P angkalahatang
E leksiyon
ng
CALIFORNIA
Martes, Nobyembre 5, 2002
SERTIPIKO NG KATUMPAKAN
Ako, si Bill Jones, Sekretaryo ng Estado ng Estado ng
California, ay nagpapatunay na ang mga panukalang-batas
na kabilang dito ay ihaharap sa mga manghahalal ng
Estado ng California sa Pangkalahatang Eleksiyon na
gaganapin sa buong Estado sa Nobyembre 5, 2002, at ang
pamplet na ito ay wastong inihanda alinsunod sa batas.
Saksihan ang aking kamay at ang Dakilang Selyo ng
Estado sa Sacramento, California, ngayong ika-12 araw ng
Agosto, 2002.

Bill Jones
Sekretaryo ng Estado

O PISYAL N A
P ATNUBAY N A
I MPORMASYON
S A B OTANTE
Bisitahin ang aming website sa www.ss.ca.gov

S ekretaryo ng E stado
Mahal na Botante ng California:
Ikinalulugod ko ang paglilingkod sa inyo bilang Sekretaryo ng Estado sa nakalipas na walong taon. Ang
pagtatrabahong kasama ng mga pangunahing tagagawa ng patakaran at ng masisipag na di-partidistang
propesyonal na tagapangasiwa ng eleksiyon ng California at lalo na kayo, ang botante, ikinararangal kong
sabihin na mag-iiwan tayo ng isang pamanang mga reporma sa eleksiyon na nakabuti sa demokrasya sa
ating estado.
Mula nang magkaroon ng pampanguluhang kontrobersiya sa Florida noong Nobyembre 2000, masusing
tinitingnan ngayon ang pagsasagawa at pangangasiwa ng mga eleksiyon sa buong bansa. Sa kabutihang-palad
para sa mga taga-California, maaga nating hinanap ang mga pagbabagong kailangan at ang ating
nagkakaisang pagsisikap ay ginawang modelo ang California para tularan ng lahat ng estado.
Ang totoo, ang huling pederal na batas sa reporma sa eleksiyon ay nag-aatas sa ibang mga estado na
isakatuparan ang lubhang mahahalagang pamamaraan na sinimulan natin sa California bilang kondisyon
para makakuha ng mga pederal na pondo para sa pagsasamoderno ng eleksiyon.
Ito man ay ang paglalathala nitong detalyadong patnubay na impormasyon sa botante, na nakakatulong sa
inyo na gumawa ng mga may-kaalamang desisyon, o ang pagbuo ng pangunahing sistema sa Amerika ng
pagsubaybay sa pagtustos ng kampanya o ang pinakamalawak sa bansa at lubos na iginagalang na mga
pagsisikap na makipag-ugnayan sa botante, maipagmamalaki ninyo na ang California ay naghahawan ng
landas para sundan ng ibang mga estado.
Upang tiyakin ang integridad ng proseso ng eleksiyon, pinahusay natin ang mga pangunahing instalasyon at
pasilidad upang matiyak na ang mga botanteng namatay na o lumayo ay hindi na mananatili sa listahan ng
botante at ipinatupad ang primera-klaseng yunit sa pag-imbistiga ng pandaraya upang ang mga indibidwal
na lumabag sa mga batas sa eleksiyon ay magagawang usigin nang ganap ayon sa ipinauubaya ng batas.
Ang ating malikhaing paggamit ng teknolohiya, tulad ng pinatatakbo ng kompyuter na pambuong-estadong
talaan ng botante ng California at ang ginagawa sa mismong panahon, eksakto sa oras na pag-uulat ng mga
resulta ng eleksiyon sa Internet, ay nagkakaloob sa atin ng lubhang mahalagang kasangkapan na patuloy na
magpapahusay sa paraan ng pangangasiwa natin ng mga eleksiyon. At ang pagpapatibay kamakailan ng
Panukala 41, ang Batas sa Bono Ukol sa Pagsasamoderno ng Pagboto, ay tutulong sa atin na mas makalapit
sa pagtulong sa mga county na palitan ang kanilang mga lipas nang sistema ng pagboto ng mga bago, mas
modernong teknolohiya para gamitin ninyo sa pagboto.
Isang karangalan na magtrabahong kasama ng mga dedikadong lalaki at babae ng Opisina ng Sekretaryo ng
Estado upang magtayo ng mas mahusay na sistema ng eleksiyon para sa lahat ng taga-California. Hindi na
pagdududahan ng mga taga-California ang integridad ng demokratikong proseso, na pinagsakripisyuhan ng
mga buhay ng maraming Amerikano sa kasaysayan ng ating dakilang bansa.
Umaasa kami na igagalang ninyo ang sakripisyong ito at ipagbubunyi ang kanilang alaala at susuportahan
ang ating bansa sa pamamagitan ng pagboto sa Nobyembre 5, 2002.
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Oktubre 21, 2002

Huling araw na ang mga opisyal sa mga eleksiyon ng
county ay tatanggap ng anumang aplikasyon ng
botante para sa balotang ipinakokoreo
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Nobyembre 5, 2002
Huling araw upang personal na magaplay para sa balotang ipinakokoreo sa
opisina ng mga eleksiyon ng county
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Araw ng Eleksiyon!

24

25

26

27

28

29

30

25

26

27

28

29

30

Huwag Kalilimutang
Bumoto!

Ang mga lugar na botohan ay bukas mula
ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi.

www.ss.ca.gov
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Dalhin Ninyo Ito sa Lugar na Botohan!

CALIFORNIA

N ahihilang P atnubay
P ara s a
M abilis n a P agsangguni
Pangkalahatang Eleksiyon

Martes, Nobyembre 5, 2002
Itong nahihilang patnubay para sa mabilis na pagsangguni ay
naglalaman ng mga kabuuran at impormasyon ukol sa
matatawagan para sa bawat panukalang-batas ng estado na
nakalagay sa balota ng Nobyembre 5, 2002.

Dalhin ninyo
ito sa lugar
na botohan!
O PISYAL N A
P ATNUBAY N A
I MPORMASYON
S A B OTANTE
Bisitahin ang aming website sa www.ss.ca.gov
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PANUKALA

Batas ng 2002 Para sa Ipinagkakatiwalang Pondo
Ukol sa Pabahay at Pangkagipitang Tirahan

47

Batas ng 2002 Para sa Bono Ukol sa mga
Pasilidad ng Pampublikong Edukasyon na
Kindergarten-Unibersidad.

Batas sa Bono

Batas sa Bono

Inilagay sa Balota ng Lehislatura

Inilagay sa Balota ng Lehislatura

Kabuuran

Kabuuran

Ang batas na ito ay nagtatadhana ng Batas ng 2002 para sa Ipinagkakatiwalang
Pondo Ukol sa Pabahay at Pangkagipitang Tirahan. Para sa pagkakaloob ng mga
tirahan ng mga ginugulping babae, malinis at ligtas na pabahay para sa matatandang
mamamayan na mababa ang kita, mga pangkagipitang tirahan para sa mga walangbahay na pamilya na may mga bata, pabahay na may mga serbisyong panlipunan para
sa mga walang-bahay at may-sakit sa isip, mga pagkukumpuni at pagpapahusay sa mga
apartment para sa mga pamilya at mamamayang may kapansanan, tulong na
magkaroon ng sariling bahay ang mga beterano ng militar, at mga pagpapahusay at
pagkukumpuning panseguridad sa mga kasalukuyang pangkagipitang tirahan, ay
estado ba ay dapat lumikha ng ipinagkakatiwalang pondo ukol sa pabahay sa
pamamagitan ng pagpapalabas ng mga bono na may kabuuang dalawang bilyon isang
daang milyong dolyar ($2,100,000,000), babayaran mula sa mga kasalukuyang pondo
ng estado sa pangkaraniwang taunang gastos na isang daan limampu’t pitong milyong
dolyar ($157,000,000) kada taon sa 30-taong buhay ng mga bono, na may iniaatas na
ang bawat lungsod at county ay karapat-dapat tumanggap ng mga pondo gaya ng
tinukoy sa panukalang-batas at ang lahat ng paggasta ay napapailalim sa isang
independiyenteng pagsusuri?

Itong labintatlong bilyon limampung milyong dolyar ($13,050,000,000) na
bono ay magkakaloob ng pondo para sa mga kailangang pasilidad na pangedukasyon upang maalis ang sobrang pagsisikip at upang kumpunihin ang
mga lumang paaralan. Ang mga pondo ay ilalaan sa mga lugar na higit na
nangangailangan at dapat gastahin alinsunod sa mahihigpit na hakbang ukol
sa pananagutan. Ang mga pondo ay gagamitin upang magpahusay at magtayo
ng mga bagong silid-aralan sa mga Kolehiyo ng Komunidad ng California, sa
Unibersidad ng Estado ng California, at sa Unibersidad ng California, upang
magkaloob ng sapat na mga pasilidad ng mas mataas na edukasyon upang
bigyang-daan ang dumaraming bilang ng mga estudyante. Ang mga bonong
ito ay maaaring gamitin para lamang sa mga karapat-dapat na proyekto. Tama
sa Pananalapi: Gastos ng estado na mga $26.2 bilyon sa 30 taon upang
bayaran ang prinsipal ($13.05 bilyon) at interes ($13.15 bilyon) ng mga
bono. Mga pagbabayad na mga $873 milyon kada taon.

Ang Kahulugan ng Inyong Boto

Ang Kahulugan ng Inyong Boto

Oo

Hindi

Oo

Hindi

Ang botong OO sa panukalang-batas
na ito ay nangangahulugang: Ang
estado ay makakapagbenta ng $2.1
bilyon na pangkalahatang obligasyong
bono upang suportahan ang mga
programang pabahay.

Ang botong HINDI sa panukalangbatas na ito ay nangangahulugang:
Ang estado ay hindi makakapagbenta
ng $2.1 bilyon na pangkalahatang
obligasyong bono para sa mga
layuning ito.

Ang botong OO sa panukalangbatas na ito ay nangangahulugang:
Ang estado ay makakapagbenta ng
$13.05 bilyon na pangkalahatang
obligasyong bono para sa konstruksiyon
at pagbabago ng mga pasilidad ng
pampublikong edukasyon (kindergarten hanggang ika-12 grado at mas
mataas na edukasyon).

Ang botong HINDI sa panukalangbatas na ito ay nangangahulugang:
Ang estado ay hindi makakapagbenta
ng $13.05 bilyon na pangkalahatang
obligasyong bono para sa mga
layuning ito.

Mga Pangangatwiran

Mga Pangangatwiran

Pabor

Kontra

Pabor

Kontra

Ang Panukala 46 ay nagtatadhana ng
mga pangkagipitang tirahan para sa
mga inaabusong babae, abot-kayang
pabahay sa mga nakakatanda, mga
pamilyang mababa ang kita, mga
tirahan ng walang-bahay na may mga
serbisyong panlipunan; binabayaran
mula sa mga kasalukuyang tagapagdulot
ng estado nang hindi magtataas ng
buwis; tinatangkilik ng AARP,
Congress of California Seniors, League
of Women Voters of California,
California Chamber of Commerce,
California State Sheriffs Association.

Ang bonong ito ay magkakaloob ng
$2.1 bilyon para sa mga proyekto sa
pabahay, pero magkakahalaga sa mga
mambubuwis ng humigit-kumuang
na $3.36 na bilyon upang mabayaran.
Ito ay magkakaloob ng kaunti lamang
na benepisyo sa mga bumibili ng
bahay sa unang pagkakataon at
WALANG gagawin upang tanggalin
ang hadlang na burukratiko at
pagregula para sa abot-kayang
pabahay sa buong California.

MAS MARAMING SILID-ARALAN
at MAS MAHUHUSAY NA
PAARALAN,
NANG
HINDI
MAGTATAAS NG MGA BUWIS.
Kailangan natin ng 13,000+ na mga
bagong silid-aralan! Ang 47 ay tumitiyak
ng ang mga distritong LUBHANG
NAGSISIKIP ay makakakuha ng
kanilang
MAKATWIRANG
KABAHAGI upang magtayo ng mga
silid-aralan, KUMPUNIHIN ang mga
luma at pahusayin ang KALIGTASAN.
Ang mahigpit na PANANAGUTAN
at PAGSUSURI ay iniaatas. California
PTA, California Teachers Association,
California Taxpayers Association,
Chamber of Commerce: "OO sa 47"

Sa ilalim ng Panukala 47, ang mga
paaralang kailangang-kailangan ay
hindi iniaatas na simulang gawin sa 6
1/2 taon. Ang bonong ito ay pabor sa
LAUSD kaysa sa ibang distrito sa
estado. Ang Panukala 47 ay ang
maling solusyon sa krisis sa ating mga
pasilidad ng paaralan, mahina ang
pagkakasulat, hindi makatwiran at
magtataas ng inyong mga buwis.

Para sa Karagdagang Impormasyon

Para sa Karagdagang Impormasyon

Pabor

Kontra

Pabor

Julie Snyder
Yes on Proposition 46/
Housing California
926 J Street, Suite 1400
Sacramento, CA 95814
916-447-0531
info@prop46yes.org
www.prop46yes.org

Walang ipinagkaloob ng
impormasyon ukol sa matatawagan.

Yes on 47 for Accountability and Walang ipinagkaloob ng
Better Schools: a coalition of taxpayers, impormasyon ukol sa matatawagan.
parents, teachers, seniors, educators,
builders and business
111 Anza Blvd., Suite 406
Burlingame, CA 94010
650-340-0470
info@yesprop47.com
www.yesprop47.com
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KABUURAN NG PANUKALANG-BATAS SA BALOTA
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PANUKALA

Pag-Iisa ng Hukuman.
Pambatasang Susog Sa Kontitusyon.
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Mga Programa Bago at Pagkatapos ng Paaralan.
Mga Gawad ng Estado. Inisyatibong Batas.

Inilagay sa Balota ng mga Pirma sa Petisyon

Inilagay sa Balota ng Lehislatura

Kabuuran

Kabuuran

Nagsususog sa Konstitusyon upang tanggalin ang mga pagtukoy sa mga
hukumang munisipal, mga patukoy na hindi na kailangan ngayon dahil sa
pag-iisa ng mga hukumang superyor at munisipal bilang isang pinag-isang
mga hukumang superyor. Tama sa Pananalapi: Walang karagdagang gastos sa
estado o lokal na pamahalaan.

Nagtataas ng mga pondong gawad ng estado para sa mga programa
bago/pagkatapos ng paaralan, nagkakaloob ng pagtuturo, tulong sa aralingbahay, at kayamanan sa edukasyon. Nag-aatas na, simula sa 2004-05, ang
mga bagong gawad ay hindi kukunin sa mga pondong pang-edukasyon na
ginagarantiyahan ng Panukala 98. Tama sa Pananalapi: Karagdagang
taunang gastos ng estado para sa mga programa ukol sa bago at pagkatapos
ng paaralan na hanggang $455 milyon, simula sa 2004-05.

Ang Kahulugan ng Inyong Boto

Ang Kahulugan ng Inyong Boto

Oo

Hindi

Oo

Hindi

Ang botong OO sa panukalang-batas
na ito ay nangangahulugang: Ang
Konstitusyon ng California ay
sususugan upang tanggalin ang mga
lipas na pagtukos sa mga hukumang
munisipal, at upang gumawa ng mga
sumusunod na pagbabago na may
kinalaman sa pagiging miyembro ng
Konsehong
Panghukuman
ng
California at sa pagiging miyembro
ng Komisyon sa Pagganap na
Panghukuman.

Ang botong HINDI sa panukalangbatas na ito ay nangangahulugang:
Ang Konstitusyon ng California ay
hindi sususugan upang tanggalin ang
mga lipas na pagtukoy sa mga
hukumang munisipal, at hindi
sususugan upang gumawa ng mga
sumusunod na pagbabago na may
kinalaman sa pagiging miyembro ng
Konsehong
Panghukuman
ng
California at sa pagiging miyembro
ng Komisyon sa Pagganap na
Panghukuman.

Ang botong OO sa panukalang-batas
na ito ay nangangahulugang: Ang
estado ay magkakaloob ng karagdagang
pagpopondo na hanggang $455 milyon
sa mga programa bago at pagkatapos ng
paaralan.

Ang botong HINDI sa panukalangbatas na ito ay nangangahulugang:
Ang pagpopondo sa mga programa
bago at pagkatapos ng paaralan ay
patuloy na magiging depende sa
taunang pagbabatas.

Mga Pangangatwiran

Mga Pangangatwiran

Pabor

Kontra

Pabor

Kontra

Apat na taon na ang nakakalipas ang
mga botante ay nag-awtorisa ng pagaalis ng mga hukumang munisipal.
Ang mga hukumang munisipal ay
wala na. Ang kanilang tungkulin ay
isinama na sa hukumang superyor,
para sa tinatantiyang taunang
matitipid na $23,000,000. Ang
Panukala 48 ay naglilinis ng
Konstitusyon ng California sa
pamamagitan ng pagtanggal ng lipas
na pagtukoy sa mga dating
hukumang munisipal.

Ang Panukala 48 ay hindimatalinong magbabawal sa muling
pagtatatag ng "hukumang munisipal"
sa alinman sa 58 county ng
California. Ang pagtanggal ng mga
hukumang munisipal para sa iisang
"hukumang superyor" sa bawat
county ay lumikha ng anyo ng
kawalan ng katwiran at ginawa ang
mga lokal na hukuman na mas
makitid at kulang sa pananagutan.

Ang mga pag-aaral ng mga
pangunahing
unibersidad
ay
nagpapakita na ang mga programa
pagkatapos
ng
paaralan
ay
nagbabawas ng gawain ng gang,
droga at pagkakulong ng kabataan
habang nagpoprotekta sa mga bata,
nagpapahusay ng mga marka,
nakakatipid sa mga bumubuwis ng $3
para sa bawat $1 na pinuhunan sa
pamamagitan ng nabawasang mga
gastos sa krimen ng kabataan, pagulit ng grado, at edukasyong
panremedyo. Ang Panukala 49 ay
may tangkilik ng: California
Taxpayers’ Association, Teachers
Association, PTA, mga Siyerip,
AARP, Arnold Schawarzenegger.

Ang Panukala 49 ay hindi
makatwirang kukuha ng isang
programa sa pamamagitan ng isang
makapangyarihang isponsor at
gagarantiyahan ang pagpopondo nito
taun-taon. Ito ay pupunta sa labas ng
proseso ng badyet—kahit sa mga
panahon ng paghina ng ekonomiya
kung kailan maaaring kunin nito ang
pera mula sa mas mahahalagang
pangangailangan na tulad ng
proteksiyon ng kapaligiran, pangangalaga ng kalusugan, kaligtasan ng
publiko at ibang mga programa sa
mga bata.

Para sa Karagdagang Impormasyon

Para sa Karagdagang Impormasyon

Pabor

Kontra

Pabor

Kontra

Nathaniel Sterling
California Law Revision
Commission
4000 Middlefield Road
Palo Alto, CA 94303
650-494-1335
sterling@clrc.ca.gov
www.clrc.ca.gov

Gary B. Wesley
Voter Information Alliance (VIA)
P.O. Box 90151
San Jose, CA 95109
408-882-5070
www.VoterInformationAlliance.org

Citizens for After School
Programs
3110 Main Street #210
Santa Monica, CA 90405
310-664-9120
info@joinarnold.com
www.joinarnold.com

Trudy Schafer
League of Women Voters of
California
926 J Street, Suite 515
Sacramento, CA 95814
916-442-3236
stop49@lwvc.org
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Inilagay sa Balota ng mga Pirma sa Petisyon

Transportasyon. Pamamahagi ng mga
Kasalukuyang Buwis Sa Pagbebenta at Paggamit.
Inisyatibong Batas.

Inilagay sa Balota ng mga Pirma sa Petisyon

Kabuuran

Kabuuran

Nag-aawtorisa ng $3,440,000,000 na pangkalahatang obligasyong bono
upang pondohan ang iba-ibang proyekto ukol sa tubig at basang-lupa. Tama
sa Pananalapi: Gastos ng estado na hanggang $6.9 na bilyon sa 30 taon
upang bayaran ang mga bono. Kabawasan sa mga kita sa lokal na buwis sa ariarian, aabot ng hanggang $10 milyon taun-taon; mababawi ang bahagi sa
pamamagitan ng mga pondo ng estado. Hindi alam na mga pang-estado at
lokal na gastos at gastos sa pagpapanatili.

Muling ipinamamahagi ang bahagi ng mga kasalukuyang kita ng estado
mula sa pagbebenta/pagpapaarkila ng sasakyang de-motor mula sa
Pangkalahatang Pondo patungo sa Ipinagkakatiwalang Pondo para sa mga
programa sa transportasyon, kapaligiran, at mga programa sa kaligtasan ng
haywey at bus na pampaaralan. Tama sa Pananalapi: Inililipat ang tinukoy
na mga kita ng Pangkalahatang Pondo sa mga layuning may kaugnayan sa
pang-estado at lokal na transportasyon na mga $420 milyon sa 2002-03,
$910 milyon sa 2003-04, at itinataas ang mga halaga pagkaraan, depende sa
pagtaas ng benta at pagpapaarkila ng mga sasakyang de-motor.

Ang Kahulugan ng Inyong Boto
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Oo

Hindi

Oo

Hindi

Ang botong OO sa panukalangbatas na ito ay nangangahulugang:
Ang estado ay makakapagbenta ng
$3.44 na bilyon na bono para sa mga
proyekto sa kalidad ng tubig,
pagiging maaasahan ng panustos na
tubig, ligtas na tubig na iniinom at
para sa pagkakamit at proteksiyon ng
lupa ng baybayin.

Ang botong HINDI sa panukalangbatas na ito ay nangangahulugang:
Ang estado ay hindi makakapagbenta
ng $3.44 na bilyon na bono para sa
mga layuning ito.

Ang botong OO sa panukalang-batas
na ito ay nangangahulugang:
Tatlumpung porsiyento ng mga kita
ng Pangkalahatang Pondo na galing
sa buwis sa pagbebenta at
pagpapaupa ng mga sasakyang demotor ay magagamit lamang sa mga
pang-estado at lokal na layuning may
kaugnayan sa transportasyon, sa
halip na makuha ng mga programang
pinopondohan ng Pangkalahatang
Pondo.

Ang botong HINDI sa panukalangbatas na ito ay nangangahulugang:
Ang mga kita ay patuloy na
makukuha ng mga programang
sinusuportahan ng Pangkalahatang
Pondo sa halip na para lamang sa mga
pang-estado at lokal na layuning may
kaugnayan sa transportasyon.

Mga Pangangatwiran
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Pabor

Kontra

Pabor

Kontra

Ang OO sa 50 ay patuloy na
pinadadaloy anga malinis na tubig
na iniinom sa mabilis na lumalaking
populasyon ng California. Ang
Panukala 50 ay isang pagharap
na mabisang paggasta upang
maprotektahan ang mahahalagang
panustos na tubig at ating baybayin.
Iyan ang dahilan kung bakit ang
OO sa 50 ay tinatangkilik ng mga
grupo sa pampublikong kalusugan at
kaligtasan, mga lokal na ahensiya sa
tubig, mga negosyo at grupo sa
konserbasyon sa buong California.

Ang Panukala 50 ay walang ginagawa
upang kumpletuhin ang Proyekto sa
Tubig ng California, o upang
magkaloob sa atin ng mga panustos
na tubig. Ito ay nagbabawal ng
paggamit ng mga bonong pondo para
sa pagtatayo ng mga bagong dam o
imbakan ng tubig. Ito ay magkakahalaga sa inyo ng $5.7 Bilyon sa
susunod na 25 taon. Huwag paloloko
sa mapanlinlang na inisyatibong ito.

Ang OO sa 51 ay naglalaan ng mga
KASALUKUYANG
buwis
sa
pagbebenta ng sasakyan upang
kumpunihin ang mga di-ligtas na daan
at haywey, palitan ang mga di-ligtas na
bus na pampaaralan, at gawin ang mga
landas patungo sa paaaralan na mas
ligtas para sa mga bata. Kabilang ang
mahigit na iniaatas na pagsusuri.
Tinatangkilik ng California Transit
Association, Lung Association, Nurses
Association, Safe Kids Network, mga
bumbero, at Hepe ng Pulisya na si
Arturo Venegas.

Sa panahon ng patuloy na
kakulangan sa badyet, ang Panukala
51 ay nagdaragdag ng $1 bilyon sa
kakulangan taun-taon para sa mga
proyekto ng mga espesyal na interes.
Ibinibigay nito ang inyong dolyar na
buwis sa mga nagbigay ng
kontribusyon sa kampanya, hindi sa
mga priyoridad ng Califonia. Huwag
ipilit ang ang mga pagbawas sa
mahahalagang serbisyo o ang
pagtataas ng mga buwis. Bumoto ng
HINDI SA 51!

Para sa Karagdagang Impormasyon

Para sa Karagdagang Impormasyon

Pabor

Kontra

Pabor

Kontra

Californians for Clean Water &
Coastal Protection
926 J Street, Suite 907
Sacramento, CA 95814
916-669-4796
info@prop50yes.com
www.prop50yes.com

Ted Costa
People’s Advocate Inc.
3407 Arden Way
Sacramento, CA 95825
916-482-6175
tedcosta@tedcosta.com
peoplesadvocate.org
tedcosta.com

Eddy Moore
YES on 51—Citizens for
Traffic Safety
926 J Street #612
Sacramento, CA 95814
916-313-4519
emoore@pcl.org
www.voteyesonprop51.org

David Kersten
California Tax Reform
Association
926 J Street, Suite 710
Sacramento, CA 95814
916-446-4300
caltaxreform@hotmail.com
votenoonprop51.org
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Rehistrasyon ng Botante sa Araw ng Eleksiyon.
Mga Parusa sa Pandaraya ng Botante.
Inisyatibong Batas.

Inilagay sa Balota ng mga Pirma sa Petisyon

Kabuuran
Nagpapahintulot sa mga legal na karapat-dapat na tao na magparehistro
upang bumoto sa araw ng eleksiyon. Nagtataas ng mga parusang pangkrimen
para sa mga pandaraya ng botante at sa pagpaparehistro ng botante.
Ginagawang krimen ang sabwatan upang gumawa ng pandaraya ng botante.
Tama sa Pananalapi: Taunang gastos ng estado na mga $6 na milyon upang
pondohan ang mga county para sa mga aktibidad ng rehistrasyon ng botante
sa araw ng eleksiyon. Walang inaasahang netong gastos ng county. Maliit na
gastos sa pangangasiwa ng estado at hindi alam, pero malamang na maliit, na
mga gastos ng estado upang ipatupad ang bagong batas ukol sa pandaraya
sa eleksiyon.

BUMOTO!
Martes
Nobyembre 5, 2002

Ang Kahulugan ng Inyong Boto
Oo

Hindi

Ang botong OO sa panukalang-batas
na ito ay nangangahulugang: Ang
mga karapat-dapat na mamamayan
ay makakapagparehistro upang
bumoto hanggang sa at kabilang ang
araw ng eleksiyon. Ang mga parusa
ay itataas sa madayang rehistrasyon o
pagboto, at lilikhain ang isang
bagong krimeng pagsasabwatan
upang gumawa ng pandaraya sa
eleksiyon.

Ang botong HINDI sa panukalangbatas na ito ay nangangahulugang: Ang
mga karapat-dapat na mamamayan ay
hindi makakapagparehistro upang
bumoto hanggang sa at kabilang ang
araw ng eleksiyon. Ang kasalukuyang
batas ay mananatili na nag-aatas sa mga
mamamayan na magparehistro upang
bumoto nang hindi kukulangin sa
15 araw bago ang eleksiyon. Ang
mga parusa ay hindi itataas sa
madayang rehistrasyon o pagboto, at
hindi lilikhain.

Mga Pangangatwiran
Pabor

Kontra

Ang Panukala 52 ay nagpapahintulot
sa mga karapat-dapat na tagaCalifornia na magparehistro at
bumoto sa araw ng eleksiyon sa
kanilang
lugar
na
botohan
pagkatapos magpakita ng lisensiya sa
pagmamaneho o dalawang anyo ng
balidong ID. Ito ay magtataas ng
paglahok ng botante habang
nagtataas ng mga parusa sa
pandaraya ng botante. Samahan ang
League of Women Voters of
California at bumoto ng Oo.

Ang mga Abugado ng Distrito at
Siyerip ay nagsasabi ng "HINDI sa
52"!. Ginagawa ng Panukala 52 na
madali sa mga KRIMINAL at
HINDI
MAMAMAYAN
na
bumoto nang hindi magkakaloob ng
opisyal na ID upang patunayan kung
sino sila. Hindi makatarungan sa
mga mamamayan na wastong
nagparehistro. Bumoto ng HINDI sa
52 upang protektahan ang inyong
boto
at
PIGILIN
ANG
PANDARAYA SA BOTO!

Para sa Karagdagang Impormasyon
Pabor

Kontra

Yes on Proposition 52
1510 J Street, Suite 230
Sacramento, CA 95814
916-443-7011
info@electiondayreg.com
www.electiondayreg.com

Dave Gilliard
Citizens & Law Enforcement
Against Election Fraud
921 11th Street, Suite 600
Sacramento, CA 95814
info@StopVoteFraud.com
www.StopVoteFraud.com
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P agbibigay-k ahulugan s a m ga
P anukalang-b atas s a b alota
Pambatasang Bonong Panukalang-batas

Mga Inisyatibo

Anumang panukalang-batas na nananawagan ng
pagpapalabas ng mga pangkalahatang obligasyong bono
ay dapat pagtibayin sa bawat kapulungan ng Lehislatura
sa pamamagitan ng dalawang-ikatlong boto, pinirmahan
ng Gobernador, at inaprobahan ng isang simpleng
mayoriya ng mga boto ng publiko para maging batas.
Tuwing ang isang bonong panukalang-batas ay nasa isang
pambuong-estadong balota, isang pangkalahatang tanaw
ng utang sa bono ng estado ang isinasama sa pamplet
ng balota.

Madalas na tinatawag na “tuwirang demokrasya,” ang
proseso ng inisyatibo ay ang kapangyarihan ng mga tao na
maglagay ng mga panukalang-batas sa balota. Ang mga
panukalang-batas na ito ay puwedeng lumikha o magbago
ng mga batas (kabilang ang mga pangkalahatang
obligasyong bono) at susugan ang Konstitusyon ng
California. Kung ang inisyatibo ay nagmumungkahing
susugan ang isang batas ng California, ang mga pirma ng
mga rehistradong botante na nilikom ay dapat kapantay
ang bilang sa 5% ng mga boto para sa lahat ng kandidato
para Gobernador sa naunang eleksiyong panggobernador.
Kung ang inisyatibo ay nagmumungkahing susugan ang
Konstitusyon ng California, ang mga pirma ng mga
rehistradong botante na nilikom ay dapat na kapantay
ang bilang sa 8% ng mga boto para sa lahat ng kandidato
para Gobernador sa naunang eleksiyon panggobernador.
Ang isang inisyatibo ay nag-aatas ng isang simpleng
mayoriya ng boto ng publiko para maging batas.

Pambatasang Susog sa Konstitusyon
Tuwing ang Lehislatura ay nagmumungkahi ng susog sa
Konstitusyon ng California, ito ay tinatawag na
pambatasang susog sa konstitusyon. Ito ay dapat
pagtibayin sa Senado at sa Asembleya sa pamamagitan ng
dalawang-ikatlong bahagi ng boto bago ito ilagay sa
balota. Ang pambatasang susog sa konstitusyon ay hindi
nangangailangan ng pirma ng Gobernador. Ang ganitong
uri ng susog ay nag-aatas ng isang simpleng mayoriya ng
boto ng publiko para maging batas.

Pambatasang Susog sa Inisyatibo
Tuwing ang Lahislatura ay magmumungkahi na susugan
ang isang batas na dating pinagtibay sa pamamagitan ng
proseso ng inisyatibo, ang Lehislatura ay inaatasan na
magharap ng susog sa mga botante para pumasa.
Maaaring magsusog ang Lehislatura sa dating pinagtibay
na inisyatibong batas kung ang batas ay nagpapahintulot
ng pambatasang susog o pagpapawalang-saysay nang
walang pag-aproba ng botante. Ang ganitong uri ng susog
ay nag-aatas ng isang simpleng mayoriya ng boto ng
publiko para maging batas.

Reperendum
Ang reperendum ay ang kapangyarihan ng mga tao na
aprobahan o tanggihan ang mga batas na pinagtibay ng
Lehislatura. Gayunman, ang mga reperendum ay hindi
magagamit upang aprobahan o tanggihan ang mga
pangkagipitang panukalang-batas o batas na nananawagan
ng mga eleksiyon o nagtatadhana ng pagpapataw ng buwis
o naglalaan ng mga kasalukuyang paggasta ng estado. Ang
mga botanteng gustong hadlangan ang pagsasakatuparan
ng isang batas na may pagpapatibay na pambatasan ay
dapat lumikom ng mga pirma ng mga rehistradong botante
na kapantay ang bilang sa 5% ng boto para sa lahat ng
kandidato para Gobernador sa naunang eleksiyong
panggobernador sa loob ng 90 araw ng pagpapatibay ng
batas. Sa sandaling mapalagay sa balota, ang batas ay
matatalo kung ang mga botante ay bumoto ng mas
maraming HINDI kaysa OO sa tanong sa
reperendum.
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Batas ng 2002 Para sa Ipinagkakatiwalang Pondo
Ukol sa Pabahay at Pangkagipitang Tirahan.

46

Opisyal na Titulo at Kabuuran

Inihanda ng Abugado Heneral

Batas ng 2002 Para sa Ipinagkakatiwalang Pondo
Ukol sa Pabahay at Pangkagipitang Tirahan.
• Lumilikha ng ipinagkakatiwalang pondo upang: magkaloob ng mga tirahan para sa inaabusong babae; malinis at
ligtas na pabahay para sa matatandang mamamayan na mababa ang kita; mga pangkagipitang tirahan para sa mga
walang-bahay na pamilyang may mga bata; pabahay na may mga serbisyong panlipunan para sa mga walang-bahay
at may-sakit sa isip; mga pagkukumpuni/pagpapahusay sa mga apartment para sa mga pamilya at mamamayang
may kapansanan; tulong na magkaroon ng sariling bahay ang beterano ng militar; at mga
pagpapahusay/pagkukumpuning panseguridad sa mga kasalukuyang pangkagipitang tirahan.
• Pinopondohan ng pag-isyu ng bonong dalawang bilyon isang daang milyong dolyar ($2,100,000,000).
• Ginagawang karapat-dapat ang mga lungsod at county na tumanggap ng mga tinukoy na pondo.
• Ipinapapalalim ang mga paggasta sa independiyenteng pagsusuri.
• Naglalaan ng pera mula sa Pangkalahatang Pondo ng estado upang bayaran ang mga bono.

Kabuuran ng Tantiya ng Pambatasang Manunuri sa Netong Tama sa Pananalapi ng
Estado at Lokal na Pamahalaan:
• Gastos ng estado na mga $4.7 bilyong sa 30 taon upang bayaran ang prinsipal ($2.1 bilyong) at interes ($2.6 na
bilyong) ng mga bono. Mga pagbabayad na mga $157 milyon kada taon.

Mga Huling Boto ng Lehislatura sa SB 1227 (Panukala 46)
Asembleya:

Oo 54

Hindi 21

Senado:

Oo 27

Hindi 11

PAGSUSURI NG PAMBATASANG MANUNURI
Batayan
Mga 150,000 bahay at apartment ang itinatayo sa California taun-taon.
Karamihan sa mga yunit na ito ay lubos na itinatayo sa pamamagitan ng
mga pribadong dolyar. Ang ilan, gayunman, ay tumatanggap ng tustos mula
sa pederal, pang-estado, at lokal na pamahalaan. Para sa ilang yunit na
tumatanggap ng mga pondo sa estado, ang estado ay nagkakaloob ng mga
pautang o gawad na mababa ang interes sa mga tagatayo (pribado,dinagtutubo, at mga lokal na pamahalaan). Pangkaraniwan, may iniaatas na
ang bahay na itinayo ay ibenta o paupahan sa mga taga-California na may
mababang kita. Ang ibang mga programa ng estado ay nagkakaloob sa mga
bumibili ng bahay ng tuwirang tulong na pinansiyal upang tumulong sa
mga halaga ng paunang-bayad.
Ang halaga ng mga pondong ipinagkaloob na ng estado sa mga ganitong
uri ng programang pabahay ay nagkakaroon ng pagkakaiba-iba sa paglipas
ng panahon. Noong1988 at 1990, inaprobahan ng mga botante ang
kabuuang $600 milyon na mga pangkalahatang obligasyong bono upang
pondohan ang mga programang pabahy (ang mga pondong ito ay nagasta
na). Mula noon, ang estado ay pangkaraniwang gumagasta ng mas kaunti
sa $20 milyon taun-taon sa mga kita ng Pangkalahatang Pondo sa mga
programang pabahay ng estado. Sa isang pagkakataon, gayunman, ang
estado ay nagkaloob kamakailan ng higit sa $350 milyon sa mga kita ng
Pangkalahaang Pondo para sa mga layuning ito.

Mungkahi
Ang panukalang-batas na ito ay nagpapahintulot sa estado na magbenta
ng $2.1 na bilyon ng mga pangkalahatang obligasyong bono upang
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pondohan ang 21 programang pabahay. Ang mga pangkalahatang
obligasyong bono ay suportado ng estado, ibig sabihin ang estado ay
inaatasang magbayad ng prinsipal at interes sa mga bonong ito. Ang mga
kita ng Pangkalahatang Pondo ay gagamitin upang bayaran ang mga gastos
sa mga 30 taon.
Ang Pigura 1 ay nglalarawan ng mga programa at ang halaga ng
pagpopondo na tatanggapin ng bawat isa sa ilalim ng panukalang-batas na
ito. Karamihan sa mga pondo ay pupunta sa mga kasalukuyang programang
pabahay ng estado. Marami sa mga programa, gayunman, na bago, na may
mga detalyeng itatatag ng kasunod na pagbabatas. Ang mga pangunahing
paglalaan ng mga nalikom sa bono ay ang mga sumusunod:
• Programang Pabahay sa Maraming Pamilya ($1.11 Bilyon). Ang
panukalang-batas na ito ay magpopondo sa iba-ibang programang
pabahay na para sa konstruksiyon ng mga proyektong pabahay na
pinauupahan, tulad ng mga gusaling apartment. Ang mga programang
ito ay pangkaraniwang nagkakaloob sa mga lokal na pamahalaan, dinagtutubong organisasyon, at pribadong tagatayo na may
mababang-interes (3 porsiyento) na pautang upang pondohan ang
bahagi ng gastos sa konstruksiyon Bilang kapalit, ang isang proyekto ay
dapat maglaan ng isang bahagi ng mga yunit na ito para sa mga
sambahayang mababa ang kita para sa isang panahon na 55 taon. Ang
panukalang-batas na ito ay nagbibigay ng priyoridad sa pagpopondo sa
mga proyekto sa mga lugar na maunlad na at malapit sa mga
pampublikong serbisyo (tulad ng pampublikong transportasyon).
• Mga Programang Pag-aari ng Bahay ($405 Milyon). Maraming
programang pinopondohan sa panukalang-batas na ito ay hihimok ng
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Batas ng 2002 Para sa Ipinagkakatiwalang Pondo
Ukol sa Pabahay at Pangkagipitang Tirahan.

PAGSUSURI NG PAMBATASANG MANUNURI

Epekto sa Pananalapi
Mga Gastos sa Bono. Ang gastos sa mga bono ay depende sa
kanilang interes at ang panahon ng pagbabayad sa mga ito.
Pangkaraniwan, ang interes sa mga bonong ipinalabas ng estado ay
di-saklaw na mga pang-estado at pederal na buwis sa kita—
ginagawang mas mababa ang pagbabayad ng mga halaga para sa
estado. Sa nagdaan, ang mga uri ng mga bonong iminumungkahi
ng panukalang-batas na ito ay tumatanggap ng pederal na dipagsaklaw ng buwis—nagreresulta sa mas mataas na antas ng interes
para sa mga bono. Kung ang mga bono ay ibinenta sa
pangkaraniwang interes na 6.25 na porsiyento (ang kasaluyang
antas ng interes para sa uring ito ng bono) at binayaran sa 30 taon,
ang halaga ay mga $4.7 bilyon upang bayaran pareho ang prinsipal
($2.1 bilyon) at interes ($2.6 na bilyon). Ang pangkaraniwang
kabayaran ay mga $157 milyon kada taon.
Mga Gastos sa Pangangasiwa. Maraming ahensiya na
makakaranas ng tumaas na gastos sa pangangasiwa sa iba-ibang
programang pabahay na pinopondohan ng panukalang-batas na ito.
Sa ilalim ng kasalukuyang batas, isang bahagi ng mga paglalaan ng
programa mula sa mga pondo sa bono –hanggang mga $100 milyon
– ay magagamit sa mga gastos sa pangangasiwa. Ang panukalangbatas na ito ay nag-aawtorisa rin sa ilang tumatanggap na singilin sa
mga gastos sa pangangasiwa kaya nagtataas ng mga pondong
makukuha para sa layuning ito.

Para sa teksto ng Panukala 46 tingnan ang pahina 66

(ipinagpapatuloy)

Pigura 1
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pag-aari ng bahay sa mga bumibili na mababa at kainaman ang kita.
Karamihan sa mga pondong gagamitin ay magkakaloob ng tulong na
paunang-bayad sa mga bumibili sa pamamagitan ng mga pautang o
gawad na mababa ang interes. Pangkaraniwan, ang pagiging karapatdapat sa tulong ay ibabatay sa kita ng sambahayan, ang halaga ng
binibiling bahay, at kung ito ay unang pagbili ng bahay ng sambahayan.
• Pabahay sa Manggagawa sa Bukid ($200 Milyon). Ang mga pondo
ay gagamitin upang magkaloob ng mga pondo at gawad sa mga tagatayo
ng bahay para sa mga manggagawa sa bukid. Ang mga pondo ng
programa ay gagamitin para sa pareho ng bahay na inuupahan o
inookupahan ng may-ari.
• Ibang Mga Programa ($385 Milyon). Mga karagdagang pondo ay
ilalaan sa konstruksiyon ng mga tirahan ng mga walang bahay,
kabayaran sa mga lungsod at county batay sa kanilang pag-aproba ng
mga yunit ng bahay, pagkakaloob ng seguro sa sangla para sa mga
bumibiling mataas ang panganib, at mga kapital na pangangailangan ng
mga lokal na kagawaran sa pagpapatupad ng kodigo.
Karamihan sa mga pondo ng programa ay malamang na ilaan sa tatlohanggang limang-taong panahon. Para sa marami sa mga programa, ang
panukalang-batas ay naglilimita sa tagal na maaaring gastahin ang mga
pondo. Kung pagkaraan ng isang tinukoy ng tagal ng panahon—sa pagitan
ng 18 at 48 buwan—ang mga pondo ng programa ay hindi nagasta, ang
mga ito ay muling ilalaan sa isang programang pabahay.
Ang panukalang-batas ay nagtatadhana sa Lehislatura ng malawak na
awtoridad upang gumawa ng mga pagbabago sa hinaharap sa mga
programang pinopondohan ng panukalang-batas. Ang panukalang-batas
ay nag-aatas rin sa Tagasuri ng Estado na gumanap ng mga pana-panahong
pagsusuri ng mga ahensiyang nangangasiwa ng mga pondo at sa mga
tumatanggap ng mga pondo.
Epekto ng mga Pondo. Ang mga pondo mula sa panukalangbatas na ito ay pangkaraniwang gagamitin kasama ng ibang mga
salapi ng paaralan upang magkaloob ng tulong na pabahay. Sa
kabuuan, ang mga pondo sa bono ay magkakaloob ng mga taunang
tulong para sa mga 25,000 sambahayan na maraming pamilya at
10,000 sambahay ng manggagawa sa bukid. Ang mga pondo ay
magkakaloob din ng tulong na paunang-bayan sa mga 60,000
bumibili ng bahay at tutulong na magkaloob ng espasyo paa sa
30,000 kama sa tirahan ng walang bahay.
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Panukala 46
Mga Paggamit ng mga Pondo sa Bono
(Sa Milyon)
Programang Pabahay sa Maraming Pamilya
Pabahay sa Maraming
Pamilya
Pantulong na Pabahay

Preserbasyona
Ipinagkakatiwalang Pondo
sa Pabahayaa
Mga Serbisyong
Pangkalusugan
at Panlipunan
Pabahay sa mga Estudyante

Mga Pagbabago Para sa mga
May Kapansanan

Halaga

Mga pautang na mababa ang interes para sa
pagtatayo ng mga abot-kayang bahay. Mga
yunit na nakareserba sa mga umuupang
mababa ang kita karamihan sa 55 taon.
Mga patunang na mababa ang interes sa mga
proyektong pabahay na nagkakaloob ng mga
serbisyong pangkalusugan at panlipunan sa
mga umuupang mababa ang kita.
Mga pondo upang mapanatiling abot-kaya
ang mga yunit sa mga proyektong ang mga
naunang kasunduan ay matatapos na.
Mga gawad sa mga lokal na pamahalaan
at di-nagtutubong organisasyon upang pondohan
ang mga lokal na programang pabahay.
Mga pautang na mababa ang interes para sa
kontruksiyon ng espasyo para sa mga serbisyong
pangkalusugan at panlipunan na konektado
sa mga abot-kayang pabahay.
Mga pautang na mababa ang kita para sa
pabahay na malapit sa mga unibersidad
ng estado. Mga yunit na nakareserba sa mga
estudyanteng mababa ang kita.
Grants for modifications to rental housing
to accommodate low-income renters with
disabilities.

$800.0

195.0
50.0
25.0

20.0

15.0
5.0
$1,110.0

Mga Programang Pag-aari ng Bahay
Tulong na Paunang-Bayad sa
Bumibili ng Bahay

Ipinagpapalibang pautang na mababa ang
interes hanggang 3 porsiyento ng presyo ng
bahay sa bumibili ng bahay sa unang pagkakataon
na mababa o kainaman ang kita.
CalHome
Iba-ibang programang pag-aari ng bahay sa mga
sambahayang mababa ang kita.
Kapantayan sa Pagtatayo ang
Mga gawad sa mga lokal na pamahalan upang
Pag-unlad sa mga Kapitbahayanaa pondohan ang tulong sa bumibili ng bahay sa mga
pagpapaunlad na mataas ang densidad.
Pagpapayong Itinataguyod
Tulong na paunang-bayad para bumibili sa
ng Di-Nagtutubo
unangpagkakataon, mababa ang kita na lumalahok
sa isang tinukoy na programang pagpapayo.
Sarililing Tulong na Pamahahala Mga gawad sa mga organisasyon na tumutulong
sa Konstruksiyon
sa mga sambahayang mababa at kainaman ang
kita sa pagtatayo ng sarili nilang mga bahay.
Bayad sa Pasilidad ng Paaralan Tulong na paunang bayad sa mga karapat-dapat
na bumibili ng bahay upang masagot ang ilan o
lahat ng bayad sa mga distrito ng paaralan upang
pondohan ang mga bagong pasilidad ng paaralan.
Mga Tauhan ng Paaralan
Mga pautang sa mga tauan ng paaralan para sa
tulong sa paunang-bayad.

$117.5
115.0
75.0
12.5
10.0

50.0
25.0
$405.0

Mga Programang Pabahay sa mga Manggagawa sa Bukid
Pabahay sa Manggagawa
sa Bukid

Mga pautang na mababa ang interes at mga
gawad sa kontruksiyon ng pabahay sa mga
manggagawa sa bukid.
Mga Migranteng Manggagawa Mga pautang na mababa ang kita at mga
gawad sa mga proyektong naglilingkod sa
mga migranteng manggagawa.
Mga Serbisyong Pangkalusugan Mga pautang at gawad na mababa ang interes
sa pabahay sa manggagawa sa bukid na
nagkakaloob din ng mga serbisyong pangkalusugan.

$155.0
25.0
20.0
$200.0

Ibang mga Programa
Tulong na Pangkagipitang
Pabahay
Pagpapahusay ng mga
Trabaho-Pabahayaa
Seguro sa Pautang sa Pabahay
Pagpapatupad ng Kodigo

Mga gawad para sa konstruksiyon ng mga
tirahan ng mga walang bahay.
Mga gawad sa lokal na pamahalaan batay sa
halaga ng pabahay na inaprobahan nila.
Seguro sa mga sangla sa pabahay na mataas
ang panganib.
Mga gawad para sa kapital na paggasta sa mga
lokal na kagawaran sa pagpapatupad ng kodigo.

$195.0
100.0
85.0
5.0
$385.0

Kabuuan
$2,100.0
a Bagong programa na ang mga detalye ay itatatag ng kasunod na batas.

Pagsusuri
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Ang OO sa Panukala 46 ay magkakaloob ng mga pangkagipitang
tirahan sa mga inaabusong babae, abot-kayang pabahay sa mga
nakatatanda at mga pamilyang mababa ang kita, at mga tirahan na
may mga serbisyong panlipunan para sa mga walang bahay. Iyan ang
dahilan kung bakit ang Congress of California Seniors, ang League
of Women Voters of California, at ang Association to Aid Victims
of Domestic Violence ay malakas na nagbubunsod nna bumoto ng
OO sa Panukala 46.
Mahalaga na ang panukalang-batas sa bono ay pondohan mula sa
mga kasalukuyang tagapagdulot nang hindi magtataas ng mga buwis.
Sa ating mga komunidad, ang mga problema ng pagiging abot-kaya
ng bahay, kawalan ng bahay, at domestikong karahansa ay lalong
lumalala. Alinsunod sa Kagawaan ng Pabahay ng Estado, higit sa
360,000 taga-California ay walang bahay at ang bilang ay tumataas.
Nitong nakaraang taon, 23,000 babae at bata ay hindi tinanggap sa
mga sentro ng karahasang domestiko dahil puno na ang mga ito. Ang
pagiging abot-kaya ng bahay para sa mga nagtatrabahong pamilya sa
California ay pinakababa sa mga panahong ito.
Ang ligtas na tirahan ay pangunahing pangangailangan sa isang
disenteng buhay. Ang OO sa Panukala 46 ay:
• Magdodoble sa ilang mga kama sa pangkagipitang tirahan.
• Magpaparami ng bilang ng mga kama sa tirahan ng mga
inaabusong babae.
• Magkakaloob ng mga pagpapahusay at pagkumpuni sa seguridad
ng mga kasalukuyang tirahan.
• Magkakaloob ng malinis at ligtas na bahay sa mga nakatatandang
mamamayan na mababa ang kita.
Dagdag dito, ang Panukala 46 ay nagkakaloob ng abot-kayang bahay
sa mga nagtatrabahong tao, mga pagpapahusay para sa paggamit ng mga
apartment para sa mga taga-California na may kapansanan, at tulong na
pautang sa mga beteranong militar, guro, pulis at bumbero.
Ang Panukala 46 ay lumilikha rin ng 276,000 trabaho at tumutulong
na pahusayin ang ekonomiya ng estado.
Nagbibigay ng Kakayahan sa mga Nakatatanda na Mamuhay nang
Independiyente: “Ang panukalang-batas na ito ay nagbibigay ng
kakayahan sa mga nakatatanda na tumira sa isang apartment o
bahay nang walang takot na ilagay sa institusyon ng bahay na
alagaan. Malakas naming ibinibunsod ang OO sa 46.”—Congress of
California Seniors

Tumutulong sa mga Inaabusong Babae: “Karamihan sa mga lungsod sa
California ay walang sapat na tirahan para sa mga babae at bata na
binubugbog at inaabuso. Sinisimulan ayusin ng Panukala 46 ang
masamang kalagayang ito.”—Statewide California Coalition for
Battered Women, California State Sheriffs Association
Panatilihin sa Paaralan ang mga Bata: “Ang Panukala 46 ay
nagkakaloob ng tirahan sa mga libu-libong walang bahay na bata,
nagbibigay sa kanila ng kakayahang dumalo sa mga paaralan ng
kapitbahayan na hindi kailangang mag-alala tungkol sa kung sila ay
may bubong na masisilungan.”—California Teachers Association
Independiyenteng Pagsusuri at Pananagutan: “Ang panukalang-batas
na ito ay nag-aatas ng mga independiyente pagsusuri at naglalaman ng
mahihigpit na probisyon upang matiyak na ang mga pondo ay
ginagamit gaya ng ipinangako. Ang bawat lungsod at county ay
magiging karapat-dapat tumanggap ng mga pondo sa pabahay.”—
California Chamber of Commerce
Lokal na Tulong sa mga Beterano: “Ang ating mga beterano ay
nagprotekta sa mga interes ng Amerikano sa sariling lupa at sa lahat ng
dako ng mundo. Ang panukalang-batas na ito ay inihahandang
makuha ang mga pautang na mababa ang interes upang makabili sila ng
unang bahay nila.”—Vietnam Veterans of California, Inc.
Mahalagang Pangangailangan Para sa Pabahay at Pangkagipitang
Tirahan: “Ang Panukala 46 ay nagkakaloob ng tirahan sa mga
pinakaunang nangangailangan—ang mga inaabusong babae, walang
bahay na mga ina at anak at mga nakatatandang may kapansanan.” —
Habitat For Humanity, County ng Orange
Ang Oo sa 46 ay nagkakaloob ng pangkagipitang tirahan at pabahay
nang hindi magtataas ng mga buwis. Ito ay tutulong sa 23,000 babae at
bata na hindi tinanggap sa mga sentro ukol sa domestikong karahasan
dahil ang mga ito ay puno na. Ito ay nag-aatas ng mga
independiyenteng pagsusuri upang matiyak na ang mga pondo ay
wastong ginagasta. Hinihimok namin kayo na bumoto ng OO sa
Panukala 46. Bisitahin ang aming website prop46yes.org.
PETE MAJOR, Direktor ng Tagapagpaganap
Habitat For Humanity, County ng Orange
BARBARA INATSUGU, Presidente
League of Women Voters of California
DR. KATHIE MATHIS, Direktor na Tagapagpaganap
Association of Aid Victims of Domestic Violence

SAGOT sa Pangangatwirang Panig sa Panukala 46
• Ang mga tagasuporta ay nagsasabi na ang interes—daandaang milyong dolyar taun-taon—para sa bonong ito
ay mababayaran mula sa mga kasalukuyang tagapagdulot.
ANONG MGA KASALUKUYANG TAGAPAGDULOT?
Ang California ay humaharap sa maraming bilyong dolyar
na kakulangan na kasinglayo ng makikita ng mata. Ang
totoo, magbabawas tayo ng mga programa o magtataas ng
mga buwis, o pareho, upang bayaran ang bonong ito.
• Ang mga tagasuporta ay nagsasabi na ang bonong ito ay
susuporta sa mga tirahan ng mga inaabusong babae. Pero
WALANG GARANTIYA na ang pagpasa sa bonong ito
ay magkakaloob ng KAHIT ISANG KAMA para sa
inaabusong babae o sa kanyang anak. Walang binanggit na
mga tirahan ng mga inaabusong babae sa bonong ito, ITO
AY ISA LAMANG PAKANANG PAMPULITIKA. Ang
mga tirahang ito ay kailangang makipagkompitensiya sa
iba sa iisang prosesong burukratiko!
• Ang mga tagasuporta ay nagsasabi rin na ang bonong ito
ay tutulong na magkaloob ng abot-kayang pabahay. Pero
ang mga lugar na may pinakamalubhang kakulangan sa
bahay sa ating estado—tulad ng labas ng lungsod ng
Los Angeles, San Diego, at ang Lugar ng Bay—ay hindi
kuwalipikado sa mga salaping ito dahil ang bono ay
isinulat upang maging pabor sa mga downtown
ng kalunsuran.
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Ang Panukala 46 ay isang klasikong walang-kabuluhang gawain
ng pamahalaan. Ang mga mas mataas na bayad, buwis, at
mahihigpit na regulasyon ay ginawang hindi abot-kaya ang
bahay sa California. Ngayon ang mga tao ring lumikha ng
problema ay gustong hayaan ninyo sila na “lutasin” ito,
gagamitin ang INYONG MGA DOLYAR NA BUWIS!
Panahon na upang atakehin ang tunay na problema, hindi
tustusan ang isang bigo, magastos na sistema.
Ang Panukala 46 ay hindi isang solusyon. Hinihimok namin
kayo na bumoto ng HINDI.
MARILEE MONAGAN, Nakaraang Miyembro ng Lupon
Women Escaping a Violent Environment (WEAVE)
LEW UHLER, Presidente
National Tax Limitation Committee

Ang mga pangangatwiran sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi siniyasat ng alinmang opisyal na ahensiya.
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Ano ang masasabi mo sa mga pamilya, malalaking korporasyon at
mga pamahalaan? Ang lahat ng ito ay bumabagsak kapag sobra ang
kanilang utang. Ang California ay nasa bingit na ng
pagkabangkarote at hindi ngayon ang panahon para mangutang pa.
Ang pagpasa ng mga bono ay nagdaragdag lamang sa mga utang
ng estado. Narito ang isang maliit na larawan ng kasalukuyang
kalagayan ng California:
• Isang $24 na bilyong kakalungan sa badyet sa taong ito.
• $26.9 na bilyon sa kasalukuyang mga pangkalahatang
obligasyong bono.
• $11 bilyon sa mga bono sa enerhiya na hindi pa naibebenta.
• Isang $13 bilyon na bono sa paaralan sa balotang ito.
Sa nakalipas na dalawang taon, ang California ay humiram o nagaproba ng higit sa $12.9 na bilyon sa 27 magkakaibang bono. Ang
pagbabayad sa mga ito, gayunman, ay magkakahalaga sa inyo ng mas
malaki.
Ang mga bono ay katumbas sa pamahalaan ng kard ng kredito na
mataas ang interes. Humihiram ang pamahalaan ng salapi at
binabayaran naman ng mga bumubuwis ang utang na iyan, na ibig
sabihin ay mas mataas na buwis, halaga at bayad. Mas masama pa,
ang inyong mga anak ay magbabayad ng mga bonong ito nang
matagal na panahon pagkaraang magasta ang salapi.
Sa bawat utang na ginagawa ng California, ang antas ng kredito
ay bumababa, at ang antas ng ating interes ay tumataas—
pinupuwersa kayo na magbayad ng higit para sa mga pagkakamali at
kaptritso ng pamahalaan.
Kaya bakit ang partikular na bonong ito para sa pabahay ay hindi
magandang ideya?
Sa kasamaang-palad kaunti lamang ang nagagawa nito upang
tunay na harapin ang mga isyu sa pabahay sa California.
Ang bonong ito ay may $2.1 bilyon na pangharap na halaga.
Magkakahalaga ito ng hindi kukulangin sa $3.5 bilyon upang
mabayaran ito. Sa $2.1 bilyon, $290 milyon lamang, mga 15%, ang
inilalagay sa pondong “Tulong sa Sarili” na dapat tumulong sa
mababa ang kita, bimibili ng bahay sa unang pagkakataon sa mga
paunang-bayad, itinuturing na pangunahing pang-akit para
maibenta ang bonong ito. Sa mga iyan, $12.5 milyon lamang ang
aktuwal na gagamitin upang tumulong sa mga paunang-bayad. Mas

masama pa, upang makuha ang isang bahagi ng $12.5 milyon
(kalahati ng isang porsiyento ng bono) ang mga bumibili ng bahay
sa unang pagkakataon ay kailangang bumili sa mga lugar na
inaprobahan ng pamahalaan. Wala sa mga lugar na ito ang mga
lugar na mataas ang kita kung saan mahirap bumili ng bahay. Ang
programang ito ay para lamang sa mga pangunahing sentro ng
kalunsuran at marami sa mga hindi kanais-nais na lugar upang
tirahan at palakihin ang mga anak. Kaya—ang napakaliit ng piraso
ng bonong ito na inaasahang tutulong sa inyo na makabili ng bahay
ay napakaraming pisi na malamang na hindi kayo maging
kuwalipikado.
Kung gusto nating mas marami ang makabili ng bahay sa
California, kailangan muna nating gawing mas madali na gumawa
ng mga bagong bahay. Kailangan nating bawasan ang kuskosbalungos na pinagdadaanan ng mga gumagawa ng bahay upang
magtayo ng mga bagong bahay at gawing mas madali na magtayo ng
mga kondominyum. Ang bonong ito ay WALANG ginagawa upang
harapin ang mga sagabal sa pagkakaloob ng abot-kaya, maraming
bahay sa California.
Ang mga pulitiko ng Sacramento ay umaasa na hindi ninto
mapapansin ang kanilang maling pamamahala ng pananalapi at
pahihintulutan ang California na lalo pang magkautang nang hindi
pumupuwersa sa kanila na harapin ang mga tunay na dahilan na
wala tayong sapat na bahay. Huwag itong payagan. Bumoto ng hindi
at puwersahin ang Sacramento na magtakda ng mga priyoridad at
harapin ang krisis na ito sa isang responsableng paraan.
SENADOR RAY HAYNES, Tagapangulo
Komite sa mga Susog sa Konstitusyon ng Senado
ANTHONY PESCETTI, Miyembro ng Asembleya
Pangalawang-Tagapangulo, Komite sa mga Utilidad at
Komersiyo ng Asembleya
JON COUPAL, Presidente
Howard Jarvis Taxpayers Association

SAGOT sa Pangangatwirang Laban sa Panukala 46
Gusto ng aming mga kalaban na maniwala kayo na ang
solusyon sa ating pagkagipitang problema sa tirahan at abotkayang bahay para sa mga nakatatanda, mga pamilyang mababa
ang kita at mga inaabusong babae ay huwag intindihin ang
problema habang ang bunga ng mga ito ay lalong lumalala.
Itama natin ang rekord: Ang Panukala 46 ay HINDI
mangangailangan ng pagtaas ng buwis at babayaran ng mga
kasalukuyang pondo ng estado. Dagdag dito, ang mga
bumubuwis ay protektado ng mga independiyenteng pagsusuri
upang matiyak na ang mga programa ay naisasakatuparan gaya
ng ipinangako.
Ang mga problema sa pangkagipitang tirahan at abot-kayang
bahay ay lumalala.
“Nitong nakaraang taon, 23,000 babae at bata ay hindi
tinanggap sa mga sentro ng domestikong karahasan dahil sa
kakulangan ng espasyo. Dumarami ang mga nakatatandang
mamamayan na walang bahay o napipilitang pumasok sa mga
bahay na alagaan, dahil hindi nila makaya ang mga pagtaas ng
renta. Ang mga tirahan ng mga walang bahay ay umaapaw at
karamihan ay walang mga espesyal na pasilidad para sa mga
pamilyang may mga bata.”—Dallas Jones, Direktor, California
Office of Emergency Services
Kumakatawan kami sa malawak na pagsasama ng iba-ibang
taga-California na naniniwala na ang Panukala 46 ay isang
masinop at maingat na tugon sa kalagayan ng pangkagipitang
tirahan at abot-kayang bahay na nasa krisis.

Iyan ang dahilan kaya ang Panukala 46 ay itinataguyod ng
iba-ibang grupong ito:
• AARP
• California State Sheriffs Association
• California Chamber of Commerce
• League of Women Voters of California
• Statewide California Coalition for Battered Women
• California Nurses Association
• California Teachers Association
• California Professional Firefighters
• Congress of California Seniors
Ang Panukala 46 ay nagkakaloob ng tirahan sa mga
pinakamahinang taga-California: ang matatanda, may
kapansanan, mga pamilyang walang bahay, mga inaaubusong
babae at bata. Mangyaring bumoto ng OO sa 46.
TOM PORTER, Direktor ng Estado
AARP
PETE MAJOR, Direktor ng Tagapagpaganap
Habitat for Humanity, Orange County
DAN TERRY, Presidente
California Professional Firefighters

Ang mga pangangatwiran sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi siniyasat ng alinmang opisyal na ahensiya.
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Batas Ng 2002 Para Sa Bono Ukol Sa Mga Pasilidad Ng
Pampublikong Edukasyon Na Kindergarten-Unibersidad.
• Ang batas na ito ay nagtatadhana ng pagpapalabas ng bonong labintatlong bilyon limampung milyong dolyar
($13,050,000,000) upang pondohan ang mga kailangang pasilidad na pang-edukasyon upang maalis ang sobrang
pagsisikip at upang kumpunihin ang mga lumang paaralan.
• Ang mga pondo ay ilalaan sa mga lugar na higit na nangangailangan at dapat gastahin alinsunod sa mahihigpit
na hakbang ukol sa pananagutan.
• Ang mga pondo ay gagamitin upang magpahusay at magtayo ng mga bagong silid-aralan sa mga Kolehiyo ng
Komunidad ng California, sa Unibersidad ng Estado ng California, at sa Unibersidad ng California, upang
magkaloob ng sapat na mga pasilidad ng mas mataas na edukasyon upang bigyang-daan ang dumaraming bilang
ng mga estudyante.
• Naglalaan ng pera mula sa Pangkalahatang Pondo ng estado upang bayaran ang mga bono.

Kabuuran ng Tantiya ng Pambatasang Manunuri sa Netong Tama sa Pananalapi ng
Estado at Lokal na Pamahalaan:
• Gastos ng estado na mga $26.2 bilyon sa 30 taon upang bayaran ang prinsipal ($13.05 bilyon) at interes ($13.15
bilyon) ng mga bono. Mga pagbabayad na mga $873 milyon kada taon.

Huling Boto ng Lehislatura sa SB 16 (Panukala 47)
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Batayan
Ang pampublikong edukasyon sa California ay binubuo ng
dalawang natatanging sistema. Kabilang sa isang sistema ang
mga lokal na distrito ng paaralan na nagkakaloob ng
elementarya at sekundaryong (kindergarten hanggang Ika-12
grado, o “K-12”) edukasyon sa mga 6.1 milyon na mag-aaral.
Ang isa pang sistema (karaniwang tinatawag na “mas mataas
na edukasyon”) ay kabilang ang mga lokal na kolehiyo ng
komunidad, ang Unibersidad ng Estad ng California (CSU),
at ang Unibersidadng California (UC). Ang tatlong bahagi
ng mas mataas na edukasyon ay nagkakaloob ng mga
programang edukasyon na lampas sa ika-12 grado sa mga 2.3
milyon na estudyante.
Mga Paaralang K-12
Pagpopondo ng mga Pasilidad ng Paaralan. Ang mga
paaralang K-12 ay tumatanggap ng pagpopondo para sa
konstruksiyon at pagbabago ng mga pasilidad mula sa
dalawang pangunahing tagapagdulot—ang pang-estado at
lokal na pangkalahatang obligasyong bono.
• Pagpopondo ng Estado. Ang estado, sa pamamagitan ng
Programang Pasilidad ng Paaralan (SFP), ay nagkakaloob
ng salapi para sa mga distrtio ng paaralan upang bumili ng
lupa at upang magtayo, magbago, isaamoderno ang mga
gusali ng paaralang K-12. Ang mga distrito ay tumatanggap
ng pondo sa konstruksiyon at pagbabago batay sa bilang ng
mga mag-aaral na nakakatugon sa pamantayan ng
programa. Ang halaga ng mga proyektong konstruksiyon
ng paaralan ay pinaghahatian ng estado at ng mga lokal na
distrito ng paaralan. Ang estado ay nagbabayad ng 50
porsiyento ng halaga ng bagong proyektong konstruksiyon
at 60 porsiyento ng halaga ng inaprobahang proyektong
pagsasamoderno. (Ang mga lokal na panumbas ay hindi
kailangan sa mga tinawag na may “paghihirap” na kaso.)
Ang estado ay nagpopondo sa SFP sa pamamagitan ng
pagpapalabas ng mga pangkalahatang obligasyong bono. Sa
nakalipas na dekada, ang mga botante ay nag-aproba ng
$11.5 bilyon na mga bono ng estado para sa konstruksiyon
ng paaralang K-12. Mga $550 milyon ng mga pondong ito
ay mananatilingmakukuha para sa paggasta.
• Mga Lokal na Pangkalahatang Obligasyong Bono.
Ang mga distrito ng paaralan ay inawtorisang magbenta ng
mga pangkalahatang obligasyong bono upang tustusan ang
mga proyektong konstruksiyon ng paaralan na may pagaproba ng 55 porsiyento ng mga botante sa distrito. Ang
mga bonong ito ay binabayaran ng mga buwis sa tunay na
ari-arian na matatagpuan sa loob ng distrito. Sa nakalipas
na sampung taon, ang mga distrito ng paaralan ay
tumanggap ng pag-aproba ng botante upang magpalabas ng
higit sa $23 bilyon na mga pangkalahatang obligasyong
bono.
Bagaman ang mga pasilidad ng paaralan ay pinopondohan
pangunahin mula sa pang-estado at lokal na pangkalahatang
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obligasyong bono, ang mga distrito ng paaralan ay
tumatanggap din ng mga pondo mula sa:
• Mga Bayad ng Tagatayo. Ang batas ng estado ay nagaawtorisa sa mga lokal na pamahalaan na magpataw ng
mga bayad ng tagatayo sa bagong konstruksiyon. Ang mga
bayad na ito ay ipinapataw sa mga bagong itinatayong
tirahan, pangkomersiyo, at pang-industriya. Sa buong
estado, ang mga distrito ng paaralan ay nag-uulat na
tumanggap ng pangkaraniwang higit sa $300 milyon sa
isang taon sa mga bayad ng tagatayo sa nakalipas na
sampung taon.
• Mga Espesyal na Lokal na Bono (Tinatawag na mga
“Mello-Roos”na Bono). Ang mga distrito ng paaralan ay
maaaring bumuo ng mga espesyal na distrito upang
magbenta ng mga bono para sa proyektong konstruksiyon
ng paaralan. (Ang mga espesyal na distritong ito ay
pangkaraniwang hindi umaabot sa buong distrito ng
paaralan.) Ang mga bonong ito, na nag-aatas ng dalawangikatlo ng pag-aproba ng botante, ay binabayaran ng mga
singil na tinasa sa mga may ari-arian sa epesyal sa distrito.
Sa buong estado, ang mga distrito ng paaralan ay
tumatanggap ng pangkaraniwang mga $150 milyon sa isang
taon sa mga nalikom sa espesyal na lokal na bono sa
nakalipas na dekada.
Mga Pangangailangan ng Gusali ng Paaralang K-12. Sa
ilalim ng SFP, ang mga distrito ng paaralang K-12 ay dapat
magpakita ng pangangailangan ng mga bago o
isinamodernong pasilidad. Hanggang Mayo 2002, ang mga
distrito ay tumukoy sa isang pangangailangan upang magtayo
ng mga bagong paaralan para sa 1.2 na milyon na mag-aaral
at isamoderno ang mga paaralan para sa karagdagang 1.2 na
milyon na mag-aaral. Ang tantiya namin sa gastos ng estado
upang harapin ang lahat ng mga pangangailangang ito ay
mga $20 bilyon.
Mas Mataas na Edukasyon
Ang sistema ng pampublikong mas mataas na edukasyon
ng California ay kabilang ang 140 kampus at tatlong
bahaging nakalista sa ibaba, naglilingkod sa mga 2.3 milyon
na estudyante:
• Ang mga Kolehiyo ng Komunidad ng California ay
nagkakaloob ng pagtuturo sa 1.7 milyon na estudyante sa
108 kampus na pinatatakbo ng 72 distrito na lokal na
pinamamahalaan sa lahat ng dako ng estado. Ang mga
kolehiyo ng komunidad ay naggagawad ng mga digring
katulong at nag-aalay rin ng iba-ibang kursong kasanayang
bokasyonal.
• Ang sistema ng CSU ay may 23 kampus, na may nakaenrol
na mga 395,000 estudyante. Ang sistema ay naggagawad ng
mga digring batsilyer at master, at isang maliit na bilang ng
mga digring doktor na katuwang ang UC.
• Ang UC ay may walong pangkalahatang kampus at isang
kampus ng mga agham na pangkalusugan na may kabuuang
nakatala na mga 184,000 estudyante. Ang sistema ay nagPagsusuri
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aalay ng mga digring batsilyer, master at doktor, at siyang
pangunahing ahensiya sa pananaliksik na sinusuportahan
ng estado.
Sa nakalipas na dekada, ang mga botante ay nag-aproba ng
halos $4.4 na bilyon na pangkalahatang obligasyong bono
para sa mga kapital na pagpapahusay sa mga kampus ng
pampublikong mas mataas na edukasyon. Ang estado ay
nagkaloob din ng halos $1.5 bilyon sa mga bono ng kita sa
arkila para sa ganitong layunin.
Bilang karagdagan sa mga bonong ito ng estado, ang mga
bahagi ng mas mataas na edukasyon ay may ibang mga
pinagkukunan ng pondo para sa mga kapital na proyekto.
• Mga Lokal na Pangkalahatang Obligasyong Bono. Ang
mga distrito ng kolehiyo ng komunidad ay inawtorisang
magbenta ng mga pangkalahatang obligasyong bono upang
tustusan ang mga proyektong konstruksiyon ng paaralan
na may pag-aproba ng 55 porsiyento ng mga botante sa
distrito. Ang mga bonong ito ay binabayaran ng mga buwis
sa tunay na ari-arian na matatagpuan sa loob ng distrito. Sa
nakalipas na dekada, ang mga distrito ng kolehiyo ng
komunidad ay tumatanggap ng pag-aproba ng lokal na
botante upang magpalabas ng mga $5 bilyon na mga bono
para sa konstruksiyon at pagbabago ng mga pasilidad.
• Mga Handog at Gawad. Ang CSU at UC sa mga huling
taon ay magkasamang tumatanggap ng pangkaraniwang
higit sa $100 milyong taun-taon sa mga handog at gawad
para sa konstruksiyon ng mga pasilidad.
• Kita ng Pananaliksik ng UC. Ang UC ay tumutustos sa
konstruksiyon ng mga bagong pasilidad sa pananaliksik sa
pamamagitan ng pagbebenta ng mga bono at pangangako
ng kita sa hinaharap ng pananaliksik para makabayad. Sa
kasalukuyang, ang UC ay gumagamit ng mga $125 milyon
sa isang taon ng kita sa pananaliksik upang bayaran ang
mga botong ito.
Mga Plano sa Pagtatayo ng Gusali ng Mas Mataas na
Edukasyon. Bawat taon ang mga institusyon ng mas mataas
na edukasyon ay naghahanda ng mga planong kapital na
paglalaan kung saan kinikilala nila ang mga priyoridad na
proyekto sa susunod na ilang taon. Ang mga proyektong
kapital na paglalaan sa mas mataas na edukasyon sa mga
pinakahuling lano ay $4.4 na bilyon para sa 2003-04
hanggang 2006-07.

Mungkahi
Ang mungkahi ay nagpapahintulot sa estado na
magpalabas ng $13.05 bilyon na mga pangkalahatang
obligasyong bono para sa konstruksiyon at pagbabago ng mga
pasilidad ng paaralang K-12 ($11.4 na bilyon) at mga
pasilidad ng mas mataas na edukasyon ($1.65 bilyon). Ang
mga pangkalahatang obligasyong bono ay suportado ng
estado, ibig sabihin ang estado ay ubligadong magbayad ng
prinsipal at interes sa mga bonong ito. Ang mga kita ng
Pangkalahatang Pondo ay gagamitin upang bayaran ang mga
gastos na ito. Ang mga kitang ito ay nanggagaling

10

Pagsusuri

(ipinagpapatuloy)

Pigura 1
Panukala 47
Mga Paggamit ng mga Pondo sa Bono
(Sa Milyon)

Halaga

K–12
Bagong Konstruksiyon:
Mga bagong proyekto
Reserbab
Pagsasamoderno:
Mga bagong proyekto
Reserbab
Mga Lubhang nagsisikip na paaralan
Magkasamang paggamit
Kabuuan, K–12

$3,450a)
2,900a)
1,400a)
1,900a)
1,700a)
0,050a)
($11,400c)

Mas Mataas na Edukasyon
Mga Kolehiyo ng Komunidad
Unibersidad ng Estado ng California
Unibersidad ng California
Kabuuan, Mas Mataas na Edukasyon

$746a)
496a)
408a)
($1,650)a

Kabuuan
$13,050a)
a Hanggang $100 milyon na makukuha paa sa mga kinontratang paaralan. Hanggang $25
millyon na makukuha para sa pagbabayad sa mga bumibili ng bahay para sa mga bayad
sa mga distrito ng paaralan upang pondohan ang mga bagong pasilidad, pero kung
mabibigo lamang ang Panukala Proposition 46.
b Ang mga proyekto na nagsumite ang mga distrito ng mga aplikasyon noong o bago ang
Pebrero 1, 2002.
c Hanggang $20 milyon na makukuha para sa mga proyektong konserbasyon ng enerhiya.

pangunahin sa kita at mga buwis sa pagbebenta ng estado.
Ang Pigura 1 ay nagpapakita kung paano ang mga bonong ito
ay ilalaan sa K-12 at mas mataas na edukasyon.
Mga Pasilidad ng Paaralang K-12
Ang Pigura 1 ay naglalarawan pangkaraniwan kung paano
ang $11.4 na bilyon para sa mga proyektong paaralang K-12
ay ilalaan. Gayunman, ang panukalang-batas ay
magpapahintulot ng mga pagbabago sa paglalaang ito na may
pag-aproba ng Lehislatura at Gobernador.
Bagong Konstruksiyon. Isang kabuuang $6.35 bilyon ay
makukuha upang bayaran ang lupa at magtayo ng mga
bagong gusali ng paaralan. Sa halagang ito, $2.9 na bilyon ay
itatago para sa mga proyektong “reserba” –mga proyektong
ang distrito ay nakapagsumite na ng mga aplikasyon noon o
bago ang Pebrero 1, 2002, pero hindi pa napopondohan. Ang
mga natitirang pondo—$3.45 bilyon—ay makukuha para sa
bagong proyektong konstruksiyonul na isinumite pagkaraan
ng Pebrero 1, 2002. Ang mga distrito ay aatasan na magbayad
ng 50 porsiyento ng mga gastos sa pamamagitan ng mga lokal
na tagapagdulot. Ang panukalang-batas ay nagtatadhana rin
na hanggang $100 milyon ng $3.45 bilyon sa mga pondo sa
bagong konstruksiyon ay makukuha ng mga pasilidad ng
kinontratang paaralan. (Ang mga kinontratang paaralan ay
mga pampublikong paaralan na pinatatakbo na malaya sa
maraming iniatas ng mga regular na pampublikong
paaralan.)
Pagsasamoderno. Ang panukala ay inihahandang makuha
ang $3.3 bilyon para sa muling konstruksiyon o
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pagsasamoderno ng mga kasalukuyang pasilidad ng paaralan.
Sa halagang ito, $1.9 na bilyon ay makukuha para sa mga
reserbang proyekto at $1.4 na bilyon para sa mga bagong
mungkahi. Ang mga distrito ay aatasan na magbayad ng 40
porsiyento ng mga gastos sa proyekto mula sa mga lokal na
tagapagdulot.
Mga Lubhang Nagsisikip na Paaralan. Ang panukalang
ito ay nag-uukol ng $1.7 billyon sa mga distrito na may mga
paaralan na itinuturing na lubhang nagsisikip. Ang mga
pondong ito ay pupunta sa mga paaralan na may malaking
bilang ng mga mag-aaral kumpara sa sukat ng lugar ng
paaralan.
Mga Proyektong Magkasamang Paggamit. Ang
panukalang ito ay inihahandang makuha ang $50 milyon
upang pondohan ang mga proyektong magkasamang
paggamit. (Ang isang halimbawa ng proyektong
magkasamang paggamit ay isang pasilidad na na itinayo para
gamitin pareho ng distrito ng paaralang K-12 at ng isang
distrito ng lokal na aklatan.)
Mga Pasilidad ng Mas Mataas na Edukasyon
Ang panukalang-batas na ito ay kabilang ang $1.65 bilyon
upang magtayo ng mga bagong gusali at kaugnay na
inpraistruktura, baguhin ang mga kasalukuyang gusali, at
bumili ng kagamitan para gamitin sa mga gusaling ito para sa
mga sistema ng mas mataas na edukasyon ng California. Ang
Goberndor at ang Lehislatura ay pipili ng mga ispesipikong
proyekto na popondohan ng mga salapi sa bono.
Mga Kaugnay na Pagpopondo ng Bono. Ang batas na
naglagay sa panukalang ito sa balota ay nagtatadhana ng
$651.3 milyon sa mga bonong kita sa upa upang pondohan
ang mga ispesipikong proyekto. Ang mga bonong kita sa upa
ay katulad ng mga pangkalahatang obligasyong bono
maliban sa ang mga ito ay nag-aatas ng pag-aproba ng
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botante at hindi sinusuportahan ng buong katapatan at
kredito ng estado. Ito ay magpopondo ng $279 na milyon
para sa UC (7 proyekto), $191.3 milyon para sa CSU (4 na
proyekto), $170.5 milyon para sa mga kolehiyo ng
komunidad (11 proyekto), at $10.5 milyon para Aklatan ng
Estado ng California (1 proyekto).
Batas sa Bono Para sa Edukasyon sa Hinaharap
Ang batas na naglagay sa panukalang ito sa balota ay nagaawtorisa ng $12.3 bilyon na panukalang-batas sa bono
upang ilagay sa balota ng primaryang eleksiyon ng 2004.
(Kung hindi inaprobahan ng mga botante ang panukalangbatas na ito, ang pagpapalabas ng bono na ito ay ilalagay sa
balota ng Nobyembre 2004.) Ang panukalang-batas sa bono
ay magtatadhana ng:
• $10 bilyon para sa mga pasilidad ng paaralang K-12 (na
halos kalahati ng bagong konstruksiyon at ikaapat ng
bawat pagsasamoderno at mga lubhang nagsisikip na
paaralan).
• $2.3 bilyon para sa mas mataas na edukasyon ($920 milyon
para sa mga kolehiyo ng komunidad at $690 milyon para sa
bawat isa ng UC at CSU).

Batas sa Bono Para sa Edukasyon sa
Hinaharap
Ang gastos sa mga bono ay depende sa kanilang interes at
ang panahon na pagbabayad sa mga ito. Kung ang $13.05
bilyon na mga bono ay ibinenta sa pangkaraniwang interes
na 5.25 na porsiyento (ang kasaluyang antas ng interes para
sa uring ito ng bono) at binayaran sa 30 taon, ang halaga ay
mga $26.2 bilyon upang bayaran pareho ang prinsipal
($13.05 bilyon) at interes ($13.15 bilyon). Ang
pangkaraniwang kabayaran ay mga $873 milyon kada taon.

Pagsusuri
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Ang mga pampublikong paaralan ng California ay dating pinakamahusay sa
nasyon. Pero ang mga taon ng kapabayaan at di-sapat na pagpopondo ay
naniningil na.
Ang mga estudyante ay hindi matututo at ang mga guro ay hindi makakapagturo
sa mga silid-aralan na nagsisikip at sira na.
Ang Panukala 47 ay tutulong na kumpunihin ang ating mga paaralan…
tutulong na magtagumpay ang ating mga estudyante.
ANG MGA MAGULANG AY SUMUSUPORTA SA Panukala 47 dahil ito
ay NAGTATAYO NG MGA BAGONG PAARALAN. Ang Panukala 47:
• AY NAGTATAYO NG MGA BAGONG PAARALAN na kailangan
antin para sa daan-daang libong bagong estudyante na papasok ng mga silid-aralan
ng California sa mga darating na taon.
• NAGTATAYO NG MGA BAGONG SILID-ARALAN upang panatilihing
maliit ang sukat ng klase. Ang ating mga bata ay hindi matututo kung may 45
batas sa kanilang klase!
ANG MGA LOKAL NA GURO AY SUMUSUPORTA SA Panukala 47
dahil ito ay KUMUKUMPUNI AT NAGBABAGO SA MGA LUMA AT
LIPAS NANG PAARALAN. Ang Panukala 47 ay:
• NAG-AAYOS
NG
MGA
TUMUTULONG
BUBONG,
KUMUKUMPUNI NG MGA BANYO na hindi gumagana at
NAGLALAGAY NG PAMPAINIT AT PANGKONDISYON NG
HANGIN sa ating mga silid-aralan.
• GUMAGARANTIYA na ang ating mga bata ay pumupunta sa paaralan sa
MGA LIGTAS NA GUSALI NA NAKAKATUGON SA MGA
PAMANTAYAN PARA SA KALIGTASAN SA LINDOL AT SUNOG.
ANG MGA MAGULANG AT GURO AY SUMUSUPORTA SA
Panukala 47 dahil TINITIYAK NITO NA ANG SALAPI AY GINAGASTA
KUNG SAAN HIGIT ITONG KAILANGAN. Ang Panukala 47ay :
• GUMAGARANTIYA na ang mga bagong paaralan ay itatayo kung saan
ang mga klase ay lubhang nagsisikip na.
• TUMITIYAK na ang mga bago at lumalaking komunidad ay makakakuha
ng kanilang makatwirang kabahagi sa mga pondo upang magtayo ng mga
paaralang kailangan nila.
Ang CALIFORNIA CHAMBER OF COMMERCE at ang LEAGUE OF
WOMEN VOTERS OF CALIFORNIA AY SUMUSUPORTA SA Panukala
47 dahil ito ay NAMUMUHUNAN SA KINABUKASAN NG ATING
EKONOMIYA AT ATING PUWERSANG TAGAGAWA Ang Panukala 47:
• Ay nagkakaloob ng salapi upang KABLEHAN ANG ATING MGA
SILID-ARALAN para sa teknolohiya ang mga kompyuter na kailangan ng
ating mga bata upang makipagtagisan sa kolehiyo o karera.
• Nagbibigay sa ating mga estudyante ng DAAN SA PAGGAMIT SA
tamang TEKNOLOHIYA ngayon upang maghanda para sa puwersang
tagagawa at lipunang ng bukas.

Ang CALIFORNIA TAXPAYERS ASSOCIATION AY SUMUSUPORTA
SA Panukala 47 dahil ito ay NAGPOPROTEKTA SA MGA BUMUBUWIS
AT NAKATATANDA sa pamamagitan ng pagbibigay ng pananagutan sa mga
paaralan kung paano nila gagastahin ang ating mga pinaghirapang dolyar. Ang
Panukala 47 ay:
• NAGTATADHANA ng PAGSUSURI, PAGKONTROL NG GASTOS
at ibang mga iniaatas na PANANAGUTAN upang magbantay laban sa pagaaksaya at maling pamamahala.
• TUMITIYAK na ang mga pondo ng bumubuwis AY HINDI
MAGAGASTA SA BURUKRASYA o maaksayang gastusin—ang mga
pondo ay puwede lamang gastahin upang magtayo o magbago ng mga paaralan.
Ang CALIFORNIA BUSINESS ROUNDTABLE AY SUMUSUPORTA
SA Panukala 47 dahil ito ay nagkakaloob ng mga pondo para sa mga kolehiyo at
unibersidad ng California. Ang Panukala 47 ay:
• AY NAGTATAYO NG MGA BAGONG SILID-ARALAN upang
bigyang-daan ang sampu-sampung libong bagong estudyante na papasok sa mga
kampus sa susunod na ilang taon.
• Ang mga pagpapahusay ng mga lumang laboratoryo ng kolehiyo, aklatan at
mga pasilidad sa pananaliksik upang patuloy na mabigyang-daan ang MGA
BAGONG TEKNOLOHIYA at INDUSTRIYA.
Ang Panukala 47 ay magkakaloob ng $13 bilyon para sa konstruksiyon at
pagbabago ng paaralan para sa ating mga paaralan, kolehiyo at unibersidad—
NANG HINDI MAGTATAAS NG MGA BUWIS.
ANG MGA PAARALAN NG CALIFORNIA AY PUMUPUNTA NA
SA SULOK. Ang mga marka sa pagsusulit ay mataas at mas maraming
estudyante ang nakakatugon sa matataas na pamantayan.
PERO NAPAKARAMI PANG MAGAGAWA TAYO.
Samahan ang mga Republikano, Demokratiko at Independiyente—mga
lider ng bumubuwis at negosyo—ang California Teachers Association at ang
California State PTA—mga nakatatanda at mga grupong kababaihan at
milyun-milyong taga-California na lahat ay sumusuporta sa ating mga paaralan.
Mamuhunan sa mga bata ng California at sa kinabukasan ng California.
BUMOTO NG OO sa PANUKALA 47!
ALLAN ZAREMBERG, Presidente
California Chamber of Commerce
JAN HARP DOMENE, Presidente
California State PTA (PTA)
LARRY MCCARTHY, Presidente
California Taxpayers’ Association (CAL TAX)

SAGOT sa Pangangatwirang Panig sa Panukala 47
Kamakailan, isang grupo ng 30 Organisasyon ng Bumubuwis mula sa
iba-ibang bahagi ng Estado ay nagsagawa ng isang kombensiyon sa ilalim
ng pangalang California Taxpayers Coalition at nagkaisang bumoto
upang salungatin ang Panukala 47 dahil sa isang pangunahing dahilan—
Sa kasalukuyan ay napakarami nang nakatalang utang ang California.
Bilang bumobotong bumubuwis, dapat natin isipin ang malaking
halaga ng utang na kailangan nating bayaran. Mula 1985, ang California
at mga subdibisyong pampulitika nito ay nagbenta ng higit sa
$500,000,000,000 ng iba-ibang instrumento ng utang. Iyan ay $500
bilyong utang! (Para sa isang kumpletong listahan, pumpunta sa
www.peoplesadvocate.org)
Panahon na para sa mga botante ng California na patigilin ang itong
sobrang pagbebenta ng bono. Bumoto ng “Hindi” sa Panukala 47, at
ipadala kay Gobernador Davis at sa kanyang mga kroni sa Lehislatura ang
isang tunay na mensahe.
Ang Gobernador, ang Tesorero, o ang Kontroler ay hindi
makakapagsabi sa atin kung magkano na ang utang natin o kung
magkano sa ating salaping buwis ang pumupunta sa interes na
binabayaran taun-taon ng mga distrito ng paaralan, lungsod, at county.
Hindi sila nag-iingat ng mga ganyang klase ng rekord. Ito ay mas masama
pa sa mga iskandal ng Enron o WorldCom.
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Mga Pangangatwiran

Ang Moody’s at Standard and Poor’s ay parehong nagbabawa ng antas
ng kredito ng California bilang resulta ng pagbagsak ng kalusugan ng
pananalapi ng Estado. Mahalaga ang antas ng kredito ng California. Higit pa
rito, lampas sa matwid na ang ating Gobernador, Tesorero, o Kontroler ay
hindi makapagsabi sa atin kung magkano ang utang ng California.
Bilang mga bumubuwis, hindi natin dapat aprobahan ang anumang
bagong utang hanggang ang sabihin sa atin ng Gobernador ang eksaktong
halaga ng kasalukuyang utang natin.
Bumoto ng “Hindi” sa Panukala 47.
EDWARD J. (TED) COSTA, Tagapangulo
California Taxpayers Coalition
RALPH MORRELL, Presidente
Northern California Committee for Limited Government
KEN STEADMAN, Presidente
Waste Watchers, Inc.

Ang mga pangangatwiran sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi siniyasat ng alinmang opisyal na ahensiya.
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PANGANGATWIRANG Laban sa Panukala 47
Konstruksiyon ng Pampublikong Paaralan, ang LAUSD ay
karapat-dapat sa higit sa 24% ng mga pondo sa bagong
konstruksiyon, kahit ito ay nagtataglay ng 12% ng populasyon
ng estudyante sa estado.
Ang mga dolyar na buwis mula sa lahat ng dako ng estado ay
hindi dapat gamitin upang serbisyuhan ang isang bono na
lubhang pabor sa iisang distrito ng paaralan. Magsabi ng “Hindi”
sa kasakiman ng LAUSD. Bumoto ng “Hindi” sa Panukala 47.

47

Ang California ay kasalukuyang may sampu-sampung bilyong
dolyar na mga bono na binabayaran natin ang interes. Dahil
nagpasa tayo ng napakaraming bono nitong mga nakaraang
taon. Ang California ay binigyan ng ikatlong pinakamababang
antas ng kredito sa bansa. Dahil diyan, dapat tayong lubhang
mag-ingat tuwing isasaalang-alang ang muling paggawa ng
utang.
Walang duda na ang mga pasilidad ng paaralan sa ating estado
ay may seryosong problema na kailangang harapin. Pero ang
Panukala 47 ay maling solusyon. Ang bonong ito mahina ang
pagkakasulat ang di-makatarungan.
Ang Panukala 47 ay hindi humihimok ng konstruksiyon ng
paaralan. Ang totoo, sa ilalim ng bagong pakanang ito, ang mga
paaralan na may mga batang higit na nangangailangan ay ni
hindi mauubligang simulan ang pagtatayo ng isang paaralan para
sa 6 1/2 taon. Ang mga distrito ng paaralan ay makakapagreserba
ng salapi sa bono sa pamamagitan lamang ng paglalahad ng
“intensiyon” na magtayo ng isang paaralan sa pangkalahatang
lugar. Hindi nila kailangan ng nakaguhit na plano, kumumpleto
ng pag-aaral ng epekto sa kapaligiran, o tumukoy ng lugar na
dapat aprobahan. Ang mga paaralang itinayo sa pamamagitan ng
mga pondo sa bono na makukuha sa 2004 ay hindi kailangang
magpasimula hanggang 2011! Sa maikli, ang Panukala 47 ay
magpapahintulot sa mga distritong ito na itali ang salapi habang
ang ibang lugar na handa nang pagtayuan ay hindi
napopondohan at naaantala ang mga proyekto.
Dagdag dito, ang Panukala 47 ay lubos na pabor sa Pinag-isang
Distrito ng Paaralan ng Los Angles (LAUSD) kaysa ibang
distrito sa estado. Alinsunod sa mga numero mula sa Opisina ng

WM. J. “PETE” KNIGHT, Senador
Ika-17 District, Senado ng Estado ng California
JON COUPAL, Presidente
Howard Jarvis Taxpayers Association
LEW K. UHLER, Presidente
National Tax Limitation Committee

SAGOT sa Pangangatwirang Laban sa Panukala 47
Tama ang mga kalaban tungkol sa isang bagay: ANG MGA PAARALAN
NG CALIFORNIA ay LUBHANG NAGSISIKIP. Kailangan natin ng higit
sa 13,000 BAGONG SILID-ARALAN upang BIGYANG-DAAN ANG
MGA BAGONG ESTUDYANTE at PANATILIHING MALIIT ANG
SUKAT NG KLASE.
Narito ang ilang katotohanan na hindi tama ang pagkakaintindi ng mga
kalaban.
Katotohanan: Ang bawat LUBHANG NAGSISIKIP na distrito ay
karapat-dapat lamang para sa MAKATWIRANG KABAHAGI ng Panukala
47 pondo upang magtayo ng mga bagong silid-aralan. Ang bawat paaralan ng
Central Valley sa linya ay popondohan at walang distrito, sa Los Angeles o
kahit saan, na makakakuha ng higit sa makatwirang kabahagi nito.
Katotohanan: ANG KONSTRUKSIYON, PAGKUMPUNI NG SILIDARALAN at MGA PAGPAPAHUSAY NA PANGKALIGTASAN ay
puwedeng MAGSIMULA KAAGAD kung ang Panukala 47 ay pumasa.
Higit sa 2000 PROYEKTONG WALANG PONDO ay NAGHIHINTAY at
HANDANG PASIMULAN—ang konstruksiyon ng bagong silid-aralan,
paglipat ng mga bata mula sa mga portableng trailer, mga pagpapahusay na
pangkaligtasan sa lindol, pagkakable ng mga lumang silid-aralan para sa
Internet, pagpapahusay ng mga sistema ng koryente at alarma sa sunog,
pagkumpuni ng mga tumutulong bubong at pagkakabit ng mga pampainit at
pangkondisyon ng hangin.
Katotohanan: Ang antas ng kredito ng California ay hindi mahina.
Salungat dito, ang Tesorero ng Estado at mga iginagalang na serbisyo sa

pagmamarka ng bono ay nag-uulat na ANG ANTAS NG KREDITO NG
CALIFORNIA ay MALUSOG at MALAKAS.
Katotohanan: Ang California Taxpayers’ Association ay sumusuporta sa
Panukala 47 dahil ang mga proyektong konstruksiyon ng paaralan ay dapat
sumunod sa MAHIGPIT NA INIAATAS NA PANANAGUTAN,
kabilang ang sapilitang PAG-SUSURI , upang MANGALAGA LABAN
SA PAG-AAKSAYA at MALING PAMAMAHALA.
Katotohanan: Ang Panukala 47 ay bahagi ng isang pang-estado/lokal na
pagtutulungan. KUNG WALA NG MGA PANUMBAS NA PONDO NG
PANUKALA 47, KARAMIHAN SA MGA LOKAL NA PROYEKTO SA
BONO SA PAARALAN AY HINDI MAKUKUMPLETO.
Nararapat ang ating mga anak sa isang ligtas na silid-aralan at sa
indibidwal na atensiyon na kailangan nila upang magtagumpay.
Ang Panukala 47 ay nangangahulugan ng…MGA KARAGDAGANG
SILID-ARALAN at MAS MAHUHUSAY NA PAARALAN...NANG
HINDI MAGTATAAS NG MGA BUWIS! BUMOTO NG OO sa 47!
WAYNE JOHNSON, Presidente
California Teachers Association
BILL HAUCK, Ka-Tagapangulo
Taxpayers for Accountability and Better Schools
BARBARA INATSUGU, Presidente
League of Women Voters of California

Ang mga pangangatwiran sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi siniyasat ng alinmang opisyal na ahensiya.
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• Nagsususog sa Konstitusyon upang tanggalin ang mga reperensiya sa mga hukumang munisipal. Ang mga
reperensiyang ito ay hindi na kailangan ngayon dahil ang mga hukumang superyor at munisipal na paglilitis ay
pinag-isa bilang mga hukumang superyor na inaprobahan na ng mga botante.
• Tinatanggal mula sa Konstitusyon ang mga probisyon na nagtatadhana ng mga hukumang munisipal sa bawat
county at nagbibigay ng kapangyarihang panghustisya ng estado sa mga hukumang munisipal.
• Gumagawa ng mga partikular na kaayon at kaugnay na pagbabago sa Konstitusyon upang magpakita ng pag-iisa.
• Nagtatadhana na ang probisyong pangkonstitusyon na namamahala sa proseso ng paglilipat sa pinag-isang
hukumang superyor ay awtomatikong pawalang-bisa sa ika-1 ng Enero, 2007.

Kabuuran ng Tantiya ng Pambatasang Manunuri sa Netong Tama sa Pananalapi ng
Estado at Lokal na Pamahalaan:
• Walang karagdagang gastos sa estado o lokal na pamahalaan.

Mga Huling Boto ng Lehislatura sa ACA 15 (Panukala 48)
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PANUKALA

Batayan
Noong 1998, ang mga botante ng California ay nag-aproba
ng Panukala 220, na nagpapahintulot sa mga hukumang
superyor at munisipal, kilala bilang “mga hukuman ng
paglilitis,” sa loob ng isang county na pag-isahin ang
kanilang mga operasyon kung aaprobahan ng isang mayoriya
ng boto ng mga hukom ng hukumang superyor at mga hukom
ng hukumang munisipal sa county. Sa ilalim ng pag-iisa, ang
hukumang superyor ang umaako ng hurisdiksiyon sa lahat ng
bagay na dating hinahawakan ng mga hukumang superyor at
munisipal; ang mga hukom ng hukumang munisipal ay
nagiging mga hukom ng hukumang superyor at ang mga

Pagsusuri
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48
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Ito ay isang pagbabagong hindi kontrobersiyal na
nagsasapanahon ng Konstitusyon ng California. Pumasa ito
sa bawat kapulungan ng Lehislatura nang walang-tutol.
Sa kasalukuyan ang Konstitusyon ng estado ay
nagkakaloob ng dalawang uri ng mga hukuman ng paglilitis,
ang mga hukumang munisipal at superyor, sa bawat county.
Pero dahil sa pag-iisa ng mga hukuman ng paglilitis, wala
nang mga hukumang munisipal sa California.
Gayunman, ang Konstitusyon ng California ay nagtataglay
pa rin ng mga probisyon na tungkol sa mga hukumang
munisipal. Ang mga probisyong ito ay lipas na at kailangang
tanggalin.

Ang panukalang ito ay nagtatanggal sa mga lipas na
pagtukoy sa hukumang munisipal sa Konstitusyon ng
California.
Ang panukala ay nagpapatupad ng mga rekomendasyon ng
Komisyon sa Pagrebisa ng Batas ng California, na inuutusan
ng batas na magrekomenda ng pagpapawalang-bisa ng mga
probisyon na lipas dahil sa pag-iisa ng hukuman ng paglilitis.
HOWARD WAYNE, Miyembro ng Asembleya
Ika-78 Distrito

SAGOT sa Pangangatwirang Panig sa Panukala 48
NAWALANG MGA “PAGSIYASAT AT PAGBALANSE”
Gaya ng ipinaliwanag namin sa aming pangunahing
PANGANGATWIRAN LABAN SA PANUKALA 48 sa
susunod na pahina, ang pagtanggal sa lahat ng pagtukoy sa
Konstitusyon ng California sa “mga hukumang munisipal” ay
nagtatanggal ng posibilidad na ang Lehislatura ng Estado o mga
indibidwal na county ay muling magtatatag ng dalawangbaitang na sistema ng hukuman ng paglilitis na may mga
“pagsiyasat at pagbalanse.”
MGA HUKOM NA HINDI INIHAHALAL
Ilang taon pa lamang ang nakakalipas, maraming hukom ng
“hukuman ng hustisya” at “hukumang munisipal” na inihalal sa
loob ng mga county. Sa ilalim ng pag-iisa, lahat ng lokal na
hukom ay inihahalal sa county at bihirang may humahamon.
Resulta nito, ang mga nakapuwesto ay palagiang nananalo dahil
walang kalaban, at ang kanilang mga pangalan ay hindi na
lumilitaw sa balota. Sa ilalim ng pag-iisa, ang lokal na
paghuhukom ay naging makitid.
ANO ANG NAGTUTULAK SA MGA HUKOM NA
HUWAG LUMIHIS?
Kung walang pangamba na may hahamon sa eleksiyon, ang
mga hukom ay napipigilan lamang ng (1) kanilang sariling
integridad at sigasig, (2) kaunting posibilidad na baligtarin ng

16

Mga Pangangatwiran

hukuman ng paghahabol ang mga indibidwal na kaso,(3) ang
mga kilos o hindi pagkilos ng tinatawag na “Komisyon sa
Pagganap na Panghukuman,” at (4) kung may kinalaman sa
krimen, ang pagbabantay ng mga tagausig—lalo na ng inihalal
na Abugado Heneral ng California.
Batay sa aming karanasan, sa palagay namin ang karamihan
ng mga hukuman sa hukuman ng paglilitis ng California ay
magagaling; gayunman, kailangan natin ang isang sistema na
binibigyan ang bawat hukom ng paglilitis ng pananagutan sa
pagsunod sa batas. Ang pag-aalis ng anumang pag-asa na
muling pagtatatag ng mga hukumang munisipal ay isang
hakbang patungo sa maling direksiyon.
Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tingnan ang
www.VoterlnformationAlliance.org.
GARY B. WESLEY
Abugado
MELVIN L. EMERICH
Abugado

Ang mga pangangatwiran sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi siniyasat ng alinmang opisyal na ahensiya.
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Ang kasong misdemenor ay karaniwang nakatakda para sa
paglilitis nang walang pagdinig upang pagpasiyahan kung ang isang
paglilitis ay anyong makatwiran. Kung ikaw ay ipinasiyang
nagkasala sa isang paglilitis na misdemenor, maaari kang umapela;
gayunman, ang apela ay pinagpapasiyang isang lupon ng 3 hukom
mula rin doon sa “hukumang superyor” kung saan ka ipinasiyang
nagkasala!
Pangwakas, ang kasong sibil na humihingi ng $25,000 o kulang
ay tinatawag na “kasong imitadong hurisdiksiyon.” Ang paghahabol
mula sa isang pagpapasiya sa naturang kaso, muli, ay
pinagpapasiyahan ng isang lupon ng 3 hukom mula rin doon sa
“hukumang superyor” kung saan natalo ang iyong kaso!
Ang batayan sa paghingi ng pagrepaso ng ginawa ng isang hukom
sa isang kaso ay nagpasiya o kumilos nang mali ang hukom. Ang
isang-hukumang sistema na nag-uutos sa mga hukom ng iisang
hukuman na itama o pagwikaan ang kanilang kasamahan ay
lumilikha ng anyo ng kawalan ng katwiran.
Ang mga magkahiwalay na hukumang munisipal at superyor sa
mga county ay nag-aalay ng mas maraming “pagsiyasat at
pagbalanse” kaysa mga pinag-isang hukumang superyor na itinatag
na ngayon. May mga county (o Lehislatura ng Estado) na maaaring
maghangad, sa hinaharap, na bumalik sa dating sistema.
Sa mga dahilang ito, inirerekomenda namin na permanenteng
tanggalin ng mga botante ang “mga hukumang munisipal” mula sa
Konstitusyon ng California.
GARY B. WBSLEY, Ka-Tagapangulo
Voter Information Alliance (VIA)
MELVIN L. EMERICH, Ka-Tagapangulo
Voter Information Alliance (VIA)

SAGOT sa Pangangatwirang Laban sa Panukala 48
Noong 1998 ang mga Botante ng California ay lubos na nagaproba sa Panukala 220 upang iawtorisa ang pag-aalis ng mga
hukumang munisipal. Ang mga hukumang munisipal ay inalis
na sa bawat county, para sa tinantiyang matitipid na
$23,000,000 sa isang taon para sa mga bumubuwis.
Ang natitirang dapat gawin ay ang pagtanggal ng lipas nang
wika sa konstitusyon ng estado na tumutukoy sa mga
hukumang munisipal na sa kasalukuyan ay wala na. Tinutupad
ng Panukala 48 ang hangaring iyan.
Ang pangangatwiran laban sa Panukala 48 ay hindi
binibigyang-pansin kung ano ang nasa harap ng mga botante.
Sa halip, ito ay nangangatwiran para sa mga kabutihan ng
pagkakaroon ng mga hukumang munisipal. Nagpasiya na ang
mga botante sa isyung iyan apat na taon na ang nakalilipas sa
pamamagitan ng pagpasa sa Panukala 220. Ito ay inaprobahan
dahil ang pag-aalis ng mga hukumang munisipal ay
nagpapahintulot na mas maaayos na paggamit ng mga
tagapagdulot na panghukuman at nag-aalis ng mga gastos sa
pangangasiwa na kailangan upang mapanatili ang mga sistema
ng dalawang magkahiwalay na hukuman ng paglilitis.
Ang TANGING isyu sa harap natin ay, ang lipas nang mga
probisyon ng Konstitusyon ay dapat bang tanggalin? Ang sagot
ay malinaw na OO. Ang pag-iiwan ng mga lipas nang pagtukoy

sa mga hukumang munisipal sa mga aklat ay magpapagulo
lamang sa batas, habang walang nagagawang kapakipakinabang.
Anumang mga kailangang pagpapahusay sa batas tungkol sa
pagrepaso ng mga desisyon ng mahistrado na may sapat na
ebidensiya upang litisin ang isang nasasakdal para sa isang
krimen, o para sa mga paghahabol sa misdemenor at mas maliit
na kasong sibil ay maaaring gawin sa mga kasalukuyang sistema
ng hukuman sa paghahabol. Ito ay hindi dapat isagawa sa
pamamagitan ng muling paglikha ng isa pang antas ng mga
hukuman na ibinoto na ng publiko na alisin.
Ang Panukala 48 ay magtatabas ng patay na kahoy mula sa
Konstitusyon ng California. Ang lipas nang wika ay
ginagawang kumplikado ang batas.
Bumoto ng OO sa Panukala 48.
HOWARD WAYNE, Miyembro ng Asembleya
Ika-78 Distrito
DAVID HUEBNER, Tagapangulo
Komisyon sa Pagrebisa ng Batas ng California

Ang mga pangangatwiran sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi siniyasat ng alinmang opisyal na ahensiya.
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PANGANGATWIRANG Laban sa Panukala 48
Sa panukalang-batas na ito, ang Lehislatura ng Estado ay
nagmumungkahi na permanente nating tanggalin sa Konstitusyon
ng California ang anumang probisyon para sa “mga hukumang
munisipal.”
Ang pangunahing kahinaan ng mungkahi ay ito ay pipigilan nito
ang muling pagtatatag ng mga hukumang munisipal sa alinman sa
58 county ng California.
Bakit gugustuhin ng isang county na muling itatag ang isang
“hukumang munisipal” na mas mababa sa “hukumang superiyr”
nito? Ang isang dahilan ay maaaring upang makatipid ng salapi.
Ang mga Hukom ng Hukumang Superyor ay binabayaran ng mas
malaki.
Ang mas mahalagang dahilan, gayunman, ay may ilang county (o
maging ang Lehislatura sa hinaharap) ay maaaring matanto na ang
pagkakaroon ng lahat ng hukom ng paglilitis sa isang county na
bahagi ng iisang “hukumang superyor” ay lumilikha ng anyo ng
kawalan ng katwiran. Hayaan ninyong ipaliwanag namin.
Ang mga hukuman ng paglilitis ay humahawak ng dalawang uri
ng kaso na partikular na naapektuhan ng “pag-iisa” ng mga
hukumang munisipal at superyor sa 58 county.
Ang unang uri ng kaso ay tungkol sa isang habla na isinampa ng
isang lokal o pang-estadong tagausig. Ang habla ay maaaring isang
“krimen” o ang mas magaan na “misdemenor.” Ang parehong uri ng
habla ay maaaring tumawag ng pag-iksamen ng kaso ng dalawa o
higit na hukom.
Ang kasong krimen ay sinisimulan sa pamamagitan ng
pagsasampa ng isang hablang inihaharap sa isang lokal na dakilang
tagahatol sa krimen o, sa higit sa 95% ng mga kaso, sa isang lokal na
hukom nakaupo bilang isang “mahistrado.” Kung ang dakilang
tagahatol o mahistrado ay nagpasiya na ang tagausig ay nagharap ng
sapat na ebidensiya ng pagkakasala (malamang na dahilan) upang
bigyang-katwiran ang isang paglilitis, ang tagausis ay inaawtorisang
tumuloy sa paglilitis.
Sa puntong iyan, ang desisyong pahintulutan ang tagausig na
tumuloy ay maaaring salungatin ng akusado. Dito natin
makakaharap ang problemang nilikha ng pag-iisa ng hukuman. Ang
hukom na didinig sa pagsalungat ay halos laging ang hukom sa
mismong hukuman ng hukom na ang desisyon ay sinasalungat!
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• Nagtataas ng mga pondong gawad ng estado para sa mga programa bago/pagkatapos ng paaralan, nagkakaloob ng
pagtuturo, tulong sa araling-bahay, at kayamanan sa edukasyon.
• Ginagawa ang bawat pampublikong elementarya, panggitna/dyunyor na mataas na paaralan, kabilang ang mga
kinontratang paaralan, na karapat-dapat sa mga gawad na pagkatapos ng paaralan na umaabot ng mula sa $50,000$75,000. Pinananatili ang iniaatas na lokal na pagtumbas ng pondo.
• Nagtatadhana ng priyoridad para sa karagdagang pondo sa mga paaralan na karamihan ng mga estudyante ay mula
sa pamilyang mababa ang kita.
• Nag-aatas na, simula sa 2004-05, ang bagong pagpopondo para sa mga programa bago/pagkatapos ng paaralan ay
hindi kunin sa pondo ng edukasyon, ginagarantiyahan sa ilalim ng Panukala 98. Nagbibigay ng priyoridad sa mga
paaralan na tumatanggap na ng mga gawad at nag-aatas na pagtataas ng mga paggasta kung tumaas lamang ang
mga kita ng estado.

