CALIFORNIA

PANGKALAHATANG
Halalan

Martes,

NOBYEMBRE 7, 2006
Sertipiko ng Katumpakan
Ako, si Bruce McPherson, Kalihim ng Estado ng Estado ng California,
sa pamamagitan nito ay nagpapatunay na ang mga panukalang
kasama dito ay ihaharap sa mga manghahalal ng Estado ng
California sa Pangkalahatang Halalan na gaganapin sa buong
Estado sa Nobyembre 7, 2006, at ang patnubay na ito ay wastong
inihanda alinsunod sa batas.
Saksihan ang aking kamay at ang Dakilang Selyo ng Estado sa
Sacramento, California, ngayong ika-14na araw ng Agosto, 2006.

Bruce McPherson
Kalihim ng Estado

Opisyal na Patnubay na Impormasyon sa Botante

KALIHIM NG ESTADO
Mahal na Botante ng California,
Walang karapatan na higit pa sa karapatang bumoto — lumahok sa proseso ng
halalan, ihalal ang mga responsableng lider, at iparinig ang inyong tinig. Habang nalalapit
ang pangkalahatang halalan, hinihimok ko po kayo na gamitin ang inyong mahalagang
karapatang ito sa Martes, ika-7 ng Nobyembre.
Dito sa Patnubay na Impormasyon sa Botante, makakakita kayo ng impormasyon
na makakatulong sa inyo sa paggawa ng mga may-kaalamang pagpili sa Araw ng
Halalan. Ang mga walang-pinapanigang pagsusuri, pangangatwirang panig at laban
sa labintatlong panukala, mga pahayag mula sa kandidato, at ibang mahahalagang
impormasyon ay inihaharap dito bilang inyong isang-pagtigil na lugar ng pagsangguning
pang-edukasyon. Ang mga materyal na ito ay makukuha rin sa website ng Kalihim ng
Estado sa www.ss.ca.gov. Ang website ay nagkakaloob din ng link sa impormasyon
tungkol sa pagsisiwalat ng pagtustos sa kampanya (http://cal-access.ss.ca.gov) upang
malaman mo kung sino ang nagpopondo sa bawat isa ng mga kampanya.
Upang maging handa sa Araw ng Halalan, mangyaring basahing mabuti ang
materyal dito sa Patnubay na Impormasyon sa Botante. Bilang nakarehistrong botante,
may pagkakataon kayong higit pang palakasin ang pundasyon ng ating demokrasya sa
pamamagitan ng paggamit ng inyong karapatang bumoto.
Mangyaring ipagbigay-alam sa aking opisina o sa inyong lokal na opisyal sa halalan
kung mayroon kayong mga katanungan, ideya, o inaalala tungkol sa pagpaparehistro upang
makaboto o tungkol sa pagboto. Upang makipag-ugnayan sa Kalihim ng Estado, tawagan
ang aming walang-bayad na numero—1-800-339-2957 o bisitahin ang aming website sa
www.ss.ca.gov upang mahanap ang impormasyon tungkol sa matatawagan para sa inyong
lokal na opisyal sa halalan.
Salamat po sa pagiging bahagi ng kinabukasan ng California sa pamamagitan ng
pagboto sa Pangkalahatang Halalan ng Nobyembre 7.
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Kung sakaling ang impormasyon tungkol sa sinumang kandidato o anumang panukala sa balota ay mali o binago
pagkatapos ng paglilimbag nitong Patnubay na Impormasyon sa Botante, mangyaring umasa sa impormasyong
nakalagay sa Halimbawang Balota na ipinagkakaloob ng opisyal ng inyong county sa mga halalan.
Talaan ng mga nilalaman | 3

ANG IYONG BOTO AY NAKAKAGAWA NG PAGKAKAIBA!
SUNDIN ANG 3 MADALING HAKBANG SA PAGBOTO
MAGPAREHISTRO

Kung ikaw ay isang mamamayan ng Estados Unidos, isang residente ng California, wala sa bilangguan o hindi
parolado para sa napatunayang pagkakasala na felony, at 18 taong gulang bago lumampas ang Nobyembre 7,
2006, maaari kang magparehistro para makaboto. Upang magparehistro para makaboto, maaari mong:
• Tawagan o bisitahin ang inyong opisina ng county sa mga halalan.
• Tawagan ang Walang-Bayad na Matatawagan ng Botante ng Kalihim ng Estado sa
1-800-339-2957.
• Magparehistro online sa www.ss.ca.gov/elections/elections_vr.htm.
Ang iyong kinumpletong pormularyo ng pagpaparehistro ay dapat matanggap ng inyong opisina ng county sa
mga halalan nang hindi kukulangin sa 15 araw bago ang halalan (Oktubre 23, 2006).
MATUTO

Maraming paraan na matututo ka tungkol sa mga kandidato at mga panukala sa balota.
• Ang Halimbawang Balota ng Inyong County ay nagbibigay ng lokasyon ng iyong lugar na botohan,
mga oras ng botohan, kung sino ang inyong mga lokal na pambatasang kandidato, paano mag-aaplay
para sa balota ng nagpapadala lamang, paano gagamitin ang kagamitan sa pagboto sa inyong county.
• Ang Patnubay na Impormasyon sa Botante ng Estado ay nagbibigay ng impormasyong kailangan
ninyo tungkol sa mga pambuong-estadong kandidato at mga panukala sa balota. Ang isang
pinakikinggang bersiyon ay makukuha ng mga may kapansanan sa paningin sa pamamagitan ng
pagtawag sa 1-800-339-2957. Ang Patnubay na Impormasyon sa Botante ng Estado ay makukuha
rin online sa www.voterguide.ss.ca.gov.
• Cal-Access ay isang online na kasangkapan na nagbibigay ng impormasyon kung sino ang nagaambag ng mga pondo sa kampanya upang suportahan o salungatin ang mga pambuong-estadong
kandidato at mga panukala sa balota. Pumasok online sa http://cal-access.ss.ca.gov para sa
karagdagang impormasyon.
• Makipag-usap sa Pamilya at mga Kaibigan dahil ang mga desisyon na ginagawa mo sa kubol ng
pagboto ay mahalaga at tumutulong na panatilihing malakas ang ating bansa.
BUMOTO

Ang Araw ng Halalan ay Martes, Nobyembre 7, 2006.Ang mga lugar ng botohan ay bukas mula ika-7 ng
umaga hanggang ika-8 ng gabi.
• Hanapin ang Inyong Lugar ng Botohan—Ang lokasyon ng inyong lugar ng botohan ay nakalagay
sa likod ng halimbawang balota ng inyong county. Mahahanap mo rin ang inyong lugar ng
botohan sa pamamagitan ng pagtawag sa inyong opisina ng county sa mga halalan o online sa
http://www.ss.ca.gov/elections/elections_ppl.htm.
• Upang Bumoto sa Pamamagitan ng Koreo—Ang halimbawang balota ng inyong county ay nagtataglay
ng aplikasyon para sa isang “balota ng nagpapadala lamang.” Upang matanggap ang iyong balota ng
nagpapadala lamang sa tamang oras upang makaboto, ang aplikasyong ito ay dapat matanggap ng
opisina ng inyong county sa mga halalan bago lumampas ang Oktubre 31, 2006. Upang maisama sa
pagbilang, ang iyong balota ng nagpapadala lamang ay dapat matanggap ng opisina ng inyong county
sa mga halalan nang hindi lalampas sa ika-8 ng gabi sa Araw ng Halalan, Nobyembre 7, 2006.
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Mabilis na
Masasangguning
Nahuhugot na Patnubay

Martes, NOBYEMBRE 7, 2006
PANGKALAHATANG HALALAN
Ang nahuhugot na patnubay na ito ay nagtataglay ng kabuuran at impormasyon tungkol sa
matatawagan para sa bawat panukala ng estado na nakalagay sa balota ng Nobyembre 7, 2006.

HUGUTIN ANG PATNUBAY NA ITO AT

Dalhin ito sa
lugar ng botohan!
Opisyal na Patnubay na Impormasyon sa Botante
Bisitahin ang aming website sa www.ss.ca.gov
Mabilis na Masasangguning Nahuhugot na Patnubay | 5

KABUURAN NG PANUKALA SA BALOTA
PANUKALA Proteksiyon sa Pagpopondo sa Proteksiyon. Susog

1A

ng Lehislatura sa Konstitusyon.

KABUURAN

Inilagay sa Balota ng Lehislatura

Nagpoprotekta sa pagpopondo sa transportasyon para sa mga proyektong
pag-alis ng pagsisikip ng trapiko, mga pagpapahusay ng kaligtasan, at
mga lokal na kalye at daan. Nagbabawal sa buwis sa pagbebenta ng
estado sa mga gatong sa sasakyang de-motor na gamitin para sa anumang
layunin na iba sa mga pagpapahusay ng transportasyon. Nagpapahintulot
ng mga pautang sa mga pondong ito kung mayroon lamang malubhang
paghihirap sa pananalapi ng estado. Nag-aatas na ang pautang ng mga
kita mula sa buwis sa pagbebenta ng estado sa mga gatong ng sasakyang
de-motor na lubos na bayaran sa loob ng tatlong taon. Itinatakda ang
mga pautang sa hindi hihigit sa doble sa loob ng 10 taon. Tama sa
Pananalapi: Walang epekto sa kita o gastos. Nagdaragdag ng katatagan
sa pagpopondo sa transportasyon sa 2007 at pagkaraan.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO
OO

HINDI

Ang botong OO sa panukalang
ito ay nangangahulugang: Ang
Konstitusyon ng Estado ay tutukoy
ng mga karagdagang limitasyon sa
kakayahan ng estado na suspendihin
ang paglipat ng mga kita sa buwis
sa pagbebenta ng gasolina mula sa
Pangkalahatang Pondo patungo sa
transportasyon. Bilang karagdagan,
lahat ng nakaraang pagsuspinde ay
iaatas na bayaran bago lumampas
ang Hunyo 30, 2016, sa isang
tinukoy na pinakamababang antas
ng pagbabayad bawat taon

Ang botong HINDI
sa panukalang ito ay
nangangahulugang: Ang
Konstitusyon ng Estado ay
hindi higit na maglilimita
sa kakayahan ng estado na
suspendihin ang paglipat ng
mga kita sa buwis sa pagbebenta
ng gasolina. Ang batas ng
Estado, sa halip ng Konstitusyon
ng Estado, ay tutukoy kung
kailangan babayaran ang mga
nakaraang pagsuspinde.

PANUKALA Batas ng 2006 sa Bono Para sa Kaligtasan sa

1B

Haywey, Pagbawas ng Trapiko, Kalidad ng
Hangin, at Seguridad ng Daungan.

K ABUUR AN

Inilagay sa Balota ng Lehislatura

Ang batas ay gumagawa ng mga pagpapahusay sa kaligtasan at
nagkukumpuni ng mga haywey ng estado, nagpapabuti ng mga
priwey upang bawasan ang pagsisikip, nagkukumpuni ng mga lokal
na kalye at daan, nagpapabuti ng mga haywey sa mga pangunahing
koridor ng transportasyon, nagpapahusay ng kaligtasan sa lindol ng
mga lokal na tulay, nagpapalawak ng pampublikong paghahatid,
tumutulong na kumpletuhin ang ugnayan ng estado ng mga landas ng
sama-samang paggamit ng kotse, nagbabawas ng pagdumi ng hangin,
at nagpapahusay sa seguridad laban sa terorismo at mga daungan ng
barko sa pamamagitan ng pagtatadhana ng pagpapalabas ng bono na
hindi hihigit sa labinsiyam na bilyon siyam na raan at dalawampu’tlimang milyong dolyar ($19,925,000,000). Tama sa Pananalapi:
Gastos ng estado na humigit-kumulang na $38.9 bilyon sa 30 taon
upang bayaran ang mga bono. Karagdagang di-alam na mga pangestado at lokal na gastos sa pagpapatakbo at pagpapanatili.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO
OO

HINDI
Ang botong HINDI
sa panukalang ito ay
nangangahulugang: Ang
estado ay hindi maaaring
magbenta ng $19.9 na bilyon
na pangkalahatang obligasyong
bono, para sa mga layuning ito.

MGA PANGANGATWIRAN

Ang botong OO sa panukalang
ito ay nangangahulugang: Ang
estado ay maaaring magbenta
ng $19.9 na bilyon na mga
pangkalahatang obligasyong
bono, para sa mga pangestado at lokal na proyektong
pagpapahusay upang alisin
ang pagsisikip, pahusayin ang
paglilipat ng mga paninda,
pahusayin ang kalidad ng
hangin, at pahusayin ang
kaligtasan at seguridad ng
sistema ng transportasyon.

PABOR

KONTRA

MGA PANGANGATWIRAN

Ang OO sa 1A ay naglalaan
ng mga buwis na nabayaran na
natin sa istasyon para sa mga
pagpapahusay sa transportasyon
tulad ng pagtatayo ng mga daan,
pag-aalis ng pagsisikip, at mga
pagkukumpuni para sa kaligtasan.
Ang 1A ay nagsasara sa butas
sa batas upang pigilan ang mga
pulitiko na gastahin ang mga buwis
sa gas at ibang mga programa.
Muling Itayo ang California:
OO sa 1A—mas ligtas na mga
daan, nabawasang pagsisikip,
www.ReadForYourself.org.

Bumoto ng “HINDI” sa Panukala
1A! Panatilihin ang Edukasyon,
pangangalagang pangkalusugan,
at tulong sa kalamidad na
pangunahing priyoridad ng
ating Estado. Sa mahihirap na
panahong pangkabuhayan, ang
“awto-piloto” na pagbabadyet
ay nagiging sanhi ng mga hindi
kailangang pagbawas sa mga
paaralan, bumbero, sentro ng
trauma, at pangangalagang
pangkalusugan. Ang Gobernador
at Lehislatura ay dapat
magkaroon ng kakayahang
mag-akma upang matugunan
ang mga pangangailangan ng
mga taga-California. Bumoto
ng “HINDI” sa Panukala 1A.

PABOR

KONTRA

Ang OO sa 1B ay mabilis na
nagpapasimula ng kaluwagan
sa trapiko, pangmaramihang
paghahatid, at mga
pagpapahusay ng kaligtasan
sa bawat panig ng estado nang
hindi nagtataas ng mga buwis.
Ang 1B ay nagtatayo ng mga
bagong daan at mga proyektong
pagpapahusay ng transportasyon
na nagpapabuti ng paggalaw
at nagpoprotekta sa ating
hinaharap na pangkabuhayan.
Muling Itayo ang California:
OO sa 1B—mas ligtas na mga
daan, nabawasang pagsisikip,
at isang malakas na ekonomiya,
www.ReadForYourself.org.

Hindi makakaya ng California
na patuloy na mangutang
para magkaroon ng maling
pakiramdam ng seguridad
na pangkabuhayan. Ang
mas maraming pag-utang ay
nangangahulugan ng paglubha
ng mga kakulangan sa badyet.
Ang botong hindi ay pipilit
sa Lehislatura na magpokus
sa pagbabayad para sa ating
mga pangangailangan sa
transportasyon sa pamamagitan
ng mga kasalukuyang pondo
sa isang paraan na responsable
sa pananalapi. Mangyaring
bumoto ng HINDI sa 1B.

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON
PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON
PANIG

LABAN

Let’s Rebuild California
1127 11th Street, Suite 950
Sacramento, CA 95814
(916) 448-1401
info@readforyourself.org
www.readforyourself.org

Jackie Goldberg, Tagapangulo
ng Komite sa Edukasyon
ng Asembleya
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PANIG

LABAN

Let’s Rebuild California
1127 11th Street, Suite 950
Sacramento, CA 95814
(916) 448-1401
info@readforyourself.org
www.readforyourself.org

California Taxpayer
Protection Committee
Thomas N. Hudson,
Executive Director
9971 Base Line Road
Elverta, CA 95626-9411
(916) 991-9300
info@protecttaxpayers.com
www.protecttaxpayers.com

KABUURAN NG PANUKALA SA BALOTA
PANUKALA Batas ng 2006 sa Ipinagkakatiwalang Pondo Ukol

1C

sa Pabahay at Emerhensiyang Kanlungan.

KABUURAN

Inilagay sa Balota ng Lehislatura

Para sa layuning magkaloob ng mga kanlungan para sa mga inaabusong
babae at sa kanilang mga anak, malinis at ligtas na pabahay para sa
nakakatandang mamamayan na maliit ang kita; tulong na maging
may-ari ng bahay ang may kapansanan, mga beterano ng militar,
at mga nagtatrabahong pamilya; at mga pagkukumpuni at mga
pagpapahusay ng daan sa paggamit ng apartment para sa mga pamilya
at mamamayang may kapansanan, ang estado ay dapat magpalabas
ng mga bono na may kabuuan na dalawang bilyon walong daan at
limampung milyong dolyar ($2,850,000,000) na binabayaran mula
sa mga kasalukuyang pondo ng estado sa pangkaraniwang taunang
gastos na dalawang daan at apat na milyong dolyar ($204,000,000)
kada taon sa loob ng 30 taong buhay ng mga bono. Nag-aatas ng
pag-uulat at paglalathala ng mga taunang independiyenteng sinuring
ulat na nagpapakita ng paggamit ng mga pondo, at naglilimita sa
mga gastos sa pangangasiwa at mga pangkaraniwang gastos.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO
OO

HINDI

Ang botong OO sa panukalang
ito ay nangangahulugang:
Ang estado ay maaaring
magbenta ng $2.85 bilyon na
pangkalahatang obligasyong
bono upang suportahan
ang iba-ibang programang
pabahay at pagtatayo.

Ang botong HINDI
sa panukalang ito ay
nangangahulugang: Ang
estado ay hindi maaaring
magbenta ng $2.85 bilyon na
pangkalahatang obligasyong
bono para sa mga layuning ito.

MGA PANGANGATWIRAN
PABOR

KONTRA

Ang OO sa Panukala 1C
ay nagkakaloob ng mga
emerhensiyang kanlungan
para sa mga inaabusong babae,
mga abot-kayang bahay para
sa mga nakatatanda at dating
mga kabataang tinatangkilik,
at mga kanlungan na may mga
serbisyong panlipunan para sa
mga walang-bahay na pamilya
nang hindi nagtataas ng buwis.
Muling Itayo ang California:
Samahan ang Tirahan Para
sa Sangkatauhan, AARP, at
Pagtutulungan ng CA upang
Tapusin ang Karahasan sa
Tahanan, bumoto ng Oo sa 1C.

Bumoto ng “hindi” sa Panukala
1C. Ang halos $3 bilyon sa
bagong utang ng pamahalaan
at malaking burukrasya
ay hindi magagawang
abot-kaya ang pabahay ng
California. Ang Panukala
1C ay nagbibgiay ng inyong
pera sa isang piling ilang
burukrata at saka tatarakan
ang bawat pamilya ng apat ng
California ng $600 ng utang
at interes. Bumoto ng “hindi”
sa iresponsableng utang.

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON
PANIG

LABAN

Let’s Rebuild California
1127 11th Street, Suite 950
Sacramento, CA 95814
(916) 448-1401
info@readforyourself.org
www.readforyourself.org

Assemblyman Chuck DeVore
California State Assembly
4790 Irvine Blvd., Ste. 105-191
Irvine, CA 92620
(916) 991-9300
NoProp1C@aol.com
www.NoProp1C.com

PANUKALA Batas ng 2006 Para sa mga Pasilidad ng

1D

Pampublikong Edukasyon na Kindergarten–
Unibersidad.

KABUURAN

Inilagay sa Balota ng Lehislatura

Itong sampung bilyon apat na raan at labing-anim na milyong
dolyar ($10,416,000,000) na pagpapalabas ng bono ay magkakaloob
ng kailangang pagpopondo upang alisin ang pagsisiksikan sa
pampublikong paaralan at upang kumpunihin ang mga lumang
paaralan. Ito ay magpapahusay sa kaligtasan sa lindol at magpopondo
ng mga pasilidad sa bokasyonal na edukasyon sa mga pampublikong
paaralan. Ang mga pondo ng bono ay dapat gastahin alinsunod sa
mahihigpit na paraan ukol sa pananagutan. Ang mga pondo ay
gagamitin din upang kumpunihin at pabutihin ang mga kasalukuyang
gusali ng pampublikong kolehiyo at unibersidad at upang magtayo
ng mga bagong silid-aralan upang bigyang-daan ang dumaraming
estudyante sa mga Kolehiyo ng Komunidad ng California,
Unibersidad ng California, at Unibersidad ng Estado ng California.
Tama sa Pananalapi: Gastos ng estado na mga $20.3 bilyon upang
bayaran ang prinsipal ($10.4 na bilyon) at interes ($9.9 na bilyon) ng
mga bono. Pagbabayad na mga $680 milyon kada taon.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO
OO

HINDI

Ang botong OO sa panukalang
ito ay nangangahulugang:
Ang estado ay maaaring
magbenta ng $10.4 na bilyon
na pangkalahatang obligasyong
bono para sa mga pasilidad
ng edukasyon ($7.3 bilyon
para sa mga paaralan ng
paaralang K–12 at $3.1 bilyon
para sa mga pasilidad ng mas
mataas na edukasyon).

Ang botong HINDI
sa panukalang ito ay
nangangahulugang: Ang
estado ay hindi maaaring
magbenta ng $10.4 na bilyon
na pangkalahatang obligasyong
bono para sa mga layuning ito.

MGA PANGANGATWIRAN
PABOR

KONTRA

Ang Oo sa 1D ay ginagawa ang
ating mga gusali ng paaralan na
ligtas sa lindol at binabawasan
ang pagsisiksikan sa mga silidaralan para sa mga estudyante.
Ito ay nagsasapanahon sa mga
paaralan sa pamamagitan ng
bagong teknolohiya, nagtatayo
ng mga pasilidad ng bokasyonal
na edukasyon, at nagpopondo
sa ating mabilis na lumalaking
sistema ng kolehiyo ng
komunidad. Muling Itayo ang
California: OO sa 1D—ang
isang pamumuhan sa ating mga
bata ay isang pamumuhunan
sa hinaharap ng California.

Dapat nating gawin ang
konstruksiyon ng paaralan na
pangunahing priyoridad para
sa kasalukuyang paggasta.
Hindi natin makakaya ang
$10,416,000,000 sa bagong
utang, na babayaran ng mga
batang mag-aaral ngayon sa
matagal na panahon pagkaraang
magtapos ang sarili nilang
mga anak. Karamihan sa
mga paaralan ay walang
matatanggap mula sa bonong
ito. Ang pagiging makatarungan
ay nag-aatas sa mga lokal na
distrito na magbayad para
sa mga lokal na proyekto.

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON
PANIG

LABAN

Lance Olson
Olson Hagel & Fishburn LLP
555 Capitol Mall #1425
Sacramento, CA 95814
(916) 442-2952
www.readforyourself.org

Thomas N. Hudson,
Executive Director
California Taxpayer
Protection Committee
9971 Base Line Road
Elverta, CA 95626-9411
(916) 991-9300
info@protecttaxpayers.com
www.protecttaxpayers.com
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KABUURAN NG PANUKALA SA BALOTA
PANUKALA Batas ng 2006 sa Bono Para sa Paghahanda sa

1E

Kalamidad at Pagpigil sa Baha.

K ABUUR AN

Inilagay sa Balota ng Lehislatura

Ang batas na ito ay muling nagtatayo at nagkukumpuni ng mga
pinakamahinang kayarian sa pagkontrol sa baha ng California upang
protektahan ang mga bahay at pigilan ang pagkawala ng buhay mula
sa mga kalamidad na may kaugnayan sa baha, kabilang ang pagkasira
ng mga harang sa tubig, humahagibis na baha, at mga pagdausdos ng
putik; ito ay nagpoprotekta sa sistema ng panustos na iniinom na tubig
ng California sa pamamagitan ng muling pagtatayo ng mga harang
sa tubig ng delta na madaling mapipinsala ng mga lindol at bagyo; sa
pamamagitan ng pag-aawtorisa ng $4.09 na bilyon dolyar na batas sa
bono. Tama sa Pananalapi: Gastos ng estado na humigit-kumulang na
$8 bilyon sa 30 taon upang bayaran ang mga bono. Kabawasan sa mga
kita sa buwis sa lokal na ari-arian na maaaring umabot ng maraming
milyong dolyar taun-taon. Karagdagang di-alam na mga pang-estado
at lokal na gastos sa pagpapatakbo at pagpapanatili.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO
OO
HINDI
Ang botong OO sa panukalang
ito ay nangangahulugang:
Ang estado ay maaaring
magbenta ng mga $4.1 bilyon
sa pangkalahatang obligasyong
bono upang pondohan ang
mga proyektong pamamahala
ng baha, kabilang ang mga
pagkukumpuni at pagpapahusay
na mga harang sa tubig,
saplad, laktawan, at ibang
mga pasilidad ng pagkontrol
sa baha sa buong estado.

Ang botong HINDI
sa panukalang ito ay
nangangahulugang: Ang
estado ay hindi maaaring
magbenta ng mga $4.1 bilyon
na pangkalahatang obligasyong
bono para sa mga layuning ito.

MGA PANGANGATWIRAN
PABOR

KONTRA

Ang Oo sa Panukala 1E ay
nagpoprotekta laban sa mga
baha at tumutulong na tiyakin
ang sapat na panustos na malinis
na iniinom na tubig para sa
lahat ng taga-California. Ito
ay nagkukumpuni ng mga
harang sa tubig at nagtataas
ng proteksiyon laban sa baha.
Ang 1E ay tumutulong din na
pigilan ang pagdumi ng tubig
sa ating mga ilug-ilugan at
karagatan. Muling Itayo ang
California: OO sa 1E—Malinis
na Tubig, Proteksiyon sa Baha,
at Paghahanda sa Kalamidad.

Hindi nating makakaya ang
$4,090,000,000 sa bagong
utang at mas mataas na buwis
upang mabayaran ito. Ang mga
lokal na proyekto ay dapat
na lokal na pondohan, nang
walang hindi makatarungang
pagtustos. Ang bonong ito
ay hindi magkakaloob ng
bagong iniinom na tubig.
Ang mga pagkumpuning
pinopondohan ng bonong ito
ay hindi muling makukumpuni
bago bayaran ang bonong ito.

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON
PANIG

LABAN

Let’s Rebuild California
1127 11th Street, Suite 950
Sacramento, CA 95814
(916) 448-1401
info@readforyourself.org
www.readforyourself.org

Thomas N. Hudson,
Executive Director
California Taxpayer
Protection Committee
9971 Base Line Road
Elverta, CA 95626-9411
(916) 991-9300
info@protecttaxpayers.com
www.protecttaxpayers.com
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PANUKALA Mga Nakagawa ng Sekswal na Pagkakasala.

83

Mararahas na Sekswal na Maninila.
Parusa, mga Takda sa Paninirahan at
Pagsubaybay. Inisyatibong Batas.

K ABUUR AN Inilagay sa Balota sa Pamamagitan ng mga Pirma sa Petisyon
Nagtataas ng mga parusa para sa mararahas at paulit-ulit na gumagawa
ng sekswal na pagkakasala at mga nanghahalay ng bata. Nagbabawal ng
paninirahan sa malapit sa mga paaralan at parke. Nag-aatas ng Sistema
ng Pandaigdig na Pagposisyon na pagsubaybay sa mga nakarehistrong
nakagawa ng sekswal na pagkakasala. Tama sa Pananalapi: Netong gastos
ng estado sa pagpapatakbo sa loob ng sampung taon na hanggang dalawang
daang milyong dolyar taun-taon; posibleng isang-beses na gastos ng estado
sa konstruksiyon na hanggang maraming daang milyong dolyar; di-alam
na netong tama sa pananalapi ng mga lokal na pamahalaan.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO
OO

HINDI

Ang botong OO sa panukalang
ito ay nangangahulugang: Ang
ilang nakagawa ng sekswal na
pagkakasala ay magsisilbi ng mas
matagal na taning sa bilangguan
at parol. Ang mga nakagawa
ng sekswal na pagkakasala na
pinalaya mula sa bilangguan ay
susubaybayan ng mga kagamitang
Pandaigdig na Sistema ng
Pagposisyon (GPS) habang nasa
parol at habang buhay pagkatapos
palabasin sa pangangasiwa ng
estado. Ang mga nakarehistrong
nakagawa ng sekswal na
pagkakasala ay hindi pahihintulutan
na manirahan sa loob ng 2,000
talampakan ng isang paaralan o
parke. Mas maraming nakagawa
ng sekswal na pagkakasala ay
magiging karapat-dapat para sa
pagtatalaga ng mga hukuman sa
mga pasilidad ng kalusugan ng
isip ng estado para sa paggamot
sa ilalim ng programang Marahas
na Sekswal na Maninila (SVP).

Ang botong HINDI sa panukalang
ito ay nangangahulugang: Ang
mga kasalukuyang batas sa
pagsentensiya at paninirahan
tungkol sa mga nakagawa ng
sekswal na pagkakasala ay
mananatiling may bisa. Ang mga
pang-estado at lokal na ahensiya
ay magpapatuloy na magkaroon
ng awtoridad na subaybayan
ang mga nakagawa ng sekswal
na pagkakasala sa pamamagitan
ng kagamitang GPS habang
nasa parol o probasyon. Ang
mga iniaatas para sa pagtatalaga
ng mga nakagawa ng sekswal
na pagkakasala sa programang
SVP ay hindi magbabago.

MGA PANGANGATWIRAN
PABOR

KONTRA

OO sa Panukala 83—BATAS
NI JESSICA. Ang Panukala
83 ay nagbibigay sa pulisya ng
mga kasangkapang kailangan
nila upang subaybayan ang
mga nakagawa ng sekswal na
krimen. Ang Panukala 83 ay
pinipigilan ang mga molestiyador
ng bata na lumipat sa malapit
sa isang paaralan o parke.
Pinamamalagi ng Panukala 83
ang mga seskwal na maninila
na mas matagal sa bilangguan.
Inendorso ng mga PULIS at
BIKTIMA—Bumoto ng oo sa 83.

Ang Panukala 83 ay gagastusan
ng mga nagbabayad ng buwis ng
tinatantiyang $500 milyon pero
hindi magtataas ng kaligtasan ng
publiko dahil ang pinakamahigpit
at magastos na mga tadhana
nito ay umaaplay sa mga
nagkasala ng misdemeanor at
ibang napatunayang nagkasala
ng maliliit, hindi marahas na
pagkakasala. Ang mga katulad
batas ay nasubok na at nabigo
sa ibang mga estado. Bumoto
ng “Hindi” sa Panukala 83!

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON
LABAN
PANIG
Campaign for Child Safety
921 11th Street, Suite 400
Sacramento, CA 95814
info@83YES.com
www.83YES.com

Gail Jones, Admin. Director
California Attorneys
For Criminal Justice
2225 Eighth Street, Suite 150
Sacramento, CA 95814
(916) 448-8868
gailjonescacj@sbcglobal.net
www.cacj.org

KABUURAN NG PANUKALA SA BALOTA
PANUKALA Kalidad, Kaligtasan ng Tubig at Panustos na Tubig.

84

Pagkontrol sa Baha. Proteksiyon sa Likas na Kayamanan.
Mga Pagpapahusay ng Parke. Mga Bono.
Inisyatibong Batas.

KABUURAN

Inilagay sa Balota sa Pamamagitan ng mga Pirma sa Petisyon

Nagpopondo sa pagkontrol ng tubig, baha, mga likas na kayamanan,
mga proyektong parke at konserbasyon sa pamamagitan ng
pagpapahintulot ng $5,388,000,000 na mga pangkalahatang
obligasyong bono. Mga tadhana sa kaligtasan ng emerhensiyang
iniinom na tubig. Tama sa Pananalapi: Gastos ng estado na hanggang
$10.5 bilyon sa 30 taon upang bayaran ang mga bono. Nabawasang
kita sa buwis sa lokal na ari-arian na maraming milyong dolyar tauntaon. Di-alam na mga pang-estado at lokal na gastos at gastos sa
pagpapanatili, posibleng sampu-sampung milyong dolyar taun-taon.

PANUKALA Panahon ng Paghihintay at Paunawa sa Magulang

85

Bago Tapusin ang Pagbubuntis ng Menor.
Inisyatibong Susog sa Konstitusyon.

KABUURAN

Inilagay sa Balota sa Pamamagitan ng mga Pirma sa Petisyon

Nagsususog sa Konstitusyon ng California upang ipagbawal
ang aborsiyon para sa di-pinalayang menor ng hanggang 48 oras
pagkaraang pasabihan ng doktor ang magulang/tagapangalaga,
maliban sa emerhensiyang medikal o kung may pagtalikdan ng
magulang. Nag-uutos ng mga iniaatas sa pag-uulat. Nagpapahintulot
ng mga bayad-pinsala laban sa mga doktor para sa paglabag. Tama
sa Pananalapi: Posibleng di-alam na netong gastos ng estado na
maraming milyong dolyar taun-taon para sa mga programang
serbisyong pangkalusugan at panlipunan, pangangasiwa ng hukuman,
at pangangasiwa ng ahensiyang pangkalusugan ng estado.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO
ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO
OO

HINDI

Ang botong OO sa panukalang
ito ay nangangahulugang:
Ang estado ay maaaring
magbenta ng $5.4 na bilyon na
pangkalahatang obligasyong
bono para sa ligtas na iniinom
na tubig, kalidad ng tubig, at
panustos na tubig; pagkontrol
sa baha; proteksiyon ng
likas na kayamanan; at mga
pagpapahusay ng parke.

Ang botong HINDI
sa panukalang ito ay
nangangahulugang: Ang
estado ay hindi maaaring
magbenta ng $5.4 na bilyon na
pangkalahatang obligasyong
bono para sa mga layuning ito.

MGA PANGANGATWIRAN
PABOR

KONTRA

Nagkakaloob ng malinis,
ligtas na iniinom na tubig
para sa mabilis na lumalaking
populasyon ng California;
sumusuporta sa mahahalagang
proyekto para sa proteksiyon
ng baybayin, kalidad ng tubig,
pagpigil sa baha. Pananagutan,
pagsisiwalat sa publiko, mga
taunang pagsusuri, walang mga
bagong buwis. Samahan ang
Liga ng mga Babaing Botante ng
California, Aksyon sa Malinis
na Tubig, Konserbansiya ng
Kalikasan, mga grupo ng negosyo,
mga eskperto sa kalusugan ng
publiko, mga lokal na distrito
ng tubig sa buong California.

Ang bonong ito ay inilagay
sa balota ng mga espesyal
na interes na malamang na
tumanggap ng pera ng mga
nagbabayad ng buwis kung
pumasa ang bono. Itong
tinatawag na “bono sa tubig
at pagkontrol sa baha” ay
walang pagpopondo para sa
mga prinsa o kakulangan ng
tubig at maliit na pagpopondo
para sa pagkontrol sa baha.
Ang inisyatibong ito ay
gagasta ng bilyun-bilyon nang
mabisang pangangasiwa.

OO

HINDI

Ang botong OO sa panukalang
ito ay nangangahulugang: Ang
Konstitusyon ng Estado ay
papalitan upang mag-atas na
ang doktor ay pasabihan, may
mga partikular na eksepsiyon,
ang isang magulang o legal
na tagapangalaga ng isang
buntis na menor nang hindi
kukulangin sa 48 oras bago
gumawa ng isang aborsiyon.

Ang botong HINDI
sa panukalang ito ay
nangangahulugang: Ang
mga menor ay patuloy na
tatanggap ng mga serbisyong
aborsiyon na katulad ng sa
mga may sapat na gulang. Ang
mga doktor na gumagawa ng
mga aborsiyon para sa mga
menor ay hindi sasailalim sa
mga iniaatas na paunawa.

MGA PANGANGATWIRAN
PABOR

KONTRA

MGA MAGULANG! Sa
ngayon kahit sino ay maaaring
makipag-ayos ng isang lihim na
aborsiyon para sa iyong menor
na anak na babae at hindi
mo ito malalaman. Huwag
payagan ang inyong batang
anak na babae na sumailalim sa
mapanganib na pamamaraang
medikal nang hindi mo
nalalaman. Panatilihin ang
kanyang buhay at kalusugan
sa inyong mga kamay at hindi
sa kamay ng mga estranghero.
Bumoto ng OO sa 85.

Walang batas na maaaring
mag-utos ng komunikasyon
ng pamilya. Ang mga
mahihinang tinedyer mula sa
mga mapang-abuso, mararahas
na tahanan ay hindi maaaring
makipag-usap sa kanilang
mga magulang, hindi sanay sa
mga masisikip na hukuman,
at maaaring mapilitang
gumamit ng mga mapanganib,
bawal na aborsiyon. Ang
Panukala 85 ay hindi pipigil
sa mga maninila, hindi
magpoprotekta sa mga tinedyer,
at isang unang hakbang sa
pagpapawalang-saysay sa
Roe at pagbabawal sa lahat ng
aborsiyon. Bumoto ng HINDI.

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON
PANIG

LABAN

Fiona Hutton
Californians For Clean
Water, Parks and Coastal
Protection/Yes on Prop. 84
13039 Ventura Blvd.
Studio City, CA 91604
(818) 784-1222
Fhutton@
RedgateCommunications.com
www.Yeson84.com

Thomas N. Hudson,
Executive Director
California Taxpayer
Protection Committee
9971 Base Line Road
Elverta, CA 95626-9411
(916) 991-9300
info@protecttaxpayers.com
www.protecttaxpayers.com

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON
PANIG

LABAN

Paul E. Laubacher, R.N.
YES on 85/Parents’ Right to
Know and Child Protection
1703 India Street
San Diego, CA 92101
Toll-Free (866) 828-8355
Janet@YESon85.net
www.YESon85.net

Steve Smith
No on 85—for Real
Teen Safety
555 Capitol Mall, Suite 510
Sacramento, CA 95814
(916) 669-4802
info@Noon85.com
www.Noon85.com
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KABUURAN NG PANUKALA SA BALOTA
PANUKALA Buwis sa mga Sigarilyo. Inisyatibong Susog sa

86

Konstitusyon at Batas.

KABUURAN

Inilagay sa Balota sa Pamamagitan ng mga Pirma sa Petisyon

Nagpapataw ng karagdagang kinakaltas na buwis na $2.60 kada
kaha sa mga sigarilyo at di-tuwirang nagtataas ng mga buwis sa
ibang mga produktong tabako. Nagtatadhana ng pagpopondo para sa
sa iba-ibang programang pangkalusugan, segurong pangkalusugan
ng mga bata, at mga programang may kaugnayan sa tabako. Tama
sa Pananalapi: Pagtaas sa mga kita sa kinakaltas na buwis ng estado
sa tabako na mga $2.1 bilyon taun-taon sa 2007-08 na ginagasta
para sa mga tinukoy na layunin na nakabalangkas sa itaas. Ibang
posibleng malalaking gastos at matitipid para sa estado at mga lokal
na pamahalaan dahil sa mga pagbabago sa programa.

PANUKALA Alternatibong Enerhiya. Pananaliksik, Paglikha,

87

mga Insentibo. Buwis sa mga Tagalikha ng
Langis sa California. Inisyatibong Susog sa
Konstitusyon at Batas.

KABUURAN

Inilagay sa Balota sa Pamamagitan ng mga Pirma sa Petisyon

Nagtatatag ng $4 na bilyon na programa upang bawasan ang paggamit
ng petrolyo sa pamamagitan ng mga insentibo para sa alternatibong
enerhiya, edukasyon at pagsasanay. Pinopondohan ng buwis sa mga
tagalikha ng langis sa California. Tama sa Pananalapi: Mga kita ng
estado sa buwis sa langis na $225 milyon hanggang $485 milyon tauntaon para sa mga programang alternatibong enerhiya na may kabuuan
na $4 na bilyon. Mga kabawasan sa kita ng estado at lokal na kita na
hanggang mababang sampu-sampung milyong dolyar taun-taon.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO
ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO
OO
HINDI
Ang botong OO sa panukalang
ito ay nangangahulugang: Ang
umiiral na kinakaltas na buwis
sa mga sigarilyo at ibang mga
produktong tabako ay magtataas
ng $2.60 kada kaha upang
suportahan ang mga bago o
pinalawak na programa para sa
mga serbisyong pangkalusugan,
segurong pangkalusugan,
at mga aktibidad na may
kaugnayan sa tabako. Ang
ibang mga kasalukuyang
programang sinusuportahan
ng mga kinakaltas sa buwis
sa tabako ay magpapatuloy.

Ang botong HINDI
sa panukalang ito ay
nangangahulugang: Ang mga
kinakaltas na buwis ng estado
sa mga sigarilyo at ibang
mga produktong tabako ay
mananatili sa kasalukuyang
antas na 87 sentimos kada
kaha at magpapatuloy na
gagamitin para sa mga umiiral
na layunin, kabilang ang mga
programang pagpapaunlad ng
bata at iba-ibang programang
pangkalusugan at may
kaugnayan sa tabako.

MGA PANGANGATWIRAN
PABOR

KONTRA

Ang Panukala 86 ay
nagbabawas ng paninigarilyo
at nakakapagligtas ng mga
buhay. Ang isang pag-aaral ng
Kagawaran ng mga Serbisyong
Pangkalusugan ng California
ay nagsasabi na ang Panukala
86 ay pipigilan ang 700,000 na
maging mga naninigarilyong
may sapat na gulang at pipigilan
ang 300,000 pagkamatay na may
kaugnayan sa paninigarilyo.
Ang kaparehong pag-aaral ay
nagsasabi na ang Panukala 86
ay makakapagtipid ng higit sa
$16 BILYON sa mga gastos sa
pangangalagang pangkalusugan.
Bumoto ng Oo sa 86.

Ang Panukala 86 ay tunay
na tungkol sa mga ospital
na ginagamit ang ating
Konstitusyon at batas upang
magbulsa ng milyun-milyon
para sa kanilang mga sarili at
mga HMO sa pamamagitan ng
isang $2.1 bilyon na pagtaas
ng buwis. Ang Seksyon 9 ay
nagbibigay pa sa mga ospital na
pagkalibre sa mga batas laban
sa monopolyo! Ito’y isa na
namang loteryang kaguluhan—
at walang mga garantiya
kung paano gagastahin
ang pera. Hindi sa 86.

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON
PANIG

LABAN

Bob Pence
Coalition For A
Healthy California
1717 I Street
Sacramento, CA 95814
(916) 448-2720
info@healthycalifornia.com
www.yesprop86.com

No on 86—Stop the
$2 Billion Tax Hike
3001 Douglas Blvd. #225
Roseville, CA 95661
(916) 218-6640
info@86facts.org
www.86facts.org
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OO

HINDI

Ang botong OO sa panukalang
ito ay nangangahulugang:
Ang estado ay magpapataw
ng isang buwis sa paglikha
ng langis upang suportahan
ang $4 na bilyon na paggasta
upang bumuo at magtaguyod
ang mga teknolohiya ng
alternatibong enerhiya at
itaguyod ang pagbawas ng
paggamit ng petrolyo.

Ang botong HINDI
sa panukalang ito ay
nangangahulugang: Ang
estado ay hindi magpapataw
ng isang buwis sa paglikha
ng langis upang pondohan
ang mga aktibidad na ito.

MGA PANGANGATWIRAN
PABOR

KONTRA

Bumoto ng OO sa Panukala
87 at pagbayarin ang mga
kompanya ng langis ng
kanilang makatarungang
kabahagi para sa mas malinis,
mas murang enerhiya. Ang
mga kompanya ng langis
ay nagbabayad ng bilyunbilyon sa pagbarena ng langis
sa Alaska at Texas—pero
halos wala sa California.
Pinagbabayad ng Panukala
87 ang mga kompanya
ng langis at ginagawang
labag sa batas na ipasa ang
gastos sa mga mamimili.

$4 NA BILYON na pagtaas
sa buwis sa langis! MAS
MATATAAS NA PRESYO
NG GAS. NAPAKALAKING
BURUKRASYA, WALANG
PANANAGUTAN. Walang
iniaatas na gumawa ang mga ito
ng mga resulta. NAGKAKAIT
NG MGA KITA sa mga
PAARALAN. Kailangan natin
ng alternatibong enerhiya,
pero ang Panukala 87 ay hindi
ang paraan para makarating
doon. Ang Kapisanan ng mga
Nagbabayad ng Buwis sa CA,
maliliit na negosyo, mga paaralan,
pulisya, mga bumbero, mga
magsasaka, Klab ng Awto; ay
nagsasabi: Bumoto ng HINDI.

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON
PANIG

LABAN

Yes on 87
Californians for
Clean Energy
6399 Wilshire Blvd.,
Suite 1010
Los Angeles, CA 90048
(323) 782-1045
info@yeson87.com
www.yeson87.com

Californians Against
Higher Taxes—No on 87,
a coalition of taxpayers,
educators, schools, public
safety officials, businesses,
labor, energy producers,
agriculture, and seniors.
111 Anza Blvd., Suite 406
Burlingame, CA 94010
(650) 340-0262
info@NoOilTax.com
www.NoOilTax.com

KABUURAN NG PANUKALA SA BALOTA
PANUKALA Pagpopondo sa Edukasyon. Buwis sa Parsela

88

ng Tunay na Ari-arian. Inisyatibong Susog sa
Konstitusyon at Batas.

KABUURAN

Inilagay sa Balota sa Pamamagitan ng mga Pirma sa Petisyon

Nagpapataw ng $50 buwis sa bawat parsela ng tunay na ari-arian upang
magkaloob ng karagdagang pagpopondo sa pampublikong edukasyon
para sa kindergarten hanggang grado 12. Hindi isinasama ang mga
partikular na matanda at may kapansanang may-ari ng bahay. Ang
paggamit ng mga pondo ay para lamang sa mga partikular na layuning
pang-edukasyon. Tama sa Pananalapi: Kita ng estado sa buwis sa
parsela na halos $450 milyon taun-taon, inilalaan sa mga distrito ng
paaralan para sa mga tinukoy na programang pang-edukasyon.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

PANUKALA Mga Kampanyang Pampulitika. Pagtustos ng Publiko.

89

Pagtaas ng Buwis sa Korporasyon. Mga Limitasyon
sa Kontribusyon at Paggasta sa Kampanya.
Inisyatibong Batas.

KABUURAN

Inilagay sa Balota sa Pamamagitan ng mga Pirma sa Petisyon

Nagtatadhana na ang mga karapat-dapat na kandidato sa inihahalal na
katungkulan sa estado ay maaaring tumanggap ng pagpopondo ng publiko
sa kampanya. Nagtataas ng buwis sa mga korporasyon at mga institusyon
ng pananalapi ng 0.2 porsiyento upang pondohan ang programa.
Nagpapataw ng mga bagong limitasyon sa kontribusyon/paggasta sa
kampanya. Tama sa Pananalapi: Nadagdagang kita (pangunahin mula
sa mga nadagdagang buwis sa mga korporasyon at mga institusyon ng
pananalapi) na may kabuuan na higit sa $200 milyon taun-taon upang
bayaran ang pagtustos ng publiko sa mga kampanyang pampulitika.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

OO

HINDI

OO

Ang botong OO sa panukalang
ito ay nangangahulugang:
Ang estado ay magpapataw
ng taunang $50 buwis sa
karamihan ng mga parsela
ng lupa sa California, na
ang mga nalikom ay ilalaan
sa mga distrito ng paaralan
para sa limang programa
sa edukasyon na K–12.

Ang botong HINDI
sa panukalang ito ay
nangangahulugang: Ang estado
ay hindi magpapataw ng taunang
$50 buwis sa karamihan ng
mga parsela upang makalikom
ng karagdagang pagpopondo
para sa mga programa sa
edukasyon na K–12.

Ang botong OO sa panukalang
ito ay nangangahulugang:
Ang mga kandidato para sa
mga katungkulan sa estado ay
makakapili na tumanggap ng mga
pondo ng publiko upang bayaran
ang mga gastos ng mga kampanya
kung nakakatugon sila sa mga
partikular na iniaatas. Ang mga
kandidato na hindi tumatanggap
ng mga pondo ng publiko ay
sasailalim sa mas mababang
limitasyon sa kontribusyon kaysa
pangkasalukuyan. Ang antas ng
buwis sa mga korporasyon at
mga institusyon ng pananalapi
ay itataas upang bayaran ang
pagtustos ng publiko sa mga
kampanyang pampulitika.

MGA PANGANGATWIRAN
PABOR

KONTRA

Ang Panukala 88 ay
magpapahusay ng ating mga
paaralan. Ito ay tumutulong sa
mga guro sa pamamagitan sa
pagkakaloob ng mga pondo
tuwiran sa mga lokal na
paaralan upang bawasan ang
sukat ng klase at magkaloob
ng mga aklat-aralin at mga
materyal sa pag-aaral. Ito
ay nag-aatas ng mahigpit na
pananagutan at libre ang mga
may kapansanan at matatandang
may-ari ng bahay. Ang mga
guro, negosyo, at nagbabayad
ng buwis ay sumasang-ayon:
OO sa 88 para sa mga Aklataralin, Mas Maliliit na Klase,
Mas Mahuhusay na Paaralan.

Ang Lehislatura ng Estado ang
nagpapasiya kung saan pupunta
ang inyong pera ng buwis. Mga
bagong suson ng magastos
na burukrasya ay nililikha.
95%+ ng mga paaralan ay
HINDI makakatanggap ng
mga gawad na pasilidad sa
ilalim ng Panukala 88! Ang
Panukala 88 ay lumilikha ng
isang BAGONG URI NG
WALANG KATAPUSANG
BUWIS SA ARI-ARIAN,
nagbubukas ng daan sa
WALANG-LIMITASYONG
mga panukala ng pagtaas ng
buwis sa parsela ng ari-arian.
Panukala 88—HINDI!

HINDI
Ang botong HINDI
sa panukalang ito ay
nangangahulugang: Ang
mga kandidato para sa mga
katungkulan sa estado ay
patuloy na magbabayad para
sa kanilang mga kampanya sa
pamamagitan ng mga pribadong
pondo na napapailalim sa mga
kasalukuyang limitasyon sa
kontribusyon. Ang antas ng
buwis sa mga korporasyon
at institusyon ng pananalapi
ay hindi magbabago.

MGA PANGANGATWIRAN
PABOR

KONTRA

Ang Panukala 89 ay puputol
sa katiwalian sa Sacramento at
magbabawas ng kapangyarihan
ng mga espesyal na interes at
tagalobi sa ating pamahalaan.
Papantayin nito ang pagkakataon
sa labanan at titiyakin na ang mga
halalan ay tungkol sa mga ideya,
hindi sa pera. Bibigyan nito ng
kakayahan ang mga karaniwang
tao, tulad ng mga guro, nars at
bumbero, upang kumandidato para
sa pampublikong katungkulan.

Ang Panukala 89 ay isang huwad
na reporma. Ang Panukala 89
ay nagtataas ng mga buwis
para sa mga pulitiko upang
tustusan ang kanilang mga
kampanyang pampulitika at
mga negatibong anunsiyo. Ang
mga espesyal na interes na nasa
likod ng 89 ay isinulat ito upang
bigyan ang mga sarili ng hindi
makatarungang kalamangan,
naglilimita sa tinig ng maliliit
na negosyo at di-nagtutubo at
nakakapinsala sa mga mamimili.
Ito’y masyadong kumplikado at
hindi maayos na maisasagawa.
Bumoto ng Hindi sa 89.

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON
PANIG

LABAN

Yes on 88—Taxpayers
for Better Schools and
Smaller Classes
1107 9th Street
Sacramento, CA 95814
(916) 448-3868
VoteFor88@EdVoice.org
www.VoteFor88.org

Californians Against
the Statewide Parcel
Property Tax
925 University Ave.
Sacramento, CA 95825
(916) 927-1512
info@NoProp88.com
www.NoProp88.com

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON
PANIG

LABAN

Michael Lighty
Californians for Clean
Elections, Yes on 89
2000 Franklin Street
Oakland, CA 94612
(800) 440-6877
info@yeson89.org
www.yeson89.org

Californians to Stop 89
1415 L Street, Suite 1250
Sacramento, CA 95814
(916) 708-7824
info@noprop89.org
www.noprop89.org
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KABUURAN NG PANUKALA SA BALOTA
PANUKALA Pagkuha, Pamamalakad ng Pamahalaan sa

90

Pribadong Ari-arian. Inisyatibong Susog sa
Konstitusyon.

KABUURAN

Inilagay sa Balota sa Pamamagitan ng mga Pirma sa Petisyon

Nagbabawal sa estado/mga lokal na pamahalaan na kondenahin
o pinsalain ang pribadong ari-arian upang itaguyod ang ibang
mga pribadong proyekto, paggamit. Naglilimita sa awtoridad ng
pamahalaan na pagtibayin ang mga partikular na batas/regulasyon
sa paggamit ng lupa, pabahay, mamimili, kapaligiran at lugar ng
trabaho. Tama sa Pananalapi: Nadagdagang taunang gastos ng estado
at lokal na pamahalaan upang bayaran ang mga may-ari ng ari-arian
para sa nawala sa kanilang ari-arian na kaugnay ng mga partikular na
bagong batas at tuntunin, at para sa mga pagkuha ng ari-arian. Ang
mga gastos na ito ay hindi alam, pero posibleng malaki sa estado.

Ang Kahulugan ng Inyong Boto
OO

HINDI

Ang botong OO sa panukalang
ito ay nangangahulugang:
Ang estado at mga lokal na
pamahalaan ay magtataas nang
malaki sa mga iniaatas upang
bayaran ang mga may-ari ng
ari-arian para sa nawalang
pangkabuhayan sa kanilang
ari-arian na resulta ng mga
bagong batas o tuntunin. Gayon
din, ang pamahalaan ay mas
matatakdaan sa pagkuha ng
pribadong ari-arian para sa
mga paggamit ng publiko.

Ang botong HINDI
sa panukalang ito ay
nangangahulugang: Hindi
magkakaroon ng mga
pagbabago sa mga iniaatas
sa pamahalaan para sa: (1)
pagbabayad para sa nawalang
pangkabuhayan sa ari-arian na
resulta ng mga bagong batas
at tuntunin at (2) pagkuha ng
pribadong ari-arian para sa
mga pampublikong layunin.

MGA PANGANGATWIRAN
PABOR

KONTRA

Pinatitigil ng Panukala 90 ang
abuso ng eminenteng teritoryo
at pinangangalagaan ang
Amerikanong Pangarap—ang
saligang karapatan ng bawat
Amerikano na maging mayari ng bahay. Pinipigilan nito
ang pamahalaan na kunin ang
inyong bahay o ari-arian nang
wala kayong pahintulot at ilipat
ito sa mga makapangyarihang
tagapagtayo na gustong magtayo
ng mga pamilihan o ibang mga
proyektong pangkomersiyo.

Ang Panukala 90 ay
mapanlinlang at magastos
na patibong sa nagbabayad
ng buwis. Ito ay lilikha ng
mga bagong kategorya ng
mga habla na gagastusan ng
mga nagbabayad ng buwis
na bilyun-bilyong dolyar
taun-taon. Ito ay laban sa
nagbabayad ng buwis at laban
sa may-ari ng bahay. Samahan
ang mga nagbabayad ng buwis,
mga grupo ng may-ari ng
bahay, mga tagapagtaguyod
ng konserbasyon, pulisya, mga
bumbero, at mga negosyo.
Bumoto ng HINDI sa 90.

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON
PANIG

LABAN

California Protect our
Homes Coalition
2443 Fair Oaks Blvd.,
Suite 191
Sacramento, CA 95825
(916) 924-7501
info@90yes.com
www.90yes.com

No on 90, Californians
Against the Taxpayer Trap
1121 L Street #803
Sacramento, CA 95814
info@noprop90.com
www.NoProp90.com
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Mga Panukala sa Balota Ipinaliwanag

Panukalang Bono ng Lehislatura
Anumang panukalang-batas para sa pagpapalabas ng mga pangkalahatang obligasyong bono ay dapat
pagtibayin ng bawat kapulungan ng Lehislatura sa pamamagitan ng dalawang-ikatlong boto, pinirmahan
ng Gobernador, at inaprobahan ng simpleng mayoriya ng boto ng publiko upang mapagtibay. Tuwing ang
panukalang bono ay isang pambuong-estadong balota, ang isang pangkalahatang-tanaw ng utang sa bono ng
California ay kasama sa pamplet ng balota.
Susog ng Lehislatura sa Konstitusyon
Tuwing ang Lehislatura ay nagmumungkahi ng susog sa Konstitusyon ng California, ito ay tinatawag na
susog ng lehislatura sa konstitusyon. Ito ay dapat pagtibayin sa Senado at sa Asembleya ng isang dalawangikatlong boto bago ito maaaring ilagay sa balota. Ang susog ng lehislatura sa konstitusyon ay hindi nag-aatas
ng pirma ng Gobernador. Ang ganitong uri ng susog ay nag-aatas ng simpleng mayoriya ng boto ng publiko
upang mapagtibay.
Susog ng Lehislatura sa Inisyatibo
Tuwing ang Lehislatura ay nagmumungkahi na susugan ang isang batas na naunang pinagtibay sa
pamamagitan ng proseso ng inisyatibo, ang Lehislatura ay inaatasan na iharap ang susog sa mga botante para
sa pagpasa. Maaaring susugan ng Lehislatura ang mga naunang-pinagtibay na inisyatibong panukala kung
ang panukala ay nagpapahintulot ng susog ng lehislatura o pagpapawalang-bisa nang walang pag-aproba ng
botante. Ang ganitong uri ng susog ay nag-aatas ng simpleng mayoriya ng boto ng publiko upang mapagtibay.
Mga Inisyatibo
Madalas na tinatawag na “tuwirang demokrasya,” ang proseso ng inisyatibo ay ang kapangyarihan ng mga tao
na maglagay ng mga panukala sa balota. Ang mga panukalang ito ay maaaring 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 batas ng California, ang pirma ng mga nakarehistrong botante
na nalikom ay dapat na kapantay ang bilang sa 5% ng mga botong ipinatala para sa lahat ng kandidato para
Gobernador sa naunang halalang pangggobernador. Kung ang proseso ng inisyatibo ay nagmungkahing susugan
ang Konstitusyon ng California, ang pirma ng mga nakarehistrong botante na nalikom ay dapat na kapantay
ang bilang sa 8% ng mga botong ipinatala para sa lahat ng kandidato para Gobernador sa naunang halalang
pangggobernador. Ang inisyatibo ay nag-aatas ng simpleng mayoriya ng boto ng publiko upang mapagtibay.
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
apurahang panukala o batas na nananawagan ng mga halalan o nagtatadhana ng pagpataw ng mga buwis o
paglalaan para sa mga kasalukuyang gastos ng estado. Ang botanteng nais hadlangan ang pagsasakatuparan
ng isang batas na pinagtibay ng lehislatura ay dapat lumikom ng mga pirma ng mga nakarehistrong botante na
kapantay ang bilang sa 5% ng mga botong ipinatala para sa lahat ng kandidato para Gobernador sa naunang
halalang pangggobernador sa loob ng 90 araw ng pagpapatibay ng panukalang-batas. Sa sandaling mailagay
sa balota, ang batas ay natalo kung ang mga botante ay nagpatala ng mas maraming botong HINDI kaysa mga
botong OO sa katanungan sa reperendum.
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PANUKALA

1A

1A

PROTEKSIYON SA PAGPOPONDO SA TRANSPORTASYON.
SUSOG NG LEHISLATURA SA KONSTITUSYON.

Opisyal na Titulo at Kabuuran

Inihanda ng Abugado Heneral

PROTEKSIYON SA PAGPOPONDO SA TRANSPORTASYON.
SUSOG NG LEHISLATURA SA KONSTITUSYON.
• Nagpoprotekta sa pagpopondo sa transportasyon para sa mga proyektong pag-alis ng pagsisikip ng trapiko,
mga pagpapahusay ng kaligtasan, at mga lokal na kalye at daan.
• Nagbabawal sa buwis sa pagbebenta ng estado sa mga gatong sa sasakyang de-motor na gamitin para sa
anumang layunin na iba sa mga pagpapahusay ng transportasyon.
• Nagpapahintulot ng mga pautang sa mga pondong ito kung mayroon lamang malubhang paghihirap sa
pananalapi ng estado. Nag-aatas na ang pautang ng mga kita mula sa buwis sa pagbebenta ng estado sa mga
gatong ng sasakyang de-motor na lubos na bayaran sa loob ng tatlong taon. Itinatakda ang mga pautang sa
hindi hihigit sa doble sa loob ng 10 taon.

Kabuuran ng Tantiya ng Pambatasang Manunuri sa Netong Tama sa Pananalapi ng Estado at Lokal
na Pamahalaan:
• Walang tuwirang epekto sa kita o gastos. Nagtataas ng katatagan ng pagpopondo para gamitin sa pang-estado
at lokal na transportasyon sa 2007 at pagkaraan, nagbabawas sa awtoridad ng estado na gamitin ang pondong
ito para sa iba, hindi-transportasyon na mga inuuna.

MGA PANGHULING BOTO NG LEHISLATURA SA SCA 7 (PANUKALA 1A)
Senado:

Oo 38

Hindi 0

Asembleya:

Oo 58

Hindi 11

Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri

BATAYAN
Ang California ay gumagasta ng mga $20 bilyon sa
isang taon upang panatilihin, patakbuhin, at pahusayin
ang mga sistema nito ng haywey, kalye at daan, riles ng
pasahero, at paghahatid. Mga kalahati ng pagpopondo
ay nanggagaling sa iba-ibang lokal na pinagkukunan,
kabilang ang mga lokal na buwis sa pagbebenta at ariarian, gayon din sa mga pasahe sa paghahatid. Ang
natitira ay nanggagaling sa antas ng estado at pederal,
higit sa lahat mula sa mga buwis sa gasolina at diesel
na gatong, at mga bayad sa timbang ng trak.
Sa kasalukuyan, ang estado ay nagpapataw ng
dalawang uri ng buwis sa mga gatong ng motor:
• Isang kinakaltas na buwis na 18 sentimos kada galon
sa gasolina at gatong na diesel. (Ito ay pangkaraniwang
tinatawag na buwis sa gas.)
14 | Titulo at Kabuuran/Pagsusuri

• Isang kinakaltas na 6 na porsiyentong buwis sa
pagbebenta ng gasolina at gatong na diesel ("buwis
sa pagbebenta").
Buwis sa Gas. Ang mga kita mula sa kinakaltas
na buwis ng estado sa gasolina at diesel na gatong na
ginagamit sa mga pampublikong daan ay may kabuuan
na mga $3.4 na bilyon kada taon. Ang Konstitusyon ng
Estado ay nagtatakda ng paggamit ng mga kitang ito sa
mga partikular na layunin ng transportasyon. Kabilang
dito ang pagtatayo, pagpapanatili, at pagpapatakbo
ng mga pampublikong kalye at haywey, pagkuha ng
karapatan sa daan at pagtatayo ng mga sistema ng
pampublikong paghahatid, gayon din ng pagpapagaan
sa mga epekto sa kapaligiran ng mga pasilidad na ito.
Buwis sa Pagbebenta. Ang buwis ng estado
sa pagbebenta ng gasolina at gatong na diesel ay

PROTEKSIYON SA PAGPOPONDO SA TRANSPORTASYON.
SUSOG NG LEHISLATURA SA KONSTITUSYON.

panukala

1A
1A

Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri (ipinagpapatuloy)
kasalukuyang nagkakaloob ng mga $2 bilyon sa
isang taon. Hanggang 2002, karamihan sa mga kita
mula sa buwis ng estado sa pagbebenta ng gasolina
ay hindi ginagamit para sa tranportasyon. Sa halip,
ang mga kitang ito ay ginagamit para sa iba-ibang
pangkalahatang layunin kabilang ang edukasyon,
kalusugan, mga serbisyong panlipunan, at pagwawasto.
Ang Panukala 42, na inaprobahan ng mga botante
noong 2002, ay nagsusog sa Konstitusyon ng Estado
upang ilaan sa transportasyon ang karamihan sa kita
mula sa buwis sa pagbebenta ng gasolina. Sa partikular,
ang Panukala 42 ay nag-aatas na ang mga kitang ito na
dating pumupunta sa Pangkalahatang Pondo ay ilipat
sa Pondo sa Pamumuhunan sa Transportasyon upang
magkaloob ng mga pagpapahusay sa mga sistema ng
haywey, kalye at daan, at paghahatid. Ang Panukala
42, gayunman, ay nagpapahintulot na suspindihin ang
paglipat kapag ang estado ay humaharap sa paghihirap
sa pananalapi. Ang Panukala 42 ay walang sinasabi
kung ang halaga ng sinuspindeng paglipat ay ibabayad
sa transportasyon.
Mula noong 2002, dalawang beses na sinuspinde ng
estado ang Panukala 42 na paglipat dahil sa kalagayan sa
pananalapi ng estado. Noong 2003– 04, ang paglipat ay
sinuspinde nang bahagi, at noong 2004–05, ang buong
halaga ng paglipat ay sinuspinde. Ang umiiral na batas
ay nag-aatas na ang mga sinuspindeng halaga, kasama
ang interes, ay ibayad sa transportasyon bago lumampas
ang 2008–09 at 2007–08, ayon sa pagkakasunod-sunod.

MUNGKAHI
Ang panukalang ito ay nagsususpinde sa
Konstitusyon ng Estado upang higit pang limitahan ang
mga kalagayan na masususpinde ang Panukala 42 na
paglipat ng mga kita sa buwis sa pagbebenta ng gasolina

Para sa teksto ng Panukala 1A tingnan ang pahina 114.

para sa transportasyon. Sa partikular, ang panukala ay
nag-aatas na ang Panukala 42 na mga pagsuspinde ay
tratuhin bilang mga pautang sa Pangkalahatang Pondo na
dapat bayaran nang buo, kasama ang interes, sa loob ng
tatlong taon ng pagsuspinde. Dagdag dito, ang panukala
ay nagpapahintulot ng pagsuspinde na dalawang beses
lamang maganap sa sampung magkakasunod na taon
ng pananalapi. Walang pagsuspinde na maaaring
mangyari maliban kung ang mga naunang pagsuspinde
(hindi kasama ang mga ginawa bago ang 2007–08) ay
nabayaran na nang buo.
Bilang karagdagan, ang panukala ay naglatag ng
bagong iskedyul upang bayaran ang Panukala 42 na
mga pagsuspinde na nangyari noong 2003– 04 at 2004–
05. Sa partikular, ang mga sinuspindeng halaga ay dapat
bayaran at ilaan sa transportasyon nang hindi lalampas
sa Hunyo 30, 2016, sa isang tinukoy na pinakamababang
taunang antas ng pagbabayad.

MGA EPEKTO SA PANANALAPI
Ang panukalang ito ay hindi magkakaroon ng
tuwirang epekto sa kita o gastos. Sa paglimita sa
kadalasan at sa mga kalagayan na ang Panukala 42
na mga paglipat ay maaaring suspindihin sa sampung
taon, gagawin ng panukala na mas mahirap gamitin ang
Panukala 42 na mga kita sa buwis sa kita sa pagbebenta
para sa layuning hindi ukol sa tranportasyon kapag ang
estado ay nakakaranas ng paghihirap sa pananalapi.
Bilang resulta, ang panukala ay magtataas ng katatagan
ng pagpopondo sa estado at lokal na transportasyon
sa 2007 at pagkaraan. Gayunman, ang awtoridad ng
estado na gamitin ang mga makukuhang pondo upang
matugunan ang ibang mga inuuna na hindi para sa
transportasyon kung ang estado ay humaharap sa
paghihirap sa pananalapi ay medyo mababawasan.
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panukala

1A

Proteksiyon sa Pagpopondo sa Transportasyon.
Susog ng Lehislatura sa Konstitusyon.

1A

PANGANGATWIRANG PANIG SA PANUKALA 1A
BUMOTO NG OO SA PANUKALA 1A: GAMITIN ANG
MGA KASALUKUYANG BUWIS SA GAS PARA SA MGA
DAAN AT MGA PROYEKTO SA TRANSPORTASYON
Noong 2002, ang mga botante ng California ay nanindigan
na gawin ang mga daan ng California na isang priyoridad sa
pamamagitan ng pagpasa sa Panukala 42. Ang mga botante ay
nagsabi na gusto nila na gastahin ang kanilang mga buwis sa gas
sa paggawa ng mga daan at haywey na mas ligtas at hindi gaanong
masikip. Pero ang isang butas sa batas ay ginawa itong madali—
napakadali—para sa mga pulitiko na gamitin ang mga pondong ito
para sa ibang mga layunin. Sa nakalipas na tatlong taon, halos $2.5
bilyon ay inalis mula sa mga proyekto sa daan at haywey—pinatigil
ang lubhang kailangang mga proyekto sa kaligtasan at pag-aalis
ng pagsisikip.
ANG OO SA 1A AY NAGPAPATIGIL SA MGA
KASALUKUYANG BUWIS SA GAS NA GAMITIN PARA SA
IBANG MGA PROYEKTO
Ang Panukala 1A ay nagsasara sa butas sa batas at tinitiyak
na ang mga buwis sa gas na nabayaran na ay ginagasta sa mga
proyekto sa transporasyong lamang na pinakikinabangan ng 20
milyong tsuper sa California.
ANG OO SA 1A AY NAGTATAYO NG MGA BAGONG
DAAN AT MGA HAYWEY
Ang California ay kasalukuyang may pinakamasikip na
mga daan sa bansa at ang ating mga kalye at haywey ay marami
nang sira. Ang mga tsuper ay gumagasta ng $20.7 bilyon sa mga
karagdagang gatong bawat taon at 500,000 oras na naiipit sa trapiko
araw-araw dahil sa ating masisikip na daan. Ang Panukala 1A ay
titiyak ng isang matatag na pangmatagalang pagpopondo upang
maalis sa guhitan at maisagawa ang kailangang-kailangang mga
proyektong pagpapahusay ng transportasyon, nagpapahintulot sa
mga inhinyero na:
•
•
•
•
•

Gumawa ng mga pagpapahusay sa trapiko
Kumpunihin ang pinakamapanganib na seksyon ng mga haywey
ng estado
Bawasan ang pagsisikip sa mga pangunahing priwey
Palaparin ang mga priwey upang pigilan ang pagbabara
Kumpletuhin ang ating ugnayan ng mga landas ng sama-samang
paggamit ng sasakyan

•
•

Ayusin ang mga napabayaang kalye at daan
Pahusayin ang pampublikong paghahatid

ANG OO SA 1A AY NANGANGAHULUGAN NG ISANG
MAS MALAKAS NA EKONOMIYA
Ang ekonomiya ng California ay nakadepende sa primera
klaseng sistema ng transportasyon (isang bagay na dating taglay
natin). Kung walang malaking diin sa pagpapabuti ng ating impraistruktura upang mailipat natin ang mga tao at paninda sa buong
estado, ang hinaharap ng ating ekonomiya ay magdaranas.
OO SA 1A: BAHAGI NG PANGMATAGALANG PLANO NA
MULING ITAYO ANG CALIFORNIA
Ang Panukala 1A ay bahagi ng Planong Muling Itayo ang
California, ang unang masaklaw na plano sa impra-istruktura sa
40 taon. Ang plano ay gumagamit ng mga buwis na binabayaran
na natin upang magtayo ng mga daan, pabahay, paaralan, at mga
sistema ng tubig na kailangan natin upang tustusan ang ating
ekonomiya at ating kalidad ng buhay para sa pangmatagalan.
MULING ITAYO ANG CALIFORNIA: OO SA 1A, 1B, 1C,
1D, at 1E
Ang populasyon ng California ay aabot ng 50 milyon sa
susunod na 20 taon—doble ng populasyon na ang kasalukuyang
impra-istruktura ay idinisenyo—at ito ay hindi maaaring muling
itayo sa magdamag. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating
magsimula ngayon.
Upang makakuha ng karagdagang kaalaman kung paano
ang planong ito sa impra-istruktura ay pakikinabangan mo at ng
inyong komunidad, bisitahin ang www.ReadForYourself.org.
OO SA 1A: TIYAKIN NA ANG MGA KASALUKUYANG
BUWIS SA GAS AY GINAGAMIT UPANG PAHUSAYIN
ANG MGA SISTEMA NG MGA DAAN, HAYWEY AT
PANGMARAMIHANG PAGHAHATID SA CALIFORNIA
THOMAS V. McKERNAN, Presidente
Klab ng Awto ng Timong California (AAA)
MICHAEL BROWN, Komisyonado
Patrol ng Haywey ng California
MARIAN BERGESON, Tagapangulo
Komisyon sa Transportasyon ng California

SAGOT SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PANUKALA 1A
Ang magagaling na pampublikong paaralan at unibersidad ay
ginawa ang California na “Ginintuang Estado.” Ang edukasyon ay
ang makina na nagpapatakbo sa ekonomiya ng California.
Ang Panukala 1A ay tinatanggal ang Edukasyon mula sa
pagiging pangunahing priyoridad ng badyet!
Ipinasa ng mga Tao ang Panukala 42 na may eksepsiyon para sa
mga mahihirap na panahon. Ito ay kasalukuyang kumukuha ng 2/3
ng Lehislatura at ang Gobernador ay sumasang-ayon na hiramin
ang mga buwis ng gasolina.
May nagsasabi na $2.5 bilyon ay “inalis” mula sa mga buwis
sa gasolina. Ang hiniram na pera ay binabayaran nang may
interes. At, ang “Planong Muling Itayo ang California” ay hindi
maaapektuhan kung matatalo ang Panukala 1A.
Kayo ay dapat na Bumoto ng “HINDI” sa Panukala 1A maliban
kung naniniwala kayo na hindi na magkakaroon ng resesyon sa
California.
Kayo ay dapat Bumoto ng “HINDI” sa Panukala 1A maliban
kung alam ninyo na hindi na muling magkakaroon ng malaking
lindol, baha, pagkasira ng harang sa tubig, o sunog sa California
na nangangailangan ng mabilis na pagtulong upang makapaglitas
ng mga buhay at ari-arian.
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Kayo ay dapat Bumoto ng “HINDI” sa Panukala 1A maliban
kung iniisip ninyo na ang mga silid ng emerhensiya, osptial, at
mga sentro ng trauma ay hindi na muling mangangailangan ng
priyoridad sa pagpopondo.
At, kayo ay dapat Bumoto ng “HINDI” sa Panukala 1A maliban
kung iniisip ninyo na Okey na magbawas ng $2 bilyon mula sa
pinakamababang garantiya sa ating K–12 paaralan at upang
patuloy na itaas ang mga matrikula ng estudyante sa mga kolehiyo
at unibersidad ng ating estado. Ang mga teribleng pagbawas na ito
sa edukasyon ay magiging mas masama kung ang Panukala 1A ay
may bisa na.
Para sa ating mga bata, para sa ating ekonomiya, at upang
matiyak na patuloy nating mahaharap ang mga bunga ng kalamidad,
Bumoto ng “HINDI” sa Panukala 1A.
JACKIE GOLDBERG, Tagapangulo
Komite sa Edukasyon ng Asembleya

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

Proteksiyon sa Pagpopondo sa Transportasyon. panukala
susog ng lehislatura sa konstitusyon.

1A

1A

PANGANGATWIRANG LABAN SA PANUKALA 1A
Kapag tumama ang susunod na resesyon, dapat magawa ng
Lehislatura at ng Gobernador na mabisang maghanay ng mga
pagbawas at paggasta.
Ang Panukala 1A ay maglalagay pa rin ng mas marami sa badyet
ng California sa “awtomatikong piloto.” Iyon ay nangangahulugan
na ang Gobernador at ang Lehislatura ay hindi makakapagtakda
ng mga dapat unahin. Kung ang edukasyon, pangangalagang
pangkalusugan, kaligtasan ng publiko, o mga pondo sa pag-aalaga
ng bata ay nangangailangan ng pera, kapag may resesyon, ang
unang priyoridad para sa mga buwis sa gasolina ay ang mga lubak
at haywey. Ang mga haywey at lubak ay napakahalaga. Pero dito
sa balotang ito ang Panukala 1B ay magkakaloob ng halos $20
bilyon dolyar para sa Transportasyon.
Ang Panukala 42 ng 2002 ay mayroon nang malalakas na
proteksiyon para sa mga pondo ng haywey at lubak. Ang pera ay
mahihiram lamang ng isang 2/3 boto ng parehong kapulungan at
ng pirma ng Gobernador. Ito ay dapat bayaran nang may interes
para sa buong panahon na ito ay hiniram. Ang Panukala 1A ay
naghihigpit sa mga kabawalan, at ginagawa ang paghiram na
halos imposible.
Ang bawat isa ay anyong sumasang-ayon sa California na ang
ating numero unong priyoridad ay Pampublikong Edukasyon!
Pero, kung ang Panukala 1A ay papasa, hindi na ito magiging totoo.
Kailangan lamang nating tingnan ang pinakahuling kasaysayan
upang maintindihan ang epekto ng Panukala 1A.
Noong 2003–04, ang Lehislatura at ang Gobernador ay
humiram ng $868 milyon mula sa kita sa buwis sa pagbebenta
ng gasolina. At noong 2004–05, muli tayong humiram ng $1.258
bilyon mula sa kaparehong mga pondo. Kung walang kakayahang
humiram ng pera sa loob, ang mga mapipili ay humiram mula sa
Wall Street, gagawa ng malakihang pagbawas sa kalusugan at
edukasyon, o magtataas ng mga buwis.

Kahit na may mga $2 bilyon na nahiram mula sa mga pondo
ng buwis sa gasolina, ang mga pampublikong paaralan na K–12
ay binawasan pa rin ng $2 bilyon mula sa iginarantiya sa mga
ito. Binawasan din natin ang mga pondo sa mga aklat-aralin at
pagpapanatili ng mga silid-aralan at mga gusali ng paaralan. Ang
mga estudyante ng kolehiyo ng komunidad ay nakita ang kanilang
mga bayad na higit sa nagdoble, tumaas mula $11 kada yunit
patungo sa $26 kada yunit, at daan-daang libo ng mga estudyante
ng kolehiyo ng komunidad ay kinailangang umalis sa kolehiyo
bilang resulta. Ang mga estudyante ng Unibersidad ng California
at Unibersidad ng Estado ng California ay nakita ang kanilang mga
bayad sa di-gradwadong kurso na tumaas ng nakakagulat na 30%
sa tatlong taon.
Hindi pa natin nababayaran ang $2 bilyon na pagbawas sa
edukasyon na K-12 noong 2004–05. At, kung ang Panukala 1A ay
may bisa na, ang pagbawas sa pampublikong edukasyon na K-12
ay aabot ng $4 na bilyon!
Sa masasamang taon, ang Lehislatura at ang Gobernador ay
nangangailangan ng kakayahang mag-akma upang ilipat ang mga
pondo nang pansamantala upang tiyakin na ang edukasyon ay
tumatanggap ng pinakamababang garantiya dito. Ang Lehislatura at ang
Gobernador ay kailangang makapagtakda ng mga priyoridad habang
dumarating ang mga ito. Kung may lindol, baha, o malalaking sunog,
o kung ang mga sentro ng trauma at silid ng emerhensiya ay patuloy
na magsasara, kailangan nating harapin ang mga emerhensiyang ito.
Huwag itali ang mga kamay ng mga taong ang trabaho ay magpakita
ng mga priyoridad sa badyet ng Estado. BUMOTO NG “HINDI” SA
PANUKALA 1A!
JACKIE GOLDBERG, Tagapangulo
Komite sa Edukasyon ng Asembleya

SAGOT SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PANUKALA 1A
Ang Panukala 1A ay tungkol sa pagtatanggol sa kagustuhan
ng mga botante at pagtatakda ng mga priyoridad. Noong 2002,
halos 70% ng mga botante ay nag-aproba sa isang panukala na
dapat maglaan ng ating mga buwis sa gas sa mga pagpapahusay
ng transportasyon. Ang mga botante ay nagsabi na ang pagtatayo
ng mga bagong daan, pag-aalis ng pagsisikip, at pagpapahusay ng
kaligtasan ng haywey ay mga priyoridad.
Sa kasamaang palad, gaya ng tinukoy ng kalaban, sinasamantala
ng mga pulitiko ang isang butas sa batas na iyon. Inilihis nila
ang halos $2.5 bilyon sa mga buwis sa gas na dapat pumunta sa
transportasyon at ginasta ang perang iyon sa ibang mga programa.
Bilang resulta, ang ating sistema ng transportasyon ay lubhang
napapabayaan at ang naghihintay ng aksyon na pag-alis ng
pagsisikip, kaligtasan sa haywey, at mga proyektong pagkukumpuni
ng daan ay lalong lumaki.
PANAHON
NA
UPANG
IPAGTANGGOL
ANG
KAGUSTUHAN NG MGA BOTANTE AT SARHAN ANG
BUTAS SA BUWIS SA GAS NANG PERMANENTE.
ANG OO SA 1A ay simpleng tumitiyak na ang mga buwis
na binabayaran natin sa istasyon ay talagang ginagamit upang
magtayo ng mga bagong daan at pahusayin ang ating sistema
ng transportasyon.

Ang Panukala 1A ay hindi magbabawas ng pagpopondo sa
edukasyon at anumang ibang programa ng estado. Ang pagpopondo
sa edukasyon ay protektado ng konstitusyon at ito ay hindi binabago
ng Panukala 1A.
• Iyon ang dahilan kung bakit ang nangungunang grupo ng
nagbabayad ng buwis, tagapagtaguyod ng kapaligiran, negosyo,
at kaligtasan ng publiko ay sumusuporta sa Panukala 1A.
Ang Panukala 1A ay bahagi ng Planong Muling Itayo ang
California, ang unang masaklaw na plano sa impra-istruktura sa
40 taon.
BUMOTO NG OO SA 1A. Tiyakin na ang ating mga
kasalukuyang buwis sa gas ay ginagamit upang pahusayin ang
mga sistema ng mga daan, haywey at pangmaramihang paghahatid
sa California.
STEVE KRULL, Presidente
Kapisanan ng mga Hepe ng Pulisya ng California
MARK WATTS, Pansamantalang Tagapagpaganap na Direktor
Transportasyon ng California
ALLAN ZAREMBERG, Presidente
Kamara de Komersiyo ng California

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

Mga Pangangatwiran | 17

PANUKALA

1B

BATAS NG 2006 SA BONO PARA SA KALIGTASAN SA
HAYWEY, PAGBAWAS NG TRAPIKO, KALIDAD NG
HANGIN, AT SEGURIDAD NG DAUNGAN.

Opisyal na Titulo at Kabuuran

Inihanda ng Abugado Heneral

1B
BATAS NG 2006 SA BONO PARA SA KALIGTASAN SA HAYWEY,PAGBAWAS NG
TRAPIKO, KALIDAD NG HANGIN, AT SEGURIDAD NG DAUNGAN.
• Gumagawa ng mga pagpapahusay sa kaligtasan at pagkukumpuni sa mga haywey ng estado; pinabubuti ang mga priwey
upang bawasan ang pagsisikip; nagkukumpuni ng mga lokal na kalye at daan; pinabubuti ang mga haywey sa mga
pangunahing koridor ng transportasyon.
• Pinahuhusay ang kaligtasan sa lindol ng mga lokal na tulay.
• Nagpapalawak ng pampublikong paghahatid.
• Tumutulong na kumpletuhin ang ugnayan ng estado ng mga landas ukol sa sama-samang pagsakay sa kotse.
• Nagbabawas ng pagdumi ng hangin.
• Nagpapahusay ng seguridad laban sa terorismo at mga daungan ng barko.
• Nagtatadhana ng pagpapalabas ng bono na hindi hihigit sa labinsiyam na bilyon siyam na raan dalawampu’t-limang
milyong dolyar ($19,925,000,000).
• Naglalaan ng pera mula sa Pangkalahatang Pondo 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 $38.9 bilyon sa 30 taon upang bayaran ang prinsipal ($19.9 bilyon) at interes ($19.0 bilyon) ng
mga bono. Pagbabayad na mga $1.3 bilyon kada taon.
• Karagdagang di-alam na gastos ng estado at lokal na pamahalaan upang patakbuhin at panatilihin ang impra-istruktura
ng transportasyon (tulad ng mga daan, tulay, at bus at mga sasakyang pangriles) na pinopondohan ng mga bono. Ang
isang bahagi ng mga gastos ay maibabalik ng mga kitang lilikhain ng mga pagpapahusay, tulad ng mga pasahe at bayad
sa paggamit.

MGA PANGHULING BOTO NG LEHISLATURA SA SB 1266 (PANUKALA 1B)
Senado:

Oo 37

Hindi 1

Asembleya:

Oo 61

Hindi 10

Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri

BATAYAN
Ang California ay gumagasta ng mga $20 bilyon
sa isang taon mula sa kombinasyon ng pang-estado,
pederal, at lokal na pondo upang panatilihin,
patakbuhin, at pahusayin ang mga sistema nito ng
haywey, kalye at daan, riles ng pasahero, at paghahatid.
Ang mga paggastang ito ay pangunahing pinopondohan
habang sumusulong mula sa mga buwis at mga bayad
ng gumagamit.
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May dalawang pangunahing pinagkukunan ng
buwis ng estado na nagpopondo sa mga programa sa
transportasyon. Una, ang 18 sentimos kada galon na
kinakaltas na buwis sa gasolina at gatong na diesel
(pangkaraniwang tinatawag na buwis sa gas) na
lumilikha ng mga $3.4 na bilyon taun-taon. Ikalawa,
ang mga kita mula sa buwis sa pagbebenta ng estado
sa gasolina at gatong na diesel ay kasalukuyang
nagkakaloob ng mga $2 bilyon sa isang taon. Dagdag
dito, ang estado ay nagpapataw ng bayad sa timbang

BATAS NG 2006 SA BONO PARA SA KALIGTASAN SA HAYWEY,
PAGBAWAS NG TRAPIKO, KALIDAD NG HANGIN,
AT SEGURIDAD NG DAUNGAN.

panukala

1B

Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri (ipinagpapatuloy)
sa mga pangkomersiyong sasakyan (mga trak),
na lumilikha ng halos $900 milyon sa isang taon.
Pangkaraniwan, ang mga kitang ito ay dapat gamitin
para sa mga partikular na layuning pantranportasyon,
kabilang ang mga pagpapahusay sa mga sistema ng
haywey, kalye at daan, riles ng pasahero, at paghahatid.
Ang mga pondong ito ay maaari ring gamitin upang
pagaanin ang mga epekto sa kapaligiran ng iba-ibang
proyekto sa transportasyon. Sa ilalim ng mga tinukoy na
kalagayan, ang mga kitang ito ay maaaring ipautang o
gamitin para sa mga layuning hindi pantransportasyon.

MUNGKAHI

Mula noong 1990, ang mga botante ay nag-aproba
ng halos $5 bilyon na pangkalahatang obligasyong
bono upang pondohan ang transportasyon. Ang mga
nalikom na ito sa bono ay inilaan pangunahin sa mga
pagpapahusay ng riles ng pasahero at paghahatid,
gayon din upang patibayin ang mga haywey at tulay
para maging ligtas sa lindol. Pagdating ng Hunyo 2006,
lahat maliban sa mga $355 milyon ng mga ipinahintulot
na bono ay nagasta na sa mga proyekto.

Ang Pigura 1 (tingnan ang susunod na pahina) ay
nagsasabuod ng mga layunin na ang pera ng bono
ay gagamitin. Ang pera ng bono ay makukuha para
gastahin ng iba-ibang ahensiya ng estado at para sa mga
gawad sa mga lokal na ahensiya at tagapagpatakbo ng
paghahatid pagkatapos ilaan ng Lehislatura:

Bilang karagdagan sa mga pondo ng estado, ang
sistema ng transportasyon ng California ay tumatanggap
ng pederal at lokal na pera. Ang estado ay tumatanggap
ng mga $4.5 bilyon sa isang taon sa mga kita sa pederal
na buwis sa gasolina at gatong na diesel para sa ibaibang layuning pantransportasyon. Magkakasama, ang
mga lokal na pamahalaan ay namumuhunan ng halos
$9.5 bilyon taun-taon sa sistema ng haywey, kalye at
daan, riles ng pasahero, at paghahatid ng California.
Ang pagpopondong ito ay nanggagaling pangunahin
mula sa iba-ibang lokal na pinagkukunan, kabilang
ang mga lokal na buwis sa pagbebenta at ari-arian,
gayon din sa mga pasahe sa paghahatid. Ang mga
lokal na pamahalaan ay nagpalabas din ng mga bono
na sinusuportahan pangunahin ng mga kita sa lokal na
buwis sa pagbebenta upang pondohan ang mga proyekto
sa transportasyon.

Para sa teksto ng Panukala 1B tingnan ang pahina 114.

Ang panukalang ito ay nagpapahintulot sa estado
na magbenta ng mga $20 billyon na pangkalahatang
obligasyong bono upang pondohan ang mga proyekto
sa transportasyon upang alisin ang pagsisikip,
pahusayin ang paglilipat ng mga paninda, pahusayin
ang kalidad ng hangin, at pabutihin ang kaligtasan at
seguridad ng sistema ng transportasyon. (Tingnan ang
"Pangkalahatang-tanaw sa Utang sa Bono ng Estado"
sa pahina 96 para sa basikong impormasyon tungkol sa
mga pangkalahatang obligasyong bono ng estado.)

• Pagbawas sa Pagsisikip, mga Pagpapahusay ng
Haywey at Lokal na Daan—$11.3 bilyon—para sa
mga kapital na pagpapahusay upang bawasan ang
pagsisikip at itaas ang kapasidad sa mga gawad sa mga
haywey ng estado, lokal na daan, at pampublikong
paghahatid na makukuha ng lokal na pinopondohang
mga proyekto sa transportasyon, gayon din ng mga
proyekto upang isaayos ang mga haywey ng estado at
mga lokal na daan.
• Pampublikong Transportasyon—$4 na bilyon—
upang gumawa ng mga kapital na pagpapahusay sa
mga lokal na serbisyong paghahatid at sa serbisyong
lunsod sa lunsod ng riles ng estado. Isasama sa
mga pagpapahusay na ito ang pagbili ng mga bus
at sasakyang pangriles, gayon din ang paggawa
ng mga pagpapahusay na pangkaligtasan sa mga
kasalukuyang pasilidad ng paghahatid.
• Paglilipat ng mga Paninda at Kalidad ng Hangin—
$3.2 bilyon—para sa mga proyekto upang pahusayin
ang paglilipat ng mga paninda—sa pamamagitan
ng mga daungan, sa mga sistema ng haywey at
paghahatid ng estado, at sa pagitan ng California at
Mexico—at para sa mga proyekto upang pahusayin
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BATAS NG 2006 SA BONO PARA SA KALIGTASAN SA HAYWEY,
PAGBAWAS NG TRAPIKO, KALIDAD NG HANGIN,
AT SEGURIDAD NG DAUNGAN.

Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri (ipinagpapatuloy)

1B
PIGURA 1
Panukala 1B: Mga Paggamit ng mga Pondo ng Bono
Halaga
(Sa mga Milyon)

Pagbawas ng Pagsisikip, mga Pagpapahusay sa Haywey at Lokal na Daan
Bawasan ang pagsisikip sa mga haywey at pangunahing ruta ng paggamit ng estado

$11,250
$4,500

Itaas ang kapasidad ng mga haywey, daan, at paghahatid

2,000

Pahusayin ang mga lokal na daan

2,000

Pabutihin ang kapasidad, kaligtasan, at mga pagpapatakbo ng Route 99 ng Estado

1,000

Magkaloob ng mga gawad para sa proyekto sa transportasyon na lokal na pinopondohan

1,000

Isaayos at pahusayin ang pagpapatakbo ng mga haywey na estado at mga lokal na daan

750

Pampublikong Transportasyon

$4,000

Pahusayin ang mga serbisyong lokal na riles at paghahatid, kabilang ang pagbili ng mga sasakyan at
karapatan sa daan

$3,600

Pahusayin ang riles na lunsod sa lunsod, kabilang ang pagbili ng mga sasakyang pangriles
at mga lokomotibo

400

Paghahatid ng mga Paninda at Kalidad ng Hangin

$3,200

Pahusayin ang paghahatid ng mga paninda sa mga haywey ng estado at sistema ng riles,
at sa mga daungan

$2,000

Bawasan ang mga ibinubuga mula sa paghahatid ng mga paninda
Gawing matibay at palitan ang mga bus ng paaralan

1,000
200

Kaligtasan at Seguridad

$1,475

Pahusayin ang seguridad at pabilisin ang pagtugon sa kalamidad ng mga sistema ng paghahatid

$1,000

Magkaloob ng mga gawad upang pahusayin ang kaligtasan sa pagtawid sa daang riles

250

Magkaloob ng mga gawad upang gawing matibay laban sa lindol ang mga lokal na tulay at oberpas

125

Magkaloob ng mga gawad upang pahusayin ang pagpaplano sa seguridad at kalamidad sa mga daungan,
puwerto, at pasilidad ng pagtawid sa tubig na pag-aari ng publiko

100

Kabuuan

20 | Pagsusuri

$19,925

BATAS NG 2006 SA BONO PARA SA KALIGTASAN SA HAYWEY,
PAGBAWAS NG TRAPIKO, KALIDAD NG HANGIN,
AT SEGURIDAD NG DAUNGAN.

panukala

1b

Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri (ipinagpapatuloy)
ang kalidad ng hangin sa pamamagitan ng pagbawas
ng mga ibinubuga na may kaugnayan sa paglilipat
ng mga paninda at pagpapatibay ng mga bus
ng paaralan.
• Kaligtasan at Seguridad—$1.5 bilyon—para sa mga
proyekto upang itaas ang proteksiyon laban sa banta
sa seguridad o pahusayin ang kakayahan sa pagtugon
sa kalamidad sa mga sistema ng paghahatid; gayon
din para sa mga gawad upang pahusayin ang
kaligtasan sa pagtawid sa riles at patibayin laban
sa lindol ang mga lokal na tulay, rampa, at oberpas;
at upang pahusayin ang pagpaplano sa seguridad at
kalamidad sa mga pampublikong daungan, puwerto,
at mga terminal ng pagtawid sa tubig.

MGA EPEKTO SA PANANALAPI
Mga Gastos sa Bono. Ang mga gastos ng mga
bonong ito ay depende sa antas ng interes na maybisa sa panahon na ang mga ito ay ibinebenta at sa
panahon na ang mga ito ay binabayaran. Ang estado

Para sa teksto ng Panukala 1B tingnan ang pahina 114.

ay malamang na gumawa ng pagbabayad ng prinsipal
at interes mula sa Pangkalahatang Pondo ng estado
sa panahon na mga 30 taon. Kung ang mga bono ay
ibinebenta sa pangkaraniwang antas ng interes na
5 porsiyento, ang gastos ay mga $38.9 bilyon upang
bayaran ang prinsipal ($19.9 bilyon) at interes
($19.0 bilyon). Ang pangkaraniwang pagbabayad para
sa prinsipal at interes ay mga $1.3 bilyon kada taon.
Mga Gastos sa Pagpapatakbo. Ang estado at mga
lokal na pamahalaan na nagtatayo o nagpapahusay ng
impra-istruktura ng transportasyon sa pamamagitan ng
mga pondong ito ng bono (sa pamamagitan, halimbawa,
ng paggawa ng mga daan at tulay o pagbili ng mga bus
o sasakyang pangriles) ay magkakaron ng di-alam na
karagdagang gastos upang patakbuhin at panatilihin ang
mga ito. Ang isang bahagi ng mga gastos ay maibabalik
ng mga kitang lilikhain ng mga pagpapahusay, tulad ng
mga pasahe at bayad sa paggamit.
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Batas ng 2006 sa bono para sa kaligtasan sa haywey,
pagbawas ng trapiko, kalidad ng hangin,
at seguridad ng daungan.

PANGANGATWIRANG PANIG SA PANUKALA 1B

1B

BUMOTO NG OO SA PANUKALA 1B: MAGTAYO NG MGA
BAGONG DAAN AT HAYWEY NGAYON
Ang California ay may pinakamasikip na mga haywey sa
bansa—gumugugol tayo ng 500,000 oras na naiipit sa trapiko
araw-araw. Malinaw na panahon na upang muling itayo ang mga
sistema ng daan, haywey, at transporasyon ng California ngayon.
Pinabibilis ng Panukala 1B ang mga naghihintay ng aksyon na
mga proyektong transportasyon, binabawasan ang pagsisikip at
pinahuhusay ang kaligtasan ng haywey.
Habang ang Panukala 1A ay nagpoprotekta sa mga pondo ng
buwis sa gas na binabayaran na natin sa istasyon, ang Panukala
1B ay mahalaga rin dahil ito ay nagkakaloob ng pagpopondo
ngayon upang pabilisin ang pagsisimula ng mga pagkukumpuni
ng ating mga lumang haywey at simulan ang pagtatayo ng mga
proyekto sa transportasyon na alam natin na kakailanganin natin
sa hinaharap.
ANG OO SA 1B AY NAGPAPAHUSAY SA KALIGTASAN,
NAGBABAWAS NG PAGSISIKIP, AT NAGPAPALAWAK NG
PAMPUBLIKONG TRANSPORTASYON
Ang Panukala 1B ay magpopondo sa mga proyekto sa bawat
panig ng estado. Ang Panukala 1B ay namumuhunan sa:
•
•
•
•
•
•
•
•

Paggawa ng mga pagpapahusay na pangkaligtasan sa
pinakamapanganib na haywey at koridor
Pagbawas ng pagsisikip at mga pagkaantala sa paglalakbay
Pagdaragdag ng mga landas sa masisikip na haywey
Pag-aayos sa mga lokal na kalye, daan, at interseksyon
Pagtatayo at pagpapalawak ng pampublikong transportasyon
Pagpapatibay sa mga tulay upang maging ligtas sa lindol
Pagpapalawak ng mga landas ng sama-samang paggamit ng
sasakyan
Pagkakaloob ng mga panumbas na pondo para sa mga komunidad
na nag-aproba ng mga lokal na panukala sa transportasyon

ANG OO SA 1B AY MAGBABAWAS SA PAGDUMI
NG HANGIN AT MAGPAPAHUSAY SA KALIDAD
NG HANGIN
Ang Panukala 1B ay kasama ang pagpopondo upang bawasan
ang pagdumi ng hangin sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga
lumang bus ng paaralan na nakakadumi, pagpapalawak ng
pangmaramihang paghahatid, at pagpapalawak ng sama-samang
paggamit ng sasakyan at mga landas ng HOV. At, sa pagbawas
ng pagsisikip sa ating mga priwey at daan, ang Panukala 1B ay

tutulong din na bawasan ang mga inilalabas ng kotse—ang isa sa
mga pangunahing dahilan ng pagdumi ng hangin.
OO SA 1B: MAHIGPIT NA PANANAGUTAN AT WALANG
MGA BAGONG BUWIS
•

•

Ang Panukala 1B ay kabilang ang mahahalagang hakbang sa
pananagutan na tulad ng taunang pagsusuri at mga ulat upang
matiyak na ang mga pondo ay ginagasta sa mga hinahangad na
proyekto.
Hinahayaan tayo ng Panukala 1B na magsimulang magtayo ng mga
daan ngayon at bayaran ang mga ito habang ginagamit natin ang
mga ito—sa pamamagitan ng mga kasalukuyang kita sa buwis at
nang hindi nagtataas na mga buwis. Ito ay tulad ng isang utang
sa pagbili ng bahay na hinahayaan kayo na manirahan habang
binabayaran ninyo ito.

OO SA 1B: BAHAGI NG PANGMATAGALANG PLANO NA
MULING ITAYO ANG CALIFORNIA
Ang Panukala 1B ay isang bahagi ng Planong Muling Itayo ang
California, na gumagamit ng mga buwis na binabayaran na natin
upang magtayo ng mga daan, pabahay, paaralan, at mga sistema ng
tubig na kailangan natin upang tustusan ang ating ekonomiya at
ating kalidad ng buhay para sa pangmatagalan.

MULING ITAYO ANG CALIFORNA: OO SA 1A, 1B, 1C,
1D, at 1E
Ang populasyon ng California ay aabot ng 50 milyon sa
susunod na 20 taon—doble ng populasyon na ang kasalukuyang
impra-istruktura ay idinisenyo—at ito ay hindi maaaring muling
itayo sa magdamag. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating
magsimula ngayon.
Upang makakuha ng karagdagang kaalaman kung paano ang
planong ito sa impra-istruktura ay pakikinabangan mo at ng inyong
komunidad, bisitahin ang www.ReadForYourself.org.
OO SA 1B: MAS LIGTAS NA MGA DAAN, MAS
KAUNTING DUMI, AT NABAWASANG PAGSISIKIP
NG TRAPIKO
MARIAN BERGESON, Tagapangulo
Komisyon sa Transportasyon ng California
ALAN C. LLOYD, Dating Tagapangulo
Lupon ng mga Tagapagdulot ng Hangin ng California
ALLAN ZAREMBERG, Presidente
Kamara de Komersiyo ng California

SAGOT SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PANUKALA 1B
Narinig na natin, “may mga bagay na sobrang maganda para
maging totoo.” Ang pangangatwiran na sumusuporta sa Panukala
1B ay malinaw na isa sa mga panahong ito.
Sa halip na isipin ang isang utang sa pagbili ng bahay na
binabayaran habang nakatira kayo rito, gaya ng gusto ng mga
tagapagtaguyod na isipin ninyo, isipin sa halip ang pagkalunod sa
dagat ng utang sa kard ng kredito. Doon patungo ang California.
Gusto nating lahat ng mas mabubuting daan at mas kaunting
pagsisikip ng trapiko. Gayunman, kung ang Lehislatura ay ibinaling
ang atensiyon sa pag-aayos ng mga proyektong konstruksiyon at
pag-aalis ng mga nakakabigat na regulasyon, hindi tayo hihiram ng
bilyun-bilyong dolyar. Sa halip, gagamitin natin ang isang taunang
bahagi ng ating mga dolyar ng buwis sa pangkalahatang pondo
sa pamamagitan ng limitadong paghiram upang makumpleto ang
mga proyektong ito. Ang balanseng paraang ito ay magbabawas
nang malaki sa ating pangangailangan na humiram ng maraming
bilyong dolyar.
Paano naman ang tungkol sa pananagutan at pagsusuri?
Kailan ang huling pagkakataon na ang pagsusuri ng paggasta
ng pamahalaan ng estado ay nagpakita na ang mga programang
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ito ay mabisang paggasta at napapanahon? Ang kabaligtaran
ang totoo. Ang isang masusing pinag-isipang plano para sa mga
pangangailangan sa transportasyon ay ang tanging makatwirang
paraan upang mapahusay ang mga daan ng California. Ang isang
apurahang binuo na bono, na may pagbabantay na “pagkaraang
mangyari,” nagtataglay ng maraming bilyong dolyar na paghiram
ay isang resipe para sa kabiguan.
Huwag magkakamali; ang isang bono ay hindi libreng pera.
Magbabayad kayo para sa malaking utang na may malaking interes.
Ang HINDI sa 1B ay pipilit sa Lehislatura na bumuo ng isang
responsableng pakete ng bono sa pamamagitan ng pagsasama ng
“magbayad habang sumusulong,” na repormang ipinahihintulot ng
kapaligiran, pagiging episyente ng magdisenyo-magtayo, at ibang
ma sentido-komun na reporma.
MICHAEL N. VILLINES, Miyembro ng Asembleya ng Estado
ng California
Ika-29 na Distrito

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

Batas ng 2006 sa bono para sa kaligtasan sa haywey, panukala
pagbawas ng trapiko, kalidad ng hangin,
at seguridad ng daungan.

1B

PANGANGATWIRANG LABAN SA PANUKALA 1B
$32 bilyon. Iyon ang babayaran ng ating mga anak at apo
sa utang na kaugnay ng bonong ito. Ang lahat ng ito para sa
pagpopondo ng magagastos na programa sa kapinsalaan ng mga
lubhang nangangailangan na konstruksiyon ng haywey.
Huwag magkakamali: ang bawat Miyembro ng Lehislatura
na bumoto laban sa panukalang boto na ito ay sumusuporta sa
pagbabalik ng nagigiba nang sistema ng trasportasyon ng ating
estado. Sinusuportahan natin ang paglalaan ng bawat dolyar na
ibinabayad ninyo sa mga buwis sa gas sa ating mga haywey. At,
sinusuportahan natin ang pagtatayo para sa hinaharap ng California
nang matalino. Gayunman, ang panukalang ito ay hindi nakamit
ng mahahalagang hangaring ito sa isang paraan na responsable
sa pananalapi.
Ang mas mahusay na transportasyon ay mahalagang isyu
para sa ating estado, pero mahalaga ring tulad nito na ang
bawat karagdagang hiniram na dolyar na ginagasta natin ay
nagpapalala sa ating kakulangan sa badyet at maaaring maging
sanhi ng malalaking bunga para sa mga pamilyang masisipag na
nagtatrabaho sa California.
Ang isang responsable sa pananalapi na solusyon ay ang
“magbayad habang sumusulong” na pagharap sa pagpopondo
ng mga lubhang kailangang mga proyekto sa transportasyon.
Ang pagharap na ito ay magbabayad para sa mga pagpapahusay
ng impra-istruktura mula sa pangkalahatang pondo (mga buwis
na binabayaran na ninyo) at pahihintulutan ang California na
humiram ng mas kaunting pera upang matugunan ang mga taunang
obligasyon nito.
Sa pagtatabi ng isang bahagi ng badyet bawat taon para sa
impra-istruktura, magagawa natin na mas matugunan ang mga
masalimuot na pangangailangan ng ating estado at hindi pagpasanin
ang ating mga anak at apo ng mabibigat na utang.
Dagdag na dapat alalahanin sa panukalang ito ay ay
pagmamadaling gastahin ang ating mga dolyar na buwis. Sa
mabilis na pagpasa sa panukalang bono na ito, hindi isinama na
Lehislatura at nakakatipid ng oras at gastos na mga pagkakataon
tulad ng “Magdisenyo-Magtayo” at mga repormang ipinahihintulot
ng kapaligiran na maaaring makapagpadali ng proseso ng
konstruksiyon, nagkukumpleto ng mas maraming proyekto sa

kaparehong halaga ng pera. Dagdag dito, sa loob ng 3 linggo
pagkatapos ng pag-aproba ng panukalang ito, ang Komisyon sa
Transportasyon ng California ay inaatasan na “bumuo at magpatibay
ng mga patnubay” upang pondohan ang mga nakabalangkas na
programa sa transportasyon at gastahin ang maraming bilyon ng
inyong pinaghirapang dolyar na buwis. Ang CALTRANS at ang
inyong panrehiyon at mga ahensiya ng transportasyon ng county
ay dapat magsumite ng lahat ng maaaring maging proyekto sa
transportasyon sa Komisyon sa Transportasyon ng California.
Isipin lamang: Ang isang ahensiya ng pamahalaan ng estado ay
dapat magtatag ng mga tuntunin upang gumasta ng maraming
bilyong dolyar sa 3 linggo lamang na mga proyekto sa buong
California nang hindi nagbibigay ng sapat na panahon para sa
pangangasiwa at pagrepaso ng publiko. Ito ba ang pinakamahusay
na paraan upang gastahin ang inyong mga dolyar na buwis?
Ang malalaking desisyon sa pananalapi sa Pamahalaan ay
hindi dapat gawin nang walang sapat na panahon para sa angkop
na pagsisikap at pagsusuri.
Tama si Gobernador Schwarzenegger, ang pamahalaan ng
estado ng California ay nagpabaya sa mga pangangailangan sa
transportasyon ng ating Estado sa tatlong dekada at kailangang
may gawin. Pero gawin natin ito nang tama. Bumalik sa guhitan at
humanap ng isang responsableng paraan upang magpokus sa mga
lubhang kailangang proyekto habang bumubuo ng responsable
sa pananalapi na plano na kabilang ang elemento ng “magbayad
habang sumusulong,” nang walang maaksayang paggasta upang
bayaran ang mahahalagang proyektong ito.
Dapat nating hingin na ang ating mga anak at apo ay may sistema
ng transportasyon na nakakatugon sa mga pangangailangan ng ika21 Siglo. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan ninyong bumoto
ng “hindi” sa bonong ito at pilitin ang Lehislatura na gumawa
ng isang plano sa impra-istruktura ng transportasyon para sa
ating hinaharap na responsable, makatotohanan, at itinutulak
ng resulta.
MICHAEL N. VILLINES, Miyembro ng Asembleya ng
Estado ng California
Ika-29 na Distrito

SAGOT SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PANUKALA 1B
Kahit ang kalaban ay sumasang-ayon na kailangan nating
magsimula ngayon upang pahusayin ang nagigiba nang sistema ng
transportasyon ng ating estado, magtayo ng mga bagong daan, at
alisin ang pagsisikip ng trapiko. Iyon ang eksaktong gagawin ng
Panukala 1B.
Ang OO SA 1B ay gagawin ang ating sistema ng transportasyon
na isang priyoridad at magkakaloob ng mga pondong kailangan
natin upang simulan ang pagharap sa mga naghihintay ng aksyon
na mga proyekto sa buong estado upang bawasan ang pagsisikip,
pahusayin ang kalidad ng hangin, palawakin ang pangmaramihang
paghahatid, gumawa ng mga pagpapahusay ng kaligtasan sa daan,
at kumpunihin ang mga lokal na kalye at daan. Mas matagal
nating pabayaan ang ating sistema ng transportasyon, magiging
mas magastos at mas seryoso ang mga problema. Hindi na natin
makakayang maghintay pa.
ANG PANUKALA 1B AY RESPONSABLE SA PANANALAPI
•

•

Ang 1B ay nagtataglay ng mahihigpit na pananggalang sa pananalapi
upang protektahan ang mga nagbabayad ng buwis, tulad ng mga
taunang pagsusuri at mga ulat sa publiko upang ipakita kung paano
at saan ginagasta ang mga pondo.
Sa pagpapalabas ng mga bono, ang Panukala 1B ay magkakaloob
ng kaagad na pagpopondo upang pabilisin ang pagsisimula ng
mga proyekto sa transportasyon at bibigyan tayo ng kakayahan na
bayaran ang mga ito sa susunod na 20 taon, sa pamamagitan ng mga
kasalukuyang kita ng estado at hindi nagtataas ng mga buwis.

•

•

Tulad ng isang utang sa pagbili ng bahay, ang Panukala 1B
ay nagpapahintulot sa atin na pahusayin ang ating sistema ng
transportasyon ngayon at bayaran ito habang ginagamit ito
sa pangmatagalan.
Iyon ang dahilan kung bakit ANG KAPISANAN NG MGA

NAGBABAYAD NG BUWIS SA CALIFORNIA AY
SUMUSUPORTA SA 1B.
Ang Oo sa 1B ay bahagi ng Planong Muling Itayo ang California.
Ang ating hinaharap na pangkabuhayan at kalidad ng ating buhay
ay depende sa isang maaasahang sistema ng transportasyon na
naglilipat ng mga paninda at tao nang episyente.
Iyan ang dahilan kung bakit kailangan nating magsimula
ngayon.
OO sa 1B. Magtayo ng mga bagong daan at haywey, mamumuhan
sa kaligtasan ng trapiko, alisin ang pagsisikip, at pahusayin ang
pangmaramihang panghahatid.
LARRY McCARTHY, Presidente
Kapisanan ng mga Nagbabayad ng Buwis sa California
THOMAS V. McKERNAN, Presidente
Klab ng Awto ng Timong California (AAA)
MICHAEL BROWN, Komisyonado
Patrol ng Haywey ng California

Ang mga pangangatwirang nakalimbag 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 2006 PARA SA IPINAGKAKATIWALANG PONDO
UKOL SA PABAHAY AT EMERHENSIYANG KANLUNGAN.
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Inihanda ng Abugado Heneral

BATAS NG 2006 PARA SA IPINAGKAKATIWALANG PONDO UKOL SA PABAHAY AT
EMERHENSIYANG KANLUNGAN.

1C

• Ang mga pondo ay maaaring gamitin para sa layunin na magkaloob ng mga kanlungan para sa mga inabusong
babae at sa kanilang mga anak, malinis at ligtas na pabahay para sa mga nakatatandang mamamayan na maliit
ang kita; tulong para maging may-ari ng bahay ang mga may kapansanan, mga beterano ng militar, at mga
nagtatrabahong pamilya; at mga pagkukumpuni at pagpapahusay ng daan sa paggamit ng apartment para sa
mga pamilya at mga mamamayang
may kapansanan.
• Ang estado ay dapat magpalabas ng mga bono na may kabuuan na dalawang bilyon walong daan at limampung
milyong dolyar ($2,850,000,000) binabayaran mula sa mga kasalukuyang pondo ng estado sa pangkaraniwang
taunang gastos na dalawang daan at apat na milyong dolyar ($204,000,000) kada taon sa loob ng 30 taong
buhay ng mga bono.
• Nag-aatas ng pag-uulat at paglalathala ng mga tauhang independiyenteng sinuring ulat na nagpapakita ng
paggamit ng mga pondo, at naglilimita sa mga gastos sa pangangasiwa at mga pangkaraniwang gastos.
• Naglalaan ng pera mula sa Pangkalahatang Pondo 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 $6.1 bilyon sa 30 taon upang bayaran ang prinsipal ($2.85 bilyon) at interes
($3.3 bilyon) sa mga bono. Pagbabayad na mga $204 na milyon kada taon.

MGA PANGHULING BOTO NG LEHISLATURA SA SB 1689 (PANUKALA 1C)
Senado:

Oo 27

Hindi 11

Asembleya:

Oo 54

Hindi 16

Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri

BATAYAN
Mga 200,000 bahay at apartment ang itinatayo sa
California bawat taon. Karamihan sa mga yunit na ito
ng bahay ay itinatayo nang buo sa pamamagitan ng
mga pribadong dolyar. May mga yunit, gayunman,
na tumatanggap ng pagtustos mula sa pederal, pangestado, at lokal na pamahalaan. Halimbawa, ang estado
ay nagkakaloob ng mababang-interes na mga pautang
o gawad sa mga tagapagtayo (pribado, di-nagtutubo,
at pamahalaan) upang tustusan ang mga gastos sa
pagtatayo ng bahay. Pangkaraniwan, ang bahay ay
dapat ibenta o ipaupa sa mga taga-California na maliliit
ang mga kita. Ang ibang mga programa ng estado ay
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nagkakaloob sa mga bumibili ng bahay ng tuwirang
pinansiyal na tulong upang makatulong sa halaga ng
paunang bayad.
Habang ang estado ay nagkakaloob ng pinansiyal
na tulong sa pamamagitan ng mga programang ito, ang
mga lunsod at county ay responsable sa pagsosona at
pag-aproba ng bagong pabahay. Bilang karagdagan, ang
mga lunsod, county, at ibang mga lokal na pamahalaan
ay responsable sa pagkakaloob ng mga serbisyong
kaugnay ng impra-istruktura sa bagong pabahay—tulad
ng tubig, alkantarilya, mga daan, at parke.
Noong 2002, inaprobahan ng mga botante ang
Panukala 46, na nagkakaloob ng kabuuan na $2.1

BATAS NG 2006 PARA SA IPINAGKAKATIWALANG PONDO UKOL
SA PABAHAY AT EMERHENSIYANG KANLUNGAN.

panukala

1c

Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri (ipinagpapatuloy)
bilyon na pangkalahatang obligasyong bono upang
pondohan ang mga programa sa pabahay ng estado.
Tinatantiya namin na mga $350 milyon ng mga pondo
ng Panukala 46 ay hindi magagasta pagdating ng
Nobyembre 1, 2006.

MUNGKAHI
Ang panukalang ito ay nagpapahintulot sa estado
na magbenta ng $2.85 bilyon na mga pangkalahatang
obligasyong bono upang pondohan ang 13 bago at
kasalukuyang programa sa pabahay at pagtatayo.
(Tingnan ang "Pangkalahatang-tanaw sa Utang sa Bono
ng Estado" sa pahina 96 para sa basikong impormasyon
tungkol sa mga pangkalahatang obligasyong bono
ng estado.) Ang Pigura 1 (tingnan ang susunod na
pahina) ay naglalarawan ng mga programa at halaga
ng pagpopondo na tatanggapin ng bawat isa sa ilalim
ng panukala. Mga kalahati ng mga pondo ay pupunta
sa mga kasalukuyang programa sa pabahay ng estado.
Ang mga programang pagtatayo, gayunman, ay bago—
na ang mga detalye ay itatatag ng Lehislatura. Ang mga
pangunahing paglalaan ng mga nalikom sa bono ay
gaya ng mga sumusunod:
• Mga Programang Pagpapaunlad ($1.35 Bilyon).
Ang panukalang ito ay magpopondo ng tatlong
bagong programa na naglalayong dagdagan ang
pagpapaunlad. Karamihan sa mga pondo ay iuukol sa
mga proyektong pagpapaunlad sa mga kasalukuyang
lugar ng lunsod at malapit sa pampublikong
transportasyon. Ang mga programa ay magkakaloob
ng mga pautang at gawad para sa maraming uri ng
proyekto, tulad ng mga parke, tubig, alkantarilya,
transportasyon, at pabahay.
• Mga Programang Pagiging May-ari ng Bahay
($625 Milyon). Marami sa mga programang
pinopondohan ng panukalang ito ay hihimok ng
pagiging may-ari ng bahay para sa mga maliit- at
kainaman ang kita. Ang mga pondo ay gagamitin
upang magkaloob ng tulong na paunang bayad
sa mga bumibili ng bahay sa pamamagitan ng
mga pautang o gawad na mababa ang interes.
Pangkaraniwan, ang pagiging karapat-dapat sa
Para sa teksto ng Panukala 1C tingnan ang pahina 118.

tulong na ito ay ibabatay sa kita ng sambahayan,
sa halaga ng bahay na binibili, at kung ito ay ang
unang pagbili ng bahay ng sambahayan.
• Mga Programang Pabahay sa Maraming Pamilya
($590 Milyon). Ang panukala ay magpopondo rin
sa mga programang naglalayong magtayo o isaayos
ang mga proyektong paupahang bahay, tulad ng
mga gusali ng apartment. Ang mga programang
ito ay pangkaraniwang nagkakaloob sa mga lokal
na pamahalaan, di-nagtutubong organisasyon,
at pribadong tagapagtayo ng mababang interes
(3 porsiyento) na mga pautang upang pondohan
ang bahagi ng halaga ng pagtatayo. Bilang kapalit,
ang isang proyekto ay dapat magreserba ng isang
bahagi ng mga yunit nito para sa mga sambahayang
maliit ang kita para sa 55 taon. Ang panukalang ito
ay nagbibigay ng pag-uuna sa pagpopondo ng mga
proyekto sa mga lugar na napaunlad na at malapit
sa mga kasalukuyang pampublikong serbisyo (tulad
ng pampublikong transportasyon).
• Ibang mga Programang Pabahay ($285 Milyon).
Ang mga pondong ito ay gagamitin upang magkaloob
ng mga pautang at gawad sa mga tagapagtayo ng
mga kanlungan ng walang-bahay at pabahay para sa
mga manggagawa sa bukid. Bilang karagdagan, ang
mga pondo ay ilalaan sa mga pagsubok na proyekto
na naglalayong bawasan ang halaga ng abotkayang pabahay.
Ang mga pondo ay ilalaan sa maraming taon. Ang
panukalang ito ay nagkakaloob sa Lehislatura ng
malawak na awtoridad na gumawa ng mga pagbabago
sa hinaharap sa mga programang ito upang matiyak ang
pagiging mabisa ng mga ito.

EPEKTO SA PANANALAPI
Mga Gastos sa Bono. Ang gastos upang bayaran
ang mga bonong ito ay depende pangunahin sa mga
sumusunod na dalawang bagay:
• Panahon ng Pagbabayad. Ang estado ay malamang
na gumawa ng pagbabayad ng prinsipal at interes
mula sa Pangkalahatang Pondo ng estado sa panahon
na mga 30 taon.
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BATAS NG 2006 PARA SA IPINAGKAKATIWALANG PONDO UKOL SA
PABAHAY AT EMERHENSIYANG KANLUNGAN.

Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri (ipinagpapatuloy)
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PIGURA 1
Panukala 1C: Mga Paggamit ng mga Pondo ng Bono
Mga Halaga
(Sa mga Milyon)

Mga Programang Pagtatayo
Pagtatayo sa mga lugar ng
kalunsurana

Mga gawad para sa iba-ibang proyekto—kabilang ang mga parke, tubig, alkantarilya,
transportasyon, at paglilinis ng kapaligiran—upang pabilisin ang "pagpupuno sa loob"
na pagpapaunlad ng kalunsuran.

$850

Pagtatayo na malapit
sa pampublikong
transportasyona

Mga gawad at pautang sa mga lokal na pamahalaan at tagapagtayo upang humimok
ng karagdagang makapal na pagtatayo na malapit sa pampublikong transportasyon

300

Mga Parkea

Gawad na pagpopondo para sa mga parke sa buong estado.

200

$1,350
Mga Programang Pagiging May-ari ng Bahay
Mga sambahayang maliliit
ang kita

Iba-ibang uri ng pagiging may-ari ng bahay para sa mga sambahayang maliliit
ang kita.

Tulong na paunang bayad

Ipinagpapalibang mababang-interes na pautang na hanggang 6 na porsiyento ng presyo
ng pagbili ng bahay para sa unang-pagkakataon para sa maliliit- at kainaman ang kita na
mga bumibili ng bahay.
Mga gawad sa mga lokal na pamahalaan na nagbabawas ng mga hadlang sa abotkayang pabahay. Ang mga pondo ay gagamitin para sa tulong sa bumibili ng bahay.

Mga lokal na pamahalaan

Sariling-tulong na pagtatayo Mga gawad sa mga organisasyon na tumutulong sa maliliit- o kainaman ang kita na
mga sambayahan sa paggawa o pagbabago ng yari ng kanilang mga sariling bahay.

$290
200

125
10

$625
Mga Programang Pabahay sa Maraming Pamilya
Pabahay sa
maraming pamilya

Mababang-interes na pautang para sa pagtatayo ng pabahay para sa mga umuupang
maliliit ang kita.

$345

Pabahay na sumusuporta

Mababang-interes na pautang para sa mga proyektong pabahay na nagkakaloob din
ng mga serbisyong pangkalusugan at panlipunan sa mga umuupa na maliliit ang kita.

195

Walang-bahay na kabataan

Mababang-interes na pautang para sa mga proyektong pabahay na nagkakaloob ng
pabahay para sa mga walang-bahay na kabataan.

50

$590
Ibang mga Programang Pabahay
Pabahay sa manggagawa
sa bukid

Mababang-interes na pautang at gawad para sa pagtatayo ng pabahay para sa mga
manggagawa sa bukid.

Mga pagsubok
na programaa

Mga gawad at pautang para sa mga pagsubok na proyekto upang magtayo ng pabahay
sa mas mababang gastos.

Mga kanlungan
ng walang-bahay

Mga gawad para sa mga kanlungan ng walang-bahay.

$135
100

50

$285
Kabuuan
a

Bagong programa
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$2,850

BATAS NG 2006 PARA SA IPINAGKAKATIWALANG PONDO UKOL
SA PABAHAY AT EMERHENSIYANG KANLUNGAN.

panukala

1c

Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri (ipinagpapatuloy)
• Antas ng Interes. Karaniwan, ang interes sa
mga bono na ipinalabas ay hindi kasama sa mga
pang-estado at pederal na buwis dahil ang mga
bono ay para sa mga pampublikong layunin. Ito
ay nagbubunga ng mas mababang pagbabayad
sa serbisyo sa utang para sa estado. May mga
programang iminumungkahi ng panukalang ito,
gayunman, na hindi magiging karapat-dapat sa
pagkalibre sa pederal na buwis—nagbubunga ng
mas mataas na antas ng interes. Ito ay dahilan sa ang
mga programang pabahay ay nagkakaloob ng mga
pondo para sa mga pribadong layunin. (Tinatantiya
namin na ito ang magiging kalagayan para sa mga
60 porsiyento ng mga bono.)
Kung ang mga pederal na nabubuwisang bono
ay ibinebenta sa pangkaraniwang antas ng interes
na 6.5 porsiyento at ang mga natitirang bono ay sa

Para sa teksto ng Panukala 1C tingnan ang pahina 118.

pangkaraniwang antas na 5 porsiyento, ang gastos ng
estado ay magiging mga $6.1 bilyon upang bayaran ang
prinsipal ($2.85 bilyon) at interes ($3.3 bilyon). Ang
pangkaraniwang pagbabayad ay magiging mga $204 na
milyon bawat taon.
Mga Gastos sa Pangangasiwa. Ang Kagawaran ng
Pabahay at Pagpapaunlad ng Komunidad at ng Ahensiya
sa Pagtustos sa Pabahay ng California ay makakaranas
ng nagdagdagang gastos upang pangasiwaan ang
mga programang pabahay at pagtatayo sa kalunsuran.
Ang isang bahagi ng mga paglalaan ng programa—
malamang na sa pagitan ng $100 milyon at $150
milyon ng kabuuang pondo ng bono—ay gagamitin
upang bayaran ang mga gastos na ito sa pangangasiwa
sa paglipas ng panahon.
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BATAS NG 2006 SA IPINAGKAKATIWALANG PONDO UKOL SA
PABAHAY AT EMERHENSIYANG KANLUNGAN.

PANGANGATWIRANG PANIG SA PANUKALA 1C

1C

Ang OO sa Panukala 1C ay nagkakaloob ng mga emerhensiyang
kanlungan para sa mga inaabusong babae, mga abot-kayang bahay
para sa mga nakatatanda at dating mga kabataang tinatangkilik,
at mga kanlungan na may mga serbisyong panlipunan para sa mga
walang-bahay na pamilya na may mga bata. Iyon ang dahilan kung
bakit ang Samahan ang Tirahan Para sa Sangkatauhan, AARP, at ang
Pagtutulungan ng California upang Tapusin ang Karahasan sa Tahanan,
ay malakas na humihimok sa inyo na bumoto ng OO sa Panukala sa
1C.
Mahalaga, ang panukalang ito ay popondohan mula sa mga
kasalukuyang kakayahan ng estado nang hindi nagtataas ng
mga buwis.
Marami sa ating mga komunidad ang humaharap sa malulubhang
problema ng kamahalan ng pabahay, kawalan ng bahay, at karahasan
sa tahanan. Higit sa 360,000 taga-California ang walang-bahay
bawat gabi.
Nitong nakaraang taon, 5,108 babae at mga bata ay itinaboy
mula sa mga kanlungan ukol sa karahasan sa tahanan dahil ang
mga ito ay puno na. Ang pagiging abot-kaya ng bahay para sa
mga nagtatrabahong pamilya sa California ay pinakamababa
sa kasaysayan.
Ang ligtas na tirahan ay pundamental sa isang disenteng buhay.
Ang OO sa Panukala 1C ay:
• Magpapalawak ng bilang ng kama ng kanlungan para sa mga
inaabusong babae at walang-bahay na pamilya na may mga bata.
• Magkakaloob ng pabahay para sa mga walang-bahay na
tinatangkilik ng mga kabataan.
• Gagawa ng mga pagpapahusay ng seguridad at pagkukumpuni sa
mga kasalukuyang kanlungan.
• Magkakaloob ng malilinis at ligtas na bahay para sa mga nakatatandang
mamamayan at mga pamilyang maliit ang kita.
Dagdag dito, ang Panukala 1C ay tumutulong sa mga nagtatrabahong
pamilya na makabili ng bahay at nagkakaloob ng mga pagpapahusay
ng daan sa mga apartment para sa mga taga-California na may
mga kapansanan.
Ang Panukala 1C ay lumilikha rin ng 87,000 trabaho at nakakatulong
na pahusayin ang ekonomiya ng estado.
Nagpapahintulot sa mga Nakatatanda na Mamuhay nang
Independiyente: Ang panukalang ito ay nagpapahintulot sa mga
nakatatanda na mamuhay sa bahay nang walang takot na ilagay sa
institusyon sa isang bahay ng pag-aalaga.
Tumutulong sa mga Inaabusong Babae: “Karamihan sa mga lunsod
sa California ay walang sapat na mga kanlungan para sa mga babae at
bata na binubugbog at inaabuso. Ang Panukala 1C ay nagsisimulang

ayusin itong masamang kalagayan.” —Kapisanan ng mga Siyerip ng
Estado ng California
Mga Independiyenteng Pagsusuri at Pananagutan:
“Ang panukalang ito ay nag-aatas ng mga independiyenteng
pagsusuri, naglilimita ng mga gastos sa pangangasiwa, at nagtataglay ng
mga tadhana sa pananagutan upang tiyakin na ang pondo ay ginagamit
gaya ng ipinangako.” —Kamara de Komersiyo ng California
Tumutulong sa mga Tinatangkilik na Kabataan: “Nakalulungkot,
65% ng mga tinatangkilik na kabataan ay walang-bahay sa araw na
umalis sila sa pangangalaga ng tagatangkilik. Ang Panukala 1C ay
tutulong sa kanila na makahanap ng mga matatag na bahay.” —Homes
4 California
Malubhang Pangangailangan ng Pabahay at mga Emerhensiyang
Kanlungan:
“Ang Panukala 1C ay nagkakaloob ng kanlungan sa mga
pangunahing nangangailangan ng tulong—mga inaabusong babae, mga
walang-bahay na mga bata, at mga nakatatandang may kapansanan.”
—Tirahan Para sa Sangkatauhan, Sacramento
Oo sa 1C: Bahagi ng Pangmatagalang Plano na Muling Itayo
ang California
Ang Panukala 1C ay isang bahagi ng Planong Muling Itayo ang
California, na gumagamit ng mga buwis na binabayaran na natin
upang magtayo ng mga daan, pabahay, paaralan, at mga sistema ng
tubig na kailangan natin upang tustusan ang ating ekonomiya at ating
kalidad ng buhay para sa pangmatagalan. Mangyaring suportahan ang
pangmatagalang plano na muling itayo ang California sa pamamagitan
ng pagboto ng Oo sa 1A, 1B, 1C, 1D, at 1E.
Upang makakuha ng karagdagang kaalaman kung paano ang
planong ito ay pakikinabangan mo at ng inyong komunidad, bisitahin
ang www.ReadForYourself.org.
Ang Panukala 1C ay nagkakaloob ng mga kanlungan para sa ating
pinakamahinang mga taga-California: ang matanda, may kapansanan,
walang-bahay na pamilya, inaabusong babae at mga bata. Mangyaring
bumoto ng Oo sa 1C para sa emerhensiyang kanlungan at tulong sa
pabahay nang hindi nagtataas ng mga buwis.
CHERYL KEENAN, Tagapagpaganap na Direktor
Tirahan Para sa Sangkatauhan ng San Diego
MARIVIC MABANAG, Tagapagpaganap na Direktor
Pagtutulungan ng California Upang Tapusin ang
Karahasan sa Tahanan
TOM PORTER, Direktor ng Estado AARP

SAGOT SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PANUKALA 1C
Ang Panukala 1C ay iresponsable sa pananalapi. Ang 1C ay
nagpapalaki ng burukrasya na may halos $3 bilyon na inutang na pera,
pinagpapasan ang bawat isa ng utang upang makinabang ang maliit na
bilang ng mga tao na pinili ng pamahalaan, kabilang ang mga ilegal na
imigrante na hindi karapat-dapat sa pananalapi.
Sa kanilang “oo” na pangangatwiran, ang mga tagasuporta ng 1C
ay nagsabi na ang bono ay “mula sa mga kasalukuyang kakayahan ng
estado nang hindi nagtataas ng mga buwis.” Nakalulungkot, walang
bagay na tunay na libreng pera.
Kapag ang California ay nagbebenta ng mga bono, ang tunay na
nangyayari ay ang estado ay nangungutang sa inyong pangalan. Ang
utang na ito ay binabayaran ng mga dalawang dolyar ng prinsipal at
interes para sa bawat dolyar na inutang.
Ang pagbabayad ng utang ay may pangunahing priyoridad sa
paggasta ng pamahalaan. Kaya, ang perang ginasta upang bayaran ang
mga bono ay nangangahulugang mga pagbawas sa edukasyon, mga
daan, Medi-Cal, pagkumpuni ng harang sa tubig, mga bilangguan, at
mga proyekto sa tubig. O, mas kaunting pera para sa mga pagbawas
ng buwis.
Mas maraming utang = mas kaunting pera para sa mga priyoridad.
At, mas kaunting pera para sa mga priyoridad = pamumuwersa na
magtaas ng mga buwis sa lahat ng taga-California.
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Ang utang ay dapat gamitin nang maingat upang magtayo ng
pangmatagalang proyekto na tulad ng daan, tulay, prinsa, paaralan,
at unibersidad.
Ang mga tagapagtayo ang gumagawa ng mga bahay, hindi
ang pamahalaan. Ang mga bayad, regulasyon, at pamamagitan
ng pamahalaan ay ginagawang hindi abot-kaya ang mga bahay sa
California. Ang pagpapalaya sa mga tagapagtayo na magtayo ay ang
pinakaabot-kayang programang pabahay—at,walang gastos ito!
Ang pagdagdag ng utang sa kard ng kredito ng estado ay nakakasakit
sa LAHAT ng taga-California. Ang Panukala 1C ay magdaragdag ng
$600 ng pagbabayad sa utang at interes na mga obligasyon sa bawat
pamilya ng apat sa California. Iyon ay $600 na maaaring ibalik sa mga
tao sa mas mababang buwis, o magagasta sa mga daan at paaralan.
Maging responsale: bumoto ng “hindi.”
MIYEMBRO NG ASEMBLEYA CHUCK DEVORE, Miyembro
Komite sa Badyet ng Asembleya
BILL LEONARD, Miyembro
Lupon ng Pagpapantay ng Estado ng California
MIKE SPENCE, Presidente
Komite sa Proteksiyon ng Nagbabayad ng Buwis sa California

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

BATAS NG 2006 SA IPINAGKAKATIWALANG PONDO UKOL SA panukala
PABAHAY AT EMERHENSIYANG KANLUNGAN.

1C

PANGANGATWIRANG LABAN SA PANUKALA 1C
Ang Panukala 1C ay magdaragdag ng halos $3 bilyon sa bagong
utang ng pamahalaan at malaking burukrasya, pero hindi nito
gagawing abot-kaya ang pabahay sa California.
Ang mga pulitiko ng Sacramento ay inilagay ang Panukala 1C
sa balota sa oras na ika-3 ng umaga. Bakit bumoto sila sa gitna ng
gabi nang kakaunti ang talakayan at walang pagbabantay? Ano ang
tinatangka nilang itago?
Ang Panukala 1C ay hindi gagawing mas abot-kaya ang pabahay
para sa pangkaraniwang taga-California. Ang gagawin nito ay
palalakihin ang pamahalaan at pipilitin ang pangkaraniwang pamilya
ng apat sa California na magbayad ng higit sa $600 sa utang at interes
habang NAGTATAAS NG PAMUMUWERSA NA ITAAS ANG
MGA BUWIS.
Anoang bibilhin ng $2.85 bilyon ng bagong pangungutang ng
pamahalaan? Sa isang estado ng 37 milyong tao na may higit sa 12.2
milyong yunit ng pabahay, ni hindi isang patak sa timba. Sa halip, ang
Panukala 1C ay magbibigay ng kapangyarihan sa mga burukrata na
ibahagi ang pera sa piling iilan na nakakatugon sa mga tuntunin ng
pamahalaan at may sapat na suwerte upang mapili na tumanggap ng
pera na inutang sa inyong pangalan.
Totoo na 14 porsiyento lamang ng mga pamilya sa California ang
kayang bumili ng bahay na panggitna ang presyo. Pero, ang pamahalaan
mismo ang dapat sisihin sa problemang ito. Higit sa kalahati ng halaga
ng bahay o renta ng apartment sa California ay dahil sa matataas na
buwis, sobrang regulasyon, mga hablang pangkapaligiran, mga bayad,
at pakikialam ng pamahalaan sa malayang pamilihan—ang lahat ng ito
ay nagdoble ng mataas na halaga ng bahay.
Kaya, ano ang iminumungkahi ng mga pulitiko? Ang kanilang
solusyon: ang ibang programa ng pamahalaan na nagpapahintulot ng

abot-kayang pabahay para sa iilang masusuwerte na makakahawak ng
inyong pera.
Ang tunay na paraan upang gawin ang pabahay na abot-kayang
muli sa California ay pahintulutan ang mga tagapagtayo na gumawa ng
mga bahay at kondominyum at mga apartment at saka pahintulutan ang
mga tao na magbayad upang manirahan doon—nang hindi sinasabihan
ng pamahalaan kug ano ang gagawin at paano ito gagawin.
Sa halip ang teksto ng Panukala 1C ay nagsasabi na tulad ng
nabigong mga programa ng pamahalaan sa nakaraan, na tumutukoy
sa, “inaasintang populasyon,” “Komite sa Pagtustos ng Pabahay,”
sumusuportang pabahay,” “pagtustos sa pagpapatakbo,” at “mga
pagsubok na programa.” Kasama ng maraming milyong dolyar para sa
burukrasya at maging na $400 milyon para sa mga parke na walang
nabibigyan ng tirahan!
Isang huling dahilan upang bumoto ng “hindi” sa Panukala 1C:
Hindi natin makakaya ng karagdagang utang. Sa bawat dolyar na
hiniram natin, tayo at ating mga anak ay kailangang magbayad ng
dolyar at isang dolyar sa mga gastos sa interes. Ito ay nangangahulugan
na ang pangkaraniwang pamilya sa California ay kailangang magbayad
ng higit sa $600 sa mga karagdagang buwis sa buhay ng bonong ito,
kalahati nito ay upang ibayad sa halos $3 bilyon sa interes lamang.
Bumoto ng “hindi” sa Panukala 1C. Hindi natin makakaya ito, at
hindi nito gagawing abot-kaya ang pabahay sa California.
Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang
website ni Miyembro ng Asembleya Chuck DeVore sa: www.NoProp1C.
com o magpadala ng email sa kanya sa NoProp1C@aol.com.
MIYEMBRO NG ASEMBLEYA CHUCK DEVORE, Miyembro
Asembleya ng Estado ng California

SAGOT SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PANUKALA 1C
Ang Oo sa Panukala 1C ay ginagawa ang mga kanlungan at tahanan
na makukuha ng mga inaabusong babae, nakakatanda, walang-bahay
na mga bata, mga pamilyang maliit ang kita, mga dating tinatangkilik
na kabataan. Hindi nito malulutas ang lahat ng mga problemang ito sa
magdamag, pero ito ay mahalagang hakbang pasulong.
Ang Panukala 1C ay hindi magtataas ng mga buwis. Ang panukalang
ito ay babayaran mula sa mga kasalukuyang kakayahan ng estado.
Mahalaga rin, ang Panukala 1C ay nag-aatas ng mga independiyenteng
pagsusuri upang protektahan ang mga nagbabayad ng buwis at tiyakin
na ang mga kanlungan at bahay ay itinatayo gaya ng ipinangako.
Ang panukalang ito ay ang resulta ng mga taon ng pagpaplano ng
mga eksperto sa mga problema ng kawalan ng bahay at karahasan sa
tahanan, gayon din ng krisis sa pabahay na kinakaharap ng matatanda,
mga pamilyang may mga bata, mga taong may sakit sa isip, at
mga beterano.
Iyon ang dahilan kung bakit ang mga organisasyon sa California ay
nag-endorso sa Panukala 1C, kabilang ang:
Tirahan Para sa Sangkatauhan, San Diego, Kalakhang Los Angeles,
at Sacramento
AARP
Kongreso ng mga Nakatatanda ng California
Pagtutulungan ng California Upang Tapusin ang Karahasan
sa Tahanan
Kamara de Komersiyo ng California
Konseho sa Negosyo ng County ng Orange

Liga ng mga Babaing Botante
Alyansa sa Mga Tinatangkilik na Kabataan
Mga Beterano ng Biyetnam ng California
Ang Panukala 1C ay isang responsable sa pananalapi na bahagi
ng Planong Muling Itayo ang California, isang pangmatagalang
plano upang magtayo ng mga daan, pabahay, mga paaralan, at mga
sistema ng pagkontrol sa baha na kailangan natin para sa hinaharap
ng California.
Ang Oo sa Panukala 1C ay humaharap sa mga problema na hindi
natin mababalewala. Ito ay magkakaloob ng malinis at ligtas na
mga kaluwagan para sa mga nakatatanda, mga kanlungan para sa
mga walang-bahay na pamilya, at mga ligtas na bahay para sa mga
inaabusong babae. Mangyaring tulungan ang California na gumawa
ng isang positibong hakbang pasulong sa pamamagitan ng pagboto ng
Oo sa Panukala 1C.
HANK LACAYO, Presidente
Kongreso ng mga Nakatatanda ng California
PETER CAMERON, Presidente
Mga Beterano ng Biyetnam ng California
MARIVIC MABANAG, Tagapagpaganap na Direktor
Pagtutulungan ng California Upang Tapusin ang Karahasan
sa Tahanan

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

1D

Batas ng 2006 sa Bono Para sa mga
Pasilidad ng Pampublikong Edukasyon
na Kindergarten-Unibersidad.

Opisyal na Titulo at Kabuuran

Inihanda ng Abugado Heneral

BATAS NG 2006 SA BONO PARA SA MGA PASILIDAD NG PAMPUBLIKONG EDUKASYON
NA KINDERGARTEN-UNIBERSIDAD.

1D

• Itong sampung bilyon apat na raan labing-anim na milyong dolyar ($10,416,000,000) na pagpapalabas ng bono ay
magkakaloob ng kailangang pagpopondo upang alisin ang pagsisiksikan sa pampublikong paaralan at upang kumpunihin
ang mga lumang paaralan.
• Ito ay magpapahusay sa kaligtasan sa lindol at magpopondo ng mga pasilidad sa bokasyonal na edukasyon sa mga
pampublikong paaralan. Ang mga pondo ng bono ay dapat dapat gastahin alinsunod sa mahihigpit na paraan ukol
sa pananagutan.
• Ang mga pondo ay gagamitin din upang kumpunihin at pabutihin ang mga kasalukuyang gusali ng pampublikong
kolehiyo at unibersidad at upang magtayo ng mga bagong silid-aralan upang bigyang-daan ang dumaraming estudyante sa
mga Kolehiyo ng Komunidad ng California, Unibersidad ng California, at Unibersidad ng Estado ng California.
• Naglalaan ng pera mula sa Pangkalahatang Pondo 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 $20.3 bilyon upang bayaran ang prinsipal ($10.4 bilyon) at interes ($9.9 bilyon) sa mga bono.
Pagbabayad na mga $680 milyon kada taon.

MGA PANGHULING BOTO NG LEHISLATURA SA AB 127 (PANUKALA 1D)
Senado:

Oo 29

Hindi 8

Asembleya:

Oo 58

Hindi 12

Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri

MGA PASILIDAD NG PAARALANG K–12

pormula. Isinasaalang-alang ng pormula ang bilang ng mga
estudyante na inaasahan ng distrito na magpapatala na hindi
mapaglilingkuran sa kasalukuyang espasyo ng pasilidad.
Ang SFP ay nag-aatas sa estado at mga distrito ng paaralan
na bumahagi sa gastos sa mga pasilidad. Para sa mga bagong
proyektong pagtatayo, ang gastos ay pinaghahatian nang
magkakapantay ng estado at ng mga distrito ng paaralan.
Para sa mga proyektong pagsasamoderno, ang estado ay
nagbabayad ng 60 porsiyento at ang mga distrito ng paaralan
ay nagbabayad ng 40 porsiyento ng gastos. Kung ang isang
paaralan ay humaharap sa mga di-pangkaraniwang kalagayan,
gayunman, ito ay maaaring mag-aplay para sa pagpopondo sa
"paghihirap" mula sa estado upang maibalik ang mga lokal na
kabahagi ng mga gastos.

Sa pamamagitan ng Programang Pasilidad ng Paaralan
(SFP), K–12 ang mga distrito ng paaralan ay nag-aaplay para
sa pagpopondo upang bumili ng lupa, magtayo ng mga bagong
gusali, at isamoderno (baguhin ang yari) ng mga kasalukuyang
gusali. Ang paglalaan ng distrito ng paaralan ay batay sa isang

Gaya ng inilarawan sa ibaba, ang karamihan ng pagpopondo
para sa mga pasilidad ng paaralan ay nanggagaling sa mga
pang-estado at lokal na pangkalahatang obligasyong bono.
(Tingnan ang "Pangkalahatatng-tanaw sa Utang sa Bono ng

BATAYAN
Ang pampublikong edukasyon sa California ay binubuo ng
dalawang sistema. Ang isang sistema ay binubuo ng mga 1,000
lokal na distrito ng paaralan na nagkakaloob ng edukasyon
mula sa kindergarten hanggang grado 12 ("K–12") sa mga 6.3
milyong estudyante. Ang ibang sistema (karaniwang tinatawag
na "mas mataas na edukasyon") ay kabilang ang mga Kolehiyo
ng Komunidad ng California (CCC), ang Unibersidad ng
Estado ng California (CSU), at Unibersidad ng California
(UC). Ang tatlong bahaging ito ng mas mataas na edukasyon
ay nagkakaloob ng edukasyon na lampas sa grado 12 na may
kabuuan na mga 2.1 milyong estudyante.

30 | Titulo at Kabuuran/Pagsusuri

Mga Pangunahing Pinagkukunan ng Pagpopondo.

Batas ng 2006 sa Bono Para sa mga Pasilidad ng Pampublikong
Edukasyon na Kindergarten-Unibersidad.

panukala

1d

Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri (ipinagpapatuloy)
Estado" sa pahina 96 para sa karagdagang impormasyon sa
mga bonong ito.)

• Mga Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado.
Ang estado ay nagpondo sa SFP sa pamamagitan ng
pagpapalabas ng mga pangkalahatang obligasyong
bono. Sa nakalipas na dekada, ang mga botante ay
nag-aproba ng kabuuang $28.1 bilyon na mga bono
ng estado para sa mga pasilidad ng paaralang K–12.
Humigit-kumulang na $3 bilyon ng mga pondong
ito ay mananatiling nakahanda para sa mga bagong
proyektong pagtatayo.
• Mga Lokal na Pangkalahatang Obligasyong Bono.
Sa lokal na antas, ang mga distrito ng paaralan ay
pangkaraniwang nakakatugon sa karamihan ng iniaatas
na panumbas nila at ibang mga pangangailangan sa
pagtatayo sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga lokal
na pangkalahatang obligasyong bono. Ang mga lokal na
bonong ito ay maaaring ipahintulot sa pamamagitan ng
pag-aproba ng 55 porsiyento ng mga botante sa distrito.
Ang mga bono ay binabayaran na ginagamit ang kita sa
lokal na buwis sa ari-arian. Sa nakalipas na sampung taon,
ang mga distrito ng paaralan ay tumanggap ng pag-aproba
ng botante na magpalabas ng higit sa $41 bilyon na mga
bono para sa lokal na pasilidad.
Bagaman ang mga pasilidad ng paaralan na sa karamihan
sa kasalukuyan ay pinopondohan mula sa mga pang-estado at
lokal na pangkalahatang obligasyong bono, ang mga distrito
ng paaralan ay tumatanggap din ng mga pondo mula sa:

• Mga Bayad ng Tagapagtayo. Ang batas ng estado
ay nagpapahintulot sa mga distrito ng paaralan na
magpataw ng mga bayad ng tagapagtayo sa bagong
konstruksiyon. Ang mga bayad na ito ay ipinapataw sa
bagong tirahan, pangkomersiyo, at pang-industriyang
pagtatayo. Bagaman nag-aambag sila ng kainamang
halaga sa buong estado kumpara sa mga nalikom sa
pangkalahatang obligasyong bono, ang mga bayad ng
tagapagtayo ay nag-iiba nang malaki sa komunidad
depende sa dami ng lokal na pagtatayo. Sa mga
mga lugar na mabilis na lumalaki, ang mga ito ay
makakagawa ng kapansin-pansing kontribusyon sa
pagtatayo ng paaralang K–12.
• Mga Espesyal na Lokal na Bono (Kilala bilang "MelloRoos" na mga Bono). Ang mga distrito ng paaralan ay
maaari ring bumuo ng mga espesyal na distrito upang
magbenta ng mga bono para sa mga proyektong pagtatayo

Para sa teksto ng Panukala 1D tingnan ang pahina 120.

ng paaralan. (Ang espesyal na distrito ay pangkaraniwang
hindi sumasakop ng buong distrito ng paaralan.) Ang mga
bono, na nag-aatas ng dalawang-ikatlo ng pag-aproba ng
botante, ay binabayaran ng mga may-ari ng ari-arian na
matatagpuan sa loob ng espesyal na distrito. Sa nakalipas
na dekada, ang Mello-Roos na mga bono ay nagkaloob sa
mga distrito ng paaralan na may kabuuang $3.7 bilyon sa
pagpopondo ng pasilidad.

Mga Pasilidad ng Mas Mataas
na Edukasyon
Ang sistema ng pampublikong mas mataas na edukasyon
ng California ay kabilang ang 142 kampus sa tatlong bahagi
na nakalista sa ibaba:
• Ang mga CCC ay nagkakaloob ng pagtuturo sa mga 1.5
milyon na estudyante sa 109 kampus na pinatatakbo ng 72
lokal na pinamamahalaan na mga distrito sa buong estado.
Ang mga kolehiyo ng komunidad ay naggagawad ng mga
digring kasama, nag-aalay ng iba-ibang karerang kursong
teknikal, at nagkakaloob ng pangkalahatang edukasyon
na gawain sa kurso na naililipat sa mga apat-na-taong
unibersidad.
• Ang CSU ay may 23 kampus, na may nag-aaral na mga
420,000 estudyante. Ang sistema ay naggagawad ng mga
digring batsilyer, digring master, at maliit na bilang ng
mga tinukoy na digring doktor.
• Ang UC ay may siyam na pangkalahatang kampus,
isang kampus ng mga agham na pangkalusugan, at ibaibang kasaping institusyon, na may kabuuang nag-aaral
na mga 210,000 estudyante. Ang sistemang ito ay nagaalay ng mga digring batsilyer, master, at doktor, at siyang
pangunahing ahensiya na sinusuportahan ng estado para
sa pagsasagawa ng pananaliksik.
Sa nakalipas na dekada, ang mga botante ay nag-aproba ng
kabuuang $6.5 bilyon na mga pangkalahatang obligasyong
bono ng estado para sa mga kapital na pagpapahusay at mga
kampus ng pampublikong mas mataas na edukasyon. Sa
diwa ang lahat ng mga pondong ito ay naitalaga na sa mga
partikular na proyekto. Ang estado ay nagkaloob din ng mga
$1.6 na bilyon sa mga bonong arkila-kita (ipinahintulot ng
Lehislatura) para sa katulad na layunin.
Bilang karagdagan sa mga bonong ito ng estado, ang mga
bahagi ng mas mataas na edukasyon ay may tatlong ibang
pinagkukunan ng pagpopondo para sa mga kapital na proyekto.
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• Mga Lokal na Pangkalahatang Obligasyong Bono.

PIGURA 1

Tulad ng mga distrito ng paaralan na K–12, ang mga
distrito ng kolehiyo ng komunidad ay pinahintulutang
magbenta ng mga pangkalahatang obligasyong bono
upang tustusan ang mga proyektong pagtatayo na may
pag-aproba ng 55 porsiyento ng mga botante sa distrito.
Sa nakalipas na dekada, ang mga distrito ng kolehiyo ng
komunidad ay nakatanggap ng pag-aproba ng botante na
magpalabas ng higit sa $15 bilyon na mga bono para sa
lokal na pasilidad.
• Mga Regalo at Gawad. Sa mga nakalipas na taon, ang
CSU at UC ay magkasamang nakatanggap ng higit sa
$100 milyon taun-taon sa mga regalo at gawad para sa
pagtatayo ng mga pasilidad.
• Kita sa Pananaliksik ng UC. Ang UC ay nagtutustos
ng pagtatayo ng ilang bagong pasilidad ng pananaliksik
sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga bono at
ipinapangako ang kita ng pananaliksik sa hinaharap
para sa pagbabayad ng mga ito. Sa kasalukuyan, ang
UC ay gumagamit ng mga $130 milyon sa isang
taon ng kita sa pananaliksik upang bayaran ang mga
bonong ito.

Panukala 1D: Mga Paggamit ng mga Pondo ng Bono

MUNGKAHI

Mas Mataas na Edukasyon

Ang panukalang ito ay nagpapahintulot sa estado na
magbenta ng $10.4 na bilyon na mga pangkalahatang
obligasyong bono para sa mga pasilidad ng paaralang K–12
na ($7.3 bilyon) at mas mataas na edukasyon ($3.1 bilyon).

Mga Kolehiyo ng Komunidad

Mga Halaga
(Sa mga Milyon)

K–12

Pagsasamoderno ($3.3 Bilyon). Ang mga perang ito ay
para sa pagsasamoderno ng mga kasalukuyang pasilidad ng
paaralan. Ang mga distrito ng paaralan ay aatasang magbayad
ng 40 porsiyento ng mga gastos ng proyekto (maliban
kung ang mga ito ay kuwalipikado para sa pagpopondo sa
paghihirap ng estado).
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$3,300a

Mga bagong proyektong konstruksiyon

1,900a,b

Mga lubhang masisikip na paaralan

1,000

Mga pasilidad ng kinontratang paaralan

500

Mga pasilidad ng karerang teknikal

500

Mga proyektong magiliw sa kapaligiran

100

Mga proyektong magkasamang paggamit
Kabuuan, K–12

MGA PASILIDAD NG PAARALANG K–12
Gaya ng ipinapakita sa Pigura 1, ang $7.3 bilyon para
sa mga pasilidad ng paaralang K–12 ay idinisenyo para sa
pitong uri ng proyekto. Ang mga napapaloob ng iniaatas at
mga pormula sa pagpopondo para sa apat ng mga uring ito ng
proyekto (pagsasamoderno, bagong pagtatayo, mga pasilidad
ng kinontratang paaralan, at mga proyektong magkasamang
paggamit) ay ibabatay sa mga kasalukuyang SFP. Ang ibang
tatlong uri ng proyekto (mga paaralang sobrang masikip, mga
pasilidad ng karerang teknikal, at mga proyektong magiliw sa
kapaligiran) ay magiging mga bagong sangkap ng SFP.

Mga proyektong pagsasamoderno

29
($7,329)

$1,507

Unibersidad ng Estado ng California

890c

Unibersidad ng Estado ng California

690

Kabuuan, Mas Mataas na Edukasyon

($3,087)

Kabuuan

$10,416

a

Ang kabuuan na hanggang $200 milyon ay makukuha mula rito sa dalawang
halagang pinagsama bilang insentibong pagpopondo upang itaguyod ang
paglikha ng maliliit na mataas na paaralan.

b

Hanggang $200 milyon ay makukuha para sa pagpapatibay na may
kaugnayan sa lindol.

c

$200 milyon ay makukuha para sa mga programang edukasyong medikal.

Bagong Konstruksiyon ($1.9 na Bilyon). Ang mga
perang ito ay sasakop sa iba-ibang gastos na kaugnay ng
pagtatayo ng mga bagong pasilidad, kabilang ang pagkuha
ng lugar, disenyo ng proyekto, inhinyeriya, konstruksiyon,
at inspeksiyon. Hanggang $200 milyon ng $1.9 na bilyon ay
makukuha upang patibayin ang mga pasilidad na malamang
na hindi maging ligtas sa panahon ng lindol. Ang mga distrito
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ng paaralan ay aatasang bayaran ang 50 porsiyento ng bagong
konstruksiyon at mga proyekto sa kaligtasan sa lindol (maliban
kung kuwalipikado para sa pagpopondo sa paghihirap
ng estado).

Mga Gawad sa Pagpapaginhawa ng mga
Masisikip na Paaralan ($1 Bilyon). Bilang kondisyon
ng pagtanggap ng isa sa mga gawad na ito, ang mga distrito
ng paaralan ay aatasang palitan ang mga bitbiting silidaralan mga bagong gawang permanenteng mga silid-aralan,
tanggalin ang mga bitbiting silid-aralan mula sa masisikip
na lugar ng paaralan, at bawasan ang kabuuang bilang ng
mga bitbiting silid-aralan sa loob ng distrito. Gaya ng ibang
mga bagong proyektong konstruksiyon, ang mga distrito ay
aatasang magbayad ng 50 porsiyento ng gastos ng proyekto.
Sa ilalim ng pagpapakahulugan ng programa sa masikip,
halos 1,800 paaralan (o 20 porsiyento para sa lahat ng mga
paaralan) ay magiging karapat-dapat sa pagpopondo.

Mga Pasilidad ng Edukasyon sa Karerang Teknikal
($500 Milyon). Ang panukala ay nagpopondo rin sa isang
bagong programang pasilidad na idinisenyo upang pahusayin
ang mga pagkakataong pang-edukasyon para sa mga
estudyanteng interesado sa mga karerang teknikal. Ang mga
gawad ay ipagkakaloob sa mga mataas na paaralan at lokal na
ahensiya na may mga programang karerang teknikal. Ang mga
gawad ay ilalaan sa kada kuwadradong talampakan, na may
pinakamataas na $3 milyon para sa bawat bagong proyektong
konstruksiyon at $1.5 milyon para sa bawat proyektong
pagsasamoderno. Para sa parehong uri ng mga gawad, ang
iniaatas na lokal na kontribusyon ay 50 porsisyento ng mga
gastos ng proyekto. Dahil sa mga iniaatas ng programa,
humigit-kumulang na 500 distrito ng paaralan (o kalahati ng
lahat ng mga distrito) ay magiging karapat-dapat para sa mga
bagong gawad na konstruksiyon at pagsasamoderno. Bilang
karagdagan, mga 25 lokal na ahensiya ang magiging karapatdapat sa mga gawad na pagsasamoderno.

Mga Pasilidad ng Kinontratang Paaralan
($500 Milyon). Ang mga perang ito ay para sa bagong
konstruksiyon at pagsasamoderno ng mga pasilidad ng
kinontratang paaralan. (Ang mga kinontratang paaralan ay
mga pampublikong paaralan na hindi kasama sa mga partikular
na iniaatas ng estado bilang kapalit ng pagsunod sa isang
kinontrata na lokal na inaprobahan o inaprobahan ng estado.)
Ang 50 porsiyentong lokal na kontribusyon ay iaatas.

Mga Proyektong Magiliw sa Kapaligiran ($100
Milyon). Ang mga perang ito ay ipagkakaloob bilang mga
Para sa teksto ng Panukala 1D tingnan ang pahina 120.

espesyal na insentibong gawad upang itaguyod ang mga
partikular na uri ng mga pasilidad na magiliw sa kapaligiran.
Halimbawa, ang mga distrito ay maaaring tumanggap ng
gawad na pagpopondo kung ang kanilang mga pasilidad na
kabilang ang mga disenyo at materyal na nagtaguyod ng
maayos na paggamit ng enerhiya at tubig, ang pinakamataas
na paggamit ng mga likas na ilaw, ang paggamit ng
mga niresaykel na materyal, o paggamit ng akustika na
nakakatulong sa pagtuturo at pagkatuto. Ang mga katulad na
lokal na kontribusyon ay iaatas para sa ibang mga bagong
proyektong konstruksiyon at pagsasamoderno.

Mga Proyektong Magkasamang Paggamit ($29
na Milyon). Ang mga perang ito ay makukuha para sa
pagtatayo ng mga bagong pasilidad at pagsasaayos ng mga
kasalukuyang pasilidad para sa magkasamang paggamit. Ang
mga proyektong magkasamang paggamit ay kabilang ang mga
himnasyo, aklatan, pasilidad ng pag-aalaga ng bata, pasilidad
ng paghahanda ng guro na matatagpuan sa isang paaralan pero
ginagamit din para sa mga layunin ng paaralan/komunidad o
K–12/mas mataas na edukasyon. Sa ilalim ng mga naturang
pakikipag-ayos, ang distrito ng paaralan at kabakas sa
magkasamang paggamit ay bumabahagi ng 50 porsiyento ng
iniaatas na lokal na panumbas.

Mga Pasilidad ng Mas Mataas na Edukasyon
Kabilang sa panukala ang $3.1 bilyon upang magtayo ng
mga bagong gusali at kaugnay na impra-istruktura, baguhin
ang mga kasalukuyang gusali, at bumili ng kagamitan para
gamitin sa mga gusaling ito para sa mga bahagi ng mas mataas
na edukasyon ng estado. Gaya ng ipinapakita ng Pigura 1, ang
panukala ay naglalaan ng $1.5 bilyon sa CCC, $890 milyon sa
UC, at $690 milyon sa CSU. Ang Gobernador at Lehislatura
ay pipili ng mga partikular na proyekto na popondohan ng mga
pera ng bono.

MGA EPEKTO SA PANANALAPI
Ang mga gastos ng mga bonong ito ay depende sa antas ng
interes na may-bisa sa panahon na ang mga ito ay ibinebenta
at sa panahon na ang mga ito ay binabayaran. Ang estado ay
malamang na gumawa ng pagbabayad ng prinsipal at interes
mula sa Pangkalahatang Pondo ng estado sa panahon na mga
30 taon. Kung ang mga bono ay naibenta sa pangkaraniwang
antas ng interes na 5 porsiyento, ang gastos ay mga $20.3
bilyon upang bayaran ang prinsipal ($10.4 na bilyon) at
interes ($9.9 na bilyon). Ang pangkaraniwang pagbabayad
ay magiging mga $680 milyon bawat taon.
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1D

BUMOTO NG OO SA 1D: KAILANGAN NATING
MAMUHUNAN SA EDUKASYON NG ATING MGA ANAK DAHIL
ANG PAGKAKALOOB NG ISANG MAHUSAY NA EDUKASYON
ANG PINAKAMABUTING BAGAY NA MAGAGAWA NATIN
UPANG MAMUHUNAN SA KANILANG HINAHARAP
Ang 1D ay nagkakaloob ng pagpopondo upang gawin ang ating mga
paaralan na ligtas sa lindol, bawasan ang pagsisiksikan, isapanahon
ang ating mga paaralan para sa pinakahuling teknolohiya, magtayo ng
mga bagong pasilidad para sa bokasyonal na edukasyon, at magtayo
ng mga laboratoryo ng kolehiyo na gumagawa ng mga pagtuklas na
nagpapatakbo ng ekonomiya ng California.
BUMOTO NG OO SA 1D: GAWIN ANG ATING MGA
PAARALAN NA LIGTAS SA LINDOL
Ang kaligtasan ng ating mga anak ay dapat na ating pangunahing
priyoridad! Ang Arkitekto ng Estado ay nagpasiya na higit sa 7,000
gusali ng paaralan at maraming ibang sa mga kampus ng kolehiyo na
nangangailangan ng mga pagtataas ng kakayahan ng kayarian upang
maging ligtas sa lindol.
BUMOTO NG OO SA 1D: BAWASAN ANG PAGSISIKSIKAN
SA ATING MGA PAARALAN
Higit sa isang milyong estudyante ang nagsisikap matuto sa mga
paaralan na may hindi kukulangin sa 75% na mas maraming estudyante
kaysa idinisenyo ang mga ito. Ang 1D ay magsisimulang magtayo
ng sapat na paaralan upang ang ating mga bata ay makatanggap ng
mahusay na edukasyon na nararapat sila.
ANG PANUKALA 1D AY NAMUMUHUNAN SA:
• Konstruksiyon ng humigit-kumulang na 6,500 bagong silid-aralan
ng K–12 at 3,000 silid-aralan ng kolehiyo ng komunidad
• Pagkumpuni ng 31,000 silid-aralan
• Pagtatayo ng mga laboratoryo ng agham, inhinyriya at mga
silid-aralan
• Pagkakaloob ng 3,000 pasilidad ng bokasyonal na edukasyon
Bisitahin ang ReadForYourself.org para sa isang listahan ng mga
proyekto ng 1D.
ANG 1D AY SINIUSUPORTAHAN PAREHO NI GOBERNADOR
SCHWARZENEGGER AT NG DEMOKRATIKONG KANDIDATO
PARA GOBERNADOR NA SI PHIL ANGELIDES. Ang mga lider
ng parehong partido kasama ang mga lider ng edukasyon at sibiko
ay sumasang-ayon na ang pamumuhunan sa edukasyon ng ating mga
anak ay ang pinakamahalagang bagay na magagawa natin upang
mamuhunan sa kanilang hinaharap.
BUMOTO NG OO SA 1D: MGA BAGONG PASILIDAD PARA
SA BOKASYONAL AT TEKNIKAL NA EDUKASYON
Maraming estudyante na nangangailangan ng bokasyonal na
pagsasanay sa halip ng kolehiyo, pero ang ating mga paaralan ay

walang napapanahong pasilidad upang magkaloob nito. Ang 1D ay
magbibigay ng kakayahan sa mga paaralan na magkaloob ng karera at
teknikal na pagsasanay na kailangan ng maraming estudyante upang
makakauha ng trabaho.
BUMOTO NG OO SA 1D: MAHIHIGPIT NA TADHANA SA
PANANAGUTAN
Ang bawat doyar ay dapat na mahigpit na subaybayan ng proyektosa-proyekto na may independiyenteng pang-estado at lokal na
pagsusuri. Ang maling paggamit ng mga pondo ay isang krimen,
pinarurusahan ng pagkabilanggo.
BUMOTO NG OO SA 1D: PARA SA HINAHARAP ANG ATING
EKONOMIYA
Ang hinaharap ng California ay hindi makakapaghintay. Ang
pinakamahusay na paraan upang palakihin ang ating ekonomiya
at lumikha ng mabubuting magbayad na trabaho ay tiyakin na ang
ating mga paaralan, kolehiyo ng komunidad, at unibersidad ay may
mga pasilidad upang sanayin ang mga ating mga anak. Ang 1D ay
nagkakaloob ng kailangang pagpopondo upang magtayo ng mga
laboratoryo ng kolehiyo ng komunidad at unibersidad at mga pasilidad
na kailangan nila.
Ang mga magulang, guro, at mga lider ng California ay sumasangayon na kailangan natin ng 1D upang magkaloob ng mahusay na
pampublikong edukasyon, upang gawin ang ating mag-aaral na mas
ligtas kung magkaroon ng lindol, at upang pahintulutan ang mga
kolehiyo ng komunidad at mga unibersidad na pahusayin ang kanilang
mga pasilidad.
OO SA 1D: BAHAGI NG PANGMATAGALANG PLANO NA
MULING ITAYO ANG CALIFORNIA
Ang Panukala 1D ay isang bahagi ng Planong Muling Itayo ang
California, na gumagamit ng mga buwis na binabayaran na natin
upang magtayo ng mga daan, pabahay, paaralan, at mga sistema ng
tubig na kailangan natin upang tustusan ang ating ekonomiya at ating
kalidad ng buhay para sa pangmatagalan.
ANG PLANONG MULING ITAYO ANG CALIFORNA: OO SA
1A, 1B, 1C, 1D, at 1E
BARBARA E. KERR, Presidente
Kapisanan ng mga Guro ng California
GEORGE T. CAPLAN, Presidente
Lupon ng mga Gobernador ng Kolehiyo ng Komunidad ng California
PAMELA T. JOHNSON, Tagapangulo
Koalisyon Para sa Sapat ng Paaralan

SAGOT SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PANUKALA 1D
Mangyaring huwag paloloko para bumoto sa bonong ito dahil ang
inyong lokal na paaralan ay nangangailangan ng tulong. Karamihan sa
mga paaralan ay walang nakuha mula sa huling pambuong-estadong
bono, at wala makukuha ang mga ito mula sa isang ito! Ang bonong ito
ay nag-aatas ng 50% panumbas na pondo mula sa mga lokal na distrito.
Maliban kung naninirahan kayo sa isang mayamang distrito na may
sobrang pera upang magbigay ng panumbas na pondo, ang inyong mga
paaralan ay walang makikita ni isang sentimos mula sa bonong ito—
pero aatasan kayo ng magbayad ng mas mataas na buwis sa susunod na
30 taon! Ito ba ay makatarungan?
Ang California ay humaharap sa pinakamalubhang krisis sa
pananalapi sa kasaysayan nito. Ang ating marka ng kredito ay ang
pinakamasama sa bansa. Ang Lehislatura ay sinayang ang pagkakataon
na magtayo ng mga bagong pagkakataon sa nakakagulat na 23
porsiyentong paglaki ng mga kita sa buwis sa nakalipas na tatlong taon.
Ang resulta nitong maling pamamahala ng pananalapi ay
nakakagulat. Sa mga dekada, mapipilitan tayong magbayad ng mas
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matataas na buwis para mabayaran lamang ang mga kasalukuyang
utang. Ang mga mag-aaral ngayon ay patuloy na magbabayad para sa
bonong ito matagal na panahon pagkaraang magtapos ang kanilang
sariling mga anak!
Sa isang panahon na ang Gobernador at ang Lehislatura ay
nahihirapang magbayad ng $100,388,000,000 sa naunang inaprobahang
utang, itong $10,416,000,000 na bono ay higit pang magbabaon sa atin
sa pinansiyal na hukay. Ang mga nagbabayad ng buwis ay mapipilitan
na magbayad ng higit sa doble ng halagang inutang, dahil sa natitipong
interes at sa gastos sa mga abugado, mga mangangalakal ng bono ng
Wall Street at mga burukrata ng estado.
Mangyaring BUMOTO NG HINDI sa Panukala 1D. Sabihin sa
mga pulitiko ng Sacramento na gawin ang konstruksiyon ng paaralan
na pangunahing priyoridad para sa mga umiiral na kita sa buwis.
THOMAS N. HUDSON, Tagapagpaganap na Direktor
Komite sa Proteksiyon ng Nagbabayad ng Buwis sa California

Ang mga pangangatwirang nakalimbag 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 1D
Hindi Natin Kailangan Ng Karagdagang Paggasta Sa
Edukasyon Ngayon
Ang Panukala 1D ay napakalaki. Sa halip na limitahan itong
panukalang bono sa mahahalagang pangangailangan ng pagtatayo ng
mga bagong paaralan at pagbabagong-tatag ng mga luma, ang mga
pondo sa bono na ito ay pag-iiba ng bago, hindi sakop na mga programa
na tulad ng mga pasilidad ng Karera at Teknikal na Edukasyon,
Pagsisiksikan sa mga Gawad na Tulong, mga pagtataas ng kakayahan
para sa kaligtasan sa lindol, mga insentibo sa pagiging episyente sa
enerhiya, maliliit na komunidad sa pag-aaral, at isang pagpapalawak ng
edukasyong medikal na may ilang bagong programang “telemedisina.”
Kailangan nating manatili sa mga mahahalaga at alisin ang mga hindi
mahalaga.
Ang Panukala 1D ay makitid ang pananaw. Ang 10-taong plano sa
impra-istruktura ni Governor Schwarzenegger ay nagbigay sa estado ng
magandang pagkakataton na gumawa ng pangmatagalang pagpaplano.
Pero ano ang nangyari? Tumanggap tayo ng isa pang panandaliang
mungkahing bono. Ang Panukala 1D ay idinisenyo lamang upang
pondohan ang susunod na dalawang taon ng pangangailangan. Kahit na
maraming distrito ng paaralan ay humaharap sa nababawasang bilang
ng estudyante ngayon, sa katapusan ng dekada ang mga nagpapatala sa
mga paaralan sa buong estado magsisimulang muling dumami. Paano
dapat magplano ang mga paaralan kung ang nakukuha nila ay isang
serye ng mga panandaliang pag-aayos?

Ang Panukala 1D ay karagdagang pag-utang. Bakit kailangan
nating magdagdag ng utang upang itayo at isamoderno ang mga
paaralan? Magagawa nating palawakin ang buong taon ng paaralan
at mas magagamit ang ating mga kasalukuyang pasilidad ng paaralan.
Bakit hindi pondohan ang konstruksiyon ng paaralan sa paraang
magbayad-habang-sumusulong?
Ang Panukala 1D ay napakagastos. Ito ay isang $10.4 na bilyong
dolyar na bono sa edukasyon Ang mga gastos sa interes ay magtutulak
ng kabuuang gastos ng bono na mas mataas sa $10.4 na bilyon.
Makakaya ba natin ito?
Habang ang edukasyon ay mahalaga, hindi ito ang tanging
priyoridad na kailangan nating alalahanin. Kailangan nating harapin
ang ibang mga problema kabilang ang pagpigil sa utang at paghiram ng
California. At, may mas mahahalagang bagay upang gastahin ang pera
kaysa mga bagong pasilidad ng bokasyonal na edukasyon, pagiging
episyente ng enerhiya, at pagtataas ng kaligtasan sa lindol. Panahon na
upang sabihin natin ang Hindi sa parami nang paraming paggasta sa
edukasyon.
Bumoto ng HINDI sa Panukala 1D.
WILLIAM SARACINO, Miyembro
Lupon ng Patnugutan, California Political Review

SAGOT SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PANUKALA 1D
BUMOTO NG OO SA 1D. PAANO NATIN MAKAKAYANG
HUWAG MAMUHUNAN SA ATING MGA PAARALAN?
Iilang bagay lamang ang mas mahalaga para sa ating mga anak at
sa ating ekonomiya kaysa mamuhunan sa edukasyon.
Ang 1D ay ang tamang solusyon upang gawin ang ating mga
paaralan na ligtas sa lindol at magtayo ng mga karagdagang silidaralan upang alisin ang pagsisikip para sa ating mga anak. Ito ay
tutulong din na na umunlad ang ating ekonomiya. Hindi ito kumukuha
ng higit sa makakaya nating gawin ngayon, at ito ay nagpapahintulot
ng pagpaplano para sa hinaharap na tunay na mahalaga.
Ang 1D ay magkakaloob ng mga tunay na resulta para sa ating
mga bata.
Ang ating mga kolehiyo ng komunidad ay nagbibigay din sa
mabilis na lumalaking bilang ng estudyante ng kasanayang kailangan
nila upang magtagumpay sa lakas paggawa. Hindi natin makakayang
magkulang sa kanila—Ang hinaharap ng California ay nakasalalay sa
kanilang tagumpay.
Iyon ang dahilan kung ang 1D ay umani ng suporta mula sa mga
grupo ng mga magulang, guro, nakatatanda, negosyo at nagbabayad ng
buwis, at isang dalawang partidong grupo ng Lehislatura.

Ang Kapisanan ng mga Nagbabayad ng Buwis ng California ay
nagsabi, “Ang Panukala 1D ay isang responsable sa pananalapi na paraan
upang tustusan ang pagkukumpuni at konstruksiyon ng paaralan.”
Ang Panukala 1D ay namumuhunan sa:
• Konstruksiyon ng humigit-kumulang na 6,500 bagong silid-aralan
ng K–12 at 3,000 silid-aralan ng kolehiyo ng komunidad
• Pagkumpuni ng 31,000 silid-aralan
• Pagtatayo ng mga laboratoryo ng agham, inhinyeriya, at mga
silid-aralan
• Pagkakaloob ng 3,000 pasilidad ng bokasyonal na edukasyon
Bumoto ng Oo sa 1D. Mamumuhan sa hinaharap ng ating mga anak
sa pamamagitan ng pamumuhunan sa ating mga paaralan ngayon. Ang
isang matalino, sanay na populasyon ng estudyante ay ginagawa ang
California na isang mas malakas, mas mabuting lugar para manirahan
para sa ating lahat.
BRENDA DAVIS, Presidente
PTA sa Estado ng California
LARRY McCARTHY, Presidente
Kapisanan ng mga Nagbabayad ng Buwis sa California
WILLIAM HAUCK, Presidente
Bilog na Mesa ng Negosyo ng California

Ang mga pangangatwirang nakalimbag 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 batas na ito ay muling nagtatayo at nagkukumpuni ng mga pinakamahinang kayarian sa pagkontrol
sa baha ng California upang protektahan ang mga bahay at pigilan ang pagkawala ng buhay mula sa mga
kalamidad na may kaugnayan sa baha, kabilang ang pagkasira ng mga harang sa tubig, humahagibis na baha, at
mga pagdausdos ng putik.
• Nagpoprotekta sa sistema ng panustos na iniinom na tubig ng California sa pamamagitan ng muling pagtatayo
ng mga harang sa tubig ng delta na madaling mapipinsala ng mga lindol at bagyo.
• Nagpapahintulot ng $4.09 na bilyong dolyar na batas sa bono.
• Naglalaan ng pera mula sa Pangkalahatang Pondo 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 $8 bilyon sa 30 taon upang bayaran ang prinsipal ($4.1 bilyon) at interes ($3.9 na
bilyon) ng mga bono. Pagbabayad na mga $266 na milyon kada taon.
• Kabawasan sa mga kita sa buwis sa lokal na ari-arian na maaaring umabot ng maraming milyong dolyar taun-taon.
• Karagdagang di-alam na gastos ng estado at lokal na pamahalaan upang patakbuhin at panatilihin ang mga ariarian o proyektong kinuha o binuo sa pamamagitan ng mga pondong ito ng bono.

MGA PANGHULING BOTO NG LEHISLATURA SA AB 140 (PANUKALA 1E)
Senado:

Oo 36

Hindi 1

Asembleya:

Oo 62

Hindi 9

Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri

BATAYAN
Papel ng Estado. Maraming ahensiya sa bawat
antas ng pamahalaan (estado, pederal, at lokal) na
may ilang responsibilidad para sa pamamahala ng
baha. Bilang karagdagan, ang mga pribadong entidad
ay nag-aari at nagpapatakbo ng ilang pasilidad sa
pagkontrol sa baha. Ang estado ay nagsasakatuparan
ng maraming programang idinisenyo upang magkaloob
ng pamamahala ng baha. Ang ilan sa mga programa
ay tuwirang pinatatakbo ng estado, habang ang iba ay
nagkakaloob ng mga gawad sa mga lokal na ahensiya
para sa mga katulad na layunin.

36 | Titulo at Kabuuran/Pagsusuri

Ang estado ay pangunahing responsable para
sa pagkontrol sa baha sa Central Valley. Gaya ng
ipinapakita sa Pigura 1, ang sistema ng estado sa
pagkontrol sa baha ng Central Valley ay kabilang ang
mga 1,600 milya ng harang sa tubig, gayon din ang
ibang impra-istruktura ng pagkontrol sa baha tulad ng
mga sala at lagusan ukol sa pag-apaw. Ang estado ay
tuwirang nagpopondo ng pagtatayo at pagkukumpuni
ng mga kayarian ng pamamahala ng baha tulad ng mga
harang sa tubig, pangkaraniwan na may pederal at lokal
na paghahati ng gastos. Para sa humigit-kumulang
na 80 porsiyento ng mga harang sa tubig sa sistema
ng pagkontrol sa baha ng Central Valley, inilipat ng
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Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri (ipinagpapatuloy)
estado ang pagpapatakbo at pagpapanatili sa mga
lokal na pamahalaan (pangunahin ay mga distrito ng
lokal na pagkontrol sa baha), bagaman ang estado ay
nagpapanatili ng pangwakas na responsibilidad para sa
mga harang na ito sa tubig at sa sistema sa kabuuan.
Sa labas ng sistema ng Central Valley, ang papel
ng estado sa pamamahala ng baha ay pangkaraniwang
binubuo ng pagkakaloob ng pinansiyal na tulong sa
mga lokal na pamahalaan para sa mga proyektong
pagkontrol sa baha na matatagpuan sa buong estado.
Halimbawa, ang estado ay nagkaloob ng pagpopondo
para sa proyektong pagkontrol sa baha ng Pangunahing
Sanga ng Ilog Santa Ana na umaabot sa mga County ng
Orange, Riverside, at San Bernardino. Sa rehiyon ng
Delta ng Ilog Sacramento-San Joaquin (Delta), bilang
isa pang halimbawa, ang estado ay walang papel ng
pangangasiwa tungkol sa pagtatayo o pagpapanatili ng
lokal na harang sa tubig (isang mayoriya ng mga harang
ng tubig ng Delta—mga 700 milya—ay matatagpuan sa
labas ng sistema ng estado). Dahil sa malaking bahagi
ng populasyon ng estado ay umaasa sa mga panustos na
tubig na nanggagaling sa Delta, may interes ng estado
sa patuloy na pagpapatakbo ng sistema ng harang sa
tubig ng Delta. Dahil dito, ang estado ay nagkaloob ng
pinansiyal na tulong sa maraming taon sa mga lokal na
distrito ng pagkontrol sa baha sa rehiyon ng Delta upang
isaayos at panatilihin ang mga harang sa tubig.
Pagpopondo. Sa pangkalahatan, ang mga programang
pamamahala ng baha ng estado ay pinopondohan mula
sa Pangkalahatang Pondo, na may ilang paggamit
ng mga pondo ng bono. Mula noong 1996, ang mga
botante ay nagpahintulot ng maraming pangkalahatang
obligasyong bono ng estado, na mga $400 milyon
ay inilaan partikular para sa pamamahala ng baha.
Karamihan sa mga pondo ng bono na ito para sa
pamamahala ng baha ay nagasta na.
Ang mga antas ng pagpopondo ng estado para
sa pamamahala ng baha ay nag-iiba nang malaki

Para sa teksto ng Panukala 1E tingnan ang pahina 125.

PIGURA 1
Sistema ng Pagkontrol sa Baha ng Central Valley

1E

Harang sa
Tubig
Ilog

Hindi Nagpapakita ng Wastong Proporsiyon

taun-taon, nakadepende ang malaki sa kahandaan ng
Pangkalahatang Pondo at mga pera ng bono para sa
layuning ito. Halimbawa, mula noong 2000–01, ang
taunang pagpopondo ng estado para sa pamamahala ng
estado mula sa mababa na mga $60 milyon (2002–03)
patungo sa mataas na mga $270 milyon (2000–01).
Bilang karagdagan sa mga programang pamamahala sa
baha ng estado, ang mga lokal na pamahalaan, kabilang
ang mga distrito ng pagkontrol sa baha at ibang mga
ahensiya ng pampublikong tubig, ay nagpapatakbo
ng kanilang sariling mga programa at proyekto sa
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pamamahala ng baha. Ang pagpopondo para sa mga
lokal na programang ito ay nanggagaling sa iba-ibang
pinagkukunan, kabilang ang mga pagtasa ng ari-arian
at, sa ilang kaso, pinansiyal na tulong mula sa estado.
Ang isang batas na ipinasa sa taong ito ay nagkakaloob
ng $500 milyon mula sa Pangkalahatang Pondo para sa
emerhensiyang pagkukumpuni ng harang sa tubig at
ibang mga gastos na kaugnay ng pamamahala sa baha.

1E

Ang Kagawaran ng Kakayahan ng Tubig (DWR)
ay gumawa ng pahapyaw na tantiya ng gastos upang
kumpunihin at itaas ang kakayahan ng sistema ng
pagkontrol sa baha ng Central Valley at mga harang sa
tubig sa Delta sa pagitan ng $7 bilyon at $12 bilyon.

MUNGKAHI
Ang panukalang ito ay nagpapahintulot sa estado
na magbenta ng $4.1 bilyon na mga pangkalahatang
obligasyong bono para sa iba-ibang programang
pamamahala sa baha. (Tingnan ang "Pangkalahatangtanaw sa Utang sa Bono ng Estado" sa pahina 96 para sa
basikong impormasyon tungkol sa mga pangkalahatang
obligasyong bono ng estado.) Ang Pigura 2 ay
nagsasabuod ng mga layunin na ang pera ng bono ay
magagasta ng DWR at para sa mga gawad sa mga lokal
na ahensiya. Upang magasta itong mga pondo ng bono,
ang panukala ay nag-aatas sa Lehislatura na ilaan ang
mga ito sa taunang batas sa badyet o ibang batas.
Sa partikular, ang mga bono ay kabilang ang mga
$4.1 bilyon para sa iba-ibang aktibidad na pamamahala
sa baha, inilalaan gaya ng mga sumusunod:
• Sistema ng Pagkontrol sa Baha ng Central Valley
ng Estado at mga Harang sa Tubig ng Delta—$3
Bilyon. Upang timbangin, kumpunihin, at ibalik
ang mga kasalukuyang harang sa tubig sa sistema
ng pagkontrol sa baha ng Central Valley; upang
pahusayin o dagdagan ang mga pasilidad upang itaas
ang proteksiyon laban sa baha para sa mga lugar
ng kalunsuran sa sistema ng pagkontrol sa baha ng
38 | Pagsusuri

PIGURA 2
Panukala 1E: Mga Paggamit ng mga Pondo ng Bono
Halaga
(Sa mga Milyon)

Mga pagkukumpuni at pagpapahusay ng sistema ng
pagkontrol sa baha ng Central Valley ng estado;
mga pagkukumpuni at pagpapanatili ng harang sa
tubig ng Delta.

$3,000

Mga tulong sa pagkontrol sa bahay (mga lokal na
proyekto sa labas ng Central Valley).

500

Mga tulong sa pagkontrol sa baha ng tubig bagyo
(mga gawad para sa mga proyekto sa labas ng
Central Valley).

300

Mga koridor at laktawan ng proteksiyon laban sa
baha; pagmapa ng patag na lupa sa tabi ng tubig.

290

Kabuuan

$4,090

Central Valley; at upang bawasan ang panganib ng
hindi pagganap ng harang sa tubig sa rehiyon ng
Delta sa pamamagitan ng mga gawad sa mga lokal
na ahensiya at tuwirang paggasta ng estado.
• Mga Tulong sa Pagkontrol sa Baha—$500 Milyon.
Upang magkaloob ng mga pondo sa mga lokal na
pamahalaan para sa kabahagi ng estado sa gastos
para sa mga proyektong pagkontrol sa baha na lokal
na inisponsor, pederal na ipinahintulot sa labas ng
sistema ng Central Valley.
• Pamamahala sa Baha ng Tubig Bagyo—$300
Milyon. Para sa mga gawad sa mga lokal na ahensiya
sa labas ng sistema ng Central Valley para sa mga
proyekto upang pamahalaan ang tubig bagyo.
• Mga Koridor at Laktawan sa Proteksiyon sa
Baha ng Buong Estado—$290 Milyon. Upang
protektahan, likhain at pahusayin ang mga koridor
ng proteksiyon laban sa baha, kabilang ang mga
laktawan ng pagkontrol sa baha at espasyo sa paligid
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Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri (ipinagpapatuloy)
ng harang sa tubig; gayon din sa pagmapa sa patag na
lupa sa tabi ng tubig.

MGA EPEKTO SA PANANALAPI
Mga Gastos sa Bono. Ang mga gastos ng mga
bonong ito ay depende sa antas ng interes na maybisa sa panahon na ang mga ito ay ibinebenta at sa
panahon na ang mga ito ay binabayaran. Ang estado
ay malamang na gumawa ng pagbabayad ng prinsipal
at interes mula sa Pangkalahatang Pondo ng estado
sa panahon na mga 30 taon. Kung ang mga bono ay
ibinebenta sa pangkaraniwang antas ng interes na 5
porsiyento, ang gastos ay mga $8 bilyon upang bayaran
ang prinsipal ($4.1 bilyon) at interes ($3.9 na bilyon).
Ang pangkaraniwang pagbabayad ay magiging mga
$266 na milyon bawat taon.
Mga Epekto na May Kaugnayan sa Buwis sa Ariarian. Ang panukala ay nagkakaloob ng mga pondo
para sa pagkuha ng lupa ng estado para sa pamamahala
ng baha, kabilang ang pagbuo ng mga laktawan at

Para sa teksto ng Panukala 1E tingnan ang pahina 125.

espasyo sa paligid na harang sa tubig. Sa ilalim ng
batas ng estado, ang ari-arian na pag-aari ng mga
entidad ng pamahalaan ay hindi kasama sa pagbubuwis
ng ari-arian. Kung ang panukalang ito ay nagresulta
sa pagiging hindi kasama ng ari-arian sa pagbubuwis
dahil sa mga pagkuha ng mga pamahalaan, ang mga
lokal na pamahalaan ay tatanggap ng binawasang kita
sa buwis sa ari-arian. Dahil ang panukala ay hindi
tumutukoy kung anong bahagi ng mga pondo ng bono
ang gagamitin para sa mga pagkuha, ang epekto sa mga
kita sa buwis sa ari-arian sa buong estado ay hindi alam,
pero posibleng hanggang maraming milyong dolyar
taun-taon.
Mga Gastos sa Pagpapatakbo. Kung ang mga
pondo ng bono ay ginagamit ng estado at mga lokal
na pamahalaan upang bumili ng ari-arian o bumuo
ng bagong proyektong pagkontrol ng baha, ang mga
pamahalaang ito ay magkakaroon ng di-alam na
karagdagang gastos upang patakbuhin o panatilihin ang
mga ari-arian o proyekto.

Pagsusuri | 39

1E

Panukala

1E

BATAS NG 2006 SA BONO PARA SA PAGHAHANDA SA
KALAMIDAD AT PAGPIGIL SA BAHA.

PANGANGATWIRANG PANIG SA PANUKALA 1E

1E

BUMOTO NG OO SA PANUKALA 1E: MAGPROTEKTA LABAN
SA MGA BAHA, PIGILAN ANG PAGDUMI NG KARAGATAN,
IPAGSANGGALANG ANG MALINIS NA INIINOM NA TUBIG
Ang California ay humaharap sa mga likas na kalamidad—mula
sa mga lindol at sunog hanggang sa mga baha at pagdausdos ng putik.
Ang Panukala IE ay mahalaga upang maghanda para sa mga likas na
kalamidad na ito at tiyakin na lagi tayong may sapat na malinis na
tubig upang matugunan ang ating mga pangangailangan.
OO SA 1E: PROTEKTAHAN ANG MGA BAHAY, PIGILAN
ANG PAGKAWALA NG BUHAY
Ang ating bansa ay natuto ng nakalulungkot na aral mula sa
Hurricane Katrina—hindi natin maaaring patuloy na pabayaan ang
ating mga hindi ligtas na harang sa tubig at mga sistema ng pagkontrol
sa baha. Ang isang mapaminsalang baha ay makakaapekto sa buong
estado at makakagambala sa panustos na malinis na iniinom na tubig
sa malalaking lunsod.
Ang Panukala 1E ay nagpapabilis ng mga apurahang proyekto
upang protektahan ang mga bahay at buhay sa buong estado:
• Ang mga apurahang pagkumpuni at mahahalagang pagpapahusay
sa mga harang sa tubig at mga pasilidad ng pagkontrol sa baha
• Nadagdagang proteksiyon sa baha para sa lugar ng kalunsuran
• Pagtaya at pagkukumpuni ng kasalukuyang sistema ng pagkontrol
sa baha
“Dapat malaman ng taga-California na ang kanilang mga bahay at
pamilya ay protektado laban sa pagbaha, na sanhi ng hindi pagganap
ng mga harang sa tubig sa Central Valley, o humahagibis na pagbaha
sa Timog California o mga lugar ng baybayin. Ang Panukala 1E
ay mahalaga sa kakayahan ng estado na tiyakin ang kaligtasan ng
baha sa buong estado.”—Lester Snow, Direktor, Kagawaran ng mga
Tagapagdulot ng Tubig sa California
OO SA 1E: PROTEKTAHAN ANG ATING MGA KARAGATAN
AT ANG ATING PANUSTOS NA MALINIS, LIGTAS NA INIINOM
NA TUBIG
Ang mga lipas na sa panahon na sistema ng pagkontrol sa baha ay
maaaring magbanta sa mga panustos na iniinom na tubig, magdumi sa
mga ilug-ilugan, at dungisan ang mga dalampasigan.
• Ang ilang lunsod ay umaasa sa mga pangunahin linya ng tubig at
alkantarilya nang higit sa isang siglo na maaaring hindi makaganap
anumang oras. Ang mga eksperto ay nagsasabi na ang puwersa ng
tubig sa loob ng mga tubo ay madalas na ang tanging pumipigil sa
mga ito na maguho.
• Noong 2001, ang mga tulo at pag-apaw sa alkantarilya ay pumilit
sa mga opisyal na mag-isyu ng higit sa 2,000 pagsasara ng

dalampasigan at mga payong pangkalusugan. Ang mga tulo at pagapaw ay pangkaraniwang sanhi ng sobrang ginagamit at lipas na sa
panahon na sistema ng basurang tubig.
Ang Panukala 1E ay tumutulong na tiyakin na ang malinis na
tubig ay makukuha ng lahat ng mga taga-California sa lahat ng oras sa
pamamagitan ng pagkakaloob ng mga pondo upang muling itayo ang
mga lipas na sa panahon na mga sistema upang pigilan ang pagdumi at
ipagsanggalang ang mga pinagkukunan ng tubig.
OO SA 1E: MAHIGPIT NA PANANAGUTAN AT WALANG
MGA BAGONG BUWIS
Ang Panukala 1E ay hindi magtataas ng mga buwis upang bayaran
ang mahahalagang pagpapahusay sa impra-istruktura. Sa pamamagitan
ng paggawa ng mga pananggalang ngayon, sa pamamagitan ng mga
kasalukuyang kita, malilimitahan natin ang epekto ng mga kalamidad
kapag tumama ito. At, ang Panukala 1E ay kabilang ang taunang
pagsusuri at mahihigpit na pananggalang sa pananalapi upang matiyak
na ang pera ay matalinong ginagasta.
OO SA 1E: BAHAGI NG PANGMATAGALANG PLANO NA
MULING ITAYO ANG CALIFORNIA
Ang Panukala 1E ay isang bahagi ng Planong Muling Itayo ang
California, na gumagamit ng mga buwis na binabayaran na natin
upang magtayo ng mga daan, pabahay, paaralan, at mga sistema ng
tubig na kailangan natin upang tustusan ang ating ekonomiya at ating
kalidad ng buhay para sa pangmatagalan.
Ang Planong Muling Itayo ang California: OO SA 1A, 1B, 1C, 1D,
at 1E
Ang populasyon ng California ay aabot ng 50 milyon sa susunod na
20 taon—doble ng populasyon na ang kasalukuyang impra-istruktura
ay idinisenyo—at ito ay hindi maaaring muling itayo sa magdamag.
Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating magsimula ngayon.
Upang makakuha ng karagdagang kaalaman kung paano ang
planong ito sa impra-istruktura ay pakikinabangan mo at ng inyong
komunidad, bisitahin ang www.ReadForYourself.org.
OO sa 1E: Malinis na Tubig, Proteksiyon sa Baha, at Paghahanda sa
Kalamidad.
HENRY RENTERIA, Direktor
Opisina ng mga Emerhensiyang Serbisyo ng California
MICHAEL L. WARREN, Presidente
Kapisanan ng mga Hepe ng Bumbero ng California
LINDA ADAMS, Kalihim
Ahensiya sa Proteksiyon ng Kapaligiran ng California

SAGOT SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PANUKALA 1E
Pagkatapos basahin ang Panukala 1E, hindi kayo magugulat na
malaman na ang Lehislatura ay pinagtibay ito pagkaraan ng ika-3 ng
umaga nang mapagod na sila sa pagtatalo. Hindi sila magkasundo
sa isang listahan ng mga proyekto o kahit na isang listahan ng mga
priyoridad, maaari silang magkasundo na GUSTO NILA NG HIGIT
SA INYONG PERA kaagad. Gaya ng karaniwan! Iyon ang dahilan
kaya itong $4,090,000,000.00 bono ay tungkol sa: pagtataas ng mga
buwis upang ibigay sa mga pulitiko ng Sacramento ang isang blangkong
tseke sa malalabong pangako na hindi nila aaksayahin ang ating pera
sa pagkakataong ito. Ito’y tulad ng pagbibigay sa isang lasing ng isa
pang inumin para sa pagmamaneho pauwi.
Hindi pinapansin ng ating mga mambabatas ang mga pampublikong
harang sa tubig sa maraming taon. Ngayon, sa halip na maglaan ng isang
maliit na bahagi ng ating nakasira ng rekord na mga kita para sa mga
harang sa tubig, gusto nilang humiram ng pera para sa tatlumpung taon
ng pagkukumpuni na mangangailangan na muling kumpunihin bago
mabayaran ang bonong ito. Ano ang gagawin natin pagdating nito?
Ito ay isang PAGTAAS NG BUWIS. Mapipilitan ang mga nagbabayad

40 | Mga Pangangatwiran

ng buwis na gumasta ng higit sa $8,200,000,000 upang bayaran ang
bonong ito nang may interes!
Sa mga huling presyo, ang mungkahing ito ay nagtataglay ng
pagpopondo para sa mga 25 milya ng mga harang sa tubig, pero ang
California ay may higit sa 2,000 milya ng mga harang sa tubig na
pananatilihin. Dahil ang panukalang ito ay walang ginagawa upang
repormahin ang ating baliw na mga gawain sa paggasta at mga patakaran,
baka hindi tayo makagawa ng 25 milya ng mga pagkukumpuni. Ang
mas masama, dahil ang mga pulitiko ang namamahala ng pagpili sa
mga proyekto (hindi mga haydrolohista, siyentista, at inhinyero), ang
pagpopondo ay ibabatay sa isang impluwensiyang pampulitika sa
halip na sa malubhang pangangailangan. Ito ay isang resipe para sa
kapahamakan.
Mangyaring Bumoto ng “HINDI” sa 1E.

