ยแกไ้ขปัญหาความจําเป็นที่
สําคญัทัว่รัฐ และลําดบัความสําคญัสําหรับการใหเ้งนิทนุแก่
สาธารณะ

(2) ในการจัดสรรและการใชจ้า่ยเงนิทนุทีไ่ดรั้บอนุมตัโิดย
หมวดนี ้ โครงการทีม่อีทิธพิลตอ่เงนิทนุเอกชน รัฐบาลกลาง 
หรอืทอ้งถิน่ หรอืทีส่รา้งสาธารณะประโยชนส์งูสดุจะไดรั้บ
พจิารณาอนัดบัแรก

(3) ในขอบเขตทีส่ามารถปฏบิตัไิด ้ โครงการทีรั่บเงนิตาม
หมวดนี้จะตอ้งมป้ีายใหข้อ้มูลแก่สาธารณะว่าเป็นโครงการ
ทีรั่บเงนิทนุสนับสนุนจากพระราชบญัญัตวิา่ดว้ยภยัแลง้ น้ํา 
อทุยาน สภาพภมูอิากาศ การป้องกนัแนวชายฝ่ัง และการ
เขา้ถงึกจิกรรมกลางแจง้สําหรับทกุคนในรัฐ California ปี 
2018

(4) ในขอบเขตทีส่ามารถปฏบิตัไิด ้ เมือ่มกีารพัฒนาคูม่อื
โปรแกรมสําหรับโครงการดา้นนันทนาการในเขตเมอืง และ
โครงการปกป้อง หรอืฟ้ืนฟสูภาพถิน่ทีอ่ยู ่ หน่วยงานบรหิาร
จัดการจะไดรั้บการสนับสนุนในการใหก้ารพจิารณาพเิศษ
แกโ่ครงการตา่งๆ ทีจั่ดหานันทนาการและปกป้อง หรอืฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรมชาตใินเขตเมอืง นอกจากนี ้ หน่วยงานอาจทํา
ระดมทนุรว่มกนัเพือ่โครงการเหลา่นี้

(5) ในขอบเขตทีส่ามารถปฏบิตัไิด ้ โครงการทีรั่บเงนิตาม
หมวดนี้จะตอ้งจัดหาการฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ก่ผูป้ฏบิัตงิาน 
ผูรั้บเหมา และโอกาสดา้นงานใหก้บัชมุชนทีด่อ้ยโอกาส

หรอืพืน้ทีท่างธรรมชาต ิ กเ็ป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพในการใช ้
จา่ยดา้นการสง่เสรมิการทํากจิกรรม

(6) การลงทนุทีต่อ่เนือ่งในอทุยาน พืน้ทีท่างนเิวศวทิยา
และสตัวป่์า เสน้ทางเดนิ และทรัพยากรธรรมชาต ิ และเขต
เมอืงทีม่พีืน้ทีส่เีขยีวจะชว่ยบรรเทาผลกระทบทีเ่กดิจากการ
เปลีย่นแปลงภมูอิากาศ ทําใหเ้มอืงน่าอยูม่ากขึน้ และจะชว่ย
ปกป้องทรัพยากรธรรมชาตขิองรัฐ California เพือ่คนรุน่ตอ่ไป

(7) ตวัเลขทางเศรษฐกจิของการทํากจิกรรมกลางแจง้ของ
รัฐ California นัน้เป็นอตุสาหกรรมทีม่มีลูคา่แปดหมืน่เจ็ด
พันลา้นดอลลาร ์ ($87,000,000,000) ซึง่ชว่ยสรา้งงาน
มากกวา่ 700,000 ตําแหน่ง และสรา้งรายไดก้วา่พันลา้น
ดอลลารใ์นทอ้งถิน่และในรัฐ

(8) โครงสรา้งพืน้ฐานในระบบอทุยานของทอ้งถิน่ รัฐ และ
ภมูภิาคของ California และโครงสรา้งพืน้ฐานในระบบ
อทุยานของประเทศกําลงัเกา่และเสือ่มโทรมมากขึน้ และ
จําเป็นตอ้งมเีงนิทนุทีสํ่าคญัเพือ่ปกป้องการลงทนุนี้

(9) เคยมกีารลงทนุตํา่กวา่ทีค่วรจะเป็นในประวตัศิาสตรไ์ป
กบัอทุยานหรอืสวนสาธารณะ พืน้ทีท่างเดนิ และโครงสรา้ง
พืน้ฐานกลางแจง้ในเขตพืน้ทีด่อ้ยโอกาส และหลายๆ ชมุชน
ทัว่รัฐ California

(10) การทอ่งเทีย่วเป็นอตุสาหกรรมทีกํ่าลงัเตบิโตในรัฐ 

California และยงัคงเป็นตวัขบัเคลือ่นทางเศรษฐกจิในเขต
ชนบทของรัฐ

(11) อทุกวทิยาทีม่คีวามไมแ่น่นอนสงูของรัฐ California 

นั้นมีความเสี่ยงต่อการที่จะไม่มีน้ําประปาที่สะอาดและ
ปลอดภยัไวใ้ช ้เมือ่ไมก่ีปี่มานีรั้ฐ California ไดพ้บเจอกบัทัง้
ภยัแลง้ และฤดหูนาวทีแ่ยท่ีส่ดุในประวตัศิาสตร์

(12) การเปลีย่นแปลงของอากาศทีส่ดุขัว้ เชน่ ภยัแลง้ที่
ยาวนาน ความรอ้นทีร่นุแรง และการเปลีย่นแปลงของทุง่
หมิะคอืผลกระทบของภมูอิากาศทีเ่กดิขึน้ในรัฐ California 
ขณะนี ้ และการปลีย่นแปลงเหลา่นีทํ้าใหต้อ้งเพิม่ความ
จําเป็นในการรักษาแหล่งน้ําเพื่อคุณภาพชีวิตของชาว 
California ทกุคน

(13) ชาว California ทกุคนควรทีจ่ะสามารถเขา้ถงึน้ําดืม่ที่
สะอาด ปลอดภยั และน่าเชือ่ถอื

(14) สาธารณูปโภคดา้นน้ําในรัฐ California นัน้มอีายเุกา่
มากขึน้ และเสือ่มลงอยา่งตอ่เนือ่ง

(15) การสนับสนุนดา้นการอนุรักษ์น้ํา และการนํากลบัมาใช ้
ใหม่นัน้เป็นการดําเนนิการปลุกสามัญสํานกึในการปรับปรุง
น้ําในอนาคตในรัฐ California

(16) การนําพระราชบญัญัตกิารจัดการน้ําใตด้นิทีย่ัง่ยนืมาใช ้
รว่มกบัรัฐบาลทอ้งถิน่ และชมุชนนัน้เป็นกญุแจสําคญัของรัฐ
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(9) ในขอบเขตทีส่ามารถปฏบิตัไิด ้ การใหเ้งนิทนุสนับสนุน
ภายใตห้มวดนี้จะพจิารณาใหค้วามสําคัญเป็นอันดับแรกกับ
โครงการทีม่วีธิกีารแกไ้ขทีก่า้วหนา้เพือ่ป้องกันการยา้ยถิน่ 
หากมีความเป็นไปไดท้ี่จะเกดิผลลัพท์ที่ไม่พึงประสงค์ที่
เกีย่วขอ้งกับการสรา้งสวนสาธารณะตามโครงการซึง่ไดแ้ก่
การเพิม่คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัทีพั่กอาศยั

80002. คําทีใ่ชใ้นหมวดนีม้คีวามหมายดงัตอ่ไปนี:้

(a) “คณะกรรมการ" หมายถงึ คณะกรรมการดา้นการเงนิ
สําหรับโครงการเพือ่ภยัแลง้ น้ํา อทุยาน สภาพภมูอิากาศ 
การป้องกนัแนวชายฝ่ัง และการเขา้ถงึกจิกรรมกลางแจง้
สําหรับทกุคนในรัฐ California ซึง่จัดตัง้ตามมาตรา 80162.

(b) “การเขา้ถงึของชมุชน” หมายถงึโปรแกรมการมสีว่น
รว่ม, การใหค้วามชว่ยเหลอืทางเทคนคิ หรอืสิง่อํานวยความ
สะดวกทีเ่อือ้ใหเ้กดิการยอมรับตอ่บคุคลอยา่งยตุธิรรม และ
ปลอดภยั โดยเฉพาะในกลุม่สงัคมผูม้รีายไดน้อ้ย ไปจนถงึ
แหลง่ทรัพยากรทางธรรมชาตหิรอืวฒันธรรม, การศกึษาใน
ชมุชน หรอืสิง่อํานวยความสะดวกดา้นนันทนาการ

(c) “การอนุรักษ์ทีดํ่าเนนิการบนพืน้ทีข่องเอกชน" หมายถงึ
โครงการทีเ่จา้ของทีด่นิมปีระสงคท์ีจ่ะมสีว่นรว่มในการบรหิาร
จัดการทีม่คีวามยดืหยุน่ หรอืการป้องกนัทรัพยากรธรรมชาติ
เพือ่รับมอืกบัการเปลีย่นแปลง และอนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้ตอ่
ถิน่ทีอ่ยูแ่ละสตัวป่์า การดําเนนิการอาจรวมถงึ การจัดหา
เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ดอกเบีย้จากการอนุรักษ์ และดอกเบีย้คา่
ธรรมเนยีมในทีด่นิ โครงการเหลา่นีช้ว่ยเพิม่ผลลพัธใ์หแ้ก่
สภาพแวดลอ้มดา้นถิน่ทีอ่ยูใ่นทีด่นิของเอกชน เมือ่ไดรั้บการ
จัดการอยา่งเป็นระบบตลอดระยะเวลาหนึง่ จะเป็นประโยชน์
ตอ่สขุภาพในระยะยาว และความยดืหยุน่ของระบบนเิวศที่
จําเป็น และเพิม่ประชากรสตัวป่์ามากขึน้

(d) “กระทรวง” หมายถงึ กระทรวงอทุยานและนันทนาการ

(e) “ชมุชนดอ้ยโอกาส” หมายถงึชมุชนทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ของ
ประชากรนอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของคา่เฉลีย่ของประเทศ

(f) "กองทนุ" หมายถงึกองทนุเพือ่การป้องกนัภยัแลง้ 
ทรัพยากรน้ํา อทุยาน สภาพภมูอิากาศ การป้องกนัแนว
ชายฝ่ัง และการเขา้ถงึกจิกรรมกลางแจง้สําหรับทกุคนในรัฐ 
California ซึง่จัดตัง้ขึน้ตามมาตรา 80032

(g) “เมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่น” หมายถงึ เมอืงทีม่ี
ประชากรประมาณ 300,000 คนหรอืมากกวา่

(h) “เทศมณฑลทีม่ปีระชากรหนาแน่น หมายถงึ เทศ
มณฑลทีม่ปีระชากรประมาณ 3,000,000 คนหรอืมากกวา่

(i) “การสรา้งความเขา้ใจ” รวมถงึ แตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ สิง่
อํานวยความสะดวกแก่ผูม้าเยือนที่ช่วยเพิ่มระดับความ
สามารถในการเขา้ใจและซาบซึง้ถงึความสําคัญและคุณค่า

(6) ในขอบเขตทีส่ามารถปฏบิตัไิด ้ ในการใหเ้งนิทนุตาม
หมวดนี ้ จะพจิารณาใหค้วามสําคญัเป็นอนัดบัแรกแก่
โครงการสวนสาธารณะทอ้งถิน่ทีม่ใีบอนุญาต และสทิธิต์า่งๆ 
ตามทีกํ่าหนดไวท้ัง้หมด และความพรอ้มในการสมทบเงนิ
บางสว่นรว่มในกองทนุ หากจําเป็น

(7) ในขอบเขตทีส่ามารถปฏบิตัไิด ้ หน่วยงานบรหิารจัดการ
จะตอ้งทําการวดั หรอืกําหนดใหม้กีารวดัคา่ของการปลอ่ย
กา๊ซเรอืนกระจก และการสะสมคารบ์อนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
โครงการทีรั่บเงนิตามหมวดนี้

(8) ในขอบเขตทีส่ามารถปฏบิตัไิด ้ ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้น 
“บันทกึของประธานาธบิด-ี-การส่งเสรมิความหลากหลาย 
และการมสีว่นรว่มในอทุยานแหง่ชาต ิ ป่าสงวนแหง่ชาต ิ
และพืน้ทีแ่ละแหลง่น้ําสาธารณะอืน่ๆ ของเรา” ลงวนัที ่ 12 

มกราคม 2017, หน่วยงานราชการทีไ่ดรั้บเงนิทนุตามหมวด
นีจ้ะตอ้งพจิารณาการดําเนนิงานตา่งๆ ทีร่วมถงึแตไ่มจํ่ากดั
เฉพาะ การดําเนนิการดงัตอ่ไปนี:้

(A) ดําเนนิการใหม้กีารเขา้ถงึประโยชนสํ์าหรับประชากรที่
หลากหลาย โดยเฉพาะกลุม่ผูด้อ้ยโอกาส ผูม้รีายไดตํ้า่ และ
ผูพ้กิาร และกลุม่ชนเผา่ตา่งๆ เพือ่เพิม่การรับรูภ้ายในชมุชน
เหลา่นัน้ และในสาธารณะโดยทัว่ไปเกีย่วกบัโปรแกรมและ
โอกาสเฉพาะตา่งๆ

(B) ใหคํ้าปรกึษาผูนํ้าดา้นสิง่แวดลอ้ม นันทนาการกลางแจง้ 
และการอนุรักษ์ เพือ่เพิม่การเป็นตวัแทนทีห่ลากหลายในทัว่
พืน้ทีเ่หลา่นี้

(C) การสรา้งความสมัพันธก์บัองคก์รตา่งๆ ของรัฐ องคก์ร
ทอ้งถิน่ องคก์รชนเผา่ องคก์รเอกชน และองคก์รไมห่วงัผล
กําไรเพือ่ขยายการเขา้ถงึของประชากรทีห่ลากหลาย

(D) การระบแุละการนําการปรับปรงุไปใชก้บัโปรแกรมทีม่ี
อยูเ่พือ่เพิม่การมาเยอืนและการเขา้ถงึของประชากรทีห่ลาก
หลาย โดยเฉพาะกลุม่ผูด้อ้ยโอกาส ผูม้รีายไดตํ้า่ และผู ้
พกิาร และกลุม่ชนเผา่ตา่งๆ

(E) ขยายการใชภ้าษาทีห่ลากหลาย และสือ่ทางวฒันธรรม
ทีเ่หมาะสมในการสือ่สารกับสาธารณะและกลยุทธท์างการ
ศกึษา รวมไปถงึการจัดการผา่นกลยทุธส์ือ่สงัคซึง่มเีป้า
หมายทีก่ลุม่ประชากรทีห่ลากหลาย ตามความเหมาะสม

(F) พัฒนาและขยายความพยายามในการประสานงานเพือ่
สนับสนุนการมสีว่นรว่ม และการเพิม่ขดีความสามารถของ
เยาวชน รวมไปถงึการสง่เสรมิการเป็นพันธมติรใหมก่บั
องคก์รตา่งๆ ทีทํ่างานดา้นความหลากหลายและเยาวชน 
พืน้ทีเ่ขตเมอืง และโปรแกรมตา่งๆ

(G) ระบบุคุลากรทีส่ามารถทํางานกบักลุม่ประชากรทีห่ลาก
หลายได ้
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80006. (a) นอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นหมวดยอ่ย (b), ไม่
เกนิรอ้ยละ 10 ของเงนิทนุทีจั่ดสรรสําหรับแตล่ะโครงการที่
ไดรั้บทนุภายใตห้มวดนี ้อาจนําไปใชจ้า่ย รวมถงึแตไ่มจํ่ากดั
เฉพาะ ภายใตท้นุสนับสนุน สําหรับการวางแผนและการ
ควบคมุตดิตามทีจํ่าเป็นสําหรับการออกแบบ การคดัสรร และ
การดําเนนิงานของโครงการทีไ่ดรั้บอนุญาตใิหสํ้าเร็จ มาตรา
นี้จะไม่จํากัดเงนิทุนทีโ่ดยปกตนํิาไปใชโ้ดยองคก์รสําหรับ 
"แผนเบือ้งตน้", "ภาพรา่งการทํางาน" และ "การกอ่สรา้ง" 
ตามทีน่ยิามไวใ้นพระราชบญัญัตงิบประมาณประจําปี สําหรับ
โครงการใชจ้า่ยทนุ หรอืโครงการใหท้นุสนับสนุน การ
วางแผนอาจรวมถงึ การศกึษาความเป็นไปไดสํ้าหรับการ
ทําความสะอาดพืน้ทีส่ ิง่แวดลอ้มทีจ่ะชว่ยเสรมิวัตถุประสงค์
ของโครงการเพือ่ใหม้คีวามเหมาะสมทีจ่ะไดรั้บทนุสนับสนุน 
ภายใตห้มวดนี ้ การสงัเกตการณอ์าจรวมถงึ การตรวจวดัการ
ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก และการกกัเกบ็คารบ์อนที่
เกีย่วขา้วกบัคา่ใชจ้า่ยของโครงการภายใตห้มวดนี้

(b) กองทนุตา่งๆ ทีใ่ชสํ้าหรับการวางแผนโครงการตา่งๆ ทีม่ี
ประโยชนต์อ่ชมุชนดอ้ยโอกาส อาจใหเ้กนิ รอ้ยละ 10 ของ
เงนิทนุทีจั่ดสรรไว ้ หากองคก์รของรัฐทีบ่รหิารเงนิตดัสนิวา่ 
จําเป็นตอ้งใหท้นุสนับสนุนเพิม่เตมิ

80008. (a) (1) นอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นวรรค (2), 

อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 20 ของเงนิทนุทีจั่ดสรรไวต้ามแตล่ะบท
ของหมวดนี้ ้ จะไดรั้บการจัดสรรใหก้บัโครงการทีช่ว่ยเหลอื
ชมุชนดอ้ยโอกาสรนุแรง

(2) อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 15 ของเงนิทนุทีจั่ดสรรไวต้ามบท 

9 (เริม่จาก มาตรา 80120) และบท 10 (เริม่จาก มาตรา 

80130) จะถกูจัดสรรไวเ้พือ่โครงการทีช่ว่ยเหลอืชมุชนดอ้ย
โอกาสรนุแรง

(b) (1) นอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นหมวดยอ่ย (c) ไมเ่กนิรอ้ย
ละ 10 ของเงนิทนุทีม่ใีหต้ามแตล่ะบทของหมวดนี ้ อาจถกู
จัดสรรไวเ้พือ่ความชว่ยเหลอืทางเทคนคิใหแ้กช่มุชนทีด่อ้ย
โอกาส หน่วยงานทีบ่รหิารเงนิอาจดําเนนิการโปรแกรมชว่ย
เหลอืทางเทคนคิทีอ่าศัยศาสตรค์วามรูท้ีห่ลากหลายสําหรับ
ชมุชนดอ้ยโอกาส

(2) เงนิทนุทีใ่ชสํ้าหรับใหคํ้าแนะนําทางเทคนคิแกช่มุชน
ดอ้ยโอกาสอาจมากกวา่ รอ้ยละ 10 ของเงนิทนุทีจั่ดสรรไว ้
หากหน่วยงานของรัฐทีบ่รหิารเงนิตัดสนิวา่จําเป็นตอ้งใหท้นุ
สนับสนุนเพิม่เตมิ

(c) (1) ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของเงนิทนุทีจั่ดสรรไวต้ามแตล่ะ
บทของหมวดนี ้ ภายใตข้อบเขตทีย่อมรับไดข้องกฎหมาย
พันธบตัรทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษี (บท 4 (เริม่จาก มาตรา 
16720) ของสว่นที ่ 3 ของหมวด 4 ของหวัขอ้ 2 ของ
ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยรัฐบาล) และดว้ยความเห็นพอ้งตอ้ง

ของธรรมชาต ิ ประวตัศิาสตร ์ และทรัพยากรทางวฒันธรรม 
และอาจมกีารใชป้ระโยชนจ์ากสือ่ทีใ่หค้วามรูใ้นหลายภาษา 
สือ่ดจิติอล และผูเ้ชีย่วชาญดา้นธรรมชาต ิ หรอืผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นอืน่ๆ

(j) “องคก์รไมแ่สวงหาผลกําไร” หมายถงึ องคก์รทีไ่ม่
แสวงหาผลกําไรทีม่สีทิธทิีจ่ะทํากจิการใน California และมี
สทิธติาม มาตรา 501(c)(3) ของประมวลกฎหมายรัษฎากร

(k) “การอนุรักษ์” หมายถงึการฟ้ืนฟสูภาพ การสรา้ง
เสถยีรภาพ การบรูณะ การอนุรักษ์ การพัฒนา และการสรา้ง
ใหม ่หรอืการรว่มกนัของกจิกรรมใดๆ เหลา่นี้

(l) “การป้องกนั” หมายถงึการดําเนนิการทีจํ่าเป็นเพือ่
ป้องกนัผลเสยี หรอืความเสยีหายตอ่บคุคล, สิง่ปลกูสรา้ง 
หรอืธรรมชาต,ิ แหลง่ทรัพยากรทางประวตัศิาสตรแ์ละ
วฒันธรรม, การดําเนนิการเพือ่เพิม่การเขา้ถงึแกพ่ืน้ทีเ่ปิด
สาธารณะ หรอืการดําเนนิการเพือ่อนุญาตใหส้ามารถใช ้
หรอืใชเ้พือ่ความบนัเทงิจากสิง่ปลกูสรา้ง, หรอืธรรมชาต,ิ 
วฒันธรรม, และแหลง่ทรัพยากรทางประวตัศิาสตร ์ และรวม
ถงึการตรวจตดิตามพืน้ที ่ การครอบครอง การพัฒนา การ
บรูณะ การสงวนรักษา และการสรา้งความเขา้ใจ

(m) “การบรูณะ” หมายถงึการพัฒนาปรับปรงุโครงสรา้งทาง
กายภาพ หรอืสถานที ่ในกรณีของระบบธรรมชาตแิละลกัษณะ
ภมูทิศัน ์ รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ โครงการเพือ่การควบคมุ
การกดักรอ่น การกกัเกบ็น้ําฝน หรอืการลดมลพษิน้ําฝน การ
ควบคุมและการจํากัดการแพร่ระบาดรุกรานของชนิดพันธุ์
ตา่งถิน่ การปลกูชนดิพันธุพ์ืน้เมอืง การขจัดเศษขยะ การเผา
ทําลายตามกําหนด การลดอนัตรายจากเชือ้เพลงิ การกัน้รัว้
เพือ่ป้องกนัอนัตรายเพือ่รักษาหรอืบรูณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
การกําจัดถนน การปรับปรงุสภาพแมน้ํ่าลําธาร พืน้ทีต่ดิ
ชายฝ่ัง หรอืการจัดการสภาพแวดลอ้มถิน่ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีชุ่ม่น้ํา 
และการพัฒนาถิน่ทีอ่ยูข่องพชืและสตัวอ์ืน่ๆ เพือ่เพิม่คณุคา่
ของระบบธรรมชาตขิองพืน้ที ่ หรอืแหลง่ทรัพยากรชายฝ่ัง 
หรอืทะเล การบรูณะรวมถงึ กจิกรรมทีอ่ธบิายไวใ้นหมวดยอ่ย 
(b) ของ มาตรา 79737 ของประมวลกฎหมายน้ํา โครงการ
บรูณะอาจรวมถงึ การวางแผน การตดิตามควบคมุ และการ
รายงานตามความจําเป็นเพือ่รับประกันความสําเร็จของการ
ดําเนนิงานตามเป้าหมายของโครงการ

(n) “ชมุชนดอ้ยโอกาสรนุแรง” หมายถงึ ชมุชนทีม่รีายได ้
เฉลีย่ของประชากรนอ้ยกวา่รอ้ยละ 60 ของคา่เฉลีย่ของ
ประเทศ

80004. จํานวนเงนิทีเ่ทา่กบัจํานวนไมม่ากกวา่ รอ้ยละ 5 

ของกองทุนที่จัดสรรใหสํ้าหรับโปรแกรมเงนิทุนสนับสนุน
ตามหมวดนีอ้าจใชเ้พือ่ชาํระคา่บรหิารงานของโครงการนัน้ ๆ
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หนึง่ครัง้ตอ้งจัดขึน้ทีส่ว่นกลางของรัฐ California และอกี
หนึง่ครัง้ตอ้งจัดขึน้ในตอนใตข้องรัฐ California

(c) สําหรับโปรแกรมการใหทุ้นสนับสนุนที่สรา้งศักย
ภาพการแขง่ขนัทัว่รัฐ ตอ้งสง่คูม่อืไปทีเ่ลขาธกิารของ
หน่วยงานองคก์ารบรหิารทรัพยากรธรรมชาต ิ (หน่วย
งานทรัพยากรธรรมชาต)ิ เลขาธกิารขององคก์ารบรหิาร
ทรัพยากรธรรมชาตจิะตรวจสอบว่าแนวทางนัน้สอดคลอ้ง
กบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และเพือ่วตัถปุระสงคท์กุขอ้ที่
แจกแจงไวใ้นหมวดนี ้ เลขาธกิารขององคก์ารบรหิาร
ทรัพยากรธรรมชาติจะประกาศแนวทางหรือคู่มือที่ส่ง
มาโดยหน่วยงานของรัฐ และการตรวจสอบยนืยนัใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ

(d) เมือ่นํามาใช ้ ตอ้งสง่สําเนาของคูม่อืใหก้บัคณะกรรมการ
ดา้นงบประมาณ และคณะกรรมการดา้นนโยบายทีเ่หมาะสม
ของสภานติบิญัญัติ

(e) บท 3.5 (เริม่ที ่ มาตรา 11340) ของ สว่นที ่ 1 ของ  
หมวด 3 ของ หวัขอ้ 2 ของประมวลกฎหมายวา่ดว้ยรัฐบาล 
ไมบ่งัคบัใชก้บัคูม่อืการพัฒนาและการนํามาใชข้องโปรแกรม 
และเกณฑก์ารคดัเลอืกทีนํ่ามาใชภ้ายใตห้มวดนี้

80012. (a) กระทรวงการคลังจะจัดหาการตรวจสอบก
ารใชจ้า่ยโดยอสิระ โดยสอดคลอ้งกบัหมวดนี ้ เลขาธกิาร
ขององคก์ารบรหิารทรัพยากรธรรมชาตติอ้งเผยแพร่รายชือ่
ของโครงการทัง้หมดและค่าใชจ้่ายโครงการตามหมวดนี้
ในชว่งไมน่อ้ยกวา่หนึง่ปี ในรปูแบบลายลกัษณอ์กัษร และ
ตอ้งเผยแพร่รายชือ่ของหน่วยงานบนเว็บไซต์ในรูปแบบ
ของสเปรดชตีทีส่ามารถดาวนโ์หลดได ้ สเปรดชตีตอ้งรวม
ถงึ ขอ้มลูเกีย่วกบัสถานทีแ่ละขนาดของแตล่ะโครงการทีไ่ด ้
รับเงนิทนุ, วตัถปุระสงคข์องโครงการ, สถานะของโครงการ, 
ผลลพัธท์ีค่าดการณไ์ว,้ เงนิสมทบจากผูรั้บทนุสําหรับ
โครงการ และบททีนํ่ามาบงัคบัใชข้องหมวดนีโ้ดยสอดคลอ้ง
กบัโครงการทีผู่รั้บทนุไดรั้บเงนิ

(b) หากมกีารตรวจสอบบญัช ี (ตามทีก่ฎหมายกําหนดไว)้ 
ของหน่วยงานใดๆ ทีไ่ดรั้บเงนิทนุทีอ่นุญาตภายใตห้มวด
นี ้ โดยสอดคลอ้งกบักฎหมายของรัฐ และเผยใหเ้ห็นถงึ
ความไมถ่กูตอ้ง, ผูต้รวจสอบบญัชขีองรัฐ California หรอื
ผูค้วบคุมการเงนิอาจตอ้งดําเนนิการตรวจสอบบัญชเีต็มขัน้
ตอนสําหรับกจิกรรมทัง้หมดของโครงการนัน้

(c) หน่วยงานของรัฐทีใ่หเ้งนิสนับสนุนใด ๆ ทีไ่ดรั้บอนุญาต
โดยหมวดนี ้ ตอ้งรายงานคา่ใชจ้า่ยในการใหเ้งนิทนุจากเงนิ
อดุหนุน

(d) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่พมิพ,์ การตรวจสอบบญัช,ี 
การตดิตามการไหลเวยีนของพันธบตัรทัว่รัฐ, การจัดการ

กนัของผูอํ้านวยการฝ่ายการเงนิ จะถกูจัดสรรใหก้บัโครงการ
เพือ่การเขา้ถงึของชมุชน ซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะสิง่ตอ่
ไปนี้

(A) การขนสง่

(B) โครงการกจิกรรมทางกายภาพ

(C) การสรา้งความเขา้ใจตอ่ทรัพยากร

(D) การแปลความในหลายภาษา

(E) วทิยาศาสตรธ์รรมชาติ

(F) การพัฒนาแรงงานและการปทูางสูอ่าชพี

(G) การศกึษา

(H) การสือ่สารทีเ่กีย่วขอ้งกบัน้ํา อทุยาน สภาพภมูอิากาศ 
การป้องกนัแนวชายฝ่ัง และกจิกรรมกลางแจง้อืน่ ๆ