Kabuuran ng Tantiya ng Pambatasang Manunuri sa Netong Tama sa Pananalapi ng
Estado at Lokal na Pamahalaan:
• Karagdagang taunang gastos ng estado para sa mga programa ukol sa bago at pagkatapos ng paaralan na hanggang
$455 milyon, simula sa 2004-05.
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PAGSUSURI NG PAMBATASANG MANUNURI
Ang estado ay kasalukuyang nagpopondo ng programa bago at
pagkatapos ng paaralan para sa mga mag-aaral sa mga
pampublikong elementarya, panggitna, at dyunyor na mataas na
paaralan. Ang programa (opisyal na tinatawag na Programang
Pag-aaral Bago at Pagkatapos ng Paaralan at Pagtutulungan Para
sa mga Ligtas na Kapitbahayan) ay nagkakaloob ng mga
paligsahang gawad para sa mga paaralan upang mag-alay ng
karagdagng edukasyon at pagtuturo o tulong sa araling-bahay bago
at/o pagkatapos ng mga “regular” na oras ng paaralan. Ang
programa ay nag-aatas ng lokal na panumbas at nagbibigay ng
priyoridad sa paglilingkod sa mga mag-aaral mula sa mga paaralan
na hindi kukulangin sa 50 porsiyento ng mga mag-aaral ay karapatdapat sa mga pagkaing tinutustusan ng pederal na pamahalaan. Sa
ilalim ng kasalukuyang batas, ang mga gawad na pagkatapos ng
paaralan ay pangkaraniwang hindi lumalampas ng $75,000 para sa
mga paaralang elementarya at $100,000 para sa paggitna at
dyunyor na mataas na paaralan para sa bawat regular na taong
pampaaralan, at ang mga gawad na bago ang paaralan ay
pangkaraniwang hindi lumalampas ng $25,000 para sa mga
paaralang elementarya at $33,000 para sa mga panggitna at
dyunyor na mataas na paaralan. Gayunman, ang malalaking
paaralan ay maaaring tumanggap ng mas malalaking gawad na
halaga. Ang mga kalahok na paaralan ay karapat-dapat ding
tumanggap ng suplementong gawad upang magpatakbo ng
programa sa tag-init o ibang mga panahong bakasyon. Ang estado
ay gumagasta ng $95.3 milyon para sa programa sa 2001-02.
Katulad ng programa ng estado, ang pederal na pamahalaan ay
nagkakaloob din ng mga aktibidad na akademiko at libangan bago
at pagkatapos ng mga regular na oras sa mga estudyante sa
maraming lugar sa California. Ang estado ay tatanggap ng $41.5
milyon na mga pederal na pondo sa 2002-03 upang mangasiwa at
magkaloob ng mga bagong gawad sa mga lokal na ahensiya sa
edkasyon at mga organisasyong nakabase sa komunidad para sa
mga aktibidad na ito.
Mga Tagapagdulot na Magagamit sa mga Katulad na
Serbisyo. Bilang karagdagan sa nasa itaas na mga programa bago at
pagkatapos ng paaralan, ang pang-estado at pederal na
pamahalaan ay nagkakaloob ng mga maaaring panggalingan ng
mga pondo para sa mga serbisyo bago at pagkatapos ng paaralan.
• Ang estado ay nagkakaloob ng $475 milyon taun-taon para sa
suplementong pagtuturo sa labas ng regular na silid-aralan (bago
o pagkatapos ng paaralan, tag-init, o ibang panahong bakasyon)
upang pahusayin ang mga kasanayang akademiko ng mga magaaral sa iba-ibang asignatura.
• Ang estado ang pederal na pamahalaan ay parehong
nagkakaloob ng pinagsamang $215 milyon taun-taon para sa
maraming programang maaaring magkaloob ng mga serbisyo
bago at pagkatapos ng paaralan tulad ng: (1) pag-aalaga ng bata
pagkatapos ng paaralan, (2) mga programang pag-uugnay sa
kolehiyo, (3) mga programang pagtuturo, at (4) mga aktibidad
na pagpigil sa krimen.
Ang mga programa bago at pagkatapos ng paaralan ay iniaalay
din sa mga estudyante sa mga lokal na komunidad sa pamamagitan
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ng maraming pribadong organisasyon, mga organisasyong
panrelihiyon, at mga lokal na parke at sentrong libangan.
Maraming estudyante na lumalahok din sa mga aktibidad na
ekstrakurikular, kabilang ang mga palakasan sa paaralan,
pagkatapos ng mga regular na oras ng paaralan.

Mungkahi
Ang panukalang ito ay gumagawa ng iba-ibang pagbabago sa
pagpopondo ng estado sa Programang Pag-aaral Bago at
Pagkatapos ng Pag-aaral at Pagtutulungan Para sa mga Ligtas na
Kapitbahayan. Ang panukalang-batas ay pinapalitan din ang
pangalan ng programa ng Programang Edukasyon at Kaligtasan
Pagkatapos ng Paaralan (ang mga pondo ay makukuha pa rin para
sa mga programa bago ang paaralan) ang gumagawa ng ibang
teknikal na pagbabagong programatiko.
Mga Probisyon sa Pagpopondo
Ang mga pagbabago sa pagpopondo ng panukalang-batas ay
isinabuod sa ibaba.
Initaas na Pagpopondo Bago at Pagkatapos ng Paaralan. Sa
ilalim ng Panukala 98, inaprobahan ng mga botante noong 1988,
ang Konstitusyon ng Estado ay nag-aatas ng paglalaan ng
pinakamababang taunang halaga para sa mga pampublikong
paaralan at kolehiyo ng komunidad (edukasyong K-14) mula sa
Pangkalahatang Pondo at mga lokal na kita sa buwis sa ari-arian.
Pangkaraniwan, ang taunang halagang ito ay batay sa paggasta sa
naunang taon na iniakma para sa pagdami ng bilang ng mga
estudyanteng dumadalo sa mga pampublikong paaralan at sa pagunlad sa ekonomiya ng estado.
Simula sa 2004-05, ang panukalang-batas na ito ay mag-aaas ng
isang ispesipikong antas ng paggasta sa bawat taon para sa
Programang Edukasyon at Kaligtasan Pagkatapos ng Paaralan.
Ang taunang halaga ay hanggang $550 milyon, at depende sa
paglaki ng paggasta sa Pangkalahatang Pondo sa labas ng Panukala
ng Panukala 98. Ang panukalang-batas ay tumiyak na ang
pagpopondo sa programa ay “patuloy na ilalaan” (awtomatikong
ilalaan sa bawat taon nang walang iba pang aksiyong pambatasan)
at ang mga batas na nag-awtorisa ng patuloy na paglalaan ay hindi
maaaring susugan ng Lehislatura.
Mga Bagong Priyoridad sa Pagpopondo sa Loob ng Programa
Bago at Pagkatapos ng Paaralan. Simula sa taon ng pananalapi
na 2004-05, ang panukalang-batas ay nagtatatag ng mga
bagong priyoridad sa pagpopondo. Una, ang mga paaralang
tumanggap ng isang gawad ng estado sa programa bago o
pagkatapos ng paaralan sa 2003-04 ay patuloy na tatanggap ng
kapantay na gawad na halaga sa 2004-05 at bawat kasunod na
taon. Ang ikalawang priyoridad sa ilalim ng panukalang-batas
ay upang gawin ang bawat elementarya, panggitna, at dyunyor
na mataas na paaralan na karapat-dapat sa isang bagong
Panlahat na Gawad na Edukasyon at Kaligtasan Pagkatapos ng
Paaralan. Gayunman, kung ang makukuhang pagpopondo ay
hindi sapat upang magkaloob ng pagpopondo ukol sa
pagkatapos ng paaralan sa lahat ng paaralan, ang priyoridad sa
mga bagong gawd ay kaayon ng kasalukuyang batas, inaasinta
ang mga paaralan na hindi kukulangin sa 50 porsiyento ng
mga mag-aaral ay karapat-dapat sa mga pagkaing may pederal
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na pagtustos. Kung ang una at ikalawang priyoridad ay lubos
na pinopondohan, anumang karagdagang pondo ay
ipamamahagi sa pareho ng mga programang bago at
pagkatapos ng paaralan batay sa mga kasalukuyang priyoridad
at mga tuntunin sa pagpopondo. Ang panukalang-batas ay
nagpapahintulot sa mga paaralan na tumatanggap ng gawad sa
ilaim ng unang dalawang priyoridad upang mag-aplay sa mga
karagdagang pondong ito.
Mga Tuntunin sa Pagpopondo Para sa mga Bagong Panlahat
ng Gawad na Pagkatapos ng Paaralan. Sa ilalim ng panukalangbatas na ito, ang mga paaralan na ginawaran ng panlahat ng gawad
na pagkatapos ng paaralan ay babayaran ng hanggang $5 kadad
kalahok na mag-aaral kada araw. Ang antas na ito ng pagpopondo
ay katulad ng bahaging pagkatapos ng paaralan ng kasalukuyang
programa ng estado. Gayunman, ang panukalang-batas ay may
hanggahan sa mga bagong panlahat na gawad sa mas mababang
halaga—$50,000 para sa mga paaralang elementarya at $75,000
para sa panggitna at dyunyor na mataas na paaralan—para sa
bawat regular na taong pampaaralan. Bilang karagdagan, ang mga
gawad na ito ay hindi iaakma nang paitaas para sa malalaking
paaralan. Gaya ng sa umiiral na batas, ang mga paaralang
tumatanggap ng isang gawad ay mangangailangan ng $1 sa mga
lokal na panumbas na pondo para sa bawat $2 ng mga panlahat ng
gawad na pondo.
Mga Pondo Para sa Pagsasanay, Pagtimbang, at
Pangangasiwa ng Estado. Simula sa 2004-05, ang panukalangbatas ay nagpapahintulot sa Kagawaran ng Edukasyon ng Estado
(SDE) upang gumasta ng hanggang 1.5 porsiyento ng mga pondo
para sa Programang Edukasyon at Kaligtasan Pagkatapos ng
Paaralan sa mga pagtimbang ng programa at pagsasanay, at suporta
para sa pagpapatupad at pagpapaunlad ng programa. Ang
kagawaran ay maaari ring gumamit ng mga pondo ng programa
upang sagutin ang mga gastos sa paggawad at pagsubaybay ng mga
gawad sa programa.
Mga Probisyon ng Programa
Tungkol sa mga pagbabagong programatiko, ang panukala ay:
• Nagtatadhana ng kakayang umangkop upang magsagawa ng
mga programa bago at pagkatapos ng paaralan na malayo sa mga
paaralan, pero nag-aatas na ang mga lugar ay aprobahan ng
SDE.
• Nagdaragdag ng pagsasanay ng kompyuter bilang karagdagang
asignatura para sa ipinahihintulot na pagtuturo o tulong sa
araling-bahay at nagdaragdag ng pinong sining at mga aktibidad
ng kalakasang pisikal bilang mga uri ng ipinahihintulot na
aktibidad para sa pagdaragdag ng edukasyon.
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• Nag-aatas sa mga ahensiya ng lokal na tagapagpatupad ng batas
na isama sa pagpaplano ng bawat programa.
• Nag-uutos sa SDE na pasabihan taun-taon ang lahat ng
paaralan na makukuha ang mga gawad ukol sa bago at
pagkatapos ng paaralan.

Epekto sa Pananalapi
Epekto ng Paggasta Ukol sa Bago at Pagkatapos ng Paaralan.
Batay sa pormula sa pagpopondo ng panukalang-batas at aming
mga inaaasahang paggasta ng estado sa hinaharap, tinatantiya
namin na ang pinakamataas ng halagang kailangan ng panukala—
$550 milyon—ay makukuha sa 2004-05 para sa Programang
Edukasyon at Kaligtasan Pagkatapos ng Paaralan. (Ang
Lehislatura ay makakapaglaan ng mga karagdagang pondo sa higit
sa halagang ito sa pagpapasiya nito.) Ito ay mga $455 milyon na
higit sa antas ng pagpopondo ng programa sa 2001-02. (Ang
aktuwal na antas ng pagpopondo sa hinaharap para sa programang
ito kung wala ang panukalang-batas ay depende sa pagbabatas sa
hinaharap.)
Epekto sa Kabuuang Paggasta ng Estado. Kung ang
panukalang-batas ay magtataas ng paggasta sa mga programang
bago at pagkatapos ng paaralan, ang kabuuang epekto sa paggasta
ng estado ay maaaring mula sa walang karagdagang gastos
hanggang $455 milyon simula sa 2004-05. Ang aktuwal na epekto
ay depende sa mga pagbabatas sa hinaharap, gaya ng mga
sumusunod:
• Maglaan ng mga Pondo sa Loob ng Pinakamababang
Iginagarantiya ng Panukala 98. Kung ang Lehislatura ay
magtataas ng pagpopondo para sa Programang Edukasyon at
Kaligtasan Pagkatapos ng Paaralan sa 2003-04 (ang taon bago
magkabisa ang mga iniaatas sa pagpopondo ng panukalangbatas), ang karagdagang pagpopondo ay maaaring manggaling sa
mga makukuhang pondo sa loob ng pinakamababang
iginagarantiyang pondo ng Panukala 98. (Dahil ang garantiya ay
pangkaraniwang lumalaki nang mas mabilis sa paglaki ng
nagpapatala at nagtataas ng halaga ng pamumuhay, ang
karagdagang pagpopondo ay maipagkakaloob sa programang ito
nang maaapektuhang kasalukuyang programa.) Sa pagkakaloob
ng ilan o lahat ng iniaatas na pagpapalawak ng programa sa
2003-04, ang estado ay makakapagbawas—o makakapag-alis—
ng mga karagdagang gastos sa 2004-05 at bawat kasunod na
taon. Sa ilalim ng ganing kalagayan, ang mga karagdagang
pondo ay igagawad sa mga paaralan sa 2003-04 batay sa mga
priyoridad at mga tuntunin sa pagpopondo na itinatakda ng
Lehislatura.
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ipinagkakaloob sa programa sa 2004-05—na maaaring
umabot ng $455 milyon—ay igagawad sa mga paaralan
batay sa mga priyoridad sa pagpopondo na itinatag ng
panukalang ito. Ang mga karagdagang pondong ito ay
gagamitin muna upang magkaloob sa mga paaralan ng
isang panlahat na gawad ukol sa pagkatapos ng paaralan.
Mga Gastos sa Pangangasiwa. Tinatantiya namin na ang
halaga ng mga pondong kailangan mula sa $550 milyong
paglalaan para sa SDE upang magkaloob ng tulong na
teknikal, pagtimbang, at pangangasiwa ng estado ay aabot sa
mababang milyun-milyong dolyar taun-taon.
49

• Maglaan ng mga Pondong Higit sa Pinakamababang
Iginagarantiya ng Panukala 98. Kung, sa kabilang
banda, ang mga karagdagang pono ay ipinagkaloob sa
programa sa 2004-05 (ang unang taon ng mga iniaatas na
pagpopondo), ang mga pondong ito ay mangunguna sa
pinakamababang iniaatas ng estado para sa Panukala 98
para sa taong iyan. Ito ay magiging sanhi upang ang estado
ay “magsobra ng paglalaan” sa pinakamababang iniaatas
ng Panukala 98. Ito ay magreresulta sa permanenteng
pagtaas sa taunang antas ng mga paglalaan ng estado para
sa edukasyong K-14 at gawing mas kaunti ang salapi para
sa ibang mga programang sinusuportahan ng
Pangkalahatang Pondo. Ang mga karagdaang pondong
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PANGANGATWIRANG Panig sa Panukala 49
Ang Panukala 49 ay:
• Gagawing ligtas ang ating mga kapitbahayan
• Magbibigay sa ating mga anak ng ligtas, nakapagtuturo, at lugar na
libangan na mapupuntahan pagkatapos ng paaralan.
• Makakapagtipid ng salapi ng mga bumubuwis
• Tutulong sa mga pamilyang nagtatrabaho
Ang Panukala 49 ay pinopondohan mula sa pag-unlad sa hinaharap ng mga
kita ng estado, pero tanging kung ang ekonomiya ay makabangon. ITO AY
HINDI MAG-AATAS NA PAGTAAS NG MGA BUWIS O
MAKAKAAPEKTO SA KASALUKUYANG BADYET. Ang
prestihiyosong Rose Institute ay nagsabi na ang Panukala 49 ay nakakapagtipid
sa lipunan ng humigit-kumulang na $9 para sa bawat $1 na pinuhunan. ANG
BALIK SA MGA BUMUBUWIS LAMANG AY HUMIGITKUMULANG NA 3 DOLYAR SA BAWAT 1 DOLYAR NA BUWIS NA
PINUHUNAN. Iyan ang dahilan kaya ito ay tinatangkilik ng mga grupong
bantay ng bumubuwis tulad ng California Taxpayers’ Association, ng National
Tax Limitation Committee at ng Howard Jarvis Taxpayers Association.
Ang Panukala 49 ay nagkakaloob ng higit sa $400 milyon sa mga tuwirang gawad
sa mga paaralang elementaya at dyunyor na mataas na paaralan. Ang mga pondong
ito ay magagamit LAMANG sa mga programang pagkatapos ng paaralan.
Ang mga huling pag-aaral ng mga programang pagkatapos ng paaralan ng
mga pangunahing unibersidad at pangkat ng pag-iisip tulad ng UCLA, UC
Irvine, USC, at ng Rand Institute ay nagkakaisa—ang mga programang
pagkatapos ng paaralan ay nagbabago ng mga buhay sa pamamagitan ng
pagpapahusay ng mga marka at pagbawas ng krimen.
ANG MGA ESTADISTIKA NG PULISYA AY NAGPAPAKITA NA
ANG MARAHAS NA KRIMEN NG KABATAAN—PAGPATAY,
PANGGAGAHASA, PAGNANAKAW, AT PAG-ATAKE—AY
TUMATAAS NANG MALAKI SA MGA ORAS NA PAGKATAPOS NG
PAARALAN SA PAGITAN NG IKA-3 NG HAPON AT IKA-6 NG GABI,
lumilikha ng “sona ng panganib” para sa ating mga bata at kapitbahayan.. Ang
IKA-3 NG HAPON hanggang IKA-6 NG GABI ay oras na hanggang 1 milyong
bata ng California na kulang sa edad na 15 ay maaaring naiiwang walang
pangangasiwa. Ito ang mga oras na ang mga bata ay malamang na sumali sa mga
gang, gumamit ng alkohol at tabako, at maging sugapa sa mga droga.
Ang isang pag-aaral ng mga paaralang pinakamakrimen sa Los Angeles ay
nagpakita na ANG BILANG NG KRIMEN AY BUMABA NG 40% NANG
MAG-ALAY ANG MGA PAARALAN NG MGA PROGRAMA
PAGKATAPOS NG PAARALAN. Sa isa pang pag-aaral, ang bandalismo at
pagnanakaw ay bumaba ng 66%, habang ang mararahas na gawain, pagdadala

ng nakatagong sandata, at mga pag-aresto ay nabawasan ng 50% sa mga
kalahok sa programa.
ANG PANUKALA 49 AY NAGPAPAHUSAY SA MGA GRADO AT
MARKA SA IKSAMEN. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang mga
programa pagkatapos ng paaralan ay nagtataas ng mga marka sa mga iksamen
sa matematika at pagbabasa at nagpapahusay sa mga marka habang
binabawasan ang pag-ulit ng grado, pagtigil sa pagpasok sa paaralan, at
edukasyong remedyo.
Ang Panukala 49 ay inilagay sa balota ng halos 800,000 taga-California. ITO
AY SINUSUPORTAHAN NG PINAKAMALAWAK NA KOALISYON
NG MGA TAGA-CALIFORNIA SA ANUMANG PANUKALANGBATAS NA BALOTA NITONG MGA NAKARAANG PANAHON.
ANG PANUKALA 49 AY TINATANGKILIK NG:
TAGAPAGPATUPAD NG BATAS: Abugado Heneral Bill Lockyer,
California State Sheriffs’ Association, California District Attorneys
Association, California Narcotic Officers’ Association , California Peace
Officers’ Association , California Police Activities League, Fight Crime: Invest
in Kids, at halos 60 indibidwal na hepe ng pulisya.
EDUKASYON: California Teachers Association, California Parent
Teachers Association (PTA), California School Employees Association,
Children Now, at daan-daang superintendete at prinsipal ng paaralan.
MGA ORGANISASYON NG BUMUBUWIS: California Taxpayers’
Association , National Tax Limitation Committee, Howard Jarvis Taxpayers
Association.
IBANG MGA GRUPO SA PAMUMUNO: American Association of
Retired Persons (AARP), California Chamber of Commerce, CalIfornia
Business Roundtable, California YMCA, California Girl Scouts, Hispanic 100,
ang Demokratikong Ispiker ng Asembleya, ang Republikanong Lider ng
Senado, higit sa 70 Alkalde at 200 ibang pampublikong opisyal ng parehong
partido, mula sa mga Miyembro ng Kongreso hanggang sa mga miyembro ng
Konseho ng Lungsod. SUMAMA SA AMIN SA WWW.JOINARNOLD.COM.
ARNOLD SCHWARZENEGGER
WAYNE JOHNSON, Presidente
California Teachers Association
WARREN RUPF, Presidente,
California State Sheriffs’ Association

SAGOT sa Pangangatwirang Panig sa Panukala 49
Ang desisyon upang salungatin ang Panukala 49 ay hindi madali, dahil
alam namin na karamihan sa mga organisasyon na may mga seryosong
inaalala tungkol sa panukalang-batas ay pipiliing manahimik.
Pero ang League of Women Voters of California ay hindi na natatakot
sa popularidad at lakas pangkabuhayan ng tagapagtaguyod ng isang
panukalang-batas sa balota. Ang ating obligasyon ay ipagbigay-alam sa
mga botante ang mga responsableng pagharap sa mahahalagang isyu na
kinakaharap ng mga taga-California.
Aktibo naming sinusuportahan ang mahuhusay na programa
pagkatapos ng paaralan na nagbabago ng mga buhay sa pamamagitan ng
pagpapahusay ng akademikong pagganap at pagbawas ng krimen.
Ang Liga ay naniniwala na kolektibo nating pananagutan na itaguyod ang
kapakanan ng mga bata at himukin silang maabot ang kanilang makakaya.
Pero ito ay nangangailangan ng higit sa mga programa pagkatapos
ng paaralan.
Ito ay nangangailangan ng mga programa na nagkakaloob ng
proteksiyon ng bata, pagtataguyod ng pamilya, pangangalagang medikal,
pangangalaga ng ngipin, pangangalaga ng kaisipan at tulong na
matugunan ang pangunahing pangangailagan ng tao… pagkain, damit
at pabahay.
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Maaaring sinusuportahan ninyo ang lahat ng mga programa sa mga
bata, pero ang ibang mga priyoridad ay mahalaga rin sa inyo—tulad ng
proteksiyon ng kapaligiran, pampublikong pangangalaga ng kalusugan, at
tulong sa nakatatanda at mga sentro ng trauma.
Wala sa mga programang ito na may iginagarantiyang pagpopondo.
Pero ang Panukala 49 ay lubos na nagpopondo sa isang programa
pagkatapos ng paaralan, taun-taon, sa mabubuting panahon at masasama.
Makatarungan ba iyan? Iyan ba ay mabuting pampublikong patakaran?
Hinihiling namin na lampasan ninyo ang retorika. Pag-aralan ang mga
isyu. Tingnan ang mas malaking larawan. Huwag paloloko na Panukala
49 ay makakalutas sa lahat ng problema ng lipunan.

Ang mga pangangatwiran sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi siniyasat ng alinmang opisyal na ahensiya.
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Ang Panukala 49 ay maling pagharap sa isang magandang layunin.
Ang Panukala 49 ay magandang tingnan, pero sa katotohahanipinagwawalang-bahala nito ang mga prinsipyo ng mabuting pamahalaan
sa pamamagitan ng pagbawas sa kakayahang umangkop ng pamilihan
upang tumugon sa mga nagbabagong pangangailangan at priyoridad.
Kinukuha nito ang isang ispesikong programa pagkatapos ng paaralan,
na makikita ng maraming tao na makabuluhan, at inihihiwalay sa lahat
ng ibang mga pangangailangan na pinopondohan ng inyong mga dolyar
na buwis.
Basahing mabuti. Tumingin nang lampas sa retorika. Tingnan ang
mas malaking larawan.
Ang programang ito ay:
• magiging karapat-dapat sa iginagarantiyang pagpopondo sa bawat
taon, sa mabubuting panahon ng badyet at masasama.
• kukuha ng libreng pases sa proseso ng badyet sa bawat taon.
• tatanggap ng espesyal na proteksiyon na hindi maibigay sa ibang mga
priyoridad tulad ng pampublikong kaligtasan, pangangalagang
pangkalusugan, proteksiyon ng kapaligiran, transportasyon, mga
programang serbisyong panlipunan, mga pagbawas ng buwis at
maging ng ibang mga programa pagkatapos ng paaralan.
And dahil ang programang ito ay tumatanggap ng espesyal na
proteksiyon laban sa pagbawas ng badyer, ito ay nangangahulugan na sa
mga panahon ng paghina ng kabuhayan ang ibang mga programa ay
maaaring bawasan upang pondohan ito—maging ang maaaring
magkaroon ng mas malakas na epekto sa mga bata.
HINDI SAPAT NA MGA PROBISYON PARA SA MGA
TUMATAAS NA GASTOS AT PATULOY NA KRISIS SA BADYET.
Ang mga sumulat ng inisyatibong ito ay nagsasabi na ang ibang mga
programa ay hindi babayaran upang bayaran ito, dahil nagsama sila ng
probisyon na magpapalawak lamang ng paggasta sa programa pagkatapos ng
paaralan kapag ang paggasta sa ibang mga programa ay pinalawak din nang
malaki. Ang kanilang palagay ay kung may salapi upang magpalawak ng
mga programang tulad ng pangangalagang pangkalusugan o pampublikong
kaligtasan, dapat na may salapi rin upang palawakin ang mga programa
pagkatapos na paaralan.

Ang problema ay ang kanilang gatilyo ay napakaliit. Ang implasyon
at paglaki ng populasyon lamang ay mangangailangan ng doble ng
halagang kinalkula nila. Sa mga panahon ng mahihirap na badyet na
tulad nito, ito ay nangangahulugan na ang ibang mga programa ay
kailangang bawasan, o itaas ang mga buwis.
ISANG MAPANGANIB NA PAMARISAN. Ang Panukala 98,
ipinasa ng mga botante noong 1988, ay naglaan ng isang bahagi ng
badyet ng estado para sa mga programa sa edukasyon na K-14. Pero ang
halagang ginagasta sa mga ispesipikong programa ay ay ipinapasiya pa rin
sa proseso ng badyet, bawat taon. Walang programa, gaano man
kahalaga, ang nakakakuha ng libreng pagsakay—sa ngayon.
Ang Panukala 49 ay ang unang pagtatangka upang mag-ukol ng salapi
sa isang partikular na programa sa loob ng garantiya ng Panukala 98.
Ang Panukala 49 ay magtataas sa antas ng garantiya ng Panukala 98
nang hindi magtataas ng mga karagdagang kita, upang ang mga
programang pinopondohan sa labas ng garantiya ay magiging mas
matatalaban sa panahon ng paghina ng kabuhayan.
Kapag pumasa ang Panukala 49, ang ibang mga espesyal na interes ay
magtatangka ng mga katulad na panukalang-batas sa mga eleksiyon sa
hinaharap. Ang resulta?
• Mas kaunting kakayahang umangkop upang harapin ang mga
nagbabagong pangangailangan sa edukasyon.
• Mas kaunting salaping makukuha sa bahaging hindi Panukala 98
para sa ibang mga programa na tuwirang may epekto sa mga buhay
ng ating mga anak,tulad ng mga partikular na programa sa
pangangalaga ng bata, mga programa sa kapaligiran, pangangalaga
ng kalusugan at mga serbisyong panlipunan.
• Ang salaping hindi gaanong ipinauubaya ang pagpapasiya ay
makukuha para sa mga lokal na distrito.
Tingnan ang mas malaking larawan. BUMOTO NG HINDI SA
PANUKALA 49.
BARBARA INATSUGU, Presidente
League of Women Voters of California

SAGOT sa Pangangatwirang Laban sa Panukala 49
Ang League of Women Voters ay halos nag-iisa sa kanilang
pagsalungat sa Panukala 49. At maging sila ay nagsasabi na ang 49 ay
isang “mabuting layunin.” Narito kung bakit:
Ang mga pag-aaral ng mga pangunahing unibersidad ay nagpapatunay
na ang ANG MGA PROGRAMA PAGKATAPOS NG PAARALAN
AY NAGBABAWAS NG AKTIBIDAD NG GANG, NAGBABAWAS
NG PAGGAMIT NG ALKOHOL AT DROGA, NAGPAPAHUSAY
NG MGA MARKA AT PUNTOS SA PAGSUSULIT AT
GINAGAWA ANG ATING MGA KOMUNIDAD NA MAS LIGTAS
PARA SA BAWAT ISA.
ANG PANUKALA 49 AY MAKAKATIPID NG SALAPI NG MGA
BUMUBUWIS. SA BAWAT $1 NA PINUHUNAN, ANG MGA
BUMUBUWIS AY MAKAKATIID NG $3 SA PAMAMAGITAN NG
PAGBAWAS SA MGA GASTOS SA KRIMEN NG KABATAAN,
EDUKASYONG PANGREMEDYO AT PAG-ULIT NG GRADO.
Ang mga pangangatwiran ng Liga ay mga pangangatwirang teknikal na
pagbadyet at, alinsunod sa mga eksperto sa badyet ng estado at mga
organisasyon ng bumubuwis, sila ay nagkakamali.
ANG SEKSIYON 10D NG PANUKALA 49 AY ISPESIPIKONG
NAGLALAHAD NA ANG MGA PROGRAMA PAGKATAPOS NG
PAARALAN AY HINDI IGINAGARANTIYANG TAUNANG
PAGPOPONDO. Ang mga pondo ay maaaring putulin sa mga taon ng
masamang badyet sa paraang katulad ng pagputol sa ibang mga programa.
ANG PANUKALA 49 AY POPONDOHAN LAMANG
PAGKATAPOS NA MAKABANGON ANG ATING EKONOMIYA.
ANG MGA KITA NG ESTADO PARA SA MGA PROGRAMANG
HINDI SA EDUKASYON AY DAPAT LUMAKI NG HINDI

KUKULANGIN SA $1.5 BILYON BAGO MAKAKUHA NG SALAPI
ANG PANUKALA 49. Ang mga eksperto sa badyet at mga organisasyon
ng bumubuwis ay sumasang-ayon na ang $1.5 bilyon ay sapat upang
protektahan
ang
mahahalagang
programa
tulad
ng
PANGANGALAGANG PANGKALUSUGAN, PAMPUBLIKONG
KALIGTASAN and EDUKASYON—NANG HINDI MAGTATAAS
NG MGA BUWIS.
Ang Panukala 49 ay nagpapahintulot ng pagtuturo sa iba-ibang
henerasyon sa pamamagitan ng paggamit ng mga nakatatanda at
nakakatipid ng salapi sa paggamit ng mga kasalukuyang pasilidad ng
paaralan.
ANG PANUKALA 49 AY TINATANGKILIK NG MGA
PANGUNAHING PAMBUONG-ESTADONG ORGANISASYON NA
KUMAKATAWAN SA: MGA DOKTOR, NAKATATANDANG
MAMAMAYAN, MGA TAGAPAGTAGUYOD NG BUMUBUWIS.
ANG MGA EDUKADOR, ABUGADO NG DISTRITO, BUMBERO,
UNYON SA PAGGAWA, SIYERIP, PULIS, BIKTIMA NG KRIMEN,
KAMARA DE KOMERSIYO at ng MGA PROMINENTENG
REPUBLIKANO AT DEMOKRATIKO NA INIHALAL NA OPISYAL,
MGA LIDER NA AKADEMIKO at NG KOMUNIDAD.
JON COUPAL, Presidente
Howard Jarvis Taxpayers Association
JAN HARP DOMENE, Presidente
California State Parent Teachers Association
TOM PORTER, Direktor ng Estado
AARP

Ang mga pangangatwiran sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi siniyasat ng alinmang opisyal na ahensiya.

Mga Pangangatwiran
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Basang-Lupa Mga Bono. Inisyatibong Batas.
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• Nag-aawtorisa ng $3,440,000,000 na pangkalahatang obligasyong bono upang pondohan ang iba-ibang proyekto
ukol sa tubig, kabilang ang:
• Tinukoy na mga proyektong Programang CALFED Bay-Delta kabilang ang mga proyektong maayos na paggamit
ng tubig sa kalunsuran at agrikultura;
• Naggagawad at nagpapautang upang bawasan ang paggamit ng tubig ng Ilog Colorado;
• Bumibili, nagpoprotekta at nagpapanumbalik ng mga basanglupa ng baybahin na malapit sa kalunsuran;
• Mga paligsahang gawad para sa proyektong pamamahala at pagpapahusay ng kalidad ng tubig;
• Pagpapaunlad ng mga daang pang-ilog;
• Pinahusay na seguridad para sa pang-estado, lokal at panrehiyong;
• Naggawad ng desalinasyon at pagdisimpekta ng tubig na iniinom.
• Naglalaan ng pera mula sa Pangkalahatang Pondo ng estado upang bayaran ang mga bono.

Kabuuran ng Tantiya ng Pambatasang Manunuri sa Netong Tama sa Pananalapi ng
Estado at Lokal na Pamahalaan:
• Gastos ng estado na mga $6.9 bilyon sa 30 taon upang bayaran ang prinsipal ($3.44 na bilyon) at interes ($3.46
na bilyon) ng mga bono. Mga pagbabayad na mga $230 milyon kada taon.
• Kabawasan sa mga kita sa lokal na buwis sa ari-arian, mula sa ilang milyong dolyar hanggang $10 milyon tauntaon, mga kalahati ng mga ito ay mapapalitan ng mga kabayaran ng estado sa mga paaralan upang mabawi ang
mga nawalang kita sa kanila.
• Hindi alam na gastos sa estado at mga lokal na pamahalaan upang patakbuhin o panatilihin ang mga ari-arian o
proyektong binuo sa pamamagitan ng mga pondong ito ng bono.

PAGSUSURI NG PAMBATASANG MANUNURI
Batayan
Mga Programang Proteksiyon ng Baybayin at mga
Tagapagdulot ng Tubig. Ang estado ay nangangasiwa ng maraming
programa upang kumuha at magprotekta ng mga basanglupa ng
baybayin at mga himpilan ng tubig, magkonserba at magprotekta ng
mga tagapagdulot ng tubig, at bumuo at magpahusay ng pagiging
maaasahan ng mga panustos na tubig. Ang estado ay nagkakaloob
din ng mga gawad at pautang sa mga lokal na ahensiya at dinagtutubong organisasyon para sa mga katulad na layunin. Ang mga
programang ito ay para sa iba-ibang layunin, kabilang ang:
• Mga Basanglupa ng Baybayin at mga Himpilan ng Tubig. Ang
estado ay nagkakaloob ng mga pondo upang kumuha at
magpanumbalik ng mga basanglupa ng baybayin at mga himpilan
ng tubig.
• Ligtas na Tubig na Iniinom. Ang estado ay nagkakaloob ng mga
pondo para sa mga pautang at gawad sa mga sistema ng
pampublikong tubig para sa mga pagpapahusay ng pasilidad upang
makatugon sa mga pamantayan sa ligtas na tubig na iniinom.
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Titulo at Kabuuran/Pagsusuri

• Pagpapanumbalik ng Bay-Delta. Ang estado ay nagpopondo rin
ng pagpapanumbalik at pagpapahusay ng tirahan ng isda at ligaw
na buhay sa Estuwaryo ng San Francisco Bay/Sacramento-San
Joaquin Delta (ang Bay-Delta). Dagdag dito, ang estado ay
nagpopondo ng mga proyekto sa kalidad at panustos na tubig sa
rehiyon ng Bay-Delta na tumutustos ng malaking bahagi ng tubig
na ginagamit sa estado para sa layuning domestiko, pangindustriya at pang-agrikultura. Ang mga pondong ito ay
ipinagkaloob sa pamamagitan ng Programang CALFED BayDelta na isang magkasamang pagsisikap na pang-estado at pederal
upang mapabuti ang pamamahala ng mga tagapagdulot ng tubig
sa rehiyong ito.
• Ibang mga Proyekto sa Kalidad ng Tubig at Panustos na
Tubig. Ang estado ay nagkakaloob din ng mga pondo sa ibaibang proyekto sa lahat ng dako ng estado na nagpapahusay sa
kalidad ng tubig at/o panustos. Halimbawa, ang estado ay
nagkakaloob ng mga pautang at gawad sa mga lokal na ahensiya
para sa konstruksiyon at pagpapatupad ng mga proyekto at
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Mungkahi
Ang panukalang-batas na ito ay nagpapahintulot sa estado na
magbenta ng $3.44 na bilyon na mga pagkalahatang obligasyong
bono para sa iba-ibang programang may kaugnayan a sa tubig. Ang
Pigura 1 ay nagsasabuod ng mga layunin na makukuha ang salapi sa
bono para sa paggasta ng iba-ibang ahensiya ng estado at para sa mga
pautang at gawad sa mga lokal na ahensiya at di-nagtutubong
asosasyon. Ito ay nagpapakita na higit sa kalahati ng mga pondo ay
ilalaan sa dalawang layunin—proteksiyon ng baybayin at sa
Programang CALFED Bay-Delta.

Epekto sa Pananalapi
Mga Gastos sa Bono. Ang gastos sa mga bono ay depende sa
kanilang interes at ang panahon na pagbabayad sa mga ito. Kung
ang mga bono ay ibinenta sa interes na 5.25 na porsiyento (ang
kasaluyang antas ng interes para sa uring ito ng bono) at binayaran
sa 30 taon, ang halaga ay mga $6.9 na bilyon upang bayaran pareho
ang prinsipal ($3.44 na bilyon) at interes ($3.46 na bilyon). Ang
pangkaraniwang kabayaran ay mga $230 milyon kada taon.
Gayunman, ang mga kabuuang gastos ng estado ay mas kaunti. Ito
ay dahil sa ang panukalang-batas ay nag-aatas na ang mga pautang
na ginagawa para sa pangkontrol ng dumi ng baybayin na hindi
puntos ang pinagkukunan (hanggang $100 million) ay babayaran ng
Pangkalahatang Pondo. Ang pagbabayad ng mga pautang na ito ay
makakabawas sa mga gastos ng Pangkalahatang Pondo ng hanggang
$100 milyon (hindi kasama ang mga pagbabayad ng interes) sa
buong buhay ng mga bono.
Mga Epekto May Kaugnayan sa Buwis sa Ari-arian. Ang
panukalang-batas ay nagkakaloob ng mga pondo para sa pagkakamit
ng lupa ng mga pamahalaan at di-nagtutubong organisasyon, para sa
iba-ibang layunin kabilang ang proteksiyon ng baybayin. Sa ilalim
ng batas ng estado, ang ari-ariang pag-aari ng mga entidad ng
pamahalaan, at ng mga di-nagtutubong organisasyon sa ilalim ng
mga tinukoy na kondisyon, ay di-saklaw ng pagbubuwis sa ari-arian.
Kung ang panukalang-batas na ito ay magresulta sa pagiging disaklaw ng buwis ng ari-arian dahil sa mga pagkakamit ng mga
pamahalaan at di-nagtutubong organisasyon, ang mga lokal na
pamahalaan ay tatanggap ng mga binawasang kita sa buwis sa ari-

Para sa teksto ng Panukala 50 tingnan ang pahina 75

(ipinagpapatuloy)

Pigura 1
Panukala 50
Mga Paggamit ng mga Pondo sa Bono
(Sa Milyon)

Halaga

Proteksiyon ng Baybayin

$950

• Pagkakamit, proteksiyon, at pagpapnumbalik ng basanglupa
• Proteksiyon ng himpilan ng tubig
Programang CALFED Bay-Delta
•
•
•
•
•
•
•

750
200
$825

Pahusayn ng paggamit ng tubig at konserbasyon
Pagiging maaasahan ng panustos na tubig
Pagpapanumbalik ng ekosistema
Proteksiyon ng himpilan ng tubig
Paghahatid ng tubig
Pagpapanumbalik ng hadlang sa delta
Pagpaplano at pag-aaral ng pag-iimbak ng tubig

180
180
180
90
75
70
50

Pinag-isang Panrehiyong Pamamahala ng Tubig

$640

• Iba-ibang proyekto sa panustos na tubig, pagbawas ng polusyon,
paggamot ng tubig, pamamahala ng baha, at pagpapanumbalik
ng mga basanglupa
• Pagkakamit ng lupa at tubig upang mapahusay/protektahan ang
kalidad ng tubig, pagiging maaasahan ng panustos na tubig,
at tirahan ng isda at ligaw na buhay

500
140

Ligtas na Tubig na Iniinom

$435

• Mga pagpapahusay sa sistema ng iniinom na tubig na maliit na komunidad

Malinis na Tubig at Kalidad ng Tubig

$370

• Pagpigil ng polusyon ng tubig, pagresaykel ng tubig, mga pagpapahusay sa
kalidad ng tubig
• Mga proyektong parkeng daanan sa ilog
• Pagkontrol ng polusyon ng baybayin mula sa hindi puntos na pinagkiukunan
• Mga pagpapahusay ng kalidad ng tubig ng Lawa ng Tahoe
• Mga pagkakamit ng lupa at tubig upang protektahan ang kalidad ng tubig sa
Rehiyon ng Sierra-Nevad-Bundok Cascade

Proyektong Desalinasyon at Paggamot ng Tubig

100
100
100
40
30

$100

• Mga proyektong desalinasyon, paggamot/pagtanggal ng mga dumi,
pagdisimpekta ng tubig na iniinom

Pamamahala ng Ilog Colorado

$70

• Pagpapanumbalik ng ekosistema
• Paglilinya ng Kanal

50
20

Seguridad ng Tubig

$50

• Proteksiyon ng mga sistema ng tubig na iniinom laban sa mga pag-atake ng
terorista at ibang sinasadyang pangwawasak o pagpapahina

Kabuuan

$3,440

arian. Tinatantiya namin na ang mga binawasang kitang ito sa
buwis sa ari-arian ay aabot ng mula sa ilang milyon hanggang halos
$10 milyon taun-taon. Dahil sa ang umiiral na batas ay nag-aatas sa
estado na palitan ang anumang kawalan sa buwis sa ari-arian na
naranasan ng mga paaralan, tinatantiya namin ng mga kalahati ng
anumang kawalang bunga ng pagbabagong ito ay mapapalitan
ng estado.
Mga Gastos sa Pagpapatakbo. Ang mga pang-estado at lokal na
pamahalaan ay maaaring magkaroon ng mga karagdagang gastos
upang magpatakbo o magpanatili ng ari-arian o proyekto na binili o
pinaunlad sa pamamagitan ng mga pondo sa bono. Ang halaga ng
mga karagdagang gastos na ito ay hindi alam.

Pagsusuri
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pasilidad sa paggamot ng tubig na basura, pagresaykel ng tubig, at
konserbasyon ng tubig. Gayon din, ang estado ay nagkakaloob ng
mga pondo upang linyahan ang mga kanal upang magkonserba ng
tubig sa Ilog Colorado.
Pagpopondo sa Mga Programang Proteksiyon ng Baybayin at
mga Tagapagdulot ng Tubig. Ang pagpopondo sa mga programang
ito ay nanggagaling sa iba-ibang pinagkukunan, kabilang ang
Pangkalahatang Pondo ng estado, mga pederal na pondo, at
pangkalahatang obligasyong bono. Mula 1990, ang mga botante ay
nag-aproba ng mga $3 bilyong bono na para pangunahin sa mga
layuning may kinalaman sa tubig. Tinatantiya na mga $1.9 billyon
ng mga bonong inawtorisa ng mga naumang batas na ito sa boano ay
magagasta na o naipangako sa mga ispesipikong proyekto pagdating
ng Hunyo 2002, nag-iiwan ng balanse na mga $1.1 bilyon para sa
mga proyekto sa hinaharap. Bilang karagdagan, noong Marso 2002,
ang mga botante ay nag-aproba ng $2.6 na bilyon sa panukalangbatas na bono. Isang mayoriya ng mga pondong mula sa bonong iyan
ay para sa mga proyektong may kaugnayan sa parke, bagaman ang
ilan sa mga pondo ay makukuha para sa mga proyektong
konserbasyon ng tubig at kalidad ng tubig.
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OO SA 50. PROTEKTAHAN ANG ATING TUBIG NA INIINOM AT
LINYANG BAYBAYIN.
Ang ating panustos na tubig ay pinagbabantaan ng polusyon, paulit-ulit na
pagkatuyo, pagdami ng populasyon, at hindi sapat na seguridad.
Ang Panukala 50 ay tutulong sa malampasan ang mga bantang ito at
magkaloob sa bawat pamilya sa California na isang ligtas, maaasahang panustos
na malinis na tubig na iniinom sa pamamagitan ng:
• Pagtanggal ng mga mapanganib, nagiging sanhi ng kanser na dumi mula
sa ating tubig na iniinom.
• Paglikha ng mga panustos na tubig upang makasabay sa paglaki ng
populasyon.
• Pagpapanatili ng hilaw na dumi sa imburnal at polusyon sa ating mga
tubig sa baybayin at paglilinis ng mga dalampasigan at bay.
• Pagprotekta sa mga ilog, lawa at sapat at pagpreserba ng mga basanglupa
ng baybayin.
• Pagproptekta sa ating mga imbakan, dam, mga istasyon ng pagbomba at
linya ng tubo mula sa mga banta ng terorista at sinasadyang
kontaminasyon.
ANG OO SA 50 AY PATULOY NA PINADADALOY ANG ATING
TUBIG
Ang populasyon ng California ay inaasahang halos magdodoble sa susunod
na apatnapung taon. Ang Panukala 50 ay nagpopondo sa mga pagpapahusay ng
pang-estado at lokal na sistema ng tubig na kailangan upang makasabay sa
paglaki ng populasyon sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga bagong
panustos na tubig at pagsuporta sa mga programang konserbasyon ng tubig.
ANG OO SA 50 AY PINANANATILING MALINIS ANG ATING
TUBIG
Ang Panukala 50 ay nagpopondo ng pinahusay na paggamot ng tubig na
iniinom upang tanggalin ang mapanganib na kemikal na nagiging sanhi ng
kanser, chromium at MTBE mula sa ating tubig na iniinom.
ANG OO SA 50 AY PINANANATILING LIGTAS ANG ATING
TUBIG
Marami sa mga imbakan, dam at istasyong bombahan ng California ay
protektado lamang na magkakarugtong na kadenang bakod. Ang Panukala 50
ay nagpoprotekta sa mga lokal na sisterma ng paghahatid ng tubig mula sa mga
banta ng terorista at sinasadyang kontaminasyon sa pamamagitan ng
pagpopondo ng mga sistema ng maagang babala, alarma, bakod, sistema ng
seguridad, kagamitan sa pagsusuri at pinahusay na mga sistema ng
komunikasyon.
ANG OO SA 50 AY NAGPOPROTEKTA SA ATING MGA
DALAMPASIGAN, BAY AT LINYANG BAYBAYIN
Marami sa pinakamagagandang dalampasigan sa California ay hindi ligtas sa
paglangoy dahil sa polusyon at hilaw na dumi ng imburnal. Ang Panukala 50
ay mag-aayos sa mga lumang sistema ng alkantarilya at tubig bagyo na

nagtatambak ng pag-agos ng kalunsuran sa mga tubig ng baybayin. Ang
Panukala 50 ay nagkakaloob din ng proteksiyon at pagpapanumbalik ng mga
basanglupa ng baybayin na mahalaga sa pagpapanumbalik ng kalidad ng tubig,
isda at ligaw na buhay sa mga bay ng San Francisco, Santa Monica at San Diego
at sa mga tubig ng baybayin ng estado.
ANG OO SA 50 AY HINDI MAGTATAAS NG MGA BUWIS
Ang Panukala 50 ay gagamit ng mga kasalukuyang kita sa buwis kung saan
ito kailangan ngayon—upang protektahan ang panustos na tubig at tiyakin ang
ligtas na tubig na iniinom para sa lahat ng taga-California.
OO SA 50— SINUSUPORTAHAN NG MGA LOKAL NA
AHENSIYA NG TUBIG, GRUPO SA KONSERBASYON, MGA
GRUPO SA NEGOSYO AT KOMUNIDAD, KABILANG ANG:
• Distrito ng Tubig sa Kalunsuran ng Timog California
• Distrito sa Tubig ng Contra Costa
• Munisipal na Distrito ng Utilidad ng Silangang Bay
• League for Coastal Protection
• Heal the Bay
• Los Angeles Area Chamber of Commerce
• League of Women Voters of California
• The Nature Conservancy
• Southern California Agricultural Land Foundation
• National Wildlife Federation
• Audubon California
• American River Conservancy
• League to Save Lake Tahoe
• Clean Water Action
OO SA 50—PROTEKTAHAN ANG KINABUKASAN ANG
CALIFORNIA:
Ang kinabukasan ng California ay depende sa pamumuhunan sa mga
proyekto sa panustos na tubig at seguridad, kalidad ng tubig at ligtas na tubig na
iniinom at sa pagprotekta sa ating mga ilog, lawa, bay at tubig ng baybayin laban
sa kontaminasyon. Ang Panukala 50 ay nagkakaloob ng mga pondo na
kailangan ng mga lokal na distrito ng tubig upang paglingkuran ang lumalaking
populasyon ng California.
Mangyaring sumama sa aming kampanya upang protektahan ang panustos
na tubig at linyang baybayin ng California: www.prop50yes.com
BARBARA INATSUGU, Presidente
League of Women Voters of California
DAN TAYLOR, Bise Presidente
National Audubon Society
MARGUERITE YOUNG, Direktor sa California
Clean Water Action

SAGOT sa Pangangatwirang Panig sa Panukala 50
Upang sabihin na ang Panukala 50 ay lumilikha ng “mga bagong
tagapagdulot ng tubig upang makasabay sa paglaki ng populasyon” ay isang
kasinungalingan. Basta basahin ang Seksiyon 79560 ng inisyatibo, ito ay
mahigpit na nagbabawal ng mga pondo sa bono na gamitin sa pagtatayo ng
mga bagong dam o imbakan.
Upang sabihin na ito ay “ay hindi magtataas ng mga buwis” ay isa pang
kasinungalingan. Ang Panukala 50 ay magkakahalaga sa mga bumubuwis sa
California ng $5.7 bilyon—iyan ay $227 milyon bawat taon para sa susunod
na 25 taon. Higit pa, ang inisyatibong ito ay walang ginagawa upang
kumpletuhin ng Proyektong Tubig ng California na inisponsor ni Gob. Pat
Brown upang matugunan ang ating mga pangmatagalang pangangailangan
ng tubig.
Milyun-milyong acre-piye ng tubig ay dumadaloy pababa ng Sacramento,
hanggang Golden Gate, patungo sa karagatan bawat taon. Ang isang kanal
ay lubhang kailangan upang ilihis ang tubig sa palibot ng Delta upang
makadaloy ito sa Aqueduct ng California hanggang sa natutuyong lugar ng
ating Estado. Ang Panukala 50 ay walang ginagawa upang harapin itong
lubhang kailangang pagkukunan ng bagong tubig.
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Ang Panukala 50 ay higit na tungkol sa salapi kaysa tubig. Ang mga
tagapagtaguyod ay nangilak sa iba-ibang espesyal na interes at anyong
nagpalit ng mga bonong salapi para sa perang pangkampanya. Ito ay
tinatawag na pagbabalik ng pabor at sa ilalim ng normal na pagkakataon, ito
ay labag sa batas. Gayunman, sa arena ng inisyatibong pulitika ito ay hindi
labag sa batas. Ang ilan sa pinakamalalaking tagapagtayo sa tunay na ariarian sa California ay malalaking mamumumuhan sa pakanang ito na
kumuha ng $3.44 na bilyon mula sa mga bumubuwis.
Ang mga prinsipal sa San Juan Companya ay naglagay ng $50,000 para
sa pagsisikap habang nagsisikap silang aprobahang magtayo ng 14,000
bahay sa timog na County ng Orange na sensitibo sa mga isyung
pangkapaligiran.
EDWARD J. (TED) COSTA, Tagapangulo
California Taxpayers Coalition
RICHARD AHERN, Bise Presidente
Waste Watchers, Inc.

Ang mga pangangatwiran sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi siniyasat ng alinmang opisyal na ahensiya.
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Anyong tuwing may pangkalahatang eleksiyon, may humihingi ng
ilang bilyong dolyar para sa ligtas na tubig na iniinom. Ngayon
hinihingan tayo na ipasa ang pinakamalaking bono sa tubig sa
kasaysayan. Nakakagulat na $5.7 bilyon—kapag isinaalang-alang ninyo
ang prinsipal ($3.44 bilyon) at ang interes ($2.24 na bilyon).
Sa kabila ng lahat ng bono sa tubig na inaprobahan ng mga
bumubuwis ng California sa nakalipas na 30 taon ang ating Gobernador
at Lehislatura ay walang ginagawang aksiyon upang bumuo ng mga
bagong pasilidad sa pag-imbak ng tubig. Ang totoo ang konstruksiyon
ng mga dam at imbakan ay maraming taon nang hindi gumagalaw sa
California.
Karamihan sa mga salapi sa bono sa tubig na inaaprobahan ng mga
botante sa California ay napapapunta sa walang katapusang pag-aaral ng
problema, at upang ibuyo ang mga hindi realistikong hinihinging
pangkapaligiran.
Panahon na para sa lahat ng mabubuting bumubuwis na sabihin na
“hindi na” sa mga pakana sa bono na walang ginagawa upang pahusayin
ang ating pangmatagalang panustos na tubig.
Oo, mabilis tayong lumalapit sa krisis ng kakulangan sa tubig sa
California, ang mga katulad nito ay hindi pa nating nakikita. Ang
Panukala 50 ay makapagkaloob ng halos wala namang salapi upang
pagaanin ang mga krisis.
Kailangan natin ng mga bagong dam sa Ilog American sa Auburn at
sa pang-itaas na Ilog San Joaquin at Friant. $3.44 na bilyon ay
magtatayo ng pareho ng mga ito at magkakaloob sa atin ng kailangangkailangang bagong panustos na tubig.
Kailangan nating magtayo ng Mga Lugar na Imbakan sa County ng
Colusa, at sa Imbakan na Los Banos Grande sa County ng Merced
upang mag-imbak ng karagdagang 6 na milyong acre piye ng bagong
tubig para sa proteksiyon sa tagtuyo at upang bigyang-daan ang lahat ng
bagong konstruksiyon ng nakalipas na 30 taon. Ang $3.44 na bilyon ay
maraming mararating upang magtayo ng mga bagong makabuluhang
imbakan.
Ang buong California ay lubhang nangangailangan ng dibersiyong
daanan sa paligid ng Delta upang ang sobrang tubig na dumadalyo
ngayon palabas ng Golden Gate patungo sa karagatan ay maipadala sa
mga lugar na natutuyo sa ating Estado. $3.44 na bilyon ay magpopondo
nang malaki sa proyektong iyan.

Ang Panukala 50 ay walang ginagawa upang simulan, o planuhin ang
pagkumpleto ng alinman sa mga proyektong nakalista sa itaas.
Ang Panukala 50 ay inilarawan bilang ang “panakaw na pagpapalabas
ng bono.” Tagapagtaguyod: ay nagsisikap ibenta ito bilang inisyatibong
malinis na tubig na iniinom. Gayunman, dapat malaman ng lahat ng
bumubuwis sa California na ito ay isinulat ng isang tagalobi sa
Sacramento para sa maraming grupong pangkapaligiran at sa Distrito ng
Tubig ng Kalunsuran ng Timog California.
Ang mga tagasuporta ay kumuha pagkatapos ng mga propesyonal na
tagalikom ng pirma at nagbayad ng hanggang $2.50 sa isang pirma
upang maging kuwalipikado sa balota ang mapanlinlang na inisyatibong
ito.
Ang talagang ginagawa ng Panukala 50 ay mamigay ng mga pondo sa
bono sa mga paboritong proyekto ng mga grupong pangkapaligiran na
nagbayad upang ilagay ito sa balota. At, kayo at ang inyong mga anak,
ay kakailanganing maglabas ng $227 bawat taon para sa susunod na 25
taon upang mabayaran ito.
Kamakailan, isang grupo ng 30 organisasyon ng bumubuwis mula sa
lahat ng dako ng Estado ay nagtagpo sa Kombensiyon sa ilalim ng
pangalang California Taxpayer’s Coalition at nagkaisang bumoto na
salungatin ang Panukala 50.
Bumoto ng “Hindi” sa Panukala 50.
Para sa karagdagang impormasyon tedcosta@tedcosta.com o
peoplesadvocate.org 1-800-501-8222.
ERNIE DYNDA, Presidente
United Organizations of Taxpayers
EDWARD J. (TED) COSTA, CEO
People’s Advocate
TOM C. ROGERS, Tagapangulo
Citizens Against Unfair Taxation

SAGOT sa Pangangatwirang Laban sa Panukala 50
ANG PANUKALA 50 AY KAILANGAN NGAYON UPANG
MAGKALOOB NG MALINIS, MAAASAHAN AT LIGTAS NA
PANUSTOS NA TUBIG PARA SA ATING MGA PAMILYA AT
ATING KINABUKASAN.
Nakagawa na tayo ng progreso sa pagpapahusay ng kalidad at pagiging
maaasahan ng tubig, pero marami pang dapat gawin ngayon. Ang Panukala
50 ay sumusuporta sa mga proyekto sa tubig na lubhang kailangan upang
matiyak ang malinis na tubig na iniinom at maaasahang panustos na tubig.
Maging ang maliliit na grupo na sumasalungat sa Panukala 50 ay
sumasang-ayon na ANG NAGBABANTANG KRISIS NATIN SA
TUBIG AY DAPAT MALUTAS. Pero ang kanilang pagharap,
nanggagaling sa mga taong nagsasabing kumakatawan sa mga bumubuwis,
ay magkakahalaga ng lubhang mas malaki sa pagharap ng Panukala 50 na
mabisang paggasta.
ANG PANUKALA 50 AY:
• Pananatilihin ang ating tubig na iniinom na malinis sa pamamagitan ng
pagtanggal sa mga substansiyang nakakalason at pagprotekta sa ating
mga ilog, lawa at sapa.
• Pananatilihin na dumadaloy ang ating tubig sa pamamagitan ng
pagkakaloob ng mga bagong panustos na tubig, pagpapahusay sa mga
lokal na sistema ng tubig, at pagsuporta sa mga programang kaayusan
at konserbasyon ng tubig.
• Magpoprotekta sa ating mga dalampasigan, mga bay at baybayin sa
pamamagitan ng pagkumpuni sa mga lumang sistema ng alkantarilya
at tubig bagyo.

• Pananatilihin ang ating sistema ng tubig na ligtas at matatag sa
pamamagitan ng pagprotekta laban sa mga banta ng terorista at
sinasadyang kontaminasyon.
“Ang mga lokal na ahensiya sa tubig na may pananagutan sa pagkakaloob ng
tubig na iniinom sa mga taga-California ay sumasang-ayon: Ang Panukala 50 ay
lubhang kailangan upang magkaloob ng maaasahang panustos na malinis na tubig
na iniinom.”—James Pretti, Distrito ng Tubig sa Kalunsuran ng Timog
California, Distrito sa Tubig ng Contra Costa
“Walang mas mahalaga sa mga ligtas na panustos na tubig. Ang Panukala 50
ay makakatulong na pigilan ang mga atake sa at kontaminasyon ng ating panustos
na tubig na iniinom.”—Lieutenant Ed Gray, Presidente, California
Organization of Police and Sheriffs
SUMAMA sa mga grupo sa pampublikong kaligtasan, mga eksperto sa
pampublikong kalusugan, mga ahensiya sa tubig, mga grupo sa
konserbasyon, mga negosyo at mgar grupo sa komunidad sa lahat ng dako
ng California sa pagboto ng OO SA 50.
DAN TERRY, Presidente
California Professional Firefighters
BARBARA INATSUGU, Presidente
League of Women Voters of California
PHILLIP J. PACE, Tagapangulo
Distrito ng Tubig sa Kalunsuran ng Timog California

Ang mga pangangatwiran sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi siniyasat ng alinmang opisyal na ahensiya.
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• Nililikha ang “Ipinagkakatiwalang Pondo Para sa Pag-alis ng Pagsisikip ng Trapiko at Para sa Ligtas na Bus na
Pampaaralan.”
• Muling ipinamamahagi ang bahagi ng mga kasalukuyang kita ng estado mula sa pagbebenta/pagpapaupa ng
sasakyang de-motor mula sa Pangkalahatang Pondo patungo sa Ipinagkakatiwalang Pondo para sa mga programa
sa transportasyon, kapaligiran, at kaligtasan.
• Nag-uukol ng bahagi ng mga pondong ito para sa: kaligtasan ng bus na pampaaralan mga programa sa, malinis na
tubig; mga pagpapahusay ng haywey; mga pagpapahusay ng paghahatid na pangmasa kabilang ang pagbili ng bus,
pagpapalawak ng riles na pambiyahero at magaan.
• Nagkakaloob ng mga pondo para sa mga programang pagpapaunlad ng kapaligiran at mga programang
pagpapagaan ng trapiko.
• Nag-uukol ng pera para sa 45 ispesipikong proyekto. Para sa natitira sa Ipinagkatiwalang Pondo, tumutukoy sa
mga porsiyento ng pamamahagi, nagtatakda ng mga paggamit ng pondo, nag-aatas ng mga mekanismo ng
pananagutan.

Kabuuran ng Tantiya ng Pambatasang Manunuri sa Netong Tama sa Pananalapi ng
Estado at Lokal na Pamahalaan:
• Inililipat ang tinukoy ng mga kita ng Pangkalahatang Pondo sa mga layuning may kaugnayan sa pang-estado at
lokal na transportasyon na mga $420 milyon sa 2002-03, $910 milyon sa 2003-04, at itinataas ang mga halaga
pagkaraan, depende sa pagtaas ng benta at pagpapaupa ng mga sasakyang de-motor.
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PAGSUSURI NG PAMBATASANG MANUNURI
Ang California ay nagpapataw ng buwis ng estado sa pagbebenta
na 6 na porsiyento sa karamihan sa mga panindang naibenta sa
estado. (Ang mga lokal na pamahalaan ay nagpapataw ng
karagdagang buwis sa pagbebenta, na ginagamit sa mga lokal na
layunin.) Noong 2001-01, ang California ay nakalikom ng mga $27
bilyon sa mga kita sa buwis ng estado sa pagbebenta, kabilang ang
mga $3.4 na bilyon sa pagbebenta at pagpapaupa ng bago at nagamit
nang sasakyang de-motor.
Karamihan sa mga kita mla sa buwis ng estado sa pagbebenta ay
pumupunta sa Pangkalahatang Pondo ng estado, at makukuha para
sa iba-ibang programa, kabilang ang edukasyon, kalusugan, mga
serbisyong panlipunan, at mga pagtatama o bilangguan. Kulang sa 1
porsiyento ng kita sa buwis ng estado sa pagbebenta ay inilalaan sa
transportasyon. Simula sa 2003-04, karamihan sa kita sa buwis ng
estado sa pagbebenta na galing sa pagbebenta ng gasolina ay
gagamitin din para lamang sa transportasyon. Bilang resulta, mga
4.5 porsiyento ng mga kita sa buwis ng estado sa pagbebenta ay
ilalaan sa transportasyon.
Ang California ay gumagasta ng mga $16.5 bilyon sa isang taon
upang magpanatili, magpatakbo, at pahusayin ang mga haywey nito,
mga kalye at daan, at mga sistema ng riles at paghahatid. Ang
salaping ito ay nanggagaling pangunahin sa mga pederal at pangestadong buwis (kabilang ang buwis ng estado sa pagbebenta) ng
gasolina at diesel, mga bayad sa timbang ng trak, ang mga lokal
na buwis.

Pigura 1
Ipinagkakatiwalang Pondo Para sa Paglaya sa
Pagsisikip ng Trapiko at Ligtas na Bus na Pampaaralan.
Porsiyento ng
Pagpopondo

Pamamahagi ng mga Pondo
Paghahatid na Riles ng Pasahero at Bus

48%

• Konstruksiyon at pagpapahusay ng mga pasilidad sa
paghahatid at pagbili ng mga sasakyan.
• Pagpapatakbo ng riles ng pasahero, konstruksiyon, at pagpapahusay,
at pagsasamoderno ng inpraistruktura ng riles ng pasahero.
• Mga gawad upang pahusayin ang mga pampublikong utilidad para
sa bagong pagtatayo sa malapit sa mga istasyon ng riles o bus.
• Mga gawad upang magkaloob ng transportasyon sa mga
nakatatanda at may kapansanan.
• Tulong na paghahatid sa mga county na may populasyon na kulang sa
250,000 upang pahusayin ang mobilidad ng mga tao na hindi makapagpaneho.

33%
8%
3%
2%
2%

Pagsisikip at Kaligtasan ng Trapiko

25%

• Ang mga proyekto ng Programang Paglaya sa Pagsisikip ng Trapiko at
ibang proyekto sa haywey at kalye upang pahusayin ang daloy ng trapiko.
• Mga gawad para sa mga proyektong kaligtasan ng haywey.
• Mga proyekto upang ihiwalay ang mga linya ng riles sa mga kalye at haywey.

16%
5%
4%

Pangkapaligiran

15%

• Pagkakamit ng tirahan ng ligaw na buhay at lupa upang pagaanin ang mga
epekto sa kapaligiran ng mga pagpapahusay sa transportasyon.
• Mga gawad para sa pagbawas ng emisyon ng diesel.
• Mga proyektong pagbawas ng polusyon sa tubig upang pagaanin ang epekto
sa kalidad ng tubig ng mga pagpapahusay sa transportasyon.

10%
3%
2%

Mungkahi

Bus na Pampaaralan

8%

Ang panukalang-batas na ito ay nagdadala sa mga layuning may
kaugnayan sa transportasyon ng 30 porsiyento ng mga kita sa buwis
sa pagbebenta mula sa pagpapaupa at pagbebenta ng bago at
nagamit nang sasakyang de-motor na kasalukuyang pumupunta sa
mga programang sinusuportahan ng Pangkalahatang Pondo. Sa
ilalim ng panukalang-batas, ang mga kita ay patuloy na idedeposito
sa Pangkalahatang Pondo at saka ililipat sa isang bagong
Ipinagkakatiwalang Pondo sa Paglaya sa Pagsisikip ng Trapiko at
Ligtas na Bus na Pampaaralan. Ang salapi sa bagong pondong ito ay
gagamitin para sa mga layuning ipinapakita sa Pigura 1. Ang mga
layuning ito ay kabilang ang paghahatid na pangmaramihan at mga
pagpapahusay ng haywey, pagpapalit ng mga partikular na bus na
pampaaralan, mga pagkumpuni ng lokal na kalye at daan, mga
pampublikong pasilidad para sa sumasakay sa paghahatid, mga
serbisyo sa nakatatanda at may kapansanan, pagpapagaan ukol sa
kapaligiran, at mga pagpapahusay ukol sa bisikleta at naglalakad.
Ang panukalang-batas ay tumutukoy sa 45 proyekto sa
transportasyon at kapaligiran sa buong estado na tatanggap ng mga
tinukoy na halaga bawat taon. Ang mga proyektong ito ay
tatanggap ng mga $210 milyon sa 2003-04, mababawasan sa
paglipas ng panahon.
Ang panukalang-batas ay nag-aatas ng salapi sa bagong pondo na
upang ilipat pabalik sa Pangkalahatang Pondo sa anumang taon
kung kailan ang kabuuang kita ng Pangkalahatang Pondo ay mas
kaunti kaysa naunang taon. Bilang karagdagan, ang panukalangbatas ay nag-aatas ng paglipat ng mas maliit na halaga mula sa
Pangkalahatang Pondo patungo sa bagong pondo kung ang paglaki
ng mga kita ng Pangkalahatang Pndo sa nakaraang taon ay mas
maliit sa halagang ililipat.
Ang mga ahensiyang naglalaan ng salapi mula sa bagong pondo
ay makakagasta ng hanggang 2 porsiyento ng salapi sa mga gastos sa
pangangasiwa. Ang panukalang-batas ay nag-aatas rin na pagsusuri
ng mga paggasta mula sa pondo, na isasagawa ng isang bago,
independiyenteng komisyon.

• Mga gawad upang palitan ang mga lumang bus na pampaaralan at
paramihin ang mga sasakyan.

8%

Bisikleta at Naglalakad

4%

Para sa teksto ng Panukala 51 tingnan ang pahina 79

• Mga panrehiyong proyekto upang pahusayin ang kaginhawahan at
kaligtasan ng paglalakbay sa bisikleta at mga programang pagbibigay
ng edukasyon tungkol sa bisikleta.
• Mga panrehiyong proyekto sa bangketa at landas na lakaran.
• Mga gawad upang ipatupad ang mga batas sa kaligtasan sa trapiko sa
tabi ng mga ruta ng naglalakad at bisikleta, at upang edukahan ang
publiko sa ligtas na pagpunta sa paaralan.

Kabuuan

2%
1%
1%

100%

Epekto sa Pananalapi
Ang panukalang-batas an ito ay naglalaan ng tinukoy ng mga kita
ng Pangkalahatang Pondo sa mga layuning may kaugnayan sa pangestado at lokal na transportasyon na mga $420 milyon sa 2002-03,
$910 milyon sa 2003-04, at itinataas ang mga halaga pagkaraan,
depende sa pagtaas ng benta at pagpapaupa ng mga sasakyang demotor. Ito ay magreresulta sa kaukulang pagbawas sa mga pondong
makukuha ng mga programang sinusuportahan ng Pangkalahatang
Pondo.
Ang panukalang-batas na ito ay magreresulta rin sa karagdagang
hindi alam na mga gastos sa pangangasiwa sa iba-ibang pang-estado
at lokal na ahensiya. Ang mga gastos na ito malamang na masakop ng
mga halaga na ipinahihintulot ng panukalang-batas sa bawat entidad
na gastahin para sa mga layuning pampangasiwaan.

Pagsusuri
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51

Batayan

PANUKALA

51

Transportasyon. Pamamahagi ng mga Kasalukuyang Buwis sa
Pagbebenta at Paggamit. Inisyatibong Batas.

PANGANGATWIRANG Panig sa Panukala 51

51

Oo sa 51 para sa mga Ligtas na Daan, Ligtas na mga Bus na Pampaaralan at
Paglaya sa Pagsisikip!
Ang OO SA 51 ay naglalaan ng mga KASALUKUYANG buwis sa
pagbebenta ng awto sa pag-aayos ng mga seryosong problema sa haywey at
matinding pagsisikip. Napakatagal na, ang malulubhang bagay sa
transportayon at kaligtasan ng bus na pamparalan ay itinutulak patabi ng mga
espesyal na interes sa Kapitolyo ng Estado.
Ang OO SA 51 ay nag-aatas ng paggamit ng mga KASALUKUYANG
pondo ng estado upang:
• Alisin ang pagsisikip ng trapiko at gumawa ng mga pagpapahusay na
pagkaligtasan sa mga daang maraming naaksidente sa California.
• Pahusayin ang kaligtasan ng bus na pampaaralan, at magkaloob ng mga
ligtas na ruta para sa mga batang naglalakad o namimisikleta patungo sa
paaralan.
• Gumawa ng mga pagpapahusay na tumutulong sa mga pulis, bumbero at
mga ambulansiyang pangkat na pangkagipitan at protekthan ang mga
manggagawa sa haywey.
• Bawasan ang polusyon ng langis at gas sa mga daan at sapa.
• Patatagin ang mga tulay upang pigilan ang pinsala ng lindol.
• Pahusayin ang pampublikong paghahatid upang bawasan ang trapiko sa
mga daan at upang pahusayin ang mobilidad ng mga nakatatanda at ng
may kapansanan.
ANG OO SA 51 AY SINUSUPORTAHAN NG:
• School Transportation Coalition.
• Partners for Highway Safety.
• The Transit Coalition.
• California Safe Kids Network.
• California Organization of Police and Sheriffs (COPS).
ANG OO SA 51 AY KABILANG ANG MAHIHIGPIT NA
PANANGGALANG NG BUMUBUWIS na:
• Ipagbawal ang paggamit ng anumang pondo sa edukasyon ng estado para
sa panukalang-batas na ito.
• Limitahan ang mga gastos sa pangangasiwa sa 2%.
• Nag-uutos ng Taunang Pagsusuri at Komite sa Pamamahala.
• HINDI nagtataas ng mga buwis ng kahit isang sentimo!
Ang mga Mahihigpit na Pananggalang ng Bumubuwis ay tumitiyak na ang
mga pondo ng Panukala 51 ay gagastahin LAMANG gaya ng ipinangako at
walang pag-aaksaya.
ANG OO SA 51 AY NANGANGAHULUGANG MAS LIGTAS NA
MGA DAAN. “ANG OO SA 51 ay nagpopondo sa mga pagpapahusay sa
mga daan, tulay at interseksiyon na pinakamapanganib sa California.”—
Partners for Highway Safety
ANG OO SA 51 AY GINAGAWANG MAS LIGTAS ANG MGA BUS

NA PAMPAARALAN. “Ang OO SA 51 ay magpapalit sa libu-libong bus na
pampaaralan na hindi nakakatugon sa mga pederal na pamantayan sa
kaligtasan at polusyon, kaya ang mga bata ay ligtas na makakasakay patungo sa
paaralan.”—California Association of School Transportation Officials
ANG OO SA 51 AY NAG-AALIS NG PAGSISIKIP. “Ang Panukala 51
ay mag-aalis ng mga lugar na may pinakamalubhang pagsisikip ng trapiko sa
California, pahuhusayin ng daloy ng trapiko at gagawing mas ligtas ang mga
haywey. Lumalala ang traiko sa bawat araw. Dapat tayong kumilos ngayon
upang bawasan ang pagsisikip.”—Planning and conservation League.
ANG OO SA 51 AY NAGLILINIS NG ATING TUBIG. “Ang langis at
grasa sa daan ay nagpaparumi sa ating tubig. Ang Panukala 51 ay nagbabawas
ng polusyon ng tubig, nagpoprotekta sa mga tao at ligaw na buhay.”—National
Wildlife Federation
ANG OO SA 51 AT LIGTAS NA NAGDADALA SA MGA BATA SA
PAARALAN. “Ang Panukala 51 ay magpapahusay ng landas na lakaran at
landas ng bisikleta sa mga ruta patungo sa paaralan, at nagkakaloob ng mga bus
na pampaaralan na may malinis na hangin upang protektahan ang kalusugan
ng mga bata.”—California School Nurses Organization
ANG OO SA 51 AY NAGPAPAHUSAY NG KALIDAD NG
HANGIN. “Ang Panukala 51 ay nagbabawas sa polusyon ng hangin sa
pamamagitan ng pagpapahusay ng pampublikong paghahatid. Ang mas
malinis na hangin ay nangangahulugan ng mas malulusog na baga para sa
bawat isa at mas kaunting atake ng hika sa bata at ibang sakit.”—American
Lung Association of California
ANG OO SA 51 AY TUMUTULONG SA MGA NAKATATANDA
AT MAY KAPANSANAN. “Ang Panukala 51 ay nagpapalawak ng mga
ligtas at abot-kayang serbisyong paghahatid sa mga nakatatanda at may
kapansanan, nagbibigay ng kakayahan sa mga hindi makapagmaneho na
patuloy na mamuhay na independiyente.”—Resources for Independent Living
ANG OO SA 51 AY NAGPAPAHUSAY NG PAGTUGON SA
KAGIPITAN. “Ang Panukala 51 ay gagawa ng mga ispesipikong
pagpapahusay sa daan na tumutulong sa mga pulis, bumbero, paramediko at
tauhan sa pagtugon sa kagipitan sa mabilis na pagkilos sa isang krisis upang
magligtas ng mga buhay.”—California Organization for Police and Sheriffs
Kumuha ng iba pang kaalaman: www.voteyesonprop51.org
OO SA PANUKALA 51!
LIEUTENANT ED GRAY, Presidente
California Organization of Police and Sheriffs (COPS)
KIRK HUNTER, Tagapangulo
School Transportation Coalition
PAUL BURRIS, Presidente
Partners for Highway Safety

SAGOT sa Pangangatwirang Panig sa Panukala 51
Mayroon bang naniniwala na may libreng tanghalian?
Ang mga tagapagtaguyod ng Panukala 51 ay anyong ganyan ang palagay
Ang kanilang listahan ng pampasikat na paglalaan, mga proyekto ng
espesyal na interes na umaabot ng bilyun-bilyong dolyar na anyong
manggagaling sa “mga kasalukuyang pondo.”
Ang Panukala 51 ay magdaragdag ng mga $1 bilyon taun-taon sa
malaking kakulangan ng estado na inaasahan ng Pambatasang Manunuri sa
maraming taong darating.
Kaya, ang “paggamit ng mga kasalukuyang pondo” ay nangangahulugan
ng isa sa dalawang bagay: alinman sa lubhang kailangang paggasta, tulad ng
pampublikong kaligtasan o mas mataas na edukasyon, ay mababawasan.
O, ang mga buwis ay kailangang itaas.
Walang libreng tanghalian.
Itanong ninyo sa mga sarili ang mga tanong na ito bago kayo bumoto sa
Panukala 51:
Sa patuloy na mga kakulangan sa badyet, ang mga buwis ba sa dolyar ay
dapat gastahin upang magtayo ng mga landas ng mga kariton ng golf sa
Leisure World? Ang paggastang iyan ay NAKATALI sa Panukala 51.
Sa patuloy na mga kakulangan sa badyet, ang estado ay dapat magpondo
a mga palitan sa priwey para sa mga tagatayo na nagbayad upang ilagay ang
Panukala 51 sa balota? Ang isang palitan sa priwey para sa isang nagbigay
ng kontribusyon sa kampanya na nagmumungkahi ng malaking pagtatayo
sa County ng LA ay NAKATALI sa Panukala 51.
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Sa palagay ba ninyo ay dapat itaas ang mga buwis o bawasan ang mga
programa upang magtayo at magpanatili ng mga museo at tipunan ukol sa
musika? O ang mga pribadong pondo ba ang dapat magbayad sa mga luhong
proyektong ito? Ang Panukala 51 AY NAG-AATAS sa bumubuwis na
gumasta sa mga proyektong ito.
Ang mga priyoridad ba sa inyong mga dolyar na buwis ay dapat
pagpasiyahan ng mga espesyal na interes na tumatanggap ng inyong mga
dolyar na buwis? Ang Panukala 51 ay maraming proyekto na nagbibigay ng
pakinabang sa mga ispesipikong nagbigay ng kontribusyon.
Magsabi ng hindi dito sa “magbayad upang maglaro” na pakana. Huwag
magdagdag ng $1 bilyon taun-taon sa kakulangan. Bumoto ng HINDI
sa 51!
JON COUPAL, Presidente
Howard Jarvis Taxpayers Association
LENNY GOLDBERG, Direktor na Tagapagpaganap
California Tax Reform Association
LEWIS K. UHLER, Presidente
National Tax Limitation Committee

Ang mga pangangatwiran sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi siniyasat ng alinmang opisyal na ahensiya.
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Bakit salungat sa Panukala 51 ang mga grupo ng bumubuwis at
reporma ng pamahalaan sa California?
Dahil nilalabag nito ang mga prinsipyo ng mahusay na patakaran sa
buwis at paggasta, at ang mga pangunahing prinsipyo ng mabuting
pamahalaan.
Sa gitna ang maraming milyong dolyar na problema sa badyet ng
estado, ang Panukala 51 ay nagtatali sa badyet ng estado nang
habampanahon sa 17 bagong kategorya ng iniaatas na paggasta.
Ang inisyatibong ito ay hindi nagtatadhana ng anumang bagong
pondo, pero naglalaan ng halos $1 bilyon ng inyong mga buwis na
dolyar bawat taon sa isang mahabang listahan ng mga programa at
proyekto.
Hindi isinasaalang-alang ang ibang mga priyoridad sa badyet, ang
Panukala 51 ay nagtatali sa paggasta kahit sa mga proyektong hindi
mahalaga na sa mahihirap na panahon ay maaaring magparaya para sa
ibang mga pangangailangan.
Pananagutan? Ang publiko at ang mga inihalal na kinatawan nito ay
mawawalan ng tinig kung ang priyoridad ay kailangang baguhin sa mga
darating na taon. Ang mga serbisyong pangkalusugan at panlipunan,
lokal na pamahalaan, mas mas mataas na edukasyon, o pampublikong
kaligtasan ay maaaring putulin o itaas ang mga buwis upang harapin ang
mga isyu sa badyet tulad ng implasyon, paglaki, o mga pagbabago sa
pederal na pagpopondo. Pero ang mga programa ng Panukala 51 ay disaklaw ng pagsusuri.
Ang mga tagapagtaguyod ay nagsasabi na ang panukalang-batas ay
hindi magkakabisa sa masasamang panahon. Pero alinsunod sa
California Budget Project, kung ang Panukala 51 ay isang batas ngayon,
ito ay magkakabisa para sa 2002-03, habang ang badyet ay halos $24
bilyon ang utang. Gagawin nitong mas masama ang krisis sa badyet ng
taong ito. Kaya wala ng mga proteksiyon ng badyet.
May 45 ispesipikong proyekto na nakasulat sa inisyatibong ito na
may kaunting pananagutan, marami sa mga ito ay pakikinabangan ng
mga nagbigay ng kontribusyon sa Panukala 51.
Halimbawa: Ang isang makapangyarihang tagatayo mula sa Texas ay
makakakuha ng $30 milyon sa mga tawirang grado na itinayo upang

pagsilbihan ang kanilang pagtatayo. Ang tagatayo ay nagbigay ng
$120,000 upang mailagay ang Panukala 51 sa balota. Ang proyektong
ito ay hindi priyoridad sa lokal na programa sa transportasyon.
(Pinagkunan: Riverside Press Enterprise).
Sa kabuuan, ang mga espesyal na proyektong ito ay magdaragdag ng
nakakagulat na $1.2 bilyon habang ang dosena pang iba ay tumatangap
ng milyun-milyong pondo bawat taon, habampanahon.
Mas masama, ang estado ay ubligadong gastahin ang salaping ito
kahit ito ay nangangahulugan ng pagtataas ng buwis o pagbawas ng
mahahalagang serbisyo, tulad ng pangangalagang pangkalusugan ng
mga batas at proteksiyon sa sunod, sa mahihirap na panahon sa badyet.
Halimbawa, ang inisyatibong ito ay nag-aaas ng paggasta para sa mga
proyekto, tulad ng $40 milyon para sa mga pagpapahusay sa isang
tipunan ukol sa musika at pagpopondo ng sinaunang linyang riles, na
malamang na hindi mapondohan ng Lehislatura kapag may krisis sa
badyet.
Kaming sumasalungat sa Panukala 51 ay nagtataglay ng ibang
pananaw tungkol sa paggasta at mga buwis ng estado. Pero tayong lahat
ay sumasang-ayon na ang Panukala 51 ay masamang patakaran sa buwis
at badyet.
Tayong lahat ay sumasang-ayon na nagbabago ang panahon, o sa
isang krisis sa badyet, ang mga priyoridad sa paggasta at dapat baguhin.
Pero sa halip, ang Panukala 51 ay nagtatali sa inyong mga dolyar na
buwis kaya magiging imposible ang gumawa ng mga tamang pagpili.
Huwag hayaan ang $1 bilyon ng inyong mga dolyar na buwis na
ihiwalay sa demokratikong proseso ng badyet bawat taon.
Hinihimok namin kayo na tanggihan ang Panukala 51.
BARBARA INATSUGU, Presidente
League of Women Voters of California
LENNY GOLDBERG, Direktor na Tagapagpaganap
California Tax Reform Association
LEWIS K. UHLER, Presidente
National Tax Limitation Committee

SAGOT sa Pangangatwirang Laban sa Panukala 51
ANG OO SA 51 ay hinahayaan kayo—ang botante—na gumawa agad
ng aksiyon upang harapin ang malulubhang problema sa kaligtasan sa mga
daan ng California, mga bus na pampaaalan, at landas na lakaran patungo
sa paaralan.
Ang Lehislatura ay tumangging ilaan ang mga pondong ito sa kaligtasan at
paglaya sa pagsisikip ng haywey. Ang mga problema ay lalong lumalala. Hindi na
tayo makakapaghintay.
ANG PANUKALA 51 AY HINDI NAGTATAAS NG MGA BUWIS.
Ito ay naglalaan sa mga KASALUKUYANG buwis sa pagbebenta ng awto
sa kaagad na mga pagpapahusay ng kaligtasan ng haywey, kaligtasan ng mga
batang pumupunta sa paaralan, ang ligtas na transportasyon para sa mga
nakakatanda at may kapansanan, at paglaya sa pagsisikip ng trapiko.
ANG MGA MAS LIGTAS NA DAAN AY NAGLILIGTAS NG
MGA BUHAY. Ang “PANUKALA 51 ay nagliligtas ng mga buhay sa
pamamagitan ng pag-aayos ng mga pinakamapanganib na daan at
interseksiyon. Ito ay magpapahusay ng tugong pangkagipitan kapag ang
mga bumbero at paramediko ay humahangos sa mga aksidente.” —Puno ng
Bumbero ng Sacramento na si Dennis Smith
KALIGTASAN SA MGA BATA. “Ang OO SA 51 ay nagpoprotetka
sa kalusugan ng mga bata sa pamamagitan ng pagpapalit sa mga nakakarumi
at hindi ligtas na bus at paggawa ng mga pagpapahusay na pangkaligtasan
sa mga landas ng bisikleta at mga landas na lakaran.”—California Nurses
Association

MAS LIGTAS NG KAPALIGIRAN. Ang OO SA 51 ay nag-aalis ng
pagsisikip sa pamamagitan ng pagkumpuni ng mga mapanganib na daan at
pagpapahusay ang pampublikong transportasyon, pagbawas ng mga
emisyon ng awto at paglilinis ng hangin.
PROTEKTAHAN ANG EDUKASYON. Ang OO SA 51 ay
sinusuportahan ng mga distrito ng paaralan at ng Superintentende ng
Pampublikong Pagtuturo na si Delaine Eastin dahil ito ay
NAGPOPROEKTA sa badyet ng edukasyon habang nagpapahusay ng
kaligtasan ng mga batang mag-aaral.
MGA PANANGGALANG NG BUMUBUWIS. Ang OO SA 51 ay
nag-aatas ng mga Taunang Pagsusuri at isang independiyenteng komite sa
pamamahala na tumitiyak na ang inyong mga buwis ay pumupunta sa
kaligtasan sa trapiko at paglaya sa pagsisikip. Ang Panukala 51 ay
sususpindihin sa isang malaking krisis sa badyet.
Dapat nating harapin ang kaligtasan at pagsisikip ng trapiko ngayon sa
pamamagitan ng mga kasalukuyang pondo, o magkakahalaga ito ng mas
higit sa dakong huli.
DANA ROSE, Tagapag-ugnay ng Estado
California Safe Kids Network
DR. JOHN BALMES, M.D.
American Lung Association of California
ARTURO VENEGAS, JR., Hepe ng Pulisya
Lungsod ng Sacramento

Ang mga pangangatwiran sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi siniyasat ng alinmang opisyal na ahensiya.
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Rehistrasyon Ng Botante Sa Araw Ng Eleksiyon.
Mga Parusa Sa Pandaraya Ng Botante. Inisyatibong Batas.

Opisyal na Titulo at Kabuuran

Inihanda ng Abugado Heneral

Rehistrasyon Ng Botante Sa Araw Ng Eleksiyon.
Mga Parusa Sa Pandaraya Ng Botante. Inisyatibong Batas.
• Nagpapahintulot sa mga tao na legal na karapat-dapat na bumoto at may balidong pagkakakilanlan upang
magparehistro para bumoto sa araw ng eleksiyon sa kanilang presinto.
• Nagtataas ng parusang pangkrimen para sa mga pandaraya ng botante at sa pagpaparehistro ng botante.
• Ginagawang krimen ang sabwatan upang gumawa ng pandaraya ng botante.
• Nag-aatas ng mga sanay na tauhan sa mga presinto upang pamahalaan ang rehistrasyon sa araw ng eleksiyon,
lumilikha ng pondo upang ipatupad ng panukalang-batas, kabilang ang pagsasanay at pagkakaloob ng mga tauhan
para sa rehistrasyon sa araw ng eleksiyon.
• Nagpapahintulot sa mga tao na magparehistro o muling magparehistro 28 na araw bago ang araw ng eleksiyon sa
mga opisina ng lokal na eleksiyon.
• Nagkakaloob ng mas maraming oras sa mga opisyal ng eleksiyon ng county upang ihanda ang listahan ng
nagparehistrong botante.

52

Kabuuran ng Tantiya ng Pambatasang Manunuri sa Netong Tama sa Pananalapi ng
Estado at Lokal na Pamahalaan:
• Taunang gastos ng estado na mga $6 na milyon upang pondohan ang mga county para sa mga aktibidad sa
rehistrasyon ng botante sa araw ng eleksiyon, kaya walang inaasahang ibubungang netong gastos ng county.
• Maliit na gastos sa pangangasiwa ng estado at hindi alam, pero malamang na maliit,, na mga gastos ng estado
upang ipatupad ang bagong batas ukol sa pandaraya sa eleksiyon.
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PAGSUSURI NG PAMBATASANG MANUNURI
Sa ilalim ng kasalukuyang batas, ang mga taga-California
na gustong bumoto sa papalapit na eleksiyon ay dapat
magparehistro sa mga opisyal sa eleksiyon ng county bago
lumampas ang ika-15 araw bago ang eleksiyon.

Mungkahi
Rehistrasyon ng Botante sa Araw ng Eleksiyon. Ang
panukalang-batas na ito ay nagpapahintulot sa mga karapatdapat na mamamayan, pagkatapos magharap ng katunayan
ng kasalukuyang tirahan, na magparehistro hanggang sa at
kabilang ang araw ng eleksiyon. Sa ilalim ng panukalangbatas, ang mga mamamayang nagpaparehistro sa o pagkaraan
ng ika-28 araw bago ang eleksiyon ay dapat gawin ito sa
opisina sa eleksiyon ng county, o sa lugar na botohan sa araw
ng eleksiyon. Ang mga lokal na opisyal sa eleksiyon ay dapat
magkaloob ng isang hiwalay na lugar at hindi kukulangin sa
isang sinanay na tauhan sa bawat lugar na botohan para sa
rehistrasyon ng botante sa araw ng eleksiyon. Dagdag dito,
ang Sekretaryo ng Estado ay dapat isama ang impormasyon
tungkol sa rehistrasyon ng botante sa araw ng eleksiyon
bilang bahagi ng lahat ng pagsisikap na edukasyon ang
botante.
Pondo sa Rehistrasyon sa Araw ng Eleksiyon. Ang
panukalang-batas na ito ay nagtatatag ng “Pondo sa
Rehistrasyon sa Araw ng Eleksiyon” sa loob ng Tesorerya ng
Estado. Bawat taon, humigit-kumulang na $6 na milyon ay
idedeposito sa pondong ito mula sa Pangkalahatang Pondo

Para sa teksto ng Panukala 52 tingnan ang pahina 98

ng estado at ipamamahagi sa mga county para sa kanilang
mga gastos sa rehistrasyon ng botante sa araw ng eleksiyon
kabilang ang pagkuha at pagsasanay ng karagdagang tauhan,
pagkakaloob ng mga materyal sa rehistrasyon, at
pagpapalawak ng mga programang pag-abot sa botante. Ang
mga county na tumatanggap ng salapi mula sa pondo ay
aatasan na magsumite ng taunang ulat na tumutukoy sa mga
paggasta.
Mga Itinaas na Parusa sa Pandaraya ng Botante. Ang
panukalang-batas na ito ay nagtataas ng mga parusa sa
madayang rehistrasyon o pagboto. Ito ay lumilikha rin ng
bagong krimen ng pagsasabwatan ng dalawa o higit na tao na
gumawa ng tinukoy na pandaraya sa eleksiyon,
mapaparusahan ng pagkabilanggo sa bilangguan ng estado.

Epekto sa Pananalapi
Ang panukalang-batas na ito ay naglalaan taun-taon ng $6
na milyon (iniaakma para sa pagtaas sa halaga ng
pamumuhay) mula sa Pangkalahatang Pondo ng estado para
sa mga gastos sa county ng rehistrasyon ng botante sa araw ng
eleksiyon. Bilang resulta, walang netong gastos sa mga county
na inaasahan.
Ang Sekretaryo ng Estado ay magkakaroon ng maliit na
gastos sa pagsasakatuparan ng mga iniaatas ng panukalangbatas na ito. Ang estado ay magkakaroon din ng, hindi alam,
pero malamang na maliit, na mga gastos sa hustisyang
pangkrimen para sa mga indibidwal na gumawa ng bagong
itinatag na pagkakasalang pandaraya sa eleksiyon.
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Rehistrasyon Ng Botante Sa Araw Ng Eleksiyon.
Mga Parusa Sa Pandaraya Ng Botante. Inisyatibong Batas.
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ANG PANUKALA 52 AY NAGPOPROTEKTA SA INYONG
KARAPATANG BUMOTO AT NAGPOPROTEKTA LABAN SA
PANDARAYA NG BOTANTE.
Ang bawat mamamayan ng California na legal na karapat-dapat ay
dapat makaboto sa araw ng eleksiyon. Sinumang nagtatangkang bumoto
nang labag sa bagas ay dapat pigilan at usigin.
Sa kasalukuyan, ang batas ng California ay ginagawang halos imposible
sa ilang mamamayan na bumoto—at napakadali para sa iba na gumawa ng
pandaraya ng botante.
Ang Panukala 52 ay tumitiyak na ang bawat karapat-dapat na
mamamayan ay may pagkakataong bumoto, at nagtataas ng mga parusa sa
pandaraya ng botante.
Ang Panukala 52 ay:
• Nagbibigay sa lahat na legal na karapat-dapat na mamamayan ng
karapatang bumoto sa araw ng eleksiyon.
• Nagpapahintulot lamang sa legal na karapat-dapat na mamamayan
na magparehistro at bumoto sa araw ng eleksiyon kung may balidong
lisensiya sa pagmamaneho sa California o dalawang iniaatas na
pormularyo ng pagkakakilanlan na nagpapatunay na sila ay mga
residente ng California na bumoboto sa tamang lugar na botohan.
• Nagdodoble ng mga parusa sa pagboto nang labag sa batas o
pandaraya ng botante.
• Nagtatadhana ng pagsasanay sa mga manggagawa sa botohan sa araw
ng eleksiyon sa pagproseso ng rehistrasyon ng botante at pagpigil sa
pandaraya ng botante.
ANG PANUKALA 52 AY PUMIPIGIL SA PANDARAYA NG
BOTANTE.
Sa ilalim ng kasalukuyang batas ng estado, walang iniaatas na magpakita
ng pagkakakilanlan kapag nagpaparehistro upang bumoto. Ang mga batas
sa pandaraya ng botante ay lubhang mahina at kailangang palakasin.
Sa kasalukuyan ang mga opisyal sa mga eleksiyon ng county ay hindi
inaatasan na mag-ulat ng pandaraya ng botante sa mga opisyal na
tagapagpatupad ng batas.
Ang umiiral na sistema ay maraming butas na nagpahintulot maging sa
mga paboritong hayop na magparehistro upang bumoto!
Bumoto ng Oo sa 52.
Ang Panukala 52 ay nagpoprotekta laban sa pandaraya ng botante sa
pamamagitan ng:
• Paggawa sa pakikipagsabwatan upang gumawa ng pandaraya ng
botante na isang krimen, mapaparusahan ng mahabang sentensiyang
pagkabilanggo.

• Pag-aatas sa mga opisyal sa mga eleksiyon ng County na mag-ulat ng
pandaraya sa botohan sa Abugado ng Distrito.
• Pag-aatas ng mga hindi nakarehistrong botante na gustong bumoto sa
araw ng eleksiyon na patunayan na sila ay karapat-dapat sa
pamamagitan ng pagpapakita ng isang balidong lisensiya sa
pagmamaneho sa California o dalawang iniaatas na pormularyo ng
pagkakakilanlan na nagpapatunay na sila ay may mga residente ng
California na bumoboto sa tamang lugar na botohan.
• Pag-aatas na ang lahat ng lugar na botohan na malinaw na magpakita
pareho ng mga karapatan ng mga botante at ng mga bagong parusa sa
pandaraya ng botante.
“Ang Panukala 52 ay magbibigay sa mga tagapagpatupad ng batas ng
mahahalagang bagong kasangkapan na kailangan natin upang pigilan ang pandaraya
ng botante.”—Grover Trask, Abugado ng Distrito ng County ng Riverside
ANG PANUKALA 52 AY NAGPOPROTEKTA SA INYONG
KARAPATANG BUMOTO.
Ngayon sa U.S., 49% lamang ng mga karapat-dapat na botante ang
bumoboto. Para sa pinakadakilang demokrasya sa mundo, iyan ay
napakahamak. Dapat nating gawin ang lahat ng posible upang mapaboto
ang mas maraming karapat-dapat na mamamayan.
Ang League of Women Voters of California, ang California Professional
Firefighters, at ang California Nurses Association ay tumatangkilik lahat sa
Panukala 52 dahil naiintindihan nila ang kahalagahan ng pagtataas ng antas ng
paglahok ng botante.
Sa kasalukuyan, ang mga lipas nang balikuko sa batas ng estado ay
pumipigil sa maraming karapat-dapat na mamamayan na bumoto sa araw
ng eleksiyon. Halimbawa, ang mga naging 18 taong gulong o lumipat ilang
linggo bago ang eleksiyon ay mapagkakaitan ng karapatang bumoto.
Ang mga estado na may mga batas na tulad ng Panukala 52 ay
nangunguna sa bansa sa antas na paglahok ng botante. Ang mga probisyon
laban sa pandaraya ng Panukala 52 ay nagkakaloob ng lubhang kailangang
mga bagong proteksiyon laban sa pandaraya ng botante.
“Ang aming pag-aaral ay nagpapakita na ang rehistrasyon sa araw ng eleksiyon
ay may malaking ipinangangko. Ito ay isang mas madaling paraan upang bumoto.
Sa California, ang Panukala 52 ay dapat lumikha ng talagang mataas na antas
ng paglahok ng botante.”—Mike Alvarez, Ph.D., Caltech
LEE BACA
Siyerip ng County ng Los Angeles
MARCH FONG EU
Dating Sekretarya ng Estado

SAGOT sa Pangangatwirang Panig sa Panukala 52
Huwag paloloko. Ang Panukala 52 ay puno ng butas na sumisira
sa ating proseso ng eleksiyon at hahantong sa malawakang pandaraya
ng botante.
Iyan ang dahilan kung bakit ang mga lider na Tagapagpatupad ng
Batas na tulad ni Abugado ng Distrito ng County ng Contra Costa na
si Gary Yancey, Abugado ng Distrito County ng Ventura na si Mike
Bradbury, Abugado ng Distrito ng County ng Shasta na si Attorney
McGregor Scott at Siyerip ng County ng Santa Barbara na si Jim
Thomas ay nagsasabi lahat ng HINDI sa 52.
KATOTOHANAN: Ang Panukala 52 ay ginagawang mas
madali sa mga KRIMINAL at HINDI MAMAMAYAN na
bumoto. Iyan ay hindi makatarungan sa mga kuwalipikadong
botante na sumusunod sa mga tuntunin.
KATOTOHANAN: Ang Panukala 52 ay hindi nag-aatas ng
isang lisensiya ng nagmamaneho o ibang pagkakakilanlan ng
pamahalaan upang magparehitro at bumoto sa Araw ng
Eleksiyon. Sa ilalim ng Panukala 52, ang isang pirasong basurang
koreo ay itinuturing na balidong anyo ng ID!
KATOTOHANAN: Nakatago sa pinong limbag ang isang
pagbabago sa batas na ginagawang halos imposible ang pagpapatunay
ng PANDARAYA. Ang mga awtor ng Panukala 52 ay
nagtatangkang lokohin kayo sa pamamagitan ng mga pagsasalita ng
tungkol sa mahihigpit na parusa. Walang kabuluhan ang mahihigpit
na parusa kung imposibleng patunayan na may ginawang krimen.
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KATOTOHANAN: 44 na ibang mga estado ay matalinong
HINDI NAGPAPAHINTULOT ng rehistrasyon sa Araw ng
Eleksiyon.
“Ang Panukala 52 ay kukuha sa mga bumubuwis ng $6 na milyon
taun-taon para sa isang programa na nagpapahintulot sa mga hindi
matapat na pulitiko na magnakaw ng mga eleksiyon.”—Richard
Gann, President, Gann Taxpayer Organization
Natatandaan ba ninyo ang Florida? Huwag hayaang mulit itong
mangyari. Ang ibang mga estado ay kumikilos upang higpitan ang
kanilang mga batas laban sa pandaraya sa eleksiyon. Ang Panukala
52 ay nagdadala sa California sa kasalungat na direksiyon.
Ang mga tagasuporta ng Panukala 52 ay nagtatangkang
lokohin kayo. Huwag silang hayaang magawa ito.
BUMOTO NG HINDI sa 52—PROTEKTAHAN ANG
INYONG BOTO.
BUMOTO NG HINDI sa 52—PIGILIN ANG PANDARAYA
SA ELEKSIYON.
KAGALANG-GALANG NA ED JAGELS
Abugado ng Distrito ng County ng Kern
ROY BURNS, Presidente
Association for Los Angeles Deputy Sheriffs
JILL SCHALL, Presidente
Women Prosecutors of California

Ang mga pangangatwiran sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi siniyasat ng alinmang opisyal na ahensiya.
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Ang mga Abugado ng Distrito, Siyerip, Pulis at mga Opisyal sa
Eleksiyon at SUMASALUNGAT sa Panukala 52. Gayundin ang
mga Republikano, Demokratiko, Paggawa at mga Grupo ng
Bumubuwis.
Ang
mga
nagtatrabahong
taga-California
ay
SUMASALUNGAT SA Panukala 52. Ang ating karapatang
ibilang ang ating boto sa mga makatwirang eleksiyon ay mawawala
na sa California kapag pumasa ang panukalang-batas na ito.
Apatnapu’t-apat na ibang mga estado ay matalinong hindi
nagpapahintulot ng rehistrasyon sa Araw ng Eleksiyon.
Ang anim na maliit na estado na may mga batas na katulad ng
Panukala 52 ay hindi katulad ng California. Ang ating estado ay
napakalaki, at ang potensiyal ng abuso ay napakataas, upang
magpatibay ng batas na ginagawang mas madali ang mandaya.
Sa isang pangkaraniwang eleksiyon, halos kalahati ng mga legal
na nakarehistrong botante ay pumipiling huwag bumoto. Ang
paggawang mas madali para sa mga KRIMINAL, HINDI
MAMAMAYAN AT IBANG HINDI KUWALIPIKADONG
BUMOTO NA MANDAYA, ay hindi lulutas sa problema ng
mababang paglahok.
Pagkatapos ng kontrobersiya at kaguluhan sa mga Eleksiyon ng
200 sa Florida, ang ibang mga estado ay humahanap ng
pagpapahusay sa mga batas sa eleksiyon at usigin ang pandaraya sa
pagboto. Ang California ay hindi dapat pumunta sa kabilang direksiyon
sa pamamagitan ng pagbukas sa pinto para sa pandaraya at abuso sa
eleksiyon.
• PANGALAGAAN ANG INTEGRIDAD ng ating sistema ng
eleksiyon
• PROTEKTAHAN ANG INYONG KARAPATANG
BUMOTO sa mga makatwirang eleksiyon
• PATIGILIN ANG PANDARAYA SA ELEKSIYON
• Bumoto ng HINDI sa PANUKALA 52!
KAGALANG-GALANG NA JAN SCULLY
Abugado ng Distrito ng County ng Sacramento
KAGALANG-GALANG NA MIKE CARONA
Siyerip ng County ng Orange
SHARON RUNNER, Ka-Tagapangulo
Citizens & Law Enforcement Against Election Fraud

SAGOT sa Pangangatwirang Laban sa Panukala 52
Pagkatapos ng eleksiyong Pampanguluhan ng 2000
naunawaan ng mga tao na—”Ang isang boto ay nakakagawa ng
pagkakaiba.” Walang pamumulitika, isang bagay ang
malinaw—kailangan nating protektahan ang karapatan nating
bumoto at tiyakin na ang lahat ng karapat-dapat bumoto—AY
MAKAKABOTO!
Iyan ang ginagawa ng Rehistrasyon ng Botante sa Araw ng
Eleksiyon.
Ang mga estado na may rehistrasyon sa araw ng eleksiyon ay
nangunguna sa nasyon sa antas ng dami ng bumoboto.
Napag-alaman ng isang pag-aaral ng Cal-Tech/MIT, “Ang
California ay makakaranas na mas malaking pagtaas ng
paglahok…hanggang isang milyong bagong botante.”
Isang dalawang-partidong grupo ng mga eksperto sa mga eleksiyon
ang nagsulat ng batas na ito na may mga proteksiyon na ginagawang
makatwiran at maginhawa ang proseso; na may mahihigpit na
parusa sa mga pulitiko na nagtatangkang magnakaw na mga
eleksiyon.
Ang Panukala 52 ay nag-aatas ng pagsasanay ng mga
manggawa sa botohan, nag-aatas na ang bintang ng pandaraya
ay iulat sa mga tagausig at nagdodoble ng mga multa sa
pandaraya.
Ang mga mapanlinlang na pahayag na ang Panukala 52 ay
magiging sanhi ng laganap na pandaraya at magpapahintulot sa

mga walang-konsiyensiyang indibidwal na bumoto ng
maraming balota ay hindi totoo.
Nakalimutang ipagunita ng mga kalaban na sa kasalukuyan,
hindi ninyo kailangang magpakita ng ID kapag nagpaparehistro
upang boto o para kapag bumoboto.
Ang Panukala 52 ay nagdaragdag ng bago, mahihigpit na iniaatas
sa pagkakakilanlan para sa rehistrasyon sa araw ng eleksiyon: isang
ID na may retrato, o dalawang pormularyo ng legal na may-bisang
ID na nagpapakita na ang botante ay bumoboto sa tamang presinto.
Ang mga pulitiko at burukrata ay nagsasabi na ang anumang
reporma ay sisira sa sistema—ang kaparehong mga
pangangatwiran na ginawa tungkol sa Botanteng Motor,
Pagboto na Koreo, at Reporma sa Pagtustos sa Kampanya. Pero
ang lahat ng ito ay mabisa.
Puwede tayong magreklamo tungkol sa mababang paglahok
ng botante o puwede nating ipasa ang Panukala 52—reporma
na makakagawa ng pagkakaiba.
Bumoto ng OO sa Panukala 52.
BARBARA INATSUGU, Presidente
League of Women Voters of California
ROCKY DELGADILLO
Abugado ng Lungsod ng Los Angeles

Ang mga pangangatwiran sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi siniyasat ng alinmang opisyal na ahensiya.