THOMAS N. HUDSON, Tagapagpaganap na Direktor
Komite sa Proteksiyon ng Nagbabayad ng Buwis sa California

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

BATAS NG 2006 SA BONO PARA SA PAGHAHANDA SA Panukala
KALAMIDAD AT PAGPIGIL SA BAHA.
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PANGANGATWIRANG LABAN SA PANUKALA 1E
Kailangan natin ng malalakas na harang sa tubig at malinis na tubig,
pero ang Panukala 1E ay ang maling solusyon. Ang panukalang ito ay
puno ng maling priyoridad at walang anumang kontrol sa mga pondo.
Ang pinakamahalagang bagay na magagawa natin ay tiyakin na tayo ay
may sapat na tubig para sa ating lumalaking populasyon, pero ang 1E ay
hindi gumagasta ng kahit isang sentimos para doon.
Ang Panukala 1E ay magandang pakinggan, pero ito ay
nangangahulugan ng mas matataas na buwis para sa mga proyekto; na
dapat ay ginagawa na ng mga lokal at pederal na pamahalaan.
—Ang Panukala 1E ay hindi magkakaloob ng “Malinis na Tubig”
para inumin:
Ang populasyon ng California ay inaasahan na lalaki sa limampung
milyong tao sa susunod na dekada. Ito ay maglalagay ng malaking
pabigat sa ating panustos na tubig. Gayunman, ang bonong ito ay
hindi magkakaloob ng kahit isang patak ng iniinom na tubig para sa
lumalaking populasyon ng California. Hindi ito magtatayo ng kahit
isang imbakan ng tubig o pasilidad ng paggamot sa tubig. Pero ito ay
magbibigay ng daan-daang milyon sa mga pribadong organisasyon
upang gastahin sa kanilang mga paboritong proyekto at hayaan silang
gamitin ang mga pondong ito para sa kanilang sariling “gastos na
pampangasiwaan.”
—Pinakikinabangan ng mga lokal na proyekto sa kalunsuran:
Ang rural na California ay natatalo sa ilalim ng Panukala 1E. Ang
pera ng nagbabayad ng buwis sa estado mula sa mga bonong ito ay
pupunta sa pagprotekta sa mga lunsod at sa kanilang mga panustos na
tubig. Ang mga komunidad na ito at ang kanilang lokal na pamahalaan
ay dapat magbayad sa kanilang sariling mga pagpapahusay ng panustos
na tubig. Ang lokal na dolyar na buwis ay dapat gamitin upang
pondohan ang mga proyektong ito, hindi ang mga pondo ng estado.
—Pederal na pananagutan:
Sa halip na ilagay ang estado sa mas maraming utang upang
bayaran itong mga proyektong pagkukumpuni ng harang sa tubig,
ang ating estado ay dapat humingi ng mas maraming pederal na
pagpopondo. Ito ay isang pederal na pananagutan. Ang mga buwis

sa California ay napakataas na, at hindi natin kailangang magbayad
ng mga karagdagang buwis upang protektahan ang ating mga sarili
dahil ang pederal na pamahalaan ay hindi magpaplano para sa
mga kalamidad.
—Iresponsable sa pananalapi:
Sa pag-ako ng sa katotohanan ay mga lokal at pederal na
pananagutan, hinihimok natin ang maling pamamahala sa lahat
ng antas ng pamahalaan. At, aasahan nila na ang mga nagbabayad
ng buwis ang gumastos sa halip na palitan ang pokus ng kanilang
mga priyoridad.
—Ang mga taga-California ay dapat magpokus sa ating
mga priyoridad:
Habang ang ating ekonomiya ay mabagal na nakakabangon, ang
pag-aproba sa Panukala 1E ay tulad na pagkuha ng utang upang bumili
ng bagong muwebles ng patyo gayong hindi mo kayang bayaran ang
iyong utang sa bahay o renta. Kasabay nito, ang panukalang ito ay
nangangahulugang mas kaunting pera para sa ibang mahahalagang
priyoridad tulad ng edukasyon, pangangalagang pangkalusugan, o
kaligtasan ng publiko.
Ang estado ay hindi maaring managot sa bawat proyekto sa estado.
Ang mga proyektong ito ay dapat bayaran ng lokal at pederal na
ahensiya na responsable sa mga isyung ito ng kaligtasan ng publiko.
Kung hindi natin hihingin sa kanila na palitan ang priyoridad ng
kanilang paggasta, ang ating mga anak ay patuloy na sasagot sa
gastos para sa kanilang makitid na pagtingin na pagpaplano at maling
pamamahala.
Ang Panukala 1E ay masama sa mga pamilya, masama sa
nagbabayad ng buwis, at masama sa California. Bumoto ng “HINDI”
sa 1E.
THOMAS N. HUDSON, Tagapagpaganap na Direktor
Komite sa Proteksiyon ng Nagbabayad ng Buwis sa California

SAGOT SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PANUKALA 1E
Ang Panukala 1E ay mahalaga sa paghahanda sa kalamidad
ng California—nagpoprotekta sa mga buhay at panustos na
tubig. Responsibilidad natin na tiyakin na ang lahat ng mga tagaCalifornia ay may daan sa ligtas, malinis na iniinom na tubig sa
lahat ng oras. Ang Oo sa 1E ay gagawin iyon nang hindi magtataas
na mga buwis, at ito ay makakakuha ng karagdagang pederal at lokal
na pagpopondo.
HINDI NATIN MAKAKAYANG PABAYAAN ANG ATING
MGA SISTEMA NG PANUSTOS NA TUBIG AT PROTEKSIYON
SA BAHA
Kung maghihintay tayo sa iba na ayusin ang ating mga hindi ligtas
na harang sa tubig at mga sistema ng pagkontrol sa baha, inilalagay
natin sa panganib ang mga panustos na iniinom na tubig, at ang
mga bata sa bawat panig ng estado. Sa pamamagitan ng paggawa ng
mga pananggalang ngayon, malilimitahan natin ang epekto ng mga
kalamidad kapag tumama ito. Ang Oo sa 1E ay nagkakaloob ng:
• Nadagdagang proteksiyon sa baha para sa mga lugar ng kalunsuran
at rural, nangangahulugan ng matatag, malinis na panustos
na tubig.
• Kinumpuni at pinahusay na mga harang sa tubig.
• Isinapanahong mga sistema ng pagkontrol sa baha—upang pigilan
ang mga hindi pagganap na maaaring makadumi ng ating mga ilugilugan at karagatan.
RESPONSABLE SA PANANALAPI

Ang Panukala 1E ay ginagamit ang mga buwis na binabayaran
na natin upang gawin itong mahahalagang pagpapahusay sa impraistruktura. Ang paggamit ng mga pederal at lokal na panumbas na
pondo ay nangangahulugang makukumpleto natin ang mahahalagang
proyektong ito sa mga komunidad sa buong estado. At, ang 1E
ay ay mahahalagang pamantayan sa pananagutan, kabilang ang
mga independiyenteng pagsusuri, upang matiyak na ang pera ay
matalinong ginagasta.
Ang Panukala 1E ay bahagi ng Planong Muling Itayo ang
California. Ito ay magkakaloob ng proteksiyon sa baha na mahalaga
sa pagtustos sa ating ekonomiya, pagprotekta sa ating panustos na
iniinom na tubig, at pangangalaga ng kalidad ng ating buhay para
sa pangmatagalan.
OO sa 1E: Malinis na Tubig, Proteksiyon sa Baha, at Paghahanda sa
Kalamidad Para sa Ating Hinaharap.
THOMAS A. NASSIF, Presidente
Western Growers
LINDA ADAMS, Kalihim
Ahensiya sa Proteksiyon ng Kapaligiran ng California
PETER SILVA, Dating Pangalawang Tagapangulo
Lupon ng Pagkontrol sa Tagapagdulot ng Tubig ng Estado

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi siniyasat ng alinmang opisyal na ahensiya.
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MGA NAKAGAWA NG SEKSWAL NA PAGKAKASALA.
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PARUSA, MGA TAKDA SA PANINIRAHAN AT PAGSUBAYBAY.
INISYATIBONG BATAS.
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Inihanda ng Abugado Heneral

MGA NAKAGAWA NG SEKSWAL NA PAGKAKASALA.
MARARAHAS NA SEKSWAL NA MANINILA.
PARUSA, MGA TAKDA SA PANINIRAHAN AT PAGSUBAYBAY. INISYATIBONG BATAS.
• Nagtataas ng mga parusa para sa mararahas at paulit-ulit na gumagawa ng sekswal na pagkakasala at mga nanghahalay
ng bata.
• Nagbabawal sa mga nakarehistrong nakagawa ng sekswal na pagkakasala na manirahan sa loob ng 2,000 talampakan ng
anumang paaralan o parke.
• Nag-aatas ng buong-buhay na Sistema ng Pandaigdig na Pagposisyon na pagsubaybay sa mga nakarehistrong nakagawa
ng felony na sekswal na pagkakasala.
• Nagpapalawak ng kahulugan ng marahas na sekswal na maninila.
• Pinapalitan ang kasalukuyang dalawang-taong di-boluntaryong sibil na pagtatalaga para sa isang marahas na sekswal na
maninila upang maging hindi pa natatayang pagtatalaga, napapailalim sa taunang pagrepaso ng Direktor ng Kalusugan ng
Isip at kasunod na kakayahan ng marahas na sekswal na maninila na magpetisyon sa hukuman para sa may-kondisyong
pagpapalaya o walang-kondisyong pagpapalabas ng marahas na sekswal na maninila.
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Kabuuran ng Tantiya ng Pambatasang Manunuri sa Netong Tama sa Pananalapi ng Estado at Lokal
na Pamahalaan:
• Netong gastos ng estado sa bilangguan, parol, at programa sa kalusugan ng isip na maraming sampu-sampung milyong
dolyar sa una, tataas ng hanggang dalawang daang milyong dolyar taun-taon sa loob ng sampung taon.
• Posibleng isang-beses na gastos na kapital na paglalaan sa ospital ng kalusugan sa isip at bilangguan ng estado na sa
bandang huli ay aabot ng maraming daang milyong dolyar.
• Ang netong gastos ng estado at lokal na gastos para sa pagpapatakbo ng hukuman at kulungan ay hindi alam.

Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri

BATAYAN
Kahulugan ng mga Sekswal na Pagkakasala. Ang mga
sekswal na pagkakasala ay mga krimen na sekswal ang kalikasan.
Iba-iba ang uri nito at maaaring mga misdemeanor o felony.
Halimbawa, ang pamamahagi ng mahahalay na materyal ay isang
misdemeanor at ang panggagahasa ay isang felony na sekswal na
pagkakasala. Ang mga pagkakasalang felony ay mga krimen na
mas seryoso kaysa mga misdemeanor.
Parusa para sa Paggawa ng mga Sekswal na Pagkakasala.
Nililinaw ng kasalukuyang batas ang mga parusa sa napatunayang
nagkasala ng mga krimeng may kaugnayan sa seks. Ang parusa
ay depende pangunahin sa uri at kalubhaan ng partikular na
pagkakasala. Ang napatunayang misdemeanor na sekswal
na pagkakasala ay pinarurusahan ng hanggang isang taon sa
kulungan ng county, probasyon, mga multa, o kombinasyon ng
tatlo. Ang napatunayang felony na sekswal na pagkakasala ay
maaaring magresulta sa mga parusang katulad ng sa misdemeanor
o sentensiya sa bilangguan ng estado ng hanggang habambuhay.
Ang parusang itinalataga ng hukuman para sa isang felony ay
depende sa partikular na krimeng ginawa, gayon din sa ibang
mga bagay tulad ng mga partikular na kalagayan ng pagkakasala
at ng kasaysayang kaugnay ng krimen ng nagkasala. May mga
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8,000 tao na napapatunayang nagkasala ng felony na sekswal
na pagkakasala sa California sa bawat taon. Sa mga ito, mga 39
porsiyento ay ipinadadala sa bilangguan ng estado. Karamihan
sa natitira ay pinangangasiwaan sa probasyon sa komunidad
(5 porsiyento), sinesentensiyahan sa kulungan ng county (1
porsiyento), o pareho (53 porsiyento).
Pagpaparehistro ng Sekswal na Nagkasala, Mga
Iniaatas sa Paninirahan, at Pagsubaybay. Ang
kasalukuyang batas ay nag-aatas na ang mga nagkasala ng
mga tinukoy na felony o misdemeanor na mga krimen sa seks
ay magparehistro sa mga lokal na opisyal na tagapagpatupad ng
batas. May humigit-kumulang na 90,000 nakarehistrong sekswal
na nagkasala sa California.
Ang kasalukuyang batas ay nagbabawal sa mga parolado
na napatunayang nagkasala ng mga tinukoy na sekswal na
pagkakasala laban sa isang bata na manirahan sa loob ng isangkuwarto o kalahating milya (1,320 o 2,640 talampakan, ayon sa
pagkakasunod-sunod) ng isang paaralan. Ang mas malayong
distansiya ay para sa mga paroladong tinukoy na malaki ang
panganib na muling magkasala ng Kagawaran ng Pagwawasto at
Pagbabagong-tatag ng California (CDCR).
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Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri (ipinagpapatuloy)
Ang CDCR ay gumagamit ng Pandaigdig na Sistema ng
Pagposisyon (GPS) na mga kagamitang pansubaybay upang
tuntunin ang kinalalagyan ng ilang sekswal na nagkasala na
parolado. Sa kasalukuyan, ang pagsubaybay na ito ay limitado
sa mga 1,000 sekswal na nagkasala na tinukoy na malaki ang
panganib na muling magkasala. May mga kagawaran ng probasyon
ng county na gumagamit din ng GPS upang subaybayan ang ilang
sekswal na nagkasala na nasa probasyon.
Mararahas na Sekswal na Maninila (SVP). Ang mga
partikular na sekswal na nagkasala na kumukumpleto ng
kanilang mga sentensiyang pagkabilanggo ay isinasangguni
ng CDCR sa Kagawaran ng Kalusugan ng Isip (DMH) para sa
pagsala at pagtimbang upang alamin kung sila ay nakakatugon
sa pamantayan para sa SVP. Sa ilalim ng kasalukuyang batas,
ang SVP ay binigyang-kahulugan na "isang tao na napatunayang
nakagawa ng marahas na sekswal na pagkakasala laban sa dalawa
o higit na biktima at nasuring may sakit sa isip na ginagawa ang
tao na isang panganib sa kalusugan at kaligtasan ng iba dahil
malamang na siya ay gumawa ng marahas na krimen na sekswal
na pagkakasala." Ang mga nagkasalang ito na ipinasiyang
nakakatugon sa pamantayan ay isinasangguni sa mga abugado
ng distrito. Ipinapasiya naman ng mga abugado ng distrito kung
pagsisikapan ang pagtatalaga sa kanila ng hukuman sa paggamot
sa isang ospital ng isip ng estado bilang isang SVP.
Ang mga nagkasala na napapailalim sa mga pamamaraan ng SVP
ay madalas na kinakatawan ng mga pampublikong manananggol.
Habang ang mga pamamaraang ito ng hukuman ay nakabimbin,
ang mga nagkasala na hindi pa nakakakumpleto ng kanilang
mga sentensiya sa bilangguan ay patuloy na pananatilihin sa
bilangguan. Gayunman, kung ang sentensiya sa bilangguan
ng nagkasala ay hindi nakumpleto, siya ay maaaring ilagay sa
pag-iingat ng county o sa ospital ng isip ng estado. Ang mga
nagkasalang itinuring ng hukuman na mga SVP ay itinatalaga sa
ospital ng isip ng estado ng hanggang dalawang taon. Ang isang
nagkasala ay maaaring muling ikulong ng mga hukuman sa mga
susunod na pamamaraan ng hukuman.
Gaya ng binanggit sa itaas, ang mga ospital ng isip ay nagpipiit
sa mga sekswal na nagkasala na itinalaga bilang mga SVP. Ang
mga ospital ng isip ng estado ay nagpipiit din sa ilang sekswal
na nagkasala na nakakumpleto ng kanilang mga sentensiya sa
bilangguan, pero hindi pa sumasailalim sa mga pagtimbang na
SVP o mga pamamaraan sa pagtatalaga. Pagdating ng Hunyo
2006, may 456 na sekswal na nagkasala na ipiniit sa mga ospital
sa isip ng estado na may pagtatalaga ng hukuman bilang isang
SVP. Bilang karagdagan, 188 sekswal na nagkasala ang ipiniit sa
mga ospital ng isip ng estado, at 81 ay nasa pag-iingat ng county
habang hindi natatapos ang mga pamamaraan sa pagtatalaga.

Para sa teksto ng Panukala 83 tingnan ang pahina 127.

MUNGKAHI
Itaas ang mga Parusa sa mga Sekswal na Pagkakasala. Ang
panukalang ito ay nagtataas ng mga parusa para sa mga tinukoy
na sekswal na pagkakasala. Ito ay ginawa nito sa maraming
paraan. Sa ilang kaso:
• Ito ay nagpapalawak ng kahulugan ng mga partikular
na sekswal na pagkakasala. Halimbawa, ang panukala ay
nagpapalawak ng kahulugan ng malubhang sekswal na pagatake ng isang bata upang isama ang mga nagkasala na hindi
kukulangin sa pitong taong gulang na mas matanda sa biktima,
sa halip na sampung taon sa ilalim ng kasalukuyang batas.
• Ito ay nagtatadhana ng mas matatagal na parusa para
sa mga tinukoy na sekswal na pagkakasala. Halimbawa,
pinalalawak nito ang listahan ng mga krimen na nararapat sa
mga sentensiyang habambuhay na pagkabilanggo upang isama
ang pag-atake upang manggahasa habang gumagawa ng unang
antas na pagnanakaw.
• Ito ay nagbabawal sa probasyon bilang kapalit ng bilangguan
para sa ilang sekswal na pagkakasala, kabilang ang panggagahasa
ng asawa at mahalay o malaswang gawain.
• Inaalis nito ang mga kredito sa maagang pagpapalaya
para sa ilang bilanggo na napatunayang nagkasala ng mga
partikular na sekswal na pagkakasala (halimbawa, palaging
gumagawa ng sekswal na pagkakasala na maraming beses
nang napatunayang nakagawa ng felony na sekswal na
pagkakasala tulad ng panggagahasa).
• Ito ay nagpapalawig ng pagtanggap ng parol para sa mga
tinukoy na sekswal na nagkasala, kabilang ang mga palaging
gumagawa ng sekswal na pagkakasala.
Ang mga pagbabagong ito ay magreresulta sa mas
mahabang pagkabilanggo at mga taning ng parol para sa mga
apektadong nagkasala..
Panghuli, ang panukalang ito ay nagtataas ng ipinataw ng
hukuman na mga bayad na kasalukuyang sinisingil sa mga
nagkasala na inaatasan na magparehistro bilang mga sekswal
na nagkasala.
Nag-aatas ng mga Kagamitang GPS Para sa mga Nakarehistrong
Sekswal na Nagkasala. Pangkaraniwan sa ilalim ng panukalang
ito, ang mga indibidwal na napatunayang nagkasala ng felony na
sekswal na pagkakasala na nangangailangan ng pagpaparehistro at
ipinadala sa bilangguan ay susubaybayan ng mga kagamitang GPS
habang parolado at para sa natitira ng kanilang mga buhay.
Ang CDCR ay pahihintulutan na sumingil ng mga bayad mula
sa mga apektadong sekswal na nagkasala upang makuha ang
mga gastos sa pagsubaybay ng GPS. Ang halaga ng mga bayad
na sisisingilin mula sa mga indibidwal na nagkasala ay nag-iiba
depende sa kanilang kakayahang magbayad.
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MGA NAKAGAWA NG SEKSWAL NA PAGKAKASALA.
MARARAHAS NA SEKSWAL NA MANINILA. PARUSA, MGA TAKDA SA
PANINIRAHAN AT PAGSUBAYBAY. INISYATIBONG BATAS.

Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri (ipinagpapatuloy)
Limitahan Kung Saan Maaaring Manirahan ang mga Sekswal
na Nagkasala. Ang panukalang ito ay humahadlang sa sinumang
tao na inaatasang magparehistro bilang sekswal na nagkasala na
manirahan sa loob ng 2,000 talampakan (mga dalawang-ikalima
ng isang milya) ng anumang paaralan o parke. Ang paglabag sa
tadhanang ito ay magiging isang misdemeanor na pagkakasala,
at isa ring paglabag sa parol para sa mga parolado. Ang mas
malayong takda ng kasalukuyang batas na kalahating milya
(2,640 talampakan) para sa tinukoy na malaki ang panganib na
mga sekswal na nagkasala na parolado ay mananatiling may-bisa.
Bilang karagdagan, ang panukala ay nagpapahintulot sa mga
lokal na pamahalaan na higit pang palawakin ang mga takdang
ito sa paninirahan.
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Baguhin ang Batas na SVP. Ang panukalang ito ay
pangkaraniwang ginagawa ang mas maraming nagkasala na
karapat-dapat para sa pagtatalagang SVP. Ito ay ginagawa nito
sa pamamagitan ng (1) pagbawas mula sa dalawa patungo sa isa
ng bilang ng mga naunang biktima ng marahas na sekswal na
pagkakasala na ginagawang kuwalipikado ang nagkasala para
sa pagtatalagang SVP at (2) ginagawa ang mga karagdagang
naunang pagkakasala—tulad ng mga partikular na krimeng
ginawa ng isang tao habang ang kabataan—na "maibibilang" para
sa layunin ng pagtatalagang SVP. Ang panukala ay nag-aatas rin
na ang mga SVP ay italaga ng hukuman sa isang ospital ng isip
ng estado para sa hindi tiyak na panahon sa halip na nababagong
dalawang-taong pagtatalaga na itinatadhana ng umiiral na batas.
Gaya ng nasa ilalim ng kasalukuyang batas, sa sandaling ang isang
nagkasala ay nakatanggap ng pagtatalaga bilang isang SVP, siya
maaaring palayain sa huli mula sa isang ospital ng estado ng mga
hukuman kung (1) ipinasiya ng DMH na ang indibidwal ay hindi
na ipipiit o (2) ang nagkasala ay matagumpay na nagpetisyon sa
isang hukuman para palayain.
Binabago rin ng panukala ang pamantayan para sa pagpapalaya
ng mga SVP mula sa isang ospital ng isip ng estado. Halimbawa,
ang kasalukuyang batas ay pangkaraniwang nag-aatas sa DMH
na suriin ang kalagayan ng isip ng isang sekswal na nagkasala
bawat taon. Ang panukalang ito ay partikular na nag-aatas sa
DMH, bilang bahagi nitong taunang pagrepaso, na suriin kung
ang tao na nakapiit sa isang ospital ng estado bilang SVP ay
nakakatugon pa rin sa kahulugan ng SVP, kung ang pagpapalaya
ay makakabuti sa tao, at kung ang mga kondisyon ay maaaring
ipataw sa oras ng pagpapalaya na sapat na makakapagprotekta
sa komunidad. Ang epekto ng mga pagbabagong ito sa bilang ng
mga SVP ay hindi alam.

MGA EPEKTO SA PANANALAPI
Ang panukalang ito ay magkakaroon ng maraming mahahalagang
epekto sa pananalapi ng mga pang-estado at lokal na ahensiya.
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Ang mga pangunahing epekto sa pananalapi ay tinatalakay
sa ibaba.
Mga Gastos sa Bilangguan ng Estado. Ang panukalang ito
ay magtataas ng populasyon ng bilangguan, magreresulta sa
malaking pagtaas sa mga gastos sa pagpapatakbo ng bilangguan.
Sa partikular, ang pagtataas ng mga sentensiya ng mga sekswal
na nagkasala ay magreresulta sa pagsentensiya ng ilang sekswal
na nagkasala sa at pananatili sa bilangguan ng mas matagal na
panahon, magreresulta sa mas malaking populasyon ng bilangguan
sa paglipas ng panahon. Ito ay magreresulta sa mga gastos na dialam ang laki, pero malamang na nasa sampu-sampung milyong
dolyar taun-taon sa sandaling lubos na ipatupad sa wala pang
sampung taon. Posible rin na ang panukalang ito ay magresulta
sa huli sa malaking karagdagang gastos na kapital na paglalaan
upang bigyang-daan ang pagtaas sa populasyon ng bilanggo.
Ang epekto sa populasyon ng bilangguan na pag-aatas sa mga
sekswal na nagkasala na magsuot ng GPS ay hindi malinaw. Sa
isang panig, ang pagsubaybay ng GPS ay maaaring magtaas ng
bilang ng mga nagkasala na matutukoy at ibabalik sa bilangguan
para sa paglabag sa mga kondisyon ng kanilang parol o paggawa
ng mga bagong krimen. Sa kabilang banda, ang pagsubaybay
ng GPS ay maaaring umaktong pagpigil sa ilang nagkasala na
gumawa ng mga bagong paglabag o krimen, kaya mababawasan
ang kalamangan na bumalik sila sa bilangguan. Anuman ang
netong epekto ng GPS sa mga pagbabalik sa bilangguan ay
makakaapekto rin sa dami ng gawain ukol sa parol, hukuman at
lokal na tagapagpatupad ng batas at mga kaugnay na gastos.
Gastos ng Estado sa Parol at Pagsubaybay ng GPS. Ang
mga tadhana ng inisyatibo ay nag-aatas ng mga tinukoy na
nakarehistrong sekswal na nagkasala na magsuot ng mga
kagamitang GPS habang parolado at para sa natitira ng kanilang
mga buhay ay magreresulta sa mga karagdagang gastos para sa
kagamitang GPS, gayon din sa mga tauhan ng pangangasiwa
upang subaybayan ang mga nagkasala sa komunidad. Ang mga
gastos na ito ay malamang na nasa maraming sampu-sampung
milyong dolyar taun-taon sa loob ng ilang taon. Ang mga gastos
na ito ay aabot ng mga $100 milyon taun-taon pagkaraan ng
sampung taon, na ang mga gastos ay patuloy na tataas nang
malaki sa mga susunod na taon.
Dahil hindi tinutukoy ng panukala kung ang estado o mga
lokal na pamahalaan ay magiging responsable sa pagsubaybay
ng mga sekswal na nagkasala na inilabas mula sa pangangasiwa
ng parol ng estado, hindi malinaw kung ang mga lokal na
pamahalaan ay papasan sa ilan sa mga pangmatagalang gastos.
Ang mga gastos na ito ay malamang na mapagaan ng maraming
milyong dolyar taun-taon sa mga bayad sa hukuman at bayad
ng parolado na inawtorisa ng panukala, bagaman ang eksaktong
halaga ay nakadepende nang malaki sa kakayahan ng nagkasala
na magbayad.

MGA NAKAGAWA NG SEKSWAL NA PAGKAKASALA.
MARARAHAS NA SEKSWAL NA MANINILA. PARUSA, MGA TAKDA SA
PANINIRAHAN AT PAGSUBAYBAY. INISYATIBONG BATAS.

panukala

83

Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri (ipinagpapatuloy)
Mga Gastos ng Estado sa Programang SVP. Sa pagbibigay
ng karapatan sa mas maraming sekswal na nagkasala para sa
pagtatalagang SVP, ang panukalang ito ay magreresulta sa mas
malaking gastos ng estado na pangkaraniwan sa mga sumusunod
na kategorya:
• Mga Gastos sa Pagrekomenda at Pagtatalaga. Ang mga
gastos na ito ay pangunahing kaugnay ng pagsala sa mga
sekwal na nagkasala na inirekomenda ng CDCR sa DMH
upang ipasiya kung karapat-dapat ang mga ito sa buong
pagtimbang, pagganap ng mga naturang pagtimbang, at
pagkakaloob ng ekspertong testimonya sa mga pagdinig ng
hukuman sa pagtatalaga. Ang panukalang ito ay magtataas
ng gastos ng estado na malamang na mababang sampusampung milyong dolyar taun-taon. Ang mga gastos na ito ay
magsisimulang mangyari sa unang taon ng pagpapatupad.
• Mga Gastos sa Ospital ng Estado. Ang mga gastos ng estado
upang lagyan ng tauhan, panatilihin, at patakbuhin ang mga
ospital ng isip ay maaaring umabot ng $100 milyon tauntaon at patuloy na madaragdagan nang malaki pagkaraan.
Ang mga gastos na ito ay magreresulta sa mga karagdagang
pagtatalagang SVP sa mga ospital ng isip ng estado, gayon din
sa pagpiit sa ilang sekswal na nagkasala—na nakakumpleto
na ng kanilang mga sentensiyang pagkabilanggo—sa mga
ospital ng isip ng estado habang sila ay tinitimbang upang
ipasiya kung dapat silang tumanggap ng pagtatalagang SVP.
(Ang ilan sa mga sekswal na nagkasala na sumasailalim sa
pagtimbang bilang mga SVP ay maaari ring ipiit sa mga
kulungan ng county.)
Ang mga karagdagang pagtatalagang SVP ay maaaring
magresulta sa huli ng isang-beses na gastos na kapital na
paglalaan na hanggang maraming daang milyong dolyar para
sa pagtatayo ng mga karagdagang kama ng ospital ng estado.
Ang bahagi ng mga karagdagan gastos sa pagpapatakbo at
kapital na paglalaan ay mababawi sa pangmatagalan. Ito ay
dahilan sa ang mga mas matatagal na sentensiya sa bilangguan
para sa mga partikular na krimen sa seks na iniaatas ng
panukalang ito ay mag-aantala sa mga pagrekomendang SVP
at mga pagtatalaga sa mga ospital ng isip ng estado. Ang bahagi
ng mga gastos na ito ay mababawi rin dahil sa pagbabago mula
sa dalawang-taong pagtatalaga patungo sa mga pagtatalaga
para sa hindi tiyak na panahon upang bawasan ang mga gastos
ng DMH para sa mga pagtimbang ng SVP at testimonya sa
hukuman. Gayunman, ang aming pagsusuri ay nagpapabatid
na ang balanse ng mga gastos sa pagpapatakbo at kapital na
paglalaan sa estado ay malamang na lubos na malaki kaysa sa
mga matitipid.

Para sa teksto ng Panukala 83 tingnan ang pahina 127.

Mga Epekto sa Pananalapi ng Hukuman at Kulungan. Ang
panukalang ito ay makakaapekto din sa mga pang-estado at lokal
na gastos na kaugnay ng pagpapatakbo ng hukuman at kulungan.
Halimbawa, ang mga karagdagang petisyon sa pagtatalagang
SVP na resulta ng panukalang ito ay magtataas ng mga gastos
ng hukuman para sa pagdinig sa mga kasong sibil na ito. Gayon
din, ang mga gastos sa pagpapatakbo ng kulungan ng county ay
tataas kung ang mga nagkasala na may nakabimbing desisyon
ng hukuman sa kanilang mga kasong SVP ay ipiniit sa mga
pasilidad ng kulungan ng county. Ang tadhana na ginagawang
labag sa batas para sa mga sekswal na nagkasala na manirahan sa
loob ng 2,000 talampakan ng isang paaralan o parke ay maaaring
magresulta sa karagdagang gastos ng hukuman at kulungan
upang usigin ang mga paglabag sa tadhanang ito.
Ang ibang mga tadhana ng panukalang ito ay maaaring
magresulta sa mga matitipid para sa pagpatakbo ng hukuman
at kulungan. Ang mga tadhana ng panukalang ito na
nagkakaloob ng hindi tiyak na pagtatalaga ng mga SVP, sa
halip na kasalukuyang dalawang-taong proseso ng muling
pagtatalaga, ay magbabawas sa mga gastos ng estado para sa
mga pamamaraan ng pagtatalagang SVP. Ang mga tadhana
ng panukalang ito ay magpapahaba ng panahon na gugugulin
ng ilang sekswal na nagkasala sa bilangguan o mga ospital
ng isip. Kung ito ay mangyari, ang mga nagkasalang ito ay
malamang na gumawa ng mas kaunting krimen sa komunidad,
magreresulta sa ilang matitipid sa hukuman at lokal na
hustisyang pangkrimen.
Dahil sa potensiyal para sa mga bagay na tinukoy sa itaas
upang mapagaan ang isa’t-isa, ang netong tama sa pananalapi
ng panukalang ito sa mga pang-estado at lokal na gastos para sa
pagpapagtakbo ng hukuman at kulungan ay hindi matitiyak sa
panahong ito.
Ibang mga tama sa Estado at mga Lokal na Pamahalaan.
Maaaring magkaroon ng ibang mga matitipid kung ang mga
nagkasalang ibinilanggo ng mas matagal na panahon ay
mangailangan ng mas kaunting serbisyo ng pamahalaan, o
gumawa ng mas kaunting krimen na nagbubunga ng mga
gastos ng pamahalaan kaugnay ng biktima. Maaari rin namang
magkaroon ng kawalan ng kita kung ang mga nagkasala na
nagsisilbi ng mas matatagal na panahon sa bilangguan ay
magiging mga mamamayan sana na nagbabayad ng buwis sa
ilalim ng kasalukuyang batas. Ang abot at laki ng mga tamang
ito ay hindi alam.
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Ang Panukala 83—ANG BATAS NI JESSICA—ay
magpoprotekta sa ating mga bata sa pamamagitan ng pagpapanatili
sa mga molestiyador ng bata sa bilangguan nang mas matagal;
inilalayo ang mga ito sa mga paaralan at parke; at sinusubaybayan
ang kanilang mga kilos pagkatapos na sila ay palayain.
Ang isang panggagahasa o sekswal na pag-atake ay nangyayari
bawat dalawang minuto. Ang isang bata ay inaabuso o pinababayaan
bawat 35 segundo.
Higit sa 85,000 nakarehistrong nakagawa ng sekswal na
pagkakasala ang naninirahan sa California. Ang kasalukuyang batas
ay hindi nagkakaloob sa Pagpapatupad ng Batas ng mga kasangkapang
kailangan nila upang masubaybayan ang mga mapanganib na
kriminal na ito. Ang paglilihim ay ang pinakamalaking kasangkapan
ng molestiyador ng bata. Paano natin mapoprotektahan ang ating mga
anak kung ni hindi natin alam kung nasaan ang nakagawa ng sekswal
na pagkakasala?
Ang Panukala 83 ay ipinangalan kay Jessica Lunsford, isang 9na-taong-gulang na batang babae na kinidnap, inatake, at inilibing ng
buhay ng isang napatunayang nakagawa ng seskwal na pagkakasala
na hindi iniulat kung saan siya nakatira.
Ang Panukala 83 ay:
Susubaybay sa paraang elektroniko, sa pamamagitan ng GPS
na pagtunton, ng mga mapanganib na nakagawa ng sekswal na
pagkakasala habang buhay sa sandaling matapos nila ang kanilang
taning sa bilangguan.
Nag-aatas sa mga mapanganib na sekswal na nagkasala na
pagsilbihan ang kanilang buong sentensiya at hindi palabasin nang
mas maaga para sa anumang dahilan.
Lumikha ng SONANG WALANG MANINILA sa mga paaralan at
parke upang pigilan ang mga nakagawa ng sekswal na pagkakasala na
manirahan na malapit lugar na nag-aaral at naglalaro ang mga bata.
Protektahan ang mga bata laban sa MANINILA SA INTERNET
sa pamamagitan ng pag-uusig sa mga tao na gumagamit ng Internet
upang sekswal na biktimahin ang mga bata.
Nag-aatas ng MGA SAPILITANG PINAKAMABABANG
SENTENSIYA SA BILANGGUAN para sa mga mapanganib na
molestiyador ng bata at mga sekswal na kriminal.
Pahintulutan ang mga tagausig na kasuhan ang mga kriminal
na nagdadala ng ng pornograpiya ng bata ng isang felony. (Ang
kasalukuyang batas ay itinuturing ang pornograpiya ng bata na
tulad ng walang pahintulot na pagpasok sa pribadong ari-arian o
pagmamaneho na may suspendidong lisensiya!)
Ang mga Biktima ng Krimen at mga lider na Tagapagpatupad ng

Batas ay hinihimok kayo na ipasa itong labis na kailangang reporma.
Ang Batas ni Jessica ay sinusuportahan ng:
• Kapisanan ng mga Siyerip ng Estado ng California • Kapisanan
ng mga Abugado ng Distrito ng California • Organisasyon ng
Pulisya at mga Siyerip ng California • Kapisanan ng mga Hepe ng
Pulisya ng California • Mga Nagkakaisang Biktima ng Krimen ng
California • Kapisanan ng Pamumuno ng mga Babae ng California
• Kapisanan ng mga Imbestigador ng Sekswal na Pag-atake ng
California • Mga Babaing Tagausig ng California • Mga Ina Laban
sa mga Maninila • Mark Lunsford, ama ni Jessica Lunsford •
Maraming lunsod, county, at mga lokal na siyerip, mga hepe ng
pulisya, at mga inihalal na opisyal.
Ang mga propesyonal sa pagpapatupad ng batas ay alam na isang
malaking panganib na ang isang sekswal na maninila ay gagawa
ng karagdagang sekswal na krimen pagkatapos palayain mula sa
bilangguan. Ang Panukala 83 ay nagpapanatili sa mga mapanganib
na kriminal sa bilangguan nang mas matagal at sinusubaybayan ang
mga ito sa sandaling palayain.
Ang Panukala 83 ay nangangahulugan ng mga mas ligtas na
paaralan, mga mas ligtas na parke, at mga mas ligtas na kapitbahayan.
Ang Panukala 83 ay nangangahulugan na ang mga mapanganib
na molestiyador ng bata ay pananatilihing malayo sa ating mga
anakat susubaybayan habang buhay.
Ang Panukala 83 ay nangangahulugang ang mga maninilang
sekswal na kriminal ay parurusahan at pagsisilbihan ang kanilang
buong sentensiya sa bawat kaso.
Ang ating mga pamilya ay nararapat sa proteksiyon ng isang
mahigpit na parusa sa nakagawa ng sekswal na pagkakasala at batas
sa pagkontrol. Ang Lehislatura ng Estado ay nabigong ipasa ang Batas
ni Jessica nang paulit-ulit. HINDI TAYO MAKAKAPAGHINTAY
NG ISA PANG ARAW UPANG PROTEKTAHAN ANG ATING
MGA ANAK.
Bumoto ng OO sa Panukala 83—BATAS NI JESSICA—upang
protektahan ang ating mga pamilya at gawin ang California na mas
ligtas na lugar para sa ating lahat.
Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang
www.JessicasLaw2006.com.
GOBERNADOR ARNOLD SCHWARZENEGGER
ABUGADO NG DISTRITO BONNIE DUMANIS
County ng San Diego
HARRIET SALARNO, Presidente
Mga Nagkakaisang Biktima ng Krimen ng California

SAGOT SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PANUKALA 83
Ang pangangatwirang pabor sa Panukala 83 ay hindi pinansin ang
malulungkot na aral na natutuhan ng ibang mga estado. Halimbawa,
ang nangungunang kapisanan ng tagausig sa Iowa, na minsang hinimok
ang pagpapatibay ng mga batas na katulad ng Panukala 83, ngayon ay
nangangatwiran na ang mga batas na ito ay pawalang-bisa dahil ang
mga ito ay nasubok na hindi mabisa, nakakaubos ng mahahalagang
kakayahan ng tagapagpatupad ng batas, at masyadong magastos sa
mga nagbabayad ng buwis. Hindi makakaya ng California na ulitin
ang pagkakamaling iyon.
Ang mga Tagapagtaguyod ay nagsasabi na ang batas ay nakaukol
sa “mga molestiyador ng bata” at “mga mapanganib na nakagawa
ng sekswal na pagkakasala” pero ang pangunahing nagpaparusa
at mahigpit na hakbang nito ay iaaplay nang mas malawak: kahit
doon sa napatunayang nagkasala ng misdemeanor, hindi marahas
na pagkakasala. Ang mga ito ay iaaplay din sa mga tao na matagal
nang namumuhay ng masunurin sa batas na buhay sa maraming taon
pagkatapos makumpleto ang kanilang mga sentensiya. Mas partikular,
ang Panukala ay:
— Magbabawal sa libu-libong nagkasala ng misdemeanor na
manirahan sa malapit sa isang paaralan o parke para sa natitira sa
kanilang mga buhay.
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— Nagpapataw ng habang buhay na GPS na pagsubaybay sa mga
unang-beses na nagkasala na napatunayan sa mga pagkakasalang
hindi marahas. Halimbawa, ang isang 19-na-taong-gulang na
lalaki ay maaaring isailalim sa habang buhay na pagsubaybay
pagkatapos mapatunayang nagkaroon ng sekswal na kontak sa
kanyang 17-taong-gulang na kasintahan.
— Magpapataw ng pareho ng habang buhay na mga kabawalan sa
paninirahan at habang buhay na GPS na pagsubaybay sa libulibong tao na nabubuhay na ng masunurin sa batas na pamumuhay
sa maraming taon o maging ng mga dekada.
Ang mga resultang ito ay simpleng mali.
Narito ang linya sa ibaba. Ang mga batas na California na
nagpoprotekta sa atin laban sa Mararahas na Sekswal na Maninila,
at ang Inisyatibong ito ay dapat sanang nagpokus sa mga naturang
mapanganib na tao. Pero, hindi nito ginawa ito! Huwag paloloko.
BUMOTO NG HINDI SA PANUKALA 83.
CARLEEN R. ARLIDGE, Presidente
Mga Abugado ng California Para sa Katarungang Pangkrimen

Ang mga pangangatwirang nakalimbag 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 83
Ang Panukala 83 ay gagastusan ng mga nagbabayad ng buwis ng
tinatantiyang $500 milyon pero hindi magtaaas ng kaligtasan ng ating
mga anak. Sa halip, sa paghahalo sa mga kakayahan sa pagpapatupad
ng batas, ang inisyatibo ay magbabawas sa karamihan ng seguridad
ng mga bata habang itinataas ang panganib ng mga pangunahing
nanganganib:
—Una, ang inisyatibo ay nagmumungkahi na “subaybayan”
ang bawat nakarehistrong nakagawa ng sekswal na pagkakasala, sa
maling teoriya na ang bawat isa ay malamang na muling magkasala
laban sa mga “estranghero.” Pero ang karanasan ng pagpapatupad
ng batas ay nagpapakita na kapag ang mga nakerehistro sa sekswal
na pagkakasala ay muling nagkasala, ang kanilang mga inaasinta
ay karaniwang mga miyembro ng kanilang sariling sambahayan.
Ang Panukalang ito ay walang gagawin upang pangalagaan
ang kanilang mga bahay, kahit na ang mga ito ay pangunahing
nasa panganib.
—Ikalawa, ang Panukala ay hindi magpopokus sa tunay
na problema—mga mapanganib na nakagawa ng sekswal na
pagkakasala—kundi sa halip ay mag-aaksaya ng mga limitadong
kakayahan sa pagsubaybay sa mga taong hindi mapanganib. Ang
bagong batas ay lilikha ng magastos na sistemang pagsubaybay para
sa mga libu-libong nakatala na napatunayang nagkasala ng maliliit,
hindi marahas na pagkakasala, na maaaring maraming taon o dekada
na ang nakalilipas. Ang mga kakayahan ng pagpapatupad ng batas ay
dapat iukol sa mga mataas ang panganib na indibidwal na naninirahan
sa ating mga kapitbahayan.
Ang Panukala 83 ay magkakaroon ng ibang mapanganib, hindi
sinasadyang bunga. Ang mga tadhana sa pagsubaybay ng Panukala ay
magkakaroon ng pinakamahinang bisa laban sa mga pinakamapanganib.
Malinaw, ang mga mapanganib na nagkasala ay malamang na hindi
sumunod, kaya ang iminumungkahing batas ay magtutulak sa mga
seryosong nagkasala na magtago, kung saan sila ay masusubaybayan
nang mas mahina ng pulisya. Bilang karagdagan, sa pagbabawal sa
mga nakagawa ng sekswal na pagkakasala na manirahan sa loob ng
2,000 talampakan ng isang parke o paaralan, ang inisyatibo ay pipilit
sa maraming nagkasala mula sa mga lugar ng kalunsuran patungo
sa rural na may mas maliliit na puwersa ng pulisya. Ang mataas na
konsentrasyon ng mga nakagawa ng sekswal na pagkakasala sa mga

rural na kapitbahayan ay hindi makakapaglingkod sa kaligtasan
ng publiko.
Ang mga tagausig sa Estado ng Iowa ay alam mula sa malungkot
na karanasan na ang ganitong uring kabawalan sa paninirahan ay
hindi mabisa. Noong 2001, ang Iowa ay nagpatibay ng katulad ng
batas, pero ang kapisanan ng mga tagausig ng county na minsang
nagtaguyod para sa batas na iyon ay nagsasabi ngayon na ito ay “hindi
nagkakaloob ng proteksiyon na orihinal na hinangad at ang gastos
sa pagpapatupad ng iniaatas at hindi sinasadyang epekto sa mga
pamiliya ng mga nagkasala ay nagbibigay-katwiran sa pagpapalit ng
kabawalan ng mas mabibisang hakbang na proteksiyon.” (Pebrero 14,
2006, “Pahayag sa mga Kabawalan sa Paninirahan ng Nakagawa ng
Sekswal na Pagkakasala sa Iowa,” Kapisanan ng mga Abugado ng
County ng Iowa.) (Upang makita ang buong Pahayag, pumunta sa:
www.iowa-icaa.com/index.htm or www.cacj.org.)
Ang isang kabuuran ng mga napag-alaman ng mga tagausig ng
Iowa ay nagpapakita kung bakit ang batas ng Iowa ay masama at kung
bakit ang Panukala 83 ay dapat tanggihan:
• Ang mga kabawalan sa paninirahan ay hindi nagbabawas ng mga
sekswal na pagkakasala laban sa mga bata o nagpapahusay ng
kaligtasan ng mga bata.
• Ang mga kabawalan sa paninirahan ay hindi magiging mabisa
laban sa 80 hanggang 90% ng mga sekswal na krimen laban sa
mga bata, dahil ang mga krimeng ito ay ginagawa ng isang kamaganak o kakilala ng bata.
• Ang mga kabawalan sa paninirahan ay nagiging sanhi upang ang
mga nakatala sa sekswal na pagkakasala ay umalis sa sistema ng
pagpapatala, nakakapinsala sa interes ng kaligtasan ng publiko.
• Ang pagpapatupad ng mga kabawalan sa paninirahan ay magastos
at hindi mabisa.
• Ang batas ay naging sanhi rin ng hindi makatwirang paggambala
sa mga inosenteng pamilya ng mga nakagawa ng sekswal na
pagkakasala.
Para sa lahat ng dahilang ito, bumoto ng “Hindi” sa
Panukala 83!
CARLEEN R. ARLIDGE, Presidente
Mga Abugado ng California Para sa Katarungang Pangkrimen

SAGOT SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PANUKALA 83
Huwag paloloko sa mga maling pangangatwiran ng mga grupo ng
abugado laban sa Panukala 83. Sila ay kumakatawan sa mga abugadong
tagapatanggol sa krimen na nabubuhay sa pagtatanggol sa mga kriminal.
Siyempre ayaw nila ng mas mahihigpit na batas!
Isaalang-alang natin ang MGA KATOTOHANAN:
• BAWAT malaking organisasyon ng PULISYA, SIYERIP, at
ABUGADO NG DISTRITO ng California ay sumusuporta sa Batas
ni Jessica.
• BAWAT pangunahing organisasyon ng BIKTIMA NG
KRIMEN sa California ay malakas na sumusuporta sa Batas
ni Jessica.
• Libu-libong mapanganib na sekswal na maninila ay naninirahan
sa ating mga komunidad at kapitbahayan, at ang pulisya ay walang
kasangkapang kailangan nila upang matunton ang mga ito.
• Ang Batas ni Jessica ay SUSUBAYBAY SA MGA NAKAGAWA
NG FELONY NA SEKSWAL NA PAGKAKASALA pagkalabas
nila sa bilangguan sa pamamagitan ng pag-aatas sa kanila
na magsuot ng GPS na kagamitan ng pagtunton sa lahat
ng oras.
• Ang Batas ni Jessica ay MAGPAPATIGIL sa mga mapanganib na
nakagawa ng sekswal na pagkakasala na manirahan sa malapit sa
mga paaralan at parke kung saan masusundan at mabibiktima nila
ang ating mga bata.

Ang inyong botong OO sa Panukala 83—Batas ni Jessica—
ay magbibigay sa nagpapatupad ng batas ng mga kasangkapang
kailangan nila upang patigilan ang mga sekswal na maninila bago sila
muling umatake.
Ang taong umamin na pumatay sa siyam-na-taong-gulang na si
Jessica Lunsford ay napatunayang nakagawa ng sekswal na pagkakasala
na hindi nagprehistro sa lokal na pulisya. Kinuha niya si Jessica mula sa
bintana ng kanyang bahay, inatake siya ng tatlong araw, at inilibing siya
nang buhay ilang pinto lamang mula sa kanyang bahay.
ANG
PAGSUBAYBAY
NG
GPS AY
MAAARING
NAKAPAGLIGTAS SA BUHAY NI JESSICA! Nakalulungkot, huli na
para iligtas ang buhay ni Jessica Lunsford. Pero hindi pa huli upang
pigilan ang hindi mabilang na ibang mga bata na atakehin at patayin ng
mga sekswal na maninila.
Bumoto ng OO sa 83—Batas ni Jessica.
MONTY HOLDEN, Tagapagpaganap na Direktor
Organisasyon ng Pulisya at mga Siyerip ng California (COPS)
STEVE IPSEN, Presidente
Kapisanan ng mga Abugado ng Distrito ng California
SIYERIP GARY PENROD, Presidente
Kapisanan ng mga Siyerip ng Estado ng California

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi siniyasat ng alinmang opisyal na ahensiya
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• Nagpopondo ng mga proyektong may kaugnayan sa ligtas na iniinom tubig, kalidad ng tubig at panustos,
pagkontrol sa baha, daan ng tubig at proteksiyon ng likas na kayamanan, pagkontrol ng pagdumi at
kontaminasyon ng tubig, mga pagpapahusay ng parke ng estado at lokal na parke, mga pampublikong daan sa
mga likas na kayamanan, at mga pagsisikap na magkonserba ng tubig.
• Nagkaloob ng pagpopondo para sa emerhensiyang iniinom na tubig, at hindi isinasama ang mga naturang
paggasta sa mga iniaatas sa pampublikong kontrata at pagkuha upang matiyak ang kaagad na aksyon para sa
pampublikong kaligtasan.
• Nagpapahintulot ng $5,388,000,000 na mga pangkalahatang obligasyong bono upang pondohan ang mga
proyekto at paggasta, na babayaran mula sa Pangkalahatang Pondo ng estado.

Kabuuran ng Tantiya ng Pambatasang Manunuri sa Netong Tama sa Pananalapi ng Estado at Lokal
na Pamahalaan:

84

• Gastos ng estado na mga $10.5 bilyon sa 30 taon upang bayaran ang prinsipal ($5.4 bilyon) at interes ($5.1 na
bilyon) ng mga bono. Pagbabayad na mga $350 na milyon kada taon.
• Kabawasan sa mga kita sa buwis sa lokal na ari-arian na maraming milyong dolyar taun-taon.
• Di-alam na gastos, posibleng sampu-sampung milyong dolyar kada taon, ng 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.
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BATAYAN
Mga Programang Paggasta ng Estado sa mga
Kakayahan. Ang estado ay nagpapatakbo ng ibaibang programa upang konserbahin ang mga
likas na kayamanan, protektahan ang kapaligiran,
magkaloob ng pagkontrol sa baha, at nag-aalay ng
mga pagkakataong panlibangan para sa publiko. Ang
estado ay nagpapatakbo rin ng isang programa upang
magplano para sa mga panustos na tubig sa hinaharap,
pagkontrol sa baha, at ibang mga iniaatas na may
kaugnayan sa tubig ng isang lumalaking populasyon.
Bilang karagdagan sa mga tuwirang paggasta ng
estado, ang estado ay nagkakaloob din ng mga gawad at
pautang sa mga lokal na pamahalaan at di-nagtutubong
organisasyon para sa mga katulad na layunin. Ang mga
programang ito ay sumusuporta sa iba-ibang partikular
na layunin, kabilang ang:
• Konserbasyon ng Likas na Kayamanan. Ang
estado ay nagkaloob ng mga pondo upang bilhin,
protektahan, pahusayin at mga likas na lugar—
kabilang ang kaparangan at mga bukas na espasyo;
tirahan ng ligaw na buhay; basang lupa ng baybayin;
mga gubat; at ilog, lawa, ilug-ilugan, at ang mga
himpilan ng tubig ng mga ito.
• Ligtas na Iniinom na Tubig. Ang estado ay gumawa
ng mga pautang at gawad sa mga pampublikong
sistema ng tubig para sa mga pagpapahusay ng
pasilidad upang matugunan ang pang-estado at
pederal na pamantayan sa ligtas na iniinom na tubig.
• Pagkontrol sa Baha. Ang estado ay nagpondo
ng pagtatayo at pagkukumpuni ng mga proyekto
ng pagkontrol sa baha sa sistema ng pagkontrol sa
baha ng Central Valley ng estado. Ang estado ay
nagkaloob din ng pinansiyal na tulong sa mga lokal
na ahensiya para sa mga proyektong pagkontrol sa
baha sa Delta ng Ilog Sacramento-San Joaquin at sa
ibang mga lugar na nasa labas ng Central Valley.
• Ibang mga Proyekto sa Kalidad ng Tubig at Panustos
na Tubig. Inihanda ng estado ang mga pondo para sa
iba-ibang proyekto sa buong estado na nagpapahusay
ng kalidad ng tubig at/o pagkamaaasahan ngpanustos

Para sa teksto ng Panukala 84 tingnan ang pahina 138.

na tubig. Halimbawa, ang estado ay nagkaloob ng
pautang at gawad sa mga lokal na ahensiya para sa
pagtatayo at pagpapatupad ng paggamot ng basurang
tubig, konserbasyon ng tubig, at mga proyektong
pagbawas ng pagdumi ng tubig.
• Mga Parke ng Estado at mga Lokal na Parke.
Ang estado ay nagpapatakbo ng sistema ng parke
ng estado at nagkaloob ng mga pondo sa mga lokal
na pamahalaan para sa pagkuha, pagpapanatili, at
pagpapatakbo ng mga lokal at panrehiyong parke.
Mga
Programang
Pagpopondo
sa
mga
Kakayahan. Ang pagpopondo para sa iba-ibang
programa ay pangkaraniwang nanggagaling sa mga
kita ng Pangkalahatang Pondo, pederal na pondo,
at pangkalahatang obligasyong bono. Mula noong
1996, ang mga botante ay nagpahintulot ng humigitkumulang na $11 bilyon na pangkalahatang obligasyong
bono para sa iba-ibang layunin. Sa halagang ito,
humigit-kumulang na $1.4 na bilyon ay inaasahan na
mananatiling nakahanda para sa mga bagong proyekto
pagdating ng Hunyo 30, 2006, pangunahin para sa mga
layuning may kaugnayan sa tubig. Ang isang batas na
ipinasa sa taong ito ay nagkakaloob ng $500 milyon
mula sa Pangkalahatang Pondo para sa emerhensiyang
pagkukumpuni ng harang sa tubig at ibang mga gastos
na kaugnay ng pamamahala ng baha.

MUNGKAHI
Ang inisyatibong ito ay nagpapahintulot sa estado
na magbenta ng $5.4 na bilyon na mga pangkalahatang
obligasyong bono para sa ligtas na iniinom na tubig,
kalidad ng tubig, at panustos na tubig; pagkontrol sa
baha; proteksiyon ng likas na kayamanan; at mga
pagpapahusay ng parke. (Tingnan ang "Pangkalahatangtanaw sa Utang sa Bono ng Estado" sa pahina 96 para sa
basikong impormasyon tungkol sa mga pangkalahatang
obligasyong bono ng estado.) Ang Pigura 1 (tingnan
ang susunod na pahina) ay nagsasabuod ng mga layunin
na ang pera ng bono ay makukuha para gastahin sa ibaibang ahensiya ng estado at para sa mga pautang at
gawad, pangunahin sa mga lokal na ahensiya at mga
di-nagtutubong organisasyon. Upang magasta ang
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Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri (ipinagpapatuloy)
PIGURA 1
Panukala 84: Mga Paggamit ng mga Pondo ng Bono
Halaga
(Sa mga Milyon)

Kalidad ng Tubig
• Nakapaloob na panrehiyong pamamahala ng tubig.

1,000

• Ligtas na iniinom na tubig.

380

• Kalidad ng tubig ng Delta at agrikultura.

145

Proteksiyon ng mga Ilog, Lawa, at Ilug-ilugan

84

$1,525

$928

• Mga Panrehiyong konserbansiya.

279

• Ibang mga proyekto—pampublikong daan, mga daan ng paradahan ng ilog, pagbabalik ng ilug-ilugan ng kalunsuran,
Pangkat ng Konserbasyon ng California.
• Pagpapanumbalik ng mga pangisdaan ng Delta at baybayin.

189

• Pagpapanumbalik ng Ilog San Joaquin.

100

180

• Mga proyektong pagpapanumbalik na may kaugnayan sa Ilog Colorado.

90

• Pagpigil ng pagdumi ng tubig bagyo.

90

Pagkontrol sa Baha

$800

• Mga proyktong pagkontrol sa baha ng estado—pagtimbang, mga pagpapahusay ng sistema, programang koridor ng baha.

315

• Mga proyektong pagkontrol sa baha sa Delta.

275

• Mga lokal na tulong sa pagkontrol sa baha baha (sa labas ng sistema sa pagkontrol sa baha ng Central Valley).

180

• Pagmapa ng patag na lupa sa tabi ng tubig at tulong para sa lokal na pagpaplano ng paggamit ng lupa.

Maipagpapatuloy na mga Komunidad at Pagbawas ng Pagbabago ng Klima
• Mga lokal at panrehiyong parke.

30

$580
400

• Mga proyektong konserbasyon ng tubig at enerhiya ng kalunsuran.

90

• Mga insentibo para sa konserbasyon sa lokal na pagpaplano.

90

Proteksiyon ng mga Dalampasigan, Baybayin, at mga Tubig ng Baybayin
• Proteksiyon ng iba-ibang lugar ng baybayin at mga himpilan ng tubig.

$540
360

• Programang Malilinis na Dalampasigan.

90

• Ipinagkakatiwalang Pondo sa Proteksiyon ng Karagatan ng California—mga kayamanan ng dagat, maipagpapatuloy na
pangisdaan at konserbasyon ng ligaw na buhay sa dagat.

90

Mga Parke at mga Pasilidad ng Likas na Edukasyon

$500

• Sistema ng parke ng estado—pagkuha, pagtatayo, at pagpapanumbalik.

400

• Mga pasilidad ng edukasyon sa kalikasan at pananaliksik.

100

Konserbasyon ng Gubat at Ligaw na Buhay

$450

• Proteksiyon ng tirahan ng ligaw na buhay.

225

• Konserbasyon ng gubat.

180

• Proteksiyon ng mga rantso, bukid, at lupang kahuyan ng oak.

Pambuong-estadong Pagpaplano ng Tubig
• Pagpaplano para sa mga pangangailangan ng tubig sa hinaharap, mga sistema ng paghahatid ng tubig, at mga
proyektong pagkontrol sa baha.

Kabuuan
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Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri (ipinagpapatuloy)
karamihan sa mga pondong ito, ang panukala ay nagaatas sa Lehislatura na ilaan ang mga ito sa taunang
batas sa badyet o ibang batas.

MGA EPEKTO SA PANANALAPI
Mga Gastos sa Bono. Ang gastos ng mga bonong ito
ay depende sa antas ng interes na may-bisa sa panahon
na ang mga ito ay ibinebenta at ang panahon na ang
mga ito ay binabayaran. Ang estado ay malamang na
gumawa ng pagbabayad ng prinsipal at interes mula
sa Pangkalahatang Pondo ng estado sa panahon na
mga 30 taon. Kung ang mga bono ay ibinebenta sa
pangkaraniwang antas ng interes na 5 porsiyento,
ang gastos ay mga $10.5 bilyon upang bayaran ang
prinsipal ($5.4 na bilyon) at interes ($5.1 bilyon). Ang
pangkaraniwang pagbabayad ay magiging mga $350
milyon bawat taon.
Mga Epekto na May Kaugnayan sa Buwis sa Ariarian. Ang inisyatibo ay nagkakaloob ng mga pondo
para sa pagkuha ng lupa ng mga pamahalalaan at di-

Para sa teksto ng Panukala 84 tingnan ang pahina 138.

nagtutubong organisasyon para sa iba-ibang layunin.
Sa ilalim ng batas ng estado, ang ari-arian na pag-aari
ng mga entidad ng pamahalaan at ng di-nagtutubong
organisasyon (sa ilalim ng mga tinukoy na kondisyon)
ay hindi kasama sa pagbubuwis ng ari-arian. Kung
ang inisyatibong ito ay nagresulta sa hindi pagsasama
ng ari-arian sa pagbubuwis dahil sa mga pagkuha ng
mga pamahalaan at mga di-nagtutubong organisasyon,
ang lokal na pamahalaan ay tatanggap ng binawasang
kita sa buwis sa ari-arian. Tinatantiya namin na itong
mga nabawasang kita sa buwis ay magiging maraming
milyong dolyar taun-taon.
Mga Gastos sa Pagpapatakbo. Ang estado at mga
lokal na pamahalaan ay magkaroon ng mga karagdagang
gastos upang patakbuhin at panatilihin ang mga ari-arian
o proyekto, tulad ng mga bagong pasilidad ng parke, na
binili o binuo sa pamamagitan ng mga pondong ito ng
bono. Ang halaga nitong posibleng karagdagang gastos
ay hindi alam, pero maaaring sampu-sampung milyong
dolyar kada taon.
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PANGANGATWIRANG PANIG SA PANUKALA 84
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PROP. 84 NAGPOPROTEKTA SA TUBIG, LUPA, AT LINYA NG
BAYBAYIN NG CALIFORNIA.
Mabilis na lumalaki ang California, naglalagay ng bagong
pamumuwersa bawat taon sa ating tagapagdulot ng tubig, lupa,
baybayin, at karagatan. Ang Panukala 84 ay nagpoprotekta sa mga
mahahalagang likas na kayamanang ito, na mahalaga sa ating
kalusugan, ating ekonomiya, at kalidad ng ating buhay.
Ang OO sa 84 AY NAGPOPROTEKTA SA KALIDAD NG
INIINOM NA TUBIG.
Ang tubig na iniinom natin at ginagamit upang palakihin ang ating
pagkain ay mahina sa kontaminasyon. Ang Panukala 84 ay:
• Magtatanggal sa mga mapanganib na kemikal mula sa ating
panustos na tubig.
• Pipigilan ang kontaminasyon ng tubig sa lupa sa hinaharap.
• Pipigilan ang nakakalasong pagtangay na dumaloy sa ating tubig.
Ang Panukala 84 ay mahalaga upang tiyakin sa ating mga
komunidad ang MALINIS, LIGTAS NA INIINOM NA TUBIG.
Nitong nakaraang taon, may higit sa 1,200 dalampasigan na nagsara
o nasa mga araw ng pagpapayo sa California. Ang Panukala 84 ay
tutulong na pigilan ang nakakalasong pagdumi mula sa paagusang
pambagyo na makontamina ang mga tubig sa baybayin at ilagay sa
panganib ang kalusugan ng publiko.
Ang OO sa 84 AY TUMITIYAK NG ISANG MAAASAHANG
PANUSTOS NA TUBIG.
Ang Panukala 84 ay magtataas na pagiging maasahan ng panustos
na tubig ng California, sa pamamagitan ng konserbasyon at ibang
mga programa. Ang bawat rehiyon sa estado ay makikinabang mula
sa panukalang ito, habang binibigyan ng lokal na kontrol sa mga
partikular na proyekto upang pahusayin ang lokal na panustos na tubig
at kalidad ng tubig.
Ang OO sa 84 ay NAGPOPROTEKTA SA ATING LINYA NG
BAYBAYIN AT LIKAS NA KAGANDAHAN NG CALIFORNIA.
Ang panukala ay tutulong na linisin ang pangalagaan ang karagatan
at mga dalampasigan sa kahabaan ng linya ng baybayin ng California,
kabilang ang mga Look ng San Diego, Santa Monica, Monterey, at
San Francisco. Ito ay magtatadhana rin para sa mga ligtas na parke
ng kapitbahayan at magpoprotekta sa mga ilog at lawa kung saan
lumalangoy tayo at nangingisda.
Ang OO sa 84 AY NAGPOPROTEKTA LABAN SA PAGBAHA.
Ang isang lindol o isang serye ng malalaking bagyo ay maaaring
makapinsala sa mga harang sa tubig ng ating estado, magiging sanhi
ng mapanganib na pagbaha at maaaring mawalan ng ligtas na iniinom

na tubig ang hanggang 23 milyong taga-California.
Ang mga pagsisikap ay ginagawa upang harapin itong apurahang
banta sa kaligtasan ng publiko at sa ating panustos na tubig, pero
marami pang kailangang gawin. Ang mga eksperto sa pagkontrol
ng baha ay sumasang-ayon na ang Panukala 84 ay isang mahalagang
hakbang pasulong at tumutulong sa mga patuloy na pagsisikap na
pahusayin ang pagkontrol sa baha sa California.
Ang OO sa PANUKALA 84 AY NAGPOPROTEKTA SA
EKONOMIYA NG CALIFORNIA.
Ang malilinis na dalampasigan, ilog, at lawa ay mahalaga sa
turismo, na nag-aambag ng higit sa $88 bilyon sa ekonomiya ng estado
bawat taon at tuwirang sumusuporta sa higit sa 900,000 trabaho. Ang
sapat na panustos na malinis, ligtas na tubig ay kailangan din para sa
mga bukid at lunsod ng California. Ang Panukala 84 ay nagpoprotekta
sa tubig na kailangan ng ating ekonomiya upang mabuhay.
Ang OO sa 84 AY HINDI MAGTATAAS NG MGA BUWIS—
AT KABILANG ANG MAHIHIGPIT NA PANANGGALANG SA
PANANALAPI. Panukala 84:
• Ay pinopondohan nang buo mula sa mga kasalukuyang kita at hindi
magtataas ng mga buwis.
• Magdadala ng pederal na panumbas na pondo sa California.
• Kasama ang mahihigpit na tadhana sa pananagutan, kabilang
ang taunang independiyenteng pagsusuri at isang komite ng
nagbabantay na mamamayan.
MANGYARING SAMAHAN KAMI SA PAGBOTO NG OO sa 84.
Ang mga grupo ng konserbasyon, mga organisasyon ng negosyo, at
mga distrito ng tubig sa buong California ay sumusuporta sa Panukala
84. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa panukala, mangyaring
bisitahin ang www.CleanWater2006.com. Ang inyong botong OO ay
tutulong na protektahan ang ating kalusugan, ekonomiya, at kalidad
ng buhay ngayon at sa mga taong darating.
PROTEKTAHAN ANG INIINOM NA TUBIG, LUPA,
BAYBAYIN, AT KARAGATAN NG CALIFORNIA . Bumoto ng OO
sa 84.
MARK BURGET, Tagapagpaganap na Direktor
Ang Konserbansiya ng Kalikasan
LARRY WILSON, Tagapangulo
Lupon ng mga Direktor, Distrito ng Tubig ng Santa Clara Valley
E. RICHARD BROWN, Ph.D., Propesor, Paaralan ng Kalusugan ng
Publiko, Unibersidad ng California, Los Angeles

SAGOT SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PANUKALA 84
ANG PANUKALA 84 AY HINDI MAKAKATUPAD SA MGA
PANGAKO NITO
Hindi ito pakikinabangan ng kahit sino, pero ang bawat isa ay
magbabayad para rito sa pamamagitan ng mas matataas na buwis o
mga pagbawas sa badyet para sa edukasyon, pagpapatupad ng batas, at
mga serbisyong pangkalusugan.
Ang HINDI sa 84 AY NAGPOPROTEKTA SA PAMPUBLIKONG
TESORERIYA
Ang Panukala 84 ay nagbibigay sa mga burukrata ng estado ng
kapangyarihan na gastahin ang inyong pera nang walang mabisang
pagbabantay. Ang mungkahing ito ay nag-aalis ng mga proteksiyon
laban sa katiwalian at paboritismo sa kasalukuyang batas at
nilalaktawan nito ang ating paligsahang sistema ng subasta. Ito ay
pumipigil sa mga pagsusuri ng Kontroler ng Estado, ng Tagasuri ng
Estado, at maging ng Pambatasang Manunuri. Hindi nito isinasama
ang sarili sa Batas sa mga Pamamamaraang Pampangasiwaan. Itanong
ninyo sa sarili kung bakit ang mga tagapagtaguyod ay natatakot sa
mga pangkaraniwang pagsusuri.
Ang HINDI sa 84 AY NAGPAPADALA NG TAMANG MENSAHE
SA SACRAMENTO: KAILANGAN NATIN NG MAAASAHANG
PANUSTOS NA TUBIG
Ang bonong ito sa tubig ay hindi nagtataglay ng ANUMANG
pondo para sa mga bagong tinggalan, tubo ng tubig, o imbakan ng
tubig! Ang mga paglihis ng tubig na ipinag-uutos ng bonong ito
sa katotohanan ay mag-aalis ng iniinom na tubig mula sa mga
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kasalukuyang pinagkukunan.
Ang HINDI sa 84 AY NAGPOPROTEKTA SA INYO LABAN SA
MGA ESPESYAL NA INTERES
Ang mga pondo sa bono ay maaaring igawad sa mga kaprehong
pribadong organisasyon na naglagay ng inisyatibong ito sa balota,
ikinampanya ito, at bumili ng anunsiyo upang itaguyod ito. Ito ay isang
pagbaluktot sa proseso ng inisyatibo.
Ang HINDI sa 84 AY NAKAKAPAGTIPID NG PERA PARA SA
TUNAY NA PAGKONTROL SA BAHA
Ang pagkontrol sa baha ay mahalaga, pero wala pang 15% ng mga
pondo sa bono na nakalaan sa layuning iyon—at ang perang iyon ay
maaaring mapapunta sa mga pag-aaral, pagpaplano ng kapaligiran,
pagpapagaan na pangkapaligiran, at burukratikong pangangasiwa.
Kung ang mga burukratikong ulat ay nakakapagpatigil ng pagbaha,
wala na tayong problema.
MANGYARING SAMAHAN KAMI SA PAGBOTO NG HINDI
sa 84.
BILL LEONARD, Miyembro
Lupon ng Pagpapantay ng Estado ng California
RON NEHRING, Nakatataas na Kasangguni
Mga Amerikano Para sa Reporma sa Buwis
LEWIS K. UHLER, Presidente
Pambansang Komite sa Limitasyon sa Buwis

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

KALIDAD, KALIGTASAN NG TUBIG AT PANUSTOS NA TUBIG Panukala
PAGKONTROL SA BAHA. PROTEKSIYON SA LIKAS NA KAYAMANAN.
MGA PAGPAPAHUSAY NG PARKE. MGA BONO. INISYATIBONG BATAS.
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PANGANGATWIRANG LABAN SA PANUKALA 84
Ang panukalang ito ay dapat may titulong ang “Bono sa Nakatagong
Adyenda ng Espesyal na Interes” dahil ito ay inilagay sa balotang mga
espesyal na interes na talagang ayaw ninyong malaman kung saan
lulustayin ang lahat ng inyong pera. Ang bawat espesyal na interes
na nakatulong na ilagay ang pakitang-trabaho na ito sa balota ay
makakatanggap ng kabahagi sa pera ng mga nagbabayad ng buwis,
pero ang mga ordinaryong nagbabayad ng buwis ay walang makukuha
mula sa bonong ito kundi mas matataas na buwis para sa susunod na
tatlong dekada.
Itong tinatawag na “bono sa tubig at pagkontrol sa baha” ay
walang pagpopondo para sa mga prinsa o imbakan ng tubig!
Ang mga awtor ay nagtabi ng maraming bilyon para sa mga
burukratikong pag-aarl, hindi kailangang mga proteksiyon para
sa mga daga at damong ligaw, at ibang walang kabuluhang
proyekto, pero hindi sila nakapagbigay ng kahit siang sentimos
upang magtayo ng imbakan ng sariwang tubig para sa lumalaking
populasyon ng estado. Kailangan ninyong basahin ang teksto upang
paniwalaan ito.
Isang napakaliit lamang na bahagi ng mga pondo mula dito
sa nakapalaking bono ang makukuha para sa pagkukumpuni at
pagpapanatili ng ating mga harang sa tubig, pero ang Panukala 1E ay
inilagay sa balota ng Lehislatura upang magkaloob ng $4,090,000,000
para sa mga katulad na harang sa tubig. Ang sentido komun ay nagdidikta
na kailangan nating maghintay upang makita kung paano ginagasta
ang pera bago tayo mag-awtorisa ng isa pang $5,388,000,000 sa
bagong paggasta. Kahibangan na itali ang mga permanenteng pormula
sa paggasta sa lugar, gaya ng hinahangad gawin ng inisyatibong it,
gayong wala tayong ideya kung ano ang kailangan natin sa hinaharap
sa sandaling magasta ang mga pondo mula sa Panukala 1E.
Ang bonong ito ay kumakatawan sa isang malaking pagtaas ng
buwis. Ang mga tagapagtaguyod ay waring gustong iwasan ang hindi
magandang katotohanang ito, pero kailangang matindihan ng mga
botante na ang pagbabayad ng bono ay inuuna sa lalat ng ibang mga

paggasta ng pamahalaan. Sa sandaling maipalabas, ang mga bono ay
hindi na makakansela, maitatakwil, o tanggalin sa pagkabangkarote;
ang mga ito ay mababayaran lamang ng mga kita sa buwis. Ang ating
estado ay mayroon nang $7 bilyon sa kakulangan sa badyet, at walang
paraan para bayaran itong higanteng bono kung walang mas matataas
na buwis.
Ang mga lokal na proyekto ay dapat na lokal na pondohan. Ang
pambuong-estadong bonong ito ay idinisenyo upang pilitin ang mga tao
sa isang bahagi ng estado na magbayad para sa mga lokal na proyekto
sa ibang bahagi ng estado. Bakit magbabayad ang mga tao ng Redding
para sa mga parke sa kalunsurran ng San Diego? Bakit bubuwisan
ang mga tao sa Los Angeles upang bayaranang pagpapanumbalik ng
tirahan ng beetle sa County ng Sutter? Ito ay isang mahinang patakaran
sa buwis, at ito ay malinaw na idinisenyo upang pakinabangan ng mga
espesyal na interes na naglagay ng panukalang ito sa balota. Dapat
nating asahan ang mga lokal na komunidad na pondohan ang kanilang
mga sariling lokal na parke at mga pagpapahusay; mga pambuongestadong bono ay dapat ireserba para sa mga parke ng estado, mga
kolehiyo, at ibang mga kapital na proyekto na pinakikinabangan ng
buong estado.
Ang mas masama, ang bonong ito ay nagpapahintulot sa hindi
inihalal, walang pananagutan ng mga burukrata ng estado na gumasta
ng maraming bilyong dolyar, na may kaunti o walang tunay na
pagbabantay ng publiko. Ang mga burukrata ng Sacramento at mga
espesyal na interes ay matutuwang magkaroon ng pondo na magagasta
nila nang hindi mangangailangan ng mga pampublikong pagdinig at
mga pampublikong boto sa Lehislatura—pero hindi natin mahahayaan
ito na mangyari.
Mangyaring samahan ako sa pagboto ng HINDI sa Panukala 84.
BILL LEONARD, Miyembro
Lupon ng Pagpapantay ng Estado ng California

SAGOT SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PANUKALA 84
Ang pangangatwiran ng kalaban ay simpleng mali.
Ang Panukala 84 ay nagkakaloob ng malinis na tubig at
nagpoprotekta sa ating baybayin nang hindi nagtataas ng mga
buwis. Ito ay sinusuportahan ng isang malawak, dalawang partidong
koalisyon ng pampublikong interes at mga grupo ng negosyo
kabilang ang Liga ng mga Babaing Botante ng California, Kamara
de Komersiyo ng Lugar ng Los Angeles, at Ang Konserbansiya
ng Kalikasan.
Narito ang mga katotohanan.
•
•
•

•

Ang Panukala 84 ay nagpopondo ng mahahalagang proyektong
kailangan upang tiyakin ang maaasahang panustos ng malinis,
ligtas na iniinom na tubig.
Ang Panukala 84 ay nagpoprotekta sa lahat ng tubig ng California:
ang ating mga ilog, lawa, ilug-ilugan, dalampasigan, at mga look.
Ang Panukala 84 ay may kasamang mahigpit na pananagutan
sa pananalapi, kabilang ang isang komite ng nagbabantay na
mamamayan, mga taunang independiyenteng pagsusuri, at lubos
na pagsisiwalat sa publiko.
Ang Panukala 84 ay nagpoprotekta sa ating mga pamilya laban
sa nakakalasong pagdumi, mga baha, at ibang mga panganib sa
pamamagitan ng mga lubhang kailangang proyekto sa kaligtasan
ng publiko na hindi pinopondohan ng ibang mga panukala.

Ang OO sa 84: AY PINAKIKINABANGAN NG LAHAT
NG TAGA-CALIFORNIA
Ang Panukala 84 ay nagpopondo sa mga lokal na priyoridad
upang pahusayin ang kalidad ng tubig at panustos sa bawat rehiyon
ng estado.

Ang OO sa 84: SINUSUPORTAHAN NG MGA LOKAL NA
DISTRITO NG TUBIG NG CALIFORNIA
Ang Panukala 84 ay napakahalaga na ang mga distrito ng tubig
na nagkakaloob ng iniinom na tubig sa higit sa 23 milyong tagaCalifornia ay humihimok lahat na bumoto ng OO sa 84.
Ang OO sa 84: AY NAGPOPROTEKTA SA KALUSUGAN

NG PUBLIKO
Tinatanggal ng Panukala 84 ang mga mapanganib na pamparumi
sa iniinom na tubig, nililinis ang mga nakakalasong kemikal na
nagpaparumi sa isda na kinakain natin, at pinananatili ang mga
mapanganib na maruming pagtangay na dumaloy sa ating mga
dalampasigan at sa mga tubig ng ating baybayin.
Ang OO sa 84 ay nagpoprotekta sa ating lupa, tubig, at
kalusugan ng publiko, para sa ating mga pamilya at para sa mga
susunod na henerasyon.
Samahan ang mga lokal na distrito ng tubig, mga organisasyon
ng konserbasyon, mga grupo ng negosyo, at mga eksperto sa
pagboto ng OO sa 84.
ERICH PFUEHLER, Direktor sa California
Aksyon sa Malinis na Tubig
JEFF KIGHTLINGER, Pangkalahatang Tagapamahala
Distrito ng Tubig ng Kalunsuran ng Timog California
KAITILIN GAFFNEY, Direktor ng Konserbasyon
Ang Konserbansiya ng Karagatan

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi siniyasat ng alinmang opisyal na ahensiya
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PANAHON NG PAGHIHINTAY AT PAUNAWA SA
MAGULANG BAGO TAPUSIN ANG PAGBUBUNTIS NG
MENOR. INISYATIBONG SUSOG SA KONSTITUSYON.

Opisyal na Titulo at Kabuuran

Inihanda ng Abugado Heneral

PANAHON NG PAGHIHINTAY AT PAUNAWA SA
MAGULANG BAGO TAPUSIN ANG PAGBUBUNTIS NG MENOR.
INISYATIBONG SUSOG SA KONSTITUSYON.
• Nagsususog sa Konstitusyon ng California upang ipagbawal ang aborsiyon para sa di-pinalayang menor
hanggang 48 oras pagkaraang pasabihan ng doktor ang magulang o legal na tagapangalaga, maliban sa
emerhensiyang medikal o kung may pagtalikdan ng magulang.
• Nagpapahintulot sa menor na kumuha ng utos ng hukuman na tumatalikdan sa paunawa na batay sa malinaw at
nakakukumbinseng ebidensiya ng maturidad o kabutihan ng menor.
• Nag-uutos ng iba-ibang iniaatas sa pag-uulat, kabilang ang mga ulat mula sa mga doktor tungkol sa mga
aborsiyon na ginawa sa mga menor.
• Nagpapahintulot ng mga bayad-pinsala laban sa mga doktor dahil sa paglabag.
• Nag-aatas ng pahintulot ng menor sa aborsiyon, na may mga partikular na eksepsiyon.
• Nagpapahintulot ng tulong ng hukuman kung pinuwersa ang pahintulot ng menor.

Kabuuran ng Tantiya ng Pambatasang Manunuri sa Netong Tama sa Pananalapi ng Estado at Lokal
na Pamahalaan:
• Posibleng di-alam na netong gastos ng estado na maraming milyong dolyar taun-taon para sa mga programang
serbisyong pangkalusugan at panlipunan, pangangasiwa ng hukuman, at pangangasiwa ng ahensiyang
pangkalusugan ng estado.
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Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri

BATAYAN
Noong 1953, ang isang batas ng estado ay pinagtibay
na nagpapahintulot sa mga menor na tumanggap, nang
walang pahintulot ng magulang o paunawa sa magulang,
ng mga katulad na uri ng pangangalagang medikal para sa
pagbubuntis na makukuha ng isang may sapat na gulang.
Batay sa batas na ito at mga nagaganap na pambatas sa
huli na may kaugnayan sa aborsiyon, ang mga menor ay
nakakakuha ng mga aborsiyon nang walang pahintulot
ng magulang at paunawa sa magulang.
Nong 1987, sinusugan ng Lehislatura ang batas na ito
upang atasan ang mga menor na kumuha ng pahintulot
ng alinman sa magulang o isang hukuman bago kumuha
ng aborsiyon. Gayunman, dahil sa mga pagsalungat
na pambatas, ang batas ay hindi naipatupad, at ito ay
pinawalang-saysay ng Korte Suprema ng California
noong 1997. Bunga nito, ang mga menor sa estado ay
kasalukuyang tumatanggap ng mga serbisyong aborsiyon
na katulad ng mga may sapat na gulang. Kabilang dito ang
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mga menor sa iba-ibang programang pangangalagang
pangkalusugan ng estado, tulad ng programang MediCal na pangangalagang pangkalusugan para sa mga
indibidwal na maliliit ang kita.

MUNGKAHI
Mga Iniaatas na Paunawa
Ang panukalang ito ay nagsususog sa Konstitusyon
ng California upang mag-atas, na may mga partikular na
eksepsiyon, sa isang doktor (o sa kanyang kinakatawan)
na pasabihan ang magulang o legal na tagapangalaga
ng isang buntis na menor hindi kukulangin sa 48 oras
bago gawin ang aborsiyon sa menor na iyon. (Ang
panukalang ito ay hindi nag-aatas sa isang doktor o isang
menor na kumuha ng pahintulot ng isang magulang o
tagapangalaga.) Ang panukalang ito ay angkop lamang
sa mga kaso na kaugnay ng "di-pinalayang" menor.
Tinutukoy ng panukala ang isang di-pinalayang menor
na isang babae na wala pang 18 taong gulang na hindi
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Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri (ipinagpapatuloy)
pumasok sa isang balidong kasal, wala sa aktibong
tungkulin sa sandatahang lakas ng Estados Unidos, at
hindi pa naidedeklarang malaya mula sa pag-iingat at
kontrol ng kanyang mga magulang o tagapangalaga sa
ilalim ng batas ng estado.
Ang isang doktor ay magkakaloobng iniaatas
na paunawa sa alinman sa mga sumusunod na
dalawang araw:
Personal na Nakasulat na Paunawa. Ang nakasulat
na paunawa ay maaaring ipagkaloob sa magulang
o tagapangalaga nang personal—halimbawa, kapag
sinamahan ng isang magulang ang menor sa isang
pagsusuri sa tanggapan.
Paunawa sa Koreo. Ang isang magulang o
tagapangalaga ay maaaring padalhan ng isang nakasulat
na paunawa sa pamamagitan ng sertipikadong koreo sa
kondisyong ang isang ibinabalik na resibo ay hiniling
ng doktor at ang paghahatid ng paunawa ay nakatakda
sa magulang o tagapangalaga na dapat pasabihan.
Ang karagdagang kopya ng nakasulat na paunawa
ay maipapadala sana nang kasabay sa magulang o
tagapangalaga sa pamamagitan ng primera-klaseng koreo.
Sa ilalim ng paraang ito, ang paunawa ay ipapalagay
na nangyari pagdating ng tanghali ng ikalawang araw
pagkaraang ipakoreo ang nakasulat na paunawa.

Mga Eksepsiyon sa mga Iniaatas na Paunawa
Ang panukala ay nagkakaloob ng mga sumusunod
na eksepsiyon sa mga iniaatas na paunawa:
Mga Emerhensiyang Medikal. Ang mga iniaatas
na paunawa ay hindi iaaplay kung ang doktor
ay nagpatunay sa rekord na medikal ng menor
na ang aborsiyon ay kailangan upang pigilan ang
pagkamatay ng ina o ang pagkaantala ay "lilikha ng
seryosong panganib ng malaki at hindi malulunasang
pinsala sa pangunahing pagganap ng katawan."
Mga Pagtalikdan na Inaprobahan ng Magulang
o Tagapangalaga. Ang magulang o tagapangalaga
ng isang menor ay maaaring tumalikdan sa mga
iniaatas na paunawa at sa panahon ng paghihintay sa
pamamagitan ng pagkumpleto at pagpirma ng nakasulat
Para sa teksto ng Panukala 85 tingnan ang pahina 145.

na pormularyo ng pagtalikdan para sa doktor. Dapat
tukuyin ng magulang o tagapangalaga sa pormularyong
ito na ang pagtalikdan ay magkakabisa sa alinman sa
(1) 30 araw, o (2) hanggang sa isang tinukoy na petsa,
o (3) hanggang sa ika-18 kaarawan ng menor. Ang
pormularyo ay kailangang ipanotaryo maliban kung ito
ay personal na inihatid ng magulang o tagapangalaga
sa doktor.
Mga Pagtalikdan na Inaprobahan ng mga
Hukuman. Ang buntis na menor ay maaaring humingi
sa hukumang pangkabataan na talikdan ang mga iniaatas
na paunawa. Magagawa ito ng isang hukuman kung
ipinasiya nito na ang menor ay may sapat na maturidad at
kaalaman upang magpasiya kung sasailalim sa aborsiyon
o ang paunawa ay hindi makakabuti sa menor. Kung ang
paghiling ng pagtalikdan ay tinanggihan, maaaring iapela
ng menor ang desisyon sa hukuman ng paghahabol.
Ang isang menor na naghahangad ng pagtalikdan ay
hindi kailangang magbayad sa hukuman, pagtatalagahan
ng isang pansamantalang tagapangalaga at bibigyan ng
ibang tulong sa kaso ng hukuman, at magiging karapatdadpat sa isang abugado na itinalaga ng hukuman.
Ang pagkakakilanlan ng menor ay pananatilihing
kompidensiyal. Ang hukuman ay pangkaraniwang
dapat duminig at mag-isyu ng pasiya sa loob ng tatlong
araw ng trabaho ng pagkatanggap ng kahilingan
ng pagtalikdan. Ang hukuman ng paghahabol ay
pangkaraniwang didinig at magpapasiya ng anumang
apela sa loob ng apat na araw ng trabaho.
Ang panukala ay nag-aatas din na, sa anumang kaso
kung saan ang hukuman ay nakakita ng ebidensiya ng
pisikal, sekswal, o pandamdaming pang-aabuso, dapat
isangguni ng hukuman ang ebidensiya sa ahensiya ng
county sa proteksiyon sa bata.

Mga Iniaatas na Pag-uulat ng Estado
Angmga doktor ay inaatasan ng panukalang ito na
magharap ng isang pormularyo na nag-uulat ng mga
partikular na impormasyon sa Kagawaran ng mga
Serbisyong Pangkalusugan (DHS) ng estado sa loob
ng isang buwan pagkaraang gumawa ng aborsiyon sa
isang menor. Ang pormularyo ng DHS ay magsasama
Pagsusuri | 55
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ng petsa at pasilidad kung saan gagawin ang aborsiyon,
ang buwan at taon ng kapanganakan ng menor, at
partikular na ibang impormasyon tungkol sa menor
at ang mga pangyayaring dahilan ng paggawa ng
aborsiyon. Ang mga pormularyo na ihaharap ng
doktor ay hindi magpapakilala ng pangalan ng menor
o sinumang magulang o tagapangalaga. Batay sa mga
pormularyong ito, ang DHS ay magtitipon ng mga
partikular na impormasyong pang-estadistika na may
kaugnayan sa mga aborsiyon na ginawa sa mga menor
sa isang taunang ulat na makukuha ng publiko.
Ang mga hukuman ay inaatasan ng panukala na
mag-ulat taun-taon sa Konsehong Panghukuman
ng estado ng bilang ng mga petisyon na iniharap at
iginawad o tinanggihan. Ang mga ulat ay makukuha ng
publiko. Ang panukala ay nag-aatas rin sa Konsehong
Panghukuman na magtakda ng paraan ng pag-uulat na
tumitiyak ng pagkakompidensiyal ng sinumang menor
na nagharap ng petisyon.
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Mga Parusa
Sinumang tao na gumawa ng aborsiyon sa isang
menor at hindi sumunod sa mga tadhana ng panukala
ay mananagot sa mga pinsala sa isang aksyong sibil
na dinala ng menor, ng kanyang legal na kinatawan,
o ng isang magulang o tagapangalaga na maling
pinagkaitan ng paunawa. Sinumang tao, na iba sa
menor o ang kanyang doktor, na sadyang nagkaloob
ng maling impormasyon na ang paunawa ng aborsiyon
ay ipinagkaloob sa isang magulang o tagapangalaga ay
magkakasala ng misdemeanor na minumultahan.

Kaligtasan Mula sa Pamimilit
Angpanukala ay nagpapahintulot sa isang menor
upang humingi ng tulong mula sa hukumang
pangkabataan kung may magtangkang pumilit sa kanya
na sumailalim sa aborsiyon. Ang isang hukuman ay
aatasan na isaalang-alang ang mga naturang kaso nang
mabilis at maaaring gumawa ng anumang aksyon na
ipinasiya nitong kailangan upangpigilan ang pamimilit.
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MGA EPEKTO SA PANANALAPI
Ang mga epekto sa pananalapi ng panukalang ito sa
pamahalaan ng estado ay magiging depende pangunahin
sa kung paano nakakaapekto ang mga bagong iniaatas
na ito sa pagtingin ng mga menor tungkol sa aborsiyon at
pagbubuntis. Ang mga pag-aaral ng mga katulad na batas
sa ibang mga estado ay nagmumungkahi na ang epekto
ng panukalang ito sa bilang ng nanganganak na menor sa
California ay magiging limitado, kung mayroon. Kung
ito ay magtataas ng bilang ng isinisilang para sa mga
menor ng California, ang mga netong gastos ng estado
ay malamang na hindi lumampas ng maraming milyong
dolyar taun-taon para sa pinagsamang mga programang
serbisyong pangkalusugan at panlipunan, para sa mga
hukuman, at pangangasiwa ng estado. Tinalakay namin
sa iba ang mga posibleng epekto sa pananalalapi ng
panukala sa ibaba.

Ang mga Matitipid at Gastos para sa mga
Programang Pangangalagang Pangkalusugan
ng Estado
Ang mga pag-aaral ng ibang mga estado sa mga batas
na katulad ng isang iminumungkahi sa panukalang ito
ay nagmumungkahi na ito ay maaaring magresulta sa
pagbawas sa bilang ng mga oborsiyong nakukuha ng
mga menor sa loob ng California. Ang pagbawas na ito
samga aborsiyon na ginawa sa California ay maaaring
mapalitan naman ng isang di-alam na antas ng pagtaas sa
bilang ng mga aborsiyon sa labas ng estado na kinukuha
ng mga menor ng California. May mga menor na
maaari ring makaiwas sa pagbubuntis bilang resulta ng
panukalang ito, higit na nagbabawas sa bilang ng mga
aborsiyon para sa grupong ito. Kung, para sa alinmang
dahilan, ang panukala ay nagbawas ng kabuuang bilang
ng mga menor na kumukuha ng mga aborsiyon sa
California, malamang na ang mas kaunting aborsiyon
ang gagawin sa ilalim ng Programang Medi-Cal at
ibang mga programang pangangalagang pangkalusugan
ng estado na nagkakaloob ng mga serbisyong medikal
para sa mga menor. Ito ay magreresulta sa di-alam na
matitipid ng estado para sa mga programang ito.
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Ang panukalang ito ay maaari ring magresulta
sa ilang di-alam na karagdagang gastos para sa mga
programang pangangalagang pangkalusugan ng
estado. Kung ang panukalang ito ay magresulta sa
pagbawas sa mga aborsiyon ng mga menor at pagtaas
ng pagsilang ng mga bata sa mga pamilyang maliliit
ang kita na karapat-dapat sa pinopondohan ng publiko
na pangangalagang pangkalusugan, ang estado ay
magkakaroon ng mga karagdagang gastos. Maaaring
kabilang dito ang mga gastos para sa mga serbisyong
medikal na ipinagkakaloob sa panahon ng pagbubuntis,
paghahatid, at pansubaybay na pangangalaga.
Ang netong epekto sa pananalapi, kung mayroon,
ng mga ito o ibang kaugnay na gastos at matitipid ay
malamang na hindi lalampas sa gastos na ilang milyong
dolyar taun-taon sa estado. Ang mga gastos na ito ay
hindi magiging malaki kumpara sa kabuuang paggasta
ng estado para sa mga programang nagkakaloob ng
mga serbisyong pangangalagang pangkalusugan.
Ang Programang Medi-Cal lamang ay tinatantiyang
gagastusan ng estado ng $13.8 bilyon sa 2006–07.

Mga Gastos na Pampangasiwaan ng Ahensiya ng
Kalusugan ng Estado
Ang DHS ay magkakaroon ng mga gastos ng estado
sa unang taon na $350,000 upang buuin ang mga bagong
pormularyo na kailangang ipatupad sa panukalang
ito, itatag ang sistema ng pag-uulat ng doktor, at
ihanda ang unang taunang ulat na nagtataglay ng mga
impormasyong pang-estadistika sa mga aborsiyon na
kinuha ng mga menor. Ang mga patuloy ng gastos ng
estado para sa DHS upang ipatupad ang panukalang ito
ay maaaring umabot ng $150,000 taun-taon.

Para sa teksto ng Panukala 85 tingnan ang pahina 145.

Mga Gastos na Pampangasiwaan ng Hukumang
Pangkabataan at ng Paghahabol
Ang panukala ay magreresulta sa nadagdagang
gastos ng estado para sa mga hukuman, pangunahin
bilang resulta ng mga tadhana na nagpapahintulot sa
mga menor na humiling ng pagtalikdan ng hukuman sa
mga iniaatas na paunawa. Ang laki ng mga gastos na
ito ay hindi alam, pero maaaring umabot ng maraming
milyong dolyar taon-taon, depende pangunahin sa
bilang ng mga menor na naghangad ng pagtalikdan. Ang
mga gastos na ito ay hindi magiging malaki kumpara sa
kabuuang paggasta ng estado para sa mga hukuman, na
tinatantiyang $2 bilyon sa 2006-07.

Mga Gastos sa Programang mga
Serbisyong Panlipunan.
Kung ang panukala ay pumipigil sa ilang menor na
kumuha ng mga aborsiyon at itinataas ang bilang ng
isinisilang sa mga menor na maliliit ang kita, ang mga
paggasta para sa tulong na pera at mga serbisyo sa mga
mahihirap na pamilya ay tataas sa ilalim ng programang
Pagkakataon sa Trabaho at Responsibilidad sa mga
Bata ng California (CalWORKs). Ang laki ng mga
gastos na ito, kung mayroon, ay malamang na hindi
hihigit sa milyong dolyar taun-taon. Ang programang
CalWORKs ay sinusuportahan ng mga pang-estado at
pederal na pondo, pero dahil ang lahat ng pederal na
pondo ng CalWORKS ay may hangganan, ang mga
karagdagang gastos na ito ay malamang na pasanin ng
estado. Ang mga gastos na ito ay hindi magiging malaki
kumpara sa kabuuang paggasta ng estado para sa mga
hukuman, na tinatantiyang aabot ng mga $5 bilyon
sa sa pang-estado at pederal na pondo sa 2006-07. Sa
ilalim ng mga pangyayaring ito, maaaring magkaroon
ng maliit na pagtaas sa mga gastos sa kawanggawa ng
pamahalaan sa bata at pangangalaga ng tagatangkilik
para sa sa estado at mga county.
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NG PAGHIHINTAY AT PAUNAWA SA MAGULANG
BAGO TAPUSIN ANG PAGBUBUNTIS NG MENOR. INISYATIBONG
SUSOG SA KONSTITUSYON.
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SA CALIFORNIA, ang isang anak na babae na wala pang 18 ay
hindi makakuha ng aspirin mula sa nars ng paaralan, tumanggap ng
iniksiyon sa trangkaso, o magpabunot ng ngipin nang hindi nalalaman ng
isang magulang.
PERO, HINDI KAPANI-PANIWALA, ang mga pagtistis o kemikal
na aborsiyon ay maaaring palihim na gawin sa isang menor na babae—
maging sa 12-taong-gulang—nang hindi nalalaman ng mga magulang.
Ang MAGULANG pagkatapos ay hindi nakahandang tumulong
sa mga batang anak na babae na may seryosong pisikal, pandamdamin,
pagkaisipang kumplikasyon na maaring magresulta sa isang aborsiyon o
upang protektahan ang kanilang mga anak na babae laban sa higit pang
sekswal na pang-aabuso, pagsasamantala, at pagbubuntis.
Ang isang pag-aaral ng higit sa 46,000 pagbubuntis ng MGA BABAING
NASA EDAD NG PAARALAN sa California ay nagpakita na higit sa
dalawang-ikatlo ay nabuntis ng LALAKING MAY SAPAT NA GULANG
na ang panggitnang edad ay 22.6 taon.
Ang mga imbestigasyon ay nagpakita na ang lihim na aborsiyon sa mga
menor sa California ay BIHIRANG IULAT sa mga serbisyong proteksiyon
sa bata bagaman ang mga pagbubuntis ay ebidensiya ng panggagahasa at
sekswal na pang-aabuso. Ito ay nag-iiwan sa mga babaing ito na mahina
sa higit pang SEKSWAL NA PANG-AABUSO, PANGGAGAHASA, mga
pagbubuntis, aborsiyon, at sakit na sekswal na naipapasa.
Iyon ang dahilan kung bakit higit sa ISANG MILYONG PIRMA
ang isinumite upang ipahintulot sa mga taga-California na bumoto sa
“Karapatan ng mga Magulang na Makaalam at Proteksiyon ng Bata”/
Panukala 85.
Ang PANUKALA 85 ay mag-aatas na pasabihan ng mga doktor ang
isang magulang o tagapangalaga nang hindi kukulangin sa 48 oras bago
gawin ang mga aborsiyon sa mga menor na anak na babae.
Ang MGA MAGULANG AT ANAK NA BABAE sa higit sa 30 ibang
estado ay nakinabang sa maraming taon mula sa mga batas na tulad ng
Panukala 85. Maraming beses, pagkatapos ipasa ang mga naturang batas,
nagkakaroon ng malaking kabawasan sa mga pagbubutis at mga aborsiyon
sa mga menor.
Kapag ang mga magulang ay kalahok at ang mga menor ay hindi
makakaasa sa mga lihim na daan sa libreng aborsiyon mas madalas na
iniiwasan nila ang mga walang-ingat na kilos na humahantong sa mga
pagbubuntis. Ang mas matatandang lalaki, kabilang ang mga maninila sa
Internet, ay nahahadlangan sa pagbuntis sa mga menor kapag ang mga lihim
na aborsiyon ay hindi makukuha upang itago ang kanilang mga krimen.

Kung pinili niya, ang isang menor ay maaaring magpetisyon sa
hukumang pangkabataan na ipahintulot ang aborsiyon nang hindi
pinasasabihan ang isang magulang. Siya ay makakahiling ng isang abugado
upang makatulong sa kanya. Kung ang ebidensiya ay nagpapakita na siya
may sapat na maturidad upang magpasiya para sa sarili o ang pagpapasabi
sa magulang ay hindi makakabuti sa kanya, igagawad ng hukom ang
kanyang petisyon. Ang mga pamamaraan ay dapat na kompidensiyal,
kaagad, at libre. Siya ay maaari ring makahingi ng tulong mula sa isang
hukumang pangkabataan na siya ay pinilit ng sinuman na sumang-ayon
sa aborsiyon.
Ang MGA PAGTATANONG AY NAGPAPAKITA na karamihan ng
mga tao ay sumusuporta sa mga batas sa paunawa. Alam nila na ang isang
menor na babae—buntis, natatakot, at posibleng iniwan o pinilit ng mas
matandang kasintahan— ay NANGANGAILANGAN ng payo at suporta
ng isang magulang.
Ang MAGULANG ay namuhunan ng mas maraming atensiyon at
pagmamahal sa pagpapalaki sa kanyang anak, mas alam ang kanyang
personal at medikal na kasaysayan, at mas nagmamalasakit sa kanyang
kinabukasan kaysa MGA ESTRANGHERONG nagtatrabaho sa mga
klinika ng aborsiyon na KUMIKITA mula sapaggawa ng maraming
aborsiyon sa mga menor.
Ang isang menor ay mayroon pa ring legal na karapatan na sumailalim
o tumanggi sa isang aborsiyon, pero ang isang magulang ay makakatulong
sa kanya na maintindihan ang lahat ng mapipili, kumuha ng sanay na
pangangalaga, at magkaloob ng mga rekord at kasaysayang medikal.
Ang may-kaalamang magulang ay makakakuha rin ng KAAGAD NA
PANGANGALAGA para sa pagdurugo, impeksyon, at ibang posibleng
nakakamatay na kumplikasyon.
BUMOTO NG “OO” sa PANUKALA 85 UPANG PAHINTULUTAN
ANG MGA MAGULANG NA PANGALAGAAN AT PROTEKTAHAN ANG
KAGALINGAN, KALUSUGAN, at KALIGTASAN NG KANILANG MGA
MENOR NA ANAK NA BABAE!
www.YESon85.net
WILLIAM P. CLARK, Mahistrado ng Korte Suprema ng California (Ret.)
MARY L. DAVENPORT, M.D., Pensiyonado sa Pag-aaral
Kolehiyo ng mga Obstetrician at Gynecologist ng Amerika
PROPESOR JOSEPH R. ZANGA, M.D., FAAP, Nakaraang Presidente
Akademya ng Pediatrics ng Amerika

SAGOT SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PANUKALA 85
WALANG BATAS NA MAKAKAPILIT NG KOMUNIKASYON
SA PAMILYA.
Siyempre, ang mga magulang ay tamang maghangad na lumahok sa mga
buhay ng kanilang mga tinedyer, pero sa TUNAY NA MUNDO, may mga
tinedyer na naninirahan sa mga mapanganib na bahay. May mga magulang
na marahas o sekswal na inaabuso ang kanilang mga anak na babae.
SA TUNAY NA MUNDO, ang Panukala 85:
• AY HINDI MAKAKAPIGIL SA MGA MANINILA NG BATA. Ang
mga tagasuporta ay sinasamantala ang ating takot sa mga maninila
upang isulong ang kanilang sariling adyendang pampulitika.
• AY HINDI MAKAKAPIGIL SA PAGBUBUNTIS NG TINEDYER.
• INILALAGAY SA PANGANIB ANG MGA TINEDYER. Natatakot,
ang mga buntis na tinedyer mula sa mga mapang-abusong pamilya
ay hindi pupunta sa hukuman…pero maaari silang pumunta sa mga
mapanganib na aborsiyon sa mga tagong lugar—o maaaring isaalangalang ang pagpapakamatay.
• AY NANGANGAHULUGAN NG MGA PAGKAANTALA NG
LUBHANG KAILANGANG PANGANGALAGANG MEDIKAL.
Ang New England Journal of Medicine ay nag-ulat na, pagkatapos
magkabisa ang batas na ito,ang ilang buntis na tinedyer ay naghintay
ng mga buwan upang maghangad ng pangangalaga, kumukuha ng mas
mapanganib na aborsiyon sa ikalawang trimestre.
Ang Korte Suprema ng California ay nakatuklas na “napakalaking”
ebidensiya na ang mga katulad na batas sa ibang estado ay nagiging sanhi
ng tunay na pinsala sa mga tinedyer at pamilya.
Huwag payagang maligaw.
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Sa siyamnapung taon, ang Nakaplanong Pagkamagulang ay
pinagkakatiwalaang tagapagkaloob ng mahusay na pangangalagang
pangkalusugan. Ang mga nagmamalasakit na tauhan ay nagpapayo sa
mga buntis na tinedyer na kausapin ang mga magulang—at karamihan ay
ginagawa ito.
Ang Nakaplanong Pagkamagulang at ibang mga klinika ng pagpaplano
ng pamilya ay SUMUSUNOD SA LAHAT NG BATAS NG CALIFORNIA
TUNGKOL SA PAG-UULAT NG PANG-AABUSO SA BATA. Ang magakusa NGAYON na nagpoprotekta sila sa mga kriminal ay katawa-tawa.
Ang imbestigasyon kamakailan ng Opisina ng Inspektor Heneral ng DHHS
ay hindi nakakita ng ebidensiya ng kahit isang paglabag sa pag-uulat.
Ang San Jose Mercury News ay nagsabi na ang Panukala 85 ay “BAHAGI
NG ISANG MAS MALAKING ISTRATEHIYA UPANG UNTI-UNTING
ALISIN ANG LEGAL NA ABORSIYON SA ESTADOS UNIDOS.”
Ang Panukala 85 ay nagbabanta sa mga tinedyer…at marami pang iba.
BUMOTO NG HINDI.
DONNA W. CHIPPS, Tagapagpaganap na Bise Presidente
Liga ng mga Babaing Botante ng California
BO GREAVES, M.D., Presidente
Akademya ng mga Doktor ng Pamilya ng California
JEANNE A. CONRY, M.D., Pangalawang Tagapangulo
Kolehiyo ng mga Obstetrician at Gynecologist ng Amerika,
Distrito IX California

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

PANAHON NG PAGHIHINTAY AT PAUNAWA SA MAGULANG Panukala
BAGO TAPUSIN ANG PAGBUBUNTIS NG MENOR.
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PANGANGATWIRANG LABAN SA PANUKALA 85
ANG MGA DOKTOR AT NARS, kabilang ang Kapisanan ng
Medikal ng California, Kapisanan ng mga Nars ng California, Akademya
ng Pediatrics ng America-Distrito ng California, Akademya ng mga
Doktor ng Pamilya ng California, at ng Kolehiyo ng mga Obstetrician at
Gynecologist ng America-Distritro IX California, AY MALAKAS NA
SUMASALUNGAT SA PANUKALA 85.
Naiintindihan nila na habang ang MAGULANG AY TAMANG
GUSTONG LUMAHOK SA MGA BUHAY NG KANILANG MGA
TINEDYER, sa tunay na mundo, ANG ILANG TINEDYER sa California
AY UMUUWI SA MGA BAHAY kung saan hindi nila makausap ang mga
mga magulang, kung saan may karahasan, o KUNG SAAN ANG ISANG
MIYEMBRO NG PAMILYA AY SEKSWAL NA INAABUSO SILA.
ANG MGA TINEDYER AY HINGI MAKAKAPUNTA SA
KANILANG MAGULANG. Natatakot sila na palayasin sa kanilang mga
bahay, bugbugin, o mas masama. Ang Panukala 85 ay pumipilit sa mga
tinedyer na ito na antalahin ang mahahalagang pangangalagang medikal
o pumunta sa sariling-gawa o ilegal na patagong aborsiyon. Ang ilan ay
tatawid ng hangganan; ang ilan ay magdaranas ng mga seryosong pinsala
o isasalang-alang ang pagpapakamatay.
ANG PANUKALA 85 AY INILALAGAY SA PANGANIB ANG
KALUSUGAN AT KALIGTASAN NG MGA TINEDYER.
Walang batas na maaaring mag-utos ng mabuting komunikasyon ng
pamilya. Ang tunay na sagot sa pagbubuntis ng tinedyer at aborsiyon ay
malakas, nagmamalasakit na pamilya at masaklaw na edukasyon sa seks,
kabilang ang pag-iwas. Pero nakalulungkot, hindi lahat ng tinedyer ng
California ay naninirahan sa mga bahay na may malakas, nagmamalasakit
na pamilya.
Para sa ATING PINAKAMAHINANG TINEDYER—ang mga
pangunahing nangangailangan ng proteksiyon—ANG PANUKALA 85
AY INILALAGAY SILA SA PANGANIB O PUMIPILIT SA KANILA
NA PUMUNTA SA HUKUMAN.
ANG PAGPILIT SA ISANG NATATAKOT, BUNTIS NA
TINEDYER na hindi makapunta sa kanyang mga magulang SA
NAGSISIKIP NA SISTEMA NG HUKUMAN NG CALIFORNIA AY
HINDI MAGKAKABISA—AT MAAARING MAGING SANHI NG
KARAGDAGANG PINSALA SA MGA TINEDYER. Ang mga Hukuman
ay marami nang kasong hindi nadidinig, maraming kuskos balungos,
at mahirap makasanayan ang mga daan dito, maging ng mga may sapat
na gulang.
Isipin ito. Ang tinedyer ay natatakot, buntis, ang kanyang pamilya
ay maaring mapang-abuso. HINDI NIYA KAILANGAN ANG
ISANG HUKOM. KAILANGAN NIYA NG ISANG TAGAPAYO AT
MAHUSAY NA PANGANGALAGANG MEDIKAL—NANG WALANG

PAGKAKAANTALA.
Ang mga burukratikong tuntunin ng Panukala 85 ay HINDI
GAGARANTIYA na ang magulang ay pinasabihan. Sino ang pipirma para
sa koreo? Ano ang mangyayari kapag ang koreo ay naantala, o ang mga
magulang ay wala sa bahay, o hinarang ng tinedyer ang liham?
Ang tunay na sagot sa pagbubuntis ng tinedyer ay pagpigil at
nagmamalasakit na pamilya—HINDI MGA BAGONG BATAS NA
NAGLALAGAY SA ATING MGA ANAK SA PANGANIB.
AT ANG PANUKALA 85 AY HINDI TUNGKOL SA PAGPROTEKTA
SA MGA TINEDYER MULA SA MAS MATATANDANG LALAKI
AT SEKSWAL NA MANINILA. Ang mga klinika ay nagkakaloob ng
pagpapayo tungkol sa responsableng asal at iniuulat ang mga ilegal
na aktibidad.
Ang Panukala 85 ay hindi magbabawas ng bilang ng pagbubuntis,
hindi makakapilit sa mga pamilya na mag-usap, kumplikado at hindi
magiging mabisa…at hindi tungkol sa mga maninila—PERO ITO AY
MAGLALAGAY NG MGA HENERASYON NG MGA TINEDYER NG
CALIFORNIA SA PANGANIB.
LAHAT TAYO AY DAPAT MAGMALASAKIT nang sapat tungkol sa
Panukala 85 upang BUMOTO NG HINDI dahil ang PAGTALO sa Panukala
85 ay tungkol sa PAGPAPANATILI SA ATING MGA ANAK NA BABAE
NA LIGTAS at NAGPOPROTEKTA SA KARAPATANG PUMILI.
Ang mga TAGASUPORTA ng Panukala 85—kabilang ang Koalisyon
ng mga Tradisyunal na Pinahahalagahan, Mga Ebangheliko Para sa
Aksyong Panlipunan, at Karapatan sa Buhay ng Gitnang California—AY
ANG MGA KAPAREHONG TAO NA GUSTONG PAWALANG-SAYSAY
ANG ROE v. WADE at IPAGBAWAL ANG LAHAT NG ABORSIYON. Sa
kabila ng sinasabi nila, ang Panukala 85 AY HINDI TUNGKOL SA MGA
KARAPATAN NG MAGULANG; ITO’Y TUNGKOL SA KANILANG
ADYENDANG PAMPULITIKA.
Samahan ang MAGULANG, DOKTOR, NARS, NAKAPLANONG
PAGKAMAGULANG, at ANG LIGA NG MGA BABAING BOTANTE
NG CALIFORNIA at BUMOTO NG HINDI sa 85. Para sa karagdagang
impormasyon tungkol sa TUNAY NA KALIGTASAN NG TINEDYER,
BISITAHIN ANG AMING WEBSITE, www.noon85.com. BUMOTO NG
HINDI SA PANUKALA 85.
JACK LEWIN, M.D., CEO, Kapisanan ng Medikal ng California
ROBERT L. BLACK, M.D.
Akademya ng Pediatrics ng Amerika, Distrito ng California
KATHY KNEER, CEO
Mga Kasapi ng Nakaplanong Pagkamagulang ng California

SAGOT SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PANUKALA 85
Kapag nalalaman ng mga magulang na ang kanilang anak ay buntis,
HALOS LAHAT AY TUMUTUGON NG PAGMAMAHAL AT SUPORTA.
ANG PANUKALA 85 AY NAG-AALAY NG MALILINAW NA
BENEPISYO SA MGA KABATAANG BABAE:
• Ang magulang ay makakatulong sa kanyang anak sa pagpili ng isang
doktor. Maraming klinika sa aborsiyon na gumagamit ng mga doktor
na dinisiplina ng lupong medikal para sa KAWALAN NG KAKAYAHAN,
KAPABAYAAN, NAPATUNAYANG KRIMEN, O SEKSWAL NA MALING
GAWAIN. Maraming tumanggap ng sitasyon mula sa mga opisyal ng
kalusugan para sa MGA HINDI LIGTAS NA KONDISYON.
• Ang isang may-kaalamang magulang ay maaaring mabilis na
tumugon sa mga kumplikasyon pagkatapos ng aborsiyon. Ang mga
kumplikasyon ng aborsiyon ay maaaring magresulta sa permanenteng
pinsala, maging ng kamatayan. Ang mga tinedyer na sumailalim sa
mga lihim na aborsiyon ay madalas na inaantala ang paghahangad
ng paggamot. ANG MGA MAGULANG NA HINDI NAKAKAALAM,
HINDI MAKAKATULONG.
• Ang mga magulang na nalaman na ang kanilang mga anak ay mga
biktima ng sekswal na pag-atake ay maaaring mamagitan upang
protektahan ang mga ito. Maraming nagkakaloob ng aborsiyon NA
PUMIPILING HINDI IULAT ANG SEKSWAL NA PANG-AABUSO,
iniiwan ang mga batang babaing ito sa HIGIT PANG SEKSWAL NA
PANG-AABUSO. www.ChildPredators.com
Sa mga bihirang kaso ng pang-aabuso ng pamilya, ang isang hukuman

ay magpapahintulot sa isang menor na sumasailalim sa aborsiyon nang
hindi sinasabi sa isang magulang—at saka pasabihan ang mga serbisyong
proteksiyon sa bata upang siya ay matulungan, HINDI IIWANG MADALING
MAGAGAWAN NG HIGIT PANG PINSALA.
Isang magulang ng dalawang tinedyer na babae, si GOBERNADOR
ARNOLD SCHWARZENEGGER ay nagsabi na ito ay “…ANG
SUKDULAN NA PAGIGING NAKAKAGALIT…” kung may nagdala sa
kanyang anak para sa isang lihim na aborsiyon.
HIGIT SA TATLUMPUNG ESTADO ay mayroon nang batas na
tulad ng PANUKALA 85, at ANG KANILANG KARANASAN AY
NAGPAPAKITA NA ANG MGA BATAS NA ITO AY NAGBABAWAS NG
PAGBUBUNTIS AT ABORSIYON NG MGA MENOR.
Sa kasalukuyan, ang estado ay NAGBABAYAD PARA SA MGA LIHIM
NA ABORSIYON PARA SA MGA MENOR NA BABAE. HAYAANG
MAMAHALA ANG MGA MAGULANG, HINDI ANG PAMAHALAAN!
BUMOTO NG “OO” sa PANUKALA 85! PROTEKTAHAN ANG ATING
MGA ANAK NA BABAE! Tingnan ang: www.YESon85.net
PROPESOR TERESA STANTON COLLETT, J.D.
Pambansang Awtoridad sa mga Batas sa Paunawa sa Magulang at Paglahok
JANE E. ANDERSON, M.D., FAAP, Propesor na Pangklinika ng Pediatrics
PROPESOR JOSEPH R. ZANGA, M.D., FAAP, Nakaraang Presidente ng
Akademya ng Padiatrics ng Amerika

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi siniyasat ng alinmang opisyal na ahensiya
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BUWIS SA MGA SIGARILYO.
INISYATIBONG SUSOG SA KONSTITUSYON AT BATAS.

Opisyal na Titulo at Kabuuran

Inihanda ng Abugado Heneral

BUWIS SA MGA SIGARILYO.
INISYATIBONG SUSOG SA KONSTITUSYON AT BATAS.
• Nagpapataw ng karagdagang 13 sentimos na buwis sa bawat sigarilyo na ipinamamahagi ($2.60 kada kaha), at di-tuwirang
pagtaas ng buwis sa ibang mga produktong tabako.
• Nagkakaloob ng pagpopondo sa mga kuwalipikadong ospital para sa mga emerhensiyang serbisyo, edukasyon sa pagaalaga at segurong pangkalusugan sa mga karapat-dapat na bata.
• Kita na inilalaan din sa mga partikular na layunin kabilang ang mga programang pagpigil ng paggamit ng tabako,
pagpapatupad ng mga batas na kaugnay ng tabako, at pananaliksik, pagpigil, paggamot ng iba-ibang kondisyon kabilang
ang mga kanser (suso, cervical, prostate, colorectal), sakit sa puso, istrok, hika at labis na katabaan.
• Hindi isinasama ang mga tatanggap na ospital sa mga batas laban sa monopolyo sa mga partikular na kalagayan.
• Ang kita ay hindi isinasama sa mga limitasyon sa paglalaan at pinakamababang pagpopondo sa edukasyon (Panukala 98)
na mga kalkulasyon.

Kabuuran ng Tantiya ng Pambatasang Manunuri sa Netong Tama sa Pananalapi ng Estado at Lokal
na Pamahalaan:
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• Pagtaas sa mga kita sa bagong kinakaltas na buwis na estado sa tabako na mga $2.1 bilyon taun-taon bago lumampas
ang 2007–08, medyo bababa taun-taon pagkaraan. Ang mga kitang ito ay gagastahin para sa iba-ibang programang
pangkalusugan, segurong pangkalusugan ng mga bata, at mga programang may kaugnayan sa tabako.
• Di-alam na netong gastos ng estado na maaaring humigit sa $100 milyon taun-taon pagkaraan ng ilang taon dahil sa mga
tadhana na pinagagaan ang mga tuntunin sa pagpapatala sa programang pangkalusugan ng estado at lumilikha ng isang
bagong pagsubok na programa para sa segurong pangkalusugan ng mga bata.
• Di-alam, pero posibleng malaking matitipid sa Programang Medi-Cal ng estado at mga county mula sa paglipat ng mga
bata mula sa ibang seguro sa pangangalagang pangkalusugan patungo sa Healthy Families Program (HFP); posibleng
gastos ng estado na maaaring malaki sa pangmatagalan para sa patuloy na suporta sa pinalawak na pagpapatala sa HFP.
• Di-alam, pero posibleng malaking matitipid sa mga gastos sa pampublikong pangangalagang pangkalusugan sa estado at
lokal na pamahalaan sa paglipas ng panahon dahil sa iba-ibang bagay, kabilang ang inaasahang kabawasan sa paggamit ng
mga produktong tabako.

Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri

BATAYAN
Mga Buwis sa Tabako
Ang kasalukuyang batas ay nagpapataw ng mga partikular
na buwis nang tuwiran sa mga sigarilyo at ibang mga
produktong tabako na tinatawag na mga kinakaltas na buwis.
Ang mga kinakaltas na buwis ay sinisingil sa mga piling
paninda o serbisyo. Sa kasalukuyan, ang mga kinakaltas na
buwis ay may kabuuang 87 sentimos kada kaha ng sigarilyo
(na may katulad na buwis sa ibang mga uri ng produktong
tabako). Ang kabuuang buwis na 87 sentimos kada kaha ay
binubuo ng:
• 50 sentimos upang suportahan ang mga programang
pagpapaunlad ng bata, pinagtibay ng mga botante bilang
Panukala 10 noong 1998.
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• 25 sentimo upang suportahan ang edukasyon sa tabako ang
mga pagsisikap na pagpigil, mga programang pananaliksk
ng sakit na may kaugnayan sa tabako, mga serbisyong
pangangalagang pangkalusugan para sa mga walangsegurong tao na maliit ang kita, at mga programang
proteksiyon ng kapaligiran at ukol sa libangan, pinagtibay
ng mga botante bilang Panukala 99 noong 1988.
• 10 sentimos para sa Pangkalahatang Pondo ng estado.
• 2 sentimos upang suportahan ang suportang
pananaliksik na may kaugnayan sa kanser sa suso at mga
programang pagsusuri ng kanser sa suso para sa mga
walang-segurong babae.
Ang mga kasalukuyang buwis sa mga sigarilyo at ibang mga
produktong tabako ay tinatantiyang tataas ng mga $1.1 bilyon
sa 2006–07.
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Seguro sa Pangangalagang Pangkalusugan ng
mga Bata

CHIM ay umaasa sa mga pondo ng county gaya ng panumbas
na iniaatas upang kumuha ng mga pederal ng pondo upang
bayaran itong segurong pangkalusugan. Ang programang ito
ay may bilang ng kaso na mga 3,000 bata.

Medi-Cal. Ang Programang Medi-Cal (ang pederal na
Programang Medicaid sa California) ay nagkakaloob ng mga
serbisyong pangangalagang pangkalusugan sa mga taong
maliit ang kita, kabilang ang mga karapat-dapat na bata
(depende sa edad ng bata). Ang mga pamilya na may mga kita
na hanggang 133 porsiyento ng pederal na antas ng kahirapan
(FPL) (mga $27,000 kada taon para sa isang pamilya ng
apat) ay pangkaraniwang karapat-dapat para sa seguro.
Ang programa ay pinangangasiwaan ng Kagawaran ng mga
Serbisyong Pangkalusugan ng estado (DHS).

MUNGKAHI

Sa ilalim ng Programang Medicaid, ang mga panumbas na
pederal na pondo ay makukuha para sa suporta ng masasaklaw
na serbisyong medikal para sa mga mamamayan ng Estados
Unidos at sa "mga kuwalipikadong dayuhan"—ang mga
imigrante na permanenteng residente, takas sa sariling bayan,
o isang miyembro ng mga partikular na ibang mga grupo na
ginawaran ng legal na karapatan na manatili sa Estados Unidos.
Ang mga panumbas na pederal na pondo ay makukuha rin para
sa mga di-kuwalipikadong dayuhan, pero para lamang sa mga
emerhensiyang serbisyong medikal.

Ang panukalang ito ay nagtataas ng mga kinakaltas na
buwis sa mga sigarilyo (at, gaya ng tinalakay sa ibaba, hindi
tuwiran sa ibang mga produktong tabako) upang magkaloob
ng pagpopondo sa mga ospital para sa emerhensiyang serbisyo
gayon din ang mga programa upang pahusayin ang daan sa
segurong pangkalusugan para sa bata, palawakin ang edukasyon
sa pag-aalaga, suportahan ang iba-ibang bago at mga umiiral
na aktibidad sa kalusugan at edukasyon, bawasan ang paggamit
ng tabako at regulahan ang pagbebenta ng tabako. Ang mga
pangunahing tadhana ng panukala ay inilarawan sa ibaba.

Ang Programang Medi-Cal ay kasalukuyang naglilingkod sa
mga 3.2 milyong may sapat na gulang at 3.2 milyong bata.

Mga Kita sa Bagong Buwis sa Tabako ng Estado

Healthy Families. Ang Healthy Families Program (HFP) ay
nag-aalay ng segurong pangkalusugan sa mga karapat-dapat
na bata sa mga pamilya na pangkaraniwang may kita na mas
mababa sa 250 porsiyento ng FPL (mga $50,000 kada taon para
sa pamilya ng apat) na hindi kuwalipikado para sa Medi-Cal.
(Ang mga bata sa ilang pamilya na may mas mataas na kita
ay karapat-dapat din.) Ang pagpopondo ay pangkaraniwang
dalawa-sa-isa na pederal/pang-estadong panumbas. Ang mga
bata sa HFP ay dapat na karapat-dapat na mga mamamayan
ng Estados Unidos o kuwalipikadong dayuhan. Ang HFP ay
pinangangasiwaan ng Lupon ng Pinamamahalaang Panganib
na Segurong Medikal (MRMIB).
Ang HFP ay nagkakaloob ng segurong medikal sa mga
781,000 bata.
Mga Lokal naProgramang Segurong Pangkalusugan. Ang
programang Inisyatibong Pagpapares ng Kalusugan ng County
(CHIM), na pinangangasiwaan ng MRMIB at mga county,
nagkakaloob ng segurong pangkalusugan para sa mga bata sa
mga pamilya na may kita na nasa pagitan ng 250 porsiyento
at 300 porsiyento ng FPL (sa pagitan ng $50,000 at $60,000
kada taon para sa isang pamilya ng apat). Ang programang
Para sa teksto ng Panukala 86 tingnan ang pahina 147.

Bilang karagdagan sa programang CHIM, may mga county
na nagtatag ng kanilang mga sariling programang segurong
pangkalusugan para sa mga bata na karapat-dapat para sa
Medi-Cal o HFP. Ang mga programang ito ay sinusuportahan
ng lokal na pagpopondo. Ang mga programang ito ay
naglilingkod sa mga 69,000 bata.

Ang isang kaha ng sigarilyo ay nagkakahalaga ngayon ng
halos $4.00 sa California, kabilang ang 87 sentimos sa mga
kinakaltas na buwis. Ang panukalang ito ay nagtataas ng
kasalukuyang kinakaltas na buwis sa mga sigarilyo ng $2.60
kada kaha simula sa Enero 2007. Ang kasalukuyang batas
ng estado ay nag-aatas sa Lupon ng Pagpapantay (BOE)
na itaas ang mga buwis sa ibang mga produktong tabako—
tulad ng loose at snuff—sa halagang katumbas ng anumang
pagtataas sa buwis sa mga sigarilyo. Kaya, ang panukalang
ito ay magreresulta rin sa isang maihahambing na pagtaas sa
kinakaltas na buwis sa ibang mga produktong tabako. Sa lahat
ng mga karagdagang kita sa tabako (kabilang ang mula sa ibang
mga produkto) ay gagamitin upang suportahan ang iba-ibang
bago at kasalukuyang programa na tinukoy sa panukalang ito.

Paano Gagastahin ang mga Karagdagang Kita
sa Tabako
Ang mga kita mula sa pagtaas ng kinakaltas na buwis ay
pangkaraniwang idinedeposito sa isang bagong pondo na
tinatawag na Ipinagkakatiwalang Pondo ng Buwis sa Tabako
ng 2006 at ilalaan para sa iba-ibang tinukoy na layunin, gaya
ng ipinapakita sa Pigura 1 sa pagsusuring ito.
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Muling Pagpuno ng mga Programa ng Panukala 10. Ang
hindi tinukoy na halaga ng mga karagdagang kita sa kinakaltas
na buwis ay gagamitin upang lubusang muling punuan ang
mga programa ng Panukala 10 para sa maagang pagpapaunlad
ng bata para sa kawalan ng pagpopondo na ibubunga ng
pagpapatibay ng bagong panukala sa buwis. Ito ay dahil ang
mga pagtaas ng buwis na nakasaad sa panukalang ito ay (1)
malamang na magresulta sa mga nabawasang pagbebenta
ng mga produktong tabako at (2) maaaring magresulta sa
mga karagdagang pagbebenta ng mga produktong tabako
na pinag-uukulan ng mga sinisingil na buwis, tulad ng mga
kontrabandong produkto at pagbebenta mula sa labas ng
estado. Ito ay magbabawas ng halaga ng mga kitang siningil
sa pamamagitan ng mga kinakaltas na buwis na ipinataw sa
ilalim ng Panukala 10. Ang halaga ng muling pagpuno na
pagbabayad na kailangan upang mapagaan ang anumang
kawalan ng pagpopondo para sa programang Panukala 10 ay
ipapasiya ng BOE.
Kuwenta ng Paggamot na Pangkalusugan at mga Serbisyo.
Sa ilalim ng panukala, 52.75 porsiyento ng mga pondo na
natitira pagkatapos magkaloob ng Panukala 10 na muling
pagpuno na pagpopondo ay ilalaan sa Kuwenta ng Paggamot
na Pangkalusugan at mga Serbisyo. Ang pagpopondong ito ay
gagamitin para sa mga layuning nakabalangkas sa ibaba:
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• Pagpopondo sa Ospital. Halos tatlong-ikatlo ng mga
pondo sa kuwentang ito ay ilalaan sa mga ospital upang
bayaran ang kanilang mga hindi nababayarang gastos
para sa mga emerhensiyang serbisyo at upang pahusayin
o palawakin ang mga emerhensiyang serbisyo, pasilidad,
o kagamitan. Ang mga paglalaan ay ibabatay pangunahin
sa bilang ng mga tao na ginagamot ng mga ospital sa
kanilang mga departamento ng emerhensiya at sa kanilang
gastos sa pagkakaloob ng pangangalagang pangkalusugan
sa mga pasyente na mahihirap. Ang mga pribadong ospital
at mga partikular na pampublikong ospital, kabilang ang
mga lisensiyado ng Unibersidad ng California (UC), ay
magiging karapat-dapat tumanggap ng pagpopondo. Ang
mga ospital na lisensiyado sa ibang mga ahensiya ng estado
o sa pederal na pamahalaan ay hindi magiging karapatdapat para sa pagpopondo.
• Mga Programang Edukasyon sa Pag-aalaga. Ang mga
pondong ito ay gagamitin upang palawakin ang mga
programang edukasyon sa pag-aalaga sa UC, Unibersidad
ng Estado ng California, kolehiyo ng komunidad, at
mga programang edukasyon sa pag-aalaga na pribadong
pinatatakbo.
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• Mga Karagdagang Paglalaan. Ang pagpopondo ay
ilalaan para sa suporta ng mga di-nagtutubong klinika ng
komunidad; upang makatulong na bayaran ang hindi pa
nababayarang pangangalagang pangkalusugan para sa mga
walang-segurong tao na ipinagkakalob ng mga doktor;
para sa pagbabayad ng utang para sa kolehiyo upang
himukin ang mga doktor na magkaloob ng mga serbisyong
medikal sa mga taong maliliit ang kita sa komunidad na
walang sapat na mga doktor; upang magkaloob ng mga
serbisyo sa paggamot ng kanser sa prostate; at para sa mga
serbisyo upang tulungan ang mga indibidwal na tumigil
ng paninigarilyo.
Kuwenta ng Pagpapanatili ng Kalusugan at Pagpigil sa
Sakit. Sa ilalim ng panukala, 42.25 porsiyento ng mga pondo
na natitira pagkatapos magkaloob ng Panukala 10 na muling
pagpuno na pagpopondo ay ilalaan sa Kuwenta ng Pagpapanatili
ng Kalusugan at Pagpigil sa Sakit. Ang pagpopondong
ito ay gagamitin para sa mga layuning nakabalangkas
sa ibaba:
• Pagpapalawak ng Segurong Pangkalusugan ng mga
Bata. Halos kalahati ng mga pondong ito ay ilalaan
upang palawakin ang HFP upang magkaloob ng segurong
pangkalusugan upang isama (1) ang mga bata mula sa mga
pamilya na ang mga kita ay nasa pagitan ng 250 porsiyento
at 300 porsiyento ng FPL at (2) bata mula sa mga pamilya
na may mga kita na hanggang 300 porsiyento ng FPL na
walang-dokumentong mga imigrante o legal na imigrante na
hindi karapat-dapat ngayon para sa HFP. Ang panukalang
ito ay nag-aatas sa MRMIB at DHS upang gawing payak
ang mga pamamaraan sa pagpapatala at pagpapanatili ng
mga bata sa segurong HFP at Medi-Cal at lumikha ng isang
pagsubok na proyekto upang magkaloob ng seguro para sa
mga walang-segurong bata sa mga pamilya na may mga
kita na mas mataas sa 300 porsiyento ng FPL.
• Mga Programang May Kaugnayan sa Tabako. Ang mga
pondong ito ay susuporta sa anunsiyo sa media at mga
kampanya sa pampublikong relasyon, mga gawad sa mga
lokal na departamento ng kalusugan at ibang mga lokal na
organisasyon, at mga programang edukasyon para sa mga
batang nag-aaral upang pigilan at bawasan ang paninigarilyo.
Ang pagpopondo ay pupunta rin sa mga pang-estado at lokal
na ahensiya para sa pagpapatupad ng mga batas at mga
pag-aayos sa hukuman na nagreregula at nagbubuwis sa
pagbebenta ng mga produktong tabako. Gayon din, ang ilang
pondo ay gagamitin upang timbangin ang pagkamabisa nitong
mga programang pagkontrol sa tabako.
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• Mga Programang Kalusugan at Edukasyon Ang bahagi
ng mga pondong ito ay itatabi para sa iba-ibang bago o
kasalukuyang programang pangkalusugan na may kaugnayan
sa mga partikular na sakit o kondisyon, kabilang ang colorectal,
kanser sa suso, at cervical na kanser; sakit sa puso at istrok;
labis na katabaan at hika.
Kuwenta ng Kalusugan at Pananaliksik sa Sakit. Sa ilalim
ng panukala, 5 porsiyento ng mga pondo na natitira pagkatapos
magkaloob ng muling pagpuno na pagpopondo na tinalakay sa
itaas ay ilalaan sa Kuwenta ng Kalusugan at Pananaliksik sa
Sakit. Ang pagpopondong ito ay gagamitn upang suportahan
ang pananaliksik na medikal na may kaugnayan sa kanser sa
pangkalahatan at kanser sa suso at baga sa partikular. Bilang
karagdagan, ito ay susuporta sa pananaliksik ng mga sakit
na may kaugnayan sa tabako, gayon din sa pagkamabisa
ng mga pagsisikap na kontrolin ang tabako. Ang bahagi ng
mga pondong ito ay gagamitin upang suportahan ang isang
pambuong-estadong talaan ng kanser, isang programa ng
estado na nagtitipon ng mga datos sa mga kaso ng kanser.

Ibang mga Pangunahing Tadhana
Bilang karagdagan sa mga tadhana na nagtataas ng mga
kinakaltas na buwis sa tabako at gumagasta sa mga katulad
na kita, ang panukalang ito ay nagtataglay ng bilang ng ibang
mahahalagang tadhana na inilarawan sa ibaba.
Kasalukuyang Pagpopondo Para sa Pagbabayad ng Doktor
Ipinagpapatuloy. Sa mga nakaraang huling taon, ang estado
ay gumasta ng halos $25 milyon kada taon sa mga pondo ng
Panukala 99 para sa mga paglalaan sa mga county upang bayaran
ang mga doktor para sa hindi pa nababayarang pangangalagang
medikal para sa mga taong mahihirap. Ang panukalang ito ay
nag-aatas na ang ganitong antas ng Panukala 99 na pondo ay
ilalaan taun-taon sa hinaharap para sa layuning ito.
Mga Tuntunin sa Paggasta. Ang mga pondong inilalaan
sa ilalim ng panukalang ito ay hindi ilalaan sa pamamagitan
ng batas sa taunang badyet ng estadoat kaya hindi sasailalim
sa pagbabago ng mga aksyon ng Lehislatura at Gobernador.
Ang mga karagdagang kita ay pangkaraniwang gagamitin
sa mga serbisyong binanggit sa itaas at hindi maaaring ipalit
sa kasalukuyang pang-estado at lokal na pagpopondo. Ang
estado at mga county ay hindi makakahiram ng mga bagong
kitang ito upang gamitin sa ibang mga layunin, pero ang mga
ito ay magagamit upang bawasan ang karagdagang pederal
na pondo. Ang mga kontrata upang ipatupad ang ilan sa mga
bagong programang pinopondohan ng panukalang ito ay hindi
isasasma sa mga tuntunin ng pagkontrata ng estado sa unang
limang taon.
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Mga Tadhana sa Pangangasiwa. Ang panukalang ito ay nagaatas sa DHS na maghanda ng taunang ulat na naglalarawan ng
mga programang nakatanggap ng karagdagang pagpopondo ng
kinakaltas na buwis at kung paano ginamit ang pagpopondo.
Ang impormasyong ito ay ihahanda sa publiko ng DHS sa Web
site nito. Ang mga programang tumatanggap ng mga pondong
ito ay sasailalim sa pagsusuri. Ang mga bagong komite ng
estado ay itatatag upang pangasiwaan ang pagpapalawak ng
segurong pangkalusugan ng mga bata at mga programa laban
sa sobrang katabaan.
Mga Singil ng Ospital at Pagkulekta ng Singil. Ang
mga ospital na pinaglalaanan ng mga pondo sa ilalim ng
panukalang ito para sa mga serbisyong emerhensiya at trauma
ay sasailalim sa mga limitasyon sa kung ano ang masisingil
nila sa mga partikular na pasyente sa mga pamilya na ang
mga kita ay nasa o mas mababa sa 350 porsiyento ng FPL.
Ang mga ospital na ito ay magpapatibay din ng mga nakasulat
na patakaran sa kanilang pagkulekta ng singil at, sa ilalim ng
mga partikular na kalagayan, hindi makakapagpadala ng mga
hindi pa nababayarang singil sa mga ahensiya ng pagsingil,
kumuha ng mga sahod, maglagay ng mga lien sa mga bahay
ng mga pasyente bilang paraan ng pagsingil sa mga hindi pa
nababayarang bayarin sa ospital.
Pag-uugnay ng mga Serbisyong Medikal ng mga Ospital.
Napapailalim sa pag-aproba ng mga partikular na lokal na
opisyal, ang mga ospital na tumatanggap ng pagpopondo sa
ilalim ng panukalang ito ay pahihintulutan na iugnay ang
mga partikular na serbisyong medikal, kabilang ang mga
emerhensiyang medikal, sa ibang mga ospital. Halimbawa,
ang mga ospital ay pahihintulutan na maghati sa mga gastos
ng pagtiyak ng kahandaan ng mga tinatawag na doktor na
nagkakaloob ng mga emerhensiyang serbisyo. Ang panukala
ay naghahangad na hindi isama ang naturang pag-uugnay
ng mga emerhensiyang serbisyo mula sa mga batas laban
sa monopolyo na maaaring maglimita o magbawal ng mga
naturang pag-uugnay na pagsisikap.

MGA EPEKTO SA PANANALAPI
Ang panukalang ito ay magkakaroon ng maraming
mahahalagang epekto sa pananalapi ng estado at lokal na
pamahalaan. Ang mga pangunahing epekto sa pananalapi na
natukoy namin ay tinatalakay sa ibaba.
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Ibang mga tama sa mga Kita ng Estado at Lokal
na Kita
Mga Kitang Apektado ng Pagtugon ng Mamimili. Ang
aming mga tantiya ng kita ay nagpapalagay na ang pagtaas
ng kinakaltas na buwis na $2.60 kada kaha ay ipapasa sa
mamimili ng mga namamahagi ng mga produktong tabako na
aktuwal na nagbabayad ng kinakaltas na buwis. Sa ibang salita,
ipinapalagay namin na ang mga presyo ng produktong tabako ay
itataas upang isama ang pagtaas ng kinakaltas na buwis. Ito ay
magreresulta sa iba-ibang pagtugon ng mamimili. Ang pagtaas
ng presyo ay malamang na magresulta sa pagbawas ng mga
mamimili ng bilang ng mga nabubuwisang produktongtabako
na binibili nila. Ang mga mamimili ay makakalipat din ng
kanilang mga pagbili upang ang mga buwis ay hindi masingil
sa mga produktong tabako, tulad ng sa pamamagitan ng pagbili
sa Internet o pagbili ng mga kontrabandong produkto.
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Ang tingi ng mga pagtugong ito ng mamimili ay hindi tiyak
dahil sa laki ng iminumungkahing pagtaas ng buwis. May
malaking ebidensiya tungkol sa pagtugon ng mga mamimili sa
maliit at kainamang pagtaas ng buwis sa mga produktong tabako
batay sa nabawasang pagkonsumo ng tabako. Bunga nito, para
sa maliit-hanggang-kainamang pagtaas ng presyo, ang epekto
sa kita ay matatantiya nang may makatwirang antas ng tiwala.
Gayunman, ang pagtaas sa mga buwis na iminumungkahi sa
panukalang ito ay mas malaki kaysa dating naranasan. Bilang
resulta, naniniwala kami na ang mga tantiya ng kita batay sa
mga pangkaraniwang pagpapalagay tungkol dito sa pagtugon
ng pamimili ay malamang na sobra. Dahil dito, ang aming
mga tantiya ng kita sa ibaba ay nagpapalagay ng mas malaking
pagtugon ng pamimili batay sa nabawasang pagkunsumo ng
tabako dito sa pagtaas ng buwis kaysa pangkaraniwan. Ang
mga tantiyang ito ay napapailalim sa kawalan ng katiyakan,
gayunman, dahil sa maraming bagay, kabilang ang kaugnay na
malalaking pagbabago sa buwis.

magkakaroon ng mga nagpapagaan na epekto sa mga kita ng
Pangkalahatang Pondo ng estado. Sa isang banda, ang mas
mataas na presyo at ang kasunod na pagbaba ng pagkonsumo
ng mga produktong tabako ay magbabawas sa mga kita ng
Pangkalahatang Pondo ng estado mula sa mga kasalukuyang
kinakaltas na buwis. Sa kabilang banda, ang mga kita sa
buwis sa pagbebenta ng Pangkalahatang Pondo ng estado ay
tataas dahil ang buwis sa pagbebenta ay batay sa presyo ng
produktong tabako kasama ang kinakaltas na buwis. Ang mga
pagbawas sa mga kita ay halos kapantay ng mga pagtaas sa
mga kita.
Mga Epekto sa mga Lokal na Kita Ang mga lokal na
pamahalaan ay malamang na makaranas ng naunang pagtaas
sa mga kita sa buwis sa pagbebenta ng hanggang $10 milyon.
Mga Epekto sa mga Kita ng Umiiral na Kinakaltas na Buwis
sa Tabako. Ang pagbaba ng pagkonsumo ng mga produktong
tabako na sanhi ng panukalang ito ay malamang na magbawas
din sa mga kita ng kinakaltas na buwis na lilikhain para sa
Panukala 99 at 10 na programa at para sa Pondo sa Kanser sa
Suso. Tinatantiya namin na ang unang kawalan sa taunang kita
ay malamang na mga $180 milyon para sa Panukala 10, mga
$90 milyon para sa Panukala 99, at wala pang $10 milyon para
sa Pondo sa Kanser sa Suso. Gayunman, ang mga kawalang
ito ay higit pa mapapagaan sa karamihan ng mga kaso sa
pamamagitan ng mga karagdagang kita sa buwis na lilikhain
ng panukalang ito, gaya ng tinalakay sa ibaba.

Mga Epekto ng mga Bagong Programa sa
Paggasta ng Estado at Lokal na Paggasta

Mga Kita Mula sa Pagtaas ng Buwis sa mga Produktong
Tabako. Tinatantiya namin na ang pagtaas ng mga kinakaltas
na buwis ay magtataas ng mga $1.2 bilyon sa 2006–07
(kalahating taong epekto mula Enero hanggang Hunyo 2007).
Ito ay lilikom ng mga $2.1 bilyon sa 2007–08 (unang buongtaong epekto). Ang pagtaas na ito sa kinakaltas na buwis
ay magtataas sa bahagyang bumababang halaga ng mga
kita pagkaraan.

Ang mga paggasta ng estado at lokal na pamahalaan para
sa pangangasiwa at pagpapatakbo ng iba-ibang programang
sinusuportahan sa pamamagitan ng panukalang ito ay
pangkaraniwang tataas kaugnay ng iminumungkahing pagtaas
sa mga kita sa kinakaltas na buwis. Ang Pigura 1 (tingnan ang
susunof na pahina) ay nagpapakita ng pangunahing layunin
ng mga kuwentang itinatag ng inisyatibo, ng persentahe ng
mga pondong inilaan sa bawat layunin, at ng aming tantiya
ng pagpopondo na makukuha para sa bawat kuwenta sa unang
buong taon ng pagsingil ng buwis. Ang mga paglalaang ito
ay malamang na bumaba sa mga susunod na taon habang ang
mga kita sa kinakaltas na buwis ay bumababa rin, posibleng
magresulta sa kaukulang pagbawas ng paggasta ng estado at
lokal na paggasta para sa mga bagong programang ito.

Mga Epekto sa mga Kita ng Pangkalahatang Pondo ng
Estado. Ang pagtaas ng panukala sa kinakaltas na buwis ay

Ang mga gastos sa pamamahala na kaugnay ng mga tadhana
ng buwis ng panukalang ito ay magiging maliit.
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PIGURA 1
Paano Ilalaan ang mga Pondo ng Buwis sa Tabakoa
Layunin

Paglalaan

Tantiya ng 2007-08
na Pagpopondo
(Buong Taon sa mga Milyon)

Muling Pagpuno ng Unang Ipinagkakatiwalang Pondo sa mga Bata at
Pamilya ng California—Panukala 10

Hindi tinukoy na halaga na ipinapasiya ng
Lupon ng Pagpapantay

$180

Kuwenta ng Paggamot ng Pangkalusugan at mga Serbisyo

52.75 porsiyento ng mga natitirang pondo

Emerhensiya at trauma na pangangalaga ng ospital

74.50 porsiyento ng kuwenta

Mga programang edukasyon sa pag-aalaga.

9.00 porsiyento

91

Mga di-nagtutubong klinikang pangkomunidad

5.75 porsiyento

58

Programang Pangangalagang Pangkalusugan para sa Mahihirap ng
California—pagbabayad sa mga doktor ng emerhensiyang pangangalaga

5.75 porsiyento

58

Mga serbisyong pagtigil ng tabako

1.75 porsiyento

18

Paggamot ng kanser sa prostate

1.75 porsiyento

18

Programang mga Serbisyong Pangkalusugan sa Lugar ng Bukid—
pagbabayad sa mga doktor ng emerhensiyang pangangalaga

0.75 porsiyento

8

Programang pagbabayad ng utang sa kolehiyo upang himukin ang
mga doktor na maglingkod sa mga lugar ng maliliit ang kita na
kulang sa mga doktor

0.75 porsiyento

8

Kuwenta ng Pagpapanatili ng Kalusugan at Pagpigil sa Sakit

42.25 porsiyento ng mga natitirang pondo

$810

Segurong pangkalusugan ng mga bata

45.50 porsiyento ng kuwenta

$367

Programa sa sakit sa puso at istrok

8.50 porsiyento

$1,015
$756

69

Programa sa kanser sa suso at cervical

8.00 porsiyento

65

Mga programa sa sobrang katabaan, diyabetis, at hindi
gumagaling-galing na sakit

7.75 porsiyento

63

Kampanya sa media para sa pagkontrol sa tabako

6.75 porsiyento

55

Programang paligsahang gawad sa pagkontrol ng tabako

4.50 porsiyento

36

Programang pagpigil sa tabako ng lokal na kagawaran ng kalusugan

4.25 porsiyento

34

Programasa hika

4.25 porsiyento

34

Programa sa kanser na colorectal

4.25 porsiyento

34

Mga programang edukasyon sa pagpigil sa tabako

3.50 porsiyento

28

Mga aktibidad na pagpapatupad ng pagkontrol sa tabako

2.25 porsiyento

18

Pagtimbang ng mga programa sa pagkontrol sa tabako

0.50 porsiyento

4

Kuwenta ng Kalusugan at Pananaliksik sa Sakit

5.00 porsiyento ng mga natitirang pondo

$95

Pananaliksik ng pagkontrol sa tabako

34.00 porsiyento ng kuwenta

$32

Pondo sa pananaliksik sa kanser sa suso

25.75 porsiyento

24

Pananaliksik sa kanser

14.75 porsiyento

14

Talaan sa kanser

14.50 porsiyento

14

Pananaliksik sa kanser sa baga

11.00 porsiyento

10

Kabuuang Paglalaan
a

$2,100

Dahil ang kabuuang kita mula sa pagtaas ng buwis sa tabako ay napapailalim sa kawalan ng katiyakan, ang mga aktuwal na paglalaan sa mga programa ay
maaaring mas malaki o mas mababa sa mga halagang ipinapakita rito.
Ang mga kabuuan ay maaaring hindi magtama dahil sa pagbubuo ng bilang.

Para sa teksto ng Panukala 86 tingnan ang pahina 147.
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Mga Epekto sa Ibang mga Programa sa Tabako na
Pinopondohan ng Buwis

Mga Kita at Gastos Mula sa mga Tadhana na
Nakakaapekto sa mga Pampublikong Ospital

Ang panukalang ito ay magkakaroon ng maraming
mahahalagang epekto sa pananalapi sa tatlong kasalukuyang
programang sinusuportahan ng mga kinakaltas na buwis
sa tabako—Panukala 99 (na sumusuporta sa iba-ibang
programang pangkalusugan at mga pampublikong kakayahan),
Panukala 10 (na sumusuporta sa mga programang maagang
pagpapaunlad ng bata), at ang Pondo sa Kanser sa Suso (na
sumusuporta sa pagsusuri ng kanser sa suso at cervical at mga
programang pananaliksik sa kanser sa suso).

Ang ilan sa pagpopondo sa mga emerhensiyang serbisyo
ng ospital na ipinagkakaloob sa ilalim ng panukalang ito ay
maaaring ilaan sa mga pampublikong ospital na lisensiyado
ng mga pang-estado at lokal na ahensiya, tulad ng mga
pinatatakbo ng UC, mga county, lunsod, at mga distrito ng
pangangalagang pangkalusugan. Ito at ang mga partikular
na ibang mga tadhana ng panukala ay posibleng magresulta
sa mga nadagdagang kita at paggasta para suportahan ang
pagpapatakbo ng mga ospital na ito. Ang laki ng mga epekto sa
pananalapi ng lahat ng mga tadhanang ito ay hindi alam, pero
malamang na magbunga ng netong pinansiyal na pakinabang
para sa mga ospital na pinatatakbo ng mga ahensiya ng estado
at mga lokal na pamahalaan na hanggang sa mababang daandaang milyong dolyar taun-taon sa buong estado.

Panukala 99. Ang panukalang ito ay hindi tuwirang muling
nagpupuno sa anumang Panukala 99 na kuwenta para sa
kawalan ng mga kita na malamang na mangyari bilang
resulta ng pagtaas sa kinakaltas na buwis na iminumungkahi
ng panukalang ito. Sa partikular, tinatantiya namin na ang
panukalang ito ay magreresulta sa una sa pagkabawas sa
taunang pagpopondo na mga $5 milyon para sa kuwenta ng
pampublikong kakayahan at sa una ay halos $25 milyon para
sa kuwenta na magagamit upang suportahan ang anumang
programang karapat-dapat sa pagpopondo ng Panukala 99.

86

Gayunman, habang ang panukalang ito ay magbabawas ng
mga kita para sa ibang mga kuwenta ng Panukala 99, ito ay
magkakaloob sa una ng malalaking pagtaas sa pagpopondo sa
mga bagong kuwenta na nilikha sa ilalim ng panukalang ito
para sa mga aktibidad na maihahambing sa mga pinopondohan
ngayon sa pamamagitan ng Panukala 99. Kabilang dito ang
edukasyon sa kalusugan at pananaliksik sa tabako, mga
serbisyo ng ospital, at mga serbisyo ng doktor. Sa kabuuan,
ang mga aktibidad na ito ay maaaring makaranas sa una ng
netong pagtaas sa pagpopondo ng halos $950 milyon kung ang
panukalang ito ay pagtibayin.
Panukala 10. Ang Panukala 10 ay tatanggap ng buong
muling pagpuno na pagpopondo sa ilalim ng mga tadhana ng
panukalang ito. Tinatantiya namin na ang muling pagpuno na
ito ay magkakahalaga sa una ng mga $180 milyon taun-taon.
Pondo sa Kanser sa Suso. Walang muling pagpuno na
pagpopondo na ipagkakaloob sa Pondo sa Kanser sa Suso
upang mapagaan ang kawalan ng mga kita na bunga ng
mga pagtaas sa buwis na iminumungkahi ng panukalang
ito. Gayunman, ang panukalang ito ay maglalaan ng isang
bahagi ng mga kita sa bagong buwis para sa pananaliksik
sa kanser sa suso at mga serbisyongmaagang pagtuklas ng
kanser sa suso, na may resulta na ang mga aktibidad na ito ay
malamang na makaranas ng netong pagtaas na mga $80 milyon
taun-taon.
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Tama sa Pananalapi ng Estado at mga County
Mula sa mga Tadhana sa Seguro ng mga Bata
PangmatagalangPagtaas sa mga Gastos ng Estado para
sa Nadagdagang Pagpapatala sa HFP. Sa panandalian, ang
mga kitang inilaan ng panukalang ito upang palawakin ang
HFP ay malamang na humigit sa mga gastos upang gawin
ang mga karagdagang bata na karapat-dapat sa segurong
pangkalusugan. Ito ay partikular na magiging kaso sa
mga unang taon habang unti-unting dumarami ang mga
nagpapatala. Anumang sobrang kita para sa pagpapalawak
ng segurong pangkalusugan ng mga bata ay irereserba upang
suportahan ang layunin ding ito sa mga taon sa hinaharap.
Sa paglipas ng panahon, gayunman, habang ang mga kita
sa kinakaltas na buwis na inilalaan para sa layuning ito ay
bumababa (para sa mga dahilang binanggit sa itaas) at ang
bilang ng mga batang nakatala sa HFP ay dumarami, ang
mga gastos ng pinalawak na HFP ay unti-unting hihigit
sa mga makukuhang kita. Ang kasalukuyang batas na
estado ay magpapahintulot sa MRMIB na limitahan
ang pagpapatala sa programa upang pigilang mangyari
ito. Kung walang aksyong ginawa upang mapagaan ang
mga gastos sa programa sa puntong iyon, gayunman,
ang karagdagang pinansiyal na suporta ng estado para
sa programang ay kakailanganin. Ang mga posibleng
pangmatagalang gastos na ito ng estado ay hindi alam pero
maaaring malaki.
Mga Matitipid ng Estado at County Mula sa Paglipat ng
Seguro ng mga Bata. Ang panukalang ito ay nagpapahintulot sa
ilang bata na tumatanggap ngayon ng segurong pangkalusugan
sa mga lokal na programang segurong pangkalusugan, tulad
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ng CHIM, na magpatala sa halip sa pinalawak na HFP. Gayon
din, ang ilang bata sa mga pamilyang maliliit ang kita na
tumatanggap ng pangangalagang pangkalusugan mula sa mga
county na walang mga lokal na inisyatibo ay malamang na
magpatala sa HFP. Ang mga pagbabagong ito ay malamang
na magresulta sa di-alam, pero posibleng malaking, matitipid
sa buong estado sa mga lokal na pamahalaan, partikular sa
mga county.
Ang Programang Medi-Cal ay maaaring makaranas rin ng
ilang matitipid ng estado para sa mga emerhensiyang serbisyo
habang ang ilang bata ay tatanggap sa halip ng kanilang
pagsakop para sa mga ito at ibang mga serbisyo sa pamamagitan
ng HFP. Ang mga matitipid na ito sa estado ay maaaring
umabot ng sampu-sampung milyong dolyar taun-taon maliban
kung ang estado ay magpasiya, gaya ng ipinahihintulot ng
panukalang ito, na patuloy na hayaang tumanggap ang mga
batang ito ng mga emerhensiyang serbisyo sa pamamagitan
ng Medi-Cal.
Netong Pagtaas sa mga Gastos ng Estado Mula sa mga
Pagsubok na Proyekto at Pinadaling Pagpapatala. Ang
panukalang ito ay nag-aatas sa MRMIB at DHS na gawing
madali ang mga pamamaraan sa pagpapatala at panatilihin ang
mga bata sa HFP at pagsakop ng Medi-Cal. Halimbawa, kasama
sa ibang mga pagbabago, ang mga tadhanang ito ay maaaring
magpahintulot sa mga aplikante na "patunayan ang sarili"
tungkol sa kanilang kita at yaman sa kanilang mga aplikasyon
para sa seguro nang walang kaagad na pagbibigay ng mga
dokumento ng tagapag-empleyo o buwis upang patotohanan
ang kanilang pinansiyal na kalagayan. Mula sa pananaw na
pampangasiwaan, ang ilan sa mga pagbabago na nagpapadali
sa mga tuntunin ng pagpapatala ay magbabawas ng mga gastos
ng estado, habang ang iba, tulad ng mga pagbabago sa mga
sistema ng kompyuter para sa mga aktibidad na pagpapatala,
ay malamang na magtaas ng mga gastos ng estado. Tungkol
sa bilang ng kaso, ang mga pagbabagong ito ay malamang na
magtaas na nagpapatala sa programa at, dahil dito, ng mga
gastos para sa estado. Ito ay mangyayari dahil ang mga batang
karapat-dapat, pero hindi nakatala, sa Medi-Cal at HFP ay
magpapatala para sa mga benepisyong medikal at ang mga
kasalukuyang nakatala ay patuloy na paglilingkuran sa mga
programang ito.
Gaya ng naunang binanggit, ang panukalang ito ay
nagtatagubilin sa estado na magtatag ng isang pagsubok na

Para sa teksto ng Panukala 86 tingnan ang pahina 147.

proyekto upang magkaloob ng segurong pangkalusugan para
sa mga walang-segurong bata sa mga pamilyang ang kita ay
mas mataas sa 300 porsiyento ng FPL. Ito ay magtataas din ng
mga gastos ng estado sa bilang ng mga kaso.
Ang netong epekto sa pananalapi ng mga tadhanang ito ay
isang pagtaas sa mga gastos ng estado na maaaring humigit
sa $100 milyon taun-taon pagkaraan ng ilang taon. Ang ilan
sa mga gastos na ito ay mababayaran para sa paggamit ng
mga kita sa bagong kinakaltas na buwis na nilikha sa ilalim ng
panukalang ito.

Posibleng Matitipid ng Estado at Lokal na Matitipid
sa mga Gastos sa Pampublikong Kalusugan
Sa kasalukuyan, ang estado at mga lokal na pamahalaan ay
nagkakagastos dahil sa pagkakaloob ng (1) pangangalagang
pangkalusugan para sa mga taong maliliit ang kita at (2)
segurong pangkalusugan para sa mga empleyado ng estado
at ng lokal na pamahalaan. Bunga nito, ang mga pagbabago
sa batas ng estado na nakakaapekto sa kalusugan ng
pangkalahatang populasyon ay makakaapekto sa mga gastos
sa pangangalagang pangkalusugan na pinopondohan ng
publiko. Dahil ang panukalang ito ay malamang na magresulta
sa pagbawas ng pagkonsumo ng mga produktong tabako na
iniugnay sa iba-ibang masasamang epekto sa kalusugan, ito ay
malamang na magbawas ng mga gastos sa kalusugan ng estado
at lokal na pamahalaan sa pangangalagang pangkalusugan
sa pangmatagalan.
Ang ilan sa mga programang pangkalusugan na pinopondohan
sa panukalang ito ay naglalayong pigilan ang mga indibidwal
na makaranas ng mga seryosong problema sa kalusugan na
maaaring magastos na gamutin. Kung ang mga pagsisikap
na pagpigil na ito ay matagumpay at nakaapekto sa mga
programang pangangalagang pangkalusugan na pinopondohan
ng publiko, ang mga ito ay malamang na magbawas sa mga
gastos ng estado at lokal na pamahalaan sa pangangalagang
pangkalusugan sa paglipas ng panahon. Bilang karagdagan,
ang iminumungkahing pagpapalawak ng mga programang ito
sa kalusugan na estado ay maaaring magbawas ng mga gastos
ng county sa pagkakaloob ng pangangalagang pangkalusugan
sa mga may sapat na gulang at bata sa mga pamilyang maliliit
ang kita.
Ang laki ng mga matitipid ng estado at lokal na matitipid mula
sa mga bagay na ito ay hindi alam pero malamang na malaki.
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Ang Paninigarilyo ay Nakakamatay.
Ang mga eksperto sa pampublikong kalusugan ay sumasang-ayon
na: Ang pagbuwis sa tabako ay makakapagligtas ng mga buhay.
Ang Seksyon sa Pagkontrol sa Tabako ng Kagawaran ng mga
Serbisyong Pangkalusugan ng California ay nagpalabas ng isang
pagsusuri ng Panukala 86 na may titulong “Ang mga Epekto sa
Ekonomiya at Kalusugan ng Pagtaas sa Kinakaltas na Buwis sa
Sigarilyo sa California.”
Ang Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan ng California
ay nagpasiya na:
Ang Panukala 86 Ay Makakapagligtas Ng Mga Buhay:
• Pigilan ang halos 180,000 kamatayan dahil sa paninigarilyo sa mga
bata ng California na wala pang 17 ang edad.
• Pigilan ang humigit-kumulang na 120,000 karagdagang kamatayan
dahil sa paninigarilyo sa mga kasalukuyang naninigarilyo na may
sapat sa gulang sa California na tumigil ng paninigarilyo.
Ang Panukala 86 Ay Magbabawas at Pipigil sa Paninigarilyo:
• Ang pagtaas lamang ng buwis ay pipigil sa higit sa 700,000 bata na
ngayon ay wala pang 17 ang edad na manigarilyo kapag nagkaroon
ng sapat na gulang.
• 120,000 estudyante ng mataas na paaralan at 30,000 panggitnang
paaralan ay titigil o hindi magsisimula ng paninigarilyo.
• Higit sa kalahating milyong naninigarilyo sa California ay titigil sa
paninigarilyo.
• Ang mga taga-California ay kukunsumo ng 312 milyon na mas
kaunting kaha ng sigarilyo bawat taon.
Ang Panukala 86 ay Nakakapagtipid ng Pera:
• Halos $16.5 bilyon na natitipid sa mga gastos sa pangangalagang
pangkalusugan.
• Nagtataas ng kita ng estado ng higit sa $2.2 bilyon kada taon.
[Tingnan ninyo misyo ang ulat sa www.yesprop86.com.]
Iyon ang dahilan kung bakit ang Panukala 86 ay sinusuportahan ng
isang malawak na koalisyon, kabilang ang:
Samahan sa Kanser ng Amerika
Kapisanan sa Puso ng Amerika
Kapisanan sa Baga ng Amerika ng California
Akademya ng Pediatrics ng Amerika/Balangay ng California
Ang Pagtutulungan ng mga Bata
Kolehiyo ng mga Doktor ng Emerhensiya, Balangay ng California
Kapisanan ng mga Nars ng Emerhensiya ng California
Kapisanan ng mga Lider na Nars ng California
Kapisanan ng Ospital ng California

Liga ng Nagkakaisang Latino Amerikanong Mamamayan
ng Amerika
Ugnayan sa Kalusugan ng Itim ng California
Mga Bata Ngayon
Kapisanan ng Pangunahing Pangangalaga ng California
Pondo ng Aksyon sa mga Batang Malaya sa Tabako
Kamara de Komersiyo ng Los Angeles
Ang inisyatibo ay partikular na nagtataas ng buwis sa isang kaha
ng sigarilyo ng $2.60 upang makatulong na pondohan ang ilan sa mga
malulubhang pangangailangan ng pangangalagang pangkalusugan
ng California, kabilang ang mga emerhensiyang serbisyo; segurong
pangkalusugan para sa mga bata; edukasyon sa pag-aalaga; mga
programang pagpigil sa paggamit ng tabako; pagpapatibay ng mga
batas na may kaugnayan sa tabako; at pananaliksik, pagpigil, at
paggamot ng seryosong kalusugan, kabilang ang mga kanser, mga
sakit sa puso, istrok, hika, at labis na katabaan.
Ang Panukala 86 ay kabilang ang mahihigpit na pananggalang
sa pananalapi, kabilang ang taunang detalyadong pampublikong
pag-uulat ng paggamit ng mga pondo ng buwis, independiyenteng
pagsusuri, mga limitasyon sa mga gastos sa pangangasiwa, at
mahigpit na pagbabawal laban sa pagsalakay ng Lehislatura sa
mga ipinagkakatiwalang pondo para sa anumang ibang programa
ng pamahalaan. Ito ay nangangahulugan na ang pera ay eksaktong
pupunta kung saan hinahangad ng mga botante.
Ang panukalang ito ay makakapagligtas ng mga buhay. Ngayon na
ang mga karamdamang kaugnay ng paninigarilyo ay nagtataas ng mga
gastos sa pangangalagang pangkalusugan at sobrang kinakargahan
ang ating sistema ng pangangalagang pangkalusugan, ang Panukala 86
ay tutulong na pigilan ang paninigarilyo at pagaanin ang ilan sa mga
problemang sanhi ng napipigilan, may kaugnayan sa paninigarilyo na
mga karamdaman.
MAGLIGTAS NG MGA BUHAY. BUWISAN ANG TABAKO.
BUMOTO NG OO SA PANUKALA 86.
CAROLYN RHEE, Tagapangulo
Samahan sa Kanser ng Amerika, Dibisyon ng California
P.K. SHAH, M.D., Presidente
Kapisanan sa Puso ng Amerika, Kasapi ng mga Kanlurang Estado
TIMOTHY A. MORRIS, M.D., Miyembro ng Lupon
Kapisanan sa Baga ng Amerika ng California

SAGOT SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PANUKALA 86
Ang pagtulong sa mga tao na tumigil sa paninigarilyo at pagpigil sa
mga bata na magsimula ay mahalaga. Sa kasamaang-palad, wala pang
10% ng $2.1 bilyon sa mga bagong pera sa buwis ay pumupunta sa mga
programa na tumutulong sa mga naninigarilyo na tumigil o pigilan
ang mga bata na magsimula. Narito ang tunay na nasa inisyatibo:
• Ang malalaking korporasyon ng ospital ay gumagasta ng maraming
milyon sa pagtataguyod ng Panukala 86 dahil magbubulsa sila
ng daan-daang milyong dolyar bawat taon. Ang mga HMO ay
tatanggap din ng maraming milyong dolyar bawat taon.
• Halos 40% ng $2.1 bilyon sa bagong pera sa buwis mula
sa Panukala 86 ay pupunta sa mga ospital—IYON AY
HIGIT SA $800 MILYON SA ISANG TAON NA SA
DIWA AY WALANG KINALAMAN SA PAGPAPATIGIL
NG PANINIGARILYO!
• Ang $2.1 bilyon ay galing sa isang hindi makatarungang $2.60 na
pagtaas ng buwis sa bawat kaha ng sigarilyo—isang pagtaas na
halos 300%.
Narito kung para saan talaga ang Panukala 86:
• Ang Seksyon 9 ay nagbibigay sa mga ospital ng pagkalibre sa mga
batas laban sa monopolyo.
• Wala sa Panukala 86 na naglilimita sa kung ano ang maaaring
singilin ng mga ospital sa mga nagbabayad ng buwis para sa mga

68 | Mga Pangangatwiran

emerhensiyang serbisyo para sa walang seguro. Ang mga halagang
ito ay isang bukas na libreto de bangko ng nagbabayad ng buwis!
• Walang mga garantiya kung paano gagastahin ang pera.
• Sa ilalim ng batas ng California na inaprobahan ng mga botante
(Panukala 98), humigit-kumulang na 40% ng anumang bagong
buwis ay nakalaan sa ating mga paaralan. Ang malalaking
korporasyon ng ospital ay ayaw magbahagi sa ating mga
paaralan at mga anak, kaya isinama nila ang PAGKALIBRE SA
KONSTITUSYON (Seksyon 15) upang WALA sa mga pondong ito
na pupunta sa ating mga paaralan.
Tingnan ninyo mismo ito: www.86facts.org.
Ang Panukala 86 ay tunay na tungkol sa mga espesyal na
interes na sinususugan ang ating Konstitusyon para sa kanilang
kapakinabangan.
Hindi sa 86.
MONICA WEISBRICH, RN, Nars ng Silid ng Operasyon
JAIME ROJAS, Presidente
Hispanikong Kamara de Komersiyo ng California
MALCOLM SIMPSON, Guro sa Pampublikong Paaralan

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

BUWIS SA MGA SIGARILYO. Panukala
Inisyatibong Susog sa Konstitusyon AT BATAS.
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PANGANGATWIRANG LABAN SA PANUKALA 86
BUMOTO NG “HINDI” SA PANUKALA 86—PATIGILIN ANG
$2.1 BILYON NA PAGTAAS!
Gusto nating lahat na pahusayin ang ating sistema ng
pangangalagang pangkalusugan, pero ang Panukala 86 ay ang maling
solusyon. Ang Panukala 86 ay isang hindi makatarungang pagtaas ng
buwis na sinusuportahan ng mga espesyal na interes na sinususugan
ang ating Konstitusyon upang sila ang makinabang.
Ang mga tagapagtaguyod ng Panukala 86 ay nagsasabi na ito’y
tungkol sa paghimok sa mga tao na huwag manigarilyo, pero ito ay
hindi. Ito’y isang pag-agaw ng pera ng malalaking korporasyon ng
ospital na makikinabang ng daan-daang milyong dolyar na buwis
bawat taon!
• Mas mababa sa 10% ng mga kita sa buwis ay pupunta sa pagtulong
sa mga naninigarilyo na tumigil o pigilan ang bata na magsimula.
• Ang pinakamalaking bahagi—halos 40% —ay pupunta sa mga
ospital, marami sa mga ito ay pinopondohan ang kampanya para sa
bagong buwis.
• Ang mga HMO ay magbubulsa ng maraming milyon mula sa
Panukala 86.
BAKIT ANG MALALAKING KORPORASYON NG OSPITAL
AY GUMAGASTA NG MARAMING MILYON UPANG IPASA ANG
PANUKALA 86?
• Ang mga ospital ay nagsulat ng Panukala 86 upang bigyan ang mga
sarili ng pagkalibre sa mga batas laban sa monopolyo, nagbibigay
sa kanila ng legal na proteksiyon na mamahagi at limitahan ang
maraming serbisyong medikal, at sakaitaas ang mga presyo nang
hindi nag-aalala tungkol sa kompetisyon.
• Wala sa Panukala 86 na naglilimita sa kung anong mga ospital
ang makakasingil sa mga serbisyong emerhensiya para sa hindi
nakaseguro. Bakit ang mga ospital ay pahihintulutan na singilin
ang mga nagbubuwis nang maraming beses ng kanilang sinisingil
sa mga kompanya para sa kaparehong paggamot?
PANUKALA 86: ISA PANG LOTERYANG KAGULUHAN
Tulad ng loterya ng estado, halos imposible para sa mga botante
na malaman kung paano ang mga bagong buwis ay gagastahin.
Ang Panukala 86 ay naglilista ng mga programa na nakakakuha ng
kabahagi ng tinantiyang $2.1 bilyon sa bagong kita sa buwis.
PANUKALA 86: WALANG PANANAGUTAN SA MGA
NAGBABAYAD NG BUWIS
Ang Panukala 86 ay naghahagis ng maraming milyong dolyar sa
mga bagong burukratikong programa ng estado nang walang sapat na

pagbabantay ng batas o pamahalaan. WALANG MGA GARANTIYA
kung paano aktuwal na gagastahin ang pera o mga garantiya na ang
pera ay hindi aaksayahin.
PANUKALA 86: NAGTATAAS SA ATING KAKULANGAN
Ang Panukala 86 ay nagtataglay ng 38 pahina ng mga ipinaguutos na paggasta. Pero ang mga eksperto ay sumasang-ayon na
ang halaga ng perang nalikom nitong buwis sa tabako ay bababa sa
paglipas ng panahon. Ang mga humihinang kita at pangangailangan
upang pondohan ang mga programa ng Panukala 86 ay lalo lamang
magpapalubha ng ating kakulangan. Ang ibang mga programang tulad
ng edukasyon, transportasyon, pagpapatupad ng batas ay maaaring
bawasan, o ang mga buwis ay lalaong itataas.
PANUKALA 86: NAGTATAAS NG KRIMEN
Ang mga grupo sa pagpapatupad ng batas ay salungat sa Panukala
86 dahil ito ay magtataas ng krimen at pagkontrabando. Ang mga
ninakaw at kontrabandong sigarilyo ay malaking pinagkukunan ng pera
para sa mga gang at organisadong krimen. Kung ang Panukala 86 ay
pumasa, ang trak ng ninakaw na sigarilyo ay maaaring magkahalaga
ng higit sa $2 milyon sa mga kriminal.
PANUKALA 86: HINDI MAKATARUNGAN
Ang Panukala 86 ay nagbubuwis sa mga naninigarilyo upang
bayaran ang mga programa na walang kinalaman sa paninigarilyo,
tulad ng mga programa sa labis na katabaan. Mas mababa sa 10% ng
mga kita sa buwis ay pupunta sa pagtulong sa mga naninigarilyo na
tumigil o pigilan ang bata na magsimula.
PANUKALA 86: IPAPASOK SA ATING KONSTITUSYON
Ang Panukala 86 ay nagsususog sa ating Konstitusyon at mga
batas. Kapag ang mga problema at pang-aabuso ay natuklasan, halos
imposible para sa Gobernador o sa Lehislatura na maayos ang mga ito.
Ang Konstitusyon ay hindi dapat baguhin para sa isang espesyal na
interes na pang-aagaw ng pera.
Mangyaring samahan ang mga propesyonal sa kalusugan,
nagpapatupad ng batas, at maliliit na negosyo sa pagboto ng HINDI
sa Panukala 86.
LARRY McCARTHY, Presidente
Kapisanan ng mga Nagbabayad ng Buwis sa California
JAMES G. KNIGHT, M.D., Nakaraang Presidente
Samahang Medikal ng County ng San Diego
STEVEN REMIGE, Presidente
Kapisanan Para sa mga Kinatawang Siyerip ng Los Angeles

SAGOT SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PANUKALA 86
Huwag magkakamali; ang malalaking korporasyon ng tabako ay
gumagastos sa pagsalungat sa Panukala 86.
Ang pagtataas ng mga buwis sa sigarilyo ay nangangahulugang
mas kaunting tao ang maninigarilyo—lalo na ang mga bata. Iyon ay
makakasakit sa mga kinikita ng kompanya ng tabako.
Nakita nila ang ulat ng Kagawaran ng mga Serbisyong
Pangkalusugan ng California na nagsasabi na ang Panukala 86 ay
magbabawas ng bilang ng mga sigarilyong naibebenta sa California ng
312 milyong kaha bawat taon.
Ang ulat ay nagsasabi rin na ang Panukala 86 ay pipigil sa
700,000 bata sa magsimulang manigarilyo at makakapagligtas ng
300,000 buhay.
Ang mga kompanya ng tabako ay namumuhunan ng higit sa $1
bilyon sa isang taon sa pag-akit na bumili ng sigarilyo sa California.
Ito ay isang pamilihan na hindi nila isusuko nang walang laban.
Nang ang mga tagapagpaganap ng mga kompanya ng tabako ay
tinawag sa Kongreso at pinanumpa, hindi kapani-paniwala, ang bawat
isa sa mga ito ay nagsinungaling sa pagtestigo na ang mga sigarilyo ay
hindi nakakasugapa.
Nagsinungaling sila sa Kongreso sa ilalim ng panunumpa at ngayon
ay nagsisinungaling sila sa inyo.
Ang kanilang mga pangangatwiran laban sa Panukala 86 ay
tahasang pagbaluktot at walang katotohanan.

Basahin ninyo mismo ang Panukala 86. Makikita ninyo na kabilang
dito ang isang partikular at mahihigpit na pananggalang sa pananalapi,
mga independiyenteng pagsusuri, at mahihigpit na limitasyon sa mga
gastos sa pangangasiwa. Ang pagpopondo ay nakaukol sa subok,
matagumpay na mga programa ng pampublikong kalusugan.
Ang mga taga-California ay nagbabayad ng higit sa $8 bilyon sa mga
gastos na medikal dahil sa paninigarilyo—iyon ay $700 kada pamilya
kada taon—naninigarilyo ka man o hindi. Ang ulat ng Kagawaran ng
mga Serbisyong Pangkalusugan ay nagkukumpirma na ang Panukala
86 ay tutulong na bawasan ang mga gastos na ito.
Ang malaking tabako ay gagawa, magsasalita, at gagasta ng
anuman upang talunin ang Panukala 86. Huwag itong paniwalaan.
Magligtas ng mga Buhay. Bawasan ang Paninigarilyo.
Bumoto ng Oo sa Panukala 86.
MILA GARCIA, R.N., Miyembro
Kapisanan sa Puso ng Amerika, Kasapi ng mga Kanlurang Estado
WILLIE GOFFNEY, M.D., FACS, Presidente
Samahan sa Kanser ng Amerika, Dibisyon ng California 2006-07
RICK DONALDSON, Ph.D., RCP, Tagapangulo
Kapisanan sa Baga ng Amerika ng California

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi siniyasat ng alinmang opisyal na ahensiya
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ALTERNATIBONG ENERHIYA. PANANALIKSIK, PAGLIKHA, MGA INSENTIBO.
BUWIS SA MGA TAGALIKHA NG LANGIS SA CALIFORNIA.
INISYATIBONG SUSOG SA KONSTITUSYON AT BATAS.
• Nagtatatag ng $4 na bilyon na programa na may hangarin na bawasan ang paggamit ng petrolyo ng 25%, sa pamamagitan
ng pananaliksik at mga insentibo sa paglikha para sa alternatibong enerhiya, mga sasakyang gumagamit ng alternatibong
enerhiya, mga teknolohiya na matipid sa enerhiya, at para sa edukasyon at pagsasanay.
• Pinopondohan ng buwis na 1.5% hanggang 6% (depende sa presyo ng langis kada bariles) sa mga tagalikha ng langis na
kinuha sa California. Nagbabawal sa mga tagalikha na ipasa ang buwis sa mga mamimili.
• Ang programa ay pinangangasiwaan ng bagong Awtoridad sa Programang mga Alternatibo sa Enerhiya
ng California.
• Nagbabawal ng pagpapalit ng buwis habang may pagkakautang.
• Ang kita ay hindi isinasama sa mga limitasyon sa paglalaan at pinakamababang pagpopondo sa edukasyon (Panukala 98)
na mga kalkulasyon.

Kabuuran ng Tantiya ng Pambatasang Manunuri sa Netong Tama sa Pananalapi ng Estado at Lokal
na Pamahalaan:
• Mga bagong kita ng estado—depende sa pagpapakahulugan sa panukala—mula sa mga $225 milyon hanggang $485
milyon taun-taon mula sa pagpataw ng isang buwis na pagtagpas sa paglikha ng langis, na gagamitin upang pondohan ang
$4 na bilyon sa mga bagong programang alternatibong enerhiya sa paglipas ng panahon.
• Posibleng mga kabawasan sa mga kita ng estado mula sa paglikha ng langis sa mga lupang estado na hanggang $15
milyon taun-taon; mga kabawasan sa mga buwis ng estado sa korporasyon na binabayaran ng mga tagalikha ng langis
na hanggang $10 milyon taun-taon; mga kabawasan sa buwis sa lokal na ari-arian na ilang milyong dolyar taun-taon; at
posibleng mga kabawasan sa mga buwis na kinakaltas at sa pagbebenta na may kaugnayan sa gatong.

Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri
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Paglikha ng Langis sa California. Noong 2005, ang tinantiyang
paglikha ng langis sa California (hindi kasama ang pederal
na malayo sa pampang na paglikha) ay may kabuuan na 230
milyong bariles ng langis—humigit-kumulang na 630,000 bariles
kada araw. Ang paglikha ng langis noong 2005 sa California
ay kumakatawan sa humigit-kumulang na 12 porsiyento ng
paglikha ng Estados Unidos, ginawa ang California na ikatlong
pinakamalaking tagalikha ng langis na estado, sumusunod sa
Texas at Alaska. Ang paglikha ng langis sa California ay umabot
nang pinakamataas noong 1985, at bumaba, sa pangkaraniwan,
ng 2 porsiyento hanggang 3 porsiyento kada taon mula noon.
Noong 2005, ang paglikha ng langis sa California ay nagtustos
ng humigit-kumulang na 37 porsiyento ng pangangailangan ng
langis sa estado, habang ang paglikha sa Alaska ay nagtustos ng
humigit-kumulang na 21 porsiyento, at ang dayuhang langis ay
nagtustos ng mga 42 porsiyento.
Sa diwa ang lahat ng langis na nilikha sa California ay inihahatid
sa mga repinerya ng California. Noong 2005, ang kabuuang
panustos na langis na inihahatid sa mga repinerya sa California
ay 674 na milyong bariles, kabilang ang langis na nilikha sa
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California gayon din sa labas ng California. Sa kabuuang langis
na dinalisay sa California, humigit-kumulang na 67 porsiyento
ay pumupunta sa paggawa ng gasolina at diesel (mga gatong
ng transportasyon).
Pagbubuwis na May Kaugnayan sa Langis sa California.
Ang mga tagalikha ng langis ay nagbabayad ng buwis sa kita ng
korporasyon sa estado sa mga tubo na kinita sa California. Ang
mga tagalikha ng langis ay nagbabayad din ng bayad sa pagregula
sa Kagawaran ng Konserbasyon (na nagreregula ng paglikha
ng langis sa estado) na tinatasa sa paglikha, hindi kasama ang
paglikha sa mga pederal na malayo sa pampang na tubig. Itong
bayad sa pagregula ay ginagamit upang pondohan ang isang
programa na, bukod sa ibang mga aktibidad, ay nangangasiwa
sa pagbarena, pagpapatakbo, at pagpapanatili ng mga balon
ng langis sa California. Sa kasalukuyan, ang mga tagalikha ay
nagbabayad ng 6.2 sentimos kada bariles ng nalikhang langis, na
lilikha ng kabuuang kita na $14 na milyon sa 2006–07. Dagdag
dito, ang mga may-ari ng ari-arian sa California ay nagbabayad
ng mga lokal na buwis sa ari-arian sa halaga ng kagamitan sa
pagkuha ng langis (tulad ng mga barena at linya ng tubo) gayon
din ng halaga ng makukuhang langis sa lupa.
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BUWIS SA MGA TAGALIKHA NG LANGIS SA CALIFORNIA.
INISYATIBONG SUSOG SA KONSTITUSYON AT BATAS.

panukala

87

Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri (ipinagpapatuloy)

MUNGKAHI
Pagtagpas na Buwis sa Paglikha ng Langis sa California.
Simula sa Enero 2007, ang panukala ay magpapataw ng pagtagpas
na buwis sa paglikha ng langis sa California upang lumikha ng
mga kita upang pondohan ang $4 na bilyon na mga programang
alternatibong enerhiya sa paglipas ng panahon. (Ang katawagang
"pagtagpas na buwis" ay karaniwang ginagamit upang ilarawan
ang isang buwis sa paglikha ng anumang mineral o produktong
kinuha mula sa lupa, kabilang ang langis.) Ang panukala ay
naglilinaw sa "mga tagalikha," na inaatasang magbayad ng
buwis, malawak upang isama ang sinumang tao na kumukuha ng
langis mula sa lupa o tubig, nag-aari o namamahala ng balon ng
langis, o nag-aari ng isang interes na royalti sa langis.
Ang pagtagpas na buwis ay hindi iaaplay sa pederal na malayo sa
pampang na paglikha na higit sa tatlong milya mula sa baybayin.
Ang panukala ay hindi malinaw sa kung ang pagtagpas na buwis
ay iaaplay sa paglikha ng langis sa mga lupang pag-aari ng estado
(na kabilang ang paglikha sa malayo sa pampang sa loob ng
tatlong milya ng baybayin) o paglikha sa mga pederal na lupa sa
estado. Dagdag dito, ang pagtagpas na buwis ay hindi iaaplay sa
mga balon ng langis na lumilikha ng wala pang sampung bariles
ng langis kada araw, maliban kung ang presyo ng langis sa ulo ng
balon ay mas mataas sa $50 kada bariles. Sa mga kasalukuyang
presyo at antas ng paglikha, ang buwis ay aaplay sa mga 230
milyong bariles ng langis na nilikha sa estado taun-taon kung
ang mga lupa ng estado at pederal na lupa ay kasama, o mga 200
milyong bariles ng paglikha ng langis taun-taon kung ang mga
ito ay hindi kasama.
Kayarian ng Antas ng Buwis. Ang panukala ay nagsasaad na
ang buwis ay "iaaplay sa lahat ng bahagi ng kabuuang halaga ng
bawat bariles ng langis na tinagpas gaya ng mga sumusunod:"
• 1.5 porsiyento ng kabuuang halaga ng langis mula sa $10
hanggang $25 kada bariles;
• 3.0 porsiyento ng kabuuang halaga ng langis mula sa $25.01
hanggang $40 kada bariles;
• 4.5 porsiyento ng kabuuang halaga ng langis mula sa $40.01
hanggang $60 kada bariles; at
• 6.0 porsiyento ng kabuuang halaga ng langis mula sa $60.01
hanggang $60 kada bariles at mas mataas.
Ang mga salita ng panukala tungkol sa aplikasyon ng mga antas ng
buwis ay maaaring bigyang-kahulugan sa dalawang magkaibang
paraan. Sa isang banda, ito ay maaaring ipakahulugan na ang
buwis ay iaaplay sa iisang antas na batayan sa buong kabuuang
halaga ng langis kada bariles. Halimbawa, kung ang kabuuang
halaga ay $70 kada bariles, ang buwis ay iaaplay sa antas na
6.0 porsiyento sabuong $70—nakakakuha ng buwis na $4.20
kada bariles. Sa kabilang banda, ito ay maaring ipakahulugan na
umaaplay sa isang mardyinal na antas na katulad ng sa buwis sa
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kita. Halimbawa, kung ang kabuuang halaga ay $70 kada bariles,
ang unang $10 ay hindi binubuwisan, ang halaga na mula $10
hanggang $25 ay binubuwisan sa 1.5 porsiyento; at patuloy—
nakakakuha ng buwis na $2.17 kada bariles.
Sa pangkalahatan, para sa isang panahon, ang iisang antas
ng pagpapakahulugan ay lilikha ng doble ng kita sa buwis na
nililikha ng pagpapakahulugan na mardyinal na antas. Ang
pagpapalabas ng aplikasyon ng buwis ay inaasahang malulutas ng
mga regulasyon na pinagtibay ng Lupon ng Pagpapantay (BOE)
ng Estado ng California at pagpapakahulugan ng mga hukuman.
Pagpapasa ng Gastos ng Buwis sa mga Mamimili. Ang panukala
ay nagsasaad na ang mga tagalikha ay hindi pahihintulutan na
ipasa ang gastos dito sa pagtagpas na buwis sa mga mamimili
sa pamamagitan ng nagdagdagang halaga ng langis, gasolina, o
diesel na gatong. Ang BOE ay may pananagutan sa pagpapatupad
ng pagbabawal na ito laban sa pagpasa ng gastos sa buwis. Habang
maaaring mahirap na ipatupad sa paraang pampangasiwaan ang
tadhanang ito (dahil sa maraming bagay na nagpapasiya ng mga
presyo ng langis) ang mga bagay na pangkabuhayan ay maaari
ring maglimita sa lawak na ang pagtagpas na buwis ay ipapasa
sa mga mamimili. Halimbawa, ang pandaigdig na pamilihan
para sa langis ay nangangahulugan na ang mga tagadalisay ng
langis sa California ay maraming mapagpipilian sa pagbili ng
langis na krudo. Bilang resulta, ang mga tagadalisay ng langis
na humaharap sa mas mahal na langis mula sa mga tagalikha sa
California ay maaari, sa isang pagkakataon, na magpasiya na
mas mabisang paggasta na bumili ng karagdagang langis mula
sa mga tagatustos sa labas ng California, na ang langis ay hindi
napapailalim sa pagtagpas na buwis na ito.
Tadhana ng Buwis. Ang panukala ay nagtatagubilin na ang
bagong Awtoridad sa Programang mga Alternatibong Enerhiya
ng California (Awtoridad), tinalakay sa ibaba, ay dapat gumasta
ng $4 na bilyon para sa mga tinukoy na layunin sa loob ng
sampung taon ng pagpapatibay ng mga istratehikong plano
upang ipatupad ang panukala. Ang mga kita ay gagamitin para sa
bagong paggasta (ang mga ito ay magagamit upang palitan ang
kasalukuyang paggasta). Sa ilalim ng panukala, ang Awtoridad
ay may kakayahan na lumikom ng mga pondo sa programa nang
maaga sa pagkulekta sa mga kita ng buwis sa pamamagitan ng
pagbebenta ng mga bono na babayaran sa pamamagitan ng mga
kita sa pagtagpas na buwis sa hinaharap.
Ang pagtagpas na buwis ay matatapos sa sandaling ang
Awtoridad ay gumasta ng $4 na bilyon at ang anumang bono
na ipinalabas ng Awtoridad ay nabayaran. Ang haba ng panahon
na ang buwis ay magkakabisa ay dapende sa maraming bagay,
kabilang ang pagpapakahulugan ng antas ng buwis, ang presyo
sa hinaharap at paglikha ng langis, at mga desisyon tungkol
sapaggamit ng mga bono. Dahil ang panukala ay nagtatagubilin
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Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri (ipinagpapatuloy)
sa bagong awtoridad na gumasta ng $4 na bilyon sa loob ng
sampung taon, ang buwis ay magkakabisa nang sapat ang tagal
upang likhain ang halagang ito ng kita kung ang mga bono
ay ipinalabas.

gaya ng mga sumusunod, pagkatapos munang masakop ang mga
gastos sa pagseserbisyo ng utang at mga gugol upang kulektahin
ang pagtagpas na buwis:

Depende sa mga nagbabagong ito, ang tadhana ng buwis ay
aabot ng mula sa wala pang sampung taon hanggang sa maraming
dekada. Halimbawa, ang mas maikling panahon ay magreresulta
sa ilalim ng iisang antas ng buwis at/mas matataas na presyo ng
langis at mga antas ng paglikha. Ang mas mahabang panahon
naman ay magreresulta sa ilalim ng mardyinal na antas ng buwis
at/mas mabababang presyo ng langis at paglikha.

• Kuwenta ng Pagbawas ng Paggamit ng Gasolina at Diesel
(57.50 Porsiyento)—para sa mga insentibo (halimbawa, utang
ng mamimili, mga gawad, at pagtustos) para sa pagbili ng mga
sasakyang gumagamit ng alternatibong gatong, mga insentibo para
sa mga tagalikha upang magtustos ng mga alternatibong gatong,
mga insentibo sa paglikha ng impra-istruktura ng alternatibong
gatong (halimbawa, mga istasyon ng gatong) at mga gawad at
pautang para sa pribadong pananaliksik sa mga alternatibong
gatong at mga sasakyang gumagamit ng alternatibong gatong.

Mga Kita sa Buwis Idedeposito sa Bagong Espesyal na Pondo.
Ang mga nalikom sa pagtagpas na buwis ay idedeposito sa isang
bagong pondo na nilikha ng panukala, ang Pondo ng Pagiging
Malaya sa Enerhiya ng California. Ang mga kitang ito ay hindi
magiging karapat-dapat sa pautang o paglipat sa Pangkalahatang
Pondo ng estado at patuloy na ilalaan (at kaya, hindi napapailalim
sa taunang proseso ng paglalaan ng badyet ng estado).
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Isinaayos na Entidad ng Estado Upang Gastahin ang mga Kita
sa Buwis. Ang panukala ay magsasaayos ng kasalukuyang lupon sa
pamahalaan ng estado, ang Awtoridad sa Alternatibong Enerhiya
at Adelantadong Pagtustos sa Transporasyon, upang maging isang
bagong Awtoridad sa Programang mga Alternatibong Enerhiya
ng California (Awtoridad). Ang isinaayos na awtoridad ay
pamamahalaan ng isang lupon na binubuo ng siyam na miyembro,
kabilang ang Kalihim ng Proteksiyon ng Kapaligiran, ang
Tagapangulo ng Komisyon sa Konserbasyon at Pagpapaunlad ng
mga Kakayahan sa Enerhiya ng Estado, ng Ingat-yaman, at anim
na miyembro ng publiko na may kadalubhasaan sa partikular na
programa, kabilang ang: ekonomiya, pampublikong kalusugan,
nakikipagsapalarang kapital, kahusayan sa enerhiya, pagiging
empresaryo, at pagtataguyod ng mamimili. Ang Awtoridad ay
inaatasan na bubuo ng mga istratehikong plano at maggagawad
ng mga pondo upang himukin ang pagpapaunlad at paggamit
ng mga teknolohiya ng alternatibong enerhiya. Ang lupon ay
magtatalaga ng mga tauhan upang pangasiwaan ang iba-ibang
programang tinukoy sa panukala.
Ang isa sa mga nakasaad na hangarin ng panukala, na makakamit
sa pamamagitan ng iba-ibang programa na pinopondohan
nito, ay bawasan ang paggamit ng petrolyo sa California ng
25 porsiyento mula sa antas ng 2005 bago lumampas ang 2017.
Ang aktuwal na kabawasan ay depende sa tagumpay ng panukala
sa pagbuo at pagtataguyod—at mga mamimili at mga tagalikhang
gumamit—ng mga bagong teknolohiya at mga gawaing matipid
sa enerhiya.
Paglalaan ng mga Pondo. Ang mga pondong nalikha mula sa
pagtagpas na buwis, gayon din sa anumang pagbobono batay
sa panghinaharap na mga kita sa pagtagpas na buwis, ay ilalaan

72 | Pagsusuri

• Kuwenta ng Pagpapabilis ng Pananaliksik at Pagbabago
(26.75 Porsiyento)—para sa mga gawad sa mga unibersidad ng
California upang pahusayin ang pagsulong na pagkabuhayan at
pabilisin ang pagkomersiyo ng mga teknolohiya ng nababagong
enerhiya at mga teknolohiya ng matipid na enerhiya.
• Kuwenta ng Pagpapabilis ng Pagkomersiyo (9.75
Porsiyento)—para sa mga insentibo upang pondohan
ang mga panimulang gastos at pabilisin ang paglikha at
pamamahagi ng pagbawas ng petrolyo, nababagong enerhiya,
katipiran ng enerhiya, at mga teknolohiya at produkto ng
alternatibong gatong.
• Kuwenta ng Pampublikong Edukasyon at Pangangasiwa
(3.50 Porsiyento)—para sa mga kampanya ng pampublikong
edukasyon, pagsubaybay ng pamilihan ng langis, at pangkalahatang
pangangasiwa. Sa 3.5 porsiyento, hindi kukulangin sa 28.5
porsiyento ay dapat gastahin para sa pampublikong edukasyon,
nag-iiwan ng hanggang 71.5 porsiyento ng 3.5 porsiyento (o halos
2.5 porsiyento ng kabuuang kita) para sa mga gastos ng Awtoridad
sa pangangasiwa.
• Kuwenta ng Bokasyonal na Pagsasanay (2.50
Porsiyento)—para sa pagsasanay sa trabaho sa mga kolehiyo ng
komunidad upang sanayin ang mga estudyante na magtrabaho sa
mga teknolohiya ng alternatibong enerhiya.