(2) หมวดยอ่ยนีไ้มบ่งัคบัใชก้บั บท 11.1 (เริม่ที ่ มาตรา 
80141) และ บท 12 (เริม่ที ่มาตรา 80150)

80010. กอ่นการเบกิจา่ยทนุสนับสนุนตามหมวดนี ้ หน่วย
งานของรัฐแต่ละแห่งทีไ่ดรั้บเงนิทุนเพื่อการบรหิารจัดการ
โปรแกรมทนุสนับสนุนทีส่รา้งศักยภาพในการแขง่ขันภายใต ้
หมวดนีจ้ะตอ้งปฏบิตัดิงันี:้

(a) (1) พัฒนาและจัดทําคูม่อืการชีช้วนโครงการ และการ
ประเมนิผล คูม่อืจะประกอบดว้ย ขอ้กําหนดดา้นการควบคมุ
ตดิตาม และการรายงาน และอาจรวมถงึการจํากดัเงนิทนุ
สนับสนุนทีจ่ะให ้ หากหน่วยงานของรัฐไดพั้ฒนาและจัดทํา
คู่มอืการชีช้วนโครงการและการประเมนิผลไปบา้งแลว้ซึง่
เป็นไปตามขอ้กําหนดของหมวดยอ่ยนี ้ หน่วยงานนัน้อาจใช ้
คูม่อืเหลา่นัน้ได ้

(2) คู่มือที่นําไปใชต้ามหมวดย่อยนี้ตอ้งส่งเสรมิใหม้ีองค์
ประกอบโครงการดงัตอ่ไปนี ้(หากเป็นไปได)้:

(A) การใชท้รัพยากรน้ําใหคุ้ม้คา่และประหยดั

(B) การใชน้ํ้ารไีซเคลิ

(C) การกกัเกบ็น้ําฝนเพือ่ป้องกนัไมใ่หห้มดไป, ลดมลพษิ
ในน้ํา และการเตมิน้ําบาดาล หรอืการรว่มกนัของกจิกรรมดงั
กลา่ว

(D) การจัดหาน้ําดืม่ทีป่ลอดภัยและเชือ่ถอืไดใ้หแ้กผู่ม้าเยอื
นของสวนสาธารณะหรอือทุยาน และพืน้ทีเ่ปิด

(b) จัดการประชมุสาธารณะสามครัง้เพือ่รับฟังความคดิเห็น
กอ่นจะสรปุแนวทาง หน่วยงานของรัฐตอ้งจัดพมิพโ์ครงรา่ง
คูม่อืการชีช้วนและการประเมนิผลบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน
อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการประชมุสาธารณะ การประชมุหนึง่
ครัง้ตอ้งจัดขึน้ในตอนเหนอืของรัฐ California, การประชมุ
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นติบิญัญัตภิายในวนัที ่1 มกราคม 2027 เกีย่วกบัการใชจ้า่ย
โดยสอดคลอ้งกบัหมวดนี ้ และผลประโยชนส์าธารณะทีไ่ด ้
รับจากการใชจ้า่ยเหลา่นัน้

80026. องคก์รทีทํ่าหนา้ทีอ่นุรักษ์ธรรมชาตขิองรัฐทีไ่ด ้
รับเงนิทนุตามหมวดนี ้ ตอ้งพยายามจัดสรรเงนิทนุใหส้มัพันธ์
กนั แตต่อ้งไมซ่ํา้ซอ้น สําหรับการใชจ้า่ยทีไ่ดรั้บอนุญาต 
โดยใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยคณุภาพน้ํา การจัดหา 
และการพัฒนาปรับปรงุโครงสรา้งพืน้ฐาน ปี 2014

80028. เงนิทนุทีจั่ดสรรใหต้ามหมวดนี ้ และการจัดสรร 
หรอืการโอนเงนิทนุใดๆ เหลา่นัน้ ตอ้งไมถ่กูมองวา่เป็นการ
เคลือ่นยา้ยเงนิทนุเพือ่วตัถปุระสงคข์องบท 9 (เริม่ที ่มาตรา 
2780) ของหมวด 3 ของประมวลกฎหมายวา่ดว้ยปลาและ
นันทนาการ (Fish and Game Code)

80030. สําหรับเงนิสนับสนุนทีใ่หสํ้าหรับโครงการต่างๆ 
ทีรั่บใชช้มุชนดอ้ยโอกาส หน่วยงานบรหิารจัดการอาจชาํระ
เงนิลว่งหนา้ในจํานวนรอ้ยละ 25 ของเงนิสนับสนุนทีใ่หแ้ก่
ผูรั้บเพือ่เริม่ตน้โครงการอยา่งเหมาะสมตอ่เวลา หน่วยงาน
บรหิารจัดการตอ้งนําขอ้กําหนดเพิม่เตมิมาใชสํ้าหรับผูรั้บทนุ
เกีย่วกบัการใชเ้งนิชําระลว่งหนา้เพือ่ใหม้ั่นใจวา่เงนินัน้ไดใ้ช ้
ไปอยา่งถกูตอ้ง

80032. (a) การดําเนินการออกธนบัตรและจําหน่ายตา
มหมวดนี ้ ไมร่วมการออกพันธบตัรและจําหน่ายตาม มาตรา 

80172 จะตอ้งฝากไวใ้นกองทนุเพือ่การป้องกนัภยัแลง้ น้ํา 
อทุยาน สภาพภมูอิากาศ การป้องกนัแนวชายฝ่ัง และการ
เขา้ถงึกจิกรรมกลางแจง้สําหรับทกุคนในรัฐ California ซึง่
จัดตัง้ขึน้ในกรมการคลงัของรัฐ (State Treasury)

(b) การดําเนนิการออกธนบัตรและจําหน่ายตามมาตรานีจ้ะไ
ดรั้บการจัดสรรโดยสอดคลอ้งกบัตารางตอ่ไปนี:้

(1) สองพันแปดรอ้ยสามสบิลา้นดอลลาร ์($2,830,000,000) 
สําหรับวตัถปุระสงคต์าม บท 2 (เริม่ที ่มาตรา 80050), บท 3 

(เริม่ที ่มาตรา 80060), บท 4 (เริม่ที ่มาตรา 80070), บท 5 

(เริม่ที ่มาตรา 80080), บท 6 (เริม่ที ่มาตรา 80090), บท 7 
(เริม่ที ่มาตรา 80100), บท 8 (เริม่ที ่มาตรา 80110), บท 9 

(เริม่ที ่มาตรา 80120), และ บท 10 (เริม่ที ่มาตรา 80130)

(2) สองรอ้ยหา้สบิลา้นดอลลาร ์ ($250,000,000) สําหรับ 
บท 11 (เริม่ที ่มาตรา 80140)

(3) แปดสบิลา้นดอลลาร ์ ($80,000,000) สําหรับ บท 
11.1 (เริม่ที ่มาตรา 80141).

(4) หา้รอ้ยหา้สบิลา้นดอลลาร ์ ($550,000,000) สําหรับ 
บท 11.5 (เริม่ที ่มาตรา 80145)

(5) สามรอ้ยเกา้สบิลา้นดอลลาร ์($390,000,000) สําหรับ 
บท 11.6 (เริม่ที ่มาตรา 80146)

เงนิสด และกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่ยูใ่นความควบคมุทีจั่ดหา
ใหใ้นมาตรานี ้ จะไดรั้บทนุสนับสนุนจากหมวดนี ้ คา่ใชจ้า่ย
เหล่านี้จะถูกหารเฉลีย่ตามสัดส่วนของแต่ละโครงการผ่าน
หมวดนี ้ คา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้เพือ่บรหิารจัดการโครงการที่
ไม่ไดรั้บเงนิอุดหนุนซึง่ไดรั้บอนุญาตโดยหมวดนี้ตอ้งไดรั้บ
การชาํระจากกองทนุทีอ่นุมตัใินหมวดนี้

80014. หากเงนิใดทีจั่ดสรรโดยสอดคลอ้งตามหมวดนี้
ไมเ่ป็นภาระ หรอืไมถ่กูใชห้มดไปโดยหน่วยงานผูรั้บภายใน
ระยะเวลาหนึง่ทีร่ะบไุวโ้ดยหน่วยงานบรหิาร เงนิทีไ่มไ่ดถ้กู
ใชจ้่ายตอ้งคนืกลับไปยังหน่วยงานบรหิารเพือ่การจัดสรรที่
สอดคลอ้งกบับทบญัญัตทิีเ่กีย่วขอ้ง

80016. ในขอบเขตทีเ่ป็นไปได ้ โครงการทีม่กีารใชก้าร
บรกิารของ California Conservation Corps (หน่วยอนุรักษ์
แหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี) หรอืหน่วยอนุรักษ์ชมุชนทีไ่ดรั้บการ
รับรอง ตามทีน่ยิามไวใ้น มาตรา 14507.5 จะไดรั้บการ
พจิารณาเป็นพเิศษในการไดรั้บเงนิชว่ยเหลอืภายใตห้มวดนี้

80018. ในขอบเขตทีเ่ป็นไปได ้โครงการทีม่กีารออกแบบ
โครงการทีป่ระกอบดว้ยประสทิธภิาพในการใชน้ํ้า, การกกั
เกบ็น้ําฝนสําหรับการใชส้อยหรอืการใชซ้ํา้, หรอืการลดการ
ปลอ่ยคารบ์อน จะไดรั้บการพจิารณาเป็นอนัดบัแรกๆ สําหรับ
การใหท้นุชว่ยเหลอืภายใตห้มวดนี้

80020. เงนิทีจั่ดสรรตามหมวดนีจ้ะไมถ่กูนําไปใชเ้พือ่เตมิ
เต็มขอ้กําหนดดา้นการบรรเทาทีกํ่าหนดไวโ้ดยกฎหมาย

80022. (a) ในขอบเขตทีเ่ป็นไปไดใ้นการดําเนินการต
ามหมวดนี ้ และยกเวน้ทีร่ะบไุวใ้นหมวดยอ่ย (b) หน่วยงาน
ของรัฐที่ไดรั้บเงินทุนภายใตห้มวดนี้ตอ้งแสวงหาวธิีการ
เพื่อใหบ้รรลุตามวัตถุประสงคด์า้นการอนุรักษ์สัตวป่์าผ่าน
โครงการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้ทีส่าธารณะ หรอืโครงการ
อาสาสมคัรในพืน้ทีเ่อกชน โครงการตา่งๆ บนพืน้ทีเ่อกชน
จะตอ้งไดรั้บการประเมนิผลโดยพจิารณาจากความยั่งยืน
ของประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการลงทนุ เงนิทนุอาจถกูนําไปใช ้
จา่ยเพือ่การป้องกนั หรอืการสรา้งเพือ่การปรับปรงุถิน่ทีอ่ยูท่ี่
สามารถวดัได ้ หรอืการปรับปรงุสภาพอืน่ๆ เพือ่ชนดิพันธุท์ี่
ใกลส้ญูพันธุห์รอืถกูคกุคาม รวมถงึผา่นการพัฒนาและการ
ดําเนนิงานของการแลกเปลีย่นเครดติเพือ่ถิน่ทีอ่ยูห่รอืสภาพ
สิง่แวดลอ้ม

(b) มาตรานีไ้มส่ามารถบงัคบัใชก้บั บท 2 (เริม่ที ่ มาตรา 
80050), บท 3 (เริม่ตน้ที ่ มาตรา 80060), บท 5 (เริม่
ตน้ที ่ มาตรา 80080), บท 6 (เริม่ตน้ที ่ มาตรา 80090), 
มาตรา 11 (เริม่ตน้ที ่มาตรา 80140), บทที ่11.5 (เริม่ตน้
ที ่มาตรา 80145), หรอื บท 12 (เริม่ตน้ที ่มาตรา 80150)

80024. หน่วยงานของรัฐทีไ่ดรั้บเงนิทนุเพือ่บรหิารจัดการ
โปรแกรมเงนิชว่ยเหลอืภายใตห้มวดนี้ตอ้งรายงานต่อสภา
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นีต้อ้งมคีณุสมบตัทิีจ่ะไดรั้บทนุสนับสนุนอืน่ๆ ดว้ยภายใต ้
หมวดยอ่ย (a) ของ มาตรา 80050

(b) จากจํานวนเงนิภายใตส้ว่นนี ้ เงนิจํานวนยีส่บิสองลา้น
ดอลลาร ์ ($22,000,000) ตอ้งมไีวใ้หแ้กก่ระทรวง ภายใต ้
การจัดสรรของสภานติบิญัญัต ิ เพือ่เป็นเงนิทนุใหก้บัเมอืงที่
เป็นชมุชนทะเลทรายในเทศมณฑล San Bernardino ซึง่
ไดถ้กูผนวกรวมเขา้ไวห้ลงัปี 1990 โดยมปีระชากรคาด
การนอ้ยกวา่ 22,000 คน สอดคลอ้งกบัการคาดการณ์
ประชากรของสํานักงานสํารวจประชากรของ United States 

ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2016 ซึง่มกีารนําแผนหลกัมาใชใ้นปี 
2008 ทีร่วมถงึคําแนะนําสําหรับการพัฒนาสิง่อํานวยความ
สะดวกสาธารณะที่จะช่วยในการบรรลุเป้าหมายโครงการ
นันทนาการตา่งๆ ทีม่อียู ่ รวมถงึศนูยส์ตัวน้ํ์า และศนูยอ์อก
กําลงักาย

บท 3 การลงทนุเพือ่การป้องกนั การยกระดบั และการเขา้ถงึ
พืน้ทีก่ลางแจง้ของทอ้งถิน่ และภมูภิาคของรัฐ CALIFORNIA

80060 สําหรับวตัถปุระสงคข์องบทนี ้ คําวา่ “เขต” หมาย
ถงึ เขตอทุยานภมูภิาคใดๆ เขตอทุยานภมูภิาคและเขต
พืน้ทีเ่ปิด หรอืเขตพืน้ทีเ่ปิดระดบัภมูภิาค ทีต่ัง้ข ึน้ตาม ขอ้ 3 

(เริม่ตน้ดว้ย มาตรา 5500) ของ บท 3 ของ หมวด 5 เขต
นันทนาการและอทุยานใดๆ ทีต่ัง้ข ึน้ตาม บท 4 (เริม่ตน้
ดว้ย มาตรา 5780) ของ หมวด 5 หรอื องคก์รรัฐใดๆ ทีต่ัง้
ข ึน้ตาม หมวด 26 (เริม่ตน้ดว้ย มาตรา 35100) ในสว่นที่
เกีย่วกบัชมุชน หรอืภมูภิาคทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มซึง่ไมไ่ดร้วมอยู่
ภายในเขต และไมม่เีมอืงหรอืเทศมณฑลใดทีจ่ะจัดหาสวน
สาธารณะหรอืพืน้ทีส่นัทนาการ หรอืสิง่อํานวยความสะดวก
ให ้ “เขต” ยงัหมายถงึ หน่วยงานอืน่ใด รวมไปถงึแตไ่ม่
จํากัดเฉพาะเขตทีดํ่าเนินการในพื้นทีก่วา้งทีอ่เนกประสงค์
ตาม หมวด 20 (เริม่ตน้ดว้ย มาตรา 71000) ของประมวล
กฎหมายน้ํา

80061 (a) จํานวนเงนิสองรอ้ยลา้นดอลลาร ์($200,000,000) 

ควรจะมพีรอ้มใหก้ระทรวงภายใตก้ารจัดสรรของสภานติบิญัญัต ิ
เพือ่ใชเ้ป็นเงนิชว่ยเหลอืสําหรับการฟ้ืนฟสูภาพ การสรา้งสรรค ์
และการปรับปรงุสวนสาธารณะทอ้งถิน่ใหก้บัรัฐบาลทอ้งถิน่ใน
รปูแบบตอ่หวั ผูรั้บเงนิทนุควรไดรั้บการสนับสนุนใหใ้ชเ้งนิไป
ในการฟ้ืนฟสูภาพสาธารณูปโภคทีม่อียู ่ และแกไ้ขปัญหาความ
ขาดแคลนในเขตละแวกบา้นทีข่าดการเขา้ถงึกจิกรรมกลางแจง้

(b) จํานวนเงนิสบิหา้ลา้นดอลลาร ์ ($15,000,000) ควรจะ
มพีรอ้มใหแ้กก่ระทรวง ภายใตก้ารจัดสรรของสภานติบิญัญัต ิ
เพือ่เป็นเงนิทนุใหแ้กเ่มอืงและเขตตา่งๆ ในเทศมณฑล
เมืองในการจัดหาสวนสาธารณะและบริการสันทนาการ
ภายในเขตปกครองทีม่จํีานวนประชากร 200,000 คนหรอื
นอ้ยกวา่ สําหรับวตัถปุระสงคข์องหมวดยอ่ยนี ้ “เทศมณฑล

80034. สภานิตบิัญญัตอิาจตรากฎหมายที่จําเป็นเพื่อ
โครงการทีไ่ดรั้บเงนิทนุสนับสนุนตามหมวดนี้

บทที ่2. การลงทนุดา้นสิง่แวดลอ้ม และความเทา่เทยีมใน
สงัคม, การเสรมิสรา้งชมุชนดอ้ยโอกาสในรัฐ CALIFORNIA

80050. (a) เงินจํานวนเจ็ดรอ้ยยี่สบิหา้ลา้นดอลลาร ์
($725,000,000) ตอ้งมไีวสํ้าหรับกระทรวง ภายใตก้าร
จัดสรรของสภานติบิญัญัต ิ สําหรับการสรา้งและขยายอทุยาน
สวนสาธารณะทีป่ลอดภยัในเขตละแวกบา้นทีม่สีวนสาธารณะ
นอ้ย โดยสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญัตวิา่ดว้ยการพัฒนาสวน
สาธารณะและการสรา้งชมุชนใหเ้ขม้แข็งทัว่รัฐ (Statewide 

Park Development and Community Revitalization Act) ปี 
2008 บทที ่3.3 (เริม่ที ่มาตรา 5640) หมวด 5

(b) เมือ่มกีารพัฒนา หรอืการแกไ้ขเกณฑห์รอืแนวทาง
สําหรับโปรแกรมเงนิอดุหนุน กระทรวงอาจใหก้ารพจิารณา
เพิม่เตมิแกโ่ครงการตา่งๆ ทีทํ่าเกีย่วกบัการกกัเกบ็และ
สํารองน้ําฝน หรอืการลดมลพษิในน้ําฝน

(c) กระทรวงตอ้งปฏบิัตหินา้ทีต่รวจสอบตามการกระบวนก
ารคัดเลอืกเบือ้งตน้อย่างเขม้งวดเพื่อประเมนิความสามาร
ถดา้นการเงนิและการทํางานของผูรั้บทุนเพือ่บรหิารจัดการ
โครงการเพือ่ปฏบิตัสิองสิง่ตอ่ไปนี:้

(1) ทําประโยชนแ์กส่าธารณะใหไ้ดส้งูทีส่ดุ

(2) ดําเนนิงานโครงการตรงตามเวลา

80051. จากจํานวนเงนิทีม่ใีหต้ามหมวดยอ่ย (a) ของ 
มาตรา 80050, ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 20 ตอ้งไดรั้บการ
จัดสรรไวเ้พือ่การฟ้ืนฟสูภาพ การปรับใชใ้หม ่ หรอืการ
ปรับปรุงโครงสรา้งสวนสาธารณะที่มีอยู่ที่สําคัญในชุมชน
ตา่งๆ ของรัฐทีจ่ะนําไปสูป่รมิาณการใชท้ีม่ากขึน้ และการยก
ระดบัผูใ้ช ้

80052. (a) จากจํานวนเงนิทีจั่ดสรรไวต้ามหมวดยอ่ย (a) 

ของ มาตรา 80050 เพือ่แกไ้ขปัญหาการลงทนุทีตํ่า่กวา่ที่
ควรจะเป็นในประวตัศิาสตรใ์นเขต Central Valley, Inland 

Empire, ปรมิณฑล, ชนบท และชมุชนทะเลทราย, จํานวน
เงนิสีส่บิแปดลา้นดอลลาร ์ ($48,000,000) ตอ้งจัดสรรไว ้
เพือ่การสรา้งและการปรับปรุงสวนสาธารณะในชมุชนต่างๆ 
ทีก่ระทรวงระบุไวว้่าเป็นสวนสาธารณะทีข่าดแคลนภายใน
เขตพื้นทีเ่หล่านัน้สําหรับโครงการสันทนาการทีใ่ชง้านอยู ่
รวมไปถงึศนูยส์ตัวน้ํ์า, เพือ่สง่เสรมิสขุภาพเยาวชน, การออก
กําลงักาย และกจิกรรมนันทนาการ โครงการตา่งๆ ทีร่วม
ไปถงึการบรจิาคทีด่นิบางสว่น หรอืทัง้หมด, วตัถดุบิ หรอื
บรกิารอาสาสมคัร และมกีารทํางานรว่มกนัของหลายหน่วย
งาน และมกีารใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรทีห่ายากอาจไดรั้บ
การพจิารณา หน่วยงานทีไ่ดรั้บทนุสนับสนุนภายใตม้าตรา
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(2) การจัดสรรของแตล่ะเทศมณฑลภายใต ้ วรรค (1) ควร
อยู่ในอัตราเดียวกับจํานวนประชากรของเทศมณฑลต่อ
ประชากรทัง้หมดของรัฐ ยกเวน้วา่แตล่ะเทศมณฑลจะมสีทิธิ์
ไดรั้บการจัดสรรขัน้ตํา่จํานวนสีแ่สนดอลลาร ์($400,000)

(3) ในเทศมณฑลใดๆ ทีด่แูลอาณาเขตทัง้หมดหรอืบาง
สว่นของเขตอทุยานภมูภิาค อทุยานภมูภิาคและเขตพืน้ที่
เปิด หน่วยงานดแูลพืน้ทีเ่ปิด หรอืเขตพืน้ทีเ่ปิดระดบัภมูภิาค 
และคณะผูบ้ริหารของเขตหรือหน่วยงานไม่ไดเ้ป็นคณะ
กรรมการบรหิารของเทศมณฑล จํานวนเงนิทีจั่ดสรรใหเ้ทศ
มณฑลควรจะไดรั้บการจัดสรรระหวา่งเขตนัน้ๆ และเทศ
มณฑลตามสดัสว่นของประชากรของเทศมณฑลทีร่วมอยูใ่น
อาณาเขตของเขต และประชากรของเทศมณฑลทีอ่ยูน่อก
อาณาเขตของเขต

(c) เพื่อวัตถุประสงคข์องการคํานวณทีกํ่าหนดไวใ้นส่วนนี ้
จํานวนประชากรควรจะไดรั้บการกําหนดโดยกระทรวงรว่มกบั
กระทรวงการคลังโดยพจิารณาจากขอ้มลูการสํารวจสํามะโน
ประชากรทีส่ามารถตรวจสอบไดล้า่สดุ และขอ้มลูประชากร
อืน่ๆ ทีส่ามารถตรวจสอบไดท้ีก่ระทรวงอาจตอ้งใชป้ระกอบ
โดยพจิารณาตามเมอืง เทศมณฑล หรอืเขตของผูข้อทนุ

(d) สภานติบิัญญัตมิเีจตนาใหผู้รั้บเงนิทนุสนับสนุนทัง้หมด
ตามหมวดยอ่ย (a) ของ มาตรา 80061 ใชเ้งนิทนุเหลา่นัน้
เพือ่เสรมิรายไดท้อ้งถิน่ในวนัทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปัจจบุนัทีเ่พิม่
เขา้มาในหมวดนี ้ ในการรับการจัดสรรทนุตามหมวดยอ่ย (a) 
ของ มาตรา 80061 ผูรั้บทนุไมค่วรลดจํานวนเงนิทนุลงหาก
มเีพยีงพอทีจ่ะใชสํ้าหรับอทุยานหรอืสวนสาธารณะ หรอืโครง
การอืน่ๆ ทีเ่หมาะสมสําหรับเงนิทนุสนับสนุนภายใตห้มวดนีใ้น
เขตการปกครองของตน เมือ่ทําการคํานวณคา่ใชจ้า่ยประจํา
ปีของผูรั้บทนุ ไมค่วรพจิารณาจัดสรรเงนิทนุประเภทใหค้รัง้
เดยีวสําหรับการใชจ้า่ยสําหรับอทุยาน หรอืโครงการอืน่ๆ ที่
ไมส่ามารถใชไ้ดแ้บบตอ่เนือ่ง เพือ่วตัถปุระสงคข์องหมวด
ยอ่ยนี ้ ผูค้วบคมุการเงนิอาจขอขอ้มลูงบประมาณประจําปีจาก
ผูรั้บทนุ สําหรับปีงบประมาณสามปีกอ่นหนา้ ผูรั้บทนุแตล่ะ
รายควรใหข้อ้มลูแกผู่ค้วบคมุการเงนิไมช่า้กวา่ 120 วนัหลงั
จากไดรั้บคํารอ้งขอจากผูค้วบคมุการเงนิ

80063. (a) ผูอํ้านวยการของกระทรวงควรเตรยีม และปรับ
ใชเ้กณฑ์และระเบียบการเพื่อประเมนิการขอรับเงนิทุนที่
จัดสรรตามหมวดยอ่ย (a) ของ มาตรา 80061 ใบสมคัรควร
มเีอกสารรับรองประกอบซึง่ระบวุา่โครงการมคีวามสอดคลอ้ง
กบัองคป์ระกอบดา้นอทุยาน และนันทนาการตามแผนงาน
หลกัของเมอืง หรอืเทศมณฑล หรอืสอดคลอ้งกบัแผนงาน
ดา้นอทุยานและนันทนาการของเขต ตามแตก่รณีทีอ่าจจะ
เป็น

เมอืง” หมายถงึ เทศมณฑลทีม่ปีระชากร 500,000 คนหรอื
มากกวา่ หน่วยงานทีม่สีทิธิรั์บเงนิทนุสนับสนุนภายใตห้มวด
ยอ่ยนีค้วรจะมสีทิธิท์ีจ่ะไดรั้บเงนิทนุสนับสนุนอืน่ๆ ทีม่ใีห ้
ภายใตห้มวดยอ่ย (a) ดว้ย

(c) ยกเวน้จะมกีารระบุไวว้่าเป็นโครงการบรกิารชมุชนดอ้ย
โอกาสรนุแรง หน่วยงานทีไ่ดรั้บเงนิอดุหนุนตามสว่นนีจ้ะถกู
กําหนดใหจั้ดหาเงนิสมทบจํานวน 20 เปอรเ์ซน็ต ์ ในฐานะ
เป็นเงนิสมทบจากทอ้งถิน่

80062. (a) (1) กระทรวงควรจัดสรรเงนิทุนสนับสนุนที่
มอียู ่ 60 เปอรเ์ซน็ตโ์ดยสอดคลอ้งกบัหมวดยอ่ย (a) ของ 
มาตรา 80061 ใหก้บัเมอืงและเขต นอกเหนอืจากเขต
อทุยานภมูภิาค อทุยานภมูภิาคและเขตพืน้ทีเ่ปิด หน่วย
งานดแูลพืน้ทีเ่ปิด หรอืเขตพืน้ทีเ่ปิดระดบัภมูภิาค การ
จัดสรรของเมอืงและเขตแต่ละแห่งควรอยู่ในอัตราเดยีวกัน
กบัจํานวนประชากรของเมอืง หรอืเขตเทยีบกบัจํานวน
รวมของประชากรของรัฐทีร่วมอยู่ในพื้นทีท่ีเ่ขา้ร่วมและไม่
เขา้รว่มภายในเทศมณฑล ยกเวน้วา่แตล่ะเมอืงหรอืเขต
จะมีสทิธิไ์ดรั้บการจัดสรรขัน้ตํ่าจํานวนสองแสนดอลลาร ์
($200,000) หากขอบเขตของเมอืงซอ้นทบักบัขอบเขต
ของเขต ประชากรในพืน้ทีท่บัซอ้นควรจะถกูยกใหข้ึน้กบั
เขตปกครองแตล่ะแหง่ในสดัสว่นทีแ่ตล่ะแหง่ดําเนนิการและ
จัดการอทุยานหรอืสวนสาธารณะ และพืน้ทีนั่นทนาการ และ
สิง่อํานวยความสะดวกๆ สําหรับประชากรทีน่ั่น หากขอบเขต
ของเมอืงซอ้นทบักบัขอบเขตของเขต และในพืน้ทีท่ีซ่อ้น
ทบันัน้ เมอืงไมไ่ดดํ้าเนนิการและบรหิารจัดการอทุยานหรอื
สวนสาธารณะ และพืน้ทีนั่นทนาการ และสิง่อํานวยความ
สะดวกตา่งๆ เงนิทนุสนับสนุนทัง้หมดสําหรับพืน้ทีนั่น้ควรจะ
ถกูจัดสรรใหก้บัเขต