Mga Pangangatwiran
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PANGANGATWIRANG Laban sa Panukala 52
Ang Panukala 52 ay ginagawang mas madali sa MGA
KRIMINAL, DI-MATAPAT NA PULITIKO at HINDI
MAMAMAYAN na gumawa ng PANDARAYA SA ELEKSIYON.
Iyan ang dahilan kung bakit ang mga Abugado ng Distrito,
Siyerip, Pulis, at mga Opisyal sa Eleksiyon sa buong California ay
humihimok sa inyo ng BUMOTO NG OO sa 52.
Ang Panukala 52 ay anyong maganda ang intensiyon, hanggang
mabasa ninyo ang pinong limbag. Ang panukalang-batas na ito na
masama ang pagkakasulat ay puno ng BUTAS at NAKATAGONG
HANGARIN na hahantong sa MALAWAKANG PANDARAYA
SA ELEKSIYON sa California. Ito ay klasikong halimbawa ng isang
gamot na mas masama pa sa sakit.
ANG PANUKALA 52 AY HINDI NAG-AATAS NG
PAGKAKAKILANLAN SA PAMAMAGITAN NG RETRATO.
Ang California ay mayroon na ng pinakaliberal na mga batas sa
eleksiyon sa nasyon. Ang mga pormularyo ng rehistrasyon ay
madaling makukuha at ang mga opisyal sa eleksiyon ng county ay
mayroon lamang 15 araw upang suriin ang pandaraya at ihanda ang
listahan ng mga botante. Pero sa ilalim na Panukala 52, ang isang
tao ay makakapagparehistro at makakaboto sa Araw ng Eleksiyon sa
“pagkakakilanlan” na wala kundi anumang piraso ng koreo na
ipinadala sa kanila at isang kasunduan sa pag-upa ng estudyante,
singil sa kard ng kredito, o ibang di-opisyal na pagkakakilanlan.
Walang iaatas na ID na may retrato.
Kapag pumasa ang Panukala 52, ang mga opisyal sa mga eleksiyon
ay hindi malalaman kung ang tao na biglang nagparehistro sa Araw
ng Eleksiyon ay ipinasok upang bomoto, o, kung isang mamamayan
ng Estados Unidos. Ang wala silang oras upang siyasatin ang bisa ng
rehistrasyon bago ihulog ang balota.
ANG PANUKALA 52 AY GINAGAWANG IMPOSIBLE NA
MATUKLASAN ANG PANDARAYA AT PAWALANG-BISA
ANG MGA ELEKSIYON NA PINANALUNAN NG MGA
PALSIPIKADONG BOTO. Sa ilalim ng Panukala 52, ang mga
balota ng nagparehistro sa Araw ng Eleksiyon ay ihahalo sa lahat ng
ibang balota. Walang paraan para sa mga tagapagpatupad ng baTas
at mga opisyal sa mga eleksiyon na bumalik pagkaraan ng Araw ng
Eleksiyon upang alamin kung ang eleksiyon ay pinanalunan sa
pamamagitan ng pandaraya. Ang mga parusa laban sa pandaraya sa
eleksiyon na nakalagay sa Panukala 52 ay walang silbi, dahil ginagawa
ng panukalang-batas na imposibleng patunayan ang krimen!

Isang Pangkalahatang-Tanaw
ng Utang sa Bono ng Estado na

Inihanda ng Opisina ng Pambatasang Manunuri

Ang seksiyong ito ay nagkakaloob ng isang pangkalahatangtanaw ng kasalukuyang utang sa bono ng estado. Ito ay tumatalakay
rin sa epekto ng mga panukalang-batas sa bono sa balotang ito,
kung aprobahan, sa antas ng utang at sa mga gastos na kaugnay ng
pagbabayad sa mga ito.

Ang gastos na ito, gayunman, ay ikinakalat sa buong 30 taon, kaya
ang gastos pagkaraan ng pag-aakma sa implasyon ay mas kaunti—
mga $1.25 para sa bawat $1 na hiniram.

Batayan

Halaga ng Utang ng Estado. Noong Hulyo 2002, ang estado ay
mga $28 bilyon na utang sa bono ng Pangkalahatang Pondo—mga
$22 bilyon ng mga pangkalahatang obligasyong bono at $6 na
bilyon ng mga bono sa upa at kita. Gayon din, hindi pa naibebenta
ng estado ang mga $11 bilyon ng awtorisadong bono, dahil ang mga
proyektong pinag-uukulan nito ay hindi pa nasisimulan o ang mga
nasimulan na ay hindi pa nakakaabot sa yugto ng malaking
konstruksiyon.
Mga Kabayaran sa Utang. Tinatantiya namin na ang mga
kabayaran sa utang sa bono sa Pangkalahatang Pondo ay umaabot
ng mga $2.9 na bilyon sa 2001-02. Ang mga kabayaran sa
pagseserbisyo ng utang ay inaasahang bababa nang pansamantala sa
2002-03 at 2003-04 dahil sa pagpapaliban sa mga partikular na
kabayaran sa bono sa dalawang taon upang tulungan ang
Pangkalahatang Pondo sa kakulangan sa badyet. Ang mga
kabayaran sa utang ay dapat tumaas ng mga $3.6 na bilyon sa 200405, habang ang naunang inawtorisa pero hindi pa naibebenta sa
kasalukuyan na mga bono ay ibinebenta. Pagkaraan, ang natitirang
utang sa bono ay unti-unting bababa kung walang mga karagdagang
awtorisasyon. Kung ang lahat ng $18.6 na bilyon na mga bono sa
balota ng Nobyembre ay inaprobahan at naibenta, ang taunang
kabayaran sa pagseserbisyo ng utang ay tataas sa mga $4.7 bilyon
bago lumampas ang 2007-08, bago bumaba sa mga susunod na taon.
Proporsiyon ng Pagseserbisyo ng Utang. Ang antas ng
kabayaran sa utang para sa prinsipal at interes na nakalahad bilang
persentahe ng mga kita ng Pangkalahatang Pondo ay tinatawag na
proporsiyon ng pagseserbisyo sa utang ng estado. Ang proporsiyon
ay tumaas sa mga unang bahagi ng mga taong 1990 at sumagad sa
mataas nang kaunti sa 5 porsiyento sa gitna ng dekada. Mula noon
ay bumaba at nanatili sa 4.3 porsiyento sa 2001-02. Batay sa mga
kasalukuyang awtorisasyon ng bono, ang proporsiyon ay
mananatiling malapit sa mga kasalukuyang antas hanggang 2004-05
at unti-unting bababa pagkaraan. Kung ang lahat ng $18.6 na
bilyon sa mga bono sa balotang ito ay inaprobahan at naibenta, ang
proporsiyon ay tataas ng mga 4.9 na porsiyento sa 2004-05 at
bababa pagkaraan.

Ano ang Pagtustos ng Bono? Ang pagtustos ng bono ay isang uri
ng pangmatagalang paghiram na ginagamit ng estado upang
lumikom ng salapi para tustusan ang mga pangunahing proyektong
kapital na paglalaan. Ang estado ay kumukuha ng salapi para sa mga
proyektong ito sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga bono sa mga
mamumuhunan. Bilang kapalit, ang estado ay sumasang-ayong
bayaran ang salapi, nang may interes.
Bakit mga Bono ang Ginagamit? Ang salaping nalikom mula sa
pagbebenta ng mga bono ay nagbabayad pangunahin sa pagbili ng
ari-arian at mga pasilidad sa kontruksiyon—tulad ng mga parke,
bilangguan, paaralan, at kolehiyo. Ang estado ay gumagamit ng
pagtustos ng bono pangunahin dahil sa ang mga pasilidad na ito ay
nagkakaloob ng mga serbisyo para sa maraming taon at ang
malaking halaga ng mga ito sa dolyar ay mahirap bayarang lahat sa
isang pagkakataon. Ang paggamit ng mga bono ay makapagbibigay
ng kakayahan sa mga naturang pasisidad na itayo nang mas maaga
at/o nagbibigay ng kakayahan sa estado na gamitin ang mga
makukuhang dolyar na buwis para sa ibang mga layunin.
Mga Uri ng Bono. Ang mga bono na ipinalalabas ng estado ay
pangkaraniwang di-saklaw ng buwis at bumabagsak sa dalawang
pangunahing kategorya—mga pangkalahatang obligasyong bono at
mga bono sa kita.
• Mga pangkalahatang obligasyong bono ay nag-aatas ng pagaproba ng mayoriya ng mga botante ng California at binubuo
ng karamihan sa mga bono na ibinebenta ng estado. Ang mga
serbisyong pagbabayad ng utang ng utang sa halos 90
porsiyento ng mga bonong ito ay tuwirang nanggagaling sa
Pangkalahatang Pondo ng estado, na sumusuporta sa iba-ibang
programa at pinopondohan pangunahin mula sa mga buwis sa
personal na kita ng tao at kita ng negosyo at buwis sa
pagbebenta. Ang natitira sa mga pangkalahatang obligasyong
bono (tulad ng mga bono sa pabahay sa mga beterano) ay
sumusuporta sa sarili at, dahil dito, hindi nag-aatas ng suporta
ng Pangkalahatang Pondo.
• Mga bono sa kita ay pangkaraniwang hindi nag-aatas ng pagaproba ng botante at karamihan ay sinusuportahan ng mga
kitang nilikha ng mga proyektong tinustusan ng mga ito, tulad
ng mga tulay. Kabilang din dito ang mga bono sa upa at kita,
na tinutustusan sa pamamagitan ng kabayaran sa upa sa
Pangkalahatang Pondo na ginawa ng mga kagawaran at
ahensiya ng estado na omookupa sa mga pasilidad. Ang estado
ay nagbabayad ng mas mataas na interes sa mga bono sa upa at
kita kaysa ibinabayad sa mga pangkalahatang obligasyong
bono, pangunahin dahil sa–hindi tulad ng mga
pangkalahatang obligasyong bono–ang mga pagbabayad sa
interes at prinsipal ng mga ito ay hindi iginagarantiya ng
Konstitusyon ng California. Ang estado ay gumamit nitong
mga bono sa upa at kita upang magtayo ng mga pasilidad sa
edukasyon, bilangguan, mga tahanan ng mga beterano, at mga
opisina ng estado.
Ano Ang mga Tuwirang Gastos ng Pagtustos ng Bono? Ang
gastos sa mga bono ay depende sa kanilang interes at ang panahon
na pagbabayad sa mga ito. Karamihan sa mga pangkalahatang
obligasyong bono na kasalukuyang ipinalalabas ay binabayaran ng
higit sa 30 taon. Kung ang kasalukuyang di-saklaw ng buwis na mga
interes sa mga naturang bono (mga 5.25 porsiyento), ang halaga ng
pagbabayad sa mga ito sa 30 taon ay mga $2 para sa bawat dolyar na
hiniram—$1 para sa dolyar na hiniram at $1 dolyar para sa interes.
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Utang sa Bono ng Estado

Ang Kasalukuyang Kalagayan sa Utang ng
Estado

Mga Panukala sa Bono sa Balotang Ito
Mayroong tatlong panukala sa bono sa balotang ito:
• Panukala 46. Ang panukalang-batas na ito ay mag-aawtorisa
sa estado na magbenta ng $2.1 bilyon na pangkalahatang
obligasyong bono upang pondohan ang iba-ibang programang
pabahay, kabilang ang tumutulong sa mga proyektong
inuupahang pabahay, pag-aari ng bahay, at pabahay sa
manggagawa sa bukid.
• Panukala 47. Ang panukalang-batas na ito ay
magpapahintulot sa estado na magpalabas ng $13.05 bilyon na
mga pangkalahatang obligasyong bono para sa konstruksiyon
at pagbabago ng mga pasilidad ng paaralang K-12 at mga
pasilidad ng mas mataas na edukasyon.
• Panukala 50. Ang panukalang-batas na ito ay
magpapahintulot sa estado na magbenta ng $3.44 na bilyon na
mga pagkalahatang obligasyong bono para sa iba-ibang
programang may kaugnayan sa tubig. Kabilang dito ang
proteksiyon ng baybayin, ang programang CALFED BayDelta, panrehiyong pamamahala ng tubig, at iba-ibang
programa sa ligtas na tubig na iniinom.

MGA PAHAYAG

NG

KANDIDATO BATAY

SA

OPISINA

Gobernador

• Bilang punong opisyal na tagapagpaganap ng estado, nangangasiwa ng karamihan sa mga kagawaran
at ahensiya at naghihirang ng mga hukom.
• Nagmumungkahi ng mga bagong batas at nag-aaproba o nagbebeto ng mga batas.
• Naghahanda at naghaharap ng taunang badyet ng estado.
• Nagpapakilos at namamatnugot sa mga tagapagdulot ng estado sa mga panahon ng kagipitan.

Ako’y tumatakbo bilang Gobernador dahil kailangan ng California ng bagong
pamumuno para sa mas maningning na kinabukasan. Kailangan nating ibalik ang
pananagutan at magdala ng bagong pananaw sa opisina ng Gobernador. Ang
California ay nananatili sa mahigpit na pagkakahawak ng krisis sa koryente na
ang kalubhaan ay ngayon lang nangyari. Ang mga binabayaran natin sa koryente
ay malapit sa pinakamataas sa bansa, at tayo ay nagdanas na ng mga pag-alisto
ukol sa koryente sa taong ito. Humaharap tayo sa pinakamalaking kakulangan sa
badyet sa kasaysayan. Ang ating mga paaralan ay halos pinakahuli sa pagbabasa
at matematika, at pinakahuli sa agham. Ang mga bata ay hindi nakadarama ng
pagiging ligtas sa kanilang mga paaralan. Isang milyong taga-California na
gustong magtrabaho ay hindi makahanap ng trabaho. Ang ating mga daan ay
itinuturing na pinakasama sa bansa, ang daan sa pangangalagang pangkalusugan ay malapit sa pinakahuli, at humaharap tayo sa kakulangan
ng tubig na gagawin ang krisis sa enerhiya na mukhang maliit. Nasa akin ang kakayahan at karanasan upang harapin ang mga hamong ito:
Pederal na tagausig ako na kasamang naglingkod ni Rudy Giuliani, hinarap ang mga boss ng mafia, mga tagatulak ng droga, at mga kriminal
sa malalaking negosyo. Nag-usig kami para sa mahihigpit na batas na pangkapaligiran at pinarusahan ang mga pumipinsala sa ating hangin
at tubig. Tumulong ako sa dose-dosenang maliliit na negosyo na lumikha at magprotekta ng libu-libong trabaho. Lagi kong isinasagawa ang
aking negosyo nang may mga pinakamataas na pamantayang etikal. Inilalaan ko ang aking panahon sa pagtulong sa mga nangangailangan sa
pamamagitan ng pagkakaloob ng libu-libong iskolarsip sa mga kabataang mahihirap, pagtulong sa mga inaabusong babae, paglilinis ng mga
paaralan at pagkakaloob ng pagsasanay sa trabaho sa mga walang hanapbuhay. Gusto kong matiyak na ang Pangarap na California ay
makukuha ng lahat ng tao anuman ang karanasan at kakayahan. Ang aking rekord ay nagpapatunay na kaya kong gawin ang trabaho.
Ikararangal ko pong makuha ang inyong boto.

Bill Simon
Partidong Republikano
320 Wilshire Blvd., Suite 300
Santa Monica, CA 90403
866-VOTE-SIMON
www.simonforgovernor.com

Alam ng bawat taga-Califonia na may mali sa California. Ang ating mga pamilya
ay idinidiin mula sa lahat ng panig, mas mataas na halaga ng koryente, mga singil
sa tubig, gasolina, tumataas na gastos sa seguro, at mas mataas na buwis.
Kailangang magtrabaho ang Ama at Ina upang makabili lamang ng mga
pangunahing pangangailangan. Ang mga isyung mahalaga sa taga-California ay
Diyos, Pamilya at Bansa. Naniniwala ako sa isang California na inuuna ang mga
pamilya. Bilang Gobernador ibabalik ko ang kahalagahan ng mga pamilya sa
ating estado sa pamamagitan ng pagdodoble ng mga lugar na mapupuntahan nila
sa paglalakad, pagkakampo, paglangoy, pangingisda at pagpiknik, at sa
pamamagitan ng pagbabalik ng mas maraming salapi sa tulong ng pagbawas ng
buwis. Matatanggal na sana ng California ang lahat ng bayad sa lisensiya ng
sasakyan, at iba pang buwis kung pinanatili natin ang badyet sa kainamang pagtaas sa mga nakaraang taon. Ang ating pinakahuling krisis sa
badyet ay magiging maliit kung ihahambing sa ating tubig. Kailangan nating itaas ang mga kakayahang mapigilan ang kakulangan sa tubig
sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga bagong dam at linya ng tubo sa ating estado. Ang mga dam na ito ay lilikha ng murang haydrong
koryente. Ang California ay makakabalik sa abot-kayang enerhiya para sa negosyo at sambahayan, sa pamamagitan ng mas mabuting
pamamahala at isang bagong mungkahi ukol sa enerhiya. Ako ay maka-buhay! Kapag ang isang lipunan ay nagpoprotekta sa hindi pa
isinisilang at sa matatanda, ang lipunan ay makikinabang nang malaki sa paggalang na ipapakita ng mga mamamayan sa isa’t-isa. Ang pagampon ay isang masuyong pamalit sa mapangwasak na aborsiyon. Sa halip na bumoto sa hindi gaano sa dalawang masama bakit hindi
samahan ako at “Sundutin ang kanilang Mata” sa pamamagitan ng pagboto kay Reinhold Gulke para Gobernador. Salamat po sa inyo.

Reinhold Gulke
Partidong Amerikanong
Independiyente
8214 N. Armstrong
Clovis, CA 93611
559-323-9792
aipca.org

Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot batay sa alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ipinagkaloob ng
mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat ang alinmang opisyal na ahensiya. Ang paghaharap ng mga pahayag ay boluntaryo.
Ang mga kandidatong hindi nagharap ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.
Mga Pahayag ng Kandidato
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Gobernador
Bilang Gobernador, nagsikap ako upang makagawa ng pagkakaiba sa mga buhay
ng mga tao. Sa edukasyon, binawasan natin ang mga sukat ng klase, humingi ng
higit na pananagutan at gumawa ng makasaysayang pamumuhunan sa pagkuha at
pagsasanay ng guro. Marami pang dapat gawin, pero itinaas natin ang pagpopondo
ng 30% at ang mga marka ng nakakamit ng estudyante ay tumaas sa tatlong
magkakasunod na taon. Pinalawak ko nang sampung doble ang Programang
Malulusog na Pamilya para sa mga batang walang seguro, nagkaloob sa isang
milyong bata ng seguro sa kalusugan at nagtatag ng unang ahensiya sa Amerika
upang tumulong sa mga pasyente na labanan ang kanilang HMO—at manalo.
Pinirmahan ko ang mga pinakamahihigpit na batas ukol sa baril sa bansa,
ipinagbawal ang mga sandatang pang-atake at nag-atas ng mga kandado sa gatilyo.
Upang pangalagaan ang ating kapaligiran, pinirmahan ko ang mga mahihigpit na bagong batas sa paglilinis ng ating mga dalampasigan,
pinirmahan ang unang batas ng bansa sa pagbawas ng emisyon ng gas na berdeng-bahay at inihabla ang pederal na pamahalaan upang
hadlangan ang mga paghuhukay sa tabing- dagat. Bilang Gobernador na malakas na maka-pagpili, pinirmahan ko ang pitong bagong batas
na higit na nagpoprotekta sa karapatan ng isang babae na pumili. Bilang beterano ng Biyetnam, ikinalulugod ko na napahusay natin ang ating
mga tahanan ng beterano at nagtatayo pa ng lima. Upang panatilihin kayong ligtas, hinadlangan ko ang maagang pagpapalabas ng mga
mamamatay-tao at itinalaga ang Pambansang Guwardiya pagkaraan ng mga atake ng Set. 11. Tinatangkilik ako ng halos bawat pangunahing
organisasyon ukol sa kaligtasan ng publiko na kumakatawan sa mga pulis, mga Siyerip ng County, mga Hepe ng Pulisya at bumbero, gayon
din ng maraming Abugado ng Distrito. Ipinagmamalaki ko ang ang ekonomiya ng California ay lumaki, mula sa ika-7 ay naging ika-5
pinakamalaki sa mundo sa nakalipas na apat na taon. Ikakarangal ko na patuloy na magtrabahong kasama ninyo upang panatilihing
sumusulong ang Ginintuang Estado.

Gray Davis
Partidong Demokratiko
9911 West Pico Blvd., Suite 980
Los Angeles, CA 90035
310-201-0344
www.gray-davis.com
governor@gray-davis.com

Naghahanap ng mas mabuting pamalit? Ipinagwawalang-bahala ba natin si
Milton Friedman, Herbert Spencer, Gene Roddenberry—ilan sa aking mga
paboritong pilosopo—sa ating peligro? Nakita ko na ang mga malaking partidong
pulitiko na ipinapasan sa California ang magagastos na pagpapasikat na paggasta
at tiwaling pag-aayos ng lipunan: isang “digmaan sa droga” na sinisira ang batas
sa mga karapatan at nagtataguyod ng krimen; isang monopolyo ng pampublikong
paaralan na bumababa ang kalidad at tumaaas ang mga gastos; mga “reporma”sa
koryente na nagtataas ng mga presyo, nagbabawas ng mga tubo, inilalagay sa
panganib ang panustos; “pinamamahalaang” pangangalagang pangkalusugan na
nagiging anyong DMV sa bawat araw. Ang hangarin ko ay gawing mas madali na
sundin ang ating mga pangarap: Bawasan ang buwis. Igalang ang mga karapatan at pananagutan ng mga magulang. Pangangalaga sa
mahihirap na pamilyang may butser—hindi mahahabang linya para sa mga serbisyo na estado na inirarasyon ng pamahalaan. Igalang ang mga
karapatan sa ari-arian at personal na kalayaan. Ako ay isang asawa, ama, taong may pananalampataya, at CEO ng isang kompanya sa bioimpormasyon. Gusto kong maranasan ng aking mga anak ang lipunang malaya at binubuo ng iba-ibang tao na inasahan ni Jefferson, Paine,
at Adams. Para sa mas masagana—at mas mahabaging—California, hinihimok ko kayo na bumotong Libertarian.

Gary David Copeland
Partidong Libertarian
5 Moccasin Trail
Trabuco Canyon, CA 92679
949-766-8556
http://www.lpwolfpack.net/copeland/

Ang California ay ikalimang pinakamalaking ekonomiya ng mundo, lumilikha sa
mga antas na ito lamang ang nakarating, pero ang ating badyet ng estado ay
bilyun-bilyon sa kakulangan. Iniakma sa implasyon, ang ating pinakamababang
sahod ay mas mababa kaysa noong 1968. Ang natitira sa ating mga sinaunang
gubat ay 4% na lamang. Ang katiwalian ay lumalaganap. Ang ating patakaran ay
isang kapamahakan. Ang ating sistema ng edukasyon ay mabilis na bumababa.
Ang salapi ng mga korporasyon ang namamayani sa ating sistemang pampulitika.
Ang pagtatanggol sa ating kapaligiran at katarungang panlipunan ay
magkakaloob ng pinakamabuting resultang pangkabuhayan, gaya ng
pinatutunayan ng aking bagong libro tungkol sa pamumuhunang may
pananagutang panlipunan, The SRI Advantage. Mga lalaki lamang ang
pinatatakbo ng mga Demokratiko at Republikano. Ang listahan ng Luntian o Green ay kabilang ang tatlong babae, apat na lalaki, at tatlong
magkakaibang grupo ng lahi, nagpapakita ng California ngayon. Nag-aalay kami ng mga tunay na solusyon: Malaking pagpapalawak ng
enerhiyang nababago. Walang paghuhukay sa tabing-dagat. Panlahat na pangangalagang pangkalusugan. Itaguyod ang abot-kayang pabahay.
Magpasa ng sahod na makakabuhay. Pagkalooban ang mga bakla at tomboy ng mga buong karapatan kabilang ang kasal. Ipagtanggol ang
pagpaplano ng pamilya at maka-pagpili. Bawasan ang sukat ng silid-aralan, bigyan ng kapangyarihan ang mga guro, tapusin ang
hindi nakakatulong na pagkalulong sa pagsusulit. Tapusin ang pagsira sa mga eleksiyon sa pamamagitan ng Kaagad na Pagboto sa mga
Nangungunang Kandidato, pampublikong panustos, at malilinis na batas sa eleksiyon. Alisin ang parusang kamatayan at Tatlong Tama.
Huwag gawing isang krimen ang paggamit ng marihuwana. Lumikha ng programang seguro sa pinakamababang pangangalaga at bigyan ng
amnestiya at lisensiya sa pagmamaneho ang masisipag na migrante. Itigil ang lahat ng pagbibintang dahil sa lahi, kabilang ang mga Muslim
at Arabo. Suportahan ang Hukuman ng Mundo. Ang kapayapaan, demokrasya, at katarungang panlipunan ay tutulong na tapusin ang
terorismo. Ang mga pangunahing partido ay malalambot sa krimen ng korporasyon. Ang mga miyembro ng Luntian ay gusto ng isang lipunan
na batay sa paghahari ng batas, proteksiyon sa kapaligiran, at katarungang panlipunan. Sila ang kumakatawan sa nakalipas, ang mga Luntian
ang kumakatawaan sa hinaharap. Bumotong luntian o green.

Peter Miguel Camejo
Partidong Luntian
P.O. Box 3629
Oakland, CA 94609
510-595-4619
info@votecamejo.org
www.votecamejo.org

Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot batay sa alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ipinagkaloob ng
mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat ang alinmang opisyal na ahensiya. Ang paghaharap ng mga pahayag ay boluntaryo.
Ang mga kandidatong hindi nagharap ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Gobernador
Bilang Gobernador, susuportahan ko ang mga tagapagdulot ng pamalit na
enerhiya upang makamit ang kakayahang hindi umasa sa iba sa enerhiya;
kahusayan sa lahat ating mga paaralan; pangangalagang pangkalusugan na batay
sa pagpigil; agrikulturang masusustinahan; pagmamarka at pag-iksamen ng
kaligtasan ng pagkaing genetikal na binuo. Panahon na upang tapusin ang
“pulitika gaya ng dati.” Ang aking karanasan bilang tagasuri ng negosyo ay
nagturo sa akin na ang mabuting pamahalaan ay nangangahulugan ng pagpigil,
hindi mga krisis sa pamamahala. Dahil wala akong tinatanggap ng salapi ng
espesyal na interes, kumakatawan ako sa mga botante, pinalalaya ako upang
ipatupad ang malilikhaing programang nakatingin sa hinaharap upang lutasin ang
malulubhang problema, tiyakin ang malakas na ekonomiya, at pahusayin ang
kalidad ng buhay para sa bawat isa. Ang kapangyarihan at lakas ng Estado ng California ay nanggagaling sa manghahalal na may-kaalaman.
Dapat manguna ang California sa edukasyon, mga pamalit na enerhiya at pangangalagang pangkalusugan. Ang magkakaibang pananaw ay
dapat pagtalunan ng lahat ng partido, hindi ng dalawa lamang. Naniniwala ako sa pagpapalakas ng demokrasya at sa kapangyarihan ng
pagboto sa pamamagitan ng paggamit ng aking kalayaang magsalita. Iyan ang dahilan kaya tumatakbo ako bilang isang kandidato ng ikatlong
partido. Ang mga prinsipyo ng Partidong Natural na Batas ay mas makabuluhan at napapanahon higit sa ibang panahon. Ang Partidong
Natural na Batas ay naglilinaw sa mga isyu, nagtatanong, at nagkakaloob ng isang pananaw na hindi binili at hindi binayaran ng mga espesyal
na interes. Ang totoo, ang ilan sa pinakamahahalagang prinsiyo na pundasyon ng bansang ito ay naggaling sa mga Ikatlong Partido—pagaalis ng pang-aalipin, mga batas sa pagtatrabaho ng bata, at karapatan ng isang babae na bumoto. Bilang Gobernador, kikilos ako upang
magtayo ng isang malakas at ligtas na California na nangunguna sa bansa sa edukasyon, tunay na pangangalagang pangkalusugan, at
pagbabago sa enerhiya.

Iris Adam
Partidong Natural na Batas
P.O. Box 5065
Irvine, CA 92612
iris4NLP@yahoo.com
www.IrisAdam.com
www.natural-law.org

Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot batay sa alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ipinagkaloob ng
mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat ang alinmang opisyal na ahensiya. Ang paghaharap ng mga pahayag ay boluntaryo.
Ang mga kandidatong hindi nagharap ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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• Inaako ang opisina at mga tungkulin ng Gobernador kung magkaroon ng pagpapatalsik, kamatayan,
pagbibitiw, o pagtanggal sa opisina, o pag-alis sa estado.
• Nagsisilbing Presidende ng at namamatnugot sa Senado ng Estado at may botong pagsira ng pantay
na boto.
• Tagapangulo ng Komisyon sa Pagpapaunlad ng Kabuhayan, isang miyembro ng Komisyon sa mga
Lupa ng California, at umuupo sa mga lupon ng sistema ng unibersidad ng California.
• Nagsisilbing dahil-sa-posisyong miyembro ng Komisyon sa Kalakalang Pangmundo ng Estado
ng California.

Sinasabi na ang mga lider ng mga kulturang Katutubong Amerikano ay gumagawa
ng kanilang mga desisyon batay sa kung paano ito makakaapekto sa susunod na
pitong henerasyon. Ang pilosopiyang ito ang batayan ng aking kandidatura para
Tenyente Gobernador. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng “mga natural na
batas” at paglikha ng isang kamalayan ng pagkakaisa sa buong manghahalal natin,
mas makakapagsimula tayong harapin ang mga pangangailangan ng isang
nagbabagong lipunan. Dumating na ang panahon upang magdala ng mga
kprism99@aol.com
solusyong sentido komun sa California na katulad ng tunay na demokratikong
www.natural-law.com
mithiin, ibinabalik ang dignidad ng tao at personal na kapangyarian na bigay sa
atin ng ating manlilikha. Bilang isang aktibista at tagaorganisa ng masa sa
labinlimang taon, nakipaglaban ako para sa proteksiyon ng kapaligiran at
pagbawas ng mga sandatang nuklear at mga karapatan ukol sa pag-aanak ng mga babae. Ako ay dedikado sa paglaki ng pulitika ng ikatlong
partido sa pamamagitan ng makatarungan at independiyenteng kilusan na nagsasama ng pinakamahuhusay na ideya at nagbibigay ng tinig sa
mga tunay na inaalala ng mga mamamayan ng California. Bilang Tenyente Gobernador ng California malakas akong kikilos para sa paglikha
ng mga programa na mag-aalis ng pag-aaksaya ng pamahalaan at maling pangangasiwa ng mga pondo ng bumubuwis, babawasan ang
karahasan at mga tensiyong panlipunan sa pamamagitan ng mga programang idinisenyo upang magturo ng kapayapaan sa pamamagitan ng
pagkakasundo at pagpapaubayang panlipunan, repormahin ang mga kurikulum ng mga paaralan ng California sa pamamagitan ng mga
malikhaing paraan ng pagtuturo na idinisenyo upang pukawin ang pagkamalikhan, mapanuring pag-iisip at katalinuhan, itaguyod ang pagpigil
ng sakit sa pangangalagang pangkalusugan, at siyasatin ang posibilidad ng maipagpapatuloy na mga paraan ng pagsasaka at mga nababagong
tagapagdulot ng likas na enerhiya. Isang pribiliheyo na dalhin ang mga rebolusyonaryong ideyang ito sa ating magandang estado at umaasa
ako sa pagkakataong maglingkod sa mga mamamayan ng California.

Kalee Przybylak
Partidong Natural na Batas
11333 Moorpark Street #198
Studio City, CA 91602

Naniniwala ako sa Diyos, ang ating manlilikha, ating Panginoon at Tagapagligtas.
Ang mga tagapagtatag ng ating lupa ay naniwala rin sa Diyos at sa mga
minamahalagang at kaugaliang Hudeo-Kristiyano. Ang ating Deklarasyon ng
Kalayaan ay batay sa ating ibinigay-ng-Diyos na karapatang mabuhay, kalayaan at
ang paghahangad ng kaligayahan. Ang kalinga ng Diyos ni Abraham, Jacob at
Isaac ay nagbiyaya sa ating lupa at sa ating mga sarili sa kalinga ng Diyos.
Gawain ng pamahalaan na ipakita at mamahala sa pamamagitan ng mga moral na
katotohanang ito. Dahil dito, hindi ako sumusuporta sa walang-moral na sekularhumanistang ahenda na ang tunay na layunin ay ibagsak ang alam nating
Sibilasyong Kanluran. Ang mga sekular na humanista, aborsiyonista o sosyalista
ay hindi kailangang mag-aplay sa aking pinto sa opisina ng Tenyente Gobernador.
Kung nasa akin ang Diyos sa pagsisikap na ito; sino pa ang maaaring sumalungat sa akin? Tumatakbo ako sa opisinang ito sa pamamagitan ng
malalalim ng paninindigan at paniniwala. Karapat-dapat akong ipagtanggol ang nilalayong anyo ng pamahalaan na ipinamana sa atin ng
ating mga amang tagapagtatag. Hindi ko isusuko ang mga prinsipyong ito dahil sa ambisyong pampulitika o personal. Kung nag-iisip kayo sa
paraang tulad ng sa akin, huwag sayangin ang pagkakataong bumoto para sa isang kandidato na magtatanggol sa Konstitusyon at mga
minamahalagang moral. Mangyaring isaaalang-aalang na mabuti ang pagboto ninyo kay Jim King para Tenyente Gobernador,
(vote4King.com).

Jim King
Partidong Amerikanong
Independiyente
7177 Brockton Avenue #114
Riverside, CA 92506
909-787-9533
vote4king.com

Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot batay sa alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ipinagkaloob ng
mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat ang alinmang opisyal na ahensiya. Ang paghaharap ng mga pahayag ay boluntaryo.
Ang mga kandidatong hindi nagharap ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Tenyente gobernador
Kapag may kawalan ng katarungan, ang isang mahalagang sukatan ng ating
pagkatao ay kung kumilos tayo o hindi upang salungatin ang kawalan ng
katarungan. Ang libertarianismo ay ang paghahangad ng katarungan. Ang
kapayapaan ay hindi kawalan ng digmaan; ito ay ang kawalan ng pamimilit.
Gumugol ako ng maraming taon sa pagkilos para sa katarungan at laban sa
pamimilit. Nagtrabaho ako sa United Farm Workers upang igarantiya ang
karapatan ng mga manggagawa sa agrikultura na mag-organisa ng unyon sa
paggawa. Nag-organisa ako ng isang kampanya upang kumbinsihin ang
pamahalaang Malaysia na itigil ang pagpatay sa isang taga-California na pumasok
sa bansang iyon na may marihuwana. Tumulong akong magapi ang isang labag sa
batas na buwis sa pagbebenta sa County ng San Diego kung saan ang mga opisyal
ng pamahalaan ay napatunayang nagkasala ng pagmanipula sa Panukala 13—at saka gustong mapasakanila ang pera! Ang gawaing lubos na
nakakasiya akin ang pagtatayo ng Partidong Libertarian, dahil ang Partidong Libertarian ay patuloy na tumutulong sa mga indibidwal na mas
kontrolin nila ang kanilang mga buhay. Habang ang ibang mga partido/pulitiko ay nagtatalo kung mga lugar sa buhay ng isang tao ang dapat
regulahin/buwisan/pigilan/ipagbawal/lisensiyahan, atbp., ang mga Libertarian ay kumikilos upang isagad ang inyong kalayaan at igalang ang
inyong pananagutan. Ang aking pinakahuling krusada ay ang pagsasalegal ng domestikong ferret sa California, ang isa sa dalawang estado na
nagbabawal sa mga ito. Para sa maging aktibo at nagsasabi ng gusto, naranasan ko na ang makumpiskahan ng isang ferret sa kanyang
beterinaryo at pinatulog, at may mga armadong ahente na sinira ang aking pinto upang kunin ang aking ibang mga ferret. Kung ang mga
ferret man ay hindi mahalagang isyu sa karamihan sa mga taga-California, mahalaga kung paano kumikilos ang pamahalaan. Ito ay isang
edukasyon sa akin—isang makakatulong sa akin, at sa inyo, nang malaki sa Sacramento.

Pat Wright
Partidong Libertarian
P.O. Box 3395
San Diego, CA 92163
619-584-8427
dsrj@cox.net
wright4ltgov.org

Noong 1997, sa harap ko, may nangyari sa akin na sinira ako na parang isang
piraso ng papel: ang mahal kong anak na lalaki ay pinatay, binaril, sa sarili kong
bahay—isang biktima ng krak, isang biktima ng digmaan sa droga. Mula noon,
ipinangako kong gawin ang sarili na mas matigas sa asero, para sa katarungan at
karapatan ng mga tao, para sa lahat ng taga-California. Sino ako? Isang
sertipikadong manedyer ng pananalapi na may 20 taong karanasan sa pagsusuri sa
Pamahalaan ng Estados Unidos. Ang California ay ang ikalimang
pinakamalaking ekonomiya sa mundo, at makakayang bigyan ang mga
mamamayan nito ng abot-kayang enerhiya, abot-kayang pangangalagang
pangkalusugan, mahuhusay na paaralan, at mga trabahong may “sahod na
nakakabuhay.” Hindi ko gagamitin ang ating mga dolyar na buwis upang iligtas
ang Enron; hindi ko ipagkakanulo tayong lahat para sa pera ng korporasyon. Kung gusto ninyong gumawa ng pagkakaiba, bumotong Luntian
o Green. Sino ako? Isang itim na babae mula sa Timog Sentral LA, pagod na sa huwad na digmaan sa krimen. Sinusuportahan ko ang Tatlong
Tama—para sa mararahas na kriminal. Ang “Tatlong Tama” ay dapat na para sa mga manggagahasa at mamamatay-tao. Hindi ka dapat
masentensiyahan ng habambuhay dahil sa pagnanakaw ng isang piraso ng pizza. Sino ako? Isang lumalaban para sa mga karapatan ng tao:
Bilang Tenyente Gobernador ng California, titiyakin ko na ang mga babae ay buong nakakagamit ng mga serbisyong reproduktiboanuman
ang kakayahang magbayad. Ang mga batas na nagdidiskrimina laban sa mga bakla at tomboy ay mawawala, tulad ng mga paglilitis ng mga
mangkukulam at ng mga kampanang laylayan. Sino ako? Isang katutubong taga-California na titiyak na ang bilyun-bilyon ng California ay
magtatayo ng isang malusog na ekonomiya at isang mapayapang mundo—para sa ating lahat!

Donna J. Warren
Partidong Luntian
P.O. Box 88808
Los Angeles, CA 90009
213-427-8519
cottry@worldnet.att.net
www.donnawarren.com

Ang bawat problema, ang bawat solusyon o ang bawat tao ay hindi maayos na
nagkakasya sa iisang kahon. Nakapaglingkod ako kasama ng mga Republikano at
Demokratiko. Kung minsan sumasang-ayon ako sa kanila, at kung minsan ay
hindi. Ang pagiging independiyente at paggawa ng pinaniniwalaan kong tama ay
siyang dahilan kaya inihalal ninyo ako. Nang ang bawat isa ay nag-iisip na ang
pakikipagkasundo sa mga kompanya ng enerhiya sa Texas ay ang paaraan upang lutasin
ang kakulangan ng koryente, lumabas ako sa kahon. Ako ang unang inihahalal ng
opisyal na naghabla sa mga kompanya ng enerhiya dahil sa sobrang pagpepresyo sa mga
nagbabayad sa California. Nag-isponsor ako ng batas upang gawin ang kanilang
mga aksiyon na isang krimen. Nang ang huling Abugado Heneral ay tumangging
maghabla sa mga kompanya ng tabako upang mabawi ang mga salaping buwis na
ginasta sa pangangalagang pangkalusugan, hindi ako tumanggap ng “hindi” sa kanyang sagot. Lumabas ako sa kahon at nagsulat ng batas na
nagtulak sa kanyang gawin ito. Ipinagmamalaki ko ang aking pagiging malaya. Pero ipinagmamalaki ko rin ang mga bagay na nakamit ko sa
pamamagitan ng pakikipagtulungan. Nagtatrabahong kasama ng mga guro, nagkaloob kami ng mga teksbuk para sa mga pampublikong paaralan at
mga gawad sa kolehiyo para sa bawat kuwalipikadong estudyante. Nagtatrabahong kasama ng mga grupong pangkapaligiran, pinangangalagaan
namin ang ating baybayin at mga daanan ng tubig laban sa polusyon. Nagtatrabahong kasama ng mga organisasyon para sa kalusugan ng babae
at mga negosyo, lumikha kami ng pinakamatagumpay na programang boluntaryong pagsusuri ukol sa kanser sa suso sa Amerika. Nagtatrabahong
kasama ang mga manggagawa at lokal na pamahalaan, tiniyak namin na ang mga kasalukuyang buwis sa gas ay ginugugol sa pagpapahusay ng
ating mga haywey at pagpapalawak ng pangmaramihang paghahatid. Masipag akong nagtrabaho upang anihin ang inyong suporta. Ikalulugod
ko po ang inyong pagsasaalang-alang.

Cruz M. Bustamante
Partidong Demokratiko
3104 O Street #352
Sacramento, CA 95816
www.cruz2002.com

Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot batay sa alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ipinagkaloob ng
mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat ang alinmang opisyal na ahensiya. Ang paghaharap ng mga pahayag ay boluntaryo.
Ang mga kandidatong hindi nagharap ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Bilang tanging maka-buhay, maka-ikalawang susog, maka-pagpili ng paaralan na
konserbatibo at hindi natatakot na maging di-wasto sa pulitika, rerepormahin ko
ang ating sistemang pampulitika sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga
mamamayan. Ang dalawang-partidong sistema ay hindi na nakakatugon sa mga
tao ng Amerika dahil ito ay kontrolado ng mga bulok na espesyal na interes.
Inuuna ko ang mga prinsipyo at Amerika. Huwag sayangin ang inyong boto sa
pamamagitan ng hindi gaano sa dalawang masama. Sa halip, bumoto naman
ngayon para sa matatag na pamumuno. Tingnan ang aking mga posisyon:
www.paulhannosh.com. Bilang isang edukador/Beterano ng Armi ng Estados
Unidos, naniniwala ako sa pagsuporta sa Diyos, Pamilya at ating Bansa.
Ipagtatanggol at itataguyod ang mga trabaho at negosyo ng California laban sa
hindi makatarungang dayuhang kakompitensiya. Gayon din, dapat nating tapusin ang monopolyo ng liberal na pampublikong edukasyon sa
pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga magulang ng pagpili ng alinmang pribado/relihiyosong paaralan sa pamamagitan ng mga kredito sa
buwis. Ang kompetisyon ay magdadala ng pagbabagong-sigla sa edukasyon at tutulong sa atin na manatiling isang bansa, sa ilalim ng Diyos.
“Ang pagkamakatwiran ay nagbibigay ng kasayahan sa isang bansa…” Proverbs 14:34. Kikilos ako upang itigil ang labag sa batas na imigrasyon!
Nakakalungkot, ang mga lider na Republikano ay gusto ng murang paggawa habang ang mga lider na Demokratiko ay gusto ng mga murang
boto na nakakasama naman sa mga mamamayang Amerikano at sa ating pagsasarili. Ang ating mga hangganan ay dapat protektahan ng
Pambansang Guwardiya upang labanan ang terorismo, hulihin ang mga ilegal na dayuhan at durugin ang pagkontrabando ng droga. Dagdag
dito, padadaliin ko ang asimilasyon sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Ingles bilang ating opisyal na wika gaya ng ipinag-uutos sa ating
Konstitusyon ng Estado. Magagawa nating lumaya sa dalawang-partidong pagkakasakal at magsimula ng isang bagong panahon ng reporma
sa konserbasyon. Samahan ako, at magdadala tayo ng isang mensahe sa Sacramento na ang mga taga-California ay hindi na papayag!

Paul Jerry Hannosh
Partidong Reporma
11915 Vose Street
North Hollywood, CA
91605-5750
661-313-6567
phannosh@hotmail.com
www.paulhannosh.com

Hindi tulad ng Bise Presidente, ang Tenyente Gobernador ng California ay
hiwalay na inihahalal. Pero sa halip na magsalita tungkol sa mga isyu, lubhang
maraming Tenyente Gobernador na nananatiling tahimik, ayaw gumanap ng
aktibong papel sa ating sistema ng mga “pagsiyasat at pagbalanse” na
nakakatulong na panatilihing matapat ang pamahalaan. Sa halip na tumulong na
lutasin ang mga problema, ang pinag-uukulan ng panahon ay ang rangya at
seremonya. Iyan ay babaguhin ko. Ako ay magiging isang independiyenteng tinig
para sa mga tao ng California at kikilos kasama ng mga Demokratiko at
Republikano upang tumulong na malutas ang mga problema. Bilang dating
patnugot ng pahayagan, nagsalita ako tungkol sa mga isyung kinakaharap ng
California. Bilang Senador ng Estado ng California, ako ay aktibong lumahok sa
mga pagtatalo ukol sa patakaran at tumulong na humubog ng mga batas na nagtaas ng pagpopondo ng paaralan, pinahusay ang kaligtasan ng
publiko, binawasan ang mga buwis at nagprotekta sa ating kapaligiran. Halimbawa, isinulat ko ang batas ng California na “Anak ni Sam”
upang pigilan ang mga kriminal na makinabang sa kanilang mga krimen. Ako ang nagbigay ng botong nagpasiya upang ipagbawal ang
paghuhukay ng langis sa tabing-dagat. At kasama akong nag-isponsor ng pinakamalaking pagbawas ng buwis sa kasaysayan ng estado. Ito ang
karanasan sa paglutas ng problema na gagamitin ko bilang inyong Tenyente Gobernador. Kung ang patakaran ng Gobernador sa enerhiya,
badyet at iba ay nakakapinsala sa California, magsasalita ako at mag-aalay ng mga positibong pamalit. Kapag ipinagwalang-bahala ng
Lehislatura ang mga problema, magsasalita ako at magmumungkahi ng mga solusyon. Ipaglalaban ko ang mga paaralan at kaligtasan ng
publiko, pag-unlad ng ekonomiya at maayos na pamahalaan. Magiging seryoso ako sa trabahong ito at magsisikap na makagawa ng
pagkakaiba para sa mga tao ng California. Hindi ko papayagang masayang ang opisinang ito. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring
bisitahin ang www.mcpherson4lg.com o tawagan ako sa 916-326-5430.

Bruce McPherson
Partidong Republikano
1020 19th Street, Suite 150
Sacramento, CA 95814
916-326-5430
www.mcpherson4lg.com

Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot batay sa alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ipinagkaloob ng
mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat ang alinmang opisyal na ahensiya. Ang paghaharap ng mga pahayag ay boluntaryo.
Ang mga kandidatong hindi nagharap ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Sekretaryo ng estado

• Bilang punong opisyal sa mga eleksiyon ng estado, nangangasiwa at nagpapatupad ng mga batas sa
eleksiyon at nag-iingat ng mga rekord ng lahat mga pahayag ng pagsisiwalat ng kampanya at tagalobi
na iniaatas sa ilalim ng Batas sa Repormang Pampulitika.
• Naghaharap ng mga opisyal na dokumento na may kaugnayan sa mga korporasyon, tatak-pangkalakal,
ang Kodigo sa Magkakatulad na Pangkomersiyo, mga notaryo publiko, at limitadong sosyohan.
• Nagtitipon at nangangalaga ng mahahalagang papeles at artipak sa Tipunan ng Estado ng California.
• Nagsisilbing dahil-sa-posisyong miyembro ng Komisyon sa Kalakalang Pangmundo ng Estado
ng California.

Edward C. Noonan
Partidong Amerikanong
Independiyente
1561 N. Beale Road
Marysville, CA 95901
530-743-6878
www.afamily.net/secstate

Kasama akong tumulong sa daan-daang kapwa taga-California na
pinagbabantaan at/o inaresto ng mga Supermarket dahil sa pagrerehistro ng mga
tao upang bumoto. Itinuturing ng malalaking bilihan na isang krimen at
lumikom ng mga pirma para sa mga pambuong-estadong inisyatibo sa ari-arian
na bukas sa publiko. Ang mga pulis at hukom ay nagiging bulok kapag pumapanig
sila sa Malalaking Bilihan (na maling nang-aaresto ang nagpapakulong sa mga
tagapagrehistro ng botanteng mamamayan sa huwad na mga hablang pagpasok sa
ari-arian ng iba). Ang mga paglabag na ito ay hindi pinapansin sa nakaraan. Ang
proseso ng eleksiyon sa California ay hindi sumusulong. Kapag nahalal, itatama
ko ang mga paglabag na ito sa Kodigo sa Eleksiyon, at ibabalik ang Kalayaan sa
Pagsasalita sa Konstitusyon ng California.

Tulad ninyo at milyun-milyong taga-California, nasusuklam ako sa panunuhol at
paglalako ng impluwensiya sa pulitika ng estado. Ang mga tagalobi ay nagbibigay
ng mga $175 milyon taun-taon upang impluwensiyahan ang mga mambabatas ng
California. Ang mga korporasyong tulad ng Enron ay ginatungan ang ating mga
eleksiyon ng malalaking kontribusyon sa kampanya. Ang katiwaliang ito ay
humantong sa deregulasyon ng koryente, na gagastuhan natin ng bilyun-bilyon.
Higit pa rito, ang katiwalian ay pinahihina ang ating mga karapatang demokratiko
bilang mga mamamayan. Tumatakbo ako bilang Sekretaryo ng Estado dahil
kailangan ng California ang isang opisyal sa eleksiyon na walang utang na loob sa
mga korporasyon at mga makinang pampulitika, isang independiyenteng bantay na
ipagtatanggol ang demokrasya. Upang papanagutin ang mga pulitiko, ako ay magiimbistiga at irerekomenda ang pag-uusig ng sinuman na nagbigay o tumanggap ng suhol bilang kapalit na impluwensiya pampulitika. Hindi ako
tumatanggap ng mga kontribusyon mula sa mga korporasyon at makikipaglaban upang palitan ang di-demokratikong sistema ng pribaong
pagpopondo ng boluntaryong pampublikong pagtustos ng mga eleksiyon, matagumpay nang ginagamit sa maraming estado. Magpapasok ako
reporma sa saligang-batas sa korporasyon upang pigilan ang mga korporasyon na tapakan ang mga karapatan ng mga mamamayan, karapatan
ng manggagawa, at ng ating kapaligiran. Para magkaroon ng katarungan, pinakamalaking paglahok, at buong demokrasya sa ating mga
eleksiyo, makikipaglaban ako para sa Kaagad ng Paglalaban ng mga Nangungunang Kandidato at Proporsiyonal na Pagkatawan. Ako ay nag-aral
sa mga pampublikong-paaralan ng California at tumanggap ng doktorado sa kasaysayan ng Amerika mula sa Northwestern University. Ako
ay may-ari ng maliit na negoyo, dating Boluntaryo ng Peace Corps, awtor, at miyembro ng National Writers Union Local 3, Oakland Tenants
Union at Sierra Club. Higit sa limampung Luntian o Green ang humahawak ng inihahalal na opisina sa California. Sumama sa amin sa
Nobyembre 5. Magkakasama makakagawa tayo ng makabuluhang hakbang patungo sa malilinis na eleksiyon, katarungang panlipunan at tunay
na demokrasya.

Larry Shoup
Partidong Luntian
P.O. Box 21248
Oakland, CA 94620
510-654-7394
democracy@voteshoup.org
www.voteshoup.org

Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot batay sa alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ipinagkaloob ng
mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat ang alinmang opisyal na ahensiya. Ang paghaharap ng mga pahayag ay boluntaryo.
Ang mga kandidatong hindi nagharap ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Sekretaryo ng estado
Hindi maihiwalay ang mga kandidatong sagana sa panustos? Baka lahat sila ay
nagsisilbi sa mga magkakaparehong korporasyon na nagpopondo ng kanilang mga
kampanya. Huwag sayangin ang inyong boto sa isa na lumilitaw na hindi gaano
sa dalawang masama. Kung ang mga pangunahing nagbibigay ng kontribusyon sa
kampanya ay nababawi ang kanilang salapi, paano ka naman? Tayong mga tagaCalifornia ay nakaranas na ng epekto ng malaking salapi sa pulitika—kaya:
deregulasyon ng isang monopolyo na nagresulta sa mas matataas na singil sa
koryente. Kasunod na ba ang tubig? Pangangampanya 2000-Florida lamang? Gusto
natin ng mas kaunting salapi sa prosesong pampulitika, iyan ang dahilan kaya
taun-taon bumoboto tayo para sa reporma sa pagtustos sa kampanya. Ang
Panukala 208 (na tinulungan kong ipasa noong 1996) ay nasa bingit ng pagiging
katanggap-tanggap sa konstitusyon nang ang Panukala 34 ay isiningit sa balota ng 2000 ng mga kalaban ng tunay na reporma sa pagtustos
ng kampanya. Alinsunod sa League of Women Voters, “Ang Panukala 34 ay puno ng butas at idinisenyo upang lokohin ang mga botante
para isipin na sila ay makakakuha ng reporma.” Kinansela rin nito ang marami sa Panukala 208. Naghahari ng salapi? Sino ang makikinabang
sa pagbabawal ng Kongreso ng Estados Unidos sa mga pahayag ng kandidato sa pamplet na ito—marahil ay ang mga kandidato lamang na
sagana sa panustos? Kung mahahalal ako ay: Susuporta sa mga pahayag ng balota para sa lahat ng inihahalal na opisina. Hindi uulitin ang
pag-abuso ng kapangyarihan ng opisinang ito upang pakialaman ang prosesong demokratiko. Titiyakin na ang mga interesadong partido na
tulad nge League of Women Voters, Common Cause at AARP ay pinasasabihan sa tamang panahon upang sumagot sa mga panakaw na atake
na tulad ng Panukala 34. Ako ay dating inhinyero, ngayon ako ay isang guro/tagapamagitan sa teknolohiya.

Valli Sharpe-Geisler
Partidong Reporma
4718 Meridian Avenue #228
San Jose, CA 95118
408-997-9267
valli4reform@earthlink.net
www.siliconv.com

Ang Senador ng Estados Unidos na si Dianne Feinstein ay sumusuporta sa aking
bilang Sekretaryo ng Estado dahil sa aking gawain sa pagsasamoderno ng mga
sistema ng pagboto, pagbawas ng mga papel upang bumoto sa pamamagitan ng
koreo, pagtataas ng mga parusa sa pandaraya ng botante at pagtulak ng mas
malalakas na proteksiyon para sa mga karapatan sa pagiging pribado ng mga
botante. Ikinagagalak ko na ang aking rekord ay umani ng suporta ng maraming
lider ng California. Bilang Lider ng Mayoriya ng Asembleya, itinulak ko ang mas
maraming pagsisiwalat sa pagtustos sa kampanya at mas maraming pagkikipag-ugnayan
sa lokal na botante. Ang Sekretaryo ng Estado ay nangangasiwa ng isang
mahalagang programa; “Ligtas sa Tahanan,” upang protektahan ang mga biktima
ng domestikong karahasan. Ang mga babaing kailangang lumayo sa umaabuso sa
kanila ay puwedeng gamitin ang opisina ng Sekretaryo ng Estado upang panatilihing lihim anglugar ng kanilang tahahan. Sa taong ito,
kumilos ako upang palawakin ang programa upang protektahan ang mga babae na nililigalig dahil sa paghahanap ng mga serbisyo sa pagpaplano ng
pamilya, kabilang ang aborsiyon. Alam ba ninyo na ang mga ekstremista ay nagmumungkahi ng isang batas na magkakait ng karapatang
bumoto sa sinumang babae na napailalim sa aborsiyon? Ipinagmamalaki ko na suportahan ng Planned Parenthood of California at ng
California Nurses Association. Bilang Sekretaryo ng Estado, poprotektahan ko ang karapatan ng bawat mamamayan na bumoto gayon din ang
pagiging pribado ng kanilang rekord bilang botante. Makikipaglaban ako para sa reporma sa pagtustos sa kampanya at upang matiyak na ang lahat
ng taga-California ay may pagkakataong bumoto ng nabibilang na boto. Titiyakin na ang aking Batas sa Pagsasamoderno ng Pagboto ay
ipinatutupad upang pahusayin ang teknolohiya ng pagboto para ang mga “chad” ay hindi na maging bahagi ng ating sistema ng paghalal.
Magalang ko pong hinihiling ang inyong boto para Sekretaryo ng Estado.

Kevin Shelley
Partidong Demokratiko
243 Golden Gate Avenue
San Francisco, CA 94102
415-255-8587
www.shelley2002.com

Ang Sekretaryo ng Estado ng California ay ang taong may pananagutan sa
pagtiyak na ang ating mga eleksiyon ay makatarungan at malaya sa pandaraya.
My Ph.D. sa batas na pangkonstitusyon at karanasan bilang isang negosyante,
edukador at mambabatas ng California, marubdob kong ipagtatanggol ang inyong
karapatang bumoto at poprotektahan ang integridad ng ating sistema ng
eleksiyon. Isinulat ko ang batas ng California na nag-aatas sa mga estudyante na
pag-aralan ang tungkol sa Deklarasyon ng Kalayaan ng Amerika at Konstitusyon
ng Estados Unidos—isang pagmamahal sa demokrasya na papatnubay sa aking
trabaho bilang inyong Sekretaryo ng Estado. Ako ay magiging matatag at may
pananagutang bantay ng sistema ng eleksiyon ng California at ilalaan ang sarili sa
100% paglahok at 0% pandaraya. Agresibo kong uusigin ang pandaraya ng
botante at kikilos upang isamoderno ang teknolohiya sa pagboto ng California—upang ang bawat boto ay tumpak na mabilang. Gagamitin
ko ang Internet at ibang mga teknolohiya upang gawing mas madali sa inyo na kumuha ng impormasyon tungkol sa mga kandidato, mga
inisyatibo sa balota at mga nagbibigay ng kontribusyon sa kampanya—upang makagawa kayo ng mga may-kaalamang desisyon kapag bumoto.
Kikilos ako upang itaas ang bilang ng mga mamamayan na bumoboto sa California sa pamamagitan ng mga hakbang upang gawing mas
madali at mas maginhawa para sa mga tao na magparehistro—upang ang lahat ng taong karapat-dapat bumoto ay makalahok sa ating
demokrasya. At upang matiyakna ang inyong boto ay mahalaga sa mga pampanguluhang eleksiyon, magpepetisyon ako sa mga programa sa
telebisyon ng network upang hindi na nila hulaan ang “nanalo” bago magsara ang mga presinto sa California. Naghanda ako ng plano na
tinatawag na “Pamahalaan para sa mga Tao” na nagdedetalye ng ang aking gagawin bilang inyong Sekretaryo ng Estado. Para sa isang kopya,
mangyaring tumawag sa 916-498-1499 o bisitahin ang www.olberg2002.com.

Keith Olberg
Partidong Republikano
P.O. Box 2034
Sacramento, CA 95812
916-498-1499
www.Olberg2002.com

Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot batay sa alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ipinagkaloob ng
mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat ang alinmang opisyal na ahensiya. Ang paghaharap ng mga pahayag ay boluntaryo.
Ang mga kandidatong hindi nagharap ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Sekretaryo ng estado
Ako ay isang retiradong Rehistradong Nars na may mga sertipiko sa
Pampublikong Kalusugan at sa Paglunas na ICU, CCU, MICU, ER, at IV.
Mayroon akong higit sa 40 taon ng tuwirang pangangalaga ng pasyente sa mga
ospital, opisina, klinika at Pangalangalaga ng Kalusugan sa Bahay kasama ng mga
pagtimbang ng serbisyong medikal, pananaliksik at mga rekomendayon na
gumagmit ng mga rekord na medikal at mga paaralan ng Pagrepaso ng Paggamit.
Alam ko kung gaano kabilis tumasa ng mga kalagayan, gumawa ng kaagad na
aksiyong panremedyo at magturo sa mga inbidibwal at pamilya na kayanin ang
karamdaman sa ilalim ng sukdulang tensiyon. Nagsilbi ako bilang Sekretarya ng
isang pambuong-estadong organisasyon. Bilang inyong Sekretarya ng Estado,
itataas ko ang paglahok ng karapat-dapat na botante sa pamamagitan ng
madaling maintindihan na mga pamplet ng eleksiyon (ang mga patnubay ukol sa kandidato). Sa pagsasama ng isang detalyadong paliwanag
ng mga posisyon at prisipyo ng mga pampartidong pampubliko kasama ng mga retrato at pahayag mula sa lahat ng kandidato. Bibigyan ko
ng kapangyarihan ang mga botante na gumawa ng mga desisyon sa pagboto na ginagamit ang pamlet ng eleksiyon na hindi pinapansin ang
pagsakop ng mga tagapagbalita (na pumapabor sa mga nakapuwesto at mga kandidato ng pangunahing partido) at magastos na anunsiyo na
hindi kayang abutin ng pangkaraniwan taong nagmamalasakit sa kanyang bansa. Sinusuportahan ko ang “Wala sa Nasa Itaas” na mapipili sa
lahat ng eleksiyon, kasabay na araw (sistemang ng pagpapauna sa dapat) na rehistrasyon ng botante at permanenteng kalagayan ng bumoboto
sa koreo at isang labis na pinalakas na sistema ng lokal na aklatan sa pamamagitan ng Aklatan ng Estado. Kailangan ng mga lokal na aklatan
ang mas mataas na suporta upang magkaroon ng mga may ganap na kaalaman na mga botante. Ang mga indibidwa partidong pampulitiko o
ang malinaw at malayang kinikilalang miyemro ng mga grupo ng espesyal na interes (pero hindi mga korporasyon o mga unyon) ay dapat na
maging malayang magbigay ng personal na salaping kontribusyon sa sinumang kandidato nang walang limitasyon, (sa kondisyon na ang mga
naturang kontribusyon at paggasta ay nakatala sa pamplet ng balota).

Gail K. Lightfoot
Partidong Libertarian
P.O. Box 598
Pismo Beach, CA 93448
805-481-3434
www.ca.lp.org

Wala nang mas pundamental pa sa kalayaan kundi ang mga walang-pinapanigang
eleksiyon. Ang mga mamamayan ng Estados Unidos ay hindi dapat tumanggap ng
kulang sa hinihingi ng ating pamahalaan sa mga demokrasya sa buong mundo,
ang pinakamataas sa pamantayan ng pagkakapantay-pantay, pagkamakatwiran, at
katumpakan sa proseso ng eleksiyon. Sa huling primaryang eleksiyon ng estado
25% lamang ng mga karapat-dapat na botante ang bumoto, nagpapakita ng
kawalan ng pagtitiwala at interes sa kasalukuyang pulitika. Ang aking priyoridad
ay lumikha ng matagal-nang-kailangang mga reporma sa eleksiyon/kampanya
upang igarantiya na ang bawat boto ay nabibilang at ang bawat tinig ng kandidato
ay naririnig. Kabilang dito ang: pagpapatupad bago lumampas ang Enero 2004 ng
pinakatumpak, napapanahong kagamitan sa lahat ng komunidad; sapilitang
piyesta opisyal sa eleksiyon; pag-aalis ng mga kontribusyon ng espesyal na interes (PAC); itinalagang pantay na oras sa mga pampublikong
tagapaghatid sa lahat ng kandidatong nasa balota; at paglipat sa pag-isponsor ng publiko sa mga kampanya at proporsiyonal na pagkatawan.
Magtatatag din ako ng programang edukasyon sa kabataan upang turuan ang mga estudyante tungkol sa kahalagahan ng paglahok sa
prosesong pampulitika at himukin ang mga ito na gawin ito. Ipinagmamalaki ko na katawanin ang malalim na pagkaunawa ng Partidong
Natural na Batas na ang lahat ng mayamang pagkakaiba-iba ng kultura, relihiyon, lahi at kasarian ay mga pagpapahayag ng isang napapailalim
na yunit. Bilang Sekretarya ng Estado ng California ako ay magiging tunay na tagasilbi ng publiko, hindi pulitiko sa karera, at ako ay bukas
at makatarungang maglilingkod sa lahat ng tao ng California.

Louise Marie Allison
Partidong Natural na Batas
260 W. 12th Street
Claremont, CA 91711
lallison7@earthlink.net
www.natural-law.org

Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot batay sa alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ipinagkaloob ng
mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat ang alinmang opisyal na ahensiya. Ang paghaharap ng mga pahayag ay boluntaryo.
Ang mga kandidatong hindi nagharap ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Kontroler

• Bilang punong opisyal sa pananalapi ng estado, umaakto bilang kontador at tenedor-de-libro ng lahat
ng pampublikong pondo.
• Nangangasiwa ng sistema ng pasuweldo ng estado at mga batas sa mga hindi inaangking ari-arian.
• Nagsisilbi sa maraming lupon at komisyon kabilang ang Lupon sa Pagpapantay at Lupon
sa Pagkontrol.
• Nagsasagawa ng mga pagsusuri at pagrepaso sa mga gawain ng estado.

Ako ay magiging independiyenteng bantay sa pananalapi na makikipaglaban upang
palakasin ang ekonomiya ng California at gawing mas maayos ang pamahalaan. Ako
lamang ang tanging kandidato para Kontroler na may dalawampung taong
karanasan sa negosyo, pamahalaan, at edukasyon. Nagturo ako sa Gradwadong
Paaralan ng Negosyo sa Stanford at namuno sa kaunlarang pangkabuhayan para
sa Lungsod ng San Jose. Ipinakita ko ang aking kakayahan sa pamamahala ng
pananalapi sa pamamagitan ng pagtulong na magtayo ng eBay, isang tunay na
istorya ng tagumpay sa bagong ekonomiya ng California. Ang aming tagumpay ay
binuo sa pagkamalikhain, mahusay na gawaing pangnegosyo, at katapatan. Bilang
inyong Kontroler, susundin ko ang mga pundamental na minamahalagang ito.
Masigasig kong poprotektahan ang mga pondo sa pagreretiro ng California mula
sa masasamang pamumuhunan at mga walang-konsiyensiyang negosyo. Titiyakin ko na ang bawat korporasyon na nagnenegosyo sa California
ay tinutupad ang pananagutan nito sa mga mamumuhunan at sa publiko. Gusto kong dalhin ang California sa ika-21 Siglo sa pamamagitan ng
paglikha ng mga trabaho at mga hakbang upang maging payak ang pagpapatakbo ng pamahalaan. Gagamitin ko ang kapangyarihan ng pagsusuri
upang putulin ang pag-aaksaya ng pamahalaan at alisin ang mga hindi kailangang burukrasya para makagasta tayo ng mas maraming salapi
sa pagbawas ng sukat ng klase at pagpapahusay ng inpraistruktura. Bilang tanging kandidato na may karanasan sa negosyo, pahuhusayin ko
ang serbisyo sa parokyano upang ang mga bumubuwis ay makakuha ng mabilis at tumpak na pagbabalik ng ibinayad. Ako rin ang tanging
kandidato para Kontroler na magpoprotekta sa mga karapatan ng isang babae na pumili, susuportahan ang mga pampublikong paaralan,
sasalungatin ang mga butser, sasalungatin ang paghuhukay ng langis sa tabing-dagat, makikipaglaban para sa malinis na hangin at tubig.
Mangyaring sumama kay Senador ng Estados Unidos na si Dianne Feinstein, mga nars ng California, guro, bumbero at pulis gayon din sa mga lider
na relihiyon at negosyo—mula sa parehong partido—sa pagsuporta sa aking kampanya.

Steve Westly
Partidong Demokratiko
703 Woodside Road
Redwood City, CA 94061
650-365-4222
steve@westly2002.com
www.westly2002.com

Ang mga babae at mga taong may kulay ay nagpatunay na karapat-dapat sila sa
mesa ng paggawa ng desisyon. Sa Partidong Luntian, ang paggalang sa
pagkakaiba-iba ay pangunahing minamahalaga. Hindi tulad ng mga partidong
negosyo gaya ng dati, ang hanay ng ating kandidato sa buong estado ay ginagawa
ang minamahalagang ito. Bilang Kontroler, isinusumpa kong Sundan Ang Salapi.
Iuulat ko ang aking mga natuklasan sa mga tao upang muli nating makuha ang
kontrol ng ating pananalapi. Ang mga taga-California ay gusto ng mga
mahuhusay na paaralan. Sa halip nakita natin ang ating mayamang estado na
naging maliit gumasta sa edukasyon habang ang mga napakayaman ay lalong
yumayaman sa pamamagitan ng malalaking kontrata para sa mga bilangguan. Sa
25 taon, sa kabila ng mga minamahalaga ng mga tao, ang California ay nagtayo ng 21
bagong bilangguan at 2 lamang na bagong unibersidad. Nang ang mga tao ay bumoto sa Panukala 13 noong 1978, gusto nilang bawasan ang
kanilang mga buwis, lalo na para ang mga nakatatandang nakapirmi ang kita ay hindi itaboy mula sa kanilang mga tahanan. Mula noon ang
malaking bahagi ng benepisyo ay napapunta sa mga ari-ariang pangkomersiyo. Hindi ganito ang paraan ng pagtataguyod ng panukala, at hindi
ito ang intensiyon ng mga botante. Ang mga bumibili ng bahay sa unang pagkakataon ay nasaktan, habang ang malalaking korporasyon ay
nakinabang. Bilang Kontroler gagamitin ang mga minamahalaga ng Partidong Luntian na katarungang panlipunan at kabuhayang nakabase
sa komunidad at susuriin ang mga pagkakanulo upang maitama ng publiko ang kalagayan. Sa 25 taong karanasan sa pangangasiwa at sistema
ng pananalapi, nakahanda akong maging Kontroler. Puwede tayong magkaisa at ipadama ang ating mga pagsisikap, habang nabubuhay na mas
maliligayang buhay. Upang maintindihan kung ano ang nangyayari, Sundan Ang Salapi. Upang malaman kung ano ang gagawin, magtanong
ng mahahalagang tanong at Sundin Ang Inyong Puso.

Laura Wells
Partidong Luntian
P.O. Box 3629
Oakland, CA 94609
510-444-7336
clearwork@earthlink.net
www.laurawells.org

Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot batay sa alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ipinagkaloob ng
mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat ang alinmang opisyal na ahensiya. Ang paghaharap ng mga pahayag ay boluntaryo.
Ang mga kandidatong hindi nagharap ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Kontroler
Ernest F. Vance
Partidong Amerikanong
Independiyente
3501 Bradshaw Road #113
Sacramento, CA 95827
916-366-0434
e.f.vance@worldnet.att.net

Ako ay 61 taong gulang. Ang aking edukasyon ay binubuo ng: isang B.A. sa
Sikolohiya, a M.A. sa Edukasyon, at isang PhD. Sa Pastoral na Sikolohiya. Isa sa
mga pangunahing trabaho ng Kontroler ay ang pag-isyu ng mga tseke na
binabayaran ng Tesorero at ang mga tsekeng ito ay ayon sa batas at konstitusyon.
Sisikapin kong gawin ang trabahong ito gaya ng pagpapakahulugan ng batas.
Sinusuportahan ko ang iminungkahing Inisyatibo ng Dakilang Tagahatol ng Estado.
Ako ay isang tesorero ng tatlong organisasyon: sa A.I.P. ng County ng
Sacramento, sa Konseho ng mga Miyembro ng SCNRA, at sa aking lokal na
simbahan. Sumasang-ayon ako sa Pltaporma ng A.I.P., at sa Ika-2 Susog.

J. Carlos Aguirre
Partidong Natural na Batas
P.O. Box 5065
Irvine, CA 92616
iaakos@yahoo.com
www.natural-law.org

Bilang Kontroler ng California, gagamitin ko ang aking kadalubhasaang nakuha
sa maraming dekada bilang may-ari ng negosyo/mamumuhunan upang bigyan ng
pananagutan ang ating pamahalaan ng estado sa pamamagitan ng pagsusuri sa
mga ahensiya ng estado at pagputol ng maaksayang paggasta. Sa pangkalahatan,
ang pamahalaan ay maluwag at walang-kakayahan kumpara sa pinakapribadong
industriya pagdating sa papanagutan sa pananalapi sa mga may nakataya, sa
kasong ito, ang mga bumubuwis. Gagamitin ko ang aking malawak na karanasan
upang isiwalat ang mga hindi wastong gawain tulad ng pandaraya sa pananalapi,
habang gingamit ang kapangyarihan ng Kontroler upang impluwensiyahan ang
patakaran sa paggasta ng estado sa mga lugar na tulad ng edukasyon,
inpraistruktura at kaligtasan ng publiko. Ako ay ika-3 henerasyong katutubo ng
California, beterano ng Biyetnam at nag-aalalang ama na naiintindihan ang
kahalagahan ng matapat na pamahalaan at matinding naninindigan sa
pagtatrabaho at pagkatawan sa bawat mamamayan ng California.

Ang eleksiyong ito ay isang reperendum sa maaksayang paggasta ng California.
Ang Kontroler ay bantay ng tesorerya ng estado—na may awtoridad ayon sa batas
na tanggalin ang katiwalian, pandaraya at pag-aaksaya. Bilang Kontroler, hindi
lamang ako magsusuri ng maaksayang burukrasya ng estado, kundi aasintahin ko
rin ang mga espesyal na interes na nagtatangkang gamitin ang pamahalaan upang
lagyan ng laman ang kanilang mga sariling bulsa. Ang mga bagong uring ito ng
tagabalangkas ng mabilis na pagyaman sa negosyo ay nagbibigay sa malayang
pamumuhunan ng masamang pangalan sa pamamagitan ng paghahangad ng mga
malakas pagtubuang kontrata sa pamahalaan bilang kapalit ng kanilang mga
kontribusyon sa kampanya. Iyan ay mali, at kailangang matapos na ito ngayon.
Ako ay isang makaranasang tagaputol ng pag-aaksaya, na may subok na rekord ng
pagtatanggol sa mga bumubuwis, nagbabayad at mga may nakatataya o may sapi. Bilang Kontroler, haharapin ko ang mga maaksayang
burukrata ng pamahalaan, mga bulok na pulitiko at mga nagbibigay ng malalaking kontribusyon, sa pamamagitan ng palagiang pagsusuri ng
pagganap at tunay na paligsahang pag-aalok ng serbisyo. Nakahanda ba ako sa trabaho? Makakaasa ka. Nanguna ako sa kampanya upang
alisin ang buwis sa kotse sa California. Naghabla ako upang itigil ang $14 Bilyong panloloko ng mga nagbabayad sa California ng mga
monopolyo sa enerhiya. Nag-akda ako ng Batas sa Pagbawas ng Burukrasya at Komisyon sa Pagsasara. Nakipaglaban ako laban sa pag-aaksaya
at pandaraya pareho sa mga administrasyong Republikano at Demokratiko. Ako ay tinatangkilik ng lahat ng panungahing organisasyon ng
bumubuwis. Ang mga lokal na paaralan natin ay nagdurusa, tumataas ang ating mga buwis, at gumugol tayo ng mga aras araw-araw na
nakabara sa trapiko, dahil ang ating mga dolyar na buwis ay dinarambong at inaaksaya. Bilang inyong Kontroler ng Estado, dadalhin ko ang
buong puwersa ng batas upang labanan ang pag-aaksaya, pandaraya at katiwalian. Dahil ito’y mga salapi ninyo, hindi nila. Makakatulong
kayo sa pamamagitan ng pagbisita sa www.TomMcClintock.com

Tom McClintock
Partidong Republikano
1127 11th Street, Suite 216
Sacramento, CA 95814
916-448-9321
www.tommcclintock.com

Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot batay sa alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ipinagkaloob ng
mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat ang alinmang opisyal na ahensiya. Ang paghaharap ng mga pahayag ay boluntaryo.
Ang mga kandidatong hindi nagharap ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.
Mga Pahayag ng Kandidato
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Tesorero

• Bilang bangkero ng estado, namamahala ng mga pamumuhunan ng estado.
• Nangangasiwa ng pagbebenta ng mga bono ng estado at siyang opisyal sa pamumuhunan para sa
karamihan ng mga pondo ng estado.
• Tagapangulo o nagsisilbi sa maraming komisyon, karamihan sa mga ito ay may kaugnayan sa
pagbebenta ng mga bono.
• Nagbabayad ng mga pondo ng estado kapag ginasta ng Kontroler at ibang mga ahensiya ng estado.

Kung hindi natin babaguhin ang direksiyon, hahantong tayo sa tinutungo natin
ngayon. At iyan ay nakakatakot. Ang California ay isang kahanga-hangang
estado. Tayo ay may ikalimang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Ang mga
tao sa California ay masisigla, iba-iba, malikhain at...buweno...kahanga-hanga!
Sa palagay ko ay karapat-dapat tayo sa pamahalaang mas mabuti sa nasa atin
ngayon. Ang boto sa akin ay isang boto para sa maraming pagbabago, isang boto
para sa isang partido na hindi umuupo sa bulsa ng malalaking nagbibigay ng
kontribusyon. Ang Partidong Luntian ay may subok na rekord ng pag-iintindi sa
kinabukasan, habang ang ibang mga partido ay hinayaang madukutan nang
paulit-ulit ang mga bulsa ng California. Ang Partidong Luntian ay nanindigang
mag-isa upang salungatin ang deregulasyon ng koryente mula sa simula, matagal pa
bago magkaroon ng pagkawala ng koryente at bilyun-bilyong dolyar na nawala sa tangang pangmatagalang kontrata. Matagal pa bago ang
mga bumubuwis at retirado ng California ay mawalan ng milyun-milyon dahil sa mga kriminal na korporasyon tulad ng Enron at Worldcom,
ang Partidong Luntian ay nagtaguyod ng paggamit ng ating lakas sa pamumumuhan upang itama ang kilos ng mga korporasyon. Tanging ang
Partidong Luntian ang gumagalang sa ibang-ibang tao ng California nang sapat upang isama ang mga babae at mga taong may kulay sa ating
estado. Ang Partidong Luntian lamang ang may mga bagong ideya sa pagharap sa mga pangunahing inaalala ng California: reporma ng
saligang-batas sa korporasyon, kaagad na botohan ng mga nangungunang kandidato, pagpopondo sa mga paaralan hindi mga bilangguan,
pangangalagang pangkalusugan ng isang nagbabayad; lahat upang makatipid ng pera. Ang Partidong Luntian ang tanging partido na nagharap
ng balanseng badyet ng estado na ginagwa ang ating estado na mas mabuti, hindi mas masama! Para sa iba pa tungkol sa plano sa bayet at iba
pang mga isyu, tingnan ang www.jeanne2002.org o www.cagreens.org. Bumoto sa tanging partido na walang utang na loob sa nagbibigay ng
malalaking kontribusyon. Bumotong malinis. Bumotong Luntian o Green.

Jeanne-Marie Rosenmeier
Partidong Luntian
1537 Franklin Street, Suite 210
San Francisco, CA 94109
415-931-3161
jeanne2002.com

Poprotektahan ko ang inyong dolyar na buwis laban sa pag-aaksaya ng
pamahalaan at aasintahin ang pamumuhunan sa California. Ang antas ng ating
kredito ay dapat protektahan sa mga mahihirap na panahong ito. Ako ay 59 na
taong gulang at nakatira sa San Diego mula pa noong 1959. Ang paninirahan
doon ay ginawa akong pamilyar sa mga problema sa hangganang internasyonal.
Nagtapos ako sa Southwestern Jr. College noong 1971. Ang pinagtatrabahuhan
ko mula noong 1972 ay ang San Diego Transit. Isa akong miyembro ng
Amalgamated Transit Union Local 1309 at naglingkod sa Lupong
Tagapagapanap. Ako ay maka-buhay. Ang mga dolyar ng bumubuwis ng
California ay hindi dapat ipuhunan sa isang paraang nagpoprotekta o
nagtataguyod ng aborsiyon. Dapat nating protektahan ang mga buhay ng mga
inosenteng hindi isinisilang, hindi patayin ang mga ito. Ako ay maka-Ikalawang Susog at naniniwala na ang karapatan ay hindi dapat
sugpuin. Ang mga gumagamit ng baril upang gumawa ng krimen ay dapat na mahigpit na parusahan kabilang ang kapital na parusa. Ang
transportasyon sa California ay araw-araw na alalahanin para sa ating lahat. Ang karanasan ay nagturo a akin ng pangangailangan ng
pampublikong pagsusuri upang makita kung mga bumubwuis ay nakakatanggap ng pinakamaraming serbisyo para sa kanilang mga dolyar na
buwis. Ang Tesorero ay dapat na agresibong gawin ang naturang imbestigasyon.

Nathan E. Johnson
Partidong Amerikanong
Independiyente
6406 Friars Road #232
San Diego, CA 92108
619-297-7808
njohnso2@san.rr.com

Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot batay sa alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ipinagkaloob ng
mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat ang alinmang opisyal na ahensiya. Ang paghaharap ng mga pahayag ay boluntaryo.
Ang mga kandidatong hindi nagharap ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Tesorero
Bilang 30 taong CPA at tatlong-panunungkulan na inihalal na Tesorera ng
Lungsod ng West Covina, ako ay lubos na kuwalipikadong pamahalaan ang mga
pamumuhunan at pananalapi ng estado. Salungat ako sa pagpapalabas ng mga
bono ng pamahalaan para sa anumang layunin, dahil ang paraang ito ng pagtustos
ay halos nagdodoble sa halaga ng proyekto ng pamahalaan at pumuwersa ng
utang sa ating mga anak at apo. Dapat tanggihan ng mga botante ang mga
Panukala 46, 47 at 50 sa balota ng Nobyembre dahil ang mga maaksayang bonong
ito ay magkakahalaga sa mga bumubuwis ng $30.7 bilyon sa 25 taon kapag
pumasa. Ang estado ay dapat magbayad para sa mga proyekto kapag kailangan
ang mga ito, o mas mabuti, himukin ang pribadong pamumuhunan at
pagpapaunlad. Kung nakapuwesto, lalabanan ko ang plano noong nakaraang taon
na lustayin ang $9 na bilyong sobra sa badyet ng estado sa mga pagbili ng enerhiya. Ang mga sumunod na kontrata sa enerhiya na
ipinagkasundo ng mga pulitiko ay nasa hanggahan ng pagiging krimen, at patuloy na magpapanatiling mataas ang presyo ng ating koryente.
Dapat itong pawalang-bisa ng mga hukuman. Ang mga Libertarian ay pabor sa mas kaunting pamahalaan at nakalaang protektahan ang
inyong personal na kalayaan at kalayaang pangkabuhayan. Nakita na ninyo kung paano umakto sa pampublikong opisina ang mga
Demokratiko at Republikano. Mangyaring suportahan ang pamalit na Libertarian.

Marian Smithson
Partidong Libertarian
1677 Aspen Village Way
West Covina, CA 91791
626-919-1593
mariansway@earthlink.net

Ang aking hangarin ay maging malakas ang pananalapi ng California. Magiging
bantay ako para sa mga bumubuwis at mangunguna sa pagsisikap na putulin ang
pag-aaksaya ng pamahalaan. Ang antas ng kredito ng California ay ibinaba nang
maraming ulit sa nakalipas na tatlong taon, ngayon ay ikalawa o ikatlo sa huli sa
Estados Unidos. Kailangan ng pananagutan sa pananalapi upang ibalik ang mas
mabuting antas ng kredito para sa estado. Ang California ay humaharap sa
lumalaking kakulangan ng estado at walang malinaw na pananaw o istratehikong
plano para sa mga kapital na paggasta sa hinaharap. Kung walang maingat na
pagpaplano, ang ating inpraistruktura—ang mga daan, paaralan, at mga
pampublikong paaralan—ay lalong mabubulok. Gagamitin ko ang aking malalim
na karanasan sa pampubliko at pribadong sektor upang gawing payak ang
pamamahala at bumuo ng isang istratehikong plano upang tustusan ang pag-unlad ng California nang walang pagtataas ng buwis. Milyunmilyong dolyar ng bumubuwis ang nasasayang sa mas mataas na pagbabayad sa interes sa halip na gamitin ang mga dolyar sa pagpapahusay
sa kalidad ng buhay ng California. Ang aking mga katangian at karanasan ay angkop sa mga iniaatas para sa Tesorero. Ako ay may higit sa
tatlong dekadang karanasan sa pananalapi sa negosyo bilang isang CPA at isang nakatataas na kasosyo sa isang kompanya ng CPA. Ako ay
may magaling na karanasan sa pagkontrol ng mga gastos at pagpapahusay ng pamamahala ng pananalapi. Nakakuha ng karanasan sa pagsisilbi
sa dalawa sa pinakamahalagang ahensiya sa California—ang Komisyon sa mga Pampublikong Utilidad ng California (PUC) para sa anim na
taon, dalawang taon bilang presidente, at sa Komisyon sa Transportasyon ng California para sa tatlong taon. Kabilang sa aking edukasyon
ang digri sa negosyo, University of Utah, at isang digri sa batas, University of San Francisco. Ako ay naging kapitan at piloto ng Hukbong
Panghimpapawid ng Estados Unidos.

Greg Conlon
Partidong Republikano
2764 Spring Street, Suite 1A
Redwood City, CA 94063
650-474-2688
www.GregConlonForStateTreasurer.com

Ang pananagutan ng Tesorero ay upang ipuhunan ang salapi ng bumubuwis (ang
iyong salapi) nang ligtas at matalino. Ang aking karanasan bilang isang
administrdor sa mga di-nagtutubong organisasyon at nagtutubong negosyo ay
nagbigay sa akin ng pang-unawa at kaalaman tungkol sa pamumuhunan sa isang
positibo, may kamalayang panlipunan na paraan, habang isinasagad ang balik.
Gagawa ako ng matalino, maingat, nakatingin sa hinaharap na mga desisyon
ngayon na kikita nang malaki sa hinaharap. Ang ekonomiya ng California ay mas
malaki sa karamihan sa mga bansang banyaga. Sa pamamagitan ng mahusay,
praktikal, matalinong pamumuhunan, walang larong pampulitika at
impluwensiya ng espesyal na interes, lahat ng mamamayan ng California ay dapat
umasa sa isang badyet na makakayang makamit ang mga hangaring napakahalaga
sa ating estado. Partikular na mahalaga ay ang mga sumusunod: mga paaralang sagana sa pagtustos sa lahat ng antas ng edukasyon kabilang
ang sistema ng dyunyor na kolehiyo; isang patuloy na pinananatili at humuhusay na inpraistruktura ng mga daan, tulay, at pampublikong
transportasyon; at pinahusay na kaligtasan ng publiko sa pamamagitan ng pagpigil sa krimen at pagtiyak ng kaakit-akit na suweldo sa mga
pulis, bumbero, at mga tauhang pangkagipitan. Ang una kong pinipili ay laging ang ipuhunan ang salapi ng ating estado sa mga tagaCalifornia at sa ating mga komunidad. Pananatilihin ko ang ating ekonomiya na lumalaki at matatag, habang gumagawa ng mga
pamumuhunang sumusuporta sa buhay na magkakaloob ng mga trabaho at magpapatatag sa ating kinabukasan at sa ating mga anak.

Sylvia Valentine
Partidong Natural na Batas
P.O. Box 2612
Santa Cruz, CA 95063
sylvianlp@yahoo.com
www.natural-law.org

Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot batay sa alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ipinagkaloob ng
mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat ang alinmang opisyal na ahensiya. Ang paghaharap ng mga pahayag ay boluntaryo.
Ang mga kandidatong hindi nagharap ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Tesorero
Bilang inyong Tesorero ng Estado, ang una kong priyoridad ay ang pagprotekta sa
inyong mga dolyar na buwis. Nagsikap ako upang makuha ang inyong pagtitiwala
sa pamamagitan ng pamumuhunan ng mga pondo ng bumubuwis nang matalino
at maingat—kumita ng solido habang pinangangalagaan ang tesorerya ng Estado.
Nanguna ako sa paggamit ng mga patakarang una sa bansa na pangalagaan ng
mga pondo sa pamumuhunan ng California—nagtatag ng mga pamantayang
walang pagbibigyan para sa mga iresponsableng korporasyon na gumagawa ng
hindi etikal at madayang gawain tulad ng sa Enron at Arthur Andersen. Sa
paggalaw ng mga masel ng pananalapi ng California, nakapaghatid ako ng
malinaw na senyas na ang mga korporasyon ay dapat kumilos nang may
pananagutan o sila ay pagbabawalang magnegosyo sa Estado ng California.
Nakapag-usig na ako ng mga labag sa batas na pakikipag-ayos sa bono at madadayang pakana sa pamumuhunan; nakapagtipid para sa mga
bumubuwis ng higit sa $1 bilyon sa pamamagitan ng muling pagpapatustos sa mga bono, sinamantala ang mababang antas ng interes; at
tinanggal ang mga pamumuhunan ng mga pondo ng pensiyon sa mapanganib, hindi matatag na ibang bansa, habang naglalagay ng mas
marami sa ating salapi sa mapagkakatiwalaang pamumuhunan dito sa California. Pangwakas, bilang isang asawa at ama na may tatlong anak
na babae, alam ko na dapat tayong mamuhunan sa kinabukasan ng California upang protektahan ang kalidad ng ating buhay. Iyan ang
dahilan kung bakit, ginamit ang 15 taong karanasan sa pamamahala ng pananalapi sa pribadong sektor, lumikha ako ng isang maingat na
plano sa pamumuhunan—kumita ng higit sa $7 bilyon sa balik ng pamumuhunan para sa mga bumubuwis, habang lumilikha ng pagkakataong
pangkabuhayan at mga trabaho sa California. Tinustusan ko ang pagtatayo at pagkumpuni ng higit sa 1,000 paaralan sa California; lumikha
ng walang-buwis na kuwenta ng iniipon para sa kolehiyo para sa mga pamilya sa California; at nagkaloob ng mga pautang at gawad sa higit
sa 300 klinikang pangkalusugan sa komunidad na nagsisilbi sa mga pamilya at matatanda.

Phil Angelides
Partidong Demokratiko
455 Capitol Mall, Suite 325
Sacramento, CA 95814
916-448-1998
pangelides@angelides.com

Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot batay sa alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ipinagkaloob ng
mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat ang alinmang opisyal na ahensiya. Ang paghaharap ng mga pahayag ay boluntaryo.
Ang mga kandidatong hindi nagharap ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Abugado Heneral

• Bilang punong opisyal ng batas ng estado, tinitiyak na ang mga batas ng estado ay magkakatulad at
sapat na ipinatutupad.
• Namumuno sa Kagawaran ng Hustisya, na may pananagutan sa pagkakaloob ng mga serbisyong
pambatas ng estado at suporta sa mga lokal na tagapagpatupad ng batas.
• Umaakto bilang pangunahing abugado sa paghahabla ng estado.
• Nangangasiwa sa mga ahensiya ng batas, kabilang ang mga Abugado ng Distrito at Siyerip.

Ang aking kampanya ay batay sa isang simpleng ideya, “Huwag silang hayaang
pamahalaan maging ang maliliit na bahagi ng inyong buhay.” Bilang Abugado
Heneral gusto kong alisin ang Digmaan sa mga Droga sa ating sistema ng
hustisyang pangkrimen at ilagay ito sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan
kung saan ito kabilang. Tatapusin ko ang mga batas na nagtatakda sa karapatang
magdala ng armas; magtatatag ng isang pambuong-estadong sistema ng
pagdisiplina ng pulis na pinatatakbo ng opisina ng Abugado Heneral, sa halip ng
lokal na pamahalaan; titiyakin na ang batas na tatlong tama ay iniaaplay lamang
sa mga mararahas na kriminal; tatapusin ang restriksiyon sa mga doktor na
nagsasagawa lamang ng “kombensiyal na medisina” at pangwakas, hihimukin ko
ang reporma sa sobrang burukrasya sa D.M.V. Panghuli, hihimukin ko ang mga
negosyo na maglagay ng mga buong dingding at pinto sa mga pampublikong pitak na palikuran. Huwag tumawa, sa pagkakaintindi ko ginawa
ni Barbara Boxer ang pagbabawal ng mga binabayarang kubeta na pangunahing tema ng kanyang kampanya. Sinasabi ko na “himukin” ang
mga negosyo na gawin ito dahil hindi natin kailangan ng mga dagdag na tuntunin na pumipilit sa mga negosyo na gawin ang anuman.

Ed Kuwatch
Partidong Libertarian
1325 Hilltop Drive
Willits, CA 95490
707-459-3999
ekuwatch@dui-california.com
http://www.dui-california.com

Bilang Abugado Heneral, nakikipaglaban ako araw-araw upang protektahan ang
mga taga-California laban sa mga kriminal na maninila. Nakakahuli kami ng mas
maraming manggagahasa at molestiyador ng bata dahil tinutupad ko ang aking
pangako na magtayo ng pinamalaking DNA bangko ng impormasyong
pangkrimen sa Amerika. Ikinararangal ko ang California Association of Highway
Patrolmen ay sumusuporta sa akin para Abugado Heneral. Inusig ko ang kaunaunahang kasong kriminal sa California laban sa mga mapang-abusong bahay na
alagaan. Ikinararangal kong tumanggap ng pangunahing gawad ng AARP ng
California para sa ginagawa namin upang pigilan ang pang-aabuso ng matatanda.
Ang California Police Chiefs’ Association ay sumusuporta sa muling paghalal sa akin
bilang Abugado Heneral. Ang aming Programang Pag-uusig ng Nang-aabuso ng
Asawa ay umaatake sa domestikong karahasan. Ang aming Puwersang Tagakilos Para sa mga Ligtas na Paaralan ay tumutulong na
protektahan ang mga bata laban sa karahasan. Itinatag namin ang unang pambuong-estadong ugnayan sa bansa ng tagapagpatupad ng batas
laban sa terorista. Ang aming mga ahente ng narkotiko ay nagsara ng higit sa 3,000 laboratoryo ng meth sa 3 taon. Ang California State
Sheriffs’ Association ay tinatangkilik ako para sa isa pang panunungkulan bilang Abugado Heneral. Ang aking opisina ay nakabawi ng milyunmilyon para sa mga taga-California mula sa mga masasamang-loob sa negosyo. Nakikipaglaban ako para sa mas malalakas na batas sa privacy
at tumutulong sa mga biktima ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan na ibalik ang kanilang malinis na pangalan. Ang California Coalition of Law
Enforcement Associations ay tumatangkilik sa aking record bilang Abugado Heneral. Pinangalagaan ko ang Lawa ng Tahoe at ang Baybayin.
Pinalakas ko ang Pagpapatupad ng Karapatang Sibil, at inatake ang mga krimen ng pagkamuhi nang higit sa ibang Abugado Heneral. Ang
Peace Officers Research Association of California—kumakatawan sa 52,000 opisyal na tagapagpatupad ng batas/opisyal ng kaligtasan ng publiko—ay
sinasabi sa kanilang mga kaibigan at pamilya na iboto ako. Ikinararangal ko na dahil sa aking mga ginawa ay nakuha ko ang suporta ng mga lalaki
at babae na tagapagpatupad ng batas sa California. Umaasa ko na inani ko ang inyong boto.

Bill Lockyer
Partidong Demokratiko
1230 H Street
Sacramento, CA 95814
916-444-1755
lockyer2002.com

Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot batay sa alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ipinagkaloob ng
mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat ang alinmang opisyal na ahensiya. Ang paghaharap ng mga pahayag ay boluntaryo.
Ang mga kandidatong hindi nagharap ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Abugado Heneral
Kailangan ng California ng isang bagong Abugado Heneral na susuporta sa
parusang kamatayan, agresibong uusigin ang mararahas na kriminal at kikilos
upang linisin ang kawalan ng kaayusan sa pamahalaan ng estado. Ang aking
unang priyoridad ay laging upang protektahan kayo at ang inyong pamilya at
tahanan, paaralan at trabaho. Sa pamamagitan ng inyong boto, ako ay:
Magtatanggol sa mga batas ng California, kabilang ang parusang kamatayan, laban sa
pakialamero, liberal na mga hukom na pederal. Lilinisin ang katiwalian sa pamahalaan
ng estado hanggang sa, at kabilang ang,opisina ng Gobernador. Agresibong uusigin ang
mararahas na kriminal at gang. Malakas na susuportahan si Presidente Bush sa
digmaan sa terorismo. Ganap na makikipagtulungan sa Pulisya at mga Siyerip upang
protektahan ang mga lokal na komunidad. Nagtataglay ako ng malawak na
karanasan na kailangan upang maging mabisang Abugado Heneral. Tatlumpu’t-apat na taon akong nagtrabaho bilang abugado, nagpatakbo
ng negosyo, nagsilbi bilang Alkalde ng Lungsod, inihalal sa Lehislatura ng Estado at nagsilbi bilang Miyembro ng Komite sa Paghuhukom ng
Senado. Bilang Mambabatas ng Estado, tumulong akong magpatibay ng batas na 10-20-Habambuhay sa California laban sa mga kriminal na
gumagamit ng baril. Ang awtor ng batas na 3-Tama-Tapos-Ka ay sumusuporta sa akin para Abugado Heneral. Ang antas ng krimen sa estado
ay tumaas ng halos anim na porsiyento mula 2000. Ang mga county na tulad ng Fresno, San Joaquin, San Diego, at ang mga lungsod na tulad
ng Los Angeles, Sacramento, Bakersfield, ay nakakita lahat ng malaking pagtaas sa marahas na krimen. Ang opisina ng Abugado Heneral ay
makakagawa at dapat gumawa ng mas mabuting trabaho. Ang mga Taga-usig, Pulis at mga Biktima ng Krimen ay sumusuporta sa akin upang
baguhin ang kalagayan at gawin ang California na isang mas ligtas na lugar. Ikalulugod ko po ang inyong boto. Para sa karagdagang
impormasyon tungkol sa aking mga kuwalipikasyon, mangyaring bisitahin ang aking website: www.AckermanForAG.com.

Dick Ackerman
Partidong Republikano
921 11th Street, Suite 110-U
Sacramento, CA 95814
916-447-0242
www.AckermanForAG.com

Bilang Abugado Heneral aalisan ko ang pagbibigay-diin sa pagpaparusa,
itataguyod ang pagpigil, muling lilikhain ang rehabilitasyon, lalabanan ang lobi
ng krimen (malaking negosyo, mga pulis at mapangutyang pulitiko) at tatapusin
ang parusang kamatayan. Sa pagkakaroon ng 45,000 tao sa mga bilangguan ng
California sa mga sakdal ukol sa droga pinatunayan natin ang kalawalangkabuluhan ng “digmaan sa droga.” Panahon na para sa isang digmaan sa kalupitan
sa ating mga kapwa. Habang libu-libong tao ang nagsisilbi ng mga sentensiyang
habambuhay para sa maliliit na pagnanakaw, ang mga negosyong multinasyonal
ay nangungulimbat ng higit na malaki nang hindi nananagot. Panahon na upang
isipin natin kung sino ang kalaban. Lubhang marami ang ginagawa nang wala sa
ayos. Tayong lahat ay biktima ng pagsupil na ang naturang takot ay ginagamit
upang bigyang-katwiran. Panahon na upang lumaban para sa katarungan at pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng isang sistema ng
hustisyang pangkrimen na nagpapakita ng pinakamabubuting minamahalaga ng ating lipunan, hindi ang pinakamasasama; sa pamamagitan
ng pagtrato sa lahat ng tao sa isang disente at maprinsipyong paraan, gumagalang sa kanilang maaaring magawa bilang tumutulong at
mahalagang miyembro ng ating komunidad. Ang Abugado Heneral ay dapat maghangad ng hustisyang makikilala ng lahat ng tao ng
California, hindi iyong lamang nagbabayad para rito. Nagsilbi ako ng 24 na taon bilang Pampublikong Tagapagtanggol sa County ng Santa
Barbara. Sa nakalipas na dalawang taon gumawa ako ng walang-bayad na trabaho para sa mga walang bahay. Kaya, alam ko ang
nangingibabaw na katotohanan tungkol sa sistema ng hustisyang pangkrimen: hindi katulad ng katarungan para sa mga mayayaman at
korporasyon ang katarungan para sa mahihirap. Ihalal ako bilang Abugado Heneral at iginagarantiya ko na katawanin kayo, hindi ang mga
espesyal na interes. Salamat po sa inyo.

Glen Freeman Mowrer
Partidong Luntian
glenmowrer@cox.net
vote.cagreens.org

Diane Beall Templin
Partidong Amerikanong
Independiyente
1016 Circle Drive
Escondido, CA 92025
760-480-0428
votefordiane@hotmail.com
www.votefordiane.org

Bilang Abugado Heneral na American Independent, sinusuportahan ko ang Biblikal
at Konstitusyonal na mga Prinsipal ng Buhay, Kalayaan at Ari-arian. Nagtrabaho
para sa Pagpigil ng Krimen sa pagtuturo sa aking sariling anak, ngayon ay 25, ng
tama sa mali, mga yakap hindi droga, at nagkaloob ng pangangalagang
pangkagipitang tirahan para sa 67 batang ampon, at 3 buntis na kabataan.
Kabilang sa aking karanasan ang pagiging abugado ng 26 na taon, pagtatatag ng
Advocate’s Legal Services, pagtatrabaho sa Komite sa Susog sa Kalayaan at
Pambansang Pundasyon sa Hustisya. Sinusuportahan ko ang Pagpapanumbalik at
Rehabilitasyon bilang mga pamalit sa pagkakakulong. Ang Ating Mga Karapatan
Ang Ating Kapangyarihan, Ang Ating Mga Boto. Ang Ating Boto Tayo ay May
Pananagutan, upang Gumawa ng Tamang Pagpili!

Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot batay sa alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ipinagkaloob ng
mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat ang alinmang opisyal na ahensiya. Ang paghaharap ng mga pahayag ay boluntaryo.
Ang mga kandidatong hindi nagharap ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Komisyonado ng Seguro

• Nangangasiwa at namamatnugot ng lahat ng tungkulin ng Kagawaran ng Seguro.
• Nagreregula, naglilisensiya, at nagsusuri ng mga kompanya ng seguro.
• Sumasagot sa mga tanong at reklamo ng publiko tungkol sa industriya ng seguro.
• Nagpapatupad ng mga batas ng Kodigo sa Seguro ng California at nagpapatibay ng mga regulasyon
upang ipatupad ang mga batas.

Panahon na upang igiit ang banepisyo ng mabuting pamahalaan at itigil ang
pagbibigay sa tiwaling sistema ng benepisyo ng nagdududa. Ako ay naninindigan
para sa mga minamahalaga at hindi paglikom ng pondo. Naninindigan ako para sa
paglilingkod sa mga tao ng California, hindi mga interes ng mga korporasyon.
Naninindigan ako para sa pagsakop sa lahat ng pangangalagang pangkalusugan at
para sa sistema ng kompensasyon ng mga manggagawa na nakatuon sa pagbabalik
ng kalusugan sa mga manggagawa bago ibalik ang mga ito sa trabaho. Naninindigan
ako sa hindi pagpapahintulot sa mga kompanya ng seguro na gamitin ang
kanilang mga rekord tungkol sa inyo sa kanilang mga pakana sa pagbebenta nang
walang pahintulot ninyo. Naninindigan ako para sa pagregula ng industriya,
hindi pagtatatak ng pagsang-ayon dito. Titiyakin ko ang Kagawaran ng Seguro ay
tumutugon sa mga reklamo ng mga tagagamit nang mabilis at maayos. Ako ay may malawak na karanasan sa pagbibigay ng seguro sa panganib,
kabilang ang pagtatakda ng mga hulog para sa Tulong sa mga Bata at Ina (AIM) ng Estado at mga sistema ng kalusugan na pinatatakbo ng
county. Bilang tagapagpaganap ng mga serbisyong pinansiyal, namamatnugot ako ng pagbuo ng mas maayos na mga sistema ng pagbibigay ng
seguro upang tulungang umunlad ang mga negosyo. Hindi ako tumatanggap ng mga kontribusyon sa anumang interes na negosyo at gayon
din ang aking partido. Ang tangi naming obligasyon ay maglingkod sa mga tao ng Estadong ito. Ang boto sa akin ay isang boto upang
tanggihan ang paraan na ang pamahalaan ay kasalukuyang pinatatakbo at upang ibalik ang pamahalaan na naglilingkod sa mga tao.