MGA EPEKTO SA PANANALAPI
Mga Bagong Kita ng Estado na Gagamitin Para sa mga
Dedikadong Layunin. Ang aming mga tantiya sa ibaba ay batay
sa antas ng paglikha ng langis noong 2005 at sa pangkaraniwang
presyo ng langis para sa unang anim na buwan ng 2006. Ang
pagtagpas na buwis ay lilikom ng mula sa mga $225 milyon
hanggang $485 milyon taun-taon. Ang antas ng kita na lilikhain
ay depende pareho sa (1) kung ang buwis ay binigyang-kahulugan
na gumagamit ng mardyinal na antas na pagpapakahulugan o ng
iisang antas na pagpapakahulugan at (2) kung ang paglikha ng
langis sa mga lupa ng estado at pederal na lupa ay binubuwisan.
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Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri (ipinagpapatuloy)
Gayunman, ang mga aktuwal na kita na kinukuleta sa ilalim
ng panukala ay depende sa pareho ng mgapresyo at paglikha
ng langis sa estado. Lahat ng mga nababagong ito ay mahirap
hulaan, hindi tiyak ang antas ng pagkulekta ng kita.
Mga Gastos ng Pangangasiwa ng Estado at Lokal na
Pamahalaan upang Ipatupad ang Panukala. Dahil ang mga
programa ng sukat at uri na pangangasiwaan ng Awtoridad ay
hindi pa naisasagawa sa lugar ng mga gatong sa transportasyon,
ang mga gastos sa pangangasiwa sa Awtoridad upang isakatuparan
ang panukala ay hindi alam. Sa ilalim ng mga tadhana ng
panukala, hanggang 2.5 porsiyento ng mga kita sa bagong
pondo ay makukuha ng Awtoridad para sa mga pangkalahatang
pangangasiwa nito. Ito ay pangkaraniwang itatabi mula sa mga
$5 milyon hanggang $12 milyon taun-taon para sa pangangasiwa.
Ang halaga ng mga pondo sa pangangasiwa ay depende pareho
sa (1) kung ang buwis ay binigyang-kahulugan na gumagamit
ng mardyinal na antas na pagpapakahulugan o ng iisang antas
na pagpapakahulugan at (2) kung ang paglikha ng langis sa mga
lupa ng estado at pederal na lupa ay binubuwisan.
Ang mga gastos sa BOE upang kulektahin ang pagtagpas
na buwis at mga gastos na pampangasiwaan na kaugnay ng
pagpapalabas at pagbabayad ng mga bono ng Opisina ng Ingatyaman ay hindi ibinibilang na bahagi ng badyet sa pangangasiwa
ng Awtoridad at babayaran mula sa mga kita ng pagtagpas na
buwis. Dagdag dito, sa mga county na lumilikha ng langis, ang
mga gastos sa lokal na pangangasiwa ay tataas ng di-alam pero
malamang na maliit na halaga, dahil sa nadagdagang aktibidad na
muling pagtataas ng mga lokal na tasador ng buwis sa ari-arian
upang magpakita ng mga epekto ng pagtagpas na buwis sa mga
halaga ng ari-arian na may kaugnayan sa langis.
Kabawasan sa mga Kita sa Lokal na Buwis sa Ari-arian. Ang
mga lokal na buwis sa ari-arian na binabayaran sa mga reserba sa
langis ay bababa sa ilalim ng panukala kaugnay na dapat maging
kalagayan sa ibang paraan, kung ang pagpapataw ng pagtagpas
na buwis ay nagbabawas ng halaga ng mga reserbang langis sa
lupa at sa tinasang halaga ng ari-arian para sa buwis. Bagaman
ang eksaktong laki ng epektong ito ay depende sa mga presyo
ng langis sa hinaharap, na nagpapasiya ng antas ng pagtagpas na
buwis at ng halaga ng mga reserbang langis, malamang na ito ay
humigit sa ilang milyong dolyar sa buong estado taun-taon.
Kabawasan sa mga Kita sa Buwis sa Kita ng Estado. Ang mga
tagalikha ng langis ay makakabawas ng pagtagpas na buwis mula
sa mga inaning kita, kaya nababawasan ang kanilang liabilidad
sa buwis sa kita ng estado sa ilalim ng personal na buwis sa
kita o buwis ng korporasyon. Ang lawak na ang panukala ay
magbabawas ng mga buwis sa kita ng estado na binabayaran
ng mga tagalikha ng langis ay depende sa iba-ibang bagay,
kabilang ang kung ang tagalikha ng langis ay mayroon o walang
nabubuwisang kita sa anumang taon, sa halaga ng naturang kita
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na ibinabahagi sa California, at sa antas ng buwis na iniaaplay sa
naturang kita. Tinatantiya namin ang kabawasan ay malamang na
humigit sa $10 milyon sa buong estado taun-taon.
Posibleng Kabawasan sa mga Kita ng Estado Mula sa Paglikha
ng Langis sa mga Lupa ng Estado. Ang estado ay tatanggap ng
isang bahagi ng mga kita mula sa paglikha ng langis sa mga lupa
ng estado, kabilang ang langis na nilikha sa loob ng tatlong milya
ng baybayin. Kung ang panukala ay binigyang-kahulugan na
umaaplay sa paglikha sa mga lupang ito ng estado, ang pagtagpas
na buwis ay magbabawas sa mga kita ng Pangkalahatang Pondo
ng estado ng $7 milyon hanggang $15 milyon taun-taon, depende
sa kung ang panukala ay binigyang-kahulugan na ginagamit ang
mardyinal na antas o iisang antas.
Mga Posibleng Kabawasan sa mga Kita sa Kinakaltas
na Buwis sa Gatong at mga Buwis sa Pagbebenta. Ang
panukala ay maaaring magbago pareho sa halaga ng paghahalo
ng mga gatong na ginagamit sa California, at kaya ang mga
kita ng mga kinakaltas na buwis at buwis sa pagbebenta na
kaugnay ng mga ito. Halimbawa, kung ang mga programang
pinopondohan ng panukalang ito ay matagumpay sa pagbawas
ng paggamit ng langis para sa mga gatong sa transportasyon,
ito ay magbabawas sa di-alam na laki ng halaga ng gasolina at
mga kinakaltas na buwis na binabayaran sa estado at sa mga
buwis sa pagbebenta at paggamit na binabayaran sa estado at
mga lokal na pamahalaan. Ang bahagi ng mga kabawasang ito
ay mapapagaan ng nadagdagang buwis na binabayaran sa mga
alternatibong gatong, tulad ng ethanol, kung ang panukala ay
magresulta sa nadagdagang paggamit ng mga ito.
Posibleng Di-tuwirang Epekto sa Ekonomiya. Bilang
karagdagan sa mga tuwirang epekto ng panukala, may posibleng
di-tuwirang epekto ng panukala na makakaapekto sa antas ng
aktibidad na pangkabuhayan sa estado.
Sa isang banda, sa pagtataas ng gastos sa paglikha ng langis, ang
pagtagpas na buwis ay makakabawas ng paglikha, makakabawas
ng pamumuhunan sa mga bagong teknolohiya upang palawakin
ang paglikha, at/o itaas ng kainaman ang gastos ng mga produktong
langis sa mga taga-California. Ito ay maaaring magkaroon ng
negatibong epekto sa ekonomiya ng estado.
Sa kabilang banda, ang paggamit ng mga kita mula sa pagtagpas
na buwis upang mamuhunan sa mga bagong teknolohiya ay
maaaring magbunsod ng pagpapaunlad na pangkabuhayan
sa California. Ito ay mangyayari kung ang ang mga bagong
teknolohiya na sinusuportahan ng panukalang ito ay binuo at/
o ginawa sa estado. Ito ay maaaring magkaroon ng positibong
epekto sa ekonomiya ng estado.
Magkakasama, ang mga bagay na ito na pangkabuhayan ay
maaaring magkaroon ng magkahalong epekto sa mga kita ng
mga buwis ng estado at lokal na buwis.
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PANGANGATWIRANG PANIG SA PANUKALA 87
OO SA 87: PAGBAYARIN ANG MGA KOMPANYA NG LANGIS
NG KANILANG MAKATARUNGANG KABAHAGI—PARA SA MAS
MALINIS NA ENERHIYA.
Sawa na sa mga kompanya ng langis na sumisingil ng sobrang presyo
at ginagawang mahalay ang mga tubo?
Sawa na sa maruming hangin, hika, sakit sa baga, at kanser?
Sawa na sa mga kompanya ng langis na nagpopondo sa pagsalungat sa
Mas Malinis, Mas Murang Enerhiya? Ang sapat ay sapat na.
Panahon na upang pagbayarin ang mga kompanya ng langis ng kanilang
makatarungang kabahagi upang makagamit tayo ng mga alternatibong
gatong at bawasan ang pagdumi ng hangin na nagiging sanhi ng sakit sa
baga at kanser.
ANG PAGBOTO NG OO SA PANUKALA 87 AY PAGBABAYARIN ANG
MGA KOMPANYA NG LANGIS NG KANILANG MAKATARUNGANG
KABAHAGI.
Sa Louisiana, Alaska, at maging sa Texas, ang mga kompanya ng langis
ay nagbabayad ng maraming bilyon sa pagbarena ng langis, pero ang mga
ito ay halos walang ibinabayad sa California. Ang California ay nakakuha
ng mas malaking kita mula sa mga lisensiya sa pangangaso at pangingisda
kaysa nakukuha nito mula sa mga bayad sa pagbarena ng langis.
Sa ilalim ng Panukala 87, ang mga kompanya ng langis ay magbabayad
sa atin sa wakas ng antas ng mga bayad na kapareho ng ibinabayad nila sa
ibang mga estado.
Hindi nila makakaya ito. Ang mga kompanya ng langis na salungat sa
inisyatibong ito ay kumita ng $78 bilyon sa mga tubo nitong nakaraang taon.
Ang kanilang mga tubo ay labis na mataas na ang EXXON ay binigyan ang
CEO nito na si Lee Raymond ng $400 milyon nang magretiro. Ang sapat
ay sapat na.
PANUKALA 87: HINDI GAGASTUSAN NG MGA MAMIMILI. MGA
KOMPANYA NG LANGIS ANG MAGBABAYAD.
Kinumpirma ng Abugado Heneral ng California na ginagawa ng
Panukala 87 na ilegal para sa mga kompanya ng langis na itaas ang mga
presyo ng gas upang ipasa sa ang gastos sa atin.
Kung gagawin nila ito, lalabagin nila ang batas at maaaring usigin.
Ang Korte Suprema ng Estados Unidos ay nagpasiya na ang mga estado
ay maaaring magbawal sa kompanya na langis na ipasa ang mga bayad na
ito sa mga mamimili. Tingnan lamang ang ibang mga estado na may mga
bayad sa pagbarena ng langis. Ang lahat ng ito ay nagbabayad para sa gas
nang mas mura kaysa California.
Iyon ang dahilan kung bakit ang mga kompanya ng langis ay gumagasta
ng maraming milyon upang talunin ang Panukala 87: Dahil alam nila na
labag sa batas na ipasa ang gastos sa atin.
PANUKALA 87: MAS MALINIS NA ENERHIYA AT MAS MALINIS
NA HANGIN.
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Ang Panukala 87 ay pinagbabayad ang mga kompanya ng langis para
sa mas malinis na enerhiya.
Ito ay nagtatadhana ng mga pagbabalik ng pera sa mga mamimili na
bumibili ng mga sasakyang gumagamit ng mas malinis, alternatibong
gatong at mga insentibo para sa mas nababagong enerhiya na tulad ng solar
at hangin.
Ito ay lilikha ng libu-libong bagong trabaho at pag-unlad na
pangkabuhayan.
Ito ay magbabawas ng ating pagdepende sa langis mula sa Saudi Arabia
at Iraq—na nagkakaloob ng 47% ng iniaangkat na langis ng California.
Ang pagboto ng OO sa Panukala 87 ay magbabawas sa pagdumi ng
hangin sa California.
Ang pagdumi mula sa mga kotse at trak ay nagbibigay sa atin ng sakit.
Taun-taon, ang mga kotse ay naglalagay ng tone-toneladang nakakapinsala
sa baga na usok at uling sa hangin na nagdadala sa mga bata sa ospital at
nagiging sanhi ng mga atake ng hika.
Iyon ang dahilan kung bakit ang Koalisyon Para sa Malinis na Hangin
at ang mga doktor at nars ng California AY SUMUSUPORTANG LAHAT
SA Panukala 87.
PANUKALA 87: WALANG BAGONG BURUKRASYA.
Ang Panukala 87 ay gumagamit ng kasalukuyang ahensiya ng estado at
nag-aatas ng mahigpit na pagpapatupad at pananagutan sa pamamagiTan
ng mga independiyenteng pagsusuri, mga pampublikong pandinig, at
taunang ulat ng progreso.
Ang mga siyentistang nagwagi ng gantimpalang Nobel, ang mga
grupong tagapagtaguyod ng kapaligiran at mamimili, mga edukador,
paggawa at agrikultura ng California ay sumasang-ayong lahat. Panahon
na upang tayo ang komontrol sa ating hinaharap.
Para sa Mas Malinis na Hangin—Para sa mga Alternatibong Mapipili
sa Enerhiya—Para sa Pagbawas ng Pagkadepende sa Langis ng Ibang
Bansa... Pangwakas, Pagiging Makatarungan.
PAGBAYARIN ANG MGA KOMPANYA NG LANGIS NG KANILANG
MAKATARUNGANG KABAHAGI.
BUMOTO NG OO SA 87. PARA SA MAS MALINIS NA ENERHIYA.
www.YESon87.com
LAURA KEEGAN BOUDREAU, CEO
Kapisanan sa Baga ng Amerika ng California
WINSTON HICKOX, Dating Kalihim
Ahensiya sa Proteksiyon ng Kapaligiran ng California
JAMIE COURT, Presidente
Pundasyon Para sa Nagbabayad ng Buwis at mga Karapatan ng Mamimili

SAGOT SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PANUKALA 87
“Ang sinasabi ng mga isponsor na ang Panukala 87 ay hindi magiging
sanhi ng mas mataas na presyo ng gas ay mali.”—William Hamm, Ph.D.,
Dating Pambatasang Manunuri, Estado ng California
“Ang Panukala 87 ay nagtatangka ng isang makabuluhang hangarin,
pero ginagawa ito sa isang nakakapinsala at magastos na paraan.
Ito ay magpapaliit ng panustos na langis ng California, magtataas ng
pagkadepende sa lagis ng ibang bansa, at magreresulta sa mas matataas
na presyo ng gasolina.”—Propesor Philip Romero, Ph.D., Dating Punong
Ekonomista, Opisina ng Gobernador ng California
Ang Panukala 87 ay hindi isang buwis sa mga tubo ng kompanya ng
langis—gaya ng gusto ng mga tagapagtaguyod na paniwalaan ninyo. Ito’y
isang $4 NA BILYONG BUWIS sa paglikha ng langis sa California.
Gagawin nito ang langis ng California na pinakamataas na binubuwisan sa
bansa,. Ang mga manunuri ay nag-ulat na ito ay magbabawas ng paglikha
ng langis sa estado. Ang kapalit na langis ay kakailanganin na angkatin
mula sa Gitnang Silangan at sa ibang lugar. Ang karagdagang gastos sa
paglilipat at pagdadalisay ng inangkat na langis ay legal na ipapasa sa mga
mamimili sa istasyon. Gusto ba natin talaga ng mas matataas na presyo
ng gas?
At, ang mga kalaban ba ay tunay na nagsasabi na ang Panukala 87 ay
hindi isang bagong burukrasya? Ito’y ang pinakadepinisyon ng burukrasya,
na may nakakapanlupong kawalan ng pananagutan:
— 50 hinirang na pampulitika
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— Walang-limitasyong bilang ng mga tauhan.
— Ang kapangyarihang gumasta ng $4 na bilyon sa labas ng proseso ng
pagrepaso sa badyet ng estado.
— Walang iniaatas na gastahin nila ang mga bagong buwis sa California,
o maging sa Estados Unidos.
— Ang mga espesyal na pagkalibre mula sa batas na idinisenyo upang
protektahan ang mga nagbabayad ng buwis.
— Ang espesyal na pagkalibre mula sa garantiya ng pagpopondo sa
edukasyon ng California, ninanakawan ang mga paaralan ng kanilang
makatarungang kabahagi.
Ang Panukala 87 ay nagbabawas din ng mga kita na makukuha ng
proteksiyon sa sunog at kaligtasan ng publiko.
Mga organisasyon na kumakatawan sa 85,000 opisyal sa kaligtasan ng
publiko ay hinihimok ang mga taga-California na: BUMOTO NG HINDI
sa 87.
KEVIN R. NIDA, Presidente
Kapisanan ng mga Bumbero ng Estado ng California
RAY HOLDSWORTH, Nakaraang Tagapangulo
Kamara de Komersiyo ng California
ALLAN ZAREMBERG, Presidente
Mga Taga-California Laban sa Mas Matataas na Buwis

Ang mga pangangatwirang nakalimbag 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 87
HINDI BA NAPAKATAAS NA NG PRESYO NG GAS?
GUSTO BA NATIN NA ITAAS ANG MGA BUWIS SA LANGIS
NG KARAGDAGANG $4 NA BILYON?
Lahat tayo ay sumasang-ayon na kailangan nating isulong ang
alternatibong enerhiya. Pero, ang Panukala 87 ay hindi ang paraan upang
makarating doon. Ang pagtataas ng mga buwis sa langis sa California
ng $4 NA BILYON upang pondohan ang isang bagong burukrasya ng
estado—na hindi iniaatas upang lumikha ng mga resulta—isang resipe
para sa pag-aaksaya, hindi progreso.
Ito’y isa ring daan sa mas maraming problema…
MAS MATATAAS NA BUWIS SA DOMESTIKONG LANGIS =
KARAGDAGANG PAGDEPENDE SA LANGIS NG IBANG BANSA.
Ang mga ekonomista ay nag-ulat na ang pagbuwis sa paglikha ng
langis sa California ay magbabawas sa paglikha ng langis sa estdo at
pagtaas ng ating pagdepende sa langis ng ibang bansa. Ang langis mula
sa Gitnang Silangan at ibang mga bansa ay ginagastusan na mas malaki
para makarating dito at ginagastusan ng mas malaki upang dalisayin sa
sandaling narito.
MAS MATATAAS NA BUWIS SA GAS, MAS MATATAAS NA
PRESYO NG GAS.
Ang mga isponsor ng Panukala 87 ay nagsasabi na ito ay hindi
magtataas ng mga presyo ng gas. Dapat bang maniwala ang mga botante
na ang isang $4 NA BILYON na pagtaas ng buwis sa California ay hindi
makakaapekto sa mga presyo ng gas sa istasyon?
ANG PANUKALA 87 AY LUMILIKHA NG ISANG BAGONG
BURUKRASYA NG ESTADO NA MAY 50 HINIRANG NA
PAMPULITIKA.
Hinayaan nito ang mga ito na gastahin ang mga buwis sa labas ng
pangkaraniwang pagsusuri at pagbalanse na namamahala sa ibang mga
ahensiya ng estado, sa labas ng proseso ng pagrepaso ng badyet ng estado,
at libre sa mahahalagang batas at mga pananggalang sa nagbabayad ng
buwis na umaaplay sa ibang mga ahensiya.
HINAHAYAAN NG PANUKALA 87 ANG BAGONG BURUKRASYA
NA PATULOY NA GUMASTA KAHIT NA ANG MGA ITO AY HINDI
NAKAKALIKHA NG MGA RESULTA.
Hinahayaan nito ang mga hinirang na pampulitika na magbuwis at
gumasta, taun-taon kahit talagang walang nagagawang progreso ang mga
ito sa pagbawas ng pagkonsumo ng langis o pagsulong ng alternatibong
enerhiya.
ANG PANUKALA 87 AY NINANAKAWAN ANG MGA
PAARALAN NG KANILANG MAKATARUNGANG KABAHAGI SA
MGA BAGONG KITA.
Ang isa sa pinakamahalagang proteksiyon ng ating paaralan ay isang

garantiya ng konstitusyon na ang isang bahagi ng mga kita sa bagong
buwis ng estado ay gastahin sa silid-aralan. Pero, ang Panukala 87 ay hindi
isinasama ang sarili sa iniaatas na iyon. Ang isa sa mga nangungunang
eksperto sa pagtustos sa edukasyon at ang dating Kalihim na edukasyon ay
nag-ulat: “Sa isang panahon na ang pagpopondo sa paaralan ng California
ay mas mababa na sa pangkaraniwan sa bansa, ang Panukala 87 ay
maaaring magkait sa mga paaralan ng kanilang makatarungang kabahagi
na hanggang $1.9 na bilyon sa mga bagong kita sa higit sa 10 taon.”
ANG PANUKALA 87 AY MAGBABAWAS NG MGA KITA SA
BUWIS NA GINAGAMIT PARA SA EDUKASYON, KALIGTASAN
NG PUBLIKO, PANGANGANGALAGANG PANGKALUSUGAN, AT
MGA PANGANGAILANGAN NG TRANSPORTASYON.
Ang Panukala 87 ay magbabawas sa mga kita ng pangkalatang pondo at
buwis sa ari-arian. Basahin ang ulat ng Pambatasang Manunuri sa inyong
pamplet ng balota.
ANG MAS MATATAAS NA PRESYO NG GAS AY
NAKAKASAKIT SA MGA PAMILYA, MALILIIT NA NEGOSYO, AT
MGA NAKATATANDA.
Ang bawat isa ay nahihirapan sa matataas na presyo ng gas. Ang huling
bagay na kailangan natin ay isang panukala sa balota na lalong nagtataas
ng mga presyo ng langis.
ANG BAWAT ISA AY SUMASANG-AYON NA KAILANGAN
NATING ISULONG ANG ALTERNATIBONG ENERHIYA, PERO
ANG PANUKALA 87 AY HINDI ANG PARAAN UPANG
MAKARATING DOON.
“Ang mga presyo ng gasolina sa California ay sapat na ang taas. Ang
Panukala 87 ay magdaragdag lamang ng insulto sa sugat. Ang $4 na bilyon
na buwis sa langis ay magreresulta sa mas matataas na presyo ng gas
sa istasyon. Inirerekomenda namin sa mga tsuper na bumoto ng: HINDI
sa 87.” —Thomas V. McKernan, Presidente at CEO, Klab ng Awto ng
Timog California
Samahan ang higit sa 150 organisasyon, mga grupo ng nagbabayad ng
buwis, mga mamimili, mga negosyo ng California, paggawa, mga magulang,
edukador, nakatatanda, at mga opisyal ng kaligtasan ng publiko…
BUMOTO NG HINDI sa 87. Ito’y isang resipe para sa pag-aaksaya,
hindi sa progreso.
LARRY McCARTHY, Presidente
Kapisanan ng mga Nagbabayad ng Buwis sa California
DANIEL CUNNINGHAM, Presidente
Alyansa ng Maliit na Negosyo sa California
MARIAN BERGESON, Nakaraang Presidente
Kapisanan ng mga Lupon ng Paaralan ng California

SAGOT SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PANUKALA 87
NAGTITIWALA BA KAYO SA MGA KOMPANYA NG LANGIS?
Ang mga kompanya ng langis ay nagbabayad ng maraming milyong
dolyar na kampanya ng maling impormasyon laban sa Panukala 87.
Tingnan ninyo mismo: Website ng Estado ng California:
www.cal-access.ss.ca.gov
Napansin na ang mga kompanya ng langis ay hindi pumirma sa itaas ng
pahinang ito? Ano pa ang itinatago nila? ANG MGA KATOTOHANAN:
• ANG PANUKALA 87 AY PINAGBABAYAD ANG MGA KOMPANYA
NG LANGIS NG KANILANG MAKATARUNGANG KABAHAGI.
Ang mga kompanya ng langis ay nagbabayad ng maraming bilyon sa
mga bayad sa pagbarena sa New Mexico, Alaska, Louisiana, at maging
sa Texas. Ang California ang tanging estado kung saan ang mga
kompanya ng langis ay hindi nagbabayad ng mga katulad na bayad sa
pagbarena.
• GINAGAWA NG PANUKALA 87 NA LABAG SA BATAS PARA SA
MGA KOMPANYA NG LANGIS NA IPASA ANG GASTOS SA MGA
MAMIMILI SA PAMAMAGITAN NG PAGTATAAS NG MGA PRESYO
NG GAS. Opisyal na Lengguwahe ng Inisyatibo; § 42004(c)
Isipin ito: Kung ang mga kompanya ng langis ay tunay na maipapasa
ang gastos sa atin, bakit sila gumagasta ng maraming milyon upang
talunin ang Panukala 87?
• ANG PANUKALA 87 AY NANGANGAHULUGAN NG MAS MALINIS
NA HANGIN, MAS KAUNTING HIKA.
Iyon ang dahilan kung bakit ang Panukala 87 ay sinusuportahan ng
Kapisanan sa Baga ng Amerika.
• ANG PANUKALA 87 AY NANGANGAHULUGAN NG MAS MARAMING
ALTERNATIBONG GATONG AT MAS KAUNTING PAGDEPENDE

SA LANGIS NG IBANG BANSA.
Halos kalahati ng iniaangkat na langis ng California ay nanggagaling
sa Saudi Arabia at Iraq. Ang Panukala 87 ay magbabawas ng
ating pagdepende sa langis ng ibang bansa. Iyon ang dahilan kung
bakit ineendorso ni Kalihim ng Estado Madeleine Albright ang
Panukala 87.
• ANG PANUKALA 87 AY WALANG BAGONG BURUKRASYA.
Ang Panukala 87 ay nag-aatas ng mga independiyenteng pagsusuri,
mahihigpit na limitasyon sa paggasta sa pangangasiwa, mga bukas
na pulong na may pananagutan, at pagbabantay ng mga eksperto sa
pampublikong kalusugan at enerhiya—hindi ng mga pulitiko. Opisyal
na Lengguwahe ng Inisyatibo; § 26004(a)
HUWAG PALOLOKO SA MGA KOMPANYA NG LANGIS.
ANG SAPAT AY SAPAT NA. PAGBAYARIN ANG MGA
KOMPANYA NG LANGIS NG KANILANG MAKATARUNGANG
KABAHAGI.
BUMOTO NG OO SA 87. PARA SA MAS MALINIS, MAS MURANG
ENERHIYA.
DR. MARIO MOLINA, Premyong Nobel sa Kemistri
Unibersidad ng California, San Diego
TIM CARMICHAEL, Presidente, Koalisyon Para sa Malinis na Hangin
JAMIE COURT, Presidente
Pundasyon Para sa Nagbabayad ng Buwis at mga
Karapatan ng Mamimili

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi siniyasat ng alinmang opisyal na ahensiya
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PAGPOPONDO SA EDUKASYON. BUWIS SA PARSELA
NG TUNAY NA ARI-ARIAN. INISYATIBONG SUSOG SA
KONSTITUSYON AT BATAS.

Opisyal na Titulo at Kabuuran

Inihanda ng Abugado Heneral

PAGPOPONDO SA EDUKASYON. BUWIS SA PARSELA NG TUNAY NA ARI-ARIAN.
INISYATIBONG SUSOG SA KONSTITUSYON AT BATAS.
•
•
•
•

Nagkakaloob ng karagdagang pagpopondo sa pampublikong paaralan para sa kindergarten hanggang grado 12.
Pinopondohan ng $50 buwis sa bawat parsela ng tunay na ari-arian.
Hindi isinasama ang partikular na matanda at may kapansanang may-ari ng bahay.
Ang mga pondo ay dapat gamitin para sa pagbawas ng sukat ng klase, mga aklat-aralin, kaligtasan ng paaralan,
mga gawad na pasilidad ng Tagumpay sa Akademiko, at sistema ng datos upang timbangin ang pagiging
mabisa ng programang pang-edukasyon.
• Nagkakaloob ng pagbabayad sa Pangkalahatang Pondo upang mapagaan ang inaasahang pagbaba ng mga kita
sa buwis sa kita dahil sa karagdagang kabawasan na bunga ng bagong buwis sa parsela.
• Nag-aatas ng mga pagsusuri ng distrito ng paaralan, mga parusa sa maling paggamit ng pondo.
• Ang kita ay hindi isinasama sa pinakamababang pagpopondo sa edukasyon (Panukala 98) na mga kalkulasyon.

Kabuuran ng Tantiya ng Pambatasang Manunuri sa Netong Tama sa Pananalapi ng Estado at Lokal
na Pamahalaan:
• Kita ng estado sa buwis sa parsela na halos $450 milyon taun-taon, inilalaan sa mga distrito ng paaralan para sa
mga tinukoy na programang pang-edukasyon.
Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri

BATAYAN

88

Ang estado at mga lokal na pamahalaan sa California
ay nagpapataw ng maraming uri ng buwis at ginagamit
ang ibinungang kita upang suporta ang iba-ibang
aktibidad ng pamahalaan. Ang pinakamahalaang buwis
nig estado ay sa personal na kita, sa pagbebenta ng
karamihan sa mga uri ng paninda (tulad ng mga kotse,
kasangkapan, at muwebles), at mga tubo ng korporasyon.
Sa lokal na antas, ang pinakamahalagang buwis ay nasa
tinasang halaga ng ari-arian (tulad ng lupa at bahay ng
pag-aari ng pamilya, mga tindahan na nagtitingi, at mga
pasilidad na pang-industriya). Sa California, ang kitang
nilikha mula sa iba-ibang buwis na ito ay ginagamit
upang pondohan ang maraming uri ng programa ng
pamahalaan, kabilang ang mga programa sa edukasyon,
kalusugan, lipunan at kapaligiran.
Mga Buwis sa Lokal na Ari-arian. Ang mga lokal
na pamahalaan sa California ay nagpapataw ng buwis
na batay sa tinasang halaga ng ari-arian. Sa ilalim ng
naturang buwis, ang halagang dapat bayaran ay tumataas
habang ang halaga ng ari-arian ay tumataas. May mga
lokal na pamahalaan na nagpapataw rin ng isang uri ng
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buwis sa ari-arian na tinatawag na buwis sa parsela. Sa
ilalim ng ganitong uri ng buwis, ang halagang dapat
bayaran ay pangkaraniwang magkakapareho para sa
bawat parsela—o yunit—ng lupa. (Sa kasalukuyan, ang
pamahalaan ng estado ay hindi nagpapataw ng anumang
uri ng buwis na may kaugnayan sa ari-arian.)
Paggamit ng Kita sa Lokal na Buwis sa Parsela. Ang
kita sa lokal na buwis sa parsela ay maaaring gamitin
para sa anumang itinalagang layunin. Sa mga huling taon,
halimbawa, ang mga buwis sa parsela ay inaprobahan ng
mga botante sa maraming distrito ng paaralan at ginagamit
upang pondohan ang pagbawas ng sukat ng klase (CSR),
mga aklatan ng paaralan, teknolohiya ng edukasyon, at
ibang mga programang pang-edukasyon. Sa mga distritong
ito ng paaralan na may buwis sa parsela, ang kitang ito
ay maaaring malaking pinagkukunan ng pagpopondo
para sa kindergarten hanggang grado 12 (K–12) ng mga
programang pang-edukasyon. Sa buong estado, gayunman,
ang buwis sa parsela ay isang maliit na pinagkukunan ng
pagpopondo para sa mga distrito ng paaralan.
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Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri (ipinagpapatuloy)

MUNGKAHI
Ang Panukala 88 ay lumilikha ng isang pambuongestadong buwis sa parsela at ginagamit ang resultang
kita upang pondohan ang mga partikular na K–12 na
programang pang-edukasyon. Ito ay magkakabisa sa
Hulyo 1, 2007.

Lumilikha ng Pambuong-estadong $50 Buwis
sa Parsela
Ang panukala ay nagdaragdag ng isang bagong
seksyon sa Konstitusyon ng Estado na nagtatatag ng
taunang $50 buwis sa karamihan ng mga parsela ng
lupa sa California. (Ang dolyar na halagang ito ay
hindi magbabago sa paglipas ng panahon.) Para sa
mga layunin ng panukala, ang "parsela" ay binigyangkahulugan bilang isang yunit ng tunay na ari-arian sa
estado na kasalukuyang tumatanggap ng nakahiwalay
na singil sa lokal na buwis sa ari-arian. Ang kahulugang
ito ay magreresulta sa maraming indibidwal at negosyo
na kasalukuyang nagbabayad ng buwis sa ari-arian na
sasailalim sa bagong buwis sa parsela. Hindi isinasama
ng panukala sa bagong buwis ang anumang parsela na
ang may-ari ay: (1) naninirahan sa parsela, (2) karapatdapat sa umiiral na pagkalibre sa buwis sa ari-arian
ng may-ari ng bahay, at (3) 65 taong gulang o mas
matanda o isang taong may malubha at permanenteng
kapansanan.
Ang panukala ay may tadhana rin na tumitiyak na ang
pagpopondo para sa ibang mga programa ng pamahalaan
ay hindi apektado. Sa partikular, ang panukala ay
nagpapahintulot ng paglipat ng kita sa buwis sa parsela
sa Pangkalahatang Pondo ng Estado upang mapagaan
ang anumang kawalan sa kita sa buwis sa kita ng estado.
Ang kawalan ay mangyayari dahil sa mga karagdagang
kabawasan na may kaugnayan sa ari-arian na resulta ng
buwis sa parselang estado.

Nagpopondo sa mga Partikular na K–12 na
Programang Pang-edukasyon sa Pamamagitan
ng mga Nalikom sa Buwis
Karamihan sa kitang nalikha ng pambuong-estadong
buwis sa parsela ay ililipat sa isang bagong espesyal
na pondo ng estado. Sa mga perang unang idineposito
Para sa teksto ng Panukala 88 tingnan ang pahina 170.

sa pondong ito, ang panukala ay naglalaan ng $470
milyon para sa iba-ibang K–12 na mga programang
pang-edukasyon at mga inisyatibo, gaya ng ipinapakita
sa Pigura 1. Ang taunang paglalaan ng pagpopondo
ay iaakma sa proporsiyon—pataas o pababa—upang
ipakita ang aktuwal na mga kitang natanggap. Ang mga
perang ito ay kailangang tumulong sa mga kasalukuyang
perang ipinagkakaloob para sa mga programang ito.
Ang panukala ay naglalaan ng mga pera sa mga
distrito ng paaralan (at ibang mga lokal na ahensiya ng
edukasyon) sa iba-ibang paraan. Ang malaking bahagi
ng pagpopondo (mga halaga para sa K–12 CSR, mga
materyal sa pagtuturo, at kaligtasan ng paaralan) ay
ilalaan sa mga distrito ng paaralan, mga pampublikong
kinontratang paaralan, at mga opisina sa edukasyon ng
county na gumagamit ng isang bagong pormula kada
estudyante na lilikhain ng Lehislatura. Ang pormula ay
malamang na magkaloob ng mas mataas na antas ng
pagpopondo kada estudyante para sa mga estudyanteng
mas mataas ang gastos. (Sa partikular, ang pormula
PIGURA 1
Panukala 88: Paglalaan ng mga Kita sa Buwis sa Parsela

Programa

Taunang Inaasinta Halaga

Pagbawas ng sukat sa klase ng K–12
Mga Materyal sa Pagtuturo
Kaligtasan ng Paaralan
Mga Gawad na Pasilidad
Sistema ng datos
Kabuuan

(Sa mga Milyon)a

$175b
100b
100b
85c
10d
$470

a
Mga halagang iniaakma taun-taon, batay sa proporsiyon, upang
magpakita ng mga aktuwal na kitang makukuha.
b

Mga distrito ng paaralan, mga opisina sa edukasyon ng county, at
mga pampublikong kinontratang paaralan ay magiging karapat-dapat
tumanggap ng pagpopondo. Ang pagpopondo ay ipamamahagi na
ginagamit ang tinitimbang na pormula kada estudyante.

c

Ang mga distrito ng paaralan at mga pampublikong kinontratang
paaralan na nakakatugon sa partikular na pamantayan ay magiging
karapat-dapat tumanggap ng pagpopondo. Ang pagpopondo ay ibabatay
sa pantay na halaga kada estudyante na hanggang $500.

d
Hindi tinutukoy ng panukala kung paano o kung kanino ipamamahagi
ang mga pondo.
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ay upang magpakita ng mga diperensiya sa gastos
na resulta ng mga kapansanan ng mga estudyante,
kasayanan sa wikang Ingles, o kalagayang panlipunanpangkabuhayan.) Ang mga gawad na pasilidad ay
ilalaan sa mga distrito ng paaralan at mga kinontratang
pampublikong paaralan na gumagamit ng pirmihang
antas ng pagpopondo (hanggang $500) para sa bawat
estudyanteng nakatala sa mga partikular na paaralan na
gumaganap nang mas mataas sa pangkaraniwan. Para sa
sistema ng datos, ang panukala ay hindi tumutukoy kung
paano o para kanino ang pagpopondong ilalaan. (Ang
pagbabatas sa hinaharap ay malamang na kailanganin
sa paglilinaw ng mga naturang isyu.) Ang mga distrito
ng paaralan na tumatanggap ng mga pondo ng Panukala
88 ay aatasang gumawa ng taunang independiyenteng
pagsusuri na nagpapakita kung paano nila ginasta
ang mga perang ito at ilalagay online ang mga ulat
ng pagsusuri.

88

K–12 CSR. Sa kasalukuyan, ang estado ay
nagkakaloob ng $1.8 bilyon para sa programang CSR
para sa kindergarten hanggang grado grade 3 (K–3).
Ang programang ito ay nagpopondo sa mga distrito
ng paaralan para sa pagbawas ng sukat ng kanilang
K–3 na silid-aralan sa hindi hihigit sa 20 estudyante.
Ang karagdagang $175 milyon na ipinagkakaloob ng
panukalang ito ay maaaring gamitin upang isulong
ang pagbawas ng sukat ng klase sa mga grado K–3 o
para sa anumang ibang inisyatibo ng CSR. Halimbawa,
ang mga pondo ay magiging sapat upang bawasan ang
pangkaraniwang sukat ng klase ng ikaapat na grado
ng mga apat na estudyante (binabawasan ito mula sa
pambuong-estadong batay sa kalahatan na mga 29
estudyante patungo sa 25 estudyante).
Mga Materyal sa Pagtuturo. Sa kasalukuyan, ang
estado ay nagkakaloob ng higit sa $400 milyon tauntaon para sa pagbili ng mga materyal sa pagtuturo. Ito
ay katumbas ng mga $66 kada K–12 na estudyante. Ito
ay sapat upang bumili ng isang bagong pangunahing
aklat-aralin para sa karamihan ng mga estudyante sa
karamihan ng mga grado sa bawat taon ng paaralan.
Ang karagdagang $100 milyon na ipinagkakaloob
ng panukalang ito ay maaaring gamitin upang bumili
78 | Pagsusuri

ng anumang aklat-aralin o ibang mga materyal sa
pagtuturo na inaprobahan ng Lupon ng Edukasyon ng
Estado. Ang mga pondo ay malamang maging sapat
upang magkaloob ng mga 25 porsiyento ng K–12 na
mga estudyante ng isang karagdagang pangunahing
aklat-aralin bawat taon.
Kaligtasan ng Paaralan. Sa kasalukuyan, ang estado
ay nagkakaloob ng $548 millyon (o mga $90 kada
estudyante) para sa mga programang pagkatapos ng
mga klase, $97 milyon (o mga $40 kada grado 8–12 na
estudyante) para sa mga pangkalahatang programa sa
kaligtasan ng estudyante, at $17 milyon (o mga $3 kada
estudyante) para sa paligsahang mga gawad sa kaligtasan
ng paaralan. Ang karagdagang $100 milyon (o mga $16
kada estudyante) na ipinagkakaloob ng panukalang ito
ay maaaring gamitin para sa pagbabantay ng paaralan
ng komunidad at pagpigil ng karahasan, pamamagitan
sa panganib ng gang, at mga programa pagkatapos ng
mga klase at intersesyon.
Mga Gawad na Kaugnay ng Pasilidad. Sa
kasalukuyan, ang estado ay nagkakaloob ng mga pondo
para sa mga pasilidad ng paaralan na gumagamit ng mga
pangkalahatang obligasyong bono. Bilang karagdagan,
ito ay nagkakaloob ng $9 milyon taun-taon para sa
nakalipas na maraming taon upang tulungan ang mga
kinontratang paaralan sa mga lugar ng maliliit ang kita
na masagot ang ilan sa kanilang mga gastos sa pagarkila ng pasilidad. Ang $85 milyon na ipinagkakaloob
ng panukalang ito ay para sa mga distrito ng paaralan at
mga kinontratang paaralan na hindi pa nakakatanggap
ng anumang pera ng pangkalahatang obligasyong bono
para sa mga pasilidad ng paaralan. Bilang karagdagan,
ang mga kinontratang paaralan ay karapat-dapat lamang
kung ang mga ito ay pinamamahalaan o pinatatakbo
ng isang di-nagtutubong korporasyon. Kung ang mga
kondisyong ito ay matugunan, ang mga distrito ng
paaralan at mga kinontratang paaralan ay tatanggap
ng pagpopondo para sa bawat estudyanteng nakatala
sa isang paaralan na kabilang sa pangunahing 50
porsiyento batay sa mga marka sa pagsusulit na ayon sa
pamantayan ng estado. Magagamit nila ang mga gawad
para sa anumang pangkalahatang layunin. Ang mga
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distrito at paaralan na tumatanggap ng mga naturang
gawad ay pagbabawalan na tumanggap ng mga pera ng
pangkalahatang obligasyong bono sa hinaharap maliban
kung ang bono ay malinaw na nagpapahintulot sa kanila
na tumanggap ng naturang pagpopondo. Tinatantiya
namin na mga 40 di-kinontratang paaralan (naglilingkod
sa wala pang 1 porsiyento ng lahat ng nag-aaral sa dikinontrata) ay magiging karapat-dapat sa pagpopondo.
Para sa mga kinontratang paaralan, tinatantiya namin na
mga 100 paaralan (naglilingkod sa mga 25 porsiyento
ng lahat ng nag-aaral sa di-kinontrata) ay magiging
karapat-dapat sa pagpopondo.
Sistema ng Datos. Sa kasalukuyan, ang estado ay
sa diwa ay walang ipinagkakaloob na pagpopondo ng
estado na ipinahayag na para sa patuloy na pagkulekta
at pagpapanatili ng datos sa antas ng estuyante at
sa antas ng guro. Ang karagdagang $10 milyon na
ipinagkakaloob ng panukalang ito ay para sa nakapaloob
na pahabang sistema ng datos. Ang naturang sistema ay
magpapahintulot sa estado upang sukatin ang pagganap
ng estudyante at guro sa paglipas ng panahon. Ang
panukala ay nag-aatas sa mga distrito ng paaralan na
kumulekta at mag-ulat ng datos na kailangan upang
lumikha at panatilihin ang sistema.

MGA EPEKTO SA PANANALAPI
Tinatantiya namin na ang pambuong-estadong buwis
sa parsela ay magreresulta sa halos $450 milyon sa
bagong kita sa buwis bawat taon. Dahil ang dolyar na
halaga ng buwis ay hindi tataas, ang kabuuang kita sa
buwis sa parsela ay madaragdagan unti-unti sa paglipas
ng panahon habang ang mga bagong parsela ng lupa
ay nililikha (tulad ng mga bagong subdibisyon ng ariarian). Halos $30 milyon ng kita sa buwis sa parsela
ay ililipat taun-taon sa Pangkalahatang Pondo ng
estado upang mapagaan ang isang inaasahang pagbaba
sa mga buwis sa kita ng estado (dahil sa nadagdagang
kabawasan sa buwis na kaugnay ng ari-arian). Bilang
karagdagan, ang panukala ay naglaan ng hindi hihigit
sa 0.2 porsiyento (o humigit-kumulang na $1 million
taun-taon) para sa pangangasiwa ng county ng buwis sa
parsela. Ang natitira sa kita ng bagong buwis ay ilalaan
sa mga paaralan para sa mga tinukoy na programang
pang-edukasyon. Ang mga kitang ito ay malamang na
maging medyo mas mababa kaysa sa kailangan upang
matugunan ang itinalagang antas ng pagpopondo ng
panukala. Kung gayon, ang mga paglalaan ng programa
ay iaakma pababa ayon sa proporsiyon.

88

Para sa teksto ng Panukala 88 tingnan ang pahina 170.
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PANGANGATWIRANG PANIG SA PANUKALA 88
PANUKALA 88: ISANG MATALINONG PAMUMUHUNAN PARA
SA ATING MGA PAARALAN, ATING MGA ESTUDYANATE, AT
HINAHARAP NG CALIFORNIA
Isaalang-alang:
• Ang mga estudyante sa isang-ikatlo ng mga silid-aralan ng California
ay walang aklat-aralin na naiuuwi—at marami ang walang aklat-aralin
na nagagamit sa klase.
• Ang mga guro ay nagbabayad para sa mga materyal ng paaralan mula
sa kanilang sariling bulsa.
• Napakaraming silid-aralan ng California ay siksikan pa rin.
• Ang Panukala 88 ay tutulong sa California na magtapos ng mga sanay,
edukadong lakas paggawa na mahalaga sa isang malusog na kapaligiran
sa negosyo at sa kasaganaan ng ekonomiya ng ating estado.
PANUKALA 88: LOKAL NA KONTROL NG MGA DOLYAR PARA
SA MGA SILID-ARALAN
Ang mga pangangailangan ng edukasyon sa mga komunidad at
paaralan ay hindi magkakatulad lahat. Ang Panukala 88 ay nagkakaloob
ng pagpopondo na tuwiran sa mga lokal na paaralan at sa mga distrito ng
paaralan upang ang mga ito, hindi ang Lehislatura, ang magpasiya kung
saan gagastahin ang mga pondo.
Ang Panukala 88 ay magkakaloob ng dedikadong pagpopondo upang:
• Bawasan ang sukat ng klase upang ang mga estudyante ay makakuha
ng pagtuturo na mas ibinabagay sa indibibwal na pangangailangan
• Magkaloob ng mga aklat-aralin at ibang mga materyal sa pag-aaral,
upang ang mga guro ay hindi na kailangang magbayad para sa mga
pangunahing pangangailangan mula sa kanilang sariling bulsa.
• Gawin ang mga paaralan na mas ligtas para sa mga estudyante at guro at
tumulong na patigilin ang karahasan sa kampus at mga gang
PANUKALA 88: ISANG MAINGAT AT MAKATARUNGANG
PAMUMUHUNAN
Ang Panukala 88 ay maglalagay ng higit sa $500 milyon sa isang taon
nang tuwiran sa ating mga lokal na paaralan sa pamamagitan ng maliit
(mga 14¢ kada araw/$50 kada taon) ng pagtasa sa parsela ng ari-arian.
Ang mga pondo mula sa Panukala 88 ay gagamitin upang mamuhunan
sa ating mga guro at estudyante, nagkakaloob sa mga lokal na paaralan
ng mga kailangang tagatulong, tulad ng mga aklat-aralin, kompyuter, at
ibang mga materyal. ANG MGA GURO AY HINDI NA KAILANGANG
DUMUKOT SA KANILANG BULSA UPANG BAYARAN ANG MGA
MATERYAL SA SILID-ARALAN.
Upang protektahan ang mga nasa pirmihang kita, ANG PANUKALA
88 AY NAGLILIBRE SA MGA NAKAKATANDA AT MAY

KAPANSANAN NA MAY-ARI NG BAHAY [SEKSYON 21.5(b)].
PANUKALA 88: MAHIGPIT NA PANANAGUTAN AT MGA
TAUNANG PAGSUSURI
Ang mga pondo mula sa Panukala 88 ay ipinagbabawal na gamitin
para sa mga pangkaraniwang gastos sa pangangasiwa at ang Lehislatura
ay hindi maaaring ilipat ang pera sa ibang mga programa [Seksyon 6.2].
Upang matiyak na ang mga pondo ay pumupunta sa mga silid-aralan
at pag-aaral ng estudyante, ang Panukala 88 ay nag-aatas ng taunang
independiyenteng pagsusuri [Seksyon 6.2.(5)c] at mga parusa sa
maling paggamit.
Sa Panukala 88, alam natin ang eksaktong pupuntahan ng pera at
makakatiyak na ito ay matalinong ginagasta.
PANUKALA 88: ANG SUSUNOD NA HAKBANG SA
PAGPAPAHUSAY NG ATING SISTEMA NG EDUKASYON NG K–12
Ang mga nagbabayad ng buwis ay namuhunan sa ating sistema ng
paaralan sa pamamagitan ng pag-aproba sa mga lokal at pang-estadong
bono upang magtayo ng mga bagong silid-aralan at baguhin ang yari ng mga
lipas na sa panahon na pasilidad. Pero ang mga bono ay hindi nagbabayad
para sa mga guro, aklat-aralin, o ibang mga materyal at panustos sa pagaaral. Ang Panukala 88 ay nalalagay ng mga pondo sa ating mga silidaralan at nagpapahintulot sa mga lokal na edukador na gamitin ang mga
pondo kung saan pangunahing kailangan ang mga ito.
PANUKALA 88: ISANG BOTO PARA SA MGA GURO AT ATING
MGA ANAK
Ang mga guro ay may isa sa mga pinakamahalagang trabaho. Pero
ang kanilang mga trabaho ay ginagawang mahirap dahil sa mga siksikang
silid-aralan at kawalan ng mga basikong gamit. Ang OO sa Panukala 88 ay
tutulong na magkaloob sa mga guro ng mga tagatulong na kailangan nila
upang turuan ang ating mga bata at bigyan ang mga bata ng atensiyon na
kailangan nila at nararapat sila.
BASAHIN NINYO MISMO ANG PANUKALA 88. ITO’Y ISANG
MALIIT NA PAMUMUHUNAN NGAYON NA MAKAKAGAWA NG
MALAKING PAGKAKAIBA SA ATING HINAHARAP.
Bumoto ng OO sa 88: Mas Maraming Aklat-aralin at Materyal sa Pagaaral, Mas Maliliit na Klase, at Mas Ligtas na mga Paaralan!
REED HASTINGS, Nakaraang Presidente
Lupon ng Pagpapantay ng Estado ng California
JACK O’CONNELL, Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ng Estado
ng California

SAGOT SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PANUKALA 88
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Ang Kapisanan ng mga Magulang-Guro ng California (PTA) ay
nagsasabi ng “HINDI sa Panukala 88.”
Ang PTA ay magsasabi ba ng “Hindi sa 88” kung ito ay nakakatulong
sa mga paaralan ng ating mga anak?
Ang Panukala 88 ay mapanlito at mapanligaw. WALA KAHIT ISANG
SALITA sa Panukala 88 tungkol sa pagtulong sa mga guro na bumibili ng
mga materyal.
At, ang 88 ay nagbibigay ng impresyon na ang lahat ng pondo ay
pupunta sa mga silid-aralan. Kalokohan! Ang Panukala 88 ay lumilikha
ng mga suson ng mga bagong burukrasya at pinalalawak ang mga
lumang burukrasya—para sa isang programa na panghabang panahon na
nagbabawal sa mga gawad na pasilidad ng Panukala 88 sa higit sa 95% ng
mga paaralan ng ating mga anak!
Itong lubos na bagong uri ng buwis sa parsela ng ari-arian ay
kukulektahin mula sa 10 milyong may-ari ng ari-arian ng 58 kolektor ng
buwis ng county—may mga bagong espesyal na pagkalibre.
At saka ang inyong pera ay pupunta sa Lehislatura ng Estado, na
magpapasiya kung sino ang tatanggap ng inyong perang buwis. (Panukala
88—Seksyon 6.2[d])
At saka ang 1000+ na distrito ng paaralan ay kukulekta ng mga bagong
datos mula sa 9300+ na paaralan ng California.
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At saka ang Panukala 88 ay mag-aatas ng pagsusuri mula sa isang
bagong “nakapaloob na pahabang sistema ng datos ng guro at estudyante
gaya ng nilinaw ng Lehislatura.” (Seksyon 6.2 [b] [5])
Si Ingat-yaman ng County Paul McDonnell ay nagsabi: “Ang Panukala
88 ay isang magastos na bangungot na pampangasiwaan, lumilikha ng mga
bagong suson ng magastos na burukrasya.”
Ang Panukala 88 ay lumilikha ng isang lubos na bagong uri ng buwis
sa ari-arian, nangangailangan ng mayoriyang boto lamang upang ipasa,
nagbubukas ng trangkahan sa mga bagong panukala sa buwis sa parsela
ng ari-arian. Isang buwis na walang petsa ng pagtatapos—tatagal ito nang
habang panahon. Mas kaunti sa 5% ng mga paaralan ng ating anak ay
makakahingi sa Lehislatura ng Estado ng gawad na pasilidad?
Ang ating mga anak, ang ating mga paaralan, at ating mga nagbabayad
ng buwis ay nararapat sa mas mabuti. Mas mabuti nang malaki.
Ang mga Magulang, Guro, at Nagbabayad ng buwis ay sumasangayon…HINDI sa 88!
CLIFFORD CORIGLIANO, SR., Guro ng Taon, 2003
ART PEDROZA, Miyembro ng Pederasyon ng mga Guro ng California at
Amerika, AFL-CIO
LORIE McCANN, Presidente ng Lokal na Kapisanan ng mga
Magulang-Guro

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

PAGPOPONDO SA EDUKASYON. Panukala
BUWIS SA PARSELA NG TUNAY NA ARI-ARIAN.
Inisyatibong Susog sa Konstitusyon AT BATAS.
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PANGANGATWIRANG LABAN SA PANUKALA 88
Lahat ng taga-California ay gusto ng mas mabuting paaralan, pero ang
mga tagapagtaguyod ng Panukala 88 ay gumamit ng maling pagharap.
Ang mga nag-aalalang guro at magulang ay sumama sa mga grupo ng
nagbabayad ng buwis at mga organisasyon ng maliit na negosyo upang
salungatin ang Panukala 88. Narito kung bakit:
• Ang Panukala 88 ay walang ginagawa upang matiyak na ang mga
pondong nalikom sa inyong komunidad ay ginagasta sa inyong mga
paaralan. Hinahayaan ng Panukala 88 ang Lehislatura ng Estado na
ibigay ang inyong pera ng buwis sa alinmang distrito ng paaralan sa
estado.
• Ang Panukala 88 ay lumilikha ng lubos na bagong uri ng pambuongestadong buwis sa ari-arian. Sa kasalukuyan, ang lahat ng buwis sa ariarian ay lokal na kinukulekta at ginagamit para sa mga lokal na serbisyo,
tulad ng pagpapabuti ng inyong mga lokal na paaralan, pagbawas ng
pagsisikip ng trapiko, pagpapahusay ng pangangalagang pangkalusugan,
at pagtataas ng kakayahan ng paglaban sa sunog, paramediko, at
pagpapatupad ng batas. Ang buwis sa parsela ng ari-arian ng Panukala
88 ay pupunta muna sa Estado.
• Ang Panukala 88 ay magpapataw ng unang pambuong-estadong buwis
sa ari-arian mula noong 1910 at hihimok sa ibang mga espesyal na
interes na magpasa ng iba pa at mas malalaking buwis sa parsela ng
ari-arian para sa kanilang mga sariling interes na isinusulong.
• Ang pagbukas ng pinto sa bagong buwis sa parsela ng ari-arian ay
maaaring humantong sa malalaking bagong buwis sa ari-arian, kontra
sa malinaw na hangarin ng Panukala 13 na limitahan ang mga buwis
sa ari-arian. Nakikita namin ang mga may-ari ng maliliit na bahay at
maliliit na tindahan na mabubuwisan palabas ng kanilang mga bahay
at tindahan.
• Ang bagong batas na ito ay hindi matatapos; babayaran natin nang
habang panahon, may ginagawa man ito upang tulungan ang mga
paaralan o wala!
• Ang Panukala 88 ay nagbibigay sa mga pulitiko ng Sacramento ng
nadagdagang kapangyarihan upang magpasiya kung saan at paano
gagastahin ang inyong pera.
• Ang Panukala 88 ay gumagamit ng isang butas upang makalusot sa
dalawang-ikatlong boto na iniaatas sa Panukala 13 na pagtaas ng mga
buwis. Ang Panukala 13 ay nag-aatas ng dalawang-ikatlong pag-aproba
ng botante upang ipataw ang lokal na buwis sa parsela ng ari-arian.
Ang Panukala 88 ay magpapataw ng isang bagong pambuong-estadong
buwis sa parsela ng ari-arian sa pamamagitan ng boto ng simpleng

mayoriya lamang. Resulta nito, mas madaling magpataw ng mga
bagong pambuong-estadong buwis sa parsela kaysa isang lokal na
buwis sa parsela. Ito ay isa pang magandang dahilan upang patigilin
ang pambuong-estadong buwis sa parsela ng ari-arian ngayon bago
tayo bahain ng mga panukala sa buwis sa parsela ng ari-arian.
Ang mga taong nag-aalala tungkol sa ating mga bata at paaralan
ay nagsasabi:
“Bilang isang guro ng pampublikong paaralan, walang mas mahalaga
sa akin kaysa kalidad ng ating mga paaralan. Ang Panukala 88 ay
mahinang isinulat, ito ay magreresulta sa pera ng buwis na nalikom sa
ating komunidad na ginagasta ng Lehislatura ng Estado kahit saan
sa estado.”
—Lillian T. Perry, Guro ng Panggitnang Paaralan
Guro ng Taon 2002
“Kami ay mga magulang ng dalawang bata sa mga pampublikong
paaralan at aktibo sa aming PTA. Kami ay labis na nag-aalala tungkol
sa epekto ng Panukala 88 sa ating mga lokal na paaralan at boboto
ng HINDI.”
—Paul and Susanna Fong
El Dorado Hills
“Karamihan sa mga guro ng paaralan na kilala ko ay boboto ng Hindi
sa Panukala 88. Ito’y masama para sa ating mga paaralan at masama para
sa ating mga anak.”
—Kate McGowan-Otto,
Guro ng Ika-4 na Grado
Nagwagi, Gantimpala sa Marangal na Serbisyo, 2005
Ang Panukala 88 ay hindi lulutas ng mga problema, ito ay lilikha ng mga
bago. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga Magulang at Guro ay sumasangayon sa mga Nagbabayad ng Buwis at mga May-ari ng Maliit na Negosyo.
Bumoto ng HINDI sa Panukala 88.
Para
sa
karagdagang
impormasyon,
bisitahin
ang:
www.noprop88.com.
DR. TOM BOGETICH, Tagapagpaganap na Direktor
Lupon ng Pagpapantay ng Estado ng (Ret.)
JON COUPAL, Presidente
Howard Jarvis na Kapisanan ng mga Nagbabayad ng Buwis
JOEL FOX, Presidente
Komite sa Aksyon ng Maliit na Negosyo

SAGOT SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PANUKALA 88
Mangyaring basahin ninyo mismo ang Panukala 88. Ito’y isang
kainamang pamumuhunan upang tumulong na matiyak na ang mga
estudyante ay may mga isinapanahong aklat-aralin, mas maliliit na klase,
at mas ligtas na kampus.
Dalawang labis na konserbatibong grupo ng espesyal na interes ay
sumasalungat sa panukalang ito, tulad ng pagsalungat nila sa ibang mga
pagsisikap na pahusayin ang pampublikong edukasyon sa ating estado.
Sila ay hindi kailanman nagmungkahi ng isang solusyon upang ayusin ang
ating mga paaralan. Sa halip, nagtatago sila sa likod ng tabing na usok ng
pagbaluktor at sasabihin ang kahit ano upang pigilan ang Panukala 88.
Pero huwag basta tanggapin ang aming salita. BASAHIN NINYO
MISMO ANG PANUKALA 88. Saka mangyaring samahan ang mga guro,
magulang, negosyo, at nagbabayad ng buwis sa buong estado sa pagboto ng
OO sa 88.
Ang Panukala 88 ay:
• Titiyak na ang mga guro ay hindi kailangang magbayad para sa mga
materyal sa pag-aaral mula sa kanilang sariling bulsa.
• Protektahan ang mga estudyante mula sa mga gang at karahasan sa
ating mga kampus ng paaralan.
• Bawasan ang mga sukat ng klase upang ang mga estudyante ay
makakuha ng atensiyon na nararapat sila.

•

Panatilihin ang mga pondo na malayo sa mga kamay ng mga pulitiko
sa Sacramento upang matiyak na ang BAWAT DOLYAR ay pumupunta
sa ating mga lokal na paaralan at ang BAWAT KOMUNIDAD AY
NAKIKINABANG.
• Magkaloob sa mga nagbabayad ng buwis at negosyo ng pantay na
interes sa pagpapahusay ng ating mga paaralan.
• Iatas ang pinakamahigpit na iniaatas sa pananagutan at pamantayan na
iminungkahi upang matiyak na ang mga pondo ay hindi nasasayang.
• Protektahan ang pinakamahina sa pagbibigay ng pagkalibre sa mga
nakatatanda at may kapansanang may-ari ng bahay.
• Tiyakin na ang mga may-ari ng bahay ay protektado pa rin laban sa mas
matataas na buwis dahil sa nadagdagang halaga ng ari-arian.
Oo sa Panukala 88—Ito’y isang maliit na pamumuhan na may
malalaking pakinabang—mas maliliit na klase, mga bagong aklat-aralin,
at mas maraming materyal sa pag-aaral.
SHELBI WILSON, Guro ng Taon ng California, 2006
RUSSELL “RUSTY” HAMMER, Dating Tagapagpaganap ng Kamara
de Komersiyo
STEPHANIE PRIDMORE, Presidente ng Lokal na PTA

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi siniyasat ng alinmang opisyal na ahensiya
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Opisyal na Titulo at Kabuuran

Inihanda ng Abugado Heneral
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• Nagtatadhana na ang mga kandidato para sa inihalalal na katungkulan ng estado na nakakatugon sa mga partikular na
iniaatas sa pagiging karapat-dapat, kabilang ang pagsingil ng isang tinukoy na bilang ng $5.00 kontribusyon mula sa mga
botante, ay maaaring magboluntaryong tumanggap ng pagpopondo ng publiko sa kampanya mula sa Komisyon sa mga
Makatarungang Gawaing Pampulitika, sa mga halagang nag-iiba depende sa inihahalal na katungkulan at uri ng halalan.
• Nagtataas ng antas ng buwis sa kita sa mga korporasyon at mga institusyon ng pananalapi ng 0.2 porsiyento upang
pondohan ang programa.
• Nagpapataw ng mga bagong limitasyon sa mga kontribusyon sa kampanya sa mga kandidato sa katungkulan sa estado at
mga komite sa kampanya, at mga bagong kabawalan sa mga kontribusyon ng mga tagalobi, mga kontratista sa estado.
• Naglilimita sa mga partikular na kontribusyon at paggasta ng mga korporasyon.

Kabuuran ng Tantiya ng Pambatasang Manunuri sa Netong Tama sa Pananalapi ng Estado at Lokal
na Pamahalaan:
• Nadagdagang kita (pangunahin mula sa mga nadagdagang buwis sa mga korporasyon at mga institusyon ng pananalapi)
na may kabuuan na higit sa $200 milyon taun-taon. Ang mga pondo ay gagastahin sa pagtustos ng publiko sa mga
kampanyang pampulitika para sa mga inihahalal na opisyal ng estado.

Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri

PANGKALATAHANG-TANAW SA
PANUKALA
Ang panukala ay ginagawa ang malalaking pagbabago sa paraan
na ang mga kampanyang pampulitika para sa mga kandidato
ng estado at mga panukala ng balota ay pinopondohan. Ang
mga kandidato ay makakapili na tumanggap ng pampublikong
pagpopondo para sa mga gatos ng kanilang mga kampanya.
Para sa mga kandidatong ito na pumili na huwag tumanggap ng
pampublikong pagpopondo, ang mga umiiral na limitasyon sa
halaga ng mga donasyong pampulitika ("mga kontribusyon")
ay ibababa. Ang Pigura 1 ay nagpapakita ng mga pangunahing
tadhana ng panukala, na tinalakay ng mas detalyado sa ibaba.

KARANASAN

89

Mga Kasalukuyang Limitasyon sa mga Kontribusyong
Pampulitika. Ang mga kandidato para sa mga tanggapan ng
estado ay kumukulekta ng mga donasyon mula sa mga indibidwal,
korporasyon, partidong pampulitika, at ibang mga organisasyon
(tulad ng mga unyon ng paggawa at di-nagtutubong organisasyon)
upang bayaran ang mga gastos ng kanilang mga kampanyang
pampulitika. Ang pinakamataas na halaga ng pera na maaaring
ibigay ng bawat tao o grupo sa isang kandidato ay ipinapasiya
ng batas ng estado. Ang mga limitasyon ay huling binago nang
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aprobahan ng mga botante ang Panukala 34 sa pangkalahatang
halalan ng Nobyembre 2000. Ang mga kasalukuyang limitasyon
sa halaga ng pera na maaring ibigay ay depende sa katungkulan na
hinahangad kung sino ang nagbibigay ng donasyon. Halimbawa,
ang isang indibidwal ay maaaring magbigay sa isang kandidato
para sa Asembleya ng estado ng donasyon na hanggang $3,300.
Sa kabilang banda, ang isang partidong pampulitika ay maaaring
magbigay sa kaparehong kandidato ng kahit magkano na pinili
nito. Ang isang kandidato ay maaaring tumanggap ng mga
donasyon anumang oras bago ang halalan at maaaring gumasta
ng walang limitasyon ng anumang perang nakulekta.
Papel ng mga Komite at mga Independiyenteng Paggasta.
Sa halip na gumawa ng mga donasyon nang tuwiran sa mga
kandidato, may mga indibidwal at grupo na piniling gumawa
ng mga donasyong pampulitika sa "mga komite." Ang mga
komiteng ito ay kumukuha ng donasyon at saka nagpapasiya
kung sinong mga kandidato ang bibigyan ng pera. Halimbawa,
ang isang uri ng komite—isang komite ng maliit na tagaambag—
ay tumatanggap ng mga donasyon na hanggang $200 mula
sahigitsa 100 indibidwal at saka ipinamamahagi ang mga
pondo sa mga kandidato. Ang ibang mga indibidwal, grupo
at komite ay pumili na gastahin ang pera sa mga kampanyang
pampulitika nang hindi nagbibigay ng pera nang tuwiran sa mga
kandidato. Sa halip, gumagawa sila ng "mga independiyenteng
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Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri (ipinagpapatuloy)
paggasta" nang hindi nakikipag-ugnayan sa kandidato. Ang mga
independiyenteng paggastang ito, tulad ng mga anunsiyo sa
telebisyon o pahayagan, ay maaaring humimok sa mga botante
na suportahan o salungatin ang isang kandidato. Walang mga
limitasyon sa halaga ng pera na maaaring iambag o gastahin sa
mga independiyenteng paggasta.

PIGURA 1
Panukala 89: Mga Pangunahing Tadhana
 PampublikongPagpopondo sa mga Kandidatong
Pampulitika
• Ang isang kandidato para sa katungkulan sa
estado na nakakatugon sa mga partikular na
iniaatas ay maaaring tumanggap ng mga pondo
ng estado upang bayaran ang mga gastos ng isang
kampanyang pampulitika.
• Ang halaga ng mga pondo ng estado na
matatanggap ng isang kandidato ay tataas kung
ang kalaban ay gumasta ng mas marami sa mga
pribadong pondo.
 Mas Mababang Halaga ng Kontribusyon para sa mga
Pribadong Pinopondohang Kandidato
• Para sa mga kandidatong pumili na hindi
tumanggap ng pampublikong pagpopondo, ang
halaga ng pera na makukulekta mula sa bawat
indibidwal, korporasyon, o ibang grupo ay mas
mababa kaysa kasalukuyan.
 Mga Kabawalan sa Kontribusyon Para sa Mga
Panukala sa Balota ng Estado
• Naglalagay ng mga bagong limitasyon sa
mga kontribusyon sa mga pagsisikap ng mga
kandidato na suportahan o salungatin ang mga
panukala sa balota.

Mga Panukala sa Balota. Walang mga limitasyon sa halaga
ng pera na maaaring kulektahin o gastahin panig at laban sa mga
panukala sa balota (mga panukala).
Mga Responsibilidad ng Pamahalaan. Ang mga batas sa
pagtustos sa kampanya ng estado ay pinangangasiwaan ng
Kalihim ng Estado (SOS) at ng Komisyon sa Makatarungang
Gawaing Pampulitika (FPPC). Sa ilalim ng batas ng estado, dapat
sabihin sa SOS ng mga indibidwal at grupo kung magkano ang
ibinigay, natanggap, at ginasta sa mga kampanyang pampulitika.
Ang impormasyong ito ay makukuha ng publiko—pangkaraniwan
sa Internet. Ang FPPC ay may pananagutan sa pagpapatupad ng
mga batas upang matiyak na ang mga kandidato at tagaambag ay
sumusunod sa mga tuntunin. Maaaring tasahin ng FPPC ang mga
multa sa mga kandidato na lumalabag sa mga batas sa halalan.

MUNGKAHI
Ang panukalang ito ay gumagawa ng mahahalagang pagbabago
sa mga batas ng estado tungkol sa pagtustos sa mga kampanya
para sa mga inihalalal na katungkulan sa estado at mga panukala
sa balota ng estado. Ang mga tadhana ng panukala tungkol
sa mga kandidato para sa katungkulan ay pangkaraniwang
nakakaapekto sa mga inihahalal na opisyal lamang ng estado
(tingnan ang Pigura 2).

PIGURA 2
Mga Inihahalal na Opisyal ng Estado na Sakop ng Panukala 89

Mga Opisyal na Pambuong-estado
Gobernador

• Naglalagay ng mga bagong limitasyon sa mga
kontribusyon mula sa mga korporasyon upang
suportahan o salungatin ang mga panukala sa balota.

Tinyente Gobernador

 Mas Matataas na Buwis sa Korporasyon
• Nagtataas ng antas ng buwis sa mga korporasyon
at mga institusyon ng pananalapi. Para sa mga
korporasyon, ang antas ng buwis ay tataas
mula 8.84 na porsiyento patungo sa 9.04
na porsiyento. Para sa mga institusyon ng
pananalapi, ang antas ng buwis ay tataas mula
10.84 na porsiyento patungo sa 11.04 na
porsiyento.

Kalihim ng Estado

• Lumilikom ng higit sa $200 milyon bawat taon
upang ipatupad ang panukala.

Para sa teksto ng Panukala 89 tingnan ang pahina 172.

Abugado Heneral

Ingat-yaman

89

Kontroler
Komisyonado ng Seguro
Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo

Lehislatura
Mga Senador (40)
Mga Miyembro ng Asembleya (80)

Mga Miyembro ng Lupon ng Pagpapantay (4)
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PAMPUBLIKONG PGPOPONDO SA MGA
KANDIDATONG PAMPULITIKA
Ang panukala ay nagtatatag ng isang sistema para sa mga
kandidato upang tumanggap ng mga pampublikong pondo
upang bayaran ang mga gastos ng pagkampanya para sa mga
katungkulan sa estado.

Mga Iniaatas upang Makatanggap ng Pera
Upang makatanggap ng pampublikong pagpopondo para sa
isang kampanya, ang isang kandidato ay kailangang makatugon
sa mga partikular na iniaatas:
• $5 Donasyon at mga Pirma. Ang isang kandidato ay
aatasan na kumulekta ng isang bilang ng $5 donasyon ("mga
kuwalipikadong kontribusyon") at mga pirma mula sa mga
residente bago ang primaryang halalan. Gaya ng ipinapakita
sa Pigura 3, ang kinakailangang bilang ng mga donasyon
ay mula 750 hanggang 25,000 depende sa katungkulan
na hinahangad. Ang panukala ay nag-aatas na ang mga
donasyong ito ay bayaran sa estado.
• Mga Pribadong Kontribusyon. Upang tumanggap ng
pagpublikong pagpopondo, ang isang kandidato ay hindi
maaaring tumanggap ng pribadong pagpopondo sa kampanya,
na may dalawang pangunahing eksepsiyon. Una, simula sa
hanggang 18 buwan bago ang isang primaryang halalan, ang
panukala ay nagpapahintulot sa mga kandidato na kulektahin
at gastahin ang mga panimulang kontribusyon, o "binhing
pera." (Ang mga pondong ito ay magagamit, halimbawa,
upang bayaran ang mga gastos sa pagkulekta sa mga
kuwalipikadong kontribusyon at mga pirma.) Ang panukala
ay nagtatakda sa mga ganitong uri ng donasyon sa $100
bawat isa. Ang kabuuang donasyon ay magiging limitado
sa pagitan ng $10,000 at $250,000 depende sa katungkulan
(tingnan ang Pigura 3). Ang mga pondong ito ay maaaring

gastahin hanggang 90 araw bago ang primaryanghalalan.
Ikalawa, ang mga kandidato ay magpapatuloy na tumanggap
ng mga donasyon mula sa mga partidong pampulitika.
Ang mga donasyon mula sa mga partidong pampulitika ay
sasailalim sa mga limitasyon na katulad ng sa mga kandidato
na pumiling hindi tumanggap ng mga pampublikong pondo
(inilarawan sa ibaba).
• Ibang mga Iniaatas. Sa pagtanggap ng mga pampublikong
pagpopondo, ang isang kandidato ay sasailalim sa ilang
mga karagdagang iniaatas. Halimbawa, ang mga kandidato
ay aatasan na lumahok sa mga pampublikong debate bago
ang bawat halalan. Bilang karagdagan, ang mga kandidato
ay hindi makakagamit ng kanilang mga personal na pondo
upang bayaran ang mga gastos sa kampanya.

Pampublikong PagpopondonaI Pinagkakaloob
Ang mga kandidatong nakakatugon ng mga iniaatas na
inilarawan sa itaas ay magiging karapat-dapat tumanggap ng
mga pampublikong pondo. Gaya ng ipinapakita sa Pigura 3, ang
halaga ng pagpopondo ay mag-iiba batay sa (1) katungkulan na
hinahangad at (2) kung ito ay isang primarya o pangkalahatang
halalan. Halimbawa, para sa isang primaryang halalan, ang
isang kandidatong tumatakbo para sa Asembleya ay maaaring
tumanggap ng $250,000 para sa primaryang halalan at
karagdagang $400,000 para sa pangkalahatang halalan (kung
matagumpay sa primaryang halalan). Ang isang kandidato para
Gobernador ay maaaring tumanggap ng $10 milyon sa primaryang
halalan at karagdagang $15 milyon sa pangkalahatang halalan.
Ang FPPC ay mangangasiwa ng mga pondo at gagawa ng mga
pagbabayad na ginagamit ang isang sistema ng kard ng debito.
Mga Karagdagang Pampublikong Pondo. Sa mga kaso
kung saan ang kalaban ng isang kandidato ay pumili na huwag
lumahok sa sistema ng pampublikong pagtustos, ang panukala
ay nagpapahintulot sa kalahok na kandidato na tumanggap ng

PIGURA 3
Panukala 89: Mga Tadhana ng Pagtustos ng Publiko para sa mga Kandidato ng Mayor na Partido
Mga Unang Hakbang

89
Katungkulan
Asembleya

Pagtustos ng Publiko na Makukuha

BILANG NG $5
KONTRIBUSYON

PINAKAMATAAS
NA PANIMULANG
KONTRIBUSYON

PRIMARYANG
HALALAN

PANGKALAHATANG
HALALAN

750

$10,000

$250,000

$400,000

Senado

1,500

20,000

500,000

800,000

Lupon ng Pagpapantay

2,000

30,000

250,000

400,000

Mga opisyal na pambuong-estado
Gobernador
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2,000,000

25,000

250,000

10,000,000

15,000,000
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mga karagdagang pondo sa ilang kaso. Sa partikular, kung ang
isang kalaban ay gumasta ng mas marami sa mga pribadong
pondo kaysa halaga ng makukuhang pampublikong pondo, ang
mga karagdagang pampublikong pondo ay ipagkakaloob sa
kandidato nang dolyar-sa-dolyar. Katulad nito, ang isang kalahok
na kandidato ay tatanggap ng karagdagang pampublikong
pondo kung ang mga independiyenteng paggasta ay ginawa
bilang suporta sa isang kalaban. Ang pinakamataas na halaga
ng mga karagdagang pampublikong pondo na matatanggap
ng isang kandidato ay may hangganan sa ilalim ng panukala
(pangkaraniwang limang beses ng orihinal na halagang
ipinagkakaloob sa isang kandidato at apat na beses ng halaga
para sa isang kandidato para Gobernador). Halimbawa, ang
pinakamataas na halaga ng mga karagdagang pampublikong
pondo na maaaring matanggap ng isang kandidato para sa
Asembleya para sa isang primaryang halalan ay magiging
$1.25 milyon.
Mga Pondo para sa mga Paggasta Habang nasa Katungkulan.
Sa ilalim ng kasalukuyang batas, ang mga inihahalal na opisyal na
estado ay pangkaraniwang maaaring gumamit ng mga natitirang
pondo sa kampanya upang bayaran ang ilang gastos habang nasa
katungkulan. Sa ilalim ng panukala, ang mga kandidatong ito na
tumatanggap ng pampublikong pagtustos at nanalo sa kanilang
halalan ay magiging karapat-dapat tumanggap ng taunang
pagbabayad upang masakop ang mga katulad na gugol. Ang mga
miyembro ng Lehislatura ay tatanggap ng $50,000 bawat taon
habang nasa katungkulan at ang ibang mga opisyal ng estado ay
tatanggap ng $100,000 bawat taon.

Mga Kandidato ng Menor na Partido at
Independiyenteng Kandidato
Ang mga halagang ipinapakita sa Pigura 3 ay para sakandidatong
kumakatawan sa mga pangunahing partido (pangkaraniwang
mga partido na ang nominado para Gobernador sa nakaraang
halalan ay nakatanggap ng hindi kukulangin sa 10 porsiyento
ng boto). Sa ilalim ng panukala, ang mga kandidato mula sa
mga menor na partido at mga independiyenteng kandidato
ay karapat-dapat tumanggap ng mas maliliit na halaga ng
mga pampublikong pondo. Depende sa kalagayan, ang isang
menor na partido o independiyenteng kandidato ay maaaring
tumanggap ng hanggang kalahati ng halaga na natatanggap ng
isang kandidato ng mayor na partido.

MAS MABABANG HALAGA NG KONTRIBUSYON PARA SA
MGA KANDIDATONG PRIBADONG PINOPONDOHAN
Mas Mababang Kontribusyon sa Kampanya. Para sa mga
kandidatong pumiling hindi lumahok sa pampublikong pagtustos
ng mga kampanya, ang panukala ay nagpapataw ng mga
bagong limitasyon para sa mga donasyon sa kampanya sa mga
kandidato. Ang mga limitasyon ng panukala ay pangkaraniwang
mas mahigpit kaysa ngayon. Halimbawa, sa kasalukuyan ang
mga indibidwal, korporasyon, at ibang mga grupo ay maaaring
mag-ambag ng $3,300 kada halalan sa isang kandidato para
sa Lehislatura. Ang panukalang ito ay magtatakda sa mga
kontribusyon sa $500 para sa mga pambatasang kandidato.
Sa kasalukuyan, ang mga partidong pampulitika ay maaaring
magbigay ng walang-limitasyong halaga sa mga kandidato.

PIGURA 4
Mga Limitasyon sa Kontribusyon sa Kampanya para sa mga Pribadong Pinopondohan na Kandidato (Para sa Bawat Halalan)

Indibidwal na Grupo o
Korporasyon

Komite ng Maliit na
Kontribusyon

Partidong Pampulitika

KASALUKUYAN

PANUKALA 89

KASALUKUYAN

PANUKALA 89

KASALUKUYAN

PANUKALA 89 a

$3,300

$500

$6,700

$2,500

Walang
limitasyon

$20,000

Senado

3,300

500

6,700

2,500

Walang
limitasyon

40,000

Lupon ng Pagpapantay

5,600

500

11,100

2,500

Walang
limitasyon

20,000

Mga opisyal na
pambuong-estado

5,600

1,000

11,100

2,500

Walang
limitasyon

200,000

22,300

1,000

22,300

2,500

Walang
limitasyon

750,000

Asembleya

Gobernador
a

Ang mga halagang ipinapakita ay para sa mga pangkalahatang halalan. Ang mga limitasyon sa primaryang halalan ay nasa pagitan ng kalahati at
dalawang-ikatlo ng mga halagang ipinapakita. Ang mga limitasyon sa partidong pampulitika ay aaplay pareho sa pribado at pampublikong pinopondohan
na mga kandidato.

Para sa teksto ng Panukala 89 tingnan ang pahina 172.
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Sa ilalim ng panukala, ang mga donasyon ng isang partidong
pampulitika ay magiging limitado. Halimbawa, ang isang
partidong pampulitika ay maaaring magbigay sa isang pribadong
pinopondohan na kandidato para sa Asembleya ng hanggang
$20,000 para sa isang pangkalahatang halalan. Ang mga bagong
limitasyong ito ay isinabuod sa Pigura 4.
Ibang mga Kabawalan sa mga Kontribusyon sa Kampanya.
Ang panukala ay nagdaragdag din ng ibang mga uri ng mga
kabawalan sa mga kontribusyon sa kampanya na may kaugnayan
sa mga pribadong pinopondohan na mga kandidato, na isinabuod
sa Pigura 5.
• Limitasyon sa Kontribusyon sa Independiyenteng Paggasta.
Ang panukala ay nagtatakda sa mga donasyon sa $1,000
bawat taon sa isang komite para sa mga independiyenteng
paggasta. Gaya ng nasa ilalim ng kasalukuyang batas, ang
mga indibidwal ay maaaring gumawa ng walang-limitasyong
independiyenteng paggasta kung ginagasta nila ang pera sa
sarili nila, nang hindi gagamit ng komite.
• Kabuuang Limitasyon sa Donasyon. Ang panukala ay
nagdaragdag ng mga bagong limitasyon sa kabuuang halaga
ng mga kontribusyong pampulitika na maaaring gawin ng
isang tao o grupo sa mga kandidato at komite sa isang taon.
Ang kabuuang halaga na maaaring iambag sa lahat ng uri ng
mga komite upang suportahan o salungatin ang mga kandidato
ng estado ay magiging limitado sa $15,000. Sa kabuuang ito,
gayunman, ang anumang mga kontribusyon na higit sa $7,500
ay iaatas sa mga independiyenteng paggasta.
• Mas Mababang Limitasyon sa Kontribusyon sa Partidong

Pampulitika. Ang panukala ay nagbababa sa kasalukuyang
limitasyon sa mga taunang kontribusyon sa mga partidong
pampulitika mula sa $27,900 hanggang $7,500.
• Mga Kabawalan sa Tagalobi. Sa ilalim ng kasalukuyang
batas, ang mga tagalobi ay pinagbabawalang gumawa ng mga
kontribusyon sa mga kandidato. Ang panukala ay nagbabawal
din sa mga tagalobi na gumawa ng mga donasyon sa mga
partidong pampulitika at mga komite.
• Mga Kabawalan sa Kontratista ng Estado. Sa ilalim ng
kasalukuyang batas, ang mga indibidwal at entidad na
tumatanggap ng mga kontrata ng estado ay hindi napapailalim
sa anumang mga espesyal na kabawalan sa mga kontribusyong
pampulitika. Ang panukala ay nababawal, sa ilang pagkakataon,
sa mga tumatanggap ng mga kontrata ng estado na gumawa
ng mga donasyon sa mga kandidato, partidong pampulitika, at
mga komite.

MGA KABAWALAN SA KONTRIBUSYON PARA SA MGA
PANUKALA SA BALOTA NG ESTADO
Hindi tulad ng mga donasyon para sa mga kandidato, ang
halaga ng perang iniambag ng mga entidad upang suportahan o
salungatin ang mga panukala sa balota ng estado sa kasalukuyan
ay hindi napapailalim sa mga limitasyon sa kontribusyon. Ang
panukalang ito ay naglalagay ng dalawang bagong kabawalan sa
mga donasyon para sa mga panukala sa balota:
• Una, kapag ang isang kandidato para sa katungkulan sa
estado ay may mahalagang paglahok sa isang komite na
sumusuporta o sumasalungat sa isang panukala sa balota, ang
mga indibidwal, korporasyon, at ibang mga grupo ay magiging

PIGURA 5
Ibang mga Pagbabago sa Ilalim ng Panukala 89
KASALUKUYAN

PANUKALA 89

Walang limitasyon

$1,000

$27,900

7,500

Walang limitasyon

15,000a

• Mga kontribusyon para o laban sa isang panukala sa balota kung saan ang kandidato ay
may mahalagang paglahok.

Walang limitasyon

$10,000

• Mga kontribusyon para o laban sa isang panukala sa balota ng isang korporasyon.

Walang limitasyon

10,000

Mga Kontribusyong Kaugnay ng Kandidato
• Kabuuang taunang kontribusyon sa isang independiyenteng komite sa paggasta upang
suportahan o salungatin ang isang kandidato.

89

• Kabuuang taunang kontribusyon sa mga partidong pampulitika para sa mga paggasta
na kaugnay ng kandidato.
• Kabuuang taunang kontribusyon sa lahat ng uri ng komite para sa mga paggasta na
kaugnay ng kandidato.

Mga Kontribusyon sa Panukala sa Balota

a

Ang pag-aambag ng higit sa $7,500 ay ipinahihintulot lamang para sa mga independiyenteng paggasta.
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limitado sa $10,000 kontribusyon sa komiteng iyon.
• Ikalawa, ang mga korporasyon ay pagbabawalan na gumawa
ng mga kontribusyon o paggasta ng higit sa $10,000 upang
suportahan o salungatin ang isang panukala sa balota. (Ang
mga di-nagtutubong korporasyon na nakakatugon sa mga
partikular na iniaatas ay hindi sasailalim sa kabawalang ito.)
Ang mga korporasyon, gayunman, ay maaaring magtatag
ng mga espesyal na komite upang kulektahin ang mga
boluntaryong donasyon mula sa mga empleyado para sa mga
karagdagang paggasta.

MGA TADHANA SA PANANALAPI
Mas Matataas na Buwis sa Korporasyon. Upang magbayad para
sa mga tadhana ng panukala (pangunahin para sa pampublikong
pagtustos ng mga kampanya), ang panukala ay nagtataas ng mga
buwis sa mga korporasyon at mga pinansiyal na institusyon simula
sa 2007. Ang panukala ay nagtataas ng antas ng buwis sa kita na
binabayaran ng mga korporasyon mula 8.84 porsiyento hanggang
9.04 porsiyento. Para sa mga pinansiyal na institusyon, ang antas
ay tataas mula 10.84 porsiyento patungo sa 11.04 porsiyento.
Ibang mga Kita. Bilang karagdagan, ang panukala ay
magreresulta sa iba, maliliit na pinagkukunan ng mga kita,
pangunahin ang pagkulekta ng $5 kontribusyon ng mga
kandidato at mga multa sa mga kandidatong lumalabag sa mga
batas ng halalan. (Sa ilalim ng kasalukuyang batas, ang mga
multa para sa paglabag sa mga batas sa halalan ay idinedeposito
sa Pangkalahatang Pondo ng estado.)
Kabuuang Halaga ng mga Pondo. Ang kabuuang halaga ng
mga pondo na maaaring hawakan ng estado anumang oras para
sa mga layunin ng panukala ay magiging limitado sa mga $900
milyon. (Ang pormula na nagpapasiya ng halagang ito ay iaakma
para saimplasyontuwing dalawang taon.) Anumang halaga na
higit sa limitasyong ito ay ililipat sa Pangkalahatang Pondo ng
estado. Kung walang sapat na pera upang lubos na pondohan
ang mga tadhana ng panukala, ang panukala ay nagpapahintulot
sa FPPC na bawasan ayon sa proporsiyon ang halaga ng mga
pondong makukuha ng bawat kandidato.

IBANG MGA TADHANA
Mga Gastos sa Pangangasiwa. Ang panukala ay nagtatadhana
na ang pinakamababang $3 milyon (iniaakma parasaimplasyon
tuwing dalawang taon) ng mga bagong pondo ay pupunta sa
FPPC upang bayaran ang mga pangangasiwa ng panukala. Ang
SOS ay iaatas din upang gamitin ang ilan sa mga pondo para sa
kampanya sa edukasyon ng botante.
Mga Pamamaraan sa Halalan. Ang panukala ay gumagawa
ng isang bilang ng mga pagbabago sa mga pamamaraan ng
halalan. Halimbawa, ang panukala ay nagbabawal sa sinumang
kandidato (tumatanggap man o hindi ng pampublikong pagtustos)

Para sa teksto ng Panukala 89 tingnan ang pahina 172.

na kumulekta ng mga donasyon sa kampanya nang mas maaga
sa 18 buwan bago ang isang primaryang halalan. Gayon din,
ang panukala ay nagbabago sa itinuturing ng independiyente
at pampulitikang paggasta bago ang isang halalan. Ang mga
pagbabagong ito ay magreresulta sa mas maraming paggasta
na napapailalim sa mga limitasyon sa donasyon at mga iniaatas
sa pagsisiwalat.

MGA EPEKTO SA PANANALAPI
Mga Bagong Kita. Tinatantiya namin na ang panukala ay
lilikom ng higit sa $200 millyon taun-taon. Ang lahat ng
halagang ito ay manggagaling sa nadagdagang buwis sa mga
korporasyon at mga institusyon ng pananalapi. Ang maliliit na
halaga ay manggagaling sa pagkulekta ng $5 kontribusyon ng
mga kandidato at mga multa sa mga kandidato na lumabag sa mga
batas sa halalan. Dahil ang mga multa sa paglabag sa mga batas sa
halalan ay kasalukuyang nakadeposito sa Pangkalahatang Pondo
ng estado, ang panukala ay bahagyang magbabawas sa mga kita
ng Pangkalahatang Pondo (ng mga $1 milyon taun-taon).
Bagong Paggasta. Ang mga bagong pondo ay magbabayad
para sa mga gastos na kaugnay ng panukala. Tinatantiya
namin na ang mga gastos upang pangasiwaan ang mga tadhana
ng panukala at bayaran ang edukasyon ng botante ay aabot
ng maraming milyong dolyar bawat taon. (Magkakaroon
ng karagdagang isang-beses na gastos, pangunahin para sa
mga sistema ng kompyuter at edukasyon ng botante, upang
itatag ang pagtustos ng publiko sa mga kampanya sa unang
pagkakataon.) Ang mga natitirang pondo ay makukuha ng mga
kandidato na pumiling tumanggap ng mga pampublikong pondo
para sa kanilang mga kampanyang pampulitika. Ang halaga ng
paggasta sa mga pagtustos ng publiko sa mga kampanya sa
halalan ay magiging depende sa maraming bagay at maaaring
iba sa bawat halalan. Kabilang sa mga bagay na nakakaapekto sa
paggasta ay:
• Bilang ng mga kandidatong tumatanggap ng mga pondo
ng publiko.
• Ang halaga ng perang ginagasta ng mga kandidato na hindi
tumatanggap ng pagtustos ng publiko (na magpapasiya ng
antas ng anumang karagdagang pondo ng publiko).
Ang panukala ay nagkakaloob ng kabuuang paggasta na hindi
hihigit sa halaga ng perang makukuha mula sa nadagdagang
kita. Kung ang bilang ng mga kandidato sa bawat halalan ay
hindi nadagdagan ng malaki mula sa mga kasalukuyang antas,
malamang na magkaroon ng sapat na pondo upang magkaloob
sa lahat ng mga kandidato ng mga halagang ipinahihintulot sa
ilalim ng panukala.
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PANGANGATWIRANG PANIG SA PANUKALA 89
BUMOTO NG OO UPANG MANINDIGAN LABAN SA
KAPANGYARIHAN NG MGA ESPESYAL NA INTERES AT MGA
TAGALOBI SA PAMAHALAAN NG CALIFORNIA.
BUMOTO NG “OO” SA PANUKALA 89, ANG BATAS SA MALINIS NA
PERA AT MGA PATAS NA HALALAN
Tayo ay may isang krisis ng katiwalian sa ating pamahalaan na nagpakita
ng iskandalo pagkatapos ng isang iskandalo at mga imbestigasyon sa
krimen ng mga pulitiko mula sa parehong partido. Panahon na para sa mga
Taga-California na linisin ang katiwaliang ito at papanagutin ang mga
pulitiko sa mga botante sa halip na sa mga malaking pera na tagaambag
sa kampanya.
ANG PROBLEMA
Sa ngayon, ang mga espesyal na interes na tulad ng malalaking
kompanya ng langis, ang mga higante ng gamot, ang industriya ng seguro,
at mga HMO ay nagagawa ang gusto sa Sacramento sa pamamagitan
ng pag-aambag ng maraming milyon upang ihalal ang mga pulitiko na
magkakautang ng loob sa kanya. Ang mga tagalobi at espesyal na interes
ay gumagamit ng mga kontribusyon sa kampanya upang ipasa ang kanilang
mga proyektong paboritong paglalaan ng pondo at lumikha ng mga butas
sa buwis—ginagastusan ng mga mamimili at nagbabayad ng buwis na
tulad ninyo ng maraming bilyong dolyar bawat taon.
ANG SOLUSYON: PANUKALA 89
Kung ikaw ay hindi nasisiyahan sa paraan na pinopondohan ang mga
kampanya sa California at sa epekto ng mga kontribusyon sa kampanya sa
pamahalaan ng estado, Bumoto ng Oo sa Panukala 89.
ANG INYONG BOTONG “OO” AY:
1. Tumulong na pantayin ang labanan at gawin ang ating mga halalan
na mas patas at makumpitensya—upang ang mga kandidato na may
pinakamabuting ideya ay may pagkakataong manalo, kahit sila ay
hindi mayaman o maraming kuneksyon sa mayayamang espesyal na
interes na mga grupo at tagalobi.
2. Nag-aatas sa mga kandidato na sumunod sa mahihigpit na limitasyon
sa paggasta at tanggihan ang mga kontribusyon ng espesyal na interes
upang maging kuwalipikado sa pampublikong pagtustos.
3. Ipagbawal ang mga kontribusyon sa mga kandidato ng mga tagalobi at
mga kontratista ng estado.
4. Magtakda ng mga limitasyon sa labas, “independiyente” umanong
mga komite sa kampanya na nilikha ng malalaking tagaambag upang
impluwensiyahan ang mga halalan.
5. Itakda sa $10,000 ang halaga na maaaring gastahin ng mga korporasyon

nang tuwiran sa mga kampanya sa panukala sa balota.
6. Takdaan ang mga kontribusyon ng mga korporasyon, mga unyon, at
mga indibidwal sa $500 para sa mga kandidato para sa Lehislatura
ng estado, $1,000 sa mga kandidato para sa pambuong-estadong
katungkulan.
7. Magtatag ng mabibigat na parusa, kabilang ang panahon sa bilangguan
at tanggalin ang mga kandidato mula sa katungkulan na lumabag
sa batas.
HINDI PINOPONDOHAN NG MGA INDIBIDWAL NA NAGBABAYAD
NG BUWIS O NG BADYET NG ESTADO
Ang Panukala 89 ay partikular na pinopondohan ng isang kainamang
pagtaas sa antas ng buwis sa kita ng korporasyon—itataas ito mula 8.84%
patungo sa 9.04%. Ang resultang antas ng buwis sa kita ng korporasyon ay
magiging mas mababa pa rin kaysa mula 1980 hanggang 1996. Ang mga
korporasyon ay dapat magbayad ng kanilang makatarungang kabahagi sa
mga buwis.
KAPAG NARINIG NINYO ANG MGA PANGANGATWIRAN LABAN
SA PANUKALA 89, TANDAAN:
• Ang pagsalungat sa Panukala 89 ay pinangungunahan at
pindopondohan ng malalaking kompanya ng langis, mga kompanya
ng gamot, industriya ng seguro, mga HMO, at ibang mga interes.
• Ang Panukala 89 ay isinulat at nirepaso ng mga eksperto sa
konstitusyon at batas sa halalan at inilagay sa balota na suportado ng
mga Demokratiko, Republikano, at mga independiyenteng botante.
• Ang mga kalaban ng Panukala 89 ay gustong panatilihin ang sistema
sa ayos nito ngayon, dahil alam nila na ito ay mabuti para sa kanila,
HINDI para sa inyo. Sila ay gumagawa ng mga maling pahayag laban
sa Panukala 89 dahil gusto nilang panatilihin ang kapangyarihang
pampulitika para sa kanilang mga sarili sa halip na magkaroon ng mga
patas na halalan na pinananagot ang mga pulitiko sa mga botante.
BUMOTO NG OO SA PANUKALA 89! IBALIK ANG MGA HALALAN
SA MGA BOTANTE AT BAWASAN ANG KAPANGYARIHAN NG MGA
ESPESYAL NA INTERES.
DEBORAH BURGER, RN, Presidente
Kapisanan ng mga Nars California
HARVEY ROSENFIELD, Tagapagtatag
Pundasyon Para sa Nagbabayad ng Buwis at mga Karapatan ng Mamimili
SUSAN LERNER, Tagapagtatag na Direktor
Kampanya sa Malinis na Pera ng California

SAGOT SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PANUKALA 89

89

Narito ang dapat ninyong malaman bago bumoto:
ANG PANUKALA 80 AY ISANG PAGTAAS NG BUWIS UPANG
BAYARAN ANG MGA NEGATIBONG KAMPANYANG PAMPULITIKA
NG MGA PULITIKO
Ang mga tagasuporta ng Panukala 89 ay hindi sasabihin sa inyo na
ang tunay na ginagawa ng panukala, malinaw at payak, ay nagtataas ng
mga buwis ng daan-daang milyong dolyar upang ang mga pulitiko ay
magpatakbo ang kanilang mga kampanya sa gastos ng mga nagbabayad
ng buwis.
Ang lahat ng ayaw natin tungkol sa mga kampanyang pampulitika—
mga negatibong anunsiyo sa telebisyon at mga basurang sulat sa ating mga
kahon ng koreo—ay mananatili. Ang tanging pagkakaiba ay ANG ATING
MGA DOLYAR NG BUWIS ay magbabayad para rito.
NAKAKAAPEKTO RIN SA MALILIIT NA NEGOSYO
Sinasabi nila na ang Panukala 89 ay tungkol sa pagbawas ng epekto
ng malalaking korporasyon sa mga halalan, pero ito ay MALUBHANG
NAGLILIMITA sa kakayahan ng maraming maliit na negosyo na
suportahan ang mga kandidato o makaapekto sa mga panukala.
Iyon ang dahilan kung bakit ang Kapisanan ng Maliit na Negosyo sa
California ay salungat sa Panukala 89.
ANG PANUKALA 89 AY KUMPLIKADO AT LABAG SA
KONSTITUSYON
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Sinasabi nila na ang Panukala 89 ay ginawa ng mga eksperto sa halalan,
pero hindi nila sinasabi sa inyo na ang malalaking bahagi ng isang katulad
na panukala ay ibinasura ng Korte Suprema. Ang totoo—ang Panukala 89
ay isang kumplikado, 55-pahinang panukala na hindi magiging mabisa.
ANG PANUKALA 89 AY HINDI MAKATARUNGAN
At ang pinakamalaking panlilinlang sa lahat—ang mga awtor ng
Panukala 89 ay mga espesyal na interes din! Isinulat nila ang Panukala
89 upang makapag-ambag pa rin sila ng MALAKING PERA sa mga
inisyatibo ng balota, habang ang maliliit ang negosyo, di-nagtutubo, at iba
pa sa diwa ay NAPAGSARHAN. Ang Panukala 89 ay isang pag-agaw sa
kapangyarihan ng isang iisang espesyal na interes upang pamayanihan ang
mga halalan sa ilalim ng balatkayo ng reporma sa kampanya.
HUWAG PALOLOKO SA PANUKALA 89—ITO’Y ISANG HUWAD
NA REPORMA.
BUMOTO NG HINDI sa 89.
LARRY McCARTHY, Presidente
Kapisanan ng mga Nagbabayad ng Buwis sa California
BETTY JO TOCCOLI, Tagapangulo
Bilog na Mesa ng Maliit na Negosyo ng California
JAMES M. HALL, Dating Tagapangulo
Komisyon sa mga Makatarungang Gawaing Pampulitika ng California

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi siniyasat ng alinmang opisyal na ahensiya .
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PAGTAAS NG BUWIS SA KORPORASYON. MGA LIMITASYON SA
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PANGANGATWIRANG LABAN SA PANUKALA 89
Huwag paloloko sa Panukala 89. Ang Panukala 89 ay HINDI tungkol sa
paglilinis sa mga pulitika. Pera, ito ay 56 na pahina ng bago, kumplikadong,
nakakalitong tuntunin sa halalan na hindi magiging mabisa.
Ang Panukala 89 ay inilagay sa balota ng iisang grupo ng espesyal na
interes, ang Kapisanan ng mga Nars ng California, na gusto ng HINDI
MAKATARUNGANG kalamangan sa mga halalan sa California habang
ang maliliit na negosyo at indibidwal ay mabisang NAPAGSARAHAN
sa mga prosesong pampulitika. Kahit na ang ibang mga organisasyon
ng paggawa na tulad ng mga kumakatawan sa mga guro, bumbero, at
nagpapatupad ng batas ay hindi sumusuporta sa Panukala 89, dahil ito ay
NAGTATAKDA ng kanilang paglahok din nila sa prosesong pampulitika.
PANUKALA 89: HINDI LAMANG TUNGKOL SA MALALAKING
KORPORASYON.
Ang mga awtor ng Panukala 89 ay nagsasabi na sinisikap nilang pigilan
ang malalaking korporasyon na magkaroon ng sobrang impluwensiya.
Pero, ang Panukala 89 ay nagbabawal sa maraming maliliit na negosyo na
suportahan ang mga kandidato o suportahan at salungatin ang mga inisyatibo.
Kahit ang isang maliit na negosyo, kung ito ay bahagi ng korporasyon tulad
ng marami, ay pinagbabawalan sa ilalim ng Panukala 89.
Ang Panukala 89 ay nagbabawal sa maraming di-nagtutubong grupo
na gustong edukahan ang mga botante tungkol sa mga isyu na mahalaga
sa kanila. Halimbawa, ang isang grupo ng mga tagapagtaguyod ng biktima
ng krimen ay magiging limitado sa pagbibigay ng babala sa mga botante
tungkol sa isang kandidato na malambot sa krimen. Ang mga guro ay
magiging limitado sa pagtulong na ihalal ang mga kandidato na susuporta
sa pagpapahusay sa ating mga paaralan.
PANUKALA 89: NAGTATAAS NG MGA BUWIS UPANG BAYARAN
ANG MGA NEGATIBONG KAMPANYA.
Ang California ay maraming apurahang priyoridad upang ibalik sa
tamang direksiyon ang ating estado.
Ang Panukala 89 ay nagtataglay ng isang $200 MILYON NA PAGTAAS
at ibinibigay ang perang iyon sa mga pulitiko upang gastahin sa kanilang
negatibong anunsiyo sa TV at mga basurang koreo.
Ang Panukala 89 ay naglalagay ng halos walang limitasyon kung
paano gagastahin ng mga pulitiko ang kanilang mga pondo sa kampanya
na tinustusan ng nagbabayad ng buwis. Ito ay nangangahulugan na tayo,
ang mga nagbabayad ng buwis, ay magbabayad para sa kanilang mga
negatibong anunsiyo!
PANUKALA 89: HINDI MAKAKAPIGIL SA MAYAYAMANG
KANDIDATO.
Ang Panukala 89 ay hindi naglalagay ng limitasyon sa mayayamang

kandidato na nagtatangkang bumili ng mga halalan sa California.
Sa ilalim ng Panukala 89, ang isang pulitiko na gumagamit ng mga
pondo ng nagbabayad ng buwis at tumatakbo laban sa isang mayamang
kandidato ay makakakuha ng hanggang sampung beses ng pangkaraniwang
pera ng nagbabayad ng buwis upang patakbuhin ang kanyang kampanya.
Ang isang kandidato para Gobernador ay maaring maging kuwalipikado
para sa hanggang $200 milyon ng pera ng nagbubuwis upang patakbuhin
ang kanyang kampanya.
PANUKALA 89: ITO’Y LABAG SA KONSTITUSYON!
Si James Hall, nakaraang Tagapangulo ng Komisyon sa mga
Makatarungang Gawaing Pampulitika ng California, ay nagsabi:
“Ang Panukala 89 ay labag sa konstitusyon, hindi makatarungan, at
hindi magiging mabisa.”
Ang mga tagasuporta ng 89 ay nagsabi na ito ay itinulad sa mga
panukala sa ibang mga estado. Pero, ang Korte Suprema ng Estados
Unidos ay nagpasiya kamakailan na ang mga limitasyon sa kontribusyon
at paggasta sa isang katulad ng panukala mula sa Vermont ay labag sa
konstitusyon dahil ang mga ito ay naglilimita sa malayang pananalita at
lumalabag sa Unang Susog.
PANUKALA 89: MAYROON NA TAYONG MGA LIMITASYON
SA KAMPANYA.
Ang mga taga-California ay nagpasa na ng isang batas sa reporma ng
pagtustos sa kampanya, ang Panukala 34, na mahigpit na naglilimita sa
mga kontribusyon sa mga kandidato. Ang batas na ito ay nakalampas sa
maraming pagsalungat sa hukuman at mabisa. Hindi natin kailangan ang
Panukala 89.
MAGSABI NG HINDI SA PANUKALA 89!
Ang Panukala 89 ay hindi makatarungan sa maliliit na negosyo, dinagtutubo, at mga grupong kumakatawan sa mga nagtatrabahong tagaCalifornia. Ito ay pag-aaksaya ng ating mahahalagang dolyar ng buwis,
ito’y labag sa konstitusyon, at isa lamang nakakalitong panukala na hindi
magiging mabisa. Mangyaring samahan ang maliliit na negosyo, mga
nagbabayad ng buwis, edukador, organisasyon ng paggawa, at marami
pang iba sa pagboto ng HINDI sa Panukala 89.
ALLAN ZAREMBERG, Presidente
Kamara de Komersiyo ng California
TONY QUINN, Dating Komisyonado
Komisyon sa mga Makatarungang Gawaing Pampulitika ng California
LARRY McCARTHY, Presidente
Kapisanan ng mga Nagbabayad ng Buwis sa California

SAGOT SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PANUKALA 89
Ang mga halalan ay dapat na ipasiya ng mga botante, hindi ng mga
espesyal na interes. Ang mga halalan ay dapat na tungkol sa pinakamahuhusay
na ideya, hindi kung sino ay may pinakamaraming pera. Bumoto ng OO sa
Panukala 89 para sa makatarungan at malinis na halalan.
Panukala 89:
• Pinapantay ang labanan at ginagawa ang ating mga halalan na mas
makatarungan at mas makumpitensiya. Ang mga tagapagtaguyod para
sa mga biktima ng krimen, edukasyon, pangangalagang pangkalusugan,
at ibang regular na mga taga-California na hindi na matatabunan ng
malalaking gumasta sa kampanya.
• Nakapagtitipid ng pera ng nagbabayad ng buwis sa pamamagitan ng
pagtatapos sa insentito para sa mga pambatasang pamimigay sa mga
proyektong itinutulak na mga tagalobi. Ang $3.3 bilyon sa mga butas sa
buwis ng korporasyon sa ngayon ay ginagastusan ng bawat sambahayan
ng California ng $275 bawat taon.
• Nagkakaloob ng remedyo sa mga negatibong anunsiyo. Ang mga
kandidato na tumatanggap ng pagtustos ng publiko ay dapat lumahok
sa mga tunay na talakayan at hindi dapat magtago sa likod ng mga
negatibong 30-segundong anunsiyo.
• Hindi nagtataas ng mga buwis sa mga indibidwal. Ang maliliit na
negosyo ay hindi sasagutin ang singil.
• Lumilikha ng sistema ng Malinis na Pera na pagtustos ng publiko tulad

ng nasa ibang mga estado na nagpoprotekta sa malayang pananalita at
nasubukan na mabisa at ayon sa konstitusyon.
• Binubuksan ang ating mga halalan sa magkakaibang kuwalipikadong
kandidato mula sa iba-ibang sektor, tulad ng mga guro, nars, at
bumbero, hindi lamang sa mga may daan sa pinakamaraming pera.
• Nagtatakda ng mabibigat na parusa sa mga lumalabag sa batas.
Ang mga espesyal na interes ay salungat sa Panukala 89 dahil gusto
nila ang kontrol nila sa ating sistema ng pulitika ngayon. Gaya ng sinabi ng
ulong-balita ng Los Angeles Times, “ang Panukala 89: Napakaganda. Ito’y
Nakakatakot—sa Sacramento.”
Panahon na upang ibalik ang kontrol sa mga botante. BUMOTO NG
OO SA PANUKALA 89.
JACQUELINE JACOBBERGER, Presidente
Liga ng mga Babaing Botante ng California
RICHARD L. HASEN, JD, Ph.D., Propesor sa Batas sa Halalan na Ayon sa
Konstitusyon
KATHAY FENG, Tagapagpaganap na Direktor
Magkakatulad ng Layunin ng California

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

Mga Pangangatwiran | 89

89

PANUKALA

90

PAGKUHA, PAMAMALAKAD NG PAMAHALAAN
SA PRIBADONG ARI-ARIAN. INISYATIBONG SUSOG
SA KONSTITUSYON.

Opisyal na Titulo at Kabuuran

Inihanda ng Abugado Heneral

PAGKUHA, PAMAMALAKAD NG PAMAHALAAN SA PRIBADONG ARI-ARIAN.
INISYATIBONG SUSOG SA KONSTITUSYON.
• Nagbabawal sa estado at mga lokal na pamahalaan na kondenahin o pinsalain ang pribadong ari-arian upang itaguyod ang
ibang mga pribadong proyekto o paggamit.
• Naglilimita sa awtoridad ng pamahalaan na pagtibayin ang mga partikular na batas at regulasyon sa paggamit ng lupa,
pabahay, mamimili, kapaligiran at lugar ng trabaho, maliban kapag kailangan upang pangalagaan ang pampublikong
kalusugan o kaligtasan.
• Pinawawalang-saysay ang hindi inilathalang mga desisyon ng hukuman sa karapatan ng pamahalaan na gumamit ng
pribadong ari-arian.
• Nililinaw ang "makatwirang kabayaran."
• Dapat okupahan ng pamahalaan ang kinondenang ari-arian o ipaarkila ang ari-arian para sa paggamit ng publiko.
• Ang kinondenang pribadong ari-arian ay dapat ialay para muling ipagbili sa naunang may-ari o tagapagmana ng may-ari
sa kasalukuyang makatwirang halaga sa pamilihan kung iniwan ng layunin ng pagkondena.
• May mga partikular na aksyon ng pamahalaan na hindi isinasama.

Kabuuran ng Tantiya ng Pambatasang Manunuri sa Netong Tama sa Pananalapi ng Estado at Lokal
na Pamahalaan:
• Nadagdagang taunang gastos ng estado at lokal na pamahalaan upang bayaran ang mga may-ari ng ari-arian para sa (1)
nawala sa kanilang ari-arian na kaugnay ng mga partikular na bagong batas at tuntunin, at (2) mga pagkuha ng ari-arian.
Ang halaga ng mga naturang gastos ay hindi alam, pero posibleng malaki sa estado.

Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri

KABUURAN
Ang panukalang ito ay nagsususog sa Konstitusyon ng
California upang:
• Atasan ang pamahalaan na bayaran ang mga may-ari ng ariarian para sa malaking kawalang pangkabuhayan na resulta
ng ilang bagong batas at tuntunin.
• Limitahan ang awtoridad ng pamahalaan na kunin ang pagaari ng pribadong ari-arian.
Ang panukalang ito ay umaaplay sa lahat ng uri ng pribadong
ari-arian, kabilang ang mga bahay, gusali, lupa, kotse, at "dimahihipo" na ari-arian (tulad ng pag-aari ng isang negosyo o
patente). Ang mga iniaatas ng panukala ay umaaplay sa lahat ng
ahensiya ng estado at lokal na pamahalaan.
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PAGBABAYAD SA MGA MAY-ARI NG
ARI-ARIAN PARA SA MGA KAWALANG
PANGKABUHAYAN
Ang estado at mga lokal na pamahalaan ay nagpasa ng mga
batas at ibang mga tuntunin upang pakinabangan ng kabuuang
pampublikong kalusugan, kaligtasan, o kapakanan ng komunidad,
kabilang ang pangmatagalang ekonomiya. (Sa pagsusuring ito,
ginagamit namin ang katawagang "mga batas at tuntunin" upang
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sakupin ang iba-ibang iniaatas ng pamahalaan, kabilang ang mga
batas, ordinansa, at regulasyon.)
Sa ilang kaso, ang mga iniaatas ng pamahalaan ay maaaring
magbawas ng halaga ng pribadong ari-arian. Ito ang maaaring
mangyari, halimbawa, sa mga batas at tuntunin na (1) naglilimita
ng pagtatayo sa ari-arian ng may-ari ng bahay, (2) nag-aatas sa mga
industriya na baguhin ang kanilang mga gawain upang bawasan
ang pagdumi, o (3) takdaan ang mga renta sa apartment.

MUNGKAHI
Ang panukalang ito ay nag-aatas sa pamahalaan na bayaran ang
mga may-ari ng ari-arian kung ito ay nagpasa ng mga partikular
na bagong batas o tuntunin na nagresulta sa malaking kawalang
pangkabuhayan sa kanilang ari-arian. Sa ibaba, tinalakay namin
ang maraming uri ng batas at tuntunin na hindi isasama sa mga
iniaatas ng panukala at ang mga maaaring mag-atas ng kabayaran
ng pamahalaan.

Anong mga Batas at Tuntunin Ang Hindi Magaatas ng Kabayaran?
Lahat ng mga umiiral na batas at tuntunin ay hindi isasama
sa iniaatas na kabayaran ng panukala. Ang mga bagong batas
at tuntunin ay hindi isasama sa iniaatas na ito kung pinagtibay

PAGKUHA, PAMAMALAKAD NG PAMAHALAAN SA PRIBADONG ARI-ARIAN.
INISYATIBONG SUSOG SA KONSTITUSYON.

panukala
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Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri (ipinagpapatuloy)
ang mga ito ng pamahalaan: (1) upang protektahan ang
pampublikong kalusugan at kaligtasan, (2) sa ilalim ng isang
nakadeklarang emerhensiyang kalagayan, o (3) bilang bahagi ng
regulasyon ng antas ng Komisyon sa mga Pampublikong Utilidad
ng California.

Anong mga Batas at Tuntunin ang Maaaring
Mag-atas ng Kabayaran?
Habang ang mga tadhana ng panukala ay hindi malinaw, ang
panukala ay nagkakaloob ng tatlong halimbawa ng mga uri ng
mga bagong batas at tuntunin na maaaring mag-atas ng kabayaran.
Ang mga halimbawang ito ay may kaugnayan sa paggamit at
pagpapaunlad ng lupa at isinabuod sa ibaba.
• Pagbawas ng Bilang ng Ari-arian. Ang katawagang ito ay
tumutukoy sas mga desisyon ng pamahalaan na bawasan
ang bilang ng pagtatayo na ipinahihintulot sa isang parsela.
Halimbawa, ang isang aksyon ng pamahalaan na pahintulutan
ang pagtatayo ng tatlong bahay sa isang akre kung saan limang
bahay ang naunang pinahintulutan ay tinatawag na "pagbawas
ng bilang."
• Mga Limitasyon sa Paggamit ng Pribadong Espasyo ng
Hangin. Ang katawagang ito ay pangkaraniwang tumutukoy
sa mga aksyon ng pamahalaan na naglilimita sa taas ng isang
gusali. Halimbawa, ang isang tuntunin ng pamahalaan na
naglilimita kung gaano kataas ang isang gusali ay maaaring
upang pangalagaan ang mga tanawin o panatilihin ang
makasaysayang katangian na madalas na tinatawag na
limitasyon sa "espasyo ng hangin."
• Pag-aalis ng Anumang Daan sa Pribadong Ari-arian. Ang
katawagang ito ay maaaring kabilang ang mga aksyon tulad
ng pagsasara ng tanging pampublikong daan na patungo sa
isang parsela.
Bilang karagdagan sa mga halimbawang binanggit sa itaas, ang
malawak na lengguwahe ng panukala ay nagmumungkahi na
ang mga tadhana nito ay maaaring umaplay sa iba-ibang iniaatas
ng pamahalaan sa hinaharap na nagpapataw ng mga kawalang
pangkabuhayan sa mga may-ari ng ari-arian. Ang mga batas at
tuntuning ito ay maaaring kabilang ang mga iniaatas na may
kaugnayan, halimbawa, sa mga kondisyon ng pagtatrabaho, mga
presyo ng apartment, mga klaseng nanganganib, makasaysayang
pangangalaga, at proteksiyon ng pananalapi ng mamimili.

Babayaran ba ng Pamahalaan ang mga May-ari
ng Ari-arian para sa Lahat ng Nawala?
Sa ilalim ng kasalukuyang batas at mga tuntunin ng hukuman,
ang pamahalaan ay karaniwang inaatasan na bayaran ang mga
may-ari ng ari-arian para sa mga nawala na resulta ng mga

Para sa teksto ng Panukala 90 tingnan ang pahina 188.

batas o tuntunin kung ang aksyon ng pamahalaan ay nagkait
sa mga may-ari ng lahat ng kapaki-pakinabang na paggamit ng
ari-arian.
Ang panukalang ito ay tumutukoy na ang pamahalaan ay dapat
magbayad sa mga may-ari ng ari-arian kung ito ay nagpasa
ng bagong batas o tuntunin na nagpapataw ng "mahalagang
kawalang pangkabuhayan" sa mga may-ari. Habang ang
panukala ay hindi nagpapaliwanag sa katawagang ito, ang
mga diksiyunaryo ay nagbibigay-kahulugan sa "mahalaga"
na isang antas na makatwiran ang laki ng sukat. Kaya, ang
panukala ay anyong nag-aatas sa pamahalaan na bayaran ang
mga may-ari ng ari-arian para sa mga gastos ng maraming
batas at tuntunin kaysa ginagawa ngayon, pero hindi nag-aatas
sa pamahalaan na magbayad para sa mas maliit (kulang sa laki
ang sukat) nakawalan.

MGA EPEKTO

SA

ESTADO

AT

LOKAL

NA

PAMAHALAAN

Ang mga tadhana ng ng panukala tungkol sa mga kawalang
pangkabuhayan ay maaaring magkaroon ng malaking epekto
sa paggawa ng patakaran at mga gastos ng estado at lokal na
pamahalaan sa hinaharap. Ang halaga at kalikasan ng mga
epektong ito, gayunman, ay mahirap tiyakin dahil ito ay
magiging depende sa kung paano bibigyang-kahulugan ng
mga hukuman ang mga tadhana ng panukala at kung paano ito
ipatutupad ng Lehislatura. Pinakakapansin-pansin:
• Gaano Karaming Batas at Tuntunin ang Hindi Isasama sa
Iniaatas na Bayaran ng Pamahalaan ang mga May-ari ng
Ari-arian para sa mga Nawala? Ang panukala ay hindi nagaatas sa pamahalaan na bayaran ang mga may-ari ng ari-arian
sa ilalim ng mga partikular na kalagayan (tuld ng mga aksyon
upang protektahan ang pampublikong kalusugan at kaligtasan).
Kung ang mga pagkalibreng ito ay binigyang-kahulugan nang
malawak (sa halip ng makitid), mas kaunting bagong batas at
tuntunin ang maaaring mag-atas ng kabayaran.
• Gaano Kalaki ang Isang Mahalagang Kawalang
Pangkabuhayan? Kung ang maliliit na kawalan (halimbawa,
wala pang 10 porsiyentong kabawasan sa makatwirang halaga
sa pamilihan) sa isang may-ari ng ari-arian ang nag-aatas ng
kabayaran, ang pamahalaan ay maaaring atasang magbayad
sa maraming may-ari ng ari-arian ng mga gastos na resulta
ng mga bagong batas at tuntunin. Sa kabilang banda, kung
ang mga hukuman ay nagpasiya na ang kawalan ay dapat
humigit na 50 porsiyento ng makatwirang halaga sa pamilihan
upang maging mahalagang kawalang pangkabuhayan, ang
pamahalaan ay aatasan na magbayad sa mas kaunting may-ari
ng ari-arian.
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Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri (ipinagpapatuloy)
Sa ilalim ng panukala, ang estado at mga lokal na pamahalaan
ay malamang na gumawa ng pagbabago sa kanilang paggawa
ng patakaran upang sikapin na maiwasan ang mga gastos sa
pagbabayad sa mga may-ari ng ari-arian para sa mga kawalan.
Sa ilang kaso, ang pamahalaan ay maaaring magpasiya na huwag
lumikha ng mga batas at tuntunin dahil sa mga gastos na ito. Sa
ibang mga kaso, ang pamahalaan ay maaaring gumawa ng mga
alternatibong paraan upang makamit ang mga hangarin nito.
Halimbawa, ang pamahalaan ay maaaring:
• Magbigay sa mga may-ari ng ari-arian ng mga insentibo upang
boluntaryong isakatuparan ang mga pampublikong layunin.
• Bawasan ang saklaw ng mga iniaatas ng pamahalaan upang ang
anumang nawala sa may-ari ng ari-arian ay hindi mahalaga.
• Iugnay ang bagong batas o tuntunin nang tuwiran
sa pampublikong kalusugan at kaligtasan (o ibang
hindi kasama).
Malamang na magkaroon ng maraming kaso, gayunman, kung
saan ang pamahalaan ay magkakaroon ng mga karagdagang
gastos bunga ng panukala. Kabilang dito ang mga kalagayan
kung saan ang mga inaasahang gastos ng pamahalaan upang
bayaran ang mga may-ari ng ari-arian sa panahon na ipinasa nito
ang batas—gayon din ang mga kaso na ang pamahalaan ay hindi
umaasa na magkakaroon ng mga gastos na ito. Ang kabuuang
halaga ng mga pagbabayad na ito ng pamahalaan sa mga mayari ng ari-arian ay hindi matitiyak, pero maaaring malaki sa
buong estado.

PAGLIMITA SA AWTORIDAD NG PAMAHALAAN
NA KUMUHA NG ARI-ARIAN
Ang eminenteng teritoryo (tinatawag ding "pagkondena") ay
ang kapangyarihan ng lokal, estado, at pederal na pamahalaan
na kumuha ng pribadong ari-arian para sa paggamit ng publiko
sa kondisyong ang pamahalaan ay magbabayad sa may-ari
ng ari-arian. (Sa ilang kaso, ang pamahalaan ay nagbigay ng
kapangyarihan ng eminenteng teritoryo sa mga pribadong
entidad, kabilang ang mga kompanya ng telepono at enerhiya
at mga di-nagtutubong ospital. Sa pagsusuring ito, ang mga
pribadong entidad na ito ay kabilang sa loob ng kahulugan
ng "pamahalaan.")
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Sa maraming taon, ang pamahalaan ay kumuha ng pribadong
ari-arian upang gumawa ng mga daan, paaralan, parke, at
ibang mga pampublikong pasilidad. Bilang karagdagang sa
mga paggamit na ito ng eminenteng teritoryo, ang pamahalaan
ay kumuha rin ng ari-arian para sa layuning pampubliko na
hindi kasama ang pagtatayo ng mga pampublikong pasilidad.
Halimbawa, ang pamahalaan ay kumuha ng ari-arian upang:
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makatulong na bumuo ng mas mataas na halaga na mga
negosyo sa isang lugar, iwasto ang problema sa kapaligiran,
pahusayin ang mga kita sa buwis, at harapin ang "pampublikong
nakakagulo" (tulad ng mga mapanganib na gusali, pagkasira, at
mga krimen).

MUNGKAHI
Ang panukalang ito ay gumagawa ng mahahalagang
pagbabago sa awtoridad ng pamahalaan na kumuha ng ari-arian,
kabilang ang:
• Pagtatakda ng mga layunin na ang pamahalaan ay maaaring
kumuha ng ari-arian.
• Pagtataas ng halaga na ang pamahalaan ay dapat magbayad sa
mga may-ari ng ari-arian.
• Pag-aatas sa pamahalaan na ipagbili ang ari-arian sa mga
orihinal na may-ari sa ilalim ng mga partikular na kalagayan.
Sa ibaba, tinalakay namin ang mga pangunahing pagbabagong
iminungkahi ng panukala, simula sa mga kalagayan na ang
pamahalaan ay maaari—at hindi maaari—na kumuha ng
ari-arian.

Sa Ilalim ng Anong Kalagayan Maaaring Kumuha
ng Ari-arian ang Pamahalaan?
Sa ilalim ng panukala, ang pamahalaan ay makakakuha ng
pribadong ari-arian upang gumawa ng mga pampublikong daan,
paaralan, parke, at ibang mga pampublikong pasilidad na pagaari ng pamahalaan. Ang pamahalaan ay maaari ring kumuha
ng ari-arian at ipaarkila ito sa isang pribadong entidad upang
magkaloob ng pampublikong serbisyo (tulad ng pagtatayo at
pagpapatakbo ng isang daang may bayad). Kung ang isang
pampublikong nakakagulo ay umiiral sa isang parsela ng lupa,
maaaring kunin ng pamahalaan ang parselang ito upang iwasto
ang pampublikong nakakagulo. Panghuli, ang pamahalaan ay
maaaring kumuha ng ari-arian na kailangan upang tumugon sa
isang idineklarang emerhensiyang kalagayan.

Anong mga Pagkuha ng Ari-arian ang
Ipagbabawal?
Bago kumuha ng ari-arian, ang panukala ay nag-aatas sa
pamahalaan na ipahayag ang "pampublikong paggamit"
ng ari-arian. Ang panukala ay nagpapaliit ng kahulugan ng
pampublikong paggamit sa isang paraaan na pangkaraniwang
pipigil sa pamahalaan na kumuha ng ari-arian:
• Upang Ilipat ito sa Pribadong Paggamit. Tinukoy ng
panukala na ang pamahalaan ay dapat magpanatili ng pagaari ng ari-arian at gamitin ito para lamang sa pampublikong
paggamit na tinukoy nang kinuha nito ang ari-arian.
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Pagsusuri ng Pambatasang Manunuri (ipinagpapatuloy)
• Upang Harapin ang isang Pampublikong Nakakagulo,
Maliban kung ang Pampublikong Nakakagulo ay Umiral
na sa Partikular na Ari-ariang Iyon. Halimbawa, hindi
maaaring kunin ng pamahalaan ang lahat ng mga parsela sa
isang sira-sirang lugar maliban kung ito ay nagpakita na ang
bawat parsela ay sira na.
• Bilang Bahagi ng isang Plano na Baguhin ang Uri
ng mga Negosyo sa isang Lugar o Itaas ang mga Kita
sa Buwis. Halimbawa, ang pamahalaan ay hindi maaaring
kumuha ng ari-arian upang itaguyod ang pagtatayo ng isang
bagong lugar ng pagtitingi o destinasyon ng turista.
Sa anumang hamong pambatas tungkol sa pagkuha ng ari-arian,
ang pamahalaan ay aatasan na magpatunay sa isang lupon ng
tagahatol na ang pagkuha ay para sa pampublikong paggamit
gaya ng nilinaw ng panukalang ito. Bilang karagdagan, hindi
maaaring papanagutin ng mga hukuman ang mga may-ari upang
bayaran ang mga bayad sa abugado ng pamahalaan o ibang mga
gastos na pambatas kung ang may-ari ng ari-arian ay natalo sa
isang pagsalungat na pambatas.

Magkano ang Dapat Ibayad ng Pamahalaan sa
mga May-ari ng Ari-arian?
Ang kasalukuyang batas ay nag-aatas sa pamahalaan na
magbayad ng "makatwirang kabayaran" sa may-ari bago kunin
ang ari-arian. Ang makatwirang kabayaran ay kabilang ang pera
upang bayaran ang may-ari ng ari-arian ng "makatwirang halaga
sa pamilihan" (magkano maipagbibili sa bukas na pamilihan ang
ari-arian at mga pagpapahusay nito), at anumang kabawasan
sa halaga ng natitirang bahaging parsela na hindi kinuha ng
pamahalaan. Ang batas ng estado ay nag-aatas sa pamahalaan
na bayaran ang mga may-ari ng ari-arian at mga umuupa ng mga
gastos sa paglipat at ilang gastos at nawala sa negosyo.
Ang panukala ay anyong nagtataas ng halaga ng pera na dapat
bayaran ng pamahalaan kapag kinuha nito ang ari-arian. Sa
ilalim ng panukala, halimbawa, ang pamahalaan ay aatasang
magbayad ng higit sa makatwirang halaga ng pamilihan ng ariarian kung ang mas malaking halaga ay kailangan upang ilagay
ang may-ari ng ari-arian "sa katulad na kalagayan sa pananalapi"
na waring ang ari-arian ay hindi kinuha. Ang panukala ay anyo
rin na ginagawa ang mga may-ari ng ari-arian na karapat-dapat
sa pagbabayad para sa maraming gastos at gugol na kaugnay ng
pagkuha ng ari-arian kaysa kasalukuyang nangyayari.

Kailan Ipagbibili ng Pamahalaan ang mga Ariarian sa mga Dating May-ari?
Kung ang pamahalaan ay tumigil sa paggamit ng ari-arian
para sa layuning ipinahayag sa panahon na kinuha nito ang ari-

Para sa teksto ng Panukala 90 tingnan ang pahina 188.

arian, ang dating may-ari ng ari-arian (o isang tagapagmana) ay
magkakaroon ng karapatan na bilhin ang ari-arian. Ang ari-arian
ay tatasahin para sa buwis sa ari-arian na waring ang dating mayari ay patuloy na nag-ari ng ari-arian.

MGA EPEKTO

SA

ESTADO

AT

LOKAL

NA

PAMAHALAAN

Ang pamahalaan ay bumibili ng maraming daang milyong
dolyar ng ari-arian mula sa mga pribadong may-ari tauntaon. Kakaunting ari-arian ang nakukuha na ginagamit ang
kapangyarihan eminenteng teritoryo ng pamahalaan. Sa halip,
ang pamahalaan ay bumibili ng karamihan sa ari-ariang ito mula
sa mga gustong magbenta. (Madalas na alam ng mga may-ari ng
ari-arian, gayunman, na maaaring kunin ng pamahalaan ang ariarian sa pamamagitan ng eminenteng teritoryo kung sila nakabuo
ng pinagkasunduang pagbebenta.)
Ang malaking bahagi ng ari-arian na kinukuha ng pamahalaan
ay ginagamit para sa mga daan, paaralan, o ibang mga layunin
na nakakatugon sa mga iniaatas sa pampublikong paggamit ng
panukalang ito—o kinukuha upang harapin ang mga partikular
na pampublikong nakagugulo. Sa mga kasong ito, ang panukala
ay hindi magbabaws ng awtoridad ng pamahalaan na kunin ang
ari-arian. Ang panukala, gayunman, ay malamang na magtaas
ng halaga na dapat bayaran ng pamahalaan sa mga may-ari ng
ari-arian upang kunin ang kanilang ari-arian. Bilang karagdagan,
ang panukala ay maaaring magresulta sa mga gustong magbenta
na nagtataas ng kanilang mga hinihinging presyo. (Ito ay dahil
ang mga nagbebenta ay maaaring humingi ng halaga na gusto
nilang matanggap kung ang ari-arian ay kinuha ng eminenteng
teritoryo.) Ang resultang pagtaas sa mga gastos ng pamahalaan sa
pagkuha ng ari-arian ay hindi matitiyak, pero maaaring malaki.
Ang natitira ng ari-arian na kinuha ng pamahalaan ay ginagamit
para sa mga layunin na hindi nakakatugon sa mga iniaatas ng
panukalang ito. Sa mga ganitong kaso, ang pamahalaan ay hindi
makakagamit ng eminenteng teritoryo at maaari lamang kumuha
ng ari-arian sa pamamagitan ng pakikipag-ayos na boluntaryong
ipagbili ito ng may-ari ng ari-arian. Kung ang mga may-ari
ng ari-arian ay humingi ng presyo sa pagbebenta na higit sa
halaga na dating ibabayad sana ng pamahalaan, ang paggasta ng
pamahalaan upang makuha ang ari-arian ay tataas. Kung ang mga
may-ari naman ng arian ay ayaw ipagbili ang kanilang ari-arian
at walang ibang angkop na ari-arian na mabibili ng pamahalaan,
ang paggasta ng pamahalaan upang kumuha ng ari-arian
ay mababawasan.
Sa kabuuan, ang netong epekto sa mga limiasyon sa awtoridad
ng pamahalaan na kumuha ng ari-arian ay hindi alam. Tinatantiya
namin, gayunman, na malamang na ito ay magresulta sa malaking
netong gastos sa buong estado.
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PANGANGATWIRANG PANIG SA PANUKALA 90
Ang Panukala 90 ay pinatitigil ang pang-aabuso sa
eminenteng teritoryo!
Ang mga lokal na pamahalaan ay maaaring kumuha ng mga bahay,
negosyo, at simbahan sa pamamagitan ng hindi makatarungang paggamit
ng eminenteng teritoryo. Maaari rin nilang kunin ang halaga ng inyong
ari-arian sa pamamagitan ng isang galaw ng panulat.
Kami ay tatlong pangkaraniwang taga-California, at ito ay nangyari
sa amin.
Ang mga lokal na pamahalaan ay hindi makatarungang nagtangkang
kunin ang aming ari-arian at ilipat ito sa mga tagapagtayo upang gumawa
ng mga kondominyum, hotel, at ibang mga proyektong pangkomersiyo.
Bakit? Dahil ang mga tagapagtayong ito ay may kuneksyon sa pulitika,
at ang kanilang mga proyekto ay lilikha ng karagdagang kita sa buwis para
sa mga lokal na pamahalaan.
Kung makukuha ng pamahalaan ang aming ari-arian, makukuha rin
nito ang inyo.
• Ginamit kay Manuel Romero ang eminenteng teritoryo laban sa
kanyang restoran ng pamilya upang magamit ng katabing tagabenta ng
Mercedez-Benz para sa isang loteng paradahan.
• May ginamit na eminenteng teritoryo kay Bob Blue laban sa
kanyang maliit na tindahan ng maleta—nasa pamilya nila sa
halos animnapung taon—upang ang isang mamahaling hotel
ay maitayo.
• Ang simbahan ni Pastor Roem Agustin ay pinagbantaan ng pagkondena
upang ang isang tagapagtayo ay makapagtayo ng mga kondominyum.
Mali na ang mga nakatatandang mamamayan, may-ari ng maliliit
na negosyo, o sinuman na hindi makalaban ay pilitin na isuko ang kanilang
ari-arian upang ang mayayamang tagapagtayo ay makapagtayo ng mga
higanteng tindahan ng pagtitingi, malalaking pamilihan, at pabahay sa
malalaki ang kita.
Ang pamahalaan ay maaari ring kumuha ng ari-arian nang hindi
binabayaran ang mga may-ari ng ari-arian.
Kapag ang mga pamahalaan ay nagpasa ng mga regulasyon na
nagbabawas ng halaga ng inyong ari-arian, ito ay tinatawag na pagkuhang
nagreregula. Kapag ito ay nangyari dapat kang bayaran ng pamahalaan
para sa inyong nawalang halaga.
Hindi dapat makuha ng pamahalaan ang inyong bahay—tahasan o sa
pamamagitan ng mga regulasyon na nagbabawas ng halaga ng inyong ariarian—kahit na ito ay hindi para sa lehitimong PAMPUBLIKONG gamit
at hindi nagbabayad sa kinuha nito.

Iyon ay isang simpleng pagiging makatarungan.
Iyon ang dahilan kung bakit kailangan ng California ang Panukala 90,
ang Batas na Protektahan ang Ating mga Bahay.
Ang Panukala 90 ay:
• kumuha ng mga karapatan ng may-ari ng bahay na winasak nitong
nakaraang taon ng napakasamang desisyon ng Korte Suprema na Kelo.
Ang pasiyang iyon ay nagpapahintulot na gamitin ang eminenteng
teritoryo upang kunin ang mga bahay at negosyo at ilipat ang mga ito
sa mga pribadong tagapagtayo.
• ibalik ang eminenteng teritoryo sa mga lehitimong pampublikong
paggamit, tulad ng pagtatayo ng mga daan, paaralan, istasyon
ng bumbero, at ibang mga pangangailangan na naglilingkod sa
publiko at hindi sa pinansiyal na interes ng pamahalaan at ng mga
makapangyarihang tagapagtayo.
• ipagbawal ang kakayahan ng pamahalaan na kunin ang paggamit ng
mga tao ng kanilang ari-arian nang hindi sila binabayaran.
Ang mga pinansiyal na nakikinabang mula sa kasalukuyang kalagayan
ay gumagasta ng maraming milyon upang iligaw ang mga botante at
sabihin na ang langit ay bumabagsak.
Ang mga kalaban ay gumagawa ng mga pananakot upang ilihis ang
atensiyon mula sa kanilang TUNAY NA MOTIBO—pagpapanatili ng
kasalukuyang kalagayan upang patuloy silang kumita sa pagkuha ng ating
pribadong ari-arian.
Halimbawa, ang mga kalaban ay maling nagsabi na ang panukala
ay makakasakit sa pagpapatupad ng mga regulasyong pangkapaligiran.
Pero ang lahat ng umiiral na batas at regulasyon na pangkapaligiran sa
California ay malinaw na protektado.
Ang Batas na Protektahan ang Ating mga Bahay ay nagpoprotekta
saating lahat—at tutulungan ang mga pamilya para sa susunod na
henerasyon—habang pinipigilan ang pamahalaan na kunin ang inyong
ari-arian upang itaas ang kita sa buwis.
Iligtas ang mga bahay at mga negosyo.
Mangyaring bumoto ng OO sa Panukala 90.
Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang
www.protectourhomes2006.com.
MANUEL ROMERO, Biktima ng Abuso ng Eminenteng Teritoryo
BOB BLUE, Biktima ng Abuso ng Eminenteng Teritoryo
PASTOR ROEM AGUSTIN, Biktima ng Abuso ng Eminenteng Teritoryo
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Siyempre lahat tayo ay maaaring sumang-ayon na ang mga tagaCalifornia ay nararapat sa proteksiyon mula sa abuso ng eminenteng
teritoryo. At, kung ang Panukala 90 ay isang maayos na idinisenyong
reporma ng eminenteng teritoryo, maraming mapag-alalang tagaCalifornia na susuporta rito.
Gayunman, ang mula sa labas ng estado na sumulat ng Panukala 90 ay
nagtatangka ng pain at paglipat sa mga botante. Itong mahinang isinulat
na panukala ay puno ng walang kaugnayan at malayo ang nararating na
tadhana na makakasakit, hindi magpoprotekta, sa mga may-ari ng bahay
at magiging labis na magastos para sa lahat ng mga nagbabayad ng buwis
sa California.
Hindi natin makakaya na mailigaw.
Ang mga nakatagong tadhana sa Panukala 90 ay lilikha ng bagong
kategorya ng mga habla na nagpapahintulot sa mayayamang may-ari ng
lupa at korporasyon na maghabla para sa malalaking bagong pagbabayad.
Ang mga hablang ito at pagbabayad ay gagastusan ng mga nagbabayad ng
buwis sa California ng maraming bilyong dolyar bawat taon.
Iyon ang dahilan kung bakit ang mga grupong kumakatawan sa mga
nagbabayad ng buwis, may-ari ng bahay, negosyo, pulisya at bumbero, mga
tagapagtaguyod ng kapaligiran, at magsasaka ay humihimok lahat sa inyo
na Bumoto ng HINDI sa 90.
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ANG LIGA NG MGA BABAING BOTANTE NG CALIFORNIA ay
nagsabi: “Ang Panukala 90 ay magbabago sa ating sistema ng kinatawang
demokrasya at ilalagay ang mga interes ng ilan sa ibabaw ng kagalingan
ng LAHAT ng taga-California.”
Ang Panukala 90 ay laban sa nagbabayad ng buwis at laban sa may-ari
ng bahay.
Iyon ang dahilan kung bakit ang ANG LIGA NG MGA MAY-ARI
NG BAHAY NG CALIFORNIA AY SALUNGAT SA PANUKALA 90
at nagsabi: “Ang Panukala 90 ay isang patibong na nakakasakit sa mga
may-ari ng bahay. Ito ay gagastusan ng mga nagbabayad ng buwis ng
maraming bilyon at sisira sa mga basikong bagas na nagpoprotekta sa
ating mga komunidad, at sa halaga ng ating mga bahay.”
Magsabi ng HINDI sa PATIBONG sa Nagbabayad ng Buwis. Bumoto
ng HINDI sa 90.
www.NoProp90.com
KENNETH W. WILLIS, Presidente
Liga ng mga May-ari ng Bahay sa California
CHIEF MICHAEL L. WARREN, Presidente
Kapisanan ng mga Hepe ng Bumbero ng California
JACQUELINE JACOBBERGER, Presidente
Liga ng mga Babaing Botante ng California

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi siniyasat ng alinmang opisyal na ahensiya .
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Inisyatibong Susog sa Konstitusyon.

90

PANGANGATWIRANG LABAN SA PANUKALA 90
Ang illan sa mayayamang may-ari ng lupa na nagbayad upang ilagay
ang Panukala 90 sa balota ay nagtatangka ng isang klasikong pain at
paglipat sa mga botante ng California.
Gusto nilang maniwala kayo na ang Panukala 90 ay tungkol sa
eminenteng teritoryo. Iyon ang pain. Pero, nakatago sa mga maliliit na
letra ng panukala ay isang patibong—isang malayo ang abot na seksyon
na walang kinalaman sa eminenteng teritoryo na hahantong sa malalaking
gastos para sa lahat ng nagbabayad ng buwis sa California.
Ang Panukala 90 ay magbabago sa konstitusyon ng California upang
bigyan ng kakayahan ang malalaking may-ari ng lupa at korporasyon na
humingi ng malalaking bayad mula sa estado at lokal na nagbabayad ng
buwis sa pagsasabi na ang isang batas ay nakasakit sa halaga ng kanilang
ari-arian o negosyo—gaano man kahalaga ang batas o gaano man kalayo
sa katotohanan ang sinasabi nila.
Alinsunod kay William G. Hamm, dating di-partidistang pambatasang
manunuri, ang “PANUKALA 90 ay maaaring mag-atas ng MARAMING
BILYONG DOLYAR SA MGA BAGONG GASTOS NG NAGBABAYAD
NG BUWIS BAWAT TAON, kung ang mga komunidad at ang estado ay
patuloy na nagpasa o nagpatupad ng mga basikong batas upang protektahan
ang mga kapitbahayan, limitahan ang hindi gustong pagtatayo, protektahan
ang kapaligiran, ipagbawal ang mga hindi katanggap-tanggap na negosyo,
at protektahan ang mga mamimili.”
Walang limitasyon sa kabuuang gastos, ang Panukala 90 ay binibitag
ang mga nagbabayad ng buwis sa pagpirma sa isang blangkong tseke.
Lahat tayo ay magbabayad, habang ang malalaking may-ari ng lupa at mga
korporasyon ay tumatanggap ng malalaking kabayaran.
Narito ang isang halimbawa kung bakit ang “patibong sa nagbabayad
ng buwis” ay nagkakabisa:
Kung ang mga lokal na botante ay nagpasa ng isang panukala na
naglilimita sa isang bagong pagtatayo ng 500 bahay—sa halip na 2,000
bahay na gusto ng tagapagtayo na gawin—sa ilalim ng Panukala 90,
ang tagapagtayo ay maaaring humingi ng pagbabayad para sa halaga ng
natitirang 1,500 bahay. Kahit na ang mga lokal na serbisyo sa komunidad
at impra-istruktura ay pahihirapan ng mas malaking pagtatayo, ang
Panukala 90 ay maglalagay sa mga nagbabayad ng buwis sa panganib para
sa pagbabayad.
Ang Panukala 90 ay hindi limitado sa mga batas lamang sa paggamit ng
lupa. Basahin ang opisyal na pagsusuri. Ang pambuong-estadong batas sa
proteksiyon ng mamimili, ang mga kabawalan sa pagbebenta sa telepono,
at mga proteksiyon ng manggagawa ay magbubunsod lahat ng mga bagong

paghingi ng pagbabayad.
Bilang resulta, ang Panukala 90 ay hahantong sa libu-libuong
magagastos na habla na magtatali sa ating mga hukuman at magreresulta
sa nadagdagang burukrasya at kuskos balungos.
Ang gastos sa mga habla at pagbabayad na ito ay magnanakaw sa
mga lokal na komunidad ng maraming bilyong dolyar sa mga limitadong
kakayahan na nagpopondo sa proteksiyon ng bumbero at pulisya, pagtugon
ng paramediko, mga paaralan, kaluwagan sa pagsisikip ng trapiko, at ibang
mahahalagang serbisyo. Iyon ang dahilan kung bakit ang KAPISANAN
NG MGA HEPE NG BUMBERO NG CALIFORNIA, KAPISANAN NG
MGA HEPE NG PULISYA, at KAPISANAN NG MGA LUPON NG
PAARALAN NG CALIFORNIA ay salungat sa Panukala 90.
Ang PANUKALA 90 ay magkukulong sa mga nagbabayad ng buwis
sa isang TALO-TALO na kalagayan. Kung ang mga komunidad at kikilos
upang protektahan ang kalidad ng kanilang buhay, ang mga nagbabayad
ng buwis ay mapipilitang gumawa ng malalaking pagbabayad. O, kung ang
mga komunidad ay hindi makaya ang mga pagbabayad, ang mga basikong
proteksiyon sa kalidad ng buhay ay simpleng hindi mapagtitibay. Iyon ang
dahilan kung bakit ang mga grupo ng konserbasyon, kabilang ang LIGA
NG MGA BOTANTE NG KONSERBASYON NG CALIFORNIA at ang
LIGA NG PAGPAPLANO AT KONSERBASYON, ay nagbabala na ang
panukala ay maglilimita nang malaki sa ating kakayahan na protektahan
ang mga linya ng baybayin, bukas na espasyo, lupang sakahan, kalidad ng
hangin at tubig ng California.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Panukala 90, bisitahin ang
www.NoProp90.com.
Kapag bumoto kayo, mangyaring samahan ang mga grupong
kumakatawan sa mga nagbabayad ng buwis, bumbero, mga opisyal
sa pagpapatupad ng batas, mga edukador, maliliit na negosyo, mga
tagakonserba ng lupa, kapaligiran, at may-ari ng bahay sa California.
Magsabi ng HINDI sa PATIBONG SA NAGBABAYAD NG BUWIS.
Bumoto ng HINDI sa PANUKALA 90.
CHIEF MICHAEL L. WARREN, Presidente
Kapisanan ng mga Hepe ng Bumbero ng California
CHIEF STEVE KRULL, Presidente
Kapisanan ng mga Hepe ng Pulisya ng California
EDWARD THOMPSON, JR., Direktor sa California
Ipinagkakatiwalang Lupa ng Bukid ng Amerika

SAGOT SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PANUKALA 90
HUWAG PALOLOKO SA MGA ESPESYAL NA INTERES!!!
Ang Panukala 90 ay nagpoprotekta sa ating saligang karapatan na
mag-ari—at magpanatili—ng ating mga bahay at pribadong ari-arian.
Ito’y tinatawag na “AMERIKANONG PANGARAP,” at ang pamahalaan
ay hindi dapat na sirain ito.
Ang Panukala 90 ay nag-aayos sa napakasamang desisyon ng Korte
Suprema na Kelo.
Ang mga kalaban—ang mga kumikita unang-una sa pag-abuso
ng eminenteng teritoryo at pagkuha ng pribadong ari-arian—ay hindi
nahihiyang nagtatangkang iligaw kayo at baluktutin ang ginagawa ng
Panukala 90.
Sinasabi ng mga kalaban na basahin ang maliliit na letra. SUMASANGAYON KAMI. Makikita ninyo:
Ang Panukala 90 ay NAGPAPANATILI NG BAWAT kasalukuyang
pang-estado at lokal na batas at regulasyon sa kapaligiran, proteksiyon ng
mamimili, at kaligtasan ng publiko. Basahin ang Seksyon 6, na nagsasad,
“ang mga tadhanang idinaragdag sa seksyong ito ay hindi dapat umaplay
sa anumang kautusan, tadhana ng saligang-batas, ordinansa, resolusyon,
batas, tuntunin o regulasyon na may bisa sa petsa ng pagpapatibay.”
Ang Panukala 90 AY WALANG KINALAMAN sa pagpopondo para
sa pulisya at mga bumbero.
Ang kalusugan at kaligtasan ng publiko ay PROTEKTADO. Ang
Lehislatura ay maaaring magpatibay ng ANUMANG BAGONG BATAS

upang tiyakin na ang kalusugan at kaligtasan ng publiko.
Ang Panukala 90 ay nagpoprotekta sa INYO laban sa mga pulitiko na
ginagantimplaan ang kanilang mga tagaambag sa kampanya sa pamamagitan
ng pagkuha ng inyong pribadong ari-arian at pagbibigy nito sa iba.
Ang TUNAY na mga kalaban ng Panukala 90 ay ang mga kumikita sa
PAGKUHA SA ATING MGA BAHAY AT MALILIIT NA NEGOSYO—
sakim na mga burukrata ng pamahalaan na gusto ng mas mataas na buwis
at malaking tagapagtayo na mga tagaambag sa kampanya na kumikita
ng maraming milyon sa paggamit ng mga lupang pang-agrikultura, mga
kapitbahayang tirahan, mga negosyo, at mga simbahan na kinukuha sa
pamamagitan ng eminenteng teritoryo upang magtayo ng malalaking
pamilihan at ibang mga proyekto. KUNG MANANALO SILA,
NATALO TAYO.
PROTEKTAHAN ANG ATING MGA BAHAY: BUMOTO NG OO
SA 90.
MIMI WALTERS, Pandangal na Tagapangulo
Koalisyon na Protektahan ang Ating mga Bahay ng California
MARTYN B. HOPPER, Direktor sa California
Pambansang Pederasyon ng mga Independiyenteng Negosyo (NFIB)
JOHN M. REVELLI, Biktima ng Abuso ng Eminenteng Teritoryo

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi siniyasat ng alinmang opisyal na ahensiya
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ISANG PANGKALAHATANG-TANAW
SA UTANG SA BONO NG ESTADO
Inahanda ng Opisina ng Pambatasang Manunuri
Ang bahaging ito ay nagkakaloob ng pangkalahatangtanaw sa kasalukuyang kalagayan ng estado kaugnay ng
utang sa bono. Ito ay tumatalakay din sa magiging epekto ng
mga panukala sa bono sa balota, kung aaprobahan, sa antas
ng utang sa bono ng estado at sa mga gastos sa pagbabayad
ng naturang utang sa paglipas ng panahon.

Batayan
Ano ang Pagtustos ng Bono? Ang pagtustos ng bono
ay isang uri ng pangmatalagang pag-utang na ginagamit ng
estado upang lumikom ng pera para sa iba-ibang layunin.
Kinukuha ng estado ang perang ito sa pamamagitan ng
pagbebenta ng mga bono sa mga mamumuhunan. Bilang
kapalit, sumasang-ayon itong bayaran ang perang ito, nang
may interes, alinsunod sa isang tinukoy na iskedyul.
Bakit Mga Bono ang Ginagamit? Laging ginagamit ng
estado ang mga bono upang tustusan ang malalaking proyektong
kapital na paglalaan tulad ng mga daan, mga pasilidad na pangedukasyon, mga bilangguan, mga parke, mga proyekto sa tubig,
at mga gusali ng opisina (mga proyektong may kinalaman sa
impra-istruktura). Ito ay ginagawa pangunahin dahil ang mga
pasilidad na ito ay nagkakaloob ng mga serbisyo sa maraming
taon, ang malaking dolyar na gastos ay maaaring mahirap
bayaran nang magkakasabay, at magkakaibang nagbabayad ng
buwis ang nakikinabang sa paglipas ng panahon mula sa mga
pasilidad. Kamakailan, gayunman, ang estado ay gumamit din ng
pagtustos ng bono upang makatulong na punuan ang malalaking
kakulangan sa badyet ng Pangkalahatang Pondo.
Anu-anong Uri ng mga Bono ang Ibinebenta ng
Estado? Ang estado ay nagbebenta ng tatlong pangunahing
uri ng mga bono. Ang mga ito ay:
•
Mga Bonong Sinusuportahan ng Pangkalahatang
Pondo. Ang mga ito ay binabayaran mula sa
Pangkalahatang Pondo ng estado, na sinusuportahan
pangunahin ng mga kita sa buwis. Ang mga bonong
ito ay may dalawang anyo. Ang karamihan ay mga
pangkalahatang obligasyong bono. Ang mga ito ay dapat
aprobahan ng mga botante at ang pagbabayad sa mga ito
ay ginagarantiyahan ng pangkalahatang kapangyarihan
sa pagbubuwis ng estado. Ang ikalawang uri ay ang mga
bonong arkila-kita. Ang mga ito ay binabayaran mula
sa mga pagbabayad sa arkila (pangunahing tinutustusan
mula sa Pangkalahatang Pondo) ng mga ahensiya ng
estado na gumagamit ng mga pasilidad na tinutustusan
ng mga bono. Ang mga bonong ito ay hindi nag-aatas
ng pag-aproba ng botante at hindi ginagarantiyahan.
Bilang resulta, ang mga ito ay may gastos sa interes
na mas mataas kaysa mga pangkalahatang obligasyong
bono.
•
Mga Tradisyunal na Bono na Kita. Ang mga ito ay
tumutustos din sa mga kapital na proyekto pero hindi
sinusuportahan ng Pangkalahatang Pondo. Sa halip, ang
mga ito ay binabayaran mula sa isang itinalagang daloy
ng kita—karaniwang nililikha ng mga proyektong
tinutustusan ng mga ito—tulad ng mga tulay na may
bayad. Ang mga bonong ito ay hindi ginagarantiyahan
ng pangkalahatang kapangyarihan sa pagbubuwis ng
estado at hindi nag-aatas ng pag-aproba ng botante.
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Mga Bonong May Kinalaman sa Badyet. Noong Marso
2004, inaprobahan ng mga botante ang Panukala 57, nagawtorisa ng $15 bilyon na mga bono upang makatulong
na bayaran ang natipong kakulangan sa badyet ng
estado at ibang mga obligasyon. Sa halagang ito, $11.3
bilyon ay nalikom sa pamamagitan ng pagbebenta ng
bono noong Mayo at Hunyo ng 2004, at $3.7 bilyon ay
nakahanda para sa pagbebenta sa ibang pagkakataon.
Ang epekto sa Pangkalahatang Pondo ng pagbabayad
sa mga bonong ito ay isang taunang gastos na mga $1.5
bilyon. (Ang kasalukuyang batas ay nagpapahintulot ng
mga karagdagang pagbabayad sa utang-serbisyo mula
sa Kuwenta ng Pagpapatatag ng Badyet—BSA—na
itinatag ng Panukala 58 upang bayaran nang mas maaga
ang mga bono.) Ang mga pagbabayad sa mga bonong
ito ay hindi rin ginagarantiyahan ng pangkalahatang
kapangyarihan sa pagbubuwis ng estado.
Ano ang mga Tuwirang Gastos sa Pagtustos ng
Bono? Ang gastos ng estado sa paggamit ng mga bono
ay nakadepende pangunahin sa halagang naibenta, ang
mga antas ng interes ng mga ito, ang panahon na ang
mga ito ay nabayaran, at ang balangkas ng maturidad ng
mga ito. Halimbawa, ang pinakahuling naibentang mga
pangkalahatang obligasyong bono ay babayaran sa loob ng 30
taon na may kainamang antas na mga taunang pagbabayad.
Kung ang isang pagpapalabas ng bono ay nagtataglay ng
libre-sa-buwis na antas ng interes na 5 porsiyento, ang
gastos sa pagbabayad nito na may antas na pagbabayad na
higit sa 30 taon ay malapit sa $2 para sa bawat dolyar na
hiniram—$1 para sa halagang hiniram at malapit sa $1
para sa interes. Ang gastos na ito, gayunman, ay ikinakalat
sa buong 30 taon, kaya ang gastos pagkaraang iakma sa
implasyon ay mas mababa nang malaki—mga $1.30 para sa
$1 na hiniram.

•

Ang Kasalukuyang Kalagayan sa Utang
ng Estado
Halaga ng Utang ng Pangkalahatang Pondo. Pagsapit
ng Hulyo 1, 2006, ang estado ay may mga $45 bilyon ng
natitirang utang sa bono ng Pangkalahatang Pondo na may
kinalaman sa impra-istruktura na ito ay gumagawa ng mga
pagbabayad sa prinsipal at interes. Ito ay binubuo ng mga
$37 bilyon na mga pangkalahatang obligasyong bono at
$8 bilyon na mga bonong arkila-kita. Bilang karagdagan,
ang estado ay hindi pa nakakapagbenta ng mga $30 bilyon
na inawtorisang pangkalahatang obligasyon at arkilakita na mga bono sa impra-istruktura. Karamihan sa mga
bonong ito ay naitalaga na, pero ang mga proyektong ito ay
hindi pa nasisimulan o ang mga nasimulan na ay hindi pa
nakakarating sa malakihang pagtatayo ng mga ito. Ang mga
kabuuan sa itaas ay hindi kabilang ang mga bonong may
kinalaman sa badyet na tinukoy sa itaas.
Mga Pagbabayad ng Utang ng Pangkalahatang
Pondo. Tinatantiya namin na ang mga pagbabayad ng utang
ng Pangkalahatang Pondo para sa may kinalaman sa impraistruktura na pangkalahatang obligasyon at arkila-kita
na mga bono ay mga $3.9 na bilyon sa 2005–06. Habang
ang naunang inawtorisa pero kasalukuyang hindi pa
naibebentang mga bono ay ibenebenta, ang mga nananatiling
gastos sa utang sa bono ay aabot ng humigit-kumulang

ISANG PANGKALAHATANG-TANAW
SA UTANG SA BONO NG ESTADO
Inahanda ng Opisina ng Pambatasang Manunuri
na $5.5 bilyon sa 2010–11. Kung, bilang karagdagan, ang
taunang gastos ng mga bono may kinalaman sa badyet ay
kasama, ang kabuuang gastos sa serbisyo sa utang ay $5.1
bilyon noong 2005–06, at tataas ng hanggang $8.4 bilyon sa
2009–10. (Ang mga halagang ito ay nagpapalagay ng mga
karagdagang pagbabayad mula sa BSA.)
Proporsiyon ng Utang-Serbisyo. Ang isang
tagapagpabatid ng kalagayan sa utang ng estado ay ang
proporsiyon ng utang-serbisyo nito (DSR). Ang proporsiyon
ay nagpapabatid ng bahagi ng mga taunang kita ng estado
na dapat ilaan para sa mga pagbabayad ng serbisyo sa utang
sa mga bono at dahil dito ay hindi makukuha ng ibang mga
programa ng estado. Gaya ng ipinapakita sa Pigura 1, ang
DSR ay tumaas noong unang bahagi ng mga taon 1990 at
umabot ng hanggang 5.7 porsiyento bago bumaba sa mas
mababa sa 3 porsiyento noong 2002–03, dahil sa bahagi sa
ilang mga aktibidad na muling pagtustos ng kakulangan.
Ang DSR ay tumaas muli simula noong 2003–04 at sa
kasalukuyan ay nasa 4.2 porsiyento para sa mga bono sa
impra-istruktura. Ito ay inaasahang tataas ng hanggang
4.8 porsiyento sa 2008–09 habang ang mga kasalukuyang
inawtorisang bono ay ibinebenta.

Mga Epekto ng mga Panukalang Bono
sa Balotang Ito
May limang panukalang pangkalahatang obligasyong
bono sa balotang ito, may kabuuan na $42.7 bilyon sa mga
bagong awtorisasyon. Ang mga ito ay:
•
Panukala 1B, na mag-aawtorisa sa estado na mag-isyu
ng $19.9 na bilyon ng mga bono upang tustusan ang
kaligtasan sa haywey, pagbawas sa trapiko, kalidad ng
hangin, at seguridad ng daungan.

•

Panukala 1C, na mag-aawtorisa sa estado na mag-isyu
ng $2.85 bilyon na mga bono para sa mga programang
pabahay at pagtatayo.
•
Panukala 1D, na mag-aawtorisa sa estado na mag-isyu
ng $10.4 na bilyon na mga bono upang tustusan ang
mga pasilidad ng edukasyon na kindergarten hanggang
unibersidad.
•
Panukala 1E, na mag-aawtorisa sa estado na mag-isyu
ng $4.1 bilyon na mga bono para sa mga proyektong
pagkontrol sa baha.
•
Panukala 84, na mag-aawtorisa sa estado na mag-isyu
ng $5.4 na bilyon na mga bono para sa mga proyektong
may kinalaman sa iba-ibang tagapagdulot.
Ang unang apat na panukala ay bumubuo ng pakete ng
bono sa impra-istruktura na inaprobahan ng Lehislatura at
Gobernador. Ang ikalimang panukala ay inilagay sa balota
sa pamamagitan ng proseso ng inisyatibo.
Mga Epekto sa mga Pagbababayad ng Utang. Kung ang
$42.7 bilyon na mga bono sa balotang ito ay inaprobahan, ang
mga ito ay mangangailangan ng mga pagbabayad sa buong
buhay ng mga bono ng mga doble ng halagang iyon. Ang
pangkaraniwang taunang serbisyo sa utang ng mga bono ay
depende sa panahon ng pagbebenta sa mga ito. Kung ang mga
ito ay naibenta sa 10-taong panahon, ang gastos sa badyet ay
pangkaraniwang magiging halos $2 bilyon taun-taon.
Epekto sa Proporsiyon ng Utang-Serbisyo. Ang
Pigura 1 ay nagpapakita ng mangyayari sa DSR ng estado sa
paglipas ng panahon kung ang lahat ng bono ay inaprobahan
at naibenta. Ito ay aabot ng hanggang 5.9 na porsiyento sa
2010–11 at bababa pagkaraan.

PIGURA 1
Proporsiyon ng Utang-Serbisyo ng Pangkalahatang Pondoa
7%
Karagdagang Gastos Mula sa Pagbebenta ng:
Mga Bono sa Balota ng Nobyembre 2006
Mga Naunang Inawtorisang Bono
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Proporsiyon ng utang-serbisyo na mga pagbabayad sa mga kita at paglipat. Hindi kasama ang mga bonong may kinalaman sa badyet.
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LISTAHAN NG MGA KANDIDATO PARA SA PAMBUONGESTADONG INIHAHALAL NA KATUNGKULAN
Ang Panukala 34 ay pinagtibay ng mga botante sa Pangkalahatang Halalan ng Nobyembre 7, 2000.
ilalim ng panukalang ito, sinumang kandidato para Gobernador, Tenyente Gobernador, Kalihim
Estado, Kontroler, Ingat-yaman, Abugado Heneral, Komisyonado ng Seguro, o Miyembro ng Lupon
Pagpapantay, na tumanggap ng boluntaryong limitasyon sa paggasta, ay may pagkakataon na bumili
pahayag, hindi hihigit sa 250 salita, sa Patnubay na Impormasyon sa Botante ng California.

Sa
ng
ng
ng

Ang limitasyon sa paggasta para sa mga kandidatong tumatakbo para Gobernador sa Pangkalahatang
Halalan ng Nobyembre 7, 2006 ay $11,150,000. Ang limitasyon sa paggasta para sa mga kandidatong
tumatakbo para Tenyente Gobernador, Kalihim ng Estado, Kontroler, Ingat-yaman, Abugado Heneral, at
Komisyonado ng Seguro sa Pangkalahatang Halalan ng Nobyembre 7, 2006 ay $6,690,000. Ang limitasyon
sa paggasta para sa mga kandidatong tumatakbo para sa Lupon ng Pagpapantay sa Pangkalahatang Halalan
ng Nobyembre 7, 2006 ay $1,672,000.
Ang sumusunod na listahan ng mga kandidato para sa pambuong-estadong inihahalal na katungkulan ay
pangkasalukuyan hanggang Agosto 14, 2006. Para sa isang pangkasalukuyang listahan ng mga kandidato,
tingnan ang http://www.ss.ca.gov/elections/elections_cand.htm. Sa sumusunod na listahan, ang asterisko
(*) ay nagpapabatid ng mga kandidato na tumanggap ng boluntaryong limitasyon sa paggasta.

Gobernador
Angelides, Phil

Kalihim ng Estado
Demokratiko

* Akin, Margie

Kapayapaan at Kalayaan

* Camejo, Peter Miguel

Luntian

* Bowen, Debra

Demokratiko

* Jordan, Janice

Kapayapaan at Kalayaan

* Hill, Forrest

Luntian

* Noonan, Edward C.

Amerikanong Independiyente * Lightfoot, Gail K.

Libertaryan

* Olivier, Art

Libertaryan

* McMillon, Jr., Glenn

Amerikanong Independiyente

Republikano

* McPherson, Bruce

Republikano

Schwarzenegger, Arnold

Tenyente Gobernador

Kontroler

* Alexander, Stewart A.

Kapayapaan at Kalayaan

* Barrón, Elizabeth Cervantes Kapayapaan at Kalayaan

* Garamendi, John

Demokratiko

* King, Jim

Amerikanong Independiyente * Chiang, John

Demokratiko

* McClintock, Tom

Republikano

* Strickland, Tony

Republikano

* Shaw, Lynnette

Libertaryan

* Tello, Donna

Libertaryan

* Warren, Donna J.

Luntian

* Wells, Laura

Luntian

Campbell, Warren Mark

* Ang kandidato ay tumanggap na boluntaryong limitasyon sa paggasta.
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Amerikanong Independiyente

LISTAHAN NG MGA KANDIDATO PARA SA PAMBUONGESTADONG INIHAHALAL NA KATUNGKULAN
Ingat-yaman
Lockyer, Bill

Lupon ng Pagpapantay
Demokratiko

Distrito 1

* Noonan, E. Justin

Amerikanong Independiyente

* Parrish, Claude

Republikano

* Neighbors, David J.

Republikano

* Sanders, Gerald

Kapayapaan at Kalayaan

* Watson, Kennita

Libertaryan

* Smithson, Marian

Libertaryan

* Yee, Betty T.

Demokratiko

* Thakker, Mehul M.

Luntian

Campbell, David

Kapayapaan at Kalayaan

Distrito 2

* Leonard, Bill

Abugado Heneral
Brown, Jerry

Demokratiko

Michlin, Willard Del

Republikano
Libertaryan

Kapayapaan at Kalayaan

* Perry, Richard R.

Kapayapaan at Kalayaan

Republikano

* Raboy, Tim

Demokratiko

* Weissman, Kenneth A.

Libertaryan

Distrito 3

* Wyman, Michael S.

Luntian

* Harrison, Jack
Poochigian, Chuck

Christian-Heising, Mary

Demokratiko

Finley, Mary Lou

Kapayapaan at Kalayaan

Komisyonado ng Seguro
* Steel, Michelle
Burden, Jay Earl

Republikano

Amerikanong Independiyente

* Bustamante, Cruz M.

Demokratiko

* Cafiero, Larry

Luntian

* Condit, Tom

Kapayapaan at Kalayaan

Ogden, Dale F.

Libertaryan

Poizner, Steve

Republikano

Distrito 4

Chu, Judy

Demokratiko

* Forsch, Glen

Republikano

* Henderson, Cindy Varela

Kapayapaan at Kalayaan

* Kadera, Monica W.

Libertaryan

* Ang kandidato ay tumanggap ng boluntaryong limitasyon sa paggasta.
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MGA PAHAYAG NG KANDIDATO BATAY SA KATUNGKULAN
GOBERNADOR
•
•
•
•

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

Art Olivier
Partidong Libertaryan

www.electArt.com

BAWASAN ANG PAGGASTA! Inalisan ng California ng katungkulan ang Gobernador tatlong taon na ang nakakaraan
nang imungkahi niya ang $96,000,000,000 badyet. Ngayon ito’y $131,000,000,000 at $43,000,000,000 sa mga bono sa balota
ng Nobyembre. WALANG MGA BENEPISYO PARA SA MGA ILEGAL NA IMIGRANTE. Ang pagbibigay ng libreng
pangangalagang pangkalusugan at edukasyon sa mga ilegal na imigrante ay humihimok ng karagdagang ilegal na imigrasyon.
Hindi ito makakaya na California. TAPUSIN ANG PAGBABARA. Gastahin ang mga buwis sa gasolina at mga bayad sa
lisensiya ng sasakyan sa paggawa ng mga karagdagang landas at ipahintulot ang pagtatayo ng mga pribadong daan na may bayad
para sa mga trak na pangkomersiyo. Si Art Olivier ay nagbawas ng mga buwis at nagpahusay ng mga serbisyo bilang Alkalde at
muling gagawin ito bilang ating susunod na Gobernador!

Janice Jordan
Partidong Kapayapaan at Kalayaan

www.janicejordan.org

Murang Pabahay. Panlahat na Pangangalagang Pangkalusugan. Nakakabuhay na Suweldo. IBOTO ANG INYONG
KONSIYENSIYA! HINDI ANG INYONG PANGAMBA!

Peter Miguel Camejo
Partidong Luntian

1710 Broadway #122
Sacramento, CA 95818

(510) 587-0807
info@votecamejo.com
www.votecamejo.com

Narinig na ninyo ang kasabihan, “Kakailanganin kong sumulat ng libro.” Ginawa ko ito. Ito’y tinatawag na:. “California:
Sa Ilalim ng Kapangyarihan ng Korporasyon.” Ang mga korporasyon ay kumokontrol sa ating sistema ng halalan, gustong
isapribado ang ating mga paaralan, pangalanan ang ating mga lugar ng palakasan, kontrolin ang ating media, sirain ang ating
ekolohiya, at itaguyod ang mga digmaan ng pandarambong. Ang mga pinakamalakas kumitang korporasyon ay hindi nagbabayad
ng mga buwis ng estado sa California. Siyamnapung porsiyento ng ating mga tao ay pangkaraniwang walang natanggap na
dagdag sa suweldo na iniakma sa implasyon sa 35 taon at ang ating tunay na pinakamababang suweldo ay bumaba nang malaki
habang ang ating ekonomiya ay higit sa nagdoble at ang mga tubo ng korporasyon ay labis na tumaas. Ang aking web site ay
nagpapakita kung paano ang MAKATARUNGANG BUWIS ay maaaring lumikom ng karagdagang $25 bilyon para sa ating
badyet, nagbigay sa atin ng kakayahan na itaas nang malaki ang pagpopondo sa edukasyon, simulan ang malawakang paglipat
sa alternatibong enerhiya, at isamoderno ang ating impra-istruktura, habang binabawasan ang karamihan sa mga buwis ng
mga tao. Ang mga imigrante sa katotohanan ay tumutulong na lumikha ng mga trabaho. Ang pagpapakasal ay dapat na isang
opsyon para sa bawat isa. Ang parusang kamatayan, tatlong tama, paglalarawang kaugnay ng lahi ay dapat matapos. Ang ating
lipas na sa panahon, naghihiwalay, kinokontrol ng kukunin-ng-nanalo-ang-lahat-ng-pera na sistema ng halalan ay tinanggihan
ng lahat. Kailangan natin ng pampublikong pagpopondo, proporsiyonal na pagkatawan, at nakaranggong pagpili na pagboto,
kung saan nararamdaman ng mga tao na malayang bumoto para sa mga kandidatong sinusuporahan nila at naririnig ang lahat
ng pananaw. Mangyaring bisitahin ang votecamejo.com upang matulungan kami na planunin at isagawa ang mga naglulunsad
na pagkakataong ito para sa positibong pagbabago sa California. Salamat po sa inyong suporta.

Edward C. Noonan
Partidong Amerikanong Independiyente

1606 Gold St.
Marysville, CA 95901

(530) 743-6878
vote2006@ednoonan4gov.org
www.ednoonan4gov.org
Tingnan ang aking mga pahina sa web: ednoonan4gov.org, http://www.aipca.org, http://www.constitutionparty.org
Ang pagkakasunod-sunod ng mga kandidato ay ipinapasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay
ibinigay ng mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat. Ang bawat pahayag ay boluntaryong iniharap ng kandidato at inilimbag sa gastos ng
kandidato. Ang mga kandidato na hindi nagharap ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Tenyente Gobernador
•
•
•
•

Inaako ang katungkulan at mga tungkulin ng Gobernador kung magkaroon ng pagpapatalsik, kamatayan,
pagbibitiw, pagtanggal sa katungkulan, o pag-alis sa estado.
Naglilingkod bilang Presidente at namamatnugot sa Senado ng Estado at may boto na pagsira ng pantay na bilang
ng mga boto.
Nangungulo sa Komisyon sa Pagpapaunlad na Kabuhayan, isang miyembro ng Komisyon sa mga Lupa ng Estado,
at umuupo sa mga lupon ng mga sistema ng unibersidad ng California.
Naglilingkod bilang dahil-sa-posisyon na miyembro ng Komisyon sa Pandaigdig na Pangangalakal ng Estado
ng California.

Lynnette Shaw
Partidong Libertaryan

7336 Santa Monica #822
West Hollywood, CA 90046

(415) 209-3996
lynnette@voteshaw.info
www.voteshaw.info

Ang digmaan laban sa mga pasyente at sa kanilang mga doktor ay dapat itigil. Ang damong medikal ay sampung taon nang legal,
pero patuloy na inaaresto ng mga awtoridad ang mga tagapag-alaga, pasyente, at doktor. Ito ay pag-aaksaya ng oras, kakayahan
ng tao, at pera ng mga nagbabayad ng buwis. Ang aking Planong Pangkapayapaan Kaugnay ng Marihuwana ay siyam na taon
nang tumatakbo sa County ng Marin. Ang programang ito ay nagtanggal ng maraming ilegal na tagabenta ng droga mula sa ating
mga kalye, nagprotekta sa mga pasyente, at pinahusay ang kalidad ng medisina. Mangyaring sumama sa akin at kay Willie Nelson
upang makatulong na iligtas ang mga bukid ng pamilya na may abakang pang-industriya at upang protektahan ang inyong mga
karapatang medikal. Ako po si Lynnette Shaw, at ikalulugod ko ang inyong boto para Tenyente Gobernador. www.ca.lp.org

Donna J. Warren
Partidong Luntian

P.O. Box 88808
Los Angeles, CA 90009

(213) 427-8519
ecottry@socal.rr.com
www.donnawarren.com

Kumandidato na may Milyong Boto Para sa Kampanya sa Kapayaan, noong 1999, inihabla ko ang CIA para sa pagdagsa ng
crack cocaine sa South Central, at, noong 2004, tumulong ako sa pag-uugnay ng Panukala 66 upang susugan ang Batas na
Tatlong Tama ng California. Papatnubayan ko ang Lehislatura upang katawanin ang mga tao, hindi ang mga korporasyon at
espesyal na interes. Huwag maging maka-gatong—tumigil sa pagboto sa mga kompanya ng langis sa istasyon ng gas. Itigil ang
Pandaigdig na Pag-init, at panatiling malakas ang California sa agham/pananaliksik na medikal. Para sa aking kumpletong
plataporma, tingnan ang www.donnawarren.com.

Stewart A. Alex ander
Partidong Kapayapaan at Kalayaan

40485 Murrieta Hot Springs Rd., Ste. 149
Murrieta, CA 92563

(909) 223-2067
stewartalexander4paf@comcast.net
www.salt-g.com

Ang mga nagtatrabahong tao ay nangangailangan ng mas malaking tinig sa pamahalaan.

Ang pagkakasunod-sunod ng mga kandidato ay ipinapasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay
ibinigay ng mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat. Ang bawat pahayag ay boluntaryong iniharap ng kandidato at inilimbag sa gastos ng
kandidato. Ang mga kandidato na hindi nagharap ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Tenyente Gobernador
(Ipinagpapatuloy)
Tom MCClintock
Partidong Republikano

1029 K Street, Suite 44
Sacramento, CA 95814

(916) 446-1246
info@tommcclintock.com
www.HelpTom.com

Isang henerasyon na ang nakakaraan, ang California ay isang lupa ng pagkakataon na may mabababang buwis, maraming
trabaho, abot-kayang pabahay, murang kuryente, at masaganang malinis na tubig. Ang ating mga bata ay ligtas sa kanilang
mga bahay at ating mga pamilya ay ligtas sa kanilang ari-arian. Nakikinabang tayo sa pinakamagaling na sistema ng haywey
sa mundo at sa pinakamagaling na sistema ng paaralan sa bansa. Ang tanging pagkakaiba ng noon sa ngayon ay masamang
pampublikong patakaran—at magkakasama maaayos natin ito. Noong panahon ng pag-alis sa katungkulan, nag-alay ako ng
masaklaw na plano upang upang ibalik ang kalidad ng buhay sa California, at pagsisikapan ko ang mga repormang ito bilang
Tenyente Gobernador. Sa 25 taon nakipaglaban ako upang gawing mas mababa ang mga buwis na nagpapahirap sa ating mga
pamilya, upang pigilan ang mga burukrasya na inaaksaya ang ating pera, upang bawasan ang mga regulasyon na sumisira
sa ating ekonomiya, upang salungatin ang ilegal na imigrasyon na sumasakmal sa ating mga serbisyo, at upang ibalik ang
ating matagal nang napapabayaang mga pampublikong gawain. Sinimulan ko ang kilusan upang alisin ang buwis sa kotse ng
California na ngayon ay nakakapagtipid sa pangkaraniwang pamilya ng $490 sa taunang bayad sa DMV. Pinangungunahan ko
ang pagsisikap na patigilin ang pamahalaan sa pagkuha ng ari-arian ng isang mamamayan para sa pribadong pakinabang ng iba.
At, patuloy kong lalabanan ang pag-aaksaya at panlilinlang sa mga Republikano at Demokratikong pangasiwaan. Magkakasama,
maibabalik natin sa ating mga bata ang Ginintuang Estado na ibinigay sa atin ng ating mga magulang. Mangyaring bisitahin ang
aking Web site sa www.HelpTom.com upang makita ang aking mga mungkahi at upang tulungan itong pangmasang kampanya
para sa hinaharap ng California.

John Gar amendi
Partidong Demokratiko

P.O. Box 496
Sacramento, CA 95812

(916) 863-6881
info@garamendi.org
www.garamendi.org

Panahon na upang gamitin ng opisina ng Tenyente Gobernador bilang isang mapuwersang tagapagtaguyod para sa mga bata,
masisipag na pamilya, at retiradong taga-California. Iyon ang aking pagharap bilang Komisyonado ng Seguro—pagprotekta sa
mga mamimili, pagpaparusa sa pandaraya, at paghahatid ng mga resulta: Higit sa $1 bilyon sa pagsasauli ng seguro—$22 bilyon
na natipid sa seguro sa awto—$24 na milyon sa karagdagang benepisyo sa may-ari ng bahay na biktima ng sunog—$46 na
milyon sa mga multa ng kompanya ng seguro. Bilang Tenyente Gobernador ako ay magiging ang kaparehong makapangyarihang
tagapagtaguyod—magtatrabaho para sa inyo upang lubos na pondohan ang mga paaralan, tutulong sa maliliit na negosyo na
umunlad sa pamilihan ng mundo, makikipaglaban upang magkaloob sa bawat taga-California ng mahusay na pangangalagang
pangkalusugan na mas pinahahalagahan ang mga tao kaysa mga tubo, at nagpoprotekta sa mga karapatan ng mga babae.
Bilang isang Rehente at Katiwala ng University of California, ako ay magiging tagapangalaga ng mas mataas na edukasyon—
itataguyod ang kahusayan sa edukasyon, isusulong ang pananaliksik, at gagawa ng malikhaing pagbabago. Sa Komisyon sa
mga Lupa ng Estado, gagawin ko ang katulad na pagharap na ginamit bilang Kinatawang Panloob na Kalihim ni Presidente
Clinton—nagpoprotekta sa kahanga-hangang baybayin, mga parke, at likas na kayamanan ng California. Haharapin ko ang
pagbabago ng klima sa pagtataguyod ng konserbasyon at mga alternatibong gatong. Sinasalungat ko ang karagdagang pagbarena
para sa langis sa ating mga baybayin at sinasalungat ang sobrang tubo ng kompanya ng langis. Makikipaglaban ako upang
patigilin ang mga nagduduming korporasyon. Ako ay makikipagtulungan sa Gobernador at Lehislatura upang matupad ang mga
hangaring ito. Ang mga guro, pulis, bumbero ng California, si Senador Feinstein, at Al Gore ay may pananaw na katulad ng sa
akin at iginagalang ang aking pagiging independiyente. Ineendorso nila ang aking kandidatura. Naninindigan ako sa aking
rekord bilang Komisyonado ng Seguro, Kinatawang Kalihim na Panloob, Senador ng Estado, Akademikong Nangunguna sa
Amerika sa U.C. Berkeley, Harvard MBA, Boluntaryo ng Peace Corps, asawa, at ama. Magalang ko pong hinihiling ang inyong
boto. www.garamendi.org

Ang pagkakasunod-sunod ng mga kandidato ay ipinapasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay
ibinigay ng mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat. Ang bawat pahayag ay boluntaryong iniharap ng kandidato at inilimbag sa gastos ng
kandidato. Ang mga kandidato na hindi nagharap ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Kalihim ng Estado
•
•
•
•

Bilang punong opisyal sa mga halalan ng estado, nangangasiwa at nagpapatupad ng mga batas sa halalan at nagiingat ng mga rekord ng lahat ng pahayag ng kampanya at pagsisiwalat ng tagalobi na iniaatas sa ilalim ng Batas
sa Repormang Pampulitika.
Nagpapanatili ng mga opisyal na dokumento na may kaugnayan sa mga korporasyon, tatak-pangkalakal,
Magkakatulad na Pangkomersiyong Kodigo, notaryo publiko, at limitadong bakasan.
Nagtitipon at nangangalaga ng mahahalaga sa kasaysayan na mga papel at artipak sa mga Sinupan ng Estado ng
California.
Naglilingkod bilang dahil-sa-posisyon na miyembro ng Komisyon sa Pandaigdig na Pangangalakal ng Estado ng
California.

Debr a Bowen
Partidong Demokratiko

578 Washington Blvd. #409
Marina del Rey, CA 90292

Margie Akin
Partidong Kapayapaan at Kalayaan

20212 Harvard Way
Riverside, CA 92507

(310) 823-3106
info@debrabowen.com
www.debrabowen.com
Ang California ay hindi dapat matulad sa Florida o Ohio. Ang mga resulta ng halalan ay dapat na malaya sa mga pagdududa
tungkol sa pandaraya at manipulasyon. Bilang Tagapangulo ng Komite sa mga Halalan ng Senado, ako ay nakikipaglaban upang
tiyakin na ang inyong boto ay tumpak na binibilang at upang tapusin ang pamamayani ng malaking pera sa mga halalan. Ang
inyong Kalihim ng Estado ay dapat magbalik ng integridad sa proseso ng halalan. Nakipaglaban ako upang mag-atas ng papel ng
pagtunton para sa mga elektronikong makina ng pagboto at upang ipagbawal ang mga kontribusyon sa kampanya mula sa mga
tagagawa ng makina sa pagboto. Mula nang aking unang araw sa pampublikong katungkulan, tumanggi akong tumanggap ng
mga regalo bilang isang inihalal na opisyal, at iginiit ko na limitahan ang impluwensiya ng pera ng espesyal na interes. Nagsulat
ako ng mga panukalang-batas na nag-aatas ng malinaw na pagsisiwalat ng tungkol sa kung sino ang nagbabayad upang ilagay
ang mga inisyatibong petisyon sa balota. Isinulat ko ang unang mungkahi na pahintulutan ang mga botante na awtomatikong
makakuha ng mga balota ng pagboto sa koreo. Ako ay nagtatrabaho upang palawakin ang programang Ligtas sa Tahanan sa
opisina ng Kalihim ng Estado, na nagpapahintulot sa mga biktima ng karahasan na panatilihing hindi nalalaman ng umaabuso
sa kanila kung saan sila naninirahan. Ako ay nakikipaglaban para sa proteksiyon ng mamimili, mga karapatan sa pagkapribado,
bukas na pamahalaan, at pagpili. Pinangunahan ko ang bansa sa pamamagitan ng pag-akda ng isang muhong panukala
upang pigilan ang inyong numero ng Seguridad Sosyal na maling gamitin at upang protektahan kayo laban sa pagnanakaw
ng pagkakakilanlan. Sina Senador Barbara Boxer at Dianne Feinstein, ang Pambansang Organisasyon Para sa mga BabaeCalifornia, Kapisanan ng mga Nars ng California, Pederasyon ng mga Guro ng California, at ang Sierra Club ay nagsama-sama
upang suportahan ako. Mangyaring samahan ako sa pakikipaglaban upang linisin ang mga kampanya at halalan. Magalang ko
pong hinihiling ang inyong boto.
(951) 787-0318
margieakin@hotmail.com
www.akin2006.com
Ang bagong teknolohiya ay dapat makatulong na magkaloob ng mas mabubuting serbisyo para sa mga botante at paramihin ang
mga bumoboto upang palakasin ang demokrasya. Sa halip nakakatanggap tayo nang hindi ligtas at madepektong sistema ng
pagboto. Kailangan nating tapusin ang katiwalian at impluwensiya ng korporasyon sa buong proseso ng halalan.
(415) 839-7300
forrest@VoteForrest.org
www.VoteForrest.org
Ang sistema ng halalan ng California ay nangangailangan ng isang kumpletong oberhol, hindi mga benda! Dapat nating tapusin
ang paghihiwa-hiwalay ng distrito at tiyakin na ang lahat ng mamamayan ay lubos na kinakatawan sa pamahalaan; Bigyan
ang mga mamamayan ng mas maraming mapagpipilian sa Kaagad na Pagboto Mula sa mga Nanguna; Hingin na ang lahat ng
boto ay tumpak na nabibilang at ang mga makina ng pagboto ay nakakagawa ng mga papel ng balota na napapatotohanan ng
botante; Paramihin ang bumoboto sa pamamagitan ng pagpapahintulot ng pagpaparehistro sa araw ng halalan; Tapusin ang
katiwalian sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mga bagong kabawalan sa lahat ng kontribusyon na kaugnay ng halalan at
pagpapatupad ng mga makatarungang batas sa pagtustos ng publiko.—Ako ay isang Tagapayo sa Pananalapi na may Ph.D.
mula sa MIT sa Biyolohiya ng Dagat. Taglay ko ang mga kuwalipikasyon upang ayusin ang ating sistema at magdala ng Malaya
at Makatarungang halalan sa California.
Forrest Hill
Partidong Luntian

815 Washington Street, Suite 24
Oakland, CA 94607

Ang pagkakasunod-sunod ng mga kandidato ay ipinapasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay
ibinigay ng mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat. Ang bawat pahayag ay boluntaryong iniharap ng kandidato at inilimbag sa gastos ng
kandidato. Ang mga kandidato na hindi nagharap ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Kalihim ng Estado
(Ipinagpapatuloy)
Bruce MCPherson
Partidong Republikano

925 University Ave.
Sacramento, CA 95825

www.mcpherson2006.com

Noong 2005, ako ay iminungkahi na maging Kalihim ng Estado ng Gobernador at buong pagkakaisa na kinumpirma ng bawat
Demorkatiko at Republikano sa Lehislatura. Nagdala ako ng pagiging di-partidista sa Opisina, ibinalik ang tiwala sa ating
proseso ng halalan, at pinangasiwaan ang dalawang matagumpay na pambuong-estadong halalan. Ang aking pinakamahalagang
misyon ay pangalagaan ang ating basikong kalayaan—ang karapatang bumoto. Nang ako ay maging Kalihim ng Estado, ang
Opisina ay nasa isang pampulitika, pangkabuhayan, at pangkayariang kaguluhan. Ang California ay hindi handang sumunod
sa mga bagong pederal na iniaatas sa pagboto. Walang-pagod akong nagtrabaho upang magdala ng integridad sa Opisina.
Naglakbay ako sa bawat 58 county ng California at nakipagpulong sa bawat opisyal ng halalan upang mabisang pangasiwaan
ang mga halalan. Sa loob ng mga linggo, ibinalik ko ang $169 na milyon sa mga pederal na pondo sa halalan na siyam na buwan
nang hindi nagagalaw. Ang California ngayon ay nangunguna sa bansa sa pagsasamoderno ng teknolohiya sa pagboto na may
tipunan ng datos sa pagpaparehistro ng botante na nagbabawas ng posibilidad ng pandaraya. Nakipaglaban ako para sa reporma
sa pagtustos sa kampanya at sinusuportahan ang kaagad na pampublikong pagsisiwalat sa Internet ng mga kontribusyon sa
kampanya. Upang gawin ang Opisina na mas episyente at matugunin, hinihimok namin ang mga tao na gawin ang kailangan
online sa halip na pumila. Nagtrabaho ako upang pahusayin ang mga pagkakataon ng California sa pandaigdig na pangangalakal
upang manatili ang California na ika-6 na pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Ang aking positibong rekord ay nagsasalita
para sa sarili. Ikinararangal ko na sinusuportahan ng Kapisanan ng mga Guro ng California, Kapisanan ng mga Siyerip ng
California, Kapisanan ng Pamumuno ng mga Babae sa California, Kapisanan ng Maliit na Negosyo sa California, Kawanihan
ng Bukid ng California, at isang dalawang-partidong grupo ng mga inihalal na opisyal. Magalang ko pong hinihiling ang inyong
boto sa akin para Kalihim ng Estado. Mangyaring bisitahin ang www.mcpherson2006.com.

Glenn MCMillon, Jr.
Partidong Amerikanong Independiyente

14400 E. 14th St., Apt. 11
San Leandro, CA 94578

(510) 483-2845
mcmillon@alum.mit.edu
www.aipca.org

Maka-Buhay. Maka-Pamilya. Maka-Pagpapatupad. www.myspace.com/mcmillon2006. www.aipca.org.

Gail K. Lightfoot
Partidong Libertaryan

P.O. Box 598
Pismo Beach, CA 93448

(877) 616-1776
SOSVoteLP@aol.com
www.smartvoter.org

LUBOS NA BIGYAN NG IMPORMASYON ANG MGA BOTANTE.

Ang pagkakasunod-sunod ng mga kandidato ay ipinapasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay
ibinigay ng mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat. Ang bawat pahayag ay boluntaryong iniharap ng kandidato at inilimbag sa gastos ng
kandidato. Ang mga kandidato na hindi nagharap ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Kontroler

•

Bilang punong opisyal sa pananalapi ng estado, umaakto bilang tagapagtuos at tenedor-de-libro ng lahat ng
pampublikong pondo.

•
•
•

Nangangasiwa ng sistema ng pasahod ng estado at ng mga batas sa walang umaangking ari-arian.
Naglilingkod sa maraming lupon at komisyon kabilang ang Lupon ng Pagpapantay at ng Lupon ng Kontrol.
Nagsasagawa ng mga pagsusuri at pagrepaso ng mga gawain ng estado.

Tony Strickland
Partidong Republikano

P.O. Box 1371
Thousand Oaks, CA 91358

(805) 297-4529
tony@tonystrickland.com
www.tonystrickland.com

Ang mga pulitiko ay nagtatalo tungkol sa pagtataas ng mga buwis, pero sasabihin ko sa inyo ang lihim na ayaw nilang malaman
ninyo. Kung puputulin natin ang pag-aaksaya, pandaraya, at katiwalian mula sa burukrasya—at iaatas sa mga nag-aaplay para
sa mga programa ng estado na magbigay ng katunayan ng pagiging mamamayan—mababalanse natin ang ating badyet, maaayos
ang ating mga daan, mapoprotektahan ang ating mga kaptibahayan, at mababayaran ang ating mga guro ng nararapat sa kanila,
nang hindi nagtataas ng mga buwis. Bilang inyong Kontroler, susuriin ko ang namamagang Pinag-isang Distrito ng Paaralan
ng LA, at titiyakin ko na ang mga estudyante ay natututong magbasa, magsulat, at magsalita ng Ingles. Ako ba ay handang
makipaglaban para sa inyo? Hindi mapapasubalian. Sa panahon ng krisis sa enerhiya, nang ang mga pulitiko ay natatakot alugin
ang bangka, inihabla ko si Gray Davis sa kanyang mga lihim na kontrata sa mga kompanya ng enerhiya—at nanalo. Nanguna
ako sa pakikipaglaban upang alisin ang dobleng pagbubuwis sa gasolina. At habang ang iba ay pumapayag sa maraming bilyong
dolyar na kakulangan sa badyet, nanguna ako sa pakikipaglaban upang ibalik ang pananagutan at sentido komun. Ako ay
ineendorso ng mga pangunahing organisasyon ng nagbabayad ng buwis ng California dahil alam nila na hindi ako susuko
kapag ang nakataya ay ang inyong mga dolyar na buwis. Ang pag-aaksaya ay nakakasakit sa ating lahat. Ninanakawan nito ang
ating mga silid-aralan, dinadaya ang ating mga guro, at iniiwan tayong hindi makagalaw sa trapiko. Bilang inyong Kontroler,
lalabanan ko ang burukrasya sa bawat lugar ng pamahalaan, mula sa kawanggawa ng pamahalaan hanggang sa DMV hanggang
sa ating sistema ng kalusugan ng publiko. Masipag kayong nagtrabaho para sa inyong pera, at may karapatan kayo na ipagasta
nang matapat ang inyong mga dolyar na buwis. Makakatulong kayo sa pamamagitan ng pagbisita sa www.TonyStrickland.com.

Laur a Wells
Partidong Luntian

P.O. Box 16025
Oakland, CA 94610

info@LauraWells.org
www.LauraWells.org

Ngayon ay nakakakita ako ng pag-asa na mas marami sa matagal na panahon para sa California. Nakikita ko ang maraming tao
na sawa na at pumupunta sa positibong aksyon. Bilang aking kontribusyon, gusto kong maglingkod bilang inyong Kontroler ng
Estado. Ang Kontroler ay ang tenedor-de-libro ng estado, ang nag-uulat sa mga mamamayan na naghalal sa kanya kung paano
eksaktong pinamamahalan ang kanilang pera. Ang aking higit sa 20 taon sa mga sistema ng pananalapi—mga pamumuhunan,
mga pondo ng pensiyon, pagtutuos ng mga butaw ng unyon, mga utang sa tunay na ari-arian—ay inihanda ako para sa trabaho.
Ang aking buong-buhay na pagtatalaga ng sarili sa mga matinong paraan ng pamumuhay ay naghanda sa akin upang tiyakin na
ang badyet ng California ay katugma ng mga pinahahalagahan ng California. Isipin ang isang Kontroler na naiintindihan na ang
mahusay na kapaligiran at mahusay na ekonomiya ay nagtutulungan, hindi nagsasalungatan. Naiintindihan ng isang Luntiang
Kontroler na ang pagpigil sa krimen ay hindi lamang pinananatiling mas ligtas ang publiko kaysa patuloy na pagpapalawak ng
mga bilangguan, ito ay nakakapagtipid din ng perang magagamit natin sa muling pagkuha ng ating maipagmamalaki sa mundo
na sistema ng edukasyon. Sa pangangalagang pangkalusugan makakalipat tayo mula sa sobrang gastos sa pamamahala, at
pasama nang pasamang pangangalagang pangkalusugan para sa mas kaunting tao, patungo sa pangangalagang pangkalusugan
para sa lahat sa mas kaunting gastos. Sinusuportahan ko ang reporma sa halalan, kabilang ang nakaranggong pagpili ng pagboto
(kaagad na pagboto mula sa mga nanguna), upang buksan ang ating mga halalan, pahusayin ang ating demokrasya, at bawasan
ang mga gastos. Para sa mga detalye kung bakit ako ay umaasa, mangyaring tingnan ang aking website www.laurawells.org. Sa
taong ito, sumama sa salida patungo sa tunay na pagbabago.
Ang pagkakasunod-sunod ng mga kandidato ay ipinapasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay
ibinigay ng mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat. Ang bawat pahayag ay boluntaryong iniharap ng kandidato at inilimbag sa gastos ng
kandidato. Ang mga kandidato na hindi nagharap ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.

Mga Pahayag ng Kandidato | 105

Kontroler
(Ipinagpapatuloy)
John Chiang
Partidong Demokratiko

600 Playhouse Alley #504
Pasadena, CA 91101

(626) 535-9616
info@chiangforcalifornia.com
www.chiangforcalifornia.com

Kailangan ng California ng isang Kontroler na magsasara sa mga butas sa buwis ng korporasyon at igigiit na ang mga kompanya
ng langis at seguro ay magbayad ng kanilang makatarungang kabahagi. Kailangan ng California ang isang Kontroler upang
gawing payak ang mga buwis para sa mga gitnang uring pamilya at gawing madali na kalkulahin at bayaran ang mga buwis
online. Kailangan ng California ng isang Kontroler upang tiyakin na ang ating mga paaralan ay may mga kakayahan upang
ihanda ang ating mga bata para sa isang mas makumpitensiyang mundo. Iyon ang dahilan kung bakit kumakandidato ako
para Kontroler ng Estado. Sa 20 taon nakipaglaban ako para sa makatarungang buwis ng estado at matatalinong patakaran
sa pananalapi. Pagkaraang magtapos na may digri sa Pananalapi at pagkaraan ay isang Digri sa Batas mula sa Georgetown,
nagtrabaho ako bilang tagapayo ng patakaran sa opisina ng Kontroler ng Estado ng California. Bilang isang miyembro at
tagapangulo ng Lupon ng Pagpapantay at ng Lupon ng Buwis na Prangkisya ng Estado ako ay isang malakas na tinig para sa
mga pamilya at maliliit na negosyo na nagbabayad ng buwis. Ginagamit ko ang aking kadalubhasan sa patakaran sa buwis upang
manindigan laban sa mga abugado ng korporasyon at hingin na matapos ang mga pamimigay sa buwis ng espesyal na interes.
Alam ko kung paano susuriin at ihahantad ang maaksayang paggasta ng pamahalaan upang matiyak na ang ating pera ng buwis
ay ginagasta sa mahahalagang serbisyo. Ang San Francisco Chronicle ay nagsabi na ang aking karanasan ay nagbibigay sa
akin ng “isang solidong pundasyon upang maging tunay na punong opisyal sa pananalapi ng estado.” Ang Sacramento Bee ay
tinawag ako na “isa sa pinakamahusay na batang maganda ang hinaharap na nalikha ng Partidong Demokratiko sa mga huling
taon.” Makikipaglaban ako para sa buong pagpopondo para sa mahuhusay na paaralan. Iyon ang dahilan kung bakit ineendorso
ako ng mga guro ng silid-aralan ng California. Para sa karagdagang impormasyon: www.ChiangforCalifornia.com

Elizabeth Cervantes Barrón 1720 Main Street
Venice, CA 90291
Partidong Kapayapaan at Kalayaan

(951) 787-0318
ebtlaloc@aol.com
www.pfpboe.org

Magtaas ng mga buwis sa mayayaman; magbaba ng mga buwis sa mga manggagawa.

Donna Tello
Partidong Libertaryan

13446 Poway Road #202
Poway, CA 92064

donnatello4cacontroller@cox.net
www.donnatello.da.ru

Kontrolin ang paggasta, hindi ang mga tao. Protektahan ang mga nagbabayad ng buwis, hindi ang mga espesyal na interes.

Ang pagkakasunod-sunod ng mga kandidato ay ipinapasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay
ibinigay ng mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat. Ang bawat pahayag ay boluntaryong iniharap ng kandidato at inilimbag sa gastos ng
kandidato. Ang mga kandidato na hindi nagharap ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Ingat-yaman
•
•
•
•

Bilang bangkero ng estado, namamahala ng mga pamumuhunan ng estado.
Nangangasiwa ng pagbebenta ng mga bono at nota ng estado at ang opisyal sa pamumuhunan para sa karamihan
ng mga pondo ng estado.
Tagapangulo o naglilingkod sa maraming komisyon, karamihan ng mga ito ay may kaugnayan sa pagbabenta ng
mga bono.
Nagbababyad ng mga pondo ng estado kapag ginagasta ng Kontroler at ibang mga ahensiya ng estado.

(626) 919-1593
mariansway@earthlink.net

Marian Smithson
Partidong Libertaryan

Kailangan ng California ng pamumuno na may pananagutan sa pananalapi. Bumoto ng HINDI sa mga panukalang bono.

Claude Parrish
Partidong Republikano

P.O. Box 2427
Palos Verdes, CA 90274

(213) 688-8862
parrishfortreasurer@gmail.com
www.smartvoter.org/vote/Parrish
Ang mga pagbabayad ng estado sa interes ng bono ay kumukonsumo ng patuloy na lumalaking bahaging badyet ng estado.
Ito ay naglalagay ng pagpilit sa Lehislatura upang itaas ang lahat ng buwis ng estado. Anumang pagtaas sa mga buwis sa
Korporasyon, personal na kita, o buwis sa pagbebenta ay magiging sanhi ng pagtigil ng pagsulong ng ekonomiya ng California
at walang-dudang nagiging sanhi ng pag-alis ng mga negosyo sa Estado. Ang Estado ay masyado nang nakalubog sa utang!
Una, ang Ingat-yaman ng Estado ay dapat pumunta sa Lehislatura upang salungatin ang lahat maliban sa pinakamahalaga o
mabisang paggasta ng mga pagpapalabas ng bono! Ikalawa, ang pagkakaroon ng mga lisensiya sa Seguridad ng NASD ay
nagbigay sa akin ng pang-unawa ng mga pamilihan ng pananalapi. Kailangan nating alisin ang pakikipag-ayos sa “Mga Tao sa
Gitna” mula sa “Wall Street” na tumatanggap ng daan-daang milyong dolyar sa mga bayad sa pagtustos at sa halip ay ipinatustos
ang ating mga bono sa pamamagitan ng paglalaan sa mga kompanya ng ahente na nakabase sa California. Hindi lamang ang
estado ay makakatipid ng daan-daang milyong dolyar, tatanggap ang California ng mga buwis mula sa mga kompanyang ito
na nakabase sa California. Ikatlo, ang opisina ng Ingat-yaman ay kailangang madaling puntahan ng publiko at tumatakbo
sa mabisang paggasta, episyanteng paraan. Narito kung bakit. Para sa mga Mamamayan ng California, ang mga Bono ng
Estado ay libre sa Pederal at Pang-estado na buwis sa personal na kita; gayunman, ang mga bonong ito ay hindi makukuha ng
karaniwang mamamayan ng California dahil ang mga kompanya ng ahente ay hindi nag-aalay sa kanila ng mga halagang kulang
sa $10,000. Ako ay magtatatag ng isang programa sa maliliit na namumuhunan upang ang mga taga-California na may $100 ay
magagawang mamuhunan sa mga bonong ito na libre sa buwis. Ako ay humihingi ng inyong boto ay inendorso ng Howard Jarvis
na Organisasyon ng Nagbabayad ng Buwis at maraming nangungunang mambabatas ng estado.
Mehul M. Thakker
Partidong Luntian

815 Washington St. #52
Oakland, CA 94607

mehul@votethakker.com
http://www.VoteThakker.com

Ang pera ng korporasyon ay hindi dapat bumili ng impluwensiyang pampulitika, kaya hindi ako tumatanggap ng mga
kontribusyon mula sa malaking negosyo! Dapat nating protektahan ang ating mga pensiyon ng Estado at ipuhunan ang ating
mga dolyar na buwis upang pondohan ang mas mahuhusay na paaralan, panlahat na pangangalagang pangkalusugan, mas abotkayang pabahay, pagpapaunlad ng komunidad, at mga programang malinis na enerhiya. Dapat nating patawarin ang mga utang
ng estudyante upang ang edukasyon ay maging isang benepisyo at hindi isang pabigat. Ang mga bangko na humahawak ng
mga pera ng California ay dapat tumigil sa maninila at nakakapinsala sa kapaligiran na pagpapautang, at dapat ilipat ang mga
pamumuhunan ng ating Estado sa mga bangko ng pagpapautang ng komunidad at mga unyon ng kredito na sumusuporta sa
mga lokal na ekonomiya. Mababalanse natin kaagad ang badyet ng California kung ang nangungunang 1% ng mga kumikita ay
nagbabayad ng mga katulad na lokal na antas ng buwis ng estado gaya ng pinakamahirap na mamamayan sa California. Dapat
tayong magpatupad ng makatarungang patakaran ng pagsasalegal ng mga walang-dokumentong manggagawa at tiyakin na ang
lahat ng manggagawa ay binabayaran ng makatwirang pinakamababang suweldo, na may proteksiyon sa implasyon.—Naniniwala
ako na ang aking lakas sa pandaigdig na ekonomiya at kakayahang itaguyod ang kapayapaan sa daigdig ay nakadepende sa
ating kakayahan na magbalangkas ng isang bagong patutunguhan. Iboto po si Thakker, at tulungan ako na magtrabaho para sa
katarungang pangkabuhayan para sa lahat ng taga-California.
Ang pagkakasunod-sunod ng mga kandidato ay ipinapasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay
ibinigay ng mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat. Ang bawat pahayag ay boluntaryong iniharap ng kandidato at inilimbag sa gastos ng
kandidato. Ang mga kandidato na hindi nagharap ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Abugado HENERAL

•

Bilang punong opisyal sa batas ng estado, tinitiyak na ang mga batas ng estado ay magkakatulad at sapat
na ipinatutupad.