(2) ในวนัหรอืกอ่นวนัที ่ 1 เมษายน 2020 เมอืงหรอืเขตที่
อยูภ่ายใตว้รรค (1) และมเีขตแดนทบัซอ้น ควรจะพัฒนา
และส่งมอบแผนการจัดสรรเงนิทุนสนับสนุนร่วมกันใหแ้ก่
กระทรวงตามสตูรทีร่ะบไุวใ้นวรรค (1) หากถงึเวลาแลว้ แผน
ยงัไมไ่ดรั้บการพัฒนา และสง่มอบใหก้บักระทรวง ผูอํ้านวย
การควรจะกําหนดการจัดสรรเงนิทุนสนับสนุนระหว่างเขต
ปกครองตา่งๆ ทีไ่ดรั้บผลกระทบ

(b) (1) กระทรวงควรจัดสรรเงนิทนุสนับสนุนทีม่อียู ่ 40 

เปอรเ์ซน็ตต์ามหมวดยอ่ย (a) ของ มาตรา 80061 ใหก้บั
เทศมณฑล และเขตอทุยานภมูภิาค อทุยานภมูภิาคและเขต
พืน้ทีเ่ปิด หน่วยงานดแูลพืน้ทีเ่ปิดทีต่ัง้ข ึน้โดยสอดคลอ้งกบั
หมวด 26 (เริม่ตน้ดว้ย มาตรา 35100), และเขตพืน้ทีเ่ปิด
ระดบัภมูภิาคทีต่ัง้ข ึน้โดยสอดคลอ้งกบัขอ้ 3 (เรืม่ตน้ดว้ย 
มาตรา 5500) ของบท 3 ของหมวด 5
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 บท 4. การฟ้ืนคนืสภาพมรดกทางธรรมชาต ิ
ประวตัศิาสตร ์และวฒันธรรมของรัฐ CALIFORNIA

80070. จํานวนเงนิรวมสองรอ้ยสบิแปดลา้นดอลลาร ์
($218,000,000) จะมใีหแ้กก่ระทรวงภายใตก้ารจัดสรร
ของสภานิตบิัญญัตเิพื่อใชเ้ป็นทุนสําหรับการฟ้ืนคนืสภาพ 
การอนุรักษ์ และการป้องกนัสิง่อํานวยความสะดวก และ
หน่วยงานตา่งๆ ของอทุยานรัฐทีม่อียูใ่นปัจจบุนั ประเภทของ
โครงการทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมประกอบดว้ย แตไ่มจํ่ากดั
เฉพาะสิง่ตอ่ไปนี:้

(a) การปกป้องแหลง่ทรัพยากรธรรมชาตเิพือ่ใหส้ภาพภมูอิ
ากาศกลบัคนืสูภ่าวะปกต ิ มน้ํีาใชเ้พยีงพอ และคณุภาพน้ําดี
ขึน้

(b) การเพิม่ขึน้การเขา้ถงึสิง่อํานวยความสะดวกและหน่ว
ยงานของอทุยานรัฐ รวมไปถงึการป้องกนัและการปรับปรงุ
ทีด่นิทีต่ดิกับสิง่อํานวยความสะดวกของอุทยานของรัฐเพือ่
ปรับปรงุการเขา้ถงึ หรอืประสทิธภิาพการบรหิารจัดการ

(c) การจัดใหม้ทีีพั่กคา้งคนืราคาถกูในรปูแบบทีส่ง่เสรมิการเ
ขา้ถงึ และโอกาสทางนันทนาการสําหรับผูอ้ยูอ่าศยัในชมุชน
ดอ้ยโอกาส และผูม้าเยอืนอทุยานทีม่รีายไดตํ้า่

(d) การดําเนนิการโครงการทีส่ามารถแกไ้ขปัญหางานคัง่คา้
งของกระทรวงทีทํ่าใหก้ารซอ่มบํารงุลา่ชา้

80071. ในการใชจ้า่ยเงนิทนุสนับสนุนทีม่ภีายใตบ้ทนี ้
กระทรวงจะพยายามเท่าทีส่ามารถทําไดใ้นการร่วมมอืกับ
เมอืง เทศมณฑล องคก์รไมห่วงัผลกําไร และองคก์รเอกชน
เพือ่สรา้งโอกาสใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุเพือ่เพิม่โอกาสการ
ทอ่งเทีย่ว การมาเยอืน และประสบการณข์องผูม้าเยอืน

80072. จากจํานวนเงนิทีม่ใีหต้าม มาตรา 80070 เงนิ
จํานวนสบิลา้นดอลลาร ์ ($10,000,000) จะมใีหแ้ก่
โครงการวสิาหกจิตา่งๆ ทีเ่อือ้อํานวยความสะดวกในการใช ้
อทุยานใหมห่รอืทีไ่ดรั้บการปรับปรงุ รวมทัง้ประสบการณ์
ของผูใ้ช ้ และเพิม่การสรา้งรายไดเ้พือ่สนับสนุนการดําเนนิ
งานของกระทรวง

80073. (a) จากจํานวนเงนิทีม่ใีหต้าม มาตรา 80070 เงนิ
จํานวนหา้ลา้นดอลลาร ์ ($5,000,000) จะมไีวเ้พือ่ใชเ้ป็น
ทุนสนับสนุนใหก้ับหน่วยงานทอ้งถิน่ทีดํ่าเนินงานในหน่วย
งานของระบบอทุยานของรัฐเพือ่แกไ้ขความตอ้งการเรง่ดว่น
สําหรับการบรูณะสาธารณูปโภคทีม่อีายกุารใชง้านนาน

(b) เพื่อวัตถุประสงคก์ารใหเ้งนิทุนสนับสนุนภายใตส้่วนนี ้
กําหนดใหท้อ้งถิน่ตอ้งรว่มเฉลีย่คา่ใชจ้า่ยไมน่อ้ยกวา่ 25 

เปอรเ์ซน็ตข์องคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดของโครงการ ขอ้กําหนดการ
รว่มเฉลีย่นคา่ใชจ้า่ยอาจไดรั้บการยกเวน้ หรอืลดลงสําหรับ
ชมุชนดอ้ยโอกาส

(b) ในการใชป้ระโยชนเ์งนิทนุสนับสนุนทีม่อียูใ่หม้ปีระสทิธิ
ภาพมากทีส่ดุ ควรสนับสนุนใหเ้ขตปกครองทีม่พีืน้ทีท่บัซอ้น
กนัและตดิกนั และผูส้มคัรขอทนุทีม่วีตัถปุระสงคค์ลา้ยคลงึ
กนั รวมโครงการตา่งๆ เขา้ดว้ยกนัและดําเนนิการรว่มกนั 
ผูรั้บทนุอาจจัดสรรสว่นแบง่ตอ่หัวทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บั
โครงการระดบัภมูภิาค หรอืรัฐ

80065. (a) จํานวนเงนิสามสบิลา้นดอลลาร ์($30,000,000) 

ควรจะมีพรอ้มใหแ้ก่กระทรวงภายใตก้ารจัดสรรของสภา
นติบิญัญัต ิ เพือ่ใหเ้ป็นทนุสนับสนุนสําหรับเขตอทุยานภมูภิาค 
เทศมณฑล และเขตพืน้ทีเ่ปิดในภมูภิาค หน่วยงานดแูลพืน้ที่
เปิดซึง่จัดตัง้ขึน้โดยสอดคลอ้งกบั หมวด 26 (เริม่ตน้ดว้ย มาตรา 

35100) หน่วยงานผูม้อํีานาจรว่ม และองคก์รไมห่วงัผลกําไร
ทีม่สีทิธิบ์นพืน้ฐานของการใหทุ้นสนับสนุนทีแ่ข่งขันไดเ้พือ่
สรา้ง ขยาย ปรับปรงุ ฟ้ืนฟสูภาพ หรอืฟ้ืนคนืสภาพอทุยานและ
สิง่อํานวยความสะดวกของอทุยาน รวมไปถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ 
ทางเดนิเทา้ เครอืขา่ยทางเดนิเทา้ในภมูภิาค ศนูยก์ฬีาภมูภิาค 
ทีพั่กราคาถกูในบรเิวณพืน้ทีอ่ทุยาน และผูม้าเยอืน พืน้ทีก่ลาง
แจง้ และสิง่อํานวยความสะดวกดา้นสือ่ขอ้มลูสําหรับบรกิาร
เยาวชนและชมุชนทีห่ลากหลายเชือ้ชาตสิผีวิ

(b) ในการใหเ้งนิทนุ กระทรวงควรสนุบสนุนใหผู้ข้อรับ
ทุนทีแ่สวงหาเงนิทุนสําหรับโครงการจัดซือ้ทีด่นิหรือสทิธิ ์
ดําเนนิงานโครงการไปพรอ้มๆกับการใชป้ระโยชนส์าธารณะ
ใหม่ๆ  หรอืทีม่กีารปรับปรงุ และโอกาสในการการเขา้ถงึของ
สาธารณชน

(c) ประเภทโครงการทางเดนิอเนกประสงคอ์าจจะไดรั้บการ
พจิารณาเป็นพเิศษมากกวา่โครงการทางเดนิทีใ่ชป้ระโยชนไ์
ดอ้ยา่งเดยีว

(d) โดยไมคํ่านงึถงึวรรค (a) จากจํานวนเงนิทีอ่ยูภ่ายใตส้ว่น
นี ้จํานวนเงนิรวมหา้ลา้นดอลลาร ์($5,000,000) จะมใีหแ้ก่
โครงการตา่งๆ ทีอ่ยูใ่นหน่วยงานของระบบอทุยานของรัฐซึง่
ไดรั้บการบรหิารจัดการโดยองคก์รไม่หวังผลกําไรทีเ่ขา้ทํา
สญัญาตกลงดําเนนิงานกบักระทรวง

80066. จํานวนเงนิสีส่บิลา้นดอลลาร ์ ($40,000,000) 

จะมใีหแ้กก่ระทรวงภายใตก้ารจัดสรรของสภานติบิญัญัตเิพือ่
ใหนํ้าไปใชเ้ป็นทุนสนับสนุนซึง่แบง่ตามสัดสว่นของจํานวน
ประชากรทีรั่บบรกิาร โดยใหก้บัองคก์รทอ้งถิน่ทีไ่ดรั้บการ
อนุมตัจิากการลงคะแนนเสยีงในระหวา่งวนัที ่ 1 พฤศจกิายน 

2012 ไปจนถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2018 เทา่นัน้ สําหรับ
มาตรการการเพิม่รายไดโ้ดยมีเป้าหมายอยู่ที่การปรับปรุง
และการยกระดับสาธารณูปโภคของอุทยานในทอ้งถิน่หรอื
ภมูภิาค ผูรั้บทนุภายใตส้ว่นนีจ้ะไดรั้บทนุอยา่งนอ้ยสอง
แสนหา้หมืน่ดอลลาร ์ ($250,000) เพือ่วตัถปุระสงคข์อง
มาตรการการเพิม่รายได ้
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นความปลอดภยัของสาธารณชน กระทรวงจะใชค้วามพยา
ยามสูงสุดเพื่อใชจ้่ายเงินอย่างนอ้ยสิบลา้นดอลลาร ์
($10,000,000) ในแตล่ะภมูภิาคตอ่ไปนีใ้นหน่วยงานของ
อทุยานของรัฐ และโครงการซอ่มบํารงุอาคารสถานทีท่ีล่า่ชา้ 
และโครงการตา่งๆ ทีอ่าจจะชว่ยเพิม่การทอ่งเทีย่ว และ
ประสบการณข์องผูม้าเยอืนในภมูภิาคเหลา่นัน้:

(1) Central Valley จาก City of Sacramento ไปถงึเทอืก
เขา Tehachapi

(2) Central Coast

(3) East Bay

(4) County of Imperial และ Coachella Valley

(5) Inland Empire

(b) ในขอบเขตทีก่ระทรวงไม่สามารถจัดสรรเงนิทุนสนับส
นุนสําหรับการซ่อมบํารุงอุทยานที่ล่าชา้ในภูมภิาคที่ระบุไ
วใ้นสว่นนี ้ กระทรวงจะตอ้งรายงานไปทีค่ณะกรรมการดา้น
นโยบายและงบประมาณของสภานิตบิัญญัตถิงึเหตุผลที่
กระทรวงไมส่ามารถปฏบิตัไิด ้

บท 5 การลงทนุสรา้งทางเดนิเทา้ และเสน้ทางสเีขยีว

80080. (a) เงนิจํานวนสามสบิลา้นดอลลาร ์ ($30,000,000) 

จะมีใหแ้ก่หน่วยงานองค์การบรหิารทรัพยากรธรรมชาตทิี่
ทํางานร่วมกับกระทรวงภายใตก้ารจัดสรรเงนิทุนของสภา
นติบิญัญัต ิ เพือ่ใหเ้ป็นทนุสนับสนุนทีส่ามารถแขง่ขนัไดแ้ก่
หน่วยงานทอ้งถิน่ หน่วยงานอนุรักษ์ของรัฐ ชนเผา่อเมรกินั
พืน้เมอืงทีเ่ป็นทีย่อมรับของรัฐบาลกลาง ชนเผา่อเมรกินัพืน้
เมอืงในรัฐ California ทีไ่มเ่ป็นทีรู่จั้กของรัฐบาลกลางแตม่ชีือ่
ระบุอยู่ในรายชือ่การประชมุปรกึษาหารอืของชนเผ่าแห่งรัฐ 
California ซึง่เกบ็รักษาไวโ้ดย Native American Heritage 

Commision ซึง่เป็นหน่วยงานทีม่อํีานาจรว่มกนั และองคก์ร
ไมห่วงัผลกําไรตา่งๆ เพือ่จัดหาการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานที่
ไมใ่ชเ้ครือ่งยนต ์และการปรับปรงุการเขา้ถงึอทุยาน เสน้ทางน้ํา 
กจิกรรมนันทนาการกลางแจง้ และสิง่แวดลอ้มแบบป่าหรอืธรรม
ชาตอิืน่ๆ เพือ่สง่เสรมิการเดนิทางทีม่กีารเคลือ่นไหวรา่งกาย
เพือ่สขุภาพ และเป็นโอกาสใหช้าว California ไดเ้ชือ่มตอ่กบั
ธรรมชาตอิกีครัง้

(b) จากจํานวนเงนิทีม่ใีหต้ามสว่นนี ้ เงนิทนุไมเ่กนิ 25 

เปอรเ์ซ็นตอ์าจมใีหแ้กช่มุชนเพือ่โครงการคมนาคมขนสง่ที่
มกีารปรับปรุงใหมซ่ ึง่จะใหแ้ละขยายประสบการณ์กลางแจง้
ใหม่ๆ  สูเ่ยาวชนทีด่อ้ยโอกาส

(c) ความสอดคลอ้ง การพัฒนา และการปรับปรงุโครงสรา้ง
พืน้ฐานทีไ่มใ่ชเ้ครือ่งยนต ์ และทางเดนิเทา้ ทีนํ่าไปสูก่าร
เชือ่มตอ่ระหวา่งอทุยาน ทางน้ํา และพืน้ทีธ่รรมชาตทิี่
ปลอดภยัมากขึน้ อาจไดรั้บการสนับสนุน

80074. จากจํานวนเงนิทีม่ใีหต้าม มาตรา 80070 เงนิ
จํานวนสบิแปดลา้นดอลลาร ์ ($18,000,000) จะมใีหก้บั
แผนกงานแสดงสนิคา้และนิทรรศการของกระทรวงอาหาร
และการเกษตร เพือ่นําไปจัดการปรับปรงุสิง่อํานวยความ
สะดวกสําหรับงานแสดงสนิคา้ของเทศมณฑล สมาคมเขต
การเกษตร รวมไปถงึสมาคม Sixth District Agricultural 

Association ตามทีอ่ธบิายไวใ้น มาตรา 4101 ของประมวล
กฎหมายอาหารและการเกษตร และสมาคม Forty-Fifth 

District Agricultural Association, งานแสดงผลไมท้ีใ่หร้ส
เปรีย้ว และงาน California Exposition and State Fair

80075. จากจํานวนเงนิทีม่ใีหต้าม มาตรา 80070 เงนิ
จํานวนสามสบิลา้นดอลลาร ์ ($30,000,000) จะมใีหก้บั
กระทรวงเพือ่ใชใ้นการพัฒนาโครงการทีพั่กตามแนวชายฝ่ัง
ราคาประหยดัในหน่วยงานของระบบอทุยานของรัฐ

80076. จากจํานวนเงนิทีม่ใีหต้าม มาตรา 80070 เงนิ
จํานวนไมน่อ้ยกวา่ยีส่บิหา้ลา้นดอลลาร ์ ($25,000,000) 

จะมใีหก้บักระทรวงเพือ่ใชใ้นการป้องกนั การบรูณะ และการ
เพิม่คณุคา่ของทรัพยากรธรรมชาตขิองระบบอทุยานของรัฐ 
ซึง่อาจรวมถงึกจิกรรมทัง้หมดตอ่ไปนี:้

(a) การป้องกนัและการปรับปรงุคณุภาพน้ํา และสขุชวีภาพ
ในลําธาร ชัน้หนิอุม้น้ํา และระบบนเิวศน้ํากรอ่ย

(b) การป้องกนัและการฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาต ิ และระบบ
นเิวศอันแสดงถงึสภาพภมูทิัศน์ทีม่คีวามหลากหลายของรัฐ 

California รวมไปถงึ ลษัณะผวิดนิ ถิน่ทีอ่ยู ่ และการฟ้ืนฟู
สภาพชมุชนทางชวีภาพ

(c) การจัดหา การฟ้ืนฟสูภาพ การบรูณะ การป้องกนั และ
การขยายเขตเชือ่มตอ่สําหรับสตัวป่์า รวมไปถงึโครงการ
ตา่งๆ ทีป่รับปรงุการเชือ่มตอ่ และลดอปุสรรคระหวา่งถิน่ที่
อยูอ่าศยั

(d) การปรับปรุงความสามารถในการฟ้ืนคนืระบบนเิวศพืน้เ
มอืง และการปรับตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูิ
อากาศ

(e) การเพิม่ความอุดมสมบูรณ์ของป่าสนสแีดงเพือ่ทีจ่ะเร่ง
ลกัษณะการเจรญิเตบิโตแบบเกา่ เพิม่การกกัเกบ็คารบ์อน
ใหม้ากทีส่ดุ ปรับปรงุคณุภาพน้ํา และสรา้งการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศสูส่ภาพเดมิ

(f) การป้องกนั และการปรับปรงุแหลง่ทรัพยากรทาง
วฒันธรรมของชนเผา่ใหด้ขี ึน้

80077. (a) ในการใชจ้า่ยเงนิทนุสนับสนุนทีม่ใีหต้าม มาต
รา 80070 และการใหค้วามสําคญัอนัดบัแรกกบัเกณฑข์อง
กระทรวงสําหรับการใชจ้่ายเงนิทุนสนับสนุนเพื่อการซ่อม
บํารงุทีล่า่ชา้ ซึง่รวมถงึโครงสรา้งพืน้ฐานทีจํ่าเป็นเพือ่ป้องกั
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(3) วา่โครงการประกอบดว้ยการรว่มมอืกนัหรอืไมร่ะหวา่ง
องคก์รไมห่วงัผลกําไร รวมไปถงึ แตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ ทรัสต์
ทีด่นิประเภทไมห่วงัผลกําไร เพือ่อํานวยความสะดวกในการ
เขา้ถงึทีด่นิทีเ่อกชนเป็นเจา้ของเพือ่การพัฒนาทางเดนิเพือ่
การเทีย่วชมสตัวป่์า นันทนาการ หรอืประสบการณก์ลางแจง้
สําหรับเยาวชน

(b) ยกเวน้จะมกีารระบุว่าเป็นโครงการบรกิารชุมชนดอ้ยโ
อกาส หน่วยงานทีไ่ดรั้บเงนิทนุภายใตบ้ทนี ้ จะตอ้งสมบท
ออก20 เปอรเ์ซน็ต์

บท 7 โปรแกรมปรับปรงุแมน้ํ่าสําหรับการพักผอ่นหยอ่นใจ 
หว้ย และทางน้ํา ของรัฐ CALIFORNIA

80100. (a) จํานวนเงนิหนึง่รอ้ยหกสบิสองลา้นดอลลาร ์
($162,000,000) จะมใีหแ้กก่ระทรวงภายใตก้ารจัดสรร
ของสภานติบิญัญัต ิ เพือ่ใชเ้ป็นทนุตามกฎหมาย California 

River Parkways Act of 2004 (บท 3.8 (เริม่จาก มาตรา 
5750) ของหมวด 5) และโปรแกรม Urban Streams 

Restoration Program (โปรแกรมการฟ้ืนคนืสภาพลําธาร
ในเขตเมอืง) ตาม มาตรา 7048 ของประมวลกฎหมายน้ํา 
โครงการทีม่สีทิธิจ์ะรวมถงึ แตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ โครงการที่
ป้องกนัและปรับปรงุหว้ยตา่งๆ ในเขตเมอืง

(1) (A) จากจํานวนเงนิทีม่ใีหต้ามหมวดยอ่ยนี ้ จํานวนเงนิ
สามสบิเจ็ดลา้นหา้แสนดอลลาร ์ ($37,500,000) จะมใีห ้
สําหรับหน่วยงาน Santa Monica Mountains Conservacy 

(หน่วยงานอนุรักษ์เทอืกเขาในเขตซานตา โมนกิา) โดยไม่
คํานงึถงึหมวดยอ่ย (c) ของ มาตรา 5753, จากจํานวนเงนิ
ดงักลา่ว เงนิจํานวนสบิหา้ลา้นดอลลา่ร ์ ($15,000,000) 

จะมใีหสํ้าหรับโครงการตา่งๆ ภายในเขต San Fernando 

Valley ทีป่กป้อง หรอืยกระดบัปรับปรงุบรเิวณลุม่น้ําของ
เมอืง Los Angeles และแมน้ํ่าสายยอ่ยหรอืตน้น้ําตา่งๆ ของ
เมอืง โดยสอดคลอ้งกบัหมวด 23 (เริม่จาก มาตรา 33000)

(B) จากจํานวนเงนิทีม่ใีหต้ามหมวดยอ่ยนี ้ จํานวนเงนิ
สามสบิเจ็ดลา้นหา้แสนดอลลาร ์ ($37,500,000) จะมใีห ้
สําหรับการอนุรักษ์เทอืกเขาและแมน้ํ่าในเขต San Gabriel 

และ Los Angeles ตอนลา่ง

(C) เงนิทุนทีไ่ดรั้บการจัดสรรตามวรรคนี้จะถูกนํามาใชต้าม 
มาตรา 79508 ของประมวลกฎหมายน้ํา และหมวด 22.8 (เริม่
จาก มาตรา 32600) และหมวด 23 (เริม่จาก มาตรา 33000)

(2) จากจํานวนเงนิทีม่ใีหต้ามหมวดยอ่ยนี ้ จํานวนเงนิสบิ
หกลา้นดอลลาร ์ ($16,000,000) จะมใีหสํ้าหรับโปรแกรม 

Santa Ana River Conservancy (โปรแกรมการอนุรักษ์
แมน้ํ่าเขตซานตา แอนนา) ตาม บท 4.6 (เริม่จาก มาตรา 
31170) ของหมวด 21 ในขอบเขตทีเ่ป็นไปได ้การอนุรักษ์

(d) เมื่อเป็นการออกแบบแนวทางสําหรับการใหเ้งนิทุนภ
ายใตบ้ทนี ้ หน่วยงานองคก์ารบรหิารทรัพยากรธรรมชาติ
จะไดรั้บการสนับสนุน เพือ่ใหใ้ชป้ระโยชนจ์ากคูม่อืโปรแกรม
ทีม่อียู ่ รวมไปถงึ, หากเป็นไปได,้ คูม่อืทีจั่ดทําขึน้สําหรับ
พระราชบญัญัตทิางเดนิเพือ่นันทนาการของรัฐ California 

(California Recreational Trails Act) ขอ้ 6 (เริม่จาก
มาตรา 5070) ของบท 1 ของหมวด 5) และในขอบเขตที่
เป็นไปได ้ เพือ่ออกแบบคูม่อืทีส่อดคลอ้งกบัแผนการสรา้ง
ทางเดนิเพือ่นันนทนาการของรัฐ California (California 

Recreational Trails Plan) ตามทีอ่ธบิายไวใ้นขอ้ 6 (เริม่
จาก มาตรา 5070) ของบท 1 ของหมวด 5

80081. ยกเวน้จะมีการระบุว่าเป็นโครงการบรกิารชุมชน
ดอ้ยโอกาส หน่วยงานทีไ่ดรั้บเงนิทนุภายใตบ้ทนี ้ จะตอ้งสม
บทออก 20 เปอรเ์ซน็ต์

บท 6 การลงทนุในนันทนาการชนบท การทอ่งเทีย่ว 
และการเพิม่คณุคา่ทางเศรษฐกจิ

80090. (a) เงนิจํานวนยีส่บิหา้ลา้นดอลลาร ์ ($25,000,000) 

จะมใีหแ้กก่ระทรวง ภายใตก้ารจัดสรรของสภานติบิญัญัต ิ เพือ่
ใชใ้นการบรหิารจัดการโปรแกรมใหทุ้นทีส่ามารถแขง่ขันได ้
สําหรับเมอืง เทศมณฑล และเขตพืน้ทีใ่นเขตนอกเมอืงทีม่ี
สทิธิไ์ดรั้บเงนิทนุ ภายใตก้ฎหมาย Roberti-Z’berg-Harris 

Urban Open-Space and Recreation Program Act (บท 3.2 

(เริม่จากมาตรา 5620) ของหมวด 5) โดยไมคํานงึถงึหมวด
ยอ่ย (c) และ (e) ของ มาตรา5621 และเพือ่วตัถปุระสงคข์อง
สว่นนี ้ คําจํากดัความของคําวา่ “เขตนอกเมอืง” จะไดรั้บการ
แกไ้ขโดยกระทรวงเพือ่สะทอ้นระดบัจํานวนประชากรในปัจจบุนั 
เขตนอกเมอืงจะประกอบไปดว้ยเทศมณฑลทีม่ปีระชากรนอ้ย
กวา่ 500,000 คน และมคีวามหนาแน่นของประชากรตอ่ตาราง
ไมลตํ์า่ ตามทีก่ระทรวงกําหนดไว ้ ในการใหเ้งนิทนุ กระทรวง
อาจจะพจิารณาปัจจัยตา่งๆ ตอ่ไปนี:้

(1) วา่โครงการจะสรา้งโอกาสใหมด่า้นนันทนาการในชมุชน
ชนบททีม่คีวามขาดแคลน และขาดโครงสรา้งพืน้ฐานใน
พืน้ทีก่ลางแจง้ในการสนับสนุนเป้าาหมายดา้นเศรษฐกจิและ
สขุภาพไดห้รอืไม่

(2) วา่โครงการเสนอทีจ่ะจัดหาและพัฒนาทีด่นิเพือ่ปรับปรงุ
กจิกรรมนันทนาการในเขตผูอ้ยู่อาศัยใหด้ีขึน้ในขณะที่ส่ง
เสรมิคณุภาพของประสบการณก์ารทอ่งเทีย่ว และความ
แข็งแกรง่ทางเศรษฐกจิของชมุชน หรอืไม ่ การปรับปรงุยก
ระดบัเหลา่นีอ้าจรวมถงึ การเขา้ถงึไดข้องผูพ้กิาร ทางเดนิ
เทา้ ทางจักรยาน สิง่อํานวยความสะดวกในดา้นนันทนาการ
ในภมูภิาค หรอืในสถานทีป่ลายทาง และศนูยข์อ้มลูสําหรับ
ผูม้าเยอืน
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บรูณะลําธารในเขตเมอืง) ทีจั่ดตัง้ขึน้ตาม มาตรา 7048 

ของประมวลกฎหมายน้ํา

(10) จากจํานวนเงนิทีม่ใีหต้ามหมวดยอ่ยนี ้ จํานวนเงนิ
ยีส่บิลา้นดอลลาร ์ ($20,000,000) จะมใีหสํ้าหรับองคก์าร
บรหิารทรัพยากรธรรมชาตสํิาหรับโครงการถนนเลยีบแม่น้ํา
ตามแนวแมน้ํ่า Los Angeles ในเขตเมอืง Glendale ทีม่กีาร
เชือ่มตอ่ไปถงึสวนสาธารณะ และพืน้ทีโ่ลง่ในละแวกชมุชน

(b) ยกเวน้จะมกีารระบวุา่เป็นโครงการบรกิารชมุชนดอ้ยโอก
าส หน่วยงานทีไ่ดรั้บเงนิทนุภายใตบ้ทนี ้ จะตอ้งสมบทออก  
20 เปอรเ์ซน็ต ์

(c) เพือ่ใหเ้กดิการรว่มมอืกนัมากทีส่ดุ และการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากร หน่วยงานองคก์ารบรหิารทรัพยากรธรรมชาติ
อาจใหค้วามสําคญัอนัดบัแรกกบัโครงการตา่งๆ ทีม่กีารรว่ม
มอืกนัระหวา่งหน่วยงานของรัฐ รัฐบาลกลาง และหน่วยงาน
ทอ้งถิน่ และใหก้บัโครงการตา่งๆ ทีเ่สนอโดยองคก์รไมห่วงั
ผลกําไร โดยรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ หน่วยงานทรัสต์
ทีด่นิประเภทไมห่วงัผลกําไร และเงนิทนุตา่งๆ ทีอ่าจเสรมิ
แผนการอนุรักษ์ธรรมชาตใินชมุชนใหส้มบรูณ์