David I. Sheidlower
Partidong Luntian
4096 Piedmont Avenue #267
Oakland, CA 94611
510-428-9176
www.votesheidlower.org

Noong 1991 ako ang naging kauna-unahang inihalal na Komisyonado ng Seguro
ng California. Nagtayo ako ng isang ahensiya na nagprotekta sa mga tagagamit.
Ang mga grupong tagagamit ay tinawag itong pinakamahusay sa Amerika. Ang
pumalit sa akin, ang Republikanong si Chuck Quakenbush, ay nasangkot sa isang
iskandalo at nagbitiw sa kahihiyan, sinira ang aking itinayo. Hinihingi ko ang
inyong boto upang muli kong maitayo at maibalik ang integridad ng Kagawaran ng
Seguro. Ang trabahong ito ay nangangailangan ng isang subok, naninindigang
tagalaban para sa mga tagagamit, hindi isang nagtatrabaho sa industriya. Hindi
ako tatanggap ng mga kontribusyon ng kompanya ng seguro. Nilabanan ko ang mga
kompanya ng seguro, ibinalik sa mga tagagamit at halos $1 bilyon. Binabaan
namin ang mga hulog sa awto, may-ari ng bahay, ang kompensasyon ng
manggagawa. Pinilit ko ang mga kompanya ng seguro na magbayad ng karagdagang $350 milyon sa mga biktima ng Sunog sa mga Gulod ng
Oakland. Ang mga biktima ng lindol sa Northridge, sunod sa Laguna at sunog sa Malibu ay tumanggap ng aking tulong. Nanguna ako sa
isang pambuong-estadong pag-uusig ng pandaraya sa seguro. Pipilitin ko ang mga kompanya ng seguro na maglingkod sa lahat ng tagaCalifornia sa pamamagitan ng pagputol sa diskriminasyon laban sa matatanda, kababaihan, at minorya. Makikipaglaban ako para sa mga
tunay na benepisyong inireresetang gamot ng Medicare, pagpapahusay sa seguro sa kalusugan, pangmatagalang pangangalaga at segurong
medi-gap, at para sa mas mababang presyo ng seguro ng awto. Lumaki ako sa isang rantso ng baka, naglaro sa kolehiyo ng putbol, nagtapos
sa UC Berkeley at Harvard Business School. Si Patti at ako ay mga Boluntaryo ng Peace Corps sa Aprika. Mayroon kaming anim na anak at
anim na apo. Naglingkod ako sa Senado at Asembleya ng Estado ng California. Noong 1995, naglingkod ako bilang Diputadong Sekretaryo
ng Interyor sa Washington DC, kumikilos upang protektahan ang ating mga Pambansang Parke at likas na kayamanan. Makikipaglaban ako
sa inyo, ang tagagamit.

John Garamendi
Partidong Demokratiko
P.O. Box 5224
Fair Oaks, CA 95628
916-366-7363
garamendicommittee@hotmail.com
www.garamendi.org

Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot batay sa alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ipinagkaloob ng
mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat ang alinmang opisyal na ahensiya. Ang paghaharap ng mga pahayag ay boluntaryo.
Ang mga kandidatong hindi nagharap ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Komisyonado ng Seguro
Ako, si Dale F. Ogden, ay kuwalipikadong maging Komisyonado ng Seguro ng
California dahil sa aking matagal na karanasan. Ako ay tagapagtatag ng isang
kompanyang kasangguni na nauukol sa seguro sa Los Angeles (itinatag noong
1987) at may 28 taong iba-ibang karanasan sa seguro at may kinalaman sa
pangangasiwa. Ako ay isang aktuwaryo na may mga propesyonal na kredensiyal
para sa buhay-kalusugan at ari-arian-sakuna at may karanasan sa halos lahat ng
lugar ng seguro. Sa daan-daang kliyente ko, naging kasangguni ako at nagkaloob
ng ekspertong testimonya para sa mga komisyonado ng seguro ng estado, mga
ahensiyang tagapagpaganap ng pederal na pamahalaan, mga sangay na
tagapagpaganap at pambatasan ng mga pamahalaan ng estado, at mga nilikha-ngestado na mga pondo sa tagaseguro at garantiya ukol sa awto at kompensasyon sa
mga paggawa. Mahigit ang labanan sa seguro; daan-daang tagaseguro ang nag-aagawan sa inyong pagtangkilik. Tumulong akong pahusayin
ang regulasyon ng seguro sa pamamagitan ng paggawa ng mga batas at regulasyon at pagdisenyo ng mga patakaran na ginagawang payak ang
mga proseso ng pagregula, inaalis ang mga walang silbi, at hinahayaan gumana ang kompetisyon. Ang badyet ng Kagawaran ng Seguro ay
tumaas mula $28,000,000 noong 1988 sa mas maraming $150,000,000. Ang malawak na kakayahan (salapi ng bumubuwis) ay nasayang sa
maulit at walang-silbing regulasyon. Mababawasan ko ang alsadong badyet na iyan ng hindi kukulangin sa $100 milyon nang hindi mag-aalis
ng anumang makabuluhang serbisyo. Sa pamamagitan ng aking karanasan sa pagregula ng seguro sa karamihan sa limampung estado, nakita
ko na kung ano ang mabisa at kung ano ang hindi; nakita ko na ang pinsalang nagagawa ng pareho ng sobrang sigasig at abuso ng mga
inihahalal at hinihirang na pulitiko para sa kanilang personal at pampumpulitikang pakinabang. Hindi ko gagawin ang mga pagkakamaling
ito o ang mga abusong ito. Hindi pa ako nakakahawak ng katungkulang pampulitika at, kung mahahalal, ay hindi maghahangad ng isa pang
katungkulang pampulitika.

Dale F. Ogden
Partidong Libertarian
3620 Almeria Street
San Pedro, CA 90731
310-547-1595
dfo@dalefogden.org
www.dalefogden.org

Matapat at makatarungan kong pamamahalaan at reregulahin ang industriya ng
seguro. Panahon na para sa Komisyonado ng Seguro at sa kagawaran na mag-ukol
ng maraming panahon sa pagtatrabaho para sa mga tao ng California, hindi ang
paglalaman ng mga bulsa ng malalaking kompanya ng seguro. Hindi ako
tatanggap ng salapi ng espesyal na interes (PAC) o anumang uri ng donasyon
mula sa mga negosyo para sa aking kampanya, at maglilingkod sa inyo, ang mga
mamamayan, na may karapatang umasa sa inyong mga inihahalal na opisyal
upang umakto para sa inyong kapakanan. Walang dahilan, bukod sa “pulitika
gaya ng dati”, na huwag ipatupad ang mga solusyong sentido komun sa mga
problemang tulad ng mataas na halaga ng segurong medikal, pagkakaroon ng
seguro sa lindol na mabisang paggasta, at mga tsuper na walang seguro. Ang aking
trabaho na nakabase sa komunidad bilang isang administrador/mananaliksik sa sikolohiya ng kalusugan at kalusugang panlipunan ay
nagpakita sa akin na ang mahusay na pangangalagang pangkalusugan, nagbibigay-diin sa pagpigil at pagsusuri, ay magpapahusay pareho sa
kalusugan ng isang tao at makakabawas ng mga gastos, kaya nagpapababa ng lubhang tumataas na bayad sa mga hulog sa seguro sa kalusugan.
Ang seguro ay nagkakaloob ng mahalagang pansalong pangkaligtasan, ang ating huling linya ng proteksiyon kapag nagkaroon ng
kapamahakan. Ang seguro sa kalusugan, awto, may-ari ng bahay, lindol, at baha ay dapat makuha at maging-abot kay ng lahat. Ako ay
magiging isang matapat, matalino, di-partidista, malikhaing Komisyonado ng Seguro—hindi isang pulitiko.

Raúl Calderón, Jr.
Partidong Natural na Batas
P.O. Box 16854
Stanford, CA 94309
raulnlp@yahoo.com
www.natural-law.org

Sa nakalipas na labindalawang taon, ang Kagawaran ng Seguro ng California ay
nagambala ng sobrang pulitika, maling pamamahala at iskandalo. Iyan ay
babaguhin ko. Ako ay may subok na rekord ng matagumpay na pakikipaglaban para sa
mga tagagamit ng California. Upang pangalagaan ng aking kalayaan sa mga espesyal na
interes, hindi ako tumatanggap ng mga kontribusyon mula sa mga kompanya ng seguro.
Bilang Komisyonado ng mga Korporasyon ng California, ako ay may pananagutan
sa pangunguna sa isang 425-taong kagawaran sa pagregula na may hurisdiksiyon
sa mga HMO, pag-aalok ng seguridad, mga unyon ng kredito at mga bangkong
nagpapautang para sa bahay. Bilang Komisyonado, lumikha ako ng programang
numero ng telepono na 800 upang sumagot sa mga reklamo ng tagagamit tungkol
sa kanilang mga HMO. Nagpataw ako ng $500,000 multa laban sa HMO na
tumangging magbigay ng kailangang pangangalaga sa isang 9 taong gulang babae na may kanser. Tinulungan ko ang mga nakatatandang
mamamayan at ibang maliliit na mamumuhunan na makabawi ng karagdagang $100 milyon pagkatapos silang madaya ng isang pangunahing
kompanya na broker ng seguridad. Nang ang Blue Cross of California ay gustong maging nagtutubo mula sa pagiging di-nagtutubo, tiniyak
ko na ang paglipat ay nagresulta sa paglikha ng dalawang pundasyong pangkawanggawa na may $4 na bilyon ng pag-aari. Ang mga pundasyon
ay nagpahusay ng mga buhay ng sampu-sampung libong tao sa lahat ng dako ng Estado at itinaas ang daan sa paggamit ng pangangalagang
pangkalusugan para sa mga walang seguro. Bilang Komisyonado ng Seguro, makikipaglaban ako upang makontrol ang mga hulog sa seguro ng awto
at halaga ng pangangalagang pangkalusugan, ang sistema ng kompensasyon ng manggagawa, itaas ang pagkakaroon ng seguro at gawin ang Kagawaran
ng Seguro ng California na mabisang bantay na inaasahan at dapat makuha ng California.

Gary Mendoza
Partidong Republikano
19 Suffolk Avenue, Suite E
Sierra Madre, CA 91024
626-355-5223
www.garymendoza.com

Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot batay sa alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ipinagkaloob ng
mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat ang alinmang opisyal na ahensiya. Ang paghaharap ng mga pahayag ay boluntaryo.
Ang mga kandidatong hindi nagharap ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo
(Di-Partidistang Opisina)

• Bilang punong tagapagsalita ng estado para sa mga pampublikong paaralan, nagkakaloob ng
patakaran sa edukasyon at pamamatnugot sa mga lokal na distrito ng paaralan.
• Namamatnugot sa lahat ng tungkulin ng Kagawaran ng Edukasyon at gumaganap ng nga patakarang
itinakda ng Lupon ng Edukasyon ng Estado.
• Nagsisilbing dahil-sa-posisyong miyembro ng mga namamahalang lupon ng sistema ng mas mataas na
edukasyon ng estado.
• Nakikipagtulungan sa komunidad na pang-edukasyon upang pahusayin ang pagganap na akademiko.

Hindi ako isang pulitiko sa karera na naghahanap ng paraan upang manatiling
sinusuwelduhan ng publiko. Ako ay isang negosyante, presidente ng lupon ng
paaralan, edukador, boluntaryo sa gawaing sibiko at ina, na hindi na maghihintay
at manonood sa mga pulitiko na Sacramento na pabagsakin ang ating mga
paaralan. Ang unang tuntunin sa pagpili ng mga inihahalal na opisyal ay masdan
ang kanilang ginagawa, hindi ang kanilang ipinangangako. Kukunin ko ang aking
nakamit sa aming malawak, binubuo ng iba-ibang tao na Distrito ng Mataas na
Paaralan ng Anaheim Union at ang mga nakamit na ito ay pagsisikapang maging
pambuong-estado. Ang susi sa pagpapahusay ng ating mga paaralan ay ang
magturo ng mga basiko. Nagtuturo rin kami ng patriotismo, sibilidad at
paggalang. Ang pagpilit na ang mga estudyante ay magsuot ng angkop na
kasuutan sa pag-aaral ay nagtataguyod ng pagbawas ng karahasan at bandalismo at nagtaas ng nakakamit sa pag-aaal. Ang “Sandali ng
Katahimikan” araw-araw ay nakatulong sa mga estudyante ng magpokus. Lumikha tayo ng kapaligiran na ang mga bata ay natututo at ang
mga guro ay nakakapagturo. Ang mga guro ay dapat maging huwaran: ang mga propesyonal na kasuutan ng mga guro ay magbibigay ng
halimbawa para sundin ng kanilang mga estudyante. Ang malilinis na palikuran at kampus ng paaralan ay realidad na ngayon. Ang mas
malaking pagbibigay-diin ay dapat ilagay sa mga kursong hanapbuhay at teknolohiya upang ang lahat ng ating mga estudyante ay maging
handa na maging produktibong miyembro ng lipunan. Ang mga pulitiko sa karera ay hindi nag-ayos ng ating mga paaralan. Kami, ang mga
guro, estudyante at magulang ng California ang gagawa. Kami ay, ay humihingi ng inyong boto upang maagaw natin ang bigong sistema ng
paaralan mula sa mga pulitiko at ibalik ang pamamahala ng mga magulang sa edukasyon ng kanilang anak. Tayo ay makakapagtayo ng isang
mas magandang kinabukasan para sa ating mga anak at para sa ating bansa.

Katherine H. Smith
Di-partidista
2166 W. Broadway Ave. #200
Anaheim, CA 92804
760-594-2090
smithforspi@pacbell.net
www.kathysmith2002.com

Ang ating mga paaralan ay makakagawa at dapat gumawa ng higit pa. Ang
kinabukasan ng ating mga anak ay nakadepende rito. Mayroon tayong
magagaling na guro. Kailangan nila ng tunay na paglahok ng magulang at
mahusay na pagsasanay. Bilang isang guro, alam ko ang kahalagahan ng paglahok
at mabuting pagsasanay. Nakagawa na tayo ng ilang progreso. Bilang Senador ng
Estado, isinulat ko ang batas na nagsimula ng pagbawas ng sukat ng klase at
nagkaloob ng mga napapanahong teksbuk. Pero hindi tayo puwedeng tumigil
ngayon. Hindi ako titigil hanggang mabawasan ang sukat ng klase sa bawat silidaralan. Ang mas maliiit na sukat ng klase ay nangangahulugan ng personal na
atensiyon mula sa mga guro. Nakalulungkot, ako lamang ang kandidatong
naninindigan sa pagbawas ng sukat ng klase. Ibabalik ko ang pananagutan sa
pamamagitan ng pagsusuri ng pagganap ng ating mga paaralan. Ako ay isang bumubuwis na sumusuporta sa ating mga paaralan, pero ayokong
makita na nasasayang ang ating salapi. Gagamitin ko ang mga pagsusuri ng pagganap upang matiyak na ang mga paaralan ay may pananagutan
kung paano nila ginagasta ang ating pera; ang mga dolyar ng buwis ay dapat gastahin sa silid-aralan. Ang mga pagsusuring ito ay titiyak na
ang bawat bata ay may isang sertipikadong guro, mga modernong teksbuk at makakadalo sa isang malinis, ligtas na paaralan. Nakikipaglaban
ako upang itaas ang paggasta sa bawat mag-aaral, at ako lamang ang kandidato na laging sumasalungat sa mga butser. Dapat nating itaas ang
pagpopondo sa ating mga pampublikong paaralan, hindi gastahin ang mga dolyar na buwis sa mga paaralang butser. Ikinalulugod ko ang
suporta ng mga guro sa paaralan ng California at mga grupo sa edukasyon. Ang mga pangunahing pahayagan sa California ay nagsasabi na
ako ay naging “labis na mabisa sa pag-iisa sa mga tao para sa edukasyon”. Ikararangal na tumanggap ng inyong suporta upang magkakasama,
makalikha tayo ng mahuhusay na pampublikong paaralan.

Jack O’Connell
Di-partidista
P.O. Box 13860
San Luis Obispo, CA 93406
805-547-1818
jack@oconnell2002.org
http://www.oconnell2002.org

Ang hanay ng mga kandidato ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot batay sa alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ipinagkaloob ng
mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat ang alinmang opisyal na ahensiya. Ang paghaharap ng mga pahayag ay boluntaryo.
Ang mga kandidatong hindi nagharap ng mga pahayag ay kuwalipikadong lumitaw sa balota.
Mga Pahayag ng Kandidato
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Mga Mahistrado ng Korte Suprema at
Hukuman ng Paghahabol
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga Mahistrado ng Korte Suprema at mga
Mahistrado ng Hukuman ng Paghahabol, mangyaring bisitahin ang website ng Sekretaryo
ng Estado sa www.ss.ca.gov o tawagan ang aming walang-bayad na linya ng botante sa
1-800-345-VOTE (8683).

ANG PAMAMARAAN NG PAGHALAL
Sa ilalim ng Konstitusyon ng California, ang mga Mahistrado ng Korte Suprema at ng mga
hukuman ng paghahabol ay napapailailim sa pagkumpirma ng mga botante. Ang publiko ay
bumoboto ng “oo” o “hindi” kung pananatilihin ang bawat mahistrado.
Ang mga panghukumang opisinang ito ay di-partidista.
Bago maging isang mahistrado ng paghahabol ang isang tao, ang Gobernador ay dapat
magsumite ng pangalan ng kandidato sa Komisyon sa Pagtimbang ng mga Nominado sa
Hukuman, na binubuo ng mga miyembro ng publiko at mga abugado. Ang komisyon ay
nagsasagawa ng isang masusing pagrepaso ng pinagdaanan at katangian ng kandidato, na may
tulong ng komunidad, at saka dinadala ang pagtimbang ng kandidato sa Gobernador.
Rerepasuhin naman ng Gobernador ang pagtimbang ng komisyon at opisyal na hihirangin
ang kandidato, na ang mga katangian ay napapailalim sa komentaryo ng publiko bago ang
iksamen at pagrepaso ng Komisyon sa mga Paghirang na Panghukuman. Ang komisyong iyan
ay binubuo ng Punong Mahistrado ng California, ng Abugado Heneral ng California, at isang
nakakataas na Namamatnugot na Mahistrado ng mga Hukuman ng Paghahabol. Ang
Komisyon sa mga Paghirang na Panghukuman ay magkukumpirma naman o tatanggi sa
nominasyon. Kapag kinumpirmahan lamang magiging mahistrado ang isang nominado.
Pagkatapos ng pagkumpirma, ang mahistrado ay pasusumpain sa opisina at napapailalim sa
pag-aproba ng botante sa susunod na eleksiyon para gobernador, at pagkaraan sa pagtatapos
ng bawat panunungkulan. Ang panunungkulang itinatagubilin ng Konstitusyon ng
California para sa mga mahistrado ng Korte Suprema at mga hukuman ng paghahabol ay 12
taon. Ang mga mahistrado ay kinukumpirma lamang ng Komisyon sa mga Paghirang na
Panghukuman hanggang sa kasunod na eleksiyon para gobernador, kung kailan tumatakbo
sila para manatili sa natitira ng kanilang panunungkulan, kung mayroon, ng kanilang
sinundan, na maaaring apat o walong taon.
(Seksion 9083 ng Kodigo sa mga Eleksiyon.)
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Mga Mahistrado ng Korte Suprema

Marvin R. Baxter, Katulong na Mahistrado ng Korte Suprema ng California
Pagtanggap sa Bar: Tinanggap sa Bar ng California noong 1966.
Edukasyon: Nagtapos sa Hastings College of the Law, J.D., Coro Foundation Fellowship sa mga Pampublikong Gawain, at California
State University, Fresno, B.A.—Ekonomiya.

Propesyonal na Pinagdaanan Ukol sa Batas: Sekretaryo ng mga Paghirang na Panghukuman at Tagapagapaganap para kay
Gobernador Deukmejian, Sacramento, 1983–1988; Pribadong abugado, Fresno, 1968–1983; Diputadong Abugado ng Distrito ng County ng
Fresno, 1966–1968.
Pinagdaang Panghukuman: Katulong na Mahistrado, Korte Suprema ng California, 1991 hanggang sa kasalukuyan (hinirang ng
Gobernador, kinumpirma ng Komisyon sa mga Paghirang na Panghukuman at ng manghahalal, 1990, may-bisa mula Enero 7, 1991).
Katulong na Mahistrado, Hukuman ng Paghahabol, Ikalimang Distrito ng Paghahabol, 1988–1991.

Carlos R. Moreno, Katulong na Mahistrado ng Korte Suprema ng California
Pagtanggap sa Bar: Tinanggap sa Bar ng California noong 1975.
Edukasyon: Stanford Law School, J.D., 1975. Yale University, B.A., 1970.
Propesyonal na Pinagdaanan Ukol sa Batas: Diputadong Abugado ng Lungsod, opisina ng Abugado ng Lungsod ng Los
Angeles; abugado, Kelley Drye & Warren.

Pinagdaang Panghukuman: Katulong na Mahistrado, Korte Suprema ng California (hinirang noong Oktubre 18, 2001); Hukom,
Hukuman ng Distrito ng Estados Unidos, Sentral na Distrito ng California (hinirang noong 1998); Hukom, Hukumang Superyor ng Los
Angeles (hinirang noong 1993, inihalal noong 1994); Hukom, Hukumang Munisipal ng Compton (hinirang noong 1986, inihalal noong
1988).

Kathryn M. Werdegar, Katulong na Mahistrado ng Korte Suprema ng California
Pagtanggap sa Bar: Tinanggap sa Bar ng California noong 1964.
Edukasyon: Mga Paaralan ng Batas: J.D.’s University of California at Berkeley (Boalt Hall) at George Washington University. Nagtapos
na nangunguna sa klase; unang babaing inihalal na punong patnugot ng University of California Law Review. Di-gradwado: B.A., University
of California at Berkeley.

Propesyonal na Pinagdaanan Ukol sa Batas: Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos; Direktor, Dibisyon sa Batas na
Pangkrimen ng California Continuing Education of the Bar; Nakatataas na Abugado, Korte Suprema ng California at Hukuman ng Paghahabol
ng California; Katulong na Propesor at Katulong na Dekano, University of San Francisco School of Law.
Pinagdaang Panghukuman: Katulong na Mahistrado, Korte Suprema ng California, 1994 hanggang sa kasalukuyan. Hinirang ng
Gobernador at kinumpirma ng Komisyon sa mga Paghirang na Panghukuman, 1994; kinumpirma ng manghahalal, 1994. Katulong na
Mahistrado, Hukuman ng Paghahabol, Unang Distrito ng Paghahabol, 1991–1994.

Mga Mahistrado ng Korte Suprema
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Partidong Republikano

Partidong Demokratiko

Ikinararangal ng mga Republikano ang dakilang pamumuno na
ipinagkaloob sa ating bansa ni Presidente George W. Bush. Habang si
Presidente Bush ay lider ng ating partido, siya naging lider din ng lahat ng
Amerikano. Ang Partidong Republikano ay sumusunod sa pamumuno ni
Presidente Bush upang anihin din namin ang pribilehiyo na maging
partidong pampulitika na namumuno sa lahat ng taga-California.
Si Bill Simon ay magiging gobernador na mamumuno sa lahat ng tagaCalifornia, anuman ang kulay, lahi, paniniwala, o edad sa ating pagsisikap na
ibalik ang California sa dating maipagmamalaking katayuan bilang isang
modelong estado para sa mataas na uri ng edukasyon, mapagkakatiwalang
inpraistruktura, proteksiyon ng kapaligiran at kasaganaang pangkabuhayan.
Si Bill Simon ay magbabalik din ng integridad sa opisina ng Gobernador.
Kung si Bill Simon ang gobernador, lahat ng taga-California ay
magkakaroon ng pagkakaton na marinig ng kanilang gobernador na hindi na
kailangang maglaro ng palihim na pulitika sa likod ng silid.
Ang paghalal sa mga Republikano sa opisina sa California ay:
• Titiyak ng mahusay at may-pananagutang mga pambulikong paaralan
para sa ating mga anak at apo.
• Titiyak na abot-kaya at madaling gamiting pangangalagang
pangkalusugan para sa mga bata, pamilya, at nakatatanda.
• Magpapatigil sa paggastang umuubos ng badyet na naglulubog sa mga
susunod na henerasyon sa utang na maitatalang kauna-unahan.
Sumama sa amin sa pagboto ng buong Pangkat na Republikano.

Ang Partidong Demokratiko ay may subok na rekord ng solidong
pamumuno sa ekonomiya, edukasyon, at kaligtasan ng publiko at nanguna
sa pagsisikap na repormahin ang mga gawain ng mga korporasyon upang
protektahan ang mga bumubuwis at mga pondo sa pensiyon.
Ang mga Demokratiko, kasama ng pamumuno ni Gobernador Davis at
ating mga Demokratikong opisyal, ay:
• Nagtaas ng pananagutan ng paaralan, sinuportahan ang mga guro at
pinahusay ang pampublikong edukasyon, nagresulta sa mas mataas na
marka sa pagsusulit
• Sinuportahan ang ating mga opisyal na tagapagpatupad ng batas at
mga bumbero sa pamamagitan ng mga pondo para sa kagamitan at
pagsasanay
• Nagpasa ng batas upang alisin sa mga kalye at mga paaralan ang mga
sandatang pang-atake at mga Espesyal ng Gabi ng Sabado
• Gumawa ng makabuluhang reporma sa HMO, ibinalik ang mga
desisyon sa pangangalagang pangkalusugan sa mga kamay ng mga
pasyente at kanilang mga doktor
Sa muling paghalal kay Gobernador Davis at pagsuporta sa ating mga
kandidato para sa pambuong-estadong opisina, sa Kongreso, at sa Lehislatura
ng Estado, tutulungan ninyo ang mga Demokratiko na patuloy na
makipaglaban para sa:
• Higit na na pagbawas sa marahas na krimen para sa mga mas ligtas na
kapitbahayan at paaralan
• Mahusay na pampublikong edukasyon para sa lahat ng bata
• Proteksiyon ng Seguridad Sosyal at Medicare, idinaragdag ang
pagsakop ng resetang gamot
• Responsableng pagsusuri ng kabuhayan at ekonomiya para sa mga
nagtatrabahong pamilya
• Mas malaking proteksiyon ng kapaligiran para sa susunod na
henerasyon
• Proteksiyon ng karapatan ng babae na pumili
• Lubos na pagtanggal sa mga krimen ng pagkamuhi
Mangyaring samahan kami sa pagkilos upang patuloy na bumuo ng mas
mabuting California.

SHAWN STEEL, Tagapangulo
The California Republican Party
Ronald Reagan California Republican Center
1903 West Magnolia Boulevard, Burbank, CA 91506
818-841-5210
916-448-9496
E-mail: chairman@cagop.org
Website: www.cagop.org

Partidong Libertarian
Ang Partidong Libertarian ay Amerika. Kami ay mga taong katulad ninyo.
Gusto namin ng mas mabuting Amerika. Kami ang tanging partidong
pampulitika na lumalaban para mga indibidwal na karapatan ng bawat isa
laban sa malaking pamahalaan na gumagasta nang labis, nagbubuwis nang
labis at nakikialam sa inyong personal na buhay. Kung inilalarawan ninyo ang
sarili na liberal sa lipunan at konserbatibo sa pananalapi, tawagan kami ngayon.
Ang Partidong Libertarian ay sumusuporta sa inyong karapatan na:
• panatilihin sa inyo ang inyong kinita. Bawasan o alisin ang mga buwis
tuwing posible.
• patakbuhin ang inyong sariling negosyo at masiyahan sa inyong ariarian. Bawasan ang mga regulasyon at papeles na nangangahulugan ng
mas maraming trabaho, mas matataas na sahod, mas mababang presyo
para bawat isa.
• edukahan ang inyong mga anak sa paraang angkop sa tingin ninyo.
• piliin ang sariling istilo ng pamumuhay. Hindi dapat tratuhin kayo ng
pamahalaan na isang kriminal dahil sa inyong mga personal na pagpili:
sa pag-ibig; aliwan; libangan; medisina; o kung paano ninyo gustong
mamatay.
• tunay na pantay na pagtrato sa ilalim ng batas anuman ang lahi,
kasarian, relihiyon, seksuwalidad, o ibang mga personal na katangian.
• mag-angkin ng baril. Ang pagtatanggol sa sarili ay isang karapatan—
hindi pabor na pampulitika.
Ang Partidong Libertarian. May higit sa 60 Libertarian sa opisina sa
California at higit sa 525 humahawak ng opisina sa buong bansa, kami ang
tunay na pagpili. Tumawag sa 1-877-884-1776 o pumunta sa www.lp.org at
sumama sa amin ngayon!
Libertarian Party of California
14547 Titus Street, Suite 214, Panorama City, CA 91402-4935
1-877-884-1776
E-mail: office@ca.lp.org
Website: www.lp.org

SENATOR ART TORRES, (Ret.), Tagapangulo
California Democratic Party
1401–21st Street #100, Sacramento, CA 95814
916-442-5707
213-239-8730
FAX: 916-442-5715
E-mail: info@ca-dem.org
Website: www.ca-dem.org

Partidong Luntian
Ang mga prinsipyo ng Partidong Luntian ay ipinahayag sa 10
Pangunahing Minamahalaga:
Katalinuhang Pangkabuhayan Peminismo
Demokrasyang Pangmasa
Ekonomiyang Nakabase sa Komunidad
Katarungang Panlipunan
Desentralisasyon
Kawalan ng Karahasan
Personal at Pandaigdig na Pananagutan
Paggalang sa Pagkakaiba-iba Kakayahang Ipagpatuloy
Itinataguyod namin ang:
• Kawalan ng karahasan at pangangalaga ng mga kalayaang sibil.
• Tinaasang pagpopondo ng edukasyon at pagpapahintulot sa mga lokal
na paaralan na gumawa ng pagbabago.
• Subok na mga programa sa edukasyon na may dalawang wika,
tinaasang pagsasanay sa wika para sa lahat ng estudyante.
• Pagprotekta sa mga bata at kabataan laban sa diskriminasyon at
pagsasamantala.
• Panlahat ng pangangalagang pangkalusugan, kabilang ang holistiko at
kalusugan ng isipan.
• Pagpiling ukol sa pagpaparami.
• Tunay na Nakakabuhay na Sahod, at karapatan ng manggawa na magorganisa.
• Pagtatapos ng parusang kamatayan.
• Isang moratoryo sa pagtatayo ng bilangguan.
• Paggamit ng droga na hindi isang krimen, at sa halip ay pondohan ang
mga subok na programa sa paggamot.
• Mga programang apirmatibong aksiyon.

Ang hanay ng mga pahayag ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng bunutan.
Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ipinagkaloob ng mga partidong pampulitika at ang katumpakan ay hindi siniyasat ng alinmang opisyal na ahensiya.
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• Pag-aalis ng diskriminasyon batay sa lahig, kasarian, edad at
kapansanan.
• Pagtataas ng pagpopondo sa programang tulong sa antas na kita na
maipagpapatuloy.
• Pagtatapos ng pag-atake sa imigrante at paghihinala batay sa lahi.
• Pagsuporta sa mga karapatan ng tomboy, bakla, biseksuwal at mga
transgender.
• Pagbabago sa ekonomiya ng California upang maging pangmatagalang
maipagpapatuloy na ekolohikal.
• Pagbubuwis sa polusyon, di-nababagong enerhiya at basura, sa halip na
ang paggawa.
• Pagtatapos ng kawanggawa sa korporasyon.
• Reporma sa pagtustos sa kampanya na nagbabawas ng impluwensiya ng
salapi sa pulitika.
• Reporma sa eleksiyon, partikular ang kaagad na pagboto sa mga
nangungunang kandidato at proporsiyonal na pagkatawan.
• Pagpaparami ng pampublikong paghahatid.
• Paggamit na lupa na ekolohikal na maipagpapatuloy.
• Pagprotekta at pagtataguyod ng pagsasaka ng pamilya at organiko.
• Konserbasyon ng enerhiya at nababagong enerhiya.
• Pangangalaga ng mga gubat ng matatandang puno.
• Pagtatapos ng lakas nuklear.
GREEN PARTY OF CALIFORNIA
P.O. Box 2828, Sacramento, CA 95812
916-448-3437
E-mail: gpca@greens.org
Website: http://www.cagreens.org/

Partidong Reporma
Kami ay isang Partido ng mga independiyenteng botante na nakapokus sa
pag-aalis ng impluwensiya ng salapi ng espesyal na interes sa ating sistemang
pampulitika. Ang malalaking korporasyon ay nahuling gumagawa ng mga
kahina-hinala, kung hindi man kriminal na gawain sa negosyo. Ang mga
korporasyon ding ito ay bumili ng impluwensiya sa pamamagitan ng
malalaking kontribusyon sa kampanya. Sa pagrehistro sa Partidong
Reporma, tutulong kayo na makaimpluwensiya ng pagbabago sa
pamamagitan ng aktibismong pampulitika.
Ang bawat pag-inog ng eleksiyon ay nagdala sa atin ng mag huwad na
pangako upang ayusin ang nasira: ang ating mga paaralan, ang ating mga
tagapagdulot ng tubig, ang ating pangangalagang pangkalusugan at mga
trabaho. Ang kasalukuyang estado ng ating ekonomiya ay resulta ng
kasakiman ng negosyo, mga mahihinang desisyon ng pamahalaan,
nakakasirang deregulasyon ng Industriya ng Koryente, Telekomunikasyon,
at Transportasyon. Ang ating mga sistema ng pagreretiro kabilang ang
401(k) ay naglalaho. Kung gusto ninyong baguhin ang sistema,
magparehistro sa Partidong Reporma.
Ang aming pangunahing pokus ay pangangalaga sa sariling-pagpapasiya
ng Amerika, industriya at pamumunong teknikal, pagbabayad ng
pambansang utang ($6,000,000,000,000+), pagbalanse ng pederal na badyet
at pag-aalis ng impluwensiya ng malaking salapi sa pulitika ng Estados
Unidos.
Ang Partidong Reporma ay mananatiling malayo sa relihiyon, sa inyong
silid-tulugan at mga isyung panlipunan.
Ang Reform ay nangangahulugang “Hindi Ipinagbibili Sa Anumang
Presyo.”
Sa tulong lamang ninyo magtatagumpay ang Partidong Reporma.
Magparehistro sa Partidong Reporma.
DONNA G. CAMPBELL, Tagapangulo sa Estado
Reform Party of California
4606 Greenbush Drive, Concord, CA 94521
925-676-1687
888-827-3367—Voice Mail Message Center
FAX: 925-686-3749
E-mail: dgcjgcr5@aol.com
Website: http://reformpartyofcalifornia.org

Partidong Natural na Batas
Ang Partidong Natural na Batas ay nag-aalay ng nakatingin sa hinaharap,
sentido komun, pabor sa pagpigil, pinatunayan ng agham na mga solusyon sa
mga problema ng Amerika. Ang aming mga prinsipyo at programa ay batay sa
pinakabagong siyentipikong kaalaman na inilahad ng quantum physics—ang
pagkatuklas ng pinag-isang larangan bilang batayan ng lahat ng magkakaibang
natural na batas na namamahala sa ating masalimuot na sanlibutan, ang
napapailalim na pagkakaisa ng buhay, at ang pundamental na pagkakaugnayugnay ng lahat ng bagay.
Sinusuportahan namin ang:
• Mga malikhaing programa sa pagpapaunlad ng buong potensiyal ng lahat
ng ating estudyante, at lokal na kontrol sa edukasyon
• Pagtataguyod ng mga mas masagana, nagkakasundong internasyonal na
relasyon sa pamamagitan ng pagluluwas ng mga kaalaman, hindi mga
sandata, ng Estados Unidos, at pagtatatag ng isang komisyon upang
manaliksik at magrekomenda ng mga mapayapang solusyon sa terorismo
• Pagtatapos ng kontrol ng espesyal na interes sa pulitika sa pamamagitan ng
pag-aalis ng mga PAC
• Pagbabago sa ating sistema ng pangangalagang pangkalusugan kabilang
ang pagdaragdag ng natural na pangangalagang pangkalusugan mga
programang ipinapakita upang pigilan ang sakit at bawasan ang mga gastos
• Pagtiyak ng isang matatag na ekonomiya sa pamamagitan ng pagbababa
ng mga buwis nang responsable at pag-aalis ng maaksayang paggasta
• Subok-sa-larangan na pagpigil ng krimen at rehabilitasyon
• Pagpaparami ng mga tagapagdulot ng nababago at hindi nakakaruming
enerhiya, na naglilimita sa ating pagdepende sa mga gatong mula posil o
abok sa bato
• Malalakas na batas na pangkapaligiran na tumitiyak ng isang malusog at
busilak na kapaligiran
• Ang pangangalaga ng panustos na pagkain ng Amerika sa pamamagitan
ng maipagpapatuloy, organikong pagtatanim, at pagtatatak at pagsubok sa
kaligtasan ng mga pagkaing genetikal na binuo
NATURAL LAW PARTY OF CALIFORNIA
P.O. Box 462, Felton, CA 95018
831-425-2201
FAX: 831-427-9230
E-mail: nlpca@aol.com
Website: http://www.natural-law.org

Partidong Amerikanong Independiyente
Bakit ang Partidong Amerikanong Independiyente (kasapi ng California
ng Constitution Party)?
Dahil ang ating bansa ay may malaking problema!
Ang Amerika ay nasa isang hindi nakadeklarang digmaan sa kalaban
[terorismo] na hindi lubos ang pakahulugan; isang digmaan na ginagamit
upang mapalawak nang malaki ang pagkontrol ng pamahalaan sa ating mga
pang-araw-araw na buhay;
Ang ating bansa ay may utang na mga $6 na trilyon, at ang Kongreso ay
bumoto na itaas ang utang ng karagdagang $450 bilyon;
Habang nawawala ang trabaho sa Amerika, ang sagot ng Administrasyon
ay isang patakarang pangkalakalan na naglilipat ng higit pang mga trabaho sa
ibang mga bansa, pinalalawak ang imigrasyon, at naggagawad ng amnestiya sa
mga ilegal na banyaga na labag-sa-batas na nasa Estados Unidos:
Ang digmaan ay ginagamit bilang dahilan upang maisosyal ang bansa sa
pamamagitan ng pagtubos sa mga linya ng eruplano, tulong sa mga
higanteng korporasyon ng seguro, at ibang mga programa:
Ang masasamang-loob sa negosyo sa mga monopolya ng enerhiya/utilidad
ay ninanakawan ang mga bumubuwis;
Ang holokaustong pagpatay ng hindi pa isinisilang ay patuloy nang
walang awat; at ngayon, dalawang hukom sa Ikasiyam na Paligid ng
Hukuman ng Paghahabol ay nagdeklara na ang sumpa ng katapatan ng
bansa ay labag sa konstitusyon dahil kasama rito ang Mga salitang “Sa Ilalim
ng Diyos.”
Laban sa mga naturang patakaran ang Partidong Amerikanong
Independiyente ay nakatayo, naninindigan sa Konstitusyon, at sa mga
tradisyunal na minamahalagang moral ng Amerika.
Kailangan kayo ng A.I.P., at kailangan ninyo ang A.I.P.
NATHAN E. JOHNSON, Tagapangulo sa Estado
American Independent Party
1084 West Marshall Boulevard, San Bernardino, CA 92405
619-460-4484
E-mail: sdaip@earthlink.net
Website: www.aipca.org

Ang hanay ng mga pahayag ay pinagpasiyahan sa pamamagitan ng bunutan.
Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ipinagkaloob ng mga partidong pampulitika at ang katumpakan ay hindi siniyasat ng alinmang opisyal na ahensiya.
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MGA OPISYAL SA MGA ELEKSIYON NG COUNTY
ALAMEDA COUNTY

GLENN COUNTY

MADERA COUNTY

Registrar of Voters
1225 Fallon Street, Room G-1
Oakland, CA 94612-4283
510-663-8683
www.co.alameda.ca.us/rov

Elections
516 W. Sycamore Street, 2nd Floor
Willows, CA 95988
530-934-6414
www.countyofglenn.net/
elections/home_page.asp

Registrar of Voters
209 W. Yosemite Avenue
Madera, CA 93637
559-675-7720
www.madera-county.com

ALPINE COUNTY
P.O. Box 158
Markleeville, CA 96120
530-694-2281
www.alpinecountyca.com

MARIN COUNTY
HUMBOLDT COUNTY
3033 “H” Street
Eureka, CA 95501
707-445-7678
www.co.humboldt.ca.us

AMADOR COUNTY
Elections
500 Argonaut Lane
Jackson, CA 95642
209-223-6465

BUTTE COUNTY
County Clerk-Elections Division
25 County Center Drive, Suite I
Oroville, CA 95965-3375
530-538-7761
http://clerk-recorder.buttecounty.net

IMPERIAL COUNTY
Registrar of Voters
940 Main Street, Suite 202
El Centro, CA 92243
760-482-4226
www.imperialcounty.net

MARIPOSA COUNTY

INYO COUNTY

MENDOCINO COUNTY

P.O. Box F
Independence, CA 93526
760-878-0224

501 Low Gap Road, Room 1020
Ukiah, CA 95482
707-463-4371
www.co.mendocino.ca.us

CALAVERAS COUNTY

KERN COUNTY

Elections Department
891 Mountain Ranch Road
San Andreas, CA 95249-0971
209-754-6376
www.co.calaveras.ca.us

Elections Office
1115 Truxtun Avenue
Bakersfield, CA 93301
661-868-3590
1-800-452-8683
www.co.kern.ca.us/elections

COLUSA COUNTY
546 Jay Street
Colusa, CA 95932
530-458-0500
www.colusacountyclerk.com

CONTRA COSTA COUNTY
P.O. Box 271
524 Main Street
Martinez, CA 94553
925-646-4166
www.co.contra-costa.ca.us/
depart/elec/index.htm

EL DORADO COUNTY
Elections Department
2850 Fairlane Court
P.O. Box 678001
Placerville, CA 95667-8001
530-621-7480
www.co.el-dorado.ca.us/elections

FRESNO COUNTY
2221 Kern Street
Fresno, CA 93721
559-488-3246
www.fresno.ca.gov/2850/index.html
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4982 - 10th Street
P.O. Box 247
Mariposa, CA 95338
209-966-2007

MERCED COUNTY
2222 “M” Street, Room 14
Merced, CA 95340
209-385-7541
www.co.merced.ca.us

MODOC COUNTY
KINGS COUNTY
Elections Department
1400 W. Lacey Blvd.
Hanford, CA 93230
559-582-3211 Ext. 4401
www.countyofkings.com

LAKE COUNTY
Registrar of Voters
255 North Forbes Street
Lakeport, CA 95453
707-263-2372
www.co.lake.ca.us

DEL NORTE COUNTY
981 “H” Street, Suite 160
Crescent City, CA 95531
707-465-0383

3501 Civic Center Drive, Room 121
San Rafael, CA 94903
P.O. Box E (Mailing Address)
San Rafael, CA 94913
415-499-6456
www.co.marin.ca.us

LASSEN COUNTY
220 S. Lassen Street, Suite 5
Susanville, CA 96130
530-251-8216
http://clerk.lassencounty.org

LOS ANGELES COUNTY
12400 Imperial Highway
Norwalk, CA 90650-8357
562-462-2716
www.lavote.net or
www.regrec.co.la.ca.us

County Clerk/Elections Office
P.O. Box 130
Alturas, CA 96101
530-233-6201

MONO COUNTY
Registrar of Voters
P.O. Box 237
Bridgeport, CA 93517
760-932-5530

MONTEREY COUNTY
1370 B South Main Street
Salinas, CA 93901
831-796-1499
www.montereycountyelections.us

NAPA COUNTY
900 Coombs Street, Room 256
Napa, CA 94559
707-253-4321
www.co.napa.ca.us

NEVADA COUNTY
Elections
10433 Willow Valley Road, Suite E
Nevada City, CA 95959
530-265-1298
www.election.co.nevada.ca.us
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ORANGE COUNTY

SAN LUIS OBISPO COUNTY

SONOMA COUNTY

1300 S. Grand Avenue, Bldg. C
Santa Ana, CA 92705
714-567-7600
www.oc.ca.gov/election

Elections Division
1144 Monterey Street, Suite A
San Luis Obispo, CA 93408
805-781-5228
www.sloelections.org

435 Fiscal Drive
P.O. Box 11485
Santa Rosa, CA 95406-1485
707-565-6800
1-800-750-VOTE (8683)
www.sonoma-county.org/regvoter

PLACER COUNTY
2956 Richardson Drive
P.O. Box 5278
Auburn, CA 95604
530-886-5650
www.placer.ca.gov/elections

SAN MATEO COUNTY
Registration and Elections Division
40 Tower Road
San Mateo, CA 94402
650-312-5222
www.shapethefuture.org

SANTA BARBARA COUNTY
1101 Anacapa Street, Second Floor
P.O. Box 159
Santa Barbara, CA 93102
805-568-2200
www.sb-democracy.com

RIVERSIDE COUNTY
Registrar of Voters
2724 Gateway Drive
Riverside, CA 92507
909-486-7200
www.voteinfo.net

SANTA CLARA COUNTY
1555 Berger Drive, Bldg. #2
San Jose, CA 95112
408-299-VOTE (8683)
408-299-POLL (7655)
www.sccvote.org

SACRAMENTO COUNTY
Voter Registration & Elections
3700 Branch Center Road
Sacramento, CA 95827
916-875-6451
www.co.sacramento.ca.us/elections

SANTA CRUZ COUNTY

SAN BENITO COUNTY

SHASTA COUNTY

Courthouse
440 Fifth Street, Room 206
Hollister, CA 95023
831-636-4016

1643 Market Street
Redding, CA 96001
P.O. Box 990880 (Mailing Address)
Redding, CA 96099-0880
530-225-5730
www.co.shasta.ca.us

SAN BERNARDINO COUNTY
Registrar of Voters
777 East Rialto Avenue
San Bernardino, CA 92415-0770
909-387-8300
www.sbcrov.com

SAN DIEGO COUNTY
Registrar of Voters
5201 Ruffin Road, Suite I
San Diego, CA 92123
858-565-5800
www.sdvote.com

SAN FRANCISCO COUNTY
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place,
Room 48
San Francisco, CA 94102
415-554-4375
www.sfgov.org

SAN JOAQUIN COUNTY
212 N. San Joaquin Street
Stockton, CA 95202
209-468-2885
www.co.san-joaquin.ca.us/elect

1021 “I” Street, Suite 101
Modesto, CA 95354
209-525-5200

SUTTER COUNTY

PLUMAS COUNTY
County Clerk/Elections Office
520 Main Street, Room 102
Quincy, CA 95971
530-283-6256
http://countyofplumas.com

STANISLAUS COUNTY

701 Ocean Street, Room 210
Santa Cruz, CA 95060
831-454-2060
www.votescount.com

SIERRA COUNTY
County Clerk-Recorder
Courthouse, Room 11
P.O. Drawer D
Downieville, CA 95936
530-289-3295

SISKIYOU COUNTY
311 Fourth Street, Room 201
P.O. Box 338
Yreka, CA 96097
530-842-8084
www.co.siskiyou.ca.us

SOLANO COUNTY
Registrar of Voters
510 Clay Street
P.O. Box I
Fairfield, CA 94533
707-421-6675
1-888-933-VOTE (8683)
www.solanocounty.com/elections

Registrar of Voters
433 Second Street
Yuba City, CA 95991
530-822-7122

TEHAMA COUNTY
444 Oak Street, Room C
P.O. Box 250
Red Bluff, CA 96080
530-527-8190

TRINITY COUNTY
101 Court Street
P.O. Box 1215
Weaverville, CA 96093-1215
530-623-1220
www.trinitycounty.org/elections

TULARE COUNTY
Elections
221 S. Mooney Blvd., Room G-28
Visalia, CA 93291-4596
559-733-6275
www.tularecoauditor.org/elections

TUOLUMNE COUNTY
County Clerk & Election Department
39 N. Washington Street, Suite A
2 S. Green Street (Mailing Address)
Sonora, CA 95370
209-533-5570

VENTURA COUNTY
Elections Division
800 S. Victoria Avenue, L-1200
Ventura, CA 93009
805-654-2664
www.ventura.org/election/elecidx.htm

YOLO COUNTY
Elections Office
625 Court Street, Room B05
Woodland, CA 95695
P.O. Box 1820 (Mailing Address)
Woodland, CA 95776-1820
530-666-8133
www.yoloelections.org

YUBA COUNTY
Elections
935 14th Street
Marysville, CA 95901
530-741-6545
www.co.yuba.ca.us
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KAILANGANG MAHANAP ANG INYONG LUGAR NA BOTOHAN?
Bisitahin ang aming Website sa www.ss.ca.gov at magklik sa tanda o icon ng
lugar ng botohan.
Ang Aming Website Ay Nagkakaloob Din Ng:
Mismong Oras ng Gabi na mga Resulta ng Eleksiyon
Listahan ng mga Kandidato
Impormasyong Pagsisiwalat ng Kontribusyon sa Kampanya
Impormasyon Tungkol sa Balotang Ipinakokoreo

Ang Kinalalagyan ng Inyong Lugar na Botohan ay nakalista rin sa panlikod na pabalat
na inyong Huwarang Balota na ipinakoreo sa inyo ng inyong opisyal sa mga eleksiyon ng county.

Tawagan ang Opisina sa mga Eleksiyon ng County para makakuha ng tulong.
(Tingnan ang pahina 60 para sa impormasyon sa lokal na opisyal na matatawagan sa county.)

Maglingkod Bilang Trabahador Sa Presinto Sa Araw Ng Eleksiyon!
Tumulong na Pangalagaan ang ating DEMOKRASYA!
Tulungan ang mga botante sa Araw ng Eleksiyon
Kumita ng karagdagang pera (ang bayad ay depende sa county)

Alam ba Ninyo na Mayroong isang Programang Estudyanteng
Trabahador sa Presinto?
Ang mga karapat-dapat na estudyante ay maaaring hirangin bilang mga trabahador
sa presinto sa Araw ng Eleksiyon. Natututuhan ng mga estudyante ang kahalagahan
ng paglahok sa proseso ng paghalal. Ang mga estudyante ay nagkakaloob ng lubhang
kailangang suporta sa mga lugar ng botohan.
Tawagan ang inyong Opisyal sa mga Eleksiyon ng County para sa
kumpletong impormasyon at MAG-APLAY NGAYON!
(Tingnan ang pahina 60 para sa impormasyon
sa matatawagang lokal na opisyal sa
mga eleksiyon ng county.)
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A ng I nyong B oto ay M akakagawa ng P agkakaiba!
Sundin ang 3 Madaling Hakbang sa Pagboto

Magparehistro
Kung ikaw ay mamamayan ng Estados Unidos, residente ng California, wala sa bilangguan o hindi
parolado para sa napatunayang krimen, at magiging 18 taong gulang bago lumampas ang Nobyembre 5,
2002, puwede kang magparehistro upang bumoto. Upang bumoto, puwede mong:
• Tawagan o bisitahin ang opisina sa mga eleksiyon ng inyong county (tingnan ang pahina 60 para
sa impormasyon sa matatawagan).
• Tawagan ang Walang-Bayad na Tawagan ng Sekretaryo ng Estado sa 1-800-345-VOTE.
• Magparehistro on-line sa www.ss.ca.gov/elections/elections_vr.htm.
Ang inyong kinumpletong pormularyo ng rehistrasyon ay dapat matanggap ng opisina sa mga eleksiyon
ng inyong county nang hindi kukulangin sa 15 araw bago ang eleksiyon (Oktubre 21, 2002).

Matuto
Maraming paraan upang malaman ang tungkol sa mga kandidato at panukalang-batas.
• Ang Huwarang Balota ng inyong County ay nagkakaloob ng kinalalagyan ng inyong lugar na
botohan, mga oras ng lugar ng botohan, kung sino ang mga lokal at pang-estadong kandidato sa
batasan, kung paano mag-aaplay para sa balotang ipinakokoreo, at kung paano gagamitin ang
kagamitan sa pagboto sa inyong county.
• Ang Patnubay na Impormasyon sa Botante ng Estado ay nagkakaloob ng impormasyon na
kailangan ninyo tungkol sa mga pambuong-estadong kandidato at mga panukalang-batas. Ang
bersiyong pinakikinggan ay makukuha rin para sa may kapansanan sa paningin sa pamamagitan ng
pagtawag sa 1-800-345-VOTE. Ang Patnubay na Impormasyon sa Botante ng Estado ay makukuha
rin on-line sa www.voterguide.ss.ca.gov.
• Cal Access ay isang kasangkapang on-line na nagkakaloob ng impormason tungkol sa kung sino ang
nagbibigay ng kontribusyong pondo sa kampanya upang suportahan o salungatin ang mga
pambuong-estadong kandidato at panukalang-batas. Pumunta on-line sa www.cal-access.ss.ca.gov
para sa karagdagang impormasyon.
• Kausapin ang Pamilya at mga Kaibigan dahil ang mga desisyong ginagawa ninyo sa kubol na
botohan ay mahalaga at tumutulong na panatilihing malakas ang ating bansa.

Bumoto
Ang Araw ng Eleksiyon ay Martes, Nobyembre 5, 2002. Ang mga botohan ay bukas mula ika-7 ng
umaga hanggang ika-8 ng gabi.
• Hanapin ang inyong Lugar na Botohan—Ang kinalalagyan ng inyong lugar na botohan ay
nakalagay sa likod ng inyong huwarang balota ng county. Puwede ninyo ring mahanap ang inyong
lugar na botohan sa pamamagitan ng pagtawag sa opisina sa mga eleksiyon ng inyong county sa
http://www.ss.ca.gov/elections/elections_ppl.htm.
• Upang Bumoto sa Pamamagitan ng Koreo—Ang inyong county ay may huwarang balota na
naglalaman ng aplikasyon para sa "balotang ipinakokoreo." Upang matanggap ang iyong balotang
ipinakokoreo nang may sapat na panahon upang bumoto, ang aplikasyong ito ay dapat matanggap
ng opisina sa mga eleksiyon ng inyong county bago lumampas ang Oktubre 29. Upang mabilang,
ang inyong balotang ipinakokoreo ay dapat matanggap ng opisina sa mga eleksiyon ng county nang
hindi lalampas sa ika-8 ng gabi sa Araw ng Eleksiyon, Nobyembre 5, 2002.
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Kasalukuyang Ginagawa. . .

Mga Pinahusay na Sistema sa Pagboto

Panukala 41 – Batas ng 2002 Para sa Bono Ukol sa Pagsasamoderno
ng Pagboto
Panukala 41, inaprobahan ng mga botante sa Primaryang Eleksiyon ng Marso 5, 2002,
ay naglalaan ng $200 milyon upang pahusayin ang mga sistema ng pagboto, at itatag
ang Lupon sa Pagsasamoderno ng Pagboto upang isakatuparan ang gawaing ito.

Ang mga Pagpapahusay sa Hinaharap sa mga Sistema ng Pagboto ng
County ay Kabilang ang. . .
Wala nang chad
Wala nang sobrang pagboto
Wala nang di-sinasadyang kulang na pagboto
Mas maraming paraan para sa mga taong
may kapansanan
Maagang pagboto
Pagbibigay-daan sa mga wikang pederal na inaatas
Pagpapahusay ng seguridad
Pinabilis na pag-uulat ng mga resulta ng eleksiyon

Bisitahin ang webiste ng Panukala 41 sa
http://www.ss.ca.gov/elections/vma/home.html
upang mahanap ang mahalagang impormasyon
at materyal na may kaugnayan sa Batas sa
Bono Ukol sa Pagsasamoderno ng Pagboto.
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T UNGKOL S A M GA I NISYATIBO

Ano ang Proseso ng Inisyatibo?
Ang proseso ng inisyatibo, madalas na tinatawag na
“tuwirang demokrasya,” ay isang kasangkapan na magagamit ng mga mamamayan upang tuwirang magmungkahi
ng pagbabago sa batas ng California sa halip na magdaan
sa kanilang mga kinatawang pambatasan sa pamahalaan
ng estado.

Paano Gagawing Kuwalipikado ang isang
Inisyatibo para sa Balota
Ang unang hakbang sa proseso ay paggawa ng teskto ng
iminumungkahing batas (o panukalang-batas). Ang (mga)
tagapagtaguyod o (mga) awtor mismo ng panukalang-batas
ay makakasulat ng teksto, makakahingi ng tulong mula sa
pribadong manananggol, o makakahiling ng tulong mula
sa Opisina ng Pambatasang Manananggol.

Titulo at Kabuuran
Sa sandaling maisulat ang teskto, ang (mga) tagapagtaguyod ay dapat magsumite ng isang nakasulat na
kahilingan sa Abugado Heneral, kasama ng mga teksto ng
panukalang-batas at $200, para sa isang opisyal na titulo
at kabuuran ng panukalang-batas. Ang Abugado Heneral
ay naghahanda ng isang opisyal na titulo at kabuuran at,
kung kailangan, humiling ng isang pinagsamang ulat sa
tama sa pananalapi mula sa Kagawaran ng Pananalapi at
sa Komite sa Pinagsamang Badyet na Pambatasan.

Pagpapakalat ng Petisyon
Sa sandaling maipalabas ang titulo at kabuuran ng
Abugado Heneral, isang opisyal na petsa ng paghaharap
ang itinatatag at isang kalendaryo ng mahahalagang huling araw sa paghaharap ang inihahanda para sa (mga)
tagapagtaguyod ng Sekretaryo ng Estado. Ang (mga)
tagapagtaguyod ay may 150 araw upang ikalat ang mga
petisyon para sa pirma upang maging kuwalipikado sa
mga panukalang-batas para sa balota. Ang (mga) tagapagtaguyod ay dapat kumulekta ng mga pirmang kapantay ng 5% ng kabuuang bilang ng mga boto para sa lahat

ng kandidato para Gobernador at sa huling eleksiyong
panggobernador upang maging kuwalipikado ang isang
inisyatibo na nagmumungkahi ng pagbabago sa mga batas
ng California. Kung ang isang inisyatibo ay nagmumungkahing susugan ang Konstitusyon ng California,
ang (mga) tagapagtaguyod ay dapat kumulekta ng mga
pirmang kapantay ng 8% ng kabuuang bilang ng mga
boto para sa lahat ng kandidato para Gobernador sa huling eleksiyong panggobernador.

Paghaharap at Pagpapakalat
Sa sandaling ang iniaatas na bilang ng mga pirma ay
nakulekta, ang (mga) tagapagtaguyod ay dapat iharap
ang mga petisyon sa angkop na opisyal sa mga eleksiyon
ng county para sa pagpapatunay ng pirma. Ang inisyatibo ay itinuturing na kuwalipikado sa sandaling tanggapin
ng Sekretaryo ng Estado ang pasabi mula sa mga opisyal
sa mga eleksiyon ng county na nagpapatunay na ang mga
petisyon ay pinirmahan ng kinakailangang bilang mga
nakarehistrong botante.

Panukalang Inilagay sa Balota para sa
Pag-aproba ng Botante
Sa sandaling maging kuwalipikado ang inisyatibo, ito ay
inilalagay sa susunod na balota na para sa buong estado.
Gayunman, ito ay dapat maging kuwalipikado nang
hindi kukulangin sa 131 araw bago ang susunod na pambuong-estadong eleksiyon kung saan ito ay ihaharap sa
mga botante. Kapag inaprobahan ng isang simpleng boto
ng mayoriya, ang inisyatibo ay magkakabisa sa araw
pagkaraan ng eleksiyon maliban kung may ibang petsa ng
pagpapatibay na tinukoy sa teksto ng panukalang-batas.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa proseso ng inisyatibo, mangyaring bisitahin ang website ng Sekretaryo ng
Estado sa www.ss.ca.gov o tumawag sa Dibisyon sa
mga Eleksiyon sa 916-657-2166.
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Panukala 46
Ang batas na ito na iminumungkahi ng Panukalang-Batas 1227 ng Senado ng Regular
na Sesyon ng 2001-2002 (Kabanata 26, Mga Batas ng 2002) ay isinumite sa mga tao
alinsunod sa mga probisyon ng Artikulo XVI ng Konstitusyon ng California.
Ang iminumungkahing batas na ito ay nagdaragdag ng mga seksiyon sa Kodigo sa
Kalusugan at Kaligtasan, dahil dito, ang mga bagong probisyong iminumungkahing idagdag
ay nilimbag sa tipong italika upang ipahiwatig na ang mga ito ay bago.
IMINUMUNGKAHING BATAS
SEK. 8. Bahagi 11 (nagsisimula sa Section 53500) ay idinaragdag sa Dibisyon 31 ng
Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan, upang mabasang:
BAHAGI II. BATAS NG 2002 PARA SA IPINAGKAKATIWALANG PONDO UKOL SA
PABAHAY AT PANGKAGIPITANG TIRAHAN
KABANATA 1. MGA PANGKALAHATANG PROBISYON
53500. Ang bahaging ito ay dapat makilala at maaaring tawaging Batas ng 2002 Para sa
Ipinagkakatiwalang Pondo Ukol sa Pabahay at Pangkagipitang Tirahan.
53501. Gaya ng pagkakagamit sa bahaging ito, ang mga sumusunod na katawagan ay may
mga sumusunod na kahulugan:
(a) “Komite” ay nangangahulugang ang Lupon sa Pananalapi ng Pabahay na nilikha ayon sa
Seksiyon 53524.
(b) “Pondo” ay nangangahulugang ang Ipinagkakatiwalang Pondo Ukol sa Pabahay at
Pangkagipitang Tirahan na nilikha ayon sa Seksiyon 53520.
KABANATA 2. IPINAGKAKATIWALANG PONDO UKOL SA
PABAHAY AT PANGKAGIPITANG TIRAHAN
53520. Ang mga nalikom sa bono na ipinalabas at ibinenta ayon sa bahaging ito ay dapat
ideposito sa Ipinagkakatiwalang Pondo Ukol sa Pabahay at Pangkagipitang Tirahan, na sa
pamamagitan nito ay itinatatag. Ang salapi sa pondo ay dapat ilaan at gamitin alinsunod sa
Kabanata 4 (nagsisimula sa Seksiyon 53533).
KABANATA 3. MGA PANGKALAHATANG PROBISYON
53521. Ang mga bono na may kabuuang halagang dalawang bilyon isang daang milyong
dolyar ($2,100,000,000) hindi kasama ang mga nagbabayad na bono, o ang halaga nito gaya ng
ipinasiyang kailangan at magagawa ng komite upang magampanan ang bahaging ito o upang
isagawa ang mabisang pagbebenta, ay maaaring ipalabas at ibenta upang magkaloob ng isang
pondong gagamitin sa pagsasakatuparan ng mga layuning inihayag sa bahaging ito upang
mabayaran ang Umiikot na Pondo Para sa Paggasta ng Pangkalahatang Obligasyong Bono ayon sa
Seksiyon 16724.5 ng Kodigo ng Pamahalaan. Ang mga bono ay dapat, kapag naibenta, maging at
bumuo ng isang balido at may-bisa ayon sa batas na obligasyon ng estado, at ang buong
pagkamatapat at kredito ng estado ay ipinangangako para sa napapanahong pagbabayad pareho ng
prinsipal at interes ng mga bono kapag ang prinsipal at interes ay dapat nang bayaran.
53522. Anumang mga bonong ipinalabas at ibinenta ayon sa bahaging ito ay maaaring
muling bayaran alinsunod sa Artikulo 6 (nagsisimula sa Seksiyon 16780) ng Kabanata 4 ng Bahagi
3 ng Dibisyon 4 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan. Ang pag-aproba ng mga manghahalal ng
estado para sa pagpapalabas ng mga bonong inilarawan sa kabanatang ito ay dapat kasama ang pagaproba ng pagpapalabas ng anumang mga bono na ipinalabas upang bayaran ang anumang mga
bono na orihinal na ipinalabas o anumang naunang ipinalabas na nagbabayad na bono.
53523. (a) Ang mga bonong inawtorisa ng bahaging ito ay dapat ihanda, isagawa, ipalabas,
ibenta, bayaran,at tubusin gaya ng itinatadhana sa Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng
Estado (Kabanata 4 (nagsisimula sa Seksiyon 16720) ng Bahagi 3 ng Dibisyon 4 ng Titulo 2 ng
Kodigo ng Pamahalaan) at lahat ng iba pang mga probisyon ng batas na umaaplay sa mga bono at
sa bahaging ito ay isinasama sa bahaging ito na waring buong nakalagay sa bahaging ito.
(b) Ayon sa Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado, ang gastos sa
pagpapalabas ng bono ay babayaran mula sa mga nalikom sa bono. Ang mga gastos na ito ay dapat
paghatian ng bawat programang pinopondohan sa pamamagitan ng kabanatang ito.
53524. (a) Tanging para sa layuning mag-awtorisa ng pag-isyu at pagbebenta, ayon sa Batas
sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado, ng mga bonong inawtorisa ng bahaging ito, ang
Komite sa Pananalapi ng Pabahay ay nililikha sa pamamagitan nito. Para sa mga layunin ng
bahaging ito, ang Komite sa Pananalapi ng Pabahay ay “ang komite” kung paano ginagamit ang
katawagan sa Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado. Ang komite ay binubuo ng
Kontroler, Tesorero, Direktor ng Pananalapi, Sekretaryo ng Negosyo, Ahensiya ng Transportasyon
at Pabahay, ng Direktor ng Pagpapaunlad ng Pabahay at Komunidad, at ng Direktor na
Tagapagpaganap ng Ahensiya sa Pananalapi ng Pabahay ng California, o ng kanilang mga
itinalagang kinatawan. Ang Tesorero ay dapat magsilbing tagapangulo ng komite. Isang mayoriya
ng komite ang maaaring umakto para sa komite.
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(b) Para sa mga layunin ng Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado, ang
kagawaran ay itinalagang ang “lupon” para sa mga proramang pinangangasiwaan ng kagawaran at
ang ahensiya ay ang “lupon” sa mga programang pinangangasiwaan ng ahensiya.
53525. Sa kahilingan ng lupon na naglalahad na ang mga pondo ay kailangan para sa mga
layunin ng kabanatang ito, dapat magpasiya ang komite kung kailangan o hindi o kanais-nais na
mag-isyu ng mga bonong inawtorisa ayon sa bahaging ito upang isakatuparan ang mga aksiyong
tinukoy sa Kabanata 4 (nagsisimula sa Seksiyon 53533), at kung gayon, ang halaga ng mga
bonong ipapalabas at ibebenta. Ang mga susunod na isyu ng bono ay maaaring iawtorisa at ibenta
upang isakatuparan ang aksiyong ito nang progresibo, at hindi kailangan na ang lahat ng bonong
inawtorisang ipalabas ay ibenta sa isang panahon.
53526. Dapat na may makulekta bawat taon at sa paraan at panahong katulad ng pagkulekta
sa ibang kita ng estado, bilang karagdagan sa mga ordinaryong kita ng estado, isang halagang
kinakailangan upang bayaran ang prinsipal ng, at interes sa, mga bono bawat taon, at tungkulin ng
lahat ng opisyal na itinalaga ng batas na kumulekta ng kita na gawin at gampanan ang bawat
hakbang na kailangan upang kulektahin ang karagdagang halaga.
53527. Sa kabila ng Seksiyon 13340 ng Kodigo ng Pamahalaan, sa pamamagitan nito ay
patuloy na inilalaan mula sa Pangkalahatang Pondo, para sa mga layunin ng bahaging ito, ang isang
halaga na magiging kapantay ng kabuuan ng mga sumusunod:
(a) Ang halagang kailangan taun-taon upang bayaran ang prinsipal ng, at ang interes sa, mga
bonong ipinalabas at ibinenta ayon sa bahaging ito, kapag ang prinsipal at interes ay dapat nang
bayaran.
(b) Ang halagang kailangan upang isakatuparan ang Seksiyon 53528, inilalaan nang walang
pagsasaalang-alang sa mga taon ng pananalapi.
53528. Para sa mga layuning maisakatuparan ang bahaging ito, ang Direktor ng Pananalapi
ay maaaring mag-awtorisa mula sa Pangkalahatang Pondo ng isang halaga o mga halaga na hindi
lalampas sa halaga ng mga hindi pa naibebentang bono na inawtorisa ng komite na ibenta para sa
layuning maisakatuparan ang bahaging ito. Anumang mga halagang inilabas ay dapat ideposito sa
pondo. Anumang salaping makukuha sa ilalim ng seksiyong ito ay dapat ibalik sa Pangkalahatang
Pondo mula sa salaping natanggam sa pagbebenta ng mga bono para sa layuning maisakatuparan
ang bahaging ito.
53529. Sa kabila ng anumang ibang probisyon ng bahaging ito, o sa Batas sa Pangkalahatang
Obligasyong Bono ng Estado, kung ang Tesorero ay nagbenta ng mga bono ayon sa bahaging ito na
kabilang ang opinyon ng tagapayo sa bono na may epekto na ang interes sa mga bono ay hindi
naisama sa kabuuang kita para sa pederal na pagbubuwis sa ilalim ng mga itinalagang kondisyon,
ang Tesorero ay maaaring magpanatili ng magkakahiwalay na kuwenta para sa mga nalikom sa
bono at sa mga kita sa pamumuhunan sa mga nalikom, at maaaring gamitin o patnugutan ang
paggamit ng mga nalikom o kita upang bayaran ang anumang pagsasauli, multa, o ibang
kabayarang iniaatas sa ilalim ng pederal na batas, o gawin ang anumang ibang aksyon tungkol sa
pamumuhuhan at gamitin ang mga nalikom na ito sa bono, gaya ng iaatas o kanais-nais sa ilalim
ng pederal na batas upang mapanatili ang katayuang di-saklaw ng buwis ng mga bonong ito at upang
makuha ang anumang ibang bentahe sa ilalim ng pederal na batas sa ngalan ng mga pondo ng
estadong ito.
53530. Ang lupon ay maaaring humiling sa Lupon sa Pamumuhunan ng Pinagsama-samang
Salapi na umutang mula sae Kuwenta sa Pamumuhunan ng Pinagsama-samang Salapi, alinsunod sa
Seksiyon 16312 ng Kodigo ng Pamahalaan, para sa mga layuning isakatuparan ang bahaging ito. Ang
halaga ng kahilingan ay hindi dapat lumampas sa halaga ng mga hindi pa naibebentang bono na, sa
pamamagitan ng resolusyon, ay inawtorisa ng komite na ibenta para sa layuning isakatuparan ang
bahaging ito. Dapat isagawa ng lupon ang anumang dokumentong iniaatas ng Lupon sa
Pamumuhunan ng Pinagsama-samang Salapi upang kumuha at magbayad sa utang. Anumang
halagang inutang ay dapat ideposito sa pondong ilalaan ng lupon alinsunod sa bahaging ito.
53531. Lahat ng salaping idineposito sa pondo na galing sa mga hulog at nadagdag na interes
sa mga bonong ibinenta ay dapat ireserba sa pondo at dapat makuha para ilipat sa Pangkalahatang
Pondo bilang kredito sa mga paggasta para sa interes ng bono.
53532. Napag-alaman at ipinahahayag dito ng Lehislatura na, dahil ang mga nalikom mula sa
pagbebenta ng mga bonong inawtorisa ng bahaging ito ay hindi “mga nalikom sa mga buwis” kung paano
ginagamit ang katawagang ito sa Artikulo XIII B ng Konstitusyon ng California, ang pamamahagi ng
mga nalikom na ito ay hindi napapailalim sa mga limitasyong ipinataw ng artikulong iyon.
KABANATA 4. PAGLALAAN NG MGA KITA
NG MGA BONO SA PABAHAY
53533. (a) Ang salaping idineposito sa pondo mula sa pagbebenta ng mga bono ayon sa
bahaging ito ay dapat ilaan para gastahin alinsunod sa mga sumusunod na iskedyul:
(1) Siyam na raan sampung milyong dolyar ($910,000,000) ay dapat ilipat sa Pondo sa
Pautang Ukol sa Rehabilitasyon ng Pabahay upang gastahin sa Programang Pabahay sa Maraming
Pamilya na inawtorisa ng Kabanata 6.7 (nagsisimula sa Seksiyon 50675) ng Bahagi 2, maliban sa
mga sumusunod:
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(A) Limampung milyong dolyar ($50,000,000) ay dapat ilipat sa Pondo sa Oportunidad ng
Preserbasyon at, sa kabila ng Seksiyon 13340 ng Kodigo ng Pamahalaan, ay patuloy na inilalaan
nang walang pagsasaalang-alang sa mga taon ng pananalapi para sa pangangalaga ng nanganganib
na pabahay ayon sa batas na nagbibigay ng kakayahan.
(B) Dalawampung milyong dolyar ($20,000,000) ay dapat gamitin sa espasyong hindi
tirahan para sa mga pansuportahang serbisyo, kabilang ang, pero hindi limitado sa, pagsasanay ng
trabaho, mga serbisyong pangkalusugan, at pag-aalaga ng bata sa loob, o malapit sa, mga
proyektong popondohan sa ilalim ng Programang Pabahay sa Maraming Pamilya. Ang pondo ito
ay dapat na bilang karagdagan sa anumang mga angkop na limitasyon sa pautang sa bawat yunit o
proyekto at maaaring nasa anyo ng isang gawad. Ang mga tagapagkaloob ng serbisyo ay dapat
tumiyak na ang mga serbisyo ay makukuha sa mga residente ng proyekto batay sa priyoridad sa
pangkalahatang publiko.
(C) Dalawampu’t-limang milyong dolyar ($25,000,000) ay dapat gamitin sa mga panumbas
na gawad sa mga lokal na ipinagkakatiwalang pondo ukol sa pabahay ayon sa batas na nagbibigay
ng kakayahan.
(D) Labinlimang milyong dolyar ($15,000,000) ay dapat gamitin para sa pabahay sa
estudyante sa pamamagitan ng Programang Pabahay sa Maraming Pamilya, napapailalim sa mga
sumusunod na probisyon:
(i) Ang kagawaran ay dapat magbigay ng unang priyoridad sa mga proyekto sa lupang pagaari ng isang kampus ng Unibersidad ng California o Unibersidad ng Estado ng California. Ang
ikalawang priyoridad ay dapat ibigay sa mga proyektong matatagpuan sa loob ng isang milya ng
kampus ng Unibersidad ng California o Unibersidad ng Estado ng California na nagdaranas ng
matinding kakulangan ng pabahay at limitadong mapapaunlad na lupa gaya ng ipinasiya ng
kagawaran. Ang mga pagpapasiyang ito ay dapat na nakalagay sa Paunawa Kung Makukuha ang
Pondo at hindi dapat napapailalim sa mga iniaatas ng Kabanata 3.5 (nagsisimula sa Seksiyon
11340) ng Bahagi 1 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan.
(ii) Lahat ng pondo ay dapat tumbasan nang isa-isa mula sa mga pribadong mapagkukunan
o ng Unibersidad ng California o Unibersidad ng Estado ng California. Para sa mga layunin ng
subtalataang ito, ang “Unibersidad ng California” ay kabilang ang Kolehiyong Hastings ng Batas.
(iii) Ang mga titira sa mga yunit ay mga estudyante lamang na nakaenrol nang buong-oras
sa Unibersidad ng California o Unibersidad ng Estado ng California.
(iv) Ang pagiging karapat-dapat batay sa kita ayon sa Programang Pabahay sa Maraming
Pamilya ay dapat itatag sa pamamagitan ng pagberipika ng pinagsamang kita ng estudyante at ng
kanyang pamilya.
(v) Anumang mga pondo na hindi ginamit sa layuning ito sa loob ng 24 na buwan pagkaraan
ng petsang makukuha ang pondo ay dapa t igawad ayon sa subdibisyon (a) para sa Programang
Pagbabalik-Sigla ng Downtown gaya ng nakalagay sa talataan (1) ng subdibisyon (c) ng Seksiyon
50898.2.
(E) Anumang mga pondo na hindi pinipigil para sa mga layuning nakalagay sa talataang ito,
maliban sa subtalataan (D), sa loob ng 30 buwan pagkaraang ihayag na makukuha ay dapat ibalik
sa Pondo sa Pautang Ukol sa Rehabilitasyon ng Pabahay na nilikha ng Seksiyon 50661 para sa
pangkalahatang paggamit sa Programang Pabahay sa Maraming Pamilya.
(F) Kung ang batas na nagbibigay ng kakayahan sa anumang programang tinukoy sa
talataang ito ay hindi mapagtibay sa Regular na Sesyon ng Lehislatura ng 2001-02, ang tinukoy
na batas para sa programang iyan ay mawawalan ng bisa at ang mga pondo ay dapat ibalik para sa
pangkalahatang paggamit sa Programang Pabahay sa Maraming Pamilya.
(2) Isang daan siyamnapu’t-limang milyong dolyar ($195,000,000) ay dapat ilipat sa Pondo
sa Pangkagipitang Pabahay at Tulong upang gastahin sa Programang Pangkagipitang Pabahay at
Tulong na inawtorisa ng Kabanata 11.5 (nagsisimula sa Seksiyon 50800) ng Bahagi 2.
(3) Isang daan siyamnapu’t-limang milyong dolyar ($195,000,000) ay dapat ilipat sa Pondo
sa Pautang Ukol sa Rehabilitasyon ng Pabahay upang gastahin para sa Programang Pabahay sa
Maraming Pamlya na inawtorisa ng Kabanata 6.7 (nagsisimula sa Seksiyon 50675) ng Bahagi 2,
upang gamitin sa mga pantulong na proyektong pabahay para sa mga indibidwal at sambahayan na
lumilipat mula sa mga pangkagipitang tirahan o pansamantalang pabahay o ang mga nanganganib
na mawalan ng bahay. Ang mga pamantayan sa pagpili ng mga proyekto ay dapat magbigay ng
priyoridad sa pantulong na pabahay para sa mga taong may mga kapansanan na nasa malaking
panganib na mawalan ng bahay kung saan ang mga aplikasyon ay kumakatawan sa
pakikipagtulungan sa mga programang nakakatugon sa mga pangangailangan ng mga kapansanan
ng tao. Ang kagawaran ay maaaring magkaloob ng mas mataas na limitasyon ng pautang kada
yunit gaya ng makatwirang kailangan upang magkaloob at magpanatili ng mga rentang abot-kaya
ng mga indibidwal at sambahayan. Para sa mga layunin ng talataang ito, ang “pantulong na
pabahay” ay nangangahulugan ng pabahay na walang limitasyon sa tagal ng pagtigil, na
inookupahan ng inaasintang populasyon, gaya ng pagpapakahulugan sa subdibisyon (d) ng
Seksiyon 53260, at may kaugnayan sa mga serbisyo ng lugar o sa labas ng lugar na tumutulong sa
nakatira na panatilihin ang pabahay, pahusayin ang kanyang kalusugan, isagad ang kanyang
kakayahang mamuhay, at, kapag posible, magtrabaho sa komunidad.
(4) Dalawang daan sampung milyong dolyar ($200,000,000) ay dapat ilipat sa Pondo sa
Gawad na Pabahay na Joe Serna, Jr. sa Manggagawa ng Bukid para gastahin sa mga programang
pabahay sa manggagawa sa bukid na inawtorisa ng Kabanata 3.2 (nagsisimula sa Seksiyon
50517.5) ng Bahagi 2, maliban sa mga sumusunod:

(A) Dalawampu’t-limang milyong dolyar ($25,000,000) ay dapat gamitin sa mga
proyektong nagsisilbi sa mga lumilikas na manggagawang pambukid gaya ng pagpapakahulugan sa
subdibisyon (i) ng Seksiyon 7602 ng Titulo 25 ng Kodigo sa mga Regulasyon ng California.
(B) Dalawang milyong dolyar ($20,000,000) ay dapat gamitin sa mga pagpapaunlad na
nagkakaloob din ng mga serbisyong pangkalusugan sa mga residente. Ang mga tumatanggap ng mga
pondong ito ay dapat atasan na magkaloob ng patuloy na pagsubaybay sa mga pinondohang
pagpapaunlad upang matiyak ang pagsunod sa mga iniaatas ng Programang Gawad na Pabahay na
Joe Serna, Jr. Sa Manggagawa ng Bukid. Ang mga proyektong tumatanggap ng mga pondo sa
pamamagitan ng paglalaang ito ay hindi dapat maging karapat-dapat sa pagpopondo sa
pamamagitan ng Programang Gawad na Pabahay na Joe Serna, Jr. sa Manggagawa ng Bukid.
(C) Anumang mga pondo na hindi pinigil para sa mga layuning nakalagay sa talataang ito
sa loob ng 30 buwan pagkaraang ihayag na makukuha ay dapat ibalik sa pangkalahatang paggamit
sa Programang Gawad na Pabahay na Joe Serna, Jr. sa Manggagawa ng Bukid.
(5) Dalawang daan limang milyong dolyar ($205,000,000) ay dapat ilipat sa Pondo sa
Sariling-Tulong na Pabahay. Sa kabila ng Seksiyon 13340 ng Kodigo ng Pamahalaan at Seksiyon
50697.1, ang mga pondong ito ay patuloy na ilalaan nang walang pagsasaalang-aalang sa mga taon
ng pananalapi sa kagawaran upang gastahin para sa mga layunin ng Programang CalHome na
inawtorisa ng Kabanata 6 (nagsisimula sa Section 50650) ng Bahagi 2, maliban sa mga
sumusunod:
(A) Pitumpu’t-limang milyong dolyar ($75,000,000) ay dapat ilipat sa Pondo sa Pagbuo ng
Kapantayan at Kaunlaran sa mga Kapitbahayan upang gamitin sa Programang Pagbuo ng
Kapantayan at Kaunlaran sa mga Kapitbahayan (BEGIN) ayon sa batas na nagbibigay ng
kakayahan.
(B) Limang milyong dolyar ($5,000,000) ay dapat gamitin upang magkaloob ng mga gawad
sa mga lungsod, county, mga lungsod at county, at di-nagtutubong organisasyon upang magkaloob
ng mga gawad para sa mga nakatirang mababa ang kita na may mga kapansanan para gumawa ng
mga panlabas na pagbabago sa inuupahang pabahay upang ang pabahay na iyan ay magamit ng
mga taong may mga kapansanan. Para sa mga layunin ng subtalataang ito, ang “mga panlabas na
pagbabago” ay kabilang ang mga pagbabago na ginawa sa mga pasukan o sa mga lugar na panlahat
ng istruktura o ari-arian. Ang programa ay ipinagkakaloob sa ilalim ng subtalataang ito ay hindi
dapat mapailalim sa mga iniataas ng Kabanata 3.5 (nagsisimula sa Seksiyon 11340) ng Bahagi 1
ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan.
(C) Sampung milyong dolyar ($10,000,000) ay dapat gastahin sa pamamahala ng
konstruksiyon sa ilalim ng Programang Sariling-Tulong na Pabahay ng California ayon sa
subdibisyon (b) ng Seksiyon 50696.
(D) Anumang mga pondo na hindi pinigil para sa mga layuning nakalagay sa talataang ito sa
loob ng 30 buwan pagkaraang ihayag na makukuha ay dapat ibalik sa pangkalahatang paggamit sa
Programang CalHome.
(E) Kung ang batas na nagbibigay ng kakayahan sa anumang programang tinukoy sa
talataang ito ay hindi mapagtibay sa Regular na Sesyon ng Lehislatura ng 2001-02, ang tinukoy
na paglalaan sa programang iyan ay mawawalan ng bisa at ang mga pondo ay dapat ibalik para sa
pangkalahatang paggamit sa Programang CalHome.
(6) Limang milyong dolyar ($5,000,000) ay dapat ilipat sa Pondo sa Pautang Ukol sa
Rehabilitasyon ng Pabahay upang gastahin sa paggastang kapital bilang suporta sa mga programang
pagpapatupad at pagsunod sa lokal na batas. Ang paglalaang ito ay hindi dapat mapailalim sa mga
iniataas ng Kabanata 3.5 (nagsisimula sa Seksiyon 11340) ng Bahagi I ng Titulo 2 ng Kodigo ng
Pamahalaan. Kung ang mga salaping inilaan ayon sa talataang ito ay hindi nagasta sa loob ng
tatlong taon pagkaraang ilipat, ang kagawaran, sa pagapapasiya ito, ay maaaring maglipat ng mga
salapi sa Pondo sa Pautang Ukol sa Rehabilitasyon ng Pabahay upang gastahin sa Programang
Pabahay sa Maraming Pamilya.
(7) Dalawang daan siyamnapung milyong dolyar ($290,000,000) ay dapat ilipat sa Pondo
sa Sariling-Tulong na Pabahay. Sa kabila ng Seksiyon 50697.1, ang mga pondo ay patuloy na
inilalaan sa ahensiya upang gastahin para sa mga layunin ng Programang Tulong na PaunangBayad sa Bumibili ng Bahay ng California na inawtorisa ng Kabanata 11 (nagsisimula sa Seksiyon
51500) ng Bahagi 3, maliban sa mga sumusunod:
(A) Limampung milyong dolyar ($50,000,000) ay dapat ilipat sa Pondo sa Pagtulong sa
Bayad sa mga Pasilidad ng Paaralan gaya ng itinatadhana ng subdibisyon (a) ng Seksiyon 51453
upang gamitin ng Programa ng 2002 Para sa Tulong na Paunang-Bayad sa Bumibili ng Bahay ng
California na itinatag ng Seksiyon 51451.5.
(B) Walumpu’t-limang milyong dolyar ($85,000,000) ay dapat ilipat sa Pondo sa Seguro ng
Pautang sa Pabahay ng California upang gamitin sa mga layunin ng Bahagi 4 (nagsisimula sa
Seksiyon 51600).
(C) Labindalawang milyon limang daang libong dolyar ($12,500,000) ay dapat ireserba
para sa tulong na paunang-bayad sa mababa-ang-kitang bumibili ng bahay sa unang pagkakataon
na, gaya ng pinatunayan sa ahensiya ng isang di-nagtutubong organisasyon na sertipikado at
pinondohan upang magpayo sa pag-aari ng bahay ng isang pambansang di-nagtutubong
korporasyon na may pederal na pagpopondo, ay bumibili ng tirahan sa isang lugar na pinasisigla
ang komunidad na inaasinta ng di-nagtutubong organisasyon at tumanggap ng payo sa pag-aari ng
bahay mula sa di-nagtutubong organisasyon.
(D) Dalawampu’t-limang milyong dolyar ($25,000,000) ay dapat gamitin para sa tulong na
paunang-ayad ayon sa Seksiyon 51505. Pagkaraan ng 18 buwan mula nang ihayag na makukuha,
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kung ang ahensiya ay nagpasiya na ang mga pondong inilaan ayon sa seksiyong ito ay hindi ginamit
para sa mga layunin ng Seksiyon 51505, ang mga pondong ito ay dapat na makuha para sa
pangkalahatang paggamit ng Programang Tulong na Paunang-Bayad sa Bumibili ng Bahay ng
California, pero maaari pa ring patuloy na makuha para sa mga layunin ng Seksiyon 51505.
(E) Ang mga pondong hindi ginamit para sa mga layuning nakalagay sa subtalataan (B) at
(C) sa loob ng 30 buwan ay dapat ibalik para sa pangkalahatang paggamit sa Programang Tulong
na Paunang-Bayad sa Bumibili ng Bahay ng California.
(8) Isang daang milyong dolyar ($100,000,000) ay dapat ilipat sa Kuwenta sa
Pagpapahusay ng Trabaho at Pabahay upang gastahin bilang mga kapital na gawad sa mga lokal na
pamahalaan para sa pagpaparami ng pabahay ayon sa batas na nagbibigay ng kakayahan. Kung ang
batas na nagbibigay ng kakayahan ay hindi maging batas sa Regular ng Sesyon ng Lehislatura ng
2001-02, ang tinukoy na paglalaan para sa programang ito ay mawawalan ng bisa at ang mga
pondo ay dapat ibalik para sa pangkalahatang paggamit sa Programang Pabahay sa Maraming
Pamilya gaya ng tinukoy sa subtalataan (1) ng subdibisyon (a).

(b) Walang bahagi ng salaping inilaan ayon sa seksiyong ito na maaaring gastahin para sa
gastos sa pagpapatakbo ng proyekto, maliban sa ang seksiyong ito ay hindi humahadlang sa mga
paggasta para sa mga gastos sa pagpapatakbo mula sa mga reserbang iniaatas na panatilihin ng o sa
ngalan ng isponsor ng proyekto.
(c) Ang Lehislatura ay maaari, pana-panahon, na magsusog sa mga probisyon ng batas na
may kaugnayan sa mga programa na ang mga pondo ay inilaan, o nailaan, ayon sa seksiyong ito
para pahusayin ang kaayusan at pagkamabisa ng programa, o para isulong ang mga hangarin ng
programa.
(d) Ang Kawanihan ng Pagsusuri ng Estado ay dapat magsagawa ng pana-panayong
pagsusuri upang matiyak na ang mga nalikom sa pondo ay iginawad nang napapanahon at sa
paraang kaayon ng mga iniaatas ng bahaging ito, at ang mga ginawaran ng mga nalikom sa bono
ay gumagamit ng mga pondo na sumusunod sa mga angkop na probisyon ng bahaging ito.

Panukala 47
Ang batas na ito na iminumungkahi ng Panukalang-Batas 16 ng Asembleya ng Regular
na Sesyon ng 2001-2002 (Kabanata 33, Mga Batas ng 2002) ay isinumite sa mga tao
alinsunod sa mga probisyon ng Artikulo XVI ng Konstitusyon ng California.
Ang iminumungkahing batas na ito ay nagdaragdag ng mga seksiyon sa Kodigo sa
Edukasyon; dahil dito, ang mga bagong probisyon na iminumungkahing idagdag ay nilimbag
sa tipong italika upang ipahiwatig na ang mga ito ay bago.
IMINUMUNGKAHING BATAS
SEK. 30. Bahagi 68.1 (nagsisimula sa Seksiyon 100600) ay idinaragdag sa Kodigo sa
Edukasyon, upang mabasang:
BAHAGI 68.1. BATAS NG 2002 PARA SA BONO
UKOL SA MGA PASILIDAD NG PAMPUBLIKONG EDUKASYON
NA KINDERGARTEN-UNIBERSIDAD
KABANATA 1. PANGKALAHATAN
100600. Ang bahaging ito ay dapat makilala at maaaring tawaging Batas ng 2002 Para sa
Bono Ukol sa mga Pasilidad ng Pampublikong Edukasyon na Kindergarten-Unibersidad.
100601. Ang pagsasama ng, o pagtukoy sa, anumang probisyon ng batas ng California sa
bahaging ito ay kabilang ang lahat ng batas na nagsususog at tumutulong dito.
100603. Mga bono na may kabuuang halaga na labintatlong bilyon limampung milyong
dolyar ($13,050,000,000), hindi kasama ang halaga ng anumang mga nagbabayad na bono na
ipinalabas alinsunod sa mga Seksiyon 100644 at 100755, o anumang kailangan, ay maaaring
ipalabas at ibenta upang magkaloob ng pondong gagamitin para maisakatuparan ang mga layuning
inihayag sa bahaging ito at upang mabayaran ang Umiikot na Pondo sa Paggasta ng
Pangkalahatang Obligasyong Bono ayon sa Seksiyon 16724.5 ng Kodigo ng Pamahalaan. Ang mga
bono ay dapat, kapag naibenta, maging at bumuo ng isang balido at may-bisa ayon sa batas na
obligasyon ng Estado ng California, at ang buong katapatan at kredito ng Estado ng California ay
ipinangangako para sa napapanahong pagbabayad ng prinsipal at interes ng mga bono kapag ang
prinsipal at interes ay dapat nang bayaran.
(b) Ayon sa seksiyong ito, ang Tesorero ay dapat magbenta ng mga bonong inawtorisa ng
Komite sa Pananalapi ng Gusali ng Paaralan na itinatag ng Seksiyon 15909 o ng Komite sa
Pananalapi Para sa mga Pasilidad ng Mas Mataas na Edukasyon na itinatag ayon sa Seksiyon
67353, kung ano ang kalagayan, sa anumang magkakaibang panahon na kailangan upang
magserbisyo ng mga paggasta na iniaatas ng pagbabahagi.
KABANATA 2. KINDERGARTEN HANGGANG IKA-12 GRADO
Artikulo 1. Mga Probisyon ng Programa Para sa mga Pasilidad
ng Paaralan na Kindergarten Hanggang Ika-12 Grado
100610. Ang mga nalikom sa mga bonong ipinalabas at ibinenta ayon sa Artikulo 2
(nagsisimula sa Seksiyon 100625) ay dapat ideposito sa Pondo ng 2002 sa mga Pasilidad ng
Paaralan ng Estado, na itinatatag sa Seksiyon 17070.40, at dapat ilaan ng Lupon sa Paglalaan ng
Estado ayon sa kabanatang ito.
100615. Lahat ng salaping idineposito sa Pondo ng 2002 sa mga Pasilidad ng Estado para
sa mga layunin ng kabanatang ito ay dapat makuha, at sa kabila ng anumang ibang probisyon ng
batas na kasalungat, ay inilalaan dito upang magkaloob ng tulong sa mga distrito ng paaralan, mga
superintendente ng mga paaralan ng county, at mga lupon sa edukasyon ng county alinsunod sa
Batas ng 1998 na Leroy F. Greene Ukol sa mga Pasilidad ng Paaralan (Kabanata 12.5
(nagsisimula sa Seksiyon 17070.10) ng Bahagi 10), gaya ng nakalagay sa Seksiyon 100620,
upang magkaloob ng mga pondo upang bayaran ang anumang salaping ipinauna o ipinautang sa
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Pondo ng 2002 sa mga Pasilidad ng Paaralan ng Estado sa ilalim ng anumang batas ng Lehislatura,
kasama ng interes na itinadhana ng batas na iyan, at upang bayaran ang Umiikot na Pondo sa
Paggasta ng Pangkalahatang Obligasyong Bono ayon sa Seksiyon 16724.5 ng Kodigo ng Pamahalaan.
100620. (a) Ang mga nalikom mula sa pagbebenta ng mga bono, ipinalabas at ibinenta para
sa mga layunin ng kabanatang ito, ay dapat ilaan alinsunod sa sumusunod na iskedyul:
(1) Ang halagang tatlong bilyon apat na raan limampung milyong dolyar ($3,450,000,000)
para sa konstruksiyon ng mga bagong pasilidad ng paaralan ng mga aplikanteng distrito ng paaralan
sa ilalim ng Kabanata 12.5 (nagsisimula sa Seksiyon 17070.10) ng Bahagi 10 para sa mga distrito
ng paaralan na nagharap ng aplikasyon sa Opisina ng Konstruksiyon ng Pampublikong Paaralan
pagkaraan ng Pebrero 1, 2002, kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga aplikasyong may
paghihirap.
(A) Sa halagang inilaan ayon sa talataang ito, hanggang isang daang milyong dolyar
($100,000,000) ay dapat makuha para sa pagkakaloob ng mga pasilidad ng paaralan sa mga
kinontratang paaralan ayon sa isang batas na pinagtibay pagkaraan ng petsang nagkabisa ang batas
na nagpatibay ng seksiyong ito.
(B) Kung ang Batas ng 2002 Para sa Pondong Ipinagkakatiwala Ukol sa Pabahay at
Pangkagipitang Tirahan ay isinumite sa mga botante sa pangkalahatang eleksiyon ng Nobyembre 5,
2002, at hindi ipinasa ng mga botante, ang halagang inilaan ayon sa talataang ito, dalawampu’tlimang milyon dolyar ($25,000,000) ay dapat makuha para sa mga layunin ng mga Seksiyon
51451.5, 51453, at 51455 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan.
(2) Ang halagang isang bilyon apat na raang milyong dolyar ($1,400,000,000) para sa
pagsasamoderno ng mga bagong pasilidad ng paaralan ayon sa Kabanata 12.5 (nagsisimula sa
Seksiyon 17070.10) ng Bahagi 10 para sa mga distrito ng paaralan na nagharap ng aplikasyon sa
Opisina ng Konstruksiyon ng Pampublikong Paaralan pagkaraan ng Pebrero 1, 2002, kabilang
ang, pero hindi limitado sa, mga aplikasyong may paghihirap.
(3) Ang halagang dalawang bilyon siyam na raang milyong dolyar ($2,900,000,000) para
sa konstruksiyon ng mga bagong pasilidad ng paaralan ayon sa Kabanata 12.5 (nagsisimula sa
Seksiyon 17070.10) ng Bahagi 10 para sa mga distrito ng paaralan na nagharap ng aplikasyon sa
Opisina ng Konstruksiyon ng Pampublikong Paaralan bago ang Pebrero 1, 2002, kabilang ang,
pero hindi limitado sa, mga aplikasyong may paghihirap. Kung ang halagang inihayag na makukuha
para sa mga layunin ng talataang ito ay hindi kailangan at ginasta para sa mga layunin ng talataang
ito, ang Lupon sa Paglalaan ng Estado ay maaaring maglaan ng mga natitira sa pondong ito para
sa mga layunin ng talataan (1).
(4) Ang halagang isang bilyon siyam na raang milyong dolyar ($1,900,000,000) para sa
pagsasamoderno ng mga bagong pasilidad ng paaralan ayon sa Kabanata 12.5 (nagsisimula sa
Seksiyon 17070.10) ng Bahagi 10 para sa mga distrito ng paaralan na nagharap ng aplikasyon sa
Opisina ng Konstruksiyon ng Pampublikong Paaralan pagkaraan ng Pebrero 1, 2002, kabilang
ang, pero hindi limitado sa, mga aplikasyong may paghihirap. Kung ang halagang inihayag na
makukuha para sa mga layunin ng talataang ito ay hindi kailangan at ginasta para sa mga layunin
ng talataang ito, ang Lupon sa Paglalaan ng Estado ay maaaring maglaan ng mga pondong ito para
sa mga layunin ng talataan (2).
(5) Ang halagang isang bilyon pitong daang milyong dolyar ($1,700,000,000) para ideposito
sa Kuwenta ng 2002 Para sa mga Lubhang Nagsisikip na Pasilidad ng Paaralan na itinatag sa
loob ng Pondo ng 2002 Para sa mga Pasilidad ng Paaralan ng Estado ayon sa subdibisyon (e) ng
Seksiyon 17078.10, para sa mga layuning nakalagay sa Artikulo 11 (nagsisimula sa Seksiyon
17078.10) ng Kabanata 12.5 ng Bahagi 10 na may kaugnayan sa mga lubhang nagsisikip na
paaralan, kabilang ang, pero hindi limitado sa, aplikasyong may paghihirap at anumang ibang
bagong konstruksiyon o pagsasamoderno na inawtorisa ayon sa Seksiyon 17078.30.
(6) Ang halagang limampung milyong dolyar ($50,000,000) para sa mga layuning
nakalagay sa Artikulo 10.6 (nagsisimula sa Seksiyon 17077.40) ng Kabanata 12.5 ng Bahagi 10
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na may kaugnayan sa mga proyektong magkakasamang paggamit, kabilang ang, pero hindi limitado
sa, mga aplikasyong may paghihirap.
(b) Ang mga distrito ng paaralan ay maaaring gumamit ng mga pondong inilaan ayon sa mga
talataan (2) at (4) ng subdibisyon (a) tanging para sa isa o higit ng mga sumusunod na layunin
alinsunod sa Kabanata 12.5 (nagsisimula sa Seksiyon 17070.10) ng Bahagi 10:
(1) Ang pagbili at instalasyon ng pangkondisyon ng hangin at mga materyal sa insulasyon,
at mga kaugnay na gastos.
(2) Mga proyektong pagtatayo o pagbili ng muwebles o kagamitang idinisenyo upang
pahusayin ang seguridad ng paaralan o kaligtasan ng palaruan.
(3) Ang pagtukoy, pagtasa, o pagbawa sa mga pasilidad ng paaralan ng mga mapanganib na
asbestos.
(4) Pagpopondo ng proyekto para sa mga mataas na priyoridad na proyektong pagpapalit.
(5) Anumang ibang pagsasamoderno ng mga pasilidad ayon sa Kabanata 12.5 (nagsisimula
sa Seksiyon 17070.10) ng Bahagi 10.
(c) Ang mga pondong inilalaan ayon sa mga talataan (1) at (3) ng subdibisyon (a) ay maaari
ring gamitin upang magkaloob ng mga bagong gawad sa konstruksiyon para sa karapat-dapat na
aplikanteng mga lupon sa edukasyon ng county sa ilalim ng Kabanata 12.5 (nagsisimula sa
Seksiyon 17070.10) ng Bahagi 10 para sa pagpopondo ng mga silid-aralan ng mga mag-aaral na
may malubhang kapansanan, o para sa pagpopondo ng mga silid-aralan para sa mga mag-aaral ng
paaralan ng komunidad ng county.
(d)(1) Ang Lehislatura ay maaaring magsusog sa seksiyong ito upang iakma ang mga
halagang tinukoy sa mga talataan (1) hanggang (6), inklusibo, ng subdibisyon (a), tanging sa
pamamagitan ng alinman sa mga sumusunod na paraan:
(A) Sa pamamagitan ng isang batas, ipinasa ng bawat kapulungan ng Lehislatura sa
pamamagitan ng botong rolkol na ipinasok sa mga kaukulang talaan, na hindi kukulangin sa
dalawang-katlo ng mga miyembro ng bawat kapulungan ang sumang-ayon, kung ang batas ay
kaayon ng, at nagsusulonng mga layunin ng kabanatang ito.
(B) Sa pamamagitan ng isang batas na magkakabisa kapag inaprobahan ng mga botante.
(2) Ang mga susog ayon sa subdibisyong ito ay maaaring iakama ng mga halagang gagastahin
ayon sa mga talataan (1) hanggang (6), inklusibo, ng subdibisyon (a), ay hindi maaaring magtaas
o magbaba ng kabuuang halagang gagastahin ayon sa subdibisyong iyan.
(e) Mula sa mga kabuuang halagang nakalagay sa mga talataan (1) hanggang (6), inklusibo,
ng subdibisyon (a), isang kabuuang hindi lalampas sa dalawampung milyong dolyar
($20,000,000) ay dapat gamitin para sa mga gastos sa mga pag-aakma ukol sa konserbasyon ng
enerhiya na inawtorisa ayon sa Seksiyon 17077.35.
(f) Ang mga pondong makukuha ayon sa seksiyong ito ay maaaring gamitin para sa
pagkakamit ng mga pasilidad ng paaralan na inawtorisa ayon sa Seksiyon 17280.5
Artikulo 2. Mga Probisyon ng Pananalapi Para sa mga Pasilidad
ng Paaralan na Kindergarten Hanggang Ika-12 Grado
100625. (a) Sa kabuuang halaga ng mga bonong inawtorisa na ipapalabas at ibebenta ayon
sa Kabanata 1 (nagsisimula sa Seksiyon 100600), mga bono sa kabuuang halaga na labing-isang
bilyon apat na raang milyong dolyar ($11,400,000,000) hindi kasama ang halaga ng anumang
mga nagbabayad na bono na ipinalabas alinsunod sa Seksiyon 100644, o anumang halaga gaya ng
kailangan ay maaaring ipalabas at ibenta upang magkaloob ng pondong gagamitin para sa
pagsasakatuparan ng mga layuning inihayag sa kabanatang ito at upang bayaran ang Umiikot na
Pondo sa Paggasta ng Pangkalahatang Obligasyong Bono ayon sa Seksiyon 16724.5 ng Kodigo ng
Pamahalaan. Ang mga bono ay dapat, kapag naibenta, maging at bumuo ng isang balido at maybisa ayon sa batas na obligasyon ng Estado ng California, at ang buong katapatan at kredito ng
Estado ng California ay ipinangangako para sa napapanahong pagbabayad ng prinsipal at interes
ng mga bono kapag ang prinsipal at interes ay dapat nang bayaran.
(b) Ayon sa seksiyong ito, ang Tesorero ay dapat magbenta ng mga bonong inawtorisa ng
Komite sa Pananalapi ng Gusali ng Paaralan ng Estado na itinatag ayon sa Seksiyon 15909 sa
anumang magkakaibang panahon na kailangan upang serbisyuhan ang mga paggastang iniaatas ng
mga pagbabahagi.
100627. Ang Komite sa Pananalapi ng Gusali ng Paaralan ng Estado, itinatag ng Seksiyon
15909 at binubuo ng Gobernador, Kontroler, Tesorero, Direktor ng Pananalapi, at ng
Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo, o ng kanilang mga initalagang kinatawan, lahat ng
mga ito ay ay dapat maglingkod nang walang bayad, at isang mayoriya ay dapat bumuo ng korum,
ay patuloy para sa layunin ng kabanatang ito. Ang Tesorero ay dapat magsilbing tagapangulo ng
komite. Dalawang Miyembro ng Senado na hinirang ng Komite ng Senado sa mga Tuntunin, and
dalawang Miyembro ng Asembleya na hinirang ng Ispiker ng Asembleya ay dapat makipagpulong
at magkaloob ng payo sa komite kung ang pagpapayo ay hindi kasalungat ng kanilang mga
kaukulang katungkulan bilang mga Miyembro ng Lehislatura. Para sa mga layunin ng kabanatang
ito, ang mga Miyembro ng Lehislatura ay dapat bumuo ng isang pansamantalang komiteng
tagasiyasat sa paksa ng kabanatang ito at, bilang ganyang komite, ay dapat na may mga
kapangyarihang iginawad sa, at mga tungkuling ipinataw, ng mga komite ng Mga Pinagsamang
Tuntunin ng Senado at ng Asembleya. Ang Direktor ng Panalalapi ay dapat magkaloob ng tulong
sa komite kung kakailanganin nito. Ang Abugado Heneral ng estado ay ang legal na tagapayo
ng komite.