•

Pinamumunuan ang Kagawaran ng Katarungan, na responsable sa pagkakaloob ng mga serbisyong pambatas ng
estado at sinusuportahan ang mga lokal na tagapagpatupad ng batas.

•
•

Umaakto bilang punong tagapayo sa litigasyon ng estado.
Nangangasiwa sa mga ahensiyang nagpapatupad ng batas, kabilang ang mga Abugado ng Distrito at
mga Siyerip.

Michael S. W yman
Partidong Luntian

P.O. Box 9380
San Rafael, CA 94912

(415) 785-3448
vote4mike@comcast.net
www.votewyman.org

Karamihan sa mga taga-California ay mas gusto ng habambuhay na pagkabilanggo nang walang parol kaysa parusang kamatayan.
Karamihan sa mga taga-California ay salungat sa mga sentensiyang mahabang pagkabilanggo sa mga di-marahas na nagkasala.
Karamihan sa mga taga-California ay sumasang-ayon na ang Digmaan sa mga Droga ay isang kumpletong kabiguan. Karamihan
sa mga taga-Calfiornia ay nag-iisip na ang kanilang pulisya ay may mas mabuting bagay na dapat gawin kaysa arestuhin ang mga
may taning ang buhay para sa paggamit ng medikal na marihuwana. Karamihan sa mga taga-California ay hindi naniniwala na
sila ay dapat tiktikan ng kanilang sariling pamahalaan. Karamihan sa mga taga-California ay gusto ng pantay na karapatan para
sa mga imigrante, kabilang ang karapatang manirahan at magtrabaho rito sa Amerika nang mapayapa. Sumasang-ayon ako sa
kanila. Kailangan nating ibalik ang katarungan sa sistema ng katarungan. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pagpapatupad
ng mga batas na makatao at sinasalungat ang mga batas at patakaran na nagkakait sa mga tao ng California ng kanilang mga
karapatan. Kailangan natin ng isang abugado heneral na nagtatanggol sa mga tao ng California na may siglang katulad ng paguusig sa mararahas na nagkasala. Ako ay magiging ganyang uri ng Abugado Heneral. Hinihingi ko po ang inyong suporta.
Salamat Po.

Kenneth A. Weissman
Partidong Libertaryan

8484 Wilshire Blvd., Suite 850
Beverly Hills, CA 90211-3222

(323) 655-4529
CalAG2006@yahoo.com
www.ElectKenWeissman.com

Makikipaglaban tayo para sa inyong mga karapatan. Tiyak sa Ikalawang Susog. Patatagin ang ating mga hanggahan NGAYON.

Jack Harrison
Partidong Kapayapaan at Kalayaan

1312 Cornell Ave.
Berkeley, CA 94702

(510) 527-9584
JackLHa@Pacbell.net
www.jackharrison.org

Alisin ang hindi makataong parusang kamatayan. Alisin ang pagiging krimen ng mga gawaing kaugnay ng marihuwana.
Palawakin ang mga serbisyo ng parol at paglilihis. Alisin ang mapaminsalang “tatlong tama” na pagsentensiya. Gamitin ang
mga pono ng Estado para sa mga pangangailangan ng mga tao. Usigin ang mga kriminal ng korporasyon at ang mga sinasalanta
ang ating kapaligiran.

Ang pagkakasunod-sunod ng mga kandidato ay ipinapasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay
ibinigay ng mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat. Ang bawat pahayag ay boluntaryong iniharap ng kandidato at inilimbag sa gastos ng
kandidato. Ang mga kandidato na hindi nagharap ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Komisyonado ng Seguro

•
•
•
•

Nangangasiwa at namamatnugot sa lahat ng tungkulin ng Kagawaran ng Seguro.
Naglilisensiya, nagreregula, at nagsusuri ng mga kompanya ng seguro.
Sinasagot ang mga katanungan 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.

Tom Condit
Partidong Kapayapaan at Kalayaan

2124 Kittredge St. #174
Berkeley, CA 94704

(510) 845-4360
condit@peaceandfreedom.org
www.tomcondit.org

Ang mga tubo ng kompanya ng seguro ay labis na tumataas, pero ang milyun-milyon ay walang pangangalagang pangkalusugan
o tunay na proteksiyon laban sa aksidente at kalamidad. Habang ang mga kompanya ng seguro ay nagbubuhos ng pera sa
mga pakanang “reporma sa batas ukol sa bayad pinsala” upang pagkaitan ang mga ordinaryong ng tulong na pambatas, sila
ay gumagasta ng bilyun-bilyon sa kanilang mga sariling abugado upang iwasan ang pagbabayad ng mga paghahabol. Ang
dalawalang-partidong “mga reporma” ng kabayaran ng mga manggagawa ay hinahayaan ang mga kompanya ng seguro na
walang-katapusang antalahin ang kailangang paggamot na medikal para sa mga napinsalang manggagawa sa pamamagitan
ng pagdududa sa mga doktor at parmasyutiko. Sila ay nakakagawa ng mas malaking tubo sa kabayaran ng mga manggagawa
kaysa ibinabayad nila sa pangangalagang medikal. Itinataguyod ko ang pag-uuna sa pangangailangan ng tao bago ang mga
tubo ng kompanya ng seguro. Hayaan natin na pondohan ng publiko at pamahalaan ang nag-iisang sistema ng mahusay na
pangangalagang pangkalusguan para sa lahat, isang basikong plano sa liabilidad ng awto ng estado, at nag-iisang pondo
sa kabayaran ng mga manggagawa—ang lahat nang walang tubo ng kompanya ng seguro, mga abugado, o kuskos balungos.
Lalabanan ko ang diskriminasyon batay sa lahi, kasarian, edad, o heograpiya.

Larry Cafiero
Partidong Luntian

P.O. Box 203
Ben Lomond, CA 95005-0203

(831) 438-1401
larry4inscomm@earthlink.net
http://www.votecafiero.com

Ang mga pahayag ng kandidato, dating libre, ngayon ay nagkakahalaga ng $20 kada salita. Labanan ang magbayad-paramaglaro na pamahalaan—Bumoto ng Luntian. Ang aking pahayag: http://www.votecafiero.com/statement

Ang pagkakasunod-sunod ng mga kandidato ay ipinapasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay
ibinigay ng mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat. Ang bawat pahayag ay boluntaryong iniharap ng kandidato at inilimbag sa gastos ng
kandidato. Ang mga kandidato na hindi nagharap ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Lupon ng Pagpapantay
Naglilingkod sa Lupon ng Pagpapantay, inihalal na komisyon sa buwis ng California, isang lupon na:

•

Nagbabantay ng pangangasiwa ng higit sa dalawang dosenang programa sa buwis at bayad kabilang ang
pagbebenta at paggamit, sigarilyo at tabako, alkohol, at buwis sa mga gatong.

•
•

Naglilingkod bilang lupon ng paghahabol para sa mga kaso sa buwis sa kita at prangkisya ng California.
Nagbabantay ng pangangasiwa ng buwis sa ari-arian sa buong estado.

DISTRITO 1
Betty T. Yee
Partidong Demokratiko

601 Van Ness Avenue #E3-438
San Francisco, CA 94102

www.BettyYee2006.com

Ang lahat ng taga-California y nararapat tratuhin nang makatarungan ng kanilang pamahalaan. Sa panahon na naglingkod ako
sa Lupon ng Pagpapantay, ang aking mga aksyon at boto sa lahat ng bagay tungkol sa buwis na iniharap sa Lupon ay nagpapaktia
ng isang malakas na paninindigan sa paging makatarungan at matapat. Ang aking karanasan sa paggawa ng maiingat na desisyon
sa inyong mga dolyar na buwis, ang aking malakas na kamalayan ng pagiging makatarungan sa pagbibigay-kahulugan sa mga
batas sa buwis ng California, at ang aking walang-bahid na rekord ng integridad at katapatan ay ginagawa ako na inyong
pinakamabuting mapipili upang patuloy na maglingkod at magkaloob ng pamumuno bilang Miyembro ng Unang Distrito sa
Lupon ng Pagpapantay. Sasalungatin ko ang mga espesyal na kaluwagan sa buwis para sa mayayaman. Ako ay magiging tinig
para sa lahat ng nagtatrabahong tao. Bilang inyong tagapangalaga ng mga kita ng estado, ang aking layunin ay tiyakin na ang
California ay may mga kakayahang kailangan upang magkaloob ng maningning na hinaharap at pagkakataon para sa ating
lahat at para sa mga henerasyong darating—ito ay nangangahulugan ng mahuhusay na paaralan sa bawat komunidad, daan sa
pangangalagang pangkalusugan para sa bawat taga-California, isang katutubong likas na kapaligiran, abot-kayang pabahay,
sapat na mga sistema ng transportasyon, at mga ligtas na kapitbahayan. Ikinararangal ko na inani ang mga pag-endorso ng
maraming organisasyon na kumakatawan sa mga interes ng mga guro, nars, bumbero, mga opisyal na pangkapayapaan, mga
manggagawa, babae, estudyante, at nagbabayad ng buwis—ang lahat ng ito ay kinikilala ang aking kadalubhasaan sa pananalapi
at pagtatalaga ng sarili sa pagprotekta sa mga interes ng masisipag na taga-California. Ikararangal ko na patuloy na paglingkuran
kayo sa Lupon ng Pagpapantay.

DISTRITO 2
Bill Leonard
Partidong Republikano

P.O. Box 277090
Sacramento, CA 95827

(916) 441-1043 Ext. 2
leonard@billleonard.org
www.billleonard.org
Ang California ay isang magandang lugar para manirahan, pero kailangan natin ng mga lider na hindi natatakot na manindigan
at makipaglaban para sa mga karapatan ng mga nagbabayad ng buwis. Bilang isang Miyembro ng Lupon ng Pagpapatnay
ng Estado—ang tanging inihahalal na katungkulan sa Amerika na may trabaho na protektahan ang mga karapatan ng mga
nagbabayad ng buwis—ako ay masipag na nagtrabaho upang papanagutin ang pamahalaan. Ang Lupon ng Pagpapantay ng
Estado ay isang independiyenteng inihahalal na lupon ng buwis na gumagawa ng pangwakas na desisyon sa mga pagtatalo
sa pagitan ng mga nagbabayad ng buwis at ng mga burukrata ng pamahalaan. Ang mga nagbabayad ng buwis ay nararapat
na magkaroon ng isang tagapagtaguyod na ipinaglalaban ang kanilang mga interes—at iyon ang aking ginawa bilang isang
Miyembro ng Lupon ng Pagpapantay ng Estado. Ang mga ilegal na imigrante ay kabilang sa mga hindi nagbabayad ng kanilang
makatarungang kabahagi ng mga buwis pero tumatanggap ng buong kabahagi ng mga benepisyo ng pamahalaan. Hindi sapat
ang ginagawa upang matiyak na ang mga ilegal na dayuhan ay nagbabayad ng mga buwis na dapat nilang bayaran. Hindi
makatarungan na ang mga masunurin sa batas na pamilya ng California at mga may-ari ng negosyo ay kailangang magbayad
ng lahat ng kanilang mga buwis at aatakehin pa ng mga imbestigador ng pamahalaan kapag sila ay nagsisikap sumunod sa
masalimuot at sobrang batas sa buwis ng California habang ang mga batas sa ilegal na imigrasyon ay hindi naipatutupad.
Makakagawa tayo ng higit. Mangyaring bisitahin ang aking website (www.billleonard.org) upang makakuha ng karagdagang
kaalaman tungkol sa Lupon ng Pagpapantay ng Estado at sa aking rekord bilang tagapagtaguyod para sa mga nagbabayad ng
buwis. Patuloy kong gagawin ang lahat ng magagawa upang matiyak na ang pamahalaan ay pinananagot sa kung paano nito
ginagasta ang pinaghirapang dolyar na buwis. Ikararangal ko na makuha ang inyong boto sa ika-7 ng Nobyembre.
Ang pagkakasunod-sunod ng mga kandidato ay ipinapasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay
ibinigay ng mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat. Ang bawat pahayag ay boluntaryong iniharap ng kandidato at inilimbag sa gastos ng
kandidato. Ang mga kandidato na hindi nagharap ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Lupon ng Pagpapantay
(Ipinagpapatuloy)
DISTRITO 2 (ipinagpapatuloy)
Tim R aboy
Partidong Demokratiko

P.O. Box 132
Galt, CA 95632

(209) 251-9695
info@timraboy.com
www.timraboy.com

Ako ay isang Nangangasiwang Imbestigador para sa Lupon ng Pagpapantay (BOE), Dibisyon sa mga Imbestigasyon, labing-apat
na taong empleyado ng BOE, at Inihalal na Miyembro ng Konseho ng Lunsod. Mangyaring bisitahin ang www.timraboy.com.

DISTRITO 3
Michelle Steel
Partidong Republikano

27520 Hawthorne Blvd. #270
Palos Verdes, CA 90274

(310) 971-5865
info@steelforboe.com
www.steelforboe.com

Bilang isang konserbatibo sa pananalapi, ikinararangal ko na naglingkod bilang Punong Kinatawan sa ating kasalukuyang
Miyembro ng Lupon ng Pagpapantay. Ngayon na ang nanunungkulan ay magreretiro, mahalaga na ang mga nagbabayad ng buwis
ay magkaroon ng isa pang bantay sa pananalapi upang palitan siya. Magtatrabaho ako upang padaliin ang mga tuntunin ng buwis
upang ang mga negosyo at indibidwal ay hindi laging nabibiktima ng isang burukrasya na madalas na sumosobra sa kanilang
kapangyarihan. Bilang isang matatag na konserbatibo sa pananalapi, ako ay magiging Tagapagpataguyod ng Nagbabayad ng
Buwis laban sa burukrasya. At, maniwala kayo, kailangan natin ng mga tinig na magsasalita at magtatanggol sa mga nagbabayad
ng buwis! Nasaksihan ko kung paano ipinapalagay ng ahensiyang nagbubuwis na ang mga nagbabayad ng buwis ay nagkasala
hanggang mapatunayang walang kasalanan. At, naniniwala ako na ang pagharap na iyon ay hindi kumakatawan sa damdaming
Amerikano. Ang aking pilosopiya ay ang bawat pagdinig ay dapat magsimula sa pagpapalagay na ang nagbabayad ng buwis ay
walang kasalanan. Bilang isang negosyante, asawa, at ina, alam ko kung gaano kahirap na pagkasyahin ang kinikita. Naniniwala
ako na ang masisipag na pamilya ng California ay nararapat sa isang Tagapagtaguyod na maninindigang kasama nila laban sa
mga mapang-abusong burukrasya ng pamahalaan. Bilang miyembro ng lupon ng Komisyon sa Pandaigdig na Pangangalakal ng
California, ako ay nakumbinse rin na ang ating matataas na buwis sa California ay nakakapinsala sa ating kakayahang makipagtagisan
sa pandaigdig na ekonomiya. Ako ay isang makaranasan, konserbatibo sa pananalapi na propesyonal na hindi mangangailangan
ng pagsasanay sa trabaho, dahil ako ay nagtatrabaho na sa pagtatanggol sa mga nagbabayad ng buwis. Ikararangal ko ang inyong
suporta. Para sa anumang katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa akin sa www.steelforboe.com.

DISTRITO 4
Glen Forsch
Partidong Republikano

2806 Scott Road
Burbank, CA 91504

(818) 415-1199
GlenForsch2000@aol.com
www.GlenForschForBOE.com

Hi, ako po si Glen Forsch. Ako po ay kumakandidato para sa Lupon ng Pagpapantay, Ikaapat na Distrito. Alam ko kung
gaano kahirap na kumita at magbayad ng ating mga bayarin sa California. Alam ko na isang malaking RESPONSIBILIDAD
NA KULEKTAHIN ANG PERA NG NAGBABAYAD NG BUWIS. Sinasamahan ko ang lahat ng REPUBLIKANO,
DEMOKRATIKO, INDEPENDIYENTE, AT LAHAT NG IBANG MGA PARTIDO, na gusto na ang MGA NAGBABAYAD
NG BUWIS at NEGOSYO sa California ay Tratuhin nang Makatarungan. Gagawin ko ang kailangan upang maalis ang BUWIS
SA PAMANA. Ayaw kong Buwisan at Kunin ang Inyong Pamana ng Pamahalaan ng Estado. Hindi ako mananahimik at
hahayaan kayo, ang inyong mga magulang, o ang iyong mga anak na BUWISAN HANGGANG MAGHIRAP. Tipunin po ang
inyong Pamilya, mga Kaibigan, at Kapitbahay upang BUMOTO PARA KAY GLEN FORSCH.

Ang pagkakasunod-sunod ng mga kandidato ay ipinapasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay
ibinigay ng mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat. Ang bawat pahayag ay boluntaryong iniharap ng kandidato at inilimbag sa gastos ng
kandidato. Ang mga kandidato na hindi nagharap ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Mga Distrito ng Lupon ng Pagpapantay
batay sa county

Lupon ng Pagpapantay, Distrito 1
Alameda, Colusa, Contra Costa, Del Norte, Humboldt, Lake,
Marin, Mendocino, Monterey, Napa, San Benito, San Francisco,
San Luis Obispo, San Mateo, Santa Barbara, Santa Clara, Santa
Cruz, Solano, Sonoma, Trinity, at Yolo
Lupon ng Pagpapantay, Distrito 2
Alpine, Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Glenn,
Inyo, Kern, Kings, Lassen, Los Angeles, Madera, Mariposa,
Merced, Modoc, Mono, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento,
San Bernardino, San Joaquin, Santa Barbara, Shasta, Sierra,
Siskiyou, Stanislaus, Sutter, Tehama, Tulare, Tuolumne, Ventura,
at Yuba
Lupon ng Pagpapantay, Distrito 3
Imperial, Los Angeles, Orange, Riverside,
San Bernardino, San Diego
Lupon ng Pagpapantay,
Distrito 4
Los Angeles

Mga Distrito ng
Pagpapantay
Equalization
Districts
Distrito
District 1
1
Distrito
District 2
2
Distrito
District 3
3
Distrito
District 4
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MGA MAHISTRADO NG KORTE SUPREMA AT MGA
HUKUMAN NG PAGHAHABOL
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga Mahistrado ng Korte Suprema at sa mga
Mahistrado ng Hukuman ng Paghahabol, mangyaring bisitahin ang website ng Kalihim ng Estado sa
www.voterguide.ss.ca.gov o www.ss.ca.gov o tawagan ang aming walang-bayad ng linya ng botante
sa 1-800-339-2957.
ANG PAMAMARAAN NG HALALAN

Sa ilalim ng Konstitusyon ng California, ang mga mahistrado ng Korte Suprema at ng mga hukuman
ng paghahabol ay kailangang kumpirmahin ng mga botante. Ang publiko ay bumoboto ng “oo” o
“hindi” kung pananatilihin ang bawat mahistrado.
Ang mga katungkulang ito na panghukuman ay di-partidista.
Bago maging mahistrado ng paghahabol ang isang tao, ang Gobernador ay dapat magsumite ng
pangalan ng kandidato sa Komisyon sa Pagtaya ng ng mga Nominadong Panghukuman. Ang komisyon
ay nagsasagawa ng masusing pagsusuri ng karanasan at kuwalipikasyon ng kandidato, na may ambag
ng komunidad, at saka ipinadadala ang pagtaya nito ng kandidato sa Gobernador.
Pagkatapos ay pinag-aaralan ng Gobernador ang pagtaya ng komisyon at opisyal na iminumungkahi
ang kandidato, na ang kuwalipikasyon ay napapailalim sa komento ng publiko bago ang pagsusuri at
pagrepaso ng Komisyon ng mga Paghirang na Panghukuman. Ang komisyon ay binubuo ng Punong
Mahistrado ng California, ng Abugado Heneral ng California, at isang nakatataas na Namamatnugot
na Mahistrado ng mga Hukuman ng Paghahabol. Pagkatapos ay dapat kumpirmahin o tanggihan ng
Komisyon sa mga Paghirang na Panghukuman ang nominasyon o pagmungkahi. Kapag kinumpirmahan
lamang magiging mahistrado ang nominado.
Kasunod ng kumpirmasyon, ang mahistrado ay panunumpain sa katungkulan at kailangang
aprobahan ng botante sa susunod na halalan na panggobernador, at pagkatapos ng bawat panahon
ng panunungkulan. Ang panahon ng panunungkulan na itinakda ng Konstitusyon ng California
para sa mga mahistrado ng Korte Suprema at ng mga hukuman ng paghahabol ay 12 taon. Ang mga
mahistrado ay kinukumpirma lamang ng Komisyon sa mga Paghirang na Panghukuman pagkaraan
ng susunod ng halalang panggobernador, kung kailan kumakandidato sila para sa pagpapanatili
ng natitira sa panahon ng panunungkulan, kung mayroon, ng nauna sa kanila, na maaaring apat o
walong taon.
(Seksiyon 9083 ng Kodigo sa mga Halalan.)
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1A PANUKALA 1A
1B

Ang susog na ito na iminumungkahi ng Susog 7 ng Senado sa Konstitusyon
ng Regular na Sesyon ng 2005-2006 (Kabanata 49 ng Resolusyon, mga
Batas ng 2006) ay malinaw na nagsususog sa Konstitusyon ng California sa
pamamagitan ng pagsusog sa isang seksyon nito; dahil dito, ang mga umiiral
na tadhana na iminumungkahing tanggalin ay nakalimbag sa tipong pantanggal
at ang mga bagong tadhana na iminumungkahing idagdag ay nakalimbag sa
tipong italika upang ipabatid na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING SUSOG SA SEKSYON 1 NG
ARTIKULO XIX B
Seksyon 1. (a) Para sa taon ng pananalapi na 2003–04 at bawat taon ng
pananalapi pagkaraan, lahat ng pera na kinukulekta sa taon ng pananalapi mula
sa mga buwis sa ilalim ng Batas sa Buwis sa Pagbebenta at Paggamit (Bahagi 1
(nagsisimula sa Seksyon 6001) ng Dibisyon 2 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis),
o anumang kapalit ng batas na iyon, pagkaraan ng pagbebenta, pag-iimbak,
paggamit, o ibang pagkonsumo sa Estadong ito ng gatong ng sasakyang demotor, at idineposito sa Pangkalahatang Pondo ng Estado alinsunod sa batas
na iyon, ay dapat ilipat sa Pondo sa Pamumuhunan sa Transportasyon, na sa
pamamagitan nito ay nililikha sa Tesorerya ng Estado.
(b) (l) Para sa mga taon ng pananalapi na 2003–04 hanggang 2007–08 ,
inklusibo, ang mga pera sa Pondo sa Pamumuhuan sa Transportasyon ay dapat
ilaan, pagkatapos ng paglalaan ng Lehislatura, alinsunod sa Seksyon 7104 ng
Kodigo sa Kita at Pagbubuwis gaya ng mababasa sa seksyong iyon tungkol sa
petsa ng pagkakabisa ng artikulong ito Marso 6, 2002.
(2) Para sa taon ng pananalapi na 2008–09 at bawat taon ng pananalapi
pagkaraan, ang mga pera sa Pondo sa Pamumuhunan sa Transportasyon ay
dapat ilaan tangi para sa mga sumusunod na layunin:
(A) Pampublikong paghahatid at pangmaramihang transportasyon.
(B) Mga proyektong kapital na pagpapahusay ng transportasyon,
napapailalim sa mga batas na namamahala sa Programang Pagpapahusay ng
Transportasyon ng Estado, o anumang kapalit ng programang ito.
(C) Pagpapanatili ng kalye at haywey, pagbabagong-tatag, pagtatayong
muli, o pagkukumpuni ng pinsala ng bagyo na isinasagawa ng mga lunsod,
kabilang ang isang lunsod at county.
(D) Pagpapanatili ng kalye at haywey, pagbabagong-tatag, pagtatayong
muli, o pagkukumpuni ng pinsala ng bagyo na isinasagawa ng mga county,
kabilang ang isang lunsod at county.
(c) Para sa taon ng pananalapi na 2008–09 at bawat taon ng pananalapi
pagkaraan, ang mga pera sa Pondo sa Pamumuhunan sa Transportasyon ay dapat
ilaan, pagkatapos ng paglalaan ng Lehislatura, na gaya ng mga sumusunod:
(A) Dalawampung porsiyento ng mga pera para sa mga layuning
nakalagay sa subtalataan (A) ng talataan (2) ng subdibisyon (b).
(B) Apatnapung porsiyento ng mga pera para sa mga layuning nakalagay
sa subtalataan (B) ng talataan (2) ng subdibisyon (b).
(C) Dalawampung porsiyento ng mga pera para sa mga layuning
nakalagay sa subtalataan (C) ng talataan (2) ng subdibisyon (b).
(D) Dalawampung porsiyento ng mga pera para sa layunin mga layuning
nakalagay sa subtalataan (D) ng talataan (2) ng subdibisyon (b).
(d) Ang (1) Maliban kung itinatadhana ng talataan (2), ang paglipat ng
mga kita mula sa Pangkalahatang Pondo ng Estado sa Pondo sa Pamumuhunan
sa Transportasyon alinsunod sa subdibisyon (a) ay maaaring suspendihin,
nang buo o bahagi lamang, para sa taon ng pananalapi kung pareho lahat ng
sumusunod na kondisyon ay natutugunan:
(l) (A) Ang Gobernador ay nagpalabas nagpapalabas ng proklamasyon
na nagpapahayag na, dahil sa malubhang paghihirap sa pananalapi ng
estado, ang pagsuspinde ng paglipat ng mga kita alinsunod sa na iniaatas ng
subdibisyon (a) ay magreresulta sa malaking negatibong epekto sa pananalapi
sa maraming tungkulin ng pamahalaan na pinopondohan ng Pangkalahatang
Pondo ng Estado ay kailangan.
(2) (B) Ang Lehislatura ay nagpapatibay ng batas, alinsunod sa
isang panukalang-batas na ipinasa sa bawat kapulungan ng Lehislatura sa
pamamagitan ng botong pagtawag ng pangalan na ipinasok sa talaan, dalawangikatlo ng mga miyembro ay sumang-ayon, isang pagsuspinde para sa taon ng
pananalapi ng paglipat ng mga kita alinsunod sa iniaatas ngsubdibisyon (a), sa
kondisyon na at ang panukalang-batas ay hindi nagtataglay ng anumang ibang
walang-kaugnayang tadhana.
(C) Hindi lalampas sa petsa ng pagkakabisa ng batas na inilarawan
sa subtalataan (B), ang isang nakahiwalay na batas ay pinagtitibay na
nagtatadhana ng buong pagbabayad sa Pondo ng Pamumuhunan sa
Transportasyon ng kabuuang halaga ng kita na hindi inilipat sa pondong iyon
bilang resulta ng pagsuspinde, kabilang ang interes gaya ng itinatadhana ng
batas. Ang buong pagbabayad na ito ay dapat gawin nang hindi lalampas sa
katapusan ng ikatlong taon ng pananalapi kasunod ng taon ng pananalapi na
ang pagsuspinde ay umaaplay.
(2) (A) Ang paglipat na iniaatas ng subdibisyon (a) ay hindi dapat
suspindihin ng higit sa dalawang taon ng pananalapi sa anumang panahon ng
10 magkakasunod na taon ng pananalapi, panahon na nagsisimula sa unang
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taon ng pananalapi na nagsisimula sa o pagkaraan ng Hulyo 1, 2007, para
kung saan ang paglipat na iniaatas ng subdibisyon (a) ay sinuspinde.
(B) Ang paglipat na iniaatas ng subdibisyon (a) ay hindi dapat
suspindihin sa alinmang taon ng pananalapi kung ang buong pagbabayad na
iniaatas ng isang batas na pinagtibay alinsunod sa subtalataan (C) ng talataan
(1) ay hindi pa nakukumpleto.
(e) Ang Lehislatura ay maaaring magpatibay ng batas na nagbabago sa
kabahaging persentahe na nakalagay sa subdibisyon (c) ng isang panukalangbatas sa bawat kapulungan ng Lehislatura sa pamamagitan ng botong pagtawag
ng pangalan na ipinasok sa talaan, dalawang-ikatlo ng mga miyembro ay
sumang-ayon, sa kondisyon na ang panukalang-batas ay hindi nagtataglay ng
anumang ibang walang-kaugnayang tadhana at ang mga perang inilarawan sa
subdibisyon (a) ay ginagasta para lamang sa mga layuning nakalagay sa talataan
(2) ng subdibisyon (b).
(f) (1) Ang isang halagang katumbas ng kabuuang halaga ng mga
kita na hindi inilipat mula sa Pangkalahatang Pondo ng Pondo patungo sa
Pamumuhunan sa Transportasyon, pagdating ng Hulyo 1, 2007, dahil sa
isang pagsuspinde ng paglipat ng mga kita alinsunod sa seksyong ito gaya
ng nakasaad dito noong Enero 1, 2006, pero hindi kasama ang halagang
babayaran sa Pondo ng Ipinagpalibang Pamumuhunan sa Transportasyon
alinsunod sa Seksyon 63048.65 ng Kodigo sa Pamahalaan, ay dapat ilipat
mula sa Pangkalahatang Pondo patungo sa Pondo ng Pamumuhunan sa
Transportasyon nang hindi lalampas sa Hunyo 30, 2016. Hanggang ang
kabuuang halagang ito ay nailipat, ang halaga ng mga pagbabayad na paglipat
na gagawin sa bawat taon ng pananalapi ay hindi dapat kulangin sa isangikasampu ng kabuuang halagang iniaatas na ilipat bago lumampas ang Hunyo
30, 2016. Ang mga inilipat na kita ay dapat ilaan para lamang sa mga layuning
nakalagay sa seksyong ito na waring ang mga ito ay natanggap nang walang
pagsuspinde ng paglipat ng mga kita.
(2) Ang Lehislatura ay maaaring magtadhana sa pamamagitan ng batas
para sa pagpapalabas ng mga bono ng estado o mga lokal na ahensiya, gaya ng
angkop, na ginagarantiyahan ng pinakamababang paglipat na pagbabayad na
iniaatas ng talataan (1). Ang mga nalikom mula sa pagbebenta ng mga bonong
ito ay dapat ilaan para lamang sa mga layuning nakalagay sa seksyong ito na
waring ang mga kita ay ay napapailalim sa paglalaan alinsunod sa talataan
(2) ng subdibisyon (b).

PANUKALA 1B
Ang batas na ito na iminumungkahi ng Panukalang Batas 1266 ng
Senado ng Regular na Sesyon ng 2005–2006 (Kabanata 25, mga Batas ng
2006) ay inihaharap sa mga tao alinsunod sa mga tadhana ng Artikulo XVI ng
Konstitusyon ng California.
Ang iminumungkahing batas ay nagdaragdag ng mga seksyon ng Kodigo
sa Pamahalaan, ang mga bagong talataan na iminumungkahing idagdag ay
nakalimbag sa tipong italika upang ipabatid na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS
Seksyon 1. Ang Kabanata 12.49 (nagsisimula sa Seksyon 8879.20)
ay idinaragdag sa Dibisyon 1 ng Titulo 2 ng Kodigo sa Pamahalaan, upang
mabasang:

KABANATA 12.49. ANG BATAS NG 2006 SA BONO PARA SA
KALIGTASAN SA HAYWEY, PAGBAWAS NG TRAPIKO, KALIDAD NG
HANGIN, AT SEGURIDAD NG DAUNGAN.
Artikulo 1.

Mga Pangkalahatang Tadhana

8879.20. (a) Ang kabanatang ito ay dapat makilala na Batas ng 2006
sa Bono Para sa Kaligtasan sa Haywey, Pagbawas ng Trapiko, Kalidad ng
Hangin, at Seguridad ng Daungan.
(b) Ang kabanatang ito ay dapat lamang magkabisa kapag pinagtibay ng
mga botante sa pambuong-estadong pangkalahatang halalan ng Nobyembre
7, 2006.
8879.22. Gaya ng pagkakagamit sa kabanatang ito, ang mga sumusunod
na katawagan ay may mga sumusunod na kahulugan:
(a) “Lupon” ay nangangahulugang anumang kagawaran na tumatanggap
ng paglalaan ng mga nalikom sa bono alinsunod sa kabanatang ito.
(b) “Komite” ay nangangahulugang Komite sa Kaligtasan sa Haywey,
Pagbawas ng Trapiko, Kalidad ng Hangin, at Seguridad ng Daungan na nilikha
alinsunod sa Seksyon 8879.27.
(c) “Pondo” ay nangangahulugang ang Pondo ng 2006 sa Kaligtasan sa
Haywey, Pagbawas ng Trapiko, Kalidad ng Hangin, at Seguridad ng Daungan
na nilikha alinsunod sa Seksyon 8879.23.
Artikulo 2. Pondo ng 2006 sa Kaligtasan sa Haywey, Pagbawas ng
Trapiko, Kalidad ng Hangin, at Seguridad ng Daungan at Programa
8879.23.

Ang Pondo ng 2006 sa Kaligtasan sa Haywey, Pagbawas ng
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Trapiko, Kalidad ng Hangin, at Seguridad ng Daungan sa pamamagitan nito
ay nililikha sa Tesorerya ng Estado. Ang Lehislatura ay naglalayon na ang
mga nalikom sa mga bono na idineposito sa pondo ay dapat gamitin upang
pondohan ang mobilidad, kaligtasan, at mga pagpapahusay ng kalidad ng
hangin na inilarawan sa artikulong ito para sa susunod na dekada. Ang mga
nalikom sa mga bono na ipinalabas at ibinenta alinsunod sa kabanatang ito
para sa mga layuning tinukoy sa kabanatang ito ay dapat ilaan sa sumusunod
na paraan:
(a) (1) Apat na bilyon limang daang milyong dolyar ($4,500,000,000)
ay dapat ideposito sa Kuwenta sa Pagpapahusay ng Mobilidad ng Koridor,
na sa pamamagitan nito ay nililikha sa pondo. Ang mga pondo sa kuwenta
ay dapat makuha ng Komisyon sa Transportasyon ng California, pagkaraan
ng paglalaan sa taunang Panukalang-batas sa Badyet ng Lehislatura, para sa
paglalaan para sa mga pagpapahusay ng pagganap sa labis na masisikip na
koridor ng paglalakbay sa California. Ang mga pondo sa kuwenta ay dapat
gamitin para sa mga pagpapahusay ng pagganap sa sistema ng haywey ng
estado, o pangunahing ruta ng paggamit sa sistema ng haywey ng estado
sa lokal na sistema ng daan na nag-aalis ng pagsisikip sa pamamagitan
ng pagpapalawak ng kapasidad, pagpapahusay ng mga pagpatakbo, o
pagpapahusay ng mga oras ng paglalakbay sa loob ng labis na masisikip na
koridor ng paglalakbay, gaya ng tinukoy ng kagawaran at mga panrehiyon o
lokal na ahensiya ng transportasyon, alinsunod sa proseso sa talataan (3) o
(4), gaya ng angkop..
(2) Ang komisyon ay dapat bumuo at magpatibay ng mga patnubay, bago
lumampas ang Disyembre 1, 2006, kabilang ang mga panrehiyong inaasinta
sa pagprograma, para sa programang pinopondohan ng subdibisyong ito, at
dapat maglaan ng mga pondo mula sa kuwenta sa mga proyekto pagkaraang
repasuhin ang mga mungkahi sa proyekto na iniharap ng Kagawaran ng
Transportasyon at ng panrehiyong ahensiya sa pagpaplano ng transportasyon
o mga komisyon sa transportasyon ng county o mga awtoridad alinsunod sa
talataan (4).
(3) Napapailalim sa mga patnubay na pinagtibay alinsunod sa talataan
(2), ang kagawaran ay dapat magmungkahi, ng hindi lalampas sa Enero 15,
2007, ng mga proyekto para sa paglalaan ng mga pondo mula sa kuwenta
sa buong estado. Ang mga mungkahi ng kagawaran ay dapat na balanse sa
heograpiya at dapat magpakita ng pagtasa ng kagawaran ng isang programa
ng pinakamahusay na nakakatugon sa mga layunin sa polisa na inilarawan
sa talataan (1).
(4) Napapailalim sa mga patnubay na pinagtibay alinsunod sa talataan
(2), ang isang panrehiyong ahensiya sa pagpaplano ng transportasyon
o komisyon sa transportasyon ng county o awtoridad na responsable sa
paghahanda ng isang panrehiyong plano sa pagpapahusay ng transportasyon
sa ilalim ng Seksyon 14527 ay maaaring magmungkahi ng mga proyekto na
tinukoy alinsunod sa talataan (1) na pinakamahusay na nakakatugon sa mga
layunin sa polisa na inilarawan sa talataang iyon para sa pagpopondo mula sa
kuwenta. Ang mga proyektong iminungkahi alinsunod sa talataang ito ay dapat
iharap sa komisyon para isaalang-alang sa pagpopondo nang hindi lalampas
s Enero 15, 2007.
(5) Lahat ng mungkahi sa Komisyon sa Transportasyon ng California
ay dapat samahan ng dokumentasyon tungkol sa bilang at uri ng mga hakbang
na nagpapatunay ng pag-ayon ng bawat proyekto sa mga layunin ng polisa na
inilarawan sa talataan (1). Lahat ng proyektong iminungkahi sa komisyon para
sa mga pondo mula kuwentang ito ay dapat isama sa isang panrehiyong plano
sa transportasyon.
(6) Pagkatapos ng isang pagrepaso ng mga iminungkahing proyekto,
at mga sumusuportang dokumentasyon, ang komisyon, nang hindi lalampas
sa Marso 1, 2007, ay dapat magpatibay ng panimulang programa ng mga
proyektong popondohan mula sa kuwenta. Ang programang ito ay maaaring
isapanahon tuwing dalawang taon kasabay ng tuwing ikalawang taon na
proseso ng pagpapatibay ng programang pagpapahusay ng transportasyon
alinsunod sa mga patnubay na pinagtibay ng komisyon. Ang pagsasama ng
isang proyekto sa programa ay dapat na batay sa pagpapakita na ang proyekto
ay nakakatugon sa lahat ng mga sumusunod pamantayan:
(A) Isang mataas-na-priyoridad na proyekto sa koridor gaya ng
iminumungkahi ng alinman sa mga sumusunod: (i) ang pagsasama nito sa
listahan ng mga iminungkahing proyekto ng pareho ng kagawaran alinsunod
sa talataan (3) at ang panrehiyong ahensiya sa pagpaplano ng transportasyon
o komisyon o awtoridad sa transportasyon ng county, alinsunod sa talataan (4);
o (ii) kung kailangan upang lubos na pondohan ang proyekto, ang pagtukoy
at pagtatalaga ng pantulong na pagpopondo sa proyekto mula sa ibang pangestado, lokal, o pederal na pondo.
(B) Maaaring magsimula ang pagtatayo o pagpapatupad nang hindi
lalampas sa Disyembre 31, 2012.
(C) Pinahuhusay ang mobilidad sa isang labis na nagsisikip na koridor
sa pamamagitan ng pagpapahusay ng mga oras ng paglalakbay o pagbawas ng
bilang mga oras ng pagkaantala ng sasakyan sa araw-araw, nagpapahusay ng
pagkunekta sa sistema ng haywey ng estado sa pagitan ng mga lugar na rural,
arabal, at kalunsuran, o nagpapahusay ng pagpapatakbo o kaligtasan ng isang
haywey o bahagi ng daan.
(D) Nagpapahusay ng daan sa mga trabaho, pabahay, pamilihan,

at komersiyo.
(7) Kung may nagtatagisang proyekto na nag-aalay ng mga katulad na
pagpapahusay ng mobilidad sa isang partikular na koridor, dapat isaalangalang ng komisyon ang mga karagdagang benepisyo kapag nagpapasiya
kung aling proyekto ang dapat isama sa programa para sa pagpopondo.
Ang mga benepisyo ay dapat kabilang ang, pero hindi limitado sa,
mga sumusunod:
(A) Pagpapasiya na ang proyekto ay nagkakaloob ng mabibilang na mga
benepisyo ng kalidad ng hangin.
(B) Pagpapasiya na ang proyekto ay nagtataas nang malaki sa kaligtasan
para sa mga naglalakbay sa koridor.
(8) Sa pagpapatibay ng isang programa para sa pagpopondo alinsunod
sa subdibisyong ito, ang komisyon ay dapat magpasiya na ang programa
ay (i) balanse sa heograpiya, kaayon ng pagpahahati sa heograpiya para
sa pagpopondo na inilalarawan sa Seksyon 188 ng Kodigo sa mga Kalye at
Haywey; (ii) nagkakaloob ng mga pagpapahusay sa mobilidad sa labis na
dinadaanan o labis na nagsisikip na koridor sa lahat ng rehiyon ng California;
at (iii) inaasinta ang mga nalikom na bono sa isang paraan na nagkakaloob
ng pakinabang ng pagpopondong kailangan, kapag isinama sa ibang pangestado, lokal o pederal na pondo, upang magkaloob ng benepisyo ng mobilidad
sa pinakamaagang panahon.
(9) Dapat isama ng komisyon sa taunang ulat nito sa Lehislatura,
iniaatas ng Seksyon 14535, ang isang kabuuran ng mga aktibidad na may
kaugnayan sa pangangasiwa ng programang ito. Ang kabuuran ay dapat, sa
pinakamababa, kabilang ang isang paglalarawan at ang lokasyon ng mga
proyektong nakasaad sa programa, ang halaga ng mga pondong ilalaan sa
bawat proyekto, ang kalagayan ng bawat proyekto, at isang paglalarawan ng
mga pagpapahusay ng mobilidad na nakakamit ng programa.
(b) Isang bilyong dolyar ($1,000,000,000) ay dapat ihanda, pagkaraan
ng paglalaan sa taunang Panukalang-batas sa Badyet ng Lehislatura, sa
kagawaran para sa mga pagpapahusay sa Route 99 ng Estado. Ang mga pondo
ay maaaring gamitin para sa kaligtasan, mga pagpapahusay sa pagpapatakbo,
pagbabagong-tatag, pagpapahusay ng kapasidad na kailangan upang
pahusayin ang koridor ng Route 99 ng Estado na bumabagtas sa humigitkumulang na 400 milya ng gitnang lambak ng estadong ito.
(c) Tatlong bilyon isang daang milyong dolyar ($3,100,000,000) ay
dapat ideposito sa Kuwenta ng Pagpapahusay ng Impra-istruktura ng mga
Daungan, Seguridad, at Kalidad ng Hangin ng California, na sa pamamagitan
nito ay nililikha sa pondo. Ang pera sa kuwenta ay dapat makuha, pagkaraan
ng paglalaan ng Lehislatura at napapailalim sa mga naturang kondisyon at
pamantayan na maaaring ipagkaloob ng Lehislatura sa pamamagitan ng batas,
gaya ng mga sumusunod:
(1) (A) Dalawang bilyong dolyar ($2,000,000,000) ay dapat ilipat sa
Pondo ng Pagpapahusay ng mga Koridor ng Kalakal, na sa pamamagitan nito
ay nililikha. Ang pera sa pondong ito ay dapat makuha, pagkaraan ng paglalaan
sa taunang Panukalang-batas sa Badyet ng Lehislatura at napapailalim sa
mga kondisyon at pamantayan na maaaring ipagkaloob ng Lehislatura sa
pamamagitan ng batas, para sa paglalaan ng Komisyon sa Transportasyon
ng California para sa mga pagpapahusay ng impra-istruktura sa mga pederal
na itinalagang “Koridor ng Kalakal na Mahalaga sa Bansa” sa estadong ito
o sa ibang mga koridor sa loob ng estadong ito na may mataas na bilang ng
paglilipat ng kargada, gaya ng ipinasiya ng komisyon. Sa pagpapasiya ng
mga proyektong karapat-dapat sa pagpopondo,dapat isangguni ng komisyon
ang impra-istruktura ng kalakal at plano sa paghahatid ng mga paninda na
iniharap sa komisyon ng Kalihim ng Negosyo, Transportasyon at Pabahay at
ng Kalihim Para sa Proteksiyon ng Kapaligiran. Walang pera na dapat ilaan
mula sa pondong ito hanggang ang ulat ay iniharap sa komisyon para isaalangalang, sa kondisyon na ang ulat ay inihaharap nang hindi lalampas sa Enero
1, 2007. Dapat ding isangguni ng komisyon mga plano sa impra-istruktura ng
kalakal at paglilipat ng paninda na pinagtibay ng mga panrehiyong ahensiya
sa pagpaplano ng transportasyon, pinagtibay na mga plano sa transportasyon
na iniaatas ng pang-estado at pederal na batas, at sa pambuong-estadong
pangkalahatang plano ng daungan na inihanda ng Konseho sa Pagpaplano ng
Sistema ng Pandagat at Maraming Tagahatid na Transportasyon ng California
(Cal-MITSAC) alinsunod sa Seksyon 1760 ng Kodigo sa mga Daungan at
Paglalayag, kapag nagpapasiya ng mga karapat-dapat na proyekto para sa
pagpopondo. Ang mga karapat-dapat na proyekto para sa mga pondong ito ay
kabilang ang, pero hindi limitado sa, lahat ng sumusunod:
(i) Mga pagpapahusay ng kapasidad ng haywey at mga pagpapahusay
ng pagpapatakbo upang mas episyenteng magbigay-daan sa paglilipat ng
kargada, partikular para sa pasukan at labasan at mula sa mga daungan sa
dagat ng estado, kabilang ang mga mapaglalayagan na panloob ng lupa na
daanan ng tubig na ginagamit upang ihatid ang mga kargada sa pagitan ng
mga daungan sa dagat, lupang daungan ng pagpasok, at mga paliparan, at
upang alisin ang pagsisikip ng trapiko sa mga malalaking koridor ng paglipat
ng kalakal o paninda.
(ii) Mga pagpapahusay sa sistema ng riles ng kargada upang pahusayin
ang kakayayang ilipat ang mga paninda mula sa daungan sa dagat, lupang
daungan ng pagpasok, at mga paliparan sa mga sentro at ng bodega at
pamamahagi sa buong California, kabilang ang mga proyekto na naghihiwalay
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sa mga linya ng riles mula sa haywey o trapiko ng lokal na daan, pahusayin
ang mobilidad ng riles ng kargada sa mga bulubunduking rehiyon, ilipat ang
mga lugar ng paglilipat ng riles, ibang mga proyekto na nagpapahusay ng
kaayusan at kapasidad ng sistema ng riles ng kargada.
(iii) Mga proyekto upang pahusayin ang kapasidad at kaayusan ng
mga daungan.
(iv) Mga pagpapahusay ng koridor ng trak, kabilang ang mga dedikadong
pasilidad ng trak o mga pasilidad ng bayad ng trak.
(v) Mga pagpapahusay sa paggamit ng hangganan na nagpapabuti
ng paglilipat ng paninda sa pagitan ng California at Mexico at nagtataas ng
kakayahan ng estado na gamitin ang pinag-ugnay na mga pondo ng impraistruktura ng hangganan na inihanda sa estado ng pederal na batas.
(vi) Mga pagpapabuti ng ibabaw ng transportasyon upang pabilisin ang
paglilipat ng mga paninda mula at patungo sa mga paliparan ng estado.
(B) Ang komisyon ay dapat maglaan ng mga pondo para sa mga
pagpapahusay ng impra-istruktura ng kalakal mula sa kuwenta sa isang
paraan na (i) humaharap sa pinakaapurahang pangangailangan ng estado (ii)
binabalanse ang mga pangangailangan ng iba-ibang daungan (sa pagitan ng
malalaki at maliliit na daungan, gayon din sa pagitan ng daunganr ng dagat,
paliparan, at lupang daungan na pasukan, (iii) nagkakaloob ng makatwirang
geograpikong pagtimbang sa pagitan ng mga rehiyon ng estado, at (iv)
nagbibigay-diin sa mga proyekto na nagpapahusay ng mobilidad ng koridor
ng kalakal habang binabawasan ang mga emisyon ng partikulo ng diesel at
ibang mga nakakaruming emisyon. Bilang karagdagan, dapat ring isaalang ng
komisyon ang mga sumusunod na bagay kapag naglalaan ng mga pondong ito:
(i) “Tulin,” na nangangahulungang ang bilis na maglalakbay ang malaking
kargada mula sa daungan sa pamamagitan ng sistema ng pamamahagi.
(ii) “Dami,” na nangangahulugang ang dami ng kargada na ililipat
mula sa daungan sa pamamagitan ng sistema ng pamamahagi.
(iii) “Pagkamaaasahan,” na nangangahulugang isang makatwirang
patuloy at mahuhulaang dami ng oras para dalhin ang kargamendto mula sa
isang lugar patungo sa iba sa anumang araw o anumang oras sa California.
(iv) “Pagbawas ng pagsisikip,” ay nangangahulugang ang pagbawas
ng paulit-ulit na oras ng pagkaantala sa araw-araw na dapat makamit.
(C) Ang komisyon ay dapat maglaan ng mga pondong inihanda
ng talataang ito sa mga proyekto na tumukoy at nangako ng pantulong na
pagpopondo mula sa angkop na lokal, pederal o pribadong pinagkukunan.
Dapat ipasiya ng komisyon ang angkop na halaga ng pantulong na pagpopondo
na dapat makuha ng bawat proyekto upang maging karapat-dapat sa mga
pera mula sa pondong ito batay sa proyekto-sa-proyektong pagrepaso at
pagtasa ng pakinabang ng proyekto sa estado at sa programa. Maliban sa
mga pagpapahusay ng paggamit sa hangganan na inilarawan sa sugnay (v)
ng subtalataan (A), ang mga pagpapahusay na pinondohan ng mga pera mula
sa pondong ito ay dapat magkaroon ng pantulong na pagpopondo na kapantay
o higit ng halaga ng kontribusyon mula sa pondo. Ang komisyon ay maaaring
magbigay ng priyoridad sa pagpopondo sa mga proyekto na may mas mataas
na antas ng ipinangakong pantulong na pagpopondo.
(D) Dapat isama ng komisyon sa taunang ulat nito sa Lehislatura,
iniaatas ng Seksyon 14535, ang isang kabuuran ng mga aktibidad na may
kaugnayan sa pangangasiwa ng programang ito. Ang kabuuran ay dapat,
sa pinakamababa, kabilang ang isang paglalarawan at ng lokasyon ng mga
proyektong nakasaad sa programa, ang halaga ng mga pondong ilalaan sa
bawat proyekto, ang kalagayan ng bawat proyekto, at isang paglalarawan ng
mga pagpapahusay ng mobilidad na nakakamit ng programa.
(2) Isang bilyong dolyar ($1,000,000,000) ay dapat ihanda, pagkatapos
ng paglalaan ng Lehislatura at napapailalim sa mga naturang kondisyon
at pamantayang nakasaad sa isang batas na pinagtibay ng Lehislatura, sa
Lupon ng mga Kakayahang Panghimpapawid ng Estado para sa pagbawas
ng emisyon, na hindi iniaatas ng batas o regulasyon, mula sa mga aktibidad
na may kaugnayan sa paglilipat ng kargada sa mga koridor ng kalakal ng
California. Ang mga pondong inihanda ng talataang ito ay nilalayong
tulungan ang mga kasalukuyang pondo na ginagamit upang tustusan ang mga
istratehiya at mga proyektong pampublikong benepisyo na nakakabawas ng
mga emisyon at nagpapahusay ng kalidad ng hangin sa mga koridor ng kalakal
na nagsisimula sa mga paliparan, daungan sa dagat, at mga lupang daungan
ng pagpasok.
(3) Isang daang milyong dolyar ($100,000,000) ay dapat makuha,
pagkaraan ng paglalaan ng Lehislatura, ng Opisina ng mga Emerhensiyang
Serbisyo upang ilaan, bilang mga gawad, para sa mga pagpapahusay ng
daungan, piyer, at seguridad ng terminal ng pagtawid sa tubig. Ang mga
karapat-dapat na aplikante ay dapat na mga tagapagpatakbo ng daungan,
piyer, mga terminal ng bangka at pagtawid sa tubig, na maaaring magharap
ng mga aplikasyon para sa mga proyekto na kabilang ang, pero hindi limitado
sa, mga sumusunod:
(A) Video na kagamitan sa pagsubaybay.
(B) Teknolohiyang pantuklas ng pampasabog, kabilang ang, pero hindi
limitado sa, mga kagamitang Eksrey.
(C) Mga tagapagsuri ng kargamento.
(D)Mga radyasyon na pagsubaybay.
(E) Termal na nagpoprotektang kagamitan.
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(F) Mga instrumento ng pagtukoy ng lugar na may kakayahang magkaloob
ng tatak ng daliri para sa malawak na imbentaryo ng mga ahenteng kemikal.
(G) Ibang mga kagamitan na may kakayahang tumuklas ng mga sandata
ng maraming pinsala na gumagamit ng kemikal, biyolohikal, o ibang katulad
na bagay.
(H) Ibang kagamitan sa seguridad upang tulungan ang alinman sa mga
sumusunod:
(i) Pagsala ng mga papasok na sasakyang-dagat, trak, at papasok o
palabas na kargamento.
(ii) Pagsubaybay ng mga pisikal na perimetro ng mga piyer, daungan, o
terminal ng pagtawid sa tubig.
(iii) Pagkakaloob o pagpapahusay ng kakayahan sa pagtugon sa
emerhensiya sa lugar.
(I) Kagamitan sa pagtuklas ng sobra sa timbang na kargamento, kabilang
ang, pero hindi limitado sa, maraming tagahatid na derik ng pagtimbang at
mga pagtimbang ng trak.
(J) Pagbuo ng mga plano sa paghahanda sa kalamidad o pagtugon
sa emerhensiya.
Ang Opisina ng mga Emerhensiyang Serbisyo ay dapat mag-ulat sa
Lehislatura sa Marso 1 ng bawat taon tungkol sa paraan na ang mga pondong
makukuha alinsunod sa talataang ito ay ginasta para sa taong iyon ng
pananalapi.
(d) Dalawang daang milyong dolyar ($200,000,000) ay dapat makuha,
pagkaraan ng paglalaan ng Lehislatura, para sa pagpapatibay at pagpapalit
ng bus ng paaralan upang bawasan ang pagdumi ng hangin at bawasan ang
pagkahantad ng mga bata sa tambutso ng diesel.
(e) Dalawang bilyong dolyar ($2,000,000,000) ay makuha para sa
mga proyekto sa programang pagpapahusay ng transportasyon ng estado,
upang dagdagan ang mga pondong makukuha para sa layuning ito mula sa
ibang mga pinagkukunan. Ang mga pondong ipinagkakaloob ng subdibisyong
ito ay dapat ideposito sa Kuwenta ng mga Pasilidad ng Transportasyon na
sa pamamagitan nito ay nililikha sa pondo, at dapat makuha, pagkaraan
ng paglalaan ng Lehislatura, sa Kagawaran ng Transportasyon, gaya ng
inilalaan ng Komisyon ng Transportasyon ng California sa paraang katulad
ng paglaaan ng mga pondo para sa mga proyekto sa ilalim ng umiiral
na batas.
(f) (1) Apat na bilyong dolyar ($4,000,000,000) ay dapat ideposito
sa Kuwenta ng Pagsasamoderno ng Pampublikong Transportasyon at
Pagpapahusay, at Pagpapapabuti ng Serbisyo, na sa pamamagitan nito ay
nililikha sa pondo. Ang mga pondo sa kuwenta ay dapat makuha, pagkaraan
ng paglalaan ng Lehislatura, sa Kagawaran ng Transportasyon para sa
proyektong riles na lunsod sa lunsod at sa mga tagapagpatakbo ng riles ng
biyahero at kalunsuran, mga tagapagpatakbo ng bus, mga tagapagpatakbo
ng paghahatid sa tubig, at ibang mga tagapagpatakbo ng paghahatid sa
California para sa pagbabagong-tatag, kaligtasan o mga pagsasamodernong
pagpapahusay, kapital na pagpapabuti ng serbisyo pagpapalawak, mga
bagong kapital na proyeko, mga pagpapahusay ng mabilis na paghahatid,
o para sa pagkuha ng gumugulong na istak, pagbabagong-tatag,
o pagpapalit.
(2) Sa mga pondong makukuha sa talataan (1), apat na raang milyong
dolyar ($400,000,000) ay dapat makuha, pagkaraan ng paglalaan ng
Lehislatura, sa kagawaran para sa mga pagpapahusay ng riles na lunsod sa
lunsod, na ang isang daan dalawampu’t-limang milyong dolyar ($125,000,000)
ay dapat gamitin para sa pagkuha ng karagdagang lunsod sa lundsod na mga
sasakyang pangriles at lokomotibo.
(3) Sa mga pondong natitira pagkaraan ng mga paglalaan sa talataan
(2), 50 porsiyento ay dapat ipamahagi sa Kontroler, para sa paglalaan sa mga
karapat-dapat na ahensiya na gumagamit ng pormula sa Seksyon 99314 ng
Kodigo sa mga Pampublikong Utilidad, at 50 porsiyento ay dapat ipamahagi sa
Kontroler, para sa paglalaan sa mga karapat-dapat na ahensiya na ginagamit
ang pormula sa Seksyon 99313 ng Kodigo sa mga Pampublikong Utilidad,
napapailalim sa mga tadhanang namamahala sa mga pondong inilaan sa
ilalim ng mga seksyong ito.
(g) Isang bilyong dolyar ($1,000,000,000) ay dapat ideposito sa Kuwenta
ng Programang Estado-Lokal na Pagtutulungan, na sa pamamagitan nito ay
nililikha sa pondo. Ang mga pondo ay dapat makuha, pagkaraan ng paglalaan
ng Lehislatura at napapailalim sa mga naturang kondisyon at pamantayan na
maaaring itadhana ng Lehislatura sa pamamagitan ng batas, para sa paglalaan
ng Komisyon sa Transportasyon ng California sa limang taon sa mga karapatdapat na proyekto sa transportasyon na iminungkahi ng aplikanteng ahensiya
ng transportasyon. Ang isang dolyar sa dolyar na panumbas na lokal na pondo
ay dapat iatas sa aplikanteng ahensiya ng transportasyon upang makatanggap
ng mga pondo ng estado sa ilalim ng programang ito.
(h) Isang bilyong dolyar ($1,000,000,000) ay dapat ideposito sa
Kuwenta ng Kaligtasan, Seguridad ng Sistema ng Paghahatid, at Pagtugon
sa Kalamidad, na sa pamamagitan nito ay nililikha sa pondo. Ang mga pondo
sa kuwenta ay dapat ihanda, pagkaraan ng paglalaan ng Lehislatura at
napapailalim sa mga naturang kondisyon at pamantayan na maaaring itadhana
ng Lehislatura sa pamamagitan ng batas, para sa mga kapital na proyektong
nagkakaloob ng mas mataas na proteksiyon laban sa banta sa seguridad at
kaligtasan, at para sa mga kapital na paggasta upang itaas ang kapasidad
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ng mga tagapagpatakbo ng paghahatid, kabilang ang mga tagapagpatakbo ng
paghahatid sa tubig, upang bumuo ng mga sistema ng pagtugon sa kalamidad
na maaaring maglipat ng mga tao, paninda, at mga tauhan at kagamitan ng
emerhensiya pagkaraan ng isang kalamidad na nagpapahina ng mobilidad ng
mga paninda, tao, at kagamitan.
(i) Isang daan dalawampu’t-limang milyong dolyar ($125,000,000)
ay dapat ideposito sa Kuwenta ng Pagpapatibay Laban sa Lindol ng Lokal
na Tulay, na sa pamamagitan nito ay nililikha sa pondo. Ang mga pondo sa
kuwenta ay dapat gamitin, pagkaraan ng paglalaan ng Lehislatura, upang
magkaloob ng 11.5 porsiyento na iniaatas na panumbas para sa pederal na
pondo sa Pagpapalit at Pagkukumpuni ng Tulay ng Haywey na makukuha
ng estado para sa gawaing pagpapatibay sa mga lokal na tulay, rampa, at
oberpas, gaya ng tinukoy ng Kagawaran ng Transportasyon.
(j) (1) Dalawang daan limampung milyong dolyar ($250,000,000) ay
dapat ideposito sa Kuwenta ng Kaligtasan sa Pagtawid sa Haywey-Daang
Riles, na sa pamamagitan nito ay nililikha sa pondo. Ang mga pondo sa kuwenta
ay dapat makuha, pagkaraan ng paglalaan ng Lehislatura, ng Kagawaran
ng Transportasyon para sa pagkumpleto ng mga mataas na priyoridad na
paghihiwalay ng grado at mga pagpapahusay ng kaligtasan sa pagtawid sa
riles: Ang mga pondo sa kuwenta ay dapat ihanda para sa paglalaan alinsunod
sa prosesong itinatag sa Kabanata 10 (nagsisimula sa Seksyon 2450) ng
Dibisyon 3 ng Kodigo sa mga Kalye at Haywey, maliban sa ang dolyar sa
dolyar na panumbas ng mga di-estadong pondo ay dapat ipagkaloob para sa
bawat proyekto, at ang limitasyon sa pinakamataas na halaga ng proyekto sa
subdibisyon (g) ng Seksyon 2454 ng Kodigo sa mga Kalye at Haywey ay hindi
angkop sa mga proyektong pinopondohan ng mga pondong ito.
(2) Sa kabila ng proseso ng paglalaan ng pagpopondo na inilarawan
sa talataan (1), sa pagsangguni sa kagawaran at sa Komisyon sa mga
Pampublikong Utilidad, ang Komisyon sa Transportasyon ng California ay
dapat maglaan ng isang daang milyong dolyar ($100,000,000) ng mga pondo sa
kuwenta sa mataas na priyoridad na mga pagpapahusay ng pagtawid sa daang
riles, kabilang ang mga proyektong paghihiwalay ng grado, na hindi bahagi ng
prosesong itinatag sa Kabanata 10 (nagsisimula sa Seksyon 2450) ng Dibisyon
3 ng Kodigo sa mga Kalye at Haywey. Ang paglalaan ng mga pondo sa ilalim
ng talataang ito ay dapat gawin na isinasangguni at iniuugnay sa Awtoridad
ng Mabilis na Riles na nililikha alinsunod sa Dibisyon 19.5 (nagsisimula sa
Seksyon 185000) ng Kodigo sa mga Pampublikong Utilidad.
(k) (1) Pitong daan limampung milyong dolyar ($750,000,000) ay dapat
ideposito sa Kuwenta ng Kaligtasan, Pagbabagong-tatag, at Pangangalaga
ng Haywey, na sa pamamagitan nito ay nililikha sa pondo. Ang mga pondo
sa kuwenta ay dapat makuha, pagkaraan ng paglalaan ng Lehislatura,
ng Kagawaran ng Transportasyon, gaya ng paglalaan ng Komisyon sa
Transportasyon ng California, para sa mga layunin ng pagpapatakbo ng haywey
ng estado at programang proteksiyon na inilarawan sa Seksyon 14526.5.
(2) Ang kagawaran ay dapat bumuo ng isang programa para
sa pamamahagi ng dalawang daan at limampung milyong dolyar
($250,000,000) mula sa mga pondong tinukoy sa talataan (1) upang
pondohan ang mga proyektong pagpareho ng ilaw trapiko o ibang mga
pagpapahusay na nakabase sa teknolohiya upang pahusayin ang kaligtasan,
mga pagpapatakbo at ang mabisang kapasidad ng mga lokal na kalye
at daan.
(l) (1) Dalawang bilyong dolyar ($2,000,000,000) ay dapat ideposito
sa Pagpapahusay ng mga Lokal na Kalye at Daan, Pag-aalis ng Pagsisikip,
at Kuwenta ng 2006 sa Kaligtasan ng Trapiko, na sa pamamagitan nito
ay nililikha sa pondo. Ang mga nalikom sa mga bonong idineposito sa
kuwentang iyon ay dapat makuha, pagkaraan ng paglalaan ng Lehislatura,
para sa mga layuning tinukoy sa subdibisyong ito sa Kontroler para sa
pangangasiwa at paglalaan sa taon ng pananalapi kung saan ang mga
bono ay ipinalalabas at ibinebenta, kabilang ang anumang interes o ibang
pakinabang ng pamumuhunan sa mga perang ito, sa mga sumusunod
na paraan:
(A) Limampung porsiyento sa mga county, kabilang ang isang lunsod at
county, alinsunod sa mga sumusunod na pormula:
(i) Pitumpu’t-limang porsiyento ng mga pondo na babayaran sa ilalim
ng subtalataang ito ay dapat ibahagi sa mga county sa proporsiyon na ang
bilang ng mga binayabaran at libreng sasakyan na nakarehistro sa county ay
katugma ng bilang ng mga binabayaran at libreng sasakyan na nakarehistro
sa estado.
(ii) Dalawampu’t-limang porsiyento ng mga pondong babayaran sa
ilalim ng subtalataang ito ay dapat ipamahagi sa mga county sa proporsiyon
na ang bilang ng mga milya ng mga pinananatiling daan ng county sa bawat
county ay katugma ng kabuuang bilang ng mga milya ng mga pinananatiling
daan ng county sa estado. Para sa mga layunin ng paghahati ng mga pondo
sa ilalim ng sugnay na ito, anumang daan sa loob ng mga hangganan ng isang
lunsod at county na hindi mga haywey ng estado ay dapat ituring na mga daan
ng county.
(B) Limampung porsiyento ng mga lunsod, kabilang ang isang lunsod at
county, hinati sa mga lunsod sa proporsiyon na ang kabuuang populasyon ng
lunsod ay katugma ng kabuuang populasyon ng lahat ng lunsod sa estado, sa
kondisyon, gayunman, na ang Kontroler ay dapat maglaan ng pinakamababang

apat na raang libong dolyar ($400,000) sa bawat lunsod, alinsunod sa
subtalataang ito.
(2) Ang mga pondong natanggap sa ilalim ng subdibisyong ito ay dapat
ideposito gaya ng mga sumusunod upang maiwasan ang pagsasama ng mga
pondong ito sa ibang mga lokal na pondo:
(A) Sa kaso ng isang lunsod, patungo sa kuwenta ng lunsod na itinalaga
para sa pagtanggap ng mga pondo ng estado na inilalaan para sa mga lokal
na kalye at daan.
(B) Sa kaso ng karapat-dapat na county, patungo sa pondo ng daan
ng county.
(C) Sa kaso ng isang lunsod at county, patungo sa lokal na kuwenta na
itinalaga para sa pagtanggap ng mga pondo ng estado na inilalaan para sa
mga lokal na kalye at daan.
(3) Para sa layunin ng paglalaan ng mga pondo sa ilalim ng subdibisyong
ito sa mga lunsod at isang lunsod at county, ang Kontroler ay dapat gumamit
ng pinakahuling tantiya ng populasyon na inihanda ng Yunit sa Pananaliksik
ng Demograpiko ng Kagawaran ng Pananalapi. Para sa isang lunsod na
isinama sa korporasyon pagkaraan ng Enero 1, 1998, na hindi lumitaw sa
pinakahuling tantiya ng populasyon ng Yunit ng Pananaliksik ng Demograpiko,
dapat gamitin ng Kontroler ang populasyon na ipinasiya para sa lunsod na
iyon sa ilalim ng Seksyon 11005.3 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis.
(4) Ang mga pondong inilaan sa isang lunsod, county, o lunsod at county
sa ilalim ng subdibisyong ito ay dapat gamitin para sa mga pagpapahusay
sa mga pasilidad ng transportasyon na tutulong sa pagbawas ng pagsisikip
sa lokal na trapiko at higit na pagkasira, pagpapahusay na daloy ng trapiko,
o pagtataas ng kaligtasan sa trapiko na maaaring kabilang ang, pero hindi
limitado sa, pagpapanatili ng palitada ng kalye at haywey, pagbabagongtatag, instalasyon, pagtatayo at muling pagtatayo ng mga kailangang kaugnay
na pasilidad tulad ng paagusan at mga kagamitan sa pagkontrol ng trapiko,
o sa pagpapanatili, pagbabagong-tatag, instalasyon, pagtatayo at muling
pagtatayo ng mga pasilidad na nagpapalawak ng sumasakay sa mga sistema ng
paghahatid, mga proyekto sa kaligtasan upang bawasan ang mga namamatay,
o bilang isang lokal na panumbas upang makakuha ng pang-estado o pederal
na pondo sa transportasyon para sa mga katulad na layunin.
(5) Sa pagtatapos ng bawat taon ng pananalapi na ang isang lunsod o
county ay gumagasta ng mga pondong natanggap nito sa ilalim ng subdibisyong
ito, maaaring patotohanan ng Kontroler ang pagsunod ng lunsod o county sa
talataan (4). Alinmang lunsod o county na hindi sumunod sa talataan (4) ay
dapat bayaran ang estado para sa mga pondong natanggap nito sa taong iyon
ng pananalapi. Anumang pondong pinigil o ibinalik bilang resulta ng hindi
pagsunod sa talataan (4) ay dapat na muling ilaan sa ibang mga county at
lunsod na ang mga paggasta ay sumusunod.
Artikulo 3.

Mga Tadhana sa Pananalapi

8879.25. Ang mga bono sa kabuuang halaga na siyamnapung bilyon
siyam na raan dalawampu’t-limang milyong dolyar ($19,925,000,000), hindi
kasama ang mga nagbabalik ng bayad na bono, o ang halagang kailangan,
ay ipinahihintulot sa pamamagitan nito na ipalabas at ibenta para sa
pagsasakatuparan ng mga layuning ipinahayag sa kabanatang ito at upang
bayaran ang Umiikot na Pondo sa Paggasta ng Pangkalahatang Obligasyong
Bono alinsunod sa Seksyon 16724.5. Lahat ng bonong ipinahintulot dito na
angkop na naibenta at naihatid gaya ng itinatadhana rito ay dapat bumuo ng
balido at legal na may-bisang pangkalahatang obligasyong bono ng estado at
ang buong pananalampataya at kredito ng estado ay ipinangangako para sa
nasa panahong pagbabayad ng prinsipal at interes nito.
8879.26. Ang mga bonong ipinahintulot ng kabanatang ito ay dapat
ihanda, isagawa, ipalabas, ibenta, bayaran, at tubusin gaya ng itinatadhana
ng Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado (Kabanata 4
(nagsisimula sa Seksyon 16720) ng Bahagi 3 ng Dibisyon 4), maliban sa
subdibisyon (a) ng Seksyon 16727 kung ang subdibisyon ay hindi kaayon ng
kabanatang ito, at lahat ng ibang mga tadhana ng batas na iyon na sinusugan
sa pana-panahon ay umaaplay sa mga bono at sa kabanatang ito ay isinasama
sa kabanatang ito na waring nakalagay nang buo sa kabanatang ito.
8879.27. (a) Para sa layunin lamang na ipahintulot ang pagpapalabas
at pagbebenta, alinsunod sa Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono, ng
mga bonong ipinahintulot ng kabanatang ito, ang Komite sa Kaligtasan ng
Haywey, Pagbawas ng Trapiko, Kalidad ng Hangin, at Seguridad ng Daungan
ay nililikha dito. Para sa mga layunin ng kabanatang ito, ang Komite sa
Kaligtasan sa Haywey, Pagbawas ng Trapiko, Kalidad ng Hangin, at Seguridad
ng Daungan ay “ang komite” kung paano ginagamit ang katawagan sa Batas sa
Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado. Ang komite ay binubuo ng Ingatyaman, Kontroler, Direktor ng Pananalapi, at Kalihim ng Ahensiya ng Negosyo,
Transportasyon at Pabahay, o isang itinalagang kinatawan ng bawat isa sa mga
opisyal na ito. Ang Ingat-yaman ay dapat maglingkod bilang tagapangulo ng
komite. Ang mayoriya ng komite ay maaaring umakto para sa komite.
(b) Ang komite ay maaaring magpatibay ng mga patnubay na nagtatatag
ng mga iniaatas para sa pangangasiwa ng mga programang pagtustos kung
kailangan upang protektahan ang pagiging may-bisa at pagkalibre sa buwis
ng interes sa mga bono. Ang mga patnubay ay hindi dapat na binubuo ng mga
tuntunin, regulasyon, utos, o pamantayan ng pangkalahatang obligasyon.
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(c) Para sa mga layunin ng Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono
ng Estado, anumang kagawaran na tumatanggap ng paglalaan alinsunod sa
kabanatang ito ay itinalagang ang “lupon.”
8879.28. Pagkaraang hilingin ng lupon na nagpapahayag na ang mga
pondo ay kailangan para sa mga layunin ng kabanatang ito, dapat ipasiya ng
komite kung kailangan o hindi o kanais-nais o hindi na magpalabas ng mga
bonong ipinahintulot sa kabanatang ito upang maisakatuparan ang mga aksyong
tinukoy sa Seksyon 8879.23, at kung gayon, ang halaga ng mga bonong ipalalabas
at ibebenta. Ang mga kasunod na pagpapalabas ng mga bono ay maaaring
ipahintulot at ibenta upang isakatuparan ang mga aksyong ito nang pasulong, at
hindi iniaatas na ibenta sa isang panahon. Ang mga bono ay maaaring magtaglay
ng interes na napapailalim sa pederal na buwis sa kita.
8879.29. Dapat na may kulektahin taun-taon, sa paraan at oras na
kapareho ng pagkulekta sa ibang kita ng estado, isang halaga ng pera na
karagdagan sa mga pangkaraniwang kita ng estado, sapat upang bayaran
ang prinsipal ng, at interes sa, mga bono gaya ng itinatadhana rito, at lahat
ng opisyal na inaatasan ng batas na gampanan ang anumang tungkulin
tungkol sa mga pagkulekta ng mga kita ng estado ay dapat kulektahin ang
karagdagang halaga.
8879.30. Sa kabila ng Seksyon 13340, sa pamamagitan nito ay
inilalaan mula sa Pangkalahatang Pondo ng Tesorerya ng Estado, para sa mga
layunin ng kabanatang ito, isang halaga na magiging kapantay ng kabuuan ng
mga sumusunod:
(a) Ang halagang kailangan taun-taon upang bayaran ang prinsipal ng,
at interes sa, mga bonong ipinalalabas at ibinebenta alinsunod sa kabanatang
ito, kapag ang prinsipal at interes ay dapat nang bayaran.
(b) Ang halagang kailangan upang isakatuparan ang Seksyon 8879.32,
inilalaan nang walang pagsasaalang-alang sa mga taon ng pananalapi.
8879.31. Ang lupon ay maaaring humiling sa Lupon ng Pamumuhunan
ng Pinagsama-samang Salapi upang gumawa ng pautang mula sa Kuwenta
ng Pamumuhunan sa Pinagsama-samang Salapi, alinsunod sa Seksyon 16312,
para sa mga layunin ng kabanatang ito. Ang halaga ng kahilingan ay hindi dapat
humigit sa halaga ng mga hindi pa naibebentang bono na, sa pamamagitan ng
resolusyon, ay ipinahintulot ng komite na ibenta para sa layunin ng kabanatang
ito, ibinawas ang halagang kinuha alinsunod sa Seksyon 8879.32. Ang lupon
ay dapat magsagawa ng anumang mga dokumento na iniaatas ng Lupon ng
Pamumuhunan sa Pinagsama-samang Salapi upang makuha at bayaran ang
utang. Anumang halagang ipinautang ay dapat ideposito sa pondong ilalaan
alinsunod sa kabanatang ito.
8879.32. Para sa layunin na isakatuparan ang kabanatang ito,
ang Direktor ng Pananalapi ay maaari, sa utos ng tagapagpaganap, na
magpahintulot ng pagkuha mula sa Pangkalahatang Pondo ng anumang halaga
o mga halaga na hindi lalampas sa halaga ng mga hindi pa naibebentang bono
na, sa pamamagitan ng resolusyon, ay ipinahintulot na ibenta para sa layunin
na isakatuparan ang kabanatang ito. Anumang halagang kinuha ay dapat
ideposito sa Pondo ng 2006 sa Bono Para sa Kaligtasan sa Haywey, Pagbawas
ng Trapiko, Kalidad ng Hangin, at Seguridad ng Daungan. Anumang pera
na inihanda sa ilalim ng seksyong ito ay dapat ibalik sa Pangkalahatang
Pondo, kasama ang interes sa kikitain sana ng mga halaga sa Kuwenta ng
Pamumuhunan ng Pinagsama-samang Salapi, mula sa perang natanggap mula
sa pagbebenta ng mga bono na idedeposito sa pondong iyon.
8879.33. Ang mga bono ay maaaring pagbalikan ng bayad alinsunod
sa Artikulo 6 (nagsisimula sa Seksyon 16780) ng Batas sa Pangkalahatang
Obligasyong Bono ng Estado. Ang pag-aproba ng mga manghahalal sa batas
na ito ay dapat bumuo ng pag-aproba ng anumang bonong nagbabalik ng
bayad na inisyu alinsunod sa Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono
ng Estado.
8879.34. Sa kabila ng anumang mga probisyon sa Batas sa
Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado, ang pinakamataas na
maturidad ng anumang mga bono na ipinahintulot ng kabanatang ito ay
hindi dapat humigit sa 30 taon mula sa petsa ng bawat kaukulang serye.
Ang maturidad ng bawat serye ay dapat kalkulahin mula sa petsa ng
bawat serye.
8879.35. Napag-alaman at ipinahahayag ng Lehislatura na, dahil ang
mga nalikom sa pagbebenta ng mga bonong ipinahintulot ng kabanatang ito ay
hindi “mga nalikom sa mga buwis” kung paano ginagamit ang katawagan 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.
8879.36. Sa kabila ng anumang tadhana ng Batas sa Pangkalahatang
Obligasyong Bono ng Estado tungkol sa mga nalikom mula sa pagbebenta ng
mga bonong ipinahintulot ng kabanatang ito na napapailalim sa pamumuhunan
sa ilalim ng Artikulo 4 (nagsisimula sa Seksyon 16470) ng Kabanata 3 ng
Bahagi 2 ng Dibisyon 4, ang Ingat-yaman ay maaaring magpanatili ng isang
nakahiwalay na kuwenta para sa kinita ng pamumuhunan, mag-utos ng
pagbabayad ng mga kinitang ito upang makasunod sa anumang iniaatas na
pagsasauli na angkop sa ilalim ng pederal na batas, at maaaring itagubilin
ang paggamit ng pamumuhunan ng mga bonong ito upang pananatilihin ang
katayuang libre sa buwis ng mga bono at upang makakuha ng bentahe sa ilalim
ng pederal na batas sa ngalan ng mga pondo ng estadong ito.
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8879.37. Lahat ng perang nakuha mula sa pangunahin at natipong
interes ng mga bono na ibinenta alinsunod sa kabanatang ito ay dapat ilipat sa
Pangkalahatang Pondo bilang isang kredito sa mga paggasta para sa interes
ng bono.

PANUKALA 1C
Ang batas na ito na iminumungkahi ng Panukalang Batas 1689 ng
Senado ng Regular na Sesyon ng 2005–2006 (Kabanata 27, mga Batas ng
2006) ay inihaharap sa mga tao alinsunod sa mga tadhana ng Artikulo XVI ng
Konstitusyon ng California.
Ang iminumungkahing batas ay nagdaragdag ng mga seksyon ng
Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan; dahil dito, ang mga bagong talataan na
iminumungkahing idagdag ay nakalimbag sa tipong italika upang ipabatid na
ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS
SEK. 2. Ang Bahagi 12 (nagsisimula sa Seksyon 53540) ay
idinaragdag sa Dibisyon 31 ng Titulo 2 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan,
upang mabasang:

BAHAGI 12.

BATAS NG 2006 PARA SA IPINAGKAKATIWALANG
PONDO UKOL SA PABAHAY AT
EMERHENSIYANG KANLUNGAN

KABANATA 1.

MGA PANGKALAHATANG TADHANA

53540. (a) Ang bahaging ito ay dapat makilala na Batas ng 2006 sa
Ipinagkakatiwalang Pondo Ukol sa Pabahay at Emerhensiyang Kanlungan.
(b) Ang bahaging ito ay dapat lamang magkabisa kapag pinagtibay ng
mga botante sa pambuong-estadong pangkalahatang halalan ng Nobyembre
7, 2006.
53541. Gaya ng pagkakagamit sa bahaging ito, ang mga sumusunod na
katawagan ay may mga sumusunod na kahulugan:
(a) “Lupon” ay nangangahulugang Kagawaran ng Pabahay at
Pagpapaunlad ng Komunidad para sa mga programang pinangangasiwaan ng
kagawaran, at ng Ahensiya sa Pagtustos ng Pabahay ng California para sa
mga programang pinangangasiwaan ng ahensiya.
(b) “Komite” ay Komite sa Pagtustos ng Pabahay na nilikha alinsunod
sa Seksyon 53524 at ipinagpapatuloy alinsunod sa Seksyon 53548.
(c) “Pondo” ay nangangahulugang ang Ipinagkakatiwalang
Pondo sa Pabahay at Emerhensiyang Kanlungan na nilikha alinsunod sa
Seksyon 53545.

KABANATA 2. IPINAGKAKATIWALANG PONDO NG 2006 UKOL SA
PABAHAY AT EMERHENSIYANG KANLUNGAN AT PROGRAMA
53545. Ang Pondo ng 2006 Ukol sa Pabahay at Emerhensiyang
Kanlungan sa pamamagitan nito ay nililikha sa Tesorerya ng Estado. Ang
Lehislatura ay naglalayon na ang mga nalikom sa mga bono na idineposito
sa pondo ay dapat gamitin upang pondohan ang mga programang kaugnay
ng pabahay na inilarawan sa kabanatang ito sa susunod na dekada. Ang mga
nalikom sa mga bono na ipinalabas at ibinenta alinsunod sa kabanatang ito
para sa mga layuning tinukoy sa kabanatang ito ay dapat ilaan sa sumusunod
na paraan:
(a) (1) Isang bilyon limang daang milyong dolyar ($1,500,000,000) na
idedepositio sa Kuwenta ng Abot-kayang Pabahay, na sa pamamagitan nito ay
nililikha sa pondo. Sa kabila ng Seksyon 13340 ng Kodigo sa Pamahalaan, ang
pera sa kuwenta ay dapat patuloy na ilaan alinsunod sa sumusunod na iskedyul:
(A) (i) Tatlong daan apatnapu’t-limang milyong dolyar ($345,000,000)
ay dapat ilaan sa Pondo sa Pautang sa Pagbabagong-tatag ng Pabahay
na gagastahin para sa Programang Pabahay sa Maraming Pamilya na
ipinahintulot ng Kabanata 6.7 (nagsisimula sa Seksyon 50675) ng Bahagi 2.
Ang mga dapat unahin na tinukoy sa Seksyon 50675.13 ay dapat umaplay sa
paggasta ng mga pondo alinsunod sa sugnay na ito.
(ii) Limang milyong dolyar ($50,000,000) ay dapat ilipat sa Pondo
ng Pautang sa Pagbabagong-tatag ng Pabahay na gagastahin sa ilalim ng
Programang Pabahay sa Maraming Pamilya na ipinahintulot ng Kabanata
6.7 (nagsisimula sa Seksyon 50675) ng Bahagi 2 ng pabahay na nakakatugon
sa mga talataan (2) at (3) ng subdibisyon (e) ng Seksyon 11139.3 ng Kodigo
sa Pamahalaan. Ang kagawaran ay maaaring magkaloob ng mas mataas
na kada-yunit na mga limitasyon sa pautang na kailangan upang makamit
ang abot-kayang pabahay sa inaasintang populasyon. Anumang pondo na
nahahadlangan para sa mga layunin ng sugnay na ito sa loob ng 30 buwan na
ito ay makukuha ay dapat ibalik sa pangkalahatang paggamit sa Programang
Pabahay sa Maraming Pamilya.
(B) Isang daan siyamnapu’t-limang milyong dolyar ($195,000,000)
ay dapat ilipat sa Pondo sa Pautang sa Pagbabagong-tatag ng Pabahay ay
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gagastahin sa Programang Pabahay sa Maraming Pamilya na ipinahintulot
ng Kabanata 6.7 (nagsisimula sa Seksyon 50675) ng Bahagi 2, na gagamitin
para sa pansuportang pabahay para sa mga indibidwal at sambahayan na
lumilipat mula sa mga emerhensiyang kanlungan o pansamantalang pabahay
o sa mga nanganganib na mawalan ng bahay. Ang Kagawaran ng Pabahay at
Pagpapaunlad ng Komunidad ay dapat magkaloob ng mas mataas na kadayunit na mga limitasyon sa pautang na kailangan upang makamit ang halaga ng
pabahay na abot-kaya ng mga indibidwal at sambahayan. Para sa mga layunin
ng subtalataang ito, ang “pansuportang pabahay” ay nangangahulugan
ng pabahay na walang limitasyon sa tagal ng pagtigil, na inookupahan ng
inaasintang populasyon, gaya ng pagpapakahulugan sa subdibisyon (d) ng
Seksyon 3260, at kaugnay ng nasa lugar o labas ng lugar na mga serbisyo na
tumutulong sa nakatira na panatilihin ang pabahay, pahusayin ang kanyang
kalagayang pangkalusugan, itaas ang kanyang kakayahang manirahan, at
kapag posible, magtrabaho sa komunidad. Ang pamantayan para sa pagpili ng
mga proyekto ay dapat magbigay ng priyoridad sa:
(i) Sumusuportang pabahay para sa mga taong may kapansanan na
kung hindi ay malaki ang 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.
(ii) Mga proyektong nagpapakita ng pagtatalaga ng pagpopondo
mula sa mga lokal na pamahalaan para sa mga pagtustos sa pagpapatakbo
o pagpopondo ng mga serbisyo, o pareho, para sa limang taon o
mas matagal.
(C) Isang daan tatlumpu’t-limang milyong dolyar ($135,000,000)
ay dapat ilipat sa pondong nilikha ng subdibisyon (b) ng Seksyon 50517.5
na gagastahin para sa mga programang ipinahintulot ng Kabanata 3.2
(nagsisimula sa Seksyon 50517.5) ng Bahagi 2.
(D) Tatlong daang milyong dolyar ($300,000,000) ay dapat ilipat sa
Pondo ng Sariling-Tulong na Pabahay na nilikha ng Seksyon 50697.1. Ang mga
pondong ito ay dapat makuha ng Kagawaran ng Pabahay at Pagpapaunlad ng
Komunidad, na gagastahin para sa mga layuning bigyan ng kakayahan ang
mga sambahayan na maging o manatiling may-ari ng bahay alinsunod sa
Programang CalHome na ipinahintulot ng Kabanata 6 (nagsisimula sa Seksyon
50650) ng Bahagi 2, maliban sa ang sampung milyong dolyar ($10,000,000)
ay dapat gastahin para sa pamamahala ng pagtatayo sa ilalim ng Programang
Sariling-Tulong na Pabahay ng California alinsunod sa subdibisyon (b) ng
Seksyon 50696.
(E) Dalawang daang milyong dolyar ($200,000,000) ay dapat ilipat sa
Pondo ng Sariling-Tulong na Pabahay na nilikha ng Seksyon 50697.1. Ang
mga pondong ito ay dapat makuha ng Ahensiya sa Pagtustos sa Pabahay
ng California, na gagastahin para sa mga layunin ng Programang Tulong
sa Paunang Bayad ng Bumibilil ng Bahay sa California na ipinahintulot ng
Kabanata 11 (nagsisimula sa Seksyon 51500) ng Bahagi 3. Hanggang isang
daang milyong dolyar ($100,000,000) ng mga pondong ito ay maaaring
gastahin alinsunod sa subdibisyon (b) ng Seksyon 51504.
(F) Isang daang milyong dolyar ($100,000,000) ay dapat ilipat sa
Pondo ng Pagbabago ng Yari ng Abot-kayang Pabahay, na sa pamamagitan
nito ay nililikha sa Tesorerya ng Estado na pangangasiwaan ng Kagawaran ng
Pabahay at Pagpapaunlad ng Komunidad. Ang mga pondo ay dapat gastahin
para sa mga paligsahang gawad o pautang sa mga nagtataguyod na entidad na
bumubuo, nag-aari, nagpapahiram, o namumuhunan sa abot-kayang pabahay
at ginagamit upang lumikha ng mga pagsubok na programa upang ipakita
ang malikhain, nakakatipid na paraan ng paglikha o pangangalaga ng abotkayang pabahay. Ang partikular na pamantayan sa pagtatatag ng pagiging
karapat-dapat sa mga pondo at paggamit ng ito ay dapat itatag sa batas gaya
ng inaprobahan ng 2/3 na boto ng bawat kapulungan ng Lehislatura. Anumang
mga pondo na hinadlangan para sa mga layuning nakalagay sa subtalataang
ito sa loob ng 30 buwan na makukuha ito ay dapat ibalik sa Pondo ng SarilingTulong na Pabahay na nilikha ng Seksyon 50697.1 at dapat makuha para sa
mga layuning inilarawan sa subtalataan (D).
(G) Isang daan dalawampu’t-limang milyong dolyar ($125,000,000)
ay dapat ilipat sa Pondo ng Pagbuo ng Pagkapantay at Pagyabong sa mga
Kapitbahayan na gagamitin para sa Programang Pagbuo ng Pagkapantay
at Pagyabong sa mga Kapitbahayan (BEGIN) alinsunod sa Kabanata 14.5
(nagsisimula sa Seksyon 50860) ng Bahagi 1. Anumang pondo na hinadlangan
para sa mga layuning nakalagay sa subtalataang ito sa loob ng 30 buwan na
ito ay makukuha ay dapat ibalik sa Programang CalHome.
(H) Limampung milyong dolyar ($50,000,000) ay dapat ilipat sa Pondo
sa Emerhensiyang Pabahay at Tulong na ipamamahagi sa anyo ng mga
gawad na kapital na pagpapahusay sa ilalim ng Programa sa Emerhensiyang
Pabahay at Tulong na ipinahintulot ng Kabanata 11.5 (nagsisimula sa Seksyon
50800) ng Bahagi 2 ng Dibisyon 31. Ang mga pondo ay dapat pangasiwaan
ng Kagawaran ng Pabahay at Pagpapaunlad ng Komunidad sa isang paraang
kaayon ng mga kabawalan at pahintulot na nakasaad sa Tadhana 3 ng Aytem
2240-105-0001 ng Batas ng 2000 sa Badyet, maliban sa ang anumang mga
paglalaan sa aytem na iyon ay dapat umaplay. Ang paligsahang sistemang
ginagamit ng kagawaran ay dapat isama ang mga priyoridad na itinakda ng
mga itinalagang lokal na lupon at ang kanilang ambag sa mga merito ng mga
iniharap na aplikasyon mula sa loob ng county ng itinalagang lokal na lupon

kaugnay ng mga priyoridad na ito. Bilang karagdagan, ang mga limitasyon sa
pagpopondo na nakasaad sa seksyong ito ay hindi dapat umaplay sa paglalaan
sa aytem ng badyet.
(2) Ang Lehislatura ay maaari, sa pana-panahon, na magsusog sa mga
tadhana ng mga batas na may kaugnayan sa mga programa kung saan ang
mga pondo ay inilalaan, o nailaan na, alinsunod sa subdibisyong ito para sa
layunin na pahusayin ang pagkaepisyente at pagkamabisa ng programa, o para
sa layunin na isulong ang mga hangarin ng programa.
(3) Ang Kawanihan ng mga Pagsusuri ng Estado ay dapat magsagawa
ng pana-panahong pagsusuri upang matiyak na ang mga nalikom sa
bono ay iginagawad nang napapanahon at sa paraang kaayon ng mga
iniaatas ng subdibisyong ito, at ang mga ginawaran ng mga nalikom
sa bono ay ginagamit ang mga pondo na sumusunod sa mga angkop na
tadhana ng subdibisyong ito. Ang unang pagsusuri ay dapat isagawa nang
hindi lalampas sa isang taon mula nang aprobahan ng mga botante ang
bahaging ito.
(4) Sa taunang ulat nito sa Lehislatura, ang Kagawaran ng Pabahay at
Pagpapaunlad ng Komunidad ay dapat mag-ulat kung paano ginasta ang mga
pondong inihanda alinsunod sa subdibisyong ito at inalaan sa naunang taon.
Ang kagawaran ay dapat gumawa ng ulat na makukuha ng publiko sa Internet
Web site nito.
(b) Walong daan limampung milyong dolyar ($850,000,000) ay dapat
ideposito sa Kuwenta ng Panrehiyong Pagpaplano, Pabahay, at Insentibo sa
Pagpuno sa Loob, na sa pamamagitan nito ay nililikha sa pondo. Ang mga
pondo sa kuwenta ay dapat makuha, pagkaraan ng paglalaan ng Lehislatura,
at napapailalim sa mga naturang kondisyon at pamantayan na maaaring
itadhana ng Lehislatura sa batas, para sa mga sumusunod layunin:
(1) Para sa gawad na insentibo sa pagpuno sa loob para sa kapital na
paglalaan na may kaugnayan sa pagtatayo ng pagpuno sa loob na pabahay
at ibang pagpuno sa loob na pagtatayo, kabilang ang, pero hindi limitado sa,
lahat ng mga sumusunod:
(A) Hindi hihigit sa dalawang daang milyong dolyar ($200,000,000)
para sa paglikha, pagtatayo, o pagbabagong-tatag ng parke upang humimok
ng pagpuno sa loob na pagtatayo.
(B) Mga gastos sa tubig, alkantarilya, o ibang mga gastos sa
pampublikong impra-istruktura na kaugnay na pagpuno sa loob na pagtatayo.
(C) Mga pagpapahusay sa transportasyon na may kaugnayan sa mga
proyektong pagpuno sa loob na pagtatayo.
(D) Pagpapagaan ng trapiko.
(2) Para sa paglilinis ng kayumangging bukid na nagtataguyod ng
pagpuno sa loob na pagtatayo ng pabahay at ibang mga kaugnay na pagpuno
sa loob na pagtatayo na kaayon ng mga panrehiyon at lokal na plano.
(c) Tatlong daang milyong dolyar ($300,000,000) upang ideposito sa
Kuwenta ng Pagpapaunlad na Ukol sa Paghahatid, na sa pamamagitan nito ay
nililikha sa pondo, upang ilipat ang Pondo ng Pagpapatupad ng Pagpapaunlad
na Ukol sa Paghahatid, para sa paggasta, pagkaraan ng paglalaan ng
Lehislatura, alinsunod sa Programang Pagpapatupad ng Pagpapaunlad Ukol
sa Paghahatid na ipinahintulot ng Bahagi 13 (nagsisimula sa Seksyon 50560).
(d) Dalawang daang milyong dolyar ($200,000,000) ay dapat ideposito
sa Kuwenta ng Pabahay sa Kalunsuran-Arabal-at-Rural na mga Parke, na sa
pamamagitan nito ay nililikha sa pondo. Ang mga pondo sa kuwenta ay dapat
makuha pagkaraan ng paglalaan ng Lehislatura para sa may kaugnayan sa
pabahay na mga gawad sa parke sa kalunsuran, arabal, at rural na lugar,
napapailalim sa mga kondisyon at pamantayan na maaaring itadhana ng
Lehislatura sa batas.

KABANATA 3.

MGA TADHANA SA PANANALAPI

53546. Ang mga bono sa kabuuang halaga na dalawang bilyon walong
daan limampung milyong dolyar ($2,850,000,000), hindi kasama ang mga
nagbabalik ng bayad na bono, o ang halagang kailangan, ay ipinahihintulot
sa pamamagitan nito na ipalabas at ibenta para sa pagsasakatuparan ng mga
layuning ipinahayag sa bahaging ito at upang bayaran ang Umiikot na Pondo
sa Paggasta ng Pangkalahatang Obligasyong Bono alinsunod sa Seksyon
16724.5 ng Kodigo sa Pamahalaan. Lahat ng bonong ipinahintulot dito na
angkop na naibenta at naihatid gaya ng itinatadhana rito ay dapat bumuo ng
balido at legal na may-bisang pangkalahatang obligasyong bono ng estado at
ang buong pananalampataya at kredito ng estado ay ipinangangako para sa
nasa panahong pagbabayad ng prinsipal at interes nito.
53547. Ang mga bonong ipinahintulot ng bahaging ito ay dapat ihanda,
isagawa, ipalabas, ibenta, bayaran, at tubusin gaya ng itinatadhana ng Batas
sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado (Kabanata 4 (nagsisimula
sa Seksyon 16720) ng Bahagi 3 ng Dibisyon 4), maliban sa subdibisyon (a)
ng Seksyon16727 kung ang subdibisyon ay hindi kaayon ng kabanatang ito, at
lahat ng ibang mga tadhana ng batas na iyon na sinusugan sa pana-panahon
ay umaaplay sa mga bono at sa bahaging ito ay isinasama sa bahaging ito na
waring nakalagay nang buo sa bahaging ito.
53548. (a) Para sa layunin lamang na ipahintulot ang pagpapalabas
at pagbebenta, alinsunod sa Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng
Estado, ng mga bonong ipinahintulot ng bahaging ito, ang Komite sa Pagtustos
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ng Pabahay na nilikha alinsunod sa Seksyon 53524 ay nagpapatuloy. Para sa
mga layunin ng bahaging ito, ang Komite sa Pagtustos ng Pabahay ay ang “ang
komite” kung paano ginagamit ang katawagan sa Batas sa Pangkalahatang
Obligasyong Bono ng Estado.
(b) Ang komite ay maaaring magpatibay ng mga patnubay na nagtatatag
ng mga iniaatas para sa pangangasiwa ng mga programang pagtustos kung
kailangan upang protektahan ang pagiging may-bisa at pagkalibre sa buwis
ng interes sa mga bono. Ang mga patnubay ay hindi dapat bumuo ng mga
tuntunin, regulasyon, utos, o pamantayan ng pangkalahatang obligasyong
bono at hindi napapailalim sa Kabanata 3.5 nagsisimula sa Seksyon 3.5
(nagsisimula sa Seksyon 11340) ng Bahagi 1 ng Dibisyon 3 ng Titulo 2 ng
Kodigo sa Pamahalaan.
(c) Para sa mga layunin ng Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono,
ang Kagawaran ng Pabahay at Pagpapaunlad ng Komunidad ay itinalagang
ang “lupon” para sa mga programang pinangangasiwaan ng kagawaran, at
ang Ahensiya sa Pagtustos ng Pabahay ng California ay ang “lupon” para sa
mga programang pinangangasiwaan ng ahensiya.
53549. Pagkaraang hilingin ng lupon na nagpapahayag na ang mga
pondo ay kailangan para sa mga layunin ng bahaging ito, dapat ipasiya ng
komite kung kailangan o hindi o kanais-nais o hindi na magpalabas ng mga
bonong ipinahintulot sa kabanatang ito upang maisakatuparan ang mga
aksyong tinukoy sa Seksyon 53545, at kung gayon, ang halaga ng mga bonong
ipalalabas at ibebenta. Ang mga kasunod na pagpapalabas ng mga bono ay
maaaring ipahintulot at ibenta upang isakatuparan ang mga aksyong ito nang
pasulong, at hindi iniaatas na ibenta sa isang panahon. Ang mga bono ay
maaaring magtaglay ng interes na napapailalim sa pederal na buwis sa kita.
53550. Dapat na may kulektahin taun-taon, sa paraan at oras na kapareho
ng pagkulekta sa ibang kita ng estado, isang halaga ng pera na karagdagan sa
mga pangkaraniwang kita ng estado, sapat upang bayaran ang prinsipal ng, at
interes sa, mga bono gaya ng itinatadhana rito, at lahat ng opisyal na inaatasan
ng batas na gampanan ang anumang tungkulin tungkol sa mga pagkulekta ng
mga kita ng estado ay dapat kulektahin ang karagdagang halaga.
53551. Sa kabila ng Seksyon 13340 ng Kodigo sa Pamahalaan, sa
pamamagitan nito ay inilalaan mula sa Pangkalahatang Pondo ng Tesorerya
ng Estado, para sa mga layunin ng bahaging ito, isang halaga na kapantay ng
kabuuan ng mga sumusunod:
(a) Ang halagang kailangan taun-taon upang bayaran ang prinsipal ng,
at interes sa, mga bonong ipinalalabas at ibinebenta alinsunod sa bahaging ito,
kapag ang prinsipal at interes ay dapat nang bayaran.
(b) Ang halagang kailangan upang isakatuparan ang Seksyon 53553,
inilalaan nang walang pagsasaalang-alang sa mga taon ng pananalapi.
53552. Ang lupon ay maaaring humiling sa Lupon ng Pamumuhunan
ng Pinagsama-samang Salapi upang gumawa ng pautang mula sa Kuwenta ng
Pamumuhunan sa Pinagsama-samang Salapi, alinsunod sa Seksyon 16312 ng
Kodigo sa Pamahalaan, para sa mga layunin ng kabanatang ito. Ang halaga
ng kahilingan ay hindi dapat humigit sa halaga ng mga hindi pa naibebentang
bono na, sa pamamagitan ng resolusyon, ay ipinahintulot ng komite na ibenta
para sa layunin ng bahaging ito, ibinawas ang halagang kinuha alinsunod sa
Seksyon 53553. Ang lupon ay dapat magsagawa ng anumang mga dokumento
na iniaatas ng Lupon ng Pamumuhunan sa Pinagsama-samang Salapi upang
makuha at bayaran ang utang. Anumang halagang ipinautang ay dapat
ideposito sa pondong ilalaan alinsunod sa bahaging ito.
53553. Para sa layunin na isakatuparan ang bahaging ito, ang Direktor
ng Pananalapi ay maaari, sa utos ng tagapagpaganap, na magpahintulot ng
pagkuha mula sa Pangkalahatang Pondo ng anumang halaga o mga halaga
na hindi lalampas sa halaga ng mga hindi pa naibebentang bono na, sa
pamamagitan ng resolusyon, ay ipinahintulot na ibenta para sa layunin na
isakatuparan ang bahaging ito. Anumang mga halagang kinuha ay dapat
ideposito sa pondo. Anumang pera na inihanda sa ilalim ng seksyong ito ay
dapat ibalik sa Pangkalahatang Pondo, kasama ang interes sa kikitain sana
ng mga halaga sa Kuwenta ng Pamumuhunan ng Pinagsama-samang Salapi,
mula sa perang natanggap mula sa pagbebenta ng mga bono na idedeposito
sa pondong iyon.
53554. Ang mga bono ay maaaring isauli alinsunod sa Artikulo 6
(nagsisimula sa Seksyon 16780) ng Batas sa Pangkalahatang Obligasyong
Bono ng Estado. Ang pag-aproba ng mga manghahalal sa batas na ito ay dapat
bumuo ng pag-aproba ng anumang bonong nagbabalik ng bayad na inisyu
alinsunod sa Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado.
53555. Sa kabila ng anumang mga tadhana sa Batas sa
Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado, ang pinakamataas na
maturidad ng anumang mga bono na ipinahintulot ng bahaging ito ay
hindi dapat humigit sa 30 taon mula sa petsa ng bawat kaukulang serye.
Ang maturidad ng bawat serye ay dapat kalkulahin mula sa petsa ng
bawat serye.
53556. Napag-alaman at ipinahahayag ng Lehislatura na, dahil ang
mga nalikom sa pagbebenta ng mga bonong ipinahintulot ng bahaging ito ay
hindi “mga nalikom sa mga buwis” kung paano ginagamit ang katawagan 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.
53557. Sa kabila ng anumang tadhana ng Batas sa Pangkalahatang
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Obligasyong Bono ng Estado tungkol sa mga nalikom mula sa pagbebenta ng
mga bonong ipinahintulot ng bahaging ito na napapailalim sa pamumuhunan
sa ilalim ng Artikulo 4 (nagsisimula sa Seksyon 16470) ng Kabanata 3 ng
Bahagi 2 ng Dibisyon 4 ng Titulo 2 ng Kodigo sa Pamahalaan, ang Ingatyaman ay maaaring magpanatili ng isang nakahiwalay na kuwenta para sa
kinita ng pamumuhunan, mag-utos ng pagbabayad ng mga kinitang ito upang
makasunod sa anumang iniaatas na pagsasauli ng bayad na angkop sa ilalim
ng pederal na batas, at maaaring dalhin ang paggamit ng pamumuhunan ng
mga nalikom na ito upang pananatilihin ang katayuang libre sa buwis ng mga
bono at upang makakuha ng bentahe sa ilalim ng pederal na batas sa ngalan
ng mga pondo ng estadong ito.
53558. Lahat ng perang nakuha mula sa pangunahin at natipong
interes ng mga bono na ibinenta alinsunod sa kabanatang ito ay dapat ilipat sa
Pangkalahatang Pondo bilang isang kredito sa mga paggasta para sa interes
ng bono.

PANUKALA 1D
Ang batas na ito na iminumungkahi ng Panukalang-batas 127 ng
Asembleya ng Regular na Sesyon ng 2005–2006 (Kabanata 35, Mga Batas ng
2006) ay inihaharap sa mga tao alinsunod sa mga tadhana ng Artikulo XVI ng
Konstitusyon ng California.
Ang iminumungkahing batas na ito ay nagdaragdag ng mga seksyon
sa Kodigo sa Edukasyon; dahil dito, ang mga tadhanang iminumungkahing
idagdag ay nilimbag sa tipong italika upang ipabatid na ang mga ito
ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS
SEK. 16. Ang Bahagi 69 (nagsisimula sa Seksyon 101000) ay
idinaragdag sa Kodigo sa Edukasyon, upang mabasang:

BAHAGI 69. BATAS NG 2006 SA BONO PARA SA MGA
PASILIDAD NG PAMPUBLIKONG
EDUKASYON NA KINDERGARTEN-UNIBERSIDAD.

KABANATA 1.

PANGKALAHATAN

101000. Ang bahaging ito ay dapat makilala at maaaring tawagin na
Batas ng 2006 sa Bono Para sa mga Pasilidad ng Pampublikong Edukasyon na
Kindergarten–Unibersidad.
101001. Ang pagsasama ng, o pagbanggit sa, anumang tadhana
ng batas ng California sa bahaging ito ay kabilang ang lahat ng batas na
nagsususog dito at suplementaryo nito.
101002. Ang mga bono sa kabuuang halaga na sampung bilyon apat
na raan labing-anim na milyong dolyar ($10,416,000,000), hindi kasama ang
halaga ng anumang mga nagbabalik ng bayad na bono alinsunod sa Seksyon
101030, 101039, at 101059, o ang halagang kailangan, ay maaaring ipalabas
at ibenta upang magkaloob ng pondo na gagamitin sa pagsasakatuparan ng
mga layuning ipinahayag sa bahaging ito at upang bayaran ang Umiikot
na Pondo sa Paggasta ng Pangkalahatang Obligasyong Bono alinsunod sa
Seksyon 16724.5 ng Kodigo sa Pamahalaan. Lahat ng bono, kapag naibenta,
ay isang balido at dapat bumuo ng balido at may-bisang obligasyon ng
Estado ng California, at ang buong pananampalataya at kredito ng estado ay
ipinangangako para sa nasa panahong pagbabayad ng prinsipal ng, at interes
sa, mga bono kapag ang prinsipal at interes ay dapat nang bayaran.
(b) Alinsunod sa seksyong ito, dapat ibenta ng Ingat-yaman ang mga
bonong ipinahintulot ng Komite sa Pananalapi ng Gusali ng Paaralan ng Estado
na itinatag ng Seksyon 15909 o ng Komite sa Pananalapi ng mga Pasilidad
ng Mas Mataas na Edukasyon na itinatag alinsunod sa Seksyon 67353, gaya
ng maaaring kalagayan, sa anumang magkakaibang oras na kailangan upang
serbisyuhan ang mga paggastang iniaatas ng mga paghahati.

KABANATA 2.
Artikulo 1.

KINDERGARTEN HANGGANG IKA-12 GRADO

Mga Tadhana ng Programang mga Pasilidad ng Paaralan
ng Kindergarten Hanggang ika-12 Grado

101010. Ang mga nalikom sa mga bono na ipinalabas at ibinenta
alinsunod sa Artikulo 2 (nagsisimula sa Seksyon 101020) ay dapat ideposito
sa Pondo ng mga Pasilidad ng Paaralan ng Estado ng 2006 na itinatag sa
Tesorerya ng Estado sa ilalim ng subdibisyon (d) ng Seksyon 17070.40 at dapat
ilaan ng Lupon sa Paglalaan ng Estado alinsunod sa kabanatang ito.
101011. Lahat ng perang idineposito sa Pondo ng mga Pasilidad
ng Paaralan ng Estado ng 2006 para sa mga layunin ng kabanatang ito ay
dapat makuha upang magkaloob ng tulong sa mga distrito ng paaralan, mga
superintendente ng mga paaralan ng county, at mga lupon ng edukasyon ng
county ng estado alinsunod sa Leroy F. Greene na Batas ng 1998 sa mga
Pasilidad ng Paaralan (Kabanata 12.5 (nagsisimula sa Seksyon 17070.10) ng
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Bahagi 10), gaya ng nakalagay sa Seksyon 101012, upang magkaloob ng mga
pondo upang bayaran ang anumang pera na ipinauna o ipinahiram sa Pondo
ngmga Pasilidad ng Paaralan ng Estado ng 2006 sa ilalim ng anumang batas
ng Lehislatura, kasama ng interes na itinatadhana sa batas na iyon, at upang
bayaran ang Umiikot na Pondo ng Gastos ng Pangkalahatang Obligasyong
Bono alinsunod sa Seksyon 16724.5 ng Kodigo sa Pamahalaan.
101012. (a) Ang mga nalikom sa pagbebenta ng mga bono, na
ipinalabas at ibinenta para sa mga layunin ng kabanatang ito, ay dapat ilaan
alinsunod sa sumusunod na iskedyul:
(1) Ang halagang isang bilyon siyam na raang milyong dolyar
($1,900,000,000) para sa bagong pagtatayo ng mga pasilidad ng paaralan ng
mga aplikanteng distrito ng paaralan sa ilalim ng Kabanata 12.5 (nagsisimula
sa Seksyon 17070.10) ng Bahagi 10. Sa halagang inilaan sa ilalim ng talataang
ito, hanggang 10.5 porsiyento ay dapat makuha para sa mga layunin ng
pagkukumpuni laban sa lindol, muling pagtatayo, o pagpapalit, alinsunod sa
Seksyon 17075.10.
(2) Ang halagang limang daang milyong dolyar ($500,000,000) ay dapat
makuha para sa pagkakaloob ng mga pasilidad ng mga kinontratang paaralan
alinsunod sa Artikulo 12 (nagsisimula sa Seksyon 17078.52) ng Kabanata 12.5
ng Bahagi 10.
(3) Ang halagang tatlong bilyon tatlong daang milyong dolyar
($3,300,000,000) para sa pagsasamoderno ng mga pasilidad ng paaralan
alinsunod sa Kabanata 12.5 (nagsisimula sa Seksyon 17070.10) ng
Bahagi 10.
(4) Ang halagang limang daang milyong dolyar ($500,000,000) para
sa mga layuning nakalagay sa Artikulo 13 (nagsisimula sa Seksyon 17078.70)
ng Kabanata 12.5 ng Bahagi 10, may kaugnayan sa mga pasilidad para sa
programang teknikal na karerang edukasyon.
(5) Sa mga halagang inilaan sa ilalim ng mga talataan (1) at (3),
hanggang dalawang daang milyong dolyar ($200,000,000) para sa mga
layuning nakalagay sa Kabanata 894 ng Mga Batas ng 2004, may kaugnayan
sa mga insentibo para sa paglikha ng mas maliit na komunidad ng pag-aaral at
maliliit na mataas na paaralan.
(6) Ang halagang dalawampu’t-siyam na milyong dolyar ($29,000,000)
para sa mga layuning nakalagay sa Artikulo 10.6 (nagsisimula sa Seksyon
17077.40) ng Kabanata 12.5 ng Bahagi 10, may kaugnayan sa mga proyektong
magkasamang paggamit.
(7) Ang halagang isang bilyong dolyar ($1,000,000,000) ay dapat
makuha para sa pagkakaloob ng pagpopondo sa bagong pagtatayo sa lubhang
masisikip na lugar ng paaralan alinsunod sa Artikulo 14 (nagsisimula sa
Seksyon 17079) ng Kabanata 12.5 ng Bahagi 10.
(8) Ang halagang isang daang milyong dolyar ($100,000,000) para
sa mga insentibong gawad upang itaguyod ang paggamit ng mga disenyo at
materyal sa mga proyektong bagong pagtatayo at pagsasamoderno na kabilang
ang mga katangian ng mataas ang pagganap na mga paaralan, kabilang ang,
pero hindi limitado sa, mga elementong nakalagay sa Seksyon 17070.96,
alinsunod sa mga regulasyong pinagtibay ng Lupon ng Paglalaan ng Estado.
(b) Ang mga distrito ng paaralan ay maaaring gamitin ang mga pondong
inilaan alinsunod sa talataan (3) ng subdibisyon (a) para sa isa lamang o higit
ng mga sumusunod na layunin alinsunod sa Kabanata 12.5 (nagsisimula sa
Seksyon 17070.10) ng Bahagi 10:
(1) Ang pagbili at instalasyon ng kagamitan na pangkondisyon ng hangin
at mga materyal sa insulasyon, at mga kaugnay ng gastos.
(2) Ang mga proyektong pagtatayo o ang pagbili ng muwebles o
kagamitan na idinisenyo upang itaas ang seguridad ng paaralan o kaligtasan
ng palaruan.
(3) Ang pagkilala, pagtasa, o pagpapagaan sa mga pasilidad ng paaralan
ng mga mapanganib na asbestos.
(4) Pagpopondo ng proyekto para sa mataas na priyoridad na mga
proyektong pagpapalit ng bubong.
(5) Anumang ibang pagsasamoderno ng mga pasilidad alinsunod sa
Kabanata 12.5 (nagsisimula sa Seksyon 17070.10) ng Bahagi 10.
(c) Ang mga pondong inilaan alinsunod sa talataan (1) ng subdibisyon (a)
ay maaari ring gamitin upang magkaloob ng mga bagong gawad na pagtatayo
para sa karapat-dapat na aplikanteng mga lupon ng edukasyon ng county sa
ilalim ng Kabanata 12.5 (nagsisimula sa Seksyon 17070.10) ng Bahagi 10 para
sa pagpopondo ng mga silid-aralan para sa mga mag-aaral na may malubhang
kapansanan,o para sa pagpopondo ng mga silid-aralan para sa mga mag-aaral
ng paaralan ng komunidad.
(d) (1) Ang Lehislatura ay maaaring susugan ang seksyong ito upang
iakma ang mga halaga ng pagpopondo na tinukoy sa mga talataan (1)
hanggang (8), inklusibo, ng subdibisyon (a), sa pamamagitan lamang ng
alinman sa mga sumusunod:
(A) Sa pamamagitan ng isang batas, ipinasa sa bawat kapulungan ng
Lehislatura sa pamamagitan ng botong pagtawag sa mga pangalan na ipinasok
sa kani-kanyang talaan, ng hindi kukulangin sa dalawang-ikatlo ng mga
miyembro sa bawat kapulungan na sumang-ayon, kung ang batas ay kaayon
ng, at nagsusulong ng layunin ng kabanatang ito.
(B) Sa pamamagitan ng isang batas na nagkakabisa lamang kapag

inaprobahan ng mga botante.
(2) Ang mga susog alinsunod sa subdibisyong ito ay maaaring magakma ng mga halagang gagastahin alinsunod sa mga talataan (1) hanggang
(8), inklusibo, ng subdibisyon (a), pero hindi maaaring magtaas o magbaba ng
kabuuang halagang gagastahin alinsunod sa subdibisyong iyon.
(e) Ang mga pondong makukuha alinsunod sa seksyong ito ay maaaring
gamitin para sa pagkuha ng mga pasilidad ng paaralan na inawtorisa alinsunod
sa Seksyon 17280.5.
Artikulo 2. MgaTadhana sa Pananalapi ng mga Pasilidad ng
Paaralan na Kindergarten Hanggang
ika-12 Grado
101020. (a) Sa kabuuang halaga ng mga bonong ipinahintulot na
ipalabas at ibenta alinsunod sa Kabanata 1 (nagsisimula sa Seksyon 101000),
ang mga bono sa halagang pitong bilyon tatlong daan dalawampu’t-siyam na
milyong dolyar ($7,329,000,000), hindi kasama ang halaga ng anumang mga
nagbabalik ng bayad na bono alinsunod sa Seksyon 101030, o ang halagang
kailangan, ay maaaring ipalabas at ibenta upang magkaloob ng pondo na
gagamitin sa pagsasakatuparan ng mga layuning ipinahayag sa kabanatang
ito at upang bayaran ang Umiikot na Pondo sa Paggasta ng Pangkalahatang
Obligasyong Bono alinsunod sa Seksyon 16724.5 ng Kodigo sa Pamahalaan.
Lahat ng bono, kapag naibenta, ay isang balido at dapat bumuo ng balido at
may-bisang obligasyon ng Estado ng California, at ang buong pananampalataya
at kredito ng estado ay ipinangangako para sa nasa panahong pagbabayad ng
prinsipal ng, at interes sa, mga bono kapag ang prinsipal at interes ay dapat
nang bayaran.
(b) Alinsunod sa seksyong ito, dapat ibenta ng Ingat-yaman ang mga
bonong ipinahintulot ng Komite sa Pananalapi ng Gusali ng Paaralan ng Estado
na itinatag alinsunod sa Seksyon 15909 sa anumang magkakaibang oras na
kailangan upang serbisyuhan ang mga paggastang iniaatas ng mga paghahati.
101021. Ang Komite sa Pananalapi ng Gusali ng Paaralan ng Estado,
itinatag ng Seksyon 15909 at binubuo ng Gobernador, ng Kontroler, ng Ingatyaman, ng Direktor ng Pananalapi, at ng Superintendente, o ng kanilang
mga itinalagang kinatawan, ang lahat ay dapat maglingkod doon ng walang
kabayaran, at isang mayoriya ng mga ito ay dapat bumuo ng isang korum, ay
nagpapatuloy para sa layunin ng kabanatang ito. Ang Ingat-yaman ay dapat
maglingkod bilang tagapangulo ng komite. Dalawang Miyembro ng Senado
na hinirang ng Komite sa mga Tuntunin ng Senado, at dalawang Miyembro
ng Asembleya na hinirang ng Ispiker ng Asembleya, ay dapat tumugon at
magkaloob ng payo sa komite kung ang paglahok na pagpapayo ay hindi
kasalungat ng kanilang kani-kanyang posisyon bilang mga Miyembro ng
Lehislatura. Para sa mga layunin ng kabanatang ito, ang mga Miyembro ng
Lehislatura ay dapat bumuo ng pansamantalang komiteng nag-iimbistiga sa
paksa ng kabanatang ito at, bilang komite na iyon, ay dapat magkaroon ng mga
kapangyarihang iginawad sa, at mga tungkuling ipinataw, ng mga komiteng
ito ng Magkakasamang Tuntunin ng Senado at ng Asembleya. Ang Direktor ng
Pananalapi ay dapat magkaloob ng tulong sa komite na maaaring iatas nito.
Ang Abugado Heneral ng estado ay ang legal na tagapayo ng komite.
101022. (a) Ang mga bonong ipinahintulot ng kabanatang ito ay dapat
ihanda, isagawa, ipalabas, ibenta, bayaran, at tubusin gaya ng itinatadhana
ng Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado (Kabanata 4
(nagsisimula sa Seksyon 16720) ng Bahagi 3 ng Dibisyon 4 ng Titulo 2 ng
Kodigo sa Pamahalaan), at lahat ng tadhana ng batas na iyon, maliban sa
Seksyon 16727 ng Kodigo sa Pamahalaan kung ang subdibisyon ay hindi
kaayon ng kabanatang ito, ay umaaplay sa mga bono at sa kabanatang ito ay
isinasama sa pamamagitan nito sa kabanatang ito na waring nakalagay nang
buo sa kabanatang ito.
(b) Para sa mga layunin ng Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono
ng Estado, ang Lupon ng Paglalaan ng Estado ay itinalagang ang “lupon”
para sa mga layunin na pangasiwaan ang Pondo ng mga Pasilidad ng Paaralan
ng Estado ng 2006.
101023. (a) Pagkaraang hilingin ng Lupon ng Paglalaan ng Estado,
ang Komite sa Pananalapi ng Gusali ng Paaralan ng Estado ay dpat magpasiya
kung kailangan o hindi o kanais-nais o hindi na magpalabas ng mga bonong
ipinahintulot sa kabanatang ito upang maisakatuparan ang mga paghahati
at, kung gayon, ang halaga ng mga bonong ipalalabas at ibebenta. Ang mga
kasunod na pagpapalabas ng mga bono ay maaaring ipahintulot at ibenta
upang pondohan ang mga paghahating ito nang pasulong, at hindi kailangan
na ang lahat ng bonong ipinahintulot na ipalabas ay ibenta sa isang panahon.
(b) Ang isang kahilingan ng Lupon ng Paglalaan ng Estado alinsunod
sa subdibisyon (a) ay dapat na sinusuportahan ng isang pahayag ng mga
paghahating ginawa at gagawin para sa mga layuning inilarawan sa Seksyon
101011 at 101012.
101024. Dapat na may kulektahin bawat taon at sa kaparehong
paraan at kaparehong panahon na ang ibang kitang estado ay kinukulekta,
bilang karagdagan sa mga pangkaraniwang kita ng estado, isang halagang
iniaatas upang bayaran ang prinsipal ng, at interes sa, mga bono bawat taon.
Tungkulin ng lahat ng opisyal na inatasan ng batas ng anumang tungkulin na
may kaugnayan sa pagkulekta ng kita na gumawa at gampanan ang bawat isa
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at lahat ng hakbang na kailangan upang kulektahin ang karagdagang halaga.
101025. Sa kabila ng Seksyon 13340 ng Kodigo sa Pamahalaan, sa
pamamagitan nito ay inilalaan mula sa Pangkalahatang Pondo ng Tesorerya
ng Estado, para sa mga layunin ng kabanatang ito, ang isang halaga na
kapantay ng kabuuan ng mga sumusunod:
(a) Ang halagang kailangan taun-taon upang bayaran ang prinsipal ng,
at interes sa, mga bonong ipinalabas at ibinenta alinsunod sa kabanatang ito,
kapag ang prinsipal at interes ay dapat nang bayaran.
(b) Ang halagang kailangan upang isakatuparan ang Seksyon 101028,
inilalaan nang walang pagsasaalang-alang sa mga taon ng pananalapi.
101026. Ang Lupon ng Paglalaan ng Estado ay maaaring humiling
sa Lupon ng Pamumuhunan sa Pinagsama-samang Salapi upang gumawa ng
pautang mula sa Kuwenta ng Pamumuhunan sa Pinagsama-samang Salapi,
alinsunod sa Seksyon 16312 ng Kodigo sa Pamahalaan, para sa mga layunin
ng kabanatang ito. Ang halaga ng kahilingan ay hindi dapat humigit sa halaga
ng mga hindi pa naibebentang bono na, sa pamamagitan ng resolusyon,
ay ipinahintulot ng komite na ibenta para sa layunin ng kabanatang ito,
isinasakatuparan ang kabanatang ito. Ang lupon ay dapat magsagawa
ng anumang mga dokumento na iniaatas ng Lupon ng Pamumuhunan sa
Pinagsama-samang Salapi upang makuha at bayaran ang utang. Anumang
halagang ipinautang ay dapat ideposito sa pondong ilalaan ng lupon alinsunod
sa kabanatang ito.
101027. Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng kabanatang ito, o ng
Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado, kung ang Ingat-yaman
ay nagbenta ng mga bono alinsunod sa kabanatang ito na kabilang ang opinyon
ng tagapayo ng bono na may epekto na ang interes sa mga bono ay hindi kasama
sa kabuuang kita para sa mga layunin ng pederal na pagbubuwis, napapailalim
sa mga itinalagang kondisyon, ang Ingat-yaman ay maaaring magpanatili ng
mga nakahiwalay na kuwenta para sa pamumuhunan ng mga nalikom sa bono
at para sa kinita ng pamumuhunan sa mga nalikom na ito. Ang Ingat-yaman
ay maaaring gumamit o magtagubilin ng paggamit ng mga nalikom na ito o
kinita upang bayaran ang anumang pagsasauli, multa, o ibang pagbabayad na
iniaatas sa ilalim ng pederal na batas o gumawa ng anumang aksyon tungkol sa
pamumuhunan at paggamit ng mga nalikom sa bono na iniaatas o kanais-nais
sa ilalim ng pederal na batas upang panatilihin ang katayuang libre sa 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.
101028. Para sa mga layunin na isakatuparan ang kabanatang ito,
ang Direktor ng Pananalapi ay maaaring magpahintulot ng pagkuha mula sa
Pangkalahatang Pondo ng isang halagang hindi hihigit sa halaga ng mga hindi
pa naibebentang bono na ipinahintulot ibenta ng Komite sa Pananalapi ng
Gusali ng Paaralan ng Estado upang ibenta para sa layunin na isakatuparan
ang kabanatang ito. Anumang halagang ipinautang ay dapat ideposito
sa Pondo ng mga Pasilidad ng Paaralan ng Estado ng 2006 na kaayon ng
kabanatang ito. Anumang pera na inihanda sa ilalim ng seksyong ito ay dapat
ibalik sa Pangkalahatang Pondo, kasama ang halagang kapantay ng interes
na kikitain sana ng mga halaga sa Kuwenta ng Pamumuhunan sa Pinagsamasamang Salapi, mula sa mga nalikom mula sa pagbebenta ng mga bono para
sa layunin na isakatuparan ang kabanatang ito.
101029. Lahat ng perang idineposito sa Pondo ng mga Pasilidad ng
Paaralan ng Estado ng 2006, na galing sa pangunahin at natipong interes ng
mga bono na ibinenta alinsunod sa kabanatang ito ay dapat ireserba sa pondo
at dapat makuha para ilipat sa Pangkalahatang Pondo bilang isang kredito sa
mga paggasta para sa interes ng bono.
101030. Ang mga bono ay maaaring pagbalikan ng bayad alinsunod
sa Artikulo 6 (nagsisimula sa Seksyon 16780) ng Kabanata 4 ng Bahagi 3
ng Dibisyon 4 ng Titulo 2 ng Kodigo sa Pamahalaan, na 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 kabilang ang pag-aproba ng pagpapalabas ng anumang mga bonong
ipinalabas upang pagbalikan ng bayad ang mga bonong orihinal na ipinalabas
sa ilalim ng kabanatang ito o anumang naunang ipinalabas na nagbabalik ng
bayad na mga bono.
101031. Napag-alaman at ipinahahayag ng Lehislatura na, dahil ang
mga nalikom sa pagbebenta ng mga bonong ipinahintulot ng kabanatang ito ay
hindi “mga nalikom sa mga buwis” kung paano ginagamit ang katawagan 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 KOLEHIYO NG KOMUNIDAD
NG CALIFORNIA
Artikulo 1.

Pangkalahatan

101032. (a) Ang Pondo ng Bono sa Kapital na Paglalaan ng Kolehiyo
ng Komunidad ng 2006 ay itinatatag sa pamamagitan nito 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.
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(b) Ang Komite sa Pananalapi ng mga Pasilidad ng Mas Mataas na
Edukasyon na itinatag alinsunod sa Sekyon 67353 ay ipinahihintulot sa
pamamagitan nito upang lumikha ng isang utang o mga utang, liabilidad o
mga liabilidad, ng Estado ng California alinsunod sa kabanatang ito para sa
layunin na magkaloob ng mga pondo upang tulungan ang mga Kolehiyo ng
Komunidad ng California.
Artikulo 2.

Mga Tadhana ng Programang Pasilidad ng Kolehiyo ng
Komunidad ng California

101033. (a) Mula sa mga nalikom sa mga bonong ipinalabas at ibinenta
alinsunod sa Artikulo 3 (nagsisimula sa Seksyon 101034), ang halagang isang
bilyon limang daan pitong milyong dolyar ($1,507,000,000) ay dapat ideposito
sa Pondo ng Bono sa Kapital na Paglalaan ng Kolehiyo ng Komunidad ng
California ng 2006 para sa mga layunin ng artikulong ito. Kapag inilaan,
ang mga pondong ito ay dapat makuha para gastahin para sa mga layunin ng
artikulong ito.
(b) Ang mga layunin ng artikulong ito ay kabilang ang pagtulong sa
pagtugon sa mga pangangailangan ng pagtustos sa kapital na paglalaan ng
mga Kolehiyo ng Komunidad ng California.
(c) Ang mga nalikom mula sa pagbebenta ng mga bonong ipinalabas
at ibenenta para sa mga layunin ng artikulong ito ay maaaring gamitin
upang pondohan ang pagtatayo ng mga kasalukuyang kampus, kabilang
ang pagtatayo ng mga gusali at pagkuha ng mga kaugnay na ikinakabit,
pagtatayo ng mga pasilidad na maaaring gamitin ng higit sa isang bahagi
ng pampublikong mas mataas na edukasyon (sa pagitan ng mga bahagi), ang
pagbabago ng yari at muling pagtatayo ng mga pasilidad, pagkuha ng lugar,
paglalagay ng kasangkapan ng mga bago, binago ang yari, o muling itinayong
pasilidad, kagamitan na dapat na may pangkaraniwang kapaki-pakinabang na
buhay na 10 taon; at upang magkaloob ng mga pondo para sa pagbabayad
ng mga gastos bago ang pagtatayo, kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga
preliminaryong plano at mga guhit sa para sa pasilidad ng mga Kolehiyo ng
Komunidad ng California.
Artikulo 3.

Mga Tadhana Pananalapi ng Kolehiyo ng Komunidad
ng California

101034. (a) Sa kabuuang halaga ng mga bonong ipinahintulot na
ipalabas at ibenta alinsunod sa Kabanata 1 (nagsisimula sa Seksyon 101000),
ang mga bono sa kabuuang halagang isang bilyon limang daan pitong milyong
dolyar ($1,507,000,000), hindi kasama ang halaga ng anumang mga nagbabalik
ng bayad na bono alinsunod sa Seksyon 101039, o ang halagang kailangan,
ay maaaring ipalabas at ibenta upang magkaloob ng pondo na gagamitin sa
pagsasakatuparan ng mga layuning ipinahayag sa kabanatang ito at upang
bayaran ang Umiikot na Pondo sa Paggasta ng Pangkalahatang Obligasyong
Bono alinsunod sa Seksyon 16724.5 ng Kodigo sa Pamahalaan. Lahat ng
bono, kapag naibenta, ay isang balido at dapat bumuo ng balido at maybisang obligasyon ng Estado ng California, at ang buong pananampalataya
at kredito ng estado ay ipinangangako para sa nasa panahong pagbabayad ng
prinsipal ng, at interes sa, mga bono kapag ang prinsipal at interes ay dapat
nang bayaran.
(b) Hangarin ng Lehislatura na ang mga Kolehiyo ng Komunidad ng
California ay magsaalang-alang taun-taon, bilang bahagi ng kanilang taunang
proseso ng pagpaplano ng kapital na paglalaan, 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, na sa o bago ang ika-15
ng Mayo ng bawat taon, ang mga entidad na ito ay mag-uulat ng kanilang mga
napag-alaman sa mga komite ng badyet ng bawat kapulungan ng Lehislatura.
(c) Alinsunod sa seksyong ito, dapat ibenta ng Ingat-yaman ang mga
bonong ipinahintulot ng Komite sa Pananalapi ng Mas Mataas na Edukasyon
na itinatag alinsunod sa Seksyon 67353, sa anumang magkakaibang oras na
kailangan upang serbisyuhan ang mga paggastang iniaatas ng mga paghahati.
101034.5. (a) Ang mga bonong ipinahintulot ng kabanatang ito
ay dapat ihanda, isagawa, ipalabas, ibenta, bayaran, at tubusin gaya ng
itinatadhana ng Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado
(Kabanata 4 (nagsisimula sa Seksyon 16720) ng Bahagi 3 ng Dibisyon 4 ng
Titulo 2 ng Kodigo sa Pamahalaan), at lahat ng tadhana ng batas na iyon,
maliban sa Seksyon 16727 ng Kodigo sa Pamahalaan kung ang subdibisyon ay
hindi kaayon ng kabanatang ito, ay umaaplay sa mga bono at sa kabanatang
ito ay isinasama sa pamamagitan nito sa kabanatang ito na waring nakalagay
nang buo sa kabanatang ito.
(b) Para sa mga layunin ng Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono
ng Estado, ang bawat ahensiya ng estado na nangangasiwa ng paglalaan ng
Pondo ng Bono sa Kapital na Paglalaan ng Kolehiyo ng Komunidad ng 2006
ay itinalagang ang “lupon” para sa mga proyektong pinopondohan alinsunod
sa kabanatang ito.
(c) Ang mga nalikom sa mga bonong ipinalabas at ibinenta alinsunod
sa kabanatang ito ay dapat makuha para sa layunin ng tulong na pagpopondo
sa mga Kolehiyo ng Komunidad ng California para sa pagtatayo sa mga
kasalukuyan o mga bagong kampus, at ang kani-kanyang sentro sa labas ng
kampus at mga pasilidad ng magkasamang paggamit at sa pagitan ng mga
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bahagi, gaya ng nakalagay sa kabanatang ito.
101035. Ang Komite sa Pananalapi ng mga Pasilidad ng Mas Mataas
na Edukasyon na itinatag alinsunod sa Sekyon 67353 ay dapat magpahintulot
ng pagpapalabas ng mga bono sa ilalim sa kabanatang ito kung kailangan
lamang upang pondohan ang mga paghahati para sa mga layuning inilarawan
sa kabanatang ito na malinaw na ipinahintulot ng Lehislatura sa taunang Batas
sa Badyet. Alinsunod sa pambatasang direksiyong ito, dapat ipasiya ng komite
kung kailangan o hindi o kanais-nais o hindi na magpalabas ng mga bonong
ipinahintulot alinsunod sa kabanatang ito upang maisakatuparan ang mga
layuning inilarawan sa kabanatang ito at, kung gayon, ang halaga ng mga
bono ipalalabas at ibebenta. Ang mga kasunod na pagpapalabas ng mga bono
ay maaaring ipahintulot at ibenta upang isakatuparan ang mga aksyong ito
nang pasulong, at hindi kailangan na ang lahat ng bonong ipinahintulot na
ipalabas ay ibenta sa isang panahon.
101035.5. Dapat na may kulektahin bawat taon at sa kaparehong
paraan at kaparehong panahon na ang ibang kitang estado ay kinukulekta,
bilang karagdagan sa mga pangkaraniwang kita ng estado, isang halagang
iniaatas upang bayaran ang prinsipal ng, at interes sa, mga bono bawat taon.
Tungkulin ng lahat ng opisyal na inatasan ng batas ng anumang tungkulin na
may kaugnayan sa pagkulekta ng kita na gawin at gampanan ang bawat isa at
lahat ng hakbang na kailangan upang kulektahin ang karagdagang halaga.
101036. Sa kabila ng Seksyon 13340 ng Kodigo sa Pamahalaan, sa
pamamagitan nito ay inilalaan mula sa Pangkalahatang Pondo ng Tesorerya
ng Estado, para sa mga layunin ng kabanatang ito, ang isang halaga na
kapantay ng kabuuan ng mga sumusunod:
(a) Ang halagang kailangan taun-taon upang bayaran ang prinsipal ng,
at interes sa, mga bonong ipinalabas at ibinenta alinsunod sa kabanatang ito,
kapag ang prinsipal at interes ay dapat nang bayaran.
(b) Ang halagang kailangan upang isakatuparan ang Seksyon 101037.5,
inilalaan nang walang pagsasaalang-alang sa mga taon ng pananalapi.
101036.5. Ang lupon, gaya ng nilinaw sa subdibisyon (b) ng Seksyon
101034.5, ay maaaring humiling sa Lupon ng Pamumuhunan sa Pinagsamasamang Salapi upang gumawa ng pautang mula sa Kuwenta ng Pamumuhunan
sa Pinagsama-samang Salapi, alinsunod sa Seksyon 16312 ng Kodigo sa
Pamahalaan, para sa mga layunin na isakatuparan ang kabanatang ito.
Ang halaga ng kahilingan ay hindi dapat humigit sa halaga ng mga hindi pa
naibebentang bono na, sa pamamagitan ng resolusyon, ay ipinahintulot ng
komite na ibenta para sa layunin ng kabanatang ito, isinasakatuparan ang
kabanatang ito. Ang lupon, gaya ng nilinaw sa subdibisyon(b) ng Seksyon
101034.5, ay dapat magsagawa ng anumang mga dokumento na iniaatas
ng Lupon ng Pamumuhunan sa Pinagsama-samang Salapi upang makuha
at bayaran ang utang. Anumang halagang ipinautang ay dapat ideposito sa
pondong ilalaan ng lupon alinsunod sa kabanatang ito.
101037. Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng kabanatang ito, o ng
Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado, kung ang Ingat-yaman
ay nagbenta ng mga bono alinsunod sa kabanatang ito na kabilang ang opinyon
ng tagapayo ng bono na may epekto na ang interes sa mga bono ay hindi kasama
sa kabuuang kita para sa mga layunin ng pederal na pagbubuwis, napapailalim
sa mga itinalagang kondisyon, ang Ingat-yaman ay maaaring magpanatili ng
mga nakahiwalay na kuwenta para sa pamumuhunan ng mga nalikom sa bono
at para sa kinita ng pamumuhunan sa mga nalikom na ito. Ang Ingat-yaman
ay maaaring gumamit o magtagubilin ng paggamit ng mga nalikom na ito o
kinita upang bayaran ang anumang pagsasauli, multa, o ibang pagbabayad na
iniaatas sa ilalim ng pederal na batas o gumawa ng anumang aksyon tungkol sa
pamumuhunan at paggamit ng mga nalikom sa bono na iniaatas o kanais-nais
sa ilalim ng pederal na batas upang panatilihin ang katayuang libre sa 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.
101037.5. (a) Para sa mga layunin na isakatuparan ang kabanatang
ito, ang Direktor ng Pananalapi ay maaaring magpahintulot ng pagkuha mula
sa Pangkalahatang Pondo ng isang halagang hindi hihigit sa halaga ng mga
hindi pa naibebentang bono na ipinahintulot ibenta ng Komite sa Pananalapi
ng mga Pasilidad ng Mas Mataas na Edukasyon upang ibenta para sa layunin
na isakatuparan ang kabanatang ito. Anumang halagang kinuha ay dapat
ideposito sa Pondo ng Bono sa Kapital na Paglalaan ng mga Pasilidad ng
Kolehiyo ng Komunidad ng California ng 2006 na kaayon ng kabanatang
ito. Anumang pera na inihanda sa ilalim ng seksyong ito ay dapat ibalik sa
Pangkalahatang Pondo, kasama ang halagang kapantay ng interes na kikitain
sana ng mga halaga sa Kuwenta ng Pamumuhunan sa Pinagsama-samang
Salapi, mula sa mga nalikom mula sa pagbebenta ng mga bono para sa layunin
na isakatuparan ang kabanatang ito.
(b) Anumang kahilingang dinala sa Lehislatura at sa Kagawaran ng
Pananalapi para sa mga pondo mula sa pagpapalabas na ito ng bono para
gastahin para sa mga layuning inilarawan sa kabanatang ito ng mga Kolehiyo
ng Komunidad ng California ay dapat na may kasamang limang-taon na
kapital na paglalaan na nagpapakita ng mga pangangailangan at priyoridad
ng sistema ng kolehiyo ng komunidad at inuuna sa buong estado. Ang mga
kahilingan ay dapat kabilang ang isang iskedyul na umuuna sa pagpapatibay
laban sa lindol na kailangan upang bawasan nang malaki, sa pasiya ng
partikular na kolehiyo, ang mga panganib sa lindol sa mga gusali na tinukoy

ng kolehiyo na mataas na priyoridad.
101038. Lahat ng perang idineposito sa Pondo ng Bono sa Kapital
na Paglalaan sa Kolehiyo ng Komunidad ng California ng 2006 na galing
sa pangunahin at natipong interes ng mga bono na ibinenta alinsunod sa
kabanatang ito ay dapat ireserba sa pondo at dapat makuha para ilipat sa
Pangkalahatang Pondo bilang isang kredito sa mga paggasta para sa interes
ng bono.
101039. Ang mga bono ay maaaring pagbalikan ng bayad alinsunod
sa Artikulo 6 (nagsisimula sa Seksyon 16780) ng Kabanata 4 ng Bahagi 3
ng Dibisyon 4 ng Titulo 2 ng Kodigo sa Pamahalaan, na 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 kabilang ang pag-aproba ng pagpapalabas ng anumang mga bonong
ipinalabas upang pagbalikan ng bayad ang mga bonong orihinal na ipinalabas
sa ilalim ng kabanatang ito o anumang naunang ipinalabas na nagbabalik ng
bayad na mga bono.
101039.5. Napag-alaman at ipinahahayag ng Lehislatura na, dahil ang
mga nalikom sa pagbebenta ng mga bonong ipinahintulot ng kabanatang ito ay
hindi “mga nalikom sa mga buwis” kung paano ginagamit ang katawagan 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.

MGA PASILIDAD NG UNIBERSIDAD
Artikulo 1.

Pangkalahatan

101040. (a) Ang sistema ng mga pampublikong unibersidad sa
estadong ito ay kabilang ang Unibersidad ng California, ang Kolehiyo ng
Batas ng Hastings, at ang Unibersidad ng Estado ng California, at ang kanikanyang sentro sa labas ng kampus.
(b) Ang Pondo ng Bono sa Kapital na Paglalaan sa Unibersidad ng 2006
ay itinatatag sa pamamagitan nito 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 na
Edukasyon na itinatag alinsunod sa Sekyon 67353 ay ipinahihintulot sa
pamamagitan nito upang lumikha ng isang utang o mga utang, liabilidad o
mga liabilidad, ng Estado ng California alinsunod sa kabanatang ito para sa
layunin na magkaloob ng mga pondo upang tulungan ang mga Unibersidad ng
California, ang Kolehiyo ng Batas ng Hastings, at ang Unibersidad ng Estado
ng California.
Artikulo 2. Ang mga Tadhana ng Programa na Angkop sa Unibersidad
ng California at sa Kolehiyo ng Batas ng Hastings.
101041. (a) Mula sa mga nalikom sa mga bonong ipinalabas at ibinenta
alinsunod sa Artikulo 4 (nagsisimula sa Seksyon 101050), ang halagang walong
daan siyamnapung milyong dolyar ($890,000,000) ay dapat ideposito sa Pondo
ng Bono sa Kapital na Paglalaan sa Unibersidad ng 2006 para sa mga layunin
ng artikulong ito. Kapag inilaan, ang mga pondong ito ay dapat makuha para
gastahin para sa mga layunin ng artikulong ito.
(b) Ang mga layunin ng artikulong ito ay kabilang ang pagtulong sa
pagtugon sa mga pangangailangan ng pagtustos sa kapital na paglalaan ng
Unibersidad ng California at ng Kolehiyo ng Batas ng Hastings.
(c) Sa halagang inihanda sa ilalim ng subdibisyon (a), ang halagang
dalawang daang milyong dolyar ($200,000,000) ay dapat gamitin para sa mga
kapital na pagpapahusay na nagpapalawak at nagpapahusay ng mga programang
edukasyong medikal na may diin sa telemedisina na naglalayong bumuo ng
mataas na teknolohiyang pagharap sa pangangalagang pangkalusugan.
(d) Ang mga nalikom mula sa pagbebenta ng mga bonong ipinalabas
at ibenta para sa mga layunin ng artikulong ito ay maaaring gamitin upang
pondohan ang pagtatayo ng mga kasalukuyang kampus, kabilang ang pagtatayo
ng mga gusali at pagkuha ng mga kaugnay na ikinakabit, pagtatayo ng mga
pasilidad na maaaring gamitin ng higit sa isang bahagi ng pampublikong
mas mataas na edukasyon (sa pagitan ng mga bahagi), ang pagbabago ng
yari at muling pagtatayo ng mga pasilidad, pagkuha ng lugar, paglalagay ng
kasangkapan ng mga bago, binago ang yari, o muling itinayong pasilidad,
kagamitan na dapat na may pangkaraniwang kapaki-pakinabang na buhay na
10 taon; at upang magkaloob ng mga pondo para sa pagbabayad ng mga gastos
bago ang pagtatayo, kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga preliminaryong
plano at mga guhit sa para sa pasilidad ng Unibersidad ng California at ng
Kolehiyo ng Batas ng Hastings.
Artikulo 3.

Mga Tadhana ng Programa na Angkop sa Unibersidad ng
Estado ng California

101042. (a) Mula sa mga nalikom sa mga bonong ipinalabas at
ibinenta alinsunod sa Artikulo 4 (nagsisimula sa Seksyon 101050), ang
halagang anim na raan siyamnapung milyong dolyar ($690,000,000) ay dapat
ideposito sa Pondo ng Bono sa Kapital na Paglalaan sa Unibersidad ng 2006
para sa mga layunin ng artikulong ito. Kapag inilaan, ang mga pondong ito ay
dapat makuha para gastahin para sa mga layunin ng artikulong ito.
(b) Ang mga layunin ng artikulong ito ay kabilang ang pagtulong sa

Teksto ng mga Iminumungkahing Batas | 123

1D

Teksto ng mga Iminumungkahing Batas
pagtugon sa mga mga pangangailangan ng pagtustos sa kapital na paglalaan
ng mga Unibersidad ng Estado ng California.
(c) Ang mga nalikom mula sa pagbebenta ng mga bonong ipinalabas
at ibenta para sa mga layunin ng artikulong ito ay maaaring gamitin
upang pondohan ang pagtatayo ng mga kasalukuyang kampus, kabilang
ang pagtatayo ng mga gusali at pagkuha ng mga kaugnay na ikinakabit,
pagtatayo ng mga pasilidad na maaaring gamitin ng higit sa isang bahagi
ng pampublikong mas mataas na edukasyon (sa pagitan ng mga bahagi),
ang pagbabago ng yari at muling pagtatayo ng mga pasilidad, pagkuha ng
lugar, paglalagay ng kasangkapan ng mga bago, binago ang yari, o muling
itinayong pasilidad, kagamitan na dapat na may pangkaraniwang kapakipakinabang na buhay na 10 taon; at upang magkaloob ng mga pondo para
sa pagbabayad ng mga gastos bago ang pagtatayo, kabilang ang, pero hindi
limitado sa, mga preliminaryong plano at mga guhit sa para sa pasilidad ng
mga Unibersidad ng Estado ng California.
Artikulo 4.

1D

Mga Tadhana sa Pananalapi ng Unibersidad

101050. (a) Sa kabuuang halaga ng mga bonong ipinahintulot na
ipalabas at ibenta alinsunod sa Kabanata 1 (nagsisimula sa Seksyon 101000),
ang mga bono sa kabuuang halagang isang bilyon limang daan walumpung
milyong dolyar ($1,580,000,000), hindi kasama ang halaga ng anumang mga
nagbabalik ng bayad na bono alinsunod sa Seksyon 101059, o ang halagang
kailangan, ay maaaring ipalabas at ibenta upang magkaloob ng pondo na
gagamitin sa pagsasakatuparan ng mga layuning ipinahayag sa kabanatang
ito at upang bayaran ang Umiikot na Pondo sa Paggasta ng Pangkalahatang
Obligasyong Bono alinsunod sa Seksyon 16724.5 ng Kodigo sa Pamahalaan.
Lahat ng bono, kapag naibenta, ay isang balido at dapat bumuo ng balido at
may-bisang obligasyon ng Estado ng California, at ang buong pananampalataya
at kredito ng estado ay ipinangangako para sa nasa panahong pagbabayad ng
prinsipal ng, at interes sa, mga bono kapag ang prinsipal at interes ay dapat
nang bayaran.
(b) Hangarin ng Lehislatura na ang mga Unibersidad ng California at
ang Unibersidad ng Estado ng California ay magsaalang-alang taun-taon,
bilang bahagi ng kanilang taunang proseso ng pagpaplano ng kapital na
paglalaan, ng pagsasama ng mga pasilidad na maaaring gamitin ng higit sa
isang bahagi ng pampublikong mas mataas na edukasyon (sa pagitan ng mga
bahagi), at, na sa o bago ang Mayo 15 ng bawat taon, ang mga entidad na
ito ay mag-uulat ng kanilang mga napag-alaman sa mga komite ng badyet ng
bawat kapulungan ng Lehislatura.
(c) Alinsunod sa seksyong ito, dapat ibenta ng Ingat-yaman ang mga
bonong ipinahintulot ng Komite sa Pananalapi ng Mas Mataas na Edukasyon
na itinatag alinsunod sa Seksyon 67353, sa anumang magkakaibang oras na
kailangan upang serbisyuhan ang mga paggastang iniaatas ng mga paghahati.
101051 (a) Ang mga bonong ipinahintulot ng kabanatang ito ay dapat
ihanda, isagawa, ipalabas, ibenta, bayaran, at tubusin gaya ng itinatadhana
ng Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado (Kabanata 4
(nagsisimula sa Seksyon 16720) ng Bahagi 3 ng Dibisyon 4 ng Titulo 2 ng
Kodigo sa Pamahalaan), at lahat ng tadhana ng batas na iyon, maliban sa
Seksyon 16727 ng Kodigo sa Pamahalaan kung ang subdibisyon ay hindi
kaayon ng kabanatang ito, ay umaaplay sa mga bono at sa kabanatang ito at sa
pamamagitan nito ay isinasama sa kabanatang ito na waring nakalagay nang
buo sa kabanatang ito.
(b) Para sa mga layunin ng Batas sa Pangkalahatang Obligasyong
Bono ng Estado, ang bawat ahensiya ng estado na nangangasiwa ng
paglalaan ng Pondo ng Bono sa Kapital na Paglalaan sa Unibersidad ng
2006 ay itinalagang ang “lupon” para sa mga proyektong pinopondohan
alinsunod sa kabanatang ito.
(c) Ang mga nalikom sa mga bonong ipinalabas at ibinenta alinsunod
sa kabanatang ito ay dapat makuha para sa layunin ng tulong na pagpopondo
sa mga Unibersidad ng California, sa Kolehiyo ng Batas ng Hastings, at sa
Unibersidad ng Estado ng California, para sa pagtatayo sa mga kasalukuyan
o mga bagong kampus, at ang kani-kanyang sentro sa labas ng kampus at
magkasamang paggamit at sa pagitan ng mga bahagi na pasilidad, gaya ng
nakalagay sa kabanatang ito.
101052. Ang Komite sa Pananalapi ng mga Pasilidad ng Mas Mataas
na Edukasyon na itinatag alinsunod sa Sekyon 67353 ay dapat magpahintulot
ng pagpapalabas ng mga bono sa ilalim ng kabanatang ito kung kailangan
lamang upang pondohan ang mga paghahati para sa mga layuning inilarawan
sa kabanatang ito na malinaw na ipinahintulot ng Lehislatura sa taunang Batas
sa Badyet. Alinsunod sa pambatasang direksiyong ito, dapat ipasiya ng komite
kung kailangan o hindi o kanais-nais o hindi na magpalabas ng mga bonong
ipinahintulot alinsunod sa kabanatang ito upang maisakatuparan ang mga
layuning inilarawan sa kabanatang ito at, kung gayon, ang halaga ng mga
bonong ipalalabas at ibebenta. Ang mga kasunod na pagpapalabas ng mga
bono ay maaaring ipahintulot at ibenta upang isakatuparan ang mga aksyong
ito nang pasulong, at hindi kailangan na ang lahat ng bonong ipinahintulot na
ipalabas ay ibenta sa isang panahon.
101053. Dapat na may kulektahin bawat taon at sa kaparehong
paraan at kaparehong panahon na ang ibang kitang estado ay kinukulekta,
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bilang karagdagan sa mga pangkaraniwang kita ng estado, isang halagang
iniaatas upang bayaran ang prinsipal ng, at interes sa, mga bono bawat taon.
Tungkulin ng lahat ng opisyal na inatasan ng batas ng anumang tungkulin na
may kaugnayan sa pagkulekta ng kita na gawin at gampanan ang bawat isa at
lahat ng hakbang na kailangan upang kulektahin ang karagdagang halaga.
101054. Sa kabila ng Seksyon 13340 ng Kodigo sa Pamahalaan, sa
pamamagitan nito ay inilalaan mula sa Pangkalahatang Pondo ng Tesorerya
ng Estado, para sa mga layunin ng kabanatang ito, ang isang halaga na
kapantay ng kabuuan ng mga sumusunod:
(a) Ang halagang kailangan taun-taon upang bayaran ang prinsipal ng,
at interes sa, mga bonong ipinalabas at ibinenta alinsunod sa kabanatang ito,
kapag ang prinsipal at interes ay dapat nang bayaran.
(b) Ang halagang kailangan upang isakatuparan ang Seksyon 101057,
inilalaan nang walang pagsasaalang-alang sa mga taon ng pananalapi.
101055. Ang lupon, gaya ng nilinaw sa subdibisyon (b) ng Seksyon
101051, ay maaaring humiling sa Lupon ng Pamumuhunan sa Pinagsamasamang Salapi upang gumawa ng pautang mula sa Kuwenta ng Pamumuhunan
sa Pinagsama-samang Salapi, alinsunod sa Seksyon 16312 ng Kodigo sa
Pamahalaan, para sa mga layunin na isakatuparan ang kabanatang ito.
Ang halaga ng kahilingan ay hindi dapat humigit sa halaga ng mga hindi
pa naibebentang bono na, sa pamamagitan ng resolusyon, ay ipinahintulot
ng komite na ibenta para sa layunin na isakatuparan ang kabanatang
ito. Ang lupon, gaya ng nilinaw sa subdibisyon(b) ng Seksyon 101051, ay
dapat magsagawa ng anumang mga dokumento na iniaatas ng Lupon ng
Pamumuhunan sa Pinagsama-samang Salapi upang makuha at bayaran ang
utang. Anumang halagang ipinautang ay dapat ideposito sa pondong ilalaan
ng lupon alinsunod sa kabanatang ito.
101056. Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng kabanatang ito, o ng
Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado, kung ang Ingat-yaman
ay nagbenta ng mga bono alinsunod sa kabanatang ito na kabilang ang opinyon
ng tagapayo ng bono na may epekto na ang interes sa mga bono ay hindi kasama
sa kabuuang kita para sa mga layunin ng pederal na pagbubuwis, napapailalim
sa mga itinalagang kondisyon, ang Ingat-yaman ay maaaring magpanatili ng
mga nakahiwalay na kuwenta para sa pamumuhunan ng mga nalikom sa bono
at para sa kinita ng pamumuhunan sa mga nalikom na ito. Ang Ingat-yaman
ay maaaring gumamit o magtagubilin ng paggamit ng mga nalikom na ito o
kinita upang bayaran ang anumang pagsasauli, multa, o ibang pagbabayad na
iniaatas sa ilalim ng pederal na batas o gumawa ng anumang aksyon tungkol sa
pamumuhunan at paggamit ng mga nalikom sa bono na iniaatas o kanais-nais
sa ilalim ng pederal na batas upang panatilihin ang katayuang libre sa 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.
101057. (a) Para sa mga layunin na isakatuparan ang kabanatang ito,
ang Direktor ng Pananalapi ay maaaring magpahintulot ng pagkuha mula
sa Pangkalahatang Pondo ng isang halagang hindi hihigit sa halaga ng mga
hindi pa naibebentang bono na ipinahintulot ibenta ng Komite sa Pananalapi
ng mga Pasilidad ng Mas Mataas na Edukasyon upang ibenta para sa layunin
na isakatuparan ang kabanatang ito. Anumang halagang kinuha ay dapat
ideposito sa Pondo ng Bono sa Kapital na Paglalaan sa Unibersidad ng 2006
na kaayon ng kabanatang ito. Anumang pera na inihanda sa ilalim ng seksyong
ito ay dapat ibalik sa Pangkalahatang Pondo, kasama ang halagang kapantay
ng interes na kikitain sana ng mga halaga sa Kuwenta ng Pamumuhunan sa
Pinagsama-samang Salapi, mula sa mga nalikom sa pagbebenta ng mga bono
para sa layunin na isakatuparan ng kabanatang ito.
(b) Anumang kahilingang dinala sa Lehisaltura at sa Kagawaran ng
Pananalapi para sa mga pondo mula sa pagpapalabas na ito ng bono para
gastahin para sa mga layuning inilarawan sa kabanatang ito ng Unibersidad
ng California, Kolehiyo ng Batas ng Hastings, o ng Unibersidad ng Estado
ng California ay dapat na may kasamang plano ng limang-taon na kapital na
paglalaan. Ang mga kahilingang ipinadala ng isang unibersidad o kolehiyo
ay dapat kabilang ang isang iskedyul na umuuna sa pagpapatibay laban sa
lindol na kailangan upang bawasan nang malaki, sa pasiya ng partikular na
unibersidad o kolehiyo, ang mga panganib sa lindol sa mga gusali na tinukoy
ng unibersidad o kolehiyo na mataas na priyoridad.
101058. Lahat ng perang idineposito sa Pondo ng Bono sa Kapital
na Paglalaan sa Unibersidad ng 2006 na galing sa pangunahin at natipong
interes ng mga bono na ibinenta alinsunod sa kabanatang ito ay dapat ireserba
sa pondo at dapat makuha para ilipat sa Pangkalahatang Pondo bilang isang
kredito sa mga paggasta para sa interes ng bono.
101059. Ang mga bono ay maaaring pagbalikan ng bayad alinsunod
sa Artikulo 6 (nagsisimula sa Seksyon 16780) ng Kabanata 4 ng Bahagi 3
ng Dibisyon 4 ng Titulo 2 ng Kodigo sa Pamahalaan, na 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 kabilang ang pag-aproba ng pagpapalabas ng anumang mga bonong
ipinalabas upang pagbalikan ng bayad ang mga bonong orihinal na ipinalabas
sa ilalim ng kabanatang ito o anumang naunang ipinalabas na nagbabalik ng
bayad na mga bono.
101060. Napag-alaman at ipinahahayag ng Lehislatura na, dahil ang
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mga nalikom sa pagbebenta ng mga bonong ipinahintulot ng kabanatang ito ay
hindi “mga nalikom sa mga buwis” kung paano ginagamit ang katawagan 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. 20. (a) Hanggang dalawampu’t-isang milyong dolyar
($21,000,000) ng anumang mga pondo na iniaatas na ihanda para sa
pagbabagong-tatag o pagtatayo ng mga pasilidad na magkasamang paggamit
para sa mga pampublikong paaralan at nagreresulta o galing sa pagbebenta ng
mga bonong ipinalabas sa o bago ang Enero 1, 2006, ay dapat ilipat sa Lupon
ng Paglalaan ng Estado at maaaring hatiin ng lupon para sa mga layunin ng
Artikulo 10.6 (nagsisimula sa Seksyon 17077.40) ng Kabanata 12.5 ng Bahagi
10 ng Kodigo sa Edukasyon.
(b) Anumang mga pondong natitira pagkaraan ng paglipat na iniaatas
sa ilalim ng subdibisyon (a) na umaayon sa paglalarawang nakalagay sa
subdibisyong iyon ay dapat ilipat sa Lupon ng Paglalaan ng Estado at maaaring
muling hatiin ng Lupon para sa anumang mga layunin ng Kabanata 12.5
(nagsisimula sa Seksyon 17070.10) ng Bahagi 10 ng Kodigo sa Edukasyon.

PANUKALA 1E
Ang batas na ito na iminumungkahi ng Panukalang-batas 140 ng
Asembleya ng Regular na Sesyon ng 2005–2006 (Kabanata 33, Mga Batas ng
2006) ay inihaharap sa mga tao alinsunod sa mga tadhana ng Artikulo XVI ng
Konstitusyon ng California.
Ang iminumungkahing batas na ito ay nagdaragdag ng mga seksyon
sa Kodigo sa mga Pampublikong Kayamanan; dahil dito ang mga tadhanang
iminumungkahing idagdag ay nilimbag sa tipong italika upang ipabatid na ang
mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS
Seksyon 1. Ang Bahagi 1.699 (nagsisimula sa Seksyon 5096.800) ay
idinaragdag sa Dibisyon 5 ng Kodigo sa Pampublikong Kayamanan, upang
mabasang:

KABANATA 1.699. BATAS NG 2006 SA BONO PARA SA
PAGHAHANDA SA KALAMIDAD AT PAGPIGIL SA BAHA
Artikulo 1.

Mga Pangkalahatang Tadhana

5096.800. Ang kabanatang ito ay dapat makilala at maaaring tawaging
ang Batas ng 2006 sa Bono Para sa Paghahanda sa Kalamidad at Pagpigil
sa Baha.
Artikulo 2.

Mga Pagpapakahulugan

5096.805. Maliban kung inaatas ng konteksto, ang mga
pagpapakahulugang nakalagay sa artikulong ito ay namamahala sa paggawa
ng kabanatang ito.
(a) “Lupon” ay nangangahulugang Lupon ng Muling Pagkuha o kapalit
na entidad.
(b) “Komite” ay nangangahulugang Komite sa Pananalapi ng Bono
Para sa Paghahanda sa Kalamidad at Pagpigil sa Baha, nilikha alinsunod sa
Seksyon 5096.957.
(c) “Delta” ay nangangahulugang ang lugar ng Delta ng SacramentoSan Joaquin gaya ng nilinaw sa Seksyon 12220 ng Kodigo sa Tubig.
(d) “Kagawaran” ay nangangahulugang Kagawaran ng mga
Kayamanang Tubig.
(e) “Mga Pasilidad ng Plano ng Pagkontrol sa Baha ng Estado’ ay
nangangahulugang ang mga harang sa tubig, saplad, bambang, at ibang mga
katangian ng ipinahihintulot ng pederal na pamahalaan at ng estado na mga
pasilidad ng pagkontrol sa baha na matatagpuan sa lunas na paagusan ng Ilog
Sacramento at Ilog San Joaquin na ang lupon o kagawaran ay binigyan ng
garantiya ng di-pederal na pakikipagtulungan ng Estados Unidos na iniaatas
para sa proyekto, at ang mga pasilidad na tinukoy sa Seksyon 8361 ng Kodigo
sa Tubig.
(f) “Komite” ay nangangahulugang Pondo ng Bono ng 2006 Para sa
Paghahanda sa Kalamidad at Pagpigil sa Baha, nilikha alinsunod sa Seksyon
5096.806.
(g) “Mga proyektong harang sa tubig” ay nangangahulugang mga
harang sa tubig na bahagi ng mga pasilidad ng Plano ng Estado sa Pagkontrol
sa Baha.
(h) “Pagpapanumbalik” ay nangangahulugang pagpapahusay ng
isang pisikal na kayarian o pasilidad at, sa kaso ng likas na sistema at mga
katangian ng pagpapaganda ng lupa kabilang ang, pero hindi limitado sa,
isang proyekto para sa pagkontrol ng pagkaagnas, ang pagkontrol at pag-aalis
ng mga naiibang klase, kabilang ang itinatagubiling pagsunog, pagbawas ng
panganib ng gatong, pagbabakod upang manatili sa labas ang mga banta sa
mga kasalukuyan o ibinalik na likas na kayamanan, pag-aalis ng daan, at ibang
pagpapahusay ng tirahan ng halaman at ligaw na buhay upang itaas ang likas

na sistemang halaga ng ari-arian. Ang isang proyektong pagpapanumbalik ay
dapat kasama ang pagpaplano, pagsubaybay, at pag-uulat na kailangan upang
tiyakin ang matagumpay na pagpapatupad ng mga layunin ng proyekto.
(i) “Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado” ay
nangangahulugang ang Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng
Estado (Kabanata 4 (nagsisimula sa Seksyon 16720) ng Bahagi 3 ng Dibisyon
4 ng Titulo 2 ng Kodigo sa Pamahalaan).
(j) “Plano ng Estado sa Pagkontrol sa Baha” ay nangangahulugang ang
pang-estado at pederal na pagkontrol sa baha na mga gawain, lupa, programa,
plano, kondisyon, at paraan ng pagpapanatili at pagpapatakbo ng Proyektong
Pagkontrol sa Baha ng Ilog Sacramento na inilarawan sa Seksyon 8350 ng
Kodigo sa Tubig, at ng mga proyektong pagkontrol sa baha sa mga himpilan
ng tubig ng Ilog Sacramento at Ilog San Joaquin na ipinahintulot alinsunod sa
Artikulo 2 (nagsisimula sa Seksyon 12648) ng Kabanata 2 ng Bahagi 6 ng ng
Dibisyon 6 ng Kodigo sa Tubig na ang lupon o ang kagawaran ay nagkaloob
ng mga garantiya ng di-pederal na pakikipagtulungan sa Estados Unidos, na
dapat isapanahon ng kagawaran at tipunin sa isang dokumento na may titulong
“Ang Plano ng Estado sa Pagkontrol sa Baha.”
(k) “Lugar ng Kalunsuran” ay nangangahulugang anumang
magkakaratig na lugar kung saan higit sa 10,000 residente ay pinangangalagaan
ng mga proyektong harang sa tubig.
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Artikulo 3. Batas ng 2006 sa Bono Para sa Paghahanda sa Kalamidad
at Pagpigil sa Baha
5096.806. Ang mga nalikom sa mga bono na ipinalabas at ibinenta
alinsunod sa kabanatang ito ay dapat ideposito sa Pondo ng Bono Para sa
Paghahanda sa Kalamidad at Pagpigil sa Baha ng 2006 na sa pamamagitan nito
ay nililikha:
Artikulo 4.

Programang Paghahanda sa Kalamidad at
Pagpigil sa Baha

5096.820. (a) Ang halagang apat na bilyon siyamnapung milyong
dolyar ($4,090,000,000) ay dapat makuha, pagkaraan ng paglalaan nito, para
sa mga proyektong paghahanda sa kalamidad at pagpigil sa baha alinsunod
sa artikulong ito.
(b) Sa paggasta ng mga pondo alinsunod sa artikulong ito, dapat gawin
ng Gobernador ang lahat ng mga sumusunod:
(1) Kumuha ng pinakamataas na makukuhang halaga ng pederal at lokal
na panumbas na pondo upang pondohan ang mga proyektong paghahanda
sa kalamidad at pagpigil sa baha upang matiyak ang matimpi at mabisang
paggasta na paggamit ng mga pondong ito kung ito ay hindi humahadlang sa
napapanahong pagpapatupad ng artikulong ito.
(2) Ihanay ang pagpili ng proyekto at disenyo ng proyekto upang
makamit ang pinakamataas na benepisyo ng publiko mula sa paggamit ng mga
pondong ito.
(3) Kaugnay ng paghaharap ng taunang Badyet ng Gobernador,
magharap ng taunang Plano sa Paggasta ng Bono sa Paghahanda sa
Kalamidad at Pagpigil sa Baha na naglalarawan nang detalyado sa mga
iminumungkahing paggasta ng mga pondo ng bono, ang halaga ng mga
pederal na paglalaan at lokal na pagpopondo na nakuha upang pondohan
ang paghahanda sa kalamidad at mga proyektong pagpigil sa baha upang
tumbasan ang mga paggastang ito, at isang istratehiya ng pamumuhunan
upang matugunan ang mga pangmatagalang pangangailangan ng proteksiyon
laban sa baha at bawasan ang mga liabilidad ng estado mula sa baha.
5096.821. Tatlong bilyong dolyar ($3,000,000,000) ay dapat makuha,
pagkaraan ng paglalaan sa kagawaran, para sa mga sumusunod na layunin:
(a) Ang pagsusuri, pagkukumpuni, pagbabagong-tatag, muling
pagtatayo, o pagpapalit ng mga harang sa tubig, saplad, laktawan, at mga
pasilidad ng Plano ng Pagkontrol sa Baha ng Estado ng lahat ng mga
sumusunod na aksyon:
(1) Pagkukumpuni ng mga lugar na pagkaagnas at pagtanggal ng banlik
mula sa mga bambang o laktawan.
(2) Pagsusuri at pagkukumpuni ng mga harang sa tubig at anumang
ibang mga pasilidad ng Plano ng Pagkontrol sa Baha ng Estado.
(3) Pagpapatupad ng mga hakbang na pagpapagaan para sa isang
proyektong isinasagawa alinsunod sa subdibisyong ito. Ang kagawaran ay
maaaring magpondo ng paglahok sa isang likas na komunidad na planong
konserbasyon alinsunod sa Kabanata 10 (nagsisimula sa Seksyon 2800) ng
Dibisyon 3 ng Kodigo sa Isda at Ligaw na Hayop upang pabilisin ang mga
proyektong ipinahintulot ng subdibisyong ito.
(b) Pagpapahusay o pagdaragdag ng mga pasilidad sa Plano ng Estado
sa Pagkontrol sa Baha upang itaas ang antas ng pagpigil sa baha para sa
mga lugar ng kalunsuran, kabilang ang lahat ng kaugnay na gastos para sa
pagpapagaan at paglipat ng impra-istraktura. Ang mga pondong inihanda
ng subdibisyong ito ay maaaring gastahin para sa pinansiyal na paglahok ng
estado sa mga proyektong pagkontrol sa baha ng ipinahintulot ng pederal na
pamahalaan at ng estado, mga pag-aaral ng magagawa at disenyo ng pederal
na pagbawas ng pinsala ng baha at mga kaugnay na proyekto, at muling
pagpapatakbo ng imbakan at mga proyektong pag-iimbak ng baha ng tubig
sa lupa. Hindi hihigit sa dalawang daang milyong dolyar ($200,000,000) ang
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maaaring gastahin sa isang proyekto, hindi kasama ang ipinahintulot na mga
pagpapahusay ng pagkontrol sa baha sa Folsom Dam.
(c) (1) Upang bawasan ang panganib ng hindi pagganap ng harang sa
tubig sa delta.
(2) Ang mga pondong inihanda para sa layuning tinukoy sa talataan (1)
ay dapat gastahin para sa pareho ng mga sumusunod na layunin:
(A) Lokal na tulong sa ilalim ng programang gawad sa pagpapanatili
ng harang sa tubig sa delta sa ilalim ng Bahagi 9 (nagsisimula sa
Seksyon 12980) ng Dibisyon 6 ng Kodigo sa Tubig, na ang bahagi ay
maaaring susugan.
(B) Mga espesyal na proyektong proteksiyon laban sa baha sa ilalim ng
Kabanata 2 (nagsisimula sa Seksyon 12310) ng Bahagi 4.8 ng Dibisyon 6 ng
Kodigo sa Tubig, na ang kabanata ay maaaring susugan.
5096.824. (a) Limang daang milyong dolyar ($500,000,000) ay dapat
makuha, pagkaraan ng paglalaan sa kagawaran, para sa pagbabayad para sa
kabahagi ng estado ng di-pederal na gastos, at mga kaugnay na gastos, ng mga
proyektong pagkontrol sa baha at pagpigil sa baha na ipinahintulot sa ilalim
ng alinman sa mga sumusunod:
(1) Ang Batas ng 1945 sa Kayamanang Tubig ng Estado (Kabanata
1(nagsisimula sa Seksyon 12570) at Kabanata 2 (nagsisimula sa Seksyon
12639) ng Bahagi 6 ng Dibisyon 6 ng Kodigo sa Tubig).
(2) Ang Batas ng 1946 sa Pagkontrol sa Baha (Kabanata 3 (nagsisimula
sa Seksyon 12800) ng Bahagi 6 ng Dibisyon 6 ng Kodigo sa Tubig).
(3) Ang Batas sa Proteksiyon ng Himpilan ng Tubig at Pagkontrol sa
Baha ng California (Kabanata 4 (nagsisimula sa Seksyon 12850) ng Bahagi 6
ng Dibisyon 6 ng Kodigo sa Tubig).
(b) Ang mga gastos na inilarawan sa subdibisyon ay (a) kabilang ang
mga gastos na kaugnay ng alinman sa mga sumusunod:
(1) Ang paggawad ng mga kredito o pautang sa mga lokal na ahensiya,
gaya ng angkop, alinsunod sa mga Seksyon 12585.3, 12585.4 ng, subdibisyon
(d) ng Seksyon 12585.5 ng, at mga Seksyon 12866.3 at 12866.4 ng, Kodigo
sa Tubig.
(2) Ang pagpapatupad ng Kabanata 3.5 (nagsisimula sa Seksyon 12840)
ng Bahagi 6 ng Dibisyon 6 ng Kodigo sa Tubig).
(c) Ang mga pondong inihanda ng seksyong ito ay dapat ilaan sa mga
proyekto lamang na hindi bahagi ng Plano ng Estado sa Pagkontrol sa Baha.
5096.825. Dalawang daan siyamnapung milyong dolyar ($290,000,000)
ay dapat makuha, pagkaraan ng paglalaan, para sa proteksiyon, paglikha,
at pagpapahusay ng mga koridor at laktawan ng proteksiyon sa baha sa
pamamagitan ng alinman sa mga sumusunod na aksyon:
(a) Pagkuha ng mga karapatang gumamit at ibang mga interes sa tunay
na ari-arian upang protektahan o pahusayin ang mga koridor at laktawan
ng proteksiyon laban sa baha habang pinangangalagaan o pinahuhusay ang
paggamit na pang-agrikultura ng tunay na ari-arian.
(b) Pagtatayo ng mga bagong harang sa tubig na kailangan para sa
pagtatatag ng isang koridor o laktawan ng proteksiyon laban sa baha.
(c) Paglalaan ng espasyo sa mga kasalukuyang harang sa tubig ng
pagkontrol sa baha, at kasama ng pagsasagawa ng mga espasyong ito sa
paligid, pagpapalakas o paggawa ng pagbabago sa mga kasalukuyang harang
sa tubig at saplad.
(d) Paglilipat o pagpapatibay laban sa baha ng mga kayarian na
kailangan sa pagtatatag ng isang koridor ng proteksiyon sa baha.
(e) Pagkuha ng mga interes sa, o pagkakaloob ng mga insentibo para sa
pagpapanatili ng mga paggamit na pang-agrikultura ng, tunay na ari-arian na
matatagpuan sa isang pantay na lugar sa tabi ng tubig na hindi makatwirang
magagawang ligtas laban sa pagbaha sa hinaharap.
(f) Pagkuha ng mga karapatang gumamit at ibang mga interes sa tunay
na ari-arian upang protektahan o pahusayin ang mga koridor at laktawan
ng proteksiyon laban sa baha habang pinangangalagaan o pinahuhusay ang
halaga sa ligaw na buhay ng tunay na ari-arian.
(g) Pagmapa ng pantay na lugar sa tabi ng tubig at mga kaugnay na
aktibidad, kabilang ang pareho ng mga sumusunod:
(1) Ang pagbuo ng mga mapa ng mapanganib sa baha, kabilang ang
lahat ng kailangang pag-aaral at pagtatanong.
(2) Pagmapa ng abaniko ng mga alikabok, putik, atbp. sa pantay na
lugar sa tabi ng tubig.
5096.827. Tatlong daang milyong dolyar ($300,000,000) ay dapat
makuha, pagkaraan ng paglalaan sa kagawaran, para sa mga gawad para sa
mga proyektong pamamahala ng baha ng tubig bagyo na nakakatugon sa lahat
ng mga sumusunod na iniaatas:
(a) May di-estadong kabahagi sa gastos na hindi kukulangin sa
50 porsiyento.
(b) Hindi bahagi ng Plano ng Estado sa Pagkontrol sa Baha.
(c) Idinisenyo upang pamahalaaan ang daloy ng tubig bagyo upang
bawasan ang pinsala ng baha at kung magagawa, magkaloob ng ibang mga
benepisyo, kabilang ang muling pagkarga ng tubig sa lupa, pagpapahusay ng
kalidad ng tubig, at pagpapanumbalik ng ekosistema.
(d) Sumusunod sa angkop na mga panrehiyong plano ng pagkontrol ng
kalidad ng tubig.
(e) Kaayon ng anumang angkop na nakapaloob ng panrehiyong plano
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sa pamamahala ng tubig.
5096.828. Ang mga pondong itinatadhana ng artikulong ito ay
makukuha lamang para sa paglalaan hanggang Hulyo 1, 2016, at sa panahon
na ang halaga ng pagkakautang na ipinahintulot ng Kabanatang ito ay dapat
bawasan ng halaga ng mga pondong itinatadha ng artikulong ito na hindi
pa nailalaan.
Artikulo 16.

Mga Paggasta ng Programa

5096.953. Ang Kalihim ng Ahensiya ng mga Kayamanan ay dapat
magkaloob ng independiyenteng pagsusuri ng paggasta alinsunod sa
kabanatang ito upang matiyak na ang lahat ng pera ay ginagasta alinsunod
sa mga iniaatas ng kabanatang ito. Ang kalihim ay dapat maglathala ng isang
listahan ng lahat ng paggasta sa programa at proyekto alinsunod sa kabanatang
ito na hindi kukulangin sa taun-taon, sa nakasulat na anyo, at dapat maglagay
ng elektronikong anyo ng listahan sa Internet Web site ng Ahensiya ng
mga Kayamanan.
Artikulo 17.

Mga Tadhana sa Pananalapi

5096.955. (a) Ang mga bono sa kabuuang halaga na apat na bilyon
siyamnapung milyong dolyar ($4,090,000,000), hindi kasama ang halaga ng
anumang mga nagbabalik ng bayad na bono alinsunod sa Seksyon 5096.966,
o ang halagang kailangan, ay maaaring ipalabas at ibenta upang magkaloob
ng pondo na gagamitin sa pagsasakatuparan ng mga layuning ipinahayag
sa kabahaging ito at upang bayaran ang Umiikot na Pondo sa Paggasta ng
Pangkalahatang Obligasyong Bono alinsunod sa Seksyon 16724.5 ng Kodigo
sa Pamahalaan. Lahat ng bono, kapag naibenta, ay isang balido at dapat
bumuo ng balido at mga may-bisang obligasyon ng Estado ng California, at
ang ang buong pananampalataya at kredito ng estado ay ipinangangako para
sa nasa panahong pagbabayad ng prinsipal ng, at interes sa, mga bono kapag
ang prinsipal at interes ay dapat nang bayaran.
(b) Ang Ingat-yaman ay dapat magbenta ng mga bonong ipinahintulot
ng komite alinsunod sa seksyong ito. Ang mga bono ay dapa ibenta sa mga
tadhana at kondisyon na tinukoy sa isang resolusyon na pagtitibayin ng komite
alinsunod sa Seksyon 16731 ng Kodigo sa Pamahalaan.
5096.956. Ang mga bonong ipinahintulot ng kabanatang ito ay dapat
ihanda, isagawa, ipalabas, ibenta, bayaran, at tubusin gaya ng itinatadhana ng
Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado at lahat ng mga tadhana
ng batas na iyon na umaaplay sa mga bono at sa kabanatang ay isinasama sa
kabanatang ito na waring nakalagay nang buo sa kabanatang ito.
5096.957. (a) Para sa layunin lamang na ipahintulot ang pagpapalabas
at pagbebenta, alinsunod sa Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono,
ng mga bonong ipinahintulot ng kabanatang ito, ang Komite sa Pananalapi
ng Bono Para sa Paghahanda sa Kalamidad at Pagpigil sa Baha na sa
pamamagitan nito ay nililikha dito. Para sa mga layunin ng kabanatang ito,
ang Komite sa Pananalapi ng Bono Para sa Paghahanda sa Kalamidad at
Pagpigil sa Baha ay ang “ang komite” kung paano ginagamit ang katawagan
sa Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado. Ang komite ay
binubuo ng Kontroler, ng Direktor ng Pananalapi, at ng Ingat-yaman, o ng
kanilang mga itinalagang kinatawan. Ang Ingat-yaman ay dapat maglingkod
bilang tagapangulo ng komite. Ang mayoriya ng komite ay maaaring umakto
para sa komite.
(b) Para sa mga layunin ng Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono
ng Estado, ang kagawaran ay itinalagang ang “lupon.”
5096.958. Ang komite ay dapat magpasiya kung kailangan o hindi o
kanais-nais o hindi na magpalabas ng mga bonong ipinahintulot alinsunod
sa kabanatang ito upang maisakatuparan ang mga layuning inilarawan
sa kabanatang ito at, kung gayon, ang halaga ng mga bonong ipalalabas
at ibebenta. Ang mga kasunod na pagpapalabas ng mga bono ay maaaring
ipahintulot at ibenta upang isakatuparan ang mga aksyong ito nang pasulong,
at hindi kailangan na ang lahat ng bonong ipinahintulot na ipalabas ay ibenta
sa isang panahon.
5096.959. Dapat na may kulektahin taun-taon, sa paraan at panahon
na kapareho ng pagkulekta sa ibang kita ng estado, bilang karagdagan sa
mga ordinaryong kita ng estado, isang halaga na iniaatas upang bayaran
ang prinsipal ng, at interes sa, mga bono bawat taon, at tungkulin ng lahat ng
opisyal na inatasan ng batas ng anumang tungkulin ng pagkulekta ng mga kita
na gawin at gampanan ang bawat at lahat ng hakbang na kailangan upang
kulektahin ang karagdagang halaga.
5096.960. Sa kabila ng Seksyon 13340 ng Kodigo sa Pamahalaan, sa
pamamagitan nito ay inilalaan mula sa Pangkalahatang Pondo ng Tesorerya
ng Estado, para sa mga layunin ng kabanatang ito, ang isang halaga na
kapantay ng kabuuan ng mga sumusunod:
(a) Ang halagang kailangan taun-taon upang bayaran ang prinsipal ng,
at interes sa, mga bonong ipinalabas at ibinenta alinsunod sa kabanatang ito,
kapag ang prinsipal at interes ay dapat nang bayaran.
(b) Ang halagang kailangan upang isakatuparan ang Seksyon
5096.963, inilalaan nang walang pagsasaalang-alang sa mga taon
ng pananalapi.
5096.961. Ang kagawaran ay maaaring humiling sa Lupon ng
Pamumuhunan ng Pinagsama-samang Salapi upang gumawa ng pautang mula
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sa Kuwenta ng Pamumuhunan sa Pinagsama-samang Salapi, alinsunod sa
Seksyon 16312 ng Kodigo sa Pamahalaan, para sa mga layunin na isakatuparan
ang kabanatang ito. Ang halaga ng kahilingan ay hindi dapat humigit sa halaga
ng mga hindi pa naibebentang bono na, sa pamamagitan ng resolusyon, ay
ipinahintulot ng komite na ibenta para sa layunin na isakatuparan ang kabanatang
ito. Ang kagawaran ay dapat magsagawa ng anumang mga dokumento na
iniaatas ng Lupon ng Pamumuhunan sa Pinagsama-samang Salapi upang
makuha at bayaran ang utang. Anumang halagang ipinautang ay dapat ideposito
sa pondong ilalaan ng kagawaran alinsunod sa kabanatang ito.
5096.962. Sa kabila ng anumang tadhana ng kabanatang ito, o ng
Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado, kung ang Ingat-yaman
ay nagbenta ng mga bono na kabilang ang opinyon ng isang tagapayo sa bono
na may epekto na ang interes sa mga bono ay hindi kasama sa kabuuang kita
para sa pederal na buwis sa ilalim ng mga itinalagang kondisyon, ang Ingatyaman ay maaaring magpanatili ng mga nakahiwalay na kuwenta para sa
mga nalikom sa bono na ipinuhunan at para sa mga kinita sa pamumuhunan
sa mga nalikom na ito, at maaaring gamitin o iatas ang paggamit ng mga
nalikom na ito o kinita upang bayaran ang anumang pagsasauli, multa,
o ibang pagbabayad na iniaatas sa ilalim ng pederal na batas o gawin ang
anumang aksyon tungkol sa pamumuhunan at paggamit ng mga nalikom sa
bonong ito, gaya ng maaaring iatas o kanais-nais sa ilalim ng pederal na batas
upang mapanatili ang katayuang libre sa buwis ng mga bonong ito at upang
makakuha ng bentahe sa ilalim ng pederal na batas sa ngalan ng mga pondo
ng estadong ito.
5096.963. Para sa mga layunin na isakatuparan ang kabanatang ito,
ang Direktor ng Pananalapi ay maaaring magpahintulot ng pagkuha mula
sa Pangkalahatang Pondo ng isang halaga o mga halaga na hindi hihigit sa
halaga ng mga hindi pa naibebentang bono na ipinahintulot ibenta ng komite
para sa layunin na isakatuparan ang kabanatang ito. Anumang mga halagang
kinuha ay dapat ideposito sa pondo. Anumang pera na inihanda sa ilalim ng
seksyong ito ay dapat ibalik sa Pangkalahatang Pondo, kasama ang interes sa
kikitain ng mga halaga sa Kuwenta ng Pamumuhunan sa Pinagsama-samang
Salapi, mula sa mga nalikom mula sa pagbebenta ng mga bono para sa layunin
na isakatuparan ng kabanatang ito.
5096.964. Lahat ng perang idineposito sa pondo na galing sa pangunahin
at natipong interes ng mga bono na ibinenta alinsunod sa kabanatang ito ay
dapat ireserba sa pondo at dapat makuha para ilipat sa Pangkalahatang Pondo
bilang isang kredito sa mga paggasta para sa interes ng bono.
5096.965. Alinsunod sa Kabanata 4 (nagsisimula sa Seksyon 16720)
ng Bahagi 3 ng Dibisyon 4 ng Titulo 2 ng Kodigo sa Pamahalaan, ang gastos
sa pagpapalabas ng bono ay dapat bayaran mula sa mga nalikom sa bono.
Ang mga gastos na ito ay dapat paghatian nang ayon sa proporsiyon ng bawat
programang pinopondohan sa pamamagitan nitong batas sa bono.
5096.966. Ang mga bono ng ipinalabas at ibinenta ainsunod sa
kabanatang ito ay maaaring pagbalikan ng bayad alinsunod sa Artikulo 6
(nagsisimula sa Seksyon 16780) ng Kabanata 4 ng Bahagi 3 ng Dibisyon 4 ng
Titulo 2 ng Kodigo sa Pamahalaan, na bahagi ng Batas sa Pangkalahatang
Obligasyong Bono ng Estado. Ang pag-aproba ng mga manghahal ng estado
para sa pagpapalabas ng mga bonong inilarawan sa kabanatang ito ay kabilang
ang pag-aproba ng pagpapalabas ng anumang mga bonong ipinalabas upang
pagbalikan ng bayad ang mga bonong orihinal na ipinalabas sa ilalim ng
kabanatang ito o anumang naunang ipinalabas na nagbabalik ng bayad na
mga bono.
5096.967. Napag-alaman at ipinahahayag ng Lehislatura na, dahil ang
mga nalikom sa pagbebenta ng mga bonong ipinahintulot ng kabanatang ito ay
hindi “mga nalikom sa mga buwis” kung paano ginagamit ang katawagan 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 83
Ang inisyatibong panukalang ito ay iniharap sa mga tao alinsunod sa mga
tadhana ng Seksyon 8 ng Artikulo II ng Konstitusyon ng California.
Ang inisyatibong panukalang ito ay nagsususog at nagdaragdag sa mga
seksyon ng Kodigo sa Parusa at nagsususog sa mga seksyon ng Kodigo sa
Kawanggawa ng Pamahalaan at mga Institusyon; dahil dito, ang mga umiiral
na na tadhana na iminumungkahing tanggalin ay nilimbag sa tipong pantanggal
at ang mga bagong tadhanang iminungkahing idagdag ay nilimbag sa tipong
italika upang ipabatid na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS
SEKSYON 1. MAIKLING TITULO
Ang Batas na ito ay dapat makilala at maaaring tawaging “Batas sa Parusa
at Kontrol sa Sekswal na Maninila: Batas ni Jessica.”
SEK. 2. MGA NAPAG-ALAMAN AT PAGPAPAHAYAG
Napag-alaman at ipinahahayag ng mga Tao ang mga sumusunod:
(a) Ang Estado ng California ay kasalukuyang naglalagay ng mataas na
priyoridad sa pagpapanatili ng kaligtasan ng publiko sa pamamagitan ng isang
mataas ang kasanayan at bihasang pagpapatupad ng batas gayon din ng mga

batas na humahadlang at nagpaparusa sa kriminal na kilos.
(b) Ang mga nakagawa ng sekswal na pagkakasala ay may mataas
ng kalamangan na magkasalang muli. Alinsunod sa isang ulat ng 1998 ng
Kagawaran ng Katarungan ng Estados Unidos, ang mga nakagawa ng sekswal
na pagkakasala ay hindi malamang na gumaling at malamang na muling
magkasala, at binibiktima nila ang mga pinakainosenteng miyembro ng ating
lipunan. Higit sa dalawang-ikatlo ng mga biktima ng panggagahasa at sekswal
na pag-atake ay wala pang 18 taong gulang. Ang nakagawa ng sekswal na
pagkakasala ay may napakalaking kalamangan na gawin muli ang kanilang mga
krimen kaysa anumang ibang uri ng marahas na kriminal.
(c) Ang pornograpiya ng bata ay pinagsasamantalahan ang mga bata
at ninanakawan sila ng kanilang pagkainosente. Ang mga pag-aaral ng FBI
ay nagpakita na ang pornograpiya ay labis na nakakaimpluwensiya sa mga
aksyon ng mga nakagawa ng sekswal na pagkakasala. Ang mga estadistika
ay nagpapakita na 90% ng mga maninila na nagmomolestiya ng mga bata ay
may isang uri ng paglahok sa pornograpiya. Ang mga maninila ay madalas na
ginagamit ang pornograpiya upang tulungan ang kanilang pagmolestiya.
(d) Ang pandaigdig na paggamit ng Internet ay nagbigay-daan din sa
isang panahon ng mas malaking panganib sa ating mga bata ng mga maninila
na ginagamit ang teknolohiyang ito bilang isang kasangkapan upang akitin ang
mga bata palayo sa kanilang mga bahay at patungo sa mga mapanganib na
kalagayan. Dahil dito, upang ipakita ang pagsalungat ng lipunan sa ganitong uri
ng aktibidad, ang mga sapat na parusa ay dapat pagtibayin upang matiyak na
ang mga maninila ay hindi makakatakas sa pag-uusig.
(e) Sa mga pagbabagong ito, ang mga taga-California ay magkakaron ng
mas mabuting kalagayan upang panatilihin ang mga sarili, ang kanilang mga
anak, at ang kanilang mga komunidad na ligtas sa banta na mga nakagawa ng
sekswal na pagkakasala.
(f) Hangarin ng mga Tao sa pagpapatibay ng panukalang ito na tulungan
ang mga taga-California na mas protektahan ang mga sarili, ang kanilang mga
anak, at ang kanilang mga komunidad; hindi hangarin ng mga Tao na hiyain o
guluhin ang mga taong napatunayang gumawa ng sekswal na pagkakasala.
(g) Ang mga taga-California ay may karapatang malaman ang tungkol
sa presensiya ng mga nakagawa ng sekswal na pagkakasala sa kanilang mga
komunidad, malapit sa kanilang mga paaralan, at malapit sa kanilang mga anak.
(h) Ang California ay dapat ding gumawa ng mga karagdagang
hakbang upang subaybayan ang mga nakagawa ng sekswal na pagkakasala,
upang protektahan ang publiko laban sa mga ito, at upang magkaloob ng
sapat na parusa para at magsanggalang laban sa mga nakagawa ng sekswal na
pagkakasala, partikular ang mga bumibiktima sa mga bata. Ang mga umiiral
na batas na nagpaparusa sa mabigat na sekswal na pag-atake, mga nakagawian
ang paggawa ng sekswal na pagkakasala, at mga molestiyador ng bata ay
dapat palakasin at pahusayin. Bilang karagdagan, ang mga umiiral na batas na
nagkakaloob ng pagpiit at kontrol sa mga mararahas na sekswal na maninila ay
dapat palakasin at pahusayin.
(i) Ang mga karagdagang tagapagdulot ay kailangan upang sapat na
subaybayan at pangasiwaan ang mga sekswal na maninila at mga nagkasala.
Mahalaga na ang mga tumatagal na epekto ng pag-atake ay hindi lalong
bumiktima sa mga biktima ng sekswal na pag-atake.
(j) Ang teknolohiya ng Sistema ng Pandaigdig na Pagposisyon ay
isang kapaki-pakinabang na kasangkapan sa pagsubaybay sa mga sekswal na
maninila at ibang mga nakagawa ng sekswal na pagkakasala at isang matipid na
paggasta para sa pangangasiwa ng parol. Mahalagang magkaroon ng malapit na
pangangasiwa ng mga ganitong uri ng kriminal upang masubaybayan ang mga
nagkasala at pigilan ang mga ito na gumawa ng ibang mga krimen.
(k) Ang California ay tanging estado, sa maraming estado na nagpatibay
ng mga batas na nagpapahintulot ng di-boluntaryong pagtatalagang sibil
para sa mga taong natukoy na mararahas na sekswal na maninila, na hindi
nagtatadhana ng walang hanggang pagtatalaga. Ang California ay awtomatikong
nagpapahintulot ng isang paglilitis ng lupon ng mga tagahatol tuwing dalawang
taon may ebidensiya man o wala upang magmungkahi o patunayan na ang
itinalagang tao ay hindi na isang marahas na sekswal na maninila. Sa ganyan,
ang batas na ito ay nagpapahintulot sa California na protektahan ang mga
karapatang sibil ng mga taong itinalaga bilang mga marahas na sekswal na
maninila habang kasabay nito ay pinoprotektahan ang lipunan at ang sistema
laban sa hindi kailangan o walang-kabuluhang mga aksyon na paglilitis ng lupon
ng mga tagahatol kung walang matibay na ebidensiya upang magmungkahi ng
pagbabago sa itinalagang tao.
SEK. 3. Ang Seksyon 209 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan
upang mabasang:
209. (a) Sinumang tao na kumuha, nagkulong, naghikayan, umakit,
nagpanggap, nang-agaw, nagtago, kumidnap o nagdala ng ibang tao sa anumang
paraan na may hangarin na pigilan o ipiit,o pumipigil o nagpipiit, sa tao para
sa pagtubos gantimpala o upang mangikil o kumuha mula sa ibang tao ng pera
o mahalagang bagay, o sinumang tao na tumulong o kumunsinti sa naturang
aksyon ay nagkasala ng isang felony, at kapag napatunayan, ay dapat parusahan
ng pagkabilanggo sa bilangguan ng estado na walang posibilidad ng parol
sa mga kaso na ang sinumang taong ipinailalim sa mga naturang aksyon ay
namatay o nagtamo ng pinsala sa katawan, o sadyang ikinulong sa isang paraan
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na naghahantad sa tao sa kalamangan ng kamatayan, o dapat parusahan ng
pagkabilanggo sa bilangguan ng estado nang habambuhay na may posibilidad
ng parol sa mga kaso na walang taong namatay o napinsala ang katawan.
(b)(1) Sinumang tao na kumidnap o umagaw sa sinumang indibidwal
upang gumawa ng pagnanakaw, panggahasa, panggagahasa ng asawa, oral na
kopulasyon, sodomi o sekswal na pagpasok sa anumang paglabag sa Seksyon
264.1, 288, o 289, ay dapat parusahan ng pagkabilanggo sa bilangguan ng
estado nang habambuhay na may posibilidad ng parol.
(2) Ang subdibisyong ito ay dapat lamang umaplay kung ang pagdala sa
biktima ay higit sa ibinunga ng paggawa ng, at nagtataas ng panganib ng pinsala
sa biktima ng higit sa matatagpuan, sa hangaring napapaloob na pagkakasala.
(c) Sa lahat ng kaso na ang probasyon ay iginawad ang hukuman ay
dapat, maliban sa mga hindi pangkaraniwang kaso kung saan ang interes ng
katarungan ay pinakamahusay na mapaglilingkuran ng isang mas mababang
parusa, ay nag-aatas ng isang kondisyon ng probasyon na ang tao ay ikulong
sa kulungan ng county ng 12 buwan. Kung ang hukuman ay naggawad ng
probasyon nang hindi nag-aatas sa nasasakdal na ikulong sa kulungan ng county
ng 12 buwan, ito ay dapat tumukoy ng dahilan o mga dahilan sa pagpataw ng
mas mababang parusa.
(d) Subdibisyon (b) ay hindi dapat ipakahulugan na nagpapawalangsaysay o nakakaapekto sa Seksyon 667.61. Ang isang tao ay maaaring kasuhan
ng paglabag sa subdibisyon (b) at Seksyon 667.61. Gayunman, ang isang tao ay
hindi maaaring parusahan sa ilalim ng subdibisyon (b) at Seksyon 667.61 para
sa katulad na aksyon na bumubuo ng paglabag sa pareho ng subdibisyon (b) at
Seksyon 667.61.
SEK. 4. Ang Seksyon 220 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan
upang mabasang:
220. Bawat (a) Maliban kung itinatadhana sa subdibisyon (b),
sinumang tao na umatake sa iba na may hangarin na gumawa ng pananakit,
panggagahasa, sodomi, oral na kopulasyon o anumang paglabag sa Seksyon
264.1, 288, o 289 na pinarurusahan ay dapat parusahan ng pagkabilanggo sa
bilangguan ng estado ng dalawa, apat, o anim na taon.
(b) Sinumang tao, sa paggawa ng isang pagnanakaw na unang digri,
gaya ng nilinaw sa subdibisyon (a) ng Seksyon 460, ay umatake sa iba na may
hangarin na gumawa ng panggagasa, sodomi, oral na kopulasyon, anumang
paglabag sa Seksyon 264.1, 288, o 289 ay dapat parusahan ng pagkabilanggo
sa bilangguan ng estado nang habambuhay na may posibilidad ng parol.
SEK. 5. Ang Seksyon 269 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan
upang mabasang:
269. (a) Sinumang tao na gumawa ng alinman sa mga sumusunod na
aksyon sa isang bata na wala pang 14 taong gulang at 10 pito o higit na taon
na mas bata kaysa sa taong nagkasala ng mabigat na sekswal na pag-atake ng
isang bata:
(1) Isang Panggagahasa, bilang paglabag sa talataan (2) o (6) ng
subdibisyon (a) ng Seksyon 261.
(2) Isang Panggagahasa o sekswal na pagpasok, magkasabay, bilang
paglabag sa Seksyon 264.1.
(3) Sodomi, bilang paglabag sa talataan (2) o (3) ng subdibisyon (c), o
subdibisyon (d), ng Seksyon 286, kapag ginawa sa pamamagitan ng puwersa,
karahasan, panggigipit, panggugulo, o pangamba ng kaagad at bawal na pinsala
sa katawan sa biktima o ibang tao..
(4) Oral na kopulasyon, bilang paglabag sa talataan (2) o (3) ng
subdibisyon (c), o subdibisyon (d), ng Seksyon 288a, kapag ginawa sa
pamamagitan ng puwersa, karahasan, panggigipit, panggugulo, o pangamba ng
kaagad at bawal na pinsala sa katawan sa biktima o ibang tao..
(5) Isang Sekswal na pagpasok, bilang paglabag sa subdibisyon (a) ng
Seksyon 289.
(b) Sinumang tao na lumabag sa seksyong ito ay nagkasala ng isang
felony at dapat parusahan ng pagkabilanggo sa bilangguan ng estado ng 15 taon
hanggang habambuhay.
(c) Ang hukuman ay dapat magpataw ng isang magkasunod na
sentensiya para sa bawat pagkakasala na nagresulta sa isang pagpapatunay
ng pagkakasala sa ilalim ng seksyong ito kung ang krimen ay may hiwalay na
mga biktima o kasangkot ang kaparehong biktima sa magkahiwaly na okasyon
gaya ng nilinaw sa subdibisyon (d) ng Seksyon 667.6.
SEK. 6. Ang Dibisyon 288.3 ay idinaragdag sa Kodigo sa Parusa,
upang mabasang:
288.3. (a) Sinumang tao na tumawag o nakipag-ugnayan sa isang
menor, nagtangkang kumontak o makipag-ugnayan sa isang menor na alam o
makatwirang dapat malaman na ang tao ay isang menor, na may hangarin na
gumawa ng pagkakasalang tinukoy sa Seksyon 207, 209, 261, 264.1, 273a, 286,
288, 288a, 288.2, 289, 311.1, 311.2, 311.4 o 311.11 na kasangkot ang isang
menor ay dapat parusahan ng pagkabilanggo sa bilangguan ng estado para sa
taning na itatakda para sa pagtatangkang gawin ang hangad na pagkakasala.
(b) Gaya ng pagkakagamit sa seksyong ito, ang “ kumontak o
nakipag-ugnayan sa “ ay dapat kabilang ang tuwiran at di-tuwirang kontak
o komunikasyon na maaaring makamit nang personal o sa pamamagitan ng
isang ahente o ahensiya, anumang nakalimbag na paraan, anumang serbisyo
postal, isang karaniwang tagapagdala o komunikasyon na karaniwang

128 | Teksto ng mga Iminumungkahing Batas

tagapagdala, anumang sistema ng mga elektronikong komunikasyon, o
anumang mga telekomunikasyon, kable, kompyuter, o mga komunikasyon ng
radyong kagamitan o sistema.
(c) Sinumang taong napatunayang nagkasala ng paglabag sa subdibisyon
(a) na dating napatunayang nagkasala ng paglabag sa subdibisyon (a) ay
dapat parusahan ng karagdagan at magkasunod na taning ng pagkabilanggo
sa bilangguan ng estado ng limang taon.
SEK. 7. Ang Seksyon 290.3 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan
upang mabasang:
290.3. (a) Sinumang tao na napatunayang nagkasala ng pagkakasalang
tinukoy sa subdibisyon (a) of Seksyon 290 ay dapat, bilang karagdagan sa
anumang pagkabilanggo o multa, o pareho, ipinataw para sa paglabag paggawa
ng napapaloob na pagkakasala, parusahan ng isang multa o dalawang tatlong
daang dolyar ($200) ($300) sa unang napatunayang pagkakasala o isang multa
na tatlong limang daang dolyar ($300) ($500) sa ikalawa at bawat kasunod na
pagkakasala, maliban kung ipinasiya ng hukuman na ang nasasakdal ay walang
kakayahang magbayad ng multa.
Isang halagang kapantay ng lahat ng multang kinulekta alinsunod sa
subdibisyong ito sa naunang buwan pagkatapos mapatanuyang nagkasala, o
pagkatapos ng pagkawala ng piyansa ng, sinumang tao na inaresto para sa, o
napatunayang nagkasala ng, paggawa ng pagkakasala na tinukoy sa subdibisyon
(a) ng Seksyon 290, ay dapat ilipat minsan sa isang buwan ng ingat-yaman ng
county sa Kontroler para ideposito sa Pangkalahatang Pondo. Ang mga perang
idineposito sa Pangkalahatang Pondo alinsunod sa subdibisyong ito ay dapat
ilipat sa Kontroler gaya ng itinatadhana sa subdibisyon (b).
(b) Mula Maliban kung itinatadhana sa subdibisyon (d), mula sa mga
perang idineposito alinsunod sa subdibisyon (a) bilang resulta ng ikalawa at
kasunod na napatunayang pagkakasala ng Seksyon 290, isang-ikatlo ay dapat
ilipat sa Pondo ng Nakagawian ang Sekswal na Pagkakasala ng Kagawaran
ng Katarungan, gaya ng itinatadhana sa talataan (1) ng subdibisyong ito.
Mula sa natitira sa lahat ng perang idineposito alinsunod sa subdibisyon
(a), 50 porsiyento ay dapat ilipat sa Pondo ng Nakagawian ang Sekswal na
Pagkakasala ng Kagawaran ng Katarungan, gaya ng itinatadhana sa talataan (1),
25 porsiyento ay dapat ilipat sa Pondo ng Pagsusuri ng DNA ng Kagawaran ng
Katarungan, gaya ng itinatadhana sa talataan (2), at 25 porsiyento ay dapat ilaan
nang pantay sa mga county na nagpapanatili na isang lokal na laboratoryo ng
DNA, gaya ng itinatadhana sa talataan (3).
(1) Ang mga perang ito na itinalaga ay dapat ilipat sa Pondo ng
Nakagawian ang Sekswal na Pagkakasala ng Kagawaran ng Katarungan na
nilikha alinsunod sa talataan (5) ng subdibisyon (b) ng Seksyon 11170 at,
kapag inilaan ng Lehislatura, ay dapat gamitin para sa mga layunin ng Kabanata
9.5 (nagsisimula sa Seksyon 13885) at Kabanata 10 (nagsisimula sa Seksyon
13890) ng Titulo 6 ng Bahagi 4 para layunin ng pagsubaybay, pagdakip, at paguusig sa mga nakagawian ang sekswal na pagkakasala.
(2) Ang mga perang itinalaga ay dapat dalhin sa Kagawaran ng
Katarungan at ilipat sa Pondong ng Pagsusuri ng DNA ng Kagawaran ng
Katarungan, na sa pamamagitan nito ay nililikha, para sa eksklusibong layunin
na suriin ang mga sampol ng deoxyribonucleic acid (DNA) para sa mga layunin
ng pagpapatupad ng batas. Ang mga pera sa pondong iyon ay dapat makuha
para sa paggasta pagkalaan ng Lehislatura.
(3) Ang mga perang ito na itinalaga ay dapat ilaan nang pantay at
ipamahagi tuwing tatlong buwan sa mga county na nagpapanatili ng isang
lokal na laboratoryo ng pagsusuri ng DNA. Bago gumawa ng anumang mga
paglalaan sa ilalim ng talataang ito, ang Kontroler ay dapat magbawas ng
tinantiyang gastos na magagasta upang itatag at pangasiwaan ang pagbabayad
ng mga pondong ito sa mga county. Anumang pondong inilaan sa isang
county alinsunod sa talataang ito ay dapat gamitin ng county na iyon para sa
eksklusibong layunin na suriin ang mga sampol ng DNA para sa mga layunin
ng pagpapatupad ng batas.
(c) Sa kabila ng anumang tadhana ng seksyong ito, ang Kagawaran ng
Pagwawasto o Kagawaran ng Awtoridad ng Kabataan ay maaaring kumulekta
ng isang multa na ipinapataw alinsunod sa seksyong ito mula sa isang taong
napatunayang nagkasala ng paglabag sa alinmang pagkakasala na nakalista sa
subdibisyon (a) ng Seksyon 290, na nagreresulta sa pagpiit sa isang pasilidad
sa ilalim ng hurisdiksiyon ng Kagawaran ng Pagwawasto o ng Kagawaran
ng Awtoridad ng Kabataan. Lahat ng perang nakulekta ng Kagawaran
ng Pagwawasto o ng Kagawaran ng Awtoridad ng Kabataan sa ilalim ng
subdibisyong ito ay dapat ilipat, minsan sa isang buwan, sa Kontroler para
ideposito sa Pangkalahatang Pondo, gaya ng itinatadhana sa subdibisyon (a),
para paglipat ng Kontroler, gaya ng itinadhana sa subdibisyon (b).
(d) Isang halagang kapantay ng isang daang dolyar para sa bawat
multa na ipinapataw alinsunod sa subdibisyon (a) na higit sa isang daang
dolyar ay dapat ilipat sa Kagawaran ng Pagwawasto at Pagbabagong-tatag
upang bayaran ang gastos ng sistema ng pandaigdig na pagposisyon na
ginagamit upang subaybayan ang mga paroladong nakagawa ng sekswal na
pagkakasala.
SEK. 8. Ang Seksyon 311.11 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan
upang mabasang:
311.11. (a) Sinumang tao na sadyang nagdala o kumokontrol ng
anumang bagay, pagkatawan ng impormasyon, datos, o imahen, kabilang ang,
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pero hindi limitado sa, anumang pelikula, piraso ng pelikula, retrato, negatibo,
slide, retratong kopya, videotape, video laser disc, kagamitang kompyuter,
programa ng kompyuter, media na pagtatago ng datos, CD-ROM, o kagamitang
nilikha ng kompyuter o anumang ibang nilikha ng kompyuter na imahen na
nagtataglay o nagsasama sa anumang paraan, ng anumang pelikula o piraso
ng pelikula, ang paglikha nito ay kaugnayang paggamit ng isang tao na wala
pang 18 taong gulang, alam na ang bagay ay naglalarawan ng isang taong wala
pang 18 taong gulang na personal na lumalahok sa o gumagaya ng sekswal
na kilos, gaya ng nilinaw sa subdibisyon (d) ng Seksyon 311.4, ay nagkasala
ng pampublikong pagkakasala felony at dapat parusahan ng pagkabilanggo sa
bilangguan ng estado, o isang kulungan ng county ng hanggang isang taon, o
ng isang multa na hindi hihigit sa dalawang libo limang daang dolyar ($2,500),
o sa pamamagitan ng pareho ng multa at pagkabilanggo.
(b) Kung ang Bawat tao na gumawa ng isang paglabag sa subdibisyon
(a), at nauna nang napatunayang nagkasala ng isang paglabag sa seksyong ito, o
ng paglabag sa subdibisyon (b) ng Seksyon 311.2, o subdibisyon (b) ng Seksyon
311.4, siya isang pagkakasalang inilarawan sa subtalataan (A) ng talataan
(2) ng subdibisyon (a) ng Seksyon 290, o isang pagtatangka na gumawa ng
alinman sa mga binanggit sa itaas na mga pagkakasala, ay nagkasala ng isang
felony at dapat parusahan ng pagkabilanggosa bilangguan ng estado ng dalawa,
apat, o anim na taon.
(c) Hindi kailangang patunayan na ang bagay ay mahalay upang itatag
ang isang paglabag ng seksyong ito.
(d) Ang seksyong ito ay hindi umaaplay sa mga guhit, pigurina, estatwa,
o anumang pelikula na minarkahan ng Kapisanan ng Gumagalaw ng Larawan
ng Amerika, at hindi rin ito umaaplay sa nasa tunay na panahon na mga
mensahe sa telepono kapag inihatid, ikinalat o ipinamahagi bilang bahagi ng
isang pangkomersiyong transaksiyon.
SEK. 9. Ang Seksyon 667.5 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan
upang mabasang:
667.5. Ang pagtataas ng mga taning sa bilangguan para sa mga bagong
pagkakasala dahil sa mga naunang taning ng pagkabilanggo ay dapat ipataw
gaya ng mga sumusunod:
(a) Kung saan ang mga bagong pagkakasala ay isa sa mga mararahas
na felony na tinukoy sa subdibisyon (c), bilang karagdagan sa at kasunod
sa anumang ibang Taning ng Pagkabilanggo dito, ang hukuman ay dapat
magpataw ng isang tatlong-taon na taning para sa bawat naunang nakahiwalay
na taning ng pagkabilanggo ng nasasakdal kapag ang naunang pagkakasala ay
isa sa mararahas na felony na tinukoy sa subdibisyon (c). Gayunman, walang
karagdagang taning na dapat ipataw sa ilalim ng subdibisyong ito para sa
anumang Taning ng Pagkabilanggo bago ang isang panahon na 10 taon kung
saan ang nasasakdal ay namamalaging malaya mula sa pareho ng pag-iingat
sa bilangguan at ng paggawa ng isang pagkakasala na nagresulta sa isang
napatunayang felony.
(b) Maliban kung ang subdibisyon (a) umaaplay, kung saan ang bagong
pagkakasala ay isang felony na ang sentensiyang pagkabilanggo ay ipinapataw,
bilang karagdagan at kasunod ng anumang ibang Taning ng Pagkabilanggo, ang
hukuman ay dapat magpataw ng isang-taon na tanng para sa bawat naunang
nakahiwalay na taning ng pagkabilanggo na pinagsilbihan para sa anumang
felony; sa kondisyon na walang kargdagang taning na dapat ipataw sa ilalim ng
subdibisyong ito para sa anumang taning ng pagkabilanggo na ipinagsilbi bago
ang isang panahon na limang taon kung saan ang nasasakdal ay namalaging
malaya sa pag-iingat sa bilangguan at sa paggawa ng pagkakasala na nagresulta
sa napatunayang felony.
(c) Para sa layunin ng seksyong ito, ang “marahas na felony” ay
nangangahulugang ang sumusunod:
(1) Pagpatay o boluntaryong pagpaslang.
(2) Pananakit.
(3) Panggagahasa gaya ng nilinaw sa talataan (2) o (6) ng subdibisyon (a)
ng Seksyon 261 o talataan (1) o (4) ng subdibisyon (a) ng Seksyon 262.
(4) Sodomi sa pamamagitan ng puwersa, karahasan, panggigipit,
panggugulo, o pangamba ng kaagad at bawal na pinsala sa katawan ng biktima
o ibang tao gaya ng nilinaw sa subdibisyon (c) o (d) ng Seksyon 286.
(5) Oral na kopulasyon sa pamamagitan ng puwersa, karahasan, panggigipit,
panggugulo, o pangamba ng kaagad at bawal na pinsala sa katawan sa biktima o
ibang tao gaya ng nilinaw sa subdibisyon (c) o (d) ng Seksyon 288a.
(6) Ang mahahalay na aksyon sa isang bata na wala pang 14 taon o
malibog na aksyon gaya ng nilinaw sa subdibisyon (a) o (b) ng Seksyon 288.
(7) Anumang felony na pinarurusahan ng kamatayan o pagkabilanggo sa
bilangguan ng estado para sa habambuhay.
(8) Alinmang felony kung saan ang nasasakdal ay nagdulot ng malaking
pinsala sa katawan sa sinumang tao na iba sa isang kasabwat na kinasuhan at
napatunayan gaya ng itinatadhana para sa Seksyon 12022.7, 12022.8, o 12022.9
sa o pagkaraan ng Hulyo 1, 1977, o gaya ng tinukoy bago ang Hulyo 1, 1977, sa
mga Seksyon 213, 264, at 461, o anumang felony na ang nasasakdal ay gumamit
ng baril na ang paggamit ay ikinaso at napatunayan gaya ng itinatadhana sa
subdibisyon (a) ng Seksyon 12022.3, o Seksyon 12022.5 o 12022.55.
(9) Anumang pagnanakaw.
(10) Panununog, bilang paglabag sa subdibisyon (a) o (b) ng Seksyon 451.