80101. ในขอบเขตสงูสดุทีเ่ป็นไปได ้ หน่วยงานองคก์าร
บรหิารทรัพยากรธรรมชาตจิะไดรั้บการสนับสนุนเมื่อมีการ
พัฒนาแนวทางคู่มอืสําหรับการใหทุ้นสนับสนุนภายใตบ้ทนี ้
เพือ่ใชป้ระโยชนจ์ากโปรแกรมทีม่อียูท่ีช่มุชนไดเ้ขา้รว่มกบัหน่
วยงานของรัฐสําหรับโครงการทีใ่หป้ระโยชนห์ลากหลายเพือ่
ยกระดบัและบรูณะสภาพทางน้ํา โดยรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ
โปรแกรม Riverine Stewardship Technical Assistance

บท 8 การอนุรักษ์ของรัฐ คณะกรรมการอนุรักษ์สตัวป่์า 
และหน่วยงานใหท้นุสนับสนุน

80110. จํานวนเงินเจ็ดรอ้ยหกสิบเจ็ดลา้นดอลลาร ์
($767,000,000) จะมใีหภ้ายใตก้ารจัดสรรของสภา
นติบิัญญัต ิตามทีอ่ธบิายไวใ้นบทนี้

(a) เงนิจํานวนสามสบิลา้นดอลลาร ์ ($30,000,000) จะ
มใีหแ้ก ่ Salton Sea Authority สําหรับโครงการคา่ใชจ้า่ย
เพือ่การทํานุบํารงุสนิทรัพยถ์าวร ทีใ่หก้ารดแูลดา้นคณุภาพ
อากาศ และประโยชนด์า้นสิง่แวดลอ้ม และทีดํ่าเนนิงาน
ตามโปรแกรม Salton Sea Management Program ของ
หน่วยงานองคก์ารบรหิารทรัพยากรธรรมชาตจิากเงนิจํานวน
นี ้ ไมน่อ้ยกวา่สบิลา้นดอลลาร ์ ($10,000,000) จะมใีหแ้ก ่
Salton Sea Authority เพือ่วตัถปุระสงคท์ีส่อดคลอ้งกบั
โปรแกรม New River Water Quality, Public Health, and 

River Parkway Development Program (โปรแกรมพัฒนา
คณุภาพน้ําในแมน้ํ่าใหม ่ สาธารณสขุ และถนนเลยีบแมน้ํ่า) 
ตามทีอ่ธบิายไวใ้น มาตรา 71103.6

ควรจะกระจายเงนิทนุอยา่งเทา่เทยีมกนัตามสภาพภมูศิาสตร์
ตามแนวแมน้ํ่า Santa Ana

(3) จากจํานวนเงนิทีม่ใีหต้ามหมวดยอ่ยนี ้จํานวนเงนิสบิลา้น
ดอลลาร ์ ($10,000,000) จะมใีหสํ้าหรับโปรแกรม Lower 

American River Conservancy (โปรแกรมการอนุรักษ์แมน้ํ่า
ในอเมรกิาตอนลา่ง) ตาม บท 10.5 (เริม่จากมาตรา 5845) 

ของหมวด 5

(4) จากจํานวนเงนิทีม่ใีหต้ามหมวดยอ่ยนี ้ จํานวนเงนิ
สามลา้นดอลลาร ์ ($3,000,000) จะมใีหสํ้าหรับหน่วย
งานองคก์ารบรหิารทรัพยากรธรรมชาตสํิาหรับโครงการที่
สนับสนุนการสงวนรักษาหว้ย Los Gatos และลุม่แมน้ํ่าตอน
บน Guadalupe และการปกป้องป่าสนแดงทีเ่กีย่วขอ้ง

(5) จากจํานวนเงนิทีม่ใีหต้ามหมวดยอ่ยนี ้ จํานวนเงนิสาม
ลา้นดอลลาร ์ ($3,000,000) จะมใีหสํ้าหรับหน่วยงาน 
องค์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติสําหรับโครงการ
ที่สนับสนุนแผนการบริหารจัดการการใชใ้นภูมิภาคที่
ครอบคลมุสําหรับแมน้ํ่า Russian เพือ่ลดความขดัแยง้ และ
สนับสนุนการปรับปรงุน้ําประปา การฟ้ืนคนืสภาพและการ
ป้องกนัถิน่ทีอ่ยู ่ กจิกรรมนันทนาการรว่มกนัของสาธารณะ 
และกจิกรรมดา้นการคา้

(6) จากจํานวนเงนิทีม่ใีหต้ามหมวดยอ่ยนี ้ จํานวนเงนิ
สบิลา้นดอลลาร ์ ($10,000,000) จะมใีหสํ้าหรับ State 

Coastal Conservancy (การอนุรักษ์ชายฝ่ังของรัฐ) สําหรับ
โครงการถนนเลยีบแมน้ํ่าตามแนวแมน้ํ่า Santa Margarita 

River ในเทศมณฑล San Diego

(7) จากจํานวนเงนิทีม่ใีหต้ามหมวดยอ่ยนี ้ จํานวนเงนิหา้
ลา้นดอลลาร ์ ($5,000,000) จะมใีหสํ้าหรับองคก์ารบรหิาร
ทรัพยากรธรรมชาตสํิาหรับการปรับปรุงภายในและรอบๆ 

Clear Lake และบรเิวณลุม่แมน้ํ่าทีม่วีธิกีารทีค่รอบคลมุใน
ระดบัทอ้งถิน่ และภมูภิาค สําหรับการบรูณะ นันทนาการ
สาธารณะ และการบรหิารจัดการทะเลสาป และทรัพยากร
รอบๆ บรเิวณและพืน้ทีนั่นทนาการ

(8) จากจํานวนเงนิทีม่ใีหต้ามหมวดยอ่ยนี ้ จํานวนเงนิสบิ
ลา้นดอลลาร ์ ($10,000,000) จะมใีหเ้พือ่วตัถปุระสงค์
ของกฎหมาย California River Parkways Act of 2004 

(กฎหมายว่าดว้ยถนนเลียบแม่น้ําแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย) 
(บท 3.8 (เริม่ตน้ดว้ย มาตรา 5750)).

(9) จากจํานวนเงนิทีม่ใีหต้ามหมวดยอ่ยนี ้ จํานวนเงนิสบิ
ลา้นดอลลาร ์($10,000,000) จะมใีหสํ้าหรับ Department 

of Water Resources (กระทรวงทรัพยากรน้ํา) ภายใต ้
การจัดสรรของสภานติบิญัญัต ิ เพือ่ใชใ้นการดําเนนิงาน
โปรแกรม Urban Stream Restoration Program (โปรแกรม
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ภมูภิาค ทีไ่มไ่ดรั้บเงนิทนุสนับสนุน ตาม มาตรา 800 ของ
ประมวลกฎหมายถนนและทางหลวง หรอืกฎหมายอืน่ๆ

(b) อยา่งนอ้ยหา้สบิสองลา้นดอลลาร ์ ($52,000,000) 

จะมไีวสํ้าหรับการจัดหา การพัฒนา การฟ้ืนฟสูภาพ การ
บรูณะ การป้องกนั และการขยายถิน่ทีอ่ยู ่ ซ ึง่เสรมิเพิม่
เตมิเขา้ในแผนการอนุรักษ์ชมุชนธรรมชาตทิีนํ่ามาใช ้ โดย
สอดคลอ้งกบักฎหมาย Natural Community Conservation 

Planning Act (กฎหมายวา่ดว้ยการวางแผนการอนุรักษ์
ชมุชนธรรมชาต)ิ (บท 10 (เริม่จาก มาตรา 2800) ของ
หมวด 3 ของประมวลกฎหมาย Fish and Game Code 

(ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยการตกปลาและสนัทนาการ)) เพือ่
ชว่ยแกปั้ญหาความขดัแยง้ดา้นทรัพยากรโดยการสรา้งความ
สมดลุในการอนุรักษ์ทัว่ทัง้ชมุชน การวางแผน และกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิ หรอืแผนการอนุรักษ์ถิน่ทีอ่ยูข่นาดใหญ ่ ที่
แกปั้ญหาความขัดแยง้ดา้นทรัพยากรดว้ยการจัดหาเพือ่การ
อนุรักษ์ การวางแผน และกจิกรรมทางเศรษฐกจิ ไมค่วรใช ้
เงนิทุนตามทีอ่า้งถงึในวรรคนี้เพือ่ชดเชยภาระหนา้ทีใ่นการ
บรรเทาผลกระทบ หากไมไ่ดกํ้าหนดไว ้ แตอ่าจนําไปใชเ้ป็น
สว่นหนึง่ของการใหเ้งนิทุนสนุบสนุนพันธมติรเพือ่ยกระดับ 
ขยาย หรอืเสรมิความพยายามในการอนุรักษ์ดว้ยการบรรเทา

(c) อาจมีการใหเ้งินสนับสนุนสูงถึงสิบลา้นดอลลาร ์
($10,000,000) แก ่ University of California Natural 

Reserve System เพือ่เป็นเงนิอดุหนุนสมทบบางสว่นใน
การจัดซือ้ทีด่นิ สิง่กอ่สรา้ง และการพัฒนาสถานทีว่จัิยเพือ่
ปรับปรงุการบรหิารจัดการทีด่นิธรรมชาต ิเพือ่การสงวนรักษา
ทรัพยากรสตัวป่์าของรัฐ California และเพือ่การวจัิยเพิม่
เตมิเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ คณะกรรมการ
อนุรักษ์สตัวป่์าจะจัดตัง้ขอ้กําหนดของเงนิอดุหนุนสมทบบาง
สว่นสําหรับการใหเ้งนิสนับสนุนตามหมวดยอ่ยนี้

(d) สว่นทีเ่หลอืของจํานวนเงนิทีม่จีะใหแ้กค่ณะกรรมการอนุ
รักษ์สตัวป่์า เพือ่ใชเ้ป็นทนุสําหรับโครงการตอ่ไปนี:้

(1) โครงการเพื่อป้องกันและปรับปรุงพื้นทีนั่นทนาการใน
ประเทศทีใ่หบ้รกิารในเขตทีม่ลีักษณะเมอืงทีม่ปีระชากรหนา
แน่น หรอืประสานงานรว่มกบั State Lands Commission 

เพือ่จัดซือ้ทีด่นิสาธารณะของรัฐทีน่่าสนใจทีอ่าจไดรั้บการ
เสนอขาย หรอืกําจัดทิง้

(2) โครงการตา่งๆ ทีส่อดคลอ้งกบับทบญัญัตกิารกํากบัดแูล
ของคณะกรรมการอนุรักษ์สตัวป่์าเพือ่วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ

80112. หน่วยงานทีรั่บทีม่รีายชือ่อยูใ่นหมวดยอ่ย (b) ของ 
มาตรา 80110 ควรจะพัฒนาและนําแผนกลยทุธแ์มบ่ทที่
ระบคุวามสําคัญและเกณฑเ์ฉพาะมาใชสํ้าหรับการคัดเลอืก
โครงการเพือ่ใหท้นุสนับสนุน แผนกลยทุธค์วรจะประกอบ
ไปดว้ยกลยุทธ์สําหรับการเขา้ถงึของสาธารณชนในพื้นที่

( b )  เ งิ น จํ า น ว น ห นึ่ ง ร ้อ ย แ ป ด สิ บ ล ้า น ด อ ล ล า ร ์
($180,000,000) จะมใีหสํ้าหรับหน่วยงานอนุรักษ์ตอ่ไปนีโ้ดย
สอดคลอ้งกบัตามกฎหมายทีบ่งัคบัใชเ้พือ่วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ
ตามตารางตอ่ไปนี:้

(1) Baldwin Hills Conservancy, หกลา้นดอลลาร ์
($6,000,000)

(2) California Tahoe Conservancy, ยีส่บิเจ็ดลา้นดอลลาร ์
($27,000,000).

(3) Coachella Valley Mountains Conservancy, เจ็ดลา้น
ดอลลาร์ ์($7,000,000).

(4) Sacramento-San Joaquin Delta Conservancy, สบิ
สองลา้นดอลลาร ์($12,000,000).

(5) San Diego River Conservancy, สบิสองลา้นดอลลาร ์
($12,000,000).

(6) San Gabriel and Lower Los Angeles Rivers 

and Mountains Conservancy, สามสบิลา้นดอลลาร ์
($30,000,000).

(7) San JoaquinRiver Conservancy, หกลา้นดอลลาร ์
($6,000,000)

(8) Santa Monica Mountains Conservancy, สามสบิลา้น
ดอลลาร ์($30,000,000).

(9) Sierra Nevada Conservancy, สามสบิลา้นดอลลาร์ ์
($30,000,000)

(10)  State Coastal Conservancy, ยีส่บิลา้นดอลลาร ์
($20,000,000) สําหรับเงนิทนุสนับสนุนตามตาม มาตรา 

66704.5 ของประมวลกฎหมายรัฐบาลเพือ่วตัถปุระสงค์
ของการบรูณะฟ้ืนฟ ู San Francisco Bay โดยสอดคลอ้ง
กบักฎหมาย San Francisco Bay Restoration Authority 

Act ( หวัขอ้ 7.25 (เรืม่จาก มาตรา 66700) ของประมวล
กฎหมายรัฐบาล) โดยไมคํ่านงึถงึหมวดยอ่ย (e) ของ มาตรา 
66704.5 ของประมวลกฎหมายรัฐบาล, State Coastal 

Conservancy จะจัดทําขอ้กําหนดของเงนิอดุหนุนสมทบบาง
สว่นสําหรับการใหเ้งนิสนับสนุนตามวรรคนี้

( c )  เ งิน จํ านวนหนึ่ ง ร อ้ ยสามสิบ เ จ็ ดล า้นดอลลา ร ์
($137,000,000) จะมไีวสํ้าหรับ Wildlife Conservation 

Board (คณะกรรมการอนุรักษ์สตัวป่์า)

80111. จํานวนเงนิทีม่ใีหสํ้าหรับ Wildlife Conservation 

Board ตามหมวดยอ่ย (c) ของ มาตรา 80110 จะไดรั้บการ
จัดสรรดงันี:้

(a) เงนิจํานวนหา้ลา้นดอลลาร ์ ($5,000,000) จะมไีว ้
สําหรับการพัฒนากลยทุธก์ารลงทนุเพือ่การอนุรักษ์ในระดับ
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เกบ็และการใชน้ํ้าบาดาลรว่มกนั การฟ้ืนฟคูนืสภาพถิน่ที่
อยู ่ ซ ึง่เป็นการปรับกราฟน้ําไหลของลําธาร ประสทิธภิาพ
น้ําโดยทัว่ไป ประสทิธภิาพการชลประทาน และการปรับปรงุ
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นน้ําทีจ่ะชว่ยประหยัดน้ําและชว่ยปรับ
กราฟน้ําไหล ปรับปรงุพืน้ทีน้ํ่าทว่ม และการดําเนนิการกกั
เกบ็น้ําใหมท่ัง้ในสถานทีก่กัเกบ็น้ําแหง่ใหมแ่ละทีท่ีม่อียูแ่ลว้

(b) เงนิทนุทีไ่ดรั้บอนุญาตจากสว่นนีจ้ะมใีหสํ้าหรับการใชจ้า่
ยโดยตรง และเงนิชว่ยเหลอืทอ้งถิน่ โดยหน่วยงานองคก์าร
บรหิารทรัพยากรธรรมชาตโิดยการปรกึษากบั Department 

of Fish and Wilflife ทีจั่ดการสิง่ตอ่ไปนี้

(1) ดําเนินการตามขอ้ตกลงโดยสมัครใจที่ทําขึน้ระหว่าง 
Department of Fish and Wildlife กบัหน่วยงานของรัฐและ
รัฐบาลกลาง รัฐบาลทอ้งถิน่ หน่วยงานดแูลน้ําระดบัเขต และ
องคก์รเอกชน ทีป่รับปรงุการไหลเชงินเิวศน ์ และถิน่ทีอ่ยู่
สําหรับชนพัินธุต์า่งๆ ผลติน้ําประปา และกําหนดกฎระเบยีบ
ทีแ่น่นอนสําหรับผูใ้ชน้ํ้า และสง่เสรมิความรว่มมอืกนัเพือ่
อํานวยความสะดวกในการดําเนนิงานตามแผน Bay-Delta 

Water Quality Control Plan ของ State Water Resources 

Control Boards

(2)  ดํา เนินการตามขอ้ตกลงโดยสมัครใจที่ยื่นโดย 

Department of Fish and Wildlife ใหก้บั State Water 

Resources Control Board ในวนัที ่ หรอืกอ่นวนัที ่ 1 

กรกฎาคม 2018 เพือ่การพจิารณา

(3) ดําเนนิการตามขอ้ตกลงโดยสมัครใจซึง่มคีวามสําคัญ
ครอบคลมุทัว่รัฐ ฟ้ืนฟสูภาพน้ําธรรมชาต ิ หรอืพืน้ทีช่ายฝ่ัง 
หรือถิ่นที่อยู่บริเวณพื้นที่ชุ่ม น้ําสําหรับนกและสัตว์น้ํา, 
ปกป้อง หรอืสนับสนุนการฟ้ืนฟสูภาพชนดิพันธุท์ีถ่กูคกุคาม 
หรอืใกลจ้ะสญูพันธุ,์ ยกระดบัความน่าเชือ่ถอื ในการใช ้
น้ําประปาในสว่นภมูภิาค หรอืระหวา่งภมูภิาค และใหผ้ล
ประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิทีสํ่าคญัในระดบัภมูภิาค หรอืทัว่รัฐ

(c) เงนิทุนทีใ่หภ้ายใตม้าตรานี้ไม่ควรนํามาใชจ้่ายเพือ่จ่าย
คา่ออกแบบ กอ่สรา้ง การดําเนนิการ การบรรเทา หรอืการ
ซอ่มบํารงุอปุกรณเ์ครือ่งมอืในการขนสง่ของ Delta

(d) หาก Department of Fish and Wildlife ยืน่ขอ้ตกลง
โดยสมคัรใจซึง่เป็นไปตามวรรค (2) ของหมวดยอ่ย (b) 

เงนิทุนที่ปราศจากภาระผูกพันที่มีใหภ้ายใตม้าตรานี้เพื่อ
ดําเนนิการตามขอ้ตกลงโดยสมัครใจจะไม่สามารถใชไ้ดใ้น
ระยะเวลา 15 ปีหลงัจากวนัทีท่ี ่ State Water Resources 

Control Board อนุมตัขิอ้ตกลงทีย่ืน่มา ซึง่ในณจดุนี ้ เงนิ
ทุนที่ยังคงมีใหต้ามมาตรานี้จะไม่มีใหสํ้าหรับหน่วยงาน
องค์การบริหารทรัพยากรธรรมชาตเิพื่อวัตถุประสงค์ของ
มาตรา 79732 และ 79736 ของประมวลกฎหมายน้ํา หาก
ไมม่กีารยืน่ขอ้ตกลงโดยสมคัรใจในวนัที ่ หรอืกอ่นวนัที ่ 1 

อนุรักษ์ทีส่ามารถทําได ้ และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและ
วตัถปุระสงคข์องโครงการ

80113. ในการใชจ้่ายเงนิทุนสนับสนุนที่มีภายใตบ้ทนี ้
หน่วยงานจะตอ้งพยายาม (เมือ่สามารถปฏบิตัไิด)้ รว่มเป็น
พันธมติรกบัเมอืง เทศมณฑล องคก์รไมห่วงัผลกําไร ผูม้ี
อํานาจรว่มกนั และองคก์รเอกชน ในการจัดซือ้จัดหาพืน้ที่
โลง่ และสรา้งทางเดนิสเีขยีวในเขตเมอืง

80114. (a) จากจํานวนเงนิทีม่ใีหต้าม มาตรา 80110 

จํานวนเงนิสองรอ้ยลา้นดอลลาร ์ ($200,000,000) จะมี
ใหสํ้าหรับองค์การบรหิารทรัพยากรธรรมชาตสํิาหรับการ
ดําเนนิการตามขอ้ตกลงโดยสมคัรใจ ทีใ่หค้ณุประโยชน์
หลากหลายในดา้นคณุภาพน้ํา น้ําประปา และการป้องกนั
และการฟ้ืนฟูสภาพลุ่มน้ําสําหรับพื้นทีลุ่่มน้ําของรัฐเพื่อให ้
บรรลวุตัถปุระสงคใ์นการบรูณาการกฎระเบยีบ และความ
พยายามโดยสมคัรใจ, การดําเนนิการตามแผนการ San 

Francisco Bay/Sacramento-San Joaquin Delta Estuary 

Water Quality Control Plan ทีแ่กไ้ขแลว้ของ State Water 

Resources Control Board และทําใหม้ัน่ใจวา่จะไดรั้บ
ประโยชนใ์นทางระบบนเิวศน ์ การใชจ้า่ยเงนิทนุทีกํ่าหนดไว ้
ในมาตรานีจ้ะตอ้งสอดคลอ้งกบัสิง่ตอ่ไปนี:้

(1) เพือ่วตัถปุระสงคข์องมาตรานี ้ การฟ้ืนฟลูุม่น้ําประกอบ
ไปดว้ยกจิกรรมในการใหเ้งนิสนับสนุนการพัฒนาถิน่ทีอ่ยูใ่น
พืน้ทีชุ่ม่น้ํา ปลาแซลมอน ปลาสตลีเฮด และประโยชนด์า้น
การประมง, ปรับปรงุและฟ้ืนฟเูพือ่สภาพทีด่ขีองแมน้ํ่า, ทํา
สะพานขา้มลําธาร ทอ่ระบายน้ํา และสะพานใหท้นัสมยั, 
เชือ่มตอ่พืน้ทีท่เีคยมปีระวตัน้ํิาทว่ม, ตดิตัง้หรอืปรับปรงุทีด่กั
ปลา, จัดทําทางผา่นสําหรับปลา, บรูณะชอ่งทางในแมน้ํ่า, 
บรูณะ หรอืปรับปรงุถิน่ทีอ่ยูต่ามชายฝ่ึง ในน้ํา และบนพืน้ดนิ, 
ปรับปรงุระบบนเิวศน,์ จัดซือ้เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สทิธใินการใช ้
ทรัพยส์นิจากผูข้ายทีต่อ้งการขายเพือ่การอนุรักษ์แนวกนัชน
ชายฝ่ัง, ปรับปรงุการจัดการพืน้ทีลุ่ม่น้ําในทอ้งถืน่, การ
จัดการการลา่เหยือ่, การจัดการการฟักไข ่ และกําจัดตะกอน 
หรอืขยะ

(2) เพือ่วตัถปุระสงคข์องสว่นนี ้ เงนิทนุอาจถกูนํามาใชสํ้า
หรับโครงการตา่งๆ ทีป่รับปรงุการไหลของกระแสน้ํา
ลําธาร ณ เวลาและสถานทีท่ีจํ่าเป็น เพือ่ประโยชนใ์นการ
ประมง หรอืทางระบบนเิวศ หรอืพัฒนาปรับปรงุสภาพการ
ไหลของน้ําในปัจจบุนั ประเภทของโครงการทีอ่าจมสีทิธิ์
เหมาะสม รวมถงึ แตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ โครงการธรุกรรมดา้น
น้ํา เชน่ การเชา่ การซือ้ หรอืแลกเปลีย่น การรอ้งเรยีนขอ
เปลีย่นการใชส้อย เพือ่เป็นประโยชนก์บัปลาและสตัวอ์ืน่ๆ 
การเกบ็รักษาพืน้ผวิเพือ่ชว่ยเพิม่การไหลของกระแสน้ํา การ
ระงับสทิธิด์า้นน้ํา การเปลีย่นการบรหิารจัดการน้ํา การจัด
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ชายหาด อา่ว พืน้ทีชุ่ม่น้ํา และแหลง่ทรัพยากรลุม่น้ําตาม
แนวชายฝ่ังตาม หมวด 21 (เริม่จาก มาตรา 31000) เงนิ
ทนุนีจ้ะรวมถงึ การจัดซือ้ หรอืการใหไ้ดม้าซึง่สทิธใินการ
ใชเ้พือ่การอนุรักษ์ สําหรับทีด่นิในหรอืตดิกบับรเิวณชายฝ่ัง
ของ California ทีม่ทีีโ่ลง่ ทีพั่กผอ่นหยอ่นใจ มคีณุคา่ทาง
ชวีภาพ วฒันธรรม ทวิทศัน ์หรอืคณุคา่ทางเกษตรกรรม หรอื
ทีด่นิทีต่ดิกบัพืน้ทีป่กป้องทางทะเล รวมไปถงึพืน้ทีอ่นุรักษ์
ทางทะเลซึง่การสงวนรักษาจะช่วยใหคุ้ณภาพทางนิเวศน์
ของพืน้ทีป่กป้องทางทะเลเหลา่นัน้ดขี ึน้ เงนิทนุนีจ้ะรวมถงึ 
การป้องกนัทรัพยากรการเกษตรตามแนวชายฝ่ัง ตามมาตรา 

31150. และโครงการตา่งๆ เพือ่ทําให ้California Coastal 

Trial (เครอืขา่ยทางเดนิตามแนวชายฝ่ังแคลฟิอรเ์นยี) สมบู
รณต์าม มาตรา 31408

(d) ยีส่บิหา้เปอรเ์ซน็ตข์องจํานวนทีม่ตีามหมวดยอ่ย (c) 

จะมพีรอ้มใหก้บั San Francisco Bay Area Conservancy 

Program (โปรแกรมอนุรักษ์พืน้ทีอ่า่วซานฟรานซสิโก) 
(บท 4.5 (เริม่จาก มาตรา 31160) ของหมวด 21)

(e) จํานวนเงนิยีส่บิลา้นดอลลาร ์ ($20,000,000) จะมี
พรอ้มใหก้บั State Coastal Conservancy (หนวยงานอนุ
รักษ์พืน้ทีช่ายฝ่ังของรัฐ) เพือ่ใชเ้ป็นเงนิสนับสนุน และการ
ใชจ้า่ยสําหรับการป้องกนั การบรูณะ และการปรับปรงุพืน้ที่
ลุม่น้ําของป่าชายฝ่ัง รวมไปถงึ พืน้ทีป่่าทีไ่ดรั้บการจัดการ 
พืน้ทีป่่าสงวน ป่าสนแดง และป่าประเภทอืน่ๆ ประเภทของ
โครงการทีม่สีทิธิเ์หมาะสมประกอบดว้ยโครงการทีป่รับปรุง
คณุภาพน้ํา และน้ําประปา เพิม่ประสทิธภิาพการกกัเกบ็
น้ําของพืน้ทีรั่บน้ําชายฝ่ัง ลดความเสีย่งของการเกดิไฟ
ไหม ้ เป็นถิน่ทีอ่ยูสํ่าหรับปลาและสตัวป่์า หรอืปรับปรงุความ
สมบรูณข์องป่าชายฝ่ัง

(f) จํานวนเงนิหา้ลา้นดอลลาร ์ ($5,000,000) จะมพีรอ้ม
ใหก้บั State Coastal Conservancy เพือ่ใชใ้นการจัดซืผ้นื
ดนิซึง่จะชว่ยป้องกนั และฟ้ืนฟสูภาพสนัทรายชายฝ่ัง พืน้ที่
ชุม่น้ํา พืน้ทีด่อน และป่าทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัแอง่น้ํา
กรอ่ย และพืน้ทีส่ตัวป่์าทีกํ่าหนดไว ้

80121. ในการดําเนนิงานตาม มาตรา 80120 หน่วยงาน
ทีบ่รหิารจัดการอาจใหก้ารพจิารณาพเิศษในการจัดซือ้ทีด่นิ
ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีร่อการรับรองของแผนงานชายฝ่ังทอ้งถิน่ หรอื
ทีเ่ป็นสว่นประกอบของแผนการอนุรักษ์ธรรมชาตชิมุชน

บท 10 ความพรอ้มของสภาพภมูอิากาส การฟ้ืนคนืสภาพ
ของถิน่ทีอ่ยู ่การเพิม่หรอืยกระดบัแหลง่ทรัพยากร 

และนวตักรรม

80130 .  จํ า น วน เ งินสี่ ร อ้ ยสี่ส ิบ ส ามล า้ นดอลลา ร ์
($443,000,000) จะมใีหภ้ายใตก้ารจัดสรรของสภานติบิญัญัต ิ

กรกฎาคม 2018 เงนิกองทนุทีเ่หลอืจะใหก้บัองคก์ารบรหิาร
ทรัพยากรธรรมชาตเิพือ่วตัถปุระสงคข์องมาตรา 79732 

และ 79736 ของประมวลกฎหมายน้ํา เลขาธกิารของ 
องคก์ารบรหิารทรัพยากรธรรมชาตจิะทํารายงานประจําปี
สําหรับเงนิทนุตาม มาตรา 80012

80115. จากจํานวนเงนิทีม่ใีหต้าม มาตรา 80110 

จํานวนเงนิหา้สบิลา้นดอลลาร ์ ($50,000,000) จะมใีห ้
แก ่ Department of Fish and Wildlife เพือ่การปรับปรงุเงนิ
ทนุทีใ่ชใ้นการแกไ้ขปัญหาการซอ่มบํารุงทีค่ั่งคา้งและลา่ชา้
ของ Department of Fish and Wildlife เทา่ทีป่ฏบิตัไิด ้
Department of Fish and Wildlife จะรว่มมอืกบัองคก์รไมห่วงั
ผลกําไร และองคก์รเอกชนในการรายงานคา่ใชจ้า่ยของกอง
ทนุเหลา่นี ้เพิม่ประสบการณผ์ูม้าเยอืน และเทา่ทีเ่หมาะสม เพิม่
การมสีว่นรว่มของเยาวชนและชมุชนดอ้ยโอกาส