100630. (a) Ang mga bonong inawtorisa ng kabanatang ito ay dapat ihanda, isagawa,
ipalabas, ibenta, bayaran,at tubusin gaya ng itinatadhana sa Batas sa Pangkalahatang
Obligasyong Bono ng Estado (Kabanata 4 (nagsisimula sa Seksiyon 16720) ng Bahagi 3 ng
Dibisyon 4 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan) at lahat probisyon ng batas na iyan, maliban sa
Seksiyon 16727 ng Kodigo ng Pamahalaan, ay umaaplay sa mga bono at sa kabanatang ito ay
isinasama sa bahaging ito na waring buong nakalagay sa bahaging ito.
(b) Para sa mga layunin ng Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado, ang
Lupon sa Paglalaan ng Estado ay itinalagang ang “lupon” para sa mga layunin na pangangasiwa
ng Pondo ng 2002 sa mga Pasilidad ng Paaralan ng Estado
100632. Kung hihilingin ng Lupon sa Paglalaan ng Estado sa pana-panahon,
sinusuportahan ng isang pahayag ng mga pagbabahagi na ginawa para sa mga layuning inilarawan
sa mga Seksiyon 100615 at 100620, ang Komite sa Pananalapi ng Gusali ng Paaralan ng Estado
ay dapat magpasiya kung kailangan o hindi o kanais-nais na magpalabas ng mga bonong inawtorisa
ayon sa kabanatang ito upang pondohan ang mga pagbabahagi at, kung gayon, ang halaga ng mga
bonong ipapalabas at ibebenta. Ang mga susunod na isyu ng bono ay maaaring iawtorisa at ibenta
upang pondohan ang pagbabahaging ito nang progresibo, at hindi kailangan na ang lahat ng bonong
inawtorisang ipalabas ay ibenta sa isang panahon.
100634. May kailangang kulektahin taun-taon at sa paraan at panahong katulad ng
pagkulekta sa ibang kita ng estado, bilang karagdagan sa mga ordinaryong kita ng estado, isang
halagang kinakailangan upang bayaran ang prinsipal ng, at interes sa, mga bono sa bawat taon.
Tungkulin ng lahat ng opisyal na inatasan ng batas ng anumang tungkulin tungkol sa pagkulekta ng
kita na gawin at gampanan ang bawat at lahat ng hakbang na kailangan upang kulektahin ang
karagdagang halaga.
100635. Sa kabila ng Seksiyon 13340 ng Kodigo ng Pamahalaan, sa pamamagitan nito ay
patuloy na inilalaan mula sa Pangkalahatang Pondo, para sa mga layunin ng kabanatang ito, ang
isang halaga na magiging kapantay ng kabuuan ng mga sumusunod:
(a) Ang halagang kailangan taun-taon upang bayaran ang prinsipal ng, at ang interes sa, mga
bonong ipinalabas at ibinenta ayon sa kabanatang ito, kapag ang prinsipal at interes ay dapat nang
bayaran.
(b) Ang halagang kailangan upang isakatuparan ang Seksiyon 100640, inilalaan nang
walang pagsasalang-alang sa mga taon ng pananalapi.
100636. Ang Lupon sa Paglalaan ng Estado ay maaaring humiling sa Kuwenta sa
Pamumuhunan ng Pinagsama-samang Salapi na umutang mula sa Kuwenta ng Pamumuhunan sa
Pinagsama-samang Salapi o anumang ibang inaprobahang anyo ng pansamantalang pagtustos,
alinsunod sa Seksiyon 16312 ng Kodigo ng Pamahalaan, para sa mga layuning isakatuparan ang
kabanatang ito. Ang halaga ng kahilingan ay hindi dapat lumampas sa halaga ng mga hindi pa
naibebentang bono na, sa pamamagitan ng resolusyon, ay inawtorisa ng komite na ibenta para sa
layuning isakatuparan ang kabanatang ito. Dapat isagawa ng lupon ang anumang dokumentong
iniaatas ng Lupon sa Pamumuhunan ng Pinagsama-samang Salapi upang kumuha at magbayad sa
utang. Anumang halagang inutang ay dapat ideposito sa pondong ilalaan ng lupon alinsunod sa
kabanatang ito.
100638. Sa kabila ng anumang ibang probisyon ng kabanatang ito, o ng Batas sa
Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado, kung ang Tesorero ay nagbenta ng mga bono ayon
sa kabanatang ito na kabilang ang opinyon ng tagapayo sa bono na may epekto na ang interes ng
mga bono ay hindi isinama sa kabuuang kita para sa pagbubuwis na pederal, napapailalim sa mga
itinalagang kondisyon, ang Tesorero ay maaaring magpanatili ng magkakahiwalay na kuwenta para
sa pamumuhunan ng mga nalikom sa bono at para sa pamumuhunan ng mga kinita sa mga nalikom
na iyon. Ang Tesorero ay maaaring gumamit o mamatnugot ng paggamit ng mga nalikom o kinitang
ito upang bayaran ang anumang pagsasauli, multa, o ibang kabayaran na iniaatas sa ilalim ng
pederal na batas o gumawa ng anumang aksiyon tungkol sa pamumuhunan at paggamit ng mga
nalikom sa bono na iniaatas o kanais-nais sa ilalim ng pederal na batas upang mapanatili ang
katayuang di-saklaw ng buwis ng mga bonong iyon at upang makuha ang anumang ibang bentahe
sa ilalim ng pederal na batas sa ngalan ng mga pondo ng estadong ito.
100640. Para sa mga layuning maisakatuparan ang kabanatang ito, ang Direktor ng
Pananalapi ay maaaring mag-awtorisa ng paglalabas mula sa Pangkalahatang Pondo ng isang
halagang hindi lalampas sa halaga ng mga hindi pa naibebentang bono na inawtorisa ng Komite sa
Pananalapi ng Gusali ng Paaralan ng Estado na ibenta para sa layuing maisakatuparan ang
kabanatang ito. Anumang halagang inilabas ay dapat ideposito sa Pondo ng 2002 sa mga Pasilidad
ng Paaralan ng Estado na kaayon ng kabanatang ito. Lahat ng salaping makukuha sa ilalim ng
seksiyong ito ng lupon ay dapat ibalik ng lupon sa Pangkalahatang Pondo, kasama ang halagang
kapantay ng interes na dapat sanang kitain sa Kuwenta sa Pamumuhunan ng Pinagsama-samang
Salapi, mula sa mga nalikom sa pagbebenta ng mga bono para sa layuning isakatuparan ang
kabanatang ito.
100642. Lahat ng salaping idineposito sa Pondo ng 2002 sa mga Pasilidad ng Paaralan ng
Estado, na galing sa mga hulog at natipong interes sa mga bonong ibinenta ay dapat ireserba sa
pondo at dapat makuha para ilipat sa Pangkalahatang Pondo bilang kredito sa mga paggasta para
sa interes ng bono.
100644. Ang mga bono ay maaaring bayaran alinsunod sa Artikulo 6 (nagsisimula sa
Seksiyon 16780) ng Kabanata 4 ng Bahagi 3 ng Dibisyon 4 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan,
na isang bahagi ng Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado. Ang pag-aproba ng mga
botante ng estado para sa pagpapalabas ng mga bonong inilarawan sa kabanatang ito ay dapat
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kasama ang pag-aproba ng pagpapalabas ng anumang mga bono na orihinal na ipinalabas sa ilalim
ng kabanatang ito o anumang naunang inisyung nagbabayad na bono.
100646. Napag-alaman at ipinahahayag dito ng Lehislatura na, dahil ang mga nalikom mula
sa pagbebenta ng mga bonong inawtorisa ng kabanatang ito ay hindi “mga nalikom sa mga buwis”
kung paano ginagamit ang katawagang ito sa Artikulo XIII B ng Konstitusyon ng California, ang
pamamahagi ng mga nalikom na ito ay hindi napapailalim sa mga limitasyong ipinataw ng
artikulong iyon.
KABANATA 3. MGA PASILIDAD NG MAS MATAAS NA EDUKASYON
Artikulo 1. Pangkalahatan
100650. (a) Ang sistema ng pampublikong mas mataas na edukasyon sa estadong ito ay
kabiliang ang Unibersidad ng California, ang Kolehiyong Hastings ng Batas, ang Unibersidad ng
Estado ng California, ang mga Kolehiyo ng Komunidad ng California, at ang kanilang mga
kaukulang sentro sa labas ng kampus.
(b) Ang Pondo ng 2002 sa Bono Para sa Paglalaang Kapital Ukol sa Mas Mataas na
Edukasyon ay itinatatag sa Tesorerya ng Estado para sa pagdeposito ng mga pondo mula sa mga
nalikom sa mga bonong ipinalabas at ibinenta para sa mga layunin ng kabanatang ito.
(c) Ang Komite sa Pananalapi ng mga Pasilidad ng Mas Mataas ng Edukasyon na itinatag
ayon sa Seksiyon 67353 ay inaawtorisa upang lumikha ng utang o mga utang, liabilidad o mga
liabilidad, ng Estado ng California ayon sa kabanatang ito para sa pagkakaloob ng mga pondo
upang tulungan ang Unibersidad ng California, Kolehiyong Hastings ng Batas, Unibersidad ng
Estado ng California, at mga Kolehiyo ng Komunidad ng California.
Artikulo 2. Mga Probisyon ng Programa na Ankop sa Unibersidad
ng California at ng Kolehiyong Hastings ng Batas
100652. (a) Mula sa mga nalikom sa mga bonong ipinalabas at ibinenta ayon sa Artikulo 5
(nagsisimula sa Seksiyon 100700), ang halagang apat na raan walong milyon dalawang daan
labing-anim na libong dolyar ($408,216,000) ay dapat ideposito sa Pondo ng 2002 sa Bono Para
sa Paglalaang Kapital Ukol sa Mas Mataas na Edukasyon para sa mga layunin ng artikulong ito.
Kapag inilaan, ang mga pondong ito ay dapat makuha upang gastahin para sa mga layunin ng
artikulong ito.
(b) Ang mga layunin ng artikulong ito ay kabilang ang pagtulong sa pagtugon sa mga
pangangailangan sa pagtustos na kapital ng Unibersidad ng California at ng Kolehiyong Hastings
ng Batas.
(c) Ang mga nalikom mula sa pagbebenta ng mga bonong ipinalabas at ibinenta para sa mga
layunin ng artikulong ito ay maaaring gamitin upang pondohan ang konstruksiyon sa mga
kasalukuyang kampus, kabilang ang konstruksiyon ng mga gusali at ang pagkakamit ng mga
kaugnay na pangkabit na kasangkapan, konstruksiyon ng mga pasilidad na maaaring gamitin ng
mahigit sa isang bahagi ng pampublikong mas mataas na edukasyon (sa pagitan ng mga bahagi),
ang renobasyon at muling konstruksiyon ng mga pasilidad, pagkakamit ng lugar, ang paglalagay ng
kagamitan ng bago, inayos, o muling ginawang mga pasilidad, na ang kagamitan ay dapat na may
pangkaraniwang buhay na 10 taon; at upang magkaloob ng mga pondo para sa pagbabayad ng mga
gastos bago ang konstruksiyon, kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga preliminaryong plano at
ginagamit na guhit para sa mga pasilidad ng Unibersidad ng California at ng Kolehiyong Hastings
ng Batas.
Artikulo 3. Mga Probisyon ng Programa na Angkop sa
Unibersidad ng Estado ng California
100653. (a) Mula sa mga nalikom sa mga bonong ipinalabas at ibinenta ayon sa Artikulo 5
(nagsisimula sa Seksiyon 100700), ang halagang apat na raan siyamnapu’t-limang milyon siyam
na raan tatlumpu’t-dalawang libong dolyar ($495,932,000) ay dapat ideposito sa Pondo ng 2002
sa Bono Para sa Paglalaang Kapital Ukol sa Mas Mataas na Edukasyon para sa mga layunin ng
artikulong ito. Kapag inilaan, ang mga pondong ito ay dapat makuha upang gastahin para sa mga
layunin ng artikulong ito.
(b) Ang mga layunin ng artikulong ito ay kabilang ang pagtulong sa pagtugon sa mga
pangangailangang kapital na pagtustos ng Unibersidad ng Estado ng California.
(c) Ang mga nalikom mula sa pagbebenta ng mga bonong ipinalabas at ibinenta para sa mga
layunin ng artikulong ito ay maaaring gamitin upang pondohan ang konstruksiyon sa mga
kasalukuyang kampus, kabilang ang konstruksiyon ng mga gusali at ang pagkakamit ng mga
kaugnay na pangkabit na kasangkapans, konstruksiyon ng mga pasilidad na maaaring gamitin ng
mahigit sa isang bahagi ng pampublikong mas mataas na edukasyon (sa pagitan ng mga bahagi),
ang renobasyon at muling konstruksiyon ng mga pasilidad, pagkakamit ng lugar, ang paglalagay ng
kagamitan ng bago, inayos, o muling ginawang mga pasilidad, na ang kagamitan ay dapat na may
pangkaraniwang buhay na 10 taon; at upang magkaloob ng mga pondo para sa pagbabayad ng mga
gastos bago ang konstruksiyon, kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga preliminaryong plano at
ginagamit na guhit para sa mga pasilidad ng Unibersidad ng Estado ng California.
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Artikulo 4. Mga Probisyon ng Programa na Angkop sa
mga Kolehiyo ng Komunidad ng California
100654. (a) Mula sa mga nalikom sa mga bonong ipinalabas at ibinenta ayon sa Artikulo 5
(nagsisimula sa Seksiyon 100700), ang halagang pitong daan apatnapu’t-limang milyon walong
daan limampu’t-tatlong libong dolyar ($745,853,000) ay dapat ideposito sa Pondo ng 2002 sa
Bono Para sa Paglalaang Kapital Ukol sa Mas Mataas na Edukasyon para sa mga layunin ng
artikulong ito. Kapag inilaan, ang mga pondong ito ay dapat makuha upang gastahin para sa mga
layunin ng artikulong ito.
(b) Ang mga layunin ng artikulong ito ay kabilang ang pagtulong sa pagtugon sa mga
pangangailangang kapital na pantustos ng mga Kolehiyo ng Komunidad ng California.
(c) Ang mga nalikom mula sa pagbebenta ng mga bonong ipinalabas at ibinenta para sa mga
layunin ng artikulong ito ay maaaring gamitin upang pondohan ang konstruksiyon sa mga
kasalukuyang kampus, kabilang ang konstruksiyon ng mga gusali at ang pagkakamit ng mga
kaugnay na pangkabit na kasangkapan, konstruksiyon ng mga pasilidad na maaaring gamitin ng
mahigit sa isang bahagi ng pampublikong mas mataas na edukasyon (sa pagitan ng mga bahagi),
ang renobasyon at muling konstruksiyon ng mga pasilidad, pagkakamit ng lugar, ang paglalagay ng
kagamitan ng bago, inayos, o muling ginawang mga pasilidad, na ang kagamitan ay dapat na may
pangkaraniwang buhay na 10 taon; at upang magkaloob ng mga pondo para sa pagbabayad ng mga
gastos bago ang konstruksiyon, kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga preliminaryong plano at
ginagamit na guhit para sa mga pasilidad ng mga Kolehiyo ng Komunidad ng California.
Artikulo 5. Mga Probisyon sa Pananalapi ng Mas Mataas na Edukasyon
100700. (a) Sa kabuuang halaga ng mga bonong inawtorisa na ipapalabas at ibebenta ayon
sa Kabanata 1 (nagsisimula sa Seksiyon 100600), mga bono sa kabuuang halaga isang bilyon
anim na raan limampung milyong dolyar ($1,650,000,000) hindi kasama ang halaga ng anumang
mga nagbabayad na bono na ipinalabas alinsunod sa Seksiyon 100755, o anumang halaga gaya ng
kailangan ay maaaring ipalabas at ibenta upang magkaloob ng pondong gagamitin para sa
pagsasakatuparan ng mga layuning inihayag sa kabanatang ito at upang bayaran ang Umiikot na
Pondo sa Paggasta ng Pangkalahatang Obligasyong Bono ayon sa Seksiyon 16724.5 ng Kodigo ng
Pamahalaan. Ang mga bono ay dapat, kapag naibenta, maging at bumuo ng isang balido at maybisa ayon sa batas na obligasyon ng Estado ng California, at ang buong katapatan at kredito ng
Estado ng California ay ipinangangako para sa napapanahong pagbabayad ng prinsipal at interes
ng mga bono kapag ang prinsipal at interes ay dapat nang bayaran.
(b) Intensiyon ng Lehislatura na ang Unibersidad ng California, Unibersidad ng Estado ng
California, at ng mga Kolehiyo ng Komunidad ng California ay isaalaang-alang taun-taon, bilang
bahagi ng kanilang taunang prosesong pagpaplano ng kapital, ang pagsasama ng mga pasilidad na
maaaring gamitin ng higit sa isang bahagi ng pampublikong mas mataas na edukasyon (sa pagitan
ng mga bahagi), at, sa o bago ang ika-15 ng Mayo ng bawat taon, ang mga entidad na tio ay magulat ng kanilang mga napag-alaman sa mga komite sa badyet ng bawat kapulungan ng Lehislatura.
(c) Ayon sa seksiyong ito, ang Tesorero ay dapat magbenta ng mga bonong inawtorisa ng
Komite sa Pananalapi ng mga Pasilidad ng Mas Mataas na Edukasyon na itinatag ayon sa Seksiyon
67353 sa anumang magkakaibang panahon na kailangan upang serbisyuhan ang mga paggastang
iniaatas ng mga pagbabahagi.
100710. (a) Ang mga bonong inawtorisa ng kabanatang ito ay dapat ihanda, isagawa,
ipalabas, ibenta, bayaran,at tubusin gaya ng itinatadhana sa Batas sa Pangkalahatang
Obligasyong Bono ng Estado (Kabanata 4 (nagsisimula sa Seksiyon 16720) ng Bahagi 3 ng
Dibisyon 4 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan) at lahat probisyon ng batas na iyan, maliban sa
Seksiyon 16727 ng Kodigo ng Pamahalaan, ay umaaplay sa mga bono at sa kabanatang ito at
isinasama sa bahaging ito na waring buong nakalagay sa bahaging ito.
(b) Para sa mga layunin ng Batas sa Pankalahatang Obligasyong Bono ng Estado, ang bawat
ahensiya ng estado na nangangasiwa ng paglalaan ng Pondo ng 2002 sa Bono Para sa Kapital na
Paglalaan Ukol sa Mas Mataas na Edukasyon ay itinatalagang ang “lupon” para sa mga
proyektong pinopondohan ayon sa kabanatang ito.
(c) Ang mga nalikom sa mga bonong ipinalabas at ibinenta ayon sa kabanatang ito ay dapat
na makuha para sa layuning magpondo ng tulong sa Unibersidad ng California, Kolehiyong
Hastings ng Batas, Unibersidad ng Estado ng California, at ng mga Kolehiyo ng Komunidad ng
California, para sa konstruksiyon ng mga kasalukuyan o bagong kampus, at ang kanilang mga
kaukulang sentro sa labas ng kampus at magkakasamang paggamit ng mga pasilidad sa pagitan ng
mga bahagi, gaya ng nakalagay sa kabanatang ito.
100720. Ang Komite sa Pananalapi ng mga Pasilidad ng Mas Mataas ng Edukasyon na
itinatag ayon sa Seksiyon 67353 ay dapat mag-awtorisa ng pagpapalabas ng mga bono sa ilalim ng
kabanatang ito kung kailangan lamang upang pondohan ang pagbabahagi para sa mga layuning
inilarawan sa kabanatang ito na malinaw na inawtorisa ng Lehislatura sa taunang Batas sa
Badyet.. Ayon sa direksiyong pambatasan, ang komite ay dapat magpasiya kung kailangan o hindi
o kanais-nais na magpalabas ng mga bonong inawtorisa ayon sa kabanatang ito upang
maisakatuparan ang mga layunin sa kabanatang ito at, kung gayon, ang halaga ng mga bonong
ipapalabas at ibebenta. Ang mga susunod na isyu ng bono ay maaaring iawtorisa at ibenta upang
isakatuparan ang aksiyong ito nang progresibo, at hindi kailangan na ang lahat ng bonong
inawtorisang ipalabas ay ibenta sa isang panahon.
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100725. May kailangang kulektahin taun-taon at sa paraan at panahong katulad ng
pagkulekta sa ibang kita ng estado, bilang karagdagan sa mga ordinaryong kita ng estado, isang
halagang kinakailangan upang bayaran ang prinsipal ng, at interes sa, mga bono sa bawat taon.
Tungkulin ng lahat ng opisyal na inatasan ng batas ng anumang tungkulin tungkol sa pagkulekta ng
kita na gawin at gampanan ang bawat at lahat ng hakbang na kailangan upang kulektahin ang
karagdagang halaga.
100730. Sa kabila ng Seksiyon 13340 ng Kodigo ng Pamahalaan, sa pamamagitan nito ay
patuloy na inilalaan mula sa Pangkalahatang Pondo, para sa mga layunin ng kabanatang ito, ang
isang halaga na magiging kapantay ng kabuuan ng mga sumusunod:
(a) Ang halagang kailangan taun-taon upang bayaran ang prinsipal ng, at ang interes sa, mga
bonong ipinalabas at ibinenta ayon sa kabanatang ito, kapag ang prinsipal at interes ay dapat nang
bayaran.
(b) Ang halagang kailangan upang isakatuparan ang Seksiyon 100745, inilalaan nang
walang pagsasalang-alang sa mga taon ng pananalapi.
100735. Ang lupon gaya ng pagpapakahulugan sa subdibisyon (b) ng Seksiyon 100710 ay
maaaring humiling sa Kuwenta sa Pamumuhunan ng Pinagsama-samang Salapi upang umutang
mula sa Kuwenta sa Pamumuhunan ng Pinagsama-samang Salapi o anumang ibang inaprobahang
anyo ng pansamantalang pagtustos, alinsunod sa Seksiyon 16312 ng Kodigo ng Pamahalaan, para
sa mga layuning isakatuparan ang kabanatang ito. Ang halaga ng kahilingan ay hindi dapat
lumampas sa halaga ng mga hindi pa naibebentang bono na, sa pamamagitan ng resolusyon, ay
inawtorisa ng komite na ibenta para sa layuning isakatuparan ang kabanatang ito. Ang lupon, gaya
ng pagpapakahulugan sa subdibisyon (b) ng Seksiyon 100710, ay dapat isagawa ang anumang
dokumentong iniaatas ng Lupon sa Pamumuhunan ng Pinagsama-samang Salapi upang kumuha at
magbayad sa utang. Anumang halagang inutang ay dapat ideposito sa pondong ilalaan ng lupon
alinsunod sa kabanatang ito.
100740. Sa kabila ng anumang ibang probisyon ng kabanatang ito, o ng Batas sa
Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado, kung ang Tesorero ay nagbenta ng mga bono ayon
sa kabanatang ito na kabilang ang opinyon ng tagapayo sa bono na may epekto na ang interes ng
mga bono ay hindi isinama sa kabuuang kita para sa pagbubuwis na pederal, napapailalim sa mga
itinalagang kondisyon, ang Tesorero ay maaaring magpanatili ng magkakahiwalay na kuwenta para
sa pamumuhunan ng mga nalikom sa bono at para sa pamumuhunan ng mga kinita sa mga nalikom
na iyon. Ang Tesorero ay maaaring gumamit o mamatnugot ng paggamit ng mga nalikom o kinitang
ito upang bayaran ang anumang pagsasauli, multa, o ibang kabayaran na iniaatas sa ilalim ng
pederal na batas o gumawa ng anumang aksiyon tungkol sa pamumuhunan at paggamit ng mga
nalikom sa bono na iniaatas o kanais-nais sa ilalim ng pederal na batas upang mapanatili ang
katayuang di-saklaw ng buwis ng mga bonong iyon at upang makuha ang anumang ibang bentahe
sa ilalim ng pederal na batas sa ngalan ng mga pondo ng estadong ito.

100745. (a) Para sa mga layuning maisakatuparan ang kabanatang ito, ang Direktor ng
Pananalapi ay maaaring mag-awtorisa ng paglalabas mula sa Pangkalahatang Pondo ng isang
halaga o mga halaga na hindi lalampas sa halaga ng mga hindi pa naibebentang bono na inawtorisa
ng Komite sa Pananalapi ng mga Pasilidad ng Mas Mataas na Edukasyon na ibenta para sa layuing
maisakatuparan ang kabanatang ito. Anumang halagang inilabas ay dapat ideposito sa Pondo ng
2002 sa Bono Para sa Paglalaang Kapital Ukol sa Mas Mataas na Edukasyon na kaayon ng
kabanatang ito. Lahat ng salaping makukuha sa ilalim ng seksiyong ito ay dapat ibalik sa
Pangkalahatang Pondo, kasama ang halagang kapantay ng interes na dapat sanang kitain sa
Kuwenta sa Pamumuhunan ng Pinagsama-samang Salapi, mula sa mga nalikom sa pagbebenta ng
mga bono para sa layuning isakatuparan ang kabanatang ito.
(b) Anumang kahilingan na dinala sa Lehislatura at sa Kagawaran ng Pananalapi para sa
mga pondo mula sa pagpapalabas na ito ng bono upang gastahin para sa mga layuning inilarawan
sa kabanatang ito ng Unibersidad ng California, Kolehiyong Hastings ng Batas, Unibersidad ng
Estado ng California o ng mga Kolehiyo ng Komunidad ng California ay dapat na may kasamang
limang-taong plano sa kapital na paglalaan. Ang mga kahilingan dinala ng isang unibersidad o
kolehiyo ay dapat kabilang ang isang iskedyul na umuuna sa pagpapatibay panlindol na kailangan
upang mabawasan ng malaki, sa pagpapasiya ng partikular na unibersidad o kolehiyo, ang mga
panganib ng lindol sa mga gusali na kinilala bilang mataas na priyoridad ng unibersidad o kolehiyo.
Ang mga kahilingan na dinala ng mga Kolehiyo ng Komunidad ng California ay dapat na may
kasamang limang taong plano sa kapital na paglalaan na nagpapakita ng mga pangangailangan at
mga priyoridad ng sistema ng kolehiyo ng komunidad, na inuuna sa buong estado.
100750. Lahat ng salaping idineposito sa Pondo ng 2002 sa Bono Para sa Paglalaang Kapital
Ukol sa Mas Mataas na Edukasyon, na galing sa mga hulog at natipong interes sa mga bonong
ibinenta ay dapat ireserba sa pondo at dapat makuha para ilipat sa Pangkalahatang Pondo bilang
kredito sa mga paggasta para sa interes ng bono.
100755. Ang mga bono ay maaaring bayaran alinsunod sa Artikulo 6 (nagsisimula sa
Seksiyon 16780) ng Kabanata 4 ng Bahagi 3 ng Dibisyon 4 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan,
na isang bahagi ng Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado. Ang pag-aproba ng mga
botante ng estado para sa pagpapalabas ng mga bonong inilarawan sa kabanatang ito ay dapat
kasama ang pag-aproba ng pagpapalabas ng anumang mga bono na orihinal na ipinalabas sa ilalim
ng kabanatang ito o anumang naunang ipinalabas na nagbabayad na bono.
100760. Napag-alaman at ipinahahayag dito ng Lehislatura na, dahil ang mga nalikom mula
sa pagbebenta ng mga bonong inawtorisa ng kabanatang ito ay hindi “mga nalikom sa mga buwis”
kung paano ginagamit ang katawagang ito sa Artikulo XIII B ng Konstitusyon ng California, ang
pamamahagi ng mga nalikom na ito ay hindi napapailalim sa mga limitasyong ipinataw ng
artikulong iyon.

Panukala 48
Ang susog na ito na iminumungkahi ng ika-15 Susog sa Konstitusyon ng Asembleya ng
Regular na Sesyon ng 2001-2002 (Kabanata 88 ng Resolusyon, Mga Batas ng 2002) ay malinaw
na nagsususog sa Konstitusyon ng California sa pamamagitan ng pagbabago at pagpapawalangbisa sa mga seksiyon nito; dahil dito, ang mga bagong probisyon na iminumungkahing tanggalin
ay nilimbag sa tipong pantanggal at ang mga bagong probisyong iminumungkahing idagdag ay
nilimbag sa tipong italika upang ipahiwatig na ang mga ito ay bago.
IMINUMUNGKAHING SUSOG SA ARTIKULO VI
Una—Na ang Seksiyon 1 ng Artikulo VI ay sinususugan upang mabasang:
SEK. 1. Ang kapangyarihang panghukuman ng Estadong ito ay nasa Korte Suprema,
mga hukuman ng apela, at mga hukumang superyor, at mga hukumang munisipal, ang lahat
ng ito ay mga hukumang nakatala.
Ikalawa—Na ang Seksiyon 5 ng Artikulo VI ay pinawawalang-bisa.
SEK. 5. (a) Ang bawat county ay dapat hatiin sa mga distrito ng hukumang munisipal
gaya ng itinatadhana ng batas, pero ang isang lungsod ay hindi maaaring hatiin sa higit sa
isang distrito. Ang bawat hukumang munisipal ay dapat na may isa o higit na hukom. Ang
bawat hukumang munisipal ay dapat na may hindi kukulangin sa 40,000 residente, sa
kondisyong ang bawat county ay dapat magkaroon ng hindi kukulangin sa isang distrito ng
hukumang munisipal. Ang bilang ng mga residente ay dapat pagpasiyahan gaya ng
itinatadhana ng batas.
(b) Sa petsang magkakabisa ang subdibisyong ito, lahat ng kasalukuyang hukumang
panghustisya ay dapat maging mga hukumang munisipal, at ang bilang, kuwalipikasyon, at
kabayaran ng mga hukom, opisyal, kaugnay, at mga empleyado ay dapat magpatuloy
hanggang sa baguhin ng Lehislatura. Ang bawat hukom ng isang bahaging-oras na
hukumang munisipal ay itinuturing na sumasang-ayon na maglingkod ng buong-oras at
dapat na nakahanda para sa pagtalaga ng Punong Mahistrado para sa natitira ng oras na
kailangan upang mabuo ang buong-oras na dami ng trabaho.
(c) Ang Lehislatura ay dapat magtadhana para sa pag-organisa at matagubilin ng
hurisdiksiyon ng mga hukumang munisipal. Ito ay dapat magtagubilin para sa bawat

hukumang munisipal ng bilang, kuwalipikasyon, at kabayaran ng mga hukom, opisyal, at
empleyado.
(d) Sa kabila ng subdibisyon (a), alinmang lungsod sa County ng San Diego ay
maaaring hatiin sa higit sa isang distrito ng hukumang munisipal kung ipinasiya ng
Lehislatura na ang hindi pangkaraniwang kondisyon ng lugar ay humihingi ng naturang
paghahati.
(e) Sa kabila ng subdibisyon (a), ang hukumang munisipal at superyor ay dapat na
magkaisa sa botong mayorya ng mga hukom ng hukumang munisipal sa loob ng county. Sa
mga county na ito, dapat na mayroon lamang hukumang superyor.
Ikatlo—Na ang Seksiyon 6 ng Artikulo VI ay sinususugan upang mabasang:
SEK. 6. (a) Ang Konsehong Panghukuman ay binubuo ng Punong Mahistrado at isang
ibang hukom ng Korte Suprema, 3 tatlong hukom ng mga hukuman ng paghahabol, 5 10
hukom ng mga hukumang superyor, 5 hukom ng mga hukumang munisipal, 2 dalawang
administrador na hindi bumoboto, at naturang alinmang ibang miyembrong hindi bumoboto
gaya ng ipinasiya ng mga bumobotong miyembro ng konseho, ang bawat isa ay hinirang ng
Punong Mahistrado para sa 3-taon tatlong-taong panunungkulan ayon sa mga pamamaraang
itinatag ng konseho; 4 apat na miyembro ng Bar ng Estado na hinirang ng namamahalang
lupon para sa 3-year tatlong-taong panunungkulan; at isang miyembro ng bawat kapulungan
ng Lehislatura na hinirang gaya ng itinatadhana ng kapulungan.
Ang mga bakante sa mga miyembro sa Konsehong Panghukuman na itinalaga para sa
mga hukom ng hukumang munisipal ay dapat punuan ng mga hukom ng hukumang superyor
sa kaso ng mga ginawang paghirang kapag kulang sa 10 county ang may mga hukumang
munisipal.
(b) Ang pagiging miyembro ng konseho ay natatapos kung ang miyembro ay tumigil
sa paghawak ng katungkulan para hirangin ang miyembro. Ang isang bakante ay dapat
punuan ng kapangyarihang naghihirang para sa natitira ng panunungkulan.
(c) Ang isang konseho ay maaaring maghirang ng isang Direktor sa Pangangasiwa ng
mga Hukuman, na maglilingkod sa kagustuhan nito at gaganap ng mga tungkuling itinalaga
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ng konseho o ng Punong Mahistrado, bukod sa pagpapatibay ng mga tuntunin ng
pangangasiwa ng hukuman, gawain at pamamaraan.
(d) Upang mapabuti ang pangangasiwa ng hustisya ang konseho ay dapat sumubaybay
sa ginagawang paghuhusga at gumawa ng mga rekomendasyon sa mga hukuman, gumawa ng
mga taunang rekomendasyon sa Gobernador at Lehislatura, magpatibay ng mga tuntunin
para sa pangangasiwa sa hukuman, gawain at pamamaraan, at gampanan ang ibang mga
tungkulin na itinagubilin ng batas. Ang mga tuntuning pagtitibayin ay hindi dapat
kasalungat ng batas.
(e) Dapat maghangad ang Punong Mahistrado na padaliin ang pagagawad ng hustisya
at upang pagpantayin ang gawain ng mga hukom.. Ang Punong Mahistrado ay maaaring
magtalaga ng sinumang hukom sa ibang hukuman pero kapag sang-ayon lamang ang hukom
kung ang hukuman ay isang mas mababang hurisdiksiyon. Ang isang retiradong hukom na
sumasang-ayon ay maaaring italaga sa alinmang hukuman.
(f) Ang mga hukom ay dapat mag-ulat sa konseho gaya ng iniuutos ng Punong
Mahistrado tungkol sa kondisyon ng paggagawad ng hustisya sa kanilang mga hukuman.
Dapat silang makipagtulungan sa konseho at mamatnugot sa hukuman gaya ng itinalaga.
Ikaapat—Na ang Seksiyon 8 ng Artikulo VI ay sinususugan upang mabasang:
SEK. 8. (a) Ang Komisyon sa Pagganap na Panghukuman ay binubuo ng isang hukom
ng hukuman ng paghahabol, isang hukuman ng hukumang superyor, isang hukom ng
hukumang munisipal at dalawang hukom ng hukumang superyor, ang bawat isa ay hinirang ng
Korte Suprema 2 dalawang miyembro ng Bar ng Estado ng California na nagtatrabaho bilang
abugado sa Estadong ito ng 10 taon, ang bawat isa ay hinirang ng Gobernador; at 6 anim na
mamamayan na hindi hukom, retiradong hukom, o miyembro ng Bar ng Estado ng
California, 2 dalawa sa mga ito ay dapat na hinirang ng Gobernador, 2 dalawa ng Komite sa
mga Tuntunin ng Senado, at 2 dalawa ng Ispiker ng Asembleya. Maliban kung itinatadhana
sa mga subdibisyon (b) at (c), lahat ng panunungkulan ay para sa 4 apat na taon. Walang
miyembro na dapat maglingkod ng higit sa 2 4-taon dalawang apat-na-taon panunungkulan,
o higit sa isang kabuuan na 10 taon kung hinirang upang punuan ang bakante. Ang bakante
sa mga miyembro sa Komisyon sa Pagganap na Panghukuman na itinalaga para sa hukom ng
hukumang munisipal ay dapat punuan ng isang hukom ng hukumang superyor sa kaso ng
ginawang paghirang kapag kulang sa 10 county ang may mga hukumang munisipal.
(b) Ang pagiging miyembro ng komisyon ay natatapos kung ang miyembro ay tumigil
sa paghawak ng katungkulan para hirangin ang miyembro. Ang isang bakante ay dapat
punuan ng kapangyarihang naghihirang para sa natitira ng panunungkulan. Ang isang
miyembro na ang panunungkulan ay natapos ay maaaring patuloy na maglingkod hanggang
mapunuan ang bakante ng kapangyarihang naghihirang. Ang mga kapangyarihang
naghihirang ay maaaring maghirang ng mga miyembro na nakapaglingkod na sa komisyon
bago ang Marso 1, 1995, sa nag-iisang 2-taong dalawang-taong panunungkulan, pero hindi
maaaring hirangin ang mga ito pagkaraan sa karagdagang panunungkulan.
(c) Upang lumikha ng mga hindi tuloy-tuloy na panunungkulan sa mga miyembro ng
Komisyon sa Pagganap na Panghukuman, ang mga sumusunod na miyembro ay dapat
hirangin, gaya ng mga sumusunod:
(1) Dalawang miyembrong hinirang ng Korte Suprema sa isang panunungkulan na
nagsisimula sa Marso 1, 1995, ay dapat na maglingkod ng isang panunungkulan na 2
dalawang taon at maaaring muling hirangin sa isang buong panunungkulan.
(2) Isang abugadong hinirang ng Gobernador sa isang panunungkulan na nagsisimula
sa Marso 1, 1995, ay dapat na maglingkod ng isang panunungkulan na 2 dalawang taon at
maaaring muling hirangin sa isang buong panunungkulan.
(3) Isang mamamayang miyembro na hinirang ng Gobernador sa isang panunungkulan
na nagsisimula sa Marso 1, 1995, ay dapat na maglingkod ng isang panunungkulan na 2
dalawang taon at maaaring muling hirangin sa isang buong panunungkulan.
(4) Isang miyembrong hinirang ng Komite sa mga Tuntunin ng Senado sa isang
panunungkulan na nagsisimula sa Marso 1, 1995, ay dapat na maglingkod ng isang
panunungkulan na 2 dalawang taon at maaaring muling hirangin sa isang buong
panunungkulan.
(5) Isang miyembrong hinirang ng Ispiker ng Asembleya sa isang panunungkulan na
nagsisimula sa Marso 1, 1995, ay dapat na maglingkod ng isang panunungkulan na 2
dalawang taon at maaaring muling hirangin sa isang buong panunungkulan.
(6) Lahat ng ibang miyembro ay dapat hirangin sa buong 4-na-taong apat-na-taong
panunungkulan na nagsisimula sa Marso 1, 1995.
Ikalima—Na ang Seksiyon 10 ng Artikulo VI ay sinususugan upang mabasang:
SEK. 10. Ang Korte Suprema, mga hukuman ng paghahabol, hukumang superyor, at
ang kanilang mga hukom ay may orihinal na hurisdiksiyon sa mga pamamaraan na habeas
corpus. Ang mga hukumang ito ay may mga orihinal na hurisdiksiyon sa mga pamamaraan
para sa di-pangkaraniwang kaluwagan na may uring mandamus, certiorari, at pagbabawal.
Ang dibisyon sa paghahabol ng hukumang superyor ay may orihinal na hurisdiksiyon sa mga
pamamaraan para s a di-pangkaraniwang kaluwagan na may uring mandamus, certiorari, at
pagbabawal na dinala sa hukumang superyor sa mga dahilang napapailalim sa hurisdiksiyon
nga paghahabol.
Ang mga hukumang superyor ay may orihinal na hurisdiksiyon sa lahat ng ibang
dahilan maliban sa mga ibinigay ng batas sa ibang mga hukuman ng paglilitis.

72

Teksto ng mga Iminumungkahing Batas

Ang hukuman ay maaaring gumawa ng naturang anumang komentaryo sa ebidensiya at
sa testimonya at kredibilidad ng alinmang testigo na sa opinyon nito ay kailangan para sa
wastong pagpapasiya ng dahilan.
Ikaanim—Na ang Seksiyon 15 ng Artikulo VI ay sinususugan upang mabasang:
SEK. 15. Ang isang tao ay hindi karapat-dapat na maging hukom ng isang hukumang
nakatala maliban kung sa 5 taon bago ang ang pagpili sa isang hukumang munisipal o 10
taon bago ang pagpili sa ibang mga hukuman, ang tao ay miyembro ng Bar ng Estado o
naglingkod bilang isang hukom ng isang hukumang nakatala sa Estadong ito. Ang isang
hukom na karapat-dapat sa serbisyo sa hukumang munisipal ay maaaring italaga ng Punong
Mahistrado upang maglingkod sa alinmang hukuman.
Ikapito—Na ang Seksiyon 16 ng Artikulo VI ay sinususugan upang mabasang:
SEK. 16. (a) Ang mga hukom ng Korte Suprema ay dapat ihalal sa kabuuan at ang
mga hukom ng hukuman na paghahabol ay dapat ihalal sa kanilang mga distrito sa mga
pangkalahatang eleksiyon sa mga panahon at lugar na katulad ng sa Gobernador. Ang
kanilang mga panunungkulan ay 12 taon simula sa Lunes pagkaraan ng Enero 1 kasunod ng
pagkahalal sa kanila, maliban kung ang isang hukom ay inihalal sa isang hindi pa natatapos
na panunungkulan ay naglingkod sa natitira ng panunungkulan. Sa paglikha ng isang
bagong distrito o dibisyon ng hukuman ng paghahabol ang Lehislatura ay dapat magtadhana
na ang unang inihahalal na mga panunungkulan ay 4, 8, at 12 taon.
(b) (1) Sa mga county na walang hukumang munisipal, ang mga hukom Hukom ng
mga hukumang superyor ay dapat ihalal sa kanilang mga county sa mga pangkalahatang
eleksiyon maliban kung kailangan upang matugunan ang mga iniaatas ng pederal na batas.
Sa huling kaso ang Lehislatura, sa pamamagitan ng dalawang-ikatlong boto ng mga
miyembro ng bawat kapulungan, sa payo ng mga hukom sa loob ng apektadong hukuman,
ay maaaring magtadhana para sa paghalal sa kanila sa pamamagitan ng sistemng itinagubilin
ng subdisibyon (d), o sa pamamagitan ng ibang kaayusan. Ang Lehislatura ay maaaring
magtadhana na ang pangalan ng isang walang-kalabang nakapuwesto ay hindi lumitaw sa balota.
(2) Sa mga county na may isa o higit na distrito ng hukumang munisipal, ang mga
hukom ng hukumang superyor at munisipal ay dapat ihalal sa kanilang mga county o distrito
sa mga pangkalahatang eleksiyon. Ang Lehislatura ay maaaring magtadhana na ang
pangalan ng isang walang-kalabang nakapuwesto ay hindi lumitaw sa balota.
(c) Ang mga panunungkulan ng mga hukom ng hukuman superyor ay 6 anim na taon
simula sa Lunes pagkaraan ng Enero 1 kasunod ng pagkahalal sa kanila. Ang isang bakante
ay dapat punuan ng paghalal sa isang buong panunungkulan sa susunod na pangkalahatang
eleksiyon pagkaraan ng ikalawang Enero 1 kasunod ng bakante, pero dapat maghirang ang
Gobernador upang pansamantalang punuan ang bakante hanggang magsimula ang
panunungkulan ng inihalal na hukom.
(d)(1) Sa loob ng 30 araw bago ang Agusto 16 kasunod ng pagtatapos ng
panunungkulan ng hukom, ang isang hukom ng Korte Suprema o isang hukuman ng
paghahabol ay maaaring magharap ng deklarasyon ng kandidatura upang pumalit sa
opisinang kasalukuyang hawak ng hukom. Kung ang deklarasyon ay hindi iniharap, ang
Gobernador bago ang Setyembre 16 ay dapat magnomina ng kandidato. Sa kasunod na
pangkalahatang eleksiyon, tanging ang kandidato na idineklara o ininomina ang maaaring
lumitaw sa balota, na dapat maglahad ng tanong kung ang kandidato ay dapat ihalal. Ang
kandidato ay inihalal kapag tumanggap ng mayoriya ng mga boto sa tanong. Ang
kandidatong hindi nahalal ay hindi maaaring hirangin sa hukumang iyon pero maaaring
inomina at ihalal sa ibang panahon.
(2) Dapat punuan ng Gobernador ang mga bakante sa pamamagitan ng paghirang.
Ang isang hinirang ay humahawak ng opisina hanggang sa Lunes pagkaraan ng Enero 1
kasunod ng unang pangkalahatang eleksiyon kung saan ang hinirang ay may karapatang
maging isang kandidato o hanggang maging kuwalipikado ang hukom. Ang nominasyon o
paghirang ng Gobernador ay may-bisa kapag kinumpirma ng Komisyon sa mga Paghirang na
Panghukuman.
(3) Ang mga manghahalal ng county, sa pamamagitan ng mayoriyang bumoto at sa
paraang dapat itadhana ng Lehislatura, ay maaaring gawin ang sistemang ito ng pagpili na
angkop sa mga hukom ng mga hukumang superyor.
Ikawalo–Na ang Seksiyon 23 ng Artikulo VI ay sinususugan upang mabasang:
SEC. 23. (a) Ang layunin ng mga susog sa mga Seksiyon 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, at 16, na
artikulong ito, at ang mga susog sa Seksiyon 16 ng Artikulo I, inaprobahan sa primaryang
eleksiyon ng Hunyo 2, 1998, ay upang pahintulutan ang Lehislatura na magtadhana ng pagaalis ng mga hukumang munisipal at pag-isahin ang mga operasyon sa loob ng mga
hukumang superyor. Sa kabila ng Seksiyon 8 ng Artikulo IV, ang pagpapatupad at maayos
na paglipat sa ilalim ng mga probisyon ng panukalang-batas ay nagdaragdag ng seksiyong ito
ay maaaring kabilang ang mga batas na kailangang-kailangan na lumilikha o nag-aalis ng
mga opisina o nagbabago ng mga suweldo, panunungkulan, o tungkulin ng mga opisina, o
naggagawad ng mga prankisya o espesyal na pribilehiyo, o lumilikha ng mga ipinagkaloob na
karapatan o interes, kung saan ipinahihintulot sa ilalim ng Konstitusyong ito.
(b) Kapag ang mga hukumang superyor at munisipal sa loob ng county ay pinag-isa,
ang mga pagkahukom sa bawat hukumang munisipal sa county na iyan ay inaalis at ang
naunang piniling mga hukom ng hukumang munisipal ay magiging mga hukom ng
hukumang superyor sa county na iyan. Ang panunungkulan sa opisina ng isang naunang
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piniling hukom ng hukumang munisipal ay hindi apektado ng pagkuha ng opisina bilang
isang hukom ng hukumang superyor. Ang 10-taong pagkamiyembro o serbisyo na iniaatas ng
Seksiyon 15 ay hindi umaaplay sa isang dating piniling hukom ng hukumang munisipal.
Ayon sa Seksiyon 6, ang Konsehong Panghukuman ay maaaring magtagubilin ng angkop na
edukasyon at pagsasanay para sa mga hukom tungkol sa pag-iisa ng hukuman ng paglilitis.
(c) Maliban kung kasalungat ang itinatadhana ng batas, sa alinmang county na pinagisa ang mga hukumang superyor at munisipal, ang sumusunod ay dapat na awtomatikong
mangyari sa bawat naroroon nang hukumang superyor at munisipal:
(1) Ang mga dating piniling opisyal, empleyado, at ibang tauhan na naglilingkod sa
hukuman ay magiging mga opisyal at empleyado ng hukumang superyor.
(2) Ang mga dating lugar ng hukuman ay pinananatili bilang mga lugar ng hukumang
superyor.
(3) Ang mga dating rekord ng hukuman ay magiging mga rekord ng hukumang
superyor.

(4) Ang mga nakabimbing aksiyon, paglilitis, pamamaraan, at ibang gawain ng
hukuman ay magiging nakabimbin sa hukumang superyor sa ilalim ng ma pamamaraang
dating angkop sa mga bagay sa hukuman kung saan nakabimbin ang mga bagay.
(5) Ang mga bagay ng may uring dating nasa loob ng hurisdiksiyon ng paghahabol ng
hukumang superyor ay mananatili sa hurisdiksiyon ng dibisyon ng paghahabol ng hukumang superyor.
(6) Ang mga bagay na may uring dating napapailalim sa muling pagdinig ng isang
hukom ng hukumang superyor ay mananatiling napapailalim sa muling pagdinig ng hukom
ng hukumang superyor, bukod sa hukom na orihinal na duminig sa bagay.
(7) Ang mga pamamaraan ng Kodigo Penal na nangangailangan ng pagrepaso ng
hukumang superyor, o aksiyon batay sa, isang pasiya o utos ng isang hukom ng hukumang
munisipal ay dapat gampanan ng isang hukom ng hukumang superyor na iba sa hukom na
orihinal na gumawa ng pasiya o utos.
(d) Ang seksiyong ay dapat manatiling may-bisa lamang hanggang Enero 1, 2007, at sa
petsang iyan ay pinawawalang-bisa.

Panukala 49
Ang inisyatibong panukalang-batas na ito ay isinumite sa mga tao alinsunod sa mga
probisyon ng Seksiyon 8 ng Artikulo II ng Konstitusyon ng California.
Ang inisyatibong panukalang-batas na ito ay nagsususog at nagdaragdag sa mga
seksiyon ng Kodigo sa Edukasyon; dahil dito, ang mga kasalukuyang probisyon na
iminumungkahing tanggalin ay nakalimbag sa tipong pantanggal at ang mga bagong
probisyon na iminumungkahing idagdag ay nakalimbag sa tipong italika upang ipahiwatig na
ang mga ito ay bago.
IMINUMUNGKAHING BATAS
BATAS NG 2002 PARA SA PROGRAMANG EDUKASYON
AT KALIGTASAN PAGKATAPOS NG PAARALAN
SEKSIYON 1. Ang batas na ito ay dapat makilala, at maaaring tawaging “Batas ng
2002 Para sa Programang Edukasyon at Kaligtasan Pagkatapos ng Paaralan.”
SEK. 2. Napag-alaman at ipinahahayag ng mga tao ang mga sumusunod:
(a) Ang mga pag-aaral ng tagapagpatupad ng batas at di-nagtutubong organisasyon ay
nagpapakita na ang mga oras pagkatapos ng paaralan sa pagitan ng ika-3 ng hapon at ika6 ng gabi sa mga araw ng paaralan ay mga pangunahing oras ng mga bata para maging
bikitma ng mararahas na krimen o upang gumawa ng mararahas na krimen. Ang mga oras
pagkatapos ng paaralan ay mga pangunahing oras rin para sa paggamit ng droga at alkohol
at mga aksidente sa kotse na kasangkot ang mga bata.
(b) Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga programa pagkatapos ng paaralan ay may
malaking positibong epekto sa lipunan sa dahil nagagawang mas ligtas ang ating mga kalye,
at nababawasan ang mga kilos na mapanganib ng mga tinedyer tulad ng paggamit ng
alkohol, tabako at droga..
(c) Ang mga pag-aaral ng Unibersidad ng California sa Los Angeles at ng Unibersidad
ng California sa Irvine ng mga kasalukuyang programa pagkatapos ng paaralan sa California
ay nagpapakita na ang mga programa pagkatapos ng paaralan ay may malaking positibong
epekto sa edukasyon ng ating mga bata sa pamamagitan ng pagtataas ng pagdalo sa paaralan,
pagkabawas ng mga pagsuspinde, at pagpapahusay ng mga marka sa iksamen na ayon sa
pamantayan.
(d) Ang mga programa pagkatapos ng paaralan ay nakakapagtipid ng salapi ng
mambubuwis sa pamamagitan ng pagbawas ng krimen, pagbawas ng mga gastos sa kalusugan
na may kinalamn sa paggamit ng droga at alkohol, pagbawas ng pag-ulit ng grado, at
pagbawas ng pangangailangan para sa edukasyong pangremedyo.
(e) Ang mga programa pagkatapos ng paaralan ay tumutulong sa mga nagtatrabahong
pamilya sa pamamagitan ng pagkakaloob sa kanilang mga anak ng isang ligtas,
nakakapagturong lugar na mapupuntahan pagkatapos ng paaralan kapag walang magulang
sa bahay.
(f) Ang mga gusali ng paaralan, palaruan, at ibang pasilidad ng paaralan ay malaking
pamumuhunan ng mambubuwis, at ang mga ito ay maaari at dapat na mas mahusay na
magamit sa mga oras bago at pagkatapos ng paaralan, lalo na sa mga programang pagkatapos
ng paaralan para sa mga bata ng California.
(g) Ang Programang Pagtutulungan Para sa Pag-aaral Pagkatapos ng Paaralan at mga
Ligtas na Kapitbahayan ay matagumpay na nagkakaloob ng mga insentibong gawad para sa
mga programang pagkatapos ng paaralan at araw na walang pasok sa paaralan na
napatunayang nagtataas ng pagganap na akademiko at nagpapahusay ng asal ng mga bata,
lalo na ang mga batang nasa panganib.
(h) Tanging ang isang maliit na bahagi ng mga paaralang elementarya at panggitna sa
California ang kasalukuyang nagpapatakbo ng programang pagkatapos ng paaralan. Dahil

may humigit-kumulang na 50 porsiyento ng bata sa California na maaaring may nag-iisang
nagtatrabahong magulang, o dalawang magulang na parehong nagtatrabaho, ang mga
programang pagkatapos ng paaralan ay naging pangangailangan, hindi isang luho.
(i) Bagaman ang bagong pagpopondo ng mga programang pagkatapos ng paaralan ay
labis na mahalaga, ang mga kitang ginagarantiya ng batas para sa ating sistema ng
pampublikong paaralan ayon sa Panukala 98 ay dapat na munang lubusang paglaanan at
kung gayon ay hindi gamitin upang itaas ang pondo nitong mga programang pagkatapos ng
paaralan. Ang bagong pagpopondo para sa mga programang pagkatapos ng paaralan ay
popondohan nang higit sa legal na iniaatas sa pagpopondong pang-edukasyon.
(j) At dahil may mahalaga, hindi pang-edukasyong mga programa ng estado na
kailangan ng patuloy na pagpopondo, ang pagtataas ng pondo para sa mga programang
pagkatapos ng paaralan ay dapat lamang mangyari pagkaraan ng malaking pagtaas ng mga
kita ng estado na hindi iginagarantiya para sa edukasyon.
SEK. 3. Dahil dito ang mga tao ay nagpapatibay ng Batas Para sa Programang
Edukasyon at Kaligtasan Pagkatapos ng Paaralan upang himukin ang mga paaralan at mga
distrito ng paaralan na gamitin ang mga pasilidad ng paaralan at ibang mga angkop na lugar
upang magkaloob ng isang ligtras at nagkakapagturong lugar para sa mga bata sa mga grado
K hanggang 9 kapag ang mga ito ay wala sa paaralan at upang makamit ang mga sumusunod
na layunin:
(a) Upang palitan ang pangalan ng Programang Pagtutulungan Para sa Pag-aaral
Pagkatapos ng Paaralan at mga Ligtas na Kapitbahayan ng Programang Edukasyon at
Kaligtasan Pagkatapos ng Paaralan (ASESP), pero hindi para baguhin ang mga
pagpapatakbo ng programa sa ilalim ng kasalukuyang batas at upang ipagpatuloy ang 50
porsiyentong panumbas ng lokal na pagpopondo.
(b) Upang palawakin ang pagpopondong ASESP sa antas na sapat upang:
(1) Una, pondohan ang lahat ng kasalukuyang gawad na bago at pagkatapos ng
paaaralan at araw na walang paaralan.
(2) Ikalawa, ihandang makuha ang panlahat na insentibong gawad na pagkatapos ng
paaralan sa bawat pampublikong (kabilang ang kinontratang) elementarya, panggitna, at
dyunor na mataas na paaralan sa California na isang katanggap-tanggap na aplikasyon.
(3) Ikatlo, itaas ang pagpopondo sa mga programang bago at pagkatapos ng paaralan
na higit sa kasalukuyang paglalaan kapag mas maraming makukuhang kita ng estado.
(c) Upang magbigay ng priyoridad sa tinaasang pagpopondo ng estado sa mga paaralan
na karamihan sa mga estudyante ay mababa ang kita mula sa mga pondong makukuha sa
sandaling ang bawat karapat-dapat na paaralan ay may pagkakataong tumanggap ng isang
pang-unang panlahat na gawad pagkatapos ng paaralan.
(d) Upang idagdag ang mga programang pagsasanay sa kompyuter, pinong sining, at
kalakasan ng katawan sa bahaging pang-edukasyon/kaalamang magsulat at magbasa at
pagpapaunlad/libangan ng kasalukuyang batas.
(e) Upang kumuha ng kontribusyon ng lokal na tagapagpatupad ng batas sa pagbuo ng
programa.
(f) Upang pondohan ang pagpapalawak ng mga gawad ng estado sa mga paaralan para
sa programang ito lamang mula sa paglaki ng mga kita ng estado, sa halip ng mga bagong
buwis, at tanging kapag ang mga kita ng estado ay legal na gumagarantiya na pondohan ang
mga programang pang-edukasyon na lubusan nang napaglaanan.
(g) Upang maglaan ng apat na raan animnapu’t-limang milyong dolyar
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(h) Upang matiyak na itong bagong apat na raan animnapu’t-limang milyong dolyar
($465,000,000) ay hindi pabigat sa ibang mga programa ng estado, upang magkaloob ng
panulak para taasan ang walumpu’t-limang milyong dolyar ($85,000,000) sa taon ng
pananalapi na 2004–05 o sa dakong huli o kapag at tanging kung ang mga kita ng estado
ay lumaki nang sapat upang lumampas sa mga taon ng pananalapi na 2000–01, 2001–02,
2002–03, o 2003–04 upang magkaloob ng higit sa isang bilyon limang daang milyong dolyar
($1,500,000,000) sa mga bagong paglalaan na hindi iginagarantiya para sa edukasyon.
(i) Upang matiyak na ang bawat paaralan ay tumatanggap ng pinakamahusay na
posibleng programa, magkaloob ng 11/2 porsiyento ng paglalaan para sa programa para sa
tulong na teknikal at pagtasa ng programa.
SEK. 4. Ang titulo ng Artikulo 22.5 (nagsisimula sa Seksiyon 8482) ng Kabanata 2
ng Bahagi 6 ng Kodigo sa Edukasyon ay sinususugan upang mabasang:
Artikulo 22.5. Programang Pagtutulungan Para sa Pag-aaral Bago at Pagkatapos ng
Paaralan at mga Ligtas na Kapitbahayan
Programang Edukasyon at Kaligtasan Pagkatapos ng Paaralan
SEK. 5. Seksiyon 8482 ng Kodigo sa Edukasyon ay sinususugan upang mabasang:
8482. Sa pamamagitan nito ay itinatatag ang Programang Edukasyon at Kaligtasan
Pagkatapos ng Paaralan. Lahat ng pagtukoy dito sa dating pangalan, ang Programang
Pagtutulungan Bago at Pagkatapos ng Paaralan at mga Ligtas na Kapitbahayan, sa artikulong
ito at ibang batas ng estado ay dapat tukuyin ito ngayon sa bagong pangalan nito. Ang layunin ng
programang ito ay upang lumikha ng mga insentibo para sa pagtatatag ng mga lokal na
itinulak na programang bago at pagkatapos ng paaralan na nakakapagturo pareho sa mga araw
ng paaralan at tag-init, intersesyon, o bakasyon na nagsasama sa mga pampublikong paaralan at
mga komunidad upang magkaloob ng suportang akademiko at pagbabasa at pagsusulat at
ligtas, konstruktibong mga pamalit para sa kabataan. Ang katawagang pampublikong paaralan
ay kabilang ang mga kinontratang paaralan.
SEK. 6. Seksiyon 8482.3 ng Kodigo sa Edukasyon ay sinususugan upang mabasang:
8482.3. (a) Ang Programang Pagtutulungan Para sa Pag-aaral Bago at Pagkatapos ng
Paaralan at mga Ligtas na Kapitbahayan Programang Edukasyon at Kaligtasan Pagkatapos ng
Paaralan ay dapat itatag upang maglingkod sa mga mag-aaral sa kindergarten at mga grado 1
hanggang 9, inklusibo, at mga kalahok na pampublikong elementarya, panggitna, dyunyor na
mataas na paaralan, at mga kinontratang lugar ng paaralan paaralan.
(b) Ang isang programa ay maaaring magpatakbo ng isang bahagi ng programang bago
ang paaralan, isang bahagi na pagkatapos ng paaralan, o pareho ng mga bahagi ng bago at
pagkatapos ng paaralan, sa isa o maraming lugar ng paaralan lugar. Kung ang isang programa
ay pinatatakbo sa maraming lugar ng paaralan lugar, isa lamang aplikasyon ang dapat iatas
sa pagtatatag.
(c) Ang bawat bahagi ng isang programa na itinatag ayon sa artikulong ito ay dapat
buuin ng mga sumusunod na dalawang bahagi:
(1) Isang bahaging pang-edukasyon at pagbabasa at pagsusulat kung saan ang pagtuturo
o tulong sa araling-bahay ay ipinagkakaloob sa isa o higit na mga sumusunod na lugar: sining
ng wika, matematika, kasaysayan at agham na panlipunan, pagsasanay sa kompyuter, o agham.
(2) Ang isang bahagi kung saan ang pagtuturo, na maaaring kabilang ang, pero hindi
limitado sa, pinong sining, libangan, lakas ng katawan, at mga aktibidad na pampigil, ay
ipinagkakaloob.
(d) Ang mga aplikante para sa mga programang itinatag ayon sa artikulong ito ay
maaaring kabilang ang alinman sa mga sumusunod:
(1) Isang lokal na ahensiyang pang-edukasyon, kabilang ang kinontratang paaralan.
(2) Isang lungsod, county, o di-nagtutubong organisasyon na nakikipagtulungan sa, at
may pag-aproba ng, lokal na ahensiya o mga ahensiya ng edukasyon.
(e) Ang mga aplikante para sa mga gawad ayon sa artikulong ito ay dapat tumiyak na
ang bawat isa sa mga sumusunod na iniaatas ay natutupad, kung angkop:
(1) Ang aplikasyon ay nagdodokumento ng mga paninindigan ng bawat kasama upang
magpatakbo ng programa sa lugar ng paaralan lugar o mga lugar na paaralan mga lugar.
(2) Ang aplikasyon ay inaprobahan ng distrito ng paaralan at ng prinsipal ng bawat
paaralan kalahok na paaralan para sa bawat lugar ng paaralan o ibang lugar.
(3) Ang bawat kasama sa aplikasyon ay sumasang-ayon na makibahagi sa pananagutan
para sa kalidad ng programa.
(4) Ang aplikasyon ay nagtatalaga ng pampublikong ahensiya o kasama ng lokal na
ahensiya ng edukasyon upang umakto bilang ahente sa pananalapi. Para sa mga layunin ng
seksiyong ito, ang “pampublikong ahensiya” ay nangangahulugan lamang na isang lupon ng
mga superbisor ng county o, kung ang lungsod ay kasama sa korporasyon o may saligangbatas, isang konseho ng lungsod.
(5) Ang mga aplikante ay sumasang-ayon na sundin ang lahat ng pamantayan sa paguulat ng pananalapi at pagsusuri na inaatas ng Kagawaran ng Edukasyon ng Estado.
SEK. 7. Seksiyon 8482.5 ng Kodigo sa Edukasyon ay sinususugan upang mabasang:
8482.5. (a) Ang priyoridad sa mga programang pagpopondo na itinatag ayon sa
artikulong ito, maliban sa mga itinatag ayon sa subdibisyon (c) ng Seksiyon 8482.55, ay dapat
ibigay sa mga paaralan kung saan ang pinakamababang 50 porsiyento ng mga mag-aaral sa
mga paaralang elementarya at 50 porsiyento ng mga mag-aaral sa panggitna at dyunyor na
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mataas na paaralan ay karapat-dapat sa libre at binawasang halaga ng pagkain sa
pamamagitan ng programang tanghalian sa paaralan ng Kagawaran ng Agrikultura ng
Estados Unidos.
(b) Ang bawat programang itinatag ayon sa artikulong ito ay dapat planuhin nang
sama-sama na kabilang ang mga magulang, kabataan, at mga kinatawan ng kalahok na
paaralan mga pampublikong paaralan, mga ahensiya ng pamahalaan, tulad ng mga parke ng
lungsod at county at mga kagawaran ng libangan, lokal na tagapagpatupad ng batas, mga
organisasyon ng komunidad, at ng pribadong sektor.
SEK. 8. Seksiyon 8482.55 ay idinaragdag sa Kodigo sa Edukasyon, upang mabasang:
8482.55. (a) To accomplish the purposes of the After School Education and Safety
Program, commencing with the fiscal year beginning July 1, 2004, and for each fiscal year
thereafter, all grants made pursuant to this article shall be awarded as set forth in this section.
(b) Ang mga gawad sa mga pampublikong paaralan ayon sa artikulong ito para sa taon ng
pananalapi na 2003–04 ay dapat patuloy na pondohan sa bawat kasunod na taon ng pananalapi
sa antas ng taon ng pananalapi na 2003–04 bago pondohan ang anumang ibang gawad sa ilalim ng
artikulong ito, sa kondisyong ang mga naturang paaralan ay patuloy na gumagawa ng aplikasyon
para sa mga naturang gawad at kuwalipikado ayon sa artikulong ito. Ang pagtanggap ng gawad sa
antas ng taon ng pananalapi na 2003–04 na ginawa ayon sa subdibisyong ito ay dapat makaapekto
sa pagiging karapat-dapat sa karagdagang pondo gaya ng ipinahihintulot sa mga subdibisyon (c) at
(d) hanggang sa pinakamataas na gawad na ipinahihintulot sa mga Seksiyon 8483.7 at 8483.75.
(c) Ang bawat pampublikong elementarya, panggitna, at dyunyor na mataas na paaralan sa
estado ay dapat maging karapat-dapat sa tatlong nauulit na insentibong gawad para sa mga
programang pagkatapos ng paaralan na patatakbuhin sa regular na taon ng paaralan, gayo ng
itinatadhana ng subtalataan (A) ng talataan (1) ng subdibisyon (a) ng Seksiyon 8483.7. Maliban
kung itinatadhana sa subdibisyong ito, ang mga gawad para sa mga programang pagkatapos ng
paaralan na ginawa ayon sa subdibisyong ito ay dapat mapailalim sa lahat ng ibang mga seksiyon
ng artikulong ito. Ang mga gawad para sa mga programang pagkatapos ng paaralan na ginawa ayon
sa subdibisyong ito ay hindi dapat lumampas sa limampung libong dolyar ($50,000) para sa bawat
regular na taon ng paaralan para sa bawat paaralang elementarya o pitumpu’t-limang libong dolyar
($75,000) para sa bawat regular na taon ng paaralan para sa bawat panggitna o dyunyor na
mataas na paaralan. Sa kabila ng subdibisyon (a) ng Seksiyon 8482.5 at maliban kung
itinatadhana sa subdibisyon (f), ang bawat pampublikong elementarya, panggitna, at dyunyor na
mataas na paaralan sa estado ay dapat na may pantay na priyoridad sa pagpopondo para sa mga
gawad para sa mga programang pagkatapos ng paaralan na ginawa ayon sa subdibisyong ito.. Ang
pagtanggap ng gawad para sa programang pagkatapos ng paaralan na ginawa ayon sa subdibisyong
ito ay hindi dapat makaapekto sa pagiging karapat-dapat sa karagdagang pondo gaya ng
ipinahihintulot sa mga subdibisyon (d) hanggang sa pinakamataas na gawad na ipinahihintulot sa
mga Seksiyon 8483.7 at 8483.75. Ang mga gawad na ginawa ayon sa subdibisyong ito ay dapat
na pondohan pagkatapos ng mga gawad na ginawa ayon sa subdibisyon (b) at bago ang anumang
gawad na ginawa ayon sa subdibisyon (d). Ang mga gawad na ginawa ayon sa subdibisyong ito ay
dapat tawagin na “Mga Gawad na Panlahat sa Edukasyon at Kaligtasan Pagkatapos ng Paaralan.”
(d) Ang lahat ng pondong natitira mula sa paglalaang itinatadhana sa Seksiyon 8483.5
pagkatapos ng pagbibigay ng mga gawad ayon sa subdibisyon (b) at (c) ay dapat ipamahagi ayon
sa mga Seksiyon 8483.7 at 8483.75. Ang mga gawad para sa mga programang ginawa ayon sa
subdibisyong ito ay dapat mapailalim sa lahat ng ibang mga seksiyon ng artikulong ito. Ang
priyoridad para sa mga gawad para sa mga programang ginawa ayon sa subdibisyong ito ay dapat
itatag ayon sa subdibisyon (a) ng Seksiyon 8482.5 at Seksiyon 8483.3.
(e) Walang paaralan na dapat tumanggap ng mga gawad na lampas sa mga halagang
itinatadhana sa mga Seksiyon 8483.7 at 8483.75.
(f) Kung mangyari na sa alinmang taon ng pananalapi ang paglalaang ginawa ayon sa
Seksiyon 8483.5 ay hindi sapat upang pondohan ang lahat ng karapat-dapat na paaralan na nagaplay para sa Mga Gawad na Panlahat sa Edukasyon at Kaligtasan Pagkatapos ng Paaralan ayon
sa subdibisyon (c), ang priyoridad para sa Mga Gawad na Panlahat sa Edukasyon at Kaligtasan
Pagkatapos ng Paaralan ay dapat itatag ayon sa subdibisyon (a) ng Seksiyon 8482.5 at Seksiyon
8483.3.
SEK. 9. Seksiyon 8483.25 ay idinaragdag sa Kodigo sa Edukasyon, upang mabasang:
8483.25. Ang Kagawaran ng Edukasyon ng Estado ay dapat magbigay ng paunawa sa lahat
ng paaralang karapat-dapat sa mga gawad sa ilalim ng artikulong ito ng tungkol sa kung makukuha
ang mga gawad gayon din sa paggawa ng aplikasyon.
SEK. 10. Seksiyon 8483.5 ng Kodigo sa Edukasyon ay sinususugan upang mabasang:
8483.5. (a) Intensiyon ng Lehislatura na ang pinakamababang walumpu’t-limang
milyong dolyar ($85,000,000) ay ilaan para sa programang itinatag ayon sa artikulong ito, sa
pamamagitan ng taunang Batas sa Badyet. Sa mga pondong inilaan sa programa, ang
kasalukuyang mga tumatanggap ay may priyoridad na tumanggap ng patuloy na pagpopondo
para sa mga layuning katulad ng naunang pagtanggap nila ng gawad. Ang subdibisyong ito ay
dapat magkabisa lamang hanggang Hunyo 30, 2004.
(b) Nagsisimula sa taon ng pananalapi na nagsisimula sa Hulyo, 1, 2004, at para sa bawat
taon ng pananalapi pagkaraan, dapat patuloy na maglaan sa Kagawaran ng Edukasyon ng Estado
mula sa Pangkalahatang Pondo para sa programang itinatag ayon sa artikulong ito na isang
halagang hindi lalampas sa limang daan limampung milyong dolyar ($550,000,000) na mas malaki
sa (1) halagang kapantay ng paglalaan mula sa Pangkalahatang Pondo para sa programang itinatag
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ayon sa artikulong ito para sa sinundang taon ng pananalapi, o (2) halagang katumbas ng halaga
ng (A) paglalaan mula sa Pangkalahatang Pondo para sa programang itinatag ayon sa artikulong
ito para sa taon ng pananalapi na 2003–04 at (B) ang halaga na ang di-iginagarantiyang paglalaan
ng Pangkalahatang Pondo ng estado ay lumalampas sa kabuuan ng (i) halaga ng ang diiginagarantiyang paglalaan ng Pangkalahatang Pondo ng estado para sa basehang taon kasama ang
(ii) isang bilyon limang daang milyong dolyar ($1,500,000,000). Wala sa seksiyong ito na
nagbabawal sa Lehislatura na maglaan ng mga pondo para sa programang itinatag ayon sa
artikulong ito na lampas sa patuloy na paglalaang ito.
(c) Para sa mga layunin ng seksiyong ito, ang katawagang “hindi iginagarantiyang paglalaan
ng Pangkalahatang Pondo ng estado” ay nangangahulugan ng mga paglalaan ng Pangkalahatang
Pondo ng estado sa isang taon ng pananalapi na iba sa mga paglalaang iginagaranityang iaplay ng
estado para sa suporta sa mga distrito ng paaralan at mga distrito ng kolehiyo ng komunidad ayon
sa mga Seksiyon 8 at 8.5 ng Artikulo XVI ng Konstitusyon ng California. Para sa mga layunin ng
seksiyong ito, ang “basehang taon” ay ang taon ng pananalapi sa panahon ng Hulyo 1, 2000
hanggang Hunyo 30, 2004 kung saan ang mga hindi iginagarantiyang paglalaan ng Pangkalahatang
Pondo ng estado ay ang pinakamataas kumpara sa ibang taon ng pananaalapi sa panahong iyon.
(d) Sa kabila ng subdibisyon (b), sa alinmang taon ng pananalapi kung saan ang Lehislatura
ay may legal na awtoridad ayon sa talataan (3) ng subdibisyon (b) ng Seksiyon 8 ng Artikulo XVI
ng Konstitusyon ng California upang bawasan ang mga salaping inaaplay ng estado para sa suporta
sa mga distrito ng paaralan at mga distrito ng kolehiyong pangkomunidad sa sinundang taon ng
pananalapi, ang patuloy na paglalaan ayon sa subdibisyon (b) ay dapat bawasan para sa taong iyan
ng pananalapi ng porsiyentong katulad ng mga salaping iniaplay ng estado para sa suporta sa mga
distrito ng paaralan at mga distrito ng kolehiyo ng komunidad sa kasalukuyang taon ng
panananalapi ay kulang sa mga salaping iniaplay ng estado para sa suporta sa mga distrito ng
paaralan at mga distrito ng kolehiyo ng komunidad sa sinundang taon ng pananalapi.
(e) Lahat ng pondong ginasta ayon sa artikulong ito ay dapat gamitin lamang para sa mga
layuning inihayag sa artikulong ito. Maliban sa mga pondong ginasta ayon sa subdibisyon (b) ng
Seksiyon 8482.55, lahat ng pondong ginasta ayon sa artikulong ito ay dapat gamitin upang
dagdagan at hindi palitan ang mga kasalukuyang antas ng serbisyo..
SEK. 11. Seksiyon 8483.55 ay idinaragdag sa Kodigo sa Edukasyon, upang mabasang:
8483.55. Mula sa mga pondong inilaan ayon sa subdibisyon (b) ng Seksiyon 8483.5, ang
Kagawaran ng Edukasyon ng Estado ay maaaring gumasta ng 11/2 porsiyento upang masakop ang
mga gastos sa pagtasa at upang magkaloob ng pagsasanay at suporta para matiyak ang may kalidad
na pagpapatupad ng programa, pagpapaunlad, at kakayahang maipagpatuloy at maaaring bayaran
ang mga gastos ng paggawad at mga pagsubaybay.
SEK. 12. Seksiyon 8483.6 ay idinaragdag sa Kodigo sa Edukasyon, upang mabasang:

8483.6. Sa kabila ng subdibisyon (f) ng Seksiyon 41202, sa alinmang taon ng pananalapi
na nagsisimula sa taon ng pananalapi na nagsisimula sa Hulyo 1, 2004, ang bahaging iyan ng
anumang patuloy na paglalaang ginawa ng Seksiyon 8483.5 para sa programang itinatag ayon sa
artikulong ito na lampas sa halagang inilaan para sa programa ayon sa artikulong ito para sa
sinundang taon ng pananalapi ay dapat ilaan hanggang ang Lehislatura ay maglaan ng mga
halagang sapat upang lubos na pondohan ang mga iniaatas ng mga Seksiyon 8 at 8.5 ng Artikulo
XVI ng Konstitusyon ng California para sa taong iyan at dapat ilaan bilang karagdagan sa mga
halagang iniatas ng, at dapat isaaalang-alang sa mga iniaatas na pagpopondo ng, Seksiyon 8 at 8.5
ng Artikulo XVI ng Konstitusyon ng California para sa taong iyan ng pananalapi.
SEK. 13. Seksiyon 8484.6 ng Kodigo sa Edukasyon ay sinususugan upang mabasang:
8484.6. (a) Ang mga programang itinatag ayon sa artikulong ito ay maaaring isagawa
sa mga lupa ng parke ng komunidad o , lugar kung ang parke o lugar ng libangan ay katabi
ng paaralan pasilida na libangan, o ibang lugar an inaprobahan ng Kagawaran ng Edukasyon ng
Estado sa proseso ng pag-aaplay sa gawad. Ang mga programa sa labas ng lugar ay dapat katugma
ng bahaging pang-edukasyon at pagbabasa at pagsusulat ng programa ng mga programa sa regular
na paaralan ng mga kalahok na mag-aaral. Walang programang matatagpuan sa labas ng paaralan
na dapat aprobahan maliban kung may ligtas na transportasyon sa mga mag-aaral na nakaenrol sa
programa. Anumang pagtukoy sa paaralan bilang pisikal na lokasyon sa artikulong ito ay
nangangahulugan ng lugar ng paaralan o ibang lugar gaya ng itinatadhana ng seksiyong ito.
(b) Isang programa sa labas ng lugar na isinasagawa ayon sa seksiyong ito ay dapat
sumunod sa lahat ng mga iniaatas ng batas at mga regulasyon na angkop sa mga katulad ng
programang isinasagawa sa paaralan.
SEK. 14. Maliban sa mga Seksiyon 8482.55, 8483.5, at 8483.6 ng Kodigo sa
Edukasyon, ang Batas ng 2002 Para sa Programang Edukasyon at Kaligtasan Pagkatapos ng
Paaralan ay maaaring susugan upang isulong ang layunin nito sa pamamagitan ng batas,
ipinasa ng bawat kapulungan ng isang mayoriyang boto ng mga miyembro na sumasang-ayon
at pinirmahan ng Gobernador. Seksiyon 8482.55 ng Kodigo sa Edukasyon ay maaaring
susugan upang isulong ang layunin ng Batas ng 2002 Para sa Programang Edukasyon at
Kaligtasan Pagkatapos ng Paaralan sa pamamagitan ng batas, ipinasa ng bawat kapulungan
ng dalawang-ikatlong boto ng mga miyembro na sumasang-ayon at pinirmahan ng
Gobernador. Ang mga Seksiyon 8483.5 at 8483.6 ng Kodigo sa Edukasyon ay maaaring
susugan ng Lehislatura.
SEK. 15. Ang mga probisyon ng batas na ito ay may kakayahang ihiwalay. Kung may
probisyon sa batas na ito o sa paggamit nito na ipinasiyang walang-bisa, ang pagkawalangbisang iyon ay hindi dapat makaapekto sa ibang mga probisyon o paggamit na mabibigyan
ng epekto nang wala ang walang-bisang probisyon o paggamit.

Panukala 50
Ang inisyatibong panukalang-batas na ito ay isinumite sa mga tao alinsunod sa mga
probisyon ng Seksiyon 8 ng Artikulo II ng Konstitusyon ng California.
Ang inisyatibong panukalang-batas na ito ay nagdaragdag ng mga seksiyon sa Kodigo
sa Tubig; dahil dito, ang mga bagong probisyon na iminumungkahing idagdag ay nilimbag sa
tipong italika upang ipahiwatig na ang mga ito ay bago.
IMINUMUNGKAHING BATAS
BATAS NG 2002 UKOL SA SEGURIDAD NG TUBIG,
MALINIS NA TUBIG NA INIINOM,
PROTEKSIYON NG BAYBAYIN AT DALAMPASIGAN
SEKSIYON. 1. Bahagi 26.5 (nagsisimula sa Seksiyon 79500) ay idinaragdag sa Kodigo
sa Tubig, upang mabasang:
DIBISYON 26.5. BATAS NG 2002 UKOL SA SEGURIDAD NG TUBIG,
MALINIS NA TUBIG NA INIINOM, PROTEKSIYON NG
BAYBAYIN AT DALAMPASIGAN
KABANATA 1. MGA PANGKALAHATANG PROBISYON
79500. Ang dibisyon ay dapat makilala at maaaring tawaging Batas ng 2002 Ukol sa
Seguridad ng Tubig, Malinis na Tubig na Iniinom, Proteksiyon ng Baybayin at Dalampasigan.
79501. Napag-alaman at ipinahayag ng mga tao ng California na kailangan at para sa
kabutihan ng publiko na gawin ang mga sumusunod:
(a) Kunin at pangalagaan ang integridad ng panustos na tubig mula sa malaking pinsala o
kabiguan mula sa mga aksiyon ng mga terorista o ibang sinadyang pangawawasak.
(b) Magkaloob ng ligtas, malinis, abot-kaya, at sapat na panustos na tubig upang matugunan
ang mga pangangailangan ng mga residente ng California, bukid, at negosyo.
(c) Magkaloob ng sapat na pagtustos para sa balanseng pagpapatupad ng Programang
CALFED Bay-Delta upang:

(1) Magkaloob ng mahusay ng uri ng tubig para sa lahat ng kapaki-pakinabang na paggamit.
(2) Pahusayin ang itaas at tubig at lupang tirahan at pahusayin ang mga tungkuling
ekolohikal sa Estuwaryo ng San Francisco Bay/Sacramento-San Joaquin Delta upang suportahan
ang mapapanatiling populasyon ng iba-ibang halaman at hayop.
(3) Bawasan ang hindi pagkakapantay sa pagitan ng mga panustos na tubig ng Bay-Delta at
kasalukuyan at inaasahang kapaki-pakinabang na paggamit na nakadepende sa sistemang Bay-Delta.
(4) Bawasan ang panganib ng paggamit ng lupa at kaugnay na aktibidad na pangkabuhayan,
panustos na tubig, inpraistruktura, at ekosistema mula sa malaking pagkasira ng mga harang ng Delta.
(d) Magtatag at padaliin ang pinagsanib na mga panrehiyong sistema ng pamamahala ng tubig
at mga pamamaraan upang matugunan ang tumataas na pangangailangan ng tubig dahil sa malaking
paglaki ng populasyon na nakakabigat sa lokal na inpraistruktura at mga panustos na tubig.
(e) Pahusayin ang mga gawain sa loob ng mga himpilan ng tubig upang pahusayin ang kalidad
ng tubig, bawasan ang polusyon, makakuha ng karagdagang pag-agos ng tubig bagyo, protektahan
at pamahalaan nang mas mabuti ang tubig sa lupa at gawing mas maayos ang pagamit ng tubig.
(f) Protektahan ang mga komunidad ng kalunsuran laban sa pagkatuyo, itaas ang mga
panustos na tubig na iniinom, bawasan ang pagdepende sa mga inaangkat na tubig, bawasan ang
polusyon ng mga ilog, lawa, sapa, at mga tubig baybayin at magkaloob ng tirahan ng isda at ligaw
na buhay..
(g) Mamuhunan sa mga proyekto na nagsusulong ng kakayahan ng lahat ng taga-California
na mamuhay sa loob ng basikong pagbabahagi ng California na 4.4 million acre-piye kada taon ng
Ilog Colorado ayon sa Plano sa Paggamit ng Tubig ng Ilog Colorado.
(h) Protektahan, ibalik, at kunin ang mga dalampasigan at mga mataas na lupang baybayin,
basanglupa, at himpilan ng tubig sa baybayin at sa San Francisco Bay upang protektahan ang
kalidad ng tubig na iniinom, upang panatilihin ang mga dalampasigan at tubig baybayin na ligtas
mula sa polusyon ng tubig, at upang magkaloob ng tirahan ng ligaw na buhay at halaman at
riparian at mga basanglupang kailangan upang suportahan ang pagganap ng mga ekosistema ng
baybayin at San Francisco Bay para sa kapakinabangan ng mga tao ng California.
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79502. Intensiyon ng mga tao sa pagpapatibay ng dibisyong ito na ito ay pangasiwaan at
isagawa sa pinakamabilis na paraang posible, at ang lahat ng estado, panrehiyon at lokal na opisyal
ay magpatupad ng dibisyong ito sa abot ng kanilang awtoridad.
79503. Intensiyon ng mga tao na ang mga proyektong pasilidad ng tubig na tinutustusan
ayon sa dibisyong ito ay dapat na idisenyo at gawin upang pahusayin ang seguridad at kaligtasan ng
sistema ng tubig na iniinom ng estado.
79504. Intensiyon ng mga tao na ang pamumuhunan ng mga pampublikong pondo ayon sa
dibisyong ito ay dapat magresulta sa mga benepisyo sa publiko.
79505. Gaya ng pagkakagamit sa dibisyong ito, ang mga sumusunod na katawagan ay may
mga sumusunod na kahulugan:
(a) “Pagkakamit” ay nangangahulugang pagkakamit ng interes ng bayad o anumang ibang
interes, kabilang ang mga karapatang gumamit, pag-upa, at mga karapatan sa pagpapaunlad.
(b) “Lupon” ay nangangahulugang ang Lupon sa Pagkontrol ng mga Tagapagdulot ng Tubig
ng Estado.
(c) “CALFED” ay nangangahugang ang kalipunan ng mga ahensiya ng estado at pederal na
may mga pananagutan sa pamamahala at pagregula sa Estuwaryo ng San San Francisco
Bay/Sacramento-San Joaquin Delta.
(d) “Programang CALFED Bay-Delta” ay nangangahulugang gawain ng CALFED upang
bumuo at magpatupad, sa pamamagitan ng pangwakas na pahayag ng programatikong epekto sa
kapaligiran/ulat ng epekto sa kapaligiran, ang mga mas gustong programa, aksiyon, proyekto, at
mga kaugnay na aktibidad na magkakaloob ng mga solusyon upang tukuyin ang mga problemang
may kaugnay sa ekosistema ng Estuwaryo ng San Francisco Bay/ Sacramento-San Joaquin Delta,
kabilang ang, pero hindi limitado sa, Bay-Delta at mga tributaryong himpilan ng tubig nito.
(e) “Kagawaran” ay nangangahulugang Kagawaran ng mga Tagapagdulot ng Tubig.
(f) “Pondo” ay nangangahulugang Pondo ng 2002 Ukol sa Seguridad ng Tubig, Malinis na
Tubig na Iniinom, Proteksiyon ng Baybayin at Dalampasigan na nilikha ayon sa Seksiyon 79510.
(g) “Di-nagtutubong organisasyon” ay nangangahulugang anumang di-nagtutubong
korporasyon na binuo ayon sa Batas sa Di-nagtutubong Korporasyon Para sa Benepisyo ng Publiko
(Dibisyon 2 (nagsisimula sa Seksiyon 5000) ng Titulo 1 ng Kodigo ng mga Korporasyon) at
kuwalipikado sa ilalim ng Seksiyon 501(c)(3) ng Kodigo ng Rentas Internas ng Estados Unidos.
(h) “Sekretaryo” ay nangangahulugang ang Sekretaryo ng Ahensiya ng mga Tagapagdulot.
(i) “Mga basanglupa” ay nangangahulugan ng mga lupang maaaring masakop pana-panahon
o permanente sa pamamagitan ng mababaw na tubig at kabilang ang mga tubig-alat na latian,
sariwang-tubig na latian, bukas o saradong maalat-alat na latian, labon, putikan, tarlak, at bukal.
79506. Bawat iminumungkahing aktibidad na tutustusan ayon sa dibisyong ito ay dapat na
sumunod sa Batas sa Kalidad ng Kapaligiran ng California (Dibisyon 13 (nagsisimula sa Seksiyon
21000)) ng Kodigo sa mga Pampublikong Tagapagdulot.
79507. Ang mga aktibidad na proteksiyon ng himpilan ng tubig na tinutustusan ayon sa
dibisyong ito ay dapat na kaayon ng angkop na pinagtibay na lokal na plano sa pamamahala ng
himpilan ng tubig at ng angkop na panrehiyong plano sa pagkontrol ng kalidad ng tubig na pinagtibay
ng panrehiyong lupon sa pagkontrol ng kalidad ng tubig.
79508. Ang mga aktibidad na proteksiyon ng himpilan ng tubig sa mga himpilan ng tubig ng
Ilog San Gabriel at Los Angeles ay dapat na kaayon ng Plano sa Himpilan ng Tubig at Bukas na
Espasyo ng Ilog San Gabriel at Los Angeles na pinagtibay ng Konserbansiya ng Ilog San Gabriel at
Ibabang Los Angeles at mga Bundok at ng Konserbansiya ng mga Bundok ng Santa Monica. Sa
kabila ng anumang ibang probisyon ng batas, ang planong ito ay dapat ipatupad ayon sa Dibisyon
23 (nagsisimula sa Seksiyon 33000) ng Kodigo sa mga Pampublikong Tagapagdulot sa himpilan ng
tubig ng Ilog Los Angeles paitaas ng dulong hilaga ng Lungsod ng Vernon at ayon sa Dibisyon 22.8
(nagsisimula sa Seksiyon 32600) ng Kodigo sa mga Pampublikong Tagapagdulot sa Ilog San Gabriel
at sa himpilan ng tubig ng ibabang Ilog Los Angeles.
79509. Maliban sa mga proyektong tinutustusan ayon sa Kabanata 6 (nagsisimula sa
Seksiyon 79545) o Kabanata 10 (nagsisimula sa Seksiyon 79570), upang maging karapat-dapat
tustusan ayon sa dibisyong ito, anumang proyekto na buo o di-buong tutulungan ng isa o higit ng
mga hangarin ng Programang CALFED Bay-Delta ay dapat na kaayon ng Programatikong Rekord
ng Desisyon ng CALFED, at dapat ipatupad hangga’t magagawa, sa pamamagitan ng mga lokal at
panrehiyong programa.
KABANATA 2. PONDO NG 2002 UKOL SA SEGURIDAD NG TUBIG,
MALINIS NA TUBIG
NA INIINOM, PROTEKSIYON NG BAYBAYIN AT DALAMPASIGAN
79510. Pondo ng 2002 Ukol sa Seguridad ng Tubig, Malinis na Tubig na Iniinom,
Proteksiyon ng Baybayin at Dalampasigan ay nililikha.
79511. Lahat ng salaping idineposito sa pondo ay dapat gamitin lamang sa mga layunin at sa
halagang nakalagay sa dibisyong ito at hindi para sa anumang ibang layunin.
79512. Maliban kung malinaw na itinatadhana ng dibisyong ito, kapag napag-alaman ng
ahensiyang inawtorisang mangasiwa o gumasta ng salaping inilaan mula sa pondo na ang isang
partikular na proyekto na pinaglaanan o ginawaran ng salapi ay hindi makukumpleto, o ang
halagang inilaan, o iginawad ay lampas sa kabuung halagang kailangan, ang Lehislatura ay
maaaring muling maglaan ng salapi para sa ibang mga mataas na priyoridad na pangangailangan na
kaayon ng dibisyong ito.
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KABANATA 3. SEGURIDAD NG TUBIG
79520. Ang halagang limampung milyong dolyar ($50,000,000) ay dapat makuha para
ilaan ng Lehislatura mula sa pondo para protektahan ang mga sistema ng tubig na iniinom ng estado,
lokal, at panrehiyon laban sa teroristang pag-atake o sinadyang pangwawasak o pagpinsala. Ang
salapi ay maaaring gastahin o igawad para sa pagsubaybay at mga sistemang maagang babala,
pagbabakod, mga istrukturang tagaprotekta, mga pasilidad ng paggamot ng kontaminasyon,
interkoneksiyong pangkagipitan, sistema ng komunikasyon, at ibang mga proyekto na idinisenyo
upang hadlangan ang pinsala sa mga pasilidad ng paggamot ng tubig, pamamahagi, at pagtustos,
upang mapigilan ang pagkaputol ng paghahatid ng tubig na iniinom, at upang protektahan ang mga
panustos na tubig na iniinom laban sa sinadyang kontaminasyon.
79521. Ang Lehislatura ay maaring gumawa ng naturang batas kung kailangan upang
ipatupad ang kabanatang ito.
KABANATA 4. LIGTAS NA TUBIG NA INIINOM
79530. (a) Ang halagang apat na raan tatlumpu’t-limang milyong dolyar ($435,000,000)
ay dapat makuha upang ilaan ng Lehislatura mula sa pondo sa Kagawaran ng mga Serbisyong
Pangkalusugan ng Estado para sa mga gawad at pautang para sa pagpapahusay ng mga
inpraistruktura at kaugnay na mga aksiyon upang matugunan ang mga pamantayan ng ligtas na
tubig na iniinom kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga sumusunod na uri ng proyekto:
(1) Mga gawad sa mga sistema ng tubig na iniinom ng mailit na komunidad upang pahusayin
ang inpraistruktura ng pagsubaybay, paggamot, pamamahagi.
(2) Mga gawad upang tustusan ang pagpapaunlad at pagpapakita ng mga bagong teknolohiya
at mga kaugnay na pasilidad para sa pagtanggal at paggamot ng dumi.
(3) Mga gawad para sa mga pasilidad at kagamitan sa pagsubaybay ng kalidad ng tubig ng
komunidad..
(4) Mga gawad para sa proteksiyon ng pinagkukunan ng tubig na iniinom.
(5) Mga gawad para sa mga pasilidad sa paggamot na kailangan upang matugunan ang mga
pamantayan sa ligtas kasamang produkto ng mga tagapatay ng dumi ng tubig na iniinom.
(6) Mga pautang ayon sa Batas ng 1997 sa Umiikot na Pondo ng Ligtas na Iniinom na Tubig
ng Estado (Kabanata 4.5 (nagsisimula sa Seksiyon 116760) ng Bahagi 12 ng Dibisyon 104 ng
Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan).
(b) Hindi kukulangin sa 60 porsiyento ng salaping inilaan ayon sa seksiyong ito ang dapat
makuha para sa mga gawad sa mga ahensiya ng tubig sa Timog California upang tumulong sa
pagtugon sa paninindigan ng estado na bawasan ang paggamit ng tubig ng Ilog Colorado sa 4.4
milyon acre piye kada taon..
79531. Ang Lehislatura ay maaring gumawa ng naturang batas kung kailangan upang
ipatupad ang kabanatang ito.
KABANATA 5. MALINIS NA TUBIG AT KALIDAD NG TUBIG
79540. (a) Ang halagang isang daang milyong dolyar ($100,000,000) ay dapat makuha
upang ilaan ng Lehislatura mula sa pondo sa lupon para sa mga paligsahang gawad para sa mga
sumusunod na layunin:
(1) Pagpili ng polusyon ng tubig.
(2) Pagbibigay ng muling pakinabang sa tubig..
(3) Pagpapahusay ng kalidad ng tubig.
(4) Mga proyektong paghahalo ng kalidad at palitan ng tubig.
(5) Mga proyektong proteksiyon ng pinagkukunan ng tubig.
(6) Mga proyekto upang pagaanin ang panganib ng pathogen mula sa libangang paggamit ng
tubig na iniinom sa mga pasilidad na imbakan ng tubig.
(b) Ang priyoridad ay dapat ibigay sa mga proyektong tumutulong sa pagtugon sa mga
pamantayan sa tubig na itinatag ng lupon.
(c) Ang Lehislatura ay maaring gumawa ng naturang batas kung kailangan upang ipatupad
ang seksiyong ito.
79541. Ang halagang isang daang milyong dolyar ($100,000,000) ay dapat makuha upang
ilaan ng Lehislatura mula sa pondo sa sekretaryo para sa pagkakamit mula sa pumapayag na
nagbebenta, pagpapanumbalik, proteksiyon, at pagpapaunlad ng mga daang paradahan sa ilog. Ang
sekretaryo ay dapat maglaan ng salaping ito alinsunod sa Artikulo 6 (nagsisimula sa 78682) ng
Kabanata 6 ng Dibisyong 24 o ayon anumang ibang batas na nagtatadhana na pagkakamit,
pagpapanumbalik, proteksiyon, at pagpapaunlad ng mga daang parke ng ilog. Ang priyoridad ay
dapat ibigay sa mga proyekto na ipinatutupad ayon sa inaprobahang mga plano sa himpilan ng tubig
at kabilang ang mga benepisyo para sa kalidad ng tubig at proteksiyon ng himpilan ng tubig. Ang
salaping ito ay maaari ring gamitin upang magkamit ng mga pasilidad na kailangan upang
magkaloob ng mga pagdaloy upang mapahusay ang kalidad ng tubig paibaba.
79542. Ang halagang apatnapung milyong dolyar ($40,000,000) ay dapat makuha para
ilaan ng Lehislatura mula sa pondo sa Konserbansiya ng Tahoe ng California para sa pagkakamit
mula sa mga pumapayag na nagbebenta, pagpapanumbalik, at proteksiyon ng lupa at mga
pinagkukunan ng tubig upang pahusayin ang kalidad ng tubig sa Lawa ng Tahoe.
79543. Ang halagang isang daang milyong dolyar ($100,000,000) ay dapat makuha upang
ilaan ng Lehislatura mula sa pondo sa lupon para sa layuning tustusan ang mga proyekto na
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nagpapanumbalik at nagpoprotekta sa kalidad ng tubig at kapaligiran ng mga tubig baybayin,
estuwaryo, look at mga tubig sa malapit sa pasigan, at tubig sa lupa. Lahat ng paggasta, gawad, at
pautang na ginawa ayon sa seksiyong ito ay dapat na kaayon ng mga iniaatas ng Artikulo 5
(nagsisimula sa Seksiyon 79148) ng Kabanata 7 ng Dibisyon 26. Hindi kukulangin sa
dalawampung milyong dolyar ($20,000,000) ang dapat gastahin upang ipatupad ang mga aksiyong
priyoridad na tinukoy sa Plano sa Pagpapanumbalik ng Santa Monica Bay. Ang salaping
makukuha ayon sa seksiyong ito dapat maging karagdagan, hindi para pumalit, sa salaping inilaan
o makukuha ayon sa Artikulo 5 (nagsisimula sa Seksiyon 79148), at walang salaping inilaan ayon
sa seksiyong ito na dapat gamitin para sa isang proyekto kung saan ang paglalaan ay ginawa ayon
sa Artikulo 5 (nagsisimula sa Seksiyon 79148).
79544. Ang halagang tatlumpung milyong dolyar ($30,000,000) ay dapat makuha para
ilaan ng Lehislatura mula sa pondo sa sekretaryo para sa mga gawad sa mga lokal na pampublikong
ahensiya, lokal na distrito ng tubig, at di-nagtutubong organisasyon para sa pagkakamit mula sa
pumapayag na nagbebenta ng lupa at mga pinagkukunan ng tubig upang protektahan ang kalidad
ng tubig sa mga lawa, imbakan, ilog, sapa at basanglupa sa Rehiyong Bundok ng Sierra NevadaCascade gaya ng pagpapakahulugan sa Seksiyon 5096.347 ng Kodigo sa mga Pampublikong
Tagapagdulot.
KABANATA 6. MGA TEKNOLOHIYANG PANTANGGAL
DUMI AT ASIN

NG

79545. Ang halagang isang daang milyong dolyar ($100,000,000) ay dapat makuha upang
ilaan ng Lehislatura mula sa pondo sa kagawaran para sa mga gawad para sa mga sumusunod
na layunin:
(a) Desalinasyon ng karagatan o mga maalat-alat na tubig. Hindi kukulangin sa limampung
milyong dolyar ($50,000,000) ng salaping inilaan ng kabanatang ito ay dapat makuha para sa mga
proyektong desalinasyon. Upang maging karapat-dapat na tumanggap ng gawad, hindi kukulangin
sa 50 porsiyento ng kabuuang gastos ng proyekto ay dapat tugunan ng mga panumbas na pondo o
mga iniambag na serbisyo mula sa mga pinagkukunang hindi estado..
(b) Mga proyektong pagsubok at pagpapakita para sa paggamot o pagtanggal ng mga
sumusunod na dumi:
(1) Mga produktong petrolyo, tulad ng MTBE at BTEX.
(2) N-Nitrosodimethylamine (NDMA).
(3) Perchlorate.
(4) Radionuclides, tulad ng radon, uranium, at radium.
(5) Mga pestisidyo at herbisidyo.
(6) Mabibigat na metal, tulad ng arseniko, merkuryo, at chromium.
(7) Mga gamot at pansira ng endokrina.
(c) Mga proyektong paglilinis ng tubig na iniinom na ginagamit ang teknolohiyang
ultrabiyoleta at paggamot ng ozone.
79546. Ang Lehislatura ay maaring gumawa ng naturang batas kung kailangan upang
ipatupad ang kabanatang ito.
KABANATA 7. PROGRAMANG CALFED BAY-DELTA
79550. Ang halagang walong daan dalawampu’t-limang milyong dolyar ($825,000,000) ay
dapat makuha para ilaan ng Lehislatura mula sa pondo para sa balanseng pagpapatupad ng
Programang CALFED Bay-Delta. Ang mga paggasta at gawad ayon sa kabanatang ito ay dapat
na limitado sa mga sumusunod:
(a) Limampung milyong dolyar ($50,000,000) para sa pagpaplano at mga pag-aaral ng pagimbak ng pang-ibabaw na tubig.
(b) Pitumpu’t-limang milyong dolyar ($75,000,000) para sa mga pasilidad ng paghahatid ng
tubig na inilarawan sa subtalataan (B) ng talataan (2) ng subdibisyon (d) ng Seksiyon 79190.
(c) Pitumpung milyong dolyar ($70,000,000) para sa pagpapanumbalik ng harang ng Delta.
Ang salaping ginasta sa subdibisyong ito ay dapat mapailalim sa Seksiyon 79050.
(d) Isang daan walumpung milyong dolyar ($180,000,000) para sa mga proyektong pagiging
maaasahan ng panustos na tubig na maipatutupad kaagad at makakapagkaloob ng madaliang
benepisyo, kabilang ang, pero hindi limitado sa mga proyektong nagpapadali sa pamamahala at pagimbak ng tubig sa lupa, mga paglipat ng tubig, at pagkakamit ng tubig para sa kuwenta sa tubig na
pangkapaligiran ng CALFED. Sa pagkuha ng tubig, ang pagtatangi ay ibibigay sa mga
pangmatagalang kontrata ng pagbili ng tubig at mga karapatan sa tubig. Ang salaping inilaan ayon
sa subdibisyong ito ay dapat mapailalim sa Artikulo 4 (nagsisimula sa Seksiyon 79205.2) ng
Kabanata 9 ng Dibisyon 26.
(e) Isang daan walumpung milyong dolyar ($180,000,000) para sa pagpapatupad ng
programang pagpapanumbalik ng ekosistema na hindi kukulangin sa dalawampung milyong dolyar
($20,000,000) ang dapat ilaan sa mga proyektong tumutulong sa mga magsasaka sa pagsasanib ng
mga gawaing agrikultural sa pagpapanumbalik ng ekosistema.
(f) Siyamnapung milyong dolyar ($90,000,000) para sa pagpapatupad ng programang
himpilan ng tubig.
(g) Isang daan walumpung milyong dolyar ($180,000,000) para sa konserbasyon ng tubig
ng kalunsuran at agrikultura, pagresaykel, at ibang mga proyektong maayos na paggamit ng tubig.