(11) (3) Ang pagkakasala Sekswal na pagpasokgaya na nilinaw sa
subdibisyon ng (a) o (j) ng Seksyon 289 kung saan ang aksyon ay ginawa laban
sa biktima a pamamagitan ng puwersa, karahasan, panggigipit, panggugulo, o
pangamba ng kaagad at bawal na pinsala sa katawan ng biktima o ibang tao..
(12) Tangkang pagpatay.
(13) Isang paglabag sa Seksyon 12308, 12309, o 12310.
(14) Pagkidnap.
(15) Pag-atake na may hangaring gumawa ng pananakit, panggagahasa,
sodomi, o oral na kopulasyon isang tinukoy na felony, bilang paglabag sa
Seksyon 220.
(16) Patuloy na sekswal na pang-aabuso ng isang bata, bilang paglabag
sa Seksyon 288.5.
(17) Pang-aagaw ng sasakyan, gaya ng nilinaw sa subdibisyon (a) ng
Seksyon 215.
(18) Isang Panggagahasa, panggagahasa ng asawa, o sekswal na
pagpasok, magkasabay, bilang paglabag sa Seksyon 264.1.
(19) Pangingikil, gaya ng nilinaw sa Seksyon 518, na bubuo ng isang
felony na paglabag na Seksyon 186.22 ng Kodigo sa Parusa.
(20) Mga banta sa biktima o testigo, gaya ng nilinaw sa Seksyon 136.1, na
bubuo ng isang felony na paglabag sa Seksyon 186.22 ng Kodigo sa Parusa.
(21) Anumang pagnanakaw sa unang digri, gaya ng nilinaw sa
subdibisyon (a) ng Seksyon 460, kung saan ito ay ikinaso at napatunayan na
ang ibang tao, na iba sa kasabwat, ay naroroon sa tirahan sa oras ng paggawa
ng pagnanakaw.
(22) Anumang paglabag sa Seksyon 12022.53.
(23) Isang paglabag ng subdibisyon (b) o (c) ng Seksyon 11418. Napagalaman at ipinahahayag ng Lehislatura na ang mga tinukoy na krimeng ito
ay nararapat sa espesyal na pagsasaalang-alang kapag nagpapataw ng isang
sentensiya upang ipakita ang pagkondena ng lipunan sa mga pambihirang
krimen na ito ng karahasan laban sa tao.
(d) Para sa mga layunin ng seksyong ito, ang nasasakdal ay dapat ituring
na namamalagi sa bilangguan para sa pagkakasala hanggang ang opisyal na
pagpapalabas mula sa pag-iingat o hanggang palayain sa parol, alinman ang
mauna, kabilang ang anumang panahon na ang nasasakdal ay namamalaging
napapailailalim sa muling pagkabilanggo para sa pagtakas mula sa pag-iingat o
muling ibinilanggo sa pagpapawalang-saysay ng parol. Ang mga karagdagang
parusa na itinatadhana para sa naunang taning ng pagkabilanggo ay hindi dapat
ipataw maliban kung ang mga ito ay ikinaso at inamin o ipinasiyang totoo; sa
aksyon para sa bagong pagkakasala.
(e) Ang mga karagdagang parusa na itinatadhana para sa naunang
Taning ng Pagkabilanggo ay hindi dapat ipataw para sa naunang felony na
ang nasasakdal ay hindi naglingkod ng naunang nakahiwalay na taning sa
bilangguan ng estado.
(f) Ang isang naunang napatunayang felony ay kabilang ang isang
napatunayang pagkakasala sa ibang hurisdiksiyon para sa isang pagkakasala na,
kung ginawa sa California, ay pinarurusahan ng pagkabilanggo sa bilangguan
ng estado kung ang nasasakdal ay nagsilbi ng isang taon o higit sa bilangguan
para sa pagkakasala sa ibang hurisdiksiyon. Ang isang naunang napatunayang
felony ay kabilang ang isang napatunayang pagkakasala sa ibang hurisdiksiyon
para sa isang pagkakasala na kabilang ang lahat ng elemento ng partikular na
felony gaya ng nilinaw sa ilalim ng batas ng California kung ang nasasakdal
ay nagsilbi ng isang taon o higit sa bilangguan para sa pagkakasala sa ibang
hurisdiksiyon.
(g) Ang naunang nakahiwalay na taning ng pagkabilanggo para sa mga
layunin ng seksyong ito ay dapat mangahulugan ng isang patuloy na kinumpletong
panahon ng pagkabilanggo na ipinataw para sa partikular na pagkakasala lamang
o isang kombinasyon ng kasabay o magkakasunod na sentensiya para sa ibang
mga krimen, kabilang ang anumang muling pagkabilanggo sa pagpapawalangsaysay ng parol na hindi sinamahan ng isang bagong pagtatalaga sa bilangguan,
at kabilang ang anumang muling pagkabilanggo pagkaraan ng pagtakas mula
sa pagkabilanggo.
(h) Ang pagsisilbi ng taning ng pagkabilanggo ay kabilang ang anumang
oras ng pagkabilanggo sa alinmang bilangguan ng estado o pederal na instusyon
ng pagpaparusa bilang parusa para sa paggawa ng isang pagkakasala, kabilang
ang pagpiit sa isang ospital o ibang institusyon o pasilidad na ibinilang na
paggugol ng panahon ng pagkabilanggo sa hurisdiksiyon ng pagpiit.
(i) Para mga layunin ng seksyong ito, isang pagtatalaga sa Kagawaran ng
Estado ng Kalusugan ng Isip bilang isang nakagawa ng sekswal na pagkakasala
na hindi maaayos ang isip kasunod ng napatunayang pagkakasala ng isang
felony, na ang pagtatalaga na higit sa isang taon ang tagal, ay dapat ituring na
naunang Taning ng Pagkabilanggo.
(j) Para sa mga layunin ng Seksyong ito, kapag ang isang taong
napapailalim sa pag-iingat, kontrol, at disiplina ng Direktor ng Pagwawasto
ay ipiniit sa sa isang pasilidad na pinatatakbo ng Kagawaran ng Awtoridad
ng Kabataan, ng pagpiit na ito ay dapat ituring na isang taning na ginugol sa
bilangguan ng estado.
(k) Sa kabila ng mga subdibisyon (d) a (g) o anumang ibang tadhana
ng batas, kung saan ang mga bagong pagkakasala ay ginawa habang ang
nasasakdal ay pansamantalang tinanggal sa bilangguan alinsunod sa Seksyon
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2690 o habang ang nasasakdal ay inilipat sa isang pasilidad ng komunidad
alinsunod sa Seksyon 3416, 6253, o 6263, o habang ang nasasakdal ay nasa
bakasyon alinsunod sa Seksyon 6254, ang nasasakdal ay dapat na napapailalim
sa buong pagpapahusay na itinatadhana sa seksyong ito.
Ang subdibisyong ito ay hindi dapat umaplay kapag ang isang buo,
nakahiwalay, at kasunod na taning ay ipinataw alinsunod sa anumang ibang
tadhana ng batas.
SEK. 10. Ang Seksyon 667.51 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan
upang mabasang:
667.51. (a) Sinumang tao na natagpuang nagkasala napatunayang
nagkasala ng paglabag sa Seksyon 288 o 288.5 ay dapat tumanggap ng isang
limang-taong pagpapataas para sa isang naunang napatunayang pagkakasala
na nakalista tinukoy sa subdibisyon (b), sa kondisyon na walang karagdagang
taning na dapat ipataw sa ilalim ng subdibisyong ito para sa anumang taning ng
pagkabilanggo na pinagsilbihan bago ang isang panahon na 10 taon kung saan
ang nasasakdal na namamalaging malaya ng parehong pag-iingat sa bilangguan
at ang paggawa ng pagkakasala na nagresulta sa isang napatunayang felony..
(b) Seksyon 261, 262, 264.1, 269, 285, 286, 288, 288a, 288.5, o 289,
o anumang pagkakasala na ginawa sa ibang hurisdiksiyon na kabilang ang
lahat ng elemento ng alinman sa mga pagkakasala na nakalagay sa tinukoy sa
subdibisyon.
(c) Seksyon 261, 264.1, 286, 288, 288a, 288.5, o 289, o anumang
pagkakasala na ginawa sa ibang hurisdiksiyon na kabilang ang lahat ng elemento
ng alinman sa mga nagkasalang nakalagay sa subdibisyong ito.
(d) Isang paglabag sa Seksyon 288 o 288.5 ng isang tao na naunang
napatunayang nagkasala ng dalawa o higit na beses ng isang pagkakasala na
nakalista tinukoy sa subdibisyon (c) ay pinarurusahan bilang isang felony (b)
ay dapat parusahan ng pagkabilanggo sa bilangguan ng estado para sa 15
taon hanggang habambuhay. Gayunman, kung ang dalawa o higit na naunang
pagkakasala ay mga paglabag sa Seksyon 288, ang subdibisyon ay angkop
lamang kung ang kasalukuyang paglabag o isa o higit na naunang napatunayang
pagkakasala ay para sa pagkakasala na iba sa paglabag sa subdibisyon (a) ng
Seksyon 288. Para sa mga layunin ng subdibiyong ito, ang isang naunang
napatunayang pagkakasala ay iniaatas na para sa mga bintang na dinala at
nilitis nang magkakahiwalay. Ang mga tadhana ng Artikulo 2.5 (nagsisimula sa
Seksyon 2930) ng Kabanata 7 ng Titulo 1 ng Bahagi 3 ay dapat umaplay upang
bawasan ang anumang pinakamaikling taning sa isang bilangguan ng estado na
ipinapataw alinsunod sa seksyong ito, pero ang tao ay hindi dapat palayain sa
parol o naunang panahon.
SEK. 11. Ang Seksyon 667.6 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan
upang mabasang:
667.6. (a) Sinumang tao na napatunayang nagkasala ng paglabag sa
talataan (2), (3), (6), o (7) ng subdibisyon (a) ng Seksyon 261, talataan (1), (4),
o (5) ng subdibisyon (a) ng Seksyon 262, Seksyon 264.1, subdibisyon (b) ng
Seksyon 288, Seksyon 288.5 o subdibisyon (a) ng Seksyon 289, ng paggawa ng
sodomi na paglabag sa subdibisyon (k) ng Seksyon 286, ng paggawa ng oras na
kopulasyon na paglabag sa subdibisyon (k) ng Seksyon 288a, o ng paggawa ng
sodomi o oral kopulasyon na paglabag sa Seksyon 286 or 288a sa pamamagitan
ng puwersa, karahasan, pangigipit, panggugulo, o pangamba sa kaagad at labag
na pinsala sa katawan ng biktima o ibang tao napatunayan sa isang pagkakasala
na tinukoy sa subdibisyon (e) at napatunayang dati nang nagkasala ng alinman
sa mga pagkakasalang ito ay dapat tumanggap ng isang limang-taong pagtaas
para sa bawat isa ng mga naunang napatunayang pagkakasala sa kondisyon na
walang pagtataas na dapat ipataw sa ilalim ng subdibisyong ito para sa anumang
napatunayang pagkakasala na nangyari bago ang isang panahon na 10 taon kung
saan ang tao ay namamalaging malaya sa pareho ng pag-iingat ng bilangguan at
ng paggawa ng isang pagkakasala na nagresulta sa isang napatunayang felony.
Bilang karagdagan sa limang-taong pagtataas na ipinapataw sa subdibisyong
ito, ang hukuman ay maaari ring magpataw ng isang multa na hindi hihigit sa
dalawampung libong dolyar ($20,000) para sa sinuman na sinentensiyhan sa
ilalim ng mga tadhanang ito. Ang multang ipinapataw at nakulekta alinsunod sa
subdibisyong ito ay dapat ideposito sa Pondong Tulong sa Testigo ng Biktima
upang makuha para ilaan upang pondohan at mga sentro sa pagpapayo sa
biktima ng sekswal na pagsasamantala ng bata at sekswal na pang-aabuso ng
bata at mga programang pagpigil na itinatag ng Seksyon 13837.
(b) Sinumang tao na napatunayang nagkasala ng isang pagkakasala
na tinukoy sa subdibisyon (a) (e) at nagsilbi na dalawa o higit na taning ng
pagkabilanggo gaya ng nilinaw sa Seksyon 667.5 para sa anumangpagkakasala
na tinukoy sa subdibisyon (a), ng mga pagkakasalang ito ay dapat tumanggap ng
isang 10-taon na pagtaaas para sa bawat isa ng mga taunang taning sa kondisyon
na walang karagdagang pagtataas na dapat ipataw ilalim ng subdibisyonng ito
para sa anumang taning ng bilangguan na ipinagsilbi bago ang isang panahon
na 10 taon kung saan ang tao ay namalaging malaya sa pareho ng pag-iingat ng
bilangguan at ng paggawa ng pagkakasala na nagresulta sa isang napatunayang
felony. Bilang karagdagan sa 10-taong pagtataas na ipinapataw sa subdibisyong
ito, ang hukuman ay maaari ring magpataw ng isang multa na hindi hihigit sa
dalawampung libong dolyar ($20,000) para sa sinuman na sinentensiyahan sa
ilalim ng subdibisyong ito. Ang multang ipinapataw at nakulekta alinsunod sa
subdibisyong ito ay dapat idepositio sa Pondo ng Tulong sa Testigong Biktima
upang makuha para ilaan upang pondohan mga sentro sa pagpapayo sa biktima
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ng sekswal na pagsasamantala ng bata at sekswal na pang-aabuso ng bata at
mga programang pagpigil na itinatag ng Seksyon 13837.
(c) Sa halip ng taning na itinatadhana sa Seksyon 1170.1, ang isang buo,
hiwalay, at magkasunod na taning na maaaring ipataw para sa bawat paglabag
sa Seksyon 220, na iba sa pag-atake na may hangaring gumawa ng pananakit,
sa kondisyon na ang tao ay dati nang napatunayang nagkasala ng paglabag
sa Seksyon 220 para sa pagkakasala na iba sa pag-atake na may hangaring
gumawa ng pananakit, talataan (2), (3), (6), o (7) ng subdibisyon (a) ng Seksyon
261, talataan (1), (4), o (5) ng subdibisyon (a) ng Seksyon 262, Seksyon 264.1,
subdibisyon (b) ng Seksyon 288, Seksyon 288.5 o subdibisyon (a) ng Seksyon
289, ng paggawa ng sodomi bilang paglabag sa subdibisyon (k) ng Seksyon
286, ng paggawa ng oral na kopulasyon bilang paglabag sa subdibisyon (k) ng
Seksyon 288a, o ng paggawa ng sodomi o oral na kopulasyon bilang paglabag
sa Seksyon 286 o 288a sa pamamagitan ng puwersa, karahasan, panggigipit,
panggugulo, o pangamba ng kaagad at labag na pinsala sa katawan ng biktima
o ibang tao ang krimen ay ginawa man o hindi sa isang transaksiyon isang
pagkakasala na tinukoy sa subdibisyon (e) kung ang krimen ay kasangkot
ang kaparehong biktima sa iisang okasyon. Ang isang taning ay maaaring
ipataw na magkasunod alinsunod sa subdibisyong ito kung ang isang tao ay
napatunayang nagkasala ng kahit isang pagkakasalang tinukoy sa subdibisyon
(e). Kung ang taning ay ipinataw nang magkasunod alinsunod sa subdibisyong
ito, ito ay dapat pagsilbihan na magkasunod sa anumang ibang taning ng
pagkabilanggo at dapat magsimula mula sa oras na ang tao ay ilalabas na sana
mula sa bilangguan. Ang taning ay hindi dapat isama sa anumang pagpapasiya
alinsunod sa Seksyon 1170.1. Anumang ibang taning na ipinataw kasunod ng
taning na iyon ay dapat isama dito pero dapat magsimula sa panahon na ang tao
ay ilalabas sana sa bilangguan.
(d) Ang isang buo, hiwalay, at magkasunod na taning ay dapat
pagsilbihan ipataw para sa bawat paglabag sa Seksyon 220, iba sa pag-atake
na may hangarin na gumawa ng pananakit, sa kondisyon na ang tao ay dating
napatunayang nagkasala ng paglabag sa Seksyon 220 para sa isang pagkakasala
na iba sa pag-atake na may hangaring gumawa ng pananakit, talataan (2),
(3), (6), o (7) ng subdibisyon (a) ng Seksyon 261, talataan (1), (4), o (5) ng
subdibisyon (a) ng Seksyon 262, Seksyon 264.1, subdibisyon (b) ng Seksyon
288, subdibisyon (a) ng Seksyon 289, ng paggawa ng sodomi bilang paglabag
sa subdibisyon (k) ng Seksyon 286, ng paggawa ng oral na kopulasyon bilang
paglabag sa subdibisyon (k) ng Seksyon 288a, o ng paggawa ng sodomi o oral
na kopulasyon bilang paglabag sa Seksyon 286 o 288a sa pamamagitan ng
puwersa, karahasan, panggigipit, panggugulo, o pangamba ng kaagad at labag
na pinsala sa katawan sa biktima o ibang tao isang pagkakasala na tinukoy sa
subdibisyon (e) kung sa mga krimen ay kasangkot ang kaparehong biktima sa
magkahiwalay na okasyon.
Sa pagpapasiya kung ang mga krimen laban sa iisang biktima ay ginawa
sa magkahiwalay na okasyon sa ilalim ng subdibisyong ito, dapat isaalangalang ng hukuman kung, sa pagitan ng paggawa ng isang sekswal na krimen
at iba, ang nasasakdal ay may makatwirang pagkakataon na pag-isipan ang
kanyang mga aksyon at napagtuloy pa rin sa sekswal na pag-atake. Ang tagal
ng oras sa pagitan ng mga krimen, o kung ang nasasakdal ay nawalan o iniwan
ang kanyang pagkakataon na umatake, ay dapat, sa loob at sa sarili nito, na
nagpapasiya ng isyu kung ang mga krimen ay nangyari sa magkakahiwalay
na okasyon.
Ang taning ay dapat pagsilbihan nang kasabay ng anumang ibang taning
ng pagkabilanggo at dapat magsimula mula sa oras na ang tao ay ilalabas na sana
mula sa bilangguan. Ang taning ay hindi dapat isama sa anumang pagpapasiya
alinsunod sa Seksyon 1170.1. Anumang ibang taning na ipinataw kasunod ng
taning na iyon ay dapat isama dito pero dapat magsimula sa panahon na ang tao
ay ilalabas sana sa bilangguan.
(e) Ang seksyong ito ay dapat umaplay sa mga sumusunod na
pagkakasala:
(1) Isang Panggagahasa, bilang paglabag sa talataan (2), (3), (6), o (7)
ng subdibisyon (a) ng Seksyon 261.
(2) Isang panggagahasa sa asawa, bilang paglabag sa talataan ((1), (4),
o (5) ng subdibisyon (a) ng Seksyon 262.
(3) Isang Panggagahasa, panggagahasa ng asawa, o sekswal na
pagpasok, magkasabay, bilang paglabag sa Seksyon 264.1.
(4) Sodomi, bilang paglabag sa talataan (2) o (3) ng subdibisyon (c), o
subdibisyon (d) o (k), ng Seksyon 286.
(5) Mahalay o malibog na aksyon, bilang paglabag sa subdibisyon (b)
ng Seksyon 288.
(6) Patuloy na sekswal na pang-aabuso ng isang bata, bilang paglabag
sa Seksyon 288.5.
(7) Oral na kopluasyon, bilang paglabag sa talataan (2) o (3) ng
subdibisyon (c), o subdibisyon (d) o (k), ng Seksyon 288a.
(8) Sekswal na pagpasok, bilang paglabag sa subdibisyon (a) o (g) ng
Seksyon 289.
(9) Bilang kasalukuyang pagkakasala sa ilalim ng subdibisyon (c) o
(d), pag-atake na may hangarin na gumawa ng isang tinukoy na sekswal na
pagkakasala, bilang paglabag sa Seksyon 220.
(10) Bilang naunang napatunayang pagkakasala sa ilalim ng subdibisyon
(a) o (b), ang pagkakasala na ginawa sa ibang hurisdiksiyon na kabilang ang
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lahat ng elemento ng pagkakasalang nakalagay sa subdibisyong ito.
(f) Biang karagdagan sa limang-taong pagtataas na ipinapataw sa
subdibisyon (a) o (b), ang hukuman ay maaari ring magpataw ng isang multa
na hindi hihigit sa dalawampung libong dolyar ($20,000) para sa sinuman
na sinentensiyahan sa ilalim ng mga tadhanang ito. Ang multang ipinapataw
at nakulekta alinsunod sa subdibisyong ito ay dapat idepositio sa Pondo ng
Tulong sa Testigong Biktima upang makuha para ilaan upang pondohan mga
sentro sa pagpapayo sa biktima ng sekswal na pagsasamantala ng bata at
sekswal na pang-aabuso ng bata at mga programang pagpigil na itinatag ng
Seksyon 13837. Kung ang hukuman ay umorder ng isang multa na ipinapataw
alinsunod dito sa subdibisyon (a) o (b), ang aktuwal na gastos sa pangangasiwa
ng pagkulekta ng multang ito, hindi hihigit sa 2 porsiyento ng kabuuang
halagang ibinayad, ay maaaring ibayad sa pangkalahatang pondo ng tesorerya
ng county para gamitin at sa benepisyo ng county.
SEK. 12. Ang Seksyon 667.61 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan
upang mabasang:
667.61. (a) Isong Sinumang tao na napatunayang nagkasala ng
pagkakasalang tinukoy sa subdibisyon (c) sa ilalim ng isa o higit ng mga
pagkakataon na tinukoy sa subdibisyon (d) o sa ilalim ng dalawa o higit sa mga
pangyayaring tinukoy sa subdibisyon (e) ay dapat parusahan ng pagkabilanggo
sa bilangguan ng estado para sa 25 taon hanggang habambuhay at hindi
karapat-dapat para ilabas sa parol ng 25 taon maliban kung itinatadhana sa
subdibisyon (j).
(b) Maliban sa itinatadhana sa subdibisyon (a), ang isang sinumang tao
na napatunayang nagkasala ng pagkakasalang tinukoy sa subdibisyon (c) sa
ilalim ng isa or higit ng mga pagkakataon na tinukoy sa subdibisyon (e) ay
dapat parusahan ng pagkabilanggo sa bilangguan ng estado para sa 15 taon
hanggang habambuhay at hindi karapat-dapat para ilabas sa parol ng 15 taon
maliban kung itinatadhana sa subdibisyon (j).
(c) Ang seksyong ito ay dapat umaplay sa mga sumusunod
na pagkakasala:
(1) Isang Panggagahasa, bilang paglabag sa talataan (2) o (6) ng
subdibisyon (a) ng Seksyon 261.
(2) Isang Panggagahasa sa asawa, bilang paglabag sa talataan (1) o (4)
ng subdibisyon (a) ng Seksyon 262.
(3) Isang Panggagahasa, panggagahasa ng asawa, o sekswal na
pagpasok, magkasabay, bilang paglabag sa Seksyon 264.1.
(4) Isang Mahalay o malibog na aksyon, bilang paglabag sa subdibisyon
(b) ng Seksyon 288.
(5) IsangSekswal na pagpasok, bilang paglabag sa subdibisyon (a) ng
Seksyon 289.
(6) Sodomi o oral na kopulasyon Sodomi, bilang paglabag sa talataan
(2) o (3) ng subdibisyon (c), o subdibisyon (d), ng Seksyon 286 o 288a sa
pamamagitan ng puwersa, karahasan, panggigipit, panggugulo, o pangamba ng
kaagad at labag na pinsala sa katawan ng biktima o ibang tao.
(7) A Oral na kopulasyon, bilang paglabag sa talataan (2) o (3) ng
subdibisyon (c), o subdibisyon (d), ng Seksyon 288a.
(8) Mahalay o malibog na aksyon, bilang paglabag sa subdibisyon (a) ng
Seksyon 288, maliban kung ang nasasakdal ay kuwalipikado para sa probasyon
sa ilalim ng subdibisyon (c) ng Seksyon 1203.066.
(9) Patuloy na sekswal na pang-aabuso ng isang bata, bilang paglabag
sa Seksyon 288.5.
(d) Ang mga sumusunod na kalagayan ay dapat umaplay sa mga
pagkakasalang tinukoy sa subdibisyon (c):
(1) Ang nasasakdal ay dating napatunayang nagkasala ng isang
pagkakasalang tinukoy sa subdibisyon (c), kabilang ang isang pagkakasala na
ginawa sa ibang hurisdiksiyon na kabilang ang lahat ng elemento ng pagkakasala
na tinukoy sa subdibisyon (c).
(2) Kinidnap ng nasasakdal ang biktima ng kasalukuyang pagkakasala at
ng palipat sa biktima ay nagtaas ng malaki sa panganib ng pinsala ng biktima sa
antas ng panganib na napapaloob sa pagkakasala sa subdibisyon (c).
(3) Ang nasasakdal ay gumawa ng mabigat na pananakit o pagpapahirap
sa bktima o ibang tao sa paggawa ng kasalukuyang pagkakasala bilang paglabag
sa Seksyon 205 o 206.
(4) Ang nasasakdal ay gumawa ng kasalukuyang pagkakasala sa
paggawa ng isang pagnanakaw na unang digri, gaya ng nilinaw sa subdibisyon
(a) ng Seksyon 460, na may hangaring gumawa ng pagkakasala na tinukoy sa
subdibisyon (c).
(5) Ang nasasakdal ay gumawa ng kasalukuyang pagkakasala bilang
paglabag sa Seksyon 264.1, subdibisyon (d) ng Seksyon 286, o subdibisyon
(d) ng Seksyon 288a, at, sa paggawa ng pagkakasalang iyon, sinumang taong
gumawa ng anumang aksyon na inilarawan sa talataan (2), (3), o (4) ng
subdibisyong ito.
(e) Ang mga sumusunod na kalagayan ay dapat umaplay sa mga
pagkakasalang tinukoy sa subdibisyon (c):
(1) Maliban kung itinatadhana sa talataan (2) ng subdibisyon (d), kinidnap
ng nasasakdal ang biktima ng kasalukuyang pagkakasala bilang paglabag sa
Seksyon 207, 209, o 209.5.
(2) Maliban kung itinatadhana sa talataan (4) ng subdibisyon (d), ang
nasasakdal na gumawa ng kasalukuyang pagkakasala sa paggawa ng pagnanakaw,

gaya ng nilinaw sa subdibisyon (a) ng Seksyon 460, o sa paggawa ng pagnanakaw
sa isang gusali, kabilang ang anumang pangkomersiyong establisimyento, na
noon ay sarado sa publiko, bilang paglabag sa Seksyon 459.
(3) Ang nasasakdal ay personal na gumawa ng malaking pinsala sa
katawan ng biktima o ibang tao sa paggawa ng kasalukuyang pagkakasala
bilang paglabag sa Seksyon 12022.53, 12022.7, o 12022.8.
(4) Ang nasasakdal ay personal na gumamit ng isang mapanganib o
nakakamatay na sandata o isang baril sa paggawa ng kasalukuyang pagkakasala
bilang paglabag sa Seksyon 12022, 12022.3, 12022.5, o 12022.53.
(5) Ang nasasakdal ay napatunayang nagkasala sa kasalukuyang kaso o
mga kaso ng paggawa ng pagkakasalang tinukoy sa subdibisyon (c) laban sa
higit sa isang biktima.
(6) Ang nasasakdal ay gumawa ng mabigat na pagtali o paggapos sa
biktima o ibang tao sa paggawa ng kasalukuyang pagkakasala.
(7) Ang nasasakdal ay gumamit na isang kinokontrol na bagay sa
biktima sa pamamagitan ng puwersa, karahasan, o pangamba sa paggawa ng
kasalukuyang pagkakasala bilang paglabag sa Seksyon 12022.75.
(8) Ang nasasakdal ay gumawa ng kasalukuyang pagkakasala bilang
paglabag sa Seksyon 264.1, subdibisyon (d) ng Seksyon 286, o subdibisyon
(d) ng Seksyon 288a, at, sa paggawa ng pagkakasalang iyon, sinumang taong
gumawa ng anumang aksyon na inilarawan sa talataan (1), (2), (3), o (4), (6),
o (7) ng subdibisyong ito.
(f) Kung kaunting bilang lamang ng mga pangyayari na tinukoy sa
subdibisyon (d) o (e) na na iniaatas para sa parusang itinatadhana sa subdibisyon
(a) o (b) upang umaplay ay ipinasok at at napatunayan, na ang pangyayari o
ang mga pangyayari ay dapat gamitin bilang batayan ng pagpapataw ng taning
na itinatadhana sa subdibisyon (a) o (b), alinman ang mas malaki, sa halip na
gamitin upang ipataw ang parusa na inawtorisa sa ilalim ng anumang ibang
tadhana ng batas maliban kung ang ibang tadhana ng batas ay nagtatadhana
ng mas malaking parusa o ang parusa sa ilalim ng ibang tadhana ng batas
ay maaaring ipataw bilang karagdagan sa parusang itinatadhana ng
seksyong ito. Gayunman, kung ang anumang karagdagang pangyayari o mga
pangyayari na tinukoy sa subdibisyon (d) o (e) ay ipinasok at napatunayan, ang
pinakamababang bilang ng mga pangyayari ay dapat gamitin bilang batayan
ng pagpapataw ng taning na itinatadhana sa subdibisyon (a), at anumang ibang
pangyayari ay dapat gamitin upang ipataw ang anumang parusa o pagpapataas
na inawtorisa sa ilalim ng ibang tadhana ng batas.
(g) Sa kabila ng Seksyon 1385 o anumang ibang tadhana ng batas,
ang hukuman ay hindi dapat tanggalin ang alinmangbintang, pag-amin, o
pagpapasiya ng alinman sa mga pangyayari na tinukoy sa subdibisyon (d) o (e)
para sa sinumang tao na napapailalim sa parusa sa ilalim ng seksyong ito.
(g) Ang taning na tinukoy sa subdibisyon (a) o (b) ay dapat ipataw sa
nasasakdal isang beses para sa alinmang pagkakasala o mga pagkakasala na
ginawa laban sa isang biktima sa isang okasyon. Kung maraming biktima sa
iisang okasyon,ang taning na tinukoy sa subdibisyon (a) o (b) ay dapat ipataw
sa nasasakdal minsan para sa bawat magkahiwalay na biktima. Ang mga taning
para sa ibang mga pagkakasala na ginawa sa iisang okasyon ay dapat ipataw
gaya ng inawtorisa sa ialim ng anumang ibang batas, kabilang ang Seksyon
667.6, kung angkop.
(h) Probasyon Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng batas, ang
probasyon ay hindi dapat igawad sa, o ang paggawa o pagpataw ng sentensiya
ay suspendihin para sa, sinumang tao na napapailalim sa parusa sa ilalim ng
seksyong ito para sa anumang pagkakasala na tinukoy sa mga talataan (1)
hanggang (6), inklusibo, ng subdibisyon (c).
(i) Para ang sa anumang pagkakasala sa mga talataan (1) hanggang
(7), inklusibo, ng subdibisyon (c), ang hukuman ay dapat magpataw
ng isang magkasunod na sentensiya para sa bawat pagkakasala na
nagreresulta sa napatunayang pagkakasala sa ilalim ng seksyong ito kung
ang krimen ay may magkakahiwalay na biktima o kasangkot ang kapareho
ng biktima sa magkakahiwalay na okasyon gaya ng nilinaw sa subdbisyon
(d) ng Seksyon 667.6.
(j) Ang mga parusang itinatadhana sa seksyong ito ay dapat umaplay,
kung mayroon lamang ng anumang katotohanan na iniaatas sa ilalim ng
pangyayaring tinukoy sa subdibisyon (d) o (e) ay dapat ay ipinaparatang sa
pagpasok ng pag-akusa alinsunod sa seksyong ito, at inamin ng nasasakdal sa
bukas na hukuman o ipinasiyang totoo ng naglilitis ng katotohanan.
(j) Ang Artikulo 2.5 (nagsisimula sa Seksyon 2930) ng Kabanata 7 ng Titulo
1 ng Bahagi 3 ay dapat umaplay upang bawasan ang anumang pinakamaikling
taning na 25 taon sa bilangguan ng estado alinsunod sa subdibisyon (a) o 15 taon
sa bilangguan ng estado na ipinataw alinsunod sa subdibisyon (b). Gayunman,
hindi kailanman ang pinakamababang taning na 25 o 15 taon na dapat bawasan
ng higit sa 15 porsiyento ng mga kreditong iginawad alinsunod sa Seksyon 2933,
4019, o anumang ibang batas na nagtatadhana ng pagbawas ng kredito sa kilos.
Hindi kailanman na ang sinumang tao na pinarusahan sa ilalim ng seksyong ito na
dapat palayin sa parol bago pagsilibihan ang hindi kukulangin sa 85 porsiyento ng
pinakamababang taning na 25 o 15 taon sa bilangguan ng estado.
SEK. 13. Ang Seksyon 667.71 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan
upang mabasang:
667.71. (a) Para sa layunin ng seksyong ito, ang isang nakagawian
ang sekswal na pagkakasala ay isang tao na dati nang napatunayang nagkasala
ng isa o higit sa mga pagkakasalang nakalista tinukoy sa subdibisyon (c) at
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napatunayan sa kasalukuyang pagdinig ng isa sa mga pagkakasalang ito.
(b) A nakagawian ang sekswal na pagkakasala ay pinarurusahan ay
dapat parusahan ng pagkabilanggo sa bilangguan ng estado ng 25 taon
hanggang habambuhay. Ang Artikulo 2.5 (nagsisimula sa Seksyon 2930) ng
Kabanata 7 ng Titulo 1 ng Bahagi 3 ay dapat umaplay upang bawasan ang
anumang pinakamaikling taning na 25 taon sa bilangguan ng estado alinsunod
sa subdibison (a) o 15 taon sa bilangguan ng estado na ipinataw alinsunod sa
seksyong ito. Gayunman, hindi kailanman ang pinakamababang taning na 25
taon na dapat bawasan ng higit sa 15 porsiyento ng mga kreditong iginawad
alinsunod sa Seksyon 2933, 4019, o anumang ibang batas na nagtatadhana
ng pagbawas ng kredito sa kilos. Hindi kailanman na ang sinumang tao
na pinarusahan sa ilalim ng seksyong ito da dapat palayain sa parol bago
pagsilbihan ang hindi kukulangin a 85 porsiyento ng pinakamababang taning
na 25 taon sa bilangguan ng estado.
(c) Ang seksyong ito ay dapat umaplay sa mga sumusunod na
pagkakasala:
(1) Isang Panggagahasa, bilang paglabag sa talataan (2) o (6) ng
subdibisyon (a) ng Seksyon 261.
(2) Isang Panggagahasa sa asawa, bilang paglabag sa talataan (1) o (4)
ng subdibisyon (a) ng Seksyon 262.
(3) Isang Panggagahasa, panggagahasa ng asawa, o sekswal na
pagpasok, magkasabay, bilang paglabag sa Seksyon 264.1.
(4) Isang Mahalay o malibog na aksyon, bilang paglabag sa subdibisyon
(a) o (b) ng Seksyon 288.
(5) Isang Sekswal na pagpasok, bilang paglabag sa subdibisyon (a) o (j)
ng Seksyon 289.
(6) Isang Patuloy na sekswal na pang-aabuso ng isang bata, bilang
paglabag sa Seksyon 288.5.
(7) Isang Sodomi, bilang paglabag sa subdibisyon (c) o (d) ng Seksyon
286 sa pamamagitan ng puwersa, karahasan, panggigipit, panggugulo, o
pangamba ng kaagad at bawal na pinsala sa katawan sa biktima o ibang tao.
(8) Isang paglabag ng subdibisyon (d) ng Seksyon 286.
(9) Isang Oral na kopulasyon, bilang paglabag sa subdibisyon (c) o
(d) ng Seksyon 288a sa pamamagitan ng puwersa, karahasan, panggigipit,
panggugulo, o pangamba ng kaagad at bawal na pinsala sa katawan sa biktima
o ibang tao.
(10) Isang (9) Pagkidnap, bilang paglabag sa subdibisyon (b) ng
Seksyon 207.
(11) Isang (10) Pagkidnap, bilang paglabag sa subdibisyon (d) ng
Seksyon 208.
(12) (11) Pagkidnap, bilang paglabag sa subdibisyon (b) ng Seksyon 209
na may hangarin na gumawa ng panggagahasa, panggahasa sa asawa, o sodomi,
o oral na kopulasyon bilang paglabag sa Seksyon 289 isang tinukoy na felony
na sekswal na pagkakasala.
(13) Isang (12) Mabigat na sekswal na pag-atake sa isang bata, bilang
paglabag sa Seksyon 269.
(14)(13) Isang pagkakasalang ginawa sa ibang hurisdiksiyon na kasama
ang lahat ng elemento ng pagkakasala na tinukoy sa talataan (1) hanggang (13),
inklusibo, ng subdibisyong ito.
(d) Sa kabila ng Seksyon 1385 o anumang ibang tadhana ng batas,
ang hukuman ay hindi dapat magtanggal ng anumang bintang, pag-amin, o
pagpapasiya ng alinman sa mga pangyayari na tinukoy sa subdibisyon (c) para
sa sinumang tao na napapailalim sa parusa sa ilalim ng seksyong ito.
(e) Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng batas, ang probasyon ay
hindi dapat igawad sa, o ang paggawa o pagpataw ng sentensiya ay suspendihin
para sa, sinumang tao na napapailalim sa parusa sa ilalim ng seksyong ito.
(f) Ang seksyong ito ay dapat umaplay lamang kung ang katayuan ng
nasasakdal ay isang nakagawian ang sekswal na pagkakasala ay ibinintang sa
impormasyon nag-aakusang pahayag, at inamin ng nasasakdal sa bukas na
hukuman, o ipinasiyang totoo ng lupon ng mga tagahatol na nagsisikap na magisyu ng pagkakasala o ng hukuman kung ang pagkakasala ay itinatag ng isang
pag-amin ng pagkakasala o hindi pagsalungat o ng paglilitis ng hukuman na
nakaupo nang walang lupon ng tagahatol naglilitis ng katotohanan.
SEK. 14. Ang Seksyon 1203.06 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan
upang mabasang:
1203.06. Sa kabila ng Seksyon 1203:
(a) Probasyon Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng batas, ang
probasyon ay hindi dapat igawad sa, o ang pagsasagawa o pagpataw ng
sentensiya ay suspindihin para sa, o ang isang pagpapasiya na nagdadala sa
nasasakdal sa loob ng seksyong ito ay dapat tanggalin alinsunod sa Seksyon
1385 para sa, alinman sa mga sumusunod na tao:
(1) Sinumang tao na personal na gumagamit ng baril sa paggawa o
pagtatangkang gumawa ng alinmanbsa mga sumusunod na krimen:
(A) Pagpatay.
(B) Pagnanakaw, bilang paglabag sa Seksyon 211.
(C) Pagkidnap, bilang paglabag sa Seksyon 207, 209, o 209.5.
(D) Pagkidnap bilang paglabag sa Seksyon 209 Mahalay o malibog na
aksyon, bilang paglabag sa Seksyon 288.
(E) Pagnanakaw sa unang digri, gaya ng nilinaw sa Seksyon 460.
(F) Maliban kung itintadahana sa Seksyon 1203.065, panggagahasa
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Panggagahasa, bilang paglabag sa talataan (2) ng subdibisyon (a) ng Seksyon
261, 262, o 264.1.
(G) Pag-atake na may hangaring gumawa ng panggagahasa o sodomi
isang tinukoy na sekswal na pagkakasala, bilang paglabag sa Seksyon 220.
(H) Pagtakas, bilang paglabag sa Sekson 4530 o 4532.
(I) Pang-aagaw ng sasakyan, bilang paglabag sa Seksyon 215.
(J) Sinumang taong napatunayang nagkasala na mabigat na Mabigat na
pananakit, bilang paglabag sa Seksyon 205.
(K) Pagpapahirap, bilang paglabag sa Seksyon 206.
(L) Pagkidnap bilang paglabag sa Seksyon 209.5 Patuloy na sekswal na
pang-aabuso ng isang bata, bilang paglabag sa Seksyon 288.5.
(M) Isang felony na paglabag sa Seksyon 136.1 o 137.
(N) Sodomi, bilang paglabag sa Seksyon 286.
(O) Oral na kopulasyon, bilang paglabag sa Seksyon 288a.
(P) Sekswal na pagpasok, bilang paglabag sa Sekson 289 o 264.1.
(Q) Mabigat na sekswal na pag-atake ng isang bata, bilang paglabag
sa Seksyon 269.
(2) Sinumang tao na dating napatunayang nagkasala ng isang felony na
tinukoy sa subtalataan (A) hanggang (L), inklusibo, ng talataan (1), o pag-atake
na may hangarin na gumawa ng pagpatay sa ilalim ng dating Seksyon 217, na
napatunayang nagkasala ng isang kasunod na felony at personal na may baril sa
anumang oras ng paggawa o tangkang paggawa o labag sa batas na armado ng
isang baril sa panahon ng pag-aresto sa kanya para sa kasunod na felony.
(3) Mabigat na panununog, bilang paglabag sa Seksyon 451.5.
(b)(l) Ang pagkakaroon ng anumang katotohanan na na gagawin ang
isang tao na hindi karapat-dapat para sa probasyon sa ilalim ng subdibisyon
(a) ay dapat paratangan sa nag-aakusang pahayag, at alinman sa inamin ng
nasasakdal sa bukas na hukuman, o ipinasiyang totoo ng lupong ng tagahatol na
lumitis sa isyu ng pagkakasala, ng hukuman na ang pagkakasala ay itinatag ng
pag-amin sa pagkakasala o walang pagsalungat, o ng paglilitis ng hukuman na
nakaupo nang walang lupon ng tagahatol naglilitis ng katotohanan.
(2) Ang subdibisyon ay hindi nagbabawal ng pagtigil ng mga
pamamaraang pangkrimen alinsunod sa Dibisyon 6 (nagsisimula sa Seksyon
6000) ng Kodigo sa Kawanggawa ng Pamahalaan at mga Institusyon.
(3) Gaya ng pagkakagamit sa subdibisyon (a), “gumamit ng baril” ay
nangangahulugang pagpapakita ng baril sa isang nakakatakot na paraan, upang
sadyang paputukin ito, o upang sadyang patamaan ang isang tao, o upang gamitin
ito sa anumang paraan na kuwalipikado sa ilalim ng Seksyon 12022.5.
(4) (3) Gaya ng pagkakagamit sa subdibisyon (a), “armado ng baril” ay
nangangahulugang alam na pagdadala o may dala para gamitin ang isang baril
bilang paraan ng opensa o depensa.
SEK. 15. Ang Seksyon 1203.065 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan
upang mabasang:
1203.065. (a) Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng batas, ang
probasyon ay hindi dapat igawad sa, o ang paggamit o pagpataw ng sentensiya
ay suspendihin para sa, sinumang tao na napatunayang lumabag sa talataan (2)
o (6) ng subdibisyon (a) ng Seksyon 261, Seksyon 264.1, 266h, 266i, o 266j,
o 269, talataan (2) o (3) ng subdibisyon (c), o subdibisyon (d), ng Seksyon
286, talataan (2) o (3) ng subdibisyon (c), o subdibisyon (d), ng Seksyon 288a,
subdibisyon (a) ng Seksyon 289, ng paggawa ng sodomi o oral na kopulasyon
bilang paglabag sa Seksyon 286 o 288a sa pamamagitan ng puwersa, karahasan,
panggigipit, panggugulo, pangamba ng kaagad at labag na pinsala sa katawan
ng bikitma o ibang tao, o o paglabag sa subdibisyon (c) ng Seksyon 311.4.
(b)(1) Maliban sa mga hindi pangkaraniwang kaso na ang interes ng
katarungan ay pinakamahusay na mapaglilingkuran kung ang tao ay ginawaran
ng probasyon, ang probasyon ay hindi dapat igawad sa sinumang tao na
napatunayan ng isang paglabag sa paglabag sa talataan (7) ng subdibisyon (a)
ng Seksyon 261, subdibisyon (k) ng Seksyon 286, subdibisyon (k) ng Seksyon
288a, subdibisyon (g) ng Seksyon 289, o Seksyon 220 o pag-atake na may
hangarin na gumawa ng alinman sa mga sumusunod: panggagahasa, sodomi,
oral na kopulasyon, o anumang paglabag sa Seksyon 264.1, subdibisyon (b) ng
Seksyon 288, o Seksyon 289 isang tinukoy na sekswal na pagkakasala.
(2) Kapag ang probasyon ay iginawad, ang hukuman ay dapat tumukoy sa
rekord at dapat ipasok ang mga detalye ng mga pangyayari na nagpapabatid na ang
interes ng katarungan ay pinakamahusay na mapaglilingkuran ng disposisyon.
SEK. 16. Ang Seksyon 1203.075 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan
upang mabasang:
1203.075. Sa kabila ng mga tadhana ng Seksyon 1203:
(a) Probasyon Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng batas, ang
probasyon ay hindi dapat igawad sa, o ang pagsasagawa o pagpataw ng
sentensiya ay suspindihin para sa,o ang isang pagpapasiya na nagdadala sa
nasasakdal sa loob ng seksyon na tatanggalin alinsunod sa Seksyon 1385 para
sa, sinumang tao na, na may hangarin na gumawa ng pinsala, personal na
gumawa ng malaking pinsala sa katawan gaya ng nilinaw sa Seksyon 12022.7,
sa tao ng iba sa paggawa o tangkang paggawa ng alinman sa mga sumusunod
na krimen:
(1) Pagpatay.
(2) Pagnanakaw, bilang paglabag sa Seksyon 211.
(3) Pagkidnap, bilang paglabag sa Seksyon 207, 209, o 209.5.
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(4) Pagkidnap bilang paglabag sa Seksyon 209 Mahalay o malibog na
aksyon, bilang paglabag sa Seksyon 288.
(5) Pagnanakaw sa unang digri, gaya ng nilinaw sa Seksyon 460.
(6) Panggagahasa, bilang paglabag sa talataan (2) o (6) ng subdibisyon
(a) ng Seksyon 261 o talataan (1) o (4) ng subdibisyon (a) ng Seksyon 261,
262, o 264.1.
(7) Pag-atake na may hangaring gumawa ng panggagahasa o sodomi
isang tinukoy na sekswal na pagkakasala, bilang paglabag sa Seksyon 220.
(8) Pagtakas, bilang paglabag sa Sekson 4530 o 4532.
(9) Isang Sekswal na pagpasok, bilang paglabag sa subdibisyon (a) ng
Seksyon 289 o 264.1.
(10) Sodomi, bilang paglabag sa Seksyon 286.
(11) Oral na kopulasyon, bilang paglabag sa Seksyon 288a.
(12) Pang-aagaw ng sasakyan, bilang paglabag sa Seksyon 215.
(13) Pagkidnap bilang paglabag sa Seksyon 209.5 Patuloy na sekswal na
pang-aabuso ng isang bata, bilang paglabag sa Seksyon 288.5.
(14) Mabigat na sekswal na pag-atake ng isang bata, bilang paglabag
sa Seksyon 269.
(b)(l) Ang pagkakaroon ng anumang katotohanan na na gagawin ang isang
tao na hindi karapat-dapat para sa probasyon sa ilalim ng subdibisyon (a) ay
dapat paratangan sa nag-aakusang pahayag, at alinman sa inamin ng nasasakdal
sa bukas na hukuman, o ipinasiyang totoo ng lupon ng mga tagahatol na lumitis
sa isyu ng pagkakasala, ng hukuman na ang pagkakasala ay itinatag ng pagamin ng pagkakasala oo walang pagsalungat, o ng paglilitis ng hukuman na
nakaup nang walang lupon ng tagahatol naglilitis ng katotohanan.
(2) Ang subdibisyon ay hindi nagbabawal ng pagtigil ng mga pamamaraang
pangkrimen alinsunod sa Dibisyon 3 (nagsisimula sa Seksyon 3000) o Dibisyon
(nagsisimula sa Seksyon 6000) ng Kodigo sa Kawanggawa ng Pamahalaan at
mga Institusyon.
(3) Gaya ng pagkakagamit sa subdbisyon (a), “malaking pinsala sa
katawany” ay nangangahulugang “malaking pinsala sa katawanh” gaya ng
nilinaw sa Seksyon 12022.7.
SEK. 17. Ang Seksyon 3000 ng Kodigo Penal ay sinususugan
upang mabasang:
3000. (a)(l) Napag-alaman at ipinahahayag ng Lehislaura na ang
panahon kaagad na kasunod ng pagpiit ay mahalaga sa matagumpay na
muling pagsasama ng nagkasala sa lipunan at positibong pagkamamamayan.
Makakabuti sa kaligtasan ng publiko para sa estado na magkaloob ng
pangangasiwa at pagsubaybay sa mga parolado, kabilang ang mga makatwirang
paggamit ng mga aksyon ng pagpapawalang-saysay, at upang magkaloob
ng pagpapayong pang-edukasyon, pantrabaho, pampamiya at personal na
kailangan upang tulungan ang mga parolado sa paglipat mula sa bilangguan
patungo sa kalayaan. Isang pangungusap alinsunod sa Seksyon 1168 o 1170 ay
dapat kabilang ang isang panahon ng parol, maliban kung tinalikdan, gaya ng
itinatadhana sa seksyong ito.
(2) Napag-alaman at ipinahahayag ng Lehislatura na hindi hangarin
ng seksyong ito na bawasan ang mga kakayahang inilalaan sa Kagawaran ng
mga Pagwawasto para sa mga pagganap ng parol kung saan ang kagawaran
ay responsable. Hindi rin hangarin ng seksyong ito na bawasan ang mga
kakayahang inilalaan sa Lupon ng mga Taning ng Pagkabilanggo upang
isagawa ang mga tungkulin tungkol sa mga pagganap ng parol kung saan ang
lupon ay responsable.
(3) Napag-alaman at ipinahayag ng Lehislatura na ang masipag na
pagsisikap ay dapat gawin upang tiyakin na ang mga parolado ay pinananagot
para sa kanilang kilos na kriminal, kabilang ang, pero hindi limitado sa,
pagtugon sa mga multa at utos na pagbabalik.
(4) Anumang pasiya na ginawa alinsunod sa Artikulo 4 (nagsisimula
sa Seksyon 6600) ng Kabanata 2 ng Bahagi 2 ng Dibisyon 6 ng Kodigo sa
Kawanggawa ng Pamahalaan at mga Institusyon, na ang isang tao ay Ang
panahon ng parol ng sinumang tao ay ipinasiya na isang marahas na sekswal na
maninila ay dapat ibilang, ilabas, o makaapekto sa tao ibilang hanggang ang tao
ay ipinasiyang hindi na marahas na sekswal na maninila, sa panahon na panahon
ng parol, o anumang natitirang bahagi nito, ay dapat magsimulang tumakbo.
(b) Sa kabila ng anumang tadhana na kasalungat sa Artikulo 3
(nagsisimula sa Seksyon 3040) ng kabanatang ito, ang sumusunod ay dapat
umaplay:
(1) Sa pagtatapos ng isang taning ng pagkabilanggo na isang taon at
isang araw, o taning ng pagkabilanggop na ipinataw alinsunod sa Seksyon
1170 o sa pagtatapos ng taning na binawasan alinsunod sa Seksyon 2931 o
2933, kung angkop, ang bilanggo ay dapat palabasin sa parol para sa isang
panahon na hindi hihigit sa tatlong taon, maliban sa ang sinumang bilanggo
na nasentensiyahan para sa pagkakasalang tinukoy sa talataan (3), (4), (5),
(6), (11), (16), o (18) ng subdibisyon (c) ng Seksyon 667.5 ay dapat ilabas sa
parol para sa isang panahon na hindi hihigit ng limang taon, maliban kung sa
alinmang kaso ang awtoridad ng parol para sa magandang dahilan ay tinalikdan
ang parol at pinalabas ang bilanggo mula sa pag-iingat ng kagawaran.
(2) Sa kaso ng sinumang bilanggo na sinentensiyahan sa ilalim ng Seksyon
1168, ang panahon ng parol ay hindi hihigit sa limang taon sa kaso ng isang
bilanggo na ibinilanggo para sa anumang pagkakasala na iba sa una o ikalawang
digring pagpatay na ang bilanggo ay tumanggap ng sentensiyang habambuhay, at

hindi dapat humigit sa tatlong taon sa kaso ng sinumang ibang bilanggo, maliban
sa alinmang kaso ang awtoridad para sa magandang dahilan ay tinalikdan ang parol
at pinalabas ang bilanggo mula sa pag-iingat ng kagawaran. Ang subdibisyong ito
ay dapat ding angkop sa mga bilanggo na nakagawa ng mga krimen bago ang
Hulyo 1, 1977, kung tinukoy sa Seksyon 1170.2.
(3) Sa kabila ng mga talataan (1) at (2), sa kaso ng anumang pagkakasala
na ang bilanggo ay nakatanggap ng sentensiyang habambuhay alinsunod sa
Seksyon 667.61 o 667.71, ang panahon ng parol ay dapat na lima 10 taon Sa
kahilingan ng Kagawaran ng mga Pagwawasto, at sa dahilan na ang paroladong
bilanggo ay maaaring maging malaking panganib sa kaligtasan ng publiko,
ang Lupon ng mga Taning ng Pagkabilanggo ay dapat magsagawa ng isang
pagdinig upang ipasiya kung ang parolado ay dapat na napapaialim sa isang
karagdagang limang-taong panahon ng parol. Ang lupon ay dapat magsagawa
ng pagdinig alinsunod sa mga pamamaraan at mga pamantayan na namamahala
sa pagpapawalang-saysay sa parol. Ang kahilingan para sa pagpapalawig ng
parol ay dapat gawin nang hindi kukulangin sa 180 araw bago ang pagtatapos
ng unang limang-taon na panahon ng parol.
(4) Dapat isaalang-alang ng awtoridad ng parol ang kahilingan ng sinumang
bilanggo tungkol sa haba ng kanyang parol at ang mga kondisyon nito.
(5) Pagkatapos na matagumpay ng pagtatapos ng parol, sa katapusan ng
pinakamataas na panahon ng parol na tinukoy para sa bilanggo sa ilalim ng
talataan (1), (2), o (3), anuman ang kalagayan, alinman ang mas maaaga, ang
bilanggo ay dapat ilabas mula sa pag-iingat. Ang petsa ng pinakamataas na
panahon ng parol sa ilalim ng subdbisyong ito at talataan (1), (2), at (3) ay dapat
kuwentahin mula sa petsa ng unang parolo mula sa petsa ng pagpapalawig
ng parol alinsunod sa talataan (3) at dapat na isang panahon na ipapasiya na
magkakasunod. Oras na ang parol ay sinuspinde dahil ang bilanggo ay inalis o
ibinalik sa pag-iingat bilang isang lumabag na parolado at hindi dapat bigyan
ng kredito patungo sa anumang panahon ng parol maliban kung ang bilanggo
ay ipinasiyang hindi lumabag sa parol. Gayunman, hindi kailanman, maliban sa
panahon ng parol ay napapailalim sa sumusunod:
(A) Maliban sa itinatadhana sa Seksyon 3064, hindi kailanman ang isang
bilanggo na napapailalim sa tatlong taon ng parol na maaaring panatilihin sa
ilalim na pangangasiwa ng parol o nasa pag-iingat para sa isang panahon na
mas mahaba sa apat na taon mula sa petsan ng kanyang unang parol, at, maliban
kung parol.
(B) Maliban kung itinatadnana sa Seksyon 3064, hindi kailanman ang
isang bilanggo na nasa ilalim ng limang taon sa parol na maaaring panatilihin
sa ilalim ng pangangasiwa ng parol o nasa pag-iingat na mas matagal sa pitong
taon mula sa petsa ng kanyang unang parol o mula sa petsa ng pagpapalawig ng
parol alinsunod sa talataan (3).
(C) Maliban sa itinatadhana sa Seksyon 3064, hindi kailanman na ang
isang bilanggo na napapailalim sa 10 taon ng parol na maaaring panatilihin
sa pangangasiwa ng parol o nasa pag-iingat para sa isang panahon na mas
mahaba sa 15 taon mula sa petsa ng kanyang unang parol.
(6) Ang Kagawaran ng Pagwawasto ay dapat makipagkita sa bawat
bilanggo nang hindi kukulangin sa 30 araw bago ang kanyang petsa ng paglabas
para sa mabuting panahon at dapat magkaloob, sa ilalim ng mga patnubay na
tinukoy ang awtoridad sa parol, ng mga kondisyon ng parol at ang haba ng
parol na hanggang sa pinakamataas na panahon na itinatadhana ng batas. Ang
bilanggo ay may karapatan sa muling pagsasaalang-alang ng haba ng parol at mga
kondisyon na awtoridad na parol. Ang Kagawaran ng Pagwawasto o ang Lupon
ng mga Taning ng Pagkabilanggo ay maaaring magpataw ng isang kondisyon na
ang isang bilanggo ay maaaring gumawa ng mga pagbabayad sa natitirang multa
ng bilanggo sa pagpapabalik o mga utos ina ipinataw alinsunod sa subdibisyon
(a) o (c) ng Seksyon 13967 ng Kodigo sa Pamahalaan, na may bisa bago ang
Setyembre 28, 1994, o subdibisyon (b) o (f) ng Seksyon 1202.4.
(7) Para sa mga layunin ng kabanatang ito, ang Lupon ng mga Taning ng
Pagkabilanggo ay dapa ituring na awtoridad ng parol.
(8) Ang tanging awtoridad na mag-isyu ng mga utos para ibalik sa
aktuwal na pag-iingat ang sinumang bilanggo na inilabas sa parol ay hawak
ng Lupon ng mga Taning ng Pagkabilanggo, maliban sa sinumang tumakas
na bilanggo ng estado o sinumang bilanggo ng estado na pinalaya bago ang
kanyang nakatakdang paglaya na dapat ibalik sa pag-iingat, at Seksyon 3060
ay dapat umaplay.
(9) Hangarin ng Lehislatura na ang mga pagsisikap ay gawin tungkol sa
mga tao na napapailalim sa subtalataan (C) ng talataan (1) ng talataan (a) ng
Seksyon 290 na nasa parol upang palahukin ang mga ito sa paggamot.
SEK. 18. Ang Dibisyon 3000.07 ay idinaragdag sa Kodigo sa Parusa,
upang mabasang:
3000.07. (a) Ang bawat bilanggo na napatunayang nagkasala
ng anumang felony na paglabag na isang “mairerehistrong sekswal na
pagkakasala” na inilarawan sa subtalataan (A) ng talataan(2) ng subdibisyon
(a) ng Seksyon 290 o anumang pagtatangka na gumawa ng anuman at ng
binanggit sa itaas na mga pagkakasala na itinalaga sa bilangguan at inilabas
sa parol alinsunod sa Seksyon 3000 o 3000.1 ay dapat subaybayan ng isang
pandaigdig na sistema ng pagposisyon para sa taning ng kanyang parol, o para
sa tagal o anumang natitirang bahagi nito,alinman ang mas mababa.
(b) Sinumang bilanggo na inilabas sa parol alinsunod sa Seksyong ito ay
dapat atasan na magbayad para sa mga gastos na kaugnay ng pagsubaybay ng
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isang pandaigdig na sistema ng pagposisyon. Gayunman, dapat talikdan ngg
Kagawaran ng Pagwawasto ang alinman o lahat ng pagbabayad pagkatapos
ipasiya ang kawalan ng kakayahang magbayad. Dapat isaalang-alang ng
kagawaran ang anumang natitirang halaga na iniutos na bayaran ng bilanggo
sa mga multa, pagtasa at pagbabaik ng multa, bayad, at mga utos, at dapat
magbigay ng priyoridad sa pagbabayad sa mga aytem na ito bago iatas na ang
bilanggo ay magbayad para sa pagsubaybay ng pangdaigdig na pagposisyon.
Walang bilanggo na dapat pagkaitan ng parol batay sa kanyang kawalan ng
kakayahan na magbayad para sa mga gastos sa pagsubaybay.
SEK. 19. Ang Seksyon 3001 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan
upang mabasang:
3001. (a) Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng batas, kapag ang
sinumang tao na tinukoy sa talataan (1) ng subdibisyon (b) ng Seksyon 3000
na hindi ibinilanggo sa paggawa ng isang marahas na felony, gaya ng nilinaw
sa subdibisyon (c) ng Seksyon 667.5, ay inilabas sa parol mula sa bilangguan
ng estado, at patuloy na nasa parol para sa isang taon mula nang ilabas, sa
loob ng 30 araw, ang taong ito ay dapat ilabas mula sa parol, maliban kung
ang Kagawaran ng Pagwawasto ay nagrekomenda sa Lupon ng mga Taning
ng Pagkabilanggo na ang tao ay dapat panatilihin sa parol at ang lupon, para sa
magandang dahilan, ay nagpasiya na ang tao ay pananatilihin. (a) Sa kabila ng
anumang ibang tadhana ng batas, kapag ang sinumang tao na tinukoy sa talataan
(1) ng subdibisyon (b) ng Seksyon 3000 na hindi ibinilanggo sa paggawa ng
isang marahas na felony, gaya ng nilinaw sa subdibisyon (c) ng Seksyon 667.5,
ay inilabas sa parol mula sa bilangguan ng estado para sa isang panahon na
hindi hihigit sa tatlong taon at nasa parol nang patuloy para sa dalawang taon
mula nang ilabas, o inilabas sa parol mula sa bilangguan ng estado para sa isang
panahon na hindi hihigit sa limang taon at patuloy na nasa parol para sa tatlong
taon mula nang ilabas, ang kagawaran ay dapat ilabas, sa loob ng 30 araw,
ang taong ito mula sa parol, maliban kung ang kagawaran ay nagrekomenda sa
lupon na ang tao ay dapat panatilihin sa parol at ang lupon, para sa magandang
dahilan, ay nagpasiya na ang tao ay pananatilihin. Ang lupon ay dapat gumawa
ng isang nakasulat na rekord ng pagpapasiya nito at ang kagawaran ay dapat
ihatid ang isang kopya sa parolado.
(b) Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng batas, kapag ang sinumang
tao na tinukoy sa talataan (2) o (3) ng subdibisyon (b) ng Seksyon 3000 na
inilabas sa parol mula sa bilangguan ng estado, at nasa patuloy na nasa parol
para sa tatlong taon mula nang ilabaso mula nang pagpapalawig ng parol,
dapat palabasin ng lupon, sa loob ng 30 araw, ang taong ito mula sa parol,
maliban kung ang lupon para sa magandang dahilan, ay nagpasiya na ang tao
ay pananatilihin sa parol. Ang lupon ay dapat gumawa ng isang nakasulat na
rekord ng pagpapasiya nito at ang kagawaran ay dapat ihatid ang isang kopya
sa parolado.
(c) Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng batas, kapag ang sinumang
tao na tinukoy sa talataan o (3 )ng subdibisyon (b) ng Seksyon 3000 na inilabas
sa parol mula sa bilangguan ng estado, at nasa patuloy na nasa parol para sa
tatlong taon mula ilabas, dapat palabasin ng lupon, sa loob ng 30 araw, ang
taong ito mula sa parol, maliban kung ang lupon para sa magandang dahilan,
ay nagpasiya na ang tao ay pananatilihin sa parol. Ang lupon ay dapat gumawa
ng isang nakasulat na rekord ng pagpapasiya nito at ang kagawaran ay dapat
ihatid ang isang kopya sa parolado.
(d) Kung may pagpapanatili ng parol, ang parolado ay karapat-dapat sa
isang pagrepaso ng awtoridad ng parol bawat taon pagkaraan hanggang ang
pinakamataas na panahon ng parol ay matapos.
(d) (e) Ang mga susog sa seksyong ito ay gagawin sa 1987–88 Regular
na Sesyon ng Lahislatura ay dapat lamang iaplay nang bilang inaasahan at
hindi dapat palawigin ang panahon ng parol na ang pagiging karapat-dapat sa
paglabas ay itinakda sa petsa ng pagkakabisa ng mga mga susog na ito.
SEK. 20. Ang Seksyon 3003 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan
upang mabasang:
3003. (a) Maliban sa itinadhana sa seksyong ito, ang isang bilanggo na
inilabas sa parol ay dapat ibalik sa county na huling legal na tirahan ng bilanggo
bago ang kanyang pagkapiit.
Para sa mga layunin ng subdibisyong ito, “huling legal na tirahan” ay
hindi dapat ipakahulugan na ang county kung saan ang bilanggo ay gumawa ng
pagkakasala habang nakabilanggo sa bilangguan ng estado o lokal na pasilidad na
kulungan o habang nakabilanggo para sa paggamot sa isang ospital ng estado.
(b) Sa kabila ng subdibisyon (a), ang isang bilanggo ay maaaring ibalik
sa ibang county kung ito ay makakabuti sa publiko. Kung ang Lupon ng mga
Taning ng Pagkabilanggo na nagtatakda ng mga kondisyon ng parol para sa
mga bilanggo na nasentensiyan alinsunod sa subdibisyon (b) ng Seksyon 1168,
gaya ng ipinasiya ng lupon sa pagsasaalang-alang ng parol, o sa Kagawaran
ng Pagwawasto na nagtatakda ng mga kondisyon para sa mga bilanggo na
nasentensiyahan alinsunod sa Seksyon 1170, ay nagpasiya sa pagbabalik sa
ibang county, dapat nitong ilagay ang mga dahilan sa sulat sa permanenteng
rekord ng parolado at isama ang mga dahilan sa paunawa sa siyerip o hepe
ng pulisya alinsunod sa Seksyon 3058.6. Sa paggawa ng desisyon nito,
ang awtoridad sa pagparol ay dapat isaalang-alang, bukod sa iba, ang mga
sumusunod na bagay, nagbibigay ng pinamalaking pagtimbang sa proteksiyon
ng biktima at kaligtasan ng komunidad.
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(1) Ang pangangailangan na protektahan ang buhay o kaligtasan ng isang
biktima, ng parolado, ng isang testigo, o sinumang ibang tao.
(2) Inaalala ng publiko na magbabawas sa pagkakataon na ang paroladong
bilanggo ay matagumpay na makukumpleto.
(3) Ang beripikadong pagkakaroon ng alok na trabaho, o isang
programang pang-edukasyon o bokasyonal.
(4) Ang pagkakaroon ng pamilya sa ibang county na ang bilanggo ay
nagpanatili na malakas na relasyon at ang suporta at magtataas ng pag-asa na
ang parol ng bilanggo ay makukumpleto.
(5) Ang kawalan ng kailangang mga programang paggamot sa panlabas
na pasyente para sa mga parolado na tumatanggap ng paggamot alinsunod sa
Seksyon 2960.
(c) Ang Kagawaran ng Pagwawassto, sa pagpapasiya ng labas ng county
na pagtatalaga, ay dapat magbigay ng priyoridad sa kaligtasan ng komunidad at
ng sinumang mga testigo at mga biktima.
(d) Sa paggawa ng desisyon nito tungkol sa bilanggo na lumahok sa
programang magkasamang pakikipagsapalaran alinsunod sa Artikulo 1.5
(nagsisimula sa Seksyon 2717.1) ng Kabanata 5, ang awtoridad na parol ay
dapat magbigay ng seryosong pagsasaalang-alang sa paglabas sa kanya sa
county kung saan ang magkasamang pakikipagsapalaran na programa ng
tagapag-empleyo ay matatagpuan kung sinabi ng tagapag-empleyong iyon
sa awtoridad ng pagparol na hangad niyang gawing empleyado ang bilanggo
pagkalabas.
(e)(l) Ang sumusunod na impormasyon, kung makukua, ay dapat
ilabas ng Kagawaran ng mga Pagwawasto sa mga lokal na ahensiya ng
pagpapatupad na batas tungkol sa paroladong bilanggo na palalayain sa
kanilang mga hurisdiksiyon:
(A) Huli, una, at gitnang pangalan.
(B) Petsa ng Kapanganakan.
(C) Kasarian, lahi, taas, timbang, at buhok at kulay ng mata.
(D) Petsa ng parol at paglabas.
(E) Katayuan sa pagpaparehistro, kung ang bilanggo ay inaatasan na
magparehistro bilang resulta ng isang kinokontrol na bagay, seks, o panununog
na pagkakasala.
(F) Numero ng Impormasyon na Pangkrimen ng California, numbero ng
FBI, numero ng seguridad sosyal, at numero ng lisensiya ng tsuper.
(G) Pagtatalaga sa county.
(H) Isang paglalarawan ng mga pilat, marka, at tato sa bilanggo.
(I) Pagkakasala o mga pagkakasala na ang bilanggo ay napatunayang
nagkasala na nagresulta sa parol sa pagkakataong ito.
(J) Direksiyon, kabilang ang lahat ng sumusunod na impormasyon:
(i) Pangalan at numero ng kalye. Ang mga numero ng tanggapan ng
koreo ay hindi tinatanggap para sa mga layunin ng subtalataang ito.
(ii) Lunsod at Kodigo Postal.
(iii) Petsa na na ang direksiyong ipinagkaloob alinsunod sa subtalataang
ito ay iminungkahing magkakabisa.
(K) Opisyal na matatawagan at yunit, kabilang ang lahat ng sumusunod
na impormasyon:
(i) Pangalan at numero ng telepono ng bawat opisyal na matatawagan.
(ii) Uri ng yunit ng matatawagan ng bawat opisyal na matatawagn tulad
ng mga yunit na responsable sa parol, pagpaperehistro, o probasyon ng county.
(L) Isang digital na imahen ng isang retrato at hindi kukulangin ng isang
yunit ng tatak ng daliri ng parolado.
(M) Isang heograpikong tagapag-ugnay para sa tirahan ng parolado para
gamitin sa Heograpikal na Sistema ng Impormasyon (GIS) o maikukumparang
programa sa kompyuter.
(2) Ang impormasyon na iniaatas ng subdibisyong ito ay dapat
manggaling mula sa pambuong-estadong tipunan ng datos ng parolado. Ang
impormasyong nakuha mula sa bawat pinagkukunan ay dapat na batay sa
kaparehong takdang panahon.
(3) Lahat ng impormasyong iniaatas ng subdibisyong ito ay dapat
ipagkaloob na ginagamitan ng isang kompyuter sa kompyuter na paglipat sa
isang porma na magagamit ng isang kompyuter na pang-ibabaw ng mesa. Ang
paglipat ng impormasyong ito ay dapat na patuloy na makuha ng mga lokal na
ahensiya na nagpapatupad ng batas kapag hiniling.
(4) Ang hindi awtorisadong paglalabas o pagtanggap ng impormasyon na
inilarawan sa subdibisyong ito ay isang paglabag sa Seksyon 11143.
(f) Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng batas, ang isang bilanggo na
inilabas sa parol ay hindi dapat ibalik sa isang lokasyon sa loob ng 35 milya
ng aktuwal na tirahan ng isang biktima ng, o isang testigo sa, isang marahas
na felony gaya ng nilinaw sa mga talataan (1) hanggang (7), inklusibo, ng
subdibisyon (c) ng Seksyon 667.5 o isang felony kung saan ang nasasakdal ay
gumawa ng malaking pinsala sa katawan o sinumang tao na iba sa kasabwat
na kinasuhan at napatunayan gaya ng itinatadhana sa Seksyon 12022.53,
12022.7, o 12022.9, kung ang biktima o testigo ay humiling ng karagdagang
distansiya sa paglalagay ng biktima sa parol, at kung ang mga Lupon ng Taning
ng Pagkabilanggo o ang Kagawaran ng Pagwawasto ay nagpasiya na may
pangangailangang magprotekta ng buhay, kaligtasan, o kapakanan ng isang
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biktima o testigo.
(g)(1) Sa kabila ng anumang ibang batas, ang isang bilanggo na inilabas
sa parol para sa anumang paglabag sa Seksyon 288 o 288.5 ay hindi dapat
ilagay o manirahan, sa panahon ng kanyang parol, sa loob ng isang kuwartong
milya ng anumang pampubliko o pribadong paaralan, kabilang ang alinman o
lahat ng kindergarten at grado 1 hanggang 8, inklusibo.
Sa kabila ng anumang ibang batas, ang isang bilanggo na inilabas sa parol
para sa anumang paglabag ng Seksyon 288 o 288.5 na ipinasiya ng Kagawaran
ng Pagwawasto at Pagbabagong-tatag na nagpapakita ng malaking panganib sa
publiko ay hindi dapat ilagay o manirahan, para sa panahon ng kanyang parol,
sa loob ng kalahating milya ng anumang pampubliko o pribadong paaralan
kabilang ang lahat ng kindergarten at mga grado 1 hanggang 12, inklusibo.
(h) Sa kabila ng anumang ibang batas, ang isang bilanggo na inilabas sa parol
para sa pagkakasalang kaugnay ng pasubok na pagsubaybay ay hindi dapat ibalik
sa isang lokasyon sa loob ng 35 milya ng aktuwal na tirahan o lugar ng trabaho
kung ang biktima o testigo ay humiling ng karagdagang distansiya sa paglalagay
sa bilanggo sa parol, at kung ang Lupon ng mga Taning ng Pagkabilanggo o ang
Kagawaran ng Pagwawasto ay nagpasiya na may pangangailangan na protektahan
ang buhay, kaligtasan o kapakanan ng biktima.
(i) (h) Ang awtoridad ay dapat magsaalang-alang sa pantay na
pamamahagi ng mga parolado at sa proporsiyon ng pagtatalaga sa labas ng
county mula sa isang county kumpara sa bilang ng mga pagtatalaga mula sa
county na iyon kapag gumagawa na mga desisyon sa parol.
(j) (i) Ang isang bilanggo ay maaaring mabigyan ng parol sa ibang
estado alinsunod sa anumang ibang batas.
(k) (j)(1) Maliban kung itinatadhana sa talataan (2), ang Kagawaran ng
Pagwawasto ay dapat na ang ahensiya na pangunahing responsable sa, at dapat
na may kontrol sa, programa, kakayahan, at mga tauhang nagsasakatuparan ng
May Awtomasyong Sistema ng Datos ng Pagpapatupad ng Batas (LEADS)
kaayon ng subdibisyon (e).
(2) Sa kabila ng talataan (1), ang Kagawaran ng Katarungan ay dapat
na ang ahensiya na pangunahing responsable para sa wastong paglalabas ng
impormasyon sa ilalim ng LEADS na may kaugnayan sa mga kard ng tatak
ng daliri.
SEK. 21. Ang Seksyon 3003.5 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan
upang mabasang:
3003.5. (a) Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng batas, kapag
ang isang tao ay inilabas sa parol pagkatapos pagsilbihan ng isang Taning ng
Pagkabilanggo sa bilangguan ng estado para sa anumang pagkakasala na ang
pagpaparehistro ay iniaatas alinsunod sa Seksyon 290, ang taong iyon ay hindi,
sa panahon ng parol, maaaring manirahan sa alinmang pang-isang pamilya
na tirahan kasama ng sinumang ibang tao na inaatasan din na magparehistro
alinsunod sa Seksyon 290, maliban kung ang mga taong iyon ay legal na may
relasyon sa isa’t-isa batay sa dugo, kasal, o pag-aampon. Para sa mga layunin
ng seksyong ito, ang “pang-isang pamilya na tirahan” ay hindi dapat kabilang
ang isang pasilidad na tirahan na naglilingkod sa anim o mas kaunting tao.
(b) Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng batas, labag sa batas para
sa sinumang tao na ang pagpaparehistro ay iniaatas alinsunod sa Seksyon
290 na manirahan sa loob ng 2000 talampakan ng anumang pampubliko o
pribadong paaralan, parke kung saan ang mga bata ay palagiang nagtitipon.
(c) Wala sa seksyong ito na dapat magbawal sa mga munisipal na
hurisdiksiyon na magpatibay ng mga lokal na ordinansa na higit na nagbabawal
ng paninirahan ng sinumang tao na ang pagpaparehistro ay iniaatas alinsunod
sa Seksyon 290.
SEK. 22. Ang Seksyon 3004 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan
upang mabasang:
3004. (a) Sa kabila ng anumang ibang batas, ang awtoridad ng parol ay
maaaring mag-atas, bilang kondisyon ng pagpapalabas sa parol o pagbabalik sa
parol, o bilang intermedyang hakbang sa halip ng pagbabalik sa bilangguan, na
ang bilanggo o parolado ay sumang-ayon sa sulat na gumamit ng elektronikong
pagsubaybay o mga kagamitan sa pangangasiwa para sa layunin na tumulong
na beripikahin ang kanyang pagsunod sa lahat ng ibang mga kondisyon ng
parol. Ang mga kagamitan ay hindi dapat gamitin upang makinig o irekord
ang anumang pag-uusap, maliban sa pag-uusap ng parolado at ng ahenteng
nangangasiwa sa parolado na gagamitin para lamang sa mga layunin ng
pagkilala sa boses.
(b) Ang bawat bilanggo na napatunayang nagkasala ng isang felony na
paglabag sa isang “inirerehistrong sekswal na pagkakasala” na inilarawan
sa subtalataan (A) ng talataan (2) ng subdibisyon (a) ng Seksyon 290 o
anumang pagtatangka na gumawa ng alinman sa mga binanggit sa itaas na
mga pagkakasala at itinalaga sa bilangguan at inilabas sa parol alinsunod sa
Seksyon 3000 o 3000.1 ay dapat subaybayan ng isang pandaigdig na sistema
ng pagposisyon habambuhay.
(c) Sinumang bilanggo na inilabas sa parol alinsunod sa Seksyong ito
ay dapat atasan na magbayad para sa mga gastos na kaugnay ng pagsubaybay
ng isang pandaigdig ng sistema ng pagposisyon. Gayunman, ang Kagawaran
ng mga Pagwawasto ay dapat talikdan ang alinman o lahat ng pagbabayad
pagkatapos ipasiya ang kawalan ng kakayahang magbayad. Dapat isaalangalang ng kagawaran ang anumang natitirang halaga na iniutos na bayaran ng

bilanggo sa mga multa, pagtasa at pagbabaik na multa, bayad, at mga utos,
at dapat magbigay ng priyoridad sa pagbabayad sa mga aytem na ito bago
iatas na ang bilanggo ay magbabayad para sa pagsubaybay ng pangdaigdig
na pagposisyon.
SEK. 23. Ang Seksyon 12022.75 ng Kodigo sa Parusa ay sinususugan
upang mabasang:
12022.75. Sinuman (a) Maliban kung itinatadhana sa subdibisyon
(b), sinumang tao, para sa layunin na gumawa ng isang felony, ay gumamit
ng iniksiyon, paglanghap, paglunok, o anumang ibang paraan, na anumang
kinokontrol na bagay na nakalista sa Seksyon 11054, 11055, 11056, 11057, o
11058 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan, laban sa kagustuhan ng biktima
sa pamamagitan ng puwersa, karahasan, o pangamba ng kaagad at labag na
pinsala sa katawan ng biktima o ibang tao, ay dapat, bilang karagdagan at
kasunod ng parusang itinatadhana para sa felony o tangkang felony na siya ay
napatunayang nagkasala, parusahan ng karagdagang taning na tatlong taon.
(b)(1) Sinumang tao na, sa paggawa o tangkang paggawa ng alinmang
pagkakasala na tinukoy sa talataan (2), gumamit ng alinmang kinokontrol
na bagay na nakalista sa Seksyon 11054, 11055, 11056, 11057, o 11058
ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan sa biktima ay dapat parusahan ng
karagdagan at kasunod na Taning ng Pagkabilanggo sa bilangguan ng
estado para sa limang taon.
(2) Ang subdibisyong ito ay dapat umaplay sa mga sumusunod
na pagkakasala:
(A) Panggagahasa, bilang paglabag sa talataan (3) o (4) ng subdibisyon
(a) ng Seksyon 261.
(B) Panununog, bilang paglabag sa subdibisyon (f) o (i) ng Seksyon 286.
(C) Oral na kopulasyon, bilang paglabag sa subdibisyon (f) o (i) ng
Seksyon 288a.
(D) Sekswal na pagpasok, bilang paglabag sa subdibisyon (d) o (e) ng
Seksyon 289.
(E) Alinmang pagkakasala na tinukoy sa subdibisyon (c) ng
Seksyon 667.61.
SEK. 24. Ang Seksyon 6600 ng Kodigo sa Kawanggawa ng Pamahalaan
at mga Institusyon ay sinususugan upang mabasang:
6600. Gaya ng pagkakagamit sa artikulong ito, ang mga sumusunod na
katawagan ay may mga sumusunod na kahulugan:
(a)(1) “Marahas na sekswal na maninila” ay nangangahulugang isang tao
na napatunayang nagkasala ng isang marahas na sekswal na pagkakasala laban
sa dalawa isa o higit na biktima at sinuring may sakit sa isip na ginagawa ang
tao na isang panganib sa kalusugan at kaligtasan ng ibang mga tao na malamang
na siya ay gumawa ng marahas na sekswal na kilos na kriminal.
(2) Para sa mga layunin ng subdibisyong ito alinman sa mga sumusunod
ay dapat ituring na isang napatunayang marahas na sekswal na pagkakasala:
(A) Nauna o kasalukuyang napatunayang pagkakasala na nagresulta sa
isang tiyak na sentensiya sa bilangguan paa sa pagkakasalang inilarawan sa
subdibisyon (b).
(B) Ang napatunayang pagkakasala na inilarawan sa subdibisyon (b) na
ginawa bago ang Hulyo, 1, 1977, at nagresulta sa isang hindi tiyak na sentensiya
sa bilangguan.
(C) Isang naunang napatunayang pagkakasala sa ibang hurisdiksiyon para
sa isang pagkakasala na kabilang ang lahat ng elemento ng isang pagkakasala
na inilarawan sa subdibisyon (b).
(D) Isang napatunayang pagkakasala sa ilalim na naunang batas na kabilang
ang lahat ng elemento ng pagkakasalang inilarawan sa subdibisyon (b).
(E) Isang naunang napatunayang pagkakasala kung saan ang bilanggo ay
tumanggap ng gawad na probasyon para sa isang pagkakasalang inilarawan sa
subdibisyon (b).
(F) Isang naunang napatunayang pagkakasala dahilan sa kabaliwan para
sa isang pagkakasalang inilarawan sa subdibisyon (b).
(G) Isang napatunayang pagkakasala na nagresulta sa pasiya na ang tao
ay isang may sakit sa isip na nakagawa ng sekswal na pagkakasala.
(H) Isang naunang napatunayang pagkakasala na inilarawan sa
subdibisyon (b) na ang taon ay itinalaga sa Kagawaran ng Awtoridad ng
Kabataan alinsunod sa Seksyon 1731.5.
(I) Isang napatunayang pagkakasala na inilarawan sa subdibisyon (b)
na nagresulta sa isang hindi tiyak na sentensiya sa bilangguan.
(3) Napatunayang pagkakasala ng isang o higit ng mga krimen na inihanay
sa seksyong ito ay dapat bumuo ng ebidensiya na maaaring sumuprota sa isang
hukom o lupon ng tagahatol na pagpapasiya na ang isang tao ay isang marahas
na sekswal na maninila, pero siyang tanging batayan para sa pagpapasiya. Ang
pagkakaroon ng anumang naunang napatunayang pagkakasala ay maaaring
ipakita ng nakadokumentong ebidensiya. Ang mga detalye ng napapaloob ng
paggawa ng isang pagkakasala na humantong sa isang naunang napatunayang
pagkakasala, kabilang ang isang maninilang relasyon sa biktima, ay maaaring
ipakita ng nakadokumentong ebidensiya, kabilang ang, pero hindi limitado sa,
preliminaryong pagdinig na mga kopya, mga sipi ng paglilitis, mga ulat ng
probasyon at pagsentensiya, at mga pagtaya ng Kagawaran ng Kalusugan ng
Isip ng Estado. Ang mga tagahatol ay dapat pasabihan na hindi nila maaaring
ipasiya ang isang tao ay marahas na sekswal na maninila batay sa mga naunang
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pagkakasala na walang kaugnay na ebidensiya ng kasalukuyang nasuring sakit
sa isip na ginagawa ang tao na isang panganib sa kalusugan at kaligtasan ng iba
at malamang na siya ay gagawa na marahas na sekswal na kilos na kriminal.
(4) Ang mga tadhana ng seksyong ito ay dapat umaplay sa sinumang tao
na ang mga pamamaraan ay sinimulan para sa pagtatalaga bilang marahas na
sekswal na maninila sa o pagkaraan ng Enero 1, 1996.
(b) “Marahas na sekswal na pagkakasala” ay nangangahulugang mga
kasunod na aksyon kapag ginawa sa pamamagitan ng puwersa, karahasan,
panggigipit, panggugulo, o pangamba ng kaagad o labag na pinsala sa katawan
ng biktima o ibang tao, o pagbabanta na gumamit sa hinaharap sa biktima o sa
sinumang ibang tao, at ginawa sa, bago, o pagkaraan ng petsa ng pagkakabisa
ng artikulong ito o pagpapasiya na walang kasalanan dahilan sa kabaliwan,
gaya ng itinatadhana nilinaw sa subdibisyon (a): isang felony na paglabag sa
talataan (2) ng subdibisyon (a) ng Seksyon 261, talataan (1) ng subdibisyon (a)
ng Seksyon 262, Seksyon 264.1, 269, 286, subdibisyon (a) o (b) ng Seksyon
288, 288a, 288.5, o subdibisyon (a) ng Seksyon 289 ng Kodigo sa Parusa, o
sodomi o oral na kopulasyon bilang paglabag sa Seksyon 286 o 288a ng Kodigo
sa Parusa anumang felony na paglabag sa Seksyon 207, 209, o 220 ng Kodigo
Penal, ginawa na may hangarin na gumawa ng paglabag sa Seksyon 261, 262,
264.1, 286, 288, 288a, o 289 ng Kodigo sa Parusa.
(c) “Nasuring sakit sa isip” ay kabilang ang isang dala sa pagsilang o
nakuhang kondisyon na nakakaapekto sa kapasidad ng damdamin at pagpapasiya
na naghahantad sa tao sa paggawa ng kriminal ng seskwal na aksyon sa isang
digri na ginagawa ang tao na isang panganib sa kalusugan at kaligtasan ng iba.
(d) “Panganib sa kalusugan at kaligtasan ng iba” ay hindi nag-aatas
ng katunayan ng huling malinaw na aksyon habang ang nagkasala ay nasa
pag-iingat.
(e) “Maninila” ay nangangahulugang isang aksyon na nakaukol sa
isang estranghero, isang taong kilala na walang malalim na relasyon, o isang
indibidwal na ang relasyon ay itinatag o itinaguyod ng pangunahing layunin
ng pambiktima.
(f) “Huling malinaw na aksyon” ay nangangahulugang anumang kriminal
na aksyon na nagpapakita ng kalamangan na ang ang gumawa ay maaaring
gumawa ng marahas na sekswal na maninila na kilos na kriminal.
(g) Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng batas at para sa mga layunin
ng seksyong ito, higit sa isa isang naunang pagpapasiya sa kabataan ng marahas
na sekswal na pagkakasala ay maaaring bumuo ng naunang napatunayang
pagkakasala na ang tao ay nakatanggap ng hindi tiyak na taning kung ang lahat
ng sumusunod ay umaaplay nag-aaplay:
(1) Ang kabataan ay 16 taong gulang o mas matanda sa panahon na siya
ay gumawa ng naunang pagkakasala.
(2) Ang naunang pagkakasala ay isang marahas na sekswal na pagkakasala
gaya ng tinukoy sa subdibisyon (b). Sa kabila ng Seksyon 6600.1, ang isang
pagkakasala lamang na inilarawan sa subdibisyon (b) ang dapat bumuo ng isang
marahas na seskwal na pagkakasala para sa mga layunin ng subdibisyong ito.
(3) Ang kabataan ay ipinasiyang nasa pag-iingat ng hukumang
pangkabataan sa loob ng kahulugan ng Seksyon 602 dahil sa paggawa ng tao ng
pagkakasala na naging dahilan ng pagpapasiya ng hukumang pangkabataan.
(4) Ang kabataan ay itinalaga sa Kagawaran ng Awtoridad ng Kabataan
para sa marahas na sekswal na pagkakasala.
(h) Isang menor na ipinasiyang nasa pag-iingat ng hukuman para
sa paggawa ng isang pagkakasala na nilinaw bilang marahas na sekswal na
pagkakasala ay dapat na karapat-dapat sa partikular na pagtrato bilang isang
nakagawa ng sekswal na pagkakasala. Ang kabiguan ng isang menor na
tumanggap ng pagtratong iyon ay hindi dapat bumuo ng depensa o humadlang
sa pagpapasiya na ang sinumang tao ay marahas na sekswal na maninila sa loob
ng kahulugan ng artikulong ito.
SEK. 25. Ang Seksyon 6600.1 ng Kodigo sa Kawanggawa ng
Pamahalaan at mga Institusyon ay sinususugan upang mabasang:
6600.1. (a) Kung ang biktima ng isang napapaloob na pagkakasala na
tinukoy sa subidibisyon (b) ng Seksyon 6600 ay isang bata na wala pang 14 na
taon at ang pagkakasala ay may kaugnayan sa malaking kilos na sekswal, ang
pagkakasala ay dapat bumuo ng isang “marahas na sekswal na pagkakasala”
para sa mga layunin ng Seksyon 6600.
(b) “Malaking sekswal na kilos” ay nangangahulungang pagpasok sa
vagina o rectum na alinman sa biktima o ng nagkasala sa pamamagitan ng
penis ng iba o ng anumang ibang bagay, oral na kopulasyon, o masturbasyon o
alinman sa biktima o ng nagkasala.
SEK. 26. Ang Seksyon 6601 ng Kodigo sa Kawanggawa ng Pamahalaan
at mga Institusyon ay sinususugan upang mabasang:
6601. (a)(l) Tuwing ang Direktor ng Pagwawasto ay nagpapasiya na ang
isang indibidwal na nasa pag-iingat sa ilalim ng hurisdiksiyon ng Kagawaran ng
mga Pagwawasto, at nagsisilbi ng isang tiyak na sentensiyang pagkabilanggo
o ang parol ay pinawalang-saysay, ay maaaring isang marahas na sekswal na
maninila, ang direktor ay dapat, hindi kukulangin sa anim na buwan bago ang
nakatakdang petsa ng indibidwal para sa paglabas sa bilangguan, isangguni ang
tao para sa pagsusuri alinsunod sa seksyong ito. Gayunman, kung ang bilanggo
ay natanggap ng kagawaran nang wala pang siyam na buwan pagkatapos ng
kanyang sentensiya na magsilbi, o kung ang petsa ng paglabas ng bilanggo

136 | Teksto ng mga Iminumungkahing Batas

ay binago ng aksyong panghukuman at pampangasiwaan, ang direktor ay
maaaring isangguni ang tao para sa pagsusuri alinsunod sa seksyong ito sa isang
petsa na wala pang anim na buwan bago ang nakatakdang petsa ng paglabas
ng bilanggo.
(2) Ang isang petisyon ay maaaring iharap sa ilalim ng seksyong ito
kung ang indibidwal na nasa pag-iingat alinsunod sa kanyang tiyak na taning sa
bilangguan, taning na pagpapawalang-bisa ng parol, o pagpapatigil na inilagay
alinsunod sa Seksyon 6601.3, sa panahon na ang petisyon ay iniharap. Ang
isang petisyon ay hindi dapat pawalang-saysay batay sa huling pagpapasiya
na panghukuman at pampangasiwaan na ang pag-iingat sa indibidwal ay
labag sa batas, kung ang labag sa batas na pag-iingat ay resulta ng matapat
na pagkakamali ng katotohanan o batas. Ang talataan ay dapat umaplay sa
anumang petisyon na iniharap sa o pagkaraan ng Enero 1, 1996.
(b) Ang tao ay dapat suriin ng Kagawaran ng Pagwawasto at ng
Lupon ng mga Taning ng Pagkabilanggo batay sa kung ang tao ay gumawa
ng marahas na sekswal na pagkakasala at sa pagrepaso ng kasaysayang
panlipunan, pangkrimen, at pang-istitusyon ng tao. Ang pagsusuring ito ay
dapat gawin alinsunod sa nakabalangkas na instrumento ng pagsusuri na binuo
at isinapanahon ng Kagawaran ng Kalusugan sa Isip ng Estado sa pagsangguni
sa Kagawararn ng Pagwawasto. Kung bilang resulta ng pagsusuri ipinasiya na
ang tao ay malamang na isang marahas na sekswal na maninila, ang Kagawaran
ng Pagwawasto ay dapat isangguni ang tao sa Kagawaran ng Kalusugan ng Isip
ng Estado para sa buong pagsusuri kung ang tao ay nakakatugon sa pamantayan
sa Seksyon 6600.
(c) Ang Kagawaran ng Kalusugan ng Isip ng Estado ay dapat magsuri
sa tao alinsunod sa mga batay sa pamantayan na pamamaraan ng pagsusuri
binuo at isinapanahon ng Kagawaran ng Kalusugan ng Isip ng Estado, upang
ipasiya kung ang tao ay isang marahas na sekswal na maninila gaya ng nilinaw
sa artikulong ito. Ang batay sa pamantayan na pamamaraan ng pagtasa ay dapat
mag-atas na pagtasa ng masusuring sakit sa isip, gayon din ng iba-ibang bagay
na alam na kaugnay ng panganib na muling pagkakasala ng mga nakagawa ng
sekswal na pagkakasala. Ang mga panganib na dapat isaalang-alang ay dapat
kabilang ang mga kasaysayan na kriminal at pangkaisipan, uri, digri, at tagal ng
kakaibang sekswal na kilos, at kalubhaan ng sakit sa isip.
(d) Alinsunod sa subdibisyon (c), ang isang tao ay dapat suriin ng
dalawang doktor ng isip o sikologo, o isang doktor ng isip at isang sikologo,
na itinalaga ng Direktor ng Kalusugan ng Isip. Kung ang parehong tagasuri ay
nagkasundo na ang tao ay may nasuring sakit sa isip kaya siya ay malamang
na gumawa ng mga aksyon na marahas na seskwal kung walang angkop na
paggamot at pag-iingat, ang Direktor ng Kalusugan ng Isip ay dapat dalhin ang
kahilingan para sa isang petisyon para sa pagtatalaga sa ilalim ng Seksyon 6602
sa county na itinalaga sa subdibisyon (i). Ang mga kopya ng ulat ng pagtaya
at anumang ibang sumusuportang dokumento ay dapat na ihanda ng abugado
na itinalaga ng county alinsunod sa subdibisyon (i) na maaaring magharap ng
isang petisyon para sa pagtatalaga.
(e) Kung ang isa sa mga propesyonal na gumawa ng pagsusuri alinsunod
sa subdibisyon (d) ay hindi sumang-ayon na ang tao ay nakakatugon sa
pamantayang tinukoy sa subdibisyon (d), pero ang ibang propersonal ay
nagpasiya na ang tao ay nakakatugon sa pamantayang ito, ang Direktor ng
Kalusugan ng Isip ay dapat mag-ayos ng higit pang pagsusuri ng tao ng dalawang
independiyenteng propesyonal na pinili alinsunod sa subdibisyon (g).
(f) Kung ang isang pagsusuri ng mga independiyenteng propesyonal
alinsunod sa subdibisyon (e) ay ginawa, ang isang petisyon na humiling na
pagtatalaga sa ialim ng artikulong ito ay dapat lamang iharap kung ang pareho ng
mga independiyenteng propesyonal na sumuri sa tao alinsunod sa subdibisyon
(e) ay sumang-ayon na ang tao ay nakakatugon sa pamantayan ng pagtatalaga
na tinukoy sa subdibisyon (d). Ang mga propesyonal na piniling magsuri sa tao
alinsunod sa subdibisyon (g) ay dapat ipagbigay-alam sa tao na ang layunin
ng kanilang pagsusuri ay hindi paggamot kundi upang ipasiya kung ang tao ay
nakakatugon sa mga partikular na pamantayan upang di-boluntaryong italaga
alinsunod sa artikulong ito. Hindi iniaatas na ikinalulugod o naiintindihan ng
tao ang impormasyong iyon.
(g) Sinumang independiyenteng propesyonal na itinalaga ng Direktor
ng Pagwawasto o ng Direktor ng Kalusugan ng Isip para sa mga layunin ng
seksyong ito ay hindi dapat na isang empleyado ng pamahalaan ng estado, dapat
magkaroon ng hindi kukulangin sa limang taon ng karanasan sa pagsusuri at
paggamot ng mga sakit sa isip, at dapat kabilang ang mga doktor sa isip at mga
lisensiyadong sikologo na may digring doktor ng sikologo. Ang mga iniaatas na
nakalagay sa seksyong ito ay dapat umaplay sa sinumang mga propesyonal na
hinirang ng hukuman na sumuri sa tao para sa mga layunin ng anumang ibang
mga pamamaraan sa ilalim ng artikulong ito.
(h) Kung ang Kagawaran ng Kalusugan ng Isip ng Estado ay nagpasiya na
ang tao ay isang marahas na sekswal na maninila gaya ng nilinaw sa artikulong
ito, ang Direktor ng Kalusugan ng Isip ay dapat dalhin ang kahilingan para
sa isang petisyon para sa pagtatalaga sa ilalim ng artikulong ito sa county na
itinalaga sa subdibisyon (i). Ang mga kopya ng ulat ng pagtaya at anumang
ibang sumusuportang dokumento ay dapat na ihanda ng abugado na itinalaga
ng county alinsunod sa subdibisyon (i) na maaaring magharap ng isang petisyon
sa korteng superyor.
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(i) Kung ang itinalagang abugado ng county ay sumang-ayon sa
rekomendasyon, ang isang petisyon para sa pagtatalaga ay dapat iharap sa
hukumang superyor ng county kung saan ang tao ay napatunayang nagkasala na
siya ay itinalaga sa hurisdiksiyon ng Kagawaran ng Pagwawasto. Ang petisyon
ay dapat iharap, at ang mga pamamaraan ay dapat hawakan, ng alinman sa
abugado ng distrito o ng abugado ng county ng county na iyon. Ang lupon ng
mga superbisor ng county ay dapat magtalaga na alinman sa abugado ng distrito
o sa abugado ng county na umako ng responsibilidad para sa mga pamamaraan
sa ilalim ng artikulong ito.
(j) Ang mga limitasyon sa oras na nakalagay sa seksyong ito ay hindi
dapat umaplay sa unang taon na ang artikulong ito ay may bisa.
(k) Kung ang isang tao ay napapailalim sa parol, ang pagpapasiya o
paglalagay na ginawa alinsunod sa artikulong ito ay dapat na hindi may bayad,
na paglabas, o nakakaapekto sa sa taning ng parol alinsunod sa Artituko 1
(nagsisimula sa Seksyon 3000) ng Kabanata 8 ng Titulo 1 ng Bahagi 3 ng
Kodigo sa Parusa.
(l) Alinsunod sa subdibisyon (d), ang abugadong itinalaga ng county
alinsunod sa subdibisyon (i) ay dapat magpasabi sa Kagawaran ng Kalusugan
ng Isip ng Estado ng desisyon nito tungkol sa paghaharap ng pagtatalaga sa loob
ng 15 araw ng paggawa ng desisyong ito.
SEK. 27. Ang Seksyon 6604 ng Kodigo sa Kawanggawa ng Pamahalaan
at mga Institusyon ay sinususugan upang mabasang:
6604. Ang hukuman o lupon ng mga tagahatol ay dapat magpasiya
kung, nang lubos na walang makatwirang pagdududa, ang tao ay isang marahas
na sekswal na maninila. Kung ang hukuman o lupon ng mga tagahatol ay
hindi nasisiyahan nang lubos na walang makatwirang pagdududa na ang tao
ay isang marahas na sekswal na maninila, ang hukuman ay dapat mag-utos
na ilabas ang tao sa pagtatapos ng taning na siya ay unang sinentensiyanan,
o ang tao dapat na palabasin nang walang kondisyon sa katapusan ng parol,
alinman ang angkop. Kung ang hukuman o lupon ng tagahatol ay nagpasiya
na ang tao ay isang marahas na sekswal na maninila, ang tao ay dapat italaga
ng dalawang taon isang hindi tiyak na taning sa pag-iingat ng Kagawaran ng
Kalusugan ng Isip ng Estado para sa angkop na paggamot at pagpiit sa isang
protektadong pasilidad na itinalaga ng Direktor ng Kalusugan ng Isip, at ang
tao ay hindi dapat panatilihin sa isang aktuwal na pag-iingat nang mas matagal
sa dalawang taon maliban kung ang kasunod na pinalawig na pagtatalaga ay
nakuha mula sa hukuman na kaugnay na paghaharap ng isang petisyon para sa
pinalawig na pagtatalaga sa ilalim ng artikulong ito o maliban kung ang taning
ng pagtatalaga ay nagbago alinsunod sa subdibisyon (e) ng Seksyon 6605. Ang
panahon na ginugol sa may-kondisyon na paglabas ay hindi dapat ibilang sa
dalawang-taon na taning ng pagtatalaga, maliban ung ang tao ay inilagay sa
isang nakakandadong pasilidad ng programang may-kondisyong paglabas,
kung saan ang panahon sa isang nakakandadong pasilidad ay dapat ibilang sa
dalawang-taon na taning ng pagtatalaga.. Ang pasilidad ay dapat matagpuan
sa mga lupa ng isang institusyon sa ilaim ng hurisdiksiyon ng Kagawaran ng
Pagwawasto.
SEK. 28. Ang Seksyon 6604.1 ng Kodigo sa Kawanggawa ng
Pamahalaan at mga Institusyon ay sinususugan upang mabasang:
6604.1. (a) Ang dalawang-taon hindi tiyak na taning ng pagtatalaga na
itinatadhana sa Seksyon 6604 ay dapat magsimula sa petsa na ang hukuman ay
nag-isyu ng unang utos ng pagtatalaga alinsunod sa seksyong iyon. Ang unang
dalawang-taong taning ay dapat bawasan ng anumang oras na ginugol sa isang
protektadong pasilidad bago ang utos ng pagtatalaga. Para sa alinman sa kasunod
na pinalawig na pagtatalaga, ang taning ng pagtatalaga ay dapat na dalawang taon
na nagsisimula mula sa petsa ng pagtatapos ng naunang pagtatalaga.
(b) Ang tao ay dapat suriin ng dalawang sikologo o doktor sa isip, o ng
isang sikologo at isang doktor sa isip, itinalaga ng Kagawaran ng Kalusugan
ng Isip ng Estado. Ang mga tadhana ng mga subdibisyon (c) hanggang (i),
inklusibo, ng Seksyon 6601 ay dapat umaplay sa mga pagsusuri na ginawa para
sa mga layunin ng pinalawig na pagtatalaga. Ang mga karapatan, iniaatas, at
mga pamamaraang nakalagay sa Seksyon 6603 ay dapat umaplay sa pinalawig
lahat ng mga pamamaraan sa pagtatalaga.
SEK. 29. Ang Seksyon 6605 ng Kodigo sa Kawanggawa ng Pamahalaan
at mga Institusyon ay sinususugan upang mabasang:
6605. (a) Ang isang taong ipinasiyang marahas na sekswal na maninila
at itinalaga sa pag-iingat ng Kagawaran ng Kalusugan ng Isip ng Estado ay
dapat magkaroon ng kasalukuyang pagsusuri ng kanyang kondisyon ng isip
na ginagawa minsan sa isang taon o mas madalas. Ang taunang ulat ay dapat
kabilang ang pagsasaalang-alang ng kung ang itinalagang tao ay kasalukuyang
nakakatugon sa pagpapakahulugan ng isang marahas na sekswal na maninila
at kung ang may-kondisyong paglabas sa isang hindi gaanong mahigpit na
alternatibo o walang-kondisyon na paglabas ay makakabuti sa tao at ang mga
kondisyon ay maaaring ipataw na sapat na magpoprotekta sa komunidad. Ang
Kagawaran ng Kalusugan ng Isip ay dapat iharap itong pana-panahong ulat
sa hukuman na nagtalaga sa tao sa ilalim ng artikulong ito. Ang ulat ay dapat
na nasa anyo ng isang deklarasyon at dapat ihanda ng isang propesyonal na
kuwalipikadong tao. Ang isang kopya ng ulat ay dapat matanggap sa nag-uusig
na ahensiya na kaugnay sa unang pagtatalaga at sa itinalagang tao. Ang tao
ay maaaring magpanatili, o kung siya ay maralita at humiling, ang hukuman ay
maaaring maghirang, ng isang kuwalipikadong eksperto o propesyonal na tao

upang suriin siya, at ang eksperto o propesyonal na tao ay dapat na may daan sa
lahat ng rekord na nauukol sa tao.
(b) Ang direktor ay dapat magkaloob sa itinalagang tao ng taunang
nakasulat na paunawa ng kanyang karapatan na magpetisyon sa hukuman
para may-kondisyong paglabas sa ilalim ng Seksyon 6608. Ang paunawa ay
dapat magtaglay ng mga pagtalikdan ng mga karapatan. Ang direktor ay dapat
magpadala ng paunawa at pormularyo ng pagtalikdan sa hukuman kasama
ng taunang ulat. Kung ang tao ay hindi sumang-ayong talikdan ang kanyang
karapatan na magpetisyon sa hukuman para sa may-kondisyng paglabas, ang
hukuman ay dapat magtakda ng isang pagdinig na nagpapakita ng dahilan upang
ipasiya kung ang mga katotohanan na nagbibigay ng katwiran sa isang pagdinig
o ang kondisyon ng tao ay nagbago kaya hindi na siya magiging panganib sa
kalusugan at kaligtasan ng ibang mga tao kung ilalabas. Ang itinalagang tao ay
dapat magkaroon ng karapatan na humarap at katawanin ng isang abugado sa
pagdinig ng pagpapakita ng dahilan. Kung ang Kagawaran ng Kalusugan ng
Isip ay nagpasiya na: (1) ang kondisyon ng tao ay nagbago kaya ang tao ay
hindi na nakakatugon sa pagpapakahulugan ng isang marahas na sekswal na
maninila, o (2) ang may-kondisyong paglabas sa isang hindi gaanong mahigpit
na alternatibo ay makakabuti sa tao at ang mga kondisyon ay maaaring ipataw
na sapat na nagpoprotekta sa komunidad, ang direktor ay dapat mag-awtorisa
sa tao na magpetisyon sa hukuman para sa may-kondisyong paglabas sa
isang hindi gaanong mahigpit na alternatibo o para sa walang-kondisyon na
paglabas. Ang petisyon ay dapat iharap sa hukuman at ihain sa nag-uusig na
ahensiya na responsable sa unang pagtatalaga. Ang hukuman, pagkatanggap
ng petisyon para sa may-kondisyong paglabas sa isang hindi gaanong mahigpit
na alternatibo o walang-kondisyong paglabas, ay dapat mag-utos ng pagdinig
ng pagpapakita ng dahilan na ang hukuman ay maaaring isaalang-alang ang
petisyon at anumang kasamang dokumentasyon na ipinagkaloob ng direktor ng
medikal, ang nag-uusig na abugado o ang itinalagang tao.
(c) Kung ang hukuman sa pagdinig na nagpapakita ng dahilan ay
nagpasiya ng may malamang na dahilan upang maniwala na ang nasuring may
sakit sa isip na itinalagang tao ay nagbago kaya siya ay hindi na isang panganib
sa kalusugan at kaligtasan ng iba ay hindi malamang na gumawa ng marahas
na sekswal na kilos na kriminal kung ilalabas, ang hukuman ay dapat magtakda
ng pagdinig sa isyu.
(d) Sa pagdinig, ang itinalagang tao ay dapag magkaroon ng karapatan na
magharap at karapat-dapat sa benepisyo ng lahat ng proteksiyon ng konstitusyon
na ipinagkaloob sa kanya sa unang pamamaraan ng pagtatalaga. Ang abugadong
itinalaga ng county alinsunod sa subdibisyon (i) ng Seksyon 6601 ay dapat
kumatawan sa estado at dapat magkaroon ng karapatan na humingi ng isang
paglilitis ng lupon ng mga tagahatol at ipasuri ang itinalagang tao sa mga
ekspeto na pinili ng estado. Ang itinalagang tao ay dapat ding magkaroon
ng karapatan na humingi ng paglilitis ng lupon ng mga tagahatol at ipasuri
siya sa mga eksperto sa ngalan niya. Ang hukuman ay dapat maghirang ng
isang eksperto kung ang tao ay maralita at humiling paghirang. Ang tungkulin
ng pagpapatunay sa pagdinig ay dapat na nasa estado upang patunayan nang
lubos na walang makatwirang pagdududa na ang mga nasuring sakit sa isip ng
itinalagang tao ay nananatili kaya siya isang panganib sa kalusugan at kaligtasan
ng ibang mga tao at malamang na gumawa ng marahas na sekswal na kilos na
kriminal kung ilalabas.
(e) Kung ang hukuman o lupon ng tagahatol ay nagpasiya laban sa
itinalagang tao sa pagdinig na isinagawa alinsunod sa subdibisyon (d), ang
taning nga pagtatalaga sa tao ay dapat na para sa isang isang hindi tiyak na
panahon ng dalawang taon mula sa petsa ng tuntuning ito. Kung ang hukuman o
lupon ng mga tagahatol ay nagpasiya para sa itinalagang tao, siya ay palalayain
nang walang-kondisyon at ilalabas nang walang-kondisyon.
(f) Kung ang Kagawaran ng Kalusugan ng Isip ng Estado ay may dahilan
upang maniwala na ang isang taong itinalaga sa isang marahas na sekswal
na maninila ay hindi na isang marahas na sekswal na maninila, ito ay dapat
maghangad ng pagrepasong panghukuman ng pagtatalaga ng tao alinunsunod
sa mga pamamaraang nakalagay sa Seksyon 7250 sa hukumang superyor kung
saan ang pagtatalaga ay ginawa. Kung ang hukumang superyor ay nagpasiya na
ang tao ay hindi na isang marahas na sekswal na maninila, siya ay palalayain
nang walang-kondisyon at ilalabas nang walang-kondisyon.
SEK. 30. Ang Seksyon 6608 ng Kodigo sa Kawanggawa ng Pamahalaan
at mga Institusyon ay sinususugan upang mabasang:
6608. (a) Wala sa artikulong ito na dapat magbawal sa tao na itinalaga
bilang marahas na sekswal na maninila na magpetisyon sa hukuman para sa
may-kondisyong paglaya at kasunod na o isang walang-kondisyong paglabas
nang walang rekomendasyon o pagsang-ayon ng Direktor ng Kalusugan ng
Isip. Kung ang isang tao ay dati nang nagharap ng isang petisyon para sa maykondisyong paglaya nang walang pagsang-ayon ng direktor at ang hukuman ay
nagpasiya, pagkatapos ng pagrepaso ng petisyon o pagdinig, na ang petisyon ay
walang-kabuluhan o ang kondisyon ng nakatalagang tao ay hindi nagbago sa
antas na hindi na siya isang panganib sa ibang mga tao at hindi na malamang siya
ay gumawa ng marahas na sekswal na kilos na kriminal kung ilalagay sa ilalim
ng pangangasiwa at paggamot sa komunidad, ang hukuman ay dapat tumanggi
sa kasunod na petisyon maliban kung ito ay nagtataglay ng mga katotohanan
na maaaring ipasiya ng isang hukuman na ang kondisyon ng itinalagang tao ay
nagbago kaya ang isang pagdinig ay makatwiran. Pagkatapos matanggap ang
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isang una o kasunod na petisyon mula sa isang itinalagang tao nang walang
pagsang-ayon ng direktor ang hukuman ay dapat magsikap tuwing posible
na repasuhin ang petisyon at ipasiya kung ito ay batay sa walang-kabuluhang
dahilan, at kung gayon, ay dapat tanggihan ang petisyon nang walang pagdinig.
Ang taong nagpetisyon para sa may-kondisyong paglaya at walang-kondisyong
paglabas sa ilalim ng subdibisyong ito ay karapat-dapat sa tulong ng abugado.
(b) Ang hukuman ay dapat magbigay ng paunawa ng petsa ng pagdinig
sa abugado na itinalaga sa subdibisyon (i) ng Seksyon 6601, sa pinamalagi o
hinirang na abugado para sa itinalagang tao, at sa Direktor ng Kalusugan ng Isip
nang hindi kukulangin sa 15 araw ng hukuman bago ang petsa ng pagdinig.
(c) Walang pagdinig sa petisyon na dapat ganapin hanggang ang tao na
itinalaga ay nasa pagkulong at pangangalaga sa isang pasilidad na itinalaga ng
direktor ng Kalusugan ng Isip nang hindi kukulangin sa isang taon mula sa
petsa ng utos na pagtatalaga.
(d) Ang hukuman ay dapat magsagawa ng pagdinig upang ipasiya
kung ang itinalagang tao ay magiging panganib sa kalusugan at kaligtasan
ng ibang mga tao at malamang na siya ay gumawa ng marahas na sekwal na
kilos na kriminal dahil sa kanyang nasuring sakit sa isip kung nasa ilalim ng
pangangasiwa at paggamot ng komunidad. Kung ang hukuman sa pagdinig
ay nagpasiya na ang itinalagang tao ay hindi na magiging panganib sa ibang
mga tao dahil sa kanyang nasuring sakit sa isip habang nasa pangangasiwa at
paggamot ng komunidad, ang hukuman ay dapat mag-utos na ang itinalagang
tao ay ilagay sa isang angkop na porensikong programang may-kondisyong
paglaya na pinatatakbo ng estado para sa isang taon. Ang isang malaking bahagi
ng programang porensikong may-kondisyong paglaya na pinatatakbo ng estado
ay dapat kabilang ang pangangasiwa ng panlabas na pasyente at paggamot.
Ang hukuman ay dapat magpanatili ng hurisdiksiyon ng tao sa buong kurso ng
programa. Sa katapusan ng taon, ang hukuman ay dapat magsagawa ng isang
pagdinig upang ipasiya kung ang tao ay dapat na walang-kondisyong palayain
mula sa pagtatalaga batay sa, dahilan sa nasuring sakit sa isip, siya ay hindi na
isang panganib sa kalusugan at kaligtasan ng iba at hindi na malamang na siya
ay gumawa ng marahas na sekswal na kilos na kriminal. Ang hukuman ay hindi
dapat gumawa ng pagpapasiyang ito hanggang ang tao ay nakakumpleto ng
hindi kukulangin sa isang taon ng programang porensikong may-kondisyong
paglaya na pinatatakbo ng estado. Dapat pasabihan ng hukuman ang Direktor
ng Kalusugan ng Isip ng petsa ng pagdinig.
(e) Bago ilagay ang isang itinalagang tao sa programang porensikong
may-kondisyong paglaya ng pinatatakbo ng estado, ang direktor ng programa
sa komunidad na itinalaga ng Kagawaran ng Kalusugan ng Isip ng Estado
ay dapat magharap ng isang nakasulat na rekomendasyon sa hukuman na
nagsasaad na ang programang porensikong may-kondisyong paglaya ay
pinakaangkop para sa pangangasiwa at paggamot ng itinalagang tao. Kung
hindi tinanggap ng hukuman ang rekomendasyon ng direktor ng programa sa
komunidad, ang hukuman ay dapat tumukoy sa dahilan o mga dahilan para
sa utos sa rekord. Ang mga pamamaraang inilarawan sa mga Seksyon 1605
hanggang 1610, inklusibo, ng Kodigo sa Parusa ay dapat umaplay sa taong
inilagay sa programang porensikong may-kondisyon na paglaya.
(f) Kung ang hukuman ay nagpasiya na ang tao ay dapat ilipat sa isang
programang porensikong may-kondisyong paglaya na pinatatakbo ng estado
ang direktor ng programa sa komunidad, o ang kanyang itinalaga, ay dapat
gumawa ng kailangang pag-aayos ng paglalagay at, sa loob ng 21 araw
pagkatapos matanggap ang paunawa ng pasiya ng hukuman, ang tao ay dapat
ilagay sa komunidad alinsunod sa plano sa paggamot at pangangasiwa maliban
kung may magandang dahilan para hindi gawin ito na iniharap sa hukuman.
(g) Kung ang hukuman ay nagpasiya laban sa itinalagang tao sa paglilitis
para sa walang-kondisyong paglaya mula sa pagtatalaga, ang hukuman ay
maaaring ilagay ang itinalagang tao sa panlabas na pasyente na katayuan
alinsunod sa mga pamamaraang inilarawan sa Titulo 15 (nagsisimula sa
Seksyon 1600) ng Bahagi 2 ng Kodigo sa Parusa.
(h) Kung tinanggihan ng hukuman ang petisyon ng taon sa isang angkop
na proramang porensikong may-kondisyon na paglaya o kung ang petisyon para
sa walang-kondisyong paglabas ay tinanggihan, ang tao ay maaaring magharap
ng bagong aplikasyon hanggang ang isang taon ay lumipas mula sa petsa ng
pagtanggi.
(i) Sa anumang pagdinig na inawtorisa ng seksyong ito, ang nagpetisyon
ay dapat magkaroon ng tungkulin ng pagpapatunay batay sa ipinakikita ng
ebidensiya.
(j) Kung ang petisyon para sa may-kondisyong paglaya ay hindi ginawa
ng direktor ng pasilidad ng paggamot na ang tao ay itinalaga, walang aksyon sa
petisyon na dapat gawin ng hukuman nang hindi muna kukuha ng nakasulat na
rekomendasyon ng direktor ng pasilidad ng paggamot.
(k) Ang panahon na ginugol sa programang may-kondisyon na paglaya
alinsunod sa seksyong ito ay hindi dapat ibilang sa taning ng pagtatalaga sa ilalim
ng artikulong ito, maliban kung ang tao ay inilagay sa isang nakakandadong
pasilidad ng programang may-kondisyong paglaya, kung saan ang panahon sa
isang nakakandadong pasilidad ay dapat ibilang sa taning ng pagtatalaga..
SEK. 31. Sugnay ng Hangarin
Hangarin ng mga Tao ng Estado ng California sa pagpapatibay sa
panukalang ito na palakasin at pahusayin ang mga batas na nagpaparusa
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at kumokontrol sa mga nakagawa ng sekswal na pagkakasala. Hangarin din
ng mga Tao ng Estado ng California na kung may tadhana sa batas na ito na
kasalungat ng anumang ibang tadhana ng batas na nagtatalaga ng mas mas
malaking parusa o mas matagal na panahon ng pagkabilanggo ang huling
tadhana ang dapat umaplay.
SEK. 32. Sugnay ng Kakayahang Ihiwalay
Kung may tadhana ng batas na ito, o bahagi nito, sa anumang dahilan ay
ipinasiyang walang-bisa o labag sa konstitusyon, ang mga natitirang tadhana ay
hindi dapat maapektuhan, kundi dapat manatiling may buong puwersa at epekto,
at sa layuning ito ang mga tadhana ng batas na ito ay maaaring ihiwalay.
SEK. 33. Sugnay ng Susog
Ang mga tadhana ng batas na ito ay hindi dapat susugan ng Lehislatura
maliban kung sa pamamagitan ng isang batas na ipinasa ng bawat kapulungan
sa pamamagitan ng pagtawag sa mga pangalan na ipinasok sa talaan,
dalawang-ikatlo ng mga miyembro ng bawat kapulungan ay sumang-ayon, o
sa pamamagitan ng batas na nagkakabisa lamang kapag inaprobahan ng mga
botante. Gayunman, ang Lehislatura ay maaaring magsusog sa mga tadhana
ng batas na ito upang palawakin ang saklaw ng kanilang paggamit o upang
itaas ang mga parusa o multa na itinatadhana dito ng isang batas na ipinasa ng
mayoriyang boto ng bawat kapulungan.

PANUKALA 84
Ang inisyatibong panukalang ito ay iniharap sa mga tao alinsunod sa mga
tadhana ng Artikulo II, Seksyon 8 ng Konstitusyon ng California.
Ang inisyatibong panukalang ito ay nagsususog sa Kodigo sa mga
Pampublikong Tagapagdulot; dahil dito, ang mga bagong tadhana na
iminumungkahing idagdag ay nilimbag sa tipong italika upang ipabatid na ang
mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS
SEKSYON 1.
upang mabasang:

Ang Dibisyon 43 ay idinaragdag sa Kodigo sa Edukasyon,

DIBISYON 43. BATAS NG 2006 SA BONO PARA SA LIGTAS NA
INIINOM NA TUBIG, KALIDAD NG TUBIG AT PANUSTOS NA TUBIG,
PAGKONTROL SA BAHA, PROTEKSIYON NG ILOG AT BAYBAYIN

KABANATA 1.

MGA PANGKALAHATANG TADHANA

75001. Ang Dibisyong ito ay dapat makilala at maaaring tawaging
Batas ng 2006 sa Bono Para sa Ligtas na Iniinom na Tubig, Kalidad ng Tubig
at Panustos na Tubig, Pagkontrol sa Baha, Proteksiyon ng Ilog at Baybayin.
75002. Napag-alaman at ipinahahayag ng mga tao ng California na ang
pagprotekta sa iniinom na tubig at tagapagdulot ng tubig ng estado ay mahalaga
sa kalusugan ng publiko, sa ekonomiya ng estado, at sa kapaligiran.
75002.5. Napag-alaman din at ipinahahayag ng mga tao ng California
na ang mga tubig ng estado ay madaling sasailalim sa kontaminasyon ng
mapanganib na bakterya, maduming natatangay, nakakalasong kemikal,
pinsala mula sa mga mapaminsalang baha at mga hinihingi ng isang lumalaking
populasyon. Dahil dito, ang mga aksyon ay dapat gawin upang matiyak ang
ligtas na iniinom na tubig at isang maaasahang panustos na tubig para sa mga
bukid, lunsod at negosyo, gayon din upang protektahan ang mga ilog, sapa,
ilug-ilugan, dalampasigan, mga tubig ng look at baybayin ng California, para
sa henerasyong ito at sa susunod.
75003. Napag-alaman at ipinahahayag ng mga tao ng California na
mahalaga at makakabuti sa publiko na gawin ang lahat ng sumusunod:
(a) Tiyakin na ang ligtas na iniinom na tubig ay makukuha ng lahat ng
taga-California sa pamamagitan ng:
(1) Pagkakaloob ng mga emerhensiyang tulong sa mga komunidad na
may mga kontaminadong pinagkukunan ng iniinom na tubig.
(2) Pagtulong sa maliliit na komunidad sa paggawa ng mga
pagpapahusay na kailangan sa kanilang mga sistema ng tubig upang linisin at
protektahan ang kanilang iniinom na tubig laban sa kontaminasyon.
(3) Pagkakaloob ng mga gawad at pautang para sa ligtas na iniinom na
tubig at mga proyektong pagpigil ng pagdumi ng tubig.
(4) Pagprotekta sa kalidad ng tubig ng Sacramento-San Joaquin
Delta, isang pangunahing pinagkukunan ng tubig para sa 23 milyong tagaCalifornia.
(5) Pagtulong sa bawat rehiyon ng estado sa pagpapabuti ng pagiging
maaasahan ng lokal na panustos na tubig at kalidad ng tubig.
(6) Paglutas ng mga salungatang may kinalaman sa tubig, pagpapahusay
ng lokal at panrehiyong sariling-kasapatan sa tubig at pagbawas na pagdepende
sa inaangkat na tubig.
(b) Protektahan ang publiko laban sa mapaminslang baha sa
pamamagitan ng pagtukoy at pagmapa ng mga lugar na nanganganib,
pagsiyasat at pagkukumpuni ng mga harang sa tubig at mga pasilidad ng
pagkontrol sa baha, at pagbawas ng pangmatagalang gastos sa pamamahala
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ng baha, pagbawas sa panganib sa hinaharap ng baha at pagsagad sa mga
pampublikong benepisyo sa pamamagitan ng pagpaplano, pagdisenyo at
pagsasakatuparan ng maraming-layunin na mga proyektong koridor ng baha.
(c) Protektahan ang mga ilog, sapa at ilug-ilugan ng estado laban sa
pagdumi, pagkawala ng kalidad ng tubig, at pagkasira ng tirahan ng isda at
ligaw na buhay.
(d) Protektahan ang mga dalampasigan, mga tubig ng look at baybayin
ng estado para sa mga susunod na henerasyon.
(e) Ang muling pagpapasigla sa ating mga komunidad ay ginagawa
ang mga ito na mas matutustusan at mas matitirahan sa pamamagitan ng
pamumuhunan sa matalinong pagpaplano ng paggamit ng lupa, mga lokal na
parke at pagluntian ng kalunsuran.
75003.5. Napag-alaman at ipinahahayag din ng mga tao ng California
na ang paglaki ng populasyon ng estado at ang mga epekto ng pagbabago
ng klima ay malalaking hamon. Ang mga hamong ito ay dapat harapin
sa pamamagitan ng maingat na pagpaplano at sa pamamagitan ng mga
pagpapahusay sa paggamit ng lupa at pamamahala ng lupa na nagbabawas
ng mga kontribusyon sa pag-init ng mundo at nagpapahusay ng kakayahang
mag-agpang ng ating tubig at mga sistema ng pagkontrol sa baha. Sa mga
pagpapahusay ay kabilang ang mas mabuting pagsasama ng proteksiyon ng
panustos na tubig, kalidad ng tubig, pagkontrol sa baha at ekosistema, gayon
din ang mas malaking kahusayan sa paggamit ng tubig at konserbasyon upang
bawasan ang paggamit ng enerhiya.
75004. Hangarin ng mga tao na ang pamumuhunan ng mga pondo
ng publiko alinsunod sa dibisyong ito ay dapat magresulta sa mga benepisyo
sa publiko.
75005. Gaya ng pagkakagamit sa dibisyong ito, ang mga sumusunod na
katawagan ay may mga sumusunod na kahulugan:
(a) “Pagkuha” ay nangangahulugang ang pagkuha ng interes sa bayad
o anumang ibang interes sa tunay na ari-arian kabilang ang mga karapatan sa
paggamit, pag-arkila at pagtatayo.
(b) “Lupon” ay nangangahulugang ang Lupon sa Konserbasyon ng
Ligaw na Buhay.
(c) “Plano sa Tubig ng California” ay nangangahulugang ang Patalastas
160-05 ng Pagsasapanahon ng Plano sa Tubig ng California at mga kasunod
na pagbabago at susog.
(d) “Delta” ay nangangahulugang ang Delta ng Ilog SacramentoSan Joaquin .
(e) “Kagawaran” ay nangangahulugang ang Kagawaran ng mga
Tagapagdulot ng Tubig.
(f) “Pagtatayo” ay kabilang ang, pero hindi limitado sa pisikal na
pagtatayo ng tunay na ari-arian kabilang ang konstruksiyon ng mga pasilidad
o istruktura.
(g) “Maralitang komunidad” ay nangangahulugang isang komunidad na
ang panggitnang kita ng sambahayan ay mas mababa sa 80% ng pangkaraniwan
sa buong estado. “Lubhang maralitang komunidad” ay nangangahulugang
isang komunidad na ang panggitnang kita ng sambahayan ay mas mababa sa
60% ng pangkaraniwan sa buong estado.
(h) “Pondo” ay nangangahulugang Pondo ng Ligtas na Iniinom na Tubig,
Kalidad ng Tubig at Panustos na Tubig, Pagkontrol sa Baha, Proteksiyon ng
Ilog at Baybayin ng 2006.
(i) “Pagbibigay-kahulugan” ay kabilang, pero hindi limitado sa, isang
kaginhawang inihahain sa bisita na nag-eeduka at inihahatid ang kahalagahan
ng likas, pangkasaysayan, at pangkulturang tagapagdulot sa isang paraan
na nagtataas ng pagkaunawa at pagtatamasa sa mga tagapagdulot na
ito at maaaring gamitin ang kadalubhasaan ng isang naturalista o ibang
espesyalistang sanay sa pagbibigay-kahulugan na pang-edukasyon.
(j) “Lokal na pangkat ng konserbasyon” ay nangangahulugang isang
programang pinatatakbo ng isang pampublikong ahensiya o di-nagtutubong
organisasyon na nakakatugon sa mga iniaatas ng Seksyon 14406.
(k) “Di-nagtutubong organisasyon” ay nangangahulugang alinmang
di-nagtutubong korporasyon na kuwalipikadong magnegosyo sa California, at
kuwalipikado sa ilalim ng Seksyon 501 (c)(3) ng Kodigo sa Panloob na Kita.
(l) “Pangangalaga” ay nangangahulugang pagbabagong-tatag,
pagtatatag, pagpapanumbalik, pagpapaunlad, at muling pagtatayo, o anumang
kombinasyon ng mga aktibidad na ito.
(m) “Proteksiyon” ay nangangahulugang ang mga aksyong kailangan
upang pigilan ang pinsala sa mga tao, ari-arian o likas na kayamanan o
ang mga aksyong kailangan upang ipahintulot ang patuloy na paggamit at
pagtatamasa ng ari-arian o mga likas na kayamanan at kabilang ang pagkuha,
pagpapaunlad, pagpapanumbalik, pangangalaga at pagbibigay-kahulugan.
(n) “Pagpapanumbalik” ay nangangahulugang ang pagpapahusay ng
mga pisikal na kayarian o pasilidad at, sa kaso ng mga likas na sistema at mga
katagian ng lupa ay kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga proyekto para
sa pagkontrol ng pagkaagnas, ang kontrol at pag-aalis ng mga naiibang klase,
itinagubiling pagsunog, pagbawas ng panganib ng gatong, pagbabakod sa mga
banta sa mga kasalukuyan at ibinalik na likas na kayamanan, pag-aalis ng daan,
at ibang pagpapahusay ng halaman at ligaw na buhay upang itaas ang halaga
ng likas na sistema ng ari-arian. Ang mga proyektong pagpapanumbaliik ay

dapat kabilang ang pagpaplano, pagsubaybay at pag-uulat na kailangan upang
tiyakin ang matagumpay na pagsasakatuparan ng mga layunin ng proyekto.
(o) “Kalihim” ay nangangahulugang ang Kalihim ng Ahensiya ng
mga Tagapagdulot.
(p) “Lupon ng Estado” ay nangangahulugang Lupon ng Pagkontrol ng
mga Tagapagdulot ng Tubig ng Estado.
75009. Ang mga nalikom sa mga bono na inisyu at ibinenta alinsunod
sa dibisyong ito ay dapat ideposito sa Pondo ng Ligtas na Iniinom na Tubig,
Kalidad ng Tubig at Panustos na Tubig, Pagkontrol sa Baha at Proteksiyon ng
Ilog at Baybayin ng 2006, na sa pamamagitan nito ay nililikha. Maliban kung
partikular na itinatadhana sa dibisyong ito ang pera ay dapat makuha para sa
paglalaan ng Lehislatura, sa paraan at para sa mga layuning nakalagay sa
dibisyong ito alinsunod sa sumusunod na iskedyul:
(a) Ang halagang isang bilyon limang daan dalawampu’t limang milyong
dolyar ($1,525,000,000) para sa ligtas na iniinom na tubig, kalidad ng tubig at
ibang mga proyektong tubig alinsunod sa mga tadhana ng Kabanata 2.
(b) Ang halagang walong daang milyong dolyar ($800,000,000) para sa
mga proyektong pagkontrol sa baha alinsunod sa mga tadhana ng Kabanata 3.
(c) Ang halaggang animnapu’t-limang milyong dolyar ($65,000,000)
para sa mga pambuong-estadong pamamahala ng tubig alinsunod sa mga
tadhana ng Kabanata 4.
(d) Ang halagang siyam na raan dalawampu’t-walong milyong dolyar
($928,000,000) para sa mga proyektong proteksiyon ng mga ilog, sapa at ilugilugan alinsunod sa mga tadhana ng Kabanata 5.
(e) Ang halagang apat na raan limampung milyong dolyar ($450,000,000)
para sa konserbasyon ng gubat at ligaw na buhay alinsunod sa mga tadhana
ng Kabanata 6.
(f) Ang halagang limang daan apatnapung milyong dolyar ($540,000,000)
para sa mga proyektong proteksiyon ng mga dalampasigan, look, at mga tubig ng
baybayin at mga himpilan ng tubig alinsunod sa mga tadhana ng Kabanata 7.
(g) Ang halagang limang daang milyong dolyar ($500,000,000) para sa
mga parke ng estado at mga pasilidad sa edukasyon sa kalikasan alinsunod
sa Kabanata 8.
(h) Ang halagang limang daan walumpung milyong dolyar
($580,000,000) para sa matutustusang mga komunidad at mga proyektong
pagbawas ng pagbabago ng klima alinsunod sa Kabanata 9.

KABANATA 2.

MGA PROYEKTONG LIGTAS NA INIINOM NA TUBIG AT
KALIDAD NG TUBIG

75020. Ang kabanata ay naghahangad na magkaloob ng mga pondong
kailangan upang harapin ang pinakamahalagang pangangailangan ng tubig
ng estado kabilang ang pagkakaloob ng ligtas na iniinom na tubig sa lahat ng
taga-California, ang proteksiyon ng kalidad ng tubig at ng kapaligiran, at ang
pagpapahusay ng pagiging maaasahan ng panustos na tubig.
75021. (a) Ang halagang sampung milyong dolyar ($10,000,000) ay
dapat makuha ng Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan para sa
mga gawad at tuwirang paggasta upang pondohan ang mga emerhensiya at
apurahang aksyon upang tiyakin na ang mga panustos na ligtas na iniinom
na tubig ay makukuha ng lahat ng taga-California. Ang mga karapat-dapat na
proyekto ay kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga sumusunod:
(1) Pagkakaloob ng panghaliling panustos na tubig kabilang ang mga
nakaboteng tubig kung kailangan upang protektahan ang kalusugan ng publiko.
(2) Mga pagpapahusay sa mga umiiral na sistema ng tubig na kailangan
upang pigilan ang kontaminasyon o magkaloob ng ibang pinagkukunan ng
ligtas na iniinom na tubig kabilang ang mga pamalit na balon.
(3) Pagtatatag ng mga kuneksyon sa isang katabing sistema ng tubig.
(4) Magdisenyo, bumili, magkabit at magpasimula ng mga gastos sa
gawain para sa kagamitan sa paggamot ng tubig at mga sistema.
(b) An mga gawad at paggasta ay hindi dapat humigit sa $250,000
kada proyekto.
(c) Ang mga tuwirang paggasta para sa mga layunin ng seksyong ito
ay dapat na libre sa mga iniaatas sa pagkontrata at pagkuha kung kailangan
upang gumawa ng mabilis na aksyon upang protektahan ang kalusugan at
kaligtasan ng publiko.
75022. Ang halagang isang daan walumpung milyong dolyar
($180,000,000) ay dapat makuha ng Kagawaran ng mga Serbisyong
Pangkalusugan para sa mga gawad para sa mga pagpapahusay sa impraistruktura ng sistema ng iniinom na tubig ng maliit na komunidad at mga
kaugnay na aksyon upang matugunan ang mga pamantayan sa ligtas na iniinom
na tubig. Ang priyoridad ay dapat ibigay sa mga proyekto na humaharap sa
kemikal at nitrate na nagpapadumi, ibang mga panganib sa kalusugan at kung
ang komunidad ay maralita o lubhang maralita. Ang espesyal na konsiderasyon
ay dapat ibigay sa maliliit na komunidad na may mga limitadong kakayahan
sa pananalapi. Ang mga karapat-dapat na tumatanggap ay kabilang ang
mga pampublikong ahensiya at kasama sa korporasyon na mga magkaisang
kompanya ng tubig na naglilingkod sa mga maralitang komunidad. Ang
Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan ay maaaring gumawa ng mga
gawad para sa layunin ng pagtustos sa pag-aaral ng posibilidad at upang
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matugunan ang mga iniaatas para sa gawad na konstruksiyon. Ang mga gawad
na konstruksiyon ay dapat na limitado sa $5,000,000 kada proyekto at hindi
hihigit sa dalawampu’t limang porsiyento ng isang gawad ang maaaring
igawad nang maaga sa aktuwal na paggasta. Ang Kagawaran ng mga
Serbisyong Pangkalusugan ay maaaring gumasta ng hanggang $5,000,000 ng
mga pondong inilalaan sa seksyong ito para sa mga teknikal na tulong sa mga
karapat-dapat na komunidad.
75023. Para sa layunin na magkaloob sa estado ng kabahaging
kailangan upang makakuha ng mga pederal na pondo upang tulungan ang
mga komunidad sa pagkakaloob ng ligtas na iniinom na tubig, ang halagang
limampung milyong dolyar ($50,000,000) ay dapat makuha para ideposito sa
Umiikot na Pondo ng Ligtas na Iniinom na Tubig ng Estado(Seksyon 116760.30
ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan).
75024. Para sa layunin na magkaloob sa estado ng kabahaging
kailangan upang makakuha ng mga pederal na pondo upang tulungan ang mga
komunidad sa paggawa ng mga pamumuhunan sa impra-istrukturang kailangan
upang pigilin ang pagdumi ng mga pinagkukunan ng iniinom na tubig, ang
halagang walumpung milyong dolyar ($80,000,000) ay dapat makuha para
ideposito sa Umiikot na Pondo ng Pagkontrol ng Pagdumi ng Tubig ng Estado
(Seksyon 13477 ng Kodigo sa Tubig).
75025. Ang halagang animnapung milyong dolyar ($60,000,000)
ay dapat makuha ng Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan para
sa layunin ng mga pautang at gawad para sa mga proyekto upang pigilan o
bawasan ang kontaminasyon ng tubig sa lupa na nagsisilbing pinagkukunan
ng iniinom na tubig. Ang Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan ay
dapat mag-atas ng pagbabayad para sa mga gastos na nabawi sa huli mula sa
mga partidong responsable sa kontaminasyon. Ang Lehislatura ay maaaring
magpatibay ng batas na kailangan upang isakatuparan ang seksyong ito.
75026. (a) Ang halagang isang bilyong dolyar ($1,000,000,000) ay
dapat makuha ng kagawaran para sa mga gawad para sa mga proyektong
tumutulong sa mga lokal na pampublikong ahensiya upang matugunan ang
mga pangmatagalang pangangailangan ng tubig ng estado kabilang ang
paghahatid ng ligtas na iniinom na tubig at proteksiyon ng kalidad ng tubig at
ng kapaligiran. Ang mga karapat-dapat na proyekto ay dapat magsakatuparan
ng pinagsamang mga plano sa pamamahala ng tubig sa rehiyon na nakakatugon
sa mga iniaatas ng seksyong ito. Ang pinagsamang plano sa pamamahala ng
tubig ng rehiyon ay dapat tumukoy at harapin ang malalaking layunin na may
kaugnayan sa tubig at mga salungatan sa loob ng rehiyon, isaalang-alang ang
lahat ng mga istratehiya sa pamamahala ng tagapagdulot na tinukoy sa Plano
sa Tubig ng California, at gumamit ng pinagsama, maraming-benepisyong
pagharap sa pagpili ng proyekto at disenyo. Ang mga plano ay dapat kabilang
ang mga panukat ng pagganap at pagsubaybay upang idokumento ang
progreso sa pagtugon sa mga layunin ng plano. Ang mga proyekto na maaaring
pondohan alinsunod sa seksyong ito ay dapat kaayon ng isang pinagtibay na
pinagsamang plano sa pamamahala ng tubig ng rehiyon o ang katumbas sa
pagganap na nilinaw sa Mga Patnubay sa Pamamahala ng Tubig ng Rehiyon,
dapat magkaloob ng maraming benepisyo, at dapat isama ang isa o higit ng
mga sumusunod na elemento ng proyekto:
(1) Pagiging maaasahan ng panustos na tubig, konserbasyon ng tubig at
kahusayan ng paggamit ng tubig.
(2) Pagbihag ng tubig bagyo, pag-iimbak, paglilinis, paggamot, at
pamamahala.
(3) Pagtanggal ng mapanalakay na di-katutubong klase, ang paglikha
at pagpapahusay ng mga basang lupa, at ang pagkuha, proteksiyon, at
pagpapanumbalik ng bukas na espasyo at mga lupang himpilan ng tubig.
(4) Di-puntong pagbawas ng pinanggagalingan ng pagdumi,
pamamahala at pagsubaybay.
(5) Muling pagkakarga ng tubig sa lupa at mga proyektong pamamahala.
(6) Pag-aalis ng nagpapadumi at asin sa pamamagitan ng muling
pagkuha, pag-alis ng alat, at ibang mga teknolohiya ng paggamot at paghahatid
ng mga muling nakuhang tubig para sa pamamahagi sa mga gumagamit.
(7) Pagbabangko ng tubig, palitan, muling pagkuha at pagpapahusay
ng kalidad ng tubig..
(8) Pagpaplano at pagsasakatuparan ng maraming layunin na mga
programa sa pamamahala ng baha.
(9) Proteksiyon at pamamahala ng himpilan ng tubig.
(10) Paggamot at pamamahagi ng iniinom na tubig.
(11) Pagpapanumbalik at proteksiyon ng ekosistema at mga isda.
(b) Ang Kagawaran ng mga Tagapagdulot ng Tubig ay dapat magbigay
ng pagtatangi sa mga mungkahi na nakakatugon sa mga sumusunod
na pamantayan:
(1) Ang mga mungkahi na mabisang nagsasama ng mga programang
pamamahala ng tubig at mga proyekto sa loob ng haydrolohikang rehiyon na
tinukoy sa Plano sa Tubig ng California; ang Panrehiyong Lupon sa Pagkontrol
ng Kalidad ng Tubig o subdibisyon o ibang rehiyon o sekundaryong rehiyon na
partikular na tinukoy ng kagawaran.
(2) Ang mga mungkahi na mabisang nagsasama sa pamamahala ng
tubig sa pagpaplano sa paggamit ng lupa.
(3) Ang mga mungkahi na mabisang lumulutas ng malalaking salungatan
na may kinalaman sa tubig sa loob o sa pagitan ng mga rehiyon.
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(4) Mga mungkahi na tumutulong sa pagkakamit ng isa o higit ng mga
layunin ng Programang CALFED Bay-Delta.
(5) Mga mungkahi na humaharap sa mga priyoridad na
pambuong-estado.
(6) Mga mungkahi na humaharap sa mahahalagang panustos na tubig o
mga pangangailangan ng kalidad ng tubig para sa mga maralitang komunidad
sa loob ng rehiyon.
(c) Hindi hihigit sa 5% ng mga pondong ipinagkaloob ng seksyong
ito ay maaaring gamitin para sa mga gawad o tuwirang paggasta para sa
pagpapaulad, pagsasapanahon o pagpapahusay ng pinagsamang plano sa
pamamahala ng tubig ng rehiyon.
(d) Dapat pag-ugnayin ng kagawaran ang mga tadhana ng seksyong
ito sa programang itinatadhana sa Kabanata 8 ng Dibisyon 26.5 ng Kodigo
sa Tubig at maaaring isakatuparan ang seksyong ito na ginagamit ang mga
umiiral na Panrehiyong Patnubay sa Pamamahala ng Tubig.
75027. (a) Ang pagpopondong itinatadhana sa Seksyon 75026 ay
dapat ilaan sa bawat hayrolohikong rehiyon na tinukoy sa Plano sa Tubig ng
California at nakalista sa ibaba. Para sa Rehiyon ng Timog Baybayin, ang
kagawaran ay dapat magtatag ng tatlong sekundaryong rehiyon na nagpapakita
ng mga himpilan ng tubig ng county ng San Diego, ng himpilan ng tubig ng Ilog
Santa Ana, at ang mga himpilan ng tubig ng Los Angeles—County ng Ventura
ayon sa pagkakasunod-sunod, at maglaan ng mga pondo sa mga sekundaryong
rehiyong ito. Ang mga rehiyon ng Hilag at Timog Lahontan ay dapat ituring
na isang rehiyon para sa layunin ng paglalaan ng mga pondo, pero ang
kagawaran ay maaaring mag-atas ng mga nakahiwalay na panrehiyong plano.
Ang mga pondong itinatadhana sa Seksyon 75026 ay dapat ilaan alinsunod sa
sumusunod na iskedyul:
(1) Hilagang Baybayin
$37,000,000
(2) Look ng San Francisco
$138,000,000
(3) Gitnang Baybayin
$52,000,000
(4) Sekundaryong rehiyon ng Los Angeles
$215,000,000
(5) Sekundaryong rehiyon ng Santa Ana
$114,000,000
(6) Sekundaryong rehiyon ng San Diego
$91,000,000
(7) Ilog Sacramento
$73,000,000
(8) Ilog San Joaquin
$57,000,000
(9) Tulare/Kern (Lawa ng Tulare)
$60,000,000
(10) Hilaga/Timog Lahontan
$27,000,000
(11) Lunas ng Ilog Colorado
$36,000,000
(12) Sa pagitan ng mga rehiyon/Hindi nakalaan
$100,000,000
(b) Ang sa pagitan ng mga rehiyon at hindi pa nailalaang pondo na
itinatadhana sa subdibisyon (a) ay maaaring gastahin nang tuwiran o igawad
ng kagawaran upang harapin ang maraming rehiyon na mga pangangailangan
o mga isyung mahalaga sa buong estado.
75028. (a) Ang kagawaran ay dapat maglaan ng mga gawad na
paligsahan sa loob ng bawat tinukoy na haydrolohikong rehiyon o sekundaryong
rehiyon alinsunod sa Seksyon 75027. Ang kagawaran ay maaaring magtatag
ng mga pamantayan at pamamaraan para sa pagbuo at pag-aproba ng mga
proseso ng pagpili ng lokal na proyekto sa loob ng mga haydrolohikong
rehiyon at mga sekundaryong rehiyon na tinukoy sa Seksyon 75027. Ang
kagawaran ay dapat gumalang sa inaprobahang pagpili ng lokal na proyekto,
at repasuhin lamang ang mga proyekto para sa pag-ayon sa mga layunin ng
Seksyon 75026.
(b) Kung ang isang haydrolohikong rehiyon o sekundaryong rehiyon sa
Seksyon 75027 ay walang pinagtibay na plano na nakakatugon sa mga iniaatas
ng Seksyon 75026 sa panahon ng proseso ng pagpili ng gawad ng kagawaran,
ang mga pondong inilaan sa haydrolohikong rehiyon o sekundaryong rehiyon ay
hindi dapat ilaan sa ibang rehiyon pero mananatiling hindi nailalaan hanggang
sa panahon na ang isang pinagtibay na plano mula sa haydrolohikong rehiyon
o sekundaryong rehiyon ay isinumite sa kagawaran.
75029. Ang halagang isang daan tatlumpung milyong dolyar
($130,000,000) ay dapat makuha ng kagawaran para sa mga gawad upang
isakatupararn ang kalidad ng tubig ng Delta na mga proyektong pagpapahusay
na nagpoprotekta sa mga panustos na iniinom na tubig. Ang kagawaran ay
dapat mag-atas ng kabahagi sa gastos mula sa mga lokal na ahensiya. Ang mga
karapat-dapat na proyeto ay:
(a) Mga proyekto na nagbabawas o nag-aalis ng idinidiskarga ng asin,
natunaw na organikong carbon, mga pestisidyo, pathogen at ibang nagpapadumi
sa Ilog San Joaquin. Hindi kukulangin sa apatnapung milyon ($40,000,000) ay
dapat makuha upang isakatuparan ang mga proyekto o bawasan o alisin ang
mga idinidiskarga ng sekundaryong ibabaw na tubig ng agrikultura mula sa
kanlurang panig ng San Joaquin Valley para sa pagpapahusay ng kalidad ng
tubig sa Ilog San Joaquin at ng Delta.
(b) Mga proyekto na nagbabawas o nag-aalis ng mga idinidiskarga ng
bromiden, natunaw na organikong carbon, mga pestisidyo, pathogen at ibang
nakakadumi sa Ilog sa Sacramento.
(c) Mga proyekto ng Franks Tract at ibang mga lokasyon sa Delta na
magbabawas ng alat o ibang nakakadumi ng tubig ng agrikultura at iniinom.
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(d) Mga proyektong tinukoy sa Plano sa Pamamahala ng Kalidad ng
Iniinom na Tubig ng Rehiyon ng Delta noong Hunyo 2005, na may priyoridad
sa disenyo at konstruksiyon ng paglipat ng mga pasilidad ng iniinom na tubig
para sa mga gumagamit ng tubig sa delta.
75029.5. Ang halagang labinlimang milyong dolyar ($15,000,000)
ay dapat makuha ng Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan para sa
gawad sa mga pampublikong ahensiya at di-nagtutubong organisasyon para
sa mga proyektong nagbabawas ng idinidiskaraga ng mga nagpapadumi sa
mga gawaing pang-agrikultura sa mga pang-ibabaw na tubig ng estado.

KABANATA 3.

PAGKONTROL SA BAHA

75030. Ang kabanatang ito ay naghahangad na magkaloob ng
pagpopondong kailangan upang harapin ang mga pangangailangan sa
pagkontrol sa baha tulad ng inspeksiyon at pagtaya ng harang sa tubig,
pagmapa ng pantay na lupa sa tabi ng tubig at pagpapahusay ng pagiging
mabisa ng emerhensiyang pagtugon, at pagkakaloob ng pagpopondo para
sa mahahalagang kaagad na pagkontrol sa buong estado. Ito ay hinahangad
din na magkaloob na balangkas upang suportahan ang mga pangmatagalang
istratehiya na mag-aatas ng pagtatatag ng mas mabibisang programa sa
pagpapanatili ng mga harang sa tubig, mas mabuting pamamahala ng
pantay sa lupa sa tabi ng tubig at mas balanseng paglalaan ng liabilidad at
responsibilidad sa pagitan ng pederal, pang-estado at lokal na pamahalaan.
75031. Ang halagang tatlumpung milyong dolyar ($30,000,000) ay
dapat makuha ng kagawaran para sa layunin ng pagmapa ng pantay na lupa sa
tabi ng tubig, pagtulong sa pagpaplano ng lokal na paggamit ng tubig, at upang
iwasan o bawasan ang mga panganib at pinsala sa baha. Ang mga karapatdapat na proyekto ay kabilang ang, pero hindi limitado sa:
(a) Pagmapa ng mga pantay na lupa sa tabi ng tubig.
(b) Pagmapa ng mga rural na lugar na may potensiyal para
sa urbanisasyon.
(c) Pagmapa at pagtukoy ng panganib sa baha sa makapal ang tao na
lugar ng kalunsuran.
(d) Pagmapa sa mga lugar na mapanganib sa baha.
(e) Pagsasapanahon ng lipas nang mapa ng pantay na lupa sa tabi
ng tubig.
(f) Pagmapa ng mga pantay na lupa sa tabi ng ilog, alluvial fans, at mga
lugar sa baybayin na nanganganib sa baha.
(g) Pakulekta ng topograpiko at haydrograpikong datos na
pagtatanong.
75032. Ang halagang dalawang daan pitumpu’t limang milyong dolyar
($275,000,000) ay dapat makuha ng kagawaran para sa mga sumusunod na
proyekto ng pagkontrol sa baha:
(a) Ang ispeksiyon at pagtimbang ng integridad at kakayahan ng mga
kasalukuyang proyektong pasilidad ng pagkontrol sa baha at pagbuo ng
mapapaunlad na planong pagkontrol sa baha na pagbabagong-tatag.
(b) Pagpapahusay, konstruksiyon, pagbabago, at paglilipat ng mga
harang sa pagkontrol sa baha, prinsa, laktawan kabilang ang pagkumpuni ng
mahahalagang pagkasira ng bambang at harang sa tubig.
(c) Mga proyekto upang pahusayin ang kapasidad sa pagtutong sa
emerhensiya ng kagawaran.
(d) Pagpapagaan na pangkapaligiran at mga gastos sa paglilipat
ng impra-istruktura na may kaugnayan sa mga proyekto sa ilalim ng
seksyong ito.
(e) Hangga’t magagawa, ang kagawaran ay dapat magsakatuparan ng
isang maraming-layunin na paraan ng pamamahaha sa mga pantay na lupa sa
tabi ng tubig na kabilang ang, pero hindi limitado sa, nadagdagang proteksiyon
sa baha, pagpapanumbalik ng ekosistema at proteksiyon ng lupa ng bukid.
75032.4. Sa kabila ng Seksyon 13340 ng Kodigo sa Pamahalaan, ang
mga pondong inilaan sa mga Seksyon 75031 at 75032 ay patuloy na ilalaan sa
kagawaran para sa mga layunin ng mga seksyong ito.
75032.5. Ang halagang apatnapung milyong dolyar ($40,000,000) ay
dapat makuha ng kagawaran para sa mga proyektong Koridor ng Proteksiyon
sa Baha na kaayon ng Seksyon 79037 ng Kodigo sa Tubig.
75033. Ang halagang dalawang daan pitumpu’t limang milyong dolyar
($275,000,000) ay dapat makuha ng kagawaran para sa mga proyekto sa
pagkontrol sa Delta na idinisenyo upang itaas ang kakayahan ng kagawaran
na tumugon sa pagkasira ng harang sa tubig at bawasan ang potensiyal ng
mga hindi pagganap ng harang sa tubig. Ang mga pondong ipinakakaloob ng
seksyong ito ay dapat makuha para sa mga sumusunod na layunin:
(a) Mga proyekto upang pahusayin ang kapasidad sa pagtugon sa
emerhensiya ng kagawaran.
(b) Lokal na tulong sa ilalim ng prorgamang gawad sa pagpapanatili
ng harang sa tubig sa ilalim ng Bahagi 9 (nagsisimula sa Seksyon 12980) ng
Dibisyon 6 ng Kodigo sa Tubig.
(c) Mga espesyal na proyektong proteksiyon sa baha sa ilalim ng
Kabanata 2 (nagsisimula sa Seksyon 12310) ng Bahagi 4.8 ng Dibisyon 6 ng
Kodigo sa Tubig, kabilang ang mga proyekto para sa pagkuha, pangangalaga,
proteksiyon at pagpapanumbaik ng mga lupa ng Delta para sa layunin ng

pagkontrol ng baha at upang matugunan ang maraming layunin na tulad ng
kalidad na iniinom na tubig na pagpapanumbalik ng ekosistema at pagiging
maaasahan ng panustos na tubig.
(d) Lahat ng proyekto ay dapat na napapailalim sa mga tadhana ng
Seksyon 79050 ng Kodigo sa Tubig.
75034. Ang halagang isang daan walumpung milyong dolyar
($180,000,000) ay dapat makuha ng kagawaran para sa mga layunin ng
pagpopondo ng kabahagi ng estado ng hindi pederal na gastos ng pagkontrol
ng baha at mga proyektong pagpigil ng baha na ang mga garantiya ay iniaatas
ng pederal na pamahalaan ay ipinagkaloob ng isang lokal na ahensiya,
at inawtorisa sa ilalim ng Batas ng 1945 sa mga Tagapagdulot ng Tubig
(Kabanata 1 (nagsisimula sa Seksyon 12570) at Kabanata 2 (nagsisimula sa
Seksyon 12639) ng Bahagi 6 ng Dibisyon 6 ng Kodigo sa Tubig), ang Batas ng
1946 sa Pagkontrol sa Baha (Kabanata 3 (nagsisimula sa Seksyon 12800) ng
Bahagi 6 ng Dibisyon 6 ng Kodigo sa Tubig), at ng Batas sa Proteksiyon ng
Himpilan ng Tubig at Pagpigil sa Baha ng California (Kabanata 4 (nagsisimula
sa Seksyon 12850) ng Bahagi 6 ng Dibisyon 6 ng Kodigo sa Tubig), kabilang
ang mga kredito at mga pautang sa mga lokal na ahensiya alinsunod sa mga
Seksyon 12585.3 at 12585.4, subdibisyon (d) ng Seksyon 12585.5, at mga
Seksyon 12866.3 at 12866.4 ng Kodigo sa Tubig, at upang isakatuparan ang
Kabanata 3.5 (nagsisimula sa Seksyon 12840) ng Bahagi 6 ng Dibisyon 6 ng
Kodigo sa Tubig. Ang mga proyektong karapat-dapat sa pagpopondo alinsunod
sa seksyong ito ay dapat sumunod sa mga iniaatas ng AB 1147 (Mga Batas ng
2000, Kabanata 1071).

KABANATA 4.

PAMBUONG-ESTADONG PAGPAPLANO AT
DISENYO NG TUBIG

75041. Ang halagang animnapu’t limang milyong dolyar ($65,000,000)
ay dapat makuha ng kagawaran para sa pagpaplano at mga pag-aaral
ng posibilidad na may kaugnayan sa mga kasalukuyan at potensiyal na
pangangailangan sa hinaharap para sa panustos na tubig ng California,
paghahatid at mga sistema ng pagkontrol sa baha. Ang mga pag-aaral ay dapat
idisenyo upang itaguyod ang nakapaloob, maraming benepisyo na pagharap
na binabawasan ang mga benepisyo sa publiko ng kabuuang sistema kabilang
ang proteksiyon ng publiko sa mga baha, pagiging maaasahan ng panustos na
tubig, kalidad ng tubig, isda,at proteksiyon at pagpapanumbalik ng ligaw na
buhay at tirahan. Ang mga proyetong popondohan ay kabilang ang:
(a) Pagtaya ng mga epekto ng pagbabago ng klima sa mga sistema ng
panustos ng tubig ng estado at pagkontrol sa bahagi at pagbuo ng sistema
pagbabago ng disenyo na mga alternatibo upang pahusayin ang pagiging
angkop at mga pampublikong benepisyo.
(b) Ang pagpalano ng pag-iimbak ng pang-ibabaw na tubig at mga pagaaral ng posibilidad alinsunod sa Programang CALFED Bay-Delta.
(c) Pagmodelo at mga pag-aaral ng posibilidad upang tayahin ang
potensiyal sa pagpapabuti ng proteksiyon sa baha at panustos na tubig sa
pamamagitan ng pag-uugnay ng pag-iimbak ng tubig sa lupa at mga gawain
ng imbakan.
(d) Ang ibang pagpaplano at pag-aaral ng posibilidad na kailangan
upang pahusayin ang pagpapaloob ng kontrol sa baha at ang mga sistema ng
panustos na tubig.

KABANATA 5.

PROTEKSIYON NG MGA ILOG, LAWA AT ILUG-ILUGAN

75050. Ang halagang siyam na raan dalawampu’t-walong
milyong dolyar ($928,000,000) ay dapat makuha para sa proteksiyon at
pagpapanumbalik ng mga ilog, lawa at ilug-ilugan, ang kanilang mga himpilan
ng tubig at kaugnay na lupa, tubig, at ibang mga likas na kayamanan alinsunod
sa sumusunod na iskedyul:
(a) Ang halagang isang daan walumpung milyong dolyar ($180,000,000)
ay dapat makuha ng Kagawaran ng Isda at Ligaw na Hayop, sa pagsangguni
sa kagawaran, para sa proyektong pagpapanumbalik ng isda ng BayDelta at baybayin. Sa mga pondong itinatadhana sa seksyong ito, hanggang
$20,000,000 ay dapat makuha para sa pagbuo ng isang plano sa konserbasyon
ng likas na komunidad para sa Programang CALFED Bay-Delta at hanggang
$45,000,000 ay dapat makuha para sa salmon ng baybayin at mga proyektong
pagpapanumbalik ng isdang steelhead na sumusuporta ng pagbuo at
pagsasakatuparan ng mga plano at istratehiya ng pagbawi ng mga klase para
sa mga salmonid na klase na nakalista na pinagbabantaan o nanganganib sa
ilalim ng batas ng estado o pederal.
(b) Ang halagang siyamnapung milyong dolyar ($90,000,000) ay dapat
makuha para sa mga proyektong may kaugnayan sa Ilog Colorado alinsunod
sa mga sumusunod na iskedyul:
(1) Hindi hihigit sa 36,000,000 ay dapat makuha ng kagawaran para
sa mga proyektong konserbasyon ng tubig na nagpapatupad ng Kasunduan
sa Paglalaan gaya ng nilinaw sa Kasunduan ang Pag-aayos Ayon
sa Bilang.
(2) Hindi hihigit sa $7,000,000 ay dapat makuha ng Kagawaran ng
Isda at Ligaw ng Hayop para sa proyekto upang isakatuparan ang Plano sa
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Konserbasyon sa Tirahan ng Maraming Klase sa Ibabang Ilog Colorado.
(3) $47,000,000 ay dapat makuha para ideposito sa Pondo ng
Pagpapanumbalik ng Salton Sea.
(c) Ang halagang limampu’t apat na milyong dolyar ($54,000,000) ay
dapat makuha sa kagawaran para sa pagbuo, pagbabagong-tatag, pagkuha,
at mga gastos sa pagpapanumbalik na may kaugnayan sa pagkakaloob ng
daan sa publiko sa libangan at mga kakayahan sa isda at ligaw ng buhay na
may kaugnayan sa proyekto sa tubig ng estado alinsunod sa Seksyon 11912 ng
Kodigo sa Tubig.
(d) Ang halagang pitumpu’t dalawang milyong dolyar ($72,000,000) ay
makukuha ng kalihim para sa mga proyekto alinsunod sa Batas ng 2004 sa
mga Parkeng Daanan sa Ilog ng California sa Kabanata 3.8 (nagsisimula sa
Seksyon 5750) ng Dibisyon 5. Hanggang $10,000,000 ay maaaring ilipat sa
Programang Gawad sa Tagapag-ugnay na Himpilan ng Tubig ng Kagawaran
ng Konserbasyon.
(e) Ang halagang labingwalong milyong dolyar ($18,000,000) ay dapat
makuha ng kagawaran para sa Programang Pagpapanumbalik ng mga Ilugilugan ng Kalunsuran alinsunod sa Seksyon 7048 ng Kodigo sa Tubig.
(f) Ang halagang tatlumpu’t anim na milyong dolyar ($36,000,000) ay
dapat makuha para sa mga proyektong parkeng daan sa Konserbansiya ng
Ilog San Joaquin.
(g) Ang halagang pitumput’t dalawang milyong dolyar ($72,000,000)
ay dapat makuha para sa mga proyekto sa loob ng mga himpilan ng tubig
ng mga Ilog Los Angeles and San Gabriel alinsunod sa mga sumusunod
na iskedyul:
(1) $36,000,000 sa Konserbansiya ng mga Ilog at Bundok ng San
Gabriel at Ibabang Los Angeles alinsunod sa Dibisyon 22.8 (nagsisimula sa
Seksyon 32600).
(2) $36,000,000 sa Konserbansiya ng mga Bundok ng Santa Monica
para sa pagsasakatuparan ng mga aktibidad na proteksiyon ng himpilan ng
tubig sa buong himpilan ng tubig ng Itaas na Ilog Los Angeles alinsunod sa
Seksyon 79508 ng Kodigo sa Tubig.
(h) Ang halagang tatlumpu’t anim na milyong dolyar ($36,000,000) ay
dapat makuha para sa Konserbansiya ng mga Bundok ng Coachella Valley.
(i) Ang halagang apatnapu’t-limang milyong dolyar ($45,000,000)
ay dapat makuha para sa mga proyekto upang palawakin at pahusayin ang
Parkeng Daanan ng Ilog Santa Ana. Ang pagpopondo sa proyekto ay dapat
ilaan sa Konserbansiya ng Baybayin ng Estado para sa mga proyektong binuo
sa pagsangguni sa mga lokal na ahensiya ng pamahalaan na lumalahok sa
pagbuo ng Parkeng Daanan ng Ilog Santa Ana. Sa halagang itinatadhana
sa talataang ito ang halagang tatlumpung milyong dolyar ($30,000,000) ay
dapat na paghatiin nang pantay sa pagitan ng mga proyekto sa mga County ng
Orange, San Bernardino at Riverside.
(j) Ang halagang limampu’t apat na milyong dolyar ($54,000,000) ay
dapat makuha para sa Konserbansiya ng Sierra Nevada.
(k) Ang halagang tatlumpu’t anim na milyong dolyar ($36,000,000) ay
dapat makuha para sa Konserbansiya ng Tahoe ng California.
(l) Ang halagang apatnapu’t-limang milyong dolyar ($45,000,000) ay
dapat makuha ng Pangkat ng Konserbasyon ng California para sa konserbasyon
ng tagapagulot at mga proyektong pagpapanumbalik at para sa pagkuha ng
mga pasilidad, pagtatayo, pagpapanumbalik, at pagbabagong-tatag at para sa
mga gawad at mga gastos sa pangangasiwa ng estado, alinsunod sa sumusunod
na iskedyul:
(1) Ang halagang dalawampu’t limang milyong dolyar ($25,000,000)
ay dapat makuha para sa mga proyekto upang pahusayin ang kaligtasan
ng publiko at pahusayin at ibalik ang mga himpilan ng tubig kabilang ang
panrehiyon at mga proyektong pagbawas ng karga ng gatong ng komunidad
sa mga lupa ng publiko, at mga proyektong pagpapanumbalik ng ilug-ilugan.
Hindi kukulangin sa 50% sa mga pondong ito ay dapat na nasa anyo ng mga
gawad sa lokal na pangkat ng konserbasyon.
(2) Ang halagang dalawampung milyong dolyar ($20,000,000) ay dapat
makuha para sa mga gawad sa mga lokal na pangkat ng konserbasyon para sa
pagkuha at pagtatayo ng mga pasilidad upang suportahan ang mga lokal na
programa ng pangkat ng konserbasyon, at para sa mga aktibidad ng lokal na
katulong sa konserbasyon.
(m) Ang halagang siyamnapung milyong dolyar ($90,000,000) sa lupon
ng estado para sa mga panumbas na gawad sa mga lokal na pampublikong
ahensiya para sa pagbawas at pagpigil ng kontaminashyon ng tubig bagyo ng
mga ilog, lawa, at ilug-ilugan. Ang Lehislatura ay maaaring magpatibay ng
batas upang isakatuparan ang subdibisyong ito.
(n) Ang halagang isang daang milyong dolyar ($100,000,000) ay
dapat makuha ng kalihim para sa layunin na isakatuparan ang isang pasiya
ng hukuman na ibalik ang mga daloy at likas na nagpaparami at nabubuhay
sa sariling mga populasyon ng salmon sa Ilog San Joaquin sa pagitan ng
Friant Dam at ng Ilog Merced. Ang mga pondong ay dapat makuha para sa
mga pagpapahusay ng lagusan at kayarian, at mga kaugnay na pananaliksik
alinsunod sa pasiya ng hukuman. Ang kalihim ay inaawtorisa na pumasok sa
isang kasunduan na paghahati ng gastos sa Kalihim ng Panloob ng Estados
Unidos at ibang mga partido, gaya ng kailangan, upang isakatuparan ang
tadhanang ito.
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KABANATA 6.

KONSERBASYON NG GUBAT AT LIGAW NA BUHAY

75055. Ang halagang apat na raan limampung milyon dolyar
($450,000,000) ay dapat makuha para sa proteksiyon at konserbasyon ng mga
gubat at ligaw na buhay alinsunod sa sumusunod na iskedyul:
(a) Sa kabila ng Seksyon 13340 ng Kodigo sa Pamahalaan, ang halagang
isang daan walumpung milyong dolyar ($180,000,000) ay patuloy na ilalaan
sa lupon para sa konserbasyon ng gubat at mga proyektong proteksiyon. Ang
hangarin ng programang gawad na ito ay upang itaguyod ang ekolohikal
na integridad at kakatagang pangkabuhayan ng magkakaibang katutubong
gubat ng California para sa lahat ng kanilang pampublikong benepisyo sa
pamamagitan ng konserbasyon ng gubat, pangangalaga at pagpapanumbalik
ng produktibong pinamamahalaang lupa ng gubat, mga reserbadong lugar ng
gubat, gubat ng redwood at ibang mga uri ng gubat, kabilang ang konserbasyon
ng mga tagapagdulot ng tubig at mga likas na tirahan para sa katutubong isda,
ligaw na buhay at mga halaman na natatagpuan sa mga lupang ito.
(b) (1) Sa kabila ng Seksyon 13340 ng Kodigo sa Pamahalaan, ang
halagang isang daan tatlumpu’t limang milyong dolyar ($135,000,000) sa
pamamagitan nito ay inilalaan sa lupon para sa pagtatayo, pagbabagongtatag, pagpapanumbalik, pagkuha at proteksiyon ng tirahan na nagkakamit ng
isa o higit ng mga sumusunod na layunin:
(A) Nagtataguyod ng pagbawi ng mga pinagbabantaan at nanganganib
na klase.
(B) Nagkalaloob ng mga koridor na nag-uugnay sa nakahiwalay na
tirahan upang pigilan ang paghihiwa-hiwalay.
(C) Nagpoprotekta sa mahahalagang likas na lupa at ekosistema na tulad
ng matatandang redwood, magkahalong conifer at oak na mga kahuyan, riparian
at mga lugar ng basang lupa, at ibang mahahalagang lugar na tirahan.
(D) Isinasakatuparan ang mga rekomendasyon ng Masaklaw na
Istratehiya sa Ligaw na Buhay ng California, gaya ng isimumite noong Oktubte
2005 ng Serbisyo sa Isda at Ligaw na Buhay ng Estados Unidos.
(2) An mga pondong inawtorisa ng subdibisyong ito ay maaaring
gamitin para sa tuwirang paggasta o para sa mga gawad at para sa mga
kaugnay na gastos na pampangasiwaan, alinsunod sa Batas ng 1947 sa
Konserbasyon ng Ligaw na Buhay, Kabanata 4 (nagsisimula sa Seksyon
1300) ng Dibisyon 2 ng Kodigo sa Isda at Ligaw na Hayop, ang Batas sa
Konserbasyon ng Kahuyan ng Oak, Artikulo 3.5 (nagsisimula sa Seksyon
1360) ng Kabanata 4 ng Dibisyon 2 ng Kodigo sa Isda at Ligaw na Hayop,
at sa Batas sa Proteksiyon ng Galaan, Pastulan at Damuhan, nagsisimula sa
Seksyon 10330 ng Dibisyon 10.4. Ang mga pondong nakatakda sa subdibisyong
ito ay maaaring gamitin upang ihanda ang mga plano sa pamamahala para
sa mga ari-ariang kinuha ng Lupon sa Konserbasyon ng Ligaw na Buhay
at para sa pagbuo ng siyentipikong datos sa pagmapa ng tirahan at ibang
impormasyong pananaliksik na kailangan upang ipasiya ang mga priyoridad
para sa pagpapanumbalik at pagkuha sa buong estado.
(3) Hanggang dalawampu’t limang milyong dolyar ($25,000,000) ang
maaaring igawad sa Unibersidad ng California para sa Sistema ng Likas
na Reserba para sa mga panumbas na gawad para sa pagkuha ng lupa at
para sa konstruksiyon at pagtatayo ng mga pasilidad na gagamitin para sa
pananaliksik at pagsasanay upang pahusayin ang pamamahala ng mga likas
na lupa at pangangalaga ng mga ligaw na buhay ng California.
(c) Ang halagang siyamnapung milyong dolyar ($90,000,000) ay dapat
makuha ng lupon para sa mga gawad upang isakatuparan o tulungan ang
pagtatag ng Mga Plano sa Konserbasyon ng Likas na Komunidad, Kabanata
10 (nagsisimula sa Seksyon 2800) ng Dibisyon 3 ng Kodigo sa Isda at Ligaw
na Hayop.
(d) Ang halagang apatnapu’t limang milyong dolyar ($45,000,000) ay
dapat makuha para sa proteksiyon ng mga rantso, bukid, at kahuyan ng oak
alinsunod sa sumusunod na iskedyul:
(1) Proteksiyon ng lupang pastulan alinsunod sa Batas sa Proteksiyon
ng Galaan, Pastulan at Damuhan ng California, nagsisimula sa Seksyon 10330
ng Dibisyon 10.4.........$15,000,000.
(2) Pangangalaga ng Kahuyan ng Oak alinsunod sa Artikulo 3.5
(nagsisimula sa Seksyon 1360) ng Kabanata 4 ng Dibisyon 2 ng Kodigo sa Isda
at Ligaw na Hayop....$15,000,000.
(3) Pangangalaga ng lupang pang-agrikultura alinsunod sa Batas
ng 1995 sa Programang Konserbansiya ng Lupang Sakahan ng California,
Artikulo 1 (nagsisimula sa Seksyon 10200) ng Dibisyon 10.2.......$10,000,000.
(4) Sa lupon para sa mga gawad upang tulungan ang mga
magsasaka sa pagsasama ng mga aktibidad na pang-agrikultura sa
pamamagitan ng pagpapanumbalik ng ekosistema at proteksiyon ng ligaw na
buhay.....$5,000,000.

KABANATA 7.

PROTEKSIYON NG MGA TUBIG NG DALAMPASIGAN,
LOOK AT BAYBAYIN

75060. Ang halagang limang daan apatnapung milyong dolyar
($540,000,000) ay dapat makuha para sa proteksiyon ng mga dalampasigan,
look at mga tubig ng baybayin at mga himpilan ng tubig, kabilang ang mga
proyekto upang pigilan ang kontaminasyon at pagbaba ng uri ng mga tubig

(PANUKALA 84 IPINAGPAPATULOY)

Teksto ng mga Iminumungkahing Batas

ng baybayin at mga himpilan ng tubig, mga proyekto upang protektahan at
ibalik ang mga likas na tirahan ng mga tubig ng baybayin at mga lupa, at mga
proyekto at paggasta upang itaguyod ang daan at kasiyahan sa mga baybayin
ng estado, alinsunod sa sumusunod ng iskedyul:
(a) Ang halagang siyamnapung milyong dolyar ($90,000,000) ay dapat
makuha ng lupon ng estado para sa layunin ng pagtumbas ng mga gawad
para sa pagprotekta ng mga dalampasigan at mga tubig ng baybayin mula sa
pagdumi at nakakalasong kontaminasyon alinsunod sa Programang Malilinis
na Dalampasigan, Kabanata 3 (nagsisimula sa Seksyon 30915) ng Dibisyon
20.4. Hindi kukulangin sa $35,000,000 ay para mga gawad sa mga lokal na
pampublikong ahensiya upang tulungan ang mga ahensiya na sumunod sa
pagbabawal sa idinidiskarga sa Mga Lugar na May Espesyal ng Biyolohikal
na Kahalagahan na nakasaad sa Plano ng Kagubatan ng California. Hindi
kukulangin sa 20% ng ng mga pondo na inilaan ng subdibisyong ito ay dapat
makuha ng Komisyon sa Pagpapanumbalik ng Look ng Santa Monica.
(b) Ang halagang isang daan tatlumpu’t limang milyong dolyar
($135,000,000) ay dapat makuha para sa Konserbansiya ng Baybayin ng
Estado para sa paggasta alinsunod sa Dibisyon 21.
(c) Ang halagang isang daan walong milyong dolyar ($108,000,000)
ay dapat makuha para sa Programang Konserbansiya ng Lugar ng Look ng
SanFrancisco alinsunod sa Kabanata 4.5 ng Dibisyon 21. Hindi kukulangin sa
20% ng mga pondong inilaan ng talataang ito ay dapat gamitin sa mga proyekto
sa mga himpilan ng tubig na umaagos nang tuwiran sa Karagatang Pasipiko.
(d) Ang halagang apatnapu’t-limang milyong dolyar ($45,000,000) para
sa proteksiyon ng Look ng Santa Monica at ang mga himpilan nito ng tubig ay
dapat makuha gaya ng mga sumusunod:
(1) Sa Konserbansiya ng mga Bundok Santa Monica alinsunod sa
Dibisyon 23 (nagsisimula sa Seksyon 33000)........$20,000,000.
(2) Sa Konserbansiya ng Baldwin Hills para sa proteksiyon ng himpilan
ng tubig Sapang Ballona/Baldwin Hills......$10,000,000.
(3) Sa mga Konserbansiya ng mga Ilog at Bundok .....$15,000,000.
(e) Ang halagang apatnapu’t-limang milyong dolyar ($45,000,000) para
sa proteksiyon ng Look Monterey at ang mga himpilan nito ng tubig ay dapat
makuha ng Konserbansiya ng Baybayin ng Estado.
(f) Ang halagang dalawampu’t-pitong milyong dolyar ($27,000,000)
para sa proteksiyon ng Look ng San Diego at ang mga himpilan nito ng tubig
ay dapat makuha ng Konserbansiya ng Baybayin ng Estado.
(g) Ang halagang siyamnapung milyong dolyar ($90,000,000) ay dapat
ilaan sa Ipinagkakatiwalang Pondo ng Proteksiyon ng Karagatan ng California
(Kabanata 4 (nagsisimula sa Seksyon 35650) ng Dibisyon 26.5) at makukuha
para sa mga layunin ng mga proyektong kaayon ng Seksyon 35650. Ang mga
proyektong priyoridad ay dapat kabilang ang pagbubo ng mga siyentipikong
datos na kailangan upang pamahalaan ang mga tagapagdulot sa dagat at
reserba, kabilang ang pagbuo ng mapa ng tirahan ng nabubuhay sa dagat,
at pagbuo at pagsasakatuparan ng mga proyekto upang itaguyod ang mga
maipagpapatuloy na isdaan na gumagamit ng mga utang at gawad, at ang
pagbuo at pagsasakatuparan ng mga proyekto upang konserbahin ang ligaw
na buhay sa dagat.

KABANATA 8.

MGA PARKE AT PASILIDAD NG EDUKASYON
SA KALIKASYON

75063. Ang halagang limang daang milyong dolyar ($500,000,000)
ay dapat makuha upang magkaloob ng daan ng publiko sa mga tagapagdulot
ng Estado ng California, kabilang ang mga ilog, lawa at ilug-ilugan, mga
dalampasigan nito, mga look at tubig ng baybayin, upang protektahan ang
mga tagapagdulot na ito para sa susunod na henerasyon, at upang itaas
ang pagkaunawa ng publiko at kaalaman ng mga tagapadulot, ainsunod sa
sumusunod na iskedyul:
(a) Ang halagang apat na raang milyong dolyar ($400,000,000) ay
dapat makuha ng Kagawaran ng mga Parke at Libangan para sa pagtatayo,
pagkuha, pagbibigay-kahulugan, pagpapanumbalik at pagbabagong-tatag ng
sistema ng parke ng estado at ang likas, makasaysayan at mga tagapagdulot
na naglilingkod sa bisita. Ang Kagawaran ng mga Parke at Libangan ay dapat
kabilang ang mga sumusunod na hangarin sa pagtatakda ng mga priyoridad sa
paggasta para sa mga pondong inilalaan alinsunod sa seksyong ito:
(1) Ang pagpapanumbalik, pagbabagong-tatag at pagpapahusay ng mga
kasalukuyang sistema ng parke ng estado at mga pasilidad.
(2) Ang pagpapalawak ng sistema ng parke ng estado upang ipakita
ang lumalaking populasyon at nagbabagong sentro ng populasyon at mga
pangangailangan ng estado.
(3) Ang proteksiyon ng kinatawang likas na kayamanan na batay sa
pamantayan at priyoridad na tinutukoy sa Seksyon 75071.
(b) Ang halagang isang daang milyong dolyar ($100,000,000) ay dapat
makuha ng Kagawaran ng mga Parke at Libangan para sa gawad para sa
edukasyon ng kalikasan at pasilidad sa pananaliksik kagamitan sa dinagtutubong organisasyon at mga pampublikong institusyon, kabilang ang
museo ng likas na kasaysayan, akuwaryo, mga pasilidad ng pananaliksik
at mga bonatikal na hardin. Ang mga karapat-dapat na institusyon ay
kabilang ang nagsasama ng pag-aaral ng likas na agham ng pangangalaga,

demonstrasyon at edukasyon na naglilingkod sa iba-ibang populasyon,
institusyon na nagkakaloob ng koleksiyon at mga programa na may kaugnayan
sa relasyon ng mga kultura ng Katutubong Amerika sa kapaligiran, at mga
institusyon para sa pananaliksik sa konserbasyon ng ligaw na buhay sa dagat.
Ang mga gawad ay maaaring gamitin para sa mga gusali, kayarian at mga
galerya ng pagtatanghal na nagpapaktia ng mga koleksiyon upang himukin at
edukahan ang publiko at para sa mga kagamitan at pasilidad ng pananaliksik
sa konserbasyon ng ligaw na buhay sa dagat.

KABANATA 9.

MGA MATUTUSTUSANG KOMUNIDAD AT PAGBAWAS
NG PAGBABAGO NG KLIMA

75065. Ang halagang limang daan walong milyong dolyar
($580,000,000) ay dapat makuha para sa pagpapahusay ng kakayahang
matustusan at mabuhay ang mga komunidad ng California sa pamamagitan ng
pamumuhunan sa mga likas na kayamanan. Ang mga layunin ng kabanatang
ito ay kabilang ang pagbawas sa mga kontribusyon ng komunidad sa lunsod sa
pandaigdig na pag-init at pagdaragdag ng kanilang kakayahang mag-agpang
sa pagbabago ng klima habang pinahuhusay ang kalidad ng buhay ng mga
komunidad na ito. Ang mga pondo ay dapat makuha alinsunod sa sumusunod
na iskedyul:
(a) Ang halagang siyamnapung milyong dolyar ($90,000,000) ay dapat
makuha para sa mga proyektong pagluntian sa kalunsuran na nagbabawas ng
pagkonsumo ng enerhiya, nagkokonserba ng tubig, nagpapahusay ng kalidad
ng hangin at tubig, at nagkakaloob ng ibang mga benepisyong pangkomunidad.
Ang priyoridad ay dapat ibigay sa mga proyekto na nagkaloob ng maraming
benepisyo, gumagamit ng mga kasalukuyang lupa ng publiko, naglilingkod
sa mga komunidad na may pinakamalaking pangangailangan, at pabibilisin
ang magkasamang paggamit ng mga pampublikong tagapagdulot at mga
pamumuhunan kabilangang mga paaralan. Ang pagsasakatuparan ng batas
ay dapat magkaloob para sa mga pagpaplano ng mga gawad para sa mga
programang pagluntian. Hindi kukulangin sa $20,000,000 ay dapat makuha
para sa proyektong gubat sa lunsod alinsunod sa Batas sa Gubat sa Kalunsuran,
Kabanata 2 (nagsisimula sa Seksyon 4799.06) ng Bahagi 2.5 ng Dibisyon 1.
(b) Ang halagang apat na raang milyong dolyar ($400,000,000)
ay dapat makuha ng Kagawaran ng mga Parke at Libangan para sa mga
paligsahang gawad para sa mga lokal at panrehiyong parke. Ang mga pondong
ipinagkakaloob sa subdibisyong ito ay maaaring ilaan sa mga umiiral na
programa o alinsunod sa batas na pinagtibay upang ipatupad ang subdibisyong
ito, napapailalim sa mga sumusunod na isinasaalang-alang:
(1) Pagkuha at pagtatayo ng mga bagong parke at pagpapalawak
ng sobrang ginagamit na parke at magkaloob ng parke at ang mga daan sa
libangan sa mga komunidad na kulang sa paglilingkod ay dapat unahin.
(2) Ang paglikha ng mga parke sa mga kapitbahayan kung saan wala
ngayon ay dapat bigyan ng pagtatangi.
(3) Ang pakikipag-ugnayan at teknikal na tulong ay dapat ipagkaloob
sa mga komunidad na kulang sa paglilingkod upang himukin ang lubos na
paglahok sa programa o mga programa.
(4) Ang pagtatangi ay dapat ibigay sa mga aplikante na aktibong
kalahok sa mga grupong nakabase sa komunidad sa pagpili at pagpaplano ng
mga proyekto.
(5) Ang mga proyekto ay ididisenyo upang magkaloob ng mahusay na
paggamit ng tubig at ibang mga likas na kayamanan.
(c) ang halagang siyamnapung milyong dolyar ($90,000,000) ay dapat
makuha para sa mga gawad sa pagpaplano na mga insentibo, kabilang ang
mga pogramang umiikot na pautang at ibang mga paraan upang himukin ang
pagbuo ng panrehiyon at mga planong lokal na paggamit ng lupa na idinisenyo
upang itaguyod ang konserbasyon ng tubig, bawasan ang paggamit ng kotse
at pagkonsumo ng gatong, himukin ang mas maraming pagpuno sa loob na
pagtatayo at masinsing pagtatayo, protektahan ang mga likas na kayamanan at
mga lupa ng agrikultura, at muling pasiglahin ang mga sentro ng kalunsuran
at komunidad.
75066. Ang paglalaan ng mga pondong ipinagkakaloob a mga
subdibisyon (a) at (c) ng Seksyon 75065 ay maaari lamang gawin sa
pagpapatibay ng batas upang isakatuparan ang subdibisyon.