80116. จากจํานวนทีม่ใีหต้าม มาตรา 80110 จํานวนเงนิ
หนึง่รอ้ยเจ็ดสบิลา้นดอลลาร ์ ($170,000,000) จะมใีหก้บั 
องคก์ารบรหิารทรัพยากรธรรมชาตเิพือ่กจิกรรมการบรูณะที่
ระบไุวใ้นโปรแกรม Salton Sea Management (โปรแกรม
การบรหิารจัดการทะเลซลัตนั) ระยะ 1: แผน 10 ปี ลงวนั
ทีใ่นมนีาคม 2017, รายงานแผนการบรหิารจัดการสดุทา้ย 
และการปรับเปลีย่นใดๆในแผนนี้

บท 9 การปกป้องมหาสมทุร อา่ว และชายฝ่ัง

80120. จํานวนเงินหนึ่งรอ้ยเจ็ดสิบหา้ลา้นดอลลาร ์
($175,000,000) จะมีใหภ้ายใตก้ารจัดสรรของสภา
นติบิญัญัต ิ เพือ่ใหท้นุกบัโครงการทีย่กระดบั และปกป้อง
ทรัพยากรชายฝ่ัง และมหาสมทุร ดงันี:้

(a) จํานวนเงนิสามสบิหา้ลา้นดอลลาร ์ ($35,000,000) 

จะมใีหเ้พือ่การนําฝากเขา้ California Ocean Protection 

Trust Fund (กองทนุทรัสตเ์พือ่การปกป้องมหาสมทุรของรัฐ
แคลฟิอรเ์นยี) เพือ่เป็นทนุสนับสนุนโดยสอดคลอ้งกบัมาตรา 

35650 (a) ควรใหค้วามสําคญัอนัดบัแรกกบัโครงการที่
อนุรักษ์ ปกป้อง และฟ้ืนคนืสภาพสตัวน้ํ์าทางทะเล และ
มหาสมทุรทีส่มบรูณ ์ และระบบนเิวศนช์ายฝ่ัง พรอ้มกบัมุง่
เนน้ทีพ่ืน้ทีท่ีไ่ดรั้บการคุม้ครองในระบบทางทะเลของรัฐ และ
การประมงทีย่ัง่ยนื

(b) จํานวนเงนิสามสบิลา้นดอลลาร ์ ($30,000,000) จะมี
พรอ้มใหก้บั State Coastal Conservancy เพือ่ใชเ้ป็นเงนิ
สนับสนุนสําหรับทีพั่กแนวชายฝ่ังราคาถกู และการพัฒนา
โครงการใหก้บัหน่วยงานสาธารณะ และองคก์รไมห่วงัผล
กําไร

(c) จํานวนเงนิแปดสบิหา้ลา้นดอลลาร ์ ($85,000,000) จะ
มพีรอ้มใหก้บั State Coastal Conservancy เพือ่การป้องกนั
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ยับยัง้การฟ้ืนฟสูภาพสายพันธุส์ัตวท์ีถู่กคกุคามหรอืใกลส้ญู
พันธุ ์หรอืลดการฟ้ืนคนืสภาพภมูอิากาศของระบบธรรมชาติ

(7) โครงการๆ ทีเ่พิม่พืน้ทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวป่์า ตระหนัก
ถงึความจําเป็นในการมถีิน่ทีอ่ยูท่ีม่คีวามหลากหลายสําหรับ
ปลาและสตัวป่์า โครงการทีม่สีทิธเิหมาะสม รวมถงึการจัด
ซือ้น้ํา หรอืใหไ้ดม้าซึง่สทิธิด์า้นน้ําจากผูท้ีต่อ้งการขาย การ
จัดซือ้ทีด่นิทีร่วมถงึสทิธิด์า้นน้ํา หรอืสทิธติามสญัญาเรือ่งน้ํา 
การถา่ยโอนและการเชา่น้ําระยะสัน้หรอืระยะยาว โครงการที่
จัดใหม้น้ํีาสําหรับปลาและสตัวป่์า โครงการทีป่รับปรงุสภาพ
ทะเลและถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัตามแนวชายฝ่ัง หรอืโครงการทีเ่ป็น
ประโยชนต์อ่ปลาแซลมอน และปลาสตลีเฮด

(8) การดําเนนิการจัดการอนุรักษ์ และการยกระดบัถิน่ทีอ่ยู่
อาศยั ทีม่คีวามคบืหนา้ทีส่ามารถวดัไดต้ามวตัถปุระสงคด์า้น
การอนุรักษ์ของกลยทุธก์ารลงทนุดา้นการอนุรักษ์ในภมูภิาค
ทีไ่ดรั้บอนุมตัติามบท 9 (เริม่จาก มาตรา 1850) ของหมวด 
2 ของประมวลกฎหมายปลาและสนัทนาการ

(9) การจัดใหม้กีารลา่ และโอกาสในการทํากจิกรรมทีข่ ึน้อยู่
กบัสตัวป่์าใหก้บัประชาชนโดยผา่นขอ้ตกลงโดยสมัครใจกบั
เจา้ของทีด่นิ โดยรวมถงึโอกาสตา่งๆ ตาม มาตรา 1572 (1) 

ของประมวลกฎหมายปลาและสนัทนาการ

(b) ในการดําเนนิการตามสว่นนี ้ Wildlife Conservation 

Board อาจใหเ้งนิอดุหนุนสมทบบางสว่นเพือ่เป็นแรงจงูใจ
ใหก้ับเจา้ของที่ดนิสําหรับการดําเนินการอนุรักษ์ในที่ดนิ
สว่นบคุคล หรอืใชก้ลไกการแลกเปลีย่นเครดคิดา้นถิน่ทีอ่ยู่
โดยสมคัรใจ เงนิอดุหนุนสมทบบางสว่นจะตอ้งไมเ่กนิ 50 

เปอรเ์ซน็ตข์องยอดคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดของโปรแกรมจงูใจ

(c) จากจํานวนเงนิทีม่ตีาม มาตรา 80130 จํานวนเงนิ
สามสบิลา้นดอลลาร ์ ($30,000,000) จะมใีหเ้พือ่การจัด
ซือ้ การพัฒนา การฟ้ืนฟสูภาพ การบรูณะ การป้องกนั และ
การขยายทางเดนิของสตัวป่์า และพืน้ทีโ่ลง่เพือ่ปรับปรงุ
การเชือ่มตอ่ และลดอปุสรรคระหวา่งพืน้ทีอ่ยูอ่าศยัของสตัว ์
และเพื่อป้องกันและฟ้ืนฟูสภาพถิน่ทีอ่ยู่ทีเ่กีย่วขอ้งกับเสน้
ทางบนิอพยพหลกัของนก ในการใหเ้งนิอดุหนุนตามหมวด
ยอ่ยนี ้ อาจจะมกีารใหค้วามสําคญัอนัดบัแรกกบัโครงการที่
ปกป้องทางเดนิของสตัวป่์า จากจํานวนเงนิทีอ่ธบิายไวใ้น
หมวดยอ่ยนี ้ จํานวนเงนิสบิลา้นดอลลาร ์ ($10,000,000) 
จะมใีหสํ้าหรับ California Waterfowl Habitat Program 

(โปรแกรมถิน่ทีอ่ยูต่ามแนวลําน้ําของรัฐแคลฟิอรเ์นยี)

(d) จากจํานวนเงนิทีม่ตีาม มาตรา 80130 จํานวนเงนิไม่
นอ้ยกวา่ยีส่บิหา้ลา้นดอลลาร ์ ($25,000,000) จะมพีรอ้ม
ใหก้บักรม Department of Fish and Wildlife สําหรับ
โครงการที่คืนสภาพแม่น้ําและลําธารเพื่อสนับสนุนการ

ในฐานะเป็นเงินอุดหนุนเพื่อสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน
สําหรับโครงการทีว่างแผน พัฒนา และดําเนนิการโครงการ
ปรับตวัเขา้กบัสภาพภมูอิากาศ และการฟ้ืนคนืสภาพตา่งๆ 
โครงการทีม่สีทิธเิหมาะสมจะตอ้งทําใหช้มุชนสามารถปรับตัว
เขา้กบัผลกระทบทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ดข้องการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาส ปรับปรงุและป้องกนัเศรษฐกจิตามแนวชายฝ่ัง 
และในชนบท ความสามารถในการทําการเกษตรได ้ แนวกัน้
หรอืทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวป่์า พัฒนาโอกาสดา้นนันทนาการใน
อนาคต หรอืเพิม่ความทนตอ่สภาพภยัแลง้ การฟ้ืนคนืสภาพ
ภมูปิระเทศ และการกกัเกบ็น้ํา

80131. ในการดําเนนิการตาม มาตรา 80130 อาจใหก้าร
พจิารณาเป็นพเิศษในเรื่องการจัดซือ้ที่ดนิที่อยู่ในพื้นที่รอ
การรับรองของแผนงานชายฝ่ังในทอ้งถิน่

80132.  (a )  จากจํานวนเงินที่มีพร อ้มตามที่อ า้ ง
ถงึใน มาตรา 80130, จํานวนสบิแปดลา้นดอลลาร ์
($18,000,000) ควรจะมพีรอ้มใหก้บั Wildlife 

Conservation Board สําหรับการใชจ้า่ยโดยตรงตามทีอ่า้ง
ถงึใน Wildlife Conservation Law of 1947 (บท 4 (เริม่ตน้
ดว้ย มาตรา 1300) ของหมวด 2 ของประมวลกฎหมายการ
ตกปลาและสนัทนาการ) และการอนุมตัสํิาหรับเรือ่งตอ่ไปนี:้

(1) โครงการเพือ่การจัดซือ้ การพัฒนา การฟ้ืนฟสูภาพ การ
บรูณะ การป้องกนั และการขยายทางเดนิสําหรับสตัวป่์า และ
พืน้ทีโ่ลง่ รวมไปถงึโครงการตา่งๆ ทีป่รับปรงุการเชือ่มตอ่
และลดอปุสรรคระหวา่งพืน้ทีท่ีเ่ป็นถิน่ทีอ่ยูข่องสตัวป่์า ในการ
ใหเ้งนิสนับสนุนตามวรรคนี ้ Wildlife Conservation Board 
(คณะกรรมการอนุรักษ์สตัวป่์า) จะใหค้วามสําคญัอนัดบัแรก
กบัโครงการตา่งๆ ทีป่กป้องเสน้ทางเดนิของสตัวป่์า รวมไป
ถงึ ทางเดนิของสตัวป่์าทีถ่กูคกุคามจากการพัฒนาเขตเมอืง

(2) โครงการเพือ่การจัดซือ้ การพัฒนา การฟ้ืนฟสูภาพ การ
บรูณะ การป้องกนั และการขยายถิน่ทีอ่ยูท่ีเ่ป็นการสง่เสรมิ
การฟ้ืนฟสูายพันธุต์า่งๆ ทีถ่กูคกุคาม หรอืใกลส้ญูพันธุ์

(3) โครงการตา่งๆ ทีป่รับปรงุการปรับตวัเขา้กบัสภาพภมูอิา
กาส และการฟ้ืนคนืสภาพของระบบธรรมชาติ

(4) โครงการเพือ่การป้องกันและปรับปรุงทางเดนิในพืน้ที่
โลง่ทีม่อียู ่ และจดุเชือ่มตอ่ทางเดนิเทา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สาธารณูปโภค การขนสง่ หรอืสาธารณูปโภคทีเ่กีย่วกบัน้ํา ที่
จะชว่ยใหม้กีารเชือ่มตอ่ระหวา่งถิน่ทีอ่ยู ่ และการเขา้ถงึของ
ประชาชน หรอืทางเดนิเทา้

(5) โครงการตา่งๆ สําหรับสถานฟ้ืนฟสูตัวป่์าหลงัจากการ
ปรกึษาหารอืกบั Department of Fish and Wildlife

(6) โครงการเพือ่การควบคุมพชืหรอืแมลงทีบุ่กรุกทีทํ่าให ้
ทางเดนิของสตัวป่์า หรอืจดุเชือ่มตอ่ทางเดนิเสือ่มสภาพ 
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ประมงและสตัวป่์า รวมไปถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะการเชือ่มตอ่
แมน้ํ่าใหมก่บัพืน้ทีน้ํ่าทว่ม พืน้ทีแ่นวชายฝ่ัง และกจิกรรมการ
ฟ้ืนฟูถิน่ที่อยู่ตามแนวสายน้ําเก่าตามที่อธบิายไวใ้นหมวด
ยอ่ย (b) ของ มาตรา 79737 ของประมวลกฎหมายน้ํา และ
การคนืสภาพและการป้องกนัพืน้ทีป่่ารับน้ําดา้นบน และระบบ
ทุ่งหญา้ทีม่คีวามสําคัญกับแหล่งทรัพยากรปลาและสัตวป่์า 
หมวดยอ่ย (f) ของมาตรา 79738 ของประมวลกฎหมาย
น้ําใชบ้งัคบักบัหมวดยอ่ยนี ้ จากจํานวนเงนิทีม่ใีหต้ามหมวด
ยอ่ยนี ้อยา่งนอ้ยหา้ลา้นดอลลาร ์($5,000,000) จะมพีรอ้ม
ใหก้บัโครงการฟ้ืนฟสูภาพในพืน้ทีรั่บน้ํา Klamath-Trinity 

เพือ่ประโยชนข์องกลุม่ปลาแซลมอนและปลาสตลีเฮด จะ
ใหค้วามสําคัญอันดับแรกกับโครงการทีส่นับสนุนโดยกลุ่ม
ผูม้สีว่นไดเ้สยีหลายฝ่ายเขา้รว่ม หรอืกลุม่พันธมติรเอกชน 
หรอืทัง้สองอยา่ง โดยการใชว้ธิทีางวทิยาศาสตร ์ และจดุ
ประสงคท์ีว่ดัไดเ้พือ่เป็นแนวทางการระบ ุ ออกแบบ และการ
ดําเนนิการจัดการสว่นภมูภิาคเพือ่เป็นประโยชนก์บักลุม่ปลา
แซลมอนและปลากสตลีเฮด

(e) (1) จากจํานวนเงนิทีม่ใีหต้าม มาตรา 80130 จํานวน
เงนิไมน่อ้ยกวา่หกสบิลา้นดอลลาร ์ ($60,000,000) จะ
มพีรอ้มใหก้บัหน่วยงาน Wildlife Conservation Board 

สําหรับการกอ่สรา้ง ซอ่มแซม ดดัแปลง หรอืการยา้ย
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการขนสง่ หรอืแหลง่น้ํา เพือ่ปรับปรงุ
ทางผา่นของสตัวป่์าและปลา

(2) จากจํานวนเงนิทีร่ะบใุนวรรค (1) อยา่งนอ้ยจํานวน
เงนิสามสบิลา้นดอลลาร ์ ($30,000,000) จะมพีรอ้มให ้
กบัหน่วยงาน Department of Fish and Wildlife เพือ่การ
ฟ้ืนคืนสภาพถิน่ที่อยู่ของพันธุป์ลาสตีลเฮดในเขตตอนใต ้
ของแคลฟิอรเ์นียโดยสอดคลอ้งกับแผนการบรหิารจัดการ
ฟ้ืนฟพัูนธุป์ลาสตลีเฮดของกรม Department of Fish and 

Wildlife และแผนการบรหิารจัดการการฟ้ืนฟพัูนธุป์ลาสตี
ลเฮดในเขตตอนใตข้องแคลฟิอรเ์นยีของกรม National 

Marine Fisheries Service โครงการทีข่จัดอปุสรรคสําคญั
ของการยา้ยถิน่ของพันธุป์ลาสตลีเฮด และรวมถงึการฟ้ืนฟู
สภาพถิน่ทีอ่ยูอ่ ืน่ๆ และการปรับปรงุโครงสรา้งพืน้ฐานที่
เกีย่วขอ้งจะไดรั้บความสําคญัสงูสดุ

(f) จากจํานวนเงนิทีม่ใีหต้าม มาตรา 80130 จํานวนเงนิไม่
นอ้ยกวา่หกสบิลา้นดอลลาร ์ ($60,000,000) จะมพีรอ้ม
ใหก้บัหน่วยงาน Wildlife Conservation Board เพือ่การ
ป้องกนั การฟ้ืนคนืสภาพ และการปรับปรงุทีด่นิในพืน้ทีรั่บน้ํา
ตอนบนในเขต Sierra Nevada และ Cascade Mountains 

รวมไปถงึพืน้ทีป่่า ทุง่หญา้ พืน้ทีชุ่ม่น้ํา ทุง่หญา้ชาพารเ์รล 
และถิน่ทีอ่ยูต่ามแนวชายฝ่ัง เพือ่ทีจ่ะปกป้องและปรับปรงุ
แหลง่น้ํา และคณุภาพน้ํา ปรับปรงุคณุภาพป่า ลดอนัตราย

จากไฟป่า บรรเทาผลกระทบจากไฟป่าตอ่คณุภาพน้ําและ
แหลง่น้ํา เพิม่การป้องกนัน้ําทว่ม หรอืเพือ่ป้องกนั หรอืฟ้ืนฟู
สภาพทรัพยากรตามแนวชายฝ่ัง หรอืทรัพยากรทางทะเล

(g) จากจํานวนเงนิทีม่ใีหต้าม มาตรา 80130 จํานวนเงนิ
อยา่งนอ้ยสามสบิลา้นดอลลาร ์ ($30,000,000) จะมพีรอ้ม
ใหก้บัหน่วยงาน Department of Fish and Wildlife เพือ่
ปรับปรุงสภาพถิน่ที่อยู่ของปลาและสัตว์ป่าในเขตลําธาร 
แมน้ํ่า การลีภ้ยัสตัวป่์า พืน้ทีอ่ยูอ่าศยัในเขตชุม่น้ํา และปาก
แมน้ํ่า โครงการทีม่สีทิธเิหมาะสม รวมถงึการจัดซือ้น้ําจาก
ผูท้ีต่อ้งการขาย การจัดซือ้ทีด่นิทีร่วมถงึสทิธิด์า้นน้ํา หรอื
สทิธติามสญัญาเรือ่งน้ํา การถา่ยโอนและการเชา่ใชน้ํ้าระยะ
สัน้หรอืระยะยาว การจัดหาแหลง่น้ําสําหรับปลาและสตัว์
ป่า หรอืการปรับปรงุสภาพทางทะเล และถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั
ตามแนวชายฝ่ัง ในการดําเนนิการตามมาตรานี ้ หน่วยงาน 

Department of Fish and Wildlife อาจใหเ้งนิทนุสนับสนุน
ภายใตโ้ปรแกรม Fisheries Restoration Grant Program 

(โปรแกรมทนุสนับสนุนเพือ่การฟ้ืนฟกูารประมง) โดยให ้
ความสําคญัอนัดบัแรกกบัแหลง่น้ําชายฝ่ัง

(h) Wildlife Conservation Board จะปรับปรงุแผนกลยทุธ์
แม่บทที่ระบุความสําคัญและเกณฑ์เฉพาะสําหรับการคัด
เลอืกโครงการตา่งๆ ตามหมวดยอ่ย (a)

(i) กจิกรรมทีไ่ดรั้บเงนิสนับสนุนตามมาตรานี้จะตอ้งสอดค
ลอ้งกบักลยทุธก์ารปรับตวัตอ่สภาพภมูอิากาศของรัฐ ตาม
ทีกํ่าหนดไวใ้น มาตรา 71153 และวตัถปุระสงคร์ะดบัรัฐที่
กําหนดไวใ้น มาตรา 71154

80133. (a) จากจํานวนทีม่ใีหต้ามมาตรา 80130 จํานวน
เงนิสีส่บิลา้นดอลลาร ์ ($40,000,000) ตอ้งจัดสรรไวเ้พือ่
การฝากเขา้ไวใ้น California Ocean Protection Trust 

Fund (กองทนุทรัสตเ์พือ่การปกป้องมหาสมทุรแหง่รัฐ
แคลฟิอรเ์นยี) ซึง่จัดตัง้ขึน้ตาม มาตรา 35650 เพือ่เป็นทนุ
ใหก้บัโครงการตา่งๆ ทีช่ว่ยเหลอืชมุชนรมิชายฝ่ัง รวมถงึ
ชมุชนทีต่อ้งพึง่พาการประมงเพือ่การคา้, พรอ้มกบัการปรับ
ตวัเขา้กบัสภาพอากาศทีเ่ปลีย่นแปลง, รวมถงึโครงการตา่งๆ 
ทีแ่กไ้ขปัญหาความเป็นกรดในมหาสมทุร, การเพิม่ขึน้ของ
ระดบัน้ําทะเล หรอื การฟ้ืนฟแูละคุม้ครองถิน่ทีอ่ยูข่องสตัว ์
รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ การปกป้องทีอ่ยูอ่าศยัรมิชายฝ่ังที่
เกีย่วขอ้งกบัเสน้ทางอพยพหลกัของนก (Pacific Flyway)

(d) รอ้ยละสามสบิหา้ของจํานวนเงนิทีม่ีใหต้ามมาตรานี้จ
ะมพีรอ้มใหก้บั San Francisco Bay Area Conservancy 

Program (โปรแกรมอนุรักษ์พืน้ทีอ่า่วซานฟรานซสิโก) (บท 

4.5 ( เริม่จาก มาตรา 31160) ของหมวด 21)
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ลุม่น้ําหลงัไฟป่า, การเผาไหมท้ีม่กีารจัดการหรอืกําหนดไว,้ 
การซือ้สทิธิ ์ หรอืคา่ธรรมเนยีมดอกเบีย้เพือ่การอนุรักษ์ป่า 
และการฝึกบรหิารป่าเพือ่สง่เสรมิการฟ้ืนคนืสภาพของป่าที่
เสยีหายจากไฟป่าทีร่นุแรง, สภาพอากาศทีเ่ปลีย่นแปลง, 
และภยัอืน่ๆ กรมป่าไมแ้ละการป้องกนัเพลงิ ตอ้งบรรลผุลใน
การสรา้งสมดลุทางภมูศิาสตรด์ว้ยเงนิทีจั่ดสรรใหต้ามมาตรา
นี ้ และอาจใชเ้พือ่กจิกรรมบนพืน้ทีท่ีส่หรัฐฯ เป็นเจา้ของ 
ตามความเหมาะสม

(b) ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 30 ของจํานเวนเงนิทีม่ใีหต้ามมาตรา
นีต้อ้งจัดสรรไวสํ้าหรับโครงการฟ้ืนฟปู่าชนบทตาม มาตรา 

4799.12. กรมป่าไมแ้ละการป้องการเพลงิตอ้งจัดสรรเงนิ
ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 50 ของเงนิทีจั่ดสรรไวต้ามหมวดยอ่ยนี้
เพือ่ขยายโครงการป่าเขตเมอืงไปสูห่น่วยงานทอ้งถิน่ทีไ่ม่
ไดรั้บทนุมากอ่นเพือ่ใหบ้รรลสุมดลุทางภมูศิาสตร์

(c) จากจํานวนเงนิภายใตม้าตรานี ้ จํานวนเงนิรอ้ยละ 50 จะ
ไดรั้บการจัดสรรโดยตรงใหแ้ก ่ Sierra Nevada Conservancy 
(หน่วยงานอนุรักษ์เซยีรา่ เนวาดา) เพือ่บรหิารจัดการโครงการ
ตามมาตรานี้เพื่อจุดประสงค์ของการดําเนินการโครงการ
ปรับปรงุพืน้ทีรั่บน้ําเขตเซยีรา เนวาดา (Sierra Nevada 

Watershed Improvement Program) เพือ่วตัถปุระสงคข์อง
มาตรานี ้ หน่วยงาน Sierra Nevada Conservancy อาจจัดสรร
เงนิทนุใหก้บัหน่วยงาน California Tahoe Conservancy สําหรับ
โครงการตา่งๆ ทีอ่ยูใ่นเขตดแูลของหน่วยงาน California 

Tahoe Conservancy

80136. จากจํานวนเงนิทีม่ใีหต้าม มาตรา 80130 จํานวน
เงนิสีส่บิลา้นดอลลาร ์ ($40,000,000) จะมไีวใ้หแ้กห่น่วย
งาน California Conservation Corps (หน่วยอนุรักษ์แหง่รัฐ
แคลฟิอรเ์นยี) สําหรับโครงการตา่งๆ เพือ่ฟ้ืนฟ ูหรอืปรับปรงุ
อทุยานของรัฐ, ฟ้ืนฟพูืน้ทีลุ่ม่น้ําและเขตชายฝ่ัง, การลด
การใชเ้ชือ้เพลงิในระดบัภมูภิาค และระดบัชมุชน, การทําปุ๋ ย
หมกัและการจัดการขยะจากอาหาร, โครงการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟทูรัพยากร และสําหรับการจัดซือ้อาคารสถานที ่ หรอื
อปุกรณ,์ การพัฒนา, การบรูณะ และการฟ้ืนฟสูภาพ ไมน่อ้ย
กวา่รอ้ยละ 50 ของจํานวนเงนิทีม่ใีหต้ามมาตรานีต้อ้งจัดสรร
ใหเ้ป็นทนุสนับสนุนสําหรับหน่วยอนุรักษ์ชมุชนทอ้งถิน่ทีไ่ด ้
รับการรับรอง ตามทีร่ะบไุวใ้น มาตรา 14507.5

80137. (a) จากจํานวนเงนิทีม่ใีหต้าม มาตรา 80130 

จํานวนเงนิหกสบิลา้นดอลลาร ์ ($60,000,000) จะมไีวใ้ห ้
แก่หน่วยงานองค์การบรหิารทรัพยากรธรรมชาตเิพื่อเป็น
เงนิอุดหนุนที่สรา้งศักยภาพการแข่งขันใหแ้ก่องคก์รทอ้ง
ถิน่, องคก์รไมแ่สวงหาผลกําไร, องคก์รอนุรักษ์พืน้ทีท่ีไ่มใ่ช่
รัฐบาล, ชนเผา่พืน้เมอืงอเมรกินัทีไ่ดรั้บการยอมรับจากรัฐบาล
กลาง หรอืชนเผา่พืน้เมอืงอเมรกินัในรัฐแคลฟิอรเ์นยีทีไ่มไ่ด ้

(c) รอ้ยละสบิสองของจํานวนเงนิทีม่ใีหต้ามส่วนนี้ตอ้งมไี
วใ้หห้น่วยงานอนุรักษ์แนวชายฝ่ังของรัฐ (State Coastal 

Conservancy) เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุใหก้บัโปรแกรมอนุรักษ์ที ่
West Coyote Hills

(d) สว่นทีเ่หลอืของจํานวนเงนิทีม่ใีหต้ามสว่นนี ้ จะตอ้ง
จัดสรรไวต้าม มาตรา 31113.