79551. Lahat ng paglalaan ayon sa kabanatang ito ay dapat kabilang ang salapi para sa
independiyenteng siyentipikong pagrepaso, pagsubaybay,at pagtasa ng mga resulta o pagiging
mabisa ng proyekto o paggasta ng programa.
79552. Lahat ng proyektong tinustusan ayon sa kabanatang ito ay dapat na kaayon ng
Programatikong Rekord ng Desisyon ng CALFED kabilang ang mga probisyon tungkol sa pagtustos
at balanseng pagpapatupad.
79553. Kaayon ng Programatikong Rekord ng Desisyon ng CALFED, dapat ibigay ang
priyoridad sa mga proyektong nagkakamit ng maraming benepisyo sa mga elemento ng programang
CALFED. Hindi lalampas sa 5 porsiyento ng salaping makukuha ayon sa kabanatang ito ang
maaaring gamitin para sa mga gastos sa pangangasiwa..
79554. Lahat ng tunay na ari-arian na nakamit sa pamamagitan ng salaping inilaan o
iginawad ayon sa subdibisyon (e) o (f) ng Seksiyon 79550 ay dapat makamit mula sa mga
pumapayag na nagbebenta.
KABANATA 8.
PINAGSANIB NA PANREHIYONG PAMAMAHALA NG TUBIG
79560. Ang halagang limang daang milyong dolyar ($500,000,000) ay dapat makuha
upang ilaan ng Lehislatura mula sa pondo para sa mga paligsahang gawad para sa mga proyektong
nakalagay sa seksiyong ito upang protektahan ang mga komunidad laban sa pagkatuyo, protektahan
at pahusayin ang kalidad ng tubig, at pahusayin ang seguridad ng lokal na tubig sa pamamagitan ng
pagbawas sa pagdepende sa inaangkat na tubig.. Walang proyektong tinustusan ayon sa seksiyong
ito na dapat isama ang pasilidad na nag-iimbak ng pang-ibabaw na tubig sa sapa o sa pasilidad sa
pag-imbak na pang-ibabaw na tubig sa labas ng sapa na iba sa mga dagat-dagatang tinatagusan para
sa muling pagdaloy ng tubig sa lupa sa mga kalunsuran. Walang ilog o proyektong pagbabago ng
daang sapa na ang konstruksiyon o pagpapatakbo ay nagiging sanhi ng negatibong epekto sa
kapaligiran ang maaaring tustusan ayon sa kabanatang ito maliban kung ang epektong ito ay lubos
na napagaan.
79561. Ang salaping inilaan sa Seksiyon 79560 ay dapat makuha para sa mga gawad para sa
mga proyektong pamamahala ng tubig na kabilang ang isa o higit sa mga sumusunod na elemento:
(a) Mga programa para sa pagiging maaasahan ng panustos na tubig, konserbasyon ng tubig
at maayos na paggamit ng tubig.
(b) Pag-iipon ng tubig bagyo, pag-iimbak, paggamot, at pamamahala.
(c) Pagtanggal na mapanalakay na mga di-katutubong halaman, ang paglikha at
pagpapaunlad ng mga basanglupa, at ang pagkakamit, proteksiyon, at pagpapanumbalik ng bukas
na espasyo at mga lupang himpilan ng tubig.
(d) Pagbawas ng polusyon ng di-puntos na pinanggagalingan, pamamahala, at pagsubaybay.
(e) Mga proyektong pagpapasigla at pamamahala ng tubig sa lupa.
(f) Pagtanggal ng dumi at asin sa pamamagitan ng muling pagkuha, pag-alis ng asin, at ibang
mga teknolohiyang paggamot.
(g) Pagbabangko ng tubig, palitan, muling pagbibigay ng pakinabang, at pagpapahusay ng
kalidad ng tubig.
(h) Pagpaplano at pagpapatupad ng maraming layuning mga programa sa pagkontrol ng baha
na nagpoprotekta sa ari-arian; at nagpapahusay ng kalidad ng tubig; pagbihag ng tubig bagyo at
perkolasyon; at protektahan o pahusayin ang tirahan ng ligaw na buhay.
(i) Pagpaplano at pagpapatupad ng pamamahala ng himpilan ng tubig.
(j) Pagpapakita ng mga proyekto upang bumuo ng bagong paggamot ng tubig na iniinom at
mga paraan ng pamamahagi.
79562. Isang halaga, hindi lalampas ng 10 porsiyento ng salaping makukuha para ilaan sa
Seksiyon 79560, ay maaaring ilaan ng Lehislatura para sa mga pasilidad, kagamitan, at ibang mga
paggastang kaugnay ng pagtatatag ng masaklaw na pambuong-estadong pagsubaybay ng tubig sa
lupa ayon sa Bahagi 2.76 (nagsisimula sa Seksiyon 10780) ng Dibisyon 6.
79563. Hindi kukulangin sa 50 porsiyento ng halagang makukuha para ilaan sa Seksiyon
79560 ay dapat ilaan sa lupon. Ang lupon ay dapat magtatag ng mga pamamaraan sa pagpili sa
mga karapat-dapat na proyekto na tinukoy sa Seksiyon 79561 na gumagamit ng mga pamamaraang
binuo ng lupon para sa pinabilis na pagpili at pagkontrata na nakabase sa maaapektuhan ayon sa
Seksiyon 79104.32.
79564. Upang maging karapat-dapat sa pagtustos ayon sa Seksiyon 79563, ang isang
proyekto ay dapat makatugon sa pareho ng mga sumusunod na pamantayan:
(a)Ang proyekto ay kaayon ng isang pinagsanib na plano sa pamamahala ng tubig na
idinisenyo upang pahusayin ang pagiging maaasahan ng panrehiyong panustos ng tubig, pagresaykel
ng tubig, konserbasyon ng tubig, pagpapahusay ng kalidad ng tubig, pagbihag at pamamahala ng
tubig bagyo, pamamahala ng baha, libangan at daan sa paggamit, pagpapaunlad at paglikha ng mga
basanglupa, at proteksiyon at pagpapahusay ng kapaligiran at tirahan.
(b) Kabilang sa proyekto ang mga panumbas na pondo o iniambag na serbisyo mula sa mga
pinagkukunan na hindi estado.
79565. Sa kabila ng Seksiyon 13340 ng Kodigo ng Pamahalaan, ang halagang isang daan
apatnapung milyong dolyar ($140,000,000) ay patuloy na inilalaan mula sa pondo sa Luon sa
Konserbasyon ng Ligaw na Buhay, nang walang pagsasaalang-aalang sa mga taon ng pananalapi,
para sa paggasta ng lupon at para sa mga gawad, para sa pagkakamit mula sa mga pumapayag na
nagbebenta ng lupa at mga pinagkukunan ng tubig, kabilang ang pagkakamit ng mga karapatang
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gumamit ng konserbasyon, upang protektahan ang kalidad ng tubig ng rehiyon, protektahan at
paunlarin ang tirahan ng isda at ligaw na buhay, at upang tulungan ang mga lokal na pampublikong
ahensiya sa pagpapahusay ng pagiging maaasahan ng panrehiyong panustos na tubig..
KABANATA 9. ILOG COLORADO
79567. Ang halagang dalawampung milyong dolyar ($20,000,000) ay dapat makuha upang
ilaan ng Lehislatura mula sa pondo sa kagawaran para sa mga gawad para sa paglilinya ng kanal
at mga kaugnay na proyekto na kailangan upang bawasan ang paggamit ng tubig ng Ilog Colarado
ayon sa Plano ng California sa Paggamit ng Tubig ng Ilog Colorado na pinagtibay ng Lupon ng
California sa Ilog Colorado.
79568. (a) Ang halagang limampung milyong dolyar ($50,000,000) ay dapat makuha para
ilaan ng Lehislatura mula sa pondo sa Lupon sa Konserbasyon ng Ligaw ng Buhay para sa
pagkakamit, proteksiyon, at pagpapanumbalik ng lupa at mga pinagkukunan ng tubig na kailagnan
upang matugunan ang mga obligasyon ng estado para sa iniaatas na panregula na may kaugnayan
sa paglalaan ng mga panustos na tubig ng Califormia mula sa Ilog Colorado. Walang salaping
inilaan ayon sa seksiyong ito na maaaring gamitin upang palitan o bayaran ang mga obligasyon na
panregulang pagpapagaan ng mga pribadong partido sa ilalim ng pang-estado at pederal na batas.
(b) Lahat ng tunay na ari-arian na nakamit ayon sa seksiyong ito ay dapat makamit mula sa
mga pumapayag na nagbebenta.
KABANATA 10. PROTEKSIYON NG HIMPILAN NG TUBIG
NG BAYBAYIN AT BASANGLUPA
79570. Ang halagang dalawang daang milyong dolyar ($200,000,000) ay dapat makuha
upang ilaan ng Lehislatura mula sa pondo para sa mga paggasta at gawad para sa protektahan ang
mga himpilan ng tubig ng baybayin, kabilang ang, pero hindi limitado sa, pagkakamit, proteksiyon,
at pagpapanumbalik ng lupa at pinagkukunan ng tubig at kaugnay na pagpaplano, pagpapahintulot
at mga gastos sa pangangasiwa, alinsunod sa sumusunod na iskedyul:
(a) Ang halagang isang daan dalawampung milyong dolyar ($120,000,000) sa
Konserbansiya ng Baybayin ng Estado para sa proteksiyon ng himpilan ng tubig ng baybayin ayon
sa Dibisyon 21 (nagsisimula sa Seksiyon 31000) ng Kodigo sa mga Pampublikong Tagapagdulot.
(b) Ang halagang dalawampung milyong dolyar ($20,000,000) sa Konserbansiya ng
Baybayin ng Estado para sa paggasta sa Programang Konserbansiya sa San Francisco Bay para sa
proteksiyon ng himpilan ng tubig ng baybayin ayon sa Kabanata 4.5 (nagsisimula sa Seksiyon
31160) ng Dibisyon 21 ng Kodigo sa mga Pampublikong Tagapagdulot.
(c) Ang halagang apatnapung milyong dolyar ($40,000,000) sa Konserbansiya ng mga
Bundok ng San Monica. Dalawampung milyong dolyar ($20,000,000) ng halagang ito ay dapat
gastahin para sa proteksiyon ng himpilan ng tubig ng Ilog Los Angeles paitaas ng dulong hilagang
hangganan ng Lungsod ng Vernon, at dalawampung milyong dolyar ($20,000,000) ay dapat
gastahin para sa proteksiyon nge Santa Monica Bay and mga himpilan ng tubig ng Santa Monica
Bay at County ng Ventura, ayon sa Dibisyon 23 (nagsisimula sa 33000) ng Kodigo sa mga
Pampublikong Tagapagdulot.
(d) Ang halagang dalawampung milyong dolyar ($20,000,000) sa Konserbansiya ng Ilog
San Gabriel at Ibabang Los Angeles at mga Bundok para sa proteksiyon ng mga himpilan ng tubig
ng Ilog San Gabriel and Ibabang Los Angeles sa Dibisyon 22.8 (nagsisimula sa Seksiyon 32600)
ng Kodigo sa mga Pampublikong Tagapagdulot.
79571. Sampung porsiyento ng salaping inilaan sa bawat isa sa mga kategorya sa Seksiyon
79570 ay dapat gamitin para sa mga gawad para sa pagkakamit at pagpapaunlad ng mga pasilidad
upang itaguyod ang paggamit ng publiko sa at paglahok sa konserbasyon ng mga kayamanang lupa,
tubig, at ligaw na buhay. Ang mga karapat-dapat na proyekto ay kabilang ang, pero hindi limitado,
sa mga sumusunod:
(a) Mga pasilidad sa pagsasanay at pananaliksik para sa proteksiyon ng himpilan ng tubig at
konserbasyon ng tubig na isinasagawa ng mga di-nagtutubong organisasyon. Ang priyoridad ay
dapat ibigay sa mga proyektong pinatatakbo ng mga di-nagtutubong organisasyon sa
pakikipagtulungan sa Unibersidad ng California at mga ahensiya ng pampublikong tubig.
(b) Ang mga sentro ng kalikasan na nasa o malapit sa mga himpilan ng tubig at basanglupa
na tinukoy para sa proteksiyon ayon sa kabanatang ito, na nagkakaloob ng pagtingin sa ligaw na
buhay, mga karanasan sa labas, at mga programang edukasyon ukol sa konserbasyon sa publiko at
sa mga estudyante. Ang priyoridad ay dapat ibigay sa mga proyektong pinatatakbo ng o
nakikipagtulungan sa mga di-nagtutubong organisasyon at itinalaga upang maglingkod sa mga bata
mula sa kalunsuran na walang daan sa mga likas na lugar at mga programang edukasyon ukol sa
panlabas.
79572. (a) Sa kabila ng Seksiyon 13340 ng Kodigo ng Pamahalaan, ang halagang pitong
daan limampung milyong dolyar ($750,000,000) ay patuloy na inilalaan mula sa pondo sa Lupon
sa Konserbasyon ng Ligaw na Buhay, nang walang pagsasaalang-alang sa mga taon ng pananalapi,
para sa pagkakamit, proteksiyon, at pagpapanumbalik ng mga basanglupa ng baybayin, mga
mataas na lugar na malapit sa mga basanglupa ng baybayin, at mga lupang himpilan ng tubig ng
baybayin. Ang salaping inilaan ayon sa seksiyong ito ay dapat na para sa pagkakamit, proteksiyon,
at pagpapanumbalik ng mga lupa sa o malapit sa kalunsuran. Ang mga karapat-dapat na proyekto
ay dapat na limitado sa mga sumusunod:
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(1) Pagkakamit, proteksiyon, at pagpapanumbalik ng mga basanglupa ng baybayin na
tinukoy sa Imbentaryo ng mga Basanglupa ng Baybayin ng Timog California noong Enero 1,
2001, inilathala ng Konserbansiya ng Baybayin ng Estado, matatagpuan sa loob ng sonang
baybayin, at ibang mga basanglupa na konektado at malapit sa mga naturang basanglupa ng
baybayin at mga matataas na lugar na katabi at malapit sa mga naturang basanglupa ng baybayin,
o mga basanglupa ng baybayin na tinukoy para sa pagkakamit, proteksiyon, at pagpapanumbalik
sa Ulat sa mga Hangarin ng Tirahan para sa Ekosistema ng Lupa sa San Francisco Bay, at
matataas na lugar na katabi ng mga tinukoy na basanglupa.
(2) Pagkakamit, proteksiyon, at pagpapanumbalik ng himpilan ng tubig ng baybayin at mga
katabing lupa na matatagpuan sa mga County ng Los Angeles, Ventura, at Santa Barbara.
Anumang proyektong tinustusan sa talataang ito sa loob ng Sona ng mga Bundok ng Santa Monica,
gaya ng pagpapakahulugan sa Seksiyon 33105 ng Kodigo sa mga Pampublikong Tagapagdulot, ay
dapat na sa pamamagitan ng gawad mula sa Lupon ng Konserbasyon ng Ligaw na Buhay sa
Konserbansiya ng mga Bundok ng San Monica. Anumang proyektong tinustusan sa talataang ito
sa loob ng Mga Gulod ng Baldwin, gaya ng pagpapakahulugan sa Seksiyon 32553 ng Kodigo sa
mga Pampublikong Tagapagdulot, ay dapat na sa pamamagitan ng gawad mula sa Lupon ng
Konserbasyon ng Ligaw na Buhay sa Konserbansiya ng Mga Gulod ng Baldwin.
(b) Hindi kukulangin sa tatlong daang milyong dolyar ($300,000,000) ng halagang inilaan
sa seksiyong ito ay d apat gastahin o igawad para sa mga proyekto sa loob ng mga County ng Los
Angeles at Ventura. Sa mga natitirang pondo ayon sa seksiyong ito ang Lupon sa Konserbasyon ng
Ligaw ng Buhay ay dapat magbigay ng priyordad sa pagkakamit ng hindi kukulangin sa 100 acre
na binubuo ng mga mataas na mesa, kabilang ang mga basanglupa dito, katabi ng reserbang
ekolohikal ng estado sa mga basanglupa ng Bolsa Chica sa County ng Orange.
(c) Hindi lalampas sa dalawang daang milyong dolyar ($200,000,000) ng halagang inilaan
sa seksiyong ito ay maaring gastahin o igawad para sa mga proyekto sa lugar na San Francisco Bay,
na inilarawan sa Seksiyon 31162 ng Kodigo sa mga Pampublikong Tagapagdulot. Anumang
proyekto sa loob ng lugar ng San Francisco Bay ay maaari sa pamamagitan ng gawad mula sa
Lupon sa Konserbasyon ng Ligaw ng Buhay patungo sa Konserbansiya ng Baybayin ng Estado.
79573. (a)Ang presyo sa pagbili ng bawat pagkakamit na ginawa ayon sa Seksiyon 79572
ay hindi lalampas sa makatwirang halaga sa pamilihan ng ari-arian gaya ng pagpapakahulugan sa
Seksiyon 1263.320 ng Kodigo sa Pamamaraang Sibil. Ang makatwirang halaga sa pamilihan ay
dapat ipasiya sa pamamagitan ng paghalaga na inihanda ng isang lisensiyadong tagahalaga ng tunay
na ari-arian at inaprobahan ng Lupon ng Konserbasyon ng Ligaw na Buhay at ng Kagawaran ng
mga Pangkalahatang Serbisyo.
(b) Lahat ng tunay na ari-arian na nakamit ayon sa kabanatang ito ay dapat makamit mula
sa mga pumapayag na nagbebenta.
KABANATA 11. MGA PROBISYON SA PANANALAPI
79580. Mga bono na may kabuuang halaga na tatlong bilyon apat na raan apatnapung
milyong dolyar ($3,440,000,000), hindi kasama ang halaga ng anumang bonong ipinalabas
alinsunod sa mga Seksiyon 79588, o anumang kailangan, ay maaaring ipalabas at ibenta upang
magkaloob ng pondong gagamitin para maisakatuparan ang mga layuning inihayag sa bahaging ito
at upang mabayaran ang Umiikot na Pondo sa Paggasta ng Pangkalahatang Obligasyong Bono
ayon sa Seksiyon 16724.5 ng Kodigo ng Pamahalaan. Ang mga nalikom sa bono ay dapat ideposito
sa Pondo ng 2002 Ukol sa Seguridad ng Tubig, Malinis na Tubig na Iniinom, proteksiyon ng
Baybayin at Dalampasigan na nilikha ng Seksiyon 79510. Ang mga bono ay dapat, kapag
naibenta, na maging at bumuo ng isang balido at may-bisang obligasyon ng Estado ng California,
at ang buong katapatan at kredito ng Estado ng California ay ipinangangako para sa nasa panahong
pagbabayad pareho ng prinsipal ng, at interes sa, mga bono kapag ang mga ito ay dapat nang
bayaran.
79581. Ang mga bonong inawtorisa ng dibisyong ito ay dapat ihanda, isagawa, ipalabas,
ibenta, bayaran,at tubusin gaya ng itinatadhana sa Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng
Estado (Kabanata 4 (nagsisimula sa Seksiyon 16720) ng Bahagi 3 ng Dibisyon 4 ng Titulo 2 ng
Kodigo ng Pamahalaan) at lahat ng probisyon ng batas na umaaplay sa mga bono at sa dibisyong
ito ay isinasama sa bahaging ito na waring buong nakalagay sa bahaging ito.
79582. (a) Tanging para sa layuning mag-awtorisa ng pagpapalabas at pagbebenta, ayon sa
Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado, ng mga bonong inawtorisa ng dibisyong ito,
ang Komite sa Pananalapi ng Batas ng 2002 Ukol sa Seguridad ng Tubig, Malinis na Tubig na
Iniinom, Proteksiyon ng Baybayin at Dalampasigan ay nililikha sa pamamagitan nito. Para sa mga
layunin ng dibisyong ito, ang Komite sa Pananalapi ng Batas ng 2002 Para sa Seguridad ng Tubig,
Malinis na Tubig na Iniinom, Proteksiyon ng Baybayin at Dalampasigan ay “ang komite” kung
paano ginagamit ang katawagan ng Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado. Ang
komite ay dapat buuin ng Kontroler, ng Direktor ng Pananalapi, ng Tesorero, o ng kanilang mga
itinalagang kinatawan. Ang Tesorero ay dapat magsilbing tagapangulo ng komite. Isang mayoriya
ng komite ang maaaring umakto para sa komite.
(b)Para sa mga layunin ng kabanatang ito at ng Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono,
ang sekretaryo ay itinatalaga bilang “ang lupon.”
79583. Ang komite ay dapat magpasiya kung kailangan o hindi o kanais-nais na magpalabas
ng mga bonong inawtorisa ayon sa dibisyong ito upang maisakatuparan ang mga aksisiyon sa
dibisyong ito at, kung gayon, ang halaga ng mga bonong ipapalabas at ibebenta. Ang mga susunod
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na isyu ng bono ay maaaring iawtorisa at ibenta upang isakatuparan ang aksiyong ito nang
progresibo, at hindi kailangan na ang lahat ng bonong inawtorisang ipalabas ay ibenta sa isang
panahon.
79584. Dapat na may makulekta taun-taon at sa paraan at panahong katulad ng pagkulekta
sa ibang kita ng estado, bilang karagdagan sa mga ordinaryong kita ng estado, isang halagang
kinakailangan upang bayaran ang prinsipal ng, at interes sa, mga bonong dapat nang bayaran
bawat taon, at tungkulin ng lahat ng opisyal na itinalaga ng batas na kumulekta ng kita na gawin
at gampanan ang bawat hakbang na kailangan upang kulektahin ang karagdagang halaga.
79585. Sa kabila ng Seksiyon 13340 ng Kodigo ng Pamahalaan, sa pamamagitan nito ay
inilalaan mula sa Pangkalahatang Pondo, para sa mga layunin ng dibisyong ito, ang isang halaga
na magiging kapantay ng kabuuan ng mga sumusunod:
(a) Ang halagang kailangan taun-taon upang bayaran ang prinsipal ng, at ang interes sa, mga
bonong ipinalabas at ibinenta ayon sa dibisyong ito, kapag ang prinsipal at interes ay dapat
nang bayaran.
(b) Ang halagang kailangan upang isakatuparan ang mga probisyon ng Seksiyon 79586,
inilalaan nang walang pagsasalang-alang sa mga taon ng pananalapi.
79586. Para sa mga layuning maisakatuparan ang bahaging ito, ang Direktor ng Pananalapi
ay maaaring mag-awtorisa mula sa Pangkalahatang Pondo ng isang halaga o mga halaga na hindi
lalampas sa halaga ng mga hindi pa naibebentang bono na inawtorisa ng komite na ibenta para sa
layuning maisakatuparan ang dibisyong ito. Anumang mga halagang inilabas ay dapat ideposito sa
pondo. Lahat ng salaping makukuha sa ilalim ng seksiyong ito ay dapat ibalik sa Pangkalahatang

Pondo, kasama ang halagang kapantay ng interes na dapat sanang kitain sa Kuwenta sa
Pamumuhunan ng Pinagsama-samang Salapi, mula sa salaping tinanggap sa pagbebenta ng mga
bono na idedeposito sana sa pondong iyon
79587. Lahat ng salaping idineposito sa pondo na galing sa mga hulog at natipong interes sa
mga bonong ibinenta ay dapat makuha para ilipat sa Pangkalahatang Pondo bilang kredito sa mga
paggasta para sa interes ng bono.
79588. Anumang mga bonong ipinalabas at ibinenta ayon sa dibisyong ito ay maaaring
muling bayaran alinsunod sa Artikulo 6 (nagsisimula sa Seksiyon 16780) ng Kabanata 4 ng
Bahagi 3 ng Dibisyon 4 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan. Ang pag-aproba ng mga manghahalal
ng estado para sa pagpapalabas ng mga bonong ipinalabas upang bayaran ang anumang mga bono
na orihinal na ipinalabas o anumang naunang ipinalabas na nagbabayad na bono.
79589. Napag-alaman at ipinahahayag ng mga tao ng California na dahil ang mga nalikom
mula sa pagbebenta ng mga bonong inawtorisa ng dibisyong ito ay hindi “mga nalikom sa mga
buwis” kung paano ginagamit ang katawagang ito sa Artikulo XIII B ng Konstitusyon ng
California, ang pamamahagi ng mga nalikom na ito ay hindi napapailalim sa mga limitasyong
ipinataw ng artikulong iyon.
SEK.2. Kung may probisyon ng batas na ito o paggamit na pinawalang-bisa, ang
pagkawalang-bisa ay hindi dapat makaapekto sa ibang mga probisyon o paggamit ng batas na
mabibigyan ng epekto nang wala ang walang-bisang probisyon o paggamit, at sa layuning ito
ang mga probisyon ng batas na ito ay may kakayahang ihiwalay.
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Ang inisyatibong panukalang-batas na ito ay isinumite sa mga tao alinsunod sa mga
probisyon ng Seksiyon 8 ng Artikulo II ng Konstitusyon ng California.
Ang inisyatibong panukalang-batas na ito ay nagsususog at nagdaragdag sa mga
seksiyon ng iba-ibang kodigo; dahil dito, ang mga kasalukuyang probisyon na
iminumungkahing tanggalin ay nakalimbag sa tipong pantanggal at ang mga bagong
probisyon na iminumungkahing idagdag ay nakalimbag sa tipong italika upang ipahiwatig na
ang mga ito ay bago.
IMINUMUNGKAHING BATAS
SEKSIYON 1. Napag-alaman at ipinahahayag ng mga Tao ng California ang lahat ng
mga sumusunod:
(a) Ang pagsisikip ng trapiko ay nagbabantang sakalin ang kaunlarang pangkabuhayan
sa maraming bahagi ng California. Ito ay nagbabanta sa ating kaligtasan, nagbabawas ng
pagiging produktibo, sinisira ang buhay ng pamilya, pinipigilan ang paggalaw ng mga tao,
paninda, at serbisyo, at sanhi ng walang katapusang pagkasiphayo sa mga motorista at ibang
mga manlalakbay.
(b) Mayroong higit sa 1,000 di-ligtas na bus na pampaaralan na hindi nakakatugon sa
mga pederal na pamantayan sa kaligtasan sa pagpapatakbo sa California ngayon. Mayroong
karagdagang 6,500 bus na pampaaralan na napakaluma na kaya inihahantad ang ating mga
anak sa nakakalasong polusyon ng hangin. Sa pagkakaloob ng mga pondo sa mga distrito ng
paaralan para sa pagpapalit ng bus na pampaaralan, ang mga distrito ay makakatanggap ng
mga karagdagang bata patungo at pabalik mula sa paaralan, binabawasan ang mga biyaheng
kailangang gawin ng mga magulang. Ito ay magkakaloob ng mas malinis na hangin at
mababawasan ang pagsisikip ng trapiko.
(c) Ang pagbawas ng hadlang sa haywey ay makakabawas ng pagsisikip ng trapiko.
(d) Ang pampublikong transportasyon ay makakabawas ng pagsisikip ng trapiko sa
pagbibigay sa mga tao ng pamalit sa pagmamaneho.
(e) Ang kasalukuyang kabahagi ng estado sa buwis sa pagbebenta at pagpapaupa ng
mga sasakyang de-motor ay isang angkop na pagkukunan ng kita upang bayaran ang mga
pagpapahusay na may kaugnayan sa transportasyon dahil ang mga bumibili at umuupa ng
mga sasakyang de-motor ay tuwirang makikinabang sa lahat ng programang tinutustusan ng
batas na ito.
(f) Ang pagtiyak ng maraming magagamit na pampublikong transportasyon para sa
hindi makapagmaneho dahil sa edad, kapansanan, o kabuhaya b ay mabuting pampublikong
patakaran, at magtataguyod ng pag-unlad na pangkabuhayan at indibidwal na kakayahang
makatayo sa sarili.
(g) Ang mga aksidenteng may-kaugnayan sa transportasyon ay malaking sanhi ng
kamatayan, pinsala ng katawan, at pinsala ng ari-arian. Ang mga batang naglalakad at
namimisikleta patungo sa paaralan ay dapat magkaroon ng mga ligtas na daanan, landas, at
daang pambisikleta. Kung gagawing mas ligtas ang mga daan para sa mga naglalakad,
namimisikleta, at motorista, ang kawalang pangkabuhayan ay mababawasan, ang kalusugan
at kaligtasan ng mga taga-California ay mapapahusay.

(h) Sa pagtataguyod sa patuloy at pinalawak na paggamit ng mga riles para sa mas
maayos na paggalaw ng mga pasahero at kargada, ang pagsisikip ng trapiko at polusyon ng
hangin ay mababawasan.
(i) Ang polusyon ng hangin hatid ng transportasyon ay isang seryosong banta sa
kalusugan sa karamihan ng mga tao sa California. May mga teknolohiya na at mayroon pang
binubuo na makakabawas ng polusyong ito ng hangin, at kailangang-kailangan nila ng tulong
na pinansiyal para sa pagpapatupad ng mga ito. Ang polusyon ng tubig na hatid ng pagguho
ng daan at pagpapaunlad na may kaugnayan sa transportasyon ay dapat na kontrolin, upang
mabawasan ang kontaminasyon ng mga panustos na tubig at mga tubig ng baybayin.
(j) Ang epekto ng transportasyon sa likas na kapaligiran ay maaaring matindi, at
angkop na gamitin ang mga pampublikong kita na may kaugnayan sa transportasyon upang
mabawasan o maalis ang mga epektong ito sa pamamagitan ng programang pagpapahusay ng
kapaligiran na katulad ng Programang Pagpapahusay ng Kapaligiran at Pagpapagaan.
(k) Ang pagkakaloob ng seguridad para sa pasahero na ginagamit ang pampublikong
transportasyon ay mahalagang bahagi ng ating inpraistruktura, humihimok ng pagsakay,
nagpoprotekta sa pampublikong kaligtasan, at pinararami ang mapipiling transportasyon.
(l) Intensiyon ng mga tao sa pagpapatibay ng panukalang-batas na ito na ito ay hindi
magresulta sa binawasang pondo sa pampublikong edukasyon. Kinikilala ng mga botante na ang
mga kita ng Pangkalahatang Pondo na kinuwenta para sa pag-alam ng pinakamababang
iginagarantiyang pondo para sa mga paaralan at mga distrio ng kolehiyo ng komunidad sa ilalim
ng Seksiyon 8 ng Artikulo XVI ng Konstitusyon ng California ay hindi mababawasan ng batas.
(m) Ang panukalang-batas na ito ay maaaring makilala at tawagin na Batas Para sa
Paglaya sa Pagsisikip ng Trapiko at Ligtas na Bus na Pampaaralan.
SEK. 2. Seksiyon 7105 ay idinaragdag sa Kodigo sa Kita at Pagbubuwis, upang
mabasang:
7105. (a) Lahat ng sumusunod ay mangyari nang kuwartuhan:
(1) Ang Lupon sa Pagpapantay ng Estado, sa pakikipagsangguni sa Kagawaran ng
Pananalapi at sa Kagawaran ng mga Sasakyang De-Motor, ay dapat tumantiya ng halagang inilipat
sa Pangkalahatang Pondo sa ilalim ng subdibisyon (b) ng Seksiyon 7102 na bunga ng kitang
nakulekta sa pagbebenta at pagpapaupa ng mga bago ang gamit nang sasakyang de-motor. Para sa
mga layunin ng seksiyong ito, ang “pagbebenta at pagpapaupa” ay hindi kabilang ang maikling
panahong pagpapaarkila ng mga sasakyang de-motor.
(2) Dapat ipaalam ng Lupon sa Pagpapantay ng Estado sa Kontroler, nang nakasulat, ang
halaga ng tinantiyang halaga sa ilalim ng talataan (1).
(3) Pagkatanggap ng paunawa sa ilalim ng talataan (2), dapat ilipat ng Kontroler ang
tatlumpung porsiyento (30%) ng halagang tinantiya sa ilalim ng talataan (1) mula sa
Pangkalahatang Pondo patungo sa Ipinagkakatiwalang Pondo Para sa Paglaya sa Pagsisikip ng
Trapiko at Ligtas na Bus na Pampaaralan (tatawagin mula ngayon na “pondo”), na sa
pamamagitan nito ay itinatatag sa Tesorerya ng Estado.
(b) Sa kabila ng Seksiyon 13340 ng Kodigo ng Pamahalaan, ang mga sumusunod na
porsiyento at tinukoy na halaga ng mga salapi sa pondo ay dapat na patuloy na ilaan sa Kontroler
nang pagsasaalang-alang sa mga taon ng pananalapi, at dapat ilipat ng Kontroler sa mga
sumusunod na kuwenta, na sa pamamagitan nito ay itinatatag sa pondo:
Teksto ng mga Iminumungkahing Batas

79

TEKSTO NG MGA IMINUMUNGKAHING BATAS
Panukala 51 (ipinagpapatuloy)
(1) Labing-anim na porsiyento (16%) ng Kuwenta sa Pagsisikip na Hadlang para sa paglipat
ng Kontroler sa Komisyon sa Transportasyon ng California, upang gastahin gaya ng mga
sumusunod:
(A)(i) Sa Pondo Para sa Paglaya sa Pagsisikip ng Trapiko para sa mga proyektong nakalista
sa Seksiyon 14556.40 ng Kodigo ng Pamahalaan. Anumang salaping inilipat sa ilalim ng talataang
ito at hindi ginasta sa taon ng pananalapi kung kailan ito ay inilipat ay dapat ibalik sa Kuwenta sa
Pagsisikip na Hadlang at dapat na makuha para sa muling paglalaan alinsunod sa subtalataan (B).
(ii) Ang Komisyon sa Transportasyon ng California ay maaaring mag-akma ng kabuuang
halagang ilalaan sa bawat proyektong nakalista sa Seksiyon 14556.40 ng Kodigo ng Pamahalaan
ayon sa awtoridad na iginawad sa subdibisyon (f) ng Seksiyon 14556.20 ng Kodigo ng
Pamahalaan. Ang salapi ay dapat ilipat nang kuwartuhan sa Pondo Para sa Paglaya sa Pagsisikip
ng Trapiko mula sa Kuwenta sa Pagsisikip na Hadlang sa mga halagang kailangan na may kabuuan
para sa pagbabayad sa bawat aplikante ng halaga ng kasalukuyang yugto ng proyekto, alinsunod sa
iskedyul ng mga paglalaan para sa bawat proyektong inaprobahan ng Komisyon sa Transportasyon
ng California ayon sa Seksiyon 14556.20 ng Kodigo ng Pamahalaan. Ang mga aplikante, kabilang
ang Kagawaran ng Transportasyon, para sa mga gawad mula sa Pondo Para sa Paglaya sa
Pagsisikip ng Trapiko ay dapat na magpakita sa aplikasyon na sila ay gumawa ng pinakamalaking
pagsisikap upang makakuha ng mga lokal, pribado, at pederal na pondo upang tumulong na
matapos ang mga proyektong ito. Kung isang pag-aaral lamang o isang ispesipikong bahagi o yugto
ng isang proyekto ang inawtorisa para sa isang proyektong nakalista sa subdibisyon (a) ng Seksiyon
14556.40 ng Kodigo ng Pamahalaan, ang pag-aaral lamang o ang ispesipikong bahagi o yugto ang
dapat tustusan, at walang ibang bahagi o yugto ng proyekto na dapat tustusan mula sa kuwentang
ito. Ang mga gawad ay dapat gawin ayon sa talataang ito para lamang sa mga pag-aaral para sa
mga proyektong nakalista sa mga talataan (6), (12), (15), (22), (25), (114), (121), at (154)
ng subdibisyon (a) ng Seksiyon 14556.40 ng Kodigo ng Pamahalaan.
(iii) Bago ang paggawa ng mga paglalaan ayon sa sugnay (i), ang komisyon ay dapat maglaan
ng dalawang milyong dolyar ($2,000,000) kada taon mula sa kuwenta para sa isang programang
paligsahang lokal na tulong para sa paghahanda ng mga pamalit ng pagpaplano ayon sa Seksiyon
65080.3 ng Kodigo ng Pamahalaan. Tanging ang mga panrehiyong ahensiya ng transportasyon ang
maaaring mag-aplay para sa mga gawad, at ang mga gawad ay dapat igawad batay sa pagsunod sa
Seksiyon 65080.3 ng Kodigo ng Pamahalaan.
(B)(i) Anumang salaping ibinalik sa Kuwenta sa Pagsisikip na Hadlang sa ilalim ng
subtalataan (A) ay dapat na muling ilaan para sa paggasta sa mga proyektong pang-estado,
panrehiyon, o lokal na haywey at kalye na nagpapahusay ng daloy ng trapiko sa loob ng
kasalukuyang pag-aari ng publik na daan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga landas para sa
sasakyang maraming pasahero o mga may-bayad na landas para sa sasakyang maraming pasahero
kung wala nito, o pagkakamit ng iba, katulad na mga proyektong pagpapahusay ng trapiko, tulad
ng mga landas sa pag-akyat ng trak, sa loob ng mga kasalukuyang daanan.
(ii) Lahat ng salaping ginasta ayon sa subtalataan (B) ay dapat gastahin sa loob ng mga
hangganan ng lungsod o mga lungsod, o sa loob ng mga lungsod na bahagi ng mga county na may
populasyon na kulang sa 1,000 kada kuwadradong milya..
(iii) Animnapung (60%) ng salaping inilaan ayon sa subtalataan (B) ay dapat gastahin sa
Grupo 2 ng County at apatnapung porsiyento (40%) ay dapat gastahin sa Grupo 1 ng County.
(C) Sa kabila ng mga iniaatas ng mga subtalataan (A) at (B), ang salapi sa Kuwenta sa
Pagsisikip na Hadlang ay dapat na ilaan sa mga sumusunod na proyekto:
(i) Sa lokal na ahensiya sa pagpapahusay ng transportasyon na may awtoridad sa pagsosona
at paggamit ng lupa sa sumusunod na itinalagang lugar, sampung milyong dolyar ($10,000,000)
kada taon taon ng pananalapi na 2003–04 hanggang 2011–12, inklusibo, para sa mga
pagpapahusay ng inpraistruktura ng haywey, daanan, at kalye na nagpapahusay ng kaligtasan ng
motorista at naglalakad at binabawasan ang pagsisikip ng trapiko at pagsisikip na hadlang ng trapiko
sa lugar na pangkaraniwang nahahanggahan ng Manehuhang Campus, Pang-estadong Rutae 55
(ang Priwey ng Costa Mesa), Avenida Harvard, at Parkengdaang Barranca. Ang disenyo at
konstruksiyon ay dapat isakatuparan ng hurisdiksiyon kung saan matatagpuan ang proyekto.
(ii) Sa Awtoridad ng Tipunan ng Parkeng Golden Gate sa Lungsod at County ng San
Francisco, sampung milyong dolyar ($10,000,000) kada taon sa mga taon ng pananalapi na
2003–04 hanggang 2006–07, inklusibo, konstruksiyon ng mga pagpapahusay sa lugar ng Tipunan
ng Musika ng Parkeng Golden Gate, kung san ang Akademiya ng mga Agham ng California at ang
Museong Paggunita kay M. H. de Young ay matatagpuan, alinsunod sa mga probisyon ng
Panukalan J, inaprobahan ng mga botante ng Lungsod at County ng San Francisco noong
Hunyo 2, 1998. Ang mga pagpapahusay sa Tipunanay dapat magpahusay sa likas na matanawin,
at nakakalibang na katangian ng Parke at, sa pakikipag-ugnayan sa ibang mga proyekto sa
pagpapahusay ng Tipunan, ang salaping ito ay maaaring gamitin para sa transportasyon, paradahan
ng bus, pamamahala ng paradahan, at mga pagpapahusay ng kapaligiran na makakabawas sa
epekto ng mga awto sa Parkeng Golden Gate habang tinitiyak ang kaligtasn, pagiging maaasahan,
at maginhawang paggamit para sa mga bisita ng parke. Ang salaping ito ay hindi maaaring gamitin
para sa disenyo o konstruksiyon ng pasilidad na paradahan sa ilalim ng lupa.
(iii) Sa Lungsod ng Irvine, sampung milyong dolyar ($10,000,000) kada taon sa mga taon
ng pananalapi na 2003–04 hanggang 2007–08, inklusibo, para sa pagpapahusay ng konstruksiyon
(kabilang ang konstruksiyon ng mga kayarian ng paradahan), at pagkakamit at pagkuha ng
malalayong teminal ng paliparan, at ang pagkakamit ng mga sasakyan para sa sistema,
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nagkukunekta sa Lungsod ng Irvine sa Paliparang Internasyonal ng Los Angeles, Paliparang
Internasyonal na John Wayne ng Santa Ana, Paliparan ng Long Beach, Paliparang Internasyonal
ng Ontario, at ibang mga paliparan ng Timog California.
(iv) Sa Kagawaran ng Transportasyon, labindalawang milyon limang daang libong dolyar
($12,500,000) kada taon sa mga taon ng pananalapi na 2003–04 hanggang 2009–10, inklusibo,
para sa mga pagpapahusay na kailangan upang palawigin ang Haywey 110 na Daangpaghahatid
mula sa kasalukuyang pahilagang dulos patungo sa Istasyon ng Union ng Los Angeles sa
pamamagitan ng isang hilagang pagdugtong sa Interstate 10, pasilangan sa Kalye Alameda, at
pahilaga sa Kalye Alameda patungo sa isang ugnayan sa kasalukuyang dulo ng Daangbus na El
Monte sa Isttasyon ng Union ng Los Angeles.
(v) Sa Kagawaran ng Transportasyon, limang milyong dolyar ($5,000,000) para sa taon ng
pananalapi na 2003–04 para sa konstruksiyon ng isang bagong palitan upang palitan ang
kasalukuyang palitan na may kahinaang panlindol sa Interstate 5 at Daang Laval.
(vi) Sa Lungsod ng Laguna Woods, dalawang milyong dolyar ($2,000,000) para sa taon ng
pananalapi na 2003–04 upang pahusayin ang daloy ng trapiko sa Daang El Toro. Ang salaping ito
ay maaaring gamitin upang kumuha ng karapatan-sa-daan, gumawa ng mga pagbabago sa mga
kalye at daan, maglipat ng mga pirasong panggitna, pahusayin ang ilaw, magkabit at magbago ng
mga senyas na pantrapiko, at para sa ibang mga pagpapahusay upang gawing ligtas at maginhawa
ang ruta. Ang salapi ay maaari ring gamitin para sa pagpapaunlad ng pamalit na ruta ng sasakyan
sa Daang El Toro, angkop sa mga bisikleta, karitin ng golp, mga iskuter de koryente, mga
naglalakad, at ibang mga anyo ng transportasyong walang motor.
(vii) Sa Kagawaran ng Transportasyon, labintatlong milyong pitong daang libong dolyar
($13,700,000) sa taon ng pananalapi na 2004–05 hanggang 2013–14, inklusibo, para sa
disenyo, pagkakamit ng karapatan-sa-daan, at konstruksiyon ng mga koneksiyon sa pagitan ng
Ruta 56 ng estado at Inter-estado 5, kabilang ang mga kaugnay na pagpapahusay sa Inter-estado
5, na ang unang priyoridad para sa paggasta ay ibibigay sa mga rampa para sa pakanlurang Pangestadong Ruta 56 na nagkukunekta sa hilagang Inter-estado 5 at timog Inter-estado 5 na
nagkukunekta sa pasilangang Pang-estadong Ruta 56. Ang proyekto ay magpapadali ng
pagpapahusay ng trapiko sa pamamagitan ng pagsasanib sa I-5/I-805.
(viii) Sa Kagawaran ng Transportasyon, dalawang milyong dolyar ($2,000,000) kada taon
sa mga taon ng pananalapi na 2004–05 hanggang 2006–07, inklusibo, para sa disenyo at
pagrepaso ng kapaligiran ng mga landas para sa Sasakyang Maraming Pasahero at mga mga landas
ng trak sa Interstate 5 Ruta 14 at Pang-estadong Ruta 126.
(ix) Sa Lungsod ng Santa Clarita, apat na milyon limang daang libong dolyar ($4,500,000)
kada taon sa mga taon ng pananalapi na 2003–04, 2004–05, at 2008–09 para sa pagkakamit ng
karapatan-sa-daan at konstruksiyon para sa I-5/SR-126 (Parkengdaang Magic Mountain) na
palitan at kaugnay na relokasyon at pagpapalapad ng Lumang Daan at Pang-estadong Ruta 126
mula 1-5 hanggang Parkengdaang McBean.
(x) Sa Kagawaran ng Transportasyon, dalawamg milyon limang daang libong dolyar
($2,500,000) kada taon sa mga taon ng pananalapi na 2003–04 to 2005–06, inklusibo, para sa
pagkakamit ng karapatan sa daan at konstruksiyon para sae I5/SR-126 (Parkengdaang Magic
Mountain ) na palitan kaugnay na pagpapalapad ng SR-126 at pagpapahusay ng palitan ng
Manehuhang Commerce Center sa Pang-estadong Ruta 126. Disenyo at konstruksiyon ay dapat
na isakatuparan kung saan naroroon ang bawat proyekto.
(xi) Sa County ng Los Angeles, tatlong milyong dolyar ($3,000,000) kada taon sa mga taon
ng pananalapi na 2003–04 at 2004–05 para sa pagkakamit ng karapatan-sa-daan at konstruksiyon
para sa palitan ng Interstate 5/Hasley Canyon Road.
(xii) Sa Kagawaran ng Transportasyon, sampung milyong dolyar ($10,000,000) kada taon
sa mga taon ng pananalapi na 2003–04 hanggang 2010–11, inklusibo, para sa pagpapatupad ng
mga proyektong paglaya sa pagsisikip sa U.S. 101 sa pagitan ng Pang-estadong Ruta 23 at Pangestadong Ruta 170 na inirerekomenda ayon sa pagsusuri ng koridor na inawtorisa ng talataaan
(48) ng subdibisyon (a) ng Seksiyon 14556.40 ng Kodigo ng Pamahalaan..
(xiii) Sa Kagawaran ng Transportasyon, limang milyong dolyar ($5,000,000) kada taon sa
mga taon ng pananalapi na 2003–04 hanggang 2004–05, inklusibo, para sa pagpapatupad ng
programang Matatalinong Sistema ng Transportasyon (ITS), kabilang ang matataas na sistema ng
pamamagitan ng senyas sa paghahatid, sistemang pag-uugnay ng siyatel sa mga kasalukuyang
istasyon ng rile at mga sentrong pang-edukasyon at pantrabaho, sa lugar na nahahanggahan ng
Interstate 710, Interstate 405, Interstate 605, at Pang-estadong Ruta 91. Ang pagpapatupad
nitong programang ITS ay dapat na sa pakikipagtulugan sa Unibersidad ng Estado ng California sa
Long Beach at sa seksiyon nito sa teknolohiya ng transportasyon, at sa Programa sa Transportasyon
sa kampus ng Kolehiyo ng Lungsod ng Long Beach.
(xiv) Sa Lungsod ng La Cañada-Flintridge, limang milyong dolyar ($5,000,000) kada taon
sa mga taon ng pananalapi na 2003–04 to 2004–05, inklusibo, para sa lokal na pagpopondo ng
dingding para sa ingay ng haywey ng estado, ayon sa Seksiyon 215.6 ng Kodigo sa Mga Kalye at
Haywey, matatagpuan sa pasilangan at pakanlurang panig ng Interstate 210 sa La CañadaFlintridge at nakalista sa “Listahan Pagkaraan ng Mayo 1989” ng Programa sa Pagpapatibay
Panlindol ng Dingding Para sa Ingay ng Awtoridad sa Transportasyon ng Kalunsuran ng County
ng Los Angeles.
(2)(A) Labing-anim na porsiyento (16%) sa Kuwenta sa Pagpapalawak at Pagpapahusay ng
Serbisyong Paghahatid, para sa paglalaan ng Kontroler para sa bus, magaan na riles, at mga
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pagpapatakbo ng riles ng biyahero, pagpapahusay ng kagamitan at pasilidad ng paghahatid,
pagpapanatili, at rehabilitasyon, at seguridad ng paghahatid ng pasahero, gaya ng mga sumusunod:
Limampung porsiyento (50%) sa paraang ipinagkakaloob para sa paglalaan ng mga pondo sa
Tulong sa Paghahatid ng Estado ayon sa mga Seksiyon 99314 at 99314.3 ng Kodigo sa mga
Pampublikong Utilidad, maliban sa ang salapi ay dapat tuwirang ilaan sa mga nagpapatakbo ng
paghahatid ng Kontroler, at limampung porsiyento (50%) sa mga ahensiya sa pagpaplano ng
transportasyon sa mga nagpapatakbo ng paghahatid sa paraang katulad ng itinatadhana para sa
paglalaan ng mga pondo sa Tulong sa Paghahatid ng Estado ayon sa Seksiyon 99313 ng Kodigo sa
mga Pampublikong Utilidad, maliban sa ang salaping ito ay dapat ilaan ng ahensiya sa pagpaplano ng
transportasyon sa mga nagpapatakbo lamang ng paghahatid at hindi sa anumang ibang mga dahilan.
(B)(i) Upang maging karapat-dapat tumanggap ng paglalaan ayon sa talataan (2), ang
pampublikong ahensiya na tumatanggap ng salapi ayon sa talataang ito ay dapat na gumasta tauntaon mula sa pangkalahatang pondo nito para sa mga pagpapatakbo ng pampublikong
transportasyon ng isang halagang hindi kukulangin sa mas mababa sa taunang pangkaraniwang
mga paggasta nito mula sa pangkalahatang pondo ito sa mga taon ng pananalapi na 1996–97,
1997–98, at 1998–99, gaya ng iniulat sa Kontroler ayon sa Seksiyon 99243 ng Kodigo sa mga
Pampublikong Utilidad, at gaya ng itinaas ng Indise ng Presyo ng Konsyumer. Para sa mga layunin
ng subtalataang ito, sa pagkalkula ng taunang paggasta ng pangkalahatang pondo ng pampublikong
ahensiya at ang pangkaraniwang paggasta ng pangkalahatang pondo para sa mga taon ng
pananalapi na 1996–97, 1997–98, at 1998–99, anumang walang-restriksiyong salapi na
maaaring gastahin ng pampublikong ahensiya ay dapat ituring na mga paggasta mula sa
pangkalahatang pondo.
(ii) Para sa anumang pampublikong ahensiya na nilikha sa o pagkaraan ng Hulyo 1, 1996,
dapat kalkulahin ng Kontroler ang taunang pangkaraniwang paggasta para sa bahagi ng panahon
mula Hulyo 1, 1996, hanggang Disyembre 31, 2000, inklusibo, na ang pampublikong ahensiya ay
tumatakbo. Para sa anumang pampublikong ahensiya na nilikha pagkaraan ng 2000, ang Kontroler
ay maaaring pumili ng angkop na panahon ng pagsusuri.
(iii) Para sa mga layunin ng sugnay (ii), ang Kontroler ay maaaring humiling ng data sa
pananalapi mula sa mga pampublikong ahensiya bilang karagdagan sa data na ipinagkakaloob ayon
sa Seksiyon 99243 sa Kodigo sa mga Pampublikong Utilidad para sa mga taon ng pananalapi na
1996–97, 1997–98, 1998–99, o anumang ibang taon ng pananalapi. Ang bawat pampublikong
ahensiya ay dapat magkaloob ng data sa Kontroler nang hindi lalampas sa 120 araw pagkatanggap
ng kahilingan. Maaaring pigilin ng Kontroler ang pagbabayad sa mga pampublikong ahensiya na
hindi sumusunod sa kahilingan para sa impormasyon o nagkaloob ng hindi kumpletong data.
(iv) Ang Kontroler ay maaaring gumawa ng mga pagsusuri upang matiyak ang pagsunod sa
sugnay (ii) kapag itinuring na kailangan. Anumang pampublikong ahensiya na sumunod sa sugnay
(ii) ay dapat bayaran ang estado para sa salaping tinanggap sa taong iyan ng pananalapi..
Anumang salaping pinigil o ibinalik bilang resulta ng kabiguang sumunod sa sugnay (ii) ay dapat
muling ilaan sa ibang karapat-dapat na pampublikong ahensiya na sumusunod ang mga paggasta.
(v) Kung ang isang pampublikong ahensiya ay hindi sumunod sa mga iniaatas ng sugnay (ii)
sa isang partikular na taon ng pananalapi, ang pampublikong ahensiya ay maaaring gumasta sa
taon ng taong iyan ng pananalapi at sa susunod na taon ng pananalai ng isang kabuuang halaga na
hindi kukulangin sa ginagasta para sa mga taon ng pananalapi para sa pagsunod sa sugnay (ii).
(C)(i) Sa kabila ng mga iniaatas ng mga subtalaataan (A) at (B), kalahati ng isang
porsiyento (.5%) ng kuwenta ay dapat ilaan bawat taon ng pananalapi bilang unang priyoridad ng
Kontroler sa Konserbansiya ng Baybayin ng Estado, para sa isang gawad sa isang di-nagtutubong
organisasyon na ang isa sa mga pangunahing layunin ay sumuporta at pahusayin ang Pambansang
Lugar ng Libangan na Golden Gate, para sa paggasta (kabilang ang pakikipagkontrata sa mga
pampubliko at pribadong ahensiya at kompanya) upang magkaloob ng pinahusay na mga serbisyong
transportasyon sa mga kapitbahayan na nakadepende sa paghahatid, mga grupo ng komunidad, at
mga paaralan sa mga programa ng Sentro ng Crissy Field, at para sa mga serbisyong transportasyon
sa pagitan ng Sentro at ibang mga lokasyon sa Pambansang Lugar na Libangan.. Ang gawad ay
maaari ring gamitin para sa pagkakamit at pagpapanatili ng mga sasakyang kailangan upang
magkaloob ng mga serbisyong ito, para sa impormasyon at edukasyon tungkol sa mga serbisyo, at
para sa pamamahala at pangangasiwa ng mga programang iawtorisa nitong sugnay (i).
(ii) Sa kabila ng mga iniaatas ng mga subtalataan (A) at (B), kalahati ng isang porsiyento
(.5%) ng kuwenta ay dapat ilaan sa bawat taon ng pananalapi bilang unang priyoridad ng
Kontroler sa Konserbansiya ng Baybayin ng Estado, para sa isang gawad sa isang di-nagtutubong
organisasyon na ang isa sa mga pangunahing layunin ay upang pahusayin ang Pambansang Lugar
na Libangan na Golden Gate, para sa paggasta sa mga proyekto para sa pagpapatakbo at
pagpapanatili ng, at pagpapahusay at pagpapaunlad ng, mga paggamit ng publiko, mga serbisyong
paghahatid, paglaya sa pagsisikip, at kaligtasan ng namimisikleta at naglalakad. Ang gawad ay
maaari ring gamitin sa mga pagpapahusay at pagpapaunlad ng pasigan at ibang mga likas na lugar
na naapektuhan ng mga haywey sa loob ng Pambansang Lugar na Libangan, pangangasiwa ang
proyekto, pamamahala ng programang iawtorisa nitong sugnay (ii).
(iii) Sa kabila ng mga iniaatas ng mga subtalataan (A) at (B), isang milyong dolyar
($1,000,000) kada taon ay dapat ilaan bawat taon ng pananalapi bilang unang priyoridad ng
Kontroler sa Kagawaran ng mga Parke at Libangan, para sa isang gawad sa isang di-nagtutubong
organisasyon na ang isa sa mga pangunahing layunin ay upang suportahan ang Museo ng Riles ng

Estado ng California para sa pangkalahatang suporta sa pagpapatakbo ng Museo ng Teknolohiyang
Riles sa Mga Makasaysayang Talyer ng Southern Pacific sa Sacramento.
(iv) Sa kabila ng mga iniaatas ng mga talataan (A) at (B), kalahati ng isang porsiyento
(.5%) ng kuwenta ay dapat ilaan sa bawat taon ng pananalapi bilang unang priyoridad ng
Kontroler sa Konserbansiya ng Baybayin ng Estado, para sa isang gawad sa isang di-nagtutubong
organisasyon na ang isa sa mga pangunahing layunin ay upang pahusayin at sustinahan ang Kutang
Mason sa San Francisco, para sa paggast as sa mga proyekto para sa pagpapatakbo at pagpapanatili
ng, at pagpapahusay at pagpapaunlad ng, ng Linyang E/F na paghahatid na riles sa San Francisco.
Ang mga pondong ito ay maaaring gamitin para sa pangangasiwa ng proyektoa at pamamahala ng
programang inawtorisa ng subtalataang ito.
(3)(A)(i) Labimpitong porsiyento (17%) sa Kuwentang Kapital sa Paghahatid, para sa mga
proyekto upang magtayo o magpahusay ng mga linya ng riles na magaan at para sa biyahero,
magtayo ng mga istasyon sa paglalagay ng gatong para sa mga sistema ng pampublikong
transportasyon, bumili ng mga gumugulong na istaka at bus, magtayo ng ibang mga pasilidad sa
paghahatid, kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga pasilidad na kailangan upang mag-imbak at
magpanatili ng kagamitan, at upang bumili ng mga karapatan-sa-daan para sa mga proyektong
pampublikong transportasyon, at para sa ibang mga layunin ng talataan (3).
(ii) Ang salapi sa Kuwentang Kapital sa Paghahatid ay dapat ilaan ng Komisyon
ngTransportasyon ng California nang tuwiran sa mga pangrehiyong ahensiya sa pagpaplano ng
transportasyon alinsunod sa pagkuwenta ng mga kabahagi ng county na iniaatas ng Seksiyon
alinsunod sa Seksiyon 188.8 ng Kodigo sa mga Kalye at Haywey para sa paggasta bilang bahagi ng
kasalukuyang programa o mga programa na binuo ayon sa mga batas na namamahala sa Programa
sa Pagpapahusay ng Transportasyon ng Estado, o bilang bahagi ng isang bagong programa o
programa na binuo ng isang panrehiyong ahensiya sa pagpaplano ng transportasyon. Animnapung
porsiyento (60%) ng natitirang salapi sa Kuwentang Kapital sa Paghahatid ay dapat na gastahin sa
Grupo 2 ng County at apatnapung porsiyento (40%) ay dapat gastahin sa Grupo 1 ng County.
Ang kalkulasyong ito ay dapat gawin pagkaraan ng mga paggasta mula sa kuwenta para sa mga
proyektong nakalista sa subtalataan (D).
(B) Ang perang inilaan sa ilalim ng talataang ito ay hindi maaaring gamitin upang magtayo
ng mga himpilan sa pangangasiwaa o ibang mga pasilidad na hindi tuwirang nagsisilbi sa mga
gumagamit ng riles at bus na paghahatid.
(C) Ang mga panrehiyong ahensiya sa pagpaplano ng transportasyon ay dapat maglaan ng
salapi batay sa mga dolyar kada pasahero at ibang pamantayan sa mabisang paggasta, upang
gamitin ng komisyon bilang mga patnubay o regulasyon, na inuuna ang mga proyektong
nagbabawas sa mga milyang nilalakbay ng sasakyan o pinababagal ang antas ng pagsulong ng mga
milyang nalalakbay ng sasakyan. Ang mga regulasyon o patnubay na ginagamit sa ilalim ng
subtalataang ito ay hindi dapat pailalim sa pagrepaso o pag-aproba ng Opisina ng Batas na
Administratibo o pailalim sa anumang ibang iniaatas ng Kabanata 3.5 (nagsisimula sa Seksiyon
11340) ng Bahagi 1 ng Dibisyon 3 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan.
(D) Sa kabila ng mga limitasyon ng mga subtalataan (A) at subtalataan (C), ang salapi sa
Kuwentang Kapital sa Paghahatid ay dapat munang ilaan sa mga sumusunod na proyekto:
(i) Sa Panrehiyong Distrito sa Paghahatid ng Sacramento, sampung milyong dolyar
($10,000,000) kada taon sa mga taon ng pananalapi na 2003–04 to 2012–13, inklusibo, para sa
pagdugtong sa serbisyong magaan na riles mula sa downtown ngSacramento hanggang sa
Paliparang Internasyonal ng Sacramento.
(ii) Sa Distrito ng Transportasyon ng Tahoe, anim na milyong dolyar ($6,000,000) kada
taon sa mga taon ng pananalapi na 2003–04 to 2005–06, inklusibo, para sa disenyo at pagbili ng
mga mga bangkang halinhinan ang paggatong, mga istasyon ng gatong, inpraistruktura, at mga
pagpapahusay ng piyer, para sa pagpapasimula at pagpapatupad ng serbisyong transportasyon sa
tubig sa Lawa ng Tahoe. Ang distrito ay dapat iugnay ang mga pagsisikap sa Organisasyon sa
Pagpaplano ng Kalunsuran ng Tahoe Lahat ng pasilidad na nakabase sa lupa para sa proyektong ito
ay dapat na matatagpuan sa California. Ang distrito ay dapat lamang magsagawa ng proyektong
ito kung ang Panrehiyong Ahensiya sa Pagpaplano ng Tahoe ay nagpasiya na ang proyekto ay
nagbabawas ng pagsisikip ng trapiko at ang pag-asa sa pribadong awto, isinasaalang-alang ang
pagbawas sa mga milyang nalalakbay ng sasakyan, at polusyon ng hangin at tubig sa Lunas ng
Lawa ng Tahoe, Hanggang limang porsiyento (5%) ng kabuuang halaga ay maaaring gamitin
upang planuhin ang proyekto. Ang distrito ay maaaring maghangad ng panumbas na mga pangestado at pederal na gawad para sa mga serbisyo. Hanggang tatlong daang libong dolyar
($300,000) para sa kabuuang halaga ay maaaring gamitin para sa pagbuo ng isang plano sa
pamamahala ng paradahan para sa Lunas ng Lawa ng Tahoe, kabilang ang paradahan para sa mga
pasahero ng transportasyon sa tubig. Ang distrito ay maaaring gumamit ng hanggang walong
milyong dolyar ($8,000,000) ng kabuuang halaga para sa pagtatatag ng isang dedikado,
permanenteng reserba sa pagpapatakbo. Taun-taon ang interes mula sa serbisyong ito ay dapat
gamitin upang bayaran ang isang bahagi ng pagpapatakbo ng serbisyo. Ang distrito ay maaaring
makipagkontrata para sa pagpapatakbo ng serbisyong paghahatid sa tubig.
(iii) Sa Konserbansiya ng Baybayin ng Estado, isang milyong dolyar ($1,000,000) kada
taon sa mga taon ng pananalapi na 2003–04 hanggang 2005–06 inklusibo, para sa isang gawad sa
isang di-nagtutubong organisasyon na ang isa sa mga pangunahing layunin ay upang pahusayin at
sustinahan ang makasaysayang Kutang Mason sa San Francisco, para sa mga pagpapahusay sa
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sinaunang serbisyong riles na linyang E/F sa San Francisco. Ang mga naturang pagpapahusay ay
maaaring kabilang ang, pero hindi limitado sa, pagpaplano at pagpapatupad ng isang pagdugtong ng
linya sa Pambansang Makasaysayang Parke sa Tabing Dagat ng San Francisco at Sentro ng Kutang
Mason, rehabilitasyon at pagpapanumbalik ng sinaunang sasakyan, mga pagpapahusay ng tigilan
ng pasahero, at mga pagpapahusay sa mga kaugnay na pasilidad. Ang salaping ito ay maaaring
gamitin ng di-nagtutubong organisasyon para sa pangangasiwa ng proyekto at pamamahala ng
programang inawtorisa ng subtalataang ito.
(iv) Sa Kagawaran ng mga Parke at Libangan, pitong milyong dolyar ($7,000,000) para sa
taon ng pananalapi na 2003–04, para sa isang gawad sa isang di-nagtutubong organisasyon na ang
isa sa mga pangunahing layunin ay upang suportahan ang Museo ng Riles ng California at Museo
ng Teknolohiya ng Riles, upang magtayo ng Museo ng Teknolohiya ng Riles sa Mga Makasaysayang
Talyer na Southern Pacific sa Sacramento.
(v) Sa Awtoridad sa Transportasyon ng Kalunsuran ng County ng Los Angeles, pitong
milyong limang daang libong dolyar ($7,500,000) kada taon sa mga taon ng pananalapi na
2003–04 hanggang 2012–13, inklusibo, upang magtayo ng isang tunel sa ilalim ng Bulebard
Exposition upang bigyang-daan ang magaan na riles, mga bus, at ibang sasakyang de-motor kahit
mula man lang sa Pang-estadong Ruta 110 hanggang hilaga ng Avenida Vermont. Ang proyektong
ito ay magpapahusay sa kaligtasan ng naglalakad para sa mga estudyante at bisita ng mga museo,
silid-aralan, at sentro ng aktibidad sa Parkeng Exposition at katabing Parkeng University, ang
makakatulong din sa kahusayan ng transportasyon sa makasaysayang distritong ito.
(vi) Sa Puwerto ng Oakland, limang milyong dolyar ($5,000,000) kada taon sa mga taon
ng pananalapi na 2003–04 hanggang 2012–13, inklusibo, para sa mga proyekto ukol sa
pampublikong transportasyon at mga kaugnay na programang pangkapaligiran, kabilang ang
pagkakamit at pagpapaunlad ng mga pampublikong pasilidad, parke sa harap ng tubig at mga
pagpapahusay ng landas, mga daanan ng bisikleta at naglalakad at mga kaugnay na proyektong
pagpapanumbalik Lawa ng Merritt, at kaugnay na inpraistruktura, sa tabi o kadugtong ng harap
ng tubig ng Oakland, dinugtungan mula sa Terminal na Howard sa Distritong Jack London,
hanggang at kabilang ang San Leandro Bay at ang Tsanel ng Lawa ng Merritt, sa kondisyong ang
mga proyektong ito ay kaayon ng Plano sa Patakaran sa Estuwaryo (isang bahagi ng Pangkalatang
Plano ng Oakland), na maaring susugan; at para sa mga proyektong pampublikong transportasyon
at pangkapaligiran na kaugnay ng mga pagpapaunlad sa Daang Hegenberger sa pagitan ng istasyon
ng Coliseum na Mabilis na Paghahatid ng Lugar ng Bay at ng Paliparang Internasyonal ng
Oakland, kabilang ang mga proyektong ispesipikong may kaugnayan sa Tagadugtong ng BART
sa Paliparan.
(vii) Sa Ahensiya sa Muling Pagpapaunlad ng Lungsod ng Oakland, isang milyon limang
daang libong dolyar ($1,500,000) kada taon sa mga taon ng pananalapi na 2003–04 hanggang
2012–13, inklusibo, upang himukin ang pagpapaunlad na pabor sa paghahatid na malapit sa mga
pasilidad ng pangmarihang paghahatid sa downtown, kaya mababawasan ang mga hindi kailangang
paggamit ng mga sasakyang de-motor.. Dalawang-ikatlo ng salaping ito ay dapat gastahin para sa
pagkakamit, konstruksiyon, at paglalagay ng kagamitan ng kinontrat ng Estad ng California na
Paaralan para sa mga Sining upang maglingkod sa inilarawan sa itaas na pagpapaunlad na pabor
sa paghahatid.
Ang natitira sa salapi ay dapat gastahin para sa pagpaplano at konstruksiyon ng mga
pagpapahusay na kaugnay ng transportasyon sa kalapit ng Tanggapan ng Lungsod ng Oakland na
kaayon ng Ika-17 Kalye at Pag-aaral ng Paradahan ng San Pablo at ng Pag-aaral ng Punong
Distrito ng Negosyo para sa inpraisktruktura ng transportasyon. Ang mga ipinahihintulot na
proyekto ay kabilang ang: paradahan ng bus, paradahan ng pagsasama sa van ng biyahero,
paradahan ng bisikleta, pinahusay na daan sa paggamit ng BART, pamamahala ng paradahan ng
lugar, mga istruktura ng paradahan, at mga pagpapagaan na pangkapaligiran.
(4)(A) Dalawang porsiyento (2%) ng Kuwenta ng Transportasyon ng Nakatatanda at May
Kapansanan, para sa paglalaan ng Kontroler bilang mga gawad sa mga entidad sa pagpaplano ng
transportasyon alinsunod sa mga designasyong ginawa sa Seksiyon 29532 ng Kodigo ng
Pamahalaan at Seksiyon 99214 ng Kodigo sa mga Pampublikong Utilidad upang gamitin sa
pagkakaloob ng transportasyon sa mga nakatatanda at mga taong may mga kapansanan na hindi
makapagmaneho o makasakay sa regular na nakaiskedyul na pampublikong transportasyon.
Dalawang porsiyento (20%) ng mga gawad na ibinibigay taun-taon ayon sa programang inawtorisa
ng talataang ito ay dapat igawad sa mga lungsod, county, mga lungsod at mga county, at ibang mga
pampublikong ahensiya batay sa panumbas na pondo o serbisyo. Kung ang sapat na panumbas na
mga kontribusyon ay hindi makukuha upang gamitin ang dalawampung porsiyento (20%) ng mga
gawad, ang natitirang salapi ay dapat gamitin para sa mga gawad sa mga pampublikong ahensiya
na hindi nagkakaloob ng mga panumbas na kontribusyon.
(B)(i) Upang maging karapat-dapat sa gawad ayon sa talataan (4), ang pampublikong
ahensiya na nag-aaplay para sa isang gawad ayon sa talataang ito ay dapat na gumasta taun-taon
para sa transportasyon ng nakatatanda at may kapansanan ng isang halagang hindi kukulangin sa
mas mababa sa taunang pamantayan ng mga paggasta nito mula sa pangkalahatang pondo ito sa
mga taon ng pananalapi na 1996–97, 1997–98, at 1998–99, gaya ng iniulat sa Kontroler ayon
sa Seksiyon 99243 ng Kodigo sa mga Pampublikong Utilidad, at gaya ng itinaas ng Indise ng Presyo
ng Konsyumer. Para sa mga layunin ng subtalataang ito, sa pagkalkula ng taunang paggasta ng
pangkalahatang pondo ng pampublikong ahensiya at ang pangkaraniwang paggasta ng
pangkalahatang pondo para sa mga taon ng pananalapi na 1996–97, 1997–98, at 1998–99,
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anumang walang-restriksiyong salapi na maaaring gastahin ng pampublikong ahensiya ay dapat
ituring na mga paggasta mula sa pangkalahatang pondo.
(ii) Para sa anumang pampublikong ahensiya na nilikha sa o pagkaraan ng Hulyo 1, 1996,
dapat kalkulahin ng Kontroler ang taunang pangkaraniwang paggasta para sa bahagi ng panahon
mula Hulyo 1, 1996, hanggang Disyembre 31, 2000, inklusibo, na ang pampublikong ahensiya ay
tumatakbo. Para sa anumang pampublikong ahensiya na nilikha pagkaraan ng 2000, ang Kontroler
ay maaaring pumili ng angkop na panahon ng pagsusuri..
(iii) Para sa mga layunin ng sugnay ii, ang Kontroler ay maaaring humiling ng data sa
pananalapi mula sa mga pampublikong ahensiya bilang karagdagan sa data na ipinagkakaloob ayon
sa Seksiyon 99243 sa Kodigo sa mga Pampublikong Utilidad para sa mga taon ng pananalapi na
1996–97, 1997–98, 1998–99, o anumang ibang taon ng pananalapi. Ang bawat pampublikong
ahensiya ay dapat magkaloob ng data sa Kontroler nang hindi lalampas sa 120 araw pagkatanggap
ng kahilingan. Maaaring pigilin ng Kontroler ang pagbabayad sa mga pampublikong ahensiya na
hindi sumusunod sa kahilingan para sa impormasyon o nagkaloob ng hindi kumpletong data.
(iv) Ang Kontroler ay maaaring gumawa ng mga pagsusuri upang matiyak ang pagsunod sa
sugnay ii kapag itinuring na kailangan. Anumang pampublikong ahensiya na sumunod sa sugnay ii
ay dapat bayaran ang estado para sa salaping tinanggap sa taong iyan ng pananalapi.. Anumang
salaping pinigil o ibinalik bilang resulta ng kabiguang sumunod sa sugnay ii ay dapat muling ilaan
sa ibang karapat-dapat na pampublikong ahensiya na sumusunod ang mga paggasta.
(v) Kung ang isang pampublikong ahensiya ay hindi sumunod sa mga iniaatas ng sugnay ii sa
isang partikular na taon ng pananalapi, ang pampublikong ahensiya ay maaaring gastahin sa taong
iyan ng pananalapi at sa susunod na taon ng pananalapi ng isang kabuuang halaga na hindi
kukulangin sa ginagasta para sa mga taon ng pananalapi para sa pagsunod sa sugnay ii.
(5)(A)(i) Apat na porsiyento ng (4%) sa Kuwenta ng mga Paghihiwalay ng Grado ng Riles,
para sa paglalaan ng Komisyon sa Transportasyon ng California sa isang listahan ng priyoridad na
binuo ng Komisyon sa mga Pampublikong Utilidad alinsunod sa mga iniaatas ng talataang ito, upang
gamitin sa mga proyekto upang ihiwalay ang mga linya ng riles sa mga kalye, daan, at haywey.
(ii) Maliban sa mga proyekto sa subtalataan (D), ang salapi sa kuwenta ay dapat ilipat para
gastahin lamang ng Komisyon sa Transportasyon ng California sa taon ng pananalapi kung kailan
hindi kukulangin sa $15 milyon ($15,000,000) ay inilalaan din sa paghihiwalay ng grado ng riles
ayon sa Seksiyon 190 ng Kodigo sa mga Kalye at Haywey. Sa isang taon ng pananalapi kung kailan
hindi kukulangin sa $15 milyon ($15,000,000) ay hindi rin inilaan sa mga proyektong
paghihiwalay ng grado ng riles ayon sa Seksiyon 190 ng Kodigo sa mga Kalye at Haywey, ang salapi
na dapat sanang nailipat sa kuwenta sa taong iyon ng pananalapi ay dapat lipat sa Kuwentang
Kapital ng Paghahatid na itinatag sa talataan (3) ng subdibisyon (b).
(B) Ang unang priyoridad sa paggamit ng salaping inilaan mula sa kuwenta ay dapat na para
sa mga proyektong paghihiwalay ng grado sa mga kasalukuyang mabibigat na linya ng riles, batay
sa dami ng pagsisikip ng trapiko na mapapaluwag ng paghihiwalay ng grado. Ang mataas na
priyoridad ay dapat ibigay sa mga proyekto sa mga linya ng riles na nagsisilbi sa mga puwerto, dahil
ang mga proyektong ito ay nagbabawas ng pangangailangan para sa trapiko ng trak dahil
ginagawang mas ligtas ang mga linya ng riles.
(C) Ang salaping inilaan mula sa kuwenta ay dapat gamitin upang bigyang-daan ang mga
bisikleta at naglalakad sa mga proyektong paghihiwalay ng grado, at mga proyekto lamang na
nagbibigay-daan sa mga bisikleta at naglalakad ang karapat-dapat tumanggap ng pagpopondo ayon
sa talataang ito.
(D) Sa kabila ng mga restriksiyon ng mga subtalataan (A), (B), at subtalataan (C), ang
salapi sa kuwenta ay dapat munang ilaan sa mga sumusunod na proyekto:
(i) Sa Panrehiyong Awtoridad sa Riles ng Timog California, sampung milyong dolyar
($10,000,000) kada taon sa mga taon ng pananalapi na 2003–04 hanggang 2006–07, inklusibo,
para sa mga paghihiwalay ng grado sa Daang Sand Canyon at Avenida Harvard. Ang disenyo at
konstruksiyon ay dapat isakatuparan ng mga hurisdiksiyon kung saan matatagpuan ang proyekto.
(ii) Sa Lungsod ng San Bernardino, pitong milyong limang daang libong dolyar
($7,500,000) kada taon sa mga taon ng pananalapi na 2003–04 hanggang 2006–07, inklusibo,
para sa mga sumusunod na pagpapahusay ng paghihiwalay ng grado na kaugnay ng Pasilidad na
Intermodal sa Paglipat ng mga Paninda ng Baseng Norton ng Hukbong Panhimpapawid: Avenia
Tippecanoe timog ng Avenida Central; Avenida Waterman timog ng Avenida Central; Kalye Mill
kanluran ng Avenida Waterma; at Kalye E timog ng Avenida Rialto.
(6)(A) Sampung porsiyento (10%) sa Ipinagkakatiwalang Pondo sa Pagpapagaan ng mga
Epekto ng Transportasyon, upang ilaan ng Ahensiya ng mga Tagapagdulot alinsunod sa Seksiyon
164.57 ng Kodigo sa mga Kalye at Haywey.
(i) Hindi kukulangin sa isang milyong dolyar ($1,000,000) ay dapat gastahin sa bawat taon
ng pananalapi ng Ahensiya ng mga Tagapagdulot sa mga pasilidad na tumutulong sa ligaw na buhay
na ligtas na makatawid sa mga koridor ng transportasyon, upang itaas ang kaligtasan ng motorista,
bawasan ang pagsisikip ng trapiko, at itaguyod ang pagiging magkakanekta sa mga populasyon ng
ligaw na buhay. Animnapung (60%) ng salapi para sa mga pagtawid ng ligaw na buhay na
inawtorisa ng subtalataang ito ay dapat gastahin sa Grupo 2 ng County at apatnapung porsiyento
(40%) ay dapat gastahin sa Grupo 1 ng County.
(ii) Hindi kukulangin sa isang milyong dolyar ($1,000,000) ay dapat gastahin sa o malapit
sa lunsod o kalunsuran sa rehiyong binubuo ng mga County ng Orange, Riverside, San
Bernardino, at San Diego, bawat taon ng pananalapi ng Kagawaran ng Pagkain at Agrikultura
alinsunod sa subdibisyon (f) ng Seksiyon 164.57 ng Kodigo sa mga Kalye at Haywey.
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(B) Sa kabila ng subtalataan (A) at ng mga restriksiyon ng Seksiyon 164.57 ng Kodigo sa
mga Kalye at Haywey, ang mga sumusunod na halaga ay dapat munang ilaan mula sa
ipinagkakatiwalang pondo:
(i) Sa Lungsod ng Irvine, sampung milyong dolyar ($10,000,000) kada taon sa mga taon ng
pananalapi na 2003–04 hanggang 2014–15, inklusibo, para sa paglikha ng koridor ng ligaw na
buhay at mga kaugnay na sistema ng landas na nagkukunekta sa Parkeng Laguna Coast Wilderness
at Pang-estadong Parkeng Crystal Cove sa Parkeng Central at Pangagalaga ng Kalikasan ng
County ng Orange; at para sa inpraistruktura, pagpapaganda ng lupa, paggugubat, at mga
pagpapahusay na panlibangan para sa Parkeng Central at Pangagalaga ng Kalikasan ng County ng
Orange, upang mapagaan ang mga epekto ng mga Interstate 5 at 405 at ibang mga daan na
nakakasagabal sa paglikas ng ligaw na buhay sa lugar na ito; at para sa mga tawiran ng bisikleta at
naglalakad at mga pagpapahusay ng pagkontrol ng baha na may kaugnayan sa mga pasilidad ng
transportasyon, at ibang mga pagpapahusay sa Gulugod na Bukas na Espasyo na Jeffrey.
(ii) Sa County ng Riverside, anim na milyong dolyar ($6,000,000) kada taon para sa
Programang Pagpapatupad ng Plano sa Tirahan ng Kanlurang County ng Riverside. Unang
priyoridad para sa paggasta ng salaping ito ay dapat na para sa pagkakamit ng lupa. Ang layunin
ng mga paggastang ito ay upang kumuha ng tirahan ng ligaw na buhay upang mapagaan ang epekto
ng transportasyon at mga pagpapaunlad na may kaugnayan sa transportasyon sa County ng
Riverside. Sa mga taon ng pananalapi na 2003–04 hanggang 2012–13, inklusibo, hindi lalampas
sa isang milyong dolyar ($1,000,000) ay maaaring gastahin para sa mga pagpapatakbo at
pagpapanatili ng mga lupang kinuha ng programa. Nagsisimula sa taon ng pananalapi na 2014–15,
at sa bawat kasunod na taon ng pananalapi, hanggang limang milyong dolyar ($5,000,000) ay
maaaring gastahin para sa mga pagpapatakbo at pagpapanatili ng mga lupang kinuha ng programa.
(iii) Sa Konserbansiya ng Ilog San Joaquin, limang daang libong dolyar ($500,000) kada
taon, upang gastahin ng konserbansiya at sa pamamatnugot ng konserbansiya para sa pagkakamit
ng lupa, pagpapaunlad ng mga pasilidad, at sa pagpapatakbo at pagpapanatili nito. Sa halagang ito,
ang konserbansiya ay dapat maggawad ng hindi kukulangin sa dalawampu’t-limang porsiyento
(25%) bawat taon sa mga di-nagtutubong organisasyon sa Mga County ng Fresno at Madera na
ang isa sa mga pangunahing layunin ay konserbasyon ng at edukasyon tungkol sa Ilog San Joaquin
para sa mga proyektong nakakatugon sa mga iniaatas ng subtalataang ito. Ang mga paggastang
kailangan dahil sa mga epekto ng mga haywey at priwey ng estado tulad ng Pang-estadong Ruta 99
at 41, at ibang mga koridor ng transportasyon sa kapaligiran sa at sa malapit sa Ilog San Joaquin.
(iv) Sa Konserbansiya ng Santa Monica, walong milyong dolyar ($8,000,000) bawat taon
ng pananalapi, upang gastahin ng konserbansiya, at sa direksiyon ng konserbansiya, ng anumang
ahensiya ng pinagsanib na kapangyarihan na isang miyembro ng konserbansiya, sa mga proyektong
nakakatugon sa mga iniaatas ng subtalataang ito at Seksiyon 164.57 ng Kodigo sa mga Kalye at
Haywey, kabilang ang pagpapatakbo at pagpapanatili ng lupang kinuha at mga pasilidad na itinayo
ayon sa subtalataang ito. Sa kabila ng anumang ibang probisyon ng batas, isang milyong dolyar
($1,000,000) ng halagang tinukoy sa subtalataang ito ay dapat na gamitin taun-taon para sa
pagkakamit at pagpapahusay ng mga likas na parke sa loob ng lugar na matindi ang pagkalunsod ng
County ng Los Angeles.. Ang mga paggastang ito ay kailangan dahil sa mga epekto ng mga haywey
at priwey ng estado tulad ng Interstate 10, U.S. 101, Pang-estadong Ruta 134 at 1, at maraming
ibang pang-estado at lokal na daan na negatibo ang epekto sa kalidad ng kapaligiran ng Mga
Bundok ng Santa Monia, at ibang mga lupa na dapat pangalagaan ng konserbansiya at mga
kasamang pampublikong ahensiya.
(v)(I) Sa County ng Sacramento, isang milyong dolyar ($1,000,000) kada taon para sa
pagkakamit ng lupa, pagpapaunlad, at pagpapatakbo at pagpapanatili ng parkeng daanan ng Ilog
Amerikano, kabilang ang mga landas, upang itaguyod ang higit na paggamit ng parkeng daanan.
Ang Landas na Paggunita kay Jedediah Smith (labas ng kalye) ng parkeng daanan ay isang
tagapagdulot ng libangan na may panrehiyon, pang-estado, at pambansang kahalagahan, at isang
pangunahing silangan-kanluran, 23-milyang koridor ng transportasyon para sa mga biyaherong
namimisikleta.. Ang paggamit ng parkeng daanan ng mga namimisikleta at ibang naglilibang ay
isang mahalagang bahagi ng istratehiya ng County ng Sacramento upang bawasan ang pagkahantad
ng publiko sa polusyon at nakakalasong dumi ng hangin sa pamamagitan ng pagsuporta sa
pamimisikleta, kabilang ang pagkakaloob ng inpraistruktura sa sirkulasyon ng bisikleta para sa
biyahero at paglalakbay na libangan. Mga pinahusay na antas ng pagpapanatili ang pinahusay na
mga serbisyong pampublikong kaligtasan sa parkeng daanan ay magtataguyod ng mas mataas na
paggamit ng parkeng daanan ng mga taong naglalakbay patungo sa trabaho at pauwi, paaralan, at
ibang mga destinasyon na pinagsisilbihan ng U.S. 50, Interstate 80, at ibang mga lokal na daluyan.
(II) Upang maging karapat-dapat tumanggap ng paglaaan ayon sa subtalataang ito, ang
County ng Sacramento ay dapat na gumasta taun-taon mula sa pangkalahatang pondo nito para sa
Parkeng Daanan ng Ilog Amerikano, isang halagang hindi kukulangin sa taunang pamantayan ng
mga paggata nito mula sa pangkalahatang pondo sa mga taon ng pananalapi na 1999–2000,
2000–01, at 2001–02 gaya ng iniulat sa Kontroler, at gaya ng itinaas ng Indise ng Presyo ng
Konsyumer. Sa pagkalkula ng taunang paggasta ng pangkalahatang pondo ng county para sa mga
taon ng pananalapi na 1999–2000, 2000–01, at 2001–02, anumang walang restriksiyong salapi
na maaaring gastahin ng county sa pagpapasiya nito ay dapat ituring na mga paggasta mula sa
pangkalahatang pondo. Ang Kontroler ay maaaring humiling ng data sa pananalapi mula sa county
para sa mga taon ng pananalapi na tinukoy. Ang county ay dapat magkaloob ng data sa Kontroler
nang hindi lalampas sa 120 araw pagkatanggap ng kahilingan. Maaaring pigilin ng Kontroler ang
pagbabayad sa county kung ito ay hindi sumusunod sa kahilingan para sa impormasyon o nagkaloob

ng hindi kumpletong data. Ang Kontroler ay maaaring magsagawa ng mga pagsusuri upang matiyak
ang pagsunod kapag itinuring na kailangan. Kung hindi sumunod ang county, dapat bayaran ng
county ang estado para sa salaping tinangap nito sa taong iyon ng pananalapi.
(vi) Ang mga sumusunod na proyekto ay magpapagaan sa epekto ng mga proyektong
transportasyon sa mga koridor ng ligawna buhay sa County ng Riverside:
(I) Sa County of Riverside, tatlong milyong dolyar ($3,000,000) kada taon para sa
proyektong Parkeng San Timoteo, kabilang ang Ilug-ilugan at Banging San Timoteo at katabing
lupa sa mga bangin at gulod sa pagitan ng Loma Linda at Beaumont. Unang priyoridad para sa
paggasta ng salaping ito ay dapat na para sa pagkakamit ng lupa. Sa isang taon na walang kinuhang
lupa, ang mga paglalaan ay dapat gamitin upang magpatakbo at magpanatili ng mga lupang kinuha
sa proyektong Parkeng San Timoteo.
(II) Sa Lungsod ng Riverside, isang milyong dolyar ($1,000,000) kada taon para sa
proyektong mga Gulod na La Sierra/Norco sa pagitan ng mga lungsod ng Riverside at Norco,
kabilang ang pagkakamit ng lupang tirahan at isang koridor na koneksiyon ng ligaw na buhay sa
Ilog Santa Ana, at mga pagpapahusay sa katabing Landas ng Ilog Santa Ana. Ang unang
priyoridad para sa paggasta ng salaping ito ay dapat na para sa pagkakamit ng lupa, at ikalawang
priyoridad ay dapat na para sa mga pagpapahusay ng Landas ng Ilog Santa Ana. Sa mga taon kapag
walang lupang makukuha, at walang kailangang mga pagpapahusay ng landas, ang salapi ay dapat
gamitin upang magpatakbo at magpanatili ng lugar ng tirahan sa mga Gulod La Sierra/Norcos at
sa Landas ng Ilog Santa Ana sa Lungsod ng Riverside.
(vii) Sa Konserbansiya ng Baybayin ng Estado, dalawang milyong dolyar ($2,000,000) kada
taon sa mga taon ng pananalapi na 2003–04 hanggang 2004–05 inklusibo, para sa isang gawad sa
isang di-nagtutubong organisasyon na ang isa sa mga pangunahing layunin ay upang pahusayin ang
Pambansang Lugar na Libangan ng Golden Gate, para sa mga pagpapahusay ng transportasyon at
mga kaugnay na pagpapahusay sa o malapit sa harap ng karagatan at pasigang baybayin sa
Pambansang Lugar na Libangan. Ang mga naturang pagpapahusay ay maaring kabilang ang, pero
hindi limitado sa, mga proyekto para sa bisikleta at naglalakad, mga proyektong pangkaligtasan ng
transportasyon, at mga proyektong pasukan ng parke, mga proyektong paggamit ng paghahatid,
mga pagpapahusay ng paradahan na nakakabawas ng epekto ng mga sasakyang de-motor sa
karanasan ng bisita, mga pasilidad ng bisita, at pagpapanumbalik ng dalampasian at pasigan na mga
likas na lugar na naapektuhan ng mga daanan.
(viii) Sa Lungsod ng Laguna Woods, dalawang milyong dolyar ($2,000,000) para sa taon na
pananalapi na 2003–04, para sa pagkakamit ng lupa sa loob ng lungsod o sa loob ng sakop ng
impluwensiya ng lungsod na malapit sa Parkeng Laguna Coast Wilderness, at para sa pagpapahusay
ng mga landas na nakakunekta sa parke. Ang layunin ng mga pondong ito ay upang bawasan ang
epekto ng mga kalapit na pasilidad sa transportasyon sa mga koridor ng ligaw na buhay.
(ix) Sa Konserbansiya ng Baybayin ng Estado, tatlong milyong limang daang libong dolyar
($3,500,000) para sa taon ng pananalapi na 2003–04, para sa isang gawad sa isang dinagtutubong organisasyon na ang isa sa mga pangunahing layunin ay ang pagpapanumbalik ng Ilog
San Diego, para sa pagkakamit ng lupa at pagpapanumbalik ng tirahan sa tabi ng ilog. Ang layunin
ng mga pondong ito ay upang mapagaan ang epekto ng mga pasilidad ng transportasyon tulad ng
Pang-estadong Ruta 67, Interstate 5, at iba pang daan sa Ilog San Diego.
(x) Sa Kagawaran ng mga Parke at Libangan, limang milyong dolyar ($5,000,000) kada
taon sa mga taon ng pananalapi na 2003–04 hanggang 2013–14, inklusibo, para sa pagkakamit
ng mga basanglupa ng baybayin na matatagpuan sa County ng Los Angeles sa loob ng sonang
baybayin, gaya ng pagpapakahulugan sa Seksiyon 30103 Kodigo sa mga Pampublikong
Tagapagdulot, at sa loob ng himpilan ng tubig ng Ilug-ilugang Ballona upang mapagaan ang mga
epekto ng mga pagpapahusay ng transportasyon at konstruksiyon ng daan sa loob ng sonang
baybayin sa County ng Los Angeles.
(xi) Sa Lungsod ng Sacramento, dalawang milyong dolyar ($2,000,000) kada taon sa mga
taon ng pananalapi na 2003–04 hanggang 2004–05, inklusibo, para sa Muling Pagkunekta ng
Downtown sa Harap ng Ilog, na bubuuin sa mga karapatan sa hangin sa Interstate 5. Ang
proyektong naglalayong mapagaan ang epekto ng Interstate 5, ay lilikha ng bukas na espasyo at
susuporta sa muling pagpapasigla ng harap ng tubig.
(xii) Sa Konserbansiya ng Baybayin ng Estado, isang milyong dolyar ($1,000,000) para sa
taon ng pananalapi na 2003–04, para sa isang gawad sa isang di-nagtutubong organisasyon na ang
isa sa mga pangunahing layunin ay ang pagpapanumbalik at pagpapahusay ng mga landas ng
bisikleta, landas ng naglalakad, at mga kaugnay na tanda at ilaw, at ang pagkakamit at
pagpapahusay ng mga lugar ng paggamit ng naglalakad at bisikelta sa at katabi ng La Ballona Creek
sa mg lugar na kasama at hindi kasama sa korporasyon ng County ng Los Angeles.
(xiii) Sa Konserbansiya ng Baybayin ng Estado, limang daang libong dolyar ($500,000) para
sa taon ng pananalapi na 2003–04, para sa isang gawad sa isang di-nagtutubong organisasyon na
ang isa sa mga pangunahing layunin ay ang paglikha ng programang pang-edukasyon sa baybayin
ng Timog California upang magturo sa mga batang nasa edad na pampaaralan at sa pangkalahatang
publiko tungkol sa di-puntos na pinanggalingan ng polusyon mula sa mga awto, trak, at ibang mga
sasakyang de-motor na pumapasok sa mga himpilan ng tubig at paagusang pangbagyo na
humahantong sa karagatan. Ang gawad ay dapat gamitin upang kumuha ng isa o higit na sasakyan
ng Mobil Ocean and Traveling Discovery Center. Ang mga sasakyang kinuha sa pamamagitan ng
salaping ito ay dapat magpatunay ng pinakamababang makakamit na antas ng emisyon para sa mga
nagpapaduming ayon sa pamantayan.
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(xiv) Sa Konserbansiya ng mga Bundok ng Coachella Valley, dalawang milyong dolyar
($2,000,000) bawat taon ng pananalapi, upan gastahin nang tuwiran o sa pamamagitan ng mga
gawad mula sa konserbansiya sa mga kasamang pampublikong ahensiya, mga ahensiya ng
pinagsanib na kapangyarihan, o mga di-nagtutubong organisasyon sa konserbasyon para sa
pagkakamit ng lupa at pagpapatakbo at pagpapanatili nito. Ang mga pagkakamit ay dapat tumulong
sa lokal na pagpapatupad ng Plano sa Konserbasyon ng Tirahan ng Maraming Klase sa Coachella
Valley/Plano sa Konserbasyon ng Likas na Komunidad, at tumulong na ipatupad ang misyon ng
Konserbansiya na protektahan ang mga lupang blubundukin at likas na komunidad sa at paligid ng
Coachella Valley. Ang mga paggastang ito ay kailangan dahil sa mga epekto ng mga pang-estado at
pederal na haywey tulad ng Inter-estado 10 at mga kaugnay na proyektong palitan, Pang-estadong
Ruta 62, 74, 86 at 111 at maraming ibang pang-estado at lokal na daan na nakakaapekto nang
masama sa kalidad ng kapaligiran ng Coachella Valley.
(xv)Sa Konserbansiya ng Baybayin ng Estado, isang milyong dolyar ($1,000,000) para sa
taon ng pananalapi na 2003–04 , para sa isang gawad sa isang di-nagtutubong organisasyon na ang
isa sa mga pangunahin layunin ay ang preserbasyon ng Ilog San Dieguito, at para sa pagpapaunlad
ng mga landas. Ang mga paggasta ay upang mapagaan ang epekto ng transportasyon ang mga
pagpapaunlad na may kaugnayan sa transportasyon sa at malapit sa Lambak ng Ilog San Dieguito.
(xvi)Sa Lupon sa Konserbasyon ng Ligaw ng Buhay, sampung milyong dolyar
($10,000,000) para sa taon ng pananaalpi na 2003–04, para sa pagkakamit ng “mga likas na
lupa” sa himpilan ng Ilog Sacramento na may bukal at ibang mga populasyon ng salmon at
ulongasero, mga krapatan sa tubig na mahalaga sa mga populasyon ng salmon at ulongasero,
mahahalagang tagapagdulot na arkeolohikal, at iba-ibang pupulasyon ng ligaw na buhay. Para sa
mga layunin ng subtalataang ito, ang pagkakamit ay dapat na mga simpleng pagbili at permaneneng
karapatang gumamit ng lupa ng iba para sa konserbasyon. Para sa mga layunin ng subtalataang ito
ang “mga likas na lupa” ay dapat na mga lupang kasama na kabilang ang hindi kukulangin sa
limang milya ng harapan ng isang pangunahing tributaryo ng Ilog Sacramento at kabilang ang
5,000 na magkadikit na acre o higit, at sapat din ang laki upang ganap na maprotektahan ang
himpilan ng tubig ng isang pangunahing tributaryo ng Ilog Sacramento na nakakatugon ng mga
inaatas ng subtalataang ito. Ang pagkakamit na ito upang magbayad para sa pinsalang ginawa sa
mga populasyon ng salmon ang mga tagapagdulot na arkeholohikal sa Lambak ng Sacramento sa
pamamagitan ng mga pasilidad ng transportasyon sa Inter-estado 5, Pang-estadong Ruta 99 at 70,
at ibang mga pangunahing daan at haywey.
(xvii)(I) Sa County ng Sacramento, isang milyon limang daang libong dolyar ($1,500,000)
kada taon para sa paggasta sa lugar sa tabi ng Pang-estadong Ruta 16, Daang Scott, Ilug-ilugang
Deer, at mga koridor ng Ilog Cosumnes, at partikular sa lugar na hilaga ng Pang-estadong Ruta 16
na nasa kanluran ng Amador at El Dorado, timog ng Daang White Rock, at silangan ng kanlurang
hangganan ng Bukas na Espasyo ng Silangang County gaya ng pagpapakahulugan 2001 ng Lupon
ng mga Superbisor ng County ng Sacramento at kabilang ang lugar ng Sloughhouse sa
pangkalahatan; at ang lugar na timog ng Highway 16 na nasa kanluran ng linya ng County ng
Amador at hila ng Daang Meiss, upang mas malinaw na mailarawan ng Lupon ng mga Superbisor.
Ang salapi ay dapat gastahin sa loob ng County ng Sacramento para sa pangunahing layunin na
pagaanin ang mga epekto ng mga aktibidad ng transportasyon sa ibang lugar sa county at sa
rehiyon, tulad ng polusyon ng hangin, ingay, at tubig, sa pamamagitan ng pagpapanatili ng dami
ng lupang makakaya sa loob ng lugar ng pag-aaral at mga kaugnay na koridor sa karamihan ay
rural, matanawin, at bukas na espasyo sa pamamagitan n paggamit ng mabisang paggasta, bunsod
ng insentibo na mga programang kooperatiba sa mga may-ari ng lupa sa lugar (na ang
pinakamataas na priyoridad na ibinigay sa mga magsasaka at rantsero), at tumulong sa
pamamagitan ng angkop na proteksiyon at pagpapahusay ng mga daan at koridor ng lugar upang
magkaloob para sa kanilang ligtas na paggamit at kasiyahan ng mga lokal na hindi lokal na
gumagamit, kaayon ng patuloy na katangiang rural at matanawin. Ang salaping inilalan ng
subtalataang ito ay dapat gastahin ayon sa isang programang binuo at inaprobahan ng Lupon ng
mga Superbisor.
(II) Hindi kukulangin sa pitumpu’t-limang porsiyento (75%) ng salaping inilalaan ayon sa
subsugnay (I) ay dapat gastahin sa alinmang 10-taong panahon para sa layuning pondohan ng
pangmatagalang kinokontratang pag-aasikaso ng bukas na espasyo, pamamahala, at pagpapahusay
na mga kasunduan sa mga pumapayag na may-ari ng lupa upang aktibong panatilihin at pahusayin
ang isa o higit na parehong ipinasiya at kung maaari ay magkarugtong na bukas na espasyong mga
halaga ng ari-arian, kabilang ang, pero hindi limitado sa, pagsasaka, pagrarantso, tirahan ng ligaw
na buhay at mga kaugnay na halagang biolohikal, oak at mga lupain ng oak, koridor na riparian,
mga himpilan ng tubig, mga tagapagdulot na makasaysayan at pangkultura, himpilan sa pagtingin,
at kung angkop sa mga partido, mga pampublikong daan sa paggamit at libangan. Ang mga
kasunduan sa pag-aasikao ay dapat sumakop sa pinakamababang 320 acre at dapat kasama ang
lupang pag-aari ng isang ahensiya ng pamahalaan o isang hindi saklaw ng buwis na di-nagtutubong
organisasyon sa ilalim ng Seksiyon 501(c)(3) ng Kodigo ng Rentas Internas ng Estados Unidos.
Isang iminumungkahing programang kasunduan sa pag-aasikaso ay maaaring buuin ng Distrito sa
Konserbasyon sa Tagapagdulot ng Sloughouse para isaalang-alang na aprobahan ng Lupon ng mga
Superbisor. Ang kabayaran para sa mga may-ari ng lupa ayon sa mga kasunduan sa pag-aasikaso
ay dapat itatag sa pamamagitan pagpayag ng parehong partido, kabilang ang, pero hindi limitado
sa, pagsasaalang-alang ng tagal at mga takda ng kasunduan, ang halaga sa kabutihan ng publiko ng
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mga tagapagdulot o aktibidad na sakop, at ang paggawa, mga serbisyo, at pamumuhunan na
inaasahan ng may-ari ng lupa. Kung may kaugnayan at angkop, ang mga gastos ay
pangkaraniwang mas mababa o maihahambing sa mga gastos na karaniwang binabayaran ng mga
pampublikong ahensiya na gumagamit ng mga pampublikong empleyado upang gampanan ang mga
katulad na tungkulin.
(III) Hanggang dalawampu’t-limang porsiyento (25%) ng salaping inilalaan ayon sa
subsugnay (I) sa alinmang 10–taoang panahon ay maaaring gamitin para sa mga pagpapahusay na
pangkaligtasan sa Daang Scott, kailang ang mga pagpapahusay upang paliitin ang pangangailangan
na sarhan ang Daang Scott dahil sa baha, na kaayon ng rural at matanawing katangian, para sa
pagtulong sa pagpapanatili, rehabilitasyon at muling paggamit ng mga makasaysayang tulay sa Ilog
Cosumnes, at para sa pangangalaga, pagpapanumbalik, at pagbibigay-kahulugan sa mga
makasaysayang at pangkulturang tagapagdulot, lalo na ang Pang-estadong Ruta 16 at mga koridor
ng Ilog Cosumnes, at ang lugar ng Sloughhouse.
(7) Dalawang porsiyento (2%) ng Kuwenta sa Kalidad ng Tubig sa Transportasyon, upang
ilaan sa Lupon sa Pagkontrol ng mga Tagapagdulot ng Tubig ng Estado para sa paggasta ayon sa
Seksiyon 164.58 ng Kodigo sa mga Kalye at Haywey.
(8)(A) Tatlong porsiyento (3%) sa Kuwenta sa Kalidad ng Tubig para sa paglalaan ng
Lupon sa mga Tagapagdulot ng Hangin ng Estado sa Programang Paggunita kay Carl Moyer Para
sa Pagkakamit ng mga Pamantayan ng Kalidad ng Hangin na itinatag sa ilalim ng Kabanata 9
(nagsisimula sa Seksiyon 44275) ng Bahagi 5 ng Dibisyon 26 ng Kodigo sa Kalusugan at
Kaligtasan, at anumang ibang karagdagang mga paglipat gaya ng itinatadhana sa subtalataan (B).
Ang bawat distrito ng hangin (gaya ng pagpapakahulugan sa Seksiyon 39025 ng Kodigo sa Kalusugan
at Kaligtasan) ay dapat maging karapat-dapat sa mga gawad na hindi lalampas sa isang daang libong
dolyar ($100,000) kada taon. Alinmang distrito na may populasyong kulang sa 150,000 ay hindi
dapat atasan na magkaloob ng mga panumbas na pondo.
(B) Kung ipinasiya ng Lupon sa mga Tagapagdulot ng Hangin ng Estado ay nagpasiya na ang
salapi ay hindi na kailangan para sa Programang Paggunita kay Carl Moyer Para sa Pagkakamit
ng mga Pamantayan, pitumpu’t-limang porsiyento (75%) ng salapi na dapat sanang idineposito sa
Kuwenta sa Kalidad ng Hangin ay dapat ilipat sa Kuwenta sa Kahusayan ng Bisikleta at
dalawampu’t-limang porsiyentot (25%) ay dapat ilipat sa Kuwenta sa Naglalakad upang gamitin
para sa mga layunin ng mga kuwentang ito.
(9) Dalawang porsiyento (2%) ng Kuwenta sa Kahusayan ng Bisikleta, upang ilaan sa
Kagawaran ng Transportasyon para sa proyekto ukol sa bisikleta sa Seksiyon 894.5 ng Kodigo sa
mga Kalye at Haywey.
(10) Isang porsiyento (1%) ng Kuwenta sa Naglalakad, upang ilaan ng Kagawaran ng
Transportasyon upang padaliin ang mga proyektong paggamit ng naglalakad at kaligtasan ng
naglalakad ayon sa Seksiyon 894.5 ng Kodigo sa mga Kalye at Haywey at upang bigyang-daan ang
mga pangangailangan ng paratransit sa mga tigilan ng bus na pampaaralan.
(11)(A) Apat na porsiyento (4%) sa Kuwenta sa Kapital at mga Pagpapatakbo ng Riles na
Panlunsod at Pambiyahero, upang ilaan ng Komisyon ng Transportasyon ng California sa Kagawaran
ng Transportasyon at sa mga pampublikong ahensiya na nagpapatakbo ng mga serbisyong riles ng
biyahero, upang gamitin sa pagpapatakbo ng serbisyong riles na panlunsod at pambiyahero, upang
kumuha ng gumugulong istaka, upang isaayos ang serbisyong riles, upang magtayo ng mga bagong
linya ng riles at mga istasyon, pag-isahin ang mga kasalukuyang linya ng riles, at upang pahusayin
ang mga kasalukuyang linya upang makinabang ang serbisyong riles ng pasahero.
(B) Apatnapung porsiyento (40%) ng salaping inilaan ng subtalataan (A) ay dapat ilaan sa
riles ng biyahero, upang magkaloob ng mas mahusay na serbisyo na pangkaraniwang katapat ng
mga nagsisikip na bahagi ng mga koridor ng priwey. Animnapung porsiyento (60%) ng salaping
inilaan ng subtalataan (A) ay dapat ilaan sa riles na panlunsod, na ang pinakamataas na priyoridad
na ibinibigay sa serbisyo ay pangkaraniwang katapat ng mga nagsisikip na koridor ng priwey.. Ang
kalkulasyong iniaatas ng talataang ito ay dapat gawin pagkaraan na ang mga paggastang iniaatas
ng subtalataan (C) ay nagawa na.
(C)(i) Sa kabila ng mga iniaatas ng subtalataan (B), ang unang priyoridad para sa paggasta
ng salaping inilalan ayon sa talataan (11) ay dapat na isang paglalaan na labinlimang milyong
dolyar ($15,000,000) kada taon sa mga taon ng pananalapi na 2003–04 hanggang 2010–11,
inklusibo, sa Kagawaran ng Transportasyon, para sa sumusunod na proyekto upang bawasan ang
pagsisikip ng trapiko sa Inter-estado 10 at ibang mga koridor ng haywey, at upang pahusayin ang
kaligtasan ng haywey at pasahero ng riles. Ang proyekto ay dapat kasama ang kapital na paglalaan
para sa serbisyong riles ng pasahero na panlunsod mula sa Los Angeles sa pamamagitan ng
Fullerton at Colton, hanggang Palm Springs at Indo, kabilang ang mga sumusunod na bahagi:
dalawang pangkat ng tren na ang bawat isa ay binubuo ng hingi kukulangin sa limang kotse at isang
lokomotibo; mga pagpapahusay ng riles at senyas upang padaliin ang mga tren ng riles ng pasahero
na nagsisilbi sa Palm Springs hanggang Indio; isang istasyon ng riles ng pasahero sa Ramon Road
sa seksiyong gitnang Lambak ng Coachella Valley; isang istasyon ng riles ng pasahero na malapi sa
Kalye Jackson sa silangang seksiyon ng Lambak ng Coachella Valley sa Indio; at mga
pagpapahusay sa istasyon ng riles ng pasahero na kasalukuyang matatagpuan sa Palm Springs. Ang
mga istasyon ng riles ng pasahero ay dapat kabilang ang mga plataporma, mga istasyon ng pasahero,
anumang kailangang paradahan at tunel, at ibang mga pangangailangan ng istasyon. Ang unang
priyoridad para sa paggasta ay dapat na ang pagbuo mga istasyon ng riles ng pasahero para sa
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serbisyong ito. Ang reserbasyon ng lungsod o Indiyan kung saan ang bawat istasyon ay
matatagpuan ay maaaring pumiling pamahalaan ang disenyo at konstruksiyon ng mga istasyong ito,
napapailalim sa pag-aproba ng Kagawaran ng Transportasyon ang disenyo at pananalapi.
(ii) Ang Kagawaran ng Transportasyon ay dapat makipagkontrata sa isang pambansang
tagapagkaloob ng serbsiyong riles ng pashero upang patakbuhin ang serbisyong sa loob ng lunsod at
dapat maghangad ng suporta para sa pagpapatakbo ng serbisyong ito mula sa lahat ng mga pederal
na pagpopondo, kabilang ang, pero hindi limitado sa, Kagawaran ng Transportasyon ng
Estados Unidos.
(12)(A) Dalawang porsiyento (2%) sa Kuwenta sa Transportasyong Rural upang ilaan ng
Kontroler nang tuwiran sa mga tagapagpatakbo ng paghahatid sa mga county na may populasyong
hindi kukulangin sa 250,000 gaya ng mga sumusunod: Limampung porsiyento (50%) sa paraang
ipinagkakaloob para sa paglalaan ng mga pondo sa Tulong sa Paghahatid ng Estado ayon sa mga
Seksiyon 99314 at 99314.3 ng Kodigo sa mga Pampublikong Utilidad, maliban sa ang salapi ay
dapat tuwirang ilaan sa mga nagpapatakbo ng paghahatid ng Kontroler, at limampung porsiyento
(50%) sa mga ahensiya sa pagpaplano ng transportasyon sa paraang katulad ng paglalaan ng
pondong Tulong sa Paghahatid ng Estado ayon sa Seksiyon 99313 ng mga Kodigo sa mga
Pampublikong Utilidad upang pahusayin ang mobilidad ng mga taong nakatira sa mga lugar na
rural na hindi nakakapagmaneho ng mga sasakyang de-motor.
(B) Ang unang priyoridad para sa paggasta ng salapi sa kuwenta ay dapat na upang
paglingkuran ang mga taong may mga kapansanan at ibang problema sa kalusugan, mga
nakatatanda, estudyante at mga taong mababa ang mga kita na hindi nagmamaneho ng mga
sasakyang de-motor.
(13) Tatlong porsiyento (3%) sa Kuwenta sa Pagpapaunlad na Pabor sa Paghahatid upang
ilaan sa Sekretaryo ng Negosyo, Transportasyon, at Ahensiya ng Pabahay batay sa populasyon sa
mga panrehiyong ahensiya sa pagpaplano ng transportasyon para sa mga proyektong kapital na
paglaaan upang bumo ng mga pasilidad para sa paggamit ng publiko na kaugnay sa mga istasyon ng
riles at bus, alinsunod sa mga programang paligsahang gawad na itinatag sa ilalim ng Seksiyon
13984 ng Kodigo ng Pamahalaan. Animnapung porsiyento (60%) ng mga gawad ay dapat gawin
sa Grupo 2 ng County at apatnapung porsiyento (40%) ay dapat gawin sa Grupo 1 ng County.
(14) Isang porsiyento (1%) ng Kuwenta sa Pagpapatupad ng Batas na Pangkaligtasan ng
Bisikleta at Naglalakad, upang ilaan sa Kontroler gaya ng mga sumusunod:
(A) Dalawang-ikatlo ng Opisina ng Pagpaplano sa Hustisyang Pangkrimen para sa mga
gawad sa mga pang-estado at lokal na ahensiyang tagapagpatupad ng batas upang itaas ang
pagpapatupad ng hangganang tulin at ibang mga batas sa kaligtasan ng trapiko sa mga ruta
maraming naglalakad at namimisikleta. Ang pinakamataas na priyoridad para sa mga gawad ay
dapat na para sa mga rutang tinutustusan sa ilalim ng Programang Ligtas na mga Ruta sa Paaralan
na itinatag sa ilalim ng Seksiyon 2333.5 ng Kodigo sa mga Kalye at Haywey. Ang Opisina ng
Pagpaplano ng Hustisyang Pangkrimen ay maaaring magpatibay ng mga patnubay o regulasyon
upang ipatupad ang talataang ito. Ang mga patnubay o regulasyon a ginagamit ay hindi dapat
pailalim sa pagrepaso o pag-aproba ng Opisina ng Batas na Administratibo o pailalim sa anumang
ibang iniaatas ng Kabanata 3.5 (nagsisimula sa Seksiyon 11340) ng Bahagi 1 ng Dibisyon 3 ng
Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan. Animnapung porsiyento (60%) ng mga gawad ay dapat gawin
sa Grupo 2 ng County at apatnapung porsiyento (40%) ay dapat gawin sa Grupo 1 ng County.
(B) Isang-ikatlo sa Kagawaran ng Edukasyon ng Estado para sa mga gawad sa mga distrito
ng paaralan upang edukahan ang mga estudyante at magulang tungkol sa kung paano ligtas na
makakapunta ang mga anak sa paaralan sa pamamagitan ng paglalakad o pamimisikleta sa mga
rutang maraming naglalakad at namimisikleta, bilang pagsunod sa mga pang-estado at lokal na
batas, ordinansa, at programang pangkaligtasan ng trapiko.. Ang pinakamataas na priyoridad para
sa mga gawad ay dapat na para sa mga paaralan sa mga rutang tinutustusan sa ilalim ng
Programang Ligtas na mga Ruta sa Paaralan na itinatag sa ilalim ng Seksiyon 2333.5 ng Kodigo
sa mga Kalye at Haywey. Ang Kagawaran ng Estado ng Estado ay maaaring magpatibay ng mga
patnubay o regulasyon upang ipatupad ang talataang ito. Ang mga patnubay o regulasyon a
ginagamit ay hindi dapat pailalim sa pagrepaso o pag-aproba ng Opisina ng Batas na
Administratibo o pailalim sa anumang ibang iniaatas ng Kabanata 3.5 (nagsisimula sa Seksiyon
11340) ng Bahagi 1 ng Dibisyon 3 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan. Animnapung porsiyento
(60%) ng mga gawad ay dapat gawin sa Grupo 2 ng County at apatnapung porsiyento (40%) ay
dapat gawin sa Grupo 1 ng County. Ang mga distrito ng paaralan na tumatanggap ng salapi ayon
sa subtalataan ay dapat sumangguni sa mga organisasyong tagapagpatupad ng batas sa
pamimisikleta tungkol sa pagpapatupad ng mga programa.
(15)(A) Walong porsiyento (8%) ng Kuwenta sa Ligtas at Malinis na Paaralan, para sa
paglalaan ng Kagawaran ng Edukasyon ng Estado para sa mga gawad sa anumang distrito ng
pampublikong paaralan, opisina sa edukasyon ng county, paaralang pinatatakbo ng estado, o
Awtoridad ng Pinagsanib na Kapangyarihan para sa layuning buumili o umupa ng mga bagong bus
na pampaaralan, gaya ng pagpapakahulugan sa Seksiyon 39830 ng Kodigo sa Edukasyon, sa mga
sumusunod na hanay ng priyoridad: Ang unang priyoridad ay aupang palitan ang kasalukyang
sertipikadong mga bus ng pampaaralan ng California na ginawa bago ang Abril 1, 1977, na hindi
nakakatugon sa kasalukuyang Mga Pederal na Pamantayan sa Kaligtasan ng Sasakyang DeMotor. Ang ikalawang priyoridad ay upang palitan ang kasalukuyang sertipikadong mga bus ng
pampaaralan ng California na ginawa bago ang Enerol 1, 1987, na hindi nakakatugon sa mga
kasalukuyang pamantayan sa pagkontrol ng polusyon. Ang ikatlong priyoridad ay dapat na upang

palitan ang kasalukuyang sertipikadong mga bus ng pampaaralan ng California na ginawa noon o
pagkaraan ng Enero 1, 1987, at upang itaas ang bilang ng bus.. Ang Kagawaran ng Edukasyon
ng Estado ay dapat bumuo at gumamit ng isang pormula sa halaga ng pag-inog ng buhay upang
malaman ang pag-inog ng buhay at halaga ng anumang bagong bus na pampaaralan na inupahan
o binili sa ilalim ng programang ito. Ang mga gawad ay dapat gawin batay sa paligsahan, at ang
pamantayan sa pagbibigay ng mga gawad ay dapat pagpasiyahan na sumasangguni sa Lupon sa mga
Tagapagdulot ng Hangin ng Estado.
(B) Ang mga gawad ay dapat lamang gawin para sa pagbili o pag-upa ng mga bagong bus na
nagpapatunay ng pinakamababang makakamit na antas ng emisyon para sa mga duming ayon sa
pamantayan. Ang mga distrito ng pampublikong paaralan, mga opisina sa edukasyon ng county, mga
paaralang pinatatakbo ng estado, o mga awtoridad ng pinagsanib na kapangyarihan na may
pangkaraniwang pagdalo sa isang araw na mas kaunti sa 500 estudyante o matatagpuan sa isang
rehiyon na sertipikado ng Komisyon sa Enerhiya ng California na walang mga gatong na kailangan
upang matugunan ang iniaatas na ito, ay maaaring humiling ng paglaya mula sa iniaatas na ito. Ang
mga gawad ay maaaring kabilang ang pagpopondo para sa inpraistruktura ng muling paggagatong.
(C) Ang mga distrito ng pampublikong paaralan, mga opisina sa edukasyon ng county, mga
paaralang pinatatakbo ng estado, o mga awtoridad ng pinagsanib na kapangyarihan ay dapat
magbayad ng sampung porsiyento (10%) ng halaga ng bawat bago o inuupahang bus na hanggang
sa halagang sampung libong dolyar ($10,000), pero ang mga panumbas na pondo ay maaaring
makuha mula sa ibang mga ahesiya o angkop na programa. Ang mga tumatanggap ng gawad ay
dapat magharap ng nakadokumentong katibayan sa Kagawaran ng Estado ng California na ang
mga bus na ginawa bago ang 1977 at pinalitan sa ilalim ng programang ito ay dapat sirain at ang
mga bus na pampaaralan na ginawa bago ang Enero 1, 1987, at pinalitan sa ilalim ng programang
ito ay dapat tanggalin mula sa serbisyo ng bus na pampaaralan, at hindi dapat muling irehistro sa
loob ng Estado ng California. Ang mga regulasyon na ginagamit sa ilalim ng subtalataang ito ay
hindi dapat pailalim sa pagrepaso o pag-aproba ng Opisina ng Batas na Administratibo at hindi
dapat pailalim sa anumang ibang iniaatas ng Kabanata 3.5 (nagsisimula sa Seksiyon 11340) ng
Bahagi 1 ng Dibisyon 3 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan.
(16) Limang porsiyento (5%) ng Kuwenta sa Pagpapahusay ng Kaligtasan ng Trapiko, para sa
paglalaan ng Komisyon sa Transportasyon ng California at sa panrehiyong ahensiya sa pagpaplano ng
transportasyon, para sa mga gawad sa mga proyektong nagpapahusay ng kaligtasan ng haywey, upang
ilaan batay lamang sa potensiyal ng proyekto upang bawasan ang mga namamatay at nasasaktang
motorista at naglalakad. Ang unang priyoridad ay dapat ibigay sa mga proyektong nagpapahusay ng
kaligtasan sa mga bahagi ng kalye at haywey na may pinakamataas na bilang ng mga nasasaktan at
namamatay.. Ang komisyon ay dapat magbigay ng priyoridad sa mga proyekto na mabisang
paggasta.. Ang Opisina ng Kaligtasan ng Trapiko ay dapat magpayo sa komisyon tungkol sa pagbuo
ng programang ito. Ang komisyon ay maaaring magpatibay ng mga regulasyon o patnubay upang
ipatupad ang talataang ito. Ang mga regulasyon o patnubay na pinagtibay upang ipatupad ang
talataang ito ay hindi dapat pailalim sa pagrepaso o pag-aproba ng Opisina ng Batas na Administratibo
at hindi dapat pailalim sa anumang ibang iniaatas ng Kabanata 3.5 (nagsisimula sa Seksiyon 11340)
ng Bahagi 1 ng Dibisyon 3 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan.
(17) Apat na porsiyento (4%) ng Kuwenta sa Pagpapahusay, Kaligtasan at Pagsasamoderno
ng Riles ng Pasahero upang ilaan ng Kontroler ayon sa Kabanata 7 (nagsisimula sa Seksiyon
99571) ng Bahagi 11 ng Dibisyon 10 ng Kodigo sa mga Pampublikong Utilidad.
(c) Ang salaping inilaan bilang gawad o ginasta ng ahensiya ng estado sa ilalim ng seksiyong
ito ay maaaring gamitin bilang mga panumbas na kontribusyon upang matugunan ang mga iniataas
ng anumang lokal, pang-estado, o pederal na programang transportasyon.
(d)(1) Kung ang tumanggap ng salapi sa ilalim ng seksiyong ito ay hindi sumunod sa mga
takda ng gawad ang ahensiyang gumawa ng gawad ay maaaring magpasimula ng aksiyon upang
pawalang-bisa ang gawad, at bawiin ang salaping iginawad sa tumanggap, kasama ang interes na
kinuwenta sa mga pagtasa ng kakulangan.
(2) Anumang salaping nabawi sa ilalim ng subbibisyong ito ay dapat ideposito sa kuwenta
kung saan ito iginawad at dapat makuha para sa paglalaan para sa mga layunin ng kuwenta kung
saan ito iginawad at hindi para sa ibang layunin.
(3) Ang pagsisimula ng isang aksiyon ayon sa subdibisyong ito ay hindi pinipigilan ang
pagpapataw ng anumang multa, pag-aalis, o ibang parusa, o ang pagsasagawa ng aksiyong
pagpapatupad na administrabo ayon sa anumang ibang probisyon ng batas o regulasyon..
(e) Ang Kontroler ay maaaring maglipat ng salapi mula sa pondo para sa mga layuning
malinaw na inawtorisa sa seksiyong ito, at para sa mga limitadong layuning nakalagay sa Seksiyon
13985 ng Kodigo ng Pamahalaan at para sa pamumuhunan sa Kuwenta sa Pamumuhunan ng
Pinagsama-samang Salapi at hindi para sa ibang mga layunin. Sa kabila ng anumang ibang
probisyon ng batas, ang salaping idineposito sa Kuwenta sa Pamumuhunan ng Pinagsama-samang
Salapi ay dapat makuha para sa kaagad na paglalaan o muling paglalaan gaya ng itinatadhana sa
seksiyong ito at maaaring ipautang sa, o hiramin ng, anumang ibang espesyal na pondo o ng
Pangkalahatang Pondo. Lahat ng interes na kinita mula sa pamumuhunan sa Kuwenta sa
Pamumuhunan ng Pinagsama-samang Salapi ay nakadeposito sa pondo para gamitin lamang sa
mga layunin ng pondo at dapat ilaan alinsunod sa seksiyong ito.
(f) Kung magkaroon ng pinsala sa mga pasilidad ng transportasyon sa California dahil sa
lindol na nangyari kasunod ng petsang nagkabisa ang panukalang-batas na ito, ang Gobernador ay
maaaring gamitin ang salapi mula sa pondo upang tumbasan ang mga pederal na pondo upang