KABANATA 10.

SARI-SARING TADHANA

75070. Ang bawat iminungkahing aktibidad o proyekto na tutustusan
alinsunod sa dibisyong ito ay dapat na sumusunod sa Batas sa Kalidad ng
Kapaligiran ng California, Dibisyon 13 (nagsisimula sa Seksyon 21000).
75070.4. Ang pagkuha ng tunay na ari-arian alinsunod sa mga
Kabanata 5, 6, 7, 8, at 9 ay dapat na mula sa mga handang magbenta.
75070.5. Hindi hihigit sa 5% ng mga pondong inilaan sa alinmang
programa sa dibisyong ito ay maaaring gamitin upang bayaran ang mga gastos
sa pangangasiwa ng programa.
75071. Sa pagtaya ng maaaring maging mga proyekto na kabilang
ang pagkakamit o pagpapanumbalik para sa layunin ng proteksiyon ng
likas na kayamanan, ang Kagawaran ng mga Parke at Libangan, ang
lupon, ang Konserbansiya ng Baybayin ng Estado ay dapat magbigay ng
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priyoridad sa mga proyektong nagpapakita ng isa o higit ng mga sumusunod
na katangian:
(a) Pag-uugnay ng Lupa/Tirahan: mga ari-arian na nag-uugnay sa,
o tumutulong sa pag-uugnay sa, umiiral na protektadong lugar na may
ibang malalaking bloke ng protektadong tirahan. Ang mga uganay ay dapat
maglingkod upang ikunekta ang kasalukuyang mga protektadong lugar,
pabilisin ang paggalaw ng ligaw na buhay at nagreresulta sa maipagpapatuloy
na pinagsamang akre.
(b) Proteksiyon ng Himpilan ng Tubig: mga proyektong nakakatulong
sa pangmatagalang proteksiyon at pagpapahusay ng kalidad ng tubig at
biyolohikal na kalidad ng ilug-ilugan, aquifer, at terestiyal na tagapagdulot
ng mga priyoridad na himpilan ng tubig ng mga pangunahing biyolohikal na
rehiyon ng estado gaya ng tinukoy ng Ahensiya ng Tagapagdulot.
(c) Ang mga ari-arian na sumusuporta sa malalaking lugar ng mga
kulang sa proteksiyon na pangunahing uri ng tirahan.
(d) Ang mga ari-arian na nagkakaloob ng mga ugnayan ng tirahan sa
pagitan ng dalawa o higit na malaking biyolohikal na rehiyon ng estado.
(e) Ang mga ari-arian na walang di-estadong panumbas na kontribusyon
sa pagkuha, pagpapanumbalik, pamamatnugot o mga gastos sa pamamahala.
Mga panumbas na kontribusyon ay maaaring pera o sa anyo ng mga serbisyo,
kabilang ang mga boluntaryong serbisyo.
(f) Hindi kukulangin sa labing-apat na araw bago aprobahan ang
pagkuha ng proyektong pinopondohan ng dibisyong ito, ang isang ahensiya
na napapailalim sa seksyong ito ay dapat magsumite sa Ahensiya ng mga
Tagapagdulot at ilagay sa website nito ang paliwanag kung nakakatugon at
kung paano nakakatugon ang iminungkahing pagkuha sa pamantayang itinatag
sa seksyong ito.
75071.5. Ang Kagawaran ng mga Parke at Libangan, ang lupon,
ang Konserbasyon ng Baybayin ng Estado ay dapat gumawa ng pakikipagugnayan sa Kagawaran ng Depensa ng Estados Unidos ang pagbuo ng mga
panghadlang na lugar as mga pasilidad ng militar na nagpapabilis ng patuloy
na pagpapatakbo ng mga pasilidad na ito at itaguyod ang konserbasyon at
mga hangaring panlibangan ng estado. Kung kaayon ng dibisyong ito, ang mga
ahensiya ay maaaring magkaloob ng pagpopondo upang suportahan ang mga
proyektong nakakatugon sa mga layunin ng seksyong ito.
75072. Hanggang 10 porsiyento ng mga pondong inilalaan para sa
bawat programang pinopondohan ng dibisyong ito ay maaaring gamitin upang
tustusan ang pagpaplano at pagsubaybay na kailangan para sa matagumpay
na disensyo, pagpili, at pagsasakatuparan ng mga proyektong iniawtorisa sa
ilalim ng programang iyon. Ang tadhanang ito ay hindi dapat magbawal ng
mga pondong pangkaraniwang ginagamit ng isang ahensiya para sa “mga
preminaryong plano,” “mga guhit sa paggawa,” and “konstruksiyon” gaya ng
nilinaw sa Batas sa Taunang Badyet para sa proyektong kapital na paglalaan
o proyektong gawad. Ang pagsubaybay ng kalidad ng tubig ay dapat isama
sa Programang Pagsubaybay sa Paggalaw ng Pang-ibabaw na Tubig na
pinangangasiwaan ng lupon ng estado.
75072.5. Para sa mga layunin ng Seksyon 75060(e), “Look ng Monterey
at mga himpilan nito ng tubig” ay dapat ituring na mga himpilan ng tubig ng
mga ilog na ito at ilug-ilugan sa mga County ng Santa Cruz at Monterey na
dumadaloy sa Look ng Monterey patimog, sa at kabilang, ang himpilan ng
Ilog Carmel .
75072.6. Para sa mga layunin ng Seksyon 75060(f), “Look ng San
Diego at mga karatig na himpilan ng tubig” ay kabilang ang baybayin at mga
himpilan ng tubig sa look sa loob ng County ng San Diego.
75072.7. Para sa mga layunin ng Seksyon 75060(d), “Look ng Santa
Monica at mga karatig na himpilan ng tubig” ay kabilang ang baybayin at
mga himpilan ng tubig sa mga County ng Ventura at Los Angeles mula Sapang
Calleguas patimog ng Ilog San Gabriel.
75073. Ang mga pondong itinakda sa Kabanata 5, 6, 7 at 8 ng
dibisyong ito na hindi idinisenyo para sa paligsahang gawad para sa mga
layunin ng pagbabayad sa Pangkalahatang Pondo, alinsunod sa Batas ng 2000
sa Kredito sa Buwis Para sa Pangangalaga ng Likas na Pamana (Dibisyon 28
(nagsisimula sa Seksyon 37000)).
75074. Sa pagpapatibay ng Kabanata 5, 6, 7 at 8 ng dibisyong
ito hangarin ng mga tao na kapag ang isang proyekto o programa ay
pinopondohan dito, ang mga pondo para sa naturang programa o proyekto ay
maaaring gamitin sa abot ng inaawtorisa ng batas na namamahala sa program
o konserbansiyang tumatanggap ng naturang pondo.
75075. Ang lupon na naggagawad ng anumang kontrata para sa isang
pambublikong proyekto na tinutustusan na anumang bahagi mula sa mga pondong
inihanda alinsunod sa dibisyong ito ay dapat magpatibay at magpatupad, o
kumontrata sa isang ikatlong partido upang ipatupad, ang isang programang
pagtupad alinsunod sa subdibisyon (b) ng Seksyon 1771.5 ng Kodigo sa Paggawa
para sa paggamit sa mga proyektong pampublikong gawain.
75076. Kabanata 3.5 (nagsisimula sa Seksyon 11340) ng Bahagi 1 ng
Dibisyon 3 ng Titulo 2 ng Kodigo sa Pamahalaan ay hindi umaaplay sa pagbuo
at pagpapatibay ng mga patnubay sa programa at pamantayan sa pagpili na
pinagtibay alinsunod sa kabanatang ito.
75077. Ang mga pondong ipinagkakaloob alinsunod sa kabanatang ito,
at anumang paglalaan o paglipat ng mga pondong iyon, ay hindi dapat ituring na
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isang paglipat ng mga pondo para sa mga layunin ng Kabanata 9 (nagsisimula
sa Seksyon 2780) ng Dibisyon 3 ng Kodigo sa Isda at Ligaw na Hayop.
75078. Ang Kalihim ay dapat magkaloob ng isang independiyenteng
pagsusuri ng mga paggasta alinsunod sa dibisyong ito upang matiyak na ang
lahat ng pera ay ginasta alinsunod sa mga iniaatas ng dibisyong ito. Ang
kalihim ay dapat maglathala ng isang listahan ng lahat ng programa at mga
paggasta sa proyekto alinsunod sa dibisyong ito na hindi kukulangin sa taunan,
sa nakasulat na anyo, at dapat maglagay ng elektronikong anyo ng listahan sa
Internet Website ng Ahensiya ng mga Tagapagdulot.
75079. Ang Kalihim ay dapat maghirang ng isang komite ng
nagpapayong mamamayan upang repasuhin ang taunang pagsusuri at upang
tukuyin at magrekomenda ng mga aksyon upang matiyak na ang hangarin at
layunin ng dibisyong ito ay natutugunan ng mga ahensiyang responsable sa
pagsasakatuparan ng dibisyong ito.

KABANATA 11.

MGA TADHANA SA PANANALAPI

75080. Ang mga bono sa kabuang halaga na limang bilyon tatlong
daan at walumpu’t walong milyong dolyar ($5,388,000,000), hindi kabilang
ang halaga ng anumang nagsasauling bono na inisyu alinsunod sa Seksyon
75088, o ang halagang kailangan, ay maaaring iisyu at ibenta para sa
pagsasakatuparan ng mga layuning nakalagay sa dibisyong ito at gagamitin
upang bayaran ang Umiikot na Pondo ng Gastos ng Pangkalahatang Pondo
alinsunod sa Seksyon 16724.5 ng Kodigo sa Pamahalaan. Ang mga nalikom
sa bono ay dapat ideposito sa Pondo ng Ligtas na Iniiinom na Tubig, Kalidad
ng Tubig at Panustos na Tubig, Pagkontrol sa Baha, Proteksiyon ng Ilog at
Baybayin ng 2006 na nililikha ng Seksyon 75009. Ang mga bono ay dapat,
kapag ibinenta, ay bumubuo ng isang balido at may-bisang obligasyon ng
Estado ng California, at ang buong pananalampalataya at kredito ng Estado ng
California ay ipinangangako para sa nasa panahong pagbabayad ng pareho ng
prinsipal at interes sa mga bono habang ang mga ito ay dapat nang bayaran.
75081. Ang mga bonong inawtorisa ng dibisyong ito ay dapat ihanda,
isagawa, iisyu, ibenta, at tubusin sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng
Estado, Kabanata 4 (nagsisimula sa Seksyon 16720) ng Bahagi 3 ng Dibisyon
4 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan, at lahat ng tadhana ng batas na iyon
ay dapat umaplay sa mga bono at sa dibisyong ito at sa pamamagitan nito ay
isinasama sa dibisyong ito sa pagtukoy na ito na waring lubos na nakalagay
sa dibisyong ito.
75082. (a) Para lamang sa layunin na iawtorisa ang pagpapalabas
at pagbebenta, alinsunod sa Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng
Estado, ang mga bonong inawtorisa ng dibisyong ito, ang Komite sa Pananalapi
ng Ligtas na Iniinom na Tubig, Kalidad ng Tubig at Panustos na Tubig,
Pagkontrol sa Baha, Proteksiyon ng Ilog at Baybayin na sa pamamagitan nito
ay nililikha. Para sa mga layunin ng dibisyong ito,a ng Komite sa Pananalapi
ng Ligtas na Iniinom na Tubig, Kalidad ng Tubig at Panustos na Tubig,
Pagkontrol sa Baha, Proteksiyon ng Ilog at Baybayin ay “ang komite” kung
paano ginagamit ang katawagan ng Batas sa Pangkalahatang Bono na Estado.
Ang komite ay dapat buuin ng Kontroler, ng Direktor ng Pananalapi, at ng
Ingat-yaman, o ng kanilang mga itinalagang kinatawan. Ang Ingat-yaman ay
dapat maglingkod bilang tagapangulo ong komite. Ang karamihan ng komite
ay maaaring umakto para sa komite.
(b) Para sa mga layunin ng kabanatang ito at sa Batas sa Pangkalahatang
Obligasyong Bono ng Estado, ang kalihim ay itinalagang “ang lupon.”
75083. Ang komite ay dapat magpasiya kung kailangan o hindi o kanaisnais o hindi na mag-isyu ng mga bonong inawtorisa alinsunod sa dibisyong ito
upang isakatuparan ang mga aksyon na tinutukoy sa dibisyong ito, at kung
gayon ang halaga ng mga bonong inisyu at naibenta. Ang mga kasunod na isyu
ng mga bono ay maaaring iawtorisa at ibenta upang isakatuparan ang mga
askyon nang pasulong, at hindi kailangan na ang lahat ng inawtorisang bono
ay ibenta sa isang panahon.
75084. Dapat na may kulektahin taun-tauon sa paraan at panahong
katulad ng pagkulekta ng ibang kita ng estado, bilang karagdagan sa mga
ordinaryong kita ng estado,isang halaga na iniaatas upang bayaran ang
prinsipal ng, at interes sa, mga bono na umaabot sa maturidad sa bawat tao,
at tungkulin ng lahat ng opisyal na inatasan ng batas na tungkulin tungkol sa
pagkulekta ng kita na gawin ito at gampanan ang bawat hakbang na kailangan
upang makulekta ng karagdagang halagang iyon.
75085. Sa kabilang ng Seksyon 13340 ng Kodigo sa Pamahalaan,
sa pamamagitan nito ay inaalaan mula sa Pangkalahatang Pondo, para sa
mga layunin ng dibisyong ito, ang isang halaga na kapantay ng kabuuan
ng sumusunod:
(a) Ang halagang kailangan taun-taun upang bayaran ang prinsipal ng,
at interes sa, mga bonong ipinalabas at ibinenta alinsunod sa dibisyong ito,
habang ang prinsipal ay interes ay dapat nang bayaran.
(b) Ang halagang kailangan upang isakatuparan ang mga tadhana
ng Seksyon 75086, inilalaan na walang pagsasaalang-alang sa mga taon ng
pananalapi.
75086. Para sa mga layunin ng pagsasakatuparan ng dibisyong ito,
ang Direktor ng Pananalapi ay maaaring mag-awtorisa ng pagkuha mula sa
Pangkalahatang Pondo ng isang halaga na hindi hihigit sa halaga ng hindi pa
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naibebentang bono na inawtorisang ibenta para sa layunin na isakatuparan
ang dibisyong ito. Anumang halagang kinuha ay dapat ideposito sa pondo.
Anumang perang inihanda sa ilalim ng seksyong ito ay dapat ibalik sa
Pangkalahatang Pondo, at ang interes sa mga halagang ito na dapat sanang
kitain sa Kuwenta ng Pamumuhunan ng Pinagsama-samang Salapi, mula sa
perang natanggap sa pagbebenta ng mga bono na kung hindi ay idedeposito
sa pondong iyon.
75087. Lahat ng perang nanggaling sa ibinayad at natipong interes
sa mga bono na naibenta ay dapat ireserba at dapat makuha para ilipat sa
Pangkalahatang Pondo bilang isang kredito sa paggasta para sa interes
sa bono.
75088. Anumang mga bonong inisyu o ibinenta alinsunod sa dibisyong
ito ay maaaring pagbalikan ng bayad sa pag-isyu ng nagbabalik ng bayad na
bono alinsunod sa Artikulo 6 (nagsisimula sa Seksyon 16780) ng Kabanata 4 ng
Bahagi 3 ng Dibisyon 4 ng Titulo 2 ng Kodigo sa Pamahalaan. Ang pag-aproba
ng mga manghahalal ng estado sa pag-isyu ng mga bono ay dapat kabilang
ang pag-aproba ng pag-isyu ng anumang bonong inisyu upang pagbalikan
ng bayad ang anumang mga bonong orihinal na inisyu o anumang naunang
inisyung nagbabalik ng bayad na mga bono.
75090. Ang mga tao ng California sa pamamagitan nito ay nagdedeklara
na dahil ang mga nalikom mula sa pagbebenta ng mga bonong inawtorisa ng
dibisyong ito ay hindi mga “nalikom sa mga bono” gaya ng pagkakagamit ng
Artikulo XIII B ng Konstitusyon ng California, ang pamamamahagi ng mga
nalikom na ito ay hindi napapailalim sa ipinapataw ng artikulong iyon.
SEK. 2. Kung ang alinmang tadhana ng Batas na ito ang paggamit
nito ay ipinasiyang walang-bisa, ang pagkawalang-bisang ito ay hindi dapat
makaapekto sa ibang mga tadhana o paggamit ng batas na maaaring bigyan ng
bisa kahit wala ang walang-bisang tadhana o paggamit, at sa layuning ito ang
mga tadhana ng batas na ito ay maaaring ihiwalay.
SEK. 3. Ang Batas na ito ay isang paggamit ng pampublikong
kapangyarihan ng mga Tao ng Estado ng California para sa proteksiyon ng
kanilang kalusugan, kaligtasan at kapakanan at dapat na malayang bigyangkahulugan upang maisagawa ang mga layuning ito.

PANUKALA 85
Ang inisyatibong panukalang ito ay iniharap sa mga tao alinsunod sa mga
tadhana ng Artikulo II, Seksyon 8 ng Konstitusyon ng California.
Ang inisyatibong panukalang ito ay malinaw na nagsususog sa
Konstitusyon ng California sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang seksyon
nito; dahil dito, ang isang bagong tadhana na iminumungkahing idagdag ay
nakalimbag sa tipong italika upang ipabatid na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS
SEKSYON 1. Titulo
Ang panukalang ito ay dapat makilala at maaaring tawaging Insisyatibo
sa Karapatang Makaalam ng Magulang at Proteksiyon ng Bata.
SEK. 2. Pagpapahayag ng mga Napag-alaman at Layunin
Ang mga tao ng California ay may isang espeyal at mahalagang interes
at responsibilidad na protektahan ang kalusugan at kapakanan ng mga bata,
tinitiyak na ang mga magulang ay wastong binibigyan ng kaalaman sa maaaring
panganib na kaugnay na kalusugan at mga desisyong medikal na kaugnay ng
kanilang mga anak, at nagtataguyod at nagbibibigay ng kapangyarihan sa
pangangalaga at responsibilidad ng magulang.
SEK. 3. Paunawa sa Magulang
Ang Seksyon 32 ay idinaragdag sa Artikulo I ng Konstitusyon ng
California, upang mabasang:
SEK. 32. (a) Para sa mga layunin ng seksyong ito, ang mga sumusunod
na katawagan dapat bigyan ng kahulugan na:
(1) “Aborsiyon” ay nangangahulugang ang paggamit ng anumang paraan
upang tapusin ang pagbubuntis ng isang di-pinalayang menor na alam na buntis,
maliban sa layunin ng paglikha ng buhay na panganganak. “Aborsiyon” ay hindi
dapat kabilang ang paggamit ng anumang kontraseptibong gamot o kagamitan.
(2) “Emerhensiyang medikal” ay nangangahulugang ang isang
kondisyon na, batay sa matapat na pangkilinikang pasiya ng doktor,
nagkukumplika sa kondisyong medikal ng isang buntis ng di-pinalayang menor
na nangangailangan ng kaagad na aborsiyon ng kanyang pagbubuntis uoang
mapigilan ang kamatayan o antalahin ang seryosong panganib ng malaki at
hindi maibabalik ng kapansanan ng isang malaking pagganap ng katawan.
(3) “Paunawa” ay nangangahulugang isang nakasulat ng paunawa,
pinirmahan at pinetsahan ng isang doktor o ng kanyang ahente at nakaukol
sa isang magulang o tagapangalaga ng isang di-pinalayang menor,
ipinagbibigay-alam sa magulang o tagapangalaga na ito ay buntis at ito ay
humiling ng aborsiyon.
(4) “Magulang o tagapangalaga” ay nangangahulugang isang tao, na
sa panahon ang paunawa o pagtalikdan ay iniaatas sa ilalim ng seksyong ito,
ay isang magulang kung ang parehong magulang ay may legal na pag-iingat
o ang magulang o ang may legal na pag-iingat, o legal na tagapangalaga ng

isang di-pinalayang menor.
(5) “Di-pinalayang menor” ay nangangahulugang isang babae na wala
pang 18 taong tulang na hindi na nakakapasok sa isang balidong kasal at wala
sa aktibong tungkulin sa sandatahang serbisyo ng Estados Unidos at hindi pa
nakakatanggap ng isang deklarasyon ng paglaya sa ilalim ng batas. Para sa
mga layunin ng seksyong ito, ang pagbubuntis ay hindi nagpapalaya sa babae
na walang pang 18 taong gulang.
(6) “Doktor” ay nangangahulugang sinumang tao na inawtorisa sa
ilalim ng mga batas at regulasyon ng Estado ng California na gumawa ng
aborsiyon sa isang di-pinalayang menor..
(b) Sa kabila ng Sekson 1 ng Artikulo I, o anumang ibang tadhana
ng Konstitusyong ito o batas na kasalungat at maliban sa emerhensiyang
medikal gaya ng itinatadhana sa subdibisyon (f), ang isang doktor ay hindi
dapat gumawa ng isang aborsiyon sa isang buntis na di-pinalayang menor
hanggang ang doktor o ang isang ahente ng doktor ay nagkaloob ng nakasulat
na paunawa sa kanyang magulang o tagapangalaga nang personal gaya ng
itinatadhana sa subdibisyon (c) at ang isang panahon ng paglilimi na hindi
kukulangin sa 48 oras ang nakalipas pagkaraan ng personal na paghahatid
ng paunawa; o hanggang maaari nang ipalagay ng doktor na ang paunawa
ay naihatid na sa pamamagitan ng koreo gaya ng itinatadhana ng subdibisyon
(d) at ang isang panahon ng paglilimi na hindi kukulangin sa 48 oras ang
nakalipas pagkaraan ng personal na paghahatid ng paunawa; o hanggang ang
doktor ay nakatanggap ng isang kopya ng pagtalikdan sa paunawa mula sa
hukuman gaya na itinatadhana sa subdibisyon (e); hanggang ang isang doktor
ay makatanggap ng isang kopya ng pagtalikdan sa paunawa mula sa hukuman
gaya ng itinatadhana sa subdibisyon (h), (i), o (j). Ang isang kopya o anumang
paunawa o pagtalikdan ay dapat panatilihin sa mga rekord na medikal ng dipinalayang menor. Ang doktor o ang ahente ng doktor ay dapat magsabi na
di-pinalayang menor na ang kanyang magulang o tagapangalaga ay maaaring
tumanggap ng paunawa gaya ng itinatadhana sa seksyong ito.
(c) Ang nakasulat na paunawa ay dapat ihatid sa magulang o
tagapangalaga nang personal ng doktor o ng ahente ng doktor maliban
kung inihatid sa koreo, gaya ng itinatadhana ng subbidisyon (d). Ang isang
pormularyo para sa paunawa ay dapat itagubilin ng Kagawaran ng mga
Serbisyong Pangkalusugan ng Estado. Ang pormularyo ng paunawa ay dapat
na may dalawang wika sa Ingles at Espanyol, at maaaring makuha sa Ingles at
bawat isa sa ibang mga wika navang Patnubay na Impormasyon sa Botante ng
California ay inilalathala.
(d) Ang nakasulat na paunawa ay maaring ihatid ng sertipikadong
koreo na ipapadala sa pinakahuling alam ng direksiyon ng magulang o
tagapangalaga sa magulang o tagapangalaga na may resibong ibabalik at
nakatakda ang paghahatid sa pinadadalhan. Upang makatulong na matiyak
ang napapanahong paunawa, ang isang kopya ng nakasulat na paunawa ay
dapat ding kasabay na ipadala sa pamamagitan ng primera klaseng koreo
sa magulang o tagapangalaga. Ang paunawa ay maaari lamang ipalagay na
naihatid sa ilalim ng tadhana ng subdibisyong ito sa tanghali ng ikalawang
araw pagkatapos ng nakasulat na paunawa na ipinadala ng sertipikadong
koreo ay nilagyan ng tatak na pangkoreo, hindi ibinilang ang mga araw na ang
regular na paghahatid ng ioreo ay hindi nagaganap.
(e) Ang paunawa ng di-pinalayang menor na sumailalim sa aborsiyon at
panahon ng paglilimi na hindi kukulangin sa 48 oras ay maaaring talikdan ng
kanyang magulang o tagapangalaga. Ang pagtalikdan ay dapat na nakasulat,
sa isang pormularyo na itinagulin ng Kagawaran ng mga Serbisyong
Pangkalusugan ng Estado, pinirmahan ng isang magulang o tagapangalaga,
may petsa, at notarisado. Ang magulang o tagapangalaga ay dapat tumukoy sa
pormularyo na ang pagtalikdan ay may-bisa para sa 30 araw, o hanggang sa
isang tinukoy na araw, o hangang sa ikalabingwalong kaarawan ng menor. Ang
nakasulat na pagtalikdan ay hindi kailangang notarisado kung ang magulang o
tagapangalaga ay personal na inihatid ito sa doktor o sa ahente ng doktor. Ang
aplikasyon ay dapat kabilang ang sumusunod na pahayag:
“BABALA. Isang krimen na sadyang magkaloob ng maling
impormasyon sa isang doktor o ahente ng doktor para sa layuning himukin
ang isang dotor o ahente ng doktor na maniwala na ang isang pagtalikdan
sa paunawa ay ipinagkaloob ng isang magulang o tagapangalaga.” Ang
pormularyo ng pagtalikdan ay dapat na may dalawang wika, sa Ingles at
Espanyol, at maaaring makuha sa Ingles at sa bawat isa sa ibang mga wika
na ang Patnubay na Impormasyon sa Botante ng California ay inilalathala.
Para sa bawat aborsiyon na ginawa sa isang di-pinalayang menor alinsunod
sa subdibisyong ito, ang doktor o ang ahente ng doktor ay dapat tumanggap
ng isang nakahiwalay na orihinal na nakasulat na pagtalikdan na dapat
panatilihin sa mga rekord na medikal ng di-pinalayang menro.
(f) Ang paunawa ay hindi dapat iatas sa ilalim ng seksyong ito kung
ang nag-aasikasong doktor ay nagsertipika sa rekord na medikal ng dipinalayang menor na mga medikal na indikasyon na sumusuporta sa matapat
na pangklinikang pasiya ng doktor na ang aborsiyon ay kailangan dahil sa
emerhensiyang medikal.
(g) Ang paunawa ay hindi kailangang iatas sa ilalim ng seksyong ito
kung tinalikdan alinsunod sa subdibsyong ito at subdibisyon (h), (i), o (j).
Kung ang buntis na di-pinalayang menor ay pumili na hindi ipahintulot ang
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paunawa na ibigay sa magulang o tagapangalaga, siya ay maaaring magharap
ng petsisyon sa hukumang pangkabataan. Kung, alinsunod sa subdibisyong
ito, ang isang di-pinalayang menor ay naghangad na magharap ng petisyon,
ang hukuman ay dapat tumulong sa menor o taong itinalaga ng menor sa
paghahanda ng mga dokumentong iniaatas alinsunod sa seksyong ito. Ang
petisyon ay dapat maglagay ng katiyakan ng mga dahilan ng menor para sa
kahilingan Dapat tiyakin ng hukuman na ang pagkakakilanlan ng doktor ay
pananatilihing kompidensiyal at ang lahat ng pamamaraan ng hukuman ay
nakasara.. Walang bayad sa paghaharap na iniaatas para sa paghaharap ng
isang petisyon. Ang di-pinalayang menor ay dapat humarap nang personal sa
mga pamamaraan ng hukumang pangkabataan at maaaring humarap para sa
kanya o may abugado na pinili niya. Ang hukuman ay dapat, gayunman, na
magpayo sa kanya na siya ay may karapatan sa isang itinalaga ng hukuman na
abugado sa kanyang kahilingan. Ang hukuman ay dapat magtalaga ng isang
tagapangalagang ad litem para sa kanya. Ang pagdinig ay dapat ganapin sa
ika-5 ng hapon sa ikalawang araw ng hukuman pagkatapos iharap ang petisyon
maliban kung pinalawig sa nakasulat na kahilingan ng di-pinalayang menor,
ang kanyang tagapangalagang ad litem, o ang kanyang abugado. Kung ang
tagapangalagang ad litem ay humiling ng pagpapalawig, ang pagpapalawig na
ito ay hindi maaaring igawad ng higit sa isang hukom nang walang pahintulot
ng di-pinalayang menor o ng kanyang abugado. Ang di-pinalayang menor ay
dapat pasabihan ng petsa, oras, at lugar ng pagdinig sa petisyon. Ang pasiya
ay dapat ipasok sa loob ng isang araw ng hukuman pagkatapos ng pagharap
sa bagay. Ang hukuman ay dapat mag-utos ng isang rekord ng ebidensiya
na pananatihin, kabilang ang nakasulat na pasiya ng hukom at mga legal na
kongklusyon na sumusuporta sa desisyon.
(h) (1) Kung ipinasiya ng hukuman, sa malinaw at nakakakumbinsing
ebidensiya, na ang di-pinalayang menor ay may sapat na maturidad at may
sapat na kaalaman upang magpasiya kung sasailalim sa aborsiyon, ang hukom
ay dapat mag-awtorisa ng isang pagtalikdan ng paunawa ng isang magulang
o tagapangalaga.
(2) Kung ipinasiya ng magulang, sa malinaw at nakakakumbinsieng
katibayan, na ang paunawa ng magulang o tagapangalaga ay hindi
makakabuti sa di-pinalayang menor, ang hukom ay dapat mag-awtorisa
ng pagtalikdan sa paunawa. Kung ang pagpapasiya ng paunawa sa isang
magulang o tagapangalaga ay hindi makakabuti sa menor batay sa ebidensiya
ng pisikal, sekswal, o emosyonal na pang-aabuso,dapat tiyakin ng hukuman
na ang naturang ebidensiya ay dinala sa atensiyon ng angkop na ahensiya ng
proteksiyon ng bata ng county.
(3) Kung ang hukom ay hindi gumawa ng pasiya na tinukoy sa talataan
(1) o (2), dapat itanggi ng hukom ang petisyon.
(i) Kung ang hukom ay hindi nagpasiya sa loob ng panahon na tinukoy sa
subdibisyon (g) at walang pagpapalawig na hiniling at iginawad, ang petisyson
ay dapat ituring na iginawad at ang iniaatas na paunawa ay dapat talikdan.
(j) Ang di-pinalayang menor ay maaring iapela ang pasiya ng hukumang
pangkabataan anumang oras pagkatapos ipasok ang pasiya. Ang Konsehong
Panghukuman ay dapat magtagubilin, sa pamamagitan ng tuntunin, ng gawain
at pamamaraan sa apela at sa oras at paraan na ang anumang rekord ng
apela ay inihahanda at inihaharap at maaaring magtagubilin ng mga anyo
ng mga naturang pamamaraan. Ang mga pamamaraang ito ay dapat magatas na ang pagdinig ay dapat ganapin sa loob ng tatlong araw ng hukuman
pagkatapos ng paghaharap ng paunawa ng apela. Ang di-pinalayang menor
ay dapat pasabihan ng petsa, oras, at lugar ng pagdinig. Ang pasiya ay dapat
ipasok sa loob ng isang araw ng hukuman pagkatapos ng pagharap sa bagay.
Dapat tiyakin ng hukuman ng paghahabol na ang pagkakakilanlan ng menor
ay pananatilihing kompidensiyal at ang lahat ng pamamaraan ng hukuman
ay nakasara. Walang bayad sa paghaharap na iniaatas para sa paghaharap
ng apela. Ang apela ay dapat ipasok sa loob ng isang araw ng hukuman ng
pagharap ng bagay.
(k) Ang Konsehong Panghukuman ay dapat magtagubilin, sa
pamamagitan ng tuntunin, ng gawain at pamamaraan para sa mga petisyon
para sa pagtalikdan sa paunawa ng magulang, mga pagdinig at pagpapasok
ng pasiya na itinuring nitong kailangan at maaaring magtagubilin ng mga
anyo ng mga naturang pamamaraan. Ang bawat hukuman ay dapat magkaloob
taun-taon sa Konsehong Panghukuman, sa isang paraan na itatagubilin ng
Konsehong Panghukuman upang matiyak ang pagiging kompidensiyal ng mga
di-pinalayang menor na nagharap ng mga petisyon, isang ulat ng bilang ng
mga petisyon na iniharap, ang bilang ng mga petisyon na iginawad sa ilalim
ng talataan (1) o (2) ng subdibisyon (h), na itinuring na iginawad sa ilalim
ng subdibisyon (i), itinanggi sa ilalim ng talataan (3) ng subdibisyon (h), at
iginawad at itinanggi sa ilalim ng subdibisyon (j), ang mga nasabing ulat na
makukuha ng publiko maliban kung ang Konsehong Panghukuman ay nagpasiya
na ang datos na nakasaad sa mga indibidwal na ulat ay dapat pagsamahin ng
county bago ihanda sa publiko upang pangalagaan ang pagkakompidensiyal
ng mga di-pinalayang menor na nagharap ng mga petisyon.
(l) Ang Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan ng Estado ay
dapat magtagubilin ng mga anyo ng pag-uulat ng mga aborsiyon na ginawa
sa di-pinalayang menor ng mga doktor. Ang mga anyo ng ulat ay dapat
tumukoy sa di-pinalayang menor o sa kanyang (mga) tagapangalaga sa
pangalan o paghiling ng ibang impormasyon na ang di-pinalayang menor o
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ang kanyang (mga) magulang o tagapangalaga ay maaaring makilala. Ang
mga anyo ay dapat kabilang ang petsa ng pamamaraan at ang buwan at taon
ng kapanganakan ng di-pinalayang menor, ang tagal ng pagbubuntis, ang uri
ng pamamaraan ng aborsiyon, ang bilang ng mga naunang aborsiyon ng dipinalayang menor at panganganak kung alam, at ang pasilidad kung saan
ginawa ang aborsiyon. Ang mga anyo ay dapat ding magpabatid kung ang
aborsiyon ay ginawa pagkatapos ng personal na paghahatid ng paunawa,
alinsunod sa subdibisyon (c); na ang aborsiyon ay ginawa pagkatapos ipalagay
na ang paghahatid ng isang paunawa sa koreo, alinsunod sa subdibisyon
(d); ang aborsiyon ay ginawa pagkatapos tumanggap ng isang pagtalikdan
sa paunawa alinsunod sa subdibisyon (e); o ang aborsiyon ay ginawa nang
walang paunawa, alinsunod sa subdibisyon (f); o ang aborsiyon ay ginawa
pagkatapos tumanggap ng anumang panghukumang pagtalikdan sa paunawa,
alinsunod sa (h), (i), or (j).
(m) Ang doktor na gumawa ng aborsiyon sa isang di-pinalayang menor ay
dapat sa loob ng isang buwan na magharap ng isang may petsa at pinirmahang
ulat tungkol dito sa Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan ng Estado
sa mga anyong inilarawan sa subdibisyon (l). Ang pagkakakilanlan ng doktor
ay dapat panatilihing kompidensiyal at dapat na napapailalim sa pagsisiwalat
sa ilalim ng Batas sa mga Pampublikong Rekord ng California.
(n) Ang Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan ng Estado ay
dapat magtipon ng taunang ulat na pang-estadistka mula sa impormasyong
tinukoy sa subdibisyon (l). Ang taunang ulat ay hindi dapat kasama ang
pagkakakilanlan ng sinumang doktor na nagharap ng ulat gaya ng iniaatas
ng subdibisyon (m). Ang pagtitipon ay dapat kabilang ang pang-estadistikang
impormasyon sa bilang ng mga aborsiyon batay sa buwan at batay sa county
kung saan ginawa ito, ang mga edad ng mga menor, ang tagal ng mga
pagbubuntis, ang mga uri ng mga pamamaraan ng aborsiyon, ang mga bilang
ng mga naunang aborsiyon kung alam, at ang bilang ng mga aborsiyon na
ginawa pagkatapos ng personal na paghahatid ng paunawa, alinsunod
sa subdibisyon (c); ang bilang ng mga aborsiyon na ginawa pagkaraan ng
ipinalagay na paghahatid ng paunawa sa koreo, alinsunod sa subdibisyon (d);
ang bilang ng mga aborsiyon na ginawa pagkaraan ng pagtalikdan sa paunawa,
alinsunod sa subdibisyon (e); ang bilang ng mga aborsiyon na ginawa nang
walang paunawa, alinsunod sa subdibisyon (f); at ang bilang ng mga aborsiyon
na ginawa pagkatapos ng anumang pagtalikdang panghukuman, alinsunod sa
subdibisyon (h), (i), o (j). Ang taunang ulat na pag-estadiskika ay dapat ihanda
sa mga opisyal ng pampublikong kalusugan ng county, mga Miyembro ng
Lehislatura, sa Gobernador, at sa publiko.
(o) Sinumang tao na gumawa ng aborsiyon sa isang di-pinalayang
menor at sa paggawa nito ay alam o nagpabayang sumunod sa mga tadhana
ng seksyong ito ay dapat managot para sa mga pinsala sa isang sibil na aksyon
na dinala ng di-pinalayang menor, ang kanyang legal na kinatawan, o ng isang
magulang o tagapangalaga na maling pinagkaitan ng paunawa. Ang isang tao
ay dapat managot sa ilalim ng seksyong ito kung ang tao ay nagtatag ng isang
nakasulat na ebidensiya na ang tao ay umasa sa ebidensiya na sapat upang
kumumbinse sa isang maingat at mahinahong tao na ang mga pahayag ng dipinalayang menor o ibang mga tao tungkol sa impormasyong kailangan upang
sumunod sa seksyong ito ay tunay at totoo. Sa anumang oras bago ang pagbaba
ng isang pangwakas na pasiya sa isang aksyon na dinala sa subdibisyong
ito, ang magulang o tagapangalaga ay maaaring pumili na bawiin, bilang
kapalit ng aktuwal na pinsala, ang isang gawad ng mga pinsala sa halaga na
sampung libong dolyar ($10,000). Bilang karagdagan sa anumang mga pinsala
sa ilalim ng subdibisyong ito, ang nagsakdal ay dapat na karapat-dapat sa
isang gawad na makatwirang bayad sa abugado. Wala sa seksyong ito na
dapat magpawalang-saysay, maglimita, o magbawal sa mga karapatan sa
karaniwang batas ng mga magulang o tagapangalaga, o anumang karapatan
sa tulong sa ilalim ng anumang teoriya ng liabilidad na taglay ng sinumang
tao o anumang pang-estado o lokal na ahensiya sa ilalim ng anumang batas
o karaniwang batas para sa anumang pinsala, kasama ang anumang legal,
pantay, o pampangasiwaang remedyo sa ilalim ng pederal o pang-estadong
batas, laban sa alinmang partido, tungkol sa pinsala sa isang di-pinalayang
menor mula sa isang aborsiyon.
(p) Bukod sa isang di-pinalayang menor na isang pasyente ng isang
doktor, o bukod sa doktor o sa ahente ng doktor, sinumang tao na sadyang
nagbigay ng maling impormasyon sa isang doktor o ahente ng doktor para
mahimok ang doktor o ang ahente ng doktor na maniwala na alinsunod sa
seksyong ito na ang paunawa ay nakuha na o ihahatid, o ang isang pagtalikdan
sa paunawa ay nakuha, o ang di-pinalayang menor na pasyente ay hindi isang
di-pinalayang menor, ay nagkasala ng misdemenor na pinarurusahan ng isang
multa na hanggang isang libong dolyar ($1,000).
(q) Sa kabila ng ng anumang mga paunawa na inihatid alinsunod
sa subdibisyon (c) o (d) o mga pagtalikdan na natanggap alinsunod
sa subdibisyon (e), (h), (i), o (j), maliban kung ang isang partikular na
pangyayari ng isang medikal na emerhensiya o kanyang sariling kawalan
ng kakayahan ng isip ay humahadlang sa pagkuha niya ng pahintulot,
ang isang doktor ay hindi dapat gumawa o humimok ng aborsiyon sa
isang di-pinalayang menor maliban kung may pahintulot ng di-pinalayang
menor mismo.
(r) Sa kabila ng anumang mga paunawa na inihatid alinsunod sa
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subdibisyon (c) o (d) o mga pagtalikdan na natanggap alinsunod sa subdibisyon
(e), (h), (i), o (j), ang di-pinalayang menor na pinipilit ng sinumang tao sa
pamamagitan ng puwersa, banta ng puwersa, o banta ng aktuwal na pagkakait
ng pagkain o tirahan upang pumayag na sumailalim sa isang aborsiyon ay
maaaring mag-aplay g tulong sa hukumang pangkabataan. Ang hukuman
ay dapat magbigay sa bagay ng pinabilis na pagsasaalang-alang at igawad
ang naturang tulong na maaaring kailangan upang pigilan ang naturang
pamimilit.
(s) Ang seksyong ito ay hindi dapat magkabisa hanggang 90 araw
pagkatapos ng halalan kung saan ito ay inaprobahan. Ang Konsehong
Panghukuman ay dapat, sa loob ng 90 araw, magtagubilin ng mga tuntunin,
gawain, at mga pamamaraan at maghanda ng anumang mga anyo na maaaring
itagubilin nito gaya ng itinatadhana sa subdibisyon (k). Ang Kagawaran ng
mga Serbisyong Pangkalusugan ng Estado ay dapat, sa loob ng 90 araw,
maghanda ng mga anyo na itinakda sa mga subdibisyon (c), (e), a (l).
(t) Kung ang isa o higit na tadhana, subdibisyon, pangungusap,
sugnay, prase o salita ng seksyong ito o ang paggamit nito sa sinumang tao o
pangyayari ay ipinasiyang labag sa konstitusyon o walang-bisa, ang kapareho
sa pamamagitan nito ay ipinahahayag na maaaring ihiwalay at ang natitira
ng bahaging ito ay dapat manatiling may-bisa sa kabila ng naturang paglabag
sa konstitusyon o pagkawalang-bisa. Ang bawat tadhana, subdibisyon,
pangungusap, sugnay, prase, o salita ng seksyong ito ay aaprobahan naman
ng mga botante sa kabila ng katotohanan na ang isa o higit na tadhana,
subdibisyon, pangungusap, sugnay, prase, o salita ay maaaring ipahayag na
labag sa konstitusyon o walang-bisa.
(u) Maliban sa mga karapatan, tungkulin, mga pribilehiyo, kondisyon,
at mga limitasyon na partikular na ipinagkakaloob sa seksyong ito, wala sa
seksyong ito na dapat ipakahulugan na naggagawad, kumukuha, o nagkakait
ng anumang ibang mga karapatan, tungkulin, pribilehiyo, kondisyon, at mga
limitasyon na may kaugnayan sa aborsiyon o ang pagpopondo dito.

PANUKALA 86
Ang inisyatibong panukalang ito ay iniharap sa mga tao alinsunod sa mga
tadhana ng Seksyon 8 ng Artikulo II ng Konstitusyon ng California.
Ang inisyatibong panukalang ito ay nagdaragdag ng mga seksyon sa
Konstitusyon ng California at sa Kodigo sa Kalusugan ang Kaligtasan, sa Kodigo
sa Seguro, sa Kodigo sa Kita at Pagbubuwis at sa Kodigo sa Kawanggawa at
mga Institusyon; dahil dito, ang mga bagong tadhana na iminumungkahing
idagdag ay nilimbag sa tipong italika upang ipabatid na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS
ANG BATAS NG 2006 SA BUWIS SA TABAKO
SEKSYON 1. Pahayag ng mga Napag-alaman
(a) Ang paninigarilyo at ibang mga paggamit ng tabako ay pangunahing
sanhi ng maraming seryosong problema sa kalusugan, kabilang ang kanser,
sakit sa puso at mga sakit na may kinalaman sa paghinga. Ang paggamot ng
mga sakit na may kaugnayan sa tabako ay nagpapataw ng malaking pasanin
sa labis nang nabibigatan na sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng
California. Ang mga naunang pagsisikap na bawasan ang paggamit ng tabako
ay hindi sapat na nakabawas sa pasanin ukol sa pangangalagang pangkalusugan
sa mga nagbabayad ng buwis sa California.
(b) Ang paggamit ng tabako ay ginagastusan ng bilyun-bilyong dolyar
ng mga taga-California sa isang taon sa mga gastos na medikal at nawalang
kakayahang lumikha.
(c) Sa kasalukuyan, ang estado ay nagpapataw ng isang buwis sa mga
sigarilyo at mga produktong tabako. Ang isang bahagi ng mga pondo mula
sa buwis na iyon ay ginagamit upang pondohan ang mga programa upang
pagaanin ang masamang bunga sa kalusugan ng paggamit ng tabako. Ang buwis
sa tabako ay isang angkop na pinagkukunan ng pondo sa pagpigil, pananaliksik
at paggamot ng mga hindi gumagaling na sakit, kabilang ang mga pinahusay
na daan sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga bata at mga may sapat
na gulang.
(d) Ang buwis sa mga produktong tabako sa California ay hindi pa
naitataas mula noong 1998. Bunga nito, ang kabuuang buwis na ipinapataw
sa mga produktong tabako ay mas mababa kaysa sa maraming ibang mga
estado. Pero ang mga bunga sa kalusugan ng ating mga mamamayan, lalo na
sa mga bata at mga kabataan, at ang kaugnay na pasanin sa ating sistema ng
pangangalagang pangkalusugan ay nagpapatuloy.
(e) Ang pagkasira ng ugnayan ng mga emerhensiyang serbisyo ng
ospital ng estado ay nag-iwan sa maraming komunidad upang hindi sapat na
makayanan ang karaniwang daloy ng mga emerhensiyang serbisyo. Ang krisis
na ito sa emerhensiyang serbisyo ay nagpapataw ng isang malaking pasanin sa
ating mga klinikang pangkomunidad at pinipigilan ang mga ito na gampanan
ang kanilang mahalagang tungkulin ng pangangalagang pangkalusugan para sa
mga bata at may sapat na gulang na maliit ang kita.
(f) Ang mga pondo na magagamit upang magkaloob ng mga unang
pananaliksik sa pagpigil at paggamot ng mga hindi gumagaling na sakit, at
segurong pangkalusugan para sa ating mga pinakamahinang bata, ay lalong

inililihis upang harapin ang krisis sa pangangalagang pangkalusugan na sanhi,
sa bahagi, ng mga sakit na may kaugnayan sa tabako.
(g) Halos 80% ng mga naninigarilyong may sapat na gulang ay naging
sugapa sa tabako bago ang edad na 18. Ang pagtataas ng halaga ng mga sigarilyo
at ibang mga produktong tabako at pagkakaloob ng isang masaklaw na programa
sa pagkontrol ng tabako ay napatunayang dalawa sa mga pinakamabisang
paraan upang bawasan ang paninigarilyo ng mga kabataan at ang mga kaugnay
na problemang pangkalusugan at gastos na pangkabuhayan.
(h) Ang pagtatag ng mga programang idinisenyo upang (1) bawasan
ang pagkonsumo ng tabako sa unang pagkakataon, (2) pondohan ang
pananaliksik, maagang pagtuklas at paggamot ng mga hindi gumagaling na
sakit, at (3) pangalagaan ang daan sa mga emerhensiyang serbisyo ng ospital
na ginagampanan ng mga bihasang doktor at nars, ay mahalaga sa kabutihan
ng publiko.
SEK. 2. Pahayag ng Layunin
(a) Ang mga tao ng California sa pamamagitan nito ay nagtataas ng buwis
sa tabako upang bawasan ang mga gastos na pangkabuhayan ng paggamit ng
tabako sa California at upang magkaloob ng karagdagang pagpopondo upang:
(1) itaguyod ang pananaliksik na medikal sa mga hindi gumagaling na
sakit, lalo na sa kanser;
(2) bawasan ang epekto ng mga hindi gumagaling na sakit sa
pamamagitan ng pagpigil, maagang pagtuklas, paggamot at masaklaw na
segurong pangkalusugan; at
(3) pahusayin ang daan sa at paghahatid ng pangangalagang
pangkalusugan, lalo na sa emerhensiyang serbisyong pangkalusugan.
SEK. 3. Buwis sa Tabako
Artikulo 4 (nagsisimula sa Seksyon 30132) ay idinaragdag sa
Kabanata 2 ng Bahagi 13 ng Dibisyon 2 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis,
upang mabasang:
Artikulo 4.

Ang Ipinagkakatiwalang Pondo ng Buwis sa Tabako
ng 2006

30132. Ang Ipinagkakatiwalang Pondo ng Buwis sa Tabako ng 2006
(“Ipinagkakatiwalang Pondo ng Tabako”) sa pamamagitan nito ay nililikha sa
Tesorerya ng Estado. Ang pondo ay dapat buuin ng lahat ng kitang idineposito
dito alinsunod sa Artikulong ito, kabilang ang interes at kita sa pamumuhunan.
Ang mga perang idineposito sa Ipinagkakatiwalang Pondo ng Buwis sa Tabako
ng 2006 ay dapat ilaan at patuloy na ibahagi para sa tanging layunin na
pagpopondo sa mga programa at serbisyo sa Seksyon 30132.3 at dapat makuha
para gastahin nang hindi isinasaalang-alang ang mga taon ng pananalapi.
30132.1. (a) Bilang karagdagan sa mga buwis na ipinataw pagkaraan ng
pamamahagi ng mga sigarilyo ng Artikulo 1 (nagsisimula sa Seksyon 30101) at
Artikulo 2 (nagsisimula sa Seksyon 30121) at Artikulo 3 (nagsisimula sa Seksyon
30131) at anumang ibang mga buwis sa Kabanatang ito, dapat magpataw ng
karagdagang buwis sa bawat tagapamahagi ng sigarilyo sa antas na isang daan
tatlumpung mil ($0.130) para sa bawat sigarilyo na ipinamahagi.
(b) Para sa mga layunin ng Artikulong ito, ang katawagang “sigarilyo”
ay may kahulugang katulad ng nasa Seksyon 30003, kung paano mababasa ito
noong Enero 1, 2005.
(c) Ang buwis na ipinapataw ng Seksyong ito, at ang ibinungang pagtaas
sa buwis sa mga produktong tabako na iniaatas ng subdibisyon (b) ng Seksyon
30123, ay dapat ipataw sa bawat sigarilyo at sa lahat ng produktong tabako
na hawak o nasa ilalim ng kontrol ng bawat tagabenta, nagbibili ng pakyawan,
at tagapamahagi sa at pagkaraan ng ika-12:01 ng umaga noong Enero 1,
2007, alinsunod sa mga tuntunin at regulasyon na binigyang-bisa ng Lupon ng
Pagpapantay ng Estado.
30132.2. Dapat tiyakin ng Lupon ng Pagpapantay ng Estado sa loob
ng isang taon pagkaraan ng pagpasa ng Batas na ito, at taun-taon pagkaraan,
ang epekto ng karagdagang buwis na ipinataw sa mga sigarilyo ng Batas na
ito, at ng resultang pagtaas sa buwis sa mga produktong tabako na iniaatas ng
subdibisyon (b) ng Seksyon 30123, sa pagkonsumo ng mga sigarilyo at mga
produktong tabako sa estadong ito. Kung ang pagbawas sa pagkonsumo ay
ipinasiya ng Lupon ng Pagpapantay ng Estado na isang tuwirang resulta ng
karagdagang buwis na ipinataw ng Batas na ito, o ng resultang pagtaas ng
buwis sa mga produktong tabako na iniaatas ng subdibisyon (b) ng Seksyon
30123, ang Lupon ng Pagpapantay ng Estado ay dapat tumiyak sa epekto sa
pananalapi ng pagbawas sa pagkonsumo sa Ipinagkakatiwalang Pondo ng
mga Bata at Pamilya ng California na nilikha ng Panukala 10 (1998). Ang
mga pondong inilipat mula sa Ipinagkakatiwalang Pondo ng Tabako patungo
sa Ipinagkakatiwalang Pondo ng mga Bata at Pamilya ng California gaya
ng kailangan upang mapagaan ang kabawasan sa kita na tuwirang resulta
ng pagpapataw ng karagdagang buwis na ipinapataw ng Batas na ito, at
ang resultang pagtaas ng buwis sa mga produktong tabako na iniaatas ng
subdibisyon (b) ng Seksyon 30123. Ang mga pagbabayad ay dapat mangyari,
at sa mga naturang oras, na ipinasiyang kailangan upang isulong ang layunin
ng Seksyong ito.
30132.3. Maliban sa mga pagsasauli ng bayad na ginawa alinsunod sa
Artikulo 1 (nagsisimula sa Seksyon 30361) ng Kabanata 6, ang pagbabayad
ng Lupon ng Pagpapantay ng Estado para sa mga gastos sa pangangasiwa at
pagkulekta ng buwis na ipinataw ng Seksyon 30132.1 at ang resultang pagtaas
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ng buwis sa mga produktong tabako na iniaatas ng subdibisyon (b) ng Seksyon
30123, at mga paglilipat ng mga pondo alinsunod sa Seksyon 30132.2, lahat
ng perang nalikom alinsunod sa buwis na ipinataw ng Seksyon 30132.1, at
resultang pagtataas ng buwis sa produktong tabako na iniaatas ng subdibisyon
(b) ng Seksyon 30123, ay dapat ideposito sa Ipinagkakatiwalang Pondo ng
Tabako. Ang mga pera ay dapat ilaan at ipamahagi mula sa Ipinagkakatiwalang
Pondo ng Tabako, gaya ng mga sumusunod:
(a) Sa Kuwenta ng Pananaliksik sa Kalusugan at Sakit, na sa
pamamagitan nito ay nililikha, limang porsiyento (5%), inilalaan sa mga
sumusunod na Sub-Kuwenta para sa mga layuning nakasaad dito:
(1) Tatlumpu’t-apat na porsiyento (34%) ay dapat ideposito sa SubKuwenta ng Pananaliksik ng Pagkontrol sa Tabako, na sa pamamagitan nito
ay nililikha. Lahat ng pondo sa Sub-Kuwenta ng Pananaliksik ng Pagkontrol
sa Tabako ay dapat na patuloy na ilaan sa Unibersidad ng California upang
gamitin lamang upang dagdagan ang Programang Pananaliksik sa Sakit na
Kaugnay ng Tabako na inilarawan sa Artikulo 2 (nagsisimula sa Seksyon
104500) ng Kabanata 1 ng Bahagi 3 ng Dibisyon 103 ng Kodigo sa Kalusugan
at Kaligtasan. Ang pananaliksik na pinopondohan ng Programang Pananaliksik
sa Sakit na May Kaugnayan sa Tabako sa pamamagitan ng mga karagdagang
pondong ito ay dapat kabilang ang, pero hindi limitado sa:
(A) Pananaliksik upang pahusayin ang pagiging mabisa ng mga
pagsisikap na kontrolin ang tabako sa California, kabilang ang mga
programa at istratehiya ng pamahalaan at ibang mga organisasyon upang
bawasan ang paggamit ng tabako at pagkahantad sa segunda-manong
usok; at
(B) Pananaliksik sa pagpigil, mga sanhi, at paggamot ng mga sakit na
may kaugnayan sa tabako, kabilang ang, pero hindi limitado sa koronaryong
sakit sa puso, sakit ng itaas ng utak at kaugnay na daanan ng dugo, patuloy na
nakakahadlang na sakit sa baga, at kanser.
(2) Labing-apat at kalahating porsiyento (14.50%) ay dapat ideposito sa
Sub-Kuwenta ng Talaan sa Kanser, na sa pamamagitan nito ay nililikha. Lahat
ng pondo sa Sub-Kuwenta ng Talaan sa Kanser ay dapat na patuloy na ilaan
sa Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan ng Estado upang gamitin
lamang para sa pambuong-estadong pagsubaybay sa kanser na nakabase sa
populasyon gaya ng itinatadhana sa Kabanata 2 (nagsisimula sa Seksyon
103875) ng bahagi 2 ng Dibisyon 102 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan.
(3) Dalawampu’t-lima at tatlong-ikaapat na porsiyento(25.75%)
ay dapat ideposito sa Sub-Kuwenta ng Pananaliksik sa Kanser sa Suso,
na sa pamamagitan nito ay nililikha. Lahat ng pondo sa Sub-Kuwenta ng
Pananaliksik sa Kanser sa Suso ay dapat na patuloy na ilaan sa Unibersidad
ng California upang gamitin lamang para sa Programang Pananaliksik
sa Kanser na itinatadha sa Artikulo 1 (nagsisimula sa Seksyon 104145)
ng Kabanata 2 ng Bahagi 1 ng Dibisyon 103 ng Kodigo sa Kalusugan
at Kaligtasan.
(4) Labing-apat at tatlong-ikaapat na porsiyento (14.75%) ay dapat
ideposito sa Sub-Kuwenta ng Pananaliksik sa Kanser, na sa pamamagitan nito
ay nililikha. Lahat ng pondo sa Sub-kuwenta ng Pananaliksik sa Kanser ay
dapat na patuloy na ilaan sa Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan
ng Estado upang gamitin lamang para sa Programang Pananaliksik sa Kanser
na inilarawan sa Seksyon 104181 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan, na
may pokus sa ginagamit na pananaliksik, na kabilang ang pero hindi limitado
sa, pananaliksik na nakaukol sa pinabilis na paglipat ng mga pinakahuling
pagsulong sa teknolohiya ng laboratoryo at klinika patungo sa pangunahing
pangangalaga, kalusugan ng publiko at kapaligiran ng komunidad upang ang
karamihan ng populasyon ng California ay makinabang. Ang pananaliksik
na ito ay dapat ipokus sa pagbabago ng mga pinakahuling natuklasan upang
maging mga pamamagitan at teknolohiya, patutunayan na ang mga ito ay
mabisa, at inaalam kung paano pinakamahusay na gagamitin ang mga ito.
(5) Labing-isang porsiyento (11%) ay dapat ideposito sa Sub-Kuwenta
ng Pananaliksik sa Pagkontrol ng Kanser sa Baga at Sakit sa Baga, na sa
pamamagitan nito ay nililikha. Lahat ng pondo sa Sub-Kuwenta ng Pananaliksik
sa Kanser sa Baga at Sakit sa Baga ay dapat na patuloy na ilaan sa Unibersidad
ng California upang gamitin lamang upang magkaloob ng mga gawad sa
pananaliksik upang buuin at isulong ang pagkaunawa, mga sanhi, paraan, at
modalidad na mabisa sa pagpigil, pangangalaga, paggamot at pagpapagaling
ng sakit sa baga. Para sa mga layunin ng Seksyong ito, ang mga lugar ng
pananaliksik sa sakit sa baga ay dapat kabilang, pero hindi limitado sa kanser
sa baga, hika, tuberkulosis, patuloy na nakakahadlang na sakit sa paghinga, na
kabilang ang hindi gumagaling na brongkitis at empisima.
(b) Sa Kuwenta ng Pagpapanatili ng Kalusugan at Pagpigil sa Sakit, na
sa pamamagitan nito ay nililikha, apatnapu’t-dalawa at isang-ikaapat ng isang
porsiyento (42.25%), inilalaan sa mga sumusunod ng Sub-Kuwenta para sa
mga layuning nakasaad dito:
(1) Anim at tatlong-ikaapat na porsiyento (6.75%) ay dapat ideposito
sa Sub-Kuwenta ng Kampanya sa Media Ukol sa Pagkontrol sa Tabako,
na sa pamamagitan nito ay nililikha. Lahat ng pondo sa Sub-Kuwenta ng
Kampanya sa Media Ukol sa Pagkontrol sa Tabako ay dapat na patuloy na
ilaan sa Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan ng Estado upang
gamitin lamang para sa programang mga anunsiyo sa media at mga relasyon
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sa publiko upang pigilan at bawasan ang paggamit ng mga produktong tabako
gaya ng inilarawan sa talataan (1) ng subdibisyon (e) ng Seksyon 104375 ng
Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan.
(2) Apat at kalahating porsiyento (4.50%) ay dapat ideposito sa SubKuwenta ng mga Paligsahang Gawad sa Pagkontrol sa Tabako, na sa
pamamagitan nito ay nililikha. Lahat ng pondo sa Sub-Kuwenta ng mga
Paligsahang Gawad sa Pagkontrol sa Tabako ay dapat na patuloy na ilaan
sa Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan ng Estado upang gamitin
lamang para sa programang mga paligsahang gawad na inuukol sa pagpigil ng
mga sakit na may kaugnayan sa tabako gaya ng inilarawan sa Seksyon 104385
ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan.
(3) Apat at isang-ikaapat na porsiyento (4.25%) ay dapat ideposito sa
Sub-Kuwenta ng Pagpigil sa Tabako ng Lokal na Kagawaran ng Kalusugan, na
sa pamamagitan nito ay nililikha. Lahat ng pondo sa Sub-Kuwenta ng Pagpigil
sa Tabako ng Lokal na Kagawaran ng Kalusugan ay dapat na patuloy na ilaan
sa Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan ng Estado upang gamitin
lamang para sa programang nakabase sa lokal na kagawaran ng kalusugan
upang pigilan ang paggamit ng tabako na gaya ng inilarawan sa Seksyon
104400 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan. Sa kabila ng Seksyon 104380
ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan, ang mga pondo mula sa Sub-Kuwenta
ng Pagpigil sa Tabako ng Lokal na Kagawaran ng Kalusugan ay dapat ilaan
sa mga lokal na punong ahensiya na batay sa proporsiyon ng bawat county sa
populasyon sa buong county.
(4) Kalahating porsiyento (0.50%) ay dapat ideposito sa Sub-Kuwenta
ng Pagtaya ng Pagkontrol sa Tabako, na sa pamamagitan nito ay nililikha.
Lahat ng pondo sa Sub-Kuwenta ng Pagtaya ng Pagkontrol sa Tabako ay
dapat na patuloy na ilaan sa Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan
ng Estado upang gamitin lamang para sa programang pagtaya ng pagkontrol
sa tabako gaya na iniaatas ng mga subdibisyon (b) at (c) ng Seksyon 104375 ng
Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan.
(5) Tatlo at kalahating porsiyento (3.50%) ay dapat ideposito sa SubKuwenta ng Edukasyon sa Tabako, na sa pamamagitan nito ay nililikha. Lahat
ng pondo sa Sub-Kuwenta ng Edukasyon sa Tabako ay dapat na patuloy na
ilaan sa Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan ng Estado upang
gamitin lamang para sa programa upang pigilan o bawasan ang paggamit ng
mga produktong tabako gaya ng inilarawan sa Seksyon 104420 ng Kodigo sa
Kalusugan at Kaligtasan. Anumang programang tumatanggap ng mga pondo
alinsunod sa seksyong ito ay dapat lumahok sa mga pagtaya ng programa na
isinasagawa ng Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan ng Estado
alinsunod sa Artikulo 1 (nagsisimula sa Seksyon 104350) ng Kabanata 1
ng Bahagi 3 ng Dibisyon 103 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan. Hindi
kukulangin sa dalawang porsiyento (2%) ng pera sa Sub-Kuwenta ng Edukasyon
sa Tabako ay dapat gamitin lamang para sa programa sa edukasyon sa pagpigil
sa tabako ng kagawaran gaya ng inilarawan sa mga Seksyon 104420 at 104425
ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan.
(6) Dalawa at isang-ikaapat na porsiyento (2.25%) ay dapat ideposito sa
Sub-Kuwenta ng Pagpapatupad ng Pagkontrol sa Tabako, na sa pamamagitan
nito ay nililikha. Lahat ng pondo sa Sub-Kuwenta ng Pagpapatupad ng
Pagkontrol sa Tabako ay dapat gamitin lamang para sa mga programa
upang ipatupad ang mga batas at patakaran na may kaugnayan sa tabako,
upang ipatupad ang mga tadhana ng pakikipag-ayos na pambatas, at upang
magsagawa ng mga aktibidad na pagsasanay ng pagpapatupad ng batas at
teknikal na tulong, at dapat ilaan gaya ng mga sumusunod:
(A) Limampung porsiyento (50%) ng mga pondo sa Sub-Kuwenta ng
Pagpapatupad ng Pagkontrol sa Tabako ay patuloy na ilalaan sa Kagawaran
ng mga Serbisyong Pangkalusugan ng Estado upang gamitin upang suportahan
ang mga programa, kabilang ang, pero hindi limitado sa: pagkakaloob ng mga
gawad sa mga lokal na ahensiyang nagpapatupad ng batas upang magkaloob
ng pagsasanay at pagpopondo sa pagpapatupad ng mga pang-estado at lokal
na batas na kaugnay ng tabako, kabilang ang, pero hindi limitado sa mga
bawal na pagbebenta ng tabako sa mga menor, paglilisensiya sa nagtitingi ng
tabako at pagkahantad sa segunda-manong usok; at pagtataas ng mga pagiimbistiga, pagsusuri ng pagsunod at ibang mga angkop na aktibidad upang
bawasan ang bawal na pagbebenta ng mga produktong tabako sa mga menor
sa ilalim ng Batas sa Pagpapatupad na Hadlangan ang Daan sa Paggamit
ng Tabako ng mga Bata (STAKE), alinsunod sa Seksyon 22952 ng Kodigo sa
Negosyo at mga Propesyon.
(B) Dalawampu’t-limang porsiyento (25%) ng mga pondo sa SubKuwenta ng Pagpapatupad ng Pagkontrol sa Tabako ay patuloy na ilalaan
sa Opisina ng Abugado Heneral ng California upang gamitin sa mga
aktibidad na kabilang ang, pero hindi limitado sa: pagpapatupad ng batas na
nagreregula sa pamamahagi at pagbebenta ng mga sigarilyo at ibang mga
produktong tabako, tulad ng mga batas na nagbabawal sa kontrabandong
sigarilyo, pagpalsipika, pagbebenta ng hindi-binuwisang tabako, pagbebenta
ng tabako nang walang wastong lisensiya at pagbebenta ng tabako sa mga
menor; pagpapatupad ng mga batas na may kaugnayan sa tabako, mga pasiya
ng hukuman, at mga pakikipag-ayos, tulad ng Kasunduan sa Pangkalahatang
Pakikipag-ayos sa Tabako at ang Kasunduan sa Pangkalahatang Pakikipagayos sa Walang-Usok na Tabako, na pinasukan noong Nobyembre 23, 1998, ng
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Estado ng California at ng ng nangungunang tagagawa ng produktong tabako
sa Estados Unidos, kabilang ang pagsubaybay sa anunsiyo ng industriya ng
tabako, pagpapalaganap, at pagtataguyod sa California, at pagdadala ng
mga aksyon laban sa mga lumabag; at pagtulong sa mga lokal na ahensiyang
nagpapatupad ng batas sa pagpapatupad ng mga batas at lokal na ordinansa
na may kaugnayan sa tabako sa pamamagitan ng mga aktibidad na teknikal na
tulong at pagsasanay.
(C) Dalawampu’t-limang porsiyento (25%) ng mga pondo sa SubKuwenta ng Pagpapatupad ng Pagkontrol sa Tabako ay patuloy na ilalaan
sa Lupon ng Pagpapantay ng Estado upang gamitin sa pagpapatupad ng mga
batas na nagreregula sa pamamahagi at pagbebenta ng mga sigarilyo at ibang
mga produktong tabako, tulad ng mga batas na nagbabawal sa kontrabandong
sigarilyo, pagpalsipika, pagbebenta ng hindi-binuwisang tabako, at pagbebenta
ng tabako nang walang wastong lisensiya.
(7) Walong porsiyento (8%) ay dapat ideposito sa Sub-Kuwenta
ng Maagang Pagtuklas sa Kanser sa Suso at Cervical na Kanser, na sa
pamamagitan nito ay nililikha. Lahat ng pondo sa Sub-Kuwenta ng Maagang
Pagtuklas ng Kanser sa Suso at Cervical na Kanser ay dapat na patuloy na
ilaan sa Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan ng Estado upang
gamitin lamang para sa programang pagpigil sa kanser sa suso at cervical na
kanser at mga serbisyong maagang pagtuklas na nagreresulta sa pagbawas ng
kalalaan at pagkakamatay sa California. Ang mga serbisyong ito na maagang
pagtuklas ay dapat na maging bahagi ng isang programa na kabilang ang
isang malaking pagtiyak ng kalidad at pagpapahusay na bahagi, kabilang ang
edukasyon ng pasyente at tagapagkaloob, pakikipag-ugnayan sa komunidad, at
pagsusuri ng programa.
(8) Walo at kalahating porsiyento (8.50%) ay dapat ideposito sa SubKuwenta ng Pagpigil sa Sakit sa Puso at Istrok, na sa pamamagitan nito ay
nililikha. Lahat ng pondo sa Sub-Kuwenta ng Pagpigil sa Sakit sa Puso at Istrok
ay dapat na patuloy na ilaan sa Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan
ng Estado upang gamitin lamang para sa Programang Pagpigil ng Sakit sa
Puso at Istrok sa California na itinatadhana ng Seksyon 104142 ng Kodigo sa
Kalusugan at Kaligtasan. Ang hangarin ng programang ito ay bawasan ang
panganib, kapansanan at kamatayan mula sa sakit sa puso at istrok.
(9) Pito at tatlong-ikaapat na porsiyento (7.75%) ay dapat
ideposito sa Sub-Kuwenta sa Pagpigil sa Labis na Katabaan, Nutrisyon at
Pagtataguyod ng Pisikal na Aktibidad, na sa pamamagitan nito ay nililikha.
Lahat ng pondo sa Sub-Kuwenta ng Pagpigil sa Labis na Katabaan,
Nutrisyon at Pagtataguyod ng Pisikal na Aktibidad ay dapat ilaan gaya ng
mga sumusunod:
(A) Pitumpung porsiyento (70%) ay dapat na patuloy na ilaan sa
Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan ng Estado upang suportahan
ang mga programa at aktibidad na gagamitin lamang upang pigilan ang labis
na katabaan, diyabetis, at mga hindi gumagaling na sakit sa pamamagitan
ng pagtataguyod ng pagbabago ng gawi ng komunidad, malusog na pagkain,
at pisikal na aktibidad. Ang kagawaran ay dapat magdisenyo, bumuo at
magpahusay ng isang masaklaw na programa na kabilang ang, pero hindi
kailangang limitado sa: mga anunsiyo sa media at mga programang relasyon
sa publiko; mga paligsahang gawad sa mga organisasyon at ahensiyang
nakabase sa komunidad; mga gawad sa mga lokal na kagawaran ng kalusugan;
pananaliksik at pagtaya ng pagiging mabisa ng programa; at ng mga tadhana
na nakasaad sa Seksyon 104650 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan.
(B) Tatlumpung porsiyento (30%) ay dapat na patuloy na ilaan sa
Kagawaran ng Edukasyon ng Estado upang gamitin lamang upang idisenyo,
buuin, at suportahan ang mga programa at aktibidad upang pigilan ang labis
na katabaan, diyabetis, at mga hindi gumagaling na sakit sa pamamagitan ng
pagtataguyod ng, at daan sa, malusog na pagkain at pisikal na aktibidad para
sa mga bata at sa kanilang mga pamilya sa loob ng konteksto ng pinag-uugnay
na kalusugan ng paaralan. Ang mga naturang programa at aktibidad ay dapat
kabilang ang pero hindi limitado sa, pagtataguyod ng, at daan sa, mga prutas,
gulay at ibang malulusog na pagkain; pagtataguyod ng kainaman at masiglang
pisikal na aktibidad; pagtataguyod ng edukasyong pangkalusugan at pisikal
na edukasyon; pananaliksik, pagsubaybay at pagtaya ng pagiging mabisa ng
programa; propesyonal na pagpapaunlad ng mga guro at ibang angkop na mga
tauhan sa edukasyon ng kalusugan at pisikal na edukasyon; at pagsubaybay sa
pagsunod ng mga lokal na ahensiyang pangkalusugan sa mga batas ng estado
para sa nutrisyon at pisikal na edukasyon.
(C) Ang Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan ng Estado,
sa pagsangguni sa Kagawaran ng Edukasyon ng Estado, ay dapat magtatag
ng Komite sa Pangangasiwa na binubuo ng 13 miyembro na pinili dahil sa
kanilang kadalubhasaan sa nutrisyon, pisikal na aktibidad at edukasyon, at
mga kaugnay na disiplina na nauukol sa mga layunin nitong Sub-Kuwenta.
Sa mga miyembro ay dapat kabilang ang, pero hindi limitado sa, pagkatawan
mula sa mga sumusunod: mga organisasyon ng kalusugan at edukasyon, mga
ahensiya ng pampublikong kalusugan at lokal na edukasyon, mga grupong
nagtataguyod, at mga propesyonal at organisasyon sa pangangalagang
pangkalusugan.
Ang Komite sa Pangangasiwa ay dapat magpayo sa Kagawaran ng
mga Serbisyong Pangkalusugan ng Estado at sa Kagawaran ng Edukasyon
ng Estado tungkol sa pagbuo at pagtaya ng patakaran at magkaloob ng

patnubay sa mga istratehikong priyoridad, koordinasyon, at pagtutulungan sa
mga ahensiya ng estado tungkol sa mga programang pinopondohan ng SubKuwenta ng Pagpigil sa Labis na Katabaan at Nutrisyon at Pagtataguyod ng
Pisikal na Aktibidad.
(10) Apat at isang-ikaapat na porsiyento (4.25%) ay dapat ideposito
sa Sub-Kuwenta ng Pagpigil at Pagkontrol sa Hika, na sa pamamagitan nito
ay nililikha. Lahat ng pondo sa Sub-Kuwenta ng Pagpigil at Pagkontrol sa
Hika ay dapat gamitin lamang upang suportahan ang pagtasa sa hika, mga
istratehiya ng pamamagitan ng komunidad, pagsasanay at tulong na teknikal,
pagsubaybay, pagtaya ng mga aktibidad na pagpigil at pagkontrol sa hika, mga
nagsasaling pananaliksik upang isakatuparan ang mabibisang pamamagitan,
at mga aktibidad na edukasyon sa hika na nakabase sa paaralan, pagsasanay at
koordinasyon. Ang mga pondong ito ay dapat ilaan gaya ng mga sumusunod:
(A) Animnapung porsiyento (60%) ng mga pondo sa Sub-Kuwenta ng
Pagpigil at Pagkontrol sa Hika ay patuloy na ilalaan sa Kagawaran ng mga
Serbisyong Pangkalusugan ng Estado upang pondohan ng mga programa at
serbisyo kabilang ang, pero hindi limitado sa mga inilarawan sa Kabanata
6.5 (nagsisimula sa Seksyon 104316) ng Bahagi 1 ng Dibisyon 103 ng Kodigo
sa Kalusugan at Kaligtasan, kabilang ang mga programa sa hika ng bata
sa komunidad sa loob ng Inisyatibong Kalusugan ng Publiko sa Hika ng
California at pagsubaybay sa hika sa loob ng Sangay ng mga Imbestigasyon sa
Kalusugan ng Kapaligiran, at upang suportahan ang mga anunsiyo sa media,
mga relasyon sa publiko at ibang mga aktibidad na pampublikong edukasyon.
Ang mga lugar sa estado na may pinakamataas na paglaganap ng hika, at
mga lugar na may mga populasyon na mababa ang kalagayang panlipunan at
pangkabuhayan ay dapat unahin sa pagsasaalang-alang sa paggasta ng mga
pondong ito.
(B) Apatnapung porsiyento (40%) ng mga pondo sa Sub-Kuwenta
sa Pagpigil at Pagkontrol sa Hika ay patuloy na ilalaan sa Kagawaran ng
Edukasyon ng Estado upang pahusayin ang pamamahala ng hika sa loob ng
kapaligiran ng paaralan. Ang mga pondo ay dapat na para sa mga aktibidad
at programa, kabilang ang, pero hindi limitado sa: pambuong-estadong
koordinasyon ng mga programa sa hika at mga serbisyo, ang pagbuo o pagbili
at pamamahagi ng mga materyal na pang-edukasyon at pagsasanay, paghahatid
ng edukasyon at pagsasanay sa hika sa mga tauhan ng paaralan, at ang
pagbawas sa mga tagabunsod ng hika sa panloob at panlabas na kapaligiran
ng paaralan. Ang mga lugar sa paaralan ng estado na may pinakamataas na
paglaganap ng hika, at mga paaralang naglilingkod sa mga estudyante na
mababa ang kalagayang panlipunan at pangkabuhayan at mga distrito ng
paaralan na walang mga nars ng paaralan ay dapat unahin sa pagsasaalangalang sa paggasta ng mga pondong ito.
(11) Apat at isang-ikaapat na porsiyento (4.25%) ay dapat ideposito sa
Sub-Kuwenta ng Colorectal na Kanser, na sa pamamagitan nito ay nililikha.
Lahat ng pondo sa Sub-Kuwenta ng Colorectal na Kanser ay dapat na patuloy
na ilaan sa Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan ng Estado upang
gamitin lamang para sa Programang Pagpigil, Pagtuklas at Paggamot sa
Colerectal na Kanser na inilarawan sa Artikulo 2.7 (nagsisimula sa Seksyon
104195) ng Kabanata 2 ng Bahagi 1ng Dibisyon 103 ng Kodigo sa Kalusugan
at Kaligtasan. Ang hangarin ng programang ito ay bawasan ang mga kaso,
kalalaan, at pagkakamatay dahil sa colorectal na kanser. Ang programang ito
ay dapat kabilang ang iba-ibang mga bahagi ng kalusugan ng publiko, kabilang
ang bahagi na mahalagang pagtiyak ng kalidad at pagpapahusay, edukasyon
ng pasyente at tagapagkaloob, pakikipag-ugnayan sa komunidad, at pagtaya sa
programa. Hindi kukulangin sa apatnapung porsiyento (40%) ng mga pondo
sa programang ito ay dapat gamitin para sa mga hindi-pangklinikang bahagi
ng kalusugan ng publiko.
(12) Apatnapu’t-lima at kalahating porsiyento (45.50%) ng Pondo
ay dapat ideposito sa Sub-Kuwenta ng Healthy Kids ng California, na sa
pamamagitan nito ay nililikha upang tiyakin na ang bawat bata sa California
ay karapat-dapat para sa masaklaw, abot-kayang segurong pangkalusugan at
may daan sa kailangang pangangalagang pangkalusugan. Lahat ng pera sa
Sub-Kuwenta ng Healthy Kids ng California ay dapat na patuloy na ilaan sa
Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao ng California para
lamang sa pagsasakatuparan ng Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan
ng Estado at ng Lupon ng Pinamamahalaang Panganib ng Segurong Medikal
ng Kabanata 17 (nagsisimula sa Seksyon 12693.99) ng Bahagi 6.2 ng Dibisyon
2 ng Kodigo sa Seguro alinsunod sa mga tadhana at kabawalan nito. Hindi
kukulangin sa siyamnapung porsiyento (90%) ng mga pondong inilalaan mula
din sa Sub-Kuwenta ay dapat gamitin para sa pagsasakatuparan ng Seksyon
12693.99 ng Kodigo sa Seguro. Hindi kukulangin sa sampung porsiyento (10%)
ng mga pondong inilalaan mula di sa Sub-Kuwenta ay dapat gamitin para sa
pagsasakatuparan ng Seksyon 12693.991 ng Kodigo sa Seguro.
(c) Sa Kuwenta ng Paggamot at mga Serbisyong Pangkalusugan, na
sa pamamagitan nito ay nililikha, limampu’t-dalawa at tatlong-ikaapat na
porsiyento (52.75%), inilalaan sa mga sumusunod ng Sub-Kuwenta para sa
mga layuning nakasaad dito:
(1) Isa at tatlong-ikaapat na porsiyento (1.75%) ay dapat ideposito sa
Sub-Kuwenta ng mga Serbisyong Pagtigil sa Tabako, na sa pamamagitan nito
ay nililikha. Lahat ng pondo sa Sub-Kuwenta ng mga Serbisyo sa Pagtigil
sa Tabako ay dapat na patuloy na ilaan sa Kagawaran ng mga Serbisyong
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Pangkalusugan ng Estado upang gamitin lamang upang magkaloob ng mga
programang pagtigil sa tabako at mga serbisyo upang tulungan at mga may
sapat na gulang at menor na gumagamit ng tabako na itigil ang paggamit ng
tabako. Hangarin ng Batas na ito na ang paglalaang ito ay sumusuporta sa
mga programa at serbisyo kabilang ang, pero hindi limitado sa pagpapayo,
mga serbisyong pagrekomenda at suporta, mga gamot ukol sa pagtigil sa mga
produktong tabako, at mga aktibidad na pagsasanay at teknikal na tulong.
(2) Isa at tatlong-ikaapat na porsiyento (1.75%) ay dapat ideposito sa
Sub-Kuwenta ng Paggamot sa Kanser sa Prostate, na sa pamamagitan nito ay
nililikha. Lahat ng pondo sa Sub-Kuwenta ng Paggamot sa Kanser sa Prostate
ay dapat na patuloy na ilaan sa Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan
ng Estado upang gamitin lamang upang magkaloob ng pagpigil at paggamot sa
kanser sa prostate para sa mga mababa ang kita at walang-segurong lalaki.
(3) Lima at tatlong-ikaapat na porsiyento (5.75%) ay dapat ideposito
sa Sub-Kuwenta ng Klinikang Pangkomunidad ng Walang-Seguro, na sa
pamamagitan nito ay nililikha upang pondohan ang mga di-nagtutubong
korporasyon ng klinika na nagkakaloob ng mahahalagang serbisyong
pangangalagang pangkalusugan sa walang-seguro alinsunod sa Artikulo
6 (nagsisimula sa Seksyon 1246) ng Kabanata 1 ng Dibisyon 2 ng Kodigo
sa Kalusugan at Kaligtasan. Lahat ng pondo sa Sub-Kuwenta ng mga
Klinikang Pangkomunidad ng Walang-Seguro ay dapat na patuloy na
ilaan sa Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan ng Estado upang
gamitin lamang para sa pagsasakatuparan ng Artikulo 6 (nagsisimula
sa Seksyon 1246) ng Kabanata 1 ng Dibisyon 2 ng Kodigo sa Kalusugan
at Kaligtasan.
(4)(i) Lima at tatlong-ikaapat na porsiyento (5.75%) ay dapat ideposito
sa Subkuwenta ng mga Serbisyong Emerhensiyang Pangangalaga ng Doktor,
na sa pamamagitan nito ay nililikha. Lahat ng pondo sa Sub-Kuwenta ng
mga Serbisyong Emerhensiyang Pangangalaga ng Doktor ay dapat patuloy
na ilaan sa Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan ng Estado
na pangangasiwaan at ilalaan para sa pamamahagi sa pamamagitan ng
Programang Pangangalagang Pangkalusugan para sa Mahihirap (CHIP),
Kabanata 5 (nagsisimula sa Seksyon 16940) ng Bahagi 4.7 ng Dibisyon 9 ng
Kodigo sa Kawanggawa ng Pamahalaan at mga Institusyon.
(ii) Tatlong-ikaapat na porsiyento (0.75%) ay dapat ideposito sa SubKuwenta ng mga Serbisyong Rural na Emerhensiyang Pangangalaga ng
Doktor, na sa pamamagitan nito ay nililikha. Lahat ng pondo sa Sub-Kuwenta
ng mga Serbisyong Rural na Emerhensiyang Pangangalaga ng Doktor ay
dapat patuloy na ilaan sa Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan ng
Estado na pangangasiwaan at ilalaan para sa pamamahagi sa pamamagitan
ng Programang mga Rural na Serbisyong Pangkalusugan (RHSP), Kabanata
4 (nagsisimula sa Seksyon 16930) ng Bahagi 4.7 ng Dibisyon 9 ng Kodigo sa
Kawanggawa ng Pamahalaan at mga Institusyon.
(iii) Ang mga pondong inilaan sa Sub-Kuwenta ng mga Serbisyong
Emerhensiyang Pangangalaga ng Doktor at Sub-Kuwenta ng mga Serbisyong
Rural na Emerhensiyang Pangangalaga ng Doktor ay dapat lamang gamitin
para sa pagbabayad ng mga nawala sa doktor sa pagkakaloob ng hindi
nabayarang emerhensiyang serbisyo sa pangkalahatang pangangalaga ng
malubhang karamdaman na mga ospital na nagkakaloob ng basiko, masaklaw,
o nakaabang na mga emerhensiyang serbisyo, gaya ng nilinaw sa Seksyon
16953 ng Kodigo sa Kawanggawa ng Pamahalaan at mga Institusyon. Ang
mga pondo ay dapat ilipat taun-taon ng Mga Kuwenta ng Kagawaran ng
mga Serbisyo ng Doktor sa Pondo ng Emerhensiyang Serbisyong Medikal na
itinatag alinsunod sa mga Seksyon 16951 at 16952 ng Kodigo sa Kawanggawa
ng Pamahalaan at mga Institusyon, at dapat bayaran lamang sa mga doktor na
tuwirang nagkaloob ng emerhensiyang serbisyong medikal sa mga pasyente,
batay sa mga kahilingan na iniharap o isang kasunod na pagtutugma ng mga
kahilingan. Ang mga pagbabayad ay dapat gawin gaya ng itinatadhana sa mga
Seksyon 16951 hanggang 16959, inklusibo, ng Kodigo sa Kawanggawa ng
Pamahalaan at mga Institusyon, at ang mga pagbabayad ay dapat gawin nang
pantay, nang walang pagtatangi sa sinumang partikular na doktor o alinmang
grupo ng mga doktor. Ang mga pondong inilaan ng Seksyong ito sa mga county
na hindi nagtatag ng Pondo ng mga Emerhensiyang Serbisyong Medikal
alinsunod sa Seksyon 16951 ay dapat ideposito sa Programang Pagbabalik ng
Kontrata ng EMSA ng Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan, upang
gamitin lamang sa pagbabayad ng hindi nabayarang mga emerhensiyang
serbisyo, gaya ng nilinaw sa Seksyon 16953, at mga pagbabayad na ginawa,
batay sa mga kahilingan na isinumite, alinsunod sa mga pamamaraan at mga
patakarang itinatag sa mga Seksyon 16952 hanggang 16959 ng Kodigo sa
Kawanggawa ng Pamahalaan at mga Institusyon.
(5) Tatlong-ikaapat na porsiyento (0.75%) ay dapat ideposito sa Kuwenta
ng Kulang sa Paglilingkod na Medikal na nilikha ng seksyon 2154.4 ng Kodigo
sa Negosyo at mga Propesyon. Lahat ng pondo sa Kuwenta ng Kulang sa
Paglilingkod na Medikal ay dapat na patuloy na ilaan sa Lupong Medikal ng
California upang itaguyod ang panggagamot sa mga lugar ng estado na kulang
sa paglilingkod ng mga doktor sa mga pasyenteng maliliit ang kita alinsunod sa
Steven M. Thompson na Programang Pagbabayad ng Utang sa mga Pangkat
ng Doktor na nakalagay sa Artikulo 7.7 (nagsisimula sa Seksyon 2154) ng
Kabanata 5 ng Dibisyon 2 ng Kodigo sa Negosyo at mga Propesyon.
(6) Siyam na porsiyento (9%) sa Sub-Kuwenta ng Edukasyon ng Lakas
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Paggawa sa Pag-aalaga, na sa pamamagitan nito ay nililikha. Lahat ng
pondo sa Sub-Kuwenta ng Edukasyon ng Lakas Paggawa ng Pag-aalaga ay
dapat na patuloy na ilaan sa Opisina ng Pambuong-estadong Pagpaplano at
Pagpapaunlad ng Kalusugan upang gamitin lamang para palawakin ang mga
pagkakataon sa edukasyon ng pag-aalaga at mga kakayahan upang matugunan
ang mga hinihinging lakas paggawa sa pag-aalaga alinsunod sa Seksyon
128225.5 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan. Ang mga paggasta mula sa
Sub-Kuwenta ng Edukasyon ng Lakas Paggawa sa Pag-aalaga ay dapat gawin
alinsunod sa sumusunod na pormula:
(A) Walumpu’t-anim na porsiyento (86%) ay dapat gamitin upang
suportahan ang pagpapalawak ng inaprobahan ng Lupon ng mga Nakarehistrong
Pag-aalaga ng California (“BRN”) na mga programa bago ang paglilisensiya na
edukasyon ng nakarehistrong nars sa mga Kolehiyo ng Komunidad ng California,
Unibersidad ng Estado ng California at ng Unibersidad ng California, at upang
suportahan ang pagpapalawak ng mga programang edukasyon ng gradwadong
pag-aalaga (MSN, DNSc/Ph.D.), at suportahan ang Mga Programang Mataas
na Gawain ng Nakerehistrong Nars ng California sa Unibersidad ng Estado ng
California at sa Unibersidad ng California.
(B) Labing-apat na porsiyento (14%) ay dapat gamitin upang suportahan
ang pagpapalawak ng inaprobahan ng BRN na pribadong pinatatakbo na
mga programa bago ang paglilisensiya na edukasyon ng nakarehistrong
nars, ang pagpapalawak ng pribadong pinatatakbong gradwadong programa
sa edukasyon ng nars (MSN, DNSc/Ph.D.), at upang suportahan ang
pagpapalawak ng pribadong pinatatakbong Mga Programang Mataas na
Gawain ng Nakarehistrong Nars ng California.
(7) Pitumpu’t-apat at kalahating porsiyento (74.50%) sa Sub-Kuwenta
ng mga Sebisyo ng Ospital sa Emerhensiya at Trauma, na sa pamamagitan nito
ay nililikha. Lahat ng pondo sa Sub-Kuwenta ng mga Serbisyo ng Ospital sa
Emerhensiya at Trauma ay dapat na patuloy na ilaan sa Kagawaran ng mga
Serbisyong Pangkalusugan ng Estado upang isulong ang pagkakaloob ng mga
ospital at serbisyong medikal sa mga emerhensiyang pasyente sa California
alinsunod sa Kabanata 4.5 (nagsisimula sa Seksyon 1797.300) ng Dibisyon 2.5
ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan.
30132.4. Lahat ng perang inilaan at idineposito sa mga partikular na
Kuwenta at Sub-Kuwenta ng Ipinagkakatiwalang Pondo ng Buwis sa Tabako
ng 2006 ay dapat gastahin gaya ng nakalagay alinsunod sa mga iniaatas na
partikular sa bawat Kuwenta o Sub-Kuwenta gaya ng nakalagay sa Seksyon
30132.3. Sa kabila ng Seksyon 13340 ng Kodigo sa Pamahalaan, anumang
perang inilaan at ibinahagi sa alinman sa mga Kuwenta o Sub-Kuwenta ng
Ipinagkakatiwalang Pondo ng Buwis sa Tabako ng 2006 na hindi hinadlangan
o ginasta sa alinman sa anumang angkop na panahon na itinagubilin ng batas
ay dapat, kasama ng natipong interes sa halaga, na ibalik at panatilihin sa
kaparehong Kuwenta o Sub-Kuwenta para sa paghadlang at paggasta para sa
susunod na taon ng pananalapi.
30132.5. (a) Lahat ng perang nalikom alinsunod sa buwis na ipinapataw
ng Seksyon 30132.1, at lahat ng perang nalikom ng resultang pagtaas sa buwis
sa mga produktong tabako na iniaatas ng subdibisyon (b) ng Seksyon 30123, ay
dapat ilaan at gastahin lamang para sa mga layunin na inihayag sa Batas na ito.
Ang mga pondong inilaan alinsunod sa Batas na ito ay dapat gamitin lamang
upang dagdagan ang mga kasalukuyang antas ng serbisyo at hindi upang palitan
ang pagpopondo para sa mga kasalukuyang antas ng serbisyo. Ang ng mga
pondo ay maaaring gamitin upang tumbasan ang mga makukuhang pang-estado,
pederal, o lokal na pondo. Maliban kung tinukoy sa subdibisyon (b), walang pera
sa Ipinagkakatiwalang Pondo ng Buwis sa Tabako ng 2006 na dapat gamitin
upang palitan ang pera ng pang-estado o lokal na Pangkalahatang Pondo para
sa anumang layunin, kabilang ang muling pagpuno sa pang-estado o lokal na
mga obligasyon ng Pangkalahatang Pondo.
(b) Bilang karagdagan sa mga tadhana ng subdibisyon (a), lahat ng
perang nalikom alinsunod sa buwis na ipinapataw ng Seksyon 30132.1, at lahat
ng perang nalikom ng resultang pagtaas ng buwis sa mga produktong tabako
na iniaatas ng subdibisyon (b) ng Seksyon 30123, ay hindi dapat palitan ang
mga sumusunod:
(1) Ang mga lokal na pondong ginagamit upang kumuha ng pangestado o pederal na panumbas na pondo para sa anumang mga programang
serbisyong pangkalusugan ng mga bata, kalusugan ng mga bata, o tulong na
medikal, kabilang ang pero hindi limitado sa, mga sumusunod: (A) Healthy
Families, (B) Medi-Cal, buong-saklaw man o emerhensiya o may kaugnayan
sa pagbubuntis na pangangalaga lamang, at (C) ang Programang Kalusugan
at Pagpigil sa Kapansanan ng Bata; pero hindi kabilang ang mga pondong
nililikha ng o ginagasta mula sa Ipinagkakatiwalang Pondo ng mga Bata at
Pamilya ng California (Dibisyon 108 (nagsisimula sa Seksyon 130100) ng
Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan) o mula sa Inisyatibong Panumbas na
Pondo sa Kalusugan ng County (Bahagi 6.4 (nagsisimula sa Seksyon 12699.50)
ng Dibisyon 2 ng Kodigo sa Seguro);
(2) Ang mga pondo ng estado na ginagamit upang kumuha ng pangestado o pederal na panumbas na pondo para sa anumang mga programang
mga serbisyong pangkalusugan ng mga bata, kalusugan ng mga bata, o tulong
na medikal, kabilang ang pero hindi limitado sa, mga sumusunod:
(A) Healthy Families,
(B) Medi-Cal, buong-saklaw man o emerhensiya o may kaugnayan sa
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pagbubuntis na pangangalaga lamang, at
(C) Ang Programang Kalusugan at Pagpigil sa Kapansanan ng
Bata; o
(3) Ang mga pang-estado at pederal na pondo upang ipagpatuloy o
panatilihin ang halaga, tagal, saklaw at kayarian ng mga benepisyo na umiiral
pagsapit ng Setyembre 30, 2005 para sa anumang mga programang serbisyong
pangkalusugan ng mga bata, kalusugan ng bata, o tulong na medikal, kabilang
ang pero hindi limitado sa mga sumusunod:
(A) Healthy Families,
(B) Medi-Cal, buong-saklaw man o emerhensiya o may kaugnayan sa
pagbubuntis na pangangalaga lamang, at
(C) Ang Programang Kalusugan at Pagpigil sa Kapansanan
ng Bata;
(c) Hangarin ng mga tao sa Estado ng California na ang Batas ng 2006
sa Buwis sa Tabako ay dapat, alinsunod sa mga layunin at hangarin ng Batas
na ito, itaas, at hindi bawasan, ang mga pederal na panumbas na pondo na
inihahanda sa segurong pangkalusugan ng mga bata ng Estado sa ilalim ng
Titulo XIX at/o Titulo XXI ng Batas sa Seguridad Sosyal.
(d) Walang ahensiya ng estado o lokal na pamahalaan na dapat
isaalang-alang ang kita na sumusuporta sa mga emerhensiyang serbisyo sa
mga ospital na itinatadhana ng Batas na ito sa pagpapasiya ng halaga o antas
ng pagbabayad sa mga ospital sa ngalan ng mga pasyente na inisponsor ng
pamahalaan o responsibilidad ng isang ahensiya o lupon ng pamahalaan.
30132.6. Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng batas, ang perang
idineposito sa Ipinagkakatiwalang Pondo ng Buwis sa Tabako ng 2006 ay hindi
maaaring ipahiram sa, o hiramin ng, anumang ibang espesyal na pondo o ng
Pangkalahatang Pondo, o isang pangkalahatang pondo ng county o anumang
ibang pondo ng county, para sa anumang layunin na iba sa mga inawtorisa ng
Batas ng 2006 sa Buwis sa Tabako.
30132.7. Dahil sa pangangailangan na mabilis at episyenteng
maisakatuparan ang mga ipinag-uutos ng Batas ng 2006 sa Buwis sa Tabako,
anumang kontrata na ginawa alinsunod sa mga talataan (7) hanggang (11)
ng subdibisyon (b), at talataan (2) ng subdibisyon (c) ng Seksyon 30132.3,
ay hindi dapat na napapailalim sa Bahagi 2 (nagsisimula sa Seksyon 10100)
ng Kodigo sa Pampublikong Kontrata para sa unang limang buong taon
pagkatapos ng pagpapatibay.
30132.8. Hindi kukulangin sa dalawang porsiyento (2%) ng perang
inilaan ng Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan ng Estado alinsunod
sa mga talataan (1) hanggang (4) at talataan (6) ng subdibisyon (b) ng Seksyon
30132.3, at talataan (1) ng subdibisyon (c) ng Seksyon 30132.3, ay dapat
gamitin lamang para sa pangangasiwa ng mga programang pagkontrol ng
tabako ng kagawaran.
30132.9. Ang mga pera sa Ipinagkakatiwalang Pondo ng Buwis
sa Tabako ng 2006 at anumang Kuwenta o Sub-Kuwenta dito, ay maaaring
gamitin upang itaas ang pederal na panumbas na pondo, hanggang ang lahat
ng pera ay magasta sa isang paraan na lubos na kaayon ng Batas ng 2006 sa
Buwis sa Tabako.
30132.10. Upang magkaloob ng buong pananagutan sa publiko tungkol
sa mga paggamit na ang mga pera sa Ipinagkakatiwalang Pondo ng Buwis sa
Tabako ng 2006 ay inilalagay, at upang tiyakin ang buong pagsunod sa Batas
ng 2006 sa Buwis sa Tabako:
(a) Simula sa unang buong taon ng pananalapi pagkatapos ng
pagpapatibay ng Batas ng 2006 sa Buwis sa Tabako, at taun-taon pagkaraan, ang
Kagawaran ng mga Serbisyong Panlipunan ng Estado ay dapat maghanda ng
isang ulat na naglalarawan ng lahat ng programang nakatanggap ng mga pera
ng Ipinagkakatiwalang Pondo ng Buwis sa Tabako ng 2006 sa naunang taon ng
pananalapi, at inilalarawan nang detalyado ang mga paggamit na pinaglalagyan
ng mga pera sa naunang taon ng pananalapi. Ang ulat na ito ay dapat ihanda sa
publiko sa web site ng kagawaran, hindi lalampas sa Marso 31.
(b) Lahat ng programa at kagawaran na tumatanggap ng mga
pera mula sa Ipinagkakatiwalang Pondo sa Buwis sa Tabako ng 2006
ay napapailalim sa mga pagsusuri ng Kawanihan ng mga Pagsusuri
ng Estado.
(c) Hindi lalampas sa limang porsiyento (5%) ng mga pondong inilaan
sa anumang Kuwenta o Sub-Kuwenta na nilikha ng Batas ng 2006 sa Buwis sa
Tabako ay maaaring gamitin para sa pangangasiwa, maliban kung ang isang
mas mababang halaga ay tinukoy sa ibang lugar sa Batas na ito.
SEK. 4. Artikulo 2.7 (nagsisimula sa Seksyon 104195) ay idinaragdag
sa Kabanata 2 ng Bahagi 1 ng Dibisyon 103 ng Kodigo sa Kalusugan at
Kaligtasan, upang mabasang:
Artikulo 2.7. Pagpigil, Pagtuklas, at Paggamot sa
Colorectal na Kanser
104195. Ang Programang Pagpigil, Pagtuklas, at Paggamot sa
Colorectal na Kanser ay dapat itatag sa loob ng Kagawaran ng mga Serbisyong
Pangkalusugan ng Estado.
104195.1. Ang progtama ay dapat umaplay sa pareho ng mga
sumusunod na grupo:
(a) Ang mga taong walang-seguro at kulang sa seguro na 50 taon ang
edad at mas matanda na may kita na nasa o mas mababa sa (200%) ng pederal

na antas ng kahirapan.
(b) Ang mga taong walang-seguro at kulang sa seguro na nasa mas
mababa sa 50 taon ang edad na nanganganib sa colorectal na kanser alinsunod
sa pinakahuling inilathalang patnubay sa pagsusuri sa colorectal na kanser ng
Puwersang Tagakilos sa mga Serbisyong Pagpigil ng Estados Unidos at may
kita na nasa o mas mababa sa dalawang daang porsiyento (200%) ng pederal
na antas ng kahirapan.
104195.2. Ang mga serbisyong ipinagkakaloob sa ilalim ng Artikulong
ito ay dapat kabilang ang, pero hindi limitado sa, pagkatawan mula sa mga
sumusunod:
(a) Ang pagsusuri ng mga lalaki at babae para sa colorectal na
kanser bilang isang hakbang na maagang pagtuklas na pangangalagang
pangkalusugan, alinsunod sa pinakahuling patnubay sa pagsusuri sa kanser ng
Puwersang Tagakilos ng mga Serbisyong Pagpigil ng Estados Unidos.
(b) Pagkatapos ng pagsusuri, ang pagrekomendang medikal
ng sinuring tao at mga serbisyong kailangan para sa isang tiyak
na diyagnosis.
(c) Kung positibo ang diyanosis, ang tulong at pagtataguyod ay dapat
ipagkaloob upang tulungan ang tao na makakuha ng kailangang paggamot.
(d) Ang kailangang paggamot alinsunod sa pinakahuling patnubay sa
paggamot sa kanser ng Pambansang Masaklaw na Ugnayan sa Kanser.
(e) Pakikipag-ugnayan at mga aktibidad ng edukasyon sa kalusugan upang
matiyak na alam ng mga taong walang-seguro at kulang ang seguro, at angkop
na ginagamit ng mga ito, ang mga serbisyong ipinagkakaloob ng programa.
104195.3. Ang kagawaran ay dapat maggawad ng isa o higit na
kontrata upang magkaloob ng pagsusuri sa colorectal na kanser at paggamot sa
pamamagitan ng mga pribado o pampublikong di-nagtutubong organisasyon,
na maaaring kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga organisasyong
nakabase sa komunidad, mga lokal na tagapagkaloob ng pangangalagang
pangkalusugan, at ng mga sentrong medikal ng Unibersidad ng California.
SEK. 5. Programang Pagpigil sa Sakit sa Puso at Istrok
Ang Seksyon 104142 ay idinaragdag sa Kabanata 1 ng Bahagi 1 ng
Dibisyon 103 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan, upang mabasang:
104142. Ang Programang Pagpigil sa Sakit sa Puso at Istrok ng
California (CHDSP) sa pamamagitan nito ay nililikha sa Kagawaran ng
mga Serbisyong Pangkalusugan ng Estado. Ang programang CHDSP na sa
pamamagitan nito ay nililikha ay kaayon ng mga kasalukuyang programa ng
CHDSP sa loob ng kagawaran at hindi dapat duplikahin ng ibang programa sa
sakit sa puso at daanan ng dugo (CVD).
(a) Ang programang CHDSP ay dapat gumawa ng, pero hindi limitado
sa, lahat ng mga sumusunod:
(1) Magsagawa ng mga programa upang pigilan at bawasan ang mga
panganib para sa CVD kabilang ang, pero hindi limitado sa, mataas na presyon
ng dugo, gaya ng itinatadhana sa Seksyon 104100, at mataas na kolesterol.
(2) Idisenyo, isakatuparan, at suportahan ang mga programa upang
pahusayin ang paggamot at pamamahala ng sakit, kabilang ang kalidad ng
pangangalaga para sa CVD.
(3) Itaguyod at suportahan ang propesyonal na pagpapaunlad na
medikal para sa pagpigil at paggamot ng CVD.
(4) Kumulekta, magsuri, at maglathala ng mga datos tungkol sa CVD, na
maaaaring kabilang ang pagtatatag ng isang talaan ng sakit sa puso at istrok
upang subaybayan ang mga kaso at paglaganap ng CVD.
(5) Patnubayan ang pagbuo ng mga patakaran sa kalusugan ng publiko,
kabilang ang pag-uugnay sa mga angkop na ahensiya ng estado, upang
pahusayin ang mga bunga mula sa CVD.
(6) Magsagawa ng pambuong-estadong kampanya ng pampublikong
edukasyon na nagpopokus sa mga kaso, tanda, sintomas, at mga istratehiya sa
pagbawas ng panganib para sa CVD.
(b) Dapat isaalang-alang ng kagawaran, bilang dapat unahin, ang mga
rekomendasyon ng Puwersang Tagakilos sa Pagpigil at Paggamot sa Sakit sa
Puno at Istrok, gaya ng itinatadhana sa Seksyon 104141.
(c) Ang kagawaran ay maaaring mag-awtorisa ng pananaliksik sa CVD,
kabilang ang mga pagsubok na demonstrasyong proyekto.
(d) Wala sa seksyong ito na dapat magduplika sa ibang mga programa
sa kagawaran.
SEK. 6. Kabanata 17 (nagsisimula sa Seksyon 12693.99) ay idaragdag
sa Bahagi 6.2 ng Dibisyon 2 ng Kodigo sa Seguro, upang mabasang:
Kabanata 17.

Kalusugan ng mga Bata

12693.99. (a) Upang matiyak na ang bawat bata sa California ay
karapat-dapat sa masaklaw, abot-kayang segurong pangkalusugan at may
daan sa kailangang pangangalagang pangkalusugan, ang lahat ng batang
inilarawan sa subdibisyon (b) ay dapat na karapat-dapat para sa Programang
Healthy Families ng California (Bahagi 6.2 (nagsisimula sa Seksyon 12693) ng
Dibisyon 2 ng Kodigo sa Seguro (mula ngayon ay “Healthy Families”).
(b) Lahat ng bata na wala pang 19 taon ang edad ay dapat na karapatdapat para sa mga serbisyo at benepisyong itinatadhana ng Kabanatang ito,
sa kabila ng talataan (4) ng subdibisyon (a) ng Seksyon 12693.70 at Section
12693.73, kung natutugunan nila ang lahat ng mga sumusunod:
(1) Nasa mga pamilya na may mabibilang na kita ng sambahayan na
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hanggang sa at kabilang ang 300 porsiyento ng pederal na antas ng kahirapan.
Sa isang pamilya na may taunan o buwanang kita ng sambahayan na mas malaki
sa 300 porsiyento ng pederal na antas ng kahirapan, anumang kabawasan sa
kita na angkop sa ilalim ng Medi-Cal ay dapat iaplay sa pagpapasiya ng taunan
o buwanang kita ng sambahayan sa ilalim ng Seksyong ito;
(2) Nakakatugon sa mga iniaatas na paninirahan sa estado ng Healthy
Families pagsapit ng Setyembre 30, 2005, gaya ng nakalagay sa talataan (5)
ng subdibisyon (a) ng Seksyon 12693.70;
(3) Sumusunod sa mga Seksyon 12693.71 at 12693.72; at
(4) Hindi karapat-dapat sa Healthy Families, o sa buong-saklaw na
Medi-Cal (Kabanata 7 (nagsisimula sa Seksyon 14000) ng Bahagi 3 ng
Dibisyon 9 ng Kodigo sa Kawanggawa ng Pamahalaan at mga Institusyon)
na walang kabahagi sa gastos, sa ilalim ng mga tuntunin sa pagiging karapatdapat na naroroon pagsapit ng Setyembre 30, 2005.
(c) Ang mga proteksiyon sa pagkakompidensiyal at pagkapribado na
nakalagay sa mga Seksyon 10500 at 14100.2 ng Kodigo sa Kawanggawa
ng Pamahalaan at mga Institusyon ay dapat umaplay sa lahat ng batang
naghahangad, nag-aaplay o nakatala sa Healthy Families.
(d) Ang mga pamilya ng mga batang nakatala sa Healthy Families sa
pamamagitan ng Kabanatang ito ay dapat atasan na mag-ambag ng mga
hulog na kapantay ng mga pamilya ng mga batang nakatala sa Healthy
Families na hindi sa pamamagitan ng Kabanatang ito, napapailalim sa mga
sumusunod na eksepsiyon:
(1) Ang mga pamilya ng mga batang hanggang sa at kabilang ang 18
taon ang edad na nag-aaplay o nakatala sa Healthy Families at ang mabibilang
na kita ng sambahayan ay hanggang sa at kabilang ang 100 porsiyento ng
pederal na antas ng kahirapan ay hindi dapat atasan na mag-ambag ng
anumang hulog; ang mga pamilya ng mga batang hanggang isang taon ang
edad na nag-aaplay o nakatala sa Healthy Families at ang mabibilang na kita
ng sambahayan ay hanggang sa at kabilang ang 200 porsiyento ng pederal na
antas ng kahirapan ay hindi dapat atasan na mag-ambag ng anumang hulog; at
ang mga pamilya ng mga batang hanggang sa at kabilang ang anim na taon ang
edad na nag-aaplay o nakatala sa Healthy Families at ang mabibilang na kita
ng sambahayan ay hanggang sa at kabilang ang 133 porsiyento ng pederal na
antas ng kahirapan ay hindi dapat atasan na mag-ambag ng anumang hulog.
(2) Ang mga pamilya ng mga batang nakatala sa Healthy Families na
ang mabibilang na kita ng sambahayan ay mas mataas sa 250 porsiyento
at hanggang sa at kabilang ang 300 porsiyento ng pederal na antas ng
kahirapan ay dapat atasan na mag-ambag ng mga hulog sa 150 porsiyento
ng mga hulog na iniaatas para sa mga bata na nakatala sa Healthy Families
na ang mabibilang na kita ng sambahayan ay mas mataas sa 200 porsiyento
at hanggang sa at kabilang ang 250 porsiyento ng pederal na antas ng
kahirapan. Ang kaparehong mga diskuwento sa hulog na makukuha ng mga
batang nakatala sa Healthy Families na ang mga pamilya ay may mabibilang
na kita na 200 hanggang 250 porsiyento ng pederal na antas ng kahirapan ay
dapat makuha sa mga kaparehong tadhana sa mga batang nakatala sa Healthy
Families na ang mga mabibilang na kita ng mga pamilya ay mas mataas sa 250
porsiyento ng pederal na antas ng kahirapan.
(e) Ang mga iniaatas sa pagiging karapat-dapat sa Healthy Families
na mas magaan sa mga itinatag sa subdibisyon (b) ay maaaring itatag ng
Lehislatura anumang oras bago o pagkatapos ng pagpapatibay ng Seksyong
ito. Kung ang Lehislatura ay magpatibay ng mas magaan na pamantayan sa
pagiging karapat-dapat para sa Healthy Families anumang oras, ang naturang
pagbabago ay dapat magpawalang-saysay sa mga iniaatas sa pagiging
karapat-dapat ng seksyong ito. Wala sa Seksyong ito na dapat humadlang sa
isang bata na maging karapat-dapat sa Medi-Cal o Healthy Families kung ang
mas magaan na pamantayan sa pagiging karapat-dapat ay pinagtibay. Para sa
mga layunin ng subdibisyong ito, ang mga iniaatas o pamantayan ay itinuturing
na “mas magaan” kung, sa ilalim ng mga naturang iniaatas o pamantayan,
ang mga karagdagang indibidwal ay maaaring maging karapat-dapat para sa
tulong na medikal at walang indibiwal na karapat-dapat na gagawing hindi
karapat-dapat para sa naturang tulong.
12693.991. (a) Ang Lupon ng Pinamamahalaang Panganib ng
Segurong Medikal at ang Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan
ng Estado (mula ngayon ay “mga nangangasiwang ahensiya”) ay dapat na
patuloy na mangasiwa ng mga programang Healthy Families at Medi-Cal,
ayon sa pagkakasunod-sunod, para sa lahat ng karapat-dapat na bata. Dapat
iugnay ng mga nangangasiwang ahensiya ang kani-kanyang pangangasiwa
ng bawat programa sa isang mabisang-paggasta, pinag-ugnay at makinis na
paraan ukol sa mga batang naghahangad, nag-aaplay o nakatala sa MediCal o Healthy Families. Ang pareho ng mga nangangasiwang ahensiya ay
dapat mag-ugnay ng pagpapatala, pagpapanibago, pagiging karapat-dapat, at
pakikipag-ugnayan, at dapat magtalaga ng malilinaw na linya ng pananagutan
para sa lahat ng kaugnay na aktibidad ng ahensiya na may maipapatupad na
pananagutan. Ang pagsasakatuparan ng mga tungkulin at responsibilidad na
nangangailangan ng paglahok ng parehong ahensiya ay dapat gawin nang
magkasama, gaya ng pinag-ugnay sa pagitan ng mga ito ng kasunduan.
(b) Ang nangangasiwang ahensiya, sa pagsangguni sa Komisyon sa
Pangangasiwa at Pananagutan ng Healthy Kids, ay dapat magdisenyo at
magpatupad ng mga payak na pamamaraan sa pag-aplay, pagpapatala at
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pagpapanatili at mga mekanismo para sa lahat ng benepisyong makukuha
sa ilalim ng Healthy Families at Medi-Cal. Mula sa pananaw ng bata dapat
magkaroon ng iisang programa, bagaman ang mga detalye ay hinahawakan
ng dalawang programa at ng mga ahensiyang nangangasiwa. Ang mga
ahensiyang nangangasiwa ay dapat magpatupad ng mga istratehiya kabilang
ang hindi kukulangin sa mga sumusunod upang matiyak na ang mga batang
karapat-dapat sa Healthy Families o Medi-Cal sa ilalim ng mga tuntunin ng
pagiging karapat-dapat na naroroon na pagsapit ng Setyembre 30, 2005, at
lahat ng batang karapat-dapat sa Healthy Families sa ilalim ng Kabanatang
ito, ay tumatanggap ng segurong pangkalusugan:
(1) Gawing payak ang mga iniaatas na papeles para sa mga
pamilya upang ipatala ang kanilang mga anak at panatilihin ang seguro
hanggang nananatili silang karapat-dapat sa pamamagitan ng paghiling ng
dokumentasyon at pagpapatotoo ng impormasyon kung iniaatas lamang sa
ilalim ng pederal na batas.
(2) Pabilisin at gawing payak ang pagpapatala sa pamamagitan ng
pag-aalay ng pagpapatala, na maaaring tawagin na “mabilis na landas” o
“tarangkahan” na pagpapatala, sa pamamagitan ng mga lugar ng pagpasok
tulad ng Pambansang Programa na Tanghalian sa Paaralan, ng Programang
Karagdagang Espesyal na Nutrisyon Para sa mga Babae, Sanggol at mga
Bata, at Selyo ng Pagkain ng California, at ng Programang Kalusugan at
Pagpigil ng Kapansanan ng Bata o mga katulad na programa; sa paggamit
ng impormasyon sa pagpapatala na ipinagkakaloob ng mga pamilya sa ibang
mga programang ito, may pahintulot ng mga pamilya at tinitiyak ang pagiging
kompidensiyal alinsunod sa (c) ng Seksyon 12693.99 para sa lahat ng batang
naghahangad, nag-aaplay, at nakatala sa Healthy Families o Medi-Cal; at sa
pamamagitan ng pagsasakatuparan ng elektronikong tarangkahan na sistema
upang ayusin ang pagpapatalang iyon.
(3) Bumuo ng isang plano upang tiyakin na ang mga karapat-dapat,
nakatalang bata ay hindi nakakaranas ng kakulangan sa mga banepisyo at
upang tiyakin ang pagpapatuloy ng pangangalagang medikal para sa mga
bata kapag nagpapanibago o lumilipat sa pagitan ng Medi-Cal at Healthy
Families, o mula sa isang lokal ng programa sa segurong pangkalusugan ng
mga bata (mula ngayon ay “lokal na CHI”). Ang plano ay dapat kasama ang
pagpapadali ng mga pormularyo ng pagpapanibago at ng mga proseso ng
pagpapanibago at paglipat.
(4) Pabilisin ang pakikipag-ugnayan at edukasyon sa kasalukuyan
at maaaring maging mga benepisyaryo, aplikante, tagapagkaloob ng
pangangalagang pangkalusugan, at mga tagaseguro.
(5) Sa pakikipag-ugnayan sa Komisyon sa Pangangasiwa at Pananagutan
ng Healthy Kids, at habang pinangangalagaan ang pagkokompidensiyal
alinsunod sa subdibisyon (c) ng Seksyon 12693.99, magsagawa ng pagsubok
na demonstrasyong proyekto upang subukan ang mabibisang istratehiya, at
magtipon ng mga datos tungkol sa epekto ng mga partikular na pagsisikap,
upang itaas ang pagsakop para sa mga walang-segurong bata sa mga
pamilya na mas mataas sa 300 porsiyento ng pederal na antas ng kahirapan;
at irekomenda sa Lehislatura ang mga istratehiya para sa pagtataas ng
pagsakop para sa populasyong ito na batay sa mga resulta ng pagsubok na
demonstrasyong proyekto.
(6) Sa pakikipag-ugnayan sa Komisyon sa Pangangasiwa at Pananagutan
ng Healthy Kids, magdisenyo at magpatupad ng isang proseso ng pagtiyak ng
isang makinis na paglipat para sa mga lokal na nakatala sa CHI patungo sa
Healthy Families. Ang paglipat ay dapat magtadhana na ang sinumang bata
na nag-aaplay at ipinasiyang karapat-dapat sa Healthy Families alinsunod sa
Kabanatang ito, at nakatala sa isang lokal na CHI pareho sa pagpapatibay ng
Kabanatang ito at sa pagpapasiya ng pagiging karapat-dapat niya sa Healthy
Families, ay dapat na awtomatikong ipasok ang kanyang kasalukuyang
planong pangkalusugan ng lokal na CHI sa ilalim ng Healthy Families, kung
ang planong pangkalusugan ay isang kalahok na plano sa Healthy Families.
Para sa mabuting dahilan o pagkaraan ng kasunod na taunang pagpapanibago
ng bata, ang isang bata ay maaaring magpalit ng plano o manatili sa kanyang
kasalukuyang plano. Wala sa talataang ito na hinahangad na antalahin ang
kaagad na pagsasakatuparan ng Kabanatang ito, kabilang ang pagiging
karapat-dapat sa Healthy Families.
(7) Itaas ang pederal na panumbas na pondo na nakahanda para sa
segurong pangkalusugan ng mga karapat-dapat na bata sa ilalim ng MediCal at Healthy Families at isakatuparan ang mga istratehiya na nag-uugnay
at nagsasama sa mga kasalukuyang programa sa segurong pangkalusugan ng
mga bata upang itaas ang makukuhang pederal at pang-estadong panumbas na
pondo, tulad ng mga panumbas na pondo na makukuha para sa emerhensiya o
may kaugnayan sa pagbubuntis na mga benepisyo ng Medi-Cal, para sa lahat
ng karapat-dapat na bata.
(8) Gumawa ng anumang karagdagang hakbang na kailangan upang
tiyakin na mula sa pananaw ng isang bata, ang Medi-Cal at Healthy Families
ay nagpapatakbo ng iisang programa.
(c) Ang Komisyon sa Pangangasiwa at Pananagutan ng Healthy Kids
sa pamamagitan nito ay itinatatag upang patnubayan ang pagsasakatuparan
at pangangasiwa ng Kabanatang ito; payuhan ang mga nangangasiwang
ahensiya kung paano pinakamahusay na magkakaloob ng abot-kayang
segurong pangkalusugan para sa lahat ng bata; repasuhin ang mga pagsusuri
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ng pananalapi ng mga programa ng mga bata na Medi-Cal at Healthy
Families ng Kawanihan ng mga Pagsusuri ng Estado; at tukuyin ang mga hindi
mabisang gawain o pag-aaksaya sa pangangasiwa o pagpapatakbo ng Healthy
Families at Medi-Cal at ibalik ang mga inaasahang matitipid sa pagkakaloob
ng segurong pangkalusugan para sa mas maraming bata.
(1) Ang Komisyon ay dapat buuin ng 15 miyembro na may kadalubhasaan
sa kalusugan ng mga bata, segurong pangkalusugan at mga programang
segurong pangkalusugan, at dapat kabilang ang mga kinatawan mula sa mga
sumusunod na kategorya:
(A) Mga Mamimili;
(B) Mga tagapagtaguyod ng mamimili, kabilang ang mga kinatawan ng
mga partikular na populasyon ng bata;
(C) Mga tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan, kabilang
ang mga doktor at mga pampublikong ospital;
(D) Mga planong pangkalusugan, kabilang ang mga lokal na
CHI; at
(E) Ibang mga may nakataya, kabilang ang pero hindi limitado sa mga
paaralan, negosyo at organisadong paggawa, at mga ahensiya ng county.
(2) Ang bawat isa ng Ispiker ng Asembleya, ng Pansamantalang
Presidente ng Senado, at ng Gobernador ay dapat maghirang ng limang
komisyonado kaya ang bawat isa ay naghihirang ng isang komisyonado mula
sa bawat isa ng limang kategorya.
(3) Ang mga miyembro ay dapat maglingkod nang walang bayad, pero
dapat ibalik ang kanilang aktuwal at kailangang gastos sa pagganap ng
kanilang mga tungkulin.
(4) Ang panahon ng panunungkulan ng bawat miyembro ay dapat na
tatlong taon, na gagawing hali-halili upang ang humigit-kumulang na isangikatlo ng mga paghirang ay matatapos sa bawat taon.
(5) Sa pagsasakatuparan ng mga tungkulin at responsibilidad nito, ang
Komisyon ay maaaring gumawa ng mga sumusunod:
(A) Magpulong minsan o mas madalas sa bawat ikatlong buwan sa
anumang oras at lokasyon na maginhawa sa publiko na ituturing nilang
angkop. Lahat ng pulong ng Komisyon ay dapat na bukas sa publiko.
(B) Magtatag ng mga teknikal na komiteng nagpapayo tulad ng isang
komite ng mga magulang at tagapangalaga.
(C) Payuhan ang Gobernador at ang Lehislatura tungkol sa mga aksyon
na maaaring gawin ng estado upang pahusayin ang daan, pagpapatala sa, at
pagpapanatili ng, at paggamit ng segurong pangkalusugan para sa mga bata
at sa kanilang mga pamilya.
(D) Magrekomenda ng mga istratehiya upang itaas ang pagiging episyente
ng Medi-Cal at Healthy Families, bawasan ang mga iniaatas na papeles para
sa pangangasiwa ng benepisyo, at isakatuparan ang mga elektronikong daan at
ibang “mabibilis na landas” para sa pagpaparami ng nagpapatala.
(E) Magrekomenda ng mga istratehiya para sa paglipat ng mga bata sa
at sa pagitan ng mga lokal na CHI, Medi-Cal at Healthy Families.
(F) Magrerekomenda ang mga boluntaryong istratehiya sa mga tagapagempleyo upang panatilihin o itaas ang segurong pangkalusugan na iniisponsor
ng tagapag-empleyo para sa mga nakadepende sa empleyado na wala pang 19
na taong gulang.
(G) Magkaloob ng patnubay sa pagbuo ng pagsubok na demonstrasyong
proyektong pananaliksik para pagsikapan ang abot-kayang segurong
pangkalusugan o mga mapagpipiliang tulong para sa mga walang-segurong
bata na ang mga pamilya ay may kita na mas mataas sa 300 porsisyento
ng pederal na antas ng kahirapan at, batay sa mga resulta ng pagsubok na
proyektong pananaliksik, magrekomenda sa Lehislatura ng mga istratehiya
para sa pagtataas ng seguro para sa populasyong ito.
(H) Pag-aralan ang kasapatan ng ugnayan ng tagapagkaloob at maghanap
ng malawak na paglahok mula sa tradisyunal at lambat na pangkaligtasan na
mga tagapagkaloob sa pamamagitan ng pagrekomenda ng mga istratehiya
upang tiyakin ang sapat na antas ng pagbabayad sa tagapagkaloob.
(I) Gamitin ang lahat ng ibang mga angkop na istratehiyang kailangan o
maginhawa upang bigyan ito ng kakayahan na lubos at sapat na gampanan ang
mga tungkulin nito at gamitin ang kapangyarihan na malinaw na iginawad.
12693.992. (a) Para sa mga layuning tinukoy sa Kabanatang ito
at napapailalim sa Seksyon 30132.5 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis, ang
mga pondong inilaan mula sa Sub-Kuwenta ng Healthy Kids ng California na
itinatag sa talataan (12) ng subdibisyon (b) ng Seksyon 30132.3 ng Kodigo sa
Kita at Pagbubuwis ay dapat lamang gamitin para sa:
(1) Pagkakaloob ng segurong pangkalusugan ng mga bata, sa
pamamagitan ng Healthy Families, para sa mga bata lamang na nilinaw sa
subdibisyon (b) ng Seksyon 12693.99; at
(2) Pagpapatupad ng mga panukalang nakasaad sa Seksyon 12693.991.
(b) Ang mga pondong ginasta o inilipat mula sa Sub-Kuwenta
ng Healthy Kids ng California ay dapat tumulong at hindi pumalit sa
mga sumusunod:
(1) Ang mga lokal na pondong ginagamit upang kumuha ng pangestado o pederal na panumbas na pondo para sa anumang mga programang
serbisyong pangkalusugan ng mga bata, kalusugan ng mga bata, o tulong na
medikal, kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga sumusunod: (A) Healthy

Families; (B) Medi-Cal, buong-saklaw man o emerhensiya o may kaugnayan
sa pagbubuntis na pangangalaga lamang; at (C) ang Programang Kalusugan
at Pagpigil sa Kapansanan ng Bata; pero hindi kabilang ang mga pondong
nililikha ng o ginagasta mula sa Ipinagkakatiwalang Pondo ng mga Bata at
Pamilya sa California (Dibisyon 108 (nagsisimula sa Seksyon 130100) ng
Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan) o mula sa Inisyatibong Panumbas na
Pondo sa Kalusugan ng County (Bahagi 6.4 (nagsisimula sa Seksyon 12699.50)
ng Dibisyon 2 ng Kodigo sa Seguro).
(2) Ang mga pondo ng estado na ginagamit upang kumuha ng pangestado o pederal na panumbas na pondo para sa anumang mga programang
mga serbisyong pangkalusugan ng mga bata, kalusugan ng mga bata, o tulong
na medikal, kabilang ang pero hindi limitado sa, mga sumusunod:
(A) Healthy Families;
(B) Medi-Cal, buong-saklaw man o emerhensiya o may kaugnayan sa
pagbubuntis na pangangalaga lamang, at
(C) Ang Programang Kalusugan at Pagpigil sa Kapansanan
ng Bata.
(3) Ang mga pang-estado at pederal na pondo upang ipagpatuloy o
panatilihin ang halaga, tagal, saklaw at kayarian ng mga benepisyo na umiiral
pagsapit ng Setyembre 30, 2005 para sa anumang mga programang serbisyong
pangkalusugan ng mga bata, kalusugan ng bata, o tulong na medikal, kabilang
ang pero hindi limitado sa mga sumusunod:
(A) Healthy Families;
(B) Medi-Cal, buong-saklaw man o emerhensiya o may kaugnayan sa
pagbubuntis na pangangalaga lamang; at
(C) Ang Programang Kalusugan at Pagpigil sa Kapansanan
ng Bata.
(c) Ang estado ay hindi maaaring magtaas ng kabahagi ng county sa
mga gastos para sa mga serbisyong pangkalusugan ng mga bata maliban kung
isinama ng estado ang sapat na pagpopondo upang lubusang magbayad para
sa naturang nagdagdagang gastos.
12693.993. (a) Wala sa Kabanatang ito na hinahangad na:
(1) Bawasan o takdaan ang anumang umiiral na karapatan sa ilalim ng
Medi-Cal;
(2) Bawasan o takdaan ang mga umiiral na antas ng pagiging karapatdapat o ang halaga, tagal, saklaw o kayarian ng mga benepisyo na naroroon
pagsapit ng Setyembre 30, 2005 sa ilalim ng alinman sa Healthy Families o
Medi-Cal;
(3) Lumikha ng isang bagong karapatan para sa mga batang nakatala
sa Healthy Families;
(4) Hadlangan ang isang bata sa pagiging karapat-dapat sa anumang
ibang segurong pangkalusugan ng mga bata, serbisyong medikal o programang
tulong na medikal, kabilang ang pero hindi limitado sa may takdang Medi-Cal
o Medi-Cal na may kabahagi sa gastos;
(5) Hadlangan ang isang bata na maging karapat-dapat sa Healthy
Families o Medi-Cal kung ang mas magaan na pamantayan sa pagiging
karapat-dapat ay pinagtibay.
(6) Bawasan o alisin ang segurong pangkalusugan ng mga bata na
iniisponsor ng tagapag-empleyo;
(7) Takdaan ang anumang pampublikong paglalaan o pribadong
kontribusyon para sa pagkakaloob ng segurong pangkalusugan ng mga bata sa
pamamagitan ng Medi-Cal o Healthy Families, tulad ng pederal na panumbas
na pondo para sa pagpopondo ng Medi-Cal ng estado o county; county,
panrehiyon o lokal na pagpopondo, mga gawad ng pribadong pundasyon, at
mga kontribusyon na hulog ng pamilya;
(8) Nagbabawal ng pagiging karapat-dapat para sa Medi-Cal o Healthy
Families na batay sa kasabay na pagiging karapat-dapat para sa isang lokal
na CHI; o
(9) Lumikha o mag-atas ng paglikha ng isang bagong kagawaran o
ahensiya ng estado.
(b) Ang Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan ng Esado at Lupon
ng Pinamamahalaang Panganib na Segurong Medikal ay maaaring sumubok at
gumamit ng anumang mga mapagpipilian sa ilalim ng pederal na batas upang
ipahintulot ang paggamit ng mapagkawanggawa o ibang pagpopondo ng mga
pribado at pampublikong di-nagtutubong organisasyon bilang isang panumbas
para sa mga pederal na pondo para gamitin sa pagkakaloob ng seguro na
kaayon ng mga tadhana ng Kabanatang ito.
SEK. 7. Ang Artikulo 6 (nagsisimula sa Seksyon 1246) ay idinaragdag
sa Kabanata 1 ng Dibisyon 2 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan,
upang mabasang:
Artikulo 6.

Mga Klinikang Pangkomunidad

1246. (a) Ang mga pondo sa Sub-Kuwenta ng mga Klinikang
Pangkomunidad ng Walang-Seguro na itinatag sa talataan (3) ng subdibisyon
(c) ng Seksyon 30132.3 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis ay dapat pangasiwaan
ng Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan ng Estado para lamang
sa mga layunin ng Seksyong ito. Dapat ilaan ng kagawaran ang mga pondo
para sa mga karapat-dapat na di-nagtutubong korporasyon ng klinika na
nagkakaloob ng mahahalagang serbisyong pangkalusugan, kabilang ang mga
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serbisyong may kaugnayan sa mga programang pagtigil ng paninigarilyo
upang tulungan ang mga naninigarilyo na itigil ang paninigarilyo, at mga
pagsisikap na pang-edukasyon na may kaugnayan sa pagpigil sa tabako, sa
walang-seguro. Ang mga pondo ay dapat ilaan sa Kagawaran alinsunod sa
mga tadhana ng Seksyong ito.
(b) Taun-taon, nagsisimula sa Agosto 1, 2007, ang Kagawaran ay dapat
maglaan sa bawat karapat-dapat na di-nagtutubong korporasyon ng klinika ng
isang persentahe ng balanseng naroroon sa Sub-Kuwenta ng mga Klinikang
Pangkomunidad ng Walang-Seguro pagsapit ng Hulyo 1 ng taon na ang
paglalaan ay ginagawa batay sa pormulang itinatadhana sa subdibisyon (c) at
napapailalim sa subdibisyon (d).
(c) Ang mga pondo sa Sub-Kuwenta ng mga Klinikang Pangkomunidad
ng Walang-Seguro ay dapat lamang ilaan sa mga karapat-dapat na dinagtutubong korporasyon ng klinika. Ang mga pondo sa Sub-Kuwenta ng mga
Klinikang Pangkomunidad ng Walang-Seguro ay dapat ilaan sa mga karapatdapat na di-nagtutubong korporasyon ng klinika batay sa persentahe ng
kabuuang bilang ng mga pagharap sa walang-segurong pasyente.
(1) Para sa mga layunin ng Seksyon ito, ang isang “karapat-dapat na dinagtutubong korporasyon ng klinika” ay dapat makatugon sa pareho ng mga
sumusunod na iniaatas:
(A) Ang korporasyon ay dapat buuin ng di-nagtutubo na malaya at mga
klinikang pangkomunidad na nilisensiyahan alinsunod sa subdibisyon (a) ng
Seksyon 1204 o ng mga klinikang pinatatakbo ng isang pederal na kinikilalang
tribong Indiyan o organisasyon ng tribo at libre sa lisensiya alinsunod sa
subdibisyon (c) ng Seksyon 1206.
(B) Ang korporasyon ay dapat magkaloob ng hindi kukulangin sa 1,000
walang-segurong pagharap sa pasyente na batay sa datos na iniharap sa
Opisina ng Pambuong-Estadong Pagpaplano at Pagpapaunlad ng Kalusugan
alinsunod sa mga pamamaraan ng pag-uulat na itinatag alinsunod sa Seksyon
1216 para sa taon na ang mga paglalaan ay ginagawa.
(2) Ang kabuuang bilang ng pagharap sa walang-segurong pasyente ay
dapat na batay sa datos na iniharap ng bawat karapat-dapat na korporasyon
ng klinika sa Opisina ng Pambuong-Estadong Pagpaplano at Pagpapaunlad ng
Kalusugan alinsunod sa mga pamamaraan ng pag-uulat na itinatag sa ilalim
ng Seksyon 1216. Simula sa Agosto 1, 2007 at bawat taon pagkaraan, ang mga
paglalaan ay dapat gawin ng kagawaran batay sa mga datos na iniharap ng
bawat karapat-dapat na di-nagtutubong korporasyon ng klinika sa Opisina
ng Pambuong-Estadong Pagpaplano at Pagpapaunlad ng Kalusugan bago
lumampas ang Pebrero 15 ng taon na ang mga paglalaan ay ginagawa.
(3) Para sa mga layunin ng Seksyong ito, maliban kung itinatadhana
sa talataan (4), ang pagharap sa walang-segurong pasyente ay dapat
ipakahulugan na isang pagharap na ang pasyente ay walang pampubliko o
pribadong ikatlong partidong seguro. Ang pagharap sa walang-segurong
pasyente ay dapat kabilang din ang mga pagharap na kasangkot ang mga
pasyente sa mga programang pinatatakbo ng mga county alinsunod sa Bahagi
4.7 (nagsisimula sa Seksyon 16900) at Bahagi 5 (nagsisimula sa Seksyon
17000) ng Dibisyon 9 ng Kodigo sa mga Kawanggawa ng Pamahalaan at mga
Institusyon. Ang pagharap sa walang-segurong pasyente ay dapat buuin ng
isang pangunahin at pampigil na serbisyong pangangalagang pangkalusugan,
kabilang ang mga serbisyong pagtigil at pagpigil sa paggamit ng tabako
na tradisyunal na ipinagkakaloob ng mga masaklaw na tagapagkaloob ng
pangunahing pangangalaga.
(4) Ang bawat pagharap sa walang-segurong pasyente ay dapat
ibilang na isang pagharap, maliban sa ang mga pagharap na kasangkot ang
mga pasyente sa mga programang pinatatakbo alinsunod sa talataan (1) ng
subdibisyon (aa) ng Seksyon 14132 at Dibisyon 24 (nagsisimula sa Seksyon
24000) ng Kodigo sa Kawanggawa ng Pamahalaan at mga Institusyon, at
alinsunod sa Artikulo 6 (nagsisimula sa Seksyon 124025) ng Kabanata 3 ng
Bahagi 2 ng Dibisyon 106 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan ay dapat
ibilang na 0.15 na pagharap para sa mga layunin na tiyakin ang bilang ng mga
pagharap sa walang-segurong pasyente para sa bawat karapat-dapat na dinagtutubong korporasyon ng klinika.
(5) Dapat kuwentahin ng Kagawaran ang bawat persentahe ng
kabuuang pagharap sa walang-segurong pasyente ng karapat-dapat na dinagtutubong korporasyon ng klinika para sa karapat-dapat na di-nagtutubong
korporasyon ng klinika. Dapat iaplay ng Kagawaran ang mga persentaheng
ito sa mga makukuhang pondo sa Sub-Kuwenta upang kuwentahin ang isang
preliminaryong paglalaan ng halaga para sa bawat karapat-dapat na dinagtutubong korporasyon ng klinika. Ang pangwakas na mga halaga ng
paglalaan ay lilikhain alinsunod sa talataan (6).
(6) Ang pangwakas na mga halaga ng paglalaan ay dapat ipasiya gaya
ng mga sumusunod:
(A) Kung ang preliminaryong paglalaan para sa karapat-dapat
na di-nagtutubong klinikang korporasyon ay kapantay o mas mababa sa
dalawampu’t-limang libong dolyar ($25,000), ang paglalaan para sa karapatdapat na di-nagtutubong korporasyon na iyon ay dapat na dalawampu’t-limang
libong dolyar ($25,000).
(B) Para sa lahat ng karapat-dapat na di-nagtutubong korporasyon
ng klinika na may mga preliminaryong paglalaan na higit sa dalawampu’tlimang libong dolyar ($25,000), dapat kuwentahin ng Kagawaran ang
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bawat persentahe ng kabuuang pagharap sa walang-segurong pasyente
ng naturang karapat-dapat na di-nagtutubong korporasyon ng klinika
at iaplay ang persentahe sa mga natitirang pondong makukuha upang
ipasiya ang halaga ng pangwakas na paglalaan para sa bawat naturang
karapat-dapat na di-nagtutubong korporasyon ng klinika, napapailalim sa
subtalataan (c).
(C) Walang karapat-dapat na di-nagtutubong korporasyon ng klinika
na dapat tumanggap ng paglalaan na higit sa dalawang porsiyento (2%) ng
kabuuang perang ipinamamahagi sa lahat ng karapat-dapat na di-nagtutubong
korporasyon ng klinika sa taong iyon. Ang mga paglalaan na napapailalim sa
dalawang porsiyentong (2%) limitasyon ay dapat muling ilaan sa ibang mga
karapat-dapat na di-nagtutubong korporasyon ng klinika na tumatanggap ng
mga paglalaan sa ilalim ng subtalataan (B) ginagamit ang paraan sa mga
talataan (3) at (4), pero sa kondisyon na ang mga muling paglalaan ay hindi
gagawin ang anumang pangwakas na paglalaan na humigit sa dalawang
porsiyentong (2%) limitasyon.
(d) Ang Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan ng Estado ay
dapat bayaran mula sa Sub-Kuwenta ng mga Klinikang Pangkomunidad ng
Walang-Seguro para sa aktuwal na gastos ng Kagawaran sa pangangasiwa.
Ang kabuuang halagang makukuha para sa pagbabayad ng mga gastos na
pampangasiwaan ng Kagawaran ay hindi dapat humigit sa isang porsiyento
(1%) ng mga perang nakakredito sa Sub-Kuwenta sa taon ng pananalapi.
SEK. 8. Pamumuhunan sa Edukasyon ng Lakas Paggawa sa
Pag-aalaga
Ang Seksyon 128224.5 ay idinaragdag sa Kodigo sa Kalusugan at
Kaligtasan, upang mabasang:
128224.5. (a) Ang Komisyon sa Patakaran sa Lakas Paggawa sa
Pangangalagang Pangkalusugan ng California ay dapat mangasiwa sa plano
para sa pamamahagi ng mga pondo sa Sub-Kuwenta sa Edukasyon ng Lakas
Paggawa sa Pag-aalaga na nililikha ng talataan (6) ng subdibisyon (c) ng
Seksyon 30132.3 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis. Ang isang programa sa
kontrata sa pag-aalaga sa mga akreditadong paaralan at mga programa na
nagtuturo sa mga estudyante na naghahangad ng mga digri sa pag-aalaga,
kabilang ang mga programa sa digring kasama (“ADN”), mga programa sa
digring batsilyer sa agham (“BSN”), mga programa sa digring master (“MSN”),
mga programa para sa Mataas na Gawain ng mga Nakarehistrong Nars, at
mga programang mas mataas na edukasyon sa pag-aalaga (“DNSc/Ph.D.”),
ay dapat buuin upang lumikha, magpalawak at magpahusay ng mga programa
upang turuan ang mga estudyante na maging mga nakarehistrong nars, mga
nars na may mataas na kasanayang pangklinika, mga tagapamahalang nars,
at mga tagapagturo sa mga paaralan ng pag-aalaga. Dapat unahin ang mga
programang nagtataas ng bilang at uri ng mga nagtapos na estudyante ng pagaalaga at mga edukador na malamang na makatugon sa pinakaapurahang
pangangailangan ng mga nakarehistrong nars.
(b) Ang Komisyon sa Patakaran sa Lakas Paggawa sa Pangangalagang
Pangkalusugan ng California ay dapat magrekomenda sa direktor ng
inaprobahan ng Lupon ng mga Nakarehistrong Pag-aalaga (“BRN”) na
mga programa sa edukasyon ng nakarehistrong nars at mga programa sa
edukasyon ng gradwadong nars ng California (MSN, DNSc/Ph.D.) na dapat
pondohan sa ilalim ng subdivision (a). Para sa mga layunin ng seksyong ito
ang katawagang “Mga Programang Mataas na Gawain ng Nakarehistrong
Nars” ay tumutukoy sa mga programang nagtuturo sa mga nars ng mataas
na kasanayang pangklinika, kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga nars
na anestetista, mga espesyalistang nars na pangklinika, mga nanggagamot na
nars, mga nars na komadrona, at mga nars ng pampublikong kalusugan.
Ang Seksyon 128225.5 ay idinaragdag sa Kodigo sa Kalusugan at
Kaligtasan, upang mabasang:
128225.5. Dapat gamitin ng direktor ang mga pondong inilaan
upang ipatupad ang mga rekomendasyon ng Komisyon sa Lakas Paggawa
sa Pangangalagang Pangkalusugan ng California alinsunod sa 128224.5; at
upang bayaran ang opisina at ang komisyon para sa lahat ng makatwiran,
aktuwal, tuwirang gastos sa pangangasiwa upang ipatupad ang Seksyong
ito, hindi lalampas sa isang porsiyento (1%) ng halagang idineposito sa SubKuwenta ng Edukasyon ng Lakas Paggawa sa Pag-aalaga para sa katulad
na panahon. Dapat gamitin ng direktor ang lahat ng pondong inilaan kung
makatwirang magagawa. Kung ang anumang pondong inilaan ay hindi
nagamit, o pagkaraang italaga ay ibinalik o nanatiling hindi nagagasta para
sa anumang dahilan, ang mga naturang pondo ay dapat manatili sa o dapat
na muling ideposito sa Sub-Kuwenta ng Edukasyon ng Lakas Paggawa sa
Pag-aalaga para sa paglalaan at paggamit para sa katulad ng layunin na
itinatadhana sa mga talataan (6)(A) o (6)(B) ng subdibisyon (c) ng Seksyon
30132.3 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis, gaya ng angkop
SEK. 9. Mga Serbisyo ng Ospital sa Emerhensiya at Trauma
Kabanata 4.5 (nagsisimula sa Seksyon 1797.300) ay idinaragdag sa
Dibisyon 2.5 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan, upang mabasang:

KABANATA 4.5.

MGA EMERHENSIYANG SERBISYO NG OSPITAL

Artikulo 1.

Sub-Kuwenta ng mga Serbisyo ng Ospital
sa Emerhensiya at Trauma

(PANUKALA 86 IPINAGPAPATULOY)
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1797.300. Upang suportahan ang pangangailangan ng publiko sa mga
emerhensiyang serbisyo ng ospital, ang kagawaran ay dapag mangasiwa ng
mga pondong inihanda sa mga ospital para sa mga naturang serbisyo gaya ng
itinatadhana ng Kabanatang ito.
1797.301. (a) Dapat kalkulahin ng kagawaran ang persentahe ng
pagpopondo ng karapat-dapat na ospital na gagamitin sa susunod na taon ng
kalendaryo batay sa impormasyong isinumite ng naturang ospital alinsunod
sa Seksyon 1797.302 at pasabihan ang bawat karapat-dapat na ospital ng
persentahe ng iminumungkahi nitong pagpopondo nang hindi lalampas sa
Hunyo 15 ng bawat taon ng kalendaryo.
(b) Ang kagawaran ay dapat tumanggap at magrepaso ng katumpakan
at pagkakumpleto ng impormasyong isinumite ng mga karapat-dapat na ospital
alinsunod sa Seksyon 1797.302. Ang kagawaran ay dapat bumuo ng isang
pangkaraniwang pormularyo na gagamitin para sa pag-uulat ng naturang
impormasyon ng mga karapat-dapat na ospital, pero hindi dapat tumanggap ng
impormasyon mula sa mga karapat-dapat na ospital na hindi iniulat sa naturang
pangkaraniwang pormularyo. Ang kagawaran ay dapat magpahintulot sa mga
ospital na iulat ang naturang impormasyon sa paraang elektroniko nang hindi
lalampas sa Abril 30, 2008.
(c) Ang kagawaran ay dapat magpasabi sa bawat ospital na nagsusumite
ng impormasyong tinukoy sa ilalim ng subdibisyon (a) ng Seksyon 1797.302 sa
sulat sa pamamagitan ng isang komunikasyon na inihatid ng hindi lalampas
sa Abril 30 ng bawat taon na nagkukumpirma ng impormasyon nito mula sa
naturang ospital at ng anumang malinaw na di-pagkakaayon sa katumpakan,
pagkakumpleto, o pagiging malinaw ng impormasyon na isinumite ng naturang
ospital alinsunod sa Seksyon 1797.302. Maliban kung ang naturang paunawa
ay inihatid sa oras sa isang karapat-dapat na ospital, ang impormasyon na
iniuulat nito alinsunod sa Seksyon 1797.302 ay dapat ituring na kumpleto at
tumpak, pero dapat na napapailalim sa pagsusuri sa ilalim ng subdibisyon (f).
(d) Ang isang ospital na nakatanggap na paunawa mula sa kagawaran
na ang impormasyong iniulat nito ay hindi tumpak, kumpleto, o malinaw ay
dapat magkaroon ng 30 araw mula sa petsa na natanggap ang paunawa na
magbigay sa kagawaran ng tama, kumpleto at malinaw na impormasyon. Ang
naturang itinama o karagdagang impormasyon ay dapat gamitin ng kagawaran
upang gumawa ng kalkulasyon na iniaatas ng subdibisyon (a), pero dapat na
napapailalim sa pagsusuri sa ilalim ng subdibisyon (f). Ang isang ospital na
hindi nagkakaloob ng sapat na malinaw na impormasyon upang itatag na ito
ay kuwalipikado bilang isang karapat-dapat na ospital o upang ipahintulot sa
kagawaran na gumawa ng kalkulasyon na iniaatas sa ilalim ng subdibisyon (a)
ay hindi dapat na isang karapat-dapat na ospital.
(e) Ang kagawaran ay maaaring pumasok sa isang kasunduan sa
Opisina ng Pambuong-Estadong Pagpaplano at Pagpapaunlad o ibang
ahensiya ng estado o pribadong partido upang tulungan ito sa pagsusuri ng
impormasyong iniulat ng mga karapat-dapat na ospital at paggawa ng mga
pagkuwenta ng paglalaan ng pagpopondo sa ospital gaya na itinatadhana sa
ilalim ng Kabanatang ito.
(f) Upang tiyakin na ang mga pondong natanggap ng mga ospital ay
ginagamit para sa layuning tinukoy sa Artikulong ito, dapat magsuri ang
kagawaran ng paggamit ng mga karapat-dapat na ospital ng anumang mga
pondong natanggap alinsunod sa Seksyon 1797.304, at ang katumpakan ng
mga datos sa mga pagharap sa pasyente sa kagawaran ng emerhensiya at
ibang impormasyon na iniuulat ng alinmang ospital sa ilalim ng Artikulong
ito, gaya ng mga sumusunod: ang kagawaran ay dapat na sapalarang pumili
ng dalawampung porsiyento (20%) ng lahat ng karapat-dapat na ospital bawat
taon para sa pagsusuri ng impormasyon na isinumite nila. Dagdag dito, ang
kagawaran ay maaaring magsagawa ng pagsusuri sa larangan ng paggamit ng
mga pondo o impormasyon na isinumite ng alinmang ospital. Kung ipinasiya
ng kagawaran pagkaraan ng pagsusuri na ang anumang pondong natanggap
ay hindi wastong ginamit, o ang hindi tumpak na datos na iniulat ng karapatdapat na ospital ay nagresulta sa isang paglalaan na higit sa mga pondo sa
karapat-dapat na ospital, dapat bawiin ng kagawaran ang anumang sobrang
halagang inilaan sa, o anumang pondo na hindi wastong ginamit ng, karapatdapat na ospital. Ang kagawaran ay maaaring magpataw ng multa na hindi
hihigit sa dalawampu’t-limang porsiyento (25%) ng anumang mga pondong
natanggap ng karapat-dapat na ospital na hindi wastong ginamit, o ang
kagawaran ay maaaring magpataw ng multa na hindi hihigit sa dalawang beses
ng anumang halaga na hindi wastong ginamit o natanggap ng karapat-dapat
na ospital kung ipinasiya nito na ang mga naturang halaga ay resulta ng lubos
na kapabayaan o sinadyang maling kilos sa pag-uulat ng mga datos o hindi
wastong paggamit ng mga inilaang pondo sa ilalim ng Artikulong ito sa bahagi
ng ospital. Anumang multa na ipinataw ng kagawaran ay dapat ipagpaliban
kung inapela ng ospital alinsunod sa subdibisyon (g) hanggang magapasiya
ang isang hukom ng pangwakas na hurisdiksiyon. Hindi kailanman na ang
isang ospital ay dapat ipailalim sa maraming multa para sa pareho ng hindi
wastong paggamit at pagtanggap ng mga katulad na pondo.
(g)(1) Ang isang lisensiyadong may-ari ng ospital ay dapat magkaroon
ng karapatang iapela ang pagpapataw ng anumang multa ng kagawaran, o
pagpapasiya ng kagawaran na ang ospital nito ay hindi isang karapat-dapat
na ospital, para sa anumang dahilan, o pagkakamali umano sa komputasyon
o pagtipa ng kagawaran na nagresulta sa maling paglalaan ng mga pondo sa

ospital nito sa ilalim ng Seksyon 1797.304. Ang isang ospital ay hindi dapat
maging karapat-dapat na muling iklasipika bilang karapat-dapat na ospital o
magkaroon ng pagtaas sa mga pondong natanggap sa ilalim ng Kabanatang ito
batay sa mga kasunod na pagwawasto sa sarili nitong pangwakas na pag-uulat
ng maling datos na ginagamit upang ipasiya ang paglalaan ng pagpopondo sa
ilalim ng Artikulong ito.
(2) Anumang naturang apela ay dapat dinggin sa harap ng hukom ng
batas na pampangasiwaan na nagtatrabaho sa Opisina ng mga Pagdinig na
Pampangasiwaan. Ang pagdinig ay dapat ganapin alinsunod sa Kabanata 5
(nagsisimula sa Seksyon 11500) ng Bahagi 1 ng Dibisyon 3 ng Titulo 2 ng
Kodigo sa Pamahalaan. Ang desisyon ng hukom ng batas na pampangasiwaan
ay dapat na nakasulat; dapat kabilang ang mga pagpapasiya ng katotohanan
at mga kongklusyon ng batas; dapat na pangwakas; at dapat na napapailalim
sa apela gaya ng itinatadhana ng Seksyon 11523 ng Kodigo sa Pamahalaan.
Ang desisyon ng hukom ng batas na pampangasiwaan ay dapat gawin sa loob
ng 60 araw pagkatapos ng pagdinig at dapat magkabisa pagkatapos iharap at
ihain sa nagpetisyon.
(3) Ang mga karapatan sa apela ng mga ospital sa ilalim ng subdibisyon
(g) ay hindi dapat ipakahulugan na humahadlang sa anumang ibang legal o
kapantay na kaluwagan na maaaring makuha.
(h) Anumang multa o pagbawi na nakulekta ng kagawaran ay dapat
ideposito sa Kuwenta ng mge Serbisyo ng Ospital sa Emerhensiya at Trauma
sa loob ng Pondo ng Buwis sa Tabako para sa paglalaan sa mga karapat-dapat
na ospital alinsunod sa mga tadhana ng Seksyon 1797.304. Ang mga naturang
pondo ay hindi dapat gamitin para sa mga gastos na pampangasiwaan, at dapat
na karagdagan, at hindi pamalit, sa anumang ibang mga pondong makukuha
na ilalaan mula sa naturang Sub-Kuwenta sa mga karapat-dapat na ospital.
(i) Kung ipinasiya, pagkaraan ng pangwakas na desisyon ng hukuman
na hindi na maaaring iapela, na ang ospital ay maling ipinasiya na hindi
kuwalipikado bilang karapat-dapat na ospital, o pinaglaanan ng halaga na
kulang sa halaga na ito ay karapat-dapat sa ilalim ng Seksyon 1797.304,
ang kagawaran ay dapat, mula sa susunod na paglalaan ng mga pondo sa
mga ospital sa ilalim ng Seksyon 1797.304, maglaan sa naturang ospital ng
karagdagang halaga na ito ay karapat-dapat, at bawasan ang paglalaan sa
lahat ibang karapat-dapat na mga ospital batay sa proporsiyon.
1797.302. (a) Ang bawat ospital na naghahangad ng pagtatalaga bilang
karapat-dapat na ospital ay dapat magsumite ng sumusunod na impormasyon
sa kagawaran ng hindi lalampas sa Pebrero 15 ng bawat taon, nagsisimula sa
unang Pebrero 15 kasunod ng petsa ng pagkakabisa ng Batas na ito:
(1) Ang bilang ng mga pagharap sa kagawaran ng emerhensiya
na nangyari sa kagawaran ng emerhensiya ng ospital sa naunang taon
ng kalendaryo;
(2) Ang kabuuang halaga ng mga gastos sa kawanggawang pangangalaga
ng ospital para sa naunang taon ng kalendaryo;
(3) Ang kabuuang halaga ng mga masamang-utang na gastos ng ospital
para sa naunang taon ng kalendaryo;
(4) Ang kabuuang halaga ng mga gastos ng ospital sa pagsisikap
sa programa para sa mahihirap ng county para sa naunang taon
ng kalendaryo;
(5) Kung hiniling, ang isang retratong kopya ng lisensiya sa pagpapatakbo
ng ospital mula sa Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan ng Estado
o katumbas na dokumentasyon na nagtatatag na ito ay nagpapatakbo ng isang
lisensiyadong kagawaran ng emerhensiya;
(6) Isang deklarasyon ng pagtatalaga ng sarili na magkaloob ng mga
emerhensiyang serbisyo at pagsasanay gaya ng iniaatas ng subdibisyon (a) ng
Seksyon 1797.303.
(b) Ang pareho ng mga pasyenteng bata at may sapat na gulang
ay dapat isama sa mga datos na isinusumite. Ang katumpakan ng mga
datos ay dapat patunayan sa sulat ng isang inawtorisang nakatataas na
opisyal ng ospital. Walang ibang datos o impormasyon na dapat iatas ng
kagawaran na iuulat ng mga karapat-dapat na ospital para sa mga layunin ng
Kabanatang ito.
(c) Ang bawat ospital na naghahangad ng katayuan bilang isang karapatdapat na ospital sa ilalim ng Kabanatang ito na nakatanggap ng pinakamarami
sa kita mula sa iisang kaugnay na masaklaw na planong maagang binabayaran
na serbisyong pangangalagang pangkalusugan ng grupong manggagamot ay
dapat mag-ulat ng impormasyon na iniaatas ng seksyong ito para sa lahat ng
pasyente, at hindi para sa mga pasyente lamang na hindi nakatala sa kaugnay
na planong serbisyong pangangalagang pangkalusugan.
1797.303. (a) Ang isang karapat-dapat na ospital ay dapat, sa buong
ikatlong buwan ng kalendaryo kung saan tumanggap ito ng paglalaan alinsunod
sa Seksyon 1797.304:
(1) Magpanatili ng isang tumatakbong kagawaran ng emerhensiya
na makukuha sa loob ng mga kakayahan at paglilisensiya upang magkaloob
ng emerhensiyang pangangalaga at paggamot, gaya ng iniaatas ng batas,
sa sinumang bata o may sapat na gulang na miyembro ng publiko na may
emerhensiyang kondisyong medikal.
(2) Gawin ang lahat ng mga sumusunod:
(A) Lumahok sa isang pinakamababang dalawang pagsasanay sa
kalamidad na gawain taun-taon;
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(B) Magkaloob ng pagsasanay at impormasyon gaya ng angkop sa mga
tauhang medikal ng ospital, mga nars, tekniko at mga tauhang pampangasiwaan
tungkol sa pagkilala, pamamahala, at pag-uulat ng emerhensiyang kondisyong
medikal at mga nakakahawang sakit, gayon din ang mga pamamaraang pumipili
ng pinakamalaki ang pag-asang makaligtas sa mga kaso ng maraming biktima;
(C) Makipagtulungan sa mga pang-estado at lokal na ahensiya ng
emerhensiyang serbisyong medikal at mga awtoridad ng pampublikong
kalusugan sa pagtatag ng mga pamamaraan ng komunikasyon sa paghahanda
sa kalamidad at sa panahon ng isang kalamidad; at
(D) Magtatag at magpanatili ng isang plano sa pamamahala ng
emerhensiya at kalamidad. Ang planong ito ay dapat kabilang ang mga
paghahanda sa pagtugon upang pangalagaan ang mga biktima ng mga atake
ng terorista at ibang mga kalamidad. Ang plano ay dapat ihanda ng ospital
para sa pagsisiyasat ng publiko.
(b) Patakaran ng estado na himukin ang mga ospital na makipagtulungan
upang bumuo ng mga panrehiyong plano para sa pagtiyak ng pinakamataas na
maibibigay na emerhensiyang serbisyo sa lahat ng pasyente, at upang pantay
na maghati sa pagkakaloob ng emerhensiyang serbisyo sa mga walang-seguro
at maliit ang kita na mga kulang sa seguro na pasyente sa pagkakamit ng
naturang pinakamataas na kahandaan ng mga emerhensiyang serbisyo.
(1) Ang bawat ospital na tumatanggap ng mga pondo sa ilalim ng
Kabanatang ito na nagpapatakbo ng isang basiko o masaklaw na lisensiyadong
kagawaran ng emerhensiya ay maaaring lumahok sa pagbuo ng isang panrehiyon
o ibang lokal na plano para sa pantay na paghahati ng responsibilidad para sa
pagkakaloob ng mga emerhensiyang serbisyo sa mga walang-seguro at maliit
ang kita na kulang sa seguro na mga pasyente na dumarating sa ospital sa
pamamagitan ng ambulansiya. Anumang naturang plano ay maaaring buuin sa
ilalim ng pagtataguyod ng isang kapisanan ng ospital o sa pamamagitan ibang
nagtutulungang pakikipag-ayos, at dapat isumite sa county o ibang mga lokal
na awtoridad sa mga emerhensiyang serbisyo para sa pag-aproba at patuloy
na pagbabantay ng pagsasakatuparan.
(2) Ang bawat ospital na tumatanggap ng mga pondo sa ilalim ng
Kabanatang ito ay maaaring makipagtulungan sa isa o higit na ibang mga ospital
upang bumuo ng isang plano sa pagkakaloob ng pinakamataas na seguro sa mga
natatanging serbisyong medikal. Anung naturang plano ay maaaring kabilang
ang mga naturang bagay na tulad ng pinag-ugnay na pagsakop ng partikular
na mga natatanging serbisyong medikal; panghaliling pagsakop ng partikular
na mga natatanging serbisyong medikal; at mga pinagsamang programa para
sa pagbabayad ng seguro sa mga espesyalistang doktor sa pagkakaloob ng
itinawag na pagsakop ng mga emerhensiyang serbisyo. Anumang naturang plano
ay dapat isumite sa at aprobahan ng county o ibang lokal na awtoridad sa mga
emerhensiyang serbisyo para sa pag-aproba at pagpapatuloy ng pagbabantay
ng pagpapatupad.
(3) Kung ang alinmang ospital o mga ospital ay nakikipagtulungan
sa pagbuo at pagpapatupad ng mga plano para sa pagkakaloob ng mga
emerhensiyang serbisyo na inilarawan sa Seksyong ito, ang mga tao ay
naghahangad na ang naturang ospital o mga ospital ay hindi magkaroon ng
liabilidad sa ilalim ng pederal o pang-estadong batas laban sa monopolyo o
ibang ibang batas laban sa kompetisyon na nagbabawal ng mga kombinasyon
na pumipigil sa kalakalan, kabilang ang, nang walang limitasyon, ang mga
tadhana ng Kabanata 2 (nagsisimula sa Seksyon 16700) ng Bahagi 2 ng
Dibisyon 7 ng Kodigo sa Negosyo at mga Propesyon.
(c) Anumang pondong natanggap ng isang karapat-dapat na ospital
sa ilalim ng Artikulong ito ay hindi dapat gamitin sa pagpapasiya ng hindi
pa nababayarang gastos para sa layunin ng limitasyon sa pag-aakma ng
pagbabayad na inilarawan sa Seksyon 1923(g) ng Batas sa Seguridad Sosyal
at anumang tadhana ng batas ng estado na nagsasama ng naturang limitasyon,
kung kaayon ng pederal na batas.
1797.304. (a) Ang mga pondong idineposito sa Sub-Kuwenta ng mga
Serbisyo ng Ospital sa Emerhensiya at Trauma, kasama ang lahat ng interes
at kita sa pamumuhunan doon, ay dapat na patuloy na ilaan nang hindi
isinasaalang-alang ang mga taon ng pananalapi at pinangangasiwaan ng
Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan ng estado. Ang kagawaran ay
dapat maglaan ng mga pondo para lamang sa mga karapat-dapat na ospital
gaya ng itinatadhana ng Artikulong ito.
(b) Tuwing ikatlong buwan, nagsisimula sa Hunyo 30 kasunod ng
petsa ng pagkakabisa ng Kabanatang ito, ang kagawaran ay dapat maglaan
sa bawat karapat-dapat na ospital ng isang persentahe ng balanse ng SubKuwenta ng Ospital na kapantay ng persentahe ng pagpopondo ng naturang
ospital, gaya ng ipinasiya ng kagawaran alinsunod sa Seksyon 1797.301,
maliban sa mga sumusunod:
(1) Ang taunang kabuuang paglalaan sa lahat ng ospital na tumatangap
ng pinakamarami sa kanilang kita mula sa katulad na masaklaw na planong
maagang binabayaran na serbisyong pangangalagang pangkalusugan ng
grupo ng mga manggagamot ay hindi dapat humigit sa apatnapung milyong
dolyar ($40,000,000.00) sa anumang taon ng kalendaryo, at ang kagawaran
ay dapat magbawas tuwing ikatlong buwan na paglalaan sa bawat naturang
ospital batay sa proporsiyon, kung kailangan, upang panatilihin ang kabuuang
paglalaan sa lahat ng naturang ospital na nasa loob ng anumang taon ng
kalendaryo sa pinakamataas na apatnapung milyong dolyar($40,000,000.00).
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Ang pinakamataas na taunang kabuuang paglalaan ay dapat iaplay ng
kagawaran sa mga pagdami na hindi hihigit sa sampung milyong dolyar
($10,000,000.00) sa bawat isa ng unang tatlong tuwing tatlong buwang
pamamahagi ng bawat kalendaryong taon, pero walang partikular na bahagi
ng limitasyon sa pinakamataas na taunang kabuuang pamamahagi na
itinatadhana ng subseksyong ito na dapat umaplay sa ibang tuwing tatlong
buwan na pamamahagi sa mga naturang ospital.
(2) Ang pinakamataas na kabuuang taunang paglalaan na apatnapung
milyong dolyar ($40,000,000.00) sa lahat ng ospital na tumatanggap ng
pinakamarami sa kanilang kita mula sa mga katulad na masaklaw na planong
maagang binabayaran na serbisyong pangangalagang pangkalusugan ng
grupo ng mga manggagamot na nakalagay sa talataan (1) sa itaas ay dapat
iakma nang pataas o pababa taun-taon, kasama ng mga kaukulang pagbabago
sa anumang mga limitasyon tuwing ikatlong taon, nagsisimula sa Enero 1,
2009, ng katulad na pagtaas o pagbaba ng persentahe ng kabuuang halagang
idineposito sa Sub-Kuwenta ng Ospital para sa kaagad na taon ng kalendaryo
laban sa kabuuang halaga na idineposito sa Sub-Kuwenta sa taon ng kalendaryo
na 2007. Anumang pag-aakma na nagtataas o nagbababa ng pinakamataas
na kabuuang taunang paglalaan sa mga naturang ospital ay dapat iaplay sa
kasalukuyang taon ng kalendaryo.
(3) Pagkatapos gumawa ng pag-aakma sa pinakamataas na kabuuang
taunang paglalaan sa mga ospital na tumatanggap ng pinakamarami sa
kanilang kita mula sa katulad na masaklaw na planong maagang binabayara
na serbisyong pangangalagang pangkalusugan ng grupo ng mga manggagamot
na itinatadhana ng talataan (2) sa itaas, ang kagawaran ay dapat na higit
na mag-akma ng naturang pinakamataas na kabuuang taunang paglalaan
sa pamamagitan ng pagtataas o pagbababa nito sa persentaheng paktor
na kapantay ng pagtaas o pagbaba ng persentahe sa kabuuang persentahe
ng pagpopondo ng lahat ng ospital na tumatanggap ng pinakamarami sa
kanilang kita mula sa katulad na kaugnay ng masaklaw na planong maagang
binabayaran na serbisyong pangangalagang pangkalusugan ng grupo ng mga
manggagamot sa taon ng kalendaryo na 2007 laban sa persentahe ng kabuuang
pagpopondo ng lahat ng ospital na kaugnay ng katulad na planong serbisyo na
pangangalagang pangkalusugan para sa pinakahuling taon ng kalendaryo.
(4) Pagkatapos gumawa ng mga pag-aakma sa paglalaan ng mga pondo
gaya ng itinatadhana ng mga talataan (1) hanggang (3) sa itaas, ang kagawaran
ay dapat maglaan ng anumang pondong natitira sa Sub-Kuwenta ng Ospital
sa mga ospital na hindi tumatanggap ng pinakamarami ng kanilang kita
mula sa katulad ng masaklaw na planong maagang binayaran na serbisyong
pangangalagang pangkalusugan ng grupo ng mga manggagamot batay sa
proporsiyon ayon sa kanilang mga kani-kanyang persentahe ng pagpopondo.
(c) Bago ang bawat paglalaan sa ilalim ng subdibisyon (b), ang mga
aktuwal na gastos ng kagawaran (kabilang ang anumang mga gastos ng
kagawaran na resulta ng mga singil sa ilalim ng Seksyon 11527 ng Kodigo sa
Pamahalaan) para sa pangangasiwa ng mga tadhana ng Kabanatang ito ay
dapat bayaran mula sa Sub-Kuwenta ng Ospital. Ang kabuuang pondong kinuha
para sa lahat ng mga gastos na pampangasiwaan sa ilalim ng subdibisyong ito
ay hindi dapat humigit sa kalahati ng isang porsiyento (0.5%) ng kabuuang
halaga na idineposito sa Sub-Kuwenta ng Ospital (hindi kasama ang anumang
multang kinulekta sa ilalim ng subdibisyon (h) ng Seksyon 1797.301) sa
naunang tatlong buwan.
(d) Ang isang karapat-dapat na ospital ay dapat gumamit ng mga
pondong natanggap sa ilalim ng Seksyong ito upang isulong lamang ang
tadhana ng mga emerhensiyang serbisyo sa paraan na katulad ng pagbabayad
para sa hindi pa nababayarang gastos ng pagkakaloob ng mga emerhensiyang
serbisyo at pagpapahusay o pagpapalawak ng mga emerhensiyang serbisyo,
pasilidad, o kagamitan. Ang mga naturang pondo ay hindi maaaring gamitin
upang bayaran ang higit sa hindi pa nababayarang gastos ng ospital sa
pagkakaloob ng mga emerhensiyang serbisyo, at walang pondo na maaaring
gamitin upang bayaran ang ospital sa pagkakaloob ng mga emerhensiyang
serbisyo kung saan ito ay tumatanggap ng pagbabayad sa pagkakaloob
ng mga naturang serbisyo at sumang-ayon na tanggapin ang naturang
pagbabayad bilang buong kabayaran. Walang pondo na maaaring gamitin
para sa kabayaran ng mga tagapagpaganap ng pangasiwaan ng ospital,
maliban sa mga tauhan na buong-oras na nagtatrabaho sa mga kagawaran ng
emerhensiya ng ospital. Walang pondo na maaaring gamitin para sa kagamitan
o kapital na pagpapahusay na hindi tuwirang may kaugnayan sa pagpapahusay
ng mga pasilidad ng kagawaran ng emerhensiya ng ospital o mga yunit ng
mahalagang pangangalaga. Ang isang karapat-dapat na ospital na pag-aari ng
isang pampublikong entidad ay maaaring gumamit ng mga pondong natanggap
nito sa ilalim ng Kabanatang ito upang kumuha ng pederal na panumbas na
pondo sa ilalim ng programang Medi-Cal, o anumang ibang pederal o pangestadong programang pangkalusugan na kasama ang pagsakop ng mga
emerhensiyang serbisyo at nagbabawas sa pasanin ng pagkakaloob ng mga
hindi pa nababayarang emerhensiyang serbisyo ng mga ospital at doktor.
(e)(1) Ang isang ospital ay hindi maaaring gumamit ng mga pondong
natanggap sa ilalim ng Artikulong ito upang dagdagan ang mga pagbabayad na
natatanggap ng mga doktor para sa mga serbisyo sa mga pasyenteng nakatala
sa mga programang Medicare o Medi-Cal, pero maaaring gamitin ang mga
naturang pondo upang magkaloob ng mga pagbabayad sa mga doktor para sa
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itinatawag na pagsakop ng mga emerhensiyang serbisyo sa lahat ng pasyente,
kabilang ang mga nakatala sa mga programang Medicare o Medi-Cal, gaya
ng itinatadhana ng subtalataan (2) sa ibaba. Ang mga naturang pagbabayad
sa mga doktor para sa itinatawag na pagsakop ay hindi dapat ituring na mga
pagbabayad para sa mga serbisyo.
(2) Ang isang ospital, sa tanging pagpapasiya nito, ay maaaring
gumamit ng mga pondong natatanggap nito sa ilalim ng Kabanatang ito upang
magkaloob ng kabayaran na makatarungan at makatwiran sa isang doktor sa
pagkakaloob ng itinatawag na pagsakop ng mga emerhensiyang serbisyo kung
ang namamahalang lupon ng ospital ay gumawa lamang ng mga sumusunod
na pagpapasiya:
(A) Ang halaga o antas ng pagbabayad ay makatwiran at kailangan para
sa ospital upang panatilihin ang pagsakop ng mga serbisyong medikal upang
pangalagaan ang mga pasyente na pumapasok sa ospital sa pamamagitan
ng kagawaran ng emerhensiya, o mga pasyente na may mga lumilitaw na
kondisyon na nangangailangan ng mga serbisyo ng mga tinawagang doktor
habang nasa ospital; at
(B) Ang paraan at halaga ng kabayaran sa sinumang doktor o mga
doktor ay sumusunod sa angkop ng batas.
(3) Ang namamahalang lupon ng isang ospital, sa tanging pagpapasiya,
bago pumasok sa kasunduan na bayaran ang isa o higit na doktor para sa
itinawag na pagsakop ng mga emerhensiyang serbisyo ay maaaring kunin
ang opinyon ng isang independiyenteng manunuri ng pananalapi na may
kadalubhasaan sa industriya ng ospital na ang iminungkahing halaga o antas
ng pagbabayad upang bayaran ang mga doktor sa ilalim ng iminungkahing
kasunduan ay makatarungan at makatwiran sa ilalim ng mga pangyayari. Kung
ang namamahalang lupon ng isang ospital ay pumili na kunin ang naturang
opinyon, dapat nitong pasabihan ang kagawaran sa sulat, at ang kagawaran
ay dapat, sa loob ng sampung araw ng pagtanggap ng nakasulat na kahilingan
ng ospital, magkaloob sa ospital na mga pangalan ng tatlong independiyenteng
manunuri ng pananalapi (na maaaring mga indibidwal o kompanya) mula sa
isang listahan ng mga naturang independiyenteng manunuri ng pananalapi na
kuwalipikadong mag-isyu ng naturang opinyon na itatatag at paninindigan nito.
Ang ospital ay dapat magkaloob ng listahan ng mga independiyenteng manunuri
ng pananalapi na natatanggap nito mula sa kagawaran sa Tagapagpaganap na
Komite ng organisadong mga tauhang medikal at ang mga tauhang medikal
na Tagapagpaganap na Komite ay dapat magkaroon ng labinlimang (15)
araw upang repasuhin ang listahan at gumawa ng maagang pagsalungat ng
isa sa mga independiyenteng manunuri ng pananalapi sa pamamagitan ng
pagpapasabi sa sulat sa namamahalang lupon ng ospital. Ang namamahalang
lupon ng ospital ay maaaring gumawa ng maagang pagsalungat sa isa sa
mga independiyenteng manunuri ng pananalapi. Kung ang dalawa sa tatlong
independiyenteng manunuri ng pananalapi ay napapailalim sa isang maagang
pagsalungat, ang namamahalang lupon ng ospital ay maaaring magpanatili
ng natitira lamang na independiyenteng manunuri ng pananalapi. Kung higit
sa isang independiyenteng manunuri ng pananalapi ay hindi napapailalim sa
isang maagang pagsalungat, dapat pasabihan ng ospital ang kagawaran at
ang kagawaran ay dapat pumili ng isa sa mga natitirang independiyenteng
manunuri ng pananalapi sa pamamagitan ng loterya. Sa naturang pangyayari,
ang ospital ay maaari lamang magpanatili ng independiyenteng manunuri ng
pananalapi na pinili ng loterya, maliban sa ang namamahalang lupon ng ospital
at ang mga tauhang medikal ng Tagapagpaganap na Komite ay sumasang-ayon
sa pagpapanatili ng ospital ng isa sa ibang mga independiyenteng manunuri ng
pananalapi sa listahan ng tatlong manunuri ng pananalapi na ipinagkaloob ng
kagawaran sa ospital. Ang piniling independiyenteng manunuri ng pananalapi
ay maaaring sumingil sa ospital ng isang makatwirang bayad upang mag-isyu
ng isang nakasulat na opinyon sa namamahalang lupon ng ospital tungkol sa
kung ang iminungkahing halaga o antas ng pagbabayad ay makatarungan at
makatwiran sa ilalim ng mga pangyayari. Kung ang naturang independiyenteng
manunuri ng pananalapi ay nagpalagay na ang iminungkahing halaga o antas
ng pagbabayad ay hindi makatarungan at makatwiran, kapag hiniling,ang
independiyenteng manunuri ng pananalapi ay maaaring maglarawan ng
mga halaga ng pagbabayad at mga antas na makatarungan at matwiran,
sa ilalim ng mga pangyayari, para sa ospital upang bayaran ang iba-ibang
uri ng doktor para sa itinawag na pagsakop. Ang ospital ay hindi maaaring
magbayad ng isang halaga o antas para sa itinawag na pagsakop ng mga
emerhensiyang serbisyo ng isang doktor na mas mataas sa anumang halaga
o antas na ipinasiya na makatarungan at makatwiran ng opinyon ng naturang
independiyenteng manunuri ng pananalapi, o hindi dapat magbayad ang
ospital ng mas mababa sa pinakamataas na nakasulat na alok sa doktor o mga
doktor na makatarungan o makatwiran.
(4) Ang isang ospital ay maaaring magbayad sa isang doktor para sa
pagkakaloob ng itinawag na emerhensiyang serbisyo sa pamamagitan lamang
ng isang nakasulat na kasunduan.
(5) Ang mga iniaatas ng subdibisyong ito ay kaugnay lamang ng
paggamit ng mga pondong natanggap ng mga karapat-dapat na ospital sa
ilalim ng Artikulong ito, at hindi umaaplay sa paggamit ng ibang mga pondo
ng ospital upang bayaran ang itinawag na pagsakop ng mga emerhensiyang
serbisyo ng mga doktor.
(f) Wala sa Kabanatang ito na dapat ipakahulugan na pipigil sa isang

ospital, sa tanging pagpapasiya nito, na magkaloob ng makatwirang kabayaran
sa isang doktor para sa pagkakaloob ng mga tauhang doktor ng emerhensiya
para sa kagawaran ng emerhensiya sa isang paraan na kaayon ng Batas sa
Gawaing Medikal, Kabanata 5 (nagsisimula sa Seksyon 2000) ng Dibisyon 2
ng Kodigo sa Negosyo at mga Propesyon.
(g) Ang namamahalang lupon ng ospital, sa pagsangguni sa mga
tauhang medikal ng ospital, ay dapat tumiyak ng angkop na pagsakop ng mga
serbisyong medikal sa loob ng mga kakayahan nito upang matugunan ang mga
pangangailangan ng emerhensiyang serbisyo ng mga pasyenteng ito gaya ng
iniaatas ng batas.
1797.305. Ang mga sumusunod na kahulugan ay dapat umaplay sa mga
katawagang ginamit sa Kabanatang ito:
(a) “Masamang-utang na gastos” ay nangangahulugang ang kabuuang
halaga ng mga kuwenta at papel de bangko na matatanggap na nabilang sa
isang taon ng kalendaryo ng isang karapat-dapat na ospital bilang kawalan
ng kredito, ginagamit ang anumang paraan na pangkaraniwang tinatanggap
para sa pagtantiya ng mga naturang halaga sa petsa na ang Batas na ito ay
nagkabisa, batay sa pagtanggi ng mga pasyente na magbayad, at iminultiplika
sa karapat-dapat na gastos-sa-singil na proporsiyon ng ospital.
(b) “Gastos sa pagsisikap sa programa para sa mahihirap ng county” ay
nangangahulugang ang halaga ng pangangalaga sa isang taon ng kalendaryo
ng isang karapat-dapat na ospital, ipinahayag sa mga dolyar at batay sa
buong itinatag na antas ng ospital, ipinagkaloob sa mahihirap na pasyente
na ang county ay responsable, ang ospital man ay isang ospital ng county o
isang di-county na ospital na nagkakaloob ng mga serbisyo sa mahihirap na
pasyente sa pakikipag-ayos sa isang county, iminultiplika sa gastos-sa-singil
na proporsiyon ng karapat-dapat na ospital.
(c) “Kawanggawang pangangalaga” ay nangangahulugang isang bahagi
ng pangangalaga na ipinagkakaloob ng isang ospital sa isang pasyente na ang
isang ikatlong partido na tagabayad ay hindi responsable at ang pasyente ay hindi
makabayad, at ang ospital ay walang inaasahang pagbabayad dito.
(d) “Gastos sa kawanggawang pangangalaga” ay nangangahulugang
ang mga halagang aktuwal na kinansela, ginagamit ang anumang paraan na
pangkaraniwang tinatanggap sa pagpapasiya ng mga naturang halaga sa
petsa na ang Batas na ito ay nagkabisa, ng isang karapat-dapat na ospital
sa isang taon ng kalendaryo para sa bahaging iyon ng pangangalaga na
ipinagkaloob sa isang pasyente na ang isang ikatlong partiong tagabayad ay
hindi responsable at ang pasyente ay hindi makabayad, iminultiplika sa gastossa-singil na proporsiyon ng karapat-dapat na ospital.
(e) “Patakaran sa kawanggawang pangangalaga” ay nangangahulugang
isang patakaran na pinagtibay ng ospital na nagtatatag ng pamantayan upang
maging karapat-dapat sa mga serbisyong kawanggawang pangangalaga na
ipinagkakaloob ng ospital.
(f) “Gastos-sa-singil na proporsiyon” ay nangangahulugang ang isang
proporsiyon na ipinapasiya sa paghahati ng mga gastos sa pagpapatakbo
ng karapat-dapat na ospital na ibinawas ang ibang kita sa pagpapatakbo sa
kabuuang kita sa pasyente para sa pinakahuling panahon ng pag-uulat.
(g) “Mga gastos sa pagpapatakbo” ay nangangahulugang ang
kabuuang gastos sa pagkakaloob ng pangangalaga ng ospital sa pasyente. Ang
mga gastos sa pagpapatakbo ay kabilang ang (nang walang limitasyon) mga
suweldo at sahod, mga banepisyo ng empleyado, mga propesyonal na bayad,
mga panustos, mga biniling serbisyo, pagbaba ng halaga, pag-arkila, interes
at ibang mga gastos.
(h) “Ibang kita sa pagpapatakbo” ay nangangahulugang kitang nilikha
ng mga pagpapatakbo ng pangangalagang pangkalusugan mula sa mga
serbisyo sa pangangalaga sa di-pasyente patungo sa mga pasyente at iba pa.
(i) “Kabuuang kita sa pasyente” ay nangangahulugang ang mga
kabuuang singil sa buong itinatag na presyo ng ospital para sa pagkakaloob ng
mga serbisyong pangangalaga sa pasyente at kabilang ang mga singil na may
kaugnayan sa mga propesyonal na serbisyo ng doktor na nakabase sa ospital.
(j) ”Karapat-dapat na ospital” o “ospital” ay nangangahulugang isang
ospital na lisensiyado sa isang pampubliko o pribadong entidad o tao sa ilalim
ng subdibisyon (a) ng Seksyon 1250 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan,
kabilang nang walang limitasyon, ang anumang ospital na lisensiyado sa
alinmang county, lunsod, distrito ng ospital, o ng mga Rehente ng Unibersidad
ng California (pero hindi kabilang ang alinmang ospital na lisensiyado
sa kagawaran ng Estado ng California, o sa pederal na pamahalaan) na
nagpapatakbo ng isang kagawaran ng emerhensiya o isang ospital ng mga bata
gaya ng nilinaw sa Seksyon 10727 ng Kodigo sa Kawanggawa ng Pamahalaan
at mga Institusyon.
(k) “Pagharap sa kagawaran ng emerhensiya” o “pagbisita sa
kagawaran ng emerhensiya” ay nangangahulugang harapang pakikipagugnayan ng pasyente at tagapagkaloob na may pangunahing responsibilidad
sa pagtasa at paggamot ng pasyente sa isang kagawaran ng emerhensiya at
gumagamit ng independiyenteng pagpapasiya sa pangangalaga ng pasyente.
Ang pagharap ng kagawaran ng emerhensiya o pagbisita ay ibinibilang para sa
bawat pasyente ng kagawaran ng emerhensiya, ang pasyente man ay tinanggap
bilang panloob na pasyente o ginamot at pinalabas bilang panlabas na
pasyente. Ang isang pagharap o pagbisita sa isang kagawaran ng emerhensiya
ay ibinibilang kung saan ang pasyente ay tumanggap ng mga serbisyo lamang
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na pumipili ng pinakamalaki ang pag-asang makaligtas.
(l) “Mga emerhensiyang serbisyo” o “mga emerhensiyang serbisyo ng
ospital” ay nangangahulugang lahat ng serbisyong ipinagkakaloob sa mga
pasyente sa isang kagawaran ng emerhensiya ng ospital at lahat ng ibang mga
serbisyo ng pasyente sa paggamot ng isang lumilitaw na kondisyong medikal
sa alinmang kagawaran o yunit ng isang ospital, kabilang ang, nang walang
limitasyon, anumang mga pamamaraan na kailangan upang iwasan ang
pagkawala ng buhay, seryosong kapansanan, matinding kirot hanggang ang
pasyente ay mapatatag at ilipat sa ibang pasilidad ng kalusugan o pinalabas.
(m) “Opisina” ay nangangahulugang ang Opisina ng PambuongEstadong Pagpaplano at Pagpapaunlad.
(n) “Kagawaran” ay nangangahulugang ang Kagawaran ng mga
Serbisyong Pangkalusugan.
(o) “Persentahe ng pagpopondo” ay nangangahalugang ang kabuuan
ng (1) persentahe ng emerhensiyang pangangalaga ng ospital ng karapatdapat na ospital (gaya ng nilinaw sa subdibisyon (s) sa ibaba) iminultiplika
sa isang paktor ng .50, idinagdag sa (2) persentahe ng pagsisikap ng naturang
ospital (gaya ng nilinaw sa subdibisyon (p) sa ibaba) iminultiplika ng isang
paktor ng .50, ang kabuuang ipinahayag bilang isang persentahe.
(p) “Sub-Kuwenta ng Ospital” o “Sub-Kuwenta ng mga Serbisyo ng
Ospital sa Emerhensiya at Trauma” ay nangangahulugang ang Sub-Kuwenta
ng mga Serbisyo ng Ospital sa Emerhensiya at Trauma ng Pondo ng Buwis sa
Tabako na itinatag alinsunod sa talataan (7) ng subdibisyon (c) ng Seksyon
30132.3 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis.
(q) “Pondo ng Buwis sa Tabako” ay nangangahulugang ang
Ipinagkakatiwalang Pondo ng Buwis sa Tabako ng 2006 na itinatag alinsunod
sa Seksyon 30132 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis.
(r) “Persentahe ng pagsisikap” ay nangangahulugang ang kabuuang
halaga ng kawanggawang pangangalaga ng karapat-dapat na ospital at ang
kabuuang halaga ng masamang-utang na gastos at ang gastos ng ospital sa
pagsisikap sa programa sa mahihirap ng county, bilang persentahe ng kabuuang
halaga ng gastos sa kawanggawang pangangalaga at ang kabuuang halaga ng
masamang-utang na gastos at ang kabuuang gastos sa pagsisikap sa programa
sa mahihirap ng county na iniulat sa pangwakas na anyo sa kagawaran ng
lahat ng karapat-dapat na ospital para sa katulad ng taon ng kalendaryo.
(s) “Persentahe ng emerhensiyang pangangalaga ng ospital” ay
nangangahulugang ang kabuuang mga pagharap ng kagawaran ng emerhensiya
ng isang karapat-dapat na ospital para sa pinakahuling taon ng kalendaryo na
ang naturang datos ay iniulat sa kagawaran sa pangwakas na anyo, bilang
isang persentahe ng lahat ng pagharap ng kagawaran ng emerhensiya na
iniulat sa pangwakas na anyo ng lahat ng karapat-dapat na ospital para sa
kaparehong taon ng kalendaryo. Sa kaso ng isang ospital ng mga bata na
hindi nagpapatakbo ng isang kagawaran ng emerhensiya at nagkakaloob
ng emerhensiyang paggamot sa isang pasyente na wala pang dalawampu’tisang taong guang sa ilalim ng pakikipag-ayos sa kagawaran ng emerhensiya
ng isang ospital na: (1) matatagpuan sa loob ng 1,000 yarda ng ospital ng
mga bata, at (2) ay alinman sa (A) nasa ilalim ng magkakasamang pag-aari
o kontrol sa ospital ng mga bata, o (B) ay nakipagkontrata sa ospital ng mga
bata upang magkaloob ng mga emerhensiyang serbisyo sa mga pasyente nito
na wala pang dalawampu’t-isang taon ang edad, ang ospital ng mga bata na
nagkakaloob ng mga emerhensiyang serbisyo sa naturang pasyente ay dapat
tumanggap ng kredito para sa pagharap ng kagawaran ng emerhensiya, at
hindi ang ospital na nagpapatakbo ng kagawaran ng emerhensiya.
(t) “Hindi pa nababayarang halaga ng pagkakaloob ng emerhensiyang
serbisyo” ay nangangahulugang ang pagkakaiba sa pagitan ng halaga ng
pagkakaloob ng mga emerhensiyang serbisyo ng ospital, ipinapasiya sa
pamamagitan ng pagmultiplika ng kabuuang singil sa pasyente para sa
pagkakaloob ng mga naturang serbisyo ng gastos-sa-singil na proporsiyon, at
ang halaga na aktuwal na natatanggap para sa pagkakaloob ng mga naturang
serbisyo, kung saan ang ospital ay hindi sumang-ayon na tanggapin ang
pagbabayad na natatanggap nito bilang buong kabayaran.
(u) “Doktor” ay nangangahulugang ang isang doktor at siruhano na
lisensiyado sa ilalim ng Batas sa Gawaing Medikal, Kabanata 5 (nagsisimula
sa Seksyon 2000) ng Dibisyon 2 ng Kodigo sa Negosyo at mga Propesyon.
1797.306. Ang isang ospital na tumatanggap ng mga pondo sa ilalim ng
Kabanatang ito ay dapat magpanatili ng isang nakasulat na rekord ng paggamit
nito ng lahat ng naturang pondo, na dapat makuha ng kagawaran kapag hiniling,
at makukuha para sa pagsisiyasat kapag hiniling ng publiko. Dapat ibalik ng
isang ospital sa kagawaran ang anumang pondo na natanggap nito sa ilalim ng
Kabanata na hindi nito ginagamit para sa mga layuning tinukoy sa loob ng isang
taon ng pagtanggap o sa kaso ng isang kapital na proyekto, ay hindi naitalaga
sa loob ng dalawang taon mula nang matanggap ng namamahalang lupon para
sa isang partikular na paggamit. Anumang hindi nagamit na pondo na ibinalik
sa kagawaran ay dapat ideposito sa Sub-Kuwenta ng mga Serbisyo ng Ospital
sa Emerhensiya at Trauma sa loob ng Ipinagkakatiwalang Pondo ng Buwis sa
Tabako ng 2006 para sa paglalaan sa mga karapat-dapat na ospital alinsunod sa
mga tadhana ng mga Seksyon 1797.304.
1797.307. Ang kagawaran ay maaaring magproklama at magpatibay
ng mga regulasyon upang ipatupad, bigyang-kahulugan at gumawa ng mga
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partikular na tadhana ng Artikulong ito alinsunod sa mga tadhana ng Batas
sa mga Pamamaraang Pampangasiwaan gaya ng nakalagay sa Kabanata
3.5 (nagsisimula sa Seksyon 11340) ng Bahagi 1 ng Dibisyon 3 ng Titulo
2 ng Kodigo sa Pamahalaan. Ang kagawaran ay hindi dapat magkaroon
ng awtoridad na magproklama ng mga may-kinalaman sa pagbabatas na
tuntunin, o magpatibay ng anumang tuntunin, patnubay, pamantayan, manwal,
utos, saligan, patakaran, pamamaraan o pagbibigay-kahulugan na hindi
kaayon ng mga tadhana ng Kabanatang ito. Ang Seksyong ito ay hindi dapat
bigyang-kahulugan na nagpapahintulot sa kagawaran na magpatibay ng mga
regulasyon (gaya ng nilinaw ng Seksyon 11342.600 ng Kodigo sa Pamahalaan)
bilang pagsalungat sa Seksyon 11340.5 ng Kodigo sa Pamahalaan.
1797.308. Walang ospital na maaaring tumanggap ng mga pondo sa
ilalim ng Kabanatang ito maliban kung ito ay sumusunod sa mga tadhana ng
Artikulo 2 (nagsisimula sa Seksyon 1797.309), na may kaugnayan sa pinansiyal
na tulong sa mga partikular na pasyenteng maliit ang kita.
Artikulo 2.