80134. (a) จากจํานวนเงนิทีม่ใีหต้าม มาตรา 80130 

จํานวนเงนิสามสบิลา้นดอลลาร ์ ($30,000,000) ตอ้ง
จัดสรรไวเ้พือ่การวางแผน, พัฒนา และดําเนนิการปรับปรงุ
ไรน่าดว้ยวธิกีารใหม่ๆ  และแนวทางการจัดการและป้องกนั
ปศุสัตว์ที่มีการพัฒนาการปรับตัวและยืนหยุ่นต่อสภาพ
อากาศโดยการปรับปรงุคณุภาพดนิ, การกกัเกบ็คารบ์อน 
และถิน่ทีอ่ยูข่องพืน้ทีฟ่ารม์และปศสุตัวใ์นแคลฟิอรเ์นยี รวม
ถงึในสงัคม รวมไปถงึพืน้ทีทํ่างาน, พืน้ทีเ่ปิด หรอืถนนเลยีบ
ชายฝ่ัง, และทีม่กีารเพิม่การกกัเกบ็และซมึซบัน้ํา, มลูคา่
ทีอ่ยูอ่าศยั, การปกป้องชนดิพันธุ,์ และความอยูร่อดเชงิ
เศรษฐกจิเพือ่ลดความกดดนัในการพัฒนา

(b) จากจํานวนเงนิทีม่ใีหภ้ายใตส้ว่นนี ้ จํานวนเงนิรวมสบิ
ลา้นดอลลาร ์ ($10,000,000) จะมใีหแ้กก่ระทรวงอาหาร
และการเกษตร (Department of Food and Agriculture) 

เพือ่เป็นทุนสนับสนุนในการสง่เสรมิแนวปฏบิัตใินฟารม์และ
ปศสุัตวท์ีส่ามารถพัฒนาการเกษตรและคณุภาพดนิในพืน้ที่
เปิด, การกกัเกบ็คารบ์อนในดนิ, การควบคมุการพังทลาย, 
คณุภาพน้ํา และการกกัเกบ็น้ํา

(c) (1) จากจํานวนเงนิภายใตส้ว่นนี ้ จํานวนเงนิรวมยีส่บิ
ลา้นดอลลาร ์ ($20,000,000) จะมใีหแ้กก่รมการอนุรักษ์ 
(Department of Conservation) เพือ่ป้องกนั, ฟ้ืนฟ ู หรอื
เพิม่ประสทิธภิาพพืน้ทีใ่ชส้อย หรอืทางเดนิเลยีบรมิน้ํา หรอื
ชายฝ่ัง ตลอดจนการใชส้ทิธใินพืน้ทีข่องคนอืน่เพือ่การ
อนุรักษ์ หรอืการดําเนนิการอนุรักษ์ รวมถงึการปฏบิตัติาม 
มาตรา 9084 และโปรแกรมการอนุรักษ์พืน้ทีก่ารเกษตร
แหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี (California Farmland Conservancy 

Program) (หมวด 10.2 (เริม่จาก มาตรา 10200))

(2) ไม่เกนิรอ้ยละหา้สบิของกองทุนทีม่ใีหต้ามหมวดย่อย
นี้อาจัดสรรใหแ้ก่กรมการอนุรักษ์เพือ่เป็นเงนิทุนใหสํ้าหรับ
โครงการฟ้ืนฟลูุม่น้ํา และการอนุรักษ์บนพืน้ทีก่ารเกษตรตาม 
มาตรา 9084

80135. (a) จากจํานวนเงนิทีม่ใีหต้าม มาตรา 80130 

จํานวนเงนิหา้สบิลา้นดอลลาร ์ ($50,000,000) ตอ้งจัดสรร
ไวใ้หแ้กก่รมป่าไมแ้ละการป้องกนัไฟป่า ยกเวน้ทีกํ่าหนด
ไวใ้นหมวดยอ่ย (c) สําหรับโครงการทีฟ้ื่นฟรูะบบนเิวศป่า 
โครงการตา่งๆ อาจรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ กจิกรรมการ
ฟ้ืนฟปู่าไมท้ีร่วมถงึการลดเชือ้เพลงิอนัตราย, การฟ้ืนฟพูืน้ที่
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นติบิญัญัต ิ เพือ่วตัถปุระสงคท์ีร่ะบไุวใ้นบท 5 (เริม่จาก 
มาตรา 79720) ของหมวด 26.7 ในประมวลกฎหมายน้ํา

(b) จากกองทนุทีไ่ดรั้บอนุญาตภายใตห้มวดยอ่ย (a) 

จํานวนเงนิสามสบิลา้นดอลลาร ์ ($30,000,000) จะมไีว ้
เพือ่เป็นทนุสนับสนุนใหก้บัโครงการจัดหาน้ําในระดบัภมูภิาค
ภายในหน่วยอทุกวทิยาของแมน้ํ่า San Joaquin ทีเ่ป็น
แหล่งน้ําในทอ้งถิน่โดยจัดสรรน้ําผวิดนิใหแ้ก่ชุมชนที่พงึ
พาการใชน้ํ้าบาดาลทีป่นเป้ือน, ลดการสบูน้ําบาดาลของ
เทศบาล และมปีระโยชนต์อ่การเกษตร และการประปาของ
เทศบาล

บทที ่ 11.1. ความยัง่ยนืของน้ําบาดาล

80141. (a)  จํานวนเงินรวมแปดสิบลา้นดอลลาร ์
($80,000,000) จะมใีหภ้ายใตก้ารจัดสรรของสภานติบิญัญัต ิ
เพือ่ใหแ้ก่คณะกรรมการของรัฐเพือ่เป็นเงนิอุดหนุนทีส่รา้ง
ศกัยภาพการแขง่ขนัใหก้บัโครงการตา่งๆ เพือ่กจิกรรมการ
บําบดัและฟ้ืนฟทูีจ่ะชว่ยป้องกนั หรอืลดการปนเป้ือนของน้ํา
บาดาลทีใ่ชเ้ป็นแหลง่น้ําดืม่

(b) โครงการตา่งๆ จะไดรั้บการจัดลําดบัความสําคญัโดยใช ้
เกณฑต์อ่ไปนี:้

(1) อันตรายจากน้ําบาดาลที่ปนเป้ือนที่จะส่งผลกระทบ
ตอ่แหลง่น้ําดืม่โดยรวมของชมุชน รวมถงึความตอ้งการเรง่
ดว่นสําหรับการบําบดัแหลง่น้ําสํารอง หรอืเพิม่การนําเขา้
น้ํา หากน้ําบาดาลไมส่ามารถใชไ้ดเ้นือ่งจากการปนเป้ือน 
เพือ่วตัถปุระสงคข์องวรรคนี ้ การบําบดัรรวมถงึ การปฏบิตั ิ
การและการบํารงุรักษาตอ่เนือ่งสําหรับสถานทีห่รอืสิง่อํานวย
ความสะดวกทีใ่ชอ้ยูใ่นปัจจบุนั

(2) แนวโนม้ของการปนเป้ือนในน้ําบาลดาลที่จะแพร่
กระจาย และทําใหแ้หลง่น้ําดืม่ และน้ําทีเ่กบ็ไวใ้นสําหรับ
พืน้ทีป่ระชากรใกลเ้คยีงเสยีหาย

(3) ศกัยภาพของโครงการ (หากดําเนนิการเต็มที)่ ในการที่
จะยกระดบัความน่าเชือ่ถอืของแหลง่น้ําในทอ้งถิน่

(4) ศักยภาพของโครงการในการทีจ่ะเพิม่โอกาสใหไ้ดม้าก
ทีส่ดุในการเตมิแอง่น้ําบาดาลทีม่กีารใชง้านสงู และเพิม่
ปรมิาณน้ําบาดาลใหไ้ดม้ากทีส่ดุ

(5) โครงการระบถุงึปัญหาการปนเป้ือนในพืน้ทีท่ีศ่าล หรอื
หน่วยงานกํากบัดแูลยงัไมไ่ดร้ะบผุูรั้บผดิชอบ หรอืหากมี
ผูรั้บผดิชอบ แตผู่รั้บผดิชอบไมต่ัง้ใจ หรอืไมส่ามารถจา่ยคา่
ใชจ้า่ยในการทําความสะอาด รวมถงึการปรับปรงุความน่า
เชือ่ถอืของแหลง่น้ําสําหรับแหลง่น้ําทีสํ่าคัญในเขตเมอืงซึง่
อยู่ในพื้นทีท่ีไ่ดรั้บงบประมาณจํานวนมากทีม่กีารปนเป้ือน
ของน้ําบาดาลตามทีม่รีายชือ่ระบใุน National Priorities 

List (รายชือ่สิง่สําคญัอนัดบัตน้ของประเทศ) ทีจั่ดตัง้ขึน้

รับรับรองจากรัฐบาลกลางซึง่มชีือ่ระบใุนรายชือ่ California 

Tribal Consultation List ซึง่ดแูลโดย Native American 

Heritage Commission (คณะกรรมการดแูลมรดกทาง
วฒันธรรมของชนพืน้เมอืงอเมรกินั) เพือ่ทําสิง่ใดๆ ตอ่ไปนี:้

(1) ฟ้ืนฟ ู ป้องกนั และดําเนนิการเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ชาวพืน้
เมอืงอเมรกินั แหลง่ทรัพยากรธรรมชาต ิ วฒันธรรม และ
แหลง่ทรัพยากรทางประวตัศิาสตรภ์ายในรัฐ

(2) เปลีย่นแปลง และเปลีย่นวตัถปุระสงคข์องการใชง้านใหม่
สําหรับอสงัหารมิทรัพย ์ หรอืบางสว่นของอสงัหารมิทรัพยท์ี่
เคยใชเ้ป็นเตาเผาพลงังานฟอสซลิซึง่ไดป้ลดระวางแลว้ในวนั
ทีท่ีม่ผีลบงัคบัใชข้องหมวดยอ่ยนี ้ หรอืมกํีาหนดจะปลดระวาง
กอ่นวนัที ่ 1 มกราคม 2021 เพือ่สรา้งเป็นพืน้ทีเ่ปิดทีไ่ดรั้บ
การคุม้ครองถาวร เพือ่การทอ่งเทีย่ว และเพือ่โอกาสดา้น
อทุยานผา่นการมกีรรมสทิธิใ์นทีด่นิ หรอืการมสีทิธใิชท้ีด่นิ
ของบคุคลอืน่

(3) เพิม่ประสบการณผ์ูเ้ยอืน ผา่นการพัฒนา, การขยาย
ตอ่เตมิ และการปรับปรงุศนูยว์ทิยาศาสตร ์ ซึง่ดําเนนิงาน
โดยมลูนธิ ิ หรอืองคก์รไมแ่สวงหาผลกําไรอืน่ๆ ในพืน้ทีท่ีม่ ี
ลกัษณะเมอืงอยา่งมาก

(4) ยกระดบัคณุคา่อทุยาน, น้ํา และทรัพยากรธรรมชาติ
ผา่นการพัฒนาดา้นนันทนาการ การทอ่งเทีย่ว การลงทนุใน
ทรัพยากรธรรมชาตใินพืน้ทีเ่หลา่นัน้ของรัฐ แตต่อ้งไมอ่ยูใ่น
เขตอนุรักษ์ของรัฐ

(5) สง่เสรมิ พัฒนา และเพิม่ศกัยภาพของสิง่ใดๆ ตอ่ไปนี:้

(A) สถานทีสํ่าหรับชมุชน เมอืง หรอืสถานกฬีา

(B) ศนูยว์ฒันธรรม หรอืศนูยนั์กทอ่งเทีย่วทีย่กยอ่งการมี
สว่นรว่มของชมุชนชนเผา่ตา่งๆ ของรัฐ California หรอืมี
การฉลองวฒันธรรมอนัมเีอกลกัษณข์องชมุชนเหลา่นี ้ รวม
ไปถงึชมุชนเชือ้สายสเปน และเอเชยี

(C) ศนูยนั์กทอ่งเทยีว หรอืพพิธิภณัฑส์ตัวน้ํ์าทีไ่มห่วงัผล
กําไรทีใ่หค้วามรูแ้ก่ประชาชนเกีย่วกับพื้นทีท่างธรรมชาต,ิ 
พันธุส์ตัวน้ํ์า หรอืรปูแบบการยา้ยถิน่ฐานของสตัวป่์า

(b) จากจํานวนเงนิภายใตม้าตรานี ้ จํานวนเงนิยีส่บิลา้น
ดอลลาร ์($20,000,000) จะมไีวเ้พือ่การลงทนุในโครงสรา้ง
พื้นฐานดา้นสิง่แวดลอ้มสเีขยีวที่ใหป้ระโยชน์หลากหลาย 
หรอืใหป้ระโยชนแ์กช่มุชนดอ้ยโอกาส หรอืดอ้ยโอกาสรนุแรง

บทที ่11. น้ําสะอาดสําหรับดืม่ และการเตรยีมพรอ้ม
สําหรับภยัแลง้

80140. (a) จํานวนเงินรวมสองรอ้ยหา้สบิลา้นดอลล
าร ์ ($250,000,000) จะมใีหภ้ายใตก้ารจัดสรรของสภา
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องคก์รทีบ่รหิารเงนิทนุจะตอ้งดําเนนิโครงการชว่ยเหลอืทาง
เทคนคิทีอ่าศยัศาสตรห์ลายๆ ดา้นเขา้มาชว่ยเพือ่ชมุชน
ขนาดเล็กและดอ้ยโอกาส

(j) หมวดยอ่ย (a) และ (b) ของ มาตรา 16727 ของ
ประมวลกฎหมายรัฐบาลไมส่ามารถใชไ้ดก้บับทนี้

บทที ่11.5. การป้องกนัน้ําทว่ม และการซอ่มแซม

80145. (a) จํานวนเงนิรวมหา้รอ้ยหา้สบิลา้นดอลลาร ์
($550,000,000) จะตอ้งมไีวภ้ายใตก้ารจัดสรรของสภา
นติบิญัญัต ิเพือ่การป้องกนัน้ําทว่ม และการซอ่มแซม

(1) (A) จากกองทนุทีม่ตีามหมวดยอ่ยนี ้ จํานวนเงนิสาม
รอ้ยหา้สบิลา้นดอลลาร ์ ($350,000,000) ตอ้งจัดสรรไว ้
สําหรับกรมทรัพยากรน้ํา เพือ่เป็นทนุใชจ้า่ยสําหรับสิง่อํานวย
ความสะดวกในการป้องกนัน้ําทว่ม, การปรับปรงุเขือ่นหรอื
ทํานบ, และการลงทนุทีเ่กีย่วขอ้งทีป่กป้องประชาชนและ
สิง่ปลกูสรา้งจากความเสยีหายจากน้ําทว่มในเขตภาคกลาง 
กรมทรัพยากรน้ําอาจกําหนดวา่ เงนิทนุทีใ่หภ้ายใตว้รรคนี้
ตอ้งไดรั้บการสมทบจา่ยจากหน่วยงานรัฐในทอ้งถิน่ และ
ภมูภิาค

(B) จากจํานวนเงนิภายใตว้รรคนี ้ เงนิจํานวนหา้สบิลา้น
ดอลลาร ์ ($50,000,000) จะมไีวเ้พือ่การซอ่มบํารงุ และ
การบรูณะเขือ่นหรอืทํานบป้องกนัน้ําทว่ม ภายในเขต
ดนิดอนสามเหลีย่ม Sacramento-San Joaquin

(C) จากจํานวนเงนิภายใตว้รรคนี ้ เงนิจํานวนสามรอ้ยลา้น
ดอลลาร ์ ($300,000,000) ตอ้งจัดสรรไวสํ้าหรับโครงการ
หลายประโยชน์ทีบ่รรลุการพัฒนาความปลอดภัยสาธารณะ 
และการเพิม่ประสทิธภิาพทีส่ามารถวัดไดข้องปลาและสัตว์
ป่า กรมทรัพยากรน้ําตอ้งประสานงานคา่ใชจ้า่ยของกองทนุ
ประเภททีใ่หป้ระโยชนห์ลากหลาย รว่มกบัคณะกรรมการ
ป้องกนัน้ําทว่มเขต Central Valley และ Department 

of Fish and Wildlife (กรมการจัดการปลาและสตัวป่์า) 
โครงการทีม่สีทิธเิหมาะสม รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ 
โครงการป้องกนัการยบุตวัของเขือ่นทีป้่องกนัน้ําทว่ม, การ
สรา้งหรอืการเพิม่ประสทิธภิาพของทีร่าบหรอืทางผ่านทีน้ํ่า
ทว่มถงึ, โครงการเตมิน้ําบาดาลในทีร่าบทีน้ํ่าทว่มถงึ และ
การซือ้ทีด่นิและสทิธใินการใชท้ีด่นิทีจํ่าเป็นสําหรับโครงการ
เหลา่นัน้

(2) จากกองทนุทีม่ใีหต้ามหมวดยอ่ยนี ้ เงนิจํานวนหนึง่
รอ้ยลา้นดอลลาร ์ ($100,000,000) ตอ้งจัดสรรไวสํ้าหรับ
วตัถปุระสงคใ์นดา้นการจัดการน้ําฝน, โคลนถลม่, และการ
ป้องกนักบัน้ําทว่มฉับพลนั

(3) จากจํานวนเงนิทีม่ใีหต้ามหมวดยอ่ย จํานวนเงนิหนึง่รอ้ย
ลา้นดอลลาร ์ ($100,000,000) ตอ้งจัดสรรไวใ้ห ้ Natural 

ตาม มาตรา 105(a)(8)(B) ของกฎหมาย Comprehensive 

Environmental Response, Compensation, and Liability 

Act of 1980 (กฎหมายวา่ดว้ยการรับมอืดา้นสิง่แวดลอ้มที่
ครอบคลมุ การชดเชย และความน่าเชือ่ถอื ปี 1980 ของ
รัฐบาลกลาง) (42 U.S.C. Sec. 9605(a)(8)(B)).

(c) กองทุนทีอ่นุญาตภายใตบ้ทนี้จะไม่ถูกนําไปใชเ้พือ่สม
ทบจ่ายค่าเยยีวยาทีเ่รียกจากองคก์รทีรั่บผดิชอบสําหรับก
ารปนเป้ือนในชัน้หนิทีก่กัเกบ็น้ําบาดาล แตอ่าจใชเ้พือ่จา่ย
สําหรับคา่ใชจ้า่ยทีไ่มไ่ดเ้รยีกจากองคก์รทีรั่บผดิชอบ หน่วย
งานทีไ่ดรั้บเงนิทนุสําหรับฟ้ืนฟชูัน้หนิทีก่กัเกบ็น้ําบาดาลตอ้ง
ใชค้วามพยายามอย่างเหมาะสมทีจ่ะเรยีกเงนิสําหรับค่าใช ้
จ่ายในการทําความสะอาดน้ําบาดาลจากหน่วยงานทีรั่บผดิ
ชอบการปนเป้ือน เงนิทีเ่รยีกจากฝ่ายทีรั่บผดิชอบอาจนําไป
ใชไ้ดเ้ฉพาะเพือ่เป็นทนุใหก้บักจิกรรมดา้นการบําบดั และ
ฟ้ืนฟแูกไ้ข รวมถงึการปฏบิตักิารและการบํารงุรักษา

(d )  สารปนเ ป้ือนที่อาจ นําไป จัดการด ว้ยงบประมา
ณตามบทนี ้ อาจรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะสารไน
เตรท, MTBE (methyl tertiary butyl ether), สารหนู, 

selenium, hexavalent chromium, ปรอท, PCE 

(perchloroethylene), TCE (trichloroethylene), DCE 

(dichloroethene), DCA (dichloroethane), 1,2,3-TCP 

(trichloropropane), carbon tetrachloride, 1,4-dioxane, 

1,4-dioxacyclohexane, nitrosodimethylamine, bromide, 
เหล็ก, แมงกานสี, และ ยเูรเนยีม

(e) โครงการทีไ่ดรั้บทนุตามบทนีจ้ะไดรั้บการคดัเลอืกดว้ย
กระบวนการเงนิอดุหนุนทีส่รา้งศกัยภาพในการแขง่ขนั พรอ้ม
ดว้ยการพจิารณาเพิม่เตมิสําหรับโครงการทีใ่ชป้ระโยชนจ์าก
ทนุของเอกชน, รัฐบาล และทอ้งถิน่

(f) เพือ่วตัถปุระสงคข์องการใหเ้งนิทนุภายใตบ้ทนี ้ การ
เฉลีย่คา่ใชจ้า่ยจากทอ้งถิน่ตอ้งไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของ
คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีโ่ครงการตอ้งการ ความตอ้งการหาร
ค่าใชจ้่ายอาจยกเวน้หรือลดลงสําหรับโครงการที่มีผล
ประโยชนโ์ดยตรงจากชมุชนดอ้ยโอกาส หรอืพืน้ทีท่ีม่ปัีญหา
ทางเศรษฐกจิ

(g) คณะกรรมการของรัฐอาจประเมนิความสามารถของชมุช
นในการทีจ่ะจ่ายสําหรับคา่ปฏบิัตกิารและคา่บํารุงรักษาของ
สถานทีท่ีไ่ดรั้บทนุอดุหนุนภายใตบ้ทนี้

(2) อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 10 ของเงนิทนุทีม่ใีหต้ามบทนี ้ จะ
ตอ้งนําไปจัดสรรสําหรับโครงการตา่งๆ ทีช่ว่ยเหลอืชมุชน
ดอ้ยโอกาสรนุแรง

(i) กองทนุทีไ่ดรั้บอนุญาตภายใตบ้ทนีอ้าจรวมถงึ กองทนุ
สําหรับการช่วยเหลือทางเทคนิคเพื่อชุมชนดอ้ยโอกาส 
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ไมส่ามารถบงัคบัใชไ้ดก้บัเงนิกูย้มื หรอืเงนิสนับสนุนทีไ่ดรั้บ
ภายใตส้ว่นนี้

(b) จากเงนิทนุทีม่ใีหต้ามมาตรานี ้ จํานวนเงนิไมเ่กนิยีส่บิ
ลา้นดอลลาร ์ ($20,000,000) จะมไีวสํ้าหรับโปรแกรม 
State Water Efficiency and Enhancement (โปรแกรม
การยกระดบัและประสทิธภิาพดา้นน้ําของรัฐ) ซึง่บรหิาร
จัดการโดยกระทรวงอาหารและการเกษตร

บทที ่12. การชาํระเงนิลว่งหนา้สําหรับโครงการเกีย่วกบัน้ํา

80150. (a) ภายใน 90 วนัของการบอกกลา่ววา่เงนิ
สนับสนุนภายใตห้มวดนีสํ้าหรับโครงการๆ ทีอ่ยูใ่น และดําเนนิ
การภายในแผนการจัดการน้ําแบบบรูณาการระดบัภมูภิาค ได ้
รับเงนิทนุสนับสนุน กลุม่บรหิารจัดการน้ําระดบัภมูภิาคตอ้ง
จัดหารายชือ่โครงการตา่งๆ ทีรั่บการสนับสนุนดว้ยเงนิทนุ
สนับสนุน ใหแ้กห่น่วยงานบรหิารจัดการ โดยทัง้นี ้ ผูเ้สนอ
โครงการเหลา่นัน้คอืองคก์รไมแ่สวงหาผลกําไร หรอืชมุชน
ดอ้ยโอกาส หรอืโครงการทีใ่หป้ระโยชนแ์กช่มุชนดอ้ยโอกาส 
รายชือ่โครงการตอ้งระบวุา่ โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบั
แผนการจัดการน้ําแบบบูรณาการระดับภูมภิาคที่นํามาใช ้
อยา่งไร และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูทัง้หมดตอ่ไปนี:้

(1) ขอ้มลูละเอยีดของแตล่ะโครงการทีร่ะบุ

(2) ชือ่ของหน่วยงานทีไ่ดรั้บเงนิทุนสําหรับแตล่ะโครงการ 
รวมถงึ แตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ ขอ้มลูทีร่ะบวุา่ผูเ้สนอโครงการ 
หรอืผูเ้สนอตา่งๆ เป็นองคก์รไมแ่สวงหาผลกําไร หรอืชมุชน
ดอ้ยโอกาส หรอืไม่

(3) งบประมาณของแตล่ะโครงการ

(4) กําหนดการทีค่าดหมายของแตล่ะโครงการ

(b) ภายใน 60 วนัทีไ่ดรั้บขอ้มลูของโครงการตามสว่นยอ่ย 

(a) บรษัิทบรหิารจัดการตอ้งใหช้าํระเงนิลว่งหนา้รอ้ยละ 50 

สําหรับงบประมาณทีต่ัง้ไวข้องโครงการเหลา่นัน้ซึง่เหมาะสม
กบัเกณฑด์งันี:้

(1) ผูเ้สนอโครงการคอื องคก์รไมแ่สวงหาผลกําไร หรอื
ชมุชนดอ้ยโอกาส หรอืโครงการทีใ่หผ้ลประโยชนแ์กช่มุชน
ดอ้ยโอกาส

(2) เงนิสนับสนุนทีใ่หสํ้าหรับโครงการตา่งๆ จะมจํีานวนนอ้ย
กวา่หนึง่ลา้นดอลลาร ์($1,000,000).

(c) เงนิทนุทีใ่หล้ว่งหนา้ตามหมวดยอ่ย (b) ตอ้งปฏบิตัติาม
ขอ้กําหนดตอ่ไปนี:้

(1) ผู รั้บทุนตอ้งฝากเงินกองทุนเขา้ไวใ้นบัญชีที่ไม่มี
ดอกเบีย้จนกวา่จะมกีารใชจ้า่ยหมด

(2) เงนิทนุตอ้งถกูใชไ้ปภายในหกเดอืนนับตัง้แตว่ันทีไ่ดรั้บ 
ยกเวน้หน่วยงานบรหิารจัดการจะยกเวน้ขอ้กําหนดนีใ้ห ้

Resources Agency เพือ่เป็นเงนิสนับสนุนทีส่รา้งศกัยภาพ
ในการแข่งขันเพือ่วัตถุประสงคข์องโครงการทีห่ลากหลาย
ประโยชนใ์นพืน้ทีเ่ขตเมอืงเพือ่แกปั้ญหาน้ําทว่ม โครงการที่
มสีทิธเิหมาะสม รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ โครงการกกัเกบ็
น้ําฝนและการใชซ้ํา้, การวางแผนและการดําเนนิงานของ
การพัฒนาทีม่ผีลกระทบนอ้ย, การฟ้ืนฟลํูาธารและลุม่น้ําใน
เขตเมอืง และการเพิม่พืน้ผวิเพือ่ใหน้ํ้าซมึผา่นไดด้ขี ึน้เพือ่
ลดภาวะน้ําทว่ม

(4) กองทนุทีม่ใีหต้ามวรรค (2) และ (3) จะตอ้งสนับสนุน
โครงการตา่งๆ ทีช่ว่ยเหลอืประชาชน และสิง่ปลกูสรา้งจาก
ความเสยีหายน้ําทว่ม ยกเวน้จะระบวุา่เป็นโครงการทีช่ว่ย
เหลอืชมุชนดอ้ยโอกาส หน่วยงานทีไ่ดรั้บเงนิทนุตามวรรค 

(2) หรอื (3) ตอ้งการเทา่กบั รอ้ยละ 25 เพือ่การแบง่ปัน
ทอ้งถิน่

(b) เงนิทนุทีใ่หภ้ายใตบ้ทนีจ้ะตอ้งไมถ่กูนําไปใชจ้า่ยเป็นคา่
ออกแบบ กอ่สรา้ง การดําเนนิการ การบรรเทา หรอืการซอ่ม
บํารงุอปุกรณเ์ครือ่งมอืในการขนสง่ของ Delta คา่ใชจ้า่ยเหลา่
นี้อยู่ในความรับผดิชอบของหน่วยงานน้ําทีไ่ดรั้บประโยชน์
จากการออกแบบ, การกอ่สรา้ง, การดําเนนิงาน, การบรรเทา 
หรอืการดแูลรักษาสิง่อํานวยความสะดวกเหลา่นัน้

บทที ่11.6. ความยัง่ยนืระดบัภมูภิาคสําหรับภยัแลง้ 
และน้ําบาดาล และการรไีซเคลิน้ํา

80146. (a) จํานวนเงนิรวมสองรอ้ยเกา้สบิลา้นดอลลาร ์
($290,000,000) จะมีใหภ้ายใตก้ารจัดสรรของสภา
นติบิญัญัต ิ สําหรับการลงทนุเพือ่ภยัแลง้และน้ําบาดาล เพือ่
ใหบ้รรลผุลสําเร็จในดา้นความยัง่ยนืระดบัภมูภิาค การใช ้
จา่ยเงนิกองทนุเหลา่นี ้ อาจรวมไปถงึ การวางแผน, การ
ออกแบบ และการดําเนนิงานโครงการ ผา่นเงนิสนับสนุนที่
สรา้งศกัยภาพในการแขง่ขนั และเงนิกูย้มืเพือ่การลงทนุใน
ดา้นการเตมิน้ําบาดาลดว้ยน้ําบนผวิดนิ, น้ําฝน, น้ํารไีซเคลิ 
และโครงการอืน่ๆ ทีใ่ชป้ระโยชนร์ว่มกนั และโครงการตา่งๆ 
เพือ่ป้องกันหรอืทําความสะอาดการปนเป้ือนในน้ําบาดาลที่
ใชเ้ป็นน้ําดืม่

(b) จากกองทนุทีม่ใีหต้ามมาตรานี ้ จํานวนเงนิหา้สบิลา้น
ดอลลาร ์ ($50,000,000) จะมใีหต้ามบท 10 (เริม่จาก 
มาตรา 79770) ของหมวดที ่26.7 ของประมวลกฎหมายน้ํา 
เพือ่วตัถปุระสงคท์ีอ่ธบิายไวใ้น มาตรา 79775 ของประมวล
กฎหมายน้ํา

80147. (a)  จํ านวนเงินรวมหนึ่ง ร อ้ยลา้นดอลลร ์
($100,000,000) จะมใีห ้ ภายใตก้ารจัดสรรของสภา
นติบิญัญัต ิ สอดคลอ้งตามบท 9 (เริม่จาก มาตรา 79765) 

ของหมวดที ่ 26.7 ของประมวลกฎหมายน้ํา ยกเวน้วา่ 
บทบญัญัตขิอง มาตรา 79143 ของประมวลกฎหมายน้ําจะ
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มาตรา 16720) ของ สว่นที ่3 ของ หมวด 4 ของ หวัขอ้ 2 

ของประมวลกฎหมายรัฐบาล) ตามทีม่กีารแกไ้ขเป็นครัง้เป็น
คราว และบทบญัญัตทิัง้หมดของกฎหมายนัน้บงัคบัใชก้บั
พันธบตัร และหมวดนี้

80162. (a) เพือ่วตัถปุระสงคข์องอนุมตักิารออก และการ
จําหน่ายเทา่นัน้, สอดคลอ้งตามกฎหมาย State General 

Obligation Bond Law (บท 4 (เริม่จาก มาตรา 16720) 

ของ สว่นที ่ 3 ของ หมวด 4 ของ หวัขอ้ 2 ของประมวล
กฎหมายรัฐบาล), ของพันธบตัรทีอ่นุมตัภิายใตห้มวดนี ้ ดงั
นัน้ คณะกรรมการดา้นการเงนิตามกฎหมาย California 