Teksto ng mga Iminumungkahing Batas

85

TEKSTO NG MGA IMINUMUNGKAHING BATAS
Panukala 51 (ipinagpapatuloy)
kumpunihin ang pinsala sa mga pasilidad mula sa lindol na hanggang 12 buwan pagkaraang
maganap ang lindol. Walang pondong inilaan ayon sa subdibisyon ang dapat gamitin upang palitan
ang mga pederal na pondo na makukuha kung wala ang tulong na salapi ng estado.
(g) Walang salapi sa pondo na maaaring gamitin para sa pagserbisyo ng utang para sa mga
pangkalahatang obligasyong bono na ipinalabas ayon sa Kabanata 17 (nagsisimula sa Seksiyon
2701) ng Dibisyon 3 ng Kodigo sa mga Kalye at Haywey, o mga bonong ipinalabas ayon sa
Kabanata 6 (nagsisimula sa Seksiyon 99690) ng Bahagi 11.5 ng Dibisyon 10 ng Kodigo sa mga
Pampublikong Utilidad, o para sa anumang kasalukuyang o panghinaharap na pangkalahatang
obligasyong bono na inawtorisa o ipinalabas ng estado..
(h) Sa kabila ng anumang ibang probisyon ng batas, maliban sa itinatadhana sa seksiyong ito
at Seksiyon 13985 ng Kodigo ng Pamahalaan, ang salaping idineposito sa pondo ay hindi dapat
ilipat o ibalik sa Pangkalahatang Pondo, pero dapat manatili sa pondo hanggang ilaan o muling ilan
gaya ng itinatadhana sa seksiyong ito.
(i) Ang salapi sa pondo ay hindi dapat gamitin upang palitan ang salaping naunang naiplano,
naiprograma, o inaprobahan ng isang lokal o panrehiyong entidad ng transportasyon o isang
lungsod, county, o lungsod at county para sa mga layunin ukol sa pampublikong transportasyon..
(j) Ang mga paggastang ginawa ayon sa seksiyong ito ay maaaring kabilang ang mga gastos
na tuwirang kaugnay ng pagpapagaan ng isang proyektong tinustusan ayon sa seksiyong ito.
Walang paggastang dapat gawin sa anumang salaping inihandang makuha ayon sa seksiyong ito
para sa anumang gastos sa pagpapagaan na iniaatas ng pederal o pang-estadong batas o lokal na
ordinansa para sa anumang proyekto na hindi tinustusan ayon sa seksiyong ito.
(k) Ang pagbawas ng mga emisyon na resulta ng isang bahagi ng proyektong tinustusan sa
ilalim ng seksiyongito ay hindi maaaring gamitin sa ilalim ng lokal, pang-estado, o pederal na
pagkuha ng pamantayan o programang palitan upang mabawi o bawasan ang obligasyon na may
bisa sa oras na tinustusan ang proyekto. Ang mga pagbawas ng emisyon na resulta ng bahagi ng
isang proyektong tinustusan sa ilalim ng seksiyong ito ay hindi maaaring ibangko sa ilalim ng
anumang lokal, pang-estado, o pederal na programang pagbabangko ng emisyon.
(l) Lahat ng salaping inilaan ng seksiyong ito ay dapat ipamahagi nang mabilis at maayos.
Lahat ng pormularyo para sa mga aplikasyon para sa mga gawad na salapi mula sa mga ahensiya
ng estado ay dapat na malinis, payak, naiintindihan, at maikli hangga’t magagawa. Lahat ng
aplikasyon para sa mga gawad ay dapat na iproseso nang mabilis at aprobahan o tanggihan sa loob
ng 180 araw pagkaraang isumite, at sa loob ng 90 araw sa mga proyektong kulang sa limang
milyong dolyar ($5,000,000). Ang mga nabigong aplikante ay dapat bigyan ng patnubay kung
paano babaguhin ang kanilang mga aplikasyon upang maaprobahan. Ang patnubay ay maaari ring
ipagkaloob sa isang paraan na nagpapahintulot sa mga aplikante na baguhin ang mga aplikasyon
bago sila ipailalim sa pag-aproba o pagtanggi.
(m) Hindi lalampas sa Disyembre 31 ng bawat taon, ang bawat pang-estado at lokal na
ahensiya na tumatanggap ng pera mula sa pondo ay dapat maglathala ng isang listahan ng lahat ng
proyeitong inaprobahan sa ilalim ng seksiyong ito sa sinundang taon ng pananalapi. Ang ulat ay
dapat kabilang para sa bawat proyekto ang isang paglalarawan ng proyekto, ang halaga ng
proyekto, ang halaga ng mga taunang kabawasan sa emisyon ng hangin o polusyon ng tubig na
tinantiyang maging resulta ng proyekto, kung mayroon, at ang epekto ng proyekto sa pagsisikip ng
proyekto, kung mayroon. Ang ulat ay dapat ihatid sa Gobernador at Lehislatura, at dapat na
makuha ng publiko, kabilang ang sa pamamagitan ng Internet.
(n) Anumang proyekto na tumanggap ng salapi mula sa pondo ay dapat na sa pamamagitan
ng angkop na tanda sa lugar ng proyekto at sa pamamagitan ng publisidad ay ipagbigay-alam sa
publiko ang tungkol sa paggamit ng salapi mula sa pondo. Ang tanda ay dapat magpabatid na ang
pinanggalingan ng salapi ay isang inisyatibo na inaprobahan ng mga botante, ipinasa noong 2002.
Ang Sekretaryo ng Ahensiya ng Negosyo, Transportasyon, at Pabahay ay dapat bumuo ng mga
regulasyon upang ipatupad ang seksiyong ito. Ang mga regulasyon ay hindi dapat pailalim sa
pagrepaso o pag-aproba ng Opisina ng Batas na Administratibo at hindi dapat pailalim sa anumang
ibang iniaatas ng Kabanata 3.5 (nagsisimula sa Seksiyon 11340) ng Bahagi 1 ng Dibisyon 3 ng
Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan.
(o) Sa pagpapatupad ng seksiyong ito, ang bawat ahensiyang naglalaan ng salapi mula sa
pondo, at bawat ahensiyang tumatanggap ng salapi mulas sa pondo ay magbigay ng pagtatangi sa
pagkontrata sa Pangkat sa Konserbasyon ng California, gaya ng pagpapakahulugan sa at
pinatunayan ayon sa Seksiyon 14507.5 ng Kodigo sa mga Pampublikong Tagapagdulot sa
pagsasagawa ng gawaing tinustusan ayon sa seksiyong ito kung ang pangkat ay may kakayahang
isakatuparan ang mga programang ipatutupad ng mga ahensiya.
(p) Ang lahat ng proyektong isinagawa ayon sa seksiyong ito ay dapat sumunod sa Batas sa
Kalidad ng Kapaligiran ng California (Dibisyon 13 (nagsisimula sa Seksiyon 21000) ng Kodigo sa
mga Pampublikong Tagapagdulot).
(q) Ang mga proyektong konstruksiyon o mga pagpapahusay na gawain para sa mga pasilidad
na binabayaran ang bahagi o buo ng salapi mula sa pondo ay dapat ituring na mga proyektong
pampublikong gawain na napapailalim sa Kabanata 1 (nagsisimula sa Seksiyon 1720) ng Bahagit
7 ng Dibisyon 2 ng Kodigo sa Paggawa at dapat regulahan ng Kagawaran ng mga Relasyong Pangindustriya sa paraang katulad ng pagsasakatuparan nito ng pananagutan sa ilalim ng Kodigo sa
Paggawa.
(r) Seksiyon 99683 ng Kodigo sa mga Pampublikong Utilidad ay umaaplay sa alhat ng mga
proyektong kapital na paglalaan na isinasagawa sa ilalim ng seksiyong ito.
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(s) Ang mga paggasta mula sa pondo ay dapat na mapailalim sa taunang pagsusuri ng isang
independiyenteng pitong miyembrong komisyon na binubuo ng limang miyembrong hinirang ng
Gobernador, at ang isa ay hinirang ng Ispiker ng Asembleya at ang isa ng Komite ng Senado sa mga
Tuntunin. Ang komisyon ay dapat maghalal ng sariling tagapangulo. Ang mga miyembro ay dapat
magsilbi nang walang bayad, pero maaaring tumanggap para sa bawat araw gaya ng ipinasiya ng
Kagawaran ng Pananalapi. Ang mga gastos ng komisyon, kabilang ang mga gastos sa pagsusuri, ay
dapat bayaran ng salapi sa pondo ng Kontroler bago ang paglalaan sa mga kuwenta sa pondo, gaya
ng tinukoy sa seksiyong ito.
(t) Ang pagsusuring iniaatas sa ilalim ng (mga) subdibisyon ay dapat kabilang ang pagrepaso
ng pangangasiwa ng programa at mga gastos, kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga pang-unang
gastos sa programa. Ang independiyenteng komisyon na nilikha sa ilalim ng (mga) subbidisyon ay
dapat kumonrata ng isang pribadong kompanyang tagasuri upang isagawa ang pagsusuri.
Pagkatapos ng pagsusuri, dapat iulat kaagad ng komisyon ang mga resulta sa Gobernador, at sa
Lehislatura, at ihanda para makuha ng publiko ang mga resulta, kabilang ang sa pamamagitan ng
Internet. Ang bawat estado at lokal na ahensiya na nangangasiwa ng anumang bahagi ng
programang inawtorisa sa ilalim ng seksiyong ito ay dapat mag-ulat sa Gobernador, sa Lehislatura,
at sa publiko ng sagot nito sa mga resulta at rekomendasyon ng pagsusuri sa loob ng 90 araw
pagkatapos ng pagsusuri. Kung ang pagsusuri ay nagrerekomenda ng kabawasan sa gastos sa
pangangasiwa ng programa, ang ahensiya ay d apat magbawas ng mga gastos sa pangangasiwa o
magkaloob ng isang nakasulat ng paliwanag sa Gobernador at sa Lehislatura na nagpapaliwanag
kung bakit ang mga gastos sa pangangasiwa ay hindi mababawasan.
(u) Ayon sa Seksiyon 8 ng Artikulo XVI ng Konstitusyon ng California, ang mga pondo sa
Ipinagkakatiwalang Pondo Para sa Paglaya sa Pagsisikip ng Trapiko at Ligtas na Bus na
Pampaaralan, itinatag sa ilalim ng seksiyong ito, ay dapat idagdag sa mga kita ng Pangkalahatang
Pondo na isinasalang-alang sa paggawa ng kalkulasyon na iniaatas sa ilalim ng Seksiyon 8 ng
Artikulo XVI.
(v) Maliban kung malinaw na inawtorisa sa ilalim ng seksiyong ito, ang salapi ay hindi
maaaring ilipat sa pagitan o sa mga kuwentang itinatag sa ilalim ng subdibisyon (b) o sa pagitan o
sa mga pondong tinukoy sa seksiyong ito.
(w) Ang salaping inihandang makuha ng seksiyong ito ay hindi maaaring gamtiin para sa mga
proyektong nagreresulata sa pagkabawas sa kasalukuyang antas ng paggamit ng naglalakad at
namimisikleta o mga katangiang pangkaligtasan sa tabi at sa kabila ng isang kalye, daan, riles na
daan, haywey, o tulay.
(x) Ang salaping inhandang makuha ng seksiyong ito ay maaaring gamitin upang dagdagan
ang ibang salapi para makumpleto ang isang proyektong kapital na paglalaan, o upang magpatakbo
ng isang sistema ng transportasyon.
(y)Ang Komisyon sa Transportasyon ng California ay maaaring magpatibay ng mga
patnubay o regulasyon upang ipatulad ang anumang mga iniaatas at probisyon na umaaplay sa
komisyon ayon sa seksiyong ito. Ang mga regulasyon na pinagtibay upang ipatupad ang
subdibisyong ito ay hindi dapat pailalim sa pagrepaso o pag-aproba ng Opisina ng Batas na
Administratibo at hindi dapat pailalim sa anumang ibang iniaatas ng Kabanata 3.5 (nagsisimula sa
Seksiyon 11340) ng Bahagi 1 ng Dibisyon 3 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan.
(z) Kung ang isang proyekto o programa ay karapt-dapat sa pagpopondo mula sa higit sa isang
kuwenta sa ilalim ng seksiyong ito, ito ay maaaring tumanggap ng pondo mula sa higit sa isang
kuwenta para sa isang proyekto o programa.
(aa)(1) Maliban kung iba ang tinutukoy sa seksiyong ito, sa kabila ng mga Seksiyon 13340,
16304, at 16304.1 ng Kodigo ng Pamahalaan, lahat ng salapi sa pondo, ipinagkakatiwalang
pondo, at mga kuwentang nilikha ng seksiyong ito na inilaan sa anumang ahensiya ng estado ng
seksiyong ito ay patuloy na ilalaan sa ahensiyang iyon nang walang pagsasaalang-alang sa mga taon
ng pananalapi, at lahat ng salapi sa pondo, ipinagkakatiwalang pondo, at mga kuwentang nilikha
ng seksiyong ito na inilalaan sa anumang pang-estado o lokal na ahensiya ay dapat manatiling
makukuha ng mga ahensiyang iyon taun-taon hanggang magasta.
(2) Sa kabila ng Seksiyon 13340, 16304, at 16304.1 ng Kodigo ng Pamahalaan, lahat ng
salaping inilipat ng Kontroler sa mga kuwentang itinatag ng seksiyong ito at sa Ipinagkakatiwalang
Pondo sa Pagpagpagaan ng mga Epekto ng Transportasyon ay patuloy na inilaaan nang walang
pagsasaalang-alang sa mga taon ng pananalapi para sa mga layunin ng mga kuwenta at ng
ipinagkakatiwalang pondo, at dapat manatiling makukuha para sa paggasta mula sa mga kuwenta
at ipinagkakatiwalang pondo sa mga ahensiya at di-nagtutubong organisasyon na karapat-dapat sa
salapi mula sa mga kuwenta at sa ipinagkakatiwalang pondo taun-taon hanggang sa magasta.
(bb) Kung ang isang batas na ipinasa ng Lehislatura ay naglipat n anumang salapi mula sa
isang kuwenta patungo sa anumang ibang kuwenta, pondo, o ibang depositoryo, tuwiran o hindi
tuwiran, sa loob ng 90 araw pagkatapos magkabisa ng batas dapat ilipat ng Kontroler ang halagang
katumbas ng halagang inilipat mula sa Pangkalahatang Pondo patungo sa kuwentang iyan. Sa
pamamagitan nito ay inilalaan mula sa Pangkalahatang Pondo ang isang halagang kailangan upang
gumawa ng paglipat na iniaatas ng subdibisyong ito.
(cc) Initensiyon ng mga botante na ang salaping ipinagkakaloob ng Estado ng California sa
mga lungsod, county, at mga espesyal na distrito ay hindi bawasan ng Lehislatura bilang resulta ng
inisyatibong batas na nagdaragdag sa seksiyong ito sa Kodigo sa Kita at Pagbubuwis..
(dd) Walang ahensiya na dapat gumasta ng dalawang porsiyento (2%) ng salaping makukuha
nito ayon sa seksiyong ito sa pangangasiwa ng salaping iyan.
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(ee) Para sa seksiyong ito, ang Grupo I ng County at Grupo 2 ng County ay ang mga grupo
ng county gaya ng pagpapakahulugan sa Seksiyon 187 ng Kodigo sa mga Kalye at Haywey.
(ff) Sa paglalaan ng salapi ayon sa seksiyong ito na ipinamamahagi lamang na ginagamit ang
Seksiyon 187 ng Kodigo sa mga Kalye at Hayey, ang mga pang-estado at panrehiyong ahensiya,
kabilang ang Kontroler, ang paggawad ng salapi ay higit na mamamahagi ng salapi upang ang bawat
county na may populasyon na mas marami sa 250,000 ay tumatanggap na nasa loob ng sampung
porsiyento (10%) ng kanila sanang matatanggap kung ang salapi ay ipinamahagi batay sa bawat tao.
(gg) Anumang batas na nagbabago sa daloy ng kita na pinamamahalaan ng Seksiyon 7102 o
ng seksiyong ito sa isang paraan na iba sa mga probisyon ng inisyatibong panukalang-batas na
nagdaragdag ng seksiyong ito sa Kodigo sa Kita at Pagbubuwis ay dapat na walang saysay at walang
puwersa o epekto. Anumang batas na nakakagambala sa nilalayong pagpapatakbo ng mga
probisyon ng inisyatibong panukalang-batas na nagdaragdag ng seksiyong ito sa Kodigo sa Kita at
Pagbubuwis tungkol sa daloy ng salapi o sa anumang ibang paraan ay dapat na walang saysay at
walang puwersa o epekto.
(hh) Ang salaping inilaan, o inilipat ayon sa seksiyong ito ay dapat na ituring na isang
paglipat ng mga pondo para sa mga layunin ng Kabanata 9 (nagsisimula sa Seksiyon 2780) ng
Dibisyon 3 ng Kodigo sa Isda at Ligaw na Hayop.
(ii) Para sa mga layunin ng seksiyong ito, ang mga serbisyong riles ng biyahero ay kabilang
ang, pero hindi limitado sa, mga sistema ng Bay Area Rapid Transit, Capitol Corridor, CalTrain,
Altamont Commuter Express, Coaster, at Metrolink systems.
(jj) Sa paggasta ng kapital na paglalaan o mga pondo sa pagpapatakbo na tinanggap ayon sa
seksiyong ito, ang Panrehiyong Awtoridad sa Riles ng Timong California ay dapat magbigay ng
unang priyoridad sa karagdagang serbisyo at mga pasilidad sa linyang riles na Metrolink na katapat
ng mga nagsisikip na priwey, tulad ng Pang-estadong Ruta 91, 118, 60, at 14, U.S. 101, at Interestado 215, 10 at 5, at sa mga pasilidad din na sumusuporta sa nasabing serbisyo.
SEK. 3. Seksiyon 13984 ay idinaragdag sa Kodigo ng Pamahalaan, upang mabasang:
13984. (a) Para sa mga layunin ng seksiyong ito, ang mga sumusunod na katawagan ay
dapat magkaraoon ng mga sumusunod na kahulugan:
(1) “Paghahatid na riles o bust” ay nangangahuluan ng alinman sa mga sumusunod: magaan
na riles (kabilang ang bus na troli), riles ng biyahero, mabigat na riles, o riles na panlunsod; o
ekslusibong mga daan ng pahahatid ng bus o mga linya ng paghahatid ng bus na may serbisyong
hindi kukulangin sa bawat 15 minuto sa mga panahon na pakamatindin ang pagsisikip ng trapiko.
(2) “Mga pasilidad sa paggamit ng publiko” ay nangangahulugan ng lahat ng mga
sumusunod:
(A) Mga pagpapahusay ng kalye, bangketa, at tawiran ng naglalakad sa loob ng isangikatlong milya ng linya ng paghahatid na riles o bus.
(B) Mga amenidad ng istasyon ng paghahatid na riles o bus, kabilang ang, pero hindi limitado
sa, likhang sining, mga bangko, oberpas at tunel ng naglalakad at namimisikleta, mga kaluwagan
na sumusunod sa Batas ng 1990 Para sa mga Amerikanong may mga Kapansanan (Pampublikong
Batas 101-336), mga elebeytor, eskaleytor, at mga istrukturang paradahan ng bisikleta at
sasakyang de-motor na nagbibigay kakayahan sa pagtaas ng paggamit ng istasyon ng paghahatid na
riles at bus at nag-aalay ng paradahang nagtatangi sa mga gumagamit ng paghahatid na riles o bus..
(C) Mga sentro ng pangangalaga ng bata, aklatan, silid ng komunidad, silid pahinghan, at
ibang mga pampublikong pasilidad at pampublikong espasyo na naglilingkod o magagamit ng mga
gumagamit ng paghahatid na riles o bus.
(D) Pagkakamit ng mga lupa upang ipatupad ang mga proyektong kuwalipikado sa mga
gawad sa ilalim ng seksiyong ito.
(E)Mga pasilidad na maraming moda, kabilang ang, pero hindi limitado sa inpraistruktura
upang bigyang-daan ang mga koneksiyon sa mga linya ng bus, ibang mga linya ng paghahatid na
riles o bus, jitney, taksi, mga bus ng turisa, mga pasilidad ng naglalakad, at mga mga rutang
ginagamit ng mga namimisikleta.
(F) Mga pasilidad upang bigyang-daan ang mga sasakyang de-motor na pag-aari ng publiko
na may mababang emisyon at mga istasyon ng paghahatid na riles o bus, kabilang ang, pero hindi
limitado sa, mga muling nagkakargang istasyon, ligtas na paradahan, at mga pasilidad sa pagimbak.
(G) Mga tagakontrol ng pagtutugma ng ilaw rapiko at priyoridad ng senyas sa pampublikong
paghahatid na malapit sa mga istasyon ng paghhatid na riles o bus.
(H) Ang halaga ng tulong sa muling paglalagay na iniaatas upang ipatupad ang alinman ng
sa mga proyektong nakalista sa subdibisyong ito, hanggang sampung porsiyento (10%) ng
kabuuang halaga ng proyekto.
(I)Muling pamamagitan sa mga kontaminadong lupa upang ipatupad ang mga proyektong
nakalista sa subdibisyong ito, kung mayroon, kahit ang bahagi, walang partidong may pananagutan
sa muling pamamagitan o ang estado mismo ang partidong may pananagutan.
(3) “Proyekto” ay nangangahulugang pabahay na magkahalo ang paggamit at pagpapaunlad
na pangnegoyso na nasa loob ng isang-ikatlong milya ng tigilan ng paghahatid na riles o bus na
kabilang ang hindi kukulangin sa dalawa ng mga sumusunod na elemento:
(A) Pabahay.
(B) Pagtitingi.
(C) Espasyo ng opisina.
(b) Ang layunin ng seksiyong ito ay upang bayaran ang mga pasilidad ng pampublikong
paggamit upang pahusayin ang pag-asa ng pananalapi ng mga proyektong pribadong pagpapaunlad

na matatagpuan sa mga istasyon ng riles o bus na nagsisilbi sa mga sentro ng pabahay at trabaho,
at kung gayon ay nagtataas ng paggamit ng paghahatid ng riles at bus.
(c)(1) Ang sekretaryo ay dapat bumuo ng isang programa para sa pagpapatupad ng mga
panrehiyong ahensiya sa pagpaplano ng transportasyon upang bumuo ng mga pasilidad para sa
pampublikong paggamit na kaugnay ng mga istasyon ng paghahatid bilang bahagi ng mga
iminumungkahing proyekto na magtataas ng bilang ng sumasakay sa paraang mabisang paggasta.
(2) Isang proyekto ang dapat bigyan ng pagtatangi sa ilalim ng seksiyon kung ito ay
nakakatugon sa alinman sa mga sumusunod na pamantayan:
(A) Ang proyekto ay tumanggap ng bonus ng densidad mula sa isang lokal na ahensiya sa
paggamit ng lupa.
(B) Kabilang sa proyekto ang isang pasilidad na paradahan para sa mga gumagamit ng
paghahatid na riles o bus at mga gumagamit ng iminungkahing proyekto.. Ang mas mataas na
priyoridad ay dapat ibigay sa mga mungkahi na kabilang ang may-bayad na paradahan.
(C) Ang proyekto ay may mga binawasang iniaatas sa paradahan dahil sa tumaas na
paggamit ng paghahatid nar iles o bus na bunga ng malapit na kaugnayan sa isang istasyon ng
paghahatid na riles o bus. Ang mga iniaatas sa paradahan ay dapat na hindi kukulangin sa
tatlumpung porsiyento (30%) na mas mababa sa pagsosonang ipinatutupad para sa anim na buwan
bago ang pagsumite ng aplikasyon sa gawad.
(3) Ang bawat aplikasyon para sa isang gawad mula sa isang lokal na na pampublikong
ahensiya (kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga lugnsod, county, mga lungsod at county, mga
ahensiya ng transportasyon, mga ahensiya ng muling pagpapaunlad, at mga awtoridad sa pabahay)
ay dapat na sinasamahan ng lahat ng sumusunod:
(A) Isang plano sa muling pagpapaunlad para sa istasyon ng paghahatid na riles o bus at
katabing proyekto, kabilang ang, pero hindi limitado sa, isang paglalarawan ng paglahok ng mga
pribadong tagapagpaunlad na handang ipatupad ang plano sa pagpapaunlad.
(B) Isang liham mula sa may-ari ng istasyon ng paghahatid na riles o bus na nagpapabatid ng
kahandaang makipagtulungan sa pagpapatupad ng iminumungkahing proyekto.
(C) Ang pagsosona sa lugar ng istasyon at mga densidad na ipinahihintulot sa istasyon ng
paghahatid na riles at bus at ang mga nakapaligid na lugar. Ang pagsosona at mga densidad ay dapat
na nasa antas na magtataguyod ng pagpapaunlad na mabisang paggasta..
(d) Ang bawat pampublikong ahensiya na tumatanggap ng isang gawad para sa isang
proyekto na kabilang ang pabahay ayon sa seksiyong ito ay dapat tumiyak na hindi kukulangin sa
dalawampung porsiyento (20%) ng salapi ay para sa mga proyektong na naglalaan ng hindi
kukulangin sa dalawampu’t-limang porsiyento (25%) ng kanilang mga yunit para sa pabahay para
sa mga tao at pamilya ng mababa o kainamang kita, gaya ng pagpapakahulugan sa Seksiyon 50093
ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan. Ang mataas na priyoridad ay dapat ibigay sa mga aplikasyon
sa gawa na kabilang ang paninindigan para sa mga panumbas na kontribusyon para sa mga
programa ng lokal na ahensiya na nagkakaloob ng mga insentibo upang buuin ito at ibang mga uri
ng pabahay.
(e) Hindi kukulangin sa limampung porsiyento (50%) ng salaping makukuha ayon sa
seksiyongito ay dapat gastahin para sa mga proyektong pabahay na nakakatugon sa ibang mga
iniatas ng seksiyong ito.
(f) Ang sekretayo ay dapat magpatibay ng mga regulasyon upang ipatupad ang seksiyong ito,
kabilang ang isang pagpapakahulugan ng “panahon ng pinakamatinding pagsisikip ng trapiko.” Ang
mga regulasyon ay hindi dapat pailalim sa pagrepaso o pag-aproba ng Opisina ng Batas na
Administratibo o hindi dapat pailalim sa anumang ibang iniaatas ng Kabanata 3.5 (nagsisimula sa
Seksiyon 11340) ng Bahagi 1 ng Dibisyon 3 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan.
SEK. 4. Seksiyon 13985 ay idinaragdag sa Kodigo ng Pamahalaan, upang mabasang:
13985. (a) Ang salapi sa Ipinagkakatiwalang Pondo Para sa Paglaya sa Pagsisikip ng
Trapiko at Ligtas na Bus na Pampaaalan, na nilikha sa Tesorerya ng Estado ng Seksiyon 7105 ng
Kodigo sa Kita at Pagbubuwis, ay dapat ilipat sa Pangkalahatan Pondo ng Kontroler kung ang
kabuuang halaga ng mga kita ng Pangkalahatang Pondo para sa kasalukuyang taon ng pananalapi,
gaya ng inaasahan ng Gobernador sa isang ulat sa Lehislatura noong Mayo ng kasalukuyang taon
ng pananalapi, ay kulang sa kabuuang halaga ng mga kita ng Pangkalahatang Pondo para sa
naunang taon ng pananalapi, gaya ng tinukoy sa badyet na isinumite ng Gobernador ayon sa
Seksiyon 12 ng Artikulo IV ng Konstitusyon ng California sa kasalukuyang taon ng pananalapi.
Kung kailangan ang paglipat ng salapi sa Pangkalahatang Pondo ayon sa subdibisyong ito, ang
Kagawaran ng Pananalapi ay dapat magpasiya ng halagang ililipat sa Pangkalahatang Pondo, at
dapat pasabihan ang Kontroler sa sulat ng halaga, ang oras ng paglipat, at ang angkop na panahong
apektado ng paglipat.
(b) Dapat bawasan ng Kontroler ang kabuuang halaga ng salaping inilipat sa
Ipinagkakatiwalang Pondo Para sa Paglaya sa Pagsisikip ng Trapiko at Ligtas ng Bus na
Pampaaralan sa anumang taon ng pananalapi kung ang kabuuang halaga ng mga kita ng
Pangkalahatang Pondo para sa kasalukuyang taon ng pananalapi, gaya ng inaasahan ng
Gobernador sa isang ulat sa Lehislatura sa Mayo ng kasalukuyang taon ng pananalapi ay hindi
inaasahan na tumaas kumapara sa naunang mga taon ng pananalapi sa halagang kapantay ng
halaga ng salapi na ililipat sa pondo alinsunod sa seksiyong ito. Ang mga kabawasan sa salaping
inilipat sa pondo dahil sa pagpapatakbo ng subdibisyong ito ay dapat ilaan batay sa porsiyento ng
salapi sa pondong inilalaan sa bawat kuwenta sa subdibisyon (b) ng Seksiyon 7105 ng Kodigo sa
Kita at Pagbubuwis at sa Ipinagkakatiwalang Pondo Para sa Pagpapagaan ng mga Epekto ng
Transportasyon. Kung ang pagbawas ng salaping ililipat sa Ipinagkakatiwalan Pondo Para sa
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Paglaya sa Pagsisikip ng Trapiko at Ligtas na Bus na Pampaaralan mula sa Pangkalahatan Pondo
ng Kontroler ay kailangan ayon sa subdibisyong ito, ang Kagawaran ng Pananalapi ay dapat
magpasiya ng halaga ng kabawasan at dapat pasabihan ang Kontroler sa sulat ng halaga, oras ng
paglipat, at ang angkop na panahong apektabo ng paglipat.
(c) Ang salapi sa Ipinagkakatiwalang Pondo Para sa Paglaya sa Pagsisikip ng Trapiko at
Ligtas na Bus na Pampaaralan sa Tesorerya ng Estado ay maaaring ilaan lamang alinsunod sa
Seksiyon 7105 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis, ang seksiyong ito, mga Seksiyon 164.57,
164.58, at 894.5 ng Kodigo sa mga Kalye at Haywey, at Kabanata 7 (nagsisimula sa Seksiyon
99571) ng Bahagi 11 ng Dibisyon 10 ng Kodigo sa mga Pampublikong Utilidad.
(d) Sa isang taon ng pananalapi kung saan ang isang partikular na proyekto na pinaglaaan
ng salapi ng talataan (1), (3), (5), (6), o (11) ng subdibisyon (b) ng Seksiyon 7105 ng Kodigo
sa Kita at Pagbubuwis para sa isang limitadong bilang ng mga taon ay hindi tumanggap ng lahat o
bahagi ng paglalaang ito dahil sa pagpapatakbo ng seksiyong ito, ang bawat proyekto na hindi
tumanggap ng buong paglalaan sa taong iyan ng pananalapi ay dapat tumanggap ng isang pamalit
na paglalaan sa mga kasunod na taon ng pananalapi para sa bawat taon ng pananalapi na
hinditumanggap ng paglalaan. Ang pamalit na paglalaan ay dapat gawin sa dulo ng panahong
tinukoy sa Seksiyon 7105 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis na ang mga paglalaan ay ginawa sa
partikular na proyekto. Ang mga pamalit na paglalaan ay dapat na may katulad na halaga na dapat
sanang nailaan. Ang mga pamalit na paglaaan ay dapat gawin sa parehong dami ng mga taon ng
pananalapi na kailangan upang mabayaran ang mga paglalaan na hindi ginawa sa mga taon ng
pananalapi kung saan ang paglalaan ay dapat sanang ginawa. Ang intensiyon ng subdibisyong ito
ay upang matiyak na ang bawat proyektong tinukoy sa mga talataan (1), (3), (5), (6), o (11) ng
subdibisyon (b) ng Seksiyon 7105 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis ay tumatanggap ng lahat ng
pondo na dapat sanang natanggap nito kung ang subdibisyon (a) at (b) n seksiyong ito ay hindi
pinatatakbo.
SEK. 5. Seksiyon 14556.40 ng Kodigo ng Pamahalaan ay sinususugan upang mabasang:
14556.40. (a) Ang mga sumusunod na proyekto ay karapat-dapat sa mga gawad mula
sa pondo para sa mga layunin at halagang tinukoy:
(1) BART patungong San Jose; palawigin ang BART mula Fremont patungong
Downtown ng San Jose sa mga County ng Santa Clara at Alameda. Pitong daan
dalawampu’t-limang milyong dolyar ($725,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang
Awtoridad sa Transportasyon ng Lambak ng Santa Clara.
(2) Riles ng Biyahero ng Fremont-Timog ng Bay; kumuha ng linya ng riles at simulan
at serbisyong riles ng biyahero sa pagitan ng remont at San Jose sa mga County ng Santa
Clara at Alameda. BART patungong San Jose; dugtungan ang BART mula Fremont patungong
Downtown ng San Jose sa mga County ng Santa Clara at Alameda. Tatlumpu’t-limang milyong
dolyar ($35,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang Awtoridad sa Transportasyon ng
Lambak ng Santa Clara.
(3) Ruta 101; palaparin ang priwey mula sa apat ay gawing walong landas sa timog ng
San Jose, Daang Bernal hanggang Avenida Burnett sa County ng Santa Clara. Dalawampu’tlimang milyong dolyar ($25,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang kagawaran o ang
Awtoridad sa Transportasyon ng Lambak ng Santa Clara.
(4) Ruta 680; magdagdag ng pahilagang landas ng HOV sa Grado ng Sunol, Milpitas
hanggang Ruta 84 sa mga County ng Santa Clara at Alameda. Animnapung milyong dolyar
($60,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang kagawaran o ang Ahensiya sa
Pamamahala ng Pagsisikip ng County ng Alameda.
(5) Ruta 101; magdagdag ng pahilagang landas sa priwey hanggang San Jose, Ruta 87
hanggang DaangTrimble sa County ng Santa Clara. Limang milyong dolyar ($5,000,000).
Ang pangunahing aplikante ay ang kagawaran o ang Awtoridad sa Transportasyon ng
Lambak ng Santa Clara.
(6) Ruta 262; malaking pag-aaral ng pamumuhunan para sa magkakrus na
tagakunektang priwey, Ruta 680 hanggang Ruta 880 malapit sa Warm Springs sa County ng
Santa Clara. Isang milyong dolyar ($1,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang
kagawaran o ang Awtoridad sa Transportasyon ng Lambak ng Santa Clara.
(7) CalTrain; palawakin ang serbisyo hanggang Gilroy; pahusayin ang paradahan, mga
istasyon, at plataporma sa linyang UPRR sa County ng Santa Clara. Limampu’t-limang
milyong dolyar ($55,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang Awtoridad sa
Transportasyon ng Lambak ng Santa Clara.
(8) Ruta 880; ayusin ang Palitan ng Avenida Coleman malapit sa Paliparan ng San
Jose sa County ng Santa Clara. Limang milyong dolyar ($5,000,000). Ang pangunahing
aplikante ay ang kagawaran o ang Awtoridad sa Transportasyon ng Lambak ng Santa Clara.
(9) Koridor ng Kapitolyo; pahusayin ang linya ng riles na panlunsod sa pagitan ng
Oakland at San Jose, at sa mga istasyon ng Jack London Square at Emeryville sa mga County
ng Alameda at Santa Clara. Dalawampu’t-limang milyong dolyar ($25,000,000). Ang
pangunahing aplikante ay ang kagawaran o ang Awtoridad sa Pinagsanib na Kapangyarihan
ng Koridor ng Kapitolyo.
(10) Panrehiyon Mabilis na Bus; kumuha ng mga bus na mababa ang emisyon para sa
bagong serbisyo sa pambuong rehiyon na mga landas ng HOV. Sa siyam na county.
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Apatnapung milyong dolyar ($40,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang Komisyon
sa Transportasyon ng Kalunsuran.
(11) Tawrian ng Timog ng San Francisco Bay; kumpletuhin ang mga pag-aaral ukol sa
posibilidad at pananalapi paa sa bagong tawiran ng San Fransico Bay (bagong tulay,
HOV/tulay sa paghahatid, koneksiyong termina, o ikalawang tubo ng BART) sa mga
County ng Alameda at San Francisco o San Mateo. Limang milyong dolyar ($5,000,000).
Ang pangunahing aplikante ay ang kagawaran o ang Komisyon sa Transportasyon ng
Kalunsuran.
(12) Pagiging nakakunekta sa Paghahatid ng Lugar ng Bay; kumpletuhin ang mga pagaaral ng, at pondohan ang mga kaugnay na pagpapahysay para , sa I-580 na Koridor ng
Livermore, sa Istasyon ng Riles sa Hercules at mga kaugnay na pagpapahusay, County ng
Kanlurang Costa at mga Koridor ng Ruta 4 sa mga County ng Alameda at Contra Costa.
Labimpitong milyong dolyar ($17,000,000). Sa halagang tinukoy, pitong milyong dolyar
($7,000,000) ay dapat makuha para sa pag-aaral at mga pagpapahusay ng Koridor ng Ruta 4,
pitong milyong dolyar ($7,000,000) ay dapat makuha para sa pag-aaral at mga pagpapahusay
ng Koridor ng I-580, at tatlong milyong dolyar ($3,000,000) ay dapat makuha para sa pagaaral at mga pagpapahusay ng Istasyon ng Riles sa Hercules. Ang pangunahing aplikante paa
sa Istasyon ng Riles sa Hercules at mga kaugnay na pagpapahusay sa County ng Contra
Costa ay ang Awtoridad sa Transportasyon ng County ng Contra Costa. Ang mga
pangunahing aplikante, para sa Pag-aaral at mga pagpapahusay ng 1-580 Livermore ay ang
Awtoridad sa Pamamahala ng Pagsisikip ng County ng Alameda at ang Distrito ng Mabilis
na Paghahatid ng Lugar ng Bay ng San Francisco. Ang mga pangunahing aplikante, para sa
pag-aaral at mga pagpapahusay ng Koridor ng Ruta 4 ay ang Awtoridad sa Transportasyon ng
County ng Contra County at ang Distrito ng Mabilis na Paghahatid ng Lugar ng Bay ng
San Francisco.
(13) CalTrain Peninsula Corridor; kumuha ng gumugulong na istaka, magdagdag ng
mga riles,at magtayo ng istruktura sa paggamit ng naglalakad sa mga istasyon sa pagitan ng
San Francisco at San Jose sa mga County ng San Francisco, San Mateo, at Santa Clara.
Isang daan dalawampu’t-pitong milyong dolyar ($127,000,000). Ang pangunahing aplikante
ay ang Lupon sa Pinagsanib na Kapangyarihan ng Peninsula.
(14) CalTrain; dugtong sa Salinas sa County ng Monterey. Dalawampung milyong
dolyar ($20,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang Ahensiya sa Transportasyon ng
County ng Monterey.
(15) Ruta 24; Tunel Caldecott; magdagdag ng ikaapat na tunel na may mga
karagdagang landas sa mga County ng Alameda at Contra Costa.. Dalawampung milyong
dolyar ($20,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang kagawaran o ang Komisyon sa
Transportasyon ng Kalunsuran.
(16) Ruta 4; magtayo sa isa o higit na mga pagpapahusay upang gawin ang priwey na
walong landas mula Railroad hanggang Daang Loveridge, kabilang ang dalawang landas para
sa sasakyang maraming sakay, at anim o higit na landas mula sa silangan ng Daang Loveridge
hanggang Hillscrest. Tatlumpu’t-siyam na milyong dolyar ($39,000,000). Ang pangunahing
aplikante ay ang Awtoridad sa Transportasyon ng Contra Costa.
(17) Ruta 101; magdagdag na nababagong landas na HOV hanggang San Rafael,
Bulebard Sir Francis Drake hanggang Daang Hilagang San Pedro sa County ng Marin.
Labinlimang milyong dolyar ($15,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang kagawaran
o ang Ahensiya sa Pamamahala ng Pagsisikip ng Marin.
(18) Ruta 101; gawin ang walong milya ng priwey na anim na landas, Novato
hanggang Petaluma (Novato Narrows) sa mga County ng Marin at Sonoma. Dalawampu’tisang milyong dolyar ($21,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang kagawaran o ang
Awtoridad sa Transportasyon ng County ng Sonoma.
(19) Awtoridad sa Paghahatid sa Tubig ng Lugar ng Bay; magtatag ng isang
panrehiyong sistema ng paghahatid sa tubig simula sa Treasure Islang sa Lungsod at County
ng San Francisco. Dalawang milyong dolyar ($2,000,000). Ang pangunahing aplikante ay
Awtoridad sa Paghahatid sa Tubig ng Lugar ng Bay.
(20) Magaaan na Riles ng Muni sa Ikatlong Kalye ng San Francisco; idugtong ang linya
ng Ikatlong Kalye sa Chinatown (tunel) sa Lungsod at County ng San Francisco. Isang daan
apatnapung milyong dolyar ($140,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang Ahensiyang
Munisipal sa Transportasyon ng San Francisco.
(21) Magaan na Riles ng Muni sa Avenida Ocean ng San Francisco; isaayos ang linya
ng magaan na riles na Avenida Ocean hanggang Ruta 1 malapit sa Uni bersidad ng Estado
ng California, San Francisco, sa Lungsod at County ng San Francisco. Ptiong milyong dolyar
($7,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang Ahensiyang Munisipal sa Transportasyon
ng San Francisco.
(22) Ruta 101; pag-aaral na kapaligiran para sa pagsaaasyos ng Manehuhang Doyle,
mula Kalye Lombard/Avenidad Richardson hanggang Palitan sa Ruta 1 sa Lungsod at
County ng San Francisco. Labinlimang milyong dolyar ($15,000,000). Ang pangunahing
aplikante ay ang kagawaran o ang Awtoridad sa Transportasyon ng County ng
San Francisco.
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(23) Koridor sa Peninsula ng CalTrain ; kumpletuhin ang mga paghihiwalay ng grado
sa Avenida Poplar sa (San Mateo), ika-25 Avenida o sa paligid (San Mateo), at Avenida
Linden (South San Francisco) sa County ng San Mateo. Labinlimang milyong dolyar
($15,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang Awtoridad sa Transportasyon ng County
ng San Mateo.
(24) Vallejo Baylink Ferry; kumuha ng mga bangkang pantawid na mababa ang
emisyon upang palawakin ang serbisyong Nag-uugnay ng Bay na Vallejo-San Francisco sa
County ng Solano. Limang milyong dolyar ($5,000,000). Ang pangunahing aplikante ay
ang Lungsod ng Vallejo.
(25) I-80/I-680/Ruta 12 na Palitan sa Fairfield sa County ng Solano, 12 palitan na
kayarian sa pitong yugto (Yugto 1). Labintatlong milyong dolyar ($13,000,000). Ang
pangunahing aplikante ay ang kagawaran o ang Awtoridad sa Transportasyon ng Solano.
(26) Riles ng Biyahero na ACE; magdagdag ng mga panggilid sa linya ng UPRR sa
Livermore Valley sa County ng Alameda. Isang milyong dolyar ($1,000,000). Ang
pangunahing aplikante ay ang Awtoridad sa Pamamahala ng Pagsisikip ng County ng
Alameda.
(27) Proyekto sa Kaligtasan ng Daang Vasco at Pagpapahusay ng Paghahatid sa mga
County ng Alameda at Contra Costa. Labing-isang milyong dolyar ($11,000,000). Ang
pangunahing aplikante ay ang Awtoridad sa Pamamahala ng Pagsisikip ng County ng
Alameda.
(28) Isktrukturang Paradahan sa Transit Village sa Istasyon ng BART sa Richmond sa
County ng Contra Costa. Limang milyong dolyar ($5,000,000). Ang pangunahing aplikante
ay ang Lungsod ng Richmond.
(29) AC Transit; bumili ng dalawang bus na may selulang gatong at pasilidad sa
paggatong para sa proyektong pagpapakita sa mga County ng Alameda at Contra Costa.
Walong milyong dolyar ($8,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang Distrito sa
Paghahatid ng Alameda Contra Costa.
(30) Pagpapatupad ng serbisyong riles ng pasahero mula sa Cloverdale patimog
hanggang San Rafael at Larkspur sa mga County ng Marin at Sonoma. Tatlumpu’t-pitong
milyong dolyar ($37,000,000). Ang pangunahing aplikante ay Awtoridad sa Paghahatid ng
Lugar ng Sonoma-Marin.
(31) Ruta 580; magtayo ng pasilangan at pakanlurang mga landas ng HOV mula Daang
Tassajara/Daang Santa Rita hanggang Daang Vasco sa County ng Alameda County.
Dalawampu’t-limang milyong dolyar ($25,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang
kagawaran o ang Awtoridad sa Pamamahala ng Pagsisikip ng County ng Alameda.
(32) North Coast Railroad; kumpunihin at iangat ang riles upang makatugon sa mga
pamantayang Klase II (kargada) sa mga County ng Napa, Sonoma, Marin, Mendocino at
Humboldt. Animnapung milyong dolyar ($60,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang
Awtoridad sa Riles ng Hilagang Baybayin. Maliban sa mga halagang tinukoy sa talataan (1)
ng subdibisyon (a) at subdibisyon (b) ng Seksiyon 14456.50, walang bahagi ng tinukoy na
halaga ang maaaring ihandang makuha sa awtoridad hanggang ito ay gumawa ng lubos ng
pagkuwenta sa komisyon na nagpapakita na ang paggasta ng mga pondong ipinagkakaloob
ng awtoridad sa Batas ng 2000 sa Badyet (Kabanata 52 ng mga Batas ng 2000) ay kaayon ng
mga limitasyong inilagay sa mga pondong ito sa Batas sa Badyet.
(33) Paghahatid ng Bus; kumuha ng mga bus na mababa ang emisyon para sa
serbisyong paghahatid ng bus na MTA ng County ng Los Angeles. Isang daan limampung
milyong dolyar ($150,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang Awtoridad sa
Transportasyon ng Kalunsuran ng County ng Los Angeles.
(34) Blue Line hanggang Los Angeles; bagong linyang riles na Pasadena hanggang Los
Angeles sa County ng Los Angeles. Apatnapung milyong dolyar ($40,000,000). Ang
pangunahing aplikante ay ang Awtoridad sa Konstruksiyon ng Pasadena Metro Blue Line.
(35) Pacific Surfliner; tripleng riles na linya para sa mga lunsod sa loob ng County ng
Los Angeles at magdagdag ng mga riles na malalagusan sa Istasyon ng Union ng Los Angeles
sa County ng Los Angeles. Isang daang milyong dolyar ($100,000,000). Ang pangunahing
aplikante ay ang kagawaran.
(36) Dugtong sa Paghahatid sa Silangang Bahagi ng Los Angeles; magtayo ng bagong
magaan na linyang riles sa Silangang Los Angeles, mula Istasyon ng Union hanggang
Atlantic sa pamamagitan ng Unang Kalye hanggang Lorena sa County ng Los Angeles.
Isang daan tatlumpu’t-anim na milyong dolyar ($236,000,000). Ang pangunahing aplikante
ay ang Awtoridad sa Transportasyon ng Kalunsuran ng County ng Los Angeles.
(37) Mga Pagpapahusay ng Paghahatid sa Gitnang-Lungsod ng Los Angeles; magtayo
ng sistemang Mablis na Paghahatid ng Bus o Paghahatid ng Riles na Magaan sa mga Koridor
ng Gitnang-Lungsod/Kanlurang Bahagi/Eksposition sa County ng Los Angeles. Dalawang
daan limampu’t-anim na milyong dolyar ($256,000,000). Ang pangunahing aplikante ay
ang Awtoridad sa Transportasyon ng Kalunsuran ng County ng Los Angeles.
(38) Dugtong sa Paghahatid ng Los Angeles-San Fernando Valley; (A) magtayo ng
sistemang Mabilis na Paghahatid ng Bus na Silangan-Kanluran sa koridor ng BurbankChandler, mula Hilagang Hollywood hanggang Sentrong Warner. Isang daan
apatnapu’t-limang milyong dolyar ($145,000,000). (B) Magtayo ng proyektong paghahatid

ng bus sa koridor ng Hilaga-Timog na nakikipag-ugnyan sa proyektong Koridor ng SilanganKanluran Burbank-Chandler at sa proyektong Mabilis na Bus ng Bulebard ng Ventura. Isang
daang milyong dolyar ($100,000,000). Ang pangunahing aplikante para sa parehong
dugtong ang Awtoridad sa Transportasyon ng Kalunsuran ng County ng Los Angeles.
(39) Ruta 405; magdagdag ng pahilagang landas ng HOV sa ibabaw ng Tawirang
Sepulveda, Ruta 10 hanggang Ruta 101 sa County ng Los Angeles. Siyamnapung milyong
dolyar ($90,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang kagawaran o ang Awtoridad sa
Transportasyon ng Kalunsuran ng County ng Los Angeles.
(40) Ruta 10; magdagdag ng mga landas ng HOV sa San Bernardino Priwey sa ibabaw
ng Gulod Kellogg, malapit sa Pomona, Ruta 605 hanggang Ruta 57 sa County ng Los
Angeles. Siyamnapung milyong dolyar ($90,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang
kagawaran o ang Awtoridad sa Transportasyon ng Kalunsuran ng County ng Los Angeles.
(41) Ruta 5; magdagdag ng mga landas ng HOV sa Priwey na Golden State hanggang
San Fernando Valley, Ruta 170 (Hollywood Priwey) hanggang Ruta 14 (Antelope Valley
Priwey) sa County ng Los Angeles. Limampung milyong dolyar ($50,000,000). Ang
pangunahing aplikante ay ang kagawaran o ang Awtoridad sa Transportasyon ng Kalunsuran
ng County ng Los Angeles.
(42) Ruta 5; gawing 10 landas ang Priwey na Santa Ana (dalawang HOV + dalawang
magkahalong daloy, linya ng County ng Orange patungong Ruta 710, na may mga kaugnay
na malaking paghahahusay ng daluyan, sa County ng Los Angeles. Isang daan dalawampu’tlimang milyong dolyar ($125,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang kagawaran o ang
Awtoridad sa Transportasyon ng Kalunsuran ng County ng Los Angeles.
(43) Ruta 5; pahusayin ang Palitan ng Daang Carmenita a Norwalk sa County ng Los
Angeles. Pitumpu’t-isang milyong dolyar ($71,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang
kagawaran o ang Awtoridad sa Transportasyon ng Kalunsuran ng County ng Los Angeles.
(44) Ruta 47 (Priwey na Terminal Island); magtayo ng palitan sa Oberpas ng Bulebard
Ocean sa Lungsod ng Long Beach sa County ng Los Angeles. Labingwalong milyong apat
na raang libong dolyar ($18,400,000). Ang pangunahing aplikante ay ang Puwerto ng
Long Beach.
(45) Ruta 710; kumpletuhin ang pag-aaral ng Koridor ng Gateway, mga puwerto ng Los
Angeles/Long Beach patungong Ruta 5 County ng Los Angeles. Dalawang milyong dolyar
($2,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang kagawaran.
(46) Ruta 1; isaayos ang interseksiyon sa Ruta 107 sa Torrance sa County ng Los
Angeles. Dalawang milyong dolyar ($2,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang
kagawaran o ang Awtoridad sa Transportasyon ng Kalunsuran ng County ng Los Angeles.
(47) Ruta 101; labas ng rampa ng Kalye California sa County ng Ventura. Labinlimang
milyong dolyar ($15,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang kagawaran o ang Lungsod
ng San Buenaventura.
(48) Ruta 101; pagsusuri ng koridor at PSR upang pahusayin ang koridor mula sa Ruta
170 (North Hollywood Priwey) hanggang Ruta 23 sa Thousand Oaks (County ng Ventura)
sa mga County ng Los Angeles at Ventura. Tatlong milyong dolyar ($3,000,000). Ang
pangunahing aplikante ay ang kagawaran.
(49) Hollywood Intermodal Transportation Center; intermodal na pasilidad sa
Highland Avenue at Hawthorn Avenue sa Lungsod ng Los Angeles. Sampung milyong
dolyar ($10,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang Lungsod ng Los Angeles.
(50) Ruta 71; kumpletuhin ang tatlong milya ng anim-na-landas na priwey hanggang
Pomono, mula Ruta 10 hanggang Ruta 60 sa County ng Los Angeles. Tatlumpung milyong
dolyar ($30,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang kagawaran o ang Awtoridad sa
Transportasyon ng Kalunsuran ng County ng Los Angeles.
(51) Ruta 101/405; magdagdag ng pantulong na landas at palaparin ang rampa
hanggang palitan sa Sherman Oaks sa County ng Los Angeles. Dalawampu’t-isang milyong
dolyar ($21,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang kagawaran o ang Awtoridad sa
Transportasyon ng Kalunsuran ng County ng Los Angeles.
(52) Ruta 405; magdagdag na mga landas ng HOV at pantulong para sa isang milya ng
Kanlurang West Los Angeles, mula Waterford Avenue hanggang Ruta 10 sa County ng Los
Angeles. Dalawampu’t-limang milyong dolyar ($25,000,000). Ang pangunahing aplikante
ay ang kagawaran o ang Awtoridad sa Transportasyon ng Kalunsuran ng County ng
Los Angeles.
(53) Mga Koridor ng Awtomatikong Senyas (ATSAC); pahusayin ang 479 na
awtomatikong senyas sa Koridor ng Victory/Ventura , at idagadag ang 76 na baong
awtomatikong senyas sa mga Koridor ng Bulebard Sepulveda at Ruta 118 County ng Los
Angeles. Labing-anim na milyong dolyar ($16,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang
Lungsod ng Los Angeles.
(54) Silangang Koridor ng Alameda; magtayo ng mga paghihiwalay ng grado sa
Burlington Northern-Santa Fe at mga linya ng Union Pacific Railroad , downtown ng Los
Angeles patungo sa linya ng County ng Los Angeles sa County ng Los Angeles. Isang daan
limampung milyong dolyar ($150,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang Konseho ng
mga Pamahalaan ng San Gabriel Valley.
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(55) Silangang Koridor ng Alameda; magtayo ng mga paghihiwalay ng grado sa
Burlington Northern-Santa Fe at mga linya ng Union Pacific Railroad , na may mga
paghihiwalay ng riles sa Colton hanggang County ng San Bernardino. Siyamnapu’t-limang
milyong dolyar ($95,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang Magkakasamang
Pamahalaan ng San Bernardino.
(56) Metrolink; mga pagpapahusay ng riles at senyas sa Metrolink; linya ng San
Bernardino sa County ng San Bernardino. Labinlimang milyong dolyar ($15,000,000). Ang
pangunahing aplikante ay ang Panrehiyong Awtoridad sa Riles ng Timog California.
(57) Ruta 215; magdagdag ng mga landas ng HOV hanggang downtown ng San
Bernardino, Ruta 10 hanggang Ruta 30 sa County ng San Bernardino. Dalawampu’t-limang
milyong dolyar ($25,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang kagawaran o ang
Komisyon sa Transportasyon ng County ng San Bernardino.
(58) Ruta 10; gawing walong landas ang priwey hanggang Redlands, Ruta 30 hanggang
Ford Street sa County ng San Bernardino. Sampung milyong dolyar ($10,000,000). Ang
pangunahing aplikante ay ang kagawaran o ang Komisyon sa Transportasyon ng County ng
San Bernardino.
(59) Ruta 10; Palitan sa Live Oak Canyon, kabilang ang, pero hindi limitado sa, Tulay
sa Ika-14 na Kalye sa ibabaw ngr Wilson Creek, sa Lungsod ng Yucaipa sa County ng San
Bernardino. Labing-isang milyong dolyar ($11,000,000). Ang pangunahing aplikante ay
ang kagawaran o ang Komisyon sa Transportasyon ng County ng San Bernardino.
(60) Ruta 15; patimog na landas sa pag-akyat ng trak sa dalawang lugar sa County ng
San Bernardino. Sampung milyong dolyar ($10,000,000). Ang pangunahing aplikante ay
ang kagawaran o ang Komisyon sa Transportasyon ng County ng San Bernardino.
(61) Ruta 10; isaayos ang Palitan na Apache Trail sa silangan ng Banning sa County
ng Riverside. Tatlumpung milyong dolyar ($30,000,000). Ang pangunahing aplikante ay
ang kagawaran o ang Komisyon sa Transportasyon ng County ng Riverside.
(62) Ruta 91; magdagdag ng mga landas ng HOV hanggang downtown ng Riverside,
Mary Street hanggang Ruta 60/215 na salikop sa County ng Riverside. Apatnapung milyong
dolyar ($40,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang kagawaran o ang Komisyon sa
Transportasyon ng County ng Riverside.
(63) Ruta 60; magdagdag ng pitong milya ng mga landas ng HOV kanluran ng
Riverside, Ruta 15 hanggang Valley Way sa County ng Riverside. Dalawampu’t-limang
milyong dolyar ($25,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang kagawaran o ang
Komisyon sa Transportasyon ng County ng Riverside.
(64) Ruta 91; pahusayin ang Palitan ng Green River at magdagdag ng landas na
pantulong at tagadugtong na rampa silangan ng Palitan ng Green River pahilaga ng Ruta 71
sa County ng Riverside. Limang milyong dolyar ($5,000,000). Ang pangunahing aplikante
ay ang kagawaran o ang Komisyon sa Transportasyon ng County ng Riverside.
(70) Ruta 22; magdagdag ng landas na HOV sa Garden Grove Priwey, Ruta I-405
hanggang Ruta 55 sa County ng Orange. Dalawang daan anim na milyon limang daang
libong dolyar ($206,500,000). Ang pangunahing aplikante ay ang kagawaran o ang
Awtoridad sa Transportasyon ng County ng Orange.
(73) Silangang Koridor ng Alameda; (Koridor ng Orangethorpe) magtayo ng mga
paghihiwalay ng grado sa linya ng Burlington Northern-Santa Fe, linya ng County ng Los
Angeles County hanggang Santa Ana Canyon sa County ng Orange. Dalawampu’t-walong
milyong dolyar ($28,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang Awtoridad sa
Transportasyon ng County ng Orange.
(74) Pacific Surfliner; dobleng riles na linya ng riles na para sa mga lungsod sa loob ng
County ng San Diego, magdagdag ng bakuran sa pagpapanatili sa County ng San Diego.
Apatnapu’t-pitong milyong dolyar ($47,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang
kagawaan o ang Distrito sa Paghahatid ng Hilagang Baybayin.
(75) Mga Bus sa Paghahatid ng San Diego; kumuha ng mga 85 bus na mababa ang
emisyon para sa serbisyong paghahatid ng San Diego sa County ng San Diego. Tatlumpung
milyong dolyar ($30,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ng Lupon sa Pagpapaunlad ng
Paghahatid ng Kalunsuran ng San Diego.
(76) Riles ng Biyahero sa Baybayin; kumuha ng isang bagong grupo ng tren upang
palawakin ang riles ng biyahero sa County ng San Diego. Labing-apat na milyong dolyar
($14,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang Distrito sa Paghahatid ng Hilangang County.
(77) Ruta 94; kumpletuhin ang mga pag-aaral ng kapaligiran upang magdagdag ng
kapasidad sa koridor ng Ruta 94, downtown ng San Diego hanggang Ruta 125 sa Lemon
Grove sa County ng San Diego. Dalawampung milyong dolyar ($20,000,000). Ang
pangunahing aplikante ay ang kagawaran o ang Asosasyon ng mga Pamahalaan ng
San Diego.
(78) Daan sa paggamit ng East Village; pahusayin ang daan sa paggamit sa magaan na
riles mula sa bagong nasa loob ng kabayanan na pagpapaunlad na East Village sa County ng
San Diego. Labinlimang milyong dolyar ($15,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ng
Lupon sa Pagpapaunlad ng Paghahatid ng Kalunsuran ng San Diego.
(79) Magaan na Riles Hilagang County; magtayo ng bagong 20-milyang linya ng
magaan na riles mula sa Oceanside hanggang Escondido sa County ng San Diego.
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Walumpung milyong dolyar ($80,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang Distrito sa
Paghahatid ng Hilangang County.
(80) Magaan na Riles ng Gitnang Baybayin; dugtungan ang linya ng riles na Old Town
6 na milya sa Avenidad Balboa sa County ng San Diego. Sampung milyong dolyar
($10,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ng Lupon sa Pagpapaunlad ng Paghahatid ng
Kalunsuran ng San Diego.
(81) Pantawid ng San Diego; kumuha ng bangkang pantawid na mababa ang emisyon
para sa bagong labas ng baybayin na serbisyo sa pagitan ng San Diego at Oceanside sa
County ng San Diego. Limang milyong dolyar ($5,000,000). Ang pangunahing aplikante ay
ang Puwerto ng San Diego.
(82) Ruta 5/805; isaayos ang palaparin ang palitan sa priwey, Genesee Avenue
hanggang Del Mar Heights Road sa County ng San Diego. Dalawampu’t-limang milyong
dolyar ($25,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang kagawaran o ang Asosasyon ng
mga Pamahalaan ng San Diego.
(83) Ruta 15; magdagdag ng landas na pinamamahalaan ng mataas na teknolohiya sa
I-15 priwey hilaga ng San Diego (Yugto 1) mula Ruta 163 hanggang Ruta 78 sa County ng
San Diego. Pitumpumg milyong dolyar ($70,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang
kagawaran o ang Asosasyon ng mga Pamahalaan ng San Diego.
(84) Ruta 52; magtayo ng apat na milyang bagong anim-na-landas na priwey sa Santee,
Mission Gorge hanggang Ruta 67 sa County ng San Diego. Apatnapu’t-limang milyong
dolyar ($45,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang kagawaran o ang Asosasyon ng
mga Pamahalaan ng San Diego.
(85) Ruta 56; magtayo ng humigit-kumulang na limang milya ng bagong priwey sa
pagitan ng I-5 at I-15 mula Carmel Valley hanggang Rancho Penasquitos sa Lungsod ng San
Diego sa County ng San Diego. Dalawampu’t-limang milyong dolyar ($25,000,000). Ang
pangunahing aplikante ay ang kagawaran o ang Asosasyon ng mga Pamahalaan ng
San Diego.
(86) Ruta 905; magtayo ng bagong anim-na-landas na priwey sa Otay Mesa, Ruta 805
hanggang sa Puwertong Pasukan ng Mexico sa County ng San Diego. Dalawampu’t-limang
milyong dolyar ($25,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang kagawaran o ang
Asosasyon ng mga Pamahalaan ng San Diego.
(87) Rutas 94/125; magtayo ng dalawang bagong pandugtong na rampa ng priwey sa
Ruta 94/125 sa Lemon Grove sa County ng San Diego. Animnapung milyong dolyar
($60,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang kagawaran o ang Asosasyon ng mga
Pamahalaan ng San Diego.
(88) Ruta 5; muling ipantay ang priwey sa Avenida Virginia, palapit sa Puwertong
Pasukan ng San Ysidro patungong Mexico sa County ng San Diego. Sampung milyong
dolyar ($10,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang kagawaran o ang Asosasyon ng
mga Pamahalaan ng San Diego.
(89) Ruta 99; pahusayin ang Palitan ng Avenida Shaw sa hilagang Fresno sa County
ng Fresno. Limang milyong dolyar ($5,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang
kagawaran o ang Konseho ng mga Pamahalaan ng Fresno.
(90) Ruta 99; gawing anim na landas ang priwey, Kingsburg hanggang Selma sa County
ng Fresno. Dalawampung milyong dolyar ($20,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang
kagawaran o ang Konseho ng mga Pamahalaan ng Fresno.
(91) Ruta 180; magtayo ng bagong matuling daanan silangan ng Clovis, Avenida
Clovis hanggang Avenida Temperance sa County ng Fresno. Dalawampung milyong dolyar
($20,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang kagawaran o ang Konseho ng mga
Pamahalaan ng Fresno.
(92) Koridor ng San Joaquin; pahusayin ang riles at mga senyas sa linya para sa mga
lungsod ng San Joaquin malapit sa Hanford sa County ng Kings.. Sampung milyong dolyar
($10,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang kagawaran.
(93) Ruta 180; kumpletuhin ang mga pag-aaral ng kapaligiran upang dugtungan ang
Ruta 180 pakanluran mula Mendota hanggang I-5 sa County ng Fresno. Ptiong milyong
dolyar ($7,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang kagawaran o ang Konseho ng mga
Pamahalaan ng Fresno.
(94) Ruta 43; gawing apat na landas na mabilis na daanan mula sa linya ng County ng
Kings hanggang Ruta 99 sa Selma sa County ng Fresno. Limang milyong dolyar
($5,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang kagawaran o ang Konseho ng mga
Pamahalaan ng Fresno.
(95) Ruta 41; magdagdag ng pantulong na landas/mga pagpapahusay sa pagpapatakbo
at pahusayin ang mga rampa sa Palitan ng Daang Friant sa Fresno sa County ng Fresno.
Sampung milyong dolyar ($10,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang kagawaran o
ang Konseho ng mga Pamahalaan ng Fresno.
(96) Daang Friant; gawing apat na landas mula Avenida Copper hanggang Daang 206
sa County ng Fresno. Sampung milyong dolyar ($10,000,000). Ang pangunahing aplikante
ay ang Lungsod ng Fresno.
(97) Mga pagpapahusay sa pagpapatakbo sa Avenida Shaw, Avenida Chestnut,
Avenida Willow, at Avenida Barstow malapit sa Unibersidad ng Estado ng California sa

TEKSTO NG MGA IMINUMUNGKAHING BATAS
Panukala 51 (ipinagpapatuloy)
Fresno sa County ng Fresno. Sampung milyong dolyar ($10,000,000). Ang pangunahing
aplikante ay ang Unibersidad ng Estado ng Califonia sa Fresno. Sa halagang inawtorisa sa
ilalim ng talataang ito, ang halagang dalawang milyong dolyar ($2,000,000) ay dapat ilipat
sa Unibersidad ng Estado ng California sa Fresno para sa mga layuning pondohan ang mga
preliminaryong plano, mga ginagamit na guhit, o pareho nito, at mga kaugnay na halaga sa
pamamahala ng programa para sa Sentro ng mga Ginaganap sa Fresno.
(98) Avenida Peach; gawing apat-na-landas na daluyan at magdagdag ng tawiran sa
ibabaw ng mga naglalakad para sa tatlong paaralan sa County ng Fresno. Sampung milyong
dolyar ($10,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang Lungsod ng Fresno.
(99) Koridor ng San Joaquin; pahusayin ang riles at mga senyas sa linya para sa mga
lungsod ng San Joaquin sa pitong county. Labinlimang milyong dolyar ($15,000,000). Ang
pangunahing aplikante ay ang kagawaran.
(100)Programang Pagkagipitang Pagkakamit ng Malinis na Hangin ng San Joaquin
Valley; mga insentibo para sa pagbawas ng mga emisyon mula sa mga makinang diesel na
mabigay ang paggamit na pinatatakbo sa loob ng walong county na rehiyon ng San Joaquin
Valley. Dalawampu’t-limang milyong dolyar ($25,000,000). Ang pangunahing aplikante ay
ang Pinang-isang Distrito sa Pagkontrol ng Polusyon ng Hangin ng San Joaquin Valley.
(101) Pangkat ng bus ng Distrito ng Paghahatid ng Kalunsuran ng Santa Cruz;
pagkakamit ng mga bus na mababa ang emisyon. Tatlong milyong dolyar ($3,000,000). Ang
pangunahing aplikante ay ang Distrito sa Paghahatid ng Kalunsuran ng Santa Cruz.
(102) Daan sa paggamit ng Ruta 101; ismarteng koridor ng Kalye Statesa pamamagitan
ng teknolohiyang Mataas na Sistema ng Trapiko ng Koridor (ATSC) sa County ng Santa
Barbara. Isang milyon tatlong daang libong dolyar ($1,300,000). Ang pangunahing
aplikante ay ang Lungsod ng Santa Barbara.
(103) Ruta 99; pahusayin ang palitan sa Daang Seventh Standard, hilaga ng
Bakersfield sa County ng Kern. Walong milyong dolyar ($8,000,000). Ang pangunahing
aplikante ay ang kagawaran o ang Konseho ng mga Pamahalaan ng Kern.
(104) Ruta 99; magtayo ng pitong milya ng bagong anim-na-landas na priwey timog ng
Merced, Daang Buchanan Hollowd hanggang Daang Healey ng County ng Merced.
Limang milyong dolyar ($5,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang kagawaran o ang
Asosasyon ng mga Pamahalaan ng County ng Merced.
(105) Ruta 99; magtayo ng dalawang milya ng bagong anim-na-landas na priwey, linya
ng Madera County hanggang Daang Buchanan Hollow sa County ng Merced. Limang
milyong dolyar ($5,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang kagawaran o ang
Asosasyon ng mga Pamahalaan ng County ng Merced.
(106) Parkeng Daanan sa Kampus; magtayo ng bagong daluyan sa County ng Merced
mula Ruta 99 hanggang Daang Bellevue. Dalawampu’t-tatlong milyong dolyar
($23,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang Lungsod ng Merced.
(107) Ruta 205; gawing anim na landas ang priwey, Tracy hanggang I-5 sa County ng
San Joaquin. Dalawampu’t-limang milyong dolyar ($25,000,000). Ang pangunahing
aplikante ay ang kagawaran o ang Asosasyon ng mga Pamahalaan ng San Joaquin.
(108) Ruta 5; magdagdag ng pahilang landas sa priwey hanggang Mossdale “Y”, Ruta
205 hanggang Ruta 120 sa County ng San Joaquin. Ptiong milyong dolyar ($7,000,000).
Ang pangunahing aplikante ay ang kagawaran o ang Asosasyon ng mga Pamahalaan ng
San Joaquin.
(109) Ruta 132; magtayo ng apat na milyang bagong apat-na-landas na mabilis na
daanan sa Modesto mula Avenida Dakota hanggang Palitan ng Ruta 99 sa County ng
Stanislaus. Labindalawang milyong dolyar ($12,000,000). Ang pangunahing aplikante ay
ang kagawaran o ang Konseho ng mga Pamahalaan ng Stanislaus.
(110) Ruta 132; magtayo ng 3.5 milya ng bagong apat-na-landas na mabilis na daanan
mula Ruta 33 hanggang linya ng county ng San Joaquin sa ma County ng Stanislaus at San
Joaquin. Dalawang milyong dolyar ($2,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang
kagawaran o ang Konseho ng mga Pamahalaan ng Stanislaus.
(111) Ruta 198; magtayo ng 10 milya ng bagong apat-na-landas na mabilis na daanan
mula Ruta 99 hanggang Hanford sa mga County ng Kings at Tulare. Labing-apat na milyong
dolyar ($14,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang kagawaran o ang Asosasyon ng
mga Pamahalaan ng County ng Kings.
(112) Avenida Jersey magpalapad mula Ika-17 Kalye hanggang Ika-18 Kalye sa County
ng Kings. Isang milyon limang daang libong dolyar ($1,500,000). Ang pangunahing
aplikante ay ang County ng Kings.
(113) Ruta 46; gawing apat na landas para sa 33 milya mula Ruta 5 hanggang linya ng
County ng San Luis Obispo sa County ng Kern. Tatlumpung milyong dolyar ($30,000,000).
Ang pangunahing aplikante ay ang kagawaran o ang Konseho ng mga Pamahalaan ng Kern.
(114) Ruta 65; magdagdag ng apat na nilalampasang landas, pagpapahusay ng
interseksiyon, at magsagawa ng mga pag-aaral ng kapaligiran para sa pagpapalapad sa apat
na landas mula Ruta 99 sa Bakersfield hanggang linya ng County ng Tulare sa County ng
Kern. Labindalawang milyong dolyar ($12,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang
kagawaran o ang Konseho ng mga Pamahalaan ng Kern.
(115) Magaan na Riles ng Linyang Timog; dugtungan ang Linyang Timog tatlong
milya patungo sa Elk Grove, mula Daang Meadowview hanggang Daang Calvine sa County

ng Sacramento. Pitumpumg milyong dolyar ($70,000,000). Ang pangunahing aplikante ay
ang Panrehiyong Distrito sa Paghahatid ng Sacramento.
(116) Koridor ng Magaan na Riles ng Ruta 80; doblehin ang riles ng linya ng magaan
na riles na Ruta 80 para sa mabilis na serbisyo sa County ng Sacramento. Dalawampu’tlimang milyong dolyar ($25,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang Panrehiyong
Distrito sa Paghahatid ng Sacramento.
(117) Magaan na Riles ng Folsom; dugtungan ang mga magaan na riles mula Ika-7
Kalye hanggang Kalye K hanggang Amtrak Depot sa downtown ng Sacramento, at
dugtungan ang magaan na riles ng Folsom mula Istasyong Mather Field hanggang sa
downtown ng Folsom. Magdagdag ng bagong imbakan ng sasakyan at pasilidad sa
pagpapanatili sa lugar sa pagitan ng mga Istasyon ng Bulebard Sunrise at Avenida Hazel
Avenue sa County ng Sacramento. Dalawampung milyong dolyar ($20,000,000). Ang
pangunahing aplikante ay ang Panrehiyong Distrito sa Paghahatid ng Sacramento.
(118) Planong Pangkagipitan Para sa Malinis na Hangin/Transportasyon ng
Sacramento (SECAT); insentibo para sa pagbawas ng mga emisyon mula sa mga makinang
diesel na matindi ang paggamit na pinatatakbo sa loob ng rehiyon ng Sacramento.
Limampung milyong dolyar ($50,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang Konseho ng
mga Pamahalaan ng Lugar ng Sacramento.
(119) Palitan ang pangkat ng bus ng Panrehiyong Paghahatid ng Sacramento ng
mababa ang emisyon at magkaloob sa Yolo ng serbisyong bus sa pamamagitan ng Distrito ng
Transportasyon ng County ng Yolo; kumuha ng humigit-kumulang na 50 pamalit na bus na
mababa ang emisyon para sa serbisyo sa mga County ng Sacramento at Yolo. Labinsiyam na
milyong dolyar ($19,000,000). Ang mga pangunahing aplikante ay ang Panrehiyong
Distrito ng Paghahatid ng Sacramento, ang Konseho ng mga Pamahalaan ng Lugar ng
Sacramento, at Awtoridad sa Bus ng Yolo.
(121) Pag-aaral ng Sistema ng Kalunsuran ng Bakersfield; upang bawasan ang
pagsisikip sa Lungsod ng Bakersfield. Tatlong daan limampung libong dolyar ($350,000).
Ang pangunahing aplikante ay ang Konseho ng mga Pamahalaan ng Lugar ng County
ng Kern.
(122) Ruta 65; proyektong pagpapalapad mula Daang 7th Standard hanggang Ruta
190 sa Porterville. Tatlong milyon limang daang libong dolyar ($3,500,000). Ang
pangunahing aplikante ay ang County ng Tulare.
(123) Sentro ng Paghahatid ng Oceanside; kayarian sa pagparada. Isang milyon limang
daang libong dolyar ($1,500,000). Ang pangunahing aplikante ay ang Lungsod ng
Oceanside.
(126) Palitan ng Ruta 50/Avenida Watt; pagpapalapad ng tawiran sa ibabawa at
pagbabago sa palitan. Ptiong milyong dolyar ($7,000,000). Ang pangunahing aplikante ay
ang Lungsod ng Sacramento.
(127) Ruta 85/Ruta 87; pagkumpleto ng palitan; karagdagan sa dalawang tuwirang
pandugtong para sa patimog na Ruta 85 hanggang pahilagang Ruta 87 at patimog na Ruta
87 hanggang Ruta 85. Tatlong milyon limang daang libong dolyar ($3,500,000). Ang
pangunahing aplikante ay ang Lungsod ng San Jose.
(128) Daang Airport; proyektong pagsasaayos at pagpapahusay ng interseksiyon.
Tatlong milyong dolyar ($3,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang County ng Shasta.
(129) Ruta 62; proyekto para sa kaligtasan ng trapiko at naglalakad at paglalagay ng
utilidad sa ilalim ng lupa sa karapatan-sa-daan ng Ruta 62. Tatlong milyong dalawang daang
libong dolyar ($3,200,000). Ang pangunahing aplikante ay ang Bayan ng Yucca Valley.
(133) Ang mga pag-aaral ng posibilidad para sa mga proyektong paghihiwalay ng grado
para sa Union Pacific Railroad at Bulebard ng Elk Grove Boulevard at Daang Bond. Isang
daan limampung libong dolyar ($150,000). Ang pangunahing aplikante ay ang Lungsod ng
Elk Grove.
(134) Ruta 50/Bulebard Sunrise; mga pagbabago sa palitan. Tatlong milyong dolyar
($3,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang Lungsod ng Sacramento.
(135) Ruta 99/Daang Sheldon; proyektong palitan; muling pagtatayo at pagpapalawak.
Tatlong milyong dolyar ($3,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang Lungsod
ng Sacramento.
(138) Riles ng Cross Valley; pahusayin ang riles mula Visalia hanggang Huron. Apat
na milyong dolyar ($4,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang Awtoridad sa
Pinagsanib na Kapangyarihan ng Koridor ng Cross Valley.
(139) Istasyon ng BART sa Parke ng Balboa; pagpapalawak na yugto I. Anim na
milyong dolyar ($6,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang Distrito ng Mabilis na
Paghahatid ng Lugar ng Bay ng San Francisco.
(140) Lungsod ng Goshen; oberpas para sa Ruta 99. Isang milyong limang daang libong
dolyar ($1,500,000). Ang pangunahing aplikante ay ang kagawaran.
(141) Union City; tulay ng pedestrian sa ibabawa ng mga linya ng riles ng Union
Pacific. Dalawang milyong dolyar ($2,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang
Lungsod ng Union City.
(142) West Hollywood; pagkumpuni, pagpapanatili, at pagpapagaan ng Bulebard
Santa Monica. Dalawang milyong dolyar ($2,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang
Lungsod ng West Hollywood.
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(144) Pagpapatibay panlindol ng pambansang tanda na Tulay na Golden Gate. Limang
milyong dolyar ($5,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang Distrito ng Tulay na
Golden Gate, Haywey at Transportasyon.
(145) Konstruksiyon ng bagong panggilid sa Sun Valley sa pagitan ng Kalye Sheldon
at Bulebard Sunland. Anim na milyon limang daang libong dolyar ($6,500,000). Ang
pangunahing aplikante ay ang Panrehiyong Awtoridad sa Riles ng Timog California.
(146)Konstruksiyon ng Palitan ng Palm Drive. Sampung milyong dolyar
($10,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang Asosasyon ng mga Pamahalaan ng Lugar
ng Coachella Valley.
(148) Ruta 98; pagpapalapad ng 8 milya sa pagitan ng Ruta 111 at Ruta 7 mula 2
landas ay gagawing 4 na landas. Sampung milyong dolyar ($10,000,000). Ang pangunahing
aplikante ay ang kagawaran.
(149) Pagbili ng mga bus na mababa ang emisyon para sa mabilis na serbisyo sa Ruta
17. Tatlong milyon pitong daan limampung libong dolyar ($3,750,000). Ang pangunahing
aplikante ay ang Distrito sa Paghahatid ng Kalunsuran ng Santa Cruz.
(150) Pagbabago o rehabilitasyon ng Sentro ng Kalunsuran ng Santa Cruz. Isang
milyong dolyar ($1,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang Distrito sa Paghahatid ng
Kalunsuran ng Santa Cruz.
(151) Pagbili ng 5 bus ng pamalit ng gatong para sa Sistema ng Mabilis na Paghahatid
ng Lugar ng Pasadena. Isang milyon isang daang libong dolyar ($1,100,000). Ang
pangunahing aplikante ay Sistema ng Mabilis na Paghahatid ng Lugar ng Pasadena.
(152) Pagpapaunlad ng magkahalong paggamit na pabor sa paghahatid ng Blue Line
ng Pasadena. Isang milyon limang daang libong dolyar ($1,500,000). Ang pangunahing
aplikante ay ang Lungsod ng South Pasadena.
(153) Paglilipat ng lugar ng utilidad ng na Blue Line ng Pasadena. Limang daan
limampung libong dolyar ($550,000). Ang pangunahing aplikante ay ang Lungsod ng
South Pasadena.
(154) Pag-aaral ng Palitan ng Ruta 134/I-5. Isang daang libong dolyar ($100,000).
Ang pangunahing aplikante ay ang kagawaran.
(156) Pagpapatibay panlindol at mga pagpapahusay ng pangunahing bahagi para sa
sistema ng Mabilis na Paghahatid ng Lugar ng Bay. Dalawampung milyong dolyar
($20,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang Distrito ng Mabilis na Paghahatid ng
Lugar ng Bay ng San Francisco.
(157) Ruta 12; Mga pagpapahusay sa paglaya sa pagsisikip mula Ruta 29 patungo sa I80 hanggang Banging Jamison. Ptiong milyong dolyar ($7,000,000). Ang pangunahing
aplikante ay ang kagawaran.
(158) Baguhin ang interseksiyon ng Bulebard Olympic, Kalye Mateo, at Kalye Porter
at magkabit ng bagong senyas pantrapiko. Dalawang milyong dolyar ($2,000,000). Ang
pangunahing aplikante ay ang Lungsod ng Los Angeles.
(159) Ruta 101; muling pagdisensyo at konstruksiyon ng Palitan ng Steele Lane. Anim
na milyong dolyar ($6,000,000). Ang pangunahing aplikante ay ang kagawaran o ang
Awtoridad sa Transportasyon ng County ng Sonoma.
(160) Ang pagdugtong sa CalTrain mula sa kasalukuyang terminal sa hilaga hanggang sa
Transbay Terminal sa San Francisco, at muling kontruksiyon at pagsasamoderno ng Transbay
Terminal sa San Francisco. Ang pangunahing aplikante ay ang Lupon sa Pinagsanib na
Kapangyarihan ng Transbay.
(161) Blue Line hanggang Claremont; dugtungan ang linyang riles mula Pasadena hanggang
Claremon sa County ng Los Angeles. Ang pangunahing aplikante ay ang Awtoridad sa
Konstruksiyon ng Pasadena Metro Blue Line.
(b) Gaya ng pagkakagamit sa Seksiyong ito ang “Ruta” ay isang Ruta ng haywey ng
estado gaya ng tinukoy sa Artikulo 3 (nagsisimula sa Seksiyon 300) of Kabanata 2 of
Dibisyon 1 ng Kodigo sa mga Kalye at Haywey.
SEK. 6. Seksiyon 164.56 ng Kodigo sa mga Kalye at Haywey ay sinususugan
upang mabasang:
164.56. (a) Intensiyon ng Lehislatura na maglaan ng sampung dalawampung milyong
dolyar ($10,000,000) ($20,000,000) taun-taon sa Pondo ng Programa sa Pagpapahusay ng
Kapaligiran at Pagpapagaan, na sa pamamagitan nito ay nililikha.
(b) Ang mga lokal, pang-estado, at pederal na ahensiya at mga di-nagtutubong entidad
ay maaaring mag-aplay at maaaring tumanggap ng mga gawa, hindi lalampas sa limang
milyong dolyar ($5,000,000) para sa isang gawad, upang magsagawa ng mga proyektong
pagpapahusay ng kapaligiran at pagpapagaan na tuwiran o hindi tuwirang may kaugnayan sa
epekto sa kapaligiran ng pagbabago ng mga pasilidad ng transportasyon o para sa disenyo,
konstruksiyo, o pagpapalawak ng mga bagong pasilidad ng transportasyon.
(c) Ang mga proyektong karapat-dapat sa pagpopondo ay kabilang ang, pero hindi
limitado sa, lahat ng sumusunod:
(1) Pagpapaganda ng lupa ng haywey at mga proyektong paggugubat ng lungsod na
idinisenyo upang mabawi ang mga emisyon ng carbon dioxide sa mula sa sasakyan.
(2) Pagkakamit o pagpapahusay ng mga lupang tagapagdulot upang mapagaan ang
kawalan ng, o kapinsalaan sa, mga lupang tagapagdulot sa loob ng karapatan-sa-daan na
iniaatas para sa iminumungkahing mga pagpapahusay pasilidad ng pasilidad.

92

Teksto ng mga Iminumungkahing Batas

(3) Mga pagkakataong panlibangan sa tabing daan, kabilang ang mga pahingahan sa
tabing daan, landas, ulo ng landad, at parke.
(4) Mga proyekto upang pagaanin ang epekto ng mga iminumungkahing pasilidad o
upang pahusayin ang kapaligiran, kung saan ang kakayahang gawin ang pagpapagaan o
pagpapahusay ay hindi sakop ng pangunahing ahensiyang may pananagutan para sa pagtasa
ng epekto sa kapaligiran ng iminumungkahing pagpapahusay pasilidad ng transportasyon.
(d) Ang mungkahi sa gawad ay dapat isumite sa Ahensiya ng mga Tagapagdulot para
sa pagtimbang alinsunod sa mga pamamaraan at pamantayang itinagubilin pinagtibay ng
Ahensiya ng mga Tagapagdulot. Ang Ahensiya ng mga Tagapagdulot ay dapat magtimbang
ng mga mungkahing isinmite at maghanda ng isang listahan ng mga mungkahing
inirerekomenda para sa pagpopondo. Ang listahan ay maaaring baguhin anumang oras. Bago
isama ang isang mungkahi sa listahan, ang Ahensiya ng mga Tagapagdulot ay dapat gumawa
ng isang pagpapasiya na ang mungkahi ay karapat-dapat para sa pagpopondo ayon sa
subdibisyon (f).
(e) Sa loob ng mga limistasyon sa pananalapi ng mga subdibisyon (a) at (b), ang
komisyon ay dapat maggawad taun-taon upang pondohan ang mga mungkahi na kabilang sa
listahang inihanda ng Ahensiya ng mga Tagapagdulot ayon sa subdibisyon (d).
(f) Ang mga proyektong pinopondohan ayon sa Seksiyong ito ay dapat na mga
proyektong nakakatulong sa pagpapagaan sa mga epekto sa kapaligiran ng mga pasilidad sa
transportasyon, gaya ng itinatadhana ng Seksiyon 1 ng Artikulo XIX ng Konstitusyon ng
California.
(g) Sa kabila ng Seksiyon 7550.5 ng Kodigo ng Pamahalaan, sa o bago ang Disyembre
31 ng bawat taon, ang komisyon ay dapat magkaloob sa Komite sa Badyet ng Asembleya at
sa Komite sa Badyet ng Senado at Pagrepaso ng Pananalapi na isang listahan ng mga
proyektong pindondohan mula sa Programang Pagpapahusay ng Kapaligiran at Pagpapagaan
sa naunang taon ng pananalapi at isang kopya ng pinakahuling pamantayan sa paglalaan ng
mga gawad ayon sa seksiyong ito.
SEK. 7. Seksiyon 164.57 ay idinaragdag sa Kodigo sa mga Kalye at Haywey, upang
mabasang:
164.57. (a) Ang Ipinagkakatiwalang Pondo sa Pagpapagaan ng mga Epekto ng
Transportasyon ay nililikha rito sa Tesorerya ng Estado. Sa kabila ng Seksiyon 13340 ng Kodigo
ng Pamahalaan, lahat ng salapi sa ipinagkakatiwalang pondo ay patuloy na inilalan sa Ahensiya ng
mga Tagapagdulot, nang walang pagsasaalang-alang sa mga taon ng pananalapi, para sa paggasta
ng Sekretaryo ng Ahensiya ng mga Tagapagdulot alinsunod sa seksiyong ito at talataan (6) ng
subdibisyon (b) ng Seksiyon 7105 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis.
(b)(1) Ang mga lokal at pang-estadong ahensiya, mga pampublikong ahensiya, at dinagtutubong organisasyon ay maaaring mag-aplay para sa mga gawad mula sa Ahensiya ng mga
Tagapagdulot upang isagawa ang mga proyektong pagpapahusay ng kapaligiran at pagpapagaan na
tuwiran o hindi tuwirang may kaugnayan sa epekto sa kapaligiran ng mga kasalukuyang pasilidad
sa transportasyon; ang disenyo, konstruksiyon, o pagpapalawak ng mga bagong pasilidad sa
transportasyon; o ang pagbabago ng mga kasalukuyang pasilidad sa transportasyon.
(2) Gaya ng pagkakagamit sa seksiyong ito, ang “di-nagtutubong organisasyon” ay
nangangahulugang anumang di-nagtutubong korporasyon para sa kapakinabangan ng publiko na
binuo ayon sa Batas sa Di-nagtutubong Korporasyon (Dibisyon 2 (nagsisimula sa Seksiyon 5000)
of Titulo 1 ng Kodigo sa mga Korporasyon), kuwalipikadong magnegosyo sa California, at
kuwalipikado sa ilalim ng Seksiyon 501(c)(3) ng Kodigo ng Rentas Internas ng Estados Unidos, at
kabilang sa mga pangunahing layunin ang paglikha at pagpapahusay ng mga parke ng lungsod, o
ang preserbasyon, proteksiyon, o pagpapahusay ng lupa o mga tagapagdulot ng tubig sa kanilang
likas, matanawin, makasaysayan, agrikultural, magubat, o bukas na espasyong kondisyon o
paggamit.
(c) Ang mga proyektong karapat-dapat sa pagpopondo ay kabilang ang, pero hindi limitado
sa, lahat ng sumusunod:
(1) Mga proyektong pagpapaganda ng lupa ng haywey at paggugubat sa lungsod gaya ng
inawtorisa ng Batas ng 1978 sa Paggugubat sa Kalunsuran ng California (Kabanata 2 (nagsisimula
sa Seksiyon 4799.06) ng Bahagi 2.5 of Dibisyon 4 ng Kodigo sa mga Pampublikong Tagapagdulot)
idinisenyo upang matalo ang mga emisyon ng sasakyan ng carbon dioxide.
(2) Pagkakamit o pagpapahusay ng mga lupang tagapagdulot upang mapagaan ang kawalan
ng, o kapinsalaan sa, mga lupang tagapagdulot sa loob ng karapatan-sa-daan na iniaatas para sa
mga iminumungkahing pasilidad ng transportasyon.
(3) Mga pagkakataong panlibangan sa tabing daan (kabilang ang mga landas ng bisikleta)
mga ulo ng landad, at parke.
(4) Mga proyektong upang mapagaan, o nakakatulong sa pagpapagaan ng, tuwiran o hindi
tuwirang mga epekto ng mga iminumungkahing pasilidad sa transportasyon o upang mapahusay ang
kapaligiran, kung saan ang kakayahang magawa ang pagpapagaan o pagpapahusay ay wala sa
awtoridad ng pangunahing ahensiyang may pananagutan sa pagtasa ng epekto sa kapaligiran ng
iminumungkahing pasilidad sa transportasyon.
(5) Pagkakamit o pagpapahusay ng mga koridor ng ligaw na buhay at pag-uugnay na tirahan
upang pagaanin ang mga epektong paghihiwalay ng tirahan na hatid ng pagpapalawak ng mga
pasilidad ng transportasyon.
(6) Mga proyekto upang protektahan ang ligaw na buhay, libangan, o bukas na espasyo mula
sa mga kumulatibong epekto ng pagpapalawak ng mga pasilidad sa transportasyon.
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(7) Pagkakamit at pagpapahusay ng mga proyekto ukol sa parkeng daanan sa ilog sa anumang
ilog na kakrus ng isang pampublikong kalye o haywey, at anumang parkeng daan sa ilog na may
daan ng bisikleta o ibang landas na libangan na nagkakaloob ng daan sa paggamit ng isang ilog..
Hindi kukulangin sa sampung porsiyento (10%) ng salapi sa ipinagkakatiwalang pondo ay dapat
gastahin para sa mga proyektong parikeng daanan sa ilog ayon sa talataang ito. Mga ispesipikong
proyektong nakakatugon sa mga ispesipikasyon ng talataang ito na inawtorisa ng talataan (6) ng
subdibisyon (b) ng Seksiyon 7105 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis ay dapat ibilang sa iniaatas na ito.
(8) Ang pagkakamit at pagpapahusay ng anumang parke ng kalunsuran sa isang lugar na
lungsod na apektdo ng paglaki ng populasyon o pang-araw-araw na trapiko ng biyahero na resulta
ng isang pasilidad sa transportasyon.
(9) Pagkakamit at proteksiyon ng mga lupang agrikultural, lupang pastulan, o ibang mga lupang
bukas na espasyo na bumubuo ng himpilang tinginan ng isang pampublikong kalye o haywey.
(d) Ang mga mungkahi sa gawad ay dapat isumite sa Ahensiya ng mga Tagapagdulot nang
kuwartuhan para sa pagtimbang alinsunod sa mga pamamaraan at pamantayang pinagtibay ng
Ahensiya ng mga Tagapagdulot. Ang mga pamamaraang at pamantayan ay hindi dapat pailalim o
pagrepaso o pag-aproba ng Opisina ng Batas na Administratibo o pailalim sa anumang ibang
iniaatas ng Kabanata 3.5 (nagsisimula sa Seksiyon 11340) ng Bahagi 1 ng Dibisyon 3 ng Titulo 2
ng Kodigo ng Pamahalaan.
(e) Animnapung porsiyento (60%) ng salapi sa ipinagkakatiwalang pondo ay dapat gastahin
sa Grupo 2 ng County at apatnapung porsiyento (40%) ng Grupo 1 ng County. Ang kalkulasyong
ito ay dapat gawin pagkatapos gawin ang mga paggasta mula sa ipinagkakatiwalang pono para sa
mga proyektong nakalista sa talataan (6) ng subdibisyon (b) ng Seksiyon 7105 ng Kodigo sa Kita
at Pagbubuwis.
(f) Upang magkaloob ng mga biswal na amenidad para sa mga gumagamit ng mga daan at
haywey, mga panangga sa pagitan ng transportasyon at ibang mga paggamit ng lupa, paghupa ng
damong ligaw, pagpigil sa nakakapinsalang di-katutubong halaman, pagpigil ng mga sunod na
nagiging sanhi ng pagsasara ng daan at mga panganib sa kaligtasan, at upang pigilan ang
pagtatambak sa hindi ginagamit na lupa na nagrereulsta sa paghantong ng mapanganib na materyal
sa mga daanan, ang Ahensiya ng mga Tagapagdulot ay dapat maglaan ng mga pondo sa Kagaawran
ng Pagkain at Agikultura ayon sa subtalataan (A) ng talataan (6) ng subdibisyon (b) ng Seksiyon
7105 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis upang gumawa ng mga gawad sa mga lokal na
pampublikong ahensiya o di-nagtutubong organisasyon sa mga County ng San Bernardino,
Riverside, Orange, at San Diego para sa pagkakamit ng mga karapatan sa paggamit ng lupa ng iba
o ibang mga interes sa lupa sa loob ng isang-kuwartong milya ng estado o mga haywey ng mga
estado at lokal na itinalagang mahahalagang daan sa o malapit sa kalunsuran o lugar na nagiging
lungsod para sa layunin ng pagpapanatli ng lupang katabi atat malapit sa mga tao at haywey sa
paggamit na agrikultura. Ang mga gawad na ito ay maaaring gamitin upang magkaloob ng
inpraistrukturang kailangan upang pahintulutan ang mga lupa na gamitin para sa agrikultura at
para sa pagpapaupa ng lupa upang mabuhay ang agrikultura sa tabi ng mga daan at haywey. Ang
inpraistruktura ay maaaring kabilang ang pagkakaloob ng mga pasilidad sa tubig at pagbili ng mga
pasilidad sa tubig, na ang unang pagtatangi ay nasa tubig na muling binibigyan ng pakinabang, para
sa pagkulekta ng lumalayong tubig at buntot na tubig, mga pasilidad na pagkontrol ng polusyon;
koryente kabilang ang solar na paglikhang potoboltayko; mga puwesto sa tabing daan upang
magtinda ng mga lokal na ani; at mga ipinapakitang pang-impormasyon upang bigyang-kahulugan
ang agrikultura para sa mga motorista. Ang Kagawaran ng Pagkain at Agrikultura ay dapat
kumilos kasama ng mga aplikante upang bumuo ng programang ito sa isang paraan na ginagawang
posible sa maliliit na magsasaka na lumahok sa programa. Para sa mga layunin ng subdibisyong ito,
bilang karagdagan sa pagpakakahulugan sa subdibisyon (b) ng Seksiyon 51201 ng Kodigo ng
Pamahalaan, ang “paggamit na agrikultural” ay kabilang ang pag-aalaga ng mga halamang
katutubo o panggayak, mga aktibidad na pagpapasibol a ang pag-aalaga, pag-iingat, at paggamit ng
mga hayop.
(g) Ang Kagawaran ng Transportasyon ay dapat magpahintulot ng paggamit ng mga lupa nito
para sa mga layuning agrikultural maliban kung pinigil na gawin ito dahil a kaligtasan o ukol sa
kapaligiran, o kung ang mga lupa ay inaasahang kailangan para sa transportasyon sa loob ng limang
taon.
(h) Ang salapi sa ipinagkakatiwang pondo ay maaaring gastahin bilang pagsunod sa mga
iniaatas ng plano sa konserbasyon ng tirahan, plano sa konserbasyon ng likas na komunidad, plano
sa konserbasyon ng maraming klase, o anumang katulad na plano kung ang ibang mga iniaatas ng
seksiyong ito ay natutugunan.
(i) Ang salaping inilaan, o inilipat ayon sa seksiyong ito ay hindi dapat ituring na isang
paglipat ng mga pondo para sa mga layunin ng Kabanata 9 (nagsisimula sa Seksiyon 2780) ng
Dibisyon 3 ng Kodigo sa Isda at Ligaw na Hayop.
(j) Hindi kukulangin sa dalawang porsiyento (20%) ng salapi mula sa ipinagkakatiwalang
pondo ay dapat gastahin sa loob ng mga county na mga miyembro ng Komisyon sa Transportasyon
ng Kalunsuran. Ang kalkulasyong ito ay dapat gawin pagkaraang gawin ang mga paggasta mula sa
ipinagkakatiwalang pondo na nakalista sa talataan (6) ng subdibisyon (b) ng Seksiyon 7105 ng
Kodigo sa Kita at Pagbubuwis.
(k) Sa kabila ng Seksiyon 13340 ng Kodigo ng Pamahalaan o anumang ibang probisyon ng
seksiyong ito, dalawampu’t-limang porsiyento (25%) ng salapi mula sa ipinagkakatiwalang pondo
ay patuloy na inilalaan sa, at dapat makuha bawat taon ng Konserbansiya ng Baybayin ng Estado