Mga Patakaran sa Kawanggawang Pangangalaga ng
Ospital at Pinansiyal na Tulong

1797.309. Par sa mga layunin ng Artikulong ito ang mga sumusunod na
pagpapakahulugan ay dapat umaplay:
(a) “Paglalaan” ay nangangahulugang paglalaan ng mga pondong
natanggap ng isang ospital sa ilalim ng Artikulo I (nagsisimula sa Seksyon
1797.300) ng Kabanatang ito.
(b) “May-diskuwentong pagbabayad” ay nangangahulugang ang halaga
ng pagbabayad pagkaraan ng pagbibigay ng diskuwento mula sa buong singil
para sa mga serbisyong inialay ng ospital sa mga pasyente na wala o hindi
sapat ang seguro at kuwalipakado sa ilalim ng patakaran sa may-diskuwentong
pagbabayad ng ospital.
(c) “Patakaran sa may-diskuwentong pagbabayad” ay nangangahulugang
isang patakaran na pinagtibay ng ospital na nagtatatag ng pamantayan sa
pagtanggap ng mga serbisyo para sa may-diskuwentong pagbabayad.
(d) “Pederal na antas ng kahirapan” ay nangangahulugang ang
pinakahuling patnubay ng kahirapan na pana-panahong pinagtitibay ng pederal
na Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao para sa pagpapasiya
ng pagiging karapat-dapat batay sa pananalapi para sa paglahok sa iba-ibang
programa batay sa laki ng pamilya gaya ng angkop sa California.
(e) “Ospital” ay nangangahulugang isang “karapat-dapat na ospital,”
gaya ng nilinaw ng subdibisyon (j) ng Seksyon 1797.305.
1797.309.5. Ang bawat ospital ay dapat sumunod sa mga tadhana ng
Artikulong ito sa buong taon ng kalendaryo kung saan ito ay tumanggap ng
paglalaan. Ang mga iniaatas ng Artikulong ito ay angkop lamang sa mga ospital
na tumanggap ng paglalaan, at hindi dapat ipakahulugan na naglilimita sa
kakayahan ng Lehislatura na magpatibay ng mga patakaran sa kawanggawang
pangangalaga o may-diskuwentong pagbabayad na angkop sa lahat ng ospital
ng malulubhang karamdaman bilang isang kondisyon ng paglilisensiya o
paglahok sa alinmang ibang programa ng estado.
1797.310. (a) Ang bawat ospital ay dapat magpanatili ng isang
maiintindihan, nakasulat na patakaran sa kawanggawang pangangalaga at
may-diskuwentong pagbabayad para sa mga pasyenteng maliit ang kita na
wala o hindi sapat ang seguro.
(b) Ang bawat patakaran sa kawanggawang pangangalaga ng ospital
at patakaran sa may-diskuwentong pagbabayad ay dapat na malinaw na
nagpapahayag ng pamantayan sa pagiging karapat-dapat ng estado batay
sa kita at pera ng pasyente, o kaayon ng pag-aplay ng pederal na antas ng
kahirapan, ng pamilya ng pasyente. Sa pagpapasiya ng naturang pagiging
karapat-dapat, maaaring isaalang-alang ng isang ospital ang kita at mga
kayamanang pera ng pasyente, o ng pamilya ng pasyente. Para sa mga layunin
ng naturang pagpapasiya, ang mga kayamanang pera ay hindi dapat kasama
ang mga plano sa pagreretiro o ipinagpalibang kabayaran na kuwalipikado
sa ilalim ng Kodigo sa Panloob na Kita, o hindi-kuwalipikadong planong
ipinagpalibang kabayaran. Dagdag dito, ang unang sampung libong dolyar
($10,000) ng kayamanang pera ng isang pasyente o pamilya ng pasyente
ay hindi dapat ibilang sa pagpapasiya ng pagiging karapat-dapat; o ang
limampung porsiyento (50%) ng naturang kayamanan sa unang sampung libong
dolyar ay ibilang sa pagpapasiya ng pagiging karapat-dapat. Ang patakaran
ay dapat ding magsaad ng prosesong ginagamit ng ospital upang ipasiya kung
ang isang pasyente ay karapat-dapat para sa kawanggawang pangangalaga o
may-diskuwentong pagbabayad.
(c) Ang mga pasyente na nasa o mas mababa sa tatlong daan limampung
porsiyento (350%) ng pederal na antas ng kahirapan ay dapat na karapat-dapat
na mag-aplay para sa lumahok sa ilalim ng bawat patakaran sa kawanggawang
pangangalaga o patakaran sa may-diskuwentong pagbabayad ng ospital.
Gayunman, ang mga rural na ospital, gaya ng nilinaw ng Seksyon 124840, ay
maaaring magtatag ng mga antas ng pagiging karapat-dapat sa pinansiyal
na tulong at kawanggawang pangangalaga sa mas mababa sa tatlong daan
limampung porsiyento (350%) ng pederal na antas ng kahirapan gaya ng angkop
upang panatilihin ang integridad ng kanilang pananalapi at pagpapatakbo.
(d) Kung walang anumang pagbabawal ng regulasyon, ang bawat
ospital ay dapat maglimita sa mga inaasahang pagbabayad ng mga serbisyo

(PANUKALA 86 IPINAGPAPATULOY)

Teksto ng mga Iminumungkahing Batas

na ipinagkakaloob nito sa sinumang pasyente na nasa o mas mababa sa
tatlong daan limampung porsiyento (350%) ng pederal na antas ng kahirapan
na karapat-dapat sa ilalim ng patakaran sa may-diskuwentong patakaran
sa mas malaki sa halaga ng pagbabayad na tatanggapin ng ospital para
sa pagkakaloob ng mga naturang serbisyo mula sa Medicare o anumang
ibang programang pangkalusugan ng mga benepisyong pangkalusugan na
iniisponsor ng pamahalaan kung saan ang ospital ay kalahok. Kung ang
ospital ay nagkakaloob ng isang serbisyo na walang matatag na pagbabayad
ng Medicare o anumang ibang programang benepisyong pangkalusugan na
iniisponsor ng pamahalaan kung saan ang ospital ay kalahok, ang ospital ay
dapat magtatag ng isang angkop na may-diskuwentong pagbabayad.
(e) Ang isang ospital ay dapat gumamit ng pinakamahusay na pagsisikap
na tiyakin na ang lahat ng patakaran sa pinansiyal na tulong ay ginagamit
nang hindi pabagu-bago.
(f) Sinumang pasyente, o ang legal na kinatawan ng pasyente, naghahanap
ng alinman sa kawanggawang pangangalaga o may-diskuwentong pagbabayad
ay dapat magkaloob sa ospital ng impormasyon tungkol sa mga benepisyong
pangkalusugan, katayuan sa pananalapi at ibang impormasyon na makatwiran
at kailangan para makagawa ang ospital ng pagpapasiya tungkol sa katayuan
ng pasyente kaugnay ng patakaran sa kawanggawang pangangalaga ng
ospital, patakaran sa may-diskuwentong pagbabayad, o pagiging karapatdapat sa mga programang iniisponsor ng pamahalaan. Para sa mga layunin ng
pagpapatunay ng kita, ang isang pasyente o legal na kinatawan ng pasyente, ay
dapat magkaloob ng pagpapatunay ng kita ng pasyente o pamilya ng pasyente.
Ang makatwiran at kailangang impormasyon tungkol sa kayamanang pera ay
maaaring kabilang ang mga numero ng kuwenta para sa lahat ng kayamanang
pera, pero hindi dapat kasama ang mga plano sa pagreretiro o ipinagpalibang
kabayaran na kuwalipikado sa ilalim ng Kodigo sa Panloob na Kita, o hindikuwalipikadong planong ipinagpalibang kabayaran. Ang mga ospital ay
maaaring humingi ng mga pagtalikdan o pagpapalabas mula sa pasyente, o
sa pamilya ng pasyente, nag-aawtorisa sa ospital na kumuha ng impormasyon
tungkol sa kuwenta mula sa pinansiyal o pangkomersiyong institusyon, o ibang
mga entidad na humahawak o nagpapanatili ng mga kayamanang pera upang
mapatotohanan ang halaga ng mga ito.
(g) Ang pagiging karapat-dapat sa kawanggawang pangangalaga at
mga may-diskuwentong pagbabayad ay maaaring ipasiya anumang oras na
matanggap ng ospital ang lahat ng impormasyong kailangan upang ipasiya ang
pagiging karapat-dapat ng pasyente sa ilalim ng mga angkop na patakaran nito.
(h) Sa pagpapasiya ng pagiging karapat-dapat ng pasyente para sa
pinansiyal na tulong, ang isang ospital ay dapat tumulong sa pasyente sa
pagpapasiya kung siya ay karapat-dapat para sa mga programang iniisponsor
ng pamahalaan.
1797.311. (a) Ang bawat ospital ay dapat magpaskil ng paunawa
tungkol sa kahandaan ng patakaran nito sa may-diskuwentong pagbabayad
at patakaran sa kawanggawang pangangalaga. Ang mga paunawang ito ay
dapat ipaskil sa mga lokasyon na madaling makita sa buong ospital, kabilang
ang, pero hindi limitado sa, mga pagtanggap at pagparehistro ng pasyente, sa
opisina ng pagsingil, sa kagawaran ng emerhensiya at ibang mga kapaligiran
ng panlabas na pasyente.
(b) Ang bawat nakapaskil na paunawa tungkol sa mga patakaran sa
pinansiyal na tulong ay dapat magtaglay ng maiikling tagubilin kung paano
mag-aaplay para kawanggawang pangangalaga o sa isang may-diskuwentong
pagbabayad. Ang bawat paunawa ay kailangang kabilang ang isang numero ng
telepono ng matatawagan na maaaring tawagan ng isang pasyente o miyembro
ng pamilya upang makakuha ng karagdagang impormasyon.
(c) Ang isang ospital ay dapat magsanay ng mga angkop na tauhan
tungkol sa patakaran sa may-diskuwentong pagbabayad. Ang pagsasanay ay
dapat ipagkaloob sa lahat ng tauhan na tuwirang nakikipag-ugnayan sa mga
pasyente tungkol sa mga singil sa kanila ng ospital.
(d) Dapat ihanda ng bawat ospital ang mga patakaran nito sa
kawanggawang pangangalaga at may-diskuwentong pagbabayad sa mga
angkop na ahensiya ng mga serbisyong pangkalusugan at pantao ng komunidad
at ibang mga organisasyon na tumutulong sa mga pasyenteng maliit ang kita.
1797.312. (a) Ang bawat ospital ay dapat magkaroon ng isang
nakasulat na patakaran tungkol sa kung kailan at sa ilalim ng aling awtoridad
na ang utang ng pasyente ay isinusulong para sa pagkulekta, at dapat gawin
ang pinakamahusay na pagsisikap upang matiyak na ang mga kuwenta ng
pasyente ay inaayos nang makatarungan at hindi pabagu-bago.
(b) Ang bawat ospital ay dapat magtatag ng isang nakasulat na
patakaran na naglilinaw ng mga pamantayan para sa pagkulekta ng utang, at
dapat kumuha ng isang nakasulat na kasunduan mula sa alinmang ahensiya
na kumukulekta ng mga dapat matanggap ng ospital na ito ay sumusunod
sa mga pamantayan ng ospital at saklaw ng mga gawain. Sa pagpapasiya
ng halaga ng isang utang na maaaring hangaring mabawi ng isang ospital
mula sa pasyenteng karapat-dapat sa ilalim ng patakaran sa kawanggawang
pangangalaga o patakaran sa may-diskuwentong pagbabayad, maaari lamang
isaalang-alang ng ospital ang kita at kayamanang pera na nililimitahan ng
subdibisyon (b) ng Seksyon 1797.310.
(c) Sa panahon ng pagsingil, ang bawat ospital ay dapat magkaloob

sa lahat ng maliit ang kita at walang-segurong pasyente, kung paanong
ang katulad ay nilinaw sa mga patakarang pinagtibay ng ospital tungkol sa
pagiging karapat-dapat sa kawanggawang pangangalaga at may-diskuwentong
pagbabayad, ang katulad na impormasyon tungkol sa mga serbisyo at mga
singil na ipinagkakaloob sa lahat ng ibang mga pasyente na tumatanggap ng
pangangalaga sa ospital.
(d) Kapag nagpapadala ng singil sa isang pasyente, dapat isama ng
bawat ospital ang: (1) isang pahayag na nagpapabatid na kung ang pasyente
ay nakakatugon sa isang partikular na iniaatas sa maliit ang kita na ang
pasyente ay maaaring karapat-dapat para sa isang programang iniisponsor
ng pamahalaan o para sa pinansiyal na tulong mula sa ospital; at (2) isang
pahayag na nagkakaloob sa pasyente ng pangalan at numero ng telepono
ng isang empleyado ng ospital o opisina mula kung saan o kung kanino ang
pasyente ay maaaring makakuha ng impormasyon tungkol sa mga patakaran
sa pinansiyal na tulong ng ospital para sa mga pasyente at kung paano magaaplay para sa naturang tulong.
(e) Para sa mga pasyente na nakukumpleto ng aplikasyon na naghihintay
ng alinman sa segurong iniisponsor ng pamahalaan o para sa pagiging
karapat-dapat sa ilalim ng sariling kawanggawang pangangalaga ng ospital o
mga patakaran sa may-diskuwentong pagbabayad, ang isang ospital ay hindi
dapat na sadyang magpadala ng singil na ito sa pasyente sa isang ahensiya ng
pagkulekta bago ang 120 araw mula sa panahon ng naunang pagsingil, at nang
hindi muna gumawa ng higit sa isang pagtatangka na kulektahin ang singil,
o habang ang kinumpletong aplikasyon ay inihahanda ng isang ahensiya ng
pamahalaan o ng ospital.
(f) Kung ang isang pasyente ay naging kuwalipikado sa ilalim ng
patakaran sa kawanggawang pangangalaga o may-diskuwentong pagbabayad
ng ospital at matapat na nagtatangkang bayaran ang natitirang singil sa
ospital sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol sa makatwirang plano
sa pagbabayad o sa pamamagitan ng paggawa ng mga bahagi-lamang
na pagbabayad ng isang makatwirang halaga, ang ospital ay hindi dapat
magpadala ng hindi pa nababayarang singil sa alinmang ahensiya ng pagsingil
kung alam ng ospital na ang paggawa nito ay makakaapekto nang masama sa
kredito ng pasyente.
(g) Ang ospital o ahensiya ng pagsingil na kumikilos sa ngalan ng ospital
ay hindi dapat, sa pagharap sa mga pasyenteng karapat-dapat sa mga patakaran
ng kawanggawang pangangalaga o may-diskuwentong pagbabayad ng ospital,
na gumamit ng pagkuha ng sahod o mga lien sa mga pangunahing tirahan bilang
isang paraan ng pagkulekta sa mga hindi pa nababayarang singil ng ospital.
Ang iniaatas na ito ay hindi humahadlang sa mga ospital na pagsikapan ang
pagbabayad mula sa ikatlong-partidong pakikipag-ayos ng liabilidad o kaugnay
ng bayad pinsala o ibang mga legal na responsableng partido.
(h) Anumang pinalawig na mga plano sa pagbabayad na iniaalay ng
isang ospital upang tulungan ang mga pasyenteng karapat-dapat sa ilalim ng
patakaran sa kawanggawang pangangalaga o may-diskuwentong pagbabayad,
o anumang ibang patakaran na pinagtibay ng ospital para sa pagtulong sa mga
pasyenteng maliit ang kita na wala o hindi sapat ang seguro sa pag-aayos ng
mga dapat ay nabayaran nang singil ng ospital, ay dapat na walang interes.
1797.313. (a) Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng batas, ang
mga halagang binabayaran ng mga partido para sa mga serbisyong resulta ng
binawasan o tinalikdang singil sa ilalim ng patakaran sa may-diskuwentong
pagbabayad o kawanggawang pangangalaga ay hindi dapat bumuo ng
magkakatulad, inilathala, namamayani, o pangkaraniwang singil ng ospital, ang
pangkaraniwang bayad sa pangkalahatang publiko, o ang mga singil sa mga diMedi-Cal na bumili sa ilalim ng mga maihahambing na pangyayari; at hindi dapat
gamitin upang kalkulahin ang panggitna ng di-Medicare o Medi-Cal na singil,
para sa mga layunin ng anumang limitasyon sa pagbabayad sa ilalim ng pederal
na programang Medicare, ang programang Medi-Cal o anumang ibang pederal
o tinutustusan ng estado na programang pangangalagang pangkalusugan.
(b) Wala sa Artikulong ito na dapat ipakahulugan na nagbabawal sa
isang ospital na magkakatulad na magpataw ng mga singil mula sa itinatag
na iskedyul ng singil o inilathalang presyo o ang Artikulong ay hindi dapat
humadlang sa pagkilala ng itinatag na iskedyul ng singil o inilathalang
presyo ng ospital para sa mga layunin na iaplay ang anumang limitasyon sa
pagbabayad, halaga ng pansamantalang pagbabayad, o ibang kalkulasyon ng
pagbabayad na batay sa mga presyo ng ospital o mga singil sa ilalim ng MediCal, Medicare, kabayaran ng manggagawa, o ibang pederal, pang-estado o
lokal na pampublikong programa ng mga benepisyong pangkalusugan.
(c) Kung ang anumang iniaatas ng Artikulong ito ay magresulta
sa isang pederal na pagpapasiya na ang itinatag na iskedyul ng singil o
inilathalang presyo ng ospital ay hindi ang pangkaraniwan o namamayaning
singil para sa mga serbisyo ng ospital, ang iniaatas na pinag-uusapan ay
hindi dapat magkabisa. Ang kagawaran ay dapat maghangad ng pederal
na patnubay tungkol sa paggawa ng pagbabago sa iniaatas na pinaguusapan. Lahat ng ibang mga iniaatas sa Artikulong ito ay dapat manatiling
may-bisa.
SEK. 10. Pangangalaga ng mga Umiiral na Pagpopondo
Ang Seksyon 16950.2 ay idinaragdag sa Artikulo 3 ng Kabanata 5 ng
Bahagi 4.7 ng Dibisyon 9 ng Kodigo sa Kawanggawa ng Pamahalaan at mga
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Institusyon, upang mabasang:
16950.2. (a) Ang isang halaga, kapantay ng halagang inilaan at
ipinamahagi alinsunod sa Seksyon 39.1 ng Kabanata 80 ng mga Batas ng 2005,
dalawampu’t-apat na milyon walong daan tatlong libong dolyar ($24,803,000),
ay dapat ilipat at ilaan alinsunod sa subdibisyon (b) mula sa mga kuwenta sa
loob ng Pondo ng Dagdag na Buwis sa Produktong Tabako (nagsisimula sa
Seksyon 30122 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis) gaya ng mga sumusunod:
(1) Dalawampung milyon dalawang daan dalawampu’t-pitong libong
dolyar($20,227,000) mula sa Kuwenta ng mga Serbisyo ng Ospital.
(2) Apat na milyon limang daan pitumpu’t-anim na libong dolyar
($4,576,000) mula sa Kuwenta ng mga Serbisyo ng Ospital.
(b) Ang mga pondong tinukoy sa subdibisyon (a) ay dapat ilaan na ayon
sa proporsiyon gaya ng mga sumusunod:
(1) Dalawampu’t-dalawang milyon tatlong daan dalawampu’t-apat na
libong dolyar ($22,324,000) ay dapat pangasiwaan at ilaan para ipamahagi sa
pamamagitan ng Programang Pangangalagang Pangkalusugan Para sa mga
Mahihirap ng California (CHIP), Kabanata 5 (nagsisimula sa Seksyon 16940)
ng Bahagi 4.7 ng Dibisyon 9 ng Kodigo sa Kawanggawa ng Pamahalaan at
mga Institusyon.
(2) Dalawang milyon apat na raan pitumpu’t-siyam na libong dolyar
($2,479,000) ay dapat pangasiwaan at ilaan sa pamamagitan ng Programang
Rural na mga Serbisyong Pangkalusugan, Kabanata 4 (nagsisimula sa
Seksyon 16930) ng Bahagi 4.7 ng Dibisyon 9 ng Kodigo sa Kawanggawa ng
Pamahalaan o mga Institusyon.
(c) Ang paglipat na ito ay dapat gawin sa Hunyo 30 ng unan taon ng
pananalapi kasunod ng pagpapatibay ng Batas na ito, at sa Hunyo 30 ng
bawat taon ng pananalapi pagkaraan. Ang mga pondong inilipat ay patuloy
na ilalaan nang hindi isinasaalang-alang ang mga taon ng pananalapi para sa
mga layunin na nakasaad sa bawat naturang kuwenta.
(d)(1) Ang mga pondong inilaan sa seksyong ito mula sa Sub-Kuwenta
ng Emerhensiyang Pangangalaga na mga Serbisyo ng Doktor at Pondo ng
Dagdag na Buwis sa sa Sigarilyo at mga Produktong Tabako ay dapat lamang
gamitin para sa pagbabayad ng mga nawala sa doktor sa pagkakaloob ng
hindi nabayarang emerhensiyang serbisyo sa pangkalahatang ospital ng
malulubhang karamdaman na nagkakaloob ng basiko, masaklaw, o nakaabang
na mga emerhensiyang serbisyo, gaya ng nilinaw sa Seksyon 16953 ng Kodigo
sa Kawanggawa ng Pamahalaan at mga Institusyon. Ang mga pondo ay dapat
ilipat sa Kuwenta ng mga Serbisyo ng Doktor sa Pondo ng Emerhensiyang
Serbisyong Medikal na itinatag alinsunod sa mga Seksyon 16951 at 16952 ng
Kodigo sa Kawanggawa ng Pamahalaan at mga Institusyon, at dapat bayaran
lamang sa mga doktor na tuwirang nagkaloob ng emerhensiyang serbisyong
medikal sa mga pasyente, batay sa mga kahilingan na iniharap o isang kasunod
na pagtutugma ng kahilingan. Ang mga pagbabayad ay dapat gawin gaya ng
itinatadhana sa mga Seksyon 16951 hanggang 16959, inklusibo, ng Kodigo sa
Kawanggawa ng Pamahalaan at mga Institusyon, at ang mga pagbabayad ay
dapat gawin nang pantay, nang walang pagtatangi sa sinumang partikular na
doktor o grupo ng mga doktor.
(2) Kung ang isang county ay may Nagpapayong Komite sa
Pondo ng EMS na kabilang ang pareho ng mga emerhensiyang doktor at
emerhensiyang kagawaran na tinatawag na pansuportang pangkat ng mga
doktor, at kung ang komite ay lubos na nag-aproba, ang tagapangasiwa
ng Pondo ng EMS ay maaaring lumikha ng isang espesyal na iskedyul ng
bayad at pamantayan sa pagsusumite ng kahilingan para sa pagbabayad ng
mga serbisyong ipinagkaloob sa walang-segurong pasyente ng trauma, sa
kondisyon na hindi hihigit sa labinlimang porsiyento (15%) ng mga kita sa
buwis sa tabako na inilaan sa Pondo ng EMS ng county ay ipinamamahagi sa
pamamagitan nitong espesyal na iskedyul ng bayad, na ang lahat ng doktor
na nagkaloob ng mga serbisyo sa trauma ay karapat-dapat magsumite ng
mga kahilingan para sa pagbabayad sa ilalim nitong espesyal na iskedyul ng
bayad, at walang kahilingan ng doktor na maaaring bayaran ng mas mataas
sa limampung porsiyento (50%) ng mga nawala sa ilalim nitong espesyal na
iskedyul ng bayad.
SEK. 11. Susog
(a) Maliban kung itinatadhana pagkaraan nito, ang Batas na ito ay maaari
lamang susugan ng mga manghahalal alinsunod sa Artikulo II, Seksyon 10(c)
ng Konstitusyon ng California.
(b) Sa kabila ng subdibisyon (a), maaaring susugan ng Lehislatura ang
mga Seksyon 8 at 9 ng Batas na ito upang isulong ang mga layunin nito sa
pamamagaitan ng isang batas na ipinasa sa bawat kapulungan sa pamamagitan
ng botong pagtawag sa pangalan na ipinasok sa talaan, apat-na-ikalimang
bahagi ng mga miyembro ay sumang-ayon.
(c) Sa kabila ng subdibisyon (a) at (b) maaaring susugan ng Lehislatura
ang Artikulo 2 (nagsisimula sa Seksyon 1797.309) ng Kabanata 4.5 ng Dibisyon
2.5 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan upang isulong ang mga layunin nito
sa pamamagitan ng isang batas na ipinasa sa bawat kapulungan sa pamamagitan
ng botong pagtawag sa pangalan na ipinasok sa talaan, dalawang-ikatlo ng mga
miyembro ay sumang-ayon.
(d) Sa kabila ng mga subdibisyon (a), (b), at (c), maaaring susugan ng
Lehislatura ang mga Seksyon 6 at 7 ng Batas na ito upang isulong ang mga
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layunin nito sa pamamagitan ng isang batas na ipinasa sa bawat kapulungan
ng botong pagtawag sa mga pangalan na ipinasok sa talaan, karamihan ng mga
miyembro ay sumang-ayon, maliban sa ang Lehislatura ay hindi maaaring
susugan ang subdibisyon (b) ng Seksyon 12693.992 ng Kodigo sa Seguro na
idinagdag ng Seksyon 6 ng Batas na ito o subdibisyon (a) o talataan (1) ng
subdibisyon (c) ng Seksyon 1246 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan na
idinagdag ng Seksyon 7 ng Batas na ito.
SEK. 12. Mga Pagtukoy sa Batas
Maliban kung nakasaad, lahat ng pagtukoy sa batas na ito sa mga umiiral
na batas ay tumutukoy sa mga batas gaya nang umiiral ito noong Disyembre
31, 2005.
SEK. 13. Kakayahang Ihiwalay
Kung may tadhana sa batas na ito, o bahagi nito, na sa anumang dahilan ay
ipinasiyang walang-bisa o labag sa konstitusyon, ang mga natitirang tadhana ay
hindi dapat maapektuhan, kundi dapat manatiling may buong puwersa at epekto,
at sa layuning ito ang mga tadhana ng Batas na ito ay maaaring ihiwalay.
SEK. 14. Mga Kasalungat na Panukala
(a) Ang panukalang ito ay hinahangad na maging masaklaw. Hangarin
ng mga Tao na kung ang panukalang ito at ibang inisyatibong panukala o mga
panukala na may kaugnayan sa kaparehong paksa ay lumitaw sa kaparehong
pambuong-estadong halalan, ang mga tadhana ng ibang panukala o mga
panukala ay dapat ituring na kasalungat ng panukalang ito. Kung ang panukalang
ito ay tumanggap ng mas maraming bilang ng mga sumasang-ayong boto, ang
mga tadhana ng panukalang ito ay dapat mamayani sa kabuuan nito, at lahat ng
tadhana ng ibang panukala o mga panukala ay dapat na walang-bisa.
(b) Kung ang panukalang ito ay inaprobahan ng mga botante pero
napawalang-saysay ng batas ng anumang ibang kasalungat na panukala sa
balota na inaprobahan ng mga botante sa kaparehong halalan, at ang kasalungat
na panukala sa balota ay ipinasiyang walang-bisa sa huli, ang panukalang ito
ay dapat na maging nagpapatupad sa sarili at dapat bigyan ng buong puwersa
ng batas.
SEK. 15. Pagsang-ayon sa Konstitusyon ng Estado
Ang Seksyon 14 ay idinaragdag sa Artikulo XIII B ng Konstitusyon ng
California, upang mabasang:
SEK. 14. (a) “Mga paglalaang napapailalim sa limitasyon” ng bawat
entidad ng pamahalaan ay hindi dapat kabilang ang mga paglalaan ng kita
mula sa Batas ng 2006 sa Buwis sa Tabako. Walang pag-aakma sa limitasyon
sa paglalaan ng anumang entidad ng pamahalaan na dapat iatas alinsunod
sa Seksyon 3 bilang resulta ng kitang idineposito sa o inilalaan mula sa
Ipinagkakatiwalang Pondo ng Buwis sa Tabako ng 2006.
(b) Ang buwis na nilikha ng Batas ng 2006 sa Buwis sa Tabako at ang
kita mula dito ay hindi dapat ituring na mga kita ng Pangkalahatang Pondo
para sa mga layunin ng Seksyon 8 ng Artikulo XVI.
(c) Ang pamamahagi ng mga pera sa Ipinagkakatiwalang Pondo ng
Buwis sa Tabako ng 2006 o alinman sa mga Kuwenta o Sub-Kuwenta na nilikha
dito, ay dapat gawin alinsunod sa Batas ng 2006 sa Buwis sa Tabako sa kabila
ng anumang ibang tadhana ng Konstitusyong ito.
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Ang inisyatibong panukalang ito ay iniharap sa mga tao ng California
alinsunod sa mga tadhana ng Seksyon 8 ng Artikulo II ng Konstitusyon
ng California.
Ang inisyatibong panukalang ito ay nagdaragdag ng mga seksyon
sa Konstitusyon ng California, nagsususog, nagpapawalang-saysay, at
nagdaragdag sa mga seksyon sa Kodigo sa mga Pampublikong Tagapagdulot,
at nagdaragdag ng mga seksyon sa Kodigo sa Kita at Pagbubuwis; dahil dito,
ang mga umiiral na tadhana na iminumungkahing tanggalin ay nilimbag sa
tipong pantanggal at ng mga bagong tadhanang iminumungkahing idagdag ay
nilimbag sa tipong italika upang ipabatid na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS
ANG BATAS SA MALINIS NA ALTERNATIBONG ENERHIYA
SEKSYON 1. TITULO.
Ang panukalang ito ay dapat makilala na “Batas sa Malinis na
Alternatibong Enerhiya.”
SEK. 2. MGA NAPAG-ALAMAN AT PAGPAPAHAYAG.
Napag-alaman at ipinahahayag ng mga tao ng California ang
mga sumusunod:
A. Ang mga taga-California ay humaharap sa isang malubhang krisis sa
enerhiya. Noong 2005, ang presyo ng langis ay halos nagdoble at ang halaga
ng isang galon ng gas ay tumaas ng higit sa $3 sa ilang lugar, naging sanhi
ng labis na pinansiyal na kahirapan sa mga ordinaryong mamimili habang ang
malalaking kompanya ng langis ay nag-uulat ng mga rekord na tubo.
B. Ang pangangailangan natin ng enerhiya ay mabilis na lumalaki habang
ang ating panustos na enerhiya ay lumiliit, at patuloy tayong lalong nagiging
nakadepende sa langis ng ibang bansa.
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C. Ang ating sobrang pagkadepende sa mga gatong na labi ng halaman
at hayop ay nagpapataw ng mga gastos na pangkabuhayan, pangkapaligiran,
at panlipunan. Ang mga sasakyan na malakas magparumi na tulad ng mga bus
at trak na diesel ay lumilikha ng malaking pagdumi na nagbabanta ng mga
sakit sa baga at hika sa kalusugan ng ating mga pamilya at bata. Ang mga
ito ay maaari at dapat palitan ng mga sasakyang gumagamit ng malinis na
alternatibong gatong.
D. Ang California ay ang tanging malaking tagalikha ng langis na estado
sa bansa na hindi nagpapataw ng isang maihahambing na bayad sa langis
na nilikha sa mga balon nito. Ang mga tagalikha ng langis sa California ay
nagtatamasa sa labis na tubo sa kapinsalaan ng mga mamimili at nagbabayad
ng buwis sa California.
E. Ang isang pagtasa na binabayaran ng malalaking kompanya ng langis
sa California sa kanilang mga sobrang tubo ay isang subok na paraan upang
mabawi ang ilan sa mga kitang ito nang hindi nagtataas ng mga presyo para
sa mga mamimili. Ang California ay ang nag-iisa sa nangungunang limang
estado na tagalikha ng langis sa bansa na walang maihahambing na pagtasa sa
mga tagalikha ng langis. Ang mga pagtasang ito ay napatunayang imposible
para sa malalaking kompanya ng langis na “ipasa” sa mga mamimili sa anyo
ng matataas na presyo ng gas sa istasyon dahil ang mga presyo ng langis ay
itinatakda sa pandaigdig na pamilihan nang hindi isinasaalang-alang ang
panrehiyon o lokal na gastos o mga pagtasa.
F. Ang mga mamimili ay dapat protektahan laban sa anumang pagtatangka
na paghuhuthot sa presyo ng malalaking kompanya ng langis kung tangkain
nila na ipasa ang mga gastos nila sa pagtasa sa pamamagitan ng pagtataas ng
mga presyo sa istasyon.
G. Ang mga nalikom mula sa pagtasa sa mga sobrang tubo ng mga
kompanya ng langis sa California ay dapat gamitin upang bawasan ang
pagkonsumo ng petrolyo, itaguyod ang pagpapaunlad at paggamit ng malilinis
na alternatibong gatong, mga sasakyang gumagamit ng malinis na alternatibong
gatong, at mga teknolohiya ng nababagong enerhiya, at pahusayin ang pagkaepisyente ng enerhiya sa California.
H. Ang isang malinis, malusog sa kapaligiran na ekonomiya ng enerhiya
na may lubos na pinahusay na pagka-episyente ng enerhiya ay isang mahalaga,
maka-negosyong hangarin. Dahil ang mga reserba ng mga gatong na labi ng
hayop at halaman ay may hangganan, at ang pandaigdig na paghahangad para
sa enerhiya ay lumalaki, ang tanging katanungan ay kailan—hindi kung—
gagawin natin ang ating ekonomiya na episyente sa enerhiya at lilipat sa
mga nababagong enerhiya at kukuha ng mas marami mula sa mas kaunting
enerhiya. Pero ang mga pulitiko sa Washington ay nabigong mag-alay na
bisyonaryong pamumuno para sa kalayaan sa enerhiya o upang anihin ang mga
gantimpalang pangkabuhayan ng maagang aksyon sa mahalagang sektor na ito
ng teknolohiya.
I. Ang pagkadepende ng Estados Unidos sa langis ng ibang bansa
ay isang seryosong panganib sa pambansang seguridad ng Estados Unidos,
nakakahadlang sa patakarang panlabas , at isang patuloy na banta sa ekonomiya
ng Estados Unidos. Dahil sa 60% ng petrolyo na kasalukuyang ginagamit ng
Estados Unidos ay nanggagaling sa mga angkat sa ibang bansa, at dahil ang
California ay ang pinakamalaking tagagamit ng mga produktong petrolyo,
dapat nating gawin ang ating bahagi upang harapin ang mga pambansang
problemang ito.
J. Ang higit pang pag-antala sa pagsisimula ng paglipat sa malinis,
episyente, at nababagong enerhiya ay naglalagay sa California at sa Estados
Unidos sa panganib para sa kaguluhang pangkabuhayan, at inililipat ang
pagkakataon para sa pamumuno sa teknolohiya at industriya ng enerhiya sa
ibang mga mas pro-aktibong bansa, kaya pinatatagal ang ating pagkadepende
sa mga pinagkukunan ng enerhiya sa ibang bansa.
K. Ang paglipat sa isang ekonomiya ng nababagong enerhiya ay
lumilikha ng pagkakataon para magkaroon ang California ng pakinabang na
pangkabuhayan, panlipunan, at pagkapaligiran. Ang mga teknolohiya ng
malinis na alternatibong enerhiya na tulad ng solar, hangin, at haydrogen, at
mga sasakyang gumagamit ng malinis na alternatibong gatong na tulad ng mga
haybrid at mga kotse at trak na pinatatakbo ng biyo-gatong ay makukuha ngayon
at makakatulong na bawasan ang ating pagkadepende sa langis at gasolina.
L. Ang kasaysayan ng California sa pagbabago sa teknolohiya at
pamumuhunan, ang pandaigdig na pamumuno sa pagtataguyod ng pagkaepisyente sa enerhiya, kasaganaan sa mga nangunguna sa mundo na mga
institusyon sa pag-aaral, pambansang pamumuno sa pangangalaga sa kapaligiran,
at posisyon bilang isa sa mga pinakamalaking tagagamit ng enerhiya sa Estados
Unidos ay bukod-tanging ginagawa tayong kuwalipikado na pangunahan ang
daan sa panahon ng nababagong enerhiya.
SEK. 3. LAYUNIN AT HANGARIN.
Hangarin ng mga tao ng California sa pagpapatibay ng panukalang
ito na:
A. Mamuhunan ng humigit-kumulang na $ 4 na bilyon sa mga proyekto at
programa na idinisenyo upang pahusayin ang kalayaan sa enerhiya ng California
at bawasan ang ating paggamit ng petrolyo, kabilang ang pagpopondo para sa:
pananaliksik, pasilidad, at mga gawad sa pagsasanay sa mga unibersidad ng
California; ang mga gawad sa bokasyonal na pagsasanay sa mga kolehiyo ng
komunidad; at pagbabayad ng diperensiya, mga pautang, mga garantiya sa
utang, at mga kredito upang pabilisin ang pagpapaunlad at pagpapakalat ng

mga teknolohiya ng nababagong enerhiya, mga teknolohiya ng pagka-episyente
sa enerhiya, malilinis na alternatibong gatong, at mga sasakyan na gumagamit
ng malinis na alternatibong gatong;
B. Magkaloob ng mga insentibo sa mga ordinaryong taga-California
upang gumawa ng mga sasakyan na gumagamit ng malinis na alternatibong
gatong at malilinis na alternatibong gatong bilang abot-kaya at madaling
makuha na tulad ng mga gasolina at diesel na gatong at mga sasakyan. Ang
mga insentibong programa na tulad nito ay nagtagumpay na sa pagsira ng
pagkadepende ng ibang mga bansa sa langis, at ang mga ito ay madaling
magkakabisa sa California ngayon;
C. Lumikha ng mga bagong industriya, teknolohiya, at trabaho na
nakapokus sa nababagong enerhiya, pagka-episyente ng enerhiya, malilinis na
alternatibong gatong, at mga sasakyan na gumagamit ng malinis na alternatibong
gatong, palawakin ang kayamanan ng ating estado, at tiyakin na ang mga
nalikom sa pautang, royalti, o mga bayad sa lisensiya na tinatanggap ng estado
bilang resulta ng pagpopondo ay muling ipinupuhunan sa programang ito;
D. Bawasan ang ating pagkadepende sa langis ng ibang bansa sa
pamamagitan ng pagpapaunlad ng mga nababagong pinagkukunan ng enerhiya
at malilinis na altenatibong gatong, pagtaas ng paggamit nila rito sa California,
at pagpapahusay ng pagka-episyente ng ating enerhiya;
E. Pahusayin ang ating kapaligiran, pampublikong kalusugan, at kalidad
ng buhay sa pamamagitan ng pagbawas ng mga inilalabas na ng carbon dioxide
at ibang mga gas na nagpapainit sa mundo;
F. Bawasan ng 25% ang ating paggamit ng mga petrolyong gatong ng
transportasyon sa California mula sa antas ng 2005 na 16 bilyong galon tauntaon upang simulan ang pagkonserba ng apat na bilyong galon taun-taon bago
lumampas ang 2017, at magkonserba ng hanggang 10 bilyong galon sa sampung
taon sa pagitan ng 2007 at 2017;
G. Mamuhunan sa edukasyon sa enerhiya sa California upang
mapakinabangan ng mga manggagawa sa California ang mga pagkakataon sa
trabaho na mabubuksan para sa mga sinanay sa mga lumilitaw na sistema ng
enerhiya, teknolohiya, at mga paraan ng pamamahala;
H. Lubos na gamitin ang mga panloob na tagapagdulot ng California at
ang kapasidad nito para sa malikhaing pagbabago upang bumuo ng mga bagong
paraan upang matugunan ang apat sa pinakamahalagang pangmatagalang mga
hangarin ng estado: ang Pamantayan sa Nababagong Portpolyo, Pagkontrol
ng Paglabas ng Greenhouse Gas mula sa mga Sasakyang De-Motor, ang mga
inaasinta ng Gobernador na Greenhouse Gas, at ang mga hangarin na pagbawas
sa petrolyo na nakalagay sa Batas na ito;
I. Magpataw ng isang pagtasa sa langis na kinuha sa mga balon ng langis
sa California upang matiyak na ang mga pangangailangan ng enerhiya sa
hinaharap ng mga mamimili ng California ay natutugunan nang hindi nagtataas
ng mga presyo ng gasolina para sa mga mamimili ngayon. Sa pamamagitan
ng pagtiyak na ang mga tagalikha ng langis sa California ay nagbabayad na sa
wakas ng kanilang makatarungang kabahagi, lilikha tayo ng isang dedikadong
daloy ng pagpopondo na humigit-kumulang na $4 na bilyon upang tiyakin ang
kalayaan sa enerhiya ng California sa hinaharap;
J. Tiyakin na ang mga kompanya ng langis sa California ay lubos na
sumusunod sa pagtasa ng sobrang tubo at protektahan ang mga mamimili sa
pamamagitan ng pagbabawal sa mga kompanya ng langis, kaayon ng ipinakita ng
Korte Suprema ng Estados Unidos, na magtangkang huthutan ang mga mamimili
sa pamamagitan ng paggamit ng pagtasa bilang dahilan upang magtaas ng mga
presyo ng langis, gasolina, at diesel na gatong sa California; at
K. Tiyakin na ang mga kita mula sa bagong pagtasa sa mga tagalikha ng
langis sa California ay matalinong ipinupuhunan sa pinakamalaki ang pag-asa
na pananaliksik at mga teknolohiya, at nag-aatas ng sapilitang independiyenteng
pagsusuri at mga taunang ulat ng progreso upang ang mga lider ng proyektong
ito ay managot sa mga tao ng California.
SEK. 4. Ang Artikulo XXXVI ay idinaragdag sa Konstitusyon ng
California, upang mabasang:
SEKSYON 1. Sa pamamagitan nito ay itinatatag sa pamahalaan ng
estado ang Programang Malinis na Alternatibong Enerhiya.
SEK. 2. Ang Programang Malinis na Alternatibong Enerhiya ay dapat
pangasiwaan ng Awtoridad sa Programang mga Alternatibo sa Enerhiya ng
California, na itinatag sa Dibisyon 16 (nagsisimula sa Seksyon 26000) ng Kodigo
sa mga Pampublikong Tagapagdulot, at dapat pondohan ng Pagtasa ng Pondo
ng Kalayaan sa Enerhiya ng California, na itinatag sa Bahagi 21 (nagsisimula
sa Seksyon 42000) ng Dibisyon 2 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis.
SEK. 3. Bilang karagdagan sa kapangyarihang nakalagay sa Dibisyon
16 (nagsisimula sa Seksyon 26000) ng Kodigo sa mga Pampublikong
Tagapagdulot, ang Awtoridad sa Programang mga Alternatibo sa Enerhiya ng
California ay dapat magkaroon ng kapangyarihan, sa kabila ng Artikulo XVI,
anumang ibang artikulo ng Konstitusyong ito, o anumang ibang tadhana ng
batas, na gamitin ang mga kita na nilikha ng Pagtasa ng Pondo ng Kalayaan
sa Enerhiya ng California upang magkaloob ng mga insentibo na kabilang
ang, pero hindi limitado sa, mga gawad, pautang, garantiya sa pautang,
pagbabayad ng diperensiya, at mga kredito sa mga unibersidad, mga kolehiyo
ng komunidad, mga institusyon ng pananaliksik, mga indibdiwal, kompanya,
kapisanan, bakasan, at korporasyon alinsunod sa Batas sa Malinis na
Alternatibong Enerhiya o tiyakin ang pagbabayad ng anumang mga bono, mga
papel de bangko na umaasa ng bono, at ibang mga obligasyon at pagkakautang
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ng awtoridad na ipinalabas alinsunod sa Dibisyon 16 (nagsisimula sa Seksyon
26000) ng Kodigo sa mga Pampublikong Tagapagdulot, at anumang ibang
mga gastos na kaugnay ng mga naturang bono, na ginagamit upang pondohan
ang mga naturang insentibo.
SEK. 4. (a) Ang mga kitang nilikha ng Pagtasa ng Pondo ng Kalayaan
sa Enerhiya ng California ay dapat ideposito sa Pondo ng Kalayaan sa Enerhiya
ng California, na sa pamamagitan nito ay nililikha bilang isang espesyal na
pondo sa Tesoreriya ng Estado, na ipinagkakatiwala para sa mga layunin ng
Batas sa Malinis na Alternatibong Enerhiya. Ang mga perang pinamamalagi
sa Pondo ng Kalayaan sa Enerhiya ng California ay patuloy na inilalaan dito,
nang hindi isinasaalang-alang ang taon ng pananalapi, para sa mga layuning
ito lamang.
(b) Ang Awtoridad sa Programang mga Alternatibo sa Enerhiya ng
California ay dapat awtorisahan na gastahin ang apat na bilyong dolyar
($4,000,000,000) mula sa Pondo ng Kalayaan sa Enerhiya ng California
para sa mga layunin ng Batas sa Malinis na Alternatibong Enerhiya, gaya
ng itinatadhana sa subdibisyon (d) ng Seksyon 26045 ng Kodigo sa mga
Pampublikong Tagapagdulot.
(c) Ang mga nalikom sa mga bono, mga papel de bangko na umaasa sa
bono, at ibang mga obligasyon at pagkakautang ng awtoridad na ipinalabas
alinsunod sa Dibisyon 16 (nagsisimula sa Seksyon 26000) ng Kodigo sa mga
Pampublikong Tagapagdulot, ang mga kita na nilikha ng anumang mga
gawad o pautang na ginawa alinsunod sa Batas sa Malinis na Alternatibong
Enerhiya, at anumang royalti o mga bayad sa lisensiya na nilikha alinsunod sa
Batas sa Malinis na Alternatibong Enerhiya ay dapat ideposito sa Pondo ng
Kalayaan sa Enerhiya ng California at dito ay patuloy na inilalaan, nang hindi
isinasaalang-alang ang taon ng pananalapi, para sa mga layunin ng Batas sa
Malinis na Alternatibong Enerhiya lamang.
(d) Ang mga pera sa Pondo ng Kalayaan sa Enerhiya ng California
ay hindi maaaring gamitin para sa anumang layunin o programa na iba sa
mga layunin o programang inawtorisa ng Batas sa Malinis na Alternatibong
Enerhiya, at hindi maaaring ipautang sa Pangkalahatang Pondo ng estado,
o sa anumang ibang pondo ng estado, o upang pondohan ang isang county,
o anumang ibang entidad, o hiramin ng Lehislatura, o alinmang ibang pangestado o lokal na ahensiya, para sa anumang layunin na iba sa mga layunin na
inawtorisa ng Batas sa Malinis na Alternatibong Enerhiya.
(e) Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng Konstitusyong ito, ang mga
kitang nilikha ng Pagtasa ng Pondo ng Kalayaan sa Enerhiya ng California
ay hindi dapat ituring na “mga kita” o “mga buwis” para sa mga layunin
ng pagkuwenta ng anumang paggasta ng estado o limitasyon sa paglalaan
na pinagtibay sa o pagkaraan ng Hunyo 6, 2006, o ang kanilang paggasta o
paglalaan ay hindi dapat napapailalim sa anumang kabawasan o limitasyon
na ipinapataw alinsunod sa anumang tadhana na pinagtibay pagkaraan ng
petsang iyon.
SEK. 5. Ang Seksyon 14 ay idinaragdag sa Artikulo XIII B ng
Konstitusyon ng California, upang mabasang:
SEK. 14. (a) “Mga paglalaan na napapailalim sa limitasyon” ng
bawat entidad ng pamahalaan ay hindi dapat kasama ang mga paglalaan ng
kita mula sa Pondo ng Kalayaan sa Enerhiya ng California, na itinatatag sa
subdibisyon (a) ng Seksyon 4 ng Artikulo XXXVI. Walang pag-aakma sa mga
limitasyon sa paglalaan ng anumang entidad ng pamahalaan na dapat iatas
alinsunod sa Seksyon 3 bilang resulta ng kita na idinedeposito sa o inilalaan
mula sa Pondo ng Kalayaan sa Enerhiya ng California.
(b) Ang mga kitang nilikha ng Pagtasa ng Pondo ng Kalayaan sa
Enerhiya ng California ay hindi dapat ituring na mga kita ng Pangkalahatang
Pondo para sa mga layunin ng Seksyon 8 at Seksyon 8.5 ng Artikulo XVI.
SEK. 6. Seksyon 26004 ng Kodigo sa mga Pampublikong Tagapagdulot
ay sinususugan upang mabasang:
26004. (a) Sa pamahalaan ng estado ay may Pagtustos sa Alternatibong
Enerhiya at Adelantadong Transportasyon ng California Awtoridad sa
Programang mga Alternatibo sa Enerhiya ng California. Ang awtoridad ay
bumubuo ng pampublikong instrumentalidad at ang paggamit ng awtoridad ng
kapangyarihan na iginawad ng dibisyong ito at Artikulo XXXVI ng Konstitusyon
ng California ay ang pagganap ng mahahalagang pampublikong tungkulin.
(b) Ang awtoridad ay dapat buuin ng lima siyam na miyembro, gaya ng
mga sumusunod:
(1) Ang Kalihim ng Proteksiyon ng Kapaligiran Ang Direktor
ng Pananalapi.
(2) Ang Tagapangulo ng Komisyon sa Konserbasyon at Pagpapaunlad
ng mga Tagapagdulot ng Enerhiya ng Estado.
(3) Ang Presidente ng Komisyon sa mga Pampublikong Utilidad. Ang
Ingat-yaman.
(4) Ang Kontroler. Isang taga-California na may kadalubhasaan sa
ekonomiya, pamilihan ng enerhiya, at mga teknolohiya ng pagka-episyente sa
enerhiya, hinirang ng Gobernador.
(5) Ang Ingat-yaman, na dapat maglingkod bilang tagapangulo ng
awtoridad. Isang taga-California na may kadalubhasaan, at nagpakita ng
pamumuno, sa kalusugan ng publiko, hinirang ng Gobernador.
(6) Isang taga-California na may kadalubhasaan sa pananalapi,
nagsisimulang negosyo, at nakikipagsapalarang kapital, mas mabuti kung
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may karanasan sa mga proyekto na maihahambing sa laki at layunin sa mga
magiging karapat-dapat sa pagpopondo alinsunod sa Batas sa Malinis na
Alternatibong Enerhiya, hinirang ng Kontroler.
(7) Isang eksperto sa nababagong enerhiya o pagka-episyente ng
enerhiya mula sa isang unibersidad ng California na naggagawad ng mga
digring doktor sa mga agham na isang miyembro ng Pambansang Akademya
ng mga Agham o ng Pambansang Akademya ng Inhinyeriya, o laureado ng
Premyong Nobel, hinirang ng Ispiker ng Asembleya.
(8) Ang dekano o isang may panahon ng panunungkulan na tagapagturo
ng isang pangunahin, kinikilalala sa bansa na paaralan ng negosyo ng
California na naggagawad ng mga digring gradwado na may malaking
karanasan sa pinakamaraming posibleng pakikipagsapalaran sa bagong
teknolohiya, pagsasagawa ng proyekto, pagbebenta sa mamimili, paggamit ng
mamimili ng mga bagong kalakaran, at mga proyekto na maihahambing sa laki
at layunin sa mga magiging karapat-dapat sa pagpopondo alinsunod sa Batas
sa Malinis na Alternatibong Enerhiya, hinirang ng Komite sa mga Tuntunin
ng Senado.
(9) Isang taga-California na may kadalubhasaan, at nagpakita
ng pamumuno, sa pagtataguyod ng mamimili, mas mabuti kung may
malaking karanasan sa pagbebenta sa mamimili at negosyo, hinirang ng
Abugado Heneral.
(c) Ang mga miyembrong nakalista sa talataan (1) hanggang (5)(3),
inklusibo, ng subdibisyon (b) ay maaaring magtalaga bawat isa ng isang
kinatawan o klerk sa kanyang ahensiya upang umakto para sa at katawanin
ang miyembro sa lahat ng pulong ng awtoridad, na nagtatrabaho sa ilalim ng
awtoridad ng miyembro, at, sa kabila ng Seksyon 7.5 ng Kodigo sa Pamahalaan,
ang bawat isang itinalaga ay maaaring umakto para sa kanya at sa halip ng
lupon. Habang naglilingkod sa lupon, ang kinatawan ay maaring gumamit ng
mga katulad na kapangyarihan na maaaring gamitin ng miyembro kung siya
ay personal na naroroon.
(d) Ang unang pulong ng awtoridad pagkatapos ng pagpapatibay ng
mga botante sa Batas sa Malinis na Alternatibong Enerhiya ay dapat itawag
ng Ingat-yaman sa loob ng 60 araw ng petsa ng pagkakabisa ng Batas. Sa
unang pulong, ang mga miyembro ng awtoridad ay dapat maghalal ng isang
tagapangulo, na dapat maglingkod ng dalawang-taong panunungkulan.
Walang tagapangulo na dapat maglingkod ng dalawang magkasunod na
dalawang-taong panunungkulan.
(e) Ang mga miyembro ng awtoridad at anumang entidad na kinokontrol
ng isang miyembro ay hindi dapat maging karapat-dapat na mag-aplay para
sa anumang insentibo kabilang ang, pero hindi limitado sa, anumang gawad,
pautang, garantiya sa pautang, kredito, o pagbabayad ng diperensiya na
iginawad ng awtoridad o anumang kontratang ginawa ng awtoridad.
(f) Ang mga miyembro ng awtoridad na hinirang alinsunod sa mga
talataan (4) hanggang (9), inklusibo, ng subdibisyon (b) ay dapat maglingkod ng
apat-na-taong panunungkulan at dapat maging karapat-dapat na maglingkod
ng hanggang dalawang panahon ng panunungkulan.
(g) Ang serbisyo bilang isang miyembro ng awtoridad ng isang
tagapagturo o miyembro ng pangasiwaan ng Unibersidad ng of California ay
hindi dapat, sa sarili nito, na ituring na hindi kaayon, hindi katugma, kasalungat
ng, o nakakapinsala sa mga tungkulin ng isang miyembro ng awtoridad
bilang isang tagapagturo o miyembro ng pangasiwaan ng Unibersidad ng
of California at hindi dapat magresulta sa awtomatikong pagkabakante ng
alinman sa katungkulan. Ang serbisyo bilang isang miyembro ng awtoridad ng
isang empleyado ng isang entidad na karapat-dapat sa pagpopondo mula sa
awtoridad ay hindi dapat ituring na hindi kaayon, hindi katugma, kasalungat
ng, o nakakapinsala sa mga tungkulin ng isang miyembro ng awtoridad bilang
isang empleyado ng isang entidad na karapat-dapat para sa pagpopondo mula
sa awtoridad.
SEK. 7. Seksyon 26005 ng Kodigo sa mga Pampublikong Tagapagdulot
ay sinususugan upang mabasang:
26005. Lahat ng miyembro ng awtoridad ay dapat maglingkod dito
nang walang bayad bilang mga miyembro ng awtoridad, maliban sa mga
miyembro na hinirang alinsunod sa mga talataan (4) hanggang (9), inklusibo,
ng subdibisyon (b) ng Seksyon 26004, na dapat na karapat-dapat tumanggap
ng isang kada araw na gugulin, itinatatag ng Kagawaran ng Pangangasiwa ng
mga Tauhan, batay sa maihahambing na kada araw na gugulin na ibinabayad
sa mga miyembro ng mga katulad ng lupon at komisyon ng estado, para sa
bawat araw na tunay na ginugol sa pagtupad ng mga tungkulin ng miyembro.
Lahat ng miyembro ng awtoridad ay dapat na karapat-dapat sa makatwiran at
kailangang mga gastos sa paglalakbay at ibang mga gastos sa pagganap ng
mga tungkulin ng miyembro.
SEK. 8. Seksyon 26006 ng Kodigo sa mga Pampublikong Tagapagdulot
ay sinususugan upang mabasang:
26006. Ang mga tadhana ng dibisyong ito ay dapat pangasiwaan
ng awtoridad na dapat magkaroon at dito ay pinagkakalooban ng lahat ng
kapangyarihan na makatwirang kailangan upang isakatuparan ang mga
tungkulin at responsibilidad na malinaw na iginawad o ipinataw dito sa
ilalim ng dibisyong ito at sa ilalim ng Artikulo XXXVI ng Konstitusyon
ng California.
SEK. 9. Seksyon 26008 ng Kodigo sa mga Pampublikong Tagapagdulot
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ay sinususugan upang mabasang:
26008. (a) Ang awtoridad ay maaaring kumuha ng isang
tagapagpaganap na direktor at sinumang ibang mga tao na kailangan upang
bigyan ito ng kakayahan na wastong gampanan ang mga tungkulin na
ipinataw dito ng subdibisyon ay dapat maghirang ng isang punong opisyal
na tagapagpaganap na may malaking karanasan sa negosyo sa pribadong
sektor sa antas ng nakatataas na pamamahala, mas mabuti kung may
karanasan sa bagong teknolohiya, upang maglingkod sa awtoridad, sa
pinakamaagang panahon na makatwirang magagawa. Ang tagapagpaganap
na direktor punong opisyal na tagapagpaganap ay dapat maglingkod
sa kagustuhan ng awtoridad at dapat tumanggap ng naturang kabayaran
na dapat itakda ng awtoridad. Ang awtoridad ay maaring magtalaga sa
tagapagpaganap na direktor ng kapangyarihan na pumasok sa mga kontrata
sa ngalan ng awtoridad. Ang mga pangunahing responsibilidad ng punong
opisyal na tagapagpaganap ay kumuha, mamatnugot, at mamahala ng mga
tauhan ng awtoridad; bumuo ng dalawang-taon at sampung-taon na mga
istratehikong plano ng awtoridad alinsunod sa Seksyon 26045; bumuo at
magrekomenda ng mga pamantayan at pamamaraan, kabilang ang isang
paligsahang proseso ng pagpili, upang pamahalaan ang pagsasaalangalang ng awtoridad at paggawad ng mga insentibo kabilang ang, pero
hindi limitado sa, mga gawad, pautang, garantiya sa pautang, kredito,
at pagbabayad ng diperensiya sa Seksyon 26045; upang bumuo ng mga
rekomendasyon para sa paggawad ng mga insentibo kabilang ang, pero
hindi limitado sa, mga gawad, pautang, mga garantiya sa pautang, mga
kredito, at pagbabayad ng diperensiya alinsunod sa Seksyon 26045; upang
bumuo at magrekomenda ng mga pamamaraan at pamantayan upang
subaybayan ang mga tumatanggap ng mga insentibo kabilang ang, pero
hindi limitado sa, mga gawad, pautang, mga gawad sa pautang, mga
kredito, at pagbabayad ng diperensiya na iginawad ng awtoridad alinsunod
sa Seksyon 26045; at upang magsagawa at mamahala ng mga kontrata sa
ngalan ng awtoridad.
(b) Sa pana-panahon, ang awtoridad ay dapat magpasiya ng kabuuang
bilang ng mga inawtorisang empleyado para sa awtoridad.
(1) Sa kabila ng mga Seksyon 19816, 19825, 19826, 19829, at 19832
ng Kodigo sa Pamahalaan, ang awtoridad ay dapat magtakda at mag-aproba
ng kabayaran ng punong opisyal na tagapagpaganap at ibang mga tauhan
ng awtoridad.
(2) Kapag nagtatakda at nag-aaproba ng kabayaran ng punong opisyal
na tagapagpaganap at ibang mga tauhan ng awtoridad alinsunod sa talataan
(1), ang awtoridad ay dapat patnubayan ng mga prinsipyo na nakasaad sa mga
Seksyon 19826 at 19829 ng Kodigo sa Pamahalaan, kaayon ng responsibilidad
ng awtoridad upang kumuha at magpanatili ng lubos na kuwalipikado at
mabisang mga empleyado.
SEK. 10. Seksyon 26010 ng Kodigo sa mga Pampublikong Tagapagdulot
ay sinususugan upang mabasang:
26010. (a) Ang Abugado Heneral ay dapat na ang tagapayong pambatas
para sa awtoridad, pero sa pag-aproba ng Abugado Heneral, ang awtoridad ay
maaaring kumuha ng tagapayong pambatas na sa pasiya nito ay kailangan o
makabubuti upang bigyan ito ng kakayahan na isakatuparan ang mga tungkulin
at mga gawain na ipinataw dito ng dibisyon, kabilang ang pagkuha ng naturang
tagapayo sa bono na maaring ituring na makabubuti kaugnay ng pagpapalabas
at pagbebenta ng mga bono.
(b) Ang Direktor ng Pananalapi Ingat-yaman ay dapat na ang ingatyaman ng awtoridad.
SEK. 11. Seksyon 26020 ng Kodigo sa mga Pampublikong
Tagapagdulot ay sinususugan upang mabasang:
26020. (a) Ang awtoridad ay maaaring magkaroon ng pagkakautang
at magpalabas at magpanibago ng mga mapag-uusang bono, papel de bangko,
kasulatan sa utang, o ibang mga seguridad anuman ang uri o klase upang
isakatuparan ang mga pangkorporasyong layunin nito. Lahat ng pagkakautang,
gaano man napatunayan, ay dapat bayaran mula lamang sa mga kita ng
awtoridad, kabilang ang mga nalikom sa pagtasang ipinataw alinsunod sa
Bahagi 21 (nagsisimula sa Seksyon 42000) ng Dibisyon 2 ng Kodigo sa Kita at
Pagbubuwis at ang mga nalikom ng mga mapag-uusapang bono nito, papel de
bangko, kasulatan sa utang, o ibang mga seguridad, at hindi dapat lumampas sa
isang bilyong dolyar ($1,000,000,000) ng kabuuang utang na nananatili.
(b) Gaya ng pagkakagamit sa seksyong ito, ang “kabuuang utang na
nananatili” ay hindi kasama ang alinman sa mga sumusunod:
(1) Ang isang bono na ang mga tadhana ay ginawa para sa maagang
pagbabayad sa pamamagitan na di-mababawing eskro o ibang mga paraan,
upang ang bono ay hindi ituring na nananatili sa ilalim ng nag-aawtorisang
dokumento.
(2) Ang pagkakautang na nakuha upang bayaran ang mga kasalukuyang
utang, maliban kung ang pagkakautang ay higit sa halaga ng mga utang
na iyon.
SEK. 12. Seksyon 26021 ng Kodigo sa mga Pampublikong Tagapagdulot
ay pinawawalang-saysay.
26021. Ang Lehislatura ay maaari, sa batas, mag-awtorisa sa awtoridad
na magpalabas ng mga bono, gaya ng nilinaw sa Seksyon 26022, na higit sa
halagang itinatadhana sa Seksyon 26020.

SEK. 13. Seksyon 26022 ng Kodigo sa mga Pampublikong Tagapagdulot
ay sinususugan upang mabasang:
26022. (a) Ang awtoridad ay maaaring awtorisahan pana-panahon
na magpalabas ng mga mapag-uusang bono nito, papel de bangko, kasulatan
sa utang, o ibang mga seguridad (mula ngayon ay magkakasamang tawagin
na “mga bono”) para sa alinman sa mga layunin nito. Ang mga bono ay
maaaring iawtorisa, nang hindi naglilimita sa pagiging pangkalahatan ng
nauna, upang tustusan ang isang proyekto para sa iisang kalahok na partido,
isang serye ng mga proyekto para sa isang kalahok na partido, iisang proyekto
para sa maraming kalahok na partido, o maraming proyekto para sa maraming
kalahok na partido at upang tustusan ang mga paggastang inawtorisa ng
Batas sa Malinis na Alternatibong Enerhiya gaya ng nakalagay sa Kabanata 4
(nagsisimula sa Seksyon 26043). Sa pag-asa sa pagbebenta ng mga bono gaya
ng inawtorisa ng Seksyon 26020, o maaaring iawtorisa alinsunod sa Seksyon
26021, ang awtoridad ay maaaring magpalabas ng mapag-uusapang papel de
bangko na umaasa sa bono at maaaring bigyan ng panibagong bisa ang mga
papel de bangko sa pana-panahon. Ang mga papel na bangko na umaasa sa
bono ay maaaring bayaran mula sa mga nalikom sa pagbebenta ng mga bono ng
awtoridad na sa pag-asa dito ang mga ito ay inisyu. Ang mga papel de bangko at
kasunduan na may kinalaman sa mga papel de bangko at mga papel de bangko
na umaasa sa bono, mula ngayon magkakasamang tatawagin na mga papel de
bangko, at ang resolusyon o mga resolusyon na nag-aawtorisa ng mga papel de
bangko ay maaaring magtaglay ng anumang mga tadhana, kondisyon o mga
limitasyon na maaaring taglayin ng isang bono, kasunduan na may kinalaman
sa bono, at resolusyon ng awtoridad. Gayunman, ang isang papel de bangko
o pagpapanibago ng papel de bangko ay dapat matapos sa panahon na hindi
hihigit sa dalawang taon mula sa petsa ng pagpapalabas ng orihinal na papel
de bangko.
(b) Sa kabila ng maaaring malinaw na itinatadhana ng awtoridad at
maliban sa mas partikular na itinatadhana sa subdibisyon (e), ang bawat
isyu ng mga bono nito, papel de bangko, o ibang mga obligasyon ay dapat na
pangkalahatang obligasyon ng awtoridad na dapat bayaran mula sa alinmang
kita o pera ng awtoridad na makukuha para sa mga layuning ito at hindi
ipinangako, napapailalim sa anumang mga kasunduan sa mga humahawak
ng mga partikular na bono, papel de bangko, o ibang mga obligasyon na
nangangako ng anumang partikular na mga kita o pera at napapailalim sa
anumang mga kasunduan sa alinmang kalahok na partido. Sa kabila ng mga
bono, papel de bangko, o ibang mga obligasyon na maaaring bayaran mula sa
isang espesyal na pondo, ang mga ito ay mga mapag-uusapang instrumento,
napapailalim lamang sa mga tadhana ng mga bono, papel de bangko, o ibang
mga obligasyon para sa pagpaparehistro.
(c) Napapailalim sa mga limitasyon sa mga Seksyon 26020 at 26021, ang
mga bono Bono ay maaaring ipalabas bilang mga seryeng bono o bilang mga
takdang bono, o ang awtoridad, sa pagpapasiya, ay maaring mag-isyu ng mga
bono ng parehong uri. Ang mga bono ay dapat iawtorisa sa pamamagitan ng
resolusyon ng awtoridad at dapat magtaglay ng petsa o mga petsa, matapos sa
panahon o mga panahon, hindi hihigit sa 50 taon mula sa kanilang kaukulang
petsa, magtaglay ng interes sa antas o mga antas, ay mababayaran sa panahon o
mga panahon, sa mga denominasyon, sa anyo, alinman sa kupon o nakarehistro,
magtaglay ng mga pribilehiyo ng pagpaparehistro, isagawa sa paraan,
mababayaran sa perang ayon sa batas ng Estados Unidos ng Amerika sa isang
lugar o mga lugar, at napapailalim sa mga tadhana ng pagtubos, gaya ng maaaring
itadhana ng resolusyon o mga resolusyon, sa kondisyon, gayunman, na ang
mga bonong inisyu para sa mga layunin ng Batas sa Malinis na Alternatibong
Enerhiya ay dapat magkaroon ng maturidad na hindi hihigit sa 25 taon. Ang
mga bono o papel de bangko ay dapat ibenta ng Ingat-yaman sa loob ng 60
araw pagkaraang matanggap ang isang sertipikadong kopya ng resolusyon
ng awtoridad na nag-aawtorisa ng pagbebenta ng mga bono. Gayunman, ang
awtoridad, sa pagpapasiya nito, ay maaaring magpatibay ng isang resolusyon na
nagpapalawig sa 60-araw na panahon. Ang mga pagbebenta ay maaaring isang
pampubliko o pribadong pagbebenta, at para sa presyo o mga presyo at sa mga
tadhana at mga kondisyon, na dapat ipasiya ng awtoridad pagkatapos magbigay
ng angkop na pagsasaalang-alang sa mga rekomendasyon ng anumang kalahok
na partido na tutulungan mula sa mga nalikom sa mga bono o kasulatan sa
utang. Habang inihahanda ng mga tiyak na bono, ang Ingat-yaman ay maaaring
magpalabas ng mga pansamantalang resibo, sertipiko, o pansamanang bono na
dapat ipalit para sa mga tiyak na bono. Ang Ingat-yaman ay maaaring magbenta
ng anumang mga bono, papel de bangko, o ibang ebidensiya ng pagkakautang
sa presyo na mas mababa sa kanilang pangharap na halaga. Gayunman ang
diskuwento sa anumang seguridad na naibenta nang ganito ay hindi dapat
humigit sa 6 na porsiyento ng pangharap na halaga.
(d) Anumang resolusyon o mga resolusyon na nag-aawtorisa ng anumang
mga bono o anumang pagpapalabas ng mga bono ay maaaring magtaglay ng
mga tadhana, na dapat maging bahagi ng kontrata sa mga humahawak ng mga
bono na iaawtorisa, gaya ng lahat ng mga sumusunod:
(1) Ipinangangako ang buong pananalampalataya at kredito ng awtoridad
o ipinangangako ang lahat o anumang bahagi ng mga kita ng anumang proyekto
o anumang lumilikha ng kita na kontrata o mga kontrata na ginawa ng awtoridad
sa anumang indibidwal, bakasan, korporasyon, o kapisanan o ibang lupon,
pampubliko o pribado, o ibang mga pera ng awtoridad, kabilang ang mga
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perang idineposito sa Pondo ng Kalayaan sa Enerhiya ng California na nilikha
ng Artikulo XXXVI ng Konstitusyon ng California, upang kunin ang pagbabayad
ng mga bono o anumang partikular na pagpapalabas ng mga bono, napapailalim
sa mga kasunduan sa mga humahawak ng bono na maaaring umiiral noon.
(2) Ang mga upa, bayad, pagbabayad sa pagbili, pagbabayad ng utang, at
ibang mga singil, at ang mga halaga na lilikumin sa bawat taon ng mga singil,
at ang paggamit at pamamahagi ng mga kita.
(3) Ang pagtatabi ng mga reserba o mga lumulubog na pondo, at ang
regulasyon at pamamahagi ng mga reserba o mga lumulubog na pondo.
(4) Ang mga limitasyon sa karapatan ng awtoridad o ahente nito upang
takdaan at regulahan ang paggamit ng proyekto o mga proyekto na tutustusan
ng mga nalikom sa mga bono o anumang mga partikular na pagpapalabas ng
mga bono.
(5) Ang mga limitasyon sa layunin na ang mga nalikom sa pagbebenta
ng anumang pagpapalabas ng mga bono noon o pagkaraan na ipapalabas
ay maaaring iaplay at ipinapangako ang mga nalikom upang tiyakin ang
pagbabayad ng mga bono o anumang pagpapalabas ng mga bono.
(6) Ang mga limitasyon sa pagpapalabas ng mga karagdagang bono, ang
mga tadhana na ang mga karagdagang bono ay maaaring ipalabas at tiyakin at
ang pagbabalik ng bayad ng mga nananatiling bono.
(7) Ang pamamaraan, kung mayroon, na ang mga tadhana ng anumang
kontrata na ang mga may hawak ng bono ay maaaring susugan o pawalang-bisa,
ang halaga ng mga bono na ang mga humahawak ay dapat sumang-ayon, at ang
paraan kung saan ang pahintulot ay maaaring ibigay.
(8) Ang mga limitasyon sa mga paggasta para sa pagpapatakbo,
pangangasiwa, o ibang mga gastos ng awtoridad.
(9) Ang paglilinaw ng mga kilos o hindi pagkilos na bumubuo ng
isang di-pagtupad sa mga tungkulin ng awtoridad sa mga humahawak ng mga
obligasyon at nagtatadhana ng mga karapatan at remedyo ng mga humahawak
kung magkaroon ng di-pagtupad.
(10) Ang pagsangla ng anumang proyekto at ang lugar ng proyekto para
sa layunin na garantiyahan ang mga humahawak ng bono.
(11) Ang pagsangla ng lupa, mga pagpapahusay, o ibang mga kayamanan
na pag-aaari ng isang kalahok na partido para sa layuning garantiyahan ang mga
humahawak ng bono.
(12) Mga pamamaraan sa pagpili ng mga proyekto na tutustusan ng
mga nalikom sa mga bonong inawtorisa ng resolusyon, kung ang mga bono
ay ibebenta nang mas maaga sa itinalaga ng mga proyekto at mga kalahok na
partido na tatanggap ng pagtustos.
(e) Sa kabila ng anumang tadhana ng dibisyong ito, maaaring ipangako ng
awtoridad ang lahat ng pera na idinepositio sa Pondo ng Kalayaan sa Enerhiya
ng Kuwenta sa Serbisyo sa Utang ng California, na itinatatag ng Artikulo
XXXVI ng Konstitusyon ng California, sa pagbabayad ng prinsipal ng hulog,
kung anuman, o interes sa anumang mga bono, papel de bangko na umaasa
sa bono o ibang mga obligasyon ng awtoridad na ginagamit upang tustusan
ang Batas sa Malinis na Alternatibong Enerhiya, kasama ang pagbabayad ng
lahat ng karagdagang obligasyon, kung paano ang katawagan ay nilinaw sa
Seksyon 26048, o ibang mga gastos ng pagpapalabas o pagsasakatuparan ng
mga naturang bono. Ang awtoridad ay dapat magpasiya sa pana-panahon at
pasabihan ng Lupon ng Pagpapantay ng Estado sa pagsusulat ng mga halaga
na dapat ideposito bawat buwan, o sa panahon ng bawat taon ng pananalapi,
sa Kuwenta ng Serbisyo sa Utang upang magkaloob para sa lahat ng mga
nabanggit na pagbabayad at gastos, at anumang paktor ng pagsakop na
iniaatas ng mga dokumento ng bono. Ang lien ng pangako ng mga halaga
sa Kuwenta ng Serbisyo sa Utang ay dapat ipagkaloob nang awtomatiko sa
pagsasagawa at paghahatid ng resolusyon, kasunduan sa pagtitiwala, o ibang
kasunduang may kinalaman sa mga bono, mga papel de bangko na umaasa sa
bono, ibang mga obligasyon, o mga karagdagang kasunduan, nang walang
iniaatas na paghaharap o paunawa. Kung ang mga pera ay nakadeposito sa
Kuwenta ng Serbisyo sa Utang na higit sa mga halagang kailangan upang
bayaran ang mga kasalukuyang obligasyon para sa pagbabayad ng mga bono,
ang ibang mga obligasyon at mga karagdagang obligasyon, ang awtoridad ay
dapat iaplay ang mga naturang sobrang pondo sa maagang pagreretiro ng
mga naturang bono sa pinakamataas na antas na matipid sa pananalapi.
(e) (f) Ang alinman sa mga miyembro ng awtoridad o sinumang taong
nagsagawa ng mga bono o papel de bangko ay dapat na personal na managot sa
mga bono o papel de bangko o napapailalim sa anumang personal na liabilidad
o pananagutan dahil sa pagpapalabas nito.
(f) (g) Ang awtoridad ay dapat magkaroon ng kapangyarihan mula sa
anumang mga pondo na makukuha para sa mga layuning ito upang bumili ng
mga bono o papel de bangko. Ang awtoridad ay maaaring humawak, mangako,
makansela, o muling magbenta ng mga bono, napapailalim sa at alinsunod sa
mga kasunduan sa mga humahawak ng bono.
SEK. 14. Seksyon 26024 ng Kodigo sa mga Pampublikong
Tagapagdulot ay sinususugan upang mabasang:
26024. Ang mga bonong inisyu sa ilalim ng mga tadhana ng
dibisyong ito ay hindi dapat ituring na bumubuo ng isang utang o liabilidad
ng estado o anumang subdibisyong pampulitika nito, iba sa awtoridad,
o isang pangako ng pananalampalataya at kredito ng estado o anumang
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naturang subdibisyong pampulitika, iba sa awtoridad, pero dapat bayaran
lamang mula sa mga pondong itinatadhana rito. Ang lahat ng naturang bono
ay dapat magtaglay sa harap nito ng isang pahayag na may sumusunod
na epekto:
“Ang alinman sa pananampalataya at kredito o ang kapangyarihan sa
pagbubuwis ng Estado ng California ay ipinangangako sa pagbabayad ng
prinsipal ng o interes sa bonong ito.”
Ang Maliban sa nakalagay sa mga Seksyon 26022 at 26049, ang
pagpapalabas ng bono sa ilalim ng dibisyong ito ay hindi dapat na tuwiran o dituwiran o mag-ubliga sa estado o anumang subdibisyong pampulitika nito upang
magpataw o mangako ng anumang anyo ng pagbubuwis o gumawa ng anumang
paglalaan para sa pagbabayad ng mga ito. Walang nakasaad sa seksyong ito na
dapat pumigil o ipakahulugan na pipigil sa awtoridad na ipangako ang buong
pananampalataya at kredito sa pagbabayad ng mga bono o pagpapalabas ng
mga bonong inawtorisa alinsunod sa dibisyong ito.
SEK. 15. Seksyon 26029.4 ng Kodigo sa mga Pampublikong
Tagapagdulot ay sinususugan upang mabasang:
26029.4. Napapailalim sa Seksyon 26029.6, ang awtoridad ay maaaring
tapusin anumang oras ng Lehislatura hindi mas maaga sa Enero 1, 2027, o
pagkaraan na ang mga kayamanan ng awtoridad ay lubos na nagasta, alinman
ang mas huli. Pagkabuwag ng awtoridad, ang titulo sa lahat ng ari-ariang pagaari nito ay dapat, napapailalim sa mga interes ng anumang kalahok na partido
dito, ipagkaloob at maging ari-arian ng Estado ng California at hindi dapat
mahirati sa benepisyo ng anumang pribadong partido. Sa kabila ng nauna,
hanggang ang anumang mga bono o ibang mga obligasyong ginagarantiyahan
ng pagtasa na ipinataw ng Bahagi 21 (nagsisimula sa Seksyon 42000) ng
Dibisyon 2 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis ay nananatili, ang Lehislatura
o ang mga tao ay hindi maaaring magbawas o mag-alis ng pagtasa, at ang
pangakong ito ay maaaring isama sa mga pamamaraan ng anumang naturang
bono bilang isang pangako sa mga humahawak ng mga naturang bondo.
SEK. 16. Seksyon 26033 ng Kodigo sa mga Pampublikong
Tagapagdulot ay sinususugan upang mabasang:
26033. Lahat ng perang natanggap alinsunod sa mga tadhana ng
dibisyong ito, bilang mga nalikom man mula sa pagbebenta ng mga bono,
papel de bangko, o ibang mga ebidensiya ng pagkakautang o bilang mga kita,
ay dapat ituring na mga ipinagkakatiwalang pondo na hahawakan at iaalay
lamang gaya ng itinatadhana sa dibisyong ito. Anumang bangko o kompanya
ng pagtitiwala na ang mga pera ay dapat ideposito ay dapat umakto bilang isang
katiwala ng mga naturang pera at dapat humawak at iaplay ang kapareho para
sa mga layunin nito, napapailalim sa mga naturang regulasyon na maaaring
ipagkaloob ng resolusyon na nag-aawtorisa sa mga bono ng anumang pag-isyu
o mga kasunduan sa pagtitiwala na gumagarantiya sa mga naturang bono. Ang
mga nalikom mula sa pagtasang ipinataw alinsunod sa Bahagi 21 (nagsisimula
sa Seksyon 42000) ng Dibisyon 2 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis, ang mga
nalikom mula sa pagbebenta ng mga bono, papel de bangko, o ibang mga
ebidensiya ng pagkakautang na ginagarantiyahan ng pagtasa, at anumang
mga kita na nilikha ng Batas sa Malinis na Alternatibong Enerhiya ay dapat
ideposito sa Pondo ng Kalayaan sa Enerhiya ng California, gaya ng itinatag ng
Seksyon 4 ng Artikulo XXXVI ng Konstitusyon ng California, at dapat gamitin
lamang para sa mga layunin ng Batas sa Malinis na Alternatibong Enerhiya.
Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng batas, ang mga nalikom sa mga bono
alinsunod sa dibisyon, kabilang ang mga nakadeposito sa Pondo ng Kalayaan
ng Malinis na Enerhiya, ay maaaring hawakan ng isang katiwala sa labas ng
sistema ng tesoreriya ng estado gaya ng itinatadhana ng kabanatang ito.
SEK. 17. Kabanata 4 (nagsisimula sa Seksyon 26043) ay
idinaragdag sa Dibisyon 16 ng Kodigo sa mga Pampublikong Tagapagdulot,
upang mabasang:

KABANATA 4. PROGRAMANG MALINIS NA
ALTERNATIBONG ENERHIYA
ARTIKULO 1.

MGA PANGKALAHATANG TADHANA

26043. Ang kabanatang ito ay nagsasakatuparan ng Batas sa Malinis
na Alternatibong Enerhiya, kabilang ang Artikulo XXXVI ng Konstitusyon
ng California. Gaya ng pagkakagamit sa kabanatang ito, ang “Batas” ay
tumutukoy sa Batas sa Malinis na Alternatibong Enerhiya.
26044. Ang kabanatang ito ay dapat mamahala sa paggasta ng lahat ng
kitang nakadeposito sa Pondo ng Kalayaan sa Enerhiya ng California.
26045. Bilang karagdagan sa ibang mga kapangyarihan at tungkulin,
dapat gampanan ng awtoridad ang mga sumusunod na tungkulin:
(a) Sa loob ng siyam na buwan ng petsa ng pagkakabisa ng Batas, at
tuwing dalawang taon pagkaraan, magpatibay o magbago sa dalawang-taon at
sampung-taon na mga istratehikong plano upang patnubayan ang mga desisyon
sa pagpopondo ng awtoridad sa mga lugar ng pagbawas ng paggamit ng
petrolyo, pananaliksik na akademiko at bokasyonal na pagsasanay, malikhaing
pagbabago sa teknolohiya, at pampublikong edukasyon upang matugunan ang
mga hangarin ng Batas na ito sa loob ng 10 taon ng pagpapatibay ng unang
mga istratehikong plano ng awtoridad.
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(b) Magpatibay ng mga pamamaraan at pamantayan, kabilang ang isang
paligsahang proseso ng pagpili, upang pamahalaan ang pagsasaalang-alang
ng awtoridad at paggawad ng mga insentibo kabilang ang, pero hindi limitado
sa, mga gawad, pautang, garantiya sa pautang, kredito, at pagbabayad ng
diperensiya. Ang mga insentibong inaprobahan ng awtoridad ay dapat na ituring
na mga kontratang napapailalim sa Kodido sa Pampublikong Kontrata.
(c) Maggawad ng mga insentibo kabilang ang, pero hindi limitado
sa, mga gawad, pautang, garantiya sa pautang, kredito, at pagbabayad
ng diperensiya, sa pamamagitan ng isang paligsahang proseso ng pagpili
na idinisenyo upang makamit ang mga layunin ng Batas sa loob ng 10 taon
ng petsa ng pagpapatibay ng mga unang istratehikong plano. Para sa mga
pautang at mga garantiya sa pautang, kung ipinahihintulot sa ilalim ng batas
ng California, ang awtoridad ay dapat gumamit ng lahat ng mahinahong
paraan upang itaas ang epekto ng mga pautang at mga garantiya ng pautang
sa pamamagitan ng pagresaykel ng mga pondo o muling pagbebenta ng mga
pautang o mga garantiya sa pautang.
(d) Gumasta ng apat na bilyong dolyar ($4,000,000,000) sa loob ng
sampung taon ng petsa ng pagpapatibay ng mga unang istratehikong plano
ng awtoridad upang makamit ang mga layunin ng Batas mula sa alinman
sa mga nalikom sa bono o ibang mga obligasyon ng awtoridad o mula sa
Pagtasa ng Pondo ng Kalayaan sa Enerhiya ng California na nakadeposito
sa mga kuwentang itinatag alinsunod sa subdibisyon (b) ng Seksyon 26049.
Ang halagang ito ay hindi dapat kabilang ang mga gastos sa pagbabayad ng
pagkakautang na kaugnay ng Batas sa Malinis na Alternatibong Enerhiya,
kabilang ang prinsipal, interes, karagdagang obligasyon, at ibang mga gastos
ng anumang mga bono na ipinalabas alinsunod sa Dibisyon 16 (nagsisimula
sa 26000) ng Kodigo sa mga Pampublikong Tagapagdulot. Dapat gastahin ng
awtoridad ang anumang karagdagang halaga na natitira sa Pondo ng Kalayaan
sa Enerhiya ng California upang isulong ang mga layunin ng Batas na ito.
(e) Magpatibay ng mga pamamaraan at pamantayan upang subaybayan
ang mga tumatanggap ng insentibo kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga
gawad, pautang, garantiya sa pautang, kredito, at pagbabayad ng diperensiya.
(f) Magpatibay ng mga obhetibong pamantayan upang masukat ang
tagumpay ng awtoridad sa pagtupad sa mga hangarin ng Batas na ito.
(g) Tiyakin ang pagkumpleto ng isang taunang independiyenteng
pagsusuri ng pananalapi ng mga gawain ng awtoridad at magpalabas ng mga
pampublikong ulat tungkol sa mga aktibidad ng awtoridad.
(h) Sa kabila ng Seksyon 11005 ng Kodigo sa Pamahalaan, tanggapin
ang karagdagang kita at tunay at personal na ari-arian, kabilang ang, pero
hindi limitado sa, mga regalo, pamana, royalti, interes, at mga paglalaan upang
dagdagan ang pagpopondo ng awtoridad. Sa kabila ng Seksyon 26049, ang
mga nag-ambag ay maaaring maglaan ng mga regalo para sa isang partikular
na layunin na inawtorisa ng Batas na ito.
(i) Maghirang ng isang nagpapayong komite ng pagrepaso ng hindi
hihigit sa siyam na miyembro para sa bawat kuwenta na itinatag alinsunod sa
subdibisyon (b) ng Seksyon 26049 upang tulungan ang awtoridad sa pagrepaso
nito ng mga aplikasyon sa pagpopondo, kung ang awtoridad ay nagpasiya na
kailangang kumuha ng kadalubhasaan sa dinamika ng pamilihan o teknolohiya
na hindi makukuha sa loob ng awtoridad. Ang mga miyembro ng komite sa
pagrepaso ay dapat na karapat-dapat tumanggap ng isang kada araw na
gugulin, itinatatag ng Kagawaran ng Pangangasiwa ng mga Tauhan, batay
sa maihahambing na kada araw na gugulin na ibinabayad sa mga miyembro
ng mga katulad na komite sa pagrepaso ng estado, para sa bawat araw na
tunay na ginugol sa pagtupad ng mga tungkulin ng miyembro, at makatwiran
at kailangang gastos sa paglalakbay at ibang mga gastos sa pagganap ng mga
tungkulin ng miyembro. Ang mga miyembro ng mga nagpapayong komite ng
pagrepaso at anumang entidad na kinokontrol ng isang miyembro ay hindi
dapat maging karapat-dapat na mag-aplay para sa anumang insentibo kabilang
ang, pero hindi limitado sa, anumang gawad, pautang, garantiya ng pautang,
kredito, o pagbabayad ng diperensiya na iginawad ng awtoridad o anumang
kontratang ginawa ng awtoridad.
(j) Mag-aplay para sa pederal na panumbas na pondo kung posible.
(k) Magpatibay ng mga regulasyon alinsunod sa Batas sa Pamamaraang
Pampangasiwaan (Kabanata 3.5 (nagsisimula sa Seksyon 11340), Bahagi 1,
Dibisyon 3, Titulo 2, Kodido sa Pamahalaan) gaya ng kailangan upang ipatupad
ang Batas na ito. Upang pabilisin ang pagsisimula ng programang ipinaguutos ng Batas na ito, gayunman, ang awtoridad ay maaaring magpatibay
ng mga pansamantalang regulasyon, kabilang ang mga pamantayan, nang
hindi sumusunod sa mga pamamaraang nakalagay sa Batas sa Pamamaraang
Pampangasiwaan. Ang mga pansamantalang regulasyon ay namamalaging
may-bisa para sa 270 araw maliban kung pinawalang-saysay nang mas
maaga ng mga regulasyong pinagtibay alinsunod sa Batas sa Pamamaraang
Pampangasiwaan.
26046. Ang awtoridad ay dapat gumawa ng lahat ng aksyon na
inawtorisa ng kabanatang ito ng isang mayoriya ng isang korum ng awtoridad,
maliban kung iniaatas ng subdibisyon (f) ng Seksyon 26050 at subdibisyon (c)
ng Seksyon 26056.
26047. Seksyon 1090 ng Kodigo sa Pamahalaan ay hindi dapat
umaplay sa anumang insentibo kabilang ang, pero hindi limitado sa, isang
gawad, pautang, garantiya sa pautang, kredito, pagbabayad ng diperensiya
o kontratang iginawad ng awtoridad alinsunod sa kabanatang ito maliban sa

kung ang pareho ng mga sumusunod na kondisyon ay natutugunan:
(a) Ang miyembro ay may pinansiyal na interes sa isang insentibo
o kontrata.
(b) Ang miyembro ay hindi iniwas ang sarili sa paggawa, paglahok
sa paggawa,o sa anumang paraan ay pagtatangkang gamitin ang kanyang
opisyal na katungkulan na impluwensiyahan ang isang desisyon sa insentibo
o kontrata.
Artikulo 2.

Mga Pagpapakahulugan

26048. Gaya ng pagkakagamit sa Batas na ito, ang mga sumusunod na
katawagan ay dapat magkaroon ng mga sumusunod na kahulugan:
(a) “Karagdagang obligasyon” ay nangangahulugang ang obligasyong
pinasukan ng awtoridad kaugnay ng mga bonong ipinalabas sa ilalim ng
dibisyong ito, kabilang ang mga sumusunod:
(1) Ang isang pagpapahusay ng kredito o kasunduan sa kakayahang
magbayad kabilang ang anumang pagpapahusay ng kredito o kasunduan sa
kakayahang magbayad sa anyo ng seguro sa bono, liham ng kredito, kasunduan
sa nakaabang na pagbili ng bono, kasunduan sa pagbabayad, pasilidad ng
kakayahang magbayad, o ibang katulad na pakikipag-ayos.
(2) Isang kasunduan sa muling pagbebenta.
(3) Isang kasunduan sa ahente ng subasta.
(4) Isang kasunduan ng broker-tagabenta o ibang kasunduan na may
kinalaman sa pagbebenta ng mga bono.
(5) Isang antas ng interes o ibang uri ng palitan o kontrata ng pag-iwas
sa masamang resulta.
(6) Isang kasunduan sa pamumuhunan, kasunduan sa inaasahang
pagbili, o katulad na binalangkas na kontrata ng pamumuhunan.
(b) “Pagbabayad ng diperensiya” ay nangangahulugang pagbabayad
upang masakop ang 100 porsiyento ng pagkakaiba sa presyo ng pagbili sa
pagitan ng isang sasakyang gumagamit ng malinis na alternatibong gatong at
isang maihahambing na dedikadong gasolina o diesel na sasakyan.
(c) “Malilinis na alternatibong gatong” ay nangangahulugang mga
gatong para gamitin sa transportasyon kabilang ang, pero hindi limitado
sa, haydrogen, methanol, likas na gas, halong ethanol na binubuo ng hindi
kukulangin sa 85 porsiyentong ethanol, at halong biodiesel na binubuo ng hindi
kukulangin sa 20 porsiyentong biodiesel na, kapag ginamit sa mga sasakyan,
ay naipakita, sa kasiyahan ng awtoridad, na may kakayahang makatugon sa
angkop na mga pamantayan sa inilalabas sa sasakyan at na, ang kaugnay
sa paggamit ng petrolyo, walang nalilikhang netong materyal na pagtaas sa
pagdumi ng hangin, pagdumi ng tubig, o anumang ibang mga bagay na kilalang
nakakapinsala sa kalusugan ng tao, at binabawasan ang pagduming pag-iinit
ng mundo na isinasaalang-alang ang buong pag-inog ng gatong na pagtasa.
Anumang gatong na hindi tiyak na binanggit sa itaas ay dapat na makabawas
nang malaki sa mga lumalabas na dumi na pag-iinit ng mundo na kumpara sa
petrolyo, isinasaalang-alang ang buong-pag-inog na pagtasa, upang maituring
na isang malinis na alternatibong gatong.
(d) “Impra-istruktura ng malinis na alternatibong gatong” ay
nangangahulugang mga pasilidad at kagamitan na nakalaan sa paglikha ng
malinis na alternatibong gatong, at pamamahagi.
(e) “Ang mga sasakyang gumagamit ng malinis na alternatibong
gatong” ay nangangahulugang magaan-, kainaman-, at matinding pagpapalit,
mga sistema ng pagpapalit, at mga sasakyang pinatatakbo ng malilinis na
alternatibong gatong, naiaakmang-gatong na sasakyan, isinasaksak na
haybrid na pinatatakbo pangunahin ng kuryente, at mga de-kuryenteng
sasakyan na pinatatakbo ng baterya, ang lahat ng ito ay naipakita na, sa
kasiyahan ng awtoridad, na may kakayahan na matugunan ng angkop na mga
pamantayan sa inilalabas ng sasakyan at, kumpara sa paggamit ng petrolyo,
walang nalilikhang netong pagtaas sa pagdumi ng hangin (kabilang ang paginit ng mundo na pagdumi), pagdumii ng tubig, at anumang ibang mga bagay
na kilalang nakakapinsala sa kalusugan ng tao at nakakatugon sa lahat ng
angkop na sertipikasyon sa kaligtasan at mga pamantayang kailangan upang
magpatakbo sa California.
(f) “Mga teknolohiya sa pagka-episyente ng enerhiya” ay
nangangahulugang ang mga paraan ng pagkuha ng karagdagan at
mas mabubuting serbisyo mula sa mas kaunting enerhiya, kumpara sa
pangkaraniwang kasalukuyang gawain sa California.
(g) “Buong pag-inog ng gatong na pagtasa” ay nangangahulugang
pagtaya at pagkumpara ng buong epekto sa kapaligiran at kalusugan ng bawat
hakbang sa buhay ng isang gatong, kabilang ang, pero hindi limitado sa, lahat
ng mga sumusunod:
(1) Pagkuha, paghahatid, at pag-iimbak ng hilaw na materyal.
(2) Pamamahagi, paghahatid, at pag-iimbak ng hilaw na materyal.
(3) Pagpapatakbo ng sasakyan, kabilang ang muling paggatong,
pagniningas o pagpapalit, at pagsingaw.
(4) Paglikha, pamamahagi, at pag-iimbak ng kuryente, kapag ginagamit
sa mga sasakyan para sa transportasyon.
(h) “Pagbawas sa petrolyo” ay nangangahulugang mga paraan ng
pagbawas sa kabuuang inaasahang paggamit ng petrolyo sa California sa
pamamagitan ng dinagdagang pagka-episyente ng enerhiya, malilinis na
alternatibong gatong, o isang kombinasyon ng pareho.
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(i) “Mga teknolohiya ng nababagong enerhiya” ay nangangahulugang
mga paraan ng paglikha ng enerhiya, mga produkto o sistema, mga paraan
ng pamamahagi, mga produkto o sistema, at makinarya ng transportasyon,
mga produkto o sistema, lahat ng ito ay gumagamit ng tanging pinagkukunan
ng enerhiya na likas na muling nalilikha sa maikling panahon at inihahatid
nang tuwiran mula sa araw (tulad ng termal, potokemikal, at potoelektrik),
hindi tuwiran mula sa araw (tulad ng mga pasilidad ng hangin, lakas ng
tubig ng 30MW o mas kaunti na kaayon ng subtalataan (D) ng talataan
(3) ng subdibisyon (b) ng Seksyon 25743 ng Kodigo sa mga Pampublikong
Tagapagdulot, at potosintetikong enerhiya na nakaimbak sa biyomasa na
kaayon ng mga subdibisyon (d) at (f) ng Seksyon 2.5743 ng mga Kodigo sa
mga Pampublikong Tagapagdulot), o mula sa ibang mga likas na paggalaw o
mekanismo ng kapaligiran, tulad ng enerhiyang geotermal at tidal. Ang mga
teknolohiya ng nababagong enerhiya ay hindi kabilang ang mga teknolohiya
na gumagamit ng mga tagapagdulot ng enerhiya mula sa mga gatong na
labi ng hayop at halaman, mga basura mula sa labi ng hayop at halaman na
tagapagdulot, o mga basura mula sa mga di-organikong pinagkukunan.
Artikulo 3.

87

Paglalaan ng mga Pondo

26049. (a) Mula sa mga kitang nilikha ng Pagtasa ng Pondo ng
Kalayaaan sa Eneriya ng California, dapat magdeposito sa bawat buwan
ng kalendaryo sa Kuwenta ng Serbisyo sa Utang ng Pondo sa Pagtasa ng
Kalayaaan sa Enerhiya ng California, kuwenta na dito ay nililikha, ng mga pera
sa halagang ipapasiya ng awtoridad at pasasabihan ang Lupon sa Pagpapantay
ng Estado sa sulat na kailangan at angkop upang bayaran ang serbisyo ng
utang sa anumang nananatiling bono, papel de bangko na umaasa sa bono, o
ibang mga obligasyon at pagkakautang ng awtoridad, kasama ang anumang
mga karagdagang obligasyon,anumang paktor ng pagsakop na iniaatas ng mga
dokumento ng bono, anumang gastos na kaugnay ng pagpapalabas o pagdadala
ng anumang bono, papel de bangko na umaasa sa bono, o ibang mga obligasyon
at pagkakautang ng awtoridad, at anumang ibang mga gastos na ipinapasiya
ng awtoridad na kailangan upang isakatuparan ang pagtustos na inawtorisa
ng kabanatang ito. Sa kabila ang anumang ibang tadhana ng batas, ang mga
pera sa Kuwenta ng Serbisyo sa Utang ay patuloy na inilalaan, nang hindi
isinasaalang-alang ang taon ng pananalapi, sa awtoridad para sa pagbabayad
ng mga bono, ibang mga obligasyon o pagkakautang o mga karagdagang
obligasyon o ibang mga gastos ng awtoridad na may kinalaman sa mga
nanatiling bono at maaaring hawakan ng isang katiwala gaya ng inawtorisa ng
Seksyon 26023.
(b) Pagkatapos ideposito ang mga pondo sa Kuwenta ng Serbisyo sa Utang
alinsunod sa subdibisyon (a) sa anumang buwan, lahat ng pondong nakadeposito
sa Pondo ng Kalayaan sa Enerhiya ng California para sa buwang iyon, maliban
kung itinatadhana sa Batas na ito, ay dapat ilaan gaya ng mga sumusunod:
(1) Limampu’t-pito at kalahating porsiyento (57.5%) ng Kuwenta
ng Pagbawas sa Paggamit ng Gasolina at Diesel, na sa pamamagitan nito
ay nililikha.
(2) Dalawampu’t-anim at tatlong-ikaapat na porsiyento (26.75%) sa
Kuwenta ng Pagpapabilis ng Pananaliksik at Pagbabago, na sa pamamagitan
nito ay nililikha.
(3) Siyam at tatlong-ikaapat na porsiyento (9.75%) sa Kuwenta ng
Pagpapabilis ng Pagkomersiyo, na sa pamamamagitan nito ay nililikha.
(4) Dalawa at kalahating porsiyento (2.5%) sa Kuwenta ng Bokasyonal
na Pagsasanay, na sa pamamagitan nito ay nililikha.
(5) Tatlo at kalahating porsiyento (3.5%) sa Kuwenta ng Pampublikong
Edukasyon at Pangangasiwa, na sa pamamagitan ay nililikha.
(c) Anumang mga pondo na inilalaan sa mga kuwentang itinatag
ng mga talataan (1) hanggang (5), inklusibo, ng subdibisyon (b) na hindi
nahahadlangan o ginasta sa anumang taon ng pananalapi ay dapat manatili
sa kaparehong kuwenta para sa susunod na taon ng pananalapi, maliban kung
iba ang itinatadhana sa subdibisyon (d) ng Seksyon 26058. Sa sandaling ang
lahat ng paggastang inawtorisa ng Hakbang na ito ay nagawa mula sa mga
kuwentang itinatag ng mga talataan (1) hanggang (5), inklusibo, ng subdibisyon
(b), ang lahat na nalikom mula sa Pagtasa ng Pondo ng Kalayaan sa Enerhiya
ng California ay dapat idepositio sa Kuwenta ng Serbisyo sa Utang na itinatag
ng subdibisyon (a) hanggang ang lahat ng obligasyong ginagarantiyahan o
babayaran mula sa naturang kuwenta ay nabayaran na o ang pagbabayad ay
ipinagkaloob na.
(d) Ang mga pondong idineposito sa mga kuwenta ng Pondo ng Kalayaan
sa Enerhiya ng California sa subdibisyon (b) ay dapat gamitin upan dagdagan,
at hindi palitan, ang umiiral na pagpopondo ng estado para sa pananaliksik,
bokasyonal na pagsasanay, at pagpapaunlad ng teknolohiya at pagpapakalat
na kaugnay ang pagbawas ng petrolyo, pagka-episyente ng enerhiya, at
nababagong enerhiya. Upang itaas ang paggamit ng mga makukuhang pondo,
ang awtoridad ay dapat iugnay ang paggasta nito ng mga pondo sa Pondo ng
Kalayaan sa Enerhiya ng California sa ibang mga ahensiya ng estado upang
maiwasan ang duplikasyon at upang tiyakin na ang mga pondo ay ginagasta
nang episyente at mabisa.
26050. Batay sa mga pamantayang nakalagay sa Seksyon 26056,
maaaring gamitin ng awtoridad ang mga pondo sa Kuwenta ng Pagbawas
ng Paggamit ng Gasolina at Diesel para sa mga sumusunod na kategorya

166 | Teksto ng mga Iminumungkahing Batas

ng paggasta, batay sa merito sa pagbawas ng petrolyo ng mga aplikasyon
na may kinalaman sa transportayon para sa pagpopondo mula sa
kuwentang ito:
(a) Mga insentibo na nakabase sa pamilihan kabilang ang, pero hindi
limitado sa, mga pautang, garantiya sa pautang, kredito, at pagbabayad ng
diperensiya at mga indidibwal para sa pagbili ng mga sasakyang gumagamit
ng malinis na gatong na ibinebenta sa California. Para sa mga pagbabayad ng
diperensiya sa mga grupo ng sasakyan ng mga ahensiya ng estado at lokal na
pamahalaan, ang awtoridad ay dapat magbigay ng pagtatangi sa bus ng paaralan,
sasakyan ng mga emerhensiyang serbisyo, trak ng basura, at mga grupo ng bus
ng maramihang paghahatid. Bukod sa mga kategoryang ito ng pagtatangi, ang
mga pagbabayad ng diperensiya ay magiging batay sa pamilihan at napapailalim
sa awtoridad na nagpapasiya na ang pagbabayad ng diperensiya ay tutulong
nang malaki sa teknolohiya upang makamit ang mga hindi tinutustusang lakas sa
pamilihan. Ang mga demonstrasyong proyekto ay pinipigilan.
(b) Ang mga insentibo sa paglikha ay kabilang ang, pero hindi limitado
sa, mga pautang, garantiya sa pautang, at kredito para sa paglikha ng malinis
na alternatibong gatong sa California, hindi kasama ang paglikha ng kuryente,
maliban sa paglikha ng kuryente na nakabase sa malinis na pilang gatong.
(c) Ang mga insentibo ay kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga
pautang, garantiya sa pautang, kredito, at mga gawad para sa paggawa ng mga
istasyon ng malinis na altenatibong gatong na madaling puntahan ng publiko,
kabilang ang mga istasyon ng nagbebenta ng halong ethanol na binubuo ng
hindi kukulangin sa 85 porsiyentong ethanol (E-85) sapat ang bilang upang
paglingkuran ang mga kasalukuyang E-85 na sasakyan sa California batay sa
proporsiyon ng mga diesel na sasakyan sa mga istasyon ng diesel na gatong,
at mga tagakarga ng sasakyang pinatatakbo ng kuryente na gumagamit ng
katulad na pamantayan. Dapat isaalang-alang ng awtoridad ang pag-isyu ng
mga angkop na kahilingan para sa mga mungkahi para sa mga istasyon sa
pinakamaagang panahong magagawa.
(d) Mga insentibo kabilang, pero hindi limitado sa, mga pautang, mga
garantiya sa utang, at mga gawad para sa istalasyon ng impra-istrukura ng
malinis na alternatibong gatong na madaling puntahan ng publiko.
(e) Mga gawad at pautang sa mga pribadong pangangasiwa ng
proyekto para sa pananaliksik tungkol sa malilinis na alternatibong
gatong at mga sasakyang gumagamit ng malinis na alternatibong gatong
sa California.
(f) Ang ibang mga paggasta na ipinasiya ng awtoridad, ng isang
boto ng pito o higit na miyembro ng awtoridad, kumakatawan sa apurahan
o pambihirang pagkakataon na kaugnay ng mga teknolohiya ng sasakyan
o gatong na magsusulong sa hangarin ng pagbawas ng paggamit ng mga
petrolyong gatong ng transportasyon sa California mula sa antas ng 2005 ng
sampung bilyong (10,000,000,000) galon sa loob ng 10 taon.
26051. Batay sa mga pamantayang nakalagay sa Seksyon 26057,
dapat gamitin ng awtoridad ang mga pondo sa Kuwenta ng Pagpapabilis ng
Pananaliksik at Pagbabago upang gumawa ng mga gawad sa mga unibersidad
ng California para sa mga pasilidad, mga gawad sa pagsasanay na
pananaliksik ng estudyante pagkatapos ng batsilyer, at pananaliksik, ginawa
at matatagpuan nang buo sa magkaratig na kampus ng unibersidad, upang
pahusayin ang pag-unlad na pangkabuhayan at pabilisin ang pagkomersiyo ng
mga teknolohiya ng nababagong enerhiya, tulad ng solar, geotermal, hangin,
at alon, at mga teknolohiya ng pagka-episyente ng enerhiya sa mga gusali,
kagamitan, paglikha ng kuryente, at mga sasakyan.
26052. Batay sa mga pamantayang nakalagay sa Seksyon 26058,
dapat gamitin ng awtoridad ang mga pondo sa Kuwenta ng Pagpapabilis ng
Pagkomersiyo upang magkaloob ng mga insentibo kabilang ang, pero hindi
limitado sa, mga pautang, garantiya sa pautang, at gawad upang pondohan
ang isang-beses o pagsisimulang gastos ng pagpapasok ng pagbawas ng
petrooyo at mga teknolohiya ng nababagong enerhiya, mga teknolohiya
ng pagka-episyente ng enerhiya, malilinis na alternatibong gamot, at mga
sasakyang gumagamit ng malinis na alternatibong enerhiya kabilang ang, pero
hindi limitado sa, sertipikasyon ng mga produkto, sasakyan, at mga sistema
ng pamamahagi, at para sa ibang mga gastos na magpapabilis ng paglikha
at pamamahagi ng mga produkto at teknolohiya na magagawang ikomersiyo
at, mas mabuti, ay magtataguyod ng nakabase sa California na paglikha ng
trabaho, pagtatatrabaho, at kaunlarang pangkabuhayan.
26053. Batay sa mga pamantayan sa Seksyon 26059, dapat
gamitin ng awtoridad ang mga pondo sa Kuwenta ng Bokasyonal
Pagsasanay upang:
(a) Gumawa ng mga gawad sa pamamagitan ng Opisina ng Kansilyer
ng mga Kolehiyo ng Komunidad sa mga kolehiyo ng komunidad ng California
para sa pagpapaunlad ng mga tauhan at mga pasilidad upang magsanay ng
mga estudyante na magtatrabaho sa mga teknolohiya ng nababagong enerhiya,
mga teknolohiya ng pagka-episyente sa enerhiya, at malilinis na alternatibong
gatong, sa mga gusali, kagamitan, paglikha ng kuryente, at mga sasakyan.
(b) Gumawa ng mga gawad sa pamamagitan ng Opisina ng Kansilyer
ng mga Kolehiyo ng Komunidadsa mga kolehiyo ng komunidad ng California
para sa tulong sa matrikula ng mga maliit ang kita na mga estudyante at dating
mga nagtatrabaho sa enerhiya na gatong na labi ng hayop at halaman at mga
sertipikadong mekaniko ng sasakyan upang makakuha ng pagsasanay upang
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magtrabaho sa mga teknolohiya ng nababagong enerhiya, tulad ng solar,
geotermal, hangin, at alon, malilinis na alternatibong gatong, sa mga gusali,
kagamitan, paglikha ng kuryente, at mga sasakyan.
26054. Batay sa mga pamantayan sa Seksyon 26060, dapat gamitin
ng awtoridad ang mga pondo sa Kuwenta ng Pampublikong Edukasyon at
Pangangasiwa upang:
(a) Edukahan ang publiko ng California tungkol sa kahalagahan
ng mga teknolohiya ng pagka-episyente sa enerhiya, mga teknolohiya
ng nababagong enerhiya, at pagbawas ng buong pag-inog ng gatong
na petrolyo.
(b) Pangasiwaan ang awtoridad.
(c) Subaybayan ang pagpapatupad ng Pagtasa ng Pondo ng Kalayaan
sa Enerhiya ng California at isangguni ang anumang ebidensiya na ang
mga tagalikha ng langis ay nagtatangkang huthutan ang mga mamimili sa
pamamagitan ng pagpasa ng pagtasa sa mga mamimili sa anyo ng mas matataas
na presyo ng langis, gasolina, o diesel na gatong sa Lupon ng Pagpapantay
para sa imbestigasyon.
Artikulo 4.

Mga Pamantayan

26055. Ang awtoridad ay dapat magtatag ng mga sumusunod
na pamantayan:
(a) Mga Karapatan sa Ari-ariang Intelektuwal. Ang awtoridad ay
dapat magtatag ng mga pamantayan na nag-aatas na ang lahat ng gawad
na ginagawa alinsunod sa Batas na ito ay dapat na napapailalim sa mga
kasunduan sa ari-ariang intelektuwal na nagbabalanse ng pagkakataon ng
Estado ng California na makinabang sa mga patente, royalti, at lisensiya
na resulta ng mga pananaliksik na may pangangailangan na tiyakin na ang
naturang pananaliksik ay hindi di-makatwirang nakakahadlang sa mga
kasunduang ito sa ari-ariang intelektuwal.
(b) Pangangasiwa ng mga Gawad. Ang awtoridad ay dapat maggawad
ng mga pamantayan para sa pangangasiwa ng lahat ng insentibo na kabilang
ang, pero hindi limitado sa, mga gawad, pautang, garantiya sa pautang,
kredito, at pagbabayad ng diperensiya na ginagawa sa ilalim ng Batas na ito
upang tiyakin ang pagsunod sa lahat ng angkop na tadhana at iniaatas. Ang
mga pamantayan ay dapat kabilang ang pana-panahong pag-uulat, kabilang
ang mga pagsusuri ng pananalapi at pagganap, ng lahat ng tumatanggap
ng mga insentibo, hindi kasama ang mga indibidwal na tumatanggap ng
pagbabayad ng diperensiya, at dapat magpahintulot sa awtoridad na putulin
ang pagpopondo o gumawa ng ibang aksyon upang matiyak na natutugunan
ang mga layunin ng Batas na ito.
26056. Mga Pamantayan para sa mga Paggasta ng Kuwenta ng
Pagbawas ng Paggamit ng Gasolina at Diesel.
(a) Ang awtoridad ay dapat gumawa ng mga paggasta alinsunod sa
Seksyon 26050 na kaayon ng hangarin ng pagbawas ng antas ng pagkonsumo
ng petrolyo sa California ng 25 porsiyento sa loob ng 10 taon pagkaraan
ng petsa ng pagpapatibay ng awtoridad ng unang istratehikong plano
alinsunod sa seksyong ito, kumpara sa kasalukuyang labing-anim na bilyong
(16,000,000,000) galon ng taunang antas ng pagkonsumo ng California,
o halos apat na bilyon (4,000,000,000) galon ng gatong na petrolyo sa
transportasyon kada taon bago lumampas ang 2017, at nagiging sanhi ng
permanente at pangmatagalang kabawasan sa pagkonsumo ng petrolyo sa
California. Ang kabuuang pagbawas na hangarin ay dapat na sampung bilyong
(10,000,000,000) galon ng mga petrolyong gatong ng transportasyon sa loob
ng 10 taon. Bago gumawa ng anumang paggasta alinsunod sa Seksyon 26050,
ang awtoridad ay dapat magpatibay ng isang istratehikong plano alinsunod sa
subdibisyon (a) ng Seksyon 26045, gaya ng mga sumusunod:
(1) Sa loob ng siyam na buwan ng petsa ng pagkakabisa ng Batas na
ito, ang awtoridad, sa pagsangguni sa Lupon ng mga Tagpagdulot ng Hangin
California, ang Komisyon sa Enerhiya ng California, at ang Komisyon sa mga
Pampublikong Utilidad, ay dapat magpatibay ng isang Pinagsamang Plano sa
Tagapagdulot para sa pagbawas sa petrolyo sa California. Ang Pinagsamang
Plano sa Tagapagdulot ay dapat ibatay sa mga pinakamahusay na tantiya ng
maaaring pagtanggap ng hindi tinustusang pamilihan sa mga teknolohiya,
produkto, o mga serbisyo sa loob ng 10 taon ng petsa ng pagpapatibay ng
unang Pinagsamang Plano sa Tagapagdulot.
(2) Ang Pinagsamang Plano sa Tagapagdulot ay dapat magbalangkas
ng isang istratehiya para sa paglalaan ng mga pondo sa mga programa na
may pinakamalaking pagkakataong magbigay ng pakinabang, ginagamit ang
kapangyarihan sa pagtustos na ipinagkakaloob sa awtoridad ng dibisyong
ito. Dapat itaas ng Pinagsamang Plano sa Tagapagdulot ang pagbawas ng
paggamit ng petrolyo habang isinasaalang-alang ang mga benepisyo ng
pagbawas ng greenhouse gas ng malilinis na alternatibong gatong at mga
sasakyang gumagamit ng malinis na alternatibong gatong. Ang Pinagsamang
Plano sa Tagapagdulot ay dapat ding magtaya ng paggasta ng mga pondo para
sa mga sasakyang gumagamit ng malinis na alternatibong gatong at dapat
isaalan-alang ang paglalaan ng mga pondong kailangan upang balansehin
ang pagpapakalat ng mga sasakyang gumagamit ng malinis na alternatibong
gatong na may madaling makakuha na malilinis na alternatibong gatong.
(3) Ang Pinagsamang Plano sa Tagapagdulot ay dapat buuin na may ambag
mula sa mga interesadong partido sa mga nakatakdang pampublikong pagdinig
ng awtoridad sa ilalim ng pamumuno ng Punong Opisyal na Tagapagpaganap ng

awtoridad. Dapat isapanahon ng awtoridad ang plano tuwing dalawang taon at
dapat susugan ang plano upang tiyakin na ito ay namamalaging kaayon ng mga
regulasyon ng Lupon ng mga Tagapagdulot ng Hangin ng California at kaayon
ng mga priyoridad at hangarin ng Batas na ito.
(4) Ang Pinagsamang Plano sa Tagapagdulot ay dapat magtaglay ng
pagtasa ng maaaring maging paggasta upang matugunan o mahigitan ang
hangarin na pagbawas ng pagkonsumo ng petrolyo ng sampung bilyong
(10,000,000,000) galon sa loob ng 10 taon. Ang mga paggasta ay dapat lamang
gawin para sa mga aytem na kaayon ng pagtugon o paghigit sa hangaring
ito. Ang mga paggasta ay dapat ding kaayon ng, at dapat tumanggap ng
priyoridad alinsunod sa kanilang potensiyal na matugunan o mahigitan, ang
mga inaasintang inilalabas at mga hangaring nakalagay sa Nagpapaganap
na Utos S-3-05, gaya ng inilathala, at ang mga inaasintang inilalabas at mga
hangaring nakalagay sa mga Seksyon 1900, 1961, at 1961.1 ng Titulo 13 ng
Kodigo sa mga Regulasyon ng California, may bisa pagsapit ng Disyembre
1, 2005. Kung ang mga inaasintang ito sa inilalabas at mga hangarin ay
pinalitan ng mas mahihigpit na inaasinta sa inilalabas at mga hangarin bago
ang pagbuwag ng awtoridad, ang mas mahihigpit na inaasinta sa inilalabas
at mga hangarin ay dapat gamitin upang itatag ang priyoridad para sa lahat
ng susunod na paggasta sa ilalim ng Seksyon 26050. Ang pagtasa ng buong
pag-inog ng gatong ay dapat iaplay sa lahat ng gatong, kabilang ang kuryente
bilang isang gatong ng transportasyon. Ang magkakaibang paraan ng paglikha
ng isang partikular na gatong ay maaaring may magkakaibang pagbawas ng
inilalabas na greenhouse gas, at ang iba-ibang paraan ay dapat na angkop
na isaalang-alang sa pagtaya ng buong pag-inog ng gatong para sa gatong
na iyon. Sa kaso ng dalawang sasakyan na may katumbas na inilalabas na
buong pag-inog ng gatong na greenhouse gas, ang priyoridad ay dapat ibigay
sa kaugnay ng pinakamababang gastos sa kuwenta.
(5) Lahat ng paggastang ginawa ng awtoridad sa ilalim ng seksyong
ito ay dapat na kaayon ng istratehiyang nakabalangkas sa Pinagsamang
Plano sa Tagapagdulot.
(b) Lahat ng paggasta sa impra-istruktura ng malinis na alternatibong
gatong at mga mga tagakarga ng sasakyang pinatatakbo ng kuryente ay dapat
itakda sa mga sumusuporta sa mga sasakyang gumagamit ng malinis na
alternatibong gatong na nakahandang ibenta at nalilikha sa maraming bilang.
(c) Ang mga paggasta para sa mga pagbabayad ng diperensiya ay dapat
na limitado sa 25 porsiyento ng kabuuang halagang nakadeposito sa Kuwenta
ng Pagbawas ng Paggamit ng Gasolina at Diesel, maliban kung ipasiya ng
awtoridad, sa pamamagitan ng dalawang-ikatlong boto, na ang karagdagang
paggasta ay makatwiran upang makamit sa paraang pinakamabisang paggasta
ang mga hangarin ng Batas na ito.
(d) Lahat ng paggastang ginagawa alinsunod sa Seksyon 26050 ay
dapat ibatay sa isang paligsahang proseso ng pagpili, itinatag alinsunod
sa subdibisyon (b) ng Seksyon 26045. Alinsunod sa paligsahang proseso ng
pagpili, ang awtoridad ay dapat, sa pinakamababa:
(1) Tiyakin na ang paggasta ay hindi pumapalit sa umiiral na
pagpopondo ng estado para sa pagbawas ng pagkonsumo ng petrolyo
sa California.
(2) Tayahin ang kalidad ng mungkahi para sa pagpopondo, kabilang ang
kahandaan ng mga pribadong panumbas na pondo, at ng potensiyal na magkamit
ng mahahalagang resulta, kabilang ang antas ng pagbawas ng petrolyo sa
loob ng estado na inaasahang makamit bilang resulta ng paggasta. Ang mga
mungkahing may mahalagang pagpapatunay ng negosyo at impluwensiya mula
sa pribadong pagpopondo ng o napapailalim na pagpopondong utang mula sa
mga pribadong pinagkukunan ay ihahanay at bibigyan ng pagtatangi upang
itatag ang kakayahang umunlad sa pamilihan ng mga mungkahi.
(3) Tayahin ang halaga ng yunit ng pagbawas ng petrolyo ng mungkahi
at ang potensiyal ng mungkahi na makamit ang hindi tinustusang lakas sa
pamilihan at malawak na pagtanggap, iniaakma para sa panganib at oras na
halaga ng pera.
(4) Timbangin ang kalamangan na ang mungkahi ay magreresulta
sa isang maipagpapatuloy, hindi tinutustusang malakas sa pamilihan na
teknolohiya o mga teknolohiya na maaaring magkamit ng mahalagang
pagtanggap ng mamimili at negosyo na higit sa panahon ng pagtustos
o insentibo.
(5) Tiyakin na ang paggasta ay kaayon ng dalawang-taon at sampungtaong istratehikong planong pinagtibay ng awtoridad.
26057. Mga Pamantayan para sa mga Paggasta ng Kuwenta ng
Pagpapabilis ng Pananaliksik at Pagbabago.
(a) Ang awtoridad ay dapat gumawa ng mga paggasta alinsunod
sa Seksyon 26051 na kaayon ng hangarin na pahusayin ang pag-unlad na
pangkabuhayan , at pagpapabilis ng pagkomersiyo, ng mga teknolohiya ng
nababagong enerhiya, tulad ng solar, geotermal, hangin, at alon, at pagkaepisyente sa enerhiya, at malilinis na alternatibong gatong, sa mga gusali,
kagamitan, paglikha ng kuryente, at mga sasakyan. Bago gumawa ng anumang
paggasta alinsunod sa Seksyon 26051, ang awtoridad ay dapat magpatibay ng
isang istratehikong plano alinsunod sa subdibisyon (a) ng Seksyon 26045.
(b) Lahat ng paggastang ginagawa alinsunod sa Sekyon 26051 ay
dapat ibatay sa isang paligsahang proseso ng pagpili, itinatag alinsunod
sa subdibisyon (b) ng Seksyon 26045. Alinsunod sa paligsahang proseso ng
pagpili, ang awtoridad ay dapat, sa pinakamababa:
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(1) Tiyakin na ang paggasta ay para sa pananaliksik sa mga teknolohiya
ng nababagong enerhiya o mga teknolohiya ng pagka-episyente ng enerhiya.
(2) Tiyakin na ang paggasta ay hindi pumapalit sa umiiral na
pagpopondo ng estado para sa pananaliksik sa mga teknolohiya ng nababagong
enerhiya o mga teknolohiya ng pag-episyente ng enerhiya at pinag-uugnay
ng awtoridad ang mga paggastang ito sa ibang mga ahensiya ng estado,
kabilang ang Programang Pambulikong Interes na Pananaliksik, Pagpapakita,
at Pagpapaunlad ng Enerhiya, na itinatag ng Kabanata 7.1 (nagsisimula sa
Seksyon 25620) ng Dibisyon 15, upang itaas ang pagiging mabisa ng mga
paggasta at iwasan ang duplikasyon ng pagsisikap.
(3) Timbangin ang kalidad ng mungkahing pananaliksik, ang potensiyal
na magkamit ng mahahalagang resulta, kabilang ang pagsasaalang-alang ng
kung paano makakatulong ang paggasta o magreresulta sa pagkomersiyo, o
mahalaga at permanenteng pagpapakalat, ng mga teknolohiya ng nababagong
enerhiya o mga teknolohiya ng pagka-episyente ng enerhiya sa California, at
ang takdang panahon ng pagkakamit ng hangaring iyon.
(4) Magbigay ng priyoridad sa pagpopondo sa mga mungkahing
pananaliksik na gumagamit ng mas maraming pinagkukunan ng nababagong
enerhiya at nag-aalay ng pinakamalaking potensiyal ng mga malalaking pagsulong
ng teknolohiya. Ang priyoridad ay dapat ding ibigay sa mga mungkahing
pananaliksik na nag-aalay ng pinakamalaking potensiyal na matugunan o
mahigitan ang mga hangarin na nakalagay sa: (a) Nagpapaganap na Utos
S-3-05; (b) mga Seksyon 1900, 1961, at 1961.1 ng Titulo 13 ng Kodigo sa mga
Regulasyon ng California, nagkabisa noong Disyembre 1, 2005; o (c) Artikulo
16 (nagsisimula sa Seksyon 399.11) ng Kabanata 2.3 ng Bahagi 1 ng Dibisyon 1
ng Kodigo sa mga Pampublikong Utilidad, nagkabisa noong Disyembre 1, 2005.
Ang mga mungkahing pananaliksik na nag-aalay ng pinakamalaking potensiyal
na matugunan o mahigitan ang mga hangaring nakalagay sa mga subdibisyon
(a) hanggang (c), inklusibo, ay dapat tumanggap ng pinakamataas na priyoridad
sa pagpopondo, kasunod ng mga mungkahing pananaliksik na nag-aalay ng
pinakamalaking potensiyal na matugunan o mahigitan ang mga inaasinta at
hangaring nakalagay sa dalawa ng mga subdibisyon (a) hanggang (c), inklusibo,
kasunod ang mga mungkahi na nag-aalay ng pinakamalaking potensiyal na
matugunan o mahigitan ang mga inaasinta at hangaring nakalagay sa isa sa
mga subdibisyon (a) hanggang (c), inklusibo.
(5) Tiyakin na ang lahat ng pondo upang suportahan ang mga gusali at
permanenteng pasilidad alinsunod sa Seksyon 26051 ay itinatalaga sa unang
dalawang taon ng programa, at ang mga naturang paggasta, sa kabuuan, ay
hindi humihigit sa isang daang milyong dolyar ($100,000,000). Dapat iatas
ng awtoridad sa lahat ng tumatanggap ng pagpopondo para sa mga pasilidad
na bayaran ang lahat ng manggagawang nagtatrabaho sa konstruksiyon o
pagbabago ng pasilidad ng pangkalahatang namamayaning presyo na kada
araw na sahod para sa trabaho na may katulad na katangian sa lokalidad
kung saan ginagawa ang trabaho sa pasilidad at hindi mas mababa sa
pangkalahatang namamayaning presyo na kada araw na sahod para sa piyesta
opisyal at obertaym gaya ng itinatadhana sa Kabanata 1 (nagsisimula sa
Seksyon 1720) ng Bahagi 7 ng Dibisyon 2 ng Kodigo sa Paggawa.
(6) Tiyakin na ang paggasta ay kaayon ng dalawang-taon at sampungtaong istratehikong planong pinagtibay ng awtoridad.
26058. Mga Pamantayan para sa mga Paggasta ng Kuwenta ng
Pagpapabilis ng Pagkomersiyo.
(a) Ang awtoridad ay dapat gumawa ng mga paggasta alinsunod
sa 26052 kaayon ng hangarin na pabilisin ang pagkomersiyo ng mga
mapapaunlad, nagbabagong mga teknolohiya ng nababagong enerhiya,
mga teknolohiya ng pagka-episyente ng enerhiya, malilinis na alternatibong
gatong, at mga sasakyang gumagamit ng malinis na alternatibong gatong sa
California sa loob ng 10 taon pagkaraan ng petsa ng pagkakabisa ng Batas
na ito, sa pamamagitan ng pagkakaloob ng pagpopondo para sa isang-beses
o pagsisimulang gastos ng pagpapasok ng mga teknolohiya ng nababagong
enerhiya, mga teknolohiya ng pagka-episyente ng enerhiya, malilinis na
alternatibong gatong, at mga sasakyang gumagamit ng malinis na alternatibong
enerhiya kabilang ang, pero hindi limitado sa, sertipikasyon ng mga produkto,
sasakyan, at mga sistema ng pamamahagi, at para sa ibang mga gastos na
magpapabilis ng paglikha at pamamahagi ng mga maikokomersiyong produkto
at teknolohiya sa pamilihan. Bago gumawa ng anumang paggasta alinsunod
sa Seksyon 26052, ang awtoridad ay dapat magpatibay ng isang istratehikong
plano alinsunod sa subdibisyon (a) ng Seksyon 26045.
(b) Lahat ng paggastang ginagawa alinsunod sa Sekyon 26052 ay
dapat ibatay sa isang paligsahang proseso ng pagpili, itinatag alinsunod
sa subdibisyon (b) ng Seksyon 26045. Alinsunod sa paligsahang proseso ng
pagpili, ang awtoridad ay dapat, sa pinakamababa:
(1) Tiyakin na ang paggasta ay magsusulong ng hangarin ng
pagkomersiyo ng makakatulong sa kabuhayan na mga teknolohiya ng
nababagong enerhiya, mga teknolohiya ng pagka-episyente ng eneriya,
malilinis na alternatibong gatong, o mga sasakyang gumagamit ng malinis
na alternatibong gatong sa California.
(2) Tayahin ang potensiyal na ang paggasta ay magkakamit ng
mahahalagang resulta, kabilang ang kung ang paggasta at tutulong o
magreresulta sa pagdadala ng maikokomersiyong mga teknolohiya ng
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nababagong enerhiya, mga teknolohiya ng pagka-episyente ng eneriya,
malilinis na alternatibong gatong, o mga sasakyang gumagamit ng malinis na
alternatibong gatong sa California, sa loob ng makatwirang takdang panahon
mula sa petsa ng paggasta.
(3) Itatag na makatwirang malamang na ang isang malaking bahagi
ng tapos na teknolohiya o produkto na ang mga pondo ay inilaan ay
makukuha, o maikakalat sa, California o ang malaking bahagi ng lahat ng
sangkap na ginagamit sa tapos na teknolohiya o produkto ay magagawa
sa California.
(4) Timbangin ang gastos, iniakma sa halaga sa panahon, ng enerhiyang
binuo o natipid ng mungkahi kaugnay ng kakayahan nito na isulong ang mga
layunin ng Kuwenta ng Pagpapabilis ng Pagkomersiyo.
(5) Tayahin ang kalamangan na ang mungkahi ay magreresulta sa isang
maipagpapatuloy, hindi tinutustusang malakas sa pamilihan na teknolohiya
o mga teknolohiya na maaaring magkamit ng mahalagang pagtanggap ng
mamimili at negosyo.
(6) Tiyakin na ang paggasta ay kaayon ng dalawang-taon at sampungtaong istratehikong planong pinagtibay ng awtoridad.
(c) Lahat ng paggasta mula sa Kuwenta ng Pagpapabilis ng Pagkomersiyo
ay nag-aatas sa tumatanggap ng paggasta na magkaloob ng mga panumbas na
pondo na kapantay ng hindi kukulangin sa 50 porsiyento ng paggasta, maliban
sa kaso ng mga pautang at mga garantiya sa pautang, ang tumatanggap ay
maaaring magkaloob ng pagkapantay o napapailalim na utang na kapantay
ng hindi kukulangin sa 25 porsiyento ng pautang o garantiya sa pautang. Ang
pagpipigil na ito ay hindi magiging angkop sa pamamahagi ng isang malinis na
alternatibong gatong na kapantay ng humigit-kumulang na unang 15 porsiyento
ng pamamahagi ng sistema ng pamamahagi ng gasolina.
(d) Anumang mga pondo na natitira sa kuwenta pagkaraan ng 10
taon ay dapat na pantay na hatiin sa Kuwenta ng Pagbawas ng Paggamit
ng Gasolina at Diesel at sa Kuwenta ng Pagpapabilis ng Pananaliksik
at Pagbabago.
26059. Mga Pamantayan para sa mga Paggasta ng Kuwenta ng
Bokasyonal na Pagsasanay.
(a) Ang awtoridad ay dapat gumawa ng mga paggasta alinsunod sa
Seksyon 26053 na kaayon ng hangarin na magsanay ng mga estudyanteng
magtatrabaho sa mga teknolohiya ng nababagong enerhiya, tulad ng solar,
geotermal, hangin, at alon, at pagka-episyente sa enerhiya, sa mga gusali,
kagamitan, paglikha ng kuryente, at malilinis na alternatibong gatong at mga
sasakyang gumagamit ng malinis na alternatibong gatong. Bago gumawa
ng anumang paggasta alinsunod sa Seksyon 26053, ang awtoridad ay dapat
magpatibay ng isang istratehikong plano alinsunod sa subdibisyon (a) ng
Seksyon 26045.
(b) Lahat ng paggastang ginagawa alinsunod sa Sekyon 26053 ay
dapat ibatay sa isang paligsahang proseso ng pagpili, itinatag alinsunod
sa subdibisyon (b) ng Seksyon 26045. Alinsunod sa paligsahang proseso ng
pagpili, ang awtoridad ay dapat, sa pinakamababa:
(1) Tiyakin na ang paggasta ay para sa pagsasanay sa mga teknolohiya
ng nababagong enerhiya, mga teknolohiya ng pagka-episyente ng enerhiya,
malilinis na alternatibong gatong, o mga sasakyang gumagamit ng malinis na
alternatibong gatong.
(2) Tiyakin na ang paggasta ay hindi pumapalit sa umiiral na pagpopondo
ng estado para sa pagsasanay sa mga teknolohiya ng nababagong enerhiya,
mga teknolohiya ng pagka-episyente ng enerhiya, malilinis na alternatibong
gatong, o mga sasakyang gumagamit ng malinis na alternatibong gatong.
(3) Tayahin ang kalidad ng programa, ang potensiyal na magkamit
ng mahahalagang resulta, kabilang ang pagsasaalang-alang ng kung
paano makakatulong ang paggasta o magreresulta sa pagsasanay ng mga
manggagawa sa nababagong enerhiya o mga teknolohiya ng pagka-episyente
ng enerhiya, malilinis na alternatibong gatong, o mga sasakyang gumagamit
ng malinis na alternatibong enerhiya sa California, at sa takdang panahon ng
pagkakamit ng hangaring iyon.
(4) Tiyakin na ang paggasta ay kaayon ng dalawang-taon at sampungtaong istratehikong planong pinagtibay ng awtoridad.
26060. Mga Pamantayan para sa mga Paggasta ng Kuwenta ng
Pampublikong Edukasyon at Pangangasiwa.
(a) Ang awtoridad ay dapat gumawa ng mga paggasta alinsunod sa
Seksyon 26054 na kaayon ng hangarin na edukahan ang publiko tungkol
sa kahalagahan ng pagka-episyente ng enerhiya, mga teknolohiya ng
nababagong enerhiya, at pagbawas sa buong pag-inog ng buhay na petrolyo,
at pag-uulat sa progreso ng programa, at ng episyenteng pangangasiwa
ng awtoridad.
(b) Hindi kukulangin sa 28.5 porsiyento ng mga pondo sa Kuwenta ng
Pampublikong Edukasyon at Pangangasiwa ay dapat gastahin para sa layunin
ng pampublikong edukasyon tungkol sa mga pinopondohang teknolohiya.
Artikulo 5.

Pananagutan

26061. (a) Bilang karagdagan sa ulat na iniaatas ng Seksyon 26017,
ang awtoridad ay dapat magpalabas ng taunang ulat sa Gobernador, sa
Lehislatura, at sa publiko na nagsasaad ng mga aktibidad, ang mga nakamit,
at patutunguhan ng programa sa hinaharap. Ang bawat taunang ulat ay
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dapat kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga sumusunod: ang bilang at
mga dolyar na halaga ng mga insentibo kabilang ang, pero hindi limitado
sa, mga gawad, pautang, garantiya sa pautang, kredito, at pagbabayad ng
diperensiya, ang mga tumatanggap ng mga insentibo para sa naunang taon;
ang mga gastos ng pampangasiwaan ng awtoridad; isang kabuuran ng mga
natuklasan na pananaliksik, kabilang ang may ipinangangakong bagong lugar
ng pananaliksik at mga pagbabago sa teknolohiya; at pagtasa ng relasyon sa
pagitan ng paggawad ng mga insentibo ng awtoridad at ng istratehikong plano
ng awtoridad.
(b) Ang awtoridad ay dapat magkomisyon taun-taon ng isang
independiyenteng pagsusuri ng pananalapi ng mga aktibidad mula sa isang
sertipikadong pampublikong tagapagtuos na dapat ibigay sa Kontroler, na
dapat magrepaso ng pagsusuri at mag-isyu taun-taon ng isang pampublikong
ulat ng pagrepasong iyon.
(c) Dapat magkaroon ng isang Komite sa Pagbabantay ng mga
Mamamayan sa Pananagutan sa Pananalapi na pinangunguluhan ng Kontroler.
Ang komiteng ito ay dapat magrepaso ng taunang pagsusuri ng pananalapi
at ng ulat at pagtaya ng Kontroler sa pagsusuring iyon. Ang Kontroler, ang
Ingat-yaman, ang Pansamantalang Presidente ng Senado, ang Ispiker ng
Asembleya, at ang tagapangulo ng awtoridad ay dapat maghirang bawat isa
ng isang miyembro ng publiko sa komite. Ang komite ay dapat magbitay ng mga
rekomendasyon tungkol sa gawain at pagganap sa pananalapi ng awtoridad.
Ang Kontroler ay dapat magkoob ng mga tauhan ng suporta. Ang komite
ay dapat magsagawa ng isang pampublikong pulong, nang may angkop na
paunawa, at isang pormal na panahon ng komento ng publiko. Dapat tayahin
ng komite ang mga komento ng publiko at isama ang mga angkop na kabuuran
sa taunang ulat nito.
SEK. 18. Bahagi 21 (nagsisimula sa Seksyon 42000) ay idinaragdag sa
Dibisyon 2 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis, upang mabasang:

BAHAGI 21.

BATAS SA PAGTASA NG PONDO NG KALAYAAN SA
ENERHIYA NG CALIFORNIA
42000. Ang bahaging ito ay dapat makilala at maaaring tawaging
“Batas sa Pagtasa ng Pondo ng Kalayaan sa Enerhiya ng California.”
42001. Para sa mga layunin ng bahaging ito, ang mga sumusunod na
pagpapakahulugan ay dapat umaplay:
(a) “Awtoridad” ay nangangahulugang ang Awtoridad sa Programang
mga Alternatibo sa Enerhiya ng California, na itinatag sa Dibisyon
16 (nagsisimula sa Seksyon 26000) ng Kodigo sa mga Pampublikong
Tagapagdulot.
(b) “Bariles ng langis” ay nangangahulugang 42 galon ng Estados
Unidos o 231 kubikong pulgada kada galon na kinuwenta sa temperatura na
60 digri sa Fahrenheit.
(c) “Lupon” ay nangangahulugang Lupon ng Pagpapantay
ng Estado.
(d) “Mamimili” ay nangangahulugang isang indibidwal, kompanya,
bakasan, kapisanan, o korporasyon na bumibili para sa kanya, o sariling
paggamit, o para sa paggamit ng iba, pero hindi para muling ibenta.
(e) “Unang bumibili” ay nangangahulugang isang tao na bumibili ng
langis mula sa isang tagalikha.
(f) “Kabuuang halaga” ay nangangahulugang ang presyo sa pagbebenta
sa bibig ng balon para sa langis, kabilang ang anumang bonus, hulog, o ibang
bagay na ibinabayad sa langis. Kung ang langis ay pinalitan para sa isang
bagay na iba sa pera, o walang pagbebenta sa panahon ng paghiwalay, o
kung ang relasyon sa pagitan ng bumibili at nagbebenta ay nagpapakita na
ang pagsasaalang-alang, kung mayroon, ay hindi nagpapabatid ng tunay na
halaga o presyo sa pamilihan, dapat ipasiya ng lupon ang halaga ng langis na
babayaran, batay sa presyo sa pera na ibinabayad sa tagalikha para sa langis
sa paligid ng balon.
(g) “Langis” ay nangangahulugang petrolyo, o ibang langis na
krudo, likido mula sa gas, ulo ng tubo na gasolina, o ibang mineral na
langis na minimina, nililikha, o kinukuha mula sa ilalim ng lupa o tubig sa
estadong ito.
(h) “Tagalikha” ay nangangahulugang sinumang tao na kumukuha ng
langis mula sa lupa o tubig sa estadong ito sa anumang paraan, sinumang tao
na may-ari, kumokontrol, namamahala, nagpapaarkila ng anumang balon ng
langis sa lupa o tubig ng estadong ito; sinumang tao na lumilikha o kumukuha
sa anumang paraan ng anumang langis sa pamamagitan ng pagkuha nito
mula sa lupa o tubig sa estadong ito; sinumang tao na kumikuha ng inihiwalay
na langis mula sa isang tao o ahensiya na libre sa pagbubuwis sa ari-arian
sa ilalim ng Konstitusyon o ibang mga batas ng Estados Unidos o sa ilalim
ng Konstitusyon o ibang mga ibang mga batas ng Estado ng California; at
sinumang tao na nag-aari ng interes, kabilang ang isang interes sa royalti, sa
langis o sa halaga nito, ang langis man ay nilikha ng tao na may may-ari ng
interes o ng ibang tao para sa kanya sa pamamagitan ng pag-arkila, kontrata,
o ibang pakikipag-ayos.
(i) “Paglikha” ay nangangahulugang ang kabuuang halaga ng nilikhang
langis, kabilang ang kabuuang halaga ng royalti o ibang interes.
(j) “Inihiwalay” o “paghiwalay” ay nangangahulugang pagkuha mula
sa ilalim ng lupa o tubig ng anumang langis, ang pagkuha man o paglabas ay

likas na daloy, mekanikal na daloy, puwersahang daloy, pagbomba, o anumang
ibang paraan na ginagamit upang makuha ang langis mula sa ilalim ng lupa
o tubig at dapat kabilang ang pagkuha sa anumang paraan ng langis na ang
pagtasa ay hindi pa nababayaran, mula sa isang imbakan sa ibabaw, likas o
artipisyal, o mula sa ibabaw ng tubig.
(k) “Namimirasong balon” ay nangangahulugang isang balon na
sinertipikahan ng lupon na isang balon ng langis na walang kakayahang
lumikha ng higit sa sampung bariles ng langis kada raw sa panahon ng
buong nabubuwisang buwan. Sa sandaling ang isang balon ay sinertipikahan
ng isang namimirasong balon, ang naturang namimirasong balon ay dapat
manatiling sertipikado bilang isang namimiraso hanggang ang balon ay
makalikha ng higit sa 10 bariles ng langis kada raw sa panahon ng buong
nabubuwisang buwan.
42002. Simula sa Enero 1, 2007, at maliban sa itinatadhana sa Seksyon
42007, sa pamamagitan nito ay ipinapataw ang Pagtasa ng Pondo sa Kalayaan
sa Enerhiya ng California sa pribilehiyo na paghiwalay ng langis mula sa lupa
o tubig sa estadong ito para ibenta, ihatid, konsumuhin, imbakin, pagtubuan, o
gamitin. Ang pagtasa ay dapat dalhin nang ayon sa proporsiyon ng lahat ng tao
sa loob ng katawagang “tagalikha” kung paano ang katawagan ay binigyangkahulugan sa subdibisyon (h) ng Seksyon 42001. Ang bayad ay dapat iaplay sa
lahat ng bahagi ng kabuang halaga ng bawat bariles ng langis na inihiwalay
gaya ng mga sumusunod:
(a) Isa at kalahating porsiyento (1.5%) ng kabuuang halaga ng langis
mula sa $10 hanggang $25 kada bariles.
(b) Tatlong porsiyento (3.0%) ng kabuuang halaga ng langis mula sa
$25.01 hanggang $40 kada bariles.
(c) Apat at kalahating porsiyento (4.5%) ng kabuuang halaga ng langis
mula sa $40.01 hanggang $60 kada bariles.
(d) Anim na porsiyento (6.0%) ng kabuuang halaga ng langis mula sa
$60.01 kada bariles at mas mataas.
42003. Maliban sa itinatadhana sa bahaging ito, ang pagtasa ay dapat
na sa buong paglikha sa estadong ito, anuman ang lugar ng pagbebenta o
kung kanino ibinenta o kung sino ang nagbenta, o ang katotohanan na ang
paghahatid ay maaaring gawin sa mga lugar sa labas ng estado.
42004. (a) Ang mga tagalikha o bumibili ng langis, o pareho, ay
inaawtorisahan at inaatasan na magbawas mula sa pagbabayad sa mga
interesadong partido ng ayon sa proporsiyon na halaga ng pagtasang
dapat bayaran.
(b) Ang pagtasang ipinataw ng bahaging ito ay ang pangunahing
liabilidad ng tagalikha at isang liabilidad ng unang bumibili at bawat kasunod
na bumibili. Ang hindi pagbabayad ng tagalikha ng pagtasa ay hindi nagaalis sa unang bumibili o kasunod na bumibili ng liabilidad para sa muling
pagtasa. Ang bumibili ng langis na nilikha sa estadong ito ay dapat masiyahan
na ang pagtasa sa langis na iyon ay nabayaran na o babayaran ng taong dapat
magbayad ng pagtasa.
(c) Ang pagtasang ipinapataw ng bahaging ito ay hindi dapat ipasa sa
mga mamimili sa pamamagitan ng mas matataas na presyo para sa langis,
gasolina, o diesel na gatong. Sa kahilingan ng awtoridad, ang lupon ay dapat
mag-imbestiga kung ang isang tagalikha, unang bumibili, o kasunod na bumibili
ay nagtangkang huthutan ang mga mamimili sa pamamagitan ng paggamit ng
pagtasa bilang dahilan upang materyal na itaas ang presyo ng langis, gasolina,
o diesel na gatong.
42005. Ang pagtasang ipinataw ng bahaging ito ay dapat na bilang
karagdagan sa anumang buwis na batay sa halaga na ipinapataw ng estado, o
alinman sa mga subdibisyong pampulitika nito, o anumang lokal na buwis sa
lisensiya sa negosyo na maaaring maranasan sa pribilehiyo ng paghiwalay ng
langis mula sa lupa o pangangalakal sa lokalidad na iyon. Walang kagamitan,
materyal, o ari-arian na dapat na libre sa pagbabayad ng buwis na batay sa
halaga dahil sa pagbabayad ng kabuuang buwis alinsunod sa bahaging ito.
42006. Dalawa o higit na tagalikha na mga korporasyon at panlahat na
pag-aari o kinokontrol nang tuwiran o di-tuwiran, gaya ng nilinaw sa Seksyon
25105, ng mga kaparehong interes, ay dapat ituring na iisang tagalikha para
sa mga layunin ng pag-aplay ng pagtasa na nakasaad sa bahaging ito.
42007. Ang Pagtasa ng Pondo ng Kalayaan sa Enerhiya ng California
na ipinapataw alinsunod sa bahaging ito ay hindi umaaplay sa:
(a) Langis na pag-aari o nililikha ng alinmang subdibisyong pampulitika
ng estado, kabilang ang kabahagi sa pag-aari ng subdibisyong pampulitika ng
langis na nilikha sa ilalim ng anumang yunit, kooperatiba, o ibang kasunduan
sa pagsasama-sama.
(b) Ang langis na nilikha ng isang namimirasong balon sa alinmang
buwan kung saan ang pangkaraniwang halaga ng langis ay mas mababa sa
$50 kada bariles. Kung sa alinmang buwan ang pangkaraniwang halaga ng
langis ay $50.01 o higit kada bariles, ang isang namimirasong balon ay dapat
magbayad ng halagang 3 porsiyento ng kabuuang halaga ng langis na mas
mataas sa $50.01.
42008. Ang pagtasang ipinapataw ng bahaging ito ay dapat bayaran
sa lupon buwan-buwan. Ang lupon ay may malawak na pagpapasiya sa
pangangasiwa ng bahaging ito at maaaring magtagubilin ng paraan na
ginagawa ang mga pagbabayad nito sa estado sa ilalim ng bahaging it, at ang
lupon ay maaaring magtakda ng mga mga iniaatas sa anyo at pag-uulat na
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kailangan upang isakatuparan ang pagtasa, kabilang ang, pero hindi limitado
sa, impormasyon tungkol sa lokasyon ng balon sa county, ang kabuuang
halaga ng nilikhang langis, ang presyong ibinayad dito, ang namamayaning
presyo ng langis sa pamilihan, at ang halaga ng pagtasa na dapat bayaran.
Ang lupon ay maaaring kumuha ng mga tagasuri, imbestigador, inhinyero,
at ibang mga tao upang lumahok sa lahat ng aktibidad na kailangan para sa
pagsasakatuparan ng bahaging ito, kabilang ang upang patotohanan ang mga
ulat at imbestigahan ang mga gawain ng mga tagalikha at bumibili upang
ipasiya kung ang pagtasang ipinapataw ng bahaging ito ay wastong iniuulat at
binabayaran. Sa lahat ng pamamaraan sa ilalim ng bahaging ito, ang lupon ay
maaaring umakto sa ngalan ng mga tao ng Estado ng California.
42009. Ang lupon ay dapat magpatupad ng mga tadhana ng bahaging
ito at maaaring magtakda, magpatibay, at magpatupad ng mga tuntunin at
regulasyon, kabilang ang, pero hindi limitado sa, pagbabayad ng interes, ang
pagpapataw ng mga multa, at anumang ibang aksyon na ipinahihintulot ng
mga Seksyon 6451 hanggang 7176, inklusibo, o mga Seksyon 38401 hanggang
38901, inklusibo, alinman ang pinakaangkop gaya ng ipinasiya ng lupon, na may
kinalaman sa paggamit, pangangasiwa, at pagpapatupad ng bahaging ito.
42010. (a) Lahat ng pagtasa, interes, multa, at ibang mga halagang
nakulekta alinsunod sa bahaging ito ay dapat ideposito sa Pondo ng Kalayaan
sa Enerhiya ng California, na itinatag ng Artikulo XXXVI ng Konstitusyon ng
California. Bago ilaan ang mga pondo alinsunod sa subdibisyon (a) o (b) ng
Seksyon 26049 ng Kodigo sa mga Pampublikong Tagapagdulot, dapat bayaran
ng awtoridad ang lupon para sa mga gastos sa pangangasiwa at pagkulekta ng
pagtasang ipinapataw ng bahaging ito. Dapat ilipat ng lupon ang mga perang
natanggap mula sa mga nabanggit na pinagkukunan sa Pondo ng Kalayaan sa
Enerhiya ng California minsan o mas madalas sa buwan ng kalendaryo.
(b) Ang bahaging ito ay dapat mawalan ng bisa pagkatapos gastahin
ng awtoridad ang apat na bilyong dolyar ($4,000,000,000) alinsunod
sa subdibisyon (d) ng Seksyon 26045 ng Kodigo sa mga Pampublikong
Tagapagdulot at pagkatapos na ang lahat ng pagkakautang na kaugnay
ng Batas sa Malinis na Alternatibong Enerhiya, kabilang ang prinsipal,
interes, karagdagang obligasyon, at ibang mga gastos ng anumang mga
bonong ipinalabas alinsunod sa Dibisyon 16 (nagsisimula sa Seksyon
26000) ng Kodigo sa mga Pampublikong Tagapagdulot, ginarantiyahan ng
isang pangako ng pagtasang nilikha ng bahaging ito, ay nabayaran o ang
pagbabayad ay naipagkaloob na, maliban kung ang isang batas na pinagtibay
sa huli, na nagkabisa sa o bago ang petsa na ang bahaging ito ay nawalan ng
bisa, nagtatanggal o nagpapalawig ng petsa na ito mawawalan ng bisa. Sa
kabila ng nauna, hanggang ang anumang mga bono o ibang mga obligasyong
ginagarantiyahan ng pagtasa na nilikha ng bahaging ito ay nananatili, ang
Lehislatura o ang mga tao ay hindi maaaring magbawas o mag-alis ng
pagtasa, at ang pangakong ito ay maaaring isama sa mga pamamaraan ng
anumang naturang bono bilang isang pangako sa mga humahawak ng mga
naturang bondo.
SEK. 19. PAGSALUNGAT NA PAMBATAS.
Anumang pagsalungat sa bisa ng Batas na ito ay dapat iharap sa loob ng
anim na buwan pagkaraan ng petsa ng pagkakabisa ng Batas na ito.
SEK. 20. SUSOG.
Ang mga tadhana sa Batas na ito ay maaaring susugan upang
isakatuparan ang layunin at hangarin nito sa pamamagitan ng mga batas na
inaprobahan ng dalawang-ikatlong boto ng bawat kapulungan ng Lehislatura
at pinirmahan ng Gobernador.
SEK. 21. KAKAYAHANG IHIWALAY.
Kung may tadhana ng Batas na ito o ang paggamit nito sa sinumang tao
o mga pangyayari ay ipinasiyang walang-bisa, kabilang ang subdibisyon (c) ng
Seksyon 42004 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis at subdibisyon (c) ng Seksyon
26054 ng Kodigo sa mga Pampublikong Tagapagdulot, ang pagkawalang iyon
ng bisa ay hindi dapat makaapekto sa ibang mga tadhana o paggamit ng Batas
na ito na maaaring bigyan ng epekto nang wala ang walang-bisang tadhana o
paggamit, at sa layuning ito ang mga tadhana ng Batas na ito ay maihihiwalay.
SEK. 22. MAG KASALUNGAT NA INISYATIBO.
Kung ang panukalang ito at ibang inisyatibong panukala o mga panukala na
nagpapataw ng pagtasa, royalti, buwis o bayad sa pagkuha ng langis o kaugnay
ng pagbawas ng petrolyo ay lumitaw sa kaparehong balota na pambuongestadong halalan, ang mga tadhana ng ibang panukala o mga panukala ay
dapat ituring na kasalungat ng panukalang ito. Kung ang panukalang ito ay
tumanggap ng mas maraming bilang ng mga sumasang-ayong boto, ang mga
tadhana ng panukalang ito ay dapat mamayani sa kabuuan nito, at lahat ng
tadhana ng ibang panukala o mga panukala ay dapat na walang-bisa.

PANUKALA 88
Ang inisyatibong panukalang ito ay iniharap sa mga tao ng California
alinsunod sa mga tadhana ng Seksyon 8 ng Artikulo II ng Konstitusyon
ng California.
Ang inisyatibong panukalang ito ay malinaw na nagsususog sa
Konstitusyon ng California sa pamamagtian ng pagdaragdag ng mga seksyon
dito; at nagsususog sa isang seksyon ng Kodigo sa Pamahalaan, at nagdaragdag
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ng mga seksyon sa Kodigo sa Edukasyon; dahil dito, ang mga bagong tadhana
na iminungkahing idagdag ay nilimbag sa tipong italika upang ipabatid na ang
mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS
SEKSYON 1. Titulo
Ang panukalang ito ay dapat makilala at maaaring tawaging Batas sa Pagaaral sa Silid-Aralan at Pananagutan.
SEK. 2. Mga Napag-alaman at Pagpapahayag ng Layunin
Napag-alaman at ipinahahayag ng mga tao ng California ang
mga sumusunod:
(a) Ang mga estudyante ay California ay napag-iiwanan, kabilang sa nasa
ilalim na anim na estado sa pagbabasa at matematika. Sa limang pinakamalaking
estado ng bansa, ang mga estudyante lamang ng California ang may puntos na
mas mababa sa pangkaraniwan sa bawat pambansang pagtasa ng progresong
pang-edukasyon.
(b) Ang mga independiyenteng pananaliksik ay nagpapabatid na ang
mahinang nakakamit ng estudyante ng California ay sanhi, sa bahagi, ng hindi
sapat na mga tagapagdulot para sa pampublikong edukasyon, kabilang ang
mababang antas ng pagpopondo, malalaking sukat ng klase, hindi sapat na mga
pasilidad, at mga estudyante na may mas malalaki ang mga pangangailangan.
Ang pagpopondo sa edukasyon sa California ay patuloy na mas mababa sa
karaniwan sa bansa, kahit na ang mga estudyante ng California ay inaasahan na
tumugon sa ilan sa pinakamataas na mga pamantayan sa bansa.
(c) Ang kasaganaang pangkabuhayan at panlipunan ng California ay
nakasalalay sa isang mahusay na nag-aral na lakas paggawa na may kakayahang
makipagtagisan sa isang pandaigdig na ekonomiya.
(d) Upang mapahusay ang nakakamit ng estudyante, ang bagong
pamumuhunan ay kailangan upang bawasan ang mga sukat ng klase,
magkaloob ng mga aklat-aralin at ibang mga materyal sa pagtuturo, pahusayin
ang kaligtasan sa kampus, at magkaloob ng mga pasilidad para sa mataas
na uri ng mga kinontratang paaralan na may mas malaking paglahok ng
magulang at komunidad.
(e) Ang isang pagtasa sa parsela para sa mga pampublikong paaralan ay
lilikom ng mga kailangang pondo para sa nakakamit ng estudyante, habang
nagpoprotekta sa mga may-ari ng ari-arian laban sa hindi makontrol na mga
buwis—lalo na sa mga nakatatanda na may mga pirmihang kinikita. Ang mga
pagtasa sa parsela ay inaprobahan ng mga botante sa ilang dosenang komunidad
sa California, at ang mga ito ay kaayon ng Panukala 13 ng 1978.
(f) Ang bagong pagpopondo para sa pampublikong edukasyon ay dapat na
may kasamang mga panangggalang laban sa pag-aaksaya at maling pamamahala..
Ang kabuuan ng Pondo ng Pag-aaral sa Silid-Aralan at Pananagutan ay
mapapailalim sa pagbabantay at taunang independiyentang pagsusuri. Ang mga
taunang pagsusuri ay titiyak na ang bawat sentimos ay pupunta sa mga silidaralan at pag-aaral ng estudyante, kung saan ito ay pinakakailangan.
(g) Ang Lehislatura ay malinaw na pinagbabawalan na gamitin ang pera
mula sa Pondo upang palitan ang ibang pagpopondo o ilipat ang pera sa iba,
hindi gaanong malubhang pangangailangan. Ang batas na ito ay tumutukoy
na ang Pondo ay hindi dapat gamitin upang bayaran ang mga pangkaraniwang
gastos sa pangangasiwa. Ang maling paggamit ng mga pondo ay magreresulta
sa mga parusang pangkrimen, pagkawala ng mga kredensiyal, at/o mga multa.
(h) Ang pera mula sa Pondo ay gagamitin upang kumulekta ng
impormasyon na magtataya ng pagiging mabisa ng mga partikular na programa
at pamumuhunang pang-edukasyon. Ang mga paaralan, mananaliksik, at ibang
mga ahensiya ay mas makapagsusuri ng kaugnayan ng mga partikular na
pamumuhunan at ng epekto sa nakakamit ng estudyante.
(i) Ang mga may-ari ng bahay na 65 taong gulang o mas matanda ay lubos
na libre sa mga tadhana ng batas na ito. Ang mga nakatatandang mamamayan
ay hindi bibigyan ng pasanin sa paglikha ng Pondo.
(j) Ang batas na ito ay nagbabayad para sa sarili. Ang Pondo ay
magpapahusay sa edukasyon nang hindi nakakaapekto sa anumang mga
serbisyo o programa na kasalukuyang sinusuportahan ng Pangkalahatang
Pondo ng estado.
Dahil dito, ang mga Tao ng Estado ng California sa pamamagitan nito ay
nagpapatibay ng Batas sa Pag-aaral sa Silid-Aralan at Pananagutan.
SEK. 3. Ang Seksyon 6.2 ay idinaragdag sa Artikulo IX ng Konstitusyon
ng Estado ng California, upang mabasang:
SEK. 6.2. (a) Ang Pondo ng Pag-aaral sa Silid-Aralan at Pananagutan
ay nililikha dito sa Tesoreriya ng Estado upang ilagay sa pagtitiwala para sa
mga layuning nakalagay sa ibaba at patuloy na ilalaan para sa suporta sa mga
programang pang-edukasyon na kindergarten hanggang ika-12 grado.
(b) Ang mga Pondo ng Pag-aaral sa Silid-Aralan at Pananagutan
ay hindi dapat gamitin upang bayaran ang mga pangkaraniwang gastos sa
pangangasiwa at dapat gamitin para sa mga sumusunod na layuning pangedukasyon lamang:
(1) Isang daan pitumpu’t-limang milyong dolyar ($175,000,000) upang
bawasan ang mga sukat ng klase sa kindergarten at mga grado 1 hanggang
12, inklusibo.
(2) Isang daang milyong dolyar ($100,000,000) para sa mga aklat-aralin
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at ibang mga materyal sa pagtuturo na inaprobahan ng Lupon ng Edukasyon
ng Estado na kaayon na mga balangkas ng kurikulum ng estado at mahihigpit
na pamantayan sa nilalamang akademiko.
(3) Isang daang milyong dolyar ($100,000,000) upang pahusayin ang
kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral, guro at mga tauhan ng paaralan
sa pamamagitan ng pagbabantay ng komunidad, pamamagitan sa panganib ng
gang, suporta at pagpapaunlad pagkatapos ng mga klase at sa pagitan ng mga
sesyon, at pagpigil sa karahasan sa komunidad ng paaralan.
(4) Walumpu’t-limang milyong dolyar ($85,000,000) para sa mga mga
gawad sa pasilidad sa tagumpay sa pag-aaral sa alinmang kuwalipikadong
distrito ng paaralan na hindi pa nakakatanggap ng pagpopondo mula sa mga
nalikom ng isang pangkalahatang obligasyong bono para sa konstruksiyon o
pagsasamoderno ng paaralan. Ang isang distrito ng paaralan na tumatanggap
ng gawad na pasilidad sa tagumpay sa pag-aaral ay hindi karapat-dapat sa
pagpopondo mula sa mga nalikom sa isang pangkalahatang obligasyong bono
ng estudyante para sa konstruksiyon o pagsasamoderno ng paaralan maliban
kung ang batas na nag-aawtorisa ng bono at inaprobahan ng isang boto ng
mga tao ay malinaw na nagtatadhana ng pagiging karapat-dapat na iyon.
(5) Sampung milyong dolyar ($10,000,000) para sa isang nakapaloob na
pahabang sistema ng datos ng nakakamit ng guro at mag-aaral na nagkakaloob
ng mas mabuting paraan ng pagtaya sa pagka-episyente at pagkamabisa ng
mga programa at pamumuhunang pang-edukasyon.
(c) Ang mga halagang idineposito sa Pondo ng Pag-aaral sa Silidaralan at Pananagutan ay dapat gamitin para lamang sa layuning nakalagay
sa seksyong ito. Lahat ng pera sa Pondo ng Pag-aaral sa Silid-aralan at
Pananagutan ay dapat gamitin upang dagdagan at hindi palitan ang pederal,
pang-estado, o lokal na pondo na ginagamit para sa mga programang pangedukasyon. Ang Lehislatura ay dapat magtakda ng mga parusa, kabilang ang
pagkawala ng mga kredensiyal at/o multa, para sa mga distrito ng paaralan,
mga opisina ng edukasyon ng county, mga pampublikong kinontratang
paaralan, at sinumang tagapangasiwa na maling gumamit ng mga pondong
inilalaan at ipinamamahagi alinsunod sa Seksyong ito.
(d) Ang mga pondong inilaan alinsunod sa mga talataan (1) hanggang
(3), inklusibo, ng subdibisyon (b) ay dapat ibahagi nang tuwiran sa mga distrito
ng paaralan, mga opisina ng edukasyon ng county, at mga pampublikong
kinontratang paaralan batay sa bawat mag-aaral. Ginagamit ang mga
nagbabago at datos na obhetibo, masusukat, at masusuri, dapat timbangin ng
Lehislatura ang kada mag-aaral na paglalaan sa kuwenta para sa pagkakaiba
ng mag-aaral-antas ng mga gastos na kaugnay ng pagkakamit ng mga pangestado at pederal na pamantayan ng nakakamit batay sa mga kapansanan,
kasanayan sa Ingles, o katayuang panlipunan at pangkabuhayan.
(e) Ang paglalaan ng mga pondo sa ilalim ng subdibisyon (b) ay dapat
iakma taun-taon batay sa proporsiyon upang magpakita ng mga aktuwal na
kitang natanggap at interes na kinita.
(f) Wala sa mga tadhana ng seksyong ito na dapat magbago o
makaapekto sa anumang karapatan sa pantay na proteksiyon na itinatadhana
ng Konstitusyong ito.
SEK. 4. Ang Seksyon 21.5 ay idinaragdag sa Artikulo XIII ng
Konstitusyon ng Estado ng California, upang mabasang:
SEK. 21.5. (a) Ang isang pagtasa na limampung dolyar ($50) ay dapat
ipataw sa bawa parsela ng tunay na ari-arian na hindi libre sa pagbubuwis sa
ari-arian alinsunod sa Artikulong ito. Ang pagtasa ay dapat kulektahin tauntaon sa panahon at paraan na tulad ng buwis sa ari-arian na batay sa halaga.
(b) Ang isang parsela ay dapat na libre sa pagtasa na inilarawan sa
seksyong ito kung ang may-ari ng parsela ay (1) naninirahan sa parsela, (2)
karapat-dapat para sa pagkalibre ng may-ari ng bahay sa ilalim ng subdibisyon
(k) ng Seksyon 3 of Artikulo XIII, at (3) ay isang tao na 65 na taong gulang
o mas matanda, o may malubha at permanenteng kapansanan kung paano
nilinaw ang katawagang ito sa Kodigo sa Kita at Pagbubuwis.
(c) Para sa mga layunin ng seksyong ito, ang “parsela” ay
nangangahulugan na anumang yunit ng tunay na ari-arian sa Estado na
tumatanggap ng nakahiwalay na singil sa buwis para sa mga buwis sa ariarian na batay sa halaga. Anumang ari-arian na libre sa, o hindi pinapatawan,
ng mga buwis sa ari-arian na batay sa halaga sa alinmang taon ay dapat na
libre rin sa buwis sa parsela na ipinapataw ng seksyong ito sa taong iyon.
(d) Bawat taon ng pananalapi, ang kitang nilikha ng pagtasa
na inilarawan sa seksyong ito ay dapat kalkulahin at ilipat gaya ng
mga sumusunod:
(1) Hindi hihigit sa dalawang ikasampu ng isang porsiyento (.002) ay
dapat ilaan sa mga county para sa layunin na mabayaran ang mga gastos sa
pagsasakatuparan ng seksyong ito.
(2) Ang halagang kailangan upang mapagaan ang anumang kabawasan
sa mga kita sa personal at pangkorporasyong buwis sa kita ng estado na
sanhi ng nadagdagang pagbawas na kinuha bilang resulta ng mga pagtasa
na inilarawan ng seksyong ito ay dapat ilipat sa Pangkalahatang Pondo ng
estado.
(3) Pagkatapos ng paglipat ng mga halaga na kinalkula sa mga talataan
(1) at (2), ang natitira, kabilang ang anumang interes dito, ay dapat ilipat sa
Pondo ng Pag-aaral sa Silid-aralan at Pananagutan na itinatag ng Seksyon

6.2 ng Artikulo IX.
SEK. 5. Ang Seksyon 14 ay idinaragdag sa Artikulo XIII B ng
Konstitusyon ng Estado ng California, upang mabasang:
SEK. 14. (a) “Mga paglalaan na napapailalim sa limitasyon” ng
bawat entidad ng pamahalaan ay hindi dapat kasama ang mga paglalaan ng
kita mula sa Pondo ng Pag-aaral sa Silid-aralan at Pananagutan na itinatag
sa subdibisyon (a) ng Seksyon 6.2 ng Artikulo IX. Walang pag-aakma sa mga
limitasyon sa paglalaan ng anumang entidad ng pamahalaan na dapat iatas
alinsunod sa Seksyon 3 bilang resulta ng kita na idinedeposito sa o inilalaan
mula sa Pondo ng Pag-aaral sa Silid-aralan at Pananagutan.
(b) Para sa mga layunin ng artikulong ito, ang “mga nalikom sa mga
buwis” ay hindi dapat ibilang ang mga kita mula sa mga buwis na ipinapataw
alinsunod sa Seksyon 21.5 ng Artikulo XIII A, pero dapat ibilang ang mga
kitang inilarawan sa talataan (2) ng subdibisyon (d) ng Seksyon 21.5 ng
Artikulo XIII A.
SEK. 6. Ang Seksyon 8.3 ay idinaragdag sa Artikulo XVI ng
Konstitusyon ng Estado ng California, upang mabasang:
SEK. 8.3. (a) Hindi kasama ang kitang inilarawan sa talataan (2) ng
subdibisyon (d) ng Seksyon 21.5 ng Artikulo XIII A, ang mga kitang galing
sa mga buwis na ipinataw ng Seksyon 21.5 ng Artikulo XIII A ay hindi dapat
ituring na “mga kita ng Pangkalahatang Pondo na maaaring ilaan alinsunod
sa Article XIII B” kung paano ginagamit ang praseng ito sa talataan (1)
ng subdibisyon (b) ng Seksyon 8 at hindi rin dapat isaalang-alang ang mga
ito sa pagpapasiya ng “kada tao na kita ng Pangkalahatang Pondo” kung
paano ginagamit ang katawagang ito sa talataan (3) ng subdibisyon (b) at sa
subdibisyon (e) ng Seksyon 8.
(b) Ang mga pondong inilaan alinsunod sa Seksyon 6.2 ng Artikulo IX
ay hindi dapat ituring na bahagi ng “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 alinsunod sa Article XIII
B” kung paano ginagamit ang praseng ito sa mga talataan (2) atd (3) ng
subdibisyon (b) ng Seksyon 8.
SEK. 7. Ang Seksyon 14003 ay idinaragdag sa Kodigo sa Edukasyon,
upang mabasang:
14003. Walang pera na ipinamamahagi mula sa Pondo ng Pag-aaral
sa Silid-aralan at Pananagutan na dapat isama sa pagkalkula at paglalaan
ng mga pondo gaya ng itinatadhana sa Seksyon 2558, 42238, o 56836.08.
Walang pera na ipinamamahagi mula sa Pondo ng Pag-aaral sa Silid-aralan
at Pananagutan na dapat isama sa mga paggasta sa distrito ng paaralan
alinsunod sa Seksyon 33128. Hindi kasama ang mga pondo para sa mga gawad
na pasilidad para sa tagumpay sa pag-aaral na inilarawan sa Seksyon 52057.1,
dapat ipamahagi ng Kontroler ang mga kita sa Pondo ng Pag-aaral sa Silidaralan at Pananagutan nang hindi kukulangin sa dalawang beses sa panahon
ng pananalapi.
SEK. 8. Ang Seksyon 41020.4 ay idinaragdag sa Kodigo sa Edukasyon,
upang mabasang:
41020.4. Bawat taon ng pananalapi, ang bawat distrito ng paaralan
ay dapat magkaloob ng taunang independiyenteng pagsusuri ng mga perang
natanggap mula sa Pondo ng Pag-aaral sa Silid-aralan at Pananagutan.
Ang pagsusuri ay maaaring ihanda bilang bahagi ng anumang taunang
pagsusuri na iniaatas na, pero dapat nitong ipakita kung paano ang pera
na natanggap mula sa Pondo ng Pag-aaral sa Silid-aralan at Pananagutan
ay ginasta batay sa kategorya at programa. Ang pagsusuri ay dapat
repasuhin ng angkop na superintendente ng mga paaralan ng county at ng
Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo na dapat, kasama ng distrito
ng paaralan, na maglagay ng mga ulat ng pagsusuri sa kanilang mga
web site.
SEK. 9. Ang Seksyon 52057.1 ay idinaragdag sa Kodigo sa Edukasyon,
upang mabasang:
52057.1. (a) Hangarin ng seksyong ito na ang mga gawad na pasilidad
para sa mga distrito ng paaralan ay iuukol sa lahat ng karapat-dapat na
paaralan, kabilang ang mga kinontratang paaralan. Dahil dito, ang mga pondo
para mga gawad sa pasilidad ng tagumpay sa pag-aaral ay inilalaan alinsunod
sa talataan (4) ng subdibisyon (b) ng Seksyon 6.2 ng Artikulo IX ng Konstitusyon
ng California ay dapat ilaan nang tuwiran sa mga kuwalipikadong distrito ng
paaralan gaya ng nilinaw sa seksyong ito.
(b) Para sa mga layunin ng seksyong ito, ang mga sumusunod na
pagpapakahulugan ay dapat umaplay:
(1) Ang isang “kuwalipikadong distrito ng paaralan” ay isang
matagumpay sa pag-aaral na karapat-dapat na kinontratang paaralan o
distrito ng paaralan na may isa o higit na matagumpay sa pag-aaral na
paaralan na iba sa mga karapat-dapat na kinotratang paaralan. Ang isang
distrito ng paaralan na binuo alinsunod sa mga Kabanata 3 (nagsisimula sa
Seksyon 35500) o Kabanata 4 (nagsisimula sa Seksyon 35700) ng Bahagi
21, at ang mga dating distrito ay nakatanggap ng pagpopondo mula sa
mga nalikom sa pangkalahatang obligasyong bono para sa konstruksiyon o
pagsasamoderno ng paaralan, o ang isang opisina ng edukasyon ng county ay
isang “kuwalipikadong distrito ng paaralan.”
(2) Ang “matagumpay sa pag-aaral na paaralan” ay isang paaralan na
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kabilang sa deciles na 6 hanggang 10, inklusibo, sa Indise ng Akademikong
Pagganap kapag kinumpara sa mga katulad na paaralan gaya ng iniulat sa
naunang akademikong taon ng Lupon ng Edukasyon ng Estado.
(3) Ang isang “karapat-dapat na kinontratang paaralan” ay isang
kinontratang paaralan na pinatatakbo at pinamamahalaan ng o bilang isang
di-nagtutubong pampublikong benepisyo na korporasyon, binuo at inorganisa
alinsunod sa angkop na di-nagtutubong pampbulikong benepisyo na batas ng
korporasyon, kung saan ang karamihan ng mga sertipikadong guro sa paaralan
ay mga empleyado ng di-nagtutubong korporasyon.
(c) Ang gawad ng pasilidad para sa tagumpay sa pag-aaral ay dapat
ipamahagi sa mga kuwalipikadong distrito ng paaralan sa panahon ng
ikalawang malaking paghahati sa anyo ng pangkalahatang layunin na
pagpopondo. Napapailalim sa subdibisyon (d), ang mga gawad na pasilidad
sa tagumpay sa pag-aaral ay dapat na limang daang dolyar ($500) kada magaaral at dapat igawad sa kada mag-aaral na batayan para sa bawat mag-aaral
na nakatala sa isang paaralan na matagumpay sa pag-aaral, sa kondisyon,
gayunman, na ang mga mag-aaral sa mga karapat-dapat na kinontratang
paaralan na matagumpay sa pag-aaral ay hindi dapat ibilang sa pagkalkula
ng dami ng gawad na pasilidad sa tagumpay sa pag-aaral na ipinamamahagi
isang distrito ng paaralan.
(d) Sa kabila ng subdibisyon (c), kung sa panahon ng ikalawang malaking
paghahati hindi sapat ang pera sa bahaging iyon ng Pondo ng Pag-aaral sa
Silid-aralan at Pananagutan na inilarawan ng talataan (4) ng subdibisyon (6)
ng Seksyon 6.2 ng Artikulo IX ng Konstitusyon ng California upang magkaloob
ng kada mag-aaral na paglalaan na tinukoy sa subdibisyon (c), ang kada magaaral na paglalaan ay dapat iakma batay sa proporsiyon upang matiyak na
ang lahat ng kuwalipikadong distrito ng paaralan ay tatanggap ng gawad na
pasilidad sa tagumpay sa pag-aaral sa pantay na halaga kada mag-aaral.
(e) Anumang perang natitira sa bahaging iyon ng Pondo ng Pag-aaral
sa Silid-aralan at Pananagutan na inilarawan ng talataan (4) ng subdibisyon
(b) ng Seksyon 6.2 ng Artikulo IX ng Konstitusyon ng California pagkaraan
ng paghahati ng mga pondo para sa mga gawad na pasilidad sa tagumpay sa
gaya ng iniaatas ng seksyong ito ay dapat manatili sa Pondo ng Pag-aaral sa
Silid-aralan at Pananagutan at dapat makuha para sa pamamahagi sa mga
kuwalipikadong distrito ng paaralan sa susunod na taon.
SEK. 10. Ang Seksyon 60901 ay idinaragdag sa Kodigo sa Edukasyon,
upang mabasang:
60901. Ang bawat distrito ng paaralan ay dapat lumahok sa
pagkulekta at pag-uulat ng mga datos na kailangan para sa paglikha at
pagpapanatili ng nakapaloob na pahabang sistema ng datos ng guro at magaaral ng estado gaya ng nilinaw ng Lehislatura at inilarawan sa talataan
(5) ng subdibisyon (b) ng Seksyon 6.2 ng Artikulo IX ng Konstitusyon
ng California.
SEK. 11. Seksyon 13340 ng Kodigo sa Pamahalaan ay sinususugan
upang mabasang:
13340. (a) Maliban kung itinatadhana sa subdibisyon (b), sa at
pagkaraan ng Hulyo 1, 2007, walang pera sa alinmang pondo na, sa batas na iba
sa Batas sa Badyet, na patuloy na ilalaan nang hindi isinasaalang-alang ang mga
taon ng pananalapi, na maaaring hinadlangan maliban kung ang Lehislatura, sa
pamamagitan ng batas, ay tumukoy na ang mga pera sa pondo ay ilaan para sa
paghadlang.
(b) Ang subdibisyon (a) ay hindi umaaplay sa alinman sa
mga sumusunod:
(1) Ang nakatakdang pamamahagi ng anumang nalikom sa lokal sa buwis
sa pagbebenta at paggamit sa isang entidad ng lokal na pamahalaan alinsunod
sa Bahagi 1.5 (nagsisimula sa Seksyon 7200) ng Dibisyon 2 ng Kodigo sa Kita
at Pagbubuwis.
(2) Ang nakatakdang pamamahagi ng anumang mga transaksiyon at
nalikom sa lokal sa buwis sa paggamit sa isang entidad ng lokal na pamahalaan
alinsunod sa Bahagi 1.6 (nagsisimula sa Seksyon 7251) ng Dibisyon 2 ng
Kodigo sa Kita at Pagbubuwis.
(3) Ang nakatakdang pamamahagi ng anumang mga pondo ng isang lokal
na ahensiya o kagawaran na nagpapalabas ng mga bono at nangangasiwa ng
mga kaugnay na programa na ang mga pondo ay patuloy na inilalaan pagsapit
ng Hunyo 30, 2007.
(4) Ang mga perang nakadeposito sa mga pondo ukol sa pag-aari at
pagkakatiwala sa Unibersidad ng Estado ng California at patuloy na inilaaan
nang hindi isinasaalang-alang ang mga taon ng pananalapi.
(5) Ang nakatakdang pamamahagi ng anumang mga kita sa bayad
sa lisensiya sa sasakyang de-motor sa isang entidad ng lokal na pamahalaan
alinsunod sa Batas sa Bayad sa Lisensiya sa Sasakyan (Bahagi 5 (nagsisimula
sa Seksyon 10701) ng Dibisyon 2 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis).
(6) Mga pera na nakadeposito sa Pondo ng Pag-aaral sa Silid-aralan
at Pananagutan.
SEK. 12. Kakayahang Ihiwalay.
Ang mga tadhana ng panukalang ito ay maaring ihiwalay. Kung may
tadhana sa panukalang ito sa paggamit nito na ipinasiyang walang-bisa, ang
pagiging walang-bisa nito ay hindi dapat makaapekto sa ibang mga tadhana o
paggamit na maaaring bigyan ng epekto nang wala ang walang-bisang tadhana
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o paggamit.
SEK. 13. Susog
Ang batas na ito ay dapat malawak na bigyang-kahulugan upang makamit
ang mga layunin nito. Alinman sa mga tadhana ng batas na ito ay maaaring
susugan ng isang panukalang-batas na sumusunod sa iisang-paksa na tuntunin
na nakasaad sa Seksyon 9 ng Artikulo IV ng Konstitusyon ng California, at
ipinasa ng isang dalawang-ikatlong boto ng Lehislatura at pinirmahan ng
Gobernador, hanggang ang mga susog ay kaayon at nagsusulong ng hangarin
ng batas na ito.
SEK. 14. Petsa ng Pagkakabisa
Ang inisyatibong ito ay dapat magkabisa sa Hulyo 1, 2007.
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Ang inisyatibong panukalang ito ay iniharap sa mga tao ng California
alinsunod sa mga tadhana ng Seksyon 8 ng Artikulo II ng Konstitusyon
ng California.
Ang inisyatibong panukalang ito ay nagsususog, nagpapawalang-bisa,
at nagdaragdag ng mga seksyon sa Kodigo sa mga Halalan, sa Kodigo sa
Pamahalaan, at sa Kodigo sa Kita at Pagbubuwis; dahil dito; ang mga umiiral
na tadhana na iminumungkahing tanggalin ay nilimbag satipong pantanggal at
ang mga bagong tadhanang iminumungkahing idagdag ay nilimbag satipong
italika upang ipabatid na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS

BATAS NG 2006 SA MALINIS NA PERA AT MGA
PATAS NA HALALAN SA CALIFORNIA
SEKSYON 1. Kabanata 12 (nagsisimula sa Seksyon 91015) ay
idinaragdag sa Titulo 9 ng Kodigo sa Pamahalaan, upang mabasang:

KABANATA 12. BATAS NG 2006 SA MALINIS NA PERA AT MGA
PATAS NA HALALAN NG CALIFORNIA
Artikulo 1.

Pangkalahatan

91015. Ang panukalang ito ay dapat makilala at maaaring tawaging
Batas ng 2006 sa Malinis na Pera at mga Patas na Halalan ng California.
91017. Napag-alaman at ipinahahayag ng mga tao ang
mga sumusunod:
(a) Ang sistemang ayon sa konstitusyon ng popular na pamamahala ng
Estado ng California ay seryosong nanganganib. Ang kalusugan ng demokrasya
ng estado ay sinisira ng mga tuntunin sa pagtustos ng kampanya ng estado.
Ang kasalukuyang regulasyon ng mga gawain sa pagtustos sa kampanya sa
California ay hindi sapat. Halos 60 porsiyento ng mga taga-California ay
nagpahayag ng kanilang pag-aalala na ang sistema ng pagtustos sa kampanya
ng California ay nangangailangan ng malalaking pagbabago.
(b) Ang lumalaking gastos sa mga kampanyang pampulitika ay pumilit
sa mga kandidato na lumikom ng malaking persentahe ng kanilang mga pondo
sa kampanya mula sa mga espesyal na interes na may isang partikular na
pinansiyal at pangkomersiyong nakataya sa resulta ng mga halalan.
(c) Ang walang-limitasyong paggasta sa halalan na pinopondohan
ng korporasyon at walang-limitasyong mga kontribusyon sa mga komite sa
panukala sa balota at pangkalahatang layunin na kinokontrol ng mga inihahalal
ng opisyal sa California at mga kandidato ay humahantong sa katiwalian, o
ang anyo ng katiwalian, ng proseso halalan, ay nakalikha ng nakakasira at
nakakabaluktor na epekto sa proseso ng paghalal, at lumikha ng pagkawala ng
pagtitiwala ng publiko sa pagiging patas ng proseso ng paghalal.
(d) Ang katiwalian at anyo ng katiwalian ay isang malaking problema sa
pulitika ng California.
Ang malalaking tagaambag sa kampanya at tagagasta ay nagagawang
bumili ng daan sa mga inihalal na opisyal ng California, kaya hindi wastong
nakakaimpluwensiya sa adyendang pampabatasan at tagapagpaganap at
mga pagpili ng patakaran. Sa pinakamababa, may nakakabahalang anyo ng
katiwalian kapag, halimbawa, ang Gobernador ay nag-isponsor ng $500,000
kada plato na hapunan sa mga mangangalakal ng bono upang lumikom ng
mga pondo na sumusuporta sa panukala sa balota na may kaugnayan sa bono.
Ang mga taga-California ay nangangamba na sa ilang pagkakataon ang
malalaking kontribusyon ay ibinibigay upang makakuha ng kapalit mula sa
mga kasalukuyan at potensiyal na humahawak ng katungkulan.
(e) Ang kasalukuyang sistema ng pagtustos sa kampanya ay nagpapabigat
sa mga kandidato sa mga walang tigil na hirap ng paglikom ng pondo at kaya
nagbabawas ng oras na magagamit upang isakaturapan ang kanilang mga
pampublikong responsibilidad.
(f) Ang kasalukuyang sistema ng pagtustos sa kampanya ay nagbabawas
sa mga karapatan sa malayang pagsasalita ng karamihan sa mga botante at
kandidato na ang mga tinig ay nalulunod ng mga korporasyon na may mga
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walang-limitasyong pondo upang gastahin sa pagmonopolisa sa larangan ng
mga binabayarang komunikasyong pampulitika upang isulong ang kanilang
mga pribadong pangkomersiyong interes.
(g) Ang kasalukuyang sistema ng pagtustos sa kampanya ay naggagatong
sa pagkaunawa ng publiko ng katiwalian sa pinakasama at salungatan ng
interes sa pinakamabuti at pinahihina ang tiwala ng publiko sa demokratikong
proseso at mga demokratikong institusyon.
(h) Ang lumalaking gastos sa mga kampanyang pampulitika ay pumipilit
sa mga kandidato na lumikom ng palaki nang palaking persentahe ng kanilang
mga pondo sa kampanya mula sa mga espesyal na interes na may isang
partikular na pinansiyal na nakataya sa resulta ng mga halalan at sa mga
bagay na nasa harap ng ating pamahalaan ng estado.
(i) Ang mga umiiral na limitasyon sa panahon ng panunungkulan ay
humihingi ng paglikom ng pagpopondo para sa susunod na halalan kahit na sa
mga inihalal na opisyal sa mga ligtas na puwesto.
(j) Ang mabilis na lumalaking halaga ng independiyenteng paggasta ay
nagtuturo sa lumalaking kalakaran ng mga espesyal na interes na grupo upang
pondohan ang mga independiyenteng paggasta sa pagsisikap na malusutan
ang mga batas sa kontribusyon.
(k) Ang kasalukuyang sistema ng pagtustos sa kampanya ay sinisira
ang Unang Susog na karapatan ng mga botante at kandidato na marinig sa
proseso ng pulitika, sisinira ang Unang Susog na karapatan ng mga botante na
marinig ang mga talumpati ng lahat ng kandidato, at sinisira ang pangunahing
pinahahalagahan ng Unang Susog na bukas at matipunong talakayan sa
prosesong pampulitika.
(l) Ang bilang mga kandidato at isyung umaakit sa mga kontribusyon
sa kampanya ay nagkakaiba nang malaki sa mga labanan ng kandidato. Ang
mga gastos sa ilang halalan ay kaunti habang ang iba ay kumukuha ng mga
paggasta na higit sa isang milyong dolyar ($1,000,000). Ang batas na ito ay
humaharap sa maraming mahihigpit na labanan sa halalan sa pamamagitan
ng pagkakaloob ng mas maliliit na halaga ng mga pondo ng publiko sa hindi
mahihigpit na labanan at mas malalaking halaga sa mahihigpit na labanan.
Bilang resulta, ang batas ay inililigtas ang mga nagbabayad ng buwis ng
California mula sa paggasta ng malalaking halaga ng mga pondo ng publiko.
(m) Sa mga estado kung saan ang malinis na pera at ang mga batas sa
malinis na halalan ay pinagtibay at ginagamit, ang mga resulta ng halalan ay
nagpapakita na mas maraming indibidwal, lalo na ang mga babae at minoriya,
ay kumakandidato; dumarami ang lumalahok na botante at ang kabuuang
gastos sa kampanya ay nababawasan.
(n) Ang kasalukuyang sistema ng pagtustos sa kampanya ay lumilikha ng
isang panganib ng aktuwal na katiwalian sa pamamagitan ng paghimok sa mga
inihalal na opisyal na kumuha ng mga pondo mula sa mga pribadong interes na
tuwirang apektado ng mga aksyon ng pamahalaan.
(o) Sa ilalim ng kasalukuyang tuntunin ng estado sa pagtustos sa
kampanya, ang mga tagaambag ay maaaring kumuha ng pampulitikang palitan
ng pabor sa pamamagitan ng paggawa ng walang-limitasyong kontribusyon
sa mga komite ng panukala sa balota at mga pangkalahatang layunin na
kinokontrol, pormal o di-pormal, ng mga kandidato at mga opisyal na inihalal
sa estado. Higit sa $84 milyon ay ibinuhos sa mga komiteng ito mula pa noong
1990, ang karamihan ng ito mula sa malalaking tagaambag, mula sa mga may
mahalagang negosyo sa estado, at mula sa mayayamang tagaambag na ang
pinansiyal na interes ay apektado ng mga desisyon ng estado.
(p) Ang makapangyarihang pangkorporasyon at pangkomersiyong
interes ay binago ang mga kampanya sa inisyatibo at reperendum upang maging
isang bagong larangan para sa pagkuha ng pangkomersiyong kalamangan at
pagsasamantala sa mga pagkakataong pangnegosyo sa kapinsalaan ng interes
at kapakanan ng publiko. Daan-daang milyong dolyar ang ginagasta ng mga
interes ng korporasyon sa inisyatibo at proseso ng reperendum upang isulong
ang pribado, makasariling planong pangnegosyo, deregulahin ang mga legal
na proteksiyon na nangangalaga sa kalusugan at kapakanan ng publiko, at
alisan ng kakayahan ang mga institusyon ng pamahalaan at mga programang
mahalaga sa popular na pamamahala sa kabutihan ng mga tao. Itinatag ng
mga botante noong 1911 bilang isang paraan ng pagputol sa impluwensiyang
pampulitika ng mga korporasyon, ang proseso ng inisyatibo ngayon ay
pangunahing naglilingkod sa pangkorporasyon at pangkomersiyong interes.
(q) Ang mga halalan ng kandidato at mga halalan ng panukala sa balota
sa California ay magkasama, hindi magkahiwalay na ginaganap. Ang mga
kandidato ng estado ng California, ang mga humahawak ng katungkulan, at mga
partidong pampulitika ay madalas na nag-eendorso, sumasalungat, at aktibong
nangangampanya para at laban sa mga panukala sa balota, at ginagamit ang
mga panukala bilang bahagi ng kabuuang istratehiya sa halalan. Kaya, ang
potensiyal para sa katiwalian ng kandidato at anyo ng katiwalaan ay naroroon
sa lahat ng mga kampanya sa panukala sa balota sa California.
(r) Ang paggasta na may kinalaman sa kampanya ng mga korporasyon
ng negosyo ay lalong nagtuturo ng katiwalian dahil sa mga nakakasira at
nakakabaluktot na epekto nito. Ang malawak na pagsasama ng kayamanan na
natipon sa tulong ng anyo ng korporasyon ay may maliit o walang kaugnayan
sa suporta ng publiko para sa mga ideyang pampulitika ng korporasyon, at ang
mga korporasyon ay hindi dapat pahintulutan na gumamit ng impluwensiya
sa resulta ng mga halalan ng kandidato at panukala sa balota. Halos 80

porsiyento ng mga taga-California ay nagreklamo na ang mga korporasyon
ng negosyo ay may sobrang impluwensiya sa mga halalan ng kandidato at mga
inisyatibo sa balota.
(s) Ang umiiral na tuntunin sa pagtustos sa kampanya ng California na
nagpapahintulot ng hindi nasuring paggasta ng korporasyon ay sumisira rin sa
tiwala ng publiko sa proseso ng halalan. Ang karamihan ng mga taga-California
ay naniniwala na ang mga kontribusyon sa kampanya ay may masamang
epekto sa pampublikong patakaran na ginagawa ng mga opisyal ng estado sa
Sacramento. Halos 8 sa 10 botante sa California ay nagsasabi na ang kanilang
pamahalaan ng estado ay pinatatakbo ng ilang malaking interes, at 92 porsiyento
ng mga botante ng California ay naniniwala na ang proseso ng inisyatibo ay
kinokontrol ng “ilan” o “ng marami” ng mga espesyal na interes.
(t) Ang paggasta ng korporasyon sa proseso ng halalan ay gumagawa
ng hindi angkop na impluwensiya sa resulta ng boto, at—sa huli—sinisira
ang tiwala ng mga tao sa demokratikong proseso at sa integridad ng
pamahalaan. Ang pagtataguyod ng korporasyon ay nagbabantang sirain ang
mga demokratikong proseso, kaya nagpapahina sa halip na paglingkuran ang
mga interes ng Unang Susog. Gayunman, ang mga kontribusyon o paggasta ng
mga partikular na di-nagtutubong organisasyon ay hindi nagpapakita ng mga
panganib na ito.
(u) Partikular na dapat alalahanin ang mga pag-aaral ng agham na
panlipunan na nagpapatunay na ang malaking paggasta ng mga korporasyon sa
mga kampanya ng panukala sa balota ay labis na matagumpay sa pagharap sa
mga panukala sa balota na hindi sinusuportahan ng marami ng mga botante.
(v) Ang mga limitasyon sa pangkorporasyong paggasta na may
kinalaman sa halalan at sa mga kontribusyon sa kinokontrol ng kandidato na
mga komite sa panukala sa balota ay hindi lumalabag sa Unang Susog. Kinilala
ng Korte Suprema ang mga kabawalan sa tuwirang kontribusyon at paggasta
ng korporasyon ay ayon sa konstitusyon kapag kailangan upang pangalagaan
ang tiwala ng botante sa proseso ng halalan, upang pigilan ang katiwalian
ng kandidato o anyo ng katiwalian, o pigilan ang nakakabaluktot na epekto
ng mga kontribusyon sa kampanya ng korporasyon at mga paggasta. Kinilala
rin kamakailan ng Korte Suprema na ang mga kontribusyon ng korporasyon
ay pinakamalayo sa ubod ng pagpapahayag na pampulitika, dahil ang
Unang Susog na interes sa pagsasalita at pagsasama-sama ay nanggagaling
pangunahin sa kanilang mga miyembro at sa publikong tumatanggap ng
impormasyon. Ang mga limitasyon sa mga kontribusyon ng korporasyon ay
nag-iiwan sa mga indibidwal na opisyal, empleyado, at miyembro ng mga
korporasyon na malayang gumawa ng kanilang mga sariling kontribusyong
pampulitika, at dahil dito ay pinagkakaitan ang publiko ng kaunti o walang
materyal na impormasyon. Ang kaparehong katwiran ay umaaplay sa mga
kabawalan sa mga paggastang pampulitika ng korporasyon.
(w) Ang karanasan sa pederal na proseso ng halalan tungkol sa
paglitaw ng “pagtataguyod ng huwad na isyu” ay nagtutulak sa mga botante
ng California na umasa na ang mga korporasyon ay magtatangkang pawalangsaysay ang anumang mga bagong limitasyon sa malinaw na pagtataguyod
ng korporasyon sa mga halalan ng kandidato at panukala sa balota sa
pamamagitan ng paggamit ng anunsiyo sa kampanya na umiiwas sa mga
“madyik na salita” ng malinaw na pagtataguyod. Ang isang maliwanag na
linya“ng mga komunikasyon na pangangampanya” na tadhana kung gayon
ay kailangan upang pigilan ang mga korporasyon na samantalahin ang
isang butas sa batas na magpapahintulot sa walang-limitasyong paggasta ng
korporasyon sa anunsiyo sa kampanya na may kinalaman sa halalan.
(x) Ang proseso ng inisyatibo ng California ay itinatag upang bigyan
ng kakayahan ang mga indibidwal na mamamayan na magsama-sama upang
umakto bilang mga mambabatas kapag ang mga inihalal na opisyal ay
masyadong malaki ang utang na loob sa mga interes ng korporasyon upang
gumawa ng aksyon sa mga bagay na nauukol sa kaligtasan at pangangailangan
ng publiko. Kaya ang proseso ng inisyatibo ay hinahangad na magkaloob
sa mga mamamayan ng isang kolektibong pagkakataon upang ipaalam ang
kanilang mga pananaw at iparinig ang kanilang mga tinig, upang lumahok sa
sariling pamamahala, kapag ang mga pananaw ng mga interes ng korporasyon
ay namamayani sa Lehislatura. Ang mga korporasyon ay hindi mga tao; ang
mga ito ay mga nilikha ng estado na lisensiyado sa kasunduan na sumunod sa
mga kakalaran ng pagkilos na ipinataw sa kanila, bilang kapalit ay binigyan sila
ng karapatan na magnegosyo sa estado at maraming iba pang pribilehiyo.
(y) Sa pamamagitan ng paggamit ng pera, ang mga korporasyon ay
nagkaroon ng malaking impluwensiya, at madalas na may tuwirang kontrol, sa
mga aksyon ng mga sangay na tagapagpaganap at pambatasan sa California.
Ang pera mula sa iba-ibang interes ng korporasyon ay mabisang lumumpo sa
Lehislatura upang hindi makapagpatibay ng mga batas na magproprotekta sa
publiko. Katulad nito, sa pamamagitan ng kanilang paggamit ng pinansiyal na
kakayahan, ang mga korporasyon ngayon ay lubos na namamayani sa proseso
ng inisyatibo, upang pigilan ang mga mamamayan na mabisang gamitin ang
kanilang karapatan na itaguyod ang mga inisyatibo sa balota, o gumawa ng
batas na ang Lehislatura, nilumpo ng nagtatagisang espesyal na interes, ay
hindi magpapatibay. Tunay, ang mga korporasyon ng negosyo ngayon ay
karaniwang gumagamit ng “kontra inisyatibo” na idinisenyo hindi upang ipasa
ang mga panukala, kundi upang pigilan ang mga botante na suportahan o iboto
ang mga panukala sa balota na itinataguyod ng mamamayan na sinasalungat
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ng mga korporasyon. Pangwakas, ang mga inihalal na opisyal at kandidato sa
pampublikong katungkulan ay nagsimulang gamitin ang proseso ng inisyatibo
upang manghingi ng mga pondo mula sa mga korporasyon na ang mga pinansiyal
na interes ay mapaglilingkuran ng iminumungkahing inisyatibong pagbabatas,
at upang makatakas sa mas mahihigpit na tuntunin na namamahala sa mga
kontribusyon sa mga kandidato para sa pampublikong katungkulan.
91019. Pinagtitibay ng mga tao ang kabanatang ito upang makamit ang
mga sumusunod na layunin:
(a) Bawasan ang impluwensiya ng malalaking kontribusyon sa mga
desisyon na ginagawa ng pamahalaan ng estado.
(b) Alisin ang kayamanan bilang malaking paktor na nakakaapekto sa
kung ang isang indibidwal ay pipili na maging kandidato.
(c) Magkaloob ng mas malaking pagkakaiba-iba ng mga kandidato
upang lumahok sa proseso ng paghalal.
(d) Pigilan ang tumataas na gastos sa mga halalan na tumaas nang
malayo ang kahigtan sa antas ng implasyon.
(e) Pahintulutan ang mga kandidato na pagsikapan ang mga isyu ng
patakaran sa halip ng maging okupado sa paglikom ng pondo at pahintulutan
ang mga humahawak ng katungkulan na gumugol ng mas maraming oras sa
pagsasakatuparan ng kanilang mga pampublikong tungkulin.
(f) Paliitin ang panganib ng aktuwal na katiwalian at pakiramdam ng
publiko sa katiwalian at palakasin ang tiwala ng publiko sa mga proseso ng
pamahalaan at halalan.
(g) Tiyakin na ang mga independiyenteng paggasta ay hindi ginagamit
upang iwasan ang mga limitasyon sa kontribusyon.
(h) Itaguyod ang mas pantay at mas makahulugang paglahok sa
prosesong pampulitika.
(i) Magkaloob sa mga kandidatong lumahok sa programang Malinis na
Pera ng sapat na kakayahan na makipag-ugnayan sa mga botante.
(j) Itaas ang pananagutan ng bawat inihalal na opisyal sa mga
manghahalal na bumoto sa kanya, salungat sa mga tagaambag na nagpopondo
sa kanyang mga kampanya.
(k) Magkaloob sa mga botante ng napapanahong impormasyon tungkol
sa mga pinagkukunan ng mga kontribusyon sa kampanya, paggasta, at
anunsiyong pampulitika.
(l) Pigilan ang katiwalian, ang anyo ng katiwalian, at isang pagbaba
ng tiwala ng botante sa integridad ng proseso ng paghalal at pampulitika sa
pamamagitan ng pagpapataw ng makatwirang limitasyon sa mga kontribusyon
na ginagawa sa mga komite sa panukala sa balota na kinokontrol nang pormal
o di-pormal ng mga kandidato.
(m) Pigilan ang nakakabaluktot na epekto ng mga kontribusyon sa
kampanya at mga paggasta ng mga korporasyon ng negosyo, na nagbabantang
sirain ang demokratikong proseso, at ibalik ang tiwala ng mga tao sa proseso
ng paghalal at sa integridad ng pamahalaan, sa pamamagitan ng pag-aatas na
ang mga korporasyon na nagnanais lumahok sa paggastang may kinalaman sa
halalan sa California na gawin ito sa pamamagtian ng mga nakahiwalay na
pondo na nagpoprotekta sa mga karapatan sa Unang Susog.
(n) Limitahan ang pagkakataon para sa pagpapawalang-saysay ng
mahahalagang tuntunin sa pagtustos sa kampanya na pinagtibay upang
iwasan ang katiwalian, ang anyo ng katiwalian, pagbaluktot sa prosesong
pampulitika, at pagbaba ng tiwala ng botante sa pamamagitan ng paggamit
ng mga makatwirang kabawalan na namamahala sa mga komunikasyon sa
pangangampanya, mga limitasyon sa kabuuang kontribusyon, at paglipat ng
mga pondo sa pagitan ng mga kandidato at mga komite.
Artikulo 2. Pagiging angkop sa Batas ng 1974 sa
Repormang Pampulitika
91023. Maliban kung partikular na pinawalang-saysay ng mga
tadhana sa kabanatang ito, ang mga pagpapakahulugan at tadhana
sa mga Kabanata 1 hanggang 11, inklusibo, ng titulong ito (Batas sa
Repormang Pampulitika), ay dapat mamahala sa pagpapakahulugan ng
kabanatang ito.
Artikulo 3.
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91025. Para sa mga layunin ng mga limitasyon sa kontribusyon ng
kabanatang ito:
(a) Ang mga kontribusyon ng isang entidad na ang mga kontribusyon
ay pinapatnugutan at kinokontrol ng sinumang indibidwal ay dapat
isama sa mga kontribusyon ng indibidwal na ito at anumang ibang
entidad na ang mga kontribusyon ay pinapatnugutan at kinokontrol ng
kaparehong indibidwal.
(b) Kung dalawa o higit na entidad ang gumawa ng mga kontribusyon na
pinapatnugutan at kinokontrol ng isang mayoriya ng mga kaparehong tao, ang
mga kontribusyon ng mga entidad na ito ay dapat pagsamahin.
(c) Ang mga kontribusyon na ginawa ng mga entidad na ang mayoriya
ay pag-aari ng sinumang tao ay dapat isama sa mga kontribusyon ng mayari ng mayoriya at lahat ng ibang mga entidad na ang mayoriya ay pag-aari
ng taong ito, maliban kung ang mga entidad ay umaakto nang independiye sa
kanilang mga desisyon na gumawa ng mga kontribusyon.
91027. “Pag-uugnay” ay nangangahulugang isang pagbabayad para
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sa isang komunikasyon o anumang bagay na may halaga na para sa layunin
ng impluwensiyahan ang resulta ng isang halalan para sa inihalalal na
katungkulan sa estado at ginagawa sa pamamagitan ng alinmang isa o higit ng
mga sumusunod na paraan:
(a) Ng isang tao sa pakikipagtulungan, pagsangguni, o kasama ng, sa
kahilingan o mungkahi ng, o alinsunod sa isang partikular na pakikipag-unawaan
sa, isang kandidato, isang kinokontrol na komite ng kandidato, o isang ahente na
umaakto sa ngalan ng isang kanidato o isang kinokontrol na komite.
(b) Batay sa partikular na impormasyon tungkol sa mga plano, proyekto,
o mga pangangailangan ng kandidato na ipinagkalaloob sa taong gumagawa
ng pagbabayad ng kandidato o ng ahente ng kandidato na nagkakaloob ng
impormasyon na nakatingin sa pagpapagawa ng pagbabayad.
(c) Ng isang tao na kung, sa kaparehong primarya o pangkalahatang
halalan kung saan ang pagbabayad ay ginawa, ang taong gumawa ng
pagbabayad ay naglilingkod bilang isang miyembro, empleyado, tagalikom
ng pondo, o ahente ng komiteng kinokontrol ng kandidato na nasa isang
katungkulan na nagpapaganap o gumagawa ng patakaran.
91028. “Distrito” ay nangangahulugang:
(a) Sa kaso ng paghalal para sa Lehislatura o sa Lupon ng Pagpapantay,
ang bilang ng distrito kung saan ang kandidato ay naghahangad ng
katungkulan.
(b) Sa kaso ng isang halalan para sa pambuong-estadong inihahalal na
katungkulan, ang Estado ng California.
91029. “Entidad” ay nangangahulugang sinumang tao na iba
sa indibidwal.
91031. “Sobrang halaga ng paggasta” ay nangangahulugang ang
halaga ng mga pondong ginasta o ubligadong gastahin ng isang hindi kalahok
na kandidato na sobra sa halaga ng Malinis na Pera na magagamit ng
hindi kalahok na kandidato na tumatakbo para sa kaparehong katungkulan.
Kung ang isang kalahok ng kandidato ay gumawa ng pagpili na tinukoy sa
subdibisyon (c) ng Seksyon 91097 sa isang halalan kung saan may higit sa
isang kalahok na kandidato, ang halaga ng Malinis na Pera na makukuha ng
kalahok ng kandidato ay dapat ituring na aktuwal na halagang ibinayad ng
Pondo ng Malinis na Pera para sa panahon ng primarya o pangkalahatang
halalan, kabilang ang anumang pagtaas o pagbaba na resulta ng
pagpiling iyon.
91033. “Panahon ng pagsubok” ay nangangahulugang ang panahon
na simula sa 18 buwan bago ang primaryang halalan at matatapos sa huling
araw ng panahon ng pagbibigay ng karapatan. Ang panahon ng pagsubok ay
nagsisimula bago ang, pero pinalalawig hanggang sa dulo ng, panahon ng
pagbibigay ng karapatan.
91035. “Panahon ng kampanya sa pangkalahatang halalan” ay
nangangahulugang ang panahon pagkatapos ng primaryang halalan at
matatapos sa araw ng pangkalahatang halalan.
91037. “Independiyenteng kandidato” ay nangangahulugang isang
kandidato para sa inihahalal na katungkulan sa estado na hindi kumakatawan
sa isang partidong pampulitika na ginawaran ng katayuan ng balota para sa
pangkalahatang halalan at naging kuwalipikado na mapasama sa balota ng
pangkalahatang halalan.
91041. “Pag-aari ang mayoriya” ay nangangahulugang pag-aari ng
50 porsiyento o higit.
91043. “Hindi kalahok na kandidato” ay nangangahulugang isang
kandidato para sa inihahalal na katungkulan sa estado na nasa balota pero
pinili na huwag mag-aplay para sa kampanya sa pagpopondo ng Malinis na
Pera at isang kandidato na nasa balota at nag-aplay pero hindi natugunan ang
mga iniaatas para sa pagtanggap ng pagpopondo ng Malinis na Pera.
91045. “Partidong kuwalipikado sa katungkulan” ay nangangahulugang
isang partido na ang nominado sa pagka gobernador ay tumanggap ng 10 porsiyento
o higit ng mga boto sa nakaraang halalan o ang kandidato para sa kaparehong
inihahalal na katungkulan sa kaparehong distrito, pambuong-estado man o
pambatasan, bilang kasalukuyang kandidato na naghahangad ng pagpopondo
ng Malinis na Pera na nakatanggap ng 10 porsiyento o higit ng mga boto sa
nakaraang halalan.
91046. “Kandidatong kuwalipikado sa katungkulan” ay isang kandidato
na naghahangad ng nominasyon para sa isang inihahalal na katungkulan mula
sa isang partidong kuwalipikado sa katungkulan.
91047. “Isang distritong pambatasan na isang partido ang
namamayani” ay isang distrito na ang bilang ng mga nakarehistrong botante
para sa partido na may pinakamataas na bilang ng mga nakarehistrong
botante ay higit sa bilang ng mga nakarehistrong botante para sa bawat isa ng
ibang mga partido ng bilang na hindi kukulangin sa 20 porsiyento ng kabuuang
bilang ng mga nakarehistrong botante sa distrito.
91047.5. “Binabayarang Tagapagpakalat,” para sa layunin ng
pagkulekta ng mga nagbibigay ng karapatan na mga kontribusyon at gaya
ng pagkakagamit sa kabanatang ito, ay nangangahulugang sinumang tao na
binayaran ng pera o anumang may halaga para sa pagkulekta ng nagbibigay
ng karapatan na mga kontribusyon. Ang pagpapakahulugang ito ay hindi
kabilang ang buong-oras na tauhan ng kampanya na gumugugol ng higit sa
20 porsiyento ng kanyang oras sa pagkulekta ng mga nagbibigay ng karapatan
na kontribusyon. “Kabayaran,” para sa mga layunin ng kabanatang ito, ay
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nangangahulugang anumang konsiderasyong pangkabuhayan, kabilang ang
mga pagbabayad batay sa bilang ng nagbibigay ng karapatan na kontribusyon
na nalikom. “Kabayaran” ay hindi kabilang ang pagbabayad ng makatwirang
gastos sa paglalakbay na tulad ng mga gastos sa transportasyon at makatwirang
halaga ng pagkain at pagtira.
91049. “Kalahok na kandidato” ay nangangahulugang isang
kandidato para sa inihahalal na katungkulan sa estado na kuwalipikado para
sa pagpopondo sa kampanya ng Malinis na Pera. Ang mga kandidatong ito ay
karapat-dapat tumanggap ng pagpopondo ng Malinis na Pera sa mga panahon
ng kampanya sa primarya at pangkalahatang halalan.
91051. “Kandidato ng partido” ay nangangahulugang isang kandidato
para sa inihahalal na katungkulan sa estado na kumakatawan sa isang partidong
pampulitika na ginawaran ng katayuan ng balota para magsagawa ng primaryang
halalan upang pumili ng nominado nito para sa pangkalahatang halalan.
91053. “Kandidatong
kuwalipikado
sa
pagganap”
ay
nangangahulugang isang kandidato para sa isang inihahalal na katungkulan
na nanalo sa primaryang nominasyon sa isang partidong kuwalipikado sa
katungkulan o nagpakita ng malawak na suporta sa pamamagitan ng paglikom
ng doble ng bilang ng mga nagbibigay ng karapatan na kontribusyon gaya
ng iniaatas para sa isang kandidato sa kuwalipikado sa katungkulan. Ang
mga independiyenteng kandidato ay maaaring maging kuwalipikado para sa
pagpopondo bilang mga kandidatong kuwalipikado sa pagganap
91054. “Tao” ay nangangahulugang isang indibidwal, pagmamayari, kompanya, bakasan,magkasamang pakikipasapalaran, sindikato,
pinagkakatiwalaan ng negosyo, kompanya, korporasyon, limitadong liabilidad
na kompanya, kapisanan, komite, o anumang ibang organisasyon o grupo ng
mga to na umaaktong magkakasama.
91055. “Maliit na pera” ay nangangahulugang pera na isang daang
dolyar ($100) o mas mababa kada araw na kinukuha sa Kard ng Debito ng
Malinis na Pera at ginagamit upang bayaran ang mga gastos na hindi hihigit
sa dalawampu’t-limang dolyar ($25) bawat isa.
91057. “Komite sa partidong pampulitika” ay nangangahulugang ang
komite sentral ng estado o komite sentral ng county ng isang organisasyon
na nakakatugon sa mga iniaatas para sa pagkilala bilang isang partidong
pampulitika alinsunod sa Seksyon 5100 ng Kodigo sa mga Halalan.
91059. “Panahon ng kampanya sa primaryang halalan” ay
nangangahulugang ang panahon simula sa 120 araw bago ang primaryang
halalan at matatapos sa araw ng primaryang halalan.
91061. “Kuwalipikadong kandidato” ay isang kandidato na
naghahangad ng nominasyon para sa isang inihahalal na katungkulan mula sa
isang partido na hindi isang partidong kuwalipikado sa katungkulan.
91063. “Nagbibigay ng karapatan ng kontribusyon” ay
nangangahulugang isang kontribusyon na limang dolyar ($5) na natanggap
sa itinalagang nagbibigay ng karapatan na panahon ng isang kandidato
sa inihahalal na katungkulan ng estado upang maging karapat-dapat
para sa pagpopondo sa kampanya ng Malinis na Pera mula sa isang legal
na residente ng distrito kung saan ang kandidato ay kumakandidato para
sa katungkulan.
91065. “Nagbibigay ng karapatan na panahon” ay nangangahulugang
ang panahon na ang mga kandidato para sa inihahalal na katungkulan sa
estado ay pinahihintulutan na kumulekta ng mga nagbibigay ng karapan na
kontribusyon upang maging kuwalipikado sa pagpopondo ng Malinis na Pera.
Ito ay nagsisimula 270 araw bago ang primaryang halalan at natatapos 90
araw bago ang araw ng primaryang halalan para sa mga kuwalipikadong
kandidato ng partido at nagsisimula pagkaraan ng Enero 1 ng taon ng halalan
at tumatagal ng 180 araw pero hindi natatapos nang lampas sa 90 araw bago
ang pangkalahatang halalan para sa mga mga kandidatong kuwalipikado sa
pagganap na kumakandidato bilang mga independiyenteng kandidato.
91067. “Punlang pera na kontribusyon” ay nangangahulugang isang
kontribusyon ng hindi hihigit sa isang daang dolyar ($100) ng ginawa ng isang
legal na residente ng California sa panahon ng pagsubok.
91069. “Komite ng maliit na tagaambag” ay nangangahulugang
alinmang komite na nakakatugon sa lahat ng mga sumusunod
na pamantayan:
(a) Ang komite ay naroroon na nang hindi kukulangin sa anim
na buwan.
(b) Ang komite ay tumanggap ng mga kontribusyon mula sa 100 o higit
na tao.
(c) Walang tao na nag-ambag sa komite ng higit sa dalawang daang
dolyar ($200) kada taon ng kalendaryo.
(d) Ang komite ay gumagawa ng mga kontribusyon sa lima o higit na
kandidato para sa inihahalal na katungkulan sa estado.
(e) Ang komite ay hindi isang komite na kinokontrol ng kandidato
alinsunod sa Seksyon 82016.
Artikulo 4.