Drought, Water, Parks, Climate, Coastal Protection, 

and Outdoor Access For All (กฎหมายวา่ดว้ยภยัแลง้ 
น้ํา อทุยาน สภาพอากาศ การปกป้องชายฝ่ัง และการเขา้
ถงึกจิกรรมกลางแจง้สําหรับทกุคน จงึไดรั้บการจัดตัง้ขึน้ 
เพือ่วตัถปุระสงคข์องหมวดนี ้ คณะกรรมการการเงนิเพือ่การ
ป้องกนัภยัแลง้ น้ํา อทุยาน สภาพภมูอิากาศ การป้องกนัแนว
ชายฝ่ัง และการเขา้ถงึกจิกรรมกลางแจง้สําหรับทกุคนใน
รัฐ California หมายถงึ “คณะกรรมการ” ซึง่เป็นคําทีใ่ชใ้น
กฎหมายพันธบตัรทีเ่กีย่วกบัภาษีของรัฐ

(b) คณะกรรมการประกอบดว้ย ผูอํ้านวยการฝ่ายการเงนิ, 
เหรัญญกิ, และผูค้วบคมุ โดยไมคํ่านงึถงึกฎหมายอืน่ใด 
สมาชกิกรรมการใดๆ อาจกําหนดตวัแทนเพือ่กระทําการแทน
ในฐานะของกรรมการนัน้ๆ ในทกุวตัถปุระสงค ์ โดยเปรยีบ
เสมอืนวา่สมาชกิผูนั้น้มาเอง

(c) เหรัญญกิจะทําหนา้ทีใ่นฐานะประธานคณะกรรมการ

(d) กรรมการสว่นใหญอ่าจทําหนา้ทีแ่ทนกรรมการทัง้หมดได ้

80163. กรรมการจะตดัสนิวา่ จําเป็นหรอืใหม ่หรอืมคีวาม
ตอ้งการหรือไม่ที่จะออกพันธบัตรที่อนุญาตภายใตห้มวด
นี ้ เพือ่ใหส้ามารถดําเนนิงานตอ่ไปไดต้ามทีร่ะบไุวใ้นหมวด
นี ้ และ หากจําเป็น จํานวนพันธบตัรทีจ่ะออก และจําหน่าย
ออก อาจอนุญาตใหม้กีารออกและจําหน่ายพันธบตัรได ้
อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ใหก้ารดําเนนิงานกา้วหนา้ และไมจํ่าเป็น
ทีพั่นธบัตรทัง้หมดทีอ่นุญาตใหอ้อกจะถูกจําหน่ายออกไป
หมดภายในครัง้เดยีว

80164. เพือ่วตัถปุระสงคข์องกฎหมาย State General 

Obligation Bond Law, “คณะกรรมการ” ตามทีน่ยิามไว ้
ใน มาตรา 16722 ของประมวลกฎหมายรัฐบาล หมายถงึ
เลขาธกิารขององคก์ารบรหิารทรัพยากรธรรมชาติ

80165. ตอ้งมกีารเก็บเงนิตน้และดอกเบีย้ของพันธบัตร
ในจํานวนทีต่อ้งชาํระในแตล่ะปี และในลกัษณะและเวลา
เดยีวกนั เชน่เดยีวกบัการเกบ็รายไดอ้ืน่ๆ นอกเหนอืจากราย
ไดท้ัว่ไปของรัฐ เป็นหนา้ทีข่องเจา้หนา้ทีท่กุคนทีม่หีนา้ที่

(3) ผูรั้บทนุจะตอ้งสง่รายงานการทําบญัชรีายไตรมาสใหแ้ก่
หน่วยงานบรหิารจัดการเกีย่วกบัการใชจ้า่ย และการใชเ้งนิ
ทนุสนับสนุนใดๆ โดยอยา่งนอ้ย ตอ้งมขีอ้มลูดงัตอ่ไปนี:้

(A) การลงรายการเกีย่วกับวา่เงนิทนุชําระลว่งหนา้ทีไ่ดรั้บภ
ายใตม้าตรานีไ้ดถ้กูใชจ้า่ยไปอยา่งไร

(B) การลงรายการของโครงการเกีย่วกบัวา่ เงนิทนุชาํระลว่ง
หนา้ทีเ่หลอืใดๆ ทีไ่ดรั้บภายใตส้ว่นนีจ้ะถกูใชจ้า่ยไปอยา่งไร
ในชว่งเวลาทีร่ะบไุวใ้น วรรค (2)

(C) รายละเอยีดว่าไดม้กีารฝากเงนิทุนเขา้ในบัญชทีีไ่ม่มดี
อกเบีย้หรอืไม ่ และหากฝาก วนัทีท่ีไ่ดฝ้าก และวนัทีท่ีม่กีาร
ถอนเงนิทนุออกจากบญัช ี(หากม)ี

(4) หากงบประมาณไมถ่กูใชจ้า่ย สว่นทีไ่มไ่ดใ้ชข้องงบ
ประมาณตอ้งกลบัไปทีบ่รษัิททีบ่รหิารจัดการภายใน 60 วนั 
หลงัจากโครงการจบลง หรอืจบชว่งของงบประมาณใหเ้ร็ว
ทีส่ดุ

หน่วยงานบรหิารจัดการอาจนําขอ้กําหนดเพิม่เตมิมาใชก้ับ
ผูรั้บทนุเกีย่วกบัการใชจ้า่ยเงนิทนุชาํระลว่งหนา้ เพือ่ให ้
มัน่ใจวา่เงนินัน้ไดถ้กูนําไปใชอ้ยา่งเหมาะสม

บทที ่13. บทบญัญัตเิกีย่วกบัการคลงั

80160. (a) พันธนบัตรยอดรวมทัง้สิน้สีพั่นลา้นดอลลาร ์
($4,000,000,000) และพันธบตัรเพิม่เตมิใดๆ ทีไ่ดรั้บ
อนุญาต, ออก, และจัดสรรโดยสอดคลอ้งกบัหมวดนีต้าม
บทบญัญัตอิืน่ของกฎหมาย ไมร่วมถงึพันธบตัรเพือ่การชาํระ
คนืทีอ่อกตาม มาตรา 80172 อาจออก และจําหน่ายเพือ่
เป็นทนุใชจ้า่ยตามวตัถปุระสงคท์ีแ่สดงไวใ้นหมวดนี ้ และ
เพือ่ชาํระเงนิคนืแกก่องทนุ General Obligation Bond 

Expense Revolving Fund (กองทนุหมนุเวยีนคา่ใชจ้า่ย
สําหรับพันธบตัรทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษี) ตาม มาตรา 16724.5 

ของประมวลกฎหมายรัฐบาล พันธบตัรทีอ่อก, จําหน่าย
ออก, และสง่มอบแลว้ จะถอืเป็นภาระผกูพันทีถ่กูตอ้งและ
มผีลผกูพันกบัรัฐแคลฟิอรเ์นยี และโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ รัฐ
แคลฟิอรเ์นยีขอรับรองวา่จะชาํระเงนิตรงเวลา ทัง้เงนิตน้
และดอกเบีย้ของพันธบตัร เมือ่ถงึกําหนดชาํระเงนิตน้และ
ดอกเบีย้

(b) เหรัญญกิจะจําหน่ายพันธบัตรทีอ่นุมัตโิดยกรรมการต
ามมาตรานี ้ พันธบตัรจะถกูจําหน่ายออกตามตามเงือ่นไข
และขอ้กําหนดทีร่ะบุในมตทิีรั่บรองโดยคณะกรรมการตาม 
มาตรา 16731 ของประมวลกฎหมายรัฐบาล

80161. พันธบตัรทีอ่นุมตัภิายใตห้มวดนี ้ จะไดรั้บการจัด
เตรยีม, ดําเนนิการ, ออก, จําหน่ายออก, ชาํระ และไถถ่อน
คนืตามทีร่ะบไุวใ้น State General Obligation Bond Law 

(กฎหมายวา่ดว้ยพันธบตัรทีเ่กีย่วกบัภาษี) (บทที ่4 (เริม่จาก 
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ตามกฎหมายเกีย่วกบัการเกบ็รายได ้ ซึง่จะตอ้งกระทํา และ
ปฏิบัติในแต่ละและทุกวิถีทางที่จําเป็นในการเก็บเกี่ยว
จํานวนเงนิเพิม่เตมินัน้

80166. โดยไมคํ่านงึถงึ มาตรา 13340 ของประมวล
กฎหมายรัฐบาล จํานวนเงนิทีจั่ดสรรจากกองทนุทัว่ไปของ
กระทรวงการคลงั เพือ่วตัถปุระสงคข์องหมวดนี ้ จะมจํีานวน
เทา่กบัจํานวนรวมตอ่ไปนี:้

(a) จํานวนเงนิรวมประจําปีทีจํ่าเป็นตอ้งชําระเสําหรับเงนิตน้
และดอกเบีย้ของพันธบตัรทีอ่อก และจําหน่ายตามหมวดนี ้
เมือ่ถงึกําหนดชาํระเงนิตน้และดอกเบีย้

(b) จํานวนเงนิรวมทีจํ่าเป็นตอ่การดําเนนิการตามบทบัญญั
ตขิอง มาตรา 80169 จะไดรั้บการจัดสรรโดยไมคํ่านงึถงึ
ปีงบประมาณ

80167. คณะกรรมการอาจเรยีกรอ้งให ้ Pooled Money 

Investment Board (คณะกรรมการการลงทนุในกองทนุ
รว่ม) ทําการกูย้มืเงนิจากบญัช ีPooled Money Investment 

Account (บญัชกีารลงทนุในกองทนุรว่ม) รวมถงึ รปูแบบ
ของจัดหาเงนิทนุชัว่คราวอืน่ๆ ทีอ่นุญาต ซึง่รวมถงึ แตไ่ม่
จํากดัเฉพาะ ตราสารพาณชิย ์สอดคลา้งตาม มาตรา 16312 

ของประมวลกฎหมายรัฐบาล เพือ่วตัถปุระสงคข์องการ
ดําเนนิการตามหมวดนี ้ จํานวนเงนิทีเ่รยีกรอ้งจะตอ้งไมเ่กนิ
จํานวนของพันธบตัรทีย่งัไมไ่ดจํ้าหน่าย ซึง่คณะกรรมการ
ไดอ้นุญาตตามมต ิ เพือ่ใหนํ้าไปจําหน่ายเพือ่จดุประสงค์
ของการดําเนนิการตามหมวดนี ้ ทัง้นี ้ ไมร่วมถงึ พันธบตัรที่
ออกเพือ่การชาํระคนืทีอ่นุญาตตาม มาตรา 80172 ลบจํา
นวนใดๆ ทีไ่ดกู้ย้มืและยงัไมไ่ดช้าํระคนื ตามมาตรานี ้ และ
ถอนจากกองทนุทัว่ไป ตามมาตรา 80169 และยงัไมไ่ดส้ง่
คนืสูก่องทนุทัว่ไป (General Fund) คณะบรหิารจะตอ้งทํา
เอกสารสญัญาตา่งๆ ทีกํ่าหนดไวโ้ดยคณะบรหิาร Pooled 

Money Investment Board เพือ่ใหไ้ดรั้บและชาํระเงนิกู ้
จํานวนเงนิกูใ้ดๆ จะตอ้งไดรั้บการฝากเขา้ไวใ้นกองทนุเพือ่
นําไปจัดสรรตามหมวดนี้

80168. โดยไม่คํานึงถึงบทบัญญัติอื่นใดของหมวดนี ้
หรอืกฎหมาย State General Obligation Bond Law หาก
เหรัญญกิจําหน่ายพันธบัตรที่มีความเห็นในทางกฎหมาย
ของทีป่รกึษาตราสารหนี ้ ทีจ่ะสง่ผลวา่ ดอกเบีย้พันธบตัรจะ
ไม่ถูกรวมเขา้ในรายไดร้วมเพื่อวัตถุประสงคด์า้นภาษีของ
รัฐบาลกลาง ภายใตเ้งือ่นไขทีกํ่าหนด หรอืมสีทิธทิีจ่ะได ้
รับประโยชนจ์ากภาษีของรัฐบาล เหรัญญกิอาจคงบญัชไีว ้
แยกตา่งหากสําหรับรายไดจ้ากพันธบตัรทีล่งทนุไว ้ และ
สําหรับรายไดจ้ากการลงทนุในรายไดเ้หลา่นัน้ และอาจใช ้
หรอืกํากบัการใชร้ายได ้หรอืรายรับเหลา่นัน้เพือ่ชาํระสว่นลด
ใดๆ, คา่ปรับ หรอืการชาํระอืน่ๆ ทีกํ่าหนดไวภ้ายใตก้ฎหมาย

ของรัฐบาลกลาง หรอือาจกระทําการใด ๆ เกีย่วกบัการ
ลงทนุ และการใชร้ายไดจ้ากพันธบตัรเหลา่นัน้ตามทีกํ่าหนด
หรอืตอ้งการภายใตก้ฎหมายของรัฐบาลกลาง เพือ่รักษา
สถานะการยกเวน้ภาษีสําหรับพันธบตัรเหลา่นัน้ และเพือ่ให ้
ไดรั้บประโยชน์อืน่ใดภายใตก้ฎหมายรัฐบาลกลางในนาม
ของกองทนุของรัฐ

80169 เพือ่จดุประสงคข์องการดําเนนิการตามหมวดนี ้ ผู ้
อํานวยการฝ่ายการเงนิอาจอนุญาตใหถ้อนเงนิจากกองทุน
ทัว่ไปในจํานวน หรอืจํานวนทีไ่มเ่กนิจํานวนของพันธบตัร
ทีย่งัไมไ่ดจํ้าหน่าย ซึง่ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมาธกิาร
เพื่อใหจํ้าหน่ายเพื่อจุดประสงค์ของการดําเนินการตาม
หมวดนี ้ ทัง้นี ้ ไมร่วมถงึ พันธบตัรทีอ่อกเพือ่การชาํระคนืที่
อนุญาตตาม มาตรา 80172 ลบจํานวนใดๆ ทีไ่ดกู้ย้มืตาม
มาตรา 80167 และยงัไมไ่ดช้าํระคนื และจํานวนใดๆ ที่
ถอนจากกองทนุทัว่ไปตามมาตรานี ้ และยงัไมไ่ดส้ง่คนืสู่
กองทนุทัว่ไป (General Fund) จํานวนเงนิใดๆ ทีถ่อนออก
จะตอ้งนําฝากเขา้ในกองทุนเพื่อนําไปจัดสรรตามหมวดนี ้
เงนิใดๆ ทีม่ใีหภ้ายใตม้าตรานีจ้ะตอ้งสง่คนืเขา้กองทนุทัว่ไป
พรอ้มดว้ยดอกเบีย้ในอตัราทีไ่ดรั้บจากเงนิในบญัช ี Pooled 

Money Investment Account จากเงนิรายไดท้ีไ่ดรั้บจาก
การจําหน่ายพันธบัตรเพื่อวัตถุประสงคข์องการดําเนินการ
ตามหมวดนี้

80170. เงินทัง้หมดที่ฝากไวใ้นกองทุนที่เก ิดจากค่า
ธรรมเนียมพิเศษและดอกเบี้ยสะสมจากการจําหน่าย
พันธบตัรตามหมวดนีต้อ้งสงวนไวใ้นกองทนุ และจะมใีหเ้พือ่
การโอนเขา้กองทนุทัว่ไป เพือ่เป็นเครดติสําหรับคา่ใชจ้า่ย
สําหรับดอกเบีย้พันธบตัร ยกเวน้จํานวนเงนิทีไ่ดรั้บมาจาก
คา่ธรรมเนยีพเิศษ อาจสํารองไวแ้ละใชเ้พือ่จา่ยคา่ใชจ้า่ยใน
การออกพันธบตัร กอ่นการโอนเงนิเขา้กองทนุทัว่ไป

80171. สอดคลอ้งตามบท 4 (เริม่จาก มาตรา 16720) 

ของสว่นที ่ 3 ของหมวด 4 ของหวัขอ้ 2 ของประมวล
กฎหมายรัฐบาล คา่ใชจ้า่ยในการออกพันธบตัรจะมาจาก 
หรอืไดรั้บการเบกิคนืจากการรายไดพั้นธบตัร รวมถงึเงนิ
คา่ธรรมเนยีมพเิศษ หากม ี ในกรณีทีค่า่ใชจ้า่ยในการออก
พันธบัตรไม่ไดม้าจากค่าธรรมเนียมพเิศษที่ไดรั้บจากการ
จําหน่ายพันธบตัร คา่ใชจ้า่ยเหลา่นีต้อ้งไดรั้บการจัดสรร
อย่างเป็นสัดส่วนใหก้ับแต่ละโครงการที่ไดรั้บเงนิทุนผ่าน
หมวดนีโ้ดยการจําหน่ายพันธบตัรทีเ่กีย่วขอ้ง

80172. พันธบัตรที่ออกและจําหน่ายตามหมวดนี้อาจ
ไดรั้บการชาํระคนืโดยสอดคลอ้งกบัขอ้ 6 (เริม่จาก มาตรา 
16780) ของบท 4 ของสว่นที ่3 ของหมวด 4 ของหวัขอ้ 
2 ของประมวลกฎหมายรัฐบาลซึง่เป็นสว่นหนึง่ของกฎหมาย
พันธบตัรทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษีของรัฐ การอนุมตัโิดยผูล้ง
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ของ  รัฐบาล ตาม มาตรา 3  อนัเป็นผลมาจากรายไดท้ีฝ่าก
เขา้ หรอืทีไ่ดรั้บการจัดสรรจากบญัช ี Road Maintenance 

and Rehabilitation Account (บญัชเีพือ่การบํารงุและ
ฟ้ืนฟสูภาพถนน) ซึง่สรา้งขึน้โดย Road Repair and 

Accountability Act (กฎหมายวา่ดว้ยการซอ่มบํารงุถนน
และความรับผดิชอบ) ปี 2017 หรอืบญัชอีืน่ใด ทีส่อดคลอ้ง
กบักฎหมาย

อนัดบัทีส่อง—มาตรา 1 ของขอ้ XIX A ไดรั้บการแกไ้ขเพือ่
อา่น:

มาตรา 1. (a) สภานิตบิัญญัตติอ้งไม่ยืมรายไดจ้ากบัญ
ช ี Public Transportation Account (บญัชเีพือ่การขนสง่
สาธารณะ) หรอืบญัชสีบืทอดใดๆ และตอ้งไมใ่ชร้ายไดเ้หลา่
นี้เพือ่วัตถุประสงคอ์ืน่ใดนอกเหนือจากทีไ่ดรั้บอนุญาตเิป็น
เฉพาะในขอ้นี้

(b) บัญชีเพื่อการขนส่งสาธารณะในกองทุนเพื่อการขน
สง่ของรัฐ หรอืบญัชสีบืทอดใดๆ คอืกองทนุทรัสต ์ สภา
นิตบิัญญัตติอ้งไม่เปลี่ยนสถานะของบัญชีเพื่อการขนส่ง
สาธารณะในฐานะเป็นกองทนุทรัสต ์ กองทนุตา่งๆ ในบญัชี
เพือ่การขนสง่สาธารณะ ตอ้งไมถ่กูกูย้มื หรอืโอนยา้ยไปยงั
กองทนุทัว่ไป หรอืกองทนุอืน่ใด หรอืบญัชใีนกระทรวงการ
คลงัของรัฐ

(c) รายไดท้ัง้หมดทีร่ะบไุวใ้นวรรค (1) ถงึ (3) ทัง้หมด ของ
หมวดยอ่ย (a) ของ มาตรา 7102ของประมวลกฎหมาย
รายไดแ้ละการเกบ็ภาษี ตามทีม่าตรานัน้อา่นเมือ่วนัที ่ 1 

มถินุายน 2001 ตอ้งไดรั้บการฝากเขา้บญัชเีพือ่การขนสง่
สาธารณะไมช่า้กวา่หนึง่ไตรมาสตาม (มาตรา 99310 ของ
ประมวลกฎหมายสาธารณูปโภค หรอืบญัชยีอ่ยของบญัชี
นัน้ สภานติบิญัญัตติอ้งไมก่ระทําการใดๆ ทีเ่ป็นการผัน หรอื
จัดสรรรายไดเ้หลา่นีโ้ดยชัว่คราวหรอืถาวร เพือ่จดุประสงค์
อืน่ใดนอกเหนอืจากทีไ่ดร้ะบไุวใ้นหมวดยอ่ย (d) หรอืลา่ชา้, 
ยดืเวลา, ระงับ, หรอืเป็นการขดัขวางการฝากประจําไตรมาส
ของกองทนุเหลา่นีเ้ขา้บญัชเีพือ่การขนสง่สาธารณะ

(d) กองทนุตา่งๆ ในบญัชเีพือ่การขนสง่สาธารณะจะถกู
นําไปใชเ้ฉพาะเพือ่วัตถุประสงคด์า้นการวางแผนการขนสง่
และการขนสง่มวลชน รายไดท้ีร่ะบไุวใ้นหมวดยอ่ย (c) ใน
ทีน่ี้จะไดรั้บการจัดสรรใหก้ับผูค้วบคุมบัญชโีดยไม่คํานงึถงึ
ปีงบประมาณ เพือ่นําไปจัดสรรดงันี:้

(1) รอ้ยละหา้สบิตามหมวดยอ่ย (a) ถงึ (f) ทัง้หมดของ 
มาตรา 99315 ของประมวลกฎหมายสาธารณูปโภค ตาม
ทีม่าตรานัน้อา่นเมือ่วนัที ่30 กรกฎาคม 2009

คะแนนเสยีของรัฐสําหรับการออกพันธบัตรภายใตห้มวดนีจ้ะ
รวมถงึการอนุมตักิารออกพันธบตัรใดๆ ทีอ่อกเพือ่การชาํระ
คนืพันธบตัรใดๆ ทีอ่อกครัง้แรกภายใตห้มวดนี ้หรอืพันธบตัร
เพือ่การชาํระคนืทีอ่อกมากอ่นหนา้นี ้ พันธบตัรใดๆ ทีไ่ดรั้บ
การชําระคนืดว้ยรายไดจ้ากพันธบัตรเพื่อการชําระคนืตาม
อนุญาตภายใตห้มวดนี้อาจถูกทําใหเ้ป็นโมฆะไดอ้ย่างถูก
ตอ้งกฎหมายในขอบเขตทีก่ฎหมายอนุญาต และในขอบเขต
ทีกํ่าหนดไวใ้นมต ิ ตามทีไ่ดรั้บการแกไ้ขเป็นครัง้เป็นคราว 
ในการอนุญาตพันธบตัรทีไ่ดรั้บการชาํระคนืนัน้

80173. เงินรายไดจ้ากการจําหน่ายพันธบัตรที่ไดรั้บ
อนุญาตภายใตห้มวดนีไ้มใ่ช ่ “รายไดจ้ากภาษี” ตามทีคํ่า
ศพัทนั์น้ถกูใชใ้นอนุมาตรา XIII B ของ รัฐธรรมนูญแหง่รัฐ 

California และการชาํระหนีด้ว้ยรายไดเ้หลา่นีไ้มอ่ยูภ่ายใต ้
ขอ้จํากดัทีร่ะบไุวใ้นอนุมาตรานัน้

มาตรา 4. มาตรา 79772.5 ถกูเพิม่เขา้ในประมวล
กฎหมายน้ํา เพือ่อา่นวา่:

79772.5. โดยไมคํ่านงึถงึกฎหมายอืน่ใด เงนิจํานวนแปด
สบิลา้นดอลลาร ์ ($80,000,000)ของพันธบตัรทีย่งัไมอ่อก
ซึง่ไดรั้บอนุญาตเพือ่จดุประสงคข์อง มาตรา 79772 จะได ้
รับการจัดสรรใหมเ่พือ่วตัถปุระสงคข์องการออก และจะไดรั้บ
อนุญาตใหอ้อก และจัดสรรตามหมวด 45 (เริม่จาก มาตรา 
80000) ของประมวลกฎหมายทรัพยากรสาธารณะ

รา่งกฎหมาย 69

การแกไ้ขนีเ้สนอโดยสภานติบิญัญัต ิ การแกไ้ขเพิม่เตมิ
รัฐธรรมนูญ 5 ของการประชมุสภาสมยัสามญัปี 2017–

2018 (มต ิ บท 30, กฎหมายปี 2017) แกไ้ขเพิม่เตมิ 
รัฐธรรมนูญแหง่รัฐ California อยา่งชดัแจง้โดยเพิม่เตมิสว่น
ตอ่ไปนี ้ดงันัน้บทบญัญัตใิหมจ่ะพมิพใ์นแบบ  ตวัเอยีง พวก
บอกวา่กฎหมายเหลา่นัน้มาใหม่

การแกไ้ขเพิม่เตมิทีเ่สนอสาํหรบั ขอ้ XIII B, 

XIX A, และ XIX D

อนัดบัแรก—มาตรา 15 นัน้ถกูเพิม่เขา้ในขอ้ XIII B เพือ่ให ้
อา่นดงันี:้

มาตรา 15. “การจัดสรรภายใตข้อ้จํากดั” ของแตล่ะหน่วย
งานของรัฐบาลตอ้งไม่รวมถงึการจัดสรรรายไดจ้ากบัญช ี

Road Maintenance and Rehabilitation Account (บญัชี
เพือ่การบํารงุและฟ้ืนฟสูภาพถนน) ซึง่สรา้งขึน้โดย Road 

Repair and Accountability Act (กฎหมายวา่ดว้ยการซอ่ม
บํารงุถนนและความรับผดิชอบ) ปี 2017 หรอืรายไดอ้ืน่
ใด ทีฝ่ากเขา้ในกองทนุอืน่ใด ตามกฎหมาย ไมจํ่าเป็นตอ้ง
มีการปรับเปลีย่นใดในการจํากัดการจัดสรรของหน่วยงาน
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ประมวลกฎหมายสาธารณูปโภค ตามทีม่าตรานัน้อา่นเมือ่วนั
ที ่30 กรกฎาคม, 2009.