para sa paggasta ng subdibisyon (c). Ang kalkulasyong ito ay dapat kabilang ang mga paggasta
mula sa ipinagkakatiwalang pondo na ginawa ayon sa talataan (6) ng subdibisyon (b) ng Seksiyon
7105 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis. Ang paglalaang ito ay ginagawa upang bawasan ang
maraming epekto ng mga pasilidad sa transportasyon tulad ng Ruta 1, 101 ng Estado, at ibang mga
daan na nakakaapekto sa mga tagapagdulot ng sona ng baybayin.
(l) Kung ang Sekretaryo para sa mga Tagapagdulot ay nag-aproba ng isang proyekto para sa
pagpopondo sa ilalim ng subdibisyon (b) na isinumite ng isang ahensiya sa loob ng Ahensiya ng mga
Tagapagdulot para sa pagpapatupad nang tuwiran o sa pamamagitan ng isang gawad sa isang
ahensiya sa pampublikong ahensiya o di-nagtutubong organisasyon, at saka ang mga probisyon ng
subdibisyong ito ay dapat umaplay. Sa mga naturang kaso, ang Sekretaryo ay maaaring magpasabi
sa Kontroler ng halaga ng mga pondong ilalaan sa ahensiya mula sa mga pondong nakadeposito sa
Ipinagkakatiwalang Pondo sa Pagpapagaan ng mga Epekto ng Transportasyon sa taong iyan ng
pananalapi, at ang Kontroler ay dapat ibahagi ang halagang iyan sa ahensiya sa paraang katulad ng
kung ang salapi ay inilaan sa ahensiya ng seksiyong ito.
SEK. 8. Seksiyon 164.58 ay idinaragdag sa Kodigo sa mga Kalye at Haywey, upang
mabasang:
164.58. (a) Ang Kuwenta sa Kalidad ng Tubig sa Transportasyon ay nililikha rito sa
Tesorerya ng Estado. Sa kabila ng 13340 ng Kodigo ng Pamahalaan, lahat ng salapi sa kuwenta ay
patuloy na inilalaan, nang walang pagsasaalang-alang sa mga taon ng pananalapi, para sa
paggastang alinsunod sa seksiyong ito. Ang kuwenta ay ilalaan ng Lupon sa Pagkontrol ng mga
Tagapagdulot ng Tubig ng Estado tangi para sa pagpopondo ng mga proyektong kapital na paglalaan
at mga gawad na pumipigil, nagbabawas, muling namamagitan, o nagpapagaan sa masamang
epekto sa kapaligiran ng mga sasakyang de-motor at mga pasilidad na ginagamit ng mga sasakyang
de-motor sa kalidad ng mga tubig sa California at tirahang riparian, basanglupa, at himpilan ng
tubig, napapailalim sa mga sumusunod na pamantayan at priyoridad:
(1) Ang kuwenta ay maaaring gamitin lamang para sa mga proyekto at gawad na kaayon ng
mga pinagtibay na plano ng angkop na panrehiyong lupon sa pagkontrol ng kalidad ng tubig, angkop
na mga programa sa pamamahala ng himpilan ng tubig, o ibang mga pinagtibay na plano na
tumutukoy sa mga hangarin, layunin, at mga istratehiya sa pagpapatupad para sa pagkakamit ng
pagsunod sa kabanatang ito at mga kaugnay na batas, kabilang ang, pero hindi limitado
sa,Kabanata 6 (nagsisimula sa Seksiyon 1600) ng Dibisyon 2 ng Kodigo sa Isda at Ligaw na
Hayop, Artikulo 4 (nagsisimula sa Seksiyon 13160) ng Kabanata 3 ng, at Kabanata 5.6
(nagsisimula sa Seksiyon 13390) ng, Dibisyon 7 Kodigo sa Tubig, at Dibisyon 2 (nagsisimula sa
Seksiyon 2001) ng Kodigo sa mga Pampublikong Tagapagdulot.
(2) Ang kuwenta ay hindi maaaring gamitin upan suportahan ang mga proyekto o aktibidad
na iniaatas bilang bahagi ng anumang permiso, lisensiya, o karapatan, iba sa permiso o lisensiya na
iniaatas ng isang proyekto na ang layunin ay upang ipatupad ang mga layunin ng seksiyong ito.
(3) Ang priyoridad ay dapat ibigay sa mga proyekto at gawad na ito na higit na nagkakamit
ng mga layunin ng sekssiyong ito sa pamamagitan ng pangmatagalang proteksiyon,
pagpapanumbalik, at pagpapahusay ng likas na kapaligiran.
(4) Ang mga proyektong karapat-dapat sa pagpopondo ay kabilang ang, pero hindi limitado
sa, lahat ng sumusunod:
(A) Ang mga proyektong hindi puntos na paggamot ng polusyon ng pinagkukunan at
pagbawas ng polusyon tulad ng binuo, pinanumbalik, at pinahusay na mga basanglupa, latian,
lupang dike, dagat-dagatan, sapa, ilug-ilugan, may halamang bambang, at mga himpilan ng tubig.
(B) Mga haydrolohikong pagbabago upang pahusayin ang mga likas na tungkulin ng sapa
tulad ng pagtanggal ng mga hadlang sa bambang at pagpapanumbalik ng mga bambang ukol sa baha
at mahina ang daloy, at upang kontrolin ang pagkaagnas sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng
mga iniwang daan sa mga mas likas na kondisyon, itinatama ang mga kakulangan sa disenyo ng
mga kasalukuyang daan at alkantarilya, at pinatatatag ang mga pampang ng sapa.
(C) Pagkakamit ng mga pananggang riparian, mga basanglupa, at himpilan ng tubig upang
protektahan, mapanumbalik, at pahusayin ang pagganap ng mga tirahang riparian at mga kaugnay
at upang protektahan, mapanumbalik, at pahusayin ang paggalaw ng isda at ligaw na buhay sa loob
ng mga tirahang ito..
(D) Pagkakamit ng mga karapatang gumamit at konserbasyon upang protektahan o padaliin
ang pagpapanumbalik ng mga himpilan ng tuibig at tirahan na naaapektuhan ng mga sasakyang demotor at mga pasilidad sa sasakyang de-motor.
(E) Hindi kukulangin sa sampung porsiyento (10%) sa salapi sa kuwenta ay maaaring
gamitin ng lupon para sa pananaliksik at edukasyon upang pahusayin ang pag-unawang siyentipiko
at pampubliko ng mga epekto ng sasakyang de-motor, mga pasilidad na ginagamit ng mga sasakyang
de-motor,a at kaugnay na inpraistruktua sa kalidad ng tubig, at sa paggalaw ng isda at ligaw na
buhay sa loob at sa pagitan ng mga tirahang ito, gayon din ang mga pinakamabisang proyekto at
gawain sa pamamahala para sa pagpigil, pagbawas, muling pamamagitan, o pagpapagaan ng mga
epektong ito.
(b) Animnapung porsiyento (60%) sa salapi sa Kuwenta sa Kalidad ng Tubig sa
Transportasyon ay dapat gastahin sa Grupo 2 ng County at apatnatpung porsiyento (40%) ay
dapat gastahin sa Grupo I ng County. Hindi kukulangin sa isang-ikatlo ng salaping ginasta sa
Grupo 2 ng County ay dapat ilaan sa Awtoridad sa Proyekto sa Tubig ng Santa Ana ng lupon para
sa paggasta sa himpilan ng tubig sa Ilog Santa Ana.
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(c) Sa kabila ng mga iniaatas ng mga subdibisyon (a) at (b), ang unang priyoridad para sa
paggasta ng salapi mula sa kuwenta ay dapat na para sa mga sumusunod:
(1) Sa County ng Orange, limang daang libong dolyar ($500,000) kada taon para sa
pagpapanatilii at pagkumpuni ng mga pasilidad ukol sa kalidad ng tubig sa loob ng Reserbang
Ekoholohikal ng Mataas na Newport Bay. Ang trabahong itoay tutulong na mapagaan ang epekto
ng mga dumi na nililikha ng mga pang-estado at lokal na pasilidad sa transportasyon sa loob ng
himpilan ng tubig ng Mataas na Newport Bay.
(2) Sa Distrito ng Tubig ng Irvine, limang daang libong dolyar ($500,000) kada taon para
sa pagpapaantili at pagkumpuni ng mga pasilidad ukol sa kalidad ng tubig sa loob ng himpilan ng
tubig na Ilug-ilugang San Diego. Ang trabahong ito ay tutulong na mapagaan ang epekto ng mga
dumi na nililikha ng mga pang-estado at lokal na pasilidad sa transportasyon sa loob ng himpilan ng
tubig ng Ilug-ilugang San Diego.
(3) Sa Konserbansiya ng Baybayin ng Estado, limang daang libong dolyar ($500,000) para
sa piskal na taon na 2003–2004, para sa isang gawad sa isang di-nagtutubong organisasyon na ang
isa sa mga pangunahing layunin ay ang proteksiyon ng kalidad ng tubig ng baybayin, para sa
pagkakamit ng kagamitan upang subaybayan at suriin ang mga tubig ng baybayin para sa mga dumi
na galing sa mga daan sa mga himpilan ng ng tubig ng baybayin.
SEK. 9. Seksiyon 164.59 ay idinaragdag sa Kodigo sa mga Kalye at Haywey, upang
mabasang:
164.59. (a) Sa kabila ng anumang ibang probisyon ng kodigong ito o ng Kodigo sa Tubig,
kung ang paggamit ng niresaykel na tubit ay nakakatugon sa mga iniaatas ng Kagawaran ng mga
Serbisyong Pangkalusugan ng Estado, ang Kagawaran ng Transportasyon at mga kontratista nito
ay dapat gumait ng niresaykel na tubig para sa lahat ng irigasyon maliban kung ang lokal na
ahensiya ng tubig, distrito ng tubig, lungsod, lungsod at county, o ibang ahensiyang nagtutustos ng
niresaykel na tubit ay walang kakayahan o ayaw magtustos ng niresaykel na tubig sa Kagawaran
ng Transportasyon..
(b) Upang sumunod sa mga iniaatas ng Seksiyon 42241 ng Kodigo sa mga Pampublikong
Tagapagdulot, subdibisyon (c) ng Seksiyon 12205 ng Kodigo sa Pampublikong Kontrata, at ang
mga iniaatas sa pagkuha ng pederal na Batas sa Konserbasyon at Pagbawi ng Tagapagdulott (P.L.
95-580) na nakalagay sa 42 U.S.C. Sek. 6962, at hindi kukulangin sa limampung porsiyento
(50%) ng lahat ng mga produktong abono, halong abono, at dayaming latag na binili ng kagawaran
at mga kontratista ito ay dapat na mga niresaykel na produkto mula sa mga organikong materyal.
Sa paggawa ng pagpapasiya kung bibili ng mga niresaykel na mga produktong abono, halong abono,
at dayaming latag, ang kagawaran ang mga kontratista nito ay dapat gumawa ng pinakamalaking
pagsisikap na gamitin ang mga produktong ito. Ang Komisyon sa Transportasyon ng California ay
maaaring baguhin ang desisyon ng kagawaran na huwag bumili ng mga niresaykel na produktong
abono, halong abono, at dayaming latag sa anumang bahagi ng haywey.
SEK. 10. Seksiyon 894.5 ay idinaragdag sa Kodigo sa mga Kalye at Haywey, upang
mabasang:
894.5. (a)(1) Limang porsiyento (5%) ng mga pondo sa Kuwenta sa Kahusayan ng
Bisikleta sa Ipinagkakatiwalang Pondo Para sa Paglaya sa Pagsisikip ng Trapiko at Ligtas na Bus
na Pampaaralan, nilikha ng talataan (9) ng subdibisyon (b) ng Seksiyon 7105 ng Kodigo sa Kita
at Pagbubuwis, ay dapat ilaan ng Kontroler sa Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan ng
Estado, upang gamitin para sa edukasyon tungkol sa bisikleta, kaligtasan, at promosyon, sa
pakikipagtulungan sa Unibersidad ng California sa pamamagitan ng Inisyatibo sa Pisikal na
Aktibidad at Kalusugan, o anumang pumapalit sa programang iyan.
(2) Siyamnapu’t siyam na porsiyento (95%) ng salapi sa Kuwenta sa Kahusayan ng Bisikleta
ay dapat ilaan ng Kontroler batay sa bilang tao sa mga pangrehiyong ahensiya sa pagpaplano ng
transportasyon para sa mga proyekto ukol sa bisikleta na pangunahing nagbibigay ng pakinabang sa
mga biyahero sa biksileta o mga estudyanteng naglalakbay sa mga paaralang K–12, mga kolehiyo,
o unibersidad, sa halip na mga gumagamit na panlibangan; at batay sa kung ang proyekto ay
nagtatas ng kahusayan o kaligtasan ng paglalakbay sa bisikleta.
(3) Ang mga panrehiyong ahensiya sa pagpaplano ng transportasyon ay maaaring gumasta
ng salaping ito para sa mga sumusunod na layunin:
(A) Pagguguhit o muling pagguguhit sa mga landas ng haywey o pagpapalapad ng mga panlabas
na landas upang higit na mabigyang-daan ang mga bisikleta; o pagtatayo ng mga landas ng bisikleta
sa haywey. Ang mataas na priyoridad ay dapat ibigay sa mga proyekto sa mga daluyang kalye.
(B) Gawing dalawang landas ang isang landas na mga kalsada upang higit na mabigyangdaan ang mga namimisikleta.
(C) Tanda at pag-istensil upang ipabatid ang karapatan ng mga namimisikleta sa daanan.
(D) Mga kagamitan sa pagparada ng bisikleta; mga salalayan, karwahe at ibang paraan ng
paglalagay ng bisikleta sa mga bus, tren o pantawid; mga pasilidad upang pahusayin ang paradahan
ng bisikleta, pagkakaroon ng maaarkilang bisikleta, o mga serbisyo sa pagkumpuni ng bisikleta sa o
malapit na mga tigilan ng paghahatid; at ibang mga pasilidad tulad ng paliguan, mga silid na palitan,
at mga pasilidad ng pag-iimbak ng bisikleta sa mga lugar ng trabaho, paaralan, o ibang mga
destinasyon para sa namimisikletang biyahero.
(E) Pagmamarka, pag-aakma, o pagpapalit ng mga kagamitang senyas pantrapiko tulad ng
induktibong silo, upang mapahusay ang deteksiyon ng mga bisikleta.
(F) Pagpapatupad ng mga programang pagsasanay at mga materyal sa pagtuturo na
naglalayong turuan ang mga namimisikleta kung paano magpapatakbo ng kanilang mga bisikleta
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bilang mga sasakyan sa mga pampublikong daanan at upang ipaaalam sa pangkalahatang publiko
ang mga pangangailangan, karapatan, at pananagutan ng mga namimisikleta.
(G) Ibang mga proyektong nilalayong magbigay ng pakinabang sa mga biyahero sa bisikleta
o mga estudyanteng gumagamit ng mga pampublikong haywey.
(4) Ang mga panrehiyong ahensiya sa pagpaplano ng transportasyon ay maaaring gumasta
ng dalawampung porsiyento (20%) ng salaping tinanggap ayon sa talataan (2) sa pagpaplano,
disenyo, pagpapanatili, pagkuha ng karapatan-sa-daan o konstruksiyon ng nilatagang mga landas
na maraming gamit na nakakatugon sa mga pamantyan para sa Klase I ng daan ng bisikleta kung
ang mga daan ng bisikleta ay pangunahing ginagamit upang bawasan ang mga biyahe na kung hindi
ay gagawin sa mga sasakyang de-motor. Ang isang daan ng bisikleta ng pinopondohan nang lubos
o bahagi sa ilalim ng talataan (2) ay hindi isang landas para sa mga layunin ng Seksiyon 831.4 ng
Kodigo ng Pamahalaan.
(b)(1) Ang salapi sa Kuwenta sa Naglalakad sa Ipinagkakatiwalang Pondo sa Paglaya sa
Pagsisikip ng Trapiko at Ligtas na Bus na Pampaaralan, nilikha ng talataan (10) ng subdibisyon
(b) ng Seksiyon 7105 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis, ay dapat ilaan ng Kontroler batay sa bawat
tao sa mga panrehiyong ahensiya sa pagpaplano ng transportasyon para sa mga proyekto sa
bangketa at rural na daanan na pangunahing nabibigay ng pakinabang sa mga naglalakad.
(2) Ang proyekto ukol sa bangketa ay dapat na karapat-dapat lamang sa pagpopondo kung
ito nasa isang lugar na lungsod, na ang pinakamataas na priyoridad ay ibinibigay sa mga proyekto
na kinukumpleto ang mga puwang sa mga kasalukuyang bangketa na maraming trapiko ng
naglalakad.. Ang pagkumpuni ng kasalukuyang bangketa ay hindi karapat-dapat sa pagpopondo
ayon sa subdibisyong ito.
(3) Ang isang proyektong rural na daanan ay dapat na karapat-dapat lamang sa pagpopondo
kung ang ito ay sa tabi ng isang daan na matinding ginagamit ng mga naglalakad o mga batang
namimisikleta sa isang iminungkahing ruta sa paaralan, o kung ang proyekto ay bilang suporta sa
paggamit ng pampublikong paghahatid at nasa loob ng isang-ikatlong milya ng tigilan ng paghahatid
sa isang lugar na rural.
(4) Ang mataas na priyoridad sa pagpopondo para sa mga proyekto sa naglalakad ay dapat
ibigay sa mga proyektong karapat-dapat sa programang “Mga Ligtas na Ruta sa Paaralan” na
itinatag sa ilalim ng Seksiyon 2333.5.
(c) Kung ang panrehiyong ahensiya sa pagpaplano ng transportasyon ay hindi pumigil sa
salaping tinanggap para sa mga proyekto ukol sa bisileta o naglalakad ayon sa seksiyong ito sa loob
ng pitong taon, ang salapi ay dapat ibalik sa kuwenta kung saan ito nanggaling, at dapat muling
ibahagi alinsunod sa seksiyong ito.
(d) Walang salapi mula sa kuwenta na maaaring gamitin sa anumang proyekto na nagtataas
ng kapasidad ng sasakyang de-motor ng isang haywey, kalye, o daan.
SEK. 11. Seksiyon 2106 ng Kodigo sa mga Kalye at Haywey ay sinususugan upang
mabasang:
2106. (a) Isang halagang katumbas ng netong kitang galing sa isa at apat na ikaisandaang sentimo ($0.0104) na buwis kada galon sa ilalim ng Batas sa Buwis sa Lisensiya
ng Gatong ng Sasakyang De-motor (Bahagi 2 (nagsisimula sa Seksiyon 7301) of Dibisyon 2
ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis) ay dapat ibahagi nang buwanan mula sa Kuwenta sa Buwis
sa mga Gumagamit ng Haywey sa Pondo ng Buwis sa Transportasyon sa mga sumusunod na
county at lungsod:
(a)(1) Apat na raang dolyar ($400) kada buwan ay dapat ibahagi sa bawat lungsod at
lungsod at county at walong daang dolyar ($800) kada buwan ay dapat ibahagi sa bawat
county at lungsod at county.
(b)(1)(2) Nagsisimula sa Hulyo 31, 2001, at sa huling araw ng bawat buwan pagkaraan
ng petsang iyan, sa at kabilang ang Hunyo 30, 2006, ang halagang hindi kukulangin sa anim
na raang libong dolyar ($600,000) kada buwan ay dapat ilipat sa Kuwenta sa Transportasyon
ng Bisikleta sa Pondo sa Transportasyon ng Estado.
(2) Pagkaaraan ng Hunyo 30, 2006, ang halagang apat na raan labing-anim na libo
anim na raan animnapu’t-pitong dolyar ($416,667) ay dapat ilipat sa hulinga araw ng bawat
buwan pagkaraan ng petsang iyan sa Kuwenta sa Transportasyong Bisikleta sa Pondo sa
Transportasyon ng Estado.
(c)(3) Ang balanse ay dapat ibahagi, gaya ng mga sumusunod:
(1)(A) Isang basehang halaga ay dapat kuwentahin para sa bawat county sa
pamamagitan ng paggamit ng mga proposiyong katuladng mga sasakyang binayaran at disaklaw gaya ng itinatag para sa mga layunin ng pagbabahgi ng mga pondo sa ilalim ng
subdibisyon (d) ng Seksiyon 2104.
(2)(B) Para sa bawat county, ang porsiyento ng kabuuang halagang tinasa ng
mahahawakang ari-arian na napapailalim sa mga lokal na buwis sa loob ng county na
kinakatawan ng tinasang halaga ng mahahawakang ari-arian sa labas ng mga lungsod na
kasama sa korporasyon ngcounty ay dapat iaplay sa basehang halaga, at ang resultang halaga
ay dapat ibahagi sa county. Ang tinasang halaga ng mabubuwisang tunay na ari-arian, para
sa mga layunin ng pagkuwentang ito, ay dapat na iyong pinakahuling ginamit para sa
pambuong-county na pagpataw ng buwis gaya ng iniulat ng Kontroler ng Lupon sa
Pagpapantay ng Estado. Kung ang pagsasama sa korporasyon o pagsapi ay legal na
nakumpleto na sumusunod sa pagkuwentang basehang halaga, ang bagong tinasang halaga
ng lungsod ay dapat ibawas sa tinasang halaga ng county, ang tantiya nito ay maaaring
ipagkaloob ng Lupon sa Pagpapantay ng Estado.
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(3)(C) Ang diperensiya sa pagitan ng basehang halaga para sa bawat county at ang
halagang ibinahagi sa county ay dapat ibahagi sa mga lungsod ng county na iyan sa
proporsiyon na dinadala ng populasyon ng bawat lungsod sa kabuuang populasyon ng lahat
ng lungsod sa county. Ang mga populasyong ginagamit sa pagpapasiya ng pagbabahagi ng
salapi sa ilalim ng Seksiyon 2107 ay gagamitin sa mga layuni ng seksiyong ito.
(b) Maaaring susugan ng Lehislatura ang seksiyong ito, pero ang anumang batas na
nagtatangka, o may epekto ng, nagbabawas, nang buo o bahagi, ng halaga ng salaping iniaatas sa
Kuwenta sa Transportasyong Bisikleta ayon sa talataan (2) ng subdibisyon (a) ay dapat na walang
saysay at walang puwersa o epekto.
SEK. 12. Seksiyon 2331 ng Kodigo sa mga Kalye at Haywey, ay sinususugan ng
Seksiyon 1 ng Kabanata 600 ng mga Batas ng 2001, ay pinawawalang-bisa.
2331. (a) Ang Batas ng 1973 sa Kaligtasan ng Haywey (Titulo II ng P.L. 93-87, 87
Stat. 250) ay nag-awtoria ng mga paglalaan para sa maraming programang may kinalaman
sa mga proyekto para sa pagpapahusay ng kaligtasan sa haywey at sa pagkabawas ng
pagsisikip ng trapiko. Ang mga programang ito ay binubuo ng programang tawirang riles ng
haywey (Seksiyon 203 ng Batas ng 1973 sa Kaligtasan ng Haywey), ang programang
nagpapakita ng pagmamarka ng nilatagan (23 U.S.C. Sec. 151): ang mga proyekto para sa
mga lokasyon na mataas ang panganib, kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga proyekto
para sa kaligtasan ng namimiskleta at naglalakad at mga hakbang na nagpapakalma ng
trapiko sa mga lugar na iyon (23 U.S.C. Sec. 152); programa para sa pag-aalis ng mga
hadlang sa daanan (23 U.S.C. Sec. 153); at ang programang may tulong na pederal sa
pagpapakita ng mas ligtas na mga daan (23 U.S.C. Sec. 405). Ang layunin ng kabanatang
ito ay upang ipatupad ang mga programa sa estadong ito. Ang komisyon, ang kagawaran,
mga lupon ng mga superbisor, at mga konseho ng lungsod ay inawtorisa na gawin ang lahat
ng bagay na kailangan sa kanilang mga kaukulang hurisdiksiyon upang kumuha at gumasta
ng mga pederal na pondo alinsunod sa intensiyon ng pederal na batas at ng kabanatang ito.
(b) Ang seksiyong ito ay dapat manatiling may bisa lamang hanggang Enero 1, 2005,
at pagdating ng petsang iya ay pinawawalang-bisa, maliban kung isang batas ay pinagtibay,
na pinagtibay bago ang Enero 1, 2005, ay nagtatanggal o pinalalawig ang petsang iyan.
SEK. 13. Seksiyon 2331 ng Kodigo sa mga Kalye at Haywey, ay idinaragdag ng
Seksiyon 3 ng Kabanata 600 ng mga Batas ng 2001, ay pinawawalang-bisa.
2331. (a) Ang Batas ng 1973 sa Kaligtasan ng Haywey (Titulo II ng P.L. 93-87, 87
Stat. 250) ay nag-awtoria ng mga paglalaan para sa maraming programang may kinalaman
sa mga proyekto para sa pagpapahusay ng kaligtasan sa haywey at sa pagkabawas ng
pagsisikip ng trapiko. Ang programang ito ay binubuo ng programang mga tawirang riles ng
haywey (Seksiyon 203 ng Batas ng 1973 sa Kaligtasan ng Haywey, ang nilatagan na may
markang nagpapakita ng programa (23 U.S.C. Sec. 151), mga proyekto sa mga lugar na
mataas ang panganib (23 U.S.C. Sec. 152); programa sa pag-aalis ng mga hadlang sa tabing
daan (23 U.S.C. Sec. 153); at ang programang may pederal na tulong na pagpapakita ng mas
ligtas na daan (23 U.S.C. Sec. 405). Ang layunin ng kabanatang ito ay upang ipatupad ang
mga programa sa estadong ito. Ang komisyon, ang kagawaran, mga lupon ng mga superbisor,
at mga konseho ng lungsod ay inawtorisa na gawin ang lahat ng bagay na kailangan sa
kanilang mga kaukulang hurisdiksiyon upang kumuha at gumasta ng mga naturang pederal
na pondo alinsunod sa intensiyon ng pederal na batas at ng kabanatang ito.
(b) Ang seksiyong ito ay magkakabisa sa Enero 1, 2005.
SEK. 14. Seksiyon 2331 ay idinaragdag sa Kodigo sa mga Kalye at Haywey, upang
mabasang:
2331. Ang Batas ng 1973 sa Kaligtasan ng Haywey (Titulo II ng P.L. 93-87, 87 Stat. 250)
ay nag-awtorisa ng mga paglalaan para sa maraming programang may kinalaman sa mga proyekto
para sa pagpapahusay ng kaligtasan sa haywey at sa pagkabawas ng pagsisikip ng trapiko. Ang
programang ito ay binubuo ng programang mga tawirang riles ng haywey (Seksiyon 203 ng Batas
ng 1973 sa Kaligtasan ng Haywey, ang nilatagan na may markang nagpapakita ng programa
(23 U.S.C. Sec. 151); mga proyekto sa mga lugar na mataas ang panganib, kabilang ang, pero
hindi limitado sa, mga proyektong ukol sa kaligtasan ng namimisikleta at naglalakad at mga hakbang
na pagkalma ng trapiko sa mga lugar na ito (23 U.S.C. Sec. 152); programa sa pag-aalis ng mga
hadlang sa tabing daan (23 U.S.C. Sec. 153); at ang programang may pederal na tulong na
pagpapakita ng mas ligtas na daan (23 U.S.C. Sec. 405). Ang layunin ng kabanatang ito ay upang
ipatupad ang mga programa sa estadong ito. Ang komisyon, ang kagawaran, mga lupon ng mga
superbisor, at mga konseho ng lungsod ay inawtorisa na gawin ang lahat ng bagay na kailangan sa
kanilang mga kaukulang hurisdiksiyon upang kumuha at gumasta ng mga pederal na pondo
alinsunod sa intensiyon ng pederal na batas at ng kabanatang ito.
SEK. 15. Seksiyon 2333 ng Kodigo sa mga Kalye at Haywey, ay sinususugan ng
Seksiyon 4 ng Kabanata 600 ng mga Batas ng 2001, ay pinawawalang-bisa.
2333. (a) Sa bawat taunang iminumungkahing badyet ayon sa Seksiyon 165, dapat na
may kasamang halagang kapantay ng tinantiyang pagbabahagi na makukuha mula sa pederal
na pamahalaan para sa mga programang inilarawan sa mga Seksiyon 2331 at 2333.5. Ang
komisyon ay maaaring maglaan ng isang bahagi ng mga pondong ito bawat taon para sa
paggamit sa mga kalye ng lungsod at mga daan ng county. Para sa mga proyektong inawtorisa
sa ilalim ng Seksiyon 2333.5 at tumatanggap ng pagpopondo sa ilalim ng seksiyong ito, ang
kagawaran ay maaaring maghalili ng Kuwenta sa Haywey ng Estado alinsunod sa patakaran
ng kagawaran para sa pagpopondo ng estado na naroroon sa panahon ng paglalaan ng pondo

ng proyekto, kung ang mga pederal na pondong ito ay nakaukol sa mga proyekto sa mga
haywey ng estado na karapat-dapat sa pagpopondo sa ilalim ng Seksiyon 152 ng Titulo 23
ng Kodigo ng Estados Unidos. Intensiyon ng Lehislatura na ang komisyon ay maglaan ng
kabuuang halagang tinanggap mula sa pederal na pamahalaan para sa lahat ng programa na
inilarawan sa mga Seksiyon 2331 at 2333.5 sa isang paraan na, sa limang taon, ay gumagawa
ng kulang sa isang milyong dolyar ($1,000,000) ng mga pondong ito para gamitin ayon sa
Seksiyon 2333.5 at ang mga natitirang pondong makukuha para gamitin sa humigitkumulang na kapantay na mga halaga sa mga haywey ng estado, mga lokal na daan, at sa
programang itinatag sa ilalim ng Seksiyon 2333.5. Bilang karagdagan, intensiyon ng
Lehislatura na ang komisyon ay dapat magbahagi para gamitin, sa pagtustos ng programang
paghihiwalay ng grado ng riles na inilarawan sa Seksiyon 190, isang malaking bahagi ng
pondong tinanggap ayon sa pederal na programang tawirang riles ng haywey. Sa kabila ng
anumang ibang probisyon ng batas, ang kabahagi ng anumang riles sa halaga ng pagpapanatili
ng mga pasilidad sa proteksiyon ng tawirang riles na pinondohan, nang lubos o bahagi, ng mga
pondong inilarawan sa Seksiyon 2331 ay dapat na katulad ng kabahagi nito kung ang mga
pederal na pondo ay kasangkot at ang mga pasilidad sa proteksiyon ng tawiran ay pinondohan
ayon sa isang utos ng Komisyon sa mga Pampublikong Utilidad ayon sa Seksiyon 1202 ng
Kodigo sa mga Pampublikong Utilidad; at kung may di-pagkakasundo, ang Komisyon sa mga
Pampublikong Utilidad ay dapat magpasiya ng kabahagi ayon sa seksiyong ito.
(b) Ang seksiyong ito ay dapat manatiling may bisa lamang hanggang Enero 1, 2005,
at pagdating ng petsang iyan ay pinawawalang-bisa, maliban kung isang batas ay pinagtibay,
na pinagtibay bago ang Enero 1, 2005, ay nagtatanggal o pinalalawig ang petsang iyan.
SEK. 16. Seksiyon 2333 ng Kodigo sa mga Kalye at Haywey, ay idinaragdag ng
Seksiyon 6 ng Kabanata 600 ng mga Batas ng 2001, ay pinawawalang-bisa.
2333.(a)Sa bawat taunang iminumungkahing badyet na inihanda ayon sa Seksiyon
165, dapat na may kasamang halagang kapantay ng tinantaiyang pagbabahaging makukuha
mula sa pederal na pamahalaan para sa mga programang inilarawan sa Seksiyon 2331. Ang
komisyon ay maaaring maglaan ng mga nasabing pondo sa bawat taon para gamitin sa mga
kalye ng lungsod at mga daan ng county. Intensiyon ng Lehislatura na ang komisyon ay
maglaan ng kabuuang halagang tinanggap mula sa pederal na pamahalaan para sa lahat ng
programang inilarawan sa Seksiyon 2331 sa paraan na, sa limang taon, ang mga naturang
pondo ay ihandang makuha para gamitin sa humigit-kumulang na kapantay na mga halaga
sa mga haywey ng estado at sa mga lokal na daan. Bilang karagdagan, intensiyon ng
Lehislatura na ang komisyon ay dapatmagbahagi para gamitin, sa pagtustos ng programang
paghihiwalay ng grado ng riles na inilarawan sa Seksiyon 190, isang malaking bahagi ng
pondong tinanggap ayon sa pederal na programang tawirang riles ng haywey. Sa kabila ng
anumang ibang probisyon ng batas, ang kabahagi ng anumang riles sa halaga ng
pagpapanatili ng mga pasilidad sa proteksiyon ng tawirang riles na pinondohan, nang lubos
o bahagi, ng mga pondong inilarawan sa Seksiyon 2331 ay dapat na katulad ng kabahagi nito
kung ang mga pederal na pondo ay kasangkot at ang mga pasilidad sa proteksiyon ng tawiran
ay pinondohan ayon sa isang utos ng Komisyon sa mga Pampublikong Utilidad ayon sa
Seksiyon 1202 ng Kodigo sa mga Pampublikong Utilidad, at kung may di-pagkakasundo, ang
Komisyon sa mga Pampublikong Utilidad ay dapat magpasiya ng naturang kabahagi ayon sa
seksiyong ito.
(b) Ang seksiyong ito ay magkakabisa sa Enero 1, 2005.
SEK. 17. Seksiyon 2333 ay idinaragdag sa Kodigo sa mga Kalye at Haywey, upang
mabasang:
2333. Sa bawat taunang iminumungkahing badyet ayon sa Seksiyon 165, dapat na may
kasamang halagang kapantay ng tinantiyang pagbabahagi na makukuha mula sa pederal na
pamahalaan para sa mga programang inilarawan sa mga Seksiyon 2331 at 2333.5. Ang komisyon
ay maaaring maglaan ng isang bahagi ng mga pondong ito bawat taon para sa paggamit sa mga kalye
ng lungsod at mga daan ng county. Ang komisyon ay dapat maglaan ng kabuuang halagang
tinanggap mula sa pederal na pamahalaan para sa lahat ng programa na inilarawan sa mga
Seksiyon 2331 at 2333.5 sa isang paraan na, sa limang taon, ay ginagawa ang kulang sa isang
milyong dolyar ($1,000,000) ng mga pondong ito na makukuha para gamitin ayon sa Seksiyon
2333.5 at ang mga natitirang pondong makukuha para gamitin sa humigit-kumulang na kapantay
na mga halaga sa mga haywey ng estado, mga lokal na daan, at sa programang itinatag sa ilalim ng
Seksiyon 2333.5. Bilang karagdagan, ang komisyon ay dapat magbahagi para gamitin, sa pagtustos
ng programang paghihiwalay ng grado ng riles na inilarawan sa Seksiyon 190, isang malaking
bahagi ng pondong tinanggap ayon sa pederal na programang tawirang riles ng haywey. Sa kabila
ng anumang ibang probisyon ng batas, ang kabahagi ng anumang riles sa halaga ng pagpapanatili
ng mga pasilidad sa proteksiyon ng tawirang riles na pinondohan, nang lubos o bahagi, ng mga
pondong inilarawan sa Seksiyon 2331 ay dapat na katulad ng kabahagi nito kung ang mga pederal
na pondo ay kasangkot at ang mga pasilidad sa proteksiyon ng tawiran ay pinondohan ayon sa isang
utos ng Komisyon sa mga Pampblikong Utilidad ayon sa Seksiyon 1202 ng Kodigo sa mga
Pampublikong Utilidad; at kung may di-pagkakasundo, ang Komisyon sa mga Pampublikong
Utilidad ay dapat magpasiya ng kabahari ayon sa seksiyong ito.
SEK. 18. Seksiyon 2333.5 ng Kodigo sa mga Kalye at Haywey, ay sinususugan ng
Seksiyon 7 ng Kabanata 600 ng mga Batas ng 2001, ay pinawawalang-bisa.
2333.5.(a)Ang kagawaran, sa pakikipagsangguni sa Kagawaran ng Patrol ng Haywey ng
California, ay dapat magtatag at mangasiwa ng isang programang konstruksiyon na “Mga
Teksto ng mga Iminumungkahing Batas

95

TEKSTO NG MGA IMINUMUNGKAHING BATAS
Panukala 51 (ipinagpapatuloy)
Ligtas na Ruta sa Paaralan” ayon sa awtoridad na iginawad sa ilalim ng Seksiyon 152 ng
Titulo 23 ng Kodigo ng Estados Unidos at dapat gumamit ng mga pederal na pondo sa
transportasyon para sa konstruksiyon ng kaligtasan ng namimisikleta at naglalakad at mga
proyektong pagkalma ng trapiko.
(b)Ang kagawaran ay dapat gumawa ng mga gawad na makukuha ng mga lokal na
ahensiya ng pamahalaan sa ilalim ng programang batay sa mga resulta ng isang pambuongestadong paligsahan na nag-aatas na pagsumite ng mga mungkahi para sa pagpopondo at
minamarkahan ang mga mungkahing ito sa lahat ng mga sumusunod na bagay:
(1) Mga ipinakitang pangangailangan ng aplikante.
(2) Potensiyal ng mungkahi sa pagbawas ng pinsala at pagkamatay sa bata.
(3) Potensiyal ng mungkahi para sa paghimok ng pagdami ng paglalakad at
pamimisikleta ng mga estudyante.
(4) Pagkilala sa mga panganib sa kaligtasan.
(5) Pagkilala sa kasalukuyan at potensiyal na mga ruta sa paglalakad at pamimisikleta
patungo sa paaralan.
(6) Pagsangguni at suporta para sa mga proyekto ng mga asosasyong nakabase sa
paaralan, mga lokal na inhinyero ng trapiko, lokal na inihahalal na opsiyal, ahensiyang
tagapagpatupad ng batas, at opisyal ng paaralan.
(c) Tungkol sa paggamit ng mga pondong itinatadhana ng subdibisyon (a), bago ang
pagbibigay ng anumang gawad na konstruksiyon o ng paggamit ng kagawaran ng mga
pondong ito para sa isang proyektong konstruksiyon na “Mga Ligtas na Ruta sa Paaralan” na
dumadaan sa priwey, haywey ng esstado o daan ng county, ang kagawaran ay dapat
sumangguni sa, at kumuha ng pag-aproba ng, Kagawaran ng Patrol ng Haywey ng California,
tinitiyak na ang mungkahing “Mga Ligtas na Ruta sa Paaralan” ay tumutulong sa
Programang Kaligtasan ng Naglalakad sa Koridor ng Patrol ng Haywey ng California at
kaayon ng pambuong-estadong pagsusuri ng estadistika sa kaligtasan ng naglalakad.
(d)(1) Dapat pag-aralan ng kagawaran ay pagiging mabisa ng programang itinatag sa
ilalim ng Seksiyong ito na may partikular na diin sa pagiging mabisa ng programa sa
pagbawas ng mga aksidente sa trapiko at sa kontribusyon nito sa pagpapahusay ng kaligtasan
at pagbawas ng bilang mga pinsala at pagkamatay ng batas sa paligid ng proyekto.
(2) Ang kagawaran ay dapat magsumite ng isang ulat sa Lehislatura sa o bago ang
Disyembre 31, 2003, tungkol sa mga resulta ng pag-aaral ng inilarawan sa talataan (1).
(3) Sa Marso 30, 2002, at bawat ika-30 ng Marso pagkaraan, ang kagawaran ay dapat
magsumite ng taunang ulat sa Lehislatura na naglilista at naglalarawan ng mga proyektong
pinopondohan sa ilalim ng seksiyong ito.
(e) Ang seksiyong ito ay dapat manatiling may bisa lamang hanggang Enero 1, 2005,
at pagdating ng petsang iya ay pinawawalang-bisa, maliban kung isang batas ay pinagtibay,
na pinagtibay bago ang Enero 1, 2005, ay nagtatanggal o pinalalawig ang petsang iyan.
SEK. 19. Seksiyon 2333.5 ay idinaragdag sa Kodigo sa mga Kalye at Haywey, upang
mabasang:
2333.5. (a) Ang kagawaran, sa pakikipagsangguni sa Kagawaran ng Patrol ng Haywey ng
California, ay dapat magtatag at mangasiwa ng isang programang konstruksiyon na “Mga Ligtas
na Ruta sa Paaralan” ayon sa awtoridad na iginawad sa ilalim ng Seksiyon 152 ng Titulo 23 ng
Kodigo ng Estados Unidos at dapat gumamit ng mga pederal na pondo sa transportasyon para sa
konstruksiyon ng kaligtasan ng namimisikleta at naglalakad at mga proyektong pagkalma ng
trapiko.
(b)Ang kagawaran ay dapat gumawa ng mga gawad na makukuha ng mga lokal na ahensiya
ng pamahalaan sa ilalim ng programang batay sa mga resulta ng isang pambuong-estadong
paligsahan na nag-aatas na pagsumite ng mga mungkahi para sa pagpopondo at minamarkahan ang
mga mungkahing ito sa lahat ng mga sumusunod na bagay:
(1) Mga ipinakitang pangangailangan ng aplikante.
(2) Potensiyal ng mungkahi sa pagbawas ng pinsala at pagkamatay sa bata.
(3) Potensiyal ng mungkahi para sa paghimok ng pagdami ng paglalakad at pamimisikleta ng
mga estudyante.
(4) Pagkilala sa mga panganib sa kaligtasan.
(5) Pagkilala sa kasalukuyan at potensiyal na mga ruta sa paglalakad at pamimisikleta
patungo sa paaralan.
(6) Pagsangguni at suporta para sa mga proyekto ng mga asosasyong nakabase sa paaralan,
mga lokal na inhinyero ng trapiko, lokal na inihahalal na opsiyal, ahensiyang tagapagpatupad ng
batas, at opisyal ng paaralan.
(c) Tungkol sa paggamit ng mga pondong itinatadhana ng subdibisyon (a), bago ang
pagbibigay ng anumang gawad na konstruksiyon o ng paggamit ng kagawaran ng mga pondong ito
para sa isang proyektong konstruksiyon na “Mga Ligtas na Ruta sa Paaralan” na dumadaan sa
priwey, haywey ng esstado o daan ng county, ang kagawaran ay dapat sumangguni sa, at kumuha
ng pag-aproba ng, Kagawaran ng Patrol ng Haywey ng California, tinitiyak na ang mungkahing
“Mga Ligtas na Ruta sa Paaralan” ay pumupuri sa Programang Kaligtasan ng Naglalakad sa
Koridor ng Patrol ng Haywey ng California at kaayon ng pambuong-estadong pagsusuri ng
estadistika sa kaligtasan ng naglalakad.
(d)(1) Dapat pag-aralan ng kagawaran ay pagiging mabisa ng programang itinatag sa ilalim
ng Seksiyong ito na may partikular na diin sa pagiging mabisa ng programa sa pagbawas ng mga
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aksidente sa trapiko at sa kontribusyon nito sa pagpapahusay ng kaligtasan at pagbawas ng bilang
mga pinsala at pagkamatay ng batas sa paligid ng proyekto.
(2) Ang kagawaran ay dapat magsumite ng isang ulat sa Lehislatura sa o bago ang Disyembre
31, 2004, tungkol sa mga resulta ng pag-aaral ng inilarawan sa talataan (1).
(3) Sa Marso 31, 2003, at bawat Marso 31 pagkaraan, ang kagawaran ay dapat magsumite
ng taunang ulat sa Lehislatura na naglilista at naglalarawan ng mga proyektong pinopondohan sa
ilalim ng seksiyong ito.
SEK. 20. Kabanata 7 (nagsisimula sa Seksiyon 99571) ay idinaragdag sa Bahagi 11 ng
Dibisyon 10 ng Kodigo sa mga Pampublikong Utilidad, upang mabasang:
KABANATA 7. PROGRAMANG PAGPAPAHUSAY, KALIGTASAN,
AT PAGSASAMODERNO NG RILES NG PASAHERO
99571. Nililikha sa pamamagitan nito ang Programang Pagpapahusay, Kaligtasan, at
Pagsasamoderno ng Riles ng Pasahero.
99572. Para sa mga layunin ng kabanatang ito, ang “programa” ay ang Programang
Pagpapahusay, Kaligtasan, at Pagsasamoderno ng Riles ng Pasahero na itinatatag sa ilalim ng
kabanatang ito.
99573. Ang Subkuwenta sa Pagpapahusay, Kaligtasan, at Pagsasamoderno ay nililikha sa
pamamagitan ng Kuwenta ng Pampublikong Transportasyon sa Pondo sa Transportasyon ng Estado.
99576. Ang mga pondong inilipat sa Subkuwenta sa Pagpapahusay, Kaligtasan, at
Pagsasamoderno ay dapat ilaan ng Kontroler sa mga karapat-dapat tumanggap, gaya ng mga
sumusunod:
(a) Sa mga karapat-dapat tumanggap maliban sa pambansang tagapagkaloob ng serbisyo ng
riles ng pasahero, batay sa mga sumusunod:
(1) Isang-ikatlo ng mga rutang milyang ginamit ng karapat-dapat tumanggap.
(2) Isang-ikatlo ng taunang milya ng sasakyan.
(3) Isang-ikatlo ng mga taunang biyahe ng pasahero..
(b) Sa isang pambansang tagapagkaloob ng serbisyo ng riles ng pasahero, batay sa mga sumusunod:
(1) Isang-ikatlo ng mga rutang milya na ginamit ng riles ng mga lungsodna suportado ng estado.
(2) Isang-ikatlo ng taunang milya ng sasakyan.
(3) Isang-ikatlo ng mga taunang biyahe ng pasahero.
(c) Para sa mga layunin ng seksiyong ito, ang mga sumusunod na katawagan ay dapat
magkaroon ng mga sumusunod na kahulugan:
(1) “Milya ng riles” ay nangangahuluang ang mga milya ng riles na ginagamit ng isang
pampublikong ahensiya o awtoridad ng pinagsanib na kapangyarihan para sa regular na serbisyong
riles ng pasahero.
(2) “Mga milya ng sasakyan” ay nangangahulugang kabuuang milyang nilakbay, nagsisimula
sa paglabas sa lugar ng pagpapanatili, ng lahat ng lokomotibo at kotseng pinatatakbo sa isang tren
na binubuo ng serbisyong riles ng pasahero ng isang pampublikong ahensiya o awtoridad ng
pinagsanib ng kapangyarihan.
(3) “Mga biyahe ng pasahero” ay nangangahuluang ang taunang hindi pagkakaugnay na
pagsakay ng pasahero na iniulat ng isang pampublikong ahensiya o awtoridad ng pinagsanib na
kapangyarihan para sa regular na serbisyong riles ng pasahero.
(4) “Mga milya ng ruta” ay nangangahulugan ng kabuuang milya na nilalakbay ng isang tren
sa pagitan ng una at ikalawang istasyon ng linya ng riles ng pasahero ng isang pampublikong
ahensiya o awtoridad ng pinagsanib na kapangyarihan.
99577. (a) Ang karapat-dapat tumanggap ng pondo sa ilalim ng kabanatang ito ay dapat na
mga pampublikong ahensiya at mga awtoridad ng pinagsanib na kapangyarihan na nagpapatakbo
nang regular na nakaiskedyul na serbisyong riles ng pashero sa mga sumusunod na kategorya:
(1) Kotseng pangkable..
(2) Riles ng biyahero.
(3) Magaan na riles.
(4) Mabigat na riles.
(5) Ang Kagawaran ng Transportasyon, para sa riles ng mga lungsod na sinusuportahan ng estado.
(b) Bilang karagdagan sa subdibisyon (a), ang mga karapat-dapat tumanggap ng pondo sa
ilalim ng kabanatang ito ay dapat na ang Kagawaran ng Transportasyon, para sa mga serbisyong
riles sa mga lungsod, at ibang mga tagapagpatakbo ng riles ng pasahero na nagkakaloob ng regular
na nakaiskedyul na sebisyo at gumagamit ng mga pampublikong pondo upang magpatakbo at
magpanatili ng mga pasilidad ng riles, mga karapatan-sa-daan, at kagamitan.
99578. (a) Ang mga pondong inilalaan sa programa ay dapat gamitin sa rehabilitasyon o
pagsasamoderno ng mga riles na ginagamit sa pampublikong paghahatid ng riles ng pasahero, mga
senyas, istruktura, pasilidad, at gumugulong na istak.
(b) Ang mga karapat-dapat tumanggap ay maaaring gamitin ang mga pondo para sa
anumang karapat-dapat na elemento ng riles na nakalagay sa subdibisyon (a).
(c) Ang mga pondong inilalaan ayon sa kabanatang ito sa Panrehiyong Awtoridad ng Riles
ng Timog California para sa mga karapat-dapat na proyekto sa loob ng lugar ng serbisyo ay dapat
ibahagi sa bawat taon ng pananalapi alinsunod sa mga memo ng pag-unawa na isasasgawasa
pagitan ng Panrehiyong Awtoridad sa Riles ng Timog California at mga miyembrong ahensiya nito.
Ang memo o mga memo ng pag-unawa ay dapat isaalang-aalang sa mga pangangailangan ng riles
ng Panrehiyong Awtoridad sa Riles ng Timog California at sa mga miyembrong ahensiya nito, kita
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ng mga miyembrong ahensiya, at mga hiwalay na kontribusyon sa Panrehiyong Awtoridad sa Riles
ng Timog California mula sa mga miyembrong ahensiya.
(d) Anumang pondong inilaan ayon sa kabanatang ito na hindi mula sa kontratang kailangan
sa isang proyekto sa loob ng tatlong taon mula sa petsa ng paglalaan ay dapat ibalik sa Subkuwenta
ng Pagpapahusay, Kaligtasan, at Pagsasamoderno ng Riles ng Pasahero para sa muling paglalaan
sa kasunod na taon ng pananalapi.
99579. (a) Upang maging karapat-dapat sa pagpopondo sa ilalim ng kabanatang ito, ang
isang karapat-dapat tumanggap ay dapat magkaloob ng mga panumbas na pondo sa isang halagang
hindi kukulangin sa kabuuang halagang inilaan sa tatangap mula sa Subkuwenta ng Pagpapahusay,
Kaligtasan, at Pagsasamoderno ng Riles ng Pasahero.
(b) Ang isang karapat-dapat ng pondo ay dapat magpatunay na ito ay nakakatugon sa
iniaatas na panumbas na pondon, at lahat ng ibanginiaatas ng kabanatang ito, sa pamamagitan ng
resolusyon ng namamahalang lupon nito.
99580. (a) Ang mga pondong makukuha sa ilalim ng kabanatang ito ay dapat idagdag sa
kasalukuyang lokal, pang-estado, o pederal na kita na ginagamit sa pagpapanatili at rehabilitasyon
ng sistemang riles ng pasahero. Ang mga karapat-dapat tumanggap ng pondo ay dapat magpanatili
ng kanilang pag-uukol ng lokal, pang-estado, o pederal na pondo sa pagpapanatili at rehabilitasyon
ng sistemang riles ng pasahero upang manatiling karapat-dapat sa paglalaan at paggasta ng
karagdagang pondong makukuha sa kabanatang ito.
(b) Upang tumanggap ng anumang paglalaan sa ilalim ng kabanatang ito, ang karapat-dapat
tumangap ay dapat gumasta taun-taon mula sa kasalukuyang lokal, pang-estado, o pederal na kita
na ginagamit sa pagpapanatili at rehabilitasyon ng sistemang riles ng pasahero ng isang halagang
hindi kukulangin sa taunang pamantayan ng mga paggasta nito mula sa mga lokal na kita para sa
mga layunin sa mga taon ng pananalapi na 1997–98, 1998–99, at 1999–2000, at gaya ng itiaas
ng Indise ng Presyo ng Konsyumer.
SEK. 21. Seksiyon 41202 ng Kodigo sa Edukasyon ay sinususugan upang mabasang:
41202. Ang mga salita at praseng nakalagay sa subdibisyon (b) ng Seksiyon 8 of
Artikulo XVI ng Konstitusyon ng Estado ng California ay dapat na may mga sumusunod na
kahulugan:
(a) “Ang mga salaping iaaplay ng Estado,” gaya ng pagkakagamit sa subdibisyon (b) ng
Seksiyon 8 of Artikulo XVI ng Konstitusyon ng California, ay nangangahulugang mga
paglalaan mula sa Pangkalahatang Pondo na ginawa para sa paglalaan ng mga distrito ng
paaralan, gaya ng pagpapakahulugan, o mga distrito ng kolehiyo ng komunidad. Isang
paglalaan na pinigil, sinamsam, o ginawa nang mga probisyong nakalagay para sa paglalaan
nito sa mga distrito ng paaralan o distrito ng kolehiyo ng komunidad, ay hindi dapat ituring
na “mga salaping iaaplay ng Estado.”
(b)(1) “Ang mga kita ng Pangkalahatang Pondo na maaaring ilaan ayon sa Artikulo
XIII B,” gaya ng pagkakagamit sa talataan (1) ng subdibisyon (b) ng Seksiyon 8 ng Artikulo
XVI, ay nangangahulugang mga kita ng Pangkalahatang Pondo na mga nalikom sa mga
buwis gaya ng pagpapakahulugan ng subdibisyon (c) ng Seksiyon 8 of Artikulo XIII B ng
Konstitusyon ng California, kabilang ang, para sa taon ng pananalapi na 1986–87 lamang,
anumang kita na ipinasiyang sobra sa limitasyon ng mga paglalaang itinatag ayon sa
Artikulo XIII B para sa taon ng pananalapi kung saan natanggap ang mga ito. Ang mga kita
ng Pangkalahatang Pondo para sa taon ng pananalapi kung saan ang talataan (1) ng
subdibisyon (b) ay iniaaplay ay dapat kabilang, sa pagkuwentang iyan, ang mga kita ng
Pangkalatang Pondo para sa taong iyan lamang ng pananalapi na ang mga nalikom sa mga
buwis, gaya ng pagpapakahulugan sa subdibisyon (c) ng Seksiyon 8 of Artikulo XIII B ng
Konstitusyon ng California, at dapat ibilang ang mga kita sa naumang taon ng pananalapi.
Nagsisimula sa taon ng pananalapi na 1995–96, at bawat taon ng pananalapi pagkaraan,
“ang mg kita ng Pangkalahatang Pondo na mga nalikom sa mga buwis,” gaya ng
pagpapakahulugan sa subdibisyon (c) ng Seksiyon 8 ng Artikulo XIII B ng Konstitusyon ng
California, ay kabilang ang anumang bahagi ng mga nalikom sa mga buwis na tinanggap
mula sa buwis sa pagbebenta ng estado na inilipat sa mga county ayon sa, at tanging kung,
may batas na pinagtibay sa taon ng pananalapi na 1995–96 na ang layunin ay muling itugma
ang mga programa ng mga bata. Ang halaga ng mga nalikom sa buwis ay dapat kuwentahin
para sa anumang taon ng pananalapi sa paraang kaayon ng paraang ang halaga ng mga
nalikom sa mga buwis ay kinukuwenta ng Kagawaran ng Pananalapi para sa mga layunin ng
Badyet ng Gobernador para sa Batas ng 1986 sa Badyet.
(2) Ayon sa Seksiyon 8 ng Artikulo XVI ng Konstitusyon ng California, ang mga pondo sa
Ipinagkakatiwalang Pondo sa Paglaya sa Pagsisikip ng Trapiko at Ligtas na Bus na Pampaaralan
sa Tesorerya ng Estado, itinatag sa ilalim ng seksiyong 7105 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis, ay
dapatt idagdag sa mga kita ng Pangkalahatang Pondo na isinasalang-alang sa paggawa ng
kalkulasyon na iniaatas sa ilalim ng Seksiyon 8 ng Artikulo XVI.
(c) “Ang mga kita ng Pangkalahatang Pondo na inilalan sa mga distrito ng paaralan,”
gaya ng pagkakagamit sa talataan (1) ng subdibisyon (b) ng Seksiyon 8 of Artikulo XVI ng
Konstitusyon ng California, ay nangangahulugang ang halaga ng mga paglalaan na ginawa
na para sa paglalaan sa mga distrito ng paaralan, gaya ng pagpapakahuugan sa Seksiyon
41302.5, ang mga paglalaang mang ito ay ginawa mula sa Pangkalahatang Pondo patungo sa
Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo, sa Kontroler, o sa anumang ibang pondo o
ahensiya ng estado para sa paglalaan sa mga distrito ng paaralan. Ang buong halaga ng
anumang paglalaan ay dapat kabilang ang kalkulasyon ng porsiyentong kailangan ng

talataan (1) ng subdibisyon (b) ng Seksiyon 8 ng Artikulo XVI, nang walang pagsasaalangalang sa anumang hindi nagastang balanse ng anumang paglalaan. Anumang muling
paglalaan ng mga pondong inilaan sa anumang naunang taon ay hindi dapat isama sa
kabuuan ng mga paglalaan.
(d) “Ang mga kita ng Pangkalahatang Pondo na inilalan sa mga distrito ng kolehiyo
ng komunidad,” gaya ng pagkakagamit sa talataan (1) ng subdibisyon (b) ng Seksiyon 8 ng
Artikulo XVI ng Konstitusyon ng California, ay nangangahulugang ang halaga ng mga
paglalaan na ginawa na para sa paglalaan sa mga distrito ng kolehiyo ng komunidad, kung
ang mga paglalaan mang ito ay ginawa mula sa Pangkalahatang Pondo ng Kontroler,
patungo sa Chancellor ng mga Kolehiyo ng Komunidad ng California, o sa anumang ibang
pondo o ahensiya ng estado para sa paglalaan sa mga distrito ng kolehiyo ng komunidad ng
paaralan. Ang buong halaga ng anumang paglalaan ay dapat kabilang ang kalkulasyon ng
porsiyentong kailangan ng talataan (1) ng subdibisyon (b) ng Seksiyon 8 ng Artikulo XVI,
nang walang pagsasaalang-alang sa anumang hindi nagastang balanse ng anumang
paglalaan. Anumang muling paglalaan ng mga pondong inilaan sa anumang naunang taon
ay hindi dapat isama sa kabuuan ng mga paglalaan.
(e) “Ang kabuuang paglalaan sa mga distrito ng paaralan at mga distrito ng kolehiyo
ng komunidad mula sa mga nalikom sa mga buwis ng Pangkalahatang Pondo na inilalaan
ayon sa Artikulo XIII B,” gaya ng pagkakagamit sa talataan (2) o (3) ng subdibisyon (b) ng
Seksiyon 8 of Artikulo XVI ng Konstitusyon ng California, ay nangangahulugang ang halaga
ng mga paglalaang ginawa para sa mga distrito ng paaralan, gaya ng pagpapakahulugan sa
Seksiyon 41302.5, at mga distrito ng kolehiyo ng komunidad, ang mga paglalaang mang ito
ay ginawa mula sa Pangkahalatang Pondo patungo sa Kontroler, sa Superintendente ng
Pampublikong Pagtuturo, sa Chancellor ng mga Kolehiyo ng Komunidad ng California, o sa
anumang ibbang pondo o ahensiya ng estado para sa paglalaan sa mga distrito ng paaralan
at mga distrito ng kolehiyo ng komunidad. Ang buong halaga ng anumang paglalaan ay
dapat kabilang ang kalkulasyon ng porsiyentong kailangan ng talataan (2) o (3) ng
subdibisyon (b) ng Seksiyon 8 ng Artikulo XVI, nang walang pagsasaalang-alang sa
anumang hindi nagastang balanse ng anumang paglalaan. Anumang muling paglalaan ng
mga pondong inilaan sa anumang naunang taon ay hindi dapat isama sa kabuuan ng
mga paglalaan.
(f) “Ang mga kita ng Pangkalahatang Pondo na inilaan para sa mga distrito ng
paaralan at mga distrito ng kolehiyo ng komunidad, ayon sa pagkakasunod-sunod” at “mga
salaping iniaplay ng estado para sa suporta sa mga distrito ng paaralan at mga distrito ng
kolehiyo ng komunidad,” gaya ng pagkakagamit sa Seksiyon 8 ng Artikulo XVI ng
Konstitusyon ng California, ay dapat kabilang ang mga pondong inilaan para sa Batas sa mga
Serbisyong Pangangalaga at Pagpapaunlad ng Bata ayon sa Kabanata 2 (nagsisimula sa
Seksiyon 8200) ng Bahagi 6 at dapat kabilang ang alinman sa mga sumusunod:
(1) Anumang paglalaan na hindi ginawa para sa paglalaan sa isang distrito ng paaralan,
gaya ng pagpapakahulugan sa Seksiyon 41302.5, o sa isang distrito ng kolehiyo ng
komuninad kung ang paglalaan man ay ginawa para sa anumang layunin na maaaring ituring
na para sa kapakinabangan ng distrito ng paaralan, gaya ng pagpapakahulugan sa Seksiyon
41302.5, o isang distrito ng kolehiyo ng komunidad. Ang talataang ito ay hindi dapat
bigyang-kahuugan na hindi isinasama ang anumang pagpopondong inilaan para sa Batas sa
mga Serbisyong Pangangalaga at Pagpapaunlad ng Bata ayon sa Kabanata 2 (nagsisimula sa
Seksiyon 8200) ng Bahagi 6.
(2) Anumang paglalaang ginawa sa Pondo sa Pagreretiro ng mga Guro o sa Pondo sa
Pagreretiro ng mga Pampublikong Empleyado maliban sa mga paglalaan para sa pag-uutos ng
estado na maaaring mulin bayaran na ipinataw sa o bago ang Enero 1, 1988.
(3) Anumang paglalaang ginawa upang serbisyuhan ang anumang pampublikong utang
na inaprobahan ng mga botante ng estadong ito.
(g) “Mga inilaang lokal na nalikom sa mga buwis,” gaya ng pagkakagamit sa talataan
(2) o (3) ng subdibisyon (b) ng Seksiyon 8 ng Artikulo XVI ng Konstitusyon ng California,
ay nangangahulugang, para sa mga distrito ng paaralan gaya ng pagpapakahuugan, ang mga
lokal na kitang ito, maliban sa mga kitang tinukoy ayon sa talataan (5) ng subdibisyon (h)
ng Seksiyon 42238, na ginagamit upang mabawi ang tulong ng estado para sa mga disrito ng
paaralan sa mga kalkulasyong ginawa ayon sa mga Seksiyon 2558, 42238, at Kabanata 7.2
(nagsisimula sa Seksiyon 56836) ng Bahagi 30.
(h) “Ang mga inilaang lokal na nalikom sa mga buwis,” gaya ng pagkakagamit sa
talataan (2) o (3) ng subdibisyon (b) ng Seksiyon 8 ng Artikulo XVI ng Konstitusyon ng
California, ay nangangahulugang, para sa mga distrito ng kolehiyo ng komunidad, ang mga
kita na ginagamit upang mabawi ang tulong ng estado sa mga distrito ng kolehiyo ng
komunidad sa mga kalkulasyong ginawa ayon sa Seksiyon 84700. Hindi kailanman dapat na
ang mga kita o mga natanggap mula sa mga bayad ng estudyante na ituring na “mga inilaang
lokal na nalikom sa mga buwis.”
(i) Para sa mga layunin ng pagkalkula ng 4 na porsiyento ng karapatan ayon sa
subdibisyon (a) ng Seksiyon 8.5 ng Artikulo XVI ng Konstitusyon ng California, “ang
kabuuang halagang iniaatas ayon sa Seksiyon 8(b)” ay nangangahulugan na tulong ng
Pangkalahatang Pondo na iniaatas sa mga paaralan ayon sa subdibisyon (b) ng Seksiyon 8
ng Artikulo XVI ng Konstitusyon ng California, at hindi dapat isama ang mga inilaang lokal
na nalikom sa mga buwis.
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(j) Maaaring susugan ng Lehislatura ang talataan (2) ng subdibisyon (b) upang higit na
makamit ang intensiyon nito, na tiyakin na ang inisyatibong panukalang-batas na nagsususog sa
seksiyong ito ay hindi nagbabawas ng pagpopondo sa mga distrito ng paaralan o mga distrito ng
kolehiyo ng komunidad sa isang antas na mas mababa sa iaatas sana kung hindi inaprobahan ang
inisyatibong panukalang-batas na nagsususog sa seksiyong ito.
SEK.22. Kung may probisyon ng batas na ito o paggamit na pinawalang-bisa, ang
pagkawalang-bisa ay hindi dapat makaapekto sa ibang mga probisyon o paggamit ng batas na
mabibigyan ng epekto nang wala ang walang-bisang probisyon o paggamit, at sa layuning ito
ang mga probisyon ng batas na ito ay may kakayahang ihiwalay.
SEC. 23. (a) Intensiyon ng mga Tao ng Estado ng California sa pag-aproba sa batas na
ito na, kung may batas o susog sa Konsstitusyon ng California na inaprobahan sa Nobyembre
5, 2002, na makakapigil sa batas na ito upang magkabisa, intensiyon ng mga Tao na ang
batas na ito ay magkabisa, kahit pumasa ang naturang batas o susog sa konstitusyon, at
anuman ang bilang ng mga botong tinanggap ng anumang panukalang-batas sa balota ng
Nobyembre 5, 2002.
(b) Ang batas na ito ay dapat magkabisa anumang ang ibang probisyon ng batas.
(c) Malinaw na intensiyon ng mga botante na ang batas na ito ay dapat magkabisa sa
ika-12:01 ng umaga sa Nobyembre 5, 2002.

(d) Malinaw na intensiyon ng mga botante na ang batas na ito ay dapat magkabisa
kahit ang Konstitusyon ng California ay susugan sa eleksiyon ng Nobyembre 5, 2002, upang
ipagbawal o takdaan ang pagpapatibay ng bagong pagbubuwis.
(e) Sa kabila ng anumang ibang probisyon ng seksiyong, ito ang Seksiyon 2 ng batas
na ito ay dapat magkabisa sa Enero 1, 2003.
SEK. 24. (a) Ang batas na ito ay dapat bigyan ng liberal na pagpapakahulugan upang
isulong ang mga layunin nito, lalo na tungkol sa pagpapahintulot na ito ay magkabisa.(b)
Anumang salungatan sa pagitan ng isang probisyon sa batas na ito at sa anumang ibang
probisyon ng batas na nagkabisa bago ang ang petsang nagkabisa ang batas na ito ay dapat
lutasin nang pabor sa probisyon ng batas na ito.
(c) Ang batas ay dapat ipatupad sa pinakamabilis na paraan. Lahat ng pang-estado at
lokal na opisyal ay dapat magpatupad ng hakbang na ito sa abot ng kanilang awtoridad.
(d) Sinumang tao ay may katayuang ipatupad ang anumang probisyon ng batas na ito.
(e) Ang salaping inilaan, ginasta, oo inilipat ayon sa panukalang-batas na ito ay hindi
dapat ituring na isang paglipat ng mga pondo para sa mga layunin ng Kabanata 9
(nagsisimula sa Seksiyon 2780) ng Dibisyon 3 ng Kodigo sa Isda at Ligaw na Hayop.

Panukala 52
Ang inisyatibong panukalang-batas na ito ay isinumite sa mga tao alinsunod sa mga
probisyon ng Seksiyon 8 ng Artikulo II ng Konstitusyon ng California.
Ang inisyatibong panukalang-batas na ito ay nagsususog at nagdaragdag sa mga
seksiyon ng Kodigo sa Eleksiyon; dahil dito, ang mga kasalukuyang probisyon na
iminumungkahing tanggalin ay nakalimbag sa tipong pantanggal at ang mga bagong
probisyon na iminumungkahing idagdag ay nakalimbag sa tipong italika upang ipahiwatig na
ang mga ito ay bago.
IMINUMUNGKAHING BATAS
BATAS NG 2002 PARA SA REHISTRASYON NG BOTANTE
SA ARAW NG ELEKSIYON
ARTIKULO 1. TITULO
SEKSIYON 1. Ang batas na ito ay dapat makilala, at maaaring tawaging “Batas ng
2002 Para sa Rehistrasyon ng Botante sa Araw ng Eleksiyon.”
ARTIKULO 2. MGA NAPAG-ALAMAN AT MGA LAYUNIN
SEK. 2. Napag-alaman at ipinahahayag ng mga tao sa Estado ng California na:
(1) Dapat na maging patakaran ng estadong ito na ang bawat karapat-dapat na botante
na gustong bumoto ay may pagkakataong gawin ito.
(2) Bumababa ang antas ng paglahok ng mga botante sa California. Ang totoo, ang
Pampanguluhang Eleksiyon ng 2000 sa California ay may pinakamababang paglahok ng
botante mula noong eleksiyon ng 1924. Bilang pinakamalaking estado na nangunguna rin
sa pagkakaroon ng iba-ibang uri ng tao sa nasyon, kailangang ayusin ng California ang mga
batas nito para tumaas ang paglahok ng botante at dapat gawin ang lahat ng makatwirang
hakbang upang makamit ang layuning iyan. Ang mga estado na kasalukuyang
nagpapahintulot ng Rehistrasyon ng Botante sa Araw ng Eleksiyon ay nangunguna sa
nasyon sa paglahok ng botante.
(3) Ang mga layunin ng Batas Para sa Rehistrasyon ng Botante sa Araw ng Eleksiyon
ay upang:
(a) magtatag ng mga pamamaraan na nagbibigay ng kakayahan sa mga botante na
magparehistro at bumoto sa Araw ng Eleksiyon;
(b) bigyan ang lahat ng karapat-dapat na botante ng pagkakataon na bumoto; at
(c) itaas ang mga proteksiyon laban sa pandaraya ng botante.
(4) Ang Batas Para sa Rehistrasyon ng Botante sa Araw ng Eleksiyon ay nagtataas ng
mga parusa sa pandaraya ng botante ang pandaraya sa rehistrasyon ng botante.
(5) Ito ay nagkakaloob ng karagdagang oras sa mga opisyal ng mga eleksiyon na ihanda
ang listahan ng mga botante at materyal para sa Araw ng Eleksiyon.
ARTIKULO 3.
REHISTRASYON NG BOTANTE SA ARAW NG ELEKSIYON
SEK.3. Artikulo 4.5 (nagsisimula sa Seksiyon 2170) ay idinaragdag sa Kabanata 2 ng
Dibisyon 2 ng Kodigo sa Eleksiyon, upang mabasang:
Artikulo 4.5. Rehistrasyon at Pagboto sa Araw ng Eleksiyon
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2170. Bilang karagdagan sa ibang mga paraan ng rehistrasyon ng botante na itinatadhana
ng kodigong ito, sinumang manghahalal na kuwalipikadong bumoto sa ilalim ng kodigong ito at
Seksiyon 2 ng Artikulo II ng Konstitusyon ng California ay maaaring magparehistro o muling
magparehistro upang bumoto alinsunod sa mga sumusunod na probisyon pagkatapos magharap ng
katunayan ng kasalukuyang address na tirahan:
(a) Ang isang manghahalal ay maaaring magparehistro upang bumoto, o maaaring muling
magparehistro kung ang rehistrasyon ay batay lamang sa pagbabago ng legal na pangalan o lugar na
tirahan, sa araw ng eleksiyon sa botohan sa kanyang presinto. Ang opisyal ng mga eleksiyon ay
dapat magkaloob ng mga pormularyo ng rehistrasyon ng botante para gamitin sa rehistrasyon sa
lahat ng lugar na botohan.
(b) Ang isang manghahalal ay maaaring magparehistro o muling magparehistro upang bumoto
simula sa 28 araw bago ang eleksiyon at patuloy hanggang sa araw ng eleksiyon sa anumang opisina
ng opisyal sa mga eleksiyon ng county sa county kung saan nakatira ang botante.. Kun ang botante
ay kasalukuyang nakarehistro sa loob ng county at lumipat sa loob ng county na iyon, ang dapat
lamang niyang kumpletuhin ay ang isang bagong apidabit ng rehistrasyon.
2171. (a) Ang isang tao na nagparehisto o muling nagparehistro upang bumoto sa araw ng
eleksiyon, pagkatapos magpakita ng katunayan ng kasalukuyang tirahan at magsagawa ng apidabit
ng rehistrasyon na nagpapatunay sa ilalim ng parusa sa pagsasabi ng hindi totoo na ang
impormasyong nilalaman ng apidabit ay totoo at tumpak, ay maaaring bumoto gaya ng
itinatadhana sa Artikulo 4 (nagsisimula sa Seksiyon 14270) ng Kabanata 3 ng Dibisyon 14.
(b) Para sa mga layunin ng seksiyong ito, ang katunayan ng kasalukuyang tirahan para sa
isang botanteng nagtatangkang bumoto sa botohan kung saan siya ay karapat-dapat bumoto batay
sa kanyang kasalukuyang tirahan ay dapat na binubuo ng:
(1) Isang pangkasalukuyan, balidong lisensiya sa pagmamaneho sa California o kard ng
identipikasyon ng California na kabilang ang pangalan at kasalukuyang tirahan ng botante; o
(2) Anuinmang dalawang dokumento mula sa mga kategoryang nakalista sa ibaba, maliban
sa hindi lalampas sa isang dokumento sa bawat kategorya na nakalista sa mga subtalataan (L) at
(M) ang dapat gamitin, pareho ng mga ito ay dapat maglaman ng pangalan at kasalukuyang
address na tirahan ng botante:
(A) Identipikasyon ng militar.
(B) Kard ng bayad sa kolehiyo o unibersidad o identipikasyon ng estudyante.
(C) Kasunduan sa pag-upa.
(D) Pahayag ng sangla.
(E) Pahayag ng buwis sa ari-arian.
(F) Pahayag ng buwis sa kita.
(G) Singil sa utilidad.
(H) Singil sa kard ng kredito.
(I) Pahayag ng bangko.
(J) Naunang inilimbag na tseke o papel ng deposito sa bangko.
(K) Rehistrasyon ng sasakyan.
(L) Koreong ipinadala sa botante sa kanyang kasalukuyang tirahan.
(M) Sinumpaang nakasulat na pahayag na ibinigay sa harap ng isang manggagawa sa
botohan mula sa isang rehistradong botante sa presinto na naglalahad na kilala niya at maituturo
ang taong nagtatangkang bumoto, at nagpapatunay sa pangalan at tirahan ng taong nagtatangkang
bumoto.
(c) Ang opisyal ng mga eleksiyon ay dapat magpadala ng pormularyo ng paunawa sa botante
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pagkaraan ng petsa ng eleksiyon sa sinumang tao na wastong nagparehistro o muling nagparehistro
upang bumoto ayon sa seksiyong ito, at ang botante ay dapat na nakarehistro para sa mga eleksiyon
sa hinaharap sa address kung saan ang botante ay nagparehistro o muling nagparehistro. Ang
apidabit ng rehistrasyon ng sinumang tao na ang pormularyo ng paunawa sa botante ay ibinalik ng
tanggapan ng koreo bilang hindi maipapadala ay dapat ayusin alinsunod sa mga pamamaraang
nakalagay sa Seksiyon 2221.
2172. Ang isang taong nakatira sa isang presintong koreo-lahat o sa isang hurisdiksiyon na
nagsasagawa ng balota sa eleksiyon na koreo-lahat na nais magparehistro o muling magparehistro
upang bumoto sa loob ng 28 araw ng eleksiyon o sa araw ng eleksiyon ay maaaring gawin ito ayon
sa subdibisyon (b) ng Seksiyon 2170.
2173. Ang opisyal sa mga eleksiyon ay dapat magtipon ng isang listahan o indise ng mga
botanteng nakarehistro o muling nagprehistro upang bumoto ayon sa artikulong ito. Pagkatapos
bilangin ang mga boto sa eleksion, ang opisyal sa mga eleksiyon ay dapat repasuhin ang mga
pangalan sa listahan o indise at kanselahin ang anumang duplikadong rehistrasyon ng botante.
Kung lumilitaw na may botanteng ang pangalan ay lumitaw sa listahan o indise na gumawa ng
pandaraya sa loob ng kahulugan ng Seksiyon 18560 ng Kodigo sa Eleksiyon, ang opisyal sa mga
eleksiyon ay dapat na kaagad magbigay ng nakasulat na paunawa sa abugado ng distrito at sa
Sekretaryo ng Estado.
2174. (a) Ang bawat botohan ay dapat na may nakahiwalay na lugar na nakalaan sa
rehistrasyon ng botante sa araw ng eleksiyon. Hindi kukulangin sa isang miyembro ng lupon ng
presinto sa bawat botohan ang dapat sanayin bago ang eleksiyon sa mga pamamaraan sa
rehistrasyon at pagboto sa araw ng eleksiyon at dapat italaga upang magsagawa ng rehistrasyon ng
botante sa araw ng eleksiyon. Ang bagong rehistrasyon o muling rehistrasyon sa ilalim ng batas na
ito ay dapat isagawa sa paraang hindi nakakagambala sa o nakakaantala sa pagboto ng mga taong
naunang nagparehistro upang bumoto.
(b) Ang opisyal sa mga eleksiyon ay dapat magkaloob ng pagsasanay sa sinumang mga tong
nagsasagawa ng rehistrasyon o muling rehistrasyon sa araw ng eleksiyon. Ang mga estudyanteng
nakakatugon sa mga iniaatas ng Seksiyon 12302 ay maaaring magsagawa ng rehistrasyon o muling
rehistrasyon sa araw ng eleksiyon sa kondisyong nagsanay sila para sa layuning iyon at inaprobahan
ng opisyal sa mga eleksiyon.
2175. (a) Ang bawat lugar na botohan ay dapat magkaloob sa isang madaling makitang
lugar na itinalaga para sa rehistrasyon ng botante ng paskil na kabilang ang lahat ng sumusunod na
impormasyon:
(1) Isang pahayag na ang batas ay nagtatadhana ng rehistrasyon at/o muling rehistrasyon sa
araw ng eleksiyon.
(2) Isang paglalarawan ng mga uri ng dokumento na maaaring gamitin upang ipakita ang
katunayan ng kasalukuyang tirahan.
(3) Isang pahayag na ang mga dokumento ng rehistrasyon ay pinirmahan sa ilalim ng parusa
sa pagsasabi ng hindi totoo at anumang madayang pahayag na ginawa kaugnay ng pagpaparehistro
upang bumoto ay maaaring maging dahilan upang usigin ang tao sa krimen.
(b) Bilang karagdagan sa paskil na tinukoy sa subdibisyon (a), ang katulad na impormasyon
ay makukuha sa nakasulat na anyo para ipamahagi sa botohan sa anumang wika kung saan ang
balota at mga materyal sa rehistrasyon ng botante ay iniaatas na makuha.
(c) Ang Sekretaryo ng Estado at bawat opisyal sa mga eleksiyon ay dapat magbigay-alam sa
mga botante ng tungkol sa rehistrasyon sa araw ng eleksiyon, at dapat isama ang impormasyon
tungkol sa pagkakaroon ng rehistrasyon sa araw ng eleksiyon sa lahat ng kasalukuyang pagsisikap
tungkol sa pagbibigay-alam sa botante. Ang impormasyong tungkol sa rehistrasyon ng botante sa
araw ng eleksiyon ay makukuha sa mga wikang iba sa Ingles gaya ng iniaatas ng kasalukuyang
batas na may kaugnayan sa mga materyal sa rehistrasyon at pagboto.
ARTIKULO 4.
MGA TUMAAS NA PARUSA SA PANDARAYA
SEK. 4. Upang mapaliit ang posibilidad ng madayang rehistrasyon o pagboto, ang mga
parusa sa paggawa ng mga naturang aktibidad, o pakikipagsabwatan sa naturang aktibidad,
ay itinaas. Ang mga sumusunod na probisyon ng Kodigo sa Eleksiyon ay sinususugan upang
itaas ang mga parusa gaya ng ipinababatid:
18001. Pagkatapos mapatunayang nagkasala para ng anumang krimeng
mapaparusahan ng pagkabilanggo sa alinmang kulungan o bilangguan, na walang multang
ipinapataw kaugnay nito, ang hukuman ay maaaring dapat magpataw ng multa sa nagkasala
na hindi lalampas sa isang libong dolyar ($1,000) dalawang libong dolyar ($2,000) sa mga
kaso ng misdemenor o sampung libong dolyar ($10,000) dalawampung libong dolyar
($20,000) sa mga kaso ng krimen, bilang karagdagan sa pagkabilanggo.
SEK. 5. MGA BAGONG PARUSA SA PAKIKIPAGSABWATAN UPANG
GUMAWA NG PANDARAYA. Seksiyon 18561.1 ay idinaragdag sa Kodigo sa Eleksiyon,
upang mabasang:
18561.1. Kung dalawa o higit na tao ay nagsabwatan upang gumawa ng mga sumusunod
na gawain sila ay napatunayang nagkasala ng krimen na mapaparusahan ng pagkabilanggo sa
bilangguan ng estado ng tatlo, apat, o limang taon:
(a) Hindi karapat-dapat bumoto sa isang eleksiyon, madayang bumoto o madayang
nagtangkang bumoto sa isang eleksiyon.

(b) Karapat-dapat bumoto sa isang eleksiyon, bumoto ng higit sa isang beses o nagtangkang
bumoto nang higit sa isang beses.
(c) Kumuha, tumulong, naghimok, o nagpayo sa ibang tao na bumoto sa isang eleksiyon,
alam na ang tao ay hindi karapat-dapat bumoto.
(d) Kumuha, tumulong, naghimok, o nagpayo sa ibang tao na karapat-dapat bumoto sa isang
eleksiyon na bumoto nang higit sa isang beses.
(e) Nagbayad, nag-ambag, nag-alok o nangako ng pera o ibang mahalagang bagay sa ibang
tao upang bumoto sa isang eleksiyon para sa sinumang partikular na kandidato.
(f) Nagtangkang magbayad, mag-ambag, mag-alok o mangako ng pera o ibang mahalagang
bagay sa ibang tao upang bumoto sa isang eleksiyon para sa sinumang partikular na kandidato.
ARTIKULO 5.
PAGSASARA NG REHISTRASYON NA IBA SA 28-ARAW BAGO ANG
REHISTRASYON SA ARAW NG ELEKSIYON AT ARAW NG ELEKSIYON; IBANG
KAAYONG PAGBABAGO SA KODIGO SA ELEKSIYON
SEK. 6. Ang batas na ito ay nagbabago sa kasalukuyang 15-araw na pagsasara ng
rehistrasyon upang maging 20 araw, maliban sa mga kaso ng rehistrasyon ng botante
alinsunod sa mga probisyon ng batas na ito na nagaganap sa 28-araw na panahon bago ang
eleksiyon at sa araw ng eleksiyon.. Ang mga sumusunod na probisyon ng Kodigo sa Eleksiyon
ay sinususugan upang gawin ang pagbabagong ito:
SEK. 7. Seksiyon 321 ng Kodigo sa Eleksiyon ay sinususugan upang mabasang:
321. “Manghahalal” ay nangangahulugang sinumang tao na mamamayan ng Estados
Unidos na 18 taong gulang o mas matanda at residente ng isang presinto sa eleksiyon ng
Estado ng California nang hindi kukulangin sa 29 araw bago ang eleksiyon.
SEK. 8. Seksiyon 2035 ng Kodigo sa Eleksiyon ay sinususugan upang mabasang:
2035. Isang taong nakarehistrto bilang botante sa alinmang presinto sa California na
umalis doon sa loob ng 14 28 araw bago ang eleksiyon ay dapat, para sa layunin ng
eleksiyong iyon, na maging karapat-dapat bumoto sa isang presinto kung saan ang tao ay
umalis hanggang sa pagsasara ng mga botohan sa petsa ng eleksiyong iyon.
SEK. 9. Seksiyon 2100 ng Kodigo sa Eleksiyon ay sinususugan upang mabasang:
2100. Walang taong dapat irehistro maliban sa itinatadhana ng kabanatang ito
maliban, o gaya ng itinatadhana sa Artikulo 4.5 (nagsisimula sa Seksiyon 2170) ng Kabanata 2
ng Dibisyon 2, o pagkatapos magpakita at magharap ng isang sertipikadong kopya ng pasiya
ng hukumang superyor na nagtatagubilin na gawin ang rehistrasyon.
SEK. 10. Seksiyon 2102 ng Kodigo sa Eleksiyon ay sinususugan upang mabasang:
2102. (a) Ang isang tao ay hindi maaaring irehistro bilang botante maliban sa
pamamagitan ng apidabit ng rehistrasyon. Ang apidabit ay dapat ipakoreo o ihatid sa opisyal
sa mga eleksiyon ng county at dapat nakalagay ang lahat ng katotohanang iniaatas na
ipakita ng kabanatang ito. Ang isang wastong isinagawang rehistrasyon ay dapat ituring na
may-bisa pagkatanggap ng apidabit ng opisyal sa mga eleksiyon ng county kung tinanggap sa
o bago ang ika-15 ika-19 na araw bago ang eleksiyon na gaganapin sa presinto na
nagpaparehistro,, o sa 28 araw bago ang eleksiyon o sa araw ng eleksiyon alinsunod sa Artikulo
4.5 (nagsisimula sa Seksiyon 2170) ng Kabanata 2 ng Dibisyon 2. Ang isang wastong
isinagawang rehistrasyon ay dapat ituring na may-bisa pagkatanggap ng apidabit ng opisyal
sa mga eleksiyon ng county kung alinman sa mga sumusunod ay angkop:
(1) Ang apidabit ay may tatak ng koreo sa o bago ang ika-15 ika-29 na araw bago ang
eleksiyon at natanggap sa koreo ng opisyal sa mga eleksiyon ng county.
(2) Ang apidabit ay isinumite sa Kagawaran ng mga Sasakyang De-Motor o tinanggap
ng alinman sa ibang pampublikong ahensiya na itinalaga bilang ahensiya sa rehistrasyon ng
botante ayon sa Pambansang Batas ng 1993 sa Rehistrasyon ng Botante (42 U.S.C. Sec.
1973gg) sa o bago ang ika-15 ika-29 na araw bago ang eleksiyon.
(3) Ang apidabit ay inihatid sa opisyal sa mga eleksiyon ng county sa paraang iba sa
inilarawan sa mga talataan talataan (1) o (2) sa o bago ang ika-15 ika-29 na araw bago ang
eleksiyon.
(b) Para maberipika ang mga pirma sa isang pagbawi, inisyatibo, o reperendum na
petisyon o mga pirma sa isang papel ng nominasyon o anumang ibang petisyon sa eleksiyon
o papel sa eleksiyon, ang isang wastong isinagawang apidabit ng rehistrasyon ay dapat ituring
na may-bisa para sa beripikasyon kung pareho ng (a) (1) ang apidabit ay pinirmahan sa
petsang katulad o sa petsa bago ang pagpirma ng petisyon o papel, at (b) (2) ang apidabit ay
natanggap ng opisyal sa mga eleksiyon ng county sa o bago ang petsa kung kailan ang
petisyon o papel ay iniharap.
(c) Sa kabila ng anumang ibang probisyon ng batas na kasalungat, ang apidabit ng
rehistrasyon na iniaatas sa ilalim ng kabanatang ito ay hindi maaaring pasumpaan, pero ang
nilalaman ng apidabit ay dapat na sertipikado sa pagiging totoo at tumpak, sa ilalim ng
parusa sa pagsasabi ng hindi totoo, ng pirma ng gumagawa ng apidabit.
SEK. 11. Seksiyon 2107 ng Kodigo sa Eleksiyon ay sinususugan upang mabasang:
2107. (a) Maliban kung itinatadhana sa subdibisyon (b), ang opisyal sa mga eleksiyon
ng county ay dapat tumanggap ng mga apidabit ng rehistrasyon sa lahat ng oras maliban sa
14 28 araw bago ang anumang eleksiyon, kapag ang rehistrasyon ay tumigil para sa
eleksiyong iyan para sa mga manghahalal na nakatira sa teritoryo kung saan ang eleksiyon
ay gaganapin maliban sa itinatadhana sa Artikulo 4.5 (nagsisimula sa Seksiyon 2170) ng
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Kabanata 2 ng Dibisyon 2. Ang mga paglipat ng rehistrasyon para sa isang eleksiyon ay
maaaring gawin mula sa isang presinto patungo sa ibang presinto sa kaparehong county sa
anumang oras kapag ang rehistrasyon ay isinasagawa sa presintong gustong paglipatan ng
manghahalal.
(b) Ang opisyal sa mga eleksiyon ng county ay dapat tumanggap ng apidabit ng
rehistrasyon na isinagawa bilang bahagi ng kard ng rehistrasyon ng botante sa darating na
eleksiyon kung ang apidabit ay isinagawa sa o bago ang ika-15 ika-29 na araw bago ang
eleksiyon, at kung alinman sa mga sumusunod ay angkop:
(1) Ang apidabit ay may tatak ng koreo sa o bago ang ika-15 ika-29 na araw bago ang
eleksiyon at natanggap sa koreo ng opisyal sa mga eleksiyon ng county.
(2) Ang apidabit ay isinumite sa Kagawaran ng mga Sasakyang De-Motor o tinanggap
ng alinman sa ibang pampublikong ahensiya na itinalaga bilang ahensiya sa rehistrasyon ng
botante ayon sa Pambansang Batas ng 1993 sa Rehistrasyon ng Botante (42 U.S.C. Sec.
1973gg) sa o bago ang ika-29 na araw bago ang eleksiyon.
(3) Ang apidabit ay inihatid sa opisyal sa mga eleksiyon ng county sa paraang iba sa
inilarawan sa mga talataan (2) (1) at (3) (2) sa o bago ang ika-15 ika-29 na araw bago ang
eleksiyon.
SEK. 12. Seksiyon 2119 ng Kodigo sa Eleksiyon ay sinususugan upang mabasang:
2119. (a) Sa halip ng pagsasagawa ng bagong apidabit ng rehistrasyon para sa isang
pagbabago ng address sa loob ng county ang opisyal sa mga eleksiyon ng county ay dapat
tumanggap ng paunawa o liham ng pagbabago ng address na pinirmahan ng botante sa
kanyang pagpaparehistro.
(b) Ang opisyal sa mga eleksiyon ng county ay dapat tumanggap ng paunawa para sa
darating na eleksiyon at dapat baguhin ang address sa apidabit ng rehistrasyon ng botante
kung ang paunawa ay isinagawa sa o bago ang ika-15 ika-29 na araw bago ang eleksiyon at
kung ang alinman sa mga sumusunod ay angkop:
(1) Ang paunawa ay may tatak ng koreo sa o bago ang ika-15 ika-29 na araw bago ang
eleksiyon at natanggap sa koreo ng opisyal sa mga eleksiyon ng county.
(2) Ang paunawa ay isinumite sa Kagawaran ng mga Sasakyang De-Motor o tinanggap
ng alinman sa ibang pampublikong ahensiya na itinalaga bilang ahensiya sa rehistrasyon ng
botante ayon sa Pambansang Batas ng 1993 sa Rehistrasyon ng Botante (42 U.S.C. Sec.
1973gg) sa o bago ang ika-29 na araw bago ang eleksiyon.
(3) Ang paunawa ay inihatid sa opisyal sa mga eleksiyon ng county sa paraang iba sa
inilarawan sa mga talataan (2) (1) at (3) (2) sa o bago ang ika-15 ika-29 na araw bago ang
eleksiyon.
SEK. 13. Seksiyon 2154 ng Kodigo sa Eleksiyon ay sinususugan upang mabasang:
2154. Kung ang opisyal sa mga eleksiyon ng county ay tumanggap ng apidabit ng
rehistrasyon na hindi kabilang ang mga bahagi ng impormasyon kung saan may espasyong
ipinagkaloob, ang opisyal sa mga eleksiyon ng county mga botantes ay dapat gamitin ang
mga sumusunod na pagpapalagay na pansagot:
(a) Kung walang panggitnang pangalan o inisyal na ipinakita, dapat ipalagay na wala nito.
(b) Kung walang ipinakitang kinasasapiang partido, dapat ipalagay na ang gumagawa
ng apidabit ay walang kinasasapiang partido.
(c) Kung walang ipinapakitang petsa ng pagsasagawa, dapat ipalagay na ang apidabit
ay isinagawa sa o bago ang ika-15 ika-29 na araw bago ang eleksiyon, sa kondisyon na (1)
ang apidabit ay natanggap ng opisyal sa mga eleksiyon ng county sa o bago ang-ika-15 ika29 na araw bago ang eleksiyon, o (2) ang apidabit ay may tatak ng koreo sa o bago ang
ika-15 ika-29 na araw bago ang eleksiyon at natanggap sa koreo ng opisyal sa mga eleksiyon
ng county.
(d) Kung ang gumawa ng apidabit ay hindi nagsabi ng estadong sinilangan sa Estados
Unidos, ito ay dapat ipalagay na siya ay ipinanganak sa isang estado o teritoryo ng Estados
Unidos kung ang lugar na ipinanganak ang gumawa ng apidabit ay ipinapakita bilang
“Estados Unidos,” “U.S.A.,” o ibang makikilang katawagan na nagsasabi ng Estados Unidos.
SEK. 14. Seksiyon 2155 ng Kodigo sa Eleksiyon ay sinususugan upang mabasang:
2155. Pagkatanggap ng isang wastong isinagawang apidabit ng rehistrasyon o paunawa
o liham ng pagbabago ng address ayon sa Seksiyon 2119, Artikulo 2 (nagsisimula sa
Seksiyon 2220), o sa Pambansang Batas ng 1993 sa Rehistrasyon ng Botante (42 U.S.C. Sec.
1973gg), ang opisyal sa mga eleksiyon ng county ay dapat magpadala sa botante ng paunawa
sa pamamagitan ng hindi maililipat, primera-klaseng koreo, na hinihiling ang pagtatama ng
address. Ang paunawa sa botante ay dapat na nasa sumusunod na anyo:
PAUNAWA SA BOTANTE
Ikaw ay nakarehistro upang bumoto. Ang kard na ito ay ipinadadala bilang paunawa ng:
1. Iyong apidabit ng rehistrasyon na kinumpleto kamakailan,
O,
2. Isang pagtatama ng iyong rehistrasyon dahil sa isang opisyal na paunawa na ikaw ay
lumipat ng tirahan. Kung ang iyong address na tirahan ay hindi nagbago o kung ang iyong
paglipat ay pansamantala, mangyaring tawagan o sulatan kaagad ang opisyal sa mga
eleksiyon ng county.
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Maaari kang bumoto sa anumang eleksiyon na ginaganap 15 o higit na araw pagkaraan
ng petsang ipinapakita sa likod ng iyong kard.
Ang iyong pangalan ay lilitaw sa indiseng iniingatan sa mga botohan.

(Pirma ng Botante)
SEK. 15. Seksiyon 9094 ng Kodigo sa Eleksiyon ay sinususugan upang mabasang:
9094. (a) Ang Sekretaryo ng Estado ay dapat magpakoreo ng mga pamplet ng balota
sa mga botante, sa mga pagkakataon kung saan ang klerk opisyal sa mga eleksiyon ng county
ay gumagamit ng kagamitan sa pagproseso ng data upang ingatan ang impormasyong
nakalagay sa mga apidabit ng rehistrasyon, bago ang eleksiyon kung saan ang mga
panukalang-batas na nasa pamplet ng balota ay pagbobotohan maliban kung ang isang
botante ay nagparehistro nang kulang sa 29 araw bago ang eleksiyon sa kondisyong ang
botante ay nagparehistro nang higit sa 28 araw bago ang eleksiyon. Ang pagpapakoreo ay dapat
magsimula nang hindi kukulangin sa 40 araw bago ang eleksiyon at dapat makumpleto nang
hindi lalampas sa 21 araw bago ang eleksiyon para sa mga botanteng nagparehistro sa o bago
ang ika-60 araw bago ang eleksiyon. Ang Sekretaryo ng Estado ay dapat magpakoreo ng
isang kopya ng pamplet ng balota sa bawat rehistradong botante sa address na pangkoreo na
nakalagay sa apidabit ng rehistrasyon, o ang Sekretaryo ng Estado ay maaaring magpakoreo
ng isa lamang pamplet ng balota sa dalawa o higit na rehistradong botante na may
magkatulad ng apelyido sa magkatulad na address na pangkoreo.
(b) Sa mga pagkakataon kung saan ang klerk opisyal sa mga eleksiyon ng county ay hindi
gumagamit ng kagamitan sa pagproseso ng data upang mag-ingat ng impormasyong
nakalagay sa mga apidabit ng rehistrasyon, ang Sekretaryo ng Estado ay dapat magkaloob ng
mga pamplet ng balota sa klerk opisyal sa mga eleksiyon ng county nang hindi kukulangin sa
45 araw bago ang eleksiyon na ang mga panukalang-batas na nasa pamplet ng balota ay
pagbobotohan at ang klerk ng county ay dapat magpakoreo ng mga pamplet ng balota sa mga
botante, sa magkakatulad ng petsa at sa paraang katulad ng itinatadhana ng subdibisyon (a).
(c) Ang Sekretaryo ng Estado ay dapat magkaloob para sa pagpapakoreo ng mga
pamplet ng balota sa mga botanteng nagparehistro pagkaraan ng ika-60 araw bago ang
eleksiyon at bago ang ika-28 araw bago ang eleksiyon, sa pamamagitan ng alinman sa: (1)
pagpapakoreo sa paraang itinatadhana sa subdibisyon (a), o (2) na nag-aatas sa klerk opisyal
sa mga eleksiyon ng county na magpakoreo ng mga pamplet ng balota sa mga botanteng
nagparehistro sa county pagkaraan ng ika-60 araw bago ang eleksiyon at bago ang ika-28
araw bago ang eleksiyon ayon sa mga probisyon ng seksiyong ito. Ang ikalawang
pagpapakoreo ng mga pamplet ng balota ay dapat makumpleto nang hindi lalampas sa 10
araw bago ang eleksiyon. Ang klerk opisyal sa mga eleksiyon ng county ay dapat magpakoreo
ng pamplet ng balota sa sinumang taong humiling ng pamplet ng balota. Tatlong kopya, na
ibibigay ng Sekretaryo ng Estado, ang dapat panatalihin sa botohan, habang ginaganap ang
eleksiyon, upang ang mga ito ay malayang masangguni ng mga botante, kabilang ang mga
botanteng nagpaparehistro o muling nagpaparehistro sa araw ng eleksiyon alinsunod sa Artikulo 4.5
(nagsisimula sa Seksiyon 2170) ng Kabanata 2 ng Dibisyon 2.
SEK. 16. Seksiyon 13303 ng Kodigo sa Eleksiyon ay sinususugan upang mabasang:
13303. (a) Para sa bawat eleksiyon, ang bawat angkop na opisyal sa mga eleksiyon ay
dapat magpalimbag, sa puting papel o may kulay na papel, nang walang marka ng tubig, ng
mga kopya ng balotang ipinagkakaloob para gamitin sa bawat presintong botahan, mga
kopyang kapantay o higit sa bilang ng mga botante sa presinto.. Ang mga kopya ay dapat
italagang “huwarang balota” sa kanilang harap at dapat na katulad ng mga opisyal na
balotang gingamit sa eleksiyon, maliban kung iba ang itinatadhana ng batas. Ang huwarang
balota ay dapat ipakoreo, na bayad na ang selyo, nang hingi lalampas sa 40 o kulang sa 21
araw bago ang eleksiyon sa bawat botante na nagparehistro nang hingi kukulangin sa 29
araw bago ang eleksiyon.
(b) Ang opisyal sa mga eleksiyon ay dapat magpadala ng paunawa ng lugar ng botohan
sa bawat botante kasama ng huwarang balota. Tanging opisyal na bagay ang dapat ipadalang
kasama ng huwarang balota gaya ng itinatadhana ng batas.
(c) Ang opisyal sa mga eleksiyon ay dapat magpadala ng paunawa ng lugar ng botohan
sa bawat botanteng nagparehistro pagkaraan ng ika-29 na araw bago ang eleksiyon at
karapat-dapat na lumahok sa eleksiyon. Ang paunawa ay dapat magsama ng impormasyon
kung saan kukuha ang botante ng huwarang balota at pamplet ng balota bago ang eleksiyon,
isang pahayag na nagpapabatid na ang mga dokumentong ito ay makukuha sa lugar ng
botohan sa oras ng eleksiyon, at ang address ng website ng Sekretaryo ng Estado at, kung
angkop, ang website ng county kung saan maaaring makita ang huwarang balota.

TEKSTO NG MGA IMINUMUNGKAHING BATAS
Panukala 52 (ipinagpapatuloy)
ARTIKULO 6.
PAGPOPONDO PARA SA MGA KARAGDAGANG
TAUHAN SA ARAW NG ELEKSIYON
SEK. 17. Seksiyon 2131 ay idinaragdag sa Kodigo sa Eleksiyon, upang mabasang:
2131. (a) Ang Pondo Para sa Rehistrasyon sa Araw ng Eleksiyon ay itinatatag sa Tesorerya
ng Estado. Ang pondo ay isang espesyal na pondo na nilikha para tulungan ang mga opisyal sa mga
eleksiyon sa pagpapatupad ng mga probisyon ng batas na ito, kabilang ang, pero hindi limitado sa,
pagsasanay at pagkakaloob ng karagdagang tauhan upang isagawa ang rehistrasyon sa mga araw ng
eleksiyon, pagkakaloob ng mga karagdagang materyal sa pagboto at pagpapalawak ng mga
programang pag-abot sa botante.
(b) Sa kabila ng Seksiyon 13340 ng Kodigo ng Pamahalaan, ang halagang anim na milyong
dolyar ($6,000,000), iniaakma taun-taon upang magpakita ng mga pagtaas sa halaga ng
pamumuhay, ay dapat patuloy na ilaan mula sa Pangkalahatang Pondo sa Pondo Para sa
Rehistrasyon sa Araw ng Eleksiyon nang walang pagsasaalang-alang sa taon ng pananalapi para sa
mga layunin ng batas na ito.
(c) Sa Hulyo 1 ng bawat taon ang Kontroler ng Estado ay dapat ilipat mula sa
Pangkalahatang Pondo patungo sa Pondo Para sa Rehistrasyon sa Araw ng Eleksiyon ng halagang
anim na milyong dolyar ($6,000,000), kasama ang anumang mga pagtaas sa halaga ng
pamumuhay. Sa kabila ng Seksiyon 13340 ng Kodigo ng Pamahalaan, lahat ng pondo sa Pondo
Para sa Rehistrasyon sa Araw ng Eleksiyon ay dapat na patuloy na ilaan sa Sekretaryo ng Estado
nang walang pagsasaalang-alang sa taon ng pananalapi upang gastahin para sa mga layunin ng
batas..
(d) Ang mga pondong idineposito sa Pondo Para sa Rehistrasyon sa Araw ng Eleksiyon ay
hindi napapailaim sa paglalaan ng Lehislatura at sa kabila ng anumang ibang probisyon ng batas,
ay maaaring gastahin ng Sekretaryo ng Estado nang walang pagsasaalang-aalang sa taon ng
pananalapi at hindi dapat ibalik sa anumang ibang pondo. Sa kabila ng anumang ibang probisyon
ng batas, ang interes na kinita ng pondo ay dapat matipon lamang sa pondo at maaari lamang
gastahin para sa mga layunin ng batas na ito.
(e) Ang mga salaping idineposito sa Pondo Para sa Rehistrasyon sa Araw ng Eleksiyon ay
dapat na ipamahagi taun-taon ng Serketaryo ng Estado sa mga county upang masagot ang mga
gastos ng pagpapatupad ng mga probisyon ng batas na ito, kabilang ang gastos ng pagkakaloob at
pagsasanay ng mga karagdagang tauhan upang isagawa ang rehistrasyon ng botante sa araw ng
eleksiyon, paglikha ng mga karagdagang materyal sa rehistrasyon ng botante at pagpapalawak ng
mga programang pag-abot. Ang mga naturang salapi ay dapat ilaan na ginagamit ang isang
makatwiran at pantay na pormula ng pamamahagi na nagbibigay ng priyoridad sa mga aktuwal na
gastos sa pagkakaloob ng mga karagdagang tauhan na iniaatas ng batas ng ito. Lahat ng pondong
inilipat sa Pondo Para sa Rehistrasyon sa Araw ng Eleksiyon ay dapat ipamahagi sa mga county
para gamitin gaya ng tinukoy sa batas na ito, walang bahagi ng mga pondong ito ang dapat gamitin
ng Sekretaryo ng Estado sa pangangasiwa ng proseso ng paglalaan.
(f) Ang mga opisyal sa mga eleksiyon na tumatanggap ng mga salapi mula sa Pondo Para sa
Rehistrasyon sa Araw ng Eleksiyon ay dapat magsumite ng taunang ulat sa Sekretaryo ng Estado
na tumutukoy kung paano ginamit ang mga salaping ito, kabilang ang bilang mga tauhang idinagdag
upang isagawa ang rehistrasyon ng botante at isang paglalarawan ng anumang pag-abot sa botante
na ipinatutupad bilang resulta ng pagpopondo.

ARTIKULO 7.
SEK. 18. LIBERAL NA KONSTRUKSIYON. Ang mga probisyon ng hakbang na ito
ay dapat na liberal na bigyang-kahulugan upang matupad ang layunin nito na ipahintulot at
padaliin ang rehistrasyon ng botante at rehistrasyon ng botante sa araw ng eleksiyon.
ARTIKULO 8.
SEK. 19. MGA SUSOG. Ang batas na ito ay maaaring susugan upang isulong ang
layunin ng batas, ipinasa sa bawat kapulungan, dalawang-ikatlo ng Lehislatura ang sumangayon, at pinirmahan ng Gobernador. Para sa mga layunin ng seksiyon ito, ang isang batas ay
hindi ituturing na nagsusulong ng mga layunin ng batas kung ito ay nag-aalis o lumilikha ng
malaking hadlang sa rehistrasyon o muling rehistrasyon sa araw ng eleksiyon. Gayunman,
hindi intensiyon ng seksiyong ito upang pigilan ang mga pagbabago sa pamamaraan ng
rehistrasyon na resulta ng mga pagbabago sa teknolohiya, sa kondisyong ang mga
pagbabagong ito ay nilalayong padaliin ang proseso ng rehistrasyon at itaas ang bilang ng
mga mga karapat-dapat na botante na nagrerehistro upang bumoto. Sa kabila ng nasa itaas,
alinman sa mga seksiyong nasa Artikulo 5 ng batas na ito ay maaaring susugan ng batas,
ipinasa ng mayoriyang boto ng bawat kapulungan, at pinirmahan ng Gobernador.
ARTIKULO 9.
SEK. 20. KAKAYAHANG IHIWALAY.Kung may seksiyon o probisyon sa batas na
ito, o ang paggamit nito ng sinumang tao o pangyayari, ay pinawalang-bisa, intensiyon ng
mga botante na ang mga natitirang seksiyon ng batas ay patuloy na lubos na magkabisa, at
sa layuning ito ang mga probisyon ng batas ay may kakayahang ihiwalay.
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P ROTEKTAHAN A NG I NYONG P RIVACY
At ang inyong karapatang bumoto.

Ang mga biktima ng domestikong karahasan at lihim na
pagsunod ay hindi dapat matakot na bumoto! Kung kayo ay
kuwalipikadong magpalista sa programang lihim na address
ng Ligtas sa Tahanan (Safe at Home), ang impormasyon sa
inyong pagpaparehistro bilang botante ay puwedeng
panatilihing mahigpit na inililihim sa mga kampanya,
tagakuha ng opinyon, tagabalita, at iba pang partido.
Kumpletuhin po ang lamang ang isang lihim na apidabit ng
pagpaparehistro bilang botante sa isa sa mga ahensiya sa
pagpapalista ng Ligtas sa Tahanan—o muling magparehistro
sa Tagarehistro ng mga Botante o Opisina sa Klerk ng
County sa inyong county pagkatapos ninyong magpalista
sa programa.
Ang programang lihim na address ng Ligtas sa Tahanan ay
nagkakaloob ng libreng serbisyong paglipat ng koreo sa mga
biktima ng domestikong karahasan at lihim na pagsunod na
tumutulong na panatilihing lihim ang kanilang mga
address—upang hindi sila matunton ng kanilang mga dating
karelasyon. Sa sandaling makarehistro, ang mga kalahok sa
Ligtas sa Tahanan ay awtomatikong tatanggap ng “katayuan
bilang botanteng nagpapakoreo” upang makaboto sila sa
pamamagitan ng koreo, sa privacy ng kanilang mga tahanan.

call 1-877-322-5227
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Bakit ang Pagboto ay Pinamamalaging Malakas ang Ating Bansa

Noong Pebrero 3, 1870 habang pinagtitibay ang Ikalabinlimang Susog, ang
matagal nang inaasam na pangarap ng mga Aprikano Amerikano na
magkaroon ng karapatang bumoto ay nagiging katotohanan. Noong Agosto 18,
1920, ang mga babae ay binigyan ng karapatang bumoto. Ngayon, ang bawat
isang lampas sa edad na labingwalo ay may karapatang bumoto. Bakit ang
pagboto ay napakahalaga sa mga Aprikano Amerikano at kababaihan na
nagprotesta sila nang nagprotesta para lamang makagawa ng pagpili sa isang
piraso ng papel?
www.voteamerica.ca.gov

Ang pagboto ay isang tahimik na dialekto, isang dialekto kung saan ang
pagpiling gagawin ay nangangahulugan ng higit pa sa anumang binigkas na
salita. Ang boto ay nangangahulugan ng pagganap ng aktibong bahagi sa mga
tradisyon at kaugalian ng ating bansa. Ang pagboto ay nangangahulugan ng
pagsasakatuparan ng tungkuling sibiko, at ang pangmatagalang kontribusyon
na ginawa para sa pangangalaga ng demokrasyang Amerikano. Ang pagboto ay
nagpapahintulot na ang isang kasunduan ay maabot sa iba-ibang pananaw.
Pinagkakaisa nito ang isang bansa at hinahayaan ang mga indibidwal na
gumawa ng mga desisyon sa isang bansa, sa halip ng bilang mga indibidwal.
Dahil dito, masasabi na sa pagboto ay nanggagaling ang pagpapahayag ng ating
pinagsama-samang kagustuhan, na siyang marubddob na hinahangad ng mga
kolonista noon at ipinaglaban upang makamit.
Ang karapatang bumoto ay batong panulok ng ating demokrasya, ang
tagapagpatatag sa isang pamahalaan ng mga tao, para sa mga tao, at sa
pamamagitan ng mga tao. Ang lakas ng ating bansa ay nakasalalay sa boto.
Kung walang karapatang bumoto, ang tinig ng mga tao ay mawawala. Ang
ating tunay na lakas ay ang ating kakayahang ipahayag ang ating iba-ibang
pananaw sa pamamagitan ng kubol sa botohan.
Timothy C. Lee
John A. Rowland High School
Rowland Heights, California
Si Timothy ay nagwagi sa Paligsahan ng Sanaysay 2002 ng Sekretaryo ng
Estado. Ang sanaysay ni Timothy ay pinili mula sa mga sanaysay na tumalakay
sa paksa na kung bakit ang pagboto ay pinamamalaging malakas ang
ating bansa.
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Ingles: 1-800-345-VOTE (8683)
Espanyol: 1-800-232-VOTA (8682)
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www.voterguide.ss.ca.gov

O pisyal na Patnubay
na Impormasyon
sa Botante
Sa isang pagsisikap na mabawasan ang mga gastos sa eleksiyon, ang Lehislatura
ay nag-awtorisa sa Estado at mga county na magpakoreo ng isa lamang pamplet
sa mga address na may nakatirang higit sa isang botante na magkakatulad ang
apelyido. Maaari kayong kumuha ng mga karagdagang kopya sa pamamagitan ng
pagliham sa opisyal sa mga eleksiyon ng inyong county o sa pamamagitan ng
pagtawag sa 1-800-345-VOTE.