Malinis na Pera

91071. (a) Ang isang kandidato na kuwalipikado sa katungkulan para
sa isang inihahalal na katungkulan sa estado ay nagiging kuwalipikado bilang
isang kalahok na kandidato para sa panahon ng kampanya sa primaryang
halalan kung ang mga sumusunod na iniaatas ay natutugunan:

(1) Ang kandidato ay nagharap ng isang deklarasyon sa Komisyon na
ang kandidato ay sumunod at susunod sa lahat ng mga iniaatas ng batas na ito;
kabilang ang iniaatas na sa panahon ng pagsubok at sa panahon ng pagiging
kuwalipikado ang kandidato ay hindi tatanggap o gagasta ng mga pribadong
kontribusyon mula sa alinmang pinagkukunan na iba sa punlang pera na mga
kontribusyon, ang mga pondo ng Malinis na Pera, at mga pondo ng partidong
pampulitika gaya ng tinukoy sa Seksyon 91123.
(2) Ang kandidato ay nakakatugon sa mga sumusunod na nagbibigay ng
karapatan na kontribusyon na iniaatas bago ang pagsasara ng panahon ng
pagbibigay ng karapatan:
(A) Ang partidong kuwalipikado sa katungkulan ay kumulekta ng hindi
kukulangin sa sumusunod na bilang ng mga nagbibigay ng karapatan na mga
kontribusyon:
(i) Pitong daan limampung nagbibigay ng karapatan na mga kontribusyon
para sa isang kandidato para sa katungkulan ng Miyembro ng Asembleya.
(ii) Isang libo limang daang nagbibigay ng karapatan na mga
kontribusyon para sa isang kandidato para sa katungkulan ng Miyembro ng
Senado ng Estado.
(iii) Dalawang libong nagbibigay ng karapatan na mga kontribusyon
para sa isang kandidato para maging miyembro ng Lupon ng Pagpapantay
ng Estado.
(iv) Pitong libo limang daang nagbibigay ng karapatan na mga
kontribusyon para sa isang kandidato para sa pambuong-estadong katungkulan
na iba sa Gobernador.
(v) Dalawampu’t-limang libong nagbibigay ng karapatan na mga
kontribusyon para sa isang kandidato para sa katungkulan ng Gobernador.
(B) Walang indibidwal na legal na residente ng California na dapat
magkaloob ng higit sa isang nagbibigay ng karapatan na kontribusyon para
sa bawat katungkulan kung saan ang halalan ay ginaganap na sumasakop sa
distrito na siya ay naninirahan.
(C) Ang bawat nagbibigay na karapatan na kontribusyon ay dapat
tanggapin na may isang resibo sa tagaambag, na may isang kopya na
isinumite sa Komisyon ng kandidato. Ang resibo ay dapat kabilang ang
pirma ng tagaambag, nakalimbag na pangalan, at direksiyon ng tirahan,
ang petsa, at pangalan ng kandidato na ang kontribusyon ay ginawa. Bilang
karagdagan, ang resibo ay dapat magpabatid ng pirma ng tagaambag na
naiintindihan ng tagaambag na siya ay maaaring mag-ambag ng isang
nagbibigay ng karapatan na kontribusyon sa isa lamang kandidato para
sa bawat katungkulan na ang tagaambag ay karapat-dapat bumoto, na
ang layunin ng nagbibigay ng karapatan na kontribusyon ay tumulong sa
kandidato na maging kuwalipikado para sa pagpopondo sa kampanya ng
Malinis na pera, at ang kontribusyon ay ginawa nang walang pamimilit
o pagbabayad.
(D) Ang isang kontribusyon na isinumite bilang nagbibigay ng karapatan
na kontribusyon na hindi kasama ang isang pinirmahan at lubos na kinumpletong
resibo ay hindi dapat ibilang na nagbibigay ng karapatan na kontribusyon.
(E) Lahat ng limang-dolyar ($5) na nagbibigay na karapatan na
kontribusyon, sa pera man, tseke, order na pera na ginawa sa kuwenta ng
kampanya ng isang kandidato, ay dapat ideposito ng kandidato sa kuwenta ng
kampanya ng kandidato.
(F) Lahat ng nagbibigay ng karapatan na kontribusyon na pinirmahang
resibo ay dapat ipadala sa Komisyon at dapat samahan ng isang tseke mula sa
kuwenta ng kampanya ng kandidato para sa kabuuang halaga ng nagbibigay
ng karapatan na kontribusyon na natanggap para ideposito sa Pondo ng
Malinis na Pera. Ang pagsumite ay dapat samahan ng isang pinirmahang
pahayag sa ilalim ng parusa sa pagbibigay ng hindi totoong sinumpaang
pahayag mula sa kandidato na nagpapabatid na ang lahat ng impormasyon
sa nagbibigay ng karapatan na resibo ay kumpleto at tumpak sa abot ng
kaalaman ng kandidato at ang halaga ng kalakip na tseke ay kapantay ng
halaga ng lahat ng limang-dolyar na ($5) na nagbibigay ng karapatan na
kontribusyon na natanggap ng kandidato.
(G) Isisiwalat ng kandidato sa katapusan ng nagbibigay ng karapatan
na panahon ang kabuuang halaga, kung mayroon, na ginasta upang kumuha
ng bayarang tagapagkalat upang kumulekta ng mga nagbibigay ng karapatan
na kontribusyon. Dapat isiwalat ng kandidato ang impormasyon sa isang ulat
na iniharap sa Komisyon alinsunod sa mga regulasyon ng dapat bigyang-bisa
ng Komisyon.
(b) Ang isang kandidato ng partido para sa isang inihahalal na
katungkulan sa estado ay nagiging kuwalipikado bilang isang kalahok na
kandidato para sa kampanya sa pangkalahatang halalan kung ang mga
sumusunod na iniaatas ay natutugunan:
(1) Ang kandidato ay nakatugon sa lahat ng angkop na iniaatas sa isang
kalahok na kandidato sa panahon ng primaryang halalan at nagharap ng isang
deklarasyon sa Komisyon na ang kandidato ay nakatupad at tutupad sa lahat ng
mga iniaatas sa isang kalahok na kandidato gaya ng nakasaad sa batas na ito.
(2) Bilang isang kalahok na kandidato mula sa isang partidong
kuwalipikado sa katungkulan sa panahon ng kampanya sa primaryang halalan,
ang kandidato na may pinakamaraming bilang ng mga boto sa mga kandidatong
naglalaban sa primaryang halalan mula sa kaukulang partido ng kandidato at,
dahil dito, ay nanalo sa nominasyon ng partido.
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91073. Ang isang kuwalipikadong kandidato para sa isang inihahalal
na katungkulan sa estado ay dapat kumulekta ng hindi kukulangin sa kalahati
ng bilang ng mga pirma na iniaatas para sa kandidatong kuwalipikado sa
katungkulan para sa kaparehong katungkulan at maaaring magpakita ng mas
malaking base ng suporta sa pamamagitan ng pagkulekta ng dobleng bilang
ng mga pirma gaya ng iniaatas para sa isang kandidatong kuwalipikado sa
katungkulan upang maging kandidatong kuwalipikado sa pagganap. Ang
kandidato ay dapat ding magharap ng isang deklarasyon sa Komisyon na ang
kandidato ay sumunod at susunod sa lahat ng iniaatas ng batas na ito. Para
sa isang kandidato na hindi kumandidato sa isang primarya, ang panahon na
nagbibigay ng karapatan ay nagsisimula anumang oras pagkaraan ng Enero 1
ng taon ng halalan at tumatagal ng 180 araw, maliban sa ito ay dapat matapos
nang hindi lalampas sa 90 araw bago ang pangkalahatang halalan. Ang isang
kandidato na hindi isang kandidatong kuwalipikado sa katungkulan ay dapat
pasabihan ang Komisyon sa loob ng 24 oras ng araw na ang kandidato ay
nagsimulang kumulekta ng mga nagbibigay ng karapatan na kontribusyon.
91075. Sa unang halalan na nangyari pagkaraan ng petsa ng pagkakabisa
ng batas na ito, ang isang kandidato para sa inihahalal na katungkulan sa
estado ay maaaring sertipikahan na isang kalahok na kandidato, sa kabila ng
pagtanggap ng mga kontribusyon o paggawa ng mga paggasta mula sa mga
pribadong pondo bago ang petsa ng pagpapatibay na, kung wala ang seksyong
ito, ay hindi nagbibigay ng karapatan sa kandidato na maging kalahok na
kandidato, sa kondisyon na ang anumang pribadong pondong tinanggap pero
hindi ginasta bago ang petsa ng pagkakabisa ng batas na ito ay nakakatugon
sa alinman sa mga sumusunod na pamantayan:
(a) Ay ibinalik sa tagaambag.
(b) Ay hinahawakan sa isang espesyal na kuwenta sa kampanya at ginagamit
lamang para sa pagretiro ng isang utang mula sa naunang kampanya.
(c) Ay isinumite sa Komisyon para ideposito sa Pondo ng Malinis
na Pera.
91077. (a) Ang isang kalahok na kandidato na tumanggap ng anumang
mga benepisyo ng Malinis na Pera sa panahon ng kampanya sa primaryang
halalan ay dapat sumunod sa lahat ng iniaatas ng kabanatang ito na angkop sa
mga kalahok na kandidato sa panahon ng kampanya sa pangkalahatang halalan
ang kandidato man ay patuloy na tumanggap o hindi ng mga benepisyo.
(b) Ang isang inihalal na opisyal ng estado na tumanggap ng mga
benepisyo ng Malinis na Pera na nakikinabang sa halalan para sa kasalukuyang
hawak na katungkulan ay hindi dapat tumanggap ng mga pribadong kontribusyon
mula sa alinmang pinagkukunan at hindi dapat humingi o tumanggap ng mga
kontribusyong pampulitika para sa sinumang kandidato o alinmang komite ng
partidong pampulitika o ibang komiteng pampulitika, hanggang sa unang araw
ng Panahon na Nagbibigay ng Karapatan para sa susunod na halalan para
sa katungkulan na kasalukuyang hawak. Ang mga kontribusyon alinsunod sa
Seksyon 91115 ay hindi napapailalim sa iniaatas na ito.
91079. (a) Sa mga panahon ng kampanya sa primarya at pangkalahatang
halalan, ang isang kalahok na kandidato na boluntaryong sumang-ayon na
lumahok , at naging karapat-dapat, sa mga benepisyo ng Malinis na Pera,
ay hindi dapat tumanggap ng mga pribadong kontribusyon mula sa alinmang
pinagkukunan na iba sa partidong pampulitika ng kandidato gaya ng tinukoy
sa Seksyon 91123. Ang mga kontribusyon alinsunod sa Seksyon 91115 ay hindi
napapailalim sa iniaatas na ito.
(b) Sa nagbibigay ng karapatan na panahon ng kampanya sa primarya
at pangkalahatang halalan, ang isang kalahok na kandidato na boluntaryong
sumang-ayon na lumahok, at naging karapat-dapat, sa mga benepisyo ng
Malinis na Pera, ay hindi dapat humingi o tumanggap ng mga kontribusyong
pampulitika para sa sinumang ibang kandidato o para sa alinmang komite ng
partidong pampulitika o ibang komite gaya ng nilinaw sa Seksyon 82013.
(c) Walang tao na dapat gumawa ng kontribusyon sa ngalan ng ibang
tao. Ang isang kalahok na kandidato na alam o makatwirang dapat na alam
na siya ay nakatanggap ng isang nagbibigay ng karapatan na kontribusyon
o punlang pera na hindi mula sa taong nakalista sa resibo na iniaatas ng
subtalaatan (C) ng talataan (2) ng subdibisyon (a) ng Seksyon 91071 ay dapat
magbayad sa Komisyon ng buong halaga ng hindi tumpak na tinukoy na
kontribusyon para ideposito sa Pondo ng Malinis na Pera, bilang karagdagan
sa anumang mga parusa.
(d) Sa mga panahon ng kampanya sa primarya at pangkalahatang
halalan, ang isang kalahok na kandidato ay dapat magbayad para sa lahat
ng nagasta sa kampanya ng kandidato, maliban sa mga paggasta ng maliit na
pera, sa pamamagitan ng “Kard ng Debito ng Malinis na Pera” na inisyu ng
Komisyon, gaya ng inawtorisa sa ilalim ng Seksyon 91141.
(e) Ang mga kandidato para sa inihahalal na katungkulan sa estado ay
dapat magbigay ng mga kumpletong rekord ng kampanya, kabilang ang lahat
ng rekord ng punlang pera na mga kontribusyon at nagbibigay ng karapatan
na kontribusyon, sa Komisyon sa mga regular na panahon ng paghaharap.
Ang mga kandidato ay dapat makipagtulungan sa alinmang pagsusuri
o iksamen ng Komisyon, ng Lupon ng Buwis sa Prangkisya, o anumang
ahensiya na nagpapatupad.
91081. (a) Sa isang halalan para sa isang inihahalal na katungkulan
sa estado, ang bawat kalahok na kandidato ay dapat magsagawa ng lahat
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aktibidad na pinansiyal sa kampanya sa pamamagitan ng iisang kuwenta ng
kampanya. Ang mga kuwentang itinatag alinsunod sa Seksyon 91115 ay hindi
napapailalim sa iniaatas na ito.
(b) Sa kabila ng Seksyon 85201, ang isang kalahok na kandidato ay
maaaring magpanatili ng isang kuwenta ng kampanya na iba sa kuwenta
ng kampanya na inilarawan sa subdibisyon (a) kung ang ibang kuwenta ng
kampanya ay para sa layunin na iretiro ang isang utang sa kampanya na
nakuha sa naunang kampanya sa halalan kung saan ang kandidato ay hindi
isang kalahok na kandidato.
(c) Ang mga kontribusyon para sa mga layunin na iretiro ang isang utang
sa naunang kampanya na nakadeposito sa “ibang kuwenta ng kampanya” na
inilarawan sa subdibisyon (b) ay hindi dapat ituring na “mga kontribusyon” sa
kasalukuyang kampanya ng kandidato. Ang mga kontribusyon para sa layunin
na magretiro ng utang ay dapat lamang likumin sa anim na buwan kasunod
ng petsa ng halalan, maliban, para sa magandang dahilan na ipinakita, ang
kandidato ay tumanggap ng isang anim na buwang pagpapalawig mula sa
Komisyon.
(d) Ang mga kalahok na kandidato ay dapat magharap ng mga ulat
ng pinansiyal na aktibidad na may kinalaman sa kasalukuyang pag-inog ng
halalan nang nakahiwalay sa mga ulat ng pinansiyal na aktibidad na may
kinalaman sa mga pag-inog ng naunang ng halalan.
91083. (a) Ang mga kalahok na kandidato ay dapat gumamit ng
kanilang mga pondo ng Malinis na Pera para sa mga tuwirang layunin
ng kampanya.
(b) Ang isang kalahok na kandidato ay hindi dapat gumamit ng mga
pondo ng Malinis na Pera sa alinman sa mga sumusunod:
(1) Mga gastos sa legal na depensa sa anumang pamamaraan ng
pagpapatupad ng batas sa kampanya sa ilalim ng batas na ito.
(2) Hindi tuwirang mga layunin ng kampanya, kabilang ang, pero hindi
limitado sa, mga sumusunod:
(A) Ang personal na suporta ng kandidato o kabayaran sa kandidato o
ng pamilya ng kandidato.
(B) Ang personal na anyo ng kandidato.
(C) Kapital na yaman na may halaga na higit sa limang daang dolyar
($500) at mapapakinabangang buhay na hanggang sa katapusan ng kasalukuyang
panahon ng halalan na ipinasiya alinsunod sa pangkalahatang tinatanggap na
mga prinsipyo ng pagtutuos. Sa kabila ng limitasyong ito, ang isang kalahok na
kandidato ay maaaring bumili ng kakayahang may kinalaman sa kompyuter na
ang bawat kakayahan ay may halaga na hindi hihigit sa $1,000.
(D) Isang kontribusyon o utang sa komite sa kampanya ng
ibang kandidato o sa isang komite ng partidong pampulitika o ibang
komiteng pampulitika.
(E) Isang independiyenteng paggasta.
(F) Isang regalong higit sa dalawampu’t-limang dolyar ($25)
kada tao.
(G) Anumang pagbabayad o paglipat na ang kabayarang halaga ay
hindi natanggap.
(3) Kabayaran sa sinumang indibidwal na tumatanggap ng suweldo
mula sa Estado ng California. Ang mga tauhang pampangasiwaan at suporta
ay dapat na libre.
91085. (a) Ang mga personal na pondong iniambag ng isang kandidato
para sa inihahalal na katungkulan sa estado na naghahangad maging karapatdapat bilang isang kalahok na kandidato bilang punlang pera sa kanyang
kampanya, o ng mga miyembrong may sapat na gulang ng pamilya ng kandidato
sa kandidato, ay hindi dapat humigit sa pinakamataas na isang daang dolyar
($100) kada tagaambag.
(b) Ang mga personal na pondo ay hindi dapat gamitin upang matugunan
ang nagbibigay ng karapatan na kontribusyon na iniaatas maliban sa isang
limang-dolyar ($5) na kontribusyon mula sa kandidato at isang limang-dolyar
($5) na kontribusyon mula sa asawa ng kandidato.
91087. (a) Ang tanging mga pribadong kontribusyon na dapat
tanggapin ng isang kandidato para sa isang inihahalal na katungkulan sa
estado na naghahangad na maging karapat-dapat sa pagpopondo ng Malinis na
Pera , iba sa mga nagbibigay ng karapatan na kontribusyon, mga kontribusyon
alinsunod sa Seksyon 91115, at mga limitadong kontribusyon mula sa partidong
pampulitika ng kandidato gaya ng tinukoy sa Seksyon 91123, ay punlang pera na
kontribusyon na iniambag ng mga indibidwal na legal na residente ng Estado ng
California na naninirahan sa distrito kung saan ang kandidato ay tumatakbo sa
halalan bago ang katapusan ng nagbibigay ng karapatan na panahon.
(b) Ang punlang pera na kontribusyon ay hindi dapat humigit sa isang
daang dolyar ($100) kada tagaambag, at ang kabuuang halaga ng punlang
pera na mga kontribusyon na tinanggap ng isang kandidato para sa inihahalal
na katungkulan sa estado na naghahangad na maging karapat-dapat sa
pagpopondo ng Malinis na Pera ay hindi dapat humigit sa:
(1) Sampung libong dolyar ($10,000) para sa isang kandidato para sa
katungkulan na Miyembro ng Asembleya.
(2) Dalawampung libong dolyar ($20,000) para sa isang kandidato para
sa katungkulan na Miyembro ng Senado ng Estado.
(3) Tatlumpung libong dolyar ($30,000) para sa isang kandidato para
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maging miyembro ng Lupon ng Pagpapantay ng Estado.
(4) Pitumpu’t-limang libong dolyar ($75,000) para sa isang kandidato
para sa pambuong-estadong katungkulan na iba sa Gobernador.
(5) Dalawang daan limampung libong dolyar ($250,000) para sa isang
kandidato sa katungkulan ng Gobernador.
(c) Ang pagtanggap ng punlang pera na kontribusyon na wala pang
dalawampu’t-limang dolyar ($25) ay dapat kabilang ang pirma ng tagaambag,
nakalimbag na pangalan, kalyeng direksiyon, at Kodigo Postal. Ang
pagtanggap ng punlang pera na kontribusyon na dalawampu’t-limang dolyar
($25) o higit ay dapat kabilang ang trabaho ng tagaambag at pangalan ng
tagapag-empleyo. Ang mga kontribusyon ay hindi dapat panatilihin kung ang
iniaatas na impormasyon sa pagsisiwalat ay hindi natanggap.
(d) Ang punlang pera ay dapat lamang gastahin sa mga panahon
ng pagsubok at nagbibigay ng karapatan. Ang punlang pera ay hindi dapat
gastahin sa mga panahon ng kampanya sa primarya at pangkalahatang
halalan. Anumang hindi nagastang punlang pera ay dapat ilipat sa Komisyon
para ideposito sa Pondo ng Malinis na Pera.
(e) Sa loob ng 72 oras pagkaraan ng pagsasara ng panahon na nagbibigay
ng karapatan, ang mga kandidatong naghahangad maging karapat-dapat para
sa pagpopondo ng Malinis na Pera ay dapat gawin ang mga sumusunod:
(1) Lubos na isiwalat ang lahat ng punlang pera na mga kontribusyon at
paggasta sa Komisyon.
(2) Ilipat sa Komisyon para ideposito sa Pondo ng Malinis na Pera ang
anumang punlang pera na nalikom ng kandidato sa panahon ng pagsubok na
higit sa limitasyon sa kabuuang punlang pera.
91091. Ang mga kalahok na kandidato sa mga labanan para sa inihahalal
na katungkulan sa estado na may higit sa isang kandidato ay dapat sumangayon na lumahok sa isa o higit na pampublikong pagdedebate sa isang
pinaglalabanang primaryang halalan at dalawang pampublikong pagdedebate
sa isang pinaglalabanang pangkalahatang halalan. Ang mga pagdedebate ay
dapat isagawa alinsunod sa mga regulasyon na inisyu ng Komisyon sa mga
Patas na Gawaing Pampulitika.
91093. (a) Hinidi hihigit sa limang araw pagkatapos mag-aplay ang
kandidato para sa mga benepisyo ng Malinis na Pera, ang Komisyon ay
dapat magsertipika na ang kandidato ay karapat-dapat o hindi. Ang pagiging
karapat-dapat ay maaaring pawalang-bisa kung ang kandidato ay lumabag sa
mga iniaatas ng batas na ito, kung saan dapat bayaran ng kandidato ang lahat
ng pondo ng Malinis na Pera.
(b) Ang kahilingan ng kandidato para sa sertipikasyon ay dapat pirmahan
ng kandidato at ng ingat-yaman sa kampanya ng kandidato sa ilalim ng parusa
sa pagbibigay ng hindi totoong sinumpaang pahayag.
(c) Ang pagpapasiya ng Komisyon ay pangwakas maliban sa ito ay
napapailalim sa isang kaagad na pagrepasong panghukuman.
(d) Ang Komisyon ay dapat magkaloob ng isinapanahong impormasyon
sa Web site nito na nagpapakita ng mga pagbabago sa katayuan ng isang
kandidato bilang kalahok o hindi kalahok na mga kandidato sa loob ng 24 na
oras ng naturang pagbabago.
Artikulo 5.

Mga Benepisyo ng Malinis na Pera

91095. (a) Ang mga kandidato para sa inihahalal na katungkulan
sa estado na kuwalipikado para sa pagpopondo ng Malinis na Pera para sa
primarya at pangkalahatang halalan ay dapat na:
(1) Tumanggap ng pagpopondo ng Malinis na Pera mula sa Komisyon
para sa bawat halalan, ang halaga nito ay tinukoy sa Seksyon 91099. Ang
pagpopondong ito ay maaaring gamitin upang tustusan ang alinman at lahat
ng paggasta sa kampanya sa partikular na panahon ng kampanya na ito ay
inilalaan kaayon ng Seksyon 91081.
(2) Tumanggap, kung ang isang kandidatong kuwalipikado sa
katungkulan o kandidatong kuwalipikado sa pagganap na nagpakita ng
malawak na suporta, ng karagdagang pagpopondo ng Malinis na Pera upang
tumbasan ang anumang sobrang halaga ng paggasta na ginasta ng isang hindi
kalahok na kandidato, gaya ng isiniwalat alinsunod sa Seksyon 91107, sa
kondisyon na ang dolyar na halaga ng sobrang halaga ng paggasta, kasama
ng halagang ginasta ng anumang independiyenteng paggasta ay humigit, sa
unang halaga ng pagpopondo ng Malinis na Pera na natanggap ng kalahok
na kandidato.
(3) Tumanggap, kung ang isang kandidatong kuwalipikado sa
katungkulan o kandidatong kuwalipikado sa pagganap na nagpakita ng
malawak na suporta, ng karagdagang pagpopondo ng Malinis na Pera upang
tumbasan ang anumang sobrang halaga ng paggasta na ginawa sa pagsalungat
sa kanilang mga kandidato o bilang suporta sa mga kandidadura ng kanilang
mga kalaban, gaya ng isiniwalat alinsunod sa Seksyon 91109, sa kondisyon na
ang dolyar na halaga ng paggasta, kasama ng halagang nalikom o natanggap
ng alinmang kalabang kandidato na nakikinabang sa independiyenteng
paggasta ay humigit, sa unang halaga ng pagpopondo ng Malinis na Pera na
natanggap ng kalahok na kandidato.
(b) Ang pinakamataas na kabuuang halaga ng pagpopondo na dapat
tanggapin ng isang kalahok na kuwalipikado sa katungkulan na kandidato o
isang kuwalipikado sa pagganap na kandidato na nagpakita ng malawak na
suporta upang tumbasan ang mga independiyenteng paggasta at sobrang

paggasta ng mga hindi kalahok na kandidato ay hindi dapat humigit sa limang
ulit ng halaga ng pagpopondo ng Malinis na Pera na inilalaan sa isang kalahok
na kandidato alinsunod sa Seksyon 91099 para sa isang partikular na panahon
ng kampanya sa primarya o pangkalahatang halalan maliban sa para sa
katungkulan ng Gobernador, ang halaga ay hindi dapat humigit sa apat na ulit
ng halaga ng pagpopondo ng Malinis na Pera na inilalaan sa isang kalahok na
kandidato alinsunod sa Seksyon 91099.
91095.5. (a) Ang mga independiyenteng paggasta laban sa isang kalahok
na kandidato ay dapat ituring na mga paggasta ng bawat kalabang kandidato
para sa mga layunin ng Seksyon 91095.
(b) Ang mga independiyenteng paggasta na panig sa isa o higit na
hindi kalahok na kalaban ng isang kalahok na kandidato ay dapat ituring
na mga paggasta ng mga hindi kalahok na kandidato para sa mga layunin
ng Seksyon 91095.
(c) Ang mga independiyenteng paggasta na panig sa isang kalahok na
kandidato ay dapat ituring, para sa bawat kalabang kalahok na kandidato, na
waring ang mga independiyenteng paggasta ay isang paggasta ng isang hindi
kalahok na kalaban, para sa mga layunin ng Seksyon 91095.
(d) Ang Komisyon ay dapat magbigay-bisa sa mga regulasyon na may
kinalaman sa mga independiyenteng paggasta na tumutukoy o naglalarawan
ng higit sa isang kandidato para sa mga layunin ng Seksyon 91095.
91097. (a) Ang isang kandidatong kuwalipikado o kuwalipikado sa
katungkulan para sa isang inihahalal na katungkulan sa estado ay dapat
tumanggap ng pagpopondo ng Malinis na Pera ng kandidato para sa
kampanya sa primaryang halalan sa petsa na sinertipikahan ng Komisyon
na ang kandidato ay isang kalahok na kandidato: Ang sertipikasyon ay dapat
maganap nang hindi lalampas sa limang araw pagkatapos na magsumite ang
kandidato na kinakailangang bilang ng mga resibo ng nagbibigay ng karapatan
na kontribusyon, isang tseke para sa kabuuang halaga ng nagbibigay ng
karapatan na kontribusyon na nakulekta, at isang deklarasyon na nagsasaad
na ang kandidato ay sumunod sa lahat ng ibang mga iniaaatas para maging
karapat-dapat bilang isang kalahok na kandidato, pero hindi mas maaga sa
simula ng panahon ng kampanya sa primaryang halalan.
(b) Ang isang kandidatong kuwalipikado o kuwalipikado sa pagganap
para sa isang inihahalal na katungkulan sa estado ay dapat tumanggap
ng pagpopondo ng Malinis na Pera ng kandidato para sa kampanya sa
pangkalahatang halalan sa loob ng dalawang araw ng trabaho pagkatapos ng
sertipikasyon ng mga resulta ng primaryang halalan.
(c) Ang isang kalahok na kandidato para sa Lehislatura na tumatakbo
sa primarya ng namamayaning partido sa isang-partido na namamayaning
distrito ay maaaring pumiling muling ilaan ang bahagi ng halaga ng
pagpopondo ng Malinis na Pera mula sa panahon ng pangkalahatang halalan
patungo sa panahon ng primarya. Dapat gawin ng kandidato ang pagpiling ito
sa isang sulat na isinumite sa Komisyon kasama ang mga materyal na tinukoy
sa subdibisyon (a) sa pagsasara ng panahon na nagbibigay ng karapatan. Ang
kalahok na kandidato na gumawa ng naturang pagpili ay dapat tumanggap ng
karagdagang halaga na kapantay ng 25 porsiyento ng halagang tinukoy para
sa pangkalahatang halalan para sa angkop na katungkulan gaya ng nakalagay
sa subdibisyon (b) ng Seksyon 91099. Ang halagang dapat matanggap ng
kalahok na kandidato na gumawa ng naturang pagpili sa simula ng panahon
ng pangkalahatang halalan ay dapat bawasan ng 25 porsiyento. Ang pagpili
ay maaari ring makaapekto sa halaga na ang kasalungat na kandidato ay
maaaring ituring na nakahigit sa halaga ng pagpopondo ng Malinis na Pera na
makukuha ng kalahok na kandidato. Kung ang isang nakikipagtagisang kalahok
na kandidato ay naglipat ng mga pondo alinsunod sa subdibisyong ito mula sa
pangkalahatan patungo sa primaryang halalan sa pagsasara ng panahon na
nagbibigay ng karapatan, anumang ibang kalahok na kandidato sa kaparehong
halalan ay maaaring ilipat ang kaparehong halaga mula sa pangkalahatan
patungo sa primaryang halalan sa pamamagitan ng pagpapasabi sa Komisyon
sa sulat sa loob ng limang araw ng pagsasara ng panahon na nagbibigay
ng karapatan. Ang Komisyon ay dapat magbigay-bisa sa mga regulasyon na
nag-aatas ng paunawa ng mga naturang paglipat sa Komisyon at sa mga
apektadong kandidato.
91099. (a) Para sa mga kandidato sa isang primaryang halalan para sa
isang inihahalal na katungkulan sa estado o para sa kandidatong kuwalikado
sa pagganap para sa inihahalal na katungkulan sa estado sa isang espesyal o
espesyal na halalan ng mga nanguna.
(1) Ang halaga ng pagpopondo ng Malinis na Pera para sa kuwalipikado
sa katungkulan na kandidato ng partido sa isang primarya, espesyal, o espesyal
na halalan ng mga nanguna ay:
(A) Dalawang daan limampung libong dolyar ($250,000) para sa isang
kandidato para sa katungkulan na Miyembro ng Asembleya.
(B) Limang daang libong dolyar ($500,000) para sa isang kandidato
para sa katungkulan na Miyembro ng Senado ng Estado.
(C) Dalawang daan limampung libong dolyar ($250,000) para
sa isang kandidato para sa katungkulan na miyembro ng Lupon ng
Pagpapantay ng Estado.
(D) Dalawang milyong dolyar ($2,000,000) para sa isang kandidato
para sa pambuong-estadong katungkulan na iba sa Gobernador.
(E) Sampung millyong dolyar ($10,000,000) para sa isang kandidato
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para Gobernador.
(2) Ang halaga ng pagpopondo ng Malinis na Pera para sa isang
kandidatong kuwalipikado sa pagganap sa isang primarya o espesyal na
halalan ay 20 porsiyento ng halaga na maaaring matanggap ng kandidato
ng partido na kuwalipikado sa katungkulan na tumatakbo para sa katulad ng
katungkulan. (2) Ang halaga ng pagpopondo ng Malinis na Pera para sa isang
kandidatong kuwalipikado sa pagganap sa isang espesyal na halalan ng mga
nanguna ay 50 porsiyento ng halaga na maaaring matanggap ng kandidatong
kuwalipikado sa katungkulan na tumatakbo para sa katulad ng katungkulan.
(3) Ang halaga ng pagpopondo ng Malinis na Pera para sa isang kalahok
na kandidato sa isang primaryang halalan kung saan walang ibang mga
kandidato na tumatakbo sa primarya ng kaparehong partido para sa puwestong
iyon ay 10 porsiyento ng halagang ipinagkakaloob sa isang pinaglalabanang
primaryang halalan.
(b) Para sa mga kandidato para sa inihahalal na katungkulan sa estado
sa isang pangkalahatang halalan:
(1) Ang halaga ng pagpopondo ng Malinis na Pera para sa kandidatong
kuwalipikado sa katungkulan sa isang pinaglalabanang pangkalahatang
halalan ay:
(A) Apat na raang libong dolyar ($400,000) para sa isang kandidato
para sa katungkulan na Miyembro ng Asembleya.
(B) Walong daang libong dolyar ($800,000) para sa isang kandidato
para sa katungkulan na Miyembro ng Senado ng Estado.
(C) Apat na raang libong dolyar ($400,000) para sa isang kandidato
para sa katungkulan na miyembro ng Lupon ng Pagpapantay ng Estado.
(D) Dalawang milyong dolyar ($2,000,000) para sa isang kandidato
para sa pambuong-estadong katungkulan na iba sa Gobernador.
(E) Labinlimang milyong dolyar ($15,000,000) para sa isang kandidato
para Gobernador.
(2) Ang halaga ng pagpopondo ng Malinis na Pera para sa isang
kandidatong kuwalipikado sa pagganap sa isang pinaglalabanang
pangkalahatang halalan ay 50 porsiyento ng halaga na maaaring matanggap
ng kandidatong kuwalipikado sa katungkulan na tumatakbo para sa katulad
ng katungkulan.
(3) Ang halaga ng pagpopondo ng Malinis na Pera para sa isang
kuwalipikadong kandidato sa isang pinaglalabanang pangkalahatang
halalan ay 25 porsiyento ng halaga na maaaring matanggap ng kandidatong
kuwalipikado sa katungkulan na tumatakbo para sa katulad ng katungkulan.
Artikulo 6. Ang mga Kabawalan sa mga Hindi Kalahok na Kandidato,
mga Partidong Pampulitika, at Mga Komite sa Independiyenteng Paggasta
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91101. (a) Ang isang tao, na iba sa isang komite ng maliit na tagaambag
o komite sa partidong pampulitika, ay hindi dapat gumawa sa sinumang hindi
kalahok na kandidato o mga kandidato, at isang hindi kalahok na kandidato
ay hindi dapat tanggapin mula sa isang tao na iba sa komite ng maliit na
tagaambag o komite sa partidong pampulitika, ang anumang ambag na may
kabuuan na higit sa limang daang dolyar ($500) kada halalan, kung ang isang
kandidato para sa Lehislatura o sa Lupon ng Pagpapantay ng Estado, o higit
sa isang libong dolyar ($1,000) kung isang kandidato para sa pambuongestadong katungkulan. Ang mga kontribusyon alinsunod sa Seksyon 91115 ay
hindi napapailalim sa iniaatas na ito.
(b) Ang mga tadhana ng seksyong ito ay hindi umaaplay sa mga
kontribusyon ng hindi kalahok na kandidato ng mga personal na pondo sa
sariling kampanya ng kandidato.
91103. Ang isang komite ng maliit na tagaambag ay hindi dapat gumawa
sa sinumang hindi kalahok na kandidato, at ang isang hindi kalahok na
kandidato ay hindi dapat tumanggap mula sa komite ng maliit na tagaambag,
ng anumang kontribusyon na may kabuuan na higit sa dalawang libo limang
daang dolyar ($2,500) kada halalan.
91105. (a) Ang isang tao ay hindi dapat gumawa sa alinmang komite
sa independiyenteng paggasta, at ang isang komite ay hindi dapat tumanggap
mula sa isang tao, ng mga kontribusyon na may kabuuan na higit sa isang
libong dolyar ($1,000) kada taon ng kalendaryo para sa layunin na gumawa ng
mga paggasta bilang suporta sa paghalal o pagtalo ng isang kandidato, o mga
kandidato para sa inihahalal na katungkulan sa estado.
(b) Ang isang tao ay hindi dapat gumawa sa alinmang komite, na iba
sa isang komite ng partidong pampulitika, at ang isang komite na iba sa
komite ng partidong pampulitika ay hindi maaaring tumanggap mula sa
isang tao, ng mga kontribusyon na may kabuuan na higit sa isang libong
dolyar ($1,000) kada taon ng kalendaryo para sa layunin na gumawa ng
mga kontribusyon sa alinmang komite, kabilang ang mga komite sa panukala
sa balota, na kinokontrol ng mga kandidato sa inihahalal na katungkulan
sa estado.
(c) Ang isang tao ay hindi maaaring gumawa sa alinmang komite ng
partidong pampulitika, at ang isang komite ng partidong pampulitika ay hindi
maaaring tumanggap, ng anumang kontribusyon na may kabuuan na higit sa
pitong libo limang daang dolyar ($7,500) kada taon ng kalendaryo para sa
layunin na gumawa ng mga kontribusyon para sa suporta o pagtalo ng mga
kandidato para sa inihahalal na katungkulan sa estado o para sa layunin
ng gumawa ng mga kontribusyon sa alinmang komite, kabilang ang mga
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komite sa panukala sa balota, na kinokontrol ng mga kandidato sa inihahalal
na katungkulan sa estado. Sa kabila ng Seksyon 85312, ang limitasyon ay
umaaplay sa mga kontribusyong ginawa sa isang partidong pampulitika na
ginagamit para sa layunin na gumawa ng mga paggasta sa kahilingan ng isang
kandidato para sa inihahalal na katungkulan sa estado.
(d) Wala sa kabanatang ito na naglilimita sa isang hindi kalahok
na kandidato para sa inihahalal na katungkulan sa estado na ilipat ang
mga kontribusyong natanggap ng kandidato na higit sa anumang halagang
kailangan upang bayaran ang mga gastos ng kandidato para sa mga aktibidad
na may kinalaman sa halalan o paghawak ng katungkulan sa isang komite ng
partidong pampulitika, sa kondisyon na ang mga inilipat na kontribusyon ay
ginagamit para sa mga layunin na kaayon ng talataan (4) ng sudibisyon (b)
ng Seksyon 89519.
(e) Ang isang inihahalal na opisyal, hindi kalahok na kandidato,
kuwenta ng legal na depensa, komite ng partidong pampulitika, o komite
sa independiyenteng paggasta ay hindi dapat humingi o tumanggap ng
kontribusyon mula sa isang nakarehistrong tagalobi ng estado o kompanya
na naglolobi, o mula sa isang mambabatas ng estado, kung ang tagalobi o
empleyado o prinsipal ng kompanyang naglolobi ay nakarehistro upang
maglobi, o kung ang kontratista ng estado ay may pangkasalukuyan o potensiyal
na panghinaharap na negosyo, ang ahensiya ng pamahalaan na ang kandidato
ay naghahangad ng halalan o ang ahensiya ng pamahalaan ng inihahalal na
opisyal ng estado.
(f) Walang komite na kinokontrol ng isang kandidato o humahawak
ng katungkulan, na dapat gumawa ng anumang kontribusyon sa sinumang
ibang kandidato na tumatakbo para sa katungkulan ng estado o sa kanyang
kinokontrol na komite.
(g) Walang tao na dapat mag-ambag ng kabuuang higit sa pitong libo
limang daang dolyar ($7,500) sa lahat ng kandidato para sa inihahalal na
katungkulan sa estado at sa kanilang kinokontrol na komite, mga komite ng
partidong pampulitika, at anumang ibang komite, sa anumang taon ng kalendaryo,
para sa layunin ng paggawa ng mga kontribusyon sa mga kandidato para sa
inihahalal na katungkulan ng estado o mga independiyenteng paggasta upang
suportahan o salungatin ang mga kandidato para sa inihahalal na katungkulan
ng estado; sa kondisyon, gayunman, na ang isang tao ay maaaring mag-ambag
ng hanggang karagdagang pitong libo limang daang dolyar ($7,500) sa isang
taon ng kalendaryo sa mga komite ng independiyenteng paggasta na sumusuporta
o sumasalungat sa mga kandidato para sa inihahalal na katungkulan
ng estado.
(h) Ang isang kinokontrol na komite ng isang kandidato ay hindi dapat
gumawa ng mga independiyenteng paggasta at hindi dapat gumawa ng mga
kontribusyon sa ibang komite na gumagawa ng mga paggasta upang suportahan
o salungatin ang ibang mga kandidato.
Artikulo 6.5. Pagiging Angkop ng mga Limitasyon sa mga Epesyal na
Halalan at mga Espesyal na Halalan ng mga Nanguna
91106. Ang mga limitasyon sa kontribusyon at paggasta at mga
kabawalan ng kabanatang ito ay umaaplay sa mga espesyal na halalan at
umaaplay sa mga espesyal na halalan ng mga nanguna. Ang espesyal na
halalan at isang espesyal na halalan ng mga nanguna ay magkahiwalay na
halalan para sa mga layunin ng mga tadhana sa kontribusyon at paggasta na
nakalagay sa kabanatang ito.
Artikulo 7.

Mga Iniaatas na Pagsisiwalat.

91107. (a) Ang isang hindi kalahok na kandidato ay dapat magpasabi
sa Komisyon online o sa paraang elektroniko sa kaparehong araw na ang mga
kandidato ay gumagasta o nagkakaroon ng mga paggasta na higit sa unang
halaga ng pagpopondo ng Malinis na Pera na inilalaan sa Malinis na Pera
na kalaban ng kandidato o mga kalaban alinsunod sa Seksyon 91099. Ang
paunawa ay dapat kabilang ang sobrang halagang ginagasta o ginasta sa
petsang iyon. Pagkatapos tumanggap ng paunawa mula sa isang hindi kalahok
na kandidato, dapat pasabihan kaagad ng Komisyon ang lahat ng ibang
kandidato sa halalang iyon.
(b) Ang isang hindi kalahok na kandidato na gumagasta o nagkaroon
ng mga paggasta na higit sa unang halaga ng pagpopondo ng Malinis
na Pera na aktuwal na natanggap ng Malinis na Pera na kalaban o mga
kalaban ng kandidato, ay dapat magpasabi sa Komisyon online o sa paraang
elektroniko sa loob ng 24 oras tuwing ang komite ng kandidato ay gumagasta
o nagkakaroon ng mga paggasta na limang libong dolyar ($5,000) o higit na
sobra sa (mga) halaga.
(c) Kung ang isang hindi kalahok na kandidato ay hindi nagpasabi sa
tamang panahon sa Komisyon alinsunod sa mga subdibisyon (a) at (b), ang
Komisyon ay maaaring gumawa ng sariling pagpapasiya kung ang sobrang
paggasta ay ginawa ng mga hindi kalahok na kandidato.
(d) Pagkatanggap ng paunawa ng sobrang paggasta o pagpapasiya na
ang isang sobrang paggasta ay ginawa, ang Komisyon ay dapat maglabas ng
karagdagang pagpopondo ng Malinis na Pera sa kasalungat na kalahok na
mga kandidatong kuwalipikado sa pagganap at kuwalipikado sa katungkulan sa
loob ng isang araw ng trabaho. Ang halagang ipinalabas ay dapat na kapantay
ng sobrang halagang ginasta ng hindi kalahok na kandidato na napapailalim
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sa mga limitasyong nakalagay sa subdibisyon (b) ng Seksyon 91095.
91107.5. (a) Walang kandidato para sa inihahalal na katungkulan sa
estado na dapat gumasta o mag-ambag ng higit sa $25,000 sa mga personal na
pondo na kaugnay ng kanyang kampanya upang gumawa ng kabuang halagang
iniambag mula sa lahat ng pinagkukunan na may kabuuan na higit sa halagang
nakalagay sa Seksyon 91099 para sa katungkulan na sila ay tumatakbo maliban
at hanggang sa ang mga kondisyon sa mga subdibisyon (b) at (c) ay matugunan.
(b) Ang paunawa ng hangarin ng kandidato na gumasta o mag-ambag
ay dapat ipagkaloob online, sa paraang elektroniko, sa facsimile, personal na
paghahatid, sa lahat ng mga kalaban at sa Komisyon sa loob ng 15 araw ng
desisyon na gumasta o mag-ambag, tinutukoy ang halagang hinahangad na
gastahin o iambag.
(c) Lahat ng personal na pondo na gagastahin o iaambag ng kandidato
alinsunod sa subdibisyon (a) ay dapat munang ideposito sa kuwenta ng tseke
ng kontribusyon sa kampanya ng kandidato nang hindi kukulangin sa 15 araw
bago ang halalan. Ang mga naturang nakadepositong pondo ay dapat ituring
na paggastang ginawa ng kandidato at dapat makakuha ng mga panumbas na
pondo alinsunod sa Seksyon 91095.
(d) Kung ang kandidato na nag-aambag o gumagasta ng personal na
pondo na mas marami sa itinatadhana ng seksyong ito, ang limitasyon sa
panumbas na pondo na nakalagay sa subdibisyon (b) ng Seksyon 91095 ay
dapat na doble para sa lahat ng kasalungat na kalahok na kandidato.
91109. (a) Bilang karagdagan sa anumang ibang ulat na iniaatas ng
kabanatang ito, ang isang komite, kabilang ang isang komite ng partidong
pampulitika, na gumagawa ng independiyenteng paggasta na isang libong dolyar
($1,000) o higit sa isang pag-inog ng halalan upang suportahan o salungatin
ang isang kandidato sa Komisyon na nagsisiwalat ng independiyenteng
paggasta sa loob ng 24 na oras ng panahon na ang independiyenteng paggasta
ay ginawa. Ang ulat na ito ay dapat magsiwalat ng katulad na impormasyon
na iniaatas ng subdibisyon (b) ng Seksyon 84204 at dapat iharap online o sa
paraang elektroniko kung ang komite ay inaatasan na magharap ng mga ulat
alinsunod sa Seksyon 84605, at sa pamamagitan ng facsimile, personal na
paghahatid o sa pamamagitan ng ibang paraan na ipinasiya ng Komisyon para
sa mga komite na hindi naghaharap ng mga ulat sa paraang elektroniko.
(b) Ang isang paggasta ay hindi maaaring ituring na independiyente, at
dapat tratuhin na isang kontribusyon mula sa taong gumawa ng paggasta sa
kandidato na sa ngalan nito, o para sa kapakinabangan nito, ang paggasta ay
ginawa, kung ang paggasta ay ginawa sa ilalim ng alinman sa mga sumusunod
na pangyayari:
(1) Ang paggasta ay ginawa sa pakikipagtulungan ng, o sa pagsangguni
sa, kandidato na sa ngalan nito, o para sa kapakinabangan nito, ang paggasta
ay ginawa, o alinmang kinokontrol na komite o sinumang ahente o kandidato.
(2) Ang paggasta ay ginawa sa pakikipagtulungan ng, o sa kahilingan
o mungkahi ng, kandidato na sa ngalan nito, o para sa kapakinabangan nito,
ang paggasta ay ginawa, o alinmang kinokontrol na komite o sinumang ahente
o kandidato.
(3) Ang paggasta ay ginawa sa ilalim ng anumang pakikipag-ayos, paguugnay, o direksiyon tungkol sa kandidato o sa ahente ng kandidato at sa taong
gumawa ng paggasta.
(c) Ang ulat sa Komisyon ay dapat kabilang ang isang pinirmahang
pahayag sa ilalim ng parusa sa pagbibigay ng hindi totoong sinumpaang
pahayag ng tao o mga taong gumagawa ng independiyenteng paggasta na
tumutukoy sa kandidato o mga kandidato na sinusuportahan o sinasalungat ng
independiyenteng paggasta, at inaapirma na ang paggasta ay independiyente
at hindi iniuugnay sa isang kandidato o partidong pampulitika.
(d) Anumang komite na hindi nagharap ng iniaatas na ulat ng Komisyon
o sadyang nagkakaloob ng materyal na maling impormasyon sa isang ulat
na iniharap alinsunod sa mga subdibisyon (a) o (b), ay maaaring multahan
ng hanggang tatlong beses ng halaga ng independiyenteng paggasta, bilang
karagdagan sa anumang ibang mga remedyo na itinatadhana ng batas
na ito.
(e) Pagkatanggap ng isang ulat na ang isang independiyenteng paggasta
ay ginawa, ang Komisyon ay dapat na pasabihan kaagad ang lahat ng kandidato
sa halalang iyon at ilabas ang karagdagang pagpopondo ng Malinis na Pera,
alinsunod sa Seksyon 91095, sa loob ng isang araw ng trabaho sa lahat ng
kalahok na kandidato sa partikular na primarya o pangkalahatang halalan
na ipinasiya ng Komisyon na hindi mga benepisyaryo ng independiyenteng
paggasta, napapailalim sa mga limitasyon sa subdibisyon (b) ng Seksyon 91095.
91113. (a) Bilang karagdagan sa ibang mga tadhana ng pagsisiwalat
na nakasaad sa Kodigong ito, lahat ng anunsiyo sa himpapawid at nakalimbag
na binabayaran ng isang kandidato para sa inihahalal na katungkulan sa
estado o komite na kinokontrol ng isang kandidato para sa inihahalal na
katungkulan sa estado ay dapat kabilang ang isang pahayag ng pagsisiwalat na
nagpapabatid na inaprobahan ng kandidato ang mga nilalaman ng anunsiyo.
(b) Ang pahayag ng pagsisiwalat na iniaatas ng subdibisyon (a) na
kasama sa isang anunsiyo sa himpapawid ay dapat na binigkas upang malinaw
na marinig at naiintindihan ng hinahangad na publiko at angkop na inihahatid
sa mga may kapansanan sa pandinig.
(c) Ang pahayag ng pagsisiwalat na iniaatas ng subdibisyon (a) na
kasama sa isang nakalimbag na anunsiyo ay dapat na ilimbag nang malinaw at

nababasa nang hindi kukulangin sa 10-puntos na tipo sa maliwanag na paraan
gaya ng nilinaw ng Komisyon.
(d) Para sa mga layunin ng seksyong ito, ang “anunsiyo” ay
nangangahulugang anumang pangkalahatan o pampublikong anunsiyo
na inawtorisa at binabayaran ng isang kandidato o komite na kinokontrol
ng isang kandidato para sa layunin na suportahan o salungatin ang isang
kandidato para sa inihahalal na katungkulan ng estado, pero hindi dapat
kasama ang isang buton sa kampanya na mas maliit sa 10 pulgada sa
diyametro, isang idinidikit sa bumper na mas maliit sa 60 kuwadradong
pulgada, o ibang anunsiyo gaya ng ipinasiya ng mga regulasyon
ng Komisyon.
Artikulo 8. Daan sa Balota, Muling Pagbilang, Legal na Depensa,
Humahawak ng Katungkulan, at mga Pondo sa Pagtanggap sa Tungkulin
91115. (a) Ang isang kandidato para sa inihahalal na katungkulan
sa estado o inihalal na opisyal ng estado ay maaaring magtatag ng isang
nakahiwalay na kuwenta upang bayaran ang mga bayad sa abugado at ibang
mga kaugnay na gastos na pambatas para sa mga gastos ng kandidato o
inihalal na opisyal ng estado sa anumang litigasyon tungkol sa daan sa balota,
kuwalipikason o pagtatalaga, mga muling pagbilang at pagsalungat sa halalan, o
may kaugnayan sa anumang depensang pambatas kung ang kandidato; o inihalal
na opisyal ng estado ay napapailalim sa isa o higit na mga pamamaraang sibili
o pangkrimen o mga pamamaraang pampangasiwaan na tuwirang lumitaw
mula sa pagsasagawa ng kampanya sa halalan, ang proseso ng paghalal, o ang
pagganap ng mga aktibidad at tungkulin ng pamahalaan ng opisyal. Ang mga
pondo ay maaari lamang gamitin upang bayaran ang mga gastos sa mga bayad
sa abugado at ibang mga kaugnay na gastos na pambatas.
(b) Ang isang inihalal na opisyal ng estado na tumanggap ng mga
benepisyo ng Malinis na Pera sa halalan ay dapat tumanggap ng $50,000
taun-taon mula sa Pondo ng Malinis na Pera, kung ang isang miyembro ng
Lehislatura, o $100,000 taun-taon para sa pambuong-estadong katungkulan
upang bayaran ang mga gastos ng humahawak ng katungkulan. Sinumang
naturang inihalal na opisyal ng estado ay hindi dapat tumanggap ng mga
pribadong kontribusyon mula sa anumang pinagkukunan ng kuwenta ng
kanyang humahawak ng katungkulan para sa kasalukuyang hawak na
katungkulan maliban kung ang naturang opisyal ay nagtaas ng mga pribadong
kontribusyon para sa isang kuwenta ng kampanya na higit sa mga halagang
nakalagay sa Sek. 91087. Kung ang naturang inihalal na opisyal ay lumikom
ng mga pribadong kontribusyon para sa isang kuwenta ng kampanya na higit
sa mga halagang nakalagay sa Sek. 91087, siya ay hindi na tatanggap ng pera
para sa isang kuwenta ng humahawak ng katungkulan sa simula ng susunod na
taon ng kalendaryo at maaaring lumikom ng mga pribadong kontribusyon para
sa isang kuwenta ng humahawak ng katungkulan alinsunod sa subdibisyon (c)
ng Seksyon 91115.
(c) Ang isang inihalal na opisyal ng estado na hindi tumanggap ng
mga benepisyo ng Malinis na Pera sa halalan para sa kanyang kasalukuyang
katungkulan ay maaaring magtatag ng isang nakahiwalay na kuwenta upang
bayaran ang mga gastos na inilagay ng Komisyon. Walang mga pondo mula
sa kuwentang ito na dapat gamitin para sa pangmaramihang pagpapakoreo.
Ang kabuuang halagang iniambag sa anumang kuwenta ng humahawak ng
katungkulan ay hindi dapat humigit sa limampung libong dolyar ($50,000) tauntaon para sa sinumang opisyal na pambatasan o isang daang libo ($100,000)
para sa sinumang opisyal na pambuong-estado.
(d) Ang isang Gobernador, Tenyente Gobernador, o ibang opisyal ay
maaaring magtatag ng isang kuwenta ng pagtanggap ng tungkulin upang
masakop ang mga gastos sa ginaganap, pagdiriwang, pagtitipon, komunikasyon
na nagaganap bilang bahagi, o para, pagsisimula sa tungkulin ng opisyal.
Walang kuwenta ng pagtanggap sa tungkulin na maaaring humigit sa $500,000
na kumulatibo.
(e) Ang isang kandidato o opisyal ay maaaring tumanggap ng mga
kontribusyon na hanggang limang daang dolyar ($500) kada tao kada taon
sa kabuuan para sa mga kuwenta sa mga subdibisyon (a), (c), at (d). Lahat ng
kontribusyon, pera o bagay, ay dapat iulat sa isang paraan na itinagubilin ng
Komisyon. Ang mga kontribusyon sa mga naturang pondo ay dapat ituring na
mga kontribusyon sa kampanya.
(f) Ang isang kandidato o inihalal na opisyal ng estado na nagtatag ng
isang kuwentang pambatas alinsunod sa subdibisyon (a) ay dapat alisin ang
lahat ng natitirang pondo sa sandaling ang pagtatalong pambatas ay nalutas at
lahat ng gastos ay nabayaran. Ang kandidato o inihahalal na opisyal ng estado
ay dapat gamitin ang mga sobrang pondo kaayon ng isa o higit ng mga layuning
nakalagay sa mga talataan (1) hanggang (5), inklusibo, ng subdibisyon (b) ng
Seksyon 89519.
(g) Ang isang inihalal na opisyal ng estado na nagtatag ng isang
kuwenta ng humahawak ng katungkulan alinsunod sa subdibisyon (b) ay dapat
ibalik sa estado ang lahat ng sobrang pondo ng Pondo ng Malinis na Pera sa
sandaling ang opisyal ay umalis at ang lahat ng gastos ay nabayaran.
(h) Ang isang inihalal na opisyal ng estado na nagtatag ng isang kuwenta
ng humahawak ng katungkulan alinsunod sa subdibisyon (c) ay dapat alisin
ang lahat ng natitirang pondo sa sandaling umalis ang opisyal sa katungkualn
at ang lahat ng gastos ay nabayaran. Ang inihalal na opisyal ng estado ay
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dapat alisin ang mga sobrang pondo kaayon ng isa o higit ng mga layuning
nakalagay sa mga talataan (1) hanggang (5), inklusibo, ng subdibisyon (b) ng
Seksyon 89519.
Artikulo 9.

Mga Kabawalan sa mga Kandidato

91117. Ang isang kandidato para sa isang inihahalal na opisyal sa
estado o anumang komite na kinokontrol ng kandidato ay hindi dapat tumanggap
ng anumang mga kontribusyon bago ang simula ng panahon ng pagsubok.
91119. Ang isang hindi kalahok na kandidato ay maaaring ilipat ang
mga pondo sa kampanya mula sa isang kontroladong komite patungo sa isang
kinokontrol na komite para sa inihahalal na katungkulan sa estado ng kaparehong
hindi kalahok na kandidato. Ang mga kontribusyon na inilipat ay dapat na may
kaugnayan sa mga partikular na tagaambag na gumagamit ng isang “huling
pumasok, unang lalabas” o “unang pumasok, huling lalabas” na paraan ng
pagkuwenta, at ang mga kaugnay na kontribusyon kapag isinama sa lahat ng
ibang mga kontribusyon mula sa kaparehong tagaambag ay hindi dapat humigit
sa mga limitasyon na nakalagay sa Seksyon 91101, 91103 o 91105.
91121. Ang isang hindi kalahok na kandidato ay maaari lamang
tumanggap ng kontribusyon pagkaraan ng petsa na ang halalan kung ang
kontribusyon ay hindi hihigit sa mga netong utang na natitira mula sa halalan
at ang kontribusyon ay hindi hihigit sa angkop na limitasyon sa kontribusyon
para sa halalang iyon. Lahat ng utang ay dapat bayaran o mabura nang
hindi lalampas sa 90 araw pagkaraan ng pangkalahatang halalan. Maaaring
palawigin ng Komisyon ang huling araw para sa hanggang karagdagang 90
araw pagkaraang makakita ng magandang dahilan para sa pagpapalawig na
batay sa mga katotohanan at pangyayari na iniharap ng kandidato.
91123. Ang mga kandidato para sa inihahalal na katungkulan ng
senado ay maaaring tumanggap ng pera o bagay na mga kontribusyon mula
sa mga partidong pampulitika sa kondisyon na ang kabuuang halaga ng mga
naturang kontribusyon mula sa lahat ng komite ng partidong pampulitika na
pinagsama ay hindi hihigit sa mga sumusunod na halaga:
(a) Ang kabuuang halaga ng pera o bagay na mga kontribusyon mula
sa lahat ng komite ng partidong pampulitika para sa bawat kalahok at hindi
kalahok na kandidato sa isang primarya, espesyal, o espesyal na halalan ng
mga nanguna ay:
(1) Labindalawang libo limang daang ($12,500) para sa isang kandidato
para sa katungkulan na Miyembro ng Asembleya.
(2) Dalawampu’t-limang libong dolyar ($25,000) para sa isang
kandidato para sa katungkulan na Miyembro ng Senado ng Estado.
(3) Labindalawang libo limang daang dolyar ($12,500) para sa isang
kandidato para maging miyembro ng Lupon ng Pagpapantay ng Estado.
(4) Isang daang libong dolyar ($100,000) para sa isang kandidato para
sa pambuong-estadong katungkulan na iba sa Gobernador.
(5) Limang daang libong dolyar ($500,000) para sa isang kandidato sa
katungkulan ng Gobernador.
(b) Ang kabuuang halaga ng pera o bagay na mga kontribusyon
mula sa lahat ng komite ng partidong pampulitika para sa bawat kalahok
at hindi kalahok na kandidato sa isang pinaglalabanang pangkalahatang
halalan ay:
(1) Dalawampung libong dolyar ($20,000) para sa isang kandidato para
sa katungkulan na Miyembro ng Asembleya.
(2) Apatnapung libong dolyar ($40,000) para sa isang kandidato para sa
katungkulan na Miyembro ng Senado ng Estado.
(3) Dalawampung libong dolyar ($20,000) para sa isang kandidato para
maging miyembro ng Lupon ng Pagpapantay ng Estado.
(4) Dalawang daang libong dolyar ($200,000) para sa isang kandidato
para sa pambuong-estadong katungkulan na iba sa Gobernador.
(5) Pitong daan limampung libong dolyar ($750,000) para sa isang
kandidato sa katungkulan ng Gobernador.
Ang mga naturang kontribusyon ay hindi dapat ibilang laban sa mga
halaga ng pagpopondo ng Malinis na Pera na makukuha ng kalahok na
kandidato at ang mga pondo ay maaaring gastahin nang tuwiran ng kalahok
na kandidato nang hindi ginagamit ang Kard ng Debito ng Malinis na Pera.
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Artikulo 10.

Mga Pahayag sa Pamplet ng Botante

91127. Dapat ilagay ng Kalihim ng Estado sa pamplet ng balota ng
estado ng mga kandidato na boluntaryong sumang-ayon na maging mga
kalahok na kandidato.
91131. (a) Ang isang kandidato na kalahok na kandidato ay maaaring
maglagay ng isang pahayag sa pamplet ng balota ng estado at sa anumang
Internet Web site na naglilista ng mga kandidato na pinananatili ng anumang
ahensiya ng pamahalaan kabilang ang, pero hindi limitado sa, Kalihim ng
Estado na hindi hihigit sa 250 salita. Ang pahayag ay hindi dapat gumawa
ng anumang pagtukoy sa sinumang kalaban ng kandidato. Ang kandidato ay
maaari ring magkaloob ng isang listahan ng sampung nag-eendorso para
sa ilagay sa pamplet ng balota. Ang pahayag na ito ang listahan ng mga
nag-eendorso ay dapat isumite alinsunod sa mga takdang panahon at mga
pamamaraang inilagay ng Kalihim ng Estado para sa paghahanda ng mga
pamplet ng balota ng estado.
(b) Ang isang hindi kalahok na kandidato ay maaaring magbayad upang
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maglagay ng isang pahayag sa angkop na pamplet ng balota o impormasyon
sa botante na bahagi ng halimbawang balota na hindi hihigit sa 250 salita,
at maaaring magbayad ng presyo upang ilagay ang listahan na hanggang 10
nag-eendorso sa pamplet ng balota. Ang pahayag ay hindi dapat gumawa ng
anumang pagtukoy sa sinumang kalaban ng kandidato. Ang pahayag na ito
ay dapat isumite alinsunod sa mga takdang panahon at mga pamamaraang
inilagay ng Kalihim ng Estado para sa paghahanda ng mga pamplet ng
balota ng estado. Ang hindi kalahok na kandidato ay dapat singilin ng ayon
sa proporsiyon na halaga ng pagpapalimbag, paghawak, pagsasalin, at
pagpapakoreo ng anumang pahayag sa kampanya at listahan ng mga nageendorso na itinatadhana alinsunod sa subdibisyong ito.
Artikulo 10.5.

Edukasyon ng Botante at Pakikipag-ugnayan

91132. Ang Kalihim ng Estado ay dapat, ginagamit ang mga pondong
itinatadhana ng talataan (3) ng subdibisyon (a) ng Seksyon 91134, magsagawa
mga pagsisikap ukol sa edukasyon ng botante at pakikipag-ugnayan sa buong
estado tungkol sa sistema ng pagpopondo sa kampanya ng publiko na itinatag
ng kabanatang ito at, sa partikular, ang kahulugan sa likod ng mga pahayag
na isinama sa balota, gaya ng itinatadhana sa subtalataan (A) ng talataan (2)
ng subdibisyon (a) ng Seksyon 13207 ng Kodigo sa mga Halalan. Ang mga
naturang pagsisikap ay dapat kabilang ang mga pahayag ng serbisyo sa radyo,
telebisyon, o nakalimbag na media na ipinamamahagi sa paraang kaayon ng
mga iniaatas sa tulong sa wika ng Batas sa mga Karapatan sa Pagboto, 42
U.S.C. Sek. 1973aa-1. Ang mga pahayag na ipinamamahagi sa telebisyon,
radyo, o nakalimbag na media ay hindi dapat magtaglay ng tinig, pangalan,
hindi gumagalaw o video na imahen ng Kalihim ng Estado.
Artikulo 11.

Mga paglalaan ng Pondo ng Malinis na Pera.

91133. Ang isang espesyal, dedikado, hindi lumilipas na Pondo ng
Malinis na Pera ay nililikha sa Tesoreriya ng Estado. Ang Lupon ng Prangkisya
ng Buwis ay dapat ideposito sa Pondo ng Malinis na Pera ang mga bayad na
nilikha mula sa mga sumusunod na pagtasa:
(a) isang pagtaas na 0.2 sa antas ng mga halagang ibinayad sa
nabubuwisang kita gaya ng itinatadhana sa subdibisyon (g) ng Seksyon 23151
ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis [mula 8.84 na porsiyento hanggang 9.04 na
porsiyento];
(b) isang pagtaas na 0.2 sa antas ng mga halagang ibinayad sa
nabubuwisang kita gaya ng itinatadhana sa subdibisyon (b) ng Seksyon 23186
ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis [mula 10.84 na porsiyento hanggang 11.04
na porsiyento]; at
(c) isang pagtaas sa buwis na ipinataw sa kita sa pasibong pamumuhunan
sa ilalim ng Seksyon 23811 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis mula sa 1.5
porsiyento hanggang 1.66 na porsiyento ng taunang netong kita sa pasibong
pamumuhunan para sa mga korporasyon na may higit sa $50 milyon na mga
kabuuang na natanggap.
91134. (a) Ang Lupon sa Prangkisya ng Buwis ay dapat mangasiwa sa
pagkulekta ng mga Bayad sa Malinis na Pera na inilarawan dito, kabilang ang
mga multa at interes. Ang Pondo ng Malinis na Pera ay itinatatag para sa mga
sumusunod na layunin:
(1) Ang pagkakaloob ng pampublikong pagpopondo para sa mga
kampanya sa halalan ng mga sertipikadong kandidato sa mga panahon ng
primarya at pangkalahatang kampanya.
(2) Ang pagpapayo para sa mga gastos sa pangangasiwa at pagpapatupad
ng Komisyon na may kaugnayan sa kabanatang ito. Ang Komisyon ay dapat
na paglaanan taun-taon ng hindi kukulangin sa tatlong milyong dolyar
($3,000,000), iniakma sa mga pagbabago sa halaga ng pamumuhay na
itinatadhana sa Seksyon 82001, upang pangasiwaan ang batas na ito.
(3) Ang pagbabayad para sa edukasyon ng botante at mga pagsisikap
na pakikipag-ugnayan na itinatadhana sa Seksyon 91132, maliban sa ang
taunang halaga ng mga pondo na makukuha para sa mga pagsisikap na ito ay
hindi dapat hihigit sa limang porsiyentong halagang tinukoy sa subdibisyon
(a) para sa bawat isa ng unang dalawang taon pagkaraan ng pagpapatupad
ng kabanatang ito kung saan may mga halalan, at hindi hihiigit sa isang
porsiyento ng bawat taon pagkaraan kung saan may mga halalan. Ang mga
pondong hindi nagamit ng Kalihim ng Estado ay dapat ibalik sa Pondo ng
Malinis na Pera, taun-taon.
(b) Ang mga pondong kinulekta alinsunod sa seksyong ito ay dapat
munang kulektahin sa taon ng pananalapi na 2007-08 at sa bawat kasunod na
taon ng pananalapi.
91135. Ang ibang mga pinagkukunan ng kita ay idedeposito sa Pondo
ng Malinis na Pera ay dapat kabilang ang mga sumusunod:
(a) Ang mga nagbibigay ng karapatan ng kontribusyon na iniaatas sa mga
kandidato na naghahangad na maging sertipikado bilang kalahok na kandidato
at mga sobra ng nagbibigay ng karapatan na kontribusyon ng mga kandidato.
(b) Ang sobrang punlang pera na kontribusyon ng mga kandidato na
naghahangad na maging sertipikado bilang kalahok na kandidato.
(c) Ang hindi pa nagagasta o hindi naitatalagang pondo ay dapat ibaik
nang hindi lalampas sa tatlumpung araw kasunod ng petsa ng pagsasara ng
panahon ng primaryang halaan o ng pangkalahatang halalan na ang mga ito
ay ipinamahagi. Ang Komisyon ay dapat magbigay-bisa sa mga regulasyon
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upang isulong ang subdibisyong ito.
(d) Ang mga multang ipinapataw ng Komisyon laban sa mga kandidato
para sa paglabag sa mga batas sa halalan.
(e) Mga boluntaryong donasyon na tuwirang ginagawa sa Pondo ng
Malinis na Pera.
(f) Anumang interes na tuwirang ginagawa sa Pondo ng Malinis
na Pera.
91136. Ang halaga ng pera sa Pondo ng Malinis na Pera ay hindi dapat
lumampas sa apat na ulit ng halaga na anim na dolyar ($6.00) na iminultiplika
sa bilang ng mga residente ng California. Anumang pondo na, kung idineposito
sa Pondo ng Malinis na Pera, ay magiging sanhi ng balanse sa pondo upang
humigit sa halagang ito ay dapat na ilipat sa Pangkalahatang Pondo.
Artikulo 12.

Mga Limitasyon sa mga Kontribusyon sa mga Panukala
sa Balota na Kinokontrol ng Kandidato

91137. Mga Komite sa mga Limitasyon sa mga Kontribusyon sa mga
Panukala sa Balota na Kinokontrol ng Kandidato
(a) Isang komite na panukala sa balota na hindi kinokontrol ng isang
kandidato para sa inihahalal na katungkulan sa estado o isang inihahalal na
opisyal ng estado ay hindi napapailalim sa mga tadhana ng seksyong ito. Ang
isang komite ng panukala sa balota ay mapapailalim sa sa mga tadhana ng
seksyong ito sa sandaling ito ay makontrol na isa o higit na kandidato para
sa iniahalal na katungkulan sa estado, gaya ng inilarawan sa Seksyon 82016.
Gayunman, ang isang komite sa panukala sa balota na kinokontrol ng isang
indibidwal na tumigil na maging isang kandidato gaya ng nilinaw sa Seksyon
82007 ay hindi napapapailalm sa seksyong ito.
(b) Walang tao na dapat gumawa ng isang kontribusyon o mga
kontribusyon na may kabuuan na higit sa sampung libong dolyar ($10,000) sa
alinmang komite para sa layunin ng pagsuporta o pagsalungat sa isang pangestado o lokal na panukala sa balota at kinokontrol ng isang kandidato para sa
inihahalal na katungkulan sa estado o isang inihahalal na opisyal ng estado.
Ang limitasyong ito sa kontribusyon ay dapat iaplay sa kabuuang limitasyon
sa lahat ng kontribusyon na ginagawa ng sinumang tao sa lahat ng komite
sa panukala sa balota ng kaparehong kandidato sa inihahalal na katungkulan
sa estado o ang kaparehong opisyal ng estado, kahit na ang mga komiteng
ito ay itinatag para sa layunin na suportahan o salungatin ang ibang pangestado o lokal na panukala sa balota, at kahit ang isa o higit ng mga komiteng
ito sa panukala sa balota ay kinokontrol ng higit sa isang kandidato para sa
inihahalal na katungkulan sa estado o mga inihahalal na opisyal sa estado.
(c) Ang isang komite sa panukala sa balota na binuo pangunahin upang
suportahan o salungatin ang isang panukala sa balota o mga panukala at
kinokontrol ng isang kandidato para sa inihahalal na katungkulan ng estado
o isang inihalal na opisyal ng estado ay napapailalim sa mga limitasyon
sa paglikom ng pondo pagkaraan ng halalan ng Seksyon 85316. Ang isang
pangkalahatang layunin na komite sa panukala sa balota ay hindi napapailalim
sa mga limitasyon sa paglikom ng pondo pagkaraan ng halalan ng Seksyon
85316 ng Kodigo sa Pamahalaan.
Artikulo 13. Mga Limitasyon sa mga Kontribusyon o Independiyenteng
Paggasta ng mga Korporasyon na may Kaugnayan sa mga Halalan ng
Kandidato sa Estado
91138. Mga Limitasyon sa mga Kontribusyon o Independiyenteng
Paggasta ng mga Korporasyon na may Kaugnayan sa mga Halalan ng
Kandidato sa Estado
(a) Maliban kung itinatadhana sa subdibisyon (c) ng seksyon, at maliban
sa mga tuwirang kontribusyon alinsunod sa subdibisyon (a) ng Seksyon 91101,
labag sa batas para sa anumang pambansa o pang-estadong bangko o para sa
anumang korporasyon sa ilalim ng mga batas na ito o anumang ibang estado
o anumang ibang bansa, na gumawa ng isang kontribusyon o paggasta na may
kaugnayan sa halalan o sinumang kandidato para sa inihahalal na opisina ng
estado. Labag sa batas para sa sinumang kandidato, komite, o ibang tao na
sadyang tumanggap o ng anumang kontribusyon na ipinagbabawal ng seksyong
ito, o para sa sinumang opisyal o sinumang direktor ng anumang korporasyon
o ng anumang pambansa o pang-estadong bangko na pumayag sa anumang
kontribusyon o paggasta ng korporasyon o pambansa o pang-estadong bangko,
anuman ang kalagayan, na ipinagbabawal sa seksyong ito.
(b) Para sa mga layunin ng seksyong ito, ang katawagang “kontribusyon
o paggasta” ay kabilang ang isang kontribusyon, paggasta o independiyenteng
paggasta, kung paaano ng mga katawagang ito ay nilinaw sa mga Seksyon
82015, 82025 at 82031, at kasama rin ang anumang tuwiran at hindi tuwirang
pagbabayad, pamamahagi, pautang, pauna, deposito, o regalong pera,
o anumang mga serbisyo, o anumang bagay, o kahit anong may halaga na
ibinigay sa sinumang kandidato; o komite (kabilang ang anumang komite ng
partidong pampulitika) na kaugnay ng anumang halalan para sa inihahalal na
katungkulan sa estado, maliban sa wala sa seksyong ito na dapat magbawal
ng (1) isang pautang na pera ng isang pambansa o pang-estadong bangko
na ginawa alinsunod sa angkop na mga batas na bangko at mga regulasyon
at sa ordinaryong takbo ng negosyo; o (2) pagbabayad o pagtanggap ng kita
sa interes, sapi o ibang mga dibidendo sa mga pamumuhunan kung saan ang
interes o mga dibidendo ay natatanggap alinsunod sa mga angkop na batas ng

bangko sa sa ordinaryong takbo ng negosyo.
(c) Para sa mga layunin ng seksyong ito, ang katawagang “kontribusyon
o paggasta” ay hindi kabilang ang
(1) mga komunikasyon ng isang bangko o korporasyon sa mga kasosyo
at tagapagpaganap o tauhang pampangasiwaan at ang kanilang malalapit na
pamilya sa anumang paksa:
(2) di-partidistang pagpaparehistro at mga kampanya na kunin ang boto
ng isang bangko o korporasyon na iniuukol sa mga kasosyo o tagapagpaganap
o tauhang pampangasiwaan at ang kanilang malalapit na pamilya sa anumang
paksa; at
(3) ang pagtatag, pangangasiwa, at paghingi ng isang bangko o
korporasyon ng mga kontribusyon sa isang nakahiwalay na pondo upang gamitin
para sa gumawa ng mga kontribusyon o paggastang pampulitika, sa kondisyon
na ang pondo ay maaari lamang buuin ng mga buluntaryong kontribusyon na
hiningi mula sa mga indibidwal na kasosyo, mga miyembro o empleyado ng
bangko o korporasyon, at ng kanilang pinakamalapit na pamilya.
(d) Dapat na labag sa batas para sa anumang nakahiwalay na pondo
na itinatag alinsunod sa talataan (3) ng subdibisyon (c) upang gumawa ng
kontribusyon o paggasta sa pamamagitan ng paggamit ng pera o anumang
bagay na may halaga na nakuha sa pisikal na puwersa, diskriminasyon sa
trabaho, pinansiyal na pagganti, o banta ng puwersa, diskriminasyon sa
trabaho, o pinansiyal na pagganti; o sa pamamagitan mga butaw, bayad, o
ibang mga pondo na iniaatas bilang isang kondisyon ng pagtatrabaho; o sa
mga pondong nakuha sa alinmang pangkomersiyong transaksiyon. Labag sa
batas para sa sinumang tao na manghingi sa isang empleyado ng kontribusyon
sa anumang magkahiwalay na pondo (1) na hindi ipagbigay-alam sa empleyado
ng mga partidong pampulitika ng pondo sa oras ng paghingi; at (2) hindi
ipinagbigay-alam sa empleyado, sa oras ng paghingi, ang kanyang karapatan
na tumangging mag-ambag nang walang pagganti.
(e) Ang seksyong ito ay hindi dapat pumigil sa isang kapisanan ng
hanapbuhay o isang nakahiwalay na pondong itinatag ng isang kapisanan
ng hanapbuhay na manghingi ng mga kontribusyon sa mga kasosyo at
tagapagpaganap o tagapangasiwang tauhan ng mga miyembrong korporasyon
ng kapisanan ng hanapbuhay at ang pinakamalapit na mga pamilya ng mga
kasosyo o tauhan kung ang paghinging ito ng mga kasosyo at mga tauhan,
at ang kanilang pinakamalapit na kamag-anak, ay nakahiwalay at partikular
na inaprobahan ng kasangkot na miyembrong korporasyon, at ang miyembro
korporasyon ay hindi nag-aproba ng anumang naturang paghingi ng higit sa
isa ng naturang kapisanan ng hanapbuhay sa alinmang taon ng kalendaryo.
(f) Para sa mga layunin ng seksyong ito, ang katawagang
“tagapagpaganap o tagapangasiwang tauhan” ay nangangahulugang mga
indibidwal na nagtatrabaho sa isang korporasyon na binabayaran sa isang
suweldo, sa halip ng oras, batayan at mayroong mga responsibilidad sa
paggawa ng patakaran, pamamahala, propesyon, o pangangasiwa.
(g) Ang Komisyon ay dapat magbigay-bisa sa mga regulasyon na
nagpapatupad ng mga iniaatas ng seksyong ito at namamahala ng pangangasiwa
at paghingi ng mga kontribusyon sa nakahiwalay na mga pondong itinatag
alinsunod sa talataan (3) ng subdibisyon (c). Ang mga regulasyon ng Komisyon
ay dapat umayon sa hangarin ng mga botante sa pagpapatibay ng seksyong
ito at dapat, hangga’t magagawa, na maging kaayon ng mga regulasyong
pinagtibay ng Pederal na Komisyon sa Halalan na nagbibigay ng kahulugan at
nagsasakatuparan ng mga maikukumparang tadhana ng Pederal na Batas sa
Kampanya sa Halalan.
Artikulo 14. Naglilimita sa mga Kontribusyon o Paggasta ng
mga Korporasyon na Kaugnay ng mga Halalan sa Panukala sa
Balota ng Estado.
91139. Naglilimita sa mga Kontribusyon o Paggasta ng mga
Korporasyon na Kaugnay ng mga Halalan sa Panukala sa Balota
ng Estado.
(a) Maliban kung itinatadhana sa subdibisyon (c), labag sa batas para sa
alinmang pambansa o pang-estadong bangko o para sa alinmang korporasyon
na ginawa sa ilalim ng mga batas nito o ng alinmang ibang estado o alinmang
ibang bansa, na gumawa ng mga kontribusyon o paggasta upang suportahan o
salungatin ang pagiging karapat-dapat, pagpasa o pagtalo ng isang panukala
sa balota ng estado na may kabuuan na higit sa $10,000 para o laban sa
anumang pambuong-estadong panukala sa balota. Labag din sa batas para sa
sinumang kandidato, komite, o ibang tao na sadyang tumanggap ng anumang
kontribusyon na pinagbabawalan sa sobra ng mga limitasyong itinatatag ng
seksyong ito, o para sa sinumang opisyal o sinumang direktor ng alinmang
korporasyon o alinmang pambansa o pang-estadong bangko na pumayag sa
anumang kontribusyon o paggasta ng korporasyon o pambansang o pangestadong bangko, anuman ang kalagayan, na ipinagbabawal sa seksyong ito.
(b) Para sa mga layunin ng seksyong ito, ang katawagang “kontribusyon
o paggasta” kabilang ang isang kontribusyon, paggasta o independiyenteng
paggasta, kung paano binigyang kahulugan ang mga katawagang ito sa mga
Seksyon 82015, 82025 at 82031, at kabilang din ang anumang tuwiran o hindi
tuwirang pagbabayad, pamamahagi, pautang, paunang bayad, deposito,
regalong pera, o anumang mga serbisyo, o anumang may halaga sa sinumang
kandidato o komite, kabilang ang anumang partidong pampulitika, upang
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suportahan ang pagiging karapat-dapat, ang pagpasa o pagtalo ng isang
panukala sa balota ng estado, maliban sa wala sa seksyong ito na dapat
magbawal ng (1) isang pautang na pera ng isang pambansa o pang-estadong
bangko alinsunod sa mga angkop na batas sa pagbabangko at mga regulasyon
at sa ordinaryong takbo ng negosyo; o (2) pagbabayad o pagtanggap ng kita
sa interes, sapi o ibang dibidendo sa pamumuhunan kung saan ang interes o
dibidendo ay natanggap alinsunod sa angkop na mga batas sa pagbabangko at
sa ordinaryong takbo ng negosyo.
(c) Para sa mga layunin ng seksyong it, ang katawagang “kontribusyon
o paggasta” ay dapat kabilang ang (1) mga komunikasyon ng isang bangko o
korporasyon sa mga may kasosyo nito at tagapagpaganap o tagapangasiwang
tauhan at ang kanilang pinakamalapit na kamag-anak sa anumang paksa,
(2) di-partidistang rehistrasyon at kunin ang boto na mga kampanya ng
isang bangko o korporasyon na para sa mga kasosyo at tagapagpaganap o
tagapangasiwang tauhan at ang kanilang pinakamalapit na kamag-anak, o
(3) ang pagtatag, pangangasiwa, at paghingi ng isang bangko o korporasyon
ng mga kontribusyon sa isang nakahiwalay na pondo upang gamitin para sa
paggawa ng mga kontribusyong pampulitika o paggasta, sa kondisyon na ang
pondo ay dapat lamang buuin ng mga boluntaryong kontribusyon na hiningi
mula sa indibdiwal na kasosyo, mga miyembro o empleyado ng bangko o
korporasyon, at sa kanilang pinakamalapit na kamag-anak.
(d) Dapat na labag sa batas para sa anumang nakahiwalay na pondo
na itinatag alinsunod sa talataan (3) ng subdibisyon (c) upang gumawa ng
kontribusyon o paggasta sa pamamagitan ng paggamit ng pera o anumang
bagay na may halaga na nakuha sa pisikal na puwersa, diskriminasyon sa
trabaho, pinansiyal na pagganti, o banta ng puwersa, diskriminasyon sa
trabaho, o pinansiyal na pagganti; o sa pamamagitan mga butaw, bayad, o
ibang mga pondo na iniaatas bilang isang kondisyon ng pagtatrabaho; o sa
mga pondong nakuha sa alinmang pangkomersiyong transaksiyon. Labag sa
batas para sa sinumang tao na manghingi sa isang empleyado ng kontribusyon
sa anumang magkahiwalay na pondo (1) na hindi ipagbigay-alam sa empleyado
ng mga partidong pampulitika ng pondo sa oras ng paghingi; at (2) hindi
ipinagbigay-alam sa empleyado, sa oras ng paghingi, ang kanyang karapatan
na tumangging mag-ambag nang walang pagganti.
(e) Ang seksyong ito ay hindi dapat pumigil sa isang kapisanan ng
hanapbuhay o isang nakahiwalay na pondong itinatag ng isang kapisanan
ng hanapbuhay na manghingi ng mga kontribusyon sa mga kasosyo at
tagapagpaganap o tagapangasiwang tauhan ng mga miyembrong korporasyon
ng kapisanan ng hanapbuhay at ang pinakamalapit na mga pamilya ng mga
kasosyo o tauhan kung ang paghinging ito ng mga kasosyo at mga tauhan,
at ang kanilang pinakamalapit na kamag-anak, ay nakahiwalay at partikular
na inaprobahan ng kasangkot na miyembrong korporasyon, at ang miyembro
korporasyon ay hindi nag-aproba ng anumang naturang paghingi ng higit sa
isa ng naturang kapisanan ng hanapbuhay sa alinmang taon ng kalendaryo.
(f) Para sa mga layunin ng seksyong ito, ang katawagang
“tagapagpaganap o tagapangasiwang tauhan” ay nangangahulugang mga
indibidwal na nagtatrabaho sa isang korporasyon na binabayaran sa isang
suweldo, sa halip ng oras, na batayan at mayroong mga responsibilidad sa
paggawa ng patakaran, pamamahala, propesyon, o pangangasiwa.
(g) Ang Komisyon ay dapat magbigay-bisa sa mga regulasyon na
nagpapatupad ng mga iniaatas ng seksyong ito at namamahala ng pangangasiwa
at paghingi ng mga kontribusyon sa nakahiwalay na mga pondong itinatag
alinsunod sa talataan (3) ng subdibisyon (c). Ang mga regulasyon ng Komisyon
ay dapat umayon sa hangarin ng mga botante sa pagpapatibay ng seksyong
ito at dapat, hangga’t magagawa, na maging kaayon ng mga regulasyong
pinagtibay ng Pederal na Komisyon sa Halalan na nagbibigay ng kahulugan at
nagsasakatuparan ng mga maikukumparang tadhana ng Pederal na Batas sa
Kampanya sa Halalan.
Artikulo 15.
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Pagkalibre sa Di-nagtutubong Korporasyon

91140. Ang mga Di-nagtutubong Korporasyon na Libre sa mga
Pagbabawal at Limitasyon sa mga Kontribusyon o Paggastang Pampulitika
(a) Ang pagbabawal at mga limitasyon sa mga kontribusyon o paggasta
na nakalagay sa mga Seksyon 91138 at 91139 ay hindi dapat umaplay sa isang
kuwalipikadong di-nagtutubong korporasyon na may lahat ng sumusunod na
katangian:
(1) Ito ay hindi kuwalipikado o kalahok sa alinmang mga aktibidad ng
isang entidad ng negosyo, na nilinaw sa Seksyon 82005;
(2) Ito ay:
(A) Walang mga kasapi o ibang mga tao, iba na mga empleyado
at pinagkakautangan na walang interes na pag-aari, kasapi sa anumang
paraan na magpapahintulot sa kanila na mag-angkin ng mga yaman o kita ng
organisasyon; at
(B) Walang tao na nag-aalay o tumatanggap ng anumang benepisyo na
isang disinsentibo para sa kanila upang ihiwalay ang mga ito sa korporasyon
batay sa posisyon ng korporasyon sa isang isyung pampulitika.
(3) Ito ay:
(A) Ay hindi itinatag ng isang entidad ng negosyo;
(B) Ay hindi “kasapi” sa isang entidad ng negosyo sa loob ng kahulugan
ng Seksyon 150 ng Kodigo sa mga Korporasyon;
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(C) Ay hindi binubuo ng mga miyembro na mga entidad ng negosyo sa
kalahok sa mga aktibidad ng isang entidad ng negosyo;
(D) Hindi gumagawa ng tuwiran o di-tuwirang pagtanggap ng
mga ambag ng anumang bagay na may halaga mula sa mga entidad ng
negosyo; at
(4) Kung hindi magawa, para sa magandang dahilan, upang ipakita sa
pamamagitan ng mga rekord ng pagtutuos na ang subtalataan (D) ng talataan
(3) ay natugunan, may nakasulat na patakaran laban sa pagtanggap ng mga
ambag mula sa mga entidad ng negosyo; at
(5) Ito ay inilarawan sa 26 U.S.C. §501(a) at (c).
(b) Tuwing ang isang kuwalipikadong di-nagtutubong korporasyon
ay naghingi ng mga ambag, ang paghingi ay dapat magbigay-alam sa mga
maaaring maging tagaambag na ang kanilang mga ambag ay maaaring
gamitin para sa mga layuning pampulitika.
(c) Ang mga kuwalipikadong di-nagtutubong korporasyon na nagtataglay
ng lahat ng katangian na inihanay sa subdibisyon (a) ay nananatiling
napapailalim sa lahat ng ibang mga angkop na iniaatas at limitasyon kabilang
ang mga tadhana na nag-aatas ng pagsisiwalat ng anumang mga kontribusyon
o paggasta na ipinahintulot ng seksyong ito.
Artikulo 16.

Pangasiwaaan

91141. (a) Pagkatapos ng pagpapasiya na ang isang kandidato ay
nakatugon sa lahat ng iniaatas para maging kalahok na kandidato gaya ng
itinatadhana sa batas na ito, ang Komisyon ay dapat magpalabas sa kandidato
ng isang kard, kilala bilang “Kard ng Debito ng Malinis na Pera,” at isang
“linya ng Kredito” na nagbibigay ng karapatan sa mga kandidato o miyembro
ng mga tauhan ng kandidato na kumuha ng mga pondo ng Malinis na Pera
mula sa isang kuwenta ng Komisyon upang bayaran ang lahat ng gastos sa
kampanya at mga gugulin na hanggang sa halaga ng pagpopondo ng Malinis
na Pera na natanggap ng kandidato.
(b) Ang isang kalahok na kandidato o sinumang ibang tao sa ngalan ng
isang kalahok na kandidato ay dapat magbayad ng mga gastos sa kampanya sa
pamamagitan ng pera, tseke, order na pera, utang, o anumang ibang pinansiyal
na paraan na iba sa Kard ng Debito ng Malinas na Pera, maliban sa mga
kontribusyon mula sa mga komite ng partidong pampulitika alinsunod sa
Seksyon 91123.
(c) Ang mga halaga ng pera na isang daang dolyar ($100) o mas mababa
kada araw ay maaaring kunin sa Kard ng Debito ng Malinis na Pera at gamitin
upang bayaran ang mga gastos na hindi hihigit sa dalawampu’t-limang dolyar
($25) bawat isa. Ang mga rekord ng lahat ng naturang paggasta ay dapat
panatilihin at iulat sa Komisyon.
91142. Kung ipinasiya ng Komisyon na hindi sapat ang mga pondo sa
programa upang pondohan nang sapat ang lahat ng kandidato na karapatdapat sa mga pondo ng Malinis na Pera, ang Komisyon ay dapat magbawas ng
mga gawad ayon sa proporsiyon sa lahat ng karapat-dapat na kandidato. Kung
ang Komisyon ay nagpasabi sa isang kandidato na ang mga pondo ng Malinis
na Pera ay babawasan at ang kandidato ay hindi natatangap ang anlimang mga
pondo ng Malinis na Pera, ang kandidato ay maaaring magpasiya na maging
hindi kalahok na kandidato. Kung ang isang kandidato ay nakatanggap ng mga
pondo ng Malinis na Pera o nais magsimulang tumanggap ng naturang pondo,
ang isang kandidato na nais kumulekta ng mga kontribusyon ay maaaring
gawin ito sa mga halaga na hanggang sa mga limitasyon sa kontribusyon
na itinatadhana para sa mga hindi kalahok na kandidato pero hindi dapat
kumulekta ng higit sa kabuuan ng mga pondo ng Malinis na Pera na karapatdapat ang kandidato kung mayroong sapat na pondo sa programa ibinawas
ang halaga ng mga pondo ng Malinis na Pera na ipagkakaloob o naipagkaloob
na. Kung, sa bandang huli, ang Komisyon ay nagpasiya na ang sapat na pondo
ay makukuha, ang mga kandidato, na hindi lumikom ng mga pribadong pondo,
ay dapat tumanggap ng mga pondong nakalaan sa kanila.
91143. (a) Sa katapusan ng panahon ng primaryang halalan, ang
isang kalahok na kandidato na nakatanggap ng mga pondo alinsunod Artikulo
5 ay dapat ibalik sa pondo ang lahat ng pondo sa kuwenta ng kampanya ng
kandidato sa higit sa halaga na sapat upang bayaran ang anumang hindi
nababayarang singil para sa mga paggasta na ginawa sa primaryang halalan
at para sa mga paninda o mga serbisyong na ginamit sa primaryang halalan.
(b) Sa katapusan ng panahon ng pangkalahatang halalan, ang isang
kalahok na kandidato na nakatanggap ng mga pondo ay dapat ibalik sa pondo
ang lahat ng pondo sa kuwenta sa kampanya ng kandidato sa higit sa halaga
na sapat upang bayaran ang anumang hindi nababayarang singil para sa mga
paggasta na ginawa sa pangkalahatang halalan at para sa mga paninda o mga
serbisyong ginamit sa primaryang halalan.
(c) Ang isang kalahok na kandidato ay dapat magbayad sa lahat ng
hindi tinutulan at hindi nababayarang singil na tinukoy sa seksyong ito nang
hindi lalampas sa tatlumpung araw pagkaraan ng primarya o pangkalahatang
halalan. Ang isang kalahok na kandidato ay dapat gumawa ng buwanang ulat
sa komisyon tungkol sa katayuan ng pagtatalo sa anumang sinasalungat na
singil. Anumang mga pondo sa kuwenta sa kampanya ng kandidato pagkaraan
ng pagbabayad ng mga singil ay dapat ibalik kaagad sa pondo.
(d) Kung ang isang kalahok na kandidato ay pinalitan, at ang kapalit
na kandidato ay nagharap ng sumpa sa Kalihim ng Estado na nagpapatunay
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na siya ay aako ng responsibilidad para sa pagsunod sa mga tadhana ng
kabanatang ito tungkol sa kasalukuyang katayuan at patuloy na pangangasiwa
ng kuwenta sa kampanya, at higit pang nagpapatunay na siya ay matapat na
susunod sa lahat ng tadhana ng kabanatang ito na angkop sa katayuan ng
kalahok na kandidato o siya ay aako bilang kapalit na kandidato, ang kuwenta
ng kampanya ng kalahok na kandidato ay dapat ilipat sa kapalit na kandidato
at ang komisyon ay dapat magpatunay ng kapalit na kandidato bilang isang
kalahok na kandidato na may katayuan, mga karapatan at obligasyon na tulad
ng pinalitang kandidato. Kung ang kapalit na kandidato ay hindi nagharap ng
naturang panunumpa, ang kuwenta ng kampanya ay dapat ilikida at lahat ng
natitirang pondo ay dapat ibalik sa pondo.
Artikulo 17.

Halaga ng Pamumuhay.

91144. Ang Komisyon ay dapat iakma ang mga limitasyon sa
kontribusyon, mga limitasyon sa paggasta, mga tadhana sa punlang pera,
mga halaga ng pagpopondo at ang mga tadhana ng Pondo ng Malinis na
Pera sa Enero ng bawat walang-kapares na numero ng taon upang ipakita
ang pagtaas o pagbaba sa Indise ng Presyo ng Mamimili at ang pagtaas sa
mga nakarehistrong botante. Ang mga pag-aakmang ito ay dapat buuin sa
pinakamalapit na sampung dolyar ($10) [para sa mga tadhana sa punlang
pera, isang daang dolyar ($100) para sa mga limitasyon sa mga kontribusyon,
at isang libong dolyar ($1,000) para sa mga tadhana ng Malinis na Pera.
91145. Sa o bago ang Disyembre 6 ng bawat taon na natatapos sa isa, ang
Komisyon ay dapat maghanda at magkaloob sa bawat Miyembro ng Lehislatura
at sa mga nakatayong komite sa Asembleya at sa Senado na may hurisdiksiyon
sa mga halalan ng isang ulat na nagtataglay ng isang pagrepaso at pagsusuri
ng pagganap ng Pondo ng Malinis na Pera at ang mga rekomendasyon ng
Komisyon kung ang karagdagang paag-aakma sa halaga ng pamumuhay
higit sa mga tinukoy sa Seksyon 91144 ay dapat gawin sa mga limitasyon
sa paggasta, mga tadhana sa punlang pera, mga halaga ng pagpopondo na
itinatadhana at ang mga tadhana ng Pondo ng Malinis na pera sa kabanatang
ito, at nagmumungkahi ng ibang mga pagbabago na makakabuti upang isulong
ang layunin ng batas na ito. Ang mga rekomendasyon ng Komisyon ay dapat
ibatay sa pagsusuri ng mga pagsisiwalat ng mga kontribusyon sa kampanya
at sa mga paggastang ginawa na hindi kalahok na mga kandidato sa naunang
dekada at ibang mga pagtustos sa kampanya na impormasyong makukuha at
ang pagsusuring ito ay dapat ilagay nang detalyado sa ulat. Ang mga susog
sa kabanatang ito na ginawa alinsunod sa rekomendasyon ng Komisyon ay
maaaring pagtibayin ng isang boto ng 55 porsiyento ng parehong kapulungan
ng Lehislatura.
Artikulo 18.

Pagpapatupad.

91146. (a) Labag sa batas para sa mga kalahok na kandidato o ang
kanilang mga ahente na sadyang tumanggap ng higit sa mga benepisyo ng
Malinis na Pera na sila ay karapat-dapat, gumasta ng higit sa halaga ng
pagpopondo ng Malinis na Pera na natanggap nila, maling gamitin ang mga
naturang benepisyo o pagpopondo ng Malinis na Pera.
(b) Sinumang tao, kabilang ang isang indibdiwal na tinukoy sa Seksyon
91115, na kusa o sadyang lumabag sa anumang tadhana ng kabanatang ito
ay nagkasala ng misdemeanor. Sinumang tao na kusa o sadyang naging sanhi
upang ang sinumang tao ay lumabag sa anumang tadahana ng kabanatang ito,
o tinulungan at kinunsinti ang sinumang ibang tao sa paglabag ng anumang
tadhana ng kabanatang ito, ay dapat managot sa ilalim ng mga tadhana ng
artikulong ito.
(c) Ang pag-uusig sa isang paglabag ng alinmang tadhana ng
kabanatang ito ay dapat simulan sa loob ng apat na taon pagkaraan ng petsa
ng paglabag.
91147. (a) Walang tao na napatunayang nagkasala ng misdemeanor
sa ilalim ng kabanatang ito na dapat umakto bilang tagalobi, kontratista ng
estado, kumandidato para sa isang katungkulan, o maging karapat-dapat para
sa hinirang na katungkulan; ang o paghirang ng komisyon para sa limang taon
kasunod ng petsa ng pagpapatunay ng pagkakasala maliban kung ang hukuman
sa panahon ng pagsentensiya ay partikular na nagpasiya na ang tadhanang ito
ay hindi angkop. Ang mga taong hindi kandidato na napatunayang nagkasala ng
paglabag sa kabanatang ito ay dapat pagbawalan na tumanggap ng kabayaran
para sa mga aktibidad na pangangampanya o mula sa mga kompanya na
tumatanggap ng kabayaran para sa aktibidad sa halalan para sa limang taon
kasunod ng petsa ng pagpapatunay ng pagkakasala maliban kung ang hukuman
sa panahon ng pagsentensiya ay partikular na nagpasiya na ang tadhanang ito ay
hindi angkop.
(b) Kung ipinasiya ng hukuman na ang paglabag ay sinadya at may
kasangkot na halaga na mayroon o inasahan na magkaroon ng materyal
na epekto sa resulta ng halalan, ang kandidato ay maaaring multahan ng
hanggang dalawampu’t-limang libong dolyar ($25,000), o ibilanggo ng
hanggang limang taon, o pareho. Sinumang tao na napatunayang nagkasala
ng anumang kriminal na paglabag sa batas na ito ay dapat sentensiyahan ng
pinakamababa ng isang araw at isang gabi sa kulungan.
(1) Kung ang isang kandidato ay napatunayang nagkasala ng misdemeanor
na paglabag sa alinmang tadhana ng kabanatang ito, ang hukuman ay dapat
gumawa ng pagpapasiya kung ang paglabag ay may materyal na epekto sa

resulta ng halalan. Kung ipinasiya ng hukuman na ang naturang materyal na
epekto, o ang kalahok na kandidato ay gumasta ng higit sa 10 porsiyento na mas
mataas sa pagpopondo ng Malinis na Pera na natanggap ng kandidato mula sa
Pondo ng Malinis na Pera, bilang karagdagan sa anumang multa na tinukoy sa
subdibisyong ito, ang kandidato ay dapat magbayad sa Pondo ng Malinis na
Pera ng halaga na hanggang 10 ulit ng halaga ng sobra, at:
(A) Kung ang pagpapatunay ng pagkakasala ay naging pangwakas
bago ang petsa ng halalan, ang mga boto ng kandidato ay hindi isasama sa
pagbilang, at halalan ay dapat ipasiya batay sa mga botong ipinatala para sa
ibang mga kandidato sa labanang iyon;
(B) Kung ang pagpapatunay ng pagkakasala ay naging pangwakas
pagkaraan ng petsa ng halalan, at kung ang kandidato ay idineklarang nahalal,
ang kandidato ay hindi dapat manungkulan, ang katungkulan ay dapat ituring
na bakante at dapat punuan gaya ng itinatadhana ng batas;
(C) Kung ang pagpapatunay ng pagkakasala ay naging pangwakas
pagkaraan na magsimulang manungkulan ang kandidato, ang kandidato ay
dapat tanggalin sa katungkulan, ang katungkulan ay dapat ituring na bakante
at dapat punuan gaya ng itinatadhana ng batas; at
(D) ang taong napatunayang nagkasala ay hindi karapat-dapat na
kumandidato sa katungkulan para sa limang taon pagkaraan ng petsa ng
pagpapatunay ng pagkakasala.
(2) Kung ang isang kalahok na kandidato ay gumasta ng higit sa
pagpopondo ng Malinis na apera na ibinigay sa kandidato, at kung ipinasiya
ng isang hukuman na ang halaga ay inasahan o maaaring inasahan na may
materyal na epekto sa resulta ng halalan, ang kandidato ay dapat magbayad sa
Pondo ng Malinis na Pera ng halagang kapantay ng sobra.
(c) Ang mga kaparehong parusa na itinatadhana ng subdibisyon (b)
ng Seksyon 91146 at Seksyon 91147 ay dapat iaplay sa mga pagpapasiyang
ginawa ng Komisyon, napapailalim sa pagrepaso ng hukuman.
SEK. 2. Seksyon 13207 ng Kodigo sa Halalan ay sinususugan
upang mabasang:
13207. (a) Sa balota ay dapat ilimbag sa magkakahilerang hanay ang
lahat ng mga sumusunod:
(1) Ang kani-kanyang mga katungkulan
(2) Ang mga pangalan ng mga kandidato na may sapat na blangkong
espasyo upang ipahintulot sa mga botante na isulat ang mga pangalan na hindi
nakalimbag sa balota.
(A) Sa ilalim ng pangalan ng bawat kandidato ay dapat nakasaad ang
alinman sa: “Ang kandidadong ito ay isang kalahok sa sistema ng pagpopondo
sa kampanya ng publiko.” o “Ang kandidatong ito ay hindi isang kalahok sa
sistema ng pagpopondo ng publiko sa kampanya.”
(B) Ang Komisyon sa mga Patas na Gawaing Pampulitika ay dapat
magpasiya kung sinu-sinong kandidato sa bawat halalan ang sakop ng
Kabanata 12 (nagsisimula sa Seksyon 91015) ng Kodigo sa Pamahalaan ang
kalahok o hindi kalahok na kandidato. Ang Komisyon sa mga Patas na Gawaing
Pampulitika ay dapat magkaloob sa Kalihim ng Estado ng impormasyong
kailangan upang tugunan ang mga iniaatas ng talataan (2) sa isang paraan na
magpapahintulot ng napapanahong paghahanda at pagpapalimbg ng balota.
Ang Kalihim ng Estado ay dapat na kaagad na ihatid ang impormasyon sa mga
opisyal ng county sa halalan.
(3) Anumang mga panukala na isinumite sa mga botante.
(b) Sa kaso ng isang balota na hinahangad gamitin sa primarya ng partido
at nagtataglay ng pareho ng partidista at di-partidistang katungkulan, ang isang
patayong solidong itim na linya ay dapat maghati sa mga hanay na nagtataglay
ng mga partidistang katungkulan, sa kaliwa, mula sa mga hanay na nagtataglay
ng mga di-partidistang katungkulan, sa kanan.
(c) Ang pangkaraniwang kapal ng mga hanay na nagtataglay ng
partidista at di-partidistang katungkulan ay dapat na tatlong pulgada, pero ang
opisyal sa mga halalan ay maaring mag-iba ng kapal ng mga hanay na hanggang
10 porsiyento na mas mataas o mas mababa sa tatlong-pulgadang istandard.
Gayunman, ang hanay na nagtataglay ng mga kandidato sa para presidente at
bise presidente ay maaaring apat na pulgada ang kapal.
(d) Anumang mga panukala na isusumite sa mga botante ay dapat ilimbag
sa isa o higit na nakahilerang hanay sa kanan ng mga hanay na nagtataglay
ng mga pangalan ng mga kandidato at dapat na may sapat na kapal upang
magtaglay ng titulo at kabuuran ng bawat panukala. Sa kanan ng bawat titulo
at kabuuran ay dapat ilimbag, sa magkakahiwalay na linya, ang mga salitang
“Oo” at “Hindi”
SEK. 3. Seksyon 82016 ng Kodigo sa Pamahalaan ay sinususugan
upang mabasang:
82016. Kinokontrol na Komite
(a) “Kinokontrol na komite” ay nangangahulugan ng isang komite na
kinokontrol nang tuwiran o di-tuwiran ng isang kandidato o tagapagtaguyod
ng isang panukala ng estado o ang umaaktong kasama ng isang kandidato,
kinokontrol ng komite, o tagapagtaguyod ng panukala ng estado kaugnay ng
paggawa ng mga paggasta. Ang isang kandidato o tagapagtaguyod ng isang
panukala ng estado ay kumokontrol sa isang komite kung siya, ang kanyang
ahente, o sinumang ibang komite na kinokontrol niya ay may malaking
impluwensiya sa mga aksyon o desisyon ng komite.
(b) Sa kabilang ng subdibisyon (a), ang isang komite ng partidong
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pampulitika, gaya ng nilinaw sa Seksyon 85205 91057, ay hindi isang
kinokontrol na komite.
(c) Para sa mga layunin ng Seksyon 91137, ang isang kandidato ay
dapat ituring na kumokontrol sa isang komite sa panukala sa balota kung ang
alinman sa mga sumusunod, na kondisyon ay natutugunan:
(1) Ang mga desisyon kung paano ang mga pondo ng komite ay ginagasta
ay mabisang pinapatnugutan o iniuugnay sa kandidato o sa kanyang ahente;
(2) Ang kandidato ay personal na humingi ng mga kontribusyon sa
komite, sa telepono o sa pamamagitan ng tuwirang pakikipag-usap sa mga
tagaambag; o
(3) Ang kandidato ay lumitaw sa isang anunsiyong panghimpapawid na
binayaran ng komite sa kahilingan ng kandidato.
SEK. 4. Seksyon 82025 ng Kodigo sa Pamahalaan ay sinususugan
upang mabasang:
82025. Paggasta
(a) “Paggasta” ay nangangahulugang pagbabayad, pagpapatawad ng
isang utang, pagbabayad ng isang utang ng isang ikatlong partido, o isang
maipapatupad na pangako upang gumawa ng pagbabayad, maliban kung
malinaw mula sa nakapaligid na pangyayari na ito ay hindi ginawa para sa mga
layuning pampulitika.
(b) “Paggasta” ay kabilang ang anumang pagbabayad ng pera o hindi
pera na ginawa ng sinumang tao na ginagamit:
(1) Para sa anumang mga komunikasyon na malinaw na nagtataguyod
ng nominasyon, ang paghalal o pagtalo ng isang malinaw na tinukoy na
kandidato o mga kandidato, o ang pagiging karapat-dapat, pagpasa o pagtalo
ng isang malinaw na tinukoy na panukala sa balota; o
(2) Para sa anumang pagsasahimpapawid, o mga satalayt ng
komunikasyon na (A) tumutukoy sa isang malinaw na kinilalang kandidato
para sa inihahalal na katungkulan sa estado o sa panukala sa balota ng estado
na naging kuwalipikado na lumitaw sa balota, (B) ay ginawa sa loob ng 30
araw bago ang isang primaryang halalan o 60 araw bago ang pangkalahatan,
espesyal, o espesyal na halalan ng mga nanguna para sa katungkulan na
hinahangad ng kandidato o kung saan ang panukala sa balota ng estado
ay pagbobotohan, at (C) maaaring matanggap ng 50,000 o higit na tao sa
hurisdiksiyong panghalalan kung saan ang kandidato o panukala sa balota
ay pagbobotohan. Ang isang kandidato ay “malinaw na tinukoy” sa loob
ng kahulugan ng subdibisyong ito kung ang komunikasyon ay nagsasaad ng
kanyang pangalan, gumagawa ng tiyak na pagtukoy sa kanyang katungkulan
o katayuan bilang kandidato, o tiyak na naglalarawan sa kanya sa anumang
paraan. Ang isang panukala sa balota ay “malinaw na tinukoy” sa loob ng
kahulugan ng subdibisyong ito kung ang komunikasyon ay nagsasaad ng isang
numero ng panukala, opisyal na titulo, o popular na pangalan na kaugnay ng
panukala, o kung ang komunikasyon ay tumutuioy sa partikular na paksa ng
panukala at nagsasaad ng katotohanan na ang panukala ay nasa harap ng mga
tao para sa isang pagboto.
(c) Sa kabila ng subdibisyon (b), ang “paggasta” ay hindi kabilang ang
mga gastos para sa: (A) isang komunikasyon na lumilitaw sa isang kilalang
balita, komentaryo, o editoryal na ipinamamahagi sa pamamagitan ng mga
pasilidad ng anumang regular na inilalathalang pahayagan, magasin, babasahin
ng pangkalahatang sirkulasyon, o istasyon ng pagsasahimpapawid, maliban
kung ang mga pasilidad ay pag-aari o kinokontrol ng alinmang partidong
pampulitika, komite, o kandidato; (B) isang komunikasyon na bumubuo ng
isang talakayan ng kandidato o tangi upang itaguyod ang naturang talakayan o
pulong at ginawa ng o sa ngalan ng tao o entidad na nag-isponsor ng talakayan
o pulong; (C) isang komunikasyon sa isang regular na inilalathalang balitangliham o regular na inilalathalang diyaryo, na ang sirkulasyon ay limitado sa
mga miyembro, empleyado, kasapi, ibang mga kasaping indibidwal, at ang mga
humiling o bumili ng publikasyon; o (D) anumang ibang komunikasyon na libre
sa ilalim ng naturang regulasyon gaya ng maaaring bigyang-bisa ng Komisyon
upang matiyak ang angkop na pagsasakatuparan ng seksyong ito kaayon ng
mga iniaatas ng subdibisyong ito.
(d) “Paggasta” ay hindi kabilang ang paggamit ng isang kandidato para
sa kanyang pera upang bayaran ang alinman sa bayad sa paghaharap para sa
isang deklarasyon ng kandidatura o pahayag ng isang kandidato na inihanda
alinsunod sa Seksyon 13307 ng Kodigo sa mga Halalan.
(e) Ang paggasta ay ginagawa sa petsa ng pagbabayad ay ginagawa o sa
petsa na ang pagsasaalang-alang, kung mayroon, ay natanggap, alinman ang
mas maaga.
SEK. 5. Seksyon 82031 ng Kodigo sa Pamahalaan ay sinususugan
upang mabasang:
82031. Independiyenteng Paggasta
“Independiyenteng paggasta” ay nangangahulugang isang paggasta,
gaya ng nilinaw sa Seksyon 82025, subdibisyon (b), ginawa ng sinumang tao
kaugnay ng komunikasyon na malinaw na nagtataguyod ng paghalal o pagtalo
sa isang malinaw na tinukoy na kandidato; o ang pagiging karapat-dapat,
pagpasa o pagtalo ng isang malinaw na tinukoy na panukala, o ginawa nang
buo at sa konteskto, tiyak na humihimok ng isang partikular na resulta sa isang
halalan pero hindi ginawa sa, o sa kahilingan ng, o sa pakikipag-ugnayan sa
apektadong kandidato o komite.
SEK. 6. Seksyon 85203 ng Kodigo sa Pamahalaan ay
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pinawawalang-saysay.
85203. “Komite ng maliit na tagaambag” ay nangangahulugang isang
komite na nakakatugon sa lahat ng mga sumusunod na pamantayan:
(a) Ang komite ay naroroon na nang hindi kukulangin sa anim
na buwan.
(b) Ang komite ay tumatanggap ng mga kontribusyon mula sa 100 o
higit na tao.
(c) Walang isang tao na nag-ambag sa komite ng higit sa dalawang daang
dolyar ($200) kada taon ng kalendaryo.
(d) Ang komite ay gumagawa ng mga kontribusyon mula sa lima o higit
na kandidato.
SEK. 6.1. Seksyon 85205 ng Kodigo sa Pamahalaan ay
pinawawalang-saysay.
85205. “Komite ng partidong pampulitika” ay nangangahulugang isang
komite sentral ng estado o komite sentral ng county ng isang organisasyon
na nakakatugon sa mga iniaatas para sa pagkilala bilang isang partidong
pampulitika alinsunod sa Seksyon 5100 ng Kodigo sa mga Halalan.
SEK. 6.2. Seksyon 85206 ng Kodigo sa Pamahalaan ay
pinawawalang-saysay.
85206. “Mga pampublikong pera” ay may kahulugang katulad ng
nilinaw sa Seksyon 426 ng Kodigo Penal.
SEK. 6.3. Seksyon 85300 ng Kodigo sa Pamahalaan ay
pinawawalang-saysay.
85300. Walang pampublikong opisyal na dapat gumasta at walang
kandidato na dapat tumanggap ng anumang pampublikong pera para sa layunin
na maghangad ng inihahalal na katungkulan.
SEK. 6.4. Seksyon 85302 ng Kodigo sa Pamahalaan ay
pinawawalang-saysay.
85302. (a) Ang komite ng maliit na tagaambag ay hindi maaaring
gumawa sa sinumang kandidato para sa inihahalal na katungkulan sa estado na
iba sa kandidato para sa isang pambuong-estadong inihahalal na katungkulan,
at isang kandidato para sa inihahalal na katungkulan ng estado, na iba sa
isang kandidato para sa pambuong-estadong inihahalal na katungkulan ay
hindi maaaring tumanggap mula sa isang komite ng maliit na tagaambag, ng
anumang kontribusyon na may kabuuan na higit sa anim na libong dolyar
($6,000) kada halalan.
(b) Maliban sa isang kandidato para Gobernador, ang isang komite
ng maliit na tagaambag ay hindi maaaring gumawa sa sinumang kandidato
para sa inihahalal na katungkulan at maliban para sa isang kandidato para
Gobernador, ang isang kandidato para sa isang pambuong-estadong inihahalal
na katungkulan ay hindi maaaring tumanggap mula sa isang komite ng maliit
na tagaambag, ng anumang kontribusyon na may kabuuan na higit sa sampung
libong dolyar ($10,000) kada halalan.
(c) Ang isang komite ng maliit na tagaambag ay hindi maaaring gumawa
sa sinumang kandidato para Gobernador, ang isang kandidato para Gobernador
ay hindi maaaring tumanggap mula sa isang komite ng maliit na tagaambag, ng
anumang kontribusyon na may kabuuan na higit sa dalawampung libong dolyar
($20,000) kada halalan.
SEK. 6.5. Seksyon 85303 ng Kodigo sa Pamahalaan ay
pinawawalang-saysay.
85303. (a) Ang isang tao ay hindi maaaring gumawa sa alinmang
komite, iba sa komite ng partidong pampulitika, ang isang komite na iba sa
komite ng partidong pampulitika ay hindi maaaring tumanggap ng anumang
kontribusyon na may kabuuan na higit sa limang libong dolyar ($5,000 kada
taon ng kalendaryo para sa layunin na gumawa ng mga kontribusyon sa mga
kandidado para sa inihahalal na katungkulan sa estado.
(b) Ang isang tao ay hindi maaaring gumawa sa komite ng partidong
pampulitika, ang isang komite ng partidong pampulitika ay hindi maaaring
tumanggap ng anumang kontribusyon na may kabuuan na higit sa dalawampu’tlimang libong dolyar ($25,000 kada taon ng kalendaryo para sa layunin na
gumawa ng mga kontribusyon para sa suporta o pagtalo sa mga kandidato
para sa inihahalal na katungkulan sa estado. Sa kabila ng Seksyon 85312,
ang limitasyon ay umaaplay sa mga kontribusyong ginawa sa isang partidong
pampulitika na ginagamit para sa layunin na gumawa ng mga paggasta sa
kahilingan ng isang kandidato para sa inihahalal na katungkulan sa estado.
(c) Maliban kung itinatadhana sa Seksyon 85310, wala sa kabanatang ito
na dapat maglimita sa mga kontribusyon ng isang tao sa isang komite o komite
ng partidong pampulitika sa kondisyon na ang mga kontribusyon ay ginagamit
para sa mga layunin na iba sa paggawa ng mga kontribusyon sa mga kandidato;
para sa inihahalal na katungkulan sa estado.
(d) Wala sa kabanatang ito na naglilimita sa isang kandidato para
sa inihahalal na katungkulan sa estado na ilipat ang mga kontribusyon na
natanggap ng kandidato na sobra sa anumang halagang kailangan upang bayaran
ang mga gastos ng kandidato para sa mga aktibidad na may kaugnayan sa
halalan o paghawak ng katungkulan sa isang komite ng partidong pampulitika,
sa kondisyon na ang mga inilipat na kontribusyon ay ginagamit para sa mga
layunin na kaayon ng talataan (4) ng subdibisyon (b) ng Seksyon 89519.
SEK. 6.6. Seksyon 85304 ng Kodigo sa Pamahalaan ay
pinawawalang-saysay.
85304. (a) Ang isang kandidato para sa inihahalal na katungkulan
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sa estado o isang inihalal na opisyal ng estado ay maaaring magtatag ng
nakahiwalay na kuwenta upang bayaran ang mga bayad sa abugado at ibang
mg kaugnay na legal na gastos ng kandidato o legal na depensa ng opisyal kung
ang kandidato o opisyal ay napapailalim sa o higit na mga pamamaraang sibil
o pangkrimen o mga pamamaraang pampangasiwaan na lumitaw na tuwiran
mula sa pagsasagawa ng kampanya sa halalan, ang proseso ng paghalal, o
sa pagganap ng mga gawaing pampamahalaan at tungkulin ng opisyal. Ang
mga pondong ito ay maaari lamang gamitin upang bayaran ang mga bayad sa
abugado at ibang mga kaugnay na legal na gastos.
(b) Ang isang kandidato ay maaaring tumanggap ng mga kontribusyon
sa kuwentang ito na hindi napapailalim sa mga limitasyon sa kontribusyon na
nakalagay sa artikulong ito. Gayunman, lahat ng kontribusyon ay dapat iulat sa
isang paraan na itinakda ng komisyon.
(c) Sa sandaling ang legal na pagtatalo ay nalutas, dapat alisin ng kadidato
ang anumang mga pondo na natitira pagkaraan na ang lahat ng gastos na
kaugnay ng pagtatalo ay nagamit para sa isa o higit na layunin sa mga talataan
(1) hanggang (5), inklusibo, subdibisyon (b) ng Seksyon 89519.
SEK. 6.7. Seksyon 85305 ng Kodigo sa Pamahalaan ay
pinawawalang-saysay.
85305. Ang isang kandidato para sa inihahalal na katungkulan sa estado
o komite na kinokontrol ng kandidatong iyon ay hindi maaaring gumawa ng
anumang kontribusyon sa sinumang ibang kandidato para sa inihahalal na
katungkulan sa estado na sobra sa mga limitasyong nakalagay sa subdibibisyon
(a) ng Seksyon 85301.
SEK. 7. Seksyon 85306 ng Kodigo sa Pamahalaan ay sinususugan
upang mabasang:
85306. Ang paglipat ng mga Pondo mula sa Isang Kinokontrol ng
Komite patungo sa Kinokontrol na Komite ng Kaparehong Kandidato; Paguugnay sa mga Partikular na Tagaambag; mga Pondo na Hawak Bago ang
mga Tinukoy na Petsa
(a) Ang isang kandidato ay maaaring maglipat ng mga pondo sa kampanya
mula sa isang kinokontrol na komite patungo sa isang kinokontrol na komite
para sa inihalalal na katungkulan sa estado ng kaparehong kandidato. Ang mga
kontribusyon na inilipat ay dapat na iugnaysa mga partikular na tagaambag
na ginagamit ang “huling pumasok, unang lalabas” o “unang pumasok, unang
lalabas” na paraan ng pagtutuos, at ang mga inugnay na kontribusyon kapag
isinama sa lahat ng ibang kontribusyon mula sa kaparehong tagaambag ay hindi
maaaring humigit sa mga limitasyong nakalagay sa Seksyon 85301 o 85302.
(b) Sa kabila ng subdibisyon (a), ang isang (a) Ang isang kandidato
para sa inihahalal na katungkulan sa estado, iba sa isang kandidato para sa
pambuong-estadong inihahalal na katungkulan, na humahawak ng mga pondo
sa kampanya noong Enero 1, 2001, ay maaaring gumamit ng mga pondong ito
upang maghangad ng inihahalal na katungkulan nang hindi iniuugnay ang mga
pondo sa isang partikular na tagaambag.
(c) Sa kabila ng subdibisyon (a), ang isang (b) Ang isang kandidato
para sa inihahalal na katungkulan sa estado na humahawak ng mga pondo sa
kampanya noong Nobyembre 6, 2002, ay maaaring gumamit ng mga pondong
ito upang maghangad ng inihahalal na katungkulan nang hindi iniuugnay ang
mga pondo sa mga partikular na tagaambag.
(c) Sa kabila ng Seksyon 91137, ang isang kandidato ay maaaring
maglipat ng mga pondo nang walang limitasyon mula sa isang komite ng
panukala sa balota na kinokontrol ng kandidato patungo sa isang komite sa
panukala sa balota na kinokontrol ng kaparehong kandidato.
SEK. 8. Seksyon 85314 ng Kodigo sa Pamahalaan ay
pinawawalang-saysay.
85314. Ang mga limitasyon sa kontribusyon ng kabanatang ito ay
umaaplay sa mga espesyal na halalan at umaaplay sa mga espesyal na halalan ng
mga nanguna. Ang isang espesyal na hahalan at isang espesyal na halalan ng mga
nanguna ay magkakahiwalay na halalan para sa mga layunin ng kontribusyon at
boluntaryong limitasyon sa paggasta na nakalagay sa kabanatang ito.
SEK. 8.1. Seksyon 85317 ng Kodigo sa Pamahalaan ay
pinawawalang-saysay.
85317. Sa kabila ng subdibisyon (a) ng Seksyon 85306, ang isang
kandidato para sa inihahalal na katungkulan sa estado ay maaaring dalhin ang
mga kontribusyon na nalikom na kaugnay ng isang halalan para sa inihahalal na
katungkulan sa estado; upang bayaran ang mga paggasta sa kampanya kaugnay
ng kasunod na halalan para sa kaparehong inihahalal na katungkulan sa estado.
SEK. 8.2. Seksyon 85318 ng Kodigo sa Pamahalaan ay
pinawawalang-saysay.
85318. Ang isang kandidato para sa inihahalal na katungkulan sa estado
ay maaaring lumikom ng mga kontribusyon para sa isang pangkalahatang halalan
bago ang primaryang halalan, at para sa isang espesyal na pangkalahatang
halalan bago ang isang espesyal na primaryang halalan, para sa kaparehong
inihahalal na katungkulan sa estado na naglalaan ng mga kontribusyong
ito at ginagamit ang mga kontribusyong ito para sa pangkalahatang halalan
at espesyal na pangkalahatang halalan. Kung ang isang kandidato para
sa inihahalal na katungkulan sa estado ay natalo sa primaryang halalan o
espesyal na primaryang halalan, o umurong mula sa pangkalahatang halalan
o espesyal na pangkalahatang halalan, ang mga pondo ng pangkalahatang
halalan o espesyal na pangkalahating halalan ay dapat ibalik sa mga tagaambag
batay sa proporsiyon ibinawas ang mga gugulin na kaugnay ng paglikom at

pangangasiwa ng mga kontribusyon sa pangkalahatang halalan at espesyal na
pangkalahatang halalan. Sa kabila ng Seksyon 85201, ang mga kandidato para
sa inihahalal na katungkulan sa estado ay maaaring magtatag ng nakahiwalay na
mga kuwenta ng kontribusyon sa kampanya para sa primarya at pangkalahatang
halalan at espesyal na pangkalahatang halalan.
SEK. 8.3. Seksyon 85400 ng Kodigo sa Pamahalaan ay
pinawawalang-saysay.
85400. (a) Ang isang kandidato para sa inihahalal na katungkulan
sa estado, iba sa Lupon ng Pamamahala ong Sistema sa Pagreretirong mga
Pampublikong Empleyado, na boluntaryong tumanggap ng mga limitasyon sa
paggasta ay hindi maaaring gumawa ng mga paggasta sa kampanya na higit sa
mga sumusunod:
(1) Para sa isang kandidato ng Asembleya, apat na raang libong
dolyar ($400,000) sa primarya o espesyal na primaryang halalan at
pitong daang libong dolyar ($700,000) sa pangkalahatan o espesyal na
pangkalahatang halalan.
(2) Para sa isang kandidato sa Senado, anim na raang libong
dolyar ($600,000) sa primarya o espesyal na primaryang halalan at
siyam na raang libong dolyar ($900,000) sa pangkalahatan o espesyal na
pangkalahatang halalan.
(3) Para sa isang kandidato sa Lupon ng Pagpapantay ng Estado,
isang milyong dolyar ($1,000,000) sa primarya o espesyal na primaryang
halalan at isang milyon limang daang libong dolyar ($1,500,000) sa
pangkalahatang halalan.
(4) Para sa isang pambuong-estadong kandidato na iba sa isang kandidato
para Gobernador o sa Lupon ng Pagpapantay ng Estado, apat na milyong dolayar
($4,000,000) sa primaryang halalan at anim na milyong dolyar ($6,000,000) sa
pangkalahatang halalan.
(5) Para sa isang kandidato sa para sa Gobernador, anim na milyong
dolyar ($6,000,000) sa primaryang halalan at sampung milyong dolyar
($10,000,000) sa pangkalahatang halalan.
(b) Para sa mga layunin ng seksyong ito, ang “mga paggasta sa kampanya”
ay may kahulugan na katulad ng “mga aktibidad na kaugnay na halalan” gaya
ng pagpapakahulugan sa mga sugnay (i) hanggang (vi), inklusibo, at sugnay
(viii) ng subtalataan (C) ng talataan (2) ng subdibisyon (b) ng Seksyon 82015.
(c) Ang isang paggasta sa kampanya na ginawa ng isang partidong
pampulitika sa ngalan ng isang kandidato ay hindi maaaring iugnay sa mga
limitasyon sa mga paggasta sa kampanya na nakalagay sa seksyong ito.
SEK. 8.4. Seksyon 85401 ng Kodigo sa Pamahalaan ay
pinawawalang-saysay.
85401. (a) Ang bawat kandidato para sa inihahalal na katungkulan
ng estado ay dapat magharap ng isang pahayag ng pagtanggap o pagtanggi
sa boluntaryong limitasyon sa paggasta na nakalagay sa Seksyon 85400
sa panahon na siya ay nagharap ng pahayag ng hangarin na tinukoy sa
Seksyon 85200.
(b) Ang isang kandidato ay maaari, hanggang sa huling araw ng
paghaharap ng mga papel ng nominasyon na nakalagay sa Seksyon 8020
ng Kodigo sa mga Halalan, baguhin ang kanyang pahaya ng pagtanggap o
pagtanggi sa boluntaryong limitasyon sa paggasta na hindi siya lumampas
sa mga boluntaryong limitasyon sa paggasta. Ang isang kandidato ay hindi
maaaring baguhin ang kanyang pahayag ng pagtanggap o pagtanggi sa mga
boluntaryong limitasyon sa paggasta nang higit sa dalawang beses pagkaraan
ng unang paghaharap ng kandidato ng pahayag ng hangarin para sa halalang
iyon at katungkulan.
(c) Sinumang kandidato para sa inihahalal na katungkulan na tumangging
tanggapin ang mga boluntaryong limitasyon sa paggasta pero hindi rin humigit
sa mga limitasyon sa primarya, espesyal na primarya, o espesyal na halalan,
ay maaaring magharap ng isang pahayag ng pagtanggap ng mga limitasyon sa
paggasta para sa isang pangkalahatan o espesyal na halalan ng mga nanguna
sa loob ng 14 na araw kasunod ng primarya, espesyal na primarya, o espesyal
na halalan.
(d) Sa kabila ng Seksyon 81004.5 o anumang ibang tadhana ng titulong
ito, ang isang kandidato ay hindi maaaring magbago ng kanyang pahayag
ng pagtanggap o pagtanggi sa boluntaryong limitasyon sa paggasta na iba sa
itinatadhana ng seksyong ito at ng Seksyon 85402.
SEK. 8.5. Seksyon 85402 ng Kodigo sa Pamahalaan ay
pinawawalang-saysay.
85402. (a) Sinumang kandidato para sa inihahalal na katungkulan sa
estado na nagharap ng isang pahayag na tumatanggap ng boluntaryong limitasyon
sa paggasta ay hindi napapailalim sa mga limitasyong ito kung ang isang
kasalungat na kandidato ay nag-aambag ng mga personal na pondo sa kanyang
sariling kampanya na higit sa mga limitasyong nakalagay sa Seksyon 85400.
(b) Ang komisyon ay dapat mag-atas sa pamamagitan ng regulasyon ng
napapanahong paunawa ng mga kandidato sa inihahalal na katungkulan sa estado
na gumawa ng mga personal na kontribusyon sa kanilang sariling kampanya.
SEK. 8.6. Seksyon 85403 ng Kodigo sa Pamahalaan ay
pinawawalang-saysay.
85403. Sinumang kandidato na nagharap ng isang pahayag ng
pagtanggap alinsunod sa Seksyon 85401 at gumawa ng mga paggasta sa
kampanya na higit sa mga limitasyon na napapailalim sa mga remedyo sa
Kabanata 3 (nagsisimula sa Seksyon 83100) at Kabanata 11 (nagsisimula sa
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Seksyon 91000).
SEK. 8.7. Seksyon 85501 ng Kodigo sa Pamahalaan ay
pinawawalang-saysay.
85501. Ang isang kinokontrol na komite ng isang kandidato ay hindi
maaaring gumawa ng mga independiyenteng paggasta at hindi maaaring
mag-ambag ng mga pondo sa ibang komite para sa layunin na gumawa ng
mga independiyenteng paggasta upang suportahan o salungatin ang ibang
mga kandidato.
SEK. 8.8. Seksyon 85600 ng Kodigo sa Pamahalaan ay
pinawawalang-saysay.
85600. Ang Kalihim ng Estado ay dapat magtalaga sa pamplet ng
balota ng estado ang mga kandidato para sa pambuong-estadong inihahalal na
katungkulan, gaya ng nilinaw sa Seksyon 82053, na boluntaryong sumang-ayon
sa mga limitasyon sa paggasta na nakalagay sa Seksyon 85400. Ang mga lokal
na opisyal sa mga halalan ay dapat magtalaga sa impormasyon sa botante na
bahagi ng pamplet ng balota ang mga kandidato para sa Senado ng Estado at
Asembleya na boluntaryong sumang-ayon sa mga limitasyon sa paggasta na
nakalagay sa Seksyon 85400.
SEK. 8.9. Seksyon 85601 ng Kodigo sa Pamahalaan ay
pinawawalang-saysay.
85601. (a) Ang isang kandidato para sa pambuong-estadong inihahalal
na katungkulan, gaya ng nilinaw sa Seksyon 82053, na tumanggap ng mga
boluntaryong limitasyon sa paggasta na nakalagay sa Seksyon 85400 ay
maaaring bumili ng espasyo upang maglagay ng isang pahayag sa pamplet ng
balota ng estado na hindi hihigit sa 250 salita. Ang pahayag ay hindi maaaring
gumawa ng anumang pagtukoy sa sinumang kalaban ng kandidato. Ang pahayag
na ito ay dapat isumite alinsunod sa mga takdang panahon at mga pamamaraang
inilagay ng Kalihim ng Estado para sa paghahanda ng mga pamplet ng balota
ng estado.
(b) Sa kabila ng subdibisyon (e) ng Seksyon 88001 ng kodigong ito o
subdibisyon (e) ng Seksyon 9084 ng Kodigo sa mga Halalan, sa at pagkaraan
ng Nobyembre 6, 2002, ang Kalihim ng Estado ay hindi maaaring magsama
sa pamplet ng balota ng estado ang isang pahayag mula sa isang kandidato na
hindi boluntaryong sumang-ayon sa mga limitasyon sa paggasta na nakalagay
sa Seksyon 85400.
(c) Ang isang kandidato para sa Senado ng Estado o Asembleya
na tumanggap ng mga boluntaryong limitasyon sa paggasta na nakalagay
sa Seksyon 85400 ay maaaring bumili ng espasyo upang maglagay ng
isang pahayag sa pamplet ng balota ng estado na hindi hihigit sa 250
salita. Ang pahayag ay hindi maaaring gumawa ng anumang pagtukoy sa
sinumang kalaban ng kandidato. Ang pahayag ay dapat isumite alinsunod
sa mga takdang panahon at mga pamamaraang nakalagay sa Kodigo sa
mga Halalan para sa paghahanda ng impormasyon sa botante na bahagi ng
halimbawang balota.
SEK. 8.10. Seksyon 85702 ng Kodigo sa Pamahalaan ay
pinawawalang-saysay.
85702. Ang isang inihalal na opisyal ng estado o kandidato para sa
inihahalal na katungkulan sa estado ay hindi maaaring tumanggap ng isang
kontribusyon mula sa isang tagalobi, at ang isang tagalobi ay hindi maaaring
gumawa ng kontribusyon sa isang inihalal na opisyal ng estado o kandidato para
sa inihahal na katungkulan sa estado, kung ang tagalobing iyon ay nakarehistro
na maglobi sa ahensiya ng pamahalaan na ang kandidato ay naghahangad na
mahalal o ang ahensiya ng pamahalaan ng inihalal na opisyal ng estado.
SEK. 9. Seksyon 23151 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis ay sinususugan
upang mabasang:
23151. Pagpapataw ng buwis sa pribilehiyo; mga Antas
(a) Hindi kasama ang mga bangko at mga pinansiyal na korporasyon, ang
bawat korporasyon na nagnenegosyo sa loob ng mga hangganan ng estadong
ito at hindi malinaw na inilibre sa pagbubuwis ng mga tadhana ng Konstitusyon
ng estadong ito o ng bahagi nito, ay dapat na magbayad ng taun-taon sa
estado, para sa pribilehiyo ng paggamit ng mga prangkisya ng korporasyon
sa loob ng estado, isang buwis alinsunod sa o sinusukat ng netong kita nito, na
kukuwentahin sa antas na 7.6 porsiyento sa batayan ng netong kita nito para
sa kasunod na naunang taon ng kita, o kung mas malaki, ang pinakamababang
buwis na tinukoy sa Seksyon 23153.
(b) Para sa mga taon ng kalendaryo o pananalapi na natatapos pagkaraan
ng Hunyo 30, 1973, ang antas ng buwis ay dapat na 9 na porsiyento sa halip na
7.6 na porsiyento gaya ng itinatadhana ng subdibisyon (a).
(c) Para sa mga taon ng kalendaryo o pananalapi na natapos noong 1980
hanggang 1986, inklusibo, ang antas ng buwis ay dapat na 9.6 na porsiyento.
(d) Para sa mga taon ng kalendaryo o pananalapi na natapos noong 1987
hanggang 1996, inklusibo, at para sa anumang kita na nagsisimula bago ang
Enero 1, 1997, ang antas ng buwis ay dapat na 9.3 porsiyento.
(e) Para sa taon ng kita na nagsisimula sa o pagkaraan ng Enero 1, 1997,
ang antas ng buwis ay dapat na 8.84 na porsiyento. Ang pagbabago sa antas na
itinatadhana sa subdibisyong ito ay dapat gawin nang pag-aayon sa proporsiyon
na iniaatas ng Seksyon 24251.
(f)(1) Para sa unang nabubuwisang taon na nagsisimula sa o pagkaraan
ng Enero 1, 2000, ang buwis na ipinapataw sa ilalim ng seksyong ito ay dapat
na ang halaga ng pareho ng mga sumusunod:
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(A) Isang buwis alinsunod sa o sinusukat ng netong kita, na kukuwentahin
sa antas na 8.84 porsiyento na batay sa netong kita para sa kasunod na naunang
taon ng kita, pero hindi kukulangin sa pinakamababang buwis na tinukoy sa
Seksyon 23153.
(B) Isang buwis alinsunod sa o sinusukat ng netong kita, na
kukuwentahin sa antas na 8.84 na porsiyento na batay sa netong kita para
sa unang nabubuwisang taon na nagsisimula sa o pagkaraan ng Enero
1, 2000, pero hindi kukulangin sa pinakamababang buwis na tinukoy sa
Seksyon 23153.
(2) Maliban sa itinatadhana sa talataan (1), para sa nabubuwisang mga
taon na nagsisimula sa o pagkaraan ng Enero 1, 2000, ang buwis na ipinapataw
sa ilalim ng seksyong ito ay dapat na isang buwis alinsunod sa o sinusukat
ng netong kita, upang kuwentahin sa antas na 8.84 porsiyento na batay sa
netong kita para sa nabubuwisang taon na iyon, pero hindi kukulangin sa
pinakamababang buwis na tinukoy sa Seksyon 23153.
(g)(1) Para sa unang nabubuwisang taon na nagsisimula sa o pagkaraan
ng Enero 1,2007, ang buwis na ipinapataw sa ilalim ng seksyong ito ay dapat
na ang halaga ng pareho ng mga sumusunod:
(A) Isang buwis alinsunod sa o sinusukat ng netong kita, na kukuwentahin
sa antas na 9.04 porsiyento na batay sa netong kita para sa kasunod na naunang
taon ng kita, pero hindi kukulangin sa pinakamababang buwis na tinukoy sa
Seksyon 23153.
(B) Isang buwis alinsunod sa o sinusukat na netong kita, na
kukuwentahin sa antas na 9.04 porsiyento na batay sa netong kita para
sa unang nabubuwisang taon na nagsisimula sa o pagkaraan ng Enero
1, 2007, pero hindi kukulangin sa pinakamababang buwis na tinukoy sa
Seksyon 23153.
(2) Maliban sa itinatadhana sa talataan (1), para sa nabubuwisang
mga taon na nagsisimula sa o pagkaraan ng Enero 1, 2007, ang buwis na
ipinapataw sa ilalim ng seksyong ito ay dapat na isang buwis alinsunod sa o
sinusukat ng netong kita, upang kuwentahin sa antas na 9.04 na porsiyento na
batay sa netong kita para sa nabubuwisang taon na iyon, pero hindi kukulangin
sa pinakamababang buwis na tinukoy sa Seksyon 23153.
SEK. 9.1. Seksyon 23181 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis ay
sinususugan upang mabasang:
23181. Taunang buwis sa mga bangko
(a) Maliban kung itinatadhana rito, ang taunang buwis ay ipinapataw rito
sa bawat bangkong nagnenegosyo sa loob ng mga hanggangan ng estadong ito
alinsunod sa o sinusukat ng netong kita, batay sa netong kita para sa kasunod na
naunang taon ng kita sa antas na itinatadhana sa ilalim ng Seksyon 23186.
(b) Kung ang isang bangko ay nagsimulang magnegosyo at tumigil
sa pagnenegosyo sa kaparehong nabubuwisang taon, ang buwis para sa
naturang nabubuwisang taon ay dapat na alinsunod sa o sinusukat ng
netong kita nito para sa naturang taon, sa antas na itinatadhana sa ilalim ng
Seksyon 23186.
(c) Tungkol sa isang bangko, iba sa isang bangkong inilarawan sa
subdibisyon (b), na natapos magnegosyo pagkaraan ng Disyembre 31, 1972,
ang buwis para sa nabubuwisang taon ng pagtigil ay dapat na:
(1) Alinsunod sa o sinusukat sa netong kita para sa kasunod na naunang
taon ng kita, na kukuwentahin sa antas na itinakda sa Seksyon 23186, at
(2) Alinsunod sa o sinusukat sa netong kita para sa taon ng kita na ang
bangko ay tumigil magnegosyo, na kukuwentahin sa antas na itinakda sa
Seksyon 23186.
(d) Sa kaso ng isang bangko na tumigil sa pagnenegosyo bago ang Enero
1, 1973, pero binuwag o umurong sa naturang petsa o pagkaraan, ang buwis
para sa nabubuwisang taon ng pagbuwag o pag-urong ay dapat na alinsunod
sa o sinusukat ng netong kita para sa taon ng kita na ang bangko ay tumigil sa
pagnenegosyo, maliban kung ang naturang kita ay naunang isinama sa pagsukat
ng buwis para sa anumang nabubuwisang taon, na kukuwentahin sa antas na
itinakda sa ilalim ng Seksyon 23186 para sa nabubuwisang taon ng pagbuwag
o pag-urong.
(e) Nagsisimula sa mga taon ng kita na matatapos sa 1980, ang bawat
bangko ay dapat magbayad sa estado ng isang pinakamababang buwis
(ipinapasiya alinsunod sa Seksyon 23153) o ang sinusukat na buwis na
ipinapataw sa kita nito, alinman ang mas malaki.
(f)(1) Para sa unang nabubuwisang taon na nagsisimula sa o pagkaraan ng
Enero 1, 2000, ang buwis na ipinapataw sa ilalim ng seksyong ito ay dapat na
ang halaga ng pareho ng mga sumusunod:
(A) Isang buwis alinsunod sa o sinusukat ng netong kita, na kukuwentahin
sa antas na itinatadhana sa ilalim ng Seksyon 23186 na batay sa netong kita para
sa kasunod na naunang taon ng kita, pero hindi kukulangin sa pinakamababang
buwis na tinukoy sa Seksyon 23153.
(B) Isang buwis alinsunod sa o sinusukat ng netong kita, na kukuwentahin
sa antas na itinatadhana sa ilalim ng Seksyon 23186 na batay sa netong kita para
sa unang nabubuwisang taon na nagsisimula sa o pagkaraan ng Enero 1, 2000,
pero hindi kukulangin sa pinakamababang buwis na tinukoy sa Seksyon 23153.
(2) Maliban sa itinatadhana sa talataan (1), para sa nabubuwisang mga taon
na nagsisimula sa o pagkaraan ng Enero 1, 2000, ang buwis na ipinapataw sa
ilalim ng seksyong ito ay dapat na isang buwis alinsunod sa o sinusukat ng netong
kita, upang kuwentahin sa antas na itinatadhana sa ilalim ng Seksyon 23186
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porsiyento na batay sa netong kita para sa nabubuwisang taon na iyon, pero hindi
kukulangin sa pinakamababang buwis na tinukoy sa Seksyon 23153.
(g)(1) Para sa unang nabubuwisang taon na nagsisimula sa o pagkaraan
ng Enero 1, 2007, ang buwis na ipinapataw sa ilalim ng seksyong ito ay dapat
na ang halaga ng pareho ng mga sumusunod:
(A) Isang buwis alinsunod sa o sinusukat ng netong kita, na kukuwentahin
sa antas na 11.04 porsiyento na batay sa netong kita para sa kasunod na
naunang taon ng kita, pero hindi kukulangin sa pinakamababang buwis na
tinukoy sa Seksyon 23153.
(B) Isang buwis alinsunod sa o sinusukat na netong kita, na
kukuwentahin sa antas na 11.04 porsiyento na batay sa netong kita para
sa unang nabubuwisang taon na nagsisimula sa o pagkaraan ng Enero
1, 2007, pero hindi kukulangin sa pinakamababang buwis na tinukoy sa
Seksyon 23153.
(2) Maliban sa itinatadhana sa talataan (1), para sa nabubuwisang
mga taon na nagsisimula sa o pagkaraan ng Enero 1, 2007, ang buwis na
ipinapataw sa ilalim ng seksyong ito ay dapat na isang buwis alinsunod sa o
sinusukat ng netong kita, upang kuwentahin sa antas na 11.04 na porsiyento na
batay sa netong kita para sa nabubuwisang taon na iyon, pero hindi kukulangin
sa pinakamababang buwis na tinukoy sa Seksyon 23153.
SEK. 9.2. Seksyon 23183 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis ay
sinususugan upang mabasang:
23183. Mga pinansiyal na korporasyon; Taunang buwis; Pagsukat
batay sa kita; Antas
(a) Para sa nabubuwisang taon na nagsisimula bago ang Enero 1, 2000,
isang taunang buwis na ipinapataw rito sa bawat pinansiyal na korporasyon
na nagnenegosyo sa loob ng mga hangganan ng estadong ito at nabubuwisan
sa ilalim ng mga tadhana ng Seksyon 27 ng Artikulo XIII ng Konstitusyon ng
estadong ito, para sa pribilehiyo na paggamit ng mga prangkisya ng korporasyon
sa loob ng estadong ito, alinsunod sa o sinusukat ng netong kita, batay sa netong
kita para sa kasunod na naunang taon ng kita sa antas na itinatadhana sa ilalim
Seksyon 23186.
(b) Para sa mga layunin ng artikulong ito, ang katawagang “pinansiyal
na korporasyon” ay hindi kasama ang anumang korporasyon, kabilang ang
lubos na pag-aaring sangay ng isang bangko o kompanyang humahawak ng
bangko, kung ang pangunahing negosyo ng naturang entidad ay binubuo ng
pagpapaarkila ng nahahawakang personal na ari-arian.
(c)(1)Para sa unang nabubuwisang taon na nagsisimula sa o pagkaraan ng
Enero 1, 2000, ang buwis na ipinapataw sa ilalim ng seksyong ito ay dapat na
ang halaga ng pareho ng mga sumusunod:
(A) Isang buwis alinsunod sa o sinusukat ng netong kita, na kukuwentahin
sa antas na itinatadhana sa ilalim ng Seksyon 23186 na batay sa netong kita para
sa kasunod na naunang taon ng kita, pero hindi kukulangin sa pinakamababang
buwis na tinukoy sa Seksyon 23153.
(B) Isang buwis alinsunod sa o sinusukat ng netong kita, na kukuwentahin
sa antas na itinatadhana sa ilalim ng Seksyon 23186 na batay sa netong kita para
sa unang nabubuwisang taon na nagsisimula sa o pagkaraan ng Enero 1, 2000,
pero hindi kukulangin sa pinakamababang buwis na tinukoy sa Seksyon 23153.
(2) Maliban sa itinatadhana sa talataan (1), para sa nabubuwisang mga
taon na nagsisimula sa o pagkaraan ng Enero 1, 2000, ang buwis na ipinapataw
sa ilalim ng seksyong ito ay dapat na isang buwis alinsunod sa o sinusukat ng
netong kita, upang kuwentahin sa antas na itinatadhana sa ilalim ng Seksyon
23186 porsiyento na batay sa netong kita para sa nabubuwisang taon na iyon,
pero hindi kukulangin sa pinakamababang buwis na tinukoy sa Seksyon 23153.
(d)(1) Para sa unang nabubuwisang taon na nagsisimula sa o pagkaraan
ng Enero 1, 2007, ang buwis na ipinapataw sa ilalim ng seksyong ito ay dapat
na ang halaga ng pareho ng mga sumusunod:
(A) Isang buwis alinsunod sa o sinusukat ng netong kita, na kukuwentahin
sa antas na 11.04 porsiyento na batay sa netong kita para sa kasunod na
naunang taon ng kita, pero hindi kukulangin sa pinakamababang buwis na
tinukoy sa Seksyon 23153.
(B) Isang buwis alinsunod sa o sinusukat na netong kita, na
kukuwentahin sa antas na 11.04 porsiyento na batay sa netong kita para
sa unang nabubuwisang taon na nagsisimula sa o pagkaraan ng Enero
1, 2007, pero hindi kukulangin sa pinakamababang buwis na tinukoy sa
Seksyon 23153.
(2) Maliban sa itinatadhana sa talataan (1), para sa nabubuwisang
mga taon na nagsisimula sa o pagkaraan ng Enero 1, 2007, ang buwis na
ipinapataw sa ilalim ng seksyong ito ay dapat na isang buwis alinsunod sa o
sinusukat ng netong kita, upang kuwentahin sa antas na 11.04 na porsiyento na
batay sa netong kita para sa nabubuwisang taon na iyon, pero hindi kukulangin
sa pinakamababang buwis na tinukoy sa Seksyon 23153.
SEK. 9.3. Seksyon 23501 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis ay
sinususugan upang mabasang:
23501. Taunang buwis na ipinapataw; mga Antas
(a) Dapat may ipataw sa bawat korporasyon, iba sa isang bangko,
para sa bawat nabubuwisang taon, na isang buwis sa antas na 7.6 porsiyento
sa netong kita na galing sa mga pinagkukunan sa loob ng estadong ito
sa o pagkaraan ng Enero 1, 1937, iba sa kita para sa alinmang panahon na
ang korporasyon ay napapailalim sa pagbubuwis sa ilalim ng Kabanata

2 (nagsisimula sa Seksyon 23101), alinsunod sa o sinusukat sa netong
kita nito.
(b) Para sa mga taon ng kalendaryo o pananalapi na natatapos pagkaraan
ng Hunyo 30, 1973, ang antas ng buwis ay dapat na 9 na porsiyento sa halip na
7.6 na porsiyento gaya ng itinatadhana ng subdibisyon (a).
(c) Para sa mga taon ng kalendaryo o pananalapi na natatapos pagkaraan
ng Disyembre 31, 1979, ang antas ng buwis ay dapat na ang antas na tinukoy sa
mga taong iyon ng Seksyon 23151.
(d) Para sa mga taon ng kalendaryo o pananalapi na natatapos
pagkaraan ng Disyembre 31, 2006, ang antas ng buwis ay dapat na ang antas
na tinukoy sa mga taong iyon ng Seksyon 23151.
SEK. 9.4. Seksyon 23811 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis ay
sinususugan upang mabasang:
23811. Buwis sa kita sa pasibong pamumuhunan na kaugnay ng mga
pinagkukunan sa California
Maliban kung itinatadhana sa seksyong ito, sa pamamagitan nito ay
ipinapataw ang isang buwis sa kita sa pasibong pamumuhunan na kaugnay
ng mga pinagkukunan sa California, ipinapasiya alinsunod sa mga tadhana ng
Seksyon 1375 ng Kodigo sa Panloob na Kita, kaugnay ng buwis na ipinataw sa
kita sa pasibong pamumuhunan, gaya ng ginawan ng pagbabago ng seksyong ito.
Para sa mga nabubuwisang taon na nagsisimula sa o pagkaraan ng Enero 1,
2007, ang buwis na ipinataw sa kita sa pasibong pamumuhunan ay dapat itaas
mula 1.5 porsiyento patungo sa 1.66 na porsiyento ng nabubuwisang netong kita
sa pasibong pamumuhunan para sa kasunod na naunang taon ng kita para sa
mga korporasyon na may higit sa $50 milyong dolyar na kabuuang natanggap.
(a) Ang buwis na ipinapataw sa ilalim ng seksyong ito ay hindi maaaring
ipataw sa “S na korporasyon” na walang sobrang netong pasibong kita para
sa mga layunin ng pederal na pagbubuwis sa kita na ipinapasiya alinsunod sa
Seksyon 1375 ng Kodigo sa Panloob na Kita.
(b)(1) Ang antas ng buwis ay dapat na kapantay ng antas ng buwis na
ipinataw sa ilalim ng Seksyon 23151 sa halip ng Seksyon 11(b) ng Kodigo sa
Panloob na Kita.
(2) Sa kaso ng isang “S na korporasyon” na isa ring pinansiyal na
korporasyon, ang antas na buwis na tinukoy sa talataan (1) ay dapat itaas ng
sobra sa antas na ipinataw sa ilalim ng Seksyon 23183 sa antas na ipinataw sa
ilalim ng Seksyon 23151.
(c) Seksyon 1375(c)(l) ng Kodigo sa Panloob na Kita, na may kaugnayan
sa mga kredito, ay ginawan ng pagbabago upang magtadhana na ang buwis na
ipinapataw sa ilalim ng subdibisyon (a) ay hindi maaaring bawasan ng anumang
kreditong ipinahihintulot sa bahaging ito.
(d) Ang katawagang “subkabanatang C na kita at tubo” o “natipong kita
at tubo” gaya ng pagkakagamit sa Seksyon 1375 ng Kodigo sa Panloob na Kita
ay dapat mangahulugan na “subkabanata na C na kita at tubo” ng korporasyon
na kaugnay na mga pinagkukunan sa California na ipinapasiya sa ilalim ng
bahaging ito, ginawan ng pagbabago sa subdibisyon (e).
(e)(1) Sa kaso ng korporasyon na isang “S na korporasyon” para sa mga
layunin ng bahaging ito para sa unang nabubuwisang taon na ang ito ay may
bisa ang isang balidong pederal na S na halalan, dapat magpahintulot bilang
kabawasan sa pagpapasiya ng “subkabanata C na kita at tubo” ng korporasyon
sa pagsasara ng alinmang nabubuwisang taon ang halaga ng anumang pahintulot
naa dibidendo (gaya ng itinatadhana sa talataan (2)) na binabayaran pagkatapos
ng pagsasara ng nabubuwisang taon na iyon.
(2) Kung may pagpapasiya na ang korporasyon na inilarawan sa
talataan (1) ay may “subkabanata C na kita at tubo” sa pagsasara ng anumang
nabubuwisang taon, ang korporasyong iyon ay dapat na karapat-dapat na
mamahagi ng isang pahintulot na dibidendo sa mga kasosyo. Ang halaga ng
pahintulot na dibidendo ay hindi maaaring humigit sa pagkakaiba sa pagitan
ng “subkabanata C na kita at tubo” ng korporasyon na ipinapasiya sa ilalim
ng subdibisyon (d) sa pagsasara ng nabubuwisang taon na ang pagpapasiya
ay ginagawa at ang “subkabanata C na kita at tubo” ng korporasyon para
sa pederal na buwis sa kita sa kaparehong petsa. Ang isang pahintulot na
dibidendo ay dapat bayaran sa loob ng 90 araw ng petsa ng pagpapasiya na
ang korporasyon ay may “subkabanata C na kita at tubo.” Para sa layuning
ito, ang petsa ng pagpapasiya ay nangangahulugang ang petsa ng pagkakabisa
ng isang kasunduan sa pagsasara alinsunod sa Seksyon 19441, ang petsa ng
pagtasa ng buwis na ipinapataw ng seksyong ito ay naging pangwakas, o ang
petsa ng pagsasagawa ng korporasyon ng isang kasunduan sa Lupon ng Buwis
sa Prangkisya na may kaugnayan sa liabilidad para sa buwis na ipinapataw
ng seksyong ito. Para sa mga layunin ng Bahagi 10 (nagsisimula sa Seksyon
17001), Bahagi 10.2 (nagsisimula sa Seksyon 18401), at ang bahaging ito, ang
isang korporasyon ay dapat gumawa ng pagpili na itinatadhana sa Seksyon
1368(e)(3) ng Kodigo sa Panloob na Kita.
(3) Kung ang isang korporasyon ay namamahagi ng isang pahintulot na
dibidendo, ito ay dapat kumuha ng kabawasan na itinatadhana sa talataan (1)
sa paghaharap ng kahilingan sa Lupon ng Buwis sa Prangkisya sa loob ng 120
araw ng petsa ng pagpapasiya na tinukoy sa talataan (2).
(4) Ang pagkulekta ng buwis na ipinapataw ng seksyong ito mula sa
isang korporasyon na inilarawan sa talataan (2) ay dapat ipagpaliban sa 120
araw pagkaraan ng petsa ng pagpapasiya na tinukoy sa talataan (2). Kung ang
isang kahilingan ay ihinarap alinsunod sa talataan (3), ang pagkulekta ng buwis
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na iyon ay dapat na higit pang ipagpaliban hanggang sa petsa na ang kahilingan
ay ginawan ng aksyon ng Lupon ng Buwis sa Prangkisya.
(5) Kung ang isang kahilingan ay iniharap alinsunod sa talataan (3), ang
paggamit ng batas ng mga limitasyon sa paggawa ng mga pagtasa at aksyon para
sa pagkulekta ng buwis na ipinapataw ng seksyong ito ay dapat suspendihin para
sa dalawang taon pagkaraan ng petsa ng pagpapasiya na tinukoy sa talataan (2).
SEK. 10. Ang Seksyon 24586 ay idinaragdag sa Kodigo sa Kita at
Pagbubuwis, upang mabasang:
24586. (a) Ang Lupon ng Buwis sa Prangkisya ay dapat magpasiya
taun-taon ng kabuuang halaga ng mga bayad na nalilikha sa mga antas
ng buwis para sa mga taon ng buwis na magsisimula sa Enero 1, 2007,
at pagkaraan alinsunod sa Seksyon 23151, 23181, 23183, 23501, at
23811 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis, at pasabihan ang Kontroler ng
halagang iyon.
(b) Ang Kontroler ay dapat maglipat ng halagang ipinasiya sa ilalim
ng subdibisyon (a), ibinawas ang tuwiran, aktuwal na gastos ng Lupon ng
Buwis sa Prangkisya at ng Kontroler para sa pagkulekta at pangangasiwa
ng mga pondo sa ilalim ng artikulong ito, sa Pondo ng Malinis na Pera ng
California, itinatag alinsunod sa Seksyon 91133 ng Kodigo sa Pamahalaan,
para gamitin sa pagpopondo ng malinis at patas na halalan para sa mga
di-pederal na pambuong-estado at mga pambatasang halalan ng estado.
Pagkatapos ng paglalaan ng Lehislatura, ang Kontroler ay dapat maglipat ng
halaga ng pagbabayad para sa tuwirang aktuwal na gastos ng Lupon ng Buwis
sa Prangkisya at ng Opisina ng Kontroler sa pangangasiwa ng pondong ito.
(c) Ang lahat ng pondong idineposito sa Pondo ng Malinis na Pera
ng California ay dapat ilaan, alinsunod sa Seksyon 91133 ng Kodigo sa
Pamahalaan, sa Komisyon sa mga Patas na Gawaing Pampulitika para sa
pagbabayad para sa mga layunin at sa paraang inilarawan sa Seksyon 91133
ng Kodigo sa Pamahalaan.
(d) Ang seksyong ito ay dapat manatilihing may epekto hanggang
ang Kabanata 12 (nagsisimula sa Seksyon 91015) ng Titulo 9 ng Kodigo sa
Pamahalaan, kilala rin bilang Batas ng 2006 sa Malinis na Pera at mga Patas
na Halalan ng California, nag-aatas ng pagtatag at pagpapanatili ng Pondo ng
Malinis na Pera ng California.
SEK. 11. Walang pagbabayad na iniaatas ng batas na ito alinsunod sa
Seksyon 6 ng Artikulo XIII B ng Konstitusyon ng California dahil ang tanging
gastos na maaaring harapin ng isang lokal na ahensiya o distrito ng paaralan
ay mangyayari dahil ang batas na ito ay lumilikha ng isang bagong krimen o
pagsuway, nag-aalis ng isang krimen o pagsuway, o nagbabago ng parusa sa
isang krimen o pagsuway, sa loob ng kahulugan ng Seksyon 17556 ng Kodigo
sa Pamahalaan, mga pagbabago sa pagpapakahulugan ng isang krimen sa loob
ng kahulugan ng Seksyon 6 ng Artikulo XIII B ng Konstitusyon ng California.
SEK. 12. Ang kabanatang ito ay dapat ituring na magsususog sa
Batas ng 1974 sa Repormang Pampulitika na sinusugan at lahat ng tadhana
na hindi kasalungat ng kabanatang ito ay dapat umaplay sa mga tadhana ng
kabanatang ito.
SEK. 13. Kakayang Ihiwalay.
(a) Ang mga tadhana ng panukalang ito ay maaring ihiwalay. Kung may
tadhana o bahagi ng tadhana ng batas na ito o ang paggamit ng alinmang tadhana
ng batas na ito sa sinumang tao o pangyayari ay ipinasiyang walang-bisa ng
isang hukuman ng may-kakayahang hurisdiksiyon, ang pagkawalang-bisang
iyon ay hindi dapat makaapekto sa ibang mga tadhana o paggamit ng batas na
maaaring bigyan ng epekto nang wala ang walang-bisang tadhana o paggamit.
(b) Sa pagpapatibay ng panukalang ito, ang mga Tao ay partikular na
nagpahayag na ang tadhana ng batas na ito na nagdaragdag ng Seksyon 91139
sa Kodigo sa Pamahalaan ay dapat na maaaring ihiwalay mula sa natitirang
bahagi ng batas na ito, at ang mga Tao ay partikular na nagpahayag ng kanilang
naisin at hangarin na pagtibayin ang natitira sa batas na ito kahit na ang tadhana
ay hindi nabigyan ng buo o bahagi lamang na epekto. Tinatanggap ng mga
Tao na ang isang batas ng Montana na nagbabawal sa mga kontribusyon ng
korporasyon o paggasta na may kaugnayan sa isang halalan ng panukala sa
balota ay pinawalang-bisa noong 2000 ng isang hating lupon ng Ikasiyam na
Circuit na Hukuman ng Paghahabol sa Kamara de Komersiyo ng Montana v.
Argenbright, pero naniniwala na ang opinyon ng mayoriya sa kaso ay maling
nagbigay-kahulugan sa mga may-kaugnayang desisyon ng Korte Suprema
ng Estados Unidos sa lugar na ito at ang mas huling mga desisyon ng Korte
Supreme ay sumusuporta sa katwiran ng mga Tao para sa paglilimita sa paggasta
sa kampanya ng korporasyon upang maalis ang mga nakakabaluktot na epekto
ng kayamanan ng korporasyon sa proseso ng paghalal. Dagdag dito, ang mga
Tao ay nagpapatibay ng mga pagbabawal sa batas na ito batay sa mga rekord
na ebidensiya at kasaysayan ng mga halalan sa panukala sa balota sa California
na malakas na nagpapakita ng pangangailangan ng mahigpit na idinisenyong
kabawalan na nakasaad dito.
SEK. 14. Konstruksiyon at Susog
Ang batas na ito ay dapat malawak na bigyang-kahulugan upang makamit
ang mga layunin nito. Ang batas na ito ay maaaring susugan upang isulong
ang mga layunin ng isang batas, ipinasa sa bawat kapulungan sa pamamagitan
ng boto sa pagtawag sa mga pangalan na ipinasok sa talaan, dalawang-ikatlo
ng mga miyembro ay sumang-ayon at pinirmahan ng Gobernador, kung hindi
kukulangin sa 12 araw bago ang pagpasa sa bawat kapulungan ang panukalangbatas sa pangwakas na anyo ay inihatid sa Komisyon sa mga Makatarungang
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Gawain sa California para sa pamamahagi sa mga tagapagbalita at sa bawat
taon na humiling sa Komisyon na magpadala ng mga kopya ng mga naturang
panukalang-batas sa kanya. Anumang naturang susog ay dapat na kaayon
ng mga layunin at dapat isulong ang hangarin ng batas na ito. Sa kabila ng
tadhanang ito, ang mga susog upang mag-akma para sa mga pagbabago sa
halaga ng pamumuhay ay maaaring gawin alinsunod sa Seksyon 91145.
SEK. 15. Petsa ng Pagkakabisa
Ang batas na ito ay dapat magkabisa kaagad pagkatapos aprobahan ng
mga botante at dapat umaplay sa lahat ng halalang ginaganap sa o pagkaraan
ng Enero 1, 2007.
SEK. 16. Mga Kasalungat na Panukala sa Balota
(a) Kung may salungatan sa pagitan ng mga tadhana ng panukalang ito at
sa mga panukala ng alinmang ibang panukala na inaprobahan ng mga botante
sa kaparehong halalan, ang mga tadhana ng panukalang ito ay dapat magkabisa
maliban kung ang mga ito ay tuwiran at hindi maitutugmang kasalungat ng mga
tadhana ng naturang ibang panukala at ang ibang panukala ay tumanggap ng
mas maraming bilang ng mga botong sumasang-ayon.
(b) Kung may mga tadhana ng panukalang ito na napawalang-saysay
ng mga tadhana ng alinmang ibang kasalungat na panukala sa balota na
inaprobahan ng mga botante at nakatanggap ng mas maraming bilang ng mga
sumasang-ayong boto sa kaparehong halalan, at ang kasalungat na panukala sa
balota sa huli ay ipinasiyang walang-bisa, ang mga tadhana ng panukalang ito
ay dapat na nagpapatupad sa sarili at dapat bigyan ng buong puwersa ng batas.
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Ang inisyatibong panukalang ito ay iniharap sa mga tao ng California
alinsunod sa mga tadhana ng Artikulo II, Seksyon 8 ng Konstitusyon
ng California.
Ang inisyatibong panukalang ito ay nagsususog sa Konstitusyon ng
California sa pamamagitan ng pagsususog sa isang seksyon nito; dahil dito,
ang mga bagong tadhana na iminumungkahing idagdag ay nilimbag sa tipong
italika upang ipabatid na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS
SEKSYON 1. PAHAYAG NG MGA NAPAG-ALAMAN
(a) Ang Konstitusyon ng California ay nagtatadhana na walang tao
na dapat pagkaitan ng ari-arian nang walang angkop na proseso ng batas at
nagpapahintulot sa pamahalaan na kumuha o puminsala ng pribadong ari-arian
para lamang sa paggamit ng publiko at pagkatapos lamang ng pagbabayad sa
may-ari ng ari-arian ng makatarungang kabayaran.
(b) Sa kabila ng mga proteksiyong ito ng konstitusyon, ang estado at mga
lokal na pamahalaan ay nagpawalang-saysay sa mga karapatan sa pribadong ariarian sa pamamagitan ng labis na paggamit ng kapangyarihan ng eminenteng
teritoryo at ng pagregula ng pribadong ari-arian para sa mga layunin na walang
kaugnayan sa kalusugan at kaligtasan ng publiko.
(c) Ang mga pederal na hukuman o ang mga hukuman ng California
ay hindi nakapagprotekta ng buong saklaw ng mga karapatan sa ari-arian na
natatagpuan sa konstitusyon ng estado. Ang mga hukuman ay nagpahintulot
sa mga lokal na pamahalaan na gamitin ang kapangyarihan ng eminenteng
teritoryo upang isulong ang mga pribadong interes na pangkabuhayan sa kabila
ng mga protesta mula sa mga apektadong may-ari ng bahay at mga grupo ng
sambahayan. Ang mga hukuman ay hindi nag-atas sa pamahalaan na bayaran
ang mga may-ari ng ari-arian kapag nagpapatibay ng mga kautusan, mga
tadhana ng saligang-batas, mga ordinansa, resolusyon, mga batas, tuntunin
o regulasyon na walang kinalaman sa kalusugan at kaligtasan ng publiko na
nagbabawas ng halaga ng pribadong ari-arian.
(d) Gaya ng kasalukuyang nakabalangkas, ang prosesong panghukuman
sa California na magagamit ng mga may-ari ng ari-arian upang pagsikapan ang
mga kahilingan sa mga karapatan sa ari-arian ay mahirap gawin at magastos.
SEK. 2. PAHAYAG NG LAYUNIN
(a) Ang kapangyarihan ng eminenteng teritoryo na nagagamit
ng pamahalaan ng California ay dapat na limitado sa mga proyekto
ng pampublikong paggamit. Ang mga halimbawa ng mga proyektong
pampublikong paggamit, pero hindi limitado sa, konstruksiyon ng daan, ang
paglikha ng mga pampublikong parke, ang paglikha ng mga pampublikong
utilidad, pagpaplano ng paggamit ng lupa, mga pagsosona ng ari-arian upang
pangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng publiko.
(b) Ang mga proyektong pampublikong paggamit na itinatalaga,
ikinokontrata o inaayos ng pamahalaan para gawin ng mga pribadong entidad
ay dapat magpanatili ng kapangyarihan ng eminenteng teritoryo. Ang mga
halimbawa ng mga proyektong pampublikong paggamit na ginagawa ng
pribadong entidad ay kabilang ang, pero hindi limitado sa, konstruksiyon
at pagpapatakbo ng mga pribadong daan na may bayad at mga pasilidad ng
bilangguan na pribadong pag-aari.
(c) Tuwing kinukuha o pinipinsala ng pamahalaan ang pribadong pag-aari
para sa pampublikong paggamit, ang may-ari ng alinmang apektadong ari-arian
ay dapat tumanggap ng makatarungang kabayaran para sa ari-arian na kinuha
o pininsala. Ang makatarungang kabayaran ay dapat na itakda sa makatwirang
halaga sa pamilihan para sa ari-arian na kinuha at ang pagliit ng halaga sa
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pamilihan para sa pininsalang ari-arian. Tuwing ang isang may-ari ng ari-arian
at ang pamahalaan ay hindi sumasang-ayon sa makatarungang kabayaran, ang
mga hukuman ng California ay dapat magkaloob sa pamamagitan ng isang
paglilitis ng lupon ng mga tagahatol ng napapanahong proseso para sa pagaayos ng mga pagtatalo.
(d) Ang susog na ito sa konstitusyon ay dapat umaplay sa hinaharap.
Ang mga tadhana nito ay dapat umaplay sa anumang eminenteng teritoryo
na pamamaraan na dinala ng isang pampublikong ahensiya na hindi pa
sumasailalim sa pangwakas na pagdinig. Walang kautusan, tadhana ng saligangbatas, ordinansa, resolusyon, batas, tuntunin o regulasyon na may bisa sa petsa
ng pagpapatibay na nagreresulta o nagresulta sa isang malaking kawalan ng
halaga ng pribadong ari-arian na dapat sumailalim sa mga bagong tadhana ng
Seksyon 19 ng Artikulo 1.
(e) Dahil dito, ang mga tao ng estado ng California sa pamamagitan nito
ay nagpapatibay ng “Batas na Protektahan ang Ating mga Bahay.”
SEK 3. Seksyon. 19 ng Artikulo I ng Konstitusyon ng California ay
sinususugan upang mabasang:
SEK. 19. (a)(1) Ang pribadong ari-arian ay maaring kunin o pinsalain
lamang para sa isang ipinahayag na pampublikong paggamit at tangi kapag ang
ang makatarungang kabayaran, tiniyak ng isang lupon ng mga tagahatol maliban
kung tinalikdan, ay binayaran muna sa, o sa hukuman para, sa may-ari. Ang
pribadong ari-arian ay hindi kunin o pinsalain para sa pribadong paggamit.
(2) Ang ari-arian na kinuha ng eminenteng teritoryo ay dapat na pagaari at iniookupahan ng tagakondena, o ibang ahensiya ng pamahalaan na
gumagamit ng ari-arian para sa ipinahayag na pampublikong paggamit
sa pamamagitan ng kasunduan sa tagakondena, o maaaring ipaarkila na
nireregula ng Komisyon sa Pampublikong Utilidad o anumang ibang entidad na
ang pamahalaan ay gumagawa ng pagtatalaga, pakikipagkontrata pakikipagayos upang gampanan ang proyektong pampublikong paggamit. Lahat ng
ari-arian na kinuha ng eminenteng teritoryo ay dapat gamitin lamang para sa
ipinahayag na pampublikong paggamit.
(3) Kung ang anumang ari-arian na kinuha sa pamamagitan ng
eminenteng teritoryo pagkaraan ng petsa ng pagkakabisa ng subdibisyong
ito ay natapos na gamitin para sa nakasaad na pampublikong paggamit, ang
dating may-ari ng ari-arian o isang benepisyaryo o isang tagapagmana, kung
ang benepisyaryo o tagapagmana ay itinalaga para sa layuning ito, ay dapat
magkaroon ng karapatan na muling kunin ang ari-arian para sa makatwirang
halaga sa pamilihan ng ari-arian bago ang ari-arian ay maaaring ibenta o
ilipat. Sa kabila ng subdibisyon (a) ng Seksyon 2 ng Artikulo XIII A, pagkatapos
muling kunin ang ari-arian ay dapat halagahan ng tasador para sa mga layunin
ng pagbubuwis ng ari-arian sa halaga ng saligang taon, na may awtorisadong
pag-aakma, na tulad ng huling ipinasiya alinsunod sa Artikulo XIII A sa
panahon na ang ari-arian ay kinuha ng tagakondena.
(4) Ang Lehislatura ay maaaring magtadhana para sa pagkuha ng
tagakondena kasunod ng pagsisimula ng eminenteng teritoryo na mga
pamamaraan pagkadeposito sa hukuman at kaagad na pagbibigay sa
may-ari ng pera na ipinasiya ng hukuman na malamang na halaga ng
makatarungang kabayaran.
(b) Para sa mga layunin ng paggamit ng seksyong ito:
(1) “Publikong paggamit” ay dapat magkaroon ng isang naiiba at
mas makitid na kahulugan kaysa katawagan na “pampublikong layunin”;
ang naglilimitang epekto ito ay nagbabawal sa pagkuha na inaasahang
resulta sa mga paglipat sa mga di-pamahalaang may-ari sa pagpapaunlad na
pangkabuhayan o pagpapahusay ng kita sa buwis, o para sa anumang ibang
aktuwal na paggamit na hindi pampbuliko, kahit na ang mga paggamit na ito
ay maaaring tumupad ng mga lehitimong pampublikong layunin.
(2) Ang pampublikong paggamit ay hindi dapat kabilang ang tuwiran o
di-tuwirang paglipat ng anumang interes ng pag-angkin sa ari-ariang kinuha
sa pamamaraan ng eminenteng teritoryo mula sa isang pribadong partido
patungo sa ibang pribadong partido maliban kung ang mga nalikom sa paglipat
alinsunod sa isang pagtatalaga ng pamahalaan, kontrata o pakikipag-ayos sa
isang pribadong entidad kung saan ang pribadong entidad ay gumaganap
ng proyektong pampublikong paggamit. Sa lahat ng aksyon na eminenteng
teritoryo, ang pamahalaan ay dapat na may tungkulin na patunayan ang
pampublikong paggamit.
(3) Ang hindi nakalathalang mga opinyong panghukuman tungkol sa
eminenteng teritoryo o mga utos ay dapat na walang bisa.
(4) Sa lahat ng aksyon na eminenteng teritoryo, bago ang pag-okupa ng
pamahalaan, ang isang may-ari ng ari-arian ay dapat bigyan ng mga kopya ng
lahat ng paghalaga ng pamahalaan at karapat-dapat, sa pagpili ng may-ari
ng ari-arian, sa isang nakahiwalay at naiibang pagpapasiya ng isang lupon
ng mga tagahatol ng hukumang superyor, kung ang pagkuha ay tunay na sa
pampublikong paggamit.
(5) Kung ang pampublikong paggamit ay ipinasiya, ang kinuha o
pininsalang ari-arian ay dapat halagahan sa pinakamataas at pinakamahusay
na paggamit na hindi isinasaalang-alang ang anumang mga iniaatas na
paglalaan sa hinaharap na ipinataw ng pamahalaan. Kung ang pribadong ariarian ay kinuha para sa anumang layunin ukol sa pag-aari ng pamahalaan,
ang ari-arian ay dapat halagahan sa paggamit na hangarin ng pamahalaan
na ilagay ang ari-arian, kung ang naturang paggamit ay nagreresulta sa mas
mataas na halaga para sa lupang kinuha.

(6) Sa lahat ng aksyon ng eminenteng teritoryo, ang “makatarungang
kabayaran” ay dapat ipakahulan na ang halaga ng perang kailangan upang
ilagay ang may-ari ng ari-arian sa katulad na posisyon batay sa pera, nang
walang pagpapagaan ng pamahalaan, na waring ang ari-arian ay hindi
kinuha. “Makatarungang kabayaran” ay dapat kabilang, pero hindi limitado
sa, mga natipong interes at lahat ng makatwirang gastos at gugulin na tunay
na nagamit.
(7) Sa lahat ng aksyon na eminenteng teritoryo, ang “makatwirang
halaga sa pamilihan” ay dapat ipakahulugan na ang pinakamataas na presyo
na dadalhin ng ari-arian sa bukas na pamilihan.
(8) Maliban kung kinuha upang protektahan ang kalusugan at kaligtasan
ng publiko, ang “pinsala” sa pribadong ari-arian ay kabilang ang mga aksyon
ng pamahalaan na nagreresulta sa malaking kawalang pangkabuhayan
sa pribadong ari-arian. Ang mga halimbawa ng malaking kawalang
pangkabuhayan ay kabilang ang, pero hindi limitado sa, sa pagbababa
ng pagsosona ng pribadong ari-arian, ang pag-aalis ng anumang daan sa
pribadong ari-arian, at mga limitasyon sa paggamit ng pribadong espasyong
panghimpapawid. “Aksyon ng pamahalaan” ay dapat mangahulugan na
anumang kautusan, tadhana ng saligang-batas, ordinansa, resolusyon, batas,
tuntunin o regulasyon.
(9) Ang isang may-ari ng ari-arian ay hindi managot sa pamahalaan
para sa mga bayad sa abugado o mga gastos sa anumang aksyon na
eminenteng teritoryo.
(10) Para sa lahat ng tadhanang nakasaad sa seksyong ito, “pamahalaan”
ay dapat ipakahulugan na Estado ng California, ang mga subdibisyong
pampulitika nito, mga ahensiya, anumang pampubliko o pribadong ahente na
umaakto para sa kanila, o alinmang pampubliko o pribadong entidad na may
kapangyarihan ng eminenteng teritoryo.
(c) Wala sa seksyong ito na dapat magbawal sa Komisyon sa mga
Pampublikong Utilidad ng California na regulahan ang mga presyo ng
pampublikong utilidad.
(d) Wala sa seksyong ito na dapat magbawal sa kapangyarihang
pampangasiwaan na kumuha o puminsala ng pribadong ari-arian sa ilalim ng
isang idineklarang kalagayan ng emerhensiya.
(e) Wala sa seksyong ito na dapat magbawal sa paggamit ng
kapangyarihan ng pagkondena upang pagaanin ang nakagugulo na tulad ng
mga sirang gusali, kahalayan, pornograpiya, mapanganib na substansiya o
mga kondisyon ng kapaligiran, sa kondisyon na ang mga pagkondenang ito ay
limitado sa pagpapagaan ng mga partikular na kondisyon sa mga partikular
na parsela.
SEK. 4. PAGSASAKATUPARAN AT SUSOG
Ang seksyong ito ay dapat na nagpapatupad sa sarili. Ang Lehislatura
ay maaaring magpatibay ng mga batas upang isulong ang mga layunin
ng seksyong ito at tumulong sa pagsasakatuparan nito. Walang susog sa
seksyong ito na maaaring gawin maliban sa pamamagitan ng isang boto
ng mga tao alinsunod sa Artikulo II o Artikulo XVIII ng Konstitusyon
ng California.
SEK. 5. KAKAYAHANG IHIWALAY
Ang mga tadhana ng seksyong ito ay maaaring ihiwalay. Kung ang
alinmang tadhana ng seksyong ito o paggamit nito ay ipinasiyang walangbisa, ang pagpapasiyang ito ay hindi dapat makaapekto sa ibang mga tadhana o
paggamit na maaaring bigyan ng epekto nang wala ang walang-bisang tadhana
o paggamit.
SEK. 6. PETSA NG PAGKAKABISA
Ang seksyong ito ay dapat magkabisa sa araw na kasunod ng halalan
alinsunod sa subdibisyon (a) ng Seksyon 10 ng Artikulo II ng Konstitusyon
ng California.
Ang mga tadhana nito ay dapat umaplay kaagad sa anumang eminenteng
teritoryo na pamamaraan na dinala ng isang pampublikong ahensiya kung saan
wala pang pangwakas na pagdinig.
Iba sa kapangyarihan ng eminenteng teritoryo, ang mga tadhanang
idinagdag sa seksyong ito ay hindi dapat umaplay sa anumang kautusan,
tadhana ng saligang-batas, ordinansa, resolusyon, batas, tuntunin o regulasyon
na may bisa sa petsa ng pagpapatibay na nagreresulta sa malaking kawalang
pangkabuhayan sa pribadong ari-arian. Anumang kautusan, tadhana ng
saligang-batas, ordinansa, resolusyon, batas, tuntunin o regulasyon na may bisa
sa petsa ng pagpapatibay na sinusugan pagkaraan ng petsa ng pagpapatibay ay
dapat patuloy na maging libre mula sa mga tadhanang idinagdag sa seksyong ito
sa kondisyon na ang susog ay parehong nagsisilbi upang itaguyod ang orihinal
na patakaran ng kautusan, tadhana ng saligang-batas, ordinansa, resolusyon,
batas, tuntunin o regulasyon at hindi malakas na nagpapalawak sa saklaw ng
paggamit ng kautusan, tadhana ng saligang-batas, oridinansa, resolusyon, batas,
tuntunin o regulasyon na sinususugan. Ang entidad ng pamahalaan na gumawa
ng susog ay dapat gumawa ng isang pagpapahayag na kasabay ng pagpapatibay
ng susog na ang susog ay nagtataguyod ng orihinal na patakaran ng kautusan,
tadhana ng saligang-batas, ordinansa, resolusyon, batas, tuntunin o regulasyon
at hindi malakas na nagpapalawak ng saklaw nito na paggamit. Ang katanungan
na kung ang susog ay malakas na nagpapalawak ng saklaw ng paggamit ay
napapailalim sa pagrepasong panghukuman.
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ANG PROSESO NG PAGBOTO NA NAGPAPADALA LAMANG
Sinumang nakarehistrong botante ay maaaring bumoto ng balota ng nagpapadala lamang. Sa halip na pumunta
sa mga lugar ng botohan upang magpatala ng balota sa Araw ng Halalan, maaari kang mag-aplay para sa balota
ng nagpapadala lamang, na kakailanganin mong kumpletuhin at ibalik sa inyong opisyal sa mga halalan.
Upang mag-aplay para sa balota ng nagpapadala lamang, maaari mong gamitin ang aplikasyon na nakalimbag
sa iyong Halimbawang Balota, na matatanggap mo bago ang bawat halalan, o gumawa ng nakasulat na
aplikasyon sa inyong opisyal ng county sa mga halalan. Kakailanganin mo na magsumite ng kinumpletong
aplikasyon o liham sa inyong opisyal ng county sa mga halalan sa pagitan ng 29 araw at 7 araw bago ang
halalan. Ang aplikasyon o liham ay dapat magtaglay ng:
1. iyong pangalan at direksyon ng tirahan gaya ng nakalagay sa iyong kard ng pagpaparehistro;
2. ang direksiyon kung saan ang balota ng nagpapadala lamang ay dapat ipadala (kung iba sa iyong

nakarehistrong tirahan);
3. ang pangalan at ang petsa ng halalan kung saan gusto mong bumoto na nagpapadala lamang; at
4. ang petsa at ang iyong pirma.
Sa sandaling maihanda ang iyong aplikasyon ng inyong opisyal ng county sa mga hahalan, ang wastong uri ng
balota/istilo ay ipapadala sa iyo. Pagkatapos mong bumoto, ipasok ang iyong balota sa sobreng ipinagkaloob
para sa layuning ito, tinitiyak na nakumpleto mo ang lahat ng kinakailangang impormasyon sa sobre. Maaari
mong ibalik ang iyong binotohang balota ng nagpapadala lamang sa pamamagitan ng:
1. pagpapakoreo nito sa inyong opisyal ng county sa mga halalan;
2. pagbabalik nito sa tao sa isang lugar ng botohan o opisina ng halalan sa loob ng inyong county sa

Araw ng Halalan; o
3. pag-aawtorisa ng pinahihintulutan ng batas na ikatlong partido (kamag-anak o isang taong naninirahan sa kaparehong sambahayan na naninirahan ka) upang ibalik ang balota para sa iyo.
Paano man ibinalik ang balota, ito ay DAPAT matanggap bago magsara ang mga lugar ng botohan (ika-8 ng
gabi) sa Araw ng Halalan. Ang mga balota ng nagpapadala lamang na nahuli sa pagdating ay hindi isinasama
sa pagbilang.
Sa sandaling ang iyong binotohang balota ng nagpapadala lamang ay matanggap ng inyong opisyal ng county
sa mga halalan, ang iyong pirma sa sobre ng pagbabalik ng balota ng nagpapadala lamang ay ikukumpara
sa pirma sa iyong kard ng pagpaparehistro ng botante upang tiyakin kung ikaw ang awtorisadong botante.
Upang pangalagaan ang pagkalihim ng iyong balota, ang balota ay ihihiwalay mula sa sobre at ang balota ay
magiging hindi kilala at lihim na tulad ibang balota.
Mag-aplay upang Maging Permanenteng Botanteng ng Pagboto sa
Pamamagitan ng Koreo:
Sinumang botante ay maaaring mag-aplay para sa katayuan ng PERMANENTENG BOTANTENG
NAGPAPADALA LAMANG (§ 3201 ng Kodigo sa mga Halalan). Ang mga botanteng ito ay awtomatikong
pinadadalhan ng balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo nang hindi na kailangang magkumpleto ng
aplikasyon sa tuwina. Mangyaring makipag-ugnayan sa inyong opisyal ng county sa mga halalan upang
mag-aplay para maging isang permanenteng botante ng pagboto sa pamamagitan ng koreo kung nais mong
tumanggap ng mga balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo para sa mga halalan sa hinaharap. Upang
malaman kung sino ang inyong opisyal ng county sa mga halalan, pumasok online sa www.ss.ca.gov/
elections/elections_d.htm upang makita ang isang listahan ng matatawagan para sa lahat ng opisyal ng county
sa mga halalan.
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BATAS SA MGA KARAPATAN
NG BOTANTE
1. May karapatan kang bumoto ng balota kung ikaw
ay isang balidong nakarehistrong botante.
Ang isang balidong nakarehistrong botante
ay nangangahulugang isang mamamayan ng
Estados Unidos na residente ng estadong ito, na
hindi kukulangin sa 18 taong gulang at wala sa
bilangguan o hindi parolado para sa napatunayang
paggawa ng krimen, at nakarehistrong bumoto sa
kanyang kasalukuyang tirahan.
2. May karapatan kang bumoto ng isang
pansamantalang balota kung ang iyong pangalan
ay hindi nakalista sa listahan ng mga botante.
3. May karapatan kang bumoto ng isang balota kung
ikaw ay nakapila sa lugar ng botohan bago magsara
ang mga botohan.
4. May karapatan kang bumoto ng isang lihim na
balota na malaya sa pananakot.
5. May karapatan kang tumanggap ng isang bagong
balota kung, bago iboto ang iyong balota, naniniwala
ka na nagkamali ka.
Kung anumang oras bago mo iboto ang iyong
balota, nadama mo na nagkamali ka, may karapatan
kang palitan ng bago ang iyong balota. Ang mga
botanteng nagpapadala lamang ay maaari ring
humiling at tumanggap ng isang bagong balota
kung isinauli nila ang kanilang nasirang balota sa
isang opisyal sa halalan bago ang pagsasara ng
mga lugar ng botohan sa araw ng halalan.

6. May karapatan kang tumanggap ng tulong
sa pagboto ng iyong balota, kung hindi ka
makaboto nang walang tulong.
7. May karapatan kang ibalik ang isang
kinumpletong balota ng nagpapadala lamang
sa alinmang presinto sa county.
8. May karapatan ka sa mga materyal sa
halalan sa ibang wika, kung may sapat na
bilang ng mga residente sa inyong presinto
na nagbibigay-katwiran sa paggawa nito.
9. May karapatan kang magtanong tungkol sa
mga pamamaraan sa halalan at obserbahan
ang proseso ng halalan.
May karapatan kang magtanong sa lupon ng
presinto at mga opisyal sa halalan tungkol sa
mga pamamaraan sa halalan at tumanggap
ng sagot o ituro sa angkop na opisyal para
sa sagot. Gayunman, kung ang makulit na
pagtatanong ay nakakagambala sa pagtupad
ng kanilang mga tungkulin, maaaring putulin
ng lupon o ng mga opisyal sa halalan ang
pagsagot sa mga katanungan.
10. May karapatan kang mag-ulat ng anumang
labag sa batas o madayang aktibidad sa isang
lokal na opisyal sa halalan o sa Opisina ng
Kalihim ng Estado.

Kung naniniwala ka na pinagkaitan ka ng alinman sa mga karapatang ito, o kung may nalalaman kang pandaraya
o maling gawain sa halalan, mangyaring tawagan ang kompidensiyal na walang-bayad na
Matatawagan Para sa Proteksiyon ng Botante ng
Kalihim ng Estado sa 1-800-339-2957.
Ang impormasyon tungkol sa iyong apidabit ng pagpaparehistro ng botante ay gagamitin ng mga opisyal sa halalan upang
magpadala sa iyo ng impormasyon tungkol sa proseso ng pagboto, tulad ng lokasyon ng iyong lugar ng botohan at ang mga
isyu at mga kandidato na lilitaw sa balota. Ang pangkomersiyong paggamit ng impormasyon tungkol sa pagpaparehistro
ng botante ay ipinagbabawal ng batas at isang misdemeanor. Ang impormasyon tungkol sa botante ay maaaring ibigay sa
isang kandidato para sa katungkulan, isang komite sa panukala sa balota, o ibang tao para sa layuning kaugnay ng halalan,
pag-aaral, pamamahayag, pampulitika, o pampamahalaan, gaya ng ipinasiya ng Kalihim ng Estado. Ang mga numero
ng lisensiya sa pagmamaneho at seguridad sosyal, o ang iyong pirma na nakalagay sa iyong kard ng pagpaparehistro ng
botante, ay hindi maaaring ibigay para sa mga ganitong layunin. Kung may mga katanungan ka tungkol sa paggamit ng
impormasyon tungkol sa botante o nais mag-ulat ng hinihinalang maling paggamit ng naturang impormasyon, mangyaring
tawagan ang Matatawagan Para sa Proteksiyon at Tulong sa Botante ng Kalihim ng Estado sa 1-800-339-2957.
Ang mga partikular na botante na humaharap sa mga kalagayang nagbabanta sa buhay ay maaaring maging kuwalipikado sa
kompidensiyal na katayuan ng botante. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa programang
Ligtas sa Tahanan ng Kalihim ng Estado o bisitahin ang Web site ng Kalihim ng Estado sa www.ss.ca.gov.
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Para sa mga karagdagang kopya ng Patnubay
na Impormasyon sa Botante sa alinman sa mga
sumusunod na wika, mangyaring tumawag sa:

Opisyal na Patnubay na Impormasyon sa Botante

English: 1-800-345-VOTE (8683)

Tandaan na Bumoto!
Martes, Nobyembre 7, 2006

Español/Spanish: 1-800-232-VOTA (8682)

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

/Vietnamese: 1-800-339-8163

Oktubre 9
Unang araw upang mag-aplay para sa balota ng botanteng
nagpapadala lamang sa koreo.

Oktubre 23
Huling araw upang magparehistro para makaboto.

Oktubre 31
Huling araw na ang mga opisyal ng county sa mga halalan ay
tatanggap ng anumang aplikasyon para sa balota ng
nagpapadala lamang.

Nobyembre 7
Huling araw upang mag-aplay para sa balota ng nagpapadala lamang
nang personal sa opisina ng opisyal ng county sa mga halalan.

/Japanese: 1-800-339-2865
Tagalog/Tagalog: 1-800-339-2957
/Chinese: 1-800-339-2857
/Korean: 1-866-575-1558
TDD: 1-800-833-8683
Sa pagsisikap na bawasan ang gastos sa halalan, ang
Lehislatura ng Estado ay nagbigay ng kapangyarihan
sa Estado at mga county na magpakoreo ng isa lamang
patnubay sa mga tirahan na may higit sa isang botante
na iisa ang apelyido. Maaari kayong kumuha ng mga
karagdagang kopya sa pamamagitan ng pagsulat sa
inyong opisyal ng county sa halalan o sa pamamagitan ng
pagtawag sa 1-800-345-VOTE.
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