(g) รายไดท้ัง้หมดทีร่ะบไุวใ้นมาตรา 6051.8 และ 6201.8 

ของประมวลกฎหมายรายไดแ้ละการเกบ็ภาษี ตามทีม่าตรา
เหลา่นัน้อา่นเมือ่วนัที ่ 1 กรกฎาคม 2018 ตอ้งนําฝากเขา้
ไมช่า้ไปกวา่หนึง่ไตรมาสในบญัชสํีาหรับการขนสง่สาธารณะ 
หรอืบญัชเีกีย่วเนือ่ง ยกเวน้ตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรา 16310 

และ 16381 ของประมวลกฎหมายรัฐบาล ตามทีม่าตรา
เหลา่นัน้อา่นเมือ่วนัที ่1 มกราคม 2018 สภานติบิญัญัตอิาจ
ไมจํ่าเป็นตอ้งดําเนนิการผันเงนิ หรอืจัดสรรเงนิรายไดเ้หลา่
นัน้โดยชัว่คราวหรอืถาวร เพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ใดทีน่อกเหนอื
จากทีไ่ดร้ะบไุวใ้นหมวดยอ่ย (d) หรอืทําใหล้า่ชา้, ยดืเวลา, 
ระงับ, หรอืเป็นการขดัขวางการฝากประจําไตรมาสของเงนิ
ฝากเหลา่นัน้สูบ่ญัชเีพือ่การขนสง่สาธารณะ

อนัดบัทีส่าม—ขอ้ XIX D ถกูเพิม่เขา้ไป เพือ่อา่นวา่:

ขอ้ XIX D รายไดจ้ากคา่ธรรมเนยีมใบขบัขีย่านพาหนะเพือ่
วตัถปุระสงคด์า้นการขนสง่

มาตรา 1. (a) โดยไมคํ่านงึถงึ มาตรา 8 ของขอ้ XIX ราย
ไดท้ี่มาจากการเก็บค่าธรรมเนียมยานพาหนะที่กําหนดไว ้
ภายใต ้Vehicle License Fee Law (กฎหมายคา่ธรรมเนยีม
ใบขบัขีย่านพาหนะ) ตามบท  6 (เริม่จาก มาตรา 11050) 

ของ ภาค 5 ของ หมวด 2 ของประมวลกฎหมายรายไดแ้ละ
การเกบ็ภาษี หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วเนือ่ง, ทีม่จํีานวนมากกวา่
คา่ใชจ้า่ยในการเรยีกเกบ็ และการคนืเงนิใดๆ ทีก่ฎหมาย
อนุญาต จะถกูนําไปใชท้ัง้หมดเพือ่วตัถปุระสงคสํ์าหรับการ
ขนสง่เทา่นัน้ ตามทีน่ยิามไวใ้น มาตรา 11050ของประมวล
กฎหมายรายไดแ้ละการเกบ็ภาษี ตามทีม่าตรานัน้อา่นเมือ่
ครัง้มกีารตรากฎหมาย Road Repair and Accountability 

Act ปี 2017 (กฎหมายวา่ดว้ยการซอ่มแซมถนนและความ
รับผดิชอบ)

(b) รายไดท้ีร่ะบไุวใ้นหมวดยอ่ย (a) ตอ้งไมนํ่าไปใชเ้พือ่
ชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ของพันธบัตรทีเ่กีย่วขอ้งกับภาษี
ทีใ่ชเ้พือ่การขนสง่ของรัฐ ทีไ่ดรั้บอนุญาตโดยผูล้งคะแนน
เสยีงในวนัที ่หรอืกอ่นวนัที ่  8 พฤศจกิายน 2016 หรอืตอ้ง
ไมนํ่ารายไดเ้หลา่นัน้ไปใชเ้พือ่การชําระเงนิตน้และดอกเบีย้
ตามกฎหมายพันธบัตรทีเ่กีย่วขอ้งกับภาษีเพื่อการขนส่งที่
อนุมตัโิดยผููล้งคะแนนเสยีงหลงัจากวนัทีนั่น้ ยกเวน้กฎหมาย
พันธบตัรอนุญาตอยา่งชดัเจนถงึการใชนั้น้

(c) ยกเวน้ทีกํ่าหนดไวใ้น มาตรา 16310 และ 16381 ของ
ประมวลกฎหมายรัฐบาล ตามทีม่าตราเหลา่นัน้อา่นเมือ่วนั
ที ่ 1 มกราคม 2018  สภานติบิญัญัตติอ้งไมย่มืรายไดต้าม
ทีร่ะบไุวใ้นหมวดยอ่ย (a) และตอ้งไมใ่ชร้ายไดเ้หลา่นัน้เพือ่

(2) รอ้ยละยีส่บิหา้ตามหมวดยอ่ย (b) ของ มาตรา 99312 

ของประมวลกฎหมายสาธารณูปโภค ตามทีม่าตรานัน้อา่น
เมือ่วนัที ่30 กรกฎาคม 2009

(3) รอ้ยละยีส่บิหา้ตามหมวดยอ่ย (c) ของ มาตรา 99312 

ของประมวลกฎหมายสาธารณูปโภค มาตรานัน้อา่นเมือ่ 30 

กรกฎาคม 2009

(e) เพือ่วตัถปุระสงคข์องวรรค (1) ของหมวดยอ่ย (d), 

“การวางแผนการขนสง่” หมายถงึเฉพาะตามวตัถปุระสงคท์ี่
ไดอ้ธบิายไวใ้นหมวดยอ่ย (c) ถงึ (f) ทัง้หมด ของ มาตรา 
99315 ของประมวลกฎหมายสาธารณูปโภค ตามทีม่าตรา
นัน้อา่นเมือ่ 30 กรกฎาคม 2009

(f) เพือ่วตัถปุระสงคข์องขอ้นี ้“การขนสง่มวลชน” “การขนสง่
สาธารณะ” และ “ขนสง่มวลชน” มคีวามหมายเหมอืนกนักบั 
“การขนสง่สาธารณะ” “การขนสง่สาธารณะ” หมายความวา่:

(1) (A) บรกิารขนสง่ครอบคลมุสาธารณะทัว่ไป บรกิาร
เพิม่เตมิสําหรับผูพ้กิารทีจั่ดไวสํ้าหรับผูท้พุพลภาพ ตาม
ทีกํ่าหนดไวโ้ดย 42 U.S.C. 12143 หรอืการขนสง่ที่
คลา้ยคลงึกนัสําหรับผูพ้กิารหรอืผูส้งูอาย;ุ (B) ปฏบิตักิาร
โดยรถบสั, รถราง, เรอืเฟอรร์ี ่ หรอืพาหนะอืน่บนเสน้ทาง
ทีจํ่ากดัไว,้ ตอบสนองตามความตอ้งการ หรอืมฉิะนัน้ มใีห ้
เป็นปกต;ิ (C) โดยทัว่ไปแลว้ มกีารเกบ็คา่โดยสาร; และ (D) 

จัดไวใ้หโ้ดยเขตขนสง่ใดๆ รวมไปถงึเขตการขนสง่, ผูด้แูล
ของเทศบาล, ผูค้วบคมุของเทศบาลทีเ่ขา้รว่ม, ผูค้วบคมุ
ดแูลทีม่สีทิธิ ์หรอืคณะกรรมการพัฒนาระบบขนสง่ ตามทีคํ่า
เหลา่นีไ้ดถ้กูนยิามไวข้อ้ 1 ของบท 4 ของสว่นที ่ 11 ของ  
หมวด 10 ของประมวลกฎหมายสาธารณูปโภคเมือ่วนัที ่ 1 

มกราคม 2009, หน่วยงานทีม่อํีานาจรว่มกนัซึง่จัดตัง้ขึน้
เพือ่ใหบ้รกิารขนสง่มวลชน, หน่วยงานทีร่ะบไุวใ้นหมวดยอ่ย 

(f) ของ มาตรา 15975 ของประมวลกฎหมายรัฐบาล ตาม
ทีม่าตรานัน้อา่นเมือ่วนัที ่1 มกราคม 2009, ผูรั้บเงนิทนุใดๆ 
ตามมาตรา 99260, 99260.7, 99275 หรอืหมวดยอ่ย (c) 

ของ มาตรา 99400 ของประมวลกฎหมายสาธารณูปโภค 
ตามทีม่าตรานัน้อา่นเมือ่วนัที ่ 1 มกราคม 2009 หรอืหน่วย
งานรวม ตามทีร่ะบไุวใ้น มาตรา 132353.1 ของประมวล
กฎหมายสาธารณูปโภค ตามทีม่าตรานัน้อา่นเมือ่วนัที ่ 1 

มกราคม 2009

(2) บรกิารขนสง่ทางบกซึง่จัดหาใหโ้ดยกระทรวงคมนาคม
ตามหมวดยอ่ย (a) ของ มาตรา 99315 ของประมวล
กฎหมายสาธารณูปโภค ตามทีม่าตรานัน้อา่นเมือ่วนัที ่ 30 

กรกฎาคม 2009.

(3) โครงการพัฒนาทนุการขนสง่สาธารณะ รวมถงึโครงการ
ตา่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นหมวดยอ่ย (b) ของ มาตรา 99315 ของ
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(e) มาตรา 6377.1 ของประมวลกฎหมายรายไดแ้ละการ
เก็บภาษีจะไม่บังคับใชก้ับการจําหน่ายที่เกดิขึน้ในขณะที่
เงนิทีร่ะบไุวใ้นหมวดยอ่ย (b) กําลงัถกูนําฝากเขา้ในกองทนุ
สํารองเพือ่การลดกา๊ซเรอืนกระจก แตจ่ะดําเนนิตอ่ไปใหมใ่น
วนัทีม่ผีลบงัคบัใชข้องกฎหมายทีร่ะบไุวใ้นหมวดยอ่ย (d)

รา่งกฎหมาย 71

การแกไ้ขเพิม่เตมินีเ้สนอโดยสภานติบิญัญัต ิ การแกไ้ขเพิม่
เตมิ 1 ของการประชมุสมยัสามญั 2017–2018 (มต ิ บท 

190 พระราชบญัญัตปีิ 2017) แกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญแหง่
รัฐ California อยา่งชดัแจง้ โดยเพิม่เตมิมาตราตา่งๆ เขา้ไป 
ดังนัน้บทบัญญัตทิีม่อียู่ทีเ่สนอใหล้บออกจะพมิพใ์นรูปแบบ
ตวัอกัษรทีม่เีสน้ขดีทบั และบทบญัญัตใิหมท่ีเ่สนอใหเ้พิม่จะ
พมิพใ์นรปูแบบ ตวัเอยีง เพือ่ระบวุา่เป็นขอ้ความใหม่

การแกไ้ขเพิม่เตมิทีเ่สนอเขา้มาตรา 10 

ของขอ้ II และมาตรา 4 ของขอ้ XVIII

อนัดบัแรก—มาตรา 10 ของขอ้ II ไดรั้บการแกไ้ข เพือ่อา่น
วา่:

มาตรา 10. (a) พระราชบญัญัตใิหม ่ หรอืประชามตทิีผ่า่น
โดยคะแนนเสยีงสว่นใหญจ่ากการ ลงคะแนน จะมผีลบงัคบั
ใช ้ ใน วนัที ่ หา้ หลงัจาก การเลอืกตัง้ ยกเวน้มกีารกําหนด
ไวเ้ป็นอยา่งอืน่ เลขาธกิารรัฐยืน่คําแถลงรับรองผลการลง
คะแนนเสยีงสําหรับการเลอืกตัง้ทีร่่างกฎหมายไดรั้บคะแนน
เสยีงผา่น แตร่า่งกฎหมายอาจกําหนดวา่ จะดําเนนิการ
ไดห้ลงัจากวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้ หากมกีารยืน่ขอประชามติ
คดัคา้นตอ่บางสว่น พระราชบญัญัต ิ พระราชบญัญัต,ิสว่น
ทีเ่หลอืของพระราชบญัญัต ิ ตอ้งมผีลบงัคบัใชต้ามวนัทีท่ี่
กําหนดโดยไมร่อชา้

(b) หากบทบญัญัตขิอง 2 สอง หรอืมากกวา่การนับคะแนน
ในความขดัแยง้เลอืกตัง้เดยีวกนั บทบญัญัต ิ เหลา่นัน้ ของ
การนับ จํานวน ซึง่ยนืยนั คะแนนเสยีงสงูสดุ คะแนนเสยีง 
ตอ้งมากกวา่

(c) สภาพนติบิญัญัตอิาจแกไ้ข หรอืยกเลกิ พระราชบญัญัต ิ
ประชามต ิ พระราชบญัญัต ิ สภานติบิญัญัต ิ อาจแกไ้ข หรอื
ยกเลกิพระราชบัญญัตใิหม่โดยพระราชบัญญัตอิื่นที่มีผล
บงัคบัใชเ้ฉพาะเมือ่ไดรั้บการอนุมตัโิดยผูเ้ลอืกตัง้ ยกเวน้
พระราชบญัญัตใิหมอ่นุญาตใหม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ หรอื
ยกเลกิไดโ้ดยไมต่อ้งไดรั้บการอนุมตัจิาก เหลา่ผูเ้ลอืกตัง้

(d) กอ่นหนา้ กอ่น การหมนุเวยีนสง่รา่งกฎหมายใหม ่ หรอื
ประชามตเิพือ่การขอลายเซน็ จะตอ้งสง่สําเนาไปยงัอยัการ
สูงสุดซึง่จะเป็นผูท้ีจั่ดเตรียมชือ่และสรุปของร่างกฎหมาย 
ตามทีกํ่าหนดไวโ้ดยกฎหมาย

วตัถปุระสงคอ์ืน่ใด นอกจากทีอ่นุญาตไวใ้นหมวดยอ่ย (a) 

หรอื (b).
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การแกไ้ขเพิม่เตมินีเ้สนอโดยสภานติบิญัญัต ิ การแกไ้ขเพิม่
เตมิ 1 ของการประชมุสมยัสามญั 2017–2018 (มต ิ บท 

105 พระราชบญัญัตปีิ 2017) แกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญ
แหง่รัฐ California อยา่งชดัแจง้ โดยเพิม่เตมิหนึง่มาตรา
เขา้ไป ดงันัน้บทบญัญัตใิหมท่ีเ่สนอจะพมิพใ์นรปูแบบตวั
เอยีง เพือ่ระบวุา่เป็นขอ้ความใหม่

การแกไ้ขเพิม่เตมิทีเ่สนอเขา้ในขอ้ XX

มาตรา 24 ถกูเพิม่ใน ขอ้ XX เพือ่อา่นวา่:

มาตรา 24. (a) Greenhouse Gas Reduction Reserve 

Fund (กองทนุสํารองเพือ่การลดกา๊ซเรอืนกระจก) ในทีน่ีถ้กู
จัดตัง้ขึน้เป็นกองทนุพเิศษในการคลงัของรัฐ

(b) สําหรับชว่งเวลาทีร่ะบใุน หมวดยอ่ย (d) เทา่นัน้ เงนิ
ทัง้หมดทีเ่รยีกเกบ็โดย State Air Resources Board (คณะ
กรรมการแหลง่ทรัพยากรทางอากาศของรัฐ) จากการประมลู 
หรอืการจําหน่ายใบอนุญาต ทีส่อดคลอ้งกบักลไกการรว่มมอื
ทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของตลาดเป็นหลกั ตามกฎหมาย California 

Global Warming Solutions Act ปี 2006 (กฎหมายวา่ดว้ย
การแกไ้ขภาวะโลกรอ้นของรัฐแคลฟิอรเ์นยี) (หมวด 25.5 

(เริม่จาก มาตรา 38500) ของประมวลกฎหมายสขุภาพและ
ความปลอดภยั) จะตอ้งนําฝากเขา้ในกองทนุสํารองเพือ่การ
ลดกา๊ซเรอืนกระจก

(c) โดยไมคํ่านงึถงึบทบญัญัตอิืน่ใด ในรัฐธรรมนูญนี ้ เงนิ
ในกองทนุสํารองเพือ่การลดกา๊ซเรอืนกระตก จะมใีหภ้าย
ใตก้ารจัดสรรของสภานติบิัญญัตโิดยการขานชอืลงคะแนน
เสยีง ซึง่บรรจไุวใ้นบนัทกึการประชมุของสภาฯ ดว้ยคะแนน
เสยีงสองในสามของสมาชกิของแตล่ะสภา พรอ้มกนั เพือ่
วตัถปุระสงคเ์ดยีวกนัทีบ่งัคบัใชเ้มือ่วนัที ่ 1 มกราคม 2024 

โดยใหแ้กก่องทนุสํารองเพือ่การลดกา๊ซเรอืนกระจก ซึง่ตัง้
ขึน้ตาม มาตรา 16428.8 ของประมวลกฎหมายรัฐบาล

(d) หมวดยอ่ย (b) จะบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2024 

และจนกว่าวันทีม่ผีลบังคับใชข้องกฎหมายซึง่ประกอบดว้ย
การจัดสรรทนุจากกองทนุสํารองเพือ่การลดกา๊ซเรอืนกระจก 
หลงัจากวนัทีม่ผีลบงัคบัใชข้องกฎหมาย เงนิใหมท่ัง้หมด
ที่ถูกเรียกเก็บตามกลไกความร่วมมือที่อยู่บนพื้นฐานของ
ตลาด จะตอ้งนําฝากเขา้ไวใ้นกองทนุสํารองเพือ่การลดกา๊ซ
เรอืนกระจก ซึง่จัดตัง้ขึน้ตาม มาตรา 16428.8 ของประมวล
กฎหมายรัฐบาล
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ตัง้ หรอืดดัแปลงเป็นไปเพือ่วตัถปุระสงคข์องการทําใหท้ีอ่ยู่
อาศยัสามารถเขา้ถงึไดง้า่ยสําหรับผูท้พุพลภาพขัน้รนุแรง

(4) การสรา้ง, การตดิตัง้, การนําออก, หรอืการดดัแปลง 
ตัง้แต ่ หรอืวนัทีท่ีม่ผีลบงัคบัใชข้องวรรคนีต้อ่สว่นใดๆ หรอื
องคป์ระกอบของโครงสรา้งของอาคารหรอืโครงงสรา้งทีม่ี
อยู ่หากการสรา้ง, การตดิตัง้, การนําออก หรอืการดดัแปลง
นัน้เป็นไปเพือ่วตัถปุระสงคข์องการทําใหอ้าคาร นัน้สามารถ
เขา้ถงึได ้หรอืสามารถใชง้านดม้ากขึน้สําหรับผูท้พุพลภาพ

(5) การกอ่สรา้ง หรอืการตอ่เตมิระบบกกัเกบ็น้ําฝนตามที่
นยิามไวโ้ดยสภานติบิญัญัต ิ ตอ้งเสร็จสิน้ภายในวนัที ่ หรอื
หลงัวนัที ่1 มกราคม 2019

(e) สภานติบิญัญัตติอ้งจัดเตรยีม ในลกัษณะที ่  คํารอ้ง
คํารอ้งตอ้งไดรั้บการทําเป็นหนังสอืเวยีนสง่, เสนอ และ
รับรอง และ รา่งกฎหมาย ในลกัษณะทีร่า่งกฎหมาย จะตอ้ง
ถกูสง่ไปทีค่ณะผูเ้ลอืกตัง้

ลําดงัทีส่อง - มาตรา 4 ของขอ้ XVIII ไดรั้บการแกไ้ขเพือ่
ใหอ้า่นดงันี:้

มาตรา 4. การแกไ้ขเพิม่เตมิหรอืการแกไ้ขทีเ่สนอจะได ้
รับการยืน่ตอ่คณะผูเ้ลอืกตัง้ และ และ หากไดรั้บอนุมตัโิดย
คะแนนเสยีงสว่นใหญ ่ ทนัททีี ่ ทีล่งคะแนนเสยีง จะมผีล
ใน วนัที ่ หา้ หลงัจาก การเลอืกตัง้ ยกเวน้รา่งกฎหมายจะ
กําหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน่ เลขาธกิารรัฐยืน่คําแถลงรับรองผล
การลงคะแนนเสยีงสําหรับการเลอืกตัง้ทีร่่างกฎหมายผ่าน
การลงคะแนนเสยีง แตร่า่งกฎหมายอาจกําหนดวา่ จะดําเนนิ
การไดห้ลงัจากวนัทีท่ีม่ผีลบงัคบัใช ้ หากบทบญัญัตขิองรา่ง
กฎหมายจํานวน 2 สอง หรอืมากกวา่ ไดรั้บการอนุมตัโิดย
มคีวามขดัแยง้ในการเลอืกตัง้เดยีวกนั บทบญัญัต ิ เหลา่นัน้ 
ของรา่งกฎหมายทีไ่ดรั้บ จํานวนของ คะแนนเสยีง คะแนน
เสยีงรับรองสงูสดุ จะเหนอืกวา่ 
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การแกไ้ขเพิม่เตมินีเ้สนอโดยวฒุสิภา การแกไ้ขเพิม่เตมิ 9 

รัฐธรรมนูญของการประชมุสมยัสามญั 2017–2018 (มต ิ
บท 1 พระราชบญัญัตปีิ 2018) แกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญ
แหง่รัฐ California อยา่งชดัแจง้ โดยเพิม่เตมิหนึง่มาตรา
เขา้ไป ดงันัน้บทบญัญัตใิหมท่ีเ่สนอจะพมิพใ์นรปูแบบตวั
เอยีง เพือ่ระบวุา่เป็นขอ้ความใหม่

การแกไ้ขเพิม่เตมิทีเ่สนอเขา้ใน หมวด
ยอ่ย (c) ของ มาตรา 2 ของขอ้ XIII A

(c) เพือ่วตัถปุระสงคข์องหมวดยอ่ย (a) สภานติบิญัญัตอิาจ
กําหนดวา่ คําวา่ "สรา้งใหม"๋ ไมร่วมถงึขอ้ใดๆ ขอ้ตไ่ปนี:้

(1) การสรา้ง หรอืการเพิม่เตมิระบบพลงังานแสงอาทติยท์ี่
ใชง้านอยู่

(2) การสรา้งหรอืการตดิตัง้ระบบฉีดน้ํา หรอืระบบป้องกนั
เพลงิ หรอืระบบตรวจจับเพลงิไหม,้ หรอืการปรับปรงุทางหนี
ไฟทีร่ะบโุดยสภานติบิญัญัต ิ ทีส่รา้งหรอืตดิตัง้หลงัจากวนัที่
มผีลบงัคบัใชข้องวรรคนี้

(3) การสรา้ง, การตดิตัง้ หรอืการดดัแปลง ตัง้แตว่นัที ่หรอื
หลงัวนัททีีม่ผีลบงัคบัใชข้องวรรคนี ้ ตอ่สว่นใดๆ หรอืองค์
ประกอบโครงสรา้งใดๆ ของทีพั่กอาศยัสําหรับประเภท
ครอบครัวเดีย่ว หรอืหลายครอบครัว ซึง่มเีกณฑเ์หมาะสม
ทีจ่ะไดรั้บการยกเวน้สําหรับเจา้ของบา้น หากการสรา้ง, ตดิ
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การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีง
หากคณุไดข้ึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงแลว้ คณุไมต่อ้งขึน้ทะเบยีนอกี เวน้แตว่า่คณุเปลีย่นชือ่ 
ทีอ่ยู ่ทีอ่ยูท่างไปรษณีย ์หรอืหากคณุตอ้งการจะเปลีย่น หรอืเลอืกพรรคการเมอืง
คณุสามารถขึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงทางออนไลนไ์ดท้ี ่RegisterToVote.ca.gov หรอืโทร
สายดว่นสําหรับผูล้งคะแนนเสยีงฟรขีองเลขาธกิารรัฐที ่(855) 345-3933 เพือ่ใหส้ง่แบบฟอรม์ถงึ
คณุทางไปรษณีย์
สามารถหาแบบฟอรม์การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงไดท้ีท่ีทํ่าการไปรษณีย ์หอ้งสมดุ สํานักงาน
ประจําเมอืงและเทศมณฑล สํานักงานการเลอืกตัง้ประจําเทศมณฑล และสํานักงานเลขาธกิารรัฐ 
Californi a

การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงแบบมเีงือ่นไข
ในระหวา่งชว่งเวลา 14 วนักอ่นถงึวนัเลอืกตัง้ แตร่วมถงึวนัเลอืกตัง้ดว้ย คณุสามารถไปทีสํ่านักงาน
ของเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประจําเทศมณฑล หรอืศนูยล์งคะแนนเสยีงของคณุเพือ่ขึน้ทะเบยีนแบบ
มเีงือ่นไขเพือ่ลงคะแนนเสยีง และลงคะแนนเสยีง ในการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ ไปที ่www.sos.ca.gov/

elections/voter-registration/conditional-voter-reg/

ขอ้มลูความเป็นสว่นตวัในการขึน้ล
งทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีง
โปรแกรม Safe at Home Confidential Voter Registration: ผูล้งคะแนนเสยีงบางรายประสบกบั
สถานการณท์ีเ่ป็นอนัตรายถงึชวีติ (เชน่ ความรนุแรงภายในครอบครัว และเหยือ่ของการสะกด
รอยตาม) อาจเขา้เกณฑสํ์าหรับสถานะผูล้งคะแนนเสยีงทีป่กปิดเป็นความลบั สําหรับขอ้มลูเพิม่
เตมิ โปรดตดิตอ่หมายเลขโทรฟรโีปรแกรม Safe at Home (โปรแกรมความปลอดภยัทีบ่า้น) ของ
เลขาธกิารรัฐที ่(877) 322-5227 หรอืไปที ่www.sos.ca.gov/registries/safe-home/

ความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูผูล้งคะแนนเสยีง: เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้จะใชข้อ้มลูคําใหก้ารเป็น
ลายลกัษณอ์กัษรเกีย่วกบัการขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงของคณุเพือ่สง่ขอ้มลูทีเ่ป็นทางการใน
เรือ่งกระบวนการลงคะแนนเสยีง เชน่ ทีต่ัง้ของหน่วยเลอืกตัง้ และประเด็นตา่งๆ และผูส้มคัรรับ
เลอืกตัง้ทีจ่ะปรากฎบนบตัรลงคะแนน กฎหมายหา้มมใิหใ้ชก้ารขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงในเชงิ
พาณชิย ์และจะเป็นความผดิอาญาประเภทลหโุทษ อาจมกีารใหข้อ้มลูผูล้งคะแนนเสยีงแกผู่ส้มคัร
รับเลอืกตัง้ คณะกรรมการดา้นมาตรการบนบตัรลงคะแนนเสยีง หรอืบคุคลอืน่เพือ่วตัถปุระสงคด์า้น
การเลอืกตัง้ วชิาการ การขา่ว การเมอืง หรอืรัฐบาลตามทีไ่ดพ้จิารณาโดยเลขาธกิารรัฐ ไมส่ามารถ
ใหห้มายเลขใบขบัขีแ่ละหมายเลขประกนัสงัคม หรอืลายเซน็ของคณุทีแ่สดงบนบตัรขึน้ทะเบยีนผู ้
ลงคะแนนเสยีงของคณุเพือ่วตัถปุระสงคเ์หลา่นีไ้ด ้หากคณุมคํีาถามใดๆ เกีย่วกบัการใชข้อ้มลูผูล้ง
คะแนนเสยีง หรอืตอ้งการแจง้การใชง้านขอ้มลูดงักลา่วทีต่อ้งสงสยั โปรดโทรตดิตอ่สายดว่นผูล้ง
คะแนนเสยีงของเลขาธกิารรัฐที ่(855) 345-3933
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วนัที ่7 พฤษภาคม 2018
วนัแรกทีจ่ะลงคะแนนเสยีงทาง
ไปรษณีย์

วนัที ่21 พฤษภาคม 2018
วนัสดุทา้ยทีจ่ะขึน้ทะเบยีนเพือ่ลง
คะแนนเสยีง คณุสามารถขึน้ทะเบยีน 
“แบบมเีงือ่นไข” แลว้ลงคะแนนเสยีง
ไดท้ีสํ่านักงานการเลอืกตัง้ประจําเทศ
มณฑลของคณุหลงัวนัครบกําหนดการ
ขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงระยะเวลา 
15 วนั 

วนัที ่29 พฤษภาคม 2018
วนัสดุทา้ยทีเ่จา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้
ประจําเทศมณฑลจะยอมรับใบสมคัร
ของผูล้งคะแนนเสยีงสําหรับบตัรลง
คะแนนทางไปรษณีย์

วนัที ่5 มถินุายน 2018
วนัเลอืกต ัง้!

อยา่ลมืไปลงคะแนนเสยีง!
หน่วยเลอืกตัง้จะเปิดตัง้แตเ่วลา 7:00 น. ถงึ 20:00 น. ในวนัเลอืกตัง้!

พฤษภาคม

 อา  จ  อ  พ  พฤ  ศ  ส 

   1 2 3 4 5 

 6 7 8 9 10 11 12 

 13 14 15 16 17 18 19 

 20 21 22 23 24 25 26 

 27 28 29 30 31

มถินุายน

 อา  จ  อ  พ  พฤ  ศ  ส

      1 2 

 3 4 5 6 7 78 9 

 10 11 12 13 14 15 16 

 17 18 19 20 21 22 23 

 24 25 26 27 28 29 30

วนัทีท่ ีต่อ้งไมล่มื!



คูม่อืขอ้มลูสาํหรบัผูล้งคะแนน
เสยีงฉบบัทางการ

วนัองัคารที ่5 มถินุายน 2018

อยา่ลมืไปลงคะแนนเสยีง!
หน่วยเลอืกตัง้จะเปิดตัง้แตเ่วลา 7:00 น. ถงึ 20:00 น.

วนัที ่7 พฤษภาคม
วนัแรกทีจ่ะลงคะแนนเสยีงทางไปรษณีย์

วนัที ่21 พฤษภาคม*
วนัสดุทา้ยทีจ่ะขึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีง

วนัที ่29 พฤษภาคม
วนัสดุทา้ยทีเ่จา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประจําเทศมณฑลจะยอมรับใบ

สมคัรของผูล้งคะแนนเสยีงสําหรับบตัรลงคะแนนทางไปรษณีย์

สําหรับสําเนาเพ่ิมเติมของคู่มือข้อมูลสําหรับผู้ลงคะแนน
เสียงในภาษาใดๆ ต่อไปนี้ โปรดโทรติดต่อ:

ตรวจสอบสถานะการขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงทางออนไลนไ์ดท้ ี ่voterstatus.sos.ca.gov

ในความพยายามเพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้ สภานติบิญัญัตแิหง่รัฐไดอ้นุมตัใิหรั้ฐและเทศมณฑลสง่ไปรษณียค์ูม่อืเพยีงหนึง่เลม่
ไปยงัทีอ่ยูท่ีม่ผีูล้งคะแนนเสยีงมากกวา่หนึง่คนทีม่นีามสกลุเดยีวกนัอาศยัอยู ่คณุอาจขอรับสําเนาเพิม่เตมิไดโ้ดยตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่าร

เลอืกตัง้ประจําเทศมณฑล หรอืโดยโทรไปที ่(800) 345-3933

CALIFORNIA

การเลอืกต ัง้ข ัน้ตน้โดยตรงท ัว่รฐั

OSP 18 144602

* คณุยงัสามารถขึน้ทะเบยีน “แบบมเีงือ่นไข” แลว้ลงคะแนนเสยีงไดท้ีสํ่านักงานการเลอืกตัง้ประจําเทศมณฑลของคณุไดห้ลงัวนัครบกําหนดการขึน้
ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงระยะเวลา 15 วนั

ส่ง่ขอ้ความ Vote ถงึ GOVOTE (468683) เพือ่หาทีต่ัง้ของหน่วยเลอืกตัง้ของคณุ

California Secretary of State

Elections Division

1500 11th Street

Sacramento, CA 95814

NONPROFIT

U.S. POSTAGE 
PAID

CALIFORNIA 
SECRETARY 

OF STATE

English: (800) 345-VOTE (8683)

TDD: (800) 833-8683

Español/Spanish: (800) 232-VOTA (8682)

中文 /Chinese: (800) 339-2857

/Hindi: (888) 345-2692

/Japanese: (800) 339-2865

/Khmer: (888) 345-4917

/Korean: (866) 575-1558

Tagalog: (800) 339-2957

/Thai: (855) 345-3933

/Vietnamese: (800) 339-8163

THAI



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /DefaultDocumentLanguage (ZH-TW)
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F002000410064006F006200650020005000440046002C0020006B00740065007200E90020007300650020006E0065006A006C00E90070006500200068006F006400ED002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED0020007400690073006B00200061002000FA007000720061007600750020007600200070015900650064007400690073006B006F007600E900200070015900ED0070007200610076011B002E00200056007900740076006F01590065006E00E900200064006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        18
        18
        18
        18
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